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االإ�صراف الفني واالإخراج

خلف العربي

العــدد املائة واثنان
ابريل 2020 م - رجب 1441 هـ 

 عن�ان املرا�صلة: 

 �ص.ب 855 الرمز الربيدي: 117 

 الوادي الكبري، م�سقط - �سـلطنة ُعمان

 هاتف: 24601608 ) 00968( 

 فاك�س: 24694254 )00968( 

Email: nizwa@oeppa.om

nizwa99@nizwa.com

االأ�صـــعار: 

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

3000 لرية -  لبنان  75 لرية -  1.5 دينار - �سوريا  15 ريــاال - االأردن  ال�سـعودية  1.5 دينـــار - 
م�ســـــر 4 جنيهات - ال�ســودان 125 جنيهـا - تونــ�س دينــاران - اجلــزائـر 125 دينـــــارا - ليبيـــا 

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

اال�صرتاكات ال�صن�ية: 

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

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

موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة والن�سـر واالعلن �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 ^ 



مان، بحزٍن بالغ ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن 
ُ
منذ فرتة قريبة وّدعت ع

تيمور- طيب اهلل ثراه- بعد برهة حكٍم مديدة تناهز اخلم�سني عامًا، تاأ�س�ست 

احلديثة مبوؤ�س�ساتها  مانية 
ُ
الع الدولة  الر�سيدة  قيادته  راية  خاللها، حتت 

تلك  رائد  ثراه-  اهلل  طيب  الراحل-  ال�سلطان  فكان  املختلفة.  واأجهزتها 

الذي ي�ستمر  بت املا�سي يف احلا�رض باجتاه امل�ستقبل، 
ّ
التي ذو النه�سة 

مف�ساًل  مان 
ُ
ع لتدُلف  طارق،  بن  هيثم  اجلديد  ال�سلطان  قدوم  مع  عداً 

ُ
�س

زمنيًا وبنائيًا جديداً، ي�ستكمل باإبداع متجدد تلك الإجنازات املتحققة، يف 

ة.
ّ
خمتلف املجالت القت�سادية، ال�سيا�سية، والثقافية الإبداعي

واإذا كان جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق- حفطه اهلل- معروفًا يف م�سريته 

والتجارب  امل�ستوى،  عالية  النظرية  بالدرا�سة  الزاخرة  ة 
ّ
والعملي ة 

ّ
العلمي

وم�سريها،  حياتها  �سفينة  يقود  التي  ُعمان  لأو�ساع  الل�سيقة  واملعاي�سة 

و�سط ا�سطراب عوا�سف العامل والع�رض، اإىل ميناء الأمان وال�سالم والبناء 

والعدالة- باذن اهلل- فاإن من حِظي ب�رضف اللقاء املبا�رض مع جاللته، فمن 

البديهي اأن يظفر بتلك ال�سفات الفريدة، لذلك النفر النادر من رجال الدولة 

ملعاجلة  والروؤية  احلديث  يف  احلكيم  الهدوء  ذلك  �سمنها  من  والتاريخ، 

الآخر  للراأي  الإ�سغاء  الق�سايا املطروحة ُعمانيًا، عربيًا وعامليًا... ورغبة 

الذي  العميق  الأ�سيُل  الُنبل  وذلك  تفكريه...  �سياق  مع  اختالفه  كان  مهما 

يتجلى تلقائيًا يف ال�سلوك واخلطاب: اإنه الرجل املنا�سب يف الوقت املنا�سب، 

جاد به الزماُن كخال�سة م�سيئة مل�سرية حكم تاريٍخ �سبوِر وطويل.

�سلطنة ُعمان:

على طريق جتديد النه�ضة واحلياة





 4 افتتاحية:
-افتحي خزائَنك اأيتها الأر�س : �سيف الرحبي.

12 كتابات:
مانية: حممد 

ُ
- او�سري- اإيلوي جـامـع النباتات من الأرا�سي الع

همام فكري.

 20 درا�صــــات:

اأحمد  ماراييه:  �ساندور  املجري  الكاتب  رواية  يف  قراءة   -

يف  وال�سكالية  التعّددية  بني  النزياح  م�سطلح   - الويزي 

يف  ال�سعبية  الثقافة   - قرماز  بن  طاطة  الأ�سلوبي:  احلقل 

الرواية العربية، مناه�سة العقد ال�ست�رضاقي الكولونيايل: ر�سا 

الأبي�س -  يف كتابة اإمره كريت�س: زهيــر الذوادي - هل يوجد 

الفانتا�ستيك باعتباره جن�سا اأدبيا؟: حممد اأيت لعميم.

70 ملف : حممد برادة فـي ذكراه الثمانني
حبي

ّ
- اأعّد امللف: اإدري�س اخل�رضاوي- حممود الر

 
عبد الرحمن طنكول-

 
فخري �سالح-

 
- امل�ساركون: �سعيد يقطني-

مـحمـد بــرادة.
 
حممد الداهي- اإدري�س اخل�رضاوي-

 
ح�سن بحراوي-

108 حــــــــ�ارات:
-  الت�سكيلي مي�سيل دي كازو حاوره : ح�سن الوزاين.

114 �صينمـــــــــــا:
- لودفيج الثاين عرب فيلم في�سكونتي..  اإعداد وترجمة: مها لطفي

134 م�صــــــــــــرح:
- قراءة يف م�رضحية )مدق احلناء(.. : ريا�س مو�سى �سكران

142 �صـــعــــــــــــر:
- جون ا�سبريي.. بورتريه �سخ�سي يف مراآة حمدبة: زاهر ال�ساملي- 

 :
ْ

 ُتَناِدي
َ
َناِبيع

َ
ق�سائد جديدة: �سالح فائق- كاأن النهر يجري والي

اأن�س م�سطفى- هذيان نابليون: زاهر الغافري- جمرفة عمياء: 

دلدار فلمز- م�ساء ال�سبت م�سائي: اآمال مو�سى- مقهى اجلحيم: 

جورج �رضغام- غزليات حافظ �سريازي وتف�سرياتها التاريخية 

 فـي 
ُ
وال�سوفية.. غريترود بيل: ترجمة: حممد مظلوم- لغٌة تثمر

الأ�سجار: خالد العب�سي- مردم: طالب املعمري.

يف هذا العدد



178 ن�صـــ��س:
- ال�ساب  جودمان براون: ناثانيال هوثرون ترجمة: عائ�سة 

. كويتزي ترجمة:   
ّ
اأم  .  

ّ
اإ�سبانيا: جي الفالحية - منــزل فــي  

علي عبد الأمري �سالح - ا�سمي: جميلة عمايرة - بريد ال�سماء 

 - اجلبوري  اأ�سعد   : وحوار  كتابة  �ستيفنز:  وال�س  الفرتا�سي 

مارجريت  احلمام:  فـي   احلرب  ال�سارخ-  حممد  الطريق:  فـي 

�سغريتان:  حريتان  
ُ
ب  - اإبراهيم  ال�سالم  عبد  ترجمة  اأتوود 

جيل اآر�َسمبو  ترجمة: زينة حموي- كـارين: األك�سندر �سيالند 

ترجمة: حممد حبيب. 

220 متابعــات وروؤى:
جديد  �سارع   - ال�سكر  دمية  بركات:  لنجوى  نون  م�سرت   -

زاهر  �ساملة«:  »ال�سيدة  با�سم  باأملانيا  هامبورج  مدينة  يف 

الهنائي-  نوري اجلراح »ل حرب يف طروادة«: مفيد جنم - 

الدوال الريا�سية فـي ديوايّن علي ال�رضقاوي: يو�سف �سويطر- 

قراءة   - �سعث  جميل  ن�رض  اأنطون:  ل�سنان  ال�سماء«  يف  »كما 

لينا �سدود-  قراءة يف »�رضخة  اإفريقيات:  ترجمة  لكاتبات 

نعـي  ليلـة   - فرحات  امل�سطفى  الرحبي:  ملحمود  مون�س« 

 
ُ

و�َسّذرات احلجري  �سلمان  الزرعوين-  اإبراهيم  مرمي  القدي�س: 

الذاكرة: يا�رض منجي -  يف علم جمال العر�س: ايريكا في�رض  

اأبوم�سلم    اخلالدين  ِمَن  مهدي-  مروة  وتقدمي:  ترجمة  لي�سته 

البهالين: حممد املحروقي.

260 ملف: الثقافة والإبداع يف اليمن
                      اإعداد وتقدمي: �سدام الزيدي

- �مل�ساركون : 

الوهاب  عبد  حممد  طاهر،  الباري  عبد  حيدر،  اأحمد  قادري   -

ال�سيباين، عبد احلميد احل�سامي، �سالح الأ�سبحي، عبد احلكيم 

وجدي  الأغربي،  اأحمد  قبي، 
ُ
ع حميد  الن�سريي،   اآمنة  باقي�س، 

الأهدل، عبداهلل علي الزلب.

- املجالت الثقافية اليمنية ودورها املعرفـي: بالل قايد عمر.
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الغرقى(  اأرواح  )حتمل  التي  النوار�س  تلك 

اجلزيرة  تلك  الفحل(  )جبل  ح��ول  حت��وم 

ال�صخرية التي خّلفها طوفان نوح كعالمة 

ات املحيط.
ّ
الة يف خ�صم تر�صد ال�صفن ال�صّ

الليل  هي ذات العالمة امل�صيئة يف غلواء 

براثن  من  الهاربة  لطفوالتنا  ماين، 
ُ
الع

الذئاب.

ثقلة باأعمار ب�رش واأزمان
ُ
 م

ٌ
�صحب

يف اأي اجلهات اجلرداء تفرُغ 

حمولَتها الثقيلَة

يف اأي منعطٍف اأو قيامة؟

j  h  j 

مل يكن الغياب يومًا جنينًا

هكذا..

لد مكتماًل من رحم اآلهة
ُ
و

االنتقام والغيوب

j  h  j 

افتحي خزائَنك اأيتها االأر�س؛ 

م��ع بحارها   وال��رع��ود  ال��ع��وا���ص��ف  ه��ذه 

ك بالنعمة واخلراب. 
َ
وكواكبها تغمر اأدمي

ها هي اجلحافل مت�صي اإىل حتفها من غري 

دام مواجهة وال �صِ

ها هي تبا�صري ال�صيف ي�رشخ بها االأطفال 

يف ف�صول الدرا�صة املهجورة

امنحي اأبناءِك اأيتها االأر�س نعمَة ال�صكينة 

 النحا�س..
ُ
ر الذي يعلو �صماءه قمر

ْ
قبل الَغم

j  h  j 

االإن�����ص��ان ه��و االإن�����ص��ان يف ك��ل االأم��اك��ن 

دان وق�صيب 
َ
ات: ِرجالن وي

ّ
واالأزمان والقار

اإىل  اأو مليان، يذهب  براأ�س فارغ  اأو فرج، 

املوت على ذاِت الطريق، اأو بطرق متعددة 

لكن النهاية واحدة.

 يف الفاترينات االأنيقة 
ُ
اأ�صواء النيون تلمع

التي ا�صتعا�س بها العامل عن ملعان جنوم 

ة.
ّ
الطبيعة وده�صتها الوح�صي

حممد عيد ابراهيم الذي رحل باالأم�س، مل 

وحّفار  مهلو�صًا  اعتربوه  البع�س،  يفهمه 

كان  بينما  داللة،  غري  ومن  جافة  منطقة 

افتحي خزائَنك 

اأيتها الأر�ض



يف  زاه��داً  ك��ان  العامل،  قرب  يحفر  الفقيد 

مي�صح  وال��ذك��ري��ات،  النيازك  ا�صتح�صار 

مطراً  متطر  كي  التجفيف  مبن�صفة  غيمَتها 

ال  ال��ذي��ن  امل��وت��ى  على  وثقياًل  �صناعيًا 

يعرفون اأنهم موتى. 

غري  من  باالأم�س  ال�صاعر  ��ل 
َ

رح حقًا  هل 

عودة كما رحل من قبله حلمي �صامل  وعلي 

من  كثري  وخلق  اجلرادي  وابراهيم  قنديل 

غري عدٍّ وال اإح�صاء؟

الدموي  العامل  ليل  يف  تلمع  الفاترينات 

ونهاره، الراحلون من غري عودة يتوافدون 

والرياح   ، االأخري  اإىل مثواهم  اأرجائه،  من 

وال�صفوح،  وامل��ن��ازل  باجلنبات  تع�صف 

ال��راح��ل��ن  ع��ل��ى  لي�س  ���ول، 
ْ
وت���ع تع�صف 

بها   
ّ
ا�صتبد وقد  نف�صها  على  واإمنا  احلزانى 

اجلنون والدم..

املدينة  على  بالنزول  ب��داأ  غا�صب  مطر 

تطّل  الذي  والزجاج  بالفاترينات  يع�صف 

ة 
ّ
املار يتو�صلن  وحيدات   

ٌ
ن�صاء خلفه  من 

اأو  الغذاء  مقابل  �صاعات  اأو  ليلة  بق�صاء 

الذاهبة  القطارات  وعلى  القليل،  امل��ال 

والقادمة حتمل اجلثَث واالأ�صباح...

يد  نوافذها،  خلف  من  بالوداع  ح 
ّ
تلو يد 

بعد  احلائرة  واملالئكة  واالأطفال  االأ�صباح 

انهيار عر�س ال�صماء على روؤو�س ال�صاكنن 

يف املالجئ واملقابر..

ال�صما�رشة  ويناق�س  حيًا  بعُث 
ُ
ي �صقراط 

واملوم�صات قبل اأن يقفَز عائداً اإىل بركانه 

ال�صحيق.. )نيت�صه( و�صفه باملهرج ال�صعبي؛ 

ال�صاعر  على  غ��ري��ب��ًا  التهريج  لي�س  اإذ 

 الوجود.
ِّ
والفيل�صوف اأمام ع�صيان �رش

ما  اآخ��ر  ليقذفوا  يعودون،  اأي�صا  ال�صعراء 

تبقى من كلمات وب�صاق.

العامل  دوار  ب�صبب  املنتحب  الب�صاق 

والتدخن.

واأن��ِت  الب�رش،  اأيها  عنكم  م�صوؤولن  ل�صنا 

اأيتها الكالب النابحة يف املزابل 

الب�رش واحليوان اختار طريقَة  كل فرد من 

يف  القابعن  اأ�صالفه  �صلوك  وفق  حياِته 

فاذا  املظلمة،  اأعماقه  من   
ّ
الق�صي ر 

ْ
القع

 كما يفّل احلديُد 
َ
خرج قلياًل فلن يفّل القطيع

احلديد.

�صه 
ْ
وحد باإح�صا�صه  اأي�صا  يختار  احليوان 

واإن مل ميلك ِهبة العْقل كما يقول اأحدهم، 

و�صط  خا�صة  ومكلفة،  باهظة  ِهبة  وهي 

عا�صفة هذا العبور للكائنات والغيوم التي 

املدينة   عمران  على  اأملها  حمولة  تقذف 

وم�صتنقعاتها املع�صبة واجلافة؛ 

اآخر ما تبقى من منازل اأ�صالفها، اإ�صافة اإىل 

ب 
ُ
احُلج خلف  املتواري  الغام�س  مرياثها 

�صيالَن  واخلاليا  العروق  يف  ي�صيل  لكنه 

االأودية واجلداول يف احُلفر والقنوات.

بلدة  �صكون  يف  حفرته  اإىل  ينحدر  اخُللد 

املوتى، رغم اأن يداً متتد اإليه ليكون الغذاء 

والوليمة. اليمامة تبني ع�ّصها فوق اأ�صالك 

الكهرباء وال�صفرد ينتحب بن االأكمات.
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)اإىل اأين اأذهب؟( اأ�صاأل ال�صاعر وهو م�صلوب 

بن حقول االأفاعي والطرقات؟ هل اأم�صي 

نحو املوانئ املهجورة واحلانات، اأم اأعود 

وال�صعراء  عيد  حممد  حفره  الذي  القرب  اإىل 

ة وال�صتات..
ْ

املوتى الأ�صحق هذه احلري

عن وال جنازات، 
ّ
ذهبوا هكذا، من غري م�صي

موتهم،  ح��اَل  القاحلة  االأر���س  ابتلعتهم 

يبتلع  االأعظم،  ال�صدمي  ال�صدمي،  يف  دخلوا 

 اجلبال العالية 
ُ
الكواكب واملجرات، يبتلع

ووحيد  اخلليقة  خرجت  منه  والغابات، 

والقطا  الثقالن  ة، منه خرج 
َّ
القرن واخللي

الهائم يف اأرجاء االأودية وال�ِصغاف، واإليه 

حيوان،  اأو  ب�رش  مي�ص�صها  مل  كاأمنا  تعود 

كاأمنا مل تخرج اأبداً، رمبا كانت يف رحِمه 

ب�صهم  وتهذي  حتلم  ال�صا�صع،   
ّ
الطحلبي

وال�صفاف،  االأقنية  بن  امل��ارق  احلياة 

على  املحموم  هذيان  تهذي  كانت  ورمبا 

 والرفاق.
ُ
ال�صفح امللتهب وقد غادره الركب

يت�صع  الغرقى،  ال�صعراء  حفره  واح��د  قرب 

تزّنر  حيث  وقلوب  اأر���س  �صيق  للجميع. 

يف  به  ح 
ِّ
وتطو العامل  خا�رشَة   

َ
الرم�صاء

ال�صدمي. موكب مالئكة يعرب ملوحًا الآلهته 

اآلهة وب�رش يعرب  املنتحرة بالوداع، موكب 

وقد  م��الذ  ال  اإذ  اجلحيم،  نحو  الهاجرة 

تغط�س  �صوداء  ثقوبًا  اأ�صداقه  ال�صدمي  فتح 

والثعالب  االأك���واُن  اأعماقها  دوام��ات  يف 

والوعول.

ما �سوف يبقى

هذا الدم امل�صفوح على االأوراق

ينفجر من كلمات هاربٍة 

جرفتها العا�صفُة اإىل اأقا�صي اآ�صيا 

حيث اأقيم اللحظَة التي 

تعرب البحر وال�صفاف.

هناك مهاجرون اأي�صا فروا 

من حروب ونكبات

حون لالأفق والفراغ
ّ
يلو

مالحمهم تذوب يف �رشاخ االأطفال 

وعويل الرياح

ين من غري عودة وال اأحالم 
ّ
فار

 البيوت
َ
و�صط اجلَلبة ن�صوا مفاتيح

ن�صوا الذكريات.

احلرب مل تنته

ورمبا مل تبداأ بعد

هذا ال�صدى املرتد اإىل �صاحبه

ك�صهم م�صموم

 
َ

هذا االإع�صار الذي يقتلع القلوب

واالأج�صاد.

من اأين راكموا كلَّ هذا احلقد

كل هذه الدماء الهادرِة

يف الكهف

 اأفقًا جريحًا
ُ
حب ت�صنع

ُ
حيث ال�ص

ة بربيق األوانها،
ّ
حيث املدينة املزهو

م فيه القتلى والِظالل.
ّ
كهف يتكو

مدينة االأ�صباح واملوتى

املوتى الذين ال يتح�ص�صون اأع�صاءهم
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من  التاأكد  باب  من  ذلك،  يفعلون  االأحياء 

غري  يعرفها  ال  الأ�صباب  ورمبا  اآفل،  وجود 

باب، ال�صَ

بُل 
َ

الذي اختفى يف خفة جنومه وكثافته ج

الطفل واألوانه،

من غري اأمل يف ا�رشاقة عودة، رمبا الذكرى، 

املوتى اأي�صا يتذكرون اأن موتهم، بالتوازي 

مع ن�صيان �صاحق ليوم الوالدة، والدة جبل 

انفجار  االآفل حلظة  الكون  الطفولة، والدة 

يوؤرخ  من  ال�صاعر  لي�س  وامل�صار.  الكينونة 

يوم  اإىل  املهد  من  وامل�صار،  املنعرجات 

الذي  الليلي«  االأرق  »قدا�س  اإنه  الدينونة، 

يحتفي بنجومه امل�صيئة و�صط كثافة الليل 

ال�صقيلة،  االأمل  حجارة  الزاعقة.  وح�رشاته 

عرى االأبجدية وانطفاء الوجود.. لكن قبل 

نَقلب االأحالم والدموع الأعمارنا، 
ُ
ذلك ويف م

حتومان  »حمامتان  املو�صيقى،  هناك 

م، 
ْ
بفرح يف ف�صاء جه االأفق« يحلقان  يف 

اأمطارها  ال�صاعر،  ي�صفف  التي  املو�صيقى 

قطرة قطرًة، هند�صة الورود واالأنفا�س، يف 

غمرة اجلمال احلائر، »اجلمال املنقذ« من 

املفرت�س  بيقظة  امل�صرتخي  الوح�س  براثن 

الغابة  ماموث  االأ�صداق،  ظلمة  يف  اجلائع 

يتنزه بن االأزمان والُظلمات.

وهناك اأي�صا عطر املراأة الذي يفوح ويغوي 

التي  احلية  »الر�صالة  املراأة  اجلماد،  حتى 

تناقلتها االأجيال«، املراأة وقتيلها الذي ال 

تعرف انها قتلته ح�صب اأبي نوا�س. ال تعرف 

اخلطر امُلحدق على هذا اجلمال امُللقى على 

ال�رشير و�صط اأزهار احلديقة. امراأة املعي�س 

، و�صهيل  البحر  َزبد  و�صط  اجلامح  واحللم 

اجل�صد ال�صامت، الغافل عن �صحاياه الُكرث، 

�صحايا اجلمال الفائ�س واملغيب.

غم�صة، لكن العذاب 
ُ
ثمة عيون م

ال يغادر ال�رشير واالأحداق .

ثمة منازل مهجورة

ة.
ّ
وعوا�صف تقتلع االأبدي

j  h  j 

حها العط�س..
ّ
ْلق ميامة جر

َ
ح

كيف للن�صور اأن حتلق

ة يف هذه املغارِة
ّ
بحري

التي تتحّلل فيها جثث الب�رش واحليوان؟

لقد هاجرت بعيداً بعيداً جداً

لكّن احلنَن قذف بها مرة اأخرى

اإىل م�صالخ االأجداد.

j  h  j 

هناك اأيام ال حتتمل التاأجيل

اختطفها ن�رش االنديز قبل اأن تبداأ

ات.
ّ
ة وامل�رش

ّ
اأيام حبلى باجُلُزر البحري

طار  بها احليوان الهائج فوق

جبال مزبدة بالغ�صب

و�صعاٍب ال ت�صل اإليها اأحالم 

الذئاب
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لنم�صي وحيدين اإذن، يف هذا الليل احلالك

الأزمان الب�رِش واملجزرة؟

j  h  j 

 
ُ
مربوطًا بقربك يا بحر

ة املياه الزرقاء
ّ
ب�صجي

 اأخرى
ُ
موجة ُتنجب

 واأقحوان
َ
يف مرايا اأفق ت�صيل �صاآبيب

مربوطًا بقربك 

هذا احليوان امللفوح بهجري ال�صحراء

اأخرياً، وجد ال�صالَة واملالذ.

j  h  j 

ال نهاية لك اأيها البحر

كاأنك االآلهة اأو الذكريات

كاأنك االأمل املنفجر من قلب

االأر�س ال�صحيق

مل يتعرف عليك الب�رش.

اإال يف اآخر عمرك االأكرث

ِقدمًا من اآلهة �صومر

وقفزة االيل على االأر�س املع�صبة

 عزلتك الكربى
َ
اأزعجوا �صفاء

حاولوا اكت�صاف ال�رش االأعمق

من الكينونة

دم
َ
لكنهم مل ي�صلوا اإال اإىل الع

الكا�رش واملجزرة

والأنك االأكرث جنونًا وب�صريًة

 تلك املطامع اأي
ْ
مل تعر

انتباهِة حلم يف منام.

 ملخلوقاتك اأن توغل
َ

اأوعزت

اأكرث فاأكرث يف اأقا�صي

الظُلمات..

j  h  j 

كانت االأيام ترتى

راك�صًة بن اجليو�س واملذابح

وكان البحر يوّزع هداياه 

ة على االأطفال
ّ
ال�صباحي

والغرقى..

ياأخذ اإمياءات الغرباء 

واأرواحهم ليودعها كهوف

منازِله البعيدة..

 االأفق، تو�صل اجلُزر
ُ
حب تغمر

ُ
�ص

باب.. باملدينة يف م�صهد من ظالم و�صَ

باندفاعِة ال�صيل العِرم الذي تنزلق

فيه الكائنات اإىل �صدمي والدتها االأوىل..

j  h  j 

)غيابك يرتك املو�صيقى تائهة

يف خ�صِم ال�صحراء تبحث 

عن ان�صجامها العميق(

غيابك اأكرث ح�صوراً من اإع�صار 

ي�صق بحر العندمان الغا�صب، 

باجتاه قلبي
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يا حاملًة لهذيان الغيب وامل�صافة

لقى على
ُ
تركِت عا�صقك م

قارعة العامل قرب املقربة املهجورة

حيث تع�صع�س الغربان 

 احلداءات..
ُ
وتنتحر

j  h  j 

ارة،
ّ
الغياب الذي يجثم على �صدور البح

لهم باالأهِل
ْ

برهَة انقطاع و�ص

والديار 

كانت االأمواج لياًل مدلهمًا

واخلطر يزحف عرب اأ�صداق

الظالم واحليتان

وما يرتاءى انه �صهيل املر�صُد

بداأ يف االختفاء واملحاق

الغياب الذي يجثم على قلوب البحارة

والهاربن من هول املذابح واحلروب

بحارة �صور و�صحار

بحارة اجلزائر

قرا�صنُة البحر ال�صمايل

باأمواجه املتعاظمة

على مدار العام

بحارة االأر�س وال�صماء

ّ
حن ي�صتبد بهم يف الُلج

املظلم ، 

 كالح وغياب
ٌ

ياأ�س

j  h  j 

ه
ّ
كان الغياب على اأ�صد

حن انف�صل اجلنن عن رحم االأم

األقى �رشَخته اجلافة التي 

من غري دموٍع يف وجه العامل،

ليبداأ رحلة الغيابات بن مُدن 

و�صحارى ال تنتهي

لد قبل الكائن والزمان
ُ
كاأمنا الغياب و

كاأمنا جرح الكينونة و�رش الغيوم

لة
ّ

املرتح

اأغنية الراعي بن اجلبال

ون�صيد البحارة يف 

دلهم الُظلم واملنايا.
ُ
م

j  h  j 

ما الذي ي�صتطيع قوله؟

�صعراً، نرثاً، �صمتًا،

رتهم 
ّ
اأولئك الذين دم

اآلة احلروب واالأحقاد، 

عن منازل القمر املنطفئ والغياب؟

j  h  j 

، 
ُ
�صويعات، ويرحل الركب

من غري التفاتة اإىل اخللف،

من غري نظرة ُتلقي ظّلها 

على املنازل، املدن واالأطالل.

بكاء �صامت عرب الدروب التي 
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ال تف�صي اإىل �صيء، 

ا�صمحالل اأفئدٍة ونحيب.

j  h  j 

ز 
ّ
املطر ال�صارع  يعرب  الذي  ال�صبح  ذلك  ن 

َ
م

بالب�صائع االأنيقة واالأبراج؟

ال��ذي  ال��رج��ل  اأو  املا�صي،  ال��زم��ن  ام���راأة 

 واإياه من رحم واحد.
ُ
خرجت

اآه، ذاك هو اأو ي�صبهه، الذي كان 

تواأم الف�وؤاد والروح .

j  h  j 

حتمل العا�صفة ال�رشاَع 

ح به اإىل بحار اآفاق جمهولة
ّ
تطو

 الفراق بعيداً عن 
َ
ليخترب

�صخب ال�صواري وال�صفينة والعابرين.

j  h  j 

ار املغامر، 
ّ
ما الذي ترويه اأيها البح

يا حفيد

ال�صندباد، وخال�صة االأجنم التي

ة
ّ
اأ�صاعت طريقها يف درب املجر

حيث �صقطت يف م�صتنقعات االأر�ِس 

واأعايل البحار؟

ما الذي ترويه من رحالتك الكثرية،

رحالت من غري بداية وال نهاية،

 احلياة، وما زلت
َ
وقد فارقت

م�صكونًا ب�صغف الرحيل. مل تكن

تبغي مااًل وال جمداً، نادتك

َ
االأقا�صي واالأعماق ، فرحلت

يف ليل دام�س من غري جنوم ت�صيء

ك وال قمراً ميطر �صووؤه 
َ
َخطو

 واحلنن؟
َ
املياه

ما الذي �صرتويه يف نهاية الرحلة

فوق جبال االأبدية؛

عدا غياب املعنى، �رشا�صة البحر 

وقهر الغياب.

لكن العودة مل تكن �صعيدة، 

فال اأحد ي�صتمع اإىل حكاياتك واالأ�صاطري.

 من غري عودٍة، 
ُ
لقد انف�ّس ال�صامر

اأقفرِت الديار..
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�لقرن  وحتى  ع�رش،  �ل�شاد�س  �لقرن  بد�ية  منذ 

�لعربية  تو�فد على �جلزيرة  �مليالدي،  �لع�رشين 

تباينت  �لذين  �لأوروبييييين  �لرحالة  من  عييدد 

ظاهر�ً،  هدفًا  ليخدم  �أتييى  من  منهم  دو�فعهم، 

من  منهم  م�شترت�ً،  هدفًا  ليخدم  �أتى  من  ومنهم 

كان مكلفًا مبهمة ر�شمية، ومنهم من �أتى مغامر�ً 

تلك  حقق  وجميعهم  ذ�تييي،  هدف  ور�ء  ج�شور�ً 

�لأهد�ف ب�شكل �أو باآخر، وبقدر �إخال�س كل منهم  

للهدف �لذي جاء من �أجله، تبقى �لقيمة �لعلمية 

�ملعلومات  مقد�ر  ويف  �لرحلة،  هييذه  لنتائج 

�لتي تركوها لنا يف كتاباتهم، فهذ�  �ل�شحيحة 

لرحلته حتى دفع  �أخل�س  فريد  نوع  رحالة من 

حياته ثمنًا لذلك، فقد ��شتطاع �أن يجمع �لآلف 

وجهة  من  ت�شكل  �لتي  �لنباتية  �لعينات  من 

ثروة  هوجارث  �ل�شهري  �لربيطاين  �ملييوؤرخ  نظر 

من  ثييروة  �لفرن�شي  �لعامل  �كت�شف  :»لقد  قيمة 

�أنو�ع �حلياة �لنباتية بن�شب كبرية ومنها �أنو�ع 

�ألفًا  ، وقام بجمع  �أكرث من �ثني ع�رش 
)1(

نادرة«

من عينات �لنباتات جمعها من بالد �ل�رشق وهي 

حمفوظة حتى �لآن يف متحف �لعلوم �لطبيعية 

وت�شنيفها  بتعريفها  قييام  قد  كييان  بباري�س، 

بنف�شه و�أن يثبت �لبيانات عليها ، فغدت مرجعًا 

 Flora( هامًا للباحث يف �لتاريخ �لطبيعي لعمان

كانت  وكيف  �لرحالة  ذلك  هو  فمن   .)Of Oman

رحلته يف عمان.

ولد عامل �لنبات و�لرحالة �لفرن�شي رميي مارتن 

)Remi Martin Aucher - Eloy )2 يف يوم 2 
�أو�شري �إيلوي

�أكتوبر من عام 1793م يف مدينة بلويز Blois، وبعد 

�أن �أمت در��شة �ل�شيدلة وعلم �لنبات �لتحق للعمل 

ي�شتمر  مل  �أنه  �إل  بباري�س،  �مللكي  بامل�شت�شفى 

 حممد همام فكري*

�و�شري- �إيلوي

جـامــع �لنباتـــات �لربيـــة 

من �لأر��شي �لُعمانية

كاتب ومرتجم من م�رش  *



�إىل  فعاد  معروفة،  غري  لأ�شباب  طوياًل  فيها 

مع  �جلديدة  ليبد�أ حياته  بلويز  ر�أ�شه يف  م�شقط 

�رشيكة حياته بعد �أن قام ب�رش�ء مكتبة �شغرية 

من  ��شرت�ها  جديدة  طباعة  ماكينات  بها  �أحلق 

هذ�  يكون  �أن  �أمله  وكان   
)3(

 1826 عام  باري�س 

لكنه  و�لنجاح،  �ل�شتقر�ر  يف  �شببًا  �مل�رشوع 

ول�شوء حظه بلي بخ�شائر فادحة. 

البحث عن الذات :

بد�ً  يجد  مل  �ملطبعة  لإنقاذ  حميياولت  عدة  بعد 

�إىل  ليتجه  �مليي�ييرشوع  هييذ�  عيين  يتخلى  �أن  ميين 

ممار�شة مهنة جامع �أع�شاب طبية، وهي �ملهنة 

�ملغامرين،  من  �لعديد  ت�شتقطب  بييد�أت  �لتي 

لتزويد �لأطباء و�مل�شت�شفيات و�لهيئات �لبحثية 

بق�شد  �لربية  �لأع�شاب  من  بعينات  و�لعلمية 

�لعالج �أو �لبحث �لعلمي.

�شل�شلة  ليبد�أ  �إىل رو�شيا  �أ�رشته  هاجر م�شطحبًا 

�لإحباطات  من  تخل  مل  �لتي  �ملغامر�ت  من 

�أي�شًا، فقد خيل �إليه �أن �حلكومة �لرو�شية �شتوفده 

يف بعثة ��شتك�شافية �إىل منطقة �لقوقاز، وعندما 

دخل  �ملهمة،  بهذه  للقيام  �نتظاره  فرتة  طالت 

يف مفاو�شات للعمل يف وظيفة �شكرتري �لأمري 

و�لدبو�شكي Waldboski يف مدينة بطر�شربج، ولكن 

�لنهاية،  يف  بالف�شل  بيياءت  �ملفاو�شات  هييذه 

فعر�شت عليه �جلمعية �لعلمية يف بطر�شربج �أن 

يذهب �إىل بكن يف مهمة علمية ولكن عدم ثقة 

�مل�رشوع  �إخفاق  �إىل  �أدى  به  �لرو�شية  �حلكومة 

و�أ�شابته بالإحباط، ويف هذه �لأثناء �أتيح له �أن 

يلتقي مع �ل�شفري �لرتكي يف بطر�شربج �لذي كان 

قد طلب من بع�س �لهيئات �لعلمية يف فرن�شا �أن 

تقدم له رجال قادر� على �إن�شاء مطبعة وجمعية 

و�لفرن�شية،  بالرتكية  ت�شدر  و�شحيفة  للعلوم 

فعر�س �لأمر على �إيلوي  �لذي و�فق على �لفور 

م�شطحبًا  جديدة  بحما�شة  �ل�رشق  �إيل  متوجها 

�أن  حلم  �لييذي  �مل�رشوع  ولكن  و�بنته.  زوجته 

يحققه يف م�شقط ر�أ�شه مل يتحقق �أي�شًا يف تركيا 

�أمل  بخيبة  �أ�شابه  مما  معروفة  غري  لظروف 

ثانية.

الرحلة اإىل ال�سرق الأو�سط:

�إيلوي  وطَد  �لإحباطات  من  �ل�شل�شلة  هذه  بعد 

وعلى  مبفرده  جديدة،  برحلة  �لقيام  على  �لعزم 

ومل  �لأو�شط،  �ل�رشق  بلد�ن  يف  �خلا�شة  نفقته 

�شنو�ت  ثماين  طييو�ل  �شيء  �أي  عزمه  عن  يثنه 

�لربية  �لنباتات  بلد�ن عديدة يجمع  فيها  طاف 

من  لي�شكل  �لعلمية،  بياناتها  ويكتب  وي�شنفها 

لنباتات  منوذجية  جمموعة  جمعه  ما  ح�شيلة 

�ل�رشق مل يقدم مثلها غريه للمع�شبة �لوطنية يف 

 .
)4(

باري�س

الهدف من الرحلة :

�لنباتية  �لعينات  جمع  �إيييلييوي  هييدف  كييان 

�حل�شول  بق�شد  للباحثن،  ليبيعها  و�حليو�نية، 

على �ملال ليعي�س هو و�أ�رشته، ف�شاًل على �رتياد 

بلد�ن  يف  �إيلوي  رحلة  يتتبع  و�لذي  �ملجهول، 

�ل�رشق �لأو�شط يدرك �إىل �أي مدى �شعى هذ� �لعامل 

�ملغامر يف �أن يجمع �أكرب قدر ممكن من �لعينات 

وعلماء  �لبقاع،  هذه  يف  تنت�رش  �لتي  �لنباتية 

هذ�  �أ�شد�ه  ما  مقد�ر  يدركون  و�ل�شيدلة  �لنبات 

�لعامل من خدمة جليلة لعلمي �لنبات و�ل�شيدلة، 

ما  �لنباتية  �ملعارف  من  د�ئييرة  لهم  وفر  فقد 

�نفكو� ي�شتغلون عليها حتى �لآن.

يف  �إيلوي  جتول   1836  1830- عام  من  �لفرتة  يف 

بالد عديدة يف �ل�رشق فقد قام برحلة تاريخية 

ز�ر فيها كل من م�رش و�شيناء وفل�شطن و�شوريا 

ثم  �ل�شغرى،  و�آ�شيا  ورود�س  �أزمري  ثم  وقرب�س 

�أرمينية، و�شورية، وبالد فار�س.

ويف عام 1837 قام برحلة جديدة يف بالد �ليونان 

وقد  تركيا،  من  �لأوروبييي  �لق�شم  �إىل  منها  عاد 

جنح يف �إر�شال �ثني ع�رش �ألفًا ومائة و�أحد ع�رش 
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�لعلوم  متحف  �إىل  �لنباتات  من  )عينة(  نوعًا 

مت  جمموعة  �أكرب  وهي   ،
)5(

باري�س يف  �لطبيعية 

جمعها من بالد �ل�رشق �لأو�شط يف هذ� �لوقت. 

�لرحلة من �شديقه  لهذه  ماليًا  ولقد وجد دعمًا 

مونتربيت  دي  كوكربت  جو�شتاف  �مل�شت�رشق 

��شطحبه  �لذي   Gustave Coquebert de Monthbret

يف �لعديد من �لرحالت حتى وفاته حممومًا يف 

كتابهم  لإعد�د  ي�شتعد�ن  كانا  عندما   ،
)6(

طهر�ن

�مل�شرتك للطبع، ولقد حزن كثري� لفقد هذ� �لعامل 

�متام  على  وي�شجعه  علمه  يف  يثق  كان  �لييذي 

م�رشوعه �لعلمي مل�شح نباتات �ل�رشق �لأو�شط.

� �إىل بالد �لأنا�شول، 
ً
 توجه �إيلوي وحيد�ً منك�رش

)7(
ولور�شتان �لفر�س  بالد  باجتاه  منها  نزل  ثم 

، وغايته �رتياد جنوب 
)8(

ومنها �إىل بندر عبا�س

�جلزيرة �لعربية - عمان وكان خط �شري �لرحلة 

يف عمان كما يلي :

) �شحار - م�شقط - نخل - نزوى - جربين - 

�زكي - و�دي �شمايل - م�شقط (

يوميات الرحلة :

مع  مركب  يف  عبا�س  بندر  ميين  �إيييلييوي   �بحر 

جمموعة من �مل�شافرين، عرب �خلليج وو�شل �ىل 

1838، ويف  8 مار�س من عام  مان يف 
ُ
�شحار بع

طريقهم دهمتهم عا�شفة عنيفة �أثناء �إبحارهم، 

فتاأملها بثبات ورباطة جاأ�س وكتب يقول :

»مل �أمتالك نف�شي من �أن �أعجب بامل�شهد �ملروع 

�لبديع �لذي قدمه يل �لبحر، فقد بد� �لبحر بفعل 

خا�س من �لومي�س �لف�شفوري �لذي تتميز به 

�ملناطق �ل�شتو�ئية، كاأنه ملتهب، وكانت كل 

من  �شيارة  جبال  و�شط  بنا  تقذف  ريح  هبة 

كل  يف  بابتالعنا  تهدد  �لتجدد  �لد�ئم  �للهب 

حلظة«.

�إىل  �أخييري�ً  وو�شلت  �لغرق،  من  �ل�شفينة  جنت 

�إىل م�شقط  �إيلوي  طريقه بحر�ً  ، وتابع 
)9(

�شحار

ملقابلة �مل�شوؤولن و�رشح لهم هدفه من �لرحلة 

و�أن �لنباتات �لتي �شيجمعها �شتخ�شع لدر��شات 

علمية و�شيدلنية لكت�شاف �ملو�د �لفعالة فيها 

جميعا  �لب�رش  وعلى  عليهم  يعود  قد  ما  وهييو 

باخلري، فو�فقو� على �لقرت�ح ومت منحه ر�شائل 

�لتي  �ل�شيوخ �ملحلين يف �ملناطق  �إىل  تو�شية 

�ملعتمد  قدم  كما  مهمته  له  لي�شهلو�  �شريتادها 

ويف  �مل�شاعدة،  بع�س  م�شقط  يف  �لجنليزي 

هذه �لأثناء متكن �إيلوي  من �لتفاق مع رجلن 
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حار�س  �أحدهما  �لرحلة  يف  ملر�فقته  مدربن 

بلوغ  على  عازم  �إيلوي  كان  فقد  دليل.  و�لآخيير 

بالنباتات،  �لأغنى  باأنها  يعتقد  �لتي  �ملنطقة 

وهي �ملنطقة من م�شقط �إىل و�دي �شمائل ونزوى 

)10(
و�جلبل �لأخ�رش.

�أن  بعد  �لييعييدة،  يعد  �إيييلييوي  �أخيييذ  م�شقط  ويف 

�لطريق  طبيعة  عن  �لأولييييية  �ملعلومات  جمع 

ما  و�رشعان  مر�فقيه  مع  ودودة  عالقة  و�أقييام 

�لقرى  عرب  �نطلق  م�شقط  ثقتهم،ومن  �كت�شب 

فو�كه  و�أ�ييشييجييار  �لييرمييان  وب�شاتن  و�مليييز�رع 

و�مل�شم�س  و�لتن  كاجلوز  �ملعتدلة  �ملناطق 

�إىل و�دي  �أن و�شل  �إىل  و�لكرز و�لعنب وغريها، 

�شمائل �لذي ��شتمتع به �أميا ��شتمتاع، وبعد �ن 

�جلرد�ء  �ل�شخور  ير غري  فلم  نزوى  بلغ  �جتازه 

ق�شب  مز�رع  و�شط  �ل�شغرية  �ملدينة  بدت  وقد 

�ل�شكر و�لقطن و�أ�شجار �لنخيل، و�ملوز و�لرمان 

و�لليمون كو�حة غناء.

ولكن لظروف �ملناخ �لقا�شية مل ي�شلم �إيلوي  من 

فرتة  �إل  نف�شه  مينح  مل  لكنه  باحلمى،  �إ�شابته 

ق�شرية من �لر�حة بعدها قام با�شتكمال رحلته 

�لب�شاتن  نباتات  جلمع  وذلييك  حمموم  ب�شغف 

ثانية،  �حلمى  فاأ�شابته  نييزوى،  يف  �لكثيفة 

تناول  عن  بالمتناع  وذلك  باحلمية  فعاجلها 

�لطعام ثالثة �أيام توجه يف نهايتها عرب مز�رع 

�لنخيل قا�شد�ً �زكي وقد كتب يقول :

»�إن معظم �لبالد هنا مبا يف ذلك منطقة �جلبل، 

  ... بديع  مييروي  �لريف  ولكن  وقاحلة،  حمرقة 

ل  �لذين  و�لبدو  �ملز�رعن  بن  �لعد�ء  وي�شود 

يكفون عن �لإغارة على �لأر��شي �ملزروعة، ول 

للزر�ع ولكل ما  ل�شدة كرههم  يبقون على �شيء 

)11(
ميت �إليهم ب�شلة ... «.

�لطريق  متبعًا  م�شقط  �شطر  �جتييه  �زكييى  وميين 

مناطق  فاجتاز   
)12(

ول�شتد �شلكه  �لذي  �لعك�شي 

تفي�س  و�دييييًا  بلغ  حتى  �شا�شعة،  �شحر�وية 

خم�س  م�شرية  جتري  �أن  بعد  �لرمال  يف  مياهه 

�أ�شجار  حتت  نابتًا  �لرب�شيم  ر�أى  وقد  �شاعات، 

و��شعة،  م�شاحات  يف  مزروعًا  و�لقطن  �لنخيل، 

بحيث ميكن روؤية مغازل للغزل و�أنو�ل للحياكة 

يف تلك �لبالد، وبعد �أن يتوغل يف تلك �لأر��شي 

لحظ �ختفاء �لنهر، وتبدو على �لتتابع �ملناطق 

�ل�شحر�وية و�لأر��شي �ملزروعة.

�لطريق �إىل مطرح :

منطقة  يف  و�شار  �لو�دي  ترك  �شاقة  رحلة  بعد   

ولوعورة  مطرح،  مدينة  �إىل  متوجهًا  قاحلة 

و�أ�شبح  حذ�وؤه  �هرت�أ  �ل�شخور  وق�شوة  �لطرقات 

و��شطره  قدماه  فدميت  لالنتعال،  �شالح  غري 

�لتعب يف �ليوم �لتايل �إىل �لتوقف عن �ل�شري على 

بعد م�شرية �شاعة من مطرح، وعندما بلغ م�شقط 

حالته  و�زد�دت  عنيفة،  حمى  �نتابته  قد  كانت 

در�هم  لديه  يكن  فلم  �أمو�له  على  ف�شاًل   ،�
ً
�شوء

)13(
يدفعها للرجلن �للذين ر�فقاه. 

وهكذ� عرب هذ� �لطريق �لوعر ويف تللك �لظروف 

منه  متكن  �لذي  �ملر�س  ورغم  للغاية  �ل�شعبة 

�لأقد�م  على  �شري�ً  �لتاريخية  جولته  �إيلوي   �أمت 

ا نحو مائتن وخم�شن نوعًا من 
ً
�لد�مية جامع

متحف  �إىل  باإر�شالها  قام   ،
)14(

عمان نباتات 

�إىل  لي�شيف  بييارييي�ييس،  يف  �لطبيعية  �لييعييلييوم 

جمموعة نباتات �ل�رشق جمموعة جديدة تخ�س 

عمان.

يوم 14 مار�س : 

للمناطق  متجها  �أخيييري  مييرة  م�شقط  غيييادرت 

�لد�خلية وكان برفقتي �أحد جنود �لإمام، وكانت 

و�شيف  ق�شرية  بندقية  من  تتكون  �أ�شلحتنا 

ثالثة  �أخذت  مطرح  ويف  ودرع،  م�شتقيم  طويل 

جمال ل�شتخد�مها يف رحلتنا �إيل منطقة نخل. 

حو�يل  وبعد  نف�شه  �ليوم  يف  مطرح  وغييادرنييا 
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�شاعة و�حدة، و�شلنا �يل قرية �شغرية بها قلعة، 

�لوطية  �إىل  و�شلنا  �أخييرى  �شاعة  م�شرية  وبعد 

Otaia وبعد ذلك �إىل قرية روي Ruwi ثم �نتهى بنا 

�أقد�منا ملدة  �ل�شاحل، وم�شينا على  �ملطاف يف 

�شاعة �أخرى وعندما دخل علينا �مل�شاء، توقفنا 

Gobra وهي  �لغربة  �لليلة يف  تلك  بعدها لق�شاء 

قرية �شغرية بيوتها عبارة عن �أكو�خ، و�ملنطقة 

�لآبار  مياه  من  حاجتها  على  حت�شل  باأكملها 

�لتي تاأتيها عن طريق �ل�شخ �ملتو��شل.

يوم 15 مار�س : 

ما  حد  �إىل  عنه  نبعد  وكنا  �لبحر  نتتبع  مازلنا 

وتوقفنا  تقريبا  �شاعات  خم�س  ملييدة  و�رشنا 

و�خلري�س  �لبحائ�س  قريتي  بن  �لليل  لق�شاء 

ذ�ت �لأكو�خ و�أ�شجار �لنخيل �ل�شامقة.

يوم 16 مار�س : 

�ل�شاعة  حييو�يل  يف  �ل�شاحلية  �ملنطقة  غادرنا 

�لثالثة متاما وو�شلنا �إىل �شفة �لنهر �لذي مير 

يف   Halban حلبان  من  للغاية  قريب  مكان  يف 

قرية �ل�شيب Seeb �لتي هي مبثابة ميناء �شغري، 

وتوقفنا بالقرب من قرية تقع على �شفاف هذ� 

�لنهر، وبد� �شكانها يف حالة من �لده�شة و�لهلع، 

وهم ي�رشخون ب�شورة مفزعة و�أخذو� يقرعون 

�لتي  �جلر�د  �أ�رش�ب  لطرد  �أدو�ت مطابخهم  على 

�لأر�ييس،  �أظلم  مما  روؤو�شهم  فوق  حتلق  كانت 

حتط  �أن  خ�شية  متامًا  متلكهم  قد  �خلوف  وكان 

�إىل  �شيوؤدي  �لأ�رش�ب يف مز�رعهم وهو ما  هذه 

��إتالف حما�شيلهم 

ثالث  ملدة  و�رشنا  �لقرية  غادرنا  �مل�شاء  ويف 

 Khoud شاعات تقريبا وو�شلنا �إىل قرية �خلو�س�

مياه  من  و�فييرة  كميات  بها  وكانت  �جلميلة، 

وتتوفر  �ملثمرة،  بالأ�شجار  وحماطة  �لينابيع 

غابة  هيئة  على  و�ملاجنو  �لنخيل  �أ�شجار  فيها 

جميلة. 

يوم 17 مار�س : 

�ل�شحر�ء،  يف  �شاعات  �أربيييع  ق�شينا  �أن  بعد 

توقفنا يف منطقة �حليل �لو�قعة عند �شفح �جلبل 

ويف  فيها  �ملبيت  �آثرنا  لكننا  قليال  لال�شرت�حة 

�شباح �ليوم �لتايل تابعنا �ل�شري .
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يوم 18 مار�س : 

�شاعات   4 حييو�يل  وبعد  �جلبل  �شفح  تتبعنا 

عند  تقع  �لتي  �لكبرية  نخل  قرية  �إىل  و�شلنا 

�شفح جبل �شيبه Shaiba، وملا كنت �أحمل ر�شالة 

�لتي  �لقلعة  مدخل  �إىل  توجهت  فقد  �ل�شيخ،  �إىل 

كان يقيم فيها، وكانت مبنية على �إحدى �لتالل 

�ملدينة،  على  �مل�رشف  �جلبل  �شفح  عند  �لو�قعة 

حرب،  حالة  يف  كانو�  لو  كما  ��شتقبلونا  وقد 

وفتحو� �لباب �ل�شفلي �ل�شغري ن�شف فتحة وبرز 

لنا �لعديد من �جلنود �مل�شلحن بالرماح وقر�أو� 

�شغري  منزل  �إىل  ذلييك  بعد  و�أخيييذوين  �لر�شالة 

نباتاتي،  لتحلل  مالءمة  يكون  ما  �أكييرث  كييان 

وكانت �لقلعة تخ�شع حلر��شة م�شددة يف �مل�شاء 

وقت،  كل  يف  �ل�شيحات  يتبادلون  و�حليير�ييس 

ويبدو �أن �لقرية كانت تتعر�س لهجمات �لعرب 

�ملوقع  �إن  حيث  كثرية،  �أحيان  يف  �مل�شتقلن 

كان يخ�شع حلر��شة جيدة �إىل درجة �أين �شاهدت 

�لعديد من �ملو�قع 

عن  �شيئة  �أخبار�ً  تلقيت  فقد  ذلك،  على  عالوة 

�أحو�ل �لطريق �ملار باجلبل �لأخ�رش و�لذي كنت 

�لل�شو�س ب�رشقة  �أزوره، فقد قام بع�س  �أن  �أود 

عدد من �جلمال وقتلو� رجلن.

لكي  �أيييام  لعدة  هناك  �لبقاء  �إىل  فا�شطررنا 

�أن  �إمكانية مو��شلتنا لرحلتنا، بعد  نتاأكد من 

ب�شدة يف  �أرغب  للطريق، فقد كنت  �لأمن  يعود 

��شتطعت  �لأثناء  هذه  ويف  �شيبه.  جبل  زيارة 

بع�س  �أجييمييع  و�أن  �ملنطقة  يف  �جتيييول  �أن 

�ملعلومات، �لأر�س هنا �شاحلة للزر�عة وبها 

�لعديد من �أ�شجار �لنخيل و�ملوز و�ملاجنو، كما 

Nieh- نوع من  ممتازة  �شجرة  وجود  يل   تبن 

 voqelai و�شجري�ت جميلة مزهرة من نوع ،buria

بد�  كالدقيق  مب�شحوق  مغطاة  �أور�قها  وكانت 

Vo- )كما لو �أنه بثور، لذ� فقد �طلقت عليها ��شم 

�إىل  �أر�شلتها  �لتي  �لبذور  �أثمرت  ما  و�إذ�   )qelai

نبتة  على  �شنح�شل  فاإننا  �لنباتات(  )حديقة 

 ،Diclyptera جميلة �أعتقد باأنها �شتكون من نوع

و�لتي من �ملحتمل �أن ت�شبح هي �أي�شًا �كت�شافًا 

جديد�ً، �أما نبات ق�شب �ل�شكر هنا فاإنه ل ينتج 

�س فقط.
ُ

منه �أي �شكر بل مي

يوم 19 مار�س :

برفقة  كانت   
)15(

�شيبه جبل  �إىل  �لأوىل  رحلتي 

�لنباتات  ثالثة رجال، وقد جلبت معي ع�رش�ت 

�ملمتازة �لتي مل تكن معروفة يل، و�أعتقد باأنها 

لذ�  �ملنطقة(  تلك  يف  )ورمبا   
ّ
علي جديدة  كانت 

�لتي كان  �ل�شجرة  جدت 
ُ
و قد  بذلك  �أكون  فاأنني 

 M. Guillemin عامل �لنبات �لفرن�شي �أم . جييييوليان

��شمي  و�أطلق  �كت�شافها  �لف�شل يف  �إيّل  ن�شب  قد 

. Jaubertia Aucherii عليها، �أل وهي �شجرة

فرتة  يف  �ل�شيخ  كييان  هناك،  و�شلت  وعندما 

تغيب، فالتقيت ب�شقيق �ل�شيخ �لذي حتدثت معه 

منه  وجييدت  ولقد  �لعلمية،  مهمتي  طبيعة  عن 

�أبعد  �إىل  كل ت�شجيع، فقد عر�س علي م�شاعدته 

طريقًا  هنالك  بيياأن  علم  باأنه  و�أبلغني  �حلييدود 

مني  وطلب  �أتبعه،  �أن  �أردت  �لذي  غري  ماأمونًا 

ور�جعت  �لأف�شل،  لأنه  �جلديد  �لطريق  �أ�شلك  �أن 

خارطتي �لتي �كت�شفت فيها �لعديد من �لأخطاء 

�لرئي�شية  و�لأماكن  فة 
ّ
ر

ُ
حم �لأ�شماء  كانت  فقد 

�ل�شهل  ذلك  فيها »نخل« كانت مغلقة، ويف  مبا 

نف�شه كانت هنالك قرى عديدة ميكن روؤيتها من 

نخل، وهي م�شلمات Musulmat و�أيف afi وغريهما 

�أ�شجار  من  كبري  عييدد  على  حتتوي  وجميعها 

�لنخيل و�لأر��شي �ل�شاحلة للزر�عة.

وفاته :

مان وبعد �أن غد� منهوك �لقوى من جر�ء 
ُ
ويف ع

�أ�شابته يف نزوى وحار �لنا�س يف  �حلمى �لتي 

م�شقط  يف  �لربيطاين  �ملعتمد  به  عني  عالجه، 
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وقام بنقله �إىل ظهر �شفينة مبحرة �إىل �لب�رشة، 

�حلجاج  من  وعييدد�ً  �أقلته  �لتي  �ل�شفينة  �أن  �إل 

�ملتجهن �إىل كربالء، تعر�شت لعا�شفة عنيفة، 

كادت �أن ت�شطرها �إىل �شطرين، فا�شطر مالحها 

�إىل �لتوقف يف بندر عبا�س، و�عتقد �إيلوي  �أنه قد 

��شتعاد من قو�ه ما يكفي لقيامه بارتياد �أر��شي 

بخري  مب�رشة  نباتاتها  له  بدت  �لتي  بلو�ش�شتان 

كثري، ولكنه ما لبث �أن �أيقن بوجوب �لعودة �إىل 

بيته يف �لق�شطنطينية وو�شل �إىل �شري�ز يف حالة 

�إعياء �شديد ثم تعافى قلياًل فقام بجولة جديدة 

متوغاًل حتى �أ�شفهان جلمع عينات نباتية، لكن 

�أ�شلم  �لأديرة  �أحد  ب�رشعة، ويف  تدهورت  حالته 

منطقة  يف  لباريها  بهدوء  روحه  �إيلوي  �أو�شري 

ذلك  وكان  �أ�شفهان  من  بالقرب   Djulfa دجلفه 

يوم 6 �أكتوبر عام 1838 بعد رحلة مل تخل من 

�ملخاطر و�لبوؤ�س و�ل�شقاء  .. 
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درا�سات

�ساندور ماراييه  بوا�سطة جيوال جوليا�س ، هنغاريا
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بني �سفتني، 

كثريا جداً عن بع�سهما«

�ساندور ماراييه تبعدان   

 مثل �سائب، 
َ

مب�ستطاع املرء، حني يروم �رضب

 على 
ّ
ب فيه الأذهان للّنا�س قدرَة االإبداع احلر

ّ
قر

ُ
ي

اال�ستبداد،  وحماة  يف 
ّ
ال�س حملة  على  االنت�سار 

Sán�  اأن ي�ستح�رض �سرية الكاتب �ساندور ماراييه

ة، التي تعّد بحّق مثاال منوذجيا 
ّ
dor Maraï  االأدبي

لقدرة االإبداع والفكر عامة، على خماتلة الت�سّلط 

ا مكر »جتري مياه 
ّ

بكافة اأ�سكاله، واملكر به اأي

احلياة جميل، للّدفع ب�سجّل التاريخ اىل التعديل 

 
ّ
احل��ر الفكر  الأ�سحاب  واالنت�سار  دّف��ت��ه،  م��ن 

اأثناء  ماراييه  فحال  االأ�سيل.  االإن�ساين  واالأدب 

املوت  بعد   
ّ
االأدب��ي اإبداعه  ماآل  هو  كما  حياته، 

لطبيعة  امللمو�س  التج�سيد  مبثابة  منفاه،  يف 

واالأدب  الفكر  فتئ  ما  الذي  امللحمي  االنت�سار 

اأ�سكال  كاّفة  مواجهة  يف  يحققانه،  االأ�سيالن 

الظلم والطغيان والقتل املمنهج. ذلك اأّن موؤلفات 

ماراييه العظيمة ا�ستطاعت بعد موته اأن تنتع�س 

اأديب  �سرية  االنتعا�سة  بهذه  فاأحيت  ب�رضعة، 

�سمية يف هنغاريا تت�سّت 
ّ
ر�سني، ظّلت الدوائر الر

م�سعاها  يف  جهدا  تاألو  وال  ال�سابق،  يف  عليه 

اختالف طبيعة  ب�سبب  التعتيمي ملحق وجوده، 

�سمي 
ّ
هذا االأدب والفكر عن اخلّط االأيديولوجي الر

طيلة  وفيا  بقي  الرجل  اأّن  رغم  الدولة،  لنظام 

ة للغته 
ّ
حياته للوطن، اىل جانب اأّنه اأخل�س بقو

االإبداعي، حتى حني  رافقت م�رضوعه  التي   
ّ
االأم

بعيدا ومبعدا عن  الزمن  عا�س ردحا طويال من 

الثقايف،  بزخمها  �سّكلت  التي  اللغة  وهي  بلده؛ 

خلفية ثابتة يف بناء �رضحه التخييلي، وركيزة 

االأمر  انتمائه،  اإثبات  يف  اأفادته  اأنطولوجية 

ل م�سري 
ّ
الذي منحه الّدفق املعنوي الالزم لتحم

االأدب  ة 
ّ
ملحب خمل�سا  والبقاء  والنفي،  العزلة 

والوفاء للكتابة.

  وبكّل هذا، اأمكن ل�سرية �ساندور ماراييه االأدبية 

يف  ناجحا  منوذجا  اليوم  ت�سبح  اأن  االأ�سيلة، 

التعري�س بامل�ستبّد، والو�ساية باأعماله امل�سينة 

والتحبري،  والتفكري  التعبري  ح��ري��ة  ح��ّق  يف 

ي�سة، 
ّ
والر القلم  حملة  الإكرام  ة 

ّ
تاريخي وفر�سة 

�ساأن  من  االإعالء  �سبيل  يف  معاركهم  واإن�ساف 

الرغم  على  مظاهرها،  بكافة  االإبداعية  املعرفة 

ومقالب  حيل  من  امل�ستبّدون  لهم  يخططه  ا 
ّ
مم

بالرغبة  امل�سكونة  اأحالمهم  الإجها�س  غا�سمة، 

 اأحمد الويزي*

مرثية لعامل فـي مهّب ال�ّسقوط
 

قراءة فـي رواية الكاتب املجري �ساندور ماراييه: 

)1(
حاالت زواج م�سيخة

متجم وكاتب من املغرب *



ة 
ّ
يف احلرية واالنعتاق، وواأد م�ساريعهم التخييلي

املراهنة على بدائل اأف�سح من دائرة االأيديولوجيا 

�سون بتلك املواهب والب�سائر 
ّ
قة، حني يتب

ّ
ال�سي

النافذة، وال يدخرون جهدا وال �سبيال للجثم على 

ة، من 
ّ
�سدورها، وكب�س اأنفا�سها واأ�سواتها احلر

ه��وؤالء  اإرغ��ام  حت��اول  رهيبة  خمططات  خ��الل 

اأو  للحزب  �سمية 
ّ
الر ال�سيا�سة  عن  »امل��ارق��ني« 

اأو  امل��ادي  امل��وت  ع 
ّ
جت��ر على  ة/القبيلة، 

ّ
االأم

 
ّ
والزج املوؤلفات،  مب�سادرة  يبداأ  الذي  الرمزي 

جون، اأو نفيهم خارج 
ّ
باأ�سحابها اىل غياهب ال�س

دائرة االأهل واالأوطان، مع خلع اجلن�سيات اأحيانا 

عنهم، بدعوى ارتكابهم »اخليانة العظمى«.

هي  وما  اإذن؟  ماراييه،  �ساندور  يكون  فمن    

موؤلفاته التي مل جتد لها بعد طريقا للتجمة اىل 

 ما مو�سوع روايته املنذورة للقراءة 
ّ
ة؟ ثم

ّ
العربي

النقدية، هنا: حاالت زواج م�سيخة؟ وما طبيعة 

 ما داللة واأبعاد ذلك 
ّ
بنائها الفني واجلمايل؟ ثم

اأي�سا؟ 

  2( �سرية حياة غري عادية:

  �ساندور ماراييه )1900/1989( اأديب ومفّكر 

جمري، التاأمت يف �سخ�سه جمموعة من املواهب 

من  غريه  يف  قت 
ّ
تفر التي  واالإبداعية،  ة 

ّ
الفني

عليه  يطلق  اأن   
ّ
ي�سح اأوروب��ا، حتى �سار  كّتاب 

ذلك التعبري ال�سعري ال�سهري عندنا: مفرد ب�سيغة 

اجلمع. فالرجل كتب يف جمموعة هائلة من فنون 

عالمات  اليوم  �سارت  موؤلفات   ،
ّ
االأدب��ي القول 

املعا�رض،  االأوروب���ي  االأدب  تاريخ  يف  فارقة 

منها ال�سعر والرواية والق�سة الق�سرية وامل�رضح، 

والفكر  ال�سيا�سة  املقالية يف  الكتابة  اىل جانب 

زي��ادة  الثقافية،  النقدية  واملتابعة  الفل�سفي 

على اأدب الرحلة واالأ�سفار، واملذّكرات اخلا�سة، 

والكتابة الفل�سفية ذات الّطابع ال�سذري، وغريها. 

 Kassa2 كا�سا  مبدينة  ماراييه  �ساندور  ولد    

اأ���رضة  كنف  يف   ،1900 اأب��ري��ل   11 بتاريخ: 

وال��ده  ك��ان  اإذ  متعّلمة،  �سغرية  ب��ورج��وازي��ة 

قانون  رجل   Gezà Grosschmid جرو�سميت  جيزا 

كانت  بينما  املدينة،  يف  موثقا  ي�ستغل  مرموق 

تعمل   Margit Ratkovszky راتكوف�سكي  مارجيت  ه 
ّ
اأم

الطفل  بلغ  ومل��ا  للبنات.  ثانوية  يف  اأ�ستاذة 

له  جلب  القانونية،  التمدر�س  �سّن  �ساندور 

�سهروا  الذين  �سني، 
ّ
املدر من  جمموعة  وال��داه 

املعارف  من  جمموعة  وتلقينه  تاأديبه  على 

االأ�سا�سية، لينتقل بعد ذلك اىل املرحلة الثانوية 

التي ق�ساها يف جمموعة من الثانويات، بحكم 

�سنة  يف  فيح�سل  د، 
ّ
واملتمر امل�ساك�س  طابعه 

)الثانوية  الباكالوريا  �سهادة  على   1918
ماراييه  بداأ  املبكرة،  ال�سّن  هذه  ويف  العامة(. 

لكّنه  �سعرية،  باكورة  باإ�سدار  االأدب��ي  م�ساره 

حفي، ف�سارك بعد 
ّ

�رضعان ما ان�سّد اىل العمل ال�س

كانت  جريدة،  �سمن  الكتابة  يف  ذلك  على  �سنة 

حت�سب على احلركة ال�سيوعية التي قادت جتربة 

 ،1919 �سنة  الهنغارية«  املجال�س  »جمهورية 

وهي التجربة ال�سيا�سية الثورية التي �رضعان ما 

ُدِحرْت يف املهد بعد ثالثة اأ�سهر على قيامها3، 

اأنقا�سها نظام حكم قمعي، حتالف  ليقوم على 

فيه امللكيون املحافظون مع عتاة االقطاعيني 

االنتقامية  احل��م��الت  اإث���ر  وع��ل��ى  الفا�سدين. 

خوف  �رضى  اآنئذ،  البالد  �سادت  التي  فية 
ّ
التع�س

م�ستقبل  ب�ساأن  ماراييه  اأ���رضة  اأف��راد  بني  �سديد 

اإقناع  اىل  االأب  فا�سطر  �ساندور،  الواعد  االبن 

ابنه ب�رضورة االبتعاد عن البالد اىل حني عودة 

الهدوء واال�ستقرار جمّددا. وبناء على ذلك، هاجر 

ال�سحافة  لدرا�سة  اأملانيا  اىل  ماراييه  �ساندور 

والفل�سفة، وهناك تنقل بني ليبزغ وفرانكفورت 

الهجرة والكفاف، مكتفيا  وبرلني، وعا�س حياة 

مبا كان يبعث به اإليه والده بني الفينة واالأخرى، 

الكتابة �سمن  ومبا يتلقاه مقابل م�ساهمته يف 

جمموعة من ال�سحف الهنغارية منها واالأملانية. 

ماراييه  �ساندور  التقى  بربلني،  مقامه  واأثناء 
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 Ilona سدفة �سنة 1922، مبواطنته اإلونا ماتزنري�

اليهودية،  االأ�سول  ذات  ب�»لوال«  امللقبة   Matzner

وهي �سابة كان �ساندور على �سابق معرفة بها 

منها  فتزوج  راأ�سه،  م�سقط   Kassa كا�سا  يف 

لال�ستقرار  ال��زوج��ان  انطلق  ثم   ،1925 �سنة 

التي  بباري�س  اإقامته  وخ��الل  بفرن�سا.  �سوية 

دامت خم�س �سنوات، ترّدد ماراييه على جمموعة 

�سحرتهم  الذين  والفّنانني  الكّتاب  من  كبرية 

اإلهامهم  مركز  وجعلوها  وقتها،  االأن��وار  مدينة 

اأي�سا  ماراييه  �ساندور  انخرط  كما  واأن�سطتهم. 

من  ال�سحفية  الكتابة  بباري�س، يف جتربة  وهو 

جديد، فعمل مرا�سال ر�سميا ل�سحيفة اأملانية ذات 

توجه ليربايل، وجنح باأ�سلوب كتابته املتميز يف 

اء اىل قلمه، حّد اأنه �سار من بني 
ّ
جلب اأنظار القر

اأهم االأ�سماء الوازنة يف تلك ال�سحيفة. لكن، ومع 

�س �ساندور ماراييه الكبري بالل�سان االأملاين، 
ّ
متر

فاإّنه اختار اأن يكتب االأدب بلغته االأم فقط، وهو 

ك به طيلة حياته، رغم 
ّ
االختيار الذي ظّل يتم�س

ف يف عّدة لغات اأجنبية نطقا 
ّ
قدرته على الت�رض

وكتابة، وخالل فتة عي�سه خارج هنغاريا لعّدة 

.
)4(

عقود

عاد  بفرن�سا،  املوؤقتة  اال�ستقرار  مرحلة  بعد    

رغ��م   ،1928 �سنة  وطنهما  اىل  ال���زوج���ان 

ت�سود  كانت  التي  اخلانقة  ال�سيا�سية  االأو�ساع 

الكتابة  على  االن��ك��ب��اب  بغية  وقتها،  ال��ب��الد 

الكاتب  التي قّدم فيها  والتاأليف، وهي املرحلة 

ة، 
ّ
االأدبي املوؤلفات  من  كبرية  جمموعة   

ّ
ال�ساب

باإيقاع �رضيع بلغ ن�سبة اأربع روايات يف ال�سنة. 

على  كبريا  جناحا  الروائية  ن�سو�سه  لقيت  وقد 

واقعي  باأ�سلوب  زت 
ّ
متي لكونها  �سدورها،  اإثر 

وان�سبطت  البورجوازي،  للمجتمع  وا�سح  نقدي 

جانب  اىل  م�سبوق،  وغري  حمكم  حداثي  لبناء 

ويتعلق  بالعذوبة؛  امل�سبعة  االأ�سلوبية  �سال�ستها 

 االأول 1928، 
ّ
االأمر هنا بالروايات التالية: احلب

ز 
ّ
ممي كلب   ،1931 الغرباء   ،1930 الثائرون 

بورجوازي  اعتافات   ،1934 الغريبة   ،1932
يف  دوري���ة   ،1935 ب��ب��ودا  ط��الق   ،1934)5

الغرب 1936، احلا�سدون 1937، مرياث اإ�ستري 

توىل  االإبداعية،  كتابته  مع  وباملوازاة   .1939
بفتوة  املفعمة  الفتة  هذه  يف  ماراييه  �ساندور 

فيها  ير�سد  كان  نقدية  متابعات  ن�رض  ال�سباب، 

والثقافية  والفكرية  االجتماعية  احلياة  وقائع 

يف املجر، عن طريق مقاالت ظّل ين�رضها يف اأهم 

لبع�س  ترجمته  اىل  اإ�سافة  الوطنية،  ال�سحف 

راأ�سها كتابات  العاملية، وعلى  االأدبية  االأعمال 

كافكا.

  لكن، اإذا كان �ساندور ماراييه قد ا�ستعذب حالوة 

اأي�سا خاللها  النجاح يف هذه الفتة، فاإنه ذاق 

ثّلة  تكالب  ب�سبب  املعاناة،  وحنظل  االأمل  مرارة 

من املاآ�سي واالأحداث عليه، �سواء منها ما ارتبط 

 منها 
ّ
مبا�رضة ب�سخ�سه وعائلته، اأو ما ظّل يت

 ،1934 �سنة  ففي  ببلده هنغاريا.  وثيقة  ب�سلة 

توقف قلب والده متاما عن النب�س، ليتك قلب 

العالقة  بفعل  املم�س،  الفقد  اأمل  يعت�رضه  االبن 

على  وابنه  االأب  بني  تربط  ظلت  التي  احلميمة 

مدى عقود. ويف �سنة 1939، يفقد الكاتب ابنه 

العهد  حديث  زال  ما  وه��و  كر�ستوف،  الوحيد 

هذا  فيعو�س  ال�ساد�س!(،  اأ�سبوعه  )يف  بالوالدة 

االأبوين  يتيم  بتبّنيه طفال مت�رضّدا  الذريع  الفقد 

 .Janos ى جانو�س/يانو�س
ّ
ي�سم

ف��اإّن  امل��اأ���س��اوي،  امل�سري  ه��ذا  جانب  واإىل    

مع  اأي�سا  كبري  ب�سكل  تفاعل  ماراييه  �ساندور 

كانت  عنيفة،  قالقل  من  هنغاريا  عا�سته  ما 

لطبيعة  ت��تج��م  ال��ت��ي  اال���س��ط��راب��ات  مبثابة 

منطقة  تهّز  فتئت  ما  التي  الع�سيبة،  االأح��داث 

دوال  وؤ 
ّ
وتهي بعنف،   Mitteleuropa الو�سطى  اأوروب��ا 

عديدة منها خلو�س احلرب العاملية الثانية، مع 

الكاتب  عا�س  لذلك،  �سّدها.  اأو  النازية  اأملانيا 

وحي 
ّ
الر كيانه  مبطلق  الع�سيبة  االأج��واء  هذه 

ّد �ساهدا على نهاية عهد قدمي، 
ُ
والوجداين، حتى ع
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ر�سد وقائع 

احلياة 

االجتماعية 

والفكرية 

يف املجر يف 

مقاالت نقدية



ع�رض،  التا�سع  القرن  نهاية  مع  وانق�سى  وىّل 

وبداية ت�سّكل عامل جديد ينذر باالآفات والكوارث، 

بناء  ماراييه،  اعترب  فقد  الع�رضين.  بداية  مع 

نظام  حتالف  اخلال�سة،  الليربالية  قناعته  على 

مع   
)6(

هورثي ميكلو�س  بزعامة  املحافظ  بلده 

النظامني الفا�س�ستي باإيطاليا والنازي باأملانيا، 

الليربالية  وامُل��ث��ل  للمبادئ  تغتفر  ال  خيانة 

العليا، التي كانت توؤمن بها طبقته االجتماعية: 

اتخذ  لذلك،  ونتيجة  الهنغارية.  البورجوازية 

وهو  اه، 
ّ
�سم مثلما  الداخل«  اىل  »الهجرة  موقف 

االنقطاع عن احلياة العامة اأثناء ن�سوب احلرب 

ن�ساط  اأي  يف  االنخراط  وعدم  الثانية،  العاملية 

�سيا�سي اأو ثقايف ر�سمي، وتكري�س الوقت واجلهد 

�ساندور  فاأجنز  االأدب��ي.  لالإنتاج  كله  الفكري 

ماراييه يف هذه احلقبة امللتهبة بع�س الروايات 

1942، النور�س  املهمة، منها: حمادثة بولزانو 

1943، واجلمر )1942(؛ هذه االأخرية التي تعّد 
على  اأوروب��ا  يف  رواياته  اأ�سهر  بني  من  اليوم، 

 .bestseller االإطالق، واأكرثها مبيعا

وفييتية 
ّ
  ويف الوقت الذي اأخذت فيه اجليو�س ال�س

جليو�س  للت�سّدي  �رضقا،  بوداب�ست  على  تزحف 

�ساندور  غادر  الغرب،  من  قدمت  التي  النازية 

االأ�رضة  ماراييه بيته بالعا�سمة، لالإقامة ببيت 

كيلومتات  ب�سعة  بعد  على  ال��واق��ع  الريفي 

فظاعات  من  �ساهده  ا 
ّ
مم هربا  بوداب�ست،  من 

الليرباليني  خا�سة  الوطن،  اأبناء  طالت  واأهوال 

ويف  »لوال«.  زوجته  اأ�سباه  واليهود  والتقّدميني 

تقّدم  م��ع  ترافقت  التي  اللحظات  تلك  ح��م��اأة 

وتخلي�سها  املدينة،  لتحرير  وفييتي 
ّ
ال�س اجلي�س 

من فلول الّنازية، وا�سل ماراييه االنكباب على 

الكتابة كخال�س فردي، فاأّلف رواية جديدة يف 

العنيفة  االأحداث  تلك  على  �سهدت  وجيز،  ظرف 

 ،)1945( حترير  بعنوان:  العا�سمة  تاريخ  من 

احلرب  ب�ساعات  متناهية  بدقة  فيها  و�سف 

يف  خّلفته  ال��ذي  املهول  وال��دم��ار  و�سناعتها، 

اإ�سافة اىل �ساعات االنتظار  النفو�س والعمران، 

االأقبية  يف  النا�س  عا�سها  التي  املمّلة  والتقب 

النزعة  م��وت  ع��ن  فيها  اأع��ل��ن  كما  واالأن��ف��اق؛ 

االإن�سانية l’Humanisme يف العامل اجلديد، وا�ستبطن 

»التحرير«  �سعار  من  �س 
ّ

والتوج الريبة  موقف 

وال�سّك يف  االأحمر،  اجلي�س  رفعته جحافل  الذي 

 
َ

اإمكانية اأن ت�ستخل�س االإن�سانية الدرو�س والِعرب

من احلروب التي عا�ستها، ومما ترافق معها من 

جرائم ب�سعة ومذابح رهيبة.

�ساندور  عاد  اأوزاره��ا،  احلرب  اأن حّطت  وبعد    

رة، 
ّ
امل��ح��ر بوداب�ست  العا�سمة  اىل  م��اراي��ي��ه 

، ما زاد يف نف�سه الرغبة 
)7(

فوجدها يبابا وخرابا

يف االنخراط �سمن ور�س البناء والتهيئة حلياة 

ذلك  اإثر  على  فلقي  جديد،  من  والدولة  املدينة 

على  القائمني  لدن  من  كبريا  ترحيبا  املوقف 

نته �سلطة البالد اجلديدة 
ّ
تدبري ال�ساأن العام، فعي

�سكرتريا عاما الحتاد ُكّتاب هنغاريا )1945(، 

لكن   .
)8(

)1947( العلوم  اأكاديية  يف  ع�سوا   
ّ
ثم

مبمثلي  احتكاكه  اأثناء  مل�س  ماراييه  �ساندور 

املبادئ  ب��اأّن  اجل��دد،  الهنغارية  االإنتيلجن�سيا 

والقيم الديقراطية التي ظل يوؤمن بها، ما عاد 

التي  الفتية،  اجلمهورية  يف  يذكر  موقع  لها 

تثبيت  اجت��اه  يف  ف�سيئا  �سيئا  تتدرج  �رضعت 

ذلك  يف  م�ستعينة  اال���س��تاك��ي،  النظام  ���رضح 

مبا  الأفرادها،  املتاحة  وال�سبل  الطرائق  بكافة 

يفاجاأ  مل  لذا،  العنف.  واأعمال  الق�سوة  ذلك  يف 

فة التي نعتته بها 
ّ

�ساندور ماراييه مطلقا بال�س

»كاتب  لقب  عليه  اأطلقت  حني  الي�سار،  �سحافة 

�س له من نقد الذع من 
ّ
بورجوازي«، وال مبا تعر

 ،G. Lukàcs)9(
ِقبل املفّكر املارك�سي جورج لوكات�س

الذي غدا املنّظر االأيديولوجي للنظام اجلديد.

كتب  هوجمت  ك��ّل��ه،  التحامل  لهذا  ونتيجة    

ماراييه بق�سوة، ومّتت م�سادرتها من املكتبات 

�سنة  البالد  م��غ��ادرة  اىل  فا�سطر  واالأ���س��واق، 

االإح�سا�س  يتنازعه  بخوف  ي�سعر  وهو   ،1948
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باالنعتاق واحلرية. كتب يحكي عن هذه الفتة 

يف  م��رة  »الأول  ق��ائ��ال:  حياته،  م��ن  الع�سيبة 

لقد  باخلوف.  رهيب  باإح�سا�س  �سعرت  حياتي، 

�سديد«.  خوف   
ّ
علي فهجم   ،

ّ
حر باأين  ا�ستوعبت 

ب�سفة  الطبع  من  كتبه  منعت  البالد،  ومبغادرة 

ت، 
ّ
ة، لي�سقط ا�سمه يف دائرة الن�سيان املبي

ّ
نهائي

اىل  البالد،  يف  عليه  هي  ما  على  احل��ال  وتظّل 

غاية �سقوط جدار برلني �سنة 1989.

  وبعد ب�سعة اأ�سابيع ق�ساها يف �سوي�رضا لتتيب 

اإيطاليا، وهناك  حال اىل 
ّ
الر اأموره، �سّد ماراييه 

االإذاعية  الفقرات  من  جمموعة  اإعداد  يف  �ساهم 

من  تبث  كانت  التي  ة، 
ّ
احل���ر اأوروب���ا  ب��اإذاع��ة 

�سنة  ويف  الباردة.  احلرب  مرحلة  اإبان  ميونيخ 

املتحدة  الواليات  باجتاه  الرحيل  قرر   ،1952
االأمريكية، لالإقامة بنيويورك اىل غاية 1967، 

بدافع احلر�س على م�سري ابنه بالتبّني جانو�س. 

لكنه عاد مرة اأخرى اىل اإيطاليا لال�ستقرار بها، 

اىل غاية 1980. ونتيجة مل�ساكل �سحية طارئة 

اأخرى  مرة  اإيطاليا  ماراييه  غادر  زوجته،  على 

نهائيا  لال�ستقرار  املتحدة،  الواليات  اجتاه  يف 

بالقرب  كاليفورنيا،  والي��ة  يف  دييغو  ب�سان 

العزلة  حياة  لكّن   .Janos جانو�س  اإقامة  من 

اأن  بعد  ماراييه،  على  وط��اأة  �ست�ستد  واملنفى 

حياتها  وتفقد  بالعمى،  »ل��وال«  زوجته  ت�ساب 

بعد ذلك، نتيجة داء ع�سال اأمّل بها �سنة 1986، 

والتحاق االبن بها كذلك، وهو يف �سّن ال�ساد�سة 

واالأربعني من عمره. كّل هذا �سيدفع مباراييه اىل 

الدخول يف دوامة من الياأ�س واالإحباط الكا�سفة، 

ه يف النهاية اىل االإقدام على االنتحار 
ّ
ما �سيجر

ب�سان دييغو، يوم 22 فرباير 1989.

  وقد ظّل �ساندور ماراييه خالل فتة منفاه التي 

الكتابة  يوا�سل  عقود،  اأربعة  من  الأكرث  امتّدت 

من  جمموعة  يف  فاأّلف  ومثابرة،  عالية  ة 
ّ
بهم

االأجنا�س االأدبية منها ال�سعر وامل�رضح والق�سة 

 اأ�ساف اىل 
ّ
الق�سرية واملذكرات واأدب الرحلة، ثم

ريربتواره الروائي جمموعة اأخرى من الروايات، 

�سان  ومعجزة   ،)1952( اإيطاكا  �سالما  ها: 
ّ
اأهم

 حاالت 
ّ
جينارو 1965، ليلة املحرقة 1971، ثم

الكتابات  )1980(. لكّن جّل هذه  زواج م�سيخة 

بقيت لالأ�سف ال تتداول اإال �سمن دائرة من قراءة 

�سيقة، ب�سبب لغتها االأ�سلية التي هي املجرية، 

يف  ن�رضتها  التي  الهنغارية  الن�رض  دور  والأّن 

املنفى، مل تكن �سوى موؤ�س�سات �سغرية مل يكن 

بداخل  �سواء  القراء،  حميط  يف  التاأثري  بو�سعها 

 الأّن ترجمة موؤلفات 
ّ
. ثم

)10(
هنغاريا اأو خارجها

الرجل اىل االإيطالية وغريها بقيت �سعيفة االأثر، 

اىل غاية تويّل خلية من املتجمني الهنغاريني 

فرياغ  اإيبوليا  راأ�سهم  وعلى  بفرن�سا،  املقيمني 

لهرم معا�رض من  االعتبار  رّد  ة 
ّ
Ibolya Viràg، مهم

من  وتزكية  بدعامة  الهنغاري،  االأدب  اأهرامات 

 .Albin Michel مي�سيل  األبان  الفرن�سية  الن�رض  دار 

اأعمال  �سارت  النبيل،  اجلماعي  اجلهد  وبهذا 

االآن، جزءا ال يتجزاأ من  �ساندور ماراييه تعترب 

املنت�سف  يف  املتميز  االإن�ساين  االأدب��ي  ال��تاث 

ذلك  بف�سل  وحتظى  الع�رضين،  القرن  من  االأول 

بعناية فائقة اأ�سبه مبا حتظى به موؤلفات كّل من 

 Joseph وجوزيف روث ،Stefan Zweig سفيتان زفايغ�

و�سومرت   ،Arthur Schnitzler �سنيتزلر  واأرثري   ،Roth

.Somerset Maugham موم

 � ن�سبي  ب�سكل  واإن   � معرفة  نحيط  وحتى    

لهذا  اخ��تت  االأدبية،  ماراييه  �ساندور  بعوامل 

وهو  الروائية،  اأعماله   
ّ
اأه��م اأحد  ق��راءة  الغر�س 

اأ�سباب  لعّدة  وذلك  م�سيخة،  زواج  حاالت   :
ّ

ن�س

هادئة،  نار  على  ن�سج  ال��ذي   
ّ

الن�س اأن��ه  منها 

وا�ستوى يف مبناه وحمتواه على امتداد ما يزيد 

، الأّن �ساندور ماراييه قد بداأ 
)11(

من ثالثة عقود

باملنتزه  يقيم  وه��و   ،1949 �سنة  كتابته  يف 

)نابويل(،   Pausilippe بوزيليبي  البحري  االإيطايل 

وانتهى منه باإيطاليا كذلك �سنة 1978 )مدينة 

اأطلق  اأخ��ريا  ف�سال  اإليه  اأ�ساف   
ّ
ثم �سالرينو(، 
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دائرة قراءة 
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لغتها املجرية



دييغو  ب�سان  يقيم  وه��و  ة« 
ّ
»التتم و�سم  عليه 

)والية كاليفورنيا( �سنة 1979؛ االأمر الذي يدّل 

ثم  اأوال،  لدى �ساحبها  الرواية  اأهمية هذه  على 

الرتباطها بقدره ككاتب عا�س املنفى والتحال 

هذا  جانب  واىل  ال�سمالية.  واأمريكا  اأوروبا  بني 

الرواية  لكونها  بالتحديد،  اختتها  فاإين  وذاك، 

راٍء  وب�سرية  النفاذ،  �سديد  بذكاء  تختزل  التي 

ووطن  كاتب  م�سار  الّنظري،  منقطعة  اإبداعية 

وقارة باأمّتها، اىل جانب اأنها تختزل ماآل حقبة 

بفعل  رجعة،  غري  من  وّل��ت  ع�سيبة،  تاريخية 

والعامل  اأورب���ا  على  الكربى  التحوالت  ت��وايل 

قاطبة. فما مو�سوع هذه الرواية؟ وما الثيمات 

 ما طبيعة 
ّ
الكربى التي تناولها فيها الكاتب؟ ثم

وراء  من  املتوخاة  واملق�سدية  الفني،  بنائها 

داللتها اأي�سا؟

  3( عوامل رواية حاالت زواج م�سيخةكّل موعد 

فر�سة  هو  ماراييه  �ساندور  روايات  مع  قرائي 

االأدب  بجودة  لال�ستمتاع  نوعها  من  فريدة 

تتاح  اأخواتها  ت�سبه  فيع، وحلظة ال 
ّ
الر االإن�ساين 

ة، 
ّ
الب�رضي الروح  اأغوار  الغو�س يف  للقارئ ق�سد 

حيث  امللتب�سة،  م�ساراتها  بني  عميقا  وال�رّضب 

الاّلفا  لهب  من  �سيول  وكاأنها  مت��ور  االأه���واء 

وحيث  حني،  كّل  يف  لالنفجار  القابل  الربكاين 

الروؤى واالأفكار الفل�سفية تتنا�سل بغزارة كع�سب 

تتدفق  مدرارة  مياه  مثل  لتندفع  ان، 
ّ
ري متع�ّسق 

ت�سطرم  العواطف  وحيث  عط�سى،  اأر���س  فوق 

حب يف اأفق مل يعد ي�سعها، وامل�ساعر 
ّ
ا�سطرام ال�س

االأعناق  متطاول  �سنديان  كاأ�سجار  تتاأرجح 

كها 
ّ
حتر التي  الهوجاء،  ياح 

ّ
الر ع�سف  يقاوم 

حتّفزها  اأو  الطارئة،  واالإحباط  الياأ�س  دورات 

ة واحلبور.
ّ
االنطالقة املفعمة باأجواء امل�رض

  وال ت�سذ حاالت زواج م�سيخة عن هذه ال�سورة، 

جمرد  لي�ست  الأّنها  لها،  وت�سهد  توؤّكدها  واإمّن��ا 

التقليد  �سمن  عليه  املتعارف  النوع  من  رواية 

يقّدم  اأن  ا�ستطاع  واإمّن��ا  الغربي،  الكال�سيكي 

ن�سي�سا،  ا 
ّ
تخييلي ا 

ّ
ن�س ماراييه  �ساندور  فيها 

املق�سدية،  ونافذ  املحتوى  عميق  ال�ّسكل،  باذخ 

االأ���س��م��اء   
ّ
اأه����م ب��ني  م��ن  ال��ي��وم  يعترب  جعله 

اأر�س  على  كعبها  ر�سخ  التي  ة، 
ّ
العاملي ة 

ّ
وائي

ّ
الر

وائي 
ّ
الر اجلن�س  لطبيعة  قّدمته  ما  بفعل  �سلبة، 

م�ستوى  على  �سواء  ا�ستثنائية،  اإ�سافات  من 

امل�سامني واملحتويات الفّنية، اأو طبيعة ال�سكل 

�ساندور  اأّلف  فقد  التعبري.  يف  املعتمد  احلداثي 

، ي�سكنها 
)12(

ماراييه رواية �سخمة من طراز رفيع

يرفعها  يلبث  ما  ق، 
ّ
وم�سو اأ�سيل  ملحمي   

ٌ
نف�س

مع  �سّكلت  التي  ة 
ّ
االأدبي الن�سو�س  م�ساف  اىل 

مطلع القرن الع�رضين، عالمات فارقة يف م�سار 

الرواية العاملية احلديثة، بف�سل ما جمعه فيها 

كاتبها بن�سج حريف منقطع النظري، من غنائية 

ومعارف  ة، 
ّ
�سريي واأح���داث  بوقائع  م�سحونة 

مبو�سوعها،  حمكما  اإملاما   
ّ
تلم ر�سينة  اأخرى 

وقدرة حاذقة على التقاط ما يتفاعل يف دوائر 

الع�رض من اأفكار وروؤى وحتى اأهواء متناق�سة، 

الفل�سفية  حكمته  من  بّثها  كونه  اىل  اإ�سافة 

الروائي  التخييل  زادت  املعنى،  عميقة  �سذرات 

.
)13(

قوة تاأثريية مده�سة اىل اأبعد حد

لقارئها  م�سيخة  زواج  ح��االت  رواي��ة  تتقّدم    

اأنها ق�سة عالقة زواج  االأوىل، على  الوهلة  منذ 

ق�سة  اأنها  على  االنطباع  بذلك  لتعطيه  فا�سلة، 

»الرومان�سية«،  املحكيات  بتلك  تكون  ما  اأ�سبه 

على  العار�س  التباين  طبيعة  عن  تك�سف  التي 

االأزواج،  بع�س  لدى  العاطفية  العالقة  م�ستوى 

ل 
ّ
بتحو تنذر  مع�سالت  من  ذلك  عن  ينجم  وما 

جذري يف م�سار حياة هوؤالء، بفعل االختالفات 

اآخر.  بعد  يوما  غورا  �سّقها  يزداد  التي  العميقة 

ال��ق��راءة،  م��اء  يف  ال��ق��ارئ  ينغم�س  اأن  ما  لكن 

ق�سة  وبني  واآخ��ر،  حكائي  جمرى  بني  ويتنقل 

»عاطفية« واأخرى، حارقا بذلك بع�س املحطات 

منخرطا  نف�سه  يلفي  حتى  الفا�سلة،  التاريخية 

تاأمالت  تغذيها  ة، 
ّ
مت�سعب ة 

ّ
حكائي م�سارات  يف 
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رجع  �سمنها  ويتفاعل  عميقة،  وفل�سفية  فكرية 

�سدى حاّد ملجتمع اآيل اىل الت�سّدع، يلّفه عنف 

واأهواوؤها يف  حياة م�ستكة، تت�سارع مواقفها 

قارة عجوز، ليوحي كّل ما ي�سري اإليها من قريب 

املتزايدة  العنف  بدرجات  واية، 
ّ
الر يف  بعيد  اأو 

ة 
ّ
اآالت حربي اىل  الب�رض  اأن حولت  لبثت  ما  التي 

ة بذلك العامل برمته 
ّ
هوجاء ال تبقي وال تدر، جار

اىل �ساحة �رضاع دموي فتاك، ك�سفت عن وجه 

ة، 
ّ
اآخر لالإن�سانية ال�سارب يف التوح�س والرببري

اأو  باحليوان  وال  باالإن�سان  مطلقا  يكتث  ال 

العمران.

 تقدمي رواية حاالت زواج م�سيخة 
ّ
  وبذلك، يتم

اأكرث حمكي، يتناوب على تقدمي ذلك  من خالل 

جزء  منها  �سخ�سية  كّل  تقّدم  �سخ�سيات،  اأربع 

ها، 
ّ

تخ�س نظر  زاوي���ة  خ��الل  م��ن  الوقائع  م��ن 

Peter، جوديت  Ilonka، بيت  اإيلونكا  وهي كالتايل: 

جوديت  �سديق   Lajos واليو�س   Judit Aldozo األدوزو 

. واملالحظ اأّن حمكي كّل واحدة من 
)14(

وعا�سقها

وروؤية  خا�س  ب�سوت  ينطبع  ال�سخ�سيات  هذه 

تطبع متثل �ساحبها للوقائع واالأحداث، اإ�سافة 

كرونولوجي  اإطار  �سمن  حمكي  كّل  تاأطري  اىل 

قبل  ما  مرحلة  من  اأولها  يبداأ  زمنيا،  متعاقب 

يف  اآخ��ره��ا  لينتهي  الثانية،  العاملية  احل��رب 

واىل  الع�رضين.  القرن  من  ال�سبعينيات  مرحلة 

املحكيات  هذه  جميع  تقدمي   
ّ
يتم ذل��ك،  جانب 

م�سكونة  حميمة،  اعتافات  اأّنها  على  للقارئ 

ت�رضدها  الفل�سفي،  والتاأمل  واال�ستطراد  بالتّدد 

خا�سة،  �سياقات  �سمن  االأربعة  ال�سخ�سيات 

اإيلونكا  االأوىل  فالزوجة  ومتباعدة.  منف�سلة 

يف  بها  التقت  قدية،  لها  ل�سديقة  مثال  حتكي 

من  معروفة  غري  تفا�سيل  ببوداب�ست،  مقهى 

قرانه  ة 
ّ

ق�س فيحكي  بيت  ا 
ّ
اأم الزوجية.  حياتها 

الثاين الأحد اأ�سدقائه، اجتمع به يف مقهى على 

جوديت  ت�رضد  بينما  البريو.  من  هذا  عودة  اإثر 

املو�سيقي  حلبيبها  حكايتها  وقائع  األ���دوزو 

الثانية،  العاملية  احل��رب  انتهاء  بعد  اليو�س، 

وهما جمتمعان معا يف غرفة فندق بروما. يف 

حني ينهي اليو�س الرواية يف الواليات املتحدة 

عليه  اأطلق  مميز  حمكي  خالل  من  االأمريكية، 

مواطنيه  الأح��د  يرويه  ة، 
ّ
التتم ت�سمية:  الكاتب 

جاء  وقد  بالهجرة؛  العهد  احلديثي  الهنغاريني 

القرن  من  متاأّخرة  تاريخية  مرحلة  يف  حمكيه 

.
)15(

الع�رضين

  فما اخليط الناظم اإذن، بني كّل هذه املحكيات؟ 

اىل  بالنظر  ت��ق��ّدم��ه،  م��ا  ودالالت  اأب��ع��اد  وم��ا 

املرجعية ال�سو�سيوتاريخية املوؤّطرة لها؟ هذا ما 

�سن�سعى اىل تو�سيح بع�س معامله، باتباع كل 

حمكي على حدة.

  4( م�ضارات وحمكيات: 

  اأ � حمكي اجنالء الوهم:

، ويتاأّطر 
)16(

  يقع حمكي اإيلونكا يف بداية الرواية

�سمن مرحلة تاأتي بعد ثالث �سنوات عن انف�سال 

ال�ساردة عن بيت، وهي املرحلة الواقعة بال�سبط 

ان��دالع  قبل  الع�رضين،  القرن  اأربعينيات  يف 

تبداأ  قليلة.  ب�سنوات  الثانية  العاملية  احل��رب 

ردهة مقهى، حيث  وتنهيه يف  اإيلونكا حمكيها 

حّفزها  بعدما   ،
)17(

لها قدية  �سديقة  ا�ستقبلت 

بع�س  ل�رضاء  املحّل،  اىل  بال�سدفة  بيت  دخول 

ك 
ّ
حر ان�رضافه.   

ّ
ثم وامُلحالة،  املجّففة  الفاكهة 

ال��ّزواج،  عهد  اىل  حنينها  الّطارئ  احل��ادث  هذا 

بو�سوح  يجري  اإرادة  غري  من  دمعها  فانفجر 

 
ّ
على خّدها، ب�سكل يك�سف على اأنها ال تزال حتب

.
)18(

بيت، واأّن »قلبها يخفق له بقوة، كّلما راأته«

الوهلة  منذ  للقارئ  اإيلونكا  تقدمي  يتم  وبذلك،    

امل�ساعر  رقيقة  �سخ�سية  اأّن��ه��ا  على  االأوىل، 

ج من 
ّ
ي�سكنها حنني من�سّد اىل املا�سي، ال تتحر

ترّددها  على  باحلر�س   
ّ
تقر حني  به،  االعتاف 

املن�رضم  القرن  بعبق  امل�سكونة  االأماكن  على 

وعاداته، وهي تلك الف�ساءات التي ترّددت عليها 
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كثريا برفقة بيت. لكن، ما اأن تتقّدم اإيلونكا يف 

احلديث عن جتربة طالقها، حتى يتبني لنا باأنها 

ترف�س  لكونها  م��ا،  ح��ّد  اىل  واقعية  �سخ�سية 

ف 
ّ
ت�سديق االأوهام التي ي�ستهلكها الغري، وتت�رض

ا يزعمه هوؤالء املّدعون، الذين 
ّ
ب�سكل خمتلف عم

�سداقة  عالقات  على  يحافظون  باأّنهم  يوؤّكدون 

تقول  الطالق.  مرحلة  بعد  بع�سهم،  مع  متينة 

طالق،  والّطالق  زواج،  »الّزواج  �سارمة:  بلهجة 

االأم��ور،  هذه  اأرى  اأن��ا  الكيفية  بهذه  كفى...   
ّ
ُث��م

اأغمر  مل  بيننا،  الطالق  ح�سول  بعد  �سخ�سيا... 

نف�سي باالأوهام، الأين مل اأكن اأومن للحظة واحدة، 

باأّنا �سنبقى �سديقني ودودين«. )�س 11/12(.

مع  تقاطعت  اأن  الإيلونكا  ي�سبق  مل  بالفعل،    

زوجها من قبل، وال رغبت يف االت�سال به مثلما 

الواقعي  احلياة  لنمط  االأخريات،  الن�ساء  تفعل 

جهة،  من  الطالق  بعد  لنف�سها  اختّطته  ال��ذي 

والأنها حتمل لبيت يف دخيلتها من جهة اأخرى، 

الرغبة  اىل  �سابق  وق��ت  يف  دفعها  حنق  ب��ذور 

اىل  يوؤول  ذلك  �سبب  ولعّل   .
)19(

منه االنتقام  يف 

حدث  الذي  الطالق  دواع��ي  ت�ستوعب  مل  كونها 

ة، رغم اإدراكها يف ال�سوط االأخري من عمر 
ّ
باملر

فما  بيت.  مع  اال�ستمرار  ال�ستحالة  زواجهما، 

ا�ستحالت  وكيف  ت��رى؟  يا  بينهما،  وقع  ال��ذي 

الزوجني اىل م�سخ،  احلياة امل�ستكة بني هذين 

بلغ بهما حّد االنف�سال؟

باأّن  ببيت،  ارتباطها  منذ  تعي  اإيلونكا  كانت    

التي  االخ��ت��الف��ات  م��ن  �سحيقة  ة 
ّ
ه���و بينهما 

عنها.  النظر  غ�ّس  اأو  غ��وره��ا،  ردم  ي�ستحيل 

وتت�سل جممل تلك االختالفات بطبيعة االأ�سول 

فهي  منهما.  كل  منها  ينحدر  التي  االجتماعية 

لكون  ال�سغرى،  البورجوازية  فئة  اىل  تنتمي 

بينما  ب�سيط،  حكومي  موظف  جم��رد  وال��ده��ا 

ت�رضب اأ�سول بيت عميقا يف تربة البورجوازية 

ال�سناعية، وهو االأمر الذي حتّكم ب�سكل عام يف 

الفنية  ذائقته  وطبع  منهما،  كل  وعادات  اأفعال 

واالأدبية، وح�سم يف توجيهه. فاإذا كانت اإيلونكا 

ا�سطرت بعد احل�سول على �سهادة الباكالوريا، 

اىل البحث عن عمل ت�سمن به ا�ستقاللها املايل، 

ثم عن زوج ثري ي�ستجيب الأهوائها، ويوفر لها 

الذي ولد يف  الذي تطمع فيه، فاإّن بيت  الرخاء 

كنف اأ�رضة ثرية، ظّل مهتما اىل وقت ال ي�ستهان 

به ب�سوؤون املعرفة واالإبداع وح�سب، ويعي�س مثل 

تقول   .
)20(

تخ�س�س اىل  يحتاج  ال  اأ�سيل،  فنان 

اإيلونكا ل�سديقتها: »اأتعلمني ما الذي كان عليه 

نادر:  �سنف  من  ظاهرة  كان  حقيقة؟  زوج��ي، 

رجال! ال، لي�س باملعنى امل�رضحي للكلمة، بحيث 

مل تكن له اأية عالقة بدور العا�سق الولهان، وال 

بدور بطل يف املالكمة. كان فحال على م�ستوى 

ل 
ّ
التاأم على  جمبوال  االآن  نف�س  يف  ظّل  وح: 

ّ
ال��ر

�س... 
ّ

والتوج امل�سني  والبحث  والقلق  والتناغم 

وح... 
ّ
كان �سغوفا باالأمور املت�سلة مبا�رضة بالر

وحده...  به  به،  �سوى  من�سغلة  اأنا  اأكن  مل  بينما 

لكّن هذا � حينئذ � مل اأكن اأعلم به!« )�س 16(.

زة لبيت عن 
ّ
  ظّلت هذه الفروق االجتماعية املمي

والفني  املعريف  توجهه  اىل  اإ�سافة  اإذن،  غريه 

، الذي يظهر يف ع�سقه الكبري للقراءة، 
)21(

ا�سخ
ّ
الر

وامل�سارح  املتاحف  زيارة  على  الّدائم  وت��رّدده 

 
ّ
اأهم من  واح��دة  الباذخة،  املو�سيقى  وحفالت 

اإيلونكا ا�ستحالة  اأدركت  وحية التي 
ّ
الفجوات الر

لكّن  امل�ستك.  م�سارهما  يف  عنها،  التغا�سي 

احلّد،  هذا  عند  يتوقف  لن  بينهما  ال�ّسق  حجم 

لها معه  بعد حادثة طريفة طراأت  �سيكرب  واإمّنا 

حني  اأنها  ذلك  ال��زواج.  من  الثالثة  �سنتهما  يف 

زوجها  وج��دت  م�ساء،  ذات  البيت  اىل  ع��ادت 

مندجمني،   Lazar)22(
الزار  الكاتب  و�سديقه 

غريبة  م�رضحية  اأط��وار  اأداء  يف  وروح��ا،  ج�سدا 

هرة 
ّ
عنها كل الغرابة، ما جعلها متكث طيلة ال�س

ت باأنها �سخ�س 
ّ
ذاهلة ومبلبلة الذهن، وقد اأح�س

اأجواء االندماج احلا�سلة بني  بعيد وطارئ عن 

ال�سديقني. حينها، اأدركت للمرة االأوىل باأنها ال 
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تعرف عن زوجها غري النزر الي�سري من االأ�سياء 

ه مبا�رضة، وتت�سل مبحيط عالقاته، 
ّ

التي تخ�س

ل البقاء متكتما على نف�سه، ومتحفظا  لكونه ف�سّ

حيالها، وال يرغب يف اإ�رضاك زوجته يف اأ�رضاره، 

ى لدى هذه فكرة كونها امراأة غري 
ّ
االأمر الذي قو

مهمة يف حياته، ومّنى لديها ال�سّك يف اإمكانية 

الوقت  يف  منها،   
ّ
اأهم عنده  اأخرى  اأ�سياء  وجود 

لنف�سها،  به  الظفر  اىل  ت�سعى  فيه  ظّلت  ال��ذي 

وحيازته لها وحدها.

  بقي اأثر هذه احلادثة مو�سوما بعمق يف ذاكرة 

االإحاطة  بعدم  فوجئت  لكونها  لي�س  الزوجة، 

واإمنا  وح�سب،  ببيت  اخلا�سة  احلياة  باأ�رضار 

بالزار  احلميمة  عالقته  عن  تعلم  تكن  مل  الأنها 

اأنها  اأثناء تلك االأم�سية الغريبة فح�سب، رغم  اإال 

ظّلت لثالث �سنوات تعي�س معه حتت �سقف واحد، 

ل  املف�سّ ال�سخ�س  ظّل  ال�سديق  هذا  اأّن  خا�سة 

واحلميم لزوجها، وعادة ما يلتقي به، وال يتّدد 

اىل  اإ�سافة  االأمور،  �ستى  يف  ا�ست�سارته  يف  اأبدا 

من  يكّل  وال  وتاآليفه،  كتاباته  يتابع  كونه 

)�س  اإيلونكا  تقول   � »اأدرْك��ُت  حينها،  قراءتها. 

28( � باأّن �سيئا بالغ اجل�سامة يقف حائال بني 
ل 

ّ
يتحم ظّل  اإمّن��ا  بيت  وب��اأّن   )...( مّنا  واحد  كّل 

وجودي يف �سقته وحياته، وح�سب«.

ج على حمطة اأخرى 
ّ
 مت�سي يف التذّكر، لتعر

ّ
  ثم

فارقة يف حياتهما الزوجية، مّلا رزقت مبولود. 

 ال حمالة، ب�سبب ما 
ّ

وقتها، ظّنت باأّن بيت �سيتغري

الحظته عليه من اهتمام متزايد بها وبال�سبي، 

رغم ما �ساب �سلوكه من كلفة واإجهاد، اأّكدا لها 

الّزوج  بات  الذي  فيه  املبالغ  َنت 
َ
الع على درجة 

اأمامها. وبهذا، حاولت  يبذله، حتى يبدو �سعيدا 

من  للتقلي�س  ال��والدة  فر�سة  ا�ستغالل  اإيلونكا 

حجم الفجوة الفا�سلة بينهما، متخذة من ابنها 

حم�س   �  )36/38 )�س  قالت  مثلما   � »ذريعة 

ه 
ّ
حب درجة  من  يزيد  كي  زوجي  الإرغام  و�سيلة 

يل)...( الأين مل اأ�ساأ تركه للحظة واحدة يبعد عني. 

متاما،  واأبتّزه  ال�سغري،  بالطفل  اإيّل  اأ�سّده  كنُت 

ة«.
ّ
واأفر�س عليه نوعا من العبودية العاطفي

  ويف غمرة تلك الفتة، التي ا�ستمرت على تلك 

احلال زهاء عامني، اقتح عليها بيت ذات يوم، 

�سوية  والذهاب  ترعاه،  كي  الأم��ه  ال�سبي  ترك 

يف رحلة ا�ستجمام. »كانت رحلة غريبة � مثلما 

تتذكر اإيلونكا )�س 38( � واأ�سبه ما تكون ب�سفر 

وداع.  اأي  ت�سبق  التي  والرحلة  الع�سل،  �سهر 

ف 
ّ
يتعر اأن  مّنا  واح��د  لكّل  تتيح  فر�سة  كانت 

اأف�سل، مثلما كانت امتحانا  االآخر بكيفية  على 

بيوم،  الرحلة  انتهاء  وقبل  االآن«.  نف�س  يف  لنا 

اغتنم بيت الفر�سة، ففاجاأ زوجته ب�سوؤال غريب، 

يا  م�سرينا  ما  »واالآن،  بقوله:  ح�ساباتها  اأربك 

اإيلونكا؟ قويل يل: ما م�سرينا« )�س 41(. كان 

هذا ال�سوؤال مبثابة اإنذار وا�سح من بيت، اأعقبته 

 
ّ
احلب حّدة  من  التخفيف  ب�رضورة  لها  مطالبته 

الذي تظهره له، واالكتفاء بتوجيه كل االهتمام 

 مل تكن تعني 
ّ
للطفل فقط، الأّن الزيادة يف احلب

والتحّكم،  التمّلك  يف  امل�ستبّدة  الرغبة  �سوى  له 

ذات  لها  قال  »كرامته«.  فقد  بذلك  يخ�سى  وهو 

عنها:  بعيدا  دائما  يجعله  عما  �ساألته  ملا  يوم، 

كرجل،  كرامتي  عن  التنازل  مّني  تريدين  »اأنِت 

ُل املوَت على  واأنا ال اأ�ستطيع فعل ذلك، اأبدا. اأَف�سّ

هذا« )�س 27(. 

باحلمى  م�سابا  الطفل  وج��دا  ال��ع��ودة،  بعد    

القرمزية التي اأودت ب�رضعة بحياته، لتموت على 

خلفية ذلك � تقريبا � عالقتهما الزوجية، ويدخال 

يف مرحلة غمرها جليد �سامل، مل توؤثر فيه كافة 

املحاوالت التي بدرت من اإيلونكا ال�ستعادة بيت 

العزلة  قوقعة  من  وانت�ساله  وحدته،  دائرة  من 

التي �رضب بها على نف�سه. تقول: »علمت حينها 

اأين فقدت زوجي، الأنه من غري اأن يعلن عن ذلك 

�رضاحة، يتهمني بكوين ال�سبب يف ذلك املوت« 

ج�سمها  على  تكالبت  هذا،  اإثر  وعلى   .)48 )�س 

االأمرا�س، فاأح�ست باأحوالها ت�سوء، ومبعنوياتها 
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م�ساعر  ت�سافر  نتيجة  تخور،  وقواها  تتدهور، 

تلك  خّلفته  ملا  ال�سمري،  وتاأنيب  عليها  الذنب 

الوفاة املباغتة يف االأ�رضة جمعاء. واأثناء فتة 

عليها،  ال�سكوك  ق�سوة  ا�ستّدت  الطويلة،  املر�س 

ليظّل  واعت�سارا،  وح��زن��ا  اأمل��ا  قلبها  وزادت 

هاج�سها الوحيد هو اإمكانية حدوث النهاية غري 

ه، وترغب فيه!
ّ
ال�سعيدة: الطالق من زوج حتب

يوم،  ذات  �سحا  ما  �رضعان  �سمريها  لكّن    

هها اىل �رضورة ممانعة املر�س لتجنب وقوع 
ّ
ونب

الإنقاذ  اأمامها  اآخر  خيار  من  ما  الأّن  الفاجعة، 

الزواج، غري ذلك. وبفعل هذه ال�سحوة املباغتة، 

التي  املر�س  مرحلة  جتاوز  من  اإيلونكا  متّكنت 

اأقعدتها ملدة �سهور طريحة الفرا�س، وا�ستطاعت 

وال�سواغل  الو�ساو�س  بع�س  على  ن�سبيا  التغّلب 

فيها  تنهب  مكثت  التي  القاهرة،  والهذيانات 

وارتفعت  اأخ��رى،  م��رة  ج�سمها  فتعافى  نهبا، 

�سحنة معنوياتها املفتوحة على احلياة، وانتهت 

بر�سم خطة جديدة لغزو قلب بيت، لعّل ذلك يتيح 

رُت االإغارة 
ّ
لها اإنقاذ ما يكن اإنقاذه. تقول: »قر

على ح�سون زوجي... ف�رضُت بعد اتخاذي لهذا 

اأمرها،  حزمت  بامراأة  اأك��ون  ما  اأ�سبه  القرار، 

وا�ستعّدت كّل اال�ستعداد للك�سف عن اأ�رضار رجل 

اىل  ال��ّن��زول  ذل��ك  كّلف  واإن  حتى  عنها،  بعيد 

اجلحيم« )�س 56/57(.

لت، بدل ال�رضوع مبا�رضة يف    اإاّل اأّن اإيلونكا ف�سّ

اقتحام ح�سون الّزوج، ا�ست�سارة اأحد الرهبان يف 

االأمر اأوال، ع�سى اأن يفيدها ذلك يف تبنّي معامل 

قلبها  وي��الأ  خطاها،  ويعّزز  القومي،  الطريق 

كني�سة  �سوب  اجتهت  ل��ذا،  ال�سادق.  باالإيان 

�سبه مهجورة تقع يف �ساحية العا�سمة، وهناك 

اىل  انتقلت  ثم  اال�ستخارة،  �سالة  وحيدة  �سّلت 

مبا  عجوز  لراهب   
ّ
تقر و�رضعت  االع��تاف،  كوة 

وما عزمت  مت�ساجنة،  �سواغل  من  روحها  �سكن 

عليه كذلك؛ غري اأّن هذا اعت�س على ما ر�سمته 

ع على ذلك 
ّ
من خطط، ونهاها عن االإقدام املت�رض

الفعل، الأّنه �رضب من االأنانية امل�سينة التي قد 

املقابل  يف  طالبها   
ّ
ثم العاقبة،  �سوء  اىل  توؤّدي 

الة.
ّ

رب واالإكثار من ال�س
ّ

باالكتفاء مبجرد ال�س

  لكّن ما مل يكن يف احل�سبان، وقع بعد اأ�سبوعني 

على تلك احلادثة. فقد اكت�سفت اإيلونكا يف حافظة 

ذات  بالبيت  بيت  ن�سيها  التي  ال�سغرية  االأوراق 

يوم، جزء من �رضيط اأرجواين ت�ستعمله الن�ساء يف 

اأمور الزينة. كان هذا االكت�ساف الذي مّت مبح�س 

ال�سدفة، مبثابة �ساعقة قوية اأربكت ح�ساباتها، 

�سفرة  فّك  مبحاولة  االن�سغال  اىل  بها  ودفعت 

�ساحبته.  تكون  م��ن  ومعرفة  الّطل�سم،  ذل��ك 

فيه  مّت  ال��ذي  اليوم  م�ساء  يف  التقت  اأن  واتفق 

الزار،  الكاتب  زوجها  ب�سديق  االكت�ساف،  ذلك 

اأر�ستقراطية، ح�رضتها  على هام�س حفلة ع�ساء 

برفقة بيت؛ وهي املنا�سبة التي تهياأت لها كما 

لو اأنها كانت تتهياأ حلفل زفافها، حتى بدت يف 

لها 
ّ
اأعني املدعوين جميعهم، مبظهر زينتها وجتم

مبارزة  يف  الدخول  تريد  باأنها  اال�ستثنائيني، 

من �سنف خا�س، لغزو قلوب الكثري من الرجال، 

وحني  وح�سب.  عليها  املتمنع  بيت  قلب  ال 

ذلك  اأ���رضار  حول  معه  للتحادث  ب��الزار  اختلت 

ال�رضيط الق�سري، وم�ساءلته عمن تكون �ساحبته 

وعدم  املفرط،  بهدوئه  هذا  فاجاأها  املفت�سة، 

تفاعله مع ما علمت به، ون�سحها وكاأنه راهب 

بعدم  قبل،  من  زارتها  التي  ال�سغرية  الكني�سة 

والتزام  عدوانية،  عاطفة  اأي��ة  وراء  االجن���رار 

بداأت  جراحا،  تنكئ  ال  حتى   
ّ

والتب�رض احلكمة 

بالكاد تندمل يف قلب زوجها، واإال فاإن ح�سيلة 

ما �ستلقاه جراء ذلك، قد ال تروق لها.
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التي  املعا�رضة  النقدية  االإ���س��ك��االت  م��ن  اإّن 

يالحظها دار�س االأ�سلوبية ، والتي تفر�س نف�سها 

على ال�ساحة النقدية ب�سكل الفت يف اخت�سا�س 

 ، امل�سطلحية  التعّددية  هو  االأ�سلوبي  احلقل 

بدءا  خمتلفة  م�سميات  اإىل  امل�سطلح  ع  
ّ
وتفر

 
ّ

مب�سطلح االأ�سلوب ، فم�سطلح االنزياح ، ونخ�س

باملعاجلة  تدار�سا م�سطلح االنزياح الذي يظهر 

االأ�سلوبي  ال��در���س  يف  م�سطلحية  مبعو�سات 

الدار�سني  انتباه  اال�سطالح  ج��دل  لفت  فقد   ،

اخلائ�سني غماره ، و �سنقف عند جهود الباحث 

التون�سي عبد ال�سالم امل�سدي الذي قام باإح�ساء 

اإ�سكالية  وناو�س  االن��زي��اح  م�سطلح  من  ع��دد 

 
)1(

اال�سطالحية بالطفرة  نعته  حيث   ، دالئليتة 

اثني ع�رض م�سطلحا  اإىل جمع  بادر  ، من حيث 

 ، الغربيني  النقاد  من  جملة  قبل  من  مقتحا 

اال�سطالح   هذا  حرج  يف  الدار�س  يقع  فلطاملا 

االأطلق  و  االأدّل  امل�سطلح  يف  ويحتار  التاديف 

االأ�سلوبي،  البحث  يف  الزخم  هذا  يتلقى  حني   ،

تتفلت  التي  دالئليته  اأمر  عليه  ي�ستع�سى  حيث 

الدار�س  اإذ يالحظ   ، و �سبط ماهيتة  من حتديد 

قيد  من  متفلت  م�سطلح  االنزياح  م�سطلح  اأن 

اال�سطالح ، منا�سد  لف�سائي التحرر واالت�ساع.

ال��در���س  يف  االن��زي��اح  م�سطلح  ت��ع��ّدد  �سفر 
ُ
ي

يف  ال�سائد  اال�سطالحي  اخللط  على  االأ�سلوبي 

من  جملة  �سنعر�س   ، االأ�سلوبي  الدر�س  عر�سة 

حماولة   ، معا  والقدية  احلديثة  امل�سطلحات 

امل�سطلحي  االعتيا�س  هذا  عند  الوقوف  منا 

كما   ، املفرط  تعّدده  من  بالرغم  داللتة  لتحديد 

ب�سط  خالل  من  االنزياح  حّد  بتو�سيح  �سنقوم 

بدءا  له  االأ�سلوبيني  املناو�سني  بع�س  عقول 

 ، العربية احلديثة  فالدرا�سة   ، الغربية  بالدرا�سة 

كما �سن�سعى اإىل تو�سيح مدلوله عند بع�س رواد 

البحث االأ�سلوبي من اأمثال الناقد االأ�سلوبي

 Michael rifaterre ميكائيل ريفاتر.

التعّدد اال�ضطالحي لالنزياح :

االأ�سلوبية  املفاهيم  من  االنزياح  م�سطلح  يعّد 

والل�سانية و ال�سيميائية التي يكتنفها الغمو�س،  

الأن  لنا  م��ربرا  لي�س  غمو�سه  اأن   " واحلقيقة  

نهمل احلديث عنه ، وال الأن ُن�رضب عن اخلو�س 

ازداد  غم�ست  كّلما  املفاهيم  بع�س  فاإن   : فيه 

تتبلور  حتى   ، بها  واملحّللني  الباحثني  اإي��الع 

 ، عقولهم  يف  معاملها  وتت�سح   ، اأذهانهم  يف 

يف  املركوز  فمن   ،  
)2(" �سة 

ّ
موؤ�س نظرية  فتغتدي 

طبع االإن�سان اأن ال�سئ اإذا ا�ستع�سى عليه تناوله 

، لذلك  اأحلى  ... ونال من جهده وكّده كان نيله 

 طاطة بن قرماز*

م�سطلح االنزياح   

بني التعّددية و االإ�سكالية فـي احلقل االأ�سلوبي

ناقدة واكاديية من اجلزائر *



ندرك حاجة طلبتنا املا�سة و �سغفهم اإىل  تفهم 

هذا امل�سطلح  من خالل تب�سيط مدلوله واأمناطه.

بني  كبريا  جدال   l écart االنزياح  م�سطلح  اأث��ار 

باأنه  يراه  امل�سدي  ال�سالم  عبد  فهذا  الدار�سني،  

مت�سوره  يف  م�ستقر  غري  الأنه  التجمة"  ع�سري 

الل�سانيات  رواد  من  كثري  به  ير�س  مل  لذلك 

وعبارة  بديلة  م�سطلحات  فو�سعوا  واالأ�سلوبية 

اأن  على   ،  Ecart للفظة  حرفية  ترجمة  االنزياح 

اأن ن�سطلح عليه بعبارة  املفهوم ذاته قد يكن 

ا�ستعملها  عربية  لفظة  له  نحيي  اأو   ، التجاوز 

العدول  �سياق حمّدد وهي عبارة  البالغيون يف 

بها  ن�سطلح  قد  املعنوي  التوليد  طريقة  وعن   ،

 ، ي�ستثمر عبد 
)3(" على مفهوم العبارة االأجنبية 

ال�سالم امل�سدي م�سطلح العدول البالغي االأ�سل 

االنزياح  مل�سطلح  دالليا  مقابال  جعله  وقد   ،

كم�سطلح  التجاوز   م�سطلح  ا�ستح�سن  كما    ،

مرادف وبديل لالنزياح .

االنزياح  م�سطلح  االأ�سلوبية  دار�سو  ا�ستخدم 

االنزياح  اأن  مبعنى   ، االأ�سلوبي  لل�سذوذ  كبديل 

عن   
ّ
ت��زور �ّساذة  فّنية  لغة  فتغدو  اللغة   يخرق 

تعريفا    ch. .Bruneau اأطلق  وقد   ، املتداولة  اّللغة 

"علما  اعتربها  حيث  من  باالأ�سلوبية  خا�سا 

 ، يالحظ 
)la science des écarts")4

خا�سا بال�سواذات ،

الدار�س كيف ترجم املتجم :خالد حممود جمعة 

 عملية خرق  معيار 
ّ

écarts بال�سواذات التي تف�رض

اللغوي  املتداول  من  عليه  واملتاآلف  الطبيعي 

يكون  اأن  يكن  التجمة  ه��ذه  من  وانطالقا   ،

املرادفة  ال�سوذات  اأو  لل�ساّذ  مرادفا  االنزياح 

لالنزياحات. 

ب�سط عبد ال�سالم امل�سدي كمّا ا�سطالحيا يناف�س 

االنزياح  وي�سايقه دالليا، فجعل لكل م�سطلح  

مقابال  يوافقه يف اال�ستعمال االأجنبي ، اإذ يقابل 

التجاوز   /  ،  l écart م�سطلح  االنزياح   م�سطلح 

 leo spitzer  :la االنحراف لدى  / valéry  :l abus لدى

 / wellek et warren :la distorsionاالختالل لدى /déviation

االإطاحة لدى peytard : lasubversion /  املخالفة عند 

  / barthes : le scandale ال�سناعة لدى / thiry : l infraction

 Todorov : l اللحن لدى / cohen : le viol االنتهاك لدى

 / aragon : la transgression الع�سيان لدى / incorrection

التحريف لدى le groupe mu  اأو جامعة مو :

. 
)5(

l altération منه

غمو�سا،  االنزياحي  اال�سطالح  ح�سد  ي�سوب 

الزخم  ب��ه��ذا  مطوقا  نف�سه  ال��دار���س  يجد  اإذ 

 ، وحريته  ت�ساوؤله  من  يزيد  الذي  اال�سطالحي 

كما يزيده هذا التكثيف املتفاوت يف امل�سميات 

اأدرك  ، وقد  الداليل  للّظفر بكنهه   اإ���رضاره   من 

عبد ال�سالم امل�سدي  �سعوبة هذه االإ�سكالية من 

ال  التي   ،  
)6(

اال�سطالحية بالطفرة  نعتها  حيث 

ن�سبية  تك�سف  اأن"  النقدي  منظوره  من  حتاول 

النفعي  اللغوي  ال��واق��ع  مفهوم   : املفهومني 

اإىل  بع�سهما  فقط  ، ال  �س 
ّ
املكر اللغوي  ومفهوم 

بع�س بل كذلك ن�سبية كّل منهما اإىل املوا�سعات 

التاريخية وال�سو�سيولوجية ، والذي يعنينا نحن 

يف معر�س ا�ستجالئنا ملقومات حتديد االأ�سلوب 

انطالقا من  اللغويني  املفكرين  كّل  هو حماولة 

هذه امل�سطلحات ر�سم املقايي�س الكا�سفة لهذين 

 ، ال �سك 
الواقعني من الظاهرة اللغوية بعامة ")7(

االجتماعية  والنوازع  التاريخية  الدوافع  اأن  يف 

تقف وازعا لهذه املبتكرات امل�سطلحية وزخمها 

ا�ستعماالت  نحدّد  اأن  لنا  ويكن   ، لالنزياح 

الواقعة اللغوية النفعية بالقيا�س اأو باملوازة مع 

�سة .
ّ
الواقعة اللغوية املكر

فاإذا اأخذنا بامل�سطلح االأول الذي ت�سّدر جميع 

االنزياح  يف  واملتمثل  تليه  التي  امل�سطلحات 

 ، طارئة  و  �سة 
ّ
مكر لغوية  واقعة  ي�سّكل  ال��ذي 

نالحظ اأن ما يقابله هو اال�ستواء اأو الت�سييق الذي 
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امل�سدي  ال�سالم  عبد  تخريج  ح�سب  نعته  يكن 

بالواقعة اللغوية النفعية ، اأما االنحراف فتقابله 

االإطاحة   ، التوازن   / االختالل   ، اال�ستقامة   /

ال�سناعة /   ، ، املخالفة / املوافقة  / اال�ستقرار 

الظرافة ، االنتهاك / املحافظة ، اّللحن/ ال�سواب 

، الع�سيان / الطاعة ، التحريف/ ال�سدق .

اأن  ال��دالل��ي��ة  التقابالت  ه��ذه  على  وامل��الح��ظ 

فتغدو  التعبريي  الت�سييق  كيان  تهّز  جميعها 

الك�رض  يتحّدد  ومعايري   ، عليه  طارئة  عوار�س 

اخل��روج  يف  يظهر  ال��ذي  وه��و   ، بها  القطع   اأو 

املثال  �سبيل  على  اأخذنا  فاإذا  املعيار،  هذا  عن 

بخروجه  يتحقق  اأن��ه  جند  التحريف  مب�سطلح 

هنا  بال�سدق  ونعني  ال�سادق  القول  معيار  عن 

ال�سدق الفّني ال ال�سدق االأخالقي ، وكان حازم 

االأ�سلوبية من  امل�ساألة  اآثار هذه  قد  القرطاجني 

حيث وّظف م�سطلح التحريف ، حني اأثنى على 

املتلقية  ال��ذات  يف  تتك  التي  اجلمالية  ميزته 

ف عن العادة 
ّ
اأثرا، الأن "... القول ال�سادق اإذا حر

 ،  
)8("... النف�س  به  ت�ستاأن�س  �سيء  به  واأحل��ق 

اإىل اخلروج  فال�ساعر يروم باالأ�سلوب املنحرف 

بتوخيه   ، اللغوي   التعبري  ع��ادة  م��األ��وف  عن 

اأ�سلوب الغرابة والتغريب  وغائيته ا�ستمالة هوى 

املتلقي والتاأثري فيه .

ويكن اأن ن�سنف التحريف يف القول  باأنه �رضب 

التفكري  الأن   ، االأ�سلوبي  االن��زي��اح  ���رضوب  من 

االأ�سلوبي يت�سمن طبقات نوعية وطبقات زمنية 

عبد  له  اكت�سف  وق��د   ،  
)9(

االأ�سلوبي ال��در���س  يف 

ال�سالم امل�سدي" قواعد تاأ�سي�سية تتجاوز املنظور 

التفكري  حقول  على  بجالء  ال�سيق  االأ�سلوبي 

فر�سية  نب�سط  قد  الأننا  ذلك  و�سورة   ، الل�ساين 

ذاتها  يف  اللغوية  الظاهرة  اأن  بها  نعترب  عمل 

اأولهما   : حمورين  تقاطع  ونقطة  جدولني  م�سب 

اإذ مداره    ، النفعي وهو اجل��دول اخل��ادم  اجل��دول 

 ، والزمن  بالذات  االأ�سل  وهو  االأول  اللغة  و�سع 

املخدوم  اجلدول  وهو  العار�س  اجلدول  وثانيها 

، اإذ حموره و�سع اللغة الطارئ ، هذان املظهران 

كالهما واقع لغوي واأولهما متنازل ويثل ق�سية 

 ، الناطق  احليوان  خل�سو�سية  اللغوي  املوجود 

 
)10(" املوجود  ذلك  نقي�سه  وهو  املتعال  والثاين 

ال�سئ  من  تت�سكل  االأ�سلوبي  التفكري  فطبقات   ،

اأو  لغوي  وخمدوم  لغوي  خادم  من  اأو  نقي�سه  و 

من الواقع اللغوي النفعي ، ومن الطارئ اللغوي 

اأو   ، املتداول  وغري  املتداول  بني  اأي  املفت�س 

النقدي  الطرح  يف  امل�سدي  عليه  ي�سطلح  كما 

يخدمه  ال��ذي  للغة  املتعايل  باملظهر  ال�سابق 

الذي  العادي  اللغة  و�سع  وهو   ، النفعي  اجلدول 

امل�ّسكل  وهو   ، طارئ  غري  لغوي  بو�سع  نق�س 
ُ
ي

دة  للمن�سئ.
ّ
للخ�سو�سية االأ�سلوبية املتفر

التي  االنزياح  م�سطلحات  ن��درج  اأن  لنا  يكن 

اللغوي  اال�ستعمال  خانة  يف  امل�سدي   جمعها 

 ، داللية  تقابالت  من  اقتحناه  ما  اأم��ا  النفعي 

�س اأو 
ّ
فت�سنيفها يقع  �سمن املفهوم اللغوي املكر

النقي�س ، اإذ ي�سمح توظيف االنزياح " باالبتعاد 

اللغة  نظام  يف   
ُ
فُتوقع املاألوف  اال�ستعمال  عن 

 ،  
جديدا")11( انتظاما  نف�سه  هو  ي�سبح  ا�سطرابا 

ويكون هذا اال�سطراب ملذوذا م�ست�ساغا النزالقه 

ال  متو�سعا  انزالقا  للغة  العادي  اال�ستعمال  عن 

االإخبار  حّد  يجاوز  واإمنا   ، االإبالغ  على  يقت�رض 

االإث��ارة و  اأو�سع  يتج�سد يف مواقف  اإىل  ف�ساء  

مواقف  وهي  واال�ستغراب  التعجيب  و  االإدها�س 

بني  املناف�سة  فتقع   ، القارئ  تعتي  انفعالية 

اال�ستعمالني لتتحدد الكفاءة اللغوية للمن�سئ ، اإذ 

ال يكن لالأ�سلوب اخلارق اأن يتعاي�س مع االأ�سلوب 

ب�سمته  التعاي�س  ه��ذا  ي��تك  اأن  دون  ال��ع��ادي  

 ، االنزياح  به  يتحدد  و  اال�ستعمال  يف  االإبرازية 

فباملاألوف العادي يربز الرفيع  املائز.  
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ال ميكن 

لالأ�ضلوب 

اخلارق اأن 

يتعاي�ش مع 

االأ�ضلوب 

العادي  دون 

اأن يرتك 

هذا التعاي�ش 

ب�سمته



االأ�ضول البالغية العربية لالنزياح :

االنزياح  م�سطلح  العرب  البالغيون  تداول  لقد 

واأوردته �سمائرهم باإطالقات متفاوتة امل�سمى 

متقاربة املعنى ، واإن توظيفه من قبل ال�سعراء 

لتك�سيف  حثيثا   �سعيا  ي�سعى  القارئ  يجعل 

امل�ستعملة  اللغة  تلب�سه  ال��ذي  املعنى  قناع 

ال��ق��اه��ر اجل��رج��اين مفهوم  رب���ط ع��ب��د  ف��ق��د   ،

عن  يّنم  الذي  املعنى  معنى  ب�سيغة  االنزياح 

واال�ستعارية واملجازية  الكنائية  اال�ستعماالت 

الف�سيح ينق�سم ق�سمني ق�سم  الكالم  اأن  ،" اعلم 

تعزى املزية واحل�سن فيه اإىل اللفظ وق�سم يعزى 

الكناية  االأول  فالق�سم   ، النظم  اإىل  فيه  ذل��ك 

 اال�ستعارة 
ّ
واال�ستعارة والتمثيل الكائن على حد

وات�ساع  جماز  اجلملة  على  فيه  كان  ما  وكل 

ا�ستخدم عبد    ،  
الظاهر")12( وعدول باللفظ عن 

هي:  ا�سطالحية  مرادفات  اجلرجاين  القاهر 

االت�ساع  واملق�سود به ات�ساع املعنى  و العدول  

اللفظ  خمرج االإيحاء ، وقد  اأي اخلروج مبعنى 

يت�سح العدول باللفظ من حيث ي�ستع�سي فهم 

ال�ساعر  اللفظ الظاهر ، فحني يقول  املعنى من 

ي�ستطيع  ال   ،  
)13(

االأجل قريبة  اإال  اأبتاع  وال   :

فهم  اجل��رج��اين   القاهر  عبد  نظر  يف  القارئ 

�ستى بظاهر ما يدل عليه اللفظ اأو ما 
ُ
مالذي ي

فال  ال�ساعر،   ي�ستيه  ما  اأجل   قرب  يفهم  من 

ح  اإال اإذا " ...طلبت له تاأويال ، فعلمت 
ّ
معنى للتمد

اأنه اأراد اأنه ي�ستي ما ي�ستيه لالأ�سياف ، فاإذا 

ا�ستى �ساة اأو بعريا كان قد ا�ستى ما قد دنا 

، يعرب ال�ساعر 
اأجله الأنه يذبح وينحر قريبا ")14(

باأ�سلوبه اخلا�س عن متدحه وتفاخره  دون اأن 

ح به ، فلذلك بدت العبارة ال�سعرية مبهمة 
ّ
ي�رض

ال  و  جوهرها  يف  اإبداعيا  مفعمة  ظاهرها  يف 

االإيحاء   االأمر خم�سو�س على عن�رض  اأن  �سيما 

ر�سم  فقد   ، ال�سعرية  العبارة  ا�ستوجبته  الذي 

الكرم  لذة  فيها  يحاكي  بالغية  �سورة  ال�ساعر 

ها ب�سورة �سعرية ، لذلك متثلت 
ّ

واجلود وي�سخ�س

قيمة البيت ال�سعري من عدم اإف�ساحه عما يروم 

، اإذ اأن حقيقة الفّن، ت�ستمد  قيمتها مما مل يقله 

العبارة  توحي   ،
)15(

به  يوحى  ومما   ، الفنان 

االأجل  قريبة  اإال  اأبتاع  وال   : ال�سابقة  ال�سعرية 

الإعراب  امل�ستعمل  اللفظ  يتاأبطه  خفيا  معنى 

اإعرابا كنائيا غري مف�سح  ال�ساعر عن �سمائله  

عنه.

بني  ا�ستبدايل  اإج���راء  فهي  اال���س��ت��ع��ارة   اأم��ا 

املحور  على  ح��ا���رضة   اإح��داه��م��ا  ملفوظتني 

تبعا  غائبة   والثانية  ل��ربوزه��ا   التكيبي  

من  وجه  فهي   ،  
)16(

التداول �سياق  ملقت�سيات 

وجوه االنزياح  يف البالغة العربية  يف �سياقها 

عرف من 
ُ
د جمازيا ، الأن املعنى فيها ال ي

ّ
املحد

فحني    ،  
)17(

اللفظ معنى  من  يعرف  واإمنا  اللفظ 

اأ�سدا ،   يراد  ت�سبيه الرجل باالأ�سد ، يقال: راأيت 

ينقل لفظ اأ�سد  عما و�سع له يف اللغة وا�ستعمل 

يف غري معناه ،  فقد اأعري اللفظ  من بعد ما اأعري 

املعنى ، فمن �ساأن اال�ستعارة اأن تكون اأبلغ من 

اأو االنزياح بعملية  اإذ يت�سح العدول  احلقيقة ، 

 ، احلقيقي  معناه  عن  به  والعدول  اللفظ   نقل 

يف  اأ�سدا  لي�س  فالرجل   ، املجازي  املعنى  اإىل 

احلقيقة ووالواقع ، لكنه اأ�سد جمازيا من حيث 

نعقل هذا املعنى من معنى لفظ اأ�سد الدال على 

احليوان  على  ال��دال  اأ�سد  لفظ  من  ولي�س  القوة 

اجلراأة  �سفة  ثبّتنا  قد  االإط��الق  بهذا  ونكون   ،

الذعر  �سفتي  وجنبناه   الرجل  على  والبط�س 

ح بذلك.
ّ
واخلوف  دون اأن ن�رض
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التخريج االأ�ضلوبي ملعنى االنزياح لدى 

عبد ال�ضالم امل�ضدي:

يرمز االنزياح لدى عبد ال�سالم امل�سدي " ... اإىل 

اأبدا عاجز  : هو  اللغة واالإن�سان   بني 
ّ
�رضاع قار

عن يّلم بكل طرائقها وجمموع نوامي�سها وكلية 

اإ�سكالها كمعطى مو�سوعي ما ورائي  يف نف�س 

الوقت  بل اإنه عاجز عن اأن يحفظ اللغة �سموليا 

وهي كذلك عاجزة عن اأن ت�ستجيب لكل حاجته 

يف نقل ما يريد نقله واإبراز كل كوامنه من القوة 

اأداة  مع  الناطق  احليوان  واأزم��ات   ، الفعل  اإىل 

ال�سعراء واالأدباء مذ  ر ملحمتها 
ّ
اأزلية �سو نطقه 

كانوا ، وما النزياح عندئذ �سوى احتيال االإن�سان 

وق�سورها  ق�سوره  ل�سّد  نف�سه  وعلى  اللغة  على 

اللغة  بني  املحايلة  لعبة  تتجّلى    ،  
)18(  " معا 

من  فتتمنع  عليها  يحتال  ، من حيث   واملوؤلف 

مطاوعتة  ليتمكن من تطويعها خرقا ملاألوفها 

، با�ستعمال البديل االأ�سلوبي ال�ساذ، ووفقا لهذا 

خا�سة  اأ�سلوبية   مزايا  ال�سواذات  تعّد  امل��وؤّدى 

 ، فاالنزياح اإذا هو رد فعل 
)19(

يف اللغة ال�سعرية

اخلروج  اإىل  ت��وؤدي  معتا�سة  لغوية  ال�ستجابة 

بتقدمي  واملاألوف   الب�سيط  التكيبي  النمط  عن 

اأو تاأخري اأو باإ�سمار اأو اإظهار ، فاإذا جئنا بقول 

مع  الرياح  واإذا   : ربيعة  اأبي  بن  عمرو  ال�ساعر 

منزع  بالرياح  ينزع  األفيناه   ، تناوحت  الع�سي 

ذهن  ال�سورة يف  ت�ستقر  اإذ   ، والتباكي  التناوح 

القارئ م�ستقر التعجيب ، امل�ستغرب منها اإيالعا 

املراتب  فيه  انزاحت  الذي  بتكيبه  وتاأثرا  بها 

النحوية عن مواقعها املاألوفة ، فقد قّدم ال�ساعر 

 " التكيبي  النظام  ك�رض  و  الفعل  واأّخ��ر  الفاعل 

الذي   " /ف  فا  بالنظام"  وا�ستبدله   " ف/ف��ا 

القارئ  لدى  موقعه  ن 
ُ
اأ�سلوبيا ح�س اإجراء  اأحدث 

الريح   يقل  ومل  الرياح  وّظف  ال�ساعر  اأن  كما   ،

اجلّلي  الفارق  على   
ّ

تن�س داللية  مفارقة  وهي 

واخلري  التفاوؤل  لداللة  املت�سمنة  الرياح  بني 

والعطاء ، وبني الريح املت�سمنة لداللة الع�سف 

اأو ال�ساعقة التي ت�سي بالدمار والهالك . 

عدل ال�ساعر بلفظة التناوح ون�سبها للرياح وهي 

ت�سدرها  اأ�سوات   هي  واإمن��ا  جن�سه  من  لي�ست 

ف 
ّ
تله خاب  فقد   ، املتحّزنات  الباكيات  الن�ساء 

بالع�سي  الرياح  واإذا   : بعبارة  و�سغفه  القارئ 

 
ّ
فتم  ، اأو هبت  الفعل ع�سفت  يتوقع  الذي كان   ،

ال�ساعر  وباختيار   ، بالنواح   الع�سف  خ��رق 

اغتدت  الرياح  اإىل  اأ�سندت  التي  تناوحت  للفظة 

مثرية  ة 
ّ
تقوي �سكلت  حيث  من  اأ�سلوبية  �سمة 

التاأليف  مّت  القارئ بطريقة خم�سو�سة،  النتباه 

�سياق  يف  ائتلفا  متنافرين  اختيار  جدويل  بني 

توزيعي ركني ، اإذا الرياح بالع�سي جدول اختيار 

�س : تناوحت  
ّ
نفعي  تنافر مع جدول اختيار مكر

ناق�سه وائتلفا يف �سياق توزيعي عالئقي ركني، 

فخدمت  اأ�سلوبية   ب�سمة  ال�سعري  ال�سطر  ات�سم 

تناوحت    : عبارة  بالع�سي   الرياح  اإذا   : عبارة 

ف�سارت الثانية خمدومة بال�سياق ال باملفارقة.

جاءت  ال�سعرية  العبارة  اأن  افت�سنا  اإذا  اأم��ا 

فاإن   ، الع�سي  الرياح مع  تناوحت   : على �سيغة 

د ال�سطر ال�سعري 
ّ
تجر

َ
مبجيئها على هذه الهيئة ي

على  انبنت  التي  اجلمالية  وقيمته  اأ�سلبته  من 

تقدمي  على  القائمة  االأ�سلية  التكيبية  ال�سيغة 

الفاعل على الفعل وهو نظام غري ماألوف للكلمات 

اأ�سلوبيا  النظام  اأّثر هذا  "فا.ف" فقد  من �سنف 

على نظام الكلمات امل�ستعملة يف البيت ال�سعري 

االأ�سلوبي من حيث  ، لذلك تعّدد مفعول االإجراء 

وّظف ال�ساعر فعل تناوحت  مرة و خرق النظام 
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هذا  ي�سنف  اإذ   ، ثانية  م��رة  للجملة  امل��األ��وف 

االنزياح من �سنف اأو درجة االنزياح التوزيعي 

التكيبي  االنزياح  اأدق  مبعنى  اأو  التكيبي  اأو 

املتعلق بالعالقات الركنية .

مفهوم االنزياح انطالقا من روؤية عبد 

امللك مرتا�ش النقدية :

االنزياح من خالل  الباحث م�سطلح  تناول  لقد 

الفرن�سية  الثقافة االأوربية  عر�س ما يقابله يف 

واالجنليزية ، من م�سطلحات ، فقد قّدم ترجمته 

يف م�سطلحات ال�سيمائية باللغة الفرن�سية 

l écart  ويف اللغة االجنليزية 20gap ، كما ا�ستح�سن 

االن��زي��اح  تقابل  م�سطلحات  ثالثة  الباحث 

وتناف�سه يف املاهية والغمو�س وهي : االنحراف 

مرتا�س  امللك  عبد  عّلق   ، الفجوة   ، االنتهاك   ،

�سديدا  "لي�س  راأه  حيث  من  الفجوة  مقتح  على 

وال موفقا ، وال نح�سب اأن الفجوة مما كان يريد 

واالأ�سلوبيون  وال�سيمائيون  العرب  البالغيون 

يف  الفجوة  فلتتك  جميعا   ، اإليه   ، ون 
ّ
العربي

معناه الذي و�سعت له اأ�سال، الأنها ال تليق بهذا 

 ، يّثل االنزياح اأ�سلوبا 
املفهوم االأ�سلوبي ...")21(

ب�سمة  ليتك   ، للغة  التوتريية  بوظيفته  اإبداعيا 

د اخل�سو�سية تتجلى  يف اال�ستعمال االأدبي.
ّ
الفر

اأثرى عبد امللك مرتا�س �ساحة الدر�س االأ�سلوبي 

قائمة  اإىل  اأ�سيف  تاأثيله،  من  جديد  مب�سطلح 

 ، الّتجانف   : يف  متّثل  االنزياح  م�سطلح  �رضائر 

ويعني به " ...جتانف الكاتب عن املاألوف املتداول  

وهو   ،  
اآخر")22( �سئ  اإىل  االأ�سلوبي  اال�ستعمال  يف 

م�سطلح يناظر االنزياح من حيث املعنى.

عرف  االنزياح  م�سطلح  ب��اأن  اآنفا  ذكرنا  وقد 

اأربك  ت�سايقه  لنقل  اأو  تناظره  عدة م�سطلحات 

امل�سطلح   هذا  �سكل  درجة  اإىل  القارئ  تواجده 

طفرة ا�سطالحية  وقد بادر عبد امللك مرتا�س 

اأن  "غري   : االأن�سب  امل�سطلح  يف  احل�سم  اإىل  

بني  االأ���س��ري  هو  يّظل  رمب��ا  االن��زي��اح  م�سطلح 

النا�س ، وهو االأ�سلم لغويا ومعرفيا ، فال مدعاة 

اإذ   ،  
)23("... غريات  اأو  �رضائر  اإليه  ن�سيف  الأن 

اأذهان  اإ�سكاليته املتبلورة يف  �سّلط ال�سوء على 

 اغتدى 
ّ
الدار�سني ، حيث ات�سحت معامله ، حتى

قويا  وازعا  وغمو�سه  امل�سطلحي  االإ�سكال  هذا 

ة خا�سة باالنزياح .
ّ
لتاأ�سي�س نظري

 ، البالغي  االن��زي��اح   : منها  �سنوف  لالنزياح 

االنزياح  الو�سفي،  االنزياح   ، النحوي  االنزياح 

ذو  االأ�سلوبي   االن��زي��اح  اأن  بيد   ، االأ�سلوبي 

يرقى  حيث  من  راهن  �سيمائي  و  بالغي  اأ�سل 

�سلة  له  الذي   ... " وهو    ، النظرية  م�ستوى  اإىل 

با�ستعمال اّللغة وتوظيفها يف جمالية االإر�سال 

جمل  يف  اللغة  األ��ف��اظ  تركيب  �سمن  لي�س   ،

يف  نف�سها  اجلمل  بناء  �سمن  ولكن   ، فح�سب 

تخلي�سه  اإىل  وال�سعي   ، االأدب��ي  االأ�سلوب  ن�سج 

  ،  
والتوّتر")24( احلركة  اإىل  وال�سكون  الرتابة  من 

  une stylistique de l écart االأ�سلوبي   االنزياح  يعادل 

االأ�سلوب االأدبي  املائز باخل�سو�سية ، املجانف 

لال�ستعمال اللغوي املاألوف .

ة مثرية النتباه القارئ 
ّ
لالنزياح االأ�سلوبي تقوي

ل�سعوره  املثرية  املغرية  االأ�سلوبية  بفاعليتة 

خرج اللغة من النظام العام 
ُ
الدفني ، فاالنزياح ي

للّن�سج اإىل ما ي�ساده ويخالفه ، ولتبيني فائدته 

االأ�سلوبية اجلمالية املجتناة من توظيفه و من 

�سعرية   عينة  نقّدم   ، التاأثريية  فاعليتة  حتديد 

كان عبد امللك مرتا�س قد ا�ستقراأها  انزياحيا.  

فاإنك   ، لبغيتها***واقعد  ترحل  ال  املكارم  دع 

)25(
اأنت الطاعم الكا�سي

ال�سعري  البيت  االأ�سلوبية يف هذا  االإثارة  تنبني 

بفعل  توظيف اأ�سلوب االنزياح على املوازنة بني 

 : 
)26(

لغتني �سعريتني
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ماألوفة  هجائية   : االأوىل  ال�سعرية  اللغة   -  1
الطمع يف  للزبرقان من  تومئ بتحذير احلطيئة 

االرحتال اإىل طلب املكارم ، واملفاخر، الأنه بعيد  

كل البعد منها.

الثانية : هجائية انتهاكية  ال�سعرية  اللغة   -  2
عن  واخل��روج  باللغة  االنزياح  عن  متخ�ست   ،

ماألوف نظامها،  من حيث نحا احلطيئة باللغة 

داللة  اإىل  متداولة  عامة  دالل��ة  من  املعجمية 

املهجو  ال�ساعر  جعل  حني   ، حميمية   ، خا�سة 

يطعم  ي��زل  مل  و�سخائه  كرمه  ف��رط  من  كاأنه 

النا�س ويك�سوهم باحللل الفاخرة ،  يف حني اأن 

معنى هذا القول ال�سعري  ال يت�سمن داللة ذلك 

 ، 
)27(

يف راأي عبد امللك مرتا�س ، فقد وّتر اللغة

اإىل  ي�ستحيل  الفاعل  ا�سم  معنى  جعل  حيث  من 

و�سخرية  فا 
ّ
وت�رض عا 

ّ
تو�س  ، مفعول  ا�سم  معنى 

الزبرقان طاعما ال مطعوما  وتهّكما ، جعل من 

وكا�سيا ال مك�سوا ، فقلب الداللة راأ�سا على عقب ، 

فاأعجز الّنحو لتتوقف وظيفته اأمام هذا االأ�سلوب 

 
ّ
االنزياحي الذي تفّن ال�ساعر يف اأ�سلبته ، حتى

 ، فعال  الزبرقان  يهج  ال�ساعر مل  اأن  القارئ  ظّن 

اللغة  نظام  اإىل  ال�سارم  الل�سان  نظام  فانتقل 

د ، وبهذا كان االإيهام الذي تركه 
ّ
املفتوح املتفر

ال�سعري يف ذهن املتلقي و املنبني على  البيت 

فعل املرواغة يف الداللة ال�سعرية اأ�سا�س التاأثري 

واأ�سا�س  قيمة الوظيفة االنزياحية االأ�سلوبية.

اإ�ضكالية املعيار بالن�ضبة اإىل االنزياح :  

تفكري  �سغلت  التي  النقدية  االإ�سكاالت  من  اإن 

الذي  املعيار  اإ�سكالية  هي  االأ�سلوبية  دار�سي 

ف معجم 
ّ
عتمُد يف اخلروج عن القاعدة ، فقد عر

ُ
ي

اخلطاب  فعل  باأنه"  االنزياح    robertروبري

 ، اأي اأن االنزياح هو 
الذي ينزاح عن املعيار")28(

خرق ملعيار ما ، غري اأن "مفهوم املعيار مل يحدد 

بدقة وو�سوح ، واحتمال خطر �رضح متغري م�ساألة 

قائمة ، ولهذا ونظرا ل�سعوبة اإن مل نقل ا�ستحالة 

تثبيت اجلانب اللغوي املعتمد اأ�سا�سا للحكم على 

 ، ال�سواذات  ثم تقومي  املعيار ومن  ما خرج على 

تثبيت  حيث  من   ، ذاتي  معيار  ا�ستعمال  مت  فقد 

وتثبيت   ، العنا�رض  بناء  يف  حم��ددة  اأ�ساليب 

، ومن ثم توقعها  اختيارها قيا�سا على تواترها 

يتعدد   ،
املتماثلة")29( واملقامات  ال�سياقات  يف 

املعيار بتعدد ال�سواذات ، فقد يخرج عن املعيار 

عن  ويخرج    ، �رضفيا  ال  يكون  وال�ساذ  ال�رضيف 

املعيار النحوي وال�ساذ يكون ال نحويا ، ويخرج 

فّنيا   كذبا  يكون  وال�ساذ  ال�سدق  معيار  ع��ن 

ويخرج عن احلقيقة وال�ساذ يكون جمازيا ، ولكي 

اال�ستعمال  عن  االن��ح��راف  اأو  االن��زي��اح  يت�سح 

اللغوي  بادرنا اإىل طرح وجهات نظر اأ�سلوبية يف 

مو�سوع املعيار من قبل كل من هرني�س بليث و 

فيلي �ساندر�س  وميكائيل ريفاتر.

 :Heinrich f. plett مفهوم املعيار لدى هرني�س بليث

عالج هرني�س بليث Heinrich f. plett  م�ساألة املعيار 

اأ�سلوبية   : م�سمى  حتت  عنوانا  اأف��رد  قد  وك��ان 

فقد   ، واالأ�سلوبية  البالغة  كتاب  يف  االنزياح 

راأى هذا الباحث اأن اأ�سلوبية االنزياح تقوم على 

اأ�سا�س املعيار النحوي ، اإذ يقوم االنزياح ح�سب 

خرق   : االأوىل  هيئتني  اأو  �سورتني  على  راأي��ه 

ت�سييق  اأو  تقييد  والثانية    ، النحوي  للمعيار 

لهذا املعيار وذلك باال�ستعانة بقواعد اإ�سافية ، 

وقد مّثل للخرق بالرخ�س ال�سعرية كاال�ستعارة 

 
)30(

التوازي  مثل  بالتعادالت  للتقييد  ومّثل   ،

ال��ت��وازي  معنى  يو�سح  مل  الباحث  اأن  غ��ري   ،

نفهمه  وق��د  التقييد  اأو  بالت�سييق  نعته  ال��ذي 

مع  مطابقته  يكن  لغوي   ا�ستعمال  باأنه  نحن 

فاأ�سلوب   ، املاألوفة  واللغوية  النحوية  التاكيب 

اأ�سلوب  مع  ي��وازى  املثل  �سبيل  على  التاأخري 
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من مرادفاته 
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االإظهار  مع  ي��وازى  االإ�سمار  واأ�سلوب  التقدمي 

دون  حتديد  التعتيم  حائال  ويبقى  ذلك  ومع   ،

 ، االنزياح  عليه  يقوم  ال��ذي  ال�سحيح  املعيار 

تو�سيح  االنزياح يف  بف�سل   
ّ
يقر الباحث  اأن  اإال 

اخلا�سية االأ�سلوبية .

: Willy sandres داللة املعيار لدى فيلي �ضاندر�ش 

ال تقوم االأ�سلوبية  يف نظر باحثيها على قوانني 

ز 
ّ
مي لذلك  النحو   يف  هي  كما  ثابتة  ومعايري 

فيلي �ساندر�س بني نوعني من الكتابة االأ�سلوبية 

مطابقة  منظمة  �سياغة  يف  اأ�سلوبية  كتابة   :

عن  للمعيار  خمالفة  اأ�سلوبية  كتابة   / للمعيار 

التفريق  يتم  االأ�سا�س  ، وعلى هذا  وعي ومعرفة 

االأ�سلوب   : االأ�سلوبية  الكتابة  يف  اأ�سلوبني  بني 

االأول اأ�سلوب لغوي يحتم املعيار وال يخرج عنه 

، بيد اأن االأ�سلوب الثاين اأ�سلوب ي�ساد عمل االأول 

ويناق�سه من حيث يخرج عن املعيار وال يتقيد 

االأ�سلوب  هذا  �ساندر�س  فيلي  ينعت  لذلك   ، به 

بال�سعري الذي ي�سمى مب�سطلح االأ�سلوب امل�ساد 

.
)anti stil )31

النحوي  املعيار  االأ�سلوبية  خمالفة  اإىل  وبالنظر 

ندرك  اأن  لنا  يكن   ، التاأ�سلب  هيئة  يف  لتتجلى 

حقيقة العالقة بني العلمني االأ�سلوبية والنحو التي  

التطور   " الأن  وذل��ك  التبادل  عالقة  على  تنبني 

اللغوي يالحظ فيه اأن االأنواع االأ�سلوبية ال�سخ�سية  

يف االأ�سل ترقى اإىل معايري عامة لال�ستعمال ، واإىل 

الباحث  اإليها  اأ�سار  حقيقة  وهذه   ، نحوية  قواعد 

مالحظته   Leo spitz erيف  الرومان�سي  االأ�سلوبي 

التي ذكرها  مرارا حني قال : لي�س النحو اأكرث من 

، وقد يف�سي بنا هذا الراأي 
دة ")32(

ّ
االأ�سلوبية املجم

اإىل القول : اإن االأ�سلوب يت�سكل من اختيار وانتقاء  

عن  الطرف  بغ�ّس  املتاحة  اللغوية  للبدائل  موفق 

احتام قواعد النحو اأو ك�رضها.

ير�ّسح  اأن  االإن�سائية  مبهارته  املن�سئ  ي�ستطيع 

عملية  عن  وين�ساأ   ، االأخراة  دون  لغوية  اأقاويل 

اال�ستح�سان  مب�سطلح  يعرف  ما  هذه  التكوين 

يف  املعتمد  االأ���س��ا���س  وه��و   ،  
)33(

االأ�سلوبي

يعني  وه���ذا   ، االن��ت��ق��اء  ه��ذا  مثل  على  احل��ك��م 

اختياري  منزع  اإىل  عزى 
ُ
ي االأ�سلوب  ت�سّكل  اأن 

غري  اأو  امل�ستح�سنة  اللغوية  االإم��ك��ان��ات  بني 

، وعلى هذا 
)34(

ن�سبيا اأو امل�ستح�سنة  امل�ستح�سنة 

االأ�سا�س عّد فيلي �ساندر�س اال�ستح�سان واحدا من 

م�سطلحات نظرية االأ�سلوب يتم مبوجبه ت�سنيف 

يف  وفا�سل  عامل  اال�ستح�سان   "  ، االأ�سلوب 

امل�سوؤولة  اللغوية احلركية  الكفاءة  تلك  تو�سيح 

 
االأ�سلوبي")35( الت�سنيف  ا���س��تاجت��ي��ات  ع��ن 

االأ�سلوبيون  اأطلق  مل  نعرف  اأن  لنا  ويكن   ،

اأمناطا متباينة على االأ�سلوب  ت�ستهدف انفعاال 

خا�سا اأو " اأثرا خمالفا : االأ�سلوب املتدين يخرب، 

الرفيع  واالأ�سلوب   ، يتع  املتو�سط  واالأ�سلوب 

يوؤثر"36 ، فاالإخبار و االإمتاع والتاأثري تداعيات 

مت�ساعدة  انفعالية  م�ستويات  ذات  �سعورية 

درجة  من  االأ�سلوبية  فاعليته  ت�ستمد  كونها 

والن�سبي  يخرب  امل�ستح�سن  فغري    ، اال�ستح�سان 

بينهما يتع ، اأما امل�ستح�سن فيوؤثر، ونعتقد اأن 

يتحول  الذي  باالنزياح  األيطهم  يكون  التاأثري 

اخلطاب با�ستعماله اإىل خطاب خا�س ممتع ، ملا 

لالنزياح من قيمة يف حتديد نظرية االأ�سلوب .

ما املعيار لدى ميكائيل ريفاتر Michael riffaterre؟:

و  املعيار  بفكرة  �سديدا  اهتماما  ريفاتر  يويل 

املعيار  ك�سف  ا�ستحالة  باأن  ويرى   ، اإ�سكاليته 

معيار  اأنه  ب�سبب   ..." واإمن��ا   ل�ساين  ب�سبب  لي�س 

يوؤ�س�سون  ال  اء 
ّ
القر الأن  مالئم  غري   ، مالئم  غري 

على  اإجراءتهم" اعتمادا  " واملوؤلفون  اأحاكمهم 

ت�سوراتهم  على  اعتمادا  ولكن  مثايل  معيار 
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ت�ضّكل 
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اأو غري 

امل�ضتح�ضنة



 : مثال  كمعيار  مقبول  هو  ما  حول  ال�سخ�سية 

القارئ يف مكان املوؤلف، هذه  ما كان �سيقوله 

امل�ستكة  ال�سمات  بع�س  لها  املتعددة  املعايري 

يكن   ،  
املعياري")37( النحو  بها  يزودنا  التي 

ي�سع   Michael riffaterre ريفاتر  ميكائيل  اإن   : القول 

معيارا �سخ�سيا خا�سا بالقارئ يدعوه باملعيار 

عما  ت�سوره  عليه   يبني  ال��ذي  وه��و   : املثايل 

يقراأه  من خالل ما �سيتوقعه اأو يقّدمه من بديل 

ت�سور  مكان  وجوده  يفت�س  اأ�سلوبي  اأو  لغوي 

اأن هذا املعيار يبقى ناق�سا بعيدا  اإال   ، املوؤلف 

هو  للغة  ن�سبيا  امل�ستقر  الأن" الو�سع  الدقة  عن 

على  االأ�سلوب  يعك�سها  التي  للتحوالت  م�رضح 

 ، وهناك املعيار الكلي ، الذي يق�سد 
االأرجح")38(

اأو  ق�سرية  تاريخية  مرحلة  ع��ن  اخل���روج  ب��ه 

�رضيحة اجتماعية واحدة ، كما  اأ�ساف ميكائيل 

ريفاتر ت�سمية جديد لنموذج جديد وهو املعيار 

املحكاتي املكتوب  فيتحدد اخلروج عن املعيار 

بعدم حماكاة املكتوب حماكاة مطابقة كقولنا 

املحكاتي  املعيار   ، امل�سايف  زي��ارة  اأح��ب  ال   :

 ، للم�سايف   امل�ست�سفيات،  ال  اأحب  : ال  املكتوب 

النموذج  دون  ما  الق��تاح  العبارة   جتزئة  يتم 

، وكاأن املعيار املحكاتي املكتوب   
)39(

املنطوق

ويختزلها  العبارة  يجزئ   ريفاتر  اقتحه  الذي 

 تخرج عن النموذج املقتح .
ّ
حتى

عنوانا   Michael riffaterre ريفاتر  ميكائيل  و�سع 

وتبعا   ،  
)40(

معيارا باعتباره  ال�سياق  ب��:  دعاه 

االأ�سلوبي  الناقد  ه��ذا  ا�ستبدل  االق���تاح  لهذا 

دور  يلعب  ال�سياق   ..  " كون  بال�سياق  املعيار 

انحراف  بفعل  متوّلد  االأ�سلوب  واأن  املعيار 

ريفاتر  يعترب   ،
مثمرة")41( فر�سية  ال�سياق  عن 

لر�سد  ثريا  ا�ستخداما  كمعيار  ال�سياق  ا�ستخدام 

عن�رض  اإدماج   " عن  الناجتة  االأ�سلوبية  ة 
ّ
التقوي

اأثر  غري متوقع  �سمن منوذج ما، فهي تفت�س 

  ال�سياق، وهو ما يرتب عنه اختالف  
ُ رٍّ
قطيعة يغري

جوهري بني القبول اجلاري لل�سياق وبني ال�سياق 

، يتحّدد املعيار بالن�سبة لريفاتر   
االأ�سلوبي")42(

بعن�رض  الل�ساين   النموذج  بقطع    Michael riffaterre

ل�ساين غري متوّقع اأي القطع يكون نتيجة ت�سادم 

متوالية  يف  متنافرين   ل�سانيني  منوذجني  بني 

تعبريية واحدة ، اأحدهما متداول والثاين يخرق 

املتداول ويناق�سه تعبرييا ويك�رضه �سياقيا .

الذي   le contexte stylistiqueاالأ�سلوبي ال�سياق  اإن 

القارئ   ه ريفاتر باملعيار ي�رضط مفاجاأة  عو�سّ

كقولنا : ح�رض الطلبة مع عرو�س البحر الدر�س ، 

اإذ يكن حتديد املعيار بك�رض املتوالية ال�سياقية  

املتداولة يف جدول اختيار نفعي ماألوف : ح�رض 

الن�سج  طبيعي  تعبريي  معيار  وه��ذا   ، الطلبة  

اللغوي ، ت�سادم مع جدول اختياري عار�س اأو 

متعال اللغوي  : عرو�س البحر ، بحيث �سّكل هذا 

اجلدول تناق�سا مع ملفوظات �سياقيه وائتالفا 

عبارة  ظهرت  فقد   ، واحد  توزيعي  �سياق  يف    ،

البحر يف �سياق ال ننتظر ظهورها فيها  عرو�س 

اأن  ، يعتقد القارئ  يف تطلعه للعبارة الكالمية 

 ،  
)43(

فعال ب�رضية  �سخ�سية  اإىل  من�رضف  االأم��ر 

ك�رض  اأ�سلوبيا  اإج��راء  البحر  عرو�س  فاأ�سبحت 

املعيار الت�سييقي التعبريي.  

نخل�س مما �سبق طرحه اإىل اأن م�سطلح االنزياح 

م�سطلح متعّدد اال�سطالح ،  �سّكل اإرباكا كبريا 

اأذه��ان  يف  امل�ستقرة   غري  الداللية  بزئبقيته 

البحثي  اجلهد  بهذا  حاولنا  لذلك   ، الدار�سني 

ا�سطالحه  على  م 
ّ
خي الذي  اللب�س  ذاك  تو�سيح 

م�سطلحاته  ب�����س��ط  خ���الل  م��ن  ودالئ��ل��ي��ت��ه  

التعر�س ملفاهيمه  ،  وكذا  الداللية  ومقابالتها 

و�ساحا  منحه  ال��ذي   امل�سدي  ال�سالم  عبد  عند 

اأ�سلوبيا اأخرجه من جبته البالغية  التي ح�رضته 

اإىل طرق  �سعينا  ، كما  �سياق جمازي حمّدد  يف 
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يعترب ريفاتر 

ا�ضتخدام 

ال�ضياق كمعيار 

ا�ضتخداما ثريا 

لر�ضد التقوّية 

االأ�ضلوبية



التناول  م�ستع�سية  باتت  التي  املعيار  م�ساألة 

الذي  املعيار  بنوع  اجلهل  خ��الل  من   ، واحل��ّل 

على  تعريجنا  كان  كما   ، اّللغة  يعتمد يف خرق 

  Michael riffaterre اقتحه  ال��ذي  املعياري  البديل 

لتو�سيح حيثيثات هذا اال�ستبدال.
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املوروثة  الثقافة  معانيه  اأحد  يف  التاُث  يعترب 

والن�سياُن.  التغيري  يهددها  والتي  ال�سلف،  عن 

اأوروب��ا  يف  الفلكلور  علم  والدة  كانت  ولذلك 

ع�رض  التا�سع  القرن  من  ل 
ّ
االأو الن�سف  خ��الل 

ن�سق  �سمن  وادراج��ه  عليه  املحافظة  يف  رغبة 

ولقد  امل�ستقبلية.  واالختيارات  اليومية  احلياة 

 
َ
ليبني ينا�سُل  معلوم،   هو  كما  العلم،  هذا  ظّل 

 به 
َّ
 االعتاَف االأكاديي

َ
عّدته النظرية وليكت�سب

بالثقافة  تهتم  التي  العلمية  الدرا�سة  باعتباره 

ة والتقليدية ممار�ساٍت واأ�سكااًل ومواقَف 
ّ
ال�سعبي

وجغرافيٍة  تاريخيٍة  خمتلفٍة  نظر  زواي��ا  من 

ونف�سيٍة..

ال�سامن  ال��وح��ي��د  يكن  مل  الفلكلور  اأن  بيد 

اعتنت  اإذ  عليه،  واملحافظة  ال��تاث  ال�ستمرار 

والعمارِة  كال�سنائع  كثرية،  ع�رضية  فنوٌن  به 

وق�سة  ا 
ً
�سعر  

ّ
االأدب��ي القول  وال�سينما،وفنوُن 

واأعادت  وا�ستثمرته  عليه  فحافظت  ا، 
ً

وم�رضح

ناِته.
ّ
 عنا�رِضه ومكو

َ
اإنتاج

االأدِب للعنا�رض التاثية ال �سك  اإنتاج  اإعادة  اإنَّ 

ا من حركة اإعادِة اإنتاِج الّتاث واحياِئه 
ً
يثُل جزء

املهتمني  �سغلت  التي  الكربى  امل�ساألُة  وهي   ،

ناحية  ومن  ة 
ّ
املنهجي الناحية  من  والباحثني 

ل 
ّ
التحو اأزمنة  يف  خا�سة  واجل��دوى،  الكيفياِت 

الكربى، ويف اأوقاِت ال�سعوِر باالأخطاِر التي تهّدد 

عن  اأو   
ِّ
التكنولوجي التطور  عن  الناجتِة   ، االأمة 

.
)1(

 مثل الهجرة والتغرياِت االقت�سادية 
َ
ظواهر

خا�سة  التاثية  العنا�رِض   
َ
ا�ستمرار اأّن  ويبدو 

ٍف 
ّ
القولية منها ال يكوُن اإاّل يف �سكِل اإعادة ت�رض

وكتابٍة جديدة اأو حتريٍف ب�سبب �سفويتها، والأنها 

.
)2(

 
ّ
اأي�سا ملٌك جماعي

يف هذا ال�سياق يكن اأْن نقراأ عدًدا غري قليٍل من 

يف  خراط  اإدوار  حاول  التي  العربية  وايات 
ّ
الر

و�سفا  لها  يجد  اجلديدة" اأْن  "احل�سا�سية  كتابه 

التاث".  ا�ستيحاء  "روايات  اها: 
ّ
ف�سم ا 

ً
جامع

العنا�رِض  التنوع من جهة  �سديدُة  رواياٌت  وهي 

التوظيِف  كيفياِت  جهة  ومن  ا�ستثمرتها  التي 

ومقا�سِده. 

تلك،  االخ��ت��الِف  مناحي  ع��ن  النظر  وبغ�ّس 

 
َ
اء

ّ
االحم عليها  نخاُف  التي   

َ
العنا�رض هذه  فاإّن 

ة تعود كّلها اأو 
ّ
والن�سيان يف واقع احلياة اليومي

ها فتطلُّ علينا من جديٍد من كواِت الفنون  بع�سُ

ا على نحٍو 
ً
وال�سنائع الع�رضية، فت�سمن ح�سور

جديٍد " هنا واالآن". 

 على ظاهرة 
َ
يف هذه الورقة البحثية ن�سّلط ال�سوء

 
)3(

العربية  واي��ة 
ّ
ال��ر من  من��وذج  بني   

ِّ
التنا�س

، ونحاول اأْن نك�سَف عن 
ّ
وعنا�رض التاث ال�سعبي

اأهمية مثل هذه  واالإبداِع، وعن  الطرافة  مواطن 

 من 
ِّ
بة للجن�س الروائي ة املخ�سِ

ّ
اال�ستعاداِت الفني

اِفَظِة على العنا�رض التاثية من جهٍة 
َ
جهة وامُلح

النموذج  �سيطرِة  زمِن  العوملة،  زمِن   يف  ثانية 

 ر�ضا االأبي�ش*

الثقافة ال�سعبية يف الرواية العربية،   

مناه�سة العقد اال�ست�سراقي الكولونيايل

كاتب وناقد .من تون�س *



هِة. 
ّ
الواحِد وتداول الّن�سخ املت�سابهة وامل�سو

التاِث  بتعريف  نبداأ  اأن  ذلَك  منا  اقت�سى  ولقد 

ج على عالقة الرواية 
ّ
 ثم اأن نعر

ِّ
والتاث ال�سعبي

 
ّ
 ، ثم اأن نهتم

ّ
ل نظري

ّ
اأو ة يف ق�سم 

ّ
بالتاث عام

منوذجا   
ّ

���رضدي مبنت  وتاأويال  وحتلياًل  و�سفا 

اخلطاب  يف  ال�سعبية  الثقافة  ح�سور  على  دااًل 

 اجلديد واملعا�رِض. 
ّ
الروائي

الق�سم االأول: 

الرتاث:    -  1

التاث من اجلذر و.ر.ث، ويعني ما يخلفه الرجُل 

 
ّ

لورثته من ماٍل وعلٍم وح�سٍب؛ ولذلك فهو مادي

 ثقايّف. 
ّ

ومعنوي

على  الثاين  اال�ستعمال  الزخم�رضي  اعترب  ولقد 

املعاجم  يف  اللفِظ  معاين  ات�سعت  ثم  املجاز. 

 كثريٍة كالعادات 
َ
 ي�سري اإىل عنا�رض

َ
احلديثة ف�سار

املوؤلفة  والكتب  القدية  وال�سنائِع  والتقاليِد 

من  تنتقل  التي  امل��وروث��ة،  ال�ّسفوية  والفنوِن 

الثقافة  بناِء وحدة  وت�ساهم يف  اإىل جيٍل،  جيٍل 

وخ�سو�سيتها. 

التاث  املعا�رضة  العربية  اللغة   
ُ
معجم ف 

ّ
ويعر

ة 
ّ
اآثار علمي لُف من 

ّ
ال�س " كّل ما خلفه  باعتباره 

واالآث��ار  كالكتب  ��ة 
ّ
م��ادي �سواء  ��ة 

ّ
واأدب��ي وفّنية 

ة كاالآراء واالأمناِط والعاداِت 
ّ
اأم معنوي وغريها، 

يعترب  ا 
ّ
مم جيل  بعد  جياًل  املنتقلة  احل�سارية 

احلا�رض  الع�رض  تقاليد  اإىل  بالن�سبة  ا 
ً
نفي�س

 .
)4(

وروِحه

الّتداخُل  الباحُث هو  اأن يالحظه  ولعّل ما يكن 

ال���ّتاث  م�سطلح  ب��ني  ال��درا���س��اِت  بع�س  يف 

وم�سطلحاٍت قريبة منه مثل احل�سارة والتاريخ 

�سبٍط  اإىل  يحتاج  ما  وهو  والعادات.  واملا�سي 

وتدقيق. 

ا وحديثا، 
ً
اأما يف الواقع فاإن كّل الثقافاِت، قدي

اأْن  اأجل  من  والتهمي�َس  والن�سياَن   
َ
املحو  

ُ
تقاوم

ف�سيف�ساء  مكوناِت  من  نا 
ّ
مكو  

ّ
ت�ستمر واأْن  تبقى 

اإمكانياٍت  من  لها  يتوّفر  ما  بكلِّ  وذلك  العامل؛ 

والكتابة  ال�سخر  على  كالنحِت  وو���س��ائ��َل 

غالبا  التي  العازلة  اجل��دران  وبناء  والتجمة، 

دون  وحُت��ول  االنقرا�َس  متنع  اأنها  توّهم 
ُ
ي ما 

الذوباِن. 

 مكونات الثقافة. وهي  بقدر 
ّ
وتعّد اللغُة اإحدى اأهم

اأداَتها. فاللغة  ما تكوُن مو�سوَع مقاومة تكون 

واملحافظة  الثقافة  اإنتاِج  و�سائل   
ّ
اأه��م اإح��دى 

عليها وتداوِلها؛ يف ن�سياِنها نهايٌة للثقافة ويف 

 للثقافة وللذاكرة 
ٌ
ا�ستمراِرها و�سموِدها ا�ستمرار

اجلماعية والهوية اجلامعِة.

املفرداِت  لي�ست  نعِني  التي  اللغة  اأّن   ،
ُ
والواقع

اخلطاِب  اأن��واُع  هي  بل   ،
ُ
املعجم يحتويها  التي 

اأو  �سفويًة  كانت   
َ
�سواء االألفاظ  من  تت�سّكل  التي 

مكتوبًة، ق�سرية موجزة اأو طويلًة.

من  ع��دًدا  نذكر  اأْن  امل��ق��اِم،  ه��ذا  يف  وبو�سعنا، 

ا من ثقافة 
ً
اأ�سكال اخلطاب التي واإن مل تعد جزء

على  حافظت  اإنها  اإاّل  وت���داواًل،  ا 
ً

اإنتاج اليوم 

ومراحِله  التاريخ  دورات  اإح��دى  يف  الثقافة 

 نهائيا اإاّل حينما خَلَفْتها 
ْ
املتعاقبة، فلم تن�سحب

حركة  يف  جديدٌة،  اأ�سكاٌل  نف�ِسه  الدور  لعِب  يف 

ٍة ) احلكاية املثلية، 
ّ
تعاقٍب وتبادِل اأدواٍر م�ستمر

النادرة، املقامة، االأغرا�س ال�سعرية القدية..( . 

التا�سع ع�رض، وبداية  القرن  اأواخر  وانطالقا من 

القرن الع�رضين، ويف عالقة بتحوالٍت جمتمعية 

ا 
ّ
لغوي ا 

ً
خطاب العربية  واي��ة 

ّ
ال��ر ن�ساأت  جذرية 

مع  ه���دوٍء  يف  قطع  ج��دي��دا،  ومتخياًل  ��ا 
ّ
���رضدي

تو�سعت  ثم  وجت��اوًزا،  ا 
ً
ح��وار التاثية  االأ�سكاِل 

الروايُة يف  اأْن اعتلت  اإىل  ا دائرة تداوُله 
ًّ
تدريجي

 
ُ
ال�ستينيات عر�َس الفنون املكتوبة، و�سار الع�رض

ها. 
َ
يو�سم بكونه ع�رض

الرتاُث ال�ضعبي: 

غالبا  فاإنه  باملا�سي،  ال��تاِث  ارتباِط  ب�سبب 

 حتدياٍت فكرية ومنهجيٍة  يبدو اأنَّ التغّلب 
ُ
يطرح
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بني  التكيب  عملية  �سعِف  ب�سبب   ،
ٌ
ع�سري عليها 

�سعف  وب�سبب  والغربية،  العربية  الثقافتني 

التمثِل املعا�رِض لعنا�رض التاث وبنياته. تقول 

 
ّ
الناقدة �سيزا قا�سم: " لكي يخرج الفناُن العربي

 اأْن يتمثل التاَث 
ُ
من املاأزق الذي يعي�ُس فيه يجب

ي�ستخل�س  اأْن   
ُ
يجب اأن��ه  مبعنى  حديثا،  متّثال 

التاثيَة وي�ستوعبها ثم يعيُد �سياغتها  البنياِت 

ا 
ً
م�سدر ال��تاُث   

ُ
ي�سبح بحيث   ،

رٍّ
ج��دي قالٍب  يف 

 
ّ

لال�ستعاراِت والرموز والنماذِج العليا التي تعرب

اآن  ة احلديثة وت�سّكلها يف 
ّ
العربي ة 

ّ
عن احل�سا�سي

.
واحٍد" )5(

ويعترب"   .
ّ

مادي وغري   
ّ

مادي اإىل  التاُث  م 
ّ
ق�س

ُ
وي

مرادًفا  التعريفات  بع�س  يف  ال�ّسعبي"  ال��تاث 

 "
ّ

املادي غري  و"التاث  ة" 
ّ
ال�سعبي الثقافة  لل�" 

و"الفلكلور" و"االأدب ال�سعبي". وعادة ما ي�سمل 

ال�ّسعبي  كال�سعر   
َ

واالأدب والتقاليَد  ال��ع��اداِت 

 
ّ
ري والق�س�س، والفنون مثَل الرق�س ال�ّسعبي

ّ
وال�س

واالأغ���اين..  واملعتقدات  ال�سعبية،  واملو�سيقى 

مرادفاته  من  الذي   ،
ِّ
امل��ادي ال��تاث  مقابل  يف 

والتي  ة، 
ّ
ال�سعبي اأو  ة 

ّ
التقليدي املادية  الثقافة 

ت�سمُل احلرَف واالأدواِت واالأزياء والعمارة ..

على  وال��روائ��ي��ون،  عامة  الفنانون  وج��د  ولقد 

ال��ث��ق��ايفِّ عامة  ال���تاث  ال��ت��ح��دي��ِد،  يف  وج��ه 

ا وثريا ؛عاُدوا 
ً
 جمااًل وا�سع

)6(
 باأنواعه 

ِّ
وال�سعبي

اأحداثا  رواياتهم  عوامل  بناء  يف  ووظُفوه  اإليه 

العودة  باعتبار  ال   .. و�سخ�سيات  وف�ساءات 

واإمّن��ا    ،
ُ
فح�سب ح�سارية  ���رضورة  ال��تاِث  اإىل 

.
)7(

ا  باعتبارها �رضورٌة فّنية اأي�سً

 
ُّ
؟ وما هي اأهم

ِّ
 التاِث ال�سعبي

ُ
فما هي خ�سائ�س

واية 
ّ
الر خطاِب  يف  ح�رضت  وكيف  عنا�رضه؟ 

هي  وما  االختياراِت؟  هذه  داللة  وما  ة؟ 
ّ
العربي

على  العنا�رض  لهذه   
ّ
وائ��ي

ّ
ال��ر التوظيِف  اآث��ار 

واية وعلى التاث والثقافة؟ 
ّ
الر

الدرا�سة  هذه  حت��اوُل  التي  االأ�سئلة  بع�ُس  تلك 

 فيها.  
َ
اإثارتها والتفكري

الرواية العربية والفلكلور : البدايات 

ا 
ّ
اإّن الرواية العربية منذ ن�ساأِتها كانت فنا جتريبي

د 
ّ

ة " تداخَل مع اأنواٍع من ال�رض
ّ
يف الثقافة العربي

 
ُ
ي�سبع والعجائبي،   

ِّ
الديني وال�ّسعبي،   

ّ
التاريخي

 يف املجتمعات ال�سفاهية يف رواية 
ّ

�سهوة الق�س

االأكاذيب  واختالق  ناحية  من  واالآثار  االأخبار 

. وهو تداخٌل 
املتخيلة ]...[ من ناحية اأخرى" )8(

اأ�سكاُله  تغريت  واإْن  ا 
ً
م�ستمر ي��زال  ال   

ٌ
ب

ْ
خ�س

 الظروف واالأوقاِت. 
ّ

ورهاناُته  بتغري

بالتاريخ   
ِّ
وائي

ّ
الر اخلطاِب  ا�ستباَك  فاإّن  ولذلك، 

وتوظيفا  ا 
ً
حوار ال�ّسعبي،  التاث  على  ه 

َ
وانفتاح

ِة. 
ّ
واية العربي

ّ
 الر

َ
 ِقَدم

ٌ
وجتاوًزا، قدمي

يقول الناقد �سعيد يقطني: " اإنَّ الرواياِت االأوىل 

كانت حتمل، اإىل جانب ذلَك ) التفاعل مع االإبداع 

ال�رضدي الغربي(  بع�َس بوادِر التفاعِل  مع التاث 

خالل  من  وخا�سة  العربي،  دي 
ّ

وال�رض  
ِّ
احلكائي

املنقولة من  التقنيات احلكائية  ا�ستثماِر بع�س 

العربيِة كاملقامة مثال  احلكائية  االأنواع  بع�ِس 

بع�س  اأو   
ّ
الديني والق�س�س  الليايل  وحكاياِت 

االأ�سكاِل احلكائية ال�ّسعبية على نحِو ما جنُد يف 

حديث عي�سى بن ه�سام للمويلحي وليايل �سطيح 

 .
حلافظ ابراهيم..")9(

الروائيني  تفاعُل  يبداأ  ال�ستينات  من  وب��داي��ًة 

العرب مع التاث من منظوراٍت خمتلفة عن فتة 

َز 
ّ
املتمي ها 

َ
طابع  

ُ
التجارب  

ُ
وتكت�سب البداياِت، 

التحوالت  ومن   
ِّ
ي

ّ
الن�س التاكم  من  م�ستفيدة 

العميقِة واالنفتاِح على التجارِب العاملية. 

�سارت  اأعماٍل   
َ
ظهور الرواية  تاريُخ  ل 

ّ
�سج ولقد 

 وهذه 
ِّ
االإبداعي  عالماٍت على هذا االجتاه 

َ
اليوم

ة الفّنية، نذكر منها، على �سبيِل االإ�سارة 
ّ
احل�سا�سي

، اأعماَل يو�سف اإدري�س وحممود امل�سعدي 
ُ
فح�سب

 وجمال 
)10(

الطيب �سالح وعبد احلميد بن هدوقة 

الغيطاين ووا�سيني االأعرج واإبراهيم الكوين وعز 

 واإبراهيم الدرغوثي وعلي اأبو 
)11(

الدين جالوجي 

 ..
)13(

، واأحمد التوفيق 
)12(

الري�س 
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تداخلت 

الرواية 

العربية 

مع ال�ضرد 

التاريخي 

وال�ضعبي، 

الديني 

والعجائبي



تعود  اَل  ة 
ّ
عربي رواي��ة  جند  قّلما  اإنه  واحلقيقة، 

ا 
ً
اأجنا�س واملحّلي   

ّ
العربي ال�ّسعبي  املوروِث  اإىل 

كاَن  واإن  منه،  وتنهُل  به  ت�ستعني  وال  وق�سايا، 

رواية  من  يختلف  العودِة  وغايُة  االإف��ادة   
ُ
حجم

زون 
ّ
يي النقاد  بع�َس  جعل  اختالًفا  اأخرى  اإىل 

واياِت 
ّ
الر �سائر  التاثي" عن  "التاأ�سيل  رواياِت 

االأخرى.

وجه  على   
ِّ
ال�سعبي وال����تاِث  ع��ام��ة  ول��ل��تاث 

واية يكن 
ّ
الر اأ�سكاُل ح�سوٍر كثريٌة يف  التحديد 

واحلكاياِت  امل��اأث��ورة  االأق���واَل  منها:  نذكر  اأن 

القوليَة  ال�سعبية  والفنوَن  واخلرافاِت  ال�سعبية 

يف  اأ�سكاٌل  كلها  وه��ي  وال��ع��اداِت..  واحلركية 

عن   
ّ

تعرب موروثٌة  ال�سلوك  من  واأمن��اٌط  التعبري 

 
ُّ
وائي

ّ
الر ي�ستدعيها  وروؤاه  ِمه 

َ
وقي لف 

ّ
ال�س جتارِب 

ها 
ُ
كما هي ولكن يف �سياقاٍت جديدة ، اأو ي�ستلهم

ويعيُد �سياغتها فتبُدو جديدًة..

 الرواية العربية مع 
ِّ

 يف حركة تنا�س
َ
لقد تقاطع

م�ستوى  على  وال�ّسعبي   
ِّ
النخبوي العربي  التاِث 

 
ٌّ
ت�سجيلي ل 

ّ
االأو اثنان:  اجتاهان  واملبنى  املنت 

 
َ
اإنتاج يعيد  املا�سي؛  اأجماد  اإىل  احلننُي  ه 

ُ
دافع

جري 
ُ
ي اأْن  دون  وامل��واق��ف،  واالأ�سكاِل  الرموِز 

 
ّ

جت��اوزي  
ٌّ
اإبداعي والثاين  ذكر، 

ُ
ي ا 

ً
تغيري عليها 

على  فيها  ف 
ّ
ويت�رض  

َ
العنا�رض تلك  ي�ستلهم 

يف�سح  ما  ذلك  معا�رضًة.  جديدًة  يجعلها  نحٍو 

التاَث  اإّن  قوله:"  يف  مربوك  مراد  الناقُد  عنه 

نوعان:  رواياتهم  يف   
ُ

الكّتاب ا�ستلهمه  ال��ذي 

ر�سد  حّد  عند   
ُ
الكاتب فيه  وقف   

ٌّ
ت�سجيلي نوٌع 

 
ّ

 ليعرب
رٍّ
 يف �سكل روائي

ِّ
وت�سجيل هذا النمط التاثي

املا�سي.  اأجماد  بعِث  الرغبة يف  من خالله عن 

 التاَث قبل الواقع ]...[ ونوع 
ُ
وفيه يتمثل الكاتب

ة عن 
ّ
 ليكوَن اأداًة تعبريي

ُ
 ا�ستلهمه الكتاب

ٌّ
تعبريي

الواقِع املعي�س ]...[ خا�سة يف مرحلة ال�ستينات 

.
وحّتى وقتنا احلايل")14(

اأمر  يف  الّنقاد  بني  اخ��ت��الٍف  من  يكْن  ومهما 

فاإّن  والّتطور واالجتاهاِت،  يادة 
ّ
والر التعريفاِت 

ن�ساأتها  منذ  العربيَة  وال��رواي��َة  عامة  واي��ة 
ّ
ال��ر

التقاِط  على  قادرا  ا 
ًّ
حواري ا 

ً
خطاب كانت  االأوىل 

االأفكار  من  ِع 
ّ
واملتنو العنا�رِض  من  املتباعِد 

واملتعّدد من االأ�سكاِل والروؤَى. 

ها من 
َ
ر

ُّ
ولقد كان ل�سياق ظهوِرها وما رافق تطو

على   
ٌ
تاأثري عميقٍة  و�سيا�سية  جمتمعية  حتوالٍت 

 ،
ّ

 وغري املادي
ّ

اهتماِمها بالتاث باأنواعه املادي

�سواء   ،
ّ
وال�سعبي  

ّ
والديني  

ّ
والتاريخي  

ّ
االأدب��ي

م�ستوى  على  اأو  وال�سياغة  ال�ّسكِل  م�ستوى  على 

ا. 
َ
امل�سامنِي والق�ساي

الق�سم الثاين : 

اأر�س   " يف  ال�سعبي   ال��تاث  ح�سور  جتليات    

 " 
ّ
ال�سودان احللو واملر

ال�رض  ت��اج  اأم��ري  وداين 
ّ
ال�س لتجربة   

َ
املتتبع اإنَّ 

على   
ُ
تقوم اأنها  يالحظ  ة 

ّ
الروائي  )  1960-  (

هي  الكتابة  اأّن  يف  تتمّثل  اأ�سا�سية  اأط��روح��ة 

 
ّ
املحلي لعنا�رض  وتخييل  ت��ذّك��ر  ب��االأ���س��ا���س 

مقوم  املحلية  كون  من  انطالقا  وثقافة   
ً
ف�ساء

العاملية. ولذلك  اإىل  اخل�سو�سية، وهي املنطلق 

اأْن  يف  يجتهُد  ال��روائ��ي  م�رضوعه  كل  يف  ك��ان 

ي�ستقيها  وتاريخية  واقعية   
َ
عنا�رض بني  يجمع 

قدرة  وبني   ، ومعاي�سًة  ق��راءة  ة 
ّ
ثري جتربة  من 

من  يخّفف  مبا  والتن�سيق  التكيِب  اإع��ادة  على 

جديدة  اأبعاًدا  ويك�سبها  العنا�رض  تلك  تاريخية 

.
)15(

رها من اأ�رِض الواقعية الفجة 
ّ
حتر

، حقيقة، مكتظٌة باملعلوماِت 
ّ
اإّن روايات تاج ال�رض

ه على جمعها 
َ
 نف�س

ُّ
 الروائي

َ
ب

ّ
واملعارِف التي در

 خمتلفٍة �سفوية ومكتوبٍة اأ�سفت، وقد 
َ
من م�سادر

جتربِته  على  متنوعٍة،  روائيٍة  مبايَن  يف  رّكبها 

االإبداعية خ�سو�سية، جتلت خا�سة يف: 

االأ�سلوِب  اأو  املحكية  اللغة  على  االعتماد  اأ- 

ز باالإيجاِز 
ّ
 يتمي

ٌ
 يف الكتابة، وهو اأ�سلوب

ّ
ال�سفوي

التقليدية،  البالغة  ثقل  من  والتخل�س  عِة 
ّ

وال�رض

وجتنب اال�سهاِب، وق�سد الو�سوح.

الق�سايا  بتعّدد   
ِّ
الروائي العامِل  ثراء  ويف  ب- 
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وال��ت��ج��ارِب  واالأح�����داِث  ال�سخ�سياِت  ع 
ّ
وت��ن��و

والبيئاِت. 

ة الواقعيِة، وبالتايل 
ّ
ت- وتوظيِف التجربة الذاتي

رية الذاتية. 
ّ
 من ال�س

َ
واية بعنا�رض

ّ
اثراِء عوامل الر

 يف تفا�سيِله 
رٍّ
ث - االإ�ستغاِل على املكان املحلي

وقاِئع  من  بالّنهل  املختلفة،  م�ستوياته  ويف 

احلياة  وم��الم��ح  ال���تاث،  وعنا�رض  ال��ت��اري��ِخ 

ة ، واالنفتاح ، يف اآن، على العامل االأو�سِع 
ّ
ال�سعبي

 .
)16(

واالأ�سد تعقيًدا

تاريًخا   
ّ
املحلي على  اال�ستغاُل   

َ
اح��ت��اج ولقد 

يف  وتنقيٍب  حفٍر  عملياِت  وثقافًة  وجغرافيا 

مكونات الهوية وطبقاتها االأ�سطورية والعقائدية 

�س من 
ّ
ة، واإىل االهتماِم باملهم

ّ
يا�سية والفني

ّ
وال�س

غري  اأو  املمنوِع   واإثارة  واالأمكنة،  ال�سخ�سياِت 

املفكر فيه من الق�سايا. 

 
َّ
ال��روائ��ي اإنَّ   : معه  ح��وار  يف   

ّ
ال�رض ت��اج  يقول 

وحيواٍت،  الأح���داٍث  خ 
ّ
ي��وؤر باأخرى  اأو  بطريقة 

اأع��وُد  ا 
ّ
و�سخ�سي ..هكذا، 

َ
واأحياء وط��رٍق  وم��دن، 

قدمي.  جمتمع  اأح��واِل  قراءة  اأردُت  اإذا  للروايات 

الرواية يف عالقتها بالتاريِخ نوعان: رواية  اإّن 

يلتزم  اأْن   
ُ
يجب هو  كما  التاريَخ  تعيد  تاريخية، 

  
ٌّ
تاريخي ٌل 

ّ
تخي هي  وروايٌة  باحلقائِق،  ها  

ُ
كاتب

زمن  يف  �سخ�سياته  بغر�س   
ُّ
الروائي يقوم  فيها 

.
)17(

بعيد ويبني عوامل روايته

يدرك  الرواية   
ّ
ال�رض تاج  مدونة  كّل  يف  والناظر 

ما  بقدر   ، تاريخيًة  رواي��اٍت  تكن  مل  اأّنها  بي�رض 

عنا�رض  من  ا�ستفادت  للتاريخ  تخيياًل  كانت 

الواقِع ومن طاقِة التاث الّتعبريية للتنويِع على 

واية بطابٍع 
ّ
ائد من اأمناِط الكتابة، وو�سم الر

ّ
ال�س

املحلية  تربتها  يف  جتذرها  عن   
ّ

يعرب ز 
ّ
متمي

 يف اآٍن..
ّ
ومعانقِتها االأفَق العاملي

 يف رواياِت 
ّ
 املحلي

ُّ
ولقد اتخذ املوروُث ال�سعبي

 
َ
عة حكاياٍت واأ�ساطري

ّ
 اأ�سكااًل متنو

ّ
اأمري تاج ال�رض

�سديدَة  و�سخ�سياٍت  وف�ساءاٍت  ة 
ّ
�سعبي واأمثااًل 

يف  ا 
ً
واأجنا�س �سعبيٍة،  ولهجاٍت   

َ
واأجواء ة 

ّ
املحلي

رها .. 
َّ
ها وحو

َ
ر

َ
الكتابة تراثيًة حاو

لقد نّزل تاج ال�رض رواية " اأر�س ال�سودان"  من 

ل 
ّ
  �سمن فتة الن�سِف االأو

ِّ
جهة زمِنها الق�س�سي

من القرن التا�سع ع�رض، زمن االحتالِل الربيطاين 

ال 
ّ
تخي جعلها   م��ا  وه��و  لل�سودان،   

ِّ
امل�����رضي

املحّلية  العنا�رض  اإىل كثري من  احتاج  ا 
ًّ
تاريخي

ه اإىل  التي �سارت اليوم  من التاِث الذي اآل بع�سُ

 
ِّ
 واالإقت�سادي

ِّ
التطور االإجتماعي االندثاِر بحكم 

و�رضوراِت العوملة. 

اأْن  للقارئ  الرواية يكن  باِب هذه  فمن  ولذلك، 

تراِثهم  وعلى  ال�سودان  اأهل  ي  ما�سِ على  يطلَّ 

بعالماٍت  ة 
ّ
غني رواية  فهي   والثقايّف.   

ِّ
امل��ادي

حياة  يف  منغر�سا  زال  ما  ها  بع�سُ اأنرثبولوجية 

النا�س ووجداِنهم اإىل اليوم. 

التاريِخ  ا�ستعادة  اأّن  الرواية  هذه  يف  والطريُف 

رحالة  بعيوِن  ك��ان   
ِّ
املحلي ال���تاِث  وو���س��َف 

الذي  ال��راوي  اأو�سمان"   "جلربت  هو  اإجنليزي 

د، والبطل الذي �سّكل على طوِل 
ّ

نه�س بعملية ال�رض

ال�رضق(   ( االأنا  اعتباره �سورة  الرواية ما يكن 

نحن   ، وعينا  رغم   ، الغرب(   ( االآخ��ر  عيون  يف 

 الرواية وخالَق �سخ�سياِتها هو 
َ
القراء، باأّن كاتب

وداينُّ حلما ودما. 
ّ
 ال�س

ّ
تاج ال�رض

 يف اإقامة امل�سافة 
َ
 قد جنح

ّ
واحلقيقة، اإّن تاج ال�رض

الاّلزمة بينه وبني بطِل الرواية الإحداِث االإيهاِم 

بالواقعية وللظهوِر مبظهر الكاتِب املحايِد الذي 

 عن روؤاها 
ّ

يتك كامَل احلرية ل�سخ�سياته لتعرب

يبدو،  كما  ذل��ك،  يف  ا�ستعان  ولقد  ومواقفها. 

ّدة وعتاٍد هو جماُع جتربٍة وخربٍة يف احلياة 
ُ
بع

ومطالعاٍت وقراءاٍت خا�سة الأدِب الرحلة. 

 يف املكتبة العاملية يجد عدًدا من الكتب 
ُ
والناظر

والدبلوما�سية  التاريخية  الهامة  والتقارير 

عامة  الإفريقيا  �سورة  تر�سم  التي  واالأدب��ي��ة، 

عيون  يف  اخل�سو�س،  وج��ه  على  ولل�سودان 

ن 
ّ
وتت�سم وامل�ستعمرين.  وامل�ستك�سفني  الرحالة 

 واالآخر فانتازيا 
ّ
ها حقيقي معلوماٍت غزيرًة بع�سُ

نزوى العدد 102 ابريل 2020

47

روايات تعيد 

التاريخ كما 

هو واأخرى 

ُتخيل التاريخ



ودان 
ّ
ال�س بالِد  جغرافيا  عن  ا 

ً
واأوهام الٍت 

ّ
وتخي

و�سناِئعهم،  واآداِبهم  وعقائدهم  اأهِله  وعادات 

كثري  يّت�سم  و�رضدياتهم،  واأ�ساطريهم  واأن�ساِبهم 

 .
)18(

منها باالإدها�س واالإغراِب والعجائبية 

حركة  ويف  ال�سودان"،  اأر���س   " رواي��ة  يف  اإّننا 

 ، ال�سمال"  اإىل  الهجرة  مو�سم   " ل�رواية  مقابلة 

نقراأ  رحلًة عك�سية من ال�ّسمال اإىل اجلنوِب بطلها 

اإهانة  من  لنف�ِسه  يثاأر  اأْن  اأراد   ،
ٌ
مغمور  

ٌ
�سخ�س

�سديِقه رامي القر�س "بيت مادوك" الذي رف�س 

اخلدمة الع�سكرية يف ال�سودان، واأْن يثبت بالتايل 

ذات حفلٍة  املغامرة،  املهدورة بخو�ِس  رجولَته 

�ساخبٍة يف اأحِد مالهي لندن.  

 
َ
م�سادر  

ُ
فيوّفر للمغامرة  "جيلربت"  ي�ستِعّد 

مكتوبًة  الغِريبِة،  االأفريقية  بالبالد  للمعرفة 

و�سفويًة من خالل االت�سال ب�"هارولد �سام�سون" 

اإن�سانية  از والذي عمل يف منظمة 
ّ
امللقب باخلب

يف  البحر   
ُ
يركب ثم  اأفريقيا،  يف  الرّق  ملحاربة 

اإىل   االإ�سكندرية ومنها  اإىل  و�سائِقٍة  �ساقٍة  رحلة 

"، فاخلرطوم.  "واد حلفا 
حالة املغامِر منذ كان يف 

ّ
وال يغيب عن هذا الر

الطبيعية  امل�ساهِد  و�سُف  فر 
ّ
لل�س ي�ستعد  لندن 

االأ�سياء،  تفا�سيِل  اإىل   
ُ
واالن��ت��ب��اه ة 

ّ
والب�رضي

وال�سوؤال عما يبدو من اخل�سائ�ِس املميزة الأهل 

اأو  الكتب  يف  عنها  قراأ  التي  تلك  �سواء  ال�سوداِن 

تلك التي راآها اأول مرة، واحلر�س على اال�ستزادة 

ه بالطبيعة 
ُ
 اهتمام

ُ
يف كّل اآن وحني، اإْذ يتعاظم

قدماه  تطاأ  مذ  واالأ���س��ي��اء  وال��ع��اداِت  والنا�س 

االإ�سكندرية، حّتى اإنه يخاُف "اأن يعلق يف رائحة 

املغامرَة  ى 
َ
فين�س �سعبها  وا���رضاق��اِت  التاريخ 

. وهي املغامرُة التي �ستبداأ بو�سوله 
الكربى" )19(

الوقت،  من  ا  بع�سً  
ُ
�سيقيم حلفا" حيث  "واد  اإىل 

يف  لال�ستاحة   ،  " "�سيف  رحلته  �سديِق  مع 

طريقه اإىل اخلرطوم. 

" الرجاُل  الّنا�ِس:  التَقاُهم من  يقول وا�سًفا من 

امل�رضبة  البي�ساء  والعمائم   
َ
اجلالبيب يلب�سون 

قما�س  م��ن  ق�سريًة  واألب�سة  ال��غ��ب��ار،  بحمرة 

ت�سميتها  اأعرُف  اأكن  مل  ال�رضاويل.  فوق  �سفاف 

اقي 
ّ
)العر با�سم  وعرفتها الحًقا  اللحظة  تلك  يف 

الن�ساء   ]..[ الدواب  اأحذية من جلود  ( وينتعلون 

 الذي يغطي 
ّ
 املحلي

َ
بال زينة ]..[ يرتدين الثوب

ال�سفراء  االألواُن  قما�سه   على 
ُ
وتغلب كله  اجل�سد 

عند  التخاطب  لغة   ]..[ والبنف�سجية  واخل�رضاء 

ت�سبه  ال  غريبة  ة 
ّ
اإقليمي �سادفتهم  من  معظم 

اأتعلمها  طويلة  ا 
ً
اأ�سهر ق�سيت  التي  اللغة  تلك 

عن  فيك�سُف   .
�سام�سون")20( هارولد  از 

ّ
اخلب عند 

وعن   ،
ّ
املحلي الواقع  بتفا�سيِل  �سديٍد  اهتماٍم 

والعادات  التاريخ  �سيء:  بكّل  لالإحاطة  �سعي 

والتحية  الطعام  واآداِب  واللبا�س  واالأ�ساطري 

والنبات،  احليواِن  واأنواع  احلميمية  والعالقات 

الن�ساء  عند  الزينة  وفنون  ال�سعبية  واالأل��ع��اب 

و�سبق الرجال، ومعتقدات االإن�س واجلن... 

ا بينه وبني "عبد الرجال" 
ً
وينقل لنا الراوي حوار

يف   
ُ
تظهر التي  الغريبِة  "�رضفية"  �سخ�سية  عن 

دة النزل: 
ّ
احلفالت التي تقيمها " م�ستكة" �سي

اجلّن  عثمان.. هي من  يا  ب�رضا  لي�ست  " – اإنها 
الذين يظهرون يف هيئة الب�رض، ويكرثون يف هذه 

البالد. �سدقني اإنها احلقيقة. 

 عن الفتاة �رضفية 
ُ
مل يكن ذلك االإي�ساح املخت�رض

ب�سهولة  قيل  قد  الرجال  عبد  فم  الذي �سدر من 

اإر�ساء  اأتع�سم،  الثاين كما كنت  اليوم  وي�رض يف 

متوا�سل  اإحل��اح  وليَد  ك��ان  الغريب.  لف�سويل 

خائف  رجل  من  اأنتزعه  اأن  مبوجبه  ا�ستطعت 

تلك  ظهور  على  اأ�سبوع  من  اأكرث  بعد  ومرجتف 

.
الفتاة." )21(

حّد  على  املركِب،  الكّل  هذا  يف  اللغُة  وحتظى 

 
َ
�سواء مرموقٍة  مبكانة  للثقافة،   تايلور  تعريف 

ُن من اأ�سواٍت وكلماٍت، 
ّ
مبا هي لغٌة طبيعية تتكو

انطالقا   ،
ّ

اإ���س��اري توا�سٍل  عالماُت  هي  مبا  اأو 

الثقافة، بها ندخُل عوامل   
َ
اللغة مفتاح من كون 

الغرباء ونعرُف كيفية تفكريهم وطبيعة متثلهم 

نزوى العدد 102 ابريل 2020

48



لذواتهم وللعامل من حولهم، وبها نتوا�سُل معهم 

هم. 
َّ
وناأمن �رض

)اأو  جيلربت  وبطلها  ال��رواي��ة  راوي  ب��ذل  ولقد 

جهًدا  اجلديدة(  الت�سمية  ح�سب  زمزمي  عثمان 

 
َ
اللغة مْذ كان يف لندن، ولكنَّ الف�سيح يف تعّلم 

ًة، 
ّ
الذي تعّلمه مل ينجْده اإْذ وجَد لغاٍت اأخرى حملي

وي�ساأُل  نطقها  ويتعّلم  الكلماِت  يالحُق  فظّل 

ن 
ّ
وليدو احلوار  يف  وي�سارك  ليفهم  معناها  عن 

مالحظاِته.

 النا�س ور�سوماِت الو�سم 
َ
وو�سف جيلربت مالمح

على وجوههم، وو�سَف عاداٍت �سعبية كثريًة مثل 

جبني  على  النقدية  القطع  وال�ساق  احلظ  قراءة 

و"دخان  العر�س،  يف  املدعوين  ْلَد 
َ

وج املولود، 

املراأة" ولعبة القوة وعالج االأمرا�س باحل�سائ�س 

والنباتات، وو�سائَل التفيه يف االأحياء والقرى، 

ولغَة ال�سبق واأنواَع العطوراِت كالكحل واملحلب، 

 االإبل 
َ

و�سناعَة البيوت من خ�سب وطني، وركوب

وو�سَف  واملو�سيقى،  العزف  واأدواِت  واحلمري، 

النا�س  الثياب واألواَنها واأ�سكالها، ولغاِت  اأنواَع 

كلُّ  واالأنيقة.  البذيئة  االأ�سواق،  ويف  البيوت  يف 

بدايُتها  كانت  ما  بقدر  رحلٍة  �سياِق  يف  ذل��ك 

 
ُ
معلومًة ظلت نهايُتها حمجوبًة عن القارئ، االأمر

قة مفتوحًة 
ّ
�سي فعاًل مغامرًة  واية 

ّ
الر الذي جعل 

على اأكرث من م�سرٍي واحتماٍل.

ومتثل " حفرة الدخان"، التي ال تزال اإىل اليوم 

ا منذ   كّل تغيري، عادًة �سودانية قدية جدًّ
ُ
تقاوم

ام بخار دون 
ّ
اآالِف ال�سنني، وهي عبارٌة عن حم

ماء من حطب الطلح، ترافُق املراأة مبا�رضًة بعد 

ا يف طق�ٍس 
ًّ
ا اأو اأ�سبوعي

ّ
ها يومي

ُ
زواِجها، ومتار�س

التي  الطبيعية  وال��زي��وت  بالعطوراِت  يحتفي 

ى. 
ً
جتعل اجل�سَد ناعما وم�سته

العادِة  الفوائد العالجية لهذه  النظِر عن  وبغ�ّس 

 يف تف�سريها 
ُ
 يذهب

ّ
االأنرثبولوجي التحليَل  فاإّن 

وبالنار،  بالدخان  القدية  وداين 
ّ
ال�س عالقة  اإىل 

واإىل دالالت النار اجلن�سية.

ا 
ً
ا طق�س ين للعر�س اأي�سً

ِّ
ْلد املدعو

َ
وتعترب عادُة ج

 
ُ
اإظهار  منه 

ّ
الرمزي ودان. والهدُف 

ّ
ال�س قديا يف 

واأن��ه  خا�سة  الّتحمل  على  وال��ق��درُة  ال�سجاعة 

ار�س على العزب يف ح�سوِر الفتياِت املقبالت 
ُ

ي

على الزواج.

من  ا 
ً
ج��زء متثل  التي  ة 

ّ
ال�سعبي االأل��ع��اِب  وم��ن 

وظفها  وال��ت��ي   ،
ِّ
ال�سعبي ال��ث��ق��ايّف  امل����وروث 

اأحداِث الرواية وعالقاِت   يف بناِء بع�ِس 
ُ
الكاتب

امل�سارعة  لعبُة  ببع�س  بع�سها  ال�سخ�سياِت 

�سيف  االعرابي  فيها  فاز  التي  وهي  باالأيدي، 

 هيبته 
َ
على عبد الرجال مرتني. يف االأوىل ك�رض

اال�ست�سالِم  اإىل  ه 
َ
دفع الثانية  ويف  وغطر�سَته، 

  .
املهني واأحلق به �سفة " امراأة" )22(

ارد 
ّ
ال�س يتوّقُف  كثرية،   

َ
موا�سع يف   ،

ِّ
الن�س ويف 

والعطوراِت  االأطعمة  واأن��واَع  املالب�س  لي�سَف 

 
َ
وم�سابح ال�سعبية   

َ
واالألعاب وال��ّدواب  واالأواين 

اأهل ال�سوفية واأذكارهم ، ولينقل بع�َس ما كان 

 
َ
ويذكر  ، حكيهم  وطريقة  ون، 

ُ
احلكواتي  

ُّ
يق�س

 يف مواقف 
ُّ

بع�س االأمثاِل التي بها يتمثُل النا�س

من حياتهم اليومية..

ان�سحابه من حلقة حكواتي جديد  يقول وا�سفا 

بداأت   " امل�ستمعني:  جمهور  حكاياُته  تقنع  مل 

مطالبني  ين�سحبون،  غريي  وع�رضات   ،
ُ
اأن�سحب

 
ُ
وي�سيح ا�ستمتاع،  بال  دفعوها  التي  مبالليِمهم 

هم يف غ�سب: كيف ياأتي طفٌل حديث ال�سن  بع�سُ

ليتحّدَث عن ملك جبار مثل �سابر؟.. لقد هانت 

الزالبية، حتى تاأكلها الكالب.. اإنه مثٌل �سائع يف 

اأر�س ال�سودان، �سمعُت به كثريا، وا�ستف�رضت عن 

طلق ا�ستخفاًفا ب�سخ�س نال 
ُ
معناه، وعرفت اأنه ي

ذكرها،  ال��وارد  الزالبية   وكانت  حقه.  من  اأكرث 

الزيت،  �سة يف 
ّ
املحم القمح  ا من عجينة 

ً
اأقرا�س

 ،
َ
تن�سج اأْن  بعد  كر، 

ّ
ال�س من  بقليٍل  ُتر�س  والتي 

 
َّ
هب من  كلُّ  ي�ستحقها  ال  متميزة،  اأكلة  وتعترب 

املثل  ذلَك  اإىل  طريقها  وجدت  وبالتايل   ،
ّ

ودب

ال�سبعيني،  ال�سهرِي.  �سحكُت بعمق، نعم. احلفيُد 
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ا�ضتلهموا 

الرتاث يف 

رواياتهم 

بطريقتني: 

ت�ضجيلية 

وتعبريية



الذي  اإذا ما قورن بجده  �سيكون بال �سك، طفال، 

ماَت، وقد جتاوز املائة واخلم�سني " )23(

ة 
ّ
عام  

َ
واأع��را���س املت�سوفة   

َ
اأع��را���س وي�سف 

املت�سوفة   " يقول:  بينها.  الفرَق  بنّيُ 
ُ
وي النا�ِس 

اأْن  للبهجة  ي�سمحون  وال  الدفوَف،  ي�رضبون  ال 

اأ�سواِت  من  �سوت  اأو  حم�سوٍب،  بقدر  اإاّل  تتمّدد 

اأْن ي�سدح يف مملكتهم. فقط هي دعوُة  املغنني 

 
ُ
االأذك���ار خاللها  ت��ردد  ت��ق��ام،  ع�ساء  اأو  غ���داٍء 

 النبوية،
ُ
واملدائح

حيث  بعرو�سه   
ُ

العري�س وينفرد   ،
ُ
اجلمع ويتفرق 

التقليدي،  العر�س  بينما  اآخ��ر،  �سيء  وال  يريد، 

 
ُ
والن�ساء الرجال  ويح�رضه  بالطقو�ِس،  ممتلئ 

واالأطفال، يلعلع فيه املغنون بحناجرهم، ويقدم 

الع�سق ملتهبة"  الغزل املحليون، ق�سائد   
ُ
�سعراء

.
)24(

 
َ
وي�سُف العطوراِت واالأطعمَة واالأ�رضبَة وح�سائر

البيوُت  منه  ُت�سنع  ال���ذي  وال��ط��نَي  ال�سعف 

 الرق�ِس. 
َ

 االأعرا�ِس ، و�رضوب
َ

وامل�ساجُد، وطقو�س

القنديل،  امل�سمى  الفاخر   
ُ
التمر ُق��دم   "  : يقول 

على وعاٍء مزخرف من اخل�سب الرقيِق، كفاكهة 

مباركة يف كل طق�ٍس يود احلا�رضون جميعهم، 

اآياُت الزواج والذرية،  اأن حتل فيه الربكة، تليت 

امل�ساهرة،  بفعل  تاأتي  متعددة،  ماآثر  قيلت 

و�رضعيا  اأردت،  كما  �سل�سا  القران  عقُد  وانتهى 

.
كما اأردت " )25(

ومن   
ِّ
ال�سعبي ال��تاث  من   

ُ
عنا�رض كلها  وتلك 

القرن  من  االأول  الن�سف  يف  ة، 
ّ
اليومي احلياة 

يف   
ّ
ال�رض تاج   

ُ
الكاتب برع  التي  ع�رض،  التا�سع 

العمل  اأّن  فكرة  موؤكدا  بينها  التاأليف  اإع��ادة 

اأو تخيياًل على غري دراية،  ا 
ً
اإلهام  لي�س 

ّ
الروائي

 
ٌ
خمرب ال��رواي��ة  واأن  ومعرفة،  بحث  ه��و  واإمن���ا 

 .
)26(

لالأفكار واملعارِف

ا مثل " اأر�س ال�سودان " ال يتخّلق 
ّ
ا روائي

ًّ
اإّن ن�س

ية 
ّ

يف الفراِغ، واإمنا هو يّتكُئ على مرجعياٍت ن�س

امَلَه 
َ
ه ويبني ع

َ
 خطاب

َ
ٍة ينهل منها ليبني

ّ
وثقافي

 اأي اأحداثه وف�ساءاته و�سخ�سياِته.
َّ
الروائي

ا 
ّ

ن�س تكن  مل  ال�سودان"  اأر�س   " فاإّن  ذلك،  رغم 

اأهل  تاريَخ  ي�سُف  اأنرثبولوجيا  اأو  ا 
ًّ
تاريخي

باملعنى  وتراثهم  عاداِتهم  وي��وّث��ُق  ودان 
ّ
ال�س

ا كتبه 
ّ
ا تخيلي

ّ
، بقدر ما كانت عماًل �رضدي

ّ
العلمي

يف   
َ
وا�ستثمر تاريخية  خلفيٍة  �سوِء  يف  موؤلفه 

�سواء   غزيرًة 
ّ
ال�سعبي التاث   من 

َ
تاأثيِثه عنا�رض

د 
ّ

ال�رض مثل  والبنى  باالأ�سكاِل  تعّلق  ما  منها 

، اأو ما تعلق ببناء ال�سخ�سيات واالأحداث 
ِّ
الرحلي

والف�ساءاِت..

 م��ن خ���الل ه��ذه 
ّ

ول��ق��د ا���س��ت��ط��اع ت���اج ال�����رض

 داخَل هذا 
َ
االختياراِت ال فقط اأْن يوا�سَل التنويع

اأْن يطرح  ا   الذي ات�سع، واإمنا اأي�سً
ِّ
االجتاه الفني

حركة  وعن  الهوية  م�ساراِت  عن  ة 
ّ
مهم اأ�سئلة 

اإىل  الرحلة  كانت  ما  بقدر  اإْذ  وماآالتها.  االإبداِع 

ت�سجياًل  و"  التاريِخ  اأعماق  يف  رحلًة  ودان 
ّ
ال�س

تّت�سُف   
ّ
واملحلي  

ِّ
القومي التاث  من  الأ�سكاٍل   "

ا منا�سبة  ِع واالإثارِة، كانت اأي�سً
ّ
بالب�ساطة والتنو

للتعبري عن وعٍي ما بعد كولونيايل �سّكله البطُل 

على  ودان 
ّ
ال�س باأهل  ا 

ً
مبا�رض  

ً
لقاء التقى  حني 

اأر�سِهم يار�سون حياَتهم على النحو الذي األفوه 

واعتاُدوا عليه. 

م�ساألة  يف  فرقا  اأج��ْد  مل  يل  بالن�سبة   " يقول: 

البالد،  اأهل   من 
رٍّ
اال�ستعباِد تلك بني مملوٍك وحر

التي  النظرة امل�ستعلية  ا حتت نف�س 
ً
كانوا جميع

.
يرمقهم بها امل�ستعمرون" )27(

االأمل��اين  وب��ني  بينه  ح��وار  على  معقبا  ويقول 

ذلك  لكل  ر 
ّ
مرب  

َّ
اأي اأج��ْد  مل   " اخلياط:  هايرن�س 

جتاه  اأطلقه  ال��ذي  االزدراء  وذل��ك  االن��ف��ع��ال. 

مواطنني غزا بالدهم ويعي�س فيها ناعما وثريا، 

.
مل يعجبني مطلقا " )28(

جيل  من  بطُله  يكون  اأْن  ال�رض  تاج  اختار  لقد 

لال�ستعمار،  املناه�سني  امل�ست�رضقني  الرحالة 

االإن�ساينُّ  ُهم 
ُ
وعي واالختالط  التجربة  بفعل  ا  مَنَ

اال�ستعمارية  للخديعة   
ُ
امل��ق��اوم  ،

ُّ
ري

ّ
وال��ت��ح��ر
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الكربى وللعن�رضية وللجهل فلم يكتفوا بت�سوير 

م�ساهِد العجيب والغريب يف بالد " الربابرة"، بل 

بالدفاع  وغامروا  النمطية  ال�سورة  على  ثاروا 

الوجود واالختالف  " البدائيني" يف  عن حقوق 

ِة.
ّ
ويف احلري

املكاِن   
َ
اأ����رضار ليعرَف  البطُل  غامر  ومثلما 

لغز  ليحّل  غامر  وثقافتهم،  النا�س  وع���اداِت 

ودان 
ّ
ال�س اأهل  "�رضفية" التي ظلت خرافَة  الفتاة 

والقادمني اإليه من اأوروبا لغر�س اأو اآخر تعي�ُس 

روى  لقد  ال��الم��ب��االة.  اأو  اخل��وف  ب�سبب  فيهم 

حكايَتها جيٌل الآخر ودخلت كما قال موروَثهم 

ليلة،  ذات  اللغز  عثمان  حّل  اأن  اإىل   
)29(

 
َّ
ال�سعبي

واأعاد �رضفية اإىل عامل النا�ِس. 

 ال�سودان ويف 
ّ
اأو عثمان يف بر اإّن رحلة جلربت 

اعتافه  اإىل  اأف�ست  ك��ربى  مغامرٌة  اأهله   
َ

�ِسري

 
َ
بخ�سو�سيِة ثقافة االآخر تراثا وعاداٍت وطبائع

اأجِل  من  اإن�ساينرٍّ  ري 
ّ
حت��ر �سعي  واإىل  جهة،  من 

والالمعقول  الالمنطق  مظاهر  من  تخلي�سها 

ه من 
ُ
 وعي

َ
ر

ّ
من جهة ثانية. لذلك جنده وقد حتر

من  جن�سه  بِني  على  يحمُل  اال�ستعالء  جرثومة 

ودان 
ّ
ال�س يف  اإقامتهم  رغم  الذين  االأوروب��ي��ني 

 يف 
ِّ
ورغم مظاهِر اندماِجهم يف املجتمِع املحلي

 عن روح 
َ
لبا�ِسهم وعاداِتهم، اإاّل اأنهم ظلوا غرباء

رها من اجلهِل 
ّ
ي�ساهمون يف حتر البالد ال  هذه 

واخلرافة وال�ّسعور بالدونية.

على هذا النحو تكوُن ا�ستعادُة العنا�رِض التاثية 

الذي  اوي، 
ّ
ال��ر البطل  قبل  من  واية 

ّ
الر هذه  يف 

غايُتها   ،
ٌ
مغامر ورحالة   

ٌّ
اإفرجني االأ�سل  يف  هو 

يف  وبحقه  املختلِف  ال���تاث  بهذا  االع����تاُف 

االإن�سانية  الثقافة  مكونات  من  مكونا  الوجود 

ما  رغم  اأحيانا،  وغرابته  ب�ساطته  على  ة 
ّ
عام

ها  بع�سُ �سعوباٍت  من  اأجنبيا  باعتباره  وجده 

االآخر  وبع�سها  الغربية  خلفيته  ب�سبب  نا�سٌئ 

هم.
ُ
�سببه اأهل البالد اأنف�س

�رضفية،  من  زواج��ي  موعد  اقتب  وقد   " يقول: 

واأخاُف اأْن اأعلنه �رضاحة، فاأتهم بتعاطي اجلن. 

قالت ) م�ستكة �ساحبة النزل(  باحلرف الواحد 

حدودي  تعديت  اإنني  حد،  اأق�سى  اإىل  الياب�س 

.
كغريب عن البالد، ال يعرف تقاليدها")30(

ومثلما ك�سف البطُل حيَل لعبة ا�ستدعاء االأرواح 

يف  االعتقاِد  زي��َف  يك�سُف  ليلٍة،  ذاَت  لندن  يف 

 بذلك بني فعلنْي 
َ
كون "�رضفية" من اجلّن، ليجمع

التاث  بخ�سو�سية  االع��تاُف  هما  متكاملني 

اأ�سطورة  "الالمعقول"  من  حتريره  و���رضورة 

نعلم،  كما  ره���اٌن،  وذل��ك   .. وخ��راف��ة  ا 
ً
و���س��ح��ر

ون 
ُ
والعقالني امل�ستنريون  فيه  انخرط   

ٌّ
ح�ساري

حممود  جنيب  زكي  اأمثال  العرب  املثقفني  من 

وطه ح�سني وعلي زيعور واأدوني�س وغريهم..  

مل تكن رحلة جلربت– عثمان اإىل بالِد ال�سودان 

حالت اال�ستك�سافية اال�ست�رضاقية 
ّ
كغريها من الر

التي مل تخرج من فلِك دائرة ال�ّسعور باال�ستعالء 

العربي،  االإفريقي،   ( االآخ��ر  وو�سم   
ِّ
احل�ساري

ومل  والتخّلف،  والرببرية  باالنحطاِط   ).. امل�سلم 

بالراأفة،   
ّ
�سعور رومان�سي ا عن 

ً
تعبري ا  اأي�سً تكن 

ا 
ًّ
تدرجي يقطع  اأْن  ا جديًدا يحاول 

ًّ
وعي بل كانت 

مع واأحكاٍم م�سبقة ثابتة، حتول مبقت�ساه البطُل 

من موقع اإىل اآخر ومن موقٍف اإىل موقٍف نقي�ٍس 

دونه  ما  على  االآري   
َ

اجلن�س َق 
ّ
تفو يزعم  يعد  مل 

ع 
ّ
من االأجنا�ِس االأخرى، وبالتايل حقه يف التو�س

ا. 
ً
ا وثقافي

ًّ
والهيمنة اقت�سادي

ال�ّسعوِب املنهوبة،  اإىل  اأكرَث قربا   
ُّ
يقول:" قد بت

اإليها.  اأنتمي  التي  الناهبة  ال�سعوب  اإىل  مني 

اأتذوق  ب�سدة،  زافو  الرجال  عبد  اأتذوق  اأ�سبحُت 

ال�سوق  �رضقات  اأت��ذوق  االآخرين،  م�ستكة  خدم 

ورزم  والطماطم  اخليار  حبات  يف  املنح�رضة 

اخل�س واجلرجري، التي يجلد ب�سببها الفقراء على 

دكك

الطني، واأعتربها ال �رضقات على االإطالق، اأتذوق 

يف  الطني  مب�ساجَد  م��ررُت  كلما  القراآن  ترتيَل 

�ساعة الدرو�س، وتزداُد يف بدين الق�سعريرُة، اأتابع 
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يذهبون على ظهوِر  العمائم واجلالبيب،  الب�سي 

اجلمعة،  �سالِة  اإيل  اأرجلهم  على  اأو  حمريهم، 

 غريب، واأهم اإجناز حققته يف
ٌ

وينتابني اإح�سا�س

اأف�سلت امل�ستقبل البائ�س  اأنني  وجودي هنا، هو 

وحولته  �رضفية،  مثل  فتاة  ينتظر  ك��ان  ال��ذي 

اأفهم  اأتذوق:  ومعنى   .
)31( م�ستقبل"  يف  اأمل  اإىل 

اأ 
ّ
هي ما  وهو  واأ�ستمتع،  واأتبّنى  ر 

ّ
واأب��ر واأقبل 

بكل   الثقايف  املحيط  ه��ذا  يف  ليندمج  عثمان 

خ�سو�سياته و" غرائبه". 

من  رها 
ّ
حر التي  �رضفية  مع  البطِل  ق�سَة  ولعّل 

وامل��راأة  االإن�سان  و�سِع  اإىل  ة" 
ّ
اجلني  " و�سع 

ا�ستعارٌة  اأو  الواقعية واالأنثى اجلميلة هو كناية 

التي  قاطبة  ال�سودان  ببالد  البطِل  عالقة  عن 

من  يعتقها  اأْن  وح��اول  عن�رضيته  من  حررته 

اخلرافة والدرو�سة. 

ها 
َ
نف�س �رضفية  ُتعامَل  اأْن  يف   

ْ
يرغب مل  ومثلما 

 
ْ
يرغب مل  جنية،  اأنها  على   

ُ
النا�س يعاملها  واأْن 

يف اأْن ُتعامل ال�سوداُن على اأّنها موطُن الرثواِت 

تقاليَد  من  اأهِلها  حياة  يف  ما  رغم  واخلرافة، 

رجولة  �سقوط  مثل  �سخيفًة  بكونها  و�سَفها 

لعبة  يف  انهزم  اإذا  ام��راأة  اإىل  و"حتوله"  الرجل 

الراك�سني بال �سبب،  اأوالرك�س وراء  االأذرع،  يل 

�سى بو�سِع العبودية..  
ّ
اأو الر

واية رحلتنْي : رحلًة يف 
ّ
لقد كانت الرحلُة يف الر

املكاِن  يف  االأوىل  الداخِل.  يف  واأخ��رى  اخل��ارِج 

ولقد  والفكِر.  الوعِي  يف  والثانية  الّزمان،  ويف 

اأ�سبح فيما  الذي  البطُل جلربت،  اوي 
ّ
الر و�سمها 

 ،
)32(

تعديل  رحلة  بكونها  الزمزمي،  عثمان  بعد 

من  اْغت�سَل  اأْن  بعد  حياته   
َ
م�سار خاللها  عّدل 

ال�سودان  اأبناء  كاأحد  ، و�سار  العن�رضية  الفكرة 

ال يده�سه �سيء من غريب ما يرى وي�سمع، وعّدل 

ماآالِت وم�سائر عدٍد ممن عرفهم يف ال�سودان من 

الن�ساء والرجاِل. 

لنق�س  حماولة  الروايُة   
ُ
ت�سبح النحو  هذا  على 

باعتبار بطل  الداخل،  ) من  االأوروبية  املركزية 

الرواية بريطاين اجلن�سية (، وللقطع مع " �سل�سلة 

ها خطاأ 
ُ
طويلة وكئيبة لت�رضيحاٍت �سلبية معظم

اأزمنة  يف  واآ�سيا  اأفريقيا  يف  املجتمعاِت  عن 

كتاب  يف  عنها  تعبري  اأح�سن  جتد   ،  
)33( ولت" 

وليام جونز Eric Jones  " املعجزة االأوروبية "

. )The European Miracle )1981 

لقد كانت رواية اأر�س ال�سودان ، من هذه الزاوية، 

يف اهتمامها بالتاريخ املحلي وبالتاث ال�سعبي 

 ملفهوم 
ِّ
حماولًة لك�رض االحتكاِر ال�سلطوي الغربي

الثقافة والتاريِخ والتاث.  

يقول: " �رضفية فتاة اجلن ما عادت فتاة اجلن. 

م�ستقبلها غري املوؤكد الذي و�سفه الرحالة وليام 

كذلك  عاد  ما  ال�ساخرة  اجلمل  تلك  يف  بارتليت 

.
)34( "

تراث  ي�سف  ومل  كغريه،  رحالة  جلربت  يكن  مل 

عن�رضية  ع��ن   
ُّ
تنم �سخرية  يف  ال�����س��ودان  اأه��ل 

ا  ملَّ ولكن  والتمدن.  باحل�سارة  املب�رض  االأبي�س 

اأدركنا   ،
ٌّ
اإفريقي �سوداين  هو  الرواية   

ُ
كاتب كان 

ا  اأّن الغايَة لي�ست  فقط نقَد االآخر واإمنا هي اأي�سً

بذاتها،  وعيها   
َ
بناء لتعيد   

ْ
اأي الذات  لنقد  دعوٌة 

لثقافتها  فهِمها  يف  جوهرية  تعديالت  وُتدخل 

وتاريِخها،  وجودها  ومعنى  تراِثها  ولعنا�رض 

على  رة 
َ
م�ستعم تكون  اأْن  قابلية  م��ع    

َ
فتقطع

م�ستعِمرة،  تكون  واأْن  نبي،  بن  مالك  عبارة  حد 

مثلما كان من اأمر "عطربة" الذي جعله جلربت 

ين�سلخ  قال،  كما   ، كاد  ف�"  العمال  على  رئي�سا 

 ويتحول اإىل م�ستعمر اإذ اقتنى  
ِّ
عن جلده الوطني

 جلدته مثلما يفعل 
َ
اأبناء  به 

ُ
�سوًطا حاًدا يعاقب

امل�ستعمرون.
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مل يكن الو�سط العائلي واالجتماعي الذي انتمى 

ليكون  ير�سحه   )1912( كريت�س  اإي��ره  اإليه 

متجذرا يف اأ�سوله اليهودية اأو �سغوفا بال�ساأن 

النقي�س  منه  �سنعت  حياته  اإن  بل  ال�سيا�سي، 

ملا كان عليه اأن يكون. وقد ق�سى اإمره كريت�س 

اآو�سفيت فانقلب م�سريه راأ�سا  �سنة يف مع�سكر 

"ال م�سري"،  اأ�سبح يعي�س حالة  على عقب، بل 

الأّن الواقع الذي عرفه يتجاوز كل املعقول. وهو 

واقع ال واقعي اأجربه على اأن ال ي�ستند اإىل خيال 

ما يف حبك روايته املو�سومة ب�"ال م�سري" الأن 

كانت  فقد  معقولة.  غري  حقيقة  فيها  ما  كل 

اأو مدونته التي ك�سف يف  ه 
ّ

ذاكرته مبثابة ن�س

كل  مثل  مت�سائال  منها  جانبا  ينجزه  عمل  كل 

والفرن�سي  ليفي  بريو  االإيطايل  الكاتب  من 

واحلال  ا 
ّ
حي بقائه  �سبب  حول  انتامل  روبارت 

اأنه كان مر�سحا لالنق�ساء واملوت، بل انه كان 

يعتذر ب�سمت، مثل الفيل�سوف كارل يا�سبار�س، 

اأغلب  اأن  واحل��ال  احلياة  قيد  على  بقائه  على 

اأ�سباهه قد ق�سوا ...

لالآخر  ��ه 
ّ

م��وج اع��ت��ذار  كتابة  كريت�س  فكتابة 

هو  هل  حقيقة  يعرف  ال  اأن��ه  حيث  ولل�سبيه، 

حتى  احلظ  �سيئ  اأن��ه  اأم  يت  مل  الأن��ه  حمظوظ 

ذلك  لكل  يكون  اأن  دون  له  وقع  ما  كل  يعي�س 

اأ�سباب. ومل يفلح كريت�س يف توجيه  اأو  مربرات 

�سحقته  التي  الدوامة  اأن  فهم  الأنه  الأحد  عتاب 

وج��وده  و���رضوط  حيثيات  وتتجاوز  تتجاوزه 

املقاومة  وعلى  الفهم  على  عجز  وهو  الب�سيط. 

م�سري،  )ال  ثالثيته  يف  فحاول  التاأقلم،  وعلى 

الرف�س، الت�سفية ...( اأن يكتب حول ما ال يكن 

يكن  ال  ما  وحول  تعبريه،  ح�سب  عنه  الكتابة 

و�سفه، وال يكن تعريفه وال يكن متثيله ... ذلك 

هو الفراغ الوجودي الذي و�سمه كريت�س بكلمة ال 

م�سري ... وهو املاّدة االأ�سا�سية لكتابته ال�رضدية 

�س ال�سعور بال�سياع الأنها نتاج ل�سياع 
ّ
التي تكر

وارتباطات  للحياة  ر 
ّ
فردي بني رف�س غري مرب

اأو  متهما  منه  جعلت  االأحياء  مع  اإرادي��ة  غري 

متينا  رابطا  ال�سياع  ذلك  وي�سّكل  فيه.  مظنونا 

مع فرانز كافكا الذي ع�سق كريت�س اأدبه واإن مل 

وجوزيف  لنيت�سه  ترجم  مثلما  بتجمته  يبادر 

 
ّ
روث، واإليا�س كانيتي، وهوفمان�ستال الأنه اأحب

ا غريبا.
ّ
االأدب واملو�سيقى االأملانيني حب

اأزمة انتماء اأم ازمة التزام

بنّي امره كريت�س عمق ه�سا�سة ال�رضط االإن�ساين 

للموقع  و�سفه  يف  با�سكال  بالز  ر�سمها  التي 

على  وعجزه  الكون  يف  االإن�سان  يحتله  ال��ذي 

 زهيـــر الذوادي*

يف كتابة اإمره كريت�س :    

ماأزق االنتماء والتجربة وامل�سري

كاتب واكاديي من تون�س  *



النظرة  تلك  وكانت  وماآله.  على م�سريه  التاأثري 

حياتية  جتربة  نتيجة  كريت�س  لدى  املاأ�ساوية 

ا. فهو كتب 
ّ
د خاللها اختيارا حر

ّ
ق�رضية مل يج�س

يف مذكراته )الفندق االأخري( اأن النازيني اأخذوه 

اأخ��ذوه  اليهود  واأن  لليهودية  انتمائه  ب�سبب 

ولد  انه  ال�سحيحة، واحلال  يهوديته غري  ب�سبب 

يف عائلة تعتنق الديانة اليهودية ولكنها كانت 

وقد  )املجر(.  بالدها  ثقافة  يف  متاما  من�سهرة 

حاول كريت�س التخل�س من التهم ب�سبب ديانته 

االإ�سالم  اعتناقه  اأو�سفيتز  حمت�سد  يف  فاأعلن 

لكن  الكثري(  ال�سيء  عنه  يعرف  يكن  مل  )ال��ذي 

اأع��اد  وه��و  النازيني،  مع  جمديا  يكن  مل  االأم��ر 

ذات التجربة بعد انتهاء احلرب واإثر وفاة والده 

فاأ�سبح ع�سوا يف احلزب ال�سيوعي لكن عقيدته 

ال�سيوعية اجلديدة مل تقنع �سيوعيي بالده.

 ،)1949 )�سنة  ال�سيوعي  احل��زب  كريت�س  ترك 

 )1951 )�سنة  ال�سحافة  مهنة  من  ط��رد  كما 

ب�سبب عدم جديته و�سعف التزامه بخط احلزب، 

فانتدب حار�سا يف �سجن.يف اإطار خدمة الواجب 

"الرف�س"(،  روايته  يف  �سورها  )كما  الع�سكري 

حياة  بني  وحزينة  ثرية  جتربة  بذلك  فجمع 

الثكنة وحياة ال�سجن.

مل يكن امره كريت�س يهوديا متجذرا يف يهوديته. 

الديني  االنتماء  ذلك  اأن يكون  ي�ستوعب  وهو مل 

يد  على  حياته  تدمري  يف  �سببا  االختياري  غري 

النازيني وهو طفل مراهق. كما اأنه مل ي�ستوعب 

واأن  ال�سيوعيني  يد  اأبيه على  يقتل جداه من  اأن 

يقتل جداه من اأمه على يد النازيني، واأن يعترب 

ال�سعب  اأن  كتب  الأن��ه  اليهود  قبل  من  خائنا 

وذو  العمل  يف  و�سارم  جدي  جمهور  االأمل��اين 

يف  احلياة  ب��اأّن  ح 
ّ
ي�رض واأن  عالية،  ح�سارة 

التي عرفها يف  اأرحم من تلك  معتقل بوخنفالد 

عمله  من  يطرد  اأن  كريت�س  يقبل  ومل  او�سفيتز. 

ينجز  اأن  بدل  ح مع خطيبته 
ّ
تف�س الأنه  ك�سحفي 

تغطية لن�ساط حزبي اأو اأن ينع من الكتابة عن 

 وعن 
)1(

ال�سيوعي اإبان احلكم  النازية  املعتقالت 

احلقيقة  وعن  االإن�سانية  للحياة  ك�رضط  احلرية 

يف  كريت�س  ام��ره  اعترب  فقد  للعقائد.  كاأ�سا�س 

 
ّ
اأن املبداأ االأ�سا�سي يف احلياة هو ال�رض مذكراته 

واخلبث ... لذلك مل تكن احلياة بالن�سبة اإليه وعلى 

اإ�ساعة للوقت ال معنى لها  �سوء جتربته �سوى 

... الأنها تقود اإىل "ال م�سري" ... اأكد كريت�س يف 

روايته "اأغنية لطفل لن يولد" على رف�س اإجناب 

يكون  ها حتى ال 
ّ
التي كان يحب املراأة  طفل من 

.
)1(

ا يف العامل
ّ
�سببا يف �سقاء اإن�سانا اإ�سافي

قد  )الذي  كافكا  فرانز  مع  كريت�س  امره  ي�ستك 

اأن  اعتبار  يف  اإليه(  بالن�سبة  كاتب   
ّ
اأه��م يكون 

اله�سا�سة  قاعدة  على  مبنية  ة 
ّ
الب�رضي احلياة 

اإّن  الغرابة والعبثية.  ت�سارف على  التي  املطلقة 

الكاتبني  من  لكل  بالن�سبة  حمنة  جتربة  احلياة 

اأن  اختار  االأخ��ري  هذا  لكن  واملجري  الت�سيكي 

يجعل من تلك املحنة  اأمرا �رضديا وحقيقة تروى 

الذي   
)3(

�سيانتاريتو فرن�سوا  جان  عبارة  ح�سب 

اأكد اأن كّل مدونة كريت�س ترمي اإىل جعل احلياة، 

ذات قابلية اإىل ال�رضد. واأن ي�سفى عليها ال�رضد 

اأن كريت�س مزج  �سيانتاريتو  بنّي  معقولية. وقد 

ال�سرية  فيها  خمتلفة  اأ�ساليب  �رضده  خالل  من 

الذاتية، واملتخيل وهو جعل ذلك املزج من�ساقا 

وحدة  يف  ات 
ّ
وال�سخ�سي واملوؤلف  ال��راوي  عرب 

اعترب غربيال غار�سيا  واإذا  ة. 
ّ
م�ستقر قلقة وغري 

ماركيز اأنه عا�س لريوي، فاإّن امره كريت�س كان 

يعتقد اأنه يروي ليعي�س اأو ليحيا حياته املذهلة 

ظروفها  يف  عقالنية  غري  الأنها  املعقولة  وغري 

وحمّدداتها وماآالتها. 

)14 �سنة(  لقد عرف كريت�س املعتقل وهو طفل 

االإ�سباين  للكاتب  بالن�سبة  ال�ساأن  كان  مثلما 
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ج���ورج ���س��م��ربون، ل��ك��ن ه���ذا االأخ����ري جت��اوز 

عن  خمتلف  ب�سكل  امل�ساألة  تلك  م�ساعفات 

ذهب  فقد  متاما.  معاك�سا  يكن  مل  اإن  كريت�س 

�سمربون اإىل اعتبار اأن اخليار الذي فر�سته عليه 

بني  يختار  اأن  هو  )بوخنفالد(  املحت�سد  جتربة 

اجلحيم  الكتابة عن  احلياة وبني  االنغما�س يف 

. وقد اختار جورج �سمربون 
)4(

الذي عرفه �سغريا

اأن يحيا حياته دون االلتفات اإىل جتربة املعتقل 

وذلك  عمره.  خريف  يف  اإال  يتناولها  مل  التي 

خيار مناق�س متاما خليار امره كريت�س الأّن هذا 

االأخري اعترب اأن جتربة املحت�سد )يف �سن الرابعة 

لتها 
ّ
وحو واأ�س�سها  معناها  احلياة  اأفقدت  ع�رض( 

اإىل ال حياة اأو اإىل ال م�سري. وهو اختار اأن يروي 

الالحياة حتى يحيا اأو حتى يوجد مع الكائنات، 

اإىل  االختيار  ذلك  اأ�سا�س  على  الراوي  ل 
ّ
ويتحو

املحت�سد  يف  واالإقامة  تروى.  حياة  على  �ساهد 

بالن�سبة  احلياة  األغت  بوخنفالد(  ثم  )او�سفيتز 

اإىل كريت�س. فهو ح�رض يف املحت�سد الأنه يهودي 

االأ�سل، لكنه مل يكن يعي وهو طفل باأنه يهودي 

اأن يكون يهوديا مثلما بنّي ذلك يف  وما معنى 

، بل اإنه 
اإحدى اعتافاته يف كتابه "امللف ك�")5(

النازيني  اأن  اأكرث من ذلك حيث اعترب  اإىل  ذهب 

هم الذين جعلوه يهوديا الأنهم كانوا يف حاجة 

اإىل "اليهود" حتى يكون لوجودهم ومل�رضوعهم 

يف  الطفولة  روح  يقتل  "واملحت�سد   .
)6(

معنى

االأطفال ويجعل ال�سحايا ي�ساركون فيما يحدث 

ال�سحايا  ينجب  اأن  ينبغي  فال  ماآ�س  من  لهم 

اأطفاال اإذا ما جنوا من موت املحت�سد الأنها جناة 

.
ال جناة فيها")7(

م اأن يكون امره كريت�س قد و�سع 
ّ
ويكن اأن نتفه

ة حمت�سد او�سفيتز كعالمة 
ّ

م�ساألة املحت�سد وخا�س

فارقة يف تاريخ الب�رضية خالل القرن الع�رضين، 

لوعيه  ح��ارق��ة  امل��ح��رق��ة  م�ساألة  ت��ك��ون  واأن 

ومل�سريه من ناحية واأن تكون من ناحية اأخرى 

قائمة،  حقيقة  الب�رض  حيوانية  اأن  على  عالمة 

موؤكدا يف ذلك على عبثية احلياة وال معنى القيم 

العليا لالإن�سانية. وقد ذهب كريت�س اإىل الت�سهري 

 "... املحتفني  االإن�سانيني  ب�"براءة  و�سمه  مبا 

العاملية  واحل��رب  املحرقة  اأن  اعتربوا  الذين 

اخلري  النت�سار  جديدة  منا�سبة  �سكلتا  الثانية 

 الكامن يف الب�رضية. واإن كان كريت�س 
ّ
على ال�رض

وغريهم  اليهود  �سّد  املحرقة  جتربة  اأّن  يعترب 

الكارثة"  "عهد  لبداية  اإيذانا  �سكلت  )طبعا !!( 

الع�رضين، فمن  القرن  االإن�ساين يف  ال�سعيد  على 

الغريب اأنه مل يلتفت يوما لعملية تدمري امل�سري 

الفل�سطيني تخفيفا لذكرى اآالم وعذابات اليهود، 

ذات  وفق  ال�سهيوين  امل�رضوع  يعار�س  مل  وهو 

القيم التي ناه�س مبقت�ساها امل�رضوع النازي، 

"�سواحي  يف  يحدث  الفل�سطيني  االأمل  وك��اأن 

التاريخ" الب�رضي ح�سب عبارة ال�ساعر املك�سيكي 

اكتافيو باز. 

الفل�سطيني مل يكن كريت�س  ال�ساأن  يف خ�سو�س 

الفل�سطينية  املاأ�ساة  اأّن  "اإن�سانيا حمتفا" رغم 
اإزاءه��ا  وق��ف  التي  القهر  عنا�رض  ك��ّل  جمعت 

على  الب�رض  قدرة  اأكدت  الأنها  م�سدوما  كريت�س 

الذي  الكارثة"  "ع�رض  اإن  الالمتناهي.  ال�سقوط 

اأنه  واعترب  "الرف�س"  روايته  يف  كريت�س  ذكره 

ع�رض انت�سار ال�سيطان داخل االإن�سان وانت�سار 

الت�ساوؤل  اإىل  الب�رضي، يقود  ال�سمري  اإرادته على 

حقيقة  وع��ن  لالإن�سان  احلقيقية  الهوية  ع��ن 

مكونات ذاته حيث اأنه )اأي االإن�سان( "ال يتمظهر 

املوا�سفات  اأن  اعتباره  يف  بل  قاتل،  اأن��ه  يف 

اإليه  بالن�سبة  ت�سبح  للجرية  ال�����رضوري��ة 

.
)االإن�سان( حمّددة لنظام الكون")8(

اإن انعدام امل�سري كوجهة نظر حلل من خاللها 

اإىل  ت�ستند  الب�رض،  حياة  م��اآالت  كريت�س  ام��ره 
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مقاربة اأخرى يت�ساءل من خاللها عن اأي ف�سيلة 

من الكائنات ينتمي اإليها االإن�سان حيث اأكد اأنه 

"ال م�سري"  اأ�سا�س مقولة  اإن  االأب�سع.  قادر على 

جذورها  وعن  االإن�سان  ة 
ّ
هوي عن  ت�ساوؤل  هو 

وماآالتها، وقد بنّي كريت�س يف روايته "الت�سفية" 

االأبعاد احلقيقية لذلك الت�ساوؤل : "وبدون العودة 

الرا�سخ  اليقني  اإىل  اأي  االأن��ا  مركز  اإىل  املمكنة 

فهو  احلقيقي،  معناه  يف  اجلدل  يقبل  ال  والذي 

هي  االأنا  بدون  الذات  اإن  متاما.  �سائعا  ي�سبح 

.
الكارثة وال�رض احلقيقي ...")9(

الب�رضية  عرفته  ال��ذي  ال�سقوط  يف  ل 
ّ
التاأم اإن 

العرقية  والت�سفيات  احل��روب  يف  بانخراطها 

ة 
ّ
الهوي اأرك��ان  زعزعة  اإىل  الدافع  هو  رة 

ّ
املدم

كريت�س.  لدى  االلتزام  مربرات  وخلخلة  ة 
ّ
الذاتي

ال�سعوب(  )وحتى  لالإن�سان  يكون  اأن  ع�سى  فما 

 دون 
)10("

ّ
اإذا ما كان ليحيا �سوى "حا�رض اأبدي

هو  ذلك  ؟ !  م�سري(  )اأو  م�ستقبل   ودون  ما�س 

كتابة  لنا  تك�سفها  التي  العميقة  االأزمة  اأ�سا�س 

رة 
ّ
مدم  "

ّ
االأبدي "احلا�رض  مفهوم  اإن  كريت�س. 

ر 
ّ
التطو تلغي  الأنها  االإن�ساين  الوجود  لتاريخية 

"الكذب  عامل  �س 
ّ
توؤ�س اأنها  كما  فيه.  والتغيري 

ال�سادق" اأي العامل الذي يحتفظ فيه على براءة 

.
)11(

االقتناع اأن احلياة ممكنة فيه خارج الكارثة

الذين  املخدوعني  عمل  هو  ال�سادق  الكذب  اإن 

ب�رضعة  امل��ارون  وهم  احلياة.  حقيقة  يجهلون 

وبدون متعن على �ساكلة الذين و�سمهم كريت�س 

ب�"النمل ال�سائح" الذين يتلفون الواقع ومعانيه 

اإىل  ي�سعون  ال  الذين  وهم  وعي  اأو  دراي��ة  دون 

اأن  يفهموا  اأن  دون  ويعي�سون  التبنّي  اأو  ن 
ّ
التمع

ة 
ّ
العام لله�سا�سة  اآخ��را  جت�سيدا  ي�سكل  �سلوكهم 

�سنف  اإىل  كريت�س  وينتقل  الوجود.  تلف  التي 

جام   
ّ
لي�سب ال�سادق"  "الكذب  �سناع  من  اآخر 

و�سمه  الذي  ال�سنف  وهو  �سده،  الهادئ  غ�سبه 

"اأو  العاديني"  ب�"املثقفني  االحتقار  من  ب�سيء 

"دعاة  اإياهم  معتربا  املتو�سطني"(  "املثقفني 
يكرهون  والذين  الروحانية"  من  االمتعا�س 

الفكر ويتنكرون للجميل فيجعلون من ال�سطحية 

الذهنية �سدا يف وجه احلقيقة والواقع. 

ن كل الق�س�س التي اأوردها امره كريت�س 
ّ
وتت�سم

 ت�سهريا بتفاهة 
يف موؤلفه "العلم االجنليزي")12(

وبتاجع  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  احلياة 

تخاذلها  ب�سبب  لب�رضية  لدى  احلميدة  ال�سفات 

تعر�ست  اأو  واكبته  اأو  اأنتجته  الذي  الرعب  اأمام 

عن  عاجزة  اأ�سبحت  التي  الب�رضية  اإنها   ... اإليه 

تقرير م�سريها وبالتايل فاإن كل �سيء يكن اأن 

ر نحو االأ�سواأ ونحو 
ّ
يتاجع اإىل الوراء واأن يتطو

كريت�س  ام��ره  متثل  ذلك  اأ�سا�س  وعلى  االأب�سع. 

اإن�سان غري مقتنع مبا يفعل ومبا  الكتابة كعمل 

�سوؤال  اإىل  النهاية  يريد ومبا يحيا، ليخل�س يف 

اأزمة  اإّنها   .
؟")13( اأنا  يعرف من  ؟ من  اأنا  "من   :

يعلن  فهو   ... نهائية  التزام  واأزمة  مطلقة  هوية 

اأجداده  عن  ورثه  الذي  وللقبه  ال�سمه  كراهيته 

 ،
)14(

ويعلن كراهيته الأجداده الأنهم �سبب وجوده

به  ب��اح  ما  ذل��ك  يكون.  ال  ب��اأن  يطالب  وكاأنه 

اإبنا  منه  تنجب  اأن  واأرادت  ه 
ّ
حتب التي  للمراأة 

"ال، ال   : ولكنه رف�س فهجرته يف �سقاء �سارخ 

يكن اأبدا اأن اأكون اأبا اأو م�سريا اأو اإلها الإن�سان 

اآخر. ال، يجوز اأبدا اأن يح�سل لطفل ما حدث يل 

.
يف طفولتي")15(

وال ي�سكل موقف كريت�س من احلياة رف�سا لها، 

بل انه رف�س لتجديد احلياة الأن الوجود اأ�سبح 

بال م�سري. وبالتايل فاإن �سعور االنتماء و�سعور 

كل  فائدة  انعدام  ب�سبب  لديه  ينتفيان  االلتزام 

هو  "ال م�سري"  اأن مفهوم  القول  منهما. ويكن 

امره  عند  ال�رضدية  الكتابة  كل  حتليل  مفتاح 

ل 
ّ
كريت�س، والتي مزج فيها ال�سرية الذاتية والتخي
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الطويلة  اجلملة  ب��ني  فيها  م��راوح��ا  ال��واق��ع��ي 

واحل��اّدة  الق�سرية  واجلمل  داخلي(  )مونولوغ 

عن   
ّ

يعرب  
متماوت")16( "وعي  عن  التعبري  ق�سد 

الت�سليم  "نف�س  وعن   ،
االأنا")17(  : وهم  "انهيار 

.  ذلك هو جوهر اأزمة 
با�ستحالة تغيري االأمور")18(

االنتماء التي ي�ستحيل معها االختيار وااللتزام. 

"ال م�سري"  وقد ر�سم كريت�س نف�سيته يف رواية 

اإثر اإلقاء القب�س عليه واإر�ساله اإىل املحت�سد وهو 

اأن يفهم  الرابعة ع�رضة من عمره ودون  يف �سّن 

�سبب ذلك : "اأذكر فقط اأنني خالل كل ذلك كنت 

ب واالرتباك 
ّ
اأرغب يف ال�سحك )...( ب�سبب التعج

ب 
ّ
حت�س ب��دون  نف�سي  وج��دت  ال�سعور  ذلك  ومن 

فيها  اأعرف  ال  ة 
ّ
خيالي ة 

ّ
م�رضحي جلة  يف  م�سبق 

مل  ال��ذي  ال�سعور  هو  ذلك   ،
بال�سبط")19( دوري 

يفارقه، بل انه اأ�سبح فل�سفة وجود بالن�سبة اإليه 

 للكتابة فيه �سوى تثبيته واإثباته.
ّ
وال هم

ماآزق الكتابة 

كتب امره كريت�س يف مذكراته اأن الكتابة مرتبطة 

وت�ستنطقه  وت�سفه  تر�سمه  انها  حيث  بالعذاب 

وتثبته. لكن نظرة كريت�س للعمل الكتابي تقوده 

�سورة  ر�سم  انه  حيث  اأخ��رى  م��اآزق  اإىل  ات 
ّ
م��ر

الب�سمات" يكون  "الباحث عن  ة 
ّ

لكاتب يف ق�س

ة م�سريا اإىل �سعوبة 
ّ

مغميا عليه طوال ثلث الق�س

"ال م�سري" التي  الكتابة وق�ساوتها. ففي رواية 

منوذج  �ساكلة  على  ظاهريا،  كريت�س،  �ساغها 

اإىل  النهاية  يف  تقودنا  فهي  التكوين،  رواي��ة 

البداية حيث  اأوحت به يف  الذي  النموذج  عك�س 

ة 
ّ
اإنها تنتهي اإىل ر�سم �سورة �سخ�س ال �سخ�سي

 معتفا : "ع�ست م�سريا 
ّ
له )وال م�سري له ...(، يقر

البدء  اأبدا  ت�ستطيع  ال   )...( النهاية  حتى  نا 
ّ
معي

بحياة جديدة، بل اإمنا نوا�سل القدية دائما )...( 

 )...( ة غري ممكنة، 
ّ
لو كان هناك م�سري، فاحلري

ة فال يوجد م�سري )...( 
ّ
لكن لو كانت هناك حري

.
اأي اأّننا نحن بذاتنا امل�سري ذاته ...")20(

من  كريت�س  ام���ره  ل��دى  الكتابة  م���اأزق  ينبع 

و�رضوطها  احلياة  �سميم  من  اأي  ذاته  الوجود 

املناخ،  اأو  املوجود  العامل  مع  العائ�س  وعالقة 

على  عاجزا  اإن�سانا  منه  جتعل  اأن  يكن  والتي 

ال�سعادة )لقد اعترب كريت�س ح�سوله على جائزة 

وتتجلى  ال�سعادة"(.  "كارثة  اإنها   2002 نوبل 

جانب  يف  كريت�س  لدى  الكتابة  م��اأزق  م�ساألة 

الكتابة باحلياة   عالقة 
ّ

 من مدونته يخ�س
ّ
مهم

ينعدم  عامل  هو  املعتقل  عامل  اإن  املحت�سد.  يف 

�سلوك  يف  االإن�سانية  اإىل  ويفتقر  الت�سامن  فيه 

)املعتقلني( الذين لي�س لهم من هم �سوى الهروب 

وقد  عذاباته.  تخفيف  اأو  تاأجيله  اأو  املوت  من 

اعترب �ساالموف اأن النجاة من املوت يف املعتقل 

اأ�سعب من احلياة، واأن الكتابة اأ�سعب من النجاة 

اأن  "كوليما"  �ساحب  كتب  لذلك  امل��وت،  من 

املوت هو اأب�سط ما يكن اأن يحدث لل�سجني يف 

يف  �ساالموف  مع  كريت�س  وي�ستك  املعتقالت. 

متثل احلياة يف املعتقل كنهاية للحياة العادية. 

وكريت�س  ال�سلبية"  "باحلياة  و�سمها  �ساالموف 

�ساالموف  لكن   ."... "الالم�سري  احلياة  و�سمها 

مبا  الب�رض  يعلم  حتى  �ساهده  ما  يوثق  اأن  اأراد 

عا�سه، فجاءت كتابته توثيقية و�رضدية يف ذات 

ال�سرية  بني  مزج  فهو  كريت�س  امره  اأما  احلني. 

الذاتية وال�رضد اخليايل وهو بنّي يف كتابه "ملف 

ك�" اأن املعتقل لي�س عامل ال�رض وذلك الأنه لي�س 

اإحدى مقوالت  اإىل  ذلك  ..." م�ستندا يف  عقالنيا 

للت�سهري  االأجدى  اأن  كريت�س  اعترب  لذلك  هيغل. 

باملحت�سدات هو كتابة الرواية اأو ال�سعر. 

عامل املعتقل عامل ال عقالين، هو عامل ال يخالف 

جمال  خ��ارج  ع��امل  هو  بل  يناق�سه  اأو  العقل 

العقل. هو عامل اآخر غري ب�رضي ومنتج لكائنات 
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كتابة

 كريت�ش 

كتابة اعتذار 

موّجه لالآخر 

ولل�ضبيه



د 
ّ
مبجر وم�ستقبلها  ما�سيها  تخ�رض  ب�رضية.  ال 

املا�سي  ذكرى  ان  حيث  املعتقل  باب  اقتحام 

لذلك  تخيفها.  امل�ستقبل  وت��وق��ع��ات  تفزعها 

اإذا ما عرث على مراآة مثلما حدث  يفزع ال�سجني 

 الأّن املراآة تعيد 
للراوي يف رواية "ال م�سري")21(

اأن  كريت�س  بنّي  وقد  الواقع.  مع  اللقاء  اأو  الربط 

يجعله  حتى  ال�سجني  عقل  ر 
ّ
يدم املعتقل  عامل 

اإليه حيث كتب يف رواية  االعتقال ويحّن  يحب 

ي والعقل والفطنة 
ّ
كل التو ..." رغم  م�سري  "ال 

والتفكري الر�سيد، مل اأخطئ فهم �سوت يف داخلي 

يخجل  وكاأنه  امل�رضوقة  كالرغبة  خافت  �سوت 

 
ّ
من منافاته للعقل ومع ذلك يزداد عناده : اأحب

اأكرث يف مع�سكر االعتقال اجلميل هذا  اأعي�س  اأن 

. قد يكون هذا االإح�سا�س غري عقالين لكنه 
)22("...

الذي  االإ�سكال  هو  وهذا  وقع.  اأنه  د 
ّ
مبجر ممكن 

مبمار�سة  تفكيكه  وحاول  كريت�س  امره  واجهه 

اخل��روج  جهود  ح��ول  متحورت  فردية  �رضدية 

من املاآزق التي تعر�سها الكتابة حول املعتقل 

وحتت نظم اال�ستبداد.

مل يتمثل كريت�س الكتابة ك�رضد لتجربة اآلت اإىل 

ا�ستيعاب  على  قدراته  كّل  من  االإن�سان  جتريد 

الب�رضية على �سوء الكوارث التي  ماآالت احلياة 

النف�سي  التوازن  زعزعت  والتي  الب�رض  ارتكبها 

انتظاراته.  وخيبت  )ال��ك��ات��ب(  االإن�����س��ان  ل��دى 

فالكتابة لي�ست و�سيلة ملقاربة الكون كمو�سوع 

يكون  اأن  اأن كريت�س رف�س قطعيا  كما  معريف، 

)الكاتب( خا�سعا ب�سكل مطلق للمنطق  االإن�سان 

 
ّ
املهم اإن   .

)23(
حميطه يقود  ال��ذي  االعتباطي 

الذات  بالن�سبة لكريت�س هو ت�رضيح العالقة بني 

لكريت�س،  بالن�سبة  الكتابة  اأن  كما  الكون.  وبني 

لي�ست  اأنها  مثلما  العامل  على  �سيطرة  لي�ست 

 
)24(

جريار فالريي  تقييم  ح�سب  ا�ستالب  نتيجة 

اإىل  تخ�سع  الأنها  م�سري"  "ال  �ساحب  لكتابة 

جتربة  بني  تفاعل  على  مبنية  اأخ��رى  مقاربة 

نا 
ّ
احلياة وجتربة الكتابة. وقد كتب كريت�س مبي

احلياتية"  "جتربتي  مع  و�سع  الذي  "ما   : ذلك 

لقد   )...( ؟  وداخلي  ورقتي  على  تال�ست  كيف  ؟ 

ة اأوىل – بطريقة غري معقولة 
ّ
ع�ستها مرتني. مر

– ب�سكل اأكرث واقعية  ة ثانية 
ّ
الواقع، ومر – يف 

. وقد يبدو كريت�س 
)25("... – )...( حينما تذكرتها 

االأ�سا�سية  فكرته  مع  ه��ذا  راأي��ه  يف  متناق�سا 

الب�رض  لوجود  كاأفق  الالم�سري  انت�ساب  حول 

العاملية  العامل خالل احلرب  بعد جتربة كوارث 

مالحظة  ع��رب  مقاربته  يدقق  لكنه  الثانية، 

ي�سبح  الالم�سري  اأن  خاللها  من  يوؤكد  ة 
ّ
هام

واقعا حينما تكون احلياة دون تاأثري على واقع 

االإن�سان وروحه وكاأنها جترى خارج ذاته ودون 

.
اأن يكون هناك ب�رض ليحيوها")26(

احلياة،  ماأزق  هو  االأ�سل  يف  الكتابة  ماأزق  اإن 

التي يربز فيها انف�سام بني االأحياء وبني الكون 

فحتى  ق��درة،  اأو  ة 
ّ
حري فيه  لهم  يكون  ال  حيث 

االنتحار ي�سبح غري متاح لهم باعتبار اأنهم غري 

اأحرار وال يت�سنى لهم اختيار االنتحار.

االأمر  حقيقة  يف  هم  املحت�سدات  من  الناجون 

ن��اج��ون م��ن االن��ت��ح��ار. وال��ن��اج��ون م��ن النظم 

 ... االنتحار  من  ناجون  اأي�سا  هم  الديكتاتورية 

ومعنويا  بدنيا  وال�سليم  العادي  االإن�سان  الأّن 

نظام  حتت  اأو  املحت�سد  يف  يحيا  اأن  يكن  ال 

اأو  الزوال  دكتاتوري، لذلك يكون ماآله الطبيعي 

الدكتاتورية واملحت�سد ي�سكالن بنى  املوت الأن 

من اأجل موت االإن�سان. واإذا مل يح�سل املوت فاإّن 

االإن�سان يبقى قادرا على قرار املوت اأي االنتحار 

ا. وبالتايل فهو 
ّ
... واإذا مل يفعل فالأّنه مل يكن حر

وتذهب  حريته.  انعدام  ب�سبب  املوت  من  ينجو 

ات كريت�س يف رواية "اأغنية لطفل 
ّ
اإحدى �سخ�سي

ح�سب  الذرية"  "انتحار  تنظيم  اإىل  يولد"  لن 
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املراأة  من  اأطفال  اإجناب  يرف�س  اأن  اأي  عبارته 

قواعد  ف�ساد  على  االحتجاج  د 
ّ
ملجر يع�سق  التي 

احلياة والكون، وانت�سار التعا�سة فيهما ...

احل��ي��اة يف امل��ع��ت��ق��الت واحل���ي���اة حت��ت نظم 

الب�رضية.  حياة  يف  �سوداء  �سفحات  اال�ستبداد 

ارتباط  نقديا،  وقائعها  �سجل  �سفحات،  وهي 

وقد   .)... اأحيانا  )وبال�سيا�سة  بالتاريخ  االأدب 

االرتباط كما ف�سل  اإقامة ذلك  ف�سل كريت�س يف 

امل�ساألة  عا�س  فهو  لذلك  قطعه.  اأو  اإدارت��ه  يف 

جناته  فبعد  العبثية.  اأو  االعتباط  منطق  وفق 

وال�سحفية  احلزبية  جتربته  وف�سل  املعتقل  من 

"االأتعاب غري املفيدة"  ر كريت�س االإقالع عن 
ّ
قر

حتى  حميمية"  �سلم  يف  اإرادي���ا  و"االنغما�س 

رواي��ة  يف  �سوره  ما  ذل��ك  ال��وج��ود.  له  يت�سنى 

ماأزق  من  اآخر  جانبا  ت�سيء  التي  "الرف�س"، 
نتيجة  هي  الكتابة  اأن  بنّي  اإن��ه  حيث  الكتابة 

حتليلية  ق���درة  اإىل  االإب��داع��ي��ة  ال��ق��درة  ل 
ّ
حت���و

، واأّن يف ذلك يكمن خطرها على 
)27(

وا�ستك�سافية

اأن  مبكان  اخلطر  من  األي�س   : الدكتاتورية  نظم 

العامل  و�سديقه  كون�س  جورجي  من  كل  ر 
ّ
يقر

اأ�سياء احلياة  اأن يكتبا معا كتابا حول  املثقف 

كادار يف مطلع  )نظام  و�سعيد  ا�ستاكي  بلد  يف 

ما  ذلك   : املجر(  يف  املا�سي  القرن  خم�سينات 

اأراد اأن يقوله كريت�س يف رواية "الرف�س".

املعتقل  يف  احلياة  من  كل  جتربة  اأ�سا�س  على 

واحلياة حتت نظام ا�ستبدادي، ا�ستخل�س كريت�س 

اأن مفهوم االأدب امللتزم ال يعدو اأن يكون �سوى 

�سوى  لي�ست  الكتابة  واأن  الكذب"  يف  "متارين 
هبة من احلياة، وال تتناول �سوى التجارب التي 

انتظارات  دون   )... )والب�رض  االإن�سان  يخو�سها 

مربجمة ب�سكل م�سبق.

 
ّ
وكلما �ساقت احلرية ع�رضت الكتابة. وقد ا�سطر

)وهو  مو�سيقية  م�رضحيات  يكتب  باأن  كريت�س 

عا�سق للمو�سيقى( حتى يفلت من �سطوة الرقابة 

املجنونة وغري املربرة التي كانت تالحق الكتاب 

يف املجر خالل الربع الثالث من القرن الع�رضين. 

الكتابة  اأ�ساليب  كل  مع  يتاأقلم  اأن  حاول  وهو 

ال�سلطة.  ومع  نف�سه  مع  �سالم  يف  يكون  حتى 

ذ يف الكتابة قريبا من اأ�سلوب 
ّ
كان اأ�سلوبه املحب

مر�سال برو�ست اأو جيم�س جوي�س، لكن كوابي�س 

قناعاته الفل�سفية كانت قريبة من كوابي�س فرانز 

كافكا وهي التي منعته من �سكينة قناعات األبار 

يبوح  كما  ماالرمي  دو  �ستيفان  وال�ساعر  كامو 

"الفندق االأخري" ويف  بذلك يف كل من مذكراته 

كتاب "ملف ك�"...

العبثية  لتجاوز  ملجاأ  املو�سيقى  تكون  وق��د 

رواي��ة  ففي  الكتابة.  م��اآزق  ولتجاوز  والقهر 

تكتب  ال��رواي��ة  اأن  كريت�س  يقول  "الرف�س" 
الكلمات  فيه  تعو�س  املو�سيقي  التاأليف  مثل 

منعها،  اأو  حما�رضتها  يكن  ال  التي  النغمات 

قيمة  املو�سيقى  اأن  مذكراته  يف  ي�سيف  وهو 

ار�ستقراطية )نيت�سة( واأن م�سدر اإلهامها  رباين 

وهو  له  ترجمان  �سوى  فيها  املوؤلف  يكون  وال 

اأن املوؤدي  التعاطي احلديث معها حيث  ي�سجب 

يطغى على املوؤلف املو�سيقي. 

ويف نهاية االأمر، قد تكون م�ساألة انعدام احلرية 

هي االأ�س الذي ينت�سب عليه ماأزق الكتابة لدى 

كتابته  اأ�سلوب  اإخ�ساع  ح��اول  وه��و  كريت�س. 

ظروف  م�ستوى  يف  واجهها  التي  لل�سعوبات 

عمله اأو يف م�ستوى قناعاته اجلمالية والفنية. مل 

ي�ستعمل كريت�س اأ�سلوب الفال�س باك يف كتابته 

بل اإنه اختار نوعا من الكتابة امل�ست�سلة والتي 

ة الطفل يف 
ّ
تبدو وكاأنها �ساذجة )�سذاجة �سخ�سي

رواية "ال م�سري" مثال ...(، كما اأنه اتبع اأ�سلوب 

تداخل الق�س�س يف بع�سها يف رواية "الرف�س" 

قبل اأن يتوخى اأ�سلوب الكتابة اللولبية يف رواية 
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مل يكن 

يروي ب�ضاعة 

املعتقل ، كان 

ميزج ال�سرد 

بالتاأمل



حماولة  ذلك  كّل  يف   ."... يولد  لن  لطفل  "اأغنية 
ي�سقط  ... مل  القا�سية  الوجود  للتاأقلم مع �رضوط 

ل اإىل كاتب يروي ب�ساعة 
ّ
كريت�س يف مطب التحو

فح�سب،  كاتبا  يكون  اأن  اأراد  اأن��ه  بل  املعتقل، 

وهو عمل على جتاوز املناهج التقليدية للكتابة 

جديد  نوع  اإنتاج  ذلك  يف  هدفه  وكان  وال�رضد، 

من االأدب يزج ال�رضد بالتاأمل يف م�سري العامل، 

مثلما دون ذلك : "لعلني بداأت يف الكتابة الأنني 

م�ستوى  يف   )...( العامل  من  اأث��اأر  اأن  اأري��د  كنت 

اأمتّلك  حتى  اأدب��ي��ة،  وبو�سائل  بالطبع  اخليال 

للغاية،  حقيقي  ب�سكل  عليا  ي�سيطر  الذي  الواقع 

ذات  اإىل  االأب��دي��ة  مو�سوعيتي  حتويل  اأردت 

ي�ساغ.  ال��ذي  ول�ست  اأ�سوغ  ال��ذي  اأن��ا  فاأ�سبح 

فروايتي، لي�ست �سوى جوابا على عامل الوجود، 

ما  على  اإيل   
ّ

يتي�رض ال��ذي  الوحيد  اجل��واب  وهو 

.
يبدو، اأن اأقدمه")28(
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االأدبية  االأعمال  اأنه ال يوجد منط من   ال�سك يف 

مثل  متعددة  م�سبقة  الأف��ك��ار  مو�سوعا  يكون 

الفانتا�ستيك، يالحظ دار�س االأدب الفانتا�ستيكي، 

اأن قراءته تنعرج �سلفا وفق تراكم من االفتا�سات 

الغام�سة واملتعددة االأ�سول. 

لفهم  م��ا  �سيغة  اأنتجت  ال�سينما  الأن  اأوال،    

يعرث  اأن  اجلمهور  يتقب  بينما  اإذ  الفانتا�ستيك. 

به ال  اإذا  الفيلم،  �ساهده يف  يف احلكاية على ما 

األ�سق  الو�سف  هذا  الأن  ثم،  ذلك.  من  �سيئا  يجد 

اأو  وال�سينما  الت�سكيل  مثل  �ستى  بفنون  جزافا 

الو�سف  ه��ذا  يتقا�سمه  امتياز  وه��ذا   – النحت 

االيروتيكي- ويقع هذا دون  اآخر هو  مع و�سف 

هنا  يوحد  الذي  الرابط  مكمن  مبعرفة  االهتمام 

�سيغ التعبري املختلفة هذه. 

 Jurgis Baltrusaitis الفن  م��وؤرخ  حت��دث  فحينما    

فاإنه  الو�سيط،  الع�رض  يف  املنحوتات  بع�س  عن 

اعترب  وقد  الفانتا�ستيكية؛  بالقرو�سطية  و�سفها 

فيلم املبارزة ل�سبيلبريغ والع�سافري لهيت�سكوك، 

فانتا�ستيكية.  اأفالما   Langhton ل  القنا�س  وليلة 

لفيلم  املتعددة  االقتبا�سات  مثل  مثلها  متاما 

كل  و�سم  وقد  "دراكوال"؛  اأو  "فرانكين�ستاين" 
ر�سامان  اأنهما  على   Escherو ماجريت  من 

كلمة  تكون  اأن  فعو�س  هكذا  فانتا�ستيكيان. 

فانتا�ستيك م�سدرا للو�سوح اأ�سحت م�سجبا يعلق 

عليه كل واحد ما يرويه. 

  ال ينع هذا الغمو�س العام من الت�سليم ببداهة 

الوحيد  امل�سكل  يبقى  الفانتا�ستيك  جن�س  وجود 

القائم هو تعريفه. 

اجلن�س  لنا  يعرف  اأن  مثقفا  �سخ�سا  �ساألنا  اإذا    

التاجيدي، فاإنه �سيقدم جمموعة من االقتاحات 

من  طلبنا  ما  واإذا  اجلن�س.  هذا  ما  ب�سكل  تعرف 

ال�سخ�س نف�سه اأن يعرف لنا اجلن�س الفانتا�ستيكي 

من  نوع  �سيعتيها  �سك،  غري  من  اأجوبته،  فاإن 

احلرية واالإحراج. 

ح��ول  االأ���س��ا���س  امل�����س��ادر  اإىل  اإذن  ل��رنج��ع    

)احلكاية  كتابه  P.G.Catex يف  اأن  املو�سوع، جند 

 )Maupassant 1951 اإىل   Nodier من  الفانتا�ستيكية 

مالدرور،  اأنا�سيد  الفانتا�ستيك،  خانة  يف  درج 
ُ
ي

كتابه   يف   Marcel Schneider اأم��ا  للوتريامون، 

 )1964 فرن�سا  يف  الفانتا�ستيكي  االأدب  )تاريخ 

العجيب  جن�س  يف  اجلن�س  هذا  جذور  يرى  فاإنه 

اأن  ح��ني  يف  ال��و���س��ي��ط،  الع�رض  يف  امل�سيحي 

الذهبي"  "احلمار  يراها يف كتاب  االآخر  البع�س 

اإىل  )مدخل  كتابه  ت��ودوروف، يف  اأما   .Apullée ل 

فيه  يقحم  فاإنه   ،)1970 الفانتا�ستيكي  االأدب 

Roger Caillois يف  اأن  حني  يف  وليلة".  ليلة  "األف 
فاإنه   ،)1966 الفانتا�ستيك  )اأنطلوجيا  كتابه 

الثالث  القرن  يدرج �سمنه، حكايات �سينية من 

مفهوم  على  يتفق  الكل  ك��ان  واإذا  امل��ي��الدي. 

لهذا  متثيلية  االأك��رث  االأعمال  وحول  التاجيدي 

 حممد اأيت لعميم*

هل يوجد الفانتا�ستيك    

باعتباره جن�سا اأدبيا؟ 

كاتب وناقد من املغرب *



جن�س  على  بتاتا  ينطبق  ال  ه��ذا  ف��اإن  اجلن�س، 

الفانتا�ستيك. 

  لقد ذلل اأر�سطو �سبل التاجيديا، اأما الفانتا�ستيك 

واإىل  منظر  اإىل  يفتقر  فهو  ذل��ك،  له  يكتب  فلم 

مرجع تطبيقي يكون مبثابة مرجع جامع مانع. 

التي  الفتة  19، يف  القرن  بداية  ومع ذلك فمنذ 

عرف فيها الفانتا�ستيك ازدهاره، فاإن البع�س قد 

اجتهد يف و�سع االأ�س�س النظرية للجن�س وتبيان 

اأ�سوله. 

Nodier على اخل�سو�س،  1830 كتب  �سنة  ففي    

بيانا حقيقيا �سماه )الفانتا�ستيك يف االأدب(. اأثبت 

الفانتا�ستيكيني:  للكتاب  املجيد  الت�سل�سل  فيه 

وهومريو�س،  وفرجيل  ودانتي  و�سك�سبري  جوته 

االأناجيل  موؤلفي  اإليهم  اأ�ساف  كبري  وب�سخاء 

والأ�سباب  حاجة.  يف   Nodier كان  ف��اإذا  اأنف�سهم 

حمددة. اأن ينح هذا اجلن�س اأ�سوال رفيعة، فاالأمر 

يفهم ب�سهولة. ومما ال �سك فيه اأنه يف بحثه عن 

علمية  لطريقة  يتثل  فاإنه  االأ�سول  تلك  اإثبات 

اأن يبقى اليوم  19 ولكن  كانت �سائدة يف القرن 

كل تفكري حول الفانتا�ستيك حبي�س تلك القوالب، 

اأمر مثري للده�سة خ�سو�سا واأنها ُتعيق كل  فهذا 

فهم للم�سكل. 

حول  ال��ع�����رضون  ال��ق��رن  يت�ساءل  اأن  فعو�س    

طريقة الكتاب واملنظرين للقرن 19، وحول دقة 

اعترب  بل  عوامها؛  على  بها  قبل  ت�رضيحاتهم، 

ت�سور الفانتا�ستيك من قبل االأ�سالف اأمرا بدهيا، 

وذهب اإىل حد اإعادة اإنتاج طريقتهم. 

االأعمال  من  عدد  مقارنة بني  يعقدوا  اأن  وبدل    

التي جرت العادة على اإدراجها يف الفانتا�ستيك، 

هذا  حول  ال�سائدة  الفكرة  اأمكن  ما  تعك�س  والتي 

اجلن�س. �سعيا وراء ا�ستخال�س القوا�سم املوحدة، 

اتفق،  كما  اجلمع،  اإىل  النهاية  يف  جنحوا  فاإنهم 

الأعمال منحدرة من ع�سور وا�ستلهامات خمتلفة 

باملرة، ال ل�سيء اإال الأنها تعك�س بع�س الت�سابهات 

بعيد  من  اأو  قريب  من  مالئمة  وتبدو  ال�سطحية 

الطبيعة  ذي  املجموع  لهذا  تعطى  التي  لل�سورة 

االإ�سكالية اأ�سال. 

الفانتا�ستيكي م�سوهة منذ  اإن مقاربتنا لالأدب    

البداية ب�سبب انعدام م�سائلة ال�سورة التي اأعطاه 

على  والرومان�سيون  عموما،   19 القرن  اإياها 

تيهنا  عن  فكرة  نعطي  ولكي  اخل�سو�س،  وجه 

معاجلة  اليوم يف  تعت�سنا  التي  ال�سعوبة  وعن 

الفانتا�ستيك يجب اأوال اأن نفهم ما حدث يف فرن�سا 

حوايل �سنة 1830، يف الوقت الذي ا�ستحوذ فيه 

الرومان�سيون الفرن�سيون على كلمة الفانتا�ستيك 

اإىل م�ستوى  ومنحوها معنى جديدا، بل ونقلوها 

يدعى  ل�سخ�س  قطعي  ب�سكل  ون�سبوها  االإ�سمية، 

 . Ernst Théodor Amadens Hoggman

  *ما قبل هوفمان: الرواية القوطية. 

1829 التجمة االأوىل    عندما �سدرت يف �سنة 

لهوفمان،  الفانتا�ستيكية(  )احلكايات  بالفرن�سية 

ومل  خلت.  �سنوات  ل�سبع  تويف  قد  هوفمان  كان 

منذ  تاأليفها  يف  �رضع  التي  االأدبية  اأعماله  تكن 

اأملانيا �سوى �سدى هزيل  يف  خلفت  قد   1808
فمع  مغايرة.  كانت  االهتمام  مواطن  اأن  ذل��ك 

النهل  على  من�سبا  التكيز  كان  الرومان�سيني، 

اأعيد  من املنابع الوطنية وال�سعبية. ومن مت فقد 

االعتبار للحكايات التقليدية.

  لقد عرفت فرن�سا واجنلتا، الظاهرة نف�سها لكن 

كانت مو�سة  البلدين  ففي هذين  ب�سكل �سعيف. 

الرواية القوطية اأو الرواية ال�سوداء هي املهيمنة. 

القرن  نهاية  يف  القوطية  الرواية  ظهرت  لقد    

18. وقد جت�سدت يف اجنلتا خ�سو�سا يف اأعمال 
 Ann Radcliffe و   )1795 الراهب  )رواية   Levis
اأوكر�سي  واالإي��ط��ايل   )1794 اأودول��ف��و  )اأ����رضار 

هذا  اأن  ورغم   .)1797 ال�سود  التائبني  )اعتاف 

باجلنوين.  عر�سيا  ينعت  كان  الروائي  ال�سنف 

اجلمهور  عند  فقط  لي�س  كبريا  جناحا  عرف  فقد 

الن�سائي الذي ت�ستهويه الرواية عادة، ذلك اجلن�س 
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 – "بال�سهولة"  واملو�سوم  اآن���ذاك،  امل�ستهجن 

ي�سهد على ذلك هذا  الرجال، كما  اأي�سا عند  لكن 

 "Northange Abbey" كتاب  من  املقتطف  املقطع 

جلني اأون�سنت )1818(. 

فمنذ  والتهات  بالعبث  لتعج  ال��رواي��ات  "اإن    

رواي��ة  ول��و  ت�سدر  مل   ،Tom Jones رواي��ة  �سدور 

لقد  "الراهب"  رواي��ة  با�ستثناء  مقبولة،  واح��دة 

تفاهات  �سوى  عداها  ما  ولكن  مدة  منذ  قراأتها 

ما  اإذا  ا�ستح�سانكم  اأدولفو  نال  ورمبا  فظيعة.. 

قراأت  فلئن  ال،  واهلل  جدا !-ال،  مثري  اإنه  قراأمتوه. 

رواية ما، فلن تكون �سوى رواية ل� Radcliffe فهي 

م�سلية حقا وجديرة بالقراءة. فهي على االأقل ال 

تخلو من هزل وفطرية". 

  فالرواية القوطية �سواء خل�ست يف نهايتها اإىل 

 Ann Rodcliffe عند  ال�ساأن  هو  كما  عقالين،  تف�سري 

عند  االأم��ر  هو  كما  غيبية،  اأط��ر  حبي�سة  ظلت  اأو 

املثرية:  االأج��راءات  من  تعتمد جملة  فاإنها   Levis

والرهبان  واملقابر  باالأرواح،  امل�سكونة  الق�سور 

�رضيرة،  لكائنات  املفاجئة  وال��روؤى  املخيفون، 

نهاية  ومنذ  االأ�سناف.  جميع  من  و�سيطانية 

التربم وال�سجر  اأوىل عالمات  18، ظهرت  القرن 

�سح  واإذا  واملحدود.  املكرور  ال�سكل  هذا  جتاه 

اأنه يف �سنة 1820، كان Maturin قد حقق جناحا 

بروايته Melmoth الرجل التائه، فمن املوؤكد اأن هذا 

اجلن�س الروائي كان ي�سري باجتاه حتفه. 

"احلكايات  ���س��دور  �سنة   ،1829 �سنة  ويف    

 Jules كان  بالفرن�سية،  لهوفمان  الفانتا�ستيكية 

janin قد دق اآخر م�سمار يف نع�س الرواية القوطية 

حني ن�رض حماكاة �ساخرة لهذا اجلن�س، يف روايته 

راأ�سها" لقد  املقطوع  "املراأة  امليت" اأو  "احلمار 
�سدد الرومان�سيون املن�سغلون بالتخل�س من هذا 

االإرث الثقيل على اإبراز الفروق بني الفانتا�ستيك 

والرواية القوطية، ويف الوقت نف�سه كانوا يلحقون 

هذا اجلن�س الب�رضي النا�سئ باأ�سول اأكرث �سهرة. 

الفانتا�ستيك  حول  احلديث  اخلطاب  وقع  لقد    

تناق�سات  يف  يتخبط  وظل  غريبة،  مزايدات  يف 

مت�سابكة اإبان بحثه عن اأ�سول لهذا اجلن�س: فمن 

جهة، مت الت�سليم مع الرومان�سيني – بفكرة والدة 

فقد  اأخرى  جهة  ومن  هوفمان،  مع  الفانتا�ستيك 

القدم،  يف  �ساربة  اأ�سول  اجلن�س  لهذا  افت�ست 

وح�سب  القوطية،  للرواية  بالطبع،  ومت�سمنة 

اعتقاد معني، فاإن الوالدة احلقيقية للفانتا�ستيكا 

قد كانت ع�سرية، وقد اأعلن من مت عن اإرها�ساتها 

من خالل اأعمال وتيارات خمتلفة. 

اإذن عن  ال�سامل، ماذا  الغمو�س    يف خ�سم هذا 

هوفمان، وعن الدور الذي اأنيط به يف هذا ال�سدد؟ 

* هوفمان وقرينه

ال�ساب  ال��ن��اق��د  ق��دم  ح��ني   ،1828 �سنة  يف    

J.J.Ampère، املدافع عن احلركة الرومان�سية، لقرائه 

ا�سم هوفمان معلنا يف الوقت نف�سه عن م�سطلح 

الفانتا�ستيك، مل يكن اأحد يعرف القا�س االأملاين 

غ�سون  ويف  تقريبا.  بلده  يف  مغمورا  كان  الذي 

الفرن�سية  اإىل  اأ�سدر متجم هوفمان  قليلة  اأ�سهر 

املن�سورة  حكاياته  من  بع�سا   .Loése� Weimars

جمموعة   1829 ع��ام  ن�رض  ث��م  امل��ج��الت،  يف 

حكايات  عنوان  حتت  لهوفمان  الق�س�س  من 

ي�سف  مل  فهوفمان  هذه،  واحلالة  فانتا�ستيكية 

للفانتا�ستيك.  م�سابه  مب�سطلح  حكاياته  اأب��دا 

وبالتحديد فقد جمع هوفمان بع�سا من ق�س�سه 

1808 و1815 حتت م�سطلح  املكتوبة ما بني 

مل  الق�س�س  وهذه   ،Fantasiestucke هو  باالأملانية 

تكن ت�سكل اإال نزرا قليال من عمله ومل تكن حا�رضة 

 Loève- باملرة يف املجموعة االأوىل التي ترجمها

االأملانية  الكلمة  بني  التقريب  ويعزى   ،Weimars

اأي   Fantaisie كلمة  ترادف  والتي   ،Fantasiestucke

جنا�س  اإىل  الفانتا�ستيكية  واحلكايات  النزوة- 

�سوتي غام�س. هذا التقريب جعل البع�س ي�سكك 

L.W املخت�س يف الثقافة االأملانية،  يف كفاءة 

ب�سبب ارتكابه لهذا التحريف الداليل الفظيع. 
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ميتح 

الفانتا�ضتيك 

مادته من 

كل �ضيء .. 

اخلرافات 

واالأحالم 

والراهن



Wal� �لتجمته مبقال ل L.W    ويف االآن نف�سه، قدم

"جملة باري�س"- التي  ter scott كان قد �سدر يف 

كان ي�سهم فيها املتجم- حتت عنوان "العجيب 

اأويل  لن�س  مبتورة  ن�سخة  وه��ي  الرواية"،  يف 

ظهر منذ �سنتني حتت عنوان "الغيب يف االأعمال 

اآثار هوفمان". فمن امل�سطلح االأ�سلي  اخليالية: 

ثم  العجيب  كلمة  اإىل  التجمة  متر   ،Super natural

اإىل الفانتا�ستيك يف طبعة Loève Weimars، لي�سري  

هوفمان  "حول  ك��االآت��ي:  النهاية  يف  العنوان 

واملوؤلفات الفانتا�ستيكية" )انظر الن�س يف نهاية 

داللة  ذو  امل�سطلح  التحوير يف  هذا  اإن  الف�سل(. 

بالغة، اإال اأنه لي�س االأخري: ال يقف اأمر هذه املقالة 

عند   ،JP.Defancompret قبل متجمها  املبتورة من 

اأنها قد �سوهت ب�سكل مطلق  هذا احلد، ولكن جند 

من قبل ترجمة وقحة جتعل املرء اليوم م�سدوها. 

Wal� ل� االعتبار  رد  حتديدا  لي�س  هنا  امل�سكل   اإن 

ter Scott الذي كان �سحية �سمعة �سيئة –هو منها 

به  األ�سقت  الفانتا�ستيك،  موؤرخي  لدى  ب��ريء- 

بتقييم  يتعلق  االأم��ر  ولكن  نزقة،  ترجمة  ب�سبب 

مالب�سات هذه اخليانة. وفعال، فالتحويرات التي 

عن  االإج��اب��ة  من  متكننا  االأ�سلي  الن�س  حلقت 

�سوؤالني، ملاذا هوفمان وملاذا كلمة الفانتا�ستيك؟ 

  *هوفمان اأم ماري �ضيلي؟ 

De� بالتجمة التي اأجنزها Scott    اإذا قارنا ن�س

fancompret، فاإننا ننده�س الأن هذا االأخري مل يعمل 

Mary Shel� حول Scott  �سوى على حذف مالحظات

ley وهذا بالرغم من اأن رواية فرانكن�ستاين كتبت 

عام 1816 وترجمت اإىل الفرن�سية �سنة 1821، 

كانت  االجنليزية  الروائية  اأعمال  اأن  اإىل  اإ�سافة 

معروفة جدا مثلها مثل اأعمال هوفمان. 

التي كانت  �سيلي  اأن رواية ماري    امل�سكلة هي 

اأقل  هي  ق18  رواي��ة  مبفاهيم  متاأثرة  ت��زال  ال 

من  الرومان�سية  اجلمالية  للمعايري  م��الءم��ة 

حكايات هوفمان. 

�سيلي  م��اري  ف�سخ�سية  ه��ذا،  اإىل  وباالإ�سافة    

ملوؤ�س�س  اإعطاوؤها  اأريد  التي  ال�سورة  تطابق  ال 

ح�ساب  على  ذلك  كان  ولو  الفانتا�ستيك  جن�س 

مل   ،Loève Weimars فاإن  وهكذا،  التاريخية،  الدقة 

اإعطائنا �سورة رومان�سية  يتوان يف مقدمته يف 

يفوتنا  اأن  ينبغي  "ال  هوفمان  عن  وف�سفا�سة 

اإذا كان هناك كتاب يجدون  اأنه  على اخل�سو�س 

ال�سارة  االأ�سياء  يف  وقريحتهم  العالية  موهبتهم 

قد  اآخرين  كتابا  هناك  ف��اإن  العي�س،  رغد  ويف 

ر�سمت طريقهم من خالل املاآ�سي االإن�سانية ومن 

قدر حتمي غذى خيالهم مبعاناة ال نظري  خالل 

لها وببوؤ�س اأبدي". 

اآنذاك  كان هوفمان  �سيلي،  ماري  عك�س  وعلى    

ي�ستطيعون  ال  االأم��وات  اأن  يعلم  وكلنا  تويف.  قد 

Loève Wei�  الدفاع عن اأنف�سهم. واإذن حينما حتدث

عن  ترجمته  يف   Defancompretو mars، يف مقدمته 

هوفمان مل يعمال اإال على جماراة خيالهما. 

  واأخريا، فهومان من خالل اختياراته اجلمالية 

للم�ساريع  مطابقة  اأك��رث  ك��ان  اإنتاجه،  ووف��رة 

الرومان�سية من ماري �سيلي. وقد كان لزاما اإذن 

اأن ال يكون للفاتا�ستيك �سوى اأب واحد. اأما ماري 

�سيلي فقد كانت �سقط متاع. 

   * امل�ضكل اجلمايل 

�سيلي  ملاري  ال�سبق  ق�سب  ينح  وهو   Scott اإن    

على ح�ساب هوفمان، اإمنا يدافع عن نف�سه، كان 

ل�رضورة  باالنت�سار  يتعلق  اإليه  بالن�سبة  االأمر 

هذا.  عمله  ويف  الرواية،  يف  التعليمية  اخلا�سية 

كان Scott خا�سعا لتقليد- يرجع اإىل القرن -17 

يلزم الروائيني اأن يربروا اختياراتهم لهذا ال�سكل 

املخت�رض الذي هو �سكل الرواية. ففي هذا الع�رض، 

كان م�ستحيال يف البلدان االأجنلو�سك�سونية الف�سل 

التاأليف  قواعد  وبع�س  واالأخ��الق  الرواية  بني 

هذه  عن  اأبدا  الفانتا�ستيك  يحيد  لن  الكال�سيكية. 

االإرادة التعليمية التي كان Scott  يثني عليها يف 
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عمل ماري �سيلي والتي اإمنا كانت تثقل روايتها 

الالحقة.  للحكايات  نف�سه  بال�سكل  �ست�سيء  كما 

وبالن�سبة اإىل Scott فهوفمان، باعتباره ر�ساما 

املو�سيقية  التقنيات  الرواية  اإىل  ينقل  ومو�سيقيا 

يف  يرمتي  اأن  اإال  يكنه  ال  وبذلك  الفانتازية  

اأح�سان املجانية. 

  فاإذا كان هوفمان يحظى لدى الرومان�سيني بلقب 

موؤ�س�س جن�س اأدبي داأبوا على اإعادة تاأ�سي�سه من 

بعد، فالأنه باالأ�سا�س مبدع "الفانتازيات". 

Fan� )اأو  االجنليزية  باللغة   Fantasie كلمة  اإن 

معجم  من  م�ستعارة  كلمة  هي  بالفرن�سية(   taisie

من  اخلليط  هذا  اإىل  حتيل  واملو�سيقى،  الت�سكيل 

القطع املر�سوفة من غري ما قواعد، والذي ييز 

الكلمة  هذه   Littré معجم  عرف 
ُ
ي هوفمان.  اأعمال 

الت�سكيل. عمل ين�ساق  كاالآتي: كلمة ت�ستعمل يف 

فيه �ساحبه وراء نزواته وخياله متحررا من كل 

]...[ كلمة  قاعدة. فاالأرابي�سك يعترب فانتازيات. 

خمتارة  الأحلان  جتميع  املو�سيقى.  يف  ت�ستعمل 

ح�سب هوى املوؤلف ومتابطة فيما بينها بج�سور 

نبو  اآال  ادغار  ينحو  �سوف  مو�سيقية".  والزمات 

الفتة  يف  حكاياته  عنون  حينما  ذاته  املنحى 

املو�سيقى  اأو  ب��االأدب  االأم��ر  تعلق  �سواء  نف�سها، 

 le( والب�سع  الفانتا�ستيك  خالل  ومن  الت�سكيل،  اأو 

grotesque( واالأرابي�سك، هذه االأ�سكال التي تربطها 

كثريا  تدين  كانت  والتي  م�ستكة  قوا�سم  ع��دة 

الإعادة اكت�ساف الثقافة ال�رضقية يف بداية القرن 

19، كان الهدق هو التحرر من القواعد والتخلي 
عن الذريعة االأخالقية اأو التعليمية.  

  نالحظ اإذن، خ�سو�سا مع Struanu يف املو�سيقى 

الت�سكيل �سخور جمالية متحررة  Delacroix يف  و 

نف�سه  الوقت  ويف  التقليدية،  التاأليف  قواعد  من 

�سعى االأدباء اإىل االبتعاد عن كل غاية اأخالقية، 

لتحقيق  منوذجيا  جماال  يثل  الفانتا�ستيك  كان 

)حكايات  ق�س�سه  يف  غوغل  اإن  كهذا.  م�رضوع 

بت�سبورغ( التي �سبق ن�رضها يف جمموعة حتت 

عبارة  يف  التوجه  هذا  ي�سوغ  )اأرابي�سك(،  عنوان 

بليغة و�ساخرة يف نهاية روايته "االأنف"، قائال: 

هو  غمو�سا  واالأك��رث  غرابة  االأك��رث  ال�سيء  "اإن 
هذه  مثل  اختيار  الأنف�سهم  يخولون  الكتاب  اأن 

وا�سح  غري  االأمر  هذا  اأن  اأقر  واأنا  املو�سوعات ! 

اأفهم  ال  اإنني  وا���س��ح-  –غري  حقا  اإن��ه  بتاتا ! 

البلد من ذلك نفعا،  �سيئا ! فمن ناحية، ال يجني 

البتة  نفعا  ذلك  لن يجني من  ثانية  ناحية  ومن 

باخت�سار، ال اأدري...". 

لدى  الفانتا�ستيك  ره��ان  كان   ،19 القرن  يف    

الكتاب ذا طبيعة جمالية بحتة، فاإذا كانت هذه 

مع  العري�س،  اجلمهور  ذهن  يف  تتداعى،  الكلمة 

اخلارق، فاإنها ترتبط عند الكتاب بخرق القواعد 

اأ�سا�سا. 

اهتمامات  حمط  الفانتا�ستيك  اأ�سحى  هكذا    

ال�سعوبة  اإن  وجتارية،  وعلمية  جمالية  متعددة، 

الفانتا�ستيك  تعريف  يف  اليوم  تعت�سنا  التي 

الطرائق  بني  كبرية  مفارقة  وج��ود  من  تتاأتى 

التي  وتلك  الكتاب،  بها  وظفه  التي  املختلفة 

ا�ستقبله بها دائما اجلهور العري�س فبالن�سبة اإىل 

الكتاب �سكل الفانتا�ستيك، بطريقة مبا�رضة، حقال 

مالئما للتعبري والبحث. اأما بالن�سبة اإىل اجلمهور، 

"منت  يف  انح�رض  اإذ  �سطحيا،  تلقيه  ك��ان  فقد 

للرومان�سيني  الفانتا�ستيك  منح  لقد  احلكاية". 

اأو لبع�س الكتاب مثل Gogol فر�سة تفكيك قواعد 

التاأليف الكال�سيكية. وبعد ذلك �سوف يكن بع�س 

جو�سي  جيم�س  مثل  والق�سا�سني  ال��روائ��ي��ني 

اأ�سكال  يف  بحوثهم  متابعة  م��ن  وبورخي�س، 

الفتاة  طلبت  الوقت،  هذا  ويف  احلكائية.  التعبري 

قاعة  يف  وهي   Paul de Kock رواي��ة  يف  الطائ�سة 

الأن  واالأ�سباح.  بالل�سو�س  تعج  رواية  املطالعة 

رواية ت�ستمل على اأ�سباح ول�سو�س ال ي�سعها اإال 

 ،Ame Sauy اأن تكون رائعة. )ا�ست�سهدت بهذه القوله

"اأدب الن�ساء" يف كتاب "تاريخ الطباعة الفرن�سية 
جملد 3 طبعة Promodis، 1985 �س447(. 

نزوى العدد 102 ابريل 2020

65

ل  �ضكَّ

الفانتا�ضتيك 

والرومان�ضية 

متثلني 

خمتلفني 

للعامل 

واالن�ضان

 ال تنابذ 

بينهما



  وهكذا كان غوغول ودو�ستوف�سكي يتعاي�سان مع 

كلود فينيون والك�سندر دوما. 

ب�سكل  ينطبق  هوفمان  عن   Gautier قاله  ما  اإن    

"لقد  الفانتا�ستيكيني:  الكتاب  باقي  على  كبري 

واملراأة  العمارة  فحار�سة  حكاياته،  اجلميع  قراأ 

كانوا  كلهم  والبقال  والفنان،  االر�ستقراطية 

اأعمال  كانت  فقد  وبالفعل،  بقراءته".  فرحني 

 1829 �سنة  يف  خ�سو�سا  ت�ستجيب،  هوفمان 

بفرن�سا لكل املتطلبات اجلمالية واالقت�سادية. 

  *املتطلبات اجلمالية واملطلب القت�ضادي 

ا�سم،  باإ�سهار  البداية  يف  يتعلق  االأم��ر  ك��ان    

هوفمان، وربطة بكلمة، هي الفانتا�ستيك وترقي 

ال��الاإداري��ة  الرمزية  ال�سلطة  بفعل  الكلمة،  هذه 

ل�سكوت، اإىل م�ستوى جن�س اأدبي: "اإن حب االأملان 

من  ن��وع  ابتكار  اإىل  دفعهم  امللغزة  لالأ�سياء 

لغتهم،  ويف  بلدهم  يف  اإال  يوجد  ال  قد  التاأليف 

اإنه ما يكن ت�سميته بالفانتا�ستيك، حيث ين�ساق 

اخليال وراء كل خروقات نزواته، وكل التكيبات 

اإن  وحيث  للم�ساهد".  و�سخرية  غرابة  االأك��رث 

Scott  كان قد حتدث عن "�سيغة للكتابة الغريبة 

باإجرائه   ،Derfancompret فاإن   ،Fantasque االأطوار": 

عن  احلديث  ف�سل  الكلمة،  حول  معنوي  النزالق 

 .Fantastique جن�س الفانتا�ستيك

تراتبية  ينتقدون  الرومان�سيون  ك��ان  ف���اإذا    

االأجنا�س، فاإنهم، يف االآن نف�سه، كانوا يحت�سون 

وعلى  ذاته،  اجلن�س  مفهوم  على  ذلك  تطبيق  من 

العك�س من ذلك، فقد كان همهم االأ�سا�س هو الرفع 

اأدبي  جن�س  رتبة  اإىل  التعبريي  ال�سكل  هذا  من 

يتالءم ن�سبيا مع اأهدافهم. 

هوفمان،  ونا�رض  متجم   ،Loéve Waimars كان    

الروائي  ا�سم  ا�ستعمل  لقد  مزدوجا:  دورا  يلعب 

اال�سكتلندي ال�سهري ليدخل مفهوما يكت�سب، بهذه 

من  يحط  نف�سه،  الوقت  ويف  م�رضوعية  الطريقة 

قدر Scott ل�سالح هوفمان. 

ينتقي   Loève Wirmars كان  فقد  ذلك،  اأجل  ومن    

التي يقوم بتجمتها، بل  بدقة �سديدة احلكايات 

عن  قيل  حتى  كبرية  بحرية  يتجمها،  كان  اإنه، 

الفانتا�ستيكية  "احلكايات  الق�س�سية  املجموعة 

باأنها رائعة. اإن هذا احلكم املازح ذو داللة؛ ففي 

املدخل الهام "للحكايات الفانتا�ستيكية" ي�سجل 

J. Lambert باأن كل التجمات املتعاقبة يف ب�سع 

يف  الن�س  جعل  يف  نف�سها  االإرادة  ت�سهد  �سنوات 

دون   1830 ل�سنة  الفرن�سي  اجلمهور  متناول 

االهتمام باالإخال�س للن�س االأ�سلي. 

  كان االأمر يتعلق بتحقيق ربح جتاري. وبالن�سبة 

ي�سعون  اآن���ذاك  كانوا  الذين  الرومان�سيني  اإىل 

اإىل  تعود   Gromwell )مقدمة  هويتهم  حتديد  اإىل 

1827( والبحث عن مرجعية �سيجدونها  دجنرب 

الت�سور  يف  باالأحرى،  اأو  هوفمان،  �سخ�س  يف 

اخليايل الذي �سين�سجونه حوله. 

واملنقح،  املعدل  هوفمان  عمل  �سي�ستعملون    

لتوجهاتهم.  ومتجما  ورم��زا  تربيرا  باعتباره 

انهمكوا  الذين  القالئل  بني  من  اأنه  املثري  ومن 

بطريقة جدية على اأعمال القا�س االأملاين، هناك 

�ساكلة  على  تناواله،  اللذان   Bandelaire و   ،Nerval

نظر جمالية �رضفة، دون  Walter Scott من وجهة 

اأي اعتبار ملا كان م�ستح�سنا اأن يقول اآنذاك عن 

"الفانتا�ستيك الهوفماين". 
  ويف غ�سون اأ�سهر قليلة، كان كل �سيء قد اأعد، يف 

فرن�سا، للدفع بهذا العمل كنموذج جلن�س ما زال مل 

يوجد بعد، اإ�سافة اإىل من�سقي هذه احلملة كانوا 

1830 مل يكن  يحت�سون من حتديده. ففي �سنة 

للفانتا�ستيك وجود اإال اأن الرومان�سيني وممثليهم 

باإثارة  اإيجاده،  مهمة  عاتقهم  على  �سيحملون 

�سل�سلة من الت�سوي�سات: ت�سوي�سات حول هوفمان، 

كما راأينا، واأي�سا حول كلمة فانتا�ستيك. 

  *كلمة فانتا�ضتيك 

للقواعد،  مناه�ستهم  يف  الرومان�سيون،  كان    

نزوى العدد 102 ابريل 2020

66



مثلى  اأداة  �سبكه  املعاد  هوفمان  يف  يجدون 

عليهم  لزاما  ك��ان  نف�سه  الوقت  ويف  لل�رضاع. 

املحددة  املعاين  ذات  اأخرى  كلمة  ي�ستعملوا  اأن 

وامل�سبوطة غري كلمة Fantaisie. هكذا تولد مفهوم 

الفانتا�ستيك. 

  ملاذا هذه الكلمة؟ اإن اال�ستقاق يوؤكد اأنها تنحدر 

يف  خ�سو�سا  املتداولة   Fantastiens الالتينية  من 

مبعنى  الكني�سة،  اآب��اء  عند  املتاأخرة  الالتينية 

الو�سيط، كانت  الع�رض  الالواقعي واخليايل. ويف 

 Fantasieux و ،Fantasial كلمات اأخرى تناف�سها )مثل

"اأحمق،  هو  ج��دا،  خمتزل  مبعنى   )Fantastique و 

مم�سو�س". 

  ويف القرن 17، مل يعد للكلمة من مناف�س مهم 

وكانت  دالل��ي��ا،  حتللت  فقد  وهكذا  امل��رة،  ه��ذه 

قدحية  اإي��ح��اءات  واالأخ��رى  الفينة  بني  تكت�سي 

اأوال. وبعيدا عن الفروق الداللية الدقيقة ال�سلبية، 

يحدها Furetière هكذا:

  "خيايل، خمتزل ظاهريا، يف حني اأنها من خالل 

فرق داليل �سلبي تعني: "م�ستبعد احلدوث غريب، 

 ،1831 �سنة  ويف  الواقع".  خ��ارج  يوجد  �ساذ، 

اقتح معجم االأكاديية الفرن�سية التعريف االآتي: 

�سوى  االآدمية  من  له  من  اأي�سا  وتعني  "وهمي، 
املظهر دون وجود حقيقي". 

  *ماذا يعني هذا اجلرد املعجمي املخت�رض؟

متواتر  ب�سكل  توجد  الكلمة  اأن  اأوال  يعني  اإن��ه    

االنحطاط. فاجلزئي، كما  جدا يف التينية ع�رض 

�سرنى، مهم جدا. ثم اإن املناف�سة التي لقيتها يف 

الع�رض الو�سيط لي�ست غريبة عن الت�ساوؤل الداليل 

االأمر  يتعلق  يعد  فلم   ،17 القرن  يف  اأما  للكلمة. 

�سوى بكلمة غام�سة، ذات معان ف�سفا�سة، حيث 

اأ�سبح للكلمة معنى �سعيف. ومل يكن اأحد يجروؤ، 

بطريقة اأو باأخرى، على ا�ستعمالها لتحديد جن�س 

كانت  لقد  تقريبي.  ب�سكل  ولو  ما،  فني  اأو  اأدبي 

فقد  ثم  فارغة من كل معنى حمدد، ومن  الكلمة 

كانت قابلة ال�ستيعاب قيم جديدة. ومن هنا ندري 

امل�سكل  لكن  عليها.  الرومان�سيني  ا�ستحواذ  �سبب 

 ،Fantaisie اأنهم مل يلوؤوها. وعلى عك�س كلمة  هو 

فاإن كلمة Fantastique كانت تنفرد بامتيازات عدة. 

اأو  اأدبية  اأية مقولة  اأوال ال حتيل على  اإنها كانت 

يرتبط  كان  الذي  الغمو�س  ثانيا،  معروفة.  فنية 

تتميز  كانت   ،ique فالالحقة  اأخ��ريا،  بالتخيل. 

العك�س  على  وذل��ك  املن�سود.  للهدف  بقبولها 

اأنواع  كل  لتعيني  املخ�س�سة   .iste الالحقة  من 

االإحلاق  هذا  اإن  والفكرية.  املجردة  الت�سورات 

يف  مبا�رضة  ويوقعه  للجذر  عميقة  قوة  اأعطى 

جمال جمرد: "ique" هي الالحقة االأكرث ا�ستعماال 

العلمي  اال�سطالح  يف  خا�سة  النعوت  ال�ستقاق 

والتقني

Grevisse, Le Bon usage, ed. Ducoulot(. هكذا،   .233(  

�سكل  لتعيني  اإذن  ج��اه��زا  �سيء  ك��ل  ك��ان  فقد 

تعبريي جديد باأر�سية نظرية مغايرة. 

يعتربون  الرومان�سيون  كان  الذي  الوقت  ويف    

الت�سخم كانوا  اإىل درجة  الفانتا�ستيك  فيه كلمة 

الطريقة  هذه  تعريف.  اأي  اإعطائها  عن  يتنعون 

لرنفال،  خطاأ  من�سوبة  مقالة  بجالء  يعك�سها 

 La �سارع  تعربون  "واأنتم   :1830 عام  �سدرت 

sourdiere، �ستجدون الكني�سة الفرن�سية يف �سالون، 

عجزة  ف�ستجدون   ،Bourdou ق�رض  اإىل  ذهبتم  واإذا 

امللكية،  عن  حتدثتم  واإذا  الفتية،  فرن�سا  يثلون 

ف�سيحدثونكم عن اجلمهورية، حقا اإن الفانتا�ستيك 

موجود اأنى كنتم. ففي هذه اللحظة نف�سها، فاإنه 

يظهر يل يف قعر ال�سحن الذي اأتناول فيه نقانق 

اإىل  من�سوبة  حكايات  يف  "فانتا�ستيك"  �سغرية 

نرفال.  

  بعد ب�سع �سنوات، كتبت Goerge Sand: "اإن عامل 

وال  فوقنا  وال  خارجنا  يوجد  ال  الفانتا�ستيك 

�سيء،  اإنه يقبع بدواخلنا، فهو يحرك كل  حتتنا، 

اإنه روح كل واقع، اإنه ي�سكن يف كل االأحداث، وكل 

�سخ�س يحمله بداخله ويظهره بطريقته اخلا�سة 

اإن   .)1839 الفانتا�ستيكية  الدراما  )درا�سة حول 
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كل  يف  يوجد   George Sand ح�سب  الفانتا�ستيك، 

Mickiew� و Byrou  مكان لدرجة اأنها ت�سنف �سمنه

iez. وبهذا املعنى، فكلمة فانتا�ستيك تندرج �سمن 

من  فارغة  جيل  كل  ينتجها  الكلمات  من  �سنف 

كل معنى حمدد لكنها تت�سمن يف معظم االأحيان 

ال�سائع  املعنى  ينحدر  ومنها  ق�سوى.  قيمة 

 Belioz األ��ف   1830 �سنة  ففي  للكلمة.  واحلديث 

�سمفونيته الفانتا�ستيكية، ويف �سنة 1831 اأ�سدر 

الكلمة  واأ�سبحت  الفانتا�ستيكية،  املجلة   Musset

م�ستعملة اإىل درجة الهيام. 

اخلالفات:  

  * التباعد بني الرومان�ضية الفانتا�ضتيك 

الفانتا�ستيك  ب��ني  االإل��ت��ق��اء  اأن  ت��ب��ني  ل��ق��د    

والرومان�سية، على غرار كل ظاهرة من هذا النوع، 

الرومان�سيني  الفانتا�ستيك  اأمَذ  فلقد  عابرا.  كان 

العنا�رض  من  مبجموعة  بعدهم  ج��اوؤوا  والذين 

 Petrus Borel كان  �سورتهم.  تلميع  من  مكنتهم 

كان  بينما  الذهبي"،  "الغول  نف�سه  على  يطلق 

نف�سه  ينعت  املغمور،  الرومان�سي  هذا   ،Oneddy

يف  تبنى  فقد   ،Oscar Wilde –احلي" اأما  ب�"امليت 

ال�سنوات االأخرية من حياته، لقب Melmoth، اإ�سارة 

 .Maturin اإىل بطل

من  �سكال  يثل  ك��ان  فالفانتا�ستيك  ه��ك��ذا،    

ولكن  ال�سائدة.  التقليدية  القيم  �سد  اال�ستفزاز 

والفانتا�ستيك  الرومان�سية  بني  االلتقاء  فقط 

 Loève Weimars اأوقف  كبري.  حد  اإىل  �سطحيا  ظل 

"للحكايات  ترجمته   1833 �سنة  عر�سي  ب�سكل 

�سعف  احلما�س،  من  فتة  وبعد  الفانتا�ستيكية" 

و   Balzac تكر  غرة  حني  وعلى  اجلمهور؛  اهتمام 

Nodier واآخرون ملا كانوا يقد�سونه �سابقا. وحتى 

كل  من  بالرغم  ك��ان،  لهوفمان  االأكيد  النجاح 

الرومان�سيون  و�سع  لقد  ن�سبيا.  جناحا  �سيء، 

�سكوت.  لوالت  اللدود  املناف�س  مقام  هوفمان 

اال�سكتلندي  الكاتب  ا�ستمر  العملية،  الناحية  من 

ي�ستفيد من مطبوعات كتبه الغزيرة، وذلك ما مل 

يتحقق لهوفمان. 

  مل يت�سن اأبدا لهذا االأخري، على عك�س مناف�سه، اأن 

اأكرب  يحقق  الذي  املوؤلف  و�سعية  يف  نف�سه  يجد 

املبيعات. 

يف  الرومان�سيون  يجد  اأن  اإذن،  منطقيا  ك��ان    

كان  فقد  للتعبري،  متميزة  و�سيلة  الفانتا�ستيك 

�سيء  كل  قبل  اإليهم  بالن�سبة  ي�سكل  الفانتا�ستيك 

على  نهم،  كِّ ُ
ي كان  لقد  اخلا�سة:  ل�رضاعاتهم  اأداة 

ولفظ  للن�رض  االعتبار  رد  من  البالغي،  امل�ستوى 

القواعد. اأما على امل�ستوى املو�سوعاتي، فقد كانوا 

ال  عامل  يف  منبوذ  لبطل  خا�سة  روؤي��ة  يبلورون 

يفهمه، ولكنه قادر على ولوج عامل متعال يتجاوز 

العامل الب�رضي العادي. كل هذا كان الرومان�سيون 

يجدون عند هوفمان م�ساوق لرغباتهم. 

  كانت الرومان�سية والفانتا�ستيك، فعال، ي�سكالن 

متثلني خمتلفني للعامل ولالإن�سان. متثلني ال تنابذ 

بينهما، بل كانا يتقاطعان �سمن تزامن تاريخي 

عابر. فلتقارب يف هذا ال�سياق بني عملني يرتكزان 

"ليلة  وهما:   le double امل�ساعف  مو�سوعة  على 

 ،E.A.Poc �وق�سة وليام ول�سون ل ،Musset �دجنرب" ل

 Poe لدى  اإ�سكالية  كانت  ال�سخ�سية  فازدواجية 

االزدواجية  هذه  كانت  ولقد   .Musset عك�س  على 

ترتكز على �سيغة �رضاعية عند  Poe، يف حني اأن 

ال�سخ�سية الرومان�سية، الواثقة من نف�سها، كانت 

كانت  اإنها  وظله.  مب�ساعفها  كثريا  ت�ستاأن�س 

تفر�س ذاتها �سد العامل، كما هو، فال اأي ازدواج 

وال اأي انحراف يعكر التمثل اخلا�س الذي تن�سجه 

الفانتا�ستيكي  البطل  عك�س  وعلى  نف�سها.  حول 

منذ  يتلك  الرومان�سي  فالبطل  اأ�سال،  املن�سطر 

البدء، جوهرا �ساكنا ومتجان�سا، اإنه ال يتحول وال 

يتطور، بل يوؤكد ذاته ويحقق جوهره، فهو يعترب 

اأنه من�سجم مع نف�سه منذ الوالدة اإىل املوت، وال 

جوهره.  من  ينال  اأن  اإن�ساين  ح��دث  الأي  يكن 

والثبات  بالعظمة  يت�سف  الرومان�سي  البطل  اإن 
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عك�س البطل الفانتا�ستيكي الذي هو كائن منق�سم 

واآيل للزوال. 

  اال�ضتنتاجات 

  انف�سلت �سبل الرومان�سية والفانتا�ستيك ب�رضعة. 

وباملقابل فاآثار التقائهما ظلت عميقة وم�ستمرة. 

  كان الرومان�سيون، بفعل جمموعة من الت�سوي�سات، 

الذي قد  الفانتا�ستيكي،  اأحدثوا وجود اجلن�س  قد 

يكون هوفمان هو من ابتدعه، ولكنهم مل يعطوه 

 ،1829 �سنة  ويف  تقريبي.  تعريف  اأدن��ى  ول��و 

حني حتدث Duvergier de Haurane، ب�سدد هوفمان، 

"العجيب  مقابل  يف  الطبيعي"،  "العجيب  عن 

و"العجيب  الرمزي"  و"العجيب  اال�سطوري" 

اإحداث  على  اإال  يعمل  مل   Anu Radiliffe عند  االآيل" 

االأ�سكال  ه��ذه  كل  اأدرج  حينما  زائ��د،  غمو�س 

التعبريية حتت مقولة "العجيب". 

و"فوق  و"فانتا�ستيك"  "عجيب"  كلمات  اإن    

تعاو�سية.  و�سعية  يف  مبا�رضة  وجدت  طبيعي" 

احلكاية   Littré معجم  ف 
ّ
ع��ر  1863 �سنة  ويف 

على  عموما  "تطلق  ك��االآت��ي:  الفانتا�ستيكية 

االأطياف،  حكايات  وعلى  ال�سعبية  احلكايات 

احلكايات  م��ن  ن��وع  على  تطلق  وباخل�سو�س 

اأ�ْسهرها القا�س االأملاين، حيث يلعب فيها الفوق-

اأبدا  الفانتا�ستيك  يخرج  مل  كبريا".  دورا  طبيعي 

عن هذه الو�سعية الغام�سة، �سواء على امل�ستوى 

التطبيقي اأو النظري. واآية ذلك هو التعريف الذي 

"م�سمونه يوجد  Robert اليوم:  اإياه معجم  يعطيه 

حكاية  اأو  ق�سة  فهو  وال��واق��ع.  املمكن  خ��ارج 

فانتا�ستيكية يهيمن فيها الفوق-طبيعي". 

اأحد  ال  اأن��ه  الو�سعية  ه��ذه  نتائج  جملة  وم��ن    

حتت  املن�سوية  نف�سها  اال�ستياء  يفهم  االآن 

اإليه، يف هذا  ين�سب  كلمة فانتا�ستيك. فكل واحد 

غري  الن�سو�س  من  جمموعة  ذاك،  اأو  االجت��اه 

ويتتب  وا�ستهاماتها.  طبيعتها  يف  املتجان�سة 

على ذلك اأن كل حماولة للمقاربة النظرية تكون 

فا�سدة مبدئيا، الأن الرومان�سيني ا�سطنعوا جن�سا 

اأنف�سنا  جند  وهكذا،  وجود.  اأي  له  يكون  اأن  قبل 

من  انطالقا  اجلن�س  هذا  تعريف  اإىل  م�سطرين 

اإال  اإنتاجات ال يكن و�سمها باأنها فانتا�ستيكية 

قراء". فاحلديث  باعتبارنا  "اإح�سا�سنا  من خالل 

عن الفانتا�ستيك يعود بال�رضورة اإىل التقوقع يف 

هذه االإ�سكالية. 

مفهوم  يوجد  ال  مل��اذا  ن��درك  يجعلنا  ما  ه��ذا    

الفانتا�ستيك اإال يف فرن�سا، وبذلك فكل الدرا�سات 

التكيبية حول هذا اجلن�س تكاد تكون كلها من 

بني  م�ستك  قا�سم  اأي  يوجد  وال  فرن�سي.  اأ�سل 

Fantastique بالفرن�سية،  ما توؤديه من معنى كلمة 

Fantasy باالجنليزية،  Phansie باالأملانية و  وكلمة 

اإنتاج  على  االأخريتان حتيالن  الكلمتان  فهاتان 

اإىل  اأو  الت�سلية  اإىل  اإال  يهدف  ال  �رضف  خيايل 

تندرج  ال�سياق  ه��ذا  ويف  م��ا،  ر�سالة  اإي�ساح 

العجائب"  بالد  يف  "األي�س  و   "Gulliver "رحالت 
مثلها  االجنليزي(  )باملفهوم   Fantasy ال�  �سمن 

 Jekyll للدكتور  الغريبة  "احلالة  اأو   Dracula مثل 

 .Hyde وال�سيد

�سبابية  االأك��رث  املفاهيم  ه��ذه  ف��اإن  هنا،  من    

اأية  من مفهوم الفانتا�ستيك، والعاجزة عن حمل 

بلورة  يف  االإ�سهام  ت�ستطيع  لن  مفاهيمية،  قيمة 

فهم بهذا املعنى ال 
ُ
ي الذي مل  لهذا اجلن�س  نظرية 

يف اأملانيا وال يف الدول االأجنلو�ساك�سونية. 

  وع��ل��ى ال��ع��ك�����س م���ن ذل����ك، ومب���ب���ادرة من 

اأ�سفيت على كلمة فانتا�ستيك يف  الرومان�سيني، 

بدهيا.  ا 
ً
اأم��ر الكل  اعتربها  نظرية،  هالة  فرن�سا 

لقد اأقر الرومان�سيون بوجود جن�س الفانتا�ستيك، 

اأثرهم  اقتفينا  وقد  واأعالما.  اأ�سال  له  نا�سبني 

ينطوي  ال  جن�س  مع  اليوم  نتعامل  جعلنا  ب�سكل 

قيمة  مننحها  كلمة  وم��ع  حم���دد،  ���س��يء  على 

مفاهيمية بالرغم من اأنها مل تلق اأي اإجماع. 
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ملف

ة التي لعبت 
ّ
براده مع زوجته ليلى �سهيد، الدبلوما�سة الفل�سطينية واملثقفة الطليعي

دوراً خالقًا يف تن�سيط التفاعل الفكري مع املثقفني الأوروبيني. 

حممد برادة: حلقة و�صل بني النظرية الأدبية 

الغربية والفكر النقدي العربي الراهن



حممد برادة .. حممد برادة 
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تقدمي

  ينتمي حممد برادة اإىل جيل ال�ستينيات)1938(، 

املراحل  يف   
ُ

املغرب ك��اَن  خم�رضم  جيل  وه��و 

وا�سعا  وطنيا  وعيا  �سهُد 
َ
ي حياته  من  الأوىل 

 اإىل حترير الوطن من ربقة ال�ستعمار، كما 
ُ
يتطلع

من  قريبا  وظّل  ال�ستقالل،  بعد  ما  فورة  عا�ش 

الأ�سئلة والهموم ال�سائكة التي يواجهها املجتمع 

املغربي يف رحلته املتعرثة نحو احلداثة.

  ا�ستطاع برادة بغزارة اإنتاجه وفرادة اإبداعه، اأن 

املغربية  الثقافة  رفيعا يف  لنف�سه موقعا   
َ
يحفر

خا�سة، والعربية ب�سورة عامة. ولي�ش يف الأمر 

د اإذا قلنا اإن هذا الن�سيج الفريد الذي ميثله 
ّ
اأي تزي

منجزه، يجعله من بني اأولئك الذين اأ�سهموا اأعظم 

الثقافة املغربية واإعطائها  الإ�سهام يف حتديث 

بعدا كونيا. 

اخلم�سينيات  اأواخ���ر  منذ  الكتابة  ب��رادة  ب��داأ    

ال��ق��رن امل��ا���س��ي، وخ��الل ه��ذه املعا�رضة  م��ن 

من  عددا  اأنتج  العربي،  الأدب��ي  للحقل  املمتدة 

الأعمال الإبداعية والنقدية التي نال بها جوائز 

اإ�سافات  من  عليه  انطوت  ما  بحكم  ع��دي��دة، 

للمبدعني  اإلهام  ومن  العربية،  للثقافة  نوعية 

والباحثني اإىل بع�ش منابع الكتابة والنقد. فمن 

مل  والثقايف..  الأدبي  والنقد  الرواية  اإىل  الق�سة 

ا 
ّ

يكف حممد برادة عن البحث عن اجلديد، مك�رض

الأمناط والأ�سكال القدمية يف التفكري والكتابة، 

حتمُل 
َ
ي ل  ال��ذي  احلقيقي  الأدب  ب��اأن  موؤمنا 

التكرار وال�ستن�ساخ، والقمني بت�سخي�ش اجلدلية 

الجتماعية والنهو�ش بدوره الأ�سا�ش يف بلورة 

مناخ  يف  يتخلق  املجتمع،  يف  التغيري  عنا�رض 

احلرية والدميقراطية والإن�سانية. 

حقل  يف  ب��رادة  حممد  عطاء  اختزال  كُن 
ُ

مي ل    

َتيَز  التي  باملو�سوعية  تميُز 
َ
ي فهو  بعينه، 

والناقد،  املثقف،  فهو  جمايليه.  من  كثري  بها 

بني  وبرادة  والأكادميي...  واملرتجم،  واملبدع، 

خا�سة  ب�سمة  ترك  واحلقول  الهتمامات  هذه 

من  حقل  ك��ّل  ففي  والنوعية.  بالقيمة  تتميز 

باإخال�ش  اجتهَد  ح��دة،  على  الآن��ف��ة  احل��ق��ول 

ا�سافة  اإمنا  عابرة،  غري  اإ�سافة  فيه  لالإ�سافة 

 عن وعي قيمي وا�ستغال وبحث عن 
ّ
م�سوؤولة تنم

القدمية،  املارك�سي  ال�ساب  روح  اإن  الختالف. 

كانت  وذاتيا،  اأنطلوجيا  امللتزمة  ال��روح  تلك 

 يف الآن نف�سه ب�سق طرق جديدة يف كل 
ُ

َتهج�ش

حقل. ففي جمال النقد خرج برادة بحثيا ونقديا 

ف 
ّ
من عباءة املدر�سة الواقعية امل�رضية التي تعر

فلقح  القاهرة،  التفاعلية يف  اإقامته  اأثناء  اإليها 

الفرن�سي  النقدي  الدر�ش  بجديد  لحقا  معارفه 

الذي كانت حمى وطي�ش النظريات توج فيه. لقد 

تفاعل مع النقد الغربي تفاعال منتجا، ونقل اإىل 

الرتجمة  العربية رحيق ذلك اجلدل عرب  الثقافة 

 اأعّد امللف: اإدري�س اخل�ضراوي*- حممود الّرحبي**

حممد برادة 

فـي ذكراه الثمانني

باحث وكاتب من املغرب            ** قا�ش وروائي من ُعمان  *



يف  التاأ�سي�سي  للدر�ش  ريادته  خالل  من  وذلك 

النقدي  الدر�ش  كان  واإذا  بالرباط.  الآداب  كلية 

ابتدر طريقه يف اجلامعات امل�رضية واقعيا  قد 

والبنيوية  ال�سكلية  امتداداته  ف��اإن  وتاريخيا، 

عرب  نظريا  فيه،  الأ�سا�ش  الف�سل  للمغاربة  كان 

الرتجمات الأوىل التي كان لالأ�ستاذ حممد برادة 

الذي  الأكادميي  الدر�ش  عرب  وعمليا  فيها،  دور 

نه�َش فيه بدور حموري، ليخرج بالتايل الدر�ش 

الأوىل ومن عزلته وقطيعته،  النقدي من عتبته 

ويدجمه يف اأفق الثورة النقدية والنظرية الأدبية 

العاملية. ومن ثمار ذلك يف منجز برادة النقدي 

الأدب  ومبفهوم  بالكتابة  �سني 
ّ
الر اهتمامه 

والتاأمل  للتحليل  مو�سوعا  منهما  عَل 
َ

ج حيث 

باملجالت  وعالقتهما  جدواهما  عن  والت�ساوؤِل 

املعرفية الأخرى. واإذا كان عطاء الأ�ستاذ برادة 

تعّدُد فهو كذلك يف 
َ
يف �سياقه البحثي والعملي ي

�سياقاته الإبداعية ق�سة ورواية، كما يف ترجمته 

اأمام  لالإبداع الأدبي والنظرية النقدية، لي�سعنا 

جتاه  ملتزمة  وجودية  روؤي��ة  ذي  متعدد  كاتب 

الذات والعامل. ففي الق�سة الق�سرية قدم عملني 

متميزين هما: »�سلخ اجللد« )1979(، و«ودادية 

الهم�ش واللم�ش« )2003(، ويف الرواية كتب منذ 

الوازنة  الأعمال  من  عددا  الثمانينات  منت�سف 

التي ات�سمت بالنزوع اإىل التجريب، والريادة يف 

ال�رضد  يف  ماألوفة  غري  جديدة  جماليات  اقرتاح 

اللغوي،  والتعدد  الن�سطار،  قبيل  من  املغربي 

اجلماليات  من  وغريها  وامليتا�رضد..  والتذويت 

يف  ممثليها  اأبرز  من  فقط  لي�ش  برادة  يعّد  التي 

اأكرث  من  كذلك  واإمنا  احلديثة،  املغربية  الرواية 

الكتاب املغاربة الذين اأ�سهموا يف �سياغة روؤى 

»لعبة  الروائية:  اأعماله  ومن  الالحقة.  الأجيال 

الهارب«)1993(،  »ال�سوء  الن�سيان«)1987(، 

يتكرر«)1999(،  ل����ن  ����س���ي���ف  »م����ث����ل 

»ح���ي���وات  الن�سيان«)2001(،  »ام�������راأة 

متجاورة«)2009(، »بعيدا من ال�سو�ساء قريبا 

من ال�سكات«)2014(، »موت خمتلف«)2017(، 

»ر�سائل من امراأة خمتفية«)2019(. اأما يف حقل 

ت�سغل موقعا  العديدة  فاأبحاثه ودرا�ساته  النقد، 

والعربية  املغربية  النقدية  الأعمال  بني  رفيعا 

منافذ  احلديث  العربي  الأدب  اأمام  فتحت  التي 

اإىل م�سارات جديدة يف القراءة والتاأويل. ويكفي 

التمثيل،  �سبيل  على  ن�سري،  اأن  ال�سياق  هذا  يف 

وتنظري  م��ن��دور  »حممد  التالية:  اأع��م��ال��ه  اإىل 

اأ�سئلة  النقد  »اأ�سئلة  العربي)1983(،  النقد 

روائية«)2003(،  »ف�ساءات  الرواية«)1996(، 

التجديد«)2011(،  وره��ان  العربية  »ال��رواي��ة 

»تخييل  مفتوحة«)2008(،   ذاك��رة  »ال��رواي��ة 

ول  واملجتمع«)2018(..اإلخ.  والتاريخ  ال��ذات 

�سّك اأن جتربته يف احتاد كتاب املغرب الذي اأدار 

لثالث دورات متتالية)1976-1983(  �سوؤونه 

تعّد من اأقوى اللحظات يف تاريخ هذه املوؤ�س�سة 

معنى  على  دللة  جتاربها  اأكرث  ومن  العتيدة، 

ال�ستقاللية يف العمل الثقايف.

جمموعة  العربي  القارئ  جُد 
َ
ي امللف  هذا  يف    

من امل�ساهمات لنقاد ودار�سني كبار عن مثقف 

حديثا،  ب��رادة  حممد  كتبه   
ّ

ون�ش كبري.  ومبدع 

بالكتابة  عالقته  اإىل  �سافية  اإ�سارات  يت�سمن 

ومفهومه للكالم الروائي. هذه املقالت ل ترمي 

فقط اإىل اإبراز جوانب خمتلفة من اإجناز برادة يف 

الثقافة والنقد والكتابة الإبداعية، واإمنا َتك�سُف 

كذلك عن املواقع والطرق التي انبثق فيها اإبداع 

هذا الكاتب وفكره النقدي.
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كاتب متعدد 

ذي ر�ؤية 

�جودية 

ملتزمة جتاه 

الذات والعامل



حممد برادة .. حممد برادة 

والن�ضيان: االعرتاف   .1
الأن�سطة  من  جمموعة  عنوان  باتت  الع���رتاف  ثقافة 

الفعاليات  بع�ش  لتكرمي  ال��ي��وم،  املكر�سة،  الثقافية 

الثقافية  احلياة  يف  كبريا  دورا  لعبت  التي  الثقافية 

الوطنية والعربية. اإنها ت�سعى اإىل جتاوز »ثقافة املحو«، 

العقود  خالل  مور�ست  التي  »الإلغاء«  اأو  »الن�سيان«  اأو 

الفارطة لأ�سباب اإيديولوجية عامة. لكن ثقافة العرتاف، 

ل تختلف اإل من حيث الت�سمية عن »ثقافة التاأبني« التي 

منار�سها حيال موتانا من املثقفني. اإنها تنتهي بانتهاء 

اأو  التقريظ  نقدم  بذلك  وكاأننا  العزاء،  اأو  التكرمي  حلظة 

الرثاء الذي يج�سد عالقتنا باملكرم اأو املتوفى دليال على 

الوفاء والعرتاف.

ل ميكن اأن تتجاوز تلك الثقافتان حدود الذكرى اأو التذكر، 

الذي  الثقايف  التفاعل  حتقيق  اأ�سا�ش  على  تنه�ش  مل  ما 

يذهب اإىل جتربة امُلتَذكر بهدف تثلها يف خ�سو�سيتها 

قابلة  وجعلها  الأمثل،  الوجه  على  ا�ستثمارها  وبق�سد 

الآخر.  مع  توا�سلي  فعل  التفاعل  اإن  والتطوير.  للرتهني 

وميكن تق�سيم الأفعال التوا�سلية اإىل النفعال اأو التفاعل. 

الذي  ال�ستنكار  على  ينبني  حني  �سلبيا  النفعال  يكون 

الرف�ش  طريق  عن  معه«،  »املتفاَعل  رف�ش  على  يقوم 

كما  م�سبقة.  وت�����س��ورات  ج��اه��زة،  اأف��ك��ار  م��ن  املنطلق 

روية  ب��دون  القبول  على  املبني  النبهار  على  يتاأ�س�ش 

اأما  فعل.  رد  عن  عبارة  النفعال  نعترب  لذلك  تفكري،  اأو 

التفاعل الإيجابي فقيامه على احلوار والنقا�ش الإيجابي 

يجعله قابال لأن يتحول اإىل فعل تتولد منه اأفعال قابلة 

التفاعل جتاوزا للمحو  الزمن. هكذا يكون  لال�ستمرار مع 

برادة  حممد  كتابات  بع�ش  كانت  ما  ولعلة  والن�سيان. 

ال�رضدية تدور حول هذين امل�سطلحني.

اإىل  توؤدي  اأن  اإل  والن�سيان ل ميكن  املحو  ذاكرة  لكن     

النفعال. يف ذكراه الثمانني، اأتنى لو يكتب حممد برادة 

الفعل  قيمة  وتربز  التفاعل،  اأهمية  توؤكد  ثقافية  �سرية 

الثقافة  يف  وافر  بق�سط  �ساهموا  الذين  من  واأنه  �سيما  ل 

هاما،  دورا  ولعب  �سواء،  حد  على  والعربية  املغربية 

ب�سورة خا�سة، يف الريادة الثقافية والأدبية املغربية.   

واالأدبية: الثقافية  الريادة   .2
الثقافية  احلياة  يف  هاما  دورا  املثقفني  بع�ش  يلعب 

اإليه،  ينتمون  الذي  الثقايف  وبالعامل  ببلدانهم،  اخلا�سة 

ب�سورة عامة. يتمثل هذا الدور يف تفعيل ال�سوؤال الثقايف، 

والتحفيز  النقدي،  الفكر  واإ�ساعة  الثقايف،  الفعل  وجتديد 

عن  نتحدث  وحني  جديدة.  �سريورة  يف  النخراط  على 

الثقافة املغربية احلديثة، عامة، والفكر الأدبي املغربي، 

اأمامنا حممد برادة عالمة فارقة ومتميزة  خا�سة، ميثل 

واقعنا  يف  لعبه  ال��ذي  الهام  ال��دور  بهذا  ا�سطالعه  يف 

الثقايف منذ اأوائل ال�سبعينيات اإىل الآن.

تزال  ما  ال�ستقالل  بدايات  يف  املغربية  الثقافة  كانت 

وعلى  العام،  توجهها  يف  تقليدية  ذاتها،  على  منغلقة 

التقليديون  املثقفون  فيها  ويهيمن  كافة،  امل�ستويات 

م�سمار  يف  وخا�سة  الأدب��ي،  الإب��داع  وك��ان  والفقهاء. 

التقليد  قيود  حتت  يرزح  ال�سائد،  النوع  باعتباره  ال�سعر، 

اأما الق�سة الق�سرية والرواية وامل�رضحية فهي  والتباع، 

يف بداياتها اجلنينية. وميكن قول ال�سيء نف�سه عن النقد 

الأدبي فقد كان يغلب عليه الطابع النطباعي وال�سجايل 

التقريظ والثناء. ومل يكن التعليم اجلامعي  اأو  وال�سحفي 
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 �ضعيد يقطني*

لعب دورًا هامًا يف الريادة الثقافية 

والأدبية املغربية

ناقد واأكادميي من املغرب  *



هو  امل�رضي  التقليد  كان  فقد  امل�سار.  هذا  عن  مبناأى 

املهيمن يف كلية الآداب، ب�سورة عامة، ويف �سعبة اللغة 

العام  واآدابها، ب�سورة خا�سة. كان هذا الجتاه  العربية 

تقوم  وتقليدية  حمافظة  ثقافية   � �سيا�سية  روؤية  يعك�ش 

على تكري�ش الواقع، ومناه�سة اأي رغبة يف التحول.

على  الوقوف  حاولنا  التي  مبالحمه  الواقع،  هذا  يف      

بع�ش جوانبها، يربز ا�سم حممد برادة مثقفا، وناقدا اأدبيا، 

و�ساردا، ومرتجما؛ وكاأنه منذور للعب دور هام يف حتويل 

ممار�ساتنا  يف  النظر  وجتديد  الأدب��ي،  واقعنا  اإىل  الروؤية 

الثقافية. لقد اأتاحت له معرفته بالواقع املغربي خالل فرتة 

ال�ستقالل،  بعد  عرفه  الذي  التطور  ومواكبته  ال�ستعمار، 

باللغة  واإمل��ام��ه  و���رضاع��ات،  ه��زات  من  �ساحبته  وم��ا 

الثقايف وال�سيا�سي يف اجتاه  اأن حدد انخراطه  الفرن�سية، 

التغيري مع اجليل املوتور كما �سماه يف بداية ال�سبعينيات. 

على  ح�سل  )حيث  امل�رضي  باملجال  ملعرفته  كان  كما 

الإجازة(، وخ�سو�سيته الثقافية، اأن اأحاط علما مبا يزخر 

فكان  تقليد،  من  فيه  ي�سود  وما  كامنة،  اإمكانات  من  به 

اأن انخرط يف التحول الذي �سهدته م�رض يف اخلم�سينيات 

هذه  تتبلور يف  بداأت  الذي  التغيري  اجتاهات  اإىل  فانحاز 

احلقبة. وكان حلياته يف فرن�سا )احل�سول على الدكتوراه( 

خمتلف،  واجتماعي  ثقايف  واقع  على  عيناه  انفتحت  اأن 

�رضيع  ب�سكل  ويتطور  للرواية،  جديدة  روؤيات  فيه  تتبلور 

اإىل  الع�سق مل�رض وانتماوؤه  البنيوية. يبدو ذلك  مع ظهور 

مثقفيها الطليعيني اأن خ�س�ش مو�سوع اأطروحته ملحمد 

الأدبي من خالل  للبحث  باعتباره مطورا وجمددا  مندور 

اهتمامه بالبعد املنهجي.

كل هذه العوامل �ساهمت، اإىل جانب جراأة نادرة، وذكاء 

نافذ، يف ال�سطالع بدور حيوي يف امل�ساهمة يف ت�سكيل 

وعي جديد بالأدب، وتوجيه م�سار الثقافة املغربية نحو 

اآفاق رحبة تتجاوز القيود التي كانت حتا�رضها. يبدو ذلك 

بجالء من خالل م�ستوى حتمله امل�سوؤولية يف احتاد كتاب 

الثمانينيات(،  وبداية  ال�سبعينيات،  اأوا�سط  )منذ  املغرب 

حيث عمل على ا�ستقالليته عن التوجه الر�سمي والتقليدي 

الذي كان يرمي اإىل احتوائه وتوجيهه، وذلك بجعله اإياه 

الفكرية  الأطياف  خمتلف  من  واملثقفني  للكتاب  ملتقى 

جديدة  ق�سايا  يف  للتفكري  ومنارة  ال�سيا�سية،  والتيارات 

ويكفي  العربي.  اأو  املغربي،  املثقف  بخلد  تدور  تكن  مل 

بفا�ش،  نظمها  التي  الندوة  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  ن�سري  اأن 

كتاب  اأب��رز  وح�رضها  اجل��دي��دة،  العربية  ال��رواي��ة  ح��ول 

الرواية العرب والنقاد، لتبني دورها الهام الذي لعبه يف 

اجلديدة  العربية  الرواية  به  ما كانت حتبل  اإىل  اللتفات 

من اإمكانات، ويف العمل على تكوين �سورة جديدة عنها، 

اإليها يف وقت كانت الرواية العربية ل تزال  ولفت النظر 

خ�سو�سيته  له  �رضديا  نوعا  وجودها  فر�ش  بدايات  يف 

واأهميته يف الثقافة العربية احلديثة، اأي قبل بروز احلديث 

القرن  يف  العرب  دي��وان  و«الرواية  الرواية«،  »زمن  عن 

الع�رضين«. ول ميكن لأي موؤرخ للرواية العربية، م�ستقبال، 

ونقدها اأن يتجاوز اأ�سغال هذه الندوة الهامة التي �سكلت 

ركيزة وانطالقة جديدة للرواية العربية اجلديدة ونقدها، 

ومنعطفا ل يني يتطور. 

جملة  اإعطاء  يف  وفعال  حيوي  بدور  م�ساهماته  اأن  كما 

»اآفاق« التي ي�سدرها احتاد كتاب املغرب وجها اآخر غري 

الوجه الذي كان مهيمنا مع رئي�سي الحتاد ال�سابقني عليه 

وتخ�سي�ش  غالب(،  الكرمي  وعبد  احلبابي،  عزيز  )حممد 

والثقافة  الأدب  من  ملفات خا�سة حول جوانب خمتلفة 

الإمكانات  �سعف  ورغم  والأجنبية.  واملغربية  العربية 

املادية، فقد �سارت جملة »اآفاق« حتظى مبكانة متميزة 

يف امل�سهد الثقايف املغربي والعربي على ال�سواء. وتتجلى 

اأهمية الدور الذي لعبه على امل�ستوى الثقايف، عالوة على 

»امللحق  م�سوؤولية  بتحمل  ا�سطالعه  اإليه، يف  اأوماأنا  ما 

ال�سرتاكي  لالحتاد  التابعة  املحرر  جلريدة  الثقايف« 

للقوات ال�سعبية، يف اأوا�سط ال�سبعينيات، حيث كان منارة 

حقيقية للتوجه الثقايف الطليعي الذي �ساهم حممد برادة 

يف م�ساره بحنكة واقتدار. لقد لعب امللحق الثقايف دورا 

كبريا يف ا�ستقطاب اأجيال من الكتاب الذين انخرطوا يف 

جتميع  على  وعمل  والأدب��ي،  الثقايف  التحول  �سريورة 

الوحيد  اأطياف متعددة، كان همها  اأ�سوات خمتلفة، من 

ت�سكيل روؤية جديدة للواقع الثقايف والجتماعي املغربي. 

التعامل مع خمتلف الأقالم  وكان لل�رضامة واجلدية يف 

دوره الهام يف تطوير الروؤية، والرتقاء بامل�ستوى الأدبي 

واجلدية  اجلدة  من  عالية  درجة  اإىل  والنقدي  والكتابي 

واجلودة. واإذا ما �سلمنا باأن من بني اأهم الكتاب املغاربة 

اأهمية  نتبني  احلقبة،  هذه  �سليلو  هم  الآن،  اإىل  والنقاد، 

عن  الك�سف  يف  ب��رادة  حممد  لعبه  ال��ذي  الطليعي  ال��دور 

املواهب احلقيقية، ل الزائفة، وتقدميه لأ�سماء جديدة يف 

امل�سهد الثقايف املغربي والعربي.
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  مل يتوقف عطاء حممد برادة على امل�ستوى الثقايف العام 

م�سوؤوليته  خالل  من  الثقايف  الفعل  وتطوير  اإث��راء  على 

على راأ�ش الحتاد، وم�ساركته الفعالة يف تفعيل وتوجيه 

الحتاد العام للكتاب والأدباء العرب نحو لعب دور حيوي 

املحرر  يف  به  ا�سطلع  ما  على  اأو  الثقافية،  م�سريته  يف 

الثقايف، ولكنه اأي�سا �ساهم بق�سط وافر يف العمل اجلامعي 

ومناهجه  احلديث«،  »الأدب  بجعله  املغربي  والأكادميي 

لقد  اجلامعي.  الدر�ش  اجلديدة يحظى مبكانة خا�سة يف 

�سارك مع ثلة من اأقرانه وزمالئه )اأحمد اليبوري، اإبراهيم 

يف  الَكنوين،،،(  اخلمار  حممد  املنيعي،  ح�سن  ال�سولمي، 

جعل الأدب احلديث، رغم املعار�سة ال�سديدة من الجتاه 

املغربية.  اجلامعة  يف  رئي�سيا  موقعا  يحتل  التقليدي، 

كان  الذي  اجلامعي  الو�سط  يف  كبريا  جتاوبا  ذلك  ولقي 

يزخر بطاقات �سابة، ترنو كلها نحو امل�ستقبل. 

يبدو الدور الهام الذي لعبه برادة، يف اإ�ساعة مواد جديدة 

البحث  من  مق�سيا  ك��ان  ال��ذي  احلديث  ب��الأدب  تت�سل 

اإ�ساعته  ويف  واآدابها،  العربية  اللغة  �سعبة  يف  والدرا�سة 

يف  التكوينية،  البنيوية  راأ�سها  وعلى  اجلديدة،  للمناهج 

يف  باختني  وح��واري��ة  والبنيوية  ال�سبعينيات،  مرحلة 

اأحمد  الفا�سل  الأ�ستاذ  مع  لإ�رضافه  وكان  الثمانينيات،. 

ا�ستكمال  �سهادة  يف  »الرواية«  تخ�س�ش  على  اليبوري، 

يف  الأكرب  دوره  الثمانينيات،  بداية  منذ  العليا،  الدرو�ش 

ت�ستغل  التي  اجلديدة  واملناهج  بالرواية،  الوعي  اإ�ساعة 

حول  نظمها  التي  الندوة  ثمار  من  كان  هذا  ولعل  بها. 

الدار�سني  اأجيال  وكل  بفا�ش.  اجلديدة  العربية  الرواية 

والباحثني املغاربة الذين اهتموا بالرواية، واحتلوا مواقع 

هامة يف امل�سهد النقدي العربي، هم وليدو، ب�سكل مبا�رض 

برادة  ملحمد  كان  الذي  التخ�س�ش  هذا  مبا�رض،  غري  اأو 

الت�سجيع  اليد الطوىل فيه. لقد �ساهم يف  اليبوري  واأحمد 

وبحثا،  ونقدا  اإبداعا  الرواية  اإىل  التوجه  على  والتحفيز 

لها  ودافعا  الجتاه،  هذا  يف  الطاقات  مفجر  بذلك  وكان 

نحو التجدد والتطور.

    اإىل جانب العطاء الأكادميي والثقايف لعب حممد برادة 

وبالأخ�ش  الأجنبية،  بالثقافة  الهتمام  يف  هاما  دورا 

الفرن�سية، حيث كان يتمتع بح�ش فكري ونقدي وثقايف 

التغيري  الدالة على  الن�سو�ش  اإىل ترجمة  متميز. فانحاز 

والتطور. يبدو ذلك يف ترجمته لفرانز فانون، وللفيل�سوف 

لعبد  املغاربية  والرواية  احلبابي،  عزيز  حممد  املغربي 

الكبري اخلطيبي، وللطاهر بنجلون، وعبد اللطيف اللعبي، 

كما  ريكور،،،  وبول  باختني،  وميخائيل  بارت،  ولرولن 

اإليها، لفتح قنوات  الرتجمة، ويدعو  اأنه كان ي�سجع على 

جديدة للتفاعل مع الثقافة الأجنبية، وي�سرتك مع زمالئه 

يف الإقدام على ترجمة اأعمال متميزة، وهامة. 

دار  لعبته  الذي  الهام  الدور  اإىل  الإ�سارة  من  هنا  بد  ول 

والتي  املتحدين«  للنا�رضين  املغربية  »ال�رضكة  الن�رض: 

وكتب  مطبوعات  ن�رض  يف  فيها،  امل�ساهمني  من  ك��ان 

النقدي  الوعي  تطوير  يف  كبري  دور  لها  �سيكون  طليعية، 

هنا  اأذك��ر  اأن  ويكفي  عامة.  والعربي  خا�سة،  املغربي، 

�سدور ن�سو�ش ال�سكالنيني الرو�ش التي ترجمها اإبراهيم 

اخلطيب اإىل العربية، يف هذاه الدار، للتدليل على ذلك.

الق�سية  عانق  طليعيا،  مثقفا  فقط  ب��رادة  حممد  يكن  مل 

الفل�سطينية،  الق�سية  ونا�رض  الدميقراطية،   � الوطنية 

والق�سايا العربية والإفريقية، ومن�سطا ثقافيا ين�رض قيم 

اأي�سا كان مبدعا  الثقافة احلديثة، وناقدا متميزا، ولكنه 

جمددا. فن�سو�سه الق�س�سية التي جمعها يف »�سلخ اجللد« 

جتديد  يف  دور  لها  �سيكون  �رضدية،  قدرة  عن  تبني  كان 
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كتابة  يف  انخراطه  اأن  كما  املغربية.  الق�سرية  الق�سة 

متجاورة«،  »حيوات  اإىل  الن�سيان«  »لعبة  منذ  الرواية، 

ال�رضدية،  اللغة  نا�سية  ميتلك  متميزا،  مبدعا  �ستربزه 

لالنتباه،  لفت  ب�سكل  الروائية،  الكتابة  تقنيات  ومنوعا 

املغربي  ال�رضدي  امل�سهد  اأغنى  روائيا  منه  جعل  مما 

والعربي بن�سو�سه املختلفة.

كل هذه املزايا، وغريها مما ت�سيق عنه العبارة، تبني ما 

الثقايف،  ال�سوؤال  تفعيل  يف  هامة،  اأدوار  من  برادة  ملحمد 

والتحفيز  النقدي،  الفكر  واإ�ساعة  الثقايف،  الفعل  وجتديد 

ذلك  يتحقق  وحني  جديدة.  �سريورة  يف  النخراط  على 

حممد  �سورة  اأمامنا  تتاأكد  اإبداعي،  وفكر  نقدي،  بح�ش 

برادة املتعددة اجلوانب: اأي �سورة املثقف والناقد وال�سارد 

من  املفاهيم  هذه  كل  يف  مبا  والطليعي،  الرائد  واملرتجم 

اأن  برادة  ملحمد  كان  ما  ومالئمة.  عميقة  ودللت  معان 

تتحقق لديه كل هذه املقومات التي اأهلته للعب دور خا�ش 

الع�رض،  فر�سه  ما  مع  الثقايف  تفاعله  لول  الثقافة  يف 

وتطلبته طبيعة املرحلة التي عاي�سها بهمة واقتدار.

الثقايف: التفاعل   .3
اأعاله  اإليها  اأ�رضنا  اإن التفاعل الإيجابي بال�سيغة التي    

م بدوره بنى جتربته 
َّ
ميكن اأن يجعلنا ننتبه اإىل اأن امُلكر

قدم  وبذلك  �سبقه،  من  مع  الثقايف  التفاعل  اأ�سا�ش  على 

ما  اإذا  الزمان  يف  ي�ستمر  لأن  بدوره  قابال  ثقافيا  فعال 

ال�سيء  كتب  ومميزاته.  خ�سو�سيته  على  الوقوف  اأح�سنا 

اجلوانب  متعددة  �سخ�سية  اإنه  ب��رادة.  حممد  عن  الكثري 

احلياة  يف  وجودها  تفر�ش  �سخ�سية  وككل  والعطاءات. 

املراحل  بتعدد  متعددة  اآث��ارا  ترتك  والثقافية،  العامة 

اأن  ومبا  اخلا�سة.  جتربتها  يف  قطعتها  التي  التاريخية 

وتداعياتها  املرحلة  باإكراهات  مقيدة  كانت  الآثار  هذه 

احلبلى بال�رضاعات والتناق�سات بني التوجهات الثقافية 

وال�سيا�سية، فقد كان النفعال بح�سوره املتميز موؤ�س�سا 

على النبهار، تارة، وعلى ال�ستنكار طورا. 

احلياة  يف  هاما  موقعا  يحتل  اأن  مثقف  لأي  ميكن  ل 

احلياة  تلك  يف  ما  ت��اأث��ريا  ومي��ار���ش  العامة،  الثقافية 

املفكرين  من  �سبقه  من  مع  تفاعل  قد  بدوره  يكن  مل  ما 

واملثقفني الذين »تتلمذ« على اأيديهم ب�سكل مبا�رض، اأو من 

يف  اأتذكر  للزمن.  املقاومة  اأعمالهم  ببع�ش  تعلقه  خالل 

هذا ال�سياق كتابا لإدغار موران يتحدث فيه عن اأ�ساتذة 

طريق  عن  وفكره،  حياته  يف  اأث��روا  الذين  الفال�سفة  من 

تفاعله مع اإنتاجاتهم التفاعل الإيجابي الذي جعله ينجز 

»فال�سفتي«،  عنوان  حتت  الكتاب  جاء  بها.  يتميز  اأفعال 

ورغم تناوله للعديد منهم ممن اأثروا يف حياته �سدد على 

اأثر با�سكال، ب�سورة خا�سة، على نف�سه وفكره. 

واأحاديثه  ب��رادة، ويف درو�سه     جند يف كتابات حممد 

ح�سورا للعديد من الكتاب واملثقفني الذي تفاعل معهم. 

بارزا يف  اأننا جند ذلك  اإىل درجة  ا�ستهواه بع�سهم  ولقد 

ح�سني،  طه  اأذكر  هل  اأي�سا.  والإبداعية  النقدية  كتاباته 

يف  وغرام�سي،  فانون  فرانز  اإىل  اأقفز  اأم  مندور؟  وحممد 

مرحلة، ويف مرحلة اأخرى، لوكا�ش وغولدمان، ويف ثالثة 

ومتابعاته  برادة  حممد  قراءات  وباختني؟  بارث  رولن 

متعددة  الأدبية  والنقدية  الثقافية  والدرا�سات  لالإبداع 

ومتنوعة. وميكنني انتقاء من بني العديد من »اأ�ساتذته« 

وكتاباته  حياته  يف  اأث��را  وتركوا  معهم،  تفاعل  الذين 

�سخ�سيتني اثنتني: لو�سيان غولدمان، وميخائيل باختني. 

تطوره  مراحل  من  مرحلة  عنوان  كان  منهما  واحد  وكل 

وفر�ش مكانته يف ال�ساحة الثقافية العربية واملغربية.

    عندما كانت الدرا�سات الأدبية العربية يف اخلم�سينيات 

مركزة  لالأدب،  الجتماعي  بالتحليل  مهتمة  وال�ستينيات 

اإىل  ب��رادة  حممد  انحاز  الأدب،  يف  املجتمع  اأث��ر  على 

نوعية  تطوير  بهدف  غولدمان  قدمه  ال��ذي  الجتهاد 

العالقة بني الفكر واملجتمع، من خالل لي�ش ر�سد الواقع 

تنظم  التي  العامل  روؤية  ا�ستك�ساف  عرب  ولكن  الن�ش،  يف 

العالقة بينهما. ومع بروز البنيوية وما بعدها يف بدايات 

الثمانينيات ونهايتها يف الوطن العربي، اختار النطالق 

من باختني لر�سد العالقة بني الأ�سكال، والتاريخ. فكان 

بذلك منبها اإىل خ�سو�سية رجلني �ساهما م�ساهمة كربى 

يف جتديد الفكر والأدب. ورغم كل ما ميكن اأن يقال عن 

الدرا�سة  تعرفه  الذي  التطور  مع  الرجلني  هذين  جتاوز 

الأدبية اليوم، ل ميكن اإل تاأكيد اأن اإمكان التفاعل معهما 

الن�سو�ش  طبع  اإعادة  على  العمل  ولعل  م�ستمرا،  �سيظل 

مل  اأخ��رى  اأعمال  وترجمة  منهما،  واح��د  كل  األفها  التي 

اإىل  روؤيتنا  بتجديد  كفيل  العربية  اإىل  طريقها  تعرف 

الإيجابي  التفاعل  حتقيق  على  قادرين  وجعلنا  الأدب، 

الثقايف بكل ما يف الكلمة من معنى.
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املا�سي،  القرن  �سبعينيات  منذ  ب��رادة،  حممد  يحتل 

 
ٌ
موقعًا اأ�سا�سيًا يف حركة حتديث الثقافة العربية، �سواء

والثقافة  الفكر  يف  اأو  الإبداعية  الكتابة  �سعيد  على 

والنقد. فا�سمه كان، وما زال، يرتدد بني كوكبة من 

الأ�سماء املغاربية وامل�رضقية التي �سعت اإىل النتقال 

بالثقافة والفكر والنقد، يف العامل العربي، من التقليد 

اإىل  التكرار  اأوهنها  التي  اجلاهزة  العتيقة  والأفكار 

ع�سف  اإىل  جديدتني  بعينني  ينظر  خمتلف  فكر 

بع�ساه  ���رضب  ال��ذي  وال���روؤى  والأف��ك��ار  التحولت 

ال�سحرية العامل من حولنا. كما �سعى برادة يف الوقت 

الي�ساري،  التنويري،  املثقف  بدور  القيام  اإىل  نف�سه 

العروبي، املنخرط يف احلياة ال�سيا�سية والجتماعية 

الكتابة  �سعيد  على   
ٌ
�سواء العربي،  للعامل  والفكرية 

العمل  اأو  اخل�سو�سية(  �سديد   
ٌّ
ف��ردي فعٌل  هي  )التي 

قيم  تر�سيخ  اإىل  ي�سعى  ال��ذي  والنقابي  اجلماعي 

ظلَّ  عربي  عامٍل  يف  والدميقراطية  واحلداثة  التنوير 

يرزح، حتى هذه اللحظة، حتت وطاأة ا�ستبداد ال�سلطة 

غري  حتالفًا  بينهما  اأقاما  اللذين  ة 
ّ
الديني ة 

َّ
والظالمي

والن�سال  اجلذرية،  التحديث  حركات  خلنق  مقد�ش 

والثقايف.  الفكري  والتنوير  الجتماعي،  الدميقراطي 

ول �سكَّ اأن الروائي والناقد واملرتجم املغربي الكبري، 

واملنا�سل النقابي يف احتاد كتاب املغرب على مدار 

�سنوات طويلة، كان يدرك قوة هذا احللف الذي يجمع 

حتول  اأي  لإف�سال  الدينية  معار�ستها  اإىل  ال�سلطة 

�سيا�سي – اجتماعي – ثقايف يف املجتمعات العربية. 

مهمة  ب�سعوبة  العميق  الوعي  هذا  من  انطالقًا  وهو 

املثقف التنويري، انخرط يف العمل العام ونا�سل من 

الف�ساء  يف  املغرب  كتاب  احتاد  مكانة  تر�سيخ  اأجل 

كتاب  احتادات  من  واحداً  الحتاد  هذا  وجعل  العام، 

عربية قليلة تتمتع با�ستقالليتها عن ال�سلطة وحملها 

ر�سالة ثقافية اجتماعية دميوقراطية. لرمبا يكون هذا 

برادة  التي جعلت  الفعلية  الأ�سباب  من  ال�سبب واحداً 

يحجم ل�سنوات طويلة عن ن�رض الكتب النقدية، مكتفيًا 

بن�رض ب�سعة اأعمال اإبداعية اأو ترجمات لكتب اأ�سا�سية 

ال�رضوري، �سمن حركة  راأى من  والنظرية  النقد  يف 

حتديث الكتابة النقدية العربية، اأن يطلع عليها النقاد 

والباحثون والأكادمييون والقراء العرب. 

يف  حياته  م��ن  مهمًا  �سطراً  ب���رادة  اأم�سى  هكذا    

فيه  راأى  ال��ذي  اجلامعي  والتدري�ش  العام  العمل 

من�سًة متقدمة يتحاور فيها مع طلبته حول الأفكار 

العامل  نقل  على  قادرة  اأنها  يعتقد  التي  والن�سو�ش 

والتقدم،  التنوير  حلم  اإىل  التخلف  وهدة  من  العربي 

اإىل زمن الدميقراطية املاأمول.  ومن �سلطة ال�ستبداد 

جتربة  اإىل  النظر  ي�سعب  اخللفية،  هذه  فهم  ودون 

من  بجيله  مقارنًة  فهو،  النقدية،  اأو  الإبداعية  برادة 

الأعمال،  القليل من  اأجنز  العرب،  النقاد  اأو  الروائيني 

قلياًل  اأذكر، وعدداً  فكتب جمموعة ق�س�سية، على ما 

اإ�سافًة  النقدية،  الكتب  من  اأقلَّ  وعدداً  الروايات،  من 

الثقافية  مل�سريته  املتابع  لكن  ترجمات.  ب�سع  اإىل 

وح�سوره العربي البارز يف املوؤترات ويف املجالت 

من  واح��ٌد  اأن��ه  �سيجُد  العربية  الثقافية  وال�سحافة 

احل�سور  بهذا  تيزوا  الذين  العرب  املثقفني  من  قلة 
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 فخري �ضالح*

مثال املثقف العمومي 

النبيل

كاتب وناقد من الأردن  *



النقا�ش  على  والقدرة  الثقافية  ة 
َّ
والأملعي واحلما�سة 

من اأجل تر�سيخ قيم �سيا�سية واجتماعية نبيلة وفكر 

وعقود  عقود  م��دار  على  العربية  احلياة  يف  متقدم 

الذي تعرفت  الزمن. فلم تفرت همته، وظلَّ برادة،  من 

عليه منذ ثمانينيات القرن املا�سي، هو هو مل تتبدَّل 

والنقد  الفكر  يف  اجلديد  تعلُّم  يف  رغبته  اأو  حما�سته 

مل  ممن  الآخرين  تعريف  ويف  العامل،  يف  والثقافة 

يف  اجلديد  ذلك  على  بالطالع  ظروفهم  لهم  ت�سمح 

للمثقف  مثاٌل  املعنى،  بهذا  اإن��ه،  الأ�سلية.  لغاته 

العمومي الذي ي�سطلع بدور بارز يف احلياة العامة، 

ويحمل ر�سالة تنويرية، ويقول احلقيقة لل�سلطة دون 

يف  �سعيد  اإدوارد  ح�سب  للعواقب،  ب 
ُّ
حت�س اأو  خوف 

حديثه عن دور املثقف.

  يقدم حممد برادة منوذجًا للكاتب العربي الذي يطرح 

اأ�سكال  من  �سكلني  خالل  من  جمتمعه  على  الأ�سئلة 

 
ُ

�ش �َسخِّ
ُ
الكتابة: الرواية والنقد. فهو من خالل الرواية ي

ال�سخ�سية  جتربته  م�ستعماًل  واملجتمع  الفرد  حالة 

واأحداث طفولته و�سباه، كما يبني عاملًا روائيًا من 

واأحداث متخيلة ليطرح على نف�سه وعلى  �سخ�سيات 

اأ�سئلة اخلروج من الأزمة اخلانقة التي عا�سها  قرائه 

بعد  ما  اأ�سئلة  ومواجهته  املغرب  ا�ستقالل  بعد  جيله 

وثقافية  و�سيا�سية  اجتماعية  بيئة  يف  ال�ستقالل 

الدائر حول �سكل  حمتدمة بال�رضاع واحلوار واجلدل 

والأحزاب،  وال�سلطة  واملواطن،  ال�سلطة  بني  العالقة 

يعيد  فاإنه  النقد  يف  اأما  املدين.  واملجتمع  وال�سلطة 

املغربي  باملجتمع  اخلا�سة  الأ�سئلة  تلك  �سياغة 

املجتمعات  على  لتطرح  �ساحلة  جتعلها  ب�سورة 

ت�سخي�ش  حماولة  خالل  من  وذلك  الأخرى،  العربية 

والق�س�سية  الروائية  الن�سو�ش  يف  الأزم��ة  خطاب 

العربية  الثقافة  العربية. وهو بهذا املعنى يج�سد يف 

الراهنة مثال الكاتب املن�سغل، على م�ستويات عديدة، 

على   
ٌ
�سواء العربيني،  والثقافة  املجتمع  بق�سايا 

العربي  ال�سعيد  على  اأو  الداخلي  املغربي  ال�سعيد 

القومي.

  ا�ستناداً اإىل هذه الروؤية التي يتبناها والر�سالة التي 

يرغب يف تاأديتها، اهتم برادة بالن�ش الروائي العربي 

اجلديد، فكتب عن كوكبة وا�سعة من الروائيني العرب، 

وال�سبعينيات،  ال�ستينيات  جيلي  اإىل  ينتمون  ممن 

اجليلني  هذين  بعد  طلعت  التي  التالية  والأج��ي��ال 

املوؤثرين يف الكتابة الروائية العربية، منحازاً دائمًا 

ة 
َّ
اإىل اجلديد واملختلف واجلريء يف هذه الكتابة. ثم

متابعته  برادة يف  ت�سبه  العرب  النقاد  قليلة من  قلة 

لالأجيال املتتالية من الروائيني العرب، الذين ينتمون 

اأقطار ووجهات جغرافية عربية خمتلفة، وكذلك  اإىل 

ولهذا  متباينة.  �رضدية  وخ��ربات  وروؤى  اأمزجة  اإىل 

درا�ساته  بع�ش  فيها  جمع  التي  النقدية  كتبه  فاإن 

بالأ�سماء،  حتت�سد  العربية  ال��رواي��ة  عن  ومقالته 

لهم حظ  اأجنزها روائيون وروائيات  التي  والروايات 

يف  طليعي  فناقد  منها.  لهم  حظَّ  ل  اأو  ال�سهرة،  من 

 ب�سهرة الكاتب من عدمها، 
َّ
حجم برادة مل يكن ليهتم

 على التب�سري باجلديد واملتميز وما 
َّ
لأن تركيزه ان�سب

حِدث 
ُ
يحمل ر�سالة ثقافية - اجتماعية متقدمة، وما ي

 واإ�سافة اإىل الن�ش 
ً
انتهاكًا على �سعيد ال�سكل واإثراء

اأ�سئلة  الرواية،  »اأ�سئلة  كتابه  يف  العربي.  الروائي 

العالقة  يناق�ش  املثال،  �سبيل  على   ،)1996( النقد« 

بني تطور الرواية العربية وتطور الفكر النقدي العربي 

املعا�رض. وميكن عدُّ هذا الكتاب خال�سة تفكري برادة 

درا�ساته  مبعظم  ها 
َّ

خ�س التي  العربية  الرواية  حول 

مفهوم  حتليل  على  يركز  حيث  النقدية،  وق��راءات��ه 

تطورها،  واآف��اق  العربية  الرواية  يف  اللغوي  التعدد 

كما يكتب عن روايات »اخلبز احلايف« ملحمد �سكري، 

و«ترابها  حيدر،  حليدر  البحر«  لأع�ساب  و«وليمة 

ال�سغري«  غاندي  و«رحلة  اخل��راط،  لإدوار  زعفران« 

ل�سحر خليفة، فيما  ال�ساحة«  لإليا�ش خوري، و«باب 

الروائي«  ال�رضد  يف  »ال��ذات  التايل  كتابه  يف  يكتب 

القارئ  معطيًا  جديدة،  رواي��ة  اأربعني  عن   )2009(

ت�سوراً نقديًا بانوراميًا عن اأفق تطور الرواية العربية 

خالل ما يزيد على ثالثني عامًا.

  لكن برادة، اإ�سافًة اإىل اهتمامه بنقد الرواية العربية 

من  قلة  بني  من  واح��داً  يعد  لها،  النظري  والتاأ�سيل 

ي�ستجد  ما  على  القارئ  طلعون 
ُ
ي الذين  العرب  النقاد 

عرب   
ٌ
���س��واء ال��ع��امل،  يف  النقدية  الدرا�سات  حقل  يف 

الرتجمة اأو من خالل تلخي�ش الأفكار النقدية اجلديدة 

وعر�سها. وقد ن�رض الكثري من الرتجمات يف املجالت 

نزوى العدد 102 ابريل 2020

78

قلة  من النقاد 

تابعو االأجيال 

املتتالية من 

الروائيني 

العرب



حممد برادة .. حممد برادة 

املتخ�س�سة، ون�رض على وجه اخل�سو�ش كتاب الناقد 

يف  »الكتابة  بارت  رولن  ال�سهري  الفرن�سي  البنيوي 

درجة ال�سفر« الذي اأثار الكثري من النقا�ش يف حقل 

 يف املفاهيم التي كانت �سائدة قبل 
َّ

نظرية الأدب وغري

كتابة هذا الكتاب. كما ترجم كتاب الفيل�سوف والناقد 

وهو  الروائي«،  »اخلطاب  باختني  ميخائيل  الرو�سي 

الرواية  نظرية  يف  ثورة  اأحدثت  التي  الكتب  بني  من 

باأ�سالفها  الرواية احلديثة  ومفهومها وقامت بو�سل 

من الكتابات ال�رضدية يف العامل القدمي.

  باملعنى ال�سابق يقوم برادة بفتح اآفاق النقد العربي 

النقدي  الفكر  يف  اجلديدة  التيارات  على  املعا�رض 

املعا�رض يف العامل. وهو يرى يف كتاب »حممد برادة 

يف رحاب الكلمات« )حوار مطول اأجراه معه عثمان 

املغرب(  الرابطة،  من�سورات  �سداق،  وبو�سعيب  ميلود 

النقدية  بالأفكار  للتعريف  دفعته  التي  الأ�سباب  اأن 

تعمل  جماعاٍت  غياب  يف  تتمثل  املعا�رضة  الغربية 

العربية  الأكادميية  املوؤ�س�سات  يف  الرتجمة  على 

اأخذ  الغياب  هذا  وب�سبب  كذلك.  الثقافية  احلياة  ويف 

هو على عاتقه �رضورة تعريف القراء العرب، وكذلك 

الأجنبية،  باللغات  يقراأون  ل  الذين  والنقاد  الأدباء 

ِجدُّ من اأفكار وت�سورات نظرية حول الأدب. 
َ
على ما ي

النظرية  بني  و�سل  حلقة  ميثل  املعنى  بهذا  وه��و 

الذي  الراهن  العربي  النقدي  والفكر  الغربية  الأدبية 

النقد  يف  النظرية  بالك�سوفات  الإمل��ام  اإىل  ي�سعى 

الك�سوفات  هذه  فح�ش  اإىل  �سعيًا  املعا�رض،  العاملي 

العربية،  الن�سو�ش  قراءة  على  قدرتها  وا�ستك�ساف 

خ�سو�سًا الروائية منها. وقد قام برادة نف�سه بتطبيق 

اإىل  ت�سعى  التي  تلك  وخ�سو�سًا  بالنظرية،  معرفته 

والهتمام  الأدب���ي،  الن�ش  يف  العامل  روؤي��ة  ق��راءة 

والثقافية  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سيا�سية  باحلمولة 

اإنه  عربية.  رواي��ات  من  ق��راأه  ما  على  للن�سو�ش، 

مثال املتابع احل�سيف، والنتقائي يف الوقت نف�سه، 

الفرانكوفوين  خ�سو�سًا  العامل،  يف  النقدي  للمنجز 

منه، ليقدمه وي�رضحه ويو�سحه للقارئ العربي، بلغة 

مبينة واأ�سلوب ر�سيق، وروح �سجالية ل تنظر اإىل تلك 

التقدي�ش، فال يجوز  النقدية بعني  الن�سو�ش والروؤى 

العك�ش من ذلك  اإنه على  اأو نقدها. بل  اخلروج عنها 

اأحيان كثرية  النقدي، ويدعو يف  عمل فيها مب�سعه 
ُ
ي

املثقف  �سمة  بالطبع  الب�رض عنها. وهذه  اإ�ساحة  اإىل 

ال�سجايّل النقدي، والناقد الأدبي الذي ل ير�سى باأخذ 

الأ�سياء على عواهنها والرتداد الببغاوي لكل ما كتبه 

عن  برادة  مييز  ما  وهو  غربيون.  وفال�سفة  منظرون 

الذين جندهم  العرب  والأكادمييني  النقاد  العديد من 

يتعبدون  اأنهم  اأو  لها،  التي يتحزبون  النظرية  اأ�رضى 

يف حمرابها، اأو ينقلون عن اأ�سحابها نقاًل ببغاويًا ل 

اإىل معرفتنا بالنظرية وتطبيقاتها، وقدرتها  ي�سيف 

وما  الأدبية،  الن�سو�ش  عليه  تنطوي  ما  ك�سف  على 

تكتنزه من حمولت اأيديولوجية اأو تطويرات �سكلية.

ربع  على  يزيد  ما  منذ  وجدتني  ال�سابقة  لالأ�سباب    

والنظرية  للنقد  ب��رادة  حممد  روؤي��ة  اإىل  اأق��رب  ق��رن 

الغربيني، فال قدا�سة ول تكري�ش، ول ميَل اإىل التعبد 

اأن  �سك  ول  النظرية.  تلك  اأو  النقد  لذلك  ال�سنمي 

احتكاكي بربادة، ونقاد عرب قلة يعدون على اأ�سابع 

انبهار فيه  ل  نقديًا حراً  الواحدة، ميتلكون فكراً  اليد 

الغربية  ال�سفة  من  الآتية  املعرفة  ا�ستالب جتاه  ول 

ما  اأترجم  اأو  كتبت  ما  اأكتب  جعلني  ما  هو  للعامل، 

اأو  ب��رادة،  ترجمها  التي  الكتب  كانت  لقد  ترجمت. 

ثمانينيات  يف  له،  قراأتها  التي  والدرا�سات  املقالت 

لأ�سق  ب��ه  ا�سرت�سدت  م��ا  ب��ني  م��ن  املا�سي،  ال��ق��رن 

طريقي النقدي يف التعامل مع الن�سو�ش، واجلدل مع 

النظريات والروؤى النقدية التي �سعيت للتعرف عليها 

 يف لغتها الإجنليزية، اأو مرتجمًة اإىل الإجنليزية 
ٌ
�سواء

اأو العربية. ولقد كان لربادة الف�سل يف تعريفي بفكر 

باختني حول اخلطاب الروائي، وكذلك املراحل الأوىل 

من نقد رولن بارت يف كتابه »درجة ال�سفر للكتابة«. 

ف�سكراً ملحمد برادة الذي �سعى، على مدار عمره املديد 

الرواية  اإىل فتح عيوننا على اجلديد يف  اإن �ساء اهلل، 

العربية، ويف النظرية والنقد، وكان على الدوام مثال 

نبيل  كمثقف  بدوره  ي�سطلع  الذي  العمومي  املثقف 

يتخذ مواقف متقدمة من ق�سايا ال�سيا�سة واملجتمع، 

وينادي باحلرية والدميقراطية والعدالة الجتماعية، 

اإنه  اليومي.  و�سلوكه  مواقفه  يف  كما  كتاباته،  يف 

مثال لالإن�سان واملثقف املحرتم.  
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ُيطلُع القارئ 

على ما 

ي�ستجد 

يف حقل 

الدرا�ضات 

النقدية



ي�سغُل حممد برادة مكانة خا�سة داخل احلقل الثقايف 

املغربي، وذلك بالنظر مل�ساره املوؤثر املو�سوم مبحطات 

اأو  الرائدة،  الثقافية  املمار�سة  م�ستوى  على  اإن  عّدة، 

على م�ستوى البحث النقدي التحديثي اأو على م�ستوى 

يف  حمطات،  هي  الرفيع.  والرتجمي  الإبداعي  الأداء 

احلقيقة، جّد متداخلة ول ميكن الف�سل بينها. فاملتتبع 

اآن  يف  ال�ستغال،  على  قدرته  مدى  يعلم  برادة  مل�سار 

واحد، على عّدة ق�سايا متنوعة وبراديغمات خمتلفة، 

ما  والإب�ستيمية،  املعرفية  احلدود  اإكراهات  متجاوزاً 

العتبار،  هذا  وعلى  ودوليا.  وطنيا  التاألق  من  مكنه 

فاإننا نعتقد اأنه من ال�سعوبة مبكان الإحاطة بتجربته 

هذا  م�ستوى  على  حتى  اأو  املقالة  هذه  يف  الطويلة 

ال�سوء  من  ب�سي�ش  بت�سليط  هنا  �سنكتفي  لذا  امللف. 

على الدور الذي لعبه من اأجل اإر�ساء موقع قدم للثقافة 

املغربية على ال�سعيد الدويل، وما قدمه من مبادرات 

يرتقي  باملثقف كي  املنوطة  املهام  اإبراز  اإىل  هادفة 

مب�سوؤوليته اإىل اآفاق الكونية. ويف �سوء هذه املقاربة، 

اإجناز حممد  اأن نت�ساءل: ما مدى قيمة  �سيكوُن علينا 

برادة؟

مع  الثقايف،  م�ساره  لبداية  الأوىل  ال�سنوات  منذ    

على  املراهنة  ب��رادة  حممد  اختار  ال�ستينيات،  اأوائ��ل 

اللتزام  قيم  على  يرتكز  مغربي  ثقايف  م�رضوع  بناء 

وراء  املتح�سنني  الوقت  ذات  يف  متحديا  واحلداثة، 

ان 
ّ
اأ�سوار الكال�سيكية )التقليدانية( ومن كان ينعتهم اإب

احلرا�سة«. فال غرابة  ب� »كالب  نيزان  بول  الفرتة  تلك 

كتاب  مع  حميمية  �سداقة  بعالقات  ينفرد  جنده  اأن 

اأمثال  من  �سني 
ّ
مهم �سئنا  اإن  اأو  ما  حّد  اإىل  منبوذين 

لقد  اخل��وري.  وادري�ش  زف��زاف  وحممد  �سكري  حممد 

احلداثة  اإىل هوؤلء بو�سفهم حاملي م�سعل   
ُ
ُينَظر كان 

يكن  مل  اإن  املغربي،  الثقايف  امل�سهد  داخ��ل  القادمة 

هوؤلء  مع  العالقة  اأن  التو�سيح  ينبغي  لذا  العربي. 

املبدعني مل تكن مبنية على نوع من الو�سائج العاطفية 

العابرة، بل كانت تندرج يف اإطار ت�سور لعمل ثقايف 

كل  احلائط   عر�ش 
ُ

اإبداعية ت�رضب �ش ملمار�سات 
ّ
يوؤ�س

اأ�سكال بروتوكولت الأخالق الّزائفة، و�سوابط الكتابة 

�ست يف 
ّ
تكر التي  ال�سائدة  باملعايري  املرهونة  الأدبية 

مت�سرّتة  ال�سبعينات  حدود  اإىل  ت 
ّ
وا�ستمر اخلم�سينات، 

وراء الدفاع عن �سعارات الهوية، ومبادئ اخل�سو�سية 

اأنه  يعي  ب��رادة  حممد  كان  لقد  واحل�سارية.  الدينية 

ميكن  ل  الزائفة  املمار�سات  ه��ذه  مع  قطيعة  ب��دون 

اأن  ين�سده، ول  الذي  التطور  اأن يحقق  املغربي  لالأدب 

الكفيلة  الآليات  بلورة  من  املغربي  املثقف  يتمكن 

اآفاق  لريتاد  امليت  جلده  من  ين�سلخ  املجتمع  بجعل 

الفعل،  حدود  اإىل  الت�سور  بهذا  يدفع  ولكي  العاملية. 

احلامل  النا�سئ،  الأدب  بهذا  للتعريف  جهوده  �ش 
ّ
كر

اإعداد  خالل  من  وذلك  املن�سودة،  القطيعة  لطموحات 

ملفات عن اجتاهاته الأوىل يف جمالت عربية ودولية. 

اأن يعطي لهذا الأدب موقع قدم  اأنه كان يريد  كما لو 

خارج احلدود حتى يحقق له العرتاف الذي يزيد من 

اأزمة امل�سدودين اإىل التقليد.

اإجن��ازات،  من  اإليه  اأّدى  وما  املوقف،  هذا  وبف�سل    

بحيث  الظهور.  يف  النتائج  تتاأخر  مل  ودوليا،  عربيا 

وبداية  ال�سبعينيات  نهاية  مع  ملحوظ  اهتمام  برز 

مت  ما  �سمن  �ش 
ّ
تكر املغربي،  ب��الأدب  الثمانينيات 
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حممد برادة .. حممد برادة 

تنظيمه من منتديات وملتقيات واأعداد هامة ملجالت 

كتاب  احتاد  خالل  من  به  يقوم  كان  ما  دّعمت  عّدة 

املغرب الذي كان ي�رضف عليه، وجملة اآفاق التي كان 

التي  الزمنية  امل�سافة  العتبار  بعني  واأخ��ذا  يديرها. 

اأجمل  اإنها  القول  فبالإمكان  الفرتة،  تلك  عن  تف�سلنا 

فرتات نه�سة الأدب املغربي احلديث، ومع ذلك فاإن ما 

ينبغي الت�سديد عليه هو اأن حممد برادة مل يرتكن اإىل 

لبي. 
ّ
اأو التمو�سع يف مواقع الظّل والتاأمل ال�س ال�سكون 

 راأيه خالل الن�سف 
ّ
ولعّل ما يوؤكد ذلك، اأنه ما اأن ا�ستقر

تراجع  مظاهر  هناك  اأن  على  الثمانينيات  من  الثاين 

اإىل  وتفكك داخل امل�سهد الثقايف املغربي، حتى بادر 

اآخر  نف�سا  تعطي  جديدة  ثقافية  انتفا�سة  اإىل  الدعوة 

الأدجلة، وينزع  للثقافة املغربية يخرجها من هيمنة 

والدوك�سا  والدين  ال�سيا�سة  الطابوهات:  ثقل  عنها 

)بارت(.

لتزعزع  ج��اءت  كونها  يف  الدعوة  ه��ذه  ق��وة  تكمن    

ى بثقافتي الي�سار واليمني 
ّ
بع�ش قناعات ما كان ي�سم

يف املغرب. ذلك اأنه كان �سديد العتقاد اأن الدغمائية 

بذلك  ا�ستطاع  ولقد  الآخر.  اأحد دون  لي�ست حكرا على 

كانت  التي  النمطية  الت�سورات  من  كثريا  يك�رض  اأن 

يف  دورها   
ُ

وتقّل�ش املغربية،  الثقافة  دينامية  تعيق 

هذا  ومن  التطور.  نحو  م�سريته  يف  املجتمع  مواكبة 

يكن  مل  احلقيقي  املثقف  باأن  الإق��رار  ميكن  املنظور 

يف نظره هو الذي ل يكتفي بالنتماء اإىل تيار تقدمي 

لالعتقاد باأنه قادر على امل�ساهمة يف معركة التغيري. 

�سك  ل  مما  هو،  ال�سيا�سي  اأو  الإيديولوجي  فاللتزام 

فيه، اأمر اأ�سا�ش، لكن ما هو اأهم هو اأن ميار�ش املثقف 

يف اإطاره حريته التامة، التي ت�سمح بف�سح الزيف اأنى 

وجد، حتى ولو داخل بيت نف�ش القبيلة. كما اأن الواجب 

اإىل  اجلمالية  بالأ�سكال  الرتقاء  هو  للمثقف  الأ�سمى 

يكمن  احلال  بطبيعة  وهنا  متوقعة.  غري  انتظار  اآفاق 

اأ�سمى عنوان اللتزام ورمزيته. لذا لن نبالغ اإذا اعتربنا 

ب�سكل متميز  برادة ينفرد  اأن هذا املوقف جعل حممد 

تبنوا  الذين  ودوليا،  عربيا  املثقفني،  من  كثري  عن 

مفهوم اللتزام ودافعوا عنه. وذلك لأن اأغلبهم ح�رضوا 

قراءتهم لاللتزام يف املفهوم ال�سارتري ال�سيق اأو يف 

مفهوم الأتباع الأوائل للمارك�سية. فعلى عك�ش هوؤلء، 

اإىل ما  ا�ستنادا  املفهوم  تو�سيع  اإىل  برادة  بادر حممد 

جاءت به طروحات األتو�سري وفوكو وباختني واأمربطو 

اإيكو حول خ�سو�سية العمل الأدبي وعالقاته بالتاريخ 

غري  من  نعتقد،  يجعلنا  ما  وهذا  والثقافة.  واملجتمع 

وهّداما  اخلا�سة،  بطريقته  مفككا  كان  اأنه  مبالغة، 

�سمات  منجزه  على  اأ�سفى  وم��ا  اخلا�ش.  مبنظوره 

الفرادة والتميز، هو اأنه حر�ش دائما على ربط عملية 

التفكيك والهدم بعملية البناء. و�سريا على هذا املنوال، 

مل يكن يخ�سى اأبدا الذين حاولوا عرقلة عمله، وحماربة 

اأدائه. فهو مل يحد قط عن م�سار الفكر الذي ر�سمه، بل 

التعبري عنه جماليا. وقد  اأ�سعب يف  اإنه اختار طريقا 

ت�سّنى له ذلك من خالل توجهه نحو كتابة الرواية بعد 

اأن كان قد هياأ لها منذ �سنوات م�ست عرب ولوج عامل 

الرواية جند، فعال، لديه جت�سيد  ة الق�سرية. ففي 
ّ

الق�س

�رضيح اأو جنده م�سمرا للكثري من مواقفه الفكرية حول 

الذاكرة،  وم��دارات  ال�سلطة،  وتلوينات  ال�سيا�سة،  مكر 

الأدبي  النقد  اأن ممار�سة  الهروب والتكرار. كما  ولعبة 

خ�سو�سية  لإبراز  خ�سبا  جمال  له  بالن�سبة  مثلت  قد 

اإطار م�رضوع  الثقافة املغربية التي يتغيا بناءها يف 

الطريق  لتعبيد  اقا 
ّ
�سب كان  التي  الإب�ستيمية  القطيعة 

نحوها. والدليل على ذلك عالمات التجديد التي ميكن 

اأن نقف عندها يف خمتلف مقارباته لالأدب املغربي. 

لالجتاه  تبّنيه  اأبرزها  من  جند  املثال  �سبيل  فعلى 

ال�سو�سيولوجي الغولدماين، يف وقت كان النقد املغربي 

والعربي على العموم، حبي�ش مفهوم الكاتب وبيئته اأو 

 بهّزات 
ّ
الواقع العربي مير الكاتب وحياته. بينما كان 

متعددة تقت�سي من املثقف اأن يوظف اأجهزة حتليلية 

ي�ست�سف  حتى  م�سبباتها  اأعماق  اإىل  للنفاذ  مغايرة 

مدى قدرة الأدب على التفاعل معها. وقد �سكلت بع�ش 

مهما  مفتاحا  برادة  وظفها  التي  الإجرائية  املفاهيم 

عن  بعيدا  الأدبي  العمل  دينامية  من  القارئ  لتقريب 

كل الإ�سقاطات التي ارتهنت لها القراءات ال�سابقة التي 

كانت تعتمد اأ�سا�سا م�سطلحات »املراآة« و«النعكا�ش« 

فقدت  اأن  فتئت  م��ا  م�سطلحات  ال����ذات«.  و«ب���وح 

دافع  الذي  الت�سور  مع  مقابلتها  مبجرد  م�رضوعيتها 

التقليديانية  النظريات  قالع  بداأت  وهكذا  برادة.  عنه 

من  منا�رضيها  من  البع�ش  اأب��داه  ما  رغ��م  تت�ساقط 

ا�ستماتة وردود فعل �سلبية. 

  اإن اكت�ساف برادة للو�سيان غولدمان مل يدفع به اإىل 
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املنهجية،  بتوجهاته  الكتفاء  اأو  الفتتان  من  نوع 

اإغنائها وتطويرها، ما دفعه  اأبدى رغبة قوية يف  بل 

اإىل النفتاح على بيري بورديو من جهة، وباختني من 

جهة اأخرى. ذلك اأنه، من منظوره، تبقى مقاربة العمل 

الأدبي ناق�سة اإذا ما ح�رضناها فقط يف ر�سد عالئقه 

اإذ  فيه.  املتحكمة  الإيديولوجية  والتيارات  باملجتمع 

فهم  اأجل  من  لأخرى  بنية  من  النتقال  حاولنا  كلما 

الأمر،  حقيقة  يف  فاإننا،  بها،  العمل  ارتباط  تف�سري  اأو 

وتفاديا  فني.  كبناء  وخ�سو�سيته  كنهه  عن  نبتعد 

اأن هذه اخل�سو�سية ميكن  برادة  ارتاأى  الق�سور،  لهذا 

اإدراكها ب�سورة اأقرب اإذا ما حاولنا اأن نوظف مفهوم 

الالوعي الثقايف، يف تناغم مع مفاهيم اأخرى �سديدة 

اللغوي  للتعدد  كف�ساء  الن�ش  بدينامية  الت�سال 

�سيميائية  اأبعاد  وتداخل  الأ�سوات  وتعدد  والتهجني 

لها �سلة بالرتاث ال�سعبي واأ�سكال الفرجة والكرنفال. 

برادة  النقدي ملحمد  امل�سار  التوجه يف  �سكل هذا  لقد 

دفع  لأنه  العربي،  النقدي  احلقل  داخل  لفتا  منعطفا 

عن  معزولة  فوقية  كبنية  ل  الأدب  مع  التعامل  اإىل 

البنية الجتماعية التحتية، واإمنا كمنجز تتفاعل فيه 

باملجتمع  ال�سلة  �سديدة  للعامل  وروؤيات  تيارات  عّدة 

ترجمة  اإل  املنظور،  ه��ذا  من  الكتابة  فما  وفئاته. 

ولغات  اأ�ساليب  �سكل  يف  اجلمعي  الوعي  ينتجه  ملا 

وعلى  ة. 
ّ

اخلا�س بب�سمته  كاتب  كّل  ي�سمها  اجتماعية 

من  ك��ان  ب��رادة  حممد  اإن  القول  ميكن  الأ�سا�ش  ه��ذا 

النتقال  حتقيق  يف  �ساهموا  الذين  النقاد  اأوائ��ل  بني 

اإليه  ينظر  ماّدي  ت�سور  اإىل  لالأدب  مثايل  ت�سور  من 

كمجال تتداخل وتت�سارع يف ثناياه ت�سورات واأحالم 

وطموحات ميكن من خاللها اإدراك التوترات الباطنية 

بال�سلط  عالقتها  يف  املجتمع  ل�رضائج  واملغمورة 

وموؤ�س�سات املجتمع.

النقد  منظور  من  الأدب  مع  ب��رادة  حممد  تعامل  اإن    

املتجدد جعل منه قارئا متفطنا للمنعطفات التي ميكن 

اأن يعرفها تطوره. ويف هذا ال�سدد، ل ميكن اإل اأن نذكر 

اأنه كان من اجلامعيني الأوائل الذين اهتموا بكتابات 

وحتليل  اأدب��ه  ق��راءة  على  �سجع  فقد  حمفوظ.  جنيب 

الأحياء  يف  املعي�ش  الواقع  مع  تعامله  خ�سو�سية 

اأن تدري�سه يف  ال�سعبية. ومن باب التذكري، وللتاريخ، 

ال�سنوات الأوىل بجامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل بفا�ش 

ة لهذا الأديب امل�رضي، مما 
ّ

ز باإعطاء عناية خا�س
ّ
تي

كانوا  الذين  البع�ش  لدى  غريبة  مفارقة  ي�سكُل  كان 

ينظرون اإىل جنيب حمفوظ ككاتب اإثنوغرايف. لكن ما 

ت �سنوات حتى جاء التتويج لهذا الكاتب من اأعلى 
ّ
اإن مر

برادة  اهتمام  اأن  كما  نوبل.  جائزة  وهي  األ  موؤ�س�سة 

املبكر بكتابة حممد �سكري مل يكن اأبدا يف غري مكانه، 

ومل يكن نابعا فقط من العالقة التي كانت تربطه به. 

بينها  من  جوائز،  عّدة  على  �سكري  حل�سول  كان  فقد 

برادة  نظرة  اآخر على  دليال  الفرن�سية،  جائزة غونكور 

قدرة  اجليد من  الأدب  به  يت�سم  اأن  ينبغي  الثاقبة ملا 

على ال�سوؤال وال�ستق�ساء ل�رضاديب املجتمع وما حتفل 

به تثالته من اأ�سكال الكبت والإحباط. اإن هذا النوع 

من الكتابة هو ما حر�ش حممد برادة على التعريف به 

يف املحافل واملنابر الدولية، ويف اأعماله النقدية التي 

العربي.  الروائي  الإنتاج  من  مهما  جانبا  فيها  حاور 

كبري  ح��ّد  اإىل  انفرد  قد  اعتقادنا،  يف  يكون،  هكذا 

بالدفاع عن كتابة الهام�ش وما تتميز به من جمالية 

نقل  فقط على  لي�ش  قدرتها  يدرك مدى  القارئ  جتعل 

بل،  الأمر مبراآة متجولة،  تعّلق  لو  كما  وعك�سه  الواقع 

الداجية،  املناطق  من  القرتاب  على  حثه  على  كذلك، 

والأغوار ال�سحيقة يف الن�ش الأدبي، يف الوقت الذي قد 

نعتقد فيه اأن الكاتب م�سدود اإىل اليومي وتظهراته.

  اإن املتتبع مل�سار حممد برادة ل ميكن اإل اأن يف�سي 

به الأمر اإىل اإدراك مدى ح�سوره النوعي ككاتب وناقد 

املعرفية  احل��دود  اخ��رتاق  اإىل  باأدائه  ارتقى  ومثقف 

م�ساحة  تو�سيع  على  عاكفا  واجلغرافية،  والإبداعية 

التجديد، م�ستمدا زاده من �سجرة الأن�ساب التي ت�سبث 

الفكر  غذت  التي  ال�سجرة  تلك  اإنها  اإليها.  بالنتماء 

الفكر  غ��ذت  كما  للدوغمائية،  الراف�ش  املارك�سي 

الأخالق  وم�سلمات  املركزيات  على  الثائر  التفكيكي 

اإىل  ال��ن��ّزاع  اجل��ديل  والفكر  واملعتقدات،  والهويات 

الك�سف واملقاومة. وهذه اخل�سائ�ش الالفتة يف م�سار 

برادة تدعونا اإىل العتقاد باأنه، اإىل جانب القليل من 

مثقفي العامل العربي، ا�ستطاع اأن يوّطن مكانة له داخل 

العرتاف  بهذا  جدير  بالتايل،  وهو،  الكوين.  امل�سهد 

يغلب  تاريخي  �سياق  يف  اليوم  اإليه  اأحوجنا  ما  الذي 

عليه خطاب الدوغما، وتكري�ش النحطاط.
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انتقل من 

الت�ضور املثايل 

للأدب اإىل 

الت�ضور املثايل



حممد برادة .. حممد برادة 

ل بّد اأن هناك عدة مداخل ميكن الولوج منها للحديث 

عن �سخ�سية الأ�ستاذ حممد برادة.. وهو اأمر طبيعي 

الأكرث  عطاءاته  وتعدد  اإ�سهاماته  اختالف  بحكم 

تنوعا وتاأثريا واقعيا ورمزيا.. فالأ�ستاذ برادة يعترب 

خالل  من  بامتياز  املغربية  الثقافية  النه�سة  رجل 

امل�ساركة الفعالة واحل�سور الدينامي على الأقل يف 

املجالت الأربعة التالية: 

املغربية  اجلامعة  يف  الأدب���ي  ال��در���ش  جم��ال   �1
النا�سئة الذي كان اأحد موؤ�س�سيه يف �ستينيات القرن 

لالأ�ساتذة  العليا  باملدر�سة  التحق  عندما  املا�سي 

تربوية  جتربة  يف  لينخرط  بفا�ش  امل��ه��راز  بظهر 

خالل  من  اليوم  اإىل  بثمارها  ننعم  مازلنا  رائ��دة 

رهن  و�سعتها  التي  املتعاقبة  الأج��ي��ال  توا�سل 

وم�سمونا  �سكال  وتتميز  العمومية..  املدر�سة  اإ�سارة 

بانت�سارها للتيار احلداثي يف تلقني الآداب والفنون 

مع ربطها بوظائفها املجتمعية الأ�سيلة القائمة يف 

املغربية  الهوية  �ساأن  من  الإعالء  اأي  ن�ساأتها  اأ�سل 

اأو للغرب..  والتقلي�ش من م�ساحة ال�ستالب لل�رضق 

واحلث على اأن يحتل فيها الإن�سان مكانه امل�ستحق 

وجودا را�سخا واأفقا مفتوحا.

واأما اللحظة الثانية يف هذا امل�سار اجلامعي فهي ل 

تقل اأهمية عن الأوىل وتعترب ا�ستكمال وتتويجا لها، 

واأق�سد بها فتحه اأوائل الثمانينات مع الأ�ستاذ اأحمد 

بكلية  العليا  الدرا�سات  يف  الرواية  ل�سلك  اليابوري 

يف  الأ�ستاذ  درو���ش  تيزت  وق��د  بالرباط.  الآداب 

الروائي  النقد  اإجنازات  بتقدمي  خا�سة  املا�سرت  هذا 

البنيوية  املدر�سة  يد  على  تبلورت  كما  احلديث 

ت���ودوروف،  جينيت،  )ب���ارث،  فرن�سا  يف  ال�سكلية 

الإجرائية  بالتطبيقات  وال�ستئنا�ش  كري�ستيفا..(، 

عرب  التيار  هذا  رافقت  التي  املنهجية  واملعاجلات 

)توا�سالت(  كمجلتي  املعروفة  ومنابره  من�سوراته 

و)تل كيل(..وقد اأثمر هذا ال�سلك طائفة من الباحثني 

ال�سباب الذين اأّطر اأطروحات بع�سهم الأ�ستاذ نف�سه 

املغربية..  اجلامعة  يف  مرموق  موقع  لهم  و�سار 

يف  اجلامعة  خارج  امتداد  بالأخ�ش  لتاأثريه  وكان 

اأو�ساط النقاد وكتاب املالحق الثقافية..  

باملجال  وثيق  ارتباط  وله  الأدبي  النقد  جمال   �2
الأول وبا�رض فيه حممد برادة م�ساهمته الثمينة منذ 

وقت بعيد م�ستفيدا من ثقافته املخ�رضمة وف�سوله 

اأنواع املناهج  اأتاح له النفتاح على  املعريف الذي 

يف  امللمو�سة  نتائجه  وظهرت  املقاربات  واأمن��اط 

واملغرب،  امل�رضق  يف  ي�سدر  ملا  النقدية  متابعاته 

ويف كتبه املتعددة ال�سادرة هنا وهناك والتي نال 

جميعها  لها  وكان  للكتاب  املغرب  جائزة  باأحدها 

واملمار�سني  القراء  اأجيال  على  امل�سهود  تاأثريها 

للنقد والتنظري..    

جمال  م��ع  م���وازاة  يف  و���س��ار  الرتجمة،  جم��ال   �3
املعريف  �سندها  وك��ان  بل  ب��رادة  حممد  لدى  النقد 

فنقل  وكثريا  مبكرا  الأ�ستاذ  ترجم  وقد  واملنهجي.. 

املعربين  املغاربة  للكتاب  واإبداعية  فكرية  اأعمال 

اخلطيبي  الكبري  وعبد  احلبابي  كعزيز  بالفرن�سية 

والطاهر بنجلون وعبد اللطيف اللعبي، واأعطى بذلك 
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 ح�ضن بحراوي*

حممد برادة 

وجتربة البحث عن اأفق

ناقد ومرتجم وباحث من املغرب *



اجلهود  تلك  عن  �سورة  واملغربي  العربي  للقارئ 

ل  وطنية  ثقافة  �سياق  يف  تبذل  ظلت  التي  احلثيثة 

غبار عليها ولكن بل�سان ي�سجنها يف اغرتاب لغوي 

بعد  وب��ادر  ي��وم،  ذات  مغادرته  من  لبد  مفرو�ش 

ذلك مدفوعا بهاج�ش الباحث الأكادميي الذي كانه 

برتجمة رائدي النقد الغربي احلديث الفرن�سي رولن 

�سيكون  وطبعا  باختني..  ميخائيل  والرو�سي  بارت 

الكا�سح  تاأثريهما  املرجعيتني  الرتجمتني  لهاتني 

الذي نعرفه عربيا ووطنيا يف اأو�ساط النقاد وطالب 

الأدب.. 

الذي كان فيه من جمددي  الفني  الإبداع  جمال   �4
تراوح  قبله  ظلت  التي  املعا�رضة  ال�رضدية  الكتابة 

حتى  البائدة  ال�رضدية  التقاليد  وجت��اري  املكان 

جاء هو وكوكبة من جمايليه فرفعوا عنها احل�سار 

وفتحوها على عوامل جديدة مل تكن تتوقع اخرتاقها 

اجليل  مع  والجرتار  التقليد  اأقماط  قابعة يف  وهي 

الأ�سبق من رواد البدايات..

الق�س�سية الأوىل  اأنه تاأخر يف ن�رض جمموعته  ومع 

اأحد ينكر  ال�سبعينات فاإن ل  اأواخر  اإىل  )�سلخ اجللد( 

الدور الرائد الذي نه�ش به يف و�سع الق�سة املغربية 

حان  ثم  انتظارها..  طال  التي  احلداثة  �سكة  على 

الوقت امل�تاأخر قليال لكي يقدم جتربته اخل�سيبة يف 

م�سمار الرواية التي د�سنها بروايته املتحفية )لعبة 

الن�سيان.1987( التي كان لها مفعول م�سهود على 

م�سار الرواية املغربية ووا�سلها باملثابرة على ن�رض 

متميزة  وبنكهة  منتظم  باإيقاع  الأخرى  تلو  الرواية 

ا�ستقطبت مزيد القراء واملهتمني بفنه.. 

*  *  *

ولأننا نتوّقع اأن هذه املجالت الأربعة قد األقي عليها 

ال�سوء كفاية من طرف الباحثني فاإن اختيارنا قد 

اجته اإىل تناول جمال اآخر ولي�ش اأخري بلورته جتربة 

وم�ساهم يف  املغرب  كتاب  كرئي�ش لحتاد  الأ�ستاذ 

اجلارف  املّد  تواجه  را�سخة  ثقافية  تقاليد  اإن�ساء 

لأو�ساع مل تكن على الدوام ل�سالح املثقف املغربي 

اإىل  الكاتب  الرتقاء مبمار�سة  اإىل  بالدعوة  واأ�سا�سا 

�سف الن�سال امللتزم..    

حقبة  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  وا�سحا،  ب��دا  ك��ان  وق��د 

داخل  الن�سوج  قاربت  قد  الظروف  باأن  ال�سبعينات، 

احتاد الكتاب لكي ينتقل زمام القيادة اإىل جيل جديد 

يد  من  عمليا  جديدة..اأي  وح�سا�سية  مغايرة  بعقلية 

حزب ال�ستقالل املو�سوف باملحافظ اإىل اأياد بديلة 

تب�رّض ب�سعارات خمتلفة بداأت تار�ش اإغراءاتها على 

ال�سبيبة من الكتاب الذين ل يبدون مقتنعني بجدوى 

اأو اأهمية اأن يوا�سل الكتاب ال�ستقالليون اإدارة دفة 

انتظار  من  بد  ل  كان  ولكن  املغرب..  كتاب  احتاد 

الوقت املنا�سب الذي لن يتاأخر طويال.. 

الذي  امللتزم،  الع�سوي  املثقف  برادة،  حممد  وكان 

�ساهم يف تاأ�سي�ش الحتاد اأوائل ال�ستينات، واعرت�ش 

التي  احلبابي  عزيز  الدكتور  ممار�سات  على  بعنف 

قد  �ساتية«، 
ّ
ب«الالموؤ�س ي�سفونها  الكثريون  كان 

اأطروحته  تهيوؤ  يف  �رضفها  فرن�سا  يف  فرتة  عا�ش 

الناقد  لدى  النقدي(  )التنظري  حول  الثالث  لل�سلك 

يف  موقعه  اإىل  ع��اد  م��ن��دور..ومّل��ا  حممد  امل�رضي 

هذه  وكانت  ال�سبعينات،  اأوا�سط  املغربية،  اجلامعة 

على  الإجهاز  بعد  القمع  �سكرات  من  تعاين  الأخرية 

مكا�سب الطبقة الطالبية بحظر الحتاد الوطني لطلبة 

املغرب وال�ستغناء عن بع�ش الأ�ساتذة امل�ستبه يف 

وعبد  اجلابري  عابد  حممد  اأمثال  للدولة  ولئهم 

�رضيعا  له  اأتيح  اليابوري..  واأحمد  اخلطيبي  الكبري 

بفا�ش  الآداب  كلية  يف  املعهود  موقعه  ي�ستعيد  اأن 

ب�سحبة  احلديث  الأدب��ي  الدر�ش  جتديد  يف  وي�سهم 

وحممد  املنيعي  كح�سن  القدامى  الزمالء  من  زمرة 

كما  الكنوين..  واخلمار  املجاطي  واأحمد  ال�رضغيني 

الذي  حزبه  �سحافة  يف  انخراطه  جتديد  على  عمل 

اإىل  ال�سعبية  للقوات  الوطني  الحت��اد  من  حت��ول 

ال�سعبية وجعل قلمه يف  للقوات  ال�سرتاكي  الحتاد 

اة املحرر التي 
ّ
خدمة اخلط التحريري جلريدته امل�سم

كان يراأ�سها ال�سهيد عمر بنجلون.. متعاونا مع زمرة 

من رفاقه اأمثال اجلابري وال�سطاتي والقر�ساوي..  

ه بنظره اإىل احتاد كتاب املغرب وبادر 
ّ

واأخريا توج

معهم  وان��خ��رط  اأع�سائه  مع  اللقاء  موا�سلة  اإىل 

حول  تقوم  ظلت  التي  املحتدمة  النقا�سات  تلك  يف 

مو�سوعات ال�سيا�سي والثقايف وحول حرية الكاتب 
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انفرد بالدفاع 

عن كتابة 

الهام�س 

وجمالياته



حممد برادة .. حممد برادة 

دينامية  بها  قه 
ّ
تطو التي  اللتزام  وهويته ومطالب 

املجتمع... 

لتقبل  ئني 
ّ
مهي كانوا  الكتاب  من  الكثري  اأن  بد  ول 

بارعا  برادة  بدا حممد  الذي  اجلديد  اخلطاب  نوعية 

يف �سياغته اإىل حد بعيد.. �سواء عرب مقالته امللتهبة 

جريدة  �سفحات  على  اأو  الحتادية  اأقالم  جملة  يف 

والأدبية  الثقافية  التجمعات  اأثناء  يف  اأو  املحرر.. 

التي كان يداوم على غ�سيانها والتدخل يف حلقاتها 

بهياأته الع�رضية و�سعره املن�سدل على طريقة مثقفي 

الأو�ساع  ق�ساوة  ت�ساعده  و�سوف  الفرن�سي..  الي�سار 

جتتازها  كانت  التي  الفاترة  واحلالة  ال�سيا�سية 

اإىل البوؤ�ش املتزايد  اإ�سافة  اإجمال  الثقافة املغربية 

على  الكتاب  احتاد  اأو�ساع  منه  تعاين  ظلت  الذي 

يف  هي  جديدة  ثقافية  بروؤية  التب�سري  يف  الإمعان 

الواقع مزيج م�ستمد من الأدبيات ال�سرتاكية والفكر 

اإطار  يف  ذلك  ..كل  ي�سارية  بنزعة  املبطن  القومي 

من الروح الوطنية والإن�سية املغربية وغري ذلك من 

توابل تلك احلقبة.. 

وينبغي اأن ن�سيف اإىل ذلك كله اأن �سخ�سية الأ�ستاذ 

برادة الإن�سانية وفكره املتفتح �سيلعبان دورا كبريا 

عليه  املراهنة  على  الكتاب  من  وافر  عدد  اإغراء  يف 

ال��دورة  كانت  وقد  املرحلة..  لهذه  منا�سب  كرجل 

بني  غ��الب،  الأ�ستاذ  ولي��ة  من  والأخ���رية  الثالثة 

1973 و1976، قد تزامنت مع جمموعة من احلوادث 
وعربيا  البرتول..(  )اأزمة  دوليا  ال�ساغطة  الظرفية 

اخل�����رضاء..(.. )امل�سرية  ومغربيا  اأكتوبر..(  )ح��رب 

الآخذ  الإديولوجي  ال�رضاع  ذلك  احتدام  ورافقها 

املنت�سبني  الأع�ساء  بني  والحتقان  بل  الربوز  يف 

ي�سار  احتاديون،  ا�ستقالليون،  )ميينيون،  لالحتاد 

ثقايف نا�سئ..اإلخ(.. والتبلور التدريجي لفكرة كانت 

من  النتهاء  الحت��اد  اإع��الن  هي  لالنبثاق  مهياأة 

بو�سفه  يلجها  جديدة  مرحلة  يف  واخلو�ش  مرحلة 

»منظمة جماهريية م�ستقلة ودميقراطية«.        

ويف يوم م�سهود من اأواخر �سهر ماي 1976 انعقد 

باأكدال بالرباط املوؤتر اخلام�ش الذي �سيكون احلّد 

الفا�سل بني تاريخني عا�سهما الحتاد منذ تاأ�سي�سه 

املقام  يف  املوؤتر  هذا  و�سيتميز  ال�ستينات..  اأوائل 

الأول باأنه �سيكون اآخر م�سمار يدق يف نع�ش طائفة 

وقرروا  ر�سدهم  اإىل  عادوا   الذين  الر�سميني  الكتاب 

واأطماعهم  دواوينهم  اإىل  رجعة  بغري  الن�رضاف 

ل ان�سحاب الطاقم 
ّ
ال�سغرية، بل اأكرث من ذلك �سي�سج

املكتب  ع�سوية  على  ال��ت��ب��اري  م��ن  ال�ستقاليل 

املركزي مبن فيهم املرحومان عبد اجلبار ال�سحيمي 

برادة..  من  مقربني  كانا  اللذان  امل�ساري  والعربي 

مكتبه  تقوية  على  اجلديد  الزعيم  �سيعمل  وهكذا 

�سي�سبحان  منهما  اثنان  احتاديني  كتاب  بثالثة 

روؤ�ساء لالحتاد فيما بعد، هما اأحمد اليابوري وحممد 

ال�سطاتي..  اأحمد  القدمي  زميله  عن  ف�سال  الأ�سعري، 

غابوا  الذين  امل�ستقلني  ممثلي  با�ستعادة  و�سيقوم 

يف املكتبني املنبثقني عن املوؤتر الثالث )1970(  

ربيع  مبارك  الروائي  �سخ�ش  يف   )1973( والرابع 

 بالفرن�سية حممد الواكرية، ولكن اأهم 
ّ

وال�ساعر املعرب

خطوة �سيقبل عليها برادة هي تثيل الي�سار الثقايف 

اليافع عرب موا�سلة ال�ساعر حممد بني�ش، مدير جملة 

الثقافة اجلديدة، لع�سويته يف املكتب املركزي مما 
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�سيبدو اعرتافا �سمنيا من الحتاد بوجود تيار جديد 

يف الفكر والثقافة ل بد من اإ�سماع �سوته...  

بدا  ال��ذي  الي�ساري  احل�سور  ه��ذا  ب��اأن  و�سنالحظ 

يف  تدريجيا  ى 
ّ
�سيتقو الرابع  املوؤتر  يف  حمت�سما 

مع  م���وازاة  يف  وذل��ك  ب���رادة  حممد  الرئي�ش  عهد 

الوليات  خ��الل  ال�ستقاللية  العنا�رض  ا�ستبعاد 

الثالث التي قاد فيها هذا الأخري الحتاد.. وهو اأمر 

ال�سيا�سي،  با�ستمرار اخلالف  ل ميكن تف�سريه �سوى 

ينبغي  الذي  النهج  حول  ال�ستقالليني،  وبني  بينه 

لالحتاد اأن ي�سري فيه.. 

)يناير  ال�ساد�ش  املوؤتر  اإىل  ن�سل  اإن  فما  وهكذا، 

اأ�سبح  قد  التقدمي  الي�سار  يكون  حتى   )1979
اخلطيب  اإبراهيم  الكاتبان  هم  اأع�ساء  بثالثة  ممثال 

ال�ساعر  ا�ستمرار  جانب  اإىل  امل�سناوي  وم�سطفى 

امل�ستقل  التيار  ممثلو  �سيختفي  بينما  بني�ش،  حممد 

من ال�سورة من جديد.. ويف اجلملة، فقد بدا وكاأمنا 

تلك  غنيه عن 
ُ
ي ما  ال�سباب  هوؤلء  برادة يف  �سادف 

يعد الحتاد  التي مل  التقليدية  ال�سيا�سية  الف�سيف�ساء 

يرى من وراء وجودها اأي طائل.. 

بالدار  انعقد  ال��ذي  ال�سابع  امل��وؤت��ر  ظ��روف  لكن 

هذا  انف�سام  �ست�سهد   1981 اأبريل  يف  البي�ساء 

واجلناح  الحتادي  اجلناح  بني  الكاثوليكي  الزواج 

الي�ساري.. و�سيكون انف�ساما �ساخبا زاد يف اإذكائه 

احل�سور النقالبي لل�ساعر عبد اللطيف اللعبي الذي 

كان قد اأفرج عنه من اعتقال �سيا�سي طويل، واإحلاح 

ال�ساعر حممد بني�ش على اعتبار هذا املوؤتر موؤتر 

تراجعات كما اأطنب يف تو�سيح ذلك يف كلمة ن�رضها 

يف الثقافة اجلديدة.. 

وكان  قليلة،  جماعة  مبعية  بني�ش،  حممد  قاد  وقد 

ال�سحة ويتحرك مب�ساعدة عكازين، �رضاعا  عك 
ّ
متو

ا�ستحواذا  اعتربه  ما  �سد  املوؤتر  هذا  خالل  مريرا 

على الحتاد من طرف جماعة الحتاديني الذين مل 

بف�سيل  العرتاف  يف  بعيدا  الذهاب  تهم 
ّ
ني يف  يعد 

الي�سار الثقايف واإحالله املكان املفرت�ش اأن يحتّله 

داخل احتاد الكتاب.. 

عن  جنم  الذي  الفراغ  ذلك  على  برادة  يغطي  وحتى 

اإق�ساء ممثلي الي�سار )با�ستثناء املرحوم امل�سناوي( 

�سيعمل على ت�سهيل دخول عن�رض جديد ميثل حزبا 

التقدم وال�سرتاكية ممثال  ي�ساريا تقليديا هو حزب 

مقامه،  �سيطول  ال��ذي  امللياين  اإدري�����ش  بال�ساعر 

لأ�سباب لوجي�ستيكية، لعدة مكاتب متوالية... 

يع�سق  اأن���ه  ب���رادة  حممد  الأ���س��ت��اذ  ع��ن  ع��رف  لقد 

اإدارة الأزمات..  النخراط يف ال�رضاعات ويربع يف 

منها  تقاعد  التي  بالرباط  الآداب  كلية  يف  و�سواء 

الوطنية  النقابة  اإط��ار  يف   الت�سعينات..اأو  اأوا�سط 

للتعليم العايل..اأو �سمن مكاتب احتاد كتاب املغرب 

املتعاقبة.. فقد ظل الرجل منوذجا للمنا�سل ال�سلب 

ال�سيا�سي  خلطه  ج 
ّ
وي���رو حزبه  ع��ن  ينافح  ال��ذي 

والثقايف الذي كان من اأبرز مهند�سيه على الإطالق.. 

اأتلق  مل  اأنني  »اأ�سهد  ب��رادة:  حممد  يقول  ذلك  ويف 

اإليه )..(  اأنتمي  اأبدا تعليمات من قيادة احلزب الذي 

التجربة  نعي�ش  اأن  على  جهتنا  من  حري�سني  وكنا 

املثقفني  جميع  مع  الدميقراطي  احل��وار  �سوء  على 

واملبدعني على اختالف انتماءاتهم وم�ساربهم. لكن 

األ يدافع من ي�سكل  الدميقراطية ل تعني يف نظري 

توجها راجحا عن موقفه.. الدميقراطية �رضاع اأي�سا 

وحتمل للم�سوؤولية يف الآن والهنا وعدم اخلوف من 

النتماء..«  

من  مبجموعة  برادة  ولية  تتميز  �سوف  ذلك،  واإىل 

يف  ي�سجلها  اأن  اإل  للمالحظ  ميكن  ل  القوة  حلظات 

م�ساره  عرب  الحت��اد  حققها  التي  املكا�سب  ب��اب 

املوؤتر  عنه  �سي�سفر  م��ا  مقدمتها  ويف  الطويل، 

جماهريية  كمنظمة  لالحتاد  اإع��الن  من  اخلام�ش 

مفهوم  حتديد  على  والعمل  دميوقراطية،  م�ستقلة 

مطالبة  وجتديد  الدميوقراطية،  الوطنية  الثقافة 

جمعية  �سفة  الحت��اد  مبنح  احلكومية  ال�سلطات 

ذات نفع عمومي، واأخريا ولي�ش اآخرا اقرتاح �سيغة 

مليثاق ال�رضف وهي الوثيقة التي جاءت لت�سّد فراغا 

غياب  يف  الكتاب  احت��اد  منه  ي�سكو  ظل  تنظيميا 

قانون داخلي تتثل له جميع الأطراف.. 

اأدبيات  الوثائق يف  اأهم  من  ال�رضف  ميثاق  ويعترب 

ها، 
ّ
اأقر التي  الوثيقة  وهي  املغرب..  كتاب  احت��اد 

 1976 �سنة  لالحتاد  اخلام�ش  املوؤتر  تقدم،  كما 

خمتلف  لأفق  ومبلورا  جديدة  مرحلة  بذلك  مد�سنا 
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يف ال�رضاع الثقايف الذي ارتفعت حدة اإيقاعه خالل 

نف�سه  امليثاق   وبتعبري  والثمانينات..  ال�سبعينات 

رجعية  ثقافة  بني  فا�سال  خطا  »لي�سع  جاء  فاإنه 

ملتب�سة.. اإديولوجية حمافظة وتربيرية  على  قائمة 

وثقافة تنطلق من منظور قومي حترري«.. 

ويتعلق الأمر يف هذه الوثيقة با�ستعرا�ش جملة من 

الأفكار تتجه اإىل حتليل الو�سعية الثقافية باملغرب 

تدعيم  اإىل  ودعوة  ال�ستقالل  من  �سنة  ع�رضين  بعد 

القومية  الثقافة  قيم  ي�ستوحي  مغربي  اأدب  اأ�س�ش 

الكتابة  م�سمار  يف  امل��ن�����س��ودة..و���س��واء  اجل��دي��دة 

والق�س�سية..اأو  وال�سعرية  امل�رضحية  اأو  الروائية 

وال�سفوي..  منه  املكتوب  ال�سعبي  الرتاث  جمال  يف 

من  وقيمتها  م�رضوعيتها  ت�ستمد  اأن  املطلوب  فاإن 

الطبقي ومن تفاعلها  ال�رضاع  »ا�ستيحائها لأ�سكال 

الهدف  و�سيكون  اجل��دي��د.«  املغربي  ال��واق��ع  م��ع 

املنظور واملعلن عنه هو »حتقيق ثقافة وطنية ذات 

الفا�سدة«  الأو���س��اع  �سد  ث��وري  حت��رري  م�سمون 

و«التحاما  ممار�سة  عن  تعبريا  الكتابة  من  جتعل 

مع قوى التغيري الفعلية ومراهنة على ت�سور معني 

بعبارات  امللتهب  امليثاق  هذا  وينتهي  للم�ستقبل«.. 

هذه  »اإن  ال�سبعينات:  بحما�ش  تذكرنا  حا�سمة 

الختيارات هي التي يلتزم بها اأع�ساء احتاد كتاب 

كما  وم�ساغله  و�رضاعاته  جمتمعنا  عن  املغرب 

ي�ستوحي املوافق ال�سجاعة لطالئع مثقفينا واأدبائنا 

وجلميع الذين جعلوا من الكلمة دربا ي�سيء م�سريتنا 

التاريخية.«   

التنظيمي،  اجلهد  من  تزامن  ويف  اأخرى،  جهة  ومن 

جمموعة  ب��رادة  لالأ�ستاذ  الثالث  الوليات  �ست�سهد 

ذاك  اأو  القدر  بهذا  الكبرية  الإ�سعاعية  الأن�سطة  من 

على  املغرب  كتاب  احت��اد  مكانة  �ستوؤكد  والتي 

التعرف  اإمكانية  لل�سباب  وتخلق  العربي  امل�ستوى 

يف  احلديث  العربي  الأدب  رموز  اأهم  على  قرب  عن 

لقاء  اإقامة  اأبرزها  من  وك��ان  ال�سبعينات..  حقبة 

يف  �سي�سارك  الذي  بفا�ش  اجلديدة  العربية  الرواية 

العرب  والنقاد  الروائيني  من  متزايد  عدد  فعالياته 

واملغاربة و�ست�سدر اأعماله �سمن كتاب �ستن�رضه دار 

الآداب البريوتية ويكون له �سدى وا�سع يف اأو�ساط 

الباحثني يف الرواية العربية احلديثة...

وكان احتاد كتاب املغرب قد دعا اإىل ملتقى ثقايف 

عربي حول الرواية العربية مبدينة فا�ش اأيام -21

24 دجنرب 1979.. ح�رضته ون�سطت حلقاته بالفعل 
من  يكن  مل  التي  العرب  والروائيني  النقاد  من  ثّلة 

الأوقات  من  وقت  اأي  يف  اجتماعهم  ت�سور  املمكن 

ول يف اأي بلد من العامل العربي لالأ�سباب املعروفة. 

ول اأقل اأن نذكر من بني هوؤلء برهان غليون وعبد 

العامل وبطر�ش احلالق  اأمني  النبي حجازي حممود 

هل�سا  وغالب  اإدري�ش  و�سهيل  قا�سم  احلكيم  وعبد 

وطراد الكبي�سي وعبد الرحمن منيف واإدوار اخلراط 

الأدباء  املغاربة  من  �سارك  الغيطاين..كما  وجمال 

ومبارك  �سكري  وحممد  غالب  الكرمي  عبد  والنقاد 

ربيع والطاهر بنجلون وعبد الكبري اخلطيبي واأحمد 

وحممد  كليطو  وعبدالفتاح  علو�ش  و�سعيد  املديني 

مرة  لأول  النقدي  املوؤتر  هذا  يف  برز  وقد  ب��رادة.. 

والتطبيقي،  النظري  العلمي،  التيار  ذلك  للوجود 

الذي ي�ستفيد من املناهج الغربية احلديثة يف تفكيك 

الروائية  الف�ساءات  ومقاربة  اخلطابات  وحتليل 

يحوم  الذي  الو�سفي  بالإن�ساء  يكتفي  ول  العربية 

النفاذ  م��ن  يتمكن  اأن  دون  م��ن  الن�سو�ش  ح��ول 

اأثارت النتباه بقوتها وطرافتها بحوث  اإليها.. وقد 

والأزمنة  للعامل  والروؤية  املتخيل  حول  املغاربة 

نقدنا  اإىل  الوفود  حديثة  مفاهيم  وكانت  الروائية.. 

مقاربات  الأن��ظ��ار  لفتت  كما  املعا�رض..  العربي 

الواقعي  للمنهج  املبكر  بانتقادها  امل�سارقة  بع�ش 

ال�ساحة  ويكت�سح  رائجا  كان  ال��ذي  والإديولوجي 

العربية من اأق�ساها اإىل اأق�ساها.. 

لكن اأبرز مك�سب حققه احتاد الكتاب يف هذا امللتقى 

اأهم  بني  واحدة  مائدة  حول  اجلمع  على  اإقدامه  هو 

وبخ�سو�ش  العربي  الروائي  والنقد  الإبداع  اأقطاب 

الرواية  مو�سوع  هو  تقريبا  متوقع  غري  مو�سوع 

عن  املخربي  الك�سف  جرى  حيث  النا�سئة..  العربية 

مظاهر الأزمة الآخذة يف ال�ستفحال اإن على م�ستوى 

الكتابة الروائية نف�سها من حيث �سكلها ومو�سوعها 

يقاربها  ال��ذي  النقد  جهة  من  اأو  للعامل  وروؤيتها 

والأفكار  اجلاهزة  والأحكام  النطباعية  من  بكثري 
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وامل�سمرات  اخللفيات  يف  املغرقة  اأو  امل�ستعجلة 

»لّقنه«  ال��ذي  احلقيقي  الدر�ش  اأم��ا  الإديولوجية.. 

املغاربة لزمالئهم يف امل�رضق خالل هذا اللقاء فهو 

واقع اأن يف املغرب العربي كتابا ونقادا للرواية ل 

يقّلون نباهة وموهبة واإنتاجا.. واأن حكاية »الريادة 

مزعومة  اأف�سلية  ���س��وى  تت�سمن  ل  امل�رضقية« 

الندوة  هذه  كانت  ما  وطبعا  امل�سداقية.  وتنق�سها 

اأي  الحت��اد،  رئي�ش  اأن  لول  النجاح  هذا  كل  لتحرز 

الأ�ستاذ برادة بكل التاأكيد الالزم، قد ا�ستنفر جميع 

�سداقاته وعالقاته العربية وامل�رضقية حتديدا واأفاد 

من م�ساحباته الطويلة للرواية ونقاد الرواية العرب 

للمغرب  العلمية  العا�سمة  يف  �سملهم  يجمع  لكي 

الهتمام  بكل  البع�ش  لبع�سهم  ين�ستون  ويجعلهم 

وطليعة  ال��ك��ت��اب  نخبة  م��ن  امل��ت��وق��ع  والح����رتام 

العرب  حوله  اجتمع  قّلما  مو�سوع  يف  املفكرين 

واأبدوا حوله اآراءهم ومظنوناتهم..  

وخالل اأ�سهر قليلة قبل اأن يغادر حممد برادة رئا�سة 

احتاد كتاب املغرب �سيدعو اإىل ملتقى الق�سة العربية 

احلديثة الذي �سينعقد مبدينة مكنا�ش اأيام 22-25 

اأن  له  مقررا  كان  الذي  اللقاء  وهو   ..1983 مار�ش 

 خالل ال�سيف ولكن اأحداث العدوان الإ�رضائيلي 
ّ
يتم

الفل�سطينية حال دون ذلك..  على لبنان  واملقاومة 

ويف ذلك قال برادة خالل جل�سة الفتتاح بعد قيام 

امل�ساركني دقيقة �سمت ترحما على اأرواح ال�سهداء: 

»كان ن�سازا اأن جنتمع ونتحدث عن الق�سة فيما كان 

ج�سدنا يعي�ش ق�سة تر�سخ ت�ساوؤم العقل وت�سل تفاوؤل 

الإرادة.« وقد مّت عقد هذه الندوة حول الق�سة العربية 

الق�سرية كذلك بح�سور نخبة من الكتاب والباحثني 

هذا  �ساأن  يف  �سيتداولون  الذين  واملغاربة  العرب 

الأ�سواء  عليه  �سّلطت  ما  نادرا  الذي  الأدبي  اجلن�ش 

اأعماله  �ست�سدر  الذي  اللقاء  هذا  يف  حدث  ما  مبثل 

ي�سدرها  التي  اآف��اق  جملة  اأع��داد  اأحد  �سمن  اأي�سا 

الحتاد.. 

م على هذا امللتقى من اأجواء املاأ�ساة 
ّ
وبالرغم مما خي

العربية يف لبنان وفل�سطني فاإن امل�ساركني خل�سوا 

اإدوار  امل�رضي  الكاتب  اقرتحها  ظريفة  فتوى  اإىل 

تكون  قد  الق�س�سية  »الكتابة  اأن  مفادها  اخل��راط 

من جملة الطرق والو�سائل املمكنة للخروج بالأمة 

العربية من هذا الو�سع البائ�ش الذي ترّدت فيه.«    

ومثل لقاء الرواية بفا�ش..اأريد لهذا امللتقى كذلك اأن 

يكون عبارة عن جل�سات مغلقة يح�رضها املعنيون 

وذلك  وال�سيوف  امل�ساركني  من  واملتخ�س�سون 

والنقا�ش.. التداول  �رضوط  من  الأكرب  احلد  ل�سمان 

وقد �ساهم باإلقاء عرو�ش من م�رض كل من �سربي 

العيد  مينى  لبنان  وم��ن  البحراوي   و�سيد  حافظ 

ال�ساعر  زوج��ة  ال�سعيد  وخ��ال��دة  خ��وري  واإل��ي��ا���ش 

العراق عبد  الراهب ومن  اأدوني�ش ومن �سوريا هاين 

فالدمري  امل�ستعرب  رو�سيا  ومن  الربيعي  الرحمن 

�ساكال..اأما املغاربة فكانوا ممثلني بالنقاد اإدري�ش 

الناقوري وجنيب العويف وعبد الفتاح كليطو وحممد 

النقاد  اأع�ساء اجليل اجلديد من  برادة و�ساهم فيها 

املودن  الرحيم  وعبد  القمري  وب�سري  يقطني  ك�سعيد 

وكاتب هذه ال�سطور غريهم من الكتاب والروائيني.. 

وقد انق�سمت املداخالت املقدمة بني عرو�ش نظرية 

عربية  نقدية  نظرية  تاأ�سي�ش  اق��رتاح  اإىل  اجتهت 

تطبيقية  وع��رو���ش  الق�سرية..  الق�سة  جم��ال  يف 

مناهج  م�ستعملة  بعينها  ق�س�سية  ن�سو�سا  قاربت 

واأمن��اط  واأ�ساليبها  م�سامينها  بوا�سطتها  تر�سد 

النقا�ش تلك  الفني.. بينما ظلت حا�رضة يف  بنائها 

واملعا�رضة..  الرتاث  قبيل  من  التقليدية  الثنائيات 

طرائف  ومن  والتاأثر.  التاأثري  واملنهج..  امل�سطلح 

ليدافع  احلا�رضين  اأحد  تدّخل  عندما  اأنه  اللقاء  هذا 

الغرب  من  يقتب�ش  اأن  يف  العربي  الكاتب  حق  عن 

اآلت  من  عنه  ناأخذه  مبا  اإ�سوة  ومناهجه  �سنائعه 

عن  بها  ندافع  التي  كالفانتوم  دفاعية  وو�سائل 

اللبنانيني  الكتاب  اأحد  عليه  واأطفالنا..عّقب  اأر�سنا 

م�ستنكرا:« ل لي�ش هذا �سحيحا.. فقد كانت �سماوؤنا 

خالية اإل من طائرات العدو..« 

للبنان  الإ�رضائيلي  الجتياح  وقائع  ظلت  وهكذا 

على  الأكادميي  اخلطاب  هيمنة  رغم  بقوة  حا�رضة 

قدوم  هي  الكربى  املفاجاأة  وكانت  الندوة..  اأ�سغال 

مكنا�ش  اإىل  دروي�ش  حممود  الفل�سطيني  ال�ساعر 

واإحياء قراءة �سعرية باذخة يف مقر املعر�ش �ستبقى 

عالقة يف ذاكرة من ح�رضها وخا�سة اأنه قد �سّنف 
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مقدمتها  ويف  )اأعرا�ش(  ديوانه  بق�سائد  الأ�سماع 

ملحمته )اأحمد الزعرت(..  

انعطافة  برادة  ولية  فرتة  �ست�سهد  اآخر  �سياق  ويف 

تعبريية  اأ�سكال  على  النفتاح  يف  جت�سدت  لفتة 

اأن�سطة  باهتا يف  اأو  واإبداعية ظل ح�سورها خافتا 

احتاد الكتاب مثل الفن امل�رضحي والثقافة ال�سعبية 

التي �ستعقد لهما عدة ندوات �ستظهر موادهما �سمن 

جملة اآفاق وتعطي �سورة م�رضفة عن م�ستوى البحث 

املغربي يف هذا امل�سمار.. اأو الفنون الت�سكيلية التي 

املغربية  اجلمعية  يف  ممثليها  مع  النقا�ش  �سيثمر 

التي  »الن�رضة«  جملة  �سدور  الت�سكيلية  للفنون 

�ستاأخذ على عاتقها اإ�ساعة مفاهيم ال�سورة واللون 

يف تعالقاتهما مع الكتابة الأدبية بح�رض املعنى.. 

احتاد  قبل  من  وملمو�سة  التفاتة جدية  اأول  وكانت 

الأ�ستاذ  ولي��ة  عهد  على  تت  قد  للم�رضح  الكتاب 

على  املتوا�سع  �سداها  ووجدت   )68-76( غالب 

�سفحات العدد اخلا�ش من جملة اآفاق ال�سادر �سنة 

مقدمته  وو�سع  اإع��داده  على  اأ�رضف  الذي   1969
برادة  الأ�ستاذ  تولية  بعد  ومبا�رضة  املنيعي..  ح�سن 

و�سعية  ح��ول  وطنية  مناظرة  تنظيم  عن  �سيعلن 

امل�رضح املغربي يف الفرتة ما بني 14 و16 دجنرب 

املناظرة  هذه  من  املعلن  الق�سد  و�سيكون   ..1976
هو »اإعادة طرح م�ساألة امل�رضح املغربي من منظور 

امل�رضح  بوجود  املت�سلة  العنا�رض  اأه��م  ي�ستقطب 

يف  اأ�سا�سي  تعبريي  ك�سكل  وممار�سته  وانبعاثه 

جاءت  كما  العام.«..  ال��راأي  وتكوين  الثقافة  جمال 

املت�سلة  الأزم���ة«  »عمق  ملعاجلة  اللتفاتة  ه��ذه 

عند  املمار�سة  وبنوعية  النظري  امل�ستوى  ب�سعف 

وخمرجني  ونقادا  كتابا  املجال  هذا  يف  العاملني 

وم�سوؤولني عن الفرق امل�رضحية.. ومن هذا املنطلق 

دعا احتاد الكتاب جميع هوؤلء املهتمني والعاملني 

اإىل امل�ساركة يف اأ�سغال هذه املناظرة »للتفكري يف 

القمينة  املمكنة  الآفاق  وبلورة  م�رضحنا  اإ�سكالت 

التعرث  جت���اوز  على  املغربي  امل�����رضح  مب�ساعدة 

قاطرة  حتريك  يف  به  الالئقة  املكانة  وا�ستعادة 

ن�سطاء  من  العديد  ا�ستجاب  وقد  اجلديدة.«  الثقافة 

الكتاب..  احتاد  لدعوة  احلقبة  تلك  يف  امل�رضح  هذا 

فمن الكتاب امل�رضحيني ح�رض الطيب العلج وعبداهلل 

الكرمي  وعبد  تيمود  وحممد  العراقي  واأحمد  �سقرون 

وال�سحفيني  النقاد  ومن  الأ�سهب..  وحممد  بر�سيد 

وخالد  املن�سوري  وعبداهلل  املنيعي  ح�سن  �سارك 

الد�رضاوي  اللطيف  عبد  املمار�سني  ومن  اجلامعي.. 

وعبدال�سمد دينية وفريد بنمبارك ونبيل حللو وعبد 

اأ�سغال  اأدار  ال�سغرو�سني.. وقد  القادر البدوي وعزيز 

هذه املناظرة الأ�ساتذة حممد برادة واأحمد اليابوري 

وربيع مبارك وحممد الواكرية. ولكن مما يوؤ�سف له 

حقا اأن اأعمال هذا امللتقى ذهبت اأدراج الرياح لأنه 

اآفاق  اأعداد جملة  مل يجر توثيقها ول ن�رضها �سمن 

وعدم  التعرث  من  عهدئذ  تعاين  تزال  ل  كانت  التي 

انتظام ال�سدور لالأ�سباب املالية املعروفة. 

احتاد  �سيهتدي  الت�سكيلية  الفنون  م�سمار  ويف 

الكتاب برعاية حممد برادة يف مايو من �سنة 1978 

»الإ�سارة«  ا�سم  حتت  وفنية  اأدبية  ن�رضة  اإ�سدار  اإىل 

الت�سكيلية..  للفنون  املغربية  اجلمعية  مع  ب�رضاكة 

و�ستكون هذه التجربة من طراز فريد لأنها جنمت عن 

اإرادة م�سرتكة وكانت ثمرة نقا�ش طويل وجاد بني 

الفنانني الت�سكيليني وزمالئهم من الأدباء والكتاب. 

من  جملة  ط��رح  اإىل  ت�سعى  »الإ���س��ارة«  كانت  وق��د 

الق�سايا والهتمامات الفنية والأدبية التي ت�ستطيع 

خماطبة القارئ املتو�سط اأو القارئ الذي ل يتعامل 

مع املجال الإبداعي تعامال مبا�رضا يف حماولة �سّد 

وجبة  الفنية  التغذية  لت�سبح  ه 
ّ
ح�س وا�ستثارة  ذوقه 

الأعداد  خالل  ومن  العادي.   ا�ستهالكه  يف  خفيفة 

القليلة التي �سدرت منها ا�ستطاعت هذه الن�رضة اأن 

تتميز بنكهتها اخلا�سة واأن تغني امل�سهد الإعالمي 

فيه  كانت  وقت  يف  وذل��ك  الوقت..  لبع�ش  والفني 

»ال�سوق تزدحم بنثار من الأوراق الرثة واملطبوعات 

اأخ��رى..  م��رة  ولالأ�سف  والتدجينية.«   التهريجية 

عديدة  لأ�سباب  ت�ستمر  اأن  املحاولة  لهذه  يكتب  فلم 

اخلالف  احتدام  وخا�سة  املادية  امل�ساعب  منها 

الحت��ادي  الكتاب  احت��اد  رئي�ش  بني  الإديولوجي 

الفنان حممد  الت�سكيليني  املعار�ش ورئي�ش جمعية 

املليحي الذي كان قد التحق �سحبة �سديقه امل�سور 

بالتجمع  لح��ق��ا،  الثقافة  وزي��ر  بنعي�سى،  حممد 
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تلك  الحت��ادي��ون يف  ك��ان  ال��ذي  ل��الأح��رار  الوطني 

احلقبة يعتربونه حزبا اإداريا.. 

بقي  قد  الحتاد  اأن  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  ومعلوم 

ال�سيا�سة  وجه  يف  �سامدة  قلعة  برادة  ولية  طوال 

الفولكورية  لرباجمها  القائمة مبعار�سته  احلكومية 

من  الإعالمية  لأجهزتها  ومقاطعته  واملنا�سباتية، 

تليفزيون واإذاعة، وعدم ا�ستجابته للدعوات الر�سمية 

مظاهر  من  وغريها  الأع��ي��اد  احتفالت  وح�سور 

على  املوقف  هذا  اأجهز  وقد  امل�سطنعة..  الوطنية 

العديد من املبادرات التي كانت تتجه اإىل ال�ستفادة 

املواطنني..  جلميع  حقا  باعتباره  العام  املال  من 

وب�سعوبة  تدريجيا  �سيتلّطف  ال��ذي  املوقف  وهو 

وخلفه  اليابوري  الأ�ستاذ  ولية  خالل  حقا  باهظة 

حممد الأ�سعري.. 

بداية  يف  ب���رادة  �سيقوده  اخ���رتاق  اأه���م  اأن  على 

وغري  ا�ستثنائية  لندوة  تنظيمه  هو  الثمانينات 

ال��ذي  ال�سعبية  الثقافة  مو�سوع  ح��ول  م�سبوقة 

اإديولوجيتها  كانت الأطراف ال�ستقاللية ب�سبب من 

املوؤجلة  املناطق  من  تعتربه  املفرطة  العروبية 

من  بد  ول  الحتاد.  اأن�سطة  يف  تقريبا  املق�سية  بل 

التذكري باأن ال�سياق الذي اندرج فيه اإقرار هذه الندوة 

الأنرتوبولوجية  العلوم  �سحوة  على  يحيل  ك��ان 

جارتنا  خا�سة  الغربية..  البالد  يف  والإثنولوجية 

اأفذاذ  علماء  ال�ستينات  خالل  قادها  التي  فرن�سا.. 

ورولن  دوميزيل  وج��ورج  �سرتاو�ش  ليفي  اأمثال 

املغرب  يف  تالمذتهم  ل��ه��وؤلء  ك��ان  وق��د  ب���ارت.. 

ومومن  الدويري  احلي  وعبد  اخلطيبي  الكبري  كعبد 

ال�سميحي..

اإعالن  مبثابة  بالذات  املو�سوع  هذا  اختيار  وكان 

والقطع  ال�سعبية  الثقافة  جت��اه  احل�سنة  للنوايا 

رت 
ّ
النهائي مع ثقافة الإق�ساء وال�ستئ�سال التي عم

طويال يف جمتمعنا م�ستفيدة من عمى الألوان لدى 

للمثقف  املاأجور  وال�سكوت  الوطنية  الأنتلجن�سيا 

حتى  الطبقية  حا�سنته  غادر  اإن  ما  الذي  املغربي 

�سارع اإىل التنكر اإىل اأمناط التعبري الفطرية التي ن�ساأ 

حتت ظاللها بل و�سّن عليها حملة �سعواء كما فعل 

مفكر اإديوليجاين معروف..

العلوم  تطور  مع  التعاطي  هاج�ش  �سيكون  وهكذا 

تكري�ش  يف  امل�سبوبة  والرغبة  جهة  من  الإن�سانية 

الوعي الطبقي من جهة اأخرى هو ال�سبيل اإىل ال�سدع 

املالأ  على  اإعالنه   
ّ
�سيتم وتاريخي  ثقايف  بجواب 

ال�سائك  املنحدر  هذا  بخ�سو�ش  عملي  نحو  وعلى 

فيه  ت��رزح  املغربية  ال�سعبية  الثقافة  كانت  ال��ذي 

هذه  فجاءت  ال�ستقالل،  من  ويزيد  قرن  ربع  خالل 

اأعمالها، ل   
ّ
�سم الذي  اآفاق  عدد  ثم  الكربى،  الندوة 

واإثبات �رضعيتها  تكتفي بالعرتاف فقط بوجودها 

الل��ت��زام  قوامها  ج��دي��دة  وع��ي  حلظة  لتد�سني  ب��ل 

بدعمها وحت�سني حدودها لتوا�سل الإنتاج واإعادة 

اأف��واه  تكميم  فيه  مقبول  يعد  مل  عامل  يف  الإنتاج 

ال�سعوب وفر�ش الو�ساية على ذاكرتها.   

اأتيح  التي  الأمازيغية  بامل�ساألة  الأمر  تعلق  و�سواء 

لها رمبا لأول مرة اأن تخرج للعلن وتطرح اإ�سكالتها 

حتت �سوء النهار املغربي، اأو بف�سح مكان م�ستحق 

يف  املنغر�سة  اجلذبة  وطقو�ش  الطوائف  لثقافة 

النظرية  الق�سايا  مبناولة  اأو  ال�سعبي،  ال��وج��دان 

القطاع  ال�رضورية ملقاربة هذا  املنهجية  والأدوات 

كان  الندوة  هذه  عقد  ف��اإن  وجداننا..  من  احليوي 

اأر�سى  احلديث  املغربي  الفكر  يف  مف�سلية  حمطة 

احتاد كتاب املغرب ركائزها واأطلق اإ�سعاعها بحيث 

مل يعد واردا جلهة اأو لأحد اأن يقرر نيابة عن احل�سود 

ال�سامتة اأو ياأخذ الكلمة با�سمها. 

ندع  اأن  من  املقالة  لهذه  اأف�سل  خاتة  من  ولي�ش 

الكلمة لالأ�ستاذ نف�سه لكي يوجز لنا جتربته يف اإدارة 

غري  �سنوات  ال�سبع  خالل  لالحتاد  املركزي  املكتب 

يف  خّل�سها  والتي  1976و1983..  بني  العجاف 

ثالثة مكا�سب اأ�سا�سية هي على التوايل: 

- مّد اجل�سور بني احتاد كتاب املغرب وبني �سباب 

اجلامعات املغربية.. 

-التعريف بالإنتاج الأدبي والفكري وتنظيم لقاءات 

ملتابعة حتولت الثقافة املغربية.. 

-اإ�سماع �سوت الأدب املغربي املكتوب بالعربية يف 

ال�ساحة العربية وعقد ندوات نقدية وحوارية لتبادل 

اخلربات مع الأ�سقاء العرب وتوطيد ال�سداقة معهم.. 
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النقد،   ( خمتلفة  جم��الت  بني  ب��رادة  حممد  يجمع   

يف  تعك�ش  والرتجمة(  والرواية،  الق�سرية،  والق�سة 

الأدبية  حياته  كر�ش  مثقف  �سخ�سية  جمملها- 

اإىل  وال�سعي  قيم جمالية جديدة،  لرت�سيخ  والثقافية 

لي�ش  موؤ�س�ساته.  ودمْقرطة  املجتمع  بنيات  حتديث 

يف  تقوقعوا  الذين  املثقفني  ع��داد  يف  ب��رادة  حممد 

من  الواقع  يف  يجري  ما  ملعاينة  العاجية  اأبراجهم 

مب�سلمات  مدججني  خنادقهم  يف  ترت�سوا  اأو  عل 

اإيديولوجية متعالية، واإمنا هو من طينة من انخرط 

قلبا وقالبا يف خ�سم ال�رضاع الإيديولوجي والثقايف 

لزرع بذور ثقافة م�سادة ت�سعف على حتقيق جمتمع 

واإن�سانيته  مبواطنته  الفرد  وت�سعر  وع��ادل،  متحرر 

التي  واجلور  ال�سيم  اأ�سكال  عن  مناأى  يف  وكرامته 

كبلت حريته، وكبحت قدراته على اخللق والإبداع.

ويكفي اأن ن�ستح�رض- من بني اأ�سياء كثرية- حمطات 

حممد  به  ا�سطلع  ما  على  ت�سهد  م�سيئة  وم�سالك 

ل�ستنبات  م�سنية  وجهود  ريادية  اأدوار  من  برادة 

القيم احلداثية يف الثقافة العربية، والدفاع عن قيمة 

احلرية وجدواها يف تقدم ال�سعوب العربية ورقيها1.

اأ-انخرط حممد برادة - منذ حداثة �سنه- يف العمل 

الدميقراطية  دور  تعزيز  اأجل  من  الن�سايل  ال�سيا�سي 

يف حتديث البنيات الجتماعية والثقافية وتطويرها، 

والدفاع عن اجلماهري العري�سة التواقة اإىل اخلال�ش 

ومنا�رضة  الطبقيني،  والت�سلط  ال�ستغالل  براثن  من 

حق  طليعتها  ويف  املعمور،  يف  العادلة  الق�سايا 

املغت�سبة  اأرا�سيه  ا�سرتجاع  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 

واإقامة دولته امل�ستقلة.

العراقيل  ك���رثة  رغ���م  ب����رادة-  حم��م��د  ب-ن��ه�����ش 

كتاب  احت��اد  جعل  يف  كبري  ب��دور  وامل�سايقات- 

جلميع  منربا   1961 �سنة  تاأ�سي�سه  منذ  امل��غ��رب 

ملمار�سة  وجم��ال  والإبداعية،  الفكرية  الجتاهات 

ولقد  الوطنية.  الثقافة  ودع��م  الدميقراطي  احل��وار 

ا�ستطاع حممد برادة -خالل الفرتة التي انتخب فيها 

رئي�سا لالحتاد ما بني عامي 1976 و -1983 اأن 

يحقق مكت�سبات كثرية كان لها دور كبري يف اإ�سماع 

وتباينها،  م�ساربهم  تعدد  على  املثقفني  �سوت 

امل�ستوى  على  املغربي  الأدب  اإ�سعاع  وتو�سيع 

العربي، وتر�سيخ ممار�سات ثقافية جديدة، و�سمان 

ا�ستقاللية الحتاد دون حتيز لأية و�ساية حزبية اأو 

ر�سمية.

ج- اأدرك حممد برادة –بعد اأن راكم جتربة حمرتمة 

هي  ال��رواي��ة  وال��ث��ق��ايف-اأن  ال�سيا�سي  العملنْي  يف 

الرقابة  اأ�سكال  ومواجهة  اخل�سب،  لغة  ملقاومة  اأداة 

وا�ستيعاب  الذات،  ت�ساري�ش  يف  والتوغل  وقيودها، 

عن  بحثا  اأدوار  من  واأدت��ه  مغامرات  من  عا�سته  ما 

التوازن والطماأنينة املفتقدين. 

املثقفني  من  ثلة  �سحبة  ب���رادة-  حممد  د-�سعى 

املتنورين- اإىل التب�سري باأدب وثقافة جديدين. ويف 

على  منافذ  فتح  يف  الف�سل  اإليه  يعود  ال�سدد،  هذا 

الغرب )وخا�سة الثقافة الفرن�سية( ملواكبة حتولتها 

اجلديد،  والنقد  الثقافية  باحلداثة  �سلة  ذات  الكربى 

اأدبية  اأ�سكال  ابتكار  على  العرب  الكتاب  حْفز  ويف 
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 حممد الداهي*

الرهانات الثقافية 

فـي التجربة النقدية 

باحث واأكادميي من املغرب  *



جديدة ت�سعفهم على التعبري عن الق�سايا التي ت�ستاأثر 

امل�سلمات واملطلقات  النظر يف  واإعادة  باهتمامهم، 

والأحكام امل�سبقة.

يف  اإل  ب��رادة  حممد  عند  النقدي  الت�سور  فهم 
ُ
ي ل 

على  حفزه  ال��ذي  العام  الثقايف  بال�سياق  عالقته 

الكتابة  دعامات  لإر�ساء  ثقافية  و�سيلة  النقد  اتخاذ 

قيم  واإ�ساعة  احلداثية،  الثقافة  واأرك��ان  امل�سادة 

جمالية جديدة. وما يثري- يف جتربته النقدية- هو 

الإ�سدارات  مواكبة  على  وقدرتها  وتنوعها،  غناها 

نف�سها  الوترية  على  وا�ستمرارها  اجلديدة،  العربية 

التي تت�سم بالعمق والن�سارة واجلدة. لقد ظل - ما 

ينيف على خم�سة عقود من الزمن- مثابرا على تتبع 

ونقدها  ومواكبتها  العربية  الإبداعية  الإ���س��دارات 

للفت انتباه القراء اإىل ميزاتها الفنية.

�سنلقي نظرة على عملني من اأعماله الرائدة 2 لأخذ 

النقدية يف تفاعل وتالقح  فكرة جمملة عن جتربته 

التي  املعرفية  اخللفيات  وبيان  الثقايف،  الن�سق  مع 

حتكمت فيها.

- 1امل�ساحلة املمكنة بني النقد والروية:

املقالت  على  اطلعوا  اأن  املتخ�س�سني  للقراء  �سبق 

والدرا�سات التي يحتويها كتاب »اأ�سئلة الرواية اأ�سئلة 

العربية  واملجالت  املالحق  اأهم  يف  متفرقة  النقد« 

خالل الفرتة املرتاوحة بني عامي 1980 و 1993. 

وما زاد من نكهتها وجدد ن�سغها هو جمعها يف كتاب 

�سدَّر مبقدمة تو�سح عالقة �ساحبه بالرواية والنقد 
ُ
م

الروائي، وانخراطه يف زحمة الأ�سئلة امل�رضوعة بحثا 

عن اإنتاج معرفة م�سعفة على بلورة الهوية الثقافية 

اهتمامه  وبحكم  الجتماعي.  املتخيل  وا�ستيعاب 

بالرواية كتابة ونقدا خالل �سنوات عديدة، كان من 

فيه  يودع  نقدي  موؤلف  من  اأكرث  ي�سدر  اأن  املمكن 

الطلبة  معينها  من  نهل  التي  ة  الرثَّ النقدية  خرباته 

اجلامعية.  واأطروحاتهم  اأبحاثهم  لإعداد  والباحثون 

مقدمتها  متعددة -تاأتي يف  لأ�سباب ومربرات  لكن 

وحتمله  وال�سحافة،  والتاأطري  بالرتجمة  ان�سغالته 

كان  وتقويته-   املدين  املجتمع  لدعم  م�سوؤوليات 

املتميزة،  لالإ�سدارات  متتبعا  قارئا  يظل  اأن  يوؤثر 

ويرتيث فيما ين�رضه من نقد، مكتفيا بجعله منطلقا 

لدرو�سه اجلامعية حتى يت�سنى له- من خالل ردود 

فعل الطلبة وم�ساركتهم- اأن يعمق ت�سوراته النقدية، 

وما  املن�سودة.  والأغرا�ش  التوقعات  وفق  ويكيفها 

ي�سرتعي النتباه يف درا�ساته ومقالته اأنها تتوخى 

التوا�سل مع �رضيحة وا�سعة من القراء املتخ�س�سني 

وال�ستمتاع  الأع��م��ال  ق���راءة  على  اأك��رث  حلْفزهم 

خللق  و�سيلة  النقد  اتخذ  وهكذا  التخيلية.  بعواملها 

امل�ساحلة بني الناقد والن�ش، واإنتاج معرفة ت�سعف 

على اإثارة الأ�سئلة واحلوار وتبادل التجارب.

خ�س�ش حممد برادة الق�سم الأول من الكتاب لإثارة 

اللغوي،  والتعدد  بالنقد،  الرواية  عالقة  تهم  اأ�سئلة 

واآفاق تطور الرواية العربية. وما يجمع بني خمتلف 

هذه الق�سايا هو زحزحُة مفاهيم التقعيد واملعيارية 

الن�سو�ش يف خانات  الناجمة عن ح�رض  والختزال 

 
ُ
التنظري ال�ستيتيقي لل�سكل التاريخي امُلعْقلن، وفتح

املجهول  ل�ستك�ساف  اأخرى  احتمالت  اأمام  الطريق 

وا�ستحداث اأ�سكال وطرائق جديدة متما�سية مع تغري 

اأثاره حممد  منط العي�ش وتبدل مفهوم الأدب.  ومما 

برادة �سوؤال اخلانة الفارغة التي تبني اأن جن�ش الرواية 

وجد قبل اأن يتحقق بقرون عديدة، وعندما ملئت هذه 

الذي  ال�سوؤال  ال�سكل/  هي  الرواية  اأ�سبحت  اخلانة 

الالمتناهية  مغامراته-  يف  الإن�سان-  به  يتو�سل 

بحثا عن التوازن املتوهم، وا�ستعادة القيم الأ�سيلة، 

وحتقيق التالوؤم املمكن بني اأفعال الروح ومطالبها. 

بالنقد ملتب�سة و�رضاعية،  الرواية  اأن عالقة  ثم بني 

وا�سفة  بلغة  يتذرع  اأن  ي�ستطع  مل  النقد  اأن  بحجة 

والقب�ش  الرواية،  بخ�سو�سية  الإمل��ام  على  ق��ادرة 

على جوهر الأ�سئلة اجلديدة املثارة يف ثناياها. ويف 

املقابل، ل يتوفر الروائيون على كتابات نظرية ت�سند 

التبا�ش  ب��رادة  ويعزو  عملهم.  واآف��اق  اإ�سرتاجتيتهم 

التاريخية  املرحلة  طبيعة  اإىل  والرواية  النقد  حوار 

التي مر منها العامل العربي بعد هزمية 1967، وجنم 

عنها انهيار كثري من اليقينيات والأجوبة اجلاهزة، 

البنيات  تفكيك  على  املراهنة  احل��داث��ة  وانح�سار 

التقليدية. ويف هذا ال�سدد، يرى حممد برادة اأن �سوؤال 

الثقافة العربية هو-بامتياز-�سوؤال الرواية بو�سفها 

الثقافية.  الدميقراطية  اإىل  ومدخال  معرفية،  اأداة 
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ومن املظاهر ال�سكلية التي ا�سرتعت اهتمام الكتاب 

والنقاد على حد �سواء، ظاهرة التعدد اللغوي التي ما 

فتئت توؤدي دورا يف تغيري مفهوم الأدب وحمولته 

الإيديولوجية، ويف تنويع بنيات الن�ش وت�ساري�سه 

اللغوية وروؤياته للعامل. وهي ظاهرة كانت موجودة 

منذ بداية هذا القرن، لكن ما يلفت النظر هو بروزها 

مقرونة  ال�سبعينات  مطلع  منذ  الن�سبية  وكثافتها 

ويف  وتثمينها.  ا�ستيعابها  اإىل  ي�سعى  نقدي  ب�سياق 

هذا ال�سياق تعترب رواية »زينب« ملحمد ح�سني هيكل 

البعد  ا�ستثمرت  التي  الراويات  اأوىل  من   )1913(

الأخالقية،  الوعظية  النربة  من  وحت��ررت  اللغوي، 

�سريورة  وراهنيتها �سمن  بريادتها  احتفظت  وبذلك 

ظروف  ويف  اخلم�سينات،  واإب��ان  العربية.  الرواية 

ظهرت  »زينب«،  فيه  �سدرت  الذي  لل�سياق  مغايرة 

روايات-تباعا-حتتفي بالتعدد اللغوي )على نحو« 

يحيى  واأعمال  ال�رضقاوي،  الرحمن  لعبد  الأر���ش« 

حقي وجنيب حمفوظ ويو�سف اإدري�ش(، ثم عرفت يف 

العقد املوايل منوا يف الكم وتنوعا يف الكيف، ونخ�ش 

بالذكر اأعمال الطيب �سالح، واأميل حبيبي ، وغائبة 

طعمة فرمان ، وفوؤاد الرتكلي ، وهاين الراهب ، وعبد 

اإبراهيم، وغالب هل�سا..الخ.  ، و�سنع اهلل  العروي  اهلل 

»مل تعد اللغة يف مثل هذه الن�سو�ش جاهزة خارج 

الن�ش اأو �سا�سة حتجب التبدلت والإ�سهامات 

امل�ستع�سية على التبليغ ، واإمنا هي جزء من 

التجربة التي تعا�ش بني الأ�سياء والكلمات ، 

وجزء من مغامرة الكتابة التي ل تتحقق اإل 

باإعادة �سنع اللغة والنفخ فيها لبعث الروح 

يف الأم�ساج وال�سذرات والنتف امل�ستمدة من 

وامل�سموعات  والقراءات  والأحالم  التذكرات 

العوامل  بني  ومن  الن�سيان«3.  ذاك��رة  من 

التعدد  التي لعبت دورا يف تخ�سيب ظاهرة 

الن�ش،  اإث��راء  يف  اأهميتها  وبيان  اللغوي، 

ا�ستفاد من  الذي  النقدي  دور اخلطاب  نذكر 

اهتمام  ثم  باختني،  ميخائيل  �سيميائية 

التخييلية  باجلوانب  والنقاد  ال��روائ��ي��ني 

ال�سعبي  والأدب  ال����رتاث  م��ن  امل�ستمدة 

واملحكيات ال�سفهية، وذلك �سعيا اإىل جتديد 

ال�سكل وا�ستثمار مكونات املتخيل اجلماعي الرحب 

ا�ست�رضف حممد برادة اآفاق م�ستقبل الرواية العربية 

م�ساءلة  ب��ني  ي���رتاوح  ن��ق��دي  حتليلي  منطلق  م��ن 

املحتملة  الإمكانات  اإبراز  وبني  الإجنازات  ح�سيلة 

يف ترابط مع الإكراهات ال�سو�سيولوجية والتحولت 

و�سبط  العربية،  الرواية  واقع  ت�رضيح  وبعد  الفنية. 

باهتمام  ت�ستاأثر  التي  والق�سايا  الإ�سكاليات  اأهم 

البارزة  ال�سمات  بع�ش  حدد  املعا�رضين،  الروائيني 

التي ميكن اأن ترتكز عليها الرواية العربية م�ستقبال. 

ومن �سمنها العتماد على خطاب جديد ل�ستيعاب 

بالدميقراطية  والحتفاء  علمية،  بطرق  التحولت 

بو�سفها �رضطا لزما ملواجهة احلقائق امل�سطنعة، 

التعبري  فر�سة  الإيديولوجية  الأ�سوات  لكل  واإتاحة 

وارتياد  �سواء،  حد  على  الوجود  من  مواقفها  عن 

جمالت الواقع والتاريخ مبفهومهما الوا�سع والعميق، 

احلوارية  وتوظيف  جديدة،  حكائية  اأ�سكال  وجتريب 

لتمثيل مظاهر ال�رضاع الأيديولوجي، واأمناط الوعي 

»الإيجابي«مل�ستقبل  التوقع  وه��ذا  املجتمع.«  يف 

الرواية العربية مرتبط - كما اأو�سحنا - باملحددات 

�ستتحكم  التي  وال�سيا�سية  الثقافية  الجتماعية- 

جتارب  اإن  نفرت�ش  اإننا  العربية.  الأمة  م�ستقبل  يف 

اإىل  �ستوؤدي   ، والإمكانات  القوى  وتبديد  احلبوط 
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ت�سحيح  يف  مب�سوؤوليات  ي�سطلع  عربي  وعي  بروز 

م�سريتنا الثقافية واحل�سارية«4.

ع�رضة  اإح��دى  الثاين  الق�سم  يف  ب��رادة  حممد  در���ش 

ومتفاوتة  خمتلفة،  عربية  اأقطار  على  موزعة  رواية 

يف م�ستوياتها الفنية وبناءاتها ال�رضدية، ومتباعدة 

اإنتاجها، وموؤطرة وفق مقامات تاريخية  يف فرتات 

اأن  وميكن  والختالف.  بالتقاطع  تت�سم  واجتماعية 

جنمل الق�سايا التي ا�ستاأثرت باهتمامه فيما يلي:

عقدي  يف  ظهرت  التي  الروايات  على  اأ�سا�سا  اأ-ركز 

الثمانينات والت�سعينات، لأنه خالل هذه الفرتة تزايد 

الروائيون  ونزع  ونقدها.  الرواية  بكتابة  الهتمام 

وا�ستيحاء  ال�سكل  جتديد  اإىل  �سواء  حد  على  والنقاد 

جتارب حكائية متنوعة، ووعوا اأهمية تك�سري اأحادية 

ال�سوت وبلورة الهوية الثقافية. وما يدل على ح�سول 

تطور يف �سريورة الرواية هو تنويع طرائق الكتابة، 

الإيديولوجيات  ب�سجيج  امللت�سقة  الواقعية  ونق�ش 

التقليدي  النموذج  عن  والنزياح  الواقع،  و�سخب 

به  يحفل  ما  ا�ستيعاب  على  قدرة  اأكرث  العمل  جلعل 

العربي من ذخرية حكائية ورموز وخرافات  الواقع 

كتب  حكائية  ا���س��ت��ث��م��ار  وع��ل��ى  وا���س��ت��ي��ه��ام��ات، 

ال�سحفية  والتوليفات  ال�سعبية  والق�س�ش  التاريخ 

الفرتة  هذه  اإبان  الروائيني  ومبراهنة  وال�سينمائية. 

لأعمالهم  ال�رضدية  البنيات  اأ�سبحت  التحديث،  على 

جمدولة ومعقدة تتطلب من القارئ مزيدا من ال�سرب 

حتى ل يتطري منها. لهذا ا�ستهدف برادة- يف املقام 

الأول- خلق موؤان�سة واألفة بني هذه الفئة من الأعمال 

وفتق  باأجوائها  ا�ستمتاعهم  على  حر�سا  والقراء، 

خ�سو�سيات  من  به  تنماز  ما  وا�ستجالء  مغاليقها، 

الكتابة  يف  املبذول  اجلهد  وتبني  جمالية،  واأبعاد 

التجريب لي�ش مق�سودا لذاته، بل  اأن  والبناء، واإبراز 

تتحكم فيه مقا�سد واأغرا�ش لتطوير ال�سكل الروائي 

نقد  يجعل  وم��ا  والج���رتار.  الرتابة  من  وحت��ري��ره 

برادة ممتعا هو التخفيف من وطاأة املفاهيم الغلقة، 

والعتماد  املالئمة،  وال�سواهد  بالأمثلة  والإتيان 

واألقها  ووهجها  �سعريتها  يف  م�سرت�سلة  لغة  على 

تر�سانة  ت�سخري  على  والقدرة  وجزالتها،  ون�سارتها 

والنفاذ  الن�ش  بنيات  تفكيك  ت�سعف على  مفاهيمية 

اأعماقه ل�ستيعاب م�سمراته وهواج�سه  اإىل  ب�سال�سة 

التجريبية ومواقفه من الوجود.

على  درا���س��ة  ك��ل  ق���راءة  يف  ال��ق��ارئ  ي�سرت�سل  ب- 

حدة كما لو كان ي�سري على طريق �سواء، ل تفاجئه 

ْهدان. ومرد ذلك اإىل قدرة حممد برادة 
ُ
املنعرجات والو

على اإفراغها يف �سبيكة متالحمة ومرتا�سة، وتطويع 

من  عري�سة  فئات  مع  للتحاور  الأكادميية  املعرفة 

القراء املتخ�س�سني. وعندما نعاود قراءة الدرا�سات 

ب�سدد  نحن  الكتاب-الذي  يف  املجموعة  واملقالت 

و�سهرها  متعددة  مناهج  تذويب  قراءته-نعاين 

برادة  توخاه  ومما  ومتما�سكة.  مرتا�سة  بوتقة  يف 

ومتحاورة  الن�ش  خدمة  يف  النقدية  العدة  جعل  هو 

عنفا  عليه  ممار�سة  اأو  عليه،  متعالية  ولي�ست  معه، 

بروك�ستيا5. وقد اأملت عليه مقامات الن�رض وطقو�سه 

من  وا�سعة  دائ��رة  خماطبة  احل�سبان  يف  ي�سع  اأن 

القراء املتخ�س�سني، لذا ركز-يف املقام الأول-على 

الك�سف عن البنية الدالة للن�ش. ويعترب هذه املرحلة 

من التحليل عتبة اأ�سا�سية لتقريب القراء من ف�ساءات 

م�سالكها  اخ��رتاق  على  واإ�سعافهم  الهيباء،  الن�ش 

اإىل فهم معانيها واإعادة بنائها.  هاء واإر�سادهم 
ْ
ي التَّ

ال��روائ��ي،  النقد  يف  وجولته  ب��رادة  ل�سولة  ونظرا 

وت�سبيك  املنهجي  التوليف  على  بالقدرة  تتع  فقد 

منهجني فاأكرث لإ�ساءة الن�ش من زوايا متعددة.

حممد  �سغلها  ال��ت��ي  امل��ف��اه��ي��م  خ���الل  ف��م��ن   � ج 

التحليل   ( متعددة  مناهج  اعتمد  اأنه  يت�سح  ب��رادة 

باختني،  و�سيميائية  وال�رضديات،  املو�سوعاتي، 

والبنيوية التكوينية (. ومل يكتف بنقلها على عواهنها 

خ�سو�سيات  مع  تتالءم  حتى  ويكيفها  يطوعها  بل 

املنت. وتوخى -من هذا ال�سنيع-بيان اأن املمار�سة 

النقدية لي�ست اجرتار املفاهيم والتقوقع يف �رضنقات 

وتاأويله،  لتقييمه  الن�ش  حم��اورة  هي  بل  نظرية، 

وحفزه  القارئ  لإفادة  معرفة  اإنتاج  على  واملراهنة 

من  مبجموعة  وربطه  وَك��َل��ف،  مبتعة  ق��راءت��ه  على 

الأ�سئلة الثقافية التي تهم الذات واملجتمع والتاريخ، 

اأخرى للتوقف عند  وت�سعف على مقارنته بن�سو�ش 

املت�سابه واملختلف.

اأ�سحابها  د� ما يجمع بني ن�سو�ش املنت هو وعي 
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جعل  ما  وه��ذا  ومالءمته.  اللغوي  التعدد  باأهمية 

كبرية.  اأهمية  اللغوية  الظاهرة  لهذه  يعطي  ب��رادة 

هو  بل  جم��ردة،  لفظية  لعبة  لي�ش  اللغوي  فالتعدد 

اأدبي  وت�سخي�ش  وتنويعه،  الل�ساين  الأف��ق  تعميق 

للعوامل الإيديولوجية وال�رضاعات الجتماعية. وركز 

املتخيل،  تو�سيع  يف  اإمكاناتها  لبيان  برادة  عليها 

للعامل  الروؤيات  وت�سخي�ش  وجتديده،  ال�سكل  وتغيري 

املتخيل  متغريات  ور�سد  واملت�سارعة،  املت�ساربة 

الواقع  فح�ش  م��ب��ادرة  روح  واإن��ع��ا���ش  اجلماعي، 

الثقايف،  التنوع  يجلي  نحو  على  ت�سكيله  واإع��ادة 

ويبدد ال�سوت الأحادي املهيمن، ويعيد العتبار اإىل 

هموم  عن  ويك�سف  واملهم�سة،  املقهورة  الأ�سوات 

الذات ورغباتها املكبوتة واأحا�سي�سها املغفية.

 2 - املراهنة على القراءة التاأويلية:

تقدمي  يف  روائ��ي��ة«  »ف�ساءات  كتاب  ميزة  تكمن 

�سورة عن رهانات النقد املغربي خالل فرتة زمنية 

بالنقد  وعالقته  املعرفية  خلفياته  واإب��راز  معينة، 

اإنتاج معرفة ت�سعف  الأدبي احلديث، واإ�سهاماته يف 

اأ�سئلة الع�رض  على بلورة الهوية الثقافية وا�ستيعاب 

وتثلها. وتتوزع حمتويات كتاب »ف�ساءات روائية« 

على حمورين: اأحدهما يثري اأ�سئلة نظرية حول الأفق 

الروائي، وثانيهما يحاور ويحلل متنا تخييليا ميتد 

من �سنة 1978 ) الطبعة الأوىل لرواية »اليتيم« لبعد 

 « الأجنحة  خفق   «(  2002 �سنة  اإىل  العروي(  اهلل 

ملحمد عزالدين التازي(.

مع  تعاملها  هو  النظرية  الدرا�سات  بني  يجمع  ما 

اأفقا مفتوحا على خمتلف الأ�سكال  الرواية بو�سفها 

توليد  على  وم�سعفا  وم�ستوياتها،  اللغة  و�سجالت 

اأ�سئلة عن ماهية الكتابة والتخييل وتداول الن�ش يف 

�سياقات �سيو�سيو-ثقافية خمتلفة.

 اأ�ساء حممد برادة الأفق الروائي مبعاجلة جملة من 

الق�سايا جنملها فيما يلي:

ن�سية  اإجنازات  بتحقق  الرواية«  زمن   « تعزز   -  1
والو�سف  ال�رضد  يف  اأخ��رى  اإمكانات  عن  تك�سف 

املعرفة،  توليد  على  الروائيني  وبقدرة  والتخييل، 

اأ�سكال التخييل اجلماهريي يف ا�ستك�ساف  ومناف�سة 

للعي�ش  البدائل  واق��رتاح  الب�رضية،  النف�ش  جمهول 

الكرمي.  

الرواية ح�سورها نتيجة جتريب تقنيات  اأكدت   - 2
تخييلية جديدة، وتطوير اأدواتها واأ�سكالها، والتحرر 

من القوالب الإيديولوجية اجلاهزة.

ر�سد  على  الرواية  مو�سوعات  جرد  ي�سعف   -  3
املتخيل  وجتديد  وال�سيا�سية،  الجتماعية  التحولت 

باهتمام  ت�ستاأثر  التي  الق�سايا  وفهم  الجتماعي، 

الأمريكي  ال��روائ��ي  ي��رى  -كما  وحتفزه  الإن�سان، 

والإبقاء على  النقدي  التحريك  » مهمة  اإيدايك-على 

جذوة الثورة الفل�سفية ملواجهة قرن جديد« 6.

4 - ي�سخ�ش الروائي-بوعي وق�سد-7اللغة لتفريد 
ال�سخ�سيات وتييزها ح�سب انتماءاتها الجتماعية 

ال��واح��دة  اللغة  وجمابهة  واجل��ه��وي��ة،  وال�سيا�سية 

الأجوبة  وزعزعة  التحديث،  عوائق  ور�سد  والآم��رة، 

اجلاهزة واملنغلقة. 
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تخييلية  ن�سو�ش  على  التاأويلية  ال��ق��راءة  انكبت 

الذاتية،  وال�سرية  جتني�سها)الرواية،  يف  متباينة 

والق�سة الق�سرية(، اأ�سدرها كتاب ينتمون اإىل اأقطار 

الفنية.  وطرائقهم  اأعمارهم  يف  ويتباينون  خمتلفة، 

واحد  ن�ش  با�ستثناء  العربية  باللغة  مكتوب  اأغلبها 

ويتكون  �رضحان(.  احلق  لعبد  ال�سيقة  الأزقة  )اأولد 

املنت التخييلي من اأحد وع�رضين ن�سا، ت�سغل �سمنها 

الن�سو�ش املغربية ن�سبة47.61 % يف حني مل تتعد 

 .9.09% النقد ن�سبة  اأ�سئلة  الرواية  اأ�سئلة  يف كتاب 

من  باأمثلة  النظرية  درا�ساته  برادة  حممد  دعم  وقد 

�سعة  على  يدل  ما  وهو  والعاملية،  العربية  الرواية 

اطالعه، وتنوع م�سادره وخلفياتها املعرفية. ومبا 

اعتمد  فقد  القراء  من  وا�سعة  دائ��رة  اإىل  يتوجه  اأنه 

البنية  ومن  املركب،  اإىل  الب�سيط  من  تتدرج  طريقة 

املحايثة اإىل بنية اأو�سع منها. وتتكون هذه الطريقة 

من عتبتني:

نظرة  الأوىل-  العتبة  يف  ب��رادة-  حممد  يقدم  اأ- 

جمملة عن العمل ويعيد جتني�سه وتركيب حمتوياته 

با�ستخال�ش  معانيه  ب��ن��اء  يعيد  ث��م  احل��ك��ائ��ي��ة. 

ال�رضدية  ال��ربام��ج  واإب����راز  ال��دال��ة،  امل��و���س��وع��ات 

لل�سخ�سيات وتطلعاتها الإيديولوجية.

الثانية،  العتبة  اإىل  ب��رادة  حممد  يتنقل  ب-عندما 

يتوغل يف بنية الن�ش لإبراز ما يتميز به من �سمات 

امللتب�سة بني  العالقة  لطبيعة  جمالية وفنية. ونظرا 

اللغة الوا�سفة واملو�سوف، فقد عمد حممد برادة اإىل 

والواقعية،  )النعكا�ش،  املفاهيم  من  جملة  خلخلة 

واللتزام( لأنها اأ�سبحت عاجزة عن مالم�سة كينونة 

وا�ستبدالها  الأدب��ي��ة.  الكتابة  وخ�سو�سية  الن�ش 

والنقدية  املعرفية  الإبدالت  اأملتها  مبفاهيم جديدة 

اجلديدة ) على نحو التمثيل، والتمثيل امل�ساد، ولغة 

الك�سف، و�سعرية املجهول، وترميز الواقع، والتذويت 

والتفكيك  التحليل  عمليتي  �سوء  ويف  واحلوارية(. 

اأو منط  ي�سنف حممد برادة العمل �سمن اجتاه فني 

اأو  �ساحبه  اإنتاجات  �سمن  مكانته  يبني  اأو  روائي، 

�سمن �سريورة الرواية العربية.

ال�سعرية مبختلف  التحاليل ن�سغها من  ت�ستمد معظم 

برادة  حممد  اإليها  ي�ستند  ل  وم�ساربها.  اجتاهاتها 

ل�سبط القوانني وال�سمات التي ت�سرتك فيها طبقة من 

لإبراز  مفاهيمها  ي�ستثمر  واإمنا  الروائية،  الن�سو�ش 

خ�سو�سية الن�ش، واإ�سدار تاأويالت تن�سجم وطبيعته 

يحافظ  ب��رادة  حممد  اأن  يبني  ما  وه��ذا  ووظيفته. 

القراءة  بلورة  ت�سعفه على  التي  النقدية  �سلطته  على 

امل�سافة  خلق   « على  حتر�ش  قراءة  وهي  التاأويلية. 

النقدية« مع املو�سوع، وحترت�ش من » �سجن الن�ش 

اإخ�ساعه  اأو«  ثابتة«  دللة  يف  اأو  اأحادي  معنى  يف 

لنوايا �ساحبه«.8

وباجلملة، تت�سم املمار�سة النقدية يف كتاب ف�ساءات 

م�ستقبلية بال�سمات الآتية:

بامل�سطلحات  التحليل  ب��رادة  حممد  يثقل  مل  ا- 

وال�ست�سهادات جتنبا للت�سوي�ش على القراء، وحر�سا 

الن�سو�ش  مع  التوا�سل  لإقامة  ا�ستدراجهم  على 

الروائية، وال�ستمتاع بعواملها التخييلية.

ب-حر�ش على ممار�سة النقد متفاديا الآراء امل�سبقة 

اأو النطباعية، وحمدثا قطيعة مع النقد الإيديولوجي 

الذي يوؤكد حقائق  واأحكاما جاهزة، وهو ما يحول 

ف 
ُّ
وتعر الن�ش،  يف  الفنية  اجلوانب  مالم�سة  دون 

كينونته، والإن�سات اإىل نب�ساته.

ج- يعد حممد برادة من املدافعني عن احلداثة النقدية 

ميكن  ل  الثقافية..  احلداثة  من  ن�سغها  ت�ستمد  التي 

جديدة  قيما  وي�ستوعب  يتجدد،  اأن  الروائي  لالأفق 

حرية  واإر�ساء  والو�ساية،  التحكم  اأ�ساليب  بنبذ  اإل 

التعبري والإبداع.« واأظن اأن الرواية العربية ت�ستطيع، 

م�ستقبال، اأن تدعم م�سرية جتديد املتخيل الجتماعي، 

وبلورة القيم التي تنقل مرجعية ال�رضاع الجتماعي 

وقوانينه وقراراته من ال�سماء اإىل الأر�ش«9.

اال�ضتنتاجات العامة:

برادة  ملحمد  النقدي  الت�سور  اأن  يتبني  تقدم،  مما 

وحتدد  توؤطره  التي  هي  ثقافية.  خلفية  اإىل  ي�ستند 

اأن  وميكن  العربي.  الثقايف  امل�سهد  داخ��ل  موقعه 

جنمل عنا�رضه فيما يلي:

اأ- احلداثة: يراهن حممد برادة- يف اإطار دفاعه عن 

اأداة  بو�سفها  الرواية  دور  على  الثقافية-  احلداثة 

نزوى العدد 102 ابريل 2020

96



حممد برادة .. حممد برادة 

الإيديولوجيني،  والتربير  الدعاية  وظيفتي  لتجاوز 

املتخيل  رموز  وتثيل  املغلوطة،  الت�سورات  ونقد 

اإىل  مي��ت  م��ا  ك��ل  وا�ستيحاء  وع��ن��ا���رضه،  ال�سعبي 

الرواية- اإن  الروؤى ب�سلة.  ال�رضاع والتجابه وتعدد 

القدمي  لنتقاد   « م���زدوج  ب��دور  عموما-ت�سطلع 

التي  والأ�سئلة  وال�سيغ  الأ�سكال  وابتداع  وال�سائد 

حتفز املخيلة والإرادة لت�سييد اجلديد«10. ويف هذا 

التي  الرواية  اإىل  العتبار  برادة  حممد  اأعاد  ال�سدد، 

واملتعة،  للت�سلية  رديفا  تعترب  قريب  حد  اإىل  كانت 

الإيديولوجية  مل�ساءلة  امل�ستحقة  املنزلة  واأعطاها 

يف  املت�سارعة  الأ���س��وات  وا�ستيعاب  املهيمنة، 

املجتمع، وا�ستحداث اأ�سكال و�سيغ جديدة، والتغلغل 

اإن  واآمالها.  اآلمها  ور�سد  ال�سخ�سيات  نف�سية  يف 

الرواية- يف نظر حممد برادة- بالإ�سهام  ا�سطالع 

اأ�سكال  كل  باإزاحة  رهني  احلداثة  معامل  ت�سكيل  يف 

الرقابة واملنع وامل�سادرة التي تكبح اخليال وتعيد 

اإنتاج البنيات الجتماعية والثقافية ال�سائدة. ولهذا 

خا�سة  مكانة  ت�سوره-  يف   - الدميقراطية  تكت�سي 

لكونها ت�سمن حرية التعبري والتنوع الثقايف، وحتفز 

املجتمع  داخل  املجهولة  الأ�سقاع  ا�ستك�ساف  على 

العربي، وتنمي لدى الفرد الوعي بكرامته ومواطنته.

حتليالته- -يف  ب��رادة  حممد  يركز  التعددية:  ب- 

املجتمع  انزياح  مدى  لقيا�ش  التعددية  مفهوم  على 

والتربير.  والتكري�ش  المتثالية  مظاهر  عن  العربي 

ب��رادة رواي��ات عربية  الإط��ار قارب حممد  ويف هذا 

العامل  التقاط حتولت  اللغة يف  اأ�سحابها دور  يعي 

بطريقة  والعالقات  الأ�سوات  وت�سخي�ش  العربي، 

اإىل  الرواية من »كتابة املغامرة«  انتقلت  اأدبية. لقد 

»مغامرة الكتابة« لتجريب تقنيات جديدة تكن من 

ا�ستيعاب التعدد الثقايف واأوجه ال�رضاع الجتماعي 

حممد  الناقد  من  اقت�سى  ما  وه��ذا  والإيديولوجي. 

باختني  ميخائيل  حتليالت  من  ال�ستفادة  ب��رادة 

والتمثيل  احلوارية،  نحو  )على  وا�سفة  لغة  لبلورة 

اللغوي..(  والتعدد  الأ���س��وات،  وتعدد  للغة،  الأدب��ي 

الرواية  يف  اللغوية  الت�ساري�ش  تبنيُّ  على  ت�سعف 

ور�سد  الإيديولوجية،  خلفياتها  وا�ستجالء  العربية، 

الطفرات التي حققتها مع مر الزمن.

كل  يف  العامل  تبدل  حتم  الأدب:  مفهوم  تغري  ج- 

داخ��ل  وظيفته  و  الأدب  مفهوم  تغري  امل��ج��الت 

اإىل  اجلمعي  م��ن  الأدب  انتقل  وه��ك��ذا  املجتمع. 

م�سى-مطبوعا  وق��ت  اأي  من  وغ��دا-اأك��رث  ال��ذات��ي، 

يخ�سع  عامل  و�سط   )Atomisation( بالتذري 

من  التحرر  اإىل  ينزع  واأ�سبح  واملراقبة،  للتقنني 

اإل  البواعث  هذه  تعمل  ومل  الإيديولوجية.  التبعية 

على تعزيز دور الرواية داخل املجتمع بحكم ات�ساع 

بنياتها ل�ستيعاب خمتلف ال�رضاعات الإيديولوجية 

مناه�سة  على  وقدرتها  الجتماعية،  والتناق�سات 

اخلطاب الر�سمي، وا�ستنطاق مكنون الذات واأغوارها، 

واحل��وار  والبوح  الك�سف  لغة   « اأخ��رى  لغة  وبلورة 

و�سط  كوة  وفتح  ووجدانه  القارئ  خميلة  لتحريك 

�سدمي الياأ�ش والعجز وال�ستقالة.«11.

د- اإ�ساعة قيم جمالية جديدة: عندما بواأ حممد برادة 

جهود  بعد  ت�ستحقها  التي  املكانة  العربية  الرواية 

اأ�سبحوا  اإذ  اإليها،  العرب  نظرة  تغريت  متوا�سلة، 

ومعرفية  اإبداعية  اأداة  بو�سفها  معها  يتعاملون 

الإيديولوجيات  وم�ساءلة  ال��واق��ع  اإن��ت��اج  لإع���ادة 

واملنهجية  التوا�سلية  القدرات  وتطوير  ال�سائدة، 

ن�سبة  ارتفاع  على  �سجع  ما  وهذا  للقراء.  والثقافية 

املقررات  يف  واإدراجها  جهة،  من  وقراءتها  ن�رضها 

التغري  ه��ذا  حتم  لقد  ثانية.  جهة  م��ن  ال��درا���س��ي��ة 

الآخ��ر  ثقافة  على  النفتاح  العربية  الذهنية  يف 

حممد  جتربة  مييز  وم��ا  جت��ارب��ه.  من  وال�ستفادة 

برادة-يف هذا اخل�سم العام-هو تعامله مع الرواية 

ميت  ما  كل  ونبذ  الثقافة،  لدمْقرطة  اأداة  باعتبارها 

ب�سلة.  وامل�سادرة  وال�ستبداد  الت�سلط  اأ�سكال  اإىل 

وهذا ما جعل حتليالته ل تركز على اجلانب التقني 

جمالية  قيم  اإ�ساعة  اإىل  اأي�سا  تهدف  واإمن��ا  فقط، 

والثقايف،  اللغوي  والتعدد  احلوارية،  قوامها  جديدة 

واملتعددة،  امللتب�سة  واحلقائق  املجهول،  و�سعرية 

والأ�سوات  التعبري،  وحرية  والبوح،  الك�سف  ولغة 

وتي�سري  الثقافة  ودميقراطية  املتعددة،  وال��روؤي��ات 

�سبل ولوجها.    
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باعتبارها 

اأكثـر من جمرد 

متعة وت�ضلية



املغربي  للكاتب  الروائية  التجربة  اأن  املوؤّكِد  من    

حممد برادة تعّد جتربة غنية و�سافية، لي�ش فقط من 

حيث عدد الن�سو�ش التي كتبها منذ اأن اأطلق روايته 

من  كذلك  واإمنا   ،)1987( الن�سيان«  »لعبة  الأوىل 

حيث القيمة الفنية التي تنطوي عليها، واإ�رضاره يف 

كُن اعتبارها 
ُ

 جديد على اإر�ساء جماليات مي
ّ

كل ن�ش

اأبرز الإ�سافات التي ما فتئت الرواية املغربية  من 

واإذا  العربي.  الروائي  امل�سهد  تطوير  يف  بها  ت�سهم 

بهذه  نحيَط  اأن  الورقة  هذه  يف  عب 
ّ

ال�س من  كان 

املختلفة  الأب��واب  ن�ستك�سَف  واأن  كّلها،  الن�سو�ش 

اأو  التي تفتحها لإ�ساءة مناطق الوجود املجهولة، 

للتعبري عن العالئق املتوترة بني الفرد وموؤ�س�سات 

الأخرية  روايته  م�ساحبة   
ُ
نقرتح فاإننا  املجتمع، 

»ر�سائل من امراأة خمتفية« ال�سادرة عن دار الفنيك 

الرواية  الرتتيب،  حيث  من  تعّد،  والتي   ،)2019(

»لعبة  ال�رضدية وهي:  الكاتب  اأعمال  الثامنة �سمن 

الهارب«)1993(،  »ال�سوء  الن�سيان«)1987(، 

»ام�����راأة  يتكرر«)1999(،  ل���ن  ���س��ي��ف  »م��ث��ل 

متجاورة«)2009(،  »حيوات  الن�سيان«)2001(، 

ال�سكات«)2014(،  ال�سو�ساء قريبا من  »بعيدا من 

»موت خمتلف«)2017(. 

  يف هذه الرواية اجلديدة باملعنى الفني، التي يتغيا 

�سنوات  حول  املن�سوج  ال�ستار  هتك  الروائي  فيها 

ال�ستينات التي تعّد فرتة مف�سلية يف تاريخ املغرب 

نتِهُل 
َ
ي متخيال  عاملا  ب��رادة  حممد  ي�سيُد  احلديث، 

اهن، 
ّ
عنا�رضه ومكوناته من التوغُل يف التاريخ الر

وحتديدا فرتة ال�ستينات التي ا�ستد فيها ال�رضاع بني 

»املخزن« والقوى ال�سيا�سية املتطلعة اإىل القطع مع 

�سخ�سيات  خالل  من  جديد،  من  والبناء  املا�سي 

د باأفكارها واأحالمها وطموحها 
ّ
�سبابية مبدعة جت�س

�سخ�سيا  اختبارا   
ّ
احلب اختبار  عرب  الكتمال  اإىل 

الذي غمر املغرب مع  فريدا، ذلك املناخ »الثوري« 

املمتلئة  ال�سخ�سيات  هذه  اإبراهيم.  عبداهلل  حكومة 

و�سيا�سية  ثقافية  ان�سغالت  والكا�سفة عن  بالعامل، 

واجتماعية عميقة، ل تنه�ُش فقط بتكثيف تطلعات 

البالد   
ُ
�سع

َ
ي الذي  التغيري اجلذري  اإىل  تلك املرحلة 

على �سكة احلداثة والدميقراطية، واإن كان احللم باأن 

جمرد  غدا  قد  والتغيري  احلرية  �سيحقق  ال�ستقالل 

اأي�سا ر�سالة لالأجيال املعا�رضة،  وهم، واإمنا ُتثُل 

 الهيمنة 
ُ

�ش
ّ
يف �سياق تطبعه حتولت مت�سارعة تكر

اأجله  من  نا�سلت  مبا  وَتع�سُف  ال�سيا�سة،  على 

اجلماهري املتعط�سة اإىل احلرية والنعتاق. 

  ل تتكوُن الروايُة من ف�سول حمددة على النحو الذي 

 يف عدد من الروايات، بل تت�سكُل من حمطات 
ُ
جنده

يختلُف ف�ساوؤها الن�سي باختالِف ال�سخ�سيات التي 

 �رضدها اأو 
ُّ
د، والوقائع التي يتم

ّ
َتنه�ُش فيها بال�رض

الأ�سا�ش،  هذا  وعلى  نة)الر�سائل(. 
ّ
امل�سم الن�سو�ش 

التي  ال�رضديِة  امل�ساهِد  من  جمموعة  الروايُة  ُت�سكُل 

الرواية  م�ستهّل  يف  التجاور.  عن�رض  فيها   
ُ
تحكم

َ
ي

بالراوي  و�سفه  وميكُن  ال�سمني«   
ُ
»الكاتب تحدُث 

َ
ي
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 اإدري�س اخل�سرا�ي*

الرواية مر�صدًا ملعانقة احلياة الب�صرية

قراءة يف »ر�صائل من امراأة خمتفية« ملحمد برادة

باحث وكاتب من املغرب *



حممد برادة .. حممد برادة 

اأن  على  م�سددا  الرواية  اإجناز  ظروف  عن  امل�سّكل، 

العزيز   حول ر�سائل من جاذبية عبد 
ُ
الأمر يتمحور

يف  ال�سبتي  هيمان  القت�سادي  اخلبري   
ُ
يرغب التي 

ا�ستقالِل   
َ
التي عا�سها معها عقب التجربة  ا�ستعادة 

 
ُ
املغرب واإىل نهاية الثمانينات، لأنها جتربة تكت�سب

 
ُ

راهنيتها من حيث اإنها مفيدة لفهم ما يعي�سُه املغرب

كل  الرواية  كتابة  يف  ي�سارك  وعليه،  احلا�رض.  يف 

احلكاية،  بتفا�سيل  العارف  ال�سبتي  هيمان  من 

والكاتب  واقعيتها،  توؤكُد  التي  للوثائق  واحلائز 

 هيمان 
ُ
ال�سمني اأو الذات الثانية لربادة. هكذا يوفر

للراوي ال�سمني مادة �سفوية ومكتوبة �سديدة الغنى 

 له كتابة �سرية بيوغرافية له وجلاذبية. ومن 
ُ
تتيح

 عند حممد برادة 
ُ

خالل هذا ال�رضد ال�ستعادي نلم�ش

ذلك  ال�سابقة،  الروائية  اأعماله  ويف  الن�ش،  هذا  يف 

املفهوم املميز عن الرواية بو�سفها فن التذكر. 

  هذه التقنية املتوّلدة من ح�سا�سية روائية جديدة 

دا على الدور التقليدي لل�سارد الذي يكتفي 
ّ
تثُل تر

 له امل�ساركة 
ُ
تيح

ُ
فيه ب�رضد ما حدث، وبحثا عن منفذ ي

 
ُ
فالتمو�سع وعليه،  وت�سييده.  العامل  ت�سميِم  يف 

 للكاتب الند�سا�ش بني 
ُ
تيح

ُ
قريبا من عامل الرواية ي

لدعم  فيه  تتحرك  ال��ذي  العامل  ويف  ال�سخ�سيات، 

قيم  اإظهارها:  اإىل  الن�ش  يتطّلع  التي  القيم  وتعزيز 

مقابل  يف  امل�ستحيل  عن  والبحث  واحللم،  احلرية، 

الفرد  بخناق  املا�سكة  امل�سادة  والقيم  ال�رضورة، 

الرواية  كوُن عنوان هذه 
َ
ي املعنى  وبهذا  واملجتمع. 

الختفاء  على  ل  دالًّ  خمتفية«  ام��راأة  من  »ر�سائل 

اختفاء  على  اأي�سا  واإمنا  وح�سب،  جلاذبية  املادي 

 عنها با�سم كل الن�ساء، 
ُ
وتبّدد القيم التي كانت تدافع

غر�سها  اأج��ل  من  والأدب،  الكتابة  عرب  وُتنا�سُل، 

وتر�سيِخَها يف مغرب ما بعد ال�ستقالل امل�سدود اإىل 

املا�سي، والتقاليد القدمية. 

باإجنازه  ال�سبتي  هيمان   
ُ
ي�سطلع الذي  د 

ّ
ال�رض   يف 

ب�سمري املتكلم عن عالقته بجاذبية، والظروف التي 

وبعد  ال�ستينيات،  �سنوات  خالل  باملغرِب  اأحاطت 

جاذبية  �سخ�سية  َتربُز  اختفائها،  على  عقود  مرور 

ياتية 
ّ
عبد العزيز ال�سابة الع�رضينية املت�سبعة باحلر

البحث  يف  الق�سوى  احلدود  اختبار  اإىل  واملتطلعة 

عن كينونتها رغم التقاليد واملمنوعات التي تعيُق 

واملواظبُة  بالنف�ش،  العتداُد  املرحلة.  تلك  مغرب 

 اإىل اأن تكون كاتبة، والإمياُن 
ُ
على القراءة، والتطلع

باأهمية النتماء اإىل اللحظة النتقالية التي يعي�سها 

بلورة  يف  بالإ�سهاِم  يتعلق  ما  يف  خا�سة  املغرب، 

القيم  التي ُتطاوُل  التبّدلت  الوعي اجلديد، وو�سِف 

لها  ندرت  التي  الكربى  الأه��داف  هي  وال�سلوكات، 

الزواج  يف  ف�سلها  رغم  احلياتية  م�سريتها  جاذبية 

الذي جنا من  الفدائي  ابن خالتها  ثالث مرات: من 

اأن  بعد  املنفى  يعي�ش  اأن  واآثر  �سنه،  ل�سغر  الإعدام 

ما�سيه  ب�سبب  ال�سلطة  عيون  من  متابعا  »اأ�سبح 

يف املقاومة« وقد كتبت عن هذه التجربة القا�سية 
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رت عدم ن�رضهما ب�سبب التقاليد الذكورية 
ّ
روايتني قر

 املراأة من التعبري عن مكنوناتها، ثم من 
ُ
التي تنع

فت عليه يف اإحدى املنا�سبات، 
ّ
مهند�ش معماري تعر

وقد �سّدها اإليه احرتامه املراأة ومراعاته مل�ساعرها. 

لزوجها.  جاذبية  اختيار  يف  اأ�سا�ش  مقيا�ش  وهذا 

اأولد  قبيلة  من   
ُ
نحدر

َ
ي كاتب  مع  الثالثة  والتجربة 

رتدُد على م�ست�سفى 
َ
حريز يدعى حميد زيدان، وكان ي

رواية  اإكمال  اإىل   
ُ
ويتطلع ب�سال،  العقلية  الأمرا�ش 

بعنوان: »قرية احلريان«. 

ف عليها القارئ 
ّ
  هذه العنا�رض ال�سريذاتية ل يتعر

من  اأي�سا  واإمن��ا  هيمان،  منظور  خ��الل  من  فقط 

اللقاء  اأثناء  جاذبية  تنجزه  ال��ذي  املحكي  خالل 

مبطعم  املتيقظ  قارئها  بهيمان  جمعها  ال���ذي 

هاتان  ال�ستينات.  مطلع  البي�ساء  بالدار  ال�سخرة 

ال�سخ�سيتان ياأتي حديثهما ب�سمري املتكلم، وب�سكل 

ما  وهاديا،  وزي��دان  جناة  اإىل  بالإ�سافة  مبا�رض، 

يرويه،  من  نف�سه  هو  احل��دث  عا�ش  من  اأن  يعني 

وعلى  اإقناعا.  اأك��رث  نربة  للرواية  يعطي  ما  وه��ذا 

 
ُ
تقوم التي  الأ�سلوبية  فالتقنيات  الأ�سا�ش  ه��ذا 

من  »ر�سائل  رواي��ة  اأن  تعني  ال��ذات،  كتابة  عليها 

ال�سرية  مقت�سيات  على   
ُ
تنفتح اإذ  خمتفية«  ام��راأة 

الرتكيز  مثل  م�ستلزماتها  بع�ش   
ُ
وت�ستعري الذاتية، 

على احلياة الفردية لل�سخ�سية الروائية وتاريخها، 

واإبرازها،  الذاتية  الروؤية  بتعميق   
َ
ت�سطلع فلكي 

و�سط  الروائية  ال�سخ�سية  بهم�سات  القارئ  وو�سل 

الإقبال  على  يحّفزها  ال��ذي  الهارب  املناخ  ذل��ك 

الرواية  يف  وحلم.  برغبة  وعي�سها  احل��ي��اة،  على 

يف  جاذبية  تكتبه  ملا  جيدا  متابعا  هيمان  يبدو 

حتت  هو  ما  تنب�ش  مقالت  من  الآن«  »هنا  جملة 

اإليها،  ف 
ّ
التعر ر 

ّ
قر لهذا  للمجتمع،  ال�سميكة  الق�رضة 

 
ّ
احلب فيها  يتداخل  ع�سق  عالقة  بينهما  لتنت�سج 

املجهولت،  وارتياِد  التحّقِق  يف  بالرغبة  واجل�سُد 

ر 
ّ
التحر وهم  اجنالء  بعد  جاذبية  باختفاء  وتنتهي 

داخل  العي�ش  ب�سعوبة  واإح�سا�سها  ال�ستقالل،  بعد 

والأرواح  الأج�ساد  على  الكاب�سة  »املخزن«  قوقعة 

جتربة  بعد  عنها  البحث  هيمان  وقرار  والرغبات، 

مديرة  ال�����رضداوي  نعمت  د.  من  الفا�سلة  ال��زواج 

من  النافذة  الطبقة  تلك  اإىل  وتنتمي  اأدوي��ة،  �رضكة 

لفر�ش  وال�سلطة  امل��ال  بني  ت��زاوج  التي  املجتمع 

بعد  املحرومة.  الطبقات  على  و�سطوتها  هيمنتها 

اخلبري   
ُ
�ست�سعر

َ
ي ال���زواج،  ه��ذا  على  �سنوات  ث��الث 

القت�سادي هيمان فداحة التنكر ملواقفه وقناعاته 

جاذبية  اإىل  جديد  من  ال�سوق  به  وي�ستبّد  ال�سابقة، 

التي كان يجُد معها من ت�ساطره التحليل، وتتقا�سم 

معه القلق مما اآل اإليه املجتمع. هكذا يت�سكُل هيمان 

يف  ا�ستغراقهما  خالل  من  هويتيهما  يف  وجاذبية 

عا�ساها،  التي  والتجارب  والوقائع  الأح��داث  �رضد 

وُتثُل تاريخيهما الفعلي. 

مطلع  مغرب  اإىل  َتعوُد  الرواية  اأح��داث  كانت  اإذا    

الت�سعينيات  اأواخر  يف  يتم  ال�رضد  فاإّن  ال�ستينيات، 

ان بالرباط حيث 
ّ
من �سقة هيمان ال�سبتي بحي ح�س

 فيها مع جاذبية متاأثرا 
َ
ي�ستعيُد الأجواء التي انغمر

 بها املغرب املعا�رض، 
ُ
ور

َ
بفداحة التحولت التي مي

طراز  من  وكتاب  مثقفني  اإىل  امللحة  وباحلاجة 

التي كانت مقالتها  املراأة املغربية املختلفة  هذه 

تبدو  التي  الأ�سياء  وت�ستنطُق  امل��األ��وف،   
ُ
ُت��زح��زح

عادية. واإذا كانت حمكيات هيمان ت�سعنا يف قلب 

الأحداث وال�رضاعات والتوترات التي طبعت املغرب 

بني  الفجوة  وات�ساع  ال�ستينات،  منت�سف  خ��الل 

اأفق جديد،  الباحثة عن  ال�سعبية  الق�رض واجلماهري 

البعد  تعزز  جاذبية  مع  املتبادلة  الر�سائل  ف��اإن 

بنا مما هو حميمي بني الفرد وذاته. 
ّ
الواقعي، وتقر

والأمكنة،  والأ�سياء  العامل  اإىل  الذاتية  الروؤية  وهذه 

مات التي تتميُز بها ال�سخ�سيات الروائية 
ّ
تعّد من ال�س

عند حممد برادة، اإذ يتعّذر على القارئ فهم مواقفها 

و�سلوكاتها اإذا مل ي�سل ذلك بعوامل الال�سعور اخلفية.

ة من مغرب 
ّ
  لنقل اإن اختيار هذه ال�سخ�سيات ال�ساب

غبة القوية عند حممد 
ّ
 الر

ُ
ما بعد ال�ستقالل، يعك�ش

الذي يغ�سى هذه  الظل  الك�سِف عن كثافة  برادة يف 

من  �سعاع  بث  يف  والإ�سهاِم  املعا�رضة،  املرحلة 

اأف��راده  منظور  يف  اأ�سحى  جمتمع  قلب  يف  �سوء 

بجراأتها،  ُتثُل  امل��راأة  اأن  �سك  ول  ومتاهيا.  لغزيا 
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حممد برادة .. حممد برادة 

 يف الك�سِف عن 
ُ
�سهم

ُ
قيا�سا اإىل الرجل، اأهم عن�رض ي

تخنق  التي  الزيف  ���رضوب  وتعرية  التناق�سات، 

احتك  ال��ذي  القارئ  اأن  واأعتقد  املجتمع.  اأنفا�ش 

»لعبة  الأوىل  روايته  منذ  ب��رادة  حممد  بن�سو�ش 

الن�سيان« مرورا بن�سو�سه التالية »ال�سوء الهارب«، 

و«قريبا  متجاورة«،  و«حيوات  الن�سيان«،  و«امراأة 

من ال�سو�ساء بعيدا من ال�سكات« و«موت خمتلف«، 

���س��وف ي���درُك اأ����رضار ه��ذا اله��ت��م��ام ال���ذي يوليه 

املجتمع.  يف  املوؤثر  وحل�سورها  للمراأة،  الروائي 

على  تلتقي  جاذبية  اأن  نلحظ  اأن  هنا  ها  ويكفي 

التقاليد  الوعي بقيمة احلرية والتمرد على  م�ستوى 

بطلة  غيالنة  ابنة  بفاطمة  املحا�رضة،  البالية 

 على احلرية، 
ّ
رواية »ال�سوء الهارب«. كالهما ت�رض

املتاح  الهام�ش  تو�سيع  على  واملثابرة  واجل�سارة، 

لالأنفا�ِش  اخلانقة  واحلدوِد  البالية،  الطقو�ش  لك�رض 

والرغبات رغم الختالف بينهما. ونح�سب اأن حممد 

برادة وهو ينمي لدى ال�سخ�سيات الوعي مبا يعيُق 

اأحد  على  ي�سدُد  اإمنا  اأحالمها،  ويقو�ُش  تطلعاتها، 

الأدوار الأ�سا�سية التي تنه�ُش بها الرواية، بخالف 

بالأخالق، وهي حترير  املعنية  موؤ�س�سات املجتمع 

)الرواية(  منها  يجعُل  ما  وهذا  كبتها.  بدل  الغرائز 

بيئة ثقافية مالئمة لالإن�سان يف هذا الزمن الراهن 

 
ُ
حتجب و�سبابية،  مت�سارعة  حتولت  تخرتقه  الذي 

ومن  والفهم.  ال�سرب  على  اإمكانياته  وتعطُل  الروؤية 

اأنه،  يدرك  الدوامة،  هذه  داخل  الروائي،  اأن  املوؤكد 

قيا�سا اإىل الآخرين، الأقدر على فّك ال�سفرات، والغور 

عن  ك�سفا  الأقنعة  وتعرية  العميقة،  الدهاليز  يف 

الأعماق وال�سطوح. 

 بقوة مب�سمونها، 
ُ
  ل �سك يف اأن �سكل الرواية يلتحم

ومن ثم فهو عن�رض اأ�سا�ش يف فهمها واإدراك اأبعادها 

اإىل  كاتبها   
ُ
يتطلع جديدة  رواية  وكاأي  ودللتها. 

الفعل  اإجناز هذا  فاإن  الروائية،  الفورة  الإ�سهام يف 

يربُز  ال��ذي  الفني  ال�سكل  خ��الل  من  اإل  يكتمُل  ل 

ت�ساري�ش الرواية والقيم التي ت�ستبطنها حمكياتها 

اإىل  املنافذ  وفتِح  ال��روؤي��ة،  تغيرِي  يف   
ُ
ي�سهم مما 

برادة  وحممد  والعامل.  الذات  لفهم  جديدة  م�سارات 

باعتباره ناقدا روائيا وكاتبا، جنده دائما يوؤكُد على 

باعتباره  ل  الروائي،  ال�سكل  يكت�سيها  التي  القيمة 

اأن  الكاتب  تعنُي على 
َ
ي التي  التقنيات  جمموعة من 

 
ُ

َنلم�ش التي  ال�سياغة  بو�سفه  واإمنا  فيها،  يتحكم 

ف�سكُل  لذلك  الن�ش،  يف  الكاتب  روح  منها  انطالقا 

 يف البنية الجتماعية، وم�سدوُد اإىل 
ٌ

الرواية منغر�ش

املغامرة التي تنه�ُش عليها الرواية. واإذا كان العمُل 

وثقايف  جمايل  فعل  هو  للرواية  الفني  ال�سكل  على 

وبزاده  الروائي،  بثقافة  مرتبط  لأنه  جوهره،  يف 

تحقُق يف بيئة 
َ
اجلمايل، اأي مبدى اطالعه على ما ي

ع مفهومنا 
ّ
الرواية العاملية من ن�سو�ش جيدة تو�س

عن املتخيل، وقدرته على ت�سييد عوامل ممكنة، فاإن 

املجتمع  يف  توؤثر  اأفكار  بلورة  يف  تكمُن  قيمته 

وال�سيا�سة وعالقات الأفراد، كلما كانت الرواية اأقدر 

ال�سيء  واحت�سان  والتعرية،  والك�سف،  البوح،  على 

الروائية  الن�سو�ش  تلتقي حوله  ما  ونقي�سه. وهذا 

اجليدة التي كلما حاورها القارئ، عرث فيها على ما 

ع فهمه للذات والعامل، لأن ال�سكل 
ّ
يغني روؤيته، ويو�س

الفني فيها قوامه النتهاك ملا هو را�سخ، �سواء على 

م�ستوى اجلن�ش الأدبي اأو على م�ستوى عالقة الفرد 

بالعامل، ما يعني اأن قيمة الرواية وجدواها تت�سُل 

باملمكن، اأي بالعوامل املمكنة التخييلية التي كلما 

توليد  على  قدرة  ازدادت  امل��درك،  العامل  عن  ناأت 

تلت�سُق  التي  املعرفة  وبلورة  املتعددة،  التاأويالت 

مبا ي�سغُل بال النا�ش على امتداد الع�سور. 

  من هذه الزاوية يبدو اأن رواية »ر�سائل من امراأة 

الروائي  املنجز  يف  جديدة  جتربة  تثُل  خمتفية« 

نه�ُش بوظائف �سديدة 
َ
لربادة. فال�سكل الفني فيها ي

الأ�سئلة،  توليد  على  ال��ق��ارئ  حفز  يف  الفعالية 

الكتابة،  لفهم  املالئمة  الفرتا�سات  يف  والتفكري 

هذه  َترتدُّ  ول  واإ�ساراتها.  رموزها  دللت  والتقاط 

الوظائف اإىل اللغة باعتبارها املادة الأوىل التي ل 

اإل من بابها، حيث اخلا�سية ال�سعرية،  نلج الرواية 

ومو�سيقى الكلمة، وقدرتها على اإثارة خميلة القارئ 

بعيدا عن التلذِذ الهو�سي باللغة، بل تتعدى ذلك اإىل 

البنية متعددة الأ�سوات. فال�سخ�سيات التي تتحرك 
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يف عامل الرواية، ونظراتها لالإن�سان والعامل ت�سفي، 

من خالل ملفوظاتها، على ال�رضد تنوعا مده�سا. وما 

ال�سخ�سيات  مواقف  بني  التناغم  ذلك  هو  نالحظه 

وروؤياتها للعامل وما ت�ست�سعره من �رضوِب الغرتاِب 

والاّلانتماء، واملرجعيات التي انتهلت منها، والتي 

العرب  واملبدعني  الكتاب  كبار  اأع��م��ال  ت�سمنت 

جاذبية  �سعور  باأفكارهم  األهبوا  الذين  والعامليني 

وجناة اأختها وهيمان وهاديا وزيدان، واأوحوا اإليهم 

التي  واله�سا�سة  الأقنعة  ف�سح  يف  مماثلة  برغبات 

التي  البالية  واملمار�سات  التقاليد  عليها  تنطوي 

�ساُف اإىل 
ُ
م على احلياة، وتعكر �سفو جمالها. وي

ّ
تخي

هذا تنويع �سمائر ال�رضد، واملراوحة بني املرجعي 

والتخييلي، وت�سمني خطاب الر�سالة، خا�سة ر�سائل 

جاذبية التي ت�سفي لغتها على وجودها م�سحة من 

حما�رضته.  اأو  �سربه  يتعذر  الذي  والندفاع  العمق 

اجلميل  الوهم  ذلك  عن  بالك�سف  تنه�ُش  فالر�سائل 

تيار  من  ويخل�سها  احلياة،  اإىل  جاذبية  ي�سّد  الذي 

عقل يف�سد عليها هذا احللم. ومن ثم فالر�سالة، مثل 

ذلك  قا�سيا عن  اأ�سا�سيا، وبحثا  لقاء  الكتابة، تثل 

املماثل الذي حتلم جاذبية باأن جتعل منه املوؤتن 

الر�سالة  َتعمُل  ل  هكذا  واأحالمها.  جراحها  عن 

اأي�سا   
ُ
َت�سطلع واإمنا  الرواية،  بناء  تعقيد  على  فقط 

بخلخلة املعايري التي درج عليها القارئ يف تلقي 

بو�سفها  الكتابة  ُتعنّيُ  اإنها  وتاأويلها.  الن�سو�ش 

يف  ال�سخ�سيات  ي�سند  ال��ذي  العالجي  الفعل  ذلك 

ذلك  نحو  واندفاعها  احلقيقة،  عن  الالهث  بحثها 

ومن  والتحقق.  بالوجود  ي�سعرها  ال��ذي  املجهول 

املوؤكد اأن مفهوم حممد برادة عن الكتابة امل�ستظل 

بفهم حداثي للرواية، هو امل�سوؤول عن حر�سه على 

ال�سخ�سيات  من  ابتداء  ال�رضدي،  البناء  تفا�سيل 

وانتهاء بعتبات الرواية، والتي ت�سكل مكونا �رضديا 

بالعمق  تت�سم  التي  ب��رادة  روؤي��ة  على  دال  موازيا 

واجلذرية وال�سمولية. 

 اأن ن�سجل ملحمد برادة يف ختام هذه القراءة 
ُ
جب

َ
  ي

 على ارتياد اأفق جديد 
ُ

حر�ش
َ
اأنه من رواية لأخرى ي

والخ��ت��الف.  التميز  �سمات  الكتابة  على  ي�سفي 

م�ستوى  على  ال�سابقة،  الروائية  اأعماله  كانت  فاإذا 

الراهن،  بالتاريخ  املت�سلة  والوقائع  الأح���داث 

تلتقي بالعديد من التجارب الروائية لكتاب مغاربة 

وال�سيا�سي،  الجتماعي  الواقع  معني  من  انتهلوا 

رواياته  يف  تاأخذ  والتجارب  الأح���داث  ه��ذه  ف��اإن 

اأبعادا متميزة، بفعل ت�سوره املختلف لل�سكل الفني، 

ال�سوغ  طرائق  تنويع  على  املتوا�سل  وحر�سه 

لغزية  الكا�سفة عن  املغامرة  واحت�سان  والت�سكيل، 

للرواية  يتيح  ما  فيه. وهذا  الإن�سان  العامل، وحرية 

من خالل تلك اللحظة التي تتجمع فيها كامل حياة 

يف  تتوغل  اأن  وجوهرها،  ومعناها  ال�سخ�سيات 

املناطق الداجية للذات والعامل. ويف رواية »ر�سائل 

من امراأة خمتفية« تتعدُد العنا�رض الفنية واجلمالية 

العنا�رض  اأم��ا  التخييلية،  ممكناتها  ع 
ّ
تو�س التي 

ال�رضد فتنه�ُش بتجذير   عليها 
ُ
ينفتح التي  الواقعية 

للمغرب  وال�سيا�سية  الجتماعية  البنية  يف  الرواية 

اإىل ف�ساءات بعينها  املكثفة  املعا�رض. فالإ�سارات 

البي�ساء،  بالدار  املحمدي  واحلي  ال�سخرة  كمطعم 

وحي ح�سان بالرباط، كما اأن الإحالة اإىل ما عرفه 

اأحداث بعد ال�ستقالل، وجتربة حكومة  املغرب من 

من  اأكرث  تدم  مل  والتي  املجه�سة  اإبراهيم  عبداهلل 

الر�سا�ش،  و�سنوات   ،1965 ومظاهرات  �سنتني، 

الراهن،  بالتاريخ  املرتبطة  الأح��داث  من  وغريها 

يجعُل من  ذلك  والثقافية، كل  ال�سيا�سية  وبالذاكرة 

هذه الرواية لي�ش فقط تثيال ملا عا�سه املغرب بعد 

ال�ستقالل، واإمنا نافذة م�رضعة على احلا�رض، وما 

ي�سهده من حتولت. ومن املوؤكد اأن هذه الإحالة اإىل 

ما هو مرجعي ل تتم ب�سكل مبا�رض، واإمنا من خالل 

ال�سكل الفني الذي ي�ستمّد األقه من اللغة، والتخييل، 

وتنويع ال�رضد، وتعدد الأ�سوات، لإنتاج عامل مغاير 

يوؤكد  ما  وهذا  واإ�ساراته.  رموزه  قيمته من   
ُ
يكت�سب

يلتقُط  اأدبيا  جن�سا  بو�سفها  الرواية  عن  املفهوم 

كما  الجتماعية،  واملوؤ�س�سات  الفرد  بني  التوتر 

يحت�سُن ما هو حميم بني الفرد ونف�سه ب�سكل مغاير 

ملا هو �سائد يف اخلطابات الأخرى. 
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حممد برادة .. حممد برادة 

 اأ�س��بق يف ال�وجوِد م�ن الك�ت�ابة،  ي�مكن اأن 
ُ
ال��ك�الم

�ر اخليال، 
ْ
ن���س�ت��دّل على ذلك، اإذا ا�ست�ح��رضنا، ع�ب

اأر�ٍش  اإىل  ال�جّن��ة  من  وح�واء  اآدم  ن�زول  �ساع���ة 

ج�نباتها  يف  ي�بع�ث  �ْن 
َ
م اإىل  �ت�ط�ّل�عٍة 

ُ
م �ْل�ق���ٍع 

َ
ب

ف��ّك�را  م��ا  اأول  اأن  �س��ّك  ول  واحل��ي��اة.  احل�ركة 

وم�ن 
ً
�غ�ة 

ُ
ل� ي�ب�ت��ك�را   

ْ
ل�كي ي�ت�ك�ل�ما  اأن  هو  ف�يه، 

�م، ذلك اأن ت�س�مية الأ�سياء 
َ
خاللها ي�بت�ك��ران العال�

ال�وجود  �س�فة  ُت��سفي  ب�ينها،  الت�م�ي�ي�ز  وحماولة 

على م�ا ك��اَن يف ث�ناي�ا ال�ع�دم...

�نا من ت�ج�ربة اآدم وحواء، اأن ك�المهما عند 
ّ
  ي�ه�م

النزول من ال�سماء، كان م�رتبطا ب�لحظٍة م�س�ت�جدة 

على  ي�ساعدهما  ك�الم  ابتكار  ت�فر�ش  عليهما، 

مواجهة الل�حظات واملواقف ال�عابرة اأو املت�ك�ررة، 

���سادفانه 
ُ
وُت���س�ع�فهما اأي�سا على ام���ت����الك ما ي

 ب�ينهم�ا 
ُ
من خالل الك�لمات ومن خالل ما ي�ن�ت���س�ج

ل للك��الم، 
ّ
من ك��الم احلوار. هذا »الأ�س�ل« امل�تخ�ي

ال�عابرة  باللحظة  م�رتبط  اأن�ه  نت�س�ور  يج�علنا 

ل�غة  لت�كون  الل�غة  ا�ست�عمال  يف  وب��الرجت��ال 

وال�سياق...  واملوقف  باللحظ������ة  ُن 
ّ
ت�ت�ل�و ك�الم، 

بع�ش  يف  ال��واردة  الأ�سطورة  تلك  اأت��نا�سى  لذلك 

الذي   ب�اب��ل«  ب�رج   « ب�  واملت�سلة  الدينية،  الكتب 

ت�ت��داولها   واحدة  ل�غة  �سيانة  منه  الغ�ر�ش  كان 

�ُل اأن اأ�ست�عمل لغة الكالم  النخبة...لأج�ل ذلك، اأف�سّ

��ز بح����س����ب 
َ
ب�دًل من اللغة الدارجة، لأنها ت�ت��ماي

ْن ي�ت�ك�لم، وت�كت��سب ت��ساري�ش ون�ت�وءات ب�ح�سب 
َ
م

و�سعية امل�تكلم الجتماعية والثقافية، وتت��فاعل 

بالن�سبة  العربية  اللغة  هي  التي  الك��تابة  لغة  مع 

ل��ي، والتي ت��ن��س�ّق منها لغة الكالم يف معظ�������م 

�عجمها...
ُ
كلماِت م

 ل ميكن اإذن اأن نف�سل ال�ك�الم ع�ن ال�مت��كل�م، لأن 

الكالم،  من  ال�م�ت�وّخى  ال�س�ري�ع  الت��وا�سل  ه�دف 

يدفع املتكلم اإىل ال�ست��عانة بالإ�سارات وحركات 

ال�سياق  ح�سب  ال�����س��وت،  وت�لوي�نات  اجل�س�د، 
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من  وال��ذي  املتكلم،  فيه  ي�تواجُد  الذي  اخل�ارجي 

ٍد.  لكن، على رغم 
ْ
�ر

َ
�زاُت�ه ك���ف�

ّ
خ��الله ت�ظه�ر م�م�ي

اأهمية الكالم يف جمال الت�وا�سل والت�ع�بي�ر، ن�جد 

اأن �سج�ّل الثقافة ال�س��ائ�دة ي�م�ي�ل اإىل ال�تق�ليل من 

اأهمية الك�الم واإع��فائه من م��سوؤولية ما ي�ت��ل�ّف�ظ 

النهار«،  ي�محوه  الليل  ك��الم   « امل�تكلمون:  به 

وام�ش«  كلمتك  »ق�ل  ع���س�م«،  ف�يه  ما  »الل�س��ان 

تق�ل�ل  اأن  ت�ريد  دات، 
ّ
��رد

ُ
وال�م احِلَك�م  هذه  مثل   ...

�ر 
ْ
َغ�ي ع�ن��س�را  ت�ع�ت�ربه  واأن  الكالم  اأهمية  م�ن 

وم�واقفه�ا  احلياة  م�س��ك�الت  مواجهة  يف  حا�س�م 

 
ّ
اأه�م الكالم  اأن وظي�فة  اإل  وال�س����ائ�كة.  امل�ت�نوعة 

التوا�سَل  ُت�جاوز  عديدة  ت�جليات  ول�ها  ذلك،  من 

�ن فيما بعد، ب�عد تقدي���م 
ّ
املبا�رض، الآن�ي، كما �سن�بي

مفهوم��ن�ا للكتاب��ة. 

وحلظات  بالت�لقائية  م�رتب�طا  الكالم  اعت�ب�رنا  اإذا 

م�ساه�د  والتقاط  اليومية،  وامل��واق��ف  التوا�سل 

ت��اأتي  الك�تابة  ف�اإن  خونتها، 
ُ

�س يف  احلياة  من 

اأجل  من  والأح���داث  احلياة  اأه���داف  ل�س�ت�يعاب 

الت�اأريخ وال�ستم��رار  تخليدها، وحتقي�ق نوٍع م�ن 

بعد املوت...ك��اأن��ما الكتابة، يف اأ�سك��الها املختلفة 

ع�واطفه  ت�سوير  اأو  املجتمع  بت�ن�ظيم  املت�سلة 

اإىل ت�ذك�ي�ر الأجيال 
ً
 ن�زوع�ا 

ُ
و�رضاعاته، ُت��ت��رج��م

الالح�قة ب�ما اأن�ج�زْته اأجياٌل �س��اب�قة. م�هما يكْن، 

��لك 
َ
ب�ِف� ال��ك��تاب���ة  ارتبطت  قدي�م،  وِم�ْن  دائم�ا 

حماولت  ع�ند  اأو  تاأ�سي��سها  ع�ند  �س�واء  ��لطة 
ّ
ال�س

ه��ْدم�ها ل�بناء �سل��طة جديدة...

من  احلاف�ظة  اأو   « �ج�ّل 
ّ
/ال�س »ال�كتابة  اأن  غ�ري 

ال�سياع والن�سي�ان، ل�م حت�مل دائما ا�س�م ال�كاتب، 

ُك�ّتاب  اإىل   
ُ
ُت�ن�سب التاريخ  من  فرتات  يف  وكانت 

جمهولني اأ�س�هموا يف اإنتاج الأدب ال�سعبي ل�ث�قافات 

�بدعه، 
ُ
��ه وي

ُ
ا ي�كت�ب

َ
خمتلفة. ل�كن ت�وقيع الكاتب ِل�م

اإىل  و�س�ع�يه  �بدع 
ُ
ال�م ال�ف�رد  ر 

ُ
ت��ب�لو مع  �َن 

َ
ت��زام

ز و�سط ُن�َخ��ِب املجتمع، واإىل اإث��ب�ات م�هن�ة 
ّ
الت�م�ي

الك�تابة �س�م�ن ب��قية ال�م�ه�ن وال�ن�ساطات.

والكتابة،  الكالم  بي�ن   
ّ
العام ال�ت��مي�ي�ز  ه�ذا  ب�ع�د   

م�ن�اطق  على  �نا 
ُ
�حي�ل�

ُ
ي م�نه�ما  ك��اّل  اأن  نالح���ظ 

جم��الِت  فيها   
ُ

الل��ت�با�ش ��فُّ 
ُ
ي�ح م�ت��داخ�لة 

ا�ست�عماله�ما والت���ع�اطي م�ع�هما: 

ال�مح�ل�ل  عند  مثال  ��سبح، 
ُ
ي ل�لكالم،  بالن�سبة   +   

�مق 
ُ
ال�ع عن  ل�ل�ك�س��ف  اأ�سا�سا  ع�ن��رضا  الن�ف�ساين، 

الالوع��ي  يف  اأي  ذاٍت،  ك��ّل  داخ���ل  امُل�ختفي 

التحليل  يع�ت�مد  لذلك  الذاك��رة.  ج��ات 
َ
�ن�عر

ُ
وم

ا�ستنطاق  على  ال�عالج،  �مار�سة 
ُ
م ع�ند  النف�س�اين، 

��ْن يخ�سع ل�ل�تحليل.  وِم�ْن 
َ
الذاِت امُل��تكلمة ع�ند م

الف�رد  هو  هل  ي�ت�ك�لم؟  ��ْن 
َ
م �سوؤال:  ���طرح 

ُ
ي  

ّ
ث��م

 واعية ل�ها امتدادات 
ٌ

�ا هو ذات
َ
الواعي، اأم الفرد ب�ِ�م

وخ�باي�ا ل واعي�ة ؟ يف هذه احلالة، ي�ن�ت�قل الكالم 

من وظيفت�ه الأوىل القائمة ع��ل�ى التوا�سل الوا�سح 

وت�ب�ليغ ما ي�ل�ت��قطه الف�رُد ع�رب �سخ��ونة الأحداث، 

الذي  خ�ّزن« 
ُ
ال�م »الكالم  ع�ن  الك�سف  منطقة  اإىل 

��سيء ما ل ي�س��ت�طيع الكالم الوا�سح، العادي اأن 
ُ
ي

��ف�سي دللته...
ُ
ي

ه�نا،  ته�من�ا  التي  الأدبية  للك�تابة  وبالن�سبة   +   

نالح�ظ اأن�ها ت�ب�تع�د عن منطقة الت�دوين والت�اأريخ 

 ت��رتاد م�ناطق 
ْ
امُل�با�س�ر، لك�ي �س�ِد والإقناع 

ّ
وال�ر

ت�كت��سي  وبذلك  والّت�رمي�ز؛  وال�ست��عارة  ال�ظالل 

خرجها من دائ�رة 
ُ
ال�كتابة الإبداعية طابعا ذاتيا ي

دائ��رة  اإىل  ل�ي�ن�قلها  العموم�ية،  الوا�س�عة،  الكالم 

الكاتب/املبدع  �واجُه 
ُ
ي حيث  ال�فردية  ال�ت�جربة 

ذبذب��اِت  ي�ل�ت��قط  والآخ��رين، وحيث   
َ
ال���ع��اَل�������م

ع�القته  ي�عي�ش  وه��و  وان��ف�عالته  م��ساع�ره 

�زة من خالل ا�ست�بطان العامل وال��ذك��ريات. 
ّ
��م�ي

ُ
ال�م

�ت�ب�اي�نة 
ُ
م ت�حدي�داٍت  ع�رَف  ق��ْد   

ُ
الأدب كان  واإذا 

يف  الأدبي  الإنتاج  ت�راكمات  ف�اإن  الع�سور،  �ر 
ْ
ع�ب

الأدب  ع��القة  تخ�سي�ش  اإىل   
ْ
اآل��ت ال�ثق�افات،  كّل 

ناقٍد  عند  ن�جده  الذي  الّن��حو  هذا  على  بالك��ت�ابة 

 : قال  الذي   
ْ
ران����س�ي�ي��ر ج��������اك  هو  فيل�سوف، 

الكتابة«.   ل��ف�ّن  دة 
ّ
�حد

ُ
م �مار�سة 

ُ
م ه�و   

ُ
..الأدب  «

نزوى العدد 102 ابريل 2020

104

الكتابة 

والكـلم 

حمكوم عليهما 

بالزواج



حممد برادة .. حممد برادة 

وهذا يعني اأن للكتابة الأدبية خ�سو�سية ت�ت�م�ث�ل 

واجلمالية،  ال�فني�ة  العنا�س�ر  من  جمموعة  يف 

العنا�س��ر  واخل�يال...وهذه  والل�غة  ال��س�كل  ت�سمل 

ُف��ها يف الآن 
ّ
��ر

َ
�زها ع��ن بق�ية الكتابات وُت��ع�

ّ
ُت�مي

الكتابة  بني  اخل�لُط  ي�مكن  ل  ذلك،  لأج�ل  ن�ف�سه. 

الأدبية والكتابات الأخ��رى التي تت�وّخى ال�ت�ب�سي�ر 

اأو  اإىل التاأريخ  اأو ت�ق�سد  ال�سيا�سي والإيديولوجي، 

الكتابة  ت�ق�سد  عندما   ،
ّ
ثم ومن  والإر�ساد.  ال�وعظ 

الفنية  العنا�رض  ت�وظف  اأن  ع�ليها  الإب��داع،  اإىل 

 
ْ

�دت
ّ
�س�ي اإب��داعاٍت  يف  الع�سور  عرب   

ْ
ت�راكمت التي 

ال�رضاع  جم��الت   
ْ

دت
ّ
وح���د الأدب«،  »جمهورية 

��سمى الأدب.
ُ
والتجديد ل��ف�ّن الكتابة يف ن�طاق ما ي

ِع���ن�دي؟
ُ
   م�ا الكتابة 

الإن�جاز،  ع�ن  �سابقا  �عطى 
ُ
م الكتابة   

ْ
ل�ي�س��ت  

على  �حيل 
ُ
ي �س�ياٍق  يف  وت�ت�ب�لور  ُن 

ّ
ت�ت�كو هي  ب�ل 

اإ�ست�راتيجية الكات�����ب وعلى درجة وع�يه وعالقته 

بال�زمن والذاكرة والت�خ�ي�ي�ل والل���غة. الكتابة هي 

�ا، 
ّ
 وجت�سي�������د ل�مفهوم م

ٌ
ح��سيلة وع�ٍي واخ�ت�يار

يف الأدب واجلمالية والعالقة مع العامل.

وت�دف��ق�ها  باللغة  العالقة  فقط  الكتابة  ت�عني  ل   

�ف�ّك��ر 
ُ
 وال�م

ّ
ل�و�سع م�سافة مع املو�سوف وامل�حكي

�ٍط 
ُ
ف�ي��ه، بل هي تغدو ال�سك�َل وامل�سم��ون يف ت�راب

�ز موق����ف الكاتب عن 
ّ
�م�ي

ُ
م�ع روؤي�ٍة اإىل ال�عال�م، ت�

 املكت�وب رغ�م 
ّ

 الن��ش
ُ
ر

ّ
الروؤيات الأخ�رى، وُت���ب�����ر

وع�س�وائية  ال��دللت،  و�س�دميية  ال�عامل  ع�ب�ثي�ة 

اأن  �سحيحا  كان  الل�غة...واإذا  و�س��س�اعة  احليوات، 

فاإنها  الإجن��از،  عن  �سابقا   
ً
عطى

ُ
م  

ْ
لي�ست الكتابة 

على  ��س�تع��سية 
ُ
م خ�سو�سية  ذات  ذلك،  مع  تظ�ّل 

تفاعلها  رغ��م  اأن��ه��ا،  ذل��ك  والتو�سيح.  الت�رضيح 

ع�ن�س�ر  ع�ن  �رة 
ّ
م�عب ت�ظّل  والتاريخ،  ال�سياق  مع 

وهو  �يه، 
ْ
ع

َ
ولو الكاتب  ذات  يف  ك��ام�ٍن  غ�ام��ش، 

املجهول  العن�رض  ذلك  عن  يعب�ر  اأن  اإىل  ي�س�عى 

�زه. وخالل ممار�سة 
ّ
ُن خ�سو�سيته وت�م�ي

ّ
�كو

ُ
الذي ي

�بارزا 
ُ
ا ح�وله، م

ّ
الكتابة، يكون الكاتب م�عزول ع�م

ِل��ج�س��د،  ج���سدا  وامل�ساع��ر،   
َ
والأف��ك��ار الكلماِت 

كاِن�ها ل�غة خم�تلفة ع�ن 
ْ
ح�ري�سا على التقاطها واإ�س

ل 
ّ
تتح�و �رورة، 

ْ
ال�س�ي هذه  وخالل  ���ساع. 

َ
ال�م اللغة 

دللة  عن  ت�عبري  اأو  ت�رجمة  عملية  من  الكتابة 

اق�ت�نا�ش اجلانب  اإىل معاناة حتر�ش على  عامة، 

وروؤي�ت�ه  وذاك�رته  املبدع  اأحا�سي�ش  �حرك 
ُ
ي الذي 

اإىل الأ�سياء. من هنا، تب��دو الكتابة اأ�س��به ما تكون 

ب�عملية ولدة ع��سي�رة ت�ريد اأن جتعل �سكل املولود 

�طابقا ملا ي�عتمُل يف ليل الأح��ساء.. ولأن الكاتب 
ُ
م

اإذ  علمية،  اإىل حقائق  الو�سول  ي�ت�وخى  ل  املبدع 

واللحظات  ال�زئبقية  بامل�ساعر  مت�سل  جماله  اأّن 

الذاكرة،   
ُ

ون�زوات وامل�زاج  ال�سياُق  ن�ها 
ّ
ي�ل�و التي 

�ِل اأكرث ِم�ْن م�س��ار 
ُّ
ف�اإن�ه ك�ثريا ما ي�لجاأ اإىل ت�خ�ي

ال�سخ�سيات  �ر 
ْ
ع�ب خا�س����ة  فعل،  ردود  من  واأكرث 

الروائي  اإن  ب�ل  ��ت�باينة. 
ُ
ال�م والف�ساءات  والأزمنة 
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غالبا ما ي�لجاأ اإىل املواقف املت�ع�ار�سة داخ������ل 

التجربة  ت�عي�ش  ف�يجعلها  ال��واح��دة،  ال�سخ�سية 

 ردود الفعل 
ُ
�ر

ّ
 ت�ت�غ�ي

ّ
 ح�د

ّ
ها ل��ي�رى اإىل اأي ون�قي��سَ

وامل�س��ائ��ر. 

وحيويتها  ن�ب�سها   
ّ
ت��ست�مد الكتابة  اأن  اأع�ت�قُد   

 
ّ
واخل�في الظاه�ر  ال�س�راع  ل�ذلك  عانقتها 

ُ
م من 

وت�جلياتها  احلياة  �سريورة  وراء  يت�س�ت�ر  ال��ذي 

��ت�ناق�سة. لذلك اأن�ا ل اأك��ت�ب لأ�س��تن��سخ واق�عا 
ُ
ال�م

م���ا  اإىل  روؤي�ت�ي  م 
ّ
لأق��د بل  اأح�داث�ا،  اأح��اك�ي   

ْ
اأو

ت�ت�وف�ر عليه  اأعي�سه يف �سياق م�عنّي، و�س�م�ن ما 

ذاتي م�ن ف�رادٍة يف العي�ش والت�ف�ك�ي�ر. ولأن الكتابة 

ب�اأ�سكاٍل  ل 
ّ
الت�و�س �سيء،  ك�ل  ق�بل  ت�عني  الإبداعية 

الت�خ�ي�ي�ل،  رحابة  على  مف�ت�وحة  وجم�الية  ف�نية 

امل�سمار  �س�س�وع  �سمن  ت�تحق�ق  ح�ريت�ي  ف�اإن 

اللغة  تخ�سي�ش  على  ��سع�فني 
ُ
ي الذي  الإ�س�ت��تي�قي 

واإ�س�ف�اء الف�رادة على ال�سكل والدللة.

 كتابة 
ْ
اأ�سبحت ال�ع�م�ر،  التجربة والت�قدم يف   م�ع 

الرواية ع�ندي تطم�ح اإىل اأن ت�ج�س�د احلياة، ل يف 

مظاه�رها املادية وح��سب، واإمنا من خالل اأ�سئلة 

ال�ميتاف�يزيقي  والأف�ق  وال�غائية احلياتية  الوجود 

اأن  ل�كتابتي  لذلك ل ميك��������ن  ال�س�ائكة...  ودروبه 

ت�ظل يف حدود ال�و�سوح امل�ن�طقي ما دامت ت��سدر 

 
ّ

اأي�سا ع��ن رغبة يف اإ�ساءة ذلك ال�س�راع الأب�����دي

ال�فك�رية  وال�منظومات  �ت�دّف��قة، 
ُ
ال�م احلياة  ب�ني 

املج�ردة التي تريد اأن ت�سجن احلياة داخل ق�م�ق�م 

اأن   
ُ
اأح��سب ذلك،  �سوء  على  وامُل�وا�سعات.  العقل 

�حاورة 
ُ
وم ال�ذاكرة،  كتابة  ه��ي  ع�ن�دي،  الكتابة 

داخ�ل  اأكتب  ولأنني  وال��ن�سي��ان.  والتاريخ  الذات 

�ته اإىل ف�س�حة الحتمالت واإىل 
ّ
عامل ي�غادر واق�ع�ي

امل�توح�سة،  وال�غ�رائز  والك�وابي�ش  ك�مائن احلروب 

للمتعة  فقط  ن�سو�سا  اأكتب  اأن  ميكن  ل  فاإن���ن��ي 

اخلال�سة، لأن ما اأن�سجه عرب الكلمات واملحكيات 

�سوغ  اإىل  بال�رضورة  ي���������������وؤول  وال�ستعارات 

 
ُ
ع�ال�م بها  �ل 

َ
�ب

ْ
يح التي  ال�ق�لقة  الأ�سئلة  من  ج�زء 

 �سعوبة هذه الكتابة التي ل تتق�سد 
ّ
اليوم؛ من ث�م

الت��سلية والت�رفيه ال�س��ريع. 

  يف رواياتي، ي�ح�ت�ّل ال��كالم مكانة اأ�سا�سية لأنه 

بني  ��ماي�ز 
ُ
وي وتلقائيتها،  احلياة  ُن���سَغ  ي�لتقط 

ك��الم.  م�ن  به  يت��ل�فظون  م��ا  �ر 
ْ
ع�ب ال�سخو�ش 

الكتابة  يف  الكالم  اأهمية   
ُ
اأدرك���ت يل،  بالن�س�بة 

1955اإىل  من  م�س�ر،  يف  اإقامتي  خالل  الروائية 

1960، اأث�ناء درا�ستي اجلامعية. ذلك اأن لغة الكالم 
�ه�ْت�ني 

ّ
امل�ست�عملة يف احلياة امل�س�رية اليومية، ن�ب

م�ت�نوعة  العربية  اللغة  اأن  ما 
ُ
���ه

ُ
ل��

ّ
اأو �ن: 

ْ
�سي�ئي اإىل 

داخ�ل وحدت�ها ال�كتابية، اإْذ اأن الكالم اجل�اري على 

ال���ع��ربي  الف�ساء  داخ���������ل  امل�تكلمني  األ�س��نة 

يت�خذ اأ�سكال يف الت�لفظ والإي��قاع مت�باينة لكنها 

ت�ست�رك يف معظ��م كلمات املعجم؛ وهذا ما مينحها 
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لغة   
ْ
اأيقظت م�س�ر  اأن  وثانيهما،  ورحابة...    

ً
غ�نى

الكالم املغربية التي مار�س��ُت�ها واأنا طفل يف فا�ش 

وال�رب�����������اط، واخت�زن�ْتها ذاك���رت������ي يف اإحدى 

للكتابة  ممار�ستي  ف�اإن  ثم،  ومن  ال�ن��سيان.  زوايا 

الإبداعية جع�لتن�ي اأن��ت������به اإىل حيوية لغة الكالم 

واملواقف  امل�ساع�ر  عن  الت�ع�ب�ري  يف  و�س�رورتها 

ق�س�سية  لن�سو�ش  ق�راءتي  وكانت  ال�م�ت��ب�اينة؛ 

الكالم  ا�ست�ثمار  على  يل  حافزا  م�رضية  وروائية 

املغربي املخزون يف الذاكرة. وبع��د ذلك ب����قل�يل، 

باخ�ت�ي�ن،  ميخائيل  ت�حليالت  على   
ُ
ف����ت

ّ
ت�ع�ر

اخلطاب  م��ك��ون��ات  ع��ن  ك�تبه  مب��ا   
ُ
واق�ت�ن�ع�ت

م 
ّ
�ت�ك�ل�

ُ
»ال�م ب�  ي�ت��سل  ما  وب�خا�سة  ال�روائي، 

يتكلم  ال��ذي  الإن�سان  اأن  اأك�د  حيث  ال��رواي��ة«،  يف 

لت��سخي�ش  مو�سوع  هما  �ه، 
َ
وك��الم الرواية  يف 

الرواية يكون  ال�متك�لم يف  واأدبي، وخطاب  لف�ظي 

هو  الرواية  يف  واملت�كّلم  فنية.  بطريقة  �سخ�سا 
ُ
م

���حدد تاري����خيا، ومن 
ُ
ف��رد اجتماعي ملمو�ش وم

اأحد  ي�سبح  اأن  روائية  �سخ�سيٍة  خلطاب  ميكن  ثم 

الل�ساين.  د 
ّ
لل�ت�عد وم�دخال  اللغة،  ت�سنيف  عوام�ل 

هو  ال��رواي��ة  يف  املتكلم  ب��اأن  باختني  وي�سيف 

اإيديولوج�ي�ا...  
ُ
��ن�تج

ُ
م متفاوت�ة،  وبدرجاٍت  دائما 

ل ي�ت��سع املجال لإي��راد حتليالت باختي�ن، لكنني 

 يقول فيه: » يف الكالم 
ّ
اأ�سي�ر اإىل ا�ستخال�ش ه��ام

العادي ل�ك�ّل اإن�سان يع��ي�ش داخل جم��تمع، يك��ون 

ن��سُف م�ا ي�ت��ل�ف�ظ ب�ه، على الأق�ل، ه�و من كالم 

منقول  ه�و(  كما  عليه  ف 
ّ
الت�ع�ر )يقع  الآخ�ري�ن 

الدّقة  من  امل�مكنة  رجات 
ّ
ال���������د ك���ّل  ��سب 

َ
ًح

�ز(.«
ّ
د) اأو، بالأح�رى، من الت�حي

ّ
والتج�ر

   لأجل ذلك، اأحاول يف كتابتي الإبداعية اأن اأف�سح 

�ل�ت�قطة 
ُ
وم كا�سفة  لأنها  ال�كالم،  لل��غِة  جم��ال 

�خت�زنة 
ُ
وم املعي�ش،  مي 

ْ
الي���������و ل�ت�ل�قائية 

اللغة   ( والإي�ديولوجية  الجتماعية  ل��ل��دللت 

�ِنعة...(. 
ْ
�ق�

ُ
الآم��رة، واللغة ال�م

اأج�د تناق�سا بني اللغة الع�ربية الأدبية  اإن�ني ل    

كثرية  حتولت   
ْ
ع�رفت العربية  لأن  الكالم،  ولغة 

الكلمات  وت�وليد  واملعجم  اجلملة  تركيب  يف 

وا�ست�يع��اب امل�سطلحات، والتفاعل مع لغة الكالم 

الك�تابة.  ل���غ��ة  من  الكثي�ر  بدورها،   ،
ّ
ت�ست�مد التي 

داخل  وُت�فهم  ُت�ق�راأ  اأن  ميكن  بالع�ربية  والكتابة 

ولها  ن�سمة،  مليون   400 من  اأك��رث   
ُ
ي���سع ف�ساء 

الت�عبي�ر  على  ق��ادرة  يجعالنها  ومرونة  قواعد 

والنت��سار والت�ط�ور. 

  ي�بدو يل، يف نهاية التحليل، اأن الكتابة والك�الم 

م�ساألة  لأن  والتفاعل،  بالزواج  عليهما  حمكوم 

الت�ع�ب�ري والك�سف ع�ن امل�ساع�ر، والت��اأريخ للذاكرة 

��ش ما ي�رق�ُد يف 
ْ
ال�قي�م واحل�سارات، ون�ب و�س�راع 

ال��الوع�ي ال�فردي واجلماعي، هي م�ساألة ملتحمة 

بال�وجود املادي وامل�عنوي لل�ف�رد واملجتمع، ول 

ي�مك��ن الف�سل بني لغ�ة مكتوبة واأخ�رى من��طوقة 

احلياة  اأ�س��رار  من  الق��ت�راب  اإىل  ن�تط�لع  ونحن 

املعقدة التي ت�ح�ث��ن�ا على ال�ستمرار يف العي�ش. 

الهوام�س

ا�سطلع  التي  الأدوار  عن  حية  �سهادات  ب��رادة  حممد  قدم   -  1
مرافئ(،  مداخالت،  مواقف،   ( ثقافية  �سياقات   : كتابه  انظر  بها. 

من�سورات وزارة الثقافة، ط1، 2003 ، �ش-�ش283-307

2 -اأ�سئلة النقد اأ�سئلة الرواية، من�سورات الرابطة، ط1، 1999.
3 - امل�سدر نف�سه، م.�سا �ش-�ش 36-37.

4 - امل�سدر نف�سه، �ش81.
5 - ن�سبة اإىل اأ�سطورة بروك�ست.

6 - حممد برادة: ف�ساءات روائية، م.�سا �ش91.
الروائي-مثال-  قدرة   ( والق�سدي  الواعي  التهجني  يتميز   -  7
ال�سخ�سيات  لتمييز  وا�ستثمارها  اللغوية  الفروق  ف 

ُّ
تعر على 

�سخ�سا  يجعل  الذي  والعفوي  التلقائي  التهجني  عن  وتفريدها( 

مرتابطة  تكون  اأن  دون  اأخ��رى  اإىل  لغة  من  يوميا  ينتقل  عاديا 

حواريا داخل وعيه. ل ينظر اإىل اللغة ) اأو اإىل العامل اللفظي الذي 

يوازيه( بعيون لغة اأخرى واإمنا باعتبارها  ن�سقا مغلقا  ومنف�سال 

عن الأن�ساق الأخرى.

اأ�سئلة النقد، م.�سا، �ش8. اأ�سئلة الرواية  8 - حممد برادة: 
9 - حممد برادة، ف�ساءات روائية، م.�سا �ش91.

10 -حممد برادة، اأ�سئلة الرواية اأ�سئلة النقد، م.�سا �ش68.
11 - حممد برادة: ف�ساءات روائية، م.�سا �ش14. 
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الت�شكيلي مي�شيل دي كازو 
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جتربة  خالل  من  الت�شكيل  جمال  خ�شَت   ll

ع�شامية. كيف جئت اإىل الفن ؟

- كنت م�شدودا منذ مرحلة املراهقة اإىل احلياة 

التعاقدات  عن  البعيدة  والعفوية  الطبيعية 

ا�شتفزازي،  بهدف  ذلك  اأفعل  مل  االجتماعية. 

النمطية مل تكن تثريين  الأن احلياة  ولكن فقط 

خالل  اأب��دا  االإح�شا�س  هذا  يفارقني  ومل  اأب��دا. 

فيما  تعلمت  اأن��ن��ي  غ��ري  ال��الح��ق��ة.  امل��راح��ل 

عليه  ن�شطلح  مبا  ت�رصفاتي  اأطبع  اأن  بعد 

االجتماعي  و�شعي  مكنني  وقد  ب�«الواقعية«. 

ال�شخ�شي  وج���ودي  ع��ن  التعبري  م��ن  كفنان 

نظام  اإط��ار  يف  ذات��ه  االآن  يف  اأعي�س  اأن  ومن 

 
ُ

اخرتت لقد  اأخرى،  وب�شيغة  معني.  اجتماعي 

الفن بغية منح معنى حلياتي. وف�شلت  طريق 

اأن يكون ذلك ب�شكل ع�شامي، وذلك خمافة اأن 

بينما  االأكادميية.  االأ�شكال  كل  بعدوى  اأ�شاب 

تاأجل انفتاحي عليها اإىل حني متكني من خلق 

من  ذلك  حماين  لقد  بامتياز.  �شخ�شي  اإب��داع 

عميقة  برغبة  ارتبط  مفرَت�س  اندفاع  نتائج 

اأحتفظ،  كنت  ذل��ك،  من  وبالرغم  الر�شم.  يف 

اإزاء بقية  ال�شبعينيات، مب�شافة اختالف  خالل 

 حاوره : ح�سن الوزاين *

الت�شكيلي مي�شيل دي كازو 

فـي البحث عن مفهوم جديد للوحة

كاتب ومرتجم من املغرب  *

الفرن�شي  الت�شكيلي  ال��ف��ن��ان  ينتمي 

املبدعني  عيار  اإىل  ك��ازو  دي  مي�شيل 

كاأفق  االإبداعية  التجربة  يعي�شون  الذين 

للتفكري. تك�شف عن ذلك من جهة جتربُته 

اللوحة عن  اإبعاد  القائمة على  املختلفة 

احلائط من خالل توظيف وجهيها، ومن 

جهة اأخرى كتاباُته العميقة التي ت�شعى 

اإبداعية تتجاوز االأجوبة  اإىل بلورة روؤيا 

اإث��ارة  عن  با�شتمرار  لتبحث  اجل��اه��زة 

م�شتمرة لالأ�شئلة. 

 1956 �شنة  ك���ازو  دي  مي�شيل  ول���د 

الت�شكيل  تعلم  الفرن�شية.  تولوز  مبدينة 

من  الع�رصين  حدود  اإىل  ع�شامي  ب�شكل 

 ،1980 �شنة  باري�س  اإىل  انتقل  عمره. 

وممار�شته  الفني  تكوينه  تابع  حيث 

العليا  درا�شته  ا�شتاأنف  ثم  الت�شكيلية، 

بجامعة باري�س. باالإ�شافة اإىل ح�شوره 

الفردية  معار�شه  م�شتوى  على  الدائم 

واجلماعية، يعترب مي�شيل دي كازو، اأحد 

اأهم منظري الفن الت�شكيلي بفرن�شا، حيث 

تعترب  كتب  ثالثة  يف  ن�شو�شه  جمعت 

لتيار فني جديد يتاأ�ش�س  اأ�شا�شا  مرجعا 

على توظيف وجهي اللوحة الواحدة. 



اأ�شدقائي من الت�شكيليني. 

ال�شوريالية  بني  ما  الفنية  اأعمالك  تتوزع   ll

التجريدية  والتعبريية  وغريها. كيف ا�شتطعت 

تدبري هذا االنتقال ؟

اإذا كنُت قد وجلت جمال الر�شم  - احلقيقة اأنني 

لوحاتي  ف��اإن  ال�شوريالية،  اأعمايل  خ��الل  من 

اأميل  بينما  باالأ�شا�س.  جتريدية  كانت  االأوىل 

اأ�شجن  ال  فاأنا  وبذلك  التعبريي.  الر�شم  اإىل  االآن 

نف�شي داخل �شكل معني. واإذا كانت حتديد طبيعة 

اأعمايل هو مهمة غريي، من النقاد اأو اجلمهور، 

فاإنني اأ�شتطيع اأن اأقول اأن اأ�شلوبي، ب�شكل عام، 

لي�س واقعيا، واأن ال�شور التي تظهر يف لوحاتي 

باأحالم  متاما  اأ�شبه  ذهنية  ل��روؤى  جتلي  هي 

اليقظة، حيث اإن موا�شيعي املف�شلة ترتكز على 

ذلك  يف  واأ�شتند  ومركزي.  ميتافيزيقي  هو  ما 

على ثقافة مرجعية متتح اأ�ش�شها من اأعمال جان 

فان اإيك و�شاندرو بوت�شيلي وليوناردو دافن�شي 

وويليام  ودوالك����روا  غويا  دي  وفران�شي�شكو 

وماك�س  دايل  و�شالفادور  غ��وغ  وف��ان  ترينري 

اإرن�شت وغريهم.

ll تتابع منذ �شنوات اأبحاثك يف على م�شتوى 

تيارك الفني املرتكز على توظيف وجهي اللوحة 

الواحدة يف اإطار ما ا�شطلحت عليه بـ »االأعمال 

ذات الوجهني«. كيف حتدد املالمح الكربى لهذا 

املفهوم ؟

اأ�رصت  الذي  امل�شطلح  متثل  يجب  اأنه  اعتقد   -

واآخر  ا�شطالحي  اأحدهما  اإليه ح�شب مفهومني. 

الذي  الفني  التيار  اإط��ار  يف  بتوظيفه  مرتبط 

يحيل  االأول  فاملعنى  معامله.  بلورة  اإىل  اأ�شعى 

بداية  يف  �شنة  اقرتحته  ال��ذي  امل�شطلح  على 

العملية  عن  للتعبري  املا�شي،  القرن  ت�شعينيات 

كانت  والتي  اأمار�شها،  كنت  التي  الت�شكيلية 

تقوم عل ر�شم وجهي اللوحة الواحدة. وقد كتبت 

العديد من الن�شو�س التي حتاول ر�شم قواعد هذا 

فريتبط  للم�شطلح  الثاين  املعنى  اأما  املفهوم. 

�شنة  من  مار�س  خالل  تاأ�ش�شت  التي  باحلركة 

2002 والتي ت�شم جمموعة من الفنانني الذين 
على  القائم  التيار  واأ�شئلة  اأفكار   يتقا�شمون 

اال�شتغال على وجهي اللوحة.
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التمثل  جتاوز  اإىل  املفهوم  هذا  اإذن  مييل   ll

التقليدي للوحة. هل يعترب ذلك امتدادا الهتمامك 

بالنحت ؟

اإىل  اأقرتحه  ال��ذي  املفهوم  ي�شعى  بالتاأكيد.   -

جتاوز متثل الر�شم كنافذة مثبتة على حائط ما، 

كما هو االأمر بالن�شبة للت�شور املكر�س منذ مرحلة 

النه�شة. وبالن�شبة يل �شخ�شيا، اأعترب املنحوتات 

باأي  بذاتها وال حتيل  م�شتقلة  االآن  اأجنزها  التي 

االأخرى. وهو  الر�شومات  االأ�شكال على  �شكل من 

الوجهني،  ذات  لوحاتي  اإىل  بالن�شبة  نف�شه  االأمر 

املنحوت  العمل  عن  با�شتقاللها  حتتفظ  التي 

من  جانيا  تفر�س  م�شاهدتها  كون  من  بالرغم 

اأ�شا�شا  اأدوات تلقي العمل املنحوت. ويرجع ذلك 

اإىل الطابع امل�شطح لوجهي اللوحتني. 

ll هل يفرت�ض اإذن، توزُع اللوحة على وجهني 

قراءة متعددة لها ؟

- بل اأكرث من ذلك. ثمة ثالثة وجوه اأو عنا�رص 

يراه  مبا  يرتبط  االأول  ال��واح��دة.  اللوحة  داخ��ل 

ي�شتطيع  ال  الذي  الوجه  الثاين  ويهم  امل�شاهد. 

الثالث  العن�رص  يتجلى  بينما  روؤيته.  امل�شاهد 

يف الثغرات التي ت�شكلها فراغاُت اللوحة، وذلك 

ق��راءُة  وتفرت�س  وجهيها.  بني  م�شرتك  ب�شكل 

اللوحة اإذن جتاوز الت�شور االأحادي للوحة نحو 

بلورة متثل ي�شتوعب تعدد مكوناتها. 

يحتاج  هل  ومنظر.  ت�شكيلي  فنان  اأنــت   ll

الت�شكيلي دائما للتنظري  لتجربته ؟

اأن الفنان الت�شكيلي لي�س جمربا نهائيا  -اأعتقد 

ت�شكل  حيث  االإبداعية.  لتجربته  التنظري  على 

للتعبري  االأ�شا�شية  و�شيلته  وامل���ادة  ال�شورة 

اأن  اأ�شتطيع  �شخ�شيا،  يل  وبالن�شبة  وللتوا�شل. 

اأوؤكد اأن اهتمامي بالتنظري لعملي مل يتم ب�شكل 

مفتعل وال نتيجة قرار طارئ، بل كان ذلك عفويا 

التنظري  يف  الرغبة  هذه  انبثقت  حيث  وعاديا. 

الت�شكيل  لتقنيات  االأوىل  تعلمي  �شنوات  بعد 

الفنون.  تاريخ  اأدبيات  للعديد من  قراءتي  وبعد 
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واالإثنوغرايف  للكاتب  مقولة  هنا  واأ�شتح�رص 

ب�شكل كبري مع  تن�شجم  مي�شيل لري�س،  الفرن�شي 

ت�شكيليون  فنانون  »هناك  ال�شخ�شي:  و�شعي 

وهذا  تفكري  ب��دون  االإب��داع��ي  عملهم  ميار�شون 

قبل  يفكرون  اآخ���رون  وه��ن��اك  اأغلبهم.  و�شع 

وهناك  و�شٌط.   
ٌ
و�شع وهذا  عملهم.  يف  ال�رصوع 

لكي  ير�شمون  ال��ذي��ن  الفنانني  بع�س  اأخ���ريا 

لهوؤالء هو طريقتهم يف  بالن�شبة  والفن  يفكروا. 

ويف  حميطهم،  من  بالقرب  احلياة  ويف  البحث 

بلوغ وعي اأعمق باالآخرين وباالأ�شياء«.

كازو  دي  مي�شيل  حدود  اإذن  تنتهي  اأين    ll

املنظر  داخل عمله االإبداعي ؟

جتربة  خالل  من  الت�شكيل  جمال  دخلت  لقد   -

عميق  ع�شٌق  ذلك  اإىل  قادين  بامتياز.  ع�شامية 

اأما الوعي  لالألوان ولالأ�شكال ولتجليات املادة. 

كما  ذلك،  يرتبط  ومل  الحقا.  انبثق  فقد  النظري 

قلت �شابقا، بقرار ما بقدر ما كان نتيجة تراكم 

با�شتمرار  داخلي  تثريها  كانت  التي  لالأ�شئلة 

اللوحة  اإبعاد  يف  ب��داأُت  لقد  التجربة.  رهانات 

عن احلائط ومل اأكن اأدري حينها باأنني �شاأنتقل 

فيما بعد اإىل متثل ذلك يف اإطار جتربة �شتكون 

اأكرث عمقا. وبالطبع، مل  لتاأمل نظري  مو�شوعا 

يرتبط ذلك ب�شدفة ما، بل مب�شار طبيعي لتجربة 

تبحث عن نف�شها با�شتمرار.

ll يعود تاريخ معر�شك االأول اإىل �شنة 1983. 

هل ت�شعر بعد مرور اأكرث من ثالثني �شنة عن هذا 

ت�شعى  ما كنت  بلوغ  ا�شتطعَت  بكونك  التاريخ 

اإىل حتقيقه ؟

الت�شكيل  يف  جتربتي  ع�شُت  اأنني  احلقيقة   -

كل  وكانت  م�شتمر.  بحث  عملية  باعتبارها 

اأ�شبه  مرحلة جزءا من م�شار اأكرب، يبدو يل االآن 

اإىل  الفو�شوية  مرحلة  من  امتد  طويل  ب�شفر 

اإىل مرحلة  النهاية  لت�شل يف  الروحية  املرحلة 

اأعتربها  التي  الوجهني«،  ذات  »اللوحة  جتربة 

تتويجا لكل مراحل هذا ال�شفر، ويف نف�س الوقت 

اإبداعي  اأف��ق  عن  تبحث  جديدة  ملرحلة  بداية 

خمتلف. لقد ات�شمت ممار�شتي االإبداعية بطابعها 

املتحرر. واإذا كنت اأعترب نف�شي حمظوظا بتحقق 

من  بنوع  اأ�شعر  ال  الوقت  نف�س  يف  فاإنني  ذلك 

 جتربتي االإبداعية 
ْ
القناعة املطلقة. حيث احتفظت

اإنها  �شعفها.  مبناطق  كما  امل�شيئة  بعالماتها 

واالإخ��ال���س  اجلهد  م��ن  كثريا  اقت�شت  جتربة 
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الذي منحني هاتني  اهلل  واأ�شكر  االإبداع.  ل�شفاء 

مقولة  هنا  واأ�شتح�رص  احلا�شمتني.  ال�شفتني 

الع�شيبة  ال�شنوات  »اإن   : ال�شهرية  اإرن�شت  ماك�س 

بالن�شبة للر�شام هي ال�شبعون �شنة االأوىل«. واإذا 

كنُت غري مقتنع بتجربتي فاإن ذلك ال يعني اأنني 

غري  را�س عنها. اإنها كما هي. مل يكن اأن تكون 

غري التجربة نف�شها. ولدي قناعة �شخ�شية باأن 

كل ما يجب اأن يتحقق �شيتحقق يوما ما، وباأن 

ما ال يجب اأن يتحقق فهو  لن يتحقق بالتاأكيد. 

من  كثريا  جنبني  قد  اعتدايل  ب��اأن  اأ�شعر   كما 

متثل  على  الو�شع  ه��ذا  ويحيلني  العقبات. 

لدور  تاركوف�شكي  اأن��دري  الرو�شي  ال�شينمائي 

الفنان، حيث كتب اأن »الفن   املعا�رص قد اأخطاأ 

عن  املفرت�س  بحثه  عن  ا�شتعا�س  حني  طريقه 

معنى احلياة بتكري�شه للفردانية املطلقة، بينما 

اأبديا الأنه  الفنان خادما  اأن يظل  من املفرت�س 

مدين للموهبة التي منحتها له معجزة ما..«.

ll لديك �شداقات عربية عديدة. هل ا�شتطعت 

االقرتاب من بع�ض عالمات الفن العربي ؟

اخلط  لفن  م�شدودا  نف�شي  اأجد  اأنني  احلقيقة   -

املنحرفة.  خطوطه  لبهاء  وخ�شو�شا  العربي، 

والفن  النحت  خ�شو�شيات  كثريا  تثريين  كما 

بطابعهما  املحتفظني  العربيني  امل��ع��م��اري 

املتميز القائم على توظيف الفراغ ب�شكل يحتفظ 

والنحت،  الر�شم  باأكرث من داللة. وخارج جمال 

وخ�شو�شا  العربية  املو�شيقى  با�شتمرار  تثريين 

االأخرى  املو�شيقية  التجارب  داخل  امتداداتها 

كالفالمينكو الذي يحتفظ بب�شمات عميقة لتاأثري 

املو�شيقى املوري�شكية. يبقى اأن لدي رغبة عميقة 

و�شادقة يف ن�شج �شداقات وعالقات توا�شل مع 

�رصطا  ذلك  واأعترب  العرب،  الت�شكيليني  الفنانني 

اأ�شا�شا لفتح حوار متوازن يهم رهانات االإبداع 

واأ�شئلته االإن�شانية امل�شرتكة.

ll  متتد جتربتك على اأكرث من اأربعني �شنة. اأي 

العالمات ميكنك اأن ت�شتح�رضها االآن؟

والعالقة  والليل  ال�رصاخ  �رصورة  اأ�شتح�رص   -

واملحو. وعرب ذلك ال�شدق الذي يقت�شيه ال�رصاخ 

الداخلية  املناطق  عن  والتعبري  الذات  ومواجهة 

الدفينة. اأ�شتح�رص اأي�شا حلظات االإلهام املقاوم 

والفنية  اليومية  احل��ي��اة  رت��اب��ة  جتليات  لكل 

اأحيانا. 
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لودفيج الثاين

 »�أمتنى �أن �أظل مع�سلة لنف�سي وللآخرين..«
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اأي  من  اأكرث  لأنك  الرب  عند  املف�ضل  اأنت  "لودفيج، 
رحيم  كاهن  هذا  قال  للخطيئه".  �ض 

ّ
معر اآخر  اإن�ضان 

عرب  الطريق  منت�ضف  يف  املجنون  بافاريا  مللك 

املدى  الوا�ضع  في�ضكونتي  لو�ضيانو  فيلم  "لودفيج" 
عظمته  يف  يدنا،  متناول  يف  اأخ���راً  اأ�ضبح  وال��ذي 

الكاملة غر املقطوعة.

ن�ضتطيع اأن ناأخذ عبارة الكاهن ون�ضع اإما "الإله" اأو 

الإلهي -  املخرج  ذلك  في�ضكونتي"   " مع  "لودفيج" 
�ضخ�ضية طاغية - ا�ضتطاعت اأن ت�ضيطر على اإطاراته 

الرائعة التي ل مثيل لها. ولكنه كان اأي�ضًا رجل معقد 

ومثليته  للأوبرا،  وع�ضقه  لودفيج  تبذير  مع  متاثل 

املخفيه ومباهاته بالتقاليد.

املتناق�ضة  ال�ضخ�ضيات  يع�ضق  في�ضكونتي  ك��ان 

واملعذبة والتي بدت تعك�ض قلقه ال�ضخ�ضي عليه.

النبلء  م��ن  طويل  �رشيط  وري��ث  في�ضكونتي  ك��ان 

الإيطاليني وهو خمرج مارك�ضي مل ي�ضت�ضلم اأبداً للتخلي 

يرتاجع  بداأ  ال�ضنني  ومبرور  الر�ضتقراطي،  ذوقه  عن 

التاريخية  امل�ضاهد  ويت�ضلق  لأ�ضوله  ويعود  اأك��رث 

من  طويلة  �ضللة  اإىل  املنتمي  فلودفيج  الرفيعة. 

امللوك الأوروبيني حتول عن العمل ال�ضيا�ضي واحلروب 

ق�ضوره  يف  وا�ضتقر  المرباطورية  وال�ضرتاتيجيات 

واملو�ضيقى  الفن  من  ع��امل  يف  ي��ذوب  نف�ضه  ت��ارك��ًا 

اإىل لعب لديه. حتمًا  ل رعاياه 
ّ
وامل�رشح وب�ضدق، حو

فقد   - لودفيج  فعل  كما  بعيداً  في�ضكونتي  يذهب  مل 

بقيت اأفلمه معقدة �ضيا�ضيًا وغالبًا تخاطب مرحلتها. 

اأن ي�ضعر به يقاوم رغبته يف  ولكن ي�ضتطيع الإن�ضان 

الختفاء وراء هذا التج�ضيد ال�ضينمائي ال�ضخم ال�ضديد 

النحطاط. بالن�ضبة للمخرج، فق�ضة هذا امللك املت�ضلط 

املنحط هي ق�ضة خيال وحتذير. كان لودفيج واحداً 

من  جزء  اآخ��ر   - طموحًا  في�ضكونتي  اأف��لم  اأك��رث  من 

ثلثيته التي دعيت بالثلثية الأملانية.

يف  و"املوت  "امللعونون"  ال�ضابقان  املو�ضوعان 

البندقية" اعتربا اأفلمًا عاملية، ولكن هذا اأثبت اأنه اأقل 

اأفلم املخرج جناحًا �ضواء نقديًا اأو ماليًا. بلغت مدة 

الفيلم الأ�ضلي 257 دقيقة على ا�ضطوانتني ويتبع هذا 

اإ�ضافات مبا يف ذلك كتاب مقالت، ولكن فيلم لودفيج 

 186 املتحدة  الوليات  )يف  مقطوعة  ن�ضخ  يف  اأطلق 

دقيقة( )ويف اململكة املتحدة 137 دقيقة(. واأكرث ما 

حر النقاد حركته البطيئة وثرثرته ونق�ضان ف�ضائل 

اأفلم في�ضكونتي الأخرى من امل�ضهدية وامليلودراما. 

 1980 بداية  الفيلم  من  الكاملة  الن�ضخة  ظهرت  وقد 

بعد وفاة املخرج.

ان�ضيابًا  اأكرث  هي  "لودفيج"  لفيلم  الكاملة  والن�ضخة 

من ذلك القطع امل�رشحي بكل ما به من عزلة هادئة 

اأو  "امللعونني"  ه�ضرتيا  اختفت  احلجرة.  مل�رشحية 

اأكرث  هذا  البندقية"  يف  "للموت  املتلزمة  الغنائية 

 اإعداد وترجمة: مها لطفي*

لودفيج الثاين عرب فيلم في�سكونتي

امللك البجعة.. ملك الق�س�ص ال�سحرية

مرتجمة وكاتبة من لبنان *

روعة امللك املجنون



فيلم اأخرجه في�ضكونتي ت�ضيطر عليه الربودة والبحث 

 - اأط��ب��اء   - اأم���راء  جمموعة  ح��ول  �ضمم  التنقيبي. 

�ضيا�ضيني - موظفني - يربطون جتاربهم )ويف بع�ض 

الأحيان يقدمون حتليلتهم للملك لودفيج(.

انها  وحتى  ا�ضتخراجها،  بعد  جثة  بت�رشيح  تذكرنا 

تنتهي وتنتهي ب�ضكل م�ضكون جممد جلثة امللك امليت 

وهي جترف اإىل خارج البحرة حيث غرق. اإنها حلظة 

م�ضكونة ولكنها لي�ضت مذهلة: فظل املوت يبدو خميمًا 

على الفيلم برمته.

لقد رف�ض العامل املو�ضيقي فاجرن لتبذيره ومزاجيته. 

ولكن لودفيج كان يعبد عبقرية الرجل وكان م�ضتعداً 

بناء  ذلك  يف  مبا  فنه،  اأج��ل  من  �ضيء  اأي  يفعل  لأن 

اأوبرا من اأجله يف بايروث. ومن اأجل كل هذا، فهنالك 

�ضكل عاطفي يف هذه امل�ضاهد الأوىل، وكان الفيلم قد 

امت�ض عدم قدرة لودفيج التعبر عن رغباته احلقيقية. 

البداية نرى تتويجه، ولكن في�ضكونتي غالبًا ما  ويف 

ياأخذنا اإىل غرفة داخلية مع امللك ال�ضاب بينما يدخل 

الحتفالية  واملو�ضيقى  وزائرون ويخرجون  مرافقون 

تعزف يف مكان ما يف املنطقة.

نرى  ل  فاجرن:  اإجن���ازات  يف  فقط  ن�ضمع  ذل��ك.  بعد 

يف  مبني  املنت�رشة.  افتتاحياته  اأو  اأب��داً  بايروث 

مظلم،  وداخلي  متو�ضطة  قريبة  لقطات  حول  غالبه 

يخلق الفيلم اإح�ضا�ضا بالعزلة يتنا�ضب مع حالة البطل 

العقلية.

اجلمال،  �ضامية  ق�ضرة  حلظات  هنالك  ذل��ك،  وم��ع 

البلط  �ضباب  يبداأ  ق�ضوره،  لودفيج  يبني  فبينما 

بطلعاتهم البهية بالبحث عن �ضيء يقرتب من احلب. 

اإىل  به  مولعًا  اأ�ضبح  قد  كان  ممثًل  لودفيج  ويدعو 

بحرته التي �ضنعها ودعاها "كهف فينو�ض". بحرة 

ومو�ضيقى  خا�ضة  واإ�ضاءة  �ضللت  بها  ت�ضب  �ضفلى 

متدفقة حيث ي�ضل امللك على قارب �ضغر كال�ضدفة، 

�ضخيفة  حلظة  اإنها  فاجرن.  اأبطال  اأحد  نف�ضه  متخيًل 

- فلودفيج طاملا ظهر كاإن�ضان م�ضكون - ولكن هذا 

اأفلم  خمرج  اأي�ضًا  هو  األي�ض  فريد.  ب�ضكل  موؤثراً  كان 

جمنونًا  رمبا  مميزاً  م�ضهداً  خلق  رجل   - الكلمة  قبل 

ومن ثم فقد نف�ضه فيه؟

اإن م�رشوع في�ضكونتي كان، مبعنى ما، حركة اإ�ضلح. 

ال�ضنني  ولع�رشات  اإليه  ينظر  دائمًا  كان  امللك  هذا 

�ضحته  ت�ضببت  فا�ضل  دول��ة  رجل  م��وؤمل.  عار  وكاأنه 

تنازل  الدولة.  على  فادحة  بخ�ضائر  املرتدية  العقلية 

من  �ضيئًا  يريد  ل  اأنه  حيث  بافاريا  على  �ضلطته  عن 

جديدة  قوة  حوله،  تربز  بداأت  التي  املوحدة  اأملانيا 

القوى   - الواقعية  ال�ضيا�ضة  الربو�ضي  التو�ضع  دفعها 

لودفيج  فاإن  في�ضكونتي  بنظر  النازية.  اإىل  اآلت  التي 

هو نهاية الرومانتيكية الأملانية، رمز ممر مل يطرق. 

�ضيرببرج،  الأملاين  )مقارنة تختلف كليًا عن املخرج 

الذي اأخرج اأي�ضًا فيلمًا عن امللك يف 1972، بالن�ضبة 

كانتا  الأملانية  والرومانتيكية  لودفيج  ل�ضيرببرج، 

تعبرا مبكراً لنف�ض النب�ض الذي كان يوؤدي اإىل ا�ضتلم 

هتلر لل�ضلطة(.

هنالك م�ضهد يف لودفيج الذي مل امتكن من زعزعته، 

واأ�ضعر به خمتلفًا كلما اأرى هذا الفيلم اجلميل املهدئ 

تاأتي  عندما  الفيلم،  اأواخر  يف  هذا  ياأتي  للأع�ضاب. 

اليزابيث لتزور لودفيج يف اأحد ق�ضوره. امللك املجنون 

يرف�ض روؤيتها. ت�ضر حول املكان ملدة ع�رش دقائق. 

وهي تتجول حول هذا الق�رش الهائل يف هرين�ضيمت 

املرايا  قاعة  ترى  وعندما  املكان.  يف  �ضور  وال��ذي 

التي ت�ضبه فر�ضاي، تبداأ يف ال�ضحك بل حدود وجلجلة 

�ضوتها تر�ضل �ضدى يف الفراغ الوا�ضع للغرفة. هل هذه 

�ضخرية اأم حتٍد؟ هل هي تقهقه ب�ضبب جنون لودفيج؟ 

اأن  اإىل  ت�ضر  احلقيقة  كون  ب�ضعادة  معجبة  اأنها  اأو 

العامل القدمي ينهار حوله، وهذا امللك املجنون جتا�رش 

باأن يحلم لي�ض باحلرب والمرباطورية وال�ضلطة ولكن 

بجماليات العامل الأخرى؟ وال�ضوؤال يبقى معلقًا ومثراً 

للحرة يف الهواء.
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ملك بافاريا لودفيج الثاين 

نبذة ق�صرية عن حياته:

�ضلو�ض  يف   1845 اغ�ضط�ض  �ضهر  من   25 يف  ول��د 

نينفينربج

ملك بافاريا 1864 – 1886

تويف يف 13 يونيو 1886 يف بحرة �ضتارنربج 

لودفيج الثاين )ج� - ت�ضا�ضينجر(

غمو�ض اأبدي

حتى قبل وفاته كان امللك قد اأ�ضبح ما ي�ضبه ا�ضطورة 

"اأريد اأن اأبقى غمو�ضًا اأزليًا لنف�ضي وللآخرين"، قال 
الغام�ض هو  العن�رش  هذا مرة ملربيته، وما زال هذا 

الذي يذهل النا�ض الآن.

دعا ال�ضاعر بول فارلني لودفيج II ب� "امللك الوحيد 

مل  الذي  اخلجول،  احلاكم  القرن".  هذا  يف  احلقيقي 

الثابتة مللك جماهري.  ال�ضفات  اأي من  يكن ميتلك 

مازال حيًا، ومازال حمبوبًا ويدعونه "امللك املحدث". 

وق�ضوره التي كانت ممنوعة على الأغراب، زارها ما 

يزيد عن 50 األف زائر منذ وفاته. اإنها ت�ضجيلت حية 

امللك  بناه  الذي  اخليايل  املثايل  للعامل  احلجر  من 

ليلجاأ اإليه بعيداً عن احلقيقة.

التاريخي وال�ضاعري واملثايل لدوره كملك  وتف�ضره 

قد  يكون  اأن  املمكن  من  �ضقوطه.  �ضبب  اأخ��راً  كان 

اختار املوت عن العودة اإىل احلقيقة.

الأمري لودفيج

�ضورة ال�ضاب لودفيج )و توبر(

ملك   IX لوي�ض  فيه  طوب  الذي  اليوم  يف  امللك  ولد 

الروحي  اأبوه  جده  البوردبون.  بيت  وموؤ�ض�ض  فرن�ضا 

الفرن�ضي   XVI لوي�ض  كان  بافاريا،  من   I لودفيج 

اأباه الروحي، وهذه العلقة مع بيت بوربون كان لها 

تاأثرها الكبر على الطريقة التي ينظر بها الأمر اإىل 

نف�ضه خلل حياته كلها.

لقد ربى لودفيج واأخاه اأوتو تربية �ضارمة من حيث 

مك�ضيمليان  والداهما  الواجب.  اأهمية  على  التاأكيد 

اأن يبتعدا  II من بافاريا وماري من برو�ضيا حاول 
م�ضافة عنهما.

بالتمثيل  وي�ضتمتع  يلب�ض  اأن  للودفيج  يحلو  "كان 
اأن  واأحب  ال�ضور والأ�ضياء املماثلة.  اأحب  امل�رشحي، 

يهدي بع�ض ما يخ�ضه، املال واملمتلكات الأخرى". 

خياله  ليتغر.  يكن  مل  وه��ذا  والدته.  قالته  ما  هذا 

احلي، ميله اإىل عزل نف�ضه، ونطق ما يعرب عنه �ضعوره 

بال�ضيادة كانا وا�ضحني عندما كان لودفيج �ضبيًا. 

 )II )F.V. Piloty امللك لودفيج

كانت طفولة لودفيج انعزالية، ولكن كانت له �ضديقة 

بافاريا  دوق��ة  اليزابيث  الدوقة  عمه  ابنة  واح��دة، 

وركوب  وال�ضعر  الطبيعة  حب  يف  الثنان  وت�ضارك 

نزوى العدد 102 ابريل 2020

117

the cross in the water marks the point where ludwig ii was found 
dead - Starnberger



اخليل وكان يدعوان بع�ضهما ب� "الن�رش" و"احلمامة".

عندما كان لودفيج يف 15 من العمر، اأخذه والده اإىل 

لودفيج  فذهل  فاجرن.  لريت�ضارد  تانهوزر  م�ضاهدة 

اأعمال  وخا�ضة  امل�����رشح،  تقدميه  بالغة.  ب�ضعادة 

فاجرن، كان لها تاأثر عميق عليه طوال حياته.

للفنون  داعمًا  لودفيج  يف كل ما تبقى من حياته كان 

يح�رش  ب��اأن  يهتم  كان  لفاجرن،  دعمه  اإىل  بالإ�ضافة 

اأعمال �ضك�ضبر واإب�ضن وموزارت اإىل ميونيخ لأول مرة.

امللك ال�شاب

يف العام 1864 اعتلى لودفيج الثاين العر�ض يف �ضن 

كان  ولكنه  ال�ضيا�ضة،  اأو  احلياة  يف  خربة  دون   18
معبود الن�ضاء.

وبالعودة اإىل العام 1873، و�ضفها كالتايل:

"اأ�ضبحت ملكًا باكراً جداً، مل اأكن قد تعلمت ما يكفي. 
الدولة.  قوانني  بدرا�ضة  بها...  باأ�ض  ل  بداية  �ضنعت 

فجاأة اختطفت من كتبي وو�ضعت على العر�ض، ح�ضنًا، 

اأنا مازلت اأحاول التعلم...".

حياته.  يف  ف�ضل  اأكرب   II لودفيج  عانى   1866 يف 

بالتغلب  التو�ضعية  برو�ضيا  دولة  قامت   1866 يف 

على النم�ضا وبافاريا يف "احلرب الأملانية" منذ ذلك 

من  متلى  اخلارجية  بافاريا  �ضيا�ضة  اأ�ضبحت  احلني 

برو�ضيا وامللك مل يعد �ضوى تابع لعمه النم�ضاوي.

فاجرن:

الأمر لودفيج املتوج بامل�رشحيات املو�ضيقية  ذهل 

اإح�ضار  يف  يرغب  كان  فاجرن.  ريت�ضارد  وكتابات 

ملكًا،  تتويجه  فور  ميونيخ  اإىل  املو�ضيقي  املوؤلف 

 1864 العام  يف  اوب��رايل.  مبهرجان  حلمه  ويحقق 

ا�ضتدعى فاجرن اإليه واأنقذه من حالة اإفل�ض �ضديدة.

".... اليوم جئت اإليه، اأنه بكل ا�ضف جميل جداً ووا�ضع 
اأن  اأخ��اف  انني  لدرجة  وق��ور،  ال��روح  حلو  الإدراك، 

تخفت حياته مثل حلم �ضام يف هذا العامل املنحط. ل 

ت�ضتطيع تخيل �ضحر احرتامه: اإذا ما بقي حيًا وتكون 

هذا معجزة كربى"، هذا ما كتبه املوؤلف بعد اأن قابله 

لأول مرة.

)F. Hanfstaengl( لوحة �ضورة لريت�ضارد فاجرن

عا�ضمة  ميونيخ  اأ�ضبحت  التالية  ال�ضنوات  يف 

"تري�ضتان  افتتاحية  حيث  اأوروب���ا  يف  املو�ضيقى 

وايزولد )1865( 

Die Meistersinger Von Nurimberg 1868
Das Rheingold 1869
Die walkure 1870 

بيت  لتقاليد  احت�ضانه  يف   II لودفيج  ا�ضتمر  وهكذا 

فاجرن  ف��اإن  حال  اأي  على  فخم.  باأ�ضلوب  ويتلزباك 

�رشاع  ب�ضبب   1865 بنهاية  ميونيخ  ترك  على  اأجرب 

على  اي�ضًا   II لودفيج  احتج  بعد  فيما  احلكومة.  مع 

م�ضاعر �ضديقه املعادية لل�ضامية. اإل اأنه بعد ذلك تابع 

دعمه ال�ضخي لعمل فاجرن. فامل�رشح التذكاري الهائل 

مماثل  ب�ضكل  بني  ميونيخ  يف  يكون  اأن  له  املخطط 

 Der Ring اأ�ضغر يف برييوث. افتتح يف 1876 بدورة

parsifal افتتحت هناك ولول   1882 في   das Beibelumgem

لودفيج II ودعمه مل يكن ليولد مهرجان برييوث.

عامل اخليال

اململكة  فكرة   II لودفيج  عقل  على  ت�ضيطر  كانت 

الواقع. كان هو ملك  الرب. يف  املقد�ضة املحمية من 

د�ضتوري، راأ�ض دولة له حقوقه وواجباته وقليل من 

حرية احلركة. ولهذا فلقد بنى حوله عاملا خياليا - 

مبتعد جداً عن احلقيقة. كان با�ضتطاعته اأن ي�ضعر اأنه 

ملك حقيقي. فمنذ 1875 وفيما بعد كان يعي�ض ليًل 

وينام خلل النهار.

وقد اأقيمت ت�ضميمات مثالية لر�ضامي م�ضاهد "لق�رش 

 II هوهين�ضواجنو جديد" اأعلى من ق�رش والد لودفيج

البيزنطي  الطراز  على  ق�رش  الهادئ،  هوهين�ضواجنو 

البداية،  1868. فمنذ  اأقيما قبل  ون�ضخة من فر�ضاي 

احلقبات  من  العديد  اخليايل  لودفيج  عامل  احت�ضن 

التاريخية.

مبنيًا  كان  نيثوان�ضتاين(  دعي  )الذي  اجلديد  الق�رش 

على امللكية امل�ضيحية يف الع�ضور الو�ضطى، وفر�ضاي 

يذكرنا  الهرينن�ضال،  على   1878 منذ  بني  اجلديد 

ليندرهوف  فرن�ضا.  ملك  للبوربون  املطلقة  بالباروك 

اأ�ضاليب  يقلد   ،1869 منذ  فبني  جرا�ضواجنتال،  يف 

عدة كما ا�ضتخدم اأحدث التقنيات.

لودفيج II يف نزهة ليلية على مركبته اجلليدية

يف  اأي�ضًا  احلديثة  التكنولوجيا  ا�ضتخدمت  ولقد 

ي�ضتخدمها  كان  التي  والزلجات  ال�ضخمة  العربات 
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ملب�ض  يلب�ض  الأحيان  بع�ض  ويف  ليًل  لل�ضفر  امللك 

تاريخية.

لقد ق�ضى وقتًا طويًل اأكرث واأكرث يف اجلبال وبالتوازي 

اأكرث من  اأقل يف ميونيخ. عامله اخليايل حتقق  وقتًا 

اأوبرا،  "الدعاءات الفردية" يف م�رشح الهوف:  خلل 

م�رشحيات تعر�ض للملك وحده.

ملك الكاأ�ض املقد�شة

 Parzival بارزيفال  ب�  كثراً  نف�ضه   II لودفيج  �ضبه 

والتي  الو�ضطى  الع�ضور  يف  ال�ضطورية  ال�ضخ�ضية 

واإميانه  نقائه  ب�ضبب  املقد�ض  الكاأ�ض  ملك  اأ�ضبح 

وبالتايل خل�ض عمه اململوء خطيئة. ال�رشاع الداخلي 

اأجل اخلل�ض من اخلطيئة والبقاء وا�ضح ب�ضكل  من 

موؤمل يف مذكرات امللك ال�ضديد التقي والورع.

ريت�ضارد  عمل  مو�ضوع  هي  بالذات  ال�ضطورة  وهذه 

 .1877 يف  ب��داأه  "بار�ضيفال" وال��ذي  الأخ��ر  واغرن 

اأ�ضار واغرن ودائرته ب�ضكل �ضخ�ضي للملك با�ضم  وقد 

"بار�ضيفال" وم�ضاكله كانت جم�ضمة يف دراما الكاأ�ض 
تذكاري  ن�ضب  بالأ�ضا�ض  هي  نيوزوان�ضنت  املقد�ضة. 

اأعيد  لفرق الغناء )الرتوبادور( يف الع�ضور الو�ضطى. 

اأعيد  العر�ض  املقد�ض وغرفة  الكاأ�ض  تف�ضرها كق�رش 

ت�ضميمها كقاعة الكاأ�ض املقد�ضة - مكر�ضة لغمو�ض 

اإخل�ض العامل.

الرتاجع:

اختارها  والتي  امللكية"  ال�ضاعرية  املثالية  "العزلة 
امللك لنف�ضه مل تكن يف املدى البعيد منا�ضبة لواجباته 

ير�ضمها  كان  التي  الإط��ارات  فكافة  للدولة.  كرئي�ض 

عما هو يف  بعيدة  كانت جميعها  لنف�ضه  دائم  ب�ضكل 

لتحويل  رغبته  ب�ضبب  لودفيج  ف�ضل  امللك.  متناول 

خيالته واأحلمه اإىل واقعية.

البنوك الأجنبية حجز  1885 وفيما بعد هددت  منذ 

بعقلنية  الت�رشف  امللك  رف�ض  وب�ضبب  ممتلكاته. 

اأدى اإىل اأن تعلن احلكومة جنونه وتوقف اأملكه يف 

1886 - عملية غر مدعومة من الد�ضتور البافاري. 
جربية.  اإقامة  برج  ق�رش  يف  الثاين  لودفيج  فو�ضع 

بحرة  يف  غام�ضة  بظروف  م��ات  الثاين  اليوم  يف 

�ضتارنربج، هو والطبيب النف�ضاين الذي اأعلن جنونه.

حول ظروف موته:

طلب  الظهر  بعد  ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  يف  يونيو   13 يف 

اأن يذهب يف نزهة حول البحرة. انطلق هو  لودفيج 

واأحد الأطباء النف�ضانيني والذي اأعلن جنونه، الدكتور 

جودين. مل يعود الرجلن وقد وجدا فيما بعد ميتني. 

عن  انتحار  اأنها  ليقال  ر�ضميًا  لودفيج   وفاة  اأعلنت 

طريق الغرق. ولكن هنالك يف الق�ضة ما لي�ض موؤكداً. 

اأثبتت الفحو�ضات الطبية اأنه ل يوجد ماء يف رئتيه 

مما يجعل الغرق غريبًا.

ويقال اأن الدكتور جودين قد �ضنق و�رشب على راأ�ضه. 

ل�ضياد  امل��وت  فرا�ض  على  ق�ضا�ضات  وج��دت  وق��د 

�رشب  قد  لودفيج  اأن  ادعى   1933 يف  مات  حملي 

بالنار.

وال�ضياد جاكون ليدل قال لقد �ضاهد هذا وبينما كان 

لي�ضاعده    II لودفيج  منتظراً  �ضجرة  خلف  خمتبئا 

اأنه  يقول  توقيع  على  اأج��رب  قد  واأن��ه  الهروب،  على 

يحلف باأ�ضد الأميان بعدم البوح بهذه الواقعة لأحد.

ما هي احلقيقة؟

ل اأحد يعرف.
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امللك لودفيج جمنون؟

درا�شة تدعي اأن ملك بافاريا كان عاقاًل

لودفيج  بافاريا  ملك  اأن  طويلة  لفرتة  النا�ض  اعتقد 

امل�ضهور  الق�رش  بناء  ع��ن  امل�����ض��وؤول  ال��رج��ل   ،II
اأ�ضقط  نيوز�ضوان�ضتاين كان مري�ضًا عقليًا. حتمًا هو 

ت�ضلل  حديثة  درا�ضة  ولكن  ال�ضبب.  لهذا  العر�ض  عن 

ال�ضك حول هذا الت�ضخي�ض 

)بقلم فرانك تاديوز(

عندما كان م�ضر ملك بافاريا بني يديه، كان برنارد 

فون جودين �ضخ�ضية مرموقة يف الأو�ضاط الطبية.

ومع ذلك فاإن الطبيب النف�ضاين اأف�ضد اأ�ضهر حالة لديه، 

"اأنه  يلي:  ما  زملئه  من  جمموعة  مع  �ضخ�ض  فقد 

يرتنح كرجل اأعمى دون هداية وعلى �ضفا هاوية".

اأ�ضهر    ،II لودفيج  هو  بحث  م��دار  كان  ال��ذي  امللك 

املجنون"  لودفيج  "امللك  لقبه  ب�ضبب  بافاريا  ملوك 

ما  والتي  اجلميلة  الق�ضور  من  ع��دداً  بنائه  و�ضبب 

املانيا اجلنوبية مبا يف ذلك ق�رش  تزين دولة  زالت 

نيو�ضوان�ضتاين على �ضفح جبل الألب.

هل  دقيقًا.  ال�ضيء  الطبي  التقرير  هذا  كان  كم  ولكن 

نتج عن فح�ض دقيق مبني على امل�ضتوى الطبي يف 

ذلك الوقت؟ ومن الذي كان يهمه اأن ي�ضقط لودفيج؟ 

يقودهم  جمموعة  قبل  من  الآن  اأثرت  الأ�ضئلة  هذه 

الطبيب النف�ضي هاينز هافرن الذي يقيم يف مانهامي.

ل دليل

ما تو�ضلوا اإليه ن�رش منذ فرتة قريبة يف جملة "تاريخ 

علم النف�ض"، يتناق�ض مع اخلل�ضة التي تو�ضل لها 

اأي من الأوقات  اأنه مل تكن يف  جودين. هافرن يقول 

ت�رشفات امللك تعطي اإثباتات حقيقية ملر�ضه العقلي 

املزعوم. على اأي حال فاإن لودفيج اأعطى معار�ضيه 

اأ�ضبابًا كثرة جتعلهم يت�ضاءلون حول �ضحته العقلية. 

فلقد اأغرق مملكته بالديون ب�ضبب اإن�ضاءاته.

اإىل  بنفيه  الرتبية  قليل  خ��ادم��ًا  ه��دد  فقط  وكذلك 

اأمريكا. ولكن هل تعترب هذه الت�رشفات جنونًا؟

يقال  ملا  نقي�ضًا  بجد  يعمل  لودفيج  اأن  هافرن  وجد 

اأن تنزع  800 وثيقة. وقبل  عنه. فقد راجع كل �ضنة 

عنه امللكية كان قد �ضق طريقه عرب اأكوام من الورق 

املعنية  ال��وزارات  اإىل  واإر�ضالها  بتوقيعها  قام  التي 

وقد قاد عمل احلكومة بكفاءة اأكرث من الذي تله.

اإمنا  وجنون  برانويا  من  جودين  �ضخ�ضه  ما  ف��اإن 

اأن  من  فبدًل  الطبيب.  على طرق  �ضوءا مظلمًا  يعك�ض 

مقابلت  على  تقريره  و�ضع  نف�ضه  امللك  يفح�ض 

بع�ض م�ضاعديه يف اجتماعات ليلية �رشية.

اإن لودفيج مل يغ�ضب عائلته فح�ضب بل قارب بلده 

البافارية  امللكية  العائلة  اأخجل  كذلك  الإفل�ض.  من 

بكل منا�ضبة. فوزير احلربية، جوزيف ماك�ضيميليان 

يف  من�ضبه  ي��رتك  لأن  ا�ضطر  مثًل  مايلنجر  ق��ون 

يرتاجع  مل  املثلي  امللك  لأن  جزئيًا  وذلك   ،1885
�ضلح  يف  فرو�ضية،  وح��دة  من  اأحبابه  ملحقة  عن 

الفر�ضان البافاري.

ت�ضخي�ض  ف��اإن  ت�رشفات  من  ومثله  ذل��ك  وب�ضبب 

جودين غر الدقيق كان جاهزاً للت�ضديق. وعلى هذا 

الأ�ضا�ض فقد واجه لودفيج عقوبة احلجز يف ق�رش برج 

على �ضفاف بحرة �ضتارنربج بنوافذ واأبواب مغلقة. 

معاملة قا�ضية جداً لإن�ضان تعترب ت�رشفاته يف هذه 

الأيام يف اأ�ضواأ الأحوال نتيجة ا�ضطراب �ضخ�ضية.

اإنها ت�ضخي�ض يعي�ض به العديد من النا�ض هذه الأيام 

دون اأن يحب�ضوا وراء اأبواب مغلقة.

امللك لودفيج II البافاري

»نقاًل عن الويكيبيديا«

مثل العديد من وريثي العرو�ض يف ع�رش حكم ملوك 

كونه  نظره  يلفت  دائمًا  لودفيج  كان  اأوروب��ا  معظم 

وريث مملكة كان امللك مك�ضيليان يبغي توجيه ولديه 

نعومة  منذ  امللكية  امل�ضوؤولية  اأعباء  لتحمل  الثنني 

اأظافرهما. كان لودفيج مقحما اإىل حد بعيد ومقموعا 

من  للدرا�ضة  يوجهونه  الذين  اأ�ضاتذته  قبل  من  ب�ضدة 

اأن  البع�ض  ويعتقد  اأخرى.  جهة  من  وللتمارين  جهة 

هذه ال�ضغوط ال�ضديدة نتيجة الرتبية يف عائلة ملكية 

هي الأ�ضباب للعديد من ت�رشفاته الغريبة ك�ضاب.

ن�ضح  فقد  وال��دي��ه.  كل  من  قريبًا  لودفيج  يكن  مل 
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م�ضت�ضارو امللك مك�ضمليان  اأن ي�ضطحبة يف تري�ضه 

اليومي اأحيانًا. فاأجاب امللك مك�ضمليان "ولكن ماذا 

�ضاأقول له؟ وعلى اأي حال فابني ل يهتم فيما يقوله 

والدته  اإىل  ي�ضر  لودفيج  كان  بعد  فيما  له".  النا�ض 

بلقب "قرينة �ضلفي".

احلفيد �شبيه اجلد املعزول

امل�ضهور  ج��ده  من  ج��داً  قريبا  الثاين  لودفيج  ك��ان 

عا�ضقًا  الأول  لودفيج  كان  حفيده  ومثل   I لودفيج 

�ضديد الدعم للفنون وكان مي�ضي معظم وقته متابعًا 

اهتماماته اخللقة متامًا مثل اهتمامه باأمور الأمة. 

وب�ضورة �ضيئة فقد اأبعد مثل حفيده عن التاج.

طفولته.  �ضنوات  يف  �ضعيدة  حلظات  لودفيج  عا�ض 

ق�رش  هوهن�ضواجناو،  ق�رش  يف  وقته  معظم  عا�ض 

عند  الأل��ب  بحرة  من  بالقرب  وال��ده  بناه  خيايل 

القوطي.  الأ�ضلوب  اإحياء  دعاه  مبا  نق�ض  وقد  فو�ضن. 

مع  قريبا  �ضديقا  �ضبابه  بداية  يف  لودفيج  واأ�ضبح 

عائلة  اأف��راد  اأح��د  ب��ول،  الأم��ر  املخيم،  يف  م�ضاعده 

تورن اوندتاك�ضتي�ض الغنية البافارية. وكان ال�ضابان 

يركبان معًا، يقراآن ال�ضعر، وميثلن م�ضاهد م�رشحية 

وانتهت �ضداقتهما  الرومانتيكية.  اوبرات فاجرن  من 

 .1866 عندما خطب بول فتاة من عامة ال�ضعب يف 

يف �ضبابه كانت له �ضداقة طويلة الأمد مع ابنة عمه 

امرباطورة  بعد  وفيما  بافاريا،  يف  اليزابيث  الدوقة 

النم�ضا.

يف 19  من العمر عندما تويف والده بعد ثلثة اأيام 

من املر�ض ارتقى عر�ض بافاريا. وبالرغم من اأنه مل 

يكن م�ضتعداً لأعمال رفيعة فاإن �ضبابه وح�ضن طالعه 

جعله حمبوبًا يف بافاريا ويف كل الأماكن الأخرى. 

تابع �ضيا�ضة والده يف اإدارة الدولة وا�ضتبقى وزراءه.

واملو�ضيقى  الفنون  يف  كانت  احلقيقية  اهتماماته 

والهند�ضة املعمارية... اأول ما قام به بعد ب�ضعة اأ�ضهر 

من توليه ال�ضلطة كان يف ا�ضتدعاء واغرن اإىل بلطه. 

واأي�ضًا يف 1864 و�ضع حجر الأ�ضا�ض يف م�رشح يف 

غريب  لودفيج  كان  بلنز(.  جارتنز  )م�رشح  الق�رش 

الأطوار يف بع�ض اجلوانب.

مما جعل ت�ضلمه ال�ضلطة كراأ�ض لدولة بافاريا م�ضكلة. 

املنا�ضبات  ويتجنب  العامة  التجمعات  يكره  كان 

الإمكان مف�ضًل حياة عزلة ميلأها  الجتماعية قدر 

مب�ضاريع خلقه متنوعة.

لودفيج  �ضيواجهها  التي  بال�ضعوبات  والدته  تنباأت 

معظم  ق�ضائه  ب�ضبب  عليه  خوفها  �ضجلت  عندما 

لودفيج  اأن  واقع  اإىل  بالإ�ضافة  وهذا  يحلم.  الوقت 

هناك  احلكومة  يف  وامل�ضاركة  ميونيج  يتجنب  كان 

وزراء  مع  �ضديد  بتوتر  ت�ضبب  مما  الثمن  كان  مهما 

مواطني  بني  �ضعبيته  على  توؤثر  مل  ولكنها  حكومته 

بافاريا  ريف  يف  بال�ضفر  يتمتع  امللك  كان  بافاريا. 

يف  يقابلهم  الذين  والعمال  الفلحني  مع  ويتحدث 

كانوا  الذي  ه��وؤلء  مكافاأة  يف  ي�ضعد  وكان  طريقه. 

�ضخية. هو  بهدايا  اثناء رحلته،  بحفاوة  ي�ضتقبلونه 

املحبوب"  "ملكنا  بلقب  بافاريا  يف  يذكر  زال  ما 

باللهجة البافارية.

احلرب النم�شا – برو�شيا وفرانكو – برو�شيا

من  املركزي  املوقف  اخ��ذت  برو�ضيا  مع  العلقات 

يف  ب��داأ  ال��ذي  برو�ضيا   – النم�ضا  حرب  يف   1866
يوليو، اأيد لودفيج النم�ضا �ضد برو�ضيا. هزمت النم�ضا 

وبافاريا واأجربت بافاريا على توقيع معاهدة دفاع 

الفرن�ضية  احلرب  بداأت  وعندما  برو�ضيا.  مع  متبادلة 
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حتارب  اأن  بافاريا  على  كان   ،1870 يف  الربو�ضية 

على  برو�ضيا  انت�رشت  اأن  وبعد  برو�ضيا.  جانب  اإىل 

فرن�ضا حترك ب�ضمارك وليكمل توحيد اأملانيا.

الكونفدرالية  بافاريا  دخلت   1870 نوفمرب  يف 

كمملكة  مكانتها  فقدت  وهكذا  ال�ضمالية  الأملانية 

مكانه  اأث��ر  البافاري  فاملندوب  ذلك  ومع  م�ضتقلة. 

مميزة لبافاريا يف المرباطورية. فا�ضتعادت بافاريا 

يدخل  والذي  وجي�ضها  اخلا�ض  الدبلوما�ضي  هيكلها 

حتت الأمرة النم�ضاوية يف اأوقات احلرب فقط.

1870 ا�ضتخدم ب�ضمارك تنازلت مالية  يف دي�ضمرب 

خللق  تدفع  ر�ضالة  كتابه  دعم  على  لودفيج  ليحث 

النم�ضاوي  ويلهلم  امللك  مع  املانيا  ام��رباط��وري��ة 

بافاريا  فقدان  على  ندم  لودفيج  ندم  كاأمرباطور. 

ال�ضتقلل ورف�ض ح�ضور اإعلن ويلهلم يف 18 يناير 

وتطويبه كاأمرباطور املانيا يف ق�رش فر�ضاي .

ذهب �ضقيقه اوتو وعمه لويبولد اإىل احلفل. اأوتو انتقد 

احلفل انتقاداً �ضديداً يف ر�ضالة ل�ضقيقه.

اأكرث ما قابله من �ضغط يف بداية حكمه كان ال�ضغط 

من اأجل اأن يكون له وريث. وهذا املو�ضوع ت�ضدر كل 

املوا�ضع يف العام 1867. متت خطوبة لودفيج على 

الدوقة �ضويف �ضارلوت يف بافاريا ابنة عمه وال�ضقيقة 

ال�ضغرى ل�ضديقته ال�ضدوق المرباطورة اليزابيث يف 

فاجرن.  لأعمال  حبهما  يف  يت�ضاركان  كان  النم�ضا. 

بقليل  وقبلها   1867 يناير   22 يف  اخلطوبة  اأعلنت 

علقتنا  يف  "الأ�ضا�ض  قائًل  ل�ضوفيا  لودفيج  كتب 

كان دائمًا.... م�ضر ريت�ضارد فاجرن الباهر واملوؤثر".

من  اأكرث  الزفاف  يوؤجل  لودفيج  كان  حال  اأي  على 

مرة، ثم األغيت اخلطوبة يف اأكتوبر.

امل�صرح

بفاجرن.  حم�ضورا  بامل�رشح  لودفيج  اهتمام  يكن  مل 

ففي عام 1867 عني كارل فون برفول مديراً مل�رشح 

البلط اجلديد. اأحب لودفيج اأن يقدم جلمهور م�رشح 

ميونيخ اأح�ضن الدراما الأوروبية. وقام برفول حتت 

اإ�رشاف لودفيج بتقدمي �ضك�ضبيرب، كالديرون، موزارت، 

جلوك، اإب�ضن، وبر واآخرين.

وبني عام 1872 و1885 اأقام امللك 209 عرو�ض 

البلط.  م�رشح  يف  �ضيف  مع  اأو  لوحده  له  خا�ضة 

بخيال  اأ�ضعر  اأن  اأ�ضتطيع  "ل  امل�رشح  قال ملدير  وقد 

يف امل�رشح طاملا اأن النا�ض تبقى ترقبني وتتبع كل 

اأن  اأن  اأريد  مناظرهم.  خلل  من  وجهي  على  تعبر 

اأنظر ل اأن اأكون منظوراً للجمهور".

بناء  يف  م��ال  م��ن  يدخله  م��ا  ك��ل  لودفيج  ���رشف 

مقارنتها  عند  اإليها  يطمح  كان  لبافاريا  ح�ضارة 

بباقي اأوروبا.

يف ر�ضائله كان لودفيج مذهوًل من قدرة الفرن�ضيني 

الفنون  )ال��ق�����ض��ور،  ح�ضارتهم  ب��ن��اء  تخليد  على 

واملو�ضيقى( وكم هي بافاريا بائ�ضة من هذا املنطلق. 

وكان حلمه اأن يرفع بافاريا اإىل هذا امل�ضتوى.

كان لودفيج يرى نف�ضه "امللك القمر" ظل رومان�ضي 

وكان  فرن�ضا  يف   XIV لوي�ض  ال�ضم�ض"  ل�"امللك 

القمر.  �ضوء  حتت  زحافته  بركوب  يتمتع  لودفيج 

ثياب  يلب�ضون  ومرافقون  ع�رش  الثامن  القرن  زحافة 

القرن نف�ضه.

لقد قالت ابنه عمه اليزابيث: "امللك مل يكن جمنونًا، 

كان اإن�ضانًا يعي�ض يف عامل اأحلم. كان من املمكن اأن 

يعامل بلطف اأكرث وبالتايل كان من املمكن اأن يبعدو 

عنه هذا امل�ضر".

الق�شور:

�ضلو�ض  م��دخ��ل  ع��ل��ى  ع��ل��ق  ل��ودف��ي��ج  امل��ل��ك  درع 

اخلا�ض  ماله  لودفيج  امللك  ا�ضتخدم  نيو�ضوان�ضتني. 

 ،1867 الرائعة. يف العام  ليبني �ضل�ضلة من الق�ضور 

بيرفوند  يف  دوك  ل��و.  فيوليت  يوجني  عمل  زاد 

بالقرب  واردتورك  وكذلك  فرن�ضا  يف  فر�ضاي  وق�رش 

اأ�ضلوب  ب�ضدة  اأثرت  والتي  تررنيجا  يف  ايزنباخ  من 

اأن  كيف  اإنده�ض  لودفيج  ر�ضائله،  يف  ق�ضوره.  بناء 

الفرن�ضيني ا�ضتطاعوا اأن يعظموا ويبنوا ثقافتهم )مثًل 

املعمار والفن واملو�ضيقى( وكم كانت بافاريا بائ�ضة 

املثيل  يحقق  اأن  حلمه  واأ�ضبح  بهم.  قورنت  ما  اإذ 

من  للمئات  وظائف  اأمنت  امل�ضاريع  وهذه  لبافاريا. 

العمال املحليني واحلرفيني واأدخلت تدفقًا من املال 

يف املناطق الفقرة تقريبًاً حيث بنيت ق�ضوره.

لق�ضوره  الأوىل  الر�ضوم  على  وقع   1868 العام  يف 
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بادئًا يف ق�رش نيو�ضوان�ضتاين وهرين �ضي�ضي.

اجلديد(  البجع  حجر  )ق�رش  نيو�ضوان�ضتاين  ق�رش 

خرافية.  عالية  باأبراج  رومانتيكية  درامية  قلعة  هو 

والداه  ا�ضرتاه  الذي  البجع(  منطقة  ق�رش  )فوق  تقع 

وهكذا  هناك.  ق�رشاً  يبني  ب��اأن  حلم  طفولته  منذ 

حيطانه  زخرفت  وقد  وال��ده.  ق�رش  فوق  ق�رشه  بنى 

امل�ضتخدمة  الأ�ضاطر  من  م�ضاهد  ت�ضور  بجداريات 

يف اأعمال فاجرن.

 1878 يف  ت�ضميمه  انتهي  الذي  ليندرهوف  ق�رش 

وبه  الفرن�ضي  نيوبروكوكو  الأ�ضلوب  �ضكله  يحاكي 

كهف يف الباحة م�ضاء بالكهرباء حيث كات لودفيج 

يجدف داخل يف قارب كال�ضدفة.

مطابق  منوذج  هري�ضيمي  بناء  بداأ   1878 عام  يف 

جزئيًا لق�رش فر�ضا�ض وكان هذا لتخليد ذكرى لوي�ض 

XIV الفرن�ضي الذي كان يدعوه "ملك ال�ضم�ض" بنى 
اجلزء الداخلي وتوقف البناء بعد وفاة لودفيج.

ق�رشاً  �ضمم  خططه.  لودفيج  تابع   1880 العام  يف 

"ق�رش �ضخرة الن�رش" يف مكان كان يعرفه جيداً: يف 
الن�رش"  "�ضخرة  قال   1867 اأكتوبر   16 املذكرات 

بري ورومانتيكي".

خام�ضًا  برجًا  لودفيج  له  بنى  فقد  برج"  "ق�رش  اأما 

�ضماه اأيزلد وكان ي�ضتخدمه يف ال�ضيف.

الرومانتيكية  بالأفكار  م�ضكونًا  لودفيج  كان  بينما 

وب��ال��ذات ق�رش  ق�����ض��وره  ك��ان��ت  فقد  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 

التي  الفنية  للأبنية  معر�ضًا  نيو�ضوان�ضتاين 

كهربائي  مبحول  الق�رش  جهز  فقد  ع�رشه.  تعك�ض 

جمهزة  وحمامات  جارية  ومياه  كهربائية  واأ�ضواء 

م�ضعد  هنالك  وكانت  هاتف  وخطوط  بال�ضطافات 

اوتوماتيكي يف غرفة الطعام والذي، يف حالة �ضغط 

الغرفة  اإىل  الطعام  مائدة  يخف�ض  اأو  يرفع  ال��زرار 

ال�ضفلى حتى ل ي�ضطر لودفيج مل�ضاهدة اخلدم وهم 

يجهزون املائدة.

زائر   6000 ح��وايل  نيو�ضوان�ضتاين  ق�رش  ي�ضتقبل 

ياأتون  زائر  مليون   1.3 يزوره  عام  كل  ويف  يوميًا 

اإىل  الأر�ضية بالإ�ضافة  الكرة  ات�ضاع  من بعيد وعلى 

غام�ضًا  �ضيئًا  �ضيبقى  الق�رش  داخل  لكن  �ضخ�ضيات، 

لك: الت�ضوير غر م�ضموح به داخل الق�رش.

لودفيج  كلف  قد  نيو�ضوان�ضتاين  كان  وفاته  وعند 

اأكرث من 6.5 مليون مارك اأكرث من �ضعف امليزانية 

حتمًا  التكلفة  ه��ذه  ف��اإن  امللك  فلوعا�ض  الأ�ضلية. 

ومل�ضاريعه  الق�رش  لهذا  لودفيج  دفع  اأعلى.  �ضتكون 

التكاليف  اأن  ال�ضخ�ضي، ولكن مبا  الأخرى من دخله 

اأن  فكر  وحتى  قرو�ض.  عن  يبحث  ب��داأ  فقد  زادت، 

ي�ضتدين من احلكومة البافارية التي رف�ضت الطلب.

مليون   14 من  اأكرث  ال�ضخ�ضية  لودفيج  ديون  بلغت 

مارك. مما جعل الديانة يفكرون يف اأن ي�ضعوا يدهم 

على الق�رش. مما دفع به اأن يهدد بقتل نف�ضه.

علئم  ي�ضاهدون  الزائرين  ك��ان  ليندرهوف  ويف 

جنون  اإىل  حتولت  والتي  الغريبة  لودفيج  ل�ضخ�ضية 

يف  انطوانيت  مل��اري  ناه�ضًا  متثاًل  ن�ضب  كامل. 

القاعة الأمامية حيث ي�ضتطيع اأن يلم�ض خدها ويقبله 

الأخرى  الغرفة  يف  ي�ضمعونه  اخلدم  وكان  مير:  وهو 
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على  اإ�ضافية  مقاعد  ي�ضع  بداأ  وكان  التمثال  يكلم 

املائدة ليرتك مكانًا مللوك فرن�ضا امليتني وي�رش اأنه 

 XVI كان وريث فرن�ضا من لوي�ض

زارت مراي الك�ضندروفنا الرو�ضية بورج عام 1868 

خلل  رائعة  بطريقة  الق�رش  فر�ض  باإعادة  قام  وقد 

اإقامتها.

اخللع

جاء   ،1886 يونيو   10 يف  ال��راب��ع��ة  ال�ضاعة  يف 

اإىل  وج��ودي��ن  هولت�ضتاين  يت�ضمن  حكومي  فريق 

ر�ضميًا  امللك  اإىل  اخللع  وثيقة  لت�ضليم  نيواين�ضتاين 

ولو�ضعه حتت احلماية.

من  �ضاعتني  اأو  �ضاعة  قبل  لودفيج  اإىل  اخلرب  و�ضل 

فرتيز  عربته  قائد  املخل�ضني  خدمه  اأح��د  خ��لل 

املحلي  البولي�ض  لودفيج  اأم��ر  وق��د  او�ضرتهولتزر، 

بحمايته فاأعيد الفريق من حيث اأتى بعيداً عن بوابة 

ال�ضمعة جانبي، فقد هوجم  الق�رش. ويف م�ضهد �ضيء 

الفريق من قبل البارونة �ضيرافون كرت�ض�ضيف ب�ضبب 

ولئها للملك فهجمت عليهم مبظلتها ثم رك�ضت نحو 

على  القب�ض  طلب  عندئذ  اخلونة.  لتعرف  امللك  �ضقة 

اأطلق  �ضاعات،  لب�ضع  اعتقلهم  اأن  بعد  ولكن  الفريق، 

ال�ضخ�ض  فرديناند  لودفيج  الأم��ر  وكان  �رشاحهم. 

بقي  ال��ذي  البافارية  امللكية  العائلة  من  الوحيد 

اليزابيث  عدا  )ما  عمه  ابن  مع  �ضداقة  علقة  على 

امرباطورية النم�ضا(، وهكذا كتب له لودفيج II برقية، 

منع  ولكنه  الت�ضال،  بعد  املجيء  يف  ف��وراً  فرغب 

الذي كان  من مغادرة ق�رشه من قبل عمه لويتبولد 

.II ضياأخذ احلكم من لودفيج�

يف نف�ض اليوم، قامت احلكومة برئا�ضة جوهان فون 

اأ�ضدقاء  �ضغط  للعهد.  كويل  لويتيولد  باإعلن  لوتز 

يف  يظهر  ب��اأن  اأو  بالهروب  عليه  ومريديه  امللك 

ميونيخ وبالتايل اأن ي�ضتعيد دعم النا�ض.

وزعها  كلمة  كتب  ذل��ك  م��ن  وب���دًل  لودفيج،  ت��ردد 

م�ضاعدة كونت الفرد دوركامي. والتي ن�رشتها �ضحيفة 

بامبورغ يف 11 يونيو:

اإن الأمر لوبتيولد ينوي، �ضد اإرادتي، اأن يت�ضلق اإىل 

الو�ضاية على اأر�ضي ووزارتي ال�ضابقة، عرب اإدعاءات 

�ضعبي احلبيب،  ال�ضحية، خدعت  كاذبة حول حالتي 

عظمى.  خيانة  مبثابة  ت�رشف  لإرتكاب  جتهز  وهي 

حول  يتجمع  لأن  خمل�ض  ب��اف��اري  كل  اأدع��و   )...(

اخليانة  هذه  يدينوا  واأن  موؤيديني  من  املخل�ضني 

املخططه �ضد امللك واأر�ض الأجداد.

اأوقفت معظم  باأن  الكلمة  اإف�ضال  جنحت احلكومة يف 

انطوان  مذكرات  ويف  اليدوية.  واملن�ضورات  اجلريدة 

�ضيلر امل�ضورة توجد �ضورة لهذه الوثيقة.

�ضدق هذه الوثيقة امللكية م�ضكوك به، ومع ذلك مبا 

اأنه موؤرخ يف 9 يونيو، قبل و�ضول الفريق، وا�ضتعمال 

الأخطاء  بع�ض  "نحن" وهنالك  من  "اأنا" بدًل  كلمة 

الأخرى.

الذين  والفلحون  دعمه،  خف  امللك  ت��ردد  وعندما 

هرعوا لن�رشته فرقوا، والبولي�ض الذي يحمي ق�رشه 

كل  اأقفلوا  رج��ًل   36 من  بولي�ضية  بفرقة  ا�ضتبدل 

مداخل الق�رش.

الأمر  اأ�ضبح  ولكن  الهروب  امللك  ح��اول  ذلك  وبعد 

متاأخراً. يف ال�ضاعات الأوىل ل� 12 يونيو جاءت فرقة 

الليل  منت�ضف  بعد  امللك  على  القب�ض  واألقي  اأخرى 

ويف ال�ضاعة 4 �ضباحًا اأخذ اإىل عربة تنتظره. و�ضاأل 

جمنونًا؟  تعلنني  اأن  اأمكنك  "كيف  جودتني  الدكتور 

على اأي حال اأنت مل تراين اأوتفح�ضني قبل الآن"، فقط 

التوثيقية  الوثائق  �رشوري،  غر  كان  ذلك،  لك  قيل 

)تقارير اخلدم( غزيرة جداً ومثبتة ب�ضكل كامل. انها 

على  ب��رج  ق�رش  اإىل  لودفيج  بعدها  نقل  فائ�ضة. 

�ضفاف بحرة �ضتارنربج جنوب ميونيخ.

وفاة غام�شة

رافق   1886 يونيو   13 الثاين  اليوم  ظهر  بعد  ويف 

الدكتور جودين لودفيج يف جولة حول اأر�ضي ق�رش 

عودتهما  وعند  حار�ضان.  يرافقهما  وك��ان  ب��رج. 

يتعلق  مبا  الآخرين  للأطباء  تفائله  عن  جودين  عرب 

ال�ضاعة  حوايل  الع�ضاء  بعد  امللكي.  ملري�ضه  بعلجه 

يرافقه  اأن  جودين  من  لودفيج  طلب  الظهر  بعد   6
اأر�ض احلديقة على  اأخرى وهذه املرة عرب  يف نزهة 

�ضاطئ بحرة �ضتارنربج. ووافق جودينن وقد تكون 

عدم  امل�ضاعدين  من  وطلب  منه  اقرتاح  هي  التم�ضية 
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من  لأي  ي�ضمح  "ل  غام�ضة  كانت  كلماته  املرافقة. 

اأن يلحقوا  املرافقني املجيئ معنا"، وهل كان يعني 

بهم على م�ضافة منا�ضبة فلم يكن هذا وا�ضحًا.

6:30 بعد  وقد �ضوهد الرجلن للمرة الأخرة حوايل 

الظهر وكان من املفرت�ض اأن يعودا يف 8 بعد الظهر 

ولكنهما مل يعودا. وبعد البحث الدقيق ملدة �ضاعتني 

من قبل كل موظفي الق�رش اأثناء عا�ضفة هوجاء ومطر 

�ضديد يف ال�ضاعة 10:30 تلك الليلة وجد ج�ضد امللك 

وفون جودين راأ�ضيهما وكتفيهما فوق املياه ال�ضحلة 

بالقرب من ال�ضاطئ. �ضاعة امللك كانت قد توقفت عند 

6:45. مل ي�ضمع حرا�ض الأمن الذي يحر�ضون احلديقة 
اأي �ضيء غر عادي.

ولكن  غرقًا  انتحارا  ر�ضميًا  لودفيج  وفاة  اعتربت 

مياها  ل  اأن  اأثبتت  الر�ضمية  الطبية  الفحو�ضات 

ماهراً.  �ضباحًا  �ضبابه  يف  لودفيج  كان  رئتيه.  يف 

وجد  حيث  و�ضطه  اإىل  ت�ضل  تقريبًا  املياه  كانت 

انتحارية  اأحا�ضي�ض  اأية  اأ�ضًل مل يظهر  ج�ضده. وهو 

اثناء الأزمة. جثة جودين اأظهرت لكمات يف الراأ�ض 

تكن  اأنه مل  من  بالرغم  اختناق،  والرقبة وعلمات 

اأن  نظريات  وهنالك  ذلك.  تثبت  اإثباتات  اأية  هناك 

لودفيج قد قتل من قبل اأعدائه وهو يحاول الهروب 

من برج. وهنالك قول واحد اأن امللك قد اأطلق عليه 

الر�ضا�ض.

وو�ضع  هيوبرت  القدي�ض  ثوب  لودفيج  بقايا  ارتدت 

وقد  ميونيخ  ق�رش  يف  امللكية  الكني�ضة  يف  باحرتام 

حمل يف يده اليمنى باقة من ازهار اليا�ضمني قطفتها 

النم�ضا.  امرباطورة  اليزابيث  المرباطورة  عمه  ابنة 

و�ضعت   1886 يونيو   19 يف  �ضخمة  جنازة  وبعد 

ميونيخ  مايكل�ضكر�ض يف  لودفيج يف �رشداب  بقايا 

اأن قلبه مل يو�ضع مع ج�ضده. فالتقاليد البافارية  اإل 

يطلب اأن يو�ضع قلب امللك يف مزهرية ف�ضية وير�ضل 

مع  يو�ضع  حيث  التوبنج  يف  الرحمة"  "كني�ضة  اإىل 

قلبي والده وجده.

بعد وفاته بثلث �ضنوات، بني هيكل تذكاري �ضغر 

كل  البحرة.  يف  �ضليب  ون�ضب  امل�ضهد  على  ي�رشف 

عام يف 13 يونيو تقام �ضلة تذكارية عن روحه.

مقدمة لودفيج )الفيلم(

املخرج  اإخ��راج   1973 عام  لودفيج   فيلم  اأنتج 

وموت  حياة  عن  في�ضكونتي  لوت�ضينو  الإيطايل 

II ملك بافاريا. قام بدور لودفيج   امللك لودفيج 

وقامت   )Helmut Berger برجر  )هلموت 

 Romy بدور المرباطورة اإليزيبث )رومي �ضنيدر

Achneinder( امرباطورة النم�ضا.
يف  اأخ��رى  واأج��زاء  ميونيخ  يف  الفيلم  �ضنع  وقد 

ق�رش  روزني�ضال،  التالية:  املواقع  يف  بافاريا 

هربن�ضيمي،  ق�رش  ���ض��ت��ارن��ربج،  ب��ح��رة  ب���رج، 
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اإيتال،  ليندرهوف  ق�رش  هوهين�ضواجنان،  ق�رش 

اأ�ضيب  وقد  نيو�ضواني�ضتاين.  وقلعة  كايزرفيل 

في�ضكونتي اثناء ت�ضوير الفيلم ب�ضكتة دماغية.

احلبكة الروائية

عامًا   18 ذو  ال�ضاب  يتوج   :1864 عام  ميونيخ 

واملثايل لودفيج  كملك على بافاريا. واأول اداءاته 

والكثرالديون  امل��وه��وب  للموؤلف  �ضخي  دع��م 

ريت�ضارد فاجرن الذي ي�ضتقر يف ميونيخ بطلب من 

اإدراك  . ل ي�ضتطيع جمل�ض وزراء لودفيج  لودفيج 

فاجرن  حياة  اأ�ضلوب  ويغ�ضبهم  للفنون  دعمه 

ال�ضديدة الإ�رشاف.

يحاول لودفيج  اأن يجد �ضديقا خمل�ضا يف فاجرن، 

الذي يع�ضق مو�ضيقاه ولكن هذه الآمال تتعرث: تن�ضاأ 

وكوزميافون  فاجرن  بني  امللك  ظهر  خلف  علقة 

النتهازي  فاجرن  اأورك�ضرتا  قائد  زوج��ة  بولو، 

هانزفون بولو. وحتى يتفادى الف�ضائح كان على 

بدعم  لودفيج   ي�ضتمر  ميونيخ.  يرتك  اأن  فاجرن 

الثقة  ي�ضعر بعدم  فاجرن وم�ضاريعه، ولكن مازال 

به.

المرباطورة  هو  للودفيج   الثاين  املهم  ال�ضخ�ض 

امل�ضتقلة  ع��م��ه  اب��ن��ة  النم�ضا،  م��ن  اإل��ي��زاب��ي��ث 

العائلت  مع  اإجتماع  اأثناء  ال�ضخ�ضية.  والقوية 

يقرتب  ب��اداي�����ض��ل،  يف  الأخ���رى  الر�ضتقراطية 

لودفيج  من اليزابيث ويت�ضاركان يف قبله. اإل اأن 

زواج بني  تكوين  اأكرث يف  كانت مهتمة  اليزابيث 

ولكن  ولودفيج   �ضويف  املثقفه  اجلميلة  اختها 

لودفيج   اأمل  خبية  وبعد  �ضويف.  يتجاهل  امللك 

يف فاجرن واليزابيث يبداأ لودفيج  بالإن�ضحاب من 

احلياة العامة اإىل عوامل من الأحلم.

اأن تبقى بافاريا يف موقع حيادي  اأراد لودفيج  

ولكن   ،1866 الرو�ضية  النم�ضاوية  احل��رب  يف 

دعم  وبالتايل  اآخ��ر  راأي  له  كان  وزراءه  جمل�ض 

جتاهل  اخل��ا���رش.  النم�ضاوي  اجل��ان��ب  املجل�ض 

لودفيج  احلرب وبقى يف ق�رشه، مما اثار غ�ضب 

اخاه ال�ضغر اأوتو والكونت القريب اإىل قلبه والذي 

يثق به دوركامي. ين�ضحه دوركامي بالزواج حتى 

ل ي�ضعر بالوحدة.

ق�ضر،  بوقت  مبثليته  لودفيج   اأح�ض  اأن  وبعد 

فجاأة اأعلن خطوبته اإىل �ضويف يف يناير 1867. 

�ضقيقه  اإىل  ممثلة  وزراءه  وجمل�ض  والدته  ار�ضلت 

وقد اعطيت الأوامر باإعطائه جتربة جن�ضية. ي�ضعر 

ويرميها يف حو�ض  املمثلة  بغ�ضب من  لودفيج  

يكون  اأن  قدرته  يف  ي�ضك  لودفيج   كان  حمامه. 

الزواج  ويوؤجل  حتبه،  التي  ل�ضويف  جيداً  زوج��ًا 

ثم يلغيه. وبدًل من ذلك يبداأ بتكوين علقات مع 

ب�ضبب  بالذنب  ككاثوليكي  �ضعوره  رغم  خدمه، 

مثليته. تدعم بافاريا اجلي�ض النم�ضاوي يف احلرب 

الفرن�ضية – النم�ضاوية 1871، ولكن خلل توحيد 

الكثر  بافاريا  ملك  يخ�رش  ذلك  تبع  الذي  املانيا 

ويلهلم   النم�ضاوي  الم��رباط��ور  اإىل  �ضلطته  من 

احلرب  وبعد  ب�ضمارك.  اوت��وف��ون  وامل�ضت�ضار   I
حالة  تدهورت  ق�ضر  بوقت  النم�ضاوية  الفرن�ضية 

للودفيج   الأ�ضغر  ال�ضقيق  لأوتو  العقلية  ال�ضحة 

لودفيج   اأ�ضيب  به:  العناية  الأطباء  على  وك��ان 

ب�ضدمة جراء مر�ض �ضقيقه.

ذلك  عن  وبدًل  بال�ضيا�ضة،  لودفيج   يهتم  يعد  مل 

لبناء ق�رش نيو�ضوان�ضتاين، وق�رش  اأمواله  �رشف 

املجل�ض  يت�ضايق  وهربن�ضم�ضي.  ليندرهوف 

يف  الفاح�ضة.  امللك  دي��ون  ب�ضبب  �ضيقه  وي��زداد 

مع  عنيفة  ق�ضرة  �ضداقة  للملك  كان   1881
يعبد  لودفيج   كان  الذي  كاينز  جوزيف  املمثل 

ما  كاينز كان كل  ولكن  روم��رو،  دور  اأدائ��ه يف 

ي�ضت�ضيف  اأي�ضًا  لودفيج   كان  امللك.  مال  يهمه 

جل�ضات عربده مع خدمه. وعندما اأرادت ابنة عمه 

اليزابيث زيارته بعد وقت طويل رف�ض اأن يقابلها.  

جودين  النف�ضي  الطبيب  اأعلن   1886 العام  يف 

ن�ضيحة  على  بناء  عقليًا،  مري�ض  لودفيج   اأن 
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املخل�ضني  خدمه  مب�ضاعدة  املجل�ض.  وموؤامرات 

جمل�ضه  على  القب�ض  اإل��ق��اء  لودفيج   ا�ضتطاع 

يقاتل  اأن  ا�ضدقائه  عليه  اقرتح  �ضاعات.  لب�ضع 

�ضد اتهامه باملر�ض العقلي، ولكنه ي�ضعر بهبوط 

لويتبولد  عمه  يعلن  لذلك  ونتيجة  وتعب.  نف�ضي 

امراً ملقاطعة بافاريا.

بحرة  ق��رب  ب��رج  ق�رش  اإىل  ل��ودف��ي��ج   وي��وؤخ��ذ 

ويتابع  عليه  القب�ض  بعد  اأق��ام  حيث  �ضتارنربج 

العلج النف�ضي.

يف  الق�رش  وج��ودي��ن  لودفيك  ي��رتك  يومني  بعد 

جثتيهما  على  يعرث  �ضاعات،  ب�ضع  بعد  نزهة. 

لودفيج   موت  الفليم  يرتك  �ضتارنربج.  بحرة  يف 

الغام�ض مفتوحًا.

لودفيج  II البافاري هيلموت برجر 

الم������رباط������ورة ال���ي���زاب���ي���ث  رومي �ضنايدر 

النم�ضاوية

ريت�ضارد فاجرن تريفور هوارد 

كوزميا فوت بيولو �ضيلفانا منجانو 

الن�شخ املعدلة والرقابة

في�ضكونتي  اأعدها  التي  الأ�ضلية  الن�ضخة  كانت 

اإقرارها  الفيلم  والتي رف�ض موزعو  �ضاعات  اأربع 

لأنها طويلة جداً.

�ضاعات  فاأ�ضبح ثلث  الفيلم  ثم مت قطع جزء من 

يف افتتاحه يف ميونيخ بتاريخ 18 يناير 1973. 

كان القطع احلا�ضل دون موافقة في�ضكونتي ، ولكن 

اأي�ضًا لأنه كان  اإيقافه  على  املخرج مل يكن قادراً 

يف حالة �ضحية �ضيئة بعد اأن اأ�ضيب ب�ضكته دماغية 

اأثناء الفيلم. ت�ضوير مثلية لودفيج  قوبلت برف�ض 

خا�ضة يف بافاريا، حيث كان لودفيج  حمرتمًا من 

قبل العديد من املحافظني. وممن انتقد ذلك رئي�ض 

كان  الذي  �ضرتاو�ض  جوزيف  فرانز  بافاريا  وزراء 

اأي�ضًا يف حفلة الفتتاح يف ميونيخ.

خاف املوزعون من النزاع وقطعت 55 دقيقة من 

الفيلم فتحول الفيلم من اأربع �ضاعات اإىل �ضاعتني. 

حوارات  تت�ضمن  التي  والأخرى  املثلية  امل�ضاهد 

فل�ضفية قطعت اأي�ضًا حتى جتعل الفيلم اأكرث قبوًل 

من اجلمهور العادي.

الفلم،  من  خمتلفة  ن�ضخ  اأرب��ع  الأق��ل  على  هناك 

والتي تبعًا ملا قيل يف )الدليل ال�ضنيمائي( تعاين 

كثراً من تق�ضرها، لأن كل دقيقة مهمة للق�ضة. 

الذين  "اإن  �ضوت  ولفرام  الأملاين  الناقد  قال  وقد 

�ضاهدوا الفيلم املقطوع مل ي�ضاهو الفيلم".

وقد اأعيد الفيلم لطوله الأ�ضلي الأربع �ضاعات من 

قبل مونتر لودفيج  الأ�ضلي روجرو ما�ضتورياين 

وكاتب �ضيناريو الفيلم �ضو�ضو �ضي�ضي داميجو يف 

وقد  في�ضكونتي.  وفاة  بعد  �ضنوات  اأربع   ،1980
يف  �ضاعات  الأرب���ع  بن�ضخته  الفيلم  ه��ذا  اأفتتح 

1980 يف مهرجان فين�ضيا ال�ضينمائي.
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�ضمعة  حققوا  الذين  الإيطاليني  املخرجني  بني 

عاملية هامة يف ال�ضنوات التي تلت احلرب II. رمبا 

امتلك لوت�ضينو في�ضكونتي الروؤيا التاريخية الأكرث 

 14 الروائية  حدة وال�ضهية الأدبية احلادة. الفلم 

 1976 وفاته  وع��ام   1942 بني  اخرجها  التي 

ت�ضمنت نقًل عن كتب لد�ضتويف�ضكي، كامو، ومان، 

البافاري   II لودفيج   امللك  ع��ن  ذات��ي��ة  و���ض��رة 

ال�ضيا�ضية  ال�ضطرابات  داخل  اإىل  الغزوات  وبع�ض 

يف منت�ضف القرن التا�ضع ع�رش يف اإيطاليا ومطلع 

لفرتة  كان  في�ضكونتي  املانيا.  يف  الع�رشين  القرن 

الإيطايل، وكان  ال�ضيوعي  طويلة ع�ضواً يف احلزب 

اأي�ضًا اأحد موؤ�ض�ضي الواقعية اجلديدة، ميثل �رشاعات 

الرومان  الأ�ضماك  �ضيادي  من  العمالية  الطبقات 

اإىل  اجلنوبي  الريف  من  واملهاجرين  وال�ضقليني 

م�ضانع ال�ضمال.

الكلمة  رجل  تاريخي،  – واقعي،  التو�ضيفات  هذه 

تاأثراً  تخلق  انها  اإل  دقيقة  انها  رغم   – املكتوبة 

ما  اأبعد  هو  الذي  والعقم  باجلفاف  يوحي  �ضلًل 
ُ
م

يكون عن احلقيقة. كان في�ضكونتي �ضديد احل�ضا�ضية 

اأكرث منه مثقفًا. فاأفلمه ت�ضكر العقل وتنره يف اآن 

واحد، وتذكرنا ب�ضعادة يف هذا الوقت اأو غره باأن 

اجلدية والفرح ي�ضران جنبًا اإىل جنب.

اأوب��را.  بثوب  متخفية  مقالت  التاريخية  اأفلمه 

ق�ضة   1954 عام  يف   "Senso "�ضن�ضو  ففيلمه 

اليطالية  ال�ضتقلل  حرب  خلل  فيني�ضيه  موؤامرة 

الثالثة، تبداأ يف متثيل "II تروفاتور" وتنطلق على 

امل�ضور   "Leopard" وبروكرن.  فردي  مو�ضيقى 

يف �ضقلية تقريبًا يف نف�ض الوقت )1860(، وينتهي 

التغر  حركة  تظهر  ر�ضمية  رق�ض  حفلة  مب�ضهد 

الرق�ض.  ح�ضا�ضية  ت�ضابك  عرب  اجل��ذري  ال�ضيا�ضي 

من  بافاريا  حكم  ال��ذي   " "لودفيج  رواي��ة  بطل 

بكثر  اقل  باحلكم  اهتمامه  كان   1886-1864
من اهتمامه مبو�ضيقى فاجرن. وببناء الق�ضور التي 

ت�ضبه ديكورات امل�رشح اخليالية.

من  نف�ضه  لودفيج   )اأو   " "لودفيج  و�ضفنا  ما  اإذا 

هذا املنطلق( كواحد منحط فقد تبدو هذه ا�ضتهانة 

واملخمل  املذهب  بالطلء  حماط  فهو  معربة.  غر 

والكري�ضتال ودائمًا كاأ�ض من ال�ضمبانيا لي�ض بعيداً 

)يقوم  البجعه  امللك  يدعى  ال��ذي  الرجل  ي��ده،  عن 

اأمام  بدوره املمثل هيلموت برجر( يتعفن تقريبًا 

الزرقاوين  وعينيه  فمه  يف  ت�ضود  ا�ضنانه  اأعيننا، 

كالتمثال.  املر�ضومة  ذقنه  عظام  يف  ت��غ��وران 

ومملكة لودفيج  تبتلع تدريجيًا من قبل امرباطورية 

برو�ضيا البروقراطية والتي اطلقت �رشبًا ينقنق يف 

اأطباء  من  الأ�ضود  الثوب  يلب�ضون  الذين  ال�ضوليون 

العقلية.  جللته  �ضحة  يف  ليبحثو  و�ضيا�ضيني 

حتقيقاتهم هي جزئيًا حركة �ضمنية لكره املثليني 

ال�ضواذات  من  اخ��رى  ا�ضياء  بني   – وا�ضطهادهم 

التي تتعلق بال�ضلطة وهي رغبة لودفيج  مل�ضاحبة 

ال�ضباب البهي الطلعة – ويف جانب اآخر مظهر من 

تخطي احلداثة – قاعدة ار�ضتقراطية قدمية ت�ضبح 

فجاأة �ضل�ضة اخلقيًا وجامدة تقليديًا فترتك مكانا 

التطور  يت�ضمن  وحلو،  مر  والتغير  جديد،  ل�ضيء 

واملاأ�ضاة.

وم�ضهد من "الأر�ض ترجتف" الذي كان املفرو�ض 

اأن يكون فيلمًا وثائقيًا ولكن في�ضكونتي جعل منه 

ق�ضة روائية.

اإن القدر الذي يتعر�ض له لودفيج  هو تنويع على 
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النبيل  ال�ضقلي  فابريزيو  الأمر  واجهه  الذي  ذلك 

الذي  "الفهد"  يف  لنك�ضرت  برت  ب��دوره  قام  ال��ذي 

�ضيء  حزين  بقبول  اجلديد  النظام  و�ضول  يتاأجل 

وكان  امل�ضتقبل  مذبح  على  �ضحية  ق��دم  جميل 

يف  مركزية  الزدواجية  وهذه  مواجهته.  من  لبد 

بعبارة  تو�ضف  ما  كثراً  وهي  في�ضكونتي  اأعمال 

كان  ل�ضخ�ضيته.  املختلفة  املتناق�ضة  ال��وج��وه 

�ضليل  كان  البحته  وبال�ضدفة  متحم�ضًا  مارك�ضيًا 

اأ�رشة ثرية، لها ا�ضمها، رجل مثايل يعمل يف مهامه 

اجلمايل  مزاجه  الرجولة.  غارق يف  الثقافة(  )ويف 

م�ضتبكًا مع ح�ضا�ضيته  يكون  اأن  يفرت�ض  ما  كثراً 

ال�ضيا�ضية.

لأفلم  واحل�ضية  الب�رشية  امللذات  اأحيانًا  يقال 

الأه��داف  تقو�ض  اجل��دي��دة  الواقعية  في�ضكونتي 

حزم  يتجاوز  جمالها  اأن  اأو  متزمته  الأخلقية 

هي  غنائيته  اأن  يل  يبدو  ولكن  املحيط.  الإط��ار 

ف�ضل  عدم  على  م�ضتمر  تاأكيد  اخلا�ضة،  مناف�ضتها 

الفن عن احلياة.

روائعه(  )واأول  الروائي  في�ضكونتي  فيلم 

"الأر�ض   La Terra Trema ك��ان 

احلزب  به  كلفه  قد  كان  وال��ذي  ترجتف" 

ال�����ض��ي��وع��ي ك��وث��ائ��ق��ي ي�����ض��ور م��ع��ان��اة 

�ضكل  ذلك  من  بدًل  ال�ضقليني.  ال�ضيادين 

م�ضتخدمًا  روائ��ي��ة،  ق�ضة  في�ضكونتي 

اأ�ضخا�ضًا حقيقيني ومواقع، حول حماولة 

ال�ضعود وال�ضقوط املرير لأنطوين فال�ضرتا 

وعائلته. حلظات من امليلودراما وم�ضاهد 

من  ب�رشد  معًا  حتاك  اليومية  احلياة  من 

يكون جافًا. فل  اأن  ثالث مق�ضود  �ضخ�ض 

ب�ضكل  ولكنك  �ضينما،  ت�ضاهد  اأن��ك  نن�ضى 

احلقيقة  ت��درك  والأخ���رى  الفرتة  بني  ما 

ال�ضينمائي  والفن  عيناك  اأمام  الإن�ضانية 

الذي يجعلها مرئية.

انطوين  ق��ارب  يذهب  الفيلم  ب��داي��ات  يف 

 – اآ�ضي  قرية  من  ال�ضيادين  من  ورفاقه 

تريزا نحو ال�ضاطئ لي�ضعوا حمولتهم مما ا�ضطادوه 

ويبيعونه لتجار اجلملة الذين ياأخذون معظم الربح. 

بها  وكاأنه ملدينة  يبدو  يجعله  وال�ضجيج  ال�ضخب 

متو�ضطي.  �ضاطئ  اإىل  منقول  اأ�ضهم  ت��داول  �ضوق 

لي�ض هنالك حوار وا�ضح املعامل، تنافر نغمات من 

ال�رشاخ وامل�ضاومة.

واحدة غر  لقطة  هذا يف  كل  الكامرا عرب  تتحرك 

مقطوعة ت�ضتمر اأكرث من دقيقتني، عمل فذ تكتيكي 

�ضخمة  بكمية  ي�ضلنا  اأن  ي�ضتطيع  للحما�ض  مثر 

من املعلومات عن القت�ضاد ال�ضيا�ضي والتنظيمات 

وا�ضح  تق�ضيم  هنالك  تريزا.   – ل�ضي  الجتماعية 

ولكن  ال�ضخ�ضية  والأح���وال  والأج��ي��ال  للطبقات، 

داخل  متا�ضك  نرى  فاإننا  التقطيعات  غياب  ب�ضبب 

اأي�ضًا  ولكن  هنا،  للعدالة  فقدان  هنالك  الفو�ضى. 

نوع من ال�ضتقرار.

حتديًا للعادات والتقاليد، يحاول اإنتوين اأن ي�ضتبعد 

اأكرب.  لي�ضرتي قارب  الو�ضيط، فرهن منزل عائلته 
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النظام  تعطل  اأنها  اإل  عقمها  من  بالرغم  ثورته، 

القدمي، وتظهر ب�ضكل كامل ق�ضوته. خ�ضارته مثبته 

يف م�ضهد ثان على نف�ض ال�ضاطئ، مباركة احتفالية 

هذه  ويف  املدينة.  كل  يحمل  ال��ذي  ال�ضطول  من 

املرة بينما كانت خطابات ال�ضلطات املحلية تعلن 

اإىل  احلركة  امل��ح��ررون  يحول  والتناغم  ال��وح��دة 

�ضظايا اإىل �ضل�ضلة طلقات متفردة متقطعة.

بالنقا�ض  ملتحقني  �ضابقًا  كانوا  الذين  والنا�ض 

البع�ض،  بع�ضهم  ع��ن  معزولني  الآن  اأ�ضبحوا 

منبوذين على طريف نقي�ض.

ال�ضمعية  ال�ضو�ضاء  جدلية:  اللحظتني  بني  العلقة 

تتبادلن  الأول  امل�ضهد  يف  الب�رشية  والنزاهة 

الأماكن يف الثاين. نظام ا�ضتغليل يتما�ضك بالعرف 

وراء  تبدو  العدالة  والقوة.  بالتزوير  الآن  فيتحقق 

الأفق وال�ضياء قد ت�ضوؤ اأكرث قبل اأن ت�ضبح اأف�ضل.

الثانية  في�ضكونتي  حت��ف��ة  واخوته"  "روكو 
لعام  الإيطالية  ال�ضينما  ملعجزات  )وا�ضهاماته 

فيتا"  "لدولن�ضي  فيه  انتجت  الذي  العام   ،1960
و"لفنتورا"، ينتهي بتحية مماثلة مرة ثانية عائلة 

اأمل  خيبة  من  تعاين  معي�ضتها  حت�ضن  اأن  حت��اول 

حادة. روكو ياروندي واخواته يهاجرون اإىل ميلنو 

علقتهم  اأوا���رش  تقطع  يعانون  الأرملة،  اأمهم  مع 

مثل  خ�ضارتهم  ولكن  تقاليدهم.  وتفتت  العائلية، 

خ�ضارة المر فابريزيو وامللك لودفيج  هي ر�ضوم 

تدفع على الطريق اإىل امل�ضتقبل.

الإميان بذلك امل�ضتقبل قد يعترب الآن مو�ضوع حنني 

اأن  اأن ننكر  اإىل املا�ضي مبا ينا�ضبه، ومن ال�ضعب 

والع�رشين  الواحد  القرن  جلمهور  قدم  في�ضكونتي 

احلنني  الطراز.  القدمية  املباهج  من  �ضهية  وليمة 

يتحول  اأن  ميكن  الأف��لم  هذه  بع�ض  تثره  ال��ذي 

ذلفك  يف  منه.  جاء  الذي  للعامل  حزينة  حتية  اإىل 

ما�ضرتوياتي  مار�ضيللو  ياأخذ  اأن  العام كان ممكن 

دور البطولة العاجزة لق�ضة دي�ضتويف�ضكي "الليايل 

البي�ضاء" يف 1957

املزيف  الوجودي  البطل  �ضنني  بع�رش  ذلك  بعد  ثم 

ودي��رك  كامو.  ق�ضة  على  مبني  "الغريب"  لفيلم 

بوجارد قد يجل�ض على ال�ضاطئ متاأمًل مرور الزمن 

قد  البندقية"  يف  "املوت  يف  �ضاب  �ضائح  وج��ذع 

النحلل  جميل.  ب�ضكل  ببطء  حمطمًا  العامل  ي�ضقط 

والتدهور ولي�ض كما كان �ضابقًا.
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�شور اأكرث اإثارة

األقى  روم��ا،  يف   ،1944 اأبريل  من  ع�رش  اخلام�ض  يف 

دي  في�ضكونتي  لوت�ضينو  على  القب�ض  الفا�ضيون  اجلنود 

مودرون، كونت لونايت يوزولو. منذ اأواخر الثلثينيات 

يف  احلزب  اأع�ضاء  يخفي  ملتزم،  �ضيوعي  الكونت  كان 

ل حماربة 
ّ
اأملكه وحتى يبيع املجوهرات العائلية ليمو

"تاريخ  يف  بوندنيل  بيرت  يو�ضح  وكما  مو�ضوليني. 

�ضد  جلرائم  في�ضكونتي  �ضجن  فقد  الإيطالية"،  ال�ضينما 

اليوم. وكان ملفه  الدولة وكان ي�رشب ثلث مرات يف 

يقتل"، م�ضر جتنبه بحذر  "اأن  التالية  العبارة  يحتوي 

عندما احتل احللفاء ايطاليا يف بداية يونيو. وبعد ب�ضعة 

املجيد  عمله  بداية  يف  في�ضكونتي،  كان  عندما  اأ�ضهر، 

كمخرج كلفه قا�ضي احللفاء اأن يقوم بت�ضوير فيلم عن 

اإعدام حار�ض ال�ضجن الذي اأمر بتعذيبه.

من  كاأ�ضًا  بيده  يحمل  اأن  ويف�ضل  حياته،  خريف  يف 

ما  يدخن  )كان  �ضفته  من  تتدىل  و�ضيجارة  ال�ضمبانيا 

يزيد عن املائة يف اليوم(، ي�ضرت�ضل الكونت يف الذكريات 

كالتي  باإلتفافه  الق�ضة  تكتمل  ك�ضجني.  اأيامه  حول 

ارتفعت  خم��رج  مع  متنا�ضبة  وتبدو  اأوه��رني  يكتبها 

�ضمعته وانخف�ضت عدة مرات. فمرة ت�ضنفه مع جمموعة 

مثل رو�ضوليني ودو�ضيكا اثناء مناق�ضة من هم خمرجو 

اإيطاليا الواعدين، ويف اأواخر ال�ضتينات خ�ضف جنمه عند 

تقييمه مع املخرجني الطليعيني مثل جودار وانطونيوين. 

الأ�ضا�ضي،  املوؤثر  اجلدد  هوليود  خمرجو  ا�ضتمر  وبينما 

فاإن العديد من اأفلمه )الغريب( و)النمر( )لودفيج ( من 

امل�ضتحيل م�ضاهدتهم يف الوليات املتحدة اأو اإذا وجدوا 

فن�ضخ م�ضوهة يف 90 دقيقة.

�ضيئًا  عادة  الكاتب  يقول  املقال،  من  النقطة  هذه  ويف 

الوقت املنا�ضب لإلقاء نظرة طازجة  "اأنه بال�ضبط  مثل 

حالة  يف  ولكن   – الطويلة  املخرج  اأعمال  جممل  على 

في�ضكونتي فالوقت لي�ض �ضحيحًا اأو خاطئًا – فاأفلمه 

الروائية – تاأخذ مكانها معظم الوقت يف حقبات زمنية 

طويلة – انتهت وتبدو غر مكرتث بها اإذ مل يكن هناك 

عدائية جتاه ما يفرت�ض اأنه ف�ضيلة املو�ضوعية.

وهذا هو بال�ضبط حال الأفلم التي انهاها يف اآخر ع�رش 

فهي  واح��دة،  دفعة  اأخذناها  فلو   – حياته  من  �ضنوات 

�ضتيمه  للنقاد مع كل  املتو�ضط موجه  الأ�ضبع  نوع من 

"مغرور"  "ميلودرامي"   – ال�ضابقة  اأعماله  �ضد  رفعت 

اأعلى درجة. اإىل  "مت�ضامح" – يعانق، ويرفع 
يف ال�ضنوات الأخرة كتب "ريت�ضارد برودي" اأن الفنانني 

اأقل  ي�ضبحوا  واأن  حرية  اأك��رث  يكونوا  اأن  يف  يرغبون 

ليوؤكدوا  �ضنًا،  اأ�ضغر  كانوا  عندما  فعلوه  الذي  من  �ضوء 

اأفكارهم واأ�ضواقهم بكبت اأقل. اإن اأفلم في�ضكونتي التي 

"املوت يف  "امللعونون"،  و1973   1969 بني  �ضنعها 

يح�ضل  قد  ملا  مذهلة  اأمثلة   " و"لودفيج  البندقية" 

اأمواًل طائلة ومكانة  عندما يتمكن خمرج عظيم ميتلك 

بعمله.  النا�ض  يفكره  مبا  الهتمام  عن  يتوقف  عالية 

وهي اأي�ضًا منا�ضبة، مبا ل ي�ضاهي كتاأملت ملو�ضوع 

الزيادة: يف ن�ضواتها، وقلقها، ونتائجها املخيفة.

عند النطلق ل�ضنع هذا النوع من الأفلم، والتي متيل 

اإىل اأن تكون اأكرث بطًء واأكرث كثافة مما قبلها.

حكمت  فقد  للمال.  حاجته  ع��دم  ميزة  للكونت  وك��ان 

عائلة في�ضكونتي ميلنو يف بداية ع�رش النه�ضة وبقيت 

يومنا هذا.  ايطاليا حتى  نفوذ يف  ذات  �ضيا�ضيًا وماليًا 

رجًل،  يبتلع  ثعبان  يظهر  بهم  اخلا�ض  النبالة  ودرع 

الثعبان"  لتقاليد  ا�ضيء  "لن  بالإجنليزية  �ضعار  وعليها 

اأموالها  على  العائلة  ح�ضلت  كيف  فكرة  يعطينا  وهذا 

القذرة يف املقام الأول. على اأي حال مل يجد في�ضكونتي 

مو�ضيقى  اأوب��را،  ال�رشف: يف  من  ما مينعه  يف طفولته 

كثراً يف طفولته وكما فعلت  دوراً  لعب  كل�ضيكية مما 

الع�رشينات من عمره  اأفلمه. ويف  العديد من  حتمًا يف 

فاز ب�ضمعة رفيعة كمربي لأح�ضنة ال�ضباق قبل اأن يغادر 

اإىل باري�ض ليحاول العمل يف �ضناعة الأفلم.

رينوار،  ج��ان  الكبر  املخرج  تاأثر  حتت  هناك  ك��ان 

موقف  باملارك�ضيه  الأب��دي  غرامه  في�ضكونتي  ب��داأ  اأن 

مرة  دايل  �ضلفادور   – ال�ضخرية  من  بكمية  له  ت�ضبب 

الرتف"  �ضوى  يحب  ل  "�ضيوعي  قال  عندما  ا�ضتثناه 

ومثل الفنانني العظماء اتهم باخلداع، وفاز في�ضكونتي 
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امليلودرامي املنتفخ غروراً واملت�شامح

 Jackson Arn جاك�شون اأرن



من  �ضل�ضلة  باإخراج  قام  باأن  يهمه  كان  الذي  بالنقا�ض 

الأفلم الغر عادية والتي كان العديد منها عن الطبقات 

الزاوية  كحجر  بها  يحتفل  الآن  حتى  ومازالت  العاملة 

 Ossessione"" الأفلم  هذه  اأول  اجلديدة.  للواقعية 

وفيلمه  كاين  جامي�ض  عن  منقولة  "ا�ضتحواذ"   1943
و�ضع  وهذا  دائمًا".  مرتني  الباب  يقرع  الربيد  "رجل 
قالبًا لأعماله النا�ضجة: حبكه رائعة )تدور حول اثنان 

من املحبني يحاولن قتل زوج املراأة( منغم على نغمة 

ون�ضيج احلياة اليومية )امل�ضاهد الرئي�ضية تدور يف غرف 

فنادق رثه اأو يف مطبخ بينما ال�ضخ�ضيات جتهز الطعام( 

اأ�ضا�ضًا ق�ضة كايني  الفيلم )�ضاعتني ون�ضف يقول  طول 

ذاتها الذي كانت يف 100 �ضفحة( وقد عر�ض ل�ضنوات 

عديدة ب�ضكل راق يف ن�ضخ مقطوعة غبية.

"ال�ضتحواذ" واحد من قائمة اأعمال في�ضكونتي املبكرة 
"الأر�ض ترجتف" 1948، ملحمته اخلالدة  اخلالدة مع 

التي عربت عن حياة ال�ضيادين ال�ضقليني ينا�ضلون من 

اأجل احلرية القت�ضادية. و "Senso" 1954، "املنطق" 

فيلمه الأول امللون. اأحب اأفلمه قد يكون الثنان اللذان 

 1960 واأخوته"  "روكو  ال�ضتينات:  بداية  يف  اكملهما 

متزقت  ميلنو  يف  العاملة  الطبقة  من  عائلة  ق�ضة 

ب�ضبب ال�ضهوه والطموح، و "The Leopard" "النمر" 

1963، حول نبيل من القرن التا�ضع ع�رش يحاول حماية 
عائلته من اأن متزق ب�ضبب )Risorgimento( ت�ضكيل 

الدولة الإيطالية الع�رشية. وهذه اخلما�ضية كانت �ضتاأخذ 

– وبالرغم من  معظم الهتمام من النقاد وامل�ضاهدين 

الذين  الثلثة  �ضتغطي  كانت  املتكلمني،  لبع�ض  اأنها 

جاءوا بعدها.

 1971 البندقية"  يف  "املوت   ،1969 "امللعونون" 
بثلثية  جماعي  ب�ضكل  ويعرفوا   1973 ول��ودف��ي��ج  

املكان  حيث  من  تيوتونيا  يف  وقوعهم  ب�ضبب  اأملانيا 

حتبها.  اأن  ال�ضعب  من  اأفلم   – والهدف  وال�ضخ�ضيات 

املحدد  املكان  ال�ضفاف:  مقيا�ضهم  فهناك  اأوًل  لتبداأ 

وفاجرن،  ماهلر  عوا�ضف  وجوده،  يفر�ض  الذي  املت�ضع 

الوقت املمتد للعر�ض )كل هذه الثلثية تدور يف ثمانية 

�ضاعات ون�ضف "لودفيج " لوحده حوايل اأربعة �ضاعات(. 

مثل الغرف الكهنية التي يلعب بها، الثلثة اأفلم ت�ضعر 

مزخرفة  اأ�ضطح  بثلثة  مليئة  مقززه.  بزخرفة  الإن�ضان 

من  التي  الكثرة  الثلثية  جماليات  كممرات.  وم�ضالك 

�ضدة كرثتها يدوخ امل�ضاهد تتنا�ضب فقط مع نغمتها، اإىل 

وخميفة  وم�ضحكة  ومتنافرة  دائخه  الرتاجيديه  ما  حد 

غريب  رجل  مثل  واحد  اآن  يف  هذا  كل  العواطف  لزجه 

جتاعيده.  ليخفي  التجميل  مب�ضتح�رشات  وجهه  يدهن 

اأعمال  متاأخره،  امل�ضاكل:  في�ضكونتي  اأف��لم  لندعوها 

باروك كثراً ما جتابه خطر الغرق يف اأبنيتها هي.

ل يبذل في�ضكونتي اأي جهد ليجعلنا نحب اأبطال اأفلمه، 

امل�ضتحيل  من  ا�ضتحواذاتهم  م�ضاجني  اأ�ضفار،  اأنهم 

هنالك  البندقية"  يف  "املوت  ففي  فيها.  م�ضاركتهم 

املو�ضيقي املري�ض جو�ضناف فون ا�ضينباخ، �ضال لعابه 

بافاريا،  ملك   II لودفيج   مراهق،  �ضبي  يلحق  وهو 

ي�رشف الأموال بل ح�ضاب على دور الوبرا بينما ي�ضتعد 

اجلي�ض الرو�ضي لحتلله. اآخراً هنالك الكل، اآ�ضف عائلة 

"امللعونون"  لفيلم  البطولة  بدور  تقوم  التي  ا�ضينباك، 

التي تركها في�ضكونتي ومت�ضك مبن كان األطف املجموعة 

بعد ن�ضف �ضاعة من بداأ العر�ض تاركًا الباقني ليذوبوا 

يف اجلرمية وال�ضطح يف ظل الرايخ الثالث.

ال�ضخ�ضيات؟ من جانب  لهذه  م�ضدودون  نحن  ملاذا  اإذاً 

واحد لأنهم كل ما لدينا – نتم�ضك بهم، يف العمق الوا�ضع 

ولكن  اأف�ضل.  رفيق  لأي  حلاجتنا  في�ضكونتي  لأف��لم 

عندما  حتى  فاتنة  م�ضللة،  جاذبية  ميتلكون  اأي�ضًا  هم 

جندهم منفرين. دقيقة بدقيقة، يبدو في�ضكونتي ينا�ضل 

مبادئه  �ضخ�ضياته  جت��اه  اخلا�ضة  م�ضاعره  لي�ضكل 

اليوم  التي عرفها من  والمتداد باجتاه احلياة املرتفة 

الذي ولد.

اأف��لم  من  اأف��لم  اأرب��ع  يف  رئي�ضية  اأدواراً  برجر  اأخ��ذ 

في�ضكونتي مبا يف ذلك مارتن، اأكرث اأفراد عائلة ا�ضنبالك 

روعة وخ�ضه يف "امللعونون" و"لودفيج " امل�ضمى ملك. 

اللقطات  اأم��ام  املنبطح  في�ضكونتي  ف��اإن  ذلك  وماعدا 

يلتقط  فهو  الأملانية،  الثلثية  يف  املن�ضبطة  الطويلة 

وجه ملهمه اجلميل يف لقطات مقربة غام�ضة مبهرة. يف 

"امللعونون" تتجول الكامرا على ب�رشة برجر ال�ضاحبة 
وحاجبيه املر�ضومان بالقلم، وفمه الغامق املفتوح. اإنه 

نوع من الدمية البلهاء ال�ضعيدة. يف الوهلة الأوىل يتبع 

بعيدة  اأدواته  وت�ضبح  مكانه  يدور  ثم  املكتوب،  الن�ض 

عن ال�ضيطرة يف امل�ضهد الأخر املروع للفيلم.

و�ضيء �ضبيه بهذا ميكن قوله عن مدمن فاجرن الرن�ضي�ضي 

الذي يلعبه برجر يف "لودفيج " اأو مثل ا�ضينباك الذي 

يف  في�ضكونتي  ن�ضخة  يف  ب��وج��ارد  دي��رك  دوره  لعب 

مان  توما�ض  ق�ضة  يف  ورد  كما  البندقية"  يف  "املوت 
.1974

يجد  ولكن  ا�ضرتاحة  لياأخذ  البندقية  اإىل  ا�ضينباك  يتجه 
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اأن وجد �ضابًا يدعى تازيو  اأن خطته ف�ضلت بعد  ب�رشعة 

وال�ضهرة  للجمال  املوؤلف  عط�ض  ي�ضبع  اأنه  يبدو  والذي 

بالرغم من انهما ل يتكلمان معًا )كان بطل مان كاتبًا 

الكل�ضيكية(  للمو�ضيقى  اإىل متحم�ض  في�ضكونتي  له 
ّ
فحو

لوجه  اإنها  ا�ضميه  مقربة  لقطة  ت�ضور  الفيلم  نهاية 

بوجارد املنفوخ وقد غطاه اللون الأحمر الذي بداأ يذوب. 

نا�ضل ب�ضدة لي�ضرتجع �ضبابه، فيموت بنوبة قلبية وهو 

يتاأمل تازيو وامل�ضتقبل الذي �ضرثه ال�ضبي.

وال�ضلطه  الزمن  مرور  على  تدل  اأخرة  حلظات  وهناك 

 " "لودفيج  فيلمي  فاإن  الأملانية  الثلثية  خلل  تظهر 

بطرك  ي�ضلم  حيث  تتويج  مب�ضاهد  يبدان  و"امللعونون" 

كبر امل�ضعل اإىل وريث مل يجرب احلياة بعد. وهذا ي�ضر 

الفردية  الأفلم  هذه  حول  الأ�ضياء  اأغرب  من  واحد  اإىل 

م�ضطربة،  �ضخ�ضيات  حول  تدور  اإنها  احلدود:  اأبعد  اإىل 

ولكنها  عام،  ب�ضكل  العامل  عن  مقطوعة  تبدو  معزولة 

اأي�ضًا مهتمة ب�ضكل عميق بكيف العامل – عام – العامل 

تلو  مرة  بعد.  فيما  اأ�ضبح  الذي   – الأوروب��ي  الع�رشي 

�ضغرة  جمموعة  في�ضكونتي  اأف��لم  ت�ضتخدم  الأخ��رى، 

ترتك  كيف  لتفهم  طريقة  للمجتمع،  كنموذج  متما�ضكة 

الثلثية  يف  للثانية.  مكانها  معينة  تاريخية  ف��رتة 

ظهور  اإىل  تقود  التي  ال�ضنني  على  يركز  جنده  الأملانية 

كيف  نفهم  اأن  حماولني  الغربية،  اأوروب��ا  يف  الفا�ضية 

اجتهت ال�ضياء لت�ضبح هكذا خاطئة جداً.

اإنه لعنوان بال اأن نقول اأن اأواخر الرومانتيكيه وبدايات 

الفرتة الع�رشية كانت فرتة منغم�ضة يف امللذات، مليئة 

اجلن�ضية  والتجارب  ال�ضديد  القت�ضادي  بالفائ�ض 

من  الكثر  تت�ضمن  الأملانية  والثلثية  املتوح�ضة، 

الثنني – حفلت العربدة املثلية هي امل�ضاهد املركزية 

يف "لودفيج " و"امللعونون".

ولكن لدى في�ضكونتي �ضيء اأكرث من الإثارة يف تفكره: 

ال�ضوء  مع  مبذبحة،  تنتهي  "امللعونون"  يف  العربدة 

الأحمر ال�ضهواين لقاعات البره، خمليه الطريق لل�ضارات 

يظهر  كما  اجللدين.  من  النازي  اجلي�ض  لفرق  احلمراء 

عني  ن�ضف  يدع  اهوج  انحلل  املقدمة  يف  في�ضكونتي 

على الأهوال التي �ضتليه.

اجلن�ضية  واملمار�ضات  النحلل  جهة،  من  بني،  الرابط 

الفا�ضي  اليمني  اأخرى، بروز  البعيد، ومن ناحية  للي�ضار 

قبل  م��ا  ل�ضينما  الأ�ضا�ضية  املوا�ضيع  م��ن  واح��د  ه��و 

املعجب  برتولوت�ضي  اأخرجه  احلرب. يف "امللتزم" الذي 

للراق�ضني  م�ضهد  ي�ضور  و"كاباريه" )الذي  بفي�ضكونتي 

تتنقل  ال�ضاعقة  ف��رق  مع  يتاطعون  ال�ضليب  لب�ضي 

اأخرجه  الذي  الفيلم  الك�ضندر. هذا  كالبجعه( نحو �ضاحة 

يف  �ضاهده  فيلم  اعظم  "امللعونون"  )اعترب  فا�ضبيدر 

اإىل  حياته( وما متثله متامًا هذه ال�ضلة رمبا �ضيناق�ض 

علمة  اإىل  م�ضرة  تبدو  كلها  الأعمال  هذه  ولكن  الأبد، 

م�ضطربة بني الأيديولوجيني.

من  واح���د  مل���ان،  ه��رب��رت  ق���ال  خطائنا  ك���ان  ل��ق��د 

ال�ضخ�ضيات القليلة يف "امللعونون" الذي يعادي ب�ضكل 

اأملانيا  اأعطينا  اأننا  فعلناه  الذي  "كل  النازيني.  قاطع 

من  واحدة  وليدتنا"  هي  النازية  مري�ضة...  دميقراطية 

اأن  وهي  اأملانيا  ثلثية  تثرها  التي  املغلقة  النظريات 

فعلى   – جوازية  اأعطى  القرن  نهاية  �ضاد  الذي  املرح 

ال�ضبب  ك��ان  الثالث  ال��راي��خ  يتخيله  ما  اأبعد  ال�ضطح، 

يف  العي�ض  اختيار  وذل��ك  هتلر،  ظهور  وراء  احلقيقي 

�ضق  فقد  وال�ضمبانيه  الأوب��رات  من  �ضفاف  جمتمع ه�ض 

�ضفوة اأوروبا الطريق لطفرة جديدة لبد منها من العنف 

والقوة الغا�ضمة.

عا�ض  الذي  بذلك  ال�ضبه  كثر  يبدو  ال�ضفاف  العامل  ذلك 

ثلثية  فخلل  ذلك.  يعرف  كان  وهو  في�ضكونتي،  فيه 

القا�ضي  والرف�ض  الحتفال  بني  ممزقًا  ك��ان  اأملانيا 

املحركان  وهذان  جيداً.  عرفها  والتي  املرتفة،  للحياة 

يت�ضادمان يف منت�ضف الطريق خلل "لودفيج " عندما 

م�رشات  ق�رش  فينو�ض،  مغارة  بناء  من  امللك  ينتهي 

�ضدفه.  �ضكل  على  ق��ارب  ومعه  كامًل،  الأر���ض  حتت 

فنحن نتوقع من ناحية اأن يكون متعاطفًا مع بطله يف 

كان  املبهرة  املكلفة  الأبنية  فاإن�ضاء  اخليايل.  م�رشوعه 

وهو  امللك  روؤية  ولكن  الكونت.  لدى  ما  هو  الأقل  على 

يجدف حول املكان ويطعم بجعاته الأليفة فهو بل �ضك 

�ضخيف – كان كمن يعزف على القيثارة وروما حترتق.

وامللك  في�ضكونتي  لو�ضينو  الكونت  الأ�ضا�ضي بني  الفرق 

كان  بينما  فنانني  تبنى  لودفيج   اأن  هو   II لودفيج  

في�ضكونتي فنانًا، وفنانًا عظيمًا. ففي الثلثية الأملانية 

للتاريخ  املتناق�ضني  الن�ضفني  لكت�ضاف  طرق  وجد 

 – �ضخ�ضيته  من  املتناق�ضة  الأجزاء  وكذلك  الأوروب��ي، 

�ضخر  الذي   – اجلن�ضي  ن�ضاطه  ا�ضتقراطيته،  مارك�ضيته، 

منه دايل قبل �ضنوات.

�ضيء  ول  م�ضو�ض  تناق�ض  امل�ضاهدين  لبع�ض  والنتيجة 

املو�ضيقية  النوتة  ي�ضبه  �ضيء  فهو  للآخرين،  اأما  اآخر. 

املتباينة ال�ضهرة لفتتاحية "تر�ضتان وايزولد" لفاجرن: 

توتر ل ميكن حله، واجلميع ينجذب اكرث له.
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م�رسح

ق�ضايا حياتنا الراهنة تنعك�س

فـي مرايا املوروث
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يف هذه املقاربة النقدية التحليلية حماولة للك�شف 

عر�ض  يف  ال�شعبي  امل��وروث  توظيف  اآليات  عن 

م�رسح  فرقة  قدمتها  التي  احلناء(  )مدق  م�رسحية 

اخلليجي  امل�رسح  مهرجان  يف  العمانية  م��زون 

الثالث, وحازت على جائزة اأف�شل عر�ض م�رسحي, 

ينطوي  كان  ال��ذي  اجلمايل  البعد  على  والوقوف 

التوظيف  هذا  تفاعل  وهل  التوظيف..؟  هذا  عليه 

الراهنة..؟  احلياة  واإ�شكاليات  الع�رس  ق�شايا  مع 

وكيف اإن توظيفه كان مرهونًا بقدرة العر�ض على 

وهل  املعا�رسة..؟  احلياة  متغريات  مع  التعاطي 

تهدف  جم��ردة  فرجة  حتقيق  لأج��ل  توظيفًا  ك��ان 

الإمتاع والإقناع اأم اإنه جاء تلبية حلاجات روحية 

و�رسورات ثقافية ولغاية اأ�شمى وهدف اأكرب يرتبط 

مبجمل الأبعاد والفنية والآيديولوجية..؟

ثقافة  من  يتجزاأ  ل  جزءاً  ال�شعبي  امل��وروث  ي�شكل 

كما  واأجنا�شها,  هوياتها  اختالف  على  ال�شعوب, 

عن  ويعرب  تاأريخها  يج�شد  الذي  الر�شيد  ميثل  اإنه 

الأمم  تر�شم  وبو�شاطته,  خالله  وم��ن  حا�رسها, 

�شورة مل�شتقبلها, فهو يحدد الطابع اخلا�ض الذي 

الأخرى, ومينح خ�شو�شية  الأمم  اأمة عن  مييز كل 

الذي  الوعاء  فهو  الأخ��رى,  ال�شعوب  عن  �شعب  كل 

وطقو�شها  ممار�شاتها  ال�شعوب  فيه  ت�شتودع 

نه�شتها  حمتوى  يف  ي�شب  ما  وكل  و�شعائرها, 

الإن�شانية..  احلياة  جمالت  خمتلف  يف  احل�شارية 

ا�شتقراء  اىل  احلاجة  ف��اإن  واأك��ر,  ذل��ك  كل  ولأن��ه 

ر�شيداً  بو�شفه  ال�شعبي,  امل��وروث  ذلك  وا�شتلهام 

 ريا�ض مو�سى �سكران*

م�سرحية )مدق احلناء(..

القرائن اجلمالية للموروث ال�سعبي

فـي ت�سكيل اخلطاب امل�سرحي

ناقد م�رسحي من العراق  *



يف  م�شامينه,  وتنوع  اأ�شكاله  بتعدد  ناب�شًا,  حيًا 

وجماليات  الإبداع  واأ�شناف  املعرفة  حقول  �شتى 

التعبري, ميثل �رسورة وحاجة يف الوقت نف�شه, فهو 

جزء من اعتزاز الفرد بر�شيد اأمته الناب�ض.

     ولإن العر�ض امل�رسحي, ب�شتى اأ�شكاله وخمتلف 

م�شتوياته وتنوع اإجتاهاته, ميثل ا�شتجابة فكرية, 

يكتنزه  ما  وحم��اك��اة  لَتمُثل  جمالية,  و����رسورة 

املوروث ال�شعبي من اإمكانات, و�شيغ تعبريية, عن 

فقد  ال�شعوب.  وطموحات  وهموم  الإن�شان  ق�شايا 

لذلك  امل�رسحية  الروؤى  واختلفت  وتعددت  تباينت 

تعددت  مثلما  تقدميه,  طرائق  وتباينت  امل��وروث 

وَتُثله,  ا�شتح�شاره,  كيفية  عن  التعبري  و�شائل 

وتاأكيد دوره يف تر�شيخ الوعي ب�رسورته كحاجة 

الثورة  حتديات  ت�شهد  التي  املعا�رسة  حياتنا  يف 

التكنولوجية وو�شائل الإت�شال احلديثة التي جعلت 

الثقافات  واأزاحت خ�شو�شية  العامل قرية �شغرية, 

اخلا�شة بكل �شعب وكل اأمة, فاحلفاظ على هويتنا 

وخ�شو�شيتنا  احل�����ش��اري  ومنجزنا  الثقافية 

التاريخية, ي�شتوجب تكري�ض ذلك املوروث ال�شعبي 

يف حياتنا اليومية من خالل �شتى جمالت الإبداع, 

ولعل واحد من اأقدر الأ�شكال واأهمها يف التعبري, هو 

امل�رسح الذي يحاكي ويج�شد ذلك املعطى احل�شاري 

والفكري والثقايف, من خالل عنا�رس تكوين وبناء 

املتعددة,  باأن�شاقه  املوروث  ذلك  عن  يعرب  ما  كل 

ومبا ي�شغل ف�شاء العر�ض من �شينوغرافيا واأحداث 

ذلك  طبيعة  عن  ف�شاًل  �شخو�ض,  وحركة  ومكان 

احلدث الدرامي وطريقة حماكاته..

    وقد اأجتهد الفنان امل�رسحي العماين يف تقدميه لهذا 

املعطى من الثقافة ال�شعبية واملوروث ال�شعبي عرب 

التي حترك فيها عر�ض م�رسحية )مدق  الف�شاءات 

خاللها  من  يحاكي  والتي  خا�ض,  ب�شكل  احلناء( 

تلك البيئة ال�شعبية باختالف مفرداتها التي ميكن 

امل�رسحي, وهي حتمل  الف�شاء  تقدم من خالل  اأن 

بعدها اجلمايل والآيديولوجي, �شمن روؤية وخطة, 
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توؤطر عالقة التفاعل مع العنا�رس الأخرى امل�شكلة 

و�شوابط  �رسوط  و�شمن  العر�ض,  ف�شاء  لهند�شة 

ت�شكيل  واإعادة  انتقاء  بو�شفها  امل�رسحية,  اللعبة 

املوروث  ذلك  مفردات  بني  فمن  جديدة,  و�شياغة 

ما ميكن تقدميه م�رسحيا ومنها ما ي�شتلزم تطويعه 

اللعبة  ا�شرتاطات  مع  ليتوافق  �شياغته  اإع��ادة  اأو 

وحياتهم  ال�شيادين  بيئة  كانت  فمثال  امل�رسحية, 

بعد تطويعها م�رسحيا �شمن  العر�ض  حا�رسة يف 

امل�رسح,  ل�شناعة  اجلمالية  وال�شوابط  ال�رسوط 

مثلما ا�شتح�رس العر�ض عنا�رس منتقاة من ف�شاء 

بل  العربي,  للخليج  وال�شاحلية  البحرية  البيئة 

وبها  فيها  تتعاي�ض  بيئة  اأ�شبح  الف�شاء  هذا  اإن 

فيها  وتنعك�ض  العر�ض,  �شخ�شيات  خاللها  ومن 

اأم  �شلبًا  الأح���داث  جمريات  خاللها  من  وتتاأثر 

للبيئة  بانوراميًا  م�شهداً  العر�ض  قدم  فقد  اإيجابًا, 

من  فيها  يدور  وما  العمانية  وال�شاحلية  البحرية 

البيئة  وقائع بطريقة م�شوقة ت�شد املتلقي اىل تلك 

بجمالياتها املتفردة واملخ�شو�شة التي ل ميكن اأن 

جندها يف مكان اآخر.

    ويعد عر�ض م�رسحية )مدق احلناء( اإمنوذجًا متميزاً 

�شمن  ال�شعبي  امل��وروث  مو�شوعات  م�رسحة  يف 

حكاية  خالل  من  ال�شعبية,  البيئة  جماليات  ن�شق 

امل�رسحية التي تعاي�شت فيها الأحداث وال�شخو�ض, 

اإليه وغا�ض  املتلقي  نقل  الذي  العام  اجلو  وخلقت 

به اىل اأعماق البحر واأجواء ال�شفينة, وبيئة الأحداث 

امل�رسحية  �شخ�شيات  اأبعاد  بناء  تعززت عرب  التي 

بناء  ���رسوط  لتكتمل  ال��ع��ام,  البيئة  ن�شق  �شمن 

اإقناع  فعل  اأجل حتقيق  من  ت�شعى  التي  ال�شخ�شية 

املتلقي باأن كل ما يجري على خ�شبة امل�رسح هو 

البيئة  وتلك  احلقيقي  اجلو  ذلك  من  يتجزاأ  ل  جزء 

الفعلية لهذه ال�شخ�شيات, فالن�شق اجلمايل للموروث 

الأقرب  هو  خطابه,  بناء  يف  العر�ض  اأعتمده  الذي 

اىل وجدان وم�شاعر وروح اجلمهور, واأكر ارتباطا 

من  لالإختطاف  تتعر�ض  فاملدينة  له,  وتثيال  به 

وعلى  عليهم  �شطوته  فيمار�ض  اأبنائها,  اأحد  قبل 

الغرباء,  من  مبجموعة  م�شتعينا  املدينة  مقدرات 

فيعانون  عليهم  ينقلب  ما  �رسعان  الغرباء  وحتى 

متداخال  �رساعا  الدرامي  ال�رساع  لي�شبح  الأ���رس 

بحقوقهم  املطالبني  املدينة  اأبناء  وبني  بينه  ما 

وحريتهم من طرف, وما بني اأبناء املدينة والغرباء 

الذين اأ�شبحوا اأ�رسى ينا�شلون لنيل حريتهم منه, 

الذين  املدينة  اأبناء  يقاومون  نف�شه  الوقت  ويف 

اأطراف  وتتداخل  تتعدد  وهكذا  مدينتهم,  اأغت�شبت 

ال�رساع يف امل�رسحية, �شمن روؤية, حققت تاأثريها 

يف خلق حالة التوا�شل مع املتلقي من خالل ن�شيج 

العالقات املتداخلة لوحدات ال�رساع الدرامي, وهو 

وذلك  اأ�شا�شًا,  امل�رسحي  العر�ض  اإليه  ي�شعى  ما 

لإمتالكه الأ�شا�ض الروحي املرتبط مب�شاعر جمهور 

امل�رسح..
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من  العديد  اجلمالية  مقارباته  يف  العر�ض  حمل    

واملواقف  املتعار�شة  ل���الإرادات  الرمزية  القيم 

املت�شاربة والنزعات املت�شارعة داخل الذات, وهو 

حماكاة لل�رساع الأزيل بني قوى اخلري وقوى ال�رس 

منهما  قوة  وكل  و�شورهما,  اأ�شكالهما  مبختلف 

ت�شعى لتربير وجودها, وها هو )ر�شالن( يربر رغبته 

يف الإ�شتحواذ على ال�شلطة واإغت�شابه املدينة بعدم 

وجود من يحر�ض على اأهلها  ومواردها وخرياتها 

منح  اأن  وبعد  املدينة,  وجيه  مات  اأن  بعد  �شواه, 

اأعانه  ال��ذي  امل�شاعد  من�شب  )هجر�ض(  �شاحبه 

كثريا يف ال�شيطرة على املدينة واأهلها, ثم يكت�شف 

ينتظرون  موارد وهم  بال  مدينتهم  اإن  املدينة  اأهل 

ويدفعهم الأمل واحللم باكتمال بناء ال�شفينة, وهذا 

موت  قبل  ببناءها  �رسعوا  فقد  الأك��رب,  احللم  هو 

ال�شيد  ت�شاعدهم يف  اأن  وكان حلمهم يف  الوجيه, 

وال�شفر, وت�شاعدهم يف تبدل اأحوالهم اىل الأف�شل, 

ال�شفينة,  هذه  على  ي�شتويل  اأن  )ر�شالن(  فيحاول 

وقد  عبيد,  كاأنهم  املدينة  اأهل  مع  التعامل  ويبداأ 

فر�ض �شطوته عليهم بالقوة ومب�شاعدة الغرباء, اىل 

اأن ي�شل اىل حد ل ميكن احتماله, فيثور عليه اأبناء 

املدينة, حتى يتبدى خائفا مذعورا, وه�شا مهزوزا 

من الداخل, ول ميتلك القوة التي كان يدعيها, اأما 

واأوام��ره,  رغباته  كل  له  ينفذ  كان  فقد  )هجر�ض( 

هي  فها  �شديقه,  قتل  ح�شاب  على  كانت  لو  حتى 

 للرغبة 
ً
الكوابي�ض توؤرقه ب�شبب قتله ل�شديقه اإر�شاء

ت�شيطر  والتي  )ر���ش��الن(  يحملها  التي  العدائية 

الإنهيار  حالة  لتتفاقم  م�شريه,  يف  وتتحكم  عليه 

يده,   بقطع  نف�شه  فيعاقب  )هجر�ض(,  عند  النف�شي 

لت�شتمر الكوابي�ض مبطاردته ودفعه اىل اأن يختبيء 

)اأم��ه(,  عليه  تعمل  ال��ذي  ال��ذي  احلناء(  )م��دق  يف 

)اأمه( بائعة احلناء  اأما  اإختناقا,  فيموت يف داخله 

مدقها,  من  عنوانه  امل�رسحي  العر�ض  ا�شتمد  التي 

املوروث  يف  دليل  عمق  على  ينطوي  عنوان  وهو 

جهة,  من  واأث��ر  انفتاح  من  يحمله  وم��ا  ال�شعبي 
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امل�رسحي  العر�ض  عليه  اأ�شتغل  �شيميائي  وعمق 

اأو حتريك  تفعيل  الذي يدخل يف  )املكوك(  بطريقة 

بقوة  حا�رسا  كان  فاملدق  الوقائع,  كل  تغيري  اأو 

يف كل التفا�شيل واجلزئيات وب�شكل حقق تعا�شدا 

مو�شوعيا مع بنية احلدث ور�شم اأبعاد ال�شخ�شيات.

اإ�شتح�شار املوروث ال�شعبي,  اآخر فاإن    من جانب 

والذي اأ�شبح بيئة حية ناب�شة باحلياة وامل�شداقية, 

وهي بيئة ت�شحن ر�شيد الإحداث الدرامية للعر�ض, 

وفل�شفتها  مربراتها  ولها  فيها,  وتتاأثر  وت��وؤث��ر 

القائمة على اأ�شا�ض وعي املخرج وثقافته وذائقته 

توجيه  يف  تتحكم  التي  العنا�رس  وهي  اجلمالية, 

الأط���راف,  امل��ت��وازن��ة  العر�ض  تفاعل  م��ع��ادلت 

مع  التوا�شل  عملية  لتحقيق  اأ�شا�شًا  واملوجهة 

وما  ال�شعبي  امل���وروث  الأول:  ال��ط��رف  املتلقي, 

يكتنز من طابع خا�ض ومتفرد مييزه بكل مفرداته 

ثقافة  الثاين:  والطرف  العر�ض,  يف  امل�شتخدمة 

العر�ض امل�رسحي املعا�رس وا�شرتاطاته احلداثوية 

اآخر,  جانب  من  التكنولوجية  وتقنياته  املعا�رسة 

ليحقق العر�ض تاأثريه يف الثقافة الراهنة والوعي 

الراهن للمتلقي. 

ق��ادراً على       من هنا كان عر�ض )مدق احلناء( 

للمتلقي,  اجلديد  الوعي  ت�شكيل  يف  ر�شالته  حتقيق 

واحل�شاري  املعريف  اخلزين  ذل��ك  اىل  وتوجيهه 

املعا�رسة  حياتنا  مينح  والذي  باحلياة,  الناب�ض 

طابعها اخلا�ض ونكهتها املميزة, ف�شاًل عن تقدمي 

ويناأى  النوعية,  فرادته  فني جمايل ميتلك  خطاب 

جتارب  حماكاة  اأو  الن�شخ  اأو  التقليد  عن  بنف�شه 

الأ�شكال  وتداخلت  تعا�شدت  فقد  اأخرى,  م�رسحية 

جمايل  باإح�شا�ض  الفكرية,  بامل�شامني  التعبريية 

)روحية(  لها  اإخراجية  روؤي��ة  اىل  يوؤ�رس  متوقد, 

خ�شو�شيته  احلناء(  )مدق  عر�ض  منحت  خا�شة, 

و)روحيته(,  املنفتح  اجلمايل  و�شياقه  النوعية 

ليك�شف �شعي الفنان امل�رسحي لإثبات خ�شو�شيته 

وفرادته..

التي وظف  الكيفية  ا�شتقراء وحتليل  اإن عملية       

ال�شعبي  املوروث  البلو�شي(  )يو�شف  املخرج  فيها 

اإبداعية  يف امل�رسح, تك�شف عن بعد فكري, وروؤية 

تهدف  التوظيف  عملية  كانت  حيث  معا�رسة, 

الق�شايا  مع  التفاعل  حالة  خلق  اىل  بالأ�شا�ض 

الراهنة من حياتنا اليومية, وكانت تلبية حلاجات 

يخ تلك القيم التي 
ّ
روحية وثقافية واجتماعية, لرت�ش

وتاأثريه يف  واأثره  ال�شعبي  املوروث  عليها  ينطوي 

فلم  املجتمع,  من  وا�شعة  �رسيحة  واأذه��ان  عقول 

املعطى  لهذا  البلو�شي(  )يو�شف  املخرج  يكن خيار 

املوؤثر يف وجدان وثقافة و�شلوك املجتمع اعتباطيًا 

فائقة  بعناية  ومدرو�شًا  واعيًا,  كان  بل  عابراً,  اأو 

الثيم والأفكار املنتقاة  التعامل مع هذه  من حيث 

جماليًا, لدرجة و�شعت اأ�ش�ض العالقة بني املوروث 

يف  امل��وؤث��رة  الثقافة  اأن�شاق  من  كن�شق  ال�شعبي 
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احلياة  يف  اإيجابية  اآثار  من  حققته  وما  املجتمع, 

املعا�رسة..

)البلو�شي(  اأق��رتح  التي  الكيفية  يف  فالبحث        

يف  عالية  م��ق��درة  ع��ن  ي��وؤك��د  الإخ��راج��ي��ة,  حلوله 

يف  الكبرية  واملرونة  التناول  يف  املنفتح  التعامل 

حقق  معا�رس,  وب�شكل  امل�رسحية  القرائن  خلق 

حالة التوا�شل مع املتلقي على طول زمن العر�ض, 

وذلك عرب توظيف اأن�شاق جمالية متعددة ومتباينة 

العر�ض  يف  ومركزية  كبرية  م�شاحة  اأخذت  والتي 

بع�ض  جت�شدت  التي  متعالياته  اأح���دى  و�شكلت 

)مدق  مثل  العر�ض  بيئة  يف  امل�شتخدمة  املفردات 

احلناء( الذي كانت تعمل عليه الأم, بو�شفه الن�شق 

الأبرز الذي حقق ح�شورا �شاخ�شا يف ت�شكيل بنية 

امل�رسحية  عنوان  من  اإب��ت��داءا  امل�رسحي  اخلطاب 

العر�ض  يف  ح�شوره  اإن  حيث  خاتتها,  وحتى 

من  وذل��ك  ومتغرياتها  الإح��داث  لكل  مرافقا  بقي 

خالل �شدى اإيقاع �شوته وحركته, حيث حمل اأكر 

حاماًل  كونه  ورم��زي,  اإيحائي  ومعطى  دللة  من 

القلق  مل�شاعر  وحاماًل  املدينة  يف  احلياة  لنب�ض 

اأبناء  نفو�ض  داخل  يف  ت�شطرب  التي  والهواج�ض 

وما  املبا�رس  املادي  ح�شوره  عن  ف�شاًل  املدينة, 

حققه من من اإيقاع يعك�ض اأبعاد العالقة بني اأبناء 

�شناعة  ومفردات  وحدات  وبني  جهة  من  املدينة 

الفرجة امل�رسحية بو�شفها ن�شقًا جماليًا من اأن�شاق 

حياة  �شياقات  جممل  وب��ني  امل�رسحي,  العر�ض 

تهيمن  بايقاعية  املحكومة  املعا�رسة  الإن�شان 

الأكر  اجلمايل  القرين  ولعل  فيها.  وتتحكم  عليها 

اإدها�شًا  وتاأثرياً يف املتلقي تثل يف عملية عملية 

بناء ال�شفينة الذي يجري متزامنًا مع �شري العر�ض, 

ح�شوراً  لي�شكل  امل�رسح  خ�شبة  تو�شط  ت�شكيل  وهو 

مهيمنًا يف �شري الإحداث من جهة, وح�شوراً مهيمنًا 

جهة  من  للده�شة  املثرية  العر�ض  �شينوغرافيا  يف 

بني  جوهري  تعا�شد  من  نوعا  خلق  مما  اأخ��رى, 

عملية بناء ال�شفينة الذي �شكل ف�شاءاً �شينوغرافيًا 
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�شري  مع  املت�شاعد  الدرامي  الفعل  وبني  للعر�ض 

احلدث وتقدمه, مما خلق بيئة خ�شبة لتحقيق حالة 

الإقناع بعد اأن حتحق تفاعل املتلقي مع ما يحدث 

على اخل�شبة..

فن  اإن  حقيقة  من  متقدم  بوعي  انطلق  فاملخرج    

امل�رسح يقوم يف جوهره على اأ�شا�ض اإنه )حماكاة( 

واأحالمه  وتطلعاته  وهواج�شه  الإن�شان  حلياة 

يف  يعي�شها  التي  وم�شكالته  واأزماته  وطموحاته 

واقعه املتجدد واملت�شارع مع �رسعة ثقافة الع�رس 

وجممل  التكنولوجيا  وث��ورة  الإت�شال  وتقنيات 

نف�شه,  الوقت  ويف  الراهنة,  حياته  على  تاأثرياتها 

يف  اجلمايل  واحل�ض  ال��ق��درة  امتلك  املخرج  ف��اإن 

كيفية التحكم باأدواته الفنية التي من خاللها اأجاد 

ب�شكل هارموين من�شجم  �شناعة فرجته امل�رسحية 

ومتنا�شق اىل درجة كبرية من الإتقان والذائقة التي 

اأحتكم اإليها يف �شياغة جممل مفردات العر�ض..

)مدق  م�رسحية  خطاب  يف  ال�شعبي  فاملوروث      

والوجدانية  الروحية  القيم  تُثل  اىل  اأجته  احلناء( 

عن  ف�شاًل  الثقايف,  الن�شق  هذا  عليها  ينطوي  التي 

انطلقت  والتي  ال�شياق,  هذا  �شمن  جمالياته  تثل 

ال�شعبية  الثقافة  جوهر  باأن  والإمي��ان  الوعي  من 

خ�شو�شية  ي�شكل  ال��ذي  هو  ال�شعبي  وامل���وروث 

وهوية ووجدان و�شمري كل �شعب حي, مثلما تختزل 

قيم وح�شارة املجتمع يف بالغتها وحكمتها, وذلك 

كله ميثل القاعدة الأ�شا�شية التي اإنطلق منها عر�ض 

خطابه,  اإنتاج  عملية  يف  احلناء(  )مدق  م�رسحية 

الذي ي�شعى بالأ�شا�ض اىل حتقيق فعل التوا�شل مع 

الفرجة يف  املتلقي والتاأثري فيه, من خالل ثوابت 

امل�رسح التي تتمثل يف )الإمتاع والإقناع(, ف�شاًل 

عن الإحتفاء بقيم ذلك املوروث يف تلبية حاجات 

الأبعاد  ثقافية مرتبطة مبجمل  روحية و�رسورات 

والفنية والآيديولوجية..      
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مقدمة:

الق�ضيدة الأ�ضهر جلون اآ�ْضبريي »بورتريه �ضخ�ضي 

ن�رصها  بعد  اأدخلته  وال��ت��ي  حم��دب��ة«،  م���راآة  يف 

مبا�رصة )1975( يف قائمة الآثار الأدبية املعتمدة 

من خلل الفوز »بالتاج الثلثي« للأدب الأمريكي 

احلديث: جائزة بوليتزر، وجائزة الكتاب الوطني، 

 .1976 الدائرة الوطنية لنقاد الكتب يف  وجائزة 

الكبرية  الثلث  باجلوائز  يفوز  كاتب  اأول  وهو 

ال�ضنة نف�ضها وعن العمل نف�ضه. وقد ُكتب عن  يف 

هذه الق�ضيدة عدد كبري من الدرا�ضات الأكادميية 

واللغوية  ال�ضعرية  الزوايا  خمتلف  ومن  والكتب، 

والفل�ضفية، مما يدل على عمارتها ال�ضاهقة، التي 

�ضارت اأحد ال�ضواهد الأ�ضيلة يف جت�ضيدها ملا بعد 

احلداثة الإن�ضانية �ضعريا.

عادة  تو�ضف  ولغة  باأ�ضلوب  الق�ضيدة  ُكتبت 

اأ�ضباب  اأحد  كان  رمبا  وهذا   ،
)1(

ال�ضفهي بالتعبري 

عن  متمايزة  و�ضعبيتها  معها  اجلمهور  تفاعل 

باأنها  تو�ضف  التي  الأخ���رى  ال�ضعرية  اأعماله 

لوحة  م��ن  �ضتوحاة 
ُ
م وه��ي  وغام�ضة.  �ضعبة 

مراآة  يف  �ضخ�ضي  »بورتريه  ال�ضم:  ذات  حتمل 

1524، على يد فّنان ع�رص  حمدبة«، اأجنزت يف 

Francesco Maz�( م��ازول فران�ضي�ضكو   النه�ضة 

بارميجيانينو.  با�ضم  ال�ضهري   ،)zola: 1503�1540

اللوحة.  يف   )meditation( تاأمًل  الق�ضيدة  تعترب 

متهد  الق�ضيدة  افتتاحية  يف  والفورية  املبا�رصة 

مقاطع  ويف  للوحة،  مده�ش  و�ضف  قادم:  هو  ملا 

 ،
)2(

نف�ضها للق�ضيدة  و�ضف  الق�ضيدة،  من  اأخ��رى 

يف  الذات  عن  الكتابية  للأ�ضاليب  ا�ضتق�ضائها  يف 

الو�ضف  هذا  ومن  لل�ضاعر«.  �ضخ�ضي  »بورتريه 

يذهب  يكتبها،  التي  وللق�ضيدة  للوحة  املتبادل 

ال�ضكل  ال�ضكل،  مفهوم  على  التعليق  اإىل  املوؤلف 

املجتمع  بثقافة  وعلقته  متثال..  لوحة،  الفني: 

الذي اأنتجه. يذهب اأي�ضًا اإىل التعليق على الأ�ضاليب 

�ضلبة  ومدى  ورقة،  فوق  يتمّدد  ك�ضكل  ال�ضعرية، 

عرب  الق�ضيدة،  اأو  الن�ش،  الكلمة،  معنى  املعنى: 

تنقله يف الزمن، وبني املجتمعات. 

مدخًل  اآ�ْضبريي  ي��ورد  الق�ضيدة،  افتتاحية  يف 

جيورجيو  الفني  امل���وؤرخ  ل�ضان  على  خمت�رصاً 

املحدبة  امل��راآة  بهذه  القارئ  لتعريف  فا�ضاري، 

وال��ت��ي  خ�ضبية،  ك���رة  ن�ضف  م��ن  امل�ضنوعة 

انعكا�ضه، جم�ضداً  لري�ضم  بارميجيانينو  ا�ضتعملها 

النمطي/ والفن  ذروتها.  يف  النمطية  املدر�ضة 

ع�رص  يف  ظهرت  مدر�ضة   ،)Mannerism( الت�ضنعي 

�ضنع  اإىل  وذهبت  املتاأخرة،  الإيطالية  النه�ضة 

وامللمح،  الأبعاد  ّت�ضقة 
ُ
م غري  اإن�ضانية  اأ�ضكال 

التي  الفنية  املدر�ضة  متجاوزة  الإبهار،  اأجل  من 

اأجنلو( والتي كانت  )دافن�ضي، ميكل  جاءت قبلها 

 ترجمة وتقدمي زاهر ال�ساملي *

جون �آ�ْشبريي:

»بورتريه �صخ�صي فـي مر�آة حمدبة«

�ضاعر ومرتجم من ُعمان  *



املثالية.  ملحمه  يف  الإن�ضان  جت�ضيد  يف  ذهلة 
ُ
م

تنفي  تف�ضرياتها-  -ح�ضب  الفنية  املدر�ضة  هذه 

وجت�ضد  الفنية،  والنظريات  املبادئ  يف  الثبات 

ممثليها  اأ�ضهر  ومن  احُلر.  اإبداعها  يف  النفي  هذا 

بارميجيانينو. وكما جاء يف �ضياق الق�ضيدة: »... 

املفاجاأة،  هنا  لكن  التوترالت�ضنعي/  عن  ن�ضاأْت 

كما اأ�ضار اإليها فريدبرغ/اأن التوتر يقع يف املبداأ/

هنا  اآ�ْضبريي  يق�ضده  وما  جت�ضيدها«.  يف  ولي�ش 

ل 
ّ

يتاأ�ض التبايني  التوتر  اأن  فريدبرغ-  -وح�ضب 

ن�ضبي  هو  الأ�ضكال  ت�ضور  يف  واملبداأ  املبداأ،  يف 

يتم  حيث  اللغوية،  اجلملة  يف  املعنى  هو  مثلما 

فهمها ح�ضب اخللفيات املعرفية والثقافية، اأي اأن 

معناها منزلق-غري ثابت )وهذا نفي لثبات املبداأ 

. ومن هنا ن�ضري اإىل اأن اآ�ْضبريي 
)3(

يف احلالة الفنية(

مبفهوم  ومقاربته  الفني  املفهوم  هذا  من  انطلق 

املعنى وتاأويلته يف الأدب. 

حيث  الفني.  للنقد  نقداً  جند  الق�ضيدة،  �ضياق  يف 

اإن النقد الفني للوحة -الذي اقتب�ضه من فريدبرغ 

وفا�ضاري- لي�ش حقيقة �ضلبة غري قابلة للنقا�ش. 

ومن هنا ياأتي اآ�ْضبريي بقراءته اخلا�ضة وتاأملته 

�ضِمراً هدفه الذي هو ا�ضتعارة مظهر 
ُ
يف اللوحة، م

�ضخ�ضيًا  ت��اأوي��ًل  ومنحه  املو�ضوعية  احلقيقة 

اأ نف�ضه 
ّ
، حيث اأن بارميجيانينو: »هي

)4(
يعود للفرد

لين�ضخ كل ما راآه يف املراآة بفن عظيم/... اختارت 

املراآة اأن تعك�ش فقط ما يراآه هو«.

الأدب��ي��ة  �ضياقاته  يف  ال�ضفهي  التعبري  فهم 
ُ
ي

يف  التجريدي«  »الفن  يقابل  اأنه  على  املعا�رصة 

جاك�ضون  التجريدي  الفن  ممثلي  واأه��م  الر�ضم، 

من  اخلم�ضينات  وكانت  بيكا�ضو،  وبابلو  بولوك 

القرن املا�ضي، يف نيويورك م�رصح ظهوره. يعرف 

لعنا�رص  متعمد  ا�ضتخدام  باأنه  التجريدي  الفن 

حتريفية يف مو�ضوع اللوحة خللق تاأثري انفعايل 

يف  النمطي  الفن  عن  اختلفه  يكمن  وهنا  معني. 

جت�ضداته  ويف  غايته،  يف  النه�ضة؛  ع�رص  مرحلة 

ما  هو  ال�ضفهي  التعبري  اأب�ضط،  وبلغة  ال�رصيالية. 

يكتب اأدبيًا بلغة تقرتب من املحكي يف حواراتنا 

وفراغاتها  و�ضطحاتها  بانقطاعاتها  اليومية 

يجد  اإي�ضاله  املق�ضود  املعنى  بينما  التعبريية، 

حقيقة  اإي�ضال  الغاية  ولي�ضت  ل��لآخ��ر.  طريقه 

جدل  يف  التقليدي،  الأفقي  مبفهومها  تقريرية، 

منطقي للأفكار. اإمنا اإي�ضال حقيقة انفعالية تن�ضب 

 ذاك الذي 
ّ
: »نقي

)5(
اإىل اللحظة والتجربة العاطفية

ل يوؤكد �ضيئًا«. ويف ق�ضيدة »بورتريه �ضخ�ضي..« 

بارميجيانينو،  لوحة  بحذق  اآ�ْضبريي  يناق�ش 

مقدمًا ملحة عن العواطف والنفعالت التي ت�ضي 

كمقابل  ال�ضفهية  التعبريية  طارحًا  اللوحة،  بها 

للتجربة الب�رصية عند م�ضاهدة اللوحة. وهو بهذا 

يتجاوز الو�ضف ال�رصف للوحة، ذاهبًا اإىل حتديد 

الأ�ضاليب  تقدمها  التي  والإمكانيات  الحتمالت 

.
)6(

التعبريية ال�ضفهية والب�رصية

انحراف  وخللق  الفني،  للتجريد  مقاربته  ويف 

جنده  الق�ضيدة،  ان�ضيابية  يف  وك�رص  جتريدي 

-التي  الفني  النقد  من  طويلة  اقتبا�ضات  ياأْخُذ 

تعترب عادة بعيدة كلية عن ال�ضعرية من الناحية 

تامة  وب�ضهولة  مده�ش  ب�ضكل  يلحمها  اللغوية- 

اقتبا�ضات  اأي�ضًا  هناك   .
)7(

ق�ضيدته قما�ضة  يف 

ومن  هوفمان(  )�ضخ�ضيات  املو�ضيقي  النقد  من 

م�رصحية  يف  )اإمي��وج��ني  ال�ضك�ضبريي:  امل�رصح 

القتبا�ضات،  ه��ذه  حم��اذاة  ويف  �ضيمبيلين(. 

ب�ضكل  مطبوعة  الأجنبية  الكلمات  بع�ش  دخل 
ُ
ي

 le( و   ،)bizarria( و   ،)speclum( مثل  منحرف، 

ُتعرف  كلمات  هذه   .)en permanence( و   ،)temps

وهناك  الجنليزية!  اللغة  ع��ن  غريبة  باأنها 

جمموعة اأخرى من الكلمات ي�ضعها اآ�ْضبريي بني 

لي�ضت  وهي  القتبا�ش،  على  للدللة  مزدوجني 

متداولة ومعروفة  وعبارات  كلمات  اإمنا  غريبة، 

متثلن  املجموعتان  هاتان  الجنليزية.  يف 

امل�ضتعمل  ونقي�ضه  الغريب  لغويا:  النقي�ش 

يدخل  ل  اآ�ْضبريي  اأن  هنا  نلحظ   وامل��ت��داول. 

يحاول  ول  جديدة،  كتعابري  الأجنبية  املفردات 
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بها  لي�ضل  املتداولة  والتعابري  املفردات  تاأهيل 

اإىل ال�ضعرية، اإمنا ي�ضتعملها كما هي يف اأ�ضلها، 

يف  الن�ضيابية  وتفكيك  النحراف  لتفعيل  وذلك 

!
)8(

�ضياق الق�ضيدة

عمل  حم��دب��ة«  م����راآة  يف  �ضخ�ضي  »ب��ورت��ري��ه 

تاأليف  يف  الإبداعي  فعله  ال�ضاعر  فيه  ي�ضتق�ضي 

الذاتي.  بالنعكا�ش  العملية  هذه  وتعرف  ال�ضعر. 

يناق�ش  حيث  لذاتها،  انعكا�ش  هي  فالق�ضيدة 

الق�ضيدة،  مراحل  عرب  وت��ك��راراً،  م��راراً  ال�ضاعر، 

اإبداعه ال�ضخ�ضي  لي�ش الإبداع الفني فح�ضب، اإمنا 

ا�ضتخدم  خّلقة  عملية  الق�ضيدة.  هذه  تاأليف  يف 

كاملونولوج،  خُمتلفة،  اأ�ضلوبية  تكتيكات  فيها 

اأ�ضاليب  العامية.  واللغة  الطويلة،  والقتبا�ضات 

لغوية وفنية جديدة، ا�ضتقاها من معرفته العميقة 

وغر�ضها  الفني،  والتجريد  واملو�ضيقى  بالر�ضم 

اللوحة  اأن  ه��و  النتباه  يلفت  وم��ا  �ضعره.  يف 

والق�ضيدة، كلهما جت�ضيد لنعكا�ش الذات. بينما 

املبالغة  ع��رب  لوحته  يف  بهر 
ُ
ي بارميجيانينو 

ل من قبل القارئ يف 
ّ
الت�ضويرية - وقليل من ال�تاأم

�ش نرج�ضية الذات عرب هذه 
ّ
ّكنه من تلم

َ ُ
اللوحة، مي

عرب  ي�ضدنا  اآ�ْضبريي  فان   - الت�ضويرية  املبالغة 

ال�ضعرية.  قطعته  يف  لأ�ضلوبه  وا�ضتق�ضاء  عر�ش 

وبح�ضب النقاد، مل يتمكن اأحد لأن ي�ضل اإىل اإعادة 

كما  مزدوجتني  ملراآتني  اجلمايل  التاأثري  �ضياغة 

 للأعماق املخادعة، 
ّ

فعل اآ�ْضبريي: الإرباك امُلحري

من  املكون  ك 
َ
ال�����رَص يف  املتناق�ش  والإح�ضا�ش 

ُتقدِّم بها  التي  الطريقة  اأو  نطاقات غري حمدودة، 

 .
)9(

ا
ً
وجهات النظر املختلفة مو�ضوع

غايرة، وجتربة 
ُ
عزيزي القارئ؛ نقدم هنا ترجمة م

اإل  الرتجمات  تعدد  العربي. وما  للمتلقي  خمتلفة 

اأن  اإىل  ون�ضري  له.  واإثراء  العمل  اأهمية  على  دليًل 

جمت �ضابقا، يف كتاب »جون 
ْ
هذه الق�ضيدة قد ُتر

وق�ضائد  حمدبة  م��راآة  يف  ذاتية  �ضورة  اآ�ضربي: 

�ضل�ضلة  عن  ال�ضادر  اخلنيزي،  لغ�ضان  اأخ���رى«، 

روايات، ال�ضارقة، المارات 2019. 

ق�سيدة »بورتريه �سخ�سي يف مراآة 

ّدبة« محُ

كما اأجنزها بارميجيانينو، اليد اليمنى اأكرب 

من الراأ�ش، تدفع الناظر ثم انحراف �ضهل 

لن عنه. 
ْ
مي ما ُتع للبعيد، كما لو اأنها حَتْ

�ضة، عوار�ش 
َّ

بع�ش الألواح الزجاجية امُلر�ض

رجان، 
ُ
ْطوي، خامت م

َ
لني م

ْ
قدمية، ِفراء، مو�ض

ُنُد الوجه، الذي ي�ضبح 
ْ
ركة َت�ض

َ
تلتقي معًا يف ح

بتعداً مثل اليد ما عدا اأنه 
ُ
مقرتبًا وم

يف ا�ضرتخاء. هو ما هو معزول. 

اأ فران�ضي�ضكو 
ّ
: »ذات يوم هي

)10(
يقول فا�ضاري

نف�ضه

نف�ضه  اإىل  ناظراً  ل�ضخ�ضه،  بورتريهًا  لري�ضم 

لتلك الغاية

ي�ضتخدمها  ال��ت��ي  مثل  حم��دب��ة،  م���راآة  يف 

احلّلقون...

لذلك �ضنع كرة من خ�ضب عند عامل خراطة، 

مق�ضومة اإىل ن�ضفني، وجعلها يف حجم مراآة، 

بفن  امل��راآة  يف  راآه  ما  كل  لين�ضخ  نف�ضه  اأ 
ّ
هي

عظيم«.

هو  البورتريه  حيث  انعكا�ضه،   
ّ

ب��الأخ�����ش

النعكا�ش، 

حيث البورتريه هو النعكا�ش وقد اأزيل.

اختارت املراآة  اأن تعك�ش فقط ما يراه هو

والذي كان كافيًا لغايته: �ضورته 

 180 ب��زاوي��ة  قطًة 
ْ
�ض

ُ
م ّنطة، 

ُ
حم م�ضقولًة، 

درجة. 

الوقت من اليوم اأو كثافة ال�ضوء 

ًا، وكامل، 
ّ
ث بالوجه تبقيه حي

ّ
امُلت�ضب

 ذاَتها.
ُ
يف موجة ُتعاود الو�ضول. الروح ُتِقيم

بعيداً  ال�ضباحة  ت�ضتطيع  مدى  اأي  اإىل  لكن 
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خلل العيون

ومع ذلك تعود باأمان اإىل ع�ّضها؟ �ضطح املراآة 

؛  نيِّ
َ
كونه حمدبا، تزداد امل�ضافة ب�ضكل ب

هذا يكفي لبيان وجهة النظر باأّن الروح 

اأ�ضرية، ُتعامل باإن�ضانية، مو�ضوعًة

عّلقة، غري قادرة على البتعاد اأكرث
ُ
يف حالة م

من نظرتك وهي تتقاطع مع ال�ضورة.

وحا�ضيته  كليمنت  البابا  فا�ضاري؛  ح�ضب 

هروا«
ُ
»ب

بها. ووعدوا باأعطية مل ُتدفع اأبدا. 

كانت  واإن  هي،  حيث  تبقى  اأن  ال��روح  على 

قلقة، 

�ضغيًة اإىل قطرات املطر فوق امِلْزراب،
ُ
م

ُد اأوراِق اخلريِف جملودًة بالريح.
ُّ
َتنه

اأن  يجب  لكنها  اخل��ارج،  يف  للحرية  اقًة 
ّ
تو

تبقى

عًة يف هذا املكان. يجب اأن تتحرك تو�ضِ
ْ
�ض

ُ
م

باأقّل قدر ممكن. هذا ما يقوله البورتريه.

 يف تلك النظرة
ٌ
لكْن هناك مزيج

من الرّقة، واللهو، واحل�رصة، قويٌة جداً

عاين طويل.
ُ
ْدِعها فل ي�ضتطيع املرء اأن ي

َ
يف ر

 بنّي جدا. حنان ذكائها، يجعل الدموع 
ّ َ
ال�رص

ال�ضاخنة تتدفق: اأّن الروح لي�ضت روحًا،

، �ضئيلة، وتلئم جتويفها 
ّ
دون �رِص

جرَتها، حلظَة انتباهنا.
ُ

على اأكمل وجه: ح

j  h  j 

ن اإمنا ل كلمات.
ْ
هذا هو اللح

الكلمات لي�ضت غريتخمني، 

:
)11(

)من speclum باللتينية، مراآة(

عى ول ميكنها العثور على معنى 
ْ
الكلمات ت�ض

املو�ضيقى.

ات احُللم،
ّ
عي ن�ضاهد فقط و�ضْ

 الوجه،
ُ
جح

ْ
راكبو حركٍة ُتاأر

ْنظٍر حتت �ضماوات امل�ضاء، بل
َ
يف م

فو�ضى خادعة كدليل على الأ�ضالة.

َتلعة.
ْ
ب

ُ
لكنها حياة م

ربز يده
ُ
يوّد املرء اأن ي

خارج الكرة، لكّن ما يحملها

مح بذلك.
ْ
هي اأبعادها، التي لن ت�ض

ل �ضّك اأن هذا هو، ولي�ش النعكا�ش

لإخفاء �ضيء ما، الذي يجعل اليد تبدو كبرية

وهي ترتاجع قليل. ل توجد طريقة

�ضّطحة مثل جزء من جدار:
ُ
لت�ضكيلها م

 اإىل مقطع من دائرة،
ّ
يجب اأن تن�ضم

وُل عائدة اإىل اجل�ضد الذي على ما يبدو جَتُ

 منه، حُتيط 
ً
من امل�ضتبعد جداً اأن تكون جزء

ْقراأ
ُ
وت�ضند الوجه حيث جهد هذه احلالة ي

�ضة
ْ
ازة ابت�ضامة، وم

ّ
كمثل غم

ن ِمن اأن املرء قد راآها َتيقَّ
ُ
اأو جنمة غري م

مع ا�ضتئناف الظلم. �ضوء جانح

رّقة هلكه حتمية ت�ضتبق زْهو ا�ضتعاله: 

غري مهم لكنه مق�ضود.

فران�ضي�ضكو، يدك كبرية مبا يكفي

لُتحّطم الإطار، اأكرب كثرياً 

ج �ضبكات رقيقة
ُ
ر املراأ لَتْن�ض

ّ
من َت�ضو

جتادل فقط مزيداً من اعتقالها.

د مقيا�ش اآخر،
ّ
ر

ُ
)كبرية، اإمنا لي�ضت غليظة، جم

مثل حوت غاٍف يف قاع البحر

بة اإىل �ضفينة فوق ال�ضطح، بالغة ال�ضغر
ْ
ِن�ض

عجبة بنف�ضها( لكن عيونك تعلن 
ُ
م

اأن كلَّ �ضيء هو �ضطح. ال�ضطح هو ما هو هناك
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ول �ضيء ميكن اأن يوجد اإل ما هو هناك.

�ٌش يف الغرفة، فقط جتاويف،
َ
ل توجد ُفر

ول اأهمية كبرية للنافذة، اأو �ِضّقة النافذة تلك، 

اأو املراآة على اليمني، حتى كمعيار للطق�ش، 

، مفردة الزمن، 
)12(

الذي هو  le temps بالفرن�ضية

�ش 
ْ َ
حم التبّدلت  حيث  دورة  َتْتبع  والتي 

خ�ضائ�ش للكل. 

كاأر�ضنا،  اأر���ش  ال��لق��رار،  يف   
ّ
م�ضتقر الكل 

ت�ضرتيح 

يف  ح�ضينة  طاولة  كرة  الفراغ،  قاعدة  على 

ار.
ّ
مائها الفو

ومثلما ل توجد كلمات لل�ضطح، هذا هو، 

لي�ش  هو  ذلك  هو،  ما  حّقًا  لتقول  كلمات  ل 

بال�ضطحي 

من  للخروج  �ضبيل  ل  ثم  مرئي،  جوهر  لكن 

م�ضكلة التفخيم 

الدرامي للحزن مقابل اخلربة.

�ضوف تبقى، متململ، هادئًا يف اإمياءتك 

التي لي�ضت حتديقًا ول حتذيراً

لكنها التي حتمل �ضيئًا من الثنني 

 ذاك الذي ل يوؤكد �ضيئًا.
ّ
يف تاأكيد نقي

j  h  j 

يتفرقع البالون. يتبّلد النتباه 

كة 
ْ
ي

ُ
حب يف الرب

ُ
متحوًل اإىل البعيد. �ض

�ضّننة.
ُ
املوحلة تتحرك يف ِقَطع م

اأفكر يف الأ�ضدقاء

الذين جاءوا لروؤيتي، ويف الأم�ش 

ماذا كان ي�ضبه. ميل غريب للذاكرة 

التي تتطّفل على موديل يحلم

يف �ضكون الأ�ضتوديو وهو يقرر

ْفع قلم الر�ضا�ش نحو البورتريه ال�ضخ�ضي.
َ
ر

كم من النا�ش جاءوا ومكثوا لبع�ش الوقت، 

قول خفيف اأو اأحاديث �ضوداوية، التي �ضارت 

 
ً
جزء

منك مثل �ضوء خلف �ضباب ورمال تذروها 

الرياح،

حّقًا  يبقى  جزء  ل  حتى  به،   
ٌ
ر تاأثَّ

ُ
وم �ضّفى 

ُ
م

اأنت. 

تلك الأ�ضوات اأخربتك كل �ضيء يف الغ�ضق 

وما زالت احلكاية مت�ضي على �ضكل ذكريات 

بة يف كتِل كري�ضتال غري منتظمة. 
ّ
مرت�ض

مبن تتحّكم اليد املعقوفة، فران�ضي�ضكو، 

املوا�ضم املتقّلبة والأفكار التي تن�ضلخ 

وتطري بعيداً يف �رصعات لهثة

مثل الأوراق الأخرية العنيدة املقلوعة

من فروع رطبة؟ اأرى فقط يف هذا 

فو�ضى مراآتك املقو�ضة التي تنّظم كل �ضيء

حول ما تنظر اإليه عينيك التي هي فارغة،

ل تعرف �ضيئًا، حتلم لكنها ل تك�ضف �ضيئًا.

يف  يبداأ  ار 
ّ
ال��دو امللهي  ل 

ْ
َخي بدولب  اأ�ضعر 

بطء

ثم يت�ضارع اأكرث فاأكرث: ِمْن�ضدة، اأوراق، كتب،

�ضور الأ�ضدقاء، النافذة والأ�ضجار

ايد يحيط 
ُ

تندمج يف رابط واحد حم

ب، اأينما نظرت. 
ْ
بي من كل �ضو

ول اأ�ضتطيع �رصح فعل التوازن، 

ملاذا يجب اأن ُتختزل كلها اإىل ماّدة

ّت�ضقة، �ضهارة الباطن.
ُ
واحدة م

دليلي هو َنْف�ضك يف هذه الأمور،

را�ضخ، منحرف، قابل لكل �ضيء 

بذات طيف البت�ضامة، ومع ت�ضارع الزمن 
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من  اأكرث  لحق  وقت  يف  عاجًل  يكون  حتى 

ذلك 

املبا�رص  الطريق  معرفة  فقط  ميكنني  بكثري، 

للخروج، 

امل�ضافة بيننا. 

تعني  كانت  املنثورة  والأدلة  بعيد  زمن  منذ 

�ضيئًا، 

احلوادث ال�ضغرية وملذات اليوم وهو مي�ضي 

بوقاحة، 

ب��الأع��م��ال امل��ن��زل��ي��ة. من  ت��ق��وم  ���ة بيت 
ّ
رب

امل�ضتحيل الآن

ا�ضتعادة هذه امليزات يف �ضباب الف�ضة 

الذي هو �ضجّل ما اأجنْزَته واأنت جال�ش

»تن�ضخ بفن عظيم كل ما راأيَته يف الزجاج«

�ضتبعداً الدخائل للأبد. 
ُ
حتى ُتبدع م

يف دائرة نواياك تبقى ِنزاعات معينة

التي ُتدمي فتنة النف�ش بالنف�ش:

لني، مرجان. ل تهم 
ْ
ة عني، مو�ض

ّ
اأ�ِضع

لأن هذه هي الأ�ضياء كما هي اليوم

قبل اأن يكرب ظل املرء خارج الإطار 

نحو اأفكار الغد.

j  h  j 

الغد �ضهل، لكن اليوم جمهول،

موح�ش، مرتّدد مثل اأي منظر ريفي

فرعن ماهية قوانني الر�ضم املنظوري.
ْ
�ض

ُ
ي

ام العميقة، 
ّ
بعد كل �ضيء، عدم ثقة الر�ض

اأداة �ضعيفة واإْن لزمة. 

بالطبع بع�ش الأ�ضياء ممكنة، اإنها تعرف، 

لكنها ل تعرف اأي واحدة منهن. 

يف يوم من الأيام �ضنحاول القيام باأكرب قدر 

ممكن من الأ�ضياء ورمبا �ضننجح يف بع�ضها، 

لكن هذا لن يكون له اأي �ضيء

يف فعل ما هو موعود به اليوم، مناظرنا 

الريفية جُترف بعيداً عنا لتختفي

 كاٍف لتلميع الغلف
ُ
يف الأفق. اليوم

افظني على مزاعم الوعود معًا 
ُ

حم

يف قطعة واحدة من �ضطح، تاركة املرء يت�ضكع

-بعيداً عنهّن- اإىل البيت حيث ميكن 

حتى لهذه الحتمالت الأقوى

اأن تبقى كاملة دون اختبار. يف الواقع،

جرة الفّقاعة يف ق�ضاوة بي�ش الزواحف؛ 
ُ

جلد ح

الوقت  هناك يف  ًا« 
َ

ربجم
ُ
»م ي�ضبح  �ضيء  كّل 

املنا�ضب: 

ْدرجًا
ُ
املزيد من املخزون ي�ضبح م

�ضاف اإىل املجموع، 
ُ
دون اأن ي

وفقط كما يعتاد املرء

على ال�ضو�ضاء التي اأبقته م�ضتيقظًا

لكنها الآن مل تعد تفعل ذلك،

لذا حتتوي الغرفة على هذا الن�ضياب 

مثل �ضاعة رملية

دون اختلف يف املناخ 

اأو اجلودة )رمبا با�ضتثناء �ضطوع 

�ضّن 
ُ
قامت وخمفي تقريبا، يف تركيز م

نحو املوت - مزيد

من هذا لحقا(. ما ينبغي اأن 

يكون تفريغًا للحلم

ي�ضري على الدوام زاخراً كم�ضدر للأحلم 

قه حيث هذا احللم الواحد
ْ
يتم طر

ع بال�ضمع، يزدهر 
َّ
لم

ُ
رمبا ي

ْنب،
ُ
مثل وردة ُكر

متحديًا قوانني حتديد النفقات، يغادرنا
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لل�ضتيقاظ وحماولة البداأ يف العي�ش يف ما

)13(
ًا فقريا. قال �ضيدين فريدبرغ

ّ
�ضار الآن حي

يف كتابه عن بارميجيانينو: 

»الواقعية يف هذا البورتريه مل تعد تنتج 

    ..  )bizarria( 
)14(

حقيقة مو�ضوعية، اإمنا 

مع ذلك فاإن ت�ضويهها ل يخلق

�ضعوراً بالن�ضاز... حتتفظ الأ�ضكال 

مبعيار قوي من اجلمال املثايل«، لأن

اأحلمنا كانت ُتغّذيها، وذلك غري منطقي 

حتى اليوم الذي نلحظ احلفرة 

ٌة اأهميتها الآن 
ّ
التي تركتها. جلي

اإن مل يكن معناها. لقد كانت ُقوَت حلٍم

ي�ضملها جميعا، بينما تْنعك�ش اأخرياً يف املراآة 

املرتاكمة.

كانت تبدو غريبة لأننا مل نتمكن 

من روؤيتها حّقًا.

وندرك هذا فقط عند النقطة التي تنتهي فيها

مثل موجة تنك�رص على �ضخرة، تاركة

 عن ذلك ال�ضكل.
ّ

�ضكلها يف اإمياءة ُتعرب

حتتفظ الأ�ضكال مبعيار قوي 

من اجلمال املثايل

اً من فكرتنا عن الت�ضويه.
ّ
ِلُف �رِص

ْ
بينما تع

ق، مبا اأن
َ
ملاذا تكون غري �ضعيد بهذا الَن�ض

الأحلم ُتطيلنا اإْذ يتم امت�ضا�ضها؟

�ضيء مثل احلياة يحدث، حركة

خارج احللم اإىل حيث َتْقنينها.

j  h  j 

اإْذ اأبداأ يف ن�ضيانها

تعر�ش �ضورتها النمطية من جديد

ْطفو 
َ
لكنها منطية غري ماألوفة، الوجه ي

تًا مبر�ضاة، �ضادراً عن اأخطار، 
ّ
ثب

ُ
م

فاحت 
ُ
قريبًا �ضي

اإن�ضان«  منه  اأكرث  ملك  »بالأحرى  اآخرين، 

)فا�ضاري(.

رمبا ملك يبدو اأ�ضبه بكل �ضيء

 من�ضية
ً
كّنا قد ن�ضيناه، اأق�ضد اأ�ضياء

ل تبدو ماألوفة عندما نلتقيها مرة اأخرى، 

 يف ما وراء احلكاية، الأ�ضياء 
ْ
�ضاعت

التي كانت لنا ذات مرة. هذه �ضتكون النقطة

التي نغزو فيها خ�ضو�ضية هذا الرجل الذي

»تبّلل باخليمياء، لكن مل تكن 

ل لأجزاء
ّ

ف�ض
ُ
 م

ٌ
�ش

ْ
رغبته هنا فح

الفن بروح علمية:  رِغب من خللها 

ن��ْق��ل الإح�����ض��ا���ش ب���الإب���داع وال��ده�����ض��ة اإىل 

الناظر«)فريدبرغ(.

 
)15(

يوفيزي يف  كالتي  اللحقة  البورتريهات 

»جنتلمان«، 

 
)17(

 »الأ�ضقف ال�ضاب«
)16(

والتي يف بورجي�ش

عن  �ضدرت   ،
)19(

»اأْنتيا«  
)18(

ْ
ِل�ش

ْ
ناب يف  والتي 

التوتر 

هنا  ل��ك��ْن   ،
)20(

النمطية للمدر�ضة  ال��ع��ائ��د 

املفاجاأة، 

كما اأ�ضار اإليها فريدبرغ،

اأن التوتر يقع يف املبداأ

ولي�ش يف جت�ضيدها.

ليا حا�رص،
ُ
ان�ضجام ع�رص النه�ضة الع

ف باملراآة.
ّ
ر

ُ
واإن ح

ما هو مبتكر هو العناية الق�ضوى

يف ا�ضتخل�ش

الإرادة الباردة لل�ضطح الدائري العاك�ش

)اإنه اأول بورتريه من مراآة(،
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بحيث ميكنك اأن تنخدع للحظة

قبل اأن تدرك اأن النعكا�ش لي�ش لك. 

 
)21(

ت�ضعر بعدها كاأنك اأحد �ضخ�ضيات هوفمان

دوا من النعكا�ش، 
ّ
ر

ُ
الذين كانوا قد ج

ية
َ
ما عدا اأين بُكّليتي اأبدو خملوعًا بالآَخر

ام يف غرفته الأخرى. 
ّ
ال�ضارمة التي للر�ض

لقد فاجاأناه يف العمل. لكن ل، لقد فاجاأَنا

 ال�ضورة تقريبا،
ْ
بينما هو يعمل. اكتملت

انتهت املفاجاأة تقريبا، كما هو احلال عندما 

ينظر 

املرء اإىل اخلارج، مذهوًل بت�ضاقط الثلج الذي 

ينتهي 

قع وبريق ثلج.
ُ
حتى الآن يف ب

يحدث هذا بينما اأنت يف الداخل، نائما،

ولي�ش هناك �ضبب ملاذا يجب اأن تكون

م�ضتيقظًا لذلك، ما عدا اأن النهار 

ينتهي و�ضيكون من ال�ضعب عليك

النوم هذه الليلة، اأقّلها حتى وقت متاأخر.

ّخ �رصورته الذاتية:  �ضُ َ
ظل املدينة ي

روما حيث كان فران�ضي�ضكو 

يح: ابتكاراته
ْ

يعمل اأثناء الَت�رص

 اجلنود الذين انفجروا فيه، 
ْ
اأده�ضت

قرروا الإبقاء على حياته، لكنه رحل �رصيعًا 

اليوم،  هي  اللوحة  حيث   
)22(

فيينا ذلك؛  بعد 

حيث  

راأيتها مع بيري �ضيف 1959، نيويورك 

حيث اأنا الآن، التي هي لوغارْثم

 
)23(

ملدن اأخرى. مناظرنا الريفية

زاخرة باأوا�رص القربى، التنّقلت؛

ز الأعمال من خلل نظرة، َلْفتة،
َ
ُتنج

اإ�ضاعة. اإنها حياة اأخرى للمدينة،

دعامة الزجاج العاك�ش للمجهول 

�ضم. 
ْ
دة تخطيطية مَلر

َّ
و

َ
�ض

ُ
اإمنا بدّقة م

�ضم، 
ْ
اإنها تريد اأن ت�ضفط بال�ضيفون حياة املر

ت�ضفطه اإىل ت�رصيعات ُتقّل�ش ف�ضاءه امُلخطط، 

تعزله يف جزيرة.

تلك العملية توقفت موؤقتًا

لكن �ضيئًا جديداً يف الطريق، حذلقة جديدة 

لها، فران�ضي�ضكو؟ 
ّ
يف الريح. هل َتْقدر على حتم

هل اأنت قوي كفايًة لها؟

هذه الريح جتلب ما جتهله، اإنها

ذاتية الدفع، عمياء، ل فكرة لها

عن ذاتها. اإنه ال�ضكون الذي اعرتف 

، �ضائع: 
ّ
ة بع�ضارات كل ن�ضاط، �رِص

ّ
ذات مر

هم�ضات الكلمة التي ل ميكن فهمها

لكن ميكن ال�ضعور بها، ق�ضعريرة، َلْفحة 

بحرية  روؤو�����شٍ  مب��ح��اذاة  للخارج  تتحرك 

واأ�ضباه 

زِر اأع�ضابَك وبالتايل اإىل الأرخبيلت
ُ

ج

الهواء،  على  املفتوح   
ِّ
ال�رِص املغمور،  واإىل 

للبحر املفتوح.

هذا جانبها ال�ضلبي. جانبها الإيجابي

يجعلَك تلحظ احلياة والتوترات

لكن  بعيداً،  ذاهبة  اأنها  ب 
ْ
َفح�ض َت��راءْت  التي 

الآن،

نظر اإىل ن�ضق الأ�ضئلة اجلديد هذا، ليكون
ُ
كما ي

�ضبحَن 
ُ
ْدن اأن ي

َ
ت�رصيعًا خارج الأ�ضلوب. اإذا اأر

كل�ضيكيات

.
)24(

يجب اأن يقررن على اأي جانب ُهن
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 حني اأتذكر. اأنا رجٌل غري نافع، 
ُ
اغ�ضب

مل اأتعلم من الطبيعة

در�ضًا لتجميل غرفتي، توجيه الآلف 

من النمل ت�ضكُن مطبخي ،

 خلف بيتي، 
ُ

لتطرد ا�ضداً يت�ضم�ش

كتابة افتتاحية عن فقراء

يت�ضورون جوعًا، اأراهم يلح�ضون 

ذكرياتهم حتت غيوٍم م�رصعة

اإىل بلٍد بعيد، او اأ�ضارك اأوهام حمتفلني 

 الوقوف
ّ
يف حديقٍة: احب

اأمام جمهوٍر وابداأ بهجاء �ضد الزمن الذي اأكل 

اأ�ضدقائي، واحداً

�ضد  لريفيات،  فارغة  �ضلٍل  و�ضد  اآخر،  بعد 

اأبي الهارب من دائنني،

�ضد جباٍل ترثثر حويل، �ضد �ضجرٍة ت�ضتفزين 

ثم تدعي بانها متزح معي،

�ضد ع�ضفوٍر بنيُت ع�ّضًا له يف �رصفتي،

 ومل ي�ضكراين،
ُ
نادى اأنثاه، دخله

 كلبي الغافل، 
ُ
و�ضد املوت وهو يراقب

 اأن اأملأها
ّ
بدونه حياتي خاوية، وعلي

مبحاربات، بكتٍب ل يقراأها اأحد، بثعالب، 

 من �ضباٍك
ُ
�ضد نف�ضي وانا اتطلع
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لأراها تنب�ُش، مع مهاجرين، 

 هذه البلدة .
ّ
يف مكب

j  h  j 

عندما ل اأفعُل �ضيئًا، اعّد ما عندي يف البيت �

�ضحون، ملعق، منا�ضد، مقاعد، خمدات،

احجار من �ضواطئ، كتب، ويف كل مرة اأجد

جديداً منها ل اأدري من اأين، 

احملها اىل مكتبٍة عامة

 للتجواِل 
ُ
 ل يزورها اأحد، او اذهب

متفاديًا ار�ضفة هذه

املدينة وحيواناتها املبعرثة 

يف املل�ضقات. فهي كلما راأتني

ًة يهربون 
ّ
 مار

ُ
 مني وت�ضتم

ُ
ت�ضخر

من حرائق. اليوم، وانا 

ام�ضي اإىل املحيط، وجدتني 

فجاأة خلف ال�ضاعر رامبو، على مبعدة

 اخرياً خارج اثيوبيا، 
ُ
خطوات � جيٌد ان اأراه

بل عكاز ول

اآلم �ضاقني، مثلي، واظنه جاء ليت�ضامن 

معي بب�ضع كلمات

 من ق�ضائدي عزلتي 
َ
فقد فهم

يف بلٍد ج�ضورها مهدمة، رغبات

اراملها م�ضتتة بني ذئاب

� �ضكراً لك، اأ�رصُخ واعرفُه �ضمعني 

 او يلتفَت ،
َ
وقبل ان ي�ضتدير

 طريقًا اآخر واأ�ضادُف هناك موتى 
ُ
اتبع

عراة يجمعوَن اأ�ضدافًا

 اوتار قيثارٍة ل�ضاعٍر نائم  .
ُ
وغرابًا يقّطع

j  h  j 

 �ضقيم، يليُق بقادِة جيو�ش، 
ٌ
هذا يوم

بن�ضاء بدينات

بل �ضفائر. لي�ضت هذه بداية ق�ضيدة 

يل ول لغريي

امنا هكذا اأغني الآن وانا حتت 

مياه �ضلل وهناك

 اإيّل، لذا اتعرى واعرُف 
ُ
 تتطّلع

ٌ
ا�ضجار

ان هذه املياه

 اىل �ضجٍن لي�ش فيه اأحد � هربوا 
ُ
تندفع

اىل حقول كروٍم

انيهم، بع�ضهم اجته نحو تلك 
ّ
مع �ضج

اله�ضبة ، مرتدين

معاطَف خ�ضنة ازرارها ا�ضنان �ضباع. 

هناك اكت�ضفوا رمًل

يف اأدمغتهم، �رصخاتهم، ويف عطوٍر 

من خليلت .

 اأقول، لأين اأعّد اأ�ضلعي 
ٌ
 �ضقيم

ٌ
 يوم

فاأجدها ناق�ضة مرة

 برٌق 
ُّ
اخرى وقبل اأن اأغ�ضب، مير

امامي ويطارُد غزالًة

فافتح لها بابي وان�ضحها ان تختفي 

يف ال�ضقيفة. ينزل

 
ُ
الربق فاذا هو انليل، اإله الهواء، ادعوه

ان ل يطارد حيوانات

هذه اجلزيرة وباقي البلدان اي�ضًا 

 ب�ضكان بابل
ّ
وان يهتم

 مب�ضعٍل يف الليل ل�ضواق ال�ضاحنات 
َ
ح

ّ
ويلو

او ي�ضارك يف

مظاهرٍة يقودها عمياٌن لإنقاذ قرويات 

من اإطراء مبتذل واعر�ش 

عليه اأن ميثل يف غرفتي ن�ضه الوحيد او �ضيئًا 

من كلكام�ش
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وحده  اللمرئي   � وا�ضواء  جمهور  عن  بعيدا 

�ضيكون معي

لكنه ل يقبل عرو�ضي ويختفي . 

اأعود اإىل غرفتي، ا�ضعُد

اإىل ال�ضقيفة، فل اجد تلك الغزالة  .

j  h  j 

نعم اأميُل اليك، ل اأدري مَل .

كنُت  القمر.  ب�ضوء  مت�ضحة  ول  مقد�ضة  ل�ضِت 

اف�ضلِك

راهبة معبد لأغريِك بكلماتي وغنائي. حتبني 

البيت، 

مثلي، بل اأثاث تقريبًا، عدا �رصيٍر 

من ق�ضب وعليه 

ت�ضحكني عندما اقراأ لك ق�ضيدة يل، 

او يف ح�ضرية

ما�ضية .

� اخربين عن تاريخك ال�ضعري 

� كتبُت ق�ضائدي الوىل يف كهف. 

قراأت بع�ضها على

 ،
ُ
ا�ضجار، اأخريات عند امواٍج تهدر

فلم ت�ضمعني جيداً

كما اأظّن. انتهيُت تلميذاً فا�ضًل، 

لكني حققُت ما اردُت

وهو ان ا�ضحك وا�ضحك، كما انِت الآن

ذلك احل�ضان،   على 
َ

اجل�ش اأن   
ّ
اأحب  . � جميل 

ارفعني

دها، 
ّ
اأرجوك. احملها اىل ا�ضطبِل، اأم�ض

مها ثم اأغني :
ّ
اأت�ضم

اعرفك حتبني رطب بلدي، يح�ضدين ل�ضو�ش 

مقابر ومزارات

بل  ام��راأَة  ل�ضِت  لهم  اأقوُل  معي.  يرونِك  حني 

نظري، ل يوافقون .

اأريُد اأن نبتعد، ابعَد فابعد

اإىل اأر�ش فقمات وايائل وفهود 

اأميُل اليك ول اأعرف ال�ضبب .

j  h  j 

 يف مطار، لتم�ضية الوقت بني جدران
ُ
اأت�ضكع

بقرع  ام�ش  غ�ضبي  ا�ضتهلكُت  اأن  بعد  ه��ذا 

نواقي�ش البوذيني

 
ُ
افكر ال��ذي  معبدهم  يف  الليل  منت�ضف  بعد 

بحمله اىل منطقتي

اظنهم �ضيتفهمون ذلك ويبت�ضمون. 

جل�ضُت عندهم وغ�ضلُت نهراً

يف راأ�ضي، ملأُت مبائه طوابق 

ذكرياتي املائة ولكي اف�ضح 

يف املجال ا�ضتدراج �ضحرٍة نحوي. 

الأفق على مبعدة خطوات

اأوراق��ي،  حولها  �ضاعت  �ضخور  بيننا  مني، 

تركُت عليها معظم

عمري من ان�ضاف احداث منها 

انقلبات وطردي من بيت بعد

اآخر لأ�ضباب مل يف�ضحوا عنها 

ومل اأ�ضاأل انا اي�ضًا، حياٌة كثريها

 
ُ
هواء قدمي، مع اين ما زلُت اأحلم

بح�ضويل على فاأ�ٍش لأه�ّضم بها

رموزاً خربت توا�ضعي واآمايل، 

 �رصخة يف منفى .
ُ
لكن ل اأحد ي�ضمع

j  h  j 

 يومه بتجواٍل 
ُ
 يختم

ٌ
م�ضاء اآخر و�ضاعر
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يف ممرات واأنفاق،

يلحُظ غيومًا واقفة خارج بلدٍة حتّدُق 

يف رعاٍة يحت�ضنون

، ل تنقُذ 
ٌ
اأ�ضجار زيتون. هذه كلماٌت، �ضور

من يغرق

ول توا�ضي مهرجني حزانى. 

اإىل هنا امتنى ا�ضدقائي،

حفاًة، اأن ي�ضلوا ومن افواههم 

تتدىل مفاتيح. �ضوف

اراهم بعيننِي مغم�ضتني 

لأين متق�ضف ووجودي احتمالت

كتاباتي ازقة فارغة ل يريدها اأحد. 

يف ن�ضفها الثاين

اأحدهم يوزع قمحًا م�رصطنًا على امهات. 

هنا ، يف املا�ضي ،

�ضادقُت مياماٍت بالوقوف امامها 

وقراُت بفم خفيف �رصداً

عن ممر�ضٍة تغني يف م�ضت�ضفى. 

مع ا�ضتمراري قراءًة

، من هنا وهناك، 
ُ
بداأُت ا�ضمع

ثناء وكانت �ضجرة تكرر

اأعْد، اأعْد، ومل اأعد .

j  h  j 

 اآخر من تداعيات يف راأ�ضي واأطرايف
ٌ
يوم

عن فجٍر ي�ضبه مغنية �ضلعاء تبكي يف 

باحِة فندٍق مهجور .

ل يرى هذه ال�ضورة ال�ضعرية 

من يبحُث عن ملذ 

j  h  j

كي ت�ضاعَد ان�ضانًا حائراً، مثلي، 

ت�ضّلْل اىل ذاكرتي

وهناك،  هنا  بعرْث،   � ك��الآت��ي  ترتيبها  اع��ْد 

مقاطع من

ق�ضيدٍة حول ح�ضاٍد قدمي ادارتُه اأمك، 

وعن مو�ضيقيني

 ،
ُ
يرتنحون يف ثكنة، عن كلٍب تدفع

يف �رصكة كهرباء،

فواتري ال�ضهر الخرية، وعن دروٍب 

توؤدي اىل مناجم

للف�ضة ول يعرفها غريك 

j  h  j 

 يطارُد حرا�ش �ضجن،
ٌ
هناك مطر

 باعة مظّلت اأما معبد للتاويني.
ُ
 ي�ضتم

ٌ
ومهرج

لي�ش هذا مرئيًا اي�ضًا

ملن يطرُق اأبوابًا، �ضائًل عن ملذ

j  h  j 

 من يريد ان ينتحر
ْ
 هذا مني � ل تن�ضح

ْ
تعّلم

ول متنعه. قّدم له معطفَك لي�ضتمع 

اىل ا�ضوات

غريبٍة فيه، كتابًا عن جمرات، 

وعن �ضعراء ميزقون،

يف �رصفاتهم، وقت الفجر، جملٍت و�ضحفًا .

قل له ان الن�ضيان لي�ش ملجاأً، 

وامنا غرفة لت�ضجيل

�ضكاوى فقمات. ا�رصد عليه عن اأجمل 

يوم يف حياتك

عندما قدمت لك اختك نبيذاً ثمينًا، 

م�رصوقًا من كني�ضة

ًة فيك كي ل يعرفها 
ّ
وحني اأخفيَت اآلمًا �رصي

جريانك 
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وحتى ج�ضدك. اذا �ضالَك من اين تاأتي 

هذه اجللبة ؟

 ملوثًا 
ً
� ا�ضجار تزحُف لت�رصب ماء

من نهٍر غرَق فيِه،

 
ُ

م�ضاء ام�ش، خريٌف وكان يهرب

من اآلف ال�ضلحف

اجبُه واأنت ت�ضحك  .

j  h  j 

 متبطٍل يف
ُ
 على مدينتي اذا ن�ضيتني: ا�ضهر

ٌ
عار

ازقتها، مطقطقًا مفا�ضل اأ�ضابعي، 

مثل راق�ٍش

متقاعد ، عند املجرى الفارغ 

جلدولها ال�ضتوي،

متامًا كما يفعُل املّلكون حني يتعبون 

من ت�ضكعهم

 
ُ
امل�ضائي. مكان بهيج ، يليُق مبن ينام

طويًل او 

 بطانية 
ُ

يوا�ضُل حياته الفا�ضلة � يلب�ش

عند بداية

ال�ضا�ضع،  الر�ضتقراطي  بفمِه  ويعلُن  ال�ضتاء 

رف�ضه

لأي عمل او وظيفة .

جمداً لل�ضو�ش مدينتي وهم يعرثون 

على ر�ضائل

غرامية لع�ضيقاٍت بدينات. من اأجلهم، 

ولهّن اي�ضًا

ينبغي متزيق الأعلم والرايات يف كل البلدان،

حترير اأ�رصى، حرق اأفلٍم جن�ضية، 

وح�ضور ماأمٍت

لإحدى ال�ضفن التي احرتقت البارحة .

هناك حملُت دائمًا يف جيبي اخللفي من�ضورات

ثورية، متنقًل من منطقٍة اإىل اأخرى، وحيداً

كما قائٌد منبوذ .

اأراهم الآن � فيلُق لواطيني �ضكارى يغنون،

 مرابوَن من وراء منا�ضدهم الثمينة
ُ
فيندفع

ليغلقوا �ضبابيك بيوتهم، يقفلوا الأبواب، 

ويطفئوا م�ضابيح الغرف. ذات مرة، 

واأنا اأراقبهم،

مددُت يدي اليمنى لألتقط من جيبي بع�ش

التوت املجفف، لكني عرثُت على عقرٍب ميت .

كنُت اي�ضًا ن�ضطًا يف �رصقة وثائق املجندين

اجلدد وحرقها، وكانت هذه م�ضاهمتي �ضد

احلروب واملجازر يف الأرياف .

 اذا ن�ضيُت مدينتي
ّ
 علي

ٌ
عار

j  h  j 

ما زالت عيناي جتولن يف �ضواحي مدينتي

 من حديقتها الكربى، 
ُ
ا�ضمع

وا�ضمها اأم الربيعني،

حواراً بني زهرتني عن الندى وقت الفجر

j  h  j 

 انا ا�ضبُه �ضك�ضبري. هذه حقيقة

لكنها اي�ضًا من اأغلط الطبيعة 

j  h  j 

�ضمعُت �ضافرات �ضيارات اإ�ضعاف 

اندفعُت اىل خارج بيتي لأرى ما يحدث 

وجدُت ممر�ضني يحملون متثاًل ينزف 

من راأ�ضه :

كان واقفًا منذ �ضنوات و�ضط حديقٍة 
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تطّل عليها �رصفتي 

ًة كانت دائمًا
ّ
 علقتنا ودي

j  h  j 

�ضقط تابوٌت، اأمامي، من عربة نقل املوتى

 امليت، وقَف يف ملب�ضه النيقة
ً
 خرج

ومل يكن م�ضابًا باأي جرح

j  h  j 

و�ضيتي الأخرية: ل تنقلوا كلبي بعد رحيلي

اىل ماأوى لقتل احليوانات املري�ضة وامل�رصدة

 عند املحيط، فهما �ضديقان
ُ
اتركوه

j  h  j 

اخرياً تقاعَد �ضديقي، غا�ضل �ضحوٍن يف فندق

اهديتُه، يف هذه املنا�ضبة، اإحدى جمموعاتي

اليوم، �ضباحًا، ا�ضتلمُت ر�ضالًة منه 

 �ضعراً
ُ
ي�ضكرين فيها ويعرتُف بانني اتكلِم

 موؤخرته يف ال�ضيا�ضة :
ُ
مثلما تتكلم

اأي ثناء رائع .

j  h  j 

 بذعٍر دائم من النقاد 
ٌ

 انا م�ضاب

 حبي ل�ضيد ال�ضمك ي�ضاعدين و�رصب النبيذ

مع قرا�ضنٍة من جزٍر اأخرى، ومع جاٍر يل

ح�ضَل على ميدالية اأف�ضل ل�ش

j  h  j 

من �ضيتذكرين بعد رحيلي ؟

رمبا بيانو �ضقتي القدمية � كنُت ازيُل 

غباراً عليه

 معه مبودة 
ُ
 حني اتكلم

َ
يرهف ال�ضمع

وا�ضع عليه باقة

اي�ضًا  هناك  الفجر.  وق��ت  اح��ي��ان��ًا،   ، ورٍد 

كومبيوتري وعملنا معًا ل�ضنوات

اعتز به لأنه من رفاق هذا الف�ضاء اللمرئي، 

وموؤكٌد �رصيري

لن ين�ضاين، معه اأغطيته، املخدة وغريها .

 بع�ش ال�ضدقاء 
ُ
�ضيح�رص

القدامى موكبي، دفني

لكنهم �ضياأتون ليلتقوا، بع�ضهم 

مع البع�ش الآخر،

 بعد فراقهم لزمن طويل: موتي 

�ضيكون �ضبب هذا اللقاء .

j  h  j 

 هنا ، 
ُ

 اوًل، فال�ضم�ش
َ
لنتمتع

كذا ن�ضائم هذا املحيط

غّني يل ، حتى ب�ضوٍت واهن 

ول تكلمينني اليوم عن

خماوفِك من المرا�ش وال�رصائب. 

افتحي قمي�ضك يل

ومن اجلي . 

عليِك ان تو�ضدي بابِك يف 

وجوه جريانك

  لت�ضببي لهم، رمبا، 

. 
ً
نزيفًا او بكاء

ليطمئنوا، �ضالفُق حكايا ت�رصهم 

عن هذه املدينة :

جتربتي لي�ضت قليلة يف �ضلب �ضياٍح 

خلف كنائ�ش وحانات
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)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(



)1( 

اِبيِح
َ

ماِد امل�ض
َ
ها اأنِت يف ر

واهِد  تغ�ضلنَي بيا�َش ال�ضَّ

يف اللَّيْل، 

ريَن ِجَهاِت الِفراِق،
ُ

َتزج

ْة..
َّ
وتًا اأبدي

ُ
ي

ُ
وتبننَي ب

َداً َ
 اأَب

َ
بنَي الأبواب ترتقَّ

.
ْ
وِح يحُنو

ُّ
 الر

َ
علَّ طري

)2(

اِة 
َ
من اأيقَظ ُكلَّ هوؤلِء النُّح

�ضَهروا 
َ
لي

؟
ْ
ِحي

ْ
ر

ُ
على ج

 الأَمْل؟
ُ
كيَف اأكتب

..
ْ
الأمُل ل يَنكِتب

؟
ْ
ُف اجُلرح كيَف اأ�ضِ

�ضْف؟
َ
ما حاجتي للو
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)3(
ًة..

َ
 ذا اللَّيُل َثاِني

َ
ُهو

،
ُ
اِفر

َ
َقُه احَلو

ُ
ليٌل تطر

.
ْ

يُئُه النَّاب �ضِ
ُ
وي

)4(
اِئُط ُكلُّها،

َ
متَك اخَلر

َ
وَتَقا�ض

ْل.
َ
اأوَدى ِبَك الأَم

)5(
..

ْ
ِة الَفجر ها ت�ضفو َكغمامٍة يف رقَّ

اِة ثانيًة،
َ
َك باحَلي

ُ
يبتلُّ قلب

وِلْك،
َ

 من ح
َ
ُد الأيام تتفقَّ

،
ْ
 غادرتها اليَنابيع

ً
ى

َ
ط�ضاَن مثَل ُقر

َ
ع

اِئيْة.. َتغِرُف من اأوقاِتَك النَّ

ِحيَداً،
َ
و

َ
�ضقوًل و

َ
م

تْك،
َ

 يف َخا�رصِ
ُ
ع

َ
لم

َ
يِف الذي ي

ِّ
كال�ض

ْة..
َ
زَلِتَك الآ�رِص

ُ
يف ع

ما خلَّفتُه يف بعيِدْك:

رْت نواحيْك..
َّ
الأُلفَة التي �ضج

وَدْك..
ُ
الُغربَة التي �ضقتَك �رُص

وكاأنَّ �ضدوَك كاَن ملحْة،

 
ْ
ت

َ
ب  �رَصِ

َ
وكاأنَّ األَف �ضحراء

ِمن َدِمْك، 

ك مبتلٌّ باجِلماِر اأبداً، وكاأنَّ

 عليْك..
ْ
بت

ُ
تايَن كلََّها �َضح

َّ
وكاأنَّ الر

وَتًا هكذا؟
ُ
م

َ
اُت �ض

َ
ار

َ
 فاإىْل اأيَن تاأُخُذَك اخَل�ض

ْ
اإىْل اأيَن مت�ضي

ِ بَك الَفْقُد، وَقْد ا�ضتبدَّ

واآملتَك امَلَفاِرْق.

)6(
ْهَلْة،

َ
اَك يف ُكلِّ و

َ
اأَر

َ
و

و ِبَك ِمْن ُكلِّ َكاِئْن.. اأجْنُ
َ
و

)7(
َهْل ُتْدِركنَي الآَن َذِلْك؟

اِلها،
َ

 على ح
ُ
ار

َ
ل َتَزاُل اجِلم

َزاُل التِّيُه يف كلِّ ِوجَهْة.
َ
ل ي

)8(
ْة،

َ
تم

َ
اً يف كلِّ ع

َ
اِهر

َ
 �ض

َ
ور ِك الذي يجعُل النُّ

ُ
ا�ضم

عيِدَنا فنجيئِك 
َ
 من ب

َ
ام

َّ
قِطُف الأي

َ
ِك الَِّذي ي

ُ
ا�ضم

املنْي..
َ
�ض

ِك
َ
ار

َ
�ضج  اأَ

ُ
غِر�ش

َ
ِك الذي ي

ُ
م

ْ
ا�ض

يف كلِّ ِوجَهْة..

 يا اآِمَنْة.
ُّ

ا�ضمِك الأَبدي

)9(
اِء احَلِننْي.

َ
 فوَق ح

ٌ
اِهر

َ
ٌل �ض

َ
َنَنا ِمعو

ْ
ي
َ
ما ب

)10(
ها 

َ
 اأَنحاء

ُ
ع

ِّ
 ُت�ضي

ُ
ور

ُ
ي  كيَف الطُّ

ُ
ر اأفكِّ

َهَكَذا..

ها باحَلِننْي.
َ
ُد اأ�ضماء

ِّ
توؤب

)11(
اِبك

َ
 يف ِغي

ُ
َقيَناه

َ
 الذي �ض

ُ
ر

َ
ج ال�ضَّ

اً..
َ
زِهر

ُ
اَت م

َ
ب

 اأبداً.
ُ
ه  الذي مْل ُتب�رصِ

ُ
ر

َ
ج ال�ضَّ
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)12(
ا،

َ
وِب احَلَكاي

ُ
ر  يف الدُّ

ْ
بت

ُ
�َضدَّ ما �َضح

اِع،   ذاَك ال�رصِّ
َ
مل اأُك غري

رْق..
َ
متِه ِمثل ب

َ
 يف �ض

ُ
اِفر

َ
�ض

ُ
ي

،
ْ
ِتي

َ
انِئ يف ُغرب

َ
 ُكلُّ تلَك املو

ْ
ملاذا انَطَفت

ِحيَداً؟
َ
 و

ْ
خلَّفتني

ملاذا

 
ْ
انطفت

ُكلُّ

تلَك

؟
ْ
اِنِئ يف ُغربتي

َ
امَلو

)13(
 
ٌ
ر

َ
 َغاِم�ٌش، �َضج

ٌّ
 َنِقي

ٌ
ِرَها ُنور

ْ
ما كاَن يِل من َفج

ها 
ُ
ر

ُ
َتغم اللَّيِل  َقهوٌة يف 

َ
و وِب، 

ُ
ر الدُّ ِف 

َ
َطر على 

 ،
ٌ
اِمر

َ
 ع

ٌ
َها، انِتَظار

ُ
اِور

َ
�ض

ُ
 ي

ٌ
ر

َ
م

َ
ا، َزاُدَها �ض

َ
احَلَكاي

ْت �رصيعًا 
َ َ
رب

َ
ع حَكٌة  تاِء و�ضَ ال�ضِّ اإليها يف   

ٌ
َفر

َ
�ض

 َغيبِتَها الَكِثيْف.
ُ
َظلم

َ
ٌة و

َّ
ح�َضٌة اأبدي

َ
و

َ
 و

َّ
ِمْن يدي

)14(

َ
اء ْ�ضَ

ي
َ
 الب

ْ
ى

َ
 الُقر

َ
َداء

ْ
وكاأنَّ اأَ�ض

ِتها،
َ
تاأُخُذيِن ِلَقهو

�ضيئِة
َ
اِت الو

َ
اح

َ
ب

َّ
وَت�ضِقيِني ال�ض

َديَها،
َ
من ي

،
ْ

ى
َ
لو

َّ
 وال�ض

َ
ام

َّ
 الأي

ُ ُ
جَترب

..
ْ
لم

ّ
 ال�ض

ْ
ِني

ُ
ومتنح

َ
اء ْ�ضَ

ي
َ
ِة الب

َّ
 املن�ضي

ْ
ى

َ
وكاأنَّ اآلَف الُقر

.
ْ
لم

َّ
ُتْقِروؤُيْن ال�ض

)15(
اَها

َ
 �َضَظاي

ْ
ى

َ
ُئ الذِّكر

ِّ
�ضُتخب

َديْك..
َ
غريَة يف ي

َّ
ال�ض

ًة 
َ
اُن َثاِني

َ
َك النِّ�ضي

ُّ
م �ضي�ضُّ

اِتِه الأُوىَلْ
َ
اإىل َغاب

.
ْ
 اإىْل الَغِريب

ُ
وياأُخُذَك الَغِريب

)16(..
ْل،

َ
ُدِك يف الأَم اأتفقَّ

،
ْ
اِقي

َ
ِل الب

َ
يف الأم

.
ْ
يف اجَلَناِح الأِخري

)17(
 ُهَناْك،

ْ
ت

َ
�ض

ْ
لكنَّها الآَن َلي

اِكِن،
َ
اً يف امل�ض

َ
ر

َ
ْد �َضج

ُ
مَلْ َتع

.
ْ

وب
ُ
ر اِد الدُّ

َ
م

َ
ل ُنُزًل يف ر

)18(
ِعَك

ْ
ماذا ِبو�ض

َليْك..
َ
 ع

ْ
اَفاَت َطالت

َ
اإنَّ امَل�ض

.
ْ
اح

َ
ي
ِّ
بتْك الر

َّ
غر

)19(.
اِت 

َ
او

َ
م

َّ
وكاأنَّ قطعًة من ال�ض

 ههناْك،
ْ
ت

َ
ذاب

،
ْ

�ش ٍر يتنفَّ
ْ
وكاأنَّ األَف َفج

،
ْ

جِري
َ
 ي

َ
وكاأنَّ النَّهر

.
ْ

 ُتَناِدي
َ
َناِبيع

َ
والي

اأب�رصُت ذلَك كلَّْه.

)20(
اِئديْن،

َ
ِة الع ِك ِمْن �ضكَّ كاأنَّ

ْة.
َ
ِك اإْلُف الِبلِد الَغِريب كاأنَّ
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يف امل�ضفى الذي اأدخَلني احلوذيون فيه فقدُت 

 
ُ
اأ�رصَخ يخرج اأن  اأحاول  كلماتي وكنُت كلما 

من ل�ضاين �ضوُت اآكل النمل كان املكان �ضجنًا 

لكن مبمرات هائلة هذه هي املتاهة  �ضغرياً 

التفكري  اأب���داأ  عندها  وال�ضماء  الأر����ش  بني 

باخلروج من النافذة كاأن حياتي كلها بداأت 

يف مقربة لي�ش عودًة وا�ضت�ضلمًا لكي اأ�ضمن 

ملاذا  لكن  اأحد  ل  اإىل  م�ضدوٌد  العقُل  ال�ضلمة 

الليل التلَل البعيدة حتت جنوٍم  اأرى يف هذا 

بالكاد ُت�ضعُل قنديًل واحداً ملاذا ل اأ�ضمع �ضوى 

 من اأنفا�ضي الثقيلة هل 
ُ
�ضوِت ال�ضمت ير�ضح

 هل اأم�ضي 
ُ
اأنا نائم يف بئٍر ُتغطيني الطحالب

اأر�ضي  تكن  مل  باأر�ٍش  ماأخوذاً  املمرات  يف 

 يف اأروقة الزمان ل�ضُت قلقًا على حياتي 
ٌ
غريب

ر 
ّ
اأقلُق عندما ل اأجد الطريَق امل�ضعى الذي يدب

اليونانيني  الأبطال  هتافات  على  اإطللًة  يل 

النحو  ام��رباط��ور  نابليون  اأن��ا  اأق���ول  كنُت 

واملعارك الكربى لكن جوزفني اأ�ضاعت العقَد 

الذي ورثتُه عن ع�ضتار كيف ل اأبكي واآلهتي 

 يف الأنهار الثلوج 
ّ
تبكي بدموٍع كثريٍة ت�ضب
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 زاهر الغافري *

هذيان 

نابليــــون

من اأعمال الفنان يا�رص ال�ضنكي - ُعمان  

�ضاعر من ُعمان *



ح�ضاين  لت 
ّ
حو البعيد  البلد  ذلك  يف  الثلوج 

 عظامي 
ْ
اإىل جح�ش واملو�ضيقى التي ارتع�ضت

املو�ضيقي  ذلك  حذَف  الأعظم  جربوتها  اأمام 

 وهو يقوُد الأورك�ضرتا حذف اإهداءه يل 
ُ
الأ�ضم

باإ�ضبع واحدة اأيتها الراعية يا راعية الأكبا�ش 

�ضبه 
ُ
 ل ي

ُ
يف مو�ضٍم ل يتحدُث فيه اأحد امل�ضري

جداراً من الفولذ ترفقي بالعظام التي ُكنُتها 

ل  التي  الأب��واب  اأق��رُع  واأن��ا  طويلٌة  الطريُق 

 باجلذام  لكن 
َ
تنفْتح كاأن �ضخ�ضًا مثلي اأُ�ضيب

مع ذلك الكتب الكثريُة تتحدُث عن انت�ضاراتي 

��ْن 
َ
وم املزبلة  ه��ذه  ما  القلوب  على  الأث��رية 

راأيته  راأيُته  لأنني  اأن��ا  اأم  اهلل  الكون   
ُ
يحكم

مّني  هفوًة  ينتظر  اخللف  يف  هناك  قابعًا 

له  وقولوا  اإليه  اذهبوا  �ضغرية  اأغنيًة  ورمبا 

ْن اأدخل يف راأ�ضَك 
َ
متى راأيَت نابليون يغّني م

اأبحث  كنُت  ال�ضم�ش  غروب  قبل  ال�ضاحل  هذا 

وعندما  الأعماق  بلد  عن  لغٍة  عن  اأر���شٍ  عن 

�ضببًا اأبحث عن الأحجار يف 
ُ
 م

ّ
يكون مزاجي

طرق �ضيقٍة �ضبيهٍة بعمري كنُت اأجهل نف�ضي 

ميدوزا  عني   
ُ

ت�رصب حيث  العتبة  �ضياء  يف 

اأنت  اأنت  اأين  لوكريثيا  لوكريثيا  ال�رصاب  من 

يف  امل�ضتهاة  ممر�ضتي  يا  لوكريثيا  يا  اأين 

 
َ
ال�رصير اأين احل�ضان يا لوكريثيا وملاذا كتب

الذي  األف عام عن ح�ضانه  العربي قبل  ذلك 

 يف هذا املاخور 
ٌ
اأنا قابع  بينما 

َ
الريح ي�ضبُق 

اأجد  ال�ضماء ثم ل  الهابط من  هذا املار�ضتان 

طبيبًا واحداً فوق الكرا�ضي الفارغة لقد كنُت 

كلما  وكنُت  طفولتي  يف  احلجر  يفلق  و�ضيمًا 

لو  كما  الطريق  يف  الن�ضور  جتتمع  رك�ضُت 

ومْن  الغابَة  اأبلَغ  حتى  �رصيٍة  مهمٍة  يف  اأنها 

اأخاف منها مل تكن جوزفني  اأنني كنُت  قال 

الربد  اأي��ام  يف  دمي  من  ت�رصب  علقٍة  �ضوى 

 الري�ُش من ج�ضمها 
َ
كانت تنتف�ُش حتى يطري

اأجمَل من املوت لوكريثيا  تلك اللعينة كانت 

اأيتها البقرة الوح�ضية ملاذا اأنا وحدي يف هذا 

لوكريثيا  املوقد  يف  النار  اأين  البارد  الليل 

تعايل  اأي�ضًا  �ضماء  اأن��ت  هل  جتيبني  ل  مل 

اأرق�ضي يل كما كانت ترق�ش ايزادورا دانكن 

يف  كلٍب  مثل  كثرياً  قاومُت  لقد  ال�ضفن  اأمام 

ة اأخربيني يا لوكريثيا 
ّ
املعارك يا للروح احلي

النبيذ  من  حقًا  اأف�ضل  اجلورجي  النبيذ  هل 

الفرن�ضي وملاذا اأ�ضمع هذه الإ�ضاعات الآن هل 

 يف اخلارج فاأنا يف غرفتي ل اأرى 
ُ
لأنها مُتطر

 
ُ
غيومًا بل �ضفادع ت�ضقط من ال�ضماء �ضتهجم

عندها  الظلل  حركات  على  اليدان  هاتان 

�ضاأرى �ضورتي يف قاع البئِر حمبو�ضًة باملاء 

جابهُت  لقد  هكذا  امل��وت  مقام  يل  يليق  ل 

ل  كي  الرخام  باأعمدِة  واأم�ضكُت  العوا�ضف 

مزروعًا  مكانًا  يبدو  املطلق  حيُث  هنا   
َ
تقع

باأ�ضجار الفاكهة لكن كلما اقرتبَت منه ت�ضعر 

واأنا  اأنت  انظري  لوكريثيا  حبيبتي  باخلطر 

يف  القناديَل  لكّن  امل�ضحة  هذه  يف  وحيَدين 

امل�ضهد  هذا  ذّكرين 
ُ
ي الطرقات  ت�ضيء  اخلارج 

اإنه  اأ�ضطوانٍة  حول   
ُ
ي��دور ال�ضمع  من  بكاهٍن 

ويقدم  ا�ضطبل  يف  يدور  ح�ضان  النهاية  يف 

ال�ضّكر وعندما  بيدِه قطعًة من  �ضنٌّ 
ُ
م له رجل 

 
ُ
يَده احل�ضاُن  اأكل  ال�ضا�ضع  احلقل  اإىل  التفَت 

غامرٍة  ب�ضعادٍة  ا�ضتقبلتني  املرافئ  املرافئ 

 
َ
 الغريب

َ
 يف كل مرة اأن اأتكلم الكلم

ّ
وكان علي

ال�ضقيع  من  م�ضتعاٌد   
ٌ
ح�ضور ُكلها  حياتي 

اآخر الأر�ش  اأرى �ضانت هيلينا كما لو كانت 

املخلوُق  اأن��ا  ه��ذه  ماكور�ضيكا  مهًل  لكن 
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الأ�ضد  اأنف  وق�ضفُت  الإيطالية  الأروم��ِة  من 

احلجري الراب�ش قرب الهرامات اآه اأبو الهول 

�ضقيقان  فنحن  اأخرى  مرة  اأمامي   
ْ
تغ�ضب ل 

اأوديب  اأمل يكن   عن بع�ضنا ُترى 
ُ
اأبعَدنا القدر

النتقام  يريد  وكان  اأمه   
َ
�ضاجع حني  قًا 

ُ
حم

منَك لأنه عرَف الأجوبة الثلث حول الإن�ضان 

املراآة  اأمام  لوكريثيا  يا  كثرياً  تنامني  ملاذا 

 من ذكرى 
ٌ
الكبرية األ تعرفني اأن كل حلٍم حجر

يف   
ُ
تتعب  

ُ
والأي��ام اخلطوة  ي�ضبه  طريٍق  وكل 

 يبطئ ال�ضاعات 
ُ
رفع الدخان اإىل الأعلى الفجر

يف معا�ضم العظام كاأن الوقَت ثقيٌل م�ضنوٌع 

التي  الأ�ضطورُة  هي  هذه  نعم  الر�ضا�ش  من 

حيوانات  بها   
ُ
وتبتهج ال�ضمندُل  يرعاها 

حني  �ضامتًة  ذراعًا  ترفعني  لوكريثيا  الليل 

ي�ضيبِك الياأ�ش لأنِك قامٌة طويلٌة من ال�ضيف 

لو  وحتى  �ضمتِك  من  يقفَز  اأن  اأحٌد  ي�ضعى  ل 

 
ُ
اأرادِت اخلمرُة اأن تلعب يف راأ�ضي فاأنا ل اأقدر

الرواق لأنني مربوٌط ب�ضل�ضَل  اأرك�ش يف  اأن 

 
ٌّ
�رص

ُ
خفيٍة على الأرجح حتى مماتي لكنني م

على هذه الطرق التي تهرب قبل اأن اأ�ضل اإليها 

اإنها ت�ضعرين بالوداع الكبري كما لو كنُت رجًل 

عندما  كنُت  �ضغرياً  الآلهة  بطعنات  م�ضمومًا 

اللعب  اأن�ضاين  يغزو حياتي حتى  اجلنوُن  بداأ 

كالأطفال الآخرين اجلنون ياأتي بل حمّفة ول 

ا�ضتدعاء اإنه نوٌع من تلك ال�ضجريات امُلعر�ّضة 

وهي تت�ضلُق اأكتافَك فتبقى اأنت الهيكل الثابُت 

ط ظهرَك 
ّ
�ضو

ُ
اأمام ال�ضفن واملراكب بينما هو ي

بطريقٍة  العامل  من   
َ
ت�ضجر حتى  ال��دوام  على 

ال�ضبانية  اأيتها  لوكريثيا  يا  ا�ضاأليني  هينة 
ُ
م

اخلجولة كيف دخلُت اإىل مو�ضكو ومل اأجد اأحداً 

ول حتى خبزًة يل وجلنودي يا لها من هجرٍة 

ت�ضتع�ضي  ندوبًا  اأظفيا على حملتي  وح�ضاٍر 

 
ْ
هربت كلما  اأكرث  عانيُت  كلما  الن�ضيان  على 

نظر  يف  فّزاعًة  واأ�ضبحُت  اخليال  طرق  مني 

ملكتُه  ما  واأن��ا  �ضيئًا  ا�ضرتُد  كيف  الآخرين 

العازف نحو  الذي ملكني يتقدم  حقًا بل هو 

وعندما  املق�ضلة  من  تنجو  وهي  جوزفني 

 والنوافُذ من 
ُ

 زوجتي ت�ضطفق الأبواب
ُ
ت�ضبح

 اإىل هذا اجل�ضد 
ْ
رائحة ال�ضبق اأيها الر�ضام اأنظر

ة املخبوءة حتت 
ّ
ال�رص بالري�ضِة   

ْ
ار�ضم العاري 

للعي�ش  اأجمَل  مكانًا  النهُد  وليكن  ال�ضياء 

اأن  دون  ال�ضرب  علمة  املكتنزان  والفخذان 

تن�ضى تلك ال�ضتدارة الرخوة من اخللف حيث 

الناعم  الري�ش  من  ب�ضوٍط   
َ

ُت�رصب
ُ ُ
اأن   

ُ
حُت��ب

الر�ضام دْع عينيَك مفتوحتني فال�ضورُة  اأيها 

�ضيكون  اليُد  ترتبُك   وعندما 
َ
ال�ضوء قد تخدع 

املوُت حا�رصاً ي�ضغي اإىل اأنفا�ضَك يحدُث يل 

 رائحَة 
ٌ
 �ضاعر

ُ
 رائحة احلروِب كما ي�ضم

َ
اأن اأ�ضم

اأمامي   
ْ
اأن انفتحت الليلِك وقد مل�ضُت هذا بعد 

 فوق 
َ
ال�ضهوُل اللمرئيُة وكاد ح�ضاين اأن يطري

 
َ
احلقوِل غائبًا عن الوعي اأنا ال�ضوُت الذي �ضار

يف   
ُ
الغيوم مَنحْتني  الن�رص  منقاِر  يف  ل�ضانًا 

يوم ما �رصيراً ومن�ضفًة اما اخلليلة فقد تركُت 

�ضيحميني  ْن 
َ
م الباب   عتبة  على   

َ
الغبار لها 

من الليل عندما اأ�ضع راأ�ضي فوق الو�ضادِة يا 

 
ُ
اللحم ذلك  لوكريثيا  يا  امل�ضتعمرات  لطيفة 

 الذي ل ي�ضبُه احلياة ول املوَت ذلك 
ُّ

الب�رصي

اأو بحٍر وهو يت�ضّكُل  القربان امل�ضافر يف نهٍر 

هل  الأع��داء  من  قبيلٍة  اأم��ام  طويلٍة  ب��اأع��واٍد 

فكرَت يومًا باأجدادَك يف ال�ضماء والأر�ش هل 

النهر  النجوم ثم كيف �ضتعرب  و�ضلتَك رائحة 

اأن  للعامل  �ضتقول  الغريق وكيف  اأيها  والبحر 
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اإىل   
ُ
اأنظر مرتنحًا  املياه  من   

ُ
يرتفع الدخان 

ة 
ّ
الأبدي �ضاعُة  ترُن  يدي  ويف  اأع��وي  ال�رصير 

التي  والقرى  امل��دن  يف  الأل��غ��از  اأح��لُّ  كيف 

غرفة  من  تطاردين  ال�ضيكلوب  وعني  عربتها 

اإىل اأخرى وملاذا اأتذكر الآن ح�ضار يافا من 

 
ُ
خريج الطاعون  اإنه  الطاعون  ال�رصداب  هذا 

 
ُ
يتنزه فجراً  الثالثة  �ضوُت  الع�ضكرية  الأردية 

حتت الأمطار وحول احلامية لوكريثيا بلغي 

ياأتي  اأن  هناك  ول  هنا  لي�ش  ال��ذي   
َ
الطبيب

كان  والعقل  احلطب  نرياُن  غادرتها  عظامي 

لوؤلوؤَة املدينة  الرمل لأجَد  اأنفَخ يف  اأن  يكفي 

هذا  مني  وخ��ْذ  قليًل   
ْ

اق��رتب املا�ضي  اأيها 

يا  اآه  امل�ضاء  هذا  يف  به  اأختنق  لئل  الو�ضاح 

 الأرنِب ي�ضم هزائمي اآه يا كليرب 
ُ
وحدتي َذَهب

يطعنَك  كي  احللبي  �ضليمان  �ضوى  جتْد  اأمل 

الراين  اإىل   
ْ
واذهب القنديَل  خْذ  ال�ضميم،  يف 

الأ�ضفل لُتدفَن خارج املوت والولدة لوكريثيا 

اأنت واأنا كاآدم وحواء يف هذا املعتقل لهذا ل 

اأرى زهرَتِك ال�ضقراء عند مغيب ال�ضم�ش لكنني 

اجلميلني  فخذيك  بني  ح��لوًة   
َ
اأ�ضم اأْن   

ٌ
ق��ادر

الأنهار  بني  حياتي  توقظ  الكنائ�ش  اأجرا�ش 

 
ُ
 �ضعلٍة يف الليل كي اأنام كما ينام

ُ
كما ح�ضور

امللوك اأحقًا ما اأراه الآن هل هذا هو حقُل الذرة 

الذي لعبُت فيه قبل اأن اأولد هل تقولني اأنني 

�ضاأ�ضلك طريق  نوح  اء اخلطيئة فوق جبل 
ّ
ن�ض

هذا  يف  مرئي  غري  كائن  كاأنني  الب�ضاتني 

الليل الأبي�ش املغ�ضول بامللح وليكن الطريُق 

 عابراً غ�ضق 
ّ
 التم

ُ
غمامًة للقتلى وليذهب طائر

ُل يَد 
ّ
حياتي لينتحر يف املاء وملاذا كنُت اأقب

جوزفني لو مل اأعرف اأنها م�ضتودع الغيوم يف 

الفرا�ش كقوة ال�ضاعقة كان يقفز ج�ضدي يف 

اأوروبا  عمياُن  وينحني  ناأيًا  املطارح  اأكرث 

اخللفيِة  الأزّقِة  بحثًا يف  الليل  حتت �رصا�ضف 

 لأنني 
ْ
 مل اأمت

َّ
عن النقود وعندما جترعُت ال�ضم

الغمامة  اأيتها  اأغنيًة عن طفولتي  اأغّني  كنت 

ل  امُلف�ضّ لوين  الأحمر  احلمراء  قما�ضتي  كوين 

تعوُد  و�رصختي  ال��زه��رة  مثل   
ٌ
طيب لأنني 

يوم  يف  ال�ضخب  مب�ضري  لتذكرين  ليًل  اإيّل 

ماطر كثريون هم املوتى يف البحر والأر�ش 

ة على اأنغام املو�ضيقى ما 
ّ
حتملهم �ضفُن الأبدي

راأي الأطباء يف حانات الطبيعة اأمام الأنهار 

زبونًا  كنُت  الع�ضكرية  مبلب�ضي  نف�ضي  اأن��ا 

 يف 
َ
الو�ضام هبُت 

ُ
ذات يوم لي�ش لأنني نائم و

احلديقة املهجورة ولي�ش لأنني �ضائم عندما 

من  وف��ارٌغ  اأج��وٌف  لأنني  بل  ال�ضم�ش  ُت�رصق 

الهندي  بالقّنب  �ضياأتيني  من  والآن  املوت 

لرنق�ش اأنا والكوبرى فال�ش الوداع لكن قبل 

واتركي  الرطب  فمِك  اإىل  نَف�ضي  خ��ذي  ذل��ك 

�ضعرِك  اإىل   
ُ
الهواء  

َّ
مير حتى  مفتوحًة  النافذَة 

كنوم  و�رصيحًا  هادئًا  نومِك  ليكوَن  وابطيِك 

الآلهات لقد رّتب املوُت طريقًا للأعايل حيث 

تنام الغزالُة على ن�ضل ال�ضيف فيجوز لنا 

اأن نقوَد العربات اإىل احلرب حتى يتلألأَ

 �ضاقٍط من �ضجرة
ٍّ
 كقر�ش ذهبي

ُ
 الن�رص

*   *   *

 اإ�سارات:

- مقطع من ن�ش طويل ُكتب بل نقاط ول فوا�ضل عن ق�ضد.

ال�ضيمفونية  اأهدى  الذي  بيتهوفن  اإىل  اإ�ضارة  الأ�ضم  املو�ضيقي   -

الثالثة اإىل نابليون ثم �ضحب الإهداء

- جوزفني: زوجة نابليون.

- لوكريثيا: ممر�ضة ا�ضبانية متخيلة وهي لي�ضت لوكريثيا دي ليون.

- ايزادورا دانكن: الراق�ضة الأمريكية ال�ضهرية 18771-1927

- �ضانت هيلينا اجلزيرة التي ُنفي اإليها نابليون.

- الثلوج الثلوج اإ�ضارة اإىل غزو مو�ضكو.
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- 1 - 
يغنون للحب، يغنون للحرب

واأن كل �ضيء يقع على اأقدامهم

مرحى لهذا الن�ضان

جمرفة عمياء من العر�ش

دائما قرب الآخر ي�ضتعل قبالة وطنه

مرحى لهوؤلء

عندما يكون الأموات ملتوين، 

ي�ضمعون اأطفالهم

اكتب الق�ضة ب�رصعة

الق�ضة!

اأنا اأكره الق�ض�ش اأ�ضل

اأكره ما يريد اأن يعرفه الآخرون عني

 - 2 -
مرحى لهذا الن�ضان

تخيل م�ضريه بني �ضفارات قطارات

وهو يدافع عن اأطفاله

املركونني بني الدبابات املعطوبة

ي�رصق جزءا من اخلبز

- 3 -
اإذا كان ال�ضابط يطلق النار عليه ميتا

على الرغم من اأنه قدم له ذلك

تبا لهذا الرجل

يجب اأن يعاين نف�ضه

لي�ش لديه وقت كاٍف للموت

هذا هو الرجل

متنى عائلة ل تزال هناك

ملاذا الرجل وا�ضح ك�ضوء النهار

كاأنه مقيا�ش لكل الأ�ضياء

الأر�ش يف اكتئاب

يعرف اأنه ل ي�ضتطيع اإل اأن يخ�رص

بدنه رهانا لدوافعه

مرحى لهذا الرجل

اأبحر عرب بحر الوجود

رحلة دون عودة

- 4 - 
بقرب �ضجرة مبتورة 

من جذور الليل، 

 تظهر رغبتي على هيئة

 ثعبان �ضخم م�ضتوح�ش

 عيوين فري�ضة لأحلم جمانية 

واأناملي املتخ�ضبة تر�ضم اأ�ضماًكا 

وفاكهة للمنكوبني حتت �ضوء 

�ضمعدانات حجرية، 

دمي الأحمر القاين ذئب مباح، لل�ضهر

 القاتل والأرق 

يف ا�ضتح�ضار ج�ضد املاء املمّدد كحبات

 قمح معّتق على النتظار قرب املدفاأة

�ضكنني اآن الهطول الذي
ُ
 هبوط ي

 الياب�ضة واملاء 
ّ
 عا�ضته الب�رصية على مر

ومن عني النتظار يراوغني �ضقر

 جامح يف اقتلع عيني الثالثة
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 دلدار فلمز *

 جمرفة عمياء

�ضاعر من �ضورية  *



 ل يعلمه غريي
ٌ
بيني وم�ضاء ال�ضبت غرام

 غام�ش 
ٌ
غرام

ينتابني يف كل �ضبت 

ثم يهجرين 

دندن 
ُ
ي امل��وايل  ال�ضبت  م�ضاء  ثانية  ويعود 

با والّنهاوند.
ّ

ال�ض

ة
ّ
 ليلة راأ�ش ال�ضنة امليلدي

ّ
اأحب

جتاعيد وجهها �رصٌد ياأبى الو�ضف

من ليايل العهد القدمي.

 اآٍه كم اأنا قدمية!

قبل اكت�ضاف الكتابة

نرث البذور ولقاء الأر�ش احلبلى

قبيل تعلم ال�ضيد يف الغابات امُلوح�ضة

قدمني  بها  رج��م��ُت  التي  احل��ج��ارة  و�ضقل 

باحات القادمة
ّ

ُت�ضدقان وعد ال�ضهوة لل�ض

 بف�ضتان اأبي�ش اأنيق
ٌ
�ضباح

حاكي باأر�ضتقراطية ف�ضة 
ُ
 وقلدة من ذهب ي

مر�ضعة بالأملا�ش.

ة 
ّ
يف ليلة راأ�ش ال�ضنة امليلدي

 الطبيعة يف كامل اأنوثتها وفحولتها
ُ
اأ�ضمع

ا ن�ضتطيع.
ّ
اأرى خ�ضوبة اأكرث مم

ّ
 يف عيد احلب

ُ
يعرتيني احلياء

 يغني فيه القمر للع�ضاق مديحا
ٌ
يوم

 من علماء اأف�ضدوا جمال القمر
ُ
ويثاأر

واأوجعوا املجاز 

ودا�ضوا برحلتهم الف�ضائية �رصف اخليال.

ل اأدري حقيقة:

هل اأنا جميُل بثينة

اأم بثينة جميل؟

 ليلى
ُ

قي�ش

اأم ليلى قي�ش؟

ل ن�ضيب يل من ا�ضمي

فاأنا امل�ضاُف

ولي�ش يل م�ضاٌف اإليه

ولتغ�ضب مني الّن�ضاء الدميقراطيات و�ضيمون 

دي بوفوار اأي�ضا

لي�ش يل م�ضاٌف

م�ضافة  اأك��ون  اأن  ال�ضبت  م�ضاء  وددُت  وكم 

اإليه.

لو اأنباأين جورج جرداق

 اأن حممد عبد الوهاب �ضيلحن »هذه ليلتي » 

يف مقام البياتي

نزوى العدد 102 ابريل 2020

165

 اآمال مو�سى *

م�صاء �ل�صبت 

م�صائي

�ضاعرة من تون�ش *



لنازعُت الكوكب على ال�رصق

 وكنُت اأنا مطربة امللك

اأنا اأفيون العرب.

يا اهلل 

اإين ملكُة الفقراء

ل اأدخن

ل اأ�رصب اخلمر

 ال�ّضعر بوعي �ضقي م�ضتبد 
ُ
اأكتب

عجزُت عن اإثبات ن�ضبه

واأتكبُد �ضقاء جنوين وحّدي

اأر�ٌش ل �ضيء اأزرق الّلون فيها 

ماء.
ّ
ل مطرا يحمل للفقراء بريد ال�ض

ل �ضجائر تاأكُل قلقي وته�ضمه جيدا

ول كاأ�ضا تزين يل العدم حقول من الفرح.

يا اهلل

اأنهكني ال�ّضعر

فقدُت �ضهيتي

التقطُت  كّلما  جنوين  ��وؤدب 
ُ
ي  

ٌ
ن�ضفي �ضداٌع 

ة 
ّ
�ضورة �ضعري

اعتزلُت املراأة املبتهجة التي كنُت

م�ضاء  عليه  اأُطُل  احلياكة  الفرن�ضي  الف�ضتان 

ال�ضبت 

خ�رصي  فوق  بالتفتح  ال��وردي  لونه  واأُمني 

الذي �ضار نحيفا.

مل تعد اأغاين الزمن اجلميل ُتطربني

وليمة  اإىل  اأح��دا  اأدُع  مل  الأخ��ري  الع�ضاء  منذ 

اأعدها بيدي الثنتني.

:
ُ
اأمتتم

يداي مل تعودا عا�ضقتني.

يا اهلل

 عن اإدمان يديه
ُ

�ضاأتوب

كما تاب عن رائحتي. 

يف م�ضاء ال�ضبت:

اأت لل�ضمر �ضحبة نف�ضي
ّ
تهي

 كلمه املعجون بالورد ومائه
ُ
اأتذكر

القرون  من  فار�ضا  ت��ذوُد  كخيل  يتدفُق   
ٌ
بوح

الو�ضطى

ُ
اأتذكر

ُ
اأبت�ضم

اأحزُن

 وجهي
ُ
�ضاء

ُ
ي

 نظراتي فوق �ضخوره 
ُ
تنك�رص

املاء  يف  الأع�ضاب   
ُ
تنقع كما  الأ�ضُف  يغمرين 

الدافئ 

اأجُد �ضعوبة يف تركيب الأحداث

يف ترتيب كلمه

يف بناء ن�ش ل تخوُن فيه العبارات املعنى

ل ُتف�ضد لذته حبُة لوز �ضديدة املرارة

تقوُل �ضجرة اللوز:

ُكلوا هنيئا لكم 

 يف الكلم املعجون 
ّ
فانحني لطعم الورد املر

ب�ضغف ُقطاع جنون الّن�ضاء مثلي.

ا�ضعدي اإىل كوكب القمر القبيح 

يا اأيّتها الذكريات

البابوجن الدافئ على ي�ضاري

وهذه ال�ضمعة مثل ع�ضبة مرتوية

 امل�ضاء
ّ
خ�رصاء بحب

 خدي الأي�رص 
ُ
ُت�ضيء

وتهداأ من روع ليلة غجرية.

ن�ضف  كامل  على  منثورة  بي�ضاء  اأوراٌق 
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ال�رصير الفارغ

دون  النائمة  الو�ضادة  ف��وق  ر�ضا�ش   
ُ
قلم

اأفكاره على مييني 

قلُت: ماذا اأُ�ضميك؟

عا�ضقا عجول

دفعة واحدة 

اإن�ضانا ين�ضى

قال: ا�ضمي منذ اأحببُتك »زوبعة«.

هل زوبعة يف فنجان اأنت؟

قال:

اإين منذ ن�ضف قرن اأطارُد املعنى

اأنا مدلوٌل بل غرفة نوم خا�ضة

ل مرايا 

ول اأرائك جتل�ش عليها لغتي

مثلما  ن�ضو�ضي  فوقها  ت�ضتلقي  طاولة  ل 

ورف��اُق��ك  البحر  �ضاطئ  يف  تفعلني  راأي��ت��ك 

يك�ضونك بكل الرمل.

ل جرة زيتون معطرة بالليمون 

�ضاب 
ُ
ي ل  كي  ال��ن  فيها  اأخبئ  ثلجة  ول 

بالربود.

اأنت الدنيا

م�رصح  معا  وندخل  ذراع��ك  اأم�ضك  دعيني   

املدينة حبيبني

ح�ضبي اأنك خمرتي

لي�ش يل يف قلب امراأة غريك �ضكنا.

قال:

اأريدك �ضعرا ممتلئا حد الغرق باملاء

و�ضتاء كرميا ي�ضعد قلوب الفلحني 

فتدق طبول الأعرا�ش يف ال�ضيف.

قلُت: م�ضاء ال�ضبت م�ضائي

 البابوجن على الأر�ش
ُ
�ضاأ�ضكب

واأنفخ يف ال�ضمعة ذات اللون الف�ضتقي كغطاء 

اأولياء اهلل ال�ضاحلني 

�ضاأمزُق هذه الأوراق العذراء

تنزع عذرية قلبي 

احل��ادي  ال��ق��رن  يف  ال�ضبي  مت��ار���ش  اأوراٌق 

والع�رصين.

لن اأقول �ضيئا.

اعة ت�ضري اإىل ما بعد منت�ضف الليل
ّ
ال�ض

اأخبار الربد القار�ش اأ�ضاهدها من نافذتي

لي�ش التلفاز اأ�ضدق �ضورا من نافذتي.

اختباأُت حتت الأغطية 

كاأين اأ�ضبُت بزكام مفاجئ

اأخاُف الزكام

يف ق�ضعريرة الزكام الأوىل ما ي�ضبه ما كان 

بيننا من قبلت

ت�ضبه قبلتنا حبة الأنانا�ش.

اأ�ضهى  فكانت  معا  اأكلناها  التي  البيتزا  طعم 

من اأطباق الأمهات.

هل حدث اأن ت�ضللت دمعة اإىل �ضفتيك؟

يف البكاء ملح كثري لو تدري.

�ضباح الأحد

فتحُت احلنفية لأغ�ضل وجهي من �ضور م�ضاء 

ال�ضبت

فتحُت احلنفية جيدا

اأطلقُت �رصاح ما فيها من ماء 

مل يعد ي�ضلني من �ضجيج العامل �ضيء.

الآن

اأنا و�ضوت املاء واأطلل زوبعة فقط.

* )مقطع من خمطوط ديوان جديد(
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جدران مطلية مبخيلة غراب.

جيب  يف  خلخالها  تخبئ  ع��رج��اء  ب��ي��وت 

عا�ضفة مت�ضولة.

نهود م�ضنوقة على باب عا�ضمة النحيب.

�ضهيل نافق من عيون بنات اجلن.

اأ�ضجار حمراء م�ضكونة بروح دجاجة �رصيرة،

 تفق�ش ف�ضاتني تزقزق ل�ضهرة تتثائب.

ظللن يت�ضاجران خلف وردة:

 اأيهما ل�ش، واأيهما تاج خلليفة املوتى.

 بحر يفك اأزرار قمي�ضه لعارية مرجومة

 حت�ضد �ضعر �ضدره لذاكرة �ضلعاء.

ق�رص بي�ش ملك باهت 

�ضاجع زجنية م�ضلوقة.

 ويد جمروحة تغ�ضل بقع ن�ضيانها 

بحمامة ثلجية،

ثم تغزل قفاًزا نقيا من �ضوف 

الوحي ملناقري الفراغ: 

�ضيحمل كل منقار خ�ضلة ملفوفة 
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جورج �سرغام *

مقهى 

�جلحيم 

من اأعمال الفنان اأحمد احلجري - ُعمان  

�ضاعر و�ضحفي من م�رص *



من �ضعر حزين،

 خامًتا لزفاف الأ�ضابع البعيدة..!

وراأيُت �ضفاًة ت�ضقي الفنجان رمًل.. 

ثم تقراأ طالعه:

 �ضرتفع ن�ضاء القبيلة نهودهن اخلاثرة 

على قبعة احليات

 كرايات ماكرة لإحباط الكفوف.

ا يخ�ضي بندقية تائهة،
ً
  وراأيُت �ضاعر

ا لنبي 
ً
ا عاقر

ً
 ومي�ضحها ع�ض

ير�ضم احلدود ب�رصخات نيئة!

وراأيُت ع�ضافري تتقياأ اأحذية مو�ضيقية

 لروؤو�ش غرقى البحر املزواج.

ا،
ً
وم�ضامري تنزف.. دقوا يف �ضاقها رجًل حافي

ا
ً
 خلع حذاء اخلطيئة، ووقف دهر

 مي�ضك �ضورة حبيبته خلف كوابي�ش مك�ضورة.

ا يثقب حناجر الريح 
ً
ا �ضحري

ً
وناي

يف التفا�ضري،

 ويخبئ نحل الأنوثة.

وراأيُت ال�ضيف رجًل اأ�ضفر 

ي�ضاجع ال�ضم�ش من ثقب اأفكارها.

وراأيُت ح�ضان لعاب يولد من �ضفة العتمة،

 وزوجها مرتجم ل�ضان املطر الف�ضيح ل�ضغار 

النهود احلافية.

 كان يحبل على رائحة القهوة مبعركة خاوية،

 وزجاجة �ضعر حام�ش،

 وتواأمني:

 اأحدهما ملك حار�ش لأكتاف املدينة،

 والآخر متثال مذبوح ملر�ضعة الفزع.

وراأيُت عائلة عيون مق�ضبة ب�ضعر 

من�ضدل من �ضلل ملئكة،

 كانت مثبتة على اأ�ضنة اأنياب 

تتنهد. قلُت اأمّلعها

 مبا تبقى يف جويف من البئر وعرق القبيلة. 

 احلجارة، وبع�ش اأحذية غارقة 
ْ
لكن �رصخت

يف قاعي

 فانتف�ضُت، وتركتها ب�ضمائر 

م�ضو�ضة، كي اأفي�ش

 ل�ضقوق اأرامل قلبي. لكني 

األتفُت فجاأة فوجدتها

 �ضموعا معتمة..اأ�ضعلتها بزفريي 

لقراأ �ضورتي وا�ضحة

 يف ذهن مقهى امللل:

ا للماء منذ اأن ُخلقُت 
ً
كنُت طائر

من لعابك،

ومُت حني تعريُت لثلج اأخر الأغنيات!!
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ظهرت الطبعة الأوىل من كتاب غريترود بيل  )ق�ضائد 

وخمتارات  )درا�ضات  �ضم  والذي  حافظ(  ديوان  من 

من غزلياته اإ�ضافة اإىل �رصوحات وملحظات( عام 

بتاريخ  املخت�ش  امل�ضت�رصق  به  اأ�ضاد  وقد   1897
الأدب الفار�ضي اإدوارد براون وا�ضفًا اإياه باأنه )اأف�ضل 

عمل اإجنليزي عن هذا ال�ضاعر الفار�ضي فرتجمة )بيل( 

�ضعر حقيقي من طراز رفيٍع للغاية، وبا�ضتثناء اإعادة 

فهي  ام، 
َّ
اخلي عمر  لرباعيات  )فيتزجريالد(  �ضياغة 

الأكرث  الأداء، والرتجمة  الأف�ضُل بل جدال من حيث 

�ضاعرية من بني جميع ال�ضعراء الفر�ش الذيَن ُترجموا 

الفار�ضي  )الأدب  الإطلق(  الإجنليزية على  اللغة  اإىل 

حتت حكم التتار( �ش. 303.

موؤخراً  الغرب  يف  الكتاب  بهذا  الهتمام  جرى  وقد 

لهذا  الثقايف  ل��لإرث  اجلديدة  املراجعة  �ضياق  يف 

احل�ضاري  ال���رتاث  يف  واأث���ره  الفار�ضي  ال�ضاعر 

خلل  ع��دة  بطبعات  طباعته  فاأعيدت  الإن�ضاين 

ال�ضنوات الأخرية ملا له من اأهمية نقدية جعلت منه 

اأ�ضا�ضيًا يف اأية قراءة حديثة لتجربة حافظ  م�ضدراً 

طبعة  الطبعات  تلك  بني  ومن  وحياته  �ضعره  يف 

دوفر  من�ضورات  وطبعة   )2018 فرانكلني  موؤ�ض�ضة 

نيويورك بعنوان 2012 اإذ تكمن اأهمية هذا الكتاب 

يف كونه يلقي �ضوءاً خمتلفًا على �ضعر حافظ، كما 

اأن املختارات نف�ضها تعتمد على روايات خمتلفة عن 

ن�ضخ ديوان حافظ املعروفة واملتداولة يف الفار�ضية 

اأ�ضًل، ناهيك عن ترجماتها العربية، فهذه الباحثة 

التي اعتادت التنقيب يف عامل الآثار واملخطوطات، 

واأطلل  ال�رصق  اأقاليم  يف  الرتحال  اعتادت  مثلما 

مدنه امليتة، وعوامل مدنه احلية، اأتيح لها اأن تقلَّب 

اأو  املجهولة  املدونات  يف  �ضواء  الن�ضو�ش  خفايا 

يكون  واأن  املطبوعات،  اأو  املطمورة  املخطوطات 

ال��ن��ادرة  املخطوطات  م��ن  نفي�ش  كنٌز  بحوزتها 

لق�ضائد حافظ اإ�ضافة اإىل بع�ش الأعمال املطبوعة 

يف خمتلف اللغات بينها ن�ضخ عدَّة ملخطوطات نادرة 

من ديوان حافظ مبا فيها الطبعات ال�ضعبية، اإ�ضافة 

اإىل الطبعة الرتكية )ب�رصح �ضودي( وطبعة بركهاو�ش 

الذي  الفار�ضي  والن�ش  عام1854  ليبزيك  يف 

ن�رصه )روزنت�ضفايج �ضفاناو( مع ترجمته الأملانية، 

كما ت�ضري اإىل ن�ضخة تلميذ حافظ )�ضيد قا�ضم اأنوار( 

رواية  اأن  املعروف  بل  معروفة،  غري  ن�ضخة  وهي 

ديوان  ن�ضخ  عنها  ن�ضخت  التي  هي  كلندام(  )حممد 

حافظ، اإ�ضافة اإىل الرتجمات الأملانية وقد راجعُت 

اأ�ضهر الرتجمات العربية ل�ضعر حافظ اأو غزلياته اأو 

العربية  للرتجمة  منوذجان  وبينها  منها  خمتارات 

الأ�ضهر عربيًا  الرتجمة  الأوىل: هي  لغزليات حافظ 

برتجمة  الأربعينات  يف  م�رص  يف  �ضدرت  والتي 

لعبد  طهران  ن�ضخة  فيها  واعتمد  ال�ضواربي(  )اأمني 

الرحيم خلخايل املعروفة بن�ضخِة خلخايل. والثانية 

ال�ضورية  الهيئة  عن  موؤخراً  �ضدرت  لديوانه  ترجمة 

للكتاب برتجمة علي عبا�ش زليخة. الذي اعتمد فيها 

يعرف  ما  اأو  غني،  وقا�ضم  قزويني  حممد  حتقيق 
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 غريترود بيل

ترجمة ممد مظلوم *

غزليات حافظ �صري�زي 

وتف�صري�تها �لتاريخية و�ل�صوفية

�ضاعر ومرتجم من العراق *



بن�ضخة م�ضهد اأو ن�ضخة قزويني. ووجدت اختلفات 

والأبيات،  الق�ضائد،  يف  وزيادات  ووا�ضحة  كثرية 

يف الأ�ضعار التي ترجمتها )بيل( مبا يجعل كتابها 

ينطوي على زيادات رمبا ل توجد حتى يف الطبعات 

الفار�ضية العديدة لديوان حافظ.

لقد كانت )بيل( �ضباقة فعًل يف اإماطة اللثام وك�ضف 

املحجوب واملحذوف من �ضعر حافظ وعن التف�ضريات 

ال�ضائدة، حتى الآن، عن طبيعة �ضعره وجتربته، وبعد 

قرن من الزمان ا�ضرت�ضد رموز احلداثة يف اإيران بذلك 

مقدمته  يف  �ضاملو(  )اأحمد  فكتب  املبكر،  الجتهاد 

ما  وكذلك  الفكرة،  هذه  يحاكي  ما  حافظ،  لديوان 

)عبا�ش كيار�ضتمي( م�ضرت�ضداً  الإيراين  املخرج  فعله 

بذلك الك�ضف املبكر والذكي ليكتب خمتاراته من �ضعر 

حافظ مرجحًا ال�ضمة احل�ضية اليومية يف �ضعر حافظ 

انطلقًا من هذه الفكرة.

دة من ديوان حافظ حتى 
َّ

ل توجد ن�ضخة موثوقة موح

ومثنوي  غزليات  من  الق�ضائد  عدد  يختلف  اإذ  الآن، 

ما  للديوان  املختلفة  الطبعات  يف  و�ضواها،  ودوبيت 

اأعماله   حتقيق 
ّ
يتم 994 ق�ضيدة، ومل  اإىل   573 بني 

وجرت  الع�رصين،  القرن  اأربعينيات  منذ  اإل  وجمعها 

جهود بحثية متوا�ضلة متثلت يف ع�رصات املحاولت 

اإيرانيني،  جامعيني  واأ���ض��ات��ذة  واأدب���اء  �ضعراء  من 

لتحقيق ديوان حافظ وما �ضمي )حذف الأخطاء( التي 

م�ضداقية  بقيت  هذا  ومع  لحقًا.  النا�ضخون  اأدخلها 

تعبري  حد  وعلى  للت�ضكيك،  عر�ضًة  الأعمال  هذه  كّل 

املخت�ش  ب�ضريي(  )اإيريج  الإيراين  الأمريكي  الباحث 

بحافظ وبذلك )يبقى الأمل �ضئيًل يف احل�ضول على 

ن�ضخة موثوقة من الديوان من »اإيران«(

لي�ش  حافظ،  عن  بيل  كتاب  ف��اإن  اخلل�ضة  ويف 

ع�رصات  اإىل  ت�ضاف  حافظ  لغزليات  ترجمة  جمرد 

اآخ��ر  حتقيق  لكنها  اللغات  ملختلف  ال��رتج��م��ات 

برواية خمتلفة، و�ضياغة بارعة ت�ضفي نكهة اأخرى 

يف  �ضواء  لقراءتها  خمتلفًا  اأفقًا  وتفتح  للغزليات 

امل�ضاحبني،  وال�رصوحات  الدرا�ضة  اأو  الن�ضو�ش 

وبهذا تت�ضح اأهمية هذا الكتاب.

وامللحظات  غزلياته  من  ملختارات  ترجمة  هنا 

القيمة عنها.

1
 كا�ضًا وناوْلَها*

ْ
ها ال�ضاقي اأِدر

ُّ
األ يا اأي

وها.
ُ

َدح
َ
 لطا�ضٍة م

ْ
ط�ضت

َ
ل�ضفاٍه ع

ًل
ْ
ه

َ
دا يل �ض

َ
فاإنَّ الِع�ْضَق ب

�ضِكَلة  َقَدمي على ُطرِقِه امْلُ
ْ
ولكْن زلَّت

لقْد �ضليُت للريِح لُتذري على َقْلبي

رها**
ْ
ِك النَّائِم يف ليِل �َضع

ْ
�ض  امْلِ

َ
عبري

ى
َ
ر

ْ
 اأج

ْ
فيا ِلَذاَك ال�ضميِم كم

ُدموعًا ِمْن َدِم َقْلبي، 

َقْلبي الوالِه الباكي.

ا�ضِغ لن�ضيحِة �ضادِن احلانِة***:

رِة 
ْ
باخَلم رِة، 

ْ
باخَلم �ضلِتَك  ادَة 

َّ
�ضج وا�ضبْغ 

ْغها
َ
ب

ْ
احلمراِء ا�ض

َ
الٍك ِمثلُه يعرُف الدروب

َ
فما ِمْن �ض

اإىل احلاِن واخلاِن.

هجَة الَقْلب،
ُ
 اإقامتي ِبداِرَك، يا م

ُ
ب

ْ
وما ِطي
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اِل 
َ
 اجِلم

ُ
وَخْلَف الباِب اأجرا�ش

جتلجُل يف الليِل

نائحًة �ضائحًة:

حال. َداأوا الرتَّ
ْ
لوا الأحماَل واب

ِّ
حم

�رصبٌل باخَلوِف
ُ
الأمواج هائجٌة، والليُل م

ي.
ِّ
 وتدو

ُ
مٌة تتلطم

ِّ
اماٌت مدو

َّ
ودو

قرَع اأ�ضماَع
َ
ى ل�ضوتي الغريِق اأْن ي فاأنَّ

ْن بلغوا ال�ضاطَئ بقوارِبهم اخَلفيفة.
َ
م

ِف، 
َ َّ
 ال�رص

ِّ
�ضعيُت لرغائبي، يف �ِضِني

لبُت ِلَنْف�ِضي �ضمعًة �ضائنًة.
َ
فج

وحي
ُ
 ر

َ
 رداٍء �ضاأ�ضرُت ِخْزي

ِّ
باأي

 بعاري ُكلُّ َفٍم َهازئ.
ُ
حنَي يلهج

 يا »حافظ« لإنهاِء اجلَدل
َ
اأ�ضع

:
ُ
ى بِه احلكماء

َ
�ض

ْ
ا اأو

َ
واحفْظ بعقِلَك م

ا واأَْهمِلَها.
َ
ْني وى َدِع الدُّ

ْ
ْن َته

َ
ا َتْلَق م

َ
اإَذا م

�سياَغٌة َموزونة 

َناِوْلَها
َ
ًا و

َ
 كاأ�ض

ْ
اقي اأِدر

َّ
ها ال�ض

ُّ
األ يا اأي

ْلَها
ِّ
 بالراِح قب

ْ
َط�ٌش فُقم

َ
َفِفي �َضَفتي لها ع

ْلَها
َ
 َخطوتي الب

ْ
 زلَّت

َّ
ًل ثم

ْ
ه

َ
ظننُت الِع�ْضَق �ض

 َغاِزْلَها 
ُ
م

ْ
ا َن�ض

َ
لِتها اإل ي

ْ
ُك بُخ�ض

ْ
�ض َغَفا امْلِ

مْلَها
ْ

 واح
ِّ
ب

َّ
 نفحًة ِمْنَه ِلَقْلبي ال�ض

ْ
ج

ِّ
وهي

ْلهى
َ
تي اْلو

َ
ج

ْ
ه

ُ
ى َدمًا ِمْن م

َ
ر

ْ
 اأَج

ْ
ِك َكم

ْ
فيا للِم�ض

ْلها
ِّ
ج

َ
 اأْفَتى َفْلُتع

ُ
ار

َّ
ُخَك اخلم

ْ
ا �َضي

َ
اإَذا م

ْلَها وبًا مَلْ ُتوا�ضِ
ُ
 ُدر

ْ
ْدِري

َ
ا ِمْن ِمْثِلِه ي

َ
َفم

لواِت واْغِزْلها 
َّ

ادَة ال�ض
َّ
ل �ضج  بالطِّ

ْ
ب وخ�ضِّ

ِة يل ِبَداِر اخِللِّ �ضائْلَها
َ
 الإَقام

ُ
ما ِطيب

َ
و

ْلها
ِّ
: حم

ُ
ال َت�ضيح

َ
 اجِلم

ُ
وخلَف الباِب اأجرا�ش

ذلِّْلَها
ُ
ٌل مْل ي

ْ
لي

َ
، و

ٌ
 واأمواج

ٌ
ا�ضري

َ
اأَع

ْخذْلها
َ
 املوِج ي

ُ
اتي َهَدير

َ
ح

ْ
ي

َ
 ِب�ض

ْ
فاإْن اأندب

ْلها  �ضيحُة امْلَنجى اإىل ما �ِضْئَت وا�ضِ
ٌ
هباء

ْلها
ِّ
 تخفُّ فل ُتوؤم

ْ
ُهم

ُ
َدْت َقوارب

ُ
فقْد بع

تي َدْلَها  
َ
ع

ْ
م

ُ
فًا و�ضاءْت �ض

َ َ
تي �رص

َ
ْغب

َ
عيُت لر

َ
�ض

اِري مل يظلِّْلها
َ
ْف�ِش اأْخَزاين وع لُل النَّ �ضَ

ْلهى فما �ِضرٌت لأ�رصاٍر غدْت اأُحدوثَة امْلَ

ْلها:
َ
اإل يا »حافُظ« احفْظ ِحْكمَة احلكماِء واْفع

ا واأَْهِمْلَها
َ
ْني وى َدِع الدُّ

ْ
ْن َته

َ
ا َتْلَق م

َ
اإَذا م

2
 اخلميلِة لوردِة*

ُ
َد طائر

َّ
غر

ِر ال�ضايف: 
ْ
 يف الَفج

ِّ
 للتو

ْ
تحت تفَّ

عًا  ِك توا�ضُ
َ
احني راأ�ض

�ضتان.
ُّ
واأنِت يف هذا الب

.
ْ
 ماتت

َّ
 ثم

ْ
وٍد قبَلِك تفتَّحت

ُ
 ِمْن ور

ْ
فكم

:
ْ
حكِت الوردُة وقالت �ضَ

لقْد ُخلْقُت لأَْذِوي ل ليحزَن قلبي.

ٍّ
لكْن ما ِمْن عا�ضٍق حقيقي

ة.
َّ
ر

ُ
�ضوِقه بكلماٍت م

ْ
ع

َ
 م

َ
 خاطر

ُ
يك�رص

َتبَة احلاِن َخانًا لَك.
َ
اتخْذ ع

ْن  لْن ي�ضَل اإل مِلَ
ِّ
 القد�ضي

ِّ
 احلب

ُ
ف�ضميم

َتبة.
َ
 برُتاِب تلَك الع

ُ
ه َغ خدَّ

َّ
ر

َ
م

 كالياقوِت
َ
واإْن رغبَت بخمرٍة حمراء

ِع باجلواهر، 
َّ

 من كوِز احلياِة املر�ض
ُ
تطفح

مو�ِضَك ِعْقداً
َ
لى ر

َ
فعلى عيوِنَك اأْن تخرَز ع

 َهذي اجُلراأة.
َ
اء

َّ
من األِف دمعٍة جر

ديقُة »اإرم« ال�ضحرية**
َ

 ح
ْ
�ِش حنَي غفت

ْ
اأَم

ُة،
َّ
 اخلزامى الأرجواني

ُ
 �ضفائر

ْ
حت

َّ
تطو

�َضى احلديقة.
ْ َ
 مم

َ
بن�ضائِم ال�ضباِح عرب

َفيا عر�َش »جم�ضيَد«

ك، مراآُة العامل؟
ُ

اأيَن كاأ�ض

...، وبكيُت.
ُّ
واأين احلب

ومل جتِبني الن�ضماُت. 
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دْت: 
َّ
بل تنه

 َطويًل 
ُ
طُة تنام

ْ
ا�ضفًا على تلَك الَغب

 *** !
ْ
وبكت

�رَص،
َ
وَدُع على �ِضفاِه الب

ُ
 الِع�ْضِق ل ي

ُّ
�رص

ى اأيَن ياأوي.
َ
ْدر

ُ
ناٍء ول ي

اقي،
َّ
ها ال�ض

ُّ
ْل اأي

ِّ
ج

َ
َفع

 الفارَغ
َ
و

ْ
واخمْد هذا الَّله

ة.
َّ
ِبَن�ْضوِة خمرٍة �ضماوي

 واحلكمُة، َغِرَقا، 
ُ
ال�ضرب

يف بحٍر ِمْن ُدموِعَك. 

فيا لبوؤ�ضَك يا »حافظ«، 

���ْن اأع��نِي 
َ
 َت��ْخ��َف��ى ع

َ
ف��ل ه��ي ت��خ��فُّ ول ه��ي

الف�ضول.

3
ُة من »�ضرياز« 

َّ
ُتها اجلاريُة الرتكي

َّ
اأي

ِدك، 
َ
اإذا اأخذِت قلبي رهنَي ي

َخارى« و»�ضمرقند« *
ُ
�ضاأُقاي�ُش »ب

بال�ضامِة على خدِِّك.

حتَّى  ِقني 
ْ
وا�ض َك 

َ
خ��م��ر ه��اِت  ال�ضاقي  ��ه��ا 

ُّ
اأَي

الثُّمالة.

ِة الِفردو�ِش عبثًا �ضتبحُث ففي جنَّ

عْن حافِة ينبوِع »ركن اآباد«

ْلتفُّ الورد.
َ
وعن عرائ�ِش »امل�ضلَّى« حيُث ي

لأَن املدينَة بالدِم والِفْتنِة
َ
لقْد م

 الأ�ضوات
َ

اأولئَك »اللولياُت* عذاب

ات
َ َ
ولأجلهنَّ اأَْطَلقنا احَل�رص

ٌة على الَغِنيمة**
َّ
 ع�ضابٌة تركي

ُ
وكما تغري

.
َ
لْنَ َقلبي ونهَن منُه ال�ضلم

َ
�ض

 حبيبتي غاٍل، واأنا �ضحاذ
ُ
ر

ْ
ه

َ
م

 لها؟ 
ُ
 اأقدِّم

َ
فما ع�ضاي

 بحاجٍة 
َ

ُه اجلميُل لي�ش
ْ

فالوج

 ِ تفنُّ ول  اخلّد،  على  �ضامٍة  نق�ِش  ول  ْلي 
ُ
للح

الو�ضيفِة امُلتِعبِة.

املطربنَي  عن  اجل�ضورة  الأح��ادي��َث  لنا  اأرِو 

واخلمر.

 باطٌل
ٌ
ي

ْ
ع

َ
 الغيِب �ض

ُ
فمفتاح

ول حيلَة لنا لَفتِح ذاَك الباِب،

قى القْفُل على ِحْكمتنا. 
ْ
ب
َ
ول�ضوَف ي

وُد بجماِل يو�ضف***
ُ
ليتغنَّ الع

 ِحجابها.
ْ
رُف اأّن »زليخا« ك�ضفت

ْ
ع

َ
غنِّي ي فامْلُ

ة.
َ
 احِل�ْضم

َ
واأنَّ الع�ضَق ي�ضقُّ �ضتار

بِدَك بالبلِء،
َ
اإْن دعوَت على ع

 لك! 
َ
يدعو اهلِل اأْن يغفر

َ
َف�ض

ٌ
لأنَّ حديَثَك حلو

نَهِمراً
ُ
 م

ِّ
فاأهًل باجلواِب املر

ِمْن �ضفاِه يكمُن فيها الَقنُد والياقوُت.

 ن�ضيحَة العارِف، عْن جمال الِع�ضق:
ْ
لكنَّ ا�ضمع

 احلياة نف�ِضها.
ِّ
وَن اأكرَث ِمْن حب

ُّ
 يحب

ُ
ال�ضباب

.
ُ
َخطُه ال�ضيب

َ
ٌة ِمْن عارٍف و

ْ
تلك ِعرب

،
ُ
الأغنيُة ُتن�ضُد واجلواهر ُتنَظم

، يا »حافظ« وغنِّ ِمْن جديٍد
ْ
م فَتقدَّ

حتَّى تفكَّ الأفلُك امْلُ�ضغيُة ِمْن َفوِقك 

رك.
ْ
ا وتنرُثها على اأبياِت �ِضع

ّ
ِقلَدَة الرثي

4
و�ش اجلنَّة*

َ
 ِمْن ر

ُّ
 يهب

ٌّ
 غربي

ٌ
ن�ضيم

�ِش،
ْ
نَّتي على الأر َ

تخلًل اأوراَق ج
ُ
م

ٍة 
َّ
وري

ُ
 حبيبٍة َكِمثِل ح

َ
ع

َ
َظى بالنَّعيِم م

ْ
اأح

َ
�ض

 امْلَرح!
َ
، منَّاح

َ
ر

ْ
ر! هاِت يل اخَلم

ْ
اخَلم

َ
و

ِلَكًا.
َ
اِذ اأْن يتيَه بنف�ِضِه م

َّ
كُن لل�ضح

ُ
 مي

َ
َفاليوم

.
ٌ
ْقٌل يانع

َ
َفِرواُق ماأُدبتِه ح
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َة.  اخَلِفي�ضَ
ُ
وخيمُتُه الظلُّ الذي ُتلقيُه الغيوم

 يف احلقول:
ُ
حكايُة ني�ضاَن تنت�رص

تِلُف بالآجِل،
ْ
�ض

َ
ْن ي

َ
اأحمُق م

ٍ هاِئْل! اِجَل ِمْن حا�رصِ
َ
�َش الع

ْ
ويرتُك الَقب

اعًا
َ
َك �ُضج

َ
بقي َقْلب

ُ
رة مبا ي

ْ
نًا من اخَلم

ْ
ْد ِح�ض

ِّ
�ضي

نيا،  هجوِم الدُّ
َ
اإزاَء

ِعْنَدما َت�ضقُط ح�ضوُنَك الأُْخرى

 ينوي اأْن يعجَن ِمْن ُتراِبَك
ُ

 ال�رص�ش
ُ
فاملنت�رص

دراَنُه اخَلِربة.
ُ

 بِه ج
ُ ِّ
اً يرم

َّ
ر

ُ
اآج

 يف امْلَعركة!
ِّ
ل تثْق بوعٍد ِمْن هذا العدو

ُه
َ
 لهب

ُ
ْقِب�ش

ُ
 الكني�ِش ي

َ
اج

َ
اأراأيَت �رِص

ة؟**
َّ
هباني

ُّ
�ضكاٍة �ضومعِتَك الر

َ
لإيقاِد م

ْن ***
َّ
مي مْل يدو

ْ
، لكنَّ ا�ض

ٌ
اأنا �ضكري

يف �ضحيفِة اأعمايل ال�ضوِد، ول�ضُت مدانًا

ّ
 الَقدِر اخلفي

ُ
ُه اأ�ضبع ْدري مبا خطَّ

َ
ا ي ْن ِمنَّ

َ
فم

ع! بينِه النَّا�ضِ
َ

لى ج
َ
ع

 »حافظ«.
ُ
 روح

ُّ
وحنَي تفر

اٍت
َ َ
نَا بح�رص

ِّ
وؤب

ُ
�ضِه م

ْ
�ِش خلَف َنع

ْ
ام

من  يٍط 
ُ

حم يف  ��ه  راأ���ضِ حتَّى  غ��ارٌق  ��ه  اأنَّ فمع 

الذُّنوِب

****
ِة اهلل  اً يف جنَّ

َّ
ر

َ
َفَقْد يجُد له ب

5
بة، 

َ
ياِتي اخِلر

َ
اأيَن ح

لح؟
َّ

واأيَن �ضيُت ال�ض

 اإىل َطريقي املر�ضوِم منُذ عهٍد بعيد، 
ْ
انظر

.
َ
اء

َ
ِمْن اأيَن ج

ُقود!
َ
واإىل اأيَن ي

ى وال�ضلح؟
َ
ْقو ْكِر بالتَّ

ّ
َلُة ال�ض ما �ضِ

�ضجِد،   امْلَ
َ
واِعُظ اإمام

َ
 م

َ
واأيَن هي

 العود؟
َ
واأيَن ُهو

 الكاِذب.
ِّ
ومعِة الراهب والزي

َ
 َقْلبي ِمْن �ض

َ
ر

َّ
حتر

واأيَن  احلانة.  وكاهُن  احلانِة،   
ُ
مزار هو  فاأيَن 

؟
ُ
ر

ْ
 اخَلم

َ
ُهو

ذبًة.
َ
ى ع

َ
 َذْكر

ْ
 الِو�ضاِل الَفائتُة، خلَّفت

ُ
ام

َّ
اأي

؟
ُ

لقاُة العتاب
ُ
 تلَك النَّظراُت، واأيَن م

ْ
فاأيَن ولَّت

 
َّ
ئ العدو دفِّ

ُ
اِء ل ي  الو�ضَّ

ُّ
وجُه املحب

.
ُّ
ْنتهي احلب

َ
حنَي ي

 
َ
النَّهار َل 

َ
ع

َ
ج الذي  طفاأ  امْلُ  

ُ
الفانو�ش هو  اأيَن 

�ِش؟
ْ
م  ال�ضَّ

َ
ليًل، واأيَن ِهي

 بالرتاِب
َّ
ُل عيني

ِّ
َتبِتَك، واأكح

َ
اأ�ضجُد على ع

ِتَك؟
َ
�رْص

َ
اإىل اأيَن ذهابي ِمْن ح

كان.
َ
واأنَت يف كلِّ م

ازِة حنِكها،
َّ
 اإىل غم

ْ
ل تنظر

 هناك!
ُ

�ش
َّ
 يرتب

ٌ
َة خطر

َّ
فثم

َتْخَتبئ، يا َقْلبي املرتعُد،
َ
اأيَن �ض

ُنون؟
ْ
ج  بهذا الندفاِع امْلَ

ُّ
واإىل اأيَن تفر

ل ت�ضْل يا َخِليلي،

ِ والعزمية،
ْ

رب
َ

اإذا ما حاَفَظ »حافٌظ« على ال�ض

زمية.
َ
 والع

َ ْ
فلقْد ن�ضيُت ال�ضرب

 النوم؟
َ
واأيَن ُهو

6
بقطراٍت ِمْن َدِم قلِبِه

 
َ
�ضقى البلبُل وردًة حمراء

 على الأغ�ضاِن ِبطبٍع 
ْ
 واأطبقت

ُ
 جاءُت الريح

َّ
ثم

ح�ضود،

 مائُة �ضوكٍة حوَل قلِبِه.
ْ
فت�ضابكت

تعة.
ُ

 تطحُن باأ�ضناِنها قنداً، مب
َ
مثَل ببغاء

 قابٍل للبقاء
َ
دا يل العامُل غري

َ
َفب
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 اآمايل بعيداً.
ْ
 املوِت جرفت

ُ
ورياح

 عيني وحم�ضوُل قلبي.
ُ
نور

تي الأخريُة من ذكرى ل تزول!
َّ

وح�ض

حنَي وجَد الرحيَل �ضهًل.

َكِني للرحلِة الأ�ضعب.
َ
تر

حاُل
ِّ
 العي�ِش، اإْن �ُضدَّ الر

َ
ادي

َ
يا ح

ْطروح باهلِل عليَك اأعنِّي على رفِع حملي امْلَ

وكْن يل يف الطريق رفيقي ال�ضفوق!

 مبتلَّتان
َ

ْدروٌز بالرتاِب، وعيناي
َ
وجهي م

 ودموُع ال�ضماِء الفريوزية*
ُ
الغبار

 ملنزِل ال�رصور، وها اأنا...
َّ
يعجناَن الأجر

وا ح�رصتاه، باكيًا اأ�ضوُغ الرثاء!

 عنَي احل�ضد** 
َ
ع �ضَ

َ
 و

َ
لأنَّ القمر

ري،
َ
 َقم

ْ
ي

َ
على القو�ِش املحني حلاِجب

ْنزًل قبَل اأوانِه!
َ
 لُه يف القرب م

َ
فالتم�ش

ْنُت بالقلعِة 
َّ

ومل اأكْن قْد حت�ض

ْقت***
َ
قْد فاَت الو

َ
و

؟ على رقعٍة متقاطعٍة 
ُ
ماذا �ضاألعب

من ليٍل ونهار، 

ها البائ�ش
ُّ
لقد فاَز املوُت باللعبِة-اأي

فلمبالة بعد الآَن،

.
ُ
ه

َ
ْخ�رص

َ
 لدى »حافظ« املزيد لي

َ
فلي�ش

7
�ضغِل العي�ِش واحلياِة

َ
ما املح�ضوُل ِمْن م

.
َ
كلُُّه ل �ضيء

اإل فاأملأْ يل الكوَز

نيا.  فتنِة الدُّ
َ
لأنَّ الل �ضيء هو الذخريُة اإزاء

:
َ
وح

ُّ
 والر

َ
ُز الَقْلب �ضغٌف وحيٌد يحفِّ

بهما الوحيُد حل�ضوِر امْلَحبوِب،  ترقُّ

واإل،

 �ضيقعاِن يف الق�ضمة ال�ضيزى.
ُ
وح

ُّ
 والر

ُ
فالقلب

حيُث كلُّ الأ�ضياِء ل �ضيء!

نهما.
ُ
 كلٍّ م

ُ
مثل قدٍح فارٍغ ن�ضيب

احلياِة  في�ِش  من  ميتلئ  اأْن  ���رى 
ْ

ح اأَ وك��اَن 

الهائل،

ابَة اجلنَّة،
َّ
 كدحك، واإْن بلغَت بو

ٌ
َدم

َ
ع

 بالدم*
ُ
َك الآخر

ُ
اإذا امتلأَ قدح

ل ظلَّ ميكُن اأْن ت�ضرتيِه ب�ضلِتك من الأ�ضجاِر 

بة.
ِّ
لِة باأثمار طي

َّ
املحم

 احلقيقة، 
َ
و

ْ
اإل َترى يا �رص

**
اأنَّ ال�ضدرَة وُطوبى؟ 

كلَّها بالن�ضبِة لك 

ل �ضيء!

اأمُد عمرَك كمثِل خم�ضِة اأياٍم وجيزاٍت،

 �رصاعًا، 
ُّ
، متر

ٌ
�ضاعاٌت ق�ضار

ة،   يف هذا املكاِن املحطَّ
ْ
فا�ضرتح

راً عن الزوال.  الظلُّ متاأخِّ
َ
ما دام

ُه واملزولَة اأي�ضًا
َ
َن نف�ض

َ
لأنَّ الزم

،
َ
 كلًّها ل �ضيء

ُث على �ضفا الفناِء
َّ
نرتي

وق�ضريٌة هي امل�ضافُة من ال�ضفِة اإىل الفِم 

حيُث من�ضي.

 ،
َ

بينما اللحظَة ملكَك، فاملأْ الكاأ�ش

ها ال�ضاقي، 
ُّ
اأي

 كلُّ �ضيٍء ل �ضيء
َ
ل اأْن ي�ضبح

َ
قب

.
ُ
ِل الوردَة التي يفلُقها الربعم

َّ
تاأم
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)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(



حما�رصِ يف "اللغويات" يقول:

اإن للغة طبيعًة اعتباطية

فل �ضلة بني كلمة "�ضجرة" 

وتلك اخل�رصة الظليلة

 يتبّدل لو اأن العربية 
َ
ل �ضيء

تها "بقرة"
ّ
�ضم

ها
َ
ومنحت ذلك احليوان ا�ضم

ماذا لو ارتكبت عربيتنا 

هذه احلماقة؟!

خطيب اجلمعة ي�رصب الأمثال 

فيذكر بقرة طيبة

اأ�ضلها ثابت وفرعها يف ال�ضماء

هم
َ

نرثي العظماء يف �ِضري

"ماَت واقفا كالأبقار"

ا اأمام اللغات والأديان
ً
كيف لنا اأن نرفع راأ�ض

ونحن نذبح الأ�ضجار على الطريقة الإ�ضلمية؟!

وق�ضة احلّطاب الذي عاد اإىل 

جا بالدماء
ّ
�رص

ُ
منزله م

كيف �ضنحكيها؟

ماذا مننحه يف ُذروة الق�ضة؛ 

اأفاأ�ضا اأم �ضاطورا؟

اأيهما األيق باإنهاء حياة بقرة با�ضقة؟

جول
ُ
 الأ�ضجار ع

َ
ينا ثمار

ّ
ولو متادينا و�ضم

فلن يطاوعنا الفعل الأنيق "َقَطَف" 

على هذه املهزلة

عّلقة 
ُ
�ضتبقى العجوُل م

على غ�ضوِن الأ�ضجار

يف م�ضهد كوميدي يدّل 

على ذائقة لغوية مزرية

حمظوظون نحن

لأّن خيال الأكادمييني يظّل بعيدا 

عن اأ�ضجارنا

حمظوظون حّقا

لأن ال�ضجرة ال�ضجرة

د 
ّ
والع�ضافري ل تغر

يف احلظائر

ولأن احَلفيف لي�ش ُخوارا ...
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خالد العب�سي *

لغٌة تثمُر 

فـي �لأ�صجار

�ضاعر واأكادميي من اليمن *



   اإىل طرفة بن العبد

لو و�ضعتك احلياة

ورك�ضت فيها

كح�ضان جامح

ً
اأمامك مرعى

ي�ضودُّ فيه الزرع

�ضرتى الأ�ضياء

كما يراها ال�ضهم

يف عني الأيام

لو و�ضعتك احلياة

كقمر معلق يف الظلمة

�ضتنطفئ كنيزك

اأكلته الأفواه العربية

لذا قلبك هو

من ي�ضيء

�ضمعتك الأخرية

لتقاوم به �ضوء

الأيام

فكل ما تقدر عليه

اأن ترى

نهارك يتمدد

اإىل نهارات �ضبيهة

بع�ضها ببع�ش

�ضتقول احلياة مردم

وما تبقى يل

�ضوء يتاأرجح يف الهواء

يف الكلمات

ويف ال�ضعر. 
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طالب املعمري

مردم

من اأعمال الفنانة نادية البلو�ضي - ُعمان  



178

ن�صو�ص

من ق�س�ص ال�سحر يف قرية �سامل الأمريكية
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 خرج ال�ساب جودمان 
)2(

عند غروب ال�سم�ص يف قرية �سامل

جمددا  للوراء  راأ�سه  اأدار  اأن��ه  بيد  ال�سارع،  اإىل  ب��راون 

الوداع،  قبلة  ال�سابة  زوجته  ليبادل  العتبة،  عبور  بعد 

 راأ�سها اجلميل 
)3(

بها ا�سم جدير  فاأخرجت” فيث") وهو 

اإىل اخلارج فتالعبت الرياح بال�رشائط الوردية لقبعتها.

ي�سوبه  بهدوء  هم�ست،  اأذنه  من  اقرتبت �سفتاها  وحني 

رحلتك  اأن توؤجل  اإليك  اأتو�سل   ،“ النا�ص  اأعز  حزن” يا 

ولإن  الليلة.  �رشيرك  على  وتنام  ال�سم�ص  �رشوق  حتى 

تركت امراأة لوحدها ف�سترتكها نهبا للخيالت والأفكار 

ابق  لذا  اأحيانا،  نف�سها  من  حتى  خائفة  جتعلها  التي 

معي يا زوجي العزيز، اأتو�سل بقاءك هذه الليلة دون كل 

الليايل". 

فاأجاب ال�ساب جودمان براون "يا حبي واإمياين فيث، 

هذه الليلة من دون كل الليايل يف ال�سنة، علي اأن اأبتعد 

ذهابي  ت�ستدعي  اأ�سميتها  كما  رحلتي  مهمة  اإن  عنك. 

ال�سم�ص. ماذا يا حلوتي،  الآن وحتى بزوغ  واإيابي من 

بي حقًا!، ومل  ال�سكوك  راودتك  اجلميلة، هل  يا زوجتي 

مي�ص على زواجنا �سوى ثالثة اأ�سهر؟ "

 اأجابت فيث ذات ال�رشائط الوردية: " ليباركك الرب اإذن! 

وع�سى اأن جتد كل �سيء على ما يرام عند عودتك". 

فهتف جودمان براون:"اآمني!"، "اتلي �سلواتك عزيزتي 

فيث، واخلدي للنوم عند الغ�سق، ولن ي�سيبك اأي �رش".

اأن  اأو�سك  حتى  طريقه  ال�ساب  ووا�سل  افرتقا؛  وهكذا 

للخلف  نظر  عندها  الجتماع،  دار  زاوية  عند  ي�ستدير 

فراأى فيث ل تزال تطل براأ�سها تراقبه، يغ�ساها احلزن 

نف�سه  فحدث  حولها.  املتطايرة  الوردية  رغم الأ�رشطة 

امل�سكينة  ال�سغرية  لفيث  "يا  ال�سمري  بتاأنيب  �ساعرا 

"اأي حقري اأنا لأتركها من اأجل مهمة كهذه وقد لحظت 
وكاأن  اأحالمها  عن  تتكلم  وهي  وجهها  اكفهر  كيف 

الليلة.   تنفيذه  املزمع  الأم��ر  من  حم��ذرا  جاءها  احللم 

 ناثانيال هوثرون * 

 ترجمة: عائ�شة الفالحية** 

ال�شاب 

)1(
جودمان براون

1864م(    ** مرتجمة من ُعمان * روائي وكاتب اأمريكي )1804م- 



لكن ل ل لن تلحقها اأ�سغاث اأحالم ال�رشر. ح�سنًا، اإنها 

�ساأت�سبث  الليلة  هذه  وبعد  الأر���ص.  على  مبارك  مالك 

نف�سه  علل  اأن  وبعد  اجلنة.  اإىل  واأتبعها  بثوبها دوما 

باأماين امل�ستقبل جتددت عزميته لإنهاء مهمته احلالية 

ال�رشيرة باأق�سى �رشعة. 

اأ�سجار  جميع  حوله  التفت  معتما  موح�سا  طريقا  �سلك 

الغابة القامتة، التي بالكاد �سمحت له ب�سق طريقه من 

خاللها واأطبقت يف اأثره مبا�رشة، كان املكان مهجورا 

اإن  حيث  الوحدة،  تلك  يف  غرابة  هناك  اأن  ثم  موح�سا، 

العدد  هذا  يخفيه  اأن  ميكن  ال��ذي  ما  ي��دري  ل  ال�سائر 

اأعاله  املت�سابكة  وفروعها  الأ�سجار  جذوع  من  الهائل 

يخطو  وهو  لها  ح�رش  ل  خفية  مبخلوقات  مير  فلرمبا 

وحيدا. 

هندي  هناك  يكون  "قد  نف�سه:  براون  جودمان  حدث   

لعني وراء كل �سجرة"، واأ�ساف وهو ينظر بخوف للوراء: 

"ماذا لو كان ال�سيطان اللعني نف�سه اأقرب ما يكون اإيل!" 
وحينها انعطف الطريق اأمامه وهو ملتفت براأ�سه للوراء 

رجل،  هيئة  يلمح  به  واإذ  اأخرى  مرة  الأمام  اإىل  فتطلع 

بلبا�ص حمت�سم ووقور، يجل�ص عند جذع �سجرة عتيقة، 

وم�سى قدما اإليه  ب��راون  جودمان  ق��دوم  عند  نه�ص 

يا  "تاأخرت  ال��ق��ادم  خاطبه  جنب.  جنبا اإىل  و���س��ارا 

القدمي  اجلنوب  �ساعة  كانت  "فقد  براون".  جودمان 

الوقت  من  مر  الآن  وحتى  مروري ببو�سطن،  عند  تدق 

ما يقارب اخلم�ص ع�رشة دقيقة. اأجاب جودمان ب�سوت 

واإن مل  لرفيقه،  الظهور املفاجئ  ب�سبب  الرع�سة  اعرتته 

يكن مفاجئا متاما، "اأعاقتني فيث لفرتة من الوقت".

اأكرث  وا�ستدت حلكته  الغابة،  الليل يف  الآن ظلمة  حلت 

)بقدر  الآخر  وكان  عليها.  ي�سريان  التي  البقعة  تلك  يف 

ما ميكن مالحظته( يف حوايل اخلم�سني من العمر وكما 

جلودمان  املعي�سي  امل�ستوى  نف�ص  من  للناظر  يبدو 

براون، وبينهما ت�سابه كبري لرمبا بالهيئة ل باملالمح. 

ومع ذلك يعطيان انطباعا كاأب وابنه. ورغم اأن الأكرب 

منهما تبدو عليه الب�ساطة يف ثيابه ومظهره كالأ�سغر 

بو�سوح  عليه  تظهر  املحنكة  ال�سخ�سية  �سيماء  اأن  اإل 

اأو الإحراج يف ماأدبة احلاكم،  فمثله لن ي�سعر باخلجل 

 حيث من املحتمل اأن تاأخذه 
)4(

اأو يف بالط امللك وليام

ع�ساه املذهلة  النتباه  اإليه  يلفت  ما  واأكرث  عالقاته. 

اأ�سود،  �سخما  ثعبانا  ت�سبه  التي  لالهتمام  واملثرية 

تنثني  باأنها  للناظر اإليها  توحي  بطريقة  �سكلت  والتي 

يف  العتمة  �ساهمت  وبالطبع  احلي  كالثعبان  وتتلوى 

اإعطاء النطباع بذلك.

اإن هذه  "تعال يا جودمان براون!”،  �ساح رفيق دربه 

لوترية مملة لبداية الرحلة فاإن م�سيك البطيء هذا يولد 

ال�ساأم هاك ع�ساي اإن اأ�سابك التعب بهذه ال�رشعة. فرد 

الثاين وقد ا�ستبدل خطواته البطيئة بالتوقف التام: “يا 

رفيق، اأما وقد اأوفيت بعهدي اأن األقاك هنا فاإين اأعتزم 

حيال  ال�سك  ي��راودين  اإذ  اأتيت،  حيث  من  العودة  الآن 

اإذن"،  قولك  "هذا  الآخر  رد  عنه".   �ستتكلم  الذي  الأمر 

�سرينا  نكمل  ابت�سامته" دعنا  بخبث خمفيا  اأ�ساف  ثم 

دخلنا  بالكاد  اإذ  تعد،  ل  اأقنعتك  فاإن  نتحاور  واأثناءه 

الغابة".

 ،“ كثريا  داخلها  توغلنا  بل  ل  "ل  ج��ودم��ان  �ساح   

قدما  تطاأ  "مل  واأ���س��اف:  وع��ي  دون  ال�سري  وا�ستاأنف 

لقد  قبله.  من  وال��ده  ول  كهذه،  ملهمة  اأب��دا  الغابة  اأبي 

الطيبني  وامل�سيحيني  ال�رشفاء  الرجال  من  �ساللة  كنا 

عائلة  من  �سخ�ص  اأول  و�ساأكون   
)5(

ال�سهداء اأي��ام  منذ 

براون يتخذ هذا الطريق ثم يظل �سائرا عليه “ 

اأردف  ثم  مالحظته  الأك��رب  قال   " القوم  نعم  "اأتقول 
 ،“ براون  جودمان  يا  القول  “اأح�سنت  �سمته،  مف�رشا 

"لقد كنُت على معرفة بعائلتك وكنت بينهم كاأي واحد 
�ساعدت  فقد  عبثا.  ذلك  اأقول  ول   ،

)6(
البيوريتانيني من 

جدك ال�رشطي عندما جلد بدهاء تلك املراأة من جماعة 

الذي  واأن��ا  �سامل.  مدينة  �سوارع  و�سط  يف   
)7(

الكويكرز

اأح�رشت لوالدك م�سعال من خ�سب ال�سنوبر من موقدي 

حرب  خالل  هندية  قرية  يف  النار  ي�رشم  كي  اخلا�ص 

اأ�سدقائي،  اأعز  من  كالهما  كان  لقد   .
)8(

فيليب�ص امللك 

كم ا�ستمتعنا معا بال�سري مرارا، على هذه الطريق وعدنا 

اأن  لي�سعدين  واإين  الليل.  منت�سف  بعد  ال�سعادة  تغمرنا 

اأكون �سديقا لك اإكراما لهم". 

ب!، 
ّ
فاإين لأتعج "اإذا كان احلال كما تقول  رد جودمان 

ل  احلقيقة،  اأو، يف  الأمور،  هذه  اأبًدا عن  يتحدثوا  مل  اإذ 

اأتعجب، اإذ بال ريب اأّن اأقل �سائعة كهذه كان من �ساأنها 

اأهل  فنحن  اإجنالند.  نيو  من  النزوح  على  جتربهم  اأن 

�سالة و�سالح وتقوى، ول نذعن لل�رش

 
ّ

فرد الرحالة �ساحب الع�سا امللتوية: " �رش اأو ل ، لدي

معي  وثمل  اإجنالند.  نيو  يف  هنا  املعارف  من  الكثري 
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جمل�ص  واختارين  القربان؛  ال�سمام�سة بنبيذ  من  العديد 

املحكمة  يف  والأغلبية  رئي�سا.  املنتخب  املدينة  اإدارة 

ب�سدة  املنا�رشين  من  هم  العامة  واملحكمة  الكربى 

اأ�رشار  ولكن هذه   ، واملحافظ..  اأنا  اأنني  لرغباتي حتى 

الدولة. 

رفيقه  يف  بذهول  يحدق  وهو  ب��راون  جودمان  �ساح 

الواثق من نف�سه "اأيعقل هذا"!؟ ومع ذلك، لي�ست لدي اأية 

اخلا�سة،  و�سائلهم  فلهم  واملجل�ص.  احلاكم  مع  عالقة 

كنت  اإذا  لكن،  بينهم.  دور  مثلي  ب�سيط  لرجل  ولي�ص 

لأ�ستمر معك، فكيف �ساأقابل بعدها ذلك الرجل الطيب، 

اأرتع�ص  �سيجعلني �سوته  اأوه،  �سامل؟  قرية  كاهننا، يف 

يوم ال�سبت ويوم املوعظة.   اأن�ست الأكرب بجدية حتى 

ال�سحك  من  نوبة  يف  الآن  انفجر  ولكنه  اللحظة  تلك 

تعذرعليه كبتها مما جعله يهتز ب�سدة لدرجة اأن الع�سا 

بدت كاأنها تتلوى تاأييداً.

قهقه عاليا "ها! ها! ها! " وا�ستمر يقهقه ثم متالك نف�سه 

وقال " ح�سنا، اأكمل يا جودمان اأكمل، ولكن اأرجوك ل 

تقتلني �سحكا" 

ا�ست�ساط جودمان براون غ�سبا وقال "ح�سنا، اإذا لننهي 

هذا الأمر حال، فهناك زوجتي فيث، و�سيفطر هذا قلبها 

ال�سغري، قلبي فداها."

"كال، اإن كان هذا و�سعك فام�ص يف طريقك يا جودمان 
براون، فاأنا ل اأود اأن ت�ساب فيث باأي اأذى، ل، ول اأن 

اأمامنا  التي تعرج  مثل  عجوز*  ام��راأة  ع�رشين  ت�ساب 

هناك واأ�سار بع�ساه اأثناء حديثه اإىل امراأة يف الطريق، 

معروفة  ام��راأة  كانت  فقد  عرفها جودمان  ما  �رشعان 

لقنته  من  وه��ي  ب��ه،  يحتذى  ومثاًل  وال��ورع  بالتقوى 

مبادئ الدين امل�سيحي يف �سغره ول تزال مر�سدته يف 

الدين واخللق. 

جودي  وج��ود  حقا،  غريب  لأم��ر  "اإنه  جودمان:  فقال 

 يف مكان مهجور موح�ص كهذا يف هذه ال�ساعة 
)9(

كلويز

�ساأ�سلك طريقا  �سديقي،  يا  يل  ا�سمح  والآن  الليل.  من 

هذه  نتجاوز  حتى  الآخر  اجلانب  يف  و�ساألقاك  خمتلفا 

ما  تت�ساءل  وقد  عني،  غريب  فاأنت  امل�سيحية،"  املراأة 

الذي نحن ب�سدده واإىل اأين اأنا ذاهب "

لالأحرا�ص  اجته   " كذلك"،  "ليكن  امل�سافر:  رفيقه  قال 

جانبا،  ال�ساب  ابتعد  ثم،  ومن  الطريق".  على  و�ساأبقى 

لكنه حر�ص على مراقبة رفيقه، الذي تقدم بهدوء على 

طول الطريق حتى بقي بينه وبني املراأة م�سافة ق�سرية. 

لم��راأة  ا�ستثنائية  ب�رشعة  مت�سي  هي  كانت  حني  يف 

 - املفهومة  غري  الكلمات  ببع�ص  وتغمغم  عمرها،  يف 

اأثناء �سريها. مد امل�سافر يده ومل�ص  اأدعية، بال �سك - 

بطرف ع�ساه التي بدت نهايتها كذيل اأفعى، عنق املراأة 

املتغ�سن.

�رشخت املراأة العجوز التقية "ال�سيطان!

 "اإذن جودي كلويز تعرف �سديقها القدمي؟"

تطلعت اإليه متكئا على ع�ساه امللتوية 

�ساحت املراأة العجوز ال�ساحلة:

بالتاأكيد،  اأن��ت  اإن��ه  نعم  حقا؟  اأن��ت  اأه��ذا  "قدا�ستك! 
ب��راون  القدمي جودمان  �سديقي  ومتلب�ص ب�سورة 

اختفت  لقد  قدا�ستك  ت�سدق  هل  الأبله،  هذا الفتى  جد 

لأ�ستبه  واإين  �رشقت،  غريب،  ب�سكل  ع�ساي اخلا�سة 

 تلك ال�ساحرة التي مل ت�سنق. وقد حدث 
)10(

بجودي كوري

بع�سري  ج�سدي  �سائر  بدهن  مباركتي  متت  عندما  ذلك 

نبتة الكرف�ص وع�سبة القوى، ونبات البي�ص")11(

فقال املتلب�ص بهيئة جودمان براون العجوز:

حديث  طفل  و�سحم  الناعم  القمح  مع  وخملوطة   "  "
الولدة"

اإذن  اآه،   " ب�سخب  تقهقه  وهي  العجوز،  امل��راأة  فهتفت 

اأنني  اأقوله،  "ح�سنا، ما كنت  الو�سفة"،  قدا�ستك تعرف 

كنت على اأهبة ال�ستعداد حل�سور الجتماع، ول راحلة 

لدي، لذا عزمت اأن اأذهب �سريا على قدمي؛ وقد �سمعت اأن 

�سابا لطيفا �سُي�سم اإىل اجلماعة الليلة. ولكنك يا مولي 

�ستناولني الآن ذراعك، و�سنكون هناك يف طرفة عني.

فرد �سديقها:

�ساأعطيك  ذراع��ي  لك  اقدم  مل  واإن  لكن   ، �سعب  "ذلك 
ع�ساي يا جودي كلويز ، اإن �سئت.  واإذ قال ذلك، األقى 

بها عند قدميها، حيث، رمبا، �ستدب بها احلياة، كونها 

ال�سحرة  التي وهبها �ساحبها لأحد  الع�سي  واحدة من 

امل�رشيني يف املا�سي.

ي�ستوعب  اأن  ب��راون  جودمان  عجز  الواقعة،  هذه  بعد   

احلقيقة. ف�سار يقلب عينيه مبهوتا، يرفع ب�رشه تارة 

يرمي  يكن  م�سدوها، مل  اأخرى  تارة  الأ�سفل  اإىل  وينظر 

واإمنا اإىل  الأفعوانية  الع�سا  ول  العجوز  نحو  بب�رشه 

الذي ظل ينتظره بهدوء كما لو  الزميل امل�سافر وحده، 

مل يحدث �سيء.
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ثم قال ال�ساب: 

" تلك املراأة العجوز علمتني التعاليم امل�سيحية". 
وحمل هذا التعليق الب�سيط عاملًا من املعاين.

 وَح�صَّ امل�سافر الأكرب رفيقه على 
ً
وا�سلوا �سريهم قدما 

حث اخلطى وال�سرب على الطريق. يف حني كان يناق�سه 

ببالغة �سديدة لدرجة اأن احلجج التي �ساقها بدت وكاأمنا 

بها  اأن جتود  اأكرث من  تنبثق من عقل مدقق ح�ساباته 

كي  قيقب  �سجرة  من  فرعا  ك�رش  �سريه  واأثناء  قريحته. 

ال�سغرية  الأغ�سان  من  وبداأ يف جتريده  يتخذه عكازا، 

والوريقات التي كانت مبللة بندى امل�ساء. والغريب اأنه 

مبجرد ما لم�ستها اأ�سابعه، ذبلت وجفت كاأنها مكثت 

حتت اأ�سعة ال�سم�ص طيلة اأ�سبوع كامل. ثم وا�سل الثنان 

ال�سري بخطى حثيثة اإىل اأن جل�ص جودمان براون فجاأة 

يف غور مظلم من الطريق حتت جذع �سجرة ورف�ص اأن 

يتقدم اأكرث من ذلك وقال باإ�رشار،

يا �سديق:

اأخرى و�ساأتخلى  اأخطو خطوة  اأمري، لن  "لقد ح�سمت    

عن هذه املهمة. 

اأفاإن اختارت امراأة تعي�سة الذهاب اإىل اجلحيم يف حني 

لرتك  يدفعني  اأهذا �سبب  للجنة.  ذاهبة  اأنها  اأنا  ظننت 

حمبوبتي فيث واللحاق بتلك العجوز؟" 

فقال رفيقه: "�ستعيد النظر يف ذلك " اجل�ص هنا وا�سرتِح 

ع�ساي  �ستعينك  بتح�سن،  ت�سعر  وعندما  الوقت،  بع�ص 

اأخرى،  اأن ي�سيف كلمة  هذه على طول الطريق. وبدون 

عن  عجيبة  ب�رشعة  وابتعد  القيقب،  بع�سا  لرفيقه  األقى 

جل�ص  احلالكة.  الظلمة  يف  تال�سى  اأنه  لو  كما  ناظريه 

ال�ساب ب�سع حلظات على جانب الطريق �ساعرا بالفخر 

مالقاة  على  لعزمه  ال�سمري  راح��ة  وم�ست�سعرا  بنف�سه 

يتهرب من  باأل  ونيته  ال�سباحية  الق�سي�ص يف م�سريته 

ال�سما�ص الطيب جوكني. موؤمال نف�سه بنوم هادئ  عني 

�سيحظى به هذه الليلة بالذات، التي كان من املفرت�ص 

يف  الآن،  وحكمة  بهدوء  ولكن  ال�رش،  يف  يق�سيها  اأن 

واجلديرة  اللطيفة  التاأمالت  هذه  و�سط  فيث!  اأح�سان 

خيول  ح��واف��ر  وق��ع  ب���راون  ج��ودم��ان  �سمع  بالثناء، 

قادمة، فارتاأى اأن ي�سترت وراء اأكمة على الطريق �ساعرا 

باخلزي لنيته الآثمة التي اأو�سلته اإىل تلك البقعة، رغم 

كان  اللحظة  تلك  يف  عنها.  عدل  احلظ  حل�سن  الآن  اأنه 

راكبيها  باأ�سوات  خمتلطا  اخليول  حوافر  وقع  �سوت 

لل�سمع  تناهى  اقرتابهم  وعند  الطريق  طول  على  يرتدد 

ب�سعة  بعد  على  بهدوء  يتحادثان  وقورين  �سوتني 

امل�سافرون  ال�ساب. ولكن، ل  اختباء  ياردات من مكان 

ول خيولهم كانوا مرئيني وبال �سك كان ذلك ب�سبب �سدة 

الظالم يف تلك النقطة بالذات. فعلى الرغم من انعكا�ص 

اإل  الطريق  ال�سغرية يف جانب  ال�سجريات  ظاللهم على 

النور  �سعاع  اعرتا�ص  يف  للحظة  ولو  يت�سببوا  مل  اأنهم 

ل  حيث  الأر���ص  اإىل  ال�سماء  كبد  من  املنبعث  اخلافت 

بد قد عربوا. وقف جودمان براون على روؤو�ص اأ�سابع 

راأ�سه  ودفع  والأغ�سان  الفروع  جانبا  و�سحب  قدميه، 

غري  يتبني  مل  ولكنه  ا�ستطاع  ما  قدر  على  الأم��ام  اإىل 

ل�سيء  اأ�سكال كالظالل، وقد غاظه ذلك. لكن هل ميكن 

اأنه كان متيقنا من متييزه ل�سوت  اإذ  اأن يحدث!!  كهذا 

الق�سي�ص وال�سما�ص جوكني، ويكاد يق�سم على ذلك، فقد 

كانا يقطعان طريقهما بهدوء، كما اعتادا اأن يفعال عند 

ذهابهما حل�سور مرا�سم للتن�سيب اأو للمجل�ص الكن�سي. 

وبينما كان ل يزال يرهف ال�سمع، توقف اأحد الراكبني. 

بني  "من  لل�سما�ص:  امل�سابه  ال�سوت  �ساحب  وق��ال 

حفل  عن  اأتغيب  اأن  اأف�سل  املبجل  �سيدي  يا  الإثنني، 

اأن  اأخربت  الليلة.  اللقاء  اأتغيب عن هذا  اأن  الع�ساء على 

بع�ص اأفراد جمتمعنا من فاملوث وما وراءها، واآخرين 

من  العديد  جانب  اإىل  رود،  وجزيرة  كونيكتيكت  من 

باأزيائهم  معرفتهم  بعد  من  الذين  املالعني،  الهنود 

يكادون يفوقون اأف�سلنا بطرق احلاق الأذى، عالوة على 

ذلك، �ستوؤخذ امراأة �سابة مليحة للم�ساركة مع اجلماعة.  

جوكني!،  �سما�ص  يا  "رائع  امل�سن:  الق�ص  �سوت  اأجاب 

عجل، واإل �سنتاأخر. ل ميكنهم اأن يبداأوا، كما تعلم، حتى 

اأكون بينهم"

اأحاديث  ا�ستدت �سجة حوافر اخليل من جديد، وكانت 

طول  على  الطلق  الهواء  يف  بغرابتها  ت�سبح  راكبيها 

لهوؤلء  ميكن  اأين  اإىل  جودمان  ت�ساءل  الغابة.  طريق 

الرجال التقاة اأن مي�سوا يف هذه الربية الوثنية الق�سية 

حيث مل ي�سل �سخ�ص م�سيحي من قبل ول اجتمع اأهل 

واع��رتاه  ب�سدره  الهم  واعتلج  يوما؟  لل�سالة  كني�سة 

بجذع  ت�سبثه  لول  ي�سقط  وك��اد  ال�ساب  وترنح  الوهن 

�سجرة. ثم رنا بب�رشه نحو ال�سماء مرتابا، اأهناك حًقا 

مزدانة  تزال  ل  كانت  ال�سماوات  اأن  اإّل  اأعاله.   ملكوت 

بالنجوم فوقه.
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�ساح جودمان براون:

 "مع وجود امللكوت يف الأعلى وفيث بالأ�سفل، �ساأقف 

بحزم �سد ال�سيطان! "

بالدعاء،  يديه  رافعا  ال�سماوية  القبة  يف  يحدق  لبث 

عندها مرت غيمة عرب الأفق وغطت النجوم امل�رشقة رغم 

خلو اجلو من الرياح. اإل اأن ال�سماء ظلت زرقاء �سافية، 

ال�سحب  من  كتلة  مبا�رشة حيث ظهرت  راأ�سه  اأعلى  عدا 

الهواء  عرب  علو  ومن  ب�رشعة.  �سماًل  متجهة  ال�سوداء 

كاأمنا  وبدت  غام�سة  م�سو�سة  اأ�سوات  �سجة  تناهت 

املن�ست  ا�ستطاع  وللحظة  ال�سحاب.  اأعماق  من  تاأتي 

الورعني  والن�ساء،  ال��رج��ال  قريته،  اأه��ل  لكنة  متييز 

طاولة  على  التقاهم  الذين  �سواء،  حد  على  والع�ساة 

يف  ال�سغب  يثريون  �ساهدهم  الذين  والآخرين  القربان، 

غري  الأ�سوات  كانت  التالية،  اللحظة  يف  ثم  احلانة.  

اإذا كان قد �سمع �سيئا البتة  وا�سحة، راوده ال�سك فيما 

الأ�سجار من  �سمعه كان جمرد �سوت حفيف  اأن ما  اأم 

الغابة القدمية، زجمرة دون ريح. ثم تناهت اإىل �سمعه 

موجة اأقوى من تلك النربات املاألوفة لديه، والتي ت�سمع 

يوميا حتت اأ�سعة �سم�ص قرية �سامل والتي مل ت�سمع اأبدا 

من قبل كالآن وهي تتنزل من ال�سحب يف ظلمة الليل. 

ثم ارتفع �سوت واحد، لمراأة �سابة تنوح ولكنه بدا نواح 

من وراء القلب لنيل ال�َسَفَقة والتي رمبا لن تنالها دون 

منهم  التقاة  اخلفي،  احل�سد  ذلك  جميع  اأن  ويبدو  اأ�سى؛ 

والفجار، �سجعوها على التقدم.  

فيث!  "فيث!  مكروب  يائ�ص  �رشخة  جودمان  ���رشخ 

"فيث" "فيث"  الغابة  اأنحاء  يف  �سوته  �سدى  “وتردد 
عنها  يبحثون  كانوا  احلائرين  الأ���رشار  كل  اأن  لو  كما 

ا�ستمر عويل احلزن والذعر والغ�سب  الأرجاء، فيما  يف 

يخرتق الليل.

عال  وبغتة  فعل.  ك��ردة  اأنفا�سه  قب�ص  التع�ص  وال��زوج 

تال�ست  التي  العالية  الأ���س��وات  من  و�سجيج  �سخب 

انق�سعت  حينها  بعيدة،  �سحك  اأ���س��وات  يف  بعدها 

ال�سحابة ال�سوداء، تاركة ال�سماء �سافية و�سامتة فوق 

جودمان براون. اإل اأن �سيئا ما رفرف بخفة يف الهواء 

�رشيطا  فاأب�رش  ال�ساب  انتزعه  �سجرة.  بغ�سن  وعلق 

ورديا.

 " فيث!".  "هلكت  �رشخ:  لربهة  م�سدوها  وقف  اأن  بعد 

تقدم  ا�سم،  �سوى  ولي�ست اخلطيئة  الأر�ص؛  ل خري على 

هب لك هذا العامل". وقاده القنوط 
ُ
اأيها ال�سيطان، فقد و

والغ�سب لل�سحك بهي�سرتيا فجلجلت �سحكته لربهة ثم 

تناول جودمان براون ع�ساه وانطلق مرة اأخرى، بحيث 

الغابة بدًل من  بدا كاأنه يطري طريانا على طول طريق 

امل�سي اأو اجلري.

ازدادت الطريق وح�سة وغمو�سا وتال�سى امل�سار اأمامه، 

تارًكا اإياه يف قلب الربية املظلمة، ولكنه ا�ستمر يهرول 

الإن�سان  توجه  التي  الغريزة  تلك  تقوده  الأم��ام  اإىل 

بالأ�سوات  باأكملها  الغابة  امتالأت  ال�رش.  نحو  الهالك 

الربية،  الوحو�ص  وع��واء  الأ�سجار،  �رشير   - املخيفة 

و�رشاخ الهنود؛ وبدا عويل الرياح كقرع جر�ص لكني�سة 

بعيدة تارة، وتارة يتحول اإىل �سياح �ساخب يف وجه 

ازدراء.  الطبيعة كلها ت�سحك عليه  اأن  لو  امل�سافر، كما 

نف�سه زعيم  هو  كان  بالأهوال اإذ  اآبه  غري  م�سى  ولكنه 

الرعب يف امل�سهد. 

هههههههههه قهقه جودمان براون حني �سمع �سحكات 

اأعلى  �سي�سحك ب�سوت  ن�سمع من  "دعونا  الرياح،  هدر 

اأيتها  تقدمي  مبكركم.   اإخافتي  مبقدوركم  اأن  تظنوا  ل 

ال�ساحرة، تقدمي اأيتها امل�سعوذة، اأيها الهنود املالعني 

جودمان  اأتى  قد  ها  ال�سيطان،  اأيها  اأنت  تقدم  تقدموا، 

براون الذي عليك اأن تخ�ساه كما يخ�ساك.

مظهر  ي��ف��وق  رع��ب  م��ن  ه��ن��اك  يكن  مل  احلقيقة،  يف 

جودمان براون يف تلك اللحظة يف جميع اأنحاء الغابة 

ال�سوداء،  ال�سنوبر  اأ�سجار  بني  يهرول  وهو  امل�سكونة.  

عن  ومنف�سًا  طوراً،  م�سعورة  باإمياءات  بع�ساه  ملوحًا 

دوت  والآن  اآخر.  ب�سعة طوراً  كفر  باإلقاء عبارات  نف�سه 

حوله  بالقهقهة  الغابة  اأ�سداء  كل  ف�رشعت  �سحكته 

كال�سياطني.   

فتقدم  درب��ه،  لإكمال  ال�سيطان  روح  به  دفعت  وهكذا 

كاأن  الأ�سجار،  بني  يرجتف  اأحمر،  وهجا  راأى  اأن  اإىل 

والفروع  املتهاوية  اجل��ذوع  يف  اأ�رشمت  عظيمة  ن��اراً 

املت�ساقطة، والتي ترمي ب�رشرها عاليا نحو ال�سماء عند 

منت�سف الليل.

اإىل  دفعته  التي  العا�سفة  من  ه��دوء  يف  قليال،  تريث 

من  تناهت  كرتنيمة،  بدت  موجة  اإىل  واأن�ست  الأم��ام، 

الأ�سوات. ا�ستطاع  من  مثقلة بالعديد  بوقار  بعيد 

متييز اللحن، اإنه اللحن املعتاد جلوقة بيت العبادة يف 
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قريته. خفت املقطع تدريجيا بنغمة مطولة للجوقة، مل 

اأ�سوات الربية  اأ�سواتا جلوقة ب�رشية، واإمنا كانت  تكن 

املتوح�سة تدندن يف تناغم فظيع مًعا. �رشخ جودمان 

براون ولكن �رشخته مل ت�سل حتى ل�سمعه اإذ متاهت مع 

�رشخة الفالة.

حتى  الأمام  اإىل  ت�سلل  من ال�سمت  فا�سلة  يف فرتة  ثم 

م�ساحة  اأمامه  فراأى  عينيه.  اأمام  �ساطع  �سوء  توهج 

الغابة، وعند  اأ�سجار  مفتوحة، مطوقة بجدار مظلم من 

الطرف ن�ساأت �سخرة طبيعية، حتمل بع�ص ال�سبه ملذبح 

اأو ملنرب بدائي، وحتيط بها اأربع اأ�سجار �سنوبر، قممها 

ك�سموع  فبدت  النار،  مت�سها  مل  و�سيقانها  م�ستعلة، 

الجتماعات امل�سائية. واأ�ساء املكان بالكامل ا�سطرام 

ال�سخرة،  قمة  على  النامية  النباتات  كومة  يف  النار 

وزهوره  الغ�سة  باأوراقه  �سغري  غ�سن  كل  ا�ستعل  فقد 

املتدلية. ومع ن�سوء ال�سوء الأحمر انبثق ح�سد كبري، ثم 

مرة  بالتعاقب  وظهر  وخبوته،  ال�سوء  باختفاء  اختفى 

اأخرى من الظالم مع التماع اللهب، فامتالأ قلب الغابة 

املهجورة يف اآن واحد.

 " بالظلمة  متلفع  مهيب  "جمع  ب��راون  جودمان  قال 

وكان كذلك حقا.

ظهرت بني اجلمع وجوه تهتز جيئة وذهابا باهتزاز �سنا 

النار وغيابه، وجوه �سرُتى يف اليوم التايل �سمن هيئة 

املجل�ص الت�رشيعي للمحافظة، واآخرون كانوا يتطلعون 

على  ويجل�سون  �سبت  بعد  �سبتا  باإخال�ص  ال�سماء  اإىل 

يف  النبالء  باأقد�ص  املزدحمة  العبادة  بيت  مقاعد 

اأن زوجة احلاكم كانت  اأكد  البع�ص  اأن  الأر�ص. وحتى 

رفيع  مقام  ذات  امراأة  هناك  كانت  الأقل،  على  هناك. 

ومعروفة جدا، وزوجات لأزواج موقرين، واأرامل، وعدد 

كبري من العذارى، وبنات من عائالت عريقة، جميعهن 

ينعمن ب�سمعة ح�سنة، وهناك الفتيات ال�سغريات اللواتي 

جودمان  اأمهاتهن. اأ�ساب  تلمحهن  اأن  خ�سية  يرتعدن 

براون الذهول، �سواء ب�سبب بريق ال�سوء املفاجئ الالمع 

فوق احلقل الغام�ص، اأو متييزه لثلة من اأع�ساء الكني�سة 

يف قرية �سامل املعروفني بورعهم يف مكان كهذا.

 

وانتظر  الطيب جوكني،  العجوز  ال�سما�ص  وها قد و�سل 

لهوؤلء  كيف  ولكن  املبجل.  عباءة القدي�ص  بجانب 

الن�ساء  وهذه  الكني�سة  و�سيوخ  الأتقياء،  الأجالء  النا�ص 

ارتياب،  بال  يختلطن  اأن  الن�رشات  والعذارى  العفيفات 

�سيئات  ون�ساء  ماجنة،  حياة  يحيون  برجال ف�سقة 

رذيلة  كل  على  اأقدمو  احلثالة الذين  ه��وؤلء  ال�سمعة، 

اإذ  ب�سعة.  جرائم  بارتكابهم  ي�ستبه  اأنه  وحتى  و�سيعة 

كان غريبا اأن نرى اأن ال�ساحلني مل ينفروا من الأ�رشار، 

ال�ساحلني.  الأولياء  اأم��ام  باخلزي  الع�ساة  ي�سعر  ومل 

ا، كانوا مبعرثين بني اأعدائهم  وهناك الكهنة الهنود اأي�سً

الغابة  وطنهم  يرعبون  كانوا  والذين  الوجوه،  �ساحبي 

ب�ساعة  اأكرث  تعويذات  خالل  من  الأحيان  من  كثري  يف 

من اأي �سحر اإجنليزي معروف.

اللحن،  وبطيء  حزين  الرتنيمة  من  اآخر  مقطع  ت�ساعد 

ميكن  عما  تعرب  بكلمات  م�سحوب  الديني،  كالبتهال 

لطبيعتنا اأن حتمله من �رش، وتوحي مبا هو اأكرث من ذلك، 

مبا ل ميكن للب�رش الفانني اأن ي�سربوا غوره اإمنا هو ملكة 

تزال جوقة  واأبيات غنت ول  اأبيات  لل�سياطني وح�سب. 

ومع  اأورج؛  لآلة  نغمة  كاأعمق  �سوتها  يتعاىل  الفالة 

الإيقاع النهائي لهذا الن�سيد الرهيب، ظهر �سوت، كاأنه 

وكاأن  الوحو�ص،  وكعواء  ال�سيل،  كدفق  الرياح،  زجمرة 

متناغمة  اأ�سبحت  املتنافرة  الربية  احلياة  اأ�سوات  كل 

مع �سوت لرجل مذنب واحد اإجالل لأمري اجلميع.

نرياًنا  امل�ستعلة  الأرب��ع  ال�سنوبر  اأ�سجار  األقت  عندها 

ب�سكل  ت�سكلت  مرعبة  ومالمح  اأ�سكال  فك�سفت  علوية، 

مبهم على �سحابة الدخان فوق التجمع ال�سال. يف نف�ص 

و�سكلت  ال�سخرة  على  من  حمراء  نار  انطلقت  الوقت، 

ا فوق قاعدتها حيث ظهرت الآن �سخ�سية. 
ً
ا متوهج

ً
قو�س

رغم الوقار البادي عليها، ل متت باأي �سبه ولو ب�سيط، 

الدين املهمني يف  لرجال  الأ�سلوب  الزي ول يف  ل يف 

كنائ�ص نيو اإجنالند.  ودوى �سوت عرب ال�ساحة وتردد 

�سداه خالل الغابة “اخرجوا املرتدين!" 

الأ�سجار  ظ��ل  ب��راون م��ن  ج��ودم��ان  خ��رج  ذل��ك،  عند 

ة بغي�سة 
ّ
واقرتب من اجلماعة التي �سعر جتاهها باأخو

وبتعاطف كل ال�رش يف قلبه.

ويكاد يق�سم الآن اأن �سكل والده امليت كان ينظر اإليه من 

األ�سنة الدخان اأعاله وي�سري اإليه اأن يتقدم، بينما قامت 

امراأة، قامتة ق�سمات الوجه من اأثر القنوط بالإ�سارة له 

يقو  مل  لكنه  اأمه؟   كانت  هل  واحل��ذر.  بالرجوع  بيدها 

يف  التفكري  حتى  ول  واح��دة،  خطوة  ولو  الرتاجع  على 
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املقاومة، فقد ا�ستوىل الق�ص وال�سما�ص ال�سالح جوكني 

على ذراعيه وقاداه اإىل ال�سخرة امللتهبة.

 ، ال��وج��ه  مغطاة  نحيفة  لأن��ث��ى  بهيئة  ا  اأي�سً وج��يء 

معلمة  كلويز،  ج��ودي  امراأتني،  قبل  من  تقاد  وكانت 

التي تلقت وعد  التقية، ومارتا كاريري  الدين امل�سيحي 

كانت  وقد  للجحيم14*.   ملكة  تكون  ب��اأن  ال�سيطان 

املرتدون  وق��ف  ال�سارمة بينما  ال�سمطاء  العفريتة 

جميعا حتت ظلالل النار. 

قال ال�سكل املظلم: "مرحبًا يا اأولدي، يف اجتماع بني 

عرقكم. هذه فطرتكم التي جبلتم عليها وهذا قدركم. اأيا 

اأولدي، انظروا خلفكم!" 

من  لوح  كاأنه  ملعانه  وجوههم  على  وتوهج  فالتفتوا، 

ترحيب  ابت�سامة  اأ�رشقت  وقد  ال�رش  اأتباع  وبرز  اللهب، 

غام�سة على حمياهم جميعا.

عظمتموهم  كل من  “هنا،  املظلم:  ال�سكل  فا�ستاأنف 

خطاياكم  من  �سالحهم  اأم��ام  وخجلتم  �سغركم،  منذ 

حياتهم  يف  وراأيتم  اأنف�سكم،  من  اأقد�ص  واعتربمتوهم 

ال�ساحلة وت�رشعهم ال�سادق نحو ال�سماء، النقي�ص من 

اأنف�سكم، ها هم جميعا هنا جمتمعون لعبادتي.

يف هذه الليلة، �ستمنحون فر�سة ملعرفة اأفعالهم ال�رشية: 

"كيف هم�ص �سيوخ الكني�سة الذين �سابت حلاهم بكلمات 
ال�سابات يف منازلهم؛ وكم  الفح�ص اخلليعة للخادمات 

من امراأة تاقت لثياب احلداد، �سقت زوجها �رشاًبا عند 

ح�سنها،  يف  الأخري  لينام نومته  وتركته  النوم،  وقت 

اآبائهم؛ وكيف  ثروة  لوراثة  مردان  �سبان  تعجل  وكيف 

اأن الفتيات اجلميالت العفيفات - بال خجل - ، حفرن 

ا �سغرية يف احلديقة ، وكنت املدعو الوحيد  جلنازة 
ً
قبور

تتجان�ص  الإن�سانية  قلوبكم  اإن  منهم.   ر�سيع  طفل  كل 

مع اخلطيئة لذا يتعني عليكم اأن تقتفوا اأثرها يف جميع 

الأماكن - �سواء يف الكني�سة اأو حجرة النوم اأو ال�سارع 

اأو احلقل اأو الغابة - حيث مت ارتكابها، ويتعني عليكم 

عار  ب�سمة  وقد غدت  كلها  الأر�ص  تتهللوا لروؤيتكم  اأن 

بكثري  واأكرث  داكنة.   واحدة  دم  بقعة  الإثم.   من  واحدة 

اخلطيئة  �رش  نف�ص  كل  يف  ت�ستبطنوا  اأن  يجب  هذا.  من 

من  تن�سب  ل  لبواعث  واملن�ساأ  ال�رش،  معني  العميق، 

فنونه الأقوى من قوة الب�رش ومن قوتي التي تتجلى يف 

بع�سا،  بع�سكم  اإىل  انظروا  اأولدي،  يا  والآن  الأفعال. 

ففعلوا ذلك؛ وعلى بريق م�ساعل اأوقدت من اجلحيم، راأى 

اأمام  فارجتفا  هي،  وراأته  فيث،  زوجته  البائ�ص  الرجل 

ذلك املذبح الوثني. 

ثم اأردف ذلك ال�سكل، بنربة عميقة وموؤثرة، تكاد تعك�ص 

حزًنا وياأ�سًا مرا، كما لو اأن طبيعته املالئكية ، ما زالت 

اأبنائي  "اأيا  البائ�ص،  عرقنا  على  ترثي  اأن  على  قادرة 

الواقفني هنا “.  "بالعتماد على قلوب بع�سكم البع�ص، 

ا. اأنتم 
ً
ما زلتم تاأملون يف اأن الف�سيلة مل تكن كلها حلم

مل تدركوا بعد اأن ال�رش هو طبيعة اجلن�ص الب�رشي. فال�رش 

يجب اأن يكون �سعادتكم الوحيدة. اأهاًل بكم مرة اأخرى، 

اأبنائي، يف بني جن�سكم.

ياأ�ص  �رشخة  يف  الأ���رشار  امل�سلون  كرر   "" اأه��ال   "
وانت�سار يف اآن معا.

 ووقفا هناك، الزوجان الوحيدان، على ما يبدو، اللذان 

كانا مرتددين بعد على حافة طريق ال�رش يف هذا العامل 

املظلم.  كان هناك جتويف كحو�ص، ت�سكل طبيعيا يف 

ال�سخرة واحتوى �سائاًل، اأهو ماء حممر لنعكا�ص ال�سوء 

�سائل؟  غط�ص  اأو رمبا، حميم  دما؟   اأم كان  اخلافت؟  

عالمة  لو�سع  وا�ستعد  ال�سائل  هذا  يف  يده  ال�رش  �سكل 

�رش  يف  �رشكاء  يكونوا  حتى  جباههم،  على  املعمودية 

الأفعال  ال�رشية،  الآخرين  بذنوب  واأكرث وعيًا  اخلطيئة، 

تلقاء  من  قبال  اأمكنهم  اأكرث مما  ب�سواء،  �سواء  والأفكار 

اأنف�سهم، األقى الزوج نظرة واحدة على زوجته ال�ساحبة، 

وبادلته فيث النظرة، ما الذي �ستف�سحه النظرة التالية 

لبع�سهما من �رشور وذنوب دفينة، وارجتفا مما اأب�رشاه 

ومما انك�سف لهما.

   �ساح الزوج  "فيث! فيث!"  ، "انظري اإىل ال�سماوات، 

تذكري اجلنة، وقاومي الأ�رشار"

  هل امتثلت فيث اأم ل، ل علم له. فبالكاد نطق وعندها 

�سوت  �سامعا  الهادئ،  والليل  العزلة  و�سط  نف�سه  وجد 

هدير الرياح خالل الغابة يخفت �سيئا ف�سيئا. ترنح على 

خده  على  وانترثت  ورطبة؛  باردة  بها  و�سعر  ال�سخرة، 

قطرات ندى باردة من غ�سني متفحم متدل اأعاله. 

براون  جودمان  ال�ساب  دخل  التايل  اليوم  �سباح  يف 

كاحلائر.  حوله  فيما  يحدق  بتثاقل،  �سامل  قرية  �سارع 

طول  على  يتم�سى  الطيب  العجوز  الق�ص  كان  ذلك  اأثناء 

يف  بالتفكري  م�ستغرقا  للفطور،  �سهيته  ليجدد  املقربة 

منحه  براون  بجودمان  مروره  وعند  الوعظية.  خطبته 

بركاته فتنحى جودمان عن القدي�ص املوقر كاأنه يتفادى 
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اللعنة. بينما ال�سما�ص العجوز جوكني كان م�ستغرقا يف 

من  املقد�سة  �سالته  كلمات  و�سمعت  املنزلية  �سالته 

 " ال�ساحر؟  ي�سلي  اإل��ه  لأي   " املفتوحة.  النافذة  خالل 

ردد جودمان براون. اأثناء ذلك كانت ال�سيدة كلويز، تلك 

العجوز امل�سيحية الرائعة، واقفة عند �رشوق ال�سم�ص حتت 

لفتاة  امل�سيحي  الدين  مبادئ  تلقن  اخلا�ص،  عري�سها 

�سغرية جلبت لها ن�سف لرت من حليب ال�سباح. فانتزع 

انتزاعا وكاأنها كانت يف قب�سة  الطفلة  جودمان براون 

دار  قرب  املنعطف  وعند  عنها.  واأبعدها  نف�سه  ال�سيطان 

العبادة، ملح راأ�ص فيث، بال�رشائط الوردية، تلحظه بلهفة، 

ثم راآها تهرع اإليه عرب ال�سارع ميلوؤها الفرح، واأمام كل 

اأهل القرية تقريبا قبلته. لكن جودمان براون نظر بحزن 

وحزم اإىل وجهها، ورحل بال حتية.

اجتماع  يكن  ومل  الغابة  يف  ب��راون  جودمان  غفا  هل 

الأمر كذلك  ال�سحرة غري حلم غريب راوده؟  �سواء كان 

ال�ساب  على  �سوؤم  نذير  احللم  كان  فواح�رشتاه!   ل،  اأم 

جودمان براون. فقد تغري حاله من تلك الليلة فاأ�سبح 

الياأ�ص،  يكن  مل  اإن  الريبة،  يف  غارقًا  رجاًل  حينها  من 

ال�سوداوية،  التاأمالت  وت�ستغرقه  حزيًنا،  ا، 
ً
�سارم

ل  ا، 
ً
مقد�س ا 

ً
مزمور اجلماعة  تن�سد  حني  �سبت،  كل  ويف 

اأذنيه  ي�سم  اخلطيئة  ن�سيد  لأن   ، اإليه  الإن�سات  يحتمل 

الق�ص  وعندما يخطب  املباركة.  الأ�سوات  على  ويطغى 

عن  اأم��ام��ه،  املقد�ص  الكتاب  فاحتًا  املنرب،  على  من 

وعن  ال�رشيرة  الأرواح  وعن  لديننا،  املقد�سة  احلقائق 

الذي  الأخ���روي  العذاب  اأو  النعيم  وع��ن  امل��وت،  غلبة 

ويغزو  ب��راون  جودمان  لون  يتحول  حينها  يطاق،  ل 

وجهه ال�سحوب، خ�سية اأن ينهار ال�سقف على هذا الكافر 

العجوز و�سامعيه. ويف كثري من الأحيان، ي�ستيقظ فجاأة 

وعندما  فيث.  ح�سن  من  ويتمل�ص  الليل،  منت�سف  يف 

تبتهل العائلة يف ال�سالة �سباحًا وم�ساء يتجهم وجهه، 

ي�سيح  ثم  زوجته،  يف  بدّقة  ويحدق  نف�سه،  يف  ويهمهم 

بوجهه عنهم. وملا مات بعد حياة طويلة حمل اإىل قربه 

التي  وفيث  واأحفاده  اأبناءه  جنازته  وتبع  بالية  جثة 

فكان  اجل��ريان  من  قليلة  غري  وثلة  عجوزا  ام��راأة  غدت 

واحدة  عبارة  يقل  مل  منهم  اأح��دا  ولكن  مهيبًا،  موكبا 

تخلد ذكراه ول حتى كلمة وقد وافته املنية يف �ساعة 

كئيبة. 

الهوام�ش

 1 - مت ن�رشها لأول مرة يف جملة نيو اإجنالند، اأبريل 1835م، 

والن�ص املرتجم منه من�سور يف موقع كلية جوردن �ستات: 

http://faculty.gordonstate.edu/lsanders-senu/
Young%20Goodman%20brown.pdf
الق�سة من وقائع تاريخية وقعت يف الن�سف  اأحداث  اأخذت   - 2
تقع  بلدة  وه��ي  �سامل،  بلدة  يف  ع�رش  ال�سابع  القرن  من  الثاين 

اأ�س�سها  ما�سات�سو�ست�ص.  خليج  م�ستعمرة  يف  بو�سطن  �رشق  �سمال 

امل�ستوطنون البيوريتانيون يف عام 1626م، حتت ا�سم نومكايج. 

كلمة  من  اأخذ  ا�سم  وهو  �سامل،  اإىل  ا�سمها  تغري  �سنوات  عدة  بعد 

�سالوم العربية، مبعنى ال�سالم.  تقع اأحداث الق�سة قبل حماكمات 

وخريف  ربيع  يف  عقدت  التي  وجيزة،  بفرتة  �سامل  يف  ال�سحرة 

اإدانة  ال�سمعة، متت  �سيئة  1692م. وخالل هذه املحاكمات  عام 

اإعدامهم، ي�ستخدم  ال�سحر ومت  اأبرياء بتهمة  ع�رشين رجال وامراأة 

تاريخية يف  لأحداث  وي�سري  ل�سخ�سيات حقيقية  اأ�سماء  هوثرون 

حبكته اخليالية.

3 - ي�سري الكاتب هنا اإىل معنى ا�سم فيث وهو "اإميان "، كما اأن 
ا�سم البطل يعني " الرجل ال�سالح "ويتكرر التالعب بدللة الأ�سماء 

يف عدة عبارات يف الن�ص.

4 - وليام الثالث ملك اإجنلرتا من عام   1689م اإىل عام 1702م 
اإجنلرتا يف  اأُعدموا يف  الذين  الربوت�ستانت  بال�سهداء  يق�سد   -  5

عهد امللكة ماري يف عام 1550م.

5 - التطهريية حركة دينية ن�ساأت يف اإجنلرتا يف القرنني ال�ساد�ص 
وال�سابع ع�رش، وهم اأول من اأطلق عليهم ت�سمية الأ�سوليني حيث

رمزت الكلمة اإىل التع�سب والتزمت والنغالق الديني.

6 -  ال�ساحبيون اأو جمعية الأ�سدقاء الدينية، هي حركة دينية 
القرن  يف  اإجنلرتا  يف  ن�ساأت  الربوت�ستانت،  عن  منبثقة  م�سيحية 

ال�سابع ع�رش امليالدي و يف 1659، مت جلد خم�سة من الكويكرز 

املتجولني، مبا يف ذلك امراأة تدعى اآن كوملان، عرب قرية �سامل و 

بو�سطن و ديدهام باأمر من وليام هوثرون، قا�ٍص �سامل وكان اأول 

رجل من ن�سل عائلة هوثورن يف العامل اجلديد)اأمريكا(

�رشية  للقا�سي،  البكر  البن  هوثرون،  ويليام  الكابنت  قاد   -  7
�سامل يف حرب امللك فيليب و�ساعد على اإحراق قرية هندية.

8 - اأدينت �سارا كلوز بكونها �ساحرة وكانت يف ال�سجن بانتظار 
احلكم يف 1692م عندما انتهى ا�سطهاد ال�سحرة.  متت مقا�ساتها 

وا�ستجوابها من قبل القا�سي جون هوثرون، ابن ويليام هوثرون 

وال�سخ�سية املركزية يف حماكمات �سامل

9 - مارثا كوري اأدينت بال�سحر ومت �سنقها يف حماكمات ال�سحر 
عام 1692

10 - نباتات كان يعتقد باحتوائها على قوى �سحرية
11 - مت �سنق مارثا كاريري بتهمة ال�سحر يف حماكمات ال�سحرة 
"هذه هي  �سنقها،  �ساعة  ماثر  كوتن  وقد �ساح   .1692 عام  يف 

ملكة  يجعلها  ب��اأن  ال�سيطان  وعدها  التي  ال�سمطاء  ال�ساحرة 

للجحيم"
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�سعب  يغدو  نف�سه  يجد  �سنًا  اأكرب  �سبح 
ُ
ي حني 

الإر�ساء اأكرث فاأكرث فيما يت�سل باللغة ، فيما يت�سل 

 . الهابطة  املعايري   ، والرخو  ال�سعيف  بال�ستخدام 

. » وقعنا يف  ، على �سبيل املثال  الوقوع يف احلب 

يكون  كيف   . اأ�سدقاوؤه  يقول  هكذا   ،  « املنزل  حب 

بو�سعك اأن حتب منزًل عندما ل ي�ستطيع هذا املنزل 

ريد جوابًا على هذا ال�سوؤال ؟ 
ُ
بادلك هذا احلب ، ي

ُ
اأن ي

ما اإن تبداأ بحب   الأ�سياء ، ما الذي يتبقى من احلب 

اإمنا  ؟  عليه  يكون  اأن  اعتاد  كما  احلب   ،  
ّ
احلقيقي

بالأن�سجة  غرمون 
ُ
ي النا�ص   . اأحد يكرتث  اأّن ل  يبدو 

د بها الكرا�سي ، 
ّ
امُلزدانة بالر�سوم وال�سور التي تنج

غرمون بال�سيارات القدمية . 
ُ
ي

الألفاظ  هذه  عن  النظر  ي�رشف  اأن  يرغب  كان 

اأن  لو  . ماذا   
ْ
ي�ستطع اإمنا مل   ، الِبدع  ، هذه  اجلديدة 

 ما له ، تغيري طفيف يف الطريقة التي 
ٌ
تك�سف �سيء

 
ُ
 بها النا�ص ؟ ماذا لو اأن الروح التي كان يح�سب

ّ
يح�ص

، هي ل �رشمدية  اأنها م�سنوعة من مادة �رشمدية 

 ، اأخف  اأية حال ، لكنها يف طريقها لأن تغدو  على 

ف نف�سها وفق الأزمنة ؟ ماذا لو مل 
ّ
جاّدة اأقل ، تكي

بالن�سبة  غريبًا،  �سيئًا  الأ�سياء  حب  يف  الوقوع  يعْد 

للروح ������� ُلعبة اأطفال، يف حقيقة الأمر؟ ماذا لو اأن 

الأ�سخا�ص املحيطني به كانوا يحتاجون فعاًل لأن 

وا، مب�ساعدٍة اأرواحهم اجلديدة، امُلحّدثة ، فيما 
ّ
يح�س

يتعّلق بالو�سع احلقيقي ، الوجع الذي يربطه ذهنيًا 

اأنَّ  لو  ، ماذا  ؟ زيادًة على ذلك  الغرام  بالوقوع يف 

خرب به نف�سه اأنه يفعل ������ 
ُ
نكد مزاجه ل يعرب عما ي

�سعوبة اإر�ساء عتيقة الطراز فيما يت�سل باللغة ������ 

اإمنا على العك�ص ) اإنه يواجه الفكرة مبا�رشًة ( الغرية 

�سنًا جداً ، �سلبًا جداً ، بحيث لن 
ُ
، غرية امرٍئ ، بات م

يكون بو�سعه اأن يقع يف احلب من جديد ؟ 

اأن  ال�سهل  من  الثابتة  مبلكية  ان�سغالته  ق�سة  اإن 

ُتروى . اأثناء اأعوام حياته ، كان قد حاز ، بالت�سل�سل 

، منزلني و�سقة �سكنية ، اإىل جانب ، على مدى ردٍح 

من الزمن ، يف الوقت عينه ، كوٍخ على �ساحل البحر 

. يف ذلك التاريخ كّله ل ي�سعه اأن يتذّكر �سيئًا ، على   

احلقيقة  يف   . احلب  با�سم  نه 
ّ
يزي بحيث   ، الإطالق 

 ، باأية   حال   ، اأن يتذّكر �سعوراً �سغرياً  مب�ستطاعه 

اإما حني كان ميتلك م�سكنًا ما ، اأو حني ينتقل منه 

اإن يرتك منزًل حتى يغدو غري  . ما  اآخر  اإىل م�سكن 

عدم  عن  وف�ساًل   . مب�سريه  الإطالق  على  مكرتث 

الكرتاث هذا، مل يكن يرغب قط بروؤيته ثانيًة . كان 

فهمه للعالقة بينه وبني المتالك فهمًا وظيفيًا من 

البداية اإىل النهاية . ما من �سيء ي�ساهي احلب ، ما 

من �سيء ي�ساهي الزواج . 
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جّي . اأّم . كويتزي **

ترجمة: علي عبد الأمري �شالح* 

منـــــزل فـــــــي

 اإ�شبانيا

كاتب ومرتجم من العراق  *

 . اأّم . كويتزي
ّ
جي



بالأخ�ص  بزيجتيه   ، حياته  يف  بالن�ساء  يفكر  اإنه 

فيما   ، داخله  يف    ، معه  يحمله  يزال  ل  الذي  ما   .

يتعلق باأولئك الن�ساء ، بزوجتيه ؟ عواطف مت�سابكة 

الندم واحلزن   : الأغلب  الأعم  ، يف  التعقيد  �سديدة   ،

يفهمه  اأن  من  اأ�سعب  �سعور  وم�سات  تخرتقهما 

املرء على وجه الدقة رمبا يكون له �سلٌة ما بالعار 

اإمنا من اجلائز اأن تكون له على حّد �سواء �سلٌة ما 

برغبة مل تخمْد بعد . 

باله  ت�سغل  والمتالك  باحلب  املتعّلقة  امل�سائل 

بلٍد  ا�سرتى عقاراً يف  قبل عام   . لذلك  �سبب  وثمة   ،

يف  يقع  بلد   ، كتالونيا  اإقليم  يف  اإ�سبانيا،   :  
ّ
اأجنبي

قارة اأخرى . مل يكن العقار يف اإ�سبانيا غاليًا جداً ، 

ل يبعد كثرياً جداً عن خط ال�ساحل يف القرى اخلربة 

لإ�سبانيا . الأجانب وعددهم األف ، اأغلبهم اأوربيون ، 

اإمنا من الأمكنة كّلها اأي�سًا ، حازوا منازل من نوع 

 . وقد حاز الآن وحدًة 
)1(

ما هناك ، » وحدة �سكنية« 

�سكنية من هذا الطراز . 

يف حالته ، هذه النقلة كان لها جانب عملي . كان 

يك�سب رزقه بو�سفه كاتبًا ؛ ويف هذا اليوم والعمر 

 مكان ، 
ّ

مب�ستطاع الكاتب ، اأي كاتب ، اأن يقيم يف اأي

واأن يتوا�سل اإلكرتونيًا بالوكالء واملحررين ب�سال�سة 

من قرية �سغرية كما لو كان مقيمًا يف مدينة كبرية 

 ، با�سبانيا  �سغف  لديه  كان   ، �سبابه  �سنوات  منذ   .

اإ�سبانيا الزهو ال�سموت والر�سميات العتيقة . ) هل 

يحب اإ�سبانيا فعاًل ؟ يف الأقل اإن حب بلٍد ما ، حب 

لي�ص مفهومًا حديث   ، ، حب طريقة حياة  �سعٍب ما 

من  ومزيداً  اأن يق�سي مزيداً  له  ت�سنى  لو   )  . الطراز 

يكون  اأن  مغزى  ذو   
ٌ
�سيء فهو   ، اإ�سبانيا  يف  وقته 

له مكاٌن بو�سعه اأن ي�سميه مكانه هو وحده ، منزٌل 

ماألوفة  املطبخ  واأدوات  ة 
ّ
الأ�رش اأغطية  فيه  تكون 

زيل ما تركه الأ�سخا�ص 
ُ
ولن تكون به حاجٌة لأن ي

الآخرون من اأ�سياء خُمتَلطة من دون نظام . 

عقاراً  ميتلك  لأن  املرء  يحتاج  ل   ، احلال  بطبيعة 

مب�ستطاع   . اإ�سبانيا  يف  وقته  يق�سي  كي  اإ�سبانيًا 

م�سكن  خارج  مثايّل  بنحو  جيداً  يعمل  اأن  املرء 

ر ، وحتى خارج الفنادق . قد تكون الفنادق 
َ

م�ستاأج

اخليار الأغلى ، اإمنا ل تكون كذلك حني يعمل املرء 

 . كّلها  �سية 
َ
ر

َ
الع احلوادث  اإليها  م�سافًا   ، ح�سابه 

 ) دومًا  تعاوده  باحلب  املتعّلقة  الأفكار   ( الفنادق 

على غرار العالقات الغرامية العابرة . حني يغادرها 

املرء ، يفارق الِع�رشة ، وهكذا تكون نهاية العالقة . 

 ، 
ّ

 اقت�سادي
ً
اإن �رشاء منزل رمبا لن يكون له معنى

اأعمق . هو الآن يف عقده  اإنه ذو معنى من نوٍع  اإل 

اخلام�ص : اإن مل يكْن يف نهاية العقد حتديداً ، فهو اإذاً 

يدور حول املنعطف املف�سي اإىل النهاية ال�رشف . 

 للهو ، ولتباع النزوات والأهواء . 
ٌ
مل يعْد هنالك وقت

املنزل الكائن يف كتالونيا لي�ص حافزاً وليد اللحظة 

، كما مل يكْن عالقًة غراميًة ق�سرية الأجل وعابرة . 

على العك�ص ، اإنه نتيجة عملية اتخاذ قرار عقالنية 

بنحو بارز . لئن كان ذلك ي�سبه زواجًا باأية حال ، 

رتبًا ، عري�ص يتوافق مع عرو�ص 
ُ
فهو ي�سبه زواجًا م

يف  حمرتف  �سخ�ص   ، و�سيطة  اأو  و�سيط  خالل  من 

ترتيب الزواج . 

ومع ذلك حتى يف الزيجات امُلرتبة الزوج والزوجة 

غرمان باأحدهما الآن يف بع�ص   الأحيان . هل من 
ُ
ي

املحتمل اأن يقع ، وهو يف الهزيع الأخري من حياته 

، يف حب املنزل الذي وجده لنف�سه يف اإ�سبانيا ؟ 

املنزل يقوم يف �سارع ق�سري عند طرف قرية ُتدعى 

» بيلبيوغ » ، ُتطل على حقول زهر ال�سم�ص والذرة . 

وفيه �سجرة تني �سخمة ورقعة من حديقة حيث كان 

والطماطم  يزرع احلبوب  اأن   ، �ساء  اإذا   ، مب�ستطاعه 

العائدة له . كان هنالك قف�ص اأرنب اأي�سًا ، لو كان 

د ، اإذا 
ّ
لديه ميل لتناول حلم اأرنب . كان املنزل قد �ُسي

تعني عليه اأن ي�سّدق الوكيل ، يف القرن الثالث ع�رش 

القدمية اخلا�سة  الع�سور  قراءة عن  . من خالل ما 

�ستحياًل . اجلدران رمبا 
ُ
بكتالونيا ، هذا ال�سيء لي�ص م

كان   ، البعيد  الزمن  ذلك  اإىل  تاريخها حتمًا  يرجع 

الق�سد  وكان   ، املوا�سع  بع�ص  يف  ياردة  �سمكها 

من وراء ذلك اأن ت�سد برد ال�ستاء وحرارة ال�سيف ، 

فَتت 
ُ
 معًا بوا�سطة ِمالط م

ْ
معت

ُ
الأحجار املنحوتة ج

رمبا اأ�سبح الآن رماًل اأي�سًا . 

يف بنائه �سيكون املنزل غريبًا على الدوام . الباب 
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جداً  غائر  ف�ساء  على  ينفتح  املزَدوج  الأمامي 

�ستخدم فقط كمراآب وور�سة 
ُ
بحيث اأنه ينا�سب لأن ي

�سغل فنان ت�سكيلي . يف اإحدى 
َ
اأو بخالف ذلك كم  ،

اجلهات يوجد �سّلم يوؤدي ، عرب فتحة �سغرية ، اإىل 

غرف املعي�سة واملطبخ . الت�سميم لن يكون له معنى 

اأن يكون  اعتاد  اأن قلب املنزل  اإل حني يفهم املرء 

لل�سكن  املخ�س�ص  الف�ساء  واأن   ، للما�سية  حظرية 

مب�ستطاع  يكون  بحيث  وحوله  الإ�سطبل  اأعلى  د 
ّ
�ُسي

يف  دمائهم  دفء  يتقا�سموا  اأن  واملا�سية  الب�رش 

الليايل الَنجدية الباردة .

قناة  التالل  اإحدى  جانب  يف  دت 
ّ
�ُسي املنزل  خلف 

املطر  ماء  تاأخذ  كي  الأر�ص  حتت  متتد  ت�رشيف 

. اأما ال�سقف ، فالقرميدات حديثة ، مع طابع  بعيداً 

املبنى القرميدي يف » �سريبريا » )2 ( ؛ اإل اأن اأخ�ساب 

 
ْ
البناء نخرتها الديدان ب�سّدة ، وتهراأت حتى اأ�سحت

اإىل  تعود  الأخرى  هي  كانت  ورمبا   ، التفتت  �سهلة 

اأخرى  قليلة  عقوٌد   
ُّ
متر اإن  ما   ، الظن  اأغلب   . قرون 

لكنه   ! املنزل  �ساكني  ال�سقف كّله على  حتى ينهار 

عندئذ لن يبايل بالأمر . 

املالك ال�سابق للمنزل ) الزوج ال�سابق ، كما يظّنه ( 

 من » �سانت   كليمنت » )3 ( التي تبعد نحو 
ً
كان بّناء

يف   ، املنزل  رّتب  الذي  هو  كان   . كيلومرتاً  ثالثني 

ع ال�سبابيك ، ك�سا اجلدران باجلب�ص 
ّ
وقت فراغه ، و�س

 ، جديدة  اأ�سالكًا  و�سع   ، الأبواب  اإطارات  ا�ستبدل   ،

، قبل  تقليديًا  ن�سب غرفة حمام ومرحا�سًا غربيًا 

. ل  الأ�سا�سية  اأعلى من �سعر كلفته  اأن يبيعه ب�سعر 

ريب اأنه انتقل اإىل منزل اآخر الآن ، م�رشوع اآخر يف 

قرية اأخرى . 

مرحبني . كانت ال�سبانية 
ّ
ون 

ّ
مل يكْن ال�سكان املحلي

من  م�ستقاة   ، رتددة 
ُ
م طبيعة  ذات  بها  يتكّلم  التي 

فتياًل يف  تنفعه  انها مل  بحيث  التي طالعها  الكتب 

لغًة   )  4( الق�ستالية  كانت  اإذ   ، كاتالونيا  اأرياف 

اأجنبية . كانوا يل�سقون به �سفة دخيل ما اإن يفتح 

يتوقع  باأن  له  . ل حَق  به  باأ�ص  �سيء ل  . هذا  فمه 

 ، ، وما كان يح�سُل عليه  ين�سده  ما كان   . ترحيبًا 

د 
ّ
ل . حتى يف القرى ال�سغرية ، الآن ، تعو

ّ
هو التحم

 . الذين ينتقلون لالإقامة فيها  الدخالء  النا�ص على 

فرن�سا  » يف  العقارات   « الأمالك  ي�سرتون  الأجانب 

 . طويلة  �سنوات  منذ  الربتغال  يف   ، اإ�سبانيا  يف   ،

ال�سلطات الإ�سبانية مل يكْن لديها اعرتا�ص على ذلك 

. طاملا اأنهم ل ميار�سون مهنًا معينة ، طاملا اأنهم 

يجلبون املال ، فثمة مكان لهوؤلء الأجانب . 

اأف�سل  لت 
ّ
حتو حيث   ، هو  بلده  يف  نف�سه  ال�سيء 

يكْن  مل   . الأجانب  اأيدي  اإىل  ال�ساحلية  العقارات 

العادات  ذوي   ، الأجانب  هوؤلء  يحب  بال�رشورة 

 
ّ
تهم ماذا  لكن   ، املهاجرة  الطيور  بعادات  ال�سبيهة 

جريانه  ؟  يحبها  ل  والتي  يحبها  التي  الأ�سياء 

الإح�سا�ص نف�سه  ون 
ّ
، يح�س ، يعتقد هو  الكتالونيون 

حياله : هم ل يحبونه بال�رشورة ؛ فيما بينهم رمبا 

اأ�سحاب  كان  ؛  اأمثاله  ومن  منه  يتذمرون  كانوا 

احلوانيت واملخازن يحتالون عليه ما ا�ستطاعوا اإىل 

ذلك �سبياًل ، يربرون اأفعالهم ا�ستناداً اإىل حقيقة كون 

الأجانب ميلكون اأمواًل طائلة جداً وهم اأغبياء على 

لإحلاق  بن�ساط  يخططون  هم  فيما  لكن   . حال  اأية 

الأذى به ، كان ي�سك اأن يكون بو�سعهم الو�سول اإىل 

 �سيء من �ساأنه اأن يجعله 
ّ

ذلك احلّد . لن يقوموا باأي

ي�سعر باحلرية كما لو اأنه يف دياره ، مثلما يفعل هو 

 �سيء من �ساأنه 
ّ

، حني يكون يف وطنه ، ل يقوم باأي

اأن يجعل الأملان اأو الإنكليز ي�سعرون باحلرية كما 

لو اأنهم يف ديارهم . 

خالل ال�سهور الأوىل من اإقامته كان يق�سي �ساعات 

عّدة يوميًا يعمل على املظهر اخلارجي للمنزل . خلع 

الباب الأمامي ، ك�سطه، �سبغه، وعّلقه ثانيًة . فعل 

. مع  بال�سبابيك اخل�سبية  نف�سه فيما يت�سل  ال�سيء 

اأن ذوقه مييل نحو األوان اأخرى ، لوح األوان خمتلف 

 : القرية  يف  ال�سائدين  اللونني  اتبع  اأنه  اإل   ، متامًا 

�سمى 
ُ
لون اأزرق ������ رمادي باهت ؛ اأحمر غامق ،  ي

هنا » با�سك » .

بدائية  نف�سها  القفل  اآلية  كانت   . الباب  قفل  فكك 

�سحكة. يف م�ستطاع طفل اأن 
ُ
اإىل درجة اأنها تبدو م

ي�ستبدله  الرغم من ذلك مل  . على  ينزعه من مكانه 

واإعادته   ، ت�سحيمه   ، بتنظيفه  فقط  اكتفى  لكنه   ،
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 ، نف�سه  ، حّدث  العامل  . يف هذا  اإىل مو�سعه جمدداً 

اأن يرتك  القفل هنا وظيفته   .  رمزية 
ٌ
اأ�سياء الأقفال 

اأن  ، ل  يتعّلق بالمتالك  النا�ص فيما  لدى  انطباعًا 

مينعهم من اقتحام املنزل ، اإذا ما اأراد فرٌد يعادي 

يقتحم  اأن  الآخرين  حقوق  على  ويتجاوز  املجتمع 

املنزل عنوة . 

 
ً
كان قد ا�سرتى املنزل ، املنزل يعود له، اإمنا مبعنى

عائداً  املنزل  يزال   ل  اآخر  مبعنى   ، اإل  لي�ص  معني 

للقرية التي كان مطموراً فيها . ح�سنًا ، مل يكْن لديه 

طموح باأن يخلخل املنزل ويرفعه بالقوة من القرية 

 �سيء با�ستثناء ما هو 
َّ

. مل يكْن يرغب باأن يكون اأي

عليه الآن . 

من  ف�سلني  يق�سي  اأن  الأمر  اأول  يف  خطته  كانت 

لأنها  ال�سيف  ف�سول  يتحا�سى  كان   . هنا  ال�سنة 

�سديدة  لأنها  ال�ستاء  وف�سول   ، احلرارة  �سديدة 

الربودة . رجال كثريون يتزوجون على هذا املنوال 

، حّدث نف�سه . البحارة ، يف �سبيل املثال ، يق�سون 

ن�سف حياتهم يف البحر . 

مل   . له  يجري  ما  �سيئًا  وجد  الأ�سهر  مبرور  لكن 

اأن ي�رشف املنزل من ذهنه . كان  يكْن مب�ستطاعه 

عد خم�سة اآلف 
ُ
ي�ستلقي �ساحيًا اأثناء الليل ، على ب

ميل عنه ، يطفو من حجرة اإىل حجرة عرب داخل معتم 

ر�سل روحه عرب البحار ، عرب 
ُ
ه ي وخال . بدا كما لو اأنَّ

روحه  ير�سل   ، بالنوم  امُلغّلفة  القرية  اإىل   ، اجلبال 

لديه  النهار كانت  �ساعات  ، حتى يف  ي�ستدعيها  اأو 

احل�سان  حدوة   : ع 
ِّ
رو

ُ
م  ، عفوي  و�سوح  ذات  روؤى 

ثبتة مب�سامري على الباب اخللفي ؛ القالب 
ُ
ال�سدئة م

ام ؛ اللطخة ، يف اأعلى جدار غرفة 
ّ
حتت اأنابيب احلم

ِحق هناك عنكبوت ب�رشبة مكن�سة 
ُ

املعي�سة ، حيث �س

. ثمة حلظات اقتنع خاللها اأنه بقوة النتباه ال�سديد 

كن اإنقاذ املنزل من عدم الوجود. 
ُ

وحدها مي

وها هو ذا هنا، يف منت�سف ال�سيف ، يف كتالونيا. 

يديه  على  ال�سطح.  اإىل  ي�سعد  ال�سباح  برد  يف 

التي  الطحالب  بك�سط  يبداأ   ، مالج  ومعه   ، وركبتيه 

بابني  بعد  على  �رشفتها  من  الآجرات.  بني   
ْ
منت

جمللة  عجوز  امراأٌة  تراقبه  كانت  ال�سارع  عمق  يف 

بال�سواد. كان ياأمل اأن ت�ستح�سن ما يقوم به. » رجل 

غريب اإل اإنه جاد » : هذا ما ياأمل اأن تفكر فيه . 

يف   ، واحلمراء  الوردية   ، اجلريانيوم  نبتة  يزرع 

الباب   
ْ
جانبي كال  يف  وي�سعها   ، الفخار  اأ�س�ص 

الأمامي ، مثلما يفعل اجلريان .  » مالطفة �سغرية 

» ، ي�سميها . مالطفة �سغرية للمنزل ، مثل املالطفة 

التي يقوم بها الرجل من اأجل الفوز بقلب امراأة . 

اأرملة  اإذاً  فهي   ، لنف�سه  يقول   ، زواجًا  هذا  كان  لو 

 
ْ
فت

ّ
هذه املراأة التي اأتزوجها ، امراأة  نا�سجة ، ت�رش

دْت عليه . مثلما ل ي�سعني اأن اأكون 
ّ
على وفق ما تعو

 ، تغدو  اأن  اأريدها  األ   
َّ
لذا يجب علي  ، رجاًل خمتلفًا 

من اأجلي ، امراأًة خمتلفة ، اأ�سغر �سنًا ، اأكرث بهرجة ، 

اأكرث اأنوثًة وجاذبية . 

اتفاقه   ، ما  حدٍّ  اإىل   ، ينق�ص   ، هذه  بجهوده   ، اإنه 

اإىل  دخيٌل  ينتقل  حني   . القرية  مع  املكتوب  غري 

هنا وي�سرتي ِملكًا ، يقول التفاق ، يلزمه اأن يجلب 

التجار  من  ي�سرتي   : املحليني  لل�سكان  الفائدة 

اإن   . عطي الأعمال للِحرفيني املحليني 
ُ
، ي املحليني 

اإىل  باحلق  ينتمي  املنزل  على  ينجزه  الذي  العمل 

اأولئك احِلرفيني . لكن فيما يخ�ص هذه امل�ساألة هو 

لن ي�ست�سلم . اإن ال�سيء الذي انخرط فيه اأكرث جّديًة 

د �سيانة . اإنه عمٌل جوهري ، عمٌل 
ّ
مما لو كان جمر

يتعني عليه اأن يوؤديه بيديه . عاجاًل اأم اآجاًل ، ياأمل 

اأن  املحليني  ال�سكان  مب�ستطاع  يكون  �سوف  هو 

يفهموا . 

القرية ، بطبيعة احلال ، لها ذكريات تت�سل باملنزل 

ال�سيد  زمن  وقبل   ، هو  زمنه  ي�سبق  زمٍن  اإىل  تعود 

تورا�ص �ساحب ال�سنائع ال�سبع  من �سانت كليمنت. 

 ، يعرفون  ل  كانوا  اإذا  اأو   ������� يعرفون  القرويون 

فاآباوؤهم اأو عماتهم وخالتهم واأعمامهم واأخوالهم 

 على ال�سكن 
ْ
كانوا يعرفون ������� اأن الأ�رشة التي داأبت

هنا ، الأ�رشة التي كرب اأولدها وهم يكرهون الغرف 

املظلمة ، ال�سيقة ، اجلدران الرطبة ، اأنابيب املياه 

اإن فارق والداهما احلياة حتى  عتيقة الطراز ، وما 

اأيديهم من املكان ، وباعوه بثمٍن بخ�ص اإىل  غ�سلوا 

ال�سيد تورا�ص ، الذي رّتبه وباعه من جديد اإىل رجل 
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كن تف�سريه ( يف�سلون 
ُ

غريب لأن الغرباء ) بنحٍو ل مي

املنازل العتيقة وهم م�ستعّدون لأن يدفعوا اأكرث من 

قيمتها من اأجل حيازتها .

الذي  بالرجل  كثرياً  يهتم   ، امراأًة   
ٌ
املرء يتزوج  مّلا 

نامت  الذي  بالرجل  وحتى   ، �سابقًا  منه  تزوجت 

باملرء  فرت�ص 
ُ
ي ل   ، املنزل  يخ�ص  فيما  قباًل،  معه 

طريقٌة  هذه   . فيه  الإقامة  يف  �سبقه  ن 
َ
مب يبايل  اأن 

 ، والزواج  المتالك  بني  التناظر  فيها  يكون  اأخرى 

بني املنازل والزوجات ، من املفرت�ص اأن تتعطل . 

اإمنا لي�ص يف هذه احلالة . بني هذه اجلدران رجال 

احلميمة  حياتهم  عا�سوا   ، جيل  بعد  جياًل   ، ون�ساء 

قّلما  بلغٍة  احلب  ومار�سوا  وت�ساجروا  حتّدثوا   ،

له  بالن�سبة  غريبًة  تبدو  عاداٍت  وفق   ، هو  يعرفها 

 بو�سعه 
ٌ
، ل يوجد �سبح اأ�سباحًا  . مل يرتكوا وراءهم 

طيل التفكري 
ُ
 به . بيد اأن هذا ل يهم . اإنه ي

ّ
اأن يح�ص

طيل التفكري يف  
ُ
اأن ي فيهم ، بقدر ما ي�ستطيع املرء 

لديه  كانت  لئن   . ملحهم  اأن  له  ي�سبْق  مل  اأ�سخا�ص 

 فوتوغرافية لهم ف�سوف يعّلقها على احليطان 
ٌ
�سور

اأبهى ثياب الأحد ،   ، اأزواج ق�ساة بثيابهم الداكنة   ،

الذليلني   ، اأقدامهم  عند  اجلاثمني  اأولدهم  �سحبة 

كالأرانب.  

اأن  له  ي�سبق  مل  اأنا�سًا  يتذكر  اأن  ريد 
ُ
ي ملاذا  ؟  ملاذا 

وقته  ينق�سي  ل�سبب وجيه. حني  ؟  قبل  عرفهم من 

ن�سيًا. اإن مل تتذكره 
َ
ريد هو اأن يكون َن�سيًا م

ُ
هنا، ل ي

مّدة  بعد  ؛    
ّ
ق�سي مكاٍن  يف  ميوت  �سوف   ( القرية 

زمنية مقبولة �سوف يظهر للعيان ، من دون تف�سري ، 

اً ( ، وبعدها ياأمل 
ّ
 جر

ّ
مالٌك جديد ، وجٌه جديد ، وهلم

) ياأمل اأن يح�سل ذلك مع اإنه يبدو �سيئًا م�ستحياًل ( 

 من املعاين ، ذكراه. 
ً
باأن يحمل املنزُل نف�سه ، مبعنى

اإن ال�سيء الذي تو�سل اإليه ، بنحو مده�ص ، هو اإنه 

اأجنبي  بلٍد  املنزل يف  قيم عالقًة مع هذا 
ُ
ي اأن  ريد 

ُ
ي

�سفيهة  تكون  اأن  حتمل 
ُ
ي مهما   ، اإن�سانية  عالقًة   ،

. من  اإن�سانية مع حجر وبالط  اإقامة عالقة  م�ساألة 

وتاريخه  املنزل  ، مع هذا  العالقة  اإقامة هذه  اأجل 

والقرية ككل ، قرية تبدو من الطريق ال�رشيع ، كما 

دتها يدا رجل 
ّ
لها و�سي

ّ
لو اأن عقاًل واحداً هو الذي تخي

واحد ������� مقابل تلك العالقة هو م�ستعد لأن يعامل 

املنزل كما يعامُل الرجُل املراأة ، يلبي احتياجاتها 

وحتى مراوغاتها ، ينفق النقود عليها ، يخفف عنها 

بلطف  يعاملها   ، ال�سعبة  اأيامها  خالل  معاناتها 

ورقة .

اللطف .. الإخال�ص .. التكري�ص .. اخلدمة .. ل احلب ، 

 ي�سبهه . �سكٌل من اأ�سكال الزواج 
ٌ
لي�ص بعد ، اإمنا �سيء

�سنًا ومنزٍل مل يعْد يف مقتبل العمر . 
ُ
بني رجل يغدو م

امل�صدر :

  Three Stories , The Text Publishing Company 
, Australia
 2014 ، ال�سفحات 3 – 20 ) الكتاب من احلجم ال�سغري ، وعدد 

�سفحاته 71 �سفحة (

 John Maxwell كويتزي   ماك�سويل  جون   : املوؤلف   **
Coetzee : روائي ، كاتب مقالت ، واأ�ستاذ ل�سانيات ، ومرتجم 
من جنوب اأفريقيا ، نال جائزة نوبل لالآداب �سنة 2003 لي�سبح 

غوردميري.  نادين  بعد  باجلائزة  يفوز  اأفريقي  جنوب  كاتب  ثاين 

كما نال جائزة البوكر العاملية مرتني ، وجائزة فيمينا الفرن�سية 

؛ يحمل �سهادات دكتوراه فخرية عّدة  اخلا�سة بالآداب الأجنبية 

، وهو اأحد كتاب الإجنليزية الذين ينالون مديحًا بالغًا ويحظون 

بتكرمي وتقدير عاليني . ولد كويتزي العام 1940 يف كيب تاون 

، جنوب اأفريقيا ، وبداأ حياته الروائية �سنة 1974. ن�ساأ يف بيت 

اللغتني  يتحدث  وهو  الهولندية  اأ�سوله  رغم  الإجنليزية  يتحدث 

بطالقة . ومن اأعماله الروائية املرتجمة اإىل العربية : » يف انتظار 

الربابرة » ، » خزي » ، » اإليزابيث ك�ستلو » ، » الرجل البطيء » . كما 

ن�رش ثالثة جمّلدات من املذكرات الأدبية .   

الهوام�ش

يف   pied-à-terre  بالفرن�سية وردت   : �سكنية  وحدة   -  1
الن�ص الإجنليزي الأ�سل – م .

ا ، حمافظة 
ّ
2 �سريبريا Cervera : مدينة ومركز مقاطعات �سيغار

ليدا ، اإقليم كتالونيا ، اإ�سبانيا – م . 

3 �سانت كليمنت Sant Climent : هي اإحدى بلديات مقاطعة 
اإ�سبانيا. يبلغ  ، والتي تقع يف منطقة كاتالونيا ، �رشق  بر�سلونة 

�سانت   : الكامل  ا�سمها   . ن�سمة  اآلف  اأربعة  نحو  �سكانها  عدد 

كليمنت دي يوبريغات – م . 

الر�سمية  اللغة  هي   :  Castilan الق�ستالية  اأو  الإ�سبانية   4
للمملكة الأ�سبانية وهي اأي�سًا اللغة الر�سمية ملعظم بلدان اأمريكا 

الالتينية – م . 
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عليك ان تعرتف يا�سليماين اأنها لي�ست املرة الوىل .! 

هذه لي�ست باملرة الأوىل، اأجل.. اعرتف واأقر. فالعرتاف 

�سيد الأدلة ، والقرار ن�سف الطريق حلل امل�سكلة :

اإ�سمي كطفل   لي�ست املرة الأوىل التي اتهجاأ بها حروف 

ول اأعرفه  ول اأعرفني!.

 اأكتبه حرفا حرفا : �ص ل ي م ا ن ي ، اأتاأمله بعد ان اكتبه 

واأتهجاه كطفل يتلعثم باحلروف .

 اأراه  كما  لو كان ل�سخ�ص اآخر بعيد وجمهول. يا اإلهي .! 

هل هذا ا�سمي؟ ويف اللحظة التي ولدت بها ولد معي؟ هل 

يخ�سني انا وحدي دون �سواي اأم ان هنالك ثمة �سليماين 

اآخر اجهله ومل اره بعد ؟  

تعود  اجلديدة، هل هذه  وتفا�سيل وجهي  اأتبني مالح  ل 

ل�سليماين الذي كنت اعرفه منذ زمن طويل 

ام لرجل اآخر اأراه الآن امامي لأول مرة ؟ الوجه ل ي�سبه 

وجهي الذي اعرفه منذ وعيي الول ،

 . اأو اخفاوؤه  اإنكاره   ثمة جتاعيد وا�سحه ب�سكل ل ميكن 

وهذه » ال�سلعه » التي ت�سبه بطيخة كبرية من

 اين جاءت وظهرت على حني عفلة ومتى ؟ منذ �سنوات 

قليلة بداأ �سعري بالت�ساقط دون اأن انتبه اأو اعري المر

 « هذه  فربزت  وانغلقت  الدائرة  اكتملت  حتى  اهتماما   

ال�سلعة » مرة واحدة بوقاحه �سافرة » ».

للرجل  ام هي  انا �ساحبها،  ، هل  انا  تعود يل  لكن هل   

الآخر املاثل امامي الآن ؟ الأمر مربك و�سائك وي�سعني 

يف حالة من التوتر والقلق وال�سياع. 

اأنا ل اعرفني .! ياالهي يف عالك !.

ها. من اأنت ؟ 

من اأنا ؟ 

قبل هذ ويف البدء :  ملن يعود هذا ال�سم ؟ ومن هو هذا 

الرجل مبالحمه التي مل اتعرف اليها قط ! 

ا�سمي باأحرفه الذي ينفر�ص باأحرفه ال�سبع فوق هذا الوجه 

وير�سم مالمح باهتة و�ساحبة لدرجة ان ل اأعرفني 

ول اعرف ملن يعود هذا ال�سم  هل هو يل حقا ؟ 

عيناي ،عيناي بهذه النظرات الغريبة التي مل تكن يل يوما 

، ومل اعتدها قط . احدق طويال باملراآة كل �سباح ، 

ارت��دي  وان��ا  اح��دق  و�ساربي،  ذقني  احلق  وان��ا  اح��دق 

العيون  بهذه  اح��دق   ، بي  اح��دق  وان��ا  اح��دق  مالب�سي، 

بنظراتها التي مل اآلفها قط . 

ول  بقوة  اأتاأمله   : امامي  اأراه  ال��ذي  الوجه  بهذا  اأح��دق 

الآن  ظهر  اي��ن  وم��ن   ، �ساحبه  مالمح  اتبني  ل  اعرفه. 

وو�سل مراآتي ؟ اين كان يختبئ؟

املراآة ، املراآة اأجل . املراآة خائنة ومزيفة ، من هنا بداأت، 

املراآة تكذب كثريا وتخدعني . املراآة ت�سللني 

 اإلهذا حتبها املراأة كثريا؟ ل اعرف،ل اعرف �سيئا . خ�سيتي 

من هذا الرجل الغريب الذي يرب�ص فوق م�ساحة مراآتي

اتعرف  او  ا�سمه  اعرف  ل  ل�سخ�ص  فيحيلني   ، ويحتلني   

ملالحمه ، ومل ي�سبق يل ان التقيته او عرفته!. 

اأ�ستنطقها   وك��اأين  امل��راآة  ام��ام   ، امامها  واقفا  اأزال  ل 

اأ�ستعطفها واأتو�سلها باأن تك�سف يل عن �ستارتها الثقيلة 

ملرة واحدة فرتيحني.

اأحدق بها ثانية وثالثة ورابعة برجاء.

يا الهي كم هو موؤمل ان ارى نف�سي امامي ول اأعرفني . 

احد ما ل اأعرفه يدعوين باإحلاح  وانا ل�ست على ار�ص او 

ف�ساء . 

احد ما يدعوين باإحلاح لرحلة الغياب ، واأنا من اأنا ؟ اأنا 

ل اأحد.!  

عن  الغبا�ص  م�سحت  كاأمنا   ، بي  تذكرين  ذاتها  امل��راآة 

زجاجها ال�سقيل ف�سارت  اأ�سيائي القدمية مرئية امامي!.

  اأراين �سليماين الطفل وله من العمر �سنوات ع�رش .

 �سليماين الطفل البكر لوالديه بعد احتبا�ص موؤقت لثالث 

�سنوات لرحم الأم . 

�سليماين الذي كرب فجاأة و�سار رجال وهو ما يزال طفال .! 

اذ ولد �سقيقه الثاين وعمره عاما واحدا فقط .
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لباء  وبال  العاب  بال  واح��دة  مرة  كبري  لطفل  فتحولت   

ق�سريا  فن�ساأت  بنيتي  وي�سد  وعظامي  ا�سناين  يقوي  اأم 

وهزيال .! 

انت كبري ل ت�سارك الأطفال لعبهم . 

ام��ي وج��دت��ي واب��ي ك��ل �ساعة  ت��ردده��ا  التي  ال��الزم��ة 

طابور  يف  املدر�سة  كاأن�سودة   ، قلب  ظهر  عن  فحفظتها 

ال�سباح.

�سليماين  اكمل درو�سك �رشيعا وتعال �ساعد امك . تنادي 

جدتي . 

اقراين مل اعرفهم �سوى باملدر�سة ول التقيهم خارجها .

لنا  واح�رش   « ابونبيل  عمو   عند  لل�سوق  اذهب  �سليماين 

حاجيات البيت التي كتبتها لك على ورقة �سغرية بي�ساء 

واذا �سادفك احد من رفاقك باملدر�سة او اقاربك اياك ان 

تتلكاأ معه وحتادثه .  

ان  قبل  البيت  اعمال  يف  اأم��ك  و�ساعد  اذه��ب  �سليماين 

ينه�ص �سقيقك. 

انزل   « �سليماين   ،.. واخربهم  جدك  لبيت  اذهب  �سليماين 

على البلد واذهب للربيد املركزي وتفقد �سندوق الربيد 

يف  يدر�ص  اال��ذي  عمك  من  ور�سائل  ط��رود  هناك  رمبا   

املانيا ، ويف طريق عودتك

وفول  حم�ص  علبة  لنا  ا�سرتي   « ها�سم   « مطعم  ومن   

وربطة خبز، ل تن�سى. 

 « وا�سقي   ، املاء  برذاذ  البيت ور�سه  باب  اكن�ص  �سليماين 

الزريعة » ورتب املقاعد و�سفها متقابلة بانتظام .

 يف امل�ساء �سيجيء ا�سحاب والدك فال�سهرة الليلة عندنا 

، ول تن�سى اعداد القهوة . 

�سليماين ل تن�ص ارتداء �سرتتك الطويلة ، فرمبا متطر وانت 

عائد من املدر�سة وتبتل ثيابك ، عليك ان  متر يف

 طريقك لل�سوق كي تخرب عمك الفران اننا بحاجة لع�رشين 

والدك  �سيقيمها  ماأدبة  ثمة   ، �سباحا  غدا  خبز  رغيف 

احتفاء ب�سالمة �سقيقك من » احل�سبة* ».! 

عمك  ملنزل  اذهب  مبكرا  للمدر�سة  ذهابك  قبل  �سليماين  

املطهر« ابو عماد » واطرق بابه ثالث طرقات متتالية ، 

وحينما يظهر امامك اخربه ان والدك يهديه ال�سالم ، واننا 

ننتظره عند ال�ساعة العا�رشة كي يجيء » ليطهر » �سقيقك 

. »اظن باأن هذا �سوت جدتي » �سوتها الذي ل يزال يطرق 

�سمعي كمطرقة قدمية. 

ا�سعة  تربد  ان  قبل   « الغ�سيل   « وان�رش  اذه��ب  �سليماين 

ال�سم�ص كي جتف مالب�ص �سقيقك ، �سنحتاجها ثانية يف 

امل�ساء. 

�سليماين ياااااااااا �ص ل ي م ا ن ي . يا �سليماين .

من اأنت ؟ 

انا �سليماين حممود �سليماين الذي ا�ستطاع النجاح يف كل 

عام مبعدل جيد ، ومتكن من اللتحاق بالعام نف�سه بكلية 

ال�سري« مبنحه وتخرج منها  وادي   « املهني يف  التدريب 

بدبلوم �سناعي بتفوق على اقرانه جميعا دون اأن يكلف 

والديه �سيئا! 

�سغريا  موظفا  عمل  الذي  �سليماين  حممود  �سليماين  انا 

بقيمة  ا�ستلمته   راتب  اول  »اتذكر  واقم�سة   ن�سيج  مبعمل 

خم�ص

حتى  كامال  جيبي  يف  ا�سعه   ، فقط   « دينارا  وثالثني   

مينحني   . منقو�ص  غري  لب��ي  فاأناوله  البيت  و�سويل 

خم�سة دنانري 

يف  يقع  الذي  للم�سنع  والياب  الذهاب  اأجرة  مقدار  هي 

دنانري طوال  ، خم�سة  العا�سمة  » �رشق  �سحاب   « مدينة 

ال�سهر وحتى ا�ستالم الراتب التايل . 

ترقيتي  متت  حتى   ون�سيطا  موا�سبا  املعمل  يف  بقيت 

ملدير م�سوؤول عن خط النتاج الول  وحتى تقاعدي قبل 

خم�ص �سنوات ون�سف ال�سنة . 

قريبته  وتزوج  والده  لرغبة  ا�ستجاب  الذي  �سليماين  انا 

 ، بنتا  فاأجنب   ، الزفاف  قبل  واحدة  ملرة  يراها  ان  دون 

كربت وحيدة حتى التحقت

 باملدر�سة بال�سف الول دون ان امتكن من اجناب �سواها 

حتى ذلك الوقت! . 

 ، اعني امل�سكلة  للمو�سوع   ت�سدت » جدتي« قبل والدي 

انني مل  يعني  ولدا« فهذا  ان مل اجنب«  باأنني  واخربتني 

اجنب  قط ! 

كل �سباح  م�سامعي  على  ورددته  الكالم  هذا  اكدت  امي 

وم�ساء بقلق وخوف كبريين. 

 وابنتي هذه من اجنبها يا امي ؟ 

هذه لي�ست ِبخلفه حت�سب لنا يا �سليماين ، فهي لن تتمكن 

من البقاء بجانبك طويال .« بكره رح يجي

 ابن احلالل ويخطفها على �سنة اهلل ور�سوله يا�سليماين » 

، ثم انها لن حتمل ا�سمك ، ا�سمك يابني . �ستبقى �سليماين 

و�سنبقى نناديك بهذا ال�سم 

من  وي�سد  ا�سمك  �سيحمل  الذي   « ال�سبي   « جميء  حتى   

فال�سبي   «  ، اجلميع  امام  به  عاليا  راأ�سك  وترفع   ، اأزرك 

عزوة يا ابني »وهو فقط من �سريثك بعد عمر طويل .!

فاأجنب  لدعواتهم  وا�ستجاب  اهلل  رزقه  الذي  �سليماين  انا 

ولدين اثنني لريفع راأ�سه » راأ�سكم انتم« اح�سب ان راأ�سي 
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مرفوع دونهما »

برجالها  واحل��ارة  وجدتي  واب��ي  امي  قالت  كما  عاليا   

ون�ساءها وقاطنيها.

ابو   « ب�  فجاأة  ينادونه  النا�ص  �سار  الذي  �سليماين  انا   

غالب » ول غالب ال اهلل ايها النا�ص لو تفكرون . 

غالب اين هو ؟ منذ �سنة تخرجة التحق باحدى ال�رشكات 

الهند�سية يف امريكا وبقي هناك بعد ان اخربنا بزواجه 

من زميلته ، ومل يحدث �سوى ان زارنا مرة يتيمة.!

عمله  من  ق�سرية  اج��ازة  يف  و�سل  ان  فمنذ  �سقيقه  اما   

تواجده  اثناء  الأخري  ميالدي  عيد  و�سادف  اخلليج   يف 

جوال  هاتفا  وكانت  ثمينة  انها  زعم  هدية  يل  فاأح�رش 

يدعى بالهاتف الذكي ، اأخربين انه �سيدربني على طريقة 

الكبرية  �سا�سته  على  �سورتي  و�سع  ان  بعد  ا�ستعماله 

وغاب.!

انا �سليماين الذي مل يعرف احلب قط برغم زواجه واجنابه 

البنني والبنات ، يف الواقع ابنة و�سقيقني.

كنت  �سباح،  ذات  عل  من  ك�سيل  جانبي  من  احلب  مر   

غافيا وغافال عنه فلم يتوقف او يلتفت نحوي او ينادي 

با�سمي او

به   لأحدق  فاأنه�ص  طريقي  يف  القوية  باإ�ساراته  يرمي   

وا�ستوقفه لحتفي به كما لو كان �سديقا و�سل بعد غياب 

طوبل واأ�سقيه ماء القلب ،

كاأمنا يعرف ان هذا لي�ص من �ساأين .

 اأنا الذي ع�ست لكم ومن اأجلكم وبني ايديكم ، انا احلا�رش 

دائماوطوع امركم.

ل  وال��ذي  »املعقد«  ب�  يو�سف  الذي  الرجل  �سليماين  انا 

»ي�سحك للرغيف ال�سخن« كما يقول اجلميع .

باملنزل  كثريون  امامي  ردده  لطاملا  جيدا،  هذا  اعرف 

والعمل واحلي الذي �سكنته منذ ان كربت وتزوجت ، لكني 

ل اآبه ملا يقولونه رمبا لنني ل اآخذه على حممل اجلد. 

انا هو الرجل الذي قال عنه ال�ساعر » ا�ساعوين واي فتى 

ا�ساعو/ ليوم كريهة و�سداد ثغر*«. 

انا هو ذاك .  

والآن ما يهمني هو الآن . من اأنا؟ ومن هذا الذي يحدق 

بي بكل �سالفة ول ميل؟! 

قبل قليل ، اعني .. اأعني قبل �سنوات قليلة مرت ، قبل عام  

اعرفني   . اعرفني  كنت   .. املاقبل  قبل   ، اليوم  هذا  قبل   ،

با�سمي ووجهي ومالحمي وعيَني .

وان��ا ل  اعرفني  ؟ كيف  اك��ون  ان��ا وم��ن  الآن  فمن  ام��ا   

ا�سبهني ، لا�سبهني با�سمي الذي كربت معه وع�ست

عبثية  رغم   ، واملفاجاآت  العوا�سف  رغم  به  كله  عمري   

بها  مررت  التي  وال�سعاب  اليد  ذات  رغم �سيق   ، القدار 

ومرت بي وكادت

احلياة  اختربتني  الذي  اأنا   ، مرة  اكرث من  بي  تطيح  ان   

كثريا ال انني مل اآبه بل بقيت با�سمي الذي كنت اعرفني 

به .

ماالذي حدث يف غفلة عن كل �سيء ؟ ومن �رشقني مني؟ 

 اكرر ال�سم اكرث من مرة ، فيمر من �سمعي وي�سيل كدمعة 

معرت�سة دون ان يتوقف او يتمهل متعرثا بي ليثري �سيئا 

ما موقفا ما كلمة ما دون جدوى.!

  انا الرجل احلائر املرتبك ال�سائع التائه الذي يقف على 

احلافة من كل �سيء :. 

احلافة من ا�سمي ، احلافة من مالحمي الباهتة ، احلافة 

اجلهات  من  كقيد  ويطوقني  بي  يحيط  ومما  حويل  مما 

كلها. 

الذي كنت اعرفه �سابقا،  : �سليماين   احلافة بني حياتني 

البطيخة  ت�سبه  التي  ب�سلعته  امامي  املاثل  الرجل  وهذا 

والذي اجهل من يكون . حياة ل ت�سبهني قط 

حياة يجيدها الآخرون برباعة. 

ايتها املراآة من انا ؟ من هذا الرجل املاثل امامك ب�سلعة 

ت�سبه البطيخة ومبالمح جمهولة وكاأنها مالمح �سخ�ص 

طالع من زمن قدمي و�سحيق . هل �ستدليني علي انا الرجل 

الذي ن�سي اأن يعي�ص ففقدتني بالزحام؟ 

من اأنا ؟ وكيف يل ان اهتدي ل�سمي ووجهي ؟ 

من اأنت ياهذا ؟ 

عليه  مرت  يلني  ل  �سلد  كحجر  جامدة  �سامتة  امل��راآة 

�ستاءات كثرية وهو را�سخ ل يتحول او يتبدل يف مكانه.

»ليت الفتى حجر«* ليتني كنت اأنا ذاك الفتى احلجر.!

ولأول مرة طفرت الدموع من عيني �سليماين بجزع ، واخذ 

ينتحب ب�سوت مرتفع.! 

رن هاتفه اجلوال وهو ل يزال يحدق باملراآة ، رن رنينا 

متوا�سال ملحا اكرث من مرة ، رن كما لو كان اأحد يتو�سله 

باأن يرد . 

مل ي�ستطع الرد .

 اأخذ يحدق بالهاتف وهو يرى �سورة رجل مل يتمكن من 

التعرف اليه ، تنفر�ص �سورته على �سا�سة الهاتف وحتدق 

به بعينني جاحظتني وباردتني. 
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املحفور  النفق  ذلك  فيها  دخلنا  التي  اللحظة  منذ 

ت�ساحبها  مبو�سيقى  نتمتع  الأر���ص،ون��ح��ن  حتت 

كان  عظيمًا  ك��وراًل  مذهلة،وكاأن  غنائية  اأ�سواٌت 

من  ال�سموات   اإىل  اخل��روج  نحاول  ونحن  يرافقنا 

طرف الأر�ص الآخر . 

لأج�سادنا  بوزن  ن�سعر  مل  ،حيث  بالري�ص  اأ�سبه  كنا 

يف تلك الرحلة.فقد غمرتنا ن�سوٌة تفي�ُص منها رائحٌة 

�سبيهة بعطر العنرب،قيل اإنها ت�ساعد امل�سافرين عرب 

الف�ساء على التمتع بالتحليق ال�سوئي داخل جوف 

بال�ساعر  اللقاء  مهمة  يف  بنا  امل�سافرة  املركبة 

الأمريكي وال�ص �ستيفنز لإجراء هذا احلوار معه.

حدثت  الطريان،حتى  من  �سوئية  �ساعة  تنق�ِص  مل 

 )) ))ترونا�سي  خملوقا  اإن  طارئة،وهي  م�سكلة  لنا 

الأقرا�ص   بع�ص  ،ابتلع  مركبتنا  يقود  ك��ان  ال��ذي 

مزاجه،والندفاع  بتغيري  �ساهمت  ما  �رشعان  التي 

مبغامرة غري حم�سوبة،وذلك عندما فتح باب املركبة 

 الألعاب البهلوانية ما 
ُ

 بالف�ساء وميار�ص
ُ
وراح ي�سبح

بني الكواكب  والنجوم ،فيما كانت املو�سيقى تهدر 

�ُسوبًة 
َ
يف املركبة على وقع اأرواحنا املتطاير ن�سوًة م

بالذعر.  

اأن ع��اد ))ت��رون��ا���س��ي(( ل��ق��ي��ادة امل��رك��ب��ة من  م��ا 

 ب�سكل مفاجئ ،رمبا نتيجة 
ُ
جديد،حتى غمرنا النوم

جمهولة.اإل  غازات  حامال  الف�سائي  الهواء  ت�رشب 

ال�ساعر وال�ص  اأن راأينا   اأن ذلك مل يدم طوياًل ،بعد 

و�سعيداً  مبت�سمًا  روؤو�سنا  فوق  يقف  وهو  �ستيفنز 

بو�سولنا.

اإليك  اأجل الو�سول  لقد حتملنا كل تلك املتاعب من 

ن�سافحه.فابت�سم  ونحن  ذلك  له  ال�ساعر.قلنا  اأيها 

اإىل طاولة م�ستديرة،تناولنا  مرحبًا وهو ي�سطحبنا 

�رشابًا �ساخنا وفتحنا باب احلوار بال�سوؤال :  

l كيف يكون ال�صاعر جتريديًا براأي واال�س �صتيفنز؟
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لنف�سه  ،ول يجد  ��� عندما ميتلئ ذهنُه باملخلوقات 

مكانًا بج�سده اخلا�ص.

l اأية خملوقات ؟

اأنف�سها ذاتيًا دون احلاجة   
ُ
التي تنتج ��� املخلوقات 

اإىل تراكم الواقع باخليال اأو العك�ص

الواقع  ال�صعر م�صهٌد خارج قب�صة  اأال تعتقد باأن   l

واخليال على حد �صواء؟

مناطق  بع�ص  يف  �سحيحًا  ذل���ك  ي��ك��ون  ق��د   ����

من  يفلت  ال�سعر  اأن  للعدم.اأي  النتماء  ال�سعر،بفعل 

تقوم  ثالثة  منطقة  اإىل  الثنني،بالنتماء  قب�سة 

على زمن لغوي غري منظور،اإل اأننا ميكن اأن ندركه 

بوا�سطة ال�ست�سعار عن بعد.

l ماذا تقول جتربتك ال�صعرية عن ذلك ؟

��� كانت جتربتي تراكمية وغري م�ستعجلة.ومع ذلك 

كنت م�ستغرقًا باملجرى العام لل�سعر الأمريكي دون 

ن�رشتها  التي  بن�سو�سي  ف��راغ  ح��دوث  من  خ��وف 

بكتابي الأول ))�رشب الأرغن((  ال�سادر عام 1917.

بعد  ن�رشتها  التي  االأوىل  ال�صعرية  املجموعة   l

االأربعني عامًا من عمرك؟

��� اأجل.لقد مر وقت طويل وحاّد حتى متكنت من ن�رش 

ذلك الكتاب الأول.

l هل كنت خائفًا اأم اأجوف لتمتلئ فتكتب بعد ذلك ؟

لينام  اأو  ل��ريق��د  ���رشي��ر  اإىل  يحتاج  ل   
ُ
ال�سعر  ���

عليه،بقدر ما يكون حمت�سداً كاأن ي�سبح طرياً يحقق 

ن�رشه بالطريان بعد اكتمال جناحيه. لذلك  مل اأكن 

متهوراً  ،ول  الطائر  ذلك  م�ستعجاًل برتكيب جناحي 

بالكتابات الربقية. 

l تق�صُد اإنك كنت تقوم برتبية لغتك اأم بتغذيتها ؟

��� بالثنني. م�سافًا اإىل ذلك نف�سي 

l وماذا تقدُم النف�ُس لل�صعر براأي �صتيفنز ؟  

�سحنه  اجلوي،ثم  املجال  بفتح   
ُ
تقوم اإنها  اأعتقُد   ���

.
ّ
بالهواء من اأجل ذلك الطريان احلر

باب  اإال من  ينطق  ،ال  كهذا  باأن كالمًا  تعتقد  اأال   l

التهويل لي�س اإال ؟

،�سواء  احل��راري  لل�سعر  بالن�سبة  م�سكلة  توجد  ل   ���

اأنه  وخالفها،طاملا  الطبيعية  الكائنات  با�ستنطاق 

ي�ستمد ال�سحن من دم ال�ساعر احلار،اأما اأ�سحاب الدم 

ال�سعراء،فهم ثالجات لالأحالم والكلمات  البارد من 

والنظرات والت�ساوير. 

l األي�صْت الطبيعُة اأُم ال�صعر اأو رحمه الوا�صع؟

 نف�سُه من غبار طلع الرموز 
ُ
��� ل. واأبداً. لقد َخلَق ال�سعر

امُلركب  والغرام  واجلنون  بالأوك�سجني  امل�سحونة 

تكويناٌت  الطبيعة  الزنا،بينما  من  �سوئيًا  تركيبًا 

والرعد  بالربق  ال�سموات  اأفعال  ت�سارك  جيولوجية 

واملطر والريح.

l هل تعلمت كّل هذا الغنى الفني،من خربتك كمحام 

يف حقل التاأمني؟

،باأنني كنت  ��� ل يوجد مانع يحول دون العرتاف 

اللغة  حركات  جميع  اإىل  لال�ستماع  جنيبًا  تلميذاً 

مدار  على  بذهني  متددت  التي  الداخلية  واأ�سواتها 

زمن طويل من التحايل على الكلمات،كي اأكون جيبًا 

لها يف ذلك املعطف اللغوي الطويل.  

بني  وما  القانون  م��واد  بني  ما  ُيَفرُق  ال��ذي  ما   l

اجلملة ال�صعرية براأيك ؟

��� الن�سائم الروحانية لي�ست اإل. ذلك اأن القوانني عادًة 

يكون  ل  القا�سية،فيما  الت�رشيعات  اإىل  تنتمي  ما 

اجلمالية  طوابقه  بجميع  ذاته  اإىل  اإل  ال�سعر   
ُ
انتماء

والبالغة  املجاز  على  تعتمد  التي  اللغوية  وطبقاته 

والت�سوير الدقيق بكامريات ديجيتال.  

الرحمة  مفهوم  اإىل  �صتيفنز  واال���س  ينظر  كيف   l

بالقارئ لغويًا ؟

والقارئ  ال�ساعر  بني  ما  الرحمة  مفهوم  م��ازال   ���

ببوتقة  الثنني  توحيد  اأريد  ل  وغائمًا بحق.  �سائكًا 

اأو  ال�ستغراب  فعل  يكون  باأن  اأرغب  ل  كما  واحدة، 

اأعتمد على  اأنني  التغريب قائمًا ما بني الطرفني،اإل 

ذكاء القارئ يف حقول الكتابة.
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l هل اأنت عدو للقارئ؟

معه  التعاطف  اأ�سمن  ل  ل،ولكنني  بالتاأكيد   ���

با�ستمرار.

l ماذا وراء هذا الكالم ؟

��� ما ق�سدته بالتعاطف ،هو عدم قدرتي على تثقيف 

القارئ. 

من  ومتحرراً  لال�صتيعاب  جاهزاً  يكون  اأن  تريدُه   l

الكتابة ب�صكل عام،  الكاتب وم�صائب  اأثقال ظروف 

مهما بلغت ق�صوة الظروف. 

��� اأنا ل�ست حمكمة لأحاكم وفقًا للد�ساتري اأنا كتاب 

عن  بعزله  م��ت��ورط  اأو  بالقارئ  لالندماج  قابل 

التاأليف ب�سكل عام. 

يف  حياتك  ،ومتار�ُس  رومان�صي  باأنك  تظُن  وهل   l

خلية من خاليا االنرتوبولوجيا ؟

،واأ�ستبدل  بهدوء  النا�ص  حركة  اإىل  اأنظر  كنت   ���

نظراتي واأفكاري حول املخلوقات با�ستمرار.

ا�صتبدال  حتاول  التغيريات.هل  تلك  جتري  ومَل   l

�صبيل  على  لغوية  الب�رشية مبخلوقات  املخلوقات 

املثال ؟ 

بني  �سريي  خط  اكت�سفت  اأن��ك  م��وؤك��د.واأظ��ن  ذل��ك   ���

الكلمات. 

ي�صق  قطاٌر  اأم  الركاب  لنقل  حافلة  ال�صاعُر  هل   l

ال�صباب بحموالته من املعادن واالأ�صلحة والب�صائع 

واملحروقات ؟

 حمرٌك لي�ص اإل. 
ُ
��� ال�ساعر

واال�س  ب��راأي   
ّ
لغوي اأم  ميكانيكي  حم��رٌك  اأه��و   l

�صتيفنز ؟

اأو  مبخلوق  يفرط  ،ل  �سمويّل  حمرٌك  باأنه  اأعتقُد   ���

 بطاقاته التخيلية.
ُ
ه

ّ
�سري

ُ
مبعدن اإل وي

بتحريك  ليقوم  الطاقَة  لل�صعر  باأن  تظُن  وهل   l

املعادن بعد امل�صاعر مثاًل ؟

على  القدرة  �سحري،وله  مغناطي�ص  اأجل.فال�سعر   ���

اأول  لأن��ه  اإل��ي��ه.رمب��ا  وجذبها  امل��ع��ادن  ا�سطياد 

املعادن التي ل ُتثمن على الأر�ص.

l ثمة من يعتقد باأن ))�صعر �صتيفنز يظّل اكت�صافًا 

اأن  لالإن�صان  ميكن  وما  احلقيقة  لتفاعالت  م�صتمرّاً 

ي�صنع من هذه احلقيقة بعقله، وثمة ما يدعو اأي�صًا 

اإىل ت�صمية العديد من ق�صائده بال�صعر امليتافيزيقي، 

البعيدة  القريبة  وال�صخ�صيات  الغمو�س  هالة  الأن 

املتخمة باملعرفة ال تكاد تفارق الكثري من �صعره، 

اأن  العامل  ميكن  وكيف  امل�صّميات  فل�صفية  وكذلك 

يلتقي بطرق متعّددة.(( اأال تعتقد باأن هذا يتعار�س 

مع قوة اخليال ونفوذه على ال�صعر ؟

��� ثمة نقاد يعملون يف ال�سحف، مثلما تعمل اخليول 

يف ميادين ال�سبق.كل واحد منهم يحث ح�سانه على 

ول  اأعالفه  بنوعية  التدقيق  باجلائزة،دون  الفوز 

بكميات اأدوية الطاقة التي ُتزرق بج�سمه.اأنا �سد هذا 

 
ٌ
اخللط بالتاأكيد. ولكن من جانب اآخر، فكل ناقد حر

بالكتابة عما يراه يف الن�ص

l اأنت تتبنى مفهوم ال�صّك .األي�س كذلك يا وال�س ؟

��� قانونيًا نعم. و�سعريًا من باب الفل�سفة ،اأي�سًا نعم. 

فعلى �سبيل املثال،األ ت�سّك مبن يذهب ل�سيد الطيور، 

وهو ل يحمل بندقية ؟!!

�ص: وكيف كان ول�ص �ستيفنز يذهب ل�سيد الق�سائد 

؟

يحتوي  كبرياً  لغويًا  مركبًا  اأكون  اأن   
ُ

ب
ّ
اأجر كنت   ���

القدرة على  وامتالكها  الكلمات حتى منوها  �سغار 

ال�سباحة على الورق.

ال�صغرية  االأ�صماك  البتالع  قر�صًا  اأم  مركبًا  كنت   l

بال�صبط ؟

اللغة،  اأحوا�ص  اأكون داخل  اأعرف بال�سبط من  ��� ل 

اإل اأن جتريبي ، ورمبا كانت عواطفي هي عوا�سفي 

على الورق وحتت جلدي.

ثرثرة  عاطفي.حم�س  ال�صاعُر حم�س  يكون  متى   l

الطريق  ثيابها على  دون  تهُب  �صيمفونية  . حم�س 

ال�رشيع يا وال�س ؟ 

��� ل. كل ما قلته اأنت جنون بجنون.اأنا ل اأتقاتل مع 
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الكلمات على ال�سطور،اإمنا يف العمق املو�سيقي،حيث 

ميكن الوثوق بانطفاء جمرة الأ�سالف يف داخلي 

l هل االأ�صالف اإرهابيون براأيك ؟

��� نعم. هم كذلك اإىل حّد ما 

l وما تربير ذلك مبفهومك االأدبي؟

،بعدما  زمننا  ي�رشقوا  اأن  الأ�سالف  من  نريُد  ل   ���

يزال  ما  ف�ساداً  بها  وعاثوا  اأزمنتهم  على  �سيطروا 

متغلغاًل بني كتبنا واأذهاننا وثيابنا .

 ، بال�صلف  اخللف  دمج  من  اال�صتفادة  ميكن  اأال   l

وتكوين جبهة �صعرية موحدة تتنوع فيها التجارب 

املختلفة يف ال�صعر ؟  

جتارب  من  بتجربة  يوؤمن  �سلفيًا  ب��اأن  اأعتقد  ل   -

اأنهم  لحقًا،ذلك  ول  �سابقًا  ،ل  املعا�رشين  ال�سعراء 

وحدهم.وحينما  باأيدهم  ال�سعر  ع�سمة  باأن  يوؤمون 

ما  منطقيًا،�رشعان  ذل��ك  �سدق  بعدم  حتاججهم 

جتدهم فزاعات زرع ،ويلقون امل�سوؤولية على طرف 

بعيد، ليخربونك باأنها بيد اهلل.  

بني  ما  يح�صل  ،رمبا  ما  تداخاًل  باأن  ت�صعر  هل   l

ق�صيدة ال�صلف ون�س ال�صاعر املغامر الذي ال يقيم 

وزنًا لزمن ال�صعر؟

ل كما اأعتقد،اإذ لي�ص بال�رشورة اأن 
ّ
��� هذا اأف�سل حتو

 منتميًا حلقبة ملرحلة لفرتة من التاريخ 
ُ
يكون ال�ساعر

الزمني.وقت ال�سعر هو يف الأمام.يف امل�ستقبل لي�ص 

اإل،وبقية الكالم ثرثرة ل طائل من ورائها اأبداً.

l متى ت�صعر بفراغ ال�صعر من الزمن ؟

 العالج يف 
ُ

 بلّذة ذلك،عندما ترف�ص الن�سو�ص
ُ
��� اأ�سعر

عيادة �سيغموند فرويد 

l كيف ُت�صنُع اللّذُة يف الن�ّس ال�صعري براأي وال�س 

�صتيفنز؟

بي�سها يف رحم ع�ستار،فال  الغرائُز  تفق�ص  ��� حاملا 

ينجو التكرار من الزوال. 

اأن  تتمنى  ال�صعراء   من  .مْن  بروكر�صت  و�رشير   l

ينام عليه ؟

��� ل ميكنني القتناع باأن موت �سعراء بتلك الطريقة 

قالبًا  لي�ص   
ُ
.ال�ساعر للفن  اجنازاً  يحقق  اخلرافية،قد 

الإجرامية  التطبيقات  لتلك  اإخ�ساعه  يجب  جربيًا 

�رشير  بروكر�ست،لأن  اليوناين  احَلداُد  بها  قام  التي 

ال�سعر هو الف�ساء الأ�سطوري بال�سبط. 

l اأي ق�صيدة اأن�صج من االأخرى براأي واال�س ))رجل 

))كواحدة من ق�صائد »نظرية  التي �صنفت  الثلج(( 

املعرفة« ل�صتيفنز، ولو قراأناها من منظور فل�صفي 

ال�صكوكية  نحو  كنزوع  اأي�صًا  ُت�صنَّف  اأن  ميكن 

الطبيعية(( اأم ق�صيدة ))»ثالث ع�رشة طريقة للنظر 

اإىل �صحرور«التي ُنظر اإليها على اإنها )) ت�صبه كثرياً 

ق�صائد الهايكو على الرغم من اأن اأيًا من مقاطعها 

اإىل  ُينَظر  ال�صعر.  من  النوع  هذا  قواعد  يلتزم  ال 

�صتيفنز  مناورات  من  واح��دة  اأنها  على  الق�صيدة 

الفّنية االعتبارية ((

يف  انقالبي  بطق�ص  تتمتع  الق�سيدتني  من  كل   ���

املزاج ويف تفاعالت احلوا�ص مع اللغة. لقد حر�ست 

على التقدم بال�سور الب�رشية خطوات اإىل اأمام.

l بتحرير املخّيلة يف �صناعة اأفالمها ال�صعرية ؟

العامل  اأ�سالك  على  اهتزاز  عمليات  اإنها  اأج��ل.   ���

املو�سيقي و�سالمله العظيمة التي ميكن البناء عليها 

دون خوف اأو قلق من املوت.

l  متى ُيلغى اخلوف من املوت عند ال�صاعر ؟

على  باللغة،وناأمتن  ال�سانع  ن�ستبدل  عندما   ���

ن�سو�سنا من الهباء. 

l ما املق�صود بال�صبط  يا �صتيفنز ؟

مرفاأ  �سارية  اأعلى  يف  م�سباحًا  ال�سعر  جنعل  اأن   ���

التي  تلك  اأو  ال�سالة  ال�سفن  لإنقاذ  وذلك   ، الوجود 

تعاين من دوار البحار الكربى . 

l األي�صت هذه هرطقة مثرية حل�صا�صية االأديان على 

�صبيل املثال؟

بنية  على  يوؤثر  بق�سيدة،ل  الإل��ه  عن  ال�ستغناء   ���

ال�سغف  يت�سارب  قد  العدم.  الوجود ول على خرافة 
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يطهر  ولكنه  الالهوتية،  املعتقدات  مع  ال�سعري 

الأنف�ص من ال�سداأ. وذلك هو فعل ال�سعر 

،ولي�س  وحمافظ  برجوازي  الأنك  هذا  تقول  اأنت   l

املعتقدات  الفقراء ممن يجدون يف  لديك ح�صا�صية 

اليومية  واملتاعب  وال�صيق  اجلوع  من  لهم  منقذاً 

للحياة؟!

��� اأنا مل اآت اإىل ال�سعر من ال�سيا�سة . 

l �صحيح. فاأنت جئت حماميًا ل�رشكات التاأمني،ورمبا 

وبتلك  الباب،  هذا  من  ال�صعر  يف  خربتك  و�صعت 

املواد القانونية التي جتعل منك �صاعراً حم�صنًا �صّد 

ت�صوراتك  هنا على عك�س  حّيًا  اليوم  املوت،ولكنك 

التي اأكدتها،باأن ال خلود اإال على تلك االأر�س  !!

اأر�ص  هي  ال�سماء  هذه  األي�ست  اأن��َت،  تظن  وم��اذا   ���

ثانية ؟

 
ٌ
اأمر الدائمة   .فالإقامة  �سيقلقنا اخللود عليها  حتمًا 

حمزٌن ومزعج

l وما الذي تطمح اإليه اأنت يا وال�س �صتيفنز .العودة 

لالأر�س مثاًل ؟!!

��� لي�ص بال�رشورة .كنُت اأحلم بوجود طرف ثالث ما 

ليزال  ذلك  اأن  .ويبدو  اإل  لي�ص  واملوت  احلياة  بني 

بطور التكوين 

ت�صليل  بقوة  يعمل  زال  ما  عقلك  باأن  تعتقد  اأال   l

نف�صَك واالإبقاء عليك �صمن مناطق العدم ال�صمويل ، 

�صواء يف احلياة القدمية اأو هنا ؟

��� عقلي �ساعة مل تتوقف عقاربها عن احلركة حتى 

واأن���ا حت��ت ذل��ك ال��رتاب،ف��ذه��ن��ي امل��ك��ان الطبيعي 

للتفاعالت ما بني الواقع واخليال لإنتاج الت�ساوير 

التجريدية الالئقة بال�سعر. 

اأفكاراً تك�صف عما يدور  l هل جتد بتلك الت�صاوير 

يف خلد االأ�صياء على �صبيل املثال ؟

��� اأجل. وقد تكون لغة الأ�سياء ال�سامتة ، اأقوى من 

مينحنا  اخليال،  على  فالعتماد  الناطقة،  الأ�سياء 

بعداً اأكرث تطوراً مما هو موجود يف القوامي�ص.

l اإذا كانت عالقة �صتيفنز بالرب منعدمة اأو ي�صوبها 

هذه  يف  االآن  ي�صتند  من  وال�صباب،فعلى  ال�صك 

اللحظة من وجوده يف ال�صماء؟

��� اأنا ملحٌد من الأ�رشى الأر�سيني يف هذه ال�سموات. 

الإقامة  هذه  من  يحررين  مْن  واأجد   
ٌ
يوم ياأتي  وقد 

اجلربية

اأم من  اخلارج  املنقُذ من  ذلك  �صياأتيك  اأين  ومن   l

الباطن ؟

��� من الباطن طبعًا .

l هل الأنك مل تثق مبنقذي اخلارج كما يو�صح رّدَك ؟

��� ذلك ما ل�سك يل فيه .

قدرة  بعدم  يتعلق  االأمر  اإن  ،اأم  فل�صفية  الأ�صباب   l

الداخل  حقول  حرائق  اإخماد  على  الطوارئ  فرق 

املتتالية ؟

��� اإذا ما دققت بكتب الفال�سفة جيداً، �ستجدها مدافن 

عظيمة

l ما ق�صتك مع املوت يا وال�س .كاأنك تعلق عليه 

اآمااًل؟

��� لي�ص ثمة ق�سة ما بيننا ،بل ثمة ابتكار ل�سداقة من 

نوع خا�ص .وذلك ما انتهينا عليه نحن بكل تاأكيد.

فالت�سالح مع املوت �سيخرجنا من جحيم الإرهاب 

اإل بدفع الب�رش حطبًا اإىل  الالهوتي الذي ل عمل له 

جهنم التي يعتقدون بوجودها

 : م�رشحيتك  يف  قلته  ما  على  تاأكيد  ذلك  هل   l

حيث  ال�صم�س«  بزوغ  يراقبون  ثالثة  »�صائحون 

وخملوقات  اجلثة  على  ال�صم�س  اإ���رشاق  يت�صاوى 

احلياة التي مل يتم للموت م�صادرتها ؟! 

يف  للجنائز  ال�رشيعة  الطرق  القلُق    
ُ
يفتح طاملا   ���

الأنف�ص،وما عليك اإل واجب القيام بدور حفار القبور 

لدفن جثث قد تت�ساوى يف القيمة ول تت�ساد مع العدم 

اإال من خالل  اإن�صانًا،  ال�صاعر  l كاأنك ال ترى يف 

التج�صيد املجازي ل�صخ�صية عبثية ال تدوم بقدر 

دوام الن�ّس؟
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��� كنت حائاًل يف ما م�سى بوجودي اجلديل ما بني 

طريف احلياة واملوت،وعندما مل اأجد موطئ قدم يل 

الق�سائد  يف  واأنفا�سي  نف�سي  ،و�سعت  الثنني  بني 

كي احتمي من الزوال بعد املوت 

كائنًا  الب�رشي  لت�صوير  تراجيديا  هذه  األي�صت   l

على  باالنت�صار  له  اأم��ل  وال   ، ومبتذاًل  م�صحوقًا 

ماأ�صاويته التي يعي�صها على االأر�س ؟

على  عنه  الأر�ص،لأدافع  تلك  على  اأحداً  اأخلق  مل   ���

الورق.

l هل الأن املوت �رشكة اإلهية ال تخ�صع لتاأمني ؟

��� يف كل ج�سٍد جمموعة من النحرافات.ولي�ص اأمام 

،اإل  باجل�سم  املعنونة  الّلحمية  القطعة  تلك  مالك 

التكيف مع م�سطلحات الذات وتنقيحها ،و�سوًل اإىل 

حلظة الت�سادم التي تن�ساأ عنها اأفعال التفكيك �سواء 

باجل�سد الآدمي اأو يف ج�سم اللغة

التفكيك  لعمليات  مناوئًا  �صاعراً  تكن  ولكنك مل   l

داخل املنظومات اللغوية �صانعة اخليال وما وراء 

اخليال .

l ماذا تق�صد مبا وراء اخليال .امليتافيزيقيا مثاَل ؟!

اللغة  قوالب  من  ال�سعرية  الأرواح  ف��رار  اأق�سد   ���

الفيزيقي  الوجود   حانات  اإىل   ، جدرانها  وق�سوة 

الالمتناهي.

l هل نظريات التفكيك ،ُتخ�صع ال�صاعر الأن يكون هو 

االآخر ُمَفَككًا مثل قطع غيار ال�صيارات ؟

البيولوجي  النظام  من  ال�ساعر  فتفكيك  بالتاأكيد.   ���

لإعادة  عديدًة  فر�سًا  له  ،يوفر  اللغوية  الأنظمة  اإىل 

متحررة  ن�سو�ص  ل�سياغة  ،وبالتايل  نف�سه  اإنتاج 

اأو  اآخر  ل�ساعر  تابعًا  يكون  ل  ال�سمغ،كي  مادة  من 

ملت�سقًا بجهة �سعرية ما.

l هل كنت مكبوتًا اأيام وجودَك على تلك االأر�س يا 

واال�س �صتيفنز  ؟

��� جن�سيًا تق�سُد من وراء هذا ال�سوؤال ؟

l اأق�صُد الكبت الكلّي .

��� مل اأر�سخ لنظرية الكبت الكّلي .كنت حازمًا على اأن 

اإىل حد  اإىل حّد ما،وبطاقات متوفرة  اأكون مربجمًا 

ما. ومع اأنني بداأت حياتي ال�سعرية مكبوتًا ، اإل اأنني 

للف�ساءات  ال�رشنقة،وخرجت  تلك  �رشعان ما فككُت 

َقدة اإىل حّد ما .
َ
ال�سعرية امُلع

l مع من التقيت من ال�صعراء يف هذي ال�صموات ؟

اإن  ،اإل  ويتمان  �سوى  اأحد  عن  اأبحث  مل  اإنني  مع   ���

ذلك مل يح�سل.ولكنني وجدت نف�سي على �رشفة يف 

مكان لزوردي لإقامة ال�ساعر توما�ص اإليوت مبعية 

امل�ستكفي  اخلليفة  ابنة  )وّلدة  الأندل�سية  ال�ساعرة 

الأموية  اخلالفة  بيت  من  عربية  اأم��رية  باهلل(وهي 

يف الأندل�ص، وهما يتناق�سان حول نظريات التداخل 

الفني ما بني الأرواح ال�سعرية واجل�سدية.

l وهل اأقنعك ذلك النقا�س ؟

ما بني  غرامية  رائحة عالقة  فيه  �سممُت  نعم.اأنا   ���

الطرفني.

الت�صحر  على  للق�صاء  جديدة  روؤية  هناك  رمبا   l

الوجودي الذي كتب عنه ال�صاعر اإليوت يف ))االأر�س 

اليباب(( بعد احلرب.

رغبت  قد  ولدة  الأندل�سية  ال�ساعرة  لأن  ورمب��ا   -

اإليوت ،للتعوي�ص عما  الدخول يف فرا�ص الربيع مع 

فاتها  على الأر�ص،بعدما كانت راف�سة للزواج !!  

وال�س  �صيد  يا  بعيداً  تاأخذك  اأحالمك  تدع  ال  �س: 

�صتيفنز !

على  الإب��ق��اء  تريد  ولدة  فال�ساعرة  حق  معك   -

مار�سّن  كلما  الالتي  باحلوريات،  اأ�سوًة  عذريتها 

كل  بعد  جديد  من  بكارتهّن  اإليهّن  اجلن�ص،تعود 

م�ساجعة .
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اأكرث  منذ  لتذكره...  يدعو  ما  الإط��الق  على  يوجد  ل 

ن 
ّ
اأك��و مل  ون�سيته.  �سدفة  راأيته  عامًا  ع�رشين  من 

�سداقة معه رغم اأننا �سافرنا معًا نهاراً طوياًل. اأكلنا 

ذلك  ومع  كثرية  باأمور  و�سحكنا وجتولنا وحتدثنا 

ن�سيته متامًا. فيما عدا ر�سالة بالفي�سبوك و�سلتني 

اأ�سرتاليا. وها هو  اأو ثماين �سنني من  منه منذ �سبع 

كّذاب  اأكرب  لعله  جديد.  من  ذاكرتي  اإىل  يقفز  فجاأة 

عرفته يف حياتي، بل رمبا اأكرب كّذاب يف الدنيا. هل 

هو فعاًل اأكرب كّذاب يف الدنيا!! رمبا يوجد من عنده 

كذب اأكرب. يقول الكذب نوعان. كذب لإ�سعاد النا�ص. 

وكذب بال معنى اأي لي�ص له داٍع اأو اأثر على ال�سامع. 

كذبه من النوع الأول. هل هناك اأنواع كذب اأخرى؟ 

كذب  هناك  مثاًل.  ال�سيا�سي  الكذب  �سك.  بال  نعم 

وخا�سة  التجار  كذب  مثل  م�سلحة  اأو  لك�سب  لئيم 

يعتربه  كذبًا  هذا  ي�سمي  ل  هو  العقارات.  �سما�رشة 

تكتيك م�سالح. هل اأ�ساء يل كذبه؟ ل على الإطالق. 

هل اأ�سعدين؟ لي�ص متامًا. لقد اأ�سحكني. والآن جعلني 

وعيوبه  ومزاياه  الكذب  جدوى  يف  جديد  من  اأفكر 

واأنواعه. فعاًل لي�ص كل الكذب �رشاً.

كنت اأ�ساأل موظف ال�ستقبال يف فندق التيوليب يف 

وهي  زمان،  من  اأحببتها  التي  نزوى  مدينة  مدخل 

ال�سنني حتيط بها جبال  را�سخة تعود لآلف  مدينة 

�سديدة ال�سمرة �سلدة مقفرة متوح�سه لو نظرت اإليها 

لياًل لتملكك الرعب، رعب ال�سحرة واجلن وال�سياطني. 

والتقوى  وال�سكينة  بالِب�رش  مليئة  اأهلها  وج��وه 

والرغبة يف م�ساعدة الغريب، بها م�سجد كبري مزدحم 

بامل�سلني، وقلعة من القرن ال�سابع ع�رش وا�سعة ذات 

ترتاءى  مت�سعبة  مموهة  وممرات  و�رشاديب  دهاليز 

لك فيها الأوهام واحلكمة وعتمة التاريخ.

التقيت  ما  التي  اإىل �ساللة  الطريق  اأ�ساأله عن  كنت 

�ساللة.  راأي���ت  ه��ل  و�ساألني  اإل  ُع��م��ان  يف  ام���روؤا 

اأركب  اأن  الأ�سبوع  نهاية  عطلة  يف  فر�سة  وجدتها 

كما  عنها  يتحدثون  التي  ل�ساللة  واأذه��ب  ال�سيارة 

اآن��ذاك  بيدنا  يكن  ومل  اجلنة.  عن  اجل��دات  تتحدث 

جوجل وخرائطه ول ويكيبيديا ومعلوماتها. �ساألته 

فاأخربين اأن الطريق �سحراوي طويل حوايل ثمامنائة 

�سحراء  يف  الوحيد  املعبد  الطريق  وه��و  كيلومرت 

ممتدة، وبه عالمات طرق وا�سحة لكن ل توجد به 

حمطات كثرية للتزود بالبنزين ول بقالت لذا يجب 

اأن اأخذ احتياطات كافية لل�رشورة. كما اأخربين اأن 

هذا الوقت لي�ص وقت ال�سفر ل�ساللة فمو�سم زيارتها 

اأكرث  يف  ونحن  م�سهور،  �ساللة  خريف  اخلريف، 

�سديدة.  احلرارة  يوليو...  يف  ح��رارة...  ال�سيف  اأ�سهر 

لتعطل  احتياطًا  مرافق  معي  يكون  اأن  ون�سحني 

ال�سيارة اأو لرفقة الطريق.

الفندق وفتحت  �سحبت �سنطة مالب�سي وخرجت من 

باب ال�سيارة فاإذا ب�سخ�ص ي�ساعدين يف و�سع �سنطة 

املالب�ص بال�سيارة لعله �سمع موظف ال�ستقبال وهو 

يتحدث اإيل. ظننته لأول وهلة من بوابي الفندق، قال 

اأرافقك.  اأن  وميكنني  ل�ساللة  ذاهب  اأي�سًا  اأنا  يل... 
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متو�سط القامة مييل اإىل ال�سمرة، على حمياه ابت�سامة 

ومالب�سه نظيفة. يوحي مظهره بالتهذيب والدماثة. 

قلت "اأهال و�سهال". ركبنا معًا ولحظت اأنه ل يحمل 

�سنطة مالب�ص ف�ساألته قال اأن لديه اأقارب يف �ساللة 

يود زيارتهم ول يحتاج مالب�ص. انطلقنا وبداأ ي�سري 

يل باأ�سماء الأماكن، املدار�ص، امل�ست�سفى، اجلامعة، 

اأ�سماء  لقراءة  اأقراأ فال داعي  اأن  اأ�ستطيع  اأنا  له  قلت 

الأماكن... قال "الكالم مفيد" واأ�ساف " اأ�سعب �سيء 

على ال�سائق يف هذا الطريق الطويل اأن ين�سى نف�سه 

يف  م�ساعدتك  اأنوي  فاأنا  ولذا  التقكري؛  يف  وي�رشح 

الكالم حتى ل ت�سهو اأو تنام فيحدث لنا حادث -ل 

اأنا فما  اأتكلم... وهو ل�ساين  الذي  اأنا  �سمح اهلل-، ثم 

ال�رشر يف ذلك".

اأ�سماء  اأعرف  اأن  القراءة...اأ�ستطيع  اأعرف  قلت: لكني 

الأماكن بنف�سي.

اأنك  اأم  اأي�سًا.  الأ�سماء  اأقراأ لك  اأن  قال: وما ي�سريك 

من النا�ص الذين ل يحبون الكالم؟

قلت: ب�رشاحة الكالم الكثري ل اأحبه.

"اأنا  وقال  الراديو  اأزرار  نحو  يده  ميرر  وهو  �سحك 

النا�ص  كل  ومع  الكالم.  اأح��ب  مت��ام��ًا...اأن��ا  بعك�سك 

خا�سة املتعلمني مثلك.

قلت: وكيف عرفت اأنني متعلم؟

اجلرائد  ه��ذه  وم��ن  ال��ك��الم.  يف  طريقتك  من  ق��ال: 

الكثرية يف املقعد اخللفي. -واأخذ ي�سحك- تقول ل 

حتب الكالم وهذه اجلرائد األي�ص كلها كالم. كالم يف 

كالم يف كالم؟ اعتربين جريدة ناطقة.

اأن  واأع��رف  الهدوء.  اأح��ب  ا�سمع...اأنا  حانقًا:  قلت 

الطريق طويل وخاٍل من ال�سيارات ويروقني اأن اأمتع 

نظري بال�سحراء دون �سجيج فهل ت�سمح باأن توقف 

الكالم؟

قال �ساحكًا: اأنت تتكلم كامللوك، تبداأ الكالم وتنهيه 

كما حتب عندما ت�ساء. هل اأنت ابن ملك!! و�سحك وهو 

اإجرامية  ع�سابة  رئي�ص  اأنت  خماتاًل...اأم  اإيل  ينظر 

ياأمر وينهي بكالم قاطع اأو اإ�سارة كما يف الأفالم.

قلت: دعك من هذه الق�سة...ل�ست ابن ملوك ول رئي�ص 

مافيا. قل يل ما ا�سمك على كل حال.

قبيلة  من  الغمراين  غانق  بن  �سعيد  بن  اأحمد  قال: 

الإبل  وكرثة  واملكارم  املعارك  اأ�سحاب  العطوفة 

اأر�سهم متتد من نزوى حتى الربميي. واأنت ما ا�سم 

قبيلتك؟

قلت: اأخ اأحمد نحن ل�سنا اأهل قبائل.

نظر يل �ساحكًا وقال : ها اأنت تكذب.

ل  "اأنا  وقلت  نحوه  فالتفت  الكلمة  بهذه  ا�ستفزين 

كيف  القبائل...ثم  اأ�سماء  ن�ستعمل  ل  نحن  اأك��ذب 

تتهمني بالكذب هذه اإ�ساءة.

�سحك وهو ينظر اإيل: هل ل حتب الكذب اأي�سًا؟

قلت: طبعا.

قال وهو يهز راأ�سه �ساحكًا: اإذن حياتك مملة...

قلت: كيف مملة؟!

قال: الكالم اخلايل من الكذب ل طعم له. ال�سالم عليكم 

اليوم؟  اجلو  اأخبار  الأهل...ما  ال�سالم، كيف  وعليكم 

بال�سوق...؟  طماطم  اأيوجد  اللحم؟  �سعر  ارتفع  كم 

اإنه خاٍل من الكذب... لو قلت  األي�ص هذا كالم ممل؟! 

بعد ال�سالم هل �ساهدمت الطري الأزرق الذي و�سل من 

�سنعاء يحمل فياًل؟ لنتبه النا�ص لك، واأن�ستوا لك، 

حني  بعد  و�ست�سمع  والأخبار،  الأحاديث  وتبادلوا 

من ي�سهد باأنه راآه... ولو قلت اأن الطماطم نفذت من 

ال�سوق ب�سبب حرب العراق ل�ستغرب النا�ص، وجاءوا 

هذه  توقفت  لو  الطماطم  �ستتوفر  هل  ي�ساألونك 

تكلمهم.  اأنت  حرب  اأي  عن  يعرفون  ل  اإنهم  احلرب. 

مو�سوع.  عن  والبحث  الكالم،  وحب  اخليال،  لكنه 

خالية  ال�سالم  وعليكم  عليكم  ال�سالم  الده�سة.  وعن 

خالية  حياة  كذب  دون  الده�سة...مملة...احلياة  من 

من الده�سة... جداً مملة.

قلت: يا �سالم على فل�سفتك!

قال: ل�ست فيل�سوفا لكني اأكذب لأ�سلي نف�سي واأفرح 

مناق�ص  وه��ذا  ال��ك��ذب  تكره  تقول  واأن���ت  النا�ص. 

لأفعالك.

قلت: وكيف وجدت تناق�ص اأقوايل واأفعايل؟

هذه  اإىل  انظر  اخللفي:  للمقعد  ي�ستدير  وه��و  ق��ال 
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اجلرائد...

قلت: اإنها جرائد.. جرائد اأم�ص واأول اأم�ص واليوم.. مل 

اأنظف ال�سيارة بعد.

قال: األي�ست كلها اأكاذيب؟

قلت: اجلرائد؟

قال: طبعًا.

قلت: وكيف تعرف اأنت اأنها تكذب...هل تقراأ اجلرائد 

اأنت؟

�سحك: اأنا... اأنا طبعًا ل اأقراأ اجلرائد. اأنا اأ�ستطيع اأن 

وباإعالنات  اأي�سًا  وبالوفيات  كاملة  جريدة  اأكتب 

مهنة  لوحدي...اجلرائد  اأنا  والكوكاكول،  ال�سينما 

للك�سب، ي�سحتون �سمن القانون، وبفخفخة. والنا�ص 

يتلهفون على اجلرائد ل ملعرفة ما يجري يف الدنيا...

نحن نرى فقط ما يريدوننا اأن نراه من الدنيا...الذي 

يجري يف الدنيا نحن ل نراه.

قلت : من يراه اإذن.

قال : احلاكم.

قلت : اأي حاكم.

قال: األ تعرف من هو احلاكم...�ساأقول لك...اإنه الذي 

ل ت�ستطيع اأن ت�ستمه...امللوك وروؤ�ساء اجلمهوريات 

الرب.  مثل   
ّ

�ص
َ ُ
مي ل  مقد�ص  اأمريكا...احلاكم  ويهود 

اأنتم ل ترون اإل ما يريدونكم اأن تروه.

قلت: من تق�سد باأنتم.

املتعلمون.  امللوك.  اأبناء  واأمثالك.  اأنت  اأق�سد  قال: 

يتحدثون عن اأخالق ل ميلكونها. ين�سحوننا بطرق 

رائحة  يت�سممون  وراءها.  يلهثون  وهم  الرثوة  عمل 

ويتابعون  الكبرية  والوفيات  الأع��را���ص  يف  امل��ال 

اأو  األفوها  اأو  لهم  قيلت  اأكاذيب  ويكتبون  اأ�سحابها 

قراأوها عن هذه الأمور وغريها.

قلت: لكن توجد اأي�سًا معلومات وحقائق.

�سحك �ساخراً: احلقيقة...ما هي احلقيقة؟

قلت: ما هي احلقيقة؟

فقط...اأنا  واح��دة  حقيقة  هناك  اأكاذيب.  كله  ق��ال: 

موجود. غري ذلك اأكاذيب، يف كل بلد لها لون وطعم...

لكنها جملة وتف�سياًل اأكاذيب.

قلت: يا اأحمد...اأنت تتهم كل الب�رش بالكذب...األ يوجد 

رجال �سادقون يف الدنيا؟

قال: ا�سمع... بعد النبي حممد ل يوجد عظيم... رمبا 

واحد اأو اثنان.

قلت: وكيف تو�سلت لهذه النتيجة؟

من  وحذرنا  الدنيا ج�رش،  قال:  بب�ساطة حممد  قال: 

على  وا�سربوا  لوا 
َّ
حتم وق��ال  الهاوية،  يف  الوقوع 

هذه الدنيا؛ وانتظروا اجلنة. كالم ب�سيط وا�سح وهو 

احلقيقة.

قلت: تبدو �سديد الإميان...

قال: لقد تركت ال�سالة وال�سوم منذ الرابعة ع�رشة. 

الباقي  وتركت  النبي  ك��الم  فهمت  لأم��ي.  تركتها 

لأمي.

قلت: اأحمد... يكفي نقا�ص...اأنت تاأخذنا من مو�سوع 

ملو�سوع اآخر... يكفي... دعني اأقود ال�سيارة بهدوء...

لقد مللت كرثة الكالم.

ومّد  ال�سيارة  نافذة  زج��اج  وفتح  حانقًا  يل  نظر 

راأ�سه للخارج، مّد رجليه طوياًل اأ�سفل مقعد ال�سيارة 

ه...اأنا يف م�سقط... 
ّ
متملماًل. ثم اأخذ التلفون: هالو يام

�سوف  بالتلفزيون...  ت�سجيل  عندي  الليلة..  اآتي  لن 

امل�ساء... هذا  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  ت�ساهديني 

اأمثل م�رشحية بالتلفزيون ...احر�سي على امل�ساهدة. 

قلت لك ابنك ممثل كبري" .

نظرت له م�ستغربًا. اأوقفت ال�سيارة ورحت اأحدق به 

اأ�سفل املقعد ثم رفع  راأ�سه يهز قدميه  وهو خاف�ص 

راأ�سه نحوي: هل تريدين اأن اأتركك لت�سري لوحدك؟

زال  ما  فالطريق  تهديداً  ذلك  كان  ل�ساين.  متالكت 

ول  ب�رش  ول  �سيارات  ل  موح�ص.  �سحراوي  طوياًل. 

�سجر. ل �سيء على الإطالق، وكنا قد قطعنا حوايل 

ثالثمائة كيلو مرت، والباقي اأكرث من الكثري. واحلرارة 

�سديدة، وال�سم�ص ملتهبة، وحني اأفتح زجاج النافذة 

يندفع هواء كاللهيب.

قلت: ملاذا كذبت عليها؟

قال: لأ�سليها...

قلت: وهي األ تعرف اأنك تكذب؟
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قال: ابنها يكذب!! م�ستحيل... ماذا تعرف هي؟ كل ما 

اأقوله لها حقائق. الأمهات...الأمهات دائمًا ي�سدِّقن 

باجلنون...  لأ�سينب  ي�سدقوهم  مل  لو  اأب��ن��اءه��ن. 

باخليبة...بغ�سب اهلل...

قلت: اأين ت�سكنون؟

قال: يف البادية.

قلت: هل لديكم تلفزيون؟

تظنون  املتعلمون  اأنتم  تلفزيون؟  جملجاًل:  �سحك 

عن  �سيئًا  تعرفون  ل  واأنتم  �سيء  كل  تعرفون  اأنكم 

يكون  كهرباء...كيف  عندنا  يوجد  الدنيا...ل  هذه 

عندنا تلفزيون؟

قلت: اإذن كيف ت�ساهدك؟

قال: لي�ص مهمًا.

قلت: كيف لي�ص مهمًا واأنت توؤكد عليها اأن ت�ساهدك 

هذا امل�ساء؟ 

اخلرب  �سرتوي  اأنها  املهم  قلت.  ما  مهمًا  لي�ص  قال: 

لالأهل و�سينقلونه للجريان و�سيفرحون وقد جتد بعد 

اأ�سبوع من يبلغهم اأنه �ساهدين فعاًل على التلفزيون...

قلت: ما عندكم كهرباء...وعندكم تلفون يا اأحمد!!

قال: ها اأنت تت�سقط الأكاذيب، ما فائدتك من ذلك؟...

ت�ستعمل  اأن  لها  اأ�ساًل. كيف  الأرق��ام  تعرف  ل  اأمي 

�سوؤال  بال  به  نتحدث  مبا  نت�سلى  التلفون؟...دعنا 

وجواب.

�ساألته: ما عمرك؟!

اأو  خم�ص  قلياًل.  منك  وع�رشون...اأ�سغر  �سبعة  قال: 

املفرو�ص  مني  اأكرب  اأنت  كذلك؟.  األي�ص  �سنوات  �ست 

اأن تعرف اأكرث مني. األي�ص كذلك؟!.

قلت: وماذا تعمل؟

اعتدل يف جل�سته ونظر يل متفاخراً: خمرج تلفزيوين.

قلت: ماذا تخرج للتلفزيون؟

قال: متثيليات...

قلت: مثل ماذا؟ ما ا�سم التمثيليات التي اأخرجتها؟

�سحك وقال: كثرية، كيف تعرفها... هل ت�ساهد اأنت 

ال�سحراء  رياح  ح�سنًا...متثيلية  املحّلي؟  التلفزيون 

ثماين حلقات هل �ساهدتها...؟

قلت: مل اأ�سمع بها.

ل  واأن��ت  ه��ذه،  اأ�سئلتك  من  الفائدة  ما  اإذاً  �سحك: 

ت�ساهد التلفزيون املحّلي؟

�ساألته: وهل در�ست الإخراج التلفزيوين؟

قال: ل ... اأبداً ... بامل�ساهدة ... واملمار�سة.

التلفزيوين؛ لأ�ساأله  الإخراج  اأعرف �سيئًا عن  اأكن  مل 

بكذبه  هاج�سًا  ولكن  يقوله  ما  �سحة  من  واأت��اأك��د 

جعلني اأ�ساأله:

"هل هذا الكالم كذب اأي�سًا؟ "
قال مبنتهى اجلدية: نعم...اأمل ي�سليك هذا الكالم؟.. اأمل 

معًا  باحلديث  لنا  ي�سمح  اأمل  ووقتك؟  تفكريك  ي�سغل 

وامل�سخرة...ومع ذلك تقول اأنك �سد الكذب .

قلت: خال�ص يا اأحمد، ل اأريد اأن اأ�سمع ق�س�سًا اأخرى.

قال: اإذن افتح الراديو، وا�سمع الأخبار...كالم الراديو 

وكذبه اأح�سن، والتلفزيون كذب اأكرب وبال�سور. هناك 

الذي  اأنا  فقط  ال�سحيح...  اخلرب  تعرف  ل  اأنت  اأي�سًا 

يكذب. اأما الراديو فاأنت ل تخاطبه... تظن اأن اأخباره 

وجتهلون  متعلمون  منكم...  اأ�ستغرب  اأنا  �سحيحة... 

اأب�سط الأمور..

قلت: خال�ص اأرجوك... ل اأريد النقا�ص ثانيًة.

ابن  يا  حا�رش  اأخ��رى:  فوق  رج��اًل  ي�سع  وهو  قال 

امللوك... ونظر يل �ساخراً.

ومن بعيد �ساهدنا حمطة بنزين فالتفت نحوي قائاًل: 

اأعطني خم�سني رياًل للبنزين...اأنا �سوف اأحا�سب.

قلت: ملاذا؟ اأنا اأدفع احل�ساب.

قال: هل تخ�سى اأن اأهرب بالفلو�ص؟ عيب عليك...هل 

تراين حرامي؟ 

قلت: ل... لكن ما الداعي؟

يحا�سبون...نحن  ل  امل��ل��وك  اأح�����س��ن...اأب��ن��اء  ق��ال: 

نحا�سب عنكم...هذا اأف�سل...ا�سمع مني.. فخفخة... مل 

ل...؟

باب  فتح  ال�سيارة  اأوق��ف��ت  وح��ني  النقود  اأعطيته 

ال�سيارة م�رشعًا واجته نحوي وفتح يل باب ال�سيارة 

وانتظر حتى اأنزل وهو ينادي عامل املحطة ثم قال 

له: هل يوجد حمام هنا...ابن الأمري )وهو ي�سري اإيّل( 
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يريد اأن يغت�سل...وحني عدت من احلمام وجدته يف 

حديث طويل مع العامل وبيده زجاجة ماء قدمها يل 

بكل احرتام قائاًل: تف�سل �سموك...

 هذا اللقب. 
َّ
ركبنا ال�سيارة و�ساألته ملاذا اأطلقت علي

اأننا  اأخربته  الأمر...لقد  هذا  يف  ي�سريك  ماذا  قال: 

دليل  معك  واأنا  املا�سي،  العام  يف  باحلج  تعارفنا 

عندهم  للغداء  دعانا  وقد  مانية، 
ُ
الع الأرا�سي  يف 

كان  لقد  ارتباطات...  لديكم  �سموكم  اأن  فاأخربته 

حديثًا  معه  يتحدث  من  وج��د  بلقائنا...  م�����رشوراً 

العمال  م��ع  ال��ي��وم��ي  ال��ك��الم  روت���ني  ع��ن  خمتلفًا 

تعرف  كيف  �سريوي  م�رشوراً،  يكون  الآخرين...دعه 

على اأمري. ب�رشاحة مالب�سك نظيفة كاأنك ابن ملوك... 

حتى رائحتك عطرة...

يف  تفكر  عظيم...األ  خيالك  ه��ائ��ل...  اأن��ت  ل��ه:  قلت 

ا�ستعماله بطريقة اأخرى؟

نظر اإيل بتلك العينني ال�سهباوتني املاكرتني قائاًل: 

تريدين اأن اأكون ماكراً...اأن اأ�سعى للنجاح.. اأن اأبحث 

اأنا  �سديقي،  يا  ل  ل   ... ق�رشاً  اأبني  امل��ال...اأن  عن 

رجل ب�سيط ولي�ص يل طموح باأي �سيء. ماذا يجلب 

الطموح �سوى الهموم؟

قلت: اأبداً... ول �سيء...

عن  تغنيني  ثرية  ...اأرملة  امراأة  بلى  م�ستدركًا:  قال 

كل �سيء واأعطيها كل �سيء.

قلت: واأين �ستجدها؟

يف  م�سقط...رمبا  يف  �ساللة...رمبا  يف  رمبا  ق��ال: 

اأ�سرتاليا...

قلت: ذهبت بعيداً...

قال: من يدري... من يعرف املقادير... هناك فتيات 

املاليني  اأ���س��ح��اب  يتزوجن  جميالت  �سغريات 

يبحثن  ويظللن  �سنتني،  اأو  �سنة  بعد  معهن  ميوتون 

اأكون  اأن  اأري��د  فلو�سا...  عندهن  لأن  زينة  زوج  عن 

زينة عند اأرملة ومطيعا...اأرتاح ول اأنتظر اجلنة.

و�سلنا الفندق اأول الليل. وتقدم اأحمد كعادته وطلب 

عند  يذهب  مل  ملاذا  بعد  فيما  �ساألته  حني  غرفتني. 

بالهاتف  بهم  ات�سل  اأنه  الفور  على  اأجابني  اأقاربه 

م�سقط.  اإىل  اليوم  �سباح  �سافروا  اأنهم  واأخ���ربوه 

كتب  ال�ستقبال  ملوظفي  �سفره  ج��واز  ق��دم  وح��ني 

ا�سمه منت�رش ال�سيمي. نظرت له �ساحكًا... هل غريت 

ا�سمك هذا امل�ساء؟

جمال...هنا  فيه  م��ا  م��اك��رة:  بابت�سامة  اأجابني 

يريدون جواز ال�سفر .

خارج  للع�ساء  لنذهب  عنه  اأبحث  ونزلت  اغت�سلت 

باإ�سهاب.  يتحدث  �سلة  مع  جال�سًا  فراأيته  الفندق 

اأنتظره  ل. فجل�ست  تف�سَّ وقالوا  عليهم  ال�سالم  األقيت 

جديدا،  ا�سمًا  علي  اأطلق  بي.  فهم 
َّ
وعر حديثه.  ينهي 

�سهاب الدين بن اأحمد الف�سلي. قال اإننا تعارفنا يف 

مو�سم احلج العام املا�سي، وقد دعاين ل�ساللة لأنني 

ف�ساأبني  الأحوال  اأعجبتني  واإذا  اجلبال،  ت�سلق  اأحب 

باإعجاب،  يل  تنظر  الأعني  وبداأت  للت�سلق.  منتجعًا 

اأنني  فاأيقنت  امل�رشوع  هذا  عن  اأحدهم  و�ساألني 

م�رشعًا  قمت  منتهاه.  اأعرف  ل  حديث  يف  �ساأتورط 

من اجلل�سة معتذراً باأن عندي �سداعا. وعدت لغرفتي 

وكان قد اأ�سابني �سداع فعاًل. اأخذت من ال�ستقبال 

جرائد اليوم. متددت على ال�رشير وفتحت التلفزيون 

كي اأبتعد عن الأكاذيب.

راأيته  الفطور  بعد  الفندق  من  خرجت  اإذ  الغد  يف 

اللبان  تبيع  �سيدة  بجانب  الأر����ص  على  جال�سًا 

ذو  عجوز  ورجل  �سغرية،  فتاة  وبجانبها  والبخور، 

وهو  احلناء  من  اأحمر  طرفها  كثيفة  بي�ساء  حلية 

ينظر يل، ومل يطلب  باإ�سهاب وحميمية. مل  يحدثهم 

ر�سالة  ت��رك  لكنه  ذل��ك.  بعد  اأره  ومل  يرافقني.  اأن 

اأ�سرتاليا  اأن  فيها  يل  يذكر  �سنوات  من  بالفي�سبوك 

جيدة لال�ستثمار مبنتجع للت�سلق.

اأو  �سعيد  بن  اأحمد  اأتذكر  جعلني  ال��ذي  ما  واليوم 

منت�رش ال�سيمي اأو كيفما يكون ا�سمه احلقيقي... ما 

عامًا؟!  ع�رشين  من  اأكرث  بعد  اأتذكره  جعلني  الذي 

رمبا ترامب... 
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الثنني

ال�سكن  من   
ْ
انتقلت امل�ساء  هذا  من  متاأخٍر  وقٍت  يف 

اأُجنز النتقال باحلد الأدنى  القدمي اىل �سكن جديد. 

يف  ���س��يء  ك��ل  و���س��ع  م��ن   
ْ
متكنت ال�سعوبة؛  م��ن 

بنف�سها  حتملهما  اأن  مبقدورها  وك��ان  حقيبتني 

بقدر م�سافة ثالثة �سوارع تف�سل ال�سكن القدمي عن 

اجلديد. فقط كانت م�سطرة اأن تتوقف لتاأخذ ق�سطًا 

من الراحة مرتني، فلديها قوة تنا�سب عمرها متامًا. 

عليها  وعر�ص  ما  حد  اىل  و�سيم  رجٌل  منها  اقرتب 

من  م�ساعدة  تقبل  األ  حذرتها  لكنني  امل�ساعدة، 

الغرباء.

اأظن اأن املراأة الأملانية كانت مغتبطة لروؤيتها وهي 

بقدر معني من  دائمًا  اإليها  تنظر  فقد كانت  ترحل، 

ترقب  ب�سب�سبها  اخل�سبي  الرواق  على   
ْ
وقفت الريبة. 

اللون،  وهي عاقدة ذراعيها، مرتدية �سرتة رمادية 

حول كر�سها الثمني، ترتفع القطعة التحتية مبقدار 

دائما  ال��ذي  النمطي  املنزل  ف�ستان  اأ�سفل  بو�سة 

اأكره  كنت  كم  نف�سي،  عن  بالأ�سالة  اأن��ا،  ترتديه. 

تلك  روؤي��ة  من  �سئمُت  الأملانية.  امل��راأة  تلك  دائمًا 

معها  اأخذتها  والتي  الغرفة،  يف  بعينها،  الأ�سياء 

نف�ص  يف  و�سعها  عناء  جت�سمت  اأنها  من  )بالرغم 

املكان ال�سحيح تقريبًا، مل تكن مو�سو�سة متاما من 

 : الربيد  تطالع  اأنها  من  اأرتاب  بداأت  موؤخراً  قبل(، 

كانت املظاريف حتمل اأختامًا زيتية وقد كان اجلو 

ارتداء  بدون  للخروج  الربيد  رجال  على  جدا  بارداً 

قفازات. ال�سكن اجلديد له مالك بدًل من ماِلكه؛ اأظن 

اأنني ب�سكل عام اأوليتهما الأف�سلية.

املفاتيح  اأخ��ذْت  اجلديد  ال�سكن  اىل   
ْ
و�سلت حينما   

الأمامية  الغرفة  يف  يعي�ص  الذي  امل�سن  الرجل  من 

اجلر�ص،  �سمع  حينما  الباب  َفتح  الأر�سي.  بالدور 

باأنه يتوقع  اأخربه  لكنه  كان املالك خارج املنزل، 

قدومها. هو رجٌل لطيف ذو �سعر اأ�سيب ترت�سم على 

 احلقيبتني، مرة واحدة، 
ْ
ه. حملت

ّ
وجهه ابت�سامه خري

تبقى  ما   
ْ
اأم�ست الثاين.  للطابق  ال�سيق  ال�سلم  فوق 

اأ�سغر من  اليوم يف ترتيب الغرفة. هذه الغرفة  من 

 
ْ
و�سعت نظيفة.  الأقل  على  لكنها  القدمية،  الغرفة 

يف  منها  بع�سًا   
ْ
وو�سعت ال���دولب  يف  املالب�ص 

اأن  عليها  لزامًا  �سيكون  لذا  اأرفف  يوجد  اخلزانة. ل 

املائدة  واآنية  والطبق  والفنجان  احل�ساء  ِقدر  ت�سع 

اأدراج اخلزانة. ولأنه  اأحد  القهوة يف  واإناء  الف�سية 

توجد من�سدة �سغرية، قررُت اأن يو�سع عليها اإبريق 

ت�سفي  الوجبات،  بني  حتى  متاحًا  ليكون  ال�ساي 

طابعًا زخرفيًا.

رها  وفَّ التي  والبطانيات  باملالءات  ال�رشير   
ْ
فر�ست

الناحية  يف  وتقع  مك�سوفة  الغرفة  العقار.  �ساحب 

ال�سمالية و�سوف تكون قار�سة الربودة. حل�سن احلظ 

توجد يف الغرفة مدفاأة كهربائية. كانت متيل دائما 

اأكن  اأنا، مل  اأنني،  للدفء ب�سكل ثانوي، بالرغم من 

اإذ  التعوي�ص؛  وجاء  احل��رارة.  درجة  مل�ساألة  واعية 

كانت الغرفة مال�سقة للحمام مما ي�سهل دخولها.
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مارجريت اأتوود)1(

ترجمة عبد ال�شالم اإبراهيم  *

احلــــرب فـــــــي

 احلمام

روائي ومرتجم من م�رش *



�ستو�سع املفكرة على املن�سدة بجوار اإبريق ال�ساي.

غدا لبد اأن تخرج ل�رشاء بع�ص مواد البقالة اأما عن 

الآن ف�سوف تخلد اىل النوم.

الثالثاء

  يف هذا ال�سباح كانت ممددة على ال�رشير حتاول 

موؤيدة  ال�ساعة  اىل  اأنظر  كنُت  النوم.  اىل  العودة 

و�سلبة  نحيلة  حقًا  كانت  املرتبة  ب��اأن  كالمها 

متامًا واأكرث �سالبة من مرتبة ال�سكن القدمي. كانت  

ال�ساعة تقرتب من التا�سعة واأوعزت لها اأن متد يدها 

وتقفل املنبة قبل اأن ينطلق اجلر�ص.

 ما جاء اىل ال�سالمل الأمامية بخطوة بطيئة 
ٌ

�سخ�ص

اإقفاله.  واأحكم  الباب  واأغلق  احلمام  ودخل  عرجاء 

اكت�سفُت اأن اجلدران لي�ست �سميكة وميكنها اأن ت�رشب 

ال�سو�ساء. كانت تو�سك اأن تتقلب يف الفرا�ص وتخلد 

املوجود  ال�سخ�ص  بداأ  حينما  اأخرى  مرة  النوم  اىل 

مع �سوت تنقية 
ُ

يف احلمام يف ال�سعال بعنف. ثم �س

املرحا�ص.  يف  يتدفق  املاء  بداأ  ثم  وب�سق  حنجرة 

اأنا على يقني اأنني اأعرف من يكون؛ من املوؤكد اأنه 

من  ال�سفلي.  الطابق  يف  يعي�ص  الذي  امل�سن  الرجل 

يف  ظل  بالربد.   
ٌ

م�ساب امل�سكني  الرجل  اأن  املوؤكد 

احلمام لن�سف �ساعة بال�سبط، وبرغم اأنها ُتعترب مدة 

طويلة اىل حد ما ال اأنه متكن من اإ�سدار موجات من 

ال�سجيج املنفر. اأدركُت اأن الغرفة املجاورة للحمام 

لها م�ساوئ وقد حان الوقت لإدراك حقيقة كم كان 

املالك مرحبًا باأن يوؤجرها بقيمة زهيدة جدا.

)كنت  النافذة  وتو�سد  تنه�ص  باأن  اأخريا  اأقنعتها   

دائما على يقني باأن الهواء املنع�ص �رشوري حلياة 

املدفاأة  وتوقد  له(  اأ�سرية  لي�ست  اأنها  برغم  امل��رء، 

اأوعزُت  لكنني  الفرا�ص  اىل  تعود  بداأْت  الكهربائية. 

لها باأن ترتدي مالب�سها : عليها اأن تخرج للت�سوق 

يدخل  اأن  قبل  احلمام   
ْ
دخلت يوؤكل.  ما  يوجد  فال 

غريها، لأنه كانت هناك خطوات تقرتب. ظننُت اأن 

 
ْ
اغت�سلت لأنها  نظيفًا  احلمام  يكون  اأن  املمكن  من 

ماء  يوجد  حال  اأي  على  احلو�ص.  يف  ال�سباح  هذا 

�ساخن وفري.

وح��ذاءه��ا  معطفها  وارت����دت  ال��غ��رف��ة  اىل  ع���ادت 

ت�سع  اأن  الأف�سل  من  باأنها  لها  اأوع��زُت  املطاطي. 

متجمد  �سقيع  لوجود  انتبهُت  لأنني  اأي�سًا  و�ساحًا 

وخرجت  حمفظتها  اأخ��ذْت  العوا�سف.  نافذة  على 

الباب خلفها. كان باب احلمام  الغرفة واأغلقت  من 

مغلقًا حينما مرت به، ال�سوء ينفذ من خالل نافذته 

 اىل قاعدة ال�سالمل كان الرجل 
ْ
العليا. حينما و�سلت

فوق  الربيد  يفح�ص  ال��رده��ة  يف  م��وج��وداً  امل�سن 

من  بالقرب  املوجودة  الداكنة  ال�سغرية  املن�سدة 

الباب الأمامي. كان يرتدي روب احلمام، تنزلق من 

اأ�سفله بيجاما مقّلمة ثم كاحليه النحيفني و�سب�سبه 

ارت�سمت  النوم.  بغرفة  اخلا�ص  الك�ستنائي  اجللدي 

اخلري.  �سباح  وق��ال  جميلة  ابت�سامة  وجهه  على 

اأوعزُت لها باأن تومئ وتبت�سم له.

من  القفاز  واأخرجت  خلفها  الأمامي  الباب   
ْ
اأغلقت

الرواق  �سّقت طريقها على درجات  وارتدته.  جيبها 

بحذر لأنها كانت مغطاة باجلليد. لحظُت اأن �سعود 

الدرجات اأقل خطورة كثرياً عليها من النزول منها. 

بعد  على  املكان  نحو  ال�سارع  يف  مبا�رشة   
ْ
ترجلت

قليل من املباين حيث اإنني اأعرُف اأن هناك متجراً. 

ال�سارع  يف  املوجودة  املنازل  اىل  نظرُت  بابتهاج 

ترتيبهم،  اأُعيد  عليهم،  اأربت  اأمامها،  من  متر  وهي 

منازل مزدوجة يف  الأحمر،  بالطوب  مبنية  منازل 

الغرفة،  تلك  فيه  املوجودة  كاملنزل  الأول،  املقام 

القريبة  املنازل  مزدوجان.  خ�سبيان  رواقان  فيها 

هذا  يف  اأ�سكن  كنُت  اأك��رب.  كانت  الأول  ال�سكن  من 

ال�سكن  من  بعيداً  )مل يكن  بالطبع  قبل،  ال�سارع من 

اأعترب  اأن  ميكنني  الأوىل  وللمرة  الآن  لكن  الأول(، 

هذا ال�سارع باأنه ملكي، كجزء من املقاطعة اجلديدة 

وم�سالك  دروبًا  اأر�سم  اأن  خاللها  من  اأ�ستطيع  التي 

ملكي.  كانت  الأ�سجار  تلك  ب��ي.  خا�سة  ماألوفة 

الطريق اجلانبي هذا كان ملكي. حينما ذاب اجلليد 

الرطبة،  الأر���ص  تكون  رمبا  الأ�سجار،  وازده��رت 

يف  يجري  الربيع  وم��اء  اليانعة  الأ�سجار  واأوراق 

اجلداول، ملكي.

فيه  تتحرك  حيث  رئي�سي  ���س��ارع  يف   
ْ
انعطفت

م�سافة  وا�ستدارْت  �سارع،  م�سافة  ثم  ال�سيارات، 

 اىل املتجر. كان هناك متجر 
ْ
�سارعني حتى و�سلت
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املتجر  هذا  اأدخل  مل  القدمي.  ال�سكن  من  اأقرب  اآخر 

 من خالل الأبواب الزجاجية 
ْ
بالذات من قبل، دلفت

ار، ثم ترددْت؛ مل تكن تعرف ما اذا كانت 
َّ
للباب الدو

 اأن عربات اليد 
ْ
ت

ّ
تاأخذ عربة يد اأم �سلة �سلكية. اأح�س

لكنني  احلمل؛  على  ثقيلة  ال�سلكية  فال�سالل  اأ�سهل، 

الأ�سياء  من  الكثري  ت�سرتي  لن  باأنها  لها  اأوع��زت 

وعربات اليد �ست�سد املمر وتعطل احلركة لذا ا�ستقرْت 

على اأخذ �سلة.

اأن  �ستود  تنفق.  النقود  من  كم  اأرق��ب  دائما  كنُت   

ت�سرتي �رشيحة حلم وعي�ص الغراب، وبالطبع زيتون 

وفطائر و�رشائح من حلم خنزير م�سوي. من ال�سعب 

اأن تخرق عاداتها القدمية. لكنني اأ�رش اأنها اختارت 

حال،  اأي  على  اإن��ه،  ة. 
ّ
واملغذي الرخي�سة  الأ�سياء 

منت�سف ال�سهر و�سيك احلكومة لن ي�سل قبل فرتة. 

لالأ�سياء  كبري  مبلغ  يتبق  مل  الإيجار  ُدفع  اأن  بعد 

الأخرى. ل بد اأن اأتذكر باأن اآخذها لعمل تغيري يف 

اأقنعتها  لكنني  النقانق  تكره  هي  العنوان.  بطاقة 

باأن ت�سرتي ن�سف د�ستة، لأنها حتتوي على بروتني 

توفرياً للنقود. اأخذْت خبزاً وزبدة )و�سعُت خطًا فوق 

ال�سمن ال�سناعي( وربع جالون لنب وبع�ص مكعبات 

وبع�ص  بارد  يوٍم  يف  مفيدة  فهي  الفورية  احل�ساء 

ال�سغرية  املعلبات  من  والعديد  والبي�ص  ال�ساي 

الآي�ص  من  بع�ص  اأرادت  املطهية.  الفا�سوليا  من 

البازيال  من  رزمة  تاأخذ  باأن  اأخربتها  لكنني  كرمي 

املجمدة.

كانت فتاة اخلزينة وقحة معها لأن بع�ص الأ�سياء 

ت�سبقها.  التي  املراأة  اأ�سياء  مع  بب�ساطة،  اختلطت، 

اأي�سا اأ�سُك يف اأنها كانت من املمكن األ تدفع املبلغ 

كاماًل لو كانت جتروؤ على ذلك. وجال بخاطري لو 

كان الأمر ي�ستحق اأن من�سي امل�سافة الإ�سافية اىل 

املتجر القدمي؟

 امل�سرتيات يف طريق العودة ب�سهولة فو�سعت 
ْ
حملت

الثالجة  يف  امل��ج��م��دة  والب�سلة  والبي�ص  ال��ل��نب 

من  تنبعث  ال���رواق.  يف  الأر�سية  على  امل��وج��ودة 

الثالجة رائحة غريبة. رمبا يجب اإخبار املالك حتى 

 
ً
ينظفها. ثم �سعدْت اىل الدور العلوي واأح�رشْت ماء

من احلمام واأعدت لنف�سها فنجانًا من القهوة فوق 

يف  القهوة  )ج��اءت  الأح��ادي  امل�سطح  ذي  املوقد 

 بع�ص 
ْ
والفلفل( وتناولت ال�سكر وامللح  احلقيبة مع 

ما   
ٌ

�سخ�ص دخل  تاأكل  كانت  بينما  والزبدة.  اخلبز 

امراأة.  بل  املرة،  تلك  امل�سن  الرجل  يكن  احلمام، مل 

من املوؤكد اأنها تتحدث اىل نف�سها؛ على اأي حال اأنا 

زت �سوتني، اأحدهما عاٍل ومتذمر، والآخر هم�ص 
َّ
مي

كثري الإحلاح : اأكرث غرابة. اجلدران رفيعة لكنني مل 

اأ�ستطع �سماع ما كانت تقوله متاما.

حينما تال�سى �سوت الأقدام اأخذْت الفنجان وامللعقة 

اىل احلمام وقامت بغ�سلهما يف احلو�ص. ثم متددْت 

واأخذت غفوة. �سعرُت باأنها ت�ستحقها بعد كل امل�سي 

 .
ْ
الذي قامت به. كان وقت الع�ساء حينما ا�ستيقظت

ي�سل  حينما  الفا�سوليا.  علب  اإح��دى  بفتح  قامت 

ال�سيك يجب اأن ت�سرتي فتَّاحة علب.

بعد اأن انتهي من ذلك �سوف اأقراأ قليال يف الجنيل 

اأتوقع(  كنت  مما  اأف�سل  الغرفة  تلك  يف  )الإ�ساءة 

تاأخذ  اأن  : غدا يجب  النوم. ملحوظة  اىل  �ساأخلد  ثم 

حمامًا.

الأربعاء

يبدو اأن هذا متكرر احلدوث ب�سكل يومي. يف التا�سعة 

�سباحا بال�سبط ا�ستيقظُت على �سوت عرج الرجل 

امل�سن داخل احلمام. ي�سعل �سعاًل ممزقًا. يبدو كما 

لو كان يتقياأ. رمبا يكون ممكنًا لها اأن تغري و�سع 

لكنني  اجلدار.  عن  بعيداً  راأ�سها  يكون  ال�رشير حتى 

الغرفة  و�سكل  م�ساحة  العتبار  بعني  اآخذ  حينما 

فقط.  واح��د  مكان  له  يوجد  باأنه  اأق��ر  اأن  اأ�ستطيع 

حقيقي اإنه لأمر مزعج. بطريقة ما حينما ت�سعل هي 

بنف�سها يختلف متاما عن �سماعها ل�سخ�ٍص ما اآخر 

ي�سعل. لو اأنه ا�ستمر يف ال�سعال بتلك الطريقة ف�سوف 

يت�سجاأ كل �سيء بداخله ب�سكل عاجل. افرت�ص اأنني 

 بالأ�سى.
ُ
يجب اأن اأ�سعر

مرة اأخرى ظل يف احلمام هذا ال�سباح ملدة ن�سف 

�ساعة. 

مالب�سها  وارت��دْت   
ْ
نه�ست حينما  متاأخر  وقت  يف 

الثالجة.  من  اللنب  لتح�رش  ال�سفلي  للدور  هبطت 

الردهة  من�سدة  على  اخلطابات  رّتب  امل�سن  الرجل 
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املن�سدة وخطاب  زاوية من  واحد يف كل   
ٌ

: خطاب

اأتذكر باأن اآخذها لكي  اأن  واحد يف املنت�سف. لبد 

متالأ ا�ستمارة تغيري بطاقة العنوان.

ذات  امل���راأة  دخلت  ال�سباح  اأث��ن��اء  ع��دي��دة  م��رات 

اأو  ِدلء  تفرغ  كانت  اأنها  يبدو  احلمام.  ال�سوتني 

�سماع  باإمكاين  اأخرى  مرة  احلو�ص.  يف  ماء  قدور 

ال�سوت العايل والهم�ص الفظ. اأن يتحدث املرء لنف�سه 

والطبق  الفنجان  لتغ�سل   
ْ
دخلت حينما  �سيئة.  عادة 

ق�رشة بطاط�ص حم�سورة يف  الغذاء عرثْت على  بعد 

البالوعة.

يف وقت متاأخر بعد الع�رش ن�سحتها باأنها يجب اأن 

تاأخذ حمامًا. رمبا ترغب لو اأنها جتنبته لأن احلمام 

اإن  مييل اىل الربودة، لكنني قلت لها مرارا وتكرارا 

 
ْ
اأغلقت معا.  �رشوريان  اجليدة  وال�سحة  النظافة 

حتى  البانيو  بجانب  ركبتها  بو�سع  وقمُت  الباب 

�سعر  خ�سالت  وج��دُت  متاما.  اأفح�سه  اأن  اأ�ستطيع 

�سغرية و�سمادة حول البالوعة.

فقط  واح��د   
ٌ

�سخ�ص هناك  ك��ان  القدمي  ال�سكن  يف 

اأن  اع��ت��ادت  عاملة  فتاة  احل��م��ام،  نف�ص  ي�ستخدم 

الة املن�سفة. 
َّ
تغ�سل جواربها وترتكها معلقة فوق حم

مع  احلمام  م�ساركة  يخ�ص  فيما  منفر   
ٌ
�سيء هناك 

اأن مقعد املرحا�ص  اآخرين. كانت ت�سعر دائمًا  ب�رٍش 

اأكرث دفئًا مما يجب اأن يكون عليه، ويجب اأن اأقول 

يف  اأ�سنانه  امل��رء  يغ�سل  اأن  فكرة  حتى  اأج��د  اأنني 

نف�ص احلو�ص الذي ي�ستخدمه الغرباء اأجمع كريهه. 

 
ٌ
حمام لديها  �سيكون  قريبًا  ما  يومًا  اأن  اأخربتها 

خا�ص بها مرة اأخرى لكنني اأظن اأنها مل ت�سدقني. 

جديدة؛  ر 
ِّ
طه

ُ
م زجاجة  حت�رش  اأجعلها  اأن  بد  ل 

فالزجاجة املوجودة فارغة تقريبا.

بالرغم  ممتعًا،  حماما  فاأخذْت  �ساخنًا  املاء  كان 

من اأنه مل يكن على مهل كما يجب اأن يكون. كانت 

هناك خطوات قلقة تخطو خارج الباب عدة مرات. 

يبني  املالك  اأن  لو  اأ�ساعد  اأن  باإمكاين  بالتاأكيد 

يف  حلماٍم  م�ساحة  هناك  كانت  رمبا  اآخر؛  حمامًا 

البدروم.

ان  بعد  مت��ام��ًا  ع��ة 
َّ

ال��ب��ال تنظف  جعلتها  بالطبع 

الغر�ص  لهذا  ا�سفنج  قطعة  املالك  ر  وفَّ ا�ستخدمتها. 

و�سفيحة للتنظيف، والذي يدل على اأنه، على الأقل، 

التحتية  املالب�ص   
ْ
غ�سلت اليوم  �سليم.  ِفكر  لديه 

وعّلقتها فوق املدفاأه حتى جتف.  

اخلمي�ش

يف هذا ال�سباح هطلت الأمطار، راأيُت ذلك من خالل 

متامًا.  اخللفي  الفناء  يف  اجلليد  فاأذابت  النافذة، 

يف  تبداأ  اأن  عليها  لزامًا  �سيكون  الدفء  ا�ستمر  اإذا 

اخلزانة  عن  بعيدا  الثالجة  يف  بالزبدة  الحتفاظ 

حتى تكون الربودة كافية لها متاما. 

طاق. بداأُت اأ�ست�سعر بعدائية 
ُ
اأ�سبح الرجل امل�سن ل ي

معينة تخ�ص اأن�سطته يف احلمام. اأ�سعر باأنه ل يرغب 

يف وجودها يف املنزل : هو يحاول اأن يدفعها على 

الرحيل. هذه املرة غرغر فاأحدث �سوتًا بغي�سًا جدا. 

ل بد اأنه يائ�ص؛ يجب اأن يفهم باأنني لن اأحتمل ذلك 

بال�سالم.  تنعم  اأن  ويجب  للنوم  طويال. هي حتتاج 

اأنا على يقني اأنه من املمكن اأن يقوم بهذا ال�سيء يف 

غرفته اخلا�سة، بعيدا عن مرمى ال�سمع.

رائحة  ب�ساأن  للمالك  ر�سالة  ترتك  باأن  لها  اأوع��زُت 

اأن  من  بالرغم  الع�ساء،  وق��ت  عند  لكن  الثالجة، 

الر�سالة قد اختفت من فوق املن�سدة ال اأن الثالجة 

بون الأمور متاما.
ِّ
مل ُتنظف بعد. بع�ص النا�ص ي�سع

اليوم  ن�ساطها.  يف  ت�ستمر  ال�سوتني  ذات  امل��راأة 

كان هناك  امراأتان.  اأنها  اأظن  بداأت  اأخذت حمامًا. 

اإهدار كثيف للماء يف احلو�ص، لكنني اأ�ستطيع متييز 

نوع اخلطوات الداخلة واخلارجة منه. �سوت الهم�ص 

كان اأكرث عنفًا، ب�سكل ه�ستريي على الأغلب. ال�سوت 

الآخر ظل بال مالمح.

الفا�سوليا  نفذت  اليوم  يقل.  ب��داأ  الطعام  خم��زون 

املجمدة واللنب. قريبا �ست�سطر اأن تذهب اىل املتجر 

مرة اأخرى، لكن يحدوين الأمل اأن يكون يوم ل ينزل 

واأتفق  متينة،  لي�ست  املطاطية  الأحذية  املطر.  فيه 

�سارة  اأنها  كما  ب�سعة  املبتلة  الق��دام  اأن  معها 

بال�سحة.     

اجلمعة

بعد  اليوم.  ال�سلم  على  امل�سن  الرجل  بجوار  م��رْت 
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عن  �سذاجة  اأك��رث  كانت  والتي  التا�سعة،  طقو�ص 

ليبت�سم،  الوقاحة  لديه  كانت  ال�سباح،  هذا  املعتاد 

احلمام  بجوار  اأعي�ص  اأنني  مدركًا  يكن  مل  لو  كما 

يف  خطاها  وق��ع  �سمع  اأن��ه  املوؤكد  من  اأن��ه  )برغم 

ابت�سامته.  براءة  الردهة(. هناك غر�ٌص خبيث وراء 

 
ْ
قطبت  : بابت�سامة  ابت�سامته  ت��رد  ب��األ  اأخربتها 

حث على 
ُ
ي اأن  ب�سدة. ل يجب  واأغلقت فمها  جبينها 

التفكري باأن باإمكانه ال�ستمرار يف اأن يفعل ما يريد 

دون حما�سبة. 

اليوم عرثُت على قطعة مكرونة مطهية ملت�سقة يف 

البالعة. هذا من ِفعل املراأة ذات ال�سوتني. رمبا هي 

اأجنبية. مهما كانت، فهي امراأة لي�ست نظيفة.   

ال�شبت

 اىل املتجر مرة اأخرى قبل الغذاء. ظننُت 
ْ
اليوم ذهبت

اأنها �ستخرج بدون و�ساح لأن ال�سم�ص كانت م�رشقة. 

كانت ال�سوارع خالية من الثلوج لكن �ستكون هناك 

بال �سك عا�سفة اأخرى قبل الربيع. بينما كانت ت�سري 

يف طريقها كنت اأفكر يف اأمر الرجل امل�سن. بو�سوح 

ل  عاجل.  ب�سكل  تخذ 
ُ
ي اإجراء  هناك  يكون  اأن  يجب 

ميكن اأن اأنقل ر�سالة للمالك مفادها : اإنه غري جدير 

بعد.  تنظيفها  يتم  الثالجة مل  وا�سح.  ب�سكل  بالثقة 

اأعرف  الثالجة  يف  الزبدة  و�سع  يف  ب��داأت  اأنها  لو 

اأنها �سوف تلتقط الرائحة، رمبا تكون حافة النافذة 

باردة ب�سكلٍ كاف. 

النقانق  من  اأخرى  ورزمة  اللنب  من  املزيد  ا�سرتْت 

وعلبة تونة من اأجل التنوع )بالرغم من اأن الأخرية 

كانت غالية متاما(. ا�سرتْت ربع رطل جبنة ورزمة 

من  احتياجاته  امل��رء  ينظم  اأن  يجب  بني.  اأرز 

مبقدروها  �سيكون  ال�سيك  ي�سل  حينما  الربوتني. 

املرة خرجت من خالل  تلك  الربتقال.  بع�ص  �رشاء 

خزينة خمتلفة ومل حتدث متاعب.

ظننُت اأنه لن يكون مفيداً التحدث معه �سخ�سيًا. فقط 

ميكنه اأن يقبل اإهانة، اأو يتظاهر باأنه مل يكن يعرف 

اأنها �ست�ستيقظ، اأو اأن ل اأحداً لديه احلق لي�ساأله ماذا 

اإجابته  يف  مراوغًا  �سيكون  احلمام.  يف  يفعل  كان 

كل  الطريقة  بنف�ص  الت�رشف  يف  ي�ستمر  و�سوف 

اأنه دائما حري�ص  الوقت   اأفكر طوال  �سباح. ظللُت 

على ال�سكليات. ُترى ماذا ميكن اأن يحدث لو اأنه من 

النوع الذي يجب الت�سدي له؟  يبدو اأن كل �سخ�ص 

التا�سعة  بني  �ساعة  الن�سف  يراعي  ال�سكن  يف  اآخر 

ل  الأقل  على  ِملكه،  اأنها  على  والن�سف  والتا�سعة 

بالتاأكيد  قبل.  من  التا�سعة  قبل  احلمام  يدخل  اأحد 

الع�سري  من  و�سيكون  اأع��رف  اأنني  يعرف  �ستجعله 

�سمح له باأن يطردها.
ُ
عليه اأن ي�ستمر. لن ي

حينما كانت ت�سعد درجات ال�سلم ظننُت اأنني راأيته 

ينظر من خلف �ستارة البندقية يف النافذة الأمامية. 

هل هو يحاول اأن يقتفي اأثر خطواتها؟ 

اأن  يجب  كان  اأنني  م�ساألة  ح�سمُت  اليوم  ظهر  بعد 

. دخلْت احلمام  اأعرف �سيئًا عن املراأة ذات ال�سوتنيَّ

َلبة ر�ص ماء عاٍل. اأجهدُت 
َ

يف الع�رش وكان هناك ج

اِولة اأن اأف�سل ما بني ال�سوتني لكن يبدو 
ُ

نف�سي، حم

تنتظر  اأن  اأنها كان يجب  اأخربتها  اأنهما متداخالن. 

خلف الباب وتفتحه �رشيعا مبجرد اأن �سمعْت املفتاح 

اأن ت�سبط الوقت  يفتح قفل باب احلمام. متكنْت من 

امل��راأة  مواجهة  على  ق��ادرة  كنُت  �سحيح.  ب�سكل 

اإحداهما  امراأتني.  اأن هناك  الآن   
ُ
اأقر اأثناء خروجها. 

لديها  امراأة عجوز نحيلة جدا،  التي تهم�ص هي  تلك 

عينان �سغريتان معتمتان كاأنهما ثقبان يف راأ�سها. 

الأخرى،  امل��راأة  وحتملها  بطانية  يف  ملفوفة  كانت 

متدليتان  امللتويتان  العاريتان  وقدماها  �ساقاها 

املراأة  وجتهمت.  اأوماأْت  راأتني  حينما  البطانية.  من 

الأخرى �سخمة ومفتولة الع�سالت، لها وجه م�ستدير 

قالت  حتى  وحدقْت  الباب  مدخل  عند  وقفْت  اأبله. 

ووخزتها  حاد  هم�ٍص  يف  لها  �سيئًا  العجوز  امل��راأة 

بيد مرتع�سة. ثم ا�ستدارْت وحملْت املراأة العجوز اىل 

تعيد  املتثاقلة،  باأقدامها  تتهادي  ال�سفلية،  الردهة 

نحيبًا عاليًا لي�ص به كلمات على الإطالق. يظهر راأ�ص 

حتى  اجلبني  مقطبة  كتفها  فوق  من  العجوز  امل��راأة 

اختفيتا عند ركن الردهة.

اأخربتها باأن تغلق الباب. كانت مرتبكة لذا جعلتها 

تتمدد لتاأخذ ق�سطًا ق�سريا من الراحة. لن اأ�سمح لها 

باأن تعي�ص هكذا.

اأخ��رى.  مرة  امل�سن  الرجل  ببايل  خطر  الع�ساء  بعد 
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عليه  اعتادت  عما  متاأخراً  ت�ستيقظ  باأن  لها  اأوعزُت 

التي  الكني�سة  �ساعة  �سوت  �سماع  من  اأمتكن  حتى 

ترن على مدار ال�ساعة. �سبطُت املنبة يف وقت حمدد.   

 الأحد

انطفاأ املنبة يف التا�سعة ال الثلث. �سمحُت بخم�ص اىل 

على  لتحثها  ت�ستغرقها  التي  املعتادة  دقائق  ع�رش 

النهو�ص من الفرا�ص. ارتدْت الروب وال�سب�سب اللذين 

املا�سية  الليلة  يف  الكر�سي  فوق  لها  و�سعتهما 

ال�سابونة   : الأ�سياء معًا   
ْ
النافذة وجمعت واأو�سدْت 

الأظافر،  وفر�ساة  احلمام  وفوطة  الأ�سنان  وفر�ساة 

ومفكرة وزجاجة معقِّم ومفتاح الغرفة واملنبة. يف 

 من الغرفة 
ْ
ال�ساعة التا�سعة ال ع�رش دقائق خرجت

املفتاح  واأدارْت  احلمام   
ْ
ودخلت الباب  اأو�سدْت  ثم 

رته وفتحت املاء 
َّ
فت البانيو وطه يف القفل بحذر. نظَّ

حتى امتالأ احلو�ص متامًا. جال يف خاطري كم كان 

ممتعًا اأن يحجب �سوت املاء املندفع كل ال�سو�ساء 

اأن  حقيقي  لبذٌخ  اإنه  ال�سكان.  بقية  عن  ال�سادرة 

الب�رش يف اخلارج ل�سماعها  حُتدث �سو�ساء ي�سطر 

حدثونه 
ُ
ا مما قد ي

َّ
اأي اأن ت�سمع  بينما ل تكون قادراً 

يف املقابل. جال يف خاطري اأن هذا احلمام ملكي 

الآن. اإنه اأر�سي؛ باإمكاين اأن اأدخله واأخرج منه متى 

�سئت. اإنه املكان الوحيد الذي اأكون فيه باأمان.

يف   
ْ
وا�ستلقت الأر�ص  على  واملفكرة  املنبة   

ْ
و�سعت

املاء الدافئ. اأخربتها باأل تنزعج. 

تاأتي  العرجاء  خطواته  �سمعُت  متامًا  التا�سعة  يف 

. توقفت اخلطوات خارج الباب. 
ْ
من الردهة؛ ابت�سمت

واإيابًا.  ذهابًا  يخطو  بداأ  ثم  برتدد،  جرجر خطواته 

�سو�ساء  حُتدث  باأن  اأخربتها  املنبة.  �ساعة  دقت 

ر�ص ماء. يف ال�ساعة التا�سعة وع�رشين دقيقة بداأت 

اخلطوات ترجت يف اخلارج بنفاذ �سرب. ثم طرق على 

 يدها على 
ْ
الباب. اأخربتها باأل تقول �سيئًا؛ و�سعت

فمها لئال تنفجر يف ال�سحك.

كان  متتاٍل.  عنيٍف  قرٍع  اىل  ل 
َّ
وحت��و الطرق  ازداد 

بالدخول«  يل  »ا�سمحي  راحتيه.  بكلتا  الباب  يقرع 

�ساقيه  �ساح حمتجًا. كان �سوته هائجًا. ت�سورُت 

وروب  املقلمة  البيجاما  يرتدي  وه��و  النحيلتني 

احلمام وال�سب�سب الك�ستنائي. 

اأ�سدر  العنيف.  القرع  توقف  والن�سف  التا�سعة  يف 

 عاجز 
ّ
�سو�ساء اختناق، �سوُت غ�سٍب وياأ�ٍص عيبي

نحو  العرجاء  اخل��ط��وات  هبطت  ث��م  التعبري،  ع��ن 

 
ْ
ت وبخَّ  

ْ
ابت�سمت الرك�ص.  لدرجة  متعجاًل  الردهة. 

بتما�سكها   
ْ
احتفظت بطنها.  فوق  املاء  من  بع�سًا 

على نحٍو لفت للنظر. 

اأو ثالث، ثم �سوت ته�سم  اخلطوات هبطت درجتني 

و�ساد  تال�سى  اأن  لبث  ما  اأمل  واأن��ني  عنيف  وط��رق 

ال�سمت. كان باإمكاين �سماع �سوت اأبواب ُتفتح. 

باأن  اأخربتها  البانيو لكنني   كي تخرج من 
ْ
حتركت

يف  حت��دق  البانيو  يف  مت��ددْت  مكانها.  يف  تبقى 

املاء،  �سطح  على  الطافية  الوردية  رجليها  اأ�سابع 

مو�سد  احلمام  باب  اأن  اأع��رف  اأت�سمع.  كنت  بينما 

ب�سكل اآمن. 

يف الوقت احلا�رش اأحرزُت الن�رش.       

الهام�ش

و�ساعرة  كندية  كاتبة   )1939-( اأتوود  اإلينور  مارجريت   -  1
وناقدة ونا�سطة يف املجال البيئي. ح�سلت على العديد من اجلوائز 

العام  وه��ذا   ،2000 عام  الأوىل  مرتني؛  البوكر  جائزة  اأهمها 

التي جاءت متممة لروايتها »ق�سة  »الو�سايا«  2019 عن رواية 
الربيطانية  مع  منا�سفة  �سهري  مل�سل�سل  حتولت  التي  اخلادمة« 

برناردين اإيفاري�ستو التي فازت عن رواية »فتاة، امراأة، واآخرون«. 

كما ح�سلت اأتوود على جائزة جملة »لو�ص اأجنلو�ص تاميز« تعترب 

يف  الق�سرية  والق�سة  الرواية  كتاب  اأه��م  من  اأت��وود  مارجريت 

الع�رش احلديث. ح�سلت على جائزة اآرثر �سي كالرك يف الأدب يف 

فقد  متميزة  �ساعرة  كانت  فقد  معروفة  روائية  كانت  وكما  كندا. 

كتبت اأكرث من خم�ص ع�رشة جمموعة �سعرية.

و�سفتها �سحيفة اليكونوم�ست باأنها كاتبة ومبدعة وخبرية يف 

النقد الأدبي. �ساهمت اأتوود يف التاأ�سيل النظري لق�سية الهوية اأو 

ال�سخ�سية الكندية. لأتوود كتاب بعنوان »مفاو�سات مع املوتي« 

تاأمالت كاتب حول الكتابة.

ال�سطح«،  فوق  »يطفو   ،1969 »امراأة �ساحلة«  رواياتها  اأهم  من 

 ،1979 الن�سان«  ظهور  قبل  »احلياة   ،1976 حكيمة«  »ام��راأة 

الفي�سان«  »عام   ،1988 القطة«  »عني   ،1981  »
ّ

ج�سدي »اأذى 

.2019 2009، »الو�سايا« 
1977، »جرمية قتل  الق�س�سية »فتيات راق�سات«   املجموعات 

 ،2006 »اخليمة«   ،1992 جيدة«  »عظام   ،1982 الظالم«  يف 

ومن   .2014 حجرية«  »و���س��ادة   ،2006 اأخالقية«  »فو�سى 

1968، »�سحف  جمموعاتها ال�سعرية »احليوانات يف هذا البلد« 

»ق�س�ص   ،1971 ال��ق��وى«  »�سيا�سة   ،1970 م��ودي«  �سوزانا 

حقيقية« 1981، »ق�سائد الثعبان« 1983.
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كيبيك  مقاطعة  اأدب  �صيما  وال  الكندي،  االأدب 

متامًا  جمهواًل  يكون  يكاد  كندا،  يف  الفرن�صية 

بالن�صبة للقارئ العربي.

هذه ترجمة لق�صة »بحريتان �صغريتان« من اأدب 

كيبيك املكتوب بالفرن�صية. 

تلقي الق�صة �صوءاً على جانب من التقنيات الفنية 

الهموم  من  عّينة  وعلى  اليوم،  كيبيك  اأدب  يف 

وامل�صكالت الفردية/االجتماعية التي تهم االأدب يف 

هذه املنطقة من العامل.

*  *  *

 يف حترير �سيارتي من كومة 
ُ
ب�سعوبة كبرية، اأجنح

عت اأمام منزيل. ل اأجروؤ على الإحلاح 
ّ
الثلج التي جتم

اأو ال�سغط كثرياً على الدوا�سات لتحريرها. ا�سرتيتها 

لي�ص هذا  �سنوات.  يزيد على ع�رش  م�ستعملة منذ ما 

تقريبًا.  �سيء  اأُهِمل كل  اأهملتها كما  اإنني  بل  فقط، 

هذا  هي  وها  القوة.  من  القليل  اإل  منها  اأطلب  ل 

ال�سباح تعمل اأخرياً. الطريق زلقة. والفرامل مل تعد 

اأقود بحذر �سديد.  تعمل ب�سكل جيد منذ عدة �سهور. 

ويطلقون  كارهة  بنظراٍت  النا�ص  يرمقني  طبعًا، 

وحيد  اأنني  لو  كما  اأت�رشف  واأنا  �سياراتهم.  اأبواق 

يف ال�سارع. كيف يل اأن اأعري انتباهًا لنافدي ال�سرب 

هوؤلء واأنا منذ اأ�سبوع من�سغل متامًا ب� ڤاني�سا؟

عن  اأت��وق��ف  مل  التي  امل���راأة  تلك  عن  حدثتكم  اإذا 

مبهاتفتها،  �ستن�سحونني  حياتي،  امراأة  اعتبارها 

باإر�سال ر�سالة الكرتونية لها اأو بن�سب خيمة اأمام 

اأوًل،  الب�ساطة.  بهذه  لي�ست  الأ�سياء  لكن  منزلها، 

اأر�سها.  اأ�ستوطن  اأن   
ّ
علي امل�ستحيل  من  �سيكون 

 .
)2(

ن يف منطقة وي�ست ماونت
َّ

تعي�ص يف ق�رش حم�س

و�سيلزمني للو�سول اإليها ج�رش متحرك. عالوة على 
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ذلك، فاأنا ل اأملك من اجلراأة ما يدفعني اإىل القول لها 

باأنها متثل كل �سيء بالن�سبة يل. هل متثل ڤاني�سا 

الغائم  ال�سباح  كل �سيء بالن�سبة يل حقًا؟ يف هذا 

من فرباير، بالتاأكيد نعم. فهل �سيكون الأمر كذلك يف 

امل�ساء؟ ل اأ�ستطيع اجلزم. م�ست ثالثة اأ�سهر تقريبًا 

اأعرف.  بيننا. ملاذا غادرُت؟ ل  العالقَة  على قطعي 

من  الأم��ر  ا�ستغرق  فقد  ابنِتها،  اإميانويل،  بح�سب 

ڤاني�سا عدة �سهور لكي تتعافى. كيف اآمل من امراأة 

جميلة جداً، حياتها املهنية ناجحة متامًا، اأن تقبل 

ل  باإعادة و�سل العالقة مع كائن مثلي ك�سوٍل ومتبِطّ

وملتب�ص الفكر؟ ل �سك يف اأين اإذ تركتها كنت اأن�ساع 

منذ  تراودين،  التي  الذاتي  التدمري  يف  الإرادة  لتلك 

مراهقتي، بني فرتة واأخرى على نحو يزداد تقاربًا. 

اأخرتع  تهديدي  عن  تكفَّ  اأن  احلياة  تو�سك  عندما 

ال�سعيدة  املنا�سبات  حتى  وم�ساكل.  عقبات  لنف�سي 

املوجودة اأكاد ل اأراها اأبداً. على العك�ص، يحدث يل 

اأحيانًا اأن اأجد خمرجًا لأ�سياء عبثية قليلة الأهمية. 

ال�سيف املا�سي، دنت مني  �سبيل املثال، يف  على 

لكنها  نقوداً.  مني  تطلب  اأن  انتظرُت  عجوز.  ام��راأة 

 .
)3(

�ساألتني على الفور اإن كنت اأعرف ج. ب. پونتايل

ناولتني  عليها  للرد  الوقت  يل  يت�سنى  اأن  وقبل 

ع�رشة  بخم�ص  ذلك  بعد   .
)4(

البدايات« »حب  كتاب: 

مل  جملة  على  وقعُت  لفونتني،  حديقة  يف  دقيقة، 

تتوقف عن مطاردتي منذ ذلك احلني. �ساأوردها لكم، 

الأثر  لديكم  �ستلقى  اأنها  من  ل�ست متاأكداً  واإن كنت 

نف�سه: »بني خ�سالت �سعرها البنية الطويلة، �ساأملح 

البحريتني ال�سغريتني يف عينيها ال�سافيتني«. منذ 

الثالث،  الكلمات  تلك  وب�سبب  التموزي،  اليوم  ذلك 

اأفكر ب� ڤاني�سا دون توقف. ملاذا اإذن اعتقدُت لعدة 

 من دون تلك البحريتني 
َّ
اأ�سهر اأنني اأ�ستطيع امل�سي

ال�سغريتني اللتني متنحني اإياهما نظرتها؟

بعد  على  �سيارتي  لركن  مكانًا  اأج��د  احل��ظ،  حل�سن 

اأخذُت  الأ�سنان حيث  عيادة طبيب  من  قليلة  اأمتار 

حوايل  م�سى  فقد  الطبيب؟  �سيتذكرين  هل  موعداً. 

اأن تطاأ قدماي عيادته. لعّله  �سبع �سنوات من دون 

 
ْ
، فلنذهب

ّ
اعتقد اأنني اأعي�ص يف اخلارج اأو اأنني مت

اإل عندما يكون  اأهرول يف طلب خدماته  ونرى. ل 

اأخرى  مرة   
ّ
علي �سيقرتح  هل  ك�سّكني.  ح��اّداً  الأمل 

ثمنها؟  ت�سديد  �ساأ�ستطيع  كيف  اأ�سنانًا؟  اأزرع  اأن 

كنت  الذي  الزمن  وم�سى   ،
ْ
ذاب��ت املالية  مداخيلي 

�سارت  ال�سوق  امل��ق��الت.  اأبيع  اأن  فيه  اأ�ستطيع 

ا يثري اأبناء 
ّ
متذبذبة، واأنا مل اأعد مهتمًا بالكتابة عم

ڤاني�سا  العك�ص متامًا من  ك�سول، على  اأنا  ع�رشي. 

لبد  اإميانويل.  بح�سب  وحيدة،  تعي�ص  التي  املجّدة 

اأنني نّفرتها من احلياة امل�سرتكة.

العيادة.  طابق  اإىل  امل��وؤدي  ال��درج  على  ف 
ّ
اأتعر ل 

جلعله  املبذول  اجلهد  هذا  بالكامل.  جتديده  مت  لقد 

باجل�ص  ال�سائد،  ال��ذوق  مع  ومتما�سيًا  ع�رشيًا 

ا�ستيائي. ولول  والألواح اخل�سبية امل�سغوطة، يثري 

ع�رشات  هناك  اأدراج��ي.  لعدُت  �سديد  اأ�سناين  اأمل  اأن 

اأنني جلبت  املر�سى يف �سالة النتظار. من اجليد 

اليوم يف  من رغبتي  متاأكداً  ل�ست  واإن كنت  كتابًا. 

»اإىل  كتاب  ا�سرتيت  قد  كنت   .
)5(

هويزمانز ق��راءة 

 
ُ

كتاب هو،  وها  �سنة.  ثالثني  حوايل  قبل   
)6(

الوراء«

الكتاب  هذا  مفكك.  وغالف  ة 
ّ
م�سفر ب��اأوراق  جيٍب 

لطاملا  عمري.  من  اأكرب  اأبدو  فاأنا  قلياًل،  ي�سبهني 

م�سيتي،  مراقبة   
َّ
عَلي ينبغي  اإنه  ڤاني�سا  يل  قالت 

جهد  وبذل  ظهري،  اإحناء  جتنب  خطواتي،  ت�رشيع 

اأزداد ت�سعلكًا ب�سكل  اإنني  اأكرب يف اختيار ملب�سي. 

وا�سح.

اأجل�ص اإىل جوار فتاة �سابة، �ساغاًل الكر�سي الفارغ 

متامًا،   
ّ
علي غريبة  لي�ست  اأن��ه��ا  األح���ظ  الوحيد. 

ت�سمني  ل  ولكي  ذل��ك.  من  متاأكد  غري  كنت  واإن 

بال�سخرية، ل اأجروؤ على البدء مبحادثتها. اأنا مقتنع 

ما  اإميانويل.  �سديقات  اإح��دى  باأنها  ما  ح��ّد  اإىل 

ا�سمها؟ �ساندرين؟ �سيغولني؟ اأنغريد؟ مل اأعد اأعرف. 

كانت قد جاءت اإىل البيت لأجل م�سائل ريا�سية، ل 

اأ�سك يف هذا، اإنها متيل نحوي. 

هل  اإميانويل.  �سديقة  ماري،  اأنا  عرفَتني؟  هل   -

لديه  ب�سخ�ص  األتقي  اأن  يندر  الرواية؟  هذه  تعجبك 

الإطالق:  على  اأحبه  ل  اأنا  القراءات.  من  النوع  هذا 

ثقيل  اأ�سلوبه  اجلامعة.  يف  هويزمانز  در�سُت  فقد 
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بع�ص ال�سيء، األي�ص كذلك؟ 

 قراءاتي 
ْ
اأية رغبة يف مناق�ستها. قّلت   لي�ص عندي 

وبحريتاه  پونتايل  طبعًا  هناك  �سنوات.  عدة  منذ 

رواية  اأق��راأ  قد  �سواه.  يذكر  �سيء  ول  ال�سغريتان 

معظم  يف  لكنني  ال��ت��اري��خ  يف  كتابًا  بولي�سية، 

الأوقات ل اأكمل اأغلبها.

اأربع.  �سنوات، رمبا  ها منذ ثالث 
َ
اأر اإميانويل، مل   -

يف  انخراطها  عن  تتحدث  كانت  الأخرية  املرة  يف 

النزعة الإن�سانية. كيف حالها؟

اإميانويل مل  ها واأنا، واأن 
ّ
اأم اأننا انف�سلنا،  اأجبتها    

الأوقات  تلك  يف  اأ�سهر.  �ستة  منذ  روؤيتي  تريد  تعد 

الأخرية، اأ�سبحت ثرثاراً، ل اأبحث عن اإخفاء نف�سي.

زاً 
ّ
- كنا نتفاهم جيداً نحن الثنتني. كانت اأكرث متي

مني يف املعهد. كنت اأح�سدها، وكنت اأجدها اأجمل 

اأنا  اأما  اأفريقيا، خا�سة مايل.  اأي�سًا. �سحرْتها  مني 

فقد �سحرْتني اأمريكا اجلنوبية، هل مازلَت �سحفيًا؟ 

املتخ�س�سة  اأنها  لبد  ق�سرية،  �سقراء  فتاة  تلفظ 

اأ�سمعه. تنه�ص حمدثتي وتبت�سم  ا�سمًا ل  بال�سحة، 

يل. اأفتح كتابي، واأقتنع اأكرث فاأكرث باأنني لن اأقراأه. 

كنت  جمنون   
َّ

اأي ڤاني�سا.  يف  اإميانويل،  يف  اأفكر 

رجِتاًل 
ُ
م ؟ 

)7(
بريتاين يف  طويلة  اإقامة  نحو  لأغ��ادر 

حتاول  مل  تف�سري.  اأي  اإعطاء  دون  من  فجاأة،  الأمر 

جنائية  حمامية  اأفهمها.  ب��ي.  التم�سك  ڤاني�سا 

مل  تنا�سبها.  التي  الق�سايا  �سوى  تقبل  ل  معروفة، 

التي  القليلة  املرات  يف  توا�سعها.  النجاح  يفقدها 

العمل،  تخ�ص  لأ�سباب  انف�سالنا  بعد  فيها  التقينا 

كانت ڤاني�سا رائعة، عاملتني كما لو اأنني �سقيقها 

الأيام،  بع�ص  واحدة. يف  كلمة  تقل يل  مل  الأ�سغر. 

ت�سميه  كانت  ما  على  حت�سدين  كانت  اأنها  اعتقدُت 

روحي البوهيمية، على لمبالتي.

اللثة. يخطر يل  اأمل يف  اأ�سعر باأي  اأعد  اأنني مل  يبدو 

اأن اأغادر العيادة. ولن يكون ذلك �سوى ارجتال اآخر. 

حياتي.  امتداد  على  الرجت���الت  تلك  جمعت  لقد 

اعتقدُت   .
)8(

رين اإىل  الهرب  قرار  املثال،  �سبيل  على 

اأن ڤاني�سا كانت ت�ستطيع ب�سهولة اأن مت�سي بدوين. 

كنت على حق. ولكن هل كان الأمر مماثاًل بالن�سبة 

غرف  يخ�ص  ما  يف  ل.  اأْن  علمُت  �سهرين  بعد  يل؟ 

النتظار، لن تكون املرة الأوىل التي اأغادر فيها من 

طبعًا  �ساأجد  املعاينة.  اأو  للفح�ص  اأخ�سع  اأن  دون 

�سببًا اأقدمه ملوظفة ال�ستقبال، موعٌد من�سي، حالٌة 

طارئة، اأي �سيء ولكن املهم اأن اأم�سي.

الهوام�ش

من  كندي  كاتب   :  Gilles Archambault اآر�َسمبو  جيل   1  

مقاطعة كيبيك. ولد يف مونرتيال عام 1933. له موؤلفات عديدة 

بني  كندا  راديو  يف  عمل  وامل�رشح.  وال�سعر  والق�سة  الرواية  يف 

مو�سيقى  عن  برناجمًا  وق��ّدم  اأع��ّد  حيث  و1992   1963 عامي 

اجلاز والأدب. ويعترب اأر�سيف برناجمه اليوم مرجعًا يف جماله.

 Athanase-David فاز عام 1981 عن جممل اأعماله بجائزة

وهي اأرفع جائزة اأدبية يف كيبيك. 

كما فاز عام 1986 بجائزة احلاكم العام لكندا

  .Le prix du Gouverneur Général du Canada 

غالبية  مونرتيال  مدينة  يف  �سكنية  منطقة  ماونت:  وي�ست   -  2
�سكانها من الأغنياء وتتميز منازلها بالهيبة والفخامة. � م

Jean Bertrand Pontalis جان بريتران پونتايل:  - 3
تالميذ  من  فرن�سي.  نف�سي  وحملل  فل�سفة  واأ�ستاذ  وباحث  كاتب 

�سارتر. ولد يف باري�ص عام 1924 ومات فيها عام 2013. حاز 

عام 2011 على جائزة الأكادميية الفرن�سية عن جممل اأعماله. � م

4 - يف الأ�سل: L’amour des commencements  من 
اأ�سهر كتب پونتايل، يعترب حتفة فنية يف جمال ال�سرية الذاتية. � م.

Huysmans  - 5 روائي وناقد فني فرن�سي. ولد يف باري�ص 
عام 1848 ومات فيها عام 1907. عرف باأ�سلوبه اخلا�ص يف 

الكتابة من حيث املعجم اللغوي الكبري، العناية بالتفا�سيل، 

الو�سف احل�سي، ال�سخرية والطرافة. � م

حتت  الإجنليزية  اإىل  ترجمت    À rebours الأ�سل:  يف    -  6
هويزمانز،  رواي��ات  اأ�سهر  من   :  Against Nature عنوان 

اأعمال كبار الكتاب  1884. تتناول بالنقد والتحليل  ن�رشت عام 

رجل  ق�سة  خالل  من  والالتيني  الفرن�سي  الفن  يف  والر�سامني 

يقرر  ثم  باري�ص  يف  فا�سدة  حياة  يعي�ص  نبيلة  عائلة  من  ينحدر 

العودة اإىل الريف ليعي�ص بقية عمره منعزًل، مكر�سًا نف�سه للتفكري 

اجلمايل والنقدي والفني. � م

7 - بريتاين: منطقة يف �سمال غرب فرن�سا. � م
Rennes : مدينة تقع يف منطقة بريتاين. � م  - 8
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ُنُزٌل.   
)2(

الزمان، كان يف مدينة كراروب   يف قدمي 

كارين.  ُتدعى  فتاة  ال��ُن��ُزِل  ذلك  يف  تعمل  وكانت 

وكان  ال��ُن��ُزِل،  يف  الوحيدة  النادلُة  كارين  كانت 

بينما كانت  الزبائِن،  ي طلبات جميع 
ّ
تلب اأن  عليها 

البحث  يف  الوقت  معظم  مت�سي  الُنُزِل  مالك  زوجة 

من  ُكرث   
ٌ

نا�ص الُنُزِل  يرتاد  وك��ان  مفاتيحها.  عن 

كراروب واملناطق املجاورة، وكان هوؤلء يرتادون 

الُنُزَل لال�ستمتاع ب�رشب القهوة مع الكحول، وغالبًا 

العتمة،  طويلة  اخلريف  اأما�سي  يف  الوقت  لتم�سية 

الذين  ال�سبيل  وعابرو  امل�سافرون  يرتاده  كما كان 

كانوا يتوقفون بالُنُزِل لتناول �رشاٍب �ساخٍن وطعاٍم 

عينهم على برد الطريق اإىل الُنُزِل التايل.   
ُ
ي

  كانت كارين تقوم بخدمة اجلميع على اأكمل وجٍه، 

ما  ون���ادراً  �سديد  بهدوء  تتحرك  كانت  اأنها  رغ��م 

�سوهدت يف عجلٍة من اأمرها.  

�سموتة،  القامة،  �سغرية  نحيلة،  �سابة  كارين    

اجلوالني  الباعَة  ي�سجع  ل  مبا  الق�سمات  ر�سينة 

الذين  املحرتمون  الزبائن  وك��ان  مغازلتها.  على 

يرتادون الُنُزَل لتناول القهوة �سعداء جداً بخدمتها، 

ّقدِّرون عاليًا ح�سولهم على قهوة جيدة و�ساخنة 
ُ
وي

غري  بر�ساقة  تتحرك  كارين  كانت  وعندما  دوم��ًا. 

ة اخلدمة 
َّ
يني

َ
عادية لت�سق طريقها بني الزبائن، و�س

وكان  الطريق.  لها  ف�سح 
ُ
ي اجلميع  كان  يديها،  بني 

الكالم،  عن  للحظات  الأل�سنة  يوقف  الآ�رش  جمالها 

وياأ�رش الأعني التي تالحقها بالنظرات.

لك  يبدو  اللون  رماديتا  كبريتان  عينان  لكارين    

حاجبيها  وقو�سا  دوم��ًا،  البعيد  اإىل  تنظران  اأنهما 

باندها�ص  تنظر  اأنها  تعتقد  جتعلك  لدرجة  عاليان 

اإىل كل ما حولها. رمبا هذا ما جعل الزبائن الغرباء 

يعتقدون اأنها مل تفهم ما طلبوا منها، يف حني اأنها 

يبعث  وما  خطاأ.  اأي  دون  طلباتهم  كل  تفهم  كانت 

كمن  دوم��ًا  تبدو  كانت  كارين  اأن  هو  احلرية  على 

اإىل  اإىل �سيء ما، ترنو  يبحث عن �سيء ما، ت�سغي 

�سيء ما اأو رمبا تنتظر اأو حتلم ب�سيء ما.    

امل��روج  ف��وق  غربية   
ٌ
ري���اح هبت  ي���وٍم،  وذات    

الغربي،  البحر  ف��وق  ثقيلة  وق�سفت  املنخف�سة. 

�سافقة اأمامها اأمواجًا كبريًة، وعندما بلغت ال�ساطئ 

اأمطرته برذاذ الزبد الأبي�ص والرطوبة املاحلة. لكن 
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الطويل  الع�سب  ذات  العالية  اله�سبة  و�سلت  عندما 

كانت قد اأ�سبحت جافة، مثقلة بالرمل، وا�ستعادت 

ن�ساطها وقوتها بحيث عندما هجمت على كراروب 

كانت قادرة على اجتياح اأبواب ا�سطبل الُنُزِل.

البناِء   
َ
ف�ساء  

ُ
ال��ري��اح وم��الأت   

ُ
الأب���واب انفتحِت    

بالأح�سان.  اأخذها  الذي  املطبخ  باب  وبلغت  ُكلِّه، 

اأوجه  الهواء  �سغط  بلغ  عندما  املطاف،  نهاية  يف 

بها،  اأطاح  الأخرى  اجلهة  يف  ال�سطبل  اأبواب  على 

م�ستبيحًة  املنت�رشُة  الغربيُة   
ُ
ال��ري��اح واندفعت 

ال�سقف،  من  املتديل  امل�سباح  فاأرجحت  املكاَن، 

الظالم  يف  وقذفتها  اخليل  �سائ�ص  قبعة  ت 
ّ

وط��ري

اخليل،  روؤو���ص  فوق  من  �سط 
ُ
الب طريت  ثم  خارجًا، 

ورمت دجاجة بي�ساء، عن جمثمها، يف قناة الري. 

 اخليِل �ستائمه، 
ُ

فبداأَ الديُك ي�سيح خوفًا، اأطلق �سائ�ص

قاقِت الدجاجاُت، واختنق املطبخ بالدخان، جفلت 

الذي  والبط  بحوافرها،  الأر����ص  و�رشبت  اخليل 

اأول من يلتقط  كان قد جتمع حول املعالف ليكون 

�سفريها  ت�سفر  والريح  خوفًا،  َق 
َ
قو

َ
و الذرة  حبوب 

�سالة  من  رج��الن   
َّ
َفَهب الإ�سطبل،  عرب  اجلهنمي 

الُنُزِل لي�سندا الباب بظهريهما، بينما كانت �رشارات 

التبغ املحرتق يف غليونيهما الكبريين تتطاير حول 

حليتيهما.

تابعت  الُنُزِل  يف  فعلَته  ما   
ُ
الرياح فعلِت  اأن  بعد    

اخلنادق  يف  متدحرجة  امل��رج،  عرب  ن��زوًل  هبوبها 

عربة  �سقف  من  كبريا  ج��زءاً  اقتلعت  ثم  الطويلة، 

الربيد التي �سادفتها على بعد ن�سف ميل من الُنُزل. 

  زجمر �سائق العربة، اأندرز قائاًل: » األ يكفيني هذا 

م�سعورة  رغبة  وبه  يجل�ص بجانبي،  الذي  ال�سيطان 

ظهر  على  وَطُه 
َ
�س  

َ
َقع

ْ
َفر ثم  ك��راروب«،  ُنُزل  لو�سول 

قني من كرثة اجلهد.
ّ
احل�سانني املتعر

فيها  ُنُزل 
ُ
ي التي  الع�رشين  املرة  هي  تلك  كانت      

ما  باأمٍر  عاليًا  وي�سيح  النافذَة،  الربيِد  حار�ص 

ُل 
َ
قاب

ُ
نيابة عن �سائق العربة، اأندرز. يف البدء كان ي

بدعواٍت وّديٍة لتناول القهوة مع الكحول يف الُنُزل؛ 

واأ�سبحت  تدريجيًا،  تخفت  ب��داأت  الود  لهجة  لكن 

عن  موجزٌة  عباراٌت  ُتنطُق  ب�سخب،  ُتفتح  النافذة 

احل�سانني اأو عن �سائق العربة، اأندرز، الذي مل يعد 

على اأية حال حري�سًا على �سماعها على الإطالق.  

ت�ساءلت،  قد  الرياح  قوة  كانت  الأثناء  هذه  يف    

نباتات  بني  الأر���ص،  وجه  على  تتدحرج  فراحت 

وكان  وغريبٍة.  طويلٍة  َزف��رٍة  مثل  اجلافِة،  اخَلَلنِج 

اإىل   
ُ
ه

َ
ن��ور اأحالت  الغيوِم  كثافَة  لكن  ب��دراً،  القمر 

�سُه. 
ُ
ُة امل�ساِء َتْطم

َ
َتم

َ
بيا�ٍص �سحيٍح كادت ع

 
)3(

تورف م�ستنقع  ميتد  كان  ك��راروب  ُن��ُزِل  وراء    

اأكوام  تتخلله  اجلافة،  اخَلَلنِج  بنباتات  مليء  مظلم 

 عميقٌة وخطريٌة، و�رشيُط 
ٌ
تورف كبرية بينها جحور

ع�سٍب كاأنه درب و�سط امل�ستنقع، ومل يكن دربًا لأنه 

كان ينتهي عند حفرة تورف اأكرب واأعمق من احلفر 

الأخرى.  

منبطحًا   
ٌ
ثعلب هناك  كان  اخَلَلنِج  نباتات  وبني    

ُد اأرنبًا يقفز لهيًا فوق نباتات اخللنج. 
َ

رَتَ�س َ
ي

  مل يكن �سعبا على الثعلب اأن يعرف اأن الأرنب لن 

ي�ستمر يف القفز اإىل وقت متاأخر من الليل. بحذٍر �سديٍد 

، وهو 
ُ
الهواء ويقدِّر  

ُ
�ُسم

َ
ي ِب 

َ
امُلَدب ُه 

َ
َخْطم الثعلب  رفع 

املنا�سب  املكاَن  ِجَد 
َ
لي الرياح  اأمام  مرتاجعًا  ين�سلُّ 

 حلقَة 
ُ
ينهي الأرنب

َ
الذي ي�ستطيع منه اأن يرى اأين �س

 
ُ
قفزه وي�ستلقي. وفكر الثعلب بِر�سا كيف اأن الثعالب

.
ً
 تزداد غباء

ُ
تزداد حكمًة بينما الأرانب

لأن  العادة،  غري  على  م�سغولني  كانوا  الُنُزِل  يف    

اثنني من الباعة اجلوالني طلبا اأرنبًا م�سويًا؛ اإ�سافة 

يف  م��زاٍد  اإىل  ذهب  قد  كان  الُنُزِل  �ساحب  اأن  اإىل 

مل  التي  زوجته  حظ  ل�سوء  الآن،  و�سادف  تي�ستيد. 

تكن جتيد �سوى اأعمال املطبخ، اأن املحامي قد جاء 

كان  موجوداً  يكن  مل  ولأنه  الُنُزِل،  �ساحب  ليقابل 

�سفهيًة  ر�سالًة  املحامي  ت�ستلم من  اأن  زوجته  على 

الر�سالتني  وكال  مكتوبًة مهمًة جداً،  واأخرى  طويلًة 

�سو�ستاها.

اأي�سًا، كان رجل غريب، يلب�ص      ويف هذه الأثناء 

زجاجة  بانتظار  املوقد  من  بالقرب  يقف  عًا، 
ّ
م�سم

ال�سودا التي طلبها؛ وبائعا �سمٍك طلبا للمرة الثالثة 
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الُنُزِل  ا�سطبل  و�سائ�ص  القهوة،  جانب  اإىل  كونياك 

يحمل فانو�سًا فارغًا بانتظار احل�سول على �سمعة، 

بعينني  كارين  الوجه يالحق  متجهم   طويل 
ٌ
وفاّلح

قلقتني بانتظار اأن تعيد له 63 اأوري، بقية الكرون. 

    كانت كارين تتحرك جيئة وذهابًا دومنا عجلة 

يفهم  اأن  املرء  على  ال�سعب  من  وكان  ارتباك.  اأو 

باديًا يف عينيها  القلق  كله، كان  بذلك  تقوم  كيف 

اأنها  بدا  املت�سائلني.  حاجبيها  وعلى  الكبريتني 

 اجلميَل 
َ
تنتظر �سيئًا ما؛ وكانت ترفع راأ�سها ال�سغري

ي�ستت  اأن  ل�سيء  تريد  ل  كاأنها  وثباٍت  با�ستقامٍة 

الأزرُق قد �ساق  ال�سويُف  تفكريها. وكان ف�ستاُنها 

َته قد انغر�ست قليال يف جلد 
َّ
على ج�سدها، حتى اأن َقب

الرقبة حتت خط ال�سعر.

بنات  ب�رشة  اإن   « لزميله:  ال�سمك  بائعي  اأحد  قال    

�سغريين  �سابني  كانا  البيا�ص«.  �سديدة  الريف 

وحتدثا عن كارين مثل خبريين.

  وكان بجوار النافذة زبوٌن نظر يف �ساعته ثم قال: 

» لقد و�سل الربيد باكراً هذه امل�ساء«.

ال�سارع  الربيد فوق حجارة    قرقعت دواليب عربة 

الرياح  وقعقعت  الُنُزل،  باب  انفتح  ثم  اخلارج؛  يف 

خارج  الدخان  وطوحت  ال��ُن��ُزِل،  اأب��واِب  كل  ثانية 

املوقد.

ان�سلَّت  الُنُزِل،  باب  فيها  انفتح  التي  اللحظة  يف    

كارين اإىل املطبخ. دخل �ساعي الربيد واألقى حتية 

امل�ساء على اجلميع. 

راأ�ص �سغرية  ذو  و�سيم  الربيد رجل طويل  �ساعي    

وعينني  جعداء،  خفيفة  وحلية  اأجعد،  اأ�سود  ب�سعر 

داكنتي اللون. يلب�ص املعطف الدامناركي امللكي ذا 

نه قطعة من جلد 
ّ
القما�ص الأحمر الثمني والذي تزي

الكالب املجعد تتدىل من فوق الكتفني. 

ال�سوء،  �ساحبي  البارافني،  م�سباحي  اأن  وب��دا    

املتدليني من ال�سقف فوق الطاولة، قد وقعا يف غرام 

اللونني  على  طغى  الذي  الوهاج  الأحمر  اللون  هذا 

الُنُزِل.  �سالة  يف  اآخر  �سيء  لكل  والأ�سود  الرمادي 

بدا هذا املخلوق الطويل براأ�سه ال�سغري اأجعد ال�سعر، 

القرمزية  وطياتها  العري�سة  الياقة  ذي  ومعطفه 

الطويلة، مثل حتفة من اجلمال والعظمة وهو مي�سي 

عرب غاللة الدخان يف ال�سالة منخف�سة ال�سقف. 

  خرجت كارين من املطبخ م�رشعة وال�سينية بني 

اأحد  ل  بحيث  راأ�سها  اأخف�ست  قد  وكانت  يديها؛ 

بني  ب�رشعة  تتنقل  وهي  وجهها،  يرى  اأن  ي�ستطيع 

الزبائن. 

بائعي  الطاولة بني  امل�سوي على  الأرنب    و�سعت 

البائعني  اإىل  ال�سودا  زج��اج��ة  واأع��ط��ت  ال�سمك، 

وبعد  الداخلية،  الغرفة  يف  اجلال�سني  اجل��وال��ني، 

وهي  ثم  الفانو�ص،  �سمعة  القلق  الفالح  اأعطت  ذلك 

ذاك  يد  يف  اأوري   63 و�سعت  الغرفة  من  خارجة 

الرجل الغريب الواقف قرب املدفاأة.

الياأ�ص  من  حالة  يف  الُنُزل  �ساحب  زوجة  كانت    

ب�سكل غري  مفاتيحها  اأن وجدت  بعد  لأنها  املطلق؛ 

متوقع، اأ�ساعت ر�سالة املحامي بعد ذلك مبا�رشة. 

مل  الآن؛  فظيع  هياج  حالة  يف  كله  ال��ُن��ُزُل  وك��ان 

طلبه،  قد  ك��ان  ما  على  الزبائن  من  اأح��د  يح�سل 

البائعان  يتوقف  فلم  ي�رشخون.  ا 
ً
جميع وكانوا 

اجلوالن عن رن جر�ص الطاولة؛ وكان بائعا ال�سمك 

الأرنب  اأنثى  على  ال�ساخب  ال�سحك  من  نوبة  يف 

امل�سوية، يف الطبق، و�ساقاها مفر�سختان عاليًا يف 

�ساحب  زوجة  نخ�ص  فقد  القلق  الفالح  اأما  الهواء. 

الُنُزِل يف كتفها بال�سمعة، لأنه كان ينتظر اأن يتلقى 

63 اأوري بقية الكرون. ويف هذه احلالة  بدًل منها 

من الفو�سى امليوؤو�ص منها كانت كارين قد اختفت 

دومنا اأثر. 

ال�سندوق  على  الربيد  عربة  �سائق  اأن��درز،  جل�ص،    

البوابة،  لفتح  م�ستعداً  الُنُزل  �سبي  ووقف  اخل�سبي؛ 

وهو يرفع بيده فانو�سًا. وكان �سرب امل�سافرين يف 

رغم  احل�سانني،  �سرب  وكذلك  نفد،  قد  الربيد  عربة 

اأنه لي�ص هناك ما ي�سبوان اإليه الآن، وكانت الرياح 

ت�سفر يف ال�سطبل

  اأخرياً، عاد حار�ص الربيد وهو يحمل معطفه الكبري 

توقف  العربة  باب  اإىل  و�سل  عندما  ذراع��ه.  على 
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اللذين  للم�سافرين  اع��ت��ذاٍر  كلمات  بب�سع  ومتتم 

جعلهما ينتظران. كان يلب�ص معطفه وي�سعد العربة 

على  الفانو�ص  �سوء  �سقط  عندما  نف�سه،  الوقت  يف 

ت�سيان  وابت�سامة  زائدة  حمرة  عن  وك�سف  وجهه، 

بالكثري.  

    انفتحت البوابة، وانطلقت العربة مقعقعة. وترك 

اأندرز اجلوادين ي�سريان على هواهما، فلم يعد هناك 

الفينة  بني  وك��ان  الآن.  اأم��ره  من  عجلة  يف  اأح��د 

الربيد  حار�ص  وج��ه  اإىل  النظر  ي�سرتق  والأخ���رى 

اجلال�ص بجانبه وهو ل يزال يبت�سم لنف�سه، وي�ستمتع 

بالريح التي تتغلغل بني خ�سالت �سعره.

  ابت�سم اأندرز، �سائق عربة الربيد، فقد بداأ يفهم �سبب 

تلك البت�سامة. 

 العربَة حتى منعطف الطريق، وهناك 
ُ
  رافقت الرياح

نباتات  بني  و�سفريها  هبوبها  وتابعت  تركتها 

مكمنه؛  يف  م�ستلقيًا  الثعلب  كان  اجلافة.  اخللنج 

اأن  ينبغي  والأرنب  بدقة،  حم�سوبًا  �سيء  كل  وكان 

ي�سل يف اأية حلظة. 

  اأخرياً ظهرت كارين يف الُنُزل واأعادت الأمور اإىل 

ن�سابها تدريجيًا. فاأخذت ال�سمعة من املزارع القلق، 

واأعادت له 63 اأوري. وو�سعت الأرنب امل�سوي اأمام 

البائعني املتجولني.

خ 
ِّ
ب

َ
    اغتاظت زوجة �ساحب الُنُزل قلياًل، لكنها مل ُتو

َخ 
ِّ
ب

َ
و

ُ
كارين، فما من ب�رشي يف هذا العامل ميكن اأن ي

كارين.

اإىل حركتها  بهدوء، ودومنا عجلة، عادت كارين    

الُنُزِل  �سالة  اإىل  واأع��ادت  الزبائن،  بني  املكوكية 

و�سط  ن�رشتهما  طاملا  اللذين  والطمئنان  الراحة 

بائعا  كان  ال�سالة.  هذه  يف  ال�سحيحة  الإ���س��اءة 

الكونياك  كوؤو�ص  على  اأخرياً  ح�سال  اللذان  ال�سمك، 

التي طلباها اإىل جانب قهوتهما، مفتونني بكارين، 

ويطاردانها بنظراتهما كيفما حتركت. ففي خديها، 

ظل  �سفتيها  وعلى  العني،  تخطئها  ل  مرة 
ُ

ح الآن، 

�رشت  قلياًل،  ب�رشها  رفعت  وكلما  خفية،  ابت�سامة 

رعدة يف ج�سد البائعني.

   �سعرت كارين بنظراتهما تالحقانها، فذهبت اإىل 

ع بع�ص مالعق ال�ساي 
ِّ
الغرفة الداخلية، وراحت تلم

املجاورة كان  الطاولة  الطاولت. على  اإحدى  على 

يجل�ص البائعان اجلوالن ياأكالن الأرنب امل�سوي.

حار�ص  راأي��ت  »ه��ل  لزميله:  البائعني  اأح��د  ق��ال    

الربيد؟«

بالكاد  كال،   « بالطعام:  مليء  وفمه  الثاين،  قال    

ملحته، فقد خرج ب�رشعة«.

  - »اإنه و�سيم جداً. لقد رق�ست يف حفلة زفافه«؟

  - » هو متزوج، اإذاً؟«

مع  يعي�ص  وهو  ول��دان.  ولديه  ج 
ِّ
متزو نعم،   «  -   

زوجته يف     ليمفي. زوجته ابنة �ساحب الُنُزل يف 

اأول�سرتوب. لقد �سادف اأنني و�سلت الُنُزل ليلة حفلة 

َلَك اأن تتخيل كم كانت ليلة بهيجة.  
َ
زفافهما. و

  اأ�سقطت كارين مالعق ال�ساي ال�سغرية من يديها، 

ومل ت�سمعهم وهم ينادون عليها من الُنُزل. خرجت 

وعربت فناء الُنُزِل اإىل غرفتها، اأغلقت الباب وراءها 

ن�سف  وهي  �رشيرها،  م��الءة  ترتيب  تعيد  وب��داأت 

بيديها،  راأ�سها  �سغطت  العتمة،  يف  حملقت  ذاهلة. 

ما  تفهم  اأن  ت�ستطع  مل   
ْ
��ت، واأَنّ  

ْ
��ت اأنَّ ثدييها،  وكذلك 

جرى، مل تفهم.

ت�سيح  الُنُزِل  �ساحب  زوجة  �سمعت  وحاملا  لكن    

عليها:    » كارين! كارين« انتف�ست، ثم خرجت من 

 اإىل اجلهة اخللفية من 
َ
ت الفناء

َ َ
رب

َ
الغرفة م�رشعًة. ع

الُنُزل، ثم انطلقت ترك�ص نحو �سهل اخللنج.  

  يف �سوء ال�سفق بدا �سف الأع�ساب ال�سغرية كاأنه 

درب بني نبات اخَلَلنِج، لكنه مل يكن دربًا، وينبغي 

حافة  اإىل  يقود  كان  فقد   ،
ٌ

َدرب اأنه  اأَح��ٌد  ُظنَن 
َ
ي األ 

حفرة التورف الكبرية.  

فقفز  فرائ�سه.  لها  ارتعدت  خبطًة  الأرن��ب  �سمع    

قفزات  اخللنج،  نباتات  كاملجنون، من مكمنه بني 

قدميه  جمع  وق��د  ك��رة  مثل  حينا  ف��رتاه  طويلة، 

حينا  وتراه  ظهره،  �ص 
َّ
وقو بطنه  حتت  الأماميتني 

م�سدود اجل�سم ك�سهٍم، كان مثل اأوكورديون طائر.  

  رفع الثعلب خطمه الطويل املدبب يف الهواء، وهو 
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حركٍة؛  اأيَة  ي�سمع  مل  فهو  مذهوًل.  بالأرنب  يحدق 

زحفًا  �سعد  قد  الثعلب  كان  الهجوم،  لفنون  ووفقًا 

من اأ�سفل اخلندق، وحيث اأنه واثق من اأنه مل يرتكب 

ف الأرنب.
ّ
اأي خطاأ، مل ي�ستطع اأن يفهم ت�رش

عاليًا  مرفوعة  راأ�سه  ه��ذه،  الثعلب  وقفة  طالت    

اخللفي من ج�سده مال�سق  اجلزء  بينما  الهواء،  يف 

نبات  بني  خمباأٌ  الثخني  ال�سويف  وذيله  لالأر�ص 

قد  الأران��ب  كانت  اإذا  فيما  يت�ساءل  وكان  اخللنج، 

، اأم اأن الثعالب قد اأ�سبحت اأغبى. 
ً
اأ�سبحت اأكرث ذكاء

طويلة  م�سافة  الغربية  ال��ري��اح  �سافرت  عندما    

لت اإىل رياح �سمالية، ثم اإىل رياح �رشقية، وبعد 
َّ
حتو

اإىل رياح جنوبية، ويف نهاية املطاف عادت،  ذلك 

ي 
ّ
ُتَدو جديد،  من  البحر  فوق  تع�سف  غربيٍة،  كريح 

فوق ال�سهول، وت�سفر بني نبات اخللنج اجلاف. لكن 

غائبتني  بقيتا  املنده�ستني  الرماديتني  العينني 

عن ُنُزِل كراروب، وكذلك الف�ستاُن ال�سويُف الأزرُق، 

 زوجة 
ُ
الذي �ساق على ج�سدهما. وبقي اأننُي ونواح

ما  تفهم  اأن  ت�ستطع  مل  فهي  يتزايُد؛  الُنُزِل   
َ
�ساحب

جرى. ل اأحد يف تلك املنطقة ا�ستطاع فهم ما جرى، 

با�ستثناء �سائق عربة الربيد، اأندرز، و�سخ�ص اآخر. 

  لكن كلما اأراد املتقدمون يف ال�سن حتذير املراهقني 

من عواقب الأمور، كانوا يبداأون حتذيراتهم بعبارة: 

» يف قدمي الزمان، كان يف ُنُزل كراروب نادلٌة �سابٌة 

ُتدعى كارين«.

*   *   *

هام�ش

مدينة  يف  ِل��د 
ُ
و نرويجي،  روائ��ي  �سيالند،  لجني  األك�سندر   -  1

 6 يف  بريغن  مدينة  يف  وت��ويف   ،1849 فرباير   18 �ستافاجنر 

جانب  اإىل  الرنويجي  الأدب  اأ�ساطني  راب��ع  وهو   .1906 اأبريل 

كتب  لي(.  ويونا�ص  بيورين�سون  بيورن�ستيارين  اإب�سن،  )هرنيك 

�سيالند الرواية والق�سة الق�سرية، وامل�رشح اإىل جانب الكثري من 

يف  الرنويج  يف  الواقعيني  الروائيني  اأهم  اأحد  ويعترب  املقالت، 

القرن التا�سع ع�رش. 

ن�ساأ �سيالند يف عائلة ثرية تعمل يف التجارة. كان والده القن�سل 

�سيالند،  �سانن�ص  غابرييل  الأك��رب  وجده  �سيالند،  زيتليتز  ين�ص 

واأخوه ر�سام املناظر الطبيعية كيتي ل جني �سيالند.  

�سيالند  األك�سندر  حتلى  غنية،  عائلة  يف  ن�ساأته  من  الرغم  على 

ك�ساحب  بعماله،  عالقته  وكانت  الفقراء،  جتاه  �سادقة  مب�ساعر 

الفقراء،  �سوت  �سيالند  كان  كتاباته  ويف  طيبة،  عالقة  م�سنع، 

اأعماله  اأه��م  من  موؤلفاته.  كل  يف  الغني  املجتمع  نفاق  وانتقد 

الثالثة  الأزواج  ال�ساخرة  الكوميدية  امل�رشحية  كانت  امل�رشحية 

الق�س�ص  من  الكثري  كتب  كما   .1888 والربوفي�سور   ،1886
الكثرية اأ�سهرها ) كارين(.  

 ( ثالثية  من  الأول  اجلزء  وهي   1883 م 
ُ
ال�س رواياته:  اأ�سهر  من 

فورتونا 1884، و القدي�ص هان�ص في�ست 1887( انتقد �سيالند يف 

هذه الثالثية نفاق طبقة رجال الدين. 

منذ 1890-1889 تفرغ �سيالند للعمل يف ال�سحافة، يف �سحيفة 

�ستافاجنر. وقد توقف عن كتابة الأدب يف عام 1891، واأعاد ن�رش 

مدًة( حمافظًا 
ُ
نيِّ )ع

ُ
ق�س�ص قدمية من ق�س�سه. ويف عام 1891 ع

اإىل  انتقل  1902، ثم  راأ�سه( حتى عام  ملدينة �ستافاجنر )م�سقط 

مدينة مولدا كعمدة ملحافظة موري و روم�سدال. 

جمموعات  ثالث  م�رشحيات،  �ست  رواي��ات،  ت�سع  �سيالند  كتب 

�سبب  حول  الدار�سون  وانق�سم  عديدة.  ومقالت  ق�سرية  ق�س�سية 

اأن  اعترب  اأحدهما  فريقني.  اإىل  الأدب  كتابة  عن  �سيالند  توقف 

التيارات  مواكبة  ي�ستطع  مل  اأن��ه  لدرجة  واقعيًا  ك��ان  �سيالند 

التا�سع  القرن  نهاية  يف  الرنويجي  لالأدب  اجلديدة  الرومان�سية 

حياته  على  الرتكيز  اختار  اأنه  الثاين  الفريق  اعترب  بينما  ع�رش، 

ال�سيا�سية.

كان �سيالند يعاين من �سيق التنف�ص، واأ�سيب بعّدة نوبات قلبية، 

وقد تويف �سيالند ب�سبب ال�سمنة، اإذ اأن وزنه كان يف ازدياد م�ستمر 

ب�سبب �سغفه الكبري بالطعام، كما كان �سغوفًا بالقبعات اأي�سا. 

 هذه الق�صة 

     تعترب ق�سة )كارين( واحدة من اأ�سهر ق�س�ص األك�سندر �سيالند 

الق�سرية، وهي اأول ن�ص يتعرف من خالله التالميذ، يف الرنويج، 

يف  م��رة  لأول  الق�سة  ه��ذه  �سدرت  �سيالند.  األك�سندر  اأدب  اإىل 

)ق�ستان  بعنوان  الثالثة  الق�س�سية  جمموعته  يف   1882 عام 

كارين  النادلة  حتبل  الق�سة،  هذه  يف  الدامنارك(.  من  ق�سريتان 

لإحباط  الدراماتيكية،  احلالة  هذه  عن  �سيالند   
ّ

ويعرب �سفاحًا. 

كارين وياأ�سها من خالل ربط ذلك كله مع و�سف �سعري غنائي 

للطبيعة.     

كما تعترب ق�سة كارين نقداً وا�سحًا ولذعًا للنفاق البورجوازي 

وازدواجيته الأخالقية يف مواجهة احلالة اليائ�سة للن�ساء الفقريات 

اإىل  الأخالقية،  والزدواجية  النفاق  هذا  ب�سبب  ينتهني،  اللواتي 

و�سع مطابق حلالة كارين.  

2 - مدينة يف الدامنارك. املرتجم
الأر�ص  يف  كبرية  حفر  عن  عبارة  هي  امل�ستنقعات  هذه   -  3
يتم  ثم  لتتحلل،  الع�سوية  والف�سالت  النباتات  بقايا  فيها  ُترمى 

زراعية  كرتبة  بعد  فيما  ا�ستخدامها  لي�سار  ذلك  بعد  جتفيفها 

خفيفة وخ�سبة.  املرتجم 
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»م�سرت  اال�ستثنائية  روايتها  بركات  تفتتح جنوى 

اأقامه  الذي  لعازر  عن  االإجنيل  من  بعبارة  نون« 

اإىل  املائل  باخلط  تنتقل  واإذ  املوت،  من  امل�سيح 

ندرك  قببره،  من  قومته  غب  لعازر  حببال  و�سف 

التي  الرفيعة  الكتابة  من  نوع  ح�رضة  يف  اأننا 

االأ�سلوب  ومن  العربية.  الروايات  يف  جندها  قلما 

العذب الوا�سف حلال لعازر، تبدل جنوى بكل ي�رض 

مقب�ض باب اخليال، وتنتقل اإىل اأ�سلوب ثان هادئ 

»نظرت   : مربكة  غرابة  �رضقطة  ت�سوبه  لكن  رزين 

حتلق  اأن  قبل  عينها  بطرف  وغمزت  الذبابة  اإليه 

ويختفي اأثرها«. 

هذا االختالف بني االأ�سلوبني لن يولد لدى القارئ 

النهاية،  حتى  للمتابعة  وال�سغف  الف�سول  اإال 

»متام  كثب  عن  لريى  حًقا،  النقد  نظر  و�سيلفت 

روائية  بنية  تركيب  يف  التعبري  جاز  لو  ال�سنعة« 

حمكمة تعتمد على التناوب بني اأ�سلوبني لغويني، 

الكتابة  : عامل ممار�سة  اإىل عامل  ي�سري كل منهما 

الكتابة  وعامل  العقل،  اأ�ساب  عطب  من  للتخل�ض 

من  واأبعد  ا.  اأي�سً ا 
ً
وعاطفي ا 

ً
عقلي املعطوب  بلغة 

لعازر كما وردت يف  االأ�سلوبني ميكن عد حكاية 

باملجاز  م�سعة  اإطببار  حكاية  مثل  يوحنا،  اإجنيل 

األف  يف  �سهرزاد  حكاية  به  كانت  ما  نحو  على 

تقليب  على  بركات  جنببوى  �ستقدر  وليلة.  ليلة 

ق�سة لعازر من وجوه متعددة عر ما تبثه لغتها 

االإ�سارية املرهفة يف ثنايا الرواية، ويف كل مرة 

ومن  ال�سحية،   : وحيد  اأمر  �سوب  ال�سهم  ت�سوب 

خلفها يرن �سوؤال موؤرق : ما كان االأف�سل للعازر: 

االإجابة  اأن يقوم؟، وتتباين  اأم  القر  اأن يبقى يف 

»ع�سة«  بني  حًقا  فرق  ال  اإذ  قا�سيني  حدين  بني 

القر وجحيم حياة نون.

ا 
ً
ا �سعب

ً
ا، حتدي

ً
ولي�ست الكتابة بلغة املعطوب عقلي

االأ�سا�ض  احلامل  هي  بل  فح�سب،  ا 
ً
لغوي ا 

ً
وهم

املري�ض  لغة  تكتب  جنوى  اأن  فالق�سد  للرواية،  

انك�رضت   «  : نببون  ال�سيد  الببروايببة  بطل  النف�سي 

باأطراف  بحر�ض  فتناولها  يببده،  يف  ة 
ُ

الر�سا�س

البال�ستيكي  اللنب  وعبباء  يف  وو�سعها  اأنامله 

ال�سغري، وكان قد جمع منها وعائني، امتالأ اأولهما 

ا ب�سكل حثيث نحو 
ً
ا، فيما كان الثاين ما�سي

ً
متام

امتالئه«. ورويدا رويدا تدخل القارئ اإىل عقل نون 

ا. 
ً
املختل لكن املنطقي يف اآن مع

التناوب  جنوى  اختارت  ق�سته  نون  يق�ض  ولكي 

الذي  والرجل  نون،  كانه  الذي  الطفل  ذاكرة  بني 

كانه، ثم الرجل الذي اأ�سبح عليه، ومت�سك براعة 

بزمن كل ذاكرة. �سحيح اأن جنوى تبداأ من النهاية 

تعود  حني  لكنها  املببعببذب،  نببون  اإليها  اآل  التي 

وتربط  وامل�سببات  االأ�سباب  جتببرتح  لطفولته  

برهافة بني الرتبية القا�سية وامل�سري البائ�ض، من 

اأمل  منها  ليخرج  كوة �سغرية  ولو  ترتك  اأن  دون 

ما، بيد اأنها ترتك للغة العربية الرفيعة التي تكتب 

اإىل  ال�سمو والعلو  التحفة حًقا، مهمة  بها روايتها 

نوع خا�ض من البالغة، فال هي حم�سوة باأحابيل 

متق�سفة  هببي  وال  املببجبباز،  اإن�سائية  م�سطنعة 

دمية ال�شكر*

م�سرت نون لنجوى بركات:

الكتابة بلغة املعطوب عقلًيا وعاطفًيا

كاتبة من �سوريا  *



واثقة  لغة  هي  بل  والتقتري.  البخل  حد  مقت�سدة 

ا 
ً
كتابي ا 

ً
اأ�سلوب لت�سري  فجملة  جملة  دربها  تعبد 

ب�سكل  يقوم  الروائي،  جنوى  بقلم  ا 
ً

خا�س ا 
ً
�ساحر

التعبري  جاز  اإن  اللغة  يف  االإ�سارية  على  خا�ض 

يقفن  املكان،  حولهن  يتحلق  �سجرات  »ثببالث   :

وحيدات و�سط احلديقة حتت قمر يف طور اكتماله، 

بالوح�سة...  الفندق  هذا  غرباء  نحن  ن�سعر  ال  لكي 

ثمة من �سي�سحح يل متعجاًل : ثالث �سجرات تقف 

وحيدة ويتحلق حولها املكان. لكن من كان مثلي 

يرى يف ال�سجر كائنات حية من حكمة وعزلة، ال 

بد واأن ينحاز اإىل خياري اللغوي«.

طفل  فهو  الكلمة،  معنى  بكل  بائ�سة  نون  حياة 

غري مرغوب به، واأمه هي التي تنبذه بكل و�سوح 

اأنه ح�رضة فر�ست  لو  تتعاىل عليه كما  و�سفاقة، 

عليها، وتزيد اأنها متيز بينه، هو ال�سغري ال�سعيف 

�سائد  املدلل  اجلميل  الكبري  اأخيه  وبني  املنطوي، 

الذي �سيطل يف الرواية كلما حان له اإزعاج نون. 

نون  ن�سيب  اأ�سكالها  بكل  العاطفة  من  احلرمان 

لعبه  ن�سيبه يف  اإىل  االأكل،  ن�سيبه يف  طفاًل، من 

انتحار  على  وحيًدا  �ساهًدا  ن�سيبه  اإىل  بالبوالني 

ا ثم وحيًدا وخجاًل، 
ً
اأبيه، اإىل مناولته االأوىل يتيم

كل  على  به  دار  �رضير،  م�سور  من  ببا 
ً
وهببارب بل 

فاأنكر  فوتوغرافية،  �سورة  يخ�رض  لئال  االأهببايل 

ذكرى  �ستحفر  الذي  نون  الطفل  جميعهم  االأهايل 

املناولة االأوىل يف قلبه املعطوب باحلرمان، �سيًئا 

ال راد له : اأنت ال اأحد يحبك وال اأحد لك ول�ست الأحد.

اأمببه  ق�سوة  على  القلب  معطوب  حتببايببل  مهما 

ال�سافرة، فلن يجد ال�سبيل. لئن اجتهد يف الدرا�سة 

– رمبا  االأم ل�سنيعه، فتحول  اإنكار  �سار ن�سيبه 

واأ�ستاذ  روائببي  اإىل  جنوى-  من  وواقعيًة  ا 
ً
تهكم

وعالقته  اجلامعات.  اإحدى  يف  االإبداعية  للكتابة 

خربت  ثريا   « جملة  تخت�رضها  باأمه  املعطوبة 

ذوقه يف الن�ساء«، فتف�سل عالقته الوحيدة بزميلته 

يعذب  ذلك  بعد  باترة حادة. ويروح  ندى بطريقة 

حياته،  كل  احلببب  من  حببرم  فمن  بنف�سه،  نف�سه 

ونفور  للمرء  احتقار  احلرمان  ففي  الببذل،  اأدركببه 

منه وكراهة، �ستجتمع كلها لت�سبح �سياًقا حلياته، 

ا على مفردة �سبه وحيدة : ال�سحية / الذليل. 
ً
قائم

من هنا �سيتوه نون ويعلو بخار العطب يف راأ�سه، 

من  نون  العجزة  ماأوى  ويريح  ندى  ترتكه  اأن  ما 

الزهامير، لكن  اأمه وقد خرفت واأ�ساب عقلها داء 

 قط موا�سلة حرمان نون من 
َ

قلبها احلقود مل ين�ض

احلب واإذالله. »ثريا �سحبت من ج�سدي كل اأنا«.

وقد  الراقي  االأ�رضفية  حي  نون  املو�رض  �سيرتك 

عليه  �سد  قبيح  برج  ب�سبب  راأ�سه  ينخر  العطب  بداأ 

يف  القاع  اأحياء  اإىل  ليتعرف  ال�رضفة،  من  املنظر 

بريوت، هناك حيث تعي�ض اأخالط غريبة من الب�رض 

ت�سري اإليها بركات بتعبري اإجنيلي »موا�سي الرب«: 

عاهرات  �سابقون  حرب  اأمببراء  جمرمون  قببوادون 

اإىل  ا 
ً
جنب البببخ،  �سحاذين  عببمببال  فببتببوات  فببقببراء 

واجلرائم  النفايات  املدينة:  م�ساكل  كل  مع  جنب 

واخلروج عن القانون الخ. هذا العامل الواقعي بكل 

لنون  اإال  للجميع،  وا�سح  وبوؤ�ض  قبح  من  فيه  ما 

الذي �سيجد فيه دوائه االأثري: االإذالل. 

فاإن غابت االأم ومل تعد تذله، �سيجد بنف�سه كل يوم 

من ينوب عنها يف ذاك، �سيرتك وهو املحتقر لنف�سه، 

ا ورغبًة، لكل من يف اأحياء قاع 
ً
نف�سه وج�سده طوع

ا ويذله ويهينه، 
ً

ا مرح
ً
املدينة، كي ي�رضبه �رضب

ويف خ�سم حفالت ال�رضب اليومية، يطلع يف راأ�سه 

نوع اآخر من البخار، بخار الهذيان، حيث يت�سور 

اأمري حرب �سابق و�ساحب مقهى اأنرتنت، اأنه اأمري 

احلرب ال�سخ�سية الرئي�سة يف اإحدى رواياته : »هذا 

ا فنه�ض اال�سم من الورقة 
ً
ما جرى يل كتبت ا�سم

و�سار رجال براأ�ض وقدمني«.

وت�رضد من حياة نون املعتمة، حلظات حب خمتل 

»موا�سي  من  نيبالية  فتاة  وبببني  بينه  املببيببزان، 

تظلل  وخببوف  اأوهبببام  بخار  بها  ويحف  البببرب«، 

رهيبة  مباأ�ساة  اإال  تنق�سي  ولببن  »العا�سقني«، 

يف  احلياة،  تخوم  على  االإقامة  اإىل  بنون  �ستدفع 

�سليم  وقلب  خمتل  وبذهن  فندًقا،  يخاله  م�سفى 

االإح�سا�ض بالظلم. 

وهو  نببون  حياة  يف  وتدخل  ال�سخ�سيات  تخرج 

لكل  ا 
ً
حمببور فيه  يبدو  نحو  على  املنكر،  املهم�ض 

ن�سج  يف  جنببوى  واأ�ببسببلببوب  يعرفه.  اأو  عرفه  مببن 
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اإذ يف غري ما مو�سع يف  النا�ض حول نون الفت. 

يتخيل  واإذ  لل�سجر،  و�سف  ثمة  البديعة  الرواية 

ملا  متثياًل  تكون  قد  فاإنها  مفردة،  ال�سجرة  املرء 

هي عليه �سخ�سية نون يف الرواية، حيث اإن هذه 

ال�سخ�سية الرئي�سة هي التي متد باقي ال�سخ�سيات 

كلها بقوامها ومقامها، كما لو اأنها اجلذع ال�سلب 

منظور  ليطول  االأمببر  وميتد  االأغ�سان،  حوله  من 

واالأب،  واالأخ  االأم   : عائلته  الأفبببراد  نف�سه  نببون 

ويبدو نون، اإن كان يف و�سفه اأو تعليله لكل واحد 

�سوء  ربط  على  ا 
ً
قادر والقلب،  الذهن  �سليم  منهم، 

معاملتهم له، باالأطباع ال�رضيرة ال�سهرية : االأنانية 

احلب،  على  الببقببدرة  وعببدم  الالمباالة  والت�سلط، 

اأحا�سي�سهم  تفا�سيل  الأن  ذلك  واالحتقار.  التجر 

عنها  عببودة  ال  ب�سورة  اأثببرت  حياله  وم�ساعرهم 

النقي  ذهنه  الحًقا  واأعطبت  العاطفي،  بتكوينه 

ر�سمت جنوى  تاأمل كيف  هذا ميكن  حًقا. و�سمن 

طبيب  عن  جذاب،  براق  اإطار  من  االأب،  �سخ�سية 

مو�رض ناجح، يخ�س�ض كل �سبت للمر�سى الفقراء، 

القا�سية  زوجته  حتيز  ميالئ  �سعيف،  زوج  اإىل 

نون  عن  ا  اأي�سً هو  بوجهه  وي�سيح  البكر،  البنها 

ال�سغري املظلوم عادة، وينك�رض اإطار ال�سورة حني 

يخر نون ق�سة اأبيه مع اأطفال املخيم واملمر�سة، 

حيث االأمور غري وا�سحة خمتلة ما بني طلب تنومي 

االأب  انتحار  ثم  ا. 
ً
�رضمدي اأم  موؤقًتا  ا 

ً
نوم االأطفال 

يلحظ  مل  اأنببه  واالأنكى  نببون،  �سغريه  عيني  اأمببام 

وجوده قربه اأ�ساًل، فهو ن�سب عينيه وال يراه.

ا 
ً
ا �سحيح

ً
�سليم ا 

ً
واإن كان منظور نون عقاًل وقلب

جتاه عائلته، فاإن منظوره للعامل هو املختل، اإذ مل 

ا يف طوفان امل�ساكل والكوارث 
ً
 اأية م�سكلة تقريب

َ
ير

يف اأحياء قاع املدينة. و�سنف النا�ض فيه مبقيا�سه 

اخلال�ض،  والطيب  اخلال�ض  ال�رضير  نف�سه:  القدمي 

متداخلني،  ذهنه  يف  واخليال  الواقع  �سار  واإذ 

تطور تركيب �سخ�سية لقمان، فكلما ازداد هذيان 

اأن  اإىل  ا 
ً
اإ�سافي ا 

ً
ثوب لقمان  �سخ�سية  لب�ست  نون 

التي  لقمان  الروائية  ال�سخ�سية  ا من 
ً
تقرتب متام

ا.
ً
ابتدعها نون اأيام كان روائي

ال�سخ�سية التي يبتدعها الكاتب ثم يهذي وي�سقطها 

على اأول ب�رضي �سبيه لها، واملعاناة من الكلمات، 

ا اإىل رداءة وتفاهة ما 
ً
واالنقطاع عن الكتابة نظر

يكتب مثاًل، وغري ذاك من هموم الكاتب / الكاتبة، 

ميكن عدها طريقة جنوى للكالم عن نف�سها ككاتبة 

وعن جتربتها يف الكتابة، االأمر الذي تقوى اإ�سارته 

جنوى  اأن  بيد  الكتاب.  من  االأخببرية  ال�سفحة  يف 

تينك  اأفكارها  ا�ستطاعت مترير  املخاتلة ها هنا، 

اإن نون مهما ع�سف به ذهنه  اإذ  عر كوة دقيقة، 

اأنه  ا مدرًكا 
ً
ومهما ع�رض االآخرون قلبه بقي واعي

قبل اأي �سيء كاتب.

وبقلمها  جنببوى  واأتببت  فح�سب  ا 
ً
نائم كببان  لعله 

ال�ساحر حًقا كتبت واحدة من اأجمل الروايات عن 

: »حبيبنا نون قد نام ولكني ذاهب كي اأوقظه«.
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باأملانيا  هامبورج  يف  امَلحّلية  اللجنة  ت 
ّ
اأقبببر  

عن   Barmbek- Uhlenhorst- Hohenfelde- Dulsberg

ع �سمال هامبورج يف �سهر مار�ض ٢٠١٩ 
ُّ
م منطقة جَتَ

اإميلي  با�سم   Leo-Leitikow �سارع  من  جزء  ت�سمية 

رويته )ال�سيدة �ساملة بنت ال�سلطان �سعيد بن �سلطان 

ا وذكرى لل�سيدة �ساملة بنت 
ً
١٨٤٤-١٩٢٤(، تكرمي

مدينة  يف  عا�ست  التي  �سلطان،  بن  �سعيد  ال�سلطان 

ب�سمال  اأولنهور�ست  منطقة  يف  وحتديدا  هامبورج، 

األ�سرت اجلميلة  هامبورج، يف �سّقة ُتطّل على بحرية 

و�سولها  اأوّل  وذلك   ،SchoeneAussicht29 �سارع  يف 

اإىل اأملانيا عام ١٨٦٧، قبل مغادرتها املدينة �سنة 

اإىل  اأملانية  مدن  عّدة  اإىل  ذلك  بعد  لتنتقل   ١٨٧٢

 بها املقام يف العا�سمة االأملانية برلني. 
ّ
اأن ا�ستقر

ممثلي  من  عدد  اللجنة  اإىل  قدمه  مقرتح  اإثر  وذلك 

الدميقراطي  واحلببزب   die Gruenen اخُل�رضرْ  حببزب 

االجتماعي SPD عن مدينة هامبورج بتاريخ ١٧/ 

حزب  با�سم  للمتحدثة  ت�رضيح  ويف   ،٢٠١٩  /٢

اخُل�رض عن منطقة اأولنهور�ست، كارمن مويلر، تقول 

ة والفتة لتكون ا�سما 
ّ
فيه: »لقد اخرتنا �سخ�سية قوي

لهذا املكان، �سخ�سية مل توقفها اآنذاك احلواجز التي 

رجال  ت 
ّ
واأحب الكتابة  تعّلمت  اإنها  اأمامها،  و�سعت 

من هامبورج وتركت عائلتها لت�ساركه احلياة فيها، 

وحدها  عليها  ب 
ّ

توج لزوجها  املبكرة  الوفاة  وبعد 

بكتابها  بت 
ّ
قر وقببد  واأطفالها.  نف�سها  تعول  اأن 

يف  بحياتها  زجنبار  يف  حياتها  فيه  قارنت  الذي 

اللجنة  ع�سوة  وعّلقت  لالآخرين«.  ثقافتها  اأملانيا 

املحلية، دانيال دالهوف، ممثلة حزب اخل�رض، على 

باإميلي  ى 
ّ
�سي�سم الببذي  »املكان  بقولها:  املقرتح 

مكانا  يكون  اأن  منه  يوؤمل  �ساملة(  )ال�سيدة  رويته 

للتوا�سل وااللتقاء. ونرجو اأن يلتقي خمتلف الب�رض 

مثلما  متاما  ويبنون  بينهم  فيما  يتحاورون  هنا، 

واالأجيال«.  الثقافات  بني  ج�سورا  اإميلي،  �سنعت 

�سار هنا اأي�سا اإىل وجود ُن�سب تذكاري يف حديقة 
ُ
ي

فيها �رضيح  يقبع  التي  اأول�سدورف،  الن�ساء مبقرة 

االأمرية، �سمن عدة ن�ساء باعتبارهن ن�ساء موؤثرات 

بناء  مت  هامبورج،  مدينة  تاريخ  يف  �ساأن  وذوات 

 ٢٠٠٧ االأوروبببي  امل�رضوع  اإطببار  يف  النُّ�سب  هذا 

رف بالعام االأوروبي لتكافوؤ الفر�ض للجميع 
ُ
الذي ع

 .»Das Europäische Jahr der Chancengleichheit für alle«

من  مدة  اأملانيا  يف  عا�ست  �ساملة  ال�سيدة  اأن  ذكر 
ُ
ي

فرتتني،  على  تقريبا  �سنة  ثالثني  اإىل  ت�سل  الزمن 

كانت الفرتة االأوىل لبقائها يف اأملانيا بعد رحيلها 

من زجنبار �سنة ١٨٦٦وا�ستقرارها يف اأملانيا حتى 

برحلة  تقوم  اأن  حينها  رت 
ّ
قر عندما   ،١٨٨٨ �سنة 

وذلك  زجنبار،  االأ�سلي  موطنها  اإىل  واأخرية  ثانية 

اأمال  �سعيد،  بن  برغ�ض  ال�سلطان  اأخيها  موت  بعد 

منها يف حتقيق �سلح بينها وبني اأهلها يف م�ساألة 

حقها يف اإرث اأبيها واأمها، وقد مّثل ال�سلطان برغ�ض 

وحادثُة  حكمه،  ببان 
ّ
اإب ملطالبها  لتحقيقها  عائقا 

رحلتها االأوىل اإىل زجنبار عام ١٨٨٥، التي حتدثت 

عنها يف الف�سل االأخري من مذكراتها االأوىل، اأظهرت 

برغ�ض جتاه  لل�سلطان  ال�سارم  املوقف  ذلك  بجالء 

زاهر الهنائي*

Emily Ruete »ال�سيدة �ساملة« 

 �سارع جديد يف مدينة هامبورج باأملانيا

مرتجم وكاتب من ُعمان *



اأخته يف م�ساألة ا�سرتداد مطالبها، وجاءت رحلتها 

رحيلها  من  عاما  ع�رضين  من  يقرب  ما  بعد  هذه 

وقد  �سنة،  وع�رضين  اثنتني  ابنة  وهي  زجنبار  عن 

امل�ست�سار  حكومة  من  بدعم  الرحلة  هببذه  كانت 

االأملاين ب�سمرك، م�ستغال اإياها كورقة لعب لتحقيق 

�رضق  منطقة  يف  اال�ستعمارية  ال�سيا�سية  طموحاته 

ثم  االأملبباين.  الريطاين  التناف�ض  ظل  يف  اأفريقيا 

ة مرة اأخرى بعد اأن منا اإىل علمها 
ّ
حاولت �ساملة الكر

وقد   .١٨٨٨ �سنة  برغ�ض  ال�سلطان  اأخيها  وفاة  نباأ 

تخّلل هذه الفرتة االأوىل التي ق�ستها ال�سيدة �ساملة 

يف اأملانيا رحلٌة ق�سرية اإىل لندن عام ١٨٧٥ للقاء 

اأخيها ال�سلطان برغ�ض، الذي كان يزور اإجنلرتا يف 

مع  م�ساحلة  لتحقيق  منها  لًة 
َ
حماو الفرتة،  تلك 

اأخيها، ولكن حال االإجنليز بينها وبني لقاء اأخيها 

مل  اأملانيا.  اإىل  اأدراجها  فعادت  �سيا�سية،  الأ�سباب 

تتوقف بعد ذلك حماوالتها لطلب ال�سلح مع اأخيها 

املعروفة  العربية  بر�سالتها  اإليه  بعثت  فقد  برغ�ض، 

املرتجمة  ن�رضتها  والتي   ،١٨٨٣ �سنة  واملوؤرخة 

برلني،  يف  حاليا  املقيمة  �سالح  �ساملة  العراقية 

دار  �سنة ٢٠٠٢ عن  للمذكرات  ترجمتها  ملحق  يف 

عن  الرتجمة  هببذه  ات�سمت  وقببد  اجلمل.  من�سورات 

ترجمة  اأنها  القي�سي(  املجيد  )ترجمة عبد  �سابقتها 

بن�سخة  املرتجمة  ا�ستعانت  اإذ  االأملاين،  االأ�سل  عن 

برلني.  الدولة  مكتبة  لدى  حمفوظة  املذكرات  من 

اأر�سلتها  التي  الر�سالة،  اأ�سل هذه  اأن  اإىل  ي�سار هنا 

رث 
ُ
ع برغ�ض  ال�سلطان  اأخيها  اإىل  �ساملة  ال�سيدة 

كريك  ببباأوراق  ُتعرف  التي  املجموعة  �سمن  عليها 

كريك.  جون  ال�سري  اإىل  تعود  والتي   ،)Kirk Papers(

باللغة  الر�سالة  اأ�سل  املجموعة  هذه  يف  يوجد  اإذ 

ال�سيدة  بخط  باالإجنليزية  ركيكة  وترجمة  العربية 

�ساملة نف�سها، وترجمة اإجنليزية اأخرى لل�سري جون 

كريك. ومت ن�رضها موؤخرا باللغة االأملانية يف رواية 

»Abschied von Sansibar« للروائي ال�سوي�رضي لوكا�ض 

هارمتان  لوكا�ض  ا�ستثمر  فقد   ،٢٠١٣ هارمتان 

اأن و�سعها على �سكل �سذرات يف  الر�سالة بعد  هذه 

اأن  هنا  ذكر 
ُ
ي روايته.  ف�سول  من  ف�سل  كل  مفتتح 

املرتجمة امل�رضية، نيفني فائق، قد ترجمت الرواية 

العربية ون�رضتها من�سورات اجلمل �سنة ٢٠١٨  اإىل 

ا زجنبار«. 
ً
بعنوان »وداع

رجوعها  بعد  اأملانيا  اإىل  �ساملة  ال�سيدة  ترجع  مل 

فبعد   ،١٨٨٨ �سنة  الثانية  رحلتها  يف  زجنبار  من 

وخببذالن  مطالبها  حتقيق  من  بالياأ�ض  �سعورها 

الوقت يف  ا�ستقرت مدة من  احلكومة االأملانية لها، 

بريوت  يف  ذلك  بعد  اأقامت  ولكنها  والقد�ض،  يافا 

قبيل  وحتى   ١٨٨٩ عام  من  وذلببك  وقتها،  معظم 

عندما   ،١٩١٤ �سنة  االأوىل  العاملية  احلرب  اندالع 

اأملانيا،  يف  االأخببري  حياتها  ف�سل  ق�ساء  رت 
ّ
قببر

لتموت يف مدينة يينا االأملانية عام ١٩٢٤ يف بيت 

العائلة  مقرة  يف  وتدفن  روزاليا،  ال�سغرى  ابنتها 

اأول�سدورف  بجوار زوجها هايرني�ض رويته مبنطقة 

يف هامبورج.

هناك اإ�سارات اإىل اأن ال�سيدة �ساملة عادت يف اأثناء 

اإىل  والقد�ض  ويافا  بببريوت  يف  الطويلة  اإقامتها 

اأملانيا لفرتات ق�سرية1، هذه الفرتة التي ال نعرف 

ا  جدًّ الق�سري  ن�سها  خالل  من  القليل  �سوى  عنها 

الذي و�سفت فيه �سيئا من عادات وتقاليد املجتمع 

ال�سوري، وكذلك من خالل بع�ض املرا�سالت الودية 

وذلك  واأ�سدقائها،  اأبنائها  وبني  بينها  كانت  التي 

زجنبار  يف  حياتها  عن  معرفتنا  مبدى  باملقارنة 

من خالل مذكراتها االأوىل، وعن حياتها يف اأملانيا 

اأر�سيف  اأن  هنا  بالذكر  اجلدير  ر�سائلها.  خالل  من 

مكتبة جامعة اليدن يف هولندا ال يزال يحتفظ بهذه 

لل�سيدة  اخلا�سة  باملجموعة  عرف 
ُ
ي فيما  الوثائق 

�ساملة وابنها رودولف �سعيد رويته، هذه املجموعة 

التي حتوي وثائق و�سورا ومرا�سالت خا�سة لل�سيدة 

اأي�سا متعلقات البنها  اأر�سيفها  �ساملة، كما يحوي 

�سعيد، ي�سار هنا اإىل اأن مكتبة جامعة اليدن انتهت 

واأ�سبحت   ٢٠١٩ كلها  الوثائق  هببذه  رقمنة  من 

عليها  لالطالع  والدار�سني  للباحثني  متاحة  بذلك 

ب�سورتها الرقمية!

حاليا  عرف 
ُ
ي ما  اأو  الوثائق،  هذه  و�سول  وق�سة   

اليدن،  جامعة  مكتبة  اإىل  �ساملة،  ال�سيدة  مبكتبة 

تبداأ من امل�ست�رضق الهولندي املعروف الروفي�سور 

بال�سيدة  معرفته  ابتداأت  الذي  ُهرخرونيه،  �سنوك 
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�ساملة عندما زار برلني يف مار�ض من عام ١٨٨٧ 

حول  اجلغرافية  اجلمعية  يف  حمببا�ببرضة  لتقدمي 

برلني  يف  اإقامته  اأثببنبباء  ويف  مكة،  اإىل  زيببارتببه 

اآنذاك مقيمة  التي كانت  �ساملة  ال�سيدة  ف على 
ّ
تعر

�ساملة  بال�سيدة  عالقته  توطدت  بعدها  برلني،  يف 

واأوالدها وال �سيما ابنها �سعيد. ويف مرا�سلة ل�سعيد 

�سنوك  الروفي�سور  اإىل   ١٩٣٢ عام  من  اأبريل  يف 

مكتبته  حتويل  يف  رغبته  �سعيد  اأبببدى  هرخرونيه 

ال�سخ�سية اإىل ملك عام. وكان يرى اأن اأف�سل مكان 

�سه الروفي�سور 
ّ
لها هو املعهد اال�ست�رضاقي الذي اأ�س

ل�سعيد  �سنحت  فقد  ١٩٢٧؛  عام  ُهرخرونيه  �سنوك 

املوؤمتر  يف  �سارك  عندما  املعهد  هذا  زيارة  فر�سة 

 ،١٩٣١ �سنة  اليدن  يف  للم�ست�رضقني  ع�رض  الثامن 

الذي األقى فيه ورقة عن تاريخ الدولة البو�سعيدية، 

بن  �سعيد  ال�سيد  عن  املعروف  لكتابه  نببواة  كانت 

القي�سي  املجيد  عبد  الدكتور  ترجمه  الذي  �سلطان، 

على  هرخرونيه  الروفي�سور  اقببرتح  العربية.  اإىل 

اإىل  �ساملة  ال�سيدة  والدته  وثائق  ت�ساف  اأن  �سعيد 

لها. مت نقل املكتبة من  ليكون ذلك ذكرى  املكتبة 

وفاة  من  �سنة  بعد   ١٩٣٧ �سنة  اليببدن  اإىل  لندن 

يف  املكتبة  و�سعت  هرخرونيه.  �سنوك  الروفي�سور 

الواقع  الروفي�سور  ببيت  املكتبة  غرفة  يف  البداية 

)Rapenburg 61(، والذي كان  �سارع رابنرج ٦١  يف 

وفاته.  بعد  اال�ست�رضاقي  املعهد  قبل  من  ا 
ً
م�ستخدم

وبعد وفاة �سعيد عام ١٩٤٦ قام ولده فرنر باإكمال 

الترع باإيداع اأو�سمة اأبيه يف املكتبة. انتقل مكان 

معهد اال�ست�رضاق من �سارع رابنرج ٦١ اإىل �سارع 

حمفوظة  �سعيد  مكتبة  ظّلت  ولهذا   ،Witte Singel

بع�ض الوقت يف اأحد مباين املعهد الهولندي لل�رضق 

مببببببديبببببنبببببة   Noordeinde االأو�سط يف �سارع

اال�ست�رضاقي  املعهد  اإىل  ذلك  بعد  اأعيدت  ثم  اليدن. 

يف مكانه اجلديد ب�سارع Witte Singel. ويف نوفمر 

ع معهد اال�ست�رضاق بجزء كبري 
ّ
َتر من عام ١٩٩٦ 

من  وبع�ض  �ساملة  بال�سيدة  املتعلقة  املببواد  من 

املطبوعة  الكتب  من  و�سيء  �سعيد  ابنها  اأر�سيف 

ل�سالح مكتبة جامعة اليدن، وظّل اجلزء الباقي من 

حفظه  مّت  ولكن  اال�ست�رضاقي،  للمعهد  ملكا  املكتبة 

يف املباين التابعة للمعهد الهولندي لل�رضق االأو�سط 

ع 
ّ
NINO. حتتوي مكتبة �سعيد يف اأ�سلها عندما تر

بها ملعهد اال�ست�رضاق عام ١٩٣٧ على ٦٥٠ كتابا 

واأر�سيف  وزجنبار،  عمان  بتاريخ  تتعلق  مطبوعا 

من  �سيا�سيني  اإىل  ور�سائل  وثائق  ي�سم  ل�سعيد، 

وحتتوي  ين�رض،  مل  اأغلبها  يزال  )ال  االأو�سط  ال�رضق 

وحاييم  هببرتببزل  كببتببيببودر  مببعببروفببة  اأ�ببسببمبباء  على 

املكتبة  وحتتوي  احل�سيني2(،  وجمال  وايببزمببان 

من  وجزء  االأثرية  القطع  بع�ض  على  اأي�سا  املهداة 

تركة ال�سيدة �ساملة و�سور ومنحوتات فنية. وت�سم 

ور�سائل  مذكراتها  خمطوطات  �ساملة  ال�سيدة  تركة 

ا ووثائق تتعلق بحياتها ال�سخ�سية.
ً
و�سور

امل�سادر:

 - Donzel (1993): An Arabian Princess Between Two
Worlds. Leiden 1993.
 - Van de Velde and Vorlijk (2018): Sayyida Salma
(Emily Ruete) and Rudolph Said Ruete Archive, Uni-
versity Leiden 2018.

االإنرتنت:

- https://gruene-nord.de/userspace/HH/galnord/
Bilder/Fraktion/antraege/190225_BUHD_AN_
SPD_GRUENE_BenennungPlatzFinkenau-
quartier.pdf
- https://www.facebook.com/623236327819898/
photos/pcb.1895652393911612/1895651143911
737/?type=3&theater
�سنة ١٨٩٠ دون معرفة من �سحبها يف  برلني  اإىل  لها  االأوىل  العودة  كانت   1
العودة وال الغر�ض منها؛ اإذ ال ت�سعف الوثائق يف تو�سيح ذلك، اأما العودة الثانية 

لها فكانت ب�سحبة ابنتيها اأنتونيا وروزاليا اإىل برلني، ولكن غر�ض الزيارة ظّل 

ثم  �سعيد،  ولدها  زواج  حل�سور  فكانت  الثالثة  زيارتها  اأما  اأي�سا!  معروف  غري 

لبثت بعد ذلك يف اأملانيا حتى موعد زواج ابنتها ال�سغرى روزاليا، وكان ذلك يف 

عام ١٩٠١، ورجعت اإىل بريوت يف يناير ١٩٠٢. كما كانت لها زيارة اأخرى اإىل 

ذكر اأي�سا اأنها يف الفرتة التي اأقامت فيها 
ُ
برلني عام ١٩٠٧ لزيارة ابنتيها. وي

يف بريوت قامت بزيارة ولدها �سعيد عندما كان يعمل يف القاهرة. 

 Politische  « بعنوان:  اآخر  كتابا  ن�رض  رويته  �سعيد  رودلف  اأن  هنا  ذكر 
ُ
ي  2

 Korrespondenz und Friedfertige Kriegsaufsaetze
مرا�سالته  على  يحتوي  العربية،  اإىل  مرتجم  غري  يببزال  ال   ،»1914-1918

وتقارير مقابالته مع م�سوؤولني اأملان كبار اأثناء احلرب العاملية االأوىل.  
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جماليات  تطوير  اجلببراح  نوري  ال�ساعر  يوا�سل   

تعبري  واأدوات  بنية  وتاأ�سيلها  ال�سعري  م�رضوعه 

يف  حببرب  ال  اجلديد  ديببوانببه  ق�سائد  يف  وداللببة 

ال�سادر  االأخبببرية  هومريو�ض  كلمات  طبببروادة: 

ومنذ  الديوان  هذا  يف  املتو�سط.  دار  عن  حديثا 

عالقة  تت�سح  طببروادة  حرب  ال  الرئي�سي  العنوان 

والتاريخي  االأ�سطوري  باملورث  الوطيدة  ال�ساعر 

هذه  من  العديد  ا�ستدعاء  خببالل  من  االإغريقي 

قادرة  جتعلها  جديدة  بببدالالت  و�سحنها  الرموز 

على التعبري عن ق�سايا الواقع الراهنة. واإذا كانت 

هذه الرموز والدالالت االإغريقية حت�رض بكثافة يف 

�سياق  يف  تاأتي  فاإنها  االأخببرية،  اأعماله  ن�سو�ض 

جمموعة من الرموز الدينية امل�سيحية واالإ�سالمية 

م�سكلة  اأي�سا  حت�رض  التي  القدمية،  والتاريخية 

ميثل  روؤيببة  من  انطالقا  الثقايف  التجربة  ف�ساء 

مركزية  بببوؤرة  الدم�سقي  املكاين  الف�ساء  فيها 

�سواء  ق�سائده  ثنايا  يف  عليها  نعرث  اأن  ميكن 

امل�ستقيم/ �سارع  )دم�سق/  ال�رضيحة  باأ�سمائه 

الكهف/  عليه)  الدالة  برموزه  اأو  الفرادي�ض(  باب 

النهر/ جبل/ زقاق..(، حيث تتداخل فيها االأزمنة 

واالأ�سماء م�سكلة الف�ساء احل�ساري والثقايف لهذا 

املكان الذي كان ي�سكل قلب العامل. 

الديوان  هذا  ق�سائد  يف  مهمتان  م�ساألتان  ثمة 

العنونة  با�سرتاتيجية  االأوىل  الق�سية  تتجلى 

ينفرد  ويكاد  كثريا  ال�ساعر  عليها  ي�ستغل  التي 

العنونة  اأهمية  تتجلى  جيله.  جتببارب  بني  بها 

على  القارئ  منها  يطل  التي  العتبة  باعتبارها 

تلعبه  الذي  الببدور  اإىل  اإ�سافة  الن�سو�ض،  ف�ساء 

القراءة. وتظهر هذه  التوقع وتوجيه  اأفق  يف خلق 

جمموعة  على  الديوان  توزيع  يف  اال�سرتاتيجية 

االأخببرى  هببي  تببتببوزع  املببحببوريببة،  العناوين  مببن 

تتجلى  التي  الفرعية  العناوين  من  اآخر  عدد  على 

وظيفتها ال�سعرية يف عالقة االت�سال التي تقيمها 

عالمة  خاللها  من  وت�سكل  الديوان،  ن�سو�ض  مع 

يف  فتتلخ�ض  الثانية  امل�ساألة  اأمببا  عليها.  دالببة 

اأ�سطورية  مرجعيات  مع  املكثف  التنا�ض  م�ساألة 

الدور  يف  اأهميتها  ترز  كثرية  ودينية  وتاريخية 

الذي تلعبه يف تو�سيع ف�ساء الن�ض واإثرائه دالليا 

املرجعيات  هذه  تخييل  اإعادة  خالل  من  ورمزيا 

والرموز و�سحنها بدالالت جديدة تعر من خاللها 

ال�ساعر  يريد  التي  الببراهببن،  الببواقببع  ق�سايا  عن 

التعبري عنها يف هذه التجربة.

وال�سخ�سيات  الرموز  لهذه  ال�ساعر  ا�ستدعاء  اإن 

يخلق داخل الق�سيدة �سبكة من العالقات الرمزية 

تت�سل بالبنية الكلية للق�سيدة، يف �سياق الوظيفة 

االإيحائية اجلديدة التي تولدها داخل الق�سيدة اإىل 

التي حتملها يف  العامة  وال�سفات  املعاين  جانب 

االأ�سا�ض، وتكت�سب من خاللها اأهميتها التعبريية. 

الرموز  جانب  اإىل  القدمية  الرموز  هذه  ظهور  اإن 

والتداخل  التجربتني  وحببدة  على  يببدل  احلديثة 

مفيد جنم*

نوري اجلراح فـي

ال حرب يف طروادة

كاتب وناقد من �سورية  *



والوجودي  االإن�ساين  امل�ستوى  بينهما على  القائم 

ال�سعرية  البببذات  قلق  يظهر  لببذلببك  والببتبباريببخببي. 

الوجودية  اأ�سئلته  على  الق�سائد  هذه  يف  املفتوح 

ا�ستخدامه  خالل  من  ذلك  يظهر  كما  واالإن�سانية، 

يف  القارئ  اإ�رضاك  بهدف  ال�سوؤال  ل�سيغة  املكثف 

الق�سيدة.  اأفق  اإجابات تظل معلقة يف  البحث عن 

من هنا ميكن للقارئ اأن يدرك البوؤرة التي تتكثف 

الذاتي  امل�ستويني  على  التجربة  �سواغل  فيها 

والعام، حيث ي�ستخدم ال�ساعر يف اأكرث من ق�سيدة 

للتعبري  ذاتها  الذات على  انق�سام  اأو  القناع  تقنية 

عن ماأزق الذات وجوديا كما تتجلى يف املا�سي 

التي حتولت بفعل  واالأمكنة  والذكريات  والطفولة 

اجلرمية التي ترتكب االآن بحق ال�سوريني اإىل وطن 

للقتل والت�رضد واخلراب:

يوم كنت اأخرج اإىل املدر�سة/ يف �سقيع دم�سق/ 

يف  ودفببرت/  ر�سا�ض/  وقلم  خفيفة/  بحقيبة 

حتتها  يتكد�ض  حمراء  خرقة  ملون/  بريق  غالفه 

االآن اآالف القتلى.

�سمات  على  ال�ساعر  يحافظ  الق�سائد  هببذه  يف 

مميزة  ومالمح  عالمات  �سكلت  واأ�سلوبية  بنيوية 

يف جتربة ال�ساعر مثل التكرار واالنزياح البالغي 

نف�سها  انق�سامها على  اأو  الذات  وال�سعري وت�سظي 

لبنية  تعميق  مع  ال�سوؤال  و�سيغة  القناع  وتقنية 

االنزياح البالغي وال�سعري وتكثيف وا�سح للغته 

التاريخ  وتخييل  احللم  تقنية  وا�ستخدام  ال�سعرية 

يف  االأنا�سيد  اأو  االأ�ببسببوات  وتببعببدد  واالأ�ببسببطببورة 

امل�رضح، ما منح هذه الق�سائد ثراء يف نظم التعبري 

والقول. ويظهر ا�ستخدام ال�ساعر لل�سورة امل�سهدية 

باحلركة  وتت�سم  غالبا  الو�سف  تتجاوز  التي 

املكانية،  عنا�رضها  بناء  حيث  من  والت�سكيل، 

اأن  ال�ساعر  فيه  يحاول  الذي  امل�سهد  هذا  يف  كما 

اجلحيمي  والواقع  ال�سورية  املاأ�ساة  يكثف �سورة 

الذي يعي�سونه بني املوت هناك، واملوت هنا يف 

املتو�سط   غببرب  اإىل  الرتاجيدية  العبور  مغامرة 

بحثا عن جناة متخيلة:

على  طافت  حقائب  على  طافوا  ب�سبان  مببررت 

اإثرهم  ويف  م�سطرب  نهر/  يف  زوارق  حطام 

فتيات طائ�سات على املاء ولهن اأجنحة فرا�سات/ 

حترتق/ راأيت اجلبال تتهدم/ ورائي/ والظلمات/ 

تلتهم الهاوية.

ال�سورة  لهذه  املكثف  ال�ساعر  ا�ستخدام  ويظهر 

امل�سهدية التي يحل فيها اخلطاب الب�رضي مكان 

املكان  ي�سكل  اللغوي يف ق�سائده، حيث  اخلطاب 

يف هذه ال�سورة الف�ساء الذي تت�سكل فيه العنا�رض 

الناظم جلميع  الزمن  اإىل جانب  لل�سورة  املوحية 

الدرامية  البنية  تتجلى  حني  يف  العنا�رض،  هذه 

ما  الراهن،  التجربة  زمن  على  االإحالة  خالل  من 

يف  واقعية  مبالمح  مكثفا  ح�سيا  �سعورا  يخلق 

ال�سورية  الرتاجيديا  ب�سورة  ت�سي  امل�سهدية  هذه 

الوا�سعة واملفتوحة على ماآ�سيها: 

ويف دخببان احلببرائببق/ ورمببباد االأ�ببسببجببار/ على 

مر�سدي/  تاه  مرقطة/  �سباع  تناه�ستها  �سفاف 

وراأيت داريو�ض الهارب من املعركة يطيل ال�سل�سلة 

الفار�سية للفرغل/ ال�سوري االأعمى/ حتت �سماوات 

ادلهمت ك�سفيح نابح/ وطافت بها طيور باأنياب 

زاعقة/ طيور/ تنق�ّض/ وتنه�ض االأ�سفلت. 

ماأ�ساوية  االأكببرث  دالالتها  امل�سهدية  هذا  وتاأخذ 

ملجموعة  الرتابي  احل�سد  ال�ساعر  ي�ستخدم  عندما 

من ال�سورة املوحية بهول ما يحدث، حيث ت�سرتك 

العنا�رض الطبيعية التي تك�سب �سفات اإن�سانية من 

خالل ا�ستخدام الت�سخي�ض والتج�سيد مع الكائنات 

هذه  �سور  اأبعاد  وتعميق  جت�سيد  يف  االإن�سانية 

م�ستوى  على  �سواء  املوحية،  وحاالتها  املاأ�ساة 

اأو  الذات اجلمعية،  اأو على م�ستوى  ال�سعرية  الذات 

ال�سعرية  الذات  االثنني معا عندما تتداخل �سورة 

يحاول  التي  الروؤية  هذه  يف  اجلمعية  الببذات  مع 

ال�سورية  املاأ�ساة  ال�ساعر من خاللها يكثف �سور 

واالآالم العظيمة ل�سعبها اجلريح:

يتالأالأ  �رضاط  على  �رضعى  االآن  يتمددون  فتيان 

االأبدان/  يف  اجلراح  يتفح�سون  واآباء  بدمائهم/ 
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اأ�سجار  وبكاء  حمرتقة/  اأطببالل  على  ومن�سدات 

�سغرية/ ونحيب �سواقي.

واإذا كانت املعينات املكانية من اأ�سماء و�سمائر 

متنح  التي  هي  اأعببالم  واأ�سماء  اإ�ببسببارة  واأ�سماء 

اإطار  يف  لها  مرجعية  الق�سائد  هذه  يف  اخلطاب 

يف  تببدب  الببرعببدة  الببقببارئ)  مببع  التوا�سل  عالقة 

اجلبل/  ظهر  تق�سم  الرعدة  ال�سخور/  اأو�ببسببال 

البيوت واالأ�سواق،  ت�ساقط على  العمياء  واحلجارة 

هذا  فبباإن  قا�سيون(،  اأو  اجلبا  وهببذا  اإرم/  اأهببذه 

ح�سد  ا�ستخدام  جانب  اإىل  لها  املكثف  اال�ستخدام 

التو�سيف عر ا�ستخدام اأفعال امل�سارع هو الذي 

ي�سفي على امل�ساهد وال�سور طابعا حركيا يجعل 

التي  احلالة  يعي�ض  كاأنه  اإليها  م�سدودا  املتلقي 

يجري التعبري عنها) تتباطاأ/ تتوارى/ يتواريان/ 

يخفق/ تتفرج/ يعرج./ تق�سم/ ت�ساقط/ تدب...( 

ومينح الق�سيدة مرجعية مكانية يجتهد ال�ساعر يف 

هذه  فيه  تتقاطع  الذي  الدم�سقي،  ف�سائها  حتديد 

الرموز وال�سخ�سيات والوقائع ما�سيا وحا�رضا. 

اإن ا�ستخدام ال�ساعر بكثافة للت�سخي�ض والتج�سيم 

يجعلها  الذي  هو  الطبيعة  عنا�رض  اإىل  روؤيته  يف 

اإنتاج الداللة  جزء من الوجود االإن�ساين ي�سهم يف 

ت�سكيل  يف  عنا�رضها  ح�سور  عر  واالإيببحبباءات 

ال�سورة وامل�سهد ال�سعري، الذي يغلب عليه عن�رض 

احلركة والفعل كما يف ال�ساهد ال�سابق، ويف الكثري 

لها  يحقق  الببذي  االأمببر  االأخبببرى،  الن�سو�ض  من 

الوحدة على م�ستوى الوجود بينها وبني االإن�سان 

خلق  على  وقدرته  الكلية  داللته  للم�سهد  ويحقق 

�سبكة اإيحاءاته الوا�سعة. اإن ما تت�سم به لغة ال�ساعر 

يدل  ال�سعرية  ال�سورة  بنية  وكذلك  انزياحات  من 

بناء  يف  ال�ساعر  خميلة  تلعبه  الببذي  الببدور  على 

عالقات جديدة لالأ�سياء والعامل مبا يحقق دالالتها 

اأن تتحرر من مرجعيتها  املوحية التي يراد منها 

والده�سة  احليوية  اإ�سفاء  الأجل  لبنيتها  وخلخلة 

اال�ستخدام  مع  خا�سة  اللغة،  هذه  على  واجلمال 

املكثف للتنوع االأ�سلوبي وتكرار االأفعال وتنوعها 

عالقات  وبناء  الق�سيدة  لف�ساء  منوا  يحقق  الذي 

جديدة بني الزمان واملكان فيها:

يف  حتى  خطى  وال  القنوات/  يف  يجري  �سوء  ال 

الوجوه/  على   
ّ
مر الهواء  لكاأن  ال�سيحة/  جنبات 

 على النبوة/ وتخبط يف دم العارف/ 
ّ
وحما/ ومر

�سوؤايل/  وي�سبه  �سعودي  ي�سبه  ي�سبهني/  �سعود 

هو يبكر/ واأنا اأتاأخر(. يف ظل هذا الغياب املفتوح 

�سوؤال  يرز  الوجودية  واأ�سئلتها  الببذات  قلق  على 

اأمام  وموجعا  عاريا  بق�سوته  وال�سعور  الوجود 

حمنة  اأمام  والعام  اخلا�ض  ببعديها  الذات  حمنة 

واأر�سه  املغدورة  املمزق وحريته  ال�سوري  الواقع 

امل�ستباحة.
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ب  منها  جبببزءاً  وجبببببزر اأوال  اإقببلببيببمببًا  ب  للبحرين 

لها  كببان  فقد  والببفببن،  احل�سارة  يف  ببرق 
رْ
ببع

ُ
م دور 

الة يف رفد احلياة االأدبية العربية، 
ّ
م�ساهمتها الفع

ولعبت دوراً ن�سطًا يف ن�ساأة الفن ال�سعري العربي، 

�سالم  قال ابن  وقدميًا  وبنيانه.  قواعده  وتاأ�سي�ض 

يف  املرموقني  االأدب  موؤرخي  من  وهو  اجلمحي 

 
ٌ
�سعر البحريِن  »يف  ال�سعراء«:  »طبقات  كتابه 

االأدبي  عطاوؤها  وا�ستمر  وف�ساحٌة«.  جيٌد،   
ٌ
كثري

اإىل  وو�ببسببواًل  اجلاهلي،  بالع�رض  بببدءاً  متجدداً، 

لذا  الو�سيط،  بالع�رض  مبببروراً  احلببديببث،  الع�رض 

الها�سمي ملثل هذه  الدكتور علوي  تطرق االأ�ستاذ 

ما  منها:  عديدة  نقدية  درا�سات  �سمن  الق�سايا 

�سفتان  واملتحرك،  ال�سكون  للبحر،  النخلة  قالته 

البحرين  لنهر واحد والتي تناولت جتارب �سعراء 

كبري  ن�سيب  لهم  كان  والذين  احلديث  ال�سعر  يف 

ب�سكل  التعبري  والتنوع يف  الرمزية  التاأثر يف  من 

الذي  ال�رضقاوي  البحريني علي  خا�ض، كال�ساعر 

النور�ض  "م�ساغل  ديواين  الرمز يف  تطرق مل�ساألة 

الببدوال  خببالل  من  املواقد"  و"ذاكرة  ال�سغري"، 

الريا�سية.

يقول ال�ساعر يف ق�سيدة اللوؤلوؤ من ديوان النور�ض 

ال�سغري:

من يدرك اأن بيا�سا مزقه الوجد

�سيف�سح مملكة املرجان؟

من يدرك اأن م�ساحة 2x2 اأو�سع من قلب االأخوة؟

جدا  �سيق  بنطاق  الريا�سي  الدال  ال�ساعر  تناول 

يف  املت�سادات  حيث   ، الوقت  نف�ض  يف  ووا�سع 

قول  يف  كما   ، هامًا  دوراً  تلعب  امل�ساحة  �سبيل 

النفري: )ت�سيق العبارة كلما ات�سعت الروؤية( ومن 

االأملبباين  الفيل�سوف  م�رضوع  كان  اأخببرى  ناحية 

و�رضاع  املتناق�سات  ي�سع  اأن  هيجل  فريدريك 

الوحدة  يف  واملتمثلة  د 
ّ

موح �سياق  يف  اال�سداد 

وحركة  �رضاع  حالة  يف  االأ�سداد  تكون  الواحدة 

التناق�ض  يقوم  التطور  هذا  �سلب  ويف  م�ستمرة، 

اإىل  الظاهرة  اأو  ال�سيء  ان�سطار  اأي  الديالكتيكي، 

املتطور  فال�سيء  االآخببر  احدهما  ينفي  �سدين 

داخلية  ونزعات  جوانب  على  ينطوي  كببان،  اأيببًا 

نالحظ  االجتماعية  احلياة  يف  مثال  متناق�سة، 

هذه الظاهرة بني القدمي واجلديد يف الوقت الذي 

القارئ  منح  ال�ساعر  جند  طبعا،  �سوية  يتواجدان 

واملحدودية  ال�سيق  على   يدل  ريا�سيا   
ً
اإيحاء

قليل  عدد   2 رقم   ،  2x2 وهو  ريا�سي  اإطببار  يف 

 2000 او   200 االأرقام  يتناق�ض مع  ن�سبيا مما 

اليقني  اىل  مييل  ال�رضقاوي  ، "من يدرك؟" �سوؤال 

يو�شف �شويطر*

الدوال الريا�سية

فـي  "م�ساغل النور�س ال�سغري"، و"ذاكرة املواقد"

 لعلي ال�سرقاوي

كاتب من البحرين *



قلب  من  اأو�سع  هي  املحدودة  امل�ساحة  هذه  باأن 

االأخوة ومن املفرت�ض اأن قلب االخوة يكون اأو�سع 

من كل امل�ساحات املوجودة كتعبري جمازي داللة 

على ما يربط االأخوة من قرابة اجتماعية ، �سوؤال 

نف�ض  اإجابة يف  ال�ساعر رومنتيكي ويحتوي على 

الوقت اأن قلب االخوة اأ�سيق من م�ساحة هند�سية 

ال�سيقة  املنطقة  ح�سور   ،  2x2 وعر�سها  طولها 

لنق�ض  �سا�سعة  م�ساحة  باأنها  اإثبات  اإال  لي�ست 

ال�ساعر  لعب  لذا  والهند�سية،  الريا�سية  امل�سلمات 

على املت�سادات )الوا�سع/ال�سيق( الإي�سال فكرته.

ويف مقطع اآخر يقول:

يفتح يف املجهول �رضاديبا يلعب فيها ال�سوء

 2x2 ميحو كوة

يقول لتفاح الغربة:

لل�ساحل روؤيا

ال متنعها �سحراء البحر

وال زنزانات اجلو

يا تفاحة

من يحلم يقدر اأن يخرج عن م�ستقبل اأم�ض

املرجان اأزقته.

الدال الريا�سي يختلف يف هذا املقطع لذا اأ�سبحت 

  2x2 كوة  حمو  مت  عندما  واأو�سع  اأكر  امل�ساحة 

الغربة  تفاح  مع  وتكلم  ال�سوء  قبل  من  ال�سيقة 

وا�سع  نطاق  امل�ساحة  منحت  التي  والبببدالالت 

"لل�ساحل روؤيا / �سحراء البحر" ، والدال الريا�سي 
مع  يتطابق   )2x2( ال�رضقاوي  ا�ستعمله  الببذي 

االأ�سكال  دون  وحبببده  املببربببع  م�ساحة  قببانببون 

م�ساحة   " على  ين�ض  والببذي  االأخببرى  الهند�سية 

ال�سلع x نف�سه" فهل ال�سكل الهند�سي الذي يق�سده 

2 م�رضوب يف  لذا فان رقم  املربع؟،  ال�ساعر هو 

قليل  رقم  واأي�سا   4 الناجت  �سيكون  وعليه  نف�سه 

بالن�سبة لالأعداد التي تليه مما قطع ال�سك باليقني 

تكلم  الببذي  وال�سوء  �سيقة،  جببدا  امل�ساحة  ببباأن 

فقط، يف   2x2 م�ساحة  تت�سعه  ال  ال�رضقاوي  عنه 

اأكرث  �سا�سعة  م�ساحات  اإىل  ال�سوء  يحتاج  العادة 

واملح�سو�ض،  اخلارجي  الف�ساء  يف  يتمدد  لكي 

اأن يت�سالح مع الهند�سة االقليدية  حيث ال ميكنه 

باأ�سكالها،  فيثاغورث  نظريات  مع  وال  بقوانينها 

وال مع املعادالت الريا�سية ،ال�سوء هذا ال حت�رضه 

�سكل  اأي  وال  دائببرة  وال  مربع  وال   ،2x2 م�ساحة 

احلواجز  يخرتق  �سارد  �سوء  فانه  اآخببر  هند�سي 

برمتها، وهذا هو الع�سف الروحي والنف�سي الذي 

يبدد به ال�ساعر ال�سيق فيقول ال�ساعر: 

يا تفاحة

من يحلم يقدر اأن يخرج عن م�ستقبل ام�ض

فهذه دعوة من ال�ساعر اإىل التحرر والتخل�ض من 

احللم  اإتيان  بوا�سطة  والفكرية  التعبريية  القيود 

ان  ت�ستطيع  وحده  باحللم  اأن  القول  يريد  فكاأنه 

ان  ت�ستطيع  وباحللم  االأم�ض  معاناة  من  تخرج 

ت�سع لبنات اإجناز الغد وملا كان اليوم ابن االأم�ض 

فاإن احللم يتوا�سل اإىل الغد.

يقول ال�ساعر يف منا�سبة اأخرى م�ستع�سيًا باخليال 

الذي يحيى به مفتوح العينني:

ما اأ�سعب اأن حتيا فوق م�ساحة 2x2 بدون خيال!

ما اأ�سعب اأن تبني اأمال يف ح�سن اجلثة

اأن  على  التاأكيد  ال�ساعر  يريد  املقطع  هببذا  يف 

املح�سو�ض  الببعببامل  يف  �سيقة   2x2 م�ساحة 

العي�ض  بكيفية  والواقعي، فيطلق �سوته م�ستغربا 

يف هذه امل�ساحة بدون خيال، فاخليال طري حر ال 

متنعه قوانني املواد، وال تعرت�ض حدوده العراقيل، 

الأر�سم بحرية  كفاية  فنان  " اإين  اين�ستاين:  يقول 
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املعرفة  من  اأهمية  اأكببرث  فاخلياُل  خميلتي،  يف 

 " احلكيم:  توفيق  يقول  كما  حمدودة".  املعرفة   ،

اخليال هو ليل احلياة اجلميل هو ح�سننا ومالذنا 

اإن عامل الواقع ال يكفي  من ق�سوة النهار الطويل! 

وحده حلياة الب�رض اإنه اأ�سيق من اأن يت�سع حلياة 

ان�سانية كاملة" فهل فكرت يوما ملاذا اهتم كبار 

يخرتق  فاخليال  باخليال؟،  واالأدبببباء  العلماء 

امل�ساحات ال�سيقة ويزود عقل �ساحبه باالأفكار 

املببحببدودة،  امل�ساحات  يف  وا�سعا  اأفببقببًا  ويخلق 

يتجلى ذلك يف ديوان "ذاكرة املواقد":

يقول ال�رضقاوي:

عمود النور يجمعنا خلف ال�سور

فرا�سات ندى

تكتب فوق االأحزان حدائقها

النور يرافقنا يف التيه

 2x2 يهاجمنا يف

وال يرتكنا ندخل يف النوم.

تطرق ال�رضقاوي يف هذا املقطع اىل اخرتاق النور 

اإذ  2x2 فح�سب  التي م�ساحتها  لي�ض يف املنطقة 

اأن  ال�ساعر  النور  الهرب ويحرم هذا  ال جدوى من 

يتوجه اإىل النوم بطبيعته الذي يحتاج اإىل اأجواء 

 ، العك�ض  اىل  يحتاج  وال  خافتة  واأنبببوار  هادئة 

يف  املنطقة  باأن  بالقول  كفيلة  هنا   2x2 م�ساألة 

يرهن  اأن  ال�ساعر  من  داعي  ال  املحدودية  غاية 

بكلمة و�سفية نحو ذلك فاالأرقام تتحدث بدال من 

اأرواحها،  واالأرقام  اأج�ساد  فالكالم  الكلمات  ن�سق 

اإىل  التطرق  ال�سعرية  الدواوين  ما جند يف  وقليال 

ق�سية االرقام بهذا ال�سكل الهند�سي الفريد وتعتر 

هذه اخلطوة حداثية يف منط ق�سيدة التفعيلة على 

ال�رضقاوي  ،فقد جنح علي  العربي  الوطن  م�ستوى 

يف توظيف الدوال الريا�سية والتي حتيل املتلقي 

لتنا�سب  املببربببع  يببكببون  قببد  هند�سي  �سكل  اىل 

املربع املو�سوع من  ال�سورة مع قانون م�ساحة 

لغز  ال�سعر احلديث  الريا�سيني، ومن خوا�ض  قبل 

من  اأكببرث  لها  كلمة  ال�ساعر  يوظف  ببباأن  املعاين 

 ، ال�سائع  اأو  املتداول،  معناها  عن  يختلف  معنى 

يف  البحر  كلمة  اذكر  ملا  اأدوني�ض:  ال�ساعر  يقول 

ق�سيدة ما قد ال تعني املعنى احلقيقي واملعجمي 

الريا�سية  امل�ساألة  فح�سور  اآخر،  �سيئا  اأق�سد  قد 

لالأدب  اأ�ساف  ال�رضقاوي  علي  ديواين  يف   2x2
البحريني نكهة جتديدية ميكنها ان حترك قريحة 

النقاد يف التاأويل.

كثرية  اأمم  فيه  �ساهمت  نتاج  العربي  ال�سعر  اإن 

اإبان  واليونان  والببرتك  الفر�ض  مثل  العرب،  غري 

من  اإليه  نظرنا  ولقد  خ�سو�سا،  العبا�سي  الع�رض 

فا�ستبعدنا  الغنائي  املنظور  وهو  منظور،  اأ�سيق 

واالأ�سطورية  والدرامية،  امللحمية  م�سموناته 

على  واقت�رضنا   ، البعيدة  ودالالتبببه  والرمزية، 

اإىل  بنا  اأدى  مما  جوهرها  دون  البالغة  ظاهرة 

ا�ستنتاجات واأحكام غري مو�سوعية.

الهوام�ش واملراجع:

"م�ساغل النور�ض ال�سغري" �ض53 1. ديوان 
2. امل�سدر نف�سه �ض55
3. امل�سدر نف�سه �ض56
4. امل�سدر نف�سه �ض64

5. ديوان "ذاكرة املواقد" �ض15
"الرمزية والرومان�سية يف ال�سعر العربي" �ض8 6. كتاب 
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اأو ال�ساعر والروائي العراقي �سنان   انتخب النا�رض، 

البطاقة؛  هذه  توقيع  على  اتفقا  االثنان  اأو  اأنطون، 

لتكون  "ننتظر"؛  بعنوان  العمل  داخل  من  ق�سيدة 

نبذًة عن هذا الكتاب، كتبت على ظهر غالف "كما يف 

 الغالف 
ُ
2018(، ظهر ال�سماء" )دار اجلمل، نوفمر 

 
ٌ
م . خترْ

ّ
لوي

ُ
 وعامل ع

ّ
فلي

ُ
هة. عامٌل �س

رْ
ج

ُ
ا، وو اأي�سً وجٌه 

اأو �ِسفر خروج من العمل ودخول اإليه يف الوقت ذاته. 

ا.  
ً
مغادرة واإقامة مع

الكتاب" اإىل  "هذا  "ننتظر" دون برت من قلب  ُل 
رْ
م

َ
ح

ا 
ّ
اأم وم�سار.  م�سري  فداحة  فيه   

ٌ
تكرار غالفه؛  ظهر 

وجماًزا  الغالف،  وجه  على  الرئي�سي  العمل  عنوان 

الطلبة  من  مقتب�ض  اأو  مبتور  فهو  �سمائه؛  على 

ة: "لتكن م�سيئتك، كما يف 
ّ
اني

ّ
ب

ّ
الثالثة يف ال�سالة الر

ال�سماء، كذلك على االأر�ض" )اإجنيل مّتى، االإ�سحاح 

ال�ساد�ض/ 10(.

ال�سماء،  بقدا�سة  التنكيل  على  ينه�ض  االأخري  البرُت 

ل�سان  قطع  الذي  ال�سوداء  الدعابة  ِمعوُل   
ُ
ح ف�سِ

ُ
وي

عن  املعول  ذلببك  يف�سح  وردة؛  ظّنه  الأنببه  املغني 

" هناك يف االأعايل. 
ّ
تكرار "بطاقة من العامل ال�سفلي

ال�سفلي"  للعامل  �سا�سة هائلة  اأ�سحت  التي  "ال�سماء 
)�ض71(.

هذا  التكرار.  على  "ننتظر"  بطاقة  ل 
رْ
حم اإىل  نعود 

البطاقة  فكرة  مرفوٌع يف  له  املعنى  االإجراء معنى 

ُل  ت�سِ حواّفه   
ّ

اإر�ببسببادي ن�سيج  من  امُل�سّكلة  ذاتها 

ن�سيج  لببلببقببراءة،   
ً
وفببباء اأكببرث  بكلمة  اأو  االنببتببظببار، 

ا 
ًّ
ُل املاأزق، باٍق ويتمّدد اأفقي

ّ
و

َ ُ
 باإطناب مي

ّ
ا�ستدراجي

ا. 
ًّ
وراأ�سي

غرفة  جببدار  على  معّلقة  قدمية/  �سورة  »وجهي   

جاري  العنكبوت  هببذا  مهجور/  بيت  يف  مقفلة/ 

هنا؟/  زلت  "ما  ا:/ 
ً
هام�س ه/ 

َ
يوم يبداأ  الوحيد/ 

�ساأن�سج لنا �سبكة جميلة و�سننتظر" )�ض91(

ومتداولة،  ماألوفة  ٍة 
ّ
�سعري ٍة 

ّ
�رضدي حيلة  اأمام  نحن 

ا، يف نظم كثرٍي من ال�سعراء. ولعّل يف األفة النظم 
ّ

رمب

ا 
ً
 �سور

ُ
ثه التكرار

ّ
ور

ُ
 ي

ّ
اإ�سارًة اإىل م�سرٍي جماعي تلك 

غرائبية،  فال  ف، 
ّ
امُلعر ف 

ّ
ُتعر هذه  االإ�سارة  قدمية. 

على م�ستوى ال�سكل، فيما تن�سجه غريزة العنكبوت، 

واالأمبباكببن  الببزوايببا  يف  مبباألببوٌف  الكائن  هببذا  عمُل 

املهجورة املوح�سة. وهذه امُل�سّلمة تنطوي، بدورها، 

اأو  ية 
ّ
ٌة من جهة �رض

ّ
على م�سموٍن فيه م�ساألٌة ع�سي

 علماء 
َ
 الذي يحتاج جمهر

ّ
ة ذلك العمل الغريزي

َ
ِخفي

ع باللعب على 
ّ
اجة تتر

ّ
البيئة. لكن هذه احل�رضة الن�س

عناوين  ر 
ّ
ويكر بالكالم  يلعب  من  اأمام  املك�سوف 

الت.
ّ
ر حتو

ّ
�سو

ُ
وي

 ومهمو�ض، 
ٌ
قريب �سبكًة جميلة.." وعٌد  لنا  "�ساأن�سج 

يف  والقبيحة  اجلميلة  ة 
ّ
ال�سكالني بتقا�سم  و�سو�سة، 

وال  �سارية،  مناف�سة  فيه  لي�ض   
ٌ
مديح ماهيتها. 

�رضاع مهارات على مَلكة الن�سٍج والت�سوير بالن�سج، 

بني طرفني. كما ح�سل يف االأ�سطورة اليونانية بني 

عريقة  تكن  مل  التي  الليدية  الفتاة  واأراكني  اأثينا 

وا�سعة.  �سهرة  اأك�سبتها  مهارتها  اأن  غري  االأ�سل، 

يف  اأثينا.  الن�سج  بفّن  ت 
َ
اأعي التي  الفريدة  اجة 

ّ
الن�س

ن�شر جميل �شعث*

»كما في السماء« 
ل�سنان اأنطون �سحّية تكرار

�ساعر وكاتب من فل�سطني  *



الكتاب ال�ساد�ض من "م�سخ الكائنات" ين�سج اأوفيد، 

اأثينا(  )لقب  "بالال�ض  اأ�سطورة  وقائع  بطريقته، 

واأراكني"، االأخريُة: 

تها اأوروبا حني خدعها جوبيرت 
ّ
ترْ يف ن�سجي َ

ر
ّ
"�سو

يف  تنب�ض  احلياة  عَلت 
َ

وج ثور،  هيئة  يف  ا 
ً
تخّفي

ُ
م

ة، 
ّ
حقيقي الرائي  ح�سبها 

َ
لي حّتى  واالأمبببواج  الثور 

ال�ساطىء  نحو  الببوراء  اإىل  اأوروبببا  ا�ستدارت  بينما 

الذي خّلفته وهي ت�سيح برفيقاتها وترفع قدميها 

بّللها املاء امُلتدّفق. كذلك 
ُ
اأن ي يف براءة؛ خوًفا من 

ة ا�ستريبيه وقد قب�ض عليها 
ّ
رت ليدا يف الن�سجي

ّ
�سو

رت ليدا 
ّ
 مبخالبه واأخمد مقاومتها، كذلك �سو

ُ
الن�رض

جعًة حتت جناحي طائر البجع واأ�سافت �سورة  م�سّ

ب 
ّ

خ�س
ُ
لي �ساتري  هيئة  يف  ا 

ً
تخّفي

ُ
م جلوبيرت  اأخببرى 

تواأمني  ينكيتو�ض  ابنة  اجلميلة  االأمببرية  اأنيتوبي 

ت�ستطع  و"مل  ت�ساوير.  من  هناك  ما  اإىل  اثنني.." 

ة 
ّ
ا يف ن�سجي

ًّ
ة احل�سد اأن تكت�سفا عيي

ّ
بالال�ض وال رب

عارم   
ٌ
غ�سب ال�سقراء  العذراء  االإلهة  فتمّلك  اأراكني، 

ل نزوات 
ّ
ة التي ت�سج

ّ
َق مناف�ستها، فمّزقت الن�سجي

ّ
لتفو

االأرباب االآثمة، ثم اأم�سكت بالو�سيجة امل�سنوعة من 

ات ثالث 
ّ
خ�سب اأ�سجار جبل كيتور�ض وهوت بها مر

ب�رضبة  واأتبعتها  اإيدمون  ابنة  اأراكني  جبهة  على 

رابعة. و�ساق �سدر اأراكني  بهذا الفعل املهني فلّفت 

يف عنٍف حول عنقها حباًل �سنقت به نف�سها، وراأتها 

بالال�ض معّلقة من عنقها فاأ�سفقت عليها وقالت لها: 

االأبد، ال  اإىل  الهواء  ًة، ولكن معّلقة يف 
ّ
فلتدومي حي

اإذ �سيكون هذا م�سري اأبنائك   اأماًل بعُد، 
ّ
تعقدي علي

اأن  بعد  االبتعاد  اأخذت يف   
ّ
ثم بعدك.  من  واأحفادك 

لهيكاتي،  قّد�ٍض 
ُ
م ع�سٍب  ع�سارة  اأراكني  على  نرثت 

حّتى  تلم�سها  اأن   
ّ
ال�سام الع�سب  ع�سارة  كادت  وما 

ر اأنفها واأذناها وراأ�سها وبقية 
ُ
ها و�سم

ُ
ت�ساقط �سعر

بداًل  دقيقٌة   
ُ
اأ�سابع جنبيها  يف  وبببرزت  اأطرافها، 

 منها 
ُ

من �سيقانها، فلم يبَق منها اإال بطُنها ين�ساب

ها كما كانت تفعل من 
َ
ُل ن�سيج اخليُط، وها هي ت�سِ

قبل، واإذا هي ت�سبح عنكبوًتا")1(

�سوؤال:  على   
ٌ

جببواب العنكبوت  هذا،  عملنا  يف  لكن 

وؤّنث، 
ُ
ي اال�سم  فهذا  معنى؟  من  اال�سم  يف  الببذي  ما 

ذّكر، كما نحن نفعل مع اأ�سماء بع�ض البلدان. 
ُ
وقد ي

ة القارئ، 
ّ
؛ فهو يفتح �سهي

ُّ
وح�سوره، هنا، هو الن�ض

اأو يرمي ب�ِسباك القراءة، على لعبة "األف ليلة وليلة"، 

َن، واإن ورد يف 
ّ
مع بيان اأن العنكبوَت تن�سج ال لُتزي

الليدية،  الفتاة  كتلك  مبهاراتها  واثقة  اأنها   
ّ

الن�ض

�سهرزاد  واأمببا  وَتقتَل.   
َ

تفرت�ض لكي  تن�سج  ولكنها 

َن وتفنَت، لكي ال ُتقتل. 
ّ
فكانت تن�سج لتزي

ب�سيط،  اإّنه  عنه  نقول  ما  اأكرث   ،
ّ

�رضدي بطابٍع   
ّ

ن�ض

اأ�سابت  ل واالنقالب التي 
ّ
يخو�ض يف جتربة التحو

ل�سان بطاقة التعريف �سابقة الذكر. فمن �رضٍد ينمو 

 يف غرفٍة مقفلٍة يف بيت 
ٌ
رتاوح

ُ
لكّنه م ال�سوُت  فيه 

ٍة بهم�ض 
َ

�س
ّ

ن�س
ُ
مهجور؛ اإىل جملٍة مهادنٍة وخّداعٍة م

الو�سو�سة،  اأو  الهم�ض،  مب�ستطاع  كيف  العنكبوت. 

اأو  اال�ستغرابي،  ال�سوؤال  هذا  ال�سائت؛  �ض 
ّ
رو

ُ
ي اأن 

"ما  الفري�سة:  بلقاء  امُلحتِفُل  ا 
ّ

رمب اأو  اال�ستنكاري، 

ال  اختالط  فيه   
ٌ
كالم الو�سو�سة  والأّن  هنا؟".  زلت 

ة 
ّ
ُهوي بال�سبط،  نعرف،  ال  ا،  اأي�سً نحن  فهم؛ 

ُ
ي يكاد 

ة هذه "الُهنا" امُل�سبعة برجاء 
ّ
نرة ال�سوؤال، وال ُهوي

بعنوان  ق�سيدة  يف  �سعري،  نحو  على  غام�ض 

"و�سو�سة":
و�سو�سني  ال�سنني/  تلك  كّل  �سكنني/  الذي  "الرجل 
قبل اأن ميوت:/"اأريد اأن اأظّل هنا، معك..." )�ض25(

ة، 
ّ
احتفالي نرٍة   

َ
قببرار  

ُ
املهمو�ض ال�سوؤاُل  كان  واإذا 

�سبكة  بن�سخ  الغريزة  فببّخ  لتجهيز  الذريعة  فهي 

ة 
ّ
جميلة ت�سّلي وال حَتمي. وهي فر�سُة البطء ال�سخي

 
ُ
ال�ستغراق لعبة اال�ستدراج زمن ال�ساعر ليظّل االأخري

رهنَي عملية االنتظار، واخلو�ض يف الكارثة. 

على  املوّقعة  للبطاقة  االأوىل  القراءة  اأ�سمعتنا  لقد 

ظهر غالف "كما يف ال�سماء" الكثري. واأكرث من ذلك، 

ا على �سدى "حكاية اإفال�ض رجل من 
ً
�سمعنا تنويع

بغداد"، اإحدى حكايات "األف ليلة وليلة".

ا على هجرة  �سً
ّ
"ما زلت هنا؟"، �سيكون حمر �سوؤال 

الظالم.  يف  اأُجِنببز  ا 
ّ

رمب كوعٍد  ذاتها  الن�سيج  �سبكة 

والعنكبوت ت�ستطيع الن�سج على طول دورة حياتها. 

تلك ال�سبكة ال�ّسّفافة �ستختفي من اأفق �ساهد العيان، 

و�ستبقى يف ذهنه �سورُتها املعهودة. هذا االختفاء 

�ستقوى  وهنا  الن�سيج،  ل 
ّ
بتحو ا 

ً
رتجم

ُ
م �سيظهر 

االآن"،  "اأ�سمعها  ق�سيدة  يف  �ساردًة  نغمًة  ال�سعرية، 
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ُل ا�سم �ساحب 
ّ
الحظ حتو

ُ
ا نازفة. ي

ّ
ا ناجية ورمب

ّ
رمب

�ساف: نازف.
ُ
املهنة من نا�سج اإىل عازٍف هنا، وي

بعيًدا/  لتطري  العازف/   
َ
اأ�سابع  /

رْ
راوَغببت ا 

ّ
"رمب

بببا قطع 
ّ

رمب اأخببببرى/  اأغببنببيببٍة  عببن  بحًثا  وحببدهببا/ 

تئنُّ  االآن  وهي  وردًة/  ظّنه  الأّنه  ل�سانها/  اأحُدهم 

النغمة  تلك  راأيتموها؟/  هل  الظالم/  يف  وتنزف 

ال�ساردة؟")�ض67(

ا 
ًّ
طبيعي معاداًل  تلك،  ال�ساردة،  النغمُة  كانت  واإذا 

اج؛ 
ّ
لفرا�سة هاربة هي االأخرى بعيًدا عن خدعة الن�س

؟ 
ّ
فهل جنازف ونقول: هي معادل لهروب رومان�سي

يف  ة 
ّ
م�سوؤولي ذي  ر�سنٍي  خوٍف  على   

ٌ
هببروب لكّنه 

عمقه.

"فرا�سة" عبارة عن   بعنوان 
ّ

ل من ن�ض
ّ
املقطع االأو

يف  حتّلق  وال  املبا�رضة،  الرمزية  على  حتًط  ٍة 
ّ
�رضدي

فرا�سات  من  لفرا�سة،  �سرية  اأو�سح  وهي  املجاز. 

ولكنها  ا؛  �ستحقًّ
ُ
م ا 

ً
طفولي جمياًل  بو�سفها  العمل، 

ة يف 
ّ
ا، اأمام جمال ودّقة ال�سعري خا�رضة �سائعة، حقًّ

ق�سيدة اأخرى وهي "الفرا�سة ال�سوداء" )�ض27(. 

من  ب�سيء   ،
ُ
غمِغم

ُ
ي اخلذالَن  بغداد  فرا�سة  يف  ن�سمع 

الرومان�سي  �سكلها  اأو  الفرا�سة  منت  حتت  اخلفر، 

امل�ستبه به. 

لكنها  ببغداد/  حديقتنا  يف  وراءها/  غدوت  "كم 
كانت دائمة الهرب/ واليوم/ بعد ثالثة عقود/ ويف 

قارة اأخرى/ حتّط على كتفي" )�ض49(

وهذا املقطع ال�سابق �سيحيل، فيما يحيل، اإىل عنوان 

بعيًدا  عنه  نبحث  "من  كيليطو:  الفتاح  عبد  كتاب 

تزييٍف  بعملية  قيامنا  بعد  ولكن   ،
قربنا")2( يقطن 

ا مع تبّدل االأماكن. فالفرا�سة التي كان 
ً
وقلٍب جتاوب

يعدو ال�ساعر وراءها يف بلده، ها هي حتّط االآن على 

من  وفراٌغ  "ُف�سحة"  فيها  له  اأخرى  ة 
ّ
قار يف  كتفه 

املوتى  به �سيًفا على  وقد غربته ويذهب 
ُ
ي م�ساغَل 

اأهلي  "وقبور  اأحًدا فيها.  يف مقرة هناك ال يعرف 

يف البالد البعيدة")�ض101(

ال�ساردة،  فالنغمة  اآن،  يف  و�سمعنا  راأيببنببا  كما 

"االأغنية  ق�سيدة  يف  املو�سيقية"  "املقطوعة  اأو 

الالمرئي،  اإىل   
ّ
املرئي ل 

ّ
حتو وليدة  هي  العمياء"؛ 

فمن �سبكة العنكبوت اجلميلة، بدون نوايا، اإىل �سيٍء 

اإىل �سورته  العودة   على 
ّ
الروؤية. ع�سي  على 

ّ
ع�سي

االأوىل، كذلك.

ملاذا؟/  املو�سيقية/  املقطوعة  هذه  كلمات/  "بال 
هل كانت طفلة يتيمة/ مل تتعلم اأية لغة/ فلم ت�سبح 

اأغنية" )�ض 79(

هنا ال يفوتنا اأن ن�سري، اأمام حادثة اليتم ال�سائعة، 

تقدميه  يف  بورتنوي  جوليو�ض  قالها  جملة  اإىل 

داأب  ف"لقد  املو�سيقى":  وفّن  "الفيل�سوف  لكتابه 

الفال�سفة طوال الع�سور، با�ستثناء قليل منهم، على 

من  قيمة  اأقل  كلمات  بال  املو�سيقى  باأن  االعتقاد 

 
املو�سيقى بالكلمات")3(

ال�ساعر  يرها  مل  ال�ساردة.  النغمة  اإىل  نعود  لكننا 

احلرمان  هذا  بو�سوح.  االآن  ي�سمعها  ولكنه  قط، 

اجلميلة  ات 
ّ
والن�سجي ال�سور  بغياب  ال�سلة  وثيق 

ق�سيدة  عنوان  االأخببرية  "تفّكك".  يف  ح�سورها  اأو 

�سوٌت  اأو  اجل�سد،  "قال  راٍو:  بجملة  ال�ساعر  يبداأها 

ته" )�ض37(. ويف ق�سيدة "تابع الريح" 
َّ
نتحُل هوي

َ
ي

)�ض 95(، ال تخلو حمولة القفلة الباهظة من مزاٍج 

 ت�رضي فيه روح فكاهة وخّفة م�ستطاعة، 
ّ

اأ�سطوري

للريح  املن�ساع  العاجز  عبث  يف  حمموٌل  وكالهما 

"م�سهد"  االأخرى يف ق�سيدة  َتة هي  وامل�ستَّ املتعبة 

رة بغياب ال�سم�ض يف 
ّ
ة التفّكك مكر

ّ
)�ض17(. ن�سجي

"بطاقة من العامل ال�سفلي")�ض43(
 اأوراَق ال�سجرة

ُ
 تقّلب

ُ
الريح

عجبها
ُ
متّزُق ما ال ي

 ما ا�ستطعُت
ُ
واأنا اأمللم

اأحمُله على ظهري

واتبع الريح

ا، 
ًّ
ا، ال فل�سفي

ًّ
اإّنها عقوبة �ساعٍر ي�ستحيل عليه، عراقي

ت�سورة 
ُ
وم دة 

ّ
متج�س املو�سيقى  اأو  النغمة  روؤيببة 

اإم�ساٌك  اأو ت�سوير هو  كحماية وكعزاء. فكّل جت�سيد 

هذا  يف  جديدة  ووالدة  للمهجور  واإعمار  بال�سارد 

امل�سمار النظري. لكن عقوبًة "يف البدء" حيث "خلق 

على  حترم  �سورته")�ض7(؛  على   
َ
اجلببرح  

ُ
اخلنجر

نيت�سه  عن  تحّدًثا 
ُ
م هار  مي�سيل  مع  اجلري  ال�ساعر 

"الغناء،  وال�سعر":  "هايدغر  بعنوان  له  مقال  يف 

ا. 
ً
وّلد �سور

ُ
الرق�ض، املو�سيقا؛ باإمكان كّل ذلك اأن ي
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غري اأن ال�سور لي�ست باإمكانها اأن ُتوّلد املو�سيقا")4(

داخل هذا املناخ، ال غًنى لنا عن نقل بع�ض ما دار 

من  الثالث  امل�سهد  يف  لورن�ض،  والق�ض  روميو  بني 

الف�سل الثالث، يف م�رضحية "روميو و جولييت":

�ستعوُد اإىل ذكر املنفى؟ روميو: 

ا يحمي من تلك الكلمة
ً
 لك ِدرع

ُ
ق. لورن�ض: �ساأقّدم

ترياُق املحن ال�سائُغ: جرعُة فل�سفٍة 

ي عنك برغم "املنفى".
ّ َ
ِلُت�رض

حًقا للفل�سفة اإذن!
ُ

"املنفى" ثانية؟ �س روميو: 

هل تقدر فل�سفُتك اأن تخلَق جولييت جديدة،

ا الأمري؟
ً
كم

ُ
اأو اأن تنقل بلًدا من موقعه اأو تلغي ح

وكفاَك  نببفببٍع،  بببال  فهي  ذلببك  عببن  تعجز  دامببت  مببا 

حديًثا 

 
)5(

عنها.

ال�سفلي  العامل  هو  ها  وي�سمل.  يكر  املنفى  جحيم 

على  ال�سماء  ت�سيب  كببعببدوى  اأو  كتكرار،  يرتفع 

اأ�سحت  التي  فال�سماء  بب�ببرضح. 
ُ

مم  
ّ

مبباأ�ببسبباوي نحو 

ال�سخرية  تتجّلى  فيها  ال�سفلي،  للعامل  �سا�سة هائلة 

اإبببدال  عر  وامُل�سانة  ببرة 
ّ
امُلببدب ال�سوداء  والدعابة 

 و�سعيد؛ 
ّ
جمتمع "ر�سالة الغفران" املنق�سم بني �سقي

فيه  وُكهولة.  كا�سح  �سقاء  فيه   
ّ

�سماوي مبجتمع 

كثافة اخُل�رضة وفائ�ض امَلَلل. فيه االأنبياء يحملون 

ينتظرون  طويل  طابور  يف  يقفون  اأو  الفواني�ض، 

عنهم،  املالئكة   
ُ
تاأّخر ُل 

ّ
ج

َ
�س

ُ
وي التقاعدية،  رواتبهم 

ا وقع يف اجلنة. عو�ض مالئكة 
ّ
ا انتحاري

ً
الأن هجوم

وجوه  يف  ب�ّض  وال  ه�ّض  فال  هناك.  وتنتحر  تعاين 

لعب  وال  هناك،  واملالئكة  واالأعببالم  النا�ض  كبار 

يف نعيم الراحة. ال رفاهية وال كرنفال �سفاء ولهو 

الغفران:  ر�سالة  يف  ال�رضير  باإبرة  املن�سوج  كهذا 

اأنهار  يف  االآنية  تلك  فيقذفون  هم 
ُ

نفو�س "وته�ّض 
ت�سفيٍق،   

َّ
اأي املعرت�ُض   

ُّ
املاذي �سّفُقها 

ُ
وي الرحيق، 

ُث مبثلها 
َ
�سمع لها اأ�سواٌت ُتبع

ُ
وتقرتُع تلك االآنيُة لي

 
االأموات")6(

اإنه �سكل من اأ�سكال القرابة، يف �سيغة دعابة تتبادل 

االأدوار، بني " كما يف ال�سماء"، وف�ساء من اأف�سية 

�سواحي  يف  الكارثة  لتعميم  الغفران"؛  "ر�سالة 

اإىل  بالن�سبة  كلية  حلقيقة  والدة  �سهادة  الكون. 

اأاأمن من  �ساعر يق�سي عليه املاأزق: "ال�سماء لي�ست 

االأر�ض" )69(.  "ق�سيدة "خريف يف اجلنة" اأو�سح 

مثال على ذلك. فهناك اإهانة اخلريف بتوريطه يف 

اخلريف  ال  وامللل.  ال�سجر  باعثة  الدائمة  اخل�رضة 

االأر�ض.  يف   
ّ
حقيقي الربيع  وال  اجلنة،  يف   

ّ
حقيقي

احل�ساد  مو�سم  هو  امل�سخ  كاّن  مم�سوخة.  االأ�سماء 

.
ّ

الرمزي

الكهول  خفيفة/  ريح  اخل�رضة/  دائمة  "االأ�سجار 
االأمببهببات  يلعبون/  االأطببفببال  اجلببرائببد/  يببقببراأون 

الليلة  انتحر/  اآخر  مالك  يببدور:/  وهم�ض  يراقنب/ 

املا�سية" )�ض105(. 

الأل�سنة   
ٌ
ور

ُ
�س ة 

ّ
ثم الدائر  الهم�ض  ذلك  ة 

ّ
ن�سجي وعلى 

على  و�ساخرة.  مت�سفية  واأخرى  وذاهلة،  �ستغربة 
ُ
م

لن  الته 
ّ
وحتو الن�سيج  عن  الكثري  حديثنا  حال،  ة 

ّ
اأي

ين�سينا الوقوف على خياطة يف عمل �سنان اأنطون، 

يف �سوء بيت اأبي العالء هذا: 

وامل 
َ
دي ِخرقٌة ُتخاُط اإىل االأر�ض فيا خائط الع

َ
"ج�س

  
ِخطني" )7(

على  خياطتهما  مّتت  ة" 
ّ
ي

ّ
و"معر "ثوب"،  ق�سيدتا 

 اأو خد�َض يف يقني ذلك. 
َ

ي، وال لب�ض
ّ
�سوء بيت املعر

يف  "كما  القول:  من  املقال  هذا  خامتة  يف  بّد  وال 

ة تكرار.
ّ
ال�سماء" �سحي
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ر اجلارديان اأن يقراأ روايات 
ّ
 تعّهد غاري يوجن حمر

العام  مدى  على  فقط  اإفريقيات  لكاتبات  تعود 

نق�ص  هكذا  من  باخلجل  لإح�سا�سه  وذلك   ،2018
يف قراءاته.

وها هو ي�ساركنا ما اكت�سفه بعد قراءة ت�سعة ع�رش 

رواية متتد من نيجرييا اإىل اإثيوبيا.

يف �سهرة عيد امليالد الفائت التي اأقامتها �سحيفة 

على  بالرق�ض  الراغبني  عببدد  فبباق  اجلببارديببان، 

خم�سة  كل  من  واحد  ل 
ّ
مبعد النقا�ض  يف  الراغبني 

�سيبوندو  النيجريية  الكاتبة  التقيت  يومها  تقريبًا. 

اأونوزو التي اأخرتني اأن لدينا اأنا وهي ذات النا�رض، 

فاأجبتها، اأنا  اآ�سف الأنني مل اأقراأ لك من قبل، حينها 

اأ�سارت يل �سيبوندو بلباقة كي اأتوقف عن االعتذار 

حتى  النقا�ض  وا�سلنا  وهكذا  لذلك،  �رضورة  ال  اإذ 

ونحن على حلبة الرق�ض. مل تبدو �سيبوندو منزعجة 

كنت  اأين  رغم  اأعمالها،  على  اطالعي  عدم  ب�سبب 

ولكن  ال�سبب،  معرفة  بال�سبط  ميكنني  وال  كذلك، 

ل�سبب ما �سايقني ذلك يف االأيام القادمة.

مل اأت�ساءل مَل مل اأقراأها وح�سب، بل ملاذا مل تكن على 

الئحة اهتماماتي.

كما اأنني اأح�س�ست اأن الوقت قد حان لتعديل راداري، 

لذا قررت قراءة روايات لكاتبات اإفريقيات حتديداً 

بل  مني  ف�سيلة  يكن  مل  والدافع  عام،  مدى  وعلى 

اإمتام ذلك،  ف�سول، وت�ساءلت ما الذي مينعني عن 

االأدبية  اأكن جاهاًل متامًا باالأعمال  اأنني مل  ما 
ّ
�سي

التي اأجنزتها الن�ساء يف ذلك اجلزء من العامل.

من  اأدي�سي  جنوزي  �سيمامندا  للكاتبات  قراأت  لقد 

من  حيد  بي�سي  غانا،  من  اإيدو  اأتا  ببا 
ّ
واآم نيجرييا، 

العال،  اأبو  ليلى  اميت�سيتا،  بوت�سي  اإفريقيا،  جنوب 

جيليان �سلوفو، نادين غوردميري، وزوي ويكومب. 

 وع�ست يف ال�سودان ملدة عام، كمرا�سل يف جنوب 

اإفريقية وموزامبيق وزمبابوي وتنزانيا و�سرياليون 

اأربع  منذ  ذلك  كان  وقد  العطلة،  يف  غانا  وزرت 

املوؤلفات،  تلك  قببراأت  اأن  منذ  االأقببل  على  �سنوات 

القارة.  تلك  قدماي  وطاأت  اأن  منذ  اأعببوام  وخم�سة 

وقبل مدة لي�ست ببعيدة، كان من املمكن اأن يكون 

م�رضوعي  اأكرث �سعوبة.

كتاب" بنات  بو�سبي، حمررة   مارغريت  تو�سح    

اإفريقية اجلدد" الذي ُن�رِض عام 1992 ، والذي كان 

متنوعة   اأدبية  اأعمال  من  بببارزة  مقتطفات   
ّ
ي�سم

من  كجزء  اإفريقية   اأ�سول  من  ينحدرن  لكاتبات 

اأن اجلزء اجلديد منه �سي�سدر  �سل�سلة تثقيفية، كما 

العام القادم.

اأنني  كما  ال�سوء،  حتت  االآن   الكاتبات  "هوؤالء  
الذي  النجاح  روؤيببة  النا�رضين  باإمكان  اأنه  اأعتقد 

بو�سعهم حتقيقه مع كاتبة مثل �سيمامندا، اإذ ال �سك 

اأنهم  يرغبون بهكذا جناح اأي�سًا. ولكن االأمر ال يزال 

ال�سعب  اأن ي�سبح من   كما يجب، واإىل 
ّ

غري متي�رض

حطمن  اللواتي  االإفريقيات  الكاتبات  عدد  اإح�ساء 

اإجنببازه  يجب  ما  لدينا  �سيكون  عندها  العوائق، 

الحقًا."

مقاربتي املبتكرة مل تكن منهجية. للتو بداأت بقراءة 

غاري يوجن

ترجمة لينا �شدود*

عامي الذي ق�سيته فـي قراءة 

كاتبات اإفريقيات 

�ساعرة ومرتجمة  من �سوريا - عن �سحيفة اجلارديان الريطانية  *



الفي�ض  على  منا�سدة  ون�رضت  مكتبتي،  يف  الكتب 

بوك من اأجل احل�سول على اقرتاحات اأخرى، ومن 

ثم عر�ست الكتب التي قراأتها على ق�سم العمالء يف 

البند،  على  اطلعوا  بدورهم  الذين  االأمازون،  موقع 

وعلى ذلك الق�سم لريوا ما هو متوفر اأي�سًا. 

يل  بالن�سبة  ًا 
ّ
جلي بدا  الف�سح  عيد  حلول  مع  ولكن 

ف�ساأق�سي  قراءاتي  يف  بالتنويع  اأقببم  مل  اإن  اأنني 

العام باأكمله يف قراءة الكاتبات االإفريقيات، وهذا 

لي�ض باالأمر ال�سيء، بل هو مغاير خلطتي وح�سب.

وهكذا �رضُت اأبذل جهداً يف انتقاء كاتبات اأخريات 

اقببرتاب  الببقببارة. ومببع  اأخببرى من هببذه  من مناطق 

كتابًا  ع�رض  ثمانية  قببراأت  قد  كنت  العام   نهاية 

نيجرييا،  زميبابوي،  غانا،  املغرب،  من  لكاتبات 

اأوغندا،  ال�سومال،  م�رض،  ال�سينغال،  �سرياليون، 

اإثيوبيا والكامريون.

عببن ق�س�ض حب،  عبببببارة  كببانببت  االأعببمببال  وتببلببك 

ق�س�ض ق�سرية، مالحم من اأجيال خمتلفة، روايات 

انقالبات، احتالل وق�س�ض  اأ�سباح، عقم،  �سيا�سية، 

االإجنليز  باأ�سوات  الهجرة، وجّلها كان م�سوبًا  عن 

االأوىل  الزوجات  واأ�سوات   ،
ً
ون�ساء رجااًل  البي�ض 

والثانية والثالثة والرابعة، وبالعبيد وجتار الرقيق؛ 

قرن  كل  ومن  االأربببع  القارات  بني  تتوزع  اأ�سوات 

بدءاً من القرن ال�ساد�ض ع�رض ف�ساعداً. 

ال�سف االأول من جهة الي�سار: مازا منجي�ست، ليلى 

اأهببداف  �سونني،  لببوال  باينغانا،  دوريببن  العلمي، 

�سويف، نوال ال�سعداوي واإمبولو مبو.

جينيفر  اأونبببببوزو،  �سيبوندو  ال�سفلي:  البب�ببسببف 

وناديفة  فورنا  اأميناتا  ماكومبي،  نان�سوبوغا 

اأيوبامي  بوالوايو،  نوفيوليت  ال�سومالية،  حممد 

اأديبايو، يا غيا�سي.

االأكرث تو�سية بقراءته بالن�سبة يل هو  الكتاب  اأما 

رواية يا غيا�سي "الذهاب اإىل املنزل"، وهي كاتبة 

اأمريكية من غانا، وتبلغ من العمر ت�سعة وع�رضين 

عامًا، وتقيم يف بريكلي. اإنها روايتها االأوىل التي 

كبري  عدد  على  حببازت  وقد   ،2016 عام  �سدرت 

عبببببارة عببن ملحمة متتد عر  اجلببوائببز، وهببي  مببن 

االأطل�سي ولعدة اأجيال. حيث تبداأ يف القرن الثامن 

اأحفاد مام،  اإىل  اأ�سانتي التي تعود  ع�رض يف قرية  

اإحداهما متزوجة من احلاكم  ابنتان،  لديها  والتي 

الريطاين امل�سوؤول عن اإدارة قلعة كيب كو�ست، اأما 

االأخرى فهي اإي�سي امل�سجونة يف االأقبية. 

روؤيببة  يف  ذريتهن  تتق�سى  كانت  ف�سل  كل  ويف 

حّقًا  املتحدة.  والواليات  اإفريقيا  بني  ما  �ساملة 

كتاب غيا�سي هو عمل اأدبي جريء.

 غري اأن حماوالت تقييمي لهذا العمل كان باالإمكان 

اأن تكون اأكر لو اأنني مل اأطلع على كتابني اآخرين 

ا�ستخدما ذات االأ�سلوب حمّققني بذلك تاأثرياً اأكر.

اململكة  ق�سة  وتببروي  �سيجو،  هي  االأوىل  الرواية 

على  للحفاظ  حتببارب  التي  الغربية  االإفريقية 

تقاليدها ونزاهتها �سد التوغل والغزوات امل�سيحية 

كانت  مّلا   1797 عام  وتبداأ  الدخيلة.  واالإ�سالمية 

مملكة ال�سيجو يف ذروة جمدها حتى اأن نفوذها قد 

 اإىل اأطراف مدينة جيني وقد كانت مهابة واإىل 
ّ
امتد

م�سافات بعيدة، حتى متبكتو على �سبيل املثال.

ترور،  دو�سيكا  البالط  رجل  ة 
ّ
ذري الكتاب  ى 

ّ
يتق�س

والذي هو من اأهم امل�ست�سارين املوثوقني للمحكمة 

ومن  االأربببعببة  اأبنائه  خببالل  من  وذلببك  �سيجو  يف 

َخَلَفهم.

والبالغة  كببونببدي  مبباريببز  العمل  كاتبة  تببوّظببف 

من  خفيفة  مل�سة  �سنة  وثمانني  اإحببدى  العمر  من 

املعقدة  �سخ�سياتها  لبناء  التاريخية  معرفتها 

اأحبببداث  عببن  عبببببارة  كونها  يف  تنح�رض  ال  الببتببي 

تاريخية.  كوندي الكاتبة الفرن�سية الفائزة بجائزة 

لها  ِنحت 
ُ
م والتي  االأدب  يف  العام  لهذا  االأو�سكار 

الوحيدة  الكاتبة  اأنها  كما  نوبل.  جائزة  من  بداًل 

غري االإفريقية، وامل�سمولة يف قراءاتي هنا. للحظة 

ي�سغلني،  الذي  �سيجو  انتباهي عن مو�سوع  ت�سّتت 

ويف الوقت الذي تذكرت فيه اأنها لي�ست اإفريقية واأن 

هذا لي�ض بالهام، كنت قد تورطت. 

االأوىل  الرواية  "كينتو"؛  فهي  الثانية  الرواية  اأما 

جلنيفر نان�سوبوغا ماكومبي، املولودة يف اأوغندة، 

على  وقد ح�سلت  مان�س�سرت،  االآن يف  تعي�ض  والتي 

وبقيمة  املرموقة  االأدبية  كامبل  ويندهام  جائزة 
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ُن�رِضت رواية  كينتو يف اململكة املتحدة يف يناير، 

ُتعرف  والتي  االأجيال  تناقلتها  لعنة  ق�سة  وهي 

لرجل  الغوغاء  بقتل  الرواية  تبداأ  باأوغندة.  االآن 

دان بتهمة ال�رضقة ومن ثم تعود بالزمن اإىل ق�سة 
ُ
م

دت اأ�سداوؤها 
ّ
حاكم مت�سّلط يطلق العنان للعنة ترد

عر االأجيال عندما قتل ابنه. اإن اأ�سلوب ماكومبي 

النرثي م�سكون باالأرواح كما الق�سة.

لتكون  ال�سماء  ال�سم�ض يف و�سط  "حينما متو�سعت 
البعد  هذا  على  من  حتى  لببورا،  يا  اآه  ها، 

ّ
اأ�سد على 

برزت م�ساحة من االأرا�سي القاحلة، اللحن احلزين 

االأ�سعة  من  موجات  م�سموعني.  كانا  القيظ  واأوار 

القفار  تلك  تعر  فيما  لالنتباه  مثرية  متاوجت 

معر�سًا نف�سك للخطر".

ال�ساخرة يف  ين�سح بينيافاجنا وينينا يف مقالته 

"كيف  بعنوان  جاءت  والتي  االأدبية  غرانتا  جملة 

تكتب عن اإفريقيا".

الإفريقي  التعديل  ح�سنة  �سورة  ت�سع  ال  اأبببداً   "
على غالف كتابك، اأو بني دفتيه ما مل يكن قد فاز 

مة، امل�ساهد 
ّ
بجائزة نوبل. ال تقرب املوا�سيع املحر

يكن  مل  )ما  االأفارقة  بني  الغرام  العادية،  املحلية 

هناك موت(  وال حتى اإ�سارات اإىل كتاب اأو مفّكرين 

الذين ال  املدار�ض  اأطفال  ذكر  اأي�سًا جتنب  اأفارقة، 

يعانون من الداء العليقي اأو من حمى االإيبوال اأو من 

ت�سوهات يف االأع�ساء التنا�سلية لالإناث."

العادية،  املحلية  ال�سور  من  املزيد  هناك  اأي�سًا 

ومن ق�س�ض احلب بني االأفارقة يف هذه املجموعة 

املتنوعة. ولكن النادر منها يعود الإفريقية الغربية، 

وب�سكل خا�ض االأعمال النيجريية التي مل جتد لها 

د الزوجات.
ّ
مادة وافرة يف م�ساألة تعد

اإذا كنت تفكر كم يبلغ عدد الروايات التي ا�ستوحاها 

علينا  لذا  االأحببادي،  الببزواج  من  االإجنليزي  االأدب 

تعدد  عن  االأفارقة  االأدباء  يكتب  حينما  اأ 
َ

نفاج اأال 

مع  االأحوال  اأح�سن  يف  يتعاملون  وكيف  الزوجات 

املو�سوع كم�سكلة ميكن التحكم بها وذلك من اأجل 

باالأمر  لي�ض  ولكن  الزوجات،  بني  ال�سالم  حتقيق 

االإفريقيات  الكاتبات  تتناول  حينما  امل�ستغرب 

املو�سوع  ذاته ولكن من زاوية اأخرى.

اإذ يرتتب على الن�ساء اأن يواجهن االإذالل، املناف�سة، 

الغرية واحلقد حينما ي�ستبدل الرجل زوجته بامراأة 

اأخرى وي�ساوي بينهما. هنا يرز ترتيب مزعج بني 

الن�ساء واالأطفال يف نطاق العالقات التع�سفية بني 

الرجال والن�ساء، وبني الن�ساء والن�ساء، وبني الن�ساء 

ت�سنع  التي  املناف�سات  اإىل  يوؤدي  مما  واأطفالهن 

احلبكات.

الق�س�ض  هذه  كل  بني  من  وتاأثرياً  اإيجازاً  واالأكرث 

هي  ق�سة ر�سالة طويلة جداً، املن�سورة عام 1979 

مّلا  توفيت  التي  با،  مريياما  ال�سنغالية  للكاتبة 

كانت يف الثانية واخلم�سني من عمرها عام 1981 

.

حيث يتخذ العمل �سكل ر�سالة طويلة من راماتوالي 

فال اإىل اأعز �سديقاتها اأي�ساتو مبنا�سبة وفاة زوج 

الببذي هجرها هي واأوالدهبببا  رامبباتببوالي،  مببودو 

االإثني ع�رض وتزوج من اإحدى اأعز �سديقات ابنتهما 

كزوجة ثانية.

ذلك  اأحببت  اأنني  اأفكر  " حينما  راماتوالي  تكتب   

من  عامًا  ثالثني  وهبته  واأنببنببي  ب�سغف،  الرجل 

عمري؛ واأنني حملت اثنتا ع�رضة مرة باأطفاله، كما 

كافيًا  يكن  مل  حياتي   يف  يل  مناف�سة  اإ�سافة  اأن 

بالن�سبة له، بل من اأجل حب �سخ�ض اآخر قام بحرق 

ما�سيه ماديًا ومعنويًا. لقد جتراأ على ارتكاب ذلك 

الفعل القا�سي من  النكران."

اأن تعدد الزوجات  يف الروايات االأكرث حداثة يبدو 

ًا ملعنى احلداثة.
ّ
ي�سّكل حتدي

نحو  احلبب�ببرضيببة  املببراكببز  مببن  طريقه  ي�سّق  وهببو 

للم�سح  ووفببقببًا  نيجرييا  يف  خا�سة  االأطببببراف، 

ثلث  فبباإن   ،2008 عببام  وال�سحي  الببدميببوغببرايف 

الرجال  من  ثمانية  من  وواحد  املتزوجات  الن�ساء 

 )49 بب  املتزوجني الذين ترتاوح اأعمارهم بني )15 

لديهم اأكرث من زوجة.

يف  حتري�سًا  اأو  تعقيداً،  اأكرث  الديناميكيات  وهذه 

اإىل  ال�رضير  من  الرتكيز  ينتقل  حيث  اأخرى  اأحيان 

بالن�سبة  واالإحببببباط  ببباالإثببم  واالإح�سا�ض  الببرحببم، 

اأجل  من  غ 
ّ
كم�سو اأج�سادهن  تغدو  اللواتي  للن�ساء 

ال�رضعية  �سفي 
ُ
�سي الذي  املولود  وهو  واحد  �سيء 
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اثنان  االأمر  واأنوثتهن. رمبا يتطّلب  على زيجاتهن 

ُتفهم اخل�سوبة  لكي يكون هناك طفل ولكن دائمًا 

اإىل  ترمز  الأنها  املببراأة،  م�سوؤوليات  من  اأنها  على 

مفهوم �رضف الرجل.

اكت�ساف هوؤالء الكاتبات البعيدات عن االأنظار هو 

ثم  ومن  جديدة  لغة  باكت�ساف  اأ�سبه  ال�سيء  بع�ض 

يبداأن بالفرقعة يف كل مكان.

ية 
ّ
هذا هو املو�سوع احلا�سم لرواية "احليوات ال�رض

�سونيني،  لببوال  للكاتبة  �سيجي"  بابا  لببزوجببات 

احلائزة على العديد من اجلوائز واملر�ّسحة جلائزة 

وهي  األو  بوالن  تتزوج  حيث   ،2011 عام  اأوراجن 

يجة ذات امل�ستقبل الواعد كزوجة رابعة �سمن 
ّ
اخلر

عائلة يكرث فيها تعدد الزوجات. 

�سي تقريبًا، 
َ
ر

َ
دور بابا �سيجي يف جممل الق�سية ع

فهو الديكتاتور اللطيف الذي يعاين من حالة كبت 

عاطفي، حتى اأن حماوالته اجلن�سية كانت تو�سف 

زوجاته:  اإحدى  حتكي  وكما  الكارثي.  بالتف�سيل 

كان  ه 
ّ

يخ�س �سيء  وكل  ثقياًل،  �سيجي  بابا  كان 

اأخرق وغري مريح. لقد كان ي�سب ماءه يف وجهي 

ومن ثم ينهار على �سدري.

العار يف بيت بابا �سيجي هو بوالنل امُلهانة والتي 

ت�سعر باخلوف كليًا من الزوجات االأخريات اللواتي 

يجربن كل �سيء مبا يف ذلك القتل للتخل�ض منها،

عاقرا،  كونها  من  العار  لتحبل.  بوالنل  تقاوم 

لالأمل  بة 
ّ
املخي ونظرتها  املت�سّلفة  حماتها  ومن 

حديثًا،  للمتزوجة  امل�سطحة  البطن  على  وامل�سّلطة 

املعاجلني  اإىل  والببزيببارات  الطبيعية  والعالجات 

التقليديني هي �سمات بارزة.

من  اأكببرث  فخذيك  بني  ابني  وجببود  على  "م�سى 
�سهرين وما زالت بطنك م�سّطحة"

رواية  يف  يجيد  الرواية  بطلة  حماة  قالته  ما  هذا 

اأيوبامي اأديبايو الرائعة ابقي معي.

تفعلي،  مل  عليه..اإذا  فخذيك  اأغلقي  اإليك  اأتو�سل   "
ابني  هو  حياتي.  تف�سدي  ال  اأوالد،  دون  �سيموت 

االأول يا يجيد"

نتابع يجيد خالل احلمل الوهمي، ووفيات حديثي 

الوالدة، والزوجة الثانية. تقوم اأديبايو ببناء طاقم 

من ال�سخ�سيات الثانوية الذين ي�سهدون وي�ساركون 

يف حتّطم زواجها.

امل�رضية  للكاتبة  احلب"  "خارطة  رواية  اأن  كما   

التي  الببروايببات  مببن  واحبببدة  هببي  �سويف  اأهبببداف 

العالقات  يف  �سيوعًا  االأكببرث  التوترات  ت�سودها 

الزوجية االأحادية، مبا يف ذلك رواية "زينة"  لنوال 

وكما  واالآخبببرون،  احلببب  يختفي  حيث  ال�سعداوي 

" ذاكرة احلب" للكاتبة  رواية  اأي�سًا يف  احلال  هو 

اأميناتا فورنا عام 2010 حيث يرتبطا معًا بزواج 

د يرتاجع 
ّ
مل يتحّقق، وق�سة حب غري مكتملة وتود

اإىل احلدود الدنيا.

غري اأن رواية الكاتبة امل�رضية  اأهداف �سويف والتي 

و�سلت اإىل الالئحة الق�سرية جلائزة البوكر تتعّقب 

ق�س�ض احلب املزدوجة لقائد االأورك�سرتا امل�رضي 

االأمريكي وال�سحفي االأمريكي يف الواليات املتحدة 

خالل الت�سعينات واأرملة اإجنليزية وطبيب م�رضي 

الروائي  العمل  وهذا  الع�رضين،  القرن  بدايات  يف 

هو الوحيد الذي يقود فيه احلب الرومان�سي ال�رضد 

متامًا.

"ابقي معي" هي كغريها من االأعمال االأدبية، �سواء 
من  اأو  احلببب،  وخارطة  زينة  مثل  م�رضية   كانت 

اأوغندة مثل كينتو واأ�سماك ا�ستوائية للكاتبة دورين 

اإىل  "نحتاج  رواية  مثل  اأو من زميبابوي  بينغانا، 

اأ�سماء جديدة" للكاتبة  بوالوايو، اأو من �سرياليون 

من  اأو   ، فورنا  اأميناتا  للكاتبة  احلب"  مثل"ذاكرة 

"ها احلاملون" للكاتبة  الواليات املتحدة  كرواية 

اإميبولو مبو.

اأغلب هذه االأعمال ا�ستخدم اال�سطرابات ال�سيا�سية 

كانت  واإن  حتى  هببامببة،  خلفية  توفري  اأجببل  مببن 

عر�سية اإىل حدِّ ما اأو ك�ستار خلفي.

تكتب باينجانا يف جمموعتها الق�س�سية ال�سغرية 

املتداخلة " اأ�سماك ا�ستوائية"،

 " كنا يف جامعة ماكرييري، وكنا زبدة املح�سول. 

واأوبوتي،  وميلتون  اأمني  عيدي  ر�سا�ض  تفادينا 

النفي  االقببتبب�ببسبباديببة،  واحلبببرب  الر�سا�ض  وكببل 

والعودة، وها نحن االآن على طريق النجاح."

"حتت اأنظار االأ�سد" ملازا منغي�ست، والتي  يف رواية 
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االإمراطور  �سقوط  اإبان  اإثيوبيا  يف  اأحداثها  تقع 

�سيال�سي وال�سنوات االأوىل لديكتاتورية ديرج.

عائلة  ق�سة  خالل  من  ال�سيا�سة  حتكم  هل  ولكن 

املتدين  وولديه،  هايلو  الطبيب  عائلة   - واحببدة 

وجريانهم.  و�رضكاوؤهم  داويببت  والثوري  يونا�ض، 

والتو�سيف  االإرهبباب،  عهد  يف  الف�ساد  نرى  حيث 

�سواء  كاأخالق ومقاومة على حدٍّ  الفردية  لالأفعال 

 - واملثمرة  املجدية  وغري  والثانوية،  الرئي�سية 

كمجتمع ينحدر اإىل الوح�سية والتبعية للفت النظر. 

اأن  حبباول  اأن  بعد  لداويت  الثوري  املر�سد  يقول 

ي�سحب جثة امراأة يعرفها من ال�سارع  خمالفًا اأوامر 

اجلندي.

ي�ستحقون  ال  ماتوا  من  االأحياء،  تنقذ  اأن  عليك   "  

املوت من اأجلهم."

والتي  الريطانية  الروايات  من  العديد  عك�ض  على 

لها جدول زمني غري منتظم، عدد  يكون  ما  غالبَا 

)كينتو،  مثل  قراأتها   الني  الروايات  من  فقط  قليل 

املا�سي  بني  تتنّقل  كانت  احلببب(  وذاكبببرة  زينة 

ك 
ّ
تتحر كانت  الببروايببات  اأغلب  ولكن  واحلببا�ببرض، 

القارة   قلب  من  الهجرة  ق�س�ض  مة 
ّ
مقد جغرافيًا 

الريطانية  للموؤلفة  االأ�سود  مامبا  فتى  كرواية 

وروايببة   ،2010 عببام  حممد  ناديفا  ال�سومالية 

البيت  اإىل  الذهاب  وروايببة  كوندي،  ملاريز  �سيجو 

للكاتبة يا غايا�سي. وغري ذلك. 

على �سبيل املثال، ها احلاملون، الذهاب اإىل البيت، 

اأ�سماك ا�ستوائية، ونحتاج اإىل اأ�سماء جديدة، اأخذتنا 

اإىل الواليات املتحدة، و�سيجو نقلتنا اإىل الرازيل. 

النف�سية  الناحية  من  الكتب  تلك  موؤّلفات  ت�سعر 

براحة اأكر بني اأبناء جلدتهن اأكرث من نظرائهن يف 

اأوروبا والواليات املتحدة والالتي  اأي يف  ال�ستات 

يركزن غالبًا  على ق�سايا انتماءاتهن. 

بت يف اأن 
ّ
االختالفات العرقية والقبلية والدينية ت�سب

اأبطال رواياتهن ي�سّككون يف مكانتهن يف الوطن، 

اأو  وطنهن  هذا  كان  اإذا  ما  ي�سَتجوبن  ال  اأنهن  غري 

ال، فذلك االإح�سا�ض بالثقة يتال�سى كلما طالت مدة 

غيابهن عن اإفريقيا. 

ولكن رمبا كانت ق�سة الهجرة االأكرث ج�سارة واالأ�سد 

وقعًا هي التي عر�ستها  ليلى العلمي عام 2014 

"ما رواه املغربي"  والتي كانت على  يف روايتها 

الالئحة  وعلى  البوليتزر  جلائزة  الق�سرية  الالئحة 

لة اكت�ساف 
رْ
الطويلة جلائزة البوكر. وهي تروي حم

العامل اجلديد الكارثية من اإ�سبانيا حتى فلوريدا.

العبد  الربري  اإ�ستابانيكو  نظر  وجهة  من  وذلببك 

م�سطفى.  املبتكر  اال�سم  العلمي  ليلى  منحته  الذي 

وم�سطفى هو اأحد االأ�سخا�ض االأربعة الناجني من 

الفرقة االأ�سا�سية والتي كان  يبلغ عددها ثالثمائة، 

التِهم  فيما  اآخببرون  وُقِتل  اأفرادها  بع�ض  ُفِقد  وقد 

البع�ض من قبل اأقرانهم امل�ستك�سفني.

ومع ا�ستمرار احلملة  بكل هذه الوح�سية والغطر�سة 

التي تتطّلبها تلك املغامرة االإمراطورية، تقّل�ست 

العبد  بببني  الهرمي  الت�سل�سل   
َ
وانببهببار اأعببدادهببم 

والرئي�ض. غري اأنه كان ثمة تهديد باأن يفر�ض ذلك 

االأربعة  الناجون  حينما يجد  داً 
ّ
ذاته جمد الت�سل�سل 

اأخرياً طريقهم اإىل امل�ستعمرين االإ�سبان االآخرين .

" وي�سري م�سطفى اإىل اأنه ال ميكن التم�سك بالقوانني 
وال�سكليات التي هي عادة موجودة على االأر�ض، اإذ 

واالأ�سواأ من ذلك  الطواّفات.  ال ميكن حتقيقها على 

بالن�سية  ولكن  خ�سو�سية،  له  يعد  مل  و�سوءنا  اأن 

ذلك  كان  اإهانات  هكذا  من  عانى  مثلي  ل�سخ�ض 

اأ�سيادي،  ذلك  امل�سائر مبا يف  بتلك  مبثابة تذكري 

واإمكانية اأن تنقلب االأمور راأ�سًا على عقب. اإ�سافة 

اإىل اأنني كنت �ساأبذل كل ما يف و�سعي كي ت�ستقر 

اأموري".

الروائية  اختياراتي  تكون  االعتيادية  ال�سنة  يف 

غري  قببراءاتببي  اأحيانًا.  موفقة  وغببري  جببداً  �سائبة 

العمل  اأجببل  من  االأول  املقام  يف  تكون  الروائية 

تكون  الآخر  حني  فمن  املتعة.  اأجل  من  والروائية 

كتو�سية.  اأخرى  واأحيانًا  نقدية  زاوية  موجهة من 

ما  غالبًا  عليه.  واأطلع  الرف  على  من  �سيئًا  اأ�ستّل 

ب اأن 
ّ
م. اأحيانًا اأجر

ّ
اأتاأخر يف الو�سول اإىل ما هو قي

قراءتها  بي  ذاتي من خالل كتب كان يجدر  ر 
ّ
اأطو

فازت  رواية  اأو  رو�سية  كال�سيكية  كرواية  قبل  من 

بجائزة حديثًا، والتي قّلما تكون ذات جدوى. واإذا 

ال�سود   نق�ض ما فهو خا�ض بالكتاب 
ّ

ما كان لدي
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�سار اإليهم على االأرجح 
ُ
الغربيني - اأولئك الذين �سي

يف اأعمال االآخرين  كما يف اأعمايل.

اإنها عطلة �سيفية ا�ستثنائية تلك التي ال اأحمل معي 

فيها والرت مو�سلي.

اأنتوين  رواية  التهمت  املا�سي  العام  يف  اأنني  غري 

الذي لي�ض مبقدورنا روؤيته". ويف  النور  "كل  دوير 

العام ال�سابق قراأُت الرباعية  النابوليتانية الإيلينا 

فريانتي.

ويف هذا العام ا�ستمتعت مبزيد من الكتب، اأي اأكرث 

من املعتاد، واطلعت على عدد اأقل من الفا�سلني.

�سيبوندو  روايببة  كانت  اإمتاعًا  اأكرثها  الواقع  يف 

 
رْ
تّتبعت فيها   . الغو�ض"  يف  بكم  "اأهاًل  اأونبببوزو 

 من اجلي�ض 
ّ
ال�سابط الع�سكري ت�سايك اأموبي الذي فر

النيجريي مع م�ساعده ميي بعد رف�سه اإطالق النار 

فون 
َ

ق�س
ُ
على املدنيني يف  دلتا النيجر الذين كانوا ي

ون.
ّ
وهم يفر

اجلماعات  مببع  قبباتببَل  ببببارزة  �سخ�سية  فينبوي 

من  ع�رضة  ال�ساد�سة  يف  فتاة  اأي�سوكن؛  دة. 
ّ
املتمر

من  املتمردين  وزمالئه  فينبوي  اأنقذها  عمرها 

ف، 
ّ
االغت�ساب هي واأوما الهاربة من زوجها املتع�س

وهكذا التقتا معًا.

امل�سافرين  من  املتجان�سة  غري  املجموعة  تلك 

من  �سل�سلة  خبببالل  البع�ض  ببع�سها  ارتبببببطببت 

قا�سية  ظروف  يف  ينامون  كانوا  حيث  املغامرات 

وبو�سعية القرف�ساء  يف م�سكن كانوا ي�سجنون فيه 

امل�رضوق  املال  توزيع  اإعادة  بغر�ض  فا�سداً  وزيراً 

يوؤ�س�سون  املببطبباف  نهاية  ويف  املببدار�ببض،  على 

تَقن ال ميكنني التقليل 
ُ
حليواتهم باأ�سلوب جميل وم

من اأهميته.

منهم  القدامى  الكاتبات  هوؤالء  اكت�ساف  بدا  بداية 

واجلدد، واملتواريات عن امل�سهد كمن يكت�سف لغة 

كل  يف  بالظهور  بداأن  ثم  ومن  ما،   
ّ
حد اإىل  جديدة 

االأماكن ولو اأنك تدرك اأنهن بطريقة اأو باأخرى غري 

�سات.
ّ
مكر

الذي  ال�سعور  بذات  اأح�س�ست  العام  انتهاء  قرب  مع 

الرو�سية  االأعببمببال  على  انكببت  حينما  انتابني 

ونه�سة  اجلنوبية،  اأمريكا  اأعمال  اأو  مراهقتي،  يف 

حتى  عمري،  من  الع�رضينات  يف  الثقافية  هارمل  

اأنني رغبت يف روؤية هذه االأماكن، وب�سكل خا�ض 

الأجلي.  وبقوة  وِلببدت  وكاأنها  واأوغببنببدة  نيجرييا 

تني، ولو اأنني مل اأ�رضع يف تلك املحاولة 
َ َ
ولذلك اأ�رض

وحني  االأعمال  هذه  معظم  قببراءة  من   
ُ
متكنت ببا  مَلَ

اأ�ستغرب االأمر اأ�ستعيد ما قالته يل الكاتبة االإفريقية 

�سبب  مرة عن  ذات  اأجنيلو  مايا  الراحلة  االأمريكية 

اختيارها لع�ساقها.

" ميكنني اأن اأقع يف غرام م�سارع ال�سومو اإذا كان 
اإ�سحاكي،  على  وقببادراً  الق�س�ض  روي  يف  ماهراً 

اأنه  لو  �سهولة  اأكرث  االأمببر  �سيكون  اأكرث  وبو�سوح 

اإىل  ويذهب  اجلببوار  يف  ويقطن  اأمببريكببي  اأفريقي 

الرتجمة. ولكن  اإىل  اأ�سطر  لن  الكني�سة حينها  ذات 

واحرتام  االأخببرى  اللغات  تعّلم  يف  جهداً  بذلت  لو 

االأعراف �سيكون باإمكاين التواجد يف كل االأماكن، 

ومع كل النا�ض. اأعتقد اأنني اأنتمي لكل الب�رض اأينما 

وجدوا."

يف مواجهة جمموعة من اخليارات والوقت املحدود، 

جانب  ثمة  اأنه  ولو  ببباالأدب،  االأمر  يتعلق  وحينما 

مني على وجه التحديد غري فخور بتلك االختيارات 

ويحّثني على عدم بذل اجلهد حتى ولو مل يكن هناك 

�سوى القليل من ال�رضورة للرتجمة. 

ثمة جزء ما يف عقلي الباطن يجعلني اأجزم اأن كتب 

تلك الكاتبات االإفريقيات �ستكون اأكرث �سعوبة من 

دميوغرافيات اأخرى لي�ست على هذا النحو.

وعلى �سعيد اآخر قراأُت اأعمال الكاتبات االإفريقيات 

بال�رضورة  ذلك  يكن  مل  واإن  حتى  لذاتي  كتطوير 

ق واأحيانًا اأخرى كال 
ّ
ممتعًا، واأكرثها كان غري م�سو

االأمرين معًا.

اإعادة �سبط راداري  ال قدرة يل على االنتظار  مع 

لهذا  امليالد  عيد  حفلة  يف  �ساأرتطم  مبن  الأرى 

العام. 
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تكن  ومل  هاوية  �سفا  على  دائما  �سلوكي  "كان 
حياتي اإال للبقاء واقفا".

اإدفارد مون�ض    

هناك موؤلفات اأدبية َتغويك قراءتها، ت�ستمتع بها، 

قراءتها  تعاود  قد  مكتبتك،  رّف  يف  ت�سعها  ثم 

موؤلفات  وهناك  االأبد.  اإىل  تن�ساها  وقد  من جديد، 

فتدفعك  واالإغببراء  الغواية  فيها  تت�ساعف  اأخببرى 

والفائدة.  املتعة  من  مزيدا  لُتحقق  عنها  للكتابة 

اأن  هو  حقا  مثمرا  اأدبببي  عمل  قببراءة  يجعل  ومببا 

تكون هناك معرفة ولو حمدودة مبوؤلفها. �سحيح 

نف�سه  عببن  يتحدث  الببذي  هببو  االأدببببي  العمل  اأن 

تزيد  اخلارج  من  وام�سة  كانت  ولو  اإ�ساءة  ولكن 

�ض يرثي 
ّ
املتمر القارئ  اأن  االإبببداع، كما  وَهج  من 

التي  والبيا�سات  الفراغات  ب�سد  الن�ض  بتجربته 

طرفا  املتلقي  ي�سبح  وبالتايل  املوؤلف،  يرتكها 

اأن  اإيكو  اأمرتو  ويببرى   
)1(

االإبداعية.  العملية  يف 

يعتمد  قارئ  اإىل  دائما  حتتاج  ال�رضدية  الظاهرة 

ي التي متكنه من التوا�سل مع 
ّ

اآليات التعاون الن�س

)2(
الية واإيجابية. 

ّ
الن�سو�ض بفع

"�رضخة  الق�س�سية  املجموعة  مع  تفاعلنا  يف 

ملقاربتها  اخرتنا  الرحبي  حممود  للكاتب  مون�ض" 

اأملى علينا هذا اخليار  الهوية"، ما  "حكاية  عنوان 

الكاتب  بيئة  على  حتيل  احلكايات  جممل  اأن  هو 

الك�سف  و�سنحاول  واجلغرافية/عمان.  االجتماعية 

خم�سة  خببالل  من  ببيئتها  احلكايات  ارتباط  عن 

والتيمات/املو�سوعات  العتبات  وهببي:  مداخل 

وال�سخ�سيات واالأمكنة واملنظور ال�رضدي.

العتبات

تظهر  عنا�رض  ثالثة  عند  املدخل  هذا  يف  �سنتوقف 

والتجني�ض.  وال�سورة  العنوان  هي:  الغالف  على 

مرة  الأول  يلتقي  حني  القارئ  يواجه  ما  اأول  وهي 

بالكتاب فيتفاعل معها �سلبا اأو اإيجابا.

العنوان

للمعاين  جامع  كونه  يف  العنوان  اأهمية  تكمن 

خلق  وظائفه  ومن  باالإيحاءات.  وي�سع  والببدالالت، 

هوية  ما  مبعنى  اإنببه  املتلقي،  لدى  االنتظار  اأفببق 

النقد  باهتمام  يحظى  اأ�سبح  لدى  الن�ض/املوؤلف، 

ريُلوجي"  "اترْ ي�سمى  االأدب  يف  تخ�س�ض  خالل  من 

ومن  "العنوانيات"(  بب  البع�ض  )يرتجمها   Trilogie

والك�سف  العناوين  درا�سة  التخ�س�ض  هببذا  مهام 

للنجاح  حتقيقها  ودرجببة  ودالالتها  بنياتها  عن 

)3(
اأواالإثارة اأو الت�سويق. 

الن�ض  يحمله  عببنببوانببا  الببرحبببببي  حمببمببود  اخببتببار 

االفتتاحي للمجموعة الق�س�سية: "�رضخة مون�ض". 

ومل يكن االختيار اعتباطيا اأو م�سادفة طبعا بل هو 

اختيار واٍع ملا يت�سمنه من دالالت واأبعاد رمزية، 

وحموالت تاريخية وفنية ونف�سية ت�سع الكاتب يف 

حالة �سغف للقب�ض على �رضخة مون�ض االأ�سطورية 

مع  متماهية  املجموعة  �سفحات  على  متتد  والتي 

امل�شطفى فرحات*

حكايات الهوية قراءة يف

»�سرخة مون�س« ملحمود الرحبي

كاتب وباحث من املغرب  *



�سوت ال�سارد مع فارق هو اأن �رضخة مون�ض جامدة 

ومتفاعلة  حية  ال�سارد  /�سوت  و�رضخة  و�سامتة 

ومتجددة.

ال�شورة

الغالف هي لوحة مون�ض  التي يحملها  ال�سورة  اإن 

ال�سهرية، وهي ر�سالة ب�رضية ذات وظيفة مزدوجة: 

وظيفة فنية جمالية تزيينية. ووظيفة داللية تختزل 

امل�سمون، وتلمح للرهان. وجاءت ال�سورة من�سجمة 

)4(
مع العنوان. اإنهما وجهان لعملة واحدة. 

على  الكاتب  و�سع  الغالف  من  ال�سفحة  اأعلى  يف 

ي�سار ال�سورة/ اللوحة عنوانا �سغريا داخل م�ستطيل 

�سغري )ق�س�ض(، وبهذا التو�سيف فاإن الكاتب يزيل 

اللب�ض وي�سع املتلقي يف جوهر اجلن�ض االأدبي الذي 

ينتمي اإليه الكتاب )فن الق�سة الق�سرية(. اإنها دعوة 

�رضيحة للقارئ باأن يتعامل مع الن�سو�ض باأدوات 

ومفاهيم هذا الفن حتى ال يقع يف انحرافات تاأويلية 

تبعده عن رهانات الكاتب، ومع ذلك فهذا التو�سيف 

ال يلغي حق القارئ يف التعامل مع الن�سو�ض على 

ودرجة  املعرفية،  وتراكماته  الثقايف،  تراثه  �سوء 

ح�سا�سيته الوجدانية وذائقته اجلمالية.

املقاربة

املقاربة  لهذه  اخرتناه  الذي  العنوان  مع  ان�سجاما 

بب  �سميناه  مما  �سننطق  لها  حددناه  الذي  والهدف 

"الهوية  ريكور  بول  ي�سميه  ما  الهوية" اأو  "حكاية 
الببواقببع  ثنائية  وفببق  تت�سكل  والببتببي  ال�رضدية" 

واملتخيل. يقول زهري اخلويلدي: "اإن جماعة توؤ�س�ض 

هويتها على ال�رضد ال يهددها اأي �سيء، وال تتعر�ض 

االنغالق  عن  البعد  كل  بعيدة  فهي  خماطر،  الأي 

على  قادرة  وهي  االأجنبي،  معاداة  وعن  والتقوقع، 

)5(
احتمال التواجد مع الغريب واملده�ض". 

التيمات/املو�شوعات

التجربة  منت  �سكلت  التي  املو�سوعات  تنوعت 

ال�رضدية فتوزعت بني ما هو اجتماعي وعاطفي 

ترتبط  كليتها  ومعريف، وهي يف  وقيمي  ونف�سي 

بالعجز والتوكل والفرح والتحرر واالنتماء واالأمل 

واملعرفة  والوعي  واحلببب  وال�سياع  واالنتقام 

واالفتقاد واحللم.. اإنها تيمات ترتبط بقيم اإن�سانية 

عمل الكاتب على ت�رضيحها ونقدها وتثمينها من 

اإن�ساين متفاعل  بناء جمتمع  اأفق  بناء  اأجل، ويف 

ومتعاون ومتفاهم ومت�سامح.. واملالحظ اأن هذه 

اأو املو�سوعات جتد مرجعيتها يف بيئة  التيمات 

وحماية  بالدفاع  ان�سغاله  على  يدلل  مما  الكاتب 

بعيدة  الهوية  فهذه  ذلببك  ومببع  املحلية،  هويته 

يف  الهوية  هذه  وتتجلى  واالنطواء.  االنغالق  عن 

عن�رضين اأ�سا�سيني هما: املرجعيات والرهانات.

املرجعيات

اإلهامه ويكون خلفية  لكل مبدع م�سدر ي�ستمد منه 

"�رضخة  ويف  االإبببداعببيببة.  وجتبباربببه  ملو�سوعاته 

مون�ض" تتحدد يف ثالث مرجعيات كرى هي:

"غناء  ن�سو�ض  يف  كما  املعي�ض  الببواقببع  االأوىل: 

ح�سن"..  بيت  يف  "وليمة  الليل"،  "�سدول  النخيل"، 

وميكن تو�سيفها بالواقعية.

بالرتاث  املرتبط  اخلرافة  اأو  االأ�سطورة  الثانية: 

ن�سني  يف  ويتمثل  الببعببربببي،  ال�سعبي  احلببكببائببي 

"احلجل العربي" و "�سفحة من خيالنا" وهذا النمط 
اأو  الغرابة  ببباأدب  ي�سمى  ما  اإىل  ينتمي  ال�رضد  من 

العجائبية.

وهذه  واالأ�سطورة.  الواقعية  من  مزيج  هي  الثالثة: 

بالهوية  يتعارف عليه  ما  التي حتدد  الظاهرة هي 

العربية  ثقافتنا  ففي  الهوية.  حكايات  اأو  ال�رضدية 

واالأ�سطوري  الواقعي  ثنائية  تتحطم  االإ�سالمية 

من  وانطالقا  وواقعية.  ثابتة  حقيقة  معا  لي�سكال 

يف  واالأ�سطوري  الواقعي  جتاور  فاإن  الروؤية  هذه 

بنية احلكاية عند حممود الرحبي ياأتي من�سجما مع 

والعاملة،  منها  ال�سفهية  االإ�سالمية  العربية  ثقافته 

وبالتايل اإثراء هويته الثقافية املحلية.

الرهان

موجهة  ر�سائل  جمموعة  اأو  ر�سالة  هي  الكتابة 
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ولتحقق  مفرت�ض،  اأو  حمتمل  قارئ  اإىل  كاتب  من 

فقد  هدفها  مون�ض"  "�رضخة  الق�س�سية  املجموعة 

تبنت رهانني:

وروؤيته  فل�سفته  له  ب�سوته  الكاتب  ان�سغال  االأول: 

لالأخر،  �سوته  الإ�سماع  وي�سعى  لواقعه  اخلا�سة 

وهو �سوت م�سحون ب�رضخة احتجاج، اأمل ، معاناة 

اأن يراه  يف جمتمعه يتحمله الكاتب بع�سق ويتطلع 

اأف�سل.

ما  على  بالتبئري  املحلية  بهويته  االن�سغال  الثاين: 

هو اأ�سيل وذلك انطالقا بوعيه باأن هذا التوجه يف 

االإبداع هو من مينحه هويته وخ�سو�سيته وتفرده. 

لتفا�سيل  الكاتب  بر�سد  االهتمام  هببذا  ويتجلى 

�سماتها  ر�سد  كما  البادية،  يف  اليومي  املعي�ض 

الثقافية واالجتماعية املميزة.

ال�شخ�شيات

بلورة  يف  الفاعلة  العنا�رض  من  ال�سخ�سية  تعتر 

جانب  اإىل  وهبببي،  الق�س�سي،  العمل  وت�سكيل 

وهمومه  الكاتب  فل�سفة  تعك�ض  الذاتية  ان�سغاالتها 

وروؤيته للعامل.

اأنا�ض  على  نتعرف  مون�ض"  "�رضخة  عببوامل  يف 

مت�سبعني  متنوعة،  متنوعة  بيئات  يف  يعي�سون 

مبعتقداتهم، مت�سبثني بنمط حياتهم، ورغم اختالف 

وبالعامل  بدواتهم  ووعيهم  واأمزجتهم  ثقافتهم 

يف  جميعا  ي�سرتكون  اأنهم  اإال  فيه  يحيون  الببذي 

اإرادة العي�ض. وتتاأ�سل هوية ال�سخ�سيات من خالل 

"هجري  "العم كليب"،  "�ساملني"،  املميزة:  اأ�سمائهم 

للحياة،  ونظرتهم  اأفعالهم  خببالل  ومببن  مات".. 

ر�سد  وميكن  بينهم.  القائمة  العالقات  وطبيعة 

بع�ض �سمات ال�سخ�سيات كالتايل:

* الفنان احلامل بال�سهرة الفنية )اأخ ال�سارد يف ن�ض 

"�رضخة مون�ض"(
)�ساملني  واجلمال  للفن  العا�سق  البدوي  االإن�سان   *

يف ن�ض "غناء النخيل"(

يكفي  ما  احلياة  يف  عا�ست  التي  احلكيمة  املراأة   *

)اأم فاطمة يف  اأحفادها  اإىل  لتملك احلكمة وتنقلها 

ن�ض "بطن الذهب"(

غريزته  قادته  الببذي  والتائه  احلائر  االإن�سان   *

)اأب  املبباأزوم.  و�سعه  جتاوز  يف  وجتربته  وفطرته 

ال�سارد يف ن�ض "�سدول الليل"(

طبيعتهم  على  اأبطاله  تقدمي  اإىل  مييل  ال�سارد  اإن 

اإىل و�سط  دون روتو�سات، وهي يف جمملها تنتمي 

اجتماعي متوا�سع..

الأمكنة

املكان يف الن�سو�ض ال�رضدية لي�ض جمرد جغرافية 

احلكاية  اأحببببداث  البب�ببسببارد  فيها  يببجببري  فح�سب، 

للمكان  اإن  بل  ال�سخ�سيات،  فيه  تتحرك  وجمبباال 

ونف�سيا  اجتماعيا  ال�سخ�سية  ت�سكيل  يف  دور 

عن�رضان  واملكان  ال�سخ�سية  اإن  وفكريا.  وبدنيا 

والتاأثري  التاأثر  ويتبادالن  يتفاعالن  متالزمان، 
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االأف�سية املكانية يف  اإىل  �سلبا. وبالنظر  اأو  اإيجابا 

بلد  اإىل  تنتمي  اأنها  الحظنا  الق�س�سية  املجموعة 

هيمنت  واإن  والبادية  املدينة  بني  وتتوزع  الكاتب 

وجدانيا  الكاتب  ارتباط  عن  ينم  مبا  االأخرية  هذه 

وثقافيا بها. فمعظم الوقائع اأو االأحداث جتري يف 

القرية اأو ما يوحي بها. ومنها: " ال�سيب"، "�سور"، 

"�ساقية الفلج" الذي ذكرها يف حكايتني، واالأ�سواق 
"الفلج"،  "اخلو�ض"،  وهي:  ثالثة  عددها  بلغ  التي 

"�سبخا"، اإ�سافة اإىل اجلبال، وغابة "جوزاين.. اأما 
االأمكنة التي حتيل على املدينة فهي نادرة، "والية 

بهال"، " والية نزوى".

ربط  يف  بببارزة  وعالمة  عن�رضا  املكان  �سكل  لقد 

الكاتب ببيئته مما اأ�سفى على املجموعة الق�س�سية 

با�سالر  غا�ستون  واأ�ببسببار  هوية.  ومنحها  اأ�سالة 

"العمل  قائال:  للهوية  كمحدد  املكان  اأهمية  على 

االأدبي حني يفتقد املكانية فهو يفتقد خ�سو�سيته 

)6(
وبالتايل اأ�سالته". 

املنظور ال�شردي

يح�رض ال�سارد ك�سخ�سية فاعلة يف االأحداث �سمن 

هذا  ن�سا.  ع�رض  اثني  اأ�سل  من  ن�سو�ض  ع�رضة 

"التماثل  دولوزيل  ي�سميه  ما  اإىل  يومئ  احل�سور 

احلكي  يف  وال�سخ�سية  البب�ببسببارد  بببني  الوظيفي 

 فال�سارد ينه�ض بوظيفة ال�رضد 
)7(

ب�سمري املتكلم". 

وال�سخ�سية وتوؤدي وظيفة الفعل.

ينزاح  حيث  ن�سو�ض  خم�سة  يف  ال�سارد  ويغيب 

ويح�رض و�سيطا يتكلف ب�رضد االأجداث، وهذا ي�ساعد 

والو�سيط على فهم حياتنا بطريقة  ال�سارد  كال من 

)8(
مو�سوعية. 

"احلجل  ن�سني:  يف  غريه  عن  يحكي  راٍو  ويح�رض 

حكى"، 
ُ
العربي" و"الن�سف"، وي�ستهل �رضده بفعل "ي

احلكايات  يف  املتواترة  ال�رضدية  االأفعال  من  وهو 

ال�سعبية مما يدعم هوية حكايات "�رضخة مون�ض."

و�سارد  غائب،  ك�سارد  مببزدوجببة  و�سعية  ويتخذ 

واحد  ن�ض  يف  حكى" 
ُ
"ي فعل  موظفا  راٍو  عن  ينقل 

بني  الف�سل  ي�سعب  فاإنه  عموما  مات".  "هجري 
املوؤلف وال�سارد الأن "ال�سارد هو �سخ�سية يتقم�سها 

.
املوؤلف" )10(

على �شبيل اخلتام

ما مييز املجموعة الق�س�سية  "�رضخة مون�ض" هو 

العوامل  على  لتنفتح  املحلية  هويتها  من  انطالقها 

واالأ�سوات  اجلماعي  املخيال  م�ستثمرة  اخلارجية 

"ما يف احلياة من  اأغوار  ل�سر  املهم�سة يف م�سعى 

 وبالتايل فهي ت�سكل اإ�سافة نوعية 
)11(

كلية خفية". 

فيه  تهيمن  عامل  ففي  العربية.  ثقافتنا  �سجل  اإىل 

 
ّ

العوملة وتتمدد يف جزئيات حياتنا نكون يف اأم�ض

خ�سو�سيتنا  ويثمن  هويتنا،  يدعم  فن  اإىل  احلاجة 

وهذا ما جنح فيه حممود الرحبي.
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الهولندي  للفنان  اال�ستثنائية  اأثارت احلياة  لطاملا 

النقاد  من  العديد  ودرا�ببسببات  اهتمام  كببوخ،  فببان 

بفّنه  املعجبني  وحتى  النف�سيني،  واالأطباء  الفنيني 

بلومر  ديرتيك  د.  ومنهم  اأي�سًا.  �سخ�سه  ورمبببا 

 2002 عام  درا�سته  ن�رض  الذي  االأمريكي  الطبيب 

اأ�سار  والذي  النف�سي  للطب  االأمريكية  اجلريدة  يف 

منها  عانى  التي  احلالة  ت�سخ�ض  درا�سات  عدة  اإىل 

الفنان، فقد ات�سح اأّنه �ُسّخ�ض كم�ساب باأحد اأنواع 

ال�رضع، كما انتابته ا�سطرابات مزاجية على فرتات 

اكتئاب  كنوبات  اأحيانًا  ت�سخي�سها  مت  متقطعة، 

ثنائي  با�سطراب  م�ساب  اأّنببه  ببح 
ّ

ج
ُ
ر وقد  تفاعلي، 

القطب.

1853-( ن�سبيًا  الق�سرية  فن�سنت  حياة  واملتاأمل 

والتحوالت  االآالم  من  خاللها  قا�ساه  وما   )1890
اإنتاج  على  اعتكافه  اإىل  النهاية  يف  �ساقته  التي 

مفاتيح  بع�ض  يجد  واأن  االنتحار،البد  ثم  اللوحات 

تلك الروح املعّذبة مرتوكة عن عمٍد يف لوحاته.

حماوالت التعايف

عانى  بعدما  مرة  العقلي غري  امل�سح  فن�سنت  دخل 

حد  البالغ  اال�ببسببطببراب  مببن  متكررة  نببوبببات  مببن 

مبا  رحيله  قبل  للم�سح  دخول  اآخر  وكان  الذهان، 

يقارب العام.

ويف  امل�سح،  يف  اإقامته  من  ال�سهر  يقارب  ما  بعد 

ليلته  فن�سنت  راأى   ،1889 عام  من  �سيفٍي  يببوٍم 

يف  مو�سول  دي  بببول  �سانت  بلدة  يف  االأ�سطورية 

فرن�سا،  فر�سمها مرّكبة ت�ستند اإىل الذاكرة اأكرث من 

ل امل�ساهدة  الواقع على خالف العادة، فقد كان يف�سّ

مزيجًا  فكانت   الذاكرة،  ا�ستدعاء  على  واملراقبة 

تر�سب يف  وما  نافذته،  عليه  تطل  الذي  املنظر  من 

فيها  ن�ساأ  التي  واأ�سباهها  قريته  معامل  من  ذاكرته 

وق�سى طفولته االأوىل.

 يف و�سح النهار ر�سم فن�سنت ليلة �سيفية �سماوؤها 

ها االأحَد ع�رض 
ُ
�سافية بدرجات زرقاء جليلة. وجنوم

اإىل  اللوحة  م�سعٌة ك�سمو�ٍض �سغرية، متتد من ي�سار 

نهاية   
ُ
قمر االأعلى  يف   

ُ
ي�سطع حيث  اليمني  اأق�سى 

 
ّ
اجللي �سوءه  لكّن  هالل.  هيئة  يف  متاآكاًل  ال�سهر 

رى على  وجه متاأمل 
ُ
ي االأر�ض يكاد  اإىل  املتهادي 

اللوحة.

باأجرام  كوخ  فان  اأ�ساءها  حيث  نبداأ  ال�سماء  من 

مرمي اإبراهيم الزرعوين*

ليلــــــــــة نعــــــــي

القدي�س

فنانة ت�سكيلية من دولة االمارات العربية املتحدة  *



تبدو جنومًا م�ستعلة اأو كواكب تعك�ض اأنوار ال�سم�ض، 

وجعل اآخر مطافها الهالل.

اأهلة فان كوخ 

ف�سنجده  هاهنا  الهالل  و�سع  يف  دققنا  اأننا  ولو 

في�سري  االأخببرية  ال�سهر  اأيببام  يف  متناق�سا  هببالاًل 

الزمن  بانق�ساء  اإيذانا  النهاية  يف  مظلمًا  حماقًا 

النهاية  اإىل  هامة  داللة  وهي  ال�سهر.  لذات  املقّدر 

التي قررها فن�سنت فيما بعد.

منها  ثالثًا  لوحات،  اأربع  يف  الهالل  فن�سنت  ر�سم 

متنامية يف اأول ال�سهر القمري من اليمني اإىل الي�سار 

وهي : لوحة ال�رضو، ولوحة هالل وزوجان مي�سيان، 

ولوحة الطريق وال�رضو والنجمة.

 و�سع فن�سنت اأمله يف القوة اخلفية خلف هذا الكون، 

وا�ستعاد اإميانه الذي قيل اأنه قد تخلى عنه يف وقٍت 

د 
ّ
ل ال�سماء اأمله يف اجنالء حمنته، ومه

ّ
ما، عندما حم

االأر�ض بعدما اأعتمها، واأ�سلمها اإىل هداأة الليل.

حب بال طائل

زاوية  من  الفنان  بحياة  عجل  على  �سنطوف  وهنا 

 فن�سنت الرجل المراأة تتكامل مع اأجزائه 
ّ
احلب، حب

اأن  ف�سنجد  العاطفي،  ا�ستقراره  له  املفقودة وحتقق 

اأحبهن يف فرتات  ن�ساء  اأربع  مع  اأربع خيبات  ثمة 

بثالٍث منهمن.  لالتباط  وتقّدم  خمتلفة من حياته، 

يف  والغريب  طلبه،  مع  جتاوبًا  يبدين  مل  ولكّنهن 

حماولته  كانت  فقد  يكرنه،  جميعًا  اأنهن  االأمببر 

وحتيل  ع�رض.  التا�سعة  عمر  يف  لالتباط  االأوىل 

ق�س�ض  عن  مقالها  يف  �ستانكا  �سوزانا  الكاتبة 

التن�سئة  اإىل  التعرث  ذلك  البئي�سة حتيل  فن�سنت  حب 

ًا يف 
ّ
ال�سارمة التي فر�سها والده عليه باعتباره ق�س

الكني�سة الروت�ستانتية.

يف الهام�ش ومنه.

وكان فن�سنت قد اعرتف يف ر�سالة الأخيه ثيو باأنه: 

الدينية،  ال�سلطة  تزدريهّن  الالتي  لل�سيدات  "م�سدود 
ويق�سيهّن املجتمع".

 لعًل ذلك الأنه بذاته كان من اأهل الهام�ض، واكتوى 

معا�رضيه  من  ذاته  الكاأ�ض  وجترع  االإق�ساء  بنار 

، فلم يعره 
ّ
ده و �سبقه يف خطه الفني

ّ
بالرغم من تفر

�سما�رضة الفنون انتباههم اإال باإيعاز من اأخيه. 

ذهب  فيما  له  دافعًا  كان  والدته  ِفعَل  لعل  اأقول  و 

اإليه، ولرمبا وجد العو�ض عما �سّنت به عليه عندما 

يكره،  الذي  "فن�سنت"  املتوفى  اأخيه  با�سم  اأ�سمته 

لتلغي وجوده وتعيد للحياة ذكر اأخيه.

لقد اأحب واآوى �سيدة وطفلها الر�سيع واأعالهما يف 

املحب  هذا  و�رضيره،  قوته  معهما  واقت�سم  غرفته 

الالتي  تلك  من  �سيدة  به  تر�ض  مل  الببذي  فن�سنت 

العو�ض  هن 
ّ
حب يف  وجد  رمبا  وعمراً.  عبئًا  يكرنه 

اأخيه  با�سم  اأ�سمته  عندما  والدته  به  �سّنت  عما 

للحياة  وتعيد  وجوده  لتلغي  يكره،  الذي  املتوفى 

ذكر اأخيه الراحل.
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جنمة ال�شباح واحلب "فينو�س"

قبيل �رضوعه يف ر�سم اللوحة حتدث فن�سنت يف غري 

النجوم  ليلة  ر�سم   يف  رغبته  عن  اأخيه  اإىل  ر�سالة 

امل�سيطرة على تفكريه، فقد اأورد موقع متحف الفن 

الفنان  ر�سائل  اإحدى  باأمريكا  منهاتن  يف  احلديث 

اإىل اأخيه يقول فيها: " هذا ال�سباح �ساهدت القرية 

من نافذتي قبل �رضوق ال�سم�ض بوقت طويل مل يكن 

بدت  الفجر،وقد  عند  ال�سباح  جنمة  �سوى  هناك 

كبرية للغاية"

"فينو�ض"  اأو  الزهرة  كوكب  التماع  �سّكل  هنا  من 

املراأة االإلهة يف باطن وعي الفنان املرهف، وراأى 

حيث  فقط  يوجد  الببذي  املحال،  البعيد  ذلببك  فيها 

احلياة  يعر  حيثما  لقائه  فر�سة  وتقبع  االأبدية، 

ة لقمم 
ّ
نحو ال�سفة االأخرى، فو�سع "فينو�ض" مما�س

�سجرة ال�رضو الطالعة يف �سمائه.

دللت ال�شرو

 فبداأ اللوحة من اأ�سفل الي�سار يف خط مائل مت�ساعد 

النعي ب�سجرة  ال�رضو، هكذا �سّدر  اأ�سجار  اإىل  ي�ستند 

اأوربببا،  يف  والكنائ�ض  املقابر  يف  زراعتها  تغلب 

االأبدية  اإىل  ت�سري  كما  املببوت،  على  داللتها  ولها 

امل�ستبكة  البا�سقة  هيئتها  يف  وهببي  واخلببلببود، 

املتخيلة  االأخرى  احلياة  واأ�رضار  تتقاطع  الغام�سة 

يف ال�سماوات، وهي بلونها االأخ�رض الّداكن ال�سارب 

يف الغمو�ض يتخللها بع�ض اخلطوط البنية املوؤكدة 

املجهول،  يف  توغل  االأغ�سان  تلك  التفافات  على 

توحي  تتخللها  التي  البي�ساء  الفراغات  بينما 

باخرتاق الريح لالأوراق االإبرية وبث احلركة الطارئة  

لنفحات من عبق ال�رضو البارد املوؤكد على ال�سكينة. 

على  الزيتون  اأ�سجار  �سياج  فن�سنت  اأحكم  ذلك  بعد 

املتعارف  الركة  مل�سات  فاأ�سفى  الوادعة  القرية 

قلب  واأودع  ال�سماوية،  ال�رضائع  جميع  يف  عليها  

القرية كني�سًة ا�ستعاد فيها اإميانه القدمي. 

م�شتودع احللم االآجل

يودع فن�سنت اأمانيه املخفقة يف ليلته تلك،ومت�سي 

مالم�سة  التالل  �سل�سلة  على  �سعودها  يف  اللوحة 

هذا  وليد،   
ٌ
يببوم �سبح  خلفها  من  ويتفتق  ال�سماء 

حيث  هو،  اإال  اجلميع  على  �سيطلع  الببذي  ال�سباح 

�سيبداأ رحلته االأخرى.

ل الليلة يف �ساعاتها االأخرية 
ً
ما يعني اأن فن�سنت تخي

قبل طلوع الفجر.ويف منت�سف اللوحة تقريبًا و�سع 

منحنيني لولبيني ب�رضبات فر�ساة �رضيعة، عري�سة 

وطويلة ن�سبيًا، اأحدهما اأكر من االآخر، ولعله ي�سري 

اأن  فما  املتداخلتني  الدوامتني  يف  ورطته  اإىل  هنا 

تنتهي االأوىل اإال وتتولد منها االأخرية، ورطة كرى 

جماهيل  يف  منها  وطبباأة  اأخف  واأخببرى  احلياة  يف 

املوت.

ال اأرى فن�سنت يف هذه اللوحة اإال قدي�سًا ينعى نف�سه 

العامل  يواجه   اآٍن.  يف  وال�سم�ض  القمر  هو  للعامل. 

متمثاًل يف اأحد ع�رض كوكبًا مبا فيهم جنمة ال�سباح، 

يف  بها   
ّ
مر اأنه  البد  التي  يو�سف،  النبي  ق�سة  اإنها 

قبل  بالكني�سة  التحاقه  عند  الالهوت  لعلم  درا�سته 

"فينو�ض"  بالكلية، وهنا ي�سع  الفن  اإىل  اأن يتحول 

و  الببعببامل  �ببسببدود  مببع  واحبببد  �سف  يف  املحبوبة، 

اإحباطاته التي واجهها وحيداً اإال من احلب والفّن.

غادر فن�سنت امل�سح مبح�ض اإرادته بعد ما يقارب 

اتخذ  ما  و�رضعان   ،1890 مايو  يف  العام  مكوثه 

مل  م�سد�ض،  بطلقات  منتحراً  االأبببدي  الرحيل  قببرار 

متاأثراً  ومببات  الأيببام  بعدها  يعاين  ظّل  بل  تقتله، 

بجرحه يف يوليو من العام نف�سه.
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ًا يف 
ّ
ركزي

َ
ة الفنية( هاج�سًا م

ّ
بات احلديُث عن )الُهوي

ُد  �سياقات احلديث عن فنِّنا العربي املعا�رض، يتجدَّ

على َتواُتٍر ملحوظ، يف كرثٍة مر�سودٍة من الكتابات 

النقدية، والتاريخية، ف�ساًل عن حلوِله �سيفًا رئي�سًا 

ذات  واملببوؤمتببرات  النقا�ض،  وحلقات  الببنببدوات،  يف 

ال�سلة باحلراك الب�رضي العربي.

 عنها، 
َ
ة الفنية(، وُكِتب

ّ
  وعلى كرثة ما قيل يف )الُهوي

ال�رضقية  ة، 
ّ
اال�سطالحي �ِسبه  امَل�سكوكة،  تلك  فاإن 

بالدرجة االأوىل – والعربية بامتياز – تظلُّ مفهومًا 

ملوؤثراٍت  تف�سريه  يف   
ُ
يخ�سع بعيد،  حٍد  اإىل  غائمًا 

اإىل  اِق 
ّ
الَتو  ما بني �سفاف احلنني 

ُ
ويتاأرجح �ستى، 

Nostalgia، وبني درجٍة من  املا�سي )النو�ستاجليا( 

درجات املبالغة يف االعتداد الزائد باجلذور القومية 

 .Chauvinism )ال�سوفينية(

فريقني  ظهور  اإىل  اإيببجبباُزه  �سبق  ما  اأف�سى  وقد    

 اجلدُل بينهما، فكراً وممار�سًة، حول 
ُ
ني، يحَتِدم

َ
رئي�س

العربي  الفن  م�سمار  يف  الفنية(  ة 
ّ
)الُهوي مفهوم 

يف  االإمعاَن   
ُ
ي�ستوجب مفهومًا  يراه  ففريٌق  الراهن. 

 – ولو �سكليًا – با�ستدعاِء 
ّ
ِح بكل ما هو تراثي

ُّ
�س

َ
الَتم

الثقافية  باتنا  كَّ
َ
ر

ُ
م اإىل  تنتمي  ب�رضيٍة  مببفببرداٍت 

يف  وَت�سفرِيها  والعربية،  ال�رضقية  واحل�سارية، 

القاعدة   
ُ
تببخبباِطببب تقليدية،  مببو�ببسببوعبباٍت  ن�سيج 

العري�سة من امُلَتَلّقنَي واملتذوقنَي باأ�سلوٍب مبا�رض. 

يف  االرمتاء  لواء   
ُ
االآخر الفريُق   

ُ
يرفع املقابل،  ويف 

احلببراك  مراكز  من  الببوافببدة  ّدات 
َ
امُل�سَتج اأح�سان 

الب�رضي الغربي، دون قيٍد اأو �رضط؛ على اعتبار اأن 

ة 
َ

ذلك هو ال�سبيل الوحيد للَخطِو على درب امُلعا�رض

االعببرتاف  والنببتببزاع  الفنية،   Contemporaneity

باجلدارة على امل�ستوى الدويل.

 العربي على 
ّ
َق للم�سهِد الفني   غري اأن الرا�سَد امُلّدقِّ

 لفنانني، ناأَوا بتجاربهم عن 
َ
 مناذج

ُ
عَدم

َ
اّت�ساِعه، ال ي

اِر�سني ما مُتليه عليهم 
ُ

هذا اال�ستقطاب امُلحَتِقن، مم

نَخِرطني فقط فيما يحقق 
ُ
فقط َقناعاُتهم الذاتية، وم

االأوىل،  بالدرجة  والر�سى  اجلمايل  االإ�سباع  لهم 

اأو تقعيِده  َت�سنيِفه  اأمر  النظر عما يكون من  ِبَغ�ّض 

رَتئيها 
َ
الحقًا، وفق االجتاهات واالأ�ساليب التي قد ي

رون والنقاد واملوؤرخون. امُلَنظِّ

  وِمن بني �سفوف هوؤالء امُلخل�سني لروؤاهم الذاتية، 

 الفناُن "�سلمان بن عامر احلجري"، االأ�ستاذ 
ُ

�سَخ�ض
َ
ي

ال�سلطان  بجامعة  الفنية  الرتبية  بق�سم  امل�ساعد 

لالأكادميي  قيا�سيًا  منببوذجببًا  ببَن  ببَد�ببسِّ
ُ
ِلببي قببابببو�ببض، 

املنهجية،  اأدواته  ا�ستثمار  جيد 
ُ
ي الذي  املتخ�س�ض، 

يا�شر منجي*

�سلمان احلجري، 

و�سذرات الذاكرة  فـي حنايا ال�سورة

ناقد من م�رض  *



اٍت دافعٍة لتاأ�سي�ض 
ّ
اآِلي �سِفها 

َ
وخرته التدري�سية، ِبو

�ٍض وطيدٍة 
ُ

 ذي خ�سو�سية، يتَّكُئ على اأُ�س
ٍّ
اأ�سلوٍب فني

 – يف االآِن ذاِته – من 
ُ
َتح

َ
�ض والتجريب، ومي

ُّ
ر

َ
من الَتم

ة الذي 
َّ
لِّي َ

ال الثقافِة امَلح
َ
ل�س

َ
عني التكوين الذاتي و�س

َ
م

 َدفُقه.
ُ
ب ال ين�سَ

 لتجربة "�سلمان احلجري"، منذ بداياتها 
ُ
ع

ِّ
  فامُلَتَتب

ِمن  وا�سحٍة  معامل  على  يقَف  اأن  ُث 
َ
يلب ال  االأوىل، 

يف  عميقًا  جذورها   
ُ

تغر�ض ة، 
ٍّ
فني ٍة 

ّ
ُهوي مات 

ِّ
َقو

ُ
م

ٍة ذات خ�سو�سية؛ اإذ ا�ستطاع ابن 
ّ
ُتربة ثقافٍة حملي

والية "بدية" اأن ي�ستخل�ض من م�سقط راأ�ِسه عنا�رض 

زايدٍة 
ُ
ماين، دون م

ُ
 رحيق الريف الع

ُ
ب�رضيًة، َت�سَتقِطر

ها لدى ُنَظراِئه 
ُ
على الثيمات Themes املعتاد تواُتر

ثيلة.
َ
من الفنانني العرب، امُلنَتمنَي اإىل بيئاٍت م

قد  كان  مرحلًة  "احلجري"  لدى  جنُد  اأننا  وبرغم   

َنهج  ا�ستك�ساف  درب  على  بعيداً،  �سوطًا  فيها  قطع 

اأعماق  العميق يف  والبحث  بالتجريب  ة"، 
ّ
"احُلروفي

مادًة  �سِفه 
َ
ِبو العربي،  للحرف  الب�رضية  االإمكانات 

ِمطواعًة لتخليق ما ال ح�رض له من الرتاكيب – فقط 

ال�سورة  بناء  اأ�سول  من  متمكنٍة  ليٍد  اأُتيح  لو  فيما 

�رضعان  الفنان  فبباإن   – جماِهَله  ترتاَد  اأن  الفنية 

َلها 
ِّ
ُتَكب اأن  من  ببب 

َ
اأرح َته 

َ
روؤي اأن  بالدليل  اأثبَت  ما 

ه 
َّ

ج
َ
َتو وقد  به  فاإذا  االأ�سلوبية،  ة 

َ
الَقوَلب ا�سرتاطاُت 

َن�سَغها  �سَتحِلبًا 
ُ
م الريفية،  جذوِره  تلقاء  اأخرى  ًة 

َّ
َكر

الت�سميم  ببايَل 
َ

جم يف  خراِته  �سَتثِمراً 
ُ
وم الرقراق، 

ملٍة 
ُ

ج لتاأ�سي�ض   ،Painting والت�سوير  اجلرافيكي، 

غاِيرٍة ِل�سواِبِقها.
ُ
ب�رضيٍة م

"�سلمان احلجري" – من خالل جتربته    وقد جنح 

ين من م�سارات املعاجلة 
َ
�سار

َ
تلك - يف الدمج بني م

ل 
َ
 اجلمع بينهما، اإال ِمن ِقب

ُ
ب

ُ
�سع

َ
التقنية، عادًة ما ي

ين 
َ
الفنانني ذوي الُدربة والدراية. واأول هذين امَل�سار

التحليل  حقل  من  له  ن�ستعري  اأن  ميكن  فيما  يتمثل 

 ،Free association "
ّ
النف�سي ا�سطالح "التداعي احُلر

على  لها  ج 
ّ
ورو "فرويد"  دها 

َّ
َقع التي  التقنية  تلك 

خلف  الذهن  ا�سرت�سال  يف  واملتمثلة  وا�سع،  نطاٍق 

 ،Subconscious الوعي"  دون  "ما  اأفكار  تداعيات 

ق دون و�سايٍة من  وترك العنان لها لالنثيال والتدفُّ

كوابح الوعي.

�ساراً 
َ
اأن ن�سفه بكوِنه م اأما امل�سار الثاين، فيمكن    

هذا  وفق  الفنان،  يتوىل  اإذ  وذلك  Lyrical؛  غنائيًا 

خالل  م�ستمتعًا  واأنبباة،  ٍة 
َّ
ِوي

َ
ِبر عمله  بناء  امل�سار، 

يف  باالإمعان   – ذاِتببه  املتلقي  اإمتاع  قبل   – ذلك 

ب�سٍر  وَغزِلها  التفا�سيل،  اأدّق  خلف  اال�سرت�سال 

مهارات  ي�ستعيُد  يكاُد  نحٍو  على  الَكَلل،  يعرف  ال 

واأ�ساطني  االإ�سالمية،  املنمنمات  ري 
ّ
و

َ
�س

ُ
م ى 

َ
قدام

امُلَزخِرفني ال�رضقيني.

حدها  اإىل  ين 
َ
املذكور ين 

َ
امَل�سار �ِسمات  وتتجّلى    

خالله  من  متكن  الببذي  العمل  خالل  من  االأق�سى، 

جمال  يف  االأوىل  اجلائزة  ح�سد  من  "احلجري" 
الر�سم والت�سوير على م�ستوى ال�سلطنة، يف املعر�ض 

باجلمعية   )27 )الدورة  الت�سكيلية  للفنون  ال�سنوي 

العمل،  لذلك  فاملتاأمل  الت�سكيلية.  للفنون  مانية 
ُ
الع

اإمنا هي يف  ة 
ّ
الُكّلي ال�سورة  اأن  �رضعان ما يكت�سف 

من  لها،  ح�رض  ال  َلِبناٍت  من  �سيٌد 
َ
م  

ٌ
بناء حقيقتها 

التفا�سيل، والوحدات، واالأمناط ال�سكلية، والعنا�رض 

َقت 
َ

وتال�س َكت 
َ
وت�ساب َفت 

َ
ترا�س التي  الب�رضية، 

 ب�رضيًا 
ً
 يف نهاية االأمر بناء

َ
وتداَخَلت، على نحٍو اأنَتج

ن الفنان من  نبُئ بجالٍء تاٍم عن مدى متكُّ
ُ
َكمًا، ي

ُ
حم

اأ�سول التكوين واإحاطته بقواعد الت�سميم.

ة 
َ
  ويف ثنايا هذا احل�سد الغنائي الزاخر بزخم الَتو�ِسي

امُلَتَلّقي  عينا  تلتقي  اللوين،  والَتو�سيح  الب�رضية 

ال�سكلية،  الببوحببدات  مببن  العن�رض،  تلو  بالعن�رض 

مٍق يف 
ُ
ّذرة بع

َ
الطافرة من اأعماق ذاكرة القرية، امُلَتج

والعنا�رض  الوحدات  بهذه  واإذا  الفنان.  وعي  اأغوار 

َت�سَتويف  ٍة 
ّ
فني �سورًة   

َ
ِلَتن�ِسج �سذراُتها،  ت 

َ
التاأم وقد 

ي، يف االآِن ذاِته، 
ّ
مات العمل الفني االأ�سيل، وُتَلب

ّ
َقو

ُ
م

املرور  �سمانة  باتت  التي  الذاتية،  الفرادة  �رضوط 

ة الفنية.
َ

احلا�سمة على درب امُلعا�رض
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مفهوم االأدائية واإ�شكاليات الرتجمة اإىل العربية

ذات  ومعقدة،  مركبة  عملية  الرتجمة  عملية  تبقى 

يخرج  ما  ومنها  لغوي،  هو  ما  منها  متعددة،  اأبعاد 

 
ّ

اأي الكالم،  وراء  ما  اإىل  ويتجاوزها،  اللغة  اإطار  عن 

والتي  ال�سطور،  وراء  املخباأة  الثقافية  ال�سفرة  اإىل 

واحل�ساري  الثقايف  بال�سياق  بال�رضورة  ترتبط 

وبال�سياق  جهة،  من  االأ�سلي  الن�ض  منه  خرج  الذي 

الثقايف واحل�ساري اجلديد، الذي يحوي الن�ض اجلديد 

امُلرتجم، ليتحرك الن�ض االأ�سلي اإىل حيز احلياة يف 

هيئة جديدة - من جهة اأخرى-. 

اأخرى،  اإىل  اإ�سكالية النقل من لغة  وبناء عليه؛ َتعظم 

واال�سطالحية،  الفل�سفية  املفاهيم  نقل  حببال  يف 

وتخ�س�سات  فكرية  ب�سياقات  املرتبطة  ة 
ّ

خا�س

مركبة  الأفكار  تكثيفا  امل�سطلح  عّد 
ُ
ي حيث  معينة. 

وبالتايل  ما،  معريف  حقل  داخل  ة 
ّ

خا�س وم�ساهدات 

يتطلب و�سع ترجمة للم�سطلح، معرفة كاملة واإملاما 

تطوره  ومببراحببل  وتبباريببخببه،  امل�سطلح  بتداعيات 

ومناذجه التطبيقية، التي تعي�ض يف حال من احلراك 

تتعامل  بل  جامدة،  حدود  عند  تقف  ال  اإّذ  امل�ستمر، 

دائما مع اأطر وتف�سريات وتداعيات جديدة، تتطور من 

تكرار  مع  امل�سطلحات  ت�ستلهم  حيث  وبها،  داخلها 

ا�ستخدامها معاين واآفاق ثقافية وتخ�س�سية جديدة، 

اإىل  امل�سطلح  نقل  ليكون  نف�سه،  طِلقها 
ُ
م لدى  حتى 

املعاين  اأو  الكلمة  نقل  من  تعقيًدا  اأكرث  اأخببرى،  لغة 

املعّقدة  اال�سطالحية  البنية  وب�سبب  ال�سياقية، 

يف  نظرية  االأداء-  "جماليات  نظرية  يف  ة 
ّ
واملركب

عددا   - كمرتجمة   – واجهُت  العر�ض"،  جمال  علم 

ة 
ّ
للمنظر د 

ّ
املتفر  

ّ
الن�ض لنقل  ال�سعوبات،  من  كبريا 

اللغة االأملانية  االأملانية )ايريكا في�رض- لي�سته(، من 

اإىل العربية. 

 Ästhetik des Perfomativen  كتاب "جماليات االأداء -

" وماأزق الرتجمة:
من  �سبكة  على  االأداء"،  "جماليات  كتاب  ينبني 

واملببركبببببة،  واملببتببداخببلببة  املببرتابببطببة  امل�سطلحات 

الثقايف  بال�سياق   - نف�سه  الوقت  يف   – واملرتبطة 

الفرتة   
ّ

اأي العر�ض"؛  "منعطف  وبفرتة  االأوروببببي، 

املا�سي،  القرن  �ستينيات  يف  بببداأت  التي  الزمنية 

وانت�رضت فيها اأ�سكال مغايرة من العرو�ض، اختلفت 

حيث  املعتادة،  امل�رضح  عرو�ض  عن  طبيعتها  يف 

طرح  يف  وبداأت  التمثيل،  ومن  الدراما،  من  تخّل�ست 

العر�ض باعتباره فنا متمايًزا وم�ستقاًل ومنف�ساًل عن 

فنون االأدب والدراما. 

  مل يكن ممكنا حتليل مثل هذه العرو�ض، باالأدوات 

امل�سطلحات  خببالل  من  وال  الكال�سيكية،  النقدية 

 – الكتاب  موؤلفة  �سعت  لذا  عليها،  املتعارف  النقدية 

ا�سطالحي  معمار  بناء  اإىل  لي�سته(  في�رض-  )ايريكا 

للعرو�ض  اجلببديببدة  الطبيعة  مع  يتما�سى  خمتلف، 

التي انت�رضت يف اأوروبا يف نهايات القرن املا�سي، 

وتعمدت ال�رَضب بقوانني ومفاهيم امل�رضح التقليدي 

من  كبرية  وبجراأة  متاما  رت 
ّ
فتحر احلائط،  عر�َض 

انطلقت  م  ثَّ ومن  املعهودة.  امل�رضحية  القواعد  جميع 

املنّظرة لت�سحب عددا من امل�سطلحات واملفاهيم من 

العر�ض،  فنون  عامل  اإىل  لتنقلها  اللغة،  فل�سفة  عامل 

تاأ�س�ست  التي  النقدية،  املفاهيم  من  لعدد  كدعائم 

تو�سيف  بهدف  االأداء،  جماليات  نظرية  عليها 

ذكر 
ُ
جماليات هذه العرو�ض، التي مل يكن لها وجود ي

  ايريكا في�شر – لي�شته

ترجمة وتقدمي: مروة مهدي*

جماليات الأداء

نظرية يف علم جمال العر�س

* باحثة ومرتجمة من م�رض تقيم يف اأملانيا



يف الكتابات النقدية املعا�رضة.

تقول ايريكا في�رض- لي�سته يف الف�سل ال�سابع:

مفهوم  على  بناء  االأداء  جلماليات  تاأ�سي�سي  "عند 
العر�ض، عمدُت اإىل تو�سيع نطاق العر�ض، لي�سمل جميع 

�ستينيات  يف  العر�ض  منعطف  منذ  العرو�ض،  اأنببواع 

جديدة،  اإعالمية  و�سائل  ظهور  ومع  املا�سي،  القرن 

داخل  و�سادت  العرو�ض،  من  جديدة  اأنواعا  انبثقت 

ثقافتنا، يف جماالت ال�سيا�سة والريا�سة واملهرجانات 

والفعاليات الثقافية، مل تّدعي تلك االأنواع اجلديدة من 

العرو�ض كونها عرو�سا فنية، ولكنها فتحت اإمكانيات 

احلياة  جلماليات  جديدة  وجماالت  للم�رضحة،  جديدة 

املعي�سية، وكاأنها طرق وو�سائط جديدة ل�سحر العامل" 

)الرتجمة العربية، �ض. 319(.

امل�سطلحات  ارتببببباط  على  هنا،  املوؤلفة  وتببوؤكببد    

عرو�ض  وبتاريخ  االأوروبية،  بالثقافة  امل�ستخدمة 

عملية  من  قد 
ّ
ع

ُ
ي مما  حمددة،  زمنية  وبفرتة  بعينها، 

وجود  لعدم  نظرا  العربية،  اإىل  امل�سطلحات  ترجمة 

اال�ستناد  ميكن  �سابقة،  مماثالت  اأو  تطبيقية   
َ
مناذج

التاأويالت  التبا�ض  لفك  العربية،  الثقافة  يف  اإليها 

املنّظرة  ا�ستدعت  امل�ستخدمة.  للم�سطلحات  املمكنة 

ا 
ً
اأحد اأهم العرو�ض االأدائية، ليكون مثاال تطبيقيا حي

اغة 
ّ

امل�س وامل�سطلحات  املفاهيم،  مرجعية  يك�سف 

لفك �سفرات عرو�ض فرتة "منعطف العر�ض"، واأق�سد 

هنا عر�ض "�سفاه توما�ض" جَلَدة فنون االأداء )مارينا 

للفن  قاعة  يف  تقدميه  جرى  والببذي  ابراموفيت�ض(، 

انن�سروكه،  مدينة  يف  1974م  عببام  الت�سكيلي، 

ذاتها كاإن�سانة، وهدفت  املوؤدية تقدمي  حيث تعمدترْ 

املتفرج  ليقف  امل�رضحي،  التلقي  قواعد  خلخلة  اإىل 

م�سدوها ال يعرف هل ما تفعله مارينا بج�سدها اأمامه 

واقًعا اأم وهما. )انظر: الرتجمة العربية، �ض. 17(. 

توما�ض"  "�سفاه  عر�ض  و�سف  املنّظرة  تعمدت 

بالتف�سيل، قبل الدخول اإىل متاهات التنظري، ليكون 

املرجعية االأ�سا�سية لفهم جماليات العرو�ض االأدائية، 

م ارتكزت عليه ليكون رفيقا وفيا لتنظرياتها،  ومن ثَّ

اجلديدة  امل�سطلحات  اأن   
ّ

اأي الكتاب.  �سفحات  عر 

�سار لها مرجعية تطبيقية وا�سحة يف العقل الغربي، 

على العك�ض من الثقافة العربية، التي رمبا مل تنت�رض 

الن�سبة والكثافة التي  فيها العرو�ض االأدائية، بنف�ض 

اأوروبا، الأ�سباب متنوعة، لي�ض هنا جماال  حدثت يف 

للخو�ض فيها.

الثالثة  امل�سطلحات  على  اأقببف  �سوف  يلي  وفيما 

تدة"، 
ّ
املر الذاتية  التغذية  و"حلقة  "االأداء"،  التالية: 

االأعمدة  د 
ّ
ُتع للعر�ض"،الأنها  التحويلية  و"القوة 

االأداء،  التي وقفت عليها نظرية جماليات  اجلوهرية 

وذلك بهدف تفكيك اخللفيات اللغوية والفل�سفية التي 

اعتمدتها املنّظرة، وعمدت على تكثيفها، وعلى تطوير 

تداعياتها لتكون اأدوات عملية يف يد الناقد والدار�ض 

ال�سعوبات  عند  الوقوف  �ساأحاول  كما  االأداء.  لفنون 

التي واجهتني يف اأثناء ترجمة امل�سطلحات ال�سابق 

اللغة  طبيعة  بني  الوا�سح  لالختالف  نظرا  ذكرها، 

وبني  اجلرمانية،  االأ�سول  من  املنحدرة  االأملانية 

ال�سفرات  اىل  باالإ�سافة  ال�سامية،  العربية  اللغة 

الثقافية والتاريخية املغايرة – كما ذكرنا اأعاله-. 

:" Performative م�سطلح "االأداء -

  دارت نقا�سات طويلة بني الباحثني العرب يف جمال 

  Performative كلمة  ترجمة  حول  العر�ض  درا�سات 

والتي   Performance كلمة  عن  بو�سوح  املاأخوذة 

النقاد  ل  ف�سّ العربية.  يف  "العر�ض"  بكلمة  ترتجم 

كلمة  لرتجمة  )الفرجة(  لفظة  ا�ستخدام  املغاربة 

Performative، يف حني تبدو لفظة )االأداء( اأكرث قبوال 
ولفك  نف�سه.  امل�سطلح  لرتجمة  العربي،  امل�رضق  يف 

ا�ستخدام  يفرزه  اأن  ميكن  الذي  احلا�سل،  االلتبا�ض 

الأ�سله  نعود  امل�سطلح،  لرتجمة  خمتلفة  مفردات 

اللغوي، حيث اأفردت املوؤلفة نف�سها الف�سل الثاين من 

حبه من جمال 
َ
الكتاب، ل�سك امل�سطلح، وطرح ُطرق �س

الأنها  امل�رضحية،  النظرية  جمال  اإىل  اللغة  فل�سفة 

ا�ستندت اإىل تنظريات عامل اللغة )جني اأو�سنت(، الذي 

.performative يعود اإليه ف�سل اال�ستخدام االأول لكلمة

الأنه  اأو�سنت،  لدى  ا 
ً
�رضوري اللفظة  اإيجاد  كان  لقد 

ا يف فل�سفة اللغة، وهذا االكت�ساف 
ً
قدم اكت�ساًفا ثوري

اإىل  اللفظي ال يهدف فقط  التفوه  اأن  يقوم على فكرة 

ا  اأي�سً يعني  ولكّنه  ال�سلوك،  اأو  الت�رضفات  و�سف 

التفوه  اأداء، معرو�ض. فاإىل جانب  اأو  اأو فعل،  اإجراء، 

وما  لها،  االأدائي  التفوه  ا  اأي�سً موجود  للغة،  اللفظي 

فر�ض وجود فعل، 
َ
مييز اجلانب االأدائي للغة هو اأنه ي

اأو اإجراء م�ساحٍب للتفوه اللفظي. فعندما يقذف رجل 

الوقت  يف  يقول  وهو  �سفينة  موؤخرة  نحو  بزجاجة 

اإليزابيث".  امللكة  ا�سم  ال�سفينة  هذه  "�ساأعطي  نف�سه: 

"لقد  الببزواج:  مرا�سم  اأثناء  يف  رجل  يقول  عندما  اأو 

اأن يقول امل�سوؤول يف نهاية  اأو  ا يل"، 
ً

قبلت بك زوج
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ا وزوجة"، فهذه اجلمل 
ً

مرا�سم الزواج: "اأعلنكما زوج

بعينها  ملواقف  و�سًفا  جمرد  لي�ست  الت�رضيحات  اأو 

- لذا ال ميكن اأن ن�سفها باأنها �سحيحة اأو خاطئة- 

تخلق  اأنها  يف  الت�رضيحات  هببذه  اأهمية  تكمن  بل 

ا جديًدا، فهذه ال�سفينة حتمل من االآن 
ً
واقًعا اجتماعي

قد  )�ض(  وال�سيدة  )�ض(  وال�سيد  اإليزابيث،  امللكة  ا�سم 

اأ�سبحا منذ هذه اللحظة زوجني. فالتفوه بهذه اجلمل 

العامل، الأّن هذه اجلمل ال ُتخر فقط، ولكنها  قد غري 

ا عن اإجراءات، وت�سري اإىل اأفعال �سلوكيٍة  َتف�سح اأي�سً

ملا تف�سح عنه.

  ما الذي قامت به ايريكا في�رض - لي�سته؟

لقد �سحبت م�سطلح االأداء اإىل عامل جماليات العر�ض، 

املقارنة  خالل  من  غاير، 
ُ
م مايل 

َ
ج مبنظور  لت�سبَغه 

اإىل  االأداء  ي�ستند  ال  حيث  )االأداء(،  و  )العر�ض(  بني 

ميكن  الذي   
ّ

الن�ض م�سبقا؛  د 
ِّ
وامُلع امل�ستخدم  الن�ض 

لد فقط يف هنا / االآن، 
ّ
ا�ستخدامه مرارا وتكرارا، بل يتو

التي تتولد مع احل�سور اجل�سدي املتزامن للعار�سني 

وال  واحدة،  ملرة  االداء  خلق 
ُ
ي وبالتايل  واملتفرجني، 

ميكن ا�ستعادته اأو تكراره. 1

 اأّن االأداء هو عملية تتولد بني امل�ساركني، ب�سبب 
ّ

  اأي

امل�ساركة يف املمار�سة ما بني الالعبني واملتفرجني، 

ومن داخل ردود اأفعالهم، فهو لي�ض جمرد عر�ض لن�ض 

رجع اإليه النقاد وباحثي االأدب، بل هو 
َ
د م�سبقا، ي

ّ
ع

ُ
م

فاعلية تتم ما بني الالعبني واملتفرجني، اأي اأّن االأداء 

ا م�ستقاًل بوجوده عن العار�سني وعن 
ً
لي�ض عماًل فني

كل  فيه  يتورط  اجتماعيا،  حدًثا  واإمنببا  املتفرجني، 

احل�سور، حيث ال يجد املتفرج فيه مو�سوًعا حمدًدا 

بل  بتاأويله،  ويقوم  ويف�رضه  ا، 
ً
مببرار يتلقاه  اأن  ميكن 

ا 
ً
ا وج�سدي

ً
ا وزماني

ً
ا، مكاني

ً
يجد نف�سه يعي�ض موقًفا حي

مع الالعبني، وبالتايل يكون علم جمال العر�ض هو 

الن�ساط اجل�سدي  التي تتولد من داخل  للعرو�ض  علم 

وال  م�سبقا،  د 
ّ
ع

ُ
م ن�ض  دون  من  ومتفرجني،  لالعبني 

اأدورا ممثلة، وبالتايل من دون وهم اأو اإيهام.، اأي اأّن 

التي ي�سرتك فيها  اللحظة  االأداء هو واقع يتّخلق يف 

العار�َض واملتفرج احل�سور اجل�سدي، يف حلظة زمنية 

توحدهما، ويف داخل مكان يجمعهما.

من  ال�ستينيات  اأوائببل  منذ  اأوروبببا  يف  الفّن  �سهد  لقد 

القرن املا�سي، عرو�سا اأدائية متنوعة، مثلت اجتاها 

 ،"Performance "العر�ض  فكرة  نحو  جتاهله  ميكن  ال 

نحو  فني(  )اجتبباه  ت�سميته  ميكن  ما  اأفبببرزت  التي 

املعهودة  احلدود  بداأت  حيث  واالأداء،  العر�ض  فنون 

القواعد  وتراجعت  ف�سيًئا،  �سيًئا  تتماهى  الفنون  بني 

امل�رضحية املعهودة، و�ساد امليل اإىل خلق حدث، بداًل 

من خلق عمل فني. وحتقق ذلك يف هيئة ما ن�سميه 

هذا  نتاج  قراءة  اإىل  لي�سته   - في�رض  عمدت  "االأداء". 
االجتاه، من اأجل االإم�ساك بطبيعة اجلماليات الفنية 

العر�ض"،  "منعطف  داخل  من  تولدت  التي  اجلديدة، 

من  وحتليلها،  عنا�رضها  فببك  اإىل  �سعت  ببم  ثَّ ومببن 

امل�رضحي  العر�ض  جماليات  مع  مقارنتها  خببالل 

املعاين وامل�سامني  لتقدمي  ال�سعي  التقليدي. مل يكن 

اإىل املتفرج )مو�سوعات، واأفكار، وم�ساعر، وحاالت 

من  لهم  ُتقدم  التي  ...الخ(،  درامية  ل�سخ�سية  روحية 

كانت  بل  االأداء-  فنون  يف  اأولوية   - املمثلني  قبل 

االأولوية هي معاي�سة االأج�ساد الواقعية داخل االأماكن 

الواقعية، وخلق حدث ي�سرتك فيه اجلميع.  

اأوروبببا،  يف  وا�سع  ب�سكل  االأدائية  م�سطلح  انت�رض    

م�سطلح  �سحب  ومت  وامل�رضحي،  الثقايف  املجال  يف 

"االأداء" �سيئا ف�سيئا اإىل جمال العلوم الثقافية، فاأفرز 
ذلك عددا من االأ�سئلة، التي تطرحها في�رض - لي�سته، 

حتت  يفهم  اأن  ميكن  مبباذا  عليها:  االإجابة  وحتبباول 

م�سطلح  يعنيه  الذي  ما  للثقافة؟  االأدائببي  املنظور 

الثقافية؟  الدرا�سات  جمال  يف  حتديدا  "االأدائية" 
حيث تتعر�ض اإىل تاريخ النظريات االأدائية وعالقتها 

بالعر�ض، ثم تر�سد اخل�سائ�ض العامة لالأدائية، التي 

ظهرت يف جمال االأبحاث الفنية والثقافية، من خالل 

االقرتاب من الظواهر والعمليات الثقافية من منظور 

االأدائية، والبحث يف الظواهر الثقافية.

 Die autopoietische املرتدة  الذاتية  التغذية  "حلقة   -

:"Feedback-Schleife

 die autopoietische Feedback - Schle" م�سطلح  د 
ّ
ع

ُ
ي

الكتاب  يف  اإ�سكالية  االأكببرث  امل�سطلحات  من   "ife
 the املقدم، والذي متت ترجمته يف االإجنليزية اإىل" 

يف  حموري  م�سطلح  وهو   ،"autopoietic feedback loop

نظرية في�رض - لي�سته، والرتجمة احلرفية له ال تعر 

عن حمتواه احلقيقي، حيث يعود امل�سطلح اإىل علم 

االإن�سان وعلم البيولوجيا، كما ي�ستخدم ب�سكل وا�سع 

يف جمال علم االجتماع، وي�سري اإىل نظام يقوم على 

احلية،  اخللية  نظام  مثل  االآيل،  التنا�سل  اأو  التكاثر 

 ذاُته بذاِته، اأي نظام مبدع لذاته دون تّدخل 
ُ
َنظم

ُ
في

االإنتاج  عملية  اإىل  م�سريا  خارجية،  �سياقات  من 
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بهدف  ة، 
ّ
احلي املنظومات  داخببل  تتم  التي   

ّ
الذاتي

العمليات  من  �سل�سلة  واإىل  الببنببوع،  على  احلفاظ 

التي حتوي �سل�سلة من التحوالت يف العالقات بني 

جدلية  عالقة  يعني  مما  لل�سياق،  نة 
ّ
املكو الوحدات 

هذا  اُ�ستخدم  لقد  النظام.  هذا  ووظيفة  بنية  بني 

اجلّديل  النظام  لو�سف  رة،  املنظِّ قبل  امل�سطلح من 

يتطور  الذي  العر�ض،  �سياق  داخل  امل�ساركني  بني 

اأنه  اأي  من تلقاء ذاته بني العار�سنَي واملتفرجني، 

نظام تلقائي ال ميكن التنبوؤ به اأو التخطيط له، كما 

اأنه ي�سري يف �سكل دائري مغلق على ذاته.

die auto-  ويف �سياق الكتاب، �سوف يتم �رضح م�سطلح

poietische Feedback-Schleife" ب�سكل تدريجي، لي�سل اإىل 

برتجمته  قمت  لقد  القراءة.  نهاية  مع  معناه  اكتمال 

تدة" يف حماولة 
ّ
املر الذاتية  التغذية  "حلقة  كاالآتي: 

لالم�ساك بكل عنا�رض النظام امل�سار اإليه، والذي ي�سري 

واملتفرجني،  العار�سنَي  بني  مغلقة  حلقة  �سكل  يف 

ليقوم بتوليد نف�سه بنف�سه، وب�سكل متداول ومتبادل 

ورمبا  ال�سياق.  يف  امل�ساركة  االأطببراف  بني  ومرتد 

كلمة  لرتجمة  ا 
ً
متام دقيقة  "حلقة" غري  كلمة  تكون 

اأي  ملفوف"،  "�رضيط  ومعناها  االأملانية،   "Schleife"
من  اأكرث  يقرتب  بل  متاما،  ا 

ً
دائري �سكاًل  ميثل  ال  اأنه 

لكنني اخرتت كلمة حلقة  واللولبي،  ال�سكل احللزوين 

هنا لالإيحاء بانغالق النظام على ذاته، على اأمل اأن 

َترز �سفة "املرتدة" هذا االإيحاء ب�سكل اأو باآخر. لقد 

املعنى،  ُتعطي  لغوية  تركيبة  اإىل  الو�سول  حاولت 

امل�سطلح،  من  باملق�سود  نف�سه  الوقت  يف  وتوحي 

نظرية  وفهم  لفك  فهمه  مببن  بببد  ال  اأنببه  اأجببد  الببذي 

جماليات االأداء يف جمملها. 

املرتدة"  الذاتية  التغذية  "حلقة  م�سطلح  ويعني    

العار�سني  بببني  اجلبباريببة  التفاعالت  جممله،  يف 

العر�ض  ديناميكية  على  تعتمد  التي  واملتفرجني، 

مبعناها  احلياة  تطور  عملية  مثل  ا،  اأي�سً وتفرزها 

على  يعتمد  نظام  هو  العر�ض  اأن  مبعنى  الوا�سع، 

بني  املتبادل  التلقي  ليتم  لنف�سه،  الذاتي  التنظيم 

العار�سني  اأن  اآخببر  ومبعنى  امل�ساركة،  االأطبببراف 

يتلقى  نف�سه  الوقت  ويف  املتفرجني،  من  يتلقون 

نظام  اجلانبني يف  دمج كال  ليتم  منهم،  املتفرجون 

جديد ين�ساأ بينهما، ال ميكن التنبوؤ به اأو التخطيط له، 

وذلك التطور اإمّنا يجري يف �سكل حلقي لولبي م�ستمر.

الذاتية  التغذية  "حلقة  االإخببراجببيببة  الببروؤيببة  توجه 

اأو حتديد  عليها،  ال�سيطرة  ت�ستطيع  اأن  تدة" دون 
ّ
املر

تخطيط  عملية  باعتبارها  موؤكد،  ب�سكل  م�سارها 

اال�سرتاتيجيات،  مببن  ملجموعة  وتثبيت  وجتببريببب 

االأداء.  اإفراز  بهدف  العر�ض،  مادية  على  تعتمد  التي 

هنا  يف  كحا�رض  املادية  العنا�رض  تظهر  وبالتايل 

والف�ساء  املجال  يفتح  موقف  خلق  ليتم  االآن،   /

ليتّخلق  لها،  املخطط  غري  وال�سلوكيات  للت�رضفات 

من  بداخله،  االأداء  يحوي  ذاتببه،  على  مغلق  نظام 

حلظة  يف  يت�سكل  موجه،  وغري  م�ستمر  حراك  خالل 

املادية  العنا�رض  داخل  با�ستمرار من  ويتحرك  اآنية، 

والف�ساء  للم�ساركني،  اجل�سدي  كاحل�سور  املختلفة، 

العار�سني  بني  ما  احلدود  فتتحول  يحتويهم،  الذي 

الفرد  وبببني  واخل�سبة،  ال�سالة  وبببني  واملتفرجني 

بينية،  عتبات  اإىل  واحلياة  الفن  بني  اأو  واجلماعة، 

اأّن  اأي  تلك،  املرتدة"  الذاتية  التغذية  "حلقة  بفعل 

احلدود تتماهي وتت�سابك وتفقد بالتايل �سطوتها. 

 Transformatorische Kraft der للعر�ض  التحويلية  "القوة 
:" Performance

د م�سطلح القوة التحويلية للعر�ض – يف ت�سوري 
ّ
ع

ُ
  ي

يربط عنا�رض جماليات  الذي  االأ�سا�سي  امل�سطلح   -

ال�سياق  يكتمل  بحيث  متما�سكة،  �سل�سلة  يف  االأداء 

تبلورت  التي  اخلا�سة،  اجلمالية  للتجربة  النظري 

يف فرتة "منعطف العر�ض" يف اأوروبا. حيث ظهرت 

القرن  دخببول  مع  اجلمالية  للتجربة  جديدة  �ببرضوط 

احلادي والع�رضين. 

االأداء،  جماليات  �سياق  يف  لي�سته   - في�رض  اعتمدت 

التي  التحويل والتغري  اإمكانيات  ت�سور )فوك�ض( عن 

متلكها العرو�ض، حيث تربط قوة التحول يف امل�رضح 

حالة  مثل  االأخرى  العرو�ض  اأنواع  يف  التحول  بقوة 

الطق�ض االإن�ساين، يف وقت كان هذا املو�سوع جديدا 

على املجال االأكادميي. 

اأنواع  اأحد  باعتبارها  الطقو�ض  التعامل مع  لقد مت    

فن  �ساعد  مما  التحول،  قببوة  متلك  التي  العرو�ض 

امل�رضح العودة اإىل مفهوم القوة التحويلية الذي فقده 

خالل القرن التا�سع ع�رض، ومن ثم توجه امل�رضح اإىل 

منوذج الطقو�ض التي تفرز احلالة االنتقالية للتحول 

لتتغري  امل�ساركني  �سيب 
ُ
ي الذي  بني"،  "البني  حالة 

حالتهم قبل الطق�ض عن حالتهم بعده، مِلَ يف الطقو�ض 

من قوة حتويلية موؤثرة على االإن�سان.  

مبفاهيم  للعر�ض  التحويلية  القوة  مفهوم  ويرتبط 
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تخ�ض )جماليات االأثر(، كما يرتبط يف الوقت نف�سه 

)التغريب(،  و  )التطهري(  مثل  كال�سيكية  مبفاهيم 

وغريها من املفاهيم التي تت�سل بتو�سيف التجربة 

قببدرات  حتليل  على  وتقوم  املبب�ببرضح،  يف  اجلمالية 

الروحي  والتحول  التغيري  اإحبببداث  على  العرو�ض 

بع�سهم  يرف�سها  قببد  التي  املجتمعي-  ورمبببا   -

ل 
ّ
ويرجوها بع�سهم االآخر، اإّذ يتحقق اخلطر من التحو

العر�ض،  اأثناء  فيه، حتت �رضوط معينة يف  االأمل  اأو 

لالعبني  اجلبب�ببسببدي  احلبب�ببسببور  تخ�ض  �بببرضوط  وهببي 

 
ّ

واملتفرجني معا، مما ينقلنا اإىل م�ساحة اأخرى تخ�ض

طبيعة التلقي، واالأثر الذي يرتكه العر�ض على نفو�ض 

املتفرجني.

يف  اجلمالية  بالتجربة  التحول  مفهوم  يرتبط  كما    

والعتبات  احلببدود  وبفكرة  االأداء،  جماليات  �سياق 

التحول  حتقيق  اإىل  توؤدي  التي  بني  البني  وبتجارب 

االأداء  جماليات  تفرت�ض  حيث  اأخرى،  اإىل  حالة  من 

باعتبارها  االأدائي -  باملعنى  اجلمالية  التجربة  اأن 

جتربة بني بني- اإمّنا تعتمد القوة التحويلية للعر�ض 

كمحور اأ�سا�سي لها، كما ميكن تطبيقها على كل اأنواع 

خمتلفة،  ملذاهب  تنتمي  التي  امل�رضحية،  العرو�ض 

وكذلك على العرو�ض امل�رضحية يف الثقافات االأخرى، 

ورمبا على اأنواع العرو�ض غري الفنية.

خامتة:

تعتمد نظرية جماليات االأداء يف جمملها على �سل�سلة 

مرتابطة من امل�سطلحات – كما ذكرنا �سابقا - التي 

تعمدت في�رض- لي�سته التاأ�سيل لها لغويا وتاريخيا، 

يف  كمفاهيم  ا�ستخدامها  خطوات  تتبع  اأرادت  كما 

اأخرى، لتك�سف عن حدودها  �سياقات علمية وبحثية 

امل�رضحية  النظريات  يف  املببغببايببرة  وتداعياتها 

التقليدية. كما تعمدت الدقة التامة يف اال�ستخدامات 

املنظور  مع  يت�سق  الفل�سفية، مبا  للمفاهيم  املختلفة 

للعرو�ض  حتليالتها  يف  منه  تنطلق  الببذي  االأدائببي 

 – فنجدها  اختارتها.  التي  التطبيقية،  والنماذج 

على �سبيل املثال - ت�ستبدل م�سطلح "العمل الفني" 

مبعنى  بل  االأر�سطي،  باملعنى  لي�ض   – "اأحداث"  بب 

ا�ستخدامها  مت  م�سطلحات  اإىل  وتتطرق  املمار�سة- 

احل�سور  مثل  والتنظري  النقد  جمببال  يف  بالفعل 

اجل�سدي، وبناء اجلماعة، وتبادل االأدوار، والتج�سيد، 

ولكنها  الزمنية...الخ،  والفجوات  وال�سوت،  والف�ساء، 

تعيد تعريفها وت�ستخدمها بح�سا�سية �سديدة يف �سياق 

مغاير، لُتلهم اأو متنح امل�سطلحات اأبعادا اأخرى. 

مبا�رضة  تعريفات  لي�سته  في�رض-  ايريكا  ت�سع  مل    

للمفاهيم وامل�سطلحات التي ا�ستخدمتها، بل وظفتها 

لها  ا�ستدعت  كما  بعينها،  �سياقات  يف  بب�ساطة 

 تطبيقية، واأ�سهبت يف �رضح االأبعاد التاريخية 
َ
مناذج

والثقافية لن�ساأتها يف احلقول العلمية املختلفة. كما 

دون  ا�ستخداماتها،  حببدود  تو�سيح  يف  ا�ستطردت 

قو�سني،  بني  للم�سطلح  املبا�رض  املعنى  ت�سع  اأن 

املت�سظية  االأجبببزاء  ربببط  الببقببارئ،  من  ي�ستدعي  مما 

اإّذ  االأداء،  جماليات  نظرية  لفهم  الكتاب  ف�سول  يف 

ذهنية  �سورة   - ف�سيئا  �سيئا   – القراءة  مع  تتكون 

مرتابطة  لكنها  وب�سيطة،  متداولة  تبدو  مفاهيم  عن 

داخل  من  اإال  فكه،  ي�سعب  كب 
ّ
مر ب�سكل  ومتداخلة 

الرتجمة  اأن �سعوبات  يحتويها. مبعنى  الذي  االإطار 

د القارئ العربي 
ّ
قد تولدت – يف راأيي- من عدم تعو

الذي يعتمد على جتميع  الكتاب املقّدم،  اأ�سلوب  على 

اأجزائه - التي تبدو متناثرة - لفهم املعاين املتخفية 

وراء الكلمات، ولك�سف الرتابط احليوي داخل ال�سياق 

النظري، الأفكار املنّظرة االأملانية في�رض- لي�سته.  

)االأدائية(،  عنوان  حتت  لي�سته  في�رض  اليريكا  اأخر  كتاب   2012 عام  �سدر    1
امل�رضحانية/  مب�سطلح  مقارنة  االأدائببيببة  مل�سطلح  التاأ�سي�ض  حببول  ويتمحور 

تدريجيا  للم�سطلح  الرتويج  مت  حيث  االأوروبي،  الثقايف  ال�سياق  داخل  امل�رضحة، 

ليتحول اإىل مفهوم اأ�سا�سي يف جمال العلوم الثقافية، ويف جمال البحث العلمي يف 

اأملانيا، مما اأثبتت ب�سكل الفت للنظر القدرة الهائلة واملنتجة مل�سطلح "االأداء"، يف 

اخلطاب العلمي للثقافة - كما تقول في�رض لي�سته- .  

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

املركز  عن  �سادر  الديب-   ناهد  د.  اأ.  مراجعة:  من  الكتاب   *
القومي للرتجمة – القاهرة، 2012 .
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واأعلم  العلماء  "اأ�سعر  تركه  الببذي  االأثببر  هو  ما 

ال�سعراء": اأبوم�سلم البهالين؟

ًا، 
ّ
واجتماعي ًا 

ّ
�سيا�سي ة، 

ّ
العام الظروف  دفعت 

ة، الحقًا بوالده وم�ستجيبًا لنداء 
ّ

والظروف اخلا�س

اإىل  يهاجر  اأن  البهالين  م�سلم  اأبا  خا�ض،   
ّ
داخلي

اأفريقيا.  �رضق  يف  العماين  احل�سور  ة 
ّ
در زجنبار: 

انتقل اإىل زجنبار ج�سداً وعقاًل، وما انتقل عن عمان 

هذا  ة 
ّ
�سخ�سي زجنبار  و�سقلت  وات�سااًل.  روحببًا 

ة 
ّ
القوي وبالرغبة  وبعمان  باحلياة  املفعم  ال�ساب 

يف غد م�رضق لبالده. وو�سمته حياة زجنبار، ملا 

فيها من تعدد اأجنا�ض وثقافات، باالنفتاح وقبول 

 منحته فر�سته للظهور والتاألق: م�سلحًا 
ّ
االآخر. ثم

هموم  عن   
ّ

عر كبرياً  ًا 
ّ
تاريخي و�ساعراً  نه�سويًا، 

وطنه. ويف �سبيل االإ�سالح النه�سوي ن�رض مقاالت 

وزجنبار،  وعمان  م�رض  يف  ور�سائل  وق�سائد 

عر  اأفريقيا،  �رضق  يف  ة 
ّ
العربي لل�سحافة  �ض 

ّ
واأ�س

وتوىّل  1906م.  عام  النجاح،  جلريدة  اإ�سداره 

الق�ساء يف زجنبار مدة طويلة من الزمن، واأ�سبح 

للتدري�ض  وقته  �سّخر  كما  زجنبار.  ق�ساة  قا�سي 

وكانت  ة. 
ّ
العربي وفنون  ال�رضيعة  يف  والتاأليف 

ة 
ّ
واالجتماعي ة 

ّ
ال�سيا�سي االأو�ساع  وترّدي  عمان 

نذر حياته  التي  الكرى،  ال�ساغل، وق�سيته  �سغله 

خلدمتها. 

يف  فببّذاً  وناثراً  كبرياً  �ساعراً  البهالين  اأثر  ويرز 

ة. كما يظهر �سعره 
ّ
ديوانه ال�سعري وكتاباته االأدبي

داً لل�سعر العربي يف اأبهى ع�سوره، خا�سة 
ّ
متّثاًل جي

 اأبي م�سلم االأ�سهر يذّكر 
ّ

الع�رض العبا�سي. ومطوالت

م�سلم  اأبببي  فنونيته  م�سهورة.  بق�سائد  مبناها 

"الفتح والر�سوان" جرت على بحر وقافية ق�سيدة 
اأبي البقاء الروندي يف رثاء االأندل�ض: 

 حممد بن نا�شر املحروقي*

من اخلالدين

)1(
اأبوم�سلم البهالين )ت 1920م(

* باحث واأكادميي من ُعمان



العي�ض  بطيب   
ّ
غر

ُ
ي فال  لكل �سيء اإذا ما مّت نق�سان 

اإن�سان

وجرت الق�سيدة الرائية: 

�سمريي وهل للم�ستهام �سمري

تنام وبرق االأبرقني �سهري  

ا�ض يف مديح اخل�سيب، 
ّ
على مبنى ق�سيدة اأبي نو

وايل م�رض:

اأجارة بيتينا اأبوك غيور

ومي�سور ما يرجى لديك ع�سري  

اأبببي  ة 
ّ
�سعري تببرز  وغببريهببا  املعار�سات  وهببذه 

م�سلم امل�ستقلة مبعانيها و�سورها املحّكمة، التي 

�ساعر  فهو  ال�سعري.  ونف�سه  م�سلم  اأبي  فّن  تك�سف 

اإحيائي ملتزم. ميتاز �سعره بف�ساحة اللفظ وقوة 

عمان،  ة 
ّ
بق�سي والتزامه  املعنى.  وو�سوح  ال�سبك 

ومنهجه اال�ستنها�سي ينتظم �سعره مهما اختلفت 

االأغرا�ض. ومن ذلك قوله يف املق�سورة: 

اأذكى من النار بقلبي زفرة

 االأ�سا
ّ
يطلقها املظلوم من حر  

حمرتق االأكباد من ح�رضته

الغوث المن�سف اليلوي اإىل   

اأنفا�سه تطرق باب العر�ض

تطرق بابًا غريه والذرى  ال 

وهذا م�سهد تف�سيلي �سمن م�ساهد جزئية عديدة 

تذكر الواقع املوؤمل وت�ستحّث النهو�ض على الظلم. 

را�سد  بن  �سامل  االإمببام  عمان  اأهل  يبايع  وعندما 

امل�سهد  قلب  يف  يكون  م�سلم  اأبا  فاإّن  اخلرو�سي 

معّلقة  بحق  هي  ة، 
ّ
نوني ق�سيدة  وير�سل  العماين، 

هذا  مع  للوقوف  القبائل  ي�ستنه�ض  عمان،  اأهل 

االإمام املنتخب:

وا الأخذ املعايل من مراقدكم
ّ
هب

فلي�ض ي�ستدرك العلياء نومان  

وا لعزتكم
ّ
وا لداعي الهدى هب

ّ
هب

وكيف نومكم واخل�سم يقظان  

جدوا فديتكم يف ن�رض دينكم

فاليوم فيكم لن�رض الدين اإمكان  

لالإمام  لة 
ّ
مطو بر�سالة  الق�سيدة  هذه  �سّدر  وقد 

اخلرو�سي بها الكثري من الن�سائح اجلليلة لتقوية 

على  الن�سائح  هذه  وتدل  النا�سئة.  االإمامة  دولة 

ًا. وكان اأن اأو�ساه 
ّ
ًا وفكري

ّ
بعد نظر البهالين �سيا�سي

املجاورة،  واالإمببارات  الدول  مع  الروابط  بتقوية 

املنّظمات  مع  بل  ووالتببهببا  العثمانية  والببدولببة 

ة يف الهند، اإذ يقول:
ّ
االإ�سالمي

واأمببراء  جند  اأمري  مب�سادقة  عليك  اأ�سري  اإيّن  "ثم 
...  وكاتب �رضيف  ال�ساحل على اخلليج الفار�سي، 

مع  واتخذ   ،
ّ
حلببج و�سلطان  �سنعاء  واإمبببام  مكة 

و�سيا�سة.  يدا  العرب  جزيرة  اأمببراء  من  اأمببري  كل 

كتلة  اإال  العرب  جزيرة  تدع  ال  اأن  ا�ستطعت  واإن 

لكم من  بّد  وال  فافعل.  ال�سداقة  لك  يوؤدي  واحدة 

فقد  الباروين  عبداهلل  بن  �سليمان  ال�سيخ  مكاتبة 

وزيراً يف جمل�ض  الغرب  بعد حرب طرابل�ض  �سار 

جمل�ض  االأعيان  وجمل�ض  اإ�سطنبول.  يف  االأعيان 

اإقامة  اأبناء ملوك االأتراك.... وق�رضكم النظر على 

طول  دون  فقط  مملكتكم  يف  الدينية  ال�سعائر 

النظر يف �سيا�سة الدين واالإكثار من ال�سديق، اأمر 

 اأن يف الهند جمعيات دينية 
ّ
يحتاج اإىل النظر. ثم

راأيتم  فاإن  االإ�سالم،  حياطة  �سيا�ستها  اإ�سالمية 

اأن تعقدوا معها حبل �سلة فاكتبوا كتابا، ونحن 

نتكفل باإر�ساله اإليهم. وقد و�سلتنا عنهم اإعالنات 

ون�رضات وجهنا اإليكم منها ن�سخة". 

الر�سالة  تلك  يف  االأخببرى  ة 
ّ
املحوري والن�سيحة 

ا 
ّ
اإلزامي بالتعليم وجعله  االهتمام  على  احلّث  هي 

ك 
ّ
ون�رض املدار�ض، فقد ورد يف هذه الر�سالة: "واأحثب

ة يف بالدك وحّث 
َّ
دي على فتح املدار�ض العلمي

ِّ
�سي

اأهل اخلري على الترعات يف �سبيل هذا امل�رضوع 

مان مل ي�سقط هذه ال�سقطة 
ُ
العظيم، فاإنَّ م�رضك ع

 امل�سائب 
ُّ
العظيمة اإال من جهة اجلهل. واجلهل اأم
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يف الدين والدنيا. وبوّدي لو �ساعدين العلماء هناك 

على الراأي الذي اأراه، وهو جواز جر االأوالد على 

 
َّ
التعّلم. وهي لعمري م�سلحة عظيمة يف االأمة. ثم

ونفقة  املال،  بيت  على  منهم  الفقراء  نفقة  جتعل 

اأبناء االأغنياء على اآبائهم". 

�سداة  من  نتمّنى  لطيفة  فائدة  الر�سالة  هذه  ويف 

املقالة  تلك  عببن  والك�سف  تتبعها  الباحثني 

ر 
ّ
توتب فيذكر  البهالين.  اأبوم�سلم  اإليها  ي�سري  التي 

زجنبار،  يف  احلاكم  الق�رض  وبني  بينه  العالقة 

ا ما كتبناه يف جريدة 
ّ
لي "وزاد يف احللقة  قائال: 

ال�سيخ  بوا�سطة  االأهرام -اإحدى اجلرائد امل�رضية 

قامت  مّلا  امل�سلمني  دعوة  ن�رض  من  اخي- 
ّ
ال�سم

دولتكم املوؤيدة. فكان ذلك داعيا اإىل امتناعنا عن 

التي ترتتب  االأ�سباب  بيت احلكومة، وقطع جميع 

ة". 
ّ
عليها ال�رضورات احليوي

وهذه املقالة والكثري من مقاالت اأبي م�سلم التي 

حتى  جمهولة  م�رض  يف  اأو  زجنبببببار  يف  ن�رضت 

االآن. وع�سى اأن يقوم اأحد الباحثني بالبحث عنها 

ر�سالة ماج�ستري  وجمعها وحتقيقها ون�رضها يف 

يقود  اأن  ميكن  خيط  وهنا  دكتوراه.  اأطروحة  اأو 

قا�سم  ال�سيخ  ذكر  وهو  وغريها  املقالة  هذه  اإىل 

و�ساحب  بالقاهرة،  املقيم  اخي، 
ّ
ال�سم �سعيد  بن 

فالبحث  واملغاربة".  امل�سارقة  "نرا�ض  جريدة 

ال�سدر.  يثلج  ما  اإىل  يقود  قد  ومكتبته  اآثبباره  يف 

ال�سيخ  �سماحة  ا�سرتاها  اإليها  امل�سار  واملكتبة 

اأحمد بن حمد اخلليلي، حفظه اهلل ورعاه. 

اإليها،  امل�سار  النجاح،  جريدة  اأبوم�سلم  �ض 
ّ
وكر

مقالة  يف  يببرز  كما  ة، 
ّ
العماني ة 

ّ
الق�سي خلدمة 

"االأغرا�ض واالإميان" ومو�سوعها اإغاثة املنكوبني 
ة 

ّ
ه خطابه اإىل "جمعي

ّ
العمانيني عام 1913، ووج

الهند  يف  االإ�سالمية  واجلمعيات  االأحمر"،  الهالل 

والدولة العثمانية.

كبري  �سدى  له  كان  اال�ستنها�سي  اخلطاب  هذا 

وانت�رضت  ة. 
ّ
العربي واجلزيرة  وزجنبار  عمان  يف 

من  ولي�ض  وخمطوطة.  مطبوعة  ة 
ّ
النوني الق�سيدة 

املبالغة القول اإنها و�سلت كّل بيت يف عمان. كما 

اأبي م�سلم طبع عدة مرات خارج عمان  اأن ديوان 

وداخلها: يف القاهرة وزجنبار ودم�سق وم�سقط. 

على  البهالين  اأّثببر  العام،  االأثببر  هذا  جانب  واإىل 

مدر�سة  وبببرزت  عمان،  يف  ال�سعراء  من  تاله  من 

املحافظني يف ال�سعر العماين، من مثل عبدالرحمن 

�سليمان  بن  و�سامل  الكندي،  واأبو�ساّلم  الريامي، 

اأمري  يقول  اخلليلي.  علي  بن  وعبداهلل  البهالين، 

البيان و�ساعر عمان ال�سيخ عبداهلل بن علي اخلليلي 

 والعمالق 
ّ
ذاكراً مكانة اأبي م�سلم: "هو العلم االأ�سم

ال�سعرى  وزاجر  ورائدها،  الف�سحى  ركيزة  امللّثم، 

وقائدها، ال�ساعر املفلق، والكاتب املحّلق".

ة 
ّ
الهوي تعزيز  يف  كبري  اأثر  البهالين  م�سلم  والأبي 

الثقافية  احلركة  وتن�سيط  ة، 
ّ
العربي ة 

ّ
االإ�سالمي

تاآليفه، وعر دعم موؤلفات غريه  يف زجنبار عر 

يف  الرحلة  اأدب  يف  كتب  وقببد  العربية.  باللغة 

ة"، ي�سف فيه رحلة 
ّ
زجنبار موؤلفه "اللوامع الرقي

�رضقي  يف  البو�سعيدي  حممد  بن  حمود  ال�سلطان 

ظ 
ّ
قر كما  مرة.  اأول  زجنبار  يف  ون�رضه  اأفريقيا، 

اأو  ال�سلطانية  املطبعة  ن�رضتها  التي  الكتب  بع�ض 

جريدة النجاح. 

اإّن اإخال�ض اأبي م�سلم البهالين لق�سيته، وامتالكه 

و�سائل التعبري عنها، واأثره املتجّدد على جمتمعه 

واخللود  البقاء  لببه  �سمنت  التي  العوامل  هببي 

  .
ّ
واالعرتاف العاملي

هام�ش

عامليًا  املوؤّثرة  ات 
ّ
ال�سخ�سي "ندوة  يف  الكلمة  هذه  ُقّدمت   -  1

لالأحداث  ة 
ّ
اأواملئوي اخلم�سينية  للذكرى  اليون�سكو  برنامج  املدرجة 

اللجنة  نّظمتها  ًا"، 
ّ
عاملي املوؤّثرة  وال�سخ�سيات  ة 

ّ
املهم ة 

ّ
التاريخي

وزارة  مع  بالتعاون  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العمانية  ة 
ّ
الوطني

بن  اأحمد  بقاعة  2020م،  فراير   23 االأحد  يوم  والثقافة،  الرتاث 

ماجد. �سمن الفعاليات امل�ساحبة ملعر�ض م�سقط الدويل للكتاب.  
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الرحمن  عبد  اليمني  الفوتوغرايف  الفنان  ت�صوير:  �صنعاء(..  غرب  )�صمال  املحويت  مبحافظة  َنها�ض«  »ح�صن 

الغابري، 1992 .

تنام الأفكار يف بيت مهجور .. 

حيث اأكلت احلرب كل مظاهر احلياة
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املتجول  املوت  اأمام  انك�رست  واإن  البدء  هي  الكلمة 

بني دروب اليمن �رسقا وغربا و�صماال وجنوبا، فمن 

يف  ميوت  �رس�صة،  قتال  مواجهة  يف  هناك  ميت  مل 

للماء والزيت والدقيق  حلظة قهر و�صط طابور طويل 

ومتاهات الفاقة التي ال نهاية لعتمتها و�رساوتها... 

وات�صعت  البالد  انق�صمت  �صنوات،  خم�ض  مدى  على 

ب�صور  اجل����دران  وات�صحت  االأن���ني  وك��ر  امل��ق��اب��ر 

ال�صحايا بينما تنامى خطاب الكراهية واأم�صى غول 

ال�صوارع  يف  مي�صي  والعن�رسية  وال�صاللية  الطائفية 

واالأ�صواق ويطل براأ�صه من على املنابر ويف االأروقة 

خيارا  الدميقراطية  اختار  كان  بلٍد  يف  والدهاليز، 

اليمن  ال��ت��اأم  ي��وم  ال��ق��دمي،  اإرث��ه  حمموالت  لتجاوز 

الوحدة  1990؛  22 مايو  )�صماله وجنوبه( �صبيحة 

معقد  م�صهد  يف  مربكة  ماآالت  اإىل  االآن  مت�صي  التي 

واأكرث �صوداوية وانفالتًا....

يومّياُت الت�شّظي... 

الثقافية  »بي�صمنت«  موؤ�ص�صة  توا�صل  �صنعاء،  يف 

�صبه  ثقافية  اأن�صطة  مقه«  »اإل  اليمني  الق�صة  ونادي 

وت�رسق  االأحوال،  معظم  يف  طوعية  بجهود  منتظمة، 

اأخرى ك�«�صالون جنمة« و«منتدى  مبادرات ثقافية 

كيان« و«منتدى احلداثة والتنوير« وبني فرتة واأخرى 

يعاود احتاد االأدباء والكتاب اليمنيني- فرع �صنعاء، 

احتاد  اأما  وتكرمي و�صباحيات،  ندوات  اأن�صطته، بني 

االأدباء والكتاب اليمنيني )االحتاد االأم( فهو يف حالة 

نعي  بيانات  ينح�رس يف  دوره حاليا  ويكاد  �صبات، 

تن�رسها �صفحته على »في�ض بوك«.

يف عدن ن�صاأ ما �صمي ب�«احتاد اأدباء وكتاب اجلنوب« 

اأن�صطة ثقافية متناثرة هنا وهناك كما  وت�صهد عدن 

هو احلال يف تعز وح�رسموت. 

من  نالها  ما  نالها  بتعز،  الثقافية  ال�صعيد  موؤ�ص�صة 

من  فيها  ما  والقذائف  النريان  التهمت  حيث  دم��ار، 

معركة   
ّ
خ�صم يف  ومكتبة  واأر�صيف  ووثائق  اأث��اث 

�صارية ما زالت م�صتمرة، هناك. وموؤخراً، دعا ال�صاعر 

اأنور داعر البخيتي اإىل تظاهرة اأدبية يف بيت الثقافة 

لالأدباء  االأول  االأدب���ي  »امل��وؤمت��ر  بعنوان  ب�صنعاء 

و�صعرية  نقدية  ق��راءات  ت�صمنت  ال�صباب«  اليمنيني 

منحهم  ينتظرون  ال�صباب  االأدب��اء  زال  ما  وقت  )يف 

ع�صوية احتاد االأدباء منذ نحو عقد من الزمن(، لكن 

ومل  انفعايل،  هام�ض  جمرد  اأن��ه  لو  كما  بدا  املوؤمتر 

 اإعداد وتقدمي: �صدام الزيدي*

الثقافة والإبداع يف اليمن..

يوميات االنك�سار الكبري

�صاعر و�صحفي من اليمن   *

امل�شاركون يف امللف:

قادري اأحمد حيدر، عبد الباري ط�اه�ر، حمم�د عبد الوه�اب ال�صيب��اين، 

عبد احلميد احل�صامي، �صالح االأ�صبحي، عبد احلكيم باقي�ض، اآمنة الن�صريي،  

حميد ُعقبي، اأحمد االأغري، وجدي االأهدل، عبد اهلل علي الزلب. 



ي�صهد ح�صوراً وا�صعًا. قبل ذلك، جنحت مبادرة لل�صاعر 

»مهرجان  عليه  اأطلق  ما  اإقامة  يف  كعبابي  �صدام 

ال�صعر اليمني- دورة ال�صاعر يحيى احلمادي«. 

اآب«،  »وات�����ض  على  تفاعلية  اأدب��ي��ة  جمموعات  يف 

تعليمية  اأن�صطة  ثقافية،  ومبادرات  موؤ�ص�صات  تنفذ 

اإ�صدارات  تخرج  »اجلروبات«  لهذه  وكنتاج  واأدبية، 

موغال  م�صهدا  ال�صباب  يقود  حني  النور،  اإىل  اإبداعية 

يف عزلته وانك�صاراته. غري اأن نافذة مواقع التوا�صل 

منهار،   م�صهد  يف  االأخ��رية  النافذة  هي  االجتماعي 

واأخرى(،  حلظة  بني  متوقعة  انقطاعاتها  ذلك،  )ومع 

وجه  على  ال�صبان،  من  االأحدث  املوجة  اإىل  بالن�صبة 

اخل�صو�ض، الذين اأفاقوا على �صباحية للحرب دامية، 

املوؤ�ص�صة  عنه  وتغيب  العزلة  قه 
ِّ
تطو  

ّ
اإبداعي وم�صهد 

الثقافية )الر�صمية( بينما توقفت املجالت واملالحق 

الكتاب،  ن�رس  حركة  وبوؤ�ض  الثقافية  وال�صفحات 

واملجالت  والكتب  االإ�صدارات  من  الدوريات  وغياب 

الثقافية التي كانت ت�صل قبل اندالع احلرب.

ومن بني جمالت ب�صيغة )PDF( ت�صدرها موؤ�ص�صات 

االإنرتنت،  و�صبكة  اآب  الوات�ض  يف  تن�صط  وجماعات 

و«اأب��ج��دي��ات«  »�صما«  مثل  جم��الت  �صهريا  ت�صُدر 

ب�صدور  موؤخرا  احتفت  واالأخ��رية  عربية«،  و«اأق��الم 

الرميمة،  القوي  عبد  �صمر  ال�صاعرة  تراأ�ض   .40 العدد 

»بداأ  ل���«ن��زوى«:  قالت  التي  عربية«،  »اأق��الم  حترير 

منتدى اأقالم عربية عام 2014 ثم موقع اأقالم عربية 

االإلكرتوين يف عام 2016، وب�صبب الو�صع العا�صف 

كان  الثقافية،  واملجالت  الر�صمية  ال�صحف  واإغالق 

والكتاب،  ال�صعراء  من  الكثري  الآم��ال  خميبا  االأم��ر 

اأول  باإجناز  بداأنا  ثقافية،  اأدبية  جملة  بعمل  ففكرنا 

عدد يف 8 �صفحات ثم 12 �صفحة ثم 16 �صفحة ثم 

24 ثم 32 وها نحن االآن نقرتب من ال� 60 �صفحة، 
وهي اأعداد اأنيقة االإخراج وغنية يف املحتوى. ن�صدر 

العدد يف تاريخ 20 من كل �صهر، وخالل ثالثة اأعوام 

ت�صدر  حمدود  وب�صكل  اإلكرتونيًا  عدداً   40 اأ�صدرنا 

املجلة ورقيا«.

من جهته، اأو�صح الروائي الغربي عمران رئي�ض نادي 

اأية  من  دعما  يتلقى  ال  النادي  اأن  اليمني،  الق�صة 

اأنه ب�صبب تراكم ديون االإيجار على  اإىل  جهة. م�صرياً 

النادي، »مت نقل اأن�صطته اإىل قاعة احتاد الرملانيني 

ال�صابقني.. اأما اجلوانب املالية فهي بترعات وتفاعل 

طوعي من االأع�صاء«. 

على  تقوم  »اأن�صطتنا  ل���«ن��زوى«:  الغربي  وي�صيف 

الفنية  بني  وتتنوع  الن�صاط  لت�صيري  اجلمعية  االإدارة 

اجلديدة  االإ���ص��دارات  وتوقيع  وال��ق��راءات  والرتاثية 

املا�صية،  اخلم�ض  ال�صنوات  يف  ال��ن��ادي  م 
ّ
ك��ر وق��د 

عام  كل  نهاية  ويف  واإبداعية،  ثقافية  �صخ�صية   20
نحتفي بنجم ال�رسد اليمني، ومن بني النجوم: نادية 

الكوكباين و�صالح باعامر وب�صام �صم�ض الدين. هناك 

ور�ض فنية يف الكتابة تقام بني فرتة واأخرى

العام  هذا  وبداية  للنادي،  اإلكرتونيا  موقعا  واأن�صاأنا 

اإلكرتونية«.  اأطلقنا جملة �صهرية   2020
الثقافية  بي�صمنت  موؤ�ص�صة  رئي�ض  جمال،  �صيماء  اأما 

من  هو  »ال�صغف وحده  اإن  بالقول  فاكتفت  ب�صنعاء، 

هنا  ون�صري  بي�صمنت«.  ن�صاطات  انتظام  وراء  يقف 

النجمة  زال��ت  وم��ا  كانت  بي�صمنت  موؤ�ص�صة  اأن  اإىل 

اليمني؛  الثقايف  امل�صهد  �صماء  يف  امل�صيئة  االأوىل 

التحديات  برغم  اح��رتايف  ب�صكل  فعالياتها  تنتظم 

»بي�صمنت«  ب�صوء  ذرع��ا  ت�صيق  التي  والتهديدات، 

اجلميل، و�صط الغابة املقفرة. 

اأحمد  اليمني  ال�صاعر  يوا�صل  املغربية  الرباط  يف 

اللغة«  خارج  من  »ن�صو�ض  جملة  اإ�صدار  الفالحي، 

التي ت�صم هيئة حتريرها اأدباء مينيني وعربا. ت�صدر 

جملة ن�صو�ض عن »�صبكة اأطياف الثقافية« بالرباط، 

وعبد  املقالح  العزيز  عبد  بال�صاعرين  احتفت  وقد 

باأ�صماء  احتفت  كما  مينية،  وملفات  �صيف  ال��ودود 

العماري؛  مفتاح  فائق؛  �صالح  مثل:  وعاملية  عربية 

حامت ال�صكر؛ �رسيف رزق؛ �صليم بركات؛ اأورهان ويل؛ 

اأن�صي احلاج؛ خالدة  عبد اهلل راجع؛ �صريكو بيكه �ض؛ 

لالحتفاء  �صعرية  ملفات  املجلة  قدمت  كما  �صعيد. 

بال�صعر اليمني وال�صعر: التون�صي؛ العراقي؛ امل�رسي؛ 

املغربي؛ الرتكي؛ ال�صوري؛ الكردي، والليبي. 

يف القاهرة، تطبع موؤ�ص�صة اأروقة للدرا�صات والرتجمة 

والن�رس لكّتاب من اليمن، وكان هناك م�رسوع »املائة 

كتاب« الذي وقعه وزير الثقافة بحكومة عدن مروان 

ال�صاعر اليمني هاين  اأروقة  دماج مع رئي�ض موؤ�ص�صة 
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اأن  قبل  امل�رسوع  �صمن  كتب  عدة  �صدرت  ال�صلوي، 

يتعرث، على ما يبدو. 

مبدعون كرث يف اليمن، ت�رسدوا ونزحوا داخل البالد 

اأملًا  املوت  باجتاه  طويل  طابور  وهناك  وخارجها، 

وجوعًا؛ يقف فيه كثري من اأهل االأدب والفن بانتظار 

املوت، ال عالج وال منقذ، وقد ات�صعت دائرة االأنني يف 

اللحظة العا�صفة.... 

ويف ذروة ال�صلل الثقايف، اأقيمت ب�صنعاء وعدة مدن 

مينية وعاملية، جداريات »فن اجلرافيتي« داعية اإىل 

اليمنيني،  اأوجاع  ورا�صمة  والتعاي�ض،  وال�صالم  احلب 

هيفاء  »جداريات  كمثال  هنا  ونذكر  كرثتها.  على 

املتحف  منحها  حيث  بينايل«،  �صنغافورة  يف  �صبيع 

على  الر�صم   2019 اأواخر  ب�صنغافورة  للفن  الوطني 

تاريخ  يف  الت�رسيف  هذا  مينح  فنان  ك��اأول  جدرانه 

ب�صنغافورة،  الوطني  املتحف  جدران  على  املتحف. 

للعامل  قدمت  جداريات،  ت�صع  �صبيع«  »هيفاء  اأجنزت 

اليمن  ون�صاء  اأطفال  عذابات  عن  جرافيتية  �صورة 

)�صحايا احلرب(. ويف مدن فرن�صية وعاملية، يوا�صل 

على  )احلا�صل  �صبيع  مراد  اليمني  الغرافيتي  فنان 

اإيك�ض  بجامعة  الفنانني  حماية  �صندوق  زم��ال��ة 

اليمنية  احل��رب  ماآ�صي  ر�صم  فرن�صا(  مار�صيليا- 

�صنعاء  جدران  ت�صهده  التفاعل  ونف�ض  وجتاعيدها. 

يزن  »ذي  اجلرافيتي  نفذ  حيث  مينية،  م��دن  وع��دة 

االأخرية حملة/ جداريات »�صنع  االآونة  العلوي« يف 

املخاليف..  وخولة  قائد  ر�صيد  مب�صاركة  اليمن«،  يف 

ون�صري اإىل اأن فن اجلرافيتي بداأ يف اليمن مع اندالع 

ثورة فراير 2011 وكانت هناك مبادرات جرافيتية 

بقيادة الفنان مراد �صبيع. 

مّثلت اجلداريات يف بداياتها فعال غريبا بالن�صبة اإىل 

ال�صارع اليمني، لكن هذه الغرابة مل تاأخذ وقتا طويال 

على  ال�صوء  لت�صليطها  معها  املجتمع  تفاعل  حتى 

ق�صايا ال�صارع مثل احلروب االأهلية وجتنيد االأطفال 

والف�صاد والكولريا... اإلخ. 

على  ميانية  اإب��داع��ات  اأ���رسق��ت  احل��رب،  �صنوات  يف 

اليمن  �صاعر  ِنح 
ُ
م  2019 ففي  العربي..  امل�صتوى 

�صوقي  اأح��م��د  ج��ائ��زة  املقالح،  العزيز  عبد  الكبري 

الدورة  املعطي حجازي، يف  عبد  اأحمد  مع  منا�صفة 

االأوىل للجائزة التي ينظمها احتاد كتاب م�رس، ويف 

حممد  بجائزة  االأحمدي  جالل  ال�صاعر  فاز   2017
فازت   2018 ويف  االأوىل،  دورتها  يف  مطر  عفيفي 

باملركز  حممد،  يو�صف  اآمنة  واالأكادميية  الناقدة 

�صالح  الطيب  جائزة  يف  النقد«  »فئة  عن  الثالث 

فاز   2019 يف  الثامنة.  ال��دورة  الكتابي-  لالإبداع 

الرواية  بجائزة  ���رسوري  ال��رب  عبد  حبيب  الروائي 

الغربي  الروائي  فاز   2019 يف  »ك��ت��ارا«.  العربية 

عمران باملركز الثاين- جائزة را�صد بن حمد ال�رسقي 

لالإبداع يف دورتها االأوىل، فئة »الرواية للكبار«. 

معر�ض  اآخر  اأقيم  متى  يتذكرون  ال  اليمنيون  يكاد 

مبادرات  دفع  مما  بعدن،  اأو  ب�صنعاء  للكتاب  دويل 

م�صغرة  معار�ض  لتنظيم  االأخ��رية  االآون��ة  يف  اأهلية 

م�صهد  الإنعا�ض  حماولة  يف  واآخر،  حني  بني  للكتاب 

منك�رس وحزين،  بينما ت�صتمر يوميات الت�صّظي، على 

اأمل اأن ت�رسق روح ميانية يف نهاية نفق مظلم، واإن 

بعد حني... 

يحاول هذا امللف، ك�رس العزلة التي حجبتها ال�صورة 

املتداولة الأ�صالء اللحظة اليمنية )الراهنة( املحت�صدة 

االإبداع يف بيت  اآلهة  بال�صياع وال�صتات، حيث تنام 

مهجور. 

االنتباه  عن  خارجة  اأخطاء  اأي��ة  عن  �صلفًا،  اأعتذر، 

والتدقيق، بني ثنايا امللف. كما اأ�صري مبحبة وعرفان 

اليمنيني،  والنقاد  والكتاب  االأدباء  كبار  من  ثلة  اإىل 

قا�صموين عناء مللمة حماور هذا امللف، الذي »ياأتي 

البالد  تلك  االبداعي واملنطقي وجراحات  �صياقه  يف 

اأكرث من  اإىل  التي بحاجة  االأوىل(، وماآ�صيها  )بالدنا 

�صيف  الكبري  لل�صاعر  وفقًا  وملحمة«،  واإلياذة  ملف 

)مع  اندلعت  عندما  »ن��زوى«،  حترير  رئي�ض  الرحبي 

الريد  )ع��ر  فكرة  املن�رسم(   2019 العام  نهاية 

االإلكرتوين( لالحتفاء بجراحاتنا االأوىل…. 
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حالة  تعك�ض  واحل��رب،  والوحدة  املثقف  ثالثية  اإن 

القدمي  اليمنيني:  ت��اري��خ  يف  ح�صور  لها  جدلية 

واالإ�صالمي واحلديث واملعا�رس يف اأ�صكال وتعبريات 

خمتلفة. ويف كل مرحلة من تاريخ مترحل ومتو�صع 

هذه اجلدلية الثالثية، كانت الغلبة تنتقل بني الكاهن 

القدمي  التاريخ  يف  كان  كما  واالأم��ري،  الدين(  )رجل 

وموازين  ال�صيا�صي  ال�رسط  وكان  املعا�رس،  وحتى 

ومكانة  موقع  الغالب-  –يف  حتدد  من  هي  القوة، 

ونق�صد  التاريخ،  املثقف، يف �صناعة  املفكر/  ودور 

هنا تاريخ الوحدة، قيا�صًا اإىل حالة االنق�صام والت�صتت 

ال�صيا�صي، الذي يبدو اأن م�صاحته كانت تتحدد مبدى 

يف  واملنتجة  امل�صتقرة  »العادلة«  الدولة  ح�صور 

الدولة،  هذه  �صم�ض  غربت  اأو  توارت  وكلما  التاريخ، 

تراجعت جدلية العالقة بني املثقف والوحدة، ل�صالح 

هذه  ت��زال  وال  خلفها.  تقف  التي  وال��ق��وى  احل��رب، 

وتتحكم  حتكم  التي  وهي  قائمة،  الثالثية  اجلدلية 

بعالقة املثقف، بالوحدة، واحلرب. 

اأ- املثقف وخطاب الوحدة:

مو�صوعية  حقيقًة  باعتبارها  اليمنية،  الوحدة  اإن 

كائن  هي  تاريخية،  وطنية  واجتماعية  و�صيا�صية 

�صحريًا  طوطمًا  اأو  دينًا  اأو  مقد�صة  فكرة  ولي�صت  حي 

اتفق،  كيفما  والنذور  بالبخور  حوله  ال��دوران  علينا 

حياتية  م�صاألًة  بو�صفها  ال��وح��دة  يطرح  ما  وه��ذا 

وقائعها  كل  يف  وطنية  اجتماعية  �صيا�صية  وق�صية 

امل�رسح  مب�صع  اأمام  امل�صتقبلي  اأفقها  ويف  اجلارية 

ال�صيا�صي  اأو هوية  النظر عن ماهية  النقدي، ب�رسف 

وتقومي  ت�صويبها  بهدف  وذلك  غداً،  اأو  اليوم  احلاكم 

اعوجاجها حني ت�صتلزم احلاجة اإىل ذلك.

واأنا على قناعة را�صخة وكاملة باأن احلدث الوحدوي 

من  اأك��ر  كان  1990م،  العام  من  مايو  يف  الكبري 

كل  ت�صتطع  ومل  له،  ت�صدوا  الذين  كل  ومن  اجلميع 

»القامات« التي وقفت مبوازاته اأن تكون يف م�صتوى 

القيمة الوطنية التاريخية العظيمة الذي مثله اأو كانه 

اأو بناء ا�صرتاتيجي  احلدث وال يزال. فاأي حدث كبري 

والدولة  واملجتمع  النا�ض  حياة  �صلب  يف  يدخل 

وثقافته  الوطن  كل  ونتائجه  اأثره  ويطال  والتاريخ، 

التاريخية، هو دون �صك يف حاجة اإىل اإرادات جبارة 

وحدث  االأمور.  وتوافه  ال�صغائر  م�صتوى  فوق  ترتفع 

اإىل  حاجة  يف  حقًا كان  اليمنية  الوحدة  فعل  بحجم 

مثل تلك االإرادات العظيمة التي ال تتعاطى مع ال�صاأن 

واحلزبي  ال�صيا�صي  اال�صتثمار  �صبيل  على  العظيم 

ال�صيق، اأو باأفق القبيلة والع�صرية والطائفة واملنطقة، 

بل باأفق وطني تاريخي واإن�صاين �صامل. 

ومن جانب اآخر، فاإنني على قناعة ثابتة اأن االأحداث 

التي تاأتي لتطرح ذاتها كمتغريات تاريخية يف حياة 

يف  االإبداعية  ثمارها  تاأتي  اأن  ميكن  ال  وط��ن،  اأي 

نتج )�صعر، م�رسح، ق�صة، رواية، نقد اأدبي، 
ُ
اأ�صكال ما ي

املتغري  اأو  احلدث   
ّ

اإذا مل مي�ض اإلخ(  اأغنية..  مو�صيقى، 

�صلب وجوهر حياة النا�ض. وعالقاتهم املتعّددة ولو 

بعد حني.. املهم اأن يكون ذلك التوجه عمليًا وملمو�صًا، 

نزوى العدد 102 ابريل 2020

264

 قادري اأحمد حيدر*

ثالثية املثقف

اليمني

كاتب وباحث من اليمن *



اأن هذه  وينقلهم نحو االأح�صن وجدانيًا وثقافيًا. كما 

الثمار االإبداعية الفكرية الثقافية االأدبية والفنية لي�ض 

من املي�صور روؤيتها خالل م�صاحة الزمن ال�صيا�صي اأو 

يف زمن ق�صري، الأن الزمن االإبداعي يختلف عن الزمن 

زمنه  اإىل  حاجة  يف  فهو  واالجتماعي،  ال�صيا�صي 

ويوؤتي  وين�صج  ويختمر  ويتطور  ينمو  اخلا�ض حتى 

ثماره كنتاج اإبداعي اأدبي وفني وثقايف.

والكالم حول مو�صوع الوحدة واملثقف واحلرب -يف 

هذه النقطة، ويف هذه املرحلة اال�صتثنائية حتديداً- 

الثقافية  الكتابة  عن  احلديث  �صياق  يف  هنا  ياأتي 

االأو�صع، ولي�ض املجال  االإبداعي  اإطارها  الفكرية يف 

اخلا�ض  اخلطاب  هذا  اأن  اإذ  ج��داً،  اخلا�ض  االإبداعي 

موجه اإىل املثقف والوحدة يف اإطار الكتابة االإبداعية 

االجتماعي  والتحليل  االقت�صادي  )اخلطاب  العامة 

الثقايف  واخلطاب  اال�صرتاتيجية  ال�صيا�صية  وال��روؤى 

اأو امل�صتلبة يف معادلة  العام(، وهي االأوجه املغيبة 

الوحدة يف  الوحدة. فماذا عنت  املثقف، وحدث  فعل 

الثقايف،  خطابه  يف  اأي  للمثقف،  الكتابية  املمار�صة 

حتققها،  فقبل  حتققها؟  بعد  اأو  اإعالنها  قبل  �صواء 

للبحث  جم���ااًل  لي�ض  ذل��ك  -الأن  �صديد  وب��اإي��ج��از 

املخ�ص�ض  الق�صري  الزمن  هذا  يف  فيه  اخل�صو�صي 

ما  هناك  اإن  اأق��ول  اأن  اأ�صتطيع  املو�صوع-  لكتابة 

اأهميتها وحتميتها، وجتلى ذلك  االإجماع على  ي�صبه 

يف الكتابة ال�صيا�صية والثقافة ال�صيا�صية ويف الكتابة 

التاريخية، التي كانت تدور اأو تتمحور حول اأهميتها، 

والوطنية  ال�صيا�صية  �رسوراتها  التاريخية،  حقيقتها 

امللحة خا�صة ما احتوته جملة احتاد االأدباء والكتاب 

كاأبحاث  كتابات  من  ميانية«  »احلكمة  اليمنيني 

وجمّلتا  عامة،  ثقافية  �صيا�صية  ومقاالت  تاريخية 

»اليمن اجلديد« و«الكلمة«، بهذه ال�صورة اأو تلك. 

معنى  اإط��ار  يف  معظمها  يف  تتحرك  كانت  كتابات 

الوحدة..  عن  الرومان�صي  والوطني  ال�صيا�صي  الوعي 

املحرك  هو  الوطني  ال�صيا�صي  البعد  كان  كتابات 

فيما  اجتاهات،  خليوط  حتديداً  واالأك��رث  لها  االأك��ر 

كان �صائداً يف ال�صطرين، وهي اأفكار ومفاهيم تدخل 

�صمن ت�صنيف -با�صتثناء القليل منها وهو ما كان 

العامة،  ال�صيا�صية  الثقافة  كتابات  عدن-  يف  ين�رس 

وتكاد تكون خالية من الفكر النقدي العميق والروؤى 

حامل  وطني  عقل  خلفها  يقف  امل�صتقبلية،  الفكرية 

اأن هناك قراءات متناثرة حول  بالوطن املوحد. كما 

فكرة الوحدة اليمنية يف التاريخ )املكان/ اجلغرافيا( 

فيها تاأكيد للذاتية اليمنية يف اأ�صلها التاريخي، وهي 

التاريخ،  يف  اليمني  ال�صعب  وحدة  لتاأكيد  حماوالت 

مع اأن هذه احلقيقة بديهية واأ�صيلة يف وعي االإن�صان 

-رغم  تاريخية  وطنية  واإ�صكالية  كق�صية  اليمني 

مزيد  اإىل  حتتاج  وال  كان-  الذي  ال�صيا�صي  الت�صطري 

من البحث الإثباتها. وما عدا ذلك فلي�ض من كتابات 

اأ�صيلة علمية و�صيا�صية مو�صوعية وم�صتقبلية تدخل 

الوحدة  واقع  حول  اال�صرتاتيجية  الكتابة  نطاق  يف 

وتبقى  امل�صتقبلية.  واآفاقها  �رسوطها  الوحدة  ودولة 

واالأدب��ي��ة  والثقافية  الفكرية  واالآث���ار  االإن��ت��اج��ات 

نت مبداد 
ّ
ال�صعرية والفنية املختلفة التي �صيغت وُدو

دم التاريخ وروحية تفا�صيله اليمنية عميقة احل�صور، 

وعمقه  التاريخي  واأ�صله  ال�صعب  وحدة  على  �صاهداً 

ومزقت  وال��دول  ال�صيا�صات  �صطرته  ال��ذي  العروبي 

وحدته ال�صيا�صية يف التاريخ: دويالت ملوك الطوائف 

واحلروب وعقلية »الفيد« )املق�صود با�صطالح »الفيد« 

التي هّددت ودمرت  القبلية(  الطريقة  النهب على  هو 

االجتماعي  ون�صيجه  ال�صيا�صي  وا�صتقراره  وحدته 

الوحدة  قبل  ما  مرحلة  على  ينطبق  وه��ذا  الوطني، 

ب�صورة عامة وما بعدها. اإذ دخلت احلرب طرفًا قويًا 

وموؤثراً يف حتديد �صورة عالقة املثقف بالوحدة، اأي 

الوحدة يف زمن احلرب.

بالدالالت  الوحدة  حول  البحث  م�صاألة  اأن  واحلقيقة 

املعريف  املثقف  ودور  املعا�رسة،  والعلمية  الوطنية 

و�رسوطها  الواقعي  معناها  لبلورة  الثقايف  الفكري 

وحقائقها ال�صيا�صية واملادية ويف املمار�صة الواقعية 

اأو تكون  تاأتي  اأن  االأر�ض، كان يجب  امللمو�صة على 

هي املقدمات مل�رسوع معريف فكري ثقايف اقت�صادي 

خطاب  اأو  الوحدة  فكر  حقيقة  يطرح  �صامل  �صيا�صي 
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احلقائق  ويف  بل  فح�صب،  التاريخ  يف  لي�ض  الوحدة، 

ال�صيا�صية واملادية امللمو�صة على االأر�ض، وهو تعبري 

وق�صورها  -ال�صيا�صية  الثقافية،  القراءات  خلل  عن 

االجتماعي  ال�صيا�صي  الوحدة  اأفق  خط  متابعة  عن 

الوحدة  ملعنى  ا�صرتاتيجية  روؤية  �صمن  االقت�صادي 

امل�صتقبل.  ويف  الواقع  يف  املن�صودة  الوحدة  ودولة 

والدميقراطية  احلرية  م�صاحة  �صيق  �رسوط  ولعبت 

يف ال�صطرين دوراً كابحًا وموؤثراً على اإمكانية انت�صار 

الكتابة ال�رسيحة واملفتوحة حول الوحدة قبل قيامها، 

وكذا بعد قيامها، بحكم ا�صطفاف قطاعات املثقفني 

الدميقراطية  الأن  اخلا�صة،  حزبهم  اأيديولوجية  حول 

هي الف�صاء الذي تتحقق فيه الكتابة املفتوحة حول 

اأفق اخلطاب االإبداعي الوحدوي، وحول الدولة وحول 

لتج�صيد  الواقعي  الف�صاء  هي  كما  كّله،  العام  ال�صاأن 

الوحدة بالفعل يف العالقات االجتماعية وال�صيا�صية 

والعمل  االإنتاج  �صياق  يف  النا�ض  بني  العالقة  ويف 

االأم��ل  هما  واحل��ري��ة  فالدميقراطية  االجتماعي. 

العمق  وه��ي  واملتحالفني،  املتخالفني  وح��دة  يف 

اال�صرتاتيجي للوحدة التي تقوم على التنوع والتعدد 

وهي  وال�صيا�صة،  الكتابة  يف  االختالف  يف  واحل��ق 

غاية  الوحدة  باعتبار  ال  الوحدة،  مل�صتقبل  ال�صامن 

الغايات اأو �صدرة املنتهى، بل باعتبارها مقدمة خللق 

املّتحد ال�صيا�صي االجتماعي الوطني اليمني امل�صرتك 

واأ�صا�صًا لرفاه ال�صعب وازدهاره.

الذي  الدميقراطي  الهام�ض  اإن  اليوم  القول  واأ�صتطيع 

ال�صلطة  يعري  اأن  ا�صتطاع  قد  بالوحدة  مقرتنًا  ظهر 

ه�صا�صة  ويف�صح  وال�صيا�صي،  املثقف  واملعار�صة، 

ال�صلطوي،  لل�صيا�صي  الوطنية  الثقافية  الهوية 

وللمثقف »الُن�ض-ُن�ض« ومتكني القراءة النقدية من 

وعالقتهم  بالدميقراطية،  ال�صالب  وعيهم  خلل  ك�صف 

اأدائهما  �صعف  واأظهر  احلرية،  فكرة  بوعي  احل��ذرة 

وكذا  املجتمع،  �صعيد  على  للدميقراطية  املخالف 

على �صعيد بنيتهما احلزبية الداخلية، اإذ بقي كل هم 

متفاوته-  -بدرجات  واملعار�صة  ال�صلطة  قيادات 

بداأ  الذي  الدميقراطي-  الهام�ض  توظفا  اأن  حتاوالن 

الوحدة-  قيام  من  اأ�صهر  �صتة  اأول  من  العك�صي  عّده 

ل�صاحلهما اأو باإفراغه من حمتواه. كما ك�صف الهام�ض 

ونفو�صنا  عقولنا  يف  واملقيم  الكائن  ال�رسطي  حجم 

القيادات احلزبية كافة -بدرجات  بنية عقل  وداخل 

الدميقراطي  الهام�ض  اأثر تركه  اأب�صع  متفاوته- وهذا 

-مع االأ�صف- يف واقع حياتنا اخلا�صة والعامة، الأنه 

يرينا مدى امتثالنا اأو متاثلنا مع اأحط واأ�صواإ اللحظات 

التاريخي  وعينا  يف  وال�صيا�صية  والثقافية  املعرفية 

املوقف  منه  نقف  اأننا  نّدعي  زلنا  وم��ا  كنا  ال��ذي 

النقي�ض، وهو دليل على خطورة قوة العادة ال�صمولية 

حياتنا  تاريخ  ويف  وعقولنا  وجداننا  يف  الرا�صبة 

اخلا�صة والعامة كلها: املعرفية والثقافية وال�صيا�صية 

وال�صلوكية. ومن هنا تت�صح �صعوبة االنتقال اجلارية 

اأغلب  ال��ذي  والثقايف،  ال�صيا�صي  تفكرينا  م�صار  يف 

ي��زال  ال  والنف�صية  الذهنية  وتركيباته  عنا�رسه 

اأنه  خا�صًة  وال�صمولية،  ال�رسية  ما�صي  اإىل  م�صدوداً 

ِدث يف واقعنا اليمني املوحد انقالبًا اجتماعيًا 
ْ
ح

ُ
مل ي

اأف�صل،  م�صتوى  اإىل  النا�ض  حياة  ينقل  واقت�صاديًا 

التفكري  بنية  يطال  و�صاماًل  �صيا�صيًا عميقًا  اأو حتواًل 

يف  تقليديا  �صيا�صيا  نظاما  اأو  التاريخي..  ال�صيا�صي 

جذوره. ومن هنا كان االنقالب واحلرب يف اأ�صكالهما 

هما  اليوم،  حرب  اإىل  1994م،  حرب  من  املختلفة، 

النتيجة الطبيعية التي اأفقدت املثقف �صاحب الكلمة 

الذي ال ي�صتند اإىل اأي ع�صبية، قبيلة مناطقية مذهبية 

طائفية، اأفقدته وجردته من كل حيلة، بعد اأن حتولت 

احلرب اإىل عنوان بارز يطغى على جميع العناوين.
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تفتُّح  ب��داي��ة  املا�صي  ال��ق��رن   
ُ

�صبعينات كانت 

�صهدت  فقد  كلها؛  العربية  املنطقة  يف  وازده��ار 

ا على هزمية 
ًّ
تزايد املقاومة الوطنية والقومية رد

اال�صتقالل،  حتقيق  اجلنوبي  ال�صطر  واأجن��ز   ،67
وبناء �صلطة ذات نزوع قومي ي�صاري، اأما ال�صمال 

فقد متكنت �صنعاء عر حتالف اجلي�ض واملقاومة 

�صبعني   
ّ
ا�صتمر ال��ذي  احل�صار  ك�رس  من  ال�صعبية 

يومًا.

ون�صط  »ال�رسية«،  ال�صيا�صية  االأح���زاب  تاأ�ص�صت 

التوا�صل بني النخب ال�صيا�صية والثقافية واالأدبية؛ 

واالإبداعية،  النقابية  املهنية  املنظمات  لت�صكيل 

»احلكمة«  واالأدبية:  الثقافية  املجالت  و�صدرت 

 ،1971 و»الكلمة«  اجل���اوي،  برئا�صة   1971
و»االإك��ل��ي��ل«  ���ص��الم،  اجل��ب��ار  عبد  حممد  برئا�صة 

و»اليمن  ال�صغريي،  حممود  برئا�صة   1980 عام 

�صنعاء،  الثقافة  لوزارة  التابعة   1971 اجلديد« 

وراأ�ض حتريرها ال�صاعر والناقد الكبري عبد الودود 

�صيف، و»اجلي�ض« التابعة للتوجيه املعنوي، وراأ�ض 

ال��ردوين،  عبداهلل  الكبري  العرب  �صاعر  حتريرها 

وجملة »التعاون« 1979، وراأ�ض حتريرها االأ�صتاذ 

و»الوحدة«   ،1968 و»الر�صالة«  العودي،  حمود 

اجلديدة«  »الثقافة  �صدرت  اجلنوب  ويف   ،1969
اإىل  اإ�صافًة   1970 عام  الثقافة  ل��وزارة  التابعة 

يف  الثقافية  املالحق  برزت  كما  اأخ��رى،  جمالت 

ق�صية  ُطرحت  وعربيًا  اليمنية.  ال�صحف  بع�ض 

الثقافية  املجالت  وازده��رت  م�رس،  يف  املنابر 

والكويت  ولبنان  و�صوريا  العراق  يف  واالأدب��ي��ة 

العربي  اخلليج  التغيري يف  وبداأ  العربي،  واملغرب 

يف م�صار اال�صتقالل والتحديث.

ال�صطريني  النظامني  بني  والتناف�ض  ال�رساع  كان 

الوحدة نقطة  ال�صمال واجلنوب مريراً، وكانت  يف 

حني  ويف  ع����اء. 
ّ
واالد ال�����رساع  ومركز  اخل��الف، 

حتقيق  على  الرهان  ك��ان  واق��ع��ًا،  الت�صطري  ك��ان 

النظامني  لدى  ال�صائد  التفكري  هو  بالقوة  الوحدة 

كلٌّ بطريقته اخلا�صة، وكانت الف�صائل ال�صيا�صية 

 ال�صطرين.
ْ
موزعة الوالء بني حكومتي

م��اأزق  ظل  -يف  والكّتاب  االأدب���اء  احت��اُد  انتهج 

نهجًا  املواجهة-  حد  و�رساعاتهما  النظامني 

فمنذ  فراغ؛  من  االحتاد  ت�صكيل  ياأت  مل  م�صتقاًل. 

ارتبط  والتجديد  االإ���ص��الح  دع���وات  م��ن  ال��ب��دء 

املثقفون واالأدباء والكتاب بهذه الدعوة، بل كانوا 

لُّ موؤ�ص�صي حزب االأحرار  ُ
الرواد والقادة؛ فقد كان ج

1944 )احلركة الوطنية االأم يف ال�صمال( ورابطة 
املفكرين  م��ن  العربي-1950  اجل��ن��وب  اأب��ن��اء 

والف�صيل  والنعمان  كالزبريي  والكتاب  واالأدب��اء 

وقحطان  وباذيب  احلب�صي  و�صيخان  واالأري���اين 

ال�صعبي.

منذ  البارز  ال�صمري  هو  اجلاوي  عبداهلل  عمر  كان 

بدء الدعوة اإىل ت�صكيل اللجنة التح�صريية. اللجنة 

التح�صريية وقيادة موؤمتر االحتاد واأمانته العامة، 
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 عبد الباري طاهر*

احتاد االأدباء والكتاب

 اليمنيني

كاتب ومفكر من اليمن *



مينية  وحدة  معنى  عن  عرت  التنفيذية  واللجنة 

دت 
ِّ
�ص

ُ
حقيقية متثَّل فيها ال�صمال واجلنوب، كما ج

االجتاهات  بوجود  واملجتمعية  الوطنية  الوحدة 

االأدبية والفكرية وال�صيا�صية ومن خمتلف ال�رسائح 

ى م�صداقية االحتاد، وفر�ض 
ّ
والفئات؛ وهو ما قو

االأقل عدم  اأو على  القبول  ال�صطرية  ال�صلطات  على 

د 
ّ
املمانعة ب�صبب جترمي احلزبية يف ال�صمال، وتفر

االجتاه الواحد يف اجلنوب.

النقابي  بني  ميزج   
ً
منحى االحتاد  �صيغة  اتخذت 

األ��وان  خمتلف   
ّ
وي�صم وال�صيا�صي،  واالإب��داع��ي 

وات�صع  وال�رسد،  ال�صعر  والثقايف:  االأدب��ي  االإب��داع 

االجتاهات  على  بانفتاح  القدر  بنف�ض  االحت��اد 

وه��ن��اك؛  هنا  امل��ح��ظ��ورة  واحل��زب��ي��ة  ال�صيا�صية 

فاجلمعيات العمومية لالحتاد وفروعه يف خمتلف 

 االجتاهات االأدبية والفكرية 
ّ
املناطق كانت ت�صم

وال�صيا�صية املختلفة.

حفيني واالأدباء 
ّ

الالفت اأن اجلمعيات العمومية لل�ص

كانت متداخلة؛ فالعديد من االأدباء هم �صحافيون، 

والعك�ض �صحيح؛ فعبداهلل الردوين رئي�ض االحتاد 

وهو  »اجلي�ض«،  جملة  حترير  ورئي�ض  قدمي،  مذيع 

من  والع�رسين  ال�صاد�ض  �صحيفة  يف   
ّ
مهم كاتب 

�صبتمر، وعمر عبداهلل اجلاوي �صحفي متخ�ص�ض، 

ورئي�ض �صحيفة »الثورة«، يف �صنعاء عام 1963، 

العامة  واالأمانة  التنفيذية  اللجنة  اأع�صاء  اأن  كما 

البع�ض منهم �صحفيون.

العمالية  النقابية  واحل��رك��ة  االأح����زاب  ن�صاأت 

الن�صاأة  منذ  م�رس  يف  الطالبية  احلركة  دة. 
ّ

موح

يف االأربعينات واخلم�صينات موحدة اأي�صًا، وحتت 

االأحزاب  انق�صام  اأُعِلن   1967 بعد  الت�صطري  وطاأة 

املارك�صية ال�رسية: احلزب الدميقراطي ذو االرتباط 

الدميقراطي،  ال�صعب  واحت��اد  القومية،  باجلبهة 

دة.
ّ

وحزب الطليعة، وظّلت احلركة العمالية موح

كان االحتاد معار�صًا لنهج الت�صطري، وكان ينو�ض 

بني العمل االإبداعي االأدبي والفكري، وبني العمل 

»حتقيق  �صعار  رفع  فقد  للوحدة؛  داعمًا  ال�صيا�صي 

الوحدة يف ال�صدارة من مهام اأجيالنا املعا�رسة«، 

ودعا االحتاد -عر جملة »احلكمة« وافتتاحيتها، 

موؤمتراته  ومقررات  وبيانات  االحت��اد  ومقاالت 

العامة  احل��ري��ات  اإط����الق  اإىل  وت��و���ص��ي��ات��ه��ا- 

والدميقراطية وحرية االإبداع والراأي، وقدم االحتاد 

وتبني  اليمنية،  للوحدة  ال�صيا�صية  روؤيته  االأدبي 

فتح احلوار للنقا�ض حول روؤية االأحزاب ال�صيا�صية 

الوحدة  لتقدمي روؤيتها حول  العامة  وال�صخ�صيات 

اليمنية، ون�رست يف كتاب »الوحدة اليمنية«.

يبني االحتاد روؤيته على املبادرة لتحقيق الوحدة 

العامة،  احلريات  واإطالق  والدميقراطية،  ال�صلمية 

)النقابات،  امل��دين  املجتمع  موؤ�ص�صات  وتوحيد 

وعندما  واالإب��داع��ي��ة(،  اجلماهريية  واملنظمات 

اأ�صبح  الد�صتورية  واللجنة  التوحيد  جلان  �ُصّكلت 

اللجان،  هذه  يف   
ً
اأع�صاء واملثقفني  االأدباء  عديد 

ووقفوا �صد االنتهاكات القامعة للحريات العامة 

ونقد  والعاملي،  العربي  النطاق  يف  والدميقراطية 

بع�ض  يف  العرب  والكتاب  االأدب��اء  احتاد  مواقف 

اليمنية،  الق�صايا، وباالأخ�ض املوقف من الوحدة 

اليمني،  ب��االحت��اد  البداية  يف  االع���رتاف  وع��دم 

والدميقراطية  احل��ري��ة  ق�صايا  االحت���اد  و�صاند 

وباالأخ�ض  العربية،  واالأم���ة  ال�صعوب  وك��ف��اح 

الق�صية الفل�صطينية، كما دافع اأع�صاوؤه عن االأدباء 

والكتاب واملثقفني بعامة.
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وحوافها  »عدن«  االإجنليزية  امل�صتعمرة  با�صتثناء 

ال��ي��م��ن -م��ن��ذ خ��رج  ال��ق��ري��ب��ة بقيت  اجل��غ��راف��ي��ة 

 « االأوىل  الكونية  احل��رب  غ��داة  منها  العثمانيون 

ق�صيًا  هام�صًا  عقود-  خم�صة  من  والأكرث   »1918
احلكم  نظام  فر�صها  التي  العزلة  عملية  بفعل 

حكم  ت�صلَّم  وال��ذي  االإمامية،  ب�صيغته  املتوكلي 

املناطق التي كان يديرها العثمانيون عدا مناطق 

معاهدات  االإجنليز  مع  عت  وقَّ التي  املحميات، 

حماية، والحقًا ا�صت�صاريات اأعاقت م�صاعي ال�صلطة 

املتوكلية من فر�ض ال�صيطرة عليها.

من   
ٌ
كثري الباكرة  ال�صلبة  العزلة  هذه  �صور  نَقل 

الرحالة من بينهم اأمني الريحاين يف كتابه »ملوك 

العرب« وعبد العزيز الثعالبي يف »الرحلة اليمانية« 

ونزيه العظمة  يف »رحلة يف بالد العربية ال�صعيدة« 

وح��ا���رسه��ا«  ما�صيها  »ال��ي��م��ن  ف��خ��ري  واأح��م��د 

الع�صكرية  البعثة  -ع�صو  املحاويلي  ح�صن  وحممد 

يف  ال�صكعة  وم�صطفى  اليمن«،  »قلب  العراقية- 

»مغامرات م�رسي يف جماهل اليمن«، وما تال ذلك 

وتقارير  وم�صت�رسقني  لعرب  وكتابات  رحالت  من 

الفرن�صية  الطبيبة  اإىل  و���ص��واًل  طبية،  لبعثات 

»كلوديا فايان«، التي و�صلت اإىل اليمن عن طريق 

كل  فنان  وبري�صة  فنقلت  اخلم�صينات  مطلع  ��َدن 
َ
ع

مظاهر احلياة القا�صية يف البلد املعزول يف كتابها 

اإىل  نقله  والذي  اليمن«،  يف  طبيبة  »كنت  ال�صاهد 

املعتَّق »حم�صن  اليمني  ال�صيا�صي  اأول مرة  العربية 

العيني« اأواخر اخلم�صينات.

والتي  املت�صدد،  الديني  بنزوعها  اجلديدة  ال�صلطة 

م�صتقلة،  عربية  دول��ة  اأول  ب��اإدارة  تتباهي  كانت 

عمدت منذ اأيامها االأوىل اإىل تفكيك البنية احلديثة 

حمدوديتها،  على  الو�صائل،  وحداثة  االإدارة  لنظام 

وجودهم  يف  العثمانيون  املحتلون  بها  قام  التي 

ومكاتب  ال�صنائع  مدار�ض  مثل  اليمن،  يف  الثاين 

لت 
ِّ
فحو احلديثة،  واالأ�صواق  وامل�صت�صفيات  التعليم 

امل�صت�صفى التي اأُديرت بطاقم فرن�صاوي منذ �صتينات 

اإىل ق�رس لالإمام يحيى ونقلت  التا�صع ع�رس  القرن 

ال�صنائع  ومدر�صة  للخيول،  اإ�صطبل  اإىل  امل�صفى 

حتولت اإىل خمزن للحبوب، واملكاتب املدر�صية اإىل 

القدمية،  املدينة  يف  الرئي�ض  ال�صارع  اأما  كتاتيب، 

الذي كان يربط امليدان ب�صوق امللح وكان يعر�ض 

الذين  اليونانيون  التجار  بع�ض  اجلميلة  بحوانيته 

 
َ
�ِصلع ال�صوي�ض-  قناة  حفر  بعد  �صنعاء  اإىل  جاءوا 

اأوروبية راقية من االأدخنة وامل�رسوبات واملعلبات 

حوانيته   واجهات  بع�ض   
ْ

دَّت ُ
ف�ص  ،)1( واملالب�ض 

وعرائ�ض  خمازن  اإىل  حتولت  واأكرثها  باالأحجار 

للبهائم.

عك�ض  ت�صبح  نف�صها  ال�صلطة  هذه  وج��دت  وحينما 

العزلة  م��ن  التخفيف  ح��اول��ت  الع�رس،  جم��ري��ات 

ال�صيا�صية التي و�صعت البالد حتت �صغطها، بتوقيع 

معاهدة مع الطليان منت�صف الع�رسينات يف ذروة 

املدعوم  االإدري�صي  التنازع مع حاكم ع�صري حممد 
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 حممد عبد الوهاب ال�صيباين*

 اإنتاج �صيغ اأخرى 

للهام�ش! 

�صاعر وكاتب من اليمن *



عالقات  واأق��ام��ت  وال�صعوديني،  بريطانيا  م��ن 

يف  ال�صوفيتي  االحتاد  دولة  مع  باكرة  دبلوما�صية 

�صيا�صتني  معاهدتني  توقع  اأن  قبل   ،1928 العام 

مع ابن �صعود �صمااًل ومع االإجنليز جنوبًا يف العام 

مع  ق�صرية  حربًا  جي�صها  خ�صارة  بعد   ،1934
ورقة  و�صقوط  جنوبًا  دها 

ّ
متد وا�صتع�صاء  اجلارة، 

 املحميات اإىل كيانها، حني غريت 
ّ
مطالبتها ب�صم

الطائرات االإجنليزية معادلة احلرب ل�صالح الدولة 

اال�صتعمارية التي مل تكن تغرب عنها �صم�ض القوة.

اأر�صلت  املعرفية،  العزلة  لك�رس  ثانية  حماولة  ويف 

اإيطاليا  يف  الطريان  لدرا�صة  الطالب  من  جمموعة 

جمموعة  اأر�صلت  اأع��وام  ع�رسة  وبعد   ،1926 يف 

بعد  الع�صكرية  للدرا�صات  العراق  اإىل  الطالب  من 

االأ�صاليب   
َ
ِق��َدم ال�صعودية  مع  احل��رب  ف�صحت  اأن 

االإمامة  �صلطة  ورثتها  التي  الع�صكرية  واملعدات 

عن العثمانيني، لكنها مل تتح للبالد اال�صتفادة من 

يف  ككتبة  بتوزيعهم  قامت  حني  الُطاّلب،  خرات 

الدوائر الر�صمية. 

اأعداد جملة  اأول  باإ�صدار  قامت   1926 اأكتوبر  يف 

املتهالكة  املطبعة  من  م�صتفيدًة   ،)2( »االإمي��ان« 

ُت�صتَخدم  كانت  والتي  االأت��راك،  عن  ورثتها  التي 

الر�صمي  الطابع  ذات  »�صنعاء«  �صحيفة  لطباعة 

كانت  التي  االإمي��ان  �صحيفة  لكن  والروتوكويل، 

�صت ملتابعة 
ِّ
ُكر �صهر هجري،  كل  راأ�ض  على  ت�صدر 

اأخبار االإمام واأبنائه من ال�صيوف، وبعد اثنتي ع�رسة 

املطبعة  من  �صتخرج   »1938 دي�صمر  »يف  �صنة 

البلد  يف  املعارف  وزارة  تبنتها  جملة  اأول  ذاتها 

املغلق واملعزول، هذه املجلة حملت ا�صم »احلكمة 

ها بع�ض الدار�صني من مبذوالت 
ّ
ميانية«، والتي عد

و�صيلة  كانت  »اإنها   عنها  وقلت  الباكرة،  التنوير 

ال�صوت  الحتواء  يحيى،  االإم��ام  �صلطة  و�صائل  من 

ال�صاب من االأدباء واملثقفني املطالبني باالإ�صالح 

»باإيجاد متنّف�ض ميكن ال�صيطرة عليه، وكان ظهور 

الذي  ال�صديد  خط 
ّ
ال�ص حالة  عن  اً 

ِّ
معر ال�صوت  هذا 

الدولة  م�رسوع  انتكا�صة  اء 
ّ
جر ال�رسيحة  هذه  متلَّك 

وانغالقها املميت، فكانت بب�صاطتها وبدائيتها اأول 

ًة 
ّ
مطبوع ي�صدر يف عا�صمة االإمام يحيى، يفتح كو

�صغريًة يف جدار االنغالق ال�صلب واملعتم«)3(. 

يف عقد ون�صف من الزمن مل ي�صتطع احلاكم باأدواته 

عمق  يف  يت�صكل   
ٌ

���ص��وت ف��ب��داأ  املجتمع،  تطويع 

ال�صيا�صي  التنوير  ب�صوت  مه 
ْ
و�ص ميكن  املجتمع، 

ل 
ُّ
التقو خارج  يقوله  ما  لديه  كان  وال��ذي  الباكر، 

اأحال  قد  يحيى  االإم��ام   »اأن  تيقنه  ومنه  الر�صمي، 

اإقطاعية خا�صة به وباأبنائه«،  اإىل  م�رسوع الدولة 

ده الديني 
ّ
وب�صبب عقليته التقليدية املحافظة وت�صد

 كل �صيء له عالقة ببناء دولة 
َ
ر

َّ
و�صحه ال�صديد، دم

مواطنة وخدمات.

ال�صعيف  فعملوا كّل ما ي�صتطيعون لي�صل �صوتهم 

قدموا  ذل��ك  �صبيل  ويف  امل��غ��ل��ق.  املجتمع  اإىل 

الت�صحيات الكبرية، التي مل تقف عند حدود الت�صفيه 

لتنتهي  امتدت  بل  لالعتقال  ت�صل  اأو  واملطاردة، 

اأن فعاًل  يف حاالت كثرية اإىل حبال امل�صانق. غري 

لدخول   
ّ
االأهم النافذة  يفتح  مقاِومًا مثل هذا، كان 

النور القليل لفعل التغيري)4(. 

لبنان  �صوب  عدن  من  غ��ادرت   ،1947 يوليو  يف 

�صن  »يف  طالبًا  الأربعني  مينية  تعليمية  بعثة  اأول 

الثانية  بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  املبكرة  املراهقة 

دن مملكة االإمام  الرئي�صة، 
ُ
واخلام�صة ع�رسة« من م

 فر�صها االأمري عبداهلل بن االإمام 
َ

اُخِتريوا مبقايي�ض

اإطار  وزير املعارف وقتها، حل�صابات �صيا�صية يف 

التناف�ض داخل بيت احلكم.

م�رس  مدن  بع�ض  اإىل  ُنِقلوا  الذين  طالبًا  االأربعون 

ومن  لبنان،  يف  درا�صتهم  من  فقط  واحد  عام  بعد 

ال�صمال  م��ن  مبعوثني  ط��الب  م��ن  بهم  �صيلتحق 

 
َ

واالأُ�رس واالأح��زاب  االأندية  مبعوثو  وكذا  واجلنوب، 

التاريخ  يف  الفارقة  اللحظة  �صي�صكلون  عدن؛  يف 

ال�صيا�صي والثقايف الالحق لليمن.

ففي القاهرة كان هوؤالء املبعوثون »منجذبني �صلفا 

�صاغوا  العملية،  هذه  ويف  ال�صيا�صي،  الن�صاط  اإىل 

وعربية  مينية  حركات  مع  قيمة  �صيا�صية  عالقات 
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االقت�صادي  التطور  عن  روؤاه��م  وكانت  متعددة. 

متكيفة  ال�صيا�صية  والرتكيبة  االأجنبية  والعالقات 

مع منوذج الثورة امل�رسية »)5(، التي دخلت بكل 

ثقلها يف معرتك التحول يف اليمن مع بزوغ ثورة 

�صبتمر، والتي كان فيها لطالب البعثات يف القاهرة 

ز فيها من خالل 
َّ
ي

َ
)ع�صكريني ومدنيني(، االإ�صهام املم

وجودهم ككادر متعلم يف دوائرها وموؤ�ص�صاتها، اأو 

»الدينية  االأحزاب  يف  �صيا�صيني  قادة  اإىل  حتولهم 

م�صهد  يف  ح�رست  التي  والي�صارية«  والقومية 

التحول اجلديد، بو�صفها حوا�صَن للوعي ال�صيا�صي 

اأول   
ْ
البعثات، خرجت هذه  ومن  املنظمة.  وروافعه 

التي �صمت  اليمنية املوحدة  الطالبية  مرة احلركُة 

اأبناء كافة مناطق اليمن ودعت يف موؤمترها الدائم 

الوحدة  اإىل  القاهرة  يف   1956 يوليو  يف  املنعقد 

هذا  مع  تتناق�ض  دع��وة  كل  وناه�صت  اليمنية، 

التوجه، وهي بذلك اأول من اأّكد يف الع�رس احلديث 

على وحدة ال�صعب اليمني ووحدة االأرا�صي اليمنية، 

 بالعمق، 
َ
وهو ما يعني اأن فكر تلك احلركة قد ات�صم

كما انطوى على نظرة ا�صت�رساف تّت�صم ببعد النظر 

حول م�صتقبل اليمن »)6(.

االأ���ص��واُت  خرجت  وارت��دادات��ه،  املعرتك  ه��ذا  من 

منها  املن�صي،  باليمن  للتعريف  اجلديدة  االأدبية 

الذي  ال��ويل«  عبد  اأحمد  »حممد  والروائي  القا�ض 

يف  االأهمية  بالغة  جمالية  نقلة  بن�صو�صه  اأحدث 

 املراكز 
ّ
ف بها يف واحد من اأهم

َّ
كتابة الق�صة، وعر

االأوىل  جمموعته  بريوت  يف  اأ�صدر  حني  الثقافية، 

»االأر�ض يا �صلمى« يف عام 1966، بعد اأن اقت�رس 

امل�صتعمرة  عدن  مدينة  يف  قبلها  والن�رس  االإ�صدار 

االإجنليزية. اأما ال�صاعر الرائد »حممد اأنعم غالب« يف 

االأربعينات  اأواخر  منذ  القاهرة  يف  كطالٍب  اإقامته 

التي  اجلديدة  ال�صعرية  ن�صو�صه  ون�رس  بكتابة  بداأ 

الطريق«،  على  »غريب  ديوانه  يف  الحقًا  ت 
ّ
التم

دَّ اأخطر ديوان ميني يف ثالثة عقود« )7(. ُ
والذي ع

ومع اأنعم �صيظهر �صاعران رائدان يف القاهرة هما 

وعبده  بلقي�ض،  عودة  �صاحب  �صادق«  »اإبراهيم 

وحجازي  ال�صبور  عبد  زام��َل  ال��ذي  حممد  عثمان 

عبد  مع  وا�صرتك  اخلم�صينات،  منت�صف  والفيتوري 

العزيز املقالح الحقًا يف اإ�صدار ديوان م�صرتك حمل 

عنوان »ماأرب يتكلم« مطلع ال�صبعينات.

1962، كان ال  الذي فتحته ثورة �صبتمر  الف�صاء 

ر منه وجُه اليمن اجلديد، غري اأن �صنوات 
َّ
 اأن يتظه

ّ
د

ُ
ب

اال�صتقرار  وع��دم  اجلمهورية-  -امللكية  احل��رب 

للت�صارع  بوؤرة  اإىل  اليمن  ل 
ّ
حتو ب�صبب  ال�صيا�صي 

االإقليمي يف عقد ال�صتينات، عتَّمت جزءاً كبرياً من 

عنها  تك�صف  اأن  املفرت�ض  من  كان  التي  ال�صورة 

اإال  ال�صورة  هذه  ع 
ّ

تتن�ص مل  لكن  التحول،  عملية 

لل�صوت  حا�صنة  كانت  التي  ال�صبعينات  فرتة  يف 

االإبداعي اجلديد الذي ا�صتطاع ك�رس العزلة الطويلة 

التي عانتها اأ�صواُت �صابقيهم من ال�صعراء واالأدباء 

فر�صها  التي  االن��غ��الق  حالة  ب�صبب  والفنانني 

م�صتفيدين  التو�صيل،  منابر  وانعدام  احلكم،  نظام 

الن�صبي  ال�صيا�صي  من جملة عوامل منها اال�صتقرار 

الذي �صهدته البالد، �صماال وجنوبا � بعد اأن و�صعت 

الت�صوية  وكذا  اأثقالها،  امللكية  اجلمهورية   
ُ

احلرب

من  الكثري  وع���ودة   � ال�صطرين  الح���رتاب  االأوىل 

الطالب املبعوثني ومنهم �صعراء وكّتاب معروفون، 

الثقافية  املنابر  من  العديد  تاأ�صي�ض  جانب  اإىل 

يف  املتخ�ص�صة  الدوريات  اخل�صو�ض  وجه  وعلى 

املو�صوع الثقايف. 

التايل  الحقيه  يقطر  رائدا  �صوتا  ال�صبعينيون   
َ
بقي

كانت  الت�صعينات  مطلع  مع  لكن  الثمانينيني،  من 

اليمن كجغرافية قد دخلت منعطفًا تاريخيا جديداً 

حلمًا  ا�صتولد  واحدة،  دولة  يف  ال�صطرين  باندماج 

احل��دث  ه��ذا  عا�ض  �صخ�ض  ك��ل  راأ����ض  يف  ف��ارط��ًا 

بعيَد  حتقيقه  م��ن  اأ���ص��ه��ر  قبل  حتى  ك��ان  ال���ذي 

والت�صكيليني  والق�صا�صني  لل�صعراء  وكان  املنال. 

مع  التماهي  يف  ج��راأة  االأك��رث  مغامراتهم  ال�صبان 

ك�رس  عن  احلديث  �صار  لهذا  الفارقة،  اللحظة  هذه 

 
َّ
ة ويقني ال�صطوة، اأهم

ّ
تابوهات ال�صكل واأ�صنام االأبو

 عن وجودها 
ِّ

اأدوات هذه املغامرة، حتى وهي ُتعر
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با�صطراب بائن.

ملعاينة  م�صاحة  احلدث  يف  املبدعون  هوؤالء  وجد 

ومع  نريد؟!  وم��اذا  نحن؟  من  الوجودي...  ال�صوؤال 

حتول  الذي  الّتجييل،   
ُ
مفهوم ا�صتطال  ال�صوؤال  هذا 

يف القراءات النقدية اإىل جمهر معاينة خل�صو�صية 

بارتطاماته  وتاليًا  احلامل  باندفاعه  ال�صوت  هذا 

الذي  العاري،  للواقع  ال�صلدة  خور 
ّ

ال�ص يف  الدامية 

حتول يف ظرف اأعوام ثالثة اإىل حفرة امت�صا�صية 

 كل �صيء!
ْ
ِابتلعت

مل  االأوىل،  ع�رسيتها  يف  االألفية  �صنوات  مبذوالت 

تكن يف ن�صقها الثقايف �صوى تنويعات على خال�صة 

الت�صعينيني، من اأدباء وفنانني ومثقفني الذين بقوا 

عاماًل موؤثراً داخل البنية التجيلية التالية، حتى اإّن 

�صّقت م�صاراتها بعيداً عن  التي  االإبداعية  التجارب 

حتت  م�صتكينة  كظالل  تظهر  كانت  ال�صطوة،  هذه 

�صجرة تقف وحيدة يف العراء.

اأح�صائها  يف  االألفية  من  الثانية  الع�رسيُة  حملِت 

�صاعَق االنفجار الكبري، والذي راهن على حمموديته 

 
َ
اأب�رس حني  املجتمع،  يف  واجلديد  ال�صاب  اجليل 

لكنه مل  بعد خطوات،  والتغيري على  التحول  عملية 

احللم،  تّل  خلف  كامنًا  خرافيًا  وح�صًا  ب�رسِ 
ُ
ي يكن 

نه مت�صارعو ال�صلطة وبهلوانات ال�صيا�صة.
ِّ
�صم

ُ
ي

عامان فقط و�صار فيها احللم كابو�صًا ا�صمه احلرب، 

مل يعدم م�صريوها يف اجلغرافية املتهتكة من خلق 

التي  م�صاحات للتنفي�ض عن االحتقانات االإقليمية 

مرجل  يف  اليمنيون  ف�صار  اجل��وار،  يف  تت�صخم 

واحد، الكل يقاتل الكل، مبن فيهم املثقفون اأنف�صهم 

االأ�صيق  هوياتهم  داخل  بالتحو�صل  »بدوؤوا  الذين 

يجدوا  مل  حني  والطائفية«  واملناطقية  »ال�صيا�صية 

على  قادرًة  اإليها  ينتمون  التي  الثقافة  موؤ�ص�صات 

حمايتهم والتعبري عن ا�صتقالليتهم، وقبل هذا اإذابة 

الوقت  مع  ف�صاروا  داخلها،  بالتمايز  اأحا�صي�صهم 

عنوانًا النق�صام املجتمع، بداًل عن وحدته ومتا�صكه، 

كل  يف  املتحاربني  ملتاري�ض  عنوانًا  و�صاروا  بل 

اجلبهات، الأنهم بب�صاطة مل ي�صتطيعوا ت�صكيَل �صوٍت 

ال�صديدة  غوط  ال�صّ ب�صبب  لها،  ٍم 
ِّ
وجمر للحرب  نابٍذ 

التي  الفكرية  تكويناتهم  ه�صا�صة  وب�صبب  عليهم، 

اأن تكون عابرة للجغرافيا والطائفة  من املفرت�ض 

والعائلة«)8(.

بعد اأعوام خم�صة �صارت البندقية هي التي تتقدم، 

واحلياة وحدها من ترتاجع، يف البلد املنكوب بفعل 

الهتك  اأقلها  �صّتى،  ب��اأدواٍت  َخا�ض 
ُ
ي الذي  ال�رساع 

عناوينها  اأحد  الثقافة  غدت  التي  احلياة  ملظاهر 

الرئي�صة.

مب�صغلها  القراءة  هذه  حت��اول  التي  اخلال�صة  اأم��ا 

»التارثقايف« قوله: اإّن اليمن الذي عانى طوياًل من 

واالأط��راف  املركز  ثنائية  يف  ق�صيًا  هام�صًا  كونه 

ن�صف  خالل  مبدعوها  وحاول  الثقايف،  بتعيينها 

»هنا  اخلروقات  بع�ض  باإحداث  منها  الفكاك  قرن 

احل��رب  ه��ي  ه��ا  ال�صلبة،  ج��دران��ه��ا  يف  وه��ن��اك« 

الداخل  االأمراء وامل�صتنفعني يف  امل�صتدمية، برغبة 

موقع  من  وببلدهم  بهم  التعريف  تعيد  واالإقليم 

الهام�ض ب�صيغ هتكية لبلد فقري ومن�صي.
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هي  اليوم  االإبداعية  والتجربة  زمنه،  ابن  املبدع 

التحوالت  وهواج�ض  احلا�رس،  العتماالت  اإف��راز 

�صهدت  التي  الراهنة  اللحظة  بها  تكتنه  التي 

املعا�رس،  االإن�صاين  الفكر  بنية  يف  عميقة  ثورات 

�صطوتها  التي فر�صت  الرقمية  الثورة  اأهمها  ولعل 

و�صلطتها على احلياة مبا فيها ومن فيها.  

وقدر املثقف اليمني اأن ينحت حياته يف ال�صخر، 

اأزمنة اجلدب، دون  واأن يبني منجزه االإبداعي يف 

موؤ�ص�صات، وال حتفيز، وال مظاهر حياة. 

كتب الن�ض ال�صعري يف اللحظة التي يبحث فيها 
ُ
ي

عن الرغيف، واملاء، وقنينة الغاز، واإيجار املنزل.

اليوم  اليمني  وامل��ب��دع  اليمني،  املثقف  يكتب 

�صجونه، ويبحث عن اأحالمه يف حلظة غابت فيها 

�صاغها  التي  الدولة  و�صاعت  كانت،  التي  الدولة 

يف  �صورة  لها  ون�صج  وروؤاه،  اأحالمه  يف  املبدع 

امل�صار  وغدا  متاهات،  املتاهة  فكانت  خياالته. 

ظلمات بع�صها فوق بع�ض.

العنكبوتية،  ال�صبكة  مطر  اليمني  املبدع  ينتظر 

وحلظة ا�صتقرار »النت« لديه هي حلظة غيث، وهي 

اأقطار  من  النفاذ  حلظة  املبدع  يلتقط  فيها  اأمنية 

التي  العاملية  ال�صبكة  ال�صماوات واالأر�ض ب�صلطان 

تتعرث يف �صريها اإليه، اأو اإطاللتها عليه، وقد تهجره 

ا وعودتها يف اأجل غري معلوم.
ً
اأيام

اإاّل  �صخرته،  حامال  اجلبل  قمة  يبلغ  ال  �صيزيف 

ليعاود  االأ�صفل،  اإىل  هاوية  يديه،  بني  من  وتن�صل 

الكرة يف معاناة ال تنتهي. 

احلياة كلها عناء بال حدود. مع كل تلك املعاناة، 

قات، وينطلق من 
ّ
املعو اليمني على  املبدع  يتمرد 

وال  الهزمية،  يعرف  ال  فينيًقا  احلرائق  رماد  بني 

يعرتف باملوت.

يقيم  يتمرد،  ي�����ص��ارك،  ي�صابق،  ي��وؤل��ف،  يكتب، 

الفعاليات، ينفذ من بني الر�صا�ض بقلم الر�صا�ض 

ديواًنا،  يطبع  �صحيفة،  وليوؤ�ص�ض  لوحة،  لري�صم 

د من معاجم 
ّ
يفوز يف م�صابقة، يتحدى العدم، ويبد

اللغة مفردات الياأ�ض واالإحباط والعجز.

تبقى  ما  و�صلبت  احلياة،  مظاهر  كل  احلرب  اأكلت 

من رمق حياة، وال تزال اأيها املبدع اليمني ت�صعل 

تع�صق  تفتاأ  ال  واجلمال  الفن،  م�صمار  يف  اأ�صئلتك 

راءها،  احلرب  من  ت�رسق  اأن  على   
ّ
وت�رس ال��وردة، 

لتخّط قيم احلب ومعاين احلياة.

جيل �صاعد من ال�صعراء ال�صباب من �صبابيك مواقع 

ي�صرتقون  ال��ذات،  عن  باحثني  يطلون  التوا�صل 

مالأ  يف  حرف  من  لديهم  مبا  وي�صوتون  ال�صمع، 

املبدعني، قائلني: مازلنا على قيد احلياة، نتحدى 

ال�صجن وال�صجان، ونقهر احلرب، نكتب ال�صعر على 

�صوء القمر. 

الفرحة  تغمرين  املقايي�ض،  بكل  ا�صتثنائي  جيل 

كلما اأطلت دندنة اأحدهم يف »الفي�ض بوك«، اأو يف 

على غ�صن يف  غرد  وكلما  اآب،  بالوات�ض  جمموعة 

ا اأو جمموعة ق�ص�صية، 
ً
تويرت، اأو اأ�صدر ديواًنا �صعري
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 عبد احلميد احل�صامي *

املبدع اليمني 

و�صرية املعاناة

ناقد واأكادميي من اليمن *



اأو رواية.

االإبداع من رحم  اأال يولد  جيل املعاناة واالإب��داع، 

املعاناة كما يقال؟ 

يتمرد  مركبة  معاناة  بل  مفردة  معاناة  لي�صت 

والرماد،  امل��وت  اأزمنة  يف  اليمني  املبدع  عليها 

ا للحياة 
ً
ا مواكب

ً
وي�صجل ح�صوره يف امل�صهد مبدع

واالإبداع واالأمل.

على  و�صالم  ال�صعاب،  يتحدى  من  كل  على  �صالم 

يف  حتيي  واح��دة،  �صمعة  ولو  اأفقنا  يف  ي�صعل  من 

اأعماقنا االأمل، وتدفعنا اإىل اأن نطمئن اأننا على قيد 

احلياة.

املبدع ومواقع التوا�صل

التاريخ،  مراحل  من  جديدة  مرحلة  نعي�ض  اإننا 

اأعادت مْفهمة االإن�صان واحلياة وعالقات االإن�صان 

بكل ما حوله، بل عالقته بذاته اأوال.

ا 
ً
اأثر االجتماعي  التوا�صل  ملواقع  اأن  يف  �صك  وال 

والتجربة  ا، 
ً
عموم االإبداعية  التجربة  يف  عميًقا 

اجلديد  فاالإعالم  اخل�صو�ض؛  وجه  على  ال�صعرية 

اأخذ  وقد  الراهنة،  اللحظة  يف  ا 
ّ
مهم ا 

ً
متغري ي�صكل 

يفر�ض ح�صوره يف جماالت احلياة املختلفة، كما 

 وتت�صع بازدياد اأمناطه وم�صاحة 
ّ
اأخذت �صلطته متتد

نعي�ض  به يف زمن  وارتباطه  اإليه  املجتمع  حاجة 

املعرفية...  اخلطاطة  يف  االنقالب  »مرحلة  فيه 

وبا�رسنا نعي�ض اأوقات احلرية التي اأ�صار اإليها عامل 

اجتماع املجتمع ال�صبكاتية مانويل كا�صتيل�ض.

هذه  هيمنة  عن  بعيًدا  ال�صعري  اخلطاب  يكن  ومل 

ال�صلطة؛ فقد اأخذ االأدباء ين�رسون اإنتاجهم االإبداعي 

على و�صائل االت�صال اجلديدة؛ اأو يلقون هذا االإنتاج 

تلقيه  اإىل جمهور حتولت طرائق  لي�صلوا  مبا�رسًة؛ 

منافذها  وتعدد  التقنية،  م�صتجدات  بفعل  لالإبداع 

التي ا�صتقطبت كل اهتمام، وا�صتحوذت على �رسائح 

وحتول  الثقافية؛  م�صتوياتها  مبختلف  املجتمع 

جمهور ال�صعر يف �صوء االإعالم اجلديد من جمهور 

نخبوي حمدود اإىل جمهور عام.
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)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(

جدارية »ثالثية احلرب واجلوع واملر�ض« �صمن �صل�صلة »وجوه احلرب«، لفنان الغرافيتي اليمني 

مراد �صبيع، على اأحد اجلدران مبدينة احلديدة ال�صاحلية، نوفمر 2017، ت�صوير: جنيب �صبيع



)روؤى  عربي  ل�صاعر  مبقولة  ه��ذه  قراءتي  �صاأفتتح 

اأنا  ما  حول  جليًا  تف�صح  واأجدها  يل  راق��ت  �صامل(، 

ال�صعراء  عليها  يقف  التي  االأر�صية  »اإن  ب�صدده: 

وهزمية  وجوع  فقر  من  موؤلفة  اأر�صية  هي  ال�صباب 

عاملي  وواقع  �صعبة  خما�صية  حتوالت  وذات  وقهر 

يل  �صيت�صّنى  خاللها  ومن  ومن�صهر«.  متفجر  متغري 

الولوج يف طرح قراءة نقدية مقت�صبة عن �صعر ال�صباب 

يف اليمن، ومن ال�صعوبة مبكان و�صع �صورة مكتملة 

ووا�صحة املعامل دون التطرق اإىل بع�ض جوانب هذه 

فيها  وجد  التي  لالأر�صية  م�صاحة  واإخ��الء  ال�صورة، 

هذا ال�صعر خالل العقد االأخري ونيف من ال�صنني قبله، 

دائريًا يخت�ض بهذه  اإطاراً  عدُّ 
ُ
وهذا التحديد الزمني ي

التجربة بتق�صيم ميالد �صعرائها اإىل ثالثة خما�صات 

ال�صعرية  االأ�صكال  كتابة  على  ومتناوبة  متباينة 

الثالثة: العمودي والتفعيلة وق�صيدة النرث:

االأول: برز وترعرع يف مطلع االألفية وا�صتطاع الثبات 

والظهور بجدارة وموهبة كاأحمد العرامي وفتحي اأبو 

القحم  وزياد  اإلهان  وليلى  االأحمدي  وجالل  الن�رس 

ومي�صون االإرياين. 

الثاين: ملع ا�صمه مع اندالع ثورة فراير رغم حماولته 

ال�صبيبي  العابدين  وزين  ال�صعيدي  كعامر  ذلك،  قبل 

ويحيى احلمادي ومنري عو�ض.

بعامني  الثورة  بعد  ب��رز  وم�صتحدث  يافع  الثالث: 

كقي�ض عبد املغني ومها عبد الرحيم و�صالح الورايف 

و�صابرين احل�صني وعادل نور وغريهم.

واجلدير بالذكر اأن التجربة ال�صعرية ال�صبابية تزامنت 

والتفكري  الوعي  يف  ومت�صارعة  جمة  متغريات  مع 

والواقع ف�صبغتها بلونها، وفر�صت وجودها باإحلاح 

وماآالته  اجلديد  الن�ض  متطلبات  متثل  على  واقتدار 

العابرة  وانطالقاته  البحتة  احلداثية  وخ�صو�صياته 

لل�صكون واجلمود الفكري واالإبداعي ون�صاط خياالته 

على  واتكائه  وتركيباته  �صوره  وت�صظي  ة 
ّ
امل�صع

لل�رسد واحلوار، وهذه  ال�صعورية واحت�صانه  الدفقات 

هذه  اإىل  املنتمي  ال�صعري  الن�ض  و�صمت  املحاكاة 

والتحدي  الهائلة  واجلراأة  والقلق  باملراوغة  التجربة 

اإبداعية  هوية  وت�صكيل  ذات��ه  اإثبات  يف  املجازف 

فاإن  ولذا  اأ�صالفهم،  ل�صعر  املاألوف  للنمط  متجاوزة 

من  احلثيثة  مبحاولتهم  متكنوا  ال�صباب  ال�صعراء 

ني:
ّ
تر�صيخ وجودهم ال�صعري املتاأثر بعاملني مهم

االأول: قيام ثورة �صبابية مناه�صة لنظام احلكم يف 

واأحقية  التغيري  بفر�ض  والتنديد  2011م،  فراير 

الواقع  اأغ���الل  م��ن  التحرر  قيم  وا�صتلهام  حركته 

وال�صيا�صة واالإبداع  وا�صتغالل ظهور و�صائل التوا�صل 

اإىل  الكثيفة  ال�صعرية  بطاقاتهم  الدافعة  االجتماعي 

من  يتخذ  ال�صاعر  وجعل  االإب��داع��ي  امل�صهد  �صطح 

وم�صاعره  وانفعاالته  اأفكاره  لعر�ض  م�رسحًا  ن�صه 
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 �صالح الأ�صبحي *

�سعر ال�سباب 

يف اليمن

كاتب وناقد من اليمن *



يف  كما  ومع�صالته،  الواقع  جتاه  القلقة  وهواج�صه 

ن�ض احلارث الثور »اإىل ثائر«:

لي�صت الثورة 

اأن تقلب ال�صفحة الثانية 

من كتاب املقرة 

اأو توؤرخ اللحظة االأوىل 

واآخر جمزرة..

ال تعريف للثورة 

واحلياة اأهم �صفاتها.

اإىل بالدي:

كوين على االأقل منفى 

اإذا ما ا�صتطعِت لنا 

اأن تكوين بالداً 

نحن �صنعمل اأال نكون �صوى غرباء.

اإىل الغد: 

بعيداً قريبًا، انتظرين اأيها الغد 

ممكنًا م�صتحياًل 

معي دفرت وفاة الع�رس 

لكن مل ي�صدقني اأحد 

معي حفنة الزفرات االأخرية 

لكن مل ي�صدقني اأحد 

وكال�صم�ض رفعت جمجمته 

لكن مل ي�صدقني اأحد 

انتظر ولو مل اأجيء 

وانتظرين كلما ابتعدت عني 

ر�صمت يف االأيام عيونًا 

تقتفي اأثرك 

لل�صاعات اآذان ت�صغي اإىل خطاك 

ور�صيت �رسطة املحطات 

بحجزك 

ور�صيت عمال املطارات 

انتظر ميتًا اأو حيًا مكتماًل اأو ناق�صًا 

انتظر اأيها الغد.

العامل الثاين: 

�صقوط �صنعاء بيد جماعة احلوثي يف نهاية �صبتمر 

ال�صابة البازغة التي  ال�صعرية  2014م وته�صم الروح 
ون�صاط  الن�صبي  الهدوء  بفعل  وتنمو  تت�صكل  ب��داأت 

ال�صباب  �صعر  منح  ال��ذي  اليمني  الثقايف  امل�صهد 

اهتمامًا دافئًا لوال ال�صقوط ال�صيا�صي اآنف الذكر الذي 

يعدُّ متزيقًا لالإطار ال�صعري ال�صبابي الذي كان حتركه 

والن�صج  واالأ�صلوب  الوعي  يف  متقاربني  ون�صاطه 

فقدان  عليها  م�صفيًا  التجربة  لهذه  نف�صيًا  وانك�صاراً 

املعامل  جمهولة  وجهة  نحو  امل�صار  وتغري  التوازن 

اإىل  والهلع  اخلوف  ت�رسب  اإىل  نظراً  املالمح  وغائبة 

الن�ض  من  والنيل  والرتب�ض  والوجدان  الذات  اأعماق 

قبل ال�صاعر ومن اللغة قبل االإن�صان، وذلك بجرف منط 

احلياة والوعي واللغة وامل�صري والهوية كليًا والقذف 

بكل هذا يف حرب دائرة ومتقلبة حتى اللحظة، فاأ�صبح 

بالعويل  وممزوجًا  م�رسداً  ال�صبابي  ال�صعري  الن�ض 

واالأنني، كما يف ن�ض زين العابدين ال�صبيبي:

 قب�صتها حول عنقي
ُ
ثمة يٌد حتكم

َّ
ويٌد اأخرى تغرز اأ�صابعها يف عيني

 ال�صخور على �صدري
ُ
واأيٍد كثريٌة تدحرج

واأيٍد حنونٌة ت�صفعني فقط 

واأيٍد كلما فتحُت فمي الأ�رسخ

اأغلقته باالأحجار

واأيٍد كثريٌة تعمل بجّد

لتخرجني من هذا العامل

باأمان

بع�صها تر�ّض الظالم اأمام منزيل

وت�صعقني بالكهرباء 
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وبع�صها ت�صبقني ال�صتالم الراتب

 اللعنات
ّ
وتغدق علي

وبع�صها متتّد اإىل جيوبي

لتغ�صلها من االأو�صاخ

وبع�صها تخطف اخلبز من فمي

وت�صعقني مبواعظ ال�صر

وبع�صها تنوي اأن تقطع راأ�صي

لت�صعه حجر اأ�صا�ض منزل

�صيبنى الإمام امل�صجد

واأخرى تتح�ص�ض كلماتي من اخللف

وتتحر�ُض باأفكاري النحيلة اجلائعة

واأخرى تقيم احلد على نواياي املنفلتة

واأخرى تدخن اأ�صابعي

والأن كل هذه االأيدي الطيبة ترافقني

لن اأ�صعر باخلوف

واإن تركت بقيتي يف العراء لتاأكله الكالب والقطط

غري اأن هذه االأخرية قد �صبقتني اإىل العامل االآخر 

لنف�ض االأ�صباب االآنفة الذكر

فعالم اأخاف اإذن؟

 االآن وهذه هي احلكاية االأهم
ٌ
اأنا جائع

اأراكم يف موٍت اآخر.

ت�صتت  ن�صف  ن�صفني:  اإىل  ال�صباب  ال�صعراء  ان�صطر 

�صقوطه  دون  حتول  مغايرة  حلة  وارتدى  الداخل  يف 

الياأ�ض  الواقع له فتوغل لديه  يف براثن املوت وقمع 

الروح،  �صكينة  وانق�صاع  ال�صعري  ن�صه  على  واخلوف 

يقول قي�ض عبد املغني:

كنت قا�صًا يف املا�صي

كتبت مرة عن �صاعر معتقل يف زنزانة �صيقة 

ق�صى عمره وهو يحفر نفقًا �رسيًا للهروب 

وحني انتهى منه 

هربت زنزانته وتركته وحيداً..

يف ق�صة اأخرى

و�صعت فتاة ح�صناء يف ماأزق من ثالثة ذئاب 

م�صقول  اأ�صود  بحذاء  و�صيمًا  بطاًل  اإليها  و�صقت 

وظل ر�صيق 

حني اأ�رسع لينقذها جعلته يتعرث بال �صبب 

لي�صقط على وجهه 

وتته�صم جمجمته على �صخرة جلبتها من خارج 

الن�ض.

ق�ص�صي  اأقتحم  اأن  م�صطربة-  -بحبكة  اأردت 

واأحتكم يف دفقات ال�رس

اأردت اأن اأتدخل واأنقذ -بنف�صي- فتياتي اللواتي 

ابتكرتهن واأمعنت يف ح�صنهن..
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كنُت قا�صًا مندفعًا

لكن كانت دائمًا تكبلني 

روح ال�صاعر اليائ�صة.

 ن�صف نزح خارج الديار اليمنية لكن بنف�صية ممزقة 

ولغة مت�صظية تنعى وطنًا غارقًا يف اجلحيم وان�صداد 

االأفق الذي ال اأمل فيه، يقول اأحمد النجار:

اأنا مطلوب �صابق

منت باملقلوب يف زنزانة انفرادية 

اعرتفت بارتكاب كل اجلرائم املقيدة �صد جمهول 

االأم��ر  وع��اجل��ت  باخلطاأ  ام���راأة  ثالثني  اأحببت 

بالن�صيان

هربت من ال�صجن ثالث مرات.. 

�صيقًا  ق��راً  كان  بل  �صجنًا  يكن  مل  احلقيقة،  يف 

ا�صمه العامل،

متُّ �صبع مرات يف العمر

اأ�صّك اأحيانًا اأنني مازلت على قيد احلياة

راأيت جثتي ذات مرة عائدة من احلرب

اأنا كائن زائد عن احلاجة،

من  كنوع  امل���راآة  يف  ب��االأي��دي  ظلي  مع  اأ�صتبك 

االحتجاج ال�صامت �صدي

ال  احلواجب كي  اأعلى  اإىل  بلوا�صق  رمو�صي  ت 
ِّ
اأثب

متوت دموعي يف العتمة..

اأرتدي قمي�صًا م�صقوقًا من جهة القلب كرئة ثالثة 

للتهوية

اأبيع وجهي لوغد ي�صبهني 

اأخونني كطعنة جبانة من اخللف

اأنا ذلك الفراغ الظريف الذي ميازح غ�صاتي داخل 

جيوب بنطلوين

اأ�صري عك�ض اجتاه نف�صي 

اأت�صبث باأطراف جاكيتي 

واأعانق لهفتي كاأنني ح�صني الوحيد...!

اإ�صكاليات �صعرية:

ال�صعراء  هوؤالء  عند  ال�صاخ�صة  املاآخذ  بع�ض  هناك 

االنطالق امل�صاحبة ملخا�صه  ال�صباب كت�صتت نقطة 

كما لو كان جمه�صًا نظراً اإىل اال�صتيعاب البطيء وغري 

زمنًا  تتطلب  التي  واأفكارها  احلداثة  ملالمح  الواعي 

طوياًل لبلوغ مرحلة الده�صة يف الوعي واللغة واخليال 

التي  الفنية اخلا�صة  الن�ض وقوالبه  اأدوات  واحرتاف 

يتعرى  والروؤيا،  واملو�صوع  ال�صعري  ال�صكل  يفر�صها 

هذا االإخفاق لدى �صعراء ق�صيدة النرث با�صتثناء اأ�صماء 

حمدودة منهم ا�صتطاعت التغلب وعبور هذا التعرث مبا 

اأ�صيلة  الثقافة وموهبة  وات�صاع يف  ت�صمر من وعي 

وخيال جامح وهواج�ض قلقة وت�صاوؤالت حائرة حول 

الذات والوجود والق�صايا ال�صائكة، مما جعل ق�صيدة 

نتاجهم  يف  ومكتملة  خيالهم  يف  متوهجة  النرث 

ال�صعري كجالل االأحمدي والبكري وقي�ض عبد املغني 

واأحمد النجار ومها عبد الرحيم.

ال�صبابي  ال�صعري  امل�صهد  يفي�ض  املقابل  ويف   

وم�صتتة  الوعي  و�صطحية  الرتكيب  ه�صة  بن�صو�ض 

والغياب  والت�صتت  الغمو�ض  عليها  ويغلب  الروؤيا 

والثقايف  املعريف  التكوين  ل�صعف  وذل��ك  ال��داليل 

يتوجب  اإذ  ال�صعراء  من  الف�صيل  هذا  لدى  واالإبداعي 

تزخر  ال��ذي  ال�صلل  اإىل  نظرهم  ولفت  اإليهم  التنبه 

اجلمود  داء  م��ن  جتاربهم  وت���دارك  ن�صو�صهم  ب��ه 

والت�صلب بكتابات ومقاربات نقدية جريئة ومنهجية 

ال�صعري  امل�صهد  تلوث  قبل  لوجه  وجهًا  معهم  تقف 

ظهرت  ملا  للم�صهد  النقدي  الغياب  ولوال  باأ�صمائهم 

الغياب  �صاهم  كما  امل�صتوى،  ب��ذاك  الن�صو�ض  تلك 

اإزاحة بع�ض االأ�صماء التي توهجت  اأي�صًا يف  النقدي 

فرتة وجيزة ثم انكفاأت من�صحبة اإىل الظل وكّفت عن 

بامل�صهد  جة 
ّ
متحج للقارئ  ال�صعري  نتاجها  اإخ��راج 

املبتورة  واجلمل  باخلواطر  املمتلئ  املتدين  ال�صعري 

اأ�صحابه  ابتذال  بف�صل  �صعراً  القارئ  على  املح�صوبة 

يف الرتويج والن�رس.
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يتبادر اإىل ذهني يف هذا ال�صياق ال�صاعر حممد فائد 

بتجربته  حا�رس  بن�صو�صه  غائب  كنموذج  البكري 

العميقة.. فهذا ن�ض له بعنوان »حرية الريح«:

منذ �صار ا�صمي �صيقا على اأملي

وبعيداً جدا عن ال�صدى، 

ال اأجد زمنا خارج نف�صي

�صيء ما انك�رس يف داخلي 

واملدى يرتنح وراء قلبي، 

وال�صماء التي كانت يف قبعة ال�صاحر

حتررت من حافة املجاز

وطارت اإىل اأبعد من العدم.

وال�صماء التي كانت يف الغرفة

مل جتد جداراً تعلق عليه العامل.

حائط  عن  تبحث  ا�صمها  ن�صيت  التي  وال�صماء 

لت�صلب الغيم.

وال�صماء التي حتت اأقدامك ترتب اأع�صابها وتبكي 

�صارت مواربة.

والهواء الذي غادر بعد ظلك؛

مل يجد و�صادة لينام!

ال اأفهم كيف يجد امل�صاء مت�صعا ليعمل يف تربية 

االأرق.

النملة التي خوفها من ال�صتاء يقتل فرحها بالربيع

حملت اأ�صعاف وزنها خوفا من اجلوع.

واأنا فقدت اأ�صعاف وزين حر�صا على �صحة ظلي.

ميكنك انتزاع عيون الدمية ملنحها رحلة جمانية 

اإىل الداخل.

للريح قلقها ال�صخ�صي

فمن يحا�صب اجلدران على حتدي حريتها.

اأدفن معنى مات هنا 

واأخرج من جثتي واثقا باالآه..

ويف ن�ض اآخر يقول: 

قد ال يكون يل وطن بالنيابة عنك

وال تكون يل حدود مع العدم

لكني اأخاف اأن توجعك كلمة اأحبك!

فقد اأوجعتني كثريا كثريا حّد ال�صمت؛

اأخاف اأن ت�صعك هذه الكلمة حتت �صكينها

فما زالت الذكريات تذبحني بني ال�صطور

ق دمي بني الر�صائل؛
ِّ
وتفر

كل الكلمات التي ا�صت�صلمت لها مل تعاملني كاأ�صري؛

كلها اعترتني غنيمة حرب؛

اأجلها تخندقت يف  التي قاتلت من  الكلمات  وكل 

دمي، واأعلنتني �صهيد الواجب؛

ر�صمتني  حدودها  عن  دافعت  التي  االأوهام  وكل 

اأ�صالكا �صائكة بني الريح والفراغ؛

وكل الكلمات التي وقعت يف اأ�رسها م�صختني اإىل 

جندي جمهول!

اأنا �صارية اأمل

واأخاف اأن حتبي امل�صتحيل!

مثل هذا ال�صوت ال�صعري املحجوب يفرت�ض االحتفاء 

عزيزي  ول��ك  يليق،  ال��ذي  امل�صتوى  اإىل  واإب���رازه  به 

ال�صعري  ال�صوت  هذا  اإىل  النظر  يف  اخليار  القارئ 

اإدراك  من  متكنك  وروؤي��ا  ذائقة  من  لديك  مبا  الالمع 

ال�صعر احلقيقي عما �صواه.

�صعر  اإن  بالقول  املقت�صبة  ال��ق��راءة  ه��ذه  �صاأو�صد 

ال�صعرية  التجربة  يف  طريقه  ي�صّق  اليمن  يف  ال�صباب 

فيها،  ميني  �صعري  مقعد  حجز  على  ا 
ّ
م�رس العربية 

اإقعاده  حتاول  التي  واخليبات  الهزائم  كل  متجاوزاً 

مب�صتقبل  واأب�رسه  وج��وده،  واإلغاء  حركته  وجتميد 

فهناك  وعامليًا،  وعربيًا  حمليًا  باهر  وجناح  م�رسق 

اأ�صماء تقفز يومًا بعد اآخر قفزات هائلة للو�صول اإىل 

هذا امل�صتوى املن�صود.
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ثار ال�صوؤال ما الذي ميكن اأن حتمله الرواية يف 
ُ
رمبا ي

اليمن  التي ت�صهدها  اليمن يف زمن املحنة واحلرب 

منذ نهايات 2014 حتى االآن، خم�ض �صنوات عجاف 

نحو  املفتوح  واالأف��ق  واالأ�صالء  والدماء  الدمار  من 

ميتلك  وهل  واملحن،  واحلرائق  اخلرائب  من  املزيد 

الكاتب اليمني املعجون بهذه املحنة واحلرب ترف 

احلكاية وبناء عوامل روائية مغايرة جلراحات الواقع 

واأوجاعه؟!

بني  املفارقة  �صترز  الت�صاوؤالت  ه��ذه  مثل  اأم��ام 

قد  اليمن  ال��رواي��ة يف  اأن  وه��ي  وال��رواي��ة،  ال��واق��ع 

ا 
ً
كبري ا 

ً
تطور العجاف  اخلم�ض  ال�صنوات  يف  �صهدت 

خم�ض  يجعلها  ما  والنوعي،  ي 
ّ
الكم امل�صتويني  على 

من  املن�صور  يربو  وقد  الكتابة،  يف  خ�صبة  �صنوات 

موؤ�رس  وذلك  رواي��ة،  اخلم�صني  على  فيها  الروايات 

ا باإيقاع الن�رس ومعدالته يف ال�صنوات 
ً
 قيا�ص

ّ
ي مهم

ّ
كم

املا�صية، كما اأن العديد من هذه االأعمال قد ا�صتغلت 

ي�صكل  ما  وذلك  ال�رسدية،  واالأ�صاليب  التقنيات  على 

التي  اليمنية  الروائية  الكتابة  يف  النوعي  التطور 

ا اأن تطوي قرنا من الزمان على �صدور 
ً
تو�صك قريب

اأول رواية مينية يف 1927، ومل تفتقر يف اأثناء ذلك 

الروائية.  الكتابة  واأ�صلوب  املو�صوع  جماليات  اإىل 

وكاأن الكتابة الروائية يف اليمن زمَن احلرب جاءت 

واآثارها،  احلرب  دموية  لرف�ض  مبا�رسة  ا�صتجابة 

ا اأو يف 
ً
ا، وحملي

ً
كانت الرواية املكتوبة �صمااًل وجنوب

عوا�صم االغرتاب واللجوء هي الرد االإبداعي املقاوم 

للموت والتغييب والتم�صك باالأمل واحلياة.

واملتاأمل يف تفا�صيل امل�صهد الروائي االأخري �صيلحظ 

الروائية  التجارب  حراكا روائيا وتنوعا وتعددا يف 

منذ  امل�صهد  حت���والت  ع��ن  ف�صلها  ميكن  ال  ال��ت��ي 

وبو�صفها  املا�صي،  القرن  من  الت�صعينات  نهايات 

نهايات  يف  اليمنية  الرواية  الأل��ق  ا 
ً
طبيعي امتداًدا 

حتل  مل  اجل��دي��د،  ال��ق��رن  وف��احت��ة  املا�صي  ال��ق��رن 

يف  التجارب  تطور  من  املتنا�صلة  وحمنتها  احلرب 

الكتابة اأو اإ�صابتها بالتعرث. ويف نظرة اأفقية ميكن 

ا�صتطاعت  الت�صعينات  من  قادمة  جتارب  م�صاهدة 

لكن  الكتابة.  يف  وا�صتمراريتها  وجودها  تر�صخ  اأن 

امللفت يف هذا الزخم الروائي اأن الكتاب ال�صبعينيني 

وتوقفوا  والغياب،  بال�صمت  الذوا  قد  والثمانينيني 

عن الكتابة اإال قلياًل منهم، مثل �صالح باعامر، كتب 

روايته الرابعة »ملكة النا�رس«.

و�صعراء  كتاب  �صيرز  احلرب  خما�صية  م�صهد  ويف 

الثمانينيني  من  واأكادمييون  واإعالميون  وقا�صون 

االأوىل  الرواية للمرة  اإىل عامل  والت�صعينيني، يلجون 

�صاملني،  مبارك  مثل:  بقوة،  اإليهم  االأنظار  ويلفتون 

لذة  يف  وج��دوا  وكاأمنا  دم��اج،  وليد  يو�صف،  اآمنة 

جراأة  اأكرث  جديدة  اأف�صية  الروائية  والكتابة  البوح 

جيل  فهو  اجلديد  اجليل  اأم��ا  التناول.  يف  وحرية 

الدمار  و�صط  من  طريقه  ي�صّق  اأخذ  وال��ذي  املحنة، 
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اأ�صوات  على  ال�رسدية  اأ�صواتهم  وتفتقت  واحلرائق، 

القذائف وروائح البارود، جيل اأعلن عن وجوده و�صَط 

ال�صعري،  هذه احلرب، ومنهم: عمار باطويل، جمال 

�صريين ح�صن، حممد م�صعد، اأ�صماء �صليمان، �صامل بن 

�صليم، ثابت العقاب، واآخرون.

»رواية  االأعمال  هذه  بني  من  ت�صدر  مل  اأنه  �صحيح 

عن احلرب« وفق املفهوم الذي يحدد هذا النمط من 

احلرب  عن  رئي�صة  بدرجة  تتحدث  والتي  الكتابة 

وبطوالتها  اأحزانها  وعن  املاأ�صاوية،  وتفا�صيلها 

اال�صتجابة  بطبيعة  يرتبط  االأم��ر  وه��ذا  ذل��ك،  وغري 

احلروب  اأثناء  يف  مبا�رسة  تاأتي  ال  التي  الروائية 

تنتمي  التي  االأعمال   
ّ
فاأهم واالأزمات،  وال�رساعات 

احلرب  وقد و�صعت  تاأتي  التي  احلرب هي  اأدب  اإىل 

وماآ�صيها  اأحداثها  تاأمل  للكتاب  واأتاحت  اأوزاره��ا، 

اأو  اأدخنتها  روؤيتهم  حتجب  ال  زمنية  م�صافة  من 

��ة 
ّ
اأي عن  الكتابة  فيها  تتحرر  املتطاير،  رم��اده��ا 

ووعيا  عمًقا  اأك��رث  وتكون  اأيديولوجية،  حموالت 

اإن�صانيا يف تناول مو�صوع احلرب، ورمبا يت�صاعف 

جتتاح  التي  احل��روب  طبيعة  ظل  يف  اال�صرتاط  هذا 

يف  الت�صكل  يف  تاأخذ  والتي  العربية،  بلداننا  بع�ض 

اأهلية  وحروب  ومناطقية،  مذهبية  نزاعات  �صورة 

رة.
ّ
داخلية مدم

ورغم هذا اال�صرتاط، فخيوط �رسد املحنة واحلرب ال 

تغادر ن�صيج معظم الروايات، حتاول مالم�صة اأوجه 

يف  وتثري  احلرب،  اإىل  اأدت  التي  واالأ�صباب  املحنة 

ت�صظيات  حول  الت�صاوؤالت  من  جمموعة  ذلك  اأثناء 

الواقع و�صلبياته، ف�صال عن اأن جراأة التناول والبوح 

على  الكتاب  بع�ض  جتعل  واآثارها  احلرب  باأوجاع 

فتلجاأ  املت�صارعة،  االأط��راف  بني  حذر  من  حافة 

الكتابة اإىل خطاب ا�صتعاري اأكرث مرونة يف التف�صري، 

الدين،  �صم�ض  لب�صام  عائلية«  »نزهة  رواي��ة  مثل 

وتناول فيها فكرة انتهاك االأعراف، وتنتهي الرواية 

والقبلية،  االجتماعية  ال�رساعات  عن  تتحدث  التي 

اأ�صلحتها  بكل  القبيلة  تقرر  حني  �صوريايل  مب�صهد 

ا اإىل انتقام 
ً
واأفرادها اجتياح العا�صمة �صنعاء، �صعي

، كما اأن فّك �صفرات االأحداث وبناء ال�صخ�صيات 
ّ
قبلي

مينحها  عمران  للغربي  الزيدي«  »ح�صن  رواية  يف 

ا، رغم اأن اأحداثها جتري قبل نحو ن�صف 
ً
بعًدا مرجعي

قرن، تنامي قوة الفاطمي الذي ا�صتطاع من خاللها 

�صاحب  »م��ردا���ض«  القبلي  ال�صيخ  نفوذ  تقلي�ض 

وحتول  رحمته،  حتت  �صجني  اإىل  وحتويله  احل�صن 

ال�رساع بني قوتني مذهبيتني: االأوىل ميثلها ال�صيخ 

واالآخ��ر  اأج��داده،  �رسيح  ا�صتعاد  ال��ذي  »الفاطمي« 

ال�صيخ القبلي »�صنها�ض« الذي حتول اإىل �صيخ حزب 

ديني، فيما بقية ال�صباب الذين كانوا قد تطلعوا اإىل 

الف�صل  يف  ي�صقطون  القرية  حياة  يف  تغيري  اإح��داث 

ب�صبب هذا ال�رساع، فيما »جمال« ابن ال�صيخ مردا�ض 

بطْلقة  ويكتفي  اأب��ي��ه،  ح�صن  ا�صتعادة  يف  يف�صل 

يغادر  ثم  احل�صن  باجتاه  واح��دة  دبابة  مدفعية 

الزيدي  ح�صن  على  اع 
ّ

ال�رس يكن  مل  وهكذا  القرية، 

غري �رساع ا�صتعاري ملا ت�صهده اليمن من �رساعات 

�صندباد«  »حفيد  رواي��ة  يف  وحتالفات.  وموؤامرات 

حلبيب �رسوري، يجد الراوي القادم من فرن�صا نف�صه 

يف اأثناء اإجازته يف عدن اجلنوبية يف ورطة احلرب 
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ت�صانده  نظامي  جي�ض  بني  �صوارعها،  يف  امل�صتعلة 

ملي�صيات دينية �صمالية، و�صباب مدينة عدن املقاوم 

الذي ال ميتلك غري البنادق الب�صيطة، ت�صف الرواية 

�صورة من م�صهدية احلرب الدموية باأ�صلوب مل يْخُل 

من ال�صخرية. و�صتبقى م�صاهد حرب 2015 على هذا 

النحو من االجتزاء العميق االإ�صارة اإىل فداحة احلرب 

واآثارها، عديد اللوحات ال�رسدية املوظفة بذكاء يف 

روايات تتناول مو�صوعات وتفا�صيل اأخرى.

واحلرب  املحنة  زمَن  الرواية  عن  احلديث  يعني  وال 

احلرب  تناولت  التي  الكتابات  عن  احلديث  جمرد 

اإىل  كاالجتاه  احل��رب،  فيه  توؤثر  ما  فهناك  نف�صها، 

مو�صوعات اأو اإثارة االأ�صئلة عن ماآالت الواقع التي 

رواي��ة  املهمة،  االأع��م��ال  بني  وم��ن  احل��رب،  اأنتجت 

التي  االأه��دل،  لوجدي  ال�صعيدة«  املوؤامرات  »اأر���ض 

التي ال يكّف  الف�صاد  ا حول ق�صية 
ً
�صوؤاال كبري ت�صع 

يف  كامنة  بْنية  به  ف��اإذا  عنها،  احلديث  عن  النا�ض 

عالقات  منظومة  ت�صوده  ال��ذي  املجتمع  تفا�صيل 

يف  يتغلغل  اأن  له  تتيح  �صلبية  و�صيا�صية  اجتماعية 

بنية  خالل  من  االأه��دل  ا�صتطاع  وقد  ال��زواي��ا،  كل 

روائية مذهلة، تتخذ �صكل يوميات �صحفي فا�صد، اأن 

ينفذ بجراأة بالغة اإىل اأدّق التفا�صيل وعميق الو�صع 

املاأ�صوي يف امل�صهد ال�صيا�صي اليمني الذي اأدى يف 

ماآالت  كانت  وقد  الرتاجيدي.  االنهيار  اإىل  النهاية 

من  اليمني  الربيع  ف�صل  اأو  اليمن،  يف  التغيري  ثورة 

الروايات  هي  وكثرية  الكرى،  الرواية  اأ�صئلة  بني 

االكتفاء  ميكن  ولكن  املو�صوع،  هذا  تناولت  التي 

علي  »�صوق  رواي��ة  االأوىل:  روايتني،  اإىل  باالإ�صارة 

يوميات  تر�صد  والتي  الكوكباين،  لنادية  حم�صن« 

 طفلني 
ْ
الثورة ال�صبابية وتفا�صيلها من خالل عيني

تتداخل  لني، 
ّ
متجو بائعني  يعمالن  املهم�صني  من 

اأحالمهما ال�صغرية باأحالم ال�صباب الثائر يف �صاحة 

بب�صاعة  اإدراكهما  ينمو  التي  اللحظة  ويف  التغيري، 

الواقع الذي يعي�صانه، ي�صبحان من �صحايا العنف 

اختزال  والرواية  ال�صاحة.  له  تتعر�ض  الذي  الدموي 

ان�صمام  بعد  وحت��والت��ه��ا  للثورة  �صو�صيولوجي 

والع�صكرية  والقبلية  ال�صيا�صية  والكيانات  االأحزاب 

ال�صباب  ثورة  حتويل  يف  ت�صببت  التي  االنتهازية، 

والرواية  االأ�صا�صية.  ومطالبها  لمي 
ّ
ال�ص م�صارها  عن 

االأخرى: »ثورة مهيوب« للمياء االإرياين، والتي متيل 

ال�رسد،  يف  الرتكيز  اإىل  التغيري  لثورة  تناولها  يف 

الفئات  اأ�صّد  من  وهو  »مهيوب«  �صخ�صية  خالل  من 

داخَل  يعي�ض على ر�صيف عمارة، وينام  الهام�صية، 

التغيريات  ال�صارع  ر�صيف  خالل  من  ويرقب  كي�ض 

والتحوالت التي متر بها املدينة وطبقاتها، وعندما 

بال�صدمة  ي�صعر  ال�صبابية  بالثورة  اللحاق  يقرر 

�ض 
ّ

تخ�ص ال��ذي  العقيد  ذل��ك  ي��رى  عندما  واخليبة 

بالثورة،  التحق  قد  واملمتلكات  االأرا�صي  نهب  يف 

وعندئذ يقرر مهيوب العودة اإىل ر�صيفه، واإىل كي�صه 

الذي ينام فيه، والذي ي�صكل ترميًزا لكي�ض كبري من 

الظلمة والعزلة دخلته اليمن، عقب ف�صل ثورة التغيري 

يف حتقيق اأهدافها، وهنا نرى اأن الروايتني تقدمان 

ت�صببت يف تعرث حلم  التي  لالأو�صاع  واحدة  �صورة 

التغيري يف اليمن، والذي �صيتحول اإىل حرب تدمريية 

مل ت�صهد اليمن مثيال لها يف تاريخها.

العزي«، تخيياًل  »اأبو �صهيب  وليد دماج يف  ويقدم 

ا لظاهرة االإرهاب والتطرف الديني التي باتت 
ً
روائي

واجلماعات  التنظيمات  انت�صار  بفعل  العامل  جتتاح 

اأثناء ذلك روؤية حتليلية عميقة  امل�صلحة، ويقدم يف 

ال تف�صل بني ما هو �صيا�صي واجتماعي واقت�صادي 

وامل��وؤث��رات  العوامل  من  جمموعة  واأث��ر  وث��ق��ايف، 

املحلية والدولية يف تنامي الظاهرة االإرهابية، وهذا 

ال يعني اأن الرواية توؤدي وظيفة البحث االجتماعي، 

واإمنا تفعل ذلك يف حبكة �رسدية مده�صة م�صتخدمة 

جمموعة من التقنيات واالأ�صاليب ال�رسدية، وت�صتنطق 

بجراأة بالغة عديد الزوايا والظروف امل�صكوت عنها، 

ينه�ض ال�رسد بفعل املكا�صفة وامل�صاءلة، فال ميكن 

يف  الت�صعبات  عديد  عن  االإره��اب  مو�صوع  ف�صل 

ما  وذل��ك  االأخ���رية،  ال�صنوات  يف  املحلي  امل�صهد 
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بني  ال�رسدية  لعبته  يدير  الذي  الكاتب  اإليه  يتفطن 

تقّل وح�صية عن  ال  والتي  املتداخلة،  اخلطوط  عديد 

االأعمال االإرهابية، مثل احلرب واجتياِح امليلي�صيات 

الطائفية،  والنزعات  ال�صاليل  الوعي  بروز   ،
َ
�صنعاء

العقدين  الفكرية واملذهبية يف  التناق�صات  وتغذية 

ا 
ً
دروع واتخاذهم  ال�صحفيني  واعتقال  االأخريين، 

ب�رسية يف املواقع الع�صكرية، وقمع احلركة املدنية 

الق�رسي،  واالختفاء  واالعتقاالت  للحرب  املناه�صة 

وتهريب املخطوطات واالآثار، وغري ذلك مما ميور به 

الواقع  التي يبدو فيها جنون  الواقع يف ظل احلرب 

اأقرب اإىل فيلم مرعب ينتجه اأكرث املخرجني عبقرية 

بالتقنيات  نف�صها  الرواية  ا�صتعانت  وقد  �صوريالية، 

تنوع  على  تعتمد  ���رسدي��ة  بنية  يف  ال�صينمائية 

اللوحات وامل�صاهد والف�صول.

اأوج��اع  تالم�ض  كثرية  روائية  اأعمال  �صدرت  لقد 

ز 
ِّ
حي ي�صتوعبها  اأن  ميكن  ال  مما  وحمنته،  احلا�رس 

العاجلة  باالإ�صارة  ا�  اأي�صً  � و�صنكتفي  املقال،  هذا 

القائد«  »ب��الد  ا، 
ً
م��وؤخ��ر �صدرا  ني 

ّ
مهم عملني  اإىل 

ففي  زين،  الأحمد  للغربان«  و«فاكهة  املقري،  لعلي 

والتهكم  وال�صخرية  املفارقة  تعتمد  �رسدية  لغة 

�صيم�صي علي املقري يف«بالد القائد« اإىل اكت�صاف 

عامل الدكتاتور الطاغية وجنونه، وتفا�صيل حميطه 

اخلا�ض من حا�صية واأبناء، ومنافقون و�صحايا، وكل 

ما يكتنزه مروي ق�صة الطاغية و�صقوطه الرتاجيدي، 

وكل  واحلا�صية،  النظام  عقد  ب�صقوطه  انفرط  وكيف 

ذلك  يف  مبا  وجمنون،  طاٍغ  انفراط  اإىل  يغدو  �صيء 

الكامنة  الكاتب  عبقرية  اإن  القائد،  على  الثائرون 

يف اللغة ال�رسدية واإعادة بناء التفا�صيل واالأحداث 

اإىل ما نعلم  يف حبكة �رسدية م�صوقة جتعلنا ندلف 

تفا�صيله بعني اأخرى ال متّل من لّذة الده�صة واملتعة 

واالكت�صاف.

وينفتح ال�رسد يف »فاكهة للغربان« الأحمد زين على 

حلظة  اجلنوب،  تاريخ  من  احل�صا�صية  بالغة  حقبة 

ال�صيوعيني  ت�صتقطب  عا�صمة  عدن  مدينة  كانت  اأن 

ال�صبعينات  يف  العربية،  الي�صارية  واحل��رك��ات 

التاريخ  من  حقبة  لكنها  الثمانينات،  ومنت�صف 

والد�صائ�ض،  وامل���وؤام���رات  بال�رساعات  املفّخخ 

الكوزموبوليتاين  الف�صاء  من  املدينة  فيه  انتزعت 

اإىل  اال�صتقالل،  قبل  الكولونيالية  اليوتوبيا  من  اأو 

لكنها مدينة مل تنجح  اال�صتقالل،  اأخرى بعد  مدينة 

احللم  بو�صفها  اال�صرتاكية  اليوتوبيا  اإىل  العبور  يف 

وتتناول  العرب،  وغري  العرب  واملنفيني  للثائرين 

ال�رسدية  اللغة  يف  مذهلة  �رسدية  بعبقرية  الرواية 

التقنيات  وخمتلف  ال�صخ�صيات،  وبناء  واحلوارية 

الروائية احلديثة، ماأزق املدينة بالقادمني اإليها من 

القهر  من  وحالة  العامل،  عوا�صم  ومن  الريف،  عمق 

واال�صتالب والتنكيل، والتي تنتهي بالفجيعة الكرى 

اقتتال  م�صاهد  وعلى   ،1986 يناير  اأح���داث  يف 

عدن  املدينة  فيها  تتحول  مفرطة،  بوح�صية  الرفاق 

والغربان،  والتاآمر  املوت  ي�صكنه  �صبحي  ف�صاء  اإىل 

تاريخ  ال�رسد  وي�صتقطب  الدي�صتوبيا،  من  حالة  اإىل 

التي  الكرى  واالأح���داث  وال�رساعات  احل��روب  من 

ق�صة  حتكي  اإذ  وال��رواي��ة  العربي،  العامل  �صهدها 

ال�صعبية  الفنون  فرقة  يف  ال�صعبية  الراق�صة  »نورا« 

�صليلة االأ�رسة ال�صلطانية، والتي ن�صاأت يف كنف اأ�رسة 

كتابة  وق��ررت  »جياب«،  الثاثر  واأحبت  بريطانية 

اإ�صابة  وحادثة  »جياب«  اختطاف  بعد  مذكراتها 

للمدينة  ترميًزا  ت�صكل  والتعفن  بالعطب  قدميها 

املعطوبة بال�رساعات والتاآمر، ويتحول فعل اإجناز 

�وهو  ب�صالح،  فيه  ت�صتعني  الذي  املذكرات  كتابة 

ت�صفه  كما  ال�صيوعيني  العقائديني  املنا�صلني  اأحد 

امل�صكوت  التاريخ  الكت�صاف  منا�صبة  اإىل  الرواية� 

التي  امل�صافة  تلك  اإنها  واأوجاعه،  بتفا�صيله  عنه، 

ال  م�صت،  حرب  تفا�صيل  لتتاأمل  الرواية  اتخذتها 

حتجب تفا�صيلها االأدخنة وال احلرائق، واإن مل تْخُل 

الواقع وحروبه  الأحداث  ا�صتعارية  كذلك من �صيغة 

املتنا�صلة.

نزوى العدد 102 ابريل 2020

283



احلا�رس  وقتنا  اإىل  املا�صي  القرن  ت�صعينات  منذ 

املحرتف  يف  الف��ت��ة  ب��اأع��داد  فنية  اأ���ص��م��اء  ج���دت 
ُ
و

�صابة  دفعات  تخرج  نتيجة  وذلك  اليمني،  الت�صكيلي 

الفنية  الرتبية  واأق�صام  واملعاهد،  الفنون،  كلية  من 

هذه  وو�صط  اليمنية(،  اجلامعات  يف  حديثًا  )املن�صاأة 

كرث،  �صباب  فنانون  ظهر  املتنامية  العددية  الكثافة 

اجتهدوا يف تطوير حمرتفاتهم وحتقيق ح�صور فاعل 

اأ�صلوبية  انتقاالت  بع�صهم  وحقق  الفني،  الو�صط  يف 

ت�صاعدية يف زمن قيا�صي. 

قد  رة 
ّ
مدم ا�صتتباعات  من  لها  مبا  احلرب  كانت  واإذا 

اأثرت يف ال�صنوات االأخرية على عموم امل�صهد االإبداعي 

والثقايف اليمني، اإال اأن غالبية املبدعني ال�صباب ممن 

مل يغادروا اليمن للنجاة من فجاجة احلرب، اآثروا عدم 

اهتمامهم   
ّ
وان�صب املحيط،  �صوداوية  اإىل  االرتهان 

على اإقامة منا�صط متنوعة، واإجناز ما ميكنهم اإجنازه 

من جتارب.  

كافح   
ّ

خ��ا���ض نحو  وعلى  الكّلي،  العنف  جل��ة  ويف 

الفن  ح�صورية  تاأكيد  �صبيل  يف  ال�صباب  الت�صكيليون 

فيه ن�صو�صهم، �صمن  يقدمون  وخلق هام�ض حمدود 

َد 
ْ
اإطار �صيق من ح�صور نخبوي واأجواء �صبه مغلقة. بي

اأن احلرب الدائرة لي�صت االإ�صكالية الوحيدة التي يعاين 

منها الفنانون يف اليمن، واإن كانت يف الوقت الراهن 

االأو�صاع  تراجيديا  يف  االأوحد  والفاعل  االأهم  العبء 

تراكمت  اأخ��رى  اإ�صكاالت  هناك  اأن  غري  احلياتية، 

خالل عقود واألقت بظاللها على املحمل الت�صكيلي يف 

جممله، وتتعلق باملنظومات التي �صادت يف املجتمع 

املحلي، وبع�ض االأن�صاق الراديكالية املوؤثرة.

الفنانني  من  اجليل  هذا  جتربة  اإن  القول،  وميكننا 

والتعرث  ال�صعوبات  من  الكثري  �صاحبتها  قد  ال�صباب 

م الراهن التي هي عبارة عن 
َ
ِقي اأحيانًا وال�رساع مع 

�صمن  عالئقية  و�صبكات  وبنى  و�صائل  من  اأخ��الط 

كافة  على  والتداعي  الفو�صى  ت�صودها  منظومات 

االأ�صعدة، اجتماعيًا واقت�صاديًا و�صيا�صيًا. باالإ�صافة 

والرتاجع،  االرتباك،  ي�صوده  جمعي  معريف  اإرث  اإىل 

وحمدودية فهم معنى الفن، وجهل بحيوية دور الفنان. 

مما اأدى من ناحية اإىل حتجيم العالقة التفاعلية بني 

الفنان وحميطه، وبالتايل بني الن�ض الفني واملتلقي، 

واجلمهور  الفنان  بني  ن 
ْ
البو تعميق  على  �صاعد  مما 

فنية  قطيعة  عامله  عن  وقطيعته  الت�صكيلي  وغربة 

اإذا ما مت  بديهية ومنطقية  اإ�صكاالت  معرفية، فرزت 

درا�صتها يف اإطار املوؤثرات املو�صوعية التي حتا�رس 

الفن والفنانني، ومنها اأن الذائقة اجلمعية النابعة من 

ثقافة اجلمهور مار�صت بطريقة غري مبا�رسة �صلطتها 

ب�صكٍل  حفزتهم  اإذ  ال�صابة،  التجارب  اجتاهات  على 

مع  اجلماهريي  بالفن  عليه  يطلق  ما  اإنتاج  على  ما 

املنتج  اإىل  ن�صري  ال  اإذ  املعنى،  اإيجابية  على  احلفاظ 

تقييد  يف  هو  املق�صد  ولكن  حرفيا،  ال�صعبوي  الفني 

ي�صتدعي  فني  عمل  الإجن��از  معينة  ب�رسوط  الفنان 

الواقعي والتقليدي. 

ومع ما لفردية املبدع وا�صتقالليته واختيارية عزلته 

ال�رسوط اخلارجية عليه  من دور يف احلد من هيمنة 

وخا�صة املجتمعية، اإال اأن املقاومة واملوقف ال�صلب 
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 اآمنة الن�صريي *

الت�صكيل اليمني: اجليل ال�صاب بني

ق�صاوة احلرب ورهانات الإبداع

فنانة ت�صكيلية واأكادميية  من اليمن *



االقت�صادي  بالظرف  مرهونًا  يبقى  الفنان  قبل  من 

و�صغوطه واأعباء �صاحبه التي تلزمه يف اأحايني كثرية 

بالر�صوخ لغواية �صوق الفن املحلية على حمدوديتها، 

هذا ما يرر متوقع جماميع من الفنانني ال�صباب عند 

تو�صف  اأعمال  على  وا�صتغالهم  الواقعية،  التيارات 

معماري  ث��راء  من  لها  مبا  املحلية  البيئة  م�صهدية 

بالزخرف  ثري  �صعبي  ب�رسي  واإرث  جغرايف  وتنوع 

واللون، وقد �صاهم املقتني االأجنبي )املقيم املوؤقت( 

الفن  ظاهرة  تعميق  يف  احل��رب  قبل  ما  �صنوات  يف 

والزائرين  العاملني  اأن  ذلك  اال�صت�رساقية،  مبنهجيته  

من خمتلف اأنحاء العامل ال يتمتعون بال�رسورة بذلك 

والنخبوية  الفنية  والذائقة  الر�صني،  الثقايف  احل�ض 

الباحثة عن االأ�صيل والفني يف العمل، فاأغلبهم يبحث 

نوعًا ما عن �صور ذات �صمة واقعية.

ي�صاف اإىل ذلك كله ولع الفنانني ال�صباب باالجتاهات 

الواقعية حتت تاأثري عوامل اأخرى منها: املدى الزمني 

املوؤثر يف تطور التجارب، والذي ما زال يغري الفنان 

واملناهج  االأدوات  من  والتمكن  التِّقانة،  مبرحلة 

اأثناء  االأكادميية التي ال يح�صلون عليها ب�صكل كاٍف 

بالدرا�صة  اأ�صا�صًا  يلتحق  مل  بع�صهم  اإن  بل  الدرا�صة، 

والدرا�صة..  البحث  ع�صامية  على  فاعتمد  االأكادميية 

تثريها  التي  االإب��ه��ار  حالة  يف  متعة  يجدون  ول��ذا 

التجارب يف اأو�صاط اجلمهور، وقد جنح عدد منهم يف 

والن�صوج  االأداء  ببالغة  يت�صم  واقعي  خطاب  تكري�ض 

الفني، مثلما جنده لدى الفنان )زكي اليافعي(، الذي 

مبهارة  الواقعي  املنهج  ذات  اأعماله  من  �صل�صلة  قدم 

بدقة  احلياة  من  تفا�صيل  والتقط  عاليتني،  وحرفية 

الواقعية  تلك  من  كبري  قدر  فيها  الده�صة؛  على  تبعث 

املفرطة التي اأ�ص�ض لها الفنانون قبل عقود وما زالت 

عملية  الفن  يف  يرى  الذي  املتلقي  على  �صطوة  متلك 

اإىل  الوقائع وال�صور االجتماعية  من عمليات حتويل 

ن�صق  واإ�صاراتها �صمن  مبا�رسة يف دالالتها  عالمات 

جمايل.

ي�صور زكي اليافعي �صيوخًا يفرت�صون االأر�ض املغطاة 

البناء  حملية  م�صاجد  داخ��ل  املزرك�ض  بال�صجاد 

ف�صاءات  يف  يتاأملون  اأو  القراآن،  يقروؤون  والزخرف، 

مدينة  اأزق��ة  داخ��ل  امل��ارة  حركة  ويتابع  روح��ي��ة.. 

و�صو�صاء  ال�صغار  بلعب  ة 
ّ

ال�صاج القدمية،  �صنعاء 

يف  الزمن  اآثار  ير�صد  كما  ال�صغرية،  الدكاكني  األوان 

ال�صيخوخة  بفعل  املنهكة  الب�صيطة  املتعبة  الوجوه 

�صور  ملها 
ُ

جم يف  اإنها  املعاناة،  من  طويل  وتاريخ 

اأخاذة، لي�صت مفارقة للواقع، لكنها تكت�صب جاذبيتها 

من الدرجة االأدائية العالية التي للفنان املتمكن من 

ويف  الواقعية،  لل�صياقات  املخل�صة  اأدوات��ه  تطويع 

الوقت ذاته حتافظ هذه التجارب على حالة الت�صالح 

مع االإرث املعريف اجلماعي، وطبيعة الذائقة والوعي 

لدى املتلقي الذي ما زال يرى يف اللوحة متثياًل كاماًل 

م�صابهة  وب�صيغ  له،  كليًا وحرفيًا  للخارج، وح�صوراً 

توالت جتارب فنانني عديدين يف مراحل مبكرة مثل: 

ال�صبياين،  حمود  العا�صي،  عائ�ض  العلفي،  ه�صام 

اأحمد ال�صاليل، ردفان املحمدي، جالل ال�صمريي، غادة 

اأن بع�ض من هوؤالء  اإال  اأحمد، واآخرين،  احلداد، وحيد 
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الرتاكمية  التاأثريات  بفعل  اأن حتول  لبث  الفنانني ما 

االإبداعي،  الفردي  الوعي  وتنامي  الذاتية،  للخرات 

ال�صياقات  حبي�ض  الفنان  نت�صور  اأن  ال�صعوبة  من  اإذ 

بني  اإنه  اإذ  فقط،  والتاريخية  االجتماعية  وال�رسوط 

الداخلية  طاقاته  اإىل  اأي�صًا  ي�صغى  واأخ��رى  مرحلة 

كذات  غربته  و�رسورة  بل  وجوده،  وفرادة  وت�صاميه 

مبدعة تبحث عن الاّل ماألوف واملختلف يف االعتيادي 

والرتيب واملكرر.. حماواًل االنفالت قدر امل�صتطاع من 

الظواهر ذات املن�صاأ االجتماعي، واالإنتاج مبعزل عن 

املوؤثرات واال�صرتاطات املتعددة، اإذ ي�صعى البع�ض اإىل 

يتجلى  الفن،  ثورية  من  نابعة  �رسعية  روؤيته  اإك�صاب 

ذلك يف اأعمال الفنان )حمود ال�صبياين(، التي اأعادت 

اإن�صاء امل�صهد املعماري وفق بانوراما لونية للمدينة، 

وعي  فيها  حاذقة  حركية  تنظيمات  على  اعتمدت 

عميق بالتكوين، الذي حر�ض الفنان على جعله دائريا 

اللونية  للم�صهد، فالبقع  اأو نهاية  اإذ ال بداية  مفتوحا 

�ض مفهوم الثبات، 
ّ
وا�صتباك اخلطوة راأ�صيًا واأفقيًا، يقو

احل�صية  املعطيات  اإزاء  جمايل  موقف  عن  ويف�صح 

ثرية  داللية  وحم��م��والت  طاقات  اإي��ج��اد  طريق  عن 

هند�صية  وت�صاعيف  واخلطوط  االأل��وان  تنويعات  يف 

الرتيب  واالإن�صاء  ال�رساحة  عن  بعدت  التي  العمارة، 

املنمط، ورغم اإ�صهاب امل�صور يف �رسدية البناء، اإال اأنه 

ا�صتند على هيكلة خفية ل�صبكة من الرتابطات املتغرية 

حم�صة،  جمالية  �صيغ  ا�صتجالء  يف  فنجح  با�صتمرار 

متيل اإىل حّد كبري نحو القيم اللونية التاأثريية.

لوحات  يف  ج��الء  اأك��رث  ب�صورة  تتكر�ض  القيم  ه��ذه 

ب�صتى  احلياة  حتيل  التي  حمدي(،  )األطاف  الت�صكيلية 

ل 
َ
م

ُ
ج اإىل  وال�صطحي  الباطني  وب�صقيها  متظهراتها 

موظفة  لّلون،  الق�صوى  الطاقات  حترر  مكثفة،  لونية 

ي��دور  ميكانيزم  �صمن  وتنويعاتها  االأل���وان  ح��زم 

واإل��غ��اء اخلطوط  االأ���ص��ك��ال،  احل��دود بني  ح��ول حمو 

وعامله،  احلي  الكائن  بني  الكيانات،  بني  الفا�صلة 

يف  ون�صبيته  ال��وج��ود  جم��ازي��ة  داخ���ل  واالن�����ص��واء 

يف  م�صتغرقة  فالفنانة  اأجنزتها،  التي  الن�صو�ض 

الفراغ،  حيادية  اإلغاء  خالل  من  ال�صكل،  وحدة  تاأكيد 

املادي،  باملحيط  الكائنات  عالقة  جدلية  وا�صتبعاد 

والداخلي والوجداين -بالظاهري احل�صي، فهي ُت�صِقط 

االنفعاالت ال�صعورية على ال�صكل من جهة، وت�صت�صّف 

ظاهر  اإىل  بها  لت�صعَد  االإن�صان  يف  الداخلية  احلياة 

تدفع  ال  االنتقائية  الفنية  البداهة  هذه  لكن  ال�صورة، 

بالفنانة اإىل التغا�صي عن امل�صمون، وخا�صة يف ما 

البنيات القمعية خا�صة  يتعلق بهموم االإن�صان داخل 

تلك التي جتثم على االأفراد يف ف�صاءات احلرب التي 

�صمن  تعي�ض  مقموعة  منك�رسة  كينونة  منه  جتعل 

ف�صاءات القهر واالنتهاك والنكبات، اإال اأن ال�صخو�ض 

القابعة يف هذه امل�صتويات واملتمثلة اأ�صكااًل متعددة 

من الق�رس والعنف، ال تكّف عن املقاومة، كاأمنا تريد 

التي  التاأثريية  احلالة  اأن  على  توؤكد  اأن  امل�صورة 

فعل  واأن  املجتمع،  عن  معزولة  بْنية  لي�صت  تعي�صها 

االإبداع هو فعل تغيري ومترد يقابل مفاهيم اخل�صوع 

اأحيانًا،  وامل�صتعلة  ال�صارخة  فاالألوان  واالنك�صار، 

ة باحلياة يف اأحيان اأخرى، تف�صي 
ّ

احلاملة اأو ال�صاج

االحتماالت  واملمكنات من  الّدالالت  اإىل خمزون من 

الكائن  ودور  االإن�صانية،  الوقائع  ع��ن  االإيجابية 

اإيجاد عامل يوازي عوامل العنف  واالإرادة الب�رسية يف 

ومنظومة ال�رساع.. بهذه اللغة الت�صكيلية تبلغ الفنانة 

اإن�صاين،  ر�صالتها املتمحورة حول موقف اجتماعي- 

منطلقة من قناعات ال تق�صي من الفن ق�صايا االأمة، 

نتاج  من  كبري  جزء  اإدراج  ميكن  ال�صياق  هذا  �صمن 

فنانني مثل: غادة احلداد، واأمل ف�صل، وهيفاء �صبيع، 

بدرا�صة  جديرون  جميعًا  وهم  وغريهم،  �صبيع،  ومراد 

املرور  يجدر  اأن��ه  اإال  املقالة،  تتيحها  ال  م�صتفي�صة 

�صياقًا  تتخذ  كونها  ف�صل؛  اأم��ل  ال�صابة  جتربة  على 

يغادر �صلطة اخلارج املجتمعي، ويفلت من االن�صواء 

املحليني، فهي  الفنانني  االأ�صاتذة من  �صمن عباءات 

تنفتح على اأفق رحب، وت�صعى ب�صكل دوؤوب اإىل اإثراء 

ونظري  تقني  بحث  عر  نف�صها  وتكوين  اأدوات��ه��ا، 

بناءات  وتكثيف  والتوليف  باالبتكار  �صغفها  يك�صف 

الن�ض ال�صكلية ال�صتجالء عالئق متنامية للتكوينات، 

رمزية  بدائل  ا�صتقاق  قابلية  االأعمال  منح  وبالتايل 

اأمل  عند  فاللوحة  جاذبية،  اأكرث  وللممكنات  للواقع 

واملراوغة  اخل��اّلق  واللعب  املقاربات  يحتمل  ز 
ّ
حي

وااللتبا�صات الب�رسية والذهنية، بغية حتقيق ح�صور 

اأكرث اإثارة وخ�صو�صية.  
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وتنزع الفنانة اإىل اجلمع بني تقنيات الر�صم والت�صوير 

ق�صا�صات  مثل  منتقاة  م��واد  واإ�صافة  ال�صباغي 

بح�صب  غريها،  واأ�صياء  وامل�صامري  واالأحبال  القما�ض 

االأ�صياء  ه��ذه  ك��ل  الفنية،  تخييالتها  مقت�صيات 

املحيط،  الفراغ  فتحرك  اللوحة،  �صطح  على  ت�صعها 

وتك�رس حواجز املتوقع، وتقرتب من النحت واالأعمال 

اإىل حّد بعيد يف خلق ف�صاء متناٍم  الفراغية، فتنجح 

للن�ض، وممكنات داللية مفتوحة. 

عليها  ي�صتغل  التي  ال�صياقات  عن  تتفرد  بذلك  وهي 

تكاد متثل  اإنها  الر�صامني من جيلها، حتى  كثري من 

م�رسوعًا ثريًا يف املحرتف اليمني، واإن كان ال يزال 

اأنه قابل الأن يكون اأمنوذجًا حمر�صًا  اإال  يف بداياته، 

التجريب  من  املزيد  على  امل�صورين  من  لل�صباب 

واجلراأة واإطالق الطاقات والناأي عن جمانية ال�صيغ 

التقليدية.  

كما  مهمومة  فالفنانة  امل�صمون  م�صتوى  على  اأم��ا 

هو احلال مع عديد الن�صاء الت�صكيليات بثيمات القهر 

ومنظومات القمع -وخا�صة قهر كينونة االأنثى- كما 

الداّل  وهو  ال�صارخ،  االعرتا�ض  طابع  هو  الغ�صب  اأن 

امل�صرتك يف اأعمال معظم الفنانات ومنهن اأمل ف�صل، 

ومل�صاعر  املعلقة،  ولال�صتغاثات  للغ�صب  ي�صتجنب  اإذ 

املمار�صات  اء 
ّ
ج���ر ب��امل��رارة  ولل�صعور  االغ����رتاب، 

اأمل ف�صل  الن�صاء، واإذا كانت  اإزاء  املجتمعية الظاملة 

اإىل حد  الن�صوي  التطرف  الوقوع يف فخ  قد جنت من 

كحالة  واإ�صقاطه  القمع  تعميم  اإىل  ميلها  نتيجة  ما، 

عالية  ماأزومة  اأزمنة  داخل  الكائن  يعاي�صها  عامة 

الدراما، فاإن العديد من بنات جيلها الفنانات وحتت 

الذكورة  جمتمعات  على  ال�صاخطة  النزعات  تاأثري 

االأبوية، ي�صاهمن يف احلد من فنية االأداء الفني ل�صالح 

امل�صمون، والعالقات الدراماتيكية يف االأعمال، وهو 

ما ي�صبع يف دواخلهن حاجات ذاتية اإىل التمرد على 

املوؤ�ص�صات الذكورية. 

من  كبري  جلزء  الت�صكيلية  التجارب  حمتوى  اإن  بل 

اإما  باملراأة،  الرجل  عالقات  متثل  يف  يغرق  ال�صابات 

ح��وارات  عر  اأو  بالعدوانية،  تت�صم  �صيغ  خالل  من 

الهوية  ا�صتعادة  حتاول  الرجل،  مع  النهائية  جدلية 

يف  الفنانات  تنزلق  احلالتني  كلتا  ويف  امُل�صَتلبة، 

ماأزق تكري�ض العزل االجتماعي، واجرتار اال�صتجابات 

العاطفية املبا�رسة التي تكتظ بها الن�صو�ض. 

الفوتوغراف والو�صائط.. حتولت فنية 

جادة

احلرب  احتدام  ظل  ويف  االأخ��رية،  اأع��وام  اخلم�صة  يف 

امل�صورين  من  جيل  اأق��ام  الف��ت،  وب�صكل  اليمنية، 

ناأت  الفتة،  فنية  معار�ض  ال�صباب  الفوتوغرافيني 

االعتيادية  واملناظر  الطبيعية،  امل�صاهد  التقاط  عن 

التي  تلك  ال�صابقة،  االأجيال  اأعمال  يف  �صادت  التي 

احلفاظ  مع  التقليدية  العالية  احلرفية  على  اعتمدت 

يف  يخرج  مل  الذي  لل�صورة  التقليدي  املحتوى  على 

البيئة  ومالمح  االإن�صانية  الوجوه  توثيق  عن  الغالب 

�صوى  القوالب  هذه  يتعّد  ومل  والطبيعة،  والفولكلور 

مقدمتهم  يف  اليمنيني  امل�صورين  من  ا�صتثناءات 

الفنان عبدالرحمن الغابري. 
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اأما اجليل اجلديد من امل�صورين الذين منت جتاربهم 

ال�صيا�صي  واحلراك  الرقمية،  والثورة  العوملة،  ظل  يف 

واالجتماعي الذي تنامي يف ال�صارع العربي منذ العام 

�صلكوا اجتاهًا مغايراً يف التعامل مع  فاإنهم   ،2011
ال�صورة ال�صوئية، وخرجوا بحلول فنية اأثارت الكثري 

من االأ�صئلة حول وظائف هذا الفن -والقيم اجلمالية 

والفنية والفكرية اجلديدة التي يتمثلها وتنتمي اإليها 

مبادئ احلداثة وما بعد احلداثة.. فقد طرحت اأعمالهم 

ق�صايا متعلقة مب�صائل زلقة و�صائكة �صكاًل وم�صمونًا، 

اأو  االأدائي  الت�صكيل  من  تقرتب   
ُ
اأ�صاليب فيها  تتحقق 

الفن، وحُتِدث  اكتمال  الن�ض ب�صورة تتحدى  م�رسحة 

وثبات  الفنون  اأن�صاق  يف  والقلقلة  االإرباك  من  نوعًا 

يف  اأ�صبحت  الفوتوغرافية،  فال�صورة  ت�صنيفاتها، 

اخلامات  ذات  امل�صندية  اللوحة  تناف�ض  قيا�صي  زمن 

الفوتوغرافيني  الفنانني  الأن  املاألوفة؛  ال�صباغية 

لهم  تتيحها  التي  االإمكانات  من  كبري  ب�صكل  اأف��ادوا 

حركة التطور التكنولوجي الوا�صعة يف اأدوات التوا�صل 

راحت  التي  العالية  والكفاءة  الرقمية،  والو�صائط 

حدث  نف�صه  الوقت  ويف  الت�صوير،  اآالت  بها  تعمل 

جوهر  ا�صتوعب  الذي  ال�صباب  وعي  يف  فارق  انتقال 

احلداثة ومنطقها يف تو�صيف الفن واحلالة االإبداعية، 

العالقات  كافة  على  ي�صتغل  الفنان  اأن  اأهمها:  لعل 

املو�صوع،   - احل��دث  ال��واق��ع،  عنا�رس  بني  املمكنة 

وْفق  احل�صي(  )املتعدد  احل�صية  املعطيات  ويتداول 

الوعي  على  ا�صتناداً  اإليها  نرّدها  التي  املفهوم  وحدة 

عبارة  ال�صورة  �صارت  وبالتايل  والثقافة،  املعريف 

على  تن�صحب  التي  الدالة  للعالمات  منتج  تاأليف  عن 

جانب من الوجود، ومن العامل �صمن جماالته النف�صية 

واالجتماعية وال�صيا�صية والدينية.

اأعمااًل  يقدمان  الغابري،  وزري��اب  اأمني  فاالخوان، 

املحلي  وامل�صهد  ال�صارع  حركة  من  منتزعة  مده�صة 

اأخاذة  اأخرى  جتارب  اإىل  باالإ�صافة  تنويعاته،  بكل 

منجزة داخل امل�صغل، ويحقق الفنانان ح�صورا دوليا.  

واإمي��ان  ال�رسيف،  اأم��رية  مثل:  ال�صابات  امل�صورات 

قررن  جيلهن،  من  واأخريات  فاروق،  وثناء  العوامي، 

الرتكيز على طابع اأكرث خ�صو�صية؛ فاأمرية على �صبيل 

الن�صاء  وجوه  التقاط  على  اال�صتغال  اختارت  املثال 

اليمنيات املتمو�صعة خلف �صفافية االأقم�صة احلريرية، 

التفا�صيل ويحجب  القليل من  الذي يبدي  الدانتيل  اأو 

ال�صكل، اأو الرداءات املزرك�صة امل�صكونة ب�صجيج لوين، 

كي  القما�ض،  من  الفنانة  توظفها  خمتلفة  مالم�ض 

ترتك بابًا مفتوحًا من املمكنات التخييلية، اإنها روؤية 

وبحٍث ب�رسي  اإبداعية  روح  من  تخلو  ال  فنية جذابة 

ي�صتند على خميلة ذات كفاءة عالية يف االبتكار، وهي 

ح�صية  معطيات  اإزاء  جمايل  موقف  عينه  الوقت  يف 

و�صعورية تت�صم باالأنوثة يف اأجمل جتلياتها.  

الهذيلي،  ويا�صمني  التميمي،  عمر  م��ن:  ك��ّل  وميثل 

الت�صوير  تطويع  يف  الفتة  جتارب  ال�رسحي،  واأنغام 

ذات  فنية  اأعمال  الإنتاج  الو�صائط،  وتوظيف  الرقمي 

تفتح  خ�صبة  خميلة  على  ي��دّل  رفيع  تقني  م�صتوى 

وتزحزح  والفكرية،  ال�صكلية  ال���دالالت  م��ن  خ��زاًن��ا 

احل�صي  املدرك  مفهوم  لتو�صيع  التقنيات  بني  احلدود 

ينتجوَن  التي  االأعمال  اإن  حتى  ال�صكل،  بناءات  يف 

بهذا  االأدائ��ي، وهم  الت�صكيل  فن  اإىل جمال  اأقرب  هي 

رمبا  العمل،  الإن�صاء  جديدة  طقو�ض  ل��والدة  ميهدون 

العاملية، لكنها حديثة يف  االأو�صاط  لي�صت غريبة يف 

ال�صباب  هوؤالء  ل 
َ
ِقب من  جراأة  وتلك  اليمني،  املجتمع 

يف  اجلمعي  والوعي  العامة  الذائقة  يتحدون  الذين 

واقع حماط بالكثري من املحاذير.  

الت�صكيل يف  اأن ح�صور  التاأكيد على  ّد من 
ُ
ب اأخرياً، ال 

ظاهرة  يبقى  وم�صاراته،  م�صادره  وت��ع��ّدد  اليمن، 

زالت  ما  رمبا  املجتمع،  حركة  مع  م�صتبكة  اإبداعية 

منها،  ج��زء  يف  اجلمعية  الذائقة  عن  مبناأى  تعي�ض 

اأنها ال تزال توا�صل بحثها الدوؤوب املرتكز على  غري 

التي  ال�رسوط  بغياب  اآبهة  غري  جمالية،  م�صتندات 

والتاأ�صيل،  التجريب  دوائر  ن�صاط  تفعيل  يف  ت�صاهم 

ال  الراهن  الواقع  ظل  يف  اليمني  املحرتف  اأن  ذلك 

يكّف عن تكثيف نتاجاته الإيجاد ف�صاء متناٍم للفن، 

اإدانة احلرب، وينت�رس للحياة وال�صالم  كما ميعن يف 

واالإن�صانية.
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يعتر  قد  اليوم  بيمن  والفني  الثقايف  ال��واق��ع  ظل  يف 

اأن النقا�صات عن هذه املوا�صيع نوع من الرتف  البع�ض 

خم�ض  من  اأك��رث  منذ  و���رساع��ات  حروبًا  يعي�ض  بلد  يف 

واخلراب  املوت  تت�صدر �صور  تعي�صًا  لري�صم مينًا  �صنوات 

ا�صمه، مع ذلك فاحللم يظل م�صتغال وحيا رغم  قبل ذكر 

ق�صوة الواقع ومرارته الب�صعة.

�صاب  جيل  ووجود  فنية  اإبداعية  مبقومات  اليمن  يزخر 

باأدوات  ذلك  كان  واإن  فنية  ممار�صة  اإىل  ب�صغف  يتطلع 

برغبات  ال��ب��وح  وحم���اوال  ذات���ه  على  معتمدا  ب�صيطة 

وهواج�ض مكتومة، �صعرت بهذه االأحا�صي�ض عندما نظمنا 

املا�صي  اأبريل  يف  ال�صيناريو  لكتابة  اإلكرتونية  ور�صة 

ومل�صنا مدى وجود اإبداعات من خالل االأفكار املطروحة 

تنمية  اإىل  حاجة  يف  االإب��داع��ات  فهذه  احل��ال  وبطبيعة 

ت�صعر  وه��ي  وب�صيط  جزئي  ول��و  دع��م  وتوفري  وت�صجيع 

بال�صياع النعدام متنف�صات ومناخات فنية حرة.

امل�صرح اليمني

رغم قلة املراجع حول امل�رسح اليمني اإال اأن الدكتور عبد 

العزيز املقالح قد اأ�صار يف عدة منا�صبات اإىل اأن اليمنيني 

القدامى عرفوا امل�رسح، واأن ح�صارة اليمن كانت ح�صارة 

االإن�صانية  عرفتها  التي  احل�صارات  كل  �صاأن  مكتملة 

وكذلك وجود اأدلة مادية كثرية ال تزال حية تثبت وجوَد 

اأ�صعاٍر ملحمية مينية على غرار االإلياذة واالأودي�صة.. واأدلة 

بناء  عرفوا  القدامى  اليمانيني  اأن  تثبت  ا،  اأي�صً اأخ��رى، 

اليوم  اإىل  وموجودة  حية  وال�صواهد  املتطورة  امل�صارح 

ّد ماأرب( الذي يعود 
َ
تثبت وجود مباٍن م�رسحية بجوار )�ص

 على غرار م�صارح اأثينا 
َ
تاريخه اإىل الع�رس ال�صبئي وُبني

القدمية بكل موا�صفاتها الفنية واملعمارية.

عدة م�صادر  احلديث وح�صب  اليمني  امل�رسح  ن�صاأة  وحول 

ترجح اأن عام 1910م كان تكوين اأول فريق ميني للتمثيل 

حينها  ُعِر�صت  وقد  احلكومة  طلبة  من  عدن  يف  العربي 

�صك�صبري  االإجنليزي  للكاتب  قي�رس«  »يوليو�ض  م�رسحية 

ت�صري  كما  بكريرت،  التن�ض  ميدان  يف  �صغري  م�رسح  على 

م�صادر اأخرى اإىل عر�ض م�رسحي كان يف مدينة عدن اأول 

مدينة على م�صتوى اجلزيرة العربية يكون فيها م�رسح، يف 

15 دي�صمر 1917، بعنوان »القط والفاأر«، وهو من تاأليف 
الروائي الهندي دماندرهمى، وهنالك من يرجح اأن 1904 

هو تاريخ اإطالق اأول عر�ض م�رسحي بعدن.

كانت عدن يف االأربعينات درة اجلزيرة العربية و�صهدت 

ق وعرو�ض فنية وم�رسحية، وا�صتمرت احلركة 
َ
تاأ�صي�ض ِفر

امل�رسحية يف تطور حتى �صتينات القرن املا�صي، وب�صبب 

والثقافية  امل�رسحية  احلركة  �صعفت  �صيا�صية  متغريات 

وخ�صعت للرقابة.

يف اليمن ال�صمايل بداأ ظهور امل�رسح مع بداية ال�صبعينات، 

ويف الثمانينات �صهدت مدن �صمالية مثل )احلديدة، َتِعز، 

اإب( تطورات فنية، كما �صهدت �صنعاء قدوم فرق ووفود 

لدرا�صة  طلبة  واإر�صال  تدريب  ور�ض  وتنظيم  عربية  فنية 

مّت  كما  والقاهرة  الكويت  بلدان خا�صة  عدة  اإىل  امل�رسح 

بناء املراكز الثقافية بعوا�صم املحافظات، وجرى اإنتاج 

اأردنية، مينية � م�رسية   � اأعمال درامية تلفزيونية مينية 

من اأ�صهرها م�صل�صل »ورقة احلناء«.

يف عام 1990 كان قيام الوحدة اليمنية، فبداأت مرحلة 
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�رسعان  لكن  كبرياً  تطوراً  يحدث  اأن  االأمل  وكان  جديدة 

ما ن�صبت اخلالفات ال�صيا�صية بني �رسكاء الوحدة، وهكذا 

حدثت نك�صات عديدة فقّل�صت الّدولُة اهتمامها بامل�رسح 

عبد  علي  وانت�صار   1994 �صيف  حرب  ومع  والفنون.. 

ين�صط  منا�صباتي  ن�صاط  اإىل  امل�رسح  حتول  �صالح  اهلل 

احتفايل  طابٍع  ذات  باأعماٍل  الوطنية  املنا�صبات  يف 

اأنه مع ذلك كانت  اإاّل  م�صمونها يخلو من الفن واالإبداع، 

اليمني  امل�رسح  وك��ان  ذاتية  باإمكانات  عرو�ض  تظهر 

يحاول احل�صور يف مهرجانات عربية، كما ظهر مهرجان 

خالل  قليلة  دورات  عقد  وج��رى  باكثري..  اليمن  م�رسح 

وحني  امل�رسح،  توقف  ما  �رسعان  ولكن  متقطعة  فرتات 

االأن�صطة  كل  توقفت   2011 عاَم  �صيا�صية  اأزم��ة  حدثت 

 
َ
ال�صتار لتغلَق  احل��رب  اندلعت  ثم  امل�رسحية  واملظاهر 

متاًما اإاّل على بع�ض اأعماٍل كانت ُتنتج بجهٍد ال باأ�ض به، 

ولكن هذه االأعمال القليلة مل جتد حينها اأماكَن للعر�ض، 

وحتى اليوم ال توجد قاعة موؤهلة الأب�صط عر�ض م�رسحي.

ال�صينما اليمنية حلم مل يولد

االآن  اليمنية حّد  ال�صينما  اأي م�صدر يتحدث عن  ال يوجد 

وقد جند مقابالٍت �صحفية يتحدث فيها بع�ض املخرجني 

يف اليمن عن اأفالمهم وطموحاتهم، لكن امللفت لالنتباه 

ى املوؤ�ص�صة 
ّ
اأّن وزارة الثقافة اليمنية ورغم وجود ما ي�صم

اليمنية لل�صينما وامل�رسح اإال اأنها مل تنتج اأّي فيلم. هنالك 

ها بدر احلر�صي، 
ّ
اأ�صماء ُتذكر مقرتنة بال�صينما اليمنية اأهم

خديجة ال�صالمي، حميد عقبي، ف�صل العلفي، عمرو جمال، 

يو�صف هبة، �صارة اإ�صحاق، �صفيان اأبو حلم ومرمي الذبحاين 

وعدد من خريجي الكليات ومعاهد الفنون بع�صهم اأجنز 

بع�ض االأفالم الق�صرية.

على  للم�صاهدة  املتاحة  اليمنية  االأف��الم  بع�ض  �صنجد 

اليمنية  االأف��الم  �صّناع  واأغلب  االأ�صابع  بعدد  يوتيوب 

اأي  االإنتاج ومل يحَظ  الذاتية يف  يعتمدون على جهودهم 

اأّي  من  اإنتاجي  بدعم  اليوم  اإىل  ميني  �صينمائي  م�رسوع 

موؤ�ص�صة عربية اأو دولية، ولهذا فاإّن املحاوالت والتجارب 

احلر�صي  بدر  فمثاًل:  اأخباره،  توقفت  من  وهناك  تتعطل 

كبرية  �صهرة  �صنعاء«  يف  جديد  »يوم  فيلمه  وجد  الذي 

مهرجانات  وع��دة   2005 يف  ك��ان  مبهرجان  وعر�ض 

عربية انقطعت اأخباره منذ ذلك التاريخ، كما اأن خديجة 

ال�صالمي التي اأنتجت واأخرجت عدداً من االأفالم الوثائقية 

يبدو اأنها ان�صغلت وقل ن�صاطها منذ �صنوات واآخر فيلم لها 

»اليمن: اأطفال مرا�صلو حرب«. 

البقية  اأّن كاتب هذا املقال هو االآخر ال يختلف عن  غري 

اأفالم   8 اإنتاجية، ور�صيده  يف مواجهة �صعوبات مادية 

يوتيوب  على  اأفالمي  بع�ض  جتدوا  اأن  وميكنكم  ق�صرية 

يف  و�صورته  املبهور«  »الرتاج  فيلمي  اأخرجت  وعندما 

وقد  الروي�صان  خالد  الوزير  التقينا  يومها   2006 اليمن 

ال��وزراء  ين�صى  ما  �رسعان  ولكن  ودع��م  بدعوة  وعدنا 

وعودهم، ولكني خ�صُت حماولة ثانية يف 2007 وحملُت 

�صنعاء  مهرجان  م�رسوع  املفلحي  حممد  ال��وزي��ر  اإىل 

ال�صينمائي وبرنامج تطوير لل�صينما اليمنية، ففي البداية 

باري�ض  بني  التنقل  من  اأ�صهر  عدة  وبعد  ترحيبًا  وجدت 

و�صنعاء، تغريت ت�رسفات الوزير واأخلف وعوده ومار�صت 

عدة اأطراف اأ�صاليب تطفي�ض وهكذا ف�صل امل�رسوع! 

ميكننا اأن ن�صتنتج اأن ال�صلطات اليمنية مل تفكر اأو ت�صجع اأّي 

ذكرناها  التي  االأ�صماء  واأغلب  مينية  �صينما  مليالد  م�رسوع 

تقيم يف املهجر ولكن مل�صنا وجود اإبداعات مينية حتاول اأن 

يكون لها دورها: ففي العام املا�صي اأ�ص�صنا املنتدى العربي 

دعم  وجرى  التجارب،  ونتبنى  وامل�رسح،  لل�صينما  االأوروبي 

حيث  الغني  عبد  من�صور  للمخرج  نارين«  »بني  فيلم  اإنتاج 

عر�ض يف مهرجان القد�ض الدويل الرابع يف نوفمر املا�صي، 

كما مّت تقدمي عدة م�صاريع الأفالم مينية اإىل موؤ�ص�صة الدوحة 

اإىل  املنتدى  مظلة  حتت  ون�صعى  النتائج  وننتظر  لالأفالم 

اإعداد بع�ض ملفات عدة م�صاريع الأفالم مينية وتقدميها اإىل 

موؤ�ص�صات داعمة، طريق امليل يبداأ بخطوة، ونحاول اأن نخطو 

خطواتنا االأوىل رغم العقبات الكثرية.

يف اخلتام ن�صري اإىل اأنه ال توجد يف اليمن حّد اليوم قاعة 

اأكرث من خم�صني  ال�صينمائي، وكان ميلك  واحدة للعر�ض 

يوجد  كما  واأُغِلقت،  اندثرت  لكنها  �صينمائية  عر�ض  دار 

باحلديدة  اجلميلة  الفنون  وكلية  عدن  يف  الفنون  معهد 

املوؤ�ص�صات  ه��ذه  كل  لكن  اإب..  بجامعة  للفنون  وق�صم 

االأكادميية ت�صهد و�صعًا مرتديًا ومّت اإهمالها وتكاد تفقد 

دورها التعليمي واالأكادميي، مبعنى اأننا عدنا اإىل مرحلة 

ال�صفر.. واالأمل اأخرياً هو اأن تنتهي احلروب وال�رساعات 

 ال�صالم كي لنبداأ بداية حقيقية نحو م�رسح و�صينما 
ّ
ويعم

مينية جادة.
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الثقايف،  للرتاث  تهديداً  االأكر  اخلطر   
ُ

احلرب مُتِثل   

وامُل��دن  االأث��ري��ة  كاملواقع  منه  امل��ادي  وخا�صة 

 ،
ُ

التاريخية واملعامل الدينية واملخطوطات؛ فاحلرب

االإن�صان،  وثقافة  وُه��وي��ة  ذاك��رة  ت�صتهدُف  هنا، 

مبوازاة ما ترتكبه من جرائم قتل وجتويع وتنكيل 

دخلت  التي  اليمن،  يف  احل��رب  فوح�صية  وتدمري؛ 

الرتاث  وخ�صائر  �صيئًا،  ت�صتثِن  مل  ال�صاد�ض،  عامها 

هناك تفوق ما تنقله و�صائل االإعالم بكثري. 

                                   

املتاحف.. ال�صورُة قامتة!

اأنه يف ظرف  املثال-  �صبيل  تعرف -على  اأن  ولَك 

لالآثار  اإقليميًا  متحفًا  للطريان  غارتان  اأزالت  ثواٍن 

الغارتني  تلك  يف  اليمن   
َ
فخ�رس باالأر�ض؛  ته 

ّ
و�صو

اال�صتهداف  خ��الل  م��ن  اأث��ري��ة،  قطعة   )12500(

يف  )و�صط(  االإقليمي  ذمار  ملتحف  الكلي  والتدمري 

21 )مايو( عام 2015، اأي بعد اأقل من �صهرين من 
اندالع احلرب. تلك كانت خ�صائر متحف واحد فقط، 

 
ّ
م

ُ
وبينما اخل�صائر تت�صخم، ما زال العامل، كاأنه ي�ص

غلق عينيه عن ماأ�صاة هذا البلد النازف! 
ُ
اأذنيه وي

 
ّ
»اأدعو من خاللكم العامَل لاللتفات اإىل الرتاث اليمني

قبل فوات االأوان«، يقول رئي�ض الهيئة العامة لالآثار 

هّند ال�صياين. 
ُ
واملتاحف ب�صنعاء م

اليمن  متاحف  خ�صائر  م��ن  الثانية  املرتبة  يف 

خالل هذه احلرب بعد متحف ذمار االإقليمي كانت 

حمافظة تعز )جنوب غرب(، وت�صببت غارات للطريان 

واملواجهات االأر�صية اأي�صًا، يف تدمري وحرق واإتالف 

خ�صارة  وكانت  الثالثة،  متاحفها  حمتويات  ونهب 

العامة  بالهيئة  املتاحف  عام  مدير  يقول  كبرية. 

العب�صي، متحدثًا عن  لالآثار واملتاحف عبد املنان 

ا�صتعادة نحو �صبع مئة قطعة تقريبًا يف وقت الحق 

ا 
ً
جاري البحث  زال  »وما  هناك  م�صلحة  جماعة  من 

عن املنهوب والتالف من القطع االأثرية«، مو�صحًا 

االأ�رسار  بع�ض  اأي�صًا،  اأحلق،  الطريان  اأن  ل�«نزوى« 

ال�صعبي  املوروث  ومتحف  الوطني  املتحف  مبباين 

)جنوب( ومتحف  بعدن  الوطني  واملتحف  ب�صنعاء 

عتق مبحافظة �صبوة )جنوب(، فيما مّت اإنقاذ بع�ض 

)�رسق(،  ماأرب  حمتويات خمزن �رسواح مبحافظة 

االإيطالية  البعثة  خمزن  جوية  غ��ارات  دمرت  كما 

�صهدت  التي  املدينة  وهي  )م��اأرب(؛  براق�ض  مبدينة 

على  هناك  اخل�صائر  زالت  وما  مواجهات،  موؤخراً 

�صعيد الرتاث غري معلومة. 

ب�صكل  املدمرة  االأرب��ع��ة  املتاحف  اإىل  باالإ�صافة 

مبا�رس جراء غارات الطريان، حَتّدَث العب�صي عن اآثار 

غري مبا�رسة للحرب على املتاحف؛ اإذ ب�صبب احلرب 

ما زال )19( متحفًا تابعًا للهيئة مغلقة يف ظل عدم 
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 اأحمد الأغربي *

اث الثقايف ..  الترُ

ال�صورةرُ القامتة للحرب 

�صحفي وكاتب من اليمن *



توفر اإمكانات احلرا�صة واحلفظ والتخزين مع طول 

اأمد احلرب. 

كما اأن حمتويات متحف ق�صم االآثار بجامعة �صنعاء 

من املومياوات تعر�صت للتلف نتيجة االفتقار اإىل 

بعيد،  وغري  احل��رب.  فرتة  خالل  احلفاظ  اإمكانات 

خمزن املتحف الوطني يف عدن، ما زال مغلقًا باأمر 

ق�صائي منذ عام 2009، ومل يتم فتحه حتى اليوم: 

»ولك اأن تت�صور حال خمزونه بعد ع�رس �صنوات من 

االإغالق دون اأي �صكل من اأ�صكال العناية«، ي�صيف 

العب�صي. 

وح�صب رئي�ض هيئة االآثار ال�صياين: »عند بدء احلرب 

اإىل  املتاحف  بع�ض  حمتويات  نقل  على  عملنا 

منا  اعتقاداً  نف�صها  املتاحف  داخ��ل  اآمنة  مناطق 

اأن احلرب �صتدوم �صهوراً، بينما تدخل احلرب اليوم 

كنا  �صعبًا  واقعًا  علينا  فر�ض  ما  ال�صاد�ض،  عامها 

حماية  اأجل  من  عمله  ميكن  ما  بعمل  ملزمني  فيه 

والقوار�ض  الرطوبة  تاأثري  من  املتاحف  خم��زون 

عن  مب��رارة  متحدثًا  املناخية«،  االأح���وال  و�صوء 

�صيما  البالد ال  االآثار يف  خ�صائر متاحف وخمازن 

اإليها، وجميع  الو�صول  اأن بع�ض املخازن ال ميكن 

اإىل  باالإ�صافة  اإمكانات احلفظ  اإىل  تفتقر  املتاحف 

املبا�رس  اال�صتهداف  اء 
ّ
جر خ�صائر  من  بها  حلق  ما 

وغري املبا�رس. 

اليمن  �صهدتها  م�صلحة  و�رساعات  حروب  وكانت 

املتاحف  ببع�ض  ا 
ً
اأ���رسار اأحلقت  �صابقة  فرتات  يف 

متحف  حمتويات  معظم  وتلف  كتدمري  واملخازن، 

وتلف  وت��دم��ري  )ج��ن��وب(  اأب��ني  مبحافظة  زجن��ب��ار 

يف  )جنوب(  حلج  مبحافظة  ِر 
َ

�ص خمزن  حمتويات 

 على تنظيم »اأن�صار 
ّ
احلرب التي �صنها اجلي�ض اليمني

ال�رسيعة« التابع لتنظيم القاعدة عام 2011م.

كبرياً  تهديداً  ميثل  الراهنة  احلرب  ا�صتمرار  اإن  بل 

هذه  اإليه  تفتقر  ملا  البالد  اآثار  وخمازن  ملتاحف 

وتوثيق؛  وعناية  حماية  اإمكانات  من  املن�صاآت 

وهذه االأخرية يف غاية االأهمية؛ فاليمن، حتى االآن، 

االآث��اري  خمزونه  ملجمل  وبيانات  رقمًا  ميتلك  ال 

متحفيًا وخمزنيًا.  

مواقع الآثار 

متاحف  خ�صائر  عن  موجزاً  حديثًا  كان  �صبق  ما 

ال�صّق  اليمن جراء احلرب، وفيما هنا  اآثار  وخمازن 

الثاين من ال�صورة االأكرث ماأ�صاوية واملتعلق مبواقع 

االآثار وامُلدن التاريخية واملعامل الدينية وغريها.

يف تاريخه املعا�رس �صهد اليمن عدداً من احلروب؛ 

التاريخية  االأثرية واملعامل  ولالأ�صف كانت املواقع 

املخاطر  وه��ي  لال�صتهداف؛  ر�صًة 
ُ
ع معظمها  يف 

مناطق  يف  امل��ع��امل  تلك  وج���ود  م��ع  زادت  ال��ت��ي 

ال�رساع وحتولها اإىل �صاحات مواجهات اأو مناطق 

 كبريًة. لكن مهما 
َ
مَترُت�ض؛ وهو ما اأحلق بها خ�صائر

يف  ال�صابقة  احلروب  اأحلقتها  التي  اخل�صائر  كانت 

املعامل التاريخية فهي ال ُتقارن مبا اأحلقته احلرب 

ا 
ً
اأ���رسار  

ْ
اأحلقت اإذ   ،2015 مار�ض  منذ  امل�صتعرة 

بالغة مبواقع الرتاث باعتبارها �صملت معظم البالد؛ 

وبالتايل كان الرتاث الثقايف يف جميع اليمن جزءاً 

من م�رسح احلرب اأو مت�رسرا غري مبا�رس منها، كما 

اأن ا�صتهدافه بغارات الطريان جعل خ�صائره كارثية؛ 

فما  بالقوار�ض  تتاأثر  نتحدث هنا عن معامل  الأننا 

بالك بانفجارات ال�صواريخ الذكية.

م مهّند ال�صياين االأ�رسار التي اأحلقتها هذه احلرب 
ّ
ق�ص

ُ
ي

باملواقع االأثرية وامُلدن التاريخية وغريها يف اليمن 

طريان  لغارات  مبا�رسة  اأ���رسار  االأول:  نوعني،  اإىل 

التحالف وت�صببت، وفق اإح�صائية اأولية للهيئة العامة 

اأثريًا  موقعًا   )66( ا�صتهداف  يف  واملتاحف،  لالآثار 

وبع�صها  كليًا  دم��اراً  بع�صها  نال  تاريخيًا  ومعلما 

 
َ
ومواقع تاريخية  ى 

ً
وقر دنا 

ُ
م و�صملت  جزئيًا،  دماراً 

وم�صاجَد  ا 
ً
وق�صور وح�صوًنا  وقالًعا  ومعابَد  اأثرية 

اأولية  اإح�صائية  »وهي  وغريها،  ومتاحَف  و�صدوًدا 
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-يقول مهند- مبعنى هي ما ا�صتطعنا الو�صول اإليه، 

مل  ا�صتباكات  مناطق  فيها  مبا  مناطق  هناك  بينما 

تتمكن الهيئة من الو�صول اإليها، وتوثيق ما حلق بها 

اأخرى  ومناطق  وحجة  �صعدة  كمحافظتي  دمار  من 

اإليها  النزول  يتطلب  حيث  مثاًل،  براق�ض،  كمدينة 

خماطبة جلنة نزع االألغام من اأجل م�صحها وتاأمينها 

مبا ي�صمن �صالمة الفريق االأثري«.

اأما النوع الثاين فهي االأ�رسار التي حلقت باملعامل 

التنظيمات  ا�صتهدفتها  والتي  الدينية،  وامل��زارات 

وداع�ض خالل  القاعدة   
ْ
لتنظيمي التابعة  االإرهابية 

الهيئة  يف  االآثار  حماية  مدير  حتدث  وهنا  احلرب. 

العامة لالآثار عبد الكرمي الركاين عن توثيق )28( 

كليًا  وهدمها  تفجريها  مت  دينيًا  وم���زاراً  معلمًا 

وجزئيًا يف مناطق خمتلفة من البالد، لكنه اأ�صاف 

املعامل  من  كبريا  ع��ددا  »هناك  اإن  ن��زوى  ملجلة 

يف  وهدمها  تفجريها  مت  واالأ���رسح��ة  وامل���زارات 

توثيقها   
ّ
يتم ومل  التهامي،  ال�صاحل  �رسيط  مناطق 

لعدم التمكن من الو�صول اإليها كون املعارك هناك 

مل تتوقف متامًا«. 

وي�صيف ال�صياين نوعًا ثالثًا من االأ�رسار التي حلقت 

باالآثار وامُلدن التاريخية واملعامل االأثرية وغريها؛ 

وهنا يقول: »يعاين اليمن من ظاهرة تهريب االآثار 

االآثار  تهريب  اأ�صبح  لكن  ع�رس،  التا�صع  القرن  منذ 

االآن اأكر بكثري مما كان عليه قبل احلرب، ونتيجة 

االآثار  ملواقع  والتخريب  النب�ض  اأعمال  زادت  لذلك 

تزوير  متمثلة يف  اإىل ظهور ظاهرة جديدة  اإ�صافة 

عن  البحث  اأعمال  ات�صعت  ومعها  االأثرية،  القطع 

مواقع   وتخريب  تدمري   
ّ
يتم ذلك  �صبيل  الكنوز، ويف 

ة«.  
ّ
ومعامل مهم

على �صعيد امُلدن التاريخية اأحلقت غارات الطريان 

اإىل  ت 
ّ
م )�صُ القدمية  �صنعاء  مبدينة  بالغة  اأ���رساراً 

قائمة الرتاث العاملي عام 1986( جراء ا�صتهداف 

ما  اإىل  اإ�صافة  الطريان،  من  مبا�رس  وغري  مبا�رس 

زاد  اإداري  وف�صاد  اإهمال  من  احلرب  واقع  فر�صه 

�ض من 
ّ
معه عدد املخالفات املعمارية داخلها ما كر

و�صعها �صمن قائمة الرتاث العاملي املهدد باخلطر 

يف قائمة »اليون�صكو«، كما ت�صببت احلرب يف اإحلاق 

ت اإىل 
ّ
م بع�ض االأ�رسار مبدينة �ِصبام ح�رسموت )�صُ

اأنزلتها  وهنا   ،)1982 عام  العاملي  الرتاث  قائمة 

»اليون�صكو« اإىل قائمة الرتاث املهدد باخلطر، وقبل 

�صنعاء و�ِصبام ح�رسموت كانت »اليون�صكو« اأنزلت 

الرتاث  قائمة  اإىل  ت 
ّ
م )�صُ التاريخية  زبيد  مدينة 

العاملي عام 1993( منذ �صنوات اإىل قائمة الرتاث 

الأ���رسار،  املدينة  تعر�صت  وق��د  باخلطر،  املهدد 

تهديدات  من  زاد  اجلوية،  الغارات  جراء  وخا�صة 

اأ�صهمت احلرب  التاريخية. كما  معمارها ومعاملها 

واقتناء  وحماية  حفظ  جهود  وتراجع  تدهور  يف 

املخطوطات ما عّزز من ظاهرة تهريبها. 

ما زال الرتاُث الثقايف يف اليمن ينزف، والعامل ما 

عّد 
ُ
زال ال ياأبه خل�صائر هذه احلرب امللعونة يف بلٍد ي

من اأهم املراكز احل�صارية القدمية يف العامل!
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يولد االإن�صان موهوبًا بالفطرة، ولكن هذه املوهبة 

حدَّه  رهف 
ُ
ي الذي  كال�صيف  ال�صقل  اإىل  حاجة  يف 

ال�ّصحذ.

ميكن  ذلك  بعد  ثم  اأواًل،  ياأتي  الداخلي  اال�صتعداد 

الفني  التطور  حُتقق  اأن  ب�صيطة  خارجية  مل�صاعدة 

.
ّ
املرجو

وبالن�صبة اإىل االأدباء اليمنيني ال�صبان الذين �صادف 

يف  �رسا�صة  احل��روب  اأك��رَث  االإبداعي  تفتحهم  موعُد 

تاريخ اليمن احلديث، فاإن الور�ض الكتابية تعو�صهم 

عن الق�صور يف اأداء املوؤ�ص�صات الثقافية التي ا�صطر 

معظمها اإىل االإغالق اأو الكّف عن الن�صاط.

بُت يف ثالث ور�ض: االأوىل »ور�صة كتابة الق�صة 
َّ
در

الق�صرية« خالل اأبريل 2018 حلوايل ثالثني متدربًا 

»اإملقه«.  اليمني  الق�صة  ن��ادي  اأقامها  ومتدربة، 

راأ�صهم  وعلى  النادي  اأع�صاء  من  �صخية  وبترعات 

رئي�ض النادي الروائي حممد الغربي عمران جنحنا 

اإ�صدار  يف  القا�صية-  االقت�صادية  الظروف  -رغم 

الق�ص�ض  ي�صم  متجّدد«  »ومي�ض  بعنوان  كتاب 

 من خالل الور�صة.
ْ
الق�صرية التي اأُنتجت

وجاءت »ور�صة الكتابة االإبداعية« يف يونيو 2019 

متقّدم،  اأربعمائة  للور�صة  ل 
َّ
ت�صج حيث  تطوراً،  اأكرث 

واختارت جلنة التحكيم اأحد ع�رس �صابًا و�صابة من 

الور�صة  تنظيم  على   
ْ
واأ�رسفت املحافظات،  خمتلف 

العربي  وال�صندوق  ب�صنعاء،  للفنون  رموز  موؤ�ص�صة 

للثقافة والفنون )اآفاق(.

من  نبداأ  وكنا  اأ�صبوعني،  مل��دة  الور�صة  ا�صتمرت 

 .
ً
التا�صعة �صباحًا ونتوقف عند حلول الرابعة م�صاء

خ�صائ�ض  حول  مثمرة  نقا�صات  اأجرينا  وخاللها 

امل�صتخدمة  وال�صمائر  واأنواعها  الق�صرية  الق�صة 

وال�صخ�صية  كالفكرة  عنا�رسها  واأه��م  ال�رسد،  يف 

واللغة  واحلوار  واحلبكة  والزمان  واملكان  واحلدث 

والبناء والو�صف، واأخرياً ن�صائح الكتابة. وتوفرت 

جنيب  عن  فيلمية  م��واد  ال�صتعرا�ض  �صا�صة  لدينا 

واأن��ط��وان  ماركيز  غار�صيا  وغابرييل  حم��ف��وظ 

ت�صيخوف وليف تول�صتوي.

الإ�صدار  )اآفاق(  من  جيد  متويل  توفر  احلظ  وحل�صن 

نتاج الور�صة يف جمموعة ق�ص�صية م�صرتكة حملت 

ى »�رساع.. االأدب الق�ص�صي اجلديد يف اليمن«.
ّ
م�صم

ال�صيناريو«  كتابة  »ور�صة  الثالثة  الور�صة  ُنفِّذت 

2020. ووقع اختيار جلنة التحكيم على  يف يناير 

تقدموا  ممن  واملتدربني،  املتدربات  من  خم�صة 

باأفكار اأو ق�ص�ض �صاحلة لتحويلها اإىل �صيناريو.

ال�ّصباب  هوؤالء  انطلق  الور�صة  اأ�صغال  انتهاء  وبعد 

اأفق زمني مفتوح،  يف كتابة �صيناريوهاتهم �صمن 

اأن ت�صاعد موؤ�ص�صة رموز للفنون -التي نظمت  على 

الور�صة- يف التوا�صل مع القنوات الف�صائية اليمنية 

نزوى العدد 102 ابريل 2020

294

 وجدي الأهدل *

ور�ش اإبداعية حتت 

الق�صف

* كاتب وروائي من اليمن



بغر�ض اإنتاجها وعر�صها على ال�صا�صة.

لقد مّت تنفيذ هذه الور�ض والطائرات احلربية حُتلق 

مواقع  ت�رسب  تتهاوى  وال�صواريخ  روؤو�صنا،  فوق 

�صيئًا مقارنة مبعاناة  يعّد  قريبة منا، ولكن هذا ال 

تازين 
ُ

جم بعيدة  حمافظات  من  اأتوا  الذين  ال�صبان 

طويلة  طرقًا  وقاطعني  ال�صاخنة،   
ّ

التما�ض خطوط 

غري اآمنة، ومارين بنقاط تفتي�ض قد تتبدل ال�صيطرة 

اليوم  يف  مرات  عدة  املتحاربة  القوات  بني  عليها 

الواحد.

املكاّل  من  ا 
ًّ
بر رحلتها  ا�صتغرقت  املتدربات  اإحدى 

 28 ح��وايل  �صنعاء  اإىل  ح�رسموت-  -حمافظة 

ا 
ّ
جو رحلتها  ت�صتغرق  اأن  ميكن  كان  بينما  �صاعة، 

�صاعة وع�رسين دقيقة لو كانت املطارات مفتوحة.

اإلينا  و�صل  ال�صالع  حمافظة  من  متدربًا  اأتذكر 

باأعجوبة؛ الأن قريته يف ذلك الوقت اأ�صبحت م�رسحًا 

الق�صف املدفعي والقن�ض ينهمر  ، وكان 
ّ
 والفر

ّ
للكر

من اجلانبني املتحاربني، ولي�صت مبالغة القول اإنه 

اقرتحت  وقد  وي�صارك معنا.  ليح�رس  بحياته  غامر 

عليه كتابة ق�صة تروي ما راآه راأي العني يف قريته، 

فكتب ق�صة عنوانها »يف قريتنا جحيم«.

للور�ض  االأدب��ي  النتاج  معظم  اأن  م�صادفة  لي�صت 

اجليل  فهذا  وماآ�صيها،  احلرب  حول  يدور  الكتابية 

 ع�صفت به رياح حرب دموية 
ّ
الغ�ّض الذي اأزهر للتو

ا من 
ًّ
 نقي

ً
�صارية، فلم ُتتح له الفر�صة ليتنف�ض هواء

رائحة البارود.

ال�صابة  االأرواح  ه��ذه  جتتاز  اأن  عظيم  لن�رس  اإن��ه 

وتعلو  وال�صاللية  واملناطقية  املذهبية  احلواجز 

امُلُثل  اإىل  ي�صمو  اإن�صانيًا  اأدب���ًا  وتكتب  فوقها، 

االأخالقية العليا.

اإننا نلم�ض يف ق�ص�صهم كراهيتهم للحرب والدمار، 

ه 
ّ
يعم وطن  يف  بال�صالم  كّللة 

ُ
م حياة  اإىل  وتطلعهم 

الرخاء واالزدهار.
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 جانب من اأعمال نادي الق�صة 



مة لفهم ظاهرة اإقبال اليمنيني 
َ
 اإن النهج االأكرث مالء

اأدوار  اأو  القات هو يف فهم دور  ا�صتهالك نبات  على 

والتعرف على  ة 
ّ
املهم احلياتية  الن�صاطات  القات يف 

خمتلف اخل�صائ�ض اجلوهرية التي دفعت بقيام هذا 

اأمر،  من  يكن  ومهما  االأدوار.  هذه  لعب  اإىل  النبات 

التي  والطريقة  اليمنيون  ميار�صه  الذي  ال�صلوك  فاإن 

ُتوؤْخذ  اأن  يتحدثون بها يف عالقتها بالقات ال ميكن 

نف�صية  اأو  فيزيولوجية  عوامل  اإىل  وت�صند  بعاّلتها، 

اأغلب  مثل  مثله  القات،  )م�صغ(  تخزين  وفعل  فقط. 

املواد امل�صتهلكة اجتماعيًا، اإن مل يكن اأكرثها ثراء من 

وو�صيلة  االجتماعي  عن  تعبري  هو  الرمزية،  الناحية 

االأهمية  ذات  االأ�صياء  بع�ض  عن  للتعبري  ب�صيطة 

اأو  اإ�صباعًا  منه  اأكرث  التعقيد،  والبالغة  االجتماعية 

اإر�صاء لرغبة فيزيولوجية اأو نف�صية.

ت�صفيها  التي  املعاين  القات«  ب�«ثقافة  هنا  ونعني 

االأفكار  اأي  القات،  ا�صتعمال  على  اليمنية  الثقافة 

وهذه  لل�صلوك،  امل�صاحبة  واملعتقدات  والت�صورات 

تاريخية  جتربة  ح�صيلة  ال��واق��ع  يف  ه��ي  امل��ع��اين 

حمدثات  وليدة  ولي�صت  املجتمع  عرفها  متكاملة 

اأنه  اأي  امتداد تاريخي  له  »القاتي«  راهنة. فال�صلوك 

�صلوك يحّقق درجة من التوا�صل الزمني كونه �صلوكا 

موجها من قبل ت�صورات ومعتقدات ومواقف تك�صبه 

�صفة العادة وتدجمه داخل ُنظم الت�صورات احلياتية 

ال�صاملة فهو اإذن �صلوك موؤطر اجتماعيًا ولي�ض �صلوكًا 

فرديًا.

تختلف  جماعية،  جمال�ض  يف  القات  تخزين   
ّ
يتم   

عدن  يف  فيعرف  اأخ��رى،  اإىل  منطقة  من  ت�صميتها 

ى 
ّ
وي�صم ب�«املرْز«،  اليمني  اجلنوب  مناطق  وبع�ض 

ل«، 
ّ
يف �صنعاء »املتكا«، ويف تعز يطلق عليه »املقي

ويف احُلديدة »املن�رس«.  

وميكن اعتبار جل�صات القات يف اليمن من اللحظات 

ة التي يعر فيها االإن�صان اليمني عن 
ّ
االحتفالية املهم

واقعه االجتماعي وعن روؤيته للعامل وعن اأحالمه يف 

وقت واحد. وهذه اللحظات اأو الفوا�صل الزمنية التي 

يطلق عليها ترنر Turner بالفرتات الزمنية خارج 

غالبًا   temps en dehors du tempsالزمن

االأ�صا�صية  بامل�صلمات  لالحتفال  �صة 
ّ

خم�ص تكون  ما 

هذا  وياأخذ  االإن�صاين.  للوجود  والثقافية  البيولوجية 

اأ�صكااًل  الزمن«  »خ��ارج  اللحظات  هذه  يف  التعبري 

مبا�رسة ورمزية.   

للم�صاركة  �صيًا 
َّ
موؤ�ص �صكاًل  القات  جمل�ض  ويعتر   

اأي  من  اأكرث  احل�رسي  بالو�صط  ارتبط  االجتماعية، 

�صيء اآخر. وي�صتحق هذا الف�صاء االجتماعي اهتمامًا 

الغنية  املمار�صات  االعتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  خا�صًا، 

وال��دالالت  فيه  حت��دث  التي  االحتفالية  واملظاهر 

نة للرموز التي ت�صكلها هذه املظاهر.
ّ
املت�صم
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 عبداهلل علي الزلب *

يف ثقافة القات 

يف اليمن

باحث يف علم االجتماع واالإعالم من اليمن *



الثقافة  اإن��ت��اج  ب��اإع��ادة  ال��ق��ات  جمل�ض  يقوم  كما 

 Buordieu التقليدية، اأو ما يطلق عليه بيري بورديو

هذه  مظاهر  من  الكثري  فهناك  امل�رسوعة.  الثقافة 

بف�صل  اليمني  املجتمع  يف  �صائدة  تزال  ال  الثقافة 

ا�صتمرارية وانت�صار ظاهرة جمال�ض القات.

ويف  الراهن  �صكلها  يف  القات،  جمال�ض  اأ�صبحت  لقد 

غياب ف�صاءات ثقافية وفنية اأ�صا�صية، بديال مفرو�صا 

والف�صاءات  الرتبوية  واملوؤ�ص�صات  الثقافية  للمراكز 

ال  وات�صال  توا�صل  وف�صاء  والرتفيهية  التن�صيطية 

حفالت  اأن  فنجد  واجلماعات.  االأفراد  بني  عنه  غنى 

 اإال يف اإطار جمل�ض القات. وتتنا�صب 
ّ
املو�صيقى ال تتم

وجه  على  منها  وال�صنعانية  اليمنية،  املو�صيقى 

خا�ض، من حيث عدد العازفني ومنط الغناء واإيقاعاته 

مع طقو�ض اجلل�صة القاتية وتقاليدها وتدرج املراحل 

املهيمنة  املو�صيقية  االأداة  فالعود هو  فيها،  الزمنية 

يف املو�صيقى اليمنية. 

احتفااًل  َعدُّ 
ُ
ي ذاته،  القاتي، يف حد  املجل�ض  اأن   ومبا 

�صورة  طبيعي  ب�صكل  ال��ذه��ن  يف  يثري  اجتماعيًا 

 les ب�صبب موقع »املمثلني« الرئي�صيني 
ً
امل�رسح �صواء

اأو  واجلمهور،  فير،  ماك�ض  تعبري  ح�صب   ،acteurs
على  يجب  والذي  م�صبقًا  املو�صوع  ال�صيناريو  ب�صبب 

املنوط  ال��دور  ح�صب  ُخطاه  على  ي�صري  اأن  ممثل  كل 

للعر�ض  ي�صلح  مكان  كّل  اأن  مبداأ  من  وانطالقًا  به. 

العراقي  امل�رسحي  املخرج  اختيار  كان  امل�رسحي، 

القات  جمل�ض  اإىل  بامل�رسح  يذهب  اأن  جثري  ك��رمي 

فنية  جتربة  خالل  من  م�رسحي،  كف�صاء  وا�صتغالله 

ظهرت يف بداية الت�صعينات عرفت ب�«م�رسح املقيل«، 

وكانت فريدة من نوعها يف العامل العربي. وقد علل 

ميتلك  »املقيل«  »اأن  قائال  اختياره  جثري  املخرج 

نهاية  وينتهي  درام��ي  ب�صكل  يت�صاعد  نف�صيًا  ج��واً 

م�رسحية… لذا وجدنا يف »املقيل« منطلقًا ملا نراه 

م�رسحًا يحمل خ�صائ�ض متيزه عن غريه«.  

ورغم حمدودية هذه التجربة واقت�صار تطبيقها على 

للعر�ض  ل 
ّ
املتخي املكان  اأن  اإال  حمّدد،  قات  جمل�ض 

حيث  ال��دائ��م،  التجديد  �صفة  ميتلك  ك��ان  امل�رسحي 

متثيل  م�صاحة  يف  -مل�صقات-  االأول  العمل  ق��دم 

قد  العمل  هذا  يف  يكن  ومل  املربع  املرت  عن  تزيد  ال 

اأ�رسك اجلمهور اجلال�ض. بينما يف االأعمال التي تلت 

ف�صيئًا  �صيئًا  عنده  املكان  بيئة  ات�صعت  -مل�صقات- 

اأن  اأي  العر�ض،  عملية  يف  املخزن  اجلمهور  واأ���رسك 

املكان  املخرج  واأزاح  احلكاية  منت  دخ��ل  اجلميع 

النمطي ملجل�ض القات اليمني وتقبل اجلمهور البديل 

الفني الذي اختاره جثري له..          

َعدُّ جمل�ض القات يف اليمن اأحد الف�صاءات التي جلاأ 
ُ
وي

املعنى  عن  للبحث  بقوة  اإليها  وع��ادوا  النا�ض  اإليها 

الهوية يف ظّل  ال�صعور باالنتماء، وعن  املفقود وعن 

تعّدد املرجعيات الثقافية ال�صائدة يف املجتمع اليمني 
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يرمز  القات  تخزين  فاأ�صبح  واختالفها،  املعا�رس 

لليمني،  الثقافية  بالهوية  تتعلق  جديدٍة  معاٍن  اإىل 

عن  والتميز  بنف�صه  التعريف  خاللها  من  ي�صتطيع  اإذ 

الثقافات االأخرى.      

البحث عن املعنى

عليه  الكبري  واالإقبال  القات  تخزين  اإىل  اللجوء  اإن   

الطلب  ارتفاع  اإط��ار  يف  ياأتي  االأخ��رية  ال�صنوات  يف 

»هوية«  عن  والبحث  املفقود  للمعنى  االجتماعي 

التقاليد والطقو�ض وخا�صة  اإحياء وجتديد  تتوفر يف 

املا�صي يف ظّل  اإىل  للحنني  »التبّني« اجلماعي  عر 

املجتمع  يف  ظهرت  التي  الثقافية  املرجعيات  تعّدد 

اليمني، وب�صكل خا�ض واأكرث جالء يف جمتمع مدينة 

�صنعاء، وهناك اأربع مرجعيات اأ�صا�صية: 

اإطارها  يف  تندرج  التي  التقليدية،  املدينة  ثقافة  اأ. 

ثقافة القات.

ب. الثقافة القبلية. 

مع  اليمن  دخلت  التي  احلديثة  العربية  الثقافة  ج. 

امل�رسيني.

التبادل  تيارات  عر  انتقلت  التي  الغربية  الثقافة  د. 

وو�صائل االت�صال اجلماهريية.

تخزين  فعل  يت�صمنها  التي  اجلديدة  املعاين  وهذه 

بل  وموؤقتة،  راهنة  حمدثات  وليدة  تكن  مل  القات 

عوامل  وت��دخ��ل  تاريخية  ���ص��ريورة  نتيجة  كانت 

واقت�صادية  �صيا�صية  وداخلية،  خارجية  ع��دي��دة، 

الظاهرة  من  لتجعل  جميعها  ت�صافرت  وتاريخية 

اليمن  اهتمام  مراكز  اأح��د  يحتل  مو�صوعًا  القاتية 

املعا�رس كلما تعّلق االأمر بالبحث يف حتديد هويته 

بعد  »ذات  عاملية  ح�صارة  اإط��ار  يف  وخ�صو�صيته 

وتتجه  )الغربي(  االأق��وى  ثقافة  فيها  تهيمن  واحد« 

نحو الت�صابه اأكرث من االختالف.

اأنا   بها احلقب/ 
ّ
القات ماأ�صاتي ت�صج »اأنا من بالد   

من هناك ق�صيدة تبكي وحرف مغرتب«

الدكتور  الكبري  اليمن  �صاعر  ق��ّدم  التعريف  بهذا 

رمزاً  القات  غري  يجد  ومل  نف�صه  املقالح  عبدالعزيز 

ليمن املاأ�صاة حينها. 

فيوؤكد  موقفه  عند  املقالح  ال�صاعر  ي��زال  ال  واليوم 

اأو عادة حملية خلقت نوعًا  اأنه: »لي�ض هناك ظاهرة 

من الثقافة اخلا�صة يف املجتمع كما فعل القات يف 

ال�صعر  على  الثقافية  اآث��اره  فنجد  اليمني.  املجتمع 

واملعمار… والطعام….  واحلكاية  وامل�رسح  والفن 

ثقافية  منظومة  خلق  القات  اإن  بيقني  القول  وميكن 

يف حياة اليمنيني ال ميكن اإنكارها ابتداء من الغذاء 

طريقة  اإىل  املو�صيقى  اإىل  امللب�ض  اإىل  احلمام  اإىل 

احلديث وطريقة ال�رسب«.    

املغرتب  و�صف  الردوين  عبداهلل  ال�صاعر  اأراد  وحني 

القات  خ�رسة  من  اأبلغ  يجد  مل  بالده  خارج  اليمني 

ته اليمنية فقال: 
ّ
موؤ�رسا لهوي

تلوح  �صفرا  اأ�صئلة/  عينيه  يف  القات  ُخ�رسة  »من   

كعود ن�صف مّتقد«. 

اإن القات ي�صتمّد م�رسوعية وجوده و�صيوع ا�صتعماله 

من مرجعية دينية - اجتماعية، تعزله عزاًل تامًا عن 

العوامل  من  هذا  ويعتر  ات 
ِّ

املغري وبقية  املخدرات 

يف  وا�صتهالكه  القات  زراع��ة  انت�صار  اإىل  اأدت  التي 

اليمن، فكان الرتباط ا�صتهالكه يف بداية ظهوره من 

قبل النُّخب الدينية معاٍن اأ�صفت عليه م�رسوعية دينية 

ال�صائدة  الدينية  املذاهب  وتتفق  للت�صكيك  قابلة  غري 

يف اليمن كالزيدية وال�صافعية على اإباحة ا�صتهالكه. 

 على ما تقّدم ترز لنا الظاهرة القاتية يف هذا 
ً
وبناء

يف  متحركا  ومفتوحا  ثريا  �صعبيا  »خطابا«  ال�صياق 

يلفظ  يجعله  الوجدان  يف  ومتاأ�صال  واملكان  الزمان 

حماوالت الفر�ض الثقايف، ويقف يف مواجهة التغيري، 

القات  جمل�ض  ف�صاء  ويقوم  و�صلبياته.  باإيجابياته 

وكل ما يت�صمنه من ممار�صات واأنظمة قيم ومواقف، 

بدور حا�صم يف التعبري عن الثقافة املجتمعية ال�صائدة 

يف اليمن ويف اإعادة اإنتاجها.  
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يقول ب�صام جوهر " اأن تعرف اأمة هو اأن تقراأ اأدبها.

ختزل 
ُ
ي الذي  ال�صغري  العامل  يعتر  االأدبي  فالنتاج 

داخله فكر هذه االأمة باأ�رسها.ويكفي اأن تقراأ لكاتب 

بتقاليده  جمتمعه  علينا  يعر�ض  كيف  ل��رتى  ما 

ولغاته واإيجابياته و�صلبياته"

ويقول ماك�صيم جوركي" اإن تاأريخ االإبداع والعمل 

االإن�صاين، اأهم بكثري من تاأريخ االإن�صان ذاته"

اآخر جملة  اإىل  اليمن  اأول جملة يف  اأن �صدرت  منذ 

توقفت، ما الذي حققته هذه املجالت يف التعريف 

بالكاتب والنتاج االأدبي اليمني حمليا وعربيا؟ وهو 

اأن الكاتب  اأم  ال�صوؤال الذي راود الكثري من االأدباء. 

التعريف  اأي  املهمة  ه��ذه  عاتقه  على  اأخ��ذ  نف�صه 

بنف�صه وباالأدب اليمني وترويجه داخليا وخارجيا. 

وهل ا�صتفاد منها الُكتاب واالأدباء وطوروا جتاربهم 

؟ رغم اأن هذه املجالت واملالحق الثقافية لي�ض من 

ال�صهولة الو�صول ملحرريها.

هذه  مع  التوا�صل  �صعوبة  من  �صابقا  نراه  كنا  ما 

اأن طريقة  الأ�صباٍب عدة منها  بها  والن�رس  املجالت 

اإر�صال الر�صائل عن طريق الريد العادي الذي ياأخذ 

و�صط  الر�صائل  ت�صيع  االأحيان  من  كثري  ويف  وقتًا 

مبعظم  اأحاطت  التي  وال�صللية  املر�صلة،  االأك��وام 

املجال  ت��رتك  ومل  الثقافية  وامل��الح��ق  املجالت 

الريد  م�صكلة  كانت  ف��ي��ه��ا.واإذا  بالن�رس  لل�صباب 

خارجة عن اإرادتهم فاإن ال�صللية كانت فعل مق�صود 

واحتكار من قبلهم.

وتفتح  االأ�صباب  هذه  لُتنهي  التكنولوجيا  ج��اءت 

طرق جديدة للتوا�صل بينهم وبني املجالت الثقافية 

العربية ومع اأن الكثري منهم غري معروفني للخارج 

وق��راءة  معرفة  على  اإيجابيا  اأث��ر  ما  وهو  العربي 

التجارب اليمنية فظهرت اأ�صماء مل ي�صمع بها الو�صط 

االأدبي ومل يتحقق ذلك اإال بف�صل التكنولوجيا الأنها 

العادي  الريد  م�صكلة  على  وق�صت  ال�صللية   اأنهت 

على  االط��الع  بحكم  البع�ض  جت��ارب  من  وط��ورت 

جتارب نظرائهم يف البلدان االأخرى.

نعود مل�صكلة االأدب اليمني الذي عانى ويعاين ومل 

الذي  االإرث  رغم  واالنت�صار  الن�صج  يف  حقه  ياأخذ 

تزخر به اليمن. فهناك ع�رسات املجالت وال�صحف 

واجلنوب  بال�صمال  �صدرت  التي  االأدبية  واملالحق 

ون�صتثني جملة احلكمة  اليمن  ثورتا  اأن قامت  منذ 

يف  يحي  االإم��ام  عهد  يف  �صدرت  التي  بال�صمال 

وقتها  املثقفة  النخبة  غ�صب  المت�صا�ض  حماولة 

كما اأو�صح ذلك الكاتب ح�صني الوادعي.

اأما يف اجلنوب فقد ُعرفت ال�صحف االأدبية يف عهد 

اال�صتعمار الريطاين اأي قبل قيام الثورة فيه. وكل 

املجالت وال�صحف واملالحق" الثقافية" مل ت�صتمر 

قليلة  اأعداد  �صدور  بعد  بع�صها  فتوقف  بال�صدور 

من  اأكرث  وقاومت  بال�صدور  ا�صتمر  وبع�صها  جدا 

البقية.

مالية  �صعوبات  من  التوقف  اأ�صباب  تعددت  وقد 

وجهات  يف  واختالفات  وفكرية  �صيا�صية  واأ�صباب 

نظر موؤ�ص�صيها وغريها.
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 بالل قايد عمر *

 املجالت الثقافية اليمنية

ودورها املعرفـي

�صاعر وكاتب من اليمن *



ثقايف  تراكم  التجارب  هذه  ال�صوؤال هل حققت  ولكن 

وراكمت اخلرات والتجارب من جيل جليل اأم اكتفت 

كل جتربة بتطور نف�صها وانهيارها مع انهيار التجربة 

ا�صتثناء  مع  ال�صدور،  عن  املجلة  توقف  اأي  نف�صها 

البع�ض الذين ا�صتطاعوا ال�صعود فوق قارب النجاة.

فاالإجابة على هذا ال�صوؤال تختلف من اأديب الآخر والأن 

الواقع هو اأف�صل من تاأخذ منه اإجابة فقد جلاأت اإليه. 

هناك الكثري من االأ�صماء التي ظهرت يف الثمانينيات 

والت�صعينيات اختفت فجاأة ومل نعد نقراأ لها اأو ن�صمع 

عنها فيما بعد.

ي�صتطع  مل  اأن��ه  له  مقاٍل  يف  اأحدهم  ا�صتكى  �صابقًا 

يف  اليمنيني  للُكتاب  االأدب��ي  النتاج  على  احل�صول 

املكتبات العامة ما عدا الن�صو�ض ال�صعرية وال�رسدية 

حلقات  على  املن�صورة  الروايات  وبع�ض  وامل�رسحية 

واملجالت  ال�صحف  خ��الل  من  النقدية  وامل��ق��االت 

وعدم  باالنقطاع  ت�صتمر  ذلك  رغم  وهي  ت�صدر  التي 

يف  وتطور  تقارب  يجد  اأن  منه  اأم��ل  يف  االنتظام. 

جتاربهم وهو ما مل ي�صتطعه ب�صبب ندرة االإ�صدارات.

ال�صعرية  االإ���ص��دارات  مئات  بل  ع�رسات  جند  االآن 

�صكل  على  متوفرة  والنقدية  والروائية  وال�رسدية 

باأي  ورقيًا  طباعتها  ون�صتطيع  اإف  دي  بي  ملفات 

اإال  نف�صها  تتجاوز  اأن  ت�صتطع  مل  جتارب  ،وهي  وقت 

يف حاالت نادرة.

 ومن هذه احلاالت النادرة نذكر يف اجلانب الروائي 

علي املقري ووجدي االهدل و�صمري عبدالفتاح ونبيلة 

والغربي  املقطري  وب�رسى  الكوكباين  ونادية  الزبري 

عمران.

هوؤالء من برزوا من جيل الت�صعينيات بعد اأن تراكمت 

بع�صهم  اأن  رغم  توفوا  اأو  اختفوا  والبقية  جتاربهم 

جاوؤوا  من  اأما  م�صتقبل.  لهم  بُكتاب  ب�رسون 
َ
ي كانوا 

دماج  ووليد  الدين  �صم�ض  ب�صام  ظهر  فقد  بعدهم 

وجهة  من  نا�صجة  الغري  االأخ��رى  التجارب  وبع�ض 

يف  البع�ض  ا�صتعجال  ب�صبب  االأدب��اء  من  الكثري  نظر 

الثقافية  ح�صيلتهم  �صعف  ب�صبب  والبع�ض  الن�رس 

والقرائية.

اأما يف اجلانب النقدي رمبا يكون االأ�صتاذ ه�صام علي 

اأهم من كتب عن االأدب نقدا، والدكتور اأحمد الهمداين 

عبداحلكيم  والدكتور  يو�صف  اآمنة  الدكتورة  وتعتر 

اأكرث من قدما درا�صات واأبحاث نقدية خالل  باقي�ض 

�صبيل  الكثري يف  املا�صية وقد قدما  القليلة  ال�صنوات 

متابعة اإ�صدارات االأدباء يف حماِولة اأن ي�صعوا اأقدام 

الُكتاب على بدايات حقيقية. وتاأتي بعدها عدة اأ�صماء 

على ال�صاحة مثل عبداهلل علوان والدكتور اإبراهيم اأبو 

مهدي  علوان  وال�صاعر  احل�صامي  وعبداحلميد  طالب 

اجليالين بينما علي احمد قا�صم وزياد القحم ظهرا يف 

االأعوام االأخرية.

الكثري ممن مل  اأن  وال�صعر فنجد  ال�رسد  اأما يف جمال 

تظل  ولهذا  وال�رسدية  اللغوية  اأدواتهم  من  يطوروا 

جتاربهم تدور يف حلقة مفرغة من التكرار وال �صيء 

لهم  �صهلت  التوا�صل  و�صائل  اأن  رغم  التكرار.  غري 

الوطن  يف  االأدبية  التجارب  من  كثري  على  االطالع 

يف  قلت  كما  ظلوا  اأنهم  اإال  نف�صه  البلد  ويف  العربي 

نف�ض الدائرة املغلقة.

اأن هناك جتارب نا�صجة ا�صتطاعت  وخال�صة القول 

اأن تطور من اإنتاجها االأدبي من خالل االعتماد على 

الثقايف  اأفقها  وات�صاع  والقرائي  املعريف  خمزونها 

حتى و�صلت اأن ي�صار لها بالبنان واأن تكون حا�رسة 

مل  جتارب  هناك  اأن  العربية.كما  الثقافة  ذهنية  يف 

ت�صتطع اأن تتجاوز حتى بدايتها الب�صيطة لت�صقط يف 

فخ التكرار.

قراءة يف حمتوى املجالت وال�صحف الثقافية

1938م وتوقفها  اأن �صدرت جملة احلكمة عام  منذ 

بعد ذلك بثالث �صنوات وعودتها الحقا يف �صبعينيات 

و  اجلديد  اليمن  مبجالت  م��رورا  و  املا�صي  القرن 

واملثقف  وروؤى  ودروب  واأ�صوات  والثقافية  املعرفة 

وحتى  الخ  القاهرة....  من  ت�صدر  كانت  التي  العربي 

 االآن.ما الذي حققته هذه املجالت لالأدباء واملثقفني؟

الت�صعينات وحتى  االإ�صدارات منذ  من خالل متابعة 

الثقافية  واملالحق  االأدب��ي��ة  املجالت  ملعظم  االآن 

اأ�صتطيع  الر�صمية  ال�صحف  طريق  عن  �صدرت  التي 

ملعظم  الطريق  وفتحت  الكثري  حققت  اأنها  اأق��ول  اأن 

االأدب��ي��ة. ال�صاحة  على  االآن  املتواجدين   االأدب���اء 

لكل  االآف��اق  تفتح  اأن  واملالحق  املجالت  ا�صتطاعت 

وتعددت  املوهبة  نف�صه  يف  يتو�صم  من  وكل  جديد 

من  الكثري  مناق�صة  فيها  ومت��ت  وال���روؤى  االأ���ص��وات 

ولو  الثالثة  التابوهات  حتى  ال�صائكة  الق�صايا 

من  التجارب  هذه  اعتور  ما  ورغ��م  ا�صتحياء،  على 

ال�صدور  عن  املتكررة  بع�صها  وانقطاعات  ت�صيي�ض 

اأكرث  وكان  الثقايف  الو�صط  دماء  من  جددت  اأنها  اإال 
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�صادفتهم  والذين  الت�صعينيات  جيل  هم  امل�صتفيدين 

يت�صوروا  الأب��ع��د مم��ا  واأخ��ذت��ه��م  وق��ت��ه��ا..  ال��ط��ف��رة 

يف  احل��ذر  طريق  تاأخذ  كانت  املحاوالت  كل  ولكن 

ال  حتى  امل��ق��االت  وكتابة  النقا�ض  موا�صيع  ط��رح 

للنقا�ض. مو�صوع  اأو  مقال  ب�صبب  تكفريهم   يتم 

ازدهار  ال�صبعينيات والثمانينيات فرتة  "فرتة  كانت 

هما  اجلديد  �صفة  حتمالن  جملتني  �صدرت  حيث 

اليمن اجلديد من �صنعا و الثقافة اجلديدة من عدن" 

ال�صيت  حتقق  مل  اأنها  اإال  اأخ��رى  اإ���ص��دارات  بجانب 

يف  اجلديد  �صفة  حملتا  املجلتني،وقد  حققتاه  الذي 

ويف  الثقايف  للواقع  جديدة  واأع��م��دة  لبنات  و�صع 

للخروج  كذلك  وحماولة  امل�صتقبل  لروؤية  حماولة 

ثقافة  تتبنى  كانت  والتي  احلكمة  جملة  عباءة  من 

النه�صة  ���ص��وؤال  ع��ن  جتيب  اأن  وحت���اول  االإ���ص��الح 

الفرتة  تلك  يف  واملثقفني  االأدب��اء  ي��راود  كان  ال��ذي 

العرب  باملبدعني  حتى  يرتبط  ك��ان  ���ص��وؤال  وه��و 

تتبنى  اأن  املجلتان  ا�صتطاعت  اإ�صداراتهم.وقد  يف 

وان  حداثيني  ُكتاب  ت�صتقطبا  وان  جديدة  اأ�صماء 

العربي. امل�صتوى  على  حتى  المعتني  جملتني   تكونا 

وتزدهر  وااللفينية  الت�صعينيات  فرتة  بعدها  وتاأتي 

مل  عجيبة  مفارقة  ويف  الورقي  االأدبي  الن�رس  حركة 

اأو  ثقافية  جم��الت  �صدور  االزده���ار  ه��ذا  ي�صاحب 

جملة  عدا  ما  الثقايف  باجلانب  متخ�ص�صة  �صحف 

املجلة  وهي  الثقافة  وزارة  ت�صدرها  التي  الثقافة 

االأدبية،  لل�صاحة  جديد  اأي  ت�صف  مل  التي  الوحيدة 

بينما �صحيفة الثقافية التي �صدرت كملحق يف بداية 

االأدبية  الكتابات  يف  نوعية  نقلة  ومثلت  �صدورها 

والنقا�صات على م�صتوى اليمن وهي ال�صحيفة الوحيدة 

ب�صبب  وقتها  الدين  رجال  مع  م�صاكل  �صادفت  التي 

جراأتها يف طرح املوا�صيع وتكفري بع�ض من يكتبون 

 فيها وهو ما اأدى يف النهاية لوقف �صدورها نهائيا. 

وال�صحافة  الثقافية  ال�����ص��اح��ة  ب��ع��ده��ا  اأ���ص��ي��ب��ت 

ال�صحف  بع�ض  حماولة  رغ��م  ت��ام  ب�صلل  الثقافية 

وحماولة  الفراغ  من  جزء  ل�صد  اأدبية  مالحق  اإ�صدار 

"�صيف"  كمجلة  ثقافية  جم��الت  اإ���ص��دار  البع�ض 

و"نوافذ" و"روؤى" و"دروب" مل ت�صتمر هذه املجالت 

عدا  م��ا  ج��دا  قليلة  اأع���داد  اإال  بال�صدور  وامل��الح��ق 

توجهت  ولكنها  بال�صدور  ا�صتمرت  التي  نوافذ  جملة 

واأيديولوجية. �صيا�صية  ق�صايا  ملناق�صة  ذلك   بعد 

وما اأن دخلنا عام 2015م حتى توقف كل ال�صحف 

واملجالت الثقافية وال�صيا�صية والفنية ومل يبق على 

و  جمالت  هناك  كانت  اأن��ه  على  يدل  �صيء  ال�صاحة 

اإ�صدارات ثقافية ما عدا حماولة للكاتب �صامي ال�صاطبي 

 يف اإ�صدار �صحيفة "اأدب وفن" توقفت بعد عدة اأعداد.

عد 
ُ

�ص حيث  2018م  و  2016م  لعامي  ل��ن��اأت��ي   

ثقافيتني  جملتني  باإ�صدار  واالأدب��ي  الثقايف  الو�صط 

الكرتونيتني االأوىل كانت جملة اأقالم عربية واالأخرى 

جملة اأبجديات ورغم اأن املجلتني ت�صدران الكرتونيا 

االأدبي  الوهج  من  جزء  اإعادة  يف  �صاهمتا  اأنهما  اإال 

كانت  حيث  ال�صباب  والنقاد  ال�رسد  وكتاب  لل�صعراء 

املواقع  اإف�صاح  ورغ��م  عليهم  اأغلقت  قد  النوافذ  كل 

اأنها مل  اإال  االلكرتونية لبع�ض ال�صفحات املخ�ص�صة 

تلب طموح جيل املبدعني ال�صباب. وما نراه االآن اأن 

اإن�صاج  يف  املجلتني  خالل  من  كبري  اهتمام  هناك 

كتابات  ن�رس  تبني  خالل  من  التجارب  من  الكثري 

وما  الكتابات.  يف  جتاربهم  وترميم  ال�صباب  االأدباء 

املجلتان  ت�صدر  اأن  القادمة  ال�صهور  خالل  اأتوقعه 

الكتاب  يتلم�ض  اأن  يف  ه��ذا  �صي�صاهم  حيث  ورقيا 

طريق البداية لهم وان يعود لل�صحافة االأدبية وهجها 

وطراوتها يف اأن تعاود االأنامل مل�ض الورق الذي حرمت 

م�صتمرة. زالت  ما  والتي  احلرب  �صنوات  خالل   منه 

) ببلوجرافيا م�شغرة (

اأهم التجارب الثقافية.. جملة احلكمة 

فقط  �صنوات  ثالث  وا�صتمرت  1938م  عام  �صدرت 

وتوقفت، لتعاود ال�صدور يف �صبعينيات القرن املا�صي 

حينها. اليمنيني  والكتاب  االأدب��اء  احتاد  طريق   عن 

اإثراء جمتمع االأدباء وتركت لهم  �صاهمت املجلة يف 

اإ�صالحه  حماولة  يف  وقتها  النظام  لينقدوا  الفر�صة 

من الداخل يف البداية للتحول بعد ذلك اإىل اأهم جملة 

رئا�صة  على  تعاقب  الثقايف  بال�صاأن  تخت�ض  مينية 

الت�صعينيات  واملثقفني.يف  االأدب���اء  اأه��م  حتريرها 

�صهدت نقطة حتول مهمة وتو�صعت ملفاتها و�صهدت 

نقلة نوعية يف نوعية الّكتاب والكتابات.

جملة اليمن اجلديد

1972م وكان  18اإبريل  االأول منها يف  العدد  �صدر 

�صيف.وقد  عبدالودود  �صدورها  عن  امل�صئول  املدير 

يف  التحرير  هيئة  روؤي��ة  خالل  من  املجلة  �صاهمت 

البحث والرتويج لليمن اجلديد من خالل ملفات املجلة 
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االأدب��ي.  اجلانب  يخ�ض  جديد  كل  ن�رس  خ��الل  وم��ن 

وحاولت اأن تكون موجهة لكل �رسائح املجتمع.

جملة الثقافة

هي  الثقافة  جملة  تعتر  منها   االأول  العدد  �صدر 

املجلة الثقافية الوحيدة ال�صادرة من وزارة الثقافة 

كانت  معني،  واجت��اه  هوية  لها  يكن  مل  ذل��ك  وم��ع 

الن�رس  ويخ�صع  االجتاهات  كل  على  منفتحة  املجلة 

فيها للمجامالت وال�صللية. ورغم اأنها املجلة الر�صمية 

وكانت  بال�صدور  ت�صتمر  مل  اأنها  اإال  الثقافة  ل��وزارة 

تتوقف كثريا عن ال�صدور وحاليا متوقفة متاما عن 

ال�صدور رغم ا�صتطاعة الوزارة طباعتها.

جملة الكلمة

دي�صمر  يف  منها  االأول  ال��ع��دد  �صدر  رائ���دة  جملة 

1971م من مدينة احلديدة. اأ�صدرها وراأ�ض حتريرها 
بال�صدور  وا�صتمرت  �صالم  عبداجلبار  حممد  الكاتب 

الت�صعينيات توقفت  خم�ض وع�رسين �صنة ويف نهاية 

رغم انقطاعها املتكرر اإال اأنها كانت �صوت مهم جدا 

رغم  ثقافيا  اجلميع  على  منفتحة  وكانت  لالأدباء 

عوامل  جميع  قاومت  اأنها  اإال  الب�صيطة  اإمكانياتها 

التوقف.

جملة الثقافة اجلديدة

من  1970م  اأغ�صط�ض  يف  منها  االأول  العدد  �صدر 

راأ���ض  اليمن.  جنوب  يف  وال�صياحة  الثقافة  وزارة 

حتريرها حممد بركات قبل الوحدة وبعد الوحدة راأ�ض 

من  اأكرث  بال�صدور  وا�صتمرت  علي  ه�صام  حتريرها 

خم�ض وع�رسين �صنة. اهتمت املجلة بكل ما هو جديد 

يف ال�صاحة الثقافية.

جملة املعرفة

من  �صبتمر1987م   يف  منها  االأول  العدد  �صدر 

حمافظة تعز عن فرع اإحتاد االأدباء والكتاب اليمنيني 

اإ�صدارها    عند  االإرياين  عقيل  حممد  حتريرها  وراأ�ض 

ال�صباب  لالأدباء  بالن�رس  اخلا�ض  اجتاهها  وح��ددت 

بال�صدور  ت�صتمر  ومل  اأ�صهر  ثالثة  كل  ت�صدر  وكانت 

وتوقفت يف بداية االألفية الثالثة  تقريبا.

جملة الرياع 

حمافظة  م��ن  اأطلقت  ثقافية  اأدب��ي��ة  ف�صلية  جملة 

1979م  يناير  االأول منها يف  العدد  احلديدة و�صدر 

اأ�ص�صها  اليمنيني،  والكّتاب  االأدب��اء  احت��اد  فرع  عن 

عو�ض.  حممد  يحي  حتريرها  وراأ�ض  �صادق  اإبراهيم 

اأف�صحت املجال الأدباء املحافظة لن�رس اإبداعهم. �صدر 

منها ثمانية ع�رس عدد. توقفت يف العام 2008م    

جملة الإكليل

راأ�ض  1980م  يناير  يف  منها  االأول  العدد  �صدرت 

دم�صق  يف  تطبع  وكانت  �صغريي   حممود  حتريرها 

1990م  ع��ام  توقفت  حتى  بال�صدور  وا�صتمرت 

عدة  منها  و�صدر  2000م  عام  ال�صدور  وع��اودت 

اهتمت  2012م  عام  الثانية  للمرة  وتوقفت  اأع��داد 

املجلة باالأبحاث الرتاثية  ب�صكل علمي. وكانت منر 

للباحثني العرب وامل�صت�رسقني.

جملة درا�صات مينية

ال��درا���ص��ات  م��رك��ز  م��ن  ���ص��درت  ف�صلية  جملة  ه��ي 

و�صدرت  1972م  يف  اأ�ص�ض  الذي  اليمني  والبحوث 

عنه جملة درا�صات مينية، اهتمت املجلة بالدرا�صات 

االأدبية والنقدية والتاريخية. راأ�ض حتريرها الدكتور 

عبدالعزيز املقالح 

جملة اأ�صوات 

وراأ�ض  93م  عام  دماج  مطيع  زيد  الروائي  اأ�ص�صها 

تخ�ص�صت  هيثم.  ح�صني  حممد  ال�صاعر  حتريرها 

املجلة التي توقف �رسيعا يف اإبراز االأ�صوات اجلديدة 

تعتر  النقدية.  واملقاالت  والق�صة  ال�صعر  يف  واالأجد 

جملة اأ�صوات يف ذلك الوقت هي املجلة الوحيدة التي 

رف�صت اأن ت�صنف املبدعني. 

جملة املثقف العربي

اإ���رساف  حتت  2001م  يف  منها  االأول  العدد  �صدر 

فيها  حاول  م�رس،  من  ال�صمريي  عبدالويل  الدكتور 

والعك�ض.  للخارج  اليمني  االأدي��ب  �صوت  يو�صل  اأن 

ا�صتمرت ثالثة اأعوام وتوقفت بعد ذلك.

جملة روؤى

االأديب واملذيع  واأ�صدرها  �صدر منها عددين تقريبا 

عبداهلل اإ�صماعيل بجهود ذاتية.

جملة توا�صل

ي�صدر  ومل  العربي  املثقف  جملة  توقف  بعد  �صدرت 

منها اإال عددان كذلك.
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جملة دروب

لال�صت�صارات  ك��ن��اري  م��رك��ز  م��ن  ���ص��درت  �صهرية 

�صلطان  ال�صاعر  حتريرها  راأ�ض  الثقافية  واخلدمات 

ال�رسميي. فتحت اأبوابها للجميع يف الداخل واخلارج 

بعد  ال�صدور  عن  توقفت  الثقافة.  يخدم  مبا  العربي 

اأربعة اأعداد.

امللحق الثقايف

بداأ امللحق عام 90م وكان عبارة عن اأربع �صفحات 

حتت اإ�رساف االأديب حممد القعود ليتحول عام 99م 

اإىل ملحق منف�صل من �صتة ع�رس �صفحة عن ال�صحيفة 

2011م وتوقف  نف�صها واأ�صتمر بال�صدور حتى عام 

ب�صبب االأحداث الدائرة حينها.

اإث��ارة  دون  ل��الإب��داع  حقيقية  ن��اف��ذة  امللحق  ك��ان 

وغري  املعروفة حينها  االأ�صماء  من  الكثري  واأ�صتقطب 

الثقافية  ال�صاحة  على  جدا  كبري  اأثر  وترك  املعروفة 

اأكرث مما تركتها املجالت الثقافية و�صكل مع �صحيفة 

الثقافية اأهم الروافد لالأدباء والّكتاب.

 �صحيفة الثقافية

اأ�صبوعي  كملحق  بال�صدور  بداأت  اأ�صبوعية  �صحيفة 

1997م  ع���ام  ب��ت��ع��ز  اجل��م��ه��وري��ة  �صحيفة  ع��ن 

يف  واالأدب  بالفكر  تعنى  ك�صحيفة  ا�صتقلت  ث��م 

اليو�صفي  �صمري  حتريرها  وراأ����ض  1999م  يوليو 

لل�صدور  وعادت  فرتة  وتوقفت  بال�صدور  وا�صتمرت 

2005م  ع���ام  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة  ج��دي��د  م��ن  كملحق 

عودتها. م��ن  قليلة  اإع����داد  ���ص��دور  بعد   وت��وق��ف��ت 

  ا�صتطاعت اأن تاأخذ اجلزء االأكر من اهتمامات القراء 

خارجيا  االنتباه  تلفت  اأن  كذلك  وا�صتطاعت  داخليا 

ملن  ُتركت  التي  احلرية  وم�صاحة  مواد  من  فيها  ملا 

يكتب فيها ولها وهو ما انعك�ض على الكتاب واالأدباء 

للخروج من �رسنقة القدمي وهو ما انعك�ض على جيل 

الت�صعينيات من القرن املا�صي.

حوليات العفيف 

موؤ�ص�صة  واأن�صطة  بفعاليات  يعني  �صنوي  اإ���ص��دار 

العفيف الثقافية. �صدر العدد االأول منها عام 2001م 

وراأ�ض حتريرها حممد الن�صريي. واهتمت كذلك بن�رس 

توقفت  الثقايف،  الفعل  راهن  عن  ومقاالت  درا�صات 

بعد وفاة موؤ�ص�ض املوؤ�ص�صة.

جملة دمون 

2005م  وراأ�ض  اليمني عام  ال�صعر  �صدرت عن بيت 

ال�صاعر  اإ���رساف  حتت  �صيبان  علي  ع��ادل  حتريرها 

ال�صباب  ب��ت��ج��ارب  اهتمت  الكب�صي.  عبدال�صالم 

والدواوين  للن�صو�ض  النقدية  والدرا�صات  ال�صعرية 

 ال�����ص��ع��ري��ة. ت��وق��ف ب��ع��د ���ص��دور ث��الث��ة ع�����رس ع��ددا 

جملة غيمان 

دماج  همدان  والكاتب  الدكتور  اأ�ص�صها  ف�صلية  جملة 

الدكتور  عليها  واأ�رسف  حتريرها  وراأ�ض  2007م  عام 

ا�صتكماال  اجلديدة  بالكتابة  اهتمت  املقالح.  عبدالعزيز 

ملجلة اأ�صوات التي �صدرت بالت�صعينيات.تناولت املجلة 

مهمة،  ثقافية  ملفات  وخ�ص�صت  حينها  االأ�صئلة  اأهم 

ومدت ج�صور التعاون بني االأدب اليمني والعربي.

جملة �صيف

�صهرية �صدرت عام 2009م اأ�ص�صها وراأ�ض حتريرها 

الكاتب حممود يا�صني، اأ�صدرت اأكرث من ع�رسة اأعداد. 

اهتمت باجلديد واالأجد يف ال�صاحة االأدبية وحماولة 

التثاقف الذكي واملرح ونوع من التفكري ب�صوت عال.

 جملة اأقالم عربية

الوقت  يف  2016م  عام  اإلكرتونيا  املجلة  �صدرت 

وهي  الورقية  الثقافية  املجالت  كل  انقطعت  الذي 

عبور  ومنفذ  للكتاب  نافذة  تكون  اأن  حت��اول  جملة 

املجلة  اأن  رغم  للن�رس  يجدون مكان  ال  للبع�ض ممن 

ُتكرث من ن�رس الن�صو�ض االإبداعية والتي تاأخذ اجلزء 

االأعظم منها دون تبني روية وا�صحة اأو ت�صور حمدد 

�صدر  وقد  �صفحاتها.  على  املن�صورة  املواد  لتقنني 

منها عددان ورقيان فقط.

جملة اأبجديات

ورغم  2018م.  ع��ام  يف  اإل��ك��رتوين  ع��دد  اأول  �صدر 

نهج  اتبعت  اأنها  اإال  ن�صبيا  القليل  �صفحاتها  عدد 

تكون  اأن  يف  رغبًه  فيها  الكتابات  يف  وتنويع  واحد 

تن�صى  وال  اأك��رث  اجُل��دد  بالكتاب  تهتم  وهي  مهنية. 

فهي  املرزين  للكتاب  �صفحاتها  تفتح  اأن  كذلك 

ال�صباب  يتعلم  بالقدمي حتى  اجلديد  اأن متزج  حتاول 

طرق الكتابة دون بروز اأو ممار�صة االأ�صتاذية عليهم.

وهو ما �صيتحقق لها لو ا�صتمرت يف ذلك النهج وهو 

اآفاق متنوعة على ال�صاحة اخلارجية.  ما �صيفتح لها 
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