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الوباء  ه��ذا  يقاربوا  مل  الكثريون،  هناك  رمب��ا 

مبا�رشة  مقاربة  )كوفيد19(  كورونا  امل�ضتجد، 

املخيفة  والأح��داث  الوقائع  �ضل�ضلة  يف  كواقعة 

لأنهم  وال��ع��امل،  ة 
ّ
بالب�رشي حلت  التي  القاتلة 

وامل�ضاعر  احلوا�س  بكل  ويعي�ضون  م�ضدومون 

واملعرفة، هوَل ال�ضدمة املباغتة كونها على هذا 

النحو ال�ضمويل الكوين ال�ضارب ملراكز احل�ضارة 

والعلوم، قبل غريها ، واأعاد طرح اأ�ضئلة البداهة 

بتقنياتها  احل�ضارة  هذه  علوم  جتاوزتها  التي 

ومعارفها املختلفة مل�ضافات طويلة من التحقق 

والإجناز والتجاوز.

يجمع  حدث  اللحظة  حتى  الوباء  هذا  فكاأمنا 

املتعالية..  بامليتافزيقيا  املاثَل  املرير   
َ
الواقع

من  احل��دي��ث،  الع�رش  يف  حتى  الأوب��ئ��ة  كانت 

انفلونزا الطيور، وجنون البقر، وحمى اخلنازير، 

يف  ا�رشة 
حُ

وم م�ضورة  وال�ضار�س  اليبول، 

هاج�ضًا  ت�ضكل  ومل  بعينها،  واأم��اك��ن  مناطق 

مقلقًا على هذا النحو، حتى على قارة بالكامل 

من قارات العامل. كاأمنا كانت تلك الأوبئة رمبا 

لنفجار  املبكر  الإن��ذار  ال�رشورية،  املقّدمات 

ال�ضمول  من  النحو  ه��ذا  على  وامل��وت،  اخل��وف 

نقطة  اإىل  احلياة  اأع��اد  ال��ذي  ع 
ّ
امل��رو الكوكبي 

فيما  خال�س  عن  البدائي  بحثها  يف  ال�ضفر 

الزمان والأعماق  ال�ضحيقني يف  الأ�ضالف  ي�ضبه 

املظلمة..

البحث  مراكز  ون، 
ّ

املخت�ض والأط��ب��اء  العلماء 

ب��ل��دان  يف  خ��ا���ض��ة  ال��ك��رى  وامل�ضت�ضفيات 

ا�ضتق�ضاء  اأمام  البحث  على  يعكفون  »املراكز« 

القريب،  بالرتياق  حاملني  اجلائحة  احل��دث، 

بالأمل املخّل�س من هذا الكابو�س غري امل�ضبوق 

�ضفى ج�ضدحُ 
حُ
ي لن  التي  العميقة  الذي وجه طعنته 

و�رشيعًا.  عاجاًل  منها  احل�ضارة  وروح  العامل 

اأ�ضحابه  يحلم  ال��ذي  العالج  هذا  اكت�ضاف  ان 

الوبائي، هو رد اعتبار للح�ضارة  ر الزحف 
ْ

بدح

لها  وجهت  التي  واحل��داث��ة،  العلم  ومنجزات 

يف  وذّكرتها  ال�ضميم،  يف  ال�رشبة  اجلائحة 

د،  ال�ضعحُ كافة  على  والهيمنة  القوة  ن�ضوة   
ّ
خ�ضم

ما  والواقع  الب�رش  تاريخ  يف  هناك  لي�س  ب��اأن 

املتعايل  الغيب  ع��دا  م���دود،  ول  نهائي  ه��و 

العقل  خارج  �ضالمل  الفارقة  الإلهية  وال��ذات 

والذكاء  الريا�ضية  املعادلت  و�ضطوة  الرهاين 

والفل�ضفة،  الفكر  اأهل  ال�ضطناعي.. كثريون من 

�ضملتهم هذه ال�ضدمة وهذا الرتباك، فاقت�رشت 

ردود الفعل املعرفية والثقافية على اآراء متفرقة 

ومقالت وماورات فيها من الغمو�س اأكرث من 

ح�رشا،  ال�ضاعق  احل��دث  مقاربة  يف  الو�ضوح 

و�رشحت اأكرث يف معارف منجزة مرتاكمة، حتى 

الراأ�ضمالية  م�ضارات  حول  بديهية  رمبا  اأ�ضحت 

يف  املتطرفة  الليرالية  والنظم  املتوح�ضة 

بال�رشورة  ت��وؤدي  التي  املجتمعات  ا�ضتغالل 

فــــي ه�شيـــــــــــم

العامل



واىل  وال�ضتهالك،  والظلم  الب�ضائع  تكدي�س  اإىل 

معروفة  اأ�ضحت  عالمات  وهي  الكوارث.  انتاج 

يف تاريخ التيارات والأفكار والنظم املت�ضارعة 

ي�ضاراً بكل تفرعاته الغزيرة منذ مارك�س، وو�ضطًا 

له،  النقي�ضة  الأن��وار والآراء  ع�رش  منذ  وميينًا. 

احلداثة وما بعدها، لكن بقي ال�ضاعق وال�ضادم 

قيامة  ب�ضموخ  منت�ضبًا  النوعي  احل��دث  يف 

ال�ضدمة  منطق  وبقي  غام�ضًا،  ي��زال  ل  خ��راب 

اأمام التحليالت الكثرية التي ت�ضمعها  متما�ضكا 

والعلمية  بة 
ّ
الطي و�ضعابها  مكة  اأهل  من  �ضواء 

والفل�ضفة  والفكر  الثقافة  اأهل  من  اأو  املخت�ضة، 

امل�ضكونني بقلق البحث العا�ضف وال�ضوؤال، اأكرث 

من ايجادهم ملوا�ضفات احللول، وراحة ال�ضمري 

امل�ضطرب.

العتاد  من  ينطلقون  الذين  اأول��ئ��ك  ع��دا  طبعا 

تياراتهم  بكل  اجلاهز،  املعريف  الإيديولوجي 

لي��األ��ون  اأح��ي��ان��ًا،  التناحر،  ح��د  املتناق�ضة، 

بنف�س  املرجوة  النتائج  اإىل  الو�ضول  يف  جهداً 

اجلاهزية والتعليب يف املقدمات ت�ضل امل�ضرية 

معلقة،  اأ�ضئلة  ول  تعرجات  غري  من  الوا�ضحة 

الكامل  النحياز  يف  والنتائج  الو�ضفات  اإىل 

الذي  وال�ضتقرار،  والتقوى  اخلري  مع�ضكر  اإىل 

ينبني بال�رشورة على النقي�س من مع�ضكر ال�رش 

اأو  والظلم وال�ضتحواذ الوح�ضي... الخ كل وجهة 

امل�ضّلمات،  ملنظومة  وامليل  الهوى  وفق  تيار 

وكافة  للحدث  الناجعة  النهائية  احللول  تطرح 

كانت  لو  حتى  �ضتقع  والتي  الواقعة  الأح��داث 

التحقيق  على  ال��ق��درة  من  ة 
ّ
فلكي اأزم���ان  على 

احلتمي.  جمراها  �ضتاأخذ  ف��الأق��دار  والجن���از، 

و�رشيان هذه القدرية املدعية وغري الريئة كما 

لدى املوؤمنني احلقيقيني واملت�ضوفة، ي�ضمل يف 

العموم اليديولوجيات ذات الأقنعة الدينية على 

اختالفها، اأو العلموية الي�ضارية مثاًل، والليرالية 

لهوتها  اأي�ضا  فلهذه  اأطوارها،  بكل  بة 
ّ

املتع�ض

اخلا�س وع�ضبياتها الكثرية.

j  h  j 

حني بداأ وباء انفلونزا الطيور مثاًل يف النت�ضار 

بلدي  خارج  كنت  العامل  عر  الأخبار  وتناقلته 

مان( ومل يكن هناك ما يقلق اأو يوؤرق، طاملا  )عحُ

ان البلد الآ�ضيوي الذي كنت فيه مل ي�ضل اليه اأو 

انه و�ضل ومتت ما�رشته من غري تبعات كثرية. 

عليه  اأطلقوا  الذي  )كوفيد19(  وباء كورونا  اأما 

ت�ضمية اجلائحة بعدما اأخذ يف النت�ضار ال�رشيع 

والرتحل النهم عر الهواء وامل�ضافرين الذين يف 

الرهة ال�ضناعية الراهنة، تغ�س بهم الف�ضاءات 

املمالك  له  دان��ت  ما  و���رشع��ان  والبحر  وال��ر 

والدول المراطورية الكبرية وال�ضغرية، اجلميع 

واإن  التي  و�ضحاياه  و�ضكوكه  مبخاوفه  ل 
ّ
كب

حُ
م

بدْت يف �ضهرها الثالث من الجتياح بالتناق�س 

هنا، وفك بع�س القيود ال�ضارمة، تزايدت هناك 

العامل  �ضماء  د 
ّ
تلب الرت��دادي��ة،  الهلع  ب 

حُ
و�ضح

واأرا�ضيه.

بداية توافد اأخبار هذا الوباء، يف يناير املا�ضي، 

ب�ضحبة زوجتي  التايالندية  العا�ضمة  كنت يف 

لإجراء فحو�س طبية �ضاملة، اعتدت عملها كل 

والتلوث  بالب�رش  ال�ضاجة  املدينة  هذه  يف  عام 

هكذا  يقت�ضيه  الذي  الأ�ضبوع  خالل  وال�ضياح. 

متفرقة  اأخبار  اإل  هناك  يكن  فحو�س طبية، مل 

عن الوباء امل�ضتجد من ال�ضني ، ومل يكن التوقف 

اأن هذا الوباء  اأو مم�س مقلق، ظنًا  عنده ذا بال 

 ، اأوبئة وجراثيم وميكروبات  �ضابقاته من  مثل 

�ضيتم ما�رشته عر الو�ضائل املتطورة املتاحة 

وينتهي تدريجيا ويتال�ضى.

اإىل  انتقلت  الطبية  الفحو�س  فرتة  اإنهاء  بعد 

يف  نزلتحُ  والهدوء  لال�ضتجمام  بحرية  جزيرة 
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منتجع تغمره ال�ضكينة والبحر من اجلهات كلها، 

اأخبار الوباء امل�ضتجد تتوافد بوتائر �رشيعة اأكرث 

من املعتاد، وكانت الفرتة نهاية ال�ضنة ال�ضينية 

التي ت�ضادف عند اأقوام تلك البالد الأكرث ن�ضبة 

�ضكانية على م�ضتوى الكوكب، الجازات وال�ضفر 

والراحة كما يف ال�ضنة امليالدية املعروفة.

اأ�ضحو  حني  ���رشتحُ  وت�ضغط،  تتوافد  الأخبار 

اأرى جماميع  الإفطار  اإىل مطعم  لأنزل  �ضباحًا 

بكمامات  املطعم  كامل  حتتل  ال�ضينية  ال�ضياح 

لال�ضرتخاء  جاءت  التي  الوجوه  تغطي  واقنعة 

ترحم  ل  التي  العمل  وق�ضوة  العام  عناء  من 

مة 
ّ
املكم ال��وج��وه  تلك  ب��ني  ال��وح��ي��د  ���رشت   .

بالكمامات البي�ضاء حتديداً، الذي ل يلب�س �ضيئًا 

ال�رشق  التي حتمي من لهب �ضم�س  عة( 
ّ
)القب عدا 

املنتجع  يف  لي�س  ال�ضينيون  �ضار  الأق�ضى.. 

البحرية  املدينة  يف  واإمن���ا  فيه،  اأن���زل  ال��ذي 

وكعادتهم  ال�ضياح،  من  ال�ضاحقة  الأغلبية  هم 

مر�ضد  مع  العدد  كثرية  كبرية  مبجاميع  مي�ضون 

ل  احل�ضد،  ويتقدم  ال�ضيني  العلم  يحمل  واأك��رث 

يحاولون الكالم مع الآخر املختلف يف ال�ضحنة 

فيما  الوقت  م�ضتغرقني  التعرف،  ول  والثقافة، 

بينهم بكثري من الكالم واحلركة يف اإطار احل�ضد 

اأو اجلماعة، حتى ليظن غري ال�ضيني حني يراهم 

اأن لي�س هناك �ضائحًا �ضينيًا فرداً اأوعائلة على 

حدة... هكذا اأي�ضا كنت اأراهم يف بالد اأخرى مثل 

ماليزيا مبدنها البحرية ومنتجعاتها.

جمعتني  حني  اأت��ذك��ر  ال�ضيني،  ال�ضياق  ويف 

يف  باأ�ضتاذ  ال�ضدفة  عربية  بدولة  موؤمتر  يف 

جامعة بكني. وكان املوؤمتر معظمه من الأدباء 

والأكادمييني العرب، ومبا اأن الأ�ضتاذ ال�ضيني، 

يراأ�س ق�ضم اللغة العربية يف اجلامعة، فقد كان 

من�ضجمًا مع القوم العرب يف التعاي�س واخلطاب. 

ي�ضمت  الأ�ضتاذ  ان  غريي،  مثل  لحظت  لكنني 

نقا�س  ثمة  يكون  حني  بكلمة  حتى  ي�ضارك  ول 

حول م�ضاألة �ضيا�ضية وكان الزمن، فرتة انفجار 

والأفكار على  الآراء  العربية، و�ضدام  احلراكات 

اأ�ضده ، ي�ضمت اأو يرتك اجلل�ضة ليتم�ضى حتى حني 

يتطرق النقا�س اإىل مواقف ال�ضني التي اأ�ضبحت 

موؤثرة وفاعلة يف جمريات اأحداث العامل. وحني 

�ضاأله �ضديق لبناين عن راأي اأو موقف، اأجاب انه 

ل يحبذ الكالم خارج الأدب والخت�ضا�س.

بداأت اأخبار الوباء الذي كان م�ضوراً بال�ضني 

حتى   ، ب��الزدي��اد  حت��دي��داً  )ووه���ان(  ومدينة 

الأخبار  ن�رشات  يف  الرئي�ضي  التيار  اإىل  حتولت 

والتحليالت ت�رشيقًا وتغريبًا.. بداأت تقلق، وترتك 

�ضاحبها نهبًا لل�ضكوك والظنون، خا�ضة اذا كان 

مان منذ  اإىل عحُ مثلي، فقد عادت زوجتي  وحيداً 

يحتله  ال��ذي  املطعم  اإىل  اأن��زل  ل  اأي��ام، ���رشت 

لال�ضتمرار،  راحة  اأجد  ومل  بالكامل،  ال�ضينيون 

وقدمت  �ضلفًا،  املدفوعة  اإقامتي  فرتة  فقطعت 

موعد �ضفر العودة اإىل م�ضقط التي كانت يف تلك 

اأيام   ، القادم  املخيف  ال�ضبح  عن  الفرتة مبناأى 

مان والعامل باأكمله حتت �ضلطة  معدودة لتدخل عحُ

الوباء، اجلائحة، ونفوذه املطلق.

j  h  j 

 
ّ
هر هذا اليوم اأفتح النافذة، بعد اأن دعاين واألح ظحُ

واجلمال  الب�ضارة  بنور  النا�ضح  النداء  ذلك  يف 

ال�ضماوية  برهافته  الأمكنة  قبح  يغمر  ال��ذي 

ري، بل ذلك البلبل  الزرقاء... انه لي�س ع�ضفور دحُ

ال�ضواد، والذي كنا،  اإىل  ل 
ْ
ال�ضغري امللون مع مي

مل  التيه،  فرط  من  كاأمنا  الآفلة  الطفولت  يف 

تكن لأحد، ن�ضميه )ال�ضني�ضلو( واقفًا ازاء النافذة، 

ملبيًا لنداء اجلرم ال�ضغري الذي انطوى فيه العامل 

اأقف  املبهج  والغمو�س  الب�ضارة  بنور   ... الأكر 

وار الن�ضوة، رغم جحافل الأوبئة  حتى ياأخذين دحُ
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التي متزق حوافرها ال�ضكينة  والظالم.

j  h  j 

من  اأخ��رج  مل  اأ�ضهر،  الثالثة  يناهز  ما  اليوم، 

املحيطة،  والأج��ن��اب  الفناء  من  اأبعد  املنزل، 

تدريجيا  ب��داأ  ال��ذي  املنزيل  احلجر  طوق  اأك�رش 

ياأخذ طابع احلياة الروتينية اجلديدة ليحل مل 

�ضابقاتها من حيوات خمتلفة يف اأمكنة خمتلفة، 

اأخرج بال�ضيارة يف جولة عامة، الظهرية الالهبة 

نحو  )بو�رش(  مرتفعات  من  اأنحدر  ذروتها،  يف 

البحر كعادة الأيام اخلوايل. �ضيارات قليلة مترق 

ة املحيطة، 
ّ
يف ال�ضارع الرئي�ضي وال�ضوارع الفرعي

واملوؤ�ض�ضات  املباين  اأمام  املوقوفة  تلك  وقليلة 

اأو�ضت  كما  الق�ضوى  ال�رشورات  اأعمال  لتاأدية 

ال�ضلطان  التي �ضكلها جاللة  العليا  اللجنة  بذلك 

الإ�ضالحي  مب�رشوعه  القادم  ط��ارق،  بن  هيثم 

بحاجة  ح�ضارية  نه�ضة  جتديد  ليبا�رش  الكبري 

وطوارئ  اأزمة  ة 
ّ
كخلي �ضكلها  جتديد،  اإىل  ملحة 

بعيداً عن �ضلطة القنوات الدارية املعهودة، لكن 

بن  حمود  ال�ضيد  اإ�رشاف  حتت  معها،  بالتن�ضيق 

في�ضل وزير الداخلية.

ال�ضغرية  والبيوت  املنازل  ال�ضارع،  يف  اأحد  ل 

املكاين  الف�ضاء  �ضطوع  يف  تتبدى  والكبرية، 

رغم  بقاطنيها،  ماأهولة  وغري  مهجورة  العام، 

اأنها لي�ضت كذلك. 

َخر�س اأ�ضاب العامل على حني غرة، �ضمت مطبق 

و�ضكون جنائزي. تنحدر ال�ضيارة نحو البحر، لقد 

اعتادت هي الأخرى ذلك حتى الإدمان ، ا�ضتمع 

مان للمو�ضيقى الكال�ضيكية، التي من  اإىل FM عحُ

جتّلى  غريها،  اأفتح  اأن  الأوق��ات  كل  يف  النادر 

ح�ضور  يف  والبيوت  وال�ضوارع  املكان  م�ضهد 

املو�ضيقى املهيمن بجمال وعذوبة واأمل حارق.

الفراغ  هذا  ظل  يف  اأعرفها  ول  اأعرفها  املدينة 

الرهيب، كاأمنا اأحد ال�ضخو�س ال�ضينمائية، يعود 

بعد غياب ومي�ضي يف مدينته التي تغريت ويبداأ 

التي  والطرقات  واملعامل  املالمح  ا�ضتعادة  يف 

انف�ضل عنها زمنا طوياًل. الأ�ضابيع، الأ�ضهر التي 

الواقعي  الوباء  ، م�ضحونة يف ظل طوفان  مرت 

والفنتازي، بكثافة الزمن والغياب. املدينة �ضبه 

املهجورة التي اأم�ضي عر ال�ضيارة فيها، لي�ضت 

اإل بوابة الذاكرة ملدن العامل املختلفة، املهجورة 

وامل�رشوبة بالزلزال.

اأفالم  اأعرف ملاذا ا�ضتدعت الذاكرة فيلمًا من  ل 

النا�ضح  الريق،  او  »�ضايننج«  كوبرك  ا�ضتانلي 

الفيلم  يف  الطبيعة  اأن  رغم  والوح�ضة،  بالفقد 

اللحظة،  اأعي�س  التي  للطبيعة  النقي�س  ت�ضكل 

كانت �ضقيعية و�ضط جبال الثلج..

كلما اقرتبت ال�ضيارة من البحر واملو�ضيقى قلت 

من  اأق��ف،  املمتد،  ال�ضاطئ  اإىل  اأ�ضل  الوح�ضة، 

اأتاأمل ال�ضاطئ والبحر الذي كان  داخل ال�ضيارة 

اللزج  املوج والهواء  وخفيف  الآخر  هو  هادئًا 

نع�س فرحًا داخليًا غام�ضًا، لعله حد�س 
حُ
الرطب ي

املوج ر�ضول الأعماق، بقرب رفع البالء وموعد 

اإطالق �رشاح الأ�رشى نحو ال�ضفر واحلرية..

j  h  j 

متر بالقرب فتاة �ضقراء يف طور املراهقة رمبا، 

يف لبا�ضها الريا�ضي ترك�س حافية على الرمل 

ت، واختفت 
ّ
يف عّز القائلة، هي الوحيدة التي مر

املختلط  البحر  رطوبة  �ضباب  يف  دقائق  بعد 

نزوع  ذات  فهي  البحر،  ابتلعها  رمبا  بالغبار. 

ال�ضاعة  هذه  مثل  يف  ترك�س  طاملا  انتحاري 

امللتهبة.

عن  ما،  حد  اإىل  خمتلف  باإح�ضا�س  راجعا  اأعود 

ذلك املرتاكم عر الأيام.
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امل�ضاء،  ه��ذا  املختلفة  املحطات  اأنباء  حتمل 

اأخبار، انح�ضار الوفيات وال�ضابات لهذا الزائر 

وفق  اجلماعات(  ومّفرق  اللذات  )هادم  الغريب، 

ليلة  )األ��ف  حكايات  يف  يتكرر  يفتاأ  ل  تعبري 

وليلة( يف النهايات خا�ضة حني ت�ضل ال�ضاردة 

اخليال  �ضماوات  يف  دوم��ًا  املحلقة  )�ضهرزاد( 

اإىل املحطة الأخرية من �رشد حيوات  والده�ضة، 

اأي  والأمكنة،  الغرائبية  واملناخات  ال�ضخو�س 

اجلملة  ه��ذه  اإىل  الكوين  طوافها  ينتهي  حني 

القا�ضمة.

حتمل اأنباء امل�ضاء انح�ضار الوباء، بداية ترتيب 

حتى  التدريجي،  ال�ضالمل  ب�ضعود  العامل،  بيت 

الب�رش.  حلياة  الطبيعة  الأو�ضاع  اإىل  الو�ضول 

بداية العودة، اأمل العودة الذي يقوى يف النفو�س 

داً من الأيام  عحُ حُ
 �ض

حُ
املتعبة، كلما م�ضى النح�ضار

الأمل  هذا  م�ضرية  بدء  يعكر  ما  لكن  والأ�ضابيع. 

اأخبار من م�ضادرها  ورود  املت�ضاعد،  وال�ضوء 

الطبية وال�ضيا�ضية، وهذه الأخرية ت�ضتثمر الكارثة 

الوح�ضية يف  التي ت�ضل حد  والرعب مل�ضاحلها 

ت�ضفيته. بع�س  ورمب��ا  املناف�س  الآخ��ر  اإزاح��ة 

الأنظمة العربية ت�ضتثمر اجلائحة لإحكام قب�ضة 

اليد  لها  الأ�ضا�س  يف  هي  التي  والقمع  الأم��ن 

الطوىل فيها، ول ترع يف اأي جمال غريه.

�ضوء العودة هذا، لبد واأن تعكره، اأخبار م�ضادة 

�ضت�رشب  التي  املحتملة،  الأخ��رى  املوجة  عن 

اخلر  هذا  الأوىل،  املوجة  انح�ضار  بعد  العامل، 

عتمة  يف  ويدخله  ال�ضوء  بذلك  يع�ضف  يكاد 

فتكًا  ال��وب��اء،  تفوقان  اللتني  والبلبلة  ة 
ْ

احل��ري

وعذابًا منذ بداية اجلائحة، يتوالدان ويتنا�ضالن 

كما تتنا�ضل الأمواج و�ضط اإع�ضار البحر.

تتنا�ضل  وليلة،  ليلة  األ��ف  حكايات  كانت  اذا 

ا�ضتمرار  يف  والأم���ل  ال�ضعادة  انعا�س  بهدف 

احلياة، ودرء خطر املوت، القادم ل مالة، فان 

تزيد  ل  امل�ضادة  الرتدادية  الأخبار  هذه  مثل 

العامل الذي يئن حتت وطاأة الوباء اإل اأملًا وعذابًا 

حتى يتجلى الأمل املن�ضود من قبل ب�رش القارات 

اخلم�س، بكامل حياته وبهائه.

j  h  j 

انت�ضار  �ضاحبت  التي  العالمية،  الأعا�ضري 

والتنظريات  العالم  �ضطوة  كادت  حتى  الوباء 

وال�ضاعات تتجاوز مفهوم اخلرافات والأ�ضاطري، 

الواقعي  احلدث   
َ
اإزاء ال�ضكوك  من  ظالًل  لقي  وتحُ

اأو�ضال العامل �رشيان النار يف  الذي ي�رشي يف 

د كافة(. عحُ حُ
اله�ضيم )املثل بالغ التعبري على ال�ض

يذّكر هذا الو�ضع بالطبع باأعمال كثرية واجنازات 

وال�ضينما..   ، جتلياته  مبختلف  والفن  الأدب  يف 

ما اأ�ضتح�رشه الآن م�رشحية )اخلرتيت( ليوجني 

ذلك  كان  العبث،  م�رشح  اإىل  اأ�ضري  ول  يون�ضكو، 

مكان  ل  الآن  وكامو،  وبيكت  يون�ضكو  زمن  من 

يف الواقع والتاريخ ملثل هذه الثنائيات، العبث 

مر اإىل حدوده الق�ضوى.. ونقي�ضه، اأو تقل�س و�ضَ

احلكاية  الخ.  والعدم...  الوجود  والواقع،  اخليال 

روماين  اأ�ضل  من  الفرن�ضي  مل�رشحية  الرمزية 

على ما اأذكر هي اأن »خرتيتًا« يهرب من جنينة 

احليوانات اإىل ف�ضاء املدينة، وتبداأ اأخبار هروبه 

تنت�رش بني �ضكان املدينة، الذين ي�ضيبهم الرهاب 

والهلع من اخلرتيت، والذي يتحول تدريجيا اإىل 

هاج�س، فكابو�س مقلق لعموم ال�ضاكنة، مت�ضي 

وتتاأزم  املبكية  امل�ضحكة،  واملواقف  الأح��داث 

ال�ضكان  ل 
ّ
يتحو حتى  وال�ضياق،  اخليط  هذا  على 

هم  املدينة  �ضكان  و�ضلوكًا.  �ضكاًل  خراتيت  اإىل 

هذا اجلن�س من احليوانات ال�ضخمة: »اخلراتيت«.

والتنظريات  الكالم  عواهن  من  الأعا�ضري  هذه 

الذي  الرهاب  ومن  وال�ضتيهامات،  والهواج�س 
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اأطلق  ال��ذي  الالمرئي،  الفريو�س  ه��ذا  �ضاحب 

عليه لحقا ا�ضم اجلائحة، اإل يذّكر على نحو من 

يف  ة 
ّ
الرمزي املدينة  تلك  �ضكان  برهاب  الأنحاء 

م�رشحية )اخلرتيت؟(.

j  h  j 

غرفتهما  ب���اب  ع��ل��ى  كتبا  وع�����ّزان،  ن��ا���رش 

املخ�ض�ضة للعب واملذاكرة:

-1 الواجبات  2– التح�ضري 3– العتماد على 

الغرفة  يف  اأي�ضا  وكتبا  امل��ذاك��رة.   –4 النف�س 

خيال  ودي���ار  م��ن��ازل  على  تطل  التي  نف�ضها 

الرتتيب،  ال�ضالة،  الأوروبية املجاورة:  الأطفال 

ة، الأخالق احلميدة..
ّ
النظافة ال�ضخ�ضي

داخل الغرفة يف ال�ضحن وعلى الزوايا واجلنبات 

تتبعرث األعاب من كل �ضنف ولون ودفاتر واأقالم. 

اأ�ضياء باأ�ضماء واأخرى ل اأ�ضماء لها. جن واإن�س، 

كامل  ان�ضحاق   ، وعفاريت  لوحو�س  جم�ضمات 

كونية  فو�ضى  والواقع.  الفنتازيا  بني  للحدود 

�ض�ضاعة  مرجعها  واإمنا  كوفيد19،  ب�ضبب  لي�ضت 

اخليال الفو�ضوي الذي يرتحل يف ف�ضاءاته من 

ل 
ّ
غري خمططات ول حدود، من ذلك البناء املتخي

هذه  اإىل  النافذة  اأ�ضفل  والديار  للمنازل  البديع 

الفو�ضى التدمريية ال�ضاربة باملعنى الريء.

هناك طائفة من اأهل الفن والأدب، ال�ضورياليون 

اأ�ضالفهم مثل )بودلري( الذي حتدث عن  خا�ضة، 

الذين  الدادائيون  �ضتعادة.  املحُ الطفولة  عبقرية 

فو�ضى  البدء،  لفو�ضى  خطرية  اأهمية  يولون 

كلمة  اأن  لدرجة  ال��راءة  واندفاعات  الطفولة 

)دادا( التي و�ضمت املدر�ضة اأو التيار مطلع القرن 

لنطق  تقليد،  اأو  ا�ضتعادة  ال  لي�ضت  الع�رشين 

الأطفال املبكر ولثغتهم.

يوازيه،  ما  اأو  املعنى  بهذا  والفن  الكتابة  هل 

طريقتها  على  اخلالقة  الطفولة  لفو�ضى  تقليداً 

للفن  الكال�ضيكي  املفهوم  وبراءتها؟ مثلما كان 

والأدب كونه ماكاة للطبيعة؟

ا�ضتعادة،  م��ن  )ب��ودل��ري(  ع��ب��ارة  ب��ه  توحي  م��ا 

ال�ضتلهام  اإىل  رمبا  املحاكاة،  من  اأبعد  تذهب 

والبتكار، ا�ضتلهام الروح احلرة، البكر بينابيعها 

ال�ضافية املتدفقة يف غري تخطيط ذهني م�ضبق 

ودف��وق  للغة  واإرغ���ام   
ْ

ق�رش من  ي�ضبهه  ما  اأو 

من  الكثري  دعمته  مما  وهذا  و»الإلهام«  الوعي 

التاريخ  يف  واجلمالية  البداعية  املمار�ضات 

الأوروبي والعاملي.

ة واخرتاق احلدود، هاج�س ال�ضنيع الفني 
ّ
احلري

وكذلك الفل�ضفي، دائما، كما هو هاج�س الأطفال 

يف �ضميم جتّليات ال�ضلوك والتعبري.

j  h  j 

على  اأبدعها  التي  وال��دي��ار،  املنازل  اإىل  اأنظر 

العائالت  اأو  العائلة  اأطفال  م�ضبق  مثال  غري 

الأوروبية التي ت�ضكن باجلوار، واأتذكر الفيل�ضوف 

ذات  نظريته  يف  انطلق  الذي  بالتهامي(  )برونو 

النزوع العدمي، كون تلك الأبنية والق�ضور التي 

البحر،  الرمال يف �ضاطئ  الأطفال على  ي�ضيدها 

 
ً
ثم يدمرونها اأو متحوها الرياح وت�ضفوها هباء

وعدمًا، تختزل الوجود باأكمله منذ الن�ضاأة وحتى 

الكائن  حياة  تختزل  احلتمي،  وامل�ضري  النهاية 

على هذه الأر�س واأحالمه وماآلته.

واأتذكر منذ زمن بعيد حني قراأت بع�س ما كتبه 

حياة  وال�ضطراب  القلق  البالغ  الفيل�ضوف  هذا 

وروؤيًة اإىل الب�رش والوجود كتبت ن�ضو�ضا منها:

                        ) اإىل برونو باتلهامي

على �ضاطئ البحر 

وحواف الأنهار ال�ضعيدة

يبني الأطفال الأبراج والقالع،

بوح�ضٍة ت�ضطرب يف جنباتها الريح
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ْت
ّ
ل اأثر لأقدام مر

ل اأثر حليوان اأو ان�ضان

حتى احلار�س املعهود يختفي ويذوب...

هكذا يختار الأطفال قالع اأحالمهم 

التي ميتد خواوؤها م�ضاحة العمر بكامله 

قاذفًا خمرية الَعدم الأوىل

اىل اأ�ضقاع ل �ضقَف لها ول قرار(.

j  h  j 

ال�رشير  على  اأتقلب  ب��ال��رودة،  �ضديد  اإح�ضا�س 

حت��ت ال��غ��ط��اء، اأح����اول ال��ق��ي��ام اأك���رث م��ن مرة 

والنعا�س  اجل�ضد  ثقل  لكن  املكيف،  اأطفئ  كي 

اأظفر  اأخرياً  العيون.  يف  العالقة  النوم  وطحالب 

النافذة  اأم�ضي كال�ضائر يف نومه، نحو  بالقيام 

اأعماق  اإىل  ال�ضم�س  حرارة  وتدخل  اأفتحها  كي 

اأ�ضاهد  بالكتب وب�ضا�ضة كبرية  املاأهولة  الغرفة 

�ضاهدت  البارحة  اخل�ضو�س.  على  الأفالم  فيها 

الرجل  عن  )ب��ريدي(  فيلم  ال�ضدفة  �ضبيل  على 

الذي يحلم اأن يتحول اإىل طائر اأو اأن ميوت ليولد 

جند  ل  اإننا  ويقول:  طائر،  �ضكل  على  جديد  من 

اأي م�ضقة يف حتقيق ما ن�ضبو اإليه يف الأحالم. 

الرجل الطائر يغرق يف عوامل الأحالم والرهافة 

واجلمال، على نقي�س الواقع املليء بالقمامات 

واملذابح واملظامل والأوبئة التي ل حت�ضى..

ويف  عالية،  ب���رودة  على  ت�ضحو  ال��داخ��ل  يف 

)ع��ّزان(  اأحل��ظ  �ضارية،  �ضمو�س  مت��ور  اخل��ارج 

يت�ضلق اجلدران كي ي�ضل اإىل اأع�ضا�س تخيلها اأو 

راودته يف حلم، ما�ضيا نحو غدور ال�ضجرة التي 

تها، �ضجرة من ف�ضيلة اأ�ضجار تنبت 
ّ
ل اأعرف هوي

احلرارة  تقاوم  وحدها،  الظالل  لأجل  زرع  تحُ اأو 

واأن  بالنزول،  خت عليه 
َ

اللهيب. �رش تخفف من 

ل يعبث بالأع�ضا�س ان كانت موجودة. اأع�ضا�س 

تراه  الذي  الكوين  املواطن  الدوري ذلك  ع�ضفور 

تناق�ضها  حّدة  على  والطقو�س  البلدان  كل  يف 

كن�ضيد  والعامل  الكون  ة 
ّ
هوي حمل  وال��ق��ارات. 

�ضالم وعذوبة ومرح ولي�س كفريو�س وباء يخنق 

الكائنات ويرميها على هذا النحو الفظيع.

و�ضوت  يعلو  الظهر  اآذان  ك��ان  النافذة،  اأفتح 

املوؤذن يتهدج ب�ضوت جمروح اإىل بارئه:

)يا اهلل ن�ضاألك م�ضاألة امل�ضاكني

ع املنك�رشين(
ّ
ع اإليك ت�رش

ّ
ونت�رش

فكرت اأن هناك �ضعوبًا يف بالد بعيدة اأوتيت من 

والمكانيات  التكنولوجية  الدولة  ومنعة  العلم 

هذه  يف  تقف  ت��رتاءى،  كانت  كما  الالمدودة 

اه، اأو يقرب منه، 
ّ
اللحظة ال�ضتثنائية املوقف اإي

من الت�رشع والذحُل والنك�ضار.

j  h  j 

)ب��ريدي(  باركر  اآلن  الغا�ضب  املخرج  فيلم 

ايكارو�س  حول  الإغريقية  بالأ�ضطورة  يذكرنا 

نائية،  جزيرة  يف  ابنه  مع  م�ضجونًا  كان  الذي 

ولبنه،  له  ال�ضمع  من  اأجنحة  �ضنع  يف  ففكر 

الف�ضاء  يف  بعيداً  ويطري  ال�ضجن  من  ليتحرر 

الطلق، لكن �ضمع البن يذوب باقرتابه اأكرث من 

�ضقط  كما  امل�ضتنقع  يف  لي�ضقط  ال�ضم�س  حرارة 

بالطريان  يحلم  الذي  باركر  اآلن  بطل  )بريدي( 

ليتحرر من �ضجن العامل وقبحه.

j  h  j 

مرحلة  فيه  يتجاوز  امل��رء،  على  وقت  �ضياأتي 

النتحار وقتل النف�س للدخول يف الَعَدم الكا�رش، 

وغري  متخلفة  املرحلة  هذه  �ضتكون  كخال�س.. 

 كما 
ْ
ذات قيمة واأهمية، ول تخطر كثرياً ول تلح

اإليه  و�ضلت  عما  متخلفة  مرحلة  املا�ضي،  يف 

منذ  املرتاكمة  ه،  وجراحاتحُ واأثقالحُه  هواج�ضه 

كما  ال�ضدفة  به  جتود  ل  حْتف  باجتاه  ال��ولدة 
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رث له ، بل ت�ضتع�ضي وتهرب  جادت على اأقران كحُ

اأمام توالد اآفاق الأمل بوقائعه ال�ضخ�ضية والعامة 

حتمًا، واأمام �ضوء الأمل ال�ضحيح الرا�ضح يف ليل 

نهكة باحثًة عن 
حُ
القوافل الأعمى. وهي تتخبط م

مالذ و�ضط اأمواج الَعتمات املدلهمة، واجلبال..

كيف تخطر على بال الناجي من مذابح واأوبئة 

من  نوعًا  تكون  األ  النتحار،  فكرة  حت�ضى،  ل 

ترف ذهني ل ين�ضجم يف هذا ال�ضياق؟!

... هل هاج�س النتحار، والنهاية على هذا املعنى 

احلا�ضم، ي�ضري مرحلة من املا�ضي، الرومان�ضي 

اأكرث خطورة وجفافًا،  اأمام احتدام وجود  رمبا، 

بهذا املنحى، ل بد من تقدمي اعتذار لذلك الكاتب 

هو  »النتحار  مقولته:  يف  العميق،  املاأ�ضاوي 

من بني م�ضكالت الفل�ضفة الأكرث جدارة باجلدل 

والهتمام«، هل تقدمت م�ضكالت وهواج�س اأكرث 

طليعية واإحلاحًا يف الوجود الب�رشي الذي يزداد 

وامل�ضادر  الأوج��ه  متعددة  ومعاناة  ت�ضحراً 

واملعطيات على رغم ما و�ضل اليه العقل الب�رشي 

لمات وَعدم وارتطامات  من تقدم مذهل.. اأطوار ظحُ

ال�ضاعق املخل�س  ، توارت هواج�س ذلك املوت 

خلف اأكماتها الغام�ضة الهاربة؟!

j  h  j 

بعد الإفطار الرم�ضاين، اعتدتحُ على امل�ضي �ضاعة، 

هي  كما   ، و�ضعوداً  نزوًل  املتعرج  الطريق  عر 

اأ�ضكن ، وتذكرين باأحد  جغرافية هذا احلي الذي 

مبرتفعاتها  الأردن��ي��ة  العا�ضمة  ان 
ّ
عم اأحياء 

وتعرجاتها الكثرية مع فارق الطق�س الذي يرّق 

كما  ال�ضيف  الأردين،  يف  عذوبة  اأمي��ا  ويعذب 

يرد برداً قا�ضيًا يف ال�ضتاء .

اأطفال  مالعب  فيها  �ضغرية  حديقة  اإىل  نزلت 

�ضائبة،  وك��الب  قطط  منها  تتقافز  مهجورة 

لحظت قطة تعرج ومت�ضي وحيدة، قطة هجينة 

 ، والقطط  ال��ك��الب  �ضاللة  م��ن  حت���ّدرت  ك��اأمن��ا 

اإىل  �ضعوداً  اأ�ضلكه  ال��ذي  الطريق  يف  �ضاعدة 

املنقلب الآخر من احلي، حيث يقع وادي )بو�رش( 

)غال(  وادي  عك�س  على  اأبداً،  فيه  اأتنزه  مل  الذي 

الذي كان مق�ضد النزهة والتغيري اآخر النهار قبل 

 حرارته ورطوبته. 
ّ
ميالن الطق�س اإىل غلو

وكانت �ضا�ضات العامل تعر�س حيوانات الغابات 

رت من خوفها، 
ّ
دن الكرى وقد حتر

حُ
املجاورة للم

وال�ضوارع  ال�ضخمة  البوليفارات  نحو  مندفعة 

الآفل على  ال�ضاللت  ي�ضتعيد جمد  والأزقة كمن 

املرّكب  املزيج  ذلك  �ضنعت  التي  الن�ضان  يد 

من اخللق واجلمال البداعي الرفيع متاآخيًا مع 

 عميقة اجلذور، ل�ضنيع التدمري التي 
َ
اآ�رشة رحم

ترجح كفته يف معظم الأزمان.

الركات  م�ضجد  يقع  ال�ضغرية  احلديقة  بجانب 

ل�رشاء  البع�س  يق�ضده  �ضغري  دكان  وبجانبه   ،

تح  �رش منها، بدل البتعاد اإىل ما فحُ
ّ
اللوازم ما تي

ال�ضاكنة  �رشورات  لتلبية  الكبرية  املحالت  من 

�ضمن  دخولها  �ضيكون  ال��ذي   ، واحتياجاتها 

ة وا�ضرتاطات يف الرواح واملجيء، 
ّ
�ضوابط �ضحي

الطق�س  اأوغل  وكلما  ب�رشيًا،  كائنًا  اأملح  بالكاد 

يف احلرارة امل�ضحوبة اأحيانا بغبار يبعث على 

العط�س واحل�ضا�ضية ، كلما ي�ضعب امل�ضي يف هذا 

اأخبار  عا�ضفة  حتت  يئن  الذي  الرم�ضاين  الليل 

الوباء واأ�ضباحه املتكاثرة.

j  h  j 

الأ�ضجار  تلك  وال��ذب��ول،  النك�ضار  يف  ب���داأْت 

عناية  اأميا  بها  واعتنت  زرعتها  التي  املتنوعة 

الذبول  يف  ب��داأت  البيت  حديقة  البيت...  دة 
ّ
�ضي

اأم��ام  القليل،  اإل  منها  ي�ضمد  ول  والنطفاء 

زحف القائلة الرهيب. وذلك الذي يبقى �ضامداً، 

معطيات  مع  اأكرث  ين�ضجم  ما  الأرج��ح  على  هو 
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ة و�رشوطها.
ّ
البيئات احلار

الأ�ضجار املتنوعة يف فناء املنزل، والتي اأ�ضميها 

)جماز  �ضعرية  ملجموعة  عنوانًا  ي�ضلح  ا�ضما 

طبيعي  وم��الذ  ة 
ّ
حقيقي حديقة  ه��ي  حديقة( 

�ضخي خا�ضة يف مثل هذه الظروف ال�ضتثنائية 

حلمها  يكون  ، ورمبا  املنزيل  احلجر  اأو  للعزل 

يف  واملتاأمل  الناظر  يغري  ال��ذي   ، الفردو�ضي 

اختزاًل   ، احلنون  وحفيفها  اخل�رشاء  ربوعها 

 ، يف مدن 
حُ
ها العابر

َ
حلدائق وغابات �ضا�ضعة عر

واأ�ضقاع كثرية على امتداد م�ضاحة العامل.

مثمرة  واأخ��رى  املنظر  وجمال  للزينة  اأ�ضجار 

والفلفل  كالطماطم  العام،  من  اأجزاء  مدار  على 

املفيدة  العطرية  والأع�ضاب  الكيل.  واجلرجري، 

كاملرمرية والنعناع والزعرت وال�ضاي الأخ�رش.

اأنظر  حني  الذاتي،  الكتفاء  ي�ضبه  ما  وحتقيق 

اإىل بع�ضها اأفكر اأن النظرة العابرة ل تقف اأمام 

الف�ضاء  هذا  يف  تلك  اأو  الب�ضيطة  ال�ضجرة  هذه 

الوح�ضي لكن نظرة ال�ضت�ضغار هذه تتحول اإىل 

اإكبار وامتنان ، حني ترى كرم ثمارها الع�ضوية 

ولذتها.  

ويف مثل هذه الرهة ال�ضيقة تبداأ اأم نا�رش يف 

ال�ضغرية  واحل��اوي��ات  الأ�ض�س  بع�س  اإدخ��ال 

جراء  ال��رودة  تتوفر  حيث  املنزل،  داخ��ل  اإىل 

ة 
ّ
م�ضع ال���داخ���ل  ح��دي��ق��ة  ف��ت��ك��ون  ال��ت��ك��ي��ي��ف، 

اجلدران  حتدها  ل  التي  واأحالمها  مبخلوقاتها 

الرتحل  من  متنعها  ول  والكرا�ضي،  والطاولت 

�ضتالت  اأمامي  والقارات...  احلدائق  اأ�ضجار  بني 

اإناء  منها  بالقرب  حاملة،  خ�رشاء  اأكمة  ت�ضكل 

وكاأمنا  نة 
ّ
ملو �ضغرية  �ضمكة  فيه  ت�ضبح  �ضغري 

يف ميط. ال�ضجرة ت�ضنع عر احللم واللغة غابة 

متر  رمبا  وميطًا...  بحراً  تبدع  امل��اء  وقطرة 

ن ذلك 
َ
باأطوار اجلداول وال�ضعاب والأنهار، لكن م

ال�ضويف الذي �ضمى القطرة التي ت�ضنع املحيط؟.

j  h  j 

اللعبي  عبداللطيف  فرن�ضا  من  ات�ضل  فرتة،  منذ 

مبعية جو�ضلني زوجته ، كنت جال�ضًا يف ال�ضالة 

اللوحات  تتوزعها   ، جالريي  مبثابة  هي  التي 

كان  والنباتات.  الأ�ضجار  واأ�ض�س  والر�ضوم 

الكالم  م  خ�ضّ ويف  اأب(  )الوات�س  عر  الت�ضال 

امل�ضرتكة  ظروفنا  عن  الأغ��ل��ب  على  هو  ال��ذي 

كان  اإن  �ضاألني  نعي�س،  التي  العامل  وظ��روف 

واأدرت  التلفون  فيديو  فتحت  هنا.  حديقة  ثمة 

كان  ال�ضالة.  اجلالريي-  اأنحاء  يف  الكامريا 

ة 
ّ
التحي يلقي  تركته  الطاولة،  على  يقراأ  نا�رش 

اإىل  الكامريا  اأحلتحُ  وجو�ضلني،  عبداللطيف  على 

وقلت  �س 
حُ

الأ�ض يف  ناع�ضة  والأ�ضجار  النباتات 

هذه هي احلديقة.

عرفت من كالمه اأن احلديقة هي املالذ، خا�ضة 

 
ْ

يف مثل هذه الرهة ال�ضتثنائية من عزلة الق�رش

والإكراه. وتذكرت منزله يف ال�ضاحية الباري�ضية 

)كريتي( حني زرته اأكرث من مرة. كانت اإحداها 

د 
ّ
�ضي ة، 

ّ
املغربي الغيوان  نا�س  فرقة  ب�ضحبة 

اأوغلنا يف ال�ضهر الليلي  والعربي وبطمة. وحني 

وتقطعت بنا �ضبل املوا�ضالت ا�ضطر اأن يو�ضلنا 

اأي�ضًا  اإىل داخل باري�س بعزم و�ضعوبة. تذكرت 

اأن املنازل يف تلك ال�ضاحية ورمبا غريها تكون 

لها حقول م�ضرتكة يزرعها ويعتني بها ال�ضكان 

اللعبي،  �ضوؤال  فكان  ��زه، 
ّ
وح��ي منطقته  يف  كل 

انطالقًا من هذه املالذات اخل�رشاء ال�ضا�ضعة.

وكنت يف الأ�ضياف خا�ضة، ومل يكن هنالك حظر، 

اأق�ضي  لندن  اأو  باري�س  يف  اأكون  حني  بالطبع 

وال�ضغرية،  الكبرية  احلدائق  يف  يومي  �ضحابة 

ة وم�ضيًا م�ضتمرا ل�ضاعات يف الزوايا 
ّ
نزهة روحي

والأكمات، بني اجلداول والبحريات ، من غري تعب 

بل بحيوية وانتعا�س ي�ضل حد الن�ضوة، حتى تبداأ 

طالئع م�ضاء املدينة الكبرية واأنزل لالأ�ضدقاء ، 
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اذ ما زال هناك مكان لل�ضداقة واملودة يف هذا 

زلت. الكون الفائ�س بالوح�ضة والعحُ

j  h  j 

يف  اأمت�ضى  قمت  ب�ضاعة  الرم�ضاين  الفطور  قبل 

يف  رغبة  غري  من  كتاب  من  اأكرث  مقلبًا  الغرفة 

نهك بفعل ال�ضيام واحلر وجوائح 
حُ
القراءة، اجل�ضد م

الأخبار والغيابات. بالأم�س اأكملت اعادة قراءة 

املفتوحة  ة 
ّ
ال�ضعري امللحمة  تلك  دي��ك(  )موبي 

على مدارات خطر املحيط والحتمالت.

اأفتح النافذة، احلر يف اخلارج على اأ�ضده اأحيانا 

يتقافز  وري  دحُ الليل، زوج  ول  املغيب  يك�رشه  ل 

اأدنى اح�ضا�س  بني الأغ�ضان والأوراق، من غري 

بحرارة اأو رطوبة، وكذلك حني يكون يف القطب 

و�ضحراء  اخلايل  الربع  اأو  ال�ضمايل  اأو  اجلنوبي 

الهوجار يف اجلزائر.

والتاريخ،  الف�ضول  عابر  املحلق،  الع�ضفور 

ع�ضفور امليتافيزيقا واحلروب.

عميق  ر�ضوخ  مع  لكن  ال�رشيع،  املوت  ع�ضفور 

اأطياف  تغري  على  الأماكن  يف  والأث��ر  لل�ضاللة، 

الة واملغامرين 
ّ

اأ�رشابه امل�ضرت�ضلة يف ذاكرة الرح

يف ال�ضهوب والأ�ضقاع.

j  h  j 

اأ�ضحو من نوم مل تزره الأحالم واملدن والوجوه، 

ما  التي  اأو  والأج��داث،  الغيوب  يف  الراحلة  تلك 

انتهت  تلك  واحلياة.  العا�ضفة  متون  على  زالت 

باملوت،  والحتمالت  والهواج�س  عوا�ضفها 

وهذه ما زالت تبحر وتفكر وتكتب، ما زالت يف 

حلبة ال�رشاع الذي مل تخرته على الأرجح لكنها 

تت�ضاوى يف  الوجوه  كل  كقدر حتمي...  تواجهه 

الذي  العامل  ذلك  حتيا  كلها  احللمي،  احل�ضور 

يغمرها ب�ضدميه ومالمه اخلا�ضة.

نادراً ما اأ�ضحو من نوم من غري اأحالم وهذه رمبا 

عالمة �ضحة نف�ضية وروحية. فالكائن )الب�رشي 

هل  مناماته،  تقل   ، العمر  يف  تقدم  كلما  هنا( 

ت�ضل حّد اجلفاف؟ ل اأدري، لكن غياب الأحالم 

خمتلفة،  وحيوات  اأزمنة  اأعي�س  جتعلني  التي 

اجلفاف.  برهة  ت��اأت��ي  ل  اأن  واأمت��ن��ى  يقلقني 

منابع  جفاف  ي�ضبه  رمب��ا  الأح���الم  فجفاف 

الوجود  يغذي  ال��ذي  الن�ضغ  وجفاف  الكتابة، 

الياأ�س  فيه  اأحكم  عامل  يف  ال�ضتمرار  باإمكانية 

والعبث وانحطاط القيم، �ضلطته �ضبه املطلقة.

اأمت�ضى داخل البيت من غرفة املكتبة والتلفزيون 

اأذهب اإىل غرفة الولدين لأطمئن عليهما وهما يف 

ال�ضبات العميق، بعد نهار من احلركة واملعارك 

ال�ضارية التي تفوق �رشاوتها كل معارك الواقع 

اجلهنمية  الألعاب  لهذه  والالعبون  والتاريخ. 

العنيفة )البلي �ضتي�ضن( التي يدمنها حتى الكبار 

للتعوي�س عن خ�ضائر الواقع واحلياة، الالعبون 

من  جزء  انهم  مايدين،  اأزرار  مركي  لي�ضوا 

من  جزء  وحما�ضها،  وعزميتها  املعركة  وق��ود 

وال�ضحايا  الفتك  باأ�ضلحة  املوؤثث  الف�ضاء  هذا 

)الرو�س(  كان  اإن  )عزان(  �ضاألني  مرة  والدمار.. 

بهذا امل�ضتوى من ال�ضوء وال�رش والو�ضاعة؟ فهم 

كونهم  وال�ضفية،  بالقتل  �ضتهدفون  املحُ دائما 

واحل��ري��ة  والبطولة  اخل��ري  ط��ري��ق  يعرت�ضون 

يف  دائما  املنت�رشون  الأمريكيون  ميثلها  التي 

املعارك  وبجانب  واحل���روب،  امل��ع��ارك  خ�ضم 

الب�رشية هناك احلروب ال�رشو�س بني احليوانات 

الدماء  ايقاع  على  الهائجة  املفرت�ضة  واحليتان 

والأ�ضالء واللحم املتطاير ِمزقًا من فرط ال�ضدام 

الأكرث  الف�ضائل  هذه  بني  املتبادل  والفرتا�س 

البحار،  اأعماق  ويف  الأر�س  وجه  على  �رشا�ضة 

من الدببة مبختلف العائالت والألوان والأ�ضماء، 

ذلك  القطبي،  ال��دب  مقدمتها  يف  ي��اأت��ي  التي 
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باأنهار  املوح�ضة  اجلبال  بني  الأب��دي  الطريد 

الذئاب  اإىل  واملوت،  ال�ضمت  يلفها  التي  اجلليد 

والفيلة،  القرن  ووحيد  البحر  اأفرا�س  وال�ضباع، 

�ضميم  الفرتا�س  ي�ضكل  التي  الهوام  تلك  وكل 

كينونة و�ضلوك، حيث احلروب املختلطة اأحيانا ، 

)هرجمدون( املعارك، كي ياأخذ العنف الغرائزي 

تكون  واحليوانات،  الب�رش  بني  الأق�ضى،  م��داه 

ال�ضغار  لعاب  �ضيل  تحُ باذخة  والقتل  الدم  ولئم 

والكبار.

الأل��ع��اب  غرفة  اإىل  اأذه���ب  ال��ن��وم،  غرفة  بعد 

م�ضاحة  من  م�ضتقطع  وقت  ثمة  اإذا  واملذاكرة، 

ت�ضتحوذ  التي  و�ضلطتها  ة 
ّ
احلربي الألعاب  تلك 

النا�ضئة  وقلوب  عقول  على  املدر�ضة،  غياب  يف 

لأطل  احل��م��راء،  الغرفة  �ضتارة  اأزي��ح  خا�ضة، 

احلر  اخليال  �ضيدها  التي  والقالع  املباين  على 

تعانق  منيفة  عالية  ترتاءى  الجنليز،  لالأطفال 

تت�ضاءل  لتكاد  حتى  وهمية،  �ضماء  �ضاآبيب 

�ضيدها  التي  الواقع  وفلل   
ّ
احل��ي بيوت  اأمامها 

اأ�ضحابها باجلهد والعرق واملال.

j  h  j 

كل ذلك التاريخ الطويل من ال�رشوخ والت�ضدعات 

الطبيعة، كل تلك  الب�رش عن  انف�ضال  اأملت  التي 

اأملت على  التي  النعطافات والقرون املتعاقبة 

عن  النف�ضايل  ال�ضلوك  من  الأمناط  تلك  الب�رش 

الأم الروؤوم التي ما عادت كذلك، على ما يبدو، 

الزمان،  من  التدمريي  الَعقد  ه��ذا  ت�ضاوي  ل 

بني  النهائية  القطيعة  ي�ضبه  م��ا  اأم��ل��ى  ال��ذي 

املختلفة.  اجلمالية  بتجلياتها  والطبيعة  الب�رش 

اأمام  ولدون وينمون ويكرون 
حُ
ي �ضورة الأطفال 

مبختلف  اللكرتونية  وامل�ضطحات  ال�ضا�ضات 

مكثفة  �ضورة  تعطي  وم�ضادرها،  م�ضمياتها 

انتظار  القيامي، يف  وم�ضحونة بدللت اخلراب 

وجود  بفحوى  �ضتطيح  التي  القا�ضية  ال�رشبة 

هذا اجلن�س املدعو بالب�رش.

م�ضتقبل الروبوتات وحو�س املال والتكنولوجيا، 

الروح،  بغياب  واملعنى،  القيمة  بغياب  مقرونا 

للتقدم  احلتمي  امل�ضار  لهذا  الكرى  ال�ضحية 

الهوام�س  بلدان  اأن  املوؤكد  �ضبه  ومن  الأعمى. 

خمتلفة  م�ضميات  الثالث  العامل  اأو  والأط��راف 

اأن تدفع يف هذا  اأمكنة ب�ضفات واحدة،  ملفهوم 

يتم  حيث  ورعبًا،  فداحة  الأكرث  الثمن  املنحى، 

ت�ضبه  ف�ضيحة  تكنولوجية  بهيمية  اإىل  دفعها 

احلياة لكنها لي�ضت احلياة، وت�ضبه احلداثة لكنها 

لي�ضت من واقع احلداثة، كما انها لي�ضت اإل على 

الغنائية  ة 
ّ
والهوي وال��رتاث  القدامة  من  الق�ضور 

املّدعاة:

انه ال�ضياع الكامل يف متاهة )امليتانور( الذي 

هو التاريخ يف هذا ال�ضياق.

انعطاف ما، يف �ضريورة هذا  اإذا ثمة  اإل   ... هذا 

التاريخ الذي نعي�س.
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"ال اأ�سواأ من جهٍل ن�سط"، هذا ما قاله جوته قا�سدا 
اأ�سكاال ال نهائية من اجلهل، وميكن �سحب جملته 

مراوغتها  اأو  والطبيعة  باالأر�ض  اجلهل  اإىل  هذه 

اأحد  فال  املنظمة.  اال�ستهالك غري  ثقافة  اأجل  من 

تلك  الكون،  �ساغت  التي  التغريات  قدر  يعلم  منا 

اأو نه�سها االإن�سان  اأحدثتها الطبيعة بنف�سها  التي 

قائم  هو  ما  "فكل  ال�رش�سة،  اال�ستحواذ  باأظافر 

كما  وال�رشورة"،  الفر�سة  ثمرة  هو  الكون  يف 

فالتطور  دميوقريط�ض،  اليوناين  الفيل�سوف  قال 

ذهبية،  فر�سة  ك��ان  االن�سان  اإليه  و�سل  ال��ذي 

اأي�سا  يفكر  اأن  عليه  حتتم  كانت  ال�رشورة  ولكن 

امُل�ستنزفة  االأر�ض  اإىل هذه  م�ستقبال  �سياأتي  مبن 

وامُلحاطة بالتلوث وثقب يف االأوزون، والكائنات 

احلية امُلهددة باالنقرا�ض!

ال نعلم على وجه الدقة اإن كانت االأر�ض حتاول اأن 

تتعافى من اأدران الفو�سى التي اأحدثها االن�سان، 

عرب اأ�سغر كائناتها التي ال ترى بالعني املجردة، 

املوت  اختبار  يف  القا�سي  در�سها  االإن�سان  لُتعلم 

االأرفع  احل�سارات  حتى  تكابده  الذي  الغام�ض 

العلمية  والتي تقف خمترباتها ومنجزاتها  �ساأنا، 

عاجزة حتى اللحظة!

لكن واإن كان اأ�سدقاء البيئة يدافعون عن االأر�ض 

اأخرى  االأدب والفنون على �سفة  على �سفة، فاإن 

حتاول جاهدة اأن تقارب هول اللحظة و�سدمتها. 

ي�سري اإبراهيم العري�ض يف اأحد مقاالته امُلهمة، اإىل 

اأّن اللقطة ال�سينمائية امُلرعبة التي �ساهدناها يف 

البندقية" لفي�سكونتي واملاأخوذة  "موت يف  فيلم 

عن رواية توما�ض مان، داللة على انت�سار الوباء، 

امُلفزعة  اللقطات  ع�رشات  واقعيا  االآن  تتجاوزها 

املدن  وم�ساهد  الطرقات،  يف  املوتى  لعربات 

اجلميلة وقد اأ�سحت بوؤرة للموت، حيث يحّل الوباء 

القاتل باملدينة، حمواًل اإياها من رمٍز للجمال اإىل 

رمٍز للموت.

التي  احلياة  حلظات  اآخر  يف  االأوبئة  عن  الكتابة 

تتاأرجح بني اأمل وياأ�ض، انتظار وجزع، هي حلظة 

قد  الحقة،  الأجيال  االأوج��اع  �سدى  لرتك  فارقة 

اأوجاع مماثلة يف م�ستقبلها  تعربها هي االأخرى 

الغام�ض، فال ي�سدها التح�سن الكثيف بالعلم وال 

يرد فتكها لقاحات العامل املتح�رش!

يف هذا امللف اخلا�ض الذي تفرده جملة  

الهواري  ي�ستقرئ  واالأوبئة،  والفنون  االآداب  عن 

من  العربي  العامل  يف  االأ���س��ود  الطاعون  غ��زايل 

اأن  ميكنه  الذي  ال�سعر  الكال�سيكي.  ال�سعر  خالل 

عطي �سورة كاملة عن احل�سا�سيات االجتماعية 
ُ
ي

وال�سيا�سية، كما ميكنه تقدمي الكثري من املعطيات 

ة زمن املوت، 
َّ
ال�سعري ة عن الكتابة 

َّ
ة واالأدبي

َّ
الفني

يكتبه  ما  اآخ��ر  الطاعون  عن  الكتابة  تكون  فقد 

ال�ساعر وهو يخلد اللحظة االأخرية قبل اأن يق�سي 

 ملف من اإعداد وتقدمي: هدى حمد

الأوبئة فـي مرايا الآداب والفنون 

بني ما تكيله اجلرثومة الب�شرية

 اإزاء اجلرثومة البيولوجية 

عدلت 2020/6/25



وقتا  اأو  فينظم،  راح��ة  ال�ساعر  يجد  فقد  نحبه، 

ل في�سف، اأو قد ميوت دون اأن يرثي نف�سه!
ُّ
اأم للتَّ

 وال يبتعد نور الدين الها�سمي عن �سورة الطاعون 

القدمي يف  العامل  الب�رشية، فاجتاح   على 
ّ
الذي مر

 جمرى التاريخ 
ّ

القرن الرابع ع�رش امليالدي، وغري

معظم  رجح  وال��ذي  االجتماعية،  البنية  وخلخل 

اأن بداية انت�ساره كانت  املوؤرخني يف تلك الفرتة 

يف �رشق اآ�سيا على حدود ال�سني! 

وكما يبدو فاإن االأوبئة يف االأدب تتجاوز �سورها 

التخييل يف املحكي  ا�ستعمال  فلم يكن  املاألوفة، 

ا لوجه اخليال دائما كما يقول اأحمد يو�سف 
ً

خال�س

وهو يتناول رواية "الطاعون" الألبري كامو؛ واإّنا 

اإذ ال فرق بني  يبدو،  اأكرث مما  كان ي�سمر موقًفا 

وهران،  ب�سكان  يفتك  كان  الذي  الطاعون  وباء 

تهم 
ّ
حري عليهم  ف�سد 

ُ
وي وزوجه،  املرء  بني  ق 

ّ
ويفر

يف عامل التخييل، وبني وباء اال�ستعمار الذي نّكل 

ب�سكان اجلزائر. فهل كانت رواية كامو مفعمة حقا 

اإّن هناك  ة ت�سمح لنا بالقول 
ّ
ة ا�ستعماري

ّ
بح�سا�سي

الطاعون  وباء  غري  عنه  وم�سكوًتا  ا 
ً
م�سمر وباء 

الذي يقّدمه لنا املحكي؟ 

بنو  يحملها  التي  اجلرثومة  هو  الوباء  "هل  اأم 

الب�رش – جمازاً- والتي تكيل مبكيالني مقارنة مع 

التي تقي�ض مبكيال واحد!"  البيولوجية  اجلرثومة 

كما طرح حممد �ساهني مت�سائال. 

يف اجلانب االآخر من العامل، لفظ لوي�ض �سيبولبيدا، 

ب�سبب  االأخرية  اأنفا�سه  الت�سيلي  والروائي  الكاتب 

اإ�سابته بعدوى فريو�ض كورونا القاتل، قّدمه لنا 

يف هذا امللف خالد ري�سوين وترجم لنا بع�سا من 

ق�س�سه. ففي عمر يناهز ال�سبعني، بقي يف وحدة 

ا يف غيبوبة ي�سارع 
ً
العناية املركزة ملدة 48 يوم

اال�سطناعي.  التنف�ض  مب�ساعدة  الفتاك،  املر�ض 

وتعترب  لالآفاق،  ابا 
َّ
جو البحر،  يع�سق  رحالة  كان 

اأعماله ال�رشدية مراآة حلياته امل�سيئة، فهو يخلق 

�سخ�سيات خيالية ي�ستلهمها من جتاربه احلياتية.

والفنون  ل���الآداب  ميكن  ا�ست�رشافية،  روؤي��ة  عرب 

املوا�سيع،  ت�ستبطن  اأن  الالنهائية  باأ�سكالها 

و�سادم،  جارح،  حاد،  مبب�سع  احلاالت،  ح 
ّ
وُت�رش

ليودميال  "الطهارة"  ق�سة  يف  ���س��ن��ق��راأ  ك��م��ا 

بعد  ما  تيار  اإىل  تنتمي  التي  بيرتو�سيف�سكايا 

م  اأحمد  للعربية  ويرتجمها  الرو�سي،  احل��داث��ة 

الرحبي. فعرب لغة واقعية يومية، ال يعرت�سها �سيء 

خارجي، وال تن�سج من اخليال، تهزنا الق�سة من 

االأعماق، وت�سعف مقاومتنا الزائفة، لنجد اأنف�سنا 

اأمام حمٍك حاد وملمو�ض ملا جنيناه، وجننيه على 

اأنف�سنا. ومثلما هو حلم را�سكولنيكوف اأي�سا، ُتنهي 

الكاتبة ق�ستها ب�سوؤال بليغ عن ُكنه الطهارة، واإن 

كانت مرتبطة باجل�سد اأم اأن اأ�سلها يف الروح.

 "عندما ننظر لالأر�ض كاأّنها اآلة، فاإن هذه االأر�ض 

ت�سبح مو�سوعا لال�ستغالل"، هذا ما قاله �ساتي�ض 

الرحمن  عبد  لنا  ترجمه  الذي  احل��وار  يف  كومار 

التي  الغربية  النزعة  اإليه  قادتنا  ما  فهذا  اإكيدر، 

و�سعت الذكاء فوق كل �سيء جلعلنا �سادة العامل، 

واإنه خلطاأ مركزي �سيقودنا بال �سك اإىل خ�سارتنا 

هو  كومار  �ساتي�ض  والنف�سية.  والروحية  املادية، 

ال�سالم.  عن  املدافعة  العاملية  ال�سخ�سيات  اأحد 

كان راهبا يف ال�سابق، وواحدا من تالمذة غاندي، 

اإيكولوجية  اأج��ل  "من  االأخ���رية  االآون���ة  يف  ن�رش 

توازن  اإيجاد  اإىل  فيه  يدعو  مقال  وهو  روحية"، 

جديد بني االأر�ض والنف�ض واملجتمع. 

ولعل املهدي عثمان ياأخذنا لذروة الرتاجيديا يف 

نهاية هذا امللف، عرب ال�سعر وحده:

ُدران
ُ

قٍف ِبال ج
َ
ت �س حَتْ

َدد امَلوَتى 
َ
�سي ع

ْ
ح

ُ
َظلَّ ي

ِره
ْ
لُهم على ظه

َ
م

َ
الِذين ح

ّ
هم ِبِحياٍد تام

ُ
رَفع

َ
كاَن ي

عة واِحدة
ْ
ذرْف َدم

َ
 ي

ْ
 اأو

ْ
َت�سم

ْ
مْل يب

تا
ّ
ي

َ
ِمع م

َ
بق َله اأْن �س

ْ
�س

َ
كذلك مْل ي

عة واِحدة 
ْ
ُف دم

ْ
ذر

َ
 اأو ي

ُ
بت�سم

َ
ي

نزوى العدد 103 يوليو 2020

18



ْ
 َدم

َ
ْلع

َ
 ب

َّ
�ض

َ
ْن اأح

َ
َفم

!
ْ
َدم

َ
 بالع

َّ
�ض

َ
 ف اأَح

ابن الوردي   

يكتبه  ما  اآخ��ر  الطاعون  عن  الكتابة  تكون  قد 

ال�ساعر وهو يخلد اللحظة االأخرية قبل اأن يق�سي 

االآمال  ط 
َّ
تتو�س اللحظات  اآخر  يف  والكتابة  نحبه. 

ٌد  معقَّ مفرتق  وهي  واجل��زع،  واالنتظار  والياأ�ض 

للحياة،  االأخ��رية  العتبات  على  ال�ساعر  فيه  يقف 

وهي العتبات نف�سها التي ترتك -عرب ال�سهادات- 

للزمن  الوجودي  ال�سدى  ذلك  الحقة  اأجيال  اإىل 

عن  ال�سهادات  هذه  من  الكثري  ورد  ولقد  املوبوء. 

خني واالأدباء العرب، 
ِّ
الطاعون واالأوبئة عند املوؤر

باالأندل�ض،  اخلطيب  اب��ن  �سهادات  اأهمها  ولعلَّ 

امل��ق��ري��زي وال��ت��غ��رب��ردي مب�رش وال�����س��ام، واب��ن 

نرثاً  ا�ستوفى  ال��ذي  االأخ��ري  ه��ذا  بحلب؛  ال��وردي 

و�سعراً ظاهرة االأوبئة. ولقد ُنظمت االأ�سعار  حتَّى 

 ذكر هذا الوباء يف اأ�سعارهم، كما قال 
ُ

اأكرث النَّا�ض

 
ُ

بن تغري بردي. وقال املقريزي: وقد اأكرث النَّا�ض

خاوي فقال: واأكرث 
َّ
ا ال�س

َّ
من ذكره يف اأ�سعارهم، اأم

ال�سعراء وغريهم يف ذكره. 

اأوبئة،  من  اال�سالمي  العامل  اأ�ساب  ما  كل  ويف 

يعدُّ  )1517-1250م(  اململوكي  الع�رش  ف��اإنَّ 

اعون،  بالطَّ العرب  فيها  اُبتِلي  التي  الع�سور  اأكرث 

عرب  وباء  ولكنَّه  ام،  ال�سَّ اإىل  م�رش  من  امتدَّ  حيُث 

 1338 �سنتي  بني  اأي�سا  واأوروب���ا  اآ�سيا  قارتي 

كما  االأ�سود،  املوت  بطاعون  و�سمي  و1351م، 

، وقد ق�سى  الفناء  الكبري، وب�سنة  بالف�سل  وه 
َّ
�سم

العامل. ولقد  هم عرب 
َ
فيه مائة مليون �سخ�ض نحب

حبيب  بن  ح�سن  الدين  بدر  ال�ساعر  هذا  عن   
َّ

عرب

احللبي )1377-1310م(، بقوله: 

اإن هذا الطاعون يفتك يف العا

مل ف�ت�ك ام�رىء ظ�ل�وم ح��س���ود  

ويط�وف ال�بالد �رشق�ًا وغ�رب�ا

وي�س�وق ال�خ�ل�وق ن�ح�و ال�ل�ح�ود  

حلَّ  ا  اإنَّ الوباء  هذا  اأنَّ  ني  املوؤرخِّ بع�ض  ويعتقد 

ب�سبب ما خلَّفته احلروب -التي �سنَّها املغول- من 

الدماء واجليف  القتلى، فاختلطت  عدد مهول من 

لنزول  مدعاة  ذل��ك  �سار  حتَّى  وامل��اء،  بالهواء 

فهناك  ا 
ًّ
ن�سبي اإال  االعتقاد  هذا  يعدُّ  وال  الوباء. 

من  فهناك  هذا،  غري  اإىل  تذهب  اأخ��رى  تف�سريات 

ام عام 1338م اإنا  يعتقد اأن طاعون م�رش وال�سَّ

كان م�سدره اإفريقيا جنوب النِّيل، وهناك من يرى 

اأنها الدورة التي ق�ست بعودة طاعون جو�ستينيان 

الذي اأ�ساب عموا�ض زمن خالفة عمر بن اخلطاب، 

يف  ظهر  االأ���س��ود  امل��وت  اأنَّ  يعتقد  م��ن  وه��ن��اك 

بحرية  حيث  ال�سا�سعة،  املنغولية  املجاالت  قلب 

املغول  مبجاورتها   
َّ

اخت�ض بحرية  وهي  بلقا�ض، 

ال�سيما بني 936 اإىل 1122م،  وهناك من يعتقد، 

ني. 
ِّ

يف االأخري، اأنَّ م�سدره هو ال�س
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 الهواري غزايل*

الطاعون: احلياة يف موت م�شاهدة،  

قراءة يف ال�شعر العربي القدمي

ناقد واكادميي من اجلزائر *



تغري  بن  الدين  جمال  امل�رشي  امل��وؤرخ  وي��روي 

"النجوم  كتابه  يف  )1470-1410م(  ب��ردي 

هذا  ابتداء  والقاهرة" اأن  ملوك م�رش  الزاهرة يف 

�سنة  خريف  يف  كان  م�رش  يف  القاتل  الطاعون 

"كان فيها الوباء الذي   : 748ه�/1347م قائال 
مل يقع مثله يف �سالف االأع�سار، فاإنه كان قد ابتداأ 

باأر�ض م�رش اآخر اأيام التخ�سري يف ف�سل اخلريف 

م 
ّ
املحر اأه��لَّ  فما  واأربعني،  ثمان  �سنة  اأثناء  يف 

�سنة ت�سع واأربعني حتى ا�ستهر وا�ستّد بديار م�رش 

ن�سف  يف  وارتفع  ال، 
ّ
و�سو ورم�سان  �سعبان  يف 

ذي القعدة، فكان ميوت بالقاهرة وم�رش ما بني 

ع�رشة اآالف اإىل خم�سة ع�رش األف نف�ض اإىل ع�رشين 

التوابيت  النا�ض  وعملت  يوم،  كلِّ  يف  نف�ٍض  األف 

مل 
ُ

والّدكك لتغ�سيل املوتى لل�سبيل بغري اأجرة، وح

ال�سالمل  وعلى  اخل�سب  األ��واح  على  املوتى  اأك��رث 

املوتى،  فيها  واأُلِقيت  احلفائر  فرت 
ُ

وح واالأبواب، 

واالأربعون  الثالثون  فيها  دفن 
ُ
ي احلفرية  فكانت 

االإن�سان  يب�سُق  بالّطاعون،  املوُت  وكان  واأكرث، 

 الغالء الدنيا 
ّ
 ي�سيح وميوت، ومع هذا عم

ّ
ا ثم

ً
دم

اإقليم  يف  عهد  كما  الوباء  هذا  يكن  ومل  جميعها، 

ا 
ً
وغرب �رشًقا  االأر���ض  اأقاليم   

ّ
عم بل  اإقليم،  دون 

اآدم وغريهم،  ا جميع اأجنا�ض بني 
ً
و�سمااًل وجنوب

."
ّ
حتى حيتان البحر وطري ال�سماء ووح�ض الرب

عر  وال نكاد جند يف الرتاث العربي كثريا من هذا ال�سِّ

ه �سعر يبقى رقم كرثته  اأنَّ اإال يف هذه املرحلة، اإال 

غر�سا.  منه  ليجعلوا  النُّقاد  يرفعه  مل  لذلك،  قليل، 

ليجد  ا 
ً
َنَف�س لل�ساعر  واالأوبئة  الطاعون  يرتك  فلم 

ل في�سف، 
ُّ
اأم لنف�سه راحة البال فينظم، اأو وقتا للتَّ

زوال  بعد  البقاء  فر�سة  من  �سيًئا  نال  من  ��ا  اإنَّ

الوباء ال يلبث اأن يناأى بنف�سه عنه وعن نظم ال�سعر 

ا من مات فيه، فال ي�سعه اإال اأن يرثي نف�سه 
َّ
فيه. اأم

كما كان ذاك من ابن الوردي )1349-1292م( 

ه قال بيتني قبل موته بيوم وذلك  الذي قيل عنه اإنَّ

بطاعون حلب :

ول�سُت اأخاف طاعونًا كغريي

فما هو غري اإحدى احل�سنينِي  

، ا�سرتحُت من االأعادي
ّ
فاإن مُت

 اأذين وعيني
ْ
واإن ع�سُت، ا�ستفت  

الت، 
َّ
نا ال جند يف مو�سوع االأوبئة مطو ولذلك، فاإنَّ

اأغلبها البيتني من كلِّ  ا هي قليلة ال تعدو يف  اإنَّ

الع�رش  �ساعر  قاله  ما  املثال،  �سبيل  وعلى  نظم. 

اململوكي جمال الدِّين حممد بن نباتة )-1287

1366م(: 
�رش بنا عن دم�سق يا طالب العي��ض

فما يف امل�ق�ام ل�ل�م�رء رغ�ب�ة  

رخ��س�ت اأن�ف��ض ال�خ�الئق ب�ال���ط��اعون

  ف�يه�ا، ف�ك�ل ن��ف����ض ب��ح���ب���ه

 -  1296( ال�سفدي  الدين  �سالح  قاله  ما  اأو 

1363م(: 
رعى الرحم�ن ده�راً ق�د ت�ول�ى

يجازي ب�ال��س�المة ك�ل �س�رط  

وكان النا�ض يف غفالت اأمر

فجا طاعونهم من حتت اإبط  

ويف بيتني اآخرين: 

- اأو ما قاله  االأديب جمال الدين اإبراهيم املعمار 

)...1349- م( يف املعنى نف�سه: 

قبح الط�اع�ون داء

فقدت فيه االأحبه  

 بيعت االأنف��ض ف�يه

كل اإن��س�ان ب�ح�ب�ه  

قد ق�ل�ت ل�ل�طاع�ون وه�و بغ�زة

قد جال من قطيا اإل�ى ب�ريوت  

اأخليت اأر�ض ال�سام من �سكانها

واأتيت يا ط�اع�ون ب�ال�ط�اغ�وت  

ويف بيتني اآخرين : 

يا طالب امل�وت اأف�ق وان�ت�ب�ه

هذا اأوان ال�م��وت م���ا ف���ات���ا  

قد رخ�ض املوت على اأهله

وم�ات م�ن ال ع�م���ره م���ات���ا  
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الرتك  نقوال  �سنعها  كالتي  االأراجيز  وبا�ستثناء 

يطول  حيث  )1828-1763م(  اال�سطمبويل 

ي�ا  اأرج��وزت��ه:  مطلع  يف  هو  كما  الوباء  و�سف 

ه باإمكاننا من خالل  ط�الب��ًا حق�ي�ق�ة االنب�اء، فاإنَّ

الكتابة  معامل  بع�ض  حتديد  املوجزة،   االأبيات 

ز بكثرٍي 
َّ
ها تتمي ة عن هذه الظاهرة عموما. اإنَّ

َّ
ال�سعري

د موت اأو 
َّ
من التَّوتر والفزع، ال تخت�رشه اإىل جمر

قدر، بل تعتربه اإهانة تنِزُل من قدِر االن�سان وحتطُّ 

ه  من قيمته. فال ي�سع ال�ساعر اأن يكتب وهو يدرك اأنَّ

ًة  ثَّ ُ
ج يليق،  تاأبني  اأو  جلثمان،  ت�سييع  دون  ميوت 

من بني اآالف اجلثث ترمى جميعا يف خندٍق واحد. 

احب �رشف الدٍّين )1190 - 
َّ

فها هو ال�ساعر ال�س

اعون، فلي�ض  اأن ميوت بالطَّ الذي يكره  1264م(، 
يكون  ما  فيه  وال  املحارب،  ة 

َّ
ي�سف هم فيه كما 

للمرء به �رشف املوت، فيقول: 

ى بها �سَ
ْ
�ُت فِم�ي�َتٌة اأَر

ْ
واإِِن اْخُت�ِرم

�س�ي�ن�ي
ْ
اإِْذ مل اأُ�س�اِدْف ع�ي��َس�ًة ُتر  

 خُم�لٍَّد
َ
ِء غي�ر

ْ
واإِذا راأَي�ُت امَل�ر

ُف يل ِمَن الّطاع�وِن
َ
ُن اأَ�رْش

ْ
ع� فالطَّ  

تي
َّ
ِل ِهم  عن املج�ِد امُلوؤَثَّ

ْ
�َن�ت

ُ
ب

َ
ج

�ب�ي�ن�ي
َ
ُه ِب�ج

َ
اإِْن مل اأُالِق ُخ�ط��وب  

مفردة  خالل  من  -ال�سيما  االأبيات  هذه  تدفعنا 

هو  اعون  الطَّ اإنَّ  القول  اإىل  فيها-  ال��واردة  طعن 

�سورة اأخرى تقف على طرف امل�ساواة مع احلرب 

كثرية،  تاريخية  منا�سبات  يف  بها  ارتبط  التي 

ولكنها يف الوقت نف�سه تنطوي على الدرجة نف�سها 

يف  مرتامية  اجلثث  حيث  والق�سوة  الفظاعة  من 

اعون يف مقابل احلرب يتخذ  �ساحة القتال. اإنَّ الطَّ

ا يف نهاية املطاف، وهو �سكل ملمو�ض 
ًّ
بعدا رمزي

من ال�رش امليتافيزيقي مبفهوم األبري كامي. ولعلَّ 

اعون  والطَّ الطعن  مفردتي  بني  اللُّغوي  التقاطع 

حية  ال�سَّ م�سهد  من  بعمق  باالقرتاب  لنا  ي�سمح 

 ،
ّ
املطعون، كما يفيدنا يف فهم �سورة القتل العبثي

 
ِّ

تعرب مت�سارعة  بطريقة  الدَّفن  عمليات   
ُّ
تتم اأين 

عن رغبة االن�سان يف التَّخل�ض �رشيعا من اجلثث. 

مالمح  من  م 
ِّ
يدع املفردتني  بني  التقارب  هذا  اإن 

اعون.  احلرب يف الطَّ

لكنَّ �رشيعا ما نلمح، من جهة اأخرى، �سورة اأخرى 

الب�رشي  العامل  نهاية  وفان،  الطُّ اإنه  احلرب،  غري 

ملحو  ٍة 
َّ
اإلهي اإرادة  اإىل  ترمز  �سورة  وهي  االأوىل. 

اخلراب الدُّنيوي الذي اعتاد الب�رش على االحتفال 

ة. يف ق�سيدة بن الوردي، 
َّ
به يف �سلوكاتهم اليومي

وفان بتعديل املوازين واإعادة احلقوق،  يق�سي الطُّ

يقول : 

ي باأوالِدِه 
ِّ

فهذا يو�س

ُع جرياَنُه وهذا يودِّ  

ُئ اأ�سغاَلُه
ِّ
وهذا يهي

ُز اأكفاَنُه
ِّ
جه

ُ
وهذا ي  

ُ
ه

َ
 اأعداء

ُ
وهذا ي�سالح

وهذا يالطف اإخواَنُه  

 اإنفاَقُه
ُ
ع

ِّ
وهذا يو�س

ْن خاَنُه
َ
وهذا يخاِلُل م  

 اأمالَكُه
ُ

�ض
ِّ
وهذا يحب

 ِغْلماَنُه
ُ
ر

ِّ
وهذا يحر  

 اأخالَقُه
ُ ِّ
غري

ُ
وهذا ي

 ميزاَنُه
ِّ

وهذا يعري  
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با
َ
اأال اإنَّ هذا الوبا َقْد �س

َقْد كاَن ير�سُل طوفاَنُه
َ
و  

 من اأمره
َ
 اليوم

َ
فال عا�سم

�سوى رحمِة اهلِل �سبحاَنُه  

 يف هذه االأبيات عن ن�سال 
ِّ

واإذا كان الو�سف يعرب

االن�سان الأجل البقاء، ال�سيما عندما يقوده املر�ض 

اأمل  اإىل  ل 
َّ
فيتحو العميقة،  حقيقته  عن  الك�سف  اإىل 

دا، �سواء من خالل التَّ�سامن،  منبثٍق يف احلياة جمدَّ

 اكت�سافها بالتزامن مع 
َّ
اأو من خالل قيم اأخرى يتم

ة، فاإنَّ 
َّ
مراحل التَّجربة وخمتلف م�ساراتها الوجودي

عن   
ِّ

تعرب ة 
َّ
ه�ستريي حالة  املرعب  التَّ�سوير  هذا  يف 

ه  اإنَّ النَّف�سي.  والبناء  االجتماعي  النظام  يف  ل 
ُّ
حتو

اإىل  يرمز  بل  معا،  بحالتيه  القدر  ة 
َّ
قو اإىل  يرمُز  ال 

نهاية العامل من خالل ذلك اال�ست�سالم اجلماعي له؛ 

لطة واخللود 
ُّ
ة وال�س

َّ
ا�ست�سالم من كان يبحث عن القو

ريف: اأمام انت�سار الطبيعة الب�سيط، يقول ال�ساب الظَّ

ا
َ
ب

َ
ِن الو

َ
 اخَلّل يف َزم

ُّ
اأَراَك َت�ُس�م

اِء يا ِخلِّي
َّ
دي�ث�ًا ِلالأَِطب

َ
َفخ�لِّ ح  

ى َك َقْد َق�سَ
ُّ
ب

َ
وِن ر

ُ
اع ُك ِبالطَّ

َ
َفاإِْن ي

ْغمًا واأَْنُفَك يف اخَللِّ
َ
َتوُت اإِذاً ر  

عداً 
ُ
ب يتَّخُذ  اعون  الطَّ جعل  للقدر  اال�ست�سالم  هذا 

  
ُ
َدح

ُ
ة، حتَّى �سار به مي

َّ
عري ا يف الكتابة ال�سِّ

ًّ
وجودي

ى به من هو لي�ض 
َ
هج

ُ
من يجنِّب املعمورة منه، وي

اعون جماًزا فت�سبيٌه به  اأهال للحياة، كما �سار الطَّ

ا يف املديح، فاإنَّ 
َّ
حلالٍة ما، وكنايٌة عن هالك. فاأم

ع 
َّ
اعر اأن يت�رش الدَّعاء برفعه كان ملزما على ال�سَّ

يف  االأدعية  هذه  فعت 
ُ
ر ما  وكثريا  بذلك،  اهلل  اإىل 

يف  وا�سعا  انت�سارا  عرفت  التي  ة 
َّ
الديني الق�سائد 

االلهيات،  ففي  معا،  والعثماين  اململوكي  الع�رش 

يفي�ض قلب حممد بن فار�ض الع�ساري  )1737 - 

ع فيقول:
ُّ
1780م( بالتَّ�رش

ارحم �ُسيوَخُهم
َ
فو و

َ
عاملهم ِبالع

َ
و

الطفل
َ
اأَطفالهم َفال�َسيخ َقد اآب و

َ
و  

لجاأ
َ
ما ثم م

َ
طاعون و

َ
باء و

َ
و

دل
َ
نَت الراحم احلكم الع اأَ

َ
�ِسواَك و  

املو�سلي   داود  ب��ن  ق��ول  النبوية  امل��دائ��ح  ويف 

االآثاري )1364 - 1425 ( :

وللمدينة مّلا ان اأقام بها

ح�سن واأمٌن من االآفات والندم  

ومل يكن يدخل الدجاُل �ساحتها

 بها الطاعون يف الن�سم
ّ
وال مير  

نا �سنجد يف ثنايا مدح  ا يف مديح االأمراء، فاإنَّ
َّ
اأم

ب  اعر علي بن احل�سن بن الف�سل البغدادي امللقَّ ال�سَّ

للخليفة  م(   -1073...( ��ر 
ْ
��ع

َ
ب

َّ َ
���رش ب��ِن  ُدر 

َ َّ
ب�����رش

1075م(   1001-( اهلل  باأمر  القائم  ا�سي 
َّ
العب

هجاء للخليفة الفاطمي امل�ستن�رش باهللَّ )-1029

ني، وقد 
ِّ
ا�سي

َّ
1094م( الذي كان يف حرب �سدَّ العب

اعون بهذا االأخري، وذلك بقوله :  قرَن ال�ساعر الطَّ

 اأنَّ ج��ن����وَده
ُّ

وق���د ع���ِلم امل�رشى

�وا�ِض
ْ
م

َ
�ِس�ُن��و ي�و�س��ٍف م�ن��ه��ا وطاع�وُن ع  

 ب�ه ح�تَّى ا�س�ت��راب ب�ن��ف���س��ِه
ْ
اأح�اط��ت

 اإي�ج��ا�ِض
َّ

واأوج���ض ف��ي���ه���ا ِخ�ي��ف��ًة اأى  

 كاأن�ه�ا
ْ
 ع�لى الف��س��ط�اط اأ�سح�ت

ٌ
ق��س��ور

م����اوة اأدرا�ِض
َّ
 رب���وٍع ب���ال�س

ُ
ق����ف�����ار  

�ك��اي��ٌد
َ
 اأم�ي��ِر امل�وؤم��ن��ي��ن م

ُ
�س�ه��ام

 �س��ه���اٍم ط��رن م��ن غ��ي���ر اأق�وا�ِض
َّ

ب
ُ
ور  

ى مت�اع�ًا لنف��سه
َ
هو امل�س�َط�ف�ِى التق�و

��ن��ُد�س��ه��ا ك�ا�ِض
ُ
ب��ج���وه��ِره��ا ح�اٍل ب��س  

 امل���لوك ب����س����اَطه
ُ

اإذا وِط���ئت �ُس���و�ض

 ِه�رم��ا�ِض
َ
ت���س���اءل م��ن���ه��ا ك�لُّ اأغ�لب  

دا
َّ
��ج

ُ
 اجل���م����اج���م �س

ُّ
 ِبِه �ُس���م

ُّ
َت���ِخ����ر

 ف��ي���ه ك��لُّ ذى ُخ��ُلق ج��ا�ِض
ُ
وي��خ����َس���ع  

ُدر اأبياٌت اأخرى هجا بها من�سور بن اأحمد 
َ َّ
ول�رش

القائم  ره  وزَّ  
ٌّ
فار�سي وهو  االأه��وازي  دار�ست  بن 

يقول  اأعجمية،  لكنة  ذا  وكان  ثم خلعه،  اهلل  باأمر 

فيه:

ٍت على اإم�س�اك�ه
ْ
�س

َ
 ابُن دار

َ
�ى حُلِ

ف�اأج��اب اإن�ى ب�اذُل امل�اع��ون  

ن�ا
َ
 مل ت�ك��ون��وا بي�َت ِجوار

َ
اأو

ي�ت�ُك�م بامل�اء يف كان�وِن
َ
فَق�ر  
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 لكم
ً

فار�سوا باأ�سقِية الزالل قرى

ودعوا اجِلف�اَن فاإن�ه�ا كجفونى  

ال ك��ان زاٌد ف��ي وع�ائك اإن�ه

 لط�اع��م��ه م�ن الطاع�وِن
ٌ
�س�ب��ب  

اعون واإن كان مقرونا باملدح والهجاء  اإال اأنَّ الطَّ

بالغزل  مقرونا  يكون  اأن  منه  باأعجب  فلي�ض 

اعر بنف�سه، ي�رشب االأخطُل  والفخر، فمن فخر ال�سَّ

اعون فيقول: )710-640 م( مثال لنف�سه بالطَّ

اإِن َتُك ِزقَّ زاِمَلٍة َفاإِين

ُ
 َلُه �ِسفاء

َ
اأَنا الطاعوُن َلي�ض  

نُه
َ
دِّثَت ع ُ

اأَنا امَلوُت الَّذي ح

ُ
 ِلهاِرٍب ِمنُه جَناء

َ
َفَلي�ض  

وقد ذهب ابن حجر الع�سقالين )1449-1371م( 

اعون مذهب العا�سق الذي يبالغ يف و�سف  يف الطَّ

 
ُ
 يتذكر

ٌ
ها رمح حبيبته، اإذ ي�سف قامتها كما لو اأنَّ

امل�ساب يف طعنته به طاعون عموا�ض،  يقول:

مِح قامُتُه
ُ
َقدُّ الر

َ
ال طعَن فيِه و

جا�ِض
ُ

َلِكنَّ َقلبي َلُه اأَ�سحى َكرب  

ِدِه
َ
 يف ي

َ
دير ال�َسم�ض

ُ
دٍر ي

َ
�ساق َكب

ُه قا�ِض
ُ
َقد الَن ِعطفًا ولكن َقلب  

اأَ�سحى لع�ّساِقِه من رمِح قامتِه

موا�ِض
َ
طعٌن ذكرنا ِبِه طاعوَن ع  

ولقد كرث ا�ستخدام طاعون عموا�ض يف ال�سعر القدمي 

احب �رشف الدِّين 
َّ

كت�سبيه عن الطعنة القاتلة، فلل�س

الدين  �سالح  النا�رش  امللك  بها  مي��دح  ق�سيدة 

وفيها   ،)1228-1260( العزيز حممد  بن  يو�سف 

هُ بطاعون عموا�ض : َ
ُه طعَن امللِك اأعداء

ِّ
ي�سب

ُ
ه

َ
���س�ي اأَواِمر

ْ
 امُل�م

ُ
امل�الُك الّن��س��ر

�ْك�ِم اجلوِد والبا�ِض
ُ
ع�لى امُللوِك ِبح  

دي�ه�ِته�ا
َ
�َزْت اأَْدنى ب

َ
ج

ْ
ذو َف�ْط��ن�ٍة اأَع

 اأْخ�م��ا�س�ًا الأَ�سدا�ِض
ُ

��ِرب ��سْ
َ
�ْن ب�اَت ي

َ
م  

ُ
ا��م��ًا خُل�ْلِفه��م

َّ
��س

َ
 ب

َ
دي اخَل�وارج

ْ
�ر

ُ
ي

��ا�ِض
ّ
�َد اخل�الئِف ِم�ْن اأَب�ن��اِء ع�ب

ْ
ه

َ
ع  

ْ
ا َدَلْف�َت َلُه�م  ملَّ

ُ
ه��م ��قُّ

َ
َط��َغ���وا َف�ع

��وا�ِض
ْ
�م

َ
ن��ا ِبِه ط�اع��وَن ع

ْ
��ٌن َذَك�ر

ْ
َط�ع  

ً
دى

َ
 ر

َ
 َكاأ�ض

ُ
ي��ُس�َك املن��س�ور

َ
 ج

ُ
�ق��اُه�م

َ
�س

��ظ��ى ِبَلَذِتِه �ساق�ي�ِه ال احلا�س�ي
ْ
�ح

َ
ي  

يحمله  امل��وت  نذير  عموا�ض  طاعون  ك��ان  واإذا 

ه  فاإنَّ اإىل ع�سيقها،  اأو اجلميلة  ه 
ِّ
اإىل عدو  

ُ
املحارب

لي�ست  اعون  فالطَّ ح��ي��اٍة،  ب�سري  عربي  اب��ن  عند 

توا�سٌل  واإنا  عنه،  وانف�ساال  الوجود  مع  قطيعة 

به وات�سال.

 اأ�س�داٌد ف�ق��لُت له�ا
ّ
ت��ن���ازع��ت ف�ي

اإنَّ احل��ي���اَة لف�ي ط�اع��ون ع�م��وا�ض  

اأح�ي��اه��م اهلل ف�ي م�وت م��س��اه��دة

ما يف احلياة التي يف املوت من با�ض  

حتليل  عن  البحث  اإىل  يدفعنا  اأي 
َّ
ال���ر ه��ذا  ولعلَّ 

اعر.  ال�سَّ بعني  اجلماعي  املوت  م�ساهدة  ظاهرة 

الوردي  بن  على  املقال  هذا  يف  باإيجاز  و�سنقف 

وباختيارنا  بحلب.  اعون  الطَّ ب�سبب  تويفَّ  الذي 

النِّقاط  بع�ض  �سنتبنيَّ  نا  فاإنَّ اأب��ي��ات��ه،  لبع�ض 

اعون.  ة وعالقتها بالطَّ
َّ
عري ال�سِّ

ٍر تقليدي، فهو 
ُّ
ينطوي �سعر ابن الوردي على ت�سو

اعون حالة تطهري من الذنوب واخلطايا  يرى يف الطَّ

ا، 
ًّ
اإلهي ا 

ً
انتقام فيه  يرى  كما  الب�رش،  يرتكبها  التي 

اجتماعية  وجهة  من  ي��راه  نف�سه  الوقت  يف  لكنَّه 

ح�سَنى االرتياح من االعداء، فيقول من جهة:

قال�وا ف��س�اد ال�ه���واء يردي

فقلت يردي هوى الف�ساد   
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ئات وك���م خ���ط���ايا
ِّ
كم �س�ي

نادى عليكم بها املن�ادي  

ومن جهة اأخرى يقول:

ول�سُت اأخاف طاعونًا كغريي

فما هو غري اإحدى احل�سنينِي  

، ا�سرتحُت من االأعادي
ّ
فاإن مُت

 اأذين وعيني
ْ
واإن ع�سُت، ا�ستفت  

اإال اأن الذي يثري االنتباه، هو جلوء هذا ال�ساعر اإىل 

ه 
ِّ
عامل االأ�ساطري واحلروف واحليوانات، فهو ال ي�سب

ة هي 
َّ
ها، وبينما احلي

ِّ
ا ب�سم ة، واإنَّ

َّ
اعون باحلي الطَّ

حلب املدينة التي يقطنها، فاإنَّ ما تقوم بنفثه هو 

ب�ساق الدم. 

حلب، واهلل يكفي

 �رشها، اأر�ُض م�سقه

ة �سوء
َّ
اأ�سبحت حي

تق��ت��ل ال�نا�ض ب��ب��زق��ه

الذي ي�سف  االأدب  الف�ساء يف  وت�ستوجب ظاهرة 

مالمح  من  فيها  ملا  ا، 
ًّ

خا�س حتليال  اعون  الطَّ

اأقل  ٌة 
َّ
�سوداوي حالٌة  ها  اإنَّ واخلوف،  والفزع  عب 

ُّ
الر

ما يثري فيها ما قاله بن الوردي يف ر�سالته النبا 

وحملة  النعو�ض  كرثة  �ساهدَت  "ولو  الوبا":  عن 

املوتى، لوليت منهم فراراً". 

ال��وردي  ب��ن  ي�سف  ة، 
َّ
اال�سكندري ع��ن  بيتيه  يف 

بع�سده  مييل  حني  يفرت�ض  اأ�سًد  ه  كاأنَّ اعون  الطَّ

فعٌل  وهو  ميدُّ  فعل  اعر  ال�سَّ ي�ستخدم  الفري�سة.  على 

ْن َكاَن يِف 
َ
غيان، "ُقْل م قراآين مرتبط بال�ساللة والطُّ

 ُ ا"، مرمي 75، و "اهلَلّ ًدّ َ
اُن م

َ
م

ْ
ح

َّ
ُدْد َلُه الر

ْ
م

َ
اَلَلِة َفْلي ال�سَّ

ُهوَن"، البقرة 
َ
م

ْ
ع

َ
 ي

ْ
اِنِهم

َ
 يِف ُطْغي

ْ
ُهم ُدّ ُ َ

مي
َ
 و

ْ
َتْهِزُئ ِبِهم

ْ
�س

َ
ي

انَّ  اإىل  اإ�سارة مفزعة  هنا  املدَّ  مفردة  يف  اإنَّ   .15
الوباء ممدود، واملدُّ يف العربية لي�ض كالزِّيادة، اإنا 

. وهو املدُّ الذي 
ّ
الزِّيادة تكون يف خري، واملدُّ يف �رش

ال�سبعني  تلك  من  فقط  �سبعة  على  فيه  االأ�سد  اأبقى 

بعني تفيد عدد النا�ض يف جمملهم.
ِّ
املنقر�سة. وال�س

ِا�سكندرية، ذا الوبا

بعْه  ميّد اإليك �سَ
ٌ
بع

َ
�س  

ِته التي
َ
م

ْ
�سرباً لِق�س

تركت من ال�سبعني �سبعْه!  

اإىل  حلب  يف  الف�ساء  ل 
َّ
يتحو نف�سه،  املفهوم  يف 

ُت�ستجدَّ بالتنظيف واالعتناء،  اأماكَن مل  ليٍل قامت؛ 

مياٍه عكرة ال ت�سلح ل�رشب، �سوارٍع ت�سحى قبورا، 

عبارة  وتنطوي  تني. 
ِّ
باملي تلحق  جنومها  و�سماٍء 

بنو نع�ض الالحقة ببنات نع�ض على ياأ�ٍض مق�سود، 

اإال  بقدرتها  وما عاد  ها ماتت  كاأنَّ ماء 
َّ
ال�س فاإرادة 

�ُض: 
ْ
والَنع النُّعو�ض.  على  باملحمولني  تلتحق  اأن 

يكْن  مل  فاإذا  الرتفاعه.  بذلك  ي 
ِّ
�سم ت، 

ِّ
املي �رشير 

�َض فهي نوعان: 
ْ
ا بناُت َنع

َّ
ت فهو �رشير. اأم

ّ
عليه مي

�ُض 
ْ
َنع منها  اأربعة  كواكب،  �سبعُة  وهي  الكربى 

وثالث بناٌت، وال�سغرى، )ال�سحاح(.

 يف
ُ
ا�سوّدت ال�سهباء

 من رمم وغ�ض
َّ
عيني  

كادت بنو نع�ض بها

اأن يلحقوا ببنات نع�ض!  

الذي  احلروف  علم  اإىل  اأي�سا  ال��وردي  ابن  ويلجاأ 

عند  ال�سيما  ��ة 
َّ
اال���س��الم��ي الثقافة  ب��ه  ا�ستهرت 

اأبعد من  فة كابن عربي،  ولكنَّه ال يذهب 
ِّ
املت�سو

ا للورى.
ً
اعون بكونه كرب تقدميه تف�سريا عن الطَّ

اإن ال�وب�ا ق�د غ��ل���ب���ا

وق�د ب�دا ف�ي ح�ل�ب��ا  

قالوا له على الورى

كاف ورا ق�ل�ت وب�ا  

تكفي  ال  اعون  الطَّ الأدب  املوجزة  القراءة  هذه  اإنَّ 

لرت�سد اأنطولوجيا كاملة لل�سعر املخت�ض به، فلقد 

اخت�رشنا يف تقدمي هذه االأبيات عموما على ال�سعر 

العربي،  ال�سعر  اأن  اإال  طاعون،  مفردة   
َّ
�سم الذي 

اأخ��رى  م�سطلحات  ب��اإي��راده  املو�سوع  ت��ن��اول 

االأ�سود يف  الطاعون  ا�ستقراء  اإنَّ  كالوباء، وغريه. 

العامل العربي من خالل ال�سعر خ�سو�سا باإمكانه 

اإعطاء �سورة كاملة عن احل�سا�سيات االجتماعية 

من  الكثري  تقدمي  ميكنه  كما  اأي�سا،  وال�سيا�سية 

ة 
َّ
ال�سعري الكتابة  عن  ة 

َّ
واالأدبي ة 

َّ
الفني املعطيات 

زمن املوت.
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خالل  االإن�سانية  واحل�سارة  الب�رشية  �ست 
ّ
تعر

م�سريتهما الطويلة ملحن �سديدة من حروب طاحنة 

�سنعها بنو الب�رش اأنف�سهم، فتكت باملاليني منهم 

الب�رشية  تعر�ست  كما  واخل��راب،  الدمار  وخّلفت 

واجل��راد  واجل��ف��اف  ك��ال��زالزل  الأخ��ط��ار طبيعية 

تلك  كان  اأخطرها  لكّن  والفي�سانات،  وال�سيول 

فرتات  يف  الب�رش  اجتاحت  التي  الفتاكة  االأوبئة 

متفاوتة من التاريخ االإن�ساين، فق�ست على جموع 

�ض 
ّ
هائلة منهم، ولعل اأخطر تلك االأوبئة التي تعر

يف  ق�سى  الذي  الطاعون  مر�ض  هو  االإن�سان  لها 

مدنا  واأب��اد  باأكملها  �سعوب  على  كثرية  اأحيان 

واأقفر االأر�ض من �ساكنيها .

موا�ض 
َ
يتحدث املوؤرخون امل�سلمون عن طاعون )ع

عام  يف  الوباء  بها  ح��ّل  بفل�سطني  بلدة  وه��ي   )

ال�سام  بالد  يف  وانت�رش   ، للهجرة  ع�رشة  ثمانية 

وع�ساكر  ال�سحابة  م��ن  كبري  ع��دد  فيه  وم��ات 

امل�سلمني يف بداية الفتح االإ�سالمي لبالد ال�سام ، 

واأ�سهر من مات يف هذا الوباء قائد جيو�ض الفتح 

اأبو عبيدة بن اجلراح الذي دفن يف غور االأردن. 

ذاك  ه��و  الب�رشية  على   
ّ
م��ر ط��اع��ون  اأخ��ط��ر  لكّن 

الطاعون الذي اجتاح العامل القدمي يف القرن الرابع 

ع�رش امليالدي املوافق للقرن الثامن الهجري. 

فقد انت�رش هذا الطاعون يف اآ�سيا واأوروبا و�سمال 

اأفريقية وق�سى على اأكرث من ن�سف �سكان اأوروبا 

هناك   
ّ

غري وقد  االأ�سود،  بالطاعون  هناك  ي 
ّ
م

ُ
و�س

جمرى التاريخ وخلخل البنية االجتماعية، ويرجح 

معظم املوؤرخني يف تلك الفرتة اأن بداية انت�ساره 

كانت يف �رشق اآ�سيا على حدود ال�سني. 

ال�سام،  وبالد  م�رش  اإىل  القاتل  الوباء  هذا  امتّد 

وت�سعة  �سبعمائة  ع��ام  ل��ه  موجة  اأ���س��ّد  وك��ان��ت 

وثالثمائة  األ��ف  لعام  املوافق  هجرية  واأربعني 

هذا  العرب  ت 
ّ
�سم وقد  ميالدية.  واأربعني  وثمانية 

يف  ي�سببها  التي  القروح  الأن  بالطاعون  الوباء 

االأطباء  بني  كما  الرماح.  طعنات  ت�سبه  اجل�سم 

الوباء   هذا  اأ�سباب  املرحلة  تلك  يف  واملورخون 

ثمانائة  ع��ام  املتوّفى  خلدون  اب��ن  ف��امل��وؤرخ 
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وثماٍن للهجرة يذكر) اأن �سبب هذا الوباء هو ف�ساد 

الهواء يف الغالب لكرثة العمران وخمالطة احليوان 

...واإذا كان ف�ساد الهواء قويًا وقع املر�ض يف الرئة 

وهذه  الطواعني واأمرا�سها خم�سو�سة بالرئة ( .

وقد عا�رش عدد من املوؤرخني واالأدباء هذا الوباء 

و�سهدوه بعيونهم. وهالهم كرثة املوت التي حتيط 

والقرى  امل��دن  ك��ادت  حتى  جانب  كل  من  بهم 

تخلو من �ساكنيها ، وي�سف لنا املوؤرخ  املقريزي 

املتوفى يف القاهرة عام �سبعمائة واأربعة و�ستني 

القاهرة  فقد كادت   ( الوباء  هذا  النا�ض مع  حالة 

 يف �سوارعها 
ّ
اأن تخلو من �ساكنيها ، فال اأحد مير

املوتى  لكرثة  الن�رش  ب��اب  اإىل  زويلة  ب��اب  من 

واال�ستغال بهم ، وقد تنّكرت وجوه النا�ض وامتالأت 

االأماكن بال�سياح فال جتد بيتا اإىل وفيه �سيحة 

و�سارت  اأم��وات،  عّدة  وفيه  اإال  ب�سارع  تر  وال   ،

النعو�ض ت�سطدم واالأموات تختلط(.

كما عا�رش عدد من ال�سعراء هذه املحنة القا�سية 

ابن  فال�ساعر   . باأ�سعارهم  فداحتها  عن  فعربوا 

عام   دم�سق  يف  املتوفى  التلم�ساين  حجلة  اأب��ي 

�سبعمائة و�ستة و�سبعني ي�سف لنا الطاعون الذي 

 ، حّل بدم�سق وكيف يطعن ويفتك كمقاتل �رش�ض 

اإّن   ، عدوانية  بكل  بنا  ي�رشخ  الوباء  هذا   اإّن  بل 

كل خملوق تلدونه هو للموت على يدي ، وكل بناء 

ت�سيدونه  اآيل اإىل اخلراب فعبثًا ما تفعلون :  

اأرى الطاعوَن يفِتُك يف الربايا

ويطعُن طعَن اأرباِب احِلراِب   

ن�ِسُد عنَد َهْدِم العمر منَّا
ُ
وي

ِلدوا للموِت وابُنوا للخراِب  

فدي 
ّ

وقد �سهد هذا الوباء ال�ساعر �سالح الدين ال�س

املتوّفى يف دم�سق عام )�سبعمائة واأربعة و�ستني 

هذا  انت�سار  بداية  عن  يحدثنا  فهاهو   ) هجرية 

الوباء من اأر�ض غزة وامتداده نحو بالد ال�سام :

قد قلُت للطاعوِن وهو بغّزٍة 

قد جاَل من َقطيا اإىل بريوِت   

 اأَخليَت اأر�َض ال�ساِم من �سكانها

وحكمَت يا طاعوُن بالطاغوِت    

 علقم قاتل و�سوف ي�رشبه النا�ض 
ٌ

فالطاعون �رشاب

رغمًا عنهم �سبحًا اأو م�ساء وال خيار لهم يف ذلك 

وهم يذبحون كالنعاج دون �سالح : 

وا رحمتا لدم�سَق من طاعوِنها

 
ْ
�سَطِبح

ُ
غتِبٌق بها اأو م

ُ
فالكلُّ م  

  كم هالٍك نفَث الدِّما من حْلِقه

ْ
 بغرِي �سكني ُذبح

ُ
ا تراه

َ
اأوم  

عي�سهم  ونّغ�ض  النا�ض  اأ�سقى  قد  الطاعون  وهذا 

االأرواح  يطفئ  ...وهو  اأبنائهم  عن  االآباء   واأذهل 

العا�سفة   الريح  االأج�ساد كما تطفئ  امل�ستعلة يف 

لهب ال�سموع :

 الطاعوُن عي�َض الورى
َ

�ض قد نغَّ

واأذه���َل الوال���َد والوالدْة   

اُنُه     كم منزٍل كال�سمِع �سكَّ

 يف نفخٍة واحدْة   
ْ
اأطفاأهم  

و�ساعراً  اأدي��ب��ًا  جند  اأن  والطريف  الغريب  وم��ن 

وموؤرخا كابن الوردي املتوّفى بهذا الوباء نف�سه  

هجرية  واأربعني  وت�سعة  �سبعمائة  عام   حلب  يف 

يقابل هذا الطاعون دون مباالة تارة كما يقول : 

ول�سُت اأخاُف طاعونًا كغريي

ننِي 
َ
 اإحدى احَل�س

ُ
فما هو غري  

 ا�سرتحُت من االأعادي
ُّ
ت

ُ
  فاإْن م

 اأُذين وعيني 
ْ
واإْن ع�سُت ا�ستَفت  

وبال�سخرية حينا اآخر فقد انت�رش الطاعون يف كل 

بلد اإال يف بلدته وم�سقط راأ�سه املعرة. ويف�رش ذلك 

باأن املعرة ال حاجة لها بهذا الطاعون ففيها ما 

يكفي من طاعون اآخر هو الظلم الذي يفتك بالعباد 

اأي�سا :               

ٌ
ور

َ
راأى املعرَة عينًا زاَنها ح

ها باجلوِر مقرون 
َ
لكّن حاجب  

 الطاعوُن يف بلٍد
ُ
وما الذي ي�سنع

يف كّل يوٍم له بالظلِم طاعوُن  

هذا  ع��ن  ه��ام��ة  مقامة  ال���وردي  اب��ن  كتب  كما 
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مقامته   بداأ  الوبا(.وقد  عن  اها)النبا 
ّ
�سم الوباء 

تتبع  ثم  العامل  يف  الطاعون  انت�سار  با�ستعرا�ض 

انت�ساره يف ديار امل�سلمني �سارحا مظاهر احلياة 

حلب  اإىل  و�سوله  راقب  ثم  الديار  بتلك  وامل��وت  

الوردي عن هذا  ابن  .  وحتدث  املجاورة  والبالد 

�سنة  ا�ستمر يف طعناته خم�ض ع�رشة  الذي  الوباء 

حماية  من  تتمكن  مل  التي  ال�سني  عن  وحتدث   ،

القرم  واأر���ض  االأوزب��ك  وبالد  الهند  وعن  نف�سها 

وقرب�ض واجلزائر واالإ�سكندرية ..وكاأّن ر�سالة ابن 

الوردي هي ر�سالة مرثاة لالإن�سانية جمعاء .

وير�سم لنا هذا االأديب ما فعله هذا الوباء بالنا�ض 

النا�ض  يفعله  عما  بالتف�سيل  �سوراً  لنا  ...ويقدم 

الذي �سغلتهم الدنيا، لكنهم اأفاقوا فجاأة واإذا بليل 

مذهول  فالكّل  جانب،  كل  من  بهم  يحيط  املنية 

يو�سي  من  فمنهم  اقرتب،  قد  امليعاد  يوم  وكاأن 

بالعناية باأوالده ومنهم من يوّدع جريانه ومنهم 

من  ومنهم  اأعمال  من  فاته  ما  بتجهيز  ي�رشع 

ا�ست�سلم للموت فم�سى م�رشعًا يجهز كفنه

ي باأوالِده 
ِّ

 فهذا يو�س

 وهذا يوّدُع جرياَنه 

ُئ اأ�سغاَله
ّ
 وهذا يهي

جهُز اأكفاَنه 
ُ
وهذا ي

وترّقق املحنة القلوب االآن في�رشعون اإىل تنا�سي 

اأحقادهم وعداواتهم 

ُ
ه

َ
 اأعداء

ُ
فهذا ي�سالح

الطُف اإخواَنه
ُ
   وهذا ي

وذاك البخيل احلري�ض على ماله غدا اليوم كرميًا 

�سخيا وقد اأدرك اأن ال �سيء يحمي من املوت وال 

ي�سالح  اآخ��ر  �سخ�ض  وذاك  م��ال،  اأو  لذهب  نفع 

وي�سادق حتى من عاداه وخانه :

خالُل مْن خانُه 
ُ
 اإنفاَقُه   وهذا ي

ُ
ع

ّ
وهذا يو�س

ونفعا  ملكا  لتكون  اأمواله  كّل  يهب  اإن�سان  وذاك 

عاما للم�سلمني  واآخر يعتق عبيده ..فال ينفع مال 

وال عبيد  

 غلماَنه 
ُ
ر

ّ
�ض اأمالَكه     وهذا يحر

ّ
وهذا يحب

لطيفا  يغدو  االأخ���الق  �سيئ   
ُ

ال�رش�ض واالإن�سان 

البائع املخادع يعود لي�سلح ميزانه  رقيقا وذاك 

احل�ساب  اقرتب  ...فقد  النا�ض  به  الذي طاملا غ�ّض 

احلقيقي ويوم امليزان 

 اأخالَقه  
ّ

وهذا يغري

 ميزاَنُه
ّ

             وهذا يعري

واأر�سل  برقابهم  وحتكم  النا�ض  ا�ستعبد  قد  الوباء 

اهلل  رحمة  �سوى  اإذن  عا�سم  فال  عليهم  طوفانه 

�سبحانه  :

اأال اإّن هذا الوبا قد �سبا

          وقد كان ير�سُل طوفان

 من اأمِره 
َ
 اليوم

َ
فال عا�سم

�سوى رحمِة اهلِل �سبحاَنُه   

كالنار  امل�����س��ائ��ب  اإن  ال��ق��ول  مي��ك��ن  واأخ�����رياً 

تظهرمعادن الب�رش، وتنزع االأقتعة الزائفة ،فيبدو 

للعيان  ما وراء تلك االأقنعة من جمال وقبح وخري 

االإن�سان  ه�سا�سة  االأوبئة  هذه  تظهر  كما   ، و�رش 

مراتب  من  اأدنى  اأو  قو�سني  قاب  اأنه  توهم  الذي 

االآلهة ، فاإذا بالطبيعة االأم  ترده بو�ساطة كائنات 

�سعيفة  ال تكاد ترى اإال باأدق املجاهر اإىل طينه 

االأول ،وتقول له :

 عنك هذه االأر�ض لي�ست 
ّ

انزع وهم الغرور والتكرب

ملكك وحدك . وما بعد الكارثة لن يكون اأبداً مثل 

ما قبلها .    
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1913-( كامي  الألبري  الطاعون  رواي��ة  ت�سّنف 

��ات 
ّ
���رشدي �سمن   Albert Camus  )1960

الثانية؛  ة 
ّ
العاملي احلرب  بعد  ما  وروايات  االأوبئة، 

الأّن العامل كما ورد يف املحكي عرف ))من الطواعني 

ما عرف من احلروب((1؛ اإذ مدار االأحداث فيها على 

 .194  )...( وه��ران  مبدينة  اأملَّ  الذي  الوباء  ت�رشيد 

ًدا 
ّ
جمر و�سًفا  املدينة  و�سف  يف  ال�سارد  �رشع  لقد 

من االإعجاب ليهيئ املر�سل اإليه ملا �سيحل بها من 

وباء. اإّن ))هناك مدًنا وبلداًنا تنجدك وتعا�سدك يف 

املر�ض، فت�ستطيع بع�ض ال�سيء اأن ت�ست�سلم للقدر، اإّن 

 اأن يعتمد على 
ّ
املري�ض بحاجة اإىل رقة، وهو يحب

ا يف وهران؛ فاإّن ق�سوة 
ّ
اأم �سيء، وهذا طبيعي جًدا. 

املناظر، و�رشعة  وتفاهة  االأ�سغال،  ة 
ّ
واأهمي املناخ، 

دة. 
ّ
ة اللذائذ، كل ذلك يتطّلب ال�سحة اجلي

ّ
ال�سفق، ومزي

فما  عميًقا،  ا 
ً
�سعور بالوحدة  فيها  ي�سعر  فاملري�ض 

اإذ  بالك ب�سخ�ض ي�رشف على املوت...اإّن من الي�سري 

ا يف املوت حني يوايف 
ً
ذاك فهم ما قد يكون مزعج

�ساحبه هكذا يف مكان جاف، حتى ولو كان موًتا 

اأبريل   16 بتاريخ  املحكي  وقائع  تبداأ  ا((2. 
ًّ
ع�رشي

 )Bernard Rieux( ريو  برنار  الطبيب  بعثور 

ة درج العمارة التي 
ّ
على جرذ ميت يف و�سط �سطحي

اأّن  من  التاأكد  بعد  املدينة  اأبواب  فاأغلقت  يقطنها، 

، فكان 
ّ
املر�ض �سار وباء، فخ�سعت للحجر ال�سحي

االأبرز مثل  الرواية  ثيمات  اإحدى   
ّ
االجتماعي العزل 

تباعد االأج�سام بني ريو وزوجته التي �سافرت قبل 

املدينة،  فتح  قبل  وماتت  للعالج،  الوباء  انت�سار 

االلتحاق  ي�ستطع  مل  الذي   )Rambert( ورامبري 

الذي   )Grand( وغ��ران  باري�ض،  يف  ب�ساحبته 

فارقته حبيبته منذ اأمد بعيد. و))لقد كانوا يعتقدون 

ة 
ّ
ا ما دام��ت ثم

ًّ
اأح��د ح��ر اأح���رار، ول��ن يكون  اأّن��ه��م 

للوعي  وفا�سحة  ِللَّذات،  هادمة  والباليا  باليا((3. 

املاأزوم الذي كانت تعي�سه الذات املتكّلمة. 

 
ّ
 االأوروبي

ّ
 الذكوري

ّ
خا�ض فريٌق من املجتمع الروائي

ني معركة ال هوادة 
ّ
من دون الن�ساء وال�سكان االأ�سلي

الطبيب  قيادتها  وت��وىّل  ال��وب��اء،  ملحا�رشة  فيها 

بت�رشيد  فقام  الق�سة،  كتب  الذي  ال�سارد  وهو  ريو 
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 اأحمد يو�شف*

ت�شريد الوباء و�شيمياء الوعي املاأزوم

قراءة يف رواية الطاعون لألبري كامي

ناقد واكادميي من اجلزائر *



تارو  �سهادة  يف  ورد  ما  وبتحوير  بالو�سف  الوباء 

بانولو  االأب  عظات  ونقل  ودف��ات��ره،   )Tarrou(

ي�سدع  خطبته  ل 
ّ
اأو يف  كان  الذي   )Paneloux(

، و�رشعان ما تزعزع يقينه 
ّ
باأّن الطاعون عقاب اإلهي

 
ّ
يف العظة الثانية بعد موت الطفل فيليب وال�سحفي

رامبري وغران املوظف يف البلدية وقا�سي التحقيق 

اختار  لقد   .)Cottard( كوتار  ب 
ّ
واملهر اأوت��ون 

ة 
ّ
ًدا من الزخرفة البالغي

ّ
ال�سارد لق�سته عنواًنا جمر

لتكون ت�رشيًدا للوباء. 

االإرادة  ب��اأّن  املعّقدة  ات 
ّ
ال�سخ�سي ه��ذه  اقتنعت 

يهزم  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  العامل  هي  ة 
ّ
اجلماعي

احتكمت  وعليه  ا؛ 
ًّ
كوني طابًعا  ياأخذ  ال��ذي  ال�رش 

يف  واحل��وار  والو�سف  ال�رشد  اإىل  املحكي  �سريورة 

للت�رشيد   
ّ
االإيديولوجي ال�سند  ولكن  الوقائع؛  حبك 

املحكي،  هذا  اأثار  اإذ  تناق�سات؛  من  يخلو  يكاد  ال 

ة 
ّ
اجلمالي اأ�سانيده  ح��ول  �سجااًل  يثري  زال  وم��ا 

ة، وذهبت فيه القراءات 
ّ
ة واالإيديولوجي

ّ
وامليتافيزيقي

والن  ق��راءة  مثل  التاأويل  ابتغاء  يف  �ستى  مذاهب 

اأّنه  على  للطاعون   )Roland Barthes( بارت 

التاأويل  بهذا  كامي  واإقرار  ة4، 
ّ
النازي ملقاومة  رمز 

يف دفاتره. 

 م���ن ال��و���س��ائ��ط 
ّ
ي��ع��د ال��ن�����س��ق االإي���دي���ول���وج���ي

طبيعة  بفهم  ت�سمح  ال��ت��ي   )Médiations(

، واالنفتاح على 
ّ
 واملرجعي

ّ
التخييلي اال�ستباك بني 

ة 
ّ
ة املفتوحة. اإّن احلواري

ّ
�سريورة االأن�ساق ال�سيميائي

ات 
ّ
ال�سخ�سي خطابات  دها 

ّ
جت�س التي  املحكي  يف 

ة 
ّ
اخل�سو�سي ت��ّث��ل  ��ة 

ّ
وال��رثي املتباينة  بلغاتها 

القيم  ح 
ّ

وترج املحكي،  يف  وخ�سوبتها  ة 
ّ
اجلمالي

يف  ورد  كما  املفتوحة  الطاعون  ل��دالالت  ة 
ّ
الرمزي

 )O’Brien( اأُب��ري��ان  يجانب  ومل  تارو5؛  حديث 

بريًئا،  لي�ض  االختيار  ))اأّن  الحظ  حينما  ال�سواب 

ا ت�سويغ م�سترت 
ّ
واأّن الكثري مما يف احلكايات...هو اإم

ة 
ّ
عقائدي حماولة  ��ا 

ّ
واإم  ،

ّ
الفرن�سي للحكم  واع  ال  اأو 

النزعة  على  رّك��زت  قراءته  اأّن  بيد  لتجميله((6؛ 

التي  �سعيد  اإدوارد  قراءة  بخالف  ة 
ّ
الكاموي ة 

ّ
الفردي

ة. 
ّ
 لالإمربيالي

ّ
الثقايّف اجلمعي التمثيل  حر�ست على 

عواملها  يف  حمايدة  ات 
ّ
ال�رشدي هذه  تكن  مل  ولهذا 

ة 
ّ
ة، ولي�ست بريئة يف مقا�سدها االإيديولوجي

ّ
التخيلي

، واإْن على �سعيد الوعي 
ّ

اإْن على �سعيد الوعي الفردي

 الال مفكر فيه. 
ّ

 اأو حّتى البعد اال�ستعماري
ّ
اجلمعي

ا 
ً

خال�س املحكي  يف  التخييل  ا�ستعمال  يكن  مل 

ا 
ًّ
ا�ستعماري موقًفا  ي�سمر  كان  واإّنا  اخليال؛  لوجه 

تعتمد  املحايدة  غري  اته 
ّ
�رشدي اإّن   .

ّ
اأخ��الق��ي غري 

للم�رشوع  مبا�رش  غري  �سنًدا  ليكون  اال�ستباه  منطق 

 الذي هو عبارة عن عقد ائتمايّن م�سمر 
ّ
االإيديولوجي

نن 
ّ
ا ال�س

ًّ
بني ال�سارد والذات املتكّلمة التي تلك فعلي

املوؤلف  دفاتر  اإىل  العودة  وميكن   ،
ّ
االإيديولوجي

للوقوف على تعليقاته بخ�سو�ض اإيحاءات الطاعون 

تها. 
ّ
ورمزي

اأّن  اأُبريان  اأطاريح  اإىل  م�ستنًدا  �سعيد  اإدوارد  ح 
ّ

يرج

ة، 
ّ
ات كامو عن املقاومة واملجابهة الوجودي

ّ
))�رشدي

ة 
ّ
والنازي الفناء  ب�سّد  متعّلقة  يوم  ذات  بدت  التي 

االآن كجزء من  تقراأ  اأن  فاإّنها ميكن  ومعار�ستهما، 

وكان  ة((7. 
ّ
واالإمربيالي الثقافة  ح��ول  املناظرة 

التي  ة 
ّ
اال�ستعماري للهيمنة  نقده  اأُبريان8 حمًقا يف 

انه.
ّ
مل ينتبه اإليها النقد االأجنلو�سك�سويّن يف اإب

بدرجات  التداخل  ذلك  الت�رشيد  ة 
ّ
عملي يف  يح�سل   

متفاوتة بني اخليال والواقع، اأو بني العامل والرواية 

ي�سود  جمايّل  ا�ستباك  فيه   9
ّ
اجتماعي عامل  خللق 

ة الغمو�ض املق�سود، ليلتب�ض 
ّ
ملفوظاته االإيديولوجي

اال�ستباك  هذا  اأّن  وبخا�سة  والتاريخ؛  الواقع  مع 

اخلطاب  خ��ارج  ��ة 
ّ
ال�����رشدي ته 

ّ
اإ�سرتاجتي ُت���درك  ال 

ة 
ّ
بح�سا�سي مفعمة  كامو  ))كتابة  اإّن  واإي��ح��اءات��ه. 

ا فائًقا، بل اإنها بطريقة ما 
ً
ة متاأخرة تاأخر

ّ
ا�ستعماري

ة 
ّ
حركة اإمربيالي باأداء  تقوم  ة< م�سلولة، 

ّ
>ح�سا�سي

ة((10. 
ّ
�سمن )وعن طريق( �سكٍل، هو الرواية الواقعي

 ال ي�ستوي عوده، وال تتحقق 
ّ
فالت�رشيد االإيديولوجي

ة، 
ّ
اإمربيالي ة 

ّ
التعبري عن ح�سا�سي ته مبجرد 

ّ
م�رشوعي

يخلقها  اخلطاب؛  يف  ماأزومة  واعية  نزعة  عن  بل 

التي  ة 
ّ
الداللي املمكنات  عرب   

ّ
االإيديولوجي الن�سق 

ة 
ّ
االإجنازي وملفوظاته  اخلطاب  تثيالت  تتيحها 

 عن روؤية العامل للذات املتكّلمة.
ّ

التي تعرب

توؤمن  ال  التي  ة 
ّ
ال�سيا�سي مواقفه  كامي  يخف  مل   

اجلزائر  كيان  قيام  فعار�ض  ة، 
ّ
جزائري ة 

ّ
اأم بوجود 
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))موؤرخي  عن  يختلف  يكاد  ال  وهو  امل�ستقّلة11، 

ا 
ً
نظر منهم،  ني 

ّ
الليربالي وحتى   ،

ّ
الفرن�سي اال�ستعمار 

بهذا  ون 
ّ
يقر ال  ة 

ّ
اجلزائري ة 

ّ
بال�سخ�سي ال�ستخفافهم 

العدالة  تلك  عن  يدافع  فكان  للجزائر((12،  االأم��ر 

التي ال تتحقق فيها العدالة بعبارة دو بوفوار، وهذا 

 .
ّ
م�سدر الوعي املاأزوم واالنحراف االأخالقي

قرئ املحكي على اأّنه مقاومة ل�رش النازية والنزعة 

ة )fatalisme(، واأّن وهران هي فرن�سا، واأّن 
ّ
اجلربي

كان  الذين  ني 
ّ
االأوروبي اإىل  يرمز  املتعدد  جمتمعها 

فال  ون 
ّ
االأ�سلي ال�سكان  ا 

ّ
اأم ة. 

ّ
النازي خطر  يتهددهم 

ما  اإىل  اته 
ّ
�رشدي يف  القول  اإمكانات  ة 

ّ
ثم لهم.  ذكر 

ة 
ّ
تخييلي بطريقة  وذلك  تاأويل؛  من  القارئ  يبتغيه 

ي�سمح  وهذا  ما�رشي13.  ذلك  اإىل  اأ�سار  كما  اأخرى 

ا اأن نار�ض حّقنا يف التاأويل يف ا�ستنطاق  لنا اأي�سً

ات 
ّ
جتلي ال�ستك�ساف  فيه  مفكر  والال  عنه  امل�سكوت 

اأ�سابت  التي  ة 
ّ
االأخالقي واالأزم��ة  امل��اأزوم،  الوعي 

اإىل  ظهرها  تدير  وه��ران  وجعلت  املتكّلمة،  ال��ذات 

البحر؛ الأّن ما وراءه مل يكن �سوى الغازي امل�ستعمر.

وباء اال�شتعمار املفّكر فيه

ق�سة  املحكي  هذا  ليكون  باالأحداث  ال�سارد  دفع 

���رشًدا  اأو  ة 
ّ
اإيديولوجي اأداة  اأو  اأ�سطورة  اأو  ة 

ّ
رمزي

 والتحدي 
ّ
ا، وعنواًنا ال�ستعارات املوت وال�رش

ًّ
توثيقي

ل�سيميولوجيا  واالنت�سار   
ّ
امليتافيزيقي د 

ّ
والتمر

الذي   )semiology(  
ّ
الطبي باملفهوم  ال�سالم 

وقع على عاتقه حماربة الوباء؛ ولكن بدت االأبعاد 

 
ّ

الرمزي ال�سعيد  على  �سعيفة  للرواية  ة 
ّ
ال�سيا�سي

يف  ورد  ما  اإىل  وباالإ�سارة  ب��ارت.  روالن  ب�سهادة 

لطيف  مدخل  القيم  ن�سق  فاإّن  ات 
ّ
ال�سيميائي معجم 

ات كامي التي ال ترى 
ّ
لتفكيك االإيديولوجيا يف �رشدي

 حمرًكا لالأحداث والوقائع، 
ّ

اإاّل التاريخ اال�ستعماري

وهذا التاريخ وحده من مينح االأ�سماء للفاعلني يف 

جمتمع الرواية، وي�سكت عن اأخرى. 

والرببر  العرب  عن  احلديث  املحكي  هذا  يف  غاب 

يف  جت�سدت  عابرات  اإ�سارات  اإاّل  تكن  ومل  والزنوج، 

املهمة التي جاء رامبري من اأجلها لكتابة تقرير عن 

عن  االإجابة  معر�ض  يف  االأه��ايل  اأو  العرب  اأح��وال 

�سوؤال ريو، وهي اإ�سارة �سد من يدافع على اأّن جمتمع 

ولو  ني، حتى 
ّ
االأ�سلي �سّكانه  ا من 

ًّ
وهران كان خالي

ولي�ض   ،
ّ
تخييلي عمل  اأمام  فاإّننا  كذلك؛  االأمر  كان 

ة؛ 
ّ
التاريخي باحلقيقة  الكاتب  د 

ّ
يتقي حتى   

ّ
مبرجعي

ما اأّن كامي عاين حياة الفقر مع عائلته يف 
ّ
وال �سي

به يف  يح�ض  وكان  بالعا�سمة،   
ّ
ال�سعبي  

ْ
ْلُكور

َ
ب حي 

ة. "فالعار، والعار اأن 
ّ
مراهقته مع اأقرانه يف الثانوي

كاتب  لدى  �سجاعة  هذه  كانت  واإن  بالعار".  ت�سعر 

كانت  ��ه 
ّ
اأم اأّن  ي�سعر  اأاّل  ا  اأي�سً العار  فمن  ؛ 

ّ
عاملي

وت�ستحيي  اأهلها،  ح 
ِّ
وُتذب وقبائل،  ا 

ً
�سعوب ت�ستعمر 

ن�ساءها ويف ذلك بالء اأخطر من وباء الطاعون.

اأزمة �شردّيات كامي االأخالقّية

"ال   )A. J. Greimas( كرميا�ض  مقولة  �سنخون 

�سالم خارج الن�ض" بوعي وعن �سبق اإ�رشار، ولعّلنا 

جند ال�سالم خارجه، لكي ي�سمح لنا بالقول اإّن هناك 

ا وم�سكوًتا عنه غري وباء الطاعون الذي 
ً
وباء م�سمر

بالغ  قدر  ))كامو على  لقد كان  املحكي.  لنا  يقّدمه 

 
ّ

اال�ستعماري >�سياق< اال�سطراب  يف  االأهمية  من 

الذي  اال�ستعمار  تفكيك  خما�ض  من  الناجت  الب�سع 

ة 
ّ
�سخ�سي اإّن��ه  الع�رشين.  القرن  يف  فرن�سا  به  مرت 

 
ّ
اأوج انق�ساء  بعد  يبق  مل  ج��ًدا  متاأخرة  ة 

ّ
اإمربيالي

ا اليوم بو�سفه 
ً
االإمرباطورية فح�سب، بل ال يزال باقي

ة 
ّ
عملي يف  ج��ذوره  ت�رشب  النزوع"  "كويّن  ا 

ً
كاتب

وهذا  ا((14. 
ًّ
من�سي ا 

ً
ن�سي االآن  �سارت  ة 

ّ
ا�ستعماري

ة 
ّ
االإيديولوجي كامي  لروؤية   "

ّ
"اال�ستعماري التفكيك 

اته 
ّ
هو �سيمياء وعيه املاأزوم الذي حملت لواءه �رشدي

تنتمي  التي  ته 
ّ
فهوي اال�ستعمار.  هيمنة  �رشعنة  يف 

ة جبهة 
ّ
اإىل "االأقدام ال�سوداء" دفعته اإىل معادة وطني

الحظ  كما  ة 
ّ
فيديرالي جزائر  اإىل  والدعوة  التحرير 

ة.
ّ
ته الكوني

ّ
ده من اإن�ساني

ّ
اأُبريان15، وجتر

 ،
ّ
اإّن �سند حمكي الطاعون ماثل يف ن�سقه االإيديولوجي

وال يخفيه نهج اأ�سلوب الكتابة البي�ساء16 الذي و�سم 

وكايرول  وبالن�سو  )كامي  احلرب  بعد  ما  ات 
ّ
�رشدي

ه�سا�سة  من  االأخرية  احللقة  تّثل  اإّنها  بل  وكينو(؛ 

كانت  واإن  تها؛ 
ّ
و�سلبي ة 

ّ
الربجوازي الكتابة  وع��ي 

ات االأ�سلوب، فهي لي�ست 
ّ
حمايدة على �سعيد جمالي
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، بل 
ّ
كذلك على �سعيد م�سمرات الن�سق االإيديولوجي

 .17))
ّ
االإيديولوجي ة 

ّ
لظالمي  

ّ
اإيديولوجي ))اأثر  اإّنه 

كر�ستيفا  جوليا  ات 
ّ
�سيميائي تدعونا  اأن  غرو  وال 

االإيديولوجيا  نقد  اإىل  ة 
ّ
التحليلي  )J. Kristeva(

باغني  غري  م�سطرين  كنا  فنحن  وعليه  وتفكيكها؛ 

الفهم  اأّن  من  الرغم  املوؤلف، على  االأقوا�ض عن  لفك 

الن�ض   ،
ّ
الداخلي الن�ض  ان�سجام  ينطلق من ))م�سكلة 

 
ّ
االإيديولوجي ال�سند  لتفكيك  غريه((18  ولي�ض  كّله، 

رخ��اوة  به  توحي  ما  ذل��ك  يف  وحجتنا  للمحكي، 

ة.
ّ
نة ما بعد الكولونيالي

ّ
دالالته املفتوحة يف مدو

وباء  هناك  اإّن  القول  ميكن  �سلف  ما  على  وبناء 

اأغفله املحكي عن ق�سد  الذي  ة 
ّ
اال�ستعماري الهيمنة 

كامي  للكاتب  ة 
ّ
املرجعي االإحالة  اإىل  احتكمنا  اإذا 

ف 
ّ
غري امل�رش املتاأخر" وموقفه  االإمربيايّل  "الوجه 

ة ومن اال�ستقالل ودون اأن نن�سى 
ّ
من الثورة اجلزائري

اخلطيئة  ت�سبه  التي  ال�سهرية  ة 
ّ
الكولونيالي مقولته 

التي ال ينفع معها م�رشط ريو،  ة، والدمامل 
ّ
االأ�سلي

بع�ض  حاول 
ُ
ي التي  الغفران  �سكوك  تحوها  وال 

يلتم�سوها  اأن  عبًثا  والعجم  العرب  من  املثقفني 

قبل  ��ي 
ّ
اأم عن  اأداف���ع  ولكن  بالعدالة؛  ))اأوؤم���ن  ل��ه: 

 
ّ

اجلزائري ال�ساب  �سوؤال  على  رّده  يف  العدالة((19 

�سعيد ك�سال يف 12 دي�سمرب 1957، وهو يلقي كلمة 

ة على 
ّ
ني حول امل�ساألة اجلزائري

ّ
اأمام الطلبة ال�سويدي

 
ّ
ال�سحفي نها 

ّ
دو التي  نوبل،  جلائزة  ت�سّلمه  هام�ض 

 )Dominique Birmann( بريمان  دومينيك 

ة 14 دي�سمرب 1957. 
ّ
يف جريدة لوموند الفرن�سي

اأجاب  التي  بال�سيغة  التالعب  عن  النظر  وبغ�ض 

حتى  اأو  ي(20 
ّ
اأم اأختار  ��ي، 

ّ
واأم العدالة  )بني  بها: 

قال  كما  يدين  كان  عندما  فيه  قيلت  الذي  ال�سياق 

و�سع  ومنها  والقتل،  والعنف  الرعب  اأ�سكال  كل 

هذا  على  ال�سيغة  فجاءت  ال�سوارع،  يف  القنابل 

ي(21. 
ّ
النحو: )اإذا كانت هذه هي العدالة، فاأف�سل اأم

املنبع  اأّن  وامللكوت"  "املنفى  �ساحب  اعرتف  لقد 

الذي كان ينهل منه جتربته يف احلياة، ومنه ير�سم 

روؤيته للوجود هو "عامل الفقر والنور الذي عا�ض فيه 

ا 
ّ
طويال"؛ اإذ مل نر له تثياًل يف حمكي الطاعون. علم

))اأّن امتالك الوعي ال ياأتي عادة اإاّل بعد الفعل((22. 

ا يغلب عليه الزيف 
ً
ا ماأزوم

ً
وهذا ما جعل وعيه وعي

 .
ّ
والت�سليل، بل العار االأخالقي

قبل  عنها  ويدافع  ��ه، 
ّ
اأم يختار  اأن  عليه  ترثيب  ال 

االأم  رمز  كان  واإن  قال،  فيما  �سادق  وهو  العدالة، 

اء 
ّ
والقر الباحثني   

ّ
حري اأدب��ه  يف  ا  غمو�سً اأ�سد  لغًزا 

ة مري�سو 
ّ
�سخ�سي ت عنه 

ّ
ال�سواء، وخري من عرب على 

ي، اأو رمبا اأم�ض، 
ّ
يف رواية )الغريب( ))اليوم ماتت اأم

ت 
ّ
توفي  

ّ
"االأم املاأوى  من  برقية  تلقيت  اأدري.  ل�ست 

مّنا  فكل  �سيًئا..((23،  يعني  ال  وهذا  غًدا".  والدفن 

ه ولو كانت ظاملة، ولكن عليه اأن ين�رشها 
ّ
يختار اأم

 لنا 
ّ
باأن ياأخذ بيدها، وي�رشفها عن الظلم؛ ومن ثم

اإّنه كاتب  اأن نقول عنه مع القائلني  احلق كل احلق 

ة من دون ت�سّنج اأو اعت�ساف، بل 
ّ
ذو نزعة ا�ستعماري

على   
ّ
اأخالقي غري  موقف  يف  ا 

ًّ
اأخالقي رجاًل  نراه  ال 

كتب  اأّن��ه  د 
ّ
مبجر �سعيد  اإدوارد  اإليه  ذهب  ما  نحو 

تقريره ال�سهري ما قبل احلرب عن بوؤ�ض حياة القبائل 

24؛ 
ّ
الفرن�سي اال�ستعمار  ظ��ل  يف   )Kabylie(

بوفوار  دو  �سيمون  قالت  كما  انحاز  بالفعل  الأّن��ه 

بالعدالة  وطالب  ال�سوداء،  االأق��دام  اإيديولوجيا  اإىل 

ميخائل  قّدم  وقد  املظلوم.  بعدالة  تعرتف  ال  التي 

لكامي  ا 
ًّ
اجتماعي نقًدا   )M. Walzer( فيلزير25 

عالقات  �سياق  يف  و�سعيد  اأُبريان  نقد  بحّدة  لي�ض 

 والكويّن وتقاطعهما مع االأخالق وال�سيا�سة 
ّ
اجلزئي

ة. 
ّ
ة ال النظري

ّ
من الوجهة العملي

يفتك  كان  الذي  الطاعون  وباء  بني  عندنا  فرق  ال 

ف�سد 
ُ
وي وزوج��ه،  املرء  بني  ق 

ّ
ويفر وه��ران،  ب�سكان 

التخييل، ووباء اال�ستعمار  تهم يف عامل 
ّ
عليهم حري

مدنهم  من  اأهلها  و�رشد  اجلزائر،  ب�سكان  نّكل  الذي 

ٌه 
ّ

موج  
ٌ

ك��ت��اب وه��ذا  ال�سهادة.  ع��امل  يف  وق��راه��م 

يعمهون،   
ّ
االأخالقي هم 

ّ
غي ويف  ون،  ب�رشِ

ُ
ي ال  للذين 

من  اال�ستعمار  عن  يرافعون  وهم  واأ�سّلوا  ف�سّلوا، 

العار  حمو  على  لبالغتهم  قدرة  فال  تفوي�ض،  دون 

لق�سمة  اإّنها  د؟ 
ّ

واجل��ال ة 
ّ
ال�سحي ي�ستوي  فهل  عنه. 

اأّننا كّنا نريده اأن يكون مثل  �سيزى. وهذا ال يعني 

ال�ساعر جون �سيناك )J. Sénac( اأو فران�ض فانون 

 )P. Sartre( �سارتر  بول  حتى  اأو   )F. Fanon(

ليكون   )S. de Bouvoir( بوفوار  دو  و�سيمون 
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ة، واأّن هذه القراءة لي�ض من 
ّ
ا ما بعد الكولونيالي

ً
اأديب

مقا�سدها الطعن على كامي يف ذاته، اأو التقليل من 

ة، وما ينبغي لها.
ّ
ة العاملي

ّ
قيمته االأدبي

ه احلقائق حتى ي�ستحق �سفة 
ّ
 كان عليه فقط اأال ي�سو

 التي اأُغِدقت عليه دون اأن ي�ستحّقها 
ّ
الرجل االأخالقي

عن جدارة، بل مل يكن اإدوارد �سعيد يف نظرنا موفًقا 

تركيز كامي  اإىل  املوقف  رّد هذا  يف حتليله عندما 

الغريب واإْن يف  اإْن يف  الذات  على االإعالء من �ساأن 

ة 
ّ
املنهجي املقاربة  ن�ساير  ال  ونحن  الطاعون26، 

التي �سلكها، والتي تبحث عن م�سلك لطيف للتخفيف 

هه اأُبريان ملحكيات كامي، 
ّ

من ق�سوة النقد الذي وج

بعد  م��ا  ��ات 
ّ
���رشدي ب��ني  املقارنة  اإىل  نحتاج  ف��ال 

جهة  من  ة 
ّ
االأوروبي اأو  ة 

ّ
الفرن�سي الرواية  يف  احلرب 

 ما بعد اال�ستقالل من جهة اأخرى 
ّ

واالأدب اجلزائري

ة 
ّ
الثقافي الدرا�سات  وجهة  من  املبتغى  ُندرك  حتى 

تختزل  كانت  املت�سّنجة  كامي  ردود  الأّن  املقارنة؛ 

يف  ون�ساله   
ّ

اجل��زائ��ري ال�سعب  كفاح  ماكر  بحقد 

الفيل�سوف  ة" يف رّده على 
ّ
االإرهابي "احلقائب  حمل 

الذي  املنا�سل   )F. Jeanson( جون�سون  فرن�سني 

 .
ّ
 والدميقراطي

ّ
اأدان خيانته ل�رشف تاريخ فرن�سا احلر

ال يعنينا يف �سيء، بل ال يعني كامي نف�سه يف �سيء ما 

ى 
ّ
اإذا كان ُيح�سب على االأدب اجلزائرّي اأو على ما ُي�سم

 ،
ّ
الفرن�سي االأدب  ال�سم�ض( يف  باملدر�سة اجلزائرّية )بلد 

نوبل  جائزة  ت�سّلمه  اأث��ن��اء  بنف�سه  نف�سه  ف 
ّ
ع��ر وق��د 

اأّنه  ال�سويدّية، فيكفيه ويكفينا  االأكادميّية  يف   1956
بالكلمات.  يفّكر  فنان  باأّنه  نف�سه  و�سف   

ّ
عاملي اأديب 

فال  نف�سها،   )P. Valéry( فالريي  بول  عبارة  وهي 

اإىل من  يكاد يتناطح على فنه عنزان، وهو ال يحتاج 

ومل  الكولونيالّية،  و�سمة  من  لتربئته  نف�سه  يعنت 

 
ّ
اإّنه كاتب عاملي اأن يلتم�ض له االأعذار.  اأحد  يطلب من 

الفكرّية واالإيديولوجّية؛ الأّنه  ل م�سوؤولّية مواقفه 
ّ
يتحم

خان اإن�سانّيته "الكونّية". فاإذا مل تكن الكتابة منحازة 

فما  االإن�سانّية  والكرامة  واحلرّية  والعدالة  ال�رشف  اإىل 

ع�ساها اأن تكون �سوى ت�رشيد للوعي املاأزوم بجمالّيات 

توثيقّية عدمية القيمة؟ّ؟!! وهذا الوعي ما هو اإاّل امتداد 

للدعاية التي كان يقوم بها روائّيون ممجدون للهوّية 

القومّية الفرن�سّية27 واإيديولوجّيتها اال�ستعمارّية. 
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بريطانيا  يف  الدرا�سية  بعثتي  من  عدت  عندما 

يف  ال��راوي  غاب  ما  مثل  اأهلي  عن  غبت  اأن  بعد 

اأن  وبعد  �سنوات  عدة  ال�سمال  اإىل  الهجرة  مو�سم 

اأح�سل  اأن  العودة حر�ست  اأخذت ق�سطًا من راحة 

باللغة  ال�سمال  اإىل  الهجرة  على ن�سخة من مو�سم 

اأيام  باالإجنليزية  قراأتها  قد  كنت  اأن  بعد  العربية 

البلد  م�رشح  يف  ال�سمال،  غربة  يف  اأعي�ض  كنت 

الذي وقف فيه م�سطفى �سعيد واأعلن عن اأجندته 

املوبوءة التي خلفها ال�سمال يف اأر�ض اجلنوب من 

وهي  اال�ستعمار،  راية  حملوا  الذين  رجاله  خالل 

اجلرثومة املعدية التي اأ�سابت بداية ابن اجلنوب 

ال�سمال  اإىل  معه  الحقًا  حملها  والتي  وطنه  يف 

تلك  من  اأ�سابت  ما  فاأ�سابت  هجرته،  مو�سم  يف 

الن�ساء اللواتي اأطاحت بهن تلك اجلرثومة )�ساآتي 

على ذلك بالتف�سيل الحقًا(.

الفر�سة  اأنتهز  واأن��ا  عودتي  بعد  م�ست  �سنوات 

ال�سمال،  اإىل  الهجرة  مو�سم  ب�ساحب  لالت�سال 

و�سف  يف  اإل��ي��وت  )م�سطلح  االأم��ه��ر«  »ال�سانع 

 ،1983 عام  ويف  باوند(.  اإزرا  �سديقه  عبقرية 

الأق�سي  اأك�سفورد  زمالة من جامعة  ح�سلت على 

اجلامعة  من  يل  املمنوحة  العلمي  التفرغ  �سنة 

فيها.  العلمية  التي ق�سيت جّل م�سريتي  االأردنية 

وكان يف نيتي اأن اأ�سعى اإىل مقابلته يف مقر عمله 

الطيب  كان  اإجنلرتا.  يف  اإقامتي  اأثناء  فرن�سا  يف 

رداً  اأتلق  مل  بباري�ض،  اليون�سكو  يف  اآن��ذاك  يعمل 

على طلبي من الطيب، بقيت اأتوق اإىل اللقاء به اإىل 

ان ليعمل 
ّ
اأن �سنحت يل الفر�سة عندما قدم اإىل عم

�سعادتي غامرة وقد  اليون�سكو. وكانت  يف مكتب 

توفرت يل فر�سة اللقاء به اأكرث من مرة. ت�رشفت 

الدرا�سات  ط��الب  من  جمموعة  ليلتقي  بدعوته 

اأقوم بتدري�سهم، و�سعدنا  العليا يف اجلامعة ممن 

جميعًا باال�ستماع اإليه يف �سمنار خ�س�ض حلديثه 

ع�سواً  ا�سبح  اأن��ه  اأ�سعدين  كذلك  جميعًا.  اإلينا 

�سعود  بن  عبدالعزيز  جائزة  اأم��ن��اء  جمل�ض  يف 

موؤ�س�سة  وهي  فيها،  ع�سواً  كنت  التي  البابطني 

واأ�ستذكر  الكويتي،  االأعمال  رجل  يراأ�سها  ثقافية 

الذي  للموؤ�س�سة  العام  االأمني  ع 
ّ
ال�رشي العزيز  عبد 
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 حممد �شاهني*

»جئتكم غازياً«

 يف زمن الكورونا وظالل مو�شم هجرة جديد

ناقد واكادميي من فل�سطني *



هاتفني ذات يوم مب�رشاً: مربوك �ساحبك �رشفنا 

بع�سويته يف موؤ�س�سة اجلائزة. كنت اأتوق اإىل لقائه 

الكويت،  يف  لالأمانة  ال��دوري��ة  االجتماعات  يف 

وكم ت�سينا يف امل�ساء جنوب �سوارع املدينة من 

اأطراف  نتجاذب  البحر،  اإىل جهة  املاريوت  فندق 

يعرف  )وال��ذي  االأحاديث  تلك  من  اأذك��ر  احلديث. 

الراوي الذي  اإليك بدفء  اأنه يتحدث  الطيب يدرك 

التي  الب�ساطة  �سدق  من  عليك  ي�رشد  مبا  ياأ�رشك 

ت�سكل مكونًا رئي�سيًا يف وعي الطيب ويف الوعيه 

من  بالكويت  حّل  ما  على  تعليقه  ال�سواء(  على 

يغزو  »غازيًا«  تت�سور  كيف  قائاًل:  الكارثة  تلك 

النا�ض من �سيوخ ون�ساء واأطفال وبقية اخللق وهم 

يغطون يف النوم؟ 

ا�ستح�رشت و�سف اأودن ال�ساعر الكبري يف �سياق 

اإنها  �سك�سبري:  م�رشحية  و�سف  عندما  تعليقه 

اإثر  وذلك  النوم  خاللها  من  مكبث  اغتال  ماأ�ساة 

االأحوال  يد مكبث. يف جميع  َدْنكان على  اغتيال 

االغتيال،  على  ع�سيًا  النوم  يظل  الطيب  اأ�سار 

العار�ض.  ال�رش  فعل  تتحدى  الربيئة  فدميومته 

الدام�ض  وظالمه  االحتالل(  )اأو  االغتيال  ي��زول 

وي�سبح النائمون يومًا على خري ودميومة احلياة.

***

تعقدها  التي  امل��وؤت��رات  يف  بالطيب  التقيت 

موؤ�س�سة البابطني كل عامني يف عا�سمة عربية اأو 

غربية على التوايل، التقينا يف اجلزائر العا�سمة، 

االأورا���ض  فندق  حول  نتم�سى  خرجنا  م�ساء  ذات 

رغم اأن اإدارته كانت حتذر النزالء اأال يبتعدوا عن 

ت�سود  كانت  التي  القالقل  بع�ض  ب�سبب  الفندق 

البالد اآنذاك. ابتعدنا ما يقرب من ميل عن الفندق. 

طيب  يا  تقول  ماذا  الطيب:  من  م�سمع  على  قلت 

لو داهمتنا جماعة من تلك اجلماعات املحظورة 

اأجاب  القب�ض علينا.  األقت  اأو  النار علينا  واأطلقت 

الطيب: يف احلالة االأوىل نن�سم اإىل املليون �سهيد، 

ويف احلالة الثانية �ستاأخذنا اجلماعة اإىل بيوتهم 

�سيوفًا اأعزاء فاجلزائريون اأ�سحاب كرم و�سهامة 

! �سحكنا ووا�سلنا عودتنا 
ّ

ويحبون اإخوانهم العرب

اإىل الفندق و�سط ظالم �سبه دام�ض.

املوؤ�س�سة  اجتماع  يف  اأخرى  مرة  بالطيب  التقيت 

جميلة  اأم�سيات  زيدون.  ابن  دورة  يف  قرطبة  يف 

ق�ساها املوؤترون واملدعوون وهم يلتفون حول 

الطيب ي�ستمعون اليه وهو يلقي بع�سًا مما يحفظه 

اإىل ابن  ال�سعر )وهو كثري( ابتداء من املتنبي  من 

زيدون وق�سيدته يف واّلدة: 

دياًل مْن َتداِنيَنا،   
َ
ى الّتنائي ب

َ
ح اأ�سْ

ْن طيِب ُلْقياَنا جتافيَنا
َ
 ع

َ
َناب

َ
و  

اجلامع  اإىل  يدلف  وه��و  البيت  ه��ذا  الطيب  ردد 

الكبري الذي تردد عليه اأكرث من مرة اأثناء االإقامة 

ح�سور  اأ�ستذكر  ال�سياق  ه��ذا  ويف  قرطبة.  يف 

الذهب وقد كان من بني املدعوين حل�سور  �سوار 

املوؤتر. و�سدف اأن طلبت منه ب�سفتي التنظيمية 

بداية  يقبل  مل  اجلل�سات.  اإح��دى  رئي�ض  يكون  اأن 

كما  مفردة،  وهي  »رئي�ض«  مفردة  ا�ستعملت  الأين 

اأكد يل »�سطبها من قامو�ض حياته«. حتايلت عليه 

وقلت اإنني اأعني اأن تكون من�سقًا الأربعة متحدثني 

يجل�سون على املن�سة، �سحك وَقِبَل بذلك. كل هذا 

ب�سحكته  القبول  ب��ارك  ال��ذي  الطيب  ح�سور  يف 

الف�سية املعروفة.

يف  وذل��ك  مرتني  بالطيب  التقيت  القاهرة  يف 

موؤتر الرواية العربية الذي يعقده املجل�ض االأعلى 

هام�ض  على  تخ�س�ض  عامني  كل  م��رة  للثقافة 

لروائي  با�سم جنيب حمفوظ تنح  اأعماله جائزة 

كان  التي  التحكيم  جلنة  يف  ع�سواً  كنت  عربي، 

اأن  ال��دورة  تلك  يف  اأو�ست  والتي  الطيب  مقررها 

اللجنة  �سعَدْت  اإبراهيم.  اهلل  ل�سنع  اجلائزة  تنح 

ع�سفور  وجابر  ح�سني  فاروق  الثقافة  وزير  مع 

االإعالن  فور  املن�سة  اإىل  االأعلى  املجل�ض  رئي�ض 

عن اجلائزة. وقف اجلميع خلف املن�سة التي وقف 

خلفها الفائز لال�ستماع اإىل كلمته كالعادة. فاجاأ 

�سنع اهلل اإبراهيم احل�سور برف�سه للجائزة وانقلب 

كنت  بينما  يهم�ض  الطيب  �سمعت  ترح.  اإىل  الفرح 

واقفًا بجانبه: ما هذه الدمياجوجية!

التحكيم  جلنة  يف  ع�سواً  كنت  ثانية  دورة  يف 

 اللجنة الطيب �سالح للفوز 
ْ
ت

َ
لنف�ض اجلائزة. ر�سح

باجلائزة. بعد �سجال طويل )حتدثت عنه ب�سيء من 
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التف�سيل يف مقدمة الطبعة الثانية لكتابي مو�سم 

الهجرة اإىل ال�سمال: حتوالت ال�سوق(. قبيل االإعالن 

اأذين ونحن  الطيب يف  عن اجلائزة بدقائق هم�ض 

جال�سني يف ال�سف االأمامي يف قاعة االأوبرا يف 

انتظار االإعالن عن ا�سم الروائي الفائز »تفتكر مني 

اللي حيفوز« كلمات الطيب �سالح يل هذه قالها 

الوقت  ويف  التحكيم  جلنة  يف  اأنني  يعلم  ال  وهو 

ردي  جاء  الفائز.  هو  اأنه  علم  على  يكن  مل  نف�سه 

�سيتها  ذاع  رواية  كتب  الذكر  طيب  روائي  عليه: 

بنجوين  ن�رش  دار  اأن  لدرجة  وال�رشق  الغرب  يف 

املرموقة  االأدبية  االأعمال  تن�رش  التي  الربيطانية 

اأن  وما  باالإجنليزية.  بن�رشها  �سنوات  قبل  قامت 

ا�سم  اأعلن مقرر احلفل عن  اآخر كلمة حتى  اأكملت 

الفائز وطلب منه ومن اللجنة ال�سعود اإىل املن�سة 

املجل�ض  ورئي�ض  الثقافة  وزي��ر  معية  يف  ليقفوا 

االأعلى خلف نف�ض املن�سة التي وقف خلفها �سنع 

اهلل اإبراهيم. بداأ الطيب كلمته بالقول: من ال ي�سعر 

بالفخر مبنا�سبة ح�سوله على هذه اجلائزة جائزة 

كلماته  اأن  وا�سحًا  كان  للرواية...  حمفوظ  جنيب 

هذه اإ�سارة مبطنة اإىل تلك »الدمياجوجية«. وهكذا 

الرتح  واأزال غمة  اإىل اجلمهور  الفرح  الطيب  اأعاد 

التي عمت قاعة االأوبرا يف تلك ال�سابقة النادرة!

عدة  لندن  يف  قابلته  بالطيب.  عالقتي  ا�ستمرت 

حمطة  بيته.  يف  يل  بدعوته  وت�رشفت  بل  م��رات 

بعد  ننطلق منها  ثم  فيها  نتقابل  التي كنا  اللقاء 

الربيطاين يف  للمتحف  الرئي�سية  البوابة  ذلك هي 

ت�سينا  املنا�سبات  اإح��دى  يف  را�سل.  لتل  �سارع 

مطعم  يف  ال��غ��داء  ت��ن��اول  بعد  ل��ن��دن  غ��رب  يف 

اأن ن�سل حمطة  جماور للمتحف الربيطاين. وقبل 

القطارات االأر�سية ببيكاديللي بقليل توقف الطيب 

ِعْن البنات  اإىل ركن �سغري وقال: يا ما قطَّ م�سرياً 

ردة  هنا!  ننتظرهن  ونحن  قلوبنا  االإجنليزيات 

فعلي على ما قال كانت: وهل اأخذ م�سطفى �سعيد 

القريبة  فكتوريا  حمطة  اإىل  ق��ِدم  عندما  بالثاأر 

تعليق  هو  وه��ذا  غ��ازي��ًا«  »جئتكم  ق��ال:  عندما 

الطيب: كثري من القراء يعتقدون اأن م�سطفى �سعيد 

يتمثل جزءاً من �سرية حياتي ال�سخ�سية. هذا غري 

تقبل  �سخ�سية ال جتعلك  �سعيد  �سحيح. م�سطفى 

اأنه  على حمبتها لو قابلتها وجهًا لوجه. �سحيح 

ظاهرة  لكنه  االأق��ل،  على  روائيًا  اآ���رشة،  �سخ�سية 

ت�سكلت يف جمملها من �سنيع اال�ستعمار. هو تلك 

مع  اإليه  فانتقلت  وباوؤها  تف�سى  التي  اجلرثومة 

الزمن. اإذ اأنه ح�رش من ال�سودان وهو يحمل الوباء 

االإجنليزيات  الن�ساء  تلك  يف  ب��دوره  تف�سى  الذي 

اللواتي خاطبهن، فمنهن من ق�سى نحبه ومنهن 

من عا�ض ي�سارع العدوى مثل جني موري�ض التي 

تثلت قمة الوباء الذي ق�سى عليها يف النهاية!

عندما  التو�سيح:  من  املزيد  يف  الطيب  ا�ستطرد 

ويقول  املحكمة  يف  يقف  �سعيد  م�سطفى  جعلت 

قتل  املحكمة  من  ويطلب  اأكذوبة  اأن��ه  نف�سه  عن 

االأكذوبة كنت اأريد القول بعبارة اأخرى اأن االأكذوبة 

هي اجلرثومة، لكنني اآثرت مفردة االأكذوبة الأنها 

اأنا  )اأ���رشت  اأ�سابيع  ق�سيت  وقد  هذا  مدى.  اأو�سع 

مكتبة  يف  �سابقة(  منا�سبة  يف  ذلك  اإىل  �سخ�سيًا 

املحاكم  �سجالت  يف  اأنقب  الربيطاين  املتحف 
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م�سهد  كتابة  على  يعينني  م�سدر  عن  الربيطانية 

مل  لكني  �سعيد،  مل�سطفى  اأقيمت  التي  املحاكمة 

اأجد �سالتي، فقررت اأن اأكتب امل�سهد من خميلتي. 

اإ�سهار اجلرثومة  اإذ كان ال بد من  وهذا ما فعلته 

م�سطفى  جعلت  اأن  وهي  مبا�رشة،  غري  بطريقة 

اجلرثومة  قتل  يف  املحكمة،  لدى  يتو�سل  �سعيد 

مب�سطفى  لي�ض  اأمامكم  املاثل  اأن  يقول  وكاأنه 

املزيد  منه  وطلبت  الطيب  قاطعت  ب�سعيد.  ولي�ض 

من االإي�ساح بالن�سبة الإحدى العبارات املف�سلية 

لي�ض بعطيل.  اأن م�سطفى �سعيد  الرواية وهي  يف 

القراءة  تلك  مع  تام  اتفاق  يف  اأنه  الطيب  اأج��اب 

التي يقدمها العديد من القراء وهي املقاربة بني 

عطيل الرومن�سي وم�سطفى �سعيد الذي يخرج، كما 

اأنه  ال�سحرية غري  الواقعية  الطيب، من رحم  يوؤكد 

اأنه  الذي يبدو ح�سب قوله،  اإىل ذلك اجلانب  اأ�سار 

اأن  وهو  العادي  القارئ  ا�ستيعاب  على  ا�ستع�سى 

اجلرثومة اأ�سابت كال من عطيل وم�سطفى �سعيد 

بدرجات متفاوتة. اأ�سابت عطيل )وهي طبعًا اأقل 

فتكًا( من خالل غرام وقع فيه عطيل بعد قبلة من 

ديدمونة. ويعلق ناقد اأن القبلة بني الرجل واملراأة 

يف ثقافة جمتمع البندقية على وجه العموم كانت 

يكن  االأمر مل  لكن  لديدمونة،  بالن�سبة  عاديًا  اأمراً 

كذلك بالن�سبة لعطيل.

اجلراح يف  اأنكاأ  اأن  اأريد  ال  اأنني  هنا  اأنبه  اأن  اأود 

العامل جرثومة فتاكة،  فيه  ت�ستهدف  الذي  الوقت 

بعد  وم��ا  اال�ستعمار  تاريخ  ا�سرتجاع  اأري��د  وال 

اال�ستعمار مقارنة، فقد قال ناعوم ت�سوم�سكي فيه 

من  قّدم  ا�ستمرار ملا  التي هي  كلمته  االأيام  هذه 

قول طيلة حياته وهو يخو�ض معركة املواجهة مع 

املجتمع الغربي، مما يجعلنا ن�ستذكر �سدق روؤيته 

التي عرب عنها على مدى العقود املا�سية ب�سجاعة 

اجلهد  اإىل  مقالته  يف  ت�سوم�سكي  ي�سري  وثبات. 

الرا�سمايل  الغربي  املجتمع  فتئ  ما  الذي  العبثي 

عن  تعميه  ا�ستهالكية  �سلع  اإنتاج  اأجل  من  يبذله 

اإنتاج �سلع اأخرى من �ساأنها مقاومة ال�رش اجلاثم 

من حولنا والذي ينتظر فر�سة االنق�سا�ض علينا. 

عام  ت�سوم�سكي  على  بالتعرف  ت�رشفت  اأن  منذ 

العامل  لهذا  الثاقبة  بروؤيته  اأعجب  واأنا   ،1972
طرف  من  الهيمنة  ممار�سة  اأن  مفادها  والتي 

الوباء  �ستجلب  التي  هي  العامل  هذا  يف  اآخر  على 

واأن �رشها لن  العامل يف نهاية املطاف، بل  على 

ن عليه بل اإنها �ستمتد 
َ
يقت�رش على الطرف املهيم

اإىل �ساحب الهيمنة التي يت�سلح بها وكاأنها فتنة 

ال ت�سينب الذين ظلموا منكم خا�سة.

اإليها يف  اأ�رشت  يف مقالة كتبها ت�سوم�سكي )وقد 

بعنوان  غزَة  اإ�رشائيل  غزو  حول  �سابقة(  منا�سبة 

»اجتثوا هوؤالء الوحو�ض« والعنوان عبارة اقتب�سها 

 Terminate ت�سوم�سكي من رواية كونراد قلب الظالم

the brutes يقول اأن غزة لن تهزم مهما انهال عليها 

النهاية  يف  �ستنه�ض  اإنها  بل  حمرقة  قنابل  من 

منت�رشة يف احلياة مثل طائر الفينيق االأ�سطوري. 

ويف مناظرة ذاع �سيتها بني ت�سوم�سكي وفوكو، 

يبني ت�سوم�سكي بعمق نظرته نحو ما ترتكز عليه 

بني  الع�سوية  العالقة  يف  عبث  من  فوكو  نظرية 

املعرفة  اأو  والقوة  املعرفة  اأو  والهيمنة،  املعرفة 

العالقة  تلك  االأخرى،  الواحدة نتاج  واأن  وال�سلطة 

التي اأ�سحت ركيزة هامة يف خطاب احلداثة والتي 

تنبه اإليها اإدوارد �سعيد الحقًا ونقدها يف خطابه 

ال�سعيدي الذي يتفق مع خطاب ت�سوم�سكي، مبعنى 

اأن املعرفة لي�ست جمرد قوة جمردة يف ذاتها وال 

هي قوة بريئة، وال هي جمرد قوة تنتج هيمنة. يف 

هذا ال�سياق ن�ستذكر عبارة اليوت التي ي�سخر فيها 

الدمار  اإلينا عرب جتربة  التي و�سلت  املعرفة  من 

what knowl- اأي معرفة   : )يف احلرب العاملية! وهي 

.)edge

ل�ست اأدري ما الذي جعل مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال 

ت�ستيعد قوة ا�ستذكارها بالن�سبة يل يف هذا الظرف 

الع�سيب. �سحوت ذات �سباح ووجدت نف�سي اأردد 

عبارة م�سطفى �سعيد على م�رشح حمطة فكتوريا 

اهلل  �سمح  ال  ت�سفيا  ال  غازيًا«  »جئتكم  لندن:  يف 

ي�سمو  عامليًا  وم�سرياً  عامًا  اأ�سحى  فامل�ساب 

مفهوم  يف  الظلم  عدالة  عدم  مفهوم  فوق  حتى 

امل�رشحية اليونانية .

تبدت يل رحلة م�سطفى �سعيد يف مو�سم هجرته 
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خلفها  جرثومة  �سلوعه  بني  حاماًل  ال�سودان  من 

يل  )اأكد  بها  م�ساب  اأنه  يعي  اأن  دون  اال�ستعمار 

الطيب �سالح نف�سه احلالة هذه( وهي تف�سي وباء 

وتبني  بل  خالطهن  اللواتي  الن�ساء  يف  اجلرثومة 

عانى  مما  عانى  اجلرثومة.  نف�ض  يحملن  اأنهن 

ال�سودان  اإىل  عاد  اجلرثومة.  بهذه  اإ�سابته  ب�سبب 

كبقية  راأ�سه  م�سقط  يف  ليعي�ض  منها  تعافى  وقد 

اخللق من حوله.

ل�ست اأدري كيف ا�ستذكرت �سوء الفهم الذي ا�ستقبلت 

به مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال اإثر �سدورها من قبل 

و�سائل االإعالم العربي التي رف�ست تداولها جملة 

جن�سي  و�سف  من  فيها  يرد  ما  ب�سبب  وتف�سيال 

ظنت اأنه يخد�ض احلياء. فات على تلك الو�سائل ما 

توحيه ال�سياحة اجلن�سية يف الرواية من مغزى هو 

يف واقع االأمر بيت الق�سيد.

قراءتي ملا  ا�ستعدت  اأنني  اأي�سًا كيف  اأدري  ل�ست 

الغربي  امل�سهد  يف  تقدير  من  الرواية  به  حظيت 

 عليه و�سائل االإعالم 
ْ
التقدمي الذي قراأ ما حتفَظت

من  ع��دد  اأو���س��ح  اإذ  خمتلفة؛  بطريقة  العربية 

الرواية  يف  اجلن�ض  اأن  الغربيني  النقاد  م�ساهري 

اجلن�ض  يكون  فعندما  الهامة،  اخلا�سة  داللته  له 

اال�ستعمار  بفعل  يقرتن  ف��اإن��ه  اغت�ساب،  فعل 

اجلن�ض  قراءة  تتم  وهكذا  اي�سًا  اجلرثومة  وبفعل 

واال�ستعمار  اجلن�ض  ثالوث  خالل  من  املو�سم  يف 

وهو  واحد  فعل  يف  ت�سرتك  جميعها  واجلرثومة، 

.)rape( هيمنة االغت�ساب

ل�ست اأدري اأي�سًا ما الذي اأعاد اىل ذاكرتي حديث 

عندما   1983 عام  �سيف  يف  بروك�ض.  كلينيث 

اأق�سي مهمة بحثية.  ييل  كنت يف زيارة جلامعة 

يعد  الذي  املعروف  الناقد  مبقابلة  اآنذاك  حظيت 

االإجنلو-�سك�سوين  العامل  يف  اجلديد  النقد  رائ��د 

نتم�سى  كنا  بينما  املا�سي.  القرن  منت�سف  يف 

اإىل  طريقنا  يف  �سرتيت  برو�سبكت  ���س��ارع  يف 

اأ�سار بروك�ض اإىل املدينة القدمية  مكتبة اجلامعة 

املدينة  تاريخ  اأن  قائاًل  ال�سارع  عليها  يطل  التي 

اأن  اإذ  �سوداء،  عالمة  ي�سكل  كجنوبي  له  بالن�سبة 

االأ�سلحة التي ا�ستخدمت يف احلرب االأهلية كانت 

اأردف قائاًل وعندما  ت�سنع يف مدينة نيوهيفني. 

ال�سالح  ت�سنيع  يتوقف  مل  االأهلية  احلرب  توقفت 

اأمريكا  خارج  بت�سديره  جتاره  قام  اإذ  وجتارته، 

اإىل بلدكم، على �سبيل املثال موجهًا احلديث اإيّل: 

يف  امل�ساهمني  اأكرب  من  اأمريكا(  يف  )نحن  األ�سنا 

اأفلت  لو  ماذا  اإ�رشائيل؟  يف  الذري  املفاعل  بناء 

ذلك املفاعل من عقاله يف دميونا؟ هل �سينجو من 

ال�سالح  اأن  بروك�ض  قال  لالأ�سف.  �سيده.  من  �رشه 

الفتك  اأ�سبه باجلرثومة ال يعرف هوية غري هوية 

مبن ي�سله!

اإليه  ي�سري  ما  اإىل  �سيئًا  ن�سيف  اأن  اأردن���ا  ول��و 

يف  االأول��وي��ة  اإع��ط��اء  من  مقاله  يف  ت�سوم�سكي 

احلماية  اإنتاج  اإىل  الغربي  الراأ�سمايل  املجتمع 

ال  اأي�سًا  االأولوية  اأن  لقلنا  اال�ستهالك  من  ب��داًل 

يف  متمثلة  االإن�سانيات  ل�سوت  تعطى  واأن  بد 

الفكر،  ورجال  واملثقفني  واالأدباء  الفنانني  روؤية 

بجانب اأبحاث املختربات التي تخ�سع يف الغالب 

اإىل توجيه جتاري مهيمن، من �ساأنه جمع االأرباح 

اال�ستهالكي  ال�سوق  ما يحتاجه  زيادة  عن طريق 

لزيادة راأ�ض املال.

الكورونا على  اأن تخلفه هذه  اأثر ميكن  اأي  وبعد، 

الناحية  منهم. من  يتبقى حيًا  اأو على من  الب�رش 

من  الكثري  ان  القول  ميكننا  االأق��ل  على  النظرية 

املفاهيم التي عا�ست معنا يف �ستى اأنواع احلياة 

قد انهارت واأن ما تبقى منها هو يف حالة انهيار 

م�ستمر. اأهم هذه املفاهيم مفهوم البقاء لالأ�سلح 

الذي يعد دارون رائده واال�ستعمار الغربي فاعله، 

الكورونا.  قوة  اأمام  ا�ست�سلمت  االأ�سلح  قوة  اأن  اإذ 

الكورونا  اأن  اإذ  باملثل مفهوم �سعب اهلل املختار، 

حتى  االختيار  ذلك  قد�سية  حدودها  يف  تخطت 

تخطت  باملثل  ذاتها.  حد  يف  اأ�سطورية  كانت  لو 

يف  العمال  فئة  بني  والت�سامن  التكافل  منظور 

يف  النظر  نعيد  الكورونا  وجعلتنا  بل  املجتمع 

مقولة مارك�ض: 

�سبيل  على  لت�ستبدلها  احت��دوا«  العامل  عمال  »يا 

حتدت  باملثل  احتدوا.  وحواء  اآدم  بني  يا  املثال: 

الكورونا نظرية ال�رشاع  التاريخي بني احل�سارت 
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التي نادى بها هنتنجتون.

ماذا �سيتبقى لنا بعد الكورونا؟ هل باالإمكان اأن 

تتحول اليوتوبيا يف اأ�سكالها التقليدية من فل�سفية 

نعاي�سه  ملمو�ض  واقع  اإىل  وعلمية  وفنية  واأدبية 

ونعي�ض فيه بداًل من االأحالم الوردية التي كانت 

امل�ستقبل؟  زمن  يف  معلقًا  منظوراً  الكورونا  مثل 

هل نقوي من عزم رواية ه.جي. ولز �ساحب رواية 

اخليال العلمي بامتياز، عامل جري جديد، هل نعيد 

كتابة ما وردت كتابته مبنظور ما بعد الكورونا؟ 

هل جنعل روبن�سون كرو�سو يعي�ض يف حالة حظر 

عاملي بداًل من حالة عزلة الطبيعة التي يجد نف�سه 

حماطًا بها على اجلزيرة؟ هل ميكن اأن نعيد كتابة 

ال�سمال ونر�سم خارطة جديدة  اإىل  الهجرة  مو�سم 

اإىل  ال�سودان  من  �سعيد  م�سطفى  عودة  من  تبداأ 

ق�سة  يف  الحقًا  ليقع  �سيفًا،  جئتكم  ليقول  لندن 

غرام كبديل لق�سة االنتقام التي تفعلها اجلرثومة 

عن  ينت�رش  وباء  بدون  جديد  جمتمع  يف  ويعي�ض 

طريق جرثومة العن�رشية؟

ر�سا�سة  من  يفلت  كنج  لوثر  مارتن  نت�سور  هل 

الغدر، ويعي�ض حلمه الذي اأطلقه واقعًا يف جمتمع 

اأفرادها ليجعل قطاعًا منه  الب�رشة بني  ق لون 
ّ
فر

يعي�ض مبناعة ه�سه يف اغنى دول العامل!

فر�سته  ال��ذي  احلجر  اأث��ن��اء  ال�سطور  ه��ذه  اأكتب 

كورونا على اأرجاء املعمورة، وقد �سدف اأن يكون 

حمجوراً  نف�سي  وجدت  الذي  املوقع  االأردن  غور 

ي�سكل  اأنه  املكان جيولوجيًا  واملعروف عن  فيه، 

بحر.  اأي  البحر،  �سطح  عن  انخفا�سًا  بقعة  اأكرب 

غريه  اأو  املكان  هذا  اأن  االعتقاد  هذا  يعني  وال 

انت�ساره  ي�رشعن  الذي  الوباء  و�سول  عليه  حمرم 

دون  مواقعها  اختالف  على  االأمكنة  اإىل  بنف�سه 

لديه  فالب�رش  ديني؛  اأو  عرقي  اأو  جغرايف  تييز 

»كاأ�سنان امل�سط«، وب�سط نفوذه يتدفق كالربكان 

ودون �رشط م�سبق اأو الحق. �سكل من اأ�سكال القدر 

االأعمى البغي�ض، يقف العامل اأمامه دون حول اأو 

املختربات  الدوؤوبة يف  املحاوالت  با�ستثناء  قوة 

لقاح  اإىل  الو�سول  اأجل  العلمية بحثًا م�سنيًا من 

لقوته  ح��داً  ع��ّل  انت�ساره  و�رشعة  ت��دده  يوقف 

الفتاكة يف املدى املنظور تقف عند حد.

من  بع�سًا  ��ان 
ّ
ع��م يف  مكبتي  م��ن  معي  حملت 

التي  الكتب  من  ع��دداً  انتقيت  اإذ  الكتبي،  العتاد 

وذلك من  �سيئًا من وح�سة احلجر،  تبدد  اأن  ميكن 

خالل ا�سرتجاع ما جاء فيها كمعادل مو�سوعي 

يعي�سها  التي  للحالة  النقدي(  اإليوت  )ا�سطالح 

الب�رش �رشقًا وغربًا، �سمااًل وجنوبًا.

هذه بع�ض امل�ساعر واالأفكار تربز على ال�سطح من 

خالل قراءاتي اأو اإعادة قراءتي ملا حملت معي من 

كتب ال�سلف من روؤى متفاوتة حول حالة الب�رشية، 

التي  الكورونا  اأفعال  مقاربة  اإثارتها  على  يبعث 

فاقت يف مدى ق�سوتها كل تنبوؤ، حتى لو جاء على 

�سكل اخليال العلمي باحلجر قد يلح على �ساحبه 

البحث عن »وليد م�سعود« من نوع ما يف املقارنة 

دروي�ض  حممود  يقوله  وما  جمازية،  كانت  ولو 

عن  يعرب  مفر«  ال  ح�سارك  »حا�رش  ق�سيدته  يف 

املق�سد.

حممود  ق�سيدة  ا�ستذكرت  ما  بني  من  ا�ستذكرت 

القارئ  لدى  �ساعت  التي  بغريك«  »فّكر  دروي�ض 

الغربي ب�سكل خا�ض. من هو الغري هنا؟ لو اأردنا 

اأن نتخيل حممود دروي�ض على قيد احلياة �ساهداً 

الب�رش  من  االآالف  ع�رشات  وقيعة  الوقيعة-  على 

الذين يالقون حتفهم على يد كورونا، ليعيد كتابة 

دروي�ض  حممود  منا  �سيطلب  جديد،  من  ق�سيدته 

يف ق�سيدته املزيدة اأن نفكر يف اأولئك النبالء من 

الرحيم  عبد  ال�ساعر  بكلمات  الذين  الطبي  الطاقم 

حممود يحملون اأرواحهم على راحاتهم يف مهاوي 

الردى، كم طبيب اأو ممر�ض القى حتفه وهو يتربع 

يف تقدمي عونه الطبي ملن يرقد على فرا�ض املر�ض 

بل  احلظ،  حالفه  طبيب  من  وكم  العدوى،  ب�سبب 

ليجعلنا  العدوى  حظر  مرحلة  اجتاز  وحالفنا، 

ن�ستذكره مثل ما ن�ستذكر زميله ال�سحية. كالهما 

 على اال�ستذكار.
ّ
�سهيد واجب نبيل يلح

التي  الطاعون  رواي��ة  ق��راءة  احلجر  اأثناء  اأع��دت 

األربت  موؤلفها،  اإ�سهار  يف  خا�ض  ب�سكل  �ساهمت 

 1947 ع��ام  بالفرن�سية  ظهرت  وال��ت��ي  ك��ام��و، 

على  عيناي  وقعت   .1948 عام  وباالإجنليزية 
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الرواية  بنية  منها  تنطلق  التي  املف�سلية  اجلملة 

وهي:

ما  وك��ل   ... التاريخ  ي�سنعون  اآخ���رون  »رج��ال 

اأ�ستطيع قوله اأن على هذه االأر�ض اأوبئة و�سحايا، 

وعلى املرء اإن ا�ستطاع اإىل ذلك �سبياًل اأن يرف�ض 

ال�سحية«  جتاه  بل  الوباء  جتاه  موقعه  يكون  اأن 

املفكرين  من  العديد  انتباه  اجلملة  هذه  ا�سرتعت 

ت��ورده��ا يف  ه��وم��ان  ه��ذه جينيفر  امل��ح��دث��ني. 

ال�سفحة االأوىل من موؤلفها عن ال�سحفي امل�سهور 

توين جودت بعنوان عندما تتغري احلقائق كدليل 

الكلي  االإنتاج  اإىل  ال�سبيل  ينري  تق�سفي   epilogue

مل�سرية ال�سحفي. ولكي تف�سح العبارة عما تتكتم 

بداًل من  االإيحاء  �ساأنه  من  عليه من من غمو�ض 

�سياق  يف  لها  ق��راءة  توفري  من  بد  ال  التو�سيح 

م�سرية كامو اإذ اإن قراءة العبارة كما هي ال يوؤدي 

لغري ا�سطراب يف املعنى، ال يجدي نفعًا يف اجتاه 

اأن يقنعنا كامو  احل�سول على معنى. كيف ميكن 

على  مف�سل  فعل  ال�سحية  بجانب  الوقوف  اأن 

الوباء الذي يت�سبب يف ال�سحية.  الوقوف بجانب 

العبارة  تتطلب  باإيجاز  ه��ذا!  يف  منطق  من  هل 

قراءة جمازية يف �سياق الرواية وم�سرية �ساحبها. 

اآثر كامو املولود يف ق�سنطينة يف اجلزائر اأن يكون 

بجانب اجلزائر ال�سحية يف مقاومتها بداًل من اأن 

اجلزائر،  يف  املنت�رش  الوباء  فرن�سا  بجانب  يكون 

ي�سّكل  املقاومة  عن�رش  اأن  كامو  عن  واملعروف 

يف فنه ويف حياته معًا مكونًا رئي�سًا ظّل حا�رشاً 

انتمائه  يف  كامو  ي��رتدد  مل  الوقت.  طيلة  عنده 

اال�ستعمار  طاعون  ومقاومته  ال�سحية  للجزائر 

الذي عا�ض  ال�سل  وباء  يقاوم  الفرن�سي مثلما ظّل 

معه طيله حياته.

يف  تتمثل  التي  كامو  اأط��روح��ة  تب�سيط  وميكن 

اأعاله والتي حتث على الوقوف  العبارة املذكورة 

بجانب ال�سحية، بالقول: اإن ال�سحية اأكرث اأمنًا لنا 

على املدى البعيد، الأنها تبعث املقاومة التي تقف 

اإىل و�سع حد  النهاية  لتوؤدي يف  الوباء  يف وجه 

االنت�سار  يعي�ض على  فهو  ذاته  الوباء  اأما  للوباء، 

هي  التي  الفتك  ق��وة  م��ن  ميتلكه  م��ا  خ��الل  م��ن 

مكونه، فالوباء ال يعي�ض ويف جعبته اأمل ال�سفاء 

تفتقد  الفتك  قوة  اأن  مبعنى  وعليه،  فيه  هو  مما 

املقاومة بل ال تربز احلاجة اإليها اإذ اإنها خارجة 

عن كينونته اأ�ساًل.

باملثل هذا ما تراه جينيفر هومان يف جودت مما 

دعاها ت�سدير جمموعة مقاالته التي حتررها يف 

من  كامو  عبارة  باقتبا�ض  اأعاله  املذكور  املجلد 

رواية الطاعون. اأي اأن جودت مثل كامو يرى يف 

عن�رش املقاومة ما يربر وقوفه بجانب ال�سحية. 

مقالة  املجلد  يت�سمنها  التي  املقاالت  بني  ومن 

كان كامو قد كتبها �سابقًا مقدمة لرواية الطاعون 

تنتهي باملقتطف التايل:

وال  )با�سيل(  الطاعون  ميكروب  مي��وت  ال  »اأب���داً 

يف  طوياًل  �سنوات  �ساكنًا  يظل  كليًا....  يختفي 

غرف  يف  االنتظار  يكل  ال  وامل��الب�����ض...  االأث��اث 

واأدوات  التخزين  و�سناديق  واملخازن،  النوم، 
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اليوم عندما يلقن  القدمية... فلرمبا ياأتي  االأوزان 

الطاعون  اأن  وهو  حظها  �سوء  يف  در�سًا  الب�رشية 

يف  توت  بها  ويبعث  تنه�ض  جراذينه  �سيجعل 

حا�رشة ما، تنعم باحلياة الواعدة« )�ض181(

األي�ض يف املقتب�ض ما يجعلنا نقول، بدون حتفظ، 

املقالة  جودت  )كتب  جودت  وخلفه  بل  كامو  اأن 

ون�رشت   2001 عام  االقتبا�ض  فيها  ورد  التي 

الأول مرة يف نيويورك ريفيو اأف بوك�ض( ينطقان 

بل�سان احلال -حال اأزمة كورونا الراهن!

خطر  ناقو�ض  تدقان  جودت  ومقدمة  كامو  رواية 

الب�رش على  خفي يرتب�ض بالب�رشية ويحثان بني 

اأخذ اأق�سى درجات احليطة واحلذر، والوقوف يف 

بيت  يكمن  وهنا  باملقاومة،  الغا�سم  العدو  وجه 

وجودت؟  كامو  عليها  يحث  مقاومة  اأي  الق�سيد: 

حت�رش  التي  املقاومة  تلك  لي�ست  بدء  ذي  بادئ 

اخلارجة  التجريدية  واللغة  ال�سعارات  يف  نف�سها 

املثال  �سبيل  على  نقول  كاأن  الفعل  مرجعية  عن 

فاملقاومة  املقاومة.  من  بد  ال  نقاوم،  اأن  علينا 

الكلي�سيهات  من  ذلك  اآخر  اإىل  منه  مفر  ال  فر�ض 

اخلطابية التي توؤدي بنا اإىل طريق م�سدود ال ينفذ 

املقاومة  خطاب  لتحقيق  ال�رشوري  الفعل  اإىل 

الفعلي يف حياتنا املعي�سية.

وجودت  كامو  تعامل  يف  النظر  يلفت  ما  واأك��رث 

مفهوم  على  ي�سبغانه  ال��ذي  االإن�ساين  البعد  هو 

املقاومة من خالل حر�سهما على انزالق املقاومة 

يف متاهات حتول ال�سحية يف النهاية اإىل جالد 

الذي  الوباء  بنف�ض  وعي  بدون  اأو  بوعي،  اأ�سيب 

االإي�ساح  من  وملزيد  اجل��الد،  حياة  منه  تكونت 

ديكينز  ت�سخي�ض  ال�سياق  ه��ذا  يف  ن�ستح�رش 

العظام  االآمال  امل�سهورة  روايته  يف  ل�سخ�سياته 

املقموعة  ال�سخ�سية  هافي�سام  م�ض  جعل  عندما 

�سخ�سية  اإىل  الزفاف(  ليلة  بعد  زوجها  )هجرها 

قامعة مار�ست اأق�سى درجات القمع على �سخ�سية 

ابنتها  وعلى  الرواية  يف  الرئي�سية  ال�سخ�سية  پب 

بالتبني اإ�ستيال.

فقط  لي�ض  مقاالته،  العديد من  يو�سح جودت يف 

اإ�رشائيل  اأن  كيف  الطاعون،  لرواية  مقدمته  يف 

االأخ��الق��ي��ة  القيم  ع��ن  حياتها  طيلة  ان��ح��رف��ت 

ملقاومة الوباء الذي حّل باأهلها، والتي كان ميكن 

ميار�ض  ج��الداً  اأ�سحت  اإذ  ك�سحية؛  تتبناها  اأن 

على الغري وباء اجَلْلد الذي مور�ض عليها �سابقًا يف 

تاريخها احلديث والقدمي. ومن بني املقاالت التي 

بني  ال�رشاع  الأزمة  الثاقبة  جودت  روؤية  تو�سح 

اأ�ساًل  اإ�رشائيل  وجود  وه�سا�سة  والعرب  اإ�رشائيل 

ال�ستة  االأي��ام  حرب  ق��امت:  »ن�رش  بعنوان  مقالة 

�ض-268  ،2002 ريبابلك،  )نيو  االإ�رشائيلي« 

اإع��ادة  بعنوان:  جملد  �سمن  ظهر  ال��ذي   )85
الع�رشين  القرن  ف��ات  فيما  تاأمالت  اعتبارات: 

ا�ستذكاره 2008(. اأطروحة جودت يف هذا املقال 

�سناعة  الكلمة  تعني  ما  بكل  اإ�رشائيل  اأن  هي 

مل  فل�سطني  اإىل  هاجروا  الذي  اليهود  واأن  اأوروبا 

بها  ليعي�سوا  معهم  حملوها  بل  اأوروب��ا  يهجروا 

قلبًا وقالبًا، اأي اأنهم حملوا معهم وباء العن�رشية 

والفا�سية  النازية  يف  تثلت  التي  خ�سو�سًا 

ليمار�سوها بدرجات متفاوتة. ويف مقالة بعنوان:   

اجتاه«  اأي  اإىل  ت��وؤدي  ال  التي  الطريق  »خارطة 

)نيويورك ريفيو اأف بوك�ض، 2002( والتي ظهرت 

�سمن املجلد الذي حررته جينيفر هوما�ض يقول 

التقليدية  قيمها  اإ�رشائيل  حولت  لقد   « ج��ودت 

اإىل هراء. فهي  بها  نف�سها  ما و�سفت  التي كثرياً 

فاالإ�رشائيليون  ا�ستعمارية...  اإقليمية  قوة  االآن 

يتعامون عن هذا االأمر، اإذ ما زالوا يرون اأنف�سهم 

�ساذة  ظروفًا  تقاوم  و�سحية  �سغرياً  جمتمعًا 

على  ي�رشبونه  وذلك من خالل ح�سار  م�سيطرة، 

ذاته يرتددون يف قبوله.  الوقت  اأنف�سهم وهم يف 

عرب  قادتهم  العقيمة  ال�سيا�سية  قيادتهم  اأن  كما 

اإىل   ،1967 اأغراهم بزيفه عام  الذي  الن�رش  فخر 

االإ�رشائيليني  ان  زالوا �سائعني فيه حيث  تيه ما 

انهمكوا بعد ذلك الن�رش يف اإن�ساء م�ستوطنات يف 

احتقار  عن  يكفوا  اأن  دون  الفل�سطينية  االأرا�سي 

الفل�سطينيني واالعتزاز باحلليف االأمريكي املنقذ. 

)�ض109(

  ويعلق جودت يف نف�ض املقال على خطة ال�سالم 

بني الفل�سطينيني واإ�رشائيل قائاًل اإن عائقًا حقيقيًا 
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وحيداً يقف يف وجه حتقيق ا�ستقرار �سلمي نهائي 

هو �سارون الذي يو�سح لنا �سجله كيف اأنه يرف�ض 

اأي خطة �سالم تكون مقبولة لدى الغري وال تكون 

ان  اإذ  اإ�رشائيل،  داخل  اإ�رشائيلي  اأي  من  مقبولة 

 . )good faith( سارون ال يفاو�ض بنية ح�سنة�

اإعجاب  ن�ستذكر  اأن  ال�سياق  هذا  يف  يفوتنا  وال 

الذي يتجلى يف  �سعيد،  اإدوارد  ل�  جودت وتقديره 

املجلد املذكور اأعاله الذي ت�سمنه جملد املقاالت 

لبع�ض  االعتبار  اإعادة  ب�ساأن  جودت  كتبها  التي 

اأعالم الفكر يف القرن الع�رشين . يقول جودت يف 

افتتاحية مقالته: “يعد اإدوارد �سعيد، وبعد م�سي 

عقد من الزمان على رحيله عام 2003 اإثر �رشاع 

واأنه  العامل،  مفكر يف  اأبرز  اللوكيميا،  معركة  مع 

يف  ب�سماتهم  تركوا  الذين  العلماء  م�ساهري  اأحد 

الفكر العاملي يف الربع االأخري من القرن الع�رشين، 

يف  االأك��ادمي��ي  من�سبه  ت��وىل  التي  العقود  عرب 

اإدوارد  [اأي  واإنه،   .1963 عام  كولومبيا  جامعة 

على  الفل�سطينيني  ق�سية  حمل  من  خري  �سعيد]، 

اأزمة ال�رشق االأو�سط بقدرة بالغة”.  عاتقه وتبّنى 

لي�ض من قبيل ال�سدفة اأن يحتفظ جودت بكل هذا 

االإعجاب ل� اإدوارد �سعيد ويقدره حق قدره. فهناك 

متبادلة  �سادقة  ا�ستجابة  من  بينهما  يجمع  ما 

ال�سائكة بن  حول ق�سايا جوهرية �سغلت العالقة 

ال�رشق  ق�سايا  من  بينهما  وما  وال�رشق،  الغرب 

االأو�سط التي ما زالت عالقة اإىل يومنا هذا. كالهما 

ينتهي اإىل �سحية مع الفارق، اأو لنقل املفارقة يف 

م�سببات كل �سحية على حدة. ينتمي جودت اإىل 

�سحية املذبحة )الهولوكو�ست( التي كانت اأوروبا 

م�رشحها، وينتهي اإدوارد �سعيد اإىل ال�سحية التي 

�سببتها اأوروبا حتى لو كانت بطريقة غري مبا�رشة. 

فيتجلى  االثنني  بني  الرئي�سي  الوفاق  وجه  اأما 

ال�سحية  اأدبيات  من  موقعهما  اأو  موقفهما  يف 

ال�سحية  اأن �سمود  يرى كالهما  اإذ  وخمرجاتها، 

االنزالق  من  نف�سها  من  نف�سها  حماية  من  ياأتي 

يف املتاهات التقليدية كما ُذكر اأعاله، وخ�سو�سًا 

�سببًا يف  االنتقام من طرف ال يكون  اإىل  اجلنوح 

حدث اجلرمية اأ�ساًل، وهذا ما يجعل اجلرمية تولِّد 

اأو وجه حق. وحت�رشين هنا  بدون منطق  جرمية 

تقدم  اأجدها  ما  كثرياً  التي  وليمز  رميوند  مقولة 

احلا�رش  اإىل  ننظر  الأن  دعوة  وهي  االإيجاز  وجع 

وامل�ستقبل مبنظور اال�ست�سكاف )discovery( بداًل من 

جمرد الرجوع اإىل املا�سي )recovery( جلعله �سبياًل 

حلياتنا املعي�سة.

عدة  منا�سبات  يف  يذكر  اأن  ج��ودت  يفوت  وال 

يت�سلح  بهذا  وهو  اأوروبية.  �سناعة  اإ�رشائيل  اأن 

بتجربته اخلا�سة يف الكيبوبتز التي تبني له اأنها 

اأ�سطورة اأوروبية وتنباأ بف�سلها قبل االأوان، واأنها 

تدوم  ولن  اأمريكية  اأ�سطورة  اإىل  حديثًا  حتولت 

طوياًل. وال �سك اأن جودت كان من�سفًا عندما اأوجز 

اإن اليهود االأوروبيني هاجروا اإىل فل�سطني  القول 

دون اأن يهجروا اأوروبا اأو يخرجوها من وعيهم، اأي 

اأن ما حلق بهم يف املا�سي من جرثومة اجلرمية 

احلا�رشة،  حياتهم  يف  ال�سطح  على  يطفو  ظل 

يف   )determining( قدري  م�سري  وكاأنه  ي�سرتجعونه 

موقعهم اجلديد. وهو بهذا يتفق مع موقف اإداورد 

جملة  الفل�سطيني-االإ�رشائيلي  ال�رشاع  من  �سعيد 

التي  وتف�سياًل دون حرج كما يت�سح من املقالة 

يف  بها  يوؤكد  اأن��ه  كما  �سعيد،  اإدوارد  عن  كتبها 

عند  املقاومة  عن�رش  على  خا�ض  ب�سكل  مقالته 

االإره��اب  ح�سابه  من  يق�سي  الذي  �سعيد  اإدوارد 

�سخ�سيًا؛  عليه  االإره���اب  مار�ض  الغري  اأن  رغ��م 

وت��ك��راراً  م���راراً  وعائلته  وه���دده  مكتبه  فحرق 

�سعيد  اإدوارد  بني  مقارنة  جودت  ويعقد  بالقتل. 

ملقاومة  بدياًل  االإره��اب  يف  راأى  ال��ذي  و�سارتر 

االإرهاب وهو ما اعتقد به فانون الذي كتب �سارتر  

مقدمة كتابه )انظر مقدمة �سارتر الطويلة لكتاب 

املعذبون يف االأر�ض(.
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لوي�ض �سيبولبيدا، كاتب وروائي وقا�ض من ال�سيلي، 

معار�ض  �سيا�سي  نا�سط  واأ�سا�سا  اأي�سا  ولكنه 

وطنه  يف  االإن�سان  حقوق  والنتهاك  للدكتاتوريات 

وعلى  البيئة  على  واالعتداء  العامل،  بقاع  كل  ويف 

الطبيعة، فهو ع�سو ن�سيط وبارز يف منظمة ال�سالم 

االأخ�رش )غرين بي�ض(، وكمزحة منا كنا نقول له اأنت 

 
ٌ

اب
َّ
مواطن من العامل، كان رحالة يع�سق البحر، جو

لالآفاق ال يعرف الكلل ويقاتل للدفاع عن الق�سايا 

حلياته  م��راآة  ال�رشدية  اأعماله  وتعترب  العادلة، 

امل�سيئة، فهو يخلق ب�سخ�سيات خيالية ي�ستلهمها 

من جتاربه احلياتية ا�سواء منها جتربة االأ�رش حتت 

بني  اأو  بينو�سيه،  انقالب  اإبان  الع�سكر  اأحذية  وقع 

اأح�سان  اأو يف  االإك��وادور،  ال�سوار يف  الهنود احلمر 

الثورة ال�سندينية، اأو على منت �سفينة �سيد احليتان 

منغر�ستني  قدميه  الرجل  ترك  لقد  الباتاغونيا،  يف 

اأملانيا  يف  يعي�ض  وهو  حتى  الالتينية  اأمريكا  يف 

لغة،   16 من  اأكرث  اإىل  اأعماله  ترجمت  اإ�سبانيا،  اأو 

لكنه يف خ�سم ال�سخاء الغزير �سريحل اإىل الربتغال 

ليقدم �سفحات من هويته وجذوره تاريخه اجلوال 

باأ�ستوريا�ض،  م�ستقره  اإىل  �سيعود  العامل  بقاع  عرب 

اأبريل  �سهر  من   16 يف  االأخ��رية  اأنفا�سه  و�سيلفظ 

ب�سبب اإ�سابته بعدوى فريو�ض كورونا القاتل، لكن 

له  اآن  احلب،  روايات  نقراأ  اأن  علمنا  الذي  املحارب 

اأن ي�سرتيح واأن يجعل �سريته مكمنا لقراءة روايات 

احلب...

على عتبة موت عبثي بفريو�ض كورونا

فرباير   25 و   18 بني  ما  املرتاوحة  الفرتة  خالل 

كان الكاتب ال�سيلي لوي�ض �سيبولفيدا )اأوفال، �سيلي، 

من  ال�سمالية  باملنطقة  ثقافية  رحلة  يف   )1949
الربتغال، حيث كان م�ساركا يف املهرجان االأدبي 

مت الت�شحيح عيا�شي

 تقدمي وترجمة: خالد الري�شوين*

لوي�س �شيبولبيدا:

 اآن للمحارب اأن ي�شرتيح

�ساعر ومرتجم من املغرب *

لوي�ض �سيبولبيدا



تيارات الكتابة يف بوفوا دي فارزمي، غري بعيد عن 

لوعكة  تعر�ض  فرباير  من   25 ويف  بورتو،  مدينة 

�سحية ا�ستوجبت نقله اإىل امل�ست�سفى، ومت ت�سخي�ض 

حالته على الفور باأنها حالة التهاب رئوي حاد، لكن 

ووفًقا لتقرير املديرية العامة لل�سحة يف الربتغال، 

الأعرا�ض  ظهور  بداية  الت�سخي�ض  تاريخ  كان  فقد 

كوفيد 19، وكان الكاتب ال�سيلي الذي جاب مناطق 

اأن  اختار  قد  طويلة  فرتة  ومنذ  العامل،  من  كثرية 

اإم��ارة  م��دن  اأه��م  اإح��دى  خيخون،  مبدينة  ي�ستقر 

ال�ساعرة  وزوجته  هو  اإ�سبانيا،  ب�سمال  اأ�ستوريا�ض 

رحلة  خالل  رافقته  التي  يانييث  كارمن  ال�سيلية 

رحلته  واأي�سا  الربتغال،  اإىل  ال�سفر  ورحلة  احلياة 

مع كوفيد 19 الناجت عن االإ�سابة بفريو�ض كورونا، 

اإذ اأ�سيبت هي االأخرى بالفريو�ض لكنها ا�ستطاعت 

لوي�ض  الكاتب  واأن تتعافى. بعد عودة  التغلب عليه 

اإ�سابة  حالة  اأول  �سيكون  الربتغال  من  �سيبولبيدا 

كما  اأ�ستوريا�ض  اإمارة  م�ستوى  على   19 بالكوفيد 

باالإمارة  ال�سحية  ال�سلطات  مت حتديدها من طرف 

29 من فرباير دون الك�سف عن هوية ال�سخ�ض  يف 

مو�سحة اأن حالة "املري�ض م�ستقرة. وزوجته التي 

يانيز(،  كارمن  )ال�ساعرة  ا 
ً
عام  66 العمر  من  تبلغ 

ملعرفة  تقييمها  ويتم  نف�سها  االأعرا�ض  عن  ك�سفت 

اخلمي�ض  يوم  يف  لكن  االأخرى".  هي  كانت  اإذا  ما 

لوي�ض �سيبولبيدا عن  وفاة  اإعالن  �سيتم  اأبريل،   16
�سن يناهز ال�سبعني يف م�ست�سفى اجلامعة املركزية 

حيث  االإم��ارة،  عا�سمة  باأوفييدو،  اأ�ستوريا�ض  يف 

يف  ا 
ً
يوم  48 ملدة  املركزة  العناية  وحدة  يف  بقي 

التنف�ض  مب�ساعدة  الفتاك،  املر�ض  ي�سارع  غيبوبة 

اال�سطناعي.

التماعات م�شيئة من حياة كاتب 

ا�شتثنائي

"اأحمر،  ِل��َد 
ُ
و اأنه  نف�سه  عن  �سيبولبيدا  لوي�ض  يقول 

اخلام�سة  �سن  يف  ان�سم  فقد  عميق".  ب�سكل  اأحمر 

ع�رشة اإىل ال�سبيبة ال�سيوعية يف ال�سيلي، لكنه �سيطرد 

�سينتمي  ثانية  وم��رة   1968 ع��ام  �سفوفها  من 

تدعى  اال�سرتاكي  احل��زب  من  �سغرية  جماعة  اإىل 

الوطني. كان حينئذ ما يزال يدر�ض  التحرير  جي�ض 

�سيلتحق  ذلك  وبعد  الوطني.  املعهد  يف  بالثانوي 

مبدر�سة امل�رشح التابعة جلامعة �سيلي التي تخرج 

وبعد  لكنه  م�رشحي.  خمرج  �سهادة  نيله  بعد  منها 

يف  االإج��ازة  على  �سيح�سل  طوال  �سنوات  انق�ساء 

علوم االت�سال من جامعة هايدلربغ باأملانيا.

ن�رش لوي�ض �سيبولبيدا كتابه االأول يف �سن ال�سابعة 

ي�ستمل على جمموعة من  ع�رش، وهو ديوان �سعري 

اأن  قبل  �ساعرا  االأدب��ي  م�ساره  ب��داأ  فقد  الق�سائد، 

وا�ستطاع  اإبداعي،  كم�سار  ال�رشدية  الكتابة  يختار 

كانوا  الذين  االأ�سدقاء  اأح��د  مب�ساعدة  يح�سل  اأن 

كمحرر  عمل  على  وال���ده،  مطعم  على  ي���رتددون 

كالرين.  �سحيفة  يف  البولي�سية  لالأخبار  �سحفي 

ويف �سن الع�رشين، اأ�سدر اأوىل جماميعه الق�س�سية، 

حتت عنوان "يوميات بيدرو الاأحد". 

ولوي�ض �سيبولبيدا ال ينكر التاأثري الكبري لفران�سي�سكو 

بعد  الكاتب  اأن  اإذ  االأوىل،  ق�س�سه  يف  ك��ول��وان 

�سيد  �سفينة  يف  طباًخا  ا�ستغل  لكولوان،  قراءته 

اإال  حليتان البال، ورمبا ال يعادل انبهاره بكولوان 

التزاماته االأبدية بالق�سايا العادلة و�سمنها دفاعه 

واحلفاظ  االجتماعية  والعدالة  الدميقراطية  عن 

�سخ�سية  "اإن  حواراته:  اأحد  يف  يقول  البيئة  على 

اأح�ض  للغاية.  ومت�ساربة  بيلمونتي حمتدمة  خوان 

بافتتان كبري جدا بالبحر وكل ما ياأتي منه. حقيقة 

اأنني جئت من بالد لها خم�سة اآالف كيلومرتات من 

ال�سواحل. يف �سبابي عملت �سمن طاقم �سفينة �سيد 

للحيتان. ثم من خالل انتمائي لغرين بي�ض منظمة 

الأن  ورمب��ا  بالبحر،  افتتاين  زاد  االأخ�رش،  ال�سالم 

عرفتهم  الذين  لالهتمام  اإث��ارة  االأك��رث  االأ�سخا�ض 

ال  املحيط.  مع  عالقة  لديهم  كانت  االإط��الق  على 

نزوى العدد 103 يوليو 2020

43



كولوان،  فران�سي�سكو  من  جاذبية  اأكرث  اأحد  يوجد 

بيلمونتي  و�سخ�سية  رواي��ة.  ذاته  حد  يف  هو  الذي 

اأنا  لكولوان  بالن�سبة   )...( التاأثريات  تلك  من  ولدت 

االأدبية.  اأعرفه �سخ�سيًا، لكن من خالل كتاباته  ال 

اأحد  كنُت  عمري،  من  ع�رش  الرابعة  يف  كنت  عندما 

لكني  الدرا�سي،  الف�سل  من  املعروفني  الهاربني 

االأطفال،  ق�سم  اإىل  الوطنية  املكتبة  اإىل  اأذهب  كنت 

يف بناية كبرية ب�سارع كومبانيا وكان كولوان من 

عليهم،  يدي  وقعت  الذين  الت�سيليني  الكتاب  اأوائل 

فالتهمته. مع مرور الوقت، ملا قراأت موؤلفني اآخرين، 

اأدركت اأن مكانته كانت تعادل مكانة كونراد نف�سه، 

الكبار.  ال�ساردين  تقدير  وقلة  معدن  هنالك  كانت 

هنا  االأوىل،  بروايته  االأدب��ي  العامل  اقتحم  عندما 

خارجة  كانت  لغته  الأن  للغاية  �سيء  ب�سكل  عومل 

التي  املتبعة  املتفرن�سة  والنماذج  التقعيدات  على 

كتب بها ال�سيليون يف ذلك الوقت. كان اأول من جتراأ 

بلغته اخلا�سة: لغة البحر".

كان لوي�ض �سيبولبيدا يعترب اأن اأ�سعد �سنوات حياته 

هي �سنوات الوحدة ال�سعبية، ففي عام 1971 تزوج 

قد  كان  التي  يانييث،  كارمن  ال�سيلية  ال�ساعرة  من 

زواجهما  من  وول��د  �سنوات،  اأرب��ع  قبل  بها  التقى 

ابنهما كارلو�ض لينني عام 1973، ولكن هذا الزواج 

�رشعان ما �سيتال�سى. ليعود اإىل االلتمام ثانية بعد 

ا يف اأملانيا ليتزوجا للمرة الثانية.
ً
ع�رشين عام

اأوغو�ستو  ق���اده  ال���ذي  الع�سكري  االن��ق��الب  بعد 

فوج  يف  �سيبولبيدا  لوي�ض  اعتقال  مت  بينو�سيه، 

ا 
ً
تقريب �سنوات  جن ملدة ثالث 

ُ
و�س تيموكو  توكابيل 

من قبل النظام الديكتاتوري لبينو�سيه الذي ا�ستبدل 

من  �سنوات  بثماين  ال�سجن  من  �سنة   28 عقوبة 

املنفى.

ويف عام 1977 غادر ال�سيلي، ورحل اإىل بوينو�ض 

اآير�ض، ثم ذهب اإىل مونتيفيديو ثم اإىل الربازيل. ويف 

وقت الحق �سريحل اإىل الباراغواي وبوليفيا والبريو 

الوقت  من  لفرتة  هناك  عمل  حيث  واالإك����وادور، 

ان�سم  البلد،  ذلك  ويف  ال�سوار.  الهنود  على  وتعرف 

معه  غادر  الذي  ال��دويل،  بوليفار  �سيمون  لواء  اإىل 

للم�ساركة يف   1979 اأوائل عام  نيكاراغوا يف  اإىل 

انت�سار  من  وجيزة  فرتة  وبعد  ال�ساندينية،  الثورة 

هامبورغ،  يف  وا�ستقر  اأملانيا  اإىل  رح��ل  ال��ث��ورة، 

وكتب  �سحفي  كمرا�سل  فيها  عمل  التي  املدينة 

هناك  عا�ض  رواياته.  وبع�ض  وم�رشحيات  ا 
ً

ق�س�س

ا، وتزوج من مارغريتا �سيفن، 
ً
ملدة اأربعة ع�رش عام

واأجنب ثالثة اأطفال، وان�سم اإىل حركة البيئة، وعمل 

مرا�سال ملنظمة ال�سالم االأخ�رش غرين بي�ض، وجاب 

بحار العامل بني عامي 1983 و1988. حني �سئل 

لوي�ض �سيبولبيدا عن كون املثقفني عادة ما يبقون 

على م�سافة، وينتقدون من بعيد، ويراقبون بدل اأن 

يكونوا اأبطاال، وعن التزاماته باعتباره اأحد ن�سطاء 

غرين بي�ض منظمة ال�سالم االأخ�رش، كان قد اأجاب: 

"اأنا ل�ست مثقفا. لقد مت و�سفي بكوين مغامر وهذا 
اأبناء والتاأمني على البحر  �سحيح. االآن لدي ثالثة 

اأكون  اأن  عن  للتوقف  ا�سطررت  لذلك  جدا،  مكلٌف 

له عالقة  �سفينة. لكن كل �سيء  بحارا �سمن طاقم 

اإ�سبانيا  اإىل  ويوجه  اأوروب��ا  من  ياأتي  بي�ض  بغرين 

املرتجم.  اأنا  الأنني  بيدي  مير  الالتينية،  واأمريكا 

اإن املثقف هو كل فرد يعرف على االأقل كيف يحل 

معادلة ريا�سية واأنا ال اأعرف القيام بذلك، املثقف 

ميتلك القدرة على التجريد املتوح�ض واإخفاء الواقع 

اأنا يعجبني  اأعرف،  واأنا ال  واأقنعة ملطفة،  بتعابري 

اأن اأ�ستعمل لغة ب�سيطة للغاية، اأن اأفَهم واأن يفهمني 

االآخرون. اأعتقد اأنني فرد بديهي )...( لقد اأبحرت مع 

غرين بي�ض على منت �سفينة �سيد احليتان بني عامي 

1983 و1988. وقبل ذلك اأبحرت يف وقت ق�سري 
�سنة.   16 اأ�سهر، ملا كان عمري  اأربعة  جدا، حوايل 

لزاما  كان  ذلك،  هو�ض  دخلني  كولوان  ق��راءة  بعد 

ميناء �سغري  احليتان. يف  اأعرف عن عامل  اأن  علي 
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االأ�سطول  يف تيريا ديل فويغو، كان يتم بناء �سفن 

يف  بي  فقبلوا  االإبحار  يف  راغبا  تقدمت  الت�سيلي، 

اأحد املراكب كطباخ. ويف وقت الحق قمت برحالت 

اإبحار يف مراكب �رشاعية اإىل جزيرة يا�سكو )جزيرة 

كثريا  حفزين  هامبورغ  يف  العي�ض  اإن  ثم  الف�سح( 

لالإبحار مع غرين بي�ض.

للكاتب  الوحيد  االلتزام  �سيبولبيدا،  للوي�ض  بالن�سبة 

يغري  واأال  جيدة  حكاية  جيد  ب�سكل  يحكي  "اأن  هو 

العامل  الذي يغري  العامل.  الكتب ال تغري  الواقع، الأن 

اأكرث من مرة الكاتب  هم املواطنون«. هذا ما كرره 

وال�سينمائي.  ال�سيناريو  كاتب  ال�سيلي،  والروائي 

من  باالأحداث  املليئة  حياته  �سيبولبيدا  حكى  لقد 

املقاتل  بيلمونتي،  خ��وان  االآخ���ر''،  "االأنا  خ��الل 

وهي  لليندي،  املرافق  ال�سخ�سي  واحلار�ض  ال�سابق 

ال�سخ�سية التي مت اإبداعها عام 1994 الأجل رواية 

ا�سم م�سارع الثريان، جلاأ اإليه "للتجميع مذكرات"، 

ومواجهة "اأولئك الذين يدافعون عن فقدان الذاكرة 

يف  يفعلوا  اأن  اأرادوا  مثلما  الدولة،  جلرائم  كتربير 

ال�سيلي".

�سيبولبيدا  رواي��ات  الإح��دى  بطال  بيلمونتي  ك��ان 

حتكي  رواية  هي  وهي  التاريخ"،  "نهاية  االأخ��رية 

امتداد  على  تتوا�سل  بولي�سية  حبكة  خ��الل  من 

�سيلي  اإىل  تروت�سكي  رو�سيا  من  الع�رشين،  القرن 

بينو�سيه، وحتقق يف العواقب الرهيبة للتعذيب من 

والدبلوما�سية.  وال�سيا�سة  ال�سلطة  بالوعات  خالل 

�سيبولبيدا  ياأخذ  التاريخ"،  "نهاية  رواي��ة  ففي 

اإىل  الرو�ض  القوزاق  من  وفد  زي��ارة  حقيقيا،  خربا 

ميغيل  ال�سابق  ال�سيلي  الع�سكري  لتحرير  ال�سيلي، 

عام   1000 مل��دة  بال�سجن  املحكوم  كرا�سنوف، 

الديكتاتورية.  فرتة  خالل  جرائم  ارتكاب  بتهمة 

هدد  الطلب،  لهذا  ال�سيلية  احلكومة  رف�ض  بعد 

وال�سيلي.  رو�سيا  "بتخريب" العالقات بني  القوزاق 

�سيبولبيدا، الذي يرف�ض موؤامرات الن�سيان، عاد مع 

ال�سيلي التي ب�سمت مبي�سمها  الواقع  اإىل  �سخ�سيته 

فريونيكا،  اإن��ق��اذ  حكاية  وي���روي  وجيله  حياته 

"مف�سولة  بينو�سيه،  رجال  تعذيب  عمليات  �سحية 

�سدمة  على  التغلب  على  ق��ادرة  وغري  الواقع،  عن 

التعذيب واالغت�ساب". واأهدى تلك الرواية ل�رشيكة 

والتي  �ساعرة  وهي  يانييث،  كارمن  اآنذاك،  حياته 

جعل ا�سمها يف الرواية �سونيا، ال�سجينة رقم 824، 

"واإىل كل اأولئك الذين مروا بجحيم فيال غرميالدي، 
حلكومة  والتعذيب  االإب��ادة  مع�سكرات  اأفظع  اأح��د 

بينو�سيه".

ككاتب  نف�سه  فر�ض  �سيبولبيدا  لوي�ض  ا�ستطاع 

اأن ن�رش عام  الدولية بعد  ال�سهرة  اإىل  ارتقى  متميز، 

1989، روايته امل�ستلهمة من جتربته يف العي�ض مع 
عجوز  رجل  ب�:  عنونها  والتي  ال�سوار  الهنود  قبيلة 

يقراأ روايات احلب، والتي �سارت من الكتب االأكرث 

اأكرث  منها  بيع  فقد  العديد من طبعاتها،  ا يف 
ً
مبيع

حب  اأغنية  بحق  تعترب  الأنه  ن�سخة  مليون   18 من 

غنى  وعلى  البيئة  على  واحلفاظ  والقراءة  ل��الأدب 

اأكرث من ع�رشين لغة،  اإىل  الطبيعة، وتت ترجمتها 

و�سارت تدر�ض يف املعاهد واجلامعات. ومنذ ذلك 

احلني، رافق النجاح العديد من رواياته وجماميعه 

اإىل  ُترجمت  التي  الرحلة،  يف  وكتبه  الق�س�سية 

العديد من اللغات وح�سلت على العديد من اجلوائز 

العاملية. كما مت حتويل العديد من اأعماله اإىل اأفالم 

لل�سينما.

االأوىل  زوجته  مع  لوي�ض  ا�ستقر   1997 عام  منذ 

كارمن يانييث يف خيخون )بوالية اأ�ستوريا�ض(، يف 

يف  جيد  ب�سكل  مندجما  يعي�ض  كان  حيث  اإ�سبانيا، 

اأ�س�ض اأحد االأحداث  املجتمع االإ�سباين، بل وكان قد 

الثقافية البارزة يف خيخون ويتعلق االأمر مبعر�ض 

كل  يقام  الذي  للكتاب،  االإيربو-اأمريكي  خيخون 

�سنة خالل االأ�سبوع الثاين من �سهر مايو والذي كان 

هو مديره العام.
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م�شباح عالء الدين

اإىل النا�ض الطيبني يف اجلزائر العا�سمة،  

ويف تيبازة ووهران  

ا�سمه،  من  ا 
ً
تام متاأكًدا  يكن  مل  غريب  الدين  عالء 

لكن، ما الذي يجب اأن يكون ب�سكل ما، يا للجحيم، 

يف  ال�سفينة  من  نزل  ال��ذي  الفل�سطيني،  ذلك  ا�سم 

بورت اإيدن بعد اأن اأبحر يف متاهة قنوات تلتقي يف 

م�سيق ماجالن.

بحل  ق��ام  االأر����ض،  على  قدمه  و�سع  اأن  مبجرد 

الفرانيال،  قما�ض  من  الداخلية  ال�رشاويل  من  رزمة 

اجلليدية،  اجل��ن��وب  ل��ري��اح  املقاومة  والقم�سان 

يف  البكر  اخلال�سة  بال�سوف  املحبوكة  واجل��وارب 

وخيوط  االأملانية،  واالإبر  ل�سيلوي،  الكربى  اجلزيرة 

ن�ساء  جتدها  التي  االأل��وان  متعددة  واأزرار  توميه 

التي  ال�سكاكر  حلواء  من  اإغ��راء  اأك��رث  الكاوي�سكار 

واأ�سخا�ض  وت�سيليون  وويلزيون  كرواتيون  يقدمها 

اآخرون قدموا من اأماكن ال اأحد يعرفها مقابل خدمة 

اأ�سود البحر  اإىل اخللجان حيث كانت تلد  توجيههم 

لالأ�سبال  املهقاء  جلود  حيث  الثالثي،  ال�سعر  ذات 

املاأكوالت  من  اأكرث  جتذبهم  كانت  الوالدة  حديثي 

املحارية اجليدة وكنوز اأخرى للقنوات.

م�رشقية  بنربة  املحملة  الق�ستالية  لغته  جعلت  لقد 

للتو  ينادونه  املحتملني  امل�سرتين  م��ن  العديد 

ب�ساطة  على  اعتاد  ال��ذي  وال��رج��ل،  "الرتكي"،  ب� 

اأن  يحاول  مل  اجل��ن��وب،  يف  التائهني  االأ�سخا�ض 

�سلع  لبيع  اإذا كان يتنقل بني اجلزر  اأنه  ي�رشح لهم 

احلماية من الربد، واخلردوات وال�سكاكني والقدور، 

له طابع  كان  بداأ مع جده  الذي  ال�ستات  الأنَّ  فذلك 

العزاء  ك��ان  والتي  الالنهائية،  ال��ه��روب  رح��الت 

واحلقد  العثمانيني  لعنة  هو  تت�سمنه  الذي  الوحيد 

عليهم، بغ�ض النظر عما اإذا كان يتذكر اأم ال يتذكر 

غري  عرف  اإىل  حتولت  التي  الكراهية  تلك  اأ�سباب 

لديهم  تتخفف  مديدة  لفرتة جد  املنفيني  الأن  موؤٍذ، 

بالن�سيان كل االنفعاالت.

ا من ب�ساعته دون اأن ي�ساأل 
ً
وهكذا، باع الرتكي جزء

الداخلية،  �رشاويله  فوائد  يكرر  ا�سمه، وهو  اأحد عن 

التي مل تكن اأبدا تتقل�ض وتقي�ض اأبًدا مهما غ�سلت، 

ح�سب  الرجولية،  االأع�ساء  ت�ساوؤل  اأثر  من  خالية 

يحول  التي  الناعمة  الفرانيال  من  وقم�سانه  قوله، 

ق�ساوات  من  حممية  كانت  التي  القلوب  دف��وؤه��ا 

باتاغونيا اأكرث عذوبة وحمبة. وكان يقول اإن �سعر 

علبة من االإبر امل�سنوعة يف معامل احلديد البعيدة 

اأو د�ستة من االأزرار املتح�سل عليها  يف �سولينغن، 

النا�ض يف جزيرة ويلينغتون  �سلحفاة، وكان  ببطء 

كلمات،  بال  يتاأملون  �سمت،  يف  النظر  ميعنون 

اأن يفكروا  اأياديهم يف جيوبهم دون  ا 
ً
اأخري لي�سعوا 

الالزمة  امل�ساومة  ويف  التجارة،  حفلة  مرا�سيم  يف 

على  ق��ادر  فا�سل  عفيف  مثل  التاجر  ت��رتك  التي 

التخلي عن الربح والزبون مثل نوذج للداهية اأثناء 

�ساعة تقييم ما ال ت�ستطيع يداه القيام به.

يتخفف  لكي  بقليل  �ساعة  من  اأقل  الرتكي  ا�ستغرق 

بقليل،  اأكرث  اأو  الع�رشين  الرجال  بني  حمولته  من 

خمتلفة  تخوم  من  ج���اوؤوا  وال��ذي��ن  الن�ساء،  دون 

االأ�سكال،  بحًثا عن الرثوة يف تلك اجلزيرة متعددة 

واملحاطة بقنوات، وبخليج بينا�ض وامل�سيق، وهي 

بقايا  مع  اجلروف،  تتخللها  �سيقة  خلجان  تنق�سم 

بطحالب  ومغطاة  الهواء  مثل  قدمية  جد  غابات 

دي  �سارمينتو  للم�ستك�سف  وفقا  حيث  كثيفف، 

مما  عنقه،  حتى  ينغمر  اأن  للرجل  "ميكن  غامبوا، 

يكون اأقل اإرهاقا من ال�سري عرب قمم االأ�سجار".

كان االأوروبيون والكريوليون االأوائل اأبادوا تقريبًا 

اأ�سود البحر ذوي ال�سعرتني، وكانت الثعالب ماكرة، 

الرثوات  وكانت  ذيولها،  عن  بعناٍد  تدافع  وكانت 

اهتمام  وقف  تتطلب  الباردة  املياه  لتلك  البحرية 

بعيدا عن غاية حتقيق الرثاء. الرجال الذين كانوا قد 
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اأحاطوا بالرتكي كانوا متواجدين هناك، ينتظرون 

ت�سديقه،  عن  توقفوا  قد  كانوا  حظ  �رشبة  فقط 

كانت حتجبها عن  بعيدة  اأوطان  اإىل  يحن  بع�سهم 

اإىل  ا�ست�سلموا  واآخ��رون  باتاغونيا،  رياح  االأب�سار 

جنونهم جنون الغرقى يف نهاية العامل.

عندما ان�سحب البي�ض، عر�ض عليه الكاوي�سكار خبزا 

الب�سائع،  اإىل  ي�سريون  البحرية، وهم  االأع�ساب  من 

ويهتفون بتعجب "الك�ض" بنربة قلقة. كان الرتكي 

قد  ك��ان  القنوات،  يف  طويلة  خ��ربة  راك��م  قد  ك��ان 

مار�ض التجارة مع االألكالوف والكاوي�سكار، وكان 

يعرف بع�ض الكلمات بلغتهم ذات النربة املتحجرة، 

بنف�ض  ولكن  بطانيات"،  ال  الك�ض،  "ال  واأج���اب: 

ماء  نقول  اأن  ال�سخف  من  فيها  يبدو  التي  الطريقة 

اأمام ال�سالل، نفي احلرارة عند القول اأنه لي�ض لديه 

بطانيات �ساع يف ال�سفتني املمتلئتني ويف العينني 

الع�سليتني الأحد الكاوي�سكار الذي كان يبت�سم له.

حجر،  من  �سفن  هي  اجلزر  اأن  يعرف  الرتكي  كان 

ثم  وتبقى  ت�سل  اأط��ق��م  ب��ل  �سكان  بها  ي��وج��د  ال 

الباتاغونية،  اجلزر  يف  اأن  ا  اأي�سً يعلم  كان  تغادر. 

با�سكيو  يوؤكده  كان  ما  هذا  املا�سي،  الرجال  يفقد 

ت�سيلوي وغوايتيكا�ض، غرقى  اأرخبيلي 

كان  الذين  البال  حيتان  �سيد  مراكب 

مع  التعاقد  اأن  يعتربون  اأ�سحابها 

االإر�سال  من  اأك��رث  مربح  ج��دد  بحارة 

االأ�سماء  ���س��ارت  وه��ك��ذا،  الإن��ق��اذه��م، 

االأ�سلية اإيت�سيبرييا اأو اأوالفاريا ت�سمع 

يف  الرغبة  ب�سبب  اإما  باريا،  بب�ساطة 

ال�سمم  ب�سبب  اأو  اللغوي  االقت�ساد 

املتعمد.

الكوي�سكار  امل���راأة  رددت  "الك�ض" 
واأظهرت له �سل�سلتني من بلحيات البحر 

�سال�سل  رف�ض  الرتكي  لكن  املدخنة. 

قب�سات،  مثل  الكبرية  البحر  بلحيات 

وقال اإنه اآ�سف، الأنه مل يكن لديه بطانيات، وباإمياءة 

على  تزال  ال  كانت  التي  الب�سائع  لفح�ض  دعاها 

اأر�سية ال�ساطئ ال�سدفية.

راأى  هناك  ومن  الوحيدة  الطاولة  �سغل  احلانة  يف 

القدور  �سالبة  يتفح�سون  الكاوي�سكار  كان  كيف 

اإبريق  �سلمه  ما  �سخ�ض  لل�سكاكني.  القاطع  واحلد 

املاء ال�ساخن والوعاء بع�سب يربا ماتي، لكن الرتكي 

�ساأل عما اإذا كان من املمكن غلي املاء، وملا اأعيد 

االإبريق ال�سغري وهو ينفث دفقات البخار من طرف 

اأنبوبه، �سكب حفنة من االأع�ساب املعطرة يف الوعاء، 

بجنب  با�ستمتاع  و���رشب  ال�سكر،  من  قليل  وغ��ري 

لي�ساألوه  منه  يقرتبون  كانوا  الذين  االأبر�سية  اأبناء 

اإذا  وما  رحالته،  يف  �ساهده  الذي  ما  اأتى،  اأين  من 

كانت هنالك اأي �سفينة حتمل العلم االإجنليزي تعرب 

امل�سيق، اأو ما اإذا كانت احلرب يف اأوروبا قد انتهت.

كان  فقد  اجلميع،  ذوق  بح�سب  يجيب  الرتكي  كان 

اأقوى من تلك التي  اأخرى  اأنه ال توجد حقيقة  يعلم 

اأحمق  باأنه  الويلزي  اتهمه  ن�سمعها.  اأن  يف  نرغب 

وراهن  الكاوي�سكار،  اأيدي  بني  ب�ساعته  ترك  الأنه 

حاجة،  من  اأكرث  منه  �سي�رشقون  الهنود  اأن  جليقي 
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من  ل�سو�سية  اأك��رث  الهنديات  اأن  الكرواتي  واأك��د 

الرجال.

مبلعقة  ال�سكر  من  تبقى  ما  با�ستنفاد  الرتكي  قام 

�سغرية، واأ�سعل جمرة غليونه و�ساألهم عما اإذا كان 

ميكنه اأن يروي لهم ق�سة.

اأردف  �سامعة،  اآذان  كلنا  الويلزي،  قال  تف�سل،   -

البولندي، ولكن هيا، دعوه يتحدث اأ�ساف اجلليقي.

ال  لي�ض  ما  مكان  "يف  قائال:  يحكي  الرتكي  وب��داأ 

هناك  اأ�ساليف،  اأر�ض  من  جًدا  بعيًدا  وال  جًدا  ا 
ً
قريب

اأمام  برج  مثل  �ساهقا  يرتفع  �سينون  يدعى  جبل 

ي�سارك  اإىل  نظرت  اإذا  املتو�سط".  االأبي�ض  البحر 

ميكنك اأن ترى ملعان قباب وهران، واإذا نظرت اإىل 

مغرو�سة  تكون  تكاد  جزائرية  مئذنة  �سرتى  ميينك 

ال�رش  يكن  مل  ومل��ا  غابرة،  اأزمنة  يف  ال�سماء.  يف 

الفينيقيني  التجار  �سفن  كانت  ابتداعه،  مت  قد  بعد 

اإىل  ينزلون  وك��ان��وا  اجل��ب��ل،  �سفوح  على  تر�سو 

وال�سجادات، وكانوا  البطانيات  وين�رشون  الياب�سة، 

تعطي  التي  واملمتلكات  االأمتعة  عليها  يرتكون 

ين�سحبون  الفور  وعلى  كتجار  الأن�سطتهم  م��ربرا 

يهدهدهم  والبحر  �سطحها،  على  ومن  �سفنهم.  اإىل 

النا�ض من جبل  يف عذوبة، كانوا يرون كيف يدنو 

جانبًا  وي�سعون  ويختارون،  وينظرون،  ت�سينون، 

التي يختارونها،  الب�سائع  ما يرغبون فيه، وجنب 

وبعدئذ  كمقاي�سة.  يعر�سونه  ما  يرتكون  كانوا 

الفينيقيون  كان  حينئذ  اجلبل.  قمة  اإىل  ين�سحبون 

يعودون اإىل الياب�سة ويقررون ما اإذا كان تلك اجلرة 

ال�س�سو�ض،  لربطة  املنا�سب  ال�سعر  هي  الع�سل  من 

امل�سفاة حديثا  ال�سوف  الكبب من  تلك  كانت  واإن 

النبيذ  من  اأو  الزيت  من  جرة  قيمة  تعو�ض  بعناية 

املعطر. اإذا كان الدفع عاداًل، ياأخذون ما مت عر�سه، 

واإذا مل يكن كذلك، يقومون بطرح جزء من الب�ساعة، 

اأن  ومبجرد  اآخر.  �سيًئا  ي�سيفون  مفرًطا،  كان  واإذا 

تنتهي العملية التجارية، كانوا يعودون اإىل �سفنهم، 

االأف��ق.  وراء  وينطلقون  االأ�رشعة  بن�رش  ويقومون 

وال�سنونيني  الفينيقيني  بني  التجارة  كانت  هكذا 

على امتداد عدة قرون، كما قلت، يف مكان ما لي�ض 

ا جًدا وال بعيًدا جًدا من اأر�ض اأ�ساليف.
ً
قريب

اأن  اأراد  انتهى-قال اجلليقي، والويلزي  - لكن هل 

يعرف ال�سبب.

-انتهى االأمر ملا اأملح �سخ�ض ما اإىل الفينيقيني اأن 

ال�سنونيني كانوا ي�رشقونهم - قال الرتكي.

املاء  النقدية مقابل  القطع  الفور ترك بع�ض  وعلى 

لعقد  ال�سديف  ال�ساطئ  اإىل  وعاد  وال�سكر،  املغلي 

�سفقاته مع الكاوي�سكار.

يف تلك الليلة، اأقام الرتكي خيمته على حافة غابة 

من اأ�سجار ال�سنديان واالأروكاريا. كان الهواء يعبق 

قام  غليونه،  يدخن  وهو  والبحر.  اخل�سب  برائحة 

باإعادة اإح�ساء ممتلكاته، واأ�رش لنف�سه اأن لبيوم مل 

الق�ستالية  وا�ستلقى حتت بطانيته  �سيًئا،  ا 
ً
يكن يوم

ال�سميكة، م�ستعدا لكي ينام يف �سالم.

كان على و�سك اأن يطفئ امل�سباح النحا�سي بنفخة 

ملا اقتحمت عليه امراأة من الكاوي�سكار اخليمة.

واأ�سارت  حتية  �سكل  على  بطريقة  قالت  —الآك�ض! 
اإىل البطانية الداكنة ال�سميكة التي كانت تغطيه.

- ال، لي�ض الك�ض، لي�ست للبيع، اأجاب الرتكي.

ملا  وابت�سمت  عينه،  اإىل  الكاوي�سكار  املراأة  نظرت 

مرتني،  فيهما  تنعك�ض  امل�سباح  �سعلة  اأن  راأت 

وبحركة حيوية خلعت التنورة من الفرو التي كانت 

ارة وقنَّا�سة. كانت 
َّ
تغطي ج�سدها الر�سيق ج�سد بح

امراأة كاوي�سكار، �سبب النار الذي ت�ستنفد الرجال.

املتينني،  فخذيها  الر�سيق،  ج�سدها   
ُّ
الرتكي تاأمل 

البطن  جدا،  ال�سميك  بجذعها  املدعومني  الوركني 

اأطفال  اأف�سل  الإر�ساع  املهياآن  والثديان  املنب�سط 

البحر.

اأح��ب��ه��ا م��ا ب��ني ت��وات��ر اللهاث  وخ���الل ���س��اع��ات 

منت  على  اأنه  اأح�ض  فوقها  والهزائم.  واالرتطامات 
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كانت  بطنه  ركبت  وقد  اأماًنا، وهي  االأكرث  ال�سفينة 

االأ�سد ر�ساقة بني االأمازونيات.

اإن  عند الفجر، و�سع الرتكي يده على �سدره وقال 

ا�سمه عالء الدين.

اأن  على  حثها  الدين،  عالء  با�سمي،  تلفظي  -هيا، 

تردده، لكن املراأة الكاوي�سكار اأجابت بكلمات، ذات 

اأ�سوات مت�سلبة مثل �سعاب جزيرة ويلينجتون.

البطانية  تعانق  وه��ي  امل���راأة  �ساألت  الك�����ض؟   -

الق�ستالية.

- اأجل، الك�ض، هي لك، اأجاب عالء الدين وهو مي�سح 

ردافيها  على  ي�سقط  كان  الذي  االأ�سود،  املراأة  �سعر 

ويتحد بعتمة البطانية.

اإىل  باإ�سبع  تومئ  وهي  ذاتها  اإىل  امل��راأة  اأ�سارت 

ثدييها.

هي  االآن  لك،  االآن  هي  الدين  عالء  الك�ض  -اأج��ل، 

ي نف�سك.
ِّ
الك�ض، اأو ما تريدين اأن ت�سم

ركبتيها،  على  جاثية  الكاوي�سكار،  امل��راأة  كانت 

تداعب البطانية، حتملها حتى خديها، وكانت تبت�سم 

با�ستمتاع و�رشور. كانت ال�سعلة الواهنة للم�سباح 

تنت�سب  التوركي  راآه��ا  بالع�سل.  ج�سدها  تغ�سل 

فرو  من  بتنورتها  اأخرى  مرة  نف�سها  غطت  واقفة، 

الغوناق، وهي تقوم بعمل لفة بالبطانية الق�ستالية، 

حتى ا�ستقرت بعينيها على امل�سباح.

م�سباح  عليه  يطلق  ع��دل.  ذاك  ل��ك،  ا  اأي�سً هو   -

ت�سعني  هنا  اأعلمك،  لكي  تعايل  ي�ستغل هكذا،  وهو 

االأعلى  اأن يظهر يف  للفتيل  اأو زيتا، ترتكني  �سحما 

وت�سعلينه. خذي، هو لك.

الكاوي�سكار  املراأة  تتمت  الدين،  عالء  م�سباح   -

بينما كانت تت�سلمه كاأحد االأ�سياء االأكرث ح�سا�سية 

ورقة.

اأكد الرتكي وخرج  اإنه م�سباح عالء الدين،  - نعم، 

للغابات  ِطِر 
َ
الع بالهواء  رئتيه  ليمالأ  اخليمة  من 

وبحار اجلنوب.

مقهى مريامار

          يف ذكرى جنيب حمفوظ

بالرمال  املحملة  ال�سحراوية  الريح  توقفت  امل�ساء  عند 

املاحلة  رائحته  القدمي  املتو�سط    االأبي�ض  البحر  َع 
َّ
وجم

وقت  اأف�سل  كان  لقد  الدقيقة.  املاغنوليا  اأ�سجار  بعبق 

اأي�سا  واجلليل  جدا  الفقري  املتحف  البيت  من  للخروج 

قبل  االإ�سكندرية  اأزق��ة  عرب  بجولة  والقيام  لكفافي�ض، 

العودة اإىل الفندق.

كان الهواء يجعل املر منت�سيا، �سعرت بالعط�ض، وتذكرت 

اأن يف ميني بار الغرفة كانت تنتظرين زجاجة من �رشاب 

الكافا التي ا�سرتيتها يف مطار مدريد. لقد وجدت حافزا 

من  بالعديد  مررت  وهكذا  ال�سري،  وترية  لت�رشيع  مهما 

اأن  للجلو�ض دون  اأر�سفتها تدعوين  التي كانت  احلانات 

األتفت اإليها، اإذ مل تكن لدي رغبة يف �رشب القهوة احللوة 

للم�رشيني اأو البرية الكريهة بدون كحول، املكروبة مثل 

التعاليم الدينية التي تفر�سها.

من  التحقق  هو  الفندق  اإىل  و�سلت  ملا  فعلته  �سيء  اأول 

وعلى  وباردة،  اأفقية  هناك،  كانت  لقد  الزجاجة.  وجود 

ما يبدو مل تر دون اأن تثري مالحظة االأفراد العاملني يف 

اخلدمة، حيث تركت اأياد جمهولة والئكية بظرافة قدحني 

لل�سمبانيا فوق املن�سدة.

واأنا  تتمت،  اأباركك".  فاأنا  تكون،  اأن  تريد  من  كن   -

ال�سمبانيا  زجاجة  ا�سرتيت  لقد  ال�رشفة.  اأب��واب  اأفتح 

لالحتفال بزيارتي ملكتبة االإ�سكندرية، وهو مبنى مفرط 

يف احلداثة �سممه مهند�ض معماري نرويجي انتهى باأن 

خيب اأملي الأنه نفى البحر عن املبنى. وهكذا خرجت اإىل 

ال�رشفة م�ستعدا الأن اأ�رشب نخب ال�ساعر كون�ستانتينو�ض 

كفافي�ض.

�ساألني رجل حزين  القدمي.  ال�سديق  اأيها  كنت يف بيتك، 

وبعدئذ  م�رشية،  جنيهات  ب�سعة  مني  طلب  وناع�ض 

اأعطاين مفتاح الباب م�سرياً علي باأن اأتركها حتت ح�سرية 

ح�سرية  حتت  اأتركه  اأن  يجب  غ��ادرت  عندما  اأن��ه  اإىل 

اأنه  اأفرت�ض  �ساعر"،  بيت  من  ي�رشق  اأحد  "ال  املخملية. 

هكذا هم�ض لنف�سه ملا عاين حريتي، وغادر وهو ي�سحب 

اأبيات  يف  ت�ستكي  كانت  رمبا  لعظام  قدميا  تعبا  خلفه 

على اإيقاع الوزن االإ�سكندري. لقد �سغلت مقعدك وفتحت 
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هومريو�ض  بلغة  املكتوبة  االأ�سفار  بع�ض  مكتبك  على 

وكازانتزاك�ض، اأي اأنني ت�رشفت مثل واحد من الربابرة، 

وبالتايل، احتللت �رشيرك واأغلقت عيني وتاأ�سفت حلظي 

كرببري مهمل. يف �سحتك، اإذن، اأيها ال�سديق القدمي.

حزين،  ف�سي  بلون  البحر  ي�سبغ  ال�سم�ض  غروب  كانت 

وكنت اأ�ستعدُّ لرفع النخب للمرة الثانية ملا بلغ اأ�سماعي 

من  بالرغم  والتي  املجاورة،  ال�رشفة  من  ام��راأة  �سوت 

كونها كانت تغني بنربة جد خفي�سة اأغنية لكورت ويل، 

مل يكن من باإمكانها اأن تخفي لهجتها الربلينية.

«...?Surabaya Johnny, warum bist du so roh»-*

اأكن  ومل  باالأ�س�ض،  مغطى  �سغري  ج��دار  يف�سلنا  كان 

االأمام لروؤيتها:  اإىل  اأكرث من خطوتني  اأتقدم  اأن  م�سطرا 

كانت ت�سغل كر�سًيا منحنيا، كانت ترتدي ف�ستانا اأبي�ض 

من الكتان، والذي ُيخيَُّل يل دائًما اأنه اأنبل قما�ض ميكن اأن 

األب�سه المراأة، وكانت ت�سع قدميها العاريتني ت�سرتيحان 

على كر�سي.

- ال بد اأن جوين هذا كان فظيًعا،

**
،- »du bist kein mensch, Johnny« 

واألقيت لها التحية واأنا اأبرز الزجاجة والقدحني.

 
***

،»Und ich liebe dich so«-

غنت وهي ت�سري اإىل الكر�سي.

- اأبرلينية؟ �ساألُت وقدَّمُت لها القدح.

ر�سفة،  واحت�ست  بقدحي،  قدحها  قرعت  جتيب،  اأن  قبل 

�سعرها  على  يديها  وو�سعت  املن�سدة،  على  وو�سعته 

االأ�سقر الكثيف الذي كان ي�سل حتى كتفيها وزحلقته نحو 

لكنها عا�ست  يونانية،  اخللف بحركة ماء مذهب. كانت 

توؤكد مبنتهى احلنني  لقد كانت،  برلني،  �سنوات يف  عدة 

اإىل املا�سي، من اأواخر اليونانيات يف االإ�سكندرية.

هناك ن�ساء رفقتهن تدعو اإىل ال�سمت، الأنهن يعرفن كيف 

�سخاًء.  اأكرث  اأو  اأ�سعب  هو  ما  ثمة  ولي�ض  فيه،  ي�رشكنك 

كنا ن�رشب مبهٍل وننظر اإىل البحر. قريبا جداً، يف مكاٍن 

ما، حتت �سطح االأر�ض، كان يوجد تثال عمالق رود�ض، 

ا، وكانت الكتب ال�سامتة املدمرة ملكتبة  يف �سمت اأي�سً

ال�ساحل  اأنحاء  جميع  يف  املبعرثة  الكربى  االإ�سكندرية 

على  النخيل  ينمو  كان  حيث  اخل�سيب  الغذاء  هي  لرمبا 

اإىل  ال�سم�ض  ا�ست�سلمت  هكذا،  البحري.  ال�ساحل  واجهة 

الغرب ومدت الظالل حجبها فوق البحر االأبي�ض املتو�سط.

دعوتها للع�ساء، م�سيفا اأنها بال �سك تعرف مطعًما حيث 

ميكننا اأن ن�رشب نبيذا جيداً.

-اليوم ال ميكنني ذلك يكون اليوم. لكنني �ساأنتظرك غًدا 

يف ال�سابعة م�ساء مبقهى مريامار، قالت وهي ت�ستوي يف 

جل�ستها وتوحي باأنها بداأت ت�سعر بالربد من خالل حركة 

ت�سالب ذراعيها، وتركها يديها فوق الكتفني العاريتني.

به،  اأق��وم  اأن  علي   
ُ
يجب كان  مبا  قمُت  التايل  اليوم  يف 

ثريفانت�ض،  معهد  يف  حما�رشة  للمكتبة،  جديدة  زيارة 

امل�ساء،  ويف  امل�رشيني،  الطالب  بع�ض  مع  حلوة  قهوة 

حوايل ال�ساعة ال�ساد�سة، �ساألت يف م�سلحة اال�ستقباالت 

عن مقهى مريامار.

-هل اأنت متاأكد؟ ال يوجد اأي مقهى مريامار. كان هناك 

واحد، يف زمن اليونانيني، لكنه اأغلق منذ �سنوات عديدة. 

اأعلنت موظفة اال�ستقباالت.

اإذا كان ثمة مقهى ي�سمى مريامار، فيجب  اأنه  ا�ستنتجت 

اأن يكون على الواجهة البحرية، و�رشعت يف امل�سي، واأنا 

اأفراد يلعبون لعبة  اأ�ستف�رش يف حانات خمتلفة يرتادها 

الطاولة ويدخنون الرنجيلة وينفخون جرعات كثيفة من 

الدخان املعطر. ال اأحد عرف اأين يوجد املقهى.

موظفة  وب��دل  ال��ف��ن��دق.  اإىل  ع��دت  الليل  منت�سف  يف 

اال�ستقباالت، وجدت حماال ليليا عجوزا و�ساألته اإن كانت 

نظر  بالفعل.  قد �سعدت  لغرفتي  املجاورة  الغرفة  �سيدة 

اإيلَّ الرجل العجوُز بغرابة وباإجنليزية غري متقنة اإىل حد 

الغرفة ال يتم �سغلها  اإن ذلك م�ستحيل، واأن تلك  ما قال 

للمكان،  القدمية  املالكة  واأمتعة  اأثاث  حتفظ  فيها  الأن 

وهي اأملانية...

اليونانيات يف االإ�سكندرية.  اأواخر  - يونانية، وهي من 

قاطعته

-اأنت على حق. لقد كانت يونانية، قال موافقا، واأراد اأن 

يحكي يل ق�سة لكني قاطعته باإمياءة.

اأعي�ض مع اأ�سباحي، اأقبلهم واأ�ستدعيهم.

لرمبا كانت االأبيات ال�سعرية لكفافي�ض هي التي جعلتني 

اأخرى.  حيوات  من  ين�سى  ال  �سبح  مع  ال�سمبانيا  اأ�رشب 

لرمبا وهبتني ال�سحراء تلك الفاتا مورغانا**** الفاتنة 

جنب �ساطئ البحر، منطقة للخال�ض اأو للخذالن.
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ليودميال  امل�رشحية  والكاتبة  القا�سة  تنتمي 

الرو�سي،  بعد احلداثة  تيار ما  اإىل  بيرتو�سيف�سكايا 

وتنزع  بال�سيا�سة،  تت�رشب  التي  ال�رشقية  بو�سفته 

اإىل جانب املوكونني  اللغة املجتمعية،  اإىل تفكيك 

االأ�سا�سني اللذين يحددان هذا التيار - الطبيعانية 

هذه  اأعمال  �سكلت  وق��د  والفو�سوية/الروؤيوية. 

ثمانينيات  )يف  زمنها  يف  اأدبية  ظاهرة  الكاتبة 

 ن�سو�سها امل�رشحية التي 
ْ

القرن الع�رشين اأواًل، عرب

اخرتقت بها التابو ال�سوفيتي، ويف الت�سعينات، اأي 

التي  فموا�سيعها  ال�سوفيتي(.  االحت��اد  زوال  بعد 

تعالج احلياة ال�سفلية للمجتمع، وتالم�ض تفا�سيله 

جانب  اإىل  وع��ي��ه،  ال  اإىل  وت��ت�����رشب  امُل�����س��ت��رتة، 

بو�سائج  ترتبط  التي  والفنية  الفكرية  خلفيتها 

الكبار  برواده  متمثال  الرو�سي،  بالكال�سيك  متينة 

ودو�ستويف�سكي،  وت�سيخوف  بو�سكني  اأمثال  من 

وبني  ّدثة، 
ُ

حم كال�سيكية  بني  امُلعقد  التمازج  هذا 

روؤي��ة   
ْ

ع��رب ولكن  االآن��ي��ة،  املوا�سيع  ا�ستق�ساء 

احلاالت،  ح 
ّ
وُت�رش املوا�سيع،  ت�ستبطن  ا�ست�رشافية، 

مبب�سع حاد، جارح، و�سادم، كل هذا �سنع قو�سا 

العهد  وج��دد  الرو�سي،  االأدب��ي  للم�سهد  االأل��ق  من 

باالإبداع الكبري واملوؤثر. 

كننا اال�ستدالل على ا�ستغاالت 
ُ

فعلى �سبيل املثال مي

الق�س�سية.  بيرتو�سيف�سكايا  اأعمال  يف  ت�سيخوف 

على �سعيد املو�سوع جند التوجه اإىل احلياة الرتيبة 

وفنيات  ال�سكل  �سعيد  وعلى  املتو�سطة،  للطبقة 

ال�سفحات  ذات  الق�س�ض  اإىل  امليل  ن��رى  ال�رشد 

راأي  وت�سمني  اليومية،  اللغة  وا�ستخدام  القليلة، 

املوؤلف وتعليقاته على اأحداث الق�س�ض، ولكن مع 

غياب موقف الكاتب الوا�سح والقاطع. 

واملبا�رش،  العميق،  االرتباط  ا�ستبيان  ميكننا  كما 

بيرتو�سيف�سكايا  اإب��داع  بني  اأي�سا،  اخل��اّلق  ولكن 

الرو�سي الكال�سيكي وذلك من  وبني الرتاث االأدبي 

حيث  هنا،  نرتجمها  التي  »الطهارة«  ق�سة  خالل 

الكاتبة فكرتها، وا�ستلهمت جذوتها، من  ا�ستوحت 

احللم الرابع ل�سخ�سية را�سكولنيكوف - بطل رواية 

ترجمة  )�سن�سع  لدو�ستويف�سكي  والعقاب  اجلرمية 

لهذا احللم بعد ق�سة الطهارة(. فكما هو احلال مع 

حلم را�سكولنيكوف، وتوتراته، وا�ستعاالته، تاأخذنا 

وبلغة  م�سحوٍب،  خ��ٍط  على  ق�ستها  يف  الكاتبة 

وال  خارجي،  �سيء  يعرت�سها  ال  يومية،  واقعية 

تن�سج من اخليال، ولكنها، وبرغم ب�ساطتها، اأو رمبا 

وت�سعف  االأعماق،  من  تهزنا  بالذات،  ال�سبب  لهذا 

مقاومتنا الزائفة، بل وتعطلها تاما، لنجد اأنف�سنا 

اأمام حمٍك حاد وملمو�ض ملا جنيناه، وجننيه على 

اأي�سا،  را�سكولنيكوف  حلم  هو  ومثلما  اأنف�سنا.  

ُتنهي الكاتبة ق�ستها ب�سوؤال بليغ عن ُكنه الطهارة، 

واإن كانت مرتبطة باجل�سد اأم اأن اأ�سلها يف الروح. 

ليودميال  الكاتبة  ي��رب��ط  م��ا  اأه���م  يبقى  اأخ���ريا 

ويوؤاخيها  الكال�سيكي،  ب��االأدب  بيرتو�سيف�سكايا 

الفن،  لوظيفة  العميق  الفهم  وه��و  اأال  ب��رم��وزه، 

الب�رش،  وكرامة  االإن�سان،  حرية  �ساأن  من  واالإعالء 

اأي امُل�سرتك الثابت للكتابة االأ�سيلة يف كل مكان 

وزمان.  

نزوى العدد 103 يوليو 2020

51

تقدمي وترجمة: اأحمد م الرحبي*

 الطهارة

ليودميال بيرتو�شيف�شكايا

روائي وكاتب من ٌعمان *



   الطهارة

ة ُقرع اجلر�ض يف �سقة عائلة )ر(، فهرعت الطفلة 
َّ
    ذات مر

بدا عليال   
ٌ

�ساب الباب  الباب. وقف خلف  لفتح  ال�سغرية 

اللون.  ، وردّي  ال�سوء، وملع يف وجهه طفٌح جلديٌّ حتت 

قال ال�ساب اإنه قادٌم ليحّذر من خطٍر بغي�ض. وباأن وباًء 

فريو�سيًا ُيداهم املدينة، كفيٌل بالق�ساء على �سحيته يف 

ب�سببه  ينتفخ  اجل�سم  اأن  عن  ف�سال  اأي��اٍم،  ثالثة  غ�سون 

قيح،  بها  بثور  ظهور  اأعرا�سه:  اأخرى.  بتحوالت  ومُينى 

احلياة  قيد  على  للبقاء  متاح  واالأم��ل  دمامل.  جمرد  اأو 

�رشيطة اأن يلتزم ال�سخ�ض بنظام �سارم للطهارة البدنية، 

فئران،  يكون هناك  واأال  ُه، ال يخرج منها، 
َ
دار يلَزم  واأن 

 للعدوى كما هو معهود دائما. 
ٌّ
فالفئراُن ناقٌل رئي�سي

ا�ستمع اإىل ال�ساِب اجلُد واجلدة، والطفلُة ال�سغرية ووالدها. 

ام. 
َّ
االأُم كانت يف احلم

بُت بهذا املر�ض، - حتدث ال�ساب وخلع قبعته  - لقد اأُ�سِ

اللون، و�سلعاء حتى  التي كانت حتجب جمجمًة وردية 

احلليب  غ�ساء  ت�سبه  رقيقة  جلدية  طبقٌة  تعلوها  العظم، 

املغلي. – وقد ي�رشت يل النجاة منه، ول�ست اأخ�سى تكرار 

العدوى، وها اأنذا اأطوف بالبيوت الأ�ساعد يف جلب اخلبز 

اإيلَّ  املوؤونة؟  وباقي املوؤونة ملن تعوزهم. هل تنق�سكم 

كبرية،  حقيبة  واعطوين  جللبها،  و�ساأذهب  بالنقود  اإذن 

الكبرية  الطوابري  ب��داأت  لقد  بعجالت.  كانت  لو  حبذا 

ت�سطفُّ يف املحالت ولكني ال اأخ�سى العدوى. 

- �سكرا، - قال اجلد، - ل�سنا بحاجة لهذا. 

- يف حالة اأن مر�ض جميع اأفراد عائلتكم فاتركوا الباب 

مفتوحا. لقد اأخذت على عاتقي املرور على اأربع بنايات 

من �ستة ع�رش طابقا، وهذا اأق�سى ما اأ�ستطيعه. واإن جنا 

م�ساعدة  اأي�سا  فبمقدوره  معي،  حدث  مثلما  منكم،  اأحٌد 

النا�ض باإخالء اجلثث وما اإىل ذلك.

- ما املق�سود باإخالء اجلثث؟ - �ساأل اجلد. 

- لقد طورت نظاما الإخالء اجلثث عن طريق رميها من 

من  بال�ستيكية  اأكيا�سا  لذلك  يلزمنا  القمامة.  خرطوم 

احلجم الكبري، وال اأعرف من اأين اح�سل عليها. ي�سنعون 

�سيء  ترتيب  وميكن  بطبقتني،  بال�ستيكية  طّيات  عندنا 

على  يعتمد  �سيء  كُل  باملال؟  يل  اأي��ن  من  ولكن  منها، 

�ساخنة  ب�سكني  الطّيات  هذه  قطع  باإمكاننا  نعم،  املال. 

الذي نريده. فقط  اأكيا�ض بالطول  اإىل  لتتحول يف احلال 

�سكنٌي �ساخنة وطّيٌة بال�ستيكية بطبقتني. 

- كال، �سكرا، ل�سنا بحاجة لذلك، قال اجلد. 

مثل  امل��ال  يطلب  االأخ��رى  ال�سقق  اإىل   
ُ

ال�ساب ان�رشف 

ال�سقة،  هذه  يف  دونه  الباب  �سفقوا  اأن  فبمجرد  �سحاذ؛ 

الباب،  له  ُفتح  وهنا  املجاورة،  ال�سقة  جر�ض  َقرع  حتى 

اأن  عليه  فتحتم  مثبتة،  احلماية  �سل�سلة  على  االإبقاء  مع 

ال�سّلم، بينما  ُيديل بَخطِبه، ويخلع قبعته وهو يف ردهة 

ُي�سَفق  اأن  وقبل  الباب.  خ�سا�سة  من  ال�ساكنون  راقبه 

مل  ذلك  ومع  منهم؛  ُمقت�سبة  اإجابة  اأت��ت  دون��ه،  الباب 

يغادر مكانه،حيث مل ُي�سمع وقع خطواته. ثم انفرج الباب 

املعقود بال�سل�سلة ثانية وظهر اأحدهم يوّد �سماع الق�سة. 

فاأُعيدت عليه الق�سة. وردا عليه دوى �سوت اجلريان:

- اإن كنت حتمل ماال فاذهب واح�رش ع�رش قناين فودكا 

�سعة ن�سف لرت و�ساأعطيك ثمنها فيما بعد. 

َعال وقع اخلطوات حتى اختفى.

اإح�سار  منه  �سنطلب   - اجلدة،  قالت   - يعود،  حينما   -

بعدها  ث��م  البي�ض.  وك��ذل��ك  امُل��رّك��ز...  واحلليب  اخلبز 

امللفوف والبطاطا.  

اأن االآثار بوجهه ال ت�سبه  - حمتال، - قال اجلد، - مع 

احلروق... اإنها �سيء اآخر. 

عن  بعيدا  يدها  م��ن  ابنته  وق��اد  االأب  انتف�ض  اأخ���ريا 

املدخل. مل يكن العجوزان والديه بل والدّي زوجته، وكان 

ال  وبدورهما  منهما.  يبدر  ما  كل  يف  راأيًا  يقا�سمهما  ال 

اأن �سيئا ما قد وقع  راأيه  ياأخذان براأيه يف �سيء. وكان 

به  �سعر  وباأنه  حمتوما،  اأمرا  كان  وقوعه  واأن  بالفعل، 

منذ اأمٍد طويل، وظل ينتظره. ا�ستوىل عليه الهلع، فاقتاد 

الطفلَة من يدها، وابتعد بها عن املدخل الأال حتوم هناك 

لقد كان  �سقة اجلريان...  اإىل  الغام�ض   
ُ
الزائر انتقال  عند 

كيفية  عن  وي�ساأله  برجل،  رجال  يحاوره،  اأن  به  جديرا 

�سفائه، وكيف كانت حالته...  

ولكن االأجرا�ض مل تقرع يف ردهة ال�سلم بعد ذاك. اأو لنقل 

اإن امِل�سعد ظل يتحرك هنا وهناك، بل اإن البع�ض خرجوا 

بعدئذ  مفاتيحهم  لُتجلجل  )ر(،  العائلة  طابق  اإىل  منه 

وت�سطك اأبوابهم. بيد اأن ال�سخ�ض �ساحب القبعة مل يكن 

اأيا من االأبواب مبفاتيحه، بل وقف  بينهم، واإاّل ملا َفتح 

وقرع االأجرا�ض وح�سب. 

فاأخذ  الع�ساء،  لتناول  وجل�سوا  التلفاز،  نيكوالي  اأطفاأ 

نيكوالي ق�سطا كبريا من الطعام، مبا يف ذلك اخلبز، ما 

اأفقد اجلد �سربه، فاأملح له اأن الع�ساء نعطيه العدو1، يف 

فقالت:  الطفلة  اأما  زوجها،  �سف  يف  يلينا  وقفت  حني 

»عالَم ال�رشاخ؟«، واأخذت احلياة جمراها املعتاد. 

اآناء الليل، وُحكما من ال�سوت الذي ارتفع يف االأ�سفل، فقد 
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حتطم  ُزجاٌج كبري احلجم.

- اإنها واجهة املخبز، - قال اجلد وخرج اإىل ال�رشفة.- 

ا�رشعوا، هيا يا كوليا2، فلتجلب �سيئا للموؤونة.

و�سلت  ذلك  اأثناء  للخروج،  نيكوالي  يجّهزون  وراح��وا 

املكان  يف  واأبقوا  اأحدهم،  على  قب�سوا  ال�رشطة،  �سيارة 

و�سكني،  بحقيبة  نيكوالي  خرج  ان�رشفوا.  ثم  �رشطيا 

فطوقوا  االأ�سفل،  يف  جتمع  قد  كبريا  ح�سدا  اأن  وات�سح 

تقافز  الواجهة،  باالأقدام، ومن خالل  ودهموه  ال�رشطي، 

وانتزع  ام��راأة،  مع  تعارك  من  منهم  وتقافزوا،   ،
ُ

النا�ض

م فمها وجرها 
ّ
منها حقيبة �سفٍر بخبزها، ثم جاء من كم

الأي  وبعد  االأ���س��ف��ل.  يف  اخل��ل��ُق  ت�ساعف  املخبز.  يف 

ثالثون  بثمن:  ُتقدر  ال  يٍد  حقيبة  حامال  نيكوالي،  عاد 

كيلوجرام من املخبوزات املجففة وع�رشة اأرغفة �سمينة. 

ثم  القمامة،  خرطوم  واألقمها  مالب�سه  كل  نيكوالي  نزع 

اأن�ساأ يتم�سح بالكولونيا من الراأ�ض حتى القدمني، و�سع 

كل ما ا�ستهلكه من قطن يف كي�ض ورماه من النافذة. اأما 

ِه 
ّ
لتو ا�ستوعب  فقد  يجري،  ملا  مغتبطبا  كان  الذي  اجلد 

امل�ستلزمات  كل  ويف  الكولونيا  يف  يقت�سد  اأن  عليه  اأن 

الطبية، وخلدوا اإىل النوم.  

اأفطر نيكوالي لوحده بن�سف كيلوغرام من  ال�سباح  يف 

مازحا:  هذا  على  وعّلق  ال�ساي،  مع  املجففة  املخبوزات 

م�ستعارة،  اأ�سنان  للجد  كان  بنف�سك«.  تاأكله  »واالإفطار 

وانطوت  ال�ساي.  يف  املخبوزات  يغم�ض  راح  وبحزن 

ت�سجع  الوقت  يلينا فكانت طوال  اأما  نف�سها،  اجلدة على 

الكيل  طفح  املخبوزات.  من  املزيد  لتناول  ال�سغرية 

باجلدة وقالت اإن من ال�رشوري اإر�ساء النظام، فال�رشقة 

واأُجِهز  اقتحامه،  مت  قد  واملخبز  ليلة،  كل  متاحة  غري 

االأغذية، ووزعوا  اأَح�سوا موؤونة  فيه. وهكذا  على كل ما 

عن  يلينا  تنازلت  الغداء  عند  اجلميع.  على  ح�س�سها 

�سوداء،  �سحابة  مثل  نيكوالي  واأم�سى  للطفلة.  ن�سيبها 

فالتهم بعد الغداء مبفرده رغيفا كامال من اخلبز االأ�سمر. 

الغطاء  �سينك�سف  بعده  الأ�سبوع،  كافية  موؤونتهم  كانت 

اأحدا مل  ولكن  بالعمل  ويلينا  نيكوالي  ات�سل  القاع.  عن 

يرفع �سماعة الهاتف، ال يف مكتب نيكوالي وال يف مكتب 

يف  مرابطني  اجلميع  وكان  مبعارفهما،  فات�سال  يلينا. 

وانطلق  العمل،  التلفاز عن  توقف  ينتظر.  والكل  بيوتهم، 

حرارة  انقطعت  التايل  اليوم  ويف  تردداته.  من  ال�سفري 

الهاتف. يف االأ�سفل كان املارة يعربون ال�سارع بال�سنط 

كبرية،  غري  �سجرة  اأحدهم   
َّ
جر بينما  اليدوية،  واحلقائب 

ُقطعت مبن�سار. ظهر �سوؤاٌل حول القطة، فاحليوان مل ياأكل 

�سيئا منذ يومني وظل ميوء يف ال�رشفة ب�سكل رهيب. 

حلم  اإن   - اجلد.  قال   - ونطعمها،  نخرجها  اأن  يجب   -

القطط اأف�سل فيتامني طبيعي. اأفرج نيكوالي عن القطة، 

واأخذوا يطعمونها قْدرا معقوال من احل�ساء خ�سية اأن تب�سم 

اليومني،  ذينك  ففي  القطة،  الطفلُة  تفارق  مل  جوٍع.  بعد 

تنا�سل  الطفلة  كانت  ال�رشفة،  يف  توء  كانت  حينما 

حتى  باإطعامها،  تتلذذ  فجعلت  االآن  اأما  اإليها،  للو�سول 

احل�سة  من  تعطينها  »�سوف  واحتدمت:  تذمرت  اأمها  اأن 

التي حبيتك بها من ن�سيبي«.  

الطعام  اأن  اإاّل  غذاءها.  القطة  نالت  املنوال  هذا  وعلى 

تغرّيا  يرتقبون  اجلميُع  كان  اأي��ام.  خم�سة  خالل  �سينفد 

ال�سارع  العامة، ولكن  التعبئة  االإعالن عن   
ّ
يتم كاأن  ما، 

الثالثة بهدير املحركات، وغادر اجلي�ُض  الليلة  امتالأ يف 

املدينة. 

قال   - عليها،  ويحجروا  املدينة  ليطوقوا  �سيذهبون   -

اجلد. – فال دخول اإليها وال خروج منها.

- االأكرث رعبا اأن كل �سيء يبدو حقيقيا، و�سيتعني علينا 

ع.  النزول اإىل املدينة الأجل التب�سّ

- اإن اأعطيتني كولونيا ف�ساأذهب، - قال نيكوالي. - فقد 

نفد ما عندي. 

من  اأك��رث  حتمل  بنربة  اجلد  قال   - لك،  كله  �سيكون   -

من  الكثري  فقد  لقد  كذلك.  متن�سلة  نربة  ولكنها  مغزى، 

وزنه. – من ح�سن احلظ اأن ماء ال�رشب وال�رشف مازاال 

يعمالن. 

الليل خرج  – ويف  - فاأل اهلل وال فاألك، - قالت اجلدة. 

واأخ��رى  ظهر  حقيبة  معه  حامال  البقالة  اإىل  نيكوالي 

يدوية، مع �سكنٍي وم�سباح.

على  فخلع مالب�سه  ط��وره،  م��ازال يف  الليل  وكان  عاد   

ال�سلم واألقى بها يف م�رشب الزبالة ثم ت�سح بالكولونيا 

معك  ثم  ال�سقة،  دخل  حذائه  نعل  مَعك  اأن  وبعد  عاريا. 

الفردة الثانية، ورمى بالقطن من النافذة. حقيبة الظهر 

و�سعها يف قدٍر كبري لتغلي، وحقيبة اليد كذلك. مل تكن 

ح�سيلته كبرية:�سابون، اأعواد ثقاب، ملح، ع�سيدة �سعري 

مفعم  اجلد  كان  احلنطة.  قهوة  �سحلب،  م�سّنعة،  ن�سف 

نيكوالي  وقام  الق�سوى.  غايته  حبوره  وبلغ  بالبهجة، 

باإحماء ال�سكني على لهب الغاز.  

 - الدم اأكرب م�سبٍب للعدوى، - اأبدى اجلد مالحظته وهو 

ياأوي للنوم عند مطلع ال�سبح. 

لع�رشة  كافية  احلالية  املوؤونة  فاإن  حل�ساباتهم  وفقا   

والع�سيدة  ال�سحلب  من  ياأخذوا  اأن  لذلك  وح�سبهم  اأيام، 
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وما �سواهما مبقدار ي�سري. 

عن  �سوؤاٌل  ونبا  لل�سيد،  ليلة  كل  يخرج  نيكوالي  طفق   

املالب�ض، فعكف نيكوالي على عطفها يف كي�ض بال�ستيكي 

و�سعه على ال�سلم، وا�ستمر يف تقليب ال�سكني فوق اللهب. 

ولكن من  ك�سابق عهده،  كثريا  ياأكل  فقد ظل  ذلك  �سوى 

غري مناكفات اجلّد هذه املرة. 

 كانت القطة تزداد نحوال يوما بعد اآخر، وترهل جلدها. 

اإذ  ع��ذاب،  يف   
ٌ

ع��ذاب واالإفطار  والع�ساء  الغداء  واأ�سحى 

االأر�ض  على  �سيٍء  رمي  حماوالتها  عن  الطفلة  تكف  ال 

قاموا  ثم  يديها،  على  �رشبها  يف  يلينا  �رشعت  للقطة. 

باإخراج القطة، فجعلت تن�سب على الباب.  

ماأ�ساوي.  مب�سهد  القطة  اأم��ر  انتهى  امل��رات  اإح��دى  يف   

عليهما  دخلت  املطبخ،  يف  واجل��دة  اجل��د  ك��ان  فبينما 

الطفلة حتمل القطة بيدها. كان فم القطة، كما فم الطفلة 

اأي�سا، ملطخا ب�سيء ما.

فمها  من  القطة  وقبلت  الطفلة  قالت   - ه��ذا،  اإليكم   -  

امللوث، وال يبدو اأنها املرة االوىل التي تقوم فيها بذلك.

 - ما هذا؟ - هتفت اجلدة. 

 - لقد ا�سطادت فاأرا - اأجابت الطفلة. – واأكلته. – ومرة 

اأخرى قّبلت القطة من فمها. 

 - اأي فاأر؟ - �ساأل اجلد، وكان قد جفل هو واجلدة. 

 - فاأر رمادي.

 - منتفخ؟ �سمني؟

يدي  تتقياأ بني  القطة  – وبداأت  وكبري.  �سمني،  نعم،   -  

الطفلة. 

اإىل غرفتك،  – واذهبي  اجلد.  – قال  ام�سكيها جيدا!   - 

اأيتها اللعينة  اآه منك  عزيزتي، اذهبي. اذهبي مع القطة. 

اخل�سي�سة. هل �سبعت من اللعب مع القطة، هذه النج�سة؟ 

�سبعت؟ 

 - ال ت�رشخ، - قالت الطفلة واأ�رشعت اإىل غرفتها.  

خطواتها  موا�سع  ير�ض  وراح  اإث��ره��ا  يف  اجل��د  �سار   

بكولونيا بخاخ. اأجلم باب غرفة الطفلة بكر�سي، ثم دعا 

وبجواره  الطويل،  ال�سهر  بعد  نائما  كان  الذي  نيكوالي 

ا�ستفاق االثنان. ومتَّ ح�سُم كل  اأي�سا.  كانت يلينا نائمة 

�سيء. �رشعت يلينا تبكي وت�سد �سعرها. ومن غرفة الطفلة 

ت�ساعدت الطرقات.

ام. 
َّ
 - دعوين اأخرج، افتحوا الباب. اأريد الذهاب اإىل احلم

– اأخذت الطفلة ت�سيح باكية. 
 - ا�سمعيني، - �ساح نيكوالي، - وال ت�رشخي! 

الذي ي�رشخ!  اأنت  اأخ��رج!  اأخ��رج، دعوين   - دعوين 

دعوين اأخرج!

فتحتم  يلينا  اأما  املطبخ،  اإىل  واجل��دان  نيكوالي  اجته   

ام، وكانت هي االأخرى تدق الباب. 
ّ
حب�سها يف احلم

 هداأت الطفلة عند حلول امل�ساء. �ساألها نيكوالي اإن كانت 

وباأنها  باالإيجاب،  فردت  ام، 
ّ
للحم حاجتها  ق�ست  قد 

فعلتها يف �رشوالها، ثم طلبت اأن ت�رشب.

 ت�سم غرفة االبنة �رشير اأطفال، ومرتبة م�ستقلة، وخزانة 

حتوي حاجيات اأفراد االأ�رشة وقد اأغلقت مبفتاح، وهناك 

�سجادة واأرفف للكتب. غرفة مريحة حتولت بغتة، مبح�ض 

فجوة  باإحداث  نيكوالي  قام  �سحي.  حجر  اإىل  ال�سدفة، 

يف الباب ت�سبه نافذة �سغرية، وطلب من الطفلة، كبداية، 

بفتات  احل�ساء  فيها  خلط  بخيط،  بطت 
ُ
ر قنينة  تقبَل  اأن 

اخلبز. كما وجب على الطفلة اأن تتبول يف هذه القنينة ثم 

ُتفرغها عرْب النافذة. بيَد اأن النافذة كانت مغلقة مبزالج 

ف�سنع  بلوغه...  الطفلة  ت�ستطع  مل  ما  وهو  االأعلى،  من 

ثالث  به  رمى  اأن  وبعد  مقالعا،  االأ�سالك  من  نيكوالي 

رميات، انفتحت كوة كبرية يف النافذة...  

حياة  الأج��ل  كفاح  يف  التالية  الثالثة  االأي��ام  وم�ست   

وحاولوا  اتفق،  كيفما  لتغت�سل  املاء  اإليها  نقلوا  الطفلة: 

وتتناول  الباب  عني  اأ�سفل  من  تدنو  كيما  ُمرا�ساتها 

القنينة )اأراد نيكوالي يف اإحدى املرات اأن ينظف الطفلة 

ف�سكب عليها �سفيحة ماء �ساخن بدل اأن يناولها الطعام، 

ومنها باتت تتهيب االقرتاب من الباب(، - وقد كان هذا 

كفيال ب�سحق �ساكني ال�سقة باملعنى احلريف للكلمة، فبعد 

امتناع الطفلة عن اال�ستجابة لهم، كانوا يغطون يف نوم 

طويل.

 ولكن االأمور ت�سارعت بحدة بعدئذ. ا�ستيقظ اجلد واجلدة 

ذات مرة ليكت�سفا القطة فوق �رشيرهما، ووجهها امللوث 

بالدم كما كان، ويبدو اأنها التهمت الطفلة، لتخرج بعدها 

من ثقب الباب، رمبا لت�رشب. »اآه«، »اأوه« ت�سايح اجلدان 

الباب،  عند  وظهر  للجلبة  نيكوالي  فا�ستجاب  وتاأوها، 

وبعد اأن ا�ستو�سح �سبب النحيب، �سفق بالباب بب�ساطة، 

الباب  اأجل��م  ثم  االأخ���رى،  اجلهة  يف  مكانه  يف  وح��ام 

اأهمل  اإذ  الباب،  اإي�ساد  على  االأم��ر  يتوقف  مل  بكر�سي. 

نيكوالي فتح فجوة فيه، موؤجاًل اأمرها ملا بعد. �ساحت 

يلينا واأرادت اإبعاد الكر�سي، ولكن نيكوالي ح�رشها يف 

ام مرة اأخرى.
ّ
احلم

 اأما نيكوالي نف�سه فا�ستلقى على ال�رشير و�سار ينتفخ، 

امراأة  قتل  قد  كان  ال�سابقة  الليلة  يف  وينتفخ.  وينتفخ، 

بالعدوى،  م�سابة  كانت  اأنها  ويبدو  حتمل حقيبة ظهر، 
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عن  ناهيك  بالنار،  ال�سكني  تعقيم  نفعا  يجده  مل  لذلك 

ومن  ال�سارع،  يف  وهو  املركزة  ال�سعري  ع�سيدة  اأكل  اأنه 

احلقيبة مبا�رشة. كان يودُّ يف البداية اأن يتذوقها فجاءت 

النتيجة اأن اأتى عليها كلها. 

 فِطن مك�سيم اإىل كل �سيء، ولكن بعد فوات االأوان، بعد اأن 

اأخذ ينتفخ فعليا. كانت ال�سقة تهتز باأكملها من طرقات 

ب�سكان  بلغ  قد  االأمر  وكان  توء،  القطة  وظلت  االأبواب، 

ال�سقة العلوية اإىل طرق االأبواب اأي�سا، بينما ظلَّ نيكوالي 

ينافح عن نف�سه، وحتى النهاية، عندما نزَّ الدم من عينيه، 

مل يكن يفكر ب�سيء �سوى اأن ينافح ويرجو اخلال�ض.  

 مل يقم اأحٌد بفتح باب ال�سقة، وعبثا مل يفعلوا ذلك، فقد 

وا�سل ذلك ال�ساب طوافه بال�سقق، حامال اخلبز معه، يف 

ُق يف �سقة )ر( وخّيم ال�سمت، با�ستثناء 
ْ
حني انقطع الطر

يلينا التي كانت تكّز باأ�سنانها قليال، بينما الدم ينزُّ من 

عينيها، ومل يكن بو�سعها روؤية �سيء، ولكن ما ع�ساها اأن 

ام املطبقة وهي ممددة على االأر�ض.
ّ
ترى يف ظلمة احلم

تاأخر  تاأخر؛  نعم  كثريا؟  العودة  يف  ال�ساب  تاأخر  ملاذا   

الأن لديه الكثري من ال�سقق يف الباحة... اإنها اأربع عمارات 

مدخل  ال�ساب  فيها  عرْب  التي  الثانية  املرة  اأما  �سخمة. 

من  ال�ساد�ض  اليوم  �سم�ض  غ��روب  عند  فكانت  العمارة 

زيارته االأوىل، اأي بعد مرور ثالثة اأيام من �سكون الطفلة، 

ويوم من رحيل نيكوالي، واثنتي ع�رشة �ساعة من رحيل 

اأبوي يلينا، وبعد خم�ض دقائق من وفاة يلينا... 

 ماءت القطة، وا�ستمع ال�ساب اإىل ال�سوت الوحيد ال�سادر 

قات 
َ
الَطر جميع  انطفاأت  حيث  برمتها،  العمارة  يف 

باأقل  واحدة  روح  اأجل  من  يثابر  اأن  فقرر  وال�رشخات، 

ي�ستخدمونها  البوابون  كان  حديدية  عتلة  جلب  تقدير. 

ِلفتِّ اجلليد �ستاًء، وهي ُملقاٌة االآن يف الباحة، تخ�سبها 

الدماء، وراح يخلع بها الباب. فما الذي راآه؟ كومة �سوداء 

الغرف،  اإح��دى  يف  �سوداء  وكومة  احلمام،  يف  يعرفها 

وكومتني �سوداوين خلف باب ملجوم بكر�سي، ومن هناك 

نعت بع�سوائية  ان�سلت القطة. قفزت بر�ساقة من فجوة �سُ

 
ُ

يف باب اآخر، ومن خلفه �سمع �سوتا ب�رشيا. اأزاح ال�ساب

منثور،  زجاٌج  الغرفة.  ودخل  الباب،  عن  الثاين  الكر�سي 

الكتب،  من  اجُتزئت  و�سفحات  وف�سالت،  واأو���س��اخ، 

وفئران بال روؤو�ض، وقناين وخيوط. على ال�رشير ا�ستلقت 

فتاة �سلعاء، فروة راأ�سها ت�سطُع ُحمرة، حالها من حاِل 

و�سادتها  على  ال�ساب،  اإىل  الطفلة  نظرت  باملثل.  ال�ساب 

جل�ست القطة، وكانت هي االأخرى تنظر اإليه باهتمام.  

حلم را�شكولنيكوف

ومعها  كلها،  االأخرية  ال�سيام  اأيام  )را�سكولنيكوف(  اأم�سى   

لل�سفاء،  اأن تاثل  وبعد  امل�ست�سفى.  ُمقيما يف  االآالآم،  اأ�سبوع 

والهذيان.  احلمى  اأتون  يف  وهو  راآه  الذي  املنام  يتذكر  راح 

قرحة  �سحية  وقع  قد  العامل  وكاأن  املر�ض  وهدة  يف  �ساهد 

لها  ُي�سهد  ومل  بها  ُي�سمع  مل  قرحة  باأ�رشه،  اجتاحته  مرعبة 

اأوروبا.  اإىل  اآ�سيا وزحفت  اأعماق  مثيال من قبل، خرجت من 

اجلميع كان ُمهددا باملوت، خال نفر قليل متَّ ا�سطفاوؤه. ظهر 

املجهرية،  واملخلوقات  اجلديدة،  الطفيلية  الديدان  من  نوع 

اأن  ُمطلقا  الإن�سان  ي�سبق  مل  ذلك  مع  الب�رش.  اأج�ساد  �سكنت 

امُل�سابون  اعّتد  مثلما  احلقيقة،  وامتالكه  بذكائه،  اعتّد 

باأحكامهم،  وثقوا  اأن  للنا�ض  ي�سبق  ومل  ُمطلقًا.  ب��ذل��ك... 

مثلما  والدينية  االأخالقية  وثوابتهم  العلمية،  وا�ستنتاجاتهم 

نا�سها  بجميع  وامل��دن  بجملتها،  القرى  اآن��ذاك.  معهم  حدث 

اأ�سيبوا بالعدوى، واأدركهم اجلنون. كان اجلميُع يف هلٍع ومل 

يفهموا بع�سهم البع�ض، كل واحد منهم كان يعتقد اأن احلقيقة 

اإىل االآخرين، ويلطم  كامنة فيه وحده، فيتوجع عندما ينظر 

يتمكنوا  ومل  وكيف،  يدينون  من  يعرفوا  مل  ويتلوى.  �سدره، 

يعرفوا  مل  خريا.  يكون  وما  �رشا،  ُيعترب  ما  على  االتفاق  من 

 يقتل بع�سهم بع�سا، 
ُ

من يلومون، ومن يوؤيدون. واأخذ النا�ض

كاملة  جيو�سا  ح�سدوا  ال�رشير.  الُعته  من  نوٌع  تلب�سهم  وقد 

تتناحر  راح��ت  اجليو�ض  اأن  بيد  البع�ض،  بع�سهم  ملواجهة 

فيما بينها وهي يف امل�سري، وتفرقت �سفوفها، وهجم اجلنود 

وا  فتعا�سّ والتمزيق،  الطعن  بينهم  واأعملوا  رفاقهم،  على 

والتهم اأحدهم االآخر. انطلقت يف املدن نواقي�ض االإنذار طيلة 

للذي  يفطنوا  ولكنهم مل  كلهم،  النا�ض  لها  فا�ستجاب  النهار، 

يقرع االأجرا�ض وملاذا، بينما اجلميُع يف هلع. تخلوا عن اأكرث 

األفة لهم، فكل واحد منهم لديه فكرته اخلا�سة، وراأيه  املهن 

معهم  فتوقفت  �سيء؛  على  االإجماع  ي�سعهم  ومل  امُل�ستقل، 

ون جماعات اإىل مكان ما، وقد تعاهدوا 
ّ
الفالحة. وكانوا يفر

يف  يجنحون  ولكنهم  يتنابذوا،  اأال  واأق�سموا  بينهم،  اأمٍر  على 

لتوهم،  عليه  اتفقوا  ما  �سيء خمتلف، غري  اإىل  واللحظة  التو 

ويبداأوا يف الرتا�سق بالُتهِم، يتقاتلون ويهتك بع�سهم البع�ض. 

الب�رش.  ن�سبت احلرائق، ون�ساأت املجاعة. نفق احليوان وهلك 

العامل كله مل ينج  اأكرث واأكرث. ومن  القرحة وزحفت  تفاقمت 

اأُنيط  اأنقياء واأ�سفياء، وقد  اأولئك كانوا  �سوى قلة من الب�رش، 

يجددوا  واأن  جديدة،  وحياة  للب�رشية،  جديد  ن�سل  اإن�ساء  بهم 

ويطهروا االأر�ض، ولكن ال اأحد قد راأى هوؤالء النا�ض من قبل 

يف اأي مكان، ومل ت�سمع لهم كلمة وال �سوت.  

1 - جريا على املثل القائل: »االإفطار تاأكله بنف�سك، والغداء تقا�سمه �سديقك، 
والع�ساء تعطيه عدوك«. املرتجم.

2 - كوليا؛ ا�سم التحبب لنيكوالي. املرتجم
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�ساتي�ض كومار Satish Kumar �سخ�سية غري معروف 

العاملية  ال�سخ�سيات  من  واح��د  هو  فرن�سا،  يف 

املدافعة عن ال�سالم. كان راهبا يف ال�سابق، وواحدا 

"من  االأخ��رية  االآون��ة  ن�رش يف  من تالمذة غاندي، 

اأجل اإيكولوجية روحية"، وهو مقال يدعو فيه اإىل 

اإيجاد توازن جديد بني االأر�ض والنف�ض واملجتمع.

اإن التحدث مع �ساتي�ض كومار لهو اأمر جد مده�ض 

مفعم  عاما   82 العمر  من  البالغ  الرجل  لكون 

مثري  اإن�سان  باخت�سار  اإنه  والب�ساطة،  باحليوية 

نظري  ال  متعة  يجد  ح��اوره  من  فكل  لالإعجاب، 

لها، ياأخذ بيديك ويطوف بك يف عوامل مل تعهدها 

تراكم  عن  الداكن  وجهه  �سيماء  تك�سف  قبل.  من 

خربات احلياة وخباياها، تخفي نظراته املتمعنة 

عن بهجة دائمة، اإذ �رشعان ما يبداأ بال�سحك عند 

اأول �سوؤال يبدو �سبيانيا : "عندما جتد العناكب اأو 

الواقع، قد  البعو�ض يف منزلك، فهل تقتلها ؟ يف 

يبدو �سوؤايل هذا اأقل �سذاجة.

•  احلق يف العي�ض مكفول جلميع الكائنات :
من  راج�ستان  يف   1936 �سنة  كومار  �ساتي�ض  ولد 

الديانة  هي   )jainisme le( واجلاينية  جاينية؛  عائلة 

ال�ساد�ض  القرن  يف  ظهرت  التي  القدمية  الهندية 

قبل امليالد، وهي ذات طبيعة فل�سفية تتبع تعاليم 

مفاهيم  على  وتقوم  الزهد  اإىل  وتدعو  ماهافريا، 

اجلاينية  اأت��ب��اع  وال��الع��ن��ف.   karma الكارما 

يحرتمون اأي �سكل حي، فهم نباتيون، وال ي�رشبون 

املياه غري املر�سحة )حتى ال يتم ابتالع الكائنات 

في�سعون  منهم  تعبدا  االأك��رث  اأما  الدقيقة(،  احلية 

قناًعا على الفم )لتجنب بلع احل�رشات الطائرة(. لقد 

ا جاينيا من �سن 9 اإىل 18 
ً
كان �ساتي�ض كومار راهب

ا، هذا يك�سف �سبب �سحكه من طرح ذلك ال�سوؤال، 
ً
عام

وجدت  اإذا  خملوق.  اأي  اأقتل  ال  اأن��ا  "ال،   : ليجيب 

الكائنات  فلجميع  اخل��ارج،  يف  اأ�سعه  عنكبوتا، 

ومن  فل�سفتي،  اأ�سا�ض  اإنها  العي�ض.  يف  احلق  احلية 

اأجل هذا اأدافع بقوة الإي�سال هذه الر�سالة".

غاندي  معلمه  تفكري  من  م�ستوحاة  معركة  اإنها 

ال���ذي مل يعرفه ع��ن ق���رب، واإن���ا ق���راأ وه��و يف 

البطل  لهذا  الذاتية  ال�سرية  عمره  من  الع�رشين 

جذريا  تغيريا  القراءة  هذه  اأحدثت  وقد  الهندي، 

الغاندية  الطائفة  اإىل  يف م�ساره، فقرر االن�سمام 

املاجنو  �سجرة  تنمو  حيث   ،Bodghaya بودغايا  يف 

ال�ساب ب�)فينوبا  البوذية. وهناك كان يلتقي هذا 

للمهاتا.  الروحي  الوريث   Vinoba Bhave بهايف( 

وت�سبع باأفكار املعلم الروحي اأ�ساريا Acharya )وهو 

اال�سم امل�ستعار لبهايف Bhave، "املعلم" يف اللغة 

ya- تاأثر بعمق مبفهوم ياجنا  ال�سن�سكريتية(، كما 

jna )الذي يحث على اأن لكل اإن�سان اأن يقدم لالأر�ض 

واجبا اأخالقيا مقابل ما قدمته له(. يقول �ساتي�ض: 

"عندما ننظر لالأر�ض كاأنها اآلة، فاإن هذه االأر�ض 
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                                                               – املغرب    
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اإىل  قادنا  ما  هذا  لال�ستغالل"،  مو�سوعا  ت�سبح 

املجتمع اال�ستهالكي والت�سنيع وتع�سبنا االإثني، 

فوق  الذكاء  و�سعت  التي  الغربية  النزعة  وكذلك 

واإنه خلطاأ مركزي  العامل.  كل �سيء جلعلنا �سادة 

ولكن  املادية،  خ�سارتنا  اإىل  �سك  بال  �سيقودنا 

اأي�سا الروحية والنف�سية.

 نحن واالأر�ش : وجهان لعملة واحدة

ي�سري �ساتي�ض اإىل اأن هذا الطالق وهذا التمزق الذي 

نثريه يجعلنا نر�ض. "دعونا نبحث عن الوحدة : اإن 

االن�سجام هو اأحد املبادئ االأ�سا�سية لالإيكولوجيا. 

اإنها لي�ست م�ساألة �سحوة لل�سمري ب�سبب اخلوف من 

الكارثة. فهذا خطاأ اآخر! اإنه احلب وال�سعور بالوقار 

اأن  يجب  ال��ذي   وهو  الطبيعة،  من  ن�ستلهمه  الذي 

ير�سدنا نحو �سلوك بيئي ونحو الوئام. اإننا نعجب 

لعباد  ور�سوماته   ،Van Gogh جوخ  فان  بلوحات 

اإذن  فدعونا  فيها.  ال�سيف  �سماء  وجمال  ال�سم�ض، 

األهمته  قد  وال�سماء  الزهور  من  كال  اأن  نن�سى  ال 

حلقة  اإىل  دخ��ول  م�ساألة  اإنها  هذا".  �سنيعه  يف 

فاإننا  للطبيعة،  احرتامنا  خالل  فمن   : الف�سيلة 

اأخرى. ومن هنا  ذواتنا مرة  اأنف�سنا، وجند  نحرتم 

جاء مفهوم "االإيكولوجيا الروحية". 

يعتقد بع�ض النقاد الذين يعاجلون هذا املو�سوع 

اأخرى، فتيل  اأنه جمرد يوتوبيا غري واقعية ! مرة 

من ال�سحك ... "ولكن هل هذه اليوتوبيا على حق 

؟ هل تعتقد اأن غاندي كان �سيح�سل على ا�ستقالل 

واقعيًا يف وجه  يكون  باأن  لنف�سه  �سمح  اإذا  الهند 

للواقعيني،  بالن�سبة  اأما  العظمى؟  بريطانيا  قوة 

االأر����ض،  ا�ستنفاد  اإىل  بنا  اأدت  اأفعالهم  ف��اإن 

واالحتبا�ض احلراري، واالأمرا�ض، وخمتلف اأ�سكال 

اأن الكلمات: الدبال  "هل تعلم   : العنف". وي�سيف 

humus والتوا�سع humilité واالإن�سان homme لها نف�ض 

االأ�سل اال�ستقاقي يف الالتينية ؟ فمن خالل اإعادة 

جديد  من  �سن�سبح  والتوا�سع،  االأر���ض  اكت�ساف 

ا �سعداء".
ً
ب�رش

قوة غري واقعية 

القناعات  بهذه  متزودا  كومار  �ساتي�ض  ي�رشع 

ففي  الالعنفي.  احلركي  الن�ساط  يف  واملعتقدات 

Ber- ر�سل  برتراند  دعوة  وبدافع من   ،1962  �سنة

االأ�سلحة  �سد  امل��دين  الع�سيان  اإىل   trand Russel

هو  ق��رر  بهايف،  فينوبا  من  املدعوم  النووية، 

و�سديقه الكاتب اإي. مينون E.P. Menon بدء م�سرية 

الفكرة  العامل. تكمن هذه  اأنحاء  �سلمية يف جميع 

قادتهم.  للقاء  النووية  القوى  عوا�سم  زيارة  يف 

غادر ال�سابان دون مال، �سالحهم الوحيد اإميانهم 

12.000 كيلومرت  باالإن�سانية وقيمها. لقد قطعا 

باال�ست�سافة  ال�ساكنة  االأقدام. وتكفلت  �سريا على 

وباك�ستان  الهند  عربا  لقد  لهما،  الطعام  وتوفري 

... وتكنا  واأفغان�ستان واإيران وجورجيا ورو�سيا 

 : العوا�سم  من  عدد  يف  با�ستقبال  يحظيا  اأن  من 

مو�سكو وباري�ض ولندن ووا�سنطن )"يقول �ساتي�ض 

بعبور  نقم  مل  احلال  "بطبيعة   : كعادته  مبت�سما 

الواليات  يف  وهناك  �سباحة".  االأطل�سي  املحيط 

 Martin املتحدة االأمريكية التقى مبارتن لوثر كينغ

 : عنه  يقول  اإعجابه،  واأثار  اأبهره  الذي   Luther King

"اإنه رجل جيد جدا، اإن�سان موهوب بهالة معينة". 
هذه  يف  �سينتظرنا  ما  نعلم  كنا  "لو   : وي�سيف 

الرحلة لكنا ا�ست�سلمنا. لكن كل رحلة تبداأ بخطوة، 

ثم خطوة اأخرى". اإنها ا�ستعارة تعك�ض جهوده يف 

تن�سى  ال  اأن  "يجب   : يقول  االإيكولوجي.  الن�سال 

اأويكو�ض  اجلذر،  نف�ض  لهما  والبيئة  االقت�ساد  اأن 

oikos، الذي يعني" الوطن "باليونانية". مرة اأخرى 

 ... مت�سل  �سيء  كل  اأن  على  املنا�سل  هذا  يوؤكد 

�ساتي�ض عمله بال كلل، يكتب مقاالت يف  يوا�سل 

ويف  املحا�رشات.  من  العديد  ويقدم  املو�سوع، 

ا 
ً
�سنة 1973 انتقل اإىل اإجنلرتا، حيث اأ�سبح مدير

.)Resurgence and Ecologist( ملجلة

 التعليم : العمود الفقري لالإيكولوجيا 

بالن�سبة ل�ساتي�ض، فاإن كل �سيء مرتابط: "التعليم 
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مهب  يف  كلماتنا  ت�سيع  بدونه؛  ���رشوري،  اأم��ر 

هو   ،1981 �سنة  يف  اأ�س�ض  ال�سبب،  ولهذا  الرياح. 

يف   )The Small School( ال�سغرية  املدر�سة  وزوجته، 

قريتهما املتواجدة يف ديفون Devon يف بريطانيا، 

ت��رتاوح  ال��ذي��ن  لالأطفال  موجهة  مدر�سة  وه��ي 

هذا  من  الهدف  اإن  �سنة.   11 و   6 بني  اأعمارهم 

املعرفة  م�ساألة ترير  فقط يف  يكمن  امل�رشوع ال 

واليد".  الدماغ  "بني  التوازن  لتطوير  بل  فقط، 

يتعلم ال�سغار القراءة والطبخ والب�ستنة وال�سيانة 

يف  اأي�سا  ابنه  تلقى  وغريها.  الطبيعة  واح��رتام 

لقد  امل��ع��ارف وامل���ه���ارات.  امل��در���س��ة تلك  ه��ذه 

االأول  اليوم  ا�ستمتع �ساتي�ض كومار باحلديث عن 

�سيتعلمون  اأنهم  لالأطفال  �رشح  حيث  الف�سل  من 

"لقد  احل�ساب.  يف  الغو�ض  قبل  الكرنب  زراع��ة 

كانوا جد �سعداء! االأطفال هم دائما منفتحون على 

التجارب". ويف �سنة 1991، اأ�س�ض كلية �سوماخر 

االقت�سادي  للموؤلف  تكرميا   ،  Schumacher College

 Small ال�سهري  الكتاب  �ساحب  االإح�سائي  واخلبري 

اأن اجلمال وال�سحة  اأكد على  is Beautiful )1(، الذي 
اقت�ساد  يف  لل�سعادة  ���رشوري��ة  اأم��ور  وال���دوام 

متوازن. يف مركز تعليم الكبار هذا، يطور �ساتي�ض 

معي�سة  ومم��ار���س��ات  ا 
ً
كلي ا 

ً
اإيكولوجي ا 

ً
تعليم

ا اإىل التدريب  م�ستدامة. يقول: "يحتاج الكبار اأي�سً

ا لدينا عادات �سيئة، اإن الطالب الذين 
ً
الأننا جميع

تنمو  كيف  يعرفون  ال  اجلامعات  من  يتخرجون 

االأ�سجار كما ال يعرفون البناء والزراعة، فاأي نوع 

من امل�ستقبل نحن ب�سدد االإعداد له ؟".

 حياة ب�شيطة 

باأهمية  �ساتي�ض  التدريبي عند  يحظى هذا املركز 

وي�سكل  لفل�سفته.  امتداد  اإنه  م�سريته،  يف  ق�سوى 

كل من االن�سجام واملمار�سة �سميم وجوده. غالبا 

جنده  حديقته،  ففي   : بيديه  املفكر  هذا  يعمل  ما 

يزرع "ال�سلطة واخليار والطماطم ونبات الهليون 

كما   ،"... وامللفوف  العطرية  واالأع�ساب  والفراولة 

االأث��اث  في�سلح  بنف�سه؛  منزله  باإ�سالح  يقوم 

ويعدل الرفوف وي�سبغ اجلدران وي�سلحها. يقول: 

اإنه الطريق اإىل خيالنا،   : "دعونا ننمي ذكاء اليد 
فهذا اجلزء مدفون لفرتة طويلة جدا. ولرنكز على 

من  وذل��ك  التدوير.  واإع��ادة  الق�سرية  امل�سارات 

االأر�ض  يجعل  الذي  االآيل  النموذج  رف�ض  خالل 

العودة  اإىل  اإننا بحاجة  اأن تخدمنا،  اآلة مقدر لها 

ا جزء من 
ً
اإىل التوازن الذي نفتقر اإليه. نحن جميع

االأر�ض،  بهذه  اإذن  فلنعتني  احليوية،  البيئة  هذه 

دون انتظار اأي �سيء من املوؤ�س�سات، ولنقتب�ض من 

امل�ساهمة  منا  واحد  )يجب على كل  قوله  غاندي 

يف التغيري("، تاما كما يجب اأن نعتني باأنف�سنا، 

التاأمل  ممار�سة  خالل  من  واأج�سامنا  وعقولنا 

االبت�سامة  تلك  تتال�سى  ما  �رشعان   ... واليوغا 

اإىل  �ساتي�ض  ي�سري  ع��ن��دم��ا  للحظة  امل��ع��ت��ادة 

التخ�س�سات  هذه  ي�ستخدمون  الذين  املمار�سني 

ممار�سة  اأنها  موؤكدا  جيدة.  �سحة  لبناء  كو�سيلة 

ا�ستهالكي.  منتج  اأو  ريا�سة  ولي�ست  باالأ�سا�ض، 

اخلارجي"،  "حميطنا  ت�سكل  االأر���ض  كانت  ف��اإذا 

الأنف�سنا،  رعايتنا  اإن  "داخلنا"؛  هي  النف�ض  فاإن 

الب�رشي  املجتمع  اإىل  لالن�سمام  خ��ط��وة  ه��ي 

كما  بذلك.  القيام  على  التاأمل  وي�ساعدنا  العظيم. 

الذي  الباب على م�رشاعيه للوعي  اأن نفتح  يجب 

نعي�سه "يف عامل يغمره اخلري، وخ�سو�سا ما جتود 

لذا، دعونا  التي حتتوي على كل �سيء.  الرتبة  به 

ننتقل من ثقافة االأنا اإىل ثقافة البيئة".

Small is Beautiful, une société à la mesure de               )1(

 l’homme de E.F. Schumacher (Seuil, ‘’Points’’).
* املقال مقتب�ض من  :

 Psychologies Magazine, n° 392, Décembre 2018, pp 82 – 86  
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 املهدي عثمان*

مملكة املوتى

�ساعر من تون�ض *
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درا�سات

البري كامو

العبث هو  الوعي الدائم بال�شرخ 

بني �لعامل و�أفكاري
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احتفت الأو�ساط الأكادميية والأدبية يف فرن�سا 

لرحيل  ال�ستني  بالذكرى  اخرى  غربية  وبلدان 

الروائي واملفكر الكاتب امللتزم والإن�ساين األبري 

الندوات  عديد  نظمت  املنا�سبة  وبهذه  كامو، 

واأ�سدرت املجالت العامة واحلوليات املخت�سة 

تزال  وما  ا�ستطالعات،  واأجنزت  درا�سية  ملفات 

التي توا�سل  الراحل،  واأعمال  تتواىل، عن حياة 

احل�سور بقوة يف الببليوغرافيا الروائية، ومثار 

هذا  ويعزز  �ستى.  مدار�س  بني  فل�سفي  نقا�س 

الإقبال  وا�ستمرار  كتبه  مبيعات    
ّ
كم الهتمام  

يلحقه  م��ا  وه��و  الأج��ي��ال،  جميع  ب��ني  عليها 

بالزمرة العظيمة للكتاب الكال�سيكيني. وعموما، 

يخفت  مل  الغريب"  �ساحب"  عن  احلديث  ف��اإن 

احلا�رض،   كتاب  على  م�ستمر  وت��اأث��ريه  يوما، 

يف  وانغما�سها  الرواية  بتجديد  له  ويعرتفون 

روؤية فل�سفية عميقة.

عر�سا   " يف"  ن��ق��دم  املنا�سبة،  ب��ه��ذه 

والفل�سفي  الأدبي  وم�ساره  كامو  ل�سرية  موجزا 

ترجمتنا  اأك���ر  ويعنينا  اأي�����س��ا.  واحل��ي��ات��ي 

اأوب�سال  جامعة  يف  األقاها  التي  للمحا�رضة 

نوبل  جائزة  على  ح�سوله  مبنا�سبة  ال�سويدية، 

ملجمل  مانعة  جامعة  نراها  لالآداب)1957( 

حياته  وم�سرية  والفكرية  الأدب��ي��ة  ت�سوراته 

الإحاطة  يريد  ملن  عنها  غنى  ول  الكفاحية، 

على  الرتجمة  يف  اعتمدنا  وقد  ال�سرية.  بهذه 

الن�س الأ�سلي ال�سادر يف كتاب بعنوان:

Albert Camus . Discours de Suède . Paris,Gallimard , 1958.

دار  واأعيد طبعه عن   Folio املعتمدة هنا.  » وهي 

غاليمار)1997( يف �سل�سلة« 

 *   *  *

- 1 -
ج األبري كامو) 1913 �1960( بجائزة 

ِّ
عندما ُتو

�ساأوا  بلغ  قد  كان   ،1957 �سنة  ل��الآداب  نوبل 

الفكرية  ومنظومته  الأدبية،  جتربته  يف  عظيما 

امل�سحون  احلياتي  م�ساره  م��ع  والفل�سفية، 

واملفكر  الفذ  الروائي  كامو  تركة  اإن  واملركب. 

يف  املن�سق  زمانه،  وكبار  اأن�ساق  على  املتمرد 

بالذات؛  ال�سيوعي  احل��زب  عن  �ستى،  مواقف 

عاما  ث��الث��ني  يناهز  م��ا  امل��ك��اف��ح  ال�سحفي 

وفرن�سا،  راأ�سه،  م�سقط  اجلزائر  بني  اأم�ساها، 

ومعتنقا  لنف�سه  خمل�سا  بالتحديد،  باري�س 

عليه  جلبت  فريدة  اأو�ساع  يف  ع�رضه  لق�سايا 

غ�سب تفكري القطيع، و�سخط من رف�سوا نظرته 

اخل�سو�سية اإىل امل�ساألة اجلزائرية، ومفهومه لهذا 

الزمن  اقتحام  يف  �سجاعا  كان  بينما  النتماء، 

الثقايف، ورف�س توافقات الإجماع الإيديولوجي 

لُنخب ما بعد احلرب العاملية الثانية، بداأ معها، 

وا�ستقل عنها بو�سع ا�ستثنائي. 

  بداأت حياة �ساحب" الغريب" يف م�سقط راأ�سه 

 مقدمة وترجمة: اأحمد املديني *

�ألبري كامو:

 فـي الذكرى ال�ستني لرحيله 

كاتب وروائي من املغرب *



ال�سهري  ال�سعبي  بلكور  العا�سمة، بحي  باجلزائر 

اأ�ستاذه  التعليم  يف  الأوىل  خطاه  وق��اد  فيها، 

Jean Grenier، انتبه للتلميذ اليتيم، من جهة 
اأبيه، �سبه املعوز تعيله اأمه اخلادمة يف البيوت، 

الباب  له  فتح  اأن  فكان  املبكرة،  النباهة  وذو 

الأول للفل�سفة باأن اأر�سده اإىل اأحد كبار اآبائها يف 

الع�رض احلديث) نيت�سه(، معه تفتح عقله وتربى 

عا�س  ما  هو  الأه��م،  اإمن��ا  البدايات.  فكر  عنده 

وثقافة  اأروم��ة  مزيج  حميطه،  من  وت�رضبه  فيه 

)الأه��ايل(  مع  وعي�س  وتربية  مهيمنة،  فرن�سية 

اأي�سا  يعتربه  ال�سيادة وخا�سع،  منزوع  بلد  من 

بلده، فعا�س توترا يف عالقة اإ�سكالية بينهما مل 

من  ت�سورها  التي  بالكيفية  للح�سم  قابلة  تكن 

اأنحوا عليه بالالئمة مبا اعتربوه موقفا ملتب�سا 

من ال�ستعمار الفرن�سي للجزائر، وكذلك ما لقيه 

 Les � من اأبناء جلدته اأنف�سهم) الأقدام ال�سوداء

Pieds Noirs( ممن كالوا له اتهاما معاك�سا، 
�سوء  م��ن  ل��ه  تعر�س  م��ا  بع�س  اإل��ي��ه  اأ�سيف 

اجلزائرية لحقا يف  التحرير  الفهم جتاه حركة 

املرتوبول الفرن�سي، وقد اأ�سبح ع�سوا لمعا يف 

اإىل باري�س ب�سبب خ�رضانه  انتقاله  النخبة عقب 

رفيقه  مع   .)1940 باجلزائر)  ال�سحفي  لعمله 

با�سكال بيا �سيبداأ مرحلة جديدة خاللها �ستتطور 

اإذ  �سخ�سيته وتغدو تلك التي نعرف ول نعرف، 

ل 
ّ
اأن كامو وهو ال�سخ�سية العمومية بامتياز، بج

العزلة واعتربها �رضط اإبداع وحياة، كنا �سرنى 

يف حما�رضة اأوب�سال التي نرتجمها.

تكوين  يف  ا�سرتكت  وعوامل  رواف��د  عديد  هي   

جمده  ذرى  اإىل  وقادته  العبث،  فل�سفة  موؤ�س�س 

اإىل  وا�ستنادا  كامو،  اأن  غري  خا�سة.  الأدب��ي، 

كتاب �سريته، نخ�س بالذكر منهم اأوليفيي تود، 

وجان دنييل، �سنع منوذج الكاتب ال�سحفي، اأو 

ب�سحيفة   التحق  باري�س  ففي  الكاتب.  ال�سحفي 

)فران�س �سوار( �سكرتري حترير. ويف �سنة 1943 

 )Combat(ب�سحيفة الأك��رب  ن�ساطه  ارتبط 

وطنية  معركة  تخو�س  وه��ي  حت��ري��ر،  رئي�س 

ا�سطرار  بعد  ال��ن��ازي،  الح��ت��الل  �سد  �رض�سة 

العمل  للمقاومة. مل ي�رضفه  التفرغ  اإىل  �سديقه 

ه ن�ساطه الأ�سا�س، اإذ يف  ال�سحفي عما ميكن عدُّ

الن�رض  ب��دار  ق��ارئ  موقع  يف  عمل  نف�سه  الوقت 

غاليمار، وتعرف على جان بول �سارتر ) 1944( 

جنب  اإىل  جنبا  عمال  العالقة  بينهما  فتوطدت 

يف �سحافة املقاومة، وانتهت دراماتيكيا  بعد 

 Les temps( جملة  يف  اإليه  ه 
ِّ
ج

ُ
و الذي  النقد 

ال�سارترية   احلديثة(  الأزمنة   �   modernes
ب�سكل  جامد  للتمرد"  مفهومه  اأن  عليه  اأخ��ذت 

اأخ��رى،  مواقع  ومن  املنرب،  هذا  من  مق�سود". 

عن  ن��اري��ة  افتتاحيات  كتابة  ك��ام��و  وا���س��ل 

الق�سايا ال�ساحنة لزمنه، يتقاطع فيها ال�سيا�سي 

متميز  ملكه،  �سيغدو  باأ�سلوب  وهذا  بالفل�سفي، 

بالدقة والتلميح والإيجاز وتنوع املقا�سد، بيد 

الكتابة  بالأحرى  الأدب،  ظل  الأكرب  �ساغله  اأن 

اخلالقة، �سناعة وتاأمال.

- 2 -
ترجع  بدايات كامو مع التاأليف اإىل �سنة 1937 

 )L’envers et l’endroit(كتاب باإ�سداره 

وال�سمت،  الوحدة  ثيمتها  ن�سو�س  عن  عبارة 

لدى الأم خا�سة، وفيها جند ن�سغ اأر�سية املوؤلف 

 .)Noces(انطباعية بن�سو�س  اأتبعه  الفكرية. 

اأول  1942 �سيبداأ عنده اجلد يف  اإل �سنة  ولي�س 

كتاب يطرح فيه تاأمالته حول ما اأ�سماه) فل�سفة 

 Le mythe( "بكتاب " اأ�سطورة �سيزيف )العبث

الذي  الروائي  العمل  يعقبه   .)de Sisyphe
اأ�سيال  روائيا  مكانته  مبكرا  كامو  به  �سي�سمن 

بني كتاب ما بعد احلرب العاملية الثانية، وهو 

وتاأويل  لفهم  منجم   اإىل  تدريجيا  �سيتحول  ما 

م�سادر جتربته من نواحيها كلها؛ نعني روايته 

الأ�سهر)الغريب( L’etranger"  1942، حيث 

الإ�سكايل  و�سعه  يف  مار�سو(  ب�سخ�سية)  نلتقي 
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كتب كامو  

افتتاحية 

نارية تتقاطع 

مع ال�سيا�سة 

الفل�سفية



اإزاء فعل القتل املجاين للعربي يف �ساطئ مدينة 

ال�رضد  ه��ذا  ينتمي  قائظ.  �سيف  ذات  اجلزائر 

و�سملت  العبث"  "حلقة  مبرحلة  ي 
ِّ
م

ُ
�س ما  اإىل 

�سوء   ("Le malentendu" م�رضحيتيه 

كلتيهما  كاليغول(   ("Caligula"و التفاهم( 

التمرد"  �سمي ب" حلقة  ما  1944. تالها  �سنة 

 la "سملت على اخل�سو�س روايته ذائعة ال�سيت�

فاإن  وللمنا�سبة   )1947( )الطاعون(   "peste
انت�سار جائحة وباء كورونا 19 جدد حياتها يف 

من  منها  وبيع  القراء  عليها  اأقبل  اأجمع،  العامل 

 Les "جديد رقم قيا�سي مده�س. تالها م�رضحية

 Homme’" ثم  justes")العادلون()1950( 
بهذه   .)1951( املتمرد(  الإن�سان   ("  révolté
 ال�رضح الأكرب 

َ
ر�سي

ُ
الإ�سدارات اأمكن لكامو اأن ي

من اأعماله، فر�سخ قدمه يف حقل الرواية الفرن�سية، 

الفل�سفي  التفكري  حقل  ويف  اً، 
ّ
ط��ر الغربية  بل 

الخت�سا�سي  باملعنى  فيل�سوفا  يعد  مل  ول��و 

اجتياز  من  بال�سل  اإ�سابته  اإذ حالت  الأكادميي 

�سهادة التربيز باملدر�سة العليا لالأ�ساتذة، م�ستل 

الأعمال  اإىل هذه  اإ�سافة  لزمنه.  فرن�سا  فال�سفة 

ّد 
ُ
التي فر�سته روائيا ومتفل�سفا اأ�سبح كامو وع

يف  ع�رض  ق�سايا  من  كثري  من  موقف  �ساحب 

عن  عرب  اآنئذ،  لعامل  والتحولت  الأح��داث  ملء 

الراأي اخل�سو�سي للكاتب، الأخالقي والإن�ساين، 

و�سعود  انهيار  مرحلة  كامو  عا�س  لقد  اأ�سا�سا. 

ثقافات وقيم واإيديولوجيات، ورف�س اأن يبقى، 

مثقفني  مع  العاجي(،  )ال��ربج  يف  يقال،  كما 

�سارتر،  م��ال��رو،،  جيد،،  )اأن���دري  منهم  واأدب���اء 

باأن  نذكر  اأن  بد  واآخ��رون كر، ل  اآرون،  رميون 

ن�سبهم يف اللتزام بدور الكاتب يرجع اإىل جدهم 

مع  و�سع  ال��ذي   )1902� زول)1840  اإم��ي��ل 

دريفو�س،  ال�سابط  مل��وؤازرة  اأتهم(  �رضخته)اإين 

يف  حا�رضا  �سوتا  الكاتب  لو�سع  الأوىل  اللبنة 

الع�رضي  املفهوم  ا�س�س  وبذلك  ع�رضه،  ق�سايا 

للمثقف(؛ 

وت��اأم��الت��ه  ال�����رضدي��ة،  كتابته  ب��ني  و���س��واء     

فل�سفة  �ساحب"  ك��ان  الفل�سفية،  واأطروحاته 

اأخالقية  اأخ���الق،  ع��ن  اأول،  ي�سدر،  العبث"  

معينة)éthique( تقوده يف ال�سحافة كو�سيلة 

الراهن، منبثقة مما يتحلى  املبا�رض يف  للتاأثري 

به الإن�سان يف �سميمه، ب�سجاعة الراأي، والتطلع 

كما  احل��رب  يف  قال:"  اإذ  عجب  ل  العدالة،  اإىل 

الذين  اإىل  يرجع  الف�سل  القول  فاإن  ال�سلم،  يف 

مفاهيم  جمموعة  عن  وثانيا،  ؛  ي�ست�سلمون"  ل 

اأن  قبل  بنف�سه  لها  نظر  ككل،  جتربته  اأط��رت 

تخت�رضها  اأع��م��ال��ه،  دار���س��و  بعدها  يتبناها 

 La ( والتمرد ،)L’absurde (مقولتان: العبث

 " يف  معرفا  كتب  كما  الأوىل،  يف   .)  revolte
اأ�سطورة �سيزيف: " يولد العبث من املواجهة بني 

النداء الب�رضي و�سمت العامل". عنده اأن الإن�سان 

�سبب  فهم  فيه  عليه  يتعذر  ع��امل  يف  يعي�س 

كينونته ، وانعدام اجلواب عن ال�سوؤال املطروح، 

عد 
ُ
الب اأف��ق  من  ياأتي  اللهم  الغائب  املعنى  عن 

العبثي  الإن�سان  يقبل  ل   " يقول:  لذا  الإن�ساين، 

اإن�سانية"،  اأجوبة  يريد  واإمن��ا  اإلهية،  اآف��اق  اأية 

وي�سيف يف " اأ�سطورة.." دائما: " اإن العبث هو 

العامل  بني  ال�رضخ  بوجود  عندي  الدائم  الوعي 

الثانية  املقولة  اإىل  النتقال  يتم  فكري".  وبني 

الإن�سان   " اإىل  اأي  العبث،  اأطروحة  نقي�س  اأو 

ثم  اأمال،  اأفكار،  من  عليه  ينطوي  مبا  املتمرد" 

نحو  عبور  وه��ي  الطاعون"  رواية"  مع  اأدبيا 

مبجرد  تلقائيا  يولد  التمرد  اأن  بفكرة  اللتزام 

يف  وذلك  لال�سطهاد،  وتعر�سه  الإن�ساين  اإلغاء 

العبث.  تخطي  من  متكن  عملية  ممار�سة  �سكل 

يبقى  اأن  ينبغي  ل  القلب  من  ينبع  وهو  حتى 

جمرد مبداأ، اأو يف حالة فكرة، اأو �سعور تلقائي، 

عنده  هذه  متر  الثورة"،  حلظة   " اإىل  يتطور  بل 

بثورات  الغريب"   �ساحب"  يوؤمن  لذا  مبراحل. 

مع  العدالة  فيها  تت�سالح  لنهائية،  اأي  ن�سبية، 

مع  اجلماعي  القت�ساد  فيها  ويتحالف  احلرية 
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" نزاهة  الليربالية، وتتطلب عنه حتما:  ال�سا�سة 

ثقافية واأخالقية يف كل احلالت".

بهذه  النظري   اخلالف  رغم  �سارتر  اأ�ساد  وقد    

ينوه  اأي�سا حني كتب  الأفكار، ومبواقف غرميه 

 4 �سيارة)  ح��ادث  يف  العبثي  رحيله  بعد  ب��ه 

كانون الثاين/ يناير 1960( قائال:"  لقد ج�سد] 

التاريخ،  القرن]الع�رضين[، و�سد  كامو[ يف هذا 

لالأخالقيني  الطويلة  لل�ساللة  الراهن  الوريث 

الأدب  يف  ما  اأف�سل  رمبا  اأعمالهم  متثل  الذين 

العنيدة،  اإن�سانيته  لقد خا�ست  اأ�سالة.  الفرن�سي 

ال�سيقة واخلا�سة، املتق�سفة واحل�سا�سة، معركة 

لزمانه.  وال�سائهة  الكثيفة  الأحداث  �سد  مريبة 

الأ�سواق،  لقد كان يجدد يف قلب حقبتنا، و�سد 

احلي  الوجود  تاأكيد  للواقعية،  الذهبي  والعجل 

للفعل الأخالقي".

اأخرى  جليلة  مناقب  وميزات  اخِل�سلة،  هذه     

�سلوكه  عنها  يك�سف  كامو،  األبري  �سخ�سية  يف 

احلياتي، الذي رغم هوية التمرد املعلنة، كانت 

ال�سديد،  التزان واخلطو  بن�سبة معينة من  تت�سم 

التكل�س  وب��رف�����س  امل��م��ك��ن،  كفة  ترجيح  م��ع 

ال�سيوعي  احل��زب  اإىل  مثال  انت�سابه  املذهبي( 

اإيالء  مع   ،)1935  �1933 العامني  يتجاوز  مل 

نهجه،  �سدارة  والأخ��الق  واحلرية  العدالة  قيم 

 ، هكذا  وم�رضحياته.  رواياته  اأبطال  وم�سعى 

 )Combat(كتب افتتاحية يف العدد الأول من

اأغ�سط�س  باري�س)21  حترير  خ�سم  يف  ال�سادر 

1944( بعنوان:" من املقاومة اإىل الثورة" قال 
الرهيبة  الولدة  قيها على اخل�سو�س:" اإن هذه 

امل�ساء  هذا  تقاتل  التي  وباري�س  ث��ورة)...(  لهي 

اأجل احلكم، ولكن من  تقود غدا. ل من  اأن  تريد 

اأجل العدالة. ل من اأجل ال�سيا�سة، ولكن من اأجل 

الأخالق، ل لل�سيطرة على البالد، واإمنا من اأجل 

الكاتب  هذا  تراث  من  الأعظم  يبقى  عظمتها". 

الأخ��الق��ي والإن�����س��اين ت��راث��ه الأدب���ي، العميق 

بواأه  وتخييال،  واأ�سلوبا  لغة  الغني  واملتنوع، 

اإذ �رضيعا  اأدبية داخل حميطه واأبعد،  قلب فورة 

الوليات  اإىل  تردد �سدى كتابته خارج فرن�سا، 

املتحدة الأمريكية، وتواىل الرجع قويا برتجمة 

اأعماله وقد تبنى ن�رضها غاليمار، واأ�سبح كامو 

فاتخذ  �سمنها،  ن�رض  �سل�سلة  �ساحب  بنف�سه 

بذلك و�سع الكاتب املرموق، الذي واإن غدا اأكر 

الت�ساقا بعامله الأدبي، فهو مل يبتعد قيد اأمنلة 

ن�سيج  واجلمع  الفرد  فكان  ع�رضه،  ق�سايا  عن 

وحده.

ج بجائزة 
ِّ
 لقد قلنا يف البداية باأن الرجل وقد ُتو

نوبل، كان قد بلغ �ساأوا بعيدا يف م�ساره الفكري 

وعطائه الأدبي، ولو مل يت�سيده املوت الرتاجيدي 

الو�سط  اأبعد، خالفا ملناوئيه  يف  مبكرا مل�سى 

الباري�سي املعادي، ممن حكموا جورا باأن منحه 

اجلائزة دليل على و�سوله اإىل املحطة الأخرية. 

اجل��ائ��زة  ت�سلم   حفل  يف  ك��ام��و  خ��ط��اب  ج��اء 

نربة  ذا  ال�سويدية  الأكادميية  اأم��ام  التقليدي 

تاريخية مهيبة، وقوة كفاحية واإن�سانية عالية. 

مل يكن خطابا املته املنا�سبة، بل �سجال حافال 

مبجمل الروؤية الفل�سفية والإبداعية لكاتبه، و�سع 

فيه يده على اأخطر ما يواجه الإن�سان يف الزمن 

احلديث واملعا�رض، متجاوبا مع ما كان متوقعا 

ال�سجالت  على  نف�سه  ال��وق��ت  يف  وي��رد  منه، 

ي 
ِّ
م

ُ
�س ما  اأو  موقفه  منها  خا�سة  له،  املناه�سة 

�سمته جتاه احلرب ال�ستعمارية يف اجلزائر، وهو  

ابن البلد، وما انفك يعلن رف�سه وتنديده بالعنف 

من اأي م�سدر جاء. يف هذا ال�سدد هناك ال�سجة 

يف  �سده  �سجلت  عبارات  اأثارتها  التي  الهائلة 

�سمعته، وهي م�سدر  ينه�س  اأن  اأراد  اتهام  �سك 

�سوء تفاهم كبري يف املا�سي وما زالت اأي�سا يف 

امل�سار  عن  والعزل  التب�سيط  من  بنوع  احلا�رض 

الطلبة  مع  ح��واره  ففي  للكاتب.  والعام  الكبري 

يف جامعة اأوب�سال عقب انتهاء املحا�رضة التي 

ل عليه ردا عن �سوؤال قوله:" 
ّ
ج

ُ
نرتجم لها هنا، �س

بينما  العدالة"،  على  اأمي  اأف�سل  العنف،  اأم��ام 
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هي وردت جمتزاأة من �سياقها ون�سها، فقد قال 

لحقا  كاملة  م�سوؤوليته  واأعلن  باحلرف،  كامو 

حديثه  حلظة  اللحظة]  هذه  يف  به:"  فاه  عما 

اجلزائرية  التحرير  وح��رب   ،1957 �سنة  وه��ذا 

ترامويات  يف  قنابل  يلقي   من  هناك  م�ستعلة[ 

اجلزائر. رمبا توجد اأمي بني الركاب، فاإذا كانت 

هذه هي العدالة، فاأنا اأف�سل اأمي عليها".

- 3 -
اأوؤمن بان مبادئ اأي كاتب توجد يف    رغم اأين 

ن�سو�سه الإبداعية، وُت�ستخل�س من �سلب عمله 

الفني، وهو هنا الروائي وامل�رضحي، لكن كامو 

يدونها  كلمة  كل  متعددا،  وكائنا  كاتبا  كان 

ويفوه بها تندرج يف �سجل ميثل ملمحا وموقفا 

�رضفا  واإن�سانيا  ون�ساليا  وفكريا  اإب��داع��ي��ا 

املوازية  الن�سو�س  اأن  اأ�سف  املركب،  لو�سعه 

لالأعمال  مهمة  حتليل  واأدوات  مب��ادة  تزودنا 

م�ساربها،  وت�����س��يء  تلّقيها  تغني  الأدب��ي��ة، 

حر�س  اأوب�سال  جامعة  يف  حما�رضته  ومنها 

اأفكار  لعر�س  وا�سع  جمهور  اأمام  اإلقائها  على 

واقتناعات لي�ست الأكادميية ال�سويدية حمفلها:

هذه  يف  واج��د  العربي  ال��ق��ارئ  اأن  اأح�����س��ب     

النادرة وال�سهادة  اإحدى اخلال�سات  املحا�رضة 

ال�سافية عن ثقافة واأدب وتيارات حقبة ما بعد 

مفرد  وتركيب  اأول،   ، الثانية  العاملية  احل��رب 

ذاتها. يف  للحقبة  واخلافتة  ال�ساخبة  للتيارات 

قلبها اجلدل حول الواقعية ال�سرتاكية، وموقف 

اأقطاب  مثلث  ب��ني  الكتابة  وو���س��ع  ال��ك��ات��ب، 

بني  وباخت�سار،  والل��ت��زام،  واحلرية  اجلمال 

حدي الروح الإبداعية الطليقة واأي نزعة مذهبية 

ح�رضية ودوغمائية. �سرنى كيف اأن �ساحب" " 

بال�سمول  تت�سم  التي  اأفكاره  يعر�س  العادلون" 

بنظر ثاقب، واأقل ما ميكن من ال�سجال، اإذ علينا 

اأن ن�ستح�رض معه خلفية كاتب افتتاحيات، ذي 

بقدر  اأنه  و�سنالحظ  كان.  وهكذا  البتار،  القلم 

والزمن  التاريخية  بال�رضوط  اأفكاره  يقرن  ما 

املعي�س، ل يتنازل عن و�سع الفنان احلر، امللتزم 

واملتمرد، يف اآن، من ظل راف�سا لتحكم ال�رضوط 

وانت�رض  الإن�سان،  مل�سري  الق�رضية  والقوانني 

املالئم  الد�ستور  باعتباره  احلرية،  لنامو�س 

الأخرى،  النوامي�س  نُّ  َ
ُت�س منه  وانطالقا  للفنان، 

يف مقدمها اأخالقياته التي ترعى مواقفه.

  ما اأكر الأقوال النا�سعة والقطعية املعربة عن 

هذه الأفكار والناطقة باإميان الفنان، لَكم تبدو 

حية وجهرية يف احلا�رض، كاأن مدادها مل يجف 

معانيها  ونيف،  عقود  اأربعة  منذ  ن��ت 
ِّ
ُدو وهي 

عن  احلديث  �سميمها  يف  ملحة،  وا�ستدعاءاتها 

واحلر  ال�سمني  والتزامه  وحريته  املبدع  دور 

�ساأن  والفنان،  البحر،  قلب  يف  اإننا  اأجل:"  معا؛ 

ميوت  اأن  بدون  ب��دوره،  يجدف  اأن  عليه  غريه، 

ما اأمكن، مبعنى اأن يوا�سل العي�س وهو يبدع".  

ولي�س اأف�سل خامتة لهذا التقدمي من قوله يعني 

ال�سخ�سية،  نقائ�سنا  كانت  كيفما  الكّتاب:" 

فاإن نبل مهمتنا �سيتجذر دائما يف التزامني ما 

اأ�سعب احلفاظ عليهما: رف�س اأن نكذب حول ما 

اأجل  من  اأقول،  لال�سطهاد".  ومقاومتنا  نعرف، 

ترجمت  اللتزامني  هذين  على  احلفاظ  مغامرة 

هذه املحا�رضة. 

منت الرتجمة

" يف قدمي الزمان كان ثمة حكيم �سيني يلتم�س 
دائما يف اأدعيته اأن جُتنِّبه القدرُة الإلهيُة العي�س 

فهذه  حكماء،  ل�سنا  اأننا  ومبا  مهمة.  حقبة  يف 

القدرة مل جتنبنا ذاك امل�سري، وها نحن نعي�س 

اأن  تقبل  ل  فهي  ح��ال،  كل  على  مهمة.  حقبة 

والكتاب  بها،  الهتمام  عن  التخلي  من  نتمكن 

يعلمون اليوم ذلك، وهم اإن تكلموا تعر�سوا للنقد 

ولن  ال�سمت،  لزموا  توا�سعوا  واإن  وهوجموا، 

يخاطبهم اأحد اإل عن �سمتهم، ليالموا ب�سخب.

و�سط هذا ال�سجيج، ل ي�ستطيع الكاتب اأن ينعزل 
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عليه.  الغالية   
َ
وال�سور الته 

ّ
تاأم ليوا�سل  بنف�سه 

اأو  ب�سكل  الكالم،  عن  المتناع  ظل  الآن،  فحتى 

يوافق  يكن  والذي مل  التاريخ،  باآخر، ممكنًا يف 

يتحدث  اأن  له  يبقى  اأو  ال�سمت  يلتزم  ما  كثرياً 

الأم��ور،  تغريت  فقد  اليوم  اأم��ا  اآخ��ر.  �سيء  عن 

من  انطالقا  خميفا،اإذ  �ساأنا  بات  ذاُته  وال�سمت 

اختيارا،  ه 
ُ
نف�س ال�سمُت  فيها  عّد 

ُ
التي  اللحظة 

 اأو كِره، 
ّ
ثاب، اأ�سبح الفنان، اأحب

ُ
عاقب عليه اأو ي

ُ
ي

قِلعا)Embarqué(. وهذا تعبري اأكر دقة من 
ُ
م

ِقبل  من  اإراديًا  التزامًا  لي�س  فهو  ملتزما.  قولنا 

وكل   ع�سكرية.  خدمة  بالأحرى  واإمن��ا  الفنان، 

اأن  زمنه،عليه  مركب  يف   
ٌ
مقِلع

ُ
اليوم  هو  فنان 

 الّزفر، ووجد الرقباء 
ّ
ين�ساع لذلك، حتى ولو �سم

ل  الأخ��ري  هذا  واأن  كر،  املركب  حمابي�س  على 

البحر،  اإننا يف قلب  ال�سحيح.  بحر يف الجتاه 
ُ
ي

ب��دوره،  جِدف 
َ
ي اأن  عليه  غ��ريه،  �ساأن  والفنان، 

يوا�سل  اأن  مبعنى  اأم��ك��ن،  ما  مي��وت  اأن  ب��دون 

العي�س ويبدع.

اأتفهم  واأنا  ال�سهل،  بالأمر  احلقيقة  يف  هو  وما 

القدمية.  رفاهيتهم  على  الفنانون  ياأ�سف  مِلَ 

دائما  وجد 
ُ
فقد  اأكيد،  عنيف،  ما  نوعا  فالتغيري 

يتحّفز  الأول  والأ�سد،  ال�سهيُد  التاريخ  �سريك  يف 

مبوا�ساة اأبدية، والثاين بتغذيٍة تاريخية طازجة. 

و�سع  يف  ظل  الوقت  ذلك  حتى  الفنان  اأن  بيد 

ُفرجة، يغني من اأجل ل�سيء لنف�سه، ويف اأح�سن 

�رِضف الأ�سَد قليال عن 
َ
ع ال�سهيَد وي

ّ
الأحوال لي�سج

�سهيته.

اأما الآن، فقد ح�سل العك�س، اإذ بعد انتقال الفنان 

اإىل ال�سريك تبدل �سوته واأ�سبح اأقّل اقتناعا.

الفُن  يخ�رضه  اأن  ميكن  ما  ن��رى  اأن  بو�سعنا    

والألوهية  اأول،  الي�رض  الدائم.  اجَلرب  هذا  اء 
ّ
ج��ر

املنبعثة من اأعمال موزارت. نفهم اأف�سل النزعة 

قلَقها  الفنية،  لأعمالنا  والعنيدة  ال�ساهمة 

�سنتوفر  باأننا  نقول  املفاجئني.  ها 
َ
واندحار

هكذا على عدد من ال�سحفيني اأكر من الكتاب، 

ك�)�سيزان(،  واح��د،  من  اأزي��د  الر�سم  ه��واة  ومن 

واجلن�س،  احلب  ق�س�س  من  خزانة  على  واأخريا 

"احلرب  مكان  تاأخذ  البولي�سية  الرواية  حيث 

 )La chartreuse de Parme( اأو  وال�سلم"]لتول�ستوي[، 

مواجهة  دائما  بالإمكان  بالطبع   . ]ل�ستندال[ 
هذه احلالة بالتباكي الإن�ساين، اأن ن�سبح ما اأراد 

�ستيفان تروفيموفيت�س اأن يكون عليه بالقوة يف 

رواية "املم�سو�سون"]لدو�ستويف�سكي[. 

بع�ُس  ال�سخ�سية،  هذه  مثل  ينتابنا،  اأن  ولنا 

من  اأم��ا  �سيئا.  الواقع  من  يغري  مل  واإن  احل��زن، 

 
َ

ح�ساب نح�ِسب  اأن  الأف�سل  فمن  نظري،  وجهة 

نعرتف  واأن  ب�سدة،  ذلك  يتطلب  اأنه  مبا  الزمن، 

والفنانني  الأع��زاء،  الأ�ساتذة  عهد  ب��اأن  بهدوء 

اليوم  ُتبدع  اأن  وىّل.  قد  والنوابغ،  الباهرين، 

فعل،  هو  اإ�سدار  كلُّ  خطر.  يف  ُتبدع  اأنك  معناه 

فعل يعر�س لأهواء قرن ل يرحم �سيئا. وامل�ساألة 

 بالفن اأم ل. امل�ساألُة 
ٌّ
لي�ست معرفة هل هذا م�رض

الفن  العي�س بدون  بالن�سبة للذين ل ي�ستطيعون 

وما يعنيه،هي فقط معرفة كيف بالإمكان و�سط 

 عزلة 
ّ

�رضطة عديد الإيديولوجيات)والكنائ�س،اأي

هذه!(، احلفاُظ على احلرية الغريبة لالإبداع.

ل يكفي يف هذا ال�سدد القول باأن الفن مهدٌد من 

امل�سكل  يبدو  احلالة  هذه  ففي  ال��دول.  قوة  ِقبل 

ب�سيطا: اإما اأن يقاوم الفنان اأو ي�ست�سلم. امل�سكل، 

باأن  نعي  ما  مبجرد  فتكا،  واأ�سدُّ  هذا،  من  اأعقُد 

كراهية  اإن  نف�سه.  الفنان  داخل  جتري  املعركة 

الأمثلة  اأقوى  جمتمعنا  عنها  يعطي  التي  الفن 

لي�ست بفاعليتها الق�سوى اليوم اإل لأنها حممولٌة 

الذين  الفنانني  �سك  كان  اأنف�سهم.  الُكتاب  من 

هم   موهبتهم، اأما فنانو اليوم ف�سكُّ
ّ

�سبقونا مي�س

 مدى �رضورة فنهم، واإذن، وجودهم ذاته. 
ّ

مي�س

 )1957( هذه  �سنتنا  موجودا  را�سني  كان  فلو 

"Bérénice "لعتذر عن كتابة م�رضحيته

"l’Edit de Nantes"عو�س الدفاع عن

القتتال  لإنهاء  الرابع  هرني  امللك  ]مر�سوم 
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يف �سريك 

التاريخ 

ال�سهيُد 

والأ�سد



للاّلئكية  ومهد  والربوت�ستانت،  الكاثوليك  بني 

يف فرن�سا،30اأبريل 1598[.

اإن لت�ساوؤل الفنان هذا حول الفن اأ�سبابًا عّدة، لن 

ُنبقي اإل اأعالها. ميكن �رضحها يف اأح�سن الأحوال 

املعا�رض  الفنان  يخامر  قد  ال��ذي  بالنطباع 

دخل 
ُ
باأنه يكذب اأو يتكلم عن ل�سيء، اإن هو مل ي

يطبع  ما  اأن  ذلك  التاريخ.   
َ
م�سائب ح�سابه  يف 

من  اجلماهري  انبثاق  هو  الواقع،  يف  ع�رضنا، 

املعا�رضة.  احل�سا�سية  اأمام  البئي�سة  و�سعيتها 

ونحن نعلم اأن هذه اجلماهري موجودة، يف حني 

ذلك  عرفنا  ما  واإذا  جتاهلها.  اإىل  �سابقا  ملنا 

ها 
َ
 الفنيَة وغري

َ
فمرّد ذلك ل يرجع اإىل اأن النخب

قد غدت اأف�سل، كاّل، واإمنا لأن اجلماهري �سارت 

 اأن نن�ساها.
ُ
اأقوى، ومتنع

هناك اأ�سباب اأخرى، وبع�سها اأقل لياقة لتف�سري 

ا�ستقالة الفنان. وهي على كلٍّ تذهب اإىل الهدف 

ملبدئه  بالتعر�س  احل��ر  الإب���داع  تثبيط  ذات��ه: 

يقول  نف�سه.  الفنان  اإميان  هو  الذي  اجلوهري، 

بعبارة  الأمريكي[  وال�ساعر  ]الباحث  اإمر�سون 

ال�سخ�سي  لنبوغه  اإن�سان  اإن"خ�سوع  بديعة 

اأمريكي  كاتب  واأ�ساف  بامتياز."  الإميان  لهو 

املرء  ظل  طاملا  ع�رض:"  التا�سع  القرن  من  اآخر 

احلكومة،  الراأي،  �سي�ساطره  فالكل  لنف�سه،  وفيا 

اأين  والنجوم.".  القمر  اأي�سا،  ال�سم�س  املجتمع، 

والفنان يف  العظيم،  التفاوؤل  اليوم من هذا  منا 

لو  وامتيازاته،  نف�سه  الأحوال يخجل من  اأح�سن 

ملكها،  وعليه اأن يجيب قبل كل �سيء عن ال�سوؤال 

الذي يطرح: هل الفن ترف وهمي؟   

I
  اأول جواب م�رضف ميكن تقدميه هو الآتي: اأجل، 

�سطح  فعلى  وهميا،  ترفا  الفن  يكون  اأن  يحدث 

ات، 
ّ
باملجر نتغنى  اأن  دائما  ن�ستطيع  املركب 

قبوه.  يف  ويذوبون  يجدفون  املحابي�س  بينما 

الدائر  املتحذلق  احلوار  ت�سجيل  دائما  باإمكاننا 

ُت�سحق  ال�سحية  حني  ال�سريك  ج��ات 
ّ
م��در ف��وق 

ال�سعب جدا العرتا�س  الأ�سد. ومن  اأنياب  حتت 

ب�سيء على هذا الفن الذي عرف جناحات باهرة 

اأن الأمور تغريت قليال، واأن  يف املا�سي، اللهم 

م�ساحة  فوق  زاد  قد  وال�سهداء  املحبو�سني  عدد 

من  الهائل  الكم  واأم��ام  مهول.  ب�سكل  املعمور 

البوؤ�س، فاإن هذا الفن اإن اأراد اأن يتوا�سل كرتف 

فعليه القبول باأن يتحول اإىل كذبة.

لنت�ساءل، �سلفا، عن اأي �سيء تكّلم؟ فهو اإن تطابق 

ف�سيكون  غالبيته،  يف  املجتمع  يطلبه  ما  مع 

قرر  ما  اإذا  بعماء،  ذلك  رف�س  واإن  م��ردود.  بال 

�سوى   
ّ

يعرب لن  فهو  حلمه،  يف  النعزاَل  الفناُن 

اأنا�س  اإنتاج  على  �سنتوفر  عندئذ،  رف�سه.  عن 

لهني، وعلى ُنحاٍة �سكليني، يف�سي يف احلالتني 

الواقع احلي. ونحن،  كلتيهما اإىل فن منقطع عن 

جمتمع  حتى  لي�س  جمتمع  يف  نعي�س  قرن،  منذ 

املال)فاملال والذهب قد يثريان �سهوات ج�سدية(، 

للمال.  املجردة  بالرموز  املخ�سو�س  ذلك  ولكن 

اإن جمتمع التجار ميكن تعريفه بو�سفه امل�سمار 

الذي تختفي الأ�سياء فيه لفائدة العالمات. وحني 

من  متلك  مبا  ل  ثروتها  اجتماعية  طبقة  تقي�س 

اأرا�س وَتكنز من ذهب، واإمنا بعدد اأرقام عمليات 

املخاتلة  يجعل  اأنها هي من  فمعناه  املبادلت، 

يف قلب جتربتها وعاملها. اإن جمتمعًا قائمًا على 

العالمات لهو يف جوهره جمتمع م�سطَنع حيث 

لن  خمدوعة.  ت�سبح  لالإن�سان  اجل�سديُة  احلقيقُة 

اأن يختار هذا املجتمع كعقيدة  ن�ستغرب، عندئذ، 

كلمات  يكتب  واأن  �سكلية،  مبادئ  من  اأخالقا  له 

احلرية وامل�ساواة على ال�سجون كما يكتبها على 

 الكلمات 
ُ
اأنه ل ميكن َتعهري معابده املالية.  بيد 

بال ثمن. متاما كما ل توجد قيمة ا�ستبيحت اليوم 

فكرت  لقد   ( جيدة  عقول  ثمة  احلرية.  قيمة  مثل 

الذكي،  الذكي  الذكاء،  من  نوعني  بوجود  دائما 

والآخر الغبي( واأن هذه القيمة ما هي اإل عائٌق يف 

كهاته  لرتهات  اأمكن  وما  احلقيقي.  التقدم  وجه 
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من  جعل   
ّ

التجاري املجتمع  لأن  اإل  تنت�رض  اأن 

كراً عليه، 
ُ

احلرية على مدى مائة �سنة ا�ستخدامًا ح

واأحاديًا، واعتربها مبثابة حق اأكر منها واجبا، 

ومل يخ�س من و�سعها غري مرة، وكلما ا�ستطاع، 

فعلي.  ا�سطهاد  خدمة  يف  مبداأ  بحرية  �سحى 

واإذن، ما العجب يف كون هذا املجتمع مل يطلب 

من الفن اأن يكون اأداة للتحرر، واإمنا مترينا بدون 

ب�رضا غفريا  ت�سلية؟ هكذا، وجدنا  نتيجة، وجمرد 

طيلة  يقِبل 
ُ
غرامية،  واأحزان  فقط،  مادية  بهموم 

ع�رضات ال�سنني على الروائيني املتحذلقني، وعلى 

اأو�سكار  عنه  قال  الذي  هذا  �سخفا،  الأك��ر  الفن 

وايلد، وهو يفكر يف نف�سه قبل اأن يعرف ال�سجن، 

باأن الرذيلة الكربى هي اأن تكون م�سطنعا.

�سّناع الفن )انتبهوا اأين مل 
ُ
  هكذا وجدنا، اأي�سا، 

اأقل الفنانني بعد( يف اأوروبا البورجوازية 

لأن  الالم�سوؤولية،  يقبلون   ،1900 وبعد  قبل 

جمتمعهم  مع  منهكة  قطيعة  تفرت�س  امل�سوؤولية 

ونيت�سه،  رام��ب��و،  ه��م  ف��ع��ال  ق��اط��ع��وا  )ال���ذي���ن  

هذه  اإىل  اأدوا(.  ثمن  اأي  ونعلم  و�سرتيندبرغ، 

احلقبة يعود تاريخ ن�سوء نظرية الفن للفن، التي 

لي�ست �سوى اعتناق هذه الال م�سوؤولية. الفن للفن، 

ت�سليُة فنان متوحد، هذا بال�سبط الفن امل�سطَنع 

املنطقي  وم�����س��ريُه  وجم���رد.  �سكالين  ملجتمٍع 

ال�سكلي  الفن  يتغذى  حيث  ال�سالونات،  فن  هو 

تدمري  اإىل  وينتهي  وامل��ج��ردات  احلذلقات  من 

اأف��رادا  الأعمال  بع�ُس  تبِهج  وفيما  حقيقة.  كل 

عديدين،  تف�سد  كثرية  ٌة 
ّ
فج غريها  فاإن  معينني، 

املجتمع  عن  مبعزل  يت�سكل  الفن  اأن  والنتيجة 

وينقطع عن جذوره احلية. وتدريجيا، فاإن الفنان، 

حتى املحتَفى به جدا، يغدو وحيدا، اأو على الأقل 

وا�سعة  ال�سحافة  طريق  عن  اإل  ته 
ّ
اأم تعرفه  ل 

�سية 
ْ
مر

ُ
فكرة  عنه  يعطيان 

ُ
الراديو،  اأو  النت�سار، 

من  اأ�سبح  اإل  الفن  تخ�س�س  كلما  طة. 
ّ
مب�س

ُ
و

ال�رضوري اإ�ساعُته. و�سيتهياأ ملاليني النا�س اأنهم 

عرب  لّطالعهم  ذاك  اأو  الكبري  الفنان  هذا  عرفوا 

اأو لكون  ال�سحف على هوايته يف تربية الطيور، 

�سهرة 
ُ
زواجه ل ي�ستمر اأكر من �ستة اأ�سهر. واأعظم 

دون  ُتبَغ�س،  اأو   
َ

الإعجاب �س 
َ
متح

ُ
اأن  هي  اليوم 

لل�سهرة  يطمح  فنان  لذا، على كل  اأحد.  يقراأك  اأن 

لي�س هو  �سي�ستهر  اأن من  اأن يعرف  يف جمتمعنا 

بال�رضورة ، لكن �سخ�سا يحمل ا�سمه، �سيفلت منه 

يف نهاية املطاف، ورمبا  يقتل ذات يوم الفناَن 

 فيه.
َّ
احلقيقي

كيف ن�ستغرب، واحلالة هذه، اأن كل ما اأبدع من 

التا�سع  للقرن  التجارية  اأوروب��ا  يف  لئق  اإنتاج 

�سد  نه�س  قد  مثال،  الأدب  يف  والع�رضين،  ع�رض 

م�سارف  اإىل  اأنه  القول  وبو�سعنا  زمانه!  جمتمع 

الثورة الفرن�سية كان الأدب املتعاطي يف جممله 

ا�ستقر  التي  اللحظة  من  وانطالقا  تر�سية.   
َ

اأدب

�سوف  الثورة،  وليُد  البورجوازي،  املجتمع  فيها 

عندنا  �سيتم  التمرد.   
ُ

اأدب العك�س،  على  يظهر، 

القيم  لة 
َ
م

َ
ح من  ا 

ّ
اإم الر�سمية،  للقيم   

ُ
التنكر مثال 

الثورية والرومان�سيني على طريقة رامبو، اأو من 

من  خري  الأر�ستوقراطية،  القيم  على  املحافظني 

ال�سعبية  احلالتني،   يف    وبلزاك.  فنيي  ميثلهم 

ح�سارة،  كل  م�سدر  هما  اللذين  والأر�ستقراطية، 

�سيواجهان زيف زمانهما.

اأم�سى   
َ
وال�سلب املتوا�سَل  الرف�َس  هذا  اأن  بيد 

اإن  العقم.  من  �رضب  اإىل  واأّدى  بدوره،  م�سطنعا 

ثيمة ال�ساعر امللعون، املولود يف جمتمع جتاري ) 

اأح�سن من ميثله ال�ساعر �سرتتون Chatterton"�ساعر 

ت يف �سورة حكم 
ّ
اإجنليزي،1752� 1770"(، تقو

ُم�سبق انتهت اإىل القول باأنه ل ميكن لك اأن ت�سبح 

زمنك.  جمتمع  �سد  وقفَت  اإذا  اإل  عظيما  فنانا 

م�رضوعة  امللعون"  "ال�ساعر  ت�سمية  كانت  لقد 

مع  يتوافق  ل  احلقيقي  الفنان  اأن  َعَنت  حني 

اأن  تقرر  حني  زائفًا  املبداأ   
ّ
ليغُدو امل��ال،  ع��امل 

كل  �سد  وه��و  اإل  ال��ذات  قائم  ي�سبح  ل  الفنان 

�سعرائنا   من 
ٌ
العموم. هكذا تطّلع كثري �سيء على 

لي�سبحوا مالعني واأ�سقياء اإن مل يفلحوا يف ذلك، 
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واحد.  اآن  يف  وال�ستنكار   
َ

الإعجاب يبغون  وهم 

اليوم  متعب  اإما  اأنه  كم 
ُ
بح فاملجتمع  وبالطبع، 

اإل بال�سدفة، ومن مت  َتراه ل ي�سّفق  باٍل، 
ُ
اأو ل م

ظم. لكن، 
ُ
ع

َ
ل يتوقف مثقف زماننا عن الت�سلب لي

تقليده  اإىل  حتى  �سيء،  كل  يرف�س  ما  وبكرة 

اأنه يخلق قواعده  الفني، يتوّهم الفنان املعا�رض 

اخلا�سة، لينتهي به الأمر اإىل اأنه  اإله، ثم ليعتقد 

لن  فيما  هو،  حقيقته  خلق  على  قدرته  يف  بعد 

اأو  يخلق مبعزل عن جمتمعه �سوى اأعماٍل �سكليٍة 

جمردة، مثريٍة يف حد ذاتها كتجارب، لكن مفتقرة 

من  الذي  احلقيقي،  بالفن  القرينة  اخل�سوبة  اإىل 

  من 
ٌّ
طبعه التجميع. ولنختم، نقول اإنه �سيوجد كم

املعا�رضة  والتجريدات  التدقيقات  بني  الفروق 

وبني عمل تول�ستوي اأو موليري بقدر ما يوجد بني 

والأر���س  مرئي  غري  لقمح  املح�سوبة  املعاجلة 

ال�سميكة باأخاديدها املحروثة نف�سها.

II
  هكذا ميكن للفن اأن يكون خادعا/ وهميا. ولن 

اأرادوا  فنانون  اأو  اأنا�س  وجد  اإن  اإذن  ن�ستغرب 

الرجوع اإىل الوراء والعودة اإىل احلقيقة. من هذه 

اللحظة، اأنكروا اأي حق للفنان يف الوحدة، واأعطوه 

املعي�س  ال��واق��ع  واإمن��ا  اأح��الم��ه،  ل  كمو�سوع، 

الأ�سخا�س،  ه��وؤلء  اجلميع.  منه  يعاين  وال��ذي 

واأ�سلوبا،  للفن، موا�سيع  الفن  باأن  واإميانا منهم 

عن  �سيء  يف  يعرب  ل  اأو  اجلمهور،  فهم  من  اأبعد 

واقعها، فاإنهم اأرادوا من الفنان التعبري عن ومن 

اأجل اجلمهور العري�س. باأن يرتجم اآلم و�سعادة 

كونيا.  مفهوما  يكون  واأن  الكل،  بلغة  اجلميع 

وكتعوي�س عن هذا الوفاء املطلق للواقع �سيح�سل 

على التوا�سل التام بني جميع بني الب�رض.

لهو يف احلقيقة مرام  الكوين  التوا�سل  اإن مثال   

ال�سائر،  امل�سبق  للحكم  وخالفا  عظيم.  فنان  كل 

الوحدة،  يف  احل��ق  له  لي�س  من  هناك  ك��ان  اإن 

العزلة، فهو الفنان بالذات.ل ميكن للفن اأن يكون 

وهو  بذاته،  جمهول  د 
ّ

املتوح مونولوغا،والفنان 

العميق.  نزوعه  فليوؤكد  امل�ستقبل  اإىل  يدعو  حني 

واإذ يعترب احلوار م�ستحيال مع معا�رضيه ال�سم اأو 

ال�ساهني، تراه يدعو اإىل حوار متكاثر مع الأجيال. 

  لكن، ومن اأجل اأن يتكلم عن اجلميع وكل �سيء، 

النا�س،  جميع  يعرفه  عما  يتكلم  اأن  فينبغي 

والأمطار،  البحر،  عن  بيننا.  امل�سرتك  والواقع 

واحلاجة، والرغبة، عن م�سارعة املوت، فهذا ما 

ما  نراه جميعا، يف  ما  نت�سابه يف  اإننا  يجمعنا. 

نتاأمل له. والأحالم تتغري ح�سب الأفراد، اأما واقع 

طموح  فاإن  هنا  من  امل�سرتك.  وطننا  فهو  العامل 

باملغامرة  بعمق  مرتبط  لأنه  م�رضوع،  الواقعية 

الفنية.

واإذن، لنكن واقعيني، اأو بالأحرى لنحاول ذلك لو 

اأمكن، فلي�س اأكيداً اأن للكلمة معنى، ولي�س موؤكدا 

اأن الواقعية حتى وهي ماأمولة ممكنة. لن�ساأل اأول، 

هل الواقعية اخلال�سة ممكنة يف الفن. ا�ستنادا اإىل 

املا�سي  القرن  يف  الطبيعية  احلركة  رواد  اأقوال 

في�سدق  للحقيقة،  الدقيقة  الإنتاج  اإع��ادة  فهي 

الفوتوغرايف  الت�سوير  على  ي�سدق  ما  الفن  على 

الثاين  فيما  الإنتاج  يعيد  الأول  للر�سم:  بالن�سبة 

هي  وم��ا  اإنتاجه؟  عاد 
ُ
ي ت��راه  ما  لكن،  ينتقي. 

الفوتوغرافيات  فاأف�سل  ال��واق��ع؟  اأو  احلقيقة 

واقعية  غري  مطلقة،  اإنتاج  اإع��ادة  بالرغم  لي�ست 

اأكر واقعية، مثال، يف عاملنا من   �ساأن 
ّ

اأي كليا. 

حياة اإن�سان، وهل اأف�سل من فيلم واقعي لرناها 

الفيلم  باأية �رضوط ي�سبح هذا  اإمنا  اأمثل؟  تعي�س 

بالفعل  يلزم  خال�سة.  خيالية  ب�رضوط  ممكنا؟ 

على  ونهارا  ليال  مثبتة  مثالية  كامريا  افرتا�س 

هذا ال�سخ�س، وهي ت�سجل حركاته بدون انقطاع. 

حياة  عر�سه  يتطلب  �رضيطا  النتيجة  و�ستكون 

قابل  جمهور  اإل  م�ساهدته  ي�ستطيع  ول  اإن�سان، 

بتفا�سيل  تخ�سي�سا  يهتم  كي  حياته  لي�سيع 

فاإن  ذاتها  ال�رضوط  هذه  ومع  اآخر.  كائن  وجود 

ل لن يكون واقعيا، وذلك 
ّ
هذا الفيلم �سعب التخي
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اإن�سان  اأو حقيقة حياة  واقع  اأن  ب�سيط هو  ل�سبب 

ل توجد دائما حيث هي. توجد يف حيوات اأخرى 

حمبوبني،  اأف��راد  حيوات  حلياته،  �سكال  تعطي 

اأ�سخا�س  وك���ذا  ب��دوره��م،  ت�سويرهم  ينبغي 

�رضطة  مواطنيه،  من  وبوؤ�ساء   
َ
اأقوياء جمهولني، 

دبلوما�سيني  واأورا�س،  مناجم   رفاق  ومدر�سني، 

ودكتاتوريني، م�سلحني دينيني، فنانني يخلقون 

اأ�ساطري لتوجيه �سلوكنا، واأخريا ممثلني لل�سدفة 

املهيمنة على اأكرب حياة منظمة.  واإذن، ل يوجد 

اإل فيلم واقعي واحد، ممكن، هذا عيُنه املعرو�س 

اأمامنا بوا�سطة جهاز غري مرئي على  بال توقف 

�سيكون هو  الوحيد  الواقعي  والله  العامل.  �سا�سة 

الآخرون فهم حتما  الواقعيون  الفنانون  اأما  اهلل. 

غري اأوفياء للواقع.

املجتمع  يرف�سون  الذين  الفنانني  فاإن  منذئذ، 

ي��ري��دون  ال�سكلي،الذين  وف��ّن��ه  ال��ب��ورج��وازي 

الواقع، عنه فقط، يوجدون يف طريق  الكالم عن 

اأن يكونوا واقعيني ول  م�سدود ب�رضاوة. يريدون 

ول  للحقيقة  فنهم  اإخ�ساع  يريدون  ي�ستطيعون. 

يخ�سعها  بانتقاء  القيام  دون  ميكن و�سف هذه 

الأوىل  ال�سنوات  اإن��ت��اج  اإن  ال��ف��ن.  اأ�سالة  اإىل 

املنعطف.  ه��ذا  لنا  يبني  الرو�سية  ال��ث��ورة  م��ن 

وال�ساعر  بلوك،  مع  وقتئذ  رو�سيا  اأعطتناه  وما 

واإي�سنني،  مايكوف�سك�سي،  مع  با�سرتناك،  الكبري 

خمترب  والفولذ،  لالإ�سمنت  الأوائ��ل  والروائيني 

بديع لالأ�سكال والثيمات، ان�سغال خ�سب، وطفرٌة 

ال�ستخال�س  ل��زم  اإمن��ا  الأب��ح��اث.  من  جمنونة 

وقتئذ والقول كيف ميكن اأن تكون واقعيا واحلال 

اأن الواقعية كانت م�ستحيلة، ذلك اأن الدكتاتورية 

هنا ويف كل مكان، كانت قد ح�سمت اأمرها بقوة: 

هي،  ثم  اأوًل،  �رضورية  اإليها  بالن�سبة  الواقعية 

ثانيًا، ممكنة، �رضيطة اأن ت�سبح ا�سرتاكية. ما هو 

يا ترى معنى هذا املر�سوم؟

اإعادة  ميكن  ل  اأنه  �رضاحة  يعرتف  اأنه  معناه    

اإنتاج الواقع بدون اإجناز اختيار، ويرف�س نظرية 

ع�رض.  التا�سع  القرن  يف  �سيغت  كما  الواقعية 

اختيار  مبداأ  على  العثور  �سوى  اأمامها  يبقى  ول 

يتنظم حوله العامل، وهو يعر عليه ل يف احلقيقة 

التي نعرف، واإمنا احلقيقة التي �ستحدث، اأي يف 

امل�ستقبل، اإذ من اأجل اإعادة اإنتاج ح�سنة ملا هو 

اأخ��رى،  بعبارة  �سي�سبح.  ما  ر�سم  ينبغي  قائم 

ال�سرتاكية هو  للواقعية  فاإن املو�سوع احلقيقي 

بالذات ما لي�س واقعا بعد. 

الواقعية  تعبري  يكن  اأمل  لكن  بديع،  لتناق�س  اإنه 

ه متناق�سا، واإل كيف ميكن عمليا 
ُ
ال�سرتاكية نف�س

كله  لي�س  الواقع  بينما  ا�سرتاكية  واقعية  وجود 

ا�سرتاكيا يف املا�سي ول يف احلا�رض مبا يلزم؟ 

واقع  من  الختيار  يتم  اأن   : فب�سيط  اجل��واب  اأما 

الكاملة  املدينة  ويخدم  يهيئ  ما  اأم�س  اأو  اليوم 

ما  واإدان��ة  نفي  اإىل  عمد 
ُ
ي �سوف  هكذا  للم�ستقبل. 

اإىل  ثانية  جهة  ومن  الواقع،  يف  ا�سرتاكيا  لي�س 

�سنجني من  و�سي�سبحه.  متجيد كل ما هو كذلك 

بالنا�س  )الربوباجاندا(،  للدعاية  فنا  حتما  هذا 

�ساأن  والأ�رضار، وخزانة وردية، منقطعة  الأخيار 

يف  واحل���ي.  امل��رّك��ب  ال��واق��ع  ع��ن  ال�سكلي  الفن 

بالقدر  ا�سرتاكيا  الفن لن ي�سبح  اإن هذا  النهاية، 

نف�سه الذي لن يغدو واقعيا.

الواقعية  ابتغت  التي  الإ�ستطيقا  فهذه  ب��ذا      

عقيمة  هي  جديدة،  مثالية  اإىل  تتحول  مطلبا 

املثالية  �ساأن  �ساأنها  حقيقي  لفنان  بالن�سبة 

اإبراز الواقع بجالء يف مرتبة  البورجوازية. وما 

يتقل�س  هنا  اأجن��ع.  ب�سكل  لت�سفيته  اإل  عالية 

مي�سي  وبخدمته  يخدم،  اإن��ه  �سيء؛  ل  اإىل  الفن 

خادما. ووحدهم الذين �سيتجنبون و�سف الواقع 

الآخرون  فيما  دون، 
ّ
و�سيمج واقعيني  ون 

ّ
�سي�سم

�سيتعر�سون للرقابة بت�سفيقات الأوائل. وال�سهرة 

التي كان عمادها يف املجتمع البورجوازي، اأن 

اأو ب�سكل �سعيف، �ستعتمد  يكون الكاتب مقروءا 

منع  على  ال�سمويل)التوتاليتاري(  املجتمع  يف 

ه الفن 
ّ
قروؤوا. هنا،اأي�سا، �سيت�سو

ُ
الآخرين من اأن ي
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م، و�س�سي�ستحيل التوا�سل الكوين 
ّ
كم

ُ
احلقيقي، اأو ي

ب�سبب من اأرادوه حاميا اأنف�سهم.

    �سيكون من الأي�رض اإزاء ف�سل كهذا، العرتاف 

ال�سلة  واهنة  ا�سرتاكية  امل�سماة  الواقعية  باأن 

مل�سلحة  ال��ث��وري��ني،  على  واأن  العظيم،  الفن 

الثورة، البحث عن اإ�ستطيقا اأخرى، يف ما ي�رضح 

املدافعون عنها اأنه ل يوجد اأي فن ممكن بعيدا 

عنها، فيما اأعتقد بعمق اأنهم غري مقتنعني بهذا، 

العمل  لقيم  لزاما  الفنية  القيم  اإخ�ساع  وقرروا 

بو�سوح  به  ح 
ّ
�رض

ُ
ي الكالم  هذا  كان  لو  الثوري. 

التنازل  اح���رتام  فباإمكاننا  النقا�س.  ل�سُهل 

املفارقة  من  ب�سدة  يعانون  اأنا�س  لدى  العظيم 

القائمة بني �سقاء اجلميع والمتيازات املرتبطة 

امل�سافة  والذين يرف�سون  اأحيانا مب�سري فنان، 

�سوَتهم  يخنق  من  بني  تف�سل  التي  ال�سا�سعة 

لهم  يتي�رض  الذين  منهم  العك�س  وعلى  البوؤ�س، 

التعبري دائما. ن�ستطيع عندئذ  فهم هوؤلء النا�س، 

وحماولة حماورتهم، بالقول، مثال، باأن الق�ساء 

ال�سليم  الطريق  رمبا  لي�ست  التعبري  حرية  على 

انتظار  يف  وباأنه  ال�ستعباد،  على  لالنت�سار 

حق  ن��زُع  ال�سخف  فمن  اجلميع  با�سم  التحدث 

الواقعية  على  نعم،  الأق��ل.  على  للبع�س  التكلم 

بتواأمتها  بقرابتها،  الع����رتاف  ال���س��رتاك��ي��ة 

ي بالفن من اأجل 
ِّ
للواقعية ال�سيا�سية. فهي ُت�سح

ميكن  القيم  ّلم 
ُ

�س يف  ولكنها  عنه،  اأجنبية  غاية 

الفن موؤقتا  ُتلغي  اإجمال، فهي  اأن تظهر رفيعة. 

�ست�ستتب  وعندما  اأول،  العدالة  �رضح  لإقامة 

الفن.  بعث 
ُ
ي �سوف  حمدد  غري  م�ستقبل  يف  هذه 

الذهبية  القاعدة  الفن  اأ�سياء  على  يطبق  هكذا 

اإمكانية  اأنه ل  للذكاء املعا�رض املعتمدة منطق 

اأن هذا  اإل بك�رض البي�س، بيد  ة بي�س 
ّ
ل�سنع عج

املنطق الراجح ل يجب اأن ي�ستبد بنا، فال يكفي 

ولي�س  جيدة،  ة 
ّ
ج

َ
ع ل�سنع  البي�س  اآلف   

ُ
ك�رض

الطباخ. على  ُتقّدر ِخربة  ة 
ّ

املك�رض القواقع  بعدد 

العك�س، فاإن الطباخني الفنيني لزماننا مدعوون 

اأن يخافوا من اإ�سقاط  طبقات البي�س اأكر مما 

تتما�سك  ل  احل�سارة  ة 
ّ
عج فاإن  وعندئذ  رغبوا، 

موؤقتة  الرببرية  لي�ست  بعث. 
ُ
ي لن  والفن  اأب��دا، 

اأن متتد  الطبيعي  ها، ومن 
ُ
ح�سب ح�ساب

ُ
ي ل  اأبدا، 

من  تولُد  كيف  نرى  عندئذ،  ال�سلوك.  اأمناط  اإىل 

ولوحاٌت  لها،  قيمة  ل   
ٌ

اآداب الب�رض  ودماء  �سقاء 

حَتلُّ  العمل  لأرب��اب  وم�رضحياٌت  فوتوغرافية 

فيها الكراهية حملَّ الأديان. هنا يبلغ الفن وهو 

يف اأوج تفاوؤله اأ�سواأ ترف بال�سبط، واأنكى اأنواع 

الكذب.

اأو ن�ستغرب لهذا؟ اإن حزن الب�رض لهو مو�سوٌع من 

منه،  يقرتب  اأن  اأحٌد  ي�ستطيع  ل  حّداً  ال�سخامة 

]John Keats[كيت�س مثل  يكون  اأن  اللهم 

من   1821 الكبري1795�  الإجنليزي  ال�ساعر 

من  بلغ  الإجنليزية  الرومان�سية  ممثلي  اأك��رب 

احل�سا�سية مرتبًة حتى قيل اإنه كان مبقدوره اأن 

 
ٌ

ه. وهو ما نراه حني يخو�س اأدب
َ
يلم�س الأمل نف�س

احلزن.  لهذا  الر�سمية  املوا�ساة  تقدمي  ٌه يف 
ّ

وج
ُ
م

ل 
ّ
لقد تظاهر خداع الفن للفن بتجاهل الأمل وحتم

 اإذا ما حتمل 
َّ
بذا م�سوؤوليته، لكن اخلداَع الواقعي

يخونه  فهو  للب�رض،  احلا�رض  ء  ب�سقاء  العرتاَف 

اه لإثارة �سعادة اآتية ل يعلم 
ّ
بفداحة، م�ستعمال اإي

عنها اأحٌد �سيئا، ت�سمح بكل املخادعات.

ا�ستطيقا[  ثنى 
ُ
الإ�ستطيقتني]م فاإن  ذلك،  ومع 

الرف�س  اإىل  الداعية  تلك  تواجهتا طويال،  اللتني 

�سة �سد كل 
ّ
الكّلي ملا هو راهن، والأخرى املحر

ما لي�س راهنا؛ اإنهما ينتهيان رغم كل �سيء اإىل 

اللتقاء بعيدا عن الواقع حول خداٍع واحد، ويف 

تتجاهل  اليمني  فاأكادميية  الفن.،  على  الق�ساء 

لكن، ويف كال  الي�سار،  اأكادميية  ت�ستعمله  بوؤ�سا 

احلالتني، ي�ستفحل البوؤ�س بتزامن مع اإلغاء الفن.

    III  

هل علينا ا�ستخال�س اأن اخلداع هو جوهر الفن 
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التي  الأو�ساع  باأن  العك�س  على  اأق��ول،  نف�سه؟ 

بقدر  اإل  خداعات  لي�ست  الآن  اإىل  عنها  حتدثت 

الفن،  هو  فما  بالفن.  ُتذكر  لها  عالقة  ل  ما 

ومن  تاأكيد،  بكل  الب�سيط،  بال�ساأن  هو  ما  اإذن؟ 

الب�رض  عديد  �رضاخ  و�سط  معرفته  اأكر  ال�سعب 

يراد، من جهة،  �سيء.  تب�سيط كل  املعاندين يف 

جهة  ومن  ومتوحدة،  بديعًة  العبقرية  تكون  اأن 

اأ�سف  ت�سبه اجلميع، ومن  اأن  طلب منها 
ُ
ي ثانية، 

عرب  ما  وه��ذا  يظن،  مما  تركيبا  اأك��ر  فالواقع 

ت�سبه  العبقرية  واحدة.:"  عبارة  يف  بلزاك  عنه 

الذي  الفن  كذلك  ي�سِبهها.".  اأح��د  ول  اجلميع، 

قليل  ب��دوره  وال��ذي  ال��واق��ع،  ب��دون  �سيئا  لي�س 

اأن  للفن  الفن. وبالفعل، كيف ميكن  قيمة بدون 

 عن الواقع، وكيف يخ�سع له؟ اإن الفنان 
َ
ي�ستغني

الفن  اإن  يختاره.  هذا  ما  بقدر  مو�سوعه  يختار 

هارب  من  فيه  مبا  العامل  �سد  مت��رٌد  ما  نوعا 

يعطي  ما  اإل  �سيئا  يقرتح  ل  اإنه  مكتِمل:  وغرِي 

�سكال اآخر لواقع م�سطر، بالرغم، للحفاظ عليها 

كلنا  فنحن  ال�سدد،  بهذا  �سعوره.  م�سدر  لأنها 

تام،  رف�ٌس  الفن  فما  اآن.  اأحد، يف  ول  واقعيون 

 باملوجود. هو رف�ٌس وقبوٌل، معًا، 
ٌّ
ول قبوٌل كلِّي

ولذا ل ميكن اأن يكون اإل متزقا م�ستمراً، متجدداً. 

والفنان يوجد دوما �سمن هذا اللتبا�س، عاجزاً 

عن اإلغاء الواقع، وهو يف الآن مدفوع ملعار�سته 

طبيعة  ر�سم  اأجل  فمن  اأبدا.  الناق�س  وجهه  يف 

واإذا مل  ر�سام وتفاحة.  يتواجه  اأن  ينبغي  ميتة، 

تكن الأ�سكال لتتحقق من غري �سوء العامل، فهي 

 
ّ
الكون احلقيقي اإن  ال�سوء.  لهذا  ت�سيف بدورها 

ليتلقى  والتماثيل  الأج�ساد  يثري  بجماله  الذي 

ثبت الذي يف ال�سماء. وهكذا، 
ُ
منها �سوءا ثانيا ي

فالأ�سلوب العظيم يوجد يف منت�سف الطريق بني 

الفنان ومو�سوعه.

اأن  الفن  على  هل  مبعرفة  اإذن،  الأم��ر،  يتعلق  ل 

ع له، ولكن باأي ن�سبة  ب من الواقع اأو يخ�سَ
َ
يهر

يتعّر  بالعك�س  اأو  ال�سحب،  يف  يتبخر  ل  لكي 

ه كل فنان  بنعال من ر�سا�س. هذا م�سكل يف�سّ

كان  وكلما  ا�ستطاعته.  وح�سب  به،  يح�س  كما 

مترُد الفنان قويا �سد حقيقة العامل، جاء كبريا 

ل  ثقل  اأنه  بيد  توازنه،  �سيقيم  الذي  الواقع  ثقُل 

اأبدا.  للفنان،  ال�رضورية  الوحدة  اأن يخنق  ميكن 

ت ثورُة الفنان �سد واقع العامل، كلما 
ُ

وكلما كرب

عيد 
ُ
ي اأن  عليه  الذي  الواقع  ثقُل  رمبا   

َ
اأكرب جاء 

توازنه. على اأن هذا الثقَل لن يخنق اأبدا �رضورَة 

الوحدة بالن�سبة للفنان.

كما  دائ��م��ا،  �سيكون  ِرف��ع��ة  الأك���ر  العمل  اإن 

ملفيل  وع��ن��د  الإغ��ري��ق��ي��ة،  ال��رتاج��ي��دي��ات  يف 

]هرمان1819 � 1891 [، وتول�ستوي ]1883 
�1945[ اأو موليري]1622 � 1673[، ذلك الذي 

به  يواجه  الذي  والرف�س  الواقع  ت��وازن  ي�سنع 

الإن�سان هذا الواقع، كّل واحد منهما يثري الثاين 

الفِرحة  انبثاق متوا�سل هو ما مييز احلياة  يف 

عامٌل  لبعيد،  بعيد  من  ينبج�س،  هنا  واملتمزقة. 

يف  ذاته  وهو  يوم  كل  عامل  عن  خمتلف  جديد، 

الآن عينه، خ�سو�سي لكن كوين، مليء مبخاوف 

ر�سا  وعدم  قوة  �ساعات  لب�سع  تثريها  بريئة 

هو  ولي�س  القبيل،  ه��ذا  م��ن  �سيء  العبقرية. 

هذه  الكل،  هو  والعامل  ب�سيء،  العامل  ما  كذلك، 

فنان  لكل  واملتكررة  املزدوجة  ال�رضخة  هي 

والعينان  واقفا،  تبقيه  التي  ال�رضخة  حقيقي، 

توقظ  لبعيد،  بعيد  والتي، من  مفتوحتان،  دوما 

لدى اجلميع يف قلب العامل النائم ال�سور الهاربة 

قد  نكون  اأن  دون  عليه  نتعرف  لواقع  وامللحة 

التقينا به اأبداأ.

 كذلك، فاإن الفنان وهو اأمام القرن الذي يعي�س 

اأن ي�سيع  ي�سيح عنه، ول  اأن  ل  ي�ستطيع  فيه ل 

فيه. فهو اإن اأ�ساح �سيتكلم يف الفراغ، ولكن، ويف 

احلالة املعاك�سة، وبحدود اتخاذه لهذا  

اخلا�س  وج���وده  ع��ن  يعلن  فهو  م���ادة،  ال��ق��رن 

كليا.  له  يخ�سع  اأن  ي�ستطيع  ول  كمو�سوع، 

فيها  يختار  التي  اللحظة  ففي  اأخ��رى،  بعبارة 
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الفنان اأن يتقا�سم م�سري الكل، عندئذ يوؤكد الفرَد 

اللتبا�س.  هذا  من  الفكاك  على  يقِدر  ولن  فيه. 

يراه  اأن  بو�سعه  ما  التاريخ  من  الفنان  ياأخذ 

اأو  مبا�رضة  كذلك،  بنف�سه  منه  يتاأمل  اأو  بنف�سه، 

الدقيق  باملعنى  الراهن  اأي  مبا�رض،  غري  ب�سكل 

ولي�س  اليوم،  يعي�سون  الذين  والنا�س  للكلمة، 

الراهن يف م�ستقبل غري منظور  التقرير عن هذا 

اإن�سان معا�رض  اأن حتكم على  الفنان احلي.  من 

با�سم اإن�سان غري موجود بعد، فهذا دور النبوءة. 

الأ�ساطري  يقدر  اأن  اإل  بو�سعه  فلي�س  الفنان،  اأما 

التي تقرتح عليه ح�سب انعكا�سها على الإن�سان 

ال�سيا�سي،  اأو  الديني  النبي،  اأن  احلي. نحن نعلم 

ذلك،  عن  يتورع  ل  وهو  مطلقا  يحكم  اأن  قادر 

لق�سم  فلو حكم مطلقا،  ي�ستطيع.  الفنان فال  اأما 

الواقع بني اخلري وال�رض بدون اأي متايزات، وهنا 

�سي�سنع امليلودراما. وهدف الفن، على العك�س، 

يفهم.  اأن  اأوًل   ي�سود،هدُفه،  اأو  ع 
ِّ
�رض

ُ
ي اأن  لي�س 

اأحيانا من �سدة الفهم، لكن ل يوجد  �سود 
َ
نعم، ي

والحتقار،  الكراهية  على  قام  عبقري  عمل   
ّ

اأي

�سامح 
ُ
ي م�ساره  خامتة  يف  الفنان  جت��د  ول��ذا 

غا. 
ِّ
م�سو ولكن  حَكما  لي�س  هو  يدين. 

ُ
اأن  عو�س 

 .
ّ
حي لأن��ه  احلي  للمخلوق  الدائم  املحامي  اإن��ه 

يدافع حقا عن حمبة القريب ل حمبة البعيد الذي 

 قيمة الإن�سانية يف �سورة الرتبية الدينية 
ّ
يحط 

اإىل  ينتهي  ما  هو  العظيم  العمل  بل  للمحاكم، 

خلق الت�سوي�س يف اأذهان كل الق�ساة . بوا�سطته 

لأرف��ع  العتبار  واح��د،  اآن  يف  الفنان،  يعطي 

كتب  املجرمني.  اأعتى  اأم��ام  وينحني  اإن�سان، 

اأو�سكار وايلد]1854�1900[، وهو يف ال�سجن:  

"ل يوجد يف ال�سجن �سخ�س واحد من الأ�سقياء 
ممن  البئي�س  املكان  هذا  يف  معي  املحبو�سني 

اأجل،  احلياة."،   
ّ
�رض مع  رمزية  �سلة  على  لي�س 

 احلياة هذا يلتقي مع �رض الفن.
ُّ
ف�رِض

مدى  على  ال��ت��ج��اري  املجتمع  ك��ت��اب  اعتقد 

خم�سني عاما، وبا�ستثناءات قليلة، اأنهم قادرون 

اأن يعي�سوا ل م�سوؤوليًة �سعيدة، وقد عا�سوا فعال، 

كتاب  نحن  اأما  عا�سوا.  كما  وحيدين،  ماتوا  ثم 

القرن الع�رضين فلن نكون اأبدا وحيدين. بل علينا 

 
َ
اأن نعرف، على العك�س، باأننا لن ن�ستطيع الفرار

لو  الوحيد،  مربرنا  واأن  اجلماعي،  البوؤ�س  من 

الذين  لأولئك  قدراتنا  ب 
َ
نتكلم ح�س اأن  جد، هو 

ُ
و

اأجل  من  فعُله  علينا  اإمنا  ذلك.  باإمكانهم  لي�س 

ما يعانون يف هذه اللحظة، كيفما كانت عظمة 

البلدان والأحزاب التي ت�سطهدهم، يف املا�سي 

�سفاحون  الفنان  عند  يوجد  ف��ال  واحل��ا���رض، 

بل  اأي�سا،  اليوم  اجلمال،  جتد  هنا،  من  دون. 
ّ
جي

 حزب، اإنه ل 
ّ

اليوم خا�سة، ل ميكن اأن يخُدم اأي

اأو  الأمَل  اإل  الوجيز،  اأو  البعيد  املدى  على  يخُدم 

حريَة الإن�سان. اإن الفنان امللتزم الوحيد هو ذاك 

الذي، ومن غري اأن يرف�س املعركة، ل يقبل على 

اأعني  النظامية،  اجليو�س  اإىل  الن�سمام  الأق��ل 

الذي  امل�ستقل. من هنا، فالدر�س  و�سع املقاتل 

لي�س  بنزاهة،  ا�ستخل�س  لو  اجلمال،  يف  يجده 

ة القا�سية. بهذا الت�سور 
ّ
در�س الأنانية بل الأخو

مل ي�ستعِبد اجلمال الإن�سان اأبدا، بل على العك�س، 

الثواين،  كلِّ  يوم،  كلِّ  ويف  ال�سنني،  اآلف  ومنذ 

خّفَف من عبودية املاليني، واأعتَق البع�س منهم 

اأحيانا. 

 ونحن، ب�سدد اخلتام، رمبا كنا نلم�س هنا عظمَة 

الفن، يف التوتر الدائم بني اجلمال والأمل، حمبة 

املحتملة  غري  الوحدة  الإب��داع،  وجنون  النا�س 

مي�سي  نراه  والقبول.  الرف�س  املتعب،  واحل�سد 

اخلط  هذا  يف  والدعاية.  النزق  هاويتني،  بني 

الفنان فاإن كل خطوة  الذي يتقدم فيه  الفا�سل 

بالرغم  وال��ذي  مهول،  خطراً  بل  مغامرة،  ُتعّد 

�سعبٌة  حريٌة  وهي  الفن.  حرية  وحده  يحت�سن 

�سينِكر  حقا  فنان   
ُّ

اأي �سك،  النُّ ان�سباَط  وت�سبه 

يف  كونه  اإع��الَن  �سيّدعي  من  هناك  وهل  ه��ذا؟ 

م�ستوى هذه املهمة امللحة؟ اإنها حرية تفرت�س 

الروح  قوة  ي�سبه  واأ�سلوبا  القلب واجل�سد،  عافيَة 
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ٌ
حمذور فهي  حرية،  وككل  متحفزة.  ومواجهًة 

من  اليوم  نهرب  ولذا  منِهكة،  مغامرٌة  م�ستمر، 

الالزمة لرنمتي  املحذور كما نهرب من احلرية 

الأق��ل  يف  ل 
ُ

ونح�س ال�ستعباد،  اأن���واع  كل  يف 

اإن مل يكن  الفن  ال��روح.  لكن، ما هو  على رفاه 

احلر،  الفنان  كاّل،  ره؟ 
ُّ
مرب يوجد  واأين  مغامرة، 

الفناُن  فاه. 
ّ
الر اإن�ساَن  لي�س  احلر،  الإن�سان  �ساأن 

بنف�سه.  ه 
َ
�سديد نظام الذي يخُلق بتعب   هو 

ُّ
احلر

ج��اءت  كلما  ه، 
َ
تنظيم يريد  م��ا  انعتق  وكلما 

قاعدُته دقيقة، واأّكد حريته. هناك عبارة لأندري 

جيد]1869�1951[ كثريا ما اأيدُته فيها رغم ما 

قد تثري من �سوء تفاهم:" يعي�س الفن من الإكراه، 

وميوت من احلرية.". وهذا �سحيح، من دون اأن 

الفن  كال،  ه. 
ّ

يوج
ُ
اأن  يقبل  الفن  باأن  ن�ستخل�س 

ل يعي�س اإل بالإكراهات التي يفر�سها هو على 

نف�سه، بينما ميوت من �سغط �سواها. وباملقابل، 

الهذيان  اإىل  ف�سين�ساق  ذاِته  لإكراه  ع  خ�سَ
َ
ي فاإن 

ويت�سّخر للظلمات. عندئذ، فاإن الفن الأبلَغ حريًة، 

�سوف  كال�سيكية؛  الأكَر  م�سي 
ُ
�سي مترداً،  والأ�سدَّ 

ج اجلهَد الأكرب. وطاملا اأن جمتمعًا وفنانيه 
ّ
تو

ُ
ي

 ،
ّ
واحل��ر الطويل  اجلهِد  ه��ذا  على  ي�سادقون  ل 

بال�سكليات،  اأو  بالت�سليات  ماأخوذين  داموا  وما 

بلعب الفن للفن، اأو ِعظات الفن الواقعي، فاإنهم 

�سيبقون يف العَدمية والعقم. بكالمنا هذا، فنحن 

�سجاعتنا  على  تتوقف  اليوم  النه�سة  اإن  نقول 

واإرادتنا يف التنوير.

    بلى، اإن هذه النه�سة ملُك اأيدينا. واإنه ليتوقف 

ى جديدٍة 
َ
ر

ُ
يقدم الغرب على ربط ع

ُ
علينا نحن اأن 

للح�سارة بعد اأن ُقطعت ب�رضبة �سيف برتاء. ومن 

اأجل هذا نحتاج اإىل كل املخاطر واأعمال احلرية 

. ل يتعلق الأمر هنا مبعرفة ما اإن كنا  باّتباعنا 

واإمن��ا  احل��ري��ة،  على  �سنحافظ  العدالة   خُلطى 

واأننا  �سيئا  نحقق  لن  احلرية  بدون  اأنه  مبعرفة 

واجلماَل  امل�ستقبل  عدالَة  واحد  اآن  يف  �سن�سيع 

النا�س  ي�سحب  ما  وح��َده��ا  احلرية  اإن  ال��ق��دمي. 

جناحيها  تن�رض  ل  وهي  خرة، 
ّ
وال�س العزلة،  من 

ب�سبب  والفن،  ْزلت. 
ُ
الع من  ح�سد  فوق  اإل  عاليا 

يجمع  تعريفه،  حاولت  الذي  احلر  اجلوهر  هذا 

واحلالة  عجب،  ل  ال�ستبداد.  يفرق  حيث  هنا 

اأ�سكال  اإليه كلُّ  ُد   الذي ُت�سدَّ
َّ
هذه، اأن يكون العدو

اإن كان الفنانون  ال�سطهاد، ول غرابة، منذئذ، 

الطغيان  لنظم  الأوائ���ل  ال�سحايا  واملثقفون 

داخل  توجد  اأن��ه  يعرفون  الطغاة  اإن  احلديثة. 

العمل الفني قوُة التحرر، والتي لي�ست غام�سة اإل 

 الّتعبد. كلُّ عمل عظيم يجعل 
َّ

ملن يفتقدون ح�س

لن  كلُّه.   
ُّ ِّ
ال�رض هنا  واأغنى،  اأجمَل  العامل  وج��َه 

تكفي اآلف املعتقالت والق�سبان للت�سوي�س على 

�سهادة الكرامة املثرية هاته.. لذا لي�س حقيقيا اأن 

بالإمكان ولو موؤقتا اإيقاف الثقافة لإعداد اأخرى 

جديدة، فال اأحد يوقف ال�سهادة الدائمة لالإن�سان 

التنف�س، ل  نوقف عملية  بوؤ�سه وعظمته، ل  عن 

ثقافة بدون مرياث، ول ن�ستطيع كما ل ينبغي اأن 

نرف�س �سيئا من موروثنا، مرياث الغرب. وكيفما 

 ذاَته، 
َّ
كانت اأعمال امل�ستقبل ف�ستحمل كلُّها ال�رض

بجراأة  مغّذاًة  واحلرية،  ال�سجاعة  من  وم�سنوعًة 

اآلف الفنانني من كل القرون وجميع الأمم. نعم، 

حني يبني لنا الطغيان احلديث اأن الفنان، حتى 

العمومي،   
َّ
العدو يبقى  حرفته،  يف  منفرٌد  وهو 

ه 
َ
م عرب

ِّ
فهو على حق. بيد اأنها بهذا املذهب تكر

وجَه الإن�سان الذي مل ي�ستطع اأي �سيء اإىل الآن 

�سحَقه".  
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عن  يبحث  فنيا  �سكال  بو�سفها  امل��دي��ن��ة،       

الكمال، متثِّل اأ�سا�سا جوهريا َت�ستمدُّ منه التَّجربة 

نطاق  على  م�سارها  وتر�سم  فعاليتها  الإن�سانية 

الثقافة  عوا�سم  اإىل  نظر 
ُ
ي اأنه ظل  والواقع  وا�سع. 

 
ُ

الُكتَّاب منها  �ستوحي 
َ
ي كرموٍز  طويلة  فرتة  منذ 

لطة الثقافية.
ُّ
الهم من اأجل ال�س َة ِن�سَ

َّ
�رضعي

  (Desmond Harding, Writing the City: Urban Visions &
Literary Modernism)

�سنعاء لها وجُه قدِّي�سٍة

كيم
َ

ول�ساُن ح

و�سوُت �َسهيد

وعواطُف �ساعر

)عبد العزيز املقالح، كتاب �سنعاء(

 ا�ستقبل الكثري من النقاد "كتاب �سنعاء" ال�سادر 

ا�ستخدام  اإن  وا�سعة.  نقدية  بحفاوة   2000 عام 

عبد العزيز املقالح الفاتن للغة ال�سعرية الرفيعة، 

واإعجابه  امل��دي��ن��ة،  ملنظر  الفريد  وا�ستغالله 

الكبري  النقدي  لالهتمام  باعثا  ك��ان  مبدينته، 

 .
)1(

زا
ِّ
تمي

ُ
بال�ساعر بو�سفه �سوتا �سعريا م

ميثل  الذي  �سنعاء"  "كتاب  املقالة  هذه  تتناول 

منعطفا مهما يف جتربة املقالح ال�سعرية وت�سعى 

اإىل تعيني بع�س جوانب �سعريته املتميزة وحتديد 

يف  جتّلت  ما  نحو  على  اخلا�سة  الفنية  روؤيته 

�ساأتبّنى  بذلك  وللقيام  ال�سعرية.  املجموعة  هذه 

ا�سرتاتيجيَة القراءة التي اقرتحها الباحثان وليام 

Leonard Wal� وليونارد والك William Sharpe  �سارب

جناعة  الطرق  اأكر  »اإح��دى  اأن  اأك��دا  اللذان   ،lock

احل�رضي  املظهر  ر 
ّ
ت�سو يتم  اأن  املدينة  لدرا�سة 

 .
)2(

الأدبي« التاأليف  ل�سكل  مناظرا  �سكال  بو�سفه 

اأوؤكد اأول اأن "كتاب �سنعاء" ل ينح�رض يف كونه 

اإىل  ذهب  كما  ومعاملها،  للمدينة  متجيد  جمرد 

ذلك معظم الّنقاد. ويف تقديري، اإن اختيار املدينة 

يخلو  ل  ال�سعرية  املجموعة  لهذه  ارتكاز  كمحور 

قطعا من دللة جمازية. واأريد بكلمة "جماز" اأن 

اأو طبقات  ال�سعري ينطوي على م�ستويات  الن�س 

متعددة من املعنى ، واأن املعنى املبا�رض احلريف 

د عتبة اأوىل اإىل املعنى الدقيق اأو الأعمق 
ّ
هو جمر

حداثيا  �ساعرا  بو�سفه  املقالح  يعمد   .
)3(

للق�سيدة

يف  �سنعاء  ملدينة  احل�رضي  املظهر  توظيف  اإىل 

العملية  يف  تاأمالته  عن  للتعبري  الأول  املقام 

باأ�سلوب  �ساعرا حداثيا يكتب  الإبداعية. وب�سفته 

وغري  الواقعية  امل�ساهد  بني  فيه  �سافر 
ُ
ي مرّكب 

املجموعة  ي�سفي على ق�سائد  الواقعية يف حني 

وؤاِلف 
ُ
طابعا �سوفيا؛ "�سوفيا" مبعنى اأن املتكلم ي

اإبداعه  يف   
ّ

اخلا�س تاأمله  بني  حميم  بتوا�سٍل 

الأدبي ور�سده ملناظر املدينة. كما تتجلى حداثية 

نزوى العدد 103 يوليو 2020

75

 يائري حوري

ترجمة:  ربيع ردمان *

هي عا�سمة الروح: 

»كتاب �سنعاء« لعبد العزيز املقالح

كاتب واكادميي من اليمن *



املقالح يف الالخطية الزمانية الواعية بذاتها يف 

اإىل  املا�سي  من  ف�"ال�رضد" يثب  ال�سعري؛  الن�س 

احلا�رض ثم يعود ثانية بحيث يفيد ال�ساعر اإفادة 

تامة من الأ�ساطري والتخييالت الدينية يف الك�سف 

 .
)4(

عن تاأمالت اأناه املنعك�سة على جوهر َفنِِّه

     ُعِرف عبد العزيز املقالح ك�ساعر حداثي بارز 

ز امتد تاأثريه اإىل 
ِّ
يف اليمن، ثم كباحث اأدبي متمي

 1937 عام  املقالح  ولد  ب��الده.  ح��دود  وراء  ما 

�سنعاء،  جنوب  اإب  "ال�سول" مبحافظة  قرية  يف 

 .
)5(

القرية ُكّتاب  يف  الأ�سا�سي  تعليمه  وانح�رض 

الثانوي  تعليمه  ملوا�سلة  �سنعاء  اإىل  اأُر�سل  ثم 

املقالح  �سافر  العلمية.  املدر�سة  اإىل  فان�سم 

عني  بجامعة  لاللتحاق  القاهرة  اإىل  ذل��ك  بعد 

وُتعدُّ  للدكتوراه.  درا�سته  فيها  اأنهى  حيث  �سم�س 

فيها  يتتبع  رائدة  ا�ستق�سائيًة 
ً
درا�سة  اأطروحته 

وتطوره.  احلديث  اليمني  عر  ال�سِّ م�سار  وي�ستك�سف 

عيد عودته اإىل بالده من�سغال اإىل 
ُ
واأ�سبح املقالح ب

وبالإ�سافة  اليمن.  يف  الأدبية  باحلياة  كبري  ٍد 
َ

ح

اإىل م�سريته املرموقة ك�ساعٍر وباحٍث، تراأ�س مركز 

البحوث والدرا�سات اليمنية ب�سنعاء وعمل رئي�سا 

جائزة  منح   1986 عام  ويف  �سنعاء.  جلامعة 

الإفريقي  الكتاب  لحت��اد  التابعة  ل��الأدب  لوت�س 

للرئي�س  ثقافيا  م�ست�سارا  عمل  كما  الآ�سيوي، 

اليمني. يعترب املقالح �ساعرا وكاتبا غزير الإنتاج 

�سعريا  ديوانا  ع�رض  خم�سة  من  يقرب  ما  له  ن�رض 

يف  والدرا�سات  الكتب  من  ع�رض  اأربعة  من  واأكر 

جمال الأدب العربي �سعره ونره.

     يتك�ّسف "كتاب �سنعاء" يف �سكل اأمثولة خيالية؛ 

بالإيحاءات  ى  مو�سَّ وحامل  الوقع  ن 
َ
�س

َ
ح ت�سوير 

و�ستني  خم�سا  املجموعة  ت�سم  الآ�رضة.  املجازية 

احلر  عر  ال�سِّ من��ط  على  معظمها  ُك��ت��ب  ق�سيدة 

)ي�ستخدم املقالح يف املقام الأول تفاعيل بحري 

جاء  بينما  ال�سعريني(،  وامل��ت��دارك  امل��ت��ق��ارب 

ق�سيدة  كل  تنق�سم  وزن.  غري  من  الآخ��ر  بع�سها 

يف املجموعة اإىل مقطعني �سعريني طويلني. ويف 

املقطعني  اأحد  يت�سمن  املجموعة  ق�سائد  معظم 

فاملتكلم  للمدينة؛  نا 
ِّ
َتعي

ُ
م ت�سويرا  ال�سعريني 

التف�سيالت  لكل  وم�سنيا  دقيقا  اهتماما  يويل 

املتناهية ال�سغر من املدينة الواقعية، اإنها مدينة 

تتاأرجح دون انقطاع بني الرتابة وال�سخب، بني 

ال�ساأم واحلما�سة. ومما جتدر مالحظته اأن املقالح 

على خالف معظم ال�سعراء احلداثيني العرب الذين 

ط��اردة  بو�سفها  عموما  املدينة  اإىل  ينظرون 

ر،  ذُّ َ
للَتج املقالح هي رمز  لدى  وهّدامة، فاملدينة 

ل وامل�ستغرق للعا�سمة اليمنية 
َّ
ويف متجيده امُلطو

فهو  ذلك  ومع  باحليوية،  مفعم  كمكان  رها 
ُّ
�سو

ُ
ي

مبهج للعقل والقلب. 

املقطع  من  الثاين  ال�رضب  يف  وباملقابل،       

مادي  كواقع  �سنعاء  العا�سمة  تتوارى  ال�سعري 

 
ُ
ملمو�س، وحتتل مكانها يف ت�ساعد متزايد �سور

من  الرغم  وعلى  و�سهرًة.  اأ���س��واء  الأك��ر  امل��دن 

احل�رضي  وجانبها  املج�سدة  املدينة  تف�سيالت 

تبدو مع  اأنها  اإل  العني  ب�سكل ل تخطئه  املده�س 

 
ُ
اعر َهمة يجدها ال�سَّ

ْ
ب

ُ
ة م

َّ
ذلك حتت �سيطرة قوة روحي

املناظر  تاأتي  ما  وغالبا  غرية. 
ُ
وم الإغواء  �سديدة 

كو�سيلة  الذاتي  ال�ستبطان  خالل  من  احل�رضية 

د 
ِّ
َتوح

ُ
لت�سليط ال�سوء على عزلة امُلتكّلم، فهو فرد م

ي�ستك�سف منظر املدينة وي�سّفر امل�ساهد بتاأمالته 

امُلْنعك�سة على العملية الإبداعية.

اإزاء  ه 
َ
نف�س القارُئ  يجد  العملية،  هذه  خالل       

ا�ستق�ساء جمرد بدرجة عالية ملحتويات املدينة. 

املقاطع  ه��ذه  يف  املقالح  ا�سرتاتيجية  تعمل 

اإذ ت�ستخدم  ال�سعرية على عدة م�ستويات خمتلفة؛ 

عرية"  "�سِّ كينونات  بو�سفها  املدينة  معامل 

ويغدو  للمدينة.  احلقيقية  وح 
ُّ
ال��ر على  ت�ستحوذ 

موقف ال�ساعر جتاه املدينة متمثال يف جانٍب واحد 

هو ال�سعي اإىل ا�ستك�ساف تلك املظاهر اخلفية، كما 

مكانًة  ج 
ّ
متدر ب�سكٍل  الروح"  "مدينة  تيمة  حتتل 

بالإ�سافة  ال�سعرية.  املجموعة  هذه  يف  راجحًة 

اإىل ال�سعور بالّت�سامي والت�سورات الغيبية اللذين 
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املدينة 

بو�سفها 

�سكال فنيا 

متثُل جوهرا 

للتجربة 

االن�سانية



تتخلل  التي  ال�ساعر  تاأمالت  دعم  على  يعمالن 

ونتيجة  ال�سعرية.  املقاطع  هذه  ملحوظٍة  ب�سورٍة 

روحا  يغدو  املدينة  يف   ٍ َتَعنيِّ
ُ
م �سيٍء  فكّل  لذلك، 

وجتليا وا�سحا من جتليات قوٍة عليا.  

يف  حتى  للمدينة  ال�سوفية  ��م��اُت 
ِّ

ال�����س تتبدى 

ه 
ّ
ي�سب حيث  الكتاب،  يف  ال�ستهاللية  الق�سيدة 

املقالح املدينة بامراأة:

كانت امراأة

هبطْت من ثياب الندى

هطلت

ثم �سارت ق�سيدة

هي عا�سمُة الروح

اأبوابها �سبعٌة

- والفرادي�س اأبوابها �سبعٌة

كلُّ باٍب يحقق اأمنيًة للغريب

 باٍب دخلَت
ّ

ومن اأي

 عليك
ٌ
�سالم

 على بلدٍة 
ٌ
�سالم

ٌ
 ماوؤها طيب

ٌ
ب

ّ
طي

 األيُف
ٌ
يف ال�ستاءات �سحو

ويف ال�سيف قيٌظ خفيف.....

)مكة عا�سمة القراآن،

باري�س عا�سمة الفن،

لندن عا�سمة القت�ساد،

وا�سنطن عا�سمة القوة،

القاهرة عا�سمة التاريخ،

بغداد عا�سمة ال�سعر،

دم�سق عا�سمة الورد،

.
)6(

و�سنعاء عا�سمة الروح( 

     ُت�سّكل ثيمة املدينة بو�سفها امراأة ينظر اإليها 

�سكاُنها باإعجاٍب حينا وبرهبٍة حينا اآخر، حمورا 

املقالح  ا�ستعارُة  ز 
ْ

وُت��رب الق�سيدة.  يف  اأ�سا�سيا 

نظر 
َ
ونغي Jungian الذي ي

ُ
 الي

َ
ر

ّ
للمدينة كامراأة التَّ�سو

ب�سكل  الأنثوي  ولالأ�سل  لالأم  كرمٍز  املدينة  اإىل 

ت�سوير  يف  اأدوني�س  خطى  املقالح  يقتفي  عام. 

ال�ساعر  ي�سور  غام�س،  اأنثوٍي  ككياٍن  املدينة 

"دم�سق"  الثانية  الق�سيدة  يف  اأدوني�س،  ال�سوري 

 ،)1968( واملرايا"  "امل�رضح  جمموعته  م��ن 

املدينَة كامراأة، وي�سف عمليته الإبداعية بكونها 

تفاعال ماديا بينه وبينها:

اأوماأِت

جئُت اإليك مثل حنجرة يتيمة

فقي من لغٍة رجيمة اأَقتاُت،اأن�سج  �سوتها ال�سَّ

فالكون من ورق وريح

ة يا�سمني
ّ
ودم�سق �رض

حبلى

متّد اأريجها

�سقفا

.
)7(

وتنتظر اجلنني

طر الأخري من ق�سيدة املقالح �سعريَة 
َّ
د ال�س

ّ
    يج�س

اإ�سفاء الطابع املكاين spatialization كما ُعرب عنها 

تاأمالُت  تاأتي  اإذ  ال�سعرية؛  املجموعة  هذه  يف 

ال�سخ�سية.  م�ساعره  مكنون  مع  متداخلًة  ال�ساعر 

ال الذي 
ّ
ومن تداخلها يربز "ترا�سل احلوا�س" الفع

اخلارجية  الأ�سياء  جالِل  ر�سُد  يحقق  خالله  من 

انفعالت  من  كاملة  �سل�سلة  نقل  يف  كقناة  دوره 

العاطفة  اإىل  الأناة  من  متتد  التي  ال�ساعرة  الذات 

امُلتَّقدة. وبداية من الق�سيدة ال�ستهاللية للكتاب 

نة 
ِّ
امُلتعي الأ�سياء  من  مزيٍج  اإىل  املدينة  �ستتحول 

�ست�سطبغ  اإذ  املده�س؛  ال�ساعر  خيال  وابتكارات 

�سيختار  فيما  احلاملة  اجلمالية  بنزعته  تاأمالته 

 املدينة جهوده 
ُ
طريقة ذات بعد تباديل بحيث ت�ِسم

الوقت  يف  وتعمل  حموه  يتعذر  مبي�سٍم  الإبداعية 

ذهنه  لتالفيف  مثالية  م��راآوي��ٍة  ك�سورٍة  نف�سه 

ة للتقاط 
َّ
الفريد. ي�ستخدم املقالح �سورا فردو�سي

املقطع  وم��ا  ه��و.  رها 
ّ
يت�سو كما  املدينة  روح 

د اجَلنَّاتي 
َّ

ال�سعري الأول اإل ملخ�س تف�سريي لل�رض

Edenic narrative كما يظهر يف القراآن الكرمي، وب�سكٍل 

 
ْ
ُهم

َّ
ب

َ
ا ر

ْ
َقو ِذيَن اتَّ �ِسيَق الَّ

َ
خا�س يف �سورة الزمر: {و

َها 
ُ
اب

َ
و

ْ
اأَب ْت 

َ
ُفِتح

َ
و وَها 

ُ
اء

َ
اإَِذا ج تَّى  َ

ا ح
ً
ر

َ
ُزم ِة  نَّ اجْلَ اإىَِل 
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ي�ستخدم 

املقالح �سورا 

ة  فردو�سيَّ

اللتقاط روح 

املدينة



َفاْدُخُلوَها   
ْ
ُتم

ْ
ِطب  

ْ
ُكم

ْ
َعَلي  

ٌ
اَلم

َ
�س َخَزَنُتَها   

ْ
َلُهم َقاَل 

َ
و

َخاِلِديَن} )٧٣(.

     وجتدر الإ�سارة اإىل اأن ال�سرتاتيجية ال�سعرية 

التي تبناها املقالح قد ا�ستخدمت على نحٍو وا�سع 

يف ال�سعر الغربي. ويف اإطار مناق�سة �سورة املدينة 

حدِّد 
ُ
ي والأوروب��ي  الأمرييكي  ال�سعر احل�رضي  يف 

Kristiaan Ver�  الناقد الأدبي كري�ستيان فري�سالي�س

الروح" ُت�سّكلها  "مدينة  باأن  ال�سعرية  اللعبة   sluys

عينا �ساعرها با�ستخدام التخيالت الدينية:

الذي  العامل  ذلك  الأبدية،  ت�سكنه  عامٌل  »اإنِّها       

ال��ذي  الباطني  الإدراك  م�ستوى  عند  يتجلى 

خمتلف  ويف  الأجيال  مر  على  النا�س  يت�ساطره 

معربة  فنية  لوحة  فهي  ال�سفة  وبهذه  الأ�سقاع. 

جت�سد تعبري اإمير�سون عن "الروح ال�سامية". اإنها 

الأجيال،  بني  التقاء  ونقطة  و�سل  لقاعدة  تر�سي 

وتعك�س حقيقة اأن اللذة تنقل املتاأملني اإىل حالة 

فيها  تبتهج  حالة  امل�سرتك،  الديني  ال�سعور  من 

املحيط،  للعامل  الالحمدود  باجلمال  اجلميع  روح 

اأن تتماهى يف ينبوع جماعي من الإعجاب  قبل 

خالل  من   
ُّ
يتم بطيء  عبور  اإن��ه   ]...[ ال��روح��اين 

العديد من حالت التكرار للموتيفات نف�سها، بدءا 

الكيانات  �سطح   – املت�سظية  الأ�سياء  مظهر  من 

��د 
ّ

امل��وح ج��وه��ره��ا  اإىل  – و���س��ول  احل�����رضي��ة 

فالق�سيدة حتكي ق�سَة  املعنى،  وبهذا  والباطني. 

ال�سمري  عن  ويح  والرتَّ احلوا�س  وحترير  النَّقاء، 

املدينة  مبنظر  الروحاين  لذذ  التَّ من  يجعل  الذي 

ل  الروحاين  فالتلذذ  اأخرى،  وبعبارة  ممكنا.  اأمرا 

.
)8(

كت�سب«
ُ
عطى، واإمنا ل بد اأن ي

ُ
ي

 
ِّ

     يف الواقع يبدو اأن بع�س ق�سائد الكتاب تعرب

عن نزعة �سوفية على نحو ما تتجّلى يف ِكَتابات 

ومي واأ�سالفه يف النظر اإىل الرحلة 
ُّ
جالل الدين الر

 من جهٍة، ورحلًة 
بو�سفها رحلًة اإىل "مدينة اهلل")9(

عن  )تباعد  اأخ��رى  جهٍة  من  ال��ذات  ل�ستك�ساف 

ذاتك/ فمثل هذه الرحلة/ �سوف تقودك اإىل ذاتك( 

اإنِّها رحلٌة نحو "البيت العتيق" على حد تعبري اآن 

.
)10(

ومي
ُّ
ماري �سيمل يف درا�ستها لق�سائد الر

      ومع ذلك، وكما اأ�سلفنا، فاملقالح ل ي�ستخدم 

منظر املدينة ملجرد اإبراز معنى التاأمل والطبيعة 

الروحاين"  "بالحتاد  �سعور  لإث��ارة  اأو  اخلارقة 

بني الذات ال�ساعرة واملدينة التي تقطنها. وكذلك 

ر املدينة كف�ساٍء م�سبٍع بجٍو 
ِّ
ل ي�سعى اإىل اأن ي�سو

روحي اأو ملجرد اأن يطبعها بهالة مقد�سة، بل عمد 

التاأمل  يف  منه  ليفيد  املدينة  منظر  توظيف  اإىل 

"الق�سيدة  يف  ال�سعرية.  اللغة  طبيعة  يف  الذاتي 

الرابعة والع�رضين" ي�سع ال�ساعر اأمامنا مدينتني 

متجاورتني: مدينة "متخيلة" اأو "�سعرية"، واأخرى 

يقدِّمها على اأنها واقعية وخيالية يف الوقت نف�سه:

ذات حلٍم

هبطت على �سلٍم من اأ�ساطري

حمفورٍة يف �سمري الزمان

راأيُت بيوتا من ال�سوء

اأعمدًة من نهاٍر بهيٍج

واأ�سواق من ف�سٍة

و�سوارع من ذهٍب

....
ُ
قيل يل: تلك �سنعاء

اإنَّ �سنعاء غري التي يف دمي

ل يراها �سوى احللم، نافرًة، 

ولها ج�سدان و�سم�سان

فاهبْط على �سّلٍم من مرايا احلروف

ْق اإذا ما و�سلَت اأقا�سي املدينْة. و�سفِّ

)حتت �سنعاء مدن كثرية متعددة الأ�سماء،

اغتالتها اأ�سابع الزمن

اح:
ّ
ذات يوٍم �رضخ اأحد ال�سو

�سنعاء تنام حتت �سنعاء

بداأ احلفر باأظافره

وجد �سّلما من الرخام

يوؤدي اإىل غرٍف ذات �سوٍء �ساعق

واإىل �سالمل مغطاٍة ب�سجاجيد ناعمٍة

يف واحدٍة من هذه الغرف

راأى م�رضجة من املرمر الأبي�س
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كانت تتحدث بلغٍة ل يفهمها

وراأى اأ�سخا�سا نائمني

يتاأهبون لل�سحو

وبجوارهم �سيوف من الذهب اخلال�س

وقبل اأن ي�سعفه اجلنون

.
)11(

كان يف طريقه اإىل املطار( 

عرب  اللغة  ا�ستك�ساف  ال�ساعرة  ال��ذات  تن�ُسد       

م�ستوى الال�سعور حيث، وكما يالحظ جاك لكان، 

اأي�سا  بل  الإبالغ فح�سب  لي�ست  اللغة  اأن »وظيفة 

. فاملدينة تغدو 
)12(

ال�ستح�سار ]اإثارة التداعي[« 

ُده بنقطة ارتكاز 
ِّ
م�سيجة بحلم املتكلم، ومن ثم ُتَزو

قة الالنهائية التي  اقة اخلالَّ لعر�س فكرته عن الطَّ

عرية. ولكي ي�سل املرء اإىل  تنطوي عليها اللغة ال�سِّ

املقطع  يقدِّمها  كما  لة" – 
َّ
"امُلَتخي �سنعاء  عمق 

ال�سعري الأول – ويعانق جوهرها فال بد اأن »يهبط 

على �سلٍم من مرايا احلروف«. اإنها مدينة اأن�ساتها 

قة. فاللغة ال�سعرية، يف  بالكامل طاقة اللغة اخلالَّ

نظر ال�ساعر، ل ينبغي اأن ت�ستخدم كاأداة و�سفية 

وتبعا  الة. 
ّ
فع اإبداعية  قوة  بو�سفها  بل  فح�سب، 

وا�سحٍة  ثنائيٍة  لتاأ�سي�س  ال�ساعر  ينا�سل  لذلك، 

غري  »�سنعاء  اأن  بو�سوح  ويعلن  املدينتني  بني 

نافرًة«.  احللم،  �سوى  يراها  ل  دم��ي/  يف  التي 

فقط  مُتنح  احلقيقية  املدينة  ر 
ُّ
ت�سو على  فالقدرة 

ي�ستغل  الذي  الأرواح  مل�ستح�رض  اف، 
ّ
العر لل�ساعر 

مثالية  مدينٍة  ليخلق  للكلمات  حرية 
ِّ
ال�س الفعالية 

مدينة  واإمن��ا  والفولذ،  باحلجارة  دة 
ّ
م�سي لي�ست 

من الكلمات. ومن ثم، ميكن قراءة املقطع ال�سعري 

"مكاين  وكتعليق   ،metanarrative �سارح"  "�رضد  ك� 

�سارح" metaspatial لطبيعة الف�ساء التخييلي.

     اأما املقطع ال�سعري الثاين، فيبداأ ب�سورة مل�سهٍد 

يزورون  اح 
َّ
ي

ُ
�س  – نة" 

ِّ
"امُلتعي املدينة  يف  يومي 

اآث��اره��ا  اإىل  النظر  ويطيلون  القدمية  املدينة 

عة 
َ
�ْسب

ُ
ومعاملها – �رضعان ما تتحول اإىل �سورة م

يرغب  الذي  ائح 
َّ
فال�س حرية. 

ِّ
ال�س الواقعية  بروح 

يف ا�ستك�ساف طبقات املدينة املختلفة ويكت�سف 

الرخام" )كما لو اأنه على النقي�س من  "�سلما من 
ه 

َ
املقطع الأول( يجد نف�س احلروف" يف  من  "�سلم 

حتمل وقوعه؛ لقد راأى غرفا ذات 
ُ
اأمام م�سهٍد ل ي

تتاأهب  اة 
َّ
ج

َ
�س

ُ
م اأج�سادا  ت�ست�سيف  مبهر  �سوء 

اأن هذا امل�سهد وقع يف  للبعث من مراقدها. ومع 

املدينة الواقعية، فيبدو اأن املقالح مقتنع اأنه لكي 

ثِّل  وؤَ ُ
ي اأن  عليه  فيتوجب  املدينة،  اَدة 

َ
َف��ر عن   

ّ
عرب

ُ
ي

الغا�سة  امل�ساهد  من  مبجموعة  الواقعية  الّطبقة 

بروؤى الأحالم الغريبة ليت�سنى له جتاوز حمدودية 

حري نحو 
ِّ
الو�سف الطبيعي. اإن نزوع الواقعي ال�س

�سكوت  الناقد  يقرتح  كما  يك�سف،  الواقعي  غري 

�سيمب�سون Scott Simpson عن:

نقل   – الو�سول  على  ال��دلل��ة  ب��ق��درة  »ال��وع��ي   

يف    
ُ
حر

ِّ
ال�س �ستعمل 

ُ
ي كما   – كاملة  املعلومات 

فالواقعية   ]...[ ذاتها  املحدوديات  تلك  متويه 

حرية تتعامل مع م�سكالت الدللة التي يتعذر 
ِّ
ال�س

اإنه  بالتفوق،  انطباع  تقدمي  خالل  من  جتنبها 

باإدماجه  وكاأنه  ظاهريا  يبدو  اإ�سايف  انزياح 

الواقعي  الن�س  حم��دودي��ات  يتحا�سى  للخيال 

امللتحم  غري  فالدمج   .
)13(

اإخفاقاته« ويتفادى 

ل 
ِّ
حو

ُ
ي حري وامللمو�س واحلامل 

ِّ
وال�س الواقعي  بني 

كما   ،
ّ

ري
ُ

وحم غام�ٍس  ف�ساٍء  اإىل  املقالح   
َ
�سنعاء

يعرب يف الوقت نف�سه عن تاأمالت ال�ساعر اخلا�سة 

حول فعل الإبداع ال�سعري ذاته.

 L. P. W. B. Faris وزام��ورا       ينطبق و�سُف فار�س 

Zamora يف الغر�س من ا�ستخدام الواقعية ال�سحرية 

على ق�سيدة املقالح:

الندماج  تتيح  ما  غالبا  حرية 
ِّ
ال�س »الواقعية       

والف�ساءات  ال��ع��وامل  بني  التجاور  اإمكانية  اأو 

يغ 
ِّ

�س يف  بينها  اجلمع  يتعذر  التي  والأن�����س��اق 

الواقعية  ن�سو�س  ن��زوع  اإن  الأخ���رى.  التخييل 

انها متوقع  يعني  العوامل  بتعدد  للقبول  حرية 
ِّ
ال�س

ها يف الغالب على احلدود بني هذه العوامل اأو 
َ
نف�س

�سمنها – يف املناطق الظواهرية والروحية حيث 

وحيث  م�سرتك،   
ٌ
اأمر والتف�سخ  والن�سالخ  التَّحول 
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الرباجماتي.  اأو  الطبيعي  النِّزوع  من  فرٌع  حر 
ِّ
ال�س

ولذلك قد تعترب الواقعية ال�سحرية امتدادا للواقعية 

rep� ومتثيله  الواقع  بطبيعة  اهتمامها  يف   realism

واملادة،  الروح  واجل�سد،  فالعقل   ]...[  resentation

احلياة واملوت، واحلقيقة واخليال، الذات والآخر، 

ال��ذك��ر والأن��ث��ى: ك��ل ه��ذه ح��دود ميكن حموها، 

اإعادة  اأو  معا،  ودجمها  وت�سويهها،  وانتهاكها، 

الواقعية  ن�سو�س  يف  اأ�سا�سية  ب�سورة  �سياغتها 

 .
)14(

حرية«
ِّ
ال�س

 – الرئي�سيتني  الثيمتني  يف  التهجني  يتجلى       

بنية  حتكم  التي   – الفنية  ال�ساعر  وروؤي��ة  املدينة 

 " يف  املتواتر  التعبري  يف  ال�سعرية،  املجموعة  هذه 

الق�سيدة الرابعة ع�رضة". تت�سمن الق�سيدة مقطعني 

تاأثريه  "الواقعي"  املقطع  فيهما  ميار�س  �سعريني 

على املقطع "ال�سعري":

حني جئُت اإىل الأر�س

كانت معي يف قماطي

وكنُت اأرى يف حليب ال�سباح

بيا�س ماآذنها

والقباب

وحني هجرُت البالَد،

ابتعدُت

اإىل قارِة امل�سك

كانت معي

يف الق�سائد مرتعة بالغناء الكتوم

ويف الكتب املورقات مباء الأ�ساطري

كنُت اأراها ت�سافر يف الأبجديات.....

)من اأين لكلماته الياب�سة ماٌء فتورق

مذ كان يجل�س على مقاعد الف�سل الثالث البتدائي

وهو يحلم اأن يناديها

اأن يخاطب الغيمة الواقفة خلف الأ�سوار

اأن يداعب بالق�سيدة كل ح�ساٍة ملونٍة

على الر�سيف

اأن ي�سارك يف كتابة الأغاين

.
)15(

التي ترددها الأزقة ال�سيقة(

لة  ال�سِّ الأول جمّددا على  ال�سعري  املقطع  يوؤكد       

فاملدينة  ومدينته.  املتكلم  بني  الوثيقة  الروحية 

فيها.  ون�ساأ  ولد  كطفل  املتكلم  رافقت  "الواقعية" 
وحني ا�سطر اإىل مغادرة موطنه، اأخذْت تلوح �سورٌة 

ْت 
َ
وهند�س اللغة  لتها  �سكَّ مدينة  خمتلفة،  ملدينة 

على  الأبجديات«  يف  ت�سافر  اأراه��ا  »كنُت  بنيانها: 

الأول  ال�سعري  نحو ما يوؤكد املتكلم. يختتم املقطع 

باإعادة تاأكيد فكرة اأن املدينة هي املحّك الأ�سا�سي 

هذه  اأن  غري  التعبريية.  وقدرته  ال�ساعر  روؤي��ة  يف 

خاللها  من  ي�رضع  جوهرية  نقطة  �سُت�سّكل  اخلامتة 

الذاتي لإبداعه )امُلنكفئ( كر�ساٍم  التاأمل  ال�ساعر يف 

بالكلمات: »من اأين لكلماته الياب�سة ماء/ فتورق؟« 

كلَّ  بالق�سيدة  »يداعب  الذي  ال�ساعر  حلم  فا�ستبدل 

وال�ستمتاع  اللعب  يف  الطفل  برغبة  ملونة«  ح�ساٍة 

مبواقع املدينة.

     املدينة يف املقطع ال�سعري الثاين �سعرية متاما، 

تظهر  حيث  ع��دم،  من  ابتداعها  يتم  مل  اأن��ه  �سحيح 

ومع  لوحات،  �سكل  على  املادية  كياناتها  بع�س 

من  دة 
ّ
وم�سي ال�ساعر  لغة  بوا�سطة  مبتدعة  فهي  ذلك 

امللمو�سة  اأ�سيائها  على  ُي�سفى  كما  ق�سائده.  خالل 

يف  ت�سارك  فهي  وبذلك  اإن�سانيا  طابعا  وامُلتعيِّنة 

اإعادة الكتابة ال�سعرية للمدينة: »اأن ي�سارك يف كتابة 

ال�سيقة«.  الأزق��ة  ترددها  التي  الأغ��اين  الأغ��اين/ 

"حالًة  الق�سيدة  هذه  يف  برباعة  املقالح  ي�ستح�رض 

من الرتقب واحل�سا�سية"، وكما يعرب فري�سالي�س عن 

ال�سعر  يف  ال�سعرية  التقنية  هذه  يناق�س  حني  ذلك 

احل�رضي:

املحفزات  وحتويل  الواقع  اإىل  الغمو�س  نفاذ  »اإن   

منوذجيتان  �سمتان  الألفة  ت�سوده  جٍو  اإىل  النف�سية 

بالإ�سارات  دوم��ا  حم��اط  ال�ساعر  حيث  للمدينة، 

والرموز، وحيث قد يربز – يف اأي وقت ودومنا �سبب 

بكثري حدود ما  يتخطى  بالإ�سارات  ل 
ّ
– و�سٌع حمم

�سارٍع"،  زاوية  يف  منعطٍف  "فكل  للعيان.  يبدو  قد 

غري  احتمالت  يتيح  "قد  فري�سالي�س،  يفرت�س  كما 

.
)16(

متناهية« 
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يتغاير  والع�رضين" حيث  الثالثة  "الق�سيدة  يف       

املقالح  ي�سحن  اأخ��رى،  م��رة  ال�سعريان  املقطعان 

اإبداعية  بطاقة  ق�سائده  بها  ي�سّكل  التي  الكلمات 

خالقة:

�ساعرها يجد البحر – م�سطربا تارًة،

هادئا تارًة –

يف عيون احلبيبة "�سنعاء" 

)عرب الطرقات اجلبلية

وعلى خيول الكلمات

جاءوا من �رضفة الق�سيدة

انحدروا

وحفرت اأ�سجانهم على مداخل املدينة

نريان �سوٍق ل تنطفئ

عانقوا ال�سوارع امل�سيئة بالتاريخ

ومثل حليب الأمهات الدافئ

�رضب النا�س ق�سائدهم

)17(
 بالأمل اللذيذ.... 

ُ
فاأ�ساءت القلوب

الكيان  هي  ال�ساعر،  عند  الق�سيدة،  كلمات  اإن       

اأنها  املدينة. ف�سال عن  تعيني  بو�سعه  الذي  الوحيد 

الكتئاب  تعيد كتابة تاريخها والك�سف عن م�ساعر 

الأحيان.  بع�س  يف  وقاطنيها  املدينة  تنتاب  التي 

العابر،  لقتنا�س  حم��اول��ة  ه��ي  اإذن،  فكلماته، 

مدينة  تغدو  وبذلك،  الغام�سة.  والأطياف  وال�سارد، 

ممتلئًة  وذخ��ريًة  عرية،  ال�سِّ لدفقته  جت�سيدا  ال�ساعر 

الروح.  طبقات  اأعمق  يف  �ِسقة  امُلتَّ اخلفية  بالدللت 

يرى فري�سالي�س اأن: 

والروؤية  روؤية،  والواقع يعرب عن  واقعا،  »اللغة تربز 

طريقة  يتيح  امل���زاج  اأن  ح��ني  يف  م��زاج��ا،  تخلق 

 يف 
َ
ل بدورها الواقع وتلهم ال�ساعر حمددة للنظر ُت�سكِّ

تت�سادى  وفاتنة  اجلمال  بديعة  لكلمات  ا�ستخدامه 

 .
)18(

بطريقٍة �سحرية«

كما يتجلى متاثل املدينة مع املهارة الفنية لل�ساعر 

التي  واخلم�سني"  اخلام�سة  "الق�سيدة  يف  اأي�سا 

يتناول فيها �سكان املدينة املوتى: 

ل تلوموا غبار الق�سيدة

ُ
اإن مدينتكم هي اأوُل ما يقراأ ال�سعر

ُ
 ال�سعر

ُ
اآخر ما يكتب

تغ�سُل بالدمع وجه مدينتنا

ويديها

)19(
وت�سافح – باحلزن – اأكفانها والنعو�ْس

يف  املادية  الأ�سياء  اإن  القائلة  الفكرة  تكت�سب       

جوهرها،  بذلك  وت�سكل  تاريخها  "تكتب"  املدينة 

اأما  "الق�سيدة الرابعة والثالثني".  ح�سورا مهما يف 

يف هذه الق�سيدة، فيعمد املقالح اإىل توظيف اأ�سلوب 

التج�سيد ال�سعري:

 املتوّهج اأ�سكاله
ُ
يكتب احلجر

وامتداداته،

يف الف�ساء حننٌي اإىل ال�رضفات

 من ال�رضو
ٌ
ق�سور

�سف�سافٌة تتحدى النجوَم

باأوراقها

 اأبي�س الق�سماٍت،
ٌ
حجر

واآخر اأ�سوُد

يحتفالن مبيالد عا�سمة

الروح....

ثم اأقوا�س ا�ستيقظْت

خرجْت من غبار الزمن

واأعمدٌة،

،
ٌ

وقباب

وما لي�س حُت�سي الق�سائُد

من حجٍر مورٍق،

واأ�ساطرُي اآجرٍة،

.
ْ

وكتاب

)يف كل �سباٍح خريفي يخرج ال�ساعر

من نومه

قبل اأن يطّل وجه ال�سم�س

من وراء "غيمان"

يرتدي ده�سة الأطفال ويح�رض نف�سه يف الأزقة

ال�سيقة

ليكتب تاريخ احلجارة
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الواقعية 

حرية   ال�سِّ

تتيح االندماج  

بني العوامل 

التي يتعذر 

اجلمع بينها



واأحالمها

حجارة من كل الألوان

والأ�سكال، من كل الأزمنة والع�سور

 بعينيه اإىل �سوٍت
ُ
ذات �سباح اأن�ست ال�ساعر

طالٍع من حجٍر اأخ�رض يقول:

لي�س الب�رض وحدهم من تتعدد فيهم

الألوان

والأجنا�س

.
)20(

الأحجار اأي�سا تتعدد األوانها

     لكي ُي�سفي املقالح على "�سنعاء ال�سعرية" مزيدا 

يوظف  فاإنه  والت�سوف،  وحانية 
ُّ
بالر ال�سعور  من 

م��وؤّث��رٍة،  بفعاليٍة   personification الت�سخي�س  تقنية 

املدينة  كيانات  اإىل  الإن�سانية  ال�سفات  بعزو  وذلك 

اجلامدة، ول �سيما �سخورها واأحجارها. ولقد اأو�سح 

برباعة   Samuel Levin ليفني  �سموئيل  الأدب��ي  الناقد 

هذا  ناق�س  عندما  ال�سعرية  امل��راوغ��ة  ه��ذه  طبيعة 

النوع من الت�سخي�س. يرى ليفني اأن الت�سخي�س يقوم 

اأفراد  اإىل  على عزو اخل�سائ�س امل�سندة لنوع حمدد 

من اأنواع خمتلفة، فعبارة "كانت ال�سخرة مبتهجة" 

حالة  اإ�سناد  على  تقوم    – ليفني  ح  يو�سِّ كما   –
عاطفية اإن�سانية اإىل كياٍن قد ي�ستقل بحالت اأخرى. 

خا�سية  باإك�سابها  ال�سخرة  هذه  ت�سخي�س  فيتم 

الإ�سناد  خا�سية  قرءاة  اأن  غري  الإن�سانية.  البتهاج 

على اأنها تقريب يدين بال�سخور اإىل احلالة الإن�سانية 

ليفني  يدعوه  ما  عنه  �سيتولد  ب�"البهجة"  املعروفة 

عندما  املفاهيمي  التَّحوُل  ويربز  القول.  ب�"جتريد" 

بالن�سبة  البهجة  تكونه  ما  ل 
ّ
يتخي اأن  املرء  يحاول 

لل�سخور للو�سول اإىل ما ي�سري اإليه ليفني بالتجريد 

اجلذري. ومن هنا جند ليفني يربط هذا املفهوم على 

نحٍو مبا�رض بفكرة وليم وردزورث "روؤية ُكنه حياة 

�رضٍب  على  �سّك  بال  تنطوي  عملية  فهي  الأ�سياء"، 

.
)21(

ز من �رضوب الت�سوف الفينومينولوجي
ّ
ممي

بتعبريها  املقالح  لدى  الت�سخي�س  ة  �سعريَّ      تربز 

الفريد ثانيًة يف "الق�سيدة ال�سابعة والثالثني"، وذلك 

عندما ي�سف حلظة "الن�سوة":

ل�سُت اأحتاج �سيئا لأدخل

يف ملكوتك

اأ�سعُد يف ن�سوٍة من اأثرِي التذكر

ل وقَت يف�سُل ما بيننا.

بعد اأن رجعْت كلماتي اإليك

ووجهي.

تذكرُت...

اأطعمك اهلُل 

غّذاك

من ماء تلك احلجارة

واغت�سلْت مقلتاك

)22(
واأدركَت �رضَّ الق�سيدْة

     يتم ت�سخي�س "بيوت" املدينة، يف حني اأن املدينة 

يطرح  ذاتي  مرجع  ذات  مراآوية  �سورة  تغدو  ذاتها 

من خاللها ال�ساعر بحما�سٍة روؤيته ال�سعرية. اإن روؤية 

الت�سخي�س »تتطلب  النوع من  املتكلم احللم يف هذا 

لذاتها«،  الن�سية  ال��ذات  تاأمل  حلظة  يفتح  غمو�سا 

 Paxson كما يالحظ ذلك الباحث جيم�س باك�سون

 .
)23(

الت�سخي�س عن  املنهجية  درا�سته  يف  بتفطن 

ي�ستدعي  الت�سخي�س  اأن  اإىل  اأي�سا  باك�سون  وي�سري 

اللغة  يف  ال�سارحة  ال�سعرية  التاأمالت  من  العديد 

ل املدينة من جمرد متثيل 
َّ
ذاتها. ومبوجب ذلك تتحو

" ينتظم فيه 
ّ

"َن�س اإىل  حماكاتي للكيانات اجلامدة 

هذا  اأن  باك�سون  وي��رى  وال��ق��ارئ.  املتكلم  من  كل 

خط  يف  الإيهام  اأي�سا  يخلق  الت�سخي�س  من  النوع 

عرب  احل��امل  املتكلم  يجتازه  ال��ذي  امل��ت��درج  ال�سري 

نة، حيث 
َّ
م جمموعة متحدة املركز من الأبنية امُلَت�سَ

يعمل التَّمثُل الأنطولوجي مل�ستويات احللم اإىل يقظة 

كل  يف  والن�سية  الفنية  املهارة  اإب��راز  على  الواقع 

�سجل الق�سيدة:

الن�سو�س  هذه  يف  الذاتي  النعكا�س  طبيعة  »اإن   

الت�سخي�سية – التي ُتربز على الدوام تعقيدات اأبنيتها 

املجازية واإبداعاتها ال�سعرية – هي وحدها من يدفع 

اإىل عامل التمثيل الكنائي اخلال�س.  بهذه الن�سو�س 

وذلك اأن الن�س الذي ُت�رضِّح بنيته امللتب�سة ب�سيء هو 
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اللغة تربز 

واقعا، 

والواقع يعرب 

عن روؤية، 

والروؤية تخلق 

مزاجا



فعليا يقول �سيئا اآخرا غري حمتواه ال�رضدي املح�س. 

اإنه ي�سي �سمنيا بالتوتر بني املاألوف املتوّقع، بني 

الختزالية  الدِّرامية  بقوته  د 
ّ
املجر الت�سخي�س  فعل 

يف الغالب، وبني طاقة املجاز الأدبية التي – عندما 

تثري  اأن  قادرة  تغدو  الق�سوى–  اإىل حدودها  ُتدفع 

 .
)24(

ال�سك يف كل حماكاة لإعادة اخللق«

ال�ساعر  نظر  وجهة  الأخرية"  "الق�سيدة  تغلف       

فلي�س  الوا�سع؛  اخليال  ذات  لغته  نوعية  بخ�سو�س 

ولأن  الق�سيدة.  خ��ارج  معنى  امل�ستوحى  للواقع 

اعة فهي ُتعيد للوجود نقاءه، 
َ
اللغة م�ستفي�سة وِمْطو

نادرة.  فنيٍة  بروؤيٍة  احلياَة  فيه  وتبّث  البكر،  وعامله 

نهاية  يف  البوح  نحو  م�ساره  الو�سف  هذا  وياأخذ 

املقطع ال�سعري الثاين:

كلُّ اآجرة فيِك

كلُّ املاآذن، كل احلجارِة

ت�سكره،

ت�سكر اهلل

اأجرى مياه اجلمال باآجرها وماآذنها

ومنازلها.

والق�سيدة

كل التماعِة حرٍف بهذه الق�سيدِة ت�سكره

ت�سكر اهلل األقى بها قطرة من رذاذ

تناثر من بحر اأنداِئه....

قادين قمي�س الكلمات

وقاد احلروف العمياء

اإىل اأحياء املدينة العتيقة

فا�ستعادت احلروف ذاكرتها

وب�رضها

راأت رخام اللغة يتدىل بني ال�سماء

والأر�س.

و�سوء املعنى يربق

ويتنزل من قبة العر�س

مل يكن حلما

كان حقيقة مبتلة بندى الليل

.
)25(

ون�سوة النهار الأخ�رض

     ثمة لغة تولَّدت عن ال�ستخدام اخلا�س للغة، هي 

ال اإىل امَلدلول،  الو�سيط والر�سالة معا، ي�سري فيها الدَّ

ة 
ّ
ومع ذلك فهذا املدلول ل وجود له �سوى يف الَعَياِني

توليفٍة  نتاج  هي  املقالح  ف�سنعاء  للدال،  البديعة 

�سبكة  من  يتجزاأ  ل  اإنها جزء  وال�سور.  الكلمات  من 

يف  امل�ساركة  وه��ذه  التناظرات،  اأو  التوافقات  من 

احلالة  بني  املتكرر  التبادل  لنا   
ّ

تف�رض اأك��رب  كيان 

واملو�سوع،  ال��ذات  بني  املدينة،  ومنظر  املزاجية 

تت�سابك  واأحيانا  بيئته.  وحميط  املبدع  العقل  بني 

الروح واملحيط اإىل ذلك املدى الذي ي�ستحيل فيه يف 

ي�ستخدم  ال�ساعر  كان  اإذا  ما  حتديد  الأحيان  بع�س 

و�سف حميطه للتعبري عن حالته املزاجية اأو ما اإذا 

كانت الأخرية، على العك�س، ناجمًة عن حميطه. من 

"للنقطة  �سا م�ستمرا 
ُّ
"كتاب �سنعاء" يجد تلم ل 

َّ
يتاأم

اإليوت( عبارة  )بح�سب  ار" 
ّ
و الدَّ العامل  من  الثابتة 

باملالذ  واإح�سا�س  اجلمود  من  مرنة  حالة  اإنها   ،
)26(

 – ت�ستبعد  اأن  من  بدل   – تت�سمن  امليتافيزيقي، 

احل�رضي  املحيط  يف  الروؤيوية  بالإمكانات  الوعي 

للفنان.

وحية" 
ُّ
     وبو�سع �سنعاء "الواقعية" و�سنعاء "الر

جنبا اإىل جنب ينجح ال�ساعر يف خلق ما ي�سري اإليه 

الناقد الأدبي براين ماكهيل Brian McHale ب� "الو�سَط 

من  كّل  يفوق  الذي  فاف  ال�سَّ العامل  ذلك  َتِنع"، 
ْ
امُلم

 .
)27(

لة الق�س�سية وواقع احلياة املادي
ِّ
حدود امُلخي

التي  الوحيدة  الأداُة  هي  للمقالح،  وفقا  فاللغُة، 

مدينته:  عن  الك�سَف  ال�ساعر  خاللها  من  ي�ستطيع 

اإنِّها تنقِّب عن اأبعاد ال�سور الذهنية لالأ�سياء، ذلك 

اجلانب من املادية التي متاهْت يف املتعايل. ومن 

مدينة  ثراء  باأن  اعرتافا   �سنعاء" 
ُ

"ِكَتاب ثم يغدو 

الب�رضية  ثروتها  واأن  و�سف،  اأي  يتجاوز  اعر  ال�سَّ

ال�سعور  دع��م  خ��الل  وم��ن  حقا.  ين�سب  ل  معنٌي 

ال�سعرية  واحته  املقالح  يخلق  ال�سويف،  بالحتاد 

ل  وحيث  وتتماهى،  احل��دود  فيها  تنمحي  التي 

ومطلوبا  بل  فقط  الوجود  حمتمل  الإبهام  يكون 

ال�ساعر م�ستثمرا بارعا للعديد  اأي�سا. وهكذا، يغدو 
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�سنعاء 

املقالح هي 

نتاج توليفٍة 

من الكلمات 

وال�سور



اإن  احل�رضي.  الوجود  متالأ  التي  الحتمالت  من 

التَّ�ساعد اللولبي الالمتناهي بني هاتني املدينتني 

واللغة  لل�سعر  ُيعنيِّ  نوعه  من  فريدا  كتابا  يخلُق 

النِّظام  َتِعيُد 
ْ
ت�س التي  مهمًة خا�سة؛ فالكلمات هي 

بديلًة،  مدينًة  ُد 
ِّ
ُت�َسي اإّنها   .

ِّ
ري

َ
امُلح التعقيد  عامل  يف 

يف  توجد  التي  بها  املظنون  غري  الروعة  مدينَة 

واحلكيم"  "الرائي  اأول،  ال�ساعر  فكر  ويف  الداخل 

له  الذي  العقل  يف  ولكن  فري�سالي�س(،  يقول  )كما 

من احلكمة ما يكفي ليعجب، ومن النباهة ما يكفي 

لل�سكان  وكما  للمقالح،  الذي  اجلمال  ومن  ليدرك، 

 – اأهمية  – والأك��ر  كان  فقد  احل�رضيني جميعا، 

ام بالكلمات، قادرا على الإيحاء والتعبري.
ّ
كر�س
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"كانت هناك امراأة �سابة ي�سمونها املتاألقة
كان يف اإمكانها اأن ت�سافر اأ�رضع من ال�سوء

اأقلعت اليوم

يف طريق ن�سبية

وعادت اإىل دارها يف الليلة املا�سية"

 Buller اأ.ه. بوللر    

ومنهجه واأ�سئلته  البحث  هدف   -  1

ن�سعى هذا البحث اإىل درا�سة الفيزياء ال�سوفية، 

�سغري  ج��زء  ال�سويف  "اأنا"  اأن  من  منطلقني 

فيه  يوجد  ل  ال��ذي  املتما�سك،  كوننا  من  ج��داً 

ون�ستطيع  متوا�سجة،  ة 
ّ
كلي فالكون  ا�ستقالل، 

العالقات  وتقوم  فيه،  وحدة  اأ�سغر  من  فه 
ُّ
تعر

العامل  اأن  الكالم  هذا  ويعني  التبادل،  على  فيه 

ال�سعري، ول يقوم  العامل  الفيزيائي يعتمد على 

طبيعة  اإنها  فيزيائية.  مبادئ  غري  من  ال�سعر 

الأ�سياء الكونية املرتابطة. وقد اأدرك الفيزيائيون 

احلديثون كّلية العالقات الكونية بدءاً بالكوارك 

الكونية،  املجرات  اإىل  ال��ذرة-  دون  ما  -ع��امل 

على  القائمة  الكونية  العالقات  من  �سبكة  فثمة 

جزء  والإن�سان  الكون،  جزيئات  بني  التبادل 

ب�سيط يف هذا التدفق الأبدي للطاقة. 

ال�ساعر ال�سويف الكون ترتيبًا �سعريًا؛  وقد رّتب 

لذا نفرت�س وجود متاثالت بني الفيزياء وال�سعر 

ال�سويف؛ ذلك لأن ال�ساعر غدا جزيئًا متفاعاًل مع 

الكون باأبعاده، ونفرت�س اأنه قد و�سل باحلد�س 

بالفكر  الفيزيائي  اإليه  و�سل  ما  اإىل  والتاأمل 

والتجربة. 

ول تبتغي هذه الدرا�سة نفي الدرا�سات ال�سابقة، 

 قابل 
ّ

بل الختالف عنها، فالن�س ال�سعري ن�س

للتعدد والختالف. 

النظرة  ع��ن  الفيزيائية  النظرة  تختلف  ول 

للتكامل،  مدعاة  بينهما  والت�ساد  ال�سعرية، 

فالفيزياء علم الطبيعة الكامل ال�سامل، وقد اأُطلق 

على الفيزياء ت�سمية "فل�سفة الطبيعة" فللفيزياء 

عالقة مبا هو طبيعي، فالنظرة الفيزيائية نظرة 

بالروؤيا واجلانب  ال�سعر  فل�سفية ح�سية، ويرتبط 

من  الإفادة  ي�ستطيع  اأنه  نفرت�س  لذا  العاطفي؛ 

الفيزياء، وتو�سلها طريقة لروؤية العامل. 

امل��ق��ولت  على  ال�سابقة  ال��درا���س��ات  ت��رك��زت 

ويك�سف  وامل��راأة،  اخلمر  رمز  والرمز:  ال�سوفية 

التماثالت  زاوي��ة  من  ال�سويف  ال�سعر  تناول 

ت�سّكل  كيفية  من  جانبًا  احلديثة  الفيزياء  مع 

التقليدية  الثقافة  املبني على  ال�سويف  اخلطاب 

عامله  فلل�سويف  �سمنًا،  لها  املخالف  ظاهراً، 

والأن��ا،  الكون  بني  ربط  معرفة،  عامل  اخلا�س، 

بهدف  الداخل  اإىل  اخل��ارج  من  الهتمام  وقلب 

تكون  ل  التي  املعرفة  النور:  عامل  اإىل  الو�سول 

اإل باملحبة. 

ال�سعر  جعل  م��ن  ال�سويف  ال�ساعر  متكن  وق��د 

نزوى العدد 103 يوليو 2020

85

 �سمر الديوب *

كاتبة وناقدة من �سورية *

الفيزياء ال�سوفية: 

�سعر ابن الفار�ض اأمنوذجاً



يف  العلوم  وتتكامل  �سعراً،  والفل�سفة  فل�سفة، 

ال�سعر  هذا  فينطلق  الفل�سفة،  لها:  العام  الإط��ار 

الفيزياء  اإىل  يحيل  لذا  ميتافيزيقية؛  من طبيعة 

احلديثة؛ امليتافيزياء، فهو �سعر عرفاين يغو�س 

يف الرمزية. 

لأنها  ال�سعر؛  اإىل  اأق��رب  الفيزياء  قوانني  اإن 

عالقة  ولل�سعر  وميتافيزيقية،  فيزيقية  م�سائل 

بامليتافيزيقا. 

حدود  ما  قبيل:  من  اأ�سئلة  جملة  البحث  ويثري 

العالقة بني الفيزياء وال�سعر ال�سويف؟ هل ت�ستقل 

لها  وهل  العامل؟  عن  احلديثة  الفيزياء  قوانني 

ذاتية  الزمان حقيقة  ذاتها فقط؟ هل  وجود يف 

خارجة  مو�سوعية  حقيقة  اأو  الإن�سان  تخ�س 

اكت�ساف  احلديثة  الفيزياء  اأع���ادت  هل  عنه؟ 

ال�سوفية القدمية؟ وهل ميكن لالإن�سان بالتاأمل 

الفيزيائي  اإل��ي��ه  يتو�سل  م��ا  اإىل  يتو�سل  اأن 

ال�سويف  وال�ساعر  الفيزيائي  اإن  بالتجربة؟ 

مفرطًا،  ا�ستخدامًا  واحلد�س  العقل  ي�ستخدمان 

وكّل من الطرفني يتمم الآخر.

جتديد  على  ع 
ّ
م�رض خطاب  ال�سويف  واخلطاب 

كتب  فلم  فل�سفي،  علمي  منظور  من  الأ�سئلة 

ال�ساعر ال�سويف وهو ي�سعر اأن املطلق اأو�سع من 

اللغة؟ هل قدم ن�سه ال�سعري بارتياب اأن يكون 

قادراً على الك�سف عن املطلق؟ ما عالقة املعرفة 

احلد�سية باملعرفة العقلية؟ 

التفكيك،  مقولت  اإىل  هذا  بحثنا  يف  و�سنطمئن 

الدرا�سات  احلالية  الدرا�سة  تفكك  اأن  فيمكن 

اإليها، و�سنهتم بتفكيك  ال�سابقة، وت�سيف جديداً 

طريقة تفكري ال�ساعر ال�سويف القائمة على اأ�س�س 

يقينية،  �سمة  اإىل  وحتويلها  امليتافيزيقا  من 

يف  وي�سارك  الثابتة،  املقولت  التفكيك  فيزيح 

ل  اإزاح��ة  اإنه  ال�سعري.  الن�س  يف  املعاين  لعبة 

بالتفكيك  م�ستعينني  و�سننتقل  للمعنى.  نهائية 

معتمدين  احلديثة  الفيزياء  اإىل  ال�سعر  نظام  من 

على فائ�س املعنى. 

واإذا كان التفكيك قد هدم الثنائيات ال�سدية يف 

كال�سك  اأي�سًا،  بالثنائيات  هدمها  فقد  البنيوية 

الفيزياء  فما  وال��غ��ي��اب.  واحل�سور  واليقني، 

ال�سوفية؟ وما العالقة بني الفكر واحلد�س، والعلم 

واملعرفة؟ وما عالقة �سعر الت�سوف باملقولت 

الفيزيائية احلديثة؟ وما عالقة الفيزياء احلديثة 

باخليال؟ 

امل�سطلح  يف  درا�سة  ال�سوفية:  الفيزياء    -  2
ودللته

-1-2 ثنائيتا العلم/ املعرفة، العقل/ احلد�س

ي��ق��اب��ل ال��ب��ح��ث يف الإن�����س��ان��ي��ات ال��ب��ح��َث يف 

العلوم، ويعّد كل  الطبيعيات، ويلتقيه، فتتكامل 

يوجد  ول  الأخ��رى،  للعلوم  �رضوريًا  منها  فرع 

ل  واح��دة،  املعرفة  لأن  ذات��ه؛  يف  م�ستقل  علم 

تتجزاأ. 

من  متوا�سع  اأ�سا�س  على  الإن�سانيات  تقوم  واإذ 

�رضطًا  يعّد  الذي  اخليال  على  العلم  يقوم  العلم 

النظام  يف  وح��دة  فثمة  الإن�سانيات،  لوجود 

الكوين. 

العلمي، فلغته  ال�سويف عالقة باجلانب  ولل�سعر 

مرتبة ترتيبًا منظمًا، ول يقبل عقله الفراغ، بل 

ميالأ فكره فراغ عقله، وميكن القول: اإن ما قّدمه 

الكون  قوانني  لإظهار  و�سيلة  ال�سويف  ال�سعر 

اخلا�سة بالإن�سان. 

اإن ثمة نوعني من املعرفة: معرفة عقلية، ومعرفة 

حد�سية، وللمعرفتني طبيعة تكاملية، فهما طرفا 

ثنائية �سدية، واملعرفة العقلية معرفة حمدودة 

مبعطيات العلم، ويهتم ال�ساعر ال�سويف بالإدراك 

فال  العقالين،  التفكري  من  اأرف��ع  وهو  احلد�سي، 

وهذه  العقلية،  الت�سنيفات  على  معرفته  تعتمد 

يعجز  ل��ذا  �سوفية؛  جت��رب��ة  لكل  م��ائ��زة  �سمة 

فيلجاأ  بالكلمات،  املطلق  و�سف  عن  ال�سويف 

اإىل الرمز، فاملعرفة احلد�سية معرفة غري عقلية 

املعرفة  وتبنى  �سوفية،  تاأملية  معرفة  للواقع، 

وقد  تنق�سها،  قد  �سابقة،  معارف  على  العقلية 
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تعّدل فيها. اأما املعرفة احلد�سية فثابتة. 

فيزيائية،  و�سوفية  �سوفية،  فيزياء  ثمة  اإن 

هي  بل  الطبيعة،  عن  م�ستقلة  الفيزياء  فلي�ست 

العلم،  يف  حد�سي  جانب  فثمة  فيها،  متاأ�سلة 

فاملعارف  ال�سويف،  ال�سعر  يف  عقلي  وجانب 

ات�سعت  "كلما  ري:  النفَّ ق��ال  وح��ني  متداخلة، 

 مّلح اإىل عجز اللغة عن 
الروؤية �ساقت العبارة")1(

الفيزيائي،  بعدنا  من  الأعلى  البعد  عن  التعبري 

املعرفة،  اأ�سا�س  ال�سويف  لدى  الروؤية  اأن  واأّك��د 

وت�ستحيل املعرفة من غري روؤية، وتعني الروؤية 

املعرفة امليتافيزيقية؛ ذلك لأن جتربة ال�سويف 

 .
)2(

جتربة غري ح�سية

عالقة  للت�سوف  اأن  ال�سابق  ال��ك��الم  يعني 

العقالين،  بالتفكري  عالقة  وللفيزياء  باحلد�س، 

ل  واحدة متحدة،  اجلانبني قطبان حلقيقة  لكن 

ميكن ف�سل اأحد جانبيها عن الآخر، وحني ي�سل 

ل�سالح  يرتاجع  ال��ذروة  اإىل  العقالين  التفكري 

التفكري احلد�سي، والعك�س �سحيح. 

التفكري  درج��ات  اأعلى  احلديثة  الفيزياء  وتعد 

بالتفكري  عالقة  لها  اأن  ذلك  ويعني  العقالين، 

احلد�سي تبعًا لقاعدة الثنائيات ال�سدية ال�سابقة. 

اأنواع التقارب بني العلوم  اأ�سد  اإن  وميكن القول 

الطبيعية والإن�سانية يتجلى يف الفيزياء احلديثة 

ت�سابه  فثمة  ال�سويف،  ال�سعر  �سيما  ول  وال�سعر، 

العقلية؛  والفيزياء  احلد�سي  ف 
ّ
الت�سو بني  كبري 

لذا ميكن اأن تكون الفيزياء احلديثة: امليتا فيزياء 

و�سيلة لفهم املعرفة الروحانية ال�سوفية. 

لقد انق�سمت الفيزياء الكال�سية اإىل ثنائية: مادة/ 

الذرة  اإن  وقالت  وروح،  بدن  فالإن�سان   ،
)3(

عقل

ال�سويف  ال�سعر  فل�سفة  اأما  املادة.  اأ�سكال  اأب�سط 

متناغم،  متحد  كّل  اإىل  الكونية  الظواهر  فرتد 

وهذا فهم م�ساد للمفاهيم الكال�سية القدمية. 

ما  فكل  الواحد،  الكل  اإىل  ترتد  الأجزاء  اأن  ومبا 

ويرتد  ببع�س،  بع�سه  يرتبط  باحلوا�س  ندركه 

ال�سويف  ال�ساعر  يرى  ول  املطلقة.  احلقيقة  اإىل 

تف�سري  و�سيلة  يراه  بل  للمعرفة،  م�سدراً  العقل 

الفيزيائي مراحل تدريب  وحتليل فقط. ويق�سي 

جماهدة  اإىل  ال�سويف  يحتاج  حني  يف  طويلة 

عِمل 
ُ
وي عقله،  فيلجم  اأعلى،  رتبة  اإىل  للو�سول 

التجربتني:  فكال  للوعي.  و�سيلة  بو�سفه  حد�سه 

ال�سوفية والفيزيائية حتتاج اإىل تدريب، يتخطى 

ال�سويف جتربته بالتاأمل العميق، وينقل الوعي 

 ويف 
)4(

من الطريقة العقلية اإىل الطريقة احلد�سية

التاأمل العميق يكون العقل �سديد التيقظ. 

العلم يقوم على العقل، ول يرى العقل �سوى  اإن 

احلدود، يف حني يعرف احلد�س الذي يقوم عليه 

الأذن  كانت  ف��اإن  املختلف.   
َ

ال��درب الت�سوف 

تع�سق قبل العني اأحيانًا فاإن احلد�س يعرف قبل 

العقل اأحيانًا. 

املعرفة  اأما  الآخرين،  اأفكار  اإىل  العلم  وي�ستند 

فت�ستند اإىل جماهدة النف�س لدى ال�سويف، ويقيد 

الإف��راغ،  على  فيقوم  العبور  اأم��ا  العامِل،  الفكر 

التدرج  فيت�ساءل احلجاب باملعرفة، ولكي يتم 

لذا  جهد؛  اإىل  حاجة  ثمة  املعرفة  اإىل  العلم  من 

)5(
ميكن للغة اأن ت�ستوعب العلم، ل املعرفة

اإن عقل ال�سويف عقل قابل للك�سف، ل عقل مرتبط 

بالبعد Demission الفيزيائي، فينتج خياله 

نتاجه  قراءة  ذلك ل مينع  لكن  فكراً،  ل  معرفة، 

بالفكر العلمي، اإنه يقدم فكره بالرمز؛ لأن اللغة 

)6(
عاجزة عن التعبري بلغتنا عن املطلق.

اإن الت�سوف معرفة عقلية فائقة، ويك�سف احلد�س 

فردية  بطريقة  امليتافيزيقي  البعد  ال�سويف 

وال�سحوة  الب�رضي،  النوع  تتخطى حدود مادية 

غري العقل، ذلك اأن العقل يجب األ يكتنز معلومات 

�سابقة لكي تعمل ال�سحوة، ويبقى فيزياء اجل�سد 

فتحيل   ،
)7(

واحدة حلقيقة  جتليني  وال��روح��ي 

ثنائية املظهر املتجلي واملظهر الال متعني اإىل 

حقيقة واحدة. 

-2-2ثنائية الفيزياء/امليتافيزياء والت�سوف

ننظر اإىل الفيزياء الكال�سية على اأنها النظريات 

نزوى العدد 103 يوليو 2020

87

تعد الفيزياء 

احلديثة 

اأعلى درجات 

التفكري 

العقالين،  

لها عالقة 

بالتفكري 

احلد�سي



فهي  فيزياء  امليتا  اأم���ا  لالختبار،  القابلة 

و�سنخترب  لالختبار،  القابلة  غ��ري  النظريات 

ال�سويف  وال�سعر  فيزياء  امليتا  بني  العالقة 

)8(
بنظريتي الكم والنظرية الن�سبية

روؤية  حماولة  تعني  يونانية  كلمة  والفيزياء 

 ويرى الفيزيائيون 
)9(

الطبيعة اجلوهرية لالأ�سياء

النظرة  وهي  احلية،  باملادة  حافل  الكون  اأن 

الكون،  اإىل  ال�سويف  ال�ساعر  نظرة  متاثل  التي 

فهو حافل بالروح. ويحكم الفيزياء الكال�سيكية 

امليتا  منهما  تتجرد  حني  يف  والنتيجة  ال�سبب 

وتف�رضها،  احل��وادث،  الفيزياء  وت�سف  فيزياء، 

ال�سوء  تعريف  ن�ستطيع  فنحن  بها،  تتنباأ  وقد 

ظاهرة.  بو�سفه  تف�سريه  عن  عاجزون  لكننا 

تخيالت  ع��امل  بناء  فيزيائي  امليتا  وي��ح��اول 

غًا ذلك باأن ثمة حقائق ل ُتدرك 
ّ
خا�س به، م�سو

باحلوا�س. 

وتعّد النظرية الكوانتية -ميكانيكا الكم- نظرية 

تقوم على الريبة Uncertainty Principle وعدم التعيني، 

فتقول الفيزياء 
)10(

فيتم التحول اإىل امليتا فيزياء

اإن تف�سري العامل اأمر ممكن يف حقل ميتا فيزيائي، 

فالقوانني الفيزيائية اأ�سداء للعقل الب�رضي. 

وكالهما  للفيزياء،  الأ�سل  هي  فيزياء  وامليتا 

طالب معرفة، يوؤمن بالتجربة. فال جتد الفيزياء 

القوانني  وتطبق  فيزياء،  امليتا  يف  اإل  معناها 

الفيزيائية يف منط معني نحوزه، فهي حمكومة 

وميكن  فيزياء،  امليتا  خالف  واملكان  بالزمان 

للفيزياء،  فيزيائية  ميتا  طبيعة  ثمة  اإن  القول 

معينة،  مبو�سوعات  الأمور  الفيزيائيون  فريبط 

ويبحث امليتا فيزيائيون عن نهج معريف ت�سقط 

منه املو�سوعية. 

اإطار  �سمن  الأج��زاء  مع  الفيزيائيون  ويتعامل 

مع  فيزيائيون  امليتا  ويتعامل  الكون،  توحيد 

الكون،  توحيد  اإطار  يف  الأجزاء  املت�سمن  الكل 

فيزيائية؛  ميتا  جتربة  الفيزيائية  فالتجربة 

اإىل �سجون ميتا  الفيزياء حتولت  اأن هموم  ذلك 

للقوانني  فيزيائية  ميتا  طبيعة  فثمة  فيزيائية، 

 فالأفكار امليتا فيزيائية �رضورية 
)11(

الفيزيائية

للفيزياء، وهي لي�ست جتريبية. 

�سمة  الدائم  التغري  اأن  احلديثة  الفيزياء  وترى 

التغريات،  من  وغريه  كالزمن  الدينامي،  الكون 

ويرى ال�سويف الكون كاًل واحداً، ل انف�سال فيه، 

حركته دائمة روحية ومادية. واحلركة التي هي 

خارجها،  ل  الأ�سياء،  يف  موجودة  الكون  �سمة 

فيقوم الفكر ال�سويف على خلفية فل�سفية متاثل 

فريى  احلديثة،  الفيزيائية  الفل�سفية  اخللفية 

اأن  ال��ذري  دون  ما  العامل  يف  فيزيائي  امليتا 

املنف�سلة  غري  العنا�رض  من  نظام  العامل  هذا 

كال�سويف الذي يرى الكون وحدة متوا�سجة. 

قريبة  نظرة  اإىل  تقودنا  احلديثة  الفيزياء  اإن 

جداً من نظرة ال�ساعر ال�سويف، وميكن القول اإن 

اإذ  �سوفية؛  اأ�سول  اإىل  تعود  الفيزيائية  النظرة 

تعود الفيزياء يف اأ�سولها اإىل زمن قدمي مل يكن 

العلم فيه منف�ساًل عن الفل�سفة والدين. 

التجربة  عن  التعبري  يف  ناق�س  الكالم  ولأن 

عليها،  والكالم  التجربة  هذه  يكررون  ال�سوفية 

برهان؛  اإىل  حتتاج  نظرية  الفيزيائية  والنظرية 

لذا تتكرر التجارب لإثباتها. 

عنه  يتحدث  ال��ذي  الغياب  م��ن  انطلقنا  واإذا 

التفكيك وجدنا اأن الفيزياء احلديثة تختفي، ول 

تغيب يف عوامل الن�س ال�سويف، فالأفكار تتوالد، 

فما عالقة الفيزياء ال�سوفية ب�سعر ابن الفار�س 

ال�سويف؟ 

اأمنوذجًا  الفار�ص  ابن  ال�سويف:  ال�سعر   -  3  -   2

املعهود  ع��ن  خ��روج��ًا  ال�سويف  الن�س  ميثل 

معجمه  ال�سويف  فلل�ساعر   
)12(

واأدب��ي��ًا  دينيًا 

اللغة، ويعّد �سعر  اخلا�س، ومترده اخلا�س على 

املنظومة  هذه  يف  مهمة  عالمة  الفار�س  ابن 

ال�سوفية ملا ميتاز به من ن�سج اإبداعي وروحي، 

له،  ال�سابقة  بالن�سو�س  لقاء  نقطة  �سكل  وقد 
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ل يرى ال�ساعر 

ال�سويف 

العقل م�سدراً 

للمعرفة، بل 

يراه و�سيلة 

تف�سري 

وحتليل فقط



ونقاط خالف مع بع�سها الآخر حني حتدث عن 

مغادرة الزمن الفيزيائي اإىل زمن يقع يف منطقة 

امليتا فيزياء، فذهاب احل�س �سمة مازت جتربته 

ال�سعرية. 

اأمنوذجًا   
)13(

الفار�س ابن  �سعر  اختيار  مت  وقد 

من  ح��داً  بلغ  قد  الت�سوف  �سعر  لأن  للدرا�سة؛ 

القرن  يف  املعامل  وات�ساح  والكتمال  الن�سج 

الفار�س  اب��ن  ق��دم��ه  وم��ا  ال��ه��ج��ري،  ال�سابع 

فهو  علمية،  حقيقة  خلفه  تختبئ  رمزي  خطاب 

العادي،  الأدبي  الن�س  يفارق  لكنه  اأدبي،  ن�س 

املحاولة،  دائم  لأنه  كاملة؛  ال�سوفية  وجتربته 

وهي جتربة قائمة على النفي؛ لأن اإثباتها يعني 

ف�سلها، فاآلية الإرجاء م�ستمرة يف حماولة خلرق 

حدود الفيزياء اإىل امليتا فيزياء. 

ال�سعري حا�رض دائمًا، لكنه  الن�س  والغائب يف 

متخفٍّ يحتاج اإىل ك�سف احلجب عنه، فالتغييب 

ال�سعري  الن�س  يف  ب 
َّ
تغي وم��ا  ق��وي،  ح�سور 

ال�سويف البعد امليتا فيزيائي. 

ننظر اإىل الت�سوف على اأنه خطاب ثالثي الأبعاد: 

فل�سفي ونف�سي وديني، وقد وردت ال�سوفية يف 

مع  التوحد  مبعنى  الربيطانية  املعارف  دائ��رة 

)14(
الإلهي واملقد�س

لكن  مت�سوفًا،  ال�ساعر  يكون  اأن  ي�سرتط  ول 

من  ميتح  لأن��ه  م��ا؛  مبعنى  �ساعر  �سويف  ك��ل 

احلد�س  ويعد  الت�رضيح،  عن  بعيدة  رمزية  لغة 

ركيزة  والعقل   ،
)15(

الت�سوف يف  اأ�سا�سية  ركيزة 

اأ�سا�سية يف العلم، وكالهما يلجاأ اإىل لغة الرمز، 

وكال اللغتني قا�رضة عن التعبري عن واقع ميتا 

والعبارة حمدودة.  وا�سعة  الروؤية  لأن  فيزيائي؛ 

ابن  �سعر  يف  ال�سوفية  الفيزياء  جتلت  فكيف 

الفار�س؟ 

وفيزياء الكم ال�سوفية   -  3

الوحدة يف  والتعدد  االأ�سياء  وحدة   -  1  -  3
تعد ميكانيكا الكم من النظريات امليتا فيزيائية 

التي تقوم على فكرة الوحدة يف الكون، والكرة 

جزء  وكل  متما�سك،  كّل  فالكون  الوحدة،  �سمن 

منف�سل  ل�سيء  وج��ود  ول  غ��ريه،  يف  يوؤّثر  فيه 

فيه، فقد نحا العلم املعا�رض نحو وحدة الوجود، 

 
)16(

فقطرة من املاء حتتوي على ن�سق الكون كله

ي�ستمل  الكون  اجلزء من  اأن  الفار�س  ابن  ويرى 

الوحدة،  يف  فالكرة  الوحدة،  خ�سائ�س  على 

والوحدة يف الكرة. يقول: 

 عّني كلُّ جارحٍة
َ

تراه اإن غاب

يف كلِّ معنى لطيٍف رائٍق بهِج

يف نغمِة العوِد، والناي الرخيِم اإذا

تاأّلفا بني اأحلاٍن من الهَزِج

ويف م�سارِح غزلِن اخلمائِل يف

لِج
َ
رِد الأ�سائِل، والإ�سباِح يف الب

َ
ب

ويف م�ساقِط اأنداِء الغماِم على

)17(
ٍر من الأزهاِر منَت�ِسِج

ْ
ب�ساِط َنو

يرى ابن الفار�س اأن الكرة ترتد اإىل وحدة، ول 

فال�سور  بالكرة،  اإل  باملقابل  الوحدة  ن��درك 

لواحد،  متعددة  �سور  اأعيننا  اأمام  تتجلى  التي 

ول وجود للمتعينات يف حد ذاتها، بل بالواحد. 

الفيزيائي  ن��ظ��رة  نف�سها  ه��ي  ال��ن��ظ��رة  وه���ذه 

احلديث اإىل العامل، فالعنا�رض الأ�سا�سية للنظرة 

هذه  �سمات  واأبرز  �سوفية،  عنا�رض  الفيزيائية 

والعالقات  ال��وح��دة  وع��ي  يف  تتجلى  النظرة 

املتبادلة بني الأ�سياء كلها، فما يراه من جمال 

جتلياٌت لوحدة اأ�سا�سية، هو املطلق الذي يتجلى 

وانف�سالها  الأ�سياء  فتق�سيم  كلها،  الأ�سياء  يف 

وهم، ويوهم العقل بهذا النف�سال والتق�سيم؛ لذا 

جنده يهّدئ عقله، وي�سبطه بالتاأمل حني يخترب 

حني  اآخر  مو�سع  يف  للكون  الأ�سا�سية  الوحدة 

يقول: 

 باحل�سا ما الهوى �سهُل
ْ
. فا�سلم

ُّ
هو احلب

)18(
 به وله عقُل

ً
فما اختاره م�سنى

اإنه يعطل عقله؛ لأن معرفته حد�سية عن طريق 

تعني  احلد�سية  املعرفة  لكن  العقل،  ل  القلب 
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ال ي�سرتط

 اأن يكون 

ال�ساعر 

مت�سوفًا، لكن 

كل �سويف 

�ساعر مبعنى 

ما



العقل يف اأعلى درجات عمله. 

ويف الفيزياء احلديثة ثمة مملكة الذرة، ومملكة 

الذرة  دون  ما  فيزياء  ُتفهم  فال  ال��ذرة،  دون  ما 

اأجزاء  بو�سفها  بل  منف�سلة،  وحدات  بو�سفها 

الكم  ميكانيكا  فتت�سمن  واح��د،  لكل  متكاملة 

،
)19(

ترابطات الطبيعة

ي�سمر  الخ��ت��الف  اأن  الفار�س  اب��ن  اأدرك  لقد 

ما  ي�سبه  ك��الم  وه��و  ال��وح��دة،  يف  ان�سجامًا 

 
"الأنرتوبيا")20( ال�سوا�س  نظرية  اأ�سحاب  يقوله 

الفو�سى  يف  نظام  وج��ود  م��ن   Entropy
الكونية، وفو�سى يف النظام. 

متعددة  �سوراً  يرى  ال�ساعر  اإن  القول  وميكن 

هذه  يف  نظامًا  ثمة  لكن  ال��ك��ون،  يف  لفو�سى 

الفو�سى. 

الداخلي  الرتابط  عن  الكم  ميكانيكا  وتك�سف 

وح��دات  اإىل  ال��ع��امل  تفكيك  ميكن  ف��ال  للكون، 

نتعمق يف  م�ستقلة يف وجودها، وحني  �سغرى 

ميكن  ل  ج�سيمات  من  مكونة  اأنها  جند  امل��ادة 

مع  بتفاعلها  اإل  ومراقبتها  خ�سائ�سها  حتديد 

من  الكمومية  مكنتنا  وبذلك  الأخ��رى،  الأنظمة 

العالقات  الكون بو�سفه �سبكة معقدة من  روؤية 

اأكده ابن الفار�س يف  يف الكل الواحد، وهذا ما 

غري مو�سع: 

 التفريُق، والكلُّ واحٌد
َ
وقد وقع

)21(

ُ
نا كرم

ُ
، واأ�سباح

ٌ
نا خمر

ُ
فاأرواح

ل فرق بني الأرواح والأبدان، فالكل يف الكرة، 

ولي�ست الأ�سياء �سيئًا يف حد ذاتها، فاملطلق هو 

د لل�سبكة الكونية، والأ�سا�س املطلق 
ّ

اخليط املوح

اأن  الذرية  دون  الفيزياء  يف  ن�ستطيع  ول  لها. 

نتحدث عن خ�سائ�س �سيء ما، بل نتحدث عنه 

يف تفاعله مع املراقب، ولن ي�ستطيع املراقب اأن 

يكون مو�سوعيًا يف العامل ما دون الذري لعدم 

ات�ساح ال�سورة اأمامه، وكذلك ل ميكن حت�سيل 

املعرفة ال�سوفية باملراقبة فقط، بل كما يرى ابن 

"فاأرواحنا خمر واأ�سباحنا  الفار�س بامل�ساركة 

بكينونة  الن��دم��اج  امل�ساركة  وتعني  كرم" 

اأ�سا�سية يف ميتا  املطلق، وفكرة امل�ساِرك فكرة 

 
)22(

فيزياء ما دون الذرة، ويف الفل�سفة ال�سوفية

ويرى  واملو�سوع،  الذات  بني  الف�سل  ميكن  فال 

ابن الفار�س ا�ستحالة التفريق، وقد وقع تفريق 

الذات  فيها  ان�سهرت  التي  النقطة  اإنها  واه��م. 

باملو�سوع. 

الفار�س  اب��ن  اأن  حلمي  م�سطفى  حممد  ي��رى 

الحت��اد  بل  ال��وج��ود،  وح��دة  اأن�سار  من  لي�س 

، لكننا نرى اأن الحتاد وحدة جمردة 
)23(

ال�سويف

من الكرة، واجلمع وحدة مع الكرة. ففي ال�سهود 

حقيقة موحدة، ويف الوجود ت�ستت وكرة، ونرى 

الكرة  يحيل  الذي  الوجود  وحدة  على  تكلم  اأنه 

اإىل وحدة، ففي الحتاد ل يرى اإل ذاته، اأما يف 

اجلزء  ويحمل  املوجودات،  عامة  فريى  اجلمع 

خ�سائ�س الكل. 

ْ
، واعترب

ِّ
وجي

ّ
ْل مقاماِت ال�رض

َّ
تاأم

بتلويِنه حتمْد قبوَل م�سورتي

 باطنًا
ِّ

 النَّف�ِس باحل�س
َ

وتدِر التبا�س

مبظهِره يف كلِّ �سكٍل و�سورِة

فطيُف خياِل الظلِّ يهدي اإليك يف

ِت  �ُسقَّ
ُ
كرى اللهِو ما عنه ال�ستائر

ترى �سورة الأ�سياء جُتلى عليك من

)24(
وراِء حجاِب اللَّب�ِس يف كلِّ ِخلعِة

ووح��دة  ذات��ه��ا،  ح��ّد  يف  للمتعينات  وج��ود  فال 

وحدة  وتتمثل  ال��وج��ود،  لوحدة  متثيل  النف�س 

"ترى  املختلفة  املت�سادة  امل�ساهد  يف  الوجود 

�سورة الأ�سياء"، ويف الفيزياء يعّد الهيدروجني 

من اأب�سط عنا�رض الطبيعة، منه ت�سكلت العنا�رض 

فت�سكل  الأث��ق��ل،  ال��ذري��ة  ال��ن��وى  ذات  الأخ���رى 

اأخرى،  عنا�رض  ت�سكلت  وبالندماج  الهيليوم، 

فالكرة حا�سنة للوحدة، وللج�سيمات املختلفة 

الوحدة،  الختالف  هذا  ومرّد  اأولية،  ج�سيمات 

)25(
فيعود هذا التنوع اإىل واحد. 

�سوراً  يهدي  الظل  خيال  طيف  اأن  ال�ساعر  يرى 
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متاثالت 

مده�سة مع 

النظرية 

الن�سبية 

ونظرية 

االأوتار 

والأبعاد



خمتلفة لكّل واحد، وترى الفيزياء احلديثة اأن ما 

يبدو ج�سيمات اأولية خمتلفة هو نغمات متباينة 

الأوتار  من  هائل  عدد  وثمة  واحد،  اأ�سا�س  لوتر 

ولكل  كونية،  �سيمفونية  متثل  التي  املتذبذبة 

وتر ن�سق اهتزازي ين�ساأ عنه ج�سيمة ذات طبيعة 

)26(
حمددة

الكونية  وال��ع��وامل  خمتفية،  الأول��ي��ة  ف��امل��ادة 

ابن  ت�سرتها وتخفيها. وهذا مياثل قول  مظاهر 

الفار�س اإن اهلل موجود ولي�س يف الوجود �سواه، 

فهم بالتبادل 
ُ
ي وما عداه وهم باطل. فكل �سيء 

بالنف�سال  فهم 
ُ
ي ول  فيه،  والتاأثري  الآخ��ر،  مع 

اأن كل  الأ�سياء تتواىل، ويعني ذلك  عنه، ف�سور 

حادثة موؤلفة من جملة حوادث توؤ�س�س حلوادث 

اأ�سغر  -وهو  فالكوارك  نهاية،  ل  ما  اإىل  اأخرى 

وحدة مكت�سفة يف عامل ما دون الذرة- حوادث 

جتتمع لت�سّكله، وهو ي�سّكل غريه، فالكرة وهمية 

حتيل اإىل وحدة، وها هو ذا يعلن وحدة الأكوان 

قائاًل: 

واأل�سنُة الأكواِن اإن كنَت واعيًا

�سهوٌد بتوحيدي بحاٍل ف�سيحِة

 املخاَطِب بيننا
ُ
 تاء

ْ
فعت

ُ
فقد ر

)27(
ويف رفِعها عن ُفرقة الَفرق ِرفعتي

فثمة وحدة يف الكون، لكن للوحدة عالقة مببداأ 

عدم التعيني، اأو الريبة. 

-2-3مبداأ الريبة لدى ابن الفار�س

لغة نظرية الكم هي لغة الحتمالت، فال ن�ستطيع 

يف  الذرة  دون  ما  ج�سيم  �سيكون  اأين  نتنباأ  اأن 

دون  ما  ج�سيمات  فتتفكك  مثاًل،  معني  زم��ن 

ون�ستطيع  زمن،  بعد  اأخرى  ج�سيمات  اإىل  الذرة 

فال  معني،  زمن  بعد  التفكك  باحتمال  نتنباأ  اأن 

حمدد  مكان  يف  الذرة  دون  ما  ج�سيمات  توجد 

يف زمان حمدد، بل تبدي مياًل للوجود، ول تقع 

بل  معينة،  اأماكن  يف  تاأكيداً  الذرية  الأح��داث 

)28(
تبدي مياًل للحدوث

اأن معلومات الفيزيائيني  ويعني الكالم ال�سابق 

املادة  طبيعة  لأن  الكم؛  ميكانيكا  يف  حمدودة 

يف العامل دون الذري جتعل املهمة �سبه ع�سرية 

يف  ما  ج�سيم  حركة  النظرية  حتدد  فال  حاليًا، 

مكان حمدد، وزمان حمدد، وحني نحدد مو�سعه 

�رضعته،واإن  �سبط  على  ال�سيطرة  نفقد  بدقة 

�سبطنا �رضعته فقدنا ال�سيطرة على حتديد مكانه 

ي، فال 
ّ
ب�سبب طبيعة العامل الكمومي ما دون الذر

يوجد قانون يحكم �سلوك الذرة الفردي مع علمنا 

با�ستمرار حركتها. 

�سطحية  عبارات  الفار�س  ابن  �سعر  يف  وجند 

احتمالية تلتقي مبداأَ الحتمالية يف الكوانتم: 

 للع�ساِق يف كلِّ مظهٍر
ُ
وتظهر

من الّلب�ِس يف اأ�سكاِل ح�سٍن بديعِة

ففي مرٍة لبنى، واأخرى بثينًة

زَِّت َ
واآونًة ُتدعى بعزَة ع

ول�سن �سواها، ل، ول ُكنَّ غريها

وما اإن لها يف ح�سنها من �رضيكِة

 غريي يف هواها واإمنا
ُ
وما القوم

ظهرُت لهم للَّب�س يف كلِّ هيئِة

اً ِّ
ِة قي�سًا، واأخرى كثري

َّ
ففي مر

واآونًة اأبدو جميَل بثينِة

جتلَّيُت فيهم ظاهراً واحتجبت با

)29(
رتِة

ُ
 لك�سٍف ب�س

ْ
طنًا بهم فاعجب

طبيعتني:  للج�سم  اإن  الكوانتية  الفيزياء  تقول 

احتمالية،  اأم����واج  اإن��ه��ا  وج�سيمية.  موجية 

احل��ال  ه��ذه  وت�سبه   
)30(

احتمالية وج�سيمات 

ال���دال،  م��ن  امل��دل��ولت  ب 
ّ
ي�����رض ال���ذي  التفكيك 

فاملعنى غائب والدال حا�رض، وال�سطح م�ستمر، 

ونحن اأمام حالة �سطحية ل تعيينية، وثمة توال 

فال�سطح  امل��دل��ولت.  يف  كالتوايل  ال�سطح  يف 

ميتا  احتمالية  طبيعتها  لأن  كوانتيمية  مفردة 

جداً  قريبة  املعرفة  اإن  القول  وميكن  فيزيائية، 

من بيت ابن الفار�س، واإن العلم قريب جداً منه، 

فثمة تاأجيل يف املعنى، مرة تظهر لبنى، ومرة 

بثينة، ومرة هو قي�س واآونة هو جميل، فقد جتلى 
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حالة  التاأجيل  وه��ذا  باطنًا.  واحتجب  ظاهراً، 

م�ستمر  وه��و  معنى،  كل  مع  احل��دوث  م�ستمرة 

ثابتة،  حقيقة  توجد  فال  حالة،  كل  مع  احلدوث 

ملركزية  وجود  ول  دائمًا،  موجود  والحتمال 

الفار�س  ابن  دخل  وقد  والكوانتم،  التفكيك  يف 

مرحلة ال�سطح يف حال من الال �سعور، فال�سطح 

ويعني  التكرار،  �سمة  وله  الوجد،  غليان  �سدة 

هذه  وتعود   ،
)31(

احلدوث ممكنة  جتربة  اأنه  ذلك 

تقوم  فهي  لديه،   
)32(

احلرية مفهوم  اإىل  التجربة 

على الرتدد بني �سيئني، وهي ناجمة عن معرفة: 

ا طيفكم �ساديًا �سوقًا ل�سدَّ

ّ
جدَّ ملتاٍح اإىل روؤيا وري

ه
ُ
حائراً فيما اإليه اأمر

)33(

ّ
 يف املحنِة عي

ُ
 واملرء

ٌ
حائر

موؤجلة،  حقيقة  على  ال�سابق  ال�ساهد  ي�ستمل 

ي�سعى ابن الفار�س اإىل القب�س عليها، فالقب�س 

على املعنى النهائي وهم، لكنه وهم جميل، ول 

تو�سله جتربته اإىل النهاية، فهي جتربة حيوية 

م�ستمرة، ومكابدة م�ستمرة:

َذهلُت بها عني بحيث ظننُتني

)34(
وى مظنتي

َ
�سواي ومل اأق�سْد �س

اإنه مبداأ الريبة الذي يقودنا اإىل احلديث عن مبداأ 

الت�سابك الكمي. 

 Quantum Entanglement 3 - 3 - الت�سابك الكمي 

لدى ابن الفار�ص 

الكم،  ميكانيكا  األغاز  اأكرب  الكمي  الت�سابك  يعّد 

اأ�سبحت  كافية  م�سافة  ج�سيمان  اق��رتب  ف��اإذا 

الت�سابك  هذا  واإذا مت  مت�سابهة،  لهما خ�سائ�س 

على  اأحدهما  اأبقينا  ف��اإذا  دائمًا.  موجوداً  بقي 

الأر�س، ونقلنا الآخر اإىل القمر، وقمنا ب�سبكهما 

يًا فاإن حركة ال�سخ�س املوجود على الأر�س 
ّ
كم

تقابل حركة البعيد يف الوقت نف�سه، واإذا �سبكنا 

الكرتونني فاأي �سيء �سيوؤثر يف اللكرتون الأول 

 .
)35(

�سيتاأثر الثاين اآنيًا، وهي م�ساألة فيزيائية

الفار�س،  اب��ن  ل��دى  الفكرة  لهذه  �سدى  وجن��د 

الوجود  به يعّطر  فاإذا  نف�سه باملطلق،  �سبك  فقد 

بعودته:

ومن اأنا اإياها اإىل حيُث ل اإىل

جُت وعّطرُت الوجوَد برجعتي
َ
عر

ي�ساهد مني ح�سَنها كلُّ ذرٍة

بها كلُّ َطرٍف جاَل يف كّل َطرفِة

�ساهٌد
ُ
 ناجت، والل�ساُن م

َ
فعيني

، واليُد اأ�سغِت
ُ
مع

ّ
وينطُق مني ال�س

و�سمعي عنٌي جتتلي كلَّ ما بدا

)36(
ِت  ُتن�سِ

ُ
 اإن �سدا القوم

ٌ
 �سمع

َ
وعيني

من  �سيء  على  احل�سول  اإىل  الفار�س  ابن  يرنو 

طبيعة املطلق، فالوجود لديه هو اأنا واآخر معًا، 

ل �سيئًا من خ�سائ�سها، 
ّ

لقد ا�ستبك معها، فح�س

فاأجزاوؤه تتبادل التاأثري فيما بينها؛ ل�سدة وجده، 

من  ان��ف��الت  وامل��ع��راج  ي. 
ّ
الكم ت�سابكه  وق��وة 

اجلاذبية الأر�سية، ومن اجلهل اإىل املعرفة، لقد 

ل التفكك اإىل وحدة، وحميت الفوا�سل، وحّل 
ّ
حتو

العمل،  احلوا�س  وتبادلت  الظاهر،  حمّل  الباطن 

 ،
َ

وذلك كله بفعل احلب، فيلتقي احل�سور الغياب

وين�ساب اإليه نور بعد نور. 

مع  مده�سة  متاثالت  الفار�س  اب��ن  �سعر  ويف 

والأب��ع��اد  الأوت���ار  ونظرية  الن�سبية،  النظرية 

الفيزيائية. 

الن�سبية  والنظرية  ال�سوفية   -  4

 4 - 1 - ابن الفار�ص واالأبعاد الفيزيائية 

وامليتا فيزيائية

ف البعد باأنه حمور م�ستقل، اأو اجتاه م�ستقل 
َّ
يعر

وللف�ساء   "Space Time" الزمكان  اأو  الف�ساء  يف 

ميني،  ي�سار/  اأب��ع��اد:  ثالثة  حولنا  امل��األ��وف 

املاألوف  وللزمكان  اأ�سفل.  اأعلى/  اأمام،  خلف/ 

اإليها  ي�ساف  ال�سابقة  الثالثة  اأب��ع��اد:  اأرب��ع��ة 

 
)37(

الزمن

نزوى العدد 103 يوليو 2020

92



متعددة  رحلة  ال�سويف  ال�ساعر  رحلة  وت��ع��ّد 

فيفقد  الكونية،  الأبعاد  يف  يطوف  اإذ  الأبعاد؛ 

يطوف  لأنه  احلقيقي  معناهما  واملكان  الزمان 

الكوين املوحد، فاملا�سي واحلا�رض  الزمان  يف 

وامل�ستقبل اأزمنة موجودة يف كل حلظة يعي�سها، 

املا�سي موجود يف عامل الروح، ويرتبط املا�سي 

وامل�ستقبل حيويًا باحلا�رض، واحلا�رض هو الذي 

ميّكن من فهم املا�سي وامل�ستقبل. 

تخيل  ن�ستطيع  ل  اأننا  فيزيائيون  امليتا  ويرى 

اأدن��ى  بعد  يف  م��وج��ودون  لأننا  الأع��ل��ى  البعد 

فيزيائيًا هو البعد الثالث، وميكن اأن ندرك البعد 

البعد  اإدراك  ن�ستطيع  ل  لكن  بعدنا،  من  الأدنى 

الأعلى، لكننا ن�ستطيع اأن نرى انعكا�س الأج�سام 

الأبعاد،  ثالثي  عاملنا  على  الأعلى  البعد  من 

عوامل  جمموعة   
)38(

ا�سطالحًا اخلام�س  فالبعد 

الأبعاد متجاور  الأبعاد، وعاملنا ثالثي  ثالثية 

عوامل  من  ومكون  اأخ��رى،  مت�سابهة  ع��وامل  مع 

اأ�سل ملعلم واحد  من الأبعاد، والزمان واملكان 

 .
)39(

رباعي الأبعاد

اخلام�س/  البعد  لنعكا�س  مده�سًا  متاثاًل  وجند 

ابن  قول  يف  الأدنى  الثالث/  البعد  على  الأعلى 

الفار�س: 

ولول �سذاها ما اهتديُت حلاِنها

ُ
رها الوهم

ّ
ولول �سناها ما ت�سو

ولو طرحوا يف يفِء حائِط كرِمها

ُ
علياًل وقد اأ�سفى لفارَقه ال�سقم

ليت �رضاً على اأكمه غدا
ُ

ولو ج

)40(

ُّ
ب�سرياً ومن راووقها َت�سمع ال�سم

التي  ال�سوفية  اخلمر  على  الفار�س  ابن  يتكلم 

اإدراك  اأننا ل ن�ستطيع  يق�سد بها املطلق، ويرى 

بوجوده،  ن�سعر  لكننا  ن��راه،  ول  الأعلى،  البعد 

وهو  الإدراكية،  بالتجربة  الأعلى  البعد  فريتبط 

 متجدد، وهذه �سمة فيزيائية. 
ّ
بعد دينامي

الذي  الفيزيائي  البعد  يف  اغرتاب  حال  ثمة  اإن 

وين�سد  الثالث،  البعد  الفار�س،  ابن  فيه  يعي�س 

وهذه  املقّد�سة،  باخلمر  في�سكر  الأعلى،  البعد 

فهي  واملكان،  الزمان  قيود  عن  منزهة  اخلمر 

فال  كلها،  بالأزمنة  املحيطة  الدائمة  احل�رضة 

بها  وال�سكر  ا�ستقبال،  ول  ح��ال،  ول  ما�س، 

تغييب للعقل، واإعمال للحد�س.  وميثل هذا ال�سكر 

كان  حني  املا�سي  الزمن  الأ���س��ل:  اإىل  ع��ودة 

اإىل  الفيزيائي  بعده  من  فيتجرد  بالنور،  متحداً 

الروح،  املا�سي/  نف�سه بني  اأعلى، وتتمزق  بعد 

لكن  اجل�سد،  مبادية  املقيدة  الروح  واحلا�رض/ 

ويتمرد  البعد،  يف  فريتقي  اإليها،  يهديه  �سذاها 

على ماديته، ويرى اأن النا�س كلهم غري قادرين 

على فعل ذلك، فالرتقاء مرتبط بال�رضط، و"لو" 

حرف امتناع لمتناع، ففي البعد الثالث ميتنع 

الأمر  هذا  لأن  ال�رضط؛  لمتناع  ال�رضط  ج��واب 

تتجلى  اإنها  الفيزيائي،  بعدنا  يف  ممكن  غري 

لكل �سخ�س مبقدار ا�ستعداده؛ لذا ل ي�رضي عليه 

ال�رضط؛ لأنه يف حال �سعي دوؤوب لالرتقاء يف 

اأعلى  بعد  اإىل  ارتقاوؤه  هدفه.  اإىل  و�سوًل  البعد 

د اإىل املطلق، وحتويل امل�ستحيل 
ّ
انتقال من املقي

من  يفرغ  اأن  عليه  ذل��ك  وليتحقق  ممكن،  اإىل 

ال�ساعر  حلم  لكن  الثالث،  بعده  يف  �سيء  كل 

الرحلة،  وبتجدد  بالدميومة  يقرتن  بامل�ستحيل 

فما  واإل  الدميومة،  با�ستحالة  تذكري  ذلك  ويف 

م�سوغ اإعادة احلديث عن الرحلة؟ وهذا الرتقاء 

فيزيائي.  ميتا  ارتقاء  وامل�ستحيل  املمكن  بني 

وبدًل من التعاقب اخلطي للزمن اخترب احلا�رض 

املطلق غري التابع للزمن، فال وجود لتق�سيمات 

زمانية كاحلا�رض واملا�سي وامل�ستقبل: 

عِدها
َ
ول قبَلها قبٌل ول بعَد ب

ُ
ُة الأبعاِد فهي لها حْتم

ّ
وقبلي

ها
َ
 املدى من قبله كان ع�رض

ُ
وع�رض

)41(
وعهُد اأبينا بعدها ولها اليتم

اإحاطة  هنالك  يكون  ال��دائ��م��ة  احل�����رضة  ففي 

م��ا���س، ول ح��ا���رض، ول  ف��ال  كلها،  ب��الأزم��ن��ة 

ا�ستقبال: 
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 غرياً مَلن غدا
َ

ولي�س األ�سُت الأم�س

)42(
وجنحي غدا �سبحي ويومي ليلتي

�سيجعل  ب�سكل  الزمن  اإىل  الكم  ميكانيكا  تنظر 

ذلك،  الت�سوف  ويتيح  خمتفيًا،  الزمني  التق�سيم 

الثالث،  بعدنا  يف  كما  للزمن  تق�سيم  يوجد  فال 

ويف الف�ساء متعدد الأبعاد ي�سبح للزمن مفهوم 

ونتذكر  ال�رضمدية.  ع��امل  يف  فيدخل  خمتلف، 

وجود  لها  لي�س  التي  ال��ذرة  دون  ما  ج�سيمات 

رباعية  زمكانات  يف  م��وج��ودة  فهي  م�ستقر، 

للحدوث  ومياًل  للوجود،  مياًل  تبدي  اإذ  الأبعاد؛ 

-كما �سبق- وكذلك الظواهر لدى ال�ساعر، فهي 

وجتليات  �سور  يف  بل  ذاتها،  يف  قائمة  لي�ست 

.
)43(

للمطلق

البعد  ففي  طبيعتها،  يغري  ل  القوانني  خرق  اإن 

الثالث �سببية، وخّطية يف الزمن، فكل حدث �سبب 

وم�ستقبل،  وحا�رض  ما�س  وثمة  لحق،  حلدث 

اأما البعد الأعلى فمختلف فيزيائيًا؛ اإذ ميكن اأن 

 
)44(

حتدث النتيجة قبل ال�سبب

وقد �سدئت عيني بروؤيِة غرِيها

ها لل�سدى يجلو
َ
 جفوين ترب

ُ
ولثم

حديثي قدمي يف هواها وما له

)45(
عٌد ولي�س لها قبُل

َ
ت- ب

َ
-كما علم

ال�سعرية  فاللحظة  الكون،  فيزياء  ميتا  ال�سعر 

الفيزيائية.  اللحظة  حلظة ك�سف وتنوير، وكذلك 

البعد  يف  املا�سي  اإىل  العودة  ي�ستحيل  وحني 

الثالث ي�سبح التجول يف الزمن ممكنًا يف البعد 

الأعلى: 

فلي بعد اأوطاين �سكوٌن اإىل الفال

وبالوح�ِس اأُن�سي اإذ من الأن�ِس وح�ستي

فلي بني هاتيك اخلياِم �سنينٌة

 بجمعي �سمحٌة بت�ستتي
ّ
علي

بى حمجبٌة بني الأ�سنِة والظُّ

)46(
ِت نا اإذ تثنَّ

ُ
اإليها انثنت األباب

عار  اأ�سله  يف  الزمن  اأن  فيزيائيون  امليتا  يرى 

الزمان  اأزلية جمردة من   وخمره 
)47(

عن احلركة

واملكان: 

دامًة
ُ
�رضبنا على ذكِر احلبيِب م

)48(

ُ
خلق الكرم

ُ
�سكرنا بها من قبِل اأن ي

ترتبط  املعرفة  لكن  عدية، 
َ
وب لية 

ْ
َقب هنالك  لي�س 

بالبعد الذي نعي�س فيه؛ لذا تبقى املعرفة بالبعد 

الأعلى  البعد   لكن لكي ي�سف 
)49(

الأعلى ناق�سة

، فتخونه اللغة: 
)50(

ل ت�سعفه لغة بعده الفيزيائي

ٌ
ولطُف الأواين يف احلقيقِة تابع

)51(
للطِف املعاين، واملعاين بها تنمو

البعد  الفيزيائي يف  العامل  الأواين عامل املمكن، 

الثالث، وعامل املعاين هو البعد الأعلى، وت�سيق 

باخلمر  الم��ت��الء  فمقدار  التعبري،  ع��ن  اللغة 

املقّد�سة هو الذي يحدد القدرة على الرتقاء يف 

البعد. 

ال��رتاب،  الطبيعة:  عنا�رض  اإىل  الأواين  وحتيل 

الروح،  والنار، واملاء، والهواء، وتت�سمن جمال 

اأن تتحدث عن  فاملفردات املعجمية �سيقة عن 

منها  ياأخذ  التي  الفيا�سة  الروح  الأعلى/  البعد 

الفيزيائي، فكمية اخلمر  بقدر ابتعاده عن بعده 

لطف  ينا�سب  لطيف  من�ساأ  من  والأواين  نامية، 

املعاين، وتوحدت الآنية واخلمر، فاأ�سبحتا نوراً 

اأن  لالآنية  ميكن  ول  ح�سيته،  من  متجرداً  واحداً 

حتيط بهذه اخلمر النامية، ويفرت�س بها اأن تبذل 

جهداً للتماهي معها. فالأنا ال�سوفية تنفتح على 

اجل�سد،  الإناء/  من  انفالتها  بقدر  الأعلى  البعد 

البعد الأدنى، فيتخطى حاجز املادة، ويخرج من 

الإناء. 

الأبعاد،  متعدد  العامل  الفار�س  ابن  اخترب  لقد 

الفيزياء  عنها  ت��ت��ح��دث  ال��ت��ي  ال�سمة  وه���ي 

 ويرى ال�ساعر والفيزيائي اأن الزمان 
)52(

احلديثة

يف  ويتوحدان  التجربة،  على  قائمان  واملكان 

ال�ساعر  لدى  للزمن  توال  يوجد  فال  زمكانات، 

موقعه،  فيه  ياأخذ  مطلق  زمن  وثمة  ال�سويف، 

ويتخطى عامل ال�سبب والنتيجة، فال�سوفية هي 

الثالث،  البعد  يف  الفيزيائي  الزمان  من  التحرر 
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وهذا هو جوهر الفيزياء احلديثة. 

ويقودنا احلديث عن الرتقاء يف البعد اإىل احلديث 

عن ال�سفر عرب الزمن لدى ال�ساعر ال�سويف. 

- ال�سفر عرب الزمن   2 —  4

بعدنا  يف  الفيزيائي  الزمن  اأن  ال�ساعر  ي��رى 

الوعي  بحالة  وال��زم��ان  املكان  فربط  وهمي، 

 A. Einstein اأن�ستاين  اأدرك  وق��د  لديه،  اخلا�سة 

املراقب،  على  تعتمد  الزمنية  املوا�سفات  اأن 

فاملكان ثالثي الأبعاد والزمان ي�سكالن وحدة، 

)53(
ويعّد هذا املظهر التوحيدي اأهم �سمة للن�سبية

ويعّد عامل ج�سيمات ما دون الذرة عاملًا رباعي 

با�ستخدام  املا�سي  اإىل  ال�سفر  فيتم  الأب��ع��اد، 

اجل�سيمات امل�سادة، فالبوزيرتون ج�سيم م�ساد 

معاك�سة،  و�سحنة  نف�سها،  الكتلة  له  لاللكرتون، 

 
)54(

ميكن عّده الكرتونًا متحركًا زمنيًا اإىل الوراء

فالبوزيرتونات واللكرتونات تتحرك اإىل الوراء 

يف الزمن، ولكي ي�سافر الإن�سان عرب الزمن يجب 

اأن يخلق �سخ�سية م�سادة له، في�سري كل طرف 

ال�سخ�س امل�ساد  بزمن، و�سيفني كل ج�سيم يف 

ما  وه��ذا  الأول،  ال�سخ�س  يف  املناظر  اجل�سيم 

حتقق ل�ساعرنا بالغرتاب عن ذاته: 

اأومي�ُس برٍق بالأبرِيِق لحا

اأم يف ربا جنٍد اأرى م�سباحا

اأم تلك ليلى العامريُة اأ�سفرت

)55(
 �سباحا

َ
ت امل�ساء

َّ
لياًل ف�سري

ت�سفر ليلى عن وجهها يف الليل، ونلحظ اجلنا�س 

وليلى  نهار،  اإىل  الليل  فينقلب  وليل،  ليلى  بني 

معرفة، غلب نورها اأي نور، فقد قّدم الربق نكرة، 

وزاد يف تنكريه، وتعود ليلى العامرية اإىل الزمن 

والليل  نور،  اإىل  الظالم  ل 
ّ
"عامر" فيتحو املديد 

اإىل نهار. 

زمن  ويذوب   
)56(

دائرية حركة  على  الزمن  يقوم 

جتربته  يف  املطلق  الزمن  يف  الفردي  ال�ساعر 

تتال�سى  احل��ا���رضة  اللحظة  ففي  العرفانية. 

مرتبة  اإىل  وي�سل  ال��زم��ك��اين،  البعد  عنا�رض 

احَلرية، فيحدد احلا�رض زمن التجربة، والوقوف 

على الديار بعث املا�سي يف احلا�رض، ورغبة يف 

ارتقاء احلا�رض اإىل مكانة املا�سي، يح�رض الربق 

وينت�رض  البعد،  يف  مرتقيًا  ليجعله  الطلل  اإىل 

الزمن يف البعد الأعلى على الزمن الفيزيائي يف 

الربق  نهاراً، ويجعله  الليل  فيغدو  الثالث،  البعد 

هذه  وتنتمي  احلا�رض،  من  املا�سي  على  مطاًل 

توهج  والربق  قدمي،  زمن  اإىل  املهيجة  الأ�سواق 

وانطفاء، ظهور واحتجاب، اإ�سعاع يتخطى الزمن 

ويقاومه، فالربق خرق للزمن احلا�رض، وات�سال 

بالزمن الآخر: 

وكّل مقاٍم عن �سلوٍك قطعُته

)57(
عبوديًة حققُتها بعبودة

املقام  ياأتي  ول  املقام،  اإىل  وو�سل  �سافر،  لقد 

واجل�سدية،  الروحية  املجاهدتني  يف  �سالك  اإل 

ولي�س املقام حيزاً زمكانيًا، ين�سد ابن الفار�س 

زمنيًا؛  ل  زمنه  فيغدو  التحدد،  وعدم  الإط��الق، 

لأنه يخرقه بالك�سف والفناء. 

يتحرك ابن الفار�س زمنيًا يف البعد الثالث اإىل 

م�ساداً  �سخ�سًا  نف�سه  من  يخلق  لكنه  الأم��ام، 

الآخر  منهما  كل  فيال�سي  اخللف،  اإىل  يتحرك 

على �سكل ج�سيم يتحرك يف حلقة من الزمكان. 

ال�سفر  اأن  الفيزيائيون  وي��رى  ن�سبي،  فالزمن 

"الثقوب  وه 
ّ
�سم ما  طريق  عن  ممكن  الزمن  عرب 

الدودية" وهي قمم بارزة، اأو �سغرية يف الكون، 

)58(
يتم القفز عرب الزمن من خاللها

ال�سفر  حتقق  لندرك  الآتية  الأبيات  يف  ولنتاأمل 

عرب الزمن �سوفيًا لدى ابن الفار�س: 

�سا
ُ
ر ع الدُّ

ُ
 الأرب

ِّ
قف بالديار وحي

 ع�سى
َ
وناِدها فع�ساها اأن جتيب  

�سها
ُّ

َك ليٌل من توح نَّ َ
واإن اأج

)59(
ْل من ال�سوِق يف ظلماِئها َقب�سا

َ
فا�سع  

خّفف ال�سري، واتئْد يا حادي

اإمنا اأنت �سائٌق بفوؤادي  
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وٍق و�سوٍق
َ
 بني �س

َ
ما ترى العي�س

لربيِع الربوِع غرثى �سوادي  

قِّي لها املهامُه ج�سمًا َ
مل ُتب

)60(
 جلٍد على عظاٍم بوادي

َ
غري  

�سابق،  زمن  وجود  املطايا  وقوف  طلب  يعني 

فيتوقف  عنده،  وقوفه  ي�ستدعي  �سبب  ووج��ود 

الزمن الفيزيائي؛ لي�سافر اإىل زمن اأرحب، فلي�س 

قوية،  حركة  على  ينطوي  بل  �سكونًا،  الوقوف 

الفيزيائي،  البعد  يف  بعدمه  ح��ا���رضاً  فيكون 

يقف  لذا  الأعلى؛  البعد  يف  الأ�سيل  وبح�سوره 

ويظهر  الزمنني،  بني  الفا�سلة  امل�سافة  على 

وها  الفار�س،  لبن  امل�ساد  الزمن  يف  احلادي 

الزمن  اإىل  �ساعيًا  وي�سّدعها  ذاته،  يدمي  ذا  هو 

الوجود  اإىل  عبور  الرحلة  يف  فالعبور  الآخ��ر، 

الأ�سيل، اإىل زمن له منطقه اخلا�س. 

نهاري،  الو�سول  وزم��ن  ليلي،  الرحلة  وزم��ن 

اإىل  املظلم  ال��وج��ود  من  حركة  العبور  فرحلة 

ال�سحراء رحلة  الرحلة يف  النهار، وتوازي هذه 

الفيزيائي،  الزمن  من  تنعتق  ارتقائية  روحية 

ابن  ول تلغيه، بل تخفف منه، وبذلك ل ينتمي 

الوقت  يف  لكنه  الفيزيائي،  الزمن  اإىل  الفار�س 

عرب  فالرحلة  الأعلى،  البعد  اإىل  ينتمي  ل  نف�سه 

يف  جنده  لذا  الزمنني؛  هذين  بني  تقّلب  الزمن 

امل�سافة  يطيل  اأن��ه  ون��رى  لها،  ق��رار  ل  رحلة 

بالتمدد،  الأعلى حمكومة  بالبعد  لتبقى عالقته 

في�سرتط حب الأ�سل معاناة ومكابدة يف �سبيل 

�سعيداً  ليغدو  الزمن  يطيل  ونراه  اإليه،  الو�سول 

ب�سقائه، وم�ستمتعًا بالكتابة عن اأمله. اإنها رغبة 

يف الو�سول لكنه ي�سعى اإىل تاأجيل امتالكها. 

الزمكان  يوؤّثر  لذا  غريها؛  بيداً  البيد   
ُّ
ويفتح طي

الأك��وان  ليل  يف  فالرحتال  ظعائنه،  ويف  فيه 

مياثل ارحتال املدلج يف ليل نف�سه، ويعني ذلك 

اإ�رضاقًا روحيًا يتوازى مع العقبات التي يقطعها. 

والأبعاد  الزمن  ال�سفر عرب  ويقودنا احلديث عن 

حتكم  التي  ال�سدية  الثنائيات  عن  احلديث  اإىل 

البعد الثالث -بعدنا- وعامل ما وراء الأ�سداد. 

-5الثنائيات ال�سدية وما وراء املت�سادات 

بالثنائيات  حمكوم  فيزيائيًا  الثالث  البعد 

ال�سدية، فال ن�ستطيع اأن ندرك الأبي�س من غري 

ا�ستح�سار الأ�سود يف اأذهاننا، ول ندرك اجلميل 

من غري ا�ستح�سار القبيح. اأما حني يتم الرتقاء 

اإىل وحدة  ال�سدية  الثنائيات  فتتحول  البعد  يف 

متكاملة 

منظومة  ال��ع��امل  وال�سويف  الفيزيائي  وي��رى 

اإىل ما وراء  مكونات متفاعلة موحدة، فيعربان 

اأن  الفار�س  اب��ن  يعلن  وح��ني  الأ���س��داد.  ع��امل 

الأ�سياء كلها جتليات للواحدية ل يعني اأن هذه 

اأو مت�ساوية، بل ثمة ثنائيات  الأ�سياء متناظرة 

ال�ساعر مملكة  لقد تخطى  الوحدة.  �سدية �سمن 

لواقع  جانبان  املت�سادين  اأن  ف��اأدرك  الفكر، 

واحد، للكل املفرد: 

هدي اإليك يف
ُ
فطيُف خياِل الظلِّ ي

ِت  �ُسقَّ
ُ
كرى اللهو ما عنه ال�ستائر  

ترى �سورَة الأ�سياِء جُتلى عليك من

وراِء حجاِب اللب�ِس يف كلِّ ِخلعِة  

جتمعِت الأ�سداُد فيها حلكمٍة

)61(
فاأ�سكاُلها تبدو على كلِّ هيئِة  

اإىل  الرتقاء  في�ستلزم  وح��دة،  الأ���س��داد  ت�سكل 

واح��دة  مطلقة  نظرة  حتقيق  ال��روح��ي  ال��ع��امل 

خمتلفة  مظاهر  فاملت�سادات  فيها،  متييز  ل 

للظاهرة ذاتها. 
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منذ  حا�رضة،  فهي  التخييل،  جوهر  املغامرة 

املعا�رضة؛  الروايات  اإىل  الإغريقية  الروايات 

ي�ستنكف  اأن  ميكنه  ل  ال�سيكولوجي  والتحليل 

عن املغامرة الغرامية، كما اأن الوثيقة الواقعية 

كبري،  افتتاح حمل جتاري  اأو  الإ���رضاب،  حتول 

اإىل حدث مذهل، لكن يف الن�سو�س الأكر جتريدا 

مغامرة.  الكتابة  ت�سري  الع�رضين،   القرن  يف 

وحتى الفل�سفة ل ميكن لها اأن تتفادى ذلك: كتب 

مغامرات  بونتي  ومريلو  القلب،  مغامرات  اآلن 

الديالكتيك، وجيل�سن ت�ساريف �سويف؛ واقرتح 

مغامرات  رواية  الروح  فينوميلوجيا  يف  هيغل 

اأفالطون  روى  و  الوعي،  اأودي�سا  ميتافيزيقية: 

الأتالنتيد يف كرتيا�س، قبل رايدر هاغارد )هي(   

وبيري بينوا.  بل حتى الن�سو�س املقد�سة تروي 

ومغامرات  الإجنيل،  املوؤ�س�س:  الإل��ه  مغامرات 

امل�سيج.  

مغامرات  تت�سمن  ل  املغامرة  رواية  اأن  على    

وح�سب؛ اإنها حمكي هدفه الأول �رضد مغامرات، 

هي  فاملغامرة  بها.   اإل  يتحقق  ل  ووج���وده 

اليومية،  احلياة  يف  القدر  اأو  ال�سدفة،  طغيان 

اأو  ممكنا،  امل��وت  يجعل  اخ��ت��الل  تقدم  حيث 

حمتمال، اأو حا�رضا اإىل اأن ياأتي حل العقدة الذي 

ينت�رض  عندما ل ينت�رض املوت.  �سيء ما يحدث 

حينما  ال��ذي  احل��دث  طبيعة  هي  تلك  ما:  لأح��د 

يروى، ي�سري رواية لكن بحيث يعتمد "اأحد ما" 

على "�سيء ما"، ولي�س العك�س، يف�سي اإىل رواية 

بينة  املغامرة  رواية  بنية  ت�ستعيد  �سيكولوجية. 

الرواية يف ع�رضها. يف الع�رض الو�سيط، ت�ستعيد 

وتن�ساف  الأح���داث،  وتت�سل�سل  الأخ��ب��ار؛  بينة 

ل  عالقة  ب��دون  بحرية  الأخ���رى  اإىل  ال��واح��دة 

تكون دائما �رضورية. حتافظ الرواية الإ�سبانية 

ال�سطارية، ثم الإجنليزية، على هذه احلرية التي 

تنتظر من قلب رهيف النهاية ال�سعيدة، غري اأنه 

يف القرن التا�سع ع�رض �ستكر�س رواية املغامرة 

يقوم  الكنوز،  نف�سها ملغامرة كربى. يف جزيرة 

جيم هوكينز  برحلة واحدة؛ ويتعر�س ماك وير 

لنا؛  التي تروى  اإىل عا�سفة رهيبة، و هذه هي 

مونت- دو  كونت  لو  رواية  هي  وانتقام،  جور، 

هذه  تنظم  ���س��ان��دورف.   وماتيا�س  كري�ستو 

القرن  يف  املغامرات  رواي��ة  الوحيدة  املغامرة 

التا�سع ع�رض بدقة ظلت جمهولة حتى ذلك الوقت. 

وبو�سعها اأن تتحول اإىل حلقات طويلة )مثل ما 

يف الفر�سان الثالثة(، اأو اإىل وقائع �ستى، اأو اإىل 

ذلك،  ف�سيئا مع  �سيئا  اأحداث، وهو نظام فر�س 

الأكر  الأجنا�س  اإىل  �سكوت  والرت  من  انطالقا 

فنتازية. 
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كاتب ومرتجم من املغرب *

 جون اإيف تادييه

ترجمة: حل�سن اأحمامة *

رواية املغامرة  

رواية الفرد وطغيان ال�سدفة



=هكذا وجد هذا اجلن�س الأدبي، بح�سب الو�سائل 

واإىل  الأب��د.  اإىل  مو�سوعه  ع�رضه،  يف  الأدبية 

املغامرة،  يف   ( جانكلفيت�س  كر�س  اجلن�س  هذا 

اأروع   )1963 اأوب���ي���ي،  واجل����اد،  وال�����س��ج��ر، 

حيث  فيل�سوف.  اإليه  اأه��داه��ا  التي  ال�سفحات 

املغامرة  بها  ارتبطت  التي  الكيفية  على  �سدد 

بامل�ستقبل1 : " اأعرف اأن، و ل اأعرف ماذا"؛ اأنها 

اأثارت اجنذابا ونفورا: " يلتهب الإن�سان لفعل ما 

يرتاع منه اأكر "؛ واأن يف النهاية يكون املوت 

الرهان ال�سمني وغري املحدد، مادمنا ل نعرف 

من  العديد  كان  واإذا  �ستحدث.  متى  ل  و   ، اأي��ن 

روايات املغامرة متر من " املغامرة القاتلة" اإىل 

"املغامرة اجلمالية"، اإذا ما رواها بطل منت�رض 
)جزيرة الكنوز، ومنزل من بخار، حمكيات مارلو 

عند كونراد(، فالأن املغامرة ل تكت�سب خا�سية 

اجلمال، اأو حتى بب�ساطة دللة، ما مل يتم تاأملها 

من اخلارج، و )اأو( يف ما بعد. 

واإحباطه.  مكافاأته  )القارئة(   القارئ  يجد  هنا 

خا�س  ب�سكل  ن��ع��رف  امل��غ��ام��رة،  عي�س  يف 

�رضيعا  املتعة  تختفي  القلق؛  واأحيانا  اخلوف، 

النهاية، وعند املهنيني،  اإل يف  ول تظهر ثانية 

مهنة  �سوى  املغامرة  تكون  ل  "املغامرين"، 
املغامرة  املغامر  ينتج  الأخ��رى:  املهن  كباقي 

ق��راءة  يف  لكن  ال��ق��دي��د.  اجل���زار  ينتج  مثلما 

املغامرة، نعرف ب�سكل خا�س املتعة، ول يعدو 

القلقة  لل�سدمة  نخ�سع  لعبة.  كونه  اخل��وف 

هل  لكن  لنا.  حت�سل  مل  باأنها  مدركني  للحدث، 

جدية  الأك��ر  املغامرة  رواي��ات  يف  لنا؟  �ستقع 

وروعة، يف حتت اأعني الغرب اأو نو�سرتومو، يكون 

ح�سب  و  لعبيا  التماهي  يكون  ول  ممكنا،  ال�سك 

لي�س بغاية  اأ�سئلًة، لكن  اإذ تطرح  واإمنا حقيقيا؛ 

اللعب، واإمنا تتوجه اإلينا مثل معنى احلياة.  

اإذا يف قلب درا�سة  القراءة  تكمن فينومنولوجيا 

منظم  ال�����رضد،  يف  ���س��يء،  ك��ل  الأدب���ي.  اجلن�س 

وجوب  ه��و   املثايل  وال�سيء  ال��ق��ارئ.  بح�سب 

قراءة الرواية بدون تتوقف، بحيث ل ميكننا ترك 

الرواية ت�سرتيح على الطاولة؛ وحول بع�س هذه 

اللبا�س  ذات  ن�رض  عند   : اأ�ساطري  تدور  الروايات 

غالد�ستون،  يلغي  كولينز،  لويلكي  الأبي�س 

تاكري  ويظل  بامل�رضح  �سهرة  الأول،  الوزير 

يظهر  وحني  القراءة.  ملوا�سلة  الفجر  اإىل  يقظا 

�سمن  ال�سل�سلة  يف  كري�ستو  مونتي  دو  الكونت 

معرفة  اأجل  من  قراء  يكتب  النقا�سات،  يوميات 

انتباه  يفر�س على  .ما  م�سبقا2   الرواية  نهاية 

القراء لدرجة اأنهم ل ي�ستطيعون ب�سهولة اإيقاف 

ال�رضد  اإج��راء  مبعنى  الت�سويق3.  اإن��ه  قراءتهم، 

الذي يجعلنا ننتظر ونرغب يف جواب عن �سوؤال 

بالرواية:  لي�س خم�سو�سا  الإجراء  مطروح. هذا 

جنده يف امل�رضح، وب�سكل خا�س يف الرتاجيديا؛ 

ويف ال�سينما؛ فقارئ تذكارات، و اأوراق اخلريف 

جتعلنا  مقالة  وحتى  الأخ��ري؛  بالبيت  يرتب�س 

واإن  وتلعب،  تفكري،  وخامتة  التتمة  نتوقع4 

كان ذلك يف حيز  �سيق مثل حيز  "حوار" اآلن، 

املغامرة  راوية  تنظم  منتظرة.  خامتتها  جلعل 

ت�سويقها بحيث ل يحمل اأي حدث يف ذاته دللة 

اأو  باحلياة  يتعلق  ما  يف   ( احلل  ويكون  اآنية، 

املوت( كما التف�سري ) يف ما يتعلق باحلقيقة اأو 

توتر  ثمة  لي�س  اأن  ومبا  دائما.  مرجاأين  اخلطاأ( 

بدون ارتخاء، فال�سرتاحة وال�سعادة الظاهرتان 

لال�ستعداد  اإل  الهزيل  ي�ستعمل  ول  يرويان،  ل 

غري  ي�سري  املتوا�سل  الرعب  لأن  واإل  للفظيع، 

هادئة.  بفوا�سل  القلق  م 
َّ
َطع

ُ
ي باملثل  مكرتث؛ 

وتكون قوة الت�سويق التي لي�ست، يف ذاتها، ذات 

طبيعة جمالية، اإمنا هي دعم جميع امل�سامني، 

التي يجرفها جريانها القاهر معه: بهذه الطريقة 

التو�سيفات، ومونوغرافيات  امت�س جول فرين 

الأيديولوجية،  وامللفوظات  العلمي،  البتذال 

الطويلة  التح�سريات  �سكوت  والرت  امت�س  مثلما 

طبيعة  يف  ال��واق��ع،  يف  التاريخية-الواقعية. 

جواب،  بدون  ل�سوؤال  وجود  ل  املغامرة  رواي��ة 
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ب��دون  لنتظار  ول  ح��ل،  غ��ري  م��ن  مل�سكلة  ول 

بالن�سبة  حمتمل  غري  العك�س  يكون  قد  ح��دث؛  

املثال،  �سبيل  على  هنا،  من   ( القارئ5  ل��روح 

�سانت  املكتملة:  الروايات غري  اإنهاء  الرغبة يف 

اأنهاها كييه كو�س، واإدوين  اأيف ل�ستف�سن، التي 

درود، لديكنز، التي اأنهاها اآخرون كر(؛ وب�سكل 

�سوؤال جديد، ول  بدون  متبادل ل وجود جلواب 

حلل من غري م�سكلة، ل لأحداث بدون انتظار  اإىل 

انغالق املحكي. 

التي  هذه"  النفعال  ملكة   " نالم�س  نحن  ها 

للروح"6  التعبري، املتعة اجل�سدية  اإذا جاز  هي، 

م�سو�سة:  بالتاريخ  املغامرة  رواي��ة  عالقة  اإن 

الزمن املا�سي،  الذي يحمله  يلزمها الختالف، 

مثل الأ�سفار.  ذلك اأن و�سف املا�سي، اأو البلدان 

الإكزوتيكية لي�س هو هدفها، واإمنا و�سيلة. متى 

نحدد موقع رواية القر�سنة اإن مل يكن يف القرن 

اأورلن  ماك  ول  �ستفن�سن  ل  لكن  ع�رض؟  الثامن 

امل�ستعار  ال�سم  جون�سن،  القبطان  مع  يلتب�سان 

لدانييل ديفو، موؤلف م�سدرهما امل�سرتك، حياة 

مونتي  دو  الكونت  ت��دور  م�سهورين.  قرا�سنة 

كري�ستو، وحتت اأعني الغرب يف حقبة معا�رضة 

لروائيهما، مثل روايات جوزيف كي�سل، وغرهام 

اأح��داث  اإن��ت��اج  اإع���ادة  لي�س  يهم  ما  اإذ  غرين. 

النفعالت  اأح���داث  واإمن��ا  تاريخية،  واقعية، 

اإرادة  ال�سجاعة،  اخل���وف،  الأول��ي��ة،  الب�رضية 

القوة، الت�سحية، غريزة املوت، احلب. يف اإعادة 

اإنتاجها، يتم اإنتاجها عند القارئ ) القارئة(. 

الو�سيلة الثانية، القوية مثل الت�سويق، ل�سد القارئ 

ذلك،  يعي�س  فال�سعر  التماهي.  اإىل  الدعوة  هي 

لأننا جميعنا نلج هذا الأنا املجهول الذي يتكلم 

من خالله هوجو، وبودلري، ومالرميه؛ ومع ذلك 

مدام  ب�  نعجب  اأن  الروائي  اجلن�س  يف  بو�سعنا 

�سخ�سية  التمثل يف  بدون   الأبله،  اأو   بوفاري، 

البتة  حياته  ول  الكاتب  ميزة  تعتمد  ل  واحدة: 

لرواية  وجود  ل  املقابل،  يف  القراءة.  منط  على 

اأجلنا. حرفيا، يف  املغامرة بدون بطل معد من 

كيال  كافية  ال�سمات  ب�ساطة  تكون  الأمر:  بداية 

ياأخذ م�ساحتها اأي ظالم. و�سيكولوجيا، بو�سعنا 

واأُما  اأبا  ال�سخ�سيات  نكت�سف يف هذه  اأن  اأي�سا 

فرويديني، يقومان بحماية و مواجهة املخاطر  

كما  الع�رضين،  القرن  يف  واأخ���ريا،  حملنا.  يف 

بحاجة  يكونوا  اأن  لل�سباب  ميكن  الإ�سارة،  متت 

اأكر  اأنف�سنا  نت�سور   " باأبطال:  التماهي  اإىل 

فاأكر مثل كائنات وحيدة، مقدر عليها اأن تغزو 

حجمنا.  يف  يكون  لن  كون  وجه  يف  �سعادتنا 

وجهة  من  ح�سل،  قد  البطل  ت�سور  اأن  ونفهم 

النظر هذه، م�سلحة خا�سة"7. انتقام كورين، لو 

كان كورين روائيا؛ لالأ�سف، يف الرواية، رودريغ 

ي�سمى لغاردير. 

ما  يحدث  لن  ب��اأْن  القناعة  ت�سكل  ال�سبب  لهذا 

ولالأبطال  الرئي�سي،  للبطل  وقاتل  كارثي  هو  

املتعاطفني، جزء، من اجلانب الآخر للخوف، من 

قواعد اجلن�س.  قاعدة برغم ذلك منتهكة يف �سيد 

روايات كونراد؛ ومن  العديد من  بالنرتي، ويف 

اأي�سا، ولكن يف براجيلون، بعد اآلف  قبل ُدوما 

الروعة  التي هي من  ال�سفحات: موت بروتو�س 

والتاأثري  بحيث ما كان على بروتو�س اأن ميوت. 

هذه ال�ستثناءات متنع قناعة القارئ بكون كل 

واأن يكون مطلقا،  �سعيدة،  نهاية  �سينتهي  �سيء 

ال�سعيدة يف  النهاية  اأن حل  اإل  يوجد.  ل   ولكن 

ل  اإيرين(   اأط��ايل،  �سينا،   ( الرتاجيديات  بع�س 

يف  دائما.  الأ�سواأ  انتظار   من  بالعك�س،  متنع، 

احلالتني، ي�ستخرج املزاج ال�سعيد اأو البئي�س من 

القواعد ال�سكلية، ويلزم احرتامه من قبل املوؤلف 

كما يلزم توقعه من اجلمهور. هنا تلتحق رواية 

الطفل،  اأدب  اجلنيات8،  بحكايات  املغامرة 

والرواية العاطفية. 

رواية  بطل  يكون  ل  اخلرافة،  وعك�س  ذلك،  مع 

الأخالقي،  الأمل  اإذ يخترب  املغامرة دائما ثابتا. 

والتقدم اأو ال�سقوط ) �سيد بالنرتي(، وال�سيخوخة. 
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التكوين: بني  روايات  الروايات هي  اأف�سل هذه 

بباري�س يف م�ستهل  الذي يحل  اآرغاتون  ال�ساب 

املقتول  املاري�سال  وب��ني  الثالثة  الفر�سان 

مبا�سرتيخت، كم من �سنوات وحتولت ! كثري من 

حمكيات كونراد ت�سادف موت ال�سباب ) �سباب، 

 ( ال�سيخوخة  جتلي  ال��ظ��ل(،   خط  الظالم،  قلب 

الذي  فرين،  جول  عند  حتى  بل  ال�ساحل(.   اأخو 

خملوقاته الأكر  ترا�سا، بني نيمو يف ع�رضين 

ل��ه قرب  ال���ذي  البحار وب��ني  األ���ف م��ك��ان حت��ت 

نوتيلو�س يف اجلزيرة الغام�سة، لقد اأجرى الزمن 

�ساندروف،  ماتيا�س  من  النتقام  يتم  م�سخه؛ 

نف�سهما  املتزوجان  و�سرتوغوف  فوغ  ويكون 

ي�سكل  الرحلة؛  م��ن  عودتهما  عند  خمتلفني، 

ال�سخ�سيتني  باأن  لالعتقاد  اأولية  و�سيلة  الزواج 

قد تغريتا؛ لكن عند �ستاندال، ل وجود للزواج. 

الرواية  يف�سل  املغامرة  حتدثه  الذي  النمو  هذا 

تكمن  التي  الب�سيطة  فالتق�سيمات  اخلرافة.  عن 

واأبناء،  اآباء  ال�سخ�سيات:  الأخرية متيز  يف هذه 

�سيوخ و�سباب، اأقوياء و�سعفاء، اأو حتى مو�سوع 

امل�ساعدون، اخل�سوم،  ال�سيء املحبوب،  البحث، 

وبو�سعنا  وموجزا.  خطيا  حمكيا  يالئم  ذلك  كل 

بدرا�سته،   نقوم  الذي  اجلن�س  يف  عليها  العثور 

واللتبا�س  ال�س�ساعة  من  هي  الأ�سناف  ه��ذه 

بحيث ينفلت كل �سيء ما مل نقراأ يف �سخ�سياتنا 

�سياغة  ميكننا  وظيفتها.   ���س��وى  ال��روائ��ي��ة 

تو�سيف رواية املغامرة، ومنحها مظهرا علميا: 

التي  اجلودة  ح�ساب  وعلى  غناها،  ح�ساب  على 

املوؤلفني  اأدبي، وكل  متيز كل موؤلف، وكل عمل 

تاأتي،  ل  التي  الثوابت،  اأجل،  القواعد،  الآخرين. 

بال �سك، من الب�سيط كي تفر�س على املعقد؛ بل 

العك�س. 

بعد  روب���رت-  م��ارت  اأث��ر  اقتفاء  هنا  نحاول 

الإك��راه  العائلية،  الرواية  وا�ستعادة  فرويد- 

"م�سمون  بح�سبها،  لها،  التي  للرواية  الوحيد 

معرتف به و�سكل غري حمدد"9. اإذ متيز اللقيط، 

والطفل  روبن�سن(،  اإن��ه   ( العامل  يجابه  ال��ذي 

كي�سوت(.  دون  اإنه   ( منه  يهرب  الذي  امل�ستعاد 

الأبطال  و�سع  ي�سهل  قد  الأول،  ال�سنف  يف 

و�ستفن�سن؛  دوما، وجول فرين،  عند  املنا�سلني 

ويف ال�سنف الثاين، ال�ساب املتخفى يف وحدته 

وكثري  بالنرتي،  �سيد  اأخ  هريمي�سنت،  فاير  يف  

رازموف  جميعهم:  لي�س  لكن  كونراد  اأبطال  من 

اأعني  حتت   ( ال�سخ�سيات  ه��ذه  بني  الأه��م  هو 

الغرب(.  لأن الرواية متدد دائما "رغبات لواعية 

ا�ستهامات  اأن  ذلك  وتفنت،  اأ�رضي"  ل�سيناريو 

تق�سيم  اأن  غري  ا�ستهاماتنا.  هي  ال�سخ�سيات 

ذلك  على  زد  ق�سمني،  اإىل  العامل  رواي���ات  كل 

اللقيط والطفل امل�ستعاد بالإمكان  باأن  الإقرار  

اإيجادهما معا يف نف�س الكتاب، وباأن هذا الذي 

لهو  الأدبية،  الروائع  اأكرب  ي�سنع  ما  هو  نف�سه 

تقريبا عدم الت�سنيف: كيف ما كانت دقة حتليل 

روبرت،  مارت  قبل  من  وروبن�سن  كي�سوت  دون 

فاإن ذلك، فوق غابة رواية املغامرة، برق، وبعد 

ذلك الليل حيث يرتفع الن�سيد الأبدي الذي يردده 

اأوديب الأعمى.  

اإن املغامرة دليل على البطل: يتفادى الروائيون 

يف  دوم��ا،  ومييز  النمطية،  ال�سورة  املمتازون 

الأربعة،  فر�سانه  مواقف  بني  احلدث،  مواجهة 

ري�سليو،  الثالثة،  الرئي�سيني  خ�سومهم  وبني 

املوت  ح��وار  فاملغامرة  وميالدي.  ورو�سفور، 

لي�ست  املغامرة  رواي��ة  اأن  با�ستثناء  واحلرية؛ 

يجد  القاتل،  التحدي  مواجهة  يف  تراجيدية: 

الرجال منفذا. على اأن �سحايا كافكا املهزومني 

تعدد  اأم��ام  اإذ  املغامرة.  رواي��ة  اأبطال  لي�سوا 

النت�سار  واأم��ام  الأب��ط��ال،  طريق  يف  العوائق 

اأو  واملجرمني،  والأ����رضار،  للخ�سوم،  املوؤقت 

القدر؛  ا�ستح�سار  اإىل  منيل  الآخرين،  بب�ساطة 

يتعار�سان،  مبخططني  الأم��ر  بالأحرى  يتعلق 

مثلما يف جولة لعبة ال�سطرجن ) اللعبة التي فتنت 

نابوكوف(.  واإىل  �سفايج  اإىل  بو  من  الروائيني 
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العنا�رض  �سد  مقاومة  املقاومة  كانت  واإذا 

هيوز  ريت�رضد  عنون  كما  بال�سدفة،  الطبيعية  

اأروع رواياته، امل�ستعادة من تيفون  واحدة من 

بعد ن�سف قرن، فاإن ال�سدفة �سكل حديث للقدر: 

ي�سحب  الذي  �سيد بالنرتي،  مثل  اللعب،  ن�ستعيد 

من الرهان قراراته الأكر اأهمية. 

رواية املغامرة  و الروايات االأخرى

ولدت رواية املغامرة تنويعات كثرية، اأي اأنواع 

التاريخ،  من  الآن  م�ستخل�سة  فرعية  اأجنا�س  اأو 

تناف�سها؛ ومن ثمة يلزم التمييز بينها. بدء، كان 

الكلمة  اإجنلرتا. جاءت  الرومان�س10 يف  مفهوم 

نف�س  على  ت��دل  واأخ���ذت  الفرن�سية،  اللغة  من 

املكتوبة  الأوىل  روايتنا  عليه  تدل  الذي  ال�سيء 

املوؤلفات  لكن من م�سمون هذه  نرا؛  ثم  �سعرا، 

الأوىل، احتفظت الكلمة دائما على الإحالة على 

الزمن  يف  اليومي،  مع  القطيعة  وعلى  املتخيل، 

يف  النهاية.  يف  اللغز   وعلى  الف�ساء،  يف  كما 

الرومان�س،  جون�سن  �سمويل  يقابل  معجمه، 

الرواية القرو�سطية، التي تروي مغامرات غرامية 

مهذبة  غرامية،  ق�سة  ال��رواي��ة،  ب�  وفرو�سية، 

ومتح�رضة؛ بعد ذلك بب�سع �سنوات، �ستتعار�س 

الأخ��الق،  برواية  القوطية  اأو  ال�سوداء  الرواية 

بالرواية  الرومان�س  الفيكتورية،  احلقبة  واإبان 

الواقعية: يف حني اأن بع�س الفنانني النوابغ، من 

اأمثال ديكنز، يوفقون بني ال�سنفني. ي�سمل جن�س 

الرواية احلاملة، والرومان�سية، والرواية الغرامية 

اأي�سا، ويتجاوز رواية املغامرة:  تنه�س اأعمال 

ولرت �سكوت، واإميلي برونتي، وفكتور هوغو من 

ال�سنف الأول و لي�س من الثاين. 

  ن�ستبعد اأي�سا الفانت�ستيك: عدل تَدخُل ما فوق 

ق�س�س  اإىل  امللحمة  منذ  املحكي،  يف  الواقعي 

الأ�سباح، الطبيعة. بتتبع احلقب، ُتوظف اأعاجيب 

والأ�سباح  ليلة،  و  ليلة  واأل��ف  الو�سيط  الع�رض 

)كولينز،  والفيكتورية  القوطية  الرواية  ورعب 

خارج  و�سكان  والآلت،  وجيم�س(،  فانو،  ولو 

بح�سب  املعا�رض  العلمي  التخييل  يف  الأر���س 

املغامرة،  رواية  يف  منها  اأكر  حمدودة  قواعد 

وت�سعى اإىل اإحداث اأثر اأكر دقة على القارئ. 

   يف القرن التا�سع ع�رض، انف�سلت اأي�سا الرواية 

 ، بو  اأو�سح  بدءا  البولي�سية عن رواية املغامرة. 

وغابوريو، وويلكي كولينز ) حجر القمر( اجلن�س. 

البولي�سية  الرواية  قوانني  ت�سكلت  ف�سيئا  و�سيئا 

ذات اللغز: بداية مل يكن البطل هو املجرم، واإمنا 

يتعلق  الأم��ر  يكن  ومل  ل��وك��وك(،  م.   ( طي  ال�رُضّ

الق�سة(،  نهاية  اأخ���رى،  رواي���ات  يف   ( بالقتل 

ما  بقدر  البداية  منذ  اأخرى،  جهة  من  املقرتف، 

املغامرة  ُترد  ثمة  واملوؤلف. من  بالدوافع  تعلق 

اإىل نوع معني من املغامرة: اجلرمية) التي ميكن 

واحلبكة،  �رضقة(  �سوى  لوبلون،  عند  تكون،  األ 

بحثا عن �رضوط اإمكانيتها.  من ثمة كان الظهور 

الفكري لهذا النوع من املحكي الغريب متاما عن 

رواية املغامرة؛ ومن ثمة تخ�س�س ال�سخ�سيات؛ 

اأو املحقق اخل�سو�سي، و )  ف�سال عن ال�رضطي، 

لل�سهود وامل�ستبه  �سوى  ال�سحية، ول وجود  اأو( 

ال�ستنطاقات،  التق�سي  على  يهيمن  فيهم؛ 

الذي ينتج عنها، واأحيانا، عن جرائم  والتحليل 

اأخريا،  للغز.  النهائي  التف�سري  اإىل  جديدة،  قتل 

غرائبيا،  الأح��داث  �سري  ديكور  يكون  ما  ن��ادرا 

ويحدث يف احلقبة املعا�رضة ) تكون حماولت 

مثل حماولت فان غوليك، حيث جتري الروايات 

ن��ادرة(.  الو�سطى،  القرون  �سني  يف  البولي�سية 

الرواية  من  خمتلفة  رواي���ات  ظهرت  وعندما 

من  �سيمنون  مع   ،1930 من  ابتداء  البولي�سية، 

هاميت،  الكبار،  الأمريكيني  والكتاب  جهة، 

لكن  اللغز،  اختفى  اأخ��رى،  جهة  من  و�ساندلر 

لف�سح املجال لر�سم املكان، واجلو، والأحا�سي�س 

التي حتوط هالتها املعتمة واملزفتة ب�سخ�سية 

ال�رضطة. باخت�سار، مغامرات  اأو بعميد  املحقق 

اأقل مما يف راوية املغامرة. 
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ثمة هنا تاأمل اأويل: اإنه البطل الذي مينح عالمته 

اإىل الرواية. اإذ ل وجود لرواية على رواية بدون 

�سخ�سية الفنان؛ ول وجود لرواية تاريخية بدون 

ال�رضطي  دور  دائما  يلعب  ما  اأحد  رجال عظام؛ 

رواية  يف  اجلا�سو�س  اأو  البولي�سية،  الرواية  يف 

اجلا�سو�سية؛ وثمة مغامرون يف رواية املغامرة. 

اإنه �رضط �رضوري، غري كاف:  ل يجعل ح�سور 

جافري من البوؤ�ساء رواية بولي�سية؛ فكما اأن هناك 

عا�سقني عند كونان دويل، الذي ل يوؤلف روايات 

ال�سخ�سيات،  هذه  تكون  اأن  كذلك  يلزم  غرامية. 

احلاملة للعالمة الأجنا�سية للرواية يف امل�ستوى 

ثمة يف  اأفعالهم.  احلبكة يف  واأن تختزل  الأول، 

بكل  اخلا�سة  الكتابة  ن��وع  الأ�سلوب،  الأخ��ري 

البولي�سية  الرواية  كتابة  تكون  فرعي:  جن�س 

حمايدة على نحو طوعي ) ولو اأن كونان دويل 

مييل اأحيانا نحو الرعب، و لوبلون نحو الهزل(.

البولي�سية  الرواية  وليدة  اجلا�سو�سية  رواية  اإن 

يتج�س�س  قدما:  اأكر  اأدبيون  جوا�سي�س  هناك   (

هناك  ولي�س  الطرواديني؛  مع�سكر  على  عولي�س 

الع�رضين(.  القرن  قبل  اجلا�سو�سية  عن  رواي��ة 

لغز  هي  الأدب��ي��ة  القيمة  ذات  الأوىل  ال��رواي��ة 

متبوعة  �سايلدرز،  لإر�سكني  الرمال11)1903( 

واخلطوات   ،)1907( لكونراد  ال�رضي  العميل  ب� 

 )1915( بو�سان  ج��ون  ل���  الثالثني  و  الت�سع 

وق�س�س اأ�سهاندن، ل�سومر�ست موم )1928(. يف 

وجود  ل  لكن  اآمبلر.  و  غرين  كان  الثالثينيات، 

والأ�سواأ  الكتاب؛  هوؤلء  يعادل  فرن�سي  لروائي 

اأي موؤلف للروايات  اأن يف فرن�سا مل يكن هناك 

اجلا�سو�سية كاتبا؛ اليوم، جند ُلو كاري من جهة، 

وجريار  دو  فيلييه من جهة اأخرى. ويجب طرح 

الت�ساوؤل عن ال�سبب.

اإن رواية اجلا�سو�سية اأقرب جدا لرواية املغامرة 

تروي  اأول  لكونها  البولي�سية،  الرواية  اإىل  منها 

ميتثل  تخ�س�سا  جلميعها  اأن  غري  مغامرات.... 

لقواعد. فاملعطى الأويل لهذا النوع من الق�س�س 

�سيا�سي، ويكمن يف التهديد بكون ثمة قوة غربية 

التهديد،  هذا  يتخذ  القومي.  الأم��ن  �سد  تت�سكل 

الباردة(  احل��رب  زمن  يف  اأو    ( ال�سلم  زمن  يف 

�سكل اجلا�سو�س، اأو �سكل العميل املزدوج. وكما 

�رضه  مع�سكر  لكل  اأو  بلد،  لكل  كبري"،  "لعب  يف 

رواي��ة  ت�ستعري  ل�رضقته.   العمالء  ي�سعى  ال��ذي 

اجلرمية؛  البولي�سية  ال��رواي��ة  من  اجلا�سو�سية 

ويجمع  باجلثث؛  مزروعا  �سريها  خط  ويكون 

يدعى  الذي  ذلك  اخلري"،   " العميل  لأن  البحث، 

لإماطة  املوؤ�رضات  معه12،  للتماهي  القارئ 

اللثام عن اخل�سم؛ واأخريا حل العقدة املنت�رض، 

ذلك املنتَظر واملوؤجل با�ستمرار، الذي مينح معنى 

"غري  للقراءة،  قابل  غري  يجعله  بينما  للمحكي، 

قابل لإعادة القراءة" ) ماعدا �سهوا(. ومثل رواية 

الت�سويق؛  اجلا�سو�سية  رواية  ت�ستخدم  املغامرة، 

الرعب  عن  الإجنليزية  يف  نتكلم  ال�سبب  لهذا 

الأح��داث،  تتكد�س    spy thriller (13  ( اجلا�سو�سي 

"تتجمع  و  وكذا املعلومات كلما تقدم املحكي، 

يكون  ل  بينها،  من  اأي  ب��دون  بحيث،  بنية  يف 

الفعل غري قابل للفهم"14 على العك�س من ذلك، 

تابعة،  حلقة  ب�سفتها  اجلا�سو�سية،  رواية  تظهر 

وميالدي،  رو�سفور  ي�سكل  املغامرة:  رواية  يف 

لري�سليو؛  �رضيني  عميلني  الثالثة،  الفر�سان  يف 

ويوؤخذ ماتيا�س �ساندورف على حني غرة، ويتم 

ال�ستخبارات،  دوائ��ر  تقنيات  بف�سل  اعتقاله 

يف  مهمته  خ��الل  ���س��رتاغ��وف،  مي�سال  وي��ظ��ل 

�سيربيا، مراقبا با�ستمرار من قبل العدو. وغالبا 

ما يكون جول فرين، من اجلانبني، �سيا�سيا؛ اأما 

كونراد فاأحيانا؛ ودوما بالأوىل تاريخيا ) يعني 

اأن املواجهات التي يقوم بتو�سيفها، ماعدا يف 

اأن  مونت كري�ستو، متعلقة باملا�سي(؛ يف حني 

�ستفن�سن ل�سيا�سي، مثل رواية املغامرة ذاتها: ل 

ال�رضط ال�سيا�سي، ول طبعا ) رغم املظاهر، لأن 

ثمة مغامرا خارج القانون، لكنه يدعم القانون( 

الإن�ساين  ال�رضط  اإمن��ا  و  الجتماعي،  ال�رضط 
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الذي هو يف خطر. هذه احلرية، وهذا الال التزام، 

اجلا�سو�سية،  رواية  عن  املغامرة  رواية  يبعدان 

اأدبية؛ هذا اجلن�س  نتائج  بدون  لي�س  ذلك  ولكن 

الغولف،  زائد:  اإيكو،  اأمربتو  اأو�سح  كما  الثاين، 

والوجبات  والإغ��واء،  وال�سيجارة،  وال�سيارات، 

نظام  يف  م�ستعملة  جاهزة  مادة  املطاعم؛  يف 

متوقع. على عك�س ذلك، فرواية املغامرة حرة يف 

اأبطالها، ويف  اأحداثها، ويف مهنة  مادتها، ويف 

اأما  ال�سيا�سي؛  الن�سال  معركة  ويف  التزاماتهم، 

حل العقدة، فغالبا ما يكون جزوؤها الأقل اأهمية: 

احل�سابات،  وت�سفى  امل��ت��اأخ��رون،  ينظم  فيه 

�سيد  اأو   الكنز،  جزيرة   يف  كما  اجلوهري،  اإمنا 

اأو  مي�سال �سرتوغوف، فقد  اأو تيفون،  بالنرتي، 

حدث من قبل. 

اأن روؤية الختالف بني رواية املغامرة  ل ريب 

روايات  بالطبع  ثمة  �سعبة.  امل�سل�سلة  والرواية 

لبلزاك  العان�س  مغامرة ن�رضت م�سل�سلة؛ ورواية 

هي اأي�سا ) والأوىل، �سنة 1836(. مل تكن الرواية 

ال�سحافة،  تاريخ  يف  حلقة  �سوى  امل�سل�سلة 

ب�سدد  نحن  الذي  الأدب��ي  اجلن�س  على  ولحقة 

درا�سته، واأفلت ) اأزاحتها الق�س�س امل�سورة يف 

حلقات( قبلها. بيد اأن ما حمل اإىل رواية املغامرة 

البناء اخلا�س بنمط ظهورها، وهو ما  كان هو 

و�سفه بيري لرو�س ب�سكل ممتاز:  " ككلمة اأخرية 

عن الفن، مت اإطراء هذا اجلن�س من حيث معرفته 

بالت�ساوي،  جذابة  �سذرات   اإىل  موؤلف  بتقطيع 

ويف نقل املحكي كل يوم اإىل اأعلى درجة ممكنة 

من الأهمية، ويف اإيقافه يف اللحظة التي يكون 

تكون  بحيث  بحيوية،  م�ستثارا  الف�سول  فيها 

القادم"15. على هذا  العدد  الرغبة متلهفة على 

النحو ن�رض دوما، وفرين، وحتى �ستفن�سن، العديد 

من رواياتهم: قد يكون من ال�سهل تبيان كيف اأن 

منط الن�رض قد عدل تقنية املحكي.  

من  امل�سل�سلة  الرواية  ا�ستعملت  خا�س  ب�سكل   

اليهودي  باري�س،  خفايا  ال�سعبية:  الرواية  قبل 

املت�رضد، خفايا لندن، من بني العديد من الروايات 

املغامرة  رواية  ي�سبه  اجلن�س16  هذا  الأخ��رى.  

الأبطال  ق�سمت  ما  اإذا  و  بها.  اللتبا�س  ب��دون 

لي�سوا  )ال��ذي��ن  والأ����رضار  الأخ��ي��ار   فئتني:  اإىل 

واإذا  اأ�سدقاء واأعداء رواية املغامرة(،  بالتحديد 

واملفاجاآت،  الت�سويق،  اإىل  ي�سعى  املحكي  كان 

مع  ال�سعبية  للرواية  ف��اإن  املذهلة،  والأح���داث 

ر�سم  ج��دا:  كبرية  طموحات  وبغرابة-  ذل��ك- 

وال�سغيلة  الفقرية  والطبقات  ال�سعبية،  الأماكن 

" كبار الأ�سياد الأ�رضار"، يف  املرهوبة من قبل 

الأدب  "ينقل  ولندن:  باري�س  الكبرية،  املدينة 

للهيمنة  ال�سعود  رغبات  تاريخه  طوال  ال�سعبي 

الجتماعية،  ال��ه��وي��ة  وع��ل��ى  املجتمع،  على 

ال�سعب  املجتمع:  من  املق�سية  الطبقات  وعلى 

ن�سف  ال�سغار  الربجوازيني  اأي�سا  لكن   ،)...(

الكادحني، واحلرفيني، ومن هم يف و�سع قانوين 

م�سطرب اأو غري عادل )املت�سولون، املعدومون، 

بالأ�سغال  عليهم  املحكوم  العازبات،  الأمهات 

اأو العتقال  ال�ساقة، �سحايا الأخطاء الق�سائية 

اإن  اإلخ("17.  الطبيعيون،  والأطفال  التع�سفي، 

الكوميديا  ال�سعبية عند �سو وفيفال هي  الرواية 

الإن�سانية؛ ورواية املغامرة رواية الفرد. لكن مبا 

اأن الو�سائل الأدبية يف الأوىل لي�ست يف م�ستوى 

مقا�سدها ) حتى ولو كانت كذلك، فاإن موؤلفيها 

قد فقدوا جزءا من جمهورهم- كي ي�سبحوا يف 

م�ستوى بلزاك، اأو هوغو، اأو دو�ستيف�سكي(، فرواية 

املغامرة التي لي�ست بالتاأكيد دائما اأدبية، جتد، 

يف اأ�سالتها، وغيابها عن القانون اأو عن ق�سية 

لتدافع عنها، فر�سة اأ�سلوب.

اأروع  يف  ف��اإن  م�سل�سال،  دوم��ا  عمله  ب��دا  ولئن 

التي نحن ب�سدد درا�ستها هنا، ل  رواياته، تلك 

وجود اأبدا لإح�سا�س بنقائ�س الكتابة التي ت�سوه 

اأعمال �سو وفيفال. عند هذين الأخريين، كل �سيء 

يحدث وكاأن عاملا مانويا، و�سخ�سيات منطية، 

امللتب�س  والتعدد  اأ���رضار،  كلها  اأو  اأخيار  كلها 
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حلبكات ذات اأدراج، وقلق اإمتاع اجلمهور الأكر 

لإفراغ  يتناف�س  ذلك  كل  الإمكان،  قدر  ات�ساعا 

اجلملة من كل ميزة فنية. ومع ذلك فاأعمال �سو 

يف �سبابه) خ�سو�سا رواياته عن البحر(، وبع�س 

لندن(  خفايا  م�ستهل   ( فيفال  عند  ال�سفحات 

كافية لالإ�سارة اىل موت �سفة الكاتب فيهم. 

ال��رواي��َة  ال�سعبية  ال���رواي���ُة  ت�ستلهم  اأح��ي��ان��ا 

ل�سو،  لوتريامون،  اأح��داث  جت��ري   ( التاريخية 

يف  والأح���دب  ع�رض،  ال��راب��ع  لوي�س  حكم  حتت 

رواي��ة  وك��ذل��ك  اأورل���ي���ان(،  دوق  و�ساية  عهد 

ع�رض  الثامن  القرن  قارننا  اإذا  لكن  املغامرة. 

الأ�سكتلندي يف  ويفريل ويف املختَطف !، نالحظ 

الرواية  تاريخ  بني  اجلوهري  الختالف  حال 

التاريخية وتاريخ رواية املغامرة، وبني �سكوت 

و�ستفن�سن. التاريخ عند الأول هو املو�سوع ذاته 

بني  ممزقة  كانت  ا�سكتلندا  اأن  كيف  للكتاب: 

ما�س عتيق، وقبلي، وبني احلداثة؛ يف حني اأنه 

عند الثاين ديكور، معاد اإنتاجه باإخال�س، بحب، 

امل�ستوى  يف  دائما  يظل  لكن  بالتاأكيد،  وب�سعر 

اخللفي، مع بع�س التفا�سيل املوحية به. ولي�س 

اأقل تاريخية من قرا�سنة  اأورلون  قرا�سنة ماك 

�ستفن�سن؛ ما يلزم بال�سبط كيما  ل يتم التاأكيد 

على الزمن املا�سي من خالل �سورتنا اأكر مما 

ت�سطفق،  اأ�رضعة  القليل:   يكفي  معرفتنا.  على 

يلمعان  و�سيفان  واأغنية قدمية،  اأ�سم،  وفانو�س 

حتت القمر، و احللم را�سخ يف عمق زمن اآخر. 

تاريخ رواية املغامرة   جن�س ل زمني تقريبا- 

امل�رضح  اأ�ساب  ملا  حا�رض  و  الزمن،  عرب  لكن 

الإغريقي الوهن، وكاأمنا جلني اإرثه، يف بواكري 

اأي�سا،  امللحمة  اإرث  وه��و  الغربية؛  احل�سارة 

الإغريقية  ال��رواي��ة  ت�سكل  واحلكاية:  وال�سري، 

الرومانية جمال التقاء جميع الأجنا�س الأدبية. 

ال�ساتريكون-  ماعدا  روائعها-  ت�سع  حيث 

ما  وكل  الأول،  امل�ستوى  يف  الغرامية  الق�سة 

يف  امل��غ��ام��رة.  ه��و  امل�سرتك  ه��واه��ا  يعار�س 

روايات املغامرة الكربى يف القرن التا�سع ع�رض، 

اأو  مكمال،  ال�سعور  ي�اأتي  ذلك،  من  العك�س  على 

ينتفي. لكننا جند يف رواية املغامرة الإغريقية 

عددا من خ�سائ�س رواية املغامرة احلديثة18.

كتبت Les Ethiopiques، اأو ق�سة تياجني و�ساريكلي 

من  الثالث  القرن  يف  را�سني  قلب  على  العزيزة 

اخلام�س  القرن  يف  اأحداثها  وجت��ري  حقبتنا، 

الأقل،  على  قرون،  �ستة  بفارق  اأي  امليالد،  قبل 

م�رض.   يف  الفعل  ي��ب��داأ  وال��ت��دوي��ن.  الفعل  ب��ني 

مكاين  م���زدوج،  ف��ارق  الن��ط��الق��ة،  منذ  هاكم 

الأدبي،  اجلن�س  عنه  �سيبحث  ما  غالبا  وزماين، 

وب�سكل  الت�سويق،  اأي�سا  يح�رض  امللحمة.  وقبله 

حمكي  ي�سري  املحكي  اأن  مادام،  وا�سف،  اأدبي 

جديدة  �سخ�سية  بغثة  ت�سل  عندما  املحكيات، 

ويلح  الليل،  غمرة  يف  وتتوقف  ق�ستها،  تروي 

يقول   " حكيها:  توا�سل  ب��اأن  عليها  الأب��ط��ال 

تياجني: لكنك ل تزيد اإل يف تعذيبنا. اإذا تركت، 

�سنجد  عقاب"19.  بدون  دميينيتي  حمكيك،  يف 

يف األف ليلة وليلة  هذه ال�ستحالة للتوقف عن 

املغامرات،  يخ�س  ما  يف  ال�سباح.  قبل  احلكي 

ت، منذ الكتاب الأول، منوذجا بدئيا: ف�سال 
ّ
فُثتِب

تر�سو  اإغريقية  �سفينة  اأن  مبا  ال�سفر  ثيمة  عن 

هجوم  ثيمة  فاإن  مل�رض،  النائية  ال�سفاف  على 

هجوم  هناك  اإن  حيث  م��زدوج��ة   ( الل�سو�س 

ع�سابة ثانية على الع�سابة الأوىل(، واختطاف 

مثل  التي،  غريب،  ق��در  يف  وال�سفينة  اأب��ط��ال، 

عن  الطاقم،  فيها  يتقاتل  الكنز،  جزيرة  يف  ما 

مغارة الكنز. و�ستوجد تقنية ال�رضد ذي الأدراج، 

حمكيات داخل املحكي، يف الرواية الغربية، يف 

ما وراء الع�رض الو�سيط، يف احلقبة الكال�سيكية، 

تتداخل  التي  ال�رضعة  يف  و  �سكوت.  ولرت  اإىل  و 

فيها املغامرات ) مبعنى كمية الأحداث اجلديدة 

يف كل �سفحة(، ثمة براعة نادرة التماثل، ولكن 

اأي�سا ذلك اخلوف من الفراغ،  الف�ساء والزمان 

الذين  البدائيني  جميع  مييز  ال��ذي  املحايدان، 
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مهارة  هناك  تكون  اأن  يلزم  ببدائيني:  لي�سوا 

رواي��ة  يف  امل��غ��ام��رات  م��ن  قليل  ل�رضد  عالية 

املغامرات.20 

الفئة  واملحن"،  املغامرة  "رواية  هي  اإذا  هذه 

بح�سب  ال��ت��ي،  الإغريقية  ال��رواي��ة  م��ن  الأوىل 

باختني، تنماز عن "رواية املغامرة والأخالق" ) 

بيرتون ، و اأبيلي(.  يف واحدة منها، يكون الزمن 

واملغامرات  يتطورون؛  ل  الأبطال  و  جت��اورا، 

تتعاقب يف �سل�سلة لمتناهية، حتكمها ال�سدفة 

عطلتها  لتاأخذ  امللحمة  من  القادمة  والآل��ه��ة 

منفعلة،  ال�سخ�سيات  وت��ك��ون  ال���رواي���ة؛  يف 

فيكون  الأخ��رى،  يف  اأم��ا  الق�سة.  ومو�سوعات 

الأح��داث  �سل�سلة  تكون  لن  و  م�سخا؛  الإن�سان 

حمدودة: " ل تعتمد احللقة الأوىل والأخرية يف 

�سل�سلة الأحداث على ال�سدفة، ما يعدل خا�سية 

كل ال�سل�سلة. بحيث ت�سري فعالة و حتول كال من 

البطل وم�سريه. وتنتهي مغامراته )...( اإىل ت�سييد 

ر ومتجدد"21. 
ّ
�سورة جديدة: �سورة بطل مطَه

حيث  كري�ستو،  مونت  الفئة  هذه  �سلف  يف  منيز 

وال�سفح،  والنتقام،  والتحرر،  الظلم،  يتعاقب 

وال�سفاء، بح�سب �سل�سلة ذات اأثر  ل يقاوم. 

يف رواية القرون الو�سطى، تاأخذ املغامرة معنى 

املنبعثة  وال�سيوف  اخل���وارق،  ع��امل  يف  جديدا 

اجلنائزية،  واملراكب  ذراع،  بعد  على  بركة  من 

حمك  على  البطل  يكون  امل�سحورة،  والغابات 

له  تكن  مل  ما  الن�رض  له  يتحقق  ولن  التجربة، 

رعاية. عندئذ تكون رواية املغامرة اأي�سا رواية 

اأعني  حتت  يف  �سرنى،  غرامية؛  ورواي��ة  دينية 

البطل  يدان  كيف  لكونراد،  ونو�سرتومو،  الغرب 

ويف  الأخ��رية.  الهزمية  يف  لون�سلو  مثل  الآث��م، 

حدث  لكل  حيث  املقد�سة،  الكاأ�س  عن  البحث 

معنى رمزي، فاإن احلياة نف�سها هي التي تكون 

الظالم.   وقلب  �سباب  يف  الأم��ر  نف�س  مغامرة: 

من  املحكي:  تقنية  يف  الروائيون  هم  والبلغاء 

التوازنات،  وقلق  �سديدا،  التاأليف  قلق  كان  هنا 

وقلق الرتكيبات املتوازية. كما كانت لهم فل�سفة 

الآرث��ري��ة(، تنظم ن�سق  ال��دورة  الأق��ل يف  ) على 

املغامرات. �سدفة اأو قدر؟ ويف موت اآرتو، التي 

القدر"  "عجلة  تهمني  اآرثر،  مملكة  �سقوط  تروي 

على الأحداث الزمنية؛ وتنتمي الأرواح اإىل حرية 

العبارة  الأخ��رية،  الكلمة  كذلك  اإنها  الإله22. 

الأخرية ل� فيكونت براجيلون. وباعتبارها وريثة 

وحكايات  �سلتية  كاأ�ساطري  الإغريقية  الرواية 

�رضقية، فقد منحت رواية الفرو�سية جلن�س رواية 

ف��الأح��داث  جديدين.  ومعنى  �سكال  املغامرة 

الفردية،  واملبارزات  والختطافات،  املحتومة، 

كل  واملوتى،  الأ�سباح،  والأح���الم،  وامل��ع��ارك، 

رواية  منحت  كلما  و  القدر،  خدع  هو  اإمنا  ذلك 

املغامرة نف�سها، يف القرون القادمة، لفل�سفة ما، 

اأو التم�ست القدر، فاإنها �ست�ستح�رض ظل لون�سلو، 

وغالد، و تر�ستان. 

كل ع�رض مينح احلكايات )القرن ال�ساد�س ع�رض( 

وبالأجدر   اإليها؛  بحاجة  هو  التي  الروايات  و 

ب�سكل  واأحيانا  معه  وتاأفل  املغامرة.  رواي��ات 

اأ�رضع من النجاح الكبري الذي خلفته. فالروايات 

غو�ستاف  فيها  قام  التي  النجمة،  على  ال�سابقة 

ذلك،  عن  ف�سال  ت�سمل  والتي  بجرد23،  رينيه 

ن�سخ جديدة من الروايات القرو�سطية ) لون�سلو، 

الأدبية.  الق�س�س  يف  طويال  تدم  مل   )1533
اأ�سبانيا،  يف   ، ع�رض  ال�ساد�س  القرن  �سكل  كما 

مثلها  التي   ( ال�سطارية  للكتابة  كبرية   حقبة 

�سارل �سوريل يف فرن�سا منعطف القرن(: ت�سمى 

بدون  وتقريبا  �سطارية  املفتوحة  املحكيات 

اأبطال متحدرون من طبقات  يقوم فيها  نهاية، 

بيئات  ويعربون  الأمد؛  طويلة  برحالت  �سعبية 

بف�سل  اأم��وره��م  متدبرين  ع��دي��دة،  اجتماعية 

يعود  ال��ذي  اجلن�س،  هذا  وحيلهم24.  ذكائهم 

)�سترين،  الإجنليزية25  الرواية  يف  الظهور  اإىل 

القرن  يف  ري�ستيف(  ماريفو،  دي��درو،  فولتري، 

الثامن ع�رض، يتميز بجالء عن رواية املغامرة من 
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حيث اأن بنيته املفتوحة، وم�سمونه الجتماعي، 

اأبطاله الفارقة، جتعل منه روايات ل  وخا�سية 

تكون فيها املغامرة الهدف الأول. 

ع�رض  التا�سع  القرن  انتظار  ل��زم  اأن��ه  وال��واق��ع 

ا�ستقالليتها  على  املغامرة  رواية  حت�سل  كيما 

وتخ�سي�سها  احتقارها  مت  ب��ه��ا-  امل��ع��رتف 

نف�سه  الوقت  ويف  منف�سل  جلن�س  لالأطفال-  

طبع  اأي�سا  ونعيد  نقراأ،  احلياة:  قيد  على  البقاء 

فالتاأثري  �ستفن�سن.  اأو  وف��رين  دوم��ا،  اأو  كوبر 

وللنبوغ  القوطية،  اأو  ال�سوداء  للرواية  املركب 

البريونيني  ولالأبطال  �سكوت،  لولرت  التاريخي 

نقراأه،  التي  اللحظة  يف  للجن�س،  مينح  اجلذابني 

حما�سا جديدا. و عندما ينطفئ ال�سهاب الناري 

الذي ينطلق من دوما اإىل كونراد، ت�سيء بع�س 

الأنوار مع ذلك الطريق، يف القرن الع�رضين: ماك 

اأورلن، كي�سل، لويز مي�سن ومالرو؛ يف الوليات 

املتحدة الأمريكية ) التي اكت�سف فيها مرة اأخرى 

ل�  ،بالن�سبة  الكبار  ع�رض  التا�سع  القرن  روائيني 

اآرثر غوردن بيم، ميلفيل(،  و همنغواي و فوكرن 

غرهام  اإجنلرتا،  ويف  الربي(؛  النخيل  الدخيل،   (

بدلت  التي  اخلالدة،  ال�سعبية  الرواية  ثم  غرين. 

بيري-جان  اأو  بينوا26  بيري  الأ�ساطري:  خزانة 

رميي، اأو �س. اإ�س. فوري�سرت اأو جورج ماكدونالد 

جناح  الربيطانية  املكتبات  يف  هناك  فريزر؛ 

خم�س�س للرومان�سات.

لها  ولي�س  ت��اري��خ،  املغامرة  فلرواية  ه��ك��ذا، 

تاريخ: ما امل�سافة التي تف�سل بني دون كي�سوت 

ذلك  �سنوات؟ مع  قرن وع�رض  كروزو؟  وروبن�سن 

توؤكد مارت روبرت اأن رواية ثربانت�س اأتت بعد 

بتمويه  اهتم كثريا  اأنه  " من حيث  رواية ديفو، 

الغمو�س و كثري من  فكره، ومن ثمة بكثري من 

 " الروائي  للجن�س  الداخلية  فالق�سة  الفن"27. 

التاريخ بال زيادة".  ل تتبع بال�رضورة تواريخ 

وهذا اأي�سا اأكر �سحة يف رواية املغامرة، التي 

تتغري فيها البنيات العميقة قليال: �سيكون بيري 

بينوا عما قليل �سعب القراءة، ويتم ن�سيانه كما 

الن�سف  يف   Les Ethiopiques كتب  فقد  هيليودور؛ 

الأول من القرن الع�رضين، مثل ب. ج. رميي يف 

قد  كان  التي  تلك  من  الأوب��را  �سبح  و  باندورا، 

ن�سيها غا�ستون لوغو. 

حدود الأدب

ل جتري احلدود احلقيقية بني حقبتني، واإمنا بني 

ما هو اأدبي وما هو غريه. و لئن تكلمنا قليال عن 

الأ�سليان  النموذجان  وروبن�سن،  كي�سوت  دون 

انتماءهما  فالأن  املغامرة(،  رواية  اأي   ( للرواية 

من  اأكر  لي�س  فيه-  نقا�س  ل  الأدب  جمال  اإىل 

انتماء امللك اأوديب.  منيل اإىل التحدث عن الأدب 

الزمن:  بخ�سو�س  اأوغ�سطني  �سانت  قاله  ما  عن 

اأعرف ما هو عندما ل اأفكره فيه، و ل اأعرف ما 

كونراد عن  يف�سل  الذي  ما  فيه.  اأفكر  عندما  هو 

هل  غ��وج؟  لو  عن  وكيبلني  وك��ون��راد   كيبلني؟ 

ثالثتهم جمتمعون يف خزانة املحطات؟ والن�س 

املوؤكد  من  )لي�س  امل�سورة  الق�س�س  من  املحرر 

ف�سال عن ذلك وجود ق�سة م�سورة جيدة ل تكون 

ذات قيمة اأكر من حمكي رديء الكتابة(؟

اإذا  التجربة.  م��ن  الن��ط��الق  يلزم  اأن��ه  ري��ب  ل 

اخرتنا، يف هذه املقالة، دوما، وفرين، وكونراد، 

و�ستفن�سن، فالأن كل العامل موافق على اعتبارهم 

كتابا. ثمة، عاجال اأو اآجال )متاأخرا قليال فقليال( 

اإجماع حول اخلا�سية الأدبية لعمل اأدبي- بنف�س 

طريقة متحف، يوما ما اأو دائما، يق�سي الق�سور.  

واأن ل يحب املرء كونراد، فذلك يعني العرتاف 

فيليي،  دو  اأن عدم حمبة جريار  كما  ككاتب؛  به 

اأو غي دي كار، فذلك يعنى، �سمن جمال الت�سلية، 

ال�ستثناءات،  كل  مع  كم�سليني.  ا�سمهم  اإنكار 

التي  اجلدالية  وامل��واق��ف  امل��ح��دودة،  واحل��الت 

يبتغيها املرء، ثمة، يف لغة معطاة، جتربة لالأدب. 

فالنجاحات الرائعة ملو�سيقى الروك ل تنتمي اإىل 

اأجنزت  فقد  ميلي�ساند:  و  بيليا  مثل  العامل  نف�س 

مهمة مل تكن جمالية. على العك�س من ذلك، رام 

الأ�سلوب  اأن  ذلك  كاتبا.  اأول  يكون  اأن  �ستفن�سن 
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والذكاء  والو�سوح،  بالكثافة،  يتميز  له  بالن�سبة 

خيوطا  ي�سبك  قما�س  ن�سيج،  التوليف:  وق��وة 

يف  ومفعمة  واأنيقة  ومنطقية،  �سهوانية  خمتلفة، 

التوطئة  يف  نف�سه  كونراد  يقدم  معا28.  الآن 

النر،  يف  كحريف  نر�سي�س،  زجني  يف  ال�سهرية 

الليونة،  عن  بحثا  عباراته،  �سكل  بنحت  يقوم 

واللون، والإيحاء ال�ساعري؛ وحده الأ�سلوب الذي 

باإمكانه اأن يجعلنا ن�سمع، ونح�س، وب�سكل خا�س 

نرى اأنه من خالل عطفته اجللية ي�سع القارئ اأن 

والروعة"  واخلوف،  ال�سلوى،  و  الت�سجيع،   " يجد 

كل ما التم�سه من الرواية، ورمبا، "هذا الومي�س 

للحقيقة الذي ن�سي املطالبة به". اإن كونراد اأحد 

حواريي فلوبري ولي�س ديفو. 

    تبداأ رواية املغامرة الأدبية باأ�سلوب. فال�سفحة 

نف�سه  كان  اإن   ( دوما  رواي��ات  اإحدى  من  الأوىل 

اأورلن  ماك  اأو  كونراد،  اأو  �ستفن�سن،  اأو  األفها(، 

تتنف�س قبل ذلك ع�سق الكلمات، والإيقاع، وتبادل 

الأ�سوات. يف عمق كل واحدة من هذه الروايات، 

عن  خمتلف  ذلك  ومع  معروف  يَغني  �سيء  ثمة 

على  املطابق  الو�سف  حتت  الأخ���رى،  الأ�سياء 

كلمات  نف�س  على  كما،  للمغامرات،  يبدو  ما 

مثلما  وديبو�سي،  ف��وري  مو�سيقى  يف  فريلني، 

فريدي،  اأوب��رات  يف  هوغو،  فكتور  م�رضح  على 

�سمتا  اأكر  مو�سيقى  بالتاأكيد  اإنها  ودونيزيتي. 

من املو�سيقى احلقيقية، اإذ لإدراكها يلزم اأذنا ل 

متيز هواة الت�سلية، ول الل�سانيني بل حتى النقاد 

ع�ساق  متيز  ما  بقدر  علمي،  مبنهج  امل��زودي��ن 

الأدب املخل�سني- ع�ساق ال�سعر. فال وجود لع�سق 

اأ�سلوب بدون ع�سق قمته الذي هو ال�سعر. 

 يف املقابل، لي�ست البنية املركبة للرواية، العزيزة 

الأدبية.  معيار  دائما  الرو�س،  ال�سكالنيني  على 

الو�سطى،  القرون  ومنذ  الإغريقية،  الرواية  فمنذ 

الكربى  امل�سل�سلة  الروايات  مع  خا�س  وب�سكل 

املحكيات  على  اعتدنا  وفيفال،  �سو  لأوج���ني 

وتعدد  متوازية،  حبكات  وذات  الأدراج،  ذات 

�ستفن�سن  ي�ستخل�س  ذل��ك،  عك�س  ال�سخ�سيات. 

من    فاير هريمي�سنت، نتائج مثرية من ح�سور 

ال�سخ�سيات الرئي�سية الثالث يف اأر�س اإ�سكتلندية. 

ولي�س التعقيد البنائي دائما عالمة على اجلودة؛ 

وكذلك التعقيد البنائي للجملة. عك�س ذلك ينبغي 

الحتفاظ بالتعقيدات البنائية مل�ستويات املعنى 

الراء  يوؤكد  وعي:  عن  املوؤلف  بها  ي�سطلع  التي 

الفعل،  اإىل  وحيد  معنى  منح  و�سعوبة  الرمزي، 

اأعني  واإىل خامتة املحكي ال�سمة الأدبية ل� حتت 

اأو  ل� �سيد بالنرتي.  ولئن قلنا عن وعي،  الغرب 

دائما،  ذلك  يتحمل  معِلّق،  هو  مبا  الوعي،  فالأن 

ويك�سف الكنوز يف بائعة اخلبز.

الن�سو�س  دللت  تعدد  خفى 
ُ
ي الوقت،  نف�س  يف   

الروايات  من  متحدرة  روائ��ع  بخالف   ( الكربى 

امل�سل�سلة(؛ ويكون املوؤلف قد " احتفظ بالرتجمة"، 

طبع  اإف�ساء  يتم  �سو،  رواي��ة  يف  رامبو.  قال  كما 

وتتم  مبا�رضة،  اأ����رضارا،  اأو  اأخيارا  ال�سخ�سيات، 

الإ�سارة اإىل نغمة امل�سهد قبل اأن يتوفر لنا الوقت 

متلى  ذاتها  النفعالت  حتى  بل  بها،  لالإح�سا�س 

عند  الكربى  امل�ساهد  يف  يوجد  العك�س  علينا. 

كونراد، و�ستفن�سن: ي�سارك القارئ يف اخللق، بدل 

من اأن يفر�س عليه �سيء حمدد. و ل �سيء قد بلى 

احتفظت  فيما  املت�رضد،  اليهودي  حتليالت  �سوى 

غري  الن�س  ويختفي  ب�رضها.  نو�سرتومو  حتليالت 

الأدبي يف الوقت نف�سه مع اجلمهور الذي األف من 

اللغة29  وتكلم  القيم  عن  فيه  عرب  وال��ذي  اأجله، 

الناجحة  ل��ل��رواي��ات  الهائلة  فاملقربة  موؤقتا. 

اليونان  اإىل �سفاف  الأكر بهجة متتد  وللموؤلفني 

القدمية حتى اأر�سفة باعة الكتب �سنة 1980، من 

حيث  فور�سايت.  اإىل  كار،  دي  غي  اإىل  هيليودور 

وكونراد  �ساموا،  اأو  دافو�س  يف  �ستفن�سن  يوجد 

يف غرفته بلندن اأو يف منزله بكانت، فلمن كانوا 

يكتبون؟ بل حتى جول فرين كان يكتب لالأطفال 

حاملا بجمهور را�سد �سيتحقق له، بعد مائة عام، 

يف �سري�سي بدل من اآميان. 

نزوى العدد 103 يوليو 2020

107

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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ملف

�صعاد ال�صباح

»كلما اأب�صرُت هذا الوطن املمتد بني القهر والقهر بكيت

كلما حدقت فـي خارطة اليوم وفـي خارطة الأم�س بكيت«



نزوى العدد 103 يوليو 2020

109

مل تقف ال�صاعرة الكويتية د. �صعاد ال�صباح عنَد 

باجُلغرافيا،  اأي�صًا  تتقيد  ومل  الق�صيدِة،  تخوِم 

مياديَن  يف  لتتفاعَل  املحلية،  عتبِة  فتخطت 

املحيِط  والفنون، من  والثقافِة  الأدِب  �صتى، يف 

اإىل اخلليِج، ولتثبَت اأن املراأة العربية، اخلليجية، 

والكويتية حتديدا، قادرٌة على العطاء.

 
َ
ُقدِّر اإذ  الطفولِة،  عتباِت  من  ال�صباِح  رحلُة  تبداأُ 

تكويِن  يف   
َ
�صاهم  

ٍّ
اأ�سسري  

ِّ
جو يف  تكوَن  اأن  لها 

حممد  فوالدها،  ال�صاعرة؛  لدى  الأوىل  البذرِة 

كاَن  تقول،  كما  للم�صتقبِل  زها 
َّ
ه

َ
ج ال�صباح، 

يف  التعليِم  حسسقَّ  منحها  السسقسسراءِة،  على  يحثُّها 

على  يكافوؤها  كان  املا�صي.  القرن  خم�صينيات 

والثقافِة  املعرفِة   
َ
نحو تخطوها  خسسطسسوٍة  كسسل 

ولعلَّ  الُكتب،  ذلك  �صبيل  يف  لها   
َ
فوفر والأدب، 

 يف حينِه لها، اأعداد جملة الر�صالة 
َ
ر اأهم ما توفَّ

خريطة  على  �صاعرتنا  اأطلَّت  وعربها  امل�رية، 

الثقافة العربية، وتعرفت عربها على اأعالم النقد 

والأدب يف م�ر والعامل العربي.

املحطة التالية يف �صرية ابنة الكويت كانت يف 

العام 1960م، حينما تزوجت من ال�صيخ عبداهلل 

خالل  الكويت  حاكم  نائب  ال�صباح،  مبارك  بن 

فرتة حكم ال�صيخ عبد اهلل بن ال�صامل بن ال�صباح، 

تكون  لأن  الأول   
َ
والداعم ال�صنَد،  لها  كاَن  الذي 

كما تريد، ف�صجعها على اإ�صداِر ديوانها ال�صعري 

لتكون  1961م،  العام  يف  باكرة"  "وم�صات 
�صعريا،  ديوانًا   

ُ
ت�صدر كويتية  امسسراأة  اأول  بذلك 

ثم تتالت الإ�صدارات ال�صعرية بدعٍم وت�صجيٍع من 

ا دون تع�صٍب، منفتحًا، 
ًّ
زوجها، الذي كان عروبي

ا للمعرفِة والأدِب.
ًّ
وحمب

تعُد هذه املحطة الأهم يف م�صرية ال�صباح، لأن 

زوجها، وبعَد اأن ا�صتقاَل من مهامِه كرجِل دولٍة، 

حيث  وبسسريوت،  القاهرِة  اإىل  بها   
َ
وطسسار اأخذها 

وجدت نف�صها يف بيئٍة تفي�ُض باحلراك الثقايف 

وال�صيا�صي، كانت العا�صمتان �ُصعلتنِي ثقافيتني 

يف الوطن العربي، الأمر الذي عزز من تكوينها، 

لتنطلق يف م�صارها الثقايف متاأثرًة بالأو�صاِع 

عن  ق�صائَد  فكتبت  اآنسسسذاك،  الراهنِة  العربيِة 

فل�صطني، واجلزائر، وم�ر، ولبنان، عن الثورة، 

وجميلة بوحريد.

ذهبت  الكلمِة"  بس"�صالِح  ال�صباح  تكتِف  مل 

يف  زوجها  من  بتوجيٍه  لت�صارَك  امليدان  اإىل 

الأحمر  للهالل  مبعدات  امل�ري  اجلي�ض  دعسسِم 

 محمد محمود البشتاوي*

�صعاد ال�صباح.. 

اأكرث من ق�صيدة

كاتب و�صحفي من الأردن *



و�صيارات اإ�صعاف واأدوية وتربعات بلغت مليون 

الحتالل  �صد  احلربي  املجهود  مل�صاندة  دولر 

هذه  تكن  ومل  1967م،  العام  يف  الإ�رائيلي 

اأعقبها  اأي�صًا  واإمنسسا  الوحيدة،  امل�صاندة  حمطة 

حني  يف  1973م،  العام  حسسرب  يف  اآخسسر   
ٌ
دعسسم

بقيت ال�صباح حتى اليوم الداعم امل�صتمر لل�صعب 

يدها  فمديت  �صتى،  ميادين  يف  الفل�صطيني 

احلجارة،  اأطفال  واإىل  الفل�صطينية،  الثورة  اإىل 

 �صعراً وق�صائَد لأولئك القاب�صنَي 
ُ
وانطلقت ت�صدح

على اجلمر يف مواجهِة الحتالل وال�صتيطان.

يف  وانغما�صها  وزوجسسٍة،   
ٍّ
كسساأم ان�صغالها   

َ
ورغسسم

العلم،   
َ

تن�ض مل  ال�صباح  فاإن  العربية،  الق�صايا 

القت�صاد  يف  البكالوريو�ض  على  فح�صلت 

والعلوم ال�صيا�صية من جامعة القاهرة يف العام 

لندن  جامعة  من  املاج�صتري  على  ثم  1973م، 
يف العام 1976م، واختتمت م�صريتها التعليمية 

ب�صهادة  لندن  يف  جلفورد  �صاري  جامعة  من 

يف  ال�صيا�صية  والعلوم  القت�صاد  يف  الدكتوراه 

تقف  مل  العلم  مع  رحلتها  لكن  1981م،  العام 

عند هذه احلدود، فاأ�صدرت الدرا�صات والأبحاث 

التخطيط  التالية:  الكتب  ذلك  القت�صادية، ومن 

 – املراأة  ودور  الكويتي  القت�صاد  يف  والتنمية 

اأ�صواء   / الكويت  الإجنليزية،  باللغة  1983م 
جتارب  بني  اأوبك  – 1985م،  القت�صاد  على 

ال�صوق  – 1986م،  امل�صتقبل  املا�صي ومالمح 

يف  املسسوارد  اأزمسسة  – 1986م،  اجلديد  النفطي 

بحوث  جمموعة  1989م،   – العربي  الوطن 

»املراأة اخلليجية وم�صاركتها يف القوى العاملة« 

– 1990م، ومل تقت�ر كتاباتها على القت�صاد، 
فيه  اأ�سسصسسدرت  السسذي  التاريخ  اإىل  امتدت  واإمنسسا 

جمموعة من الكتب حول تاريخ الكويت.

 اأن ال�صباح – يف م�صريتها 
َ
وعوداً على بدء، فرغم

وحياتها – اأكرث من ق�صيدة، فاإن ل�صعرها رونٌق 

من  غريها  عن  به  تتفرد  �صماٌت  يحمُل  خا�ض، 

ال�صعراء وال�صاعرات؛ فهي يف منا�رتها للمراأة 

�صديقي"،  "كن  فاأن�صدت  للرجل  خ�صمًا  تكن  مل 

وبني   / اأمسسرية  الرجل  "اأمام  تكون  تريُد  لأنها 

الن�صاء اأمرية".

اأ�صدرت  �صاعرتنا  اأن  نذكر  ال�صعر،  مقاِم  ويف 

الأعمال التالية: "وم�صات باكرة" عام 1961م،  

"حلظات من عمري" عام 1961م، "من عمري" 
يا  "اإليك  1971م،  عسسام  "اأمنية"  1964م، 
ولدي" 1982م، "فتافيت امراأة"  عام 1986م، 

"حوار الورود والبنادق" عام 1986م، يف البدء 
عاجلة  "برقيات  1988م،  عام  الأنثى"  كانت 

ال�صيوف" عام  "اآخر  1990م،  وطني" عام  اإىل 

"امراأة   ،1992 عام  حب"  "ق�صائد  1992م، 
حدود  اإىل  وخسسذين  1997م،  عام  �صواحل"  بال 

ال�صم�ض" عام 1997م،  "لق�صيدة اأنثى والأنثى 

 – الغ�صب  تعرف  والورود  – 1999م،  ق�صيدة 

2005م، ر�صائل من الزمن اجلميل – 2006م، 
ال�صعر  – 2008م،  الزمن  حدود  خارج  كلمات 

كف  يف  قسسسراءة  2016م،  وحسسدك  لسسك  والسسنسسرث.. 

الوطن 2018م، وللع�صافري اأظافر تكتب ال�صعر 

2018م.

نزوى العدد 103 يوليو 2020

110



غنائية  ق�صيدة  تقدم  اأن  ا�صتطاعت  ال�صباح   

بامتياز ال�صعر، وهذا ما ي�صهده منجزها ال�صعري 

واللفظة  اللغة  ت�صطيح  عن  بعيداً  عمومه،  يف 

املمجوجة

 مبا يحمله من خطاب موؤّثر 
ّ

 نلمح تفاعلية الن�ض

يف املتلقي اأو ال�صامع، وت�صّكل يف جمملها حالة 

 ال�صاعرة �صعاد ال�صباح يف 
ّ

�صعرية طيعة بني يدي

التي متتلك  الغنائي  ال�صعر  اإعالء لغة  اقتدار على 

خ�صو�صية يف مرتبة اجلمال عند العرب

دواوينها  يف  ال�صباح  �صعاد  ق�صائد  طالع 
ُ
ي ْن 

َ
م

يجد غنائية عالية ترفع من ذائقة ال�صعر، وت�صحر 

العربي، فهناك  الغناء  القلوب يف م�صامع ع�ّصاق 

ق�صائد مغناة من عدد من املطربني الكبار، اأمثال: 

واأ�صالة ن�ري  الرومي  ال�صغرية وماجدة  جناة 

عطية  و�سسصسسوزان  اخلسسراز  و�صناء  �صعيد  و�صمرية 

وغادة رجب واأنغام ونوال وعبدالكرمي عبدالقادر 

قام  وقد  العراقية...اإلخ،  ورباب  اجلوهر  وعبادي 

اأمثال:  العرب،  امللحنني  بتلحينها عدد من كبار 

حممد املوجي وكمال الطويل واأنور عبداهلل... 

تقدم  اأن  ال�صباح  �صعاد  ال�صاعرة  ا�صتطاعت 

غنائي،  باإيقاع  �صعرية  ق�صائد  العربي  للقارئ 

للتعبري  اليومية  للحياة  تكون  ما  اأقسسرب  وبلغة 

عن اأحا�صي�ض النف�ض وخلجاتها، لرتفع من قيمة 

اإيقاعًا  ال�صعر  ليغدو  متلقيه،  عند  عاليًا  ال�صعر 

جمياًل ينظم الذائقة الإن�صانية بعد اأن اختلط عليه 

جيد الغناء من رداءته.

"ُكن  ق�صيدتها  يف  ال�صباح  �صعاد  ال�صاعرة  تقف 

�صديقي"، وهي مغناة ماجدة الرومي، على وقع 

ال�صعورية املنحازة جلماليات احلياة مبا  احلالة 

رجل  بني  الإن�صانية  للعالقة  توا�صج  من  حتمله 

املسسراأة  بحاجة  املحكومة  العالقة  هذه  وامسسراأة، 

نزواته،  من  اأو  اجل�صد  دونية  من  مربئ  ل�صديق 

فت�صعى املراأة اإىل م�صاركة الآخر اأو ن�صفها الثاين 

بفعل  والتمني  العمر،  �صداقة  ي�صاركها  لرجل 

"ُكْن" مقرتن باحلاجة لكفٍّ �صديق وكالم  الأمر 

ال�صاعرة  فتعرب  كلماته،  ودفء  ت�صمعه  طيب 

من  الرجل  ي�صنعه  ما  لكل  بالَفْقِد  اإح�صا�صها  عن 

جمال باٍق يف الطهر الأدمي، نافية اأن تكون هذه 

العالقة مبنية على �صهوانية اجل�صد، ويبقى �صوؤال 

ال�رقي  الرجل  مبزاجية  معلقًا  ال�رقية  املسسراأة 

املرهون بحاجة الن�صاء مبا ير�صيها حتى تكتفي 

ال�صغرية،  باأ�صيائها  اأو  ال�صغرية  بالتفا�صيل 

وتقت�ر حاجات املراأة على عاطفة مفقودة يف 

اإح�صا�صها املرتهن بالفعل الأنثوي:

"ُكن �صديقي
ُكن�صديقي

كم جمياًل لو بقينا اأ�صدقاء 

اإّن كّل امراأة حتتاج اأحيانًا اإىل كّف �صديق 

وكالم طيب ت�صمعه 
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واإىل خيمة دفء �صنعت من كلمات 

ل اإىل عا�صفة من قبالت

فلماذا يا �صديقي؟ 

ل�صت تهتم باأ�صيائي ال�صغرية 

وملاذا ل�صت تهتم مبا ير�صي الن�صاء؟".

يف  الرجل  اأمام  ال�رقية  املراأة  ماأ�صاة  ق 
ّ
وتتعم

ج�صد  عن  البحث  فيغدو  للمراأة،  الدونية  نظرته 

املراأة حالة مقلقة، وهي ت�صتعيد بوعيها املنفتح 

�صهريار  عنه  يبحث  كان  ما  الرجل  مغاليق  على 

يف عالقته مع املراأة ممثلة ب�صهرزاد، وكاأن املراأة 

 عرب اأزمنة طويلة تلتقط ما 
ّ

يف حا�رها املتغري

هو جوهري فيها، األ وهو البحث عن متعة الروح 

حريتها  مدار  الأ�صئلة  وتبقى  اجل�صد،  �صقوط  يف 

امل�صكونة بالأمل:

"ُكن �صديقي 
اإين احتاج اأحيانا لأن اأم�صي على 

الع�صب معك 

واأنا اأحتاج اأحيانا لأن اأقراأ ديوانًا من �صعر معك 

واأنا كامراأة ي�صعدين اأن اأ�صمعك 

فلماذا اأيها ال�رقي تهتم ب�صكلي؟ 

وملاذا تب�ر الكحل بعيني 

ول تب�ر عقلي؟ 

اإين اأحتاج كالأر�ض اإىل ماء احلوار 

فلماذا ل ترى يف مع�صمي اإل ال�صوار؟ 

وملاذا فيك �صيء من بقايا �صهريار".

الرجل  ح�رة  يف  رقيقًا  عتابًا  ال�صاعرة  وتقدم 

واإن  البطولة،  لسسدور  دومسسًا  ي�صعى  السسذي  ال�رقي 

يف  ال�رقي  عقلية  على  ينبني  احلياة  يف  دوره 

نظرته للمراأة، وكاأن الأمر ل يعدو اأكرث من تابع 

يف  لت�صوراته  الإدانسسسة  فعل  ونلحظ  ومتبوع، 

دور  الق�صيدة  يف  ويربز  اجل�صد،  نحو  اإنزياحها 

املراأة الأكرث عقالنية من الرجل، والأعمق ثقافة 

يف نظرتها للرجل، فهنا نلمح ب�صورة ما يحمله 

الرجل ال�رقي من اإرث ثقايف يف نظرته املتخلفة 

للمراأة:

"ُكن �صديقي 
لي�ض يف الأمر انتقا�ض للرجولة 

غري اأن الرجل ال�رقي ل ير�صى بدور 

غري اأدوار البطولة! 

فلماذا تخلط الأ�صياء وما اأنت 

الع�صيق؟ 

اإن كل امراة يف الأر�ض حتتاج اإىل 

�صوت ذكي.. وعميق 

واإىل النوم على �صدر بيانو اأو كتاب 

فلماذا تهمل البعد الثقايف 

وتعنى بتفا�صيل الثياب؟".

املراأة  وجع  عن  ال�صباح  �صعاد  ال�صاعرة   
ّ

وتعرب

ال�رقية وزهدها يف احلياة، فكّل طموحها اأن ل 

تقع فري�صة ل�صجر احلياة القاتل، فاإيقاع احلياة 

اجل�صد،  مع  تعالقها  يف  النف�ض  ي�صحذ  وتناغمها 

حيث ل ي�صبح اجل�صد يف متثالته عّلة يف ذهنية 

الرجل ال�رقي، وهدفًا لتحقيق �صمو ع�صقه للمراأة:

"ُكن �صديقي 
اأنا ل اأطلب اأن تع�صقني الع�صق الكبري 

ق�صوراً  وتهديني  يختًا  يل  تبتاع  اأن  اأطلب  )ل 

ومتطرين عطراً فرن�صيًا( وتعطيني مفاتيح القمر 

هذه الأ�صياء ل ت�صعدين 

فاهتماماتي �صغرية.. وهواياتي �صغرية 

وطموحاتي هو اأن اأم�صي �صاعات و�صاعات معك 

حتت مو�صيقى املطر 

وطموحي هو اأن اأ�صمع يف الهاتف �صوتك 

عندما ي�صكنني احلزن وي�صنيني ال�صجر".

ل الإدانة للرجل ال�رقي اإىل اإدانة لع�ر �صّكل 
ّ
تتحو

ذهنيته باملفهوم الذكوري، واإن املنظور املادي 

يفقد ا�صرتاطاته اأمام الروح يف �صموها الأزيل اأو 

الكوين، واإن فعل الق�صيدة ينزاح اإىل انت�صار املراأة 

يف فهمها للعالقة مع الرجل فهمًا مغايراً للواقع، 

واإّن ما ت�صنعه عقلية الذكورة ينهزم اأمام اأحالم 

املراأة، ف�صخ�صية الرجل ال�رقي متتلك قدراً كبرياً 

من ال�صيطرة، فهو حمكوم بنظرة ج�صدية ولي�صت 
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بنظرة اإن�صانية روحية، وقد اكت�صبها اإرثًا ذكوريًا 

يف جمتمع �رقي:

"ُكن �صديقي 
فاأنا حمتاجة جدا مليناء �صالم 

واأنا متعبة من ق�ص�ض الع�صق والغرام 

واأنا متعبة من ذلك الع�ر الذي 

يعترب املراأة متثال رخام 

فتكلم حني تلقاين 

ملاذا الرجل ال�رقي ين�صى 

حني يلقى امراأة ن�صف الكالم؟ 

وملاذا ل يرى فيها �صوى قطعة حلوى 

وزغاليل حمام 

وملاذا يقطف التفاح من اأ�صجارها 

ثم ينام؟!

حت�ر  الق�صيدة  يف  الراق�ض  الإيقاع  جانب  اإىل 

اللغة:  مع  املتوازن  بهائها  يف  ال�صعرية  ال�صور 

اأحتاج  اإين  كلمات،  مسسن  �صنعت  دفء  )خيمة 

املطر،  مو�صيقى  حتت  احلوار،  ماء  اإىل  كالأر�ض 

نلمح  هنا  اأي  الكالم؟(،  ن�صف  امسسراأة  يلقى  حني 

يف  موؤّثر  خطاب  من  يحمله  مبا   
ّ

الن�ض تفاعلية 

حالة  جمملها  يف  وت�صّكل  ال�صامع،  اأو  املتلقي 

ال�صباح  �صعاد  ال�صاعرة   
ّ

يدي بني  طيعة  �صعرية 

التي  الغنائي  ال�صعر  لغة  اإعسسالء  على  اقتدار  يف 

العرب،  عند  اجلمال  متتلك خ�صو�صية يف مرتبة 

فتنطلق من الوعي الفردي اإىل الوعي اجلمعي يف 

هذه  يف  وتتوافق  وق�صاياها،  املسسراأة  هموم  بّث 

الكلمات،  مع  اإيقاعاتها  يف  املو�صيقى  الق�صيدة 

ال�صعر  يف  منزلتها  الغنائية  الق�صيدة  اأخذت  وقد 

الع�ر  اإىل  و�صوًل  الع�صور  باقي  ويف  اجلاهلي 

ال�صوت  ملكات  من  لل�صعر  يتوافر  مبا  احلديث 

وقد  التلحني،  وقسسدرات  العزف  واأدوات  الغنائي 

يف  كبرية  ب�صمة  ترتك  اأن  ال�صاعرة  ا�صتطاعت 

ّلم ال�صعراء الكبار، 
ُ

ال�صعر العربي، واأن ترتقي اإىل �ص

القا�صم  واأبو  قباين وحممود دروي�ض  نزار  اأمثال: 

ال�صابي والأخطل ال�صغري وال�صياب وغريهم.

يف  غنائي  �صعر  هو  العربي  ال�صعر  اأن  وبحكم 

 عن رغباتنا 
ّ

الذي يعرب ال�صعر  الأول، فاإّن  املقام 

والهجر  والو�صل   
ّ
احلب وعن  واأ�صواقنا  واأهواءنا 

يقّدم  السسذي  وهسسو  السسسذات،  مع  �صدقًا  الأكسسرث  هو 

الفرد(   – )الأنسسا  السسذات  ان�صغال  يف  جمياًل  ن�صًا 

التوازي  من  يجعل  اإذ  اجلماعة(   – )الأنسسسا  مع 

قادرة  غنائية  الق�صيدة  يف  والتقفية  والتكرار 

على اإ�صفاء �صحر الكلمة يف الأن�صاق اللغوية، واإّن 

يف  ورتبه  بع�ض  على  بع�صه  عطف  الكالم  ن�صق 

اجلملة اأوالعبارة ال�صعرية يف دللة مركبة ح�صية 

وال�صعر  وال�صور،  املعاين  توليد  عرب  ونف�صية، 

الغنائي م�صحون بطاقة كبرية للتعبري عن الذات 

الإن�صانية وتاأثريه على املتلقي.

يبقى القول اإن ال�صاعرة �صعاد ال�صباح ا�صتطاعت 

اأن تقدم ق�صيدة غنائية بامتياز ال�صعر، وهذا ما 

عن  بعيداً  عمومه،  يف  ال�صعري  منجزها  ي�صهده 

ت�صطيح اللغة واللفظة املمجوجة، كما ا�صتطاعت 

الذات  ا�صتبطان  يف  الق�صيد  جمر  على  القب�ض 

اأثبتت  وقد  الكلمة،  و�صحر  امل�صتقبل  وا�صت�راف 

بجدارة اأن ال�صعر الغنائي هو اإك�صري احلياة، واإنه 

قادر على تقدمي ق�صيدة ال�صاعرة الأنثى الراف�صة 

للذكورة ال�رقية. 

غنائية  ق�صيدة  تقدم  اأن  ا�صتطاعت  ال�صباح 

بامتياز ال�صعر، وهذا ما ي�صهده منجزها ال�صعري 

واللفظة  اللغة  ت�صطيح  عن  بعيداً  عمومه،  يف 

املمجوجة

 مبا يحمله من خطاب موؤّثر 
ّ

نلمح تفاعلية الن�ض

يف املتلقي اأو ال�صامع، وت�صّكل يف جمملها حالة 

 ال�صاعرة �صعاد ال�صباح يف 
ّ

�صعرية طيعة بني يدي

التي متتلك  الغنائي  ال�صعر  اإعالء لغة  اقتدار على 

خ�صو�صية يف مرتبة اجلمال عند العرب
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العربية  اللغة  اإىل  الرتجمة  بنفقات  تكفلت  ال�صباح 

يف موؤمتر املراأة بنريوبي عام 1985 وهو عمل ذو 

بنفقات  والتكفل  باحلكومات،  يناط  باهظة  تكلفة 

وفد كامل من الحتاد الن�صائي العربي لذلك املوؤمتر

راهن الكثريون على اأن ال�صو�صنة �صتذوي عن قريب.. 

و�صيكون م�صريها مثل ركام الورد املنتحر قبلها.. 

الظروف يف  اأوجدتها  اإذ كيف لنبتة رقيقة �صغرية 

اأن تقاوم امللح والعط�ض، فتنمو ثم  �صحراء قاحلة 

تكرب.

والأعا�صري  والريح  واجلفاف  ال�صوك  مكان  هنا 

لكن  وتتهاوى،  حتمًا  �صتجّف  الثعابني  ولدغات 

ال�صم�ض.. وامتلكت قلب  اأ�رار  التي عرفت  ال�صو�صنة 

الريح.. ا�صتطاعت ال�صمود!.

مل تغري لونها، ومل تختبئ خلف �صجرة.. ومل تراوغ.. 

ومل تكذب ومل تنحن.

متكنت من احلياة بكل ما يف رقتها من قوة و�صالبة 

وعناد.. اإذ ل تغريها الوعود.. ول يخيفها الوعيد.

من  بغاللة  فاأحاطها  الربيع..  معها  تسسواطسساأ  هل 

لهب  اأمسسام  ال�صمود  على  هي  �صته 
ّ
وحر عناية.. 

ليعي�ض  ال�صتاء..  و�صطوة  اخلريف  وتقلبات  ال�صيف 

اأم  اأغزر؟.  معنى  �صفافه  على  وتعي�ض  اأطول..  عمراً 

الغ�صب ولقنتها لغة الحتجاج..  الورود  هي عّلمت 

وقادتها يف م�صرية املطالبة باحلياة الكرمية؟

الفرا�ض  حولها  واجتمع  وجتسساوزت..  الزهرة  كربت 

والنحل والطيور.. حماطة باأطيب العطور.. 

الع�صافري  عّلمت  امللونة..  الطيور  مظاهرة  قادت 

كيف  الورد  �صت 
ّ
ودر بالأظافر..  ال�صعر  تكتب  كيف 

يكتب ر�صائل احلب.. وكيف ل يخجل من م�صاعره، 

يف  راية  ال�صعر  ويرفع  �راحة،  بكل  احلب  ويعلن 

احلياة ون�صيداً وطنيًا لوطن جديد!

الأيسسام  ومع  وي�صيع..  ينمو..  السسورد  حقل  بسسداأ  هكذا 

حتولت ال�صحراء اإىل ب�صاط ملون..

والع�صافري  السسسورود  بسسثسسورة  ال�صحراء  تسسفسساجسساأت 

والَفرا�ض.. حاولت اأن ترتجمها باحل�صى والإ�صاعات، 

اإذ م�صت يف مهمة  اأقسسوى،  السسوردة كان  لكن �صطوة 

اإلغاء اجلفاف من الأر�ض والنفو�ض.. 

اقرتب  كلمته..  البعيد  يف  املحلق  لل�صقر  كان  ثم 

الرجم،  الكبريين، حماها من  بجناحيه  لّفها  منها، 

ومن اجلرذان.. ومن الإ�صاعات، ومن قناعات )ع�ر 

التنك(، ثم حلق بها اإىل اأماكن جديدة من العامل..

�صجعها لتزرع احللم يف كل مكان.. طاف بها العامل، 

فكان اأن زرعت اجلمال ووزعت احللوى.. والأغنيات.. 

)نحن  ين�صدون:  الأطفال  حولها  والتف  والق�صائد، 

باقون هنا.. نحن باقون هنا(.

الق�صيدة.. والأغنية  ال�صباح.. املراأة  تلك هي �صعاد 

كان  وذلسسك  الفريدة..  واحلكاية  اجلديدة..  القدمية 

واملنجز  الثقايف  السسعسسراك  مسسواطسسن  يف  ح�صورها 

الأدبي على مدار العمر املتوا�صل.. كانت فيه قاب 

�رختني من الدمع.. ولهفتني من ال�صعر.

للن�ر"،  ال�صباح  �صعاد  "دار  بتاأ�صي�ض  قسسامسست 

والإ�سسصسسدارات  الكتب  مئات  ن�ر  يف  اأ�صهمت  التي 

من  لأكرث  متتد  م�صرية  عرب  الثقافية  والإ�صهامات 
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 علي امل�سعودي*

اإ�صهامات متعددة

فـي جمالت الأدب والثقافة

كاتب واإعالمي من قطر *



الكتاب  م�روع  لدعم  يدها  ومسسدت  عامًا،  ثالثني 

ال�صهري للطفل يف اجلمعية الكويتية لتقدُّم الطفولة 

العربية، واأطلقت جوائز الإبداع الفل�صطيني لالأطفال 

.1989
تفكري  م�صاحة  يف  املبدع  اخلليجي  الطفل  وح�ر 

الفن  يف  جائزة  بتقدمي  فقامت  ال�صباح،  �صعاد  د. 

عليه  ت�رف  �صنوي  مهرجان  خالل  من  الت�صكيلي 

الأوىل  دورتسسه  وكانت  الت�صكيلية،  الفنون  جمعية 

يف اأبريل 2013، واأردفته باإطالق مهرجان براعم 

 ،2017 بالأطفال  اخلا�ض  ال�صنوي  العربي  الأدب 

ومن اأجمل ما �صمعت يومها قول �صاعر راأى براعم 

الأدب تتفتح على يد �صعاد ال�صباح فقال:

�صِعدْت �صعاُد وقْد راأَْتهم ُغدوًة

نطقوا بحرف ال�صاد طوَع ل�صانها  

تهسسسسلاًل:
ُ
قالوا واأ�رَق وجُههم م

 زماِنها
ُّ
      �صكراً �صعسسسساُد فاأنِت اأم

الإبداع  جائزة  فاأطلقت  النهج،  هذا  على  وا�صتمرت 

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  م�صتوى  على  الت�صكيلي 

يقام  اإذ  الت�صكيلية،  الفنون  جمعية  مع  بالتعاون 

مهرجان اجلائزة كل �صنتني بدءاً من دورته الأوىل 

باإطالق  ذلك  ور�صخت  2008م،  عام 

بينايل �صعاد ال�صباح للفنانني العرب 

بدءاً من عام 2017.

ت�صتفيق  القاهرة  جامعة  تذكر  عندما 

�صعاد  لدى  الأكادميي  العلم  اأبجدية 

الذكرى  تغيب  األ  اأجل  ومن  ال�صباح، 

�صنوي  دعم  بتقدمي  قامت  بالها  عن 

الدرا�صات  لت�صجيع  القاهرة  جلامعة 

العليا.

عظيم،  لأمسسر  النا�ض  يتنادى  عندما 

ن�صمع �صوتًا اآتيًا من بعيد يردد:

ِنسي    ِخْلُت اأنَّ
ً
ْن َفَتى

َ
 َقاُلوا م

ُ
م

ْ
اإَِذا الَقو

لَّسِد َ
مَلْ اأََتب

َ
سْل و

َ
 اأَْك�ص

ْ
سُت َفَلم

ْ
ِني

ُ
ع

تكفلت  ال�صباح  �صعاد  اأن  ذلسسك  مسسن 

العربية  اللغة  اإىل  الرتجمة  بنفقات 

يف مسسوؤمتسسر املسسسسسراأة بسسنسسريوبسسي عسسام 

باهظة  تكلفة  ذو  عمل  وهو   1985

من  كامل  وفد  بنفقات  والتكفل  باحلكومات،  يناط 

وقامت  املسسوؤمتسسر،  لذلك  العربي  الن�صائي  الحتسساد 

بتبّني م�روع جمع املخطوطات الأ�صلية يف العامل 

للباحثني  وتذليلها  امليكروفيلم  على  وت�صويرها 

حيث  الكويت،  يف  والوثائق  املخطوطات  مركز  يف 

الكتاب"  "جائزة  ومولت  الوثائق،  اآلف  ت�صوير  مت 

التي متنحها "جمعية ال�صداقة الربيطانية الكويتية 

اجلائزة  منح  ويتم  اأو�صطية"،  ال�رق  للدرا�صات 

اأف�صل ثالثة كتب من�صورة عن  اإىل  �صنويًا يف لندن 

ال�رق الأو�صط يف احتفال ت�صارك فيه �صفارة دولة 

الكويت يف بريطانيا. 

كلية  يف  متخ�ص�ض  �صندوق  تاأ�صي�ض  على  وعملت 

الدرا�صات  لتح�صني  اأك�صفورد،  كاترين"  "�صانت 
ومعنويًا(  ماليًا  )دعمًا  ذلك  ويت�صمن  ال�صيا�صية، 

وتاأ�صيس�ض   .Wilfred Knapp با�صم  الزمالة  لربامج 

يف  للزمالة  البحثي"  املبسارك  عبسداهلل  "برنامسج 
برنامج  وتاأ�صي�ض  كامربيدج".  "بيمربوك،  كلية 

عبداهلل املبارك البحثي للزمالة يف كلية "الدرا�صات 

ال�رقية والأفريقية" جامعة لندن. وتاأ�صي�ض برنامج 

الزمالة يف "جامعة �صاري" يف جمال اقت�صاديات 
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"كلية  يف  مكتبة  تاأ�صي�ض  بتمويل  وقامت  الطاقة. 

القاهرة"،  بجامعة  ال�صيا�صية  والعلوم  القت�صاد 

الفروانية  يف  املبارك"  "عبداهلل  مكتبة  ومتويل 

ان 
ّ
عم يف  العربي"  الفكر  "منتدى  ودعم  بالكويت، 

له،  الرئي�صي  املقر  متويل  ذلسسك  يف  مبا  بسسسالأردن، 

الثقافية(  )املوؤ�ص�صة  لتاأ�صي�ض  املايل  الدعم  وكذلك 

يف  للثقافة"  العربي  "املنتدى  ودعسسم  لندن،  يف 

بريوت، وغريها الكثري.

بريق  فلها  والثقافية  الأدبسسيسسة  امل�صابقات  واأمسسا 

ال�صحر عند �صعاد ال�صباح، وهي التي اأطلقت اأ�صخم 

هي  1988م،  عسسام  منذ  م�صتمرة  عربية  م�صابقة 

وم�صابقة  العلمي  لالإبداع  املبارك  عبداهلل  م�صابقة 

�صعاد ال�صباح لالإبداع الفكري والأدبي.

"الهيئة  واأ�صهمت نخلة الأدب العربي بالتعاون مع 

الكتب،  من  العديد  لن�ر  للكتاب"  امل�رية  العامة 

وقامت باإن�صاء املكتبات ومراكز الكمبيوتر والربامج 

الثقافية لدى العديد من املدار�ض يف وزارة الرتبية، 

الكامل مل�روع درا�صة منتدى  الدعم  وكذلك تقدمي 

الرتبية  م�صتقبل  حول  الإ�صرتاتيجي  العربي  الفكر 

والتعليم يف الوطن العربي. وقد مت القيام بامل�روع 

 ،1990  -  1987 بني  ما  الفرتة  خالل  وتنفيذه 

املو�صوعة  من  الأول  اجلزء  دعم ومتويل  ف�صاًل عن 

للرتبية  العربية  املنظمة  ت�صدرها  التي  العربية 

والثقافة والعلوم "األيك�صو"، وذلك يف عام 1990.

دعمت د. �صعاد ال�صباح الكثري من املراكز واجلمعيات 

يف  العربيات  اجلامعيات  نسسادي  ومنها:  الثقافية 

الأردن، وقامت ببناء مقر دائم ملنتدى الفكر العربي 

الدولية يف  الغوث  وكالة  اأطفال  ونادي  ان، 
َّ
ِعم يف 

الأردن، وجمعية اإنعا�ض الأ�رة يف فل�صطني، ومركز 

الدرا�صات العربية يف جامعة الريموك.

الثقافة  �صدر  بها  ُكسسلِّسسل  التي  القالئد  فسسرائسسد  مسسن 

طبعت  عندما  ال�صباح  �صعاد  به  قامت  ما  العربية 

اأعوام  خالل  ال�صادرة  الر�صالة  جملة  اأعسسداد  كافة 

1933 – 1953، يف اأربعني جملداً، وكذلك اإطالق 

رواد  تكرمي  يف  املتمثلة  الوفاء"  "يوم  مسسبسسادرة 

الثقافة العربية الأحياء 1995. و�صمل التكرمي كاًل 

)الكويت(  ح�صني  العزيز  اأ.عبد  الكبار:  املبدعني  من 

1996م.  )البحرين(  �ض 
ّ
العري اأ.اإبراهيم  1995م. 

عكا�صة  د.ثسسروت  1998م.  )�صوريسسا(  قباين  اأ.نسسزار 

الأمسسري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  2000م.  )م�صسر( 

د.عبدالكرمي  2001م.  )ال�صعودية(  الفي�صل  عبداهلل 

)لبنسان(  تويني  اأ.غ�صان  2003م.  )املغرب(  غالب 

2013م.  )الكويت(  العجريي  د.�صالح  2007م. 
د.احلبيب اجلنحاين )تون�ض( 2016م.

ولأن الهم الثقايف ي�صغل فكر �صعاد ال�صباح دائمًا، 

فقد اأ�صدرت كتاب الثقافة يف الكويت )م�صح علمي 

1997، و�صاركت يف الجتماع  اأجزاء(   3 �صامل - 

والتنمية،  للطفولة  العربي  للمجل�ض  التاأ�صي�صي 

اأبريل  يف  الأردنية  باململكة  ان 
ّ
عم يف  عقد  والذي 

مرموقة  عربية  �صخ�صية  مائتي  مب�صاركة   1987
�صسارة  وال�صيسدة  احل�صني،  نور  امللكة  �صمنهم  من 

�صسادق املهدي، وامل�صري عبدالرحمن �صسوار الذهب، 

وال�صيسخ عي�صى بسن حمد اآل خليفة، واملفكر العربي 

زكي جنيب حممود، وال�صيد عبداللطيف احلمد. ومت 

اأمناء  جمل�ض  يف  ع�صواً  �صعاد  الدكتورة  اختيار 

املجل�ض.

مدار�ض  يف  ال�صباح  �صعاد  د.  اأ�صعار  اإدراج  مت 

الدول، ومنها: لبنان والبحرين  وجامعات عدد من 

والعراق  واملغرب  والإمسسسارات  وفل�صطني  و�صوريا 

الدول  من  وكثري  وبولندا  وكندا  والهند  وال�صويد 

يف  اأ�صعارها  تقدمي  مت  كما  والأجنبية.  العربية 

الأردن  يف  والدكتوراه  املاج�صتري  لنيل  اأطروحات 

وم�ر واململكة العربية ال�صعودية ولبنان والبحرين 

وغريها  واليمن  والهند  واإيسسران  وفرن�صا  وال�صني 

املدار�ض  لطلبة  ق�صائدها  تدري�ض  ومت  السسدول،  من 

ودول  الكويت  والتعليم  الرتبية  وزارات  مناهج  يف 

العربية  الدول  من  وكثري  و�صوريا  والأردن  اخلليج 

والأجنبية.
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ملغامرة  التهيوؤ  وجب  ال�صباح  عاد 
ُ

�ص  
ّ

ن�ض تقراأ  كي 

نقدية  فيو�صات معاٍن عارمة ودللت  م�رعة على 

ل تنتهي، وكاأنك بها ت�صعى اإىل فهم ذاتها مبزيد فهم 

الن�صو�ض. 

حماورة  غري  �صبيل  من  لنا  فلي�ض  هذا  تبني  قد  واإذا 

لأنها  وم�صنفاتها،  وهوام�صها  ال�صباح  عاد 
ُ

�ص متون 

اأنه  مسسرة  كل  يف  يبدو  السسذي  بالوجه  تفي  التي  هي 

تفي�ض  الذي  املعنى  ندرك  اأن  اأي  معها،  �صاأننا  هو 

وعمق  املعنى  قوة  اإدراك  اإىل  نت�ّصوق  اإمّنا  فنحن  به. 

ما  وحقيقة  م�صتوياتها  تعّدد  يف  والقراءة  التاأويل 

تطرح. 

ق�صيدتها  اأخذ  ميكننا  ال�صعري،  اإنتاجها  جممِل  من 

الأخرية، “اخلزي”، وقد كتبتها رداً على �صفقة ترامب 

حلل الق�صية الفل�صطينية، حيث جنُد يف هذه الق�صيدة 

عن  بعيدٌة  اأنها  ورغسسم  ومو�صيقية،  لغوية  جمالية 

التقريرية واملبا�رة يف تناول هذا احلدث امل�صتجد، 

اإل اأننا جنُد رمزيٌة توارت من خاللها ال�صاعرة، لتقدم 

لنا عماًل فنيا، نقراأ يف مقدمة الق�صيدة:

اإنني بنت الكويت 

بنت هذا ال�صاطئ 

النائم فوق الرمل 

كالظبي اجلميل 

يف عيوين تتالقى اأجنم 

الليل واأ�صجار النخيل. ٥ 

اإن الختفاء وراء الرمز يف ال�صعر لي�ض عمال من اأعمال 

الهروب الفكري، اأو التمل�ض من الواقع، بل هو املهمة 

ما  لكي يكون  امل�صتوى اجلمايل  لل�صاعر على  الأوىل 

ي�صنعه فنا من الأ�صل واملبتداأ، وبدون هذا “الختفاء 

وراء الرمز” لن تكون هناك �رورة للعمل الفني من 

�صيكون   - ال�صاعر - حينئذ  ينتجه  ما  لأن  الأ�صا�ض، 

خطابًا �صيا�صيًا اأو فكريًا اأو اأخالقيًا، ل عمال فنيا. 

ونلتم�ض يف ق�صيدة ال�صباح �صياغة اإبداعية تتجاوب 

يف  اآخسسر  مقطٍع  يف  نقراأ  حيث  واجلسسمسسال،  الفكر  مع 

ق�صيدتها “اخلزي”:

 )من هنا 

اأظهر اأجدادي 

ثم عادوا يحملون 

امل�صتحيل 

اإنني بنت الكويت 

 ببايل عرب اليوم 
ّ
كلما مر

بكيت 

 ببايل عرب اليوم 
ّ
كلما مر

بكيت 

اهلل  ر�صول  مسسات  اأن  بعد  قري�ض  بحال  فكرت  كلما 

خانتني دموعي فبكيت(٦. 

 “ واللغوي  واملو�صيقي  اجلمايل   “ الزخم  هسسذا  اإن 

ب�صوح  لوكا�ض  له  اأ�صار  ما  وهذا  اأيديولوجيا.  نف�صه 

الفعلية  احلوامل  هي  نف�صها  الأ�صكال  “اأن  موؤكدا 

لالأيديولوجيا يف الفن ولي�ض امل�صمون املجرد للعمل 

الأدبي، فنحن ل نرى اأثر التاريخ يف العمل الأدبي اإل 

من حيث كونه عمال اأدبيا على وجه التحديد، ولي�ض 

بو�صفه نوعا اأرقى من التوثيق الجتماعي(٧. 

 �سليم النجار*

كتبت ق�صيدتها بكل معاين

الع�صق وال�صخط والنتماء

اإعالمي وناقد من فل�صطني *



كما اأن الزخم اللغوي لي�ض �صوى جت�صيد لعالقة وثيقة 

الرتاث  ينت�ر يف هذا  الذي  الدللة  برتاثنا ومبناطق 

من جتارب �صعرية ونرثية وحتى امل�صاجالت ال�صفوية 

بني ال�صعراء ويف الهواء و�صوق عكاظ خري �صاهد. 

وما ينطبق على اللغة ينطبق على الإيقاع املو�صيقي؛ 

فالعامود التقليدي يعني التناظر والتوازي والثنائية 

الثبات  خلخلة  يعني  واحلر  التفعيلة  و�صعر  والثبات. 

اإىل املراوحة والتنوع: 

) كلما 

اأب�رت هذا الوطن املمتد بني القهر والقهر 

بكيت 

الأم�ض  خارطة  ويف  اليوم  خارطة  يف  حدقت  كلما 

بكيت(٨. 

ال�صياق  بسسني  املسسزاوجسسة  فسساإن  اأخسسسرى،  ناحية  ومسسن 

ت�صفري  تعني  القدمي،  العمودي  وال�صياق  التفعيلي 

املقفل  والأحكام  بالقلق،  واليقني  باملتحول  الثابت 

الوزن -  ال�صتغناء عن  اأن  املفتوح. كما  بالن�صياب 

يف �صعر النرث يعني عدم النطالق من اأن هناك �صورة 

اأن هناك قيا�صا  اأو  واحدة �صالفة ونهائية للمو�صيقى 

ثابتًا. 

التفعيلة  اأوزان  ال�صاعرة �صعاد ال�صباح على  اإن مترد 

امل�صتقرة هو - يف جانب من جوانبه مترد على هذا 

“الزمن الثابت الذي ل رجعة فيه عن تغري احلال اأو 
خلق اأمناط ثقافية للتغري” وبهذا املعنى يبقى الفكر 

املعنى  مكررة  �صعرية  ب�صور  تتجلى  للتكرار  اأ�صريا 

ال�صاعرة  جاهدة  حاولت  ما  وهذا  والسسوزن.  والروؤية 

عاد جتاوزه: 
ُ

�ص

) كلما اأب�رت �صالح الدين 

كلما اأب�رت �صالح الدين 

ي�صتجدي فتات اخلبز يف القد�ض 

وي�صتعطي على �صيوف العربية (٩. 

املتلقي  يعتقد  كما  الرمز  يوظف  ل  الن�ض  هذا  اإن 

وكاأنك  مو�صيقيا  اإيقاعا  يقدم  انه  بل  الأوىل  للوهلة 

منذ  لوفيفر  خل�صه  ما  هذا  ولعل  اأوىل  نوتة  ت�صتمع 

القرن املا�صي. حينما راأى اأن الفعل الإن�صاين ينبغي 

املكان  على  ال�صيطرة  اإحسسكسسام  يف  نف�صه  يحدد  األ 

�صد  املعركة  يخو�ض  اأن  به  الوَل  اإن  بل  وال�صياء، 

الذي انتهى �صد كل ما  الثابت و�صد املا�صي  الزمن 

يبدو اأنه ل رجعة فيه ول مفر منه ١٠.

والواقع اأن “ ذائقة الأمة “ لي�صت ) طبيعية ( فيزيقية 

اإىل  ع�ر  من  تتغري  ب�رية،  ظاهرة  هي  بل  ثابتة؛ 

ال�صعر  اأن  جند  لسسذا  بجديد؛  لي�ض  القول  وهسسذا  ع�ر 

بعد  ذات  كال�صيكية  ق�صائد  قّدم  “القدمي”  العربي 

اأبدعه من خالل  اإن�صاين وفل�صفي وجمايل، ولنقراأ ما 

اأبي  اأمية بن  اأدبيات نظمها �صاعر عربي مغمور، هو 

ال�صلت الأندل�صي املولود يف بلدة دانية / اإ�صبانيا يف 

القرن احلادي ع�ر:

اإذا كان اأ�صلي من ُتراب فكّلها... بالدي وكل العاملني 

اأقاربي(١٢. 

الرتاث  عمق  من  جاءت  التي  ال�صعرية  الأبيات  هذه 

متتلك  تاريخها  عرب  العربية  الق�صائد  اأن  على  دللة 

ككمياء  التوح�ض  دائم  والن�ض  اإن�صانية،  و�صفة  �صمة 

روح معذبة.

الق�صيدة فاعل  الثقافة، يف  وبالتايل يكت�صي مفهوم 

الفيل�صوف  قسسول  حسسد  على  حياة”  و”منط  متجدد 

املعا�ر “ هابرما�ض “ ١٣. 

عاد ت�صري على هذا اخلطى 
ُ

وميكن القول اإن ال�صاعرة �ص

وق�صيدتها “اخلزي” ُكتبت بكّل لغات الع�صق وال�صخط 

والنتماء. كل هذه الأو�صاف وُظفت بالق�صيدة للقول 

�صادرة من جغرافيا الوجع لهذا الوطن، وكاأنها 
ُ
اإنها م

واأ�صابري الوقت وذاكرة وطٍن  �صجالت  يف  اأحد”  “ل 
يف الغياب: 

)كلما �صاهدته يف مركز البولي�ض 

مرميًا على احلائط من غري كفيل وهوية 

حت من اأعماق قلبي اأيها الع�ر ال�صعبوي 
ُ

�ص

الذي �صار فيه ال�صيف يحتاج اإىل اإبراز الهوية(١٤

اخلزي  ق�صيدة  من  ال�صابقة  املقاطع  هسسذه  األي�صت 

لل�صاعرة ال�صباح؛ هي مقاطع �صعرية؟، بل هي احلياُة 

كلُّها؟!:

هل هناك نوافذ بديلة؟

الأجيال   - الّظل  يف  امل�صغوطني  نحن  لنا  خيار  ل 

اأرتو  تعبري  حّد  على   - بالروؤى  املحتذبة  املتاأملة 

الأمل  والأمل..  الكتابة  لنا بني  رامبو -، ترى ل خيار 

اإىل  �صاخبة،  ولدة  اإىل  يوؤديان  كالهما  الكتابة.  اأو 
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بال  ياأ�ض..  بال  خسسوف...  بال  بالأحالم،  ملوٍن  وجسسود 

عاد ال�صباح؟ 
ُ

تردد؛ هل هذا ما ذهبت اإليه ال�صاعرة �ص

اأو اأرادت ال�صتباك مع امُلحال العربي املزري، ف�صعت 

“هل هناك نوافذ بديلة؟” فكانت ق�صيدة  �صوؤال:  اإىل 

اأحداث  تر�صد  ل  وتاريخنا،  واقعنا  من  اخلزي”   “
متخيلة، لكنها وظفت رموز تاريخية لعبت دوراً كبرياً 

يف عاملنا العربي الإ�صالمي.

ويف �صوء هذا الواقع، و�صعت ال�صاعرة املتلقي اأمام 

ت�صاوؤلها مبزيج من املكر واحلرية... ُترى هل اأ�صبحنا 

ذكائها  اإىل  اأخسسرى  اإ�صارة  وهناك  املوتى؟  عداد  يف 

ال�صعري، يتمثل يف هذا املقطع: 

�صالح  اأبسس�سسرت   - الدين  �صالح  اأبسس�سسرت  “كلما 
القد�ض وي�صتعطي  الدين - ي�صتجدي فتات اخلبز يف 

تتجلى  �صعرية  العربية(١٦. �صور  ال�صيوف  باب  على 

قدرتها بالت�صاوؤل والبحث عن اأي نافذة تقفز بنا من 

هذا الظالم: 

“اإنني بنت الكويت 
هل املمكن اأن ي�صبح قلبي ياب�صا 

مثل ح�صان خ�صب بارد مثل ح�صان من خ�صب 

هل من املمكن اإلغاء انتمائي للعرب؟” ١٧. 

األي�ض هذا اأ�صلوب �صعري �صاخر ؟ فس”بالن�صبة لأ�صلوب 

وا�صطالحي  معياري  هو  ما  ل 
َّ
حم

ُ
ي الذي  ال�صخرية، 

الن�ض  بها  يكت�صب   .١٨) عميقة  اإيحائية  دللت 

لذلك  يق�صده.  الذي  املعنى  به  يواري  ا، 
ً
خفي ت�صفريا 

ال�صخرية  طريق  عن  الإيحائي  املعنى  اإنتاج  يتطلب 

ذكاء �صديدا ومهارة يف التالعب بالألفاظ؛ ومو�صوعة 

املعنى  هذا  اإنتاج  اأجل  من  فال�صاخر  غزيرة؛  ثقافية 

بني  موازنا  الدللة،  بعيدة  متعددة  و�صائط  )يعتمد 

اللتبا�ض(  حدود  اإىل  والوجدانية  الل�صانية  العنا�ر 

١٩. وهو ما ي�صبب خفاء املعنى املق�صود وغمو�صه 

 .
ً
ُك اإل اإيحاء

َ
ْدر

ُ
فال ي

�صعرية �الغرت�ب يف ق�صيدة �خلزي 

بعدها  يف  ال�صباح  عاد 
ُ

�ص جتربة  على  يطلع  ومسسن 

والنفتاح  التخييل  م�صتوى  على  الفني  الغرتابي 

اإنتاج  على  القدرة  املتلقي  يلحظ  والدليل،  الروؤيوي 

املنظورات  وكثافة  والسسسروؤيسسسوي،  السسسدليل  املعنى 

املوارية يف بعدها ومنظورها اجلديل ال�صاخب. وهذا 

يعني اأن اآفاق املتخيالت ال�صعرية منفتحة على اآفاق 

روؤيوية متخيلة عميقة التخفي والإحكام الفني، كما 

يف قولها: 

 
ُ

)اإن ج�صمي نهلة ت�رب

من بحر العرب 

وعلى �صفحتي نف�صي ارت�صمت 

كل اأخطائي واأحزاين 

واآمال العرب ( ٢٠.

بالتخييل   - الفني  الغسسسرتاب  اأن  بسسدء  ذي  بسسادئ   

 - ال�صباح  عاد 
ُ

�ص �صعر  يف   - السسروؤيسسوي  والنفتاح 

السسدليل؛  الناجت  و�صعرية  الروؤية  �صعرية  على  يوؤكد 

على  ت�صتغل  ال�صاعرة  اإن  الغرتابي.  امل�صتوى  على 

خا�صة  ال�صعري  وامل�صهد  للحدث  امُلبئرة  املتخيالت 

هو بث امل�صاهد ال�صيا�صية.

الفني  الغسسرتاب  ياأتي  ال�صعري  املقطع  يف   - وهنا 

اإىل  وحنينها  العرب  الأمل  عن  كا�صفة  باملتخيالت 

تاريخ العرب املجيد.
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الغرتاب  �صعرية  متعة  اأن  عليه  التاأكيد  ينبغي  وما 

اأ�صاليب  ا�صتخدام  ال�صاعرة  قدرة  يف  يكمن   - الفني 

نداء،  متنوعة من املخاطبة ب�صكل مبا�ر على �صكل 

يتخلل هذا النداء حماورة الطبيعة.

اإن الغرتاب الفني - عند ال�صاعرة، قائم على الت�صاد 

املتفاعلة  والب�رية  املتوازية  الفكرية  والتعادلت 

ت�صي  فاعل  ب�ري  بت�صوير  املتعادلت،  هذه  مع 

بالوعي، ولهذا تعي ال�صاعرة اأن فو�صى اللغة اأو العبث 

فيها بالأن�صاق ل يخلق فنًا ول يثري اأ�صئلة ول يحقق 

قيمة اإبداعية. 

معتادة  باأ�صاليب  الإبسسسداع  ي�صمو  ل  ذلسسك،  اأجسسل  من 

ي�صمو  واإمنسسسا  م�صتهلكة  مسسكسسررة  تقليدية  واأدوات 

اجلديدة  الإبداعية  والطرائق  الأ�صلوبية،  باملبتكرات 

التي تخولها اأن ت�صتطرد اإبداعها وترتقي به فنيًا.

)ديالكروا(  الت�صكيلي  الفنان  يطالعنا  ال�صدد،  وبهذا 

مبقولة جد �صائبة األ وهي: ال�صيء الوحيد اعتربه - 

بالن�صبة يل اأكرث حقيقة هو هذا ال�راب الذي ابتدعته 

اإل مبثابة  اأما الباقي فما هو  يف لوحاتي امل�صورة، 

رمال تتحرك. ٢٢. 

جمرد فكرة 

 يتحرك ويت�صاءل 
ِّ
اإن النقد يف الن�ض الأدبي كائن حي

وينب�ض، ودور الناقد هو بث احلياة فيه، وينتهي دوره 

عند هذا احلظ اإذ يبقى �صاكن يف �صفحات الكتب حتى 

ياأتي من يوقظه من نومه ليعود اإىل احلياة، للحركة 

يف  يتمثل  الذي  املتلقي  دور  وهذا  والنب�ض،  والقول 

اإظهار ماذا يقول النقد يف بنى الن�ض واإ�صاراته؟؛ واإىل 

اأين يتحرك؟. 

تبا�صريه  انطلقت  جديد  �صعري  منط  اخلزي،  ق�صيدة 

هذه العقود الأخرية يف الف�صائيات وامتزاج الأجنا�ض 

الأدبية كما متتزج املعارف بع�صها بالبع�ض لدرجة 

بني  التفريق  �صعوبة  جند  الع�ر  هذا  يف  اأ�صبحنا 

الأ�صياء.

ودفقة  فكرة  قوامها  م�صتعلة  وم�صة  اخلزي  ق�صيدة 

�صعورية واحدة من �صماتها التكثيف والق�ر والعمق 

عرب  اإليها  القارئ  باأ�ر  مولعة  واجلسسسراأة  والتوّهج 

والت�صاد  واملفارقة  والإدهسسا�سسض  والإربسسساك  الإبهار 

والتوازي والّتوتر وتنويع الف�صاء واحلّث على التاأمل 

وت�ريك املتلّقي يف تخ�صيب املعنى وملء الفراغات.

انت�رت الق�صيدة وارتبطت لرتبتها وتنف�صت مناخها 

الق�صيدة؟ يف  ت�صاءلت كيف تنت�ر  اأنها  اإىل  اإ�صافة 

ّظل غياب النقد الإ�صكايل حلالنا وموت املثقف الذي 

ينت�ر للن�ض الإ�صكايل اجلميل مها كان منطه، ن�ض 

القراءة  ففي  بالقراءة،  اإّل  ينمو  ل  مربك  ن�ض  اخلزي 

 وخلود للتجربة الإبداعية.
ّ

حياة للن�ض

 �لهو�م�ش 

١- هادي اخل�راوي - يفاعة ال�ّصعر وجذب الَلغة - جملة الثقافية 

تاريخ   - التون�صية  الثقافة  وزارة  عن  ت�صدر   - �صهرية  جملة   -

ال�صدار عام ٢٠١٨ - رقم العدد ٢٩٤ - �ض٥٠ 

٢- م�صدر �صبق ذكره “ ١” �ض٩٤ 

تاأويالت  والسسزمسسان  الهوية   “ مقاله  امل�صكيني  فتحي  انظر    -٣

فينولوجية مل�صاألة “ نحن “ - مرجع �صبق ذكره �ض١٦. 

تنا�صل   - واإجنسساز  تنظري   - الّن�ض  دينامية   - مفتاح  حممد   -٤

اخلطاب ال�صعري - روؤية للن�ر والتوزيع - ٢٠١٧ - �ض١٨٧. 

عاد ال�صباح يف مهرجانات 
ُ

٥- ق�صيدة اخلزي - األقتها ال�صاعرة �ص

الربكة - األقيت الق�صيدة رداً على �صفقة الع�ر. 

٦ - م�صدر �صبق ذكره يف” ٥”. 

٧ - املارك�صية والنقد الأدبي - تي�ري ايجلتون - ت جابر ع�صفور 

- جملة ف�صول - اأبريل مايو - ١٩٨٥. 

٨ - ق�صيدة اخلزي “ م�صدر �صبق ذكره “. 

٩ - ق�صيدة اخلزي “ م�صدر �صبق ذكره “. 

١٠ - د / اأمينة ر�صيد - لوفيفر من احلداثة اإىل احلداثية - جملة 

ادب ونقد - مايو ١٩٩٣. 

١١- ال�صعر واليديولوجيا - خواطر يف فكر ال�صكل حلمي �صامل - 

جملة ادب ونقد - ١٩٩٢ - العدد ٨٧ - �ض٥١. 

١٢- اأمني معلوف - من الأكادميية الفرن�صية - غرق احل�صارات - 

ت نهلة بي�صون - دار الفارابي بريوت - ٢٠١٩ �ض٩١. 

١٣- د / حممود ا�صماعيل - اخلطاب الثقايف العربي - روؤية للن�ر 

- القاهرة - ٢٠١٥ - �ض١٥. 

١٤ - ق�صيدة اخلزي “ م�صدر �صبق ذكره “. 

١٥ - �صعيد بودبوز - �صيميائية املركز والهام�ض يف الآداب العربي 

املعا�ر - �ض١٧٧. 

للخطاب  �صيمائي   - ال�صو�صيو  التحليل   - الأطر�ض  يو�صف   -  ١٨

الروائي - �صمن كتاب ) امللتقي الدويل الثالث - ال�صيماء والن�ض 

 -  ٢٠٠٤ -ابريل  والآداب  العربية  اللغة  اأبحاث  خمرب   - الأدبسسي 

من�صورات جامعة ب�صكرة - اجلزائر - �ض٢٢٥. 

١٩ - حممد العمري - البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول - دار 

اإفريقيا ال�رق - الدار البي�صاء - ٢٠٠٥ - �ض٩٢. 

٢٠ - ق�صيدة اخلزي “ م�صدر �صبق ذكره “. 

٢١ - ق�صيدة اخلزي “ م�صدر �صبق ذكره “.  

٢٢- برتليمي جان - بحث يف علم اجلمال - ١٩٧٠ - �ض٤٠٥.
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حلم  ويراودها  احلروف،  بجلجلة  موؤمنة  �صيدة 

قيامة هذه الأمة من �صباتها، وا�صتعادة  )كربياَء 

واإيقاع  وب�صاٍر..  اٍن.. 
ّ
ح�َص و�صوَت  امُلتنّبي.. 

احلروف احلروف العربّية(

ال�صباح هادئة  الواقع املعي�ض، ترى �صعاد   يف 

حتنو على رفيف فرا�صة، تزهو بعقالنيتها، تلعن 

ال�صخب وال�راخ.

ال�صباح  �صعاد  »دار  يف  طويلة  ل�صنوات  عملت 

املتاألق  الكاتب  العام  للمدير  نائبًا  للن�ر« 

اأن  عملي  واقت�صى  القطمة،  خالد  حممد  الراحل 

تعودنا  كما  الدار«  »�صيدة  كتبته  حرف  كل  اأقراأ 

بهدف  اليومية  �صبه  خطاباتنا  يف  ننا�صدها  اأن 

�صري العمل. 

من  كثريا  ون�رت  وكتبت  حا�رت  ولأنني 

ال�صباح  �صعاد  د.  جتربة  تواكب  التي  الدرا�صات 

كتبت  ما  على  جديداً  اأ�صيف  ل  وقد  الإبداعية، 

جوانب  اأختار  اأن  اآثرت  فقد  �صابقًا،  ون�رت 

الإن�صانية  �صجاياها  عن  تك�صف  �صخ�صية 

والفكرية،  الأدبية  لن�صو�صها  حمايثتي  َعرْبَ 

ومل�صريتها العمالنية يف التاأ�صي�ض لنظرة عميقة 

ور�صينة للثقافة  والأدب.

التاأ�سي�س

عالقة »�صيدة الدار« بال�صعر ترجع لأيام التلمذة 

العلم  عززها  وفطرية  طبيعية  لنوازع  الأوىل 

والدرا�صة وظروف الزواج من اإن�صان هياأ لها كل 

�ُصبل امل�صي على طريق جلجلة احلروف والأفكار 

والوفاء  له،  وفائها  باب  من  والذي  والروؤى، 

�صجيتها الأوىل، دونت �صريته يف كتاب » �صقر 

فيه  واعرتفت  ال�صباح«  مبارك  اهلل  اخلليج..عبد 

قائلة: ) مل يقف اأبداً �صد طموحاتي العلمية، ول 

املنا�صبات  يف  ظهوري  �صد  ول  كتابتي،  �صد 

الثقافية، ويرافقني اإىل اأي مدينة يف العامل حتى 

اأوا�صل تعليمي... ولن اأن�صى ف�صله ما حييت. فهو 

والفكر  العلم  �صبيل  موا�صلة  على  �صجعني  الذي 

والأدب �ض ٢٧٤/٢٧٣(. لقد تطابق خيارها مع 

قدرها.

اأطّل  بعدما  العرب  اأفئدة  مهوى  القاهرة  وكانت 

اأهراماتها،  وترّدُده  اآنذاك  النا�ر  عبد  �صوت 

ال�صوت  لذلك  ي�صغي  مبارك  اهلل  عبد  وكان 

القاهرة ولدت فكرة  وت�صغي معه زوجته، ويف 

العا�صق للحروف، وكان  الن�ر يف وجدانها  دار 

التاأ�صي�ض. 

حلم  ويراودها  احلروف،  بجلحلة  موؤمنة  �صيدة 

قيامة هذه الأمة من �صباتها، وا�صتعادة )كربياَء 
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 اإخال�ص لل�صعر

والثقافة وعمل اخلري

ناقد وكاتب من �صورية *



واإيقاع  وب�صاٍر..  اٍن.. 
ّ
ح�َص امُلتنّبي..و�صوَت 

عقاراً  الدار  فوهبت  العربّية(،  احلروف  احلروف 

من ممتلكاتها، واختارت هيئة لرت�صيد النطالقة، 

لكن النتائج مل تالم�ض �صقف اأحالمها الوا�صعة، 

ومن قلب م�صاعر اخليبة، ولد قرار نقل املقر اإىل 

الكويت، و�صاحمت الذين تعرثوا، وهذه �صجيتها 

ماحدث  خلفية  اأ�رار  كتمت  اأنها  كما  الثانية، 

اآنذاك اإىل يومنا هذا، وكان هذا الكتمان اإ�صوارة 

من عقيق يف جيدها، حني حافظت على �صمعة 

الثقافة  هيبة  تك�ر  ل  وكي  الكبرية،  القامات 

تلك  ولعمري،  النا�ض،  عيون  يف  قدرها  وجالل 

�صجية ثالثة ل ميلكها �صوى الأ�صيل.

الرهان على امل�ستقبل

الإميان بعظمة احلرف، والقناعة بقيمة املعرفة، 

الدار  جائزة  اجرتاح  اإىل  الدار«  »�صيدة  دفعا 

واملبادرة  والعلوم،  الآداب  جمايل  يف  لل�صباب 

منارة  لحقًا  اأم�صت  بداياتها،  يف  تلك  اخلجولة 

اإىل  موريتانيا  من  وامتد  نورها  �صطع  م�صيئة 

اليمن، وكانت ح�صيلة طباعة الكتب الفائزة ثروة 

معرفية بحق، اأ�صافت اإرثًا متينا ملكانة املكتبة 

على  �صهرُت  التي  النقلة  لهذه  وتَوّفر  العربية، 

�صقاية غر�صتها كل حظوظ النجاح، ل�صببني اثنني: 

الأول �صمعة »جملة العربي« التي ت�رفُت بكوين 

�صل�صلة  �صيت  وذيوع  التحريرية،  كوادرها  اأحد 

»عامل املعرفة« وما ي�صدر عن »املجل�ض الوطني 

ودور  دوريات،   من  والآداب«  والفنون  للثقافة 

والفنون،  والفكر  الثقافة  الرائد يف  الكويت  دولة 

والثاين يتعلق بال�صخاء املايل الذي يجري اإنفاقه 

كل عام، دون النظر اإىل اأي عوائد ربحية. 

وهنا، لبد من �صهادة حق للتاريخ، اإذ اأن �صجية 

الذين  الرابعة قّي�صت لكثري من  الكرم وال�صخاء 

فازوا باجلوائز الفر�صة لتلمع يف �صماء الأدب، 

الكتاب العرب يف  اأ�صبح رئي�ض احتاد  واأحدهم 

ا�صتهروا  ممن  بكثري  عالقتي  ولتزال  �صورية، 

ال�صباح  �صعاد  نعم،  املفعول.  �صارية  ماتزال 

تنري  اأ�صواء  �صجاياها  ولكن  كبرية،  �صاعرة 

دروب امل�صتقبل، ولول هذه ال�صجايا ملا تورطت 

عن عمد بهذا الرهان.

تكرمي الرّواد الأعالم وم�روع الكتب التذكارية

الأدبية  القامات  عن  التذكارية  الكتب  م�روع 

والفكرية والفنية العربية  الكبرية وهي ما تزال 

على قيد احلياة، حمطة ل بد من الوقوف عندها 

لربهة من الزمن. »�صيدة الدار« حني غامرت يف 

الفريد من نوعه يف تاريخ  تبّني هذا امل�روع 

الن�ر والأدب، انتزعت من التاريخ لنف�صها عنوة 

�صجية خام�صة هي مغالبة وقهر امل�صتحيل.

يف  اأحفظها  التي  التف�صيالت  يف  اأدخل  لن 

على  مذكور  وبع�صها  املو�صوع،  حول  ذاكرتي 

موقع الدار على الإنرتنت، ولكنني �صاأ�صيف اإىل 

ال�صهادة غري املكتملة  هذه بع�ض املتواري وراء 

الأكمة. فامل�روع يف جوهره قومي املحتوى 

والهدف، �صيا�صي الظالل، معريف البنية. واأعرف 

مع  التعاطي  يف  رغبت  العربية«  »اجلامعة  اأن 

ال�صباح  ل�صعاد  فكيف  وف�صلت،  م�روع  هكذا 

وفريقها واأحالمها اإجناز هذا امل�صتحيل.

ول  الكبار،  الرّواد  بنكران  ُمبتالة  الأمة  هذه 

املنطق  اإىل  والأدعى  رحيلهم،  بعد  اإل  تذكرهم 

وهم  الثناء  ب�صماع  الكبار  الرّواد  يتمتع  اأن 

العروبية  الدار«  »�صيدة  اأحياء، ومن هنا دخلت 

الهوى واملاآل كما تعرتف األف مرة يف مقالتها 

على  لرتاهن  امُلْمكن،  احلّيز  اإىل  وق�صائدها  

حتقيقه، وقد حتقق.

مئات  يف  تكمن  امل�روع  حتقق  خفايا   

من  ال�صاعات  واآلف  واملرا�صالت  الجتماعات 

البحث،  على  واحلث  الأقالم،  وا�صتنفار  العمل، 
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الدرا�صات  بني  واملواءمة  التن�صيق  وم�صقة 

واجلهود  التكرمي،  مو�صع  بالَعَلم  لالإحاطة 

املتطورة  الطباعة  تقنيات  ملالحقة  امل�صنية 

�صورة،  اأبهى  يف  املجلدات  لتخرج  بريوت  يف 

خدمة  يف  املبذولة  الدنانري  اآلف  وع�رات 

املنافع.  بازار  يف  الدخول  دون  الثقافة، 

الدكتور  مابذله  اإىل  هنا  اأ�صري  اأي�صا،  وللتاريخ 

امل�روع،  يف  جهود  من  جنم  يو�صف  حممد 

تكرمي  التوايل،  على  اليانعات  ثمراته  وكانت 

وم�ر  و�صورية  والبحرين  الكويت  من  اأعالم 

�صّتى  يف  ولبنانوتون�ض،  واملغرب  وال�صعودية 

ماآلت العرفان. 

التذكاري  الكتاب  عن  ملحة  القارئ  و�صاأعطي 

الذي اأ�صدرته دار �صعاد لتكرمي  ال�صاعر ال�صعودي 

عبد اهلل الفي�صل، فهو الوحيد الذي جئت به من 

اإ�صهامي  اإىل  ال�صبب  اإىل دم�صق، ويعزى  الكويت 

فيه بدرا�صة طويلة. 

والورق  الكبري  احلجم  من  فاخران  جملدان 

على  ال�صفحات  عدد  ويربو  ال�صقيل،  الأبي�ض 

ال�صور  مئات  وتوثيق  كلمة،  ومائتي  األٍف 

والدرا�صات  البحوث  اإعداد  يف  واأ�صهم  النادرة،  

بعد  بينهم  ومن  وباحثًا  ناقداً  وع�رون  �صبعة 

ال�صالم  اإ�صماعيل،عبد  الدين  الألقاب: عز  جتاوز 

مرتا�ض  امللك  عبد  ف�صل،  �صالح  امل�صّدي، 

اأ�صاتذة  ونذير العظمة و�صفوة من الأكادمييني 

اجلامعات ال�صعودية.

ال�صباح  �صعاد  هما:  للكتاب  يقدمان  اأمريان 

وخالد الفي�صل وكلمة وافية للمعد واملحرر عبد 

اهلل بن �صامل املعطاين نيابة عن جلنة ا�صت�صارية 

الثاين  املجلد  ذيل  ويف  خرباء،  خم�صة  من 

جاك  ومنهم  القوم  لكبار  �صهادة  والع�رين 

مياين.  عبده  وحممد  الق�صيبي  وغازي  �صرياك 

ب�صرية  باٍق يحيط  ثراء هذا؟  كتاٌب  اأّي  واأ�صاأل: 

العربية،  املكتبة  يف  له  مثيل  ل  الأمري  ال�صاعر 

لعبد  التذكارية  الكتب  بقية  املنوال  هذا  وعلى 

قباين،  نزار  العري�ض،  ابراهيم  ح�صني،  العزيز 

ثروت عكا�صة، عبد الكرمي غالب، غ�صان تويني، 

�صالح العجريي واحلبيب اجلنحاين.

اأ�ستات متفرقات

الرتاث  وزارة  يف  يعمل  ُعماين  �صاعر  �صاألني 

والثقافة يف جل�صة خا�صة: هل تعي�ض ال�صاعرة 

ويف  متعالية  عاجي  برٍج  يف  ال�صباح  �صعاد 

عزلة؟. قلت له: على العك�ض، فهي تعي�ض يف قلب 

و�صاأ�رح  طريقتها.  على  لكن  والعامل،  احلياة 

هذه  على  عيناه  ووقعت  ت�صادف  اإن  ذلك  له 

ال�صطور.

يف الدار ُنعد لها التقرير ال�صحفي اليومي الذي 

ي�صعها يف �صورة ما يحدث حولنا، مع علمنا 
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ال�صحف. وكانت  تلقي نظرة على  اأنها بدورها 

ت�صعينيات  مطلع  يف  ل�صحيفة  ترخي�صًا  متتلك 

لل�صحف  الرتخي�ض  كان  حني  املا�صي  القرن 

اأن  وكادت  الكويت،  يف  وعزيزاً  نادراً  واجلرائد 

م�صاغلها  لكرثة  اأحجمت  ثم  وتريثت،  ت�صدرها 

وم�صوؤولياتها وت�صعبها. من الأمومة اإىل الأعمال 

واملجتمع وال�صيا�صة والقراءة والكتابة والأ�صفار 

وال�صعر والر�صم واملقابالت والأم�صيات ال�صعرية 

احل�ض  �صجّية  ال�صاد�صة،  �صجّيتها  وتلك  وووو.. 

الزماين ال�صامل والتفاعل معه.

اأذكر اأن ال�صحفي امل�ري مفيد فوزي جاء اإىل 

ورغب  معها،  طويلة  مقابالت  لإجراء  الكويت 

مكاتبها  عن  البعيد  غري  الدار  مقر  زيارة  يف 

الرئي�صة، فا�صطحبته بنف�صها وجاءا م�صيًا على 

ف�صيوفها  عليه.  فنا 
ّ
وتعر لنا،  لتقدمه  الأقدام 

دائمًا على الرحب وال�صعة.

الراحل  ال�صوري  الإعالمي  الكويت  اإىل  وجاء 

ل�صيدة  طويلة  بزيارة  وحظي  ال�صباغ،  د.مازن 

امله�صومني،  ال�صاخرين  من  والرجل  الدار، 

�صديد  بارتياح  �صعرُت  لقد  بعد،  فيما  يل  وقال 

الربوتوكول ورويت لها  الزيارة، وجتاوزُت  يف 

بع�ض النكات، و�صحكت عيناها احلزينتان.

جامعة  يف  عربي  اأ�صتاذ  الكويت  اإىل  وح�ر 

ال�صوربون وطلب مقابلتها وكانت  »�صيدة الدار« 

خارج الكويت، لكنها وّجهت با�صت�صافته ب�صكل 

لئق والعتذار منه. وهذا ما ح�صل. 

�لغ�صب و�ل�صكينة

�صعاد  ب�صطتها  التي  ال�صعر  �صجادة  امتداد  على 

القارئ  يرى  ال�صعر،  ع�صاق  ليتاأملها  ال�صباح 

احل�صيف يف تالفيف ال�صجادة الكثري من خيوط 

القلق الوجودي العميق، وبع�ض النزق والرف�ض 

والتمرد واحلزن ال�صفيف، والكثري من الغ�صب ) 

يفلُحها  ل  الأر�َض  فاإّن  الأر�ض،  اأّيتها  اإغ�صبي 

احلرائق  ي�صعل  ال�صافر  وغ�صبها   ،) الغ�صْب  اإل 

حتى  كبريا(،  حريقًا  جنٍم  كل  يف  واأ�رمُت   (

ليخال املرء اأن هذه ال�صاعرة قد تثور حتى على 

هديل احلمام وتغتال املوج. 

ال�صباح هادئة  �صعاد  املعي�ض، ترى  الواقع  يف 

بعقالنيتها،  تزهو  فرا�صة،  رفيف  على  حتنو 

تلعن ال�صخب وال�راخ، وحدث اإنني طوال اأيام 

واظبت على الذهاب اإىل »الق�ر الأبي�ض« حيث 

يف  وحمتوياتها  الكتب  رفوف  لأتفقد  تعي�ض، 

الركن الذي منحنتا اإياه، واأق�صي ال�صاعات ول 

�صيء يف الق�ر �صوى ال�صمت.

يتجاوران  ل  متقابالن  متناق�صان  وجهان   

قرارة  امُلبدعة،ويف  النف�ض  اأعماق  يف  �صوى 

بهذين  مُت�صك  والتي  الأ�صطورية.  الأنثى  الروح 

الوعي  �صجّية  ال�صابعة،  ال�صجّية  هي  الوجهني 

والإرادة.

�ملر�أة و�ملروءة

اأعاله يف عناٍق  الكلمتان  العربية.  اللغة  عجيبة 

�صويف هام�ٍض كالعا�صق واملع�صوق. كل حروف 

نغمها  اأبعد  ما  وال�صفاه!  اللثة  رهن  اجلملة 

اجلملة  والرجولة!  الرجل  جملة  عن  وَجْر�صها 

بامللّمات  املهمومة  الأم  املراأة  هي  الأوىل 

واملعنية بالآلم. واملروءة �صجّية �صعاد ال�صباح 

َعرْبَ  النا�ض  يعرف  ال�صاأن  هذا  ويف  الثامنة. 

و�صائل الإعالم �صنيعها. وهناك اأ�رار ل يجوز 

السحالة  �صاحبة  �صاءت  اإذا  اإل  عنها،  الإفراج 

كما  احلديثة،  ال�صعرية  احلياة  يف  ال�صتثنائية 

و�صف ابراهيم العري�ض �صعاد ال�صباح، اأن تكتب 

رْيَ  �صَ ل  لكن  باأ�رارها.  وتبوح  الذاتية  �صريتها 

فقط  الأ�صماء.  كتمان  مع  الهم�ض  من  اأرى  كما 

لنقول كم كانت هذه املراأة حتب ال�صعر وال�صعراء.

نزوى العدد 103 يوليو 2020

124



يف اإحدى �صفرات »�صيدة الدار« اإىل لندن، يزورها 

خمطوطة  جيبه  ويف  مرموق،  عراقي  �صاعر 

�صعرية مكتوبة بحروف الأ�صى والغربة والعذاب 

مقامها  و�صمو  ثرائها  على  وهي  والعناء، 

بعد  البوؤ�ض  حروف  تتهّجى  كيف  متامًا  تعرف 

الفراق كاأم، فتتلقف املخطوطة  اأن ذاقت لوعة 

وخّفف  عجل،  على  الديوان  بطباعة  وتاأمر 

�صدور الديوان قهر ال�صاعر العراقي وبّدد غربته 

وحاجته! اإنها مروءة املراأة.

بريوت،  يف  معروفة  �صورية  �صاعرة  ومتر�ض 

»�صيدة  م�صامع  اإىل  اآلمها  اأنني  �صدى  وي�صل 

الدار«، وت�صتيقظ حروف ال�صعر ولهيبها ولهفتها 

اآلم  احلنان  بكَف  لتم�صح  امل�صافات  تعرب  كي 

التي  احلياة  تكاليف  عنها  وتخفف  ال�صاعرة، 

�صئم منها �صاعرنا ابن الثمانني.

الكبري  جئنا،  قباين،  نزار  ال�صاعر  تويف  وحني 

يف  دم�صق  اإىل  الكويت  من  واأنا،  القطمة  خالد 

لتقدمي  الكاملة،  املادية  التغطية  مع  اإجازة 

العزاء نيابة عن �صاحبة الدار. مروءة.

حني  اإنني  ال�صخ�صي،  قراري  وهذا  واأعرتف، 

غادرت الدار لأعمل يف منظمة الأقطار 

)الأوابك(،  للبرتول  امل�صدرة  العربية 

اأنفقتها  كنت مدينًا للدار ب�صلفة مالية 

على زواج اأحد اأولدي، وطلبُت اقتطاع 

اخلدمة.  نهاية  تعوي�ض  من  ال�صلفة 

وجاء الأمر من �صاحبة املروءة: كامل 

التعوي�ض، وال�صلفة التي توازي راتبي  

خلم�صة اأ�صهر هي هدية للعري�صني.

�سجّيتان وخامتة

ما تهياأ للدكتورة �صعاد ال�صباح الكثري، 

على  عمرها  يف  اهلل  اأطال  واأجنزْت 

يح�صى  ول  ُيعّد  ل  ما  الكتابة  �صعيد 

من املقالت والدواوين والكتب، وانكتب الكثري 

للقراءة  مكتبة  افتتاح  ويف  عنها،  الكتب  من 

من  �صتٍة  عن  املحا�رة  يف  حتدثت  برعايتها 

غري  بابًا  اأطرق  اأن  بودي  وكان  الكتب،  هذه 

النقاد لأدبها، وهو حول  مطروق يف متابعات 

الفرن�صية.  اإىل  املرتجم  �صعرها  من  قراأته  ما 

ب�صيء من  اأ�صجل  فرتت هّمتي وتكا�صلت، وهنا 

وهي  ال�صباح  ل�صعاد  التا�صعة  ال�صجّية  الفخر، 

�صجّية الإ�رار، اإذ اأنها ل تزال تكتب وتبدع.

يف  �صجاياها  اأعظم  عند  اأقف  املطاف،  اآخر 

الإميان.  �صجّية  اإنها  العا�رة،  وهي  اعتقادي، 

وجاَبت  الدار  �صيدة  �صافرت  يعرف،  ل  وملن 

بابنة  نف�صها  َت�ِصُم  التي  وهي  الأر�ض،  اأطراف 

 مدن الدنيا 
ّ
الكويت، وهي حقًا كذلك، لكن اأحب

على هذه  واأغبطها  املكرمة«،  مّكة   « قلبها  اإىل 

ال�صجّية، فهي تعتمر وحتّج كثرياً، واأ�صمح لنف�صي 

اأن اأقول على ل�صانها، اجلملة بني قو�صني،  التي 

عنون بها ال�صاعر نزيه اأبو عف�ض  اأحد دواوينه: 

يف مّكة اأ�صعر اأن ) اهلل قريٌب من قلبي(.
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حوارات

حنا عبود 

�حلرية �ليوم �أ�ضيق بكثري مما �أتيح

فـي �لع�ضر �لعبا�ضي
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وترجمة،  تاأليفًا  اإبداعه  رحلة  ويوا�صل  يندم. 

حم�ص  يف  افتقدنا  عنه.  غافلة  الن�رش  دور  لكن 

التي غادرها يف مطلع عام 2012 ب�صبب احلرب 

اإىل قريته " القالطية "، اإىل حما�رشاته املهمة 

اإليه  وحنينا  حلم�ص  حنينه  لي�صتعل  قة، 
ّ
وال�صي

الناقد عبود  اأجاب  الدافئة. ثقتي مبا  وجلل�صاته 

لن  باأنني  متاأكداً  جتعلني  باأ�صئلتي  غ��روراً   ال 

ع عليكم وقتكم، معًا نقراأ:  
ّ
اأ�صي

طبيعة عدوانية

الأدب��ي  القت�صاد  نظرية  �صاحب  اأن��ت   vv

ي�صعى  الذي  ال�صيا�صي  القت�صاد  مواجهة  يف 

الأدبي  ماديًا، يف حني  العامل  على  لال�صتيالء 

ترى  كيف  جماليًا.  عليه  لال�صتيالء  ي�صعى 

تراجع فعالية القت�صاد الأدبي وغلبة اأو �صطوة 

التي  احلروب  املتمثلة يف  ال�صيا�صي  القت�صاد 

زعزعة  ترى  كيف  نف�صه  الوقت  ويف  ن�صهدها، 

اإميان كثري من منتجي القت�صاد الأدبي به؟

ll االقت�صاد ال�صيا�صي يعتمد الو�صائل املادية 

يف  فهو  والهيمنة،  الك�صب  يف  هدفه  لتحقيق 

اإىل  وج�صع  الن�صاأة،  حيث  من  ع��دواين  طبيعته 

احلاجات،  �صد  حّد  عند  يقف  ال  فهو  ح��ّد،  اأبعد 

االقت�صاد  يجريها  كثرية  عمليات  هناك  بل 

 حوار: ن�شال ب�شارة *

حنا عبود 

زمن �لرعب لي�س �أبدياً

كاتب و�صحفي من �صورية  *

الناقد  ح�رشة  يف  املرء  يرتبك  اأن  بد  ال 

اإن  ود 
ّ
عب حّنا  ال�صوري  واملرتجم  االأدبي 

فلوحة  معه،  �صحفي  ح��وار  اإج��راء  اأراد 

ن�صاطه االأدبي متنوعة وغنية ت�صم �صبعة 

خم�صني  من  واأك��ر  موؤلفًا،  كتابًا  ع�رش 

غري  الع�رشين  على  تزيد  وكتبًا  مرتجمًا، 

مطبوعة. وعلى الرغم من اإجراء اأكر من 

يخفف  �صيء  ال  اأن  اإاّل  معه  �صابق  ح��وار 

التي تغمرنا كاأٍب  االرتباك �صوى حمبته 

غري  ب�صكل  الن�صح  لك  يقّدم  وك�صديق 

اأدبية  م�صاألة  عن  حديثه  خالل  مبا�رش 

لي�ص  اإر���ص��اداً  اأو  تنبيهًا  ثمة  اأن  فتجد 

ب��االأدب.  امل�صتغلني  بكل  بل  بك  خا�صًا 

علم  يف  )ف�صول  موؤلفاته  ز 
ّ
ميي ما  اأه��م 

االقت�صاد االأدبي( الذي عر�ص فيه نظرية 

ال�صيا�صي،  لالقت�صاد  متامًا  معاك�صة 

تعميقًا  الحقًا  �صدرت  التي  وموؤلفاته 

�صتجد  لو متعنت يف كتبه  النظرية.  لهذه 

و�صع  وكاأنه  بع�صها،  من  تتوالد  اأنها 

خمططًا لها منذ �صنواته االأوىل التي قرر 

يدع  مل  االأدب���ي.  بالنقد  فيها  اال�صتغال 

ود مر�ص ال�رشطان الذي اأ�صيب به منذ 
ّ
عب

اأن يتغّلب عليه بل يردد �صاأجعله  �صنتني 



اال�صتعمار اجلديد  اأن �صبب  ال�صيا�صي. وال نن�صى 

ال�صيا�صي. االقت�صاد االأدبي  هو نف�صه االقت�صاد 

بحرية  تتمتع  التي  املعنوية  الو�صائل  يعتمد 

وعندها  ماأجوراً،  كان  اإذا  اإال  اللهم  كاملة،  �صبه 

كبري  والفرق  ال�صيا�صية.  بال�صلطة  ملحقًا  ي�صبح 

الكرامة  على  احل�صول  بغية  احلرية،  دافع  بني 

واالكتناز  امل���ادي  ال��رب��ح  وداف���ع  وال�����ص��ع��ادة، 

وال�صيطرة والتغلغل واالنت�صار الوا�صع. واأنا اأ�صك 

يف اأن يكون اإميان الكّتاب مزعزعًا. و�صاأقدم لكم 

ال�صابق، فقد منعت  ال�صوفيتي  مثااًل من االحتاد 

يف  تتداول  �صارت  ولكنها  د�صتويف�صكي،  كتب 

، ومنعت الكتب املناوئة لل�صلطة فظهر اأدب 
ّ
ال�رش

اليد،  بخط  املكتوبة  اأي  والتامزدات  ال�صامزدات 

الرقابة،  من  هربًا  البالد،  واملن�صورة يف خارج 

فاالإميان  م�صتعارة.  االأ�صماء  تكون  االأغلب  ويف 

موجود، على ما اأعتقد، ولكن الهام�ص املتاح يف 

ق جداً، اإذ يف مثل هذه االأحوال 
ّ
بلدان االأزمات �صي

عندما  تت�صامح  رمب��ا  التي  ال�صلطات،  تت�صدد 

ال�صامزدات  واإنتاج  مريحة.  ظ��روف  اإىل  ت�صل 

والتامزدات يف البلدان املاأزومة يتزايد، على ما 

و�صوف  املطلوبة،  بالدقة  ر�صده  وي�صعب  يبدو، 

يظهر فيما بعد.

اإذا كانت الق�صيدة، والفنون كلها، اأ�صطرة للواقع، 

من  اأك��ر  وال��واق��ع  اليوم  االأدي��ب  �صيفعل  كيف 

اأ�صطوري، فهل ينتج اأدبًا ي�صتحق التقدير براأيك؟

له طريقته  اأديب  كما يف كل زمان ومكان، كل 

قوانني  هناك  بالطبع  املعاجلة.  يف  اخلا�صة 

�صقط  واإال  االأدي��ب  يتخطاها  ال  ب��االأدب  خا�صة 

خاطرة  يكتب  اأن  مثاًل-  ي�صتطيع-  ال  اإنه  اأدبه. 

وي�صميها ق�صة، اأو ق�صيدة، اأو م�رشحية... لكل فن 

اأ�صاليب  اأما  قواعده، وهذا هو الثابت يف االأدب. 

االأداء فكثرية، فهناك الواقعية والواقعية النف�صية 

ال�صحرية،  والواقعية  اال�صرتاكية  والواقعية 

العلمي،  واخليال  الرومن�صي،  اخليال  وهناك 

ل 
ّ
التخي اأ�صكال واأ�صكال من  واخليال الرتكيبي... 

يتبعها اأو يبتكرها االأديب. واملالحظ اأن احلرية 

االأدبية اليوم اأ�صيق بكثري حتى من احلرية التي 

فمن  مثاًل.  العبا�صي،  الع�رش  يف  متاحة  كانت 

اآدم..."  اأبيكم  "اإبلي�ص خري من  القول  يجروؤ على 

االأعمال  تغلف  التي  العتمة  اإن  االأيام؟  هذه  يف 

تنق�صع،  �صوف  وتامزدات  �صامزدات  من  االأدبية 

نقارن  اأن  ميكن  وعندها  اآج��اًل،  اأم  عاجاًل  اإن 

ونحتكم ونقدر.

زمن الرعب لي�س اأبديًا

vv تقول يف كتابك )من تاريخ الق�صيدة( "....ملا 

النا�س  رعب مت�صك  م�صنع  اإىل  ال�صلطة  حتولت 

فحظي  اخلال�س،  وح��ده  فيه  ووج��دوا  بالن�س 

وكاأنك  املقد�س،  الن�س  تق�صد  قوية".  ب�صعبية 

تريد القول ل زوال ل�صطوة هذا الن�س اإلّ بتخلي 

ال�صلطة عن كونها م�صنع رعب، لكن هل ميكن 

ذلك دون اأن تزول هي ؟

ll هذا اأمر مرتوك للظروف، فاالنت�صار ال يكون 

حاالته  اأ�صيق  يف  اليوم  واالأدب  ل��الأدب.  دائمًا 

�صاحب  روى  القائمة.  ال�صلطات  مع  بعالقته 

 على 
ّ
االأغاين اأن موؤذنًا و�صل يف اأذانه اإىل "حي

الفالح" ف�صمع مغنيًا يوؤدي �صعراً ملجنون ليلى 

يقول فيه وقال اأي�صًا:

ٌة 
َ
غري

َ
 �ص

ٌّ
 ِغر

َ
هي

َ
لَّقُت َليلى و َ

َتع

 
ُ
جم

َ
بُد ِلالأَتراِب ِمن َثدِيها ح

َ
ومل ي

نا  نَّ
 ياَليَت اأَ

َ
هم

َ
يِن َنرعى الب

َ
غري

َ
�ص

.
ُ
هم

َ
ِ الب

َ
مَل َتكب

َ
 و

َ
وِم مَل َنكب

َ
اإِىل الي

واملو�صيقى،  للنغم  ذواقة  وكان  املوؤذن  فطرب 

 على البهم" فانتبه 
ّ
"حي ومن دون ق�صد �صاح 
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اأحد  ي��وؤذه  فلم  امل�صلني،  من  واعتذر  ذلك  بعد 

ثم  وا�صتنتج.  فقارن  بالفعل.  وال  بالكلمة  ال 

وقد  اأب��دي.  الرعب  زمن  اأن  يثبت  مل  التاريخ  اإن 

ال�صلطة فيها تقوم على  الدولة دولة الأن  �صميت 

اأن  تعرفون  لكنكم  الثبات.  على  ولي�ص  التداول 

فهناك  وحدها،  بال�صلطات  منوطًا  لي�ص  الرعب 

رعب ال�صارع ورعب اجلموع ورعب احل�صد ورعب 

اإن  االأكب...الخ  االأخ  االأب ورعب  الع�صرية ورعب 

الدول املتقدمة تخل�صت من معظم هذه االأنواع 

اأكر فاأكر العامل  املرعبة، يف حني يغرق فيها 

الثالث املنكود.

ذاته  الكتاب  يف  ترى  اأي�صًا،  احلرية  حول   vv

م�صاألة هامة جداً وخالفية يف يومنا هذا، فبع�س 

الكّتاب واملثقفني ميتدحون زمن اإ�صدار كتب من 

) زمن  اأنه  اإىل �صباه( على  ال�صيخ  مثل )رجوع 

ل توجد فيه رقابة على الفكر والإبداع(، مع اأنك 

تربط اإنتاجه بزمن انحطاط كل �صيء، والبتعاد 

عن تاأليف الكتب اخلا�صة باملو�صيقى والغناء، 

والعلوم الريا�صية والتطبيقية. ماذا تعلق؟ 

تت�صاهل  الغا�صمة  ال�صلطة  اأن  امل��ع��روف   ll

اأمثال  تهديداً  فيها  ت��رى  ال  كثرية  اأ�صياء  يف 

وال��دع��وات  التطبيقية  وال��ع��ل��وم  الريا�صيات 

املبتذلة، فهذه احلرية املمنوحة للكتب االإباحية 

تخدم  التي  احلرية  بل  االأدب��ي��ة،  احلرية  لي�صت 

ال�صلطة، ترى ما قيمة كتاب يتحدث عن العالقة 

هذه  ميار�ص  البعو�ص  اإن  واالأنثى؟  الذكر  بني 

العالقة، من غري اأن يحتاج اإىل قراءة هذا الكتاب 

املبتذل اأو ذاك. فما كل م�صموح يدل على احلرية 

الظلم... هناك  يدل على  االأدبية، وال كل ممنوع 

حاالت وحاالت ال بد من اأن نراعي فيها الظروف 

يف  مة 
ّ
حمر العربدة  اأن  نعرف  فنحن  املحيطة. 

الع�رش  ولكن  ال�صلطات...  كل  ويف  االأدي��ان  كل 

اخلمارات  واأعظم  اخلمور  اأعظم  عرف  العبا�صي 

ومع  والعربدة...  وال�صعر  اخلمرة  اأ�صمار  واأعظم 

ترى  ال  الأنها  لقمعها؛  ال�صلطات  تتحرك  مل  ذلك 

حول  حق  كلمة  جم��رد  لكن  لها.  تهديداً  فيها 

التهم  ع�رشات  جتلب  باملحكوم  احلاكم  عالقة 

 ... االأمة  ومتزيق  والكفر،  وامل��روق  الزندقة  من 

وهكذا. ثم اإن لكل ع�رش ميزاته اخلا�صة، فع�رش 

االنحطاط عندنا لي�ص بال�رشورة م�صابهًا لع�رش 

واالنحطاط  اإيطاليا.  اأو  رو�صيا  يف  االنحطاط 

بال�رشورة  يعني  ال  وال�صيا�صة  االقت�صاد  يف 

اأمريكا  على  م��رت  فقد  االأدب،  يف  انحطاطًا 

الدكتاتوريات،  من  واأن���واع  اأن���واع  الالتينية 

يتابعها،  ي��زال  وال  م�صريته،  تابع  االأدب  لكن 

اإن  والتمويه.  االأداء  اأ�صاليب  �صتى  م�صتخدمًا 

م�صتنقعات الب�رش اأف�صل موّلد لالأدب، اأال نرى اأنه 

ال�صعادة وت�صمل  والرفاه وترف  حني يعم اخلري 

بذلك،  يطالب  االأدي��ب  يعود  ال  اجلميع،  العدالة 

فيعي�ص هذه الظروف بداًل من اأن يكتب عنها؟ اأال 

عندما  العاملي  ال�صعر  يف  انتهى  الغزل  اأن  نرى 

ال�صلطات  �صمحت 

االخ��ت��الط،  بحرية 

احلظر  ك��ان  بينما 

خري  اجلاهلية  يف 

موّثب للغزل؟

م�شائل مغلقة

اأن  اأردن����ا  ل��و   vv

حول  معك  نتوقف 

موؤلفاتك،  حمفزات 

اأنها  اأع��ت��ق��د  ال��ت��ي 

بع�صها  من  توالدت 

وف��ق م��ا ي��ق��راأ لك 

ف��ه��ل ميكن  امل����رء. 
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"م�رسح  لك  كتاب  اأول  مع حمفزات  نتوقف  اأن 

الدوائر املغلقة"؟

له  ك��ت��اب  املغلقة"  ال���دوائ���ر  "م�رشح   ll

الثقافة  هزيل  نف�صي  وجدت  فقد  خ�صو�صيته، 

املا�صي،  ال��ق��رن  �صبعينيات  يف  امل�رشحية 

اإليه  الو�صول  اأ�صتطيع  ما  كل  اأق���راً  فانكببت 

قراأت  وكلما  الع�صور.  كل  يف  امل�رشحيات،  من 

م�رشحية و�صعتها يف خانة. وملا كان امل�رشح 

غربيًا يف ن�صاأته مل اأرغب يف كتابة تاريخ عام 

بامل�رشح  فاكتفيت  التطورات،  جميع  يعر�ص 

احل��دي��ث، ورح��ت اأق���ارن واأج��م��ع واأط���رح حتى 

امل�رشح احلديث ال يخرج  اأن  اإىل مقولة  انتهيت 

عن كونه دوائر مغلقة، اأي يطرح الكاتب م�صاألة 

مغلقة، مبعنى اأنه ال حل لها. كيف نحّل م�صكلة 

"اأميدية" ليوجني يون�صكو،  الزواج يف م�رشحية 

رجاًل  ر 
ّ
ت�صو لها.  ح��ّل  ال  امل��ث��ال؟  �صبيل  على 

اال�صطراب  جتلب  الزوجية  احلياة  ف��اإذا  ت��زوج، 

وامل��ع��ان��اة. ول��و طلق ال��رج��ل زوج��ت��ه وت��زوج 

اإن  وهكذا...  ذاته...  املاأزق  يف  لوقع  غريها  من 

امل�رشح احلديث يواجه االإن�صان مب�صائل ال ميكنه 

حلها. خذ مثاًل "زيارة ال�صيدة العجوز". اإن هذه 

 كل القيم 
ّ

الرية التي تعود اإىل م�صقط راأ�صها تغري

والعادات. هل هناك حّل لهذه امل�صكلة؟ كم من 

ثري وثرية يدفعان النا�ص يف هذه االأيام اإىل ما 

ال يرغبون؟ هل هناك �صلطة ا�صتطاعت اأن جتتث 

�صلطة الراء، اأو حتد منها؟ متى واأين؟ اأمل ت�صمع 

طالبوا  الذين  الفو�صويني  الفال�صفة  �رشخات 

ت�صمع  اأمل  والدولة؟  وامللكية  اهلل  على  بالق�صاء 

بال�صفات التي اأطلقها �صك�صبري على الذهب الذي 

نبيل...؟  اإىل  والل�ص  حمرتم  اإىل  احلقري  ل 
ّ
يحو

فاأنا يف هذا الكتاب مل اأخالف اخلطوط العامة، 

بل بالعك�ص فقد التزمت بها. �صحيح اأنني كنت 

اأ�صّد النق�ص يف ثقافتي امل�رشحية، ولكن النظرة 

االأدبية العامة مل تفارقني، ومل اأنحرف عنها.

امل�شرح �شجني احلرب

vv توؤكد يف كتابك " من حديث الفاجعة" على 

اأهمية الإنفاق الثقايف على امل�رسح حتديداً منذ 

الرتبية  يف  قولك  وفق  لأهميته  اليونان،  اأيام 

هذا  غياب  ظل  يف  لكن  لالإن�صان.  اجلمالية 

الإنفاق املن�صود، هل يعني اأن م�رسحنا العربي 

اأ�صاًل يف ر�صوخه،  واأنك ت�صكك  �صيموت ل�صيما 

ال�صلبي  الأثر  ويدر�س  يحذر  كتابك  اأن  بخا�صة 

ملحدثي النعمة على امل�رسح منذ اأواخر التاريخ 

اليوناين، والذين تزداد خطورتهم و�رسا�صتهم؟

ll ال ميوت امل�رشح، ولكنه يف هذه احلالة يظل 

�صجني احلب االأزرق اأو االأ�صود. كانت امل�رشحيات 

اأنها  احلكومة  تعلن  وعندما  تكتب،  اليونان  يف 

ينخرطون  االأغنياء  كان  م�رشحيًا،  �صتخرجها 

يف مناف�صة االإنفاق عليها من ح�صابهم. وعندما 

ما  كل  ف��اإن  االإن��ف��اق،  باحتكار  اأح��ده��م  يفوز 

يذكر  اأن  هو  "اال�صتثمار"  هذا  من  عليه  يعود 

ا�صمه باأنه راعي امل�رشحية ماليًا، وكان النا�ص 

يقبلون عليه مهنئني الأنه كان االأكر �صخاء على 

امل�رشحية من غريه. وظلت الدولة حتمي امل�رشح 

ظهر  النه�صة  ويف  التاريخ.  من  طويلة  ف��رتة 

ال، فكان يطوف بالعربات 
ّ
امل�رشح اخلا�ص اجلو

ينال  ما  وينال  امل�رشحيات،  ويقدم  القرى،  يف 

االأحيان  امل�صاهدون، ويف بع�ص  مما يتبع به 

ال يقوم الدخل ب�صد احلاجات اليومية. فاإذا تخلت 

ولكن  العر�ص،  فقدنا  امل�رشح،  اليوم عن  الدولة 

الن�صو�ص اجلديدة تظل اأ�صرية  

القماطري حتى حتني الظروف املنا�صبة.

خرق ال�شعار

التي  الرتجمة  ندوة  بحثك يف  حددت يف   vv
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مفهوم   2007 ع��ام  البعث  جامعة  اأقامتها 

 ، اإىل غري معناه  اأ�صابه النزياح  الذي  النه�صة 

فاأ�رست اإىل اأن النه�صة ل تكون �صوى يف الأدب 

امل�صوؤول عن  اأ�صاأل من  النقدي.  والفن واملوقف 

انحراف معنى املفهوم هل هو ال�صيا�صي العربي 

وراء  اأخرى  اأ�صباب  ثمة  اأم  الغرب،  اأم  الفا�صل، 

ذلك ؟

عن  النه�صة  انحراف  وراء  يقف  ذل��ك  كل   ll

"الدين  هو  النه�صة  طرحته  �صعار  اأهم  �صريها. 

يف  حدث  انحراف  واأخطر  للجميع"  والوطن  هلل 

بالطبع  ال�صعار.  هذا  خرق  هو  النه�صة  م�صرية 

مار�صت ال�صلطات دورها ال�صلبي يف دفع النا�ص 

جهة  من  ولكن  ال�صعار،  هذا  عن  االنحراف  اإىل 

هذا  عن  م�صوؤولون  اأنف�صهم  النا�ص  اإن  اأخ��رى 

ويحل  الوطنية،  النزعة  ي�صقط  الذي  االنحراف 

الدين حمل العروبة. وال نن�صى اأن البلدان العربية 

بني  فحتى  الثقافية،  االأمية  يف  غارقة  كانت 

الثقايف  التفاعل  هناك  يكن  مل  العربية  ال��دول 

املفيدة  الكتب  من  فكم  واملطلوب،  امل��رغ��وب 

اأو  العربي  القطر  هذا  دخول  من  منعت  والنبيلة 

ذاك؟ واأذكر اأننا كنا نبحت عن كتاب طه ح�صني 

فما  اجلاهلي"  ال�صعر  "يف  م�رش  يف  املحظور 

املا�صي.  القرن  ثمانينات  يف  اإال  عليه  ح�صلنا 

ا�صتطعنا احل�صول على كتاب   1962 ويف عام 

الباوي...  را�صد  الدكتور  ترجمة  املال"  "راأ�ص 
تفر�ص  اأن  العربية  اجلامعة  ت�صتطع  ومل  وهكذا. 

اإن  اأع�صائها.  بني  ال�صليمة  الثقافية  العالقة 

دولها  اأنظمة  ا�صتوردت  التي  العربية  البلدان 

انهيار  بعد  الكثري  اال�صرتاكية عانت  البلدان  من 

االحتاد ال�صوفيتي، ونعتقد اأن مثل هذه االأنظمة 

مل تعد قادرة على م�صايرة الع�رش احلايل، اإن مل 

 تغيرياً كاماًل نهجها واأ�صلوبها. اإن مثل هذه 
ّ

تغري

على  تعمل  ثم  با�صتمرار  االأزمات  توّلد  االأنظمة 

تقم  مل  اإن  وهكذا.  جديدة  اأزم��ات  فتخلق  حلها 

بنية حتتية متينة، اإن مل يقم جمتمع مدين، اإن مل 

تو�صع نواظم وطنية ودميقراطية... فاإن االأزمات 

التي  املغلقة"  "الدوائر  يف  ونقع  ت�صتمر،  �صوف 

عر�صنا م�رشحها يف الكتاب املذكور اآنفًا.

النحراف،  م�صوؤولية  النا�س  نحّمل  ملاذا   vv

والنا�س مل يتم رفع وعيهم، ل من قبل الأحزاب 

والإعالمية  الثقافية  املوؤ�ص�صات  قبل  من  ول 

والتعليمية؟

ll ترقية الوعي لها اأنواع واأنواع، ولي�صت ترقيته 

على يد املوؤ�ص�صات واالأحزاب دائمًا م�صتحبة، اإذ 

تنمو اأع�صاب �صامة يف الوعي اإذا خ�صع ل�صيا�صة 

اأو اأيديولوجيا اأو كرازة اأو اإعالم خا�ص... وكذلك 

م�صار  مع  تن�صجم  ال  معينة  لدعاية  ا�صتخدم  اإذا 

الرتقية  اأنواع  اأف�صل  اإن  واجلمال.  واخلري  احلق 

تكون  الأنها  اأتدري ملاذا؟  الذاتية...  الرتقية  هي 

وال�صيا�صية  االأيديولوجية  املوؤثرات  عن  بعيدة 

واحل����زب����ي����ة... اإن��ه��ا 

ة التي عن 
ّ
الرتقية احلر

القارئ  يفهم  طريقها 

بعيداً  امل�رشح  قوانني 

عن اأي �صيء. فالقراءة 

حرة  ت��ك��ون  اأن  يجب 

خدمة  يف  ال  طليقة، 

خدمة  يف  وال  ح���زب 

خدمة  يف  وال  ن��ظ��ام 

عا�رشنا  وق��د  دول���ة. 

ال�صوفيتي  االحت����اد 

ال�رشر  و�صاهدنا مدى 

القراء  يف  وق��ع  ال��ذي 

وامل�صاهدين من جراء 

االأيديولوجي  االإحلاق 
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معظم  ن�صع  ال�صبب  لهذا  ال��خ.  وال�صيا�صي... 

امل�صوؤولية على "النا�ص" من دون اأن نحدد الفئة 

القابلة لتلقي هذا الفن، وبخا�صة اأننا ورثنا من 

ال�صعب  فمن  امل�رشح،  من  نفوراً  القدمي  العربي 

اإقناع رجل عربي باأن يقوم بالتمثيل. اإنه معتز 

ب�صخ�صيته، وال يريد لبو�صًا غريبًا، ويكاد يكون 

امل��راأة.  ب��دور  بالقيام  اإقناعه  امل�صتحيل  من 

كربالء،  مبنا�صبة  احتفااًل  �صاهدت  اأنني  واأذكر 

واأم�صينا وقتًا طوياًل من االنتظار حتى ا�صتطاع 

بن  ال�صمر  بدور  بالقيام  اأحدهم  اإقناع  اجلماعة 

ذي اجلو�صن... بل حتى عندما قام به مل يكمله، 

وتلب�صوين  ا�صمه،  "اأكره  يقول  وهو  تراجع  واإمنا 

�صخ�صه!"... اإن دخول التمثيل اإىل العامل العربي 

حال  اأي  على  القاعدة.  ولي�ص  اال�صتثناء  هو 

كانت  كلما  اإنه  تقول  القراءة  يف  قاعدة  هناك 

القراءة حرة ن�صاأت منها ال�صخ�صية املو�صوعية، 

�صخ�صية العني الفاح�صة املمح�صة الناقدة التي 

تتجراأ اأن تقول احلق يف كل املنا�صبات.

اأ�شعت زمنًا

حياته  يبداأ  ناقد  كل  للبدايات  بالعودة   vv

يهجره  ثم  م��ا،  اأدب��ي  جن�س  بكتابة  الأدب��ي��ة 

ليمار�س النقد. نعرف اأنك كتبت ال�صعر، فما الذي 

دفعك اإىل م�صار النقد؟    

ll اإنه النقد. كنت اأنظم ال�صعر واأهذبه بعفوية، 

فلما تلب�صني �صيطان النقد �رشت اأنقد كل كلمة 

حتى  واأبدلها  ها 
ّ

فاأغري واأ�صت�صخفها،  �صعري  يف 

اجلمل  من  خبي�صة  جمموعة  الق�صيدة  ت�صري 

يف  اأ�صتمر  اأن  م��راراً  حاولت  املتقطعة.  الباقة 

ال�صعر ولكنني مل اأر�ص عن عملي. ومل اأ�صعر باأن 

اأ�صعت  اأن  بعد  اإال  ال�صعرية  احلا�صة  التهم  النقد 

زمنًا لي�ص بالق�صري، فانتبذت ال�صعر، واأنا تواق 

ب منه. واأنا اليوم 
ّ
اإليه، واعتمدت النقد واأنا متهي

ما  ون�صي  ال�صعر  جرفه  الذي  املوؤذن  مثل  مثلي 

يجب اأن يتلوه... دائمًا اأحاول اأن اأم�صك نف�صي من 

االجنراف ولكن من العبث.

التهم  هل  ال�صعرية  احلا�صة  التهم  ال��ذي  النقد 

ا�صتمتاعك بقراءة ال�صعر؟ �صوؤال قد يخطر يف بال 

كثريين اإنك كناقد كيف تتفاعل مع ال�صعر حتى 

يف اأرقى م�صتوياته، اأ�صاأل دون اأن يغيب عن بايل 

"؟
ّ
موؤلفاتك بخا�صة "النحل البي والع�صل املر

اأح��م��د  ب��ن  باخلليل  اأ���ص��ب��ه  ����رشت  بالعك�ص 

نظمه،  ويتقن  ال�صعر،  متييز  يتقن  الفراهيدي، 

ولكنه ال يبدع فيه. �رشت بعد املمار�صة النقدية 

العناء  ودون  الفور،  على  الفنية  اللمحة  التقط 

الذي كنت اأبذله عندما مل اأكن اأمار�ص اإال ال�صعر. 

يف  ولي�ص  الفنون  معظم  يف  �صائع  اأم��ر  وه��ذا 

يعلمهم  رق�ص،  ب 
ّ
مدر عرفت  فقد  وحده،  ال�صعر 

احلركات،  وم�صار  واأزمانها  اخلطوات  طريقة 

ولكنه ال ي�صتطيع اأن يقدم ولو رق�صة فا�صلة. كما 

املقامات  دقائق  يعرف  مو�صيقيًا  هاويًا  عرفت 

فقد  وهكذا.  التلحني...  يجيد  ال  ولكنه  واالأحلان 

تتقارب امللكات ولكنها ال تندمج دائمًا.

امل�شودة اإىل الن�شر

نحو  موهبة  �صاحب  نوّجه  اأن  اأردن��ا  لو   vv

ممار�صة النقد، كيف ميكن اأن ي�صبح املرء ناقداً 

متميزاً باملعنى الذي تعرتف به اأنت اأي اأن يكون 

�صاحب نظرية اأدبية؟

ll اأن يقراأ الفل�صفة قبل اأي �صيء اآخر. النظريات 

�صارتر  مارك�ص  الفال�صفة:  من  ظهرت  االأدبية 

فرويد يونغ اأدلر... اإىل اآخر ما هنالك من اأ�صماء 

القراءة  هذه  دون  من  االأدبية.  النظريات  وراء 

وبالطبع  لغريه.  و�صدى  اعًا 
ّ
جم الكاتب  ي�صبح 

الرتاث  على  مطلعًا  يكون  اأن  منه  املفروغ  من 

يجب  كما  ال�صهل،  باالأمر  لي�ص  وه��ذا  العربي، 
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قدميه  العاملي،  ال��رتاث  على  مطلعًا  يكون  اأن 

وحديثه، واأن يتمكن من القواعد االأدبية: كقواعد 

لون  كل  وق��وان��ني  اللغة  وق��واع��د  ال�صعر  فنون 

يجب  �صيء  اأه��م  اأن  على  االأدب��ي��ة.  االأل���وان  من 

فيرتك  بثقافته،  يغرت  اأال  الناقد  به  يتحلى  اأن 

اأنني  اأذك��ر  الن�رش.  اإىل  طريقها  تاأخذ  امل�صودة 

اإىل �رشورة  تدعو  1952 كتبت مقالة  يف عام 

العامل املنكود  ال�صلم العاملي حتى ي�صرتيح هذا 

من ظروفه القاتلة، فاأعدت النظر فيها اأكر من 

ع�رشين مرة، وكنت اأطلع عليها االأ�صدقاء، واأعيد 

النظر فيما قدموه من مالحظات، مع اأن املقالة 

اأكب  يعتب  الناقد  يحتاجه  ما  اإن  جداً.  �صغرية 

غرور  لبذرة  ميكن  ولكن  االإط��الق،  على  ثقافة 

اأن  اأراد  اإذا  اأما  الثقافة.  تلك  حتطم  اأن  �صغرية 

اأن يجعل  يكون �صاحب نظرية، فما عليه �صوى 

النظريات االأدبية تت�صارب فيما بينها، ويطرح 

اإذا  حتى  وال�صغرى،  الكبى  الت�صاوؤالت  عليها 

اأن  اأمكنه  ومثالب  مناقب  من  فيها  ما  له  تبنّي 

يف  تو�صع  فاإذا  منها،  ينطلق  نظرة  لنف�صه  يخط 

النظر  يعيد  اأن  مرة  كل  يف  فليحاول  تطبيقه، 

اأكر من جمال.  يف نظرته ويعدلها حتى ت�صمل 

�صحتها  من  ويتثبت  النظرة  هذه  تت�صع  وحني 

يرتكها ت�صمل املجاالت االجتماعية وال�صيا�صية 

اإىل جانب املجاالت االأدبية والفنية. وال يخفى 

املعلومات،  ث��ورة  ع�رش  هو  احل��ايل  الع�رش  اأن 

الزمن فيه �صيق وخمت�رش، فيمكن للناقد اليوم 

احل�صول على اأي كتاب من ال�صبكة العنكبوتية، 

وال يحتاج اإىل البحث عنه يف البلدان االأجنبية، 

وينتظره �صهوراً، بل �صنوات يف بع�ص االأحيان.

vv ب�رساحة من ل ميلكون نظرية نقدية ماذا 

ميكن اأن ت�صميهم؟

لذوقهم  ي�صت�صلمون  انطباعيني،  اأ�صميهم   ll

الن�صو�ص.  املثقف، وي�صدقون يف حكمهم على 

كانوا  اإذا  النقدية  اأحكامهم  يف  ي��زوغ��ون  قد 

يتعامل  اأن  املثقف منهم قادر  مغر�صني، ولكن 

البعيدة  االأدبية  ثقافته  بح�صب  الن�صو�ص  مع 

هذا  ويف  النقدية،  واملدار�ص  االأيديولوجيا  عن 

مك�صب كبري للنقد واالأدب. على اأي حال مل جند 

الفاح�صة،  االأخطاء  تلك  يخطئون  االنطباعيني 

االأحيان  بع�ص  يف  اأنهم  االأم��ر  يف  ما  كل  بل 

ت�صخيم  يف  وبخا�صة  ينقدون،  فيما  يبالغون 

ال�صعف الفني يف الن�صو�ص، كما فعل ميخائيل 

فعل  وكما  �صوقي،  �صعر  اإىل  نظرته  يف  نعيمة 

مارون عبود يف تقييمه ل�صعر االأخطل ال�صغري. 

فعندما يبالغ الناقد االنطباعي يقرتب من ر�صام 

ومن  قبة،  احلبة  من  يجعل  الذي  الكاريكاتري، 

ال�صمكة فياًل طائراً.

اجلهل دافع للرتجمة

بالرتجمة  ا�صتغالك  حم��ف��زات  ه��ي  م��ا   vv

الإلياذة،   ( ال�صهرية  للمالحم  وترجمتك  عمومًا، 

والأنياذة(  والأودي�صة، 

خ�صو�صًا، ل�صيما واأنك 

زودتها مبقدمات نقدية 

غنية، تفردت فيها، تهم 

القارئ املدقق والدار�س 

؟ 

كنت  طبعًا.  اجلهل   ll

كلما راجعت نف�صي يف 

مو�صوع اأجدها جاهلة 

مرتجمًا،  اأط��ل��ب��ه  فيه 

اأم��ا  اأجنبية.  بلغة  اأو 

الكتب  م���ن  امل���رتج���م 

حتى  اأخل�����ص��ه،  فكنت 

كتاب  خل�����ص��ت  اأن��ن��ي 
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كما  ال��باوي،  را�صد  ترجمة  من  املال"  "راأ�ص 
"يف علم  خل�صت كتبًا يف غري هذا امليدان مثل 

تكن  مل  ذاكرتي  الأن  لوفيفر"  لهرني  اجلمال" 

اأفعل يف  حتتفظ بال�صورة الكاملة. وكذلك كنت 

الكتب االأجنبية، اإىل اأن اقتنعت باأن خري طريقة 

بكامله،  االأث��ر  اأترجم  اأن  املو�صوع  "ه�صم"  ل� 

فما تقبلته دور الن�رش ظهر من�صوراً، وال يزال يف 

�صّدت  التي  املرتجمات  من  كبري  ق�صم  حوزتي 

بع�ص ثغرات جهلي الثقايف بتلك املو�صوعات. 

هناك كتب كلفتني بها وزارة الثقافة فرتجمتها. 

علي  ال�صاعر  الزميل  من  ا�صتعرته  كتاب  وهناك 

كنعان وهو "البنيوية يف االأدب" فرتجمته ون�رشه 

دم�صق  دار  وكلفتني  دم�صق.  يف  الكتاب  احتاد 

بليخانوف،  موؤلفات  من  الرابع  اجلزء  برتجمة 

وكذلك املوؤلفات املختارة لليو �صاو �صي. اأما ما 

تبقى فكنت اأن�صد الكتاب من بلده االأ�صلي، وكنت 

بعد  الو�صع  يختلف  اليوم  ذلك.  يف  م�صقة  اأجد 

اليوم  العنكبوتية. وال زلت حتى  ال�صبكة  انت�صار 

اأترجم الكتاب الذي اأجهل مو�صوعه، واأحتفظ به. 

ومن اأهم الكتب التي ترجمتها كتاب "اجلليل يف 

االأدب" للكاتب ال�صوري لوجنينو�ص، الذي يعتبه 

النقاد العامليون باالإجماع اأعظم كتاب يف النقد 

االأدبي عرفه العامل، حتى اأن بع�صهم جعله يفوق 

كتاب "فن ال�صعر" الأر�صطو. عر�صته على بع�ص 

دور الن�رش فاعر�ص اأ�صحابها عنه، وحجتهم اأنه 

�صغري احلجم.

�صندوق   " هو  ما  يعرف  من  �صيد  اأن��ت   vv

�صارت  التي  ال�رسور  كل  احتوى  الذي  باندورا" 
يف  حبي�صًا  يظل  ومل  الب�رسي  العرق  يف  توؤثر 

داخله غري الأمل. لكن ملاذا اإن�صاننا اليوم اأكرث 

من اأي وقت م�صى ُينكر وجود الأمل؟

ll يف العامل الثالث تب�صط االأنظمة التوتاليتارية 

�صلطتها على كل �صيء: من الرغيف حتى النزهة 

ال�صلطة:  بيد  �صيء  ك��ل  ب��ح��رية.  �صفاف  على 

واملهن  واحلرف  والزراعة  والتجارة  ال�صناعة 

من  تدفن  ال  املوتى  دفن  جمعية  وحتى  احلرة 

دون اإذن ال�صلطة... وهنا يتوجه الب�رش اإىل تاأمني 

وتتف�صى  نف�صياتهم،   
ّ

وتتغري املادية،  حاجاتهم 

اآمالهم  وت�صبح  والو�صولية،  االنتهازية  فيهم 

تك�صف  تقدمي  اأنه  مّدٍع  من  فكم  فيها  م�صكوكًا 

عن رجعي مقيت، وكم من ثوري اّدعى العلمانية 

عندما  العامل  هذا  يف  طائفي...وهكذا.  هو  فاإذا 

تنتهك اأب�صط احلريات ال متوت االآمال بل تتحول 

العفونة  رائ��ح��ة  م��ن  الكثري  فيها  مطامع  اإىل 

املرء  ل 
ّ
يتحو ال�صناعية  البلدان  ويف  الب�رشية. 

اإىل ما ي�صبه االآلة جراء االأعمال الروتينية، واأنت 

يعمل يف  احلا�صبة" رجل  "االآلة  بطل  اأن  تعرف 

م�رشف، تويف و�صعد اإىل العامل االآخر، وا�صتلمه 

واأجل�صه  اأخذه  ثم  اخللق،  �صجالت  عن  امل�صوؤول 

املتقدم  العامل  معاناة  اإن  حا�صبة...  اآل��ة  وراء 

اهتمامي  مبوجب  ولكني  اأب��داً.  بال�صهلة  لي�صت 

املقدمة  يف  تقع  االإ�صكندنافية  البلدان  اأن  راأيت 

من  ق���راأت  م��ا  هالني  وق��د  الناحية.  ه��ذه  م��ن 

التي  االآمال  اإن  فقط.  االأطفال  كتب  عناوين يف 

تزرعها احلرية غري االآمال التي تنبت يف العامل 

الثالث، اإن كان يجوز لنا اأن جنمع الطرفني حتت 

واأمل  الرغيف  على  احل�صول  اأمل  "اآمال"  ا�صم 

احل�صول على ال�صعادة.

كتابة  على  هذه  احلرب  �صنوات  يف  داأبت   vv

اأبحاث هامة وعميقة متّجد بها ما تفرد به تراثنا 

العربي تاريخيًا، الذي تراه يف اأحد اأبحاثك هو 

زوايا  من   عنه  تدافع  العامل.  يف  عمراً  الأطول 

كعادتك يف تناول كثري من امل�صائل -  نظر – 

ل�صواغلك  متابعة  هي  هل  اأحد.  لها  يلتفت  مل 
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ب�صبب ما نتعر�س  للدفاع  اأم حماولة  النقدية، 

له من خلخلة على معظم الأ�صعدة ؟

ll �صوؤالك الثاين هو ال�صحيح. اإن ما ا�صتغل به 

العربي.  االأدب  هو  اأكرهم!  وما  امل�صت�رشقون، 

باأي  يعجبوا  مل  كما  االإعجاب،  كل  به  اأعجبوا 

ر اأن مئات الكتب 
ّ
اأدب، حتى باأدب بلدانهم. ت�صو

الطللية  املقدمة  لدرا�صة  مو�صوعها  كر�صت 

الكثريين  اأنظار  حمط  تزال  وال  اأذهلتهم،  التي 

منهم، فال تزال �صوزان �صتيتكيفيت�ص تتابع هذا 

األغاز  لفك  ي�صعى  زوجها  ي��زال  وال  املو�صوع، 

�رشف.  اأدبية  �صخ�صيتنا  القدمي.  العربي  ال�صعر 

ال�صخ�صية  عن  وبحثت  االأدب  من  خرجت  ف��اإذا 

وحده  االأدب  عليها،  عاثر  غري  فاإنك  العربية 

كيان العروبة، وهي ميزة غري موجودة يف اآداب 

العامل. فاإذا اأخرجت االإجنليزي من اأدبه برز لك 

حتى  وال�صكك...  القطار  ال�صناعي-  االإجنليزي 

�صفرات النا�صيت... اأما العربي فغري موجود اإال يف 

اأدبه فقط، ويف غري اأدبه ي�صيع جداً، ولهذا ال�صبب 

التفت اإىل هذه الناحية، لي�ص الأين اكت�صفتها من 

جديد، بل الأين اأخاف اأن ت�صيع �صخ�صية العربي. 

وبالطبع �صخ�صية العربي ال ميكن اأن ت�صيع اإال 

ي�صتهزئ  اأن من  واأوؤكد  العربي.  االأدب  اإذا �صاع 

اليوم ب�صعرنا القدمي يكون قد قراأه قراءة �صطحية، 

واإمنا حاولت  االأدب،  اإعادة هذا  اأحاول  لذلك مل 

اإظهار اأهميته بالن�صبة لل�صخ�صية العربية. 

الأديان القدمية غري قامعة

البع�س  يزال  ل  �صائعة  كانت  مقولة  ثمة   vv

اإبداعًا.  ينتج  ل  املتدّين  الإن�صان  اأن  يتداولها 

قراءتي  ذاكرتي خالل  املقولة يف  ح�رست هذه 

بحثًا ن�رس لك موؤخراً بعنوان ) التطّهر يف بحور 

اإىل  الب�رسية  تراث  النار( حتلل فيها وتعيد كل 

من�صاأ ديني )دون اأن تق�صد دينًا حمدداً(. ما راأيك 

الدين  دور  ننكر  زلنا  ما  ومل��اذا  املقولة  بتلك 

ثقافيًا بغ�س النظر عن الناحية الإميانية؟ وهل 

ترى اإن �صاع اإن�صافه كما فعلت يف بحثك، ميكن 

لنا اأن نتلم�س تفكرياً اأكرث عقالنيًة؟ 

ر يف بحريات النار تعبري ا�صتعرته من 
ّ
ll التطه

اأفالطون، وفيه اأراد عر�ص نظريته يف التقم�ص، 

ا�صتخدمته  اأنني  بيد  احلياة،  اإىل  ثانية  والعودة 

ال  زه��رة  بيده  يحمل  ال��ذي  الدين  عن  للتعبري 

�صوطًا. فبحريات النار هي االأديان القدمية التي 

وكانت  املذهبي،  احلقد  وال  الطائفية  تعرف  مل 

اأنها  كما  قامعة،  ال  ملهمة  فهي  للروح،  غ��ذاء 

كانت تعبرياً عن الواقع، فاأفروديتي ونيمو�صيني 

وزيو�ص واأثينا ميثلون القيم الطبيعية والب�رشية، 

اليونان.  يف  الدينية  احل��روب  تظهر  مل  ولذلك 

كان اإذا �صمع �صعب بدين جديد ا�صتوردوا متثااًل 

لرب هذا الدين وجعلوه يف البانثيون. فال�صاعر 

ال�صعراء  �صياطني  اأو  الفنون  ربات  من  ي�صتلهم 

ال�صيء الكثري، ال�صيء الراقي واجلميل، ولكن ماذا 

ي�صتلهم من �صمعان العمودي الذي اأم�صى- على 

ما يقولون- اأربعني عامًا على عمود؟

لإ�صدار  ه��ذه  احل��رب  �صنوات  يف  افتقدنا   vv

جديد من موؤلفاتك ومل ي�صدر لك �صوى مرتجمات 

دار  عن  واجلميل(  اجلليل  اليونانية،  )املكتبة 

احتاد  عن  الأكادميية(  و)امليثولوجيا  احل��وار، 

الكّتاب. ملاذا؟ مع اأننا نعرف اأن يف حوزتك اأكرث 

اأنت حتتاج  من ع�رسة كتب، وكما قلت ذات مرة 

لدار ن�رس خا�صة مبن�صوراتك لت�صتطيع طباعة ما 

يف حوزتك؟

ll �صل القائمني على دور الن�رش.         
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خليل ال�صيخ 

للمفاهيم  نــاقــل  جمــرد  لي�س  �لــعــربــي  �لنقد 

و�لنظريات 



الروائي  "البطل  املاج�صتري  يف  ر�صالتِه  منذ 

 
َ
اختار الغربية"،  احل�صارة  مواجهة  يف  العربي 

ال�صيخ  خليل  الدكتور  االأردين  واملرتجم  الناقد 

مقابَل  العربي  االأدب  درا�صَة  يف  قدمًا  امل�صي 

مدِن  يف  تطوُف  رحلتُه  فكانت  الغربي،  االآخ��ر 

االأدب،  يف  العربي  امُلنجز   
َ

�صوب وعينها  العامِل 

فتتالت يف �صوِء ذلك درا�صاته وكتاباتِه النقدية 

االأدب  يف  "باري�ص  فاأ�صدر  املقارن  االأدب  يف 

االأوىل"،  العاملية  احلرب  حتى  احلديث  العربي 

ون�رش  احلديث"،  العربي  ال�صعر  يف  "باري�ص 
"اال�صتجابة  منها  كمة 

ُ
حم جمالت  يف  درا�صات 

هيكل  ح�صني  حممد  نقد  يف  قراءة  املو�صوعية: 

وتاأثري النقد االأوروبي فيه" و"املحاكمة والغرف 

بالث  �صل�ڤيا  بني  املر�ص  و"جتربة  االأخرى"، 

واأمل دنقل".

 املعرفِة" كما يقوُل �صيفنا، 
ُ
"اللغة مفتاح والأن 

منها:  االأملانية،  االأعمال  من  ع��دداً   
َ
ترجم فقد 

تاريخ  اليوتوبيات،  بعد  ما  بوتيجر،  "هلموت 
لالأدب املعا�رش الناطق باالأملانية"، "اال�صرتاكية 

�صنتي  بني  العربي  االأدن��ى  ال�رشق  يف  القومية 

كافكا  فرانت�ص  "يوميات    ،"1933-1939
1923-1910"، وغريها الكثري.

 درا�صتُه يف اأملانيا، واإتقانُه اللغة االأملانية، 
َ
ورغم

االأدب  يف  ب��اري�����ص  اأث���ر  در����ص  ال�صيخ  اأن  اإال 

الفرن�صية  العا�صمَة  اأن  ذلك  وال�صبب يف  العربي، 

لالأدباء  جاذبا  ح�صاريا  ف�صاء  "ت�صكل  كانت 

والفنانني" و"كانت متثل يوتوبيا معا�رشة، لذا 

اإىل هناك طابعا مثاليا،  الذاهبون  اأ�صفى عليها 

وربطوا �صورتها باجلنة، واإذا تاأملنا �صورة لندن 

لهما  نعر  لن  فاإننا  العربي  االأدب  يف  برلني  اأو 

على متثيالت اأدبية وا�صعة احل�صور".

للنقد  عربية"  "تبعية  ع��ن  احل��دي��ِث  ظ��لِّ  ويف 

والنقِد  االأدِب  يف  املخت�ص  ال�صيخ  يوؤكد  الغربي، 

لي�صت  احلديثة  النقدية  "النظريات  اأن  املقارن 

من  كثريون  اأ�صهم  فقد  وحده،  الغرب  �صنع  من 

ال�رشق والغرب يف �صناعتها، فقد اأ�صاف اإدوارد 

واإعجاز  وم�صطفى �صفوان  واإيهاب ح�صن  �صعيد 

اأحمد اإىل النظرية النقدية وهم من اأ�صول عربية 

و�رشقية، كما اأ�صاف اإليها نقاد اآخرون يتوزعون 

على قارات العامل".
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 اأجرى احلوار: م . م الب�شتاوي *

خليل ال�شيخ:

النقد العربي يحتاج اإىل

التجدد معرفيا ومنهجياً

كاتب و�صحفي من االأردن *



انطلقت من  ال�صيخ،  جملة  يف حوارها مع 

عتبة البدايات، ف�صاألتُه عن اخلطوات االأىل التي 

قادتُه اإىل دروب الأدب والنقد، فاأجاب:

والعودة  الذاكرة  يف  البحث  ال�صوؤال  هذا  يتطلب 

اأعيد  فعندما  ال�صباب.   وبدايات  الطفولة  اإىل 

ترتيب تلك العوامل، اأتذكر اأّن ثالثة اأ�صياء اأ�صهمت 

االأدي���ب  ق�ص�ص  االأدب:  ع��امل  اإىل  ج��ذب��ي  يف 

التيكان   )-1959( كيالين  كامل  امل�����رشي 

كبرية  حقيبة  يف  لنا  يح�رشها  املدر�صة  مدير 

االأ�صبوع. كانت  نهاية  لنا  املدينة ويعريها  من 

تلك الق�ص�ص متتاز ب�صورها اجلميلة وعربيتها 

حكاية  فتنتني  وقد  ال�صاحر  وخيالها  ال�صل�صة 

�صهرزاد وعوامل احلكي اخلا�صة بها وهي عوامل 

كان طه ح�صني وتوفيق احلكيم قد توقفا عندها 

يف كتاب اإبداعي م�صرتك هو " الق�رش امل�صحور" 

من  ن�صخة  على  عرت  وملا   ،1936 عام  �صدر 

املرحلة  بدايات  يف  املدر�صة  مكتبة  يف  الليايل 

الثانوية، وهي الطبعة التي "هذبها و�صححها" 

االآباء الي�صوعيون قمت بقراءتها بحثا عن عوامل 

من  عاملا  تبني  حكاياتها  كانت  التي  �صهرزاد 

ليلة  األف  عوامل  جعلتني  لقد  الفاتنة.  اليوتوبيا 

الفكاك  ي�صعب  ق�ص�صية  دائرة  يف  اأعي�ص  وليلة 

الغريب كما �صمته مارينا ورنر يف  من �صحرها 

درا�صة حتليلية م�صتق�صيه لليايل.

الغناء  فكان  جذبني  ال��ذي  الثاين  العامل  اأم��ا 

ال�صعبي. فقد احتل الزجل واحلداء م�صاحة كبى 

يف القرية التي ولدت فيها يف �صمال فل�صطني اأو 

يف مرج ابن عامر. وقد لفتني منذ الطفولة اإيقاع 

الغناء وما فيه من ارجتال وجنا�ص وطباق، وكنت 

اأظن يومها اأن االأمر لون من اللعب باللغة. وكنا 

الغناء،  اإىل  االأعرا�ص لن�صتمع  الطفولة  ننتظر يف 

الذي كان يخرجنا من رتابة الليايل يف القرية، 

وكنت اأحلظ اأن بع�ص ما تعلمته يف املدر�صة من 

وكان  الزجالني،  طريقة  على  للغناء  قابل  �صعر 

ذلك يزيد من ع�صقي لل�صعر الذي كنت اأحفظه عن 

ظهر قلب دون جمهود يذكر، و�صاهم يف منحي 

اأذنا مو�صيقية. وقد جمع توفيق زياد بع�ص تلك 

االأغاين وهنا اأ�صري اإىل ترويدة الن�رشاويات التي 

كانت تثري ال�صجن واالأ�صى يف نف�صي واأنا اأتاأمل 

وبعد  الن�رشاويات  قطعته  الذي  عامر  ابن  مرج 

الرتويدة  وكانت  بالبكاء،  اأجه�صن  قطعنه  اأن 

التي مل يكن م�صى عليها  النكبة  باأجواء  ترتبط 

غري ب�صع �صنوات.

نهايات  يف  عثوري  فكان  الثالث  العامل  اأم��ا 

العربي  ملجلة  جملدات  على  االإعدادية  املرحلة 

بقراءتها. وقد  اأقربائي. ف�رشعت  اأحد  يف مكتبة 

قادتني القراءة يف العربي اإىل عوامل جديدة. فقد 

جملته،  زكي  اأحمد  الدكتور  التحرير  رئي�ص  بنى 

متثل  اأبوابها  وكانت  اجلامعة،  بنية  غرار  على 

وتعاي�ص.  تنوع  من  فيها  وما  اجلامعة  كليات 

اآف��اق��ا ج��دي��دة،  اأم��ام��ي  ال��ع��رب��ي  وق���د فتحت 

اأرى  فكنت  رغبتي  على حتديد،  قادرا  وجعلتني 

تلك  منذ  واأحببت  والفكر،  ل��الأدب  مياال  نف�صي 

اأ�صتاذي  يعر�صه  كان  الذي  ال�صهر  كتاب  االأيام 

كان  الذي  اهلل،  رحمه  ال�صمرة،  حممود  الدكتور 

اأن  االأق��دار  �صاءت  وقد  التحرير.  لرئي�ص  نائبا 

املاج�صتري  مرحلة  يف  اأطروحتي  على  ي�رشف 

وخلقه  بعلمه   
َّ
علي كبري  ف�صل  �صاحب  وك��ان 

واإن�صانيته. بعد ذلك اأقبلت على قراءة طه ح�صني 

مو�صى  و�صالمة  وامل���ازين  وال��ع��ق��اد  واحلكيم 

وجنيب حمفوظ وجبان خليل جبان وميخائيل 

نعيمة واإيليا اأبو ما�صي وغريهم وهو ما تعمق 

العربية يف اجلامعة  اللغة  ق�صم  اإىل  بعد دخويل 

يف  اململكة  اأوائ��ل  من  وكنت   1972 االأردنية، 

الثانوية العامة يف ذلك العام.
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vv  بعَد اأن قطعت م�صريتك الدرا�صية يف الأردن 

الأدب  لدرا�صة  ذهبت  املاج�صتري،  مرحلة  حتى 

بون،  يف  ڤ�يلهلم  فريدري�س  جامعة  يف  املقارن 

ح�صلت  التي  الدرا�صية  املنح  اأن  اأي�صًا  وُيالحظ 

عليها جاءت من موؤ�ص�صات اأملانية؛ فلماذا اأملانيا؟

اأكتب يف مرحلة املاج�صتري عن  اأن  ll اخرتت 

الغرب"،  مواجهة  يف  العربي  الروائي  "البطل 
مبكر  وق��ت  منذ  من�صغال  كنت  اأن��ن��ي  مبعنى 

املواجهة  وبرواية  احلديثة  العربية  بال�رشديات 

تبدت  كما  باالآخر  ال��ذات  عالقة  من  فيها  وما 

من  ال�صام  وبالد  م�رش  من  روائيني  اأعمال  يف 

اأمثال: طه ح�صني وتوفيق احلكيم ويحيى حقي 

و�صباح  ال�صحار  احلميد  وعبد  اإدري�ص  و�صهيل 

ال�صباعي  وفا�صل  اجلابري  و�صكيب  الدين  حمي 

وكوليت خوري و�صلمى احلفار الكزبري وعي�صى 

الناعوري وجمعة حماد وغريهم.

عام  املاج�صتري  على  بعد ح�صويل  اأ�صعى  وكنت 

للظفر  االأردنية،  اجلامعة  يف  وتعييني   1980
مبنحة متكنني من الذهاب اإىل الغرب للح�صول 

فجاء  اأملانيا  اإىل  ذهابي  اأم��ا  الدكتوراة.  على 

الذين يتم  م�صادفة، فقد كان الطلبة االأردنيون 

الدول  من  الدكتوراة  على  للح�صول  ابتعاثهم 

اإىل  اأو  املتحدة  اململكة  اإىل  يوفدون  الغربية 

ثمانينات  ويف  االأمريكية.  املتحدة  الواليات 

االأكادميية  املوؤ�ص�صة  ب���داأت  املا�صي  ال��ق��رن 

الثقايف، وهي موؤ�ص�صة علمية  للتبادل  االأملانية 

حمرتمة، باإعطاء منح للح�صول على الدكتوراة، 

وقد ذهبت اإىل هناك يف اأكتوبر 1981 مبعوثا 

من جامعة الريموك اأي�صا، وكنت الطالب الوحيد 

يف االإن�صانيات، يف حني كان جميع زمالئي، يف 

تلك الدفعة يف جماالت العلوم الطبيعية.

اأملانيا  يف  والفكر  االأدب  عن  ق��راأت��ه  ما  لكن   

�صجعني و�صد من اأزري. واأتذكر اأنني كنت قراأت 

ترجمة فيلك�ص فار�ص لكتاب نيت�صه "هكذا تكلم 

زراد�صت. كتاب للكل وال اأحد" التي �صدرت عام 

1938، وترجمة حممد عو�ص حممد مل�رشحية 
و�صار  عام1929.  �صدرت  التي  لغوته  فاو�صت 

حلمي اأن اأمتكن من القراءة باالأملانية.

�صار  لكنه  م�صادفة،  اأملانيا  اإىل  ذهابي  كان 

اإ�رشارا على الدخول اإىل عوامل تلك اللغة. فاللغة 

فاو�صت  اأن  عرفت  بعد  وفيما  املعرفة.  مفتاح 

تعبري  حد  على  االأوروب��ي��ة  ال��روح  متثل  كانت 

اوزفالد �صبينجلر يف كتابه "تدهور الغرب". وقد 

اأم�صيت يف اأملانيا قرابة خم�ص �صنوات ون�صف 

�صعيت فيها للتعلم وبذلت ما يف و�صعي للح�صول 

على املعرفة.

vv لو عقدنا مقارنًة بني املرتجم من الأملانية 

اإىل العربية مقابل ما جاءنا من باري�س اأو لندن، 

ملالت الكفة ل�صالح الآداب الربيطانية والفرن�صية؛ 

ب��راأي��َك؟،  ال�صبب  فما 

ويف هذا ال�صياق كيف 

تقيم الهتمام العربي 

بالثقافة الأملانية؟

اأن  اإىل  ذلك  يعود   ll

على  انفتحوا  ال��ع��رب 

فجاءت  اأوال،  فرن�صا 

جت��رب��ة رف��اع��ة راف��ع 

ال���ط���ه���ط���اوي ال����ذي 

م�رش  وايل  اخ���ت���اره 

و�صليم  ع��ل��ي  حم��م��د 

االأزه���ر  �صيخ  العطار 

البعثة  لريافق  يومها 

الع�صكرية  امل�����رشي��ة 

اإىل  ال��ذاه��ب��ة  االأوىل 
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اإماما  االأجنال" ب�صفته  "بعثة  �صميت  التي  باري�ص 

م�رش  اإىل  الطهطاوي  عودة  وبعد  لها عام 1824. 

اأن�صاأ دار االأل�صن، التي بداأت بالرتجمة عن الفرن�صية، 

وكان تلميذ الطهطاوي حممد عثمان جالل هو من 

توىل مت�صري الكثري من االأعمال الفرن�صية، كما فعل 

يف  اأو�صحت  وقد  بع�صها.   تعريب  يف  املنفلوطي 

كتابي "باري�ص يف االأدب العربي احلديث" طرفا من 

هذا االأمر، ثم بداأت الثقافة االأجنلو �صك�صونية تزاحم 

الثقافة الالتينية حتى �صيطرت على امل�صهد الثقايف، 

وهناك معركة اأدبية �صهرية ن�صبت بني العقاد وطه 

اإىل  ت�صري  و�صك�صونيون"،  "التينيون  بعنوان  ح�صني 

من  الكثري  اأن  العلم  مع  الثقايف  امل�صهد  حت��والت 

املثقفني العرب ات�صلوا بالثقافة الفرن�صية وترجموا 

عنها. 

 فيما يخ�ص اأملانيا، كان ثمة  �صالت بني املثقفني 

ومبعرة.  فردية  كانت  لكنها  واأمل��ان��ي��ا،  العرب 

هارون  بني  ن�صاأت  عالقة  عن  يتحدث  من  وهناك 

الر�صيد وكارل الكبري الذي عرفناه با�صم �صارملان. 

ولعل ف�صل اأملانيا يف احل�صول على م�صتعمرات يف 

العامل العربي، هو ما اأ�صهم يف �صعف انت�صار اللغة 

اأملانيا  اإىل  ذهبوا  من  هناك  لكن  عندنا.  االأملانية 

العدل  توفيق  اإىل ح�صن  هنا  واأ�صري  مبكر  وقت  منذ 

فيها  واأق��ام  اأملانيا  زار  ال��ذي   )1862-1904(

و�صيا�صييها  مب�صت�رشقيها  واحتك  �صنوات  خم�ص 

الذي  العربية"  اللغة  اآداب  تاريخ  كتابه"  وك��ان 

الأعمال  قراءته  ثمرة  خال�ص  وليد  الدكتور  ن�رشه 

كارل بروكلمان ومنهجه يف حتقيب االأدب العربي. 

اللبناين اجلن�صية  االأ�صل،  الفل�صطيني  وكان املوؤرخ 

اأ�صهر يف جامعة  �صتة  اأم�صى  زيادة  نقوال  العالمة 

ميونيخ لتعلم اللغة االأملانية من اأجل احل�صول على 

املبعوثني  لكن   .1935 عام  لندن  من  الدكتوراة 

اإىل  ال�صتينات  اأوائ��ل  يف  ذهبوا  الذين  امل�رشيني 

هنا  واأ�صري  العرب  الدار�صني  طالئع  �صكلوا  اأملانيا 

اإىل االأ�صاتذة: عبد احلليم النجار، مرادكامل، ال�صيد 

فهمي  حممود  التواب،  عبد  رم�صان  بكر،  يعقوب 

حجازي، م�صطفى ماهر وحممد عوين عبد الروؤوف. 

امل�رشية  اجلامعات  ا�صتقدام  اإىل  ا�صري  اأن  بد  وال 

اإنوليتمان  اأمثال:  من  االأملان  امل�صت�رشقني  لكبار 

وبريجر�صرتا�رشويو�صف �صاخت وبول كروا�ص. وقد 

مثلما   " "االأيام  يف  ليتمان  عن  ح�صني  طه  حتدث 

الرحمن بدوي يف مذكراته عن كراو�ص  حتدث عبد 

الذي اأقدم على االنتحار.

 ومع ذلك ظلت حركة الرتجمة عن االأملانية بطيئة 

القاهرة  جامعة  يف  اجلغرافيا  اأ�صتاذ  نقل  فقد 

االإجنليزية  "فاو�صت"عن  حممد  ع��و���ص  حممد 

حممد  وك��ان  االأمل���اين،  بالن�ص  اال�صتئنا�ص  م��ع 

لغة  حتدي  من  كلون  االأملانية  تعلم  حممد  عو�ص 

ح�صن  اأحمد  ونقل  م�رش  يف  االإجنليز  امل�صتعمرين 

وترجم  الفرن�صية،  عن  لغوته  فريتر"  "اآالم  الزيات 

منري بعلبكي رواية كافكا "امل�صخ" عن االإجنليزية. 

من  الكثري  ب��دوي  الرحمن  عبد  الفيل�صوف  ونقل 

لكن  االأملانية.  عن  واالبداعية  البحثية  الكتابات 

العالقة مع االإجنليزية والفرن�صية ظلت اأكر ح�صورا 

على م�صتوى املثاقفة والرتجمة.

روايات عربية اأقدم من "زينب"

اأول رواية  اأن  vv يتحدث بع�س النقاد والكتاب 

عربية تعود اإىل عقيل اأبو ال�صعر وحملت عنوان 

ال�صادرة  يلدز«  ق�رس  يف  الأرمنية  »الفتاة 

بذلك  متخطيا  باري�س،  يف  1912م  العام  يف 

ملحمد ح�صني  "زينب"  كون  من  عليه  املتعارف 

هيكل هي الأوىل وال�صادرة يف القاهرة يف العام 

1914م؛ فما راأيك؟

ll لي�صت زينب لهيكل هي الرواية العربية االأوىل، 

ومن  منها  اأق��دم  عربية  روائية  ن�صو�ص  فهناك 
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هناك  �صوؤالك،  اإليها يف  اأ�رشت  التي   الروايات  تلك 

�صدرت   )1836-1907( خوري  خلليل  ن�صو�ص 

بني عامي 1858 و1859، وهناك رواية لفران�صي�ص 

 1865 عام  �صدرت  احلق"  "غابة  تدعى  املرا�ص 

الب�صتاين  " ل�صليم  ال�صام  "الهيام يف جنان  ورواية 

التي �صدرت عام 1870 وليعقوب �رشوف روايات 

مثل: فتاة م�رش، وفتاة الفيوم واأمري لبنان �صدرت 

بني عامي 1907 و1908 وكان حممد املويلحي 

قد كتب "حديث عي�صى بن ه�صام" يف نهاية القرن 

التا�صع ع�رش ون�رشه يف بداية القرن الع�رشين.

اأريد اأن اأقول اإن زينب لي�صت الرواية العربية االأوىل، 

مبفهوم ال�صبق التاريخي، لكن ذلك ال ينفي ريادتها، 

فقد ا�صتطاعت اأن توؤثر يف ال�رشدية العربية الالحقة، 

�صامت  م�رشي  فيلم  اأول  لتكون  اختيارها  ومت 

وناطق. ولعل تاأثري هيكل وجريدة"ال�صيا�صة" التي 

الناعمة  م�رش  قوة  وتاأثري  حتريرها،  يراأ�ص  كان 

يومها اأ�صاف لها قيمة �صياقية م�صاعفة.

يف  اإغفال  ثمَة  اأن  جنُد  مت�صل؛  �صياٍق  يف   vv

ذياب  ودور حنا  واأعمال  لرحلة  العربية  الثقافة 

رفاعة  ورحلة  بنتاج  الحتفاء  مقابل  الأدب��ي 

رغَم  باري�س،  اإىل   )1873  -  1801( الطهطاوي 

اأن رحلتُه– اأي ذياب وكتبها يف العام 1764م 

– �صبقت ما جاء بِه الطهطاوي؛ فهل ثمَة ق�صوٌر 
لتاأريِخ بداياِت الأدِب العربي ونتاجُه يف الع�رس 

احلديث؟، اأم اأن هنالك �صبب، اأو اأ�صباب اأخرى؟

املولود  دي��اب  حنا  يو�صف  اأنطون  �صخ�صية   ll

العربية  الثقافة  تعرفها  مل   ،1688 عام  حلب  يف 

الفرن�صي جريوم لنتان  اأعلن  امل�صت�رشق  اإال عندما 

�صنة 1993 يف اإطار بحثه عن اللغات الدارجة بني 

الر�صولية  املكتبة  العرب، عن خمطوطة مودعة يف 

يف الفاتيكان كاتبها حنا دياب و�صف بها رحلته 

اىل فرن�صا. وقد اأ�صار حنا دياب اإىل اأنه قبل رحلته 

بجبل  دير  يف  الرتّهب  ح��اول  وجيزة،  بفرتة  هذه 

على  دي��اب  حنا  ف 
ّ
تعر ذل��ك.  تراجععن  ثم  لبنان 

لوكايف  بول  ملوكفرن�صا”ا�صمه  �صواح  من  “�صائح 
الأّن  كرتجمان،  مرافقته  االأخ��ري  منه  وطلب  حلب، 

)واالإيطالية(  الفرن�صية  من  بقدر  ملما  كان  دياب 

والعربية والرتكية، ووعده بوظيفة يف خزانة الكتب 

العربية يف باري�ص.

ال�صعيد يف  اإىل   يتجه حنا دياب مع رفيق رحلته 

مواجهًا  واإيطاليا،  وتون�ص،  ليبيا،  اإىل  ثم  م�رش 

يتوجه  مر�صيليا.  اإىل  والقرا�صنة و�صواًل  العوا�صف 

الرابع  لوي�ص  امللك  اإىل  ويقدم  باري�ص،  بعدها نحو 

العلوم  اأحد اجلرابيع غري املعروفة لدى هواة  ع�رش 

يف ذلك الع�رش، ويظل �صنة قبالة ج�رش �صان مي�صيل، 

وليلة  ليلة  األف  ترجم  الذي  غاالن  اأنطوان  ويلتقي 

اإىل الفرن�صية، فيحكي له حكايات علي بابا وعالء 

الدين وغريهما من احلكايات، وقد امتدح بورخي�ص 

ما قام به حنا دياب الذي لقبه بامل�صت�صار الغام�ص 

وو�صفه بانه ميتلك ذاكرة ال تقل خياال عن �صهرزاد. 

بعد  حلب  اإىل  يعود  ثم 

اأن اأ�صهم اأنطوان غاالن 

يف اإبعاده بحيلة ذكية 

مملوءة  عودته  وكانت 

باملغامرات.

 اإن من اجللي اأن رحلة 

ح���ن���ا دي������اب ت��رك��ت 

االأو���ص��اط  ت��اأث��ريا يف 

لها  يكن  ومل  الغربية 

ت��اأث��ري رح��ل��ة رف��اع��ة 

الثقافة  الطهطاوي يف 

حركت  التي  العربية 

املياه الراكدة و�صنعت 

حداثتها من خالل ن�رش 

يرتكز  ح�صاري  وع��ي 
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على اأ�ص�ص جديدة. ولرفاعة الطهطاوي نتاج الحق 

وح�صور مهم يف الثقافة العربية، ولي�ص حلنا دياب 

التي حققها حممد  لكن جتربته  احل�صور،  هذا  مثل 

اأبو �صهال جبان وهما  م�صطفى اجلارو�ص و�صفاء 

باحثان يف جامعة �صاو باولو – البازيل تظل ك�صفا 

اأنني  واحلق  املعا�رشة.  العربية  الثقافة  يف  فريدا 

عندما كتبت عن باري�ص يف االأدب العربي احلديث 

مل اأكن قد عرفت تلك الرحلة املبكرة ومل اأطلع على 

2017 عندما ن�رشتها دار  اإال  عام  ما كتب عنها  

الزمني   �صبقها   يف  تكمن  ال  اأهميتها  لكن  اجلمل، 

بل يف اأ�صلوب جمابهتها للعامل ويف طريقة التعبري 

عن ذلك االأ�صلوب  الذي يحاكي  اأ�صلوب الليايل يف 

ب�صاطته ويف قدرته على بناء احلكايات  وتوليدها  

.ومن  اأخ��رى  اإىل  حكاية  من  بر�صاقة  واالنتقال 

والكلمة  باملجراوية،  ق�صته  و�صف  اأن��ه  الطريف 

الزير  ق�صة  من  م�صتعارة  وهي  يل،  جرى  ما  تعني 

والبطل  ال�صارد  بني  دياب  ميزج  فكاأن حنا  �صامل، 

معا، وهو يحكي ما عا�صه من حمن يف تلك الرحلة.

جاذبية باري�س للأدباء العرب

اخرتَت  اأن��َك  اإل  اأملانيا،  يف  درا�صتَك  رغ��َم   vv

الكتابة عن اأثر باري�س يف الأدب العربي احلديث؛ 

فلماذا باري�س دون �صواها؟

واملثقفني  املفكرين  كتابات  اأقرا  كنت  عندما   ll

العرب يف نهاية القرن التا�صع ع�رش وبدايات القرن 

الع�رشين، الحظت احل�صور املكثف لهذه املدينة. فقد 

ذهب اإليها الطهطاوي واأحمد فار�ص ال�صدياق وعلي 

مبارك وفران�صي�ص املرا�ص وتعلم فيها ال�صاعر اأحمد 

�صوقي وال�صيخ م�صطفى عبد الرازق وحممد ح�صني 

مبارك  وزك��ي  احلكيم  وتوفيق  ح�صني  وطه  هيكل 

الدهان  و�صامي  م��ن��دور  وحممد  �صبي  وحممد 

هوؤالء  دون  وقد  غريهم.  وع�رشات  اإدري�ص  و�صهيل 

تقل  ال  عربية  مبدونة  باري�ص  فحظيت  جتاربهم، 

اأهمية عن تلك املدونة التي متتلكها تلك املدينة يف 

ف�صاء  ت�صكل  باري�ص  كانت  فقد  االأوروبية.  اللغات 

هنا  و�صاأكتفي  والفنانني  لالأدباء  جاذبا  ح�صاريا 

هايرني�ص  مثل:  اأملان  �صعراء  جتربة  اإىل  باالإ�صارة 

ماريا  رايرن  و   )Heinrich Heine )1856 – 1797 هايني

Paul Cel� ت�صيالن وباول   )1875-1926  ريلكة)

ودخلت  باري�ص  يف  اأقاموا  وكلهم   )an) 1920�1970

جتربتهم فيها يف ف�صاء �صعرهم .

اأ�صفى  لذا  معا�رشة،  يوتوبيا  متثل  باري�ص  كانت 

وربطوا  مثاليا،  طابعا  هناك  اإىل  الذاهبون  عليها 

اأو  لندن  ���ص��ورة  تاأملنا  واإذا  باجلنة،  �صورتها 

على  لهما  نعر  لن  فاإننا  العربي  االأدب  يف  برلني 

على  نيويورك  اأما  احل�صور،  وا�صعة  اأدبية  متثيالت 

اأدوني�ص على نحو مغاير  �صبيل املثال، فقد قدمها 

ل�صورة باري�ص يف ق�صيدته ال�صهرية" قب من اأجل 

اأّن  الفرق احل�صاري  نيويورك". ولي�ص من �صك يف 

بناء  يف  اأ�صهم  العربية   املدن  وبني  بينها  الكبري 

متثيالتها على هذا النحو.

vv ترجمَت عددا من اأعمال كافكا، ولنتحدث هنا 

عن الرتجمة؛ اإذ يالحظ اأن ثمَة فرٌقا وا�صٌحا يف 

الرتجمات لأعمال هذا الأديب  الت�صيكيبنَي ترجمٍة 

مبا�رسٍة ل حتيُط ببيئة الأديب ولغتِه وفل�صفته، 

واأخرى تاأخذ يف ح�صبانها تلك العتبارات؛ براأيَك، 

ملاذا تتباين الرتجمة من مرتجٍم اإىل اآخر؟، وهل 

العرب  املرتجمني  بع�س  ميتلكها  ل  اأدوات  ثمة 

وما هي اأبرز ترجماتك الأخرى؟.

�صدرت  وقد  كافكا"  "يوميات  برتجمة  قمت   ll

2019 بعد   الثانية عن م�رشوع كلمة عام  طبعتها 

مرور ع�رش �صنوات على الطبعة االأوىل. 

اأعمال كافكا، وهذا طبيعي. كما   تعددت ترجمات 

اإبراهيم  الراحل  لكن  االإجنليزية.  عن  بع�صها  نقل 
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فيما  االأملانية،  كافكا عن  اأعمال  نقل  توىل  وطفي 

�صماه "فرانز كافكا االآثار الكاملة مع تف�صرياتها".

العربية من  اإىل  الأنها مل ترتجم  اليوميات،  اخرتت 

حياة  تتناول  اأنها  يف  تكمن  اأهميتها  والأن  قبل، 

من  الثاين  الثلث  اأوائ��ل  منذ  �رشع  ال��ذي  �صاحبها 

بكتابة  والع�رشين  ال�صابعة  يف  وهو   ،1910 عام 

الثاين  يف  كتابتها  عن  توقف  ثم  ومن  يومياته، 

االأربعني.. اأب��واب  على  وهو   1923 عام  متوز   من 

تكمن قيمة اليوميات  يف كونها متثل ن�صًا �صارحًا 

االأخرى، ي�صيء عواملها  ال�رشدية  لن�صو�ص كافكا 

ويف�رش غوام�صها ويبني طبيعة والدة بع�صها. ويف 

اأزمات  طبيعة  تبني  كافكا  فيوميات  االأح��وال،  كل 

واإح�صا�ص  ا�صطراب  الكافكاوي وما فيه من  العامل 

ما  يك�صف  فيها  التدرج  اأّن  عن  ف�صاًل  بالالجدوى، 

كل  كانت  واإْن  حت��والت،  من  العامل  هذا  على  ط��راأ 

حركة يف اليوميات تتم يف اإطار ثوابت ذلك العامل 

هذا  كل  لكن  ال��وج��ود.  وعبثية  بالعجز  املحكوم 

والقلق  بالفجيعة  واالإح�صا�ص  باالغرتاب  ال�صعور 

التي  الهوية  م�صاألة  يثري  كان  العميق،  الوجودي 

اإ�صكاالتها الكثرية التي  برع كافكا يف التعبري عن 

مدينة  �صكلت  امل�صتويات  �صتى  على  يعي�صها  كان 

براغ ف�صاء يوميات كافكا التي عا�ص فيها ودر�ص 

يرغب  ال  موؤ�ص�صاتها، وظل  يف جامعتها وعمل يف 

عن  تك�صف  فاليوميات  يغادرها.  اأن  ي�صتطيع  وال 

اأجواء كافكا و�صداقاته وخيباته ومر�صه وت�صاوؤمه 

اأف�صت  التي  االأزمات  تلك  على  للتغلب  وحماوالته 

اإىل موته مبر�ص ال�صل يف �صن مبكرة.

اللغة،  االأملاين  املولد،  الت�صيكي  كافكا،  فرانز  يعد 

كما  الع�رشين،  القرن  يف  الروائيني  اأبرز  من  واحداً 

وال�رشاع  باملعاناة  حافلة  الق�صرية  حياته  كانت 

وامل��ر���ص واالإح�����ص��ا���ص ب��اخل��ي��ب��ة. وق���د ���ص��ارت 

الكتابة  من  لون  على  داللة  االأدب  يف  الكافكاوية 

يف  كما  املتاهة.  يف  والوقوع  بال�صوداوية  يت�صم 

رواياته ال�صهرية »امل�صخ« و»املحاكمة« و»القلعة«. 

ال�صارح  الن�ص  مبثابة  كافكا  يوميات  وجت��يء 

املوازي لتلك االإبداعات، والكا�صف لبع�ص �صياقاتها 

والقادر على بلورة معامل العامل اليومي لكافكا، من 

يف  احلرجة  االأوق��ات  اإىل  و�صواًل  البداية،  حلظات 

حياته التي انتهت مبر�ص ال�صل وبالوفاة يف م�صح 

كريلينج بالقرب من مدينة فيينا.

 اأما ترجماتي االأخرى فيمكن اأن تنق�صم على النحو 

والنا�صئة،  باالأطفال  خا�صة  ترجمات  اأوال:  التايل: 

حيث ترجمت عن االأملانية ما يزيد على 25 ق�صة 

واأود  للنا�صئة.  اإىل خم�ص روايات  اإ�صافة  لالأطفال، 

ترجمتهما  للنا�صئة  مهمني  عملني  اإىل  اأ�صري  اأن 

للكاتب االأملاين باأول مار عام 2010 هما: اأحالم 

عمالن  وهما  البطاطا  ح�رشة  ومو�صم  ال�صعيدة  يبل 

على قدر كبري من اجلمال والتميز.

ناطقني  اأو  اأمل��ان  لروائيني  اإبداعية  اأعمال  ثانيا: 

احلائزة على جائزة  موللر،  مثل: هريتا  باالأملانية 

نوبل عام 2009 وقد ترجمت لها رواية "يومها كان 

ال�صياد"  ه��و  الثعلب 

كما   ،2011 ع����ام 

 2011 ع��ام  ترجمت 

للروائي   اإجنو�صولت�صه، 

واإي��ف��ل��ني  اآدم  رواي����ة 

�صدرت    التي  )رواي���ة( 

ورواي��ة    ،2008 عام 

ال�صوي�رشي  ال��روائ��ي 

"�صبع  ���ص��ت��ام   ب��ي��رت 

�صنوات" عام 2011.

ث����ال����ث����ا: ت���رج���م���ت 

درا�������ص������ات ن��ق��دي��ة 

االأملاين  االأدب  تتناول 

امل��ع��ا���رش ك��درا���ص��ة 

ما  بوتيجر،  هلموت 
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الناطق  املعا�رش  ل��الأدب  تاريخ  اليوتوبيات،  بعد 

ودرا�صة   2007 عمان،  اأزم��ن��ة،  دار  باالأملانية، 

تاريخي،  لقاء  ونابليون،  �صايبت،غوته  غو�صتاف 

وهو كتاب طبع يف اأملانيا خم�ص طبعات يف �صنتني 

الأهميته، كما ترجمت درا�صة عن توما�ص مان الأحد 

كبار املخت�صني باأدبه وهو مي�صائيل مار والدرا�صة 

بعنوان: احلجرة الزرقاء الدامية. توما�ص مان وعقدة 

الذنب. م�رشوع كلمة،2014، كما ترجمت درا�صة مل 

ت�صدر بعد عن ماك�ص فيب. وترجمت درا�صة كتبها 

عن  هارفارد  يف  اأ�صتاذا  عمل  يوهانزنالذي  بوبر 

من  وال�رشق   اأوروب��ا  عنوانها:  حممد ح�صني هيكل 

منظور واحد من الليباليني امل�رشيني.

�صجالت  كافكا  حول  اأثريت  فقد  تعلم  كما   vv

ا  وا�صعة ب�صاأِن ارتباطِه بال�صهيونية، وكونَك ملمٌّ

باللغة الأملانية ودار�صا لها، وترجمت لكافكا فهل 

لك اأن تبنَي لنا وجهَة نظرَك يف هذه امل�صاألة؟.

ll كان طه ح�صني من اأوائل الذين عرفوا بكافكا 

طه  اهتمام  ولعل  املا�صي.  القرن  اأربعينات  يف 

االأدب��اء  بع�ص  اهتمام  �صياق  يف  تولد  به  ح�صني 

طه  لكن  منهم.  الوجوديني  وال�صيما  به  الفرن�صيني 

اأبي العالء  ح�صني قدمه يف �صياق يربط بينه وبني 

ويتحدث عن مترده على  اأبيه وعلى اليهودية. وقد 

الغ�صاين  اأنور  ن�رش  عندما  كافكا  �صهيونية  اأثريت 

البريوتية  االآداب  جملة  يف  مقاال   1971 ع��ام 

ن�رشت  ثم  �صهيونيا؟".  كافكا  كان  "هل  بعنوان: 

بديعة اأمني يف بداية الثمانينات من القرن املا�صي 

ناق�ص  وقد  كافكا؟"   اإح��راق  ينبغي  "هل  كتابها 

كتاب،  غري  يف  عبود  عبده  الدكتور  امل�صالة  هذه 

�صدر  كتاب  يف  العطار  بطر�ص  عاطف  ناق�صها  ثم 

عربيا.  "كافكا  بعنوان  املتو�صط  دار  عن  موؤخرا 

\كتوراة  اأطروحة  االأ�صل  يف  وهو  حترتق"  اأيقونة 

كتبت باالأملانية عام 2009م.

وب�رشف النظر عن هذه االإ�صكالية ومدى االختالف 

متاما  يغاير  العربي  االإب��داع  موقف  فاإن  حولها، 

االأدب  تلقي  ك��ان  فقد  ال�صدد.  بهذا  النقد  موقف 

عن  بعيدا  بالتفاعل  يت�صم  كافكا  لكتابات  العربي 

تلك االأ�صئلة التي ناق�صت جانبا منها اعتمادا على 

اليوميات.

الأدب املقارن والعوملة

املقارن يف  لالأدب  وا�صعة  اأهمية  رمبا جند   vv

انفتاح  ومع  اليوم  لكن  العوملة،  قبل  ما  عقود 

ميكننا  اأين  �صغرية(،  )قرية  اأ�صبح  حتى  العامل 

من  العوملة  قللت  فعال  وهل  الأدب؟،  هذا  و�صع 

اأهميته؟

ll ول���دت ال��درا���ص��ات امل��ق��ارن��ة يف ال��غ��رب يف 

مرتبطة  ك��ان��ت  ومنهجية  ح�صارية  �صياقات 

�صمن  والدتها  وجاءت  واالأنوار.  النه�صة  بع�رشي 

واجتماعية  فكرية  بتحوالت  مرتبطة  �صياقات 

ومنهجية يف الغرب. فقد جاء داروين بنظريته عن 

اأ�صل االأنواع، واأوج�صت كونت عن الو�صعية ثم جاء 

رينان  اإرن�صت  وكتب  االجتماعية  الداروينية  ن�صوء 

درا�صاته عن التاريخ العام واملنهج املقارن للغات 

ال�صهري  كتابها  �صتايل  دي  مدام  وكتبت  ال�صامية، 

على  االنفتاح  ب�رشورة  فيه  نادت  الذي  "اأملانيا" 
م�صابهة  �صياقات  ويف  االأخ��رى.  القومية  االآداب 

باخت�صار  العاملي.  االأدب  عن  غوته  نبوءة  ولدت 

اأوروبا  يف  املنهجي  تطوره  يف  املقارن  االأدب  مر 

وماآالتها  مراميها  حيث  م��ن  اختلفت  مب��راح��ل 

وت�صوراتها ومراحلها التاريخية، لكنها تكاد تتفق 

على اأهمية االأدب املقارن يف ر�صم خطوط املوؤتلف 

واملختلف بني اآداب االأمم، والتمييز فيما بينها، مع 

تو�صيح طبيعة العالقات بينها.

خمتلفة  االأمريكيني  املقارنني  نظرة  ج��اءت  وقد 
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بال�صالت  تهتم  تعد  فلم  امل��ق��ارن��ة،  للدرا�صات 

وتب�رش  والتاأثري  التاأثر  بدرا�صات  اأو  التاريخية 

ب�رشورة التعاون بني النقد والنظرية والتاريخ. 

امل��ق��ارن  االأدب  ع��ن  ماطرحته  بخ�صو�ص  اأم���ا 

ح�صام  ال��دك��ت��ور  اأ�صتاذنا  �صعى  فقد  وال��ع��ومل��ة، 

اخلطيب لالإجابة عن هذا الت�صاوؤل يف كتابه "االأدب 

اأّن  اأو�صح  حيث  للعوملة".  العاملية  من  املقارن 

والع�رشين  احلادي  القرن  ا�صتقبل  املقارن   االأدب 

�صاخبة  وجم��ادالت  بت�صاوؤالت   " العوملة  قرن   "
وم�صتقبله  ومنطقته  ومنطقه  منهجه  حتديد  حول 

وال  االأخ���رى  باالأنظمة  وعالقاته  بحثه  واأدوات 

يف  اآخ��ر  معريف  نظام  اأي  ذلك  يف  ي�صاهيه  يكاد 

العلوم  ودنيا  خا�ص  بوجه  االإن�صانية  العلوم  دنيا 

النظام  هذا  حداثة  اإىل  ذلك  يرجع  .وقد  عام  بوجه 

وتفجر اخلالفات والنزاعات يف داخله وحوله. وقد 

املنهجية  امتداداته  طبيعة  عن  ناجما  ذلك  يكون 

املعا�رشة  املعرفة  اأ�صكال  خمتلف  اإىل  واملعرفية 

االهتزازات  واأغ�صانه بقوة مع  بحيث تهتز جذوره 

له  املجاورة  االأنظمة  لها  تتعر�ص  التي  الكبى 

ع�صويا وال�صيما النقد االأدبي ونظرية االأدب.

اأنحاء  بني  الثقايف  التداخل  عملية  هي  العوملة 

العامل املختلفة، وما ينتج عن ذلك من تاأثري ثقايف 

و�صيا�صي واقت�صادي.  وهي ت�صري اإىل توحد العامل 

نتيجة  احل�صارية،  اأو  الثقافية  امل��وؤث��رات  بتوحد 

الثورة يف عامل االت�صاالت بني املجتمعات والدول، 

وانتقال املوؤثرات من بلد اإىل اآخر ب�رشعة مل ي�صبق 

لها مثيل.

التي  الهوية واخل�صو�صية  تبلورت م�صائل  من هنا 

للهوية  املميزة  اخل�صائ�ص  على  للحفاظ  ت�صعى 

وعدم الذوبان يف الهويات االأخرى دون اأي انغالق. 

وهو يعني اأن دور الدرا�صات املقارنة يف هذا العامل 

االأدوات  يف  جتديد  اإىل  يحتاج  �صار   بل  ينته،  مل 

واملنهج واملنظور واملنطلقات املعرفية.

للمفاهيم  ناقٌل  العربي  الناقد  اأن  نالحُظ   vv

والنظريات الغربية النقدية؛ فهل تعتقد اأن هنالك 

حاجة ل� “نظرية نقدية عربية" معا�رسة تعايُن 

عن  املنقولت  اأن  اأم  العربية؟،  الآداب  وت�رسُح 

الغرب تفي باحلاجِة؟

احلديث عن غريه من  العربي  النقد  ll ال يختلف 

العلوم االإن�صانية التي �صكلت مرجعياته، كالفل�صفة 

وعلوم اللغة واالجتماع وعلم النف�ص والتاريخ وعلم 

هذه  مرجعيات  فكل  التاأويل.  ودرا���ص��ات  اجلمال 

نف�ص  بعلم  ثمة من يطالب  ولي�ص  الدرا�صات غربية 

عربي على �صبيل املثال. كما اأن النقد العربي لي�ص 

جمرد ناقل للمفاهيم والنظريات. فهذا القول اتهمت 

يونانية  باأنها  و�صفت  التي  العربية  الفل�صفة  به 

بحروف عربية. النظريات النقدية احلديثة لي�صت من 

ال�رشق  من  كثريون  اأ�صهم  فقد  وحده،  الغرب  �صنع 

�صعيد  اإدوارد  اأ�صاف  فقد  �صناعتها،  يف  والغرب 

اأحمد  واإعجاز  �صفوان  وم�صطفى  ح�صن  واإيهاب 

النقدية  النظرية  اإىل 

عربية  اأ�صول  من  وهم 

اأ�صاف  كما  و�رشقية، 

اإل��ي��ه��ا ن��ق��اد اآخ���رون 

قارات  على  يتوزعون 

العامل.

وق�����د ت����اأث����ر ال�����ص��ع��ر 

املهجر  يف  ال��ع��رب��ي 

الديوان  جماعة  وعند 

وج���م���اع���ة اأب���ول���ل���و 

لكن  ب��ال��روم��ان�����ص��ي��ة 

ينتج  مل  ال��ت��اأث��ر  ه���ذا 

يحاكي  عربيا  �صعرا 

روم��ان�����ص��ي��ة ال��غ��رب، 

قطر  م���ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

فيما  احلال  وكذا  الآخر 
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يخ�ص تاأثري �صعر احلداثة.

معرفيا  التجدد  اإىل  احلديث  العربي  النقد  يحتاج 

ومنهجيا، واالأمر لي�ص لونا من التبعية الثقافية  فما 

�صهده النقد الغربي احلديث من حتوالت واختالفات، 

اأمرا  غربية  نقدية  نظرية  عن  حتى  احلديث  يجعل 

غري م�صوغ.

vv �صاركت يف حتكيم عدة جوائز عربية؛ براأيَك 

ما اأهمية اجلائزة يف م�صرية املبدع؟

وحده،  العربي  االأدب  على  اجلوائز  تقت�رش  ال   ll

فهي موجودة يف االآداب العاملية كلها. ومنالطبيعي 

اأن يكون للجوائز دور يف دعم املبدعني واملفكرين 

واأن  اجل��دي��دة  االإب��داع��ي��ة  الطاقات  اكت�صاف  ويف 

املهم  وم��ن  عليها.  للح�صول  االأدب����اء  يتناف�ص 

تتحلى  اأن  ���رشورة  اإىل  اأ�صري  اأن  ال�صياق  هذا  يف 

وباملو�صوعية  اإجراءاتها  يف  بال�صفافية  اجلوائز 

املبدعني  عن  البحث  اإىل  تهدف  واأن  اأحكامها  يف 

عطائهم  لتقدير  والباحثني  واملفكرين  املتميزين 

وعندما  االإبداعات،  تلك  على  كا�صفة  اأ�صواء  واإلقاء 

ومن  قيمتها.  تفقد  م�صداقيتها،  اجل��ائ��زة  تفقد 

واملفكرين  والنقاد  االأدب��اء  انتقادات  اأّن  املالحظ 

للجوائز العربية والعاملية ال تتوقف، وهي انتقادات 

يف  منها  وتفيد  اجلوائز  ه��ذه  تدر�صها  اأن  ينبغي 

تطوير اأدواتها وجعلها اأكر اإحكاما.

“اأدب اجلوائز" الذي �صار   هنالك من يتحدث عن 

من  وهناك  اجلوائز،  على  للح�صول  خ�صي�صا  يعد 

واأهملت  النجم  �صنعت  التي  النجومية  عن  يتحدث 

ينبغي  ال  ال�صلبيات  لكن  وهناك...  وهناك  املثقف. 

تقدير  يف  ودور  قيمة  من  للجوائز  ما  حتجب  اأن 

الكفاءات واكت�صاف املوهوبني.

جامعي  كاأ�صتاذ  ُعمان  �صلطنة  يف  عملَت   vv

وباحث، وكاَن لَك دوٌر يف حتكيم الأعمال الأدبية 

خالل فرتة وجودَك؛ فهل لك اأن ت�صعنا يف �صمات 

زلَت  ما  وهل  �صوء جتربتك؟،  الُعماين يف  الأدب 

تتابُع امل�صهد الثقايف والأدبي يف ال�صلطنة؟

ll اأم�صيت ما جمموعه يف هذا البلد الكرمي اأربع 

�صنوات، كنت اأ�صتاذا يف ق�صم اللغة العربية واآدابها 

�صنوات،  ثالث  ملدة  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة  يف 

وزارة  التي �صدرت عن  الت�صامح  وم�صت�صارا ملجلة 

2001 ثم من  1998اإىل  االأوقاف. وكان ذلك من 

2002 اإىل 2003. وقد اأتاحت يل هذه املدة قراءة 
العمانية.  وال�رشدية  ال�صعرية  الكتابات  من  الكثري 

يف  ق�صرية  ق�صة  وكتاب  وروائيون  �صعراء  وهناك 

�صكل  وقد  التميز.  من  عالية  درج��ة  على  ال�صلطنة 

اأبي  عند  احلال  كما  االإبداعية  عمان  هوية  ال�صعر 

م�صلم الرواحي وعبد اهلل اخلليلي، وابن �صيخان وعبد 

اهلل الطائي وغريهم. وقد الحظت اإقباال على كتابة 

الق�صة الق�صرية يف ال�صلطنة، وكنت اأحلظ اأن للكتابة  

م�صتوى  على  مميزة  �صخ�صية  العمانية  ال�رشدية 

يف  التحول  بداأ  ثم  املحتوى.  م�صتوى  وعلى  البنية 

الكتابة ال�صعرية، واإذا كان من ال�صعب الوقوف يف 

اأكتفي  فاإنني  التحوالت،  طبيعة  عند  العجالة  هذه 

جتربة  واإىل  الرحبي  �صيف  جتربة  اإىل  باالإ�صارة 

اإبداعيتان مهمتان  حممد احلارثي، فهما جتربتان 

ولهما ح�صور موؤثر يف الثقافة العربية املعا�رشة. 

يف  العمانيات  والكتاب  الكاتبات  اإ�صهامات  مقدرا 

اإثراء امل�صهد االإبداعي العربي.

عدة  "ال�صرية واملتخيل"  vv تناولت يف كتابك 

ق�صائد  اأن  مثاًل  ُيالحظ  عرب،  مُلبدعني  جتارب 

حممود دروي�س يف "ملاذا تركت احل�صان وحيدا" 

عرب  الذاتية  ال�صرية  كتابة  م�رسوع  اإىل  اأحلتها 

حني  يف  الق�صيدة،  يف  املتمثل  الفني  ال�صكل 

كان كتاب �صيف الرحبي "منازل اخلطوة الأوىل" 

هل  هنا:  وال�صوؤال  الروائية،  ال�صرية  اإىل  ينتمي 

تدوين ال�صري الذاتية يتخذ اأ�صكاًل فنية متعددة؟ 
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هي  الذاتية  ال�صرية  اأن  منطية  ت�صورات  ثمة  اأم 

تاأريخ ي�رسدُه املوؤلف؟

لها  بعينها  اأن��ا  على  الذاتية  ال�صرية  تنه�ص   ll

وجودها امل�صخ�ص وكيانها احلي وهويتها املميزة 

تاريخا  حتكي  االأن��ا  وه��ذه  امل��ع��روف.  ومنجزها 

ال�صخ�صي يف خ�صم تاريخجمعي تتحرك يف اإطاره 

هذه  اأث��ارت  وقد  ونب�صه.  اإيقاعه  �صمن  وتت�صكل 

اللون من  قدرة هذا  ت�صاوؤالت حول مدى  الكتابات 

اجلمايل  �رشطه  له  اأدب��ي  ن��وع  بناء  على  الكتابة 

وبناوؤه النوعي.

امل�صتوى  على  ال��ذات��ي��ة  ال�صرية  �صمات  اأب���رز  اإن 

ال�رشدي يتمثل يف بناء تطابق بني ال�صارد واملوؤلف 

وال�صخ�صية الفاعلة.  وقد حتدث فيليب لوجون عن 

يف  تقرتح،  الذاتية  فال�صري  ذات��ي،  ال�صري  امليثاق 

قراءة  على  يحثه  له  امل�رشود  مع  اتفاقا  ت�صوره، 

لكن  االأول.  الطرف  حياة  �صرية  بو�صفها  ال�صرية 

بل  واحدة  روؤية  اإىل  العادة،  يف  تف�صي،  ال  القراءة 

كاتب  ي�رشع  فعندما  �صتى.  ت��اأوي��الت  اإىل  تقود 

ال�صرية باحلديث عن ذاته، يلحظ اأّن هناك جمموعة 

مراحل  اإىل  تنتمي  ال��ذات���  تلك  داخ��ل  ال���ذوات  من 

عمرية خمتلفة، وت�صدر عن جتارببينها الكثري من 

االختالفات. وال �صك اأن الكاتب �صي�صعى اإىل توحيد 

تنمو وت�صنع حكايتها  الذوات يف ذات واحدة  تلك 

ال��ذاك��رة  ب��ني  ال�صلة  تن�صا  هنا  م��ن  و�رشديتها. 

واخليال، اأو بني الواقع واملتخيل.

"فل�صفة  القيم  كتابه  يف  رج��ب  حممود  نقل  لقد   

اأن  مم��ف��ورد  لوي�ص  احل�صارة  م���وؤرخ  ع��ن  املراآة" 

ا�صتخدام املرايا يف القرنني ال�صاد�ص ع�رش وال�صابع 

الذاتية،  ال�صرية  تاريخ  يف  بارزة  عالمة  �صكل  ع�رش 

عن  منف�صلة  ذات  اإىل  حتيل  اأن  ت�صتطيع  املراآة  الأن 

اأبرامز  الطبيعة وعن االآخرين، وهو ما يذكر بكتاب 

التقابل  اإىل  ي�صري عنوانه  الذي  وامل�صباح"  "املراآة 
تقابل  والرومان�صية وهو  الكال�صيكية  الروؤيتني  بني 

ال�صرية  يف  واخليال  ال��ذاك��رة  بني  العالقة  يعك�ص 

بني  العالقة  اإىل  ي�صري  اأب��رام��ز  ك��ان  واإذا  الذاتية. 

االنعكا�ص والتعبري فاإن ذلك ي�صري يف كتابة ال�صرية 

اإىل اخلارج ومرجعياته العديدة، وقدرة الكتابة على 

ومن�صجم.  ومرتابط  من�صجم  �صياق  يف  ذلك  �صياغة 

وقد �صبق لباول دي مان اأن اأ�صار اإىل الذات املموهة 

تكتب  وهي  تنتمي  ال��ذات  الأن  الذاتية،  ال�صرية  يف 

باخلا�صية  ي�صميهفولفجاجناإيزر  ما  اإىل  �صريتها 

التخييلية التي ال تنتمي اإىل الواقع الذي يعاد اإنتاجه 

يف الن�ص، وال تنف�صل عنه يف الوقت ذاته. لذا يرى 

دي مان اأن ر�صم ال�صخ�صية يف ال�صرية الذاتية قائم 

حتتاجها  التي  ال�رشورية  الفنية  املتطلبات  على 

ال�صخ�صية ول�صنا ندري اإن كان الكاتب ينقل الواقع 

اإىل الن�ص اأم اأن ال�صورة التي تت�صكل عن ذلك الواقع 

كما يقول دي مان هي ما ي�صنع الن�ص.

لقد توقفت يف ذلك الكتاب عند اإحدى ع�رشة �صرية 

اإىل  وتنتمي  عربي  بلد  غري  على  تتوزع  ذاتية 

القرن  من  االأخري  الثلث  من  تبداأ  متباينة  اأزمان 

وتنتهي  ع�رش  التا�صع 

ب��اأع��م��ال ���ص��درت يف 

مطلع هذا القرن.

وقد جاء تعبري دروي�ص 

اإط��ار  يف  �صريته  ع��ن 

جت��رب��ة ���ص��ع��ري��ة، اأم��ا 

فقد  ال��رح��ب��ي  ���ص��ي��ف 

اإط����ار  يف  ج�����ص��ده��ا 

" م��ن��ازل  يف  ����رشدي 

 " االأوىل  اخل����ط����وة 

 ،1991 عام  ال�صادر 

ال���ذي  ك��ت��اب��ي  ويف 

�صوؤالك  يف  اإليه  اأ�رشت 

العملني  لهذين  ق��راءة 

املهمني .
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ا. لكن 
مّ

اأن تكتب عن فنمّان، فهذا اأمر لي�س ب�شعب رب

اأن تكتب عن �شديق، وفنمّان، وحالة يف مدينة، فمن 

ترحم  ال  بالدك  فو�شى  وكل  تقول  وماذا  تبداأ  اأين 

غري. 
مّ

راأ�شك ال�ش

االأ�شهر يف لبنان -  ال�شارع  اأن كان جزءاً من  بعد 

�شارع احلمرا- مالذ الفنمّانني واملبدعني، الباحثني 

ل، اأو عن العبث 
مّ
عن ركن لدرد�شة، اأو عن ركن للتاأم

ظ باأي مو�شوع كان،  ة بال حتفمّ
مّ
اأو عن نقا�شات حر

�شيا�شي اأو اأدبي اأو فنمّي اأو اأو.. 

من  عماًل  ي�شرتي  ن 
مّ
عم البحث  م��ن  د 

مّ
حمم َت��ِع��ب 

اأعماله، لكي ي�شتمر بالعي�س، وبعد اأن اأ�شبح اأ�شتاذاً 

على  يح�شل  كي  عاناه  ما  اأدراك  وم��ا  ًا، 
مّ
جامعي

يف  ا�شت�شافهم  الذين  اأ�شدقائه  وبع�س  الوظيفة، 

بني( حني كان 
مّ
اأ�شدقاء مقر الباري�شي )ح�شب  بيته 

وظائفهم  وا�شتلموا  الوطن  اإىل  عادوا   ، للفنمّ طالبًا 

لوا له اأموره  همّ َ
ة الفنون اجلميلة، نا�شني اأن ُي�ش

مّ
يف كلي

ح التعليمي، 
مّ

بداًل من عرقلتها يف دخوله اإىل ال�ص

وبكل  رة  املتوفمّ غري  ة 
مّ
الفني خربته  من  لال�شتفادة 

كانت  الذين  االأ�شاتذة  من  الكثريين  عند  �صاحة، 

ات 
مّ
واملح�شوبي التدبريات  ب�شبب  اأف�شل،  ظروفهم 

»ال�شخ�س  ظ��اه��رة  م��ن  يعاين  بلد  يف  املعروفة 

املنا�شب لي�س يف املكان املنا�شب«. الحقًا وب�شبب 

ة 
مّ
البازوري اإىل قريته  اإن�شحب  معاناته مع املر�س، 

املحاط  حمرتفه  جهد  بعد  بنى  لبنان.  جنوب  يف 

من  ب��ه  يلحقون  االأ���ش��دق��اء  واأ�شبح  بيعة،  بالطمّ

يف  وي�شاهدونه  بجل�شاته  لياأن�شوا  فرتة،  اإىل  فرتة 

يتابعونه  البعيدين  بع�س  اأعماله.  وبني  املحرتف 

ببع�شهم  يتمّ�شلون  فتجدهم  التوا�شل،  مواقع  على 

»�شم�س«  عن  اأخ��ب��اراً  يعرف  اأح��د  هل  مت�شائلني: 

ما  االأ�شدقاء(  عند  بة 
مّ
املحب املخت�صة  )الت�شمية 

خرباً  ي�شمع  اأن  يخاف  والكل  اخل��رب؟!   ما  ة، 
مّ

الق�ش

الفاي�شبوك،  على  يلعب  الفنمّان  فح�صة  عنه،  ئًا 
مّ
�شي

ُنِقَل يف  كاأن يكتب »�شم�س حاول االنتحار، �شم�س 

حالة خطرة اإىل امل�شت�شفى، مرفق اخلرب مع �شورة 

التعب. فيما بعد يتبنيمّ لك  ل�شم�س ممدمّد يبدو عليه 

باآن  وامل�شحكة  املزعجة  �شم�س  دعابات  من  اأنها 

)ولو اأنه كان فعاًل يعاين من املر�س(..

فنمّه،  يعي�س  الذي  الفنان  الدين،  �شم�س  حممد  هو   

فال ياأبه لدولة ال ت�شعى بحفظ اأعمال فنمّانيها، التي 

الوطن.  عمر  من  ة 
مّ
تاريخي مرحلة  من  �شتكون جزء 

يريد  اللعب،  يريد  الأنه  الفن  اختياره  على  يندم  ال 

ة: »اأريد 
مّ
التعبري، يريد ترجمة اأحا�شي�شه. قال يل مر

ًا 
مّ
اأن اأ�شتمتع اأنا اأواًل، والفن هو متعتي«. اأنا �شخ�شي

اآداء  عن  بحرقة  يتكلمّم  مل  فنمّان،  البلد  يف  اأعرف  ال 

حكومات بالده، امل�شتهرتة بكل ما هو فنمّ وثقافة 

املقابالت  اإح��دى  �شم�س يف  ة 
مّ
م��ر قال يل  واإب��داع. 

 �صهى �صّباغ* 

حممد �شم�س الدين 

كيف نحمي عبثنا من بعده؟! 

كاتبة من لبنان  *



معه، باأن �شيا�شيينا )وذكر الرئي�س رفيق احلريري( 

ي�شرتون اأعمااًل من كل اأنحاء العامل اإال من الفنانني 

اللبنانيني والعرب. 

حرقتني،  احلرقة  تكون  الفنمّانني،  اأحد  رحل  كلمّما 

اأعمال  ان��دث��رت  وق��د  اأعماله،  وم�شري  خ�شارته، 

ب�شبب عدم وجود متاحف  لبنان،  لفنانني كرث يف 

ونحن  ِحربنا  وجفمّ  ل�شاننا  وكلَّ  حتفظها.  ة 
مّ
وطني

نطالب ونتكلمّم. 

اأقرب الأ�صدقاء

ب 
مّ
املقر ديق 

مّ
ال�ش ة، 

مّ
مغني علي  مع  ة 

مّ
هاتفي درد�شة  يف 

ملحمد �شم�س الدمّين، يقول بنربة فيها الكثري من االأ�شى 

والفقدان: يف ع�ص احلجر »الكوروين« )وباء الكورونا( 

ا نلتقي  ، كنمّ اأنا �شائع  اأحتدمّث عن �شم�س،  اأن  اأعرف  ال 

هناك  جل�شة  كل  �شم�س،  مع  ملل  ال  يومي.  �شبه  ب�شكل 

ونت�شاجر،  ونحكي،  جر  ال�شمّ حتت  جنل�س  كنمّا  جديد. 

غرية 
مّ

ات عملت بع�س الربك ال�ش
مّ
ونحكي.. يف اإحدى املر

يف الب�شتان وو�شعت فيها االأ�شماك، كان ياأت ويجل�س 

لها مبت�شمًا يف هدوء وده�شة طفل. اأقول 
مّ
بجانبها ويتاأم

يل  فيقول  لزوجتي،  الذمّهاب  اأري��د  بيتك  اإىل  اإذه��ب  له 

اأعرف  واأنا  اأنا بخري و�شعيد،  اأنت واتركني هنا،  اإذهب 

بل  طان، 
مّ

ال�ص يقتله  كبري، مل  قلبه حزن  اآت ويف  باأنه 

ة.. 
مّ
�شكتة دماغي

جنازة يف زمن كورونا  

الدمّين  �شم�س  د 
مّ
حمم الت�شكيلي  الفنمّان  نقل  �شباح  يف 

ًا يف املنازل، 
مّ
 حجراً �شحي

مّ
اإىل مثواه االأخري، كان اجلو

ل ب�شبب خطورة الوباء، تتمّ�شل بي �شديقة 
مّ
ومنع للتجو

م�شرتكة ل�شم�س »فاطمة ر�شالن« وهي �شاحبة مكتبة 

تتكلمّم مربكة: ماذا نفعل  �شغرية يف -�شارع احلمرا- 

ومن  �شم�س،  وداع  يف  فقط  اأ�شخا�س  ثالثة  وهناك 

االأمني،  �شبيب  اعر  ال�شمّ كظلمّه  هو  الذي  �شديقه  بينهم 

نفعل  ماذا  وحيداً،  �شم�س  يبكي  �شهى،  يا  �شبيب  قالت 

والطرق مقفلة والبيوت؟! هكذا كان رحيل �شم�س الذي 

ى اأي�شًا باليتم والوحدة. 
مّ
وِلد وترب

اعر  وال�شمّ الكاتب  يتمّ�شل  �شم�س،  لوداع  نف�شه  اليوم  يف 

الفرتة  من  د 
مّ
ملحم قدمية  ومعرفته  حبي، 

مّ
الر �شيف 

املكفهر   
مّ
اجلو هذا  يقول: يف  الثمانينات،  ة يف 

مّ
الفرن�شي

جميلة  جل�شاتنا  كانت  كم  د، 
مّ
حمم على  حزين  اأنا  كم 

مقهى  ويف  ة، 
مّ
الثمّقافي -احلمرا-  اأج��واء  يف  وحميمة، 

امل�شرتك  �شديقنا  فتحه  الذي  املكان  بيزنطي«  »جدل 
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ل اإىل 
مّ
�شبيب االأمني، على اأ�شا�س م�صوع جتاري، فتحو

االأ�شدقاء، متجاهاًل  به  ي�شت�شيف  ثقايف،  اأدبي  مكان 

 
مّ
 املقفهر

مّ
د: كم اأنا حزين يف هذا اجلو الربح املادي. يردمّ

العاملي..   

د المّذي مل يطرح نف�شه بيوم ك�شاعر اأو 
مّ
من كتابات حمم

ككاتب: 

ائرات  ا �شوية نحلم بالبحر و�شماء ال تخرقها الطمّ كنمّ

ام   فل�شطني وبالد ال�شمّ
مّ
كنمّا نحب

ونلهو قلياًل بفرح كبري 

 العامل 
مّ
ور�شمنا قلبينا كقلب واحد يتمّ�شع لكل حب

وحلمّقنا بني الكواكب 

وء  بعيداً عن ال�شمّ

كانت عتمة خفيفة ت�شبه اخلمرة امُلَعتمّقة 

واالآن اأبكي حتت ق�شيدة ويف لوحة ر�شمتها كي اأدفن 

فيها روحي

مواد خمتلفة ا�صتخدمها الفّنان �صم�س 

الّدين 

حممد �شم�س الدين، ر�شم الع�صات من االأعمال م�شتخدمًا 

واأكرث  اأكريليك،  قما�س،  على  زيت  خمتلفة.  ات 
مّ
تقني

ز بها وكان 
مّ
ة، متي

مّ
اأعماله االأخرية كانت باالألوان املائي

ا�شتخدامها  على  يجروؤ  ال  ة  مادمّ يف  ة 
مّ

خا�ش ب�شمة  له 

لي�س  اأن  رغم  تها،  ودقمّ ل�شعوبتها  الفنمّانني  من  الكثري 

ات عند �شم�س 
مّ
ة ي�شتهان بها. عامل املائي هناك من مادمّ

ب�شمة  ليكون  عنده،  ف  التوقمّ يجب  خا�س  عامل  الدمّين 

�شبقته،  التي  التجارب  متجاوزاً  اللبناين،  بالفن  تعلمّم 

ز 
مّ
متي الذي  وخ 

مّ
فر م�شطفى  الفنمّان  املثال،  �شبيل  على 

احل 
مّ
الر والفنمّان  االإنطباعي،  باأ�شلوبه  افة  �شفمّ ات 

مّ
بائي

ا�شتهر  تلميذه  وكان  د 
مّ
حمم عا�صه  الذي  البا�شا  اأمني 

اته املاأخوذة باالإجمال من م�شاهداته يف 
مّ
اأي�شًا بائي

�شم�س  حممد  لياأتي  املقاهي،  جل�شات  ويف  املدينة 

اته للحداثة، باإح�شا�شه املكثمّف، فنمّان 
مّ
الدمّين، فينقل مائي

اآت من بيت  ته، وثقافته. فهو 
مّ
الهوى، ك�شخ�شي �شويف 

اأدبي، وعلماء دين. اأدخل الكتابة بخطمّ يده اإىل لوحته 

ل�شغفه بها. مل يطرح نف�شه ك�شاعر اأو ككاتب. كان يكتب 

لكنمّه  �شفحته.  على  اللوحة  جانب  اإىل  اأو  لوحاته  يف 

�شاعر حديث وخا�س بكل ما للكلمة من معنى، زاوج ما 

بني الكتابة العفوية واللون. يجدر الرتكيز على اأعمال 

الفن  يف  ة 
مّ

اخلا�ش ب�شمته  فهي  ة، 
مّ
املائي الدمّين  �شم�س 

وعلى  الزيتي.  �شم 
مّ
بالر خربته  من  م�شتفيداً  الت�شكيلي، 
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وحتتفظ  املتاحف  ُتن�شئ  اأن  »العليلة«  العتيدة  دولتنا 

باأعمال مبدعيها كالفنمّان حممد �شم�س الدين وغريه. 

 

ة: 
مّ
من كتابات �شم�س الدين ال�صيالي

�شقطت �شفتي يف كوب ماء 

رت باأن العامل �شار اأحمراً  فكمّ

ومل اأدرك باأين قد جرحت قلبي 

 
مّ
وروحي هامت فوق مقابر الذين اأحب

ي اجلليل ؟ 
مّ
اأين حب

واأين فرحي يف عتمة العامل ؟ 

اأ�شبحت وحيداً اإالمّ من دمع يعرب خدمّي نحو فراغ 

مت 
مّ

طاأطاأت الع�شافري حتت حزين حتى تال�شت من ال�ش

ريق اإىل مكان  واأنا اأطفاأت روحي كي ال اأعرب الطمّ

 
مّ
الأين كائن حقري اليعرف احلب

)من اإحدى التعليقات على �شفحة الفاي�شبوك، ل�شديق 

اف..  الفنمّان، يكتب ال�شاعر »علي العبداهلل« : جارح.. و�شفمّ

بردك املتديلمّ من ف�شاء املرارات( 

االأنباء  وكالة  مرا�شل  البوكيلي،  احل�شني  عنه  يقول 

فت 
مّ
ة يف بريوت بني عامي -2006 2010 : تعر

مّ
املغربي

بحفظته  بعيد،  من  احلمرا-  -�شارع  يف  �شم�س  على 

على كتفه وبها اأدوات عمله وما يحتاجه خلرجته مع 

رفاقه، و�شيجارته التي تكاد ال تفارق �شفتيه يف مقاهي 

احلمرا التي كانت ملتقى الكتمّاب والفنمّانني اللبنانيني، 

فت 
مّ
تعر االأخرية. حني  نوات 

مّ
ال�ش اإغالق بع�شها يف  قبل 

اأن  عت �شنتني يف بريوت دون 
مّ
اأنني �شي اكت�شفت  عليه 

اإن�شانًا  عرفته  �شم�س.  وهو  اأعالمها  اأحد  على  ف 
مّ
اأتعر

ًا للجميع، كان يحدمّثني 
مّ
متوا�شعًا وفنانًا منفتحًا حمب

عن مغاربة فنانني وغري فنمّانني عا�صهم خالل اإقامته 

ر كم كنمّا  بباري�س. كان اإن�شانًا مرحًا ب�شو�شًا دومًا. اأتذكمّ

ن�شحك مع »البارمان« ناجي، يف الريغو�شتو، ونطلب 

ا ُي�شفي على االأم�شية 
مّ
منه اأ�شياء لي�شت يف متناوله، مم

اأجواء حميمة وجميلة ال ميكن اإال اأن تبقى يف الذمّاكرة. 

االإن�شان  وهو  مكان،  من  اأكرث  يف  كثرياً  اأ�شادفه  كنت 

االجتماعي الكاره للوحدة والباحث عن اجلماعة، اأو يف 

ال�شعري االأ�شبوعي يف »دينامو« عند املو�شيقي  اللقاء 

ار. يف اأحد معار�شه عرفت كم اأن هذا 
مّ

والكاتب علي ن�ش

النمّوعي  الرجل هو فنمّان حقيقي، من م�شتوى احل�شور 

�شم�س  ك��ان  بامليدان.  وع��ارف��ني  وفنمّانني  اد  نقمّ من 

متاألمّقًا. 

من كتابات الفنمّان �شم�س: 
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�شجنًا  الكوكب  م��ن  يجعل  اأن  ي��ح��اول  لينني  ك��ان 

للربوليتاريا 

قلت له �شاأمنع عنك الهواء واملاء وكل االأ�شياء

ى جانبًا بحزن 
مّ
�شكت وتنح

فقلت، �شاأجعل من العامل مطرحًا للمّعب 

ة 
مّ
الدمّاخلي �صاويلي  يل  اأين  من  وقالت،  امل��راأة  جاءت 

واأدوات مكياجي 

�شقطت يف حفرة احلرية 

وخ�صت �شداقتي مع لينني العظيم 

كنت عا�شقًا 

ي �شوءتي  واأ�شبحت االآن بال حلم ُيَغطمّ

فاطمة  ة 
مّ
اجلامعي واالأ�شتاذة  ة 

مّ
الت�شكيلي الفنمّانة  تقول 

احلاج: 

�شامت يف حياته 

�شامت يف وجه القهر القدري 

�شامت يف وجه خذالنه من زمالئه . �شامت يف وجه 

ته اجلميلة، 
مّ
ية ولوني

مّ
ة التجريب

مّ
من مل ُيقدمّر اإمكاناته الفني

ورحل ب�شمت. 

اإىل  فت 
مّ
تعر هناك  ة. 

مّ
�شوي ودر�شنا  باري�س  يف  عرفته 

الكافيترييا،  يف  ة 
مّ
�شوي القهوة  ن�صب  كنمّا  �شمته. 

من  امتدمّت  الزمّمالة  هذه  ة. 
مّ
االأكادميي �شوؤوننا  ونتبادل 

ة. 
مّ
ة حيث كنمّا ندر�س �شوي

مّ
اجلامعة اللبناني

ا 
مّ

رب ُيعطيه.  بلوحة  راأيه  طلبت  اإن  ُيجيب.  �شاألته  اإن 

لوحته  ة 
مّ
جتريبي يف  لو�شعها  طاقته  زخم  ر  ُيَدخمّ كان 

 
مّ

اأمينًا لفكره ومبادئه رغم تغري و�شحنها، فمحمد كان 

ق رفاق الدمّرب. 
مّ
االأحداث من حوله وتفر

الذي  باالغرتاب  يتفاجاأ  ال  ن�شاأته،  بظروف  العارف 

اللمّحد.  اإىل  املهد  امتدمّت من  الفنمّان، فغربته  عا�شه هذا 

والغائب،  احلا�ص  با�شم  املتكلمّم  تبقى  لوحاته  لكن 

وهي �شتبقى حا�صة اأبداً.

رحيل �شم�س ُي�شعل �شفحات التمّوا�شل

�شفحات  ا�شتعلت  حممد،  رحيل  خ��رب  انت�شار  عند 

كتبوا  الذين  االأ�شدقاء  ِقَبل  من  االجتماعي،  التمّوا�شل 

ة 
مّ
االأر�شي الكرة  اأن  واملوؤمل  رحيله،  على  وحرقة  حزنًا 

بكاملها كانت �شامتة ومتاأملة مع حمنة اجلائحة التي 

انت�صت يف العامل. بقيت �شفحات التوا�شل هي املنفذ 

الذي نطق بحزن غياب �شم�س. 

الدكتور  اجلامعي  واالأ�شتاذ  اللبناين  املخرج  يقول 

ب�شاطته،  على  العي�س  �شوريايل  اإنه  م�شطفى:  م�شهور 
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ًا يف لوحاته. مدخله اإىل 
مّ
كما هو �شوريايل التعبري فني

دة.  املعقمّ االأم��ور  لتب�شيط  �شنيعه  من  حكاية  التعبري 

لقد كان اإذا غ�شب، عتب عتابًا ُيخفي زعله احلائر عن 

ونقاء  احللم  بب�شاطة  احلياة  ط 
مّ
تاأب ولطاملا  االأ�شدقاء. 

�شويف  ل 
مّ
تاأم على  املعقودة  الب�شاطة  تلك  املتفائل، 

تب�شيط  فل�شفة.  �شلوك  لديه  كان  لقد  فيل�شوف.  وتفكري 

يف  لرتتاح  اآدم��ي،  تعب  من  عليك  تنادي  التي  احلياة 

وبال�شغف  ة 
مّ
بالتلقائي جة 

مّ
م�شي الظالل  وارف��ة  واح��ة 

املتخفمّي يف م�شافة تف�شل بني �شيجارة ور�شفة قهوة، 

اأو بني تعليق �شاخر وجرعة من كاأ�س. 

ديق الذي تركنا دون وداع 
مّ

اإنه ال�ش

ط يف �شعاب الزمّمن االأغرب. 
مّ
نتخب

ي �شم�س الدين، لن ين�شاك من عرفك عن قرب.  حممد مكمّ

االإب��داع،  ذاكرة  يف  حمفوراً  ره  �شيتذكمّ فنمّك  عرف  ومن 

 خفيفًا كن�شمة تاركًا ظلمّه مدويًا نظراً 
مّ
الإن�شان فنمّان مر

كان  طاملا  التي  احلقيقة  على  �شقوطه  بعد  الرتطامه 

ن�شوانًا يرنو اإليها. 

ًا 
مّ
ق�س ت�شكيلي

مّ
الر

ًا؟ حني يكون املرء 
مّ
ق�س ت�شكيلي

مّ
اأتعلمون كيف يكون الر

اأ�شدقاء  اإال  يديه  األوان بني  وال  املو�شيقى  منت�شيًا مع 

وينزل  راأ���ش��ه،  على  ع�شبة  يربط  ومو�شيقى،  و�شهر 

يخرب  ال��ذي  التعبريي،  ق�س 
مّ
الر اإىل  لدعوة  م�شتجيبًا 

ق�ش�شًا ال تقال اإال باالإمياء اجل�شدي، هكذا تدرو�س يف 

ات �شم�س، وكنت �شاهدة. 
مّ
اإحدى املر

يقول الفنمّان الت�شكيلي واالأ�شتاذ اجلامعي عادل قديح: 

االإخ��راج  جمال  يف  نعمل  كنمّا  يوم  مطبعة  يف  التقيته 

منه  وطلبت  م��ق 
مّ
ال��ر لي�شدمّ  املهنة  علمّمته  باعي.  الطمّ

نف�شها.  عن  ُتف�شح  ة 
مّ
ري الطمّ بوهبته  ف��اإذا  م�شاعدتي، 

�شاألته عن رغبته يف ا�شتكمال درا�شته، فوجدته الحقًا 

 التقينا يف 
مّ
ة الفنون اجلميلة، ثم

مّ
متقدمّمًا لدخوله اإىل كلي

باعي  باري�س وا�شتكملنا تعاوننا يف جمال االإخراج الطمّ

جتربة  عن  كتبت  املهاجرة.  حافة 
مّ

ال�ش انت�صت  حيث 

اإىل  و���ش��واًل  التمّجريد  يع�شق  ك��ان  املهجر.  يف  حممد 

االأر�س، فجعل من  ة«. كانت ت�شتهويه �شقوق 
مّ
»احلروفي

ة ال نعرف 
مّ
ها تغور اإىل اأعماق �صي ة كاأنمّ

مّ
م�شاحاته اللوني

املتمّ�شحة  امل�شاحات  ة 
مّ
�شبابي عليه  �شيطرت  كنهها. 

ة. 
مّ

ة اخلا�ش
مّ
ته الفني

مّ
ذاذ، ثم ان�شاق اإىل البحث عن هوي

مّ
بالر

التي  والكتابة  امل�شاحات  بني  التوليف  ة 
مّ
باآلي فوجدها 

اجلنوب  حتت�شن  ها  كاأنمّ فريدة،  ة 
مّ
خ�شو�شي ذات  بدت 

ازح يومها حتت نري االحتالل االإ�صائيلي، وبدت فيها 
مّ
الر
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ها تعلن عن  محة تعانق احلروف كاأنمّ
مّ
ه�شاب اجلنوب ال�ش

ة 
مّ
وحي

مّ
الر بنف�س  العربي.  بانتمائها  وكينونتها  نف�شها 

ة يف 
مّ
ة بعهد الفنون الزخرفي

مّ
ته الف�شيف�شائي

مّ
اأجنز جداري

 يف كل اأر�س. 
مّ

باري�س. عاد اإىل العلى وترك اأثره يدب

ر�أي يف حممد �شم�س  كل مر�قب وفّنان و�شديق لديه 

�لفنان  وزميله  �شديقه  عنه  قال  فماذ�  وفّنه،  �لدين 

�لت�شكيلي علي �شم�س �لدين:   

دة و�صيحة 
مّ
لنمط حياته. متمر امتداداً  لوحاته  كانت 

مل  اأحيانًا.  ة 
مّ
ال�شكالني تها 

مّ
رمزي رغم  الو�شوح.  و�شديدة 

اأو  ة 
مّ
الثمّقافي لطة 

مّ
ال�ش ملزاج  وال  وق، 

مّ
ال�ش ل�صوط  تخ�شع 

معايريها. كان يرجتل حياته، بال تخطيط م�شبق، وال 

عادة  عب 
مّ
الر تلقي  التي  البي�شاء،  القما�شة  من  رهبة 

ة وال مبالية 
مّ
امني. فتاأتي طازجة وعفوي

مّ
يف قلوب الر�ش

ة االأ�شدقاء 
مّ
ع، واثقًا من جناحها، كثقته بحب لنقد متوقمّ

املحيطني به واالأوفياء له. فمحمد �شم�س الدين، مل يكن 

خ�شي، فكانوا  يه على امل�شتوى ال�شمّ
مّ
ا حمب

مّ
له اأخ�شام. اأم

حياته  الفنمّان  هذا  عا�س  اإح�شاءهم.   
مّ
يتم اأن  من  اأكرث 

العمق  حتى  غا�س  وع�شقًا.  وخمراً  لونًا  الثمّمالة،  حتى 

ولكن  تبنمّته،  كما  مقاهيها  وتبنمّى  املدينة  �شوارع  يف 

روحه بقيت �شافية ك�شفاء البحر يف �شواطئ �شور. 

�صور   

اأمامي.  فوجدته  ميناء �شور،  ة عمل يف 
مّ
مهم كنت يف 

�شبيب  وكان  الغداء،  اإىل  العمل  وفريق  ندعوِك  تعايل 

اأ�شدقائهما،  بباقي  واتمّ�شال  امل�شرتك،  �شديقنا  االأمني 

�شريين  وزوجته  حب�س  ا�شكندر  اعر  وال�شمّ ة 
مّ
مغني علي 

واآخرين. وكان لديهم من اجللد اأن انتظرونا كي ننتهي 

 
مّ
املحب �شهادة  ا 

مّ
رب ع�شاء.  الغداء  وي�شبح  عملنا  من 

الثالثة  الزمالء  لكن  ُيقال،  كما  جمروحة،  وال�شديق 

عن  فوا  يتوقمّ مل  ة، 
مّ
م��ر ل 

مّ
الأو �شم�س  على  فوا 

مّ
تعر الذين 

ظلمّوا  �شحرهم.  معه.  الكالم  يف  واال�شرت�شال  حك  ال�شمّ

هكذا  باأنه  اأجمعوا  �شم�س.  الفنمّان  عن  يتحدمّثون  الأيام 

وي�شتمتع  الفكرة  يرمي  كان  احلقيقي.  الفنمّان  يكون 

ب�شماع االأحاديث والق�ش�س التي يرووها على م�شمعه، 

اأحدهم،  ُظرف  يلفته  حني  املعتاد.  بهدوئه  وي�شحك 

يقول له وكاأنه وجد كنز: ال داعي لكي تذهب اإىل عملك، 

ة؟! كيف 
مّ
ى كل هذا حالة فني

مّ
اإبقى هنا، ويبت�شم. اأال ُي�شم

ال تفتقده االألوان والقما�س والكرتون االأبي�س؟! كيف ال 

اء واالأر�س؟! 
مّ
يفتقده االأ�شدقاء واالأحب

 الفنمّان علي �شم�س الدمّين الذي قال: الدمّوالب 
مّ

وكما عرب

دتي، اإىل اأن نحظى بع�شبة اخللود..       
مّ
ار �شي

مّ
دو
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م�رسح

بينا باو�ش  

عرو�سها لي�ست جمرد م�ساهد متتالية بل هي ن�سيج كوريغرافـي 

حمبوك بثيمات حديثة، وحاالت نف�سية عوي�سة



نزوى العدد 103 يوليو 2020

157

كل  من  الأج�ساد  عن  تك�سف  اأن  لها  يحلو  كان 

لكي  الرتاجيدية  القوة  منها  ت�ستخرج  ال��زواي��ا، 

جمرد  لي�ست  عرو�سها  الدعابة،  مبنتهى  توا�سيها 

م�ساهد متتالية بل هي ن�سيج كوريغرايف حمبوك 

بثيمات حديثة، وحالت نف�سية عوي�سة، جت�سدها 

الراق�سات والراق�سني، و�سط ديكور  جمموعة من 

غريب، بر�ساقة تعبريية جذابة،،

قامة ق�سرية و�سعر رمادي طويل معقود على �سكل 

ت�سخر  املرا�ش،  �سعبة  الكالم،  قليلة  فر�ش،  ذيل 

التحية  لتقدم  تاأتي  احلديث عنها،حني كانت  من 

اجلمهور  يكن  مل  عرو�سها،  ختام  يف  للجمهور، 

اجلن�سيات  كل  من  الراق�سني  ع�رشات  و�سط  يرى، 

ومبختلف الأحجام، �سواها، كان مييزها بب�رشتها 

البي�ساء وعينيها ال�ساردتني يف الفراغ، ومظهرها 

وهيئتها  ال�سيني،  وقمي�سها  و�رشوالها  ال�سفاف، 

ال�سارمة . 

فليني  فدريكو  الإي��ط��ايل  امل��خ��رج  يخطئ  مل     

فاتنة  عمياء  اأم��رية  منها  جعل  حني  الختيار 

كانت  .هل  ال�سفينة" )1983(  "وتبحر  فيلمه  يف 

قوتها الرتاجيدية الهادئة نابعة من كونها عا�ست 

طفولتها الأوىل يف ظل احلرب العاملية الثانية .

م�سار حافل بالعطاء :

اأوغي�ست  من  لكل  الثالثة  البنة  هي  باو�ش  بينا 

�سولينغن  مدينة  يف  فندق  مالكي  باو�ش  واأنيطا 

وهي  تلقت   .1940 �سنة  ولدت  حيث  الأملانية، 

طفلة درو�سا اأولية يف الباليه و�ساركت يف بع�ش 

.ومنذ  لالأطفال  املوجهة  والأوبريتات  العرو�ش 

�سن الرابعة ع�رشة اأدركت اأن ج�سدها، الذي مزقته 

احلرب وتعاقبت عليه امل�سائب، �سيكون هو مادة 

على  يتمرن  اأن  عليه  ينبغي  ذلك  ومبوجب  فنها، 

يف  فولكفانغ  مبدر�سة  التحقت  ال�سلوان،وحينها 

يديرها  كان  التي  امل�رشحي  الرق�ش  مهد  اإي�سن 

كورت يو�ش. ويف عام 1958 ح�سلت على دبلوم 

مبيزة  الرق�ش  وبيداغوجيا  امل�رشحي  الرق�ش 

التبادل  مكتب  من  منحة  على  للح�سول  اأهلتها 

جوليار  مبدر�سة  لاللتحاق  الأملاين،  البيداغوجي 

املرموقة يف نيويورك، وهكذا ذهبت وهي يف �سن 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل  ع�رشة  التا�سعة 

اأ�ساتذة  اإ�رشاف العديد من  ملتابعة درا�ستها حتت 

ليمون  خو�سيه  ومنهم  الأمريكيني  الكوريغرافيا 

يف  تكوينها  تلقت  وبعدها  ت���ودور،  واأن��ط��وين 

كنف  " فرقة الرق�ش"  حتت اإ�رشاف بول تايلور 

طرف  م��ن  وعينت   1961 و�سنة  ف��وي��ر،  ودن��ي��ا 

بالنيو  لتلتحق  نيويورك  يف  اأوبرا  املرتوبوليتان 

اأمريكان باليت .

كورت  من  بدعوة  اأملانيا  اإىل  ع��ادت   1962 عام    

ال�" فولك فانغ  انفرادية يف  واأ�سبحت راق�سة  يو�ش 

 عزيز احلاكم*

بينا باو�ش  

�سيدة الرق�ش التعبريي 

�ساعر وكاتب من املغرب *



باليت" وم�ساعدة لأ�ستاذها يو�ش يف معظم عرو�سه 

الكوريغرافية، و�ساركت برفقة هذه الفرقة يف العديد 

مع  ا�ستغلت   1967 عام  ويف   . الفنية  اجل��ولت  من 

يف  و�ساركت  �سيربون  جان  الكوريغراف  الراق�ش 

مهرجان �سالت�سبورغ . وابتداء من 1968 �رشعت يف 

ت�سميم عرو�سها الكوريغرافية وحلت حمل يو�ش �سنة 

اأ�سبحت مديرة فنية يف قطاع الرق�ش  1969 حني 
من  عادت  1973،ثم  عام  حتى  فولكفانغ  مبدر�سة 

 ،1989 اإىل   1983 املن�سب من  نف�ش  لت�سغل  جديد 

يتناوبون  ال��ذي��ن  الراق�سني  م��ن  جمموعة  برفقة 

اإىل  تعود  رائعة  بف�ساتني  واملوت  احلب  جت�سيد  على 

اإىل  ويتوجهون  �سوداء،  وب��دلت  الثالثينيات  فرتة 

اجلمهور با�سمني باأ�سئلتهم امليتافزيقية. يتعاركون 

بحركات  يتحا�سنون  اأو  امل��اء  ب��دلء  ويرتا�سقون 

اأح��دث��ت  وب��ذل��ك  لل�سحك،  مثري  وبعنف  جنونية، 

ل�سنوات  الكوريغرايف  امل�سهد  يف  ثورة  باو�ش  بينا 

الثمانينيات، باإظهارها اجل�سد يف كل جتلياته . 

اإىل اخل�سبة مفاهيم  وفيما كان بوب ويل�سون يجلب 

الأع��م��اق  ع��ن  تك�سف  ه��ي  كانت  وال��زم��ن  الف�ساء 

من  املراأة -  ولدى  الرجل  لدى   - للج�سد  الالنهائية 

خالل اإبراز جراحه وندوبه . كانت تربز ب�سخاء فائق 

حماقات العامل ووداعة الوجود، حتى قيل اإنها ت�سيخ 

يف ظالل الفرح وال�سفاء.

يف  درو�سا  تقدم  باو�ش  بينا  كانت  ذلك  ومب��وازاة    

بع�ش  وت�ستقدم  فوبرتال  مدينة  احلديث يف  الرق�ش 

ومنهم  العليا،  الفولكفاجن  مدر�سة  من  الراق�سني 

دومينيك مر�سي الذي كانت قد التقت به يف الوليات 

فرقتها  اإىل  لالن�سمام  ودعته  الأمريكية  املتحدة 

الأدوار  اإليه  اأ�سندت  حيث   ،1974 عام  فوبرتال  يف 

يف  للرق�ش  الفني  املركز  �سار  ذلك  وبعد  الرئي�سية، 

بينا  امل�رشحي  الرق�ش   ( ا�سمها  يحمل  فوبرتال 

خ�س�ست  اأم�سية  1976،خالل  �سنة  ويف   . باو�ش( 

لربتولد بريخت وكورت فايل، قطعت بينا باو�ش كل 

وانخرطت  املعهودة  الرق�ش  باأ�سكال  تربطها  �سلة 

مفهوم  اأدخلت  وبذلك  جديدة،  اأ�سكال  جتريب  يف 

"الرق�ش- امل�رشح" اإىل اخل�سبة الأملانية والعاملية، 
اأثار يف بادئ الأمر العديد من النتقادات. ويف  مما 

اإىل  فيوليت  ج��ريار  ط��رف  من  دعيت   1979 ع��ام 

م�رشح املدينة يف باري�ش الذي �سي�سبح من امل�سارح 

املف�سلة لديها، وقدمت على خ�سبته اأكرث من ثالثني 

عمال كوريغرافيا والعديد من العرو�ش العاملية. اأما 

فرقة الرق�ش امل�رشحي يف فوبرتال فقد ظلت، حتى 

الأملاين،  الباليه  زهرة  هي  الثمانينيات،   منت�سف 

على  ح�سورا  الأك��رث  الأملانية  الفرق  من  وتعترب 

ال�ساحة العاملية  .

  متازج الكلمات واحلركات : 

على  ملعا�رشيها،  باو�ش،خالفا  بينا  ت�ستغل  ل     

اإعادة الأ�سكال واخلطوات املتعارف عليها، بل تويل 

حدة،  على  راق�ش  كل  ج�سد  لت�رشيح  خا�سة  اأهمية 

عن  تكف  ل  فهي  للج�سد،  املتاحة  ولالإمكانيات 

وحتفر  العر�ش،  اإعداد  فرتة  طوال  راق�سيها  م�ساءلة 

عميقا يف حياة كل واحد منهم ويف ما�سيه، من اأجل 

اأن متنح كال منهم ما ي�ساير مزاجه من رق�سات، وهي 

ترف�ش رموز الإغراء، والعزلة النجومية، وت�سعى اإىل 

حتقيق توا�سل خالق بني الراق�سني والراق�سات.

التعبري عنها    عرو�سها تنم عن روؤيا ت�ساوؤمية يتم 

بتجميع  اأو  م��ت��ك��ررة،  خاطفة  ح��رك��ات  خ��الل  م��ن 

الراق�سني فوق اخل�سبة، وغالبا ما نرى يف عرو�سها 
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امراأة وحيدة، هادئة الأع�ساب، تتهياأ لالنف�سال عن 

والطواف  اأخ��رى،  لوحة  اإىل  النتقال  اأو  املجموعة 

خاطفة  حركات  عرب  يتم  باو�ش  بينا  لدى  الراق�ش 

مبثابة  معا،وهو  هما  اأو  الن�ساء  اأو  الرجال  يتلقفها 

من  قللت  اأن��ه��ا  رغ��م  عرو�سها  بها  تتميز  ب�سمة 

ا�ستعمالها يف اأعمالها الأخرية .ومن ال�سمات الأخرى 

التي تطبع عرو�سها ذلك الن�سياب الذي تطوره على 

م�ستوى اجلزء العلوي من اجل�سم، وتنجم عنه حركات 

بال�سعرالطويل  القوام واللعب  بال�ساعد،وليونة  كبرية 

املن�سدل الذي تتميز به معظم راق�ساتها . 

يف اأعمال بينا باو�ش ميتزج الكالم  بالرق�ش، وهذا 

ما جعلها حتظى باإعجاب اأهل امل�رشح، ولرمبا اأكرث 

من ع�ساق الرق�ش، فقد جرى احلديث عن الأوبرا وعن 

لو�سف  امل�رشحي  الرق�ش  عن  احلديث  قبل  الباليه 

مولر"  مقهى  الكوريغرايف"  عر�سها  يف   . عملها 

اأيامها  تق�سي  يافعة  فتاة  وهي  ما�سيها  ت�ستح�رش 

يف حانة والديها تراقب الزبناء من حتت الطاولت، 

وكانت تلك جتربة " رائعة واآ�رشة " على حد تعبريها. 

العلوي  الن�سف  ر�ساقة  ترتطم  الفني  العمل  هذا  يف 

من اجل�سم املقذوف بالتغري الذي يطراأ على الع�سالت 

املتوترة، وتظل الراق�سة رابطة اجلاأ�ش اأمام ما يجري 

املر�سوم  اخلط  وفق  بهدوء  �سريها  توا�سل  حولها، 

لها. ال�سخ�سيات تتقاطع بع�سها ببع�ش، والذكريات 

تتداخل، ومن اخل�سبة ينبعث ال�سعور احلاد بالوحدة .

الكوريغرافية  عرو�سها  تعرب  التفا�سيل  خالل  من    

اإ�سبانية(  كوميديا   ( ال�سينيت  قالب  يف  امل�سممة  

عن جمموعة من امل�ساعر النابعة من عالقة الرجال 

بالن�ساء، مبا ل يخلو من نكهة اإيروتيكية خفيفة. وثمة 

ملمح مركزي يف اأعمالها يتمثل يف بحث �سينوغرايف 

باهر ) جبال من زهور- حقول من قرنفل - جدران 

نباتية - �سفينة - �سخور كثيفة - اأنهار - �ساللت( 

من توقيع ال�سينوغراف بيرت باب�ست، ت�ساف اإىل ذلك 

ف�ساتني طويلة من حرير بالألوان بالن�سبة للراق�سات، 

وبدلت �سيقة اأو اأقم�سة ف�سفا�سة بالن�سبة للرجال، 

من ت�سميم ماريون �سيتو، اأما املو�سيقى فهي غالبا 

ما تكون من الربرتوار العاملي .

جتديد الرق�ص التعبريي :

   بعد ا�ستغالها على جمموعة من الأعمال الكال�سيكية 

ك" اأورفيو�ش" و"يوريدي�ش"، و "تقدي�ش الربيع"، و " 

اخلطايا ال�سبع املميتة" انفتحت بينا باو�ش على اأفق 

اآخر واأ�سبحت عرو�سها تت�سم بنوع من الإيروتيكية 

الفكاهية، اأقرب ما تكون اإىل فن الكاباريه املعا�رش، 

الق�سرية،  الكوريغرافية  واللوحات  الغناء  بني  جتمع 

العنيدة  الأملانية  الكوريغراف  هذه  لدى  وجود  ل  اإذ 

تعبري  اإىل  تختزلها  فهي  احلركة  اأج��ل  من  للحركة 

اجل�سد،  يف  وتر�سيخه  املعنى  ا�ستعادة  بغية  ب�سيط 

والعمل من  خالله على " ابتكار لغة خا�سة للتعبري 

ففي   . اأخرى"  بطريقة  عنه  التعبري  ميكن  ل  عما 

ويخاطبون  الكلمة  الراق�سون  يتناول  عرو�سها 

اجلمهور مبا�رشة . يبالغون يف الياأ�ش الوجودي الذي 

يعك�ش قلق الع�رش والوعي الأوروبي املتحلل وعبء 

التاريخ الأملاين.

تلك  باو�ش  اأعمال  متيز  التي  ال�سمات  اأب��رز  وم��ن    

درجة  اإىل  املتكررة  واحلركات  اخلاطفة،  الإ�سارات 

الغثيان، والتنقالت التافهة التي تربز العنف الكامن 

الفظاعة  على  تعتمد  فهي  املقننة.  الت�رشفات  يف 

ال�سياق  عن  خارجة  عبارة  تثريها  التي  وال�سخرية 

املنطقي. يف عرو�سها تتفتح الأدوار مبجرد ظهورها 
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اأية ق�سة . وبذلك  اأن تن�ساأ  واحلالت تتكرر من دون 

نوعا  راأ�سا على عقب، بدجمه  امل�رشح  الرق�ش  يقلب 

توليفة  عن  ال�ستقاللية  وحتقيق  املفكك،  ال�رشد  من 

العر�ش، وبث احلياة يف احلالت املعي�سة عرب الوعي 

�سعور  ل  على  ي�سدد  الذي  عملها  يف  احلاد.  اجل�سدي 

مت�سل�سل  خمطط  وفق  باو�ش  بينا  تعمل  الراق�سني 

فهي ت�ساألهم با�ستمرار عن ذكريات الطفولة وميولهم 

املهنية، تالحق الو�ساو�ش وحمن احلياة والعجز عن 

ويف  اخل�سبة  على  ذلك  كل  جتاوز  اأجل  من  التطور، 

معرتك احلياة. 

يو�ش،  ك��ورت  يد  على  تكونت  باو�ش  بينا  ولأن    

تعمل  فهي  الأملانية،  الكوريغرافية  التعبريية  رائد 

على  كل  راق�سيها  خ�سو�سية  تعزيز  على  با�ستمرار 

حدة وتعرتف لهم بالدور احلا�سم الذي ينه�سون به 

يف العملية الإبداعية. تقول عن ذلك : " اأنا اأرغب دائما 

يف اأن يكون كل واحد منهم حا�رشا ب�سكل فردي يف 

العر�ش،واأن يتميز بوجوده، وطريقته ونوعية اأدائه". 

يف العام 2001 خا�ست جتربة فنية فريدة من نوعها 

حني ا�ستغلت مع ن�ساء ورجال تتجاوز اأعمارهم 65 

�سنة، حيث اأ�سندت لكل واحد منهم الدور الذي ينا�سب 

التي  للطريقة  تويل  اأنها  ومع   . البدنية  اإمكانياته 

يتحرك بها النا�ش اأهمية اأكرث من اهتمامها بالدوافع 

عرو�سها  معظم  اأن  اإل  العمق،  يف  حتركهم  التي 

املف�سلة  راق�ستها  ذلك  توؤكد  كما  احلركة،  تركزعلى 

بينا  اأ�سلوب  يتميز  ذلك  جانب  اإىل  ك��ودو.  ميتيكي 

والنطالق  اجل�سم  من  العلوي  الن�سف  بليونة  باو�ش 

املديد لل�ساعدين حلظة ميالد احلركة . ولذلك تختار 

وتك�سف  �سيقانهن  تغطي  ف�ساتني طويلة  لراق�ساتها 

عن الرقبة والكتفني،  مما يتيح لل�ساعدين اأن يتحركا 

بطالقة وحرية.

  بني اأربعة جدران اأو يف اأح�سان الطبيعة :

بينا  عرو�ش  يف  حمورية  مكانة  الف�ساء  يحتل     

املغلقة  الأمكنة  بني  ت��راوح  وديكوراتها  ب��او���ش، 

مولر"  "مقهى  ال�سهري  .فعر�سها  النباتي  والف�ساء 

)1978( ي�ستح�رش اأجواء الفندق/ املطعم الذي كان 

ال�سغرية  كانت  حيث  �سولينغن  يف  والداها  يديره 

فيليبينا تن�ست اإىل املحادثات من حتت املوائد،وهي 

تتابع خفاف الراق�سات و�سعورهن املن�سدلة، موظفا 

والتوحد.  بالعزلة  والإح�سا�ش  الفتتان  رم��وز  كل 

املقاهي  دي��ك��ورات  خلق  يعاد  اأخ��رى  اأع��م��ال  ويف 

مبجموعة من الكرا�سي واجلدران العارية التي توحي 

اأو  بها  مي�سكون  الراق�سون،  بها  وي�سطدم  بالربودة 

يتعلقون، كما هو ال�ساأن يف عر�ش" حلية زرقاء" اأو 

" باندونيون"، ويف كل الأحوال يظل الديكور مطابقا 
لبينا  الفني  العمل  من  الآخ��ر  واجل��ان��ب   . للحركة 

احليطان  ذات  املرتادة  املقاهي  عن  يتخلى  باو�ش 

الو�سخة لتحل حملها الرتبة الرطبة وجذوع الأ�سجار 

والطحالب والقمر املكتمل،، من خالل اآلف القرنفالت 

التي جتتاح عر�ش " "قرنفل "، و ال�سخرة ال�سخمة  

يف عر�ش " اكتمال القمر " واحل�سور املكثف للماء 

يف عر�سي  " مروج" و " املاء"، وكلها اأعمال حتقق 

بالأمل،  وتت�سبث  الطبيعة،  مع  التكامل  من  نوعا 

عن  الطرف  تغ�ش  اأن  دون  احلياة،  بجمال  وحتتفي 

النزاعات القائمة يف العامل.

يف ديكوراتها الفخمة ل �سيء يوحي باجلمال. فهي 

يف  املم�رشح،  والرق�ش  الراق�ش  امل�رشح  بني  جتمع 

خيال  عليها  يغلب  ال�سوريالية،  يف  مفرطة  ف�ساءات 

جامح: بحر من القرنفل، امتداد مائي هائل، �سخور،، 
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بهذه الأحجام اخلرقاء ت�سفي نوعا من اجلالل على 

راق�سني غريبي الأطوار، بوجوه غري ماألوفة، كما لو 

اأنهم م�سحورون اأو ماأخوذون بقوى خارقة. 

   من ال�ساأم اجلرماين اإىل االن�سراح 

الغرائبي :

ال�سلة  باو�ش  �ستجدد   1989 �سنة  من  اب��ت��داء 

ب��احل��رك��ات ال��رخ��وة وال��رق�����س��ات الن��ف��رادي��ة 

بالريمو،  عملها"  ومنذ  البهيجة،  واملو�سيقى 

نرى  وفيه  �سقلية  يف  اأجن��زت��ه  ال��ذي  بالريمو" 

بب�سعة  برلني  ج��دار  �سقوط  قبل  ينهار،  ج��دارا 

اأ�سهر، اعتادت هذه الكوريغراف احلاملة اأن تهجر 

بع�ش  يف  الفنية  الإقامات  وت�ساعف  حدودها 

العوا�سم الأجنبية، وبهذا التنوع اجلغرايف ازدانت 

عرو�سها باألوان جديدة . يف عملها" غا�سل الزجاج 

اأعدته يف هوجن كوجن ي�سود اللون الأحمر.  " الذي 
فبعد اأن ات�سمت حقبتها ال�سابقة بالتق�سف �سارت 

بينا باو�ش ت�سفي نظرة لذعة ل تخلو من حنان 

من  ذلك  يبدو  كما  فيها،  تقيم  التي  امل��دن  على 

خالل عنوان عر�سها " القطع ال�سارم" امل�ستوحى 

من اأجواء مدينة �سيول الكورية اجلنوبية. 

الإ�سباين  املخرج  مي�سك   " معها  حتدث   " فيلمه  يف 

التي  العجيبة  باملفارقات  األدوموبار  بيدرو  ال�سهري 

اأعمالها، فالفيلم يفتتح مب�سهد امل�رشمنني  تكمن يف 

امل�سهد  اأن  حني  يف  مولر"  مقهى   " يف  ال�ساحبني 

اخلتامي امل�ستلهم من عر�ش " نار ما�سوركا" ) الذي 

اأجنزته خالل اإقامتها يف ل�سبونة( يحفل بارجتاجات 

يف  التجاعيد  بع�ش  تخلق  التي  الن�سيطة  الأوراك 

ف�ساتني الراق�سات املزرك�سة بالزهور. ما الذي ميكن 

اأم  وردي  عامل  هو  هل   : باو�ش  بينا  عامل  عن  قوله 

كئيب ؟ اإذا كانت، يف بداية م�سوارها الكوريغرايف، قد 

ان�ساقت مع املاأ�ساة يف مواجهة دائمة مع املعاناة، 

احل��ادة  العاطفة  تف�سل  اأن  ذل��ك  بعد  حاولت  فقد 

واحلما�ش املرح وال�ساأم اجلرماين الرباق.

  منذ انطالقها يف اأ�سفارها عرب العامل، حر�ست بينا 

عالقتها  وترافقت  اجل��ذور،  اإىل  العودة  على  باو�ش 

اخلاطفة  ال�سور  يغوي  ب�سفاء  بالطبيعة  امل�ستعادة 

ويجدد لزمتها املعهودة، وكان ذلك مبثابة منعطف 

اإ�ستتيقي يف اإبداعها احللمي املكابد الذي يجمع بني 

الن�سوة والأريحية، برفقة راق�سني مبتدئني ي�ستفيدون 

من جتارب زمالئهم النا�سجة، يف م�سرية فنية جدية 

والود  املحرو�ش بحنو  يطبعها الحرتام واملواظبة، 

الراق�سني،  باو�ش جمموع  به  تغمر  الو�سف  يتجاوز 

التوا�سل  �سعوبة  عن  يعرب  اعتبارها  يف  اجل�سد  لأن 

ويعمل على تخطيها يف نف�ش الوقت. 

 لقد اأثبتت بجراأة نادرة اأن " الرق�ش لي�ش جمرد تقنية 

فريدة " وانطالقا من هذا املبداأ �سيدت عرو�سها من 

اأجل احلديث عن كل �سيء وعن ل�سيء، عن عاداتنا 

وانهياراتنا  امل�سرت�سلة  و�سحكاتنا  امل�ستهجنة 

الع�سبية، لتقول الكثري عن الو�سع الب�رشي. 

  " مل اأكن اأرتاح لنف�سي كراق�سة، ومل اأتعود اأبدا على 

اأجنز  اأن  علي  ي�ستع�سي  بحيث  فهما كبريتان  قدمي 

لتربر  �ساحكة،  تقول  التقدير"  ي�ستحق  عمال  بهما 

الن�سف  على  الكوريغرافية  احلركات  يف  اعتمادها 

العلوي من اجل�سم وعلى ال�ساعدين. 

العالقات  خالل  من  تتجلى  نظرها  يف  واحلقيقة    

القائمة بني النا�ش، وتقا�ش مبقيا�ش احلب والكراهية، 

يف  ح�سورها  اأك��دت  وبذلك  والرغبة.  والت�سحية 

لأوب��را   الكوريغرافية  الت�ساميم  بو�سع  فوبرتال 
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و"  طوريدا"  يف  اإيفيجينا   " غ��ل��وك  كري�ستوف 

اأورفيو�ش" و" يوريدي�ش" و" تقدي�ش الربيع" وهذان 

من  يعتربان  الآن  حتى  م��ازال  الأخ���ريان  العمالن 

ربرتوار باليه اأوبرا باري�ش. 

املجتمع  يف  الأف���راد  �سلوك  على  عرو�سها  تقوم    

ال�سخ�سية  التزاماتهم  على  بناء  راق�سيها  .تختار 

النظر  يجتذبون  منهم  فالذكور  الفذة،  ومواهبهم 

والإناث ذوات �سعر طويل وجمال �ساحر . 

�سيء جائز  الأنفا�ش كل  يقطع  الذي  اإخراجها     يف 

حتى الق�سوة املطلقة : ن�ساء ينتفن �سعرهن، اأو يغرقن 

اأعناقهن يف الأحوا�ش املائية . رق�سة طانغو �سادية 

باأقدام  والفتيان  طويلة  بكعوب  الفتيات  توؤديها 

املرات.  ع�رشات  اللوحات  هذه  تكرار  ويتم   . عارية 

اأ�سنان  وجعل  التماهي  حتقيق  ذل��ك  من  وال��ه��دف 

املتفرج ت�رش لروؤية هذه امل�ساهد الفظة. كل ذلك من 

اأجل م�ساعدتنا على عي�ش اآلم الآخرين " عملي يتيح 

ي�ساهد ويفكر  ي�سارك،  املتفرج   . الغري  لفهم  الفر�سة 

وي�سعر ب�سيء ما" .

اأواخر الت�سعينيات، عادت بعد غياب طويل اإىل    يف 

الرق�ش، فتعالت �سيحات النقاد وحكم على عرو�سها 

لطاملا   "  : جوابها  وكان  الليونة،  يف  مفرطة  باأنها 

اجلمهور،  زعزعة  يف  يكمن  الفنان  دور  اأن  اعتقدت 

واليوم اأريد اأن اأقدم له على اخل�سبة ما مل يعد العامل، 

له من حلظات احلب  يوفره  قا�سيا جدا،  اأ�سبح  الذي 

اخلال�ش". 

  اإغماء عابر ونباهة مطلوبة :

   كانت بينا باو�ش من م�سممات الرق�سات اللواتي 

دواخلها  يف  لكنها  متكامال،  عمال  ب�رشا�سة  يبدعن 

وحتاول  للجميع،  املحبة   تكن   ، نبيلة  ام��راأة  كانت 

جلمهورها.  املكلومة  ذاكرتها  تختزنه  مبا  تبوح  اأن 

الرتاجيديا  لبطالت  ق�سوى  اأهمية  تويل  جعلها  مما 

وباقي  واأنتيغونا  اإيفيجينيا  مثيالت  من  اليونانية 

املجنونات الرائعات اللواتي تركن ب�سماتهن را�سخة 

يف الأدب والرق�ش. 

  امراأة حديدية ل تعرف التنازل،ت�سحك اأحيانا ب�سوت 

عال كطفلة،وحتتفي باملغمورين :  يف عملها " دانزون" 

كما  العاتية"،   " اجلرمانية  الكوريغراف  هذه  تدعونا 

و�سفها الناقد الفرن�سي موري�ش بالن�سو،  لتاأمل املوت 

بكل  للبحث  ينطلقون  ب�سخو�ش  يحدق  الذي  الزاهي 

عنيفة  برغبة  مدفوعني  املفقود،  الفردو�ش  عن  براءة 

املرء  يكون  اأن  امل�ستحب  من  كان  اإذا  ما  معرفة  يف 

�سابا �سقيا اأم عجوزا �سعيدا . ومن هذا ال�سوؤال امللتب�ش 

للرق�ش  املكر�سة  الكوريغرافيا  هذه  باو�ش  تغرتف 

يف  وامل��رح،  باحليوية  الناب�ش  املك�سيكي  ال�سعبي 

ف�ساء مغمور بديكورات ومناظر طبيعية ت�سد الأنفا�ش 

يغريه  مما  املتفرج،  من  ج��دا  قريبة  نخيل  ب�سعفات 

بال�سعود اإىل اخل�سبة والتجول يف اأرجائها كي ي�سعر، 

اجلمال،  خلود  ويقدر  الوجود  ب�ساآلة  الراق�سني،  مثل 

لكنه حتما �سي�ساب باحلرية اأمام عر�ش تتاأرجح فيه 

العربة بني ال�ستمتاع باحلياة والتهيب من املوت . 

اأ�سلوب  اأن  اإل  جديدة  لي�ست  العمل  فكرة  اأن  ورغم    

 : �ساملة  جدة  عليها  ي�سفي  الكوريغرافية  املعاجلة 

عمره  من  اخلم�سني  يف  راق�ش  مب�سهد  العر�ش  يبداأ 

يحبو على اأربع مقمطا يف حفاظات طفل وهو يالعب 

بي�ساء،  ثياب  يف  امللفوفات  ال�سغريات  �سديقاته 

متمددات و�سيقانهن تتحرك يف الهواء، م�سمرات يف 

والأخرى  ال�ساقني  بني  اإحداهما  بحجرتني،  الأر�ش 

اإىل  ت�سري  با�ستعارة  الأم��ر  يتعلق  هل   . البطن  فوق 
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يف  امل��راأة  جرح  يف  الرغبة  اإىل  اأم  املوؤملة  ال��ولدة 

املو�سع الذي مييزها عن الرجل ؟ ويف م�سهد حافل 

هيئة  يف  راق�ش  يظهر  والتلميحات  ب��الإي��ح��اءات 

يف  �سنة(    82 على  ينيف  ما   ( غوته  امل�سن  ال�ساعر 

فيما  يرتادها  كان  التي  ال�سيد  مواقع  لأحد  زيارة 

قبل  كتبت  اأ�سطر  ب�سعة  على  يعرث  وهناك  م�سى، 

خم�سني �سنة تتغنى بالطبيعة وتنتهي بهذه العبارة : 

" ح�سنا، باإمكاننا الآن اأن نرحل".وبعد اأن تتلو اإحدى 
الراق�سات مقاطع من هذا الن�سيد،الذي كتبه موؤلف " 

فاو�ست" يف �سبابه، تغادر اخل�سبة يف جنح الظالم،من 

لالأمر  اأوال�ست�سالم  باحلزن  املتفرج  ي�سعر  اأن  دون 

الواقع . هذه هي �سنة احلياة كما تتجلى يف عر�ش " 

دانزون"، حلظات م�سبعة بال�سحك وال�سخرية.

   يف ختام العر�ش ي�سلط ال�سوء على اأكواريوم ت�سبح 

فيه اأ�سماك عجيبة مرقطة بالأ�سفر والأزرق، وتدخل 

بينا باو�ش من الي�سار بخطى وئيدة، ثم مت�سي نحو 

اليمني لرتيح �ساقيها بجوار متثال هندي . وتظل على 

تتلوى  والأخ��رى  الفينة  . بني  بال حراك  الو�سع  هذا 

من  العلوي  اجلزء  يف  احلياة  لتبعث  التمثال  برفقة 

اخللف  اإىل  ترتاجع  ثم  والراأ�ش،  ال�ساعد  ج�سمها ويف 

وخلفها  احلمر،  الهنود  طريقة  على  ترق�ش  بعدها   .

داخل  ويهبطن  ي�سعدن  حمراء  ب��اأذن��اب  �سمكات 

الأكواريوم،  يف تكرار يبعث على الختناق والغثيان 

والإغماء العابر،،

راق�ش، يف  مقت�سبة.  وح��وارات  اأخرى  تلو  م�ساهد    

املعركة  اأو  النار  رق�سة  ي��وؤدي  ال�سهوة،  حمار  دور 

حول  يدور  كمق�ش،  الأر���ش  يف  من�سوبتني  ب�ساقني 

نف�سه ويتزحلق. يرق�ش رق�سة املوت ويخط بقدميه 

اأمها  . وراق�سة ت�سامر  الفارعتني و�ساياه الغام�سة 

يف اإحدى الليايل املقمرة :

  - من ميلك هذا ال�سبيل يا اأمي ؟

  - كل الغزالت الأخريات .

  - لكني ل اأرى �سوانا  .

باو�ش،  بينا  عرو�ش  يحكم  �سهل  منطق  ثمة  لي�ش 

الأفكار  بتجميع  يق�سي  اأ�سا�سي  مببداأ  تتم�سك  لأنها 

من  جمموعة  لي�ست  وعرو�سها   . متناثرة  بكيفية 

امل�ساهد املتتالية، بل هي ن�سيج كوريغرايف غام�ش 

تنعدم فيه الروابط، حمبوك بثيمات حديثة، وحالت 

الراق�سات  من  جمموعة  جت�سدها  عوي�سة،  نف�سية 

تعبريية  بر�ساقة  غريب،  ديكور  و�سط  والراق�سني، 

م�ستهلكا  يكون  ل  املتفرج، كي  على  ويبقى  جذابة،، 

التي  ال�سالت  بينها  ليعقد  نباهته  يوظف  اأن  �سلبيا، 

يراها اأن اأن�سب ...

 نكهة كونية :  

من  الأخ���رية  ال�سنوات  ب��او���ش،يف  بينا  حر�ست     

بع�ش  من  عرو�سها  ا�ستيحاء  على  الفني،  م�سارها 

املدن الكربى اأو البلدان التي تقيم فيها برفقة فرقتها 

املكان،  باأجواء  التاأثر  اأجل  من  فنية،  اإقامة  خالل 

و�سقلية  وبالريمو  هنغاريا(   ( بوداب�ست   : ومنها 

وروما )اإيطاليا( واإ�سطنبول ) تركيا( وطوكيو)اليابان( 

ول�سبونة ) الربتغال( وهوجن كوجن، ومدريد ) اإ�سبانيا( 

ولو�ش اإجنل�ش وتك�سا�ش ) الوليات املتحدة( و�سيول 

وال��ربازي��ل،  النم�سا(   ( وفيينا  اجلنوبية(  كوريا   (

وكالكوتا ) الهند( و�سانتياجو ) ال�سيلي ( التي كانت 

اآخر حمطة يف م�سريتها الكوريغرافية قبل اأن توافيها 

2009  خملفة وراءها ر�سيدا  30 يونيو  املنية يف 

اإبداعيا يفوق اأربعني عمال كوريغرافيا، يعد مرجعا ل 

غنى عنه يف الرق�ش احلديث . 
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�سينما

اجلدل بني لغة توما�س مان العميقة 

وجواهر في�سكونتي املتناثرة
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   عندما يتناول عمالقان من عمالقة الفكر والفن 

مو�صوعًا م�صرتكًا يت�صمن يف ثناياه ال�صدق يف 

املعذب  الكامن  والوله  اخلال�ص،  واجلمال  الفن، 

كل  منظور  من  واملثلية  ال�صيخوخة،  مرحلة  يف 

منهما، ي�صعب علينا القيام بهذا التقييم منفردين. 

اإىل  يدعونا  العملني  بني  املقاربة  يف  فالبحث 

هذا  تناولوا  الذين  النقاد  كبار  خطه  ما  مراجعة 

ما  والتقطوا  العملني  بني  وق��ارن��وا  املو�صوع 

بهما من جمال نادر �صواء يف لغة توما�ص مان 

فل�صفية  اأبعاداً  العميقة والتي تخفي يف ثناياها 

يجول  ما  كل  عن  العميق  التعبري  يف  وفرادتها 

في�صكونتي  جواهر  من  اأو  الب�رشية،  النف�ص  يف 

الروائي وقدرته  العمل  اإىل  املتناثرة عند دخوله 

نقل جمال  على  قدرة  من  اأوتي  تزيينه مبا  على 

مدينة البندقية الأخاذ وطبيعتها الفاتنة، وكذلك 

ينقل  اأن  الأر�صتقراطية،  الطبقة  ابن  وهو  قدرته، 

بكل  القاعات  بديكورات  املزين  الوا�صع  عاملها 

تفا�صيلها الأخاذة اإىل املالب�ص اجلميلة الت�صميم 

وغرف الطعام املزينة موائدها مبا هو �صهي من 

اأجمل  من  املنبعثة  اجلانبية  والأ�صواء  الطعام 

امل�صابيح والزهور املنت�رشة هنا وهناك.

   كل هذا، بالإ�صافة اإىل خمتلف الآراء املتداخلة 

التي  النقدية  اأو �صد يف �صل�صلة من املقالت  مع 

الكبري  الناقد  كتبه   1971 عام  مقال  يف  ب��داأت 

املقالت  تتواىل  بعده  وا�صتمرت  اإي��رت،  روجر 

فيلم  اأن  ج��ازم��ة  واع��ت��ق��د   .2019 ع��ام  حتى 

اأف�صل  لي�ص  كونه  رغم  البندقية«،  يف  »امل��وت 

للحوار  هدفًا  �صيبقى  اأنه  اإل  في�صكونتي،  اأف��الم 

الع�رشين  القرن  اأعمال  اأهم  اأحد  لتناوله  واجلدل 

نف�ص  حتمل  التي  مان  توما�ص  رواي��ة  الروائية: 

ال�صم. و�صنبداأ املقاربة بنبذة عن الفيلم، ومن ثم 

على  ال�صوء  ت�صلط  التي  املقالت  لبع�ص  نعر�ص 

عمل الإثنني وتقوم مبناق�صة ما لهما وما عليهما.

املوت يف البندقية )الق�صة والفيلم(

درام��ا   1971 اإن��ت��اج  البندقية«  يف  »امل��وت     

في�صكونتي  لوت�صينو  اخرجها  – فرن�صية  اإيطالية 

بطولة  الطبيعية،  والأل��وان  البنافيجني  بطريقة 

مبنية  وهي  اندري�صني.  وبجورن  بوجارد  ديرك 

على رواية »املوت يف البندقية« التي ن�رشت لأول 

مرة عام 1912 لكاتبها الأملاين توما�ص مان.

احلبكة الروائية

   ي�صافر بطل الرواية، جو�صتاف فون ا�صينباخ اإىل 

فني�صيا لأ�صباب �صحية. هناك �صيطر عليه اجلمال 

الذي  تادزيو  يدعى  مراهق  بولندي  ل�صاب  الأخاذ 

رواية »توما�س مان« وفيلم »لوت�صينو في�صكونتي«

 اإعداد وترجمة: مها لطفي*

»املوت فـي البندقية«

مرتجمة وكاتبة من لبنان *



يقيم مع عائلته يف نف�ص الفندق الكبري للحمامات 

الرواية  يف  ا�صينباخ.  به  يقيم  وال��ذي  الليدو  يف 

�صخ�صية ا�صينباخ هي لروائي ولكن في�صكونتي غري 

مهنته من كاتب اإىل موؤلف مو�صيقي.

   وهذا ي�صمح للمو�صيقى باأن تلعب دوراً، وبالذات 

جلو�صتاف  اخلام�صة  ال�صيمفونية  يف  الأدجياتو 

من  واأج��زاء  الفيلم،  وتنهي  تفتتح  والتي  ماهلر، 

ال�صيمفونية الثالثة ملاهلر، لتقدم كتابات ا�صينباخ. 

للكتاب،  ن�صبيًا  اأمني  فالفيلم  التغيري،  هذا  عدا  ما 

ولكن هناك م�صاهد م�صافة حيث يناق�ص ا�صينباخ 

جماليات  تدهور  اأي�صًا،  مو�صيقي  له  اآخر  و�صديق 

مو�صيقاه.

ال�صالم والهدوء،  اأن يجد  ا�صينباخ     بينما يحاول 

الكولريا. فعاليات  يلتقطه وباء  فاإن باقي املدينة 

خوفًا  بامل�صكلة  العطلة  �صانعي  تبلغ  ل  املدينة 

وباقي  ا�صينباخ  يقوم  وبينما  يغادروها.  اأن  من 

ال�صيوف برحالت حول مركز املدينة، يبدوؤون يف 

الإدراك اأن هناك �صيئًا خطرياً.

   يقرر ا�صينباخ املغادرة، ولكن بلحظة دفع يقرر 

مر�ص  من  �صيموت  نف�صه  فهو  ذل��ك،  ومع  البقاء. 

القلب.

   ح�صور تادزيو اأعاد له �صبابه بالرغم من اأنهما 

»اأعيد  بكالمه،  الذي،  احلالق  يزور   - يتخاطبا  مل 

لك فقط ما فقد منك«، �صبغ �صعره الرمادي وبي�ص 

وجهه وحمر �صفتاه ليحاول اأن يجعله يبدو اأ�صغر 

�صنًا. وبينما يغادر دكان احلالق �رشخ هذا الآخر: 

ما  باأ�رشع  احل��ب  يف  ليقع  جاهز  �صيدي  »والآن 

يطيب له من وقت«.

بعيد،  من  تادزيو  يف  احلملقة  ا�صينباخ  يتابع     

وي�صبح الأخري اأكرث اإدراكًا اأن هناك من يحملق به. 

�رشب 
ُ
ي تادزيو  ا�صينباخ  يرى  ال��ذروه،  م�صهد  ويف 

يطلق  وعندما  منه.  اأكر  �صبي  من  ال�صاطئ  على 

باجتاه  لوحده  عنه  بعيداً  تادزيو  ي�صري  �رشاحه، 

الأفق.

   فجاأة ي�صتدير لينظر اإىل ا�صينباخ، ثم ي�صتدير بعيداً 

املمدودة باجتاهها.  ال�صم�ص، وميد ذراعه  مواجهًا 

اإىل  ي�صل  اأن  يريد  وكاأنه  يده  ميد  اأي�صًا  ا�صينباخ 

التاأثري  يرتفع   - الدقيقة  هذه  نف�ص  ويف  تادزيو، 

ب�صكل ت�صاعدي باأداجييتو ماهلر ليموت اإثر نوبة 

وهو  النا�ص  من  قليل  عدد  �صوى  يلحظه  ل  قلبية. 

الفندق  موظفي  فينادون  كر�صيه،  على  يتال�صى 

الذين يحملون جثة ا�صينباخ بعيداً.

املمثلون:

   ديرك بوجارد )جو�صتاف فون ا�صينباخ(.

   مارك بورنز )األفرد(.

   ماريزا بريين�صون )زوجة ا�صينباخ(.

   بجورن اندري�صني )تادزيو(.

   �صلفانا ماجنانو )اأم تادزيو(.

فنيو الإنتاج

   املخرج: لوت�صينو في�صكونتي.

   م�صور �صينمائي: با�صكالينو دو�صالنتي�ص.

   �صيناريو: لوت�صينو في�صكونتي، نيكول بدالوكو.

   مدير فني: فرديناندو �صكارفيوتي.

   م�صمم ازياء: بريو تو�صي.

   م�صمم اإنتاج: فرديناندو �صكارفيوتي.

جي�صيب   - ترانثيو  فيتوريو  �صوت:  مهند�ص     

موراتوري.

   منتج: روبرت جودون ادواردز. 

   منتج م�صاعد: ماريو جاللو.

   منتج م�صاعد: لوت�صينو في�صكونتي.

املو�صيقى:

قبل  من  تعزف  كانت  اأ�صا�صي  ب�صكل  املو�صيقى     

اإىل مو�صيقى  اورك�صرتا �صانتا �صي�صيليا، بالإ�صافة 

واخلام�صة  الثالثة  ال�صيفونيات  ماهلر  جو�صتاف 

والتي ج�صدت �صخ�صية وعذاب ا�صينباخ. وا�صتخدم 

ولكن  اآخ��ري��ن  موؤلفني  م��ن  مقاطع  في�صكونتي 

مو�صيقى ماهلر طغت عليهم.

ما هو خلف امل�صاهد:

   يف الكتاب الثاين ملذكراته يذكر بوجارد كيف قام 
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جماعة الفيلم بتبيي�ص ب�رشته بيا�صًا قاتاًل للم�صهد 

�صبغات  التجميل  ق�صم  حاول  ميوت.  وهو  الأخري 

وجدو  وعندما  مر�صيًا.  منها  اأي  يكن  مل  متنوعة 

مرهمًا منا�صبًا �صورت امل�صاهد، يقول بوجارد اأن 

وجهه بداأ يحرتق اأملًا ووجد اأنبوب املرهم مكتوب 

جتاهل  املخرج  واجللد«  العيون  عن  »ابعده  عليها 

هذه املالحظة وحاول جتريبها كبقع �صغرية على 

اأع�صاء من العاملني يف الفيلم قبل اأن ي�صعها كليًا 

على وجه بوجارد.

   ويف جزء اآخر من مذكراته، »رجل منظم«، يقول 

من  وعر�صه  الفيلم  انتهاء  بعد  اأنه  بوجارد  ديرك 

لو�ص اجنلو�ص، م�صوؤولو �رشكة  قبل في�صكونتي يف 

وارنر اأرادوا اإيقاف العر�ص، خوفًا من اأن مينع يف 

الوليات املتحدة ب�صبب مو�صوعه. ولكن فيما بعد 

رجعوا عن قرارهم عندما نظم عر�ص اأول للموت يف 

البندقية يف لندن بح�صور امللكة اليزابيث الثانية 

الإيطالية  للمدينة  ترعات  ليجمعوا  اآن  والأم��رية 

الغارقة.

   ويف عام 2003 بجورن اندري�صني اأجرى مقابلة 

ا�صتيائه  عن  فيها  يعر  اجلارديان  مع 

»امل��وت  ل��ه  جلبها  التي  ال�صهرة  م��ن 

يبتعد  اأن  ح��اول  وكيف  البندقية«  يف 

دوره  من  اكت�صبها  التي  ال�صورة  عن 

على  يوافق  ل  اإنه  وقال  »تادزيو«.  ك� 

لل�صغار  الكبار  »حب  الفيلم  مو�صوع 

فاأنا  بالأ�صا�ص.  �صده  اأن��ا  �صيء  وه��و 

فكريًا،  ورمب��ا  عاطفيًا  منه  ا�صطرب 

من  النوع  هذا  م��اذا  على  اأدرك  لأنني 

احلب يدور«.

الفيلم  افتتاح  ح�صوره  تذكر  وكذلك     

ال�صاد�صة  يف  »كنت  كان:  مهرجان  يف 

والفريق  في�صكونتي  واأخ���ذين  ع�رشة 

العاملني  كان  للمثليني.  ليلي  ناد  اإىل 

مبجملهم تقريبًا من املثليني. 

اأ�صعر بعدم     جعلني اخلدم يف النادي 

وكاأنني  فيها  لب�ص  ل  نظرات  اإيّل  نظروا  ارتياح. 

طبق �صهي... وكان هذا اللقاء هو الأول بني العديد 

من هذه اللقاءات.

ا�صتقبال النقاد

   قال موؤرخ الأفالم التاريخية لورني�ص ج. كويرك 

يف درا�صة له بعنوان )الأفالم الرومان�صية العظيمة 

اندري�صني،  لبيجورن  اللقطات  »بع�ص   )1974  -

اإطارها  من  اإخراجها  ميكن  الفيلم،  يف  ت��ادزي��و 

الفاتيكان  اأو  اللوفر  متحف  جدران  على  وتعليقها 

ميثل  مل  »اندري�صني  قائاًل،  وا�صتطرد  روم��ا«،  يف 

منحرفة،  ل�صهوة  كهدف  ال�صورة  جميل  �صاب  فقط 

ال�صيناري�صت   - واملخرج  مان  الروائي  ذلك  ولكن 

رم��زاً  يكون  اأن  خالله   من  ا�صتهدفا  في�صكونتي 

اأو  داوود(  )مملكة  اأجنيلو  مايكل  يف  للجمال 

دانتي  حرك  ال��ذي  اجلمال  دافين�صي،  )موناليزا( 

البعيد  ال�صكل  يف  اجلمايل  التطهري  عن  ليبحث 

لبياتري�ص«. 
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- مقالة روجر اإيربت )1971(:

»املوت يف البندقية« 

   اأعتقد اأن اأكرث ما يخيب اأملي حول فيلم »املوت يف 

البندقية« للو�صينو في�صكونتي هو نق�ص الغمو�ص. 

الرقيقة  اأن يتجاهل اخلفايا  في�صكونتي  اختار  لقد 

لرواية توما�ص مان ويقدم لنا ق�صة مبا�رشة حلب 

مثلي. ومع كون هذا من امتيازاته، فاأنا اعتقد اأنه 

فقد عظمة عمل مان يف مكان ما على الطريق. يف 

الق�صة، يذهب الكونت ا�صينباخ اإىل فيني�صيا يف اأحد 

ف�صول حياته، يقوده اإلزام ل يدركه متامًا ويواجه 

يغريه.  اأو  منه  ي�صخر  اأن��ه  يبدو  غريب،  بح�صور 

الليدو،  على  اوتيل  اجلراند  يف  ي�صتقر  اأن  فبمجرد 

يدرك وجود �صبي جميل يزور هو بدوره مع عائلته 

ال�صبي معقدة جداً  م�صاعره جتاه هذا  بولنده.  من 

ولو ف�رشها كم�صاعر مثليه فقط ل غري تبدو حقرية 

وتب�صيطية. فال�صبي ميثل، قبل كل �صيء، مثل اأعلى 

وما  اجلن�ص.  عن  بعيداً  الكامل  اجل�صدي  للجمال 

عند  م�صاعر  يحرك  اجلمال  هذا  اأن  لل�صخرية  يدعو 

احتالل  على  اأ�رش  قد  الرواية(  )يف  هو  الذي  رجل 

ي�صبحان  وطبيعيته  ال�صبي  ف�صباب  الفكر.  عامل 

تعنيفًا لغرور الرجل العجوز وعملية خلقه العقيمة.

اجلمال  بني  التناق�ص  هذا  في�صكونتي  �ص 
ّ
يقو    

اإىل  كاتب  من  ا�صينباخ  �صخ�صية  بتغيريه  والفكر 

لأنه  يقال  كما  التغيري،  بهذا  قام  مو�صيقي.  موؤلف 

على  �صخ�صيته  اأ�ص�ص  قد  حقًا  كان  مان  اإن  قرر 

هنالك  وم��اذا؟  ولكن  ماهلر،  جو�صتاف  �صخ�صية 

اأن  ا�صينباخ  الوراء حيث يناق�ص  اإىل  م�صاهد عودة 

ي�رشح  ا�صدقاءه  واح��د  الفكر،  يف  يكمن  اجلمال 

ال�صياء  بالطبيعة  متلكها  �صفة  اجل��م��ال  ب���اأن 

لفيل�صوف  اأن يكون  ا�صينباخ ممكن  اجلميلة. و�صع 

مو�صيقي  ملوؤلف  تخيل(  )كما  لي�ص  ولكن  عامل،  اأو 

هي  والتي  الرومانتيكية  ماهلر  ك�صيمفونيات 

حا�رشة على �رشيط ال�صوت.

تطور  قوة  يتجنب،  اأو  في�صكونتي  يفوت  كذلك     

رواية  ففي  الرواية.  يف  ال�صخ�صيتني  بني  العالقة 

مان، ل ي�صتطيع الرجل حقًا معرفة ما الذي يفكره 

ال�صبي  ال�صبي به، فهما ل يتكلمان، واإذا ما كان 

يعطي  فهو  ابت�صامة،  اأو  بنظرة  اأحيانًا  عليه  يغدق 

اآخرين كرث اأي�صًا، لأن هذه هي طبيعته. فمن املمكن 

كليًا، بالطريقة التي يتلو مان بها الق�صة، اإن الولد 

ل يدرك بتاتًا اأي اإيحاء مثلي - والرجل حتمًا، قد 

يكون واقعًا يف حب ما هو مثايل اأكرث منه اإن�صان 

في�صكونتي  �رشد  يف  الحتمال  هذا  مثل  جتد  ل   -

وال��ذي  الفيلم  يف  ال�صبي  دور  ال��وط��اأة.  الثقيل 

اأكرث مما يزيد عن دزينتني من  يج�صده على القل 

الرجل وي�صتدير  اأمام  اأن يقف عن بعد  املرات، هو 

واه  ب�صكل  وي�صتدير  حلوه  ابت�صامة  ويبت�صم  ببطء، 

التي  اجل�صدية  ال�صفة  حرفيًا  وهذه  بعيداً.  ليذهب 

الفيلم. ويركز فني�صكونتي على  ال�صبي يف  ميلكها 

�صديد  بثقل  والبت�صامات  والنظرات  ال�صتدارة 

لدرجة اأننا ميكننا اتهام ال�صبي مبحاولة الإغراء.

بهذه  ق�صته  يحدد  اأن  اختار  في�صكونتي  وكون     

لعمل  الفل�صفي  امل�صمون  يخ�رش  فهو  احل���دود، 

الأح��داث  من  كمية  لأي  ميكن  ول  م��ان،  توما�ص 

مناق�صات  يف  ا�صينباخ  نرى  ت�صتعيده.  اأن  ال�صابقة 

مع رفاقه، ومع زوجته وابنته، ومن ثم يف جنازة 

وبال  ماخور،  يف  القدرة  عدمي  يبدو  وتراه  الطفلة. 

مو�صيقية  حفلة  اأثناء  �صيئة  حالة  يف  جنده  مرر 

ومن ثم تهدئه زوجته. ن�صاهد حيث يحاول تاأكيد 

عبقريته التي �صيعرتف بها يومًا ما.

ال�صخ�صيات  بتطوير  اإذا،  في�صكونتي  يف�صل     

بالن�صبة  قاتل  الف�صل  وهذا  تهم،  التي  والعالقات 

نف�صه  للفيلم  الأخ��اذ  اجلمال  لكن  الفيلم،  لنجاح 

ي�صيطر على الكل. عامل الليدو منذ 60 �صنة خلت اأعيد 

املالهي،  الأزياء،  الأنفا�ص.  تاأخذ  بتفا�صيل  خلقه 

على  في�صكونتي  قدرة  متامًا  يظهر  املوائد  جتهيز 

الدقة.

تقريبًا  هو  ال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير     

الأول الذي راأيته والذي هو جدير بجمال البندقية، 
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التي  املياه  يف  تظهر  والرمادية  الزهرية  املدينة 

اأن  امل�صقولة. بحيث  نعومتها  الزجاج يف  حتاكي 

املياه ونوعية ال�صوء نف�صها توحي بح�صور الريح 

الهوجاء التي حتمل الوباء. فالهواء يجلب الثنني 

معًا: الوباء واجلمال. وهذا هو دوره يف رواية مان 

الب�رشي  الأ�صلوب  التامة على  في�صكونتي  و�صيادة 

يكاد اأن ينجح يف خلق الأفكار ذاتها والأحا�صي�ص 

التي غابت عن روائيته الثقيلة الوطاأة.

تعليقات نقدية على مقالة اإيربت 

Abu Nudnik / اأبونودنيك -

   ل اأعتقد اأن في�صكونتي يفوته احلنني اإىل ال�صبا، 

جاذبية  من  اأكرث  هو  ما  ميثل  وال�صبي  واجلمال 

لرجل مثلي. هو ميثل فوق كل هذا احلياة، ال�صبا، 

الوراء  اإىل  العودة  اأن  الفقدان. حقًا  الندم،  ما�صيه، 

ثقيلة الوطاأة و�صديقه ل يحتمل. ولكني مل اأت�صايق 

من التفكري بال�صبي وكاأنه اآخر حبة فيما تبقى يف 

�صاعة احلياة. املحاولة اليائ�صة ل�صتعادة ال�صباب 

من  لي�ص  ال�صبي  التاأثري.  عميقة  كانت  امل�صمحل 

اأنه  »اي��رت«.  يدعي  كما  املخل  النوع 

مثل  ما  مبعنى  ولكن  حقيقي  ف�صويل، 

تنزعها  والتي  القطار  حمطة  يف  الفتاة 

والدتها بعيداً ولكن لي�ص قبل اأن تقودها 

م�صاعدة  حت��اول  اأن  الريئة  طبيعتها 

الرجل الذي ينازع.

Brian Brusse / بريان برو�ص -

   اأنا اأوافق على تعليقات اأبو، هذا املقال 

فالثنان  ت��امي��ز.  نيويوك  يف  والآخ���ر 

اإبعاد  ب�����رشورة  ي�صعران  اأنهما  يبدو 

عن  كتابه  يف  مان  قدمها  كما  الق�صية 

ينتقدان  فهما  ولذلك  جن�صي.  عامل  اأي 

تقدمي  يف  وقاحته  ب�صبب  في�صكونتي 

الق�صة احلقيقية بال مقابل بني ا�صينباخ 

اأن  وتادزيو. يف هذا احلدث، من الأجدر 

كما  العالقة  بدفع  منه  اأكرث  بالدلل  تادزيو  يتهم 

يوجه ايرت يف مقاله.

م��ان:  توما�ص  هيلتوت،  ان��ط��وين  م��ذك��رات  يف     

ايرو�ص )اإله احلب( والأدب ي�صعنا اأمام ق�صة مقنعة 

جتربة  خا�ص  نف�صه  مان  توما�ص  باأن  ما  حد  اإىل 

عندما  �رشي  ب�صكل  �صاب  مالحقة  مماثلة.  اإغ��راء 

حال،  اأي  وعلى  زوجته.  مع  فيني�صيا  ي��زور  كان 

فاإن معظم من ا�صتهدفهم مان برغبة جن�صية مثلية 

كانوا يف احلقيقة اأي�صًا بعيدي املنال لأن معظمهم 

كل  مان  عا�ص  وقد  ومتزوجني.  م�صتقيمني  كانوا 

عمره تعذبه م�صل�صالت رومان�صية مع رجال كهوؤلء 

وهذا  واح��د.  جانب  من  بحب  كاملة  حياة  وعا�ص 

حمزن لأولده، فقد بدا مان غري قادر اأن ي�صل اإىل 

احلب الأبوي. ويف الواقع، فقد ت�رشف يف حياتهم 

ككتاب  حلياتهم  وناقد  كريه،  الطبع،  حاد  كرجل 

وفنانني.

   

- مقالة �صادويك جينكينز )مقتطفات(: 

فيلم  يف  اجلمالية  النظرة  يف  املخيف  التبادل 
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في�صكونتي »املوت يف البندقية«

�صخ�صية جو�صتاف فون ا�صينباخ )ديرك بوجارد(، 

الق�صرية  م��ان  توما�ص  رواي��ة  يف  م�صهور  كاتب 

موؤلف  ولكنه   ،)1912( البندقية«  يف  »امل���وت 

مو�صيقي �صهري يف فيلم لو�صينو في�صكونتي املنقول 

بني  يجل�ص   -  )1971 البندقية،  يف  )امل��وت  عن 

امل��دع��وي��ن يف ف��ن��دق احل��م��ام��ات يف ال��ل��ي��دو يف 

الغذاء  ينتظرون  جميعهم  ال�صيوف  فيني�صيا. 

ليقدم لهم ويت�رشفون على هذا الأ�صا�ص، حيث اإن 

بع�صهم  يعرفون  ل  الذين  النا�ص  من  املجموعات 

يراقبون اأنف�صهم بحركات �صغرية متنوعة لتم�صية 

الوقت )�صحف، األعاب متنوعة، اأو بب�صاطة ينظرون 

حولهم(. اأكرث ما يهم اأن يتجنبوا النظرات املبا�رشة 

يراقبون  اأحد وهم  يراهم  اأن  الغرباء ويتجنبوا  مع 

الذي  املقعد  اأن  من  ا�صينباخ  يتاأكد  جريانهم. 

اآخر )وذلك باأن  اأحد  اختاره لي�ص ماأخوذاً من قبل 

عنها  مبتعداً  ي�صتدير  وب�رشعة  هناك،  �صيدة  ي�صاأل 

مبجرد اأن يتاأكد من خلو املكان( ويجل�ص ليقراأ اأحد 

ال�صحف.

اأعلى �صحيفته، فيالحظ وجود عائلة  اإىل  ينظر     

يرتدين  فتيات  ثالثة  من  اللحظة(  تلك  )يف  موؤلفه 

مالب�ص �صارمة، ومعهم مربيتهم، و�صبي ذو �صعر 

طويل يف الرابعة ع�رش يلب�ص ثوب بحار. 

   يكتب مان:

   يالحظ ا�صينباخ منده�صًا جمال ال�صبي الكامل. 

وجهه يذكر باأكرث اللحظات نباًل يف متثال اغريقي 

- �صاحب اللون بتحفظ حلو، وحلقات �صعر مبعرثه 

خط  يف  يهبطان  والأن��ف  احلاجب  الع�صل،  بلون 

وال�صفاء  الطهر  عن  تعبري  اخل��الب،  والفم  واح��د، 

يف  الآخ��ذ  الكمال  هذا  كل  رغم  ذلك  ومع  الإلهي. 

ال�صكل كان ذا �صحر ل مثيل له لدرجة اأن امل�صاهد 

الفن  الطبيعة ول يف  �صابقًا، ل يف   
َ
ير اأنه مل  يظن 

البندقية  يف  )امل��وت  ومتحققا.  كليًا  �صعيدا  �صيئا 

و�صبع ق�ص�ص اأخرى(. 

بال�صبي  اهتمامه  ا�صينباخ  يبدي  البداية  منذ     

وحتمًا اهتمام العديد من النقاد )نقاد اآدب واأفالم( 

ال�صخ�صية  �صري  يتابعون  وهم  �صعداء  كانوا  الذين 

مقابلة  حول  رئي�صي  ب�صكل  هي  الق�صة  اأن  مدعني 

وبينما  احلياة.  اأفول  مع جمال خارق يف حلظات 

املتعلقة  الأف��ك��ار  ق��ب��ول  ظ��رف  ا�صينباخ  ي��دف��ع 

يتجاوز  مل  اأنه  اإل  ال�صبي،  يف  احل�صي  بالهتمام 

الفكرة. اهتمامه عقلي اأكرث منه ج�صدي. 

اأقل حذراً حول املو�صوع. كتب     مان نف�صه كان 

ل�صديق يف عام 1911 معلنًا اأنه يعمل على »رواية 

ال�صذوذ  بق�صية  تتعلق  اللهجة،  جدية  ق�صرية، 

اجلن�صي عند فنان كبري يف ال�صن«.

نقدية  ح�صا�صية  اأث��ار  في�صكونتي  فيلم  اأن  يبدو     

عن  الأف��الم  نقاد  من  العديد  عر  بتهور.  مفرطة 

ا�صتياء  اخذت مدى يرتاوح ما بني  التي  عواطفهم 

اأنها بعيدة ويف  اإىل ازدراء ح�صب التفاعالت )رغم 

بني  الكتاب(  يف  كما   - اجلهة  وحيدة  غالبيتها 

ا�صتحواذه،  م�صدر  هو  ال��ذي  وال�صبي  ا�صينباخ 

تادزيو )بيجورن اندري�صون(.

اجلميلة  الكتابة  اي��رت - يف قطعة من  روج��ر     

بالرغم مما اعتره خطاأ نقديًا – ينتقد ب�صدة الفيلم 

بها  تتميز  التي  والدقة  الغمو�ص  اإىل  لفتقاره 

ال�صياق  قلل من  قد  في�صكونتي  اأن  الرواية، ويدعي 

الروائي اإىل »ق�صة مبا�رشة حول احلب املثلي« مما 

حول الفيلم اإىل فيلم �صوقي وتب�صيطي.

   ال�صفة يف »املوت يف البندقية« التي تثري �صغف 

نظرة  يقابل  غالبًا  تادزيو  اأن  حقيقة  هي  ايرت 

على  يركز  »في�صكونتي«  هو  وها  مبثلها،  ا�صينباخ 

ثقيلة  بيد  والبت�صامات  والنظرات  ال���ص��ت��دارات 

لدرجة اأننا ميكن اتهام ال�صبي بالبتزاز.

اإىل  الأ�صوات  هذه  ي�صم  روايته  يف  مان  طبعًا     

خريطة الرواية - ولكن الفيلم يج�صد هذه اللحظات 

الرواية  اأن  طاملا  النقدي.  الرتباك  تثري  لدرجة 

في�صتطيع  ا�صينباخ،  نظر  وجهة  خالل  من  ُت��روى 

الإن�صان اعتبار هذه اللحظات يف خياله اأكرث منها 

يف الواقع. وبينما يتجه الإن�صان للقبول بال�صينما 
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يرى  اأن  ويتوقع  م�صاهدها.  يف  ت�صجيلية  وكاأنها 

كانت  اإذا  اإل  حقيقتها«،  »على  الأ�صياء  تبدو  كيف 

هذه  تناق�ص  بطريقة  اإطار  يف  مو�صوعية  اللحظة 

الفر�صية. اأنا ل�صت مقتنعًا اأن هذه هي اأف�صل طريقة 

في�صكونتي.  يراها  البندقية« كما  »املوت يف  لفهم 

»حقيقة« احداث كثرية م�صفاة عر اإدراك ا�صينباخ 

يراه  ما  نرى  الفيلم،  ط��وال  نتبعه  احلقيقة.  لهذه 

ونحن نثني )اأو نعطي ال�صتخدام الرمزي للطاعون 

فلوثها(  الق�صة  يف  فيني�صيا  اأ�صاب  الذي  املعدي 

بطريقة روائية. 

اأنه  اأدع��ي  فاأنا  اختزايل،  الفيلم  اأن  قلنا  ما  اإذا     

لق�صة  املركزي  الهتمام  باجتاه  حتمًا،  اختزايل 

مان: مقابلة اجلمال عر الروؤيا وال�صطراب الغريب 

يف حياة الإن�صان والذي يظهر بعد املقابلة. وجزء 

مع  املقابلة  هذه  يف  ا�صينباخ  ا�صطراب  �صبب  من 

املتحيز  بالعن�رش  خا�ص  ب�صكل  عالقة  له  اجلمال 

لالفتتان.

   ا�صتحواذه غري املالئم يظهر مظهراً للجمال عادة 

ما نتجاهله اأو ننكره ب�صكل �صارخ: حيث اأن هناك 

وهذا  اجلمال  يرافق  الرعب  من  نوعا 

اأن  حقيقة  من  جزئيًا،  م�صدره،  الرعب 

الإن�صان  اإىل  ينظر  دائمًا  اجلميل  ال�صيء 

يت�صمن  اجلمال  وج���وده.  لح��ظ  ال��ذي 

التبادل املخيف اخلارق للطبيعة للنظرة 

اجلمالية.

   ديرك بوجارد يف دور جو�صتاف فون 

العالقة  فهذه  حتمي،  ب�صكل  ا�صينباخ 

وت��ادزي��و  ا�صينباخ  ب��ني  التخطيطية 

املحب  اأفالطون.  ندوة  يف  مثاًل  تعك�ص 

م�صتنده  تبدو  الرغبة  )كل  �صيء  ينق�صه 

املحبوب.  يف  عنه  ويبحث  نق�ص(  على 

املحبوب لديه �صيء ولكنه ل يعرف ما 

هو. ذلك الذي ينق�ص املحب لي�ص مثياًل 

ملا ميلكه املحبوب - وهذا هو امل�صدر 

الرئي�صي للتوتر يف عالقة احلب - ومع 

اأن  �صوى  ي�صتطيعان  ل  الطرفني  كال  ف��اإن  ذل��ك 

يعامال العالقة كنوع من التبادل، تبادل ي�صتند اإىل 

عدم تفاهم ا�صا�صي.

   يتناول الفيلم ما ينق�ص ا�صينباخ بطريقة جمحفة 

تعتمد على العودة اإىل الوراء اإىل املحادثات الطنانة 

بني ا�صينباخ وبني �صديقه ال�صخيف الرثثار األفرد. 

نيت�صه  جلدلية  تافه  �رشح  على  تر�صو  واملحادثات 

الكتابة  وجتعل  ديوني�صيان.   / ابولينيان  ح��ول 

هنالك  اعماقهم  يف  ولكن  جداً  رديئًا  التبادل  هذا 

فل�صفية/جمالية.  لهتمامات  مهمة  مكنونات 

ترتكز مناق�صاتهم على دور اجلمال وعالقة املوؤلف 

اخللق  بحركة  ي��ق��وم  وه��و  باجلمال  املو�صيقي 

املو�صيقي. ي�رش ا�صينباخ اأن جمالية اجلمال تاأتي 

من التنظيم العقلي والروحي، واأنها برمتها مفيدة 

فوق  ينا�صل،  اأن  جتنب  املوؤلف  على  واأن  للعامل. 

كل �صيء، لو�صوح التعبري. ومن ناحية اخرى فاإن 

على  كليًا وخارجي  اجلمال ح�صي  اأن  يدعي  األفرد 

عملية التاأليف، واأنه دائمًا يحتوي على عن�رش من 

ال�رش، واأن الفنان )خا�صة املوؤلف( يجب اأن يالحظ 
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وي�صتغل الغمو�ص املتاأ�صل باجلمال.

   والآن لنكن وا�صحني، هذه امل�صاهد �صيئة ب�صكل 

اللحظات  عمل  لإع���ادة  حم��اول��ة  انها  م�صحك. 

)والتي  مان  عند  مبراحل  جناحًا  الأ�صد  الفل�صفية 

تتعمق يف ت�صدد نيت�صه ولكن من وجهة نظر كاتب 

ل موؤلف مو�صيقي( ولكنها تف�صل ف�صاًل ذريعًا.

مناق�صتهم هي جتميل حلوارهم     وحتى ملخ�ص 

�صبياين  منه،  اأمل  ل  غام�ص  هو  والذي  احلقيقي، 

رواي��ة  يقل�ص  فيلم  ففي  ذل��ك،  وم��ع  مقنع.  وغ��ري 

مان املتجهة اإىل خط فل�صفي ويحولها اإىل م�صل�صل 

قوة  اناق�ص،  �صوف  )وهي،  املتبادلة  النظرات  من 

الفيلم، م�صدر قوته، وما تقدمه ول ي�صتطيع الفيلم 

البولوين  ا�صينباخ  بني  املبادلت  وهذه  تقدميه(. 

على  هو  ما  تو�صيح  يف  مهمة  الديوني�صي  واألفرد 

حافة اخلطر يف هذه النظرات. 

موؤلف  ا�صينباخ  م��ن  جعل  في�صكونتي  ك��ون     

اجلدلية  تزيني  يف  ل�صاحله  يعمل  فهذا  ماهلريي، 

فمقدمة  ح��ال  اأي  وعلى  ديوني�صيه.   / ابولونية 

نيت�صه لهذه اجلماليات )وقاتلها من �صدة املعرفية، 

الوجودية، والأخالقية( كان ولدة املاأ�صاة خارج 

يف  ذلك  من  اأكرث  ولكن،   )1872( املو�صيقى  روح 

بني  مذهاًل  �صداً  جت�صد  فاملو�صيقى  النقطة،  هذه 

اخليايل  واملعطى،  املف�رش  والو�صوح،  الغمو�ص 

والوا�صح. هذا ال�صد يت�صمن العالقة يف املو�صيقى 

بني العمل الهارموين ومقيا�ص قوة ال�صمع كما هي.

   مقيا�ص قوة ال�صمع وا�صح، مبا�رش، ح�صي ومعطيه. 

عندما ا�صمع اي جمموعة نوتات ا�صمعها يف احل�ص 

ولكنه  له،  اأو ل طعم  ذلك مبهجًا  اأجد  قد  املبا�رش. 

مادة ح�صية ولي�صت فكرية.

   

- مقالة دني�س لني: 

»املوت يف البندقية«: الوله املدّمر

اخرجها  التي  الأدبية  الأعمال  من  العديد  بني     

من  اأعمال  على  بنيت  والتي  في�صكونتي  لوت�صينو 

األرت  دي�صتويوف�صكي،  فيودور  كاين،  م.  جامي�ص 

كامو، جي�صيت توما�ص دي لنيبدو�صا - رمبا تكون 

ن�صخته التي قدمها عام 1971 لق�صة توما�ص مان 

»املوت يف البندقية« هي الوحيدة التي تظهر ب�صكل 

ال�صفحة  لنقل  معًا  والمكانيات  التحديات  كامل 

الواحدة اإىل ال�صا�صة. ق�صم الفيلم النقاد عند عر�صه، 

خطيئة  يعتر  ما  منتقديه  من  العديد  وا�صتدعى 

ا�صا�صية يف النقل – وهي، اأن فيلم في�صكونتي جعل 

ب�صكل �رشيح، ما حافظت عليه رواية مان كواحدة 

واأك��رثه��ا  الع�رشين  ال��ق��رن  اأدب  اأع��م��ال  اأه��م  م��ن 

الهتمام  �صمني.  ب�صكل  ومناق�صة،  وحتلياًل  �صهرة 

كل  يفعل  اأن  له  كان  طبعًا،  ال�رشاحة،  مبو�صوع 

مو�صوعًا  يت�صمن  فهو   - املو�صوع  جتاه  �صيء 

ملتهبًا يف زمنه ومربكًا حتى هذا اليوم.

   يف عام 1911 كتب مان لأحد ا�صدقاءه ي�صف 

يكتبها  م��ازال  التي  البندقية«  يف  »امل��وت  ق�صة 

»رواية ق�صرية، جدية وطاهرة يف ملحتها، تتعلق 

ال�صن.  فنان كبري يف  عند  اجلن�صي  ال�صذوذ  بق�صية 

وا�صاف »تقول: »هم هم«، ولكنها حمرتمة جداً«.

   يبقي فيلم في�صكونتي خمل�صًا لالأحداث الرئي�صية 

فون  جو�صتاف  ال�صفحات:  القليل  م��ان  لكتاب 

وا�صعة  �صمعة  له  مهم  ب��اف��اري  فنان  ا�صينباخ، 

يف  ليقيم  جنوبًا  ي�صافر  ال�صكوى.  دائمة  وطبيعة 

ويتمتع يف جماليات ع�رش  الليدو.  فيني�صيا  فندق 

يرى  احل��م��ام��ات،  يف  الكبري  الفندق  يف  ال��رخ��اء 

الأما�صي، الاالل�صية �صاب بولندي  اأحد  خل�صة، يف 

جميل يدعى تادزيو وي�صبح مهوو�صًا به مبا�رشة.

املزينة  الغرف  عر  ت��ادزي��و  ا�صينباخ  يراقب     

مالحقة  يف  ويبداأ  بالكبائن،  امللئ  ال�صاطئ  وعلى 

يرغب  كان  املتاهة.  املدينة  عر  وعائلته  ال�صبي 

عن  يوؤخره  �صحنته  يف  خطاأ  اأن  اإل  املغادرة  يف 

ذلك. بالرغم من اندلع وباء الكولريا الذي يخرب 

يف  احلمى  ا�صابته  وقد  ا�صينباخ  يبقى  املدينة، 

مقرراً  كان  ال��ذي  اليوم  يف  اأخ��رياً  وعقله.  ج�صده 

ا�صينباخ  ميوت  البندقية،  وعائلته  ال�صبي  ليغادر 
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يف كر�صي على ال�صاطئ، وهو ينظر اإىل البحر، واإىل 

يف  له  ظهر  قد  وكاأنه  يبدو  ال��ذي  تادزيو  حبيبه 

حافة املاء.

موؤلف معروف جداً  ا�صينباخ يف ق�صة مان هو     

بروايته التي ت�رشد حياة فريدريك العظيم وافتتانه 

مدمرة  ك�صاعقة  جمابه  مثل  اأكرث  ت�صكل  املدمر، 

م�صو�ص  جوانبه،  اأح��د  يف  منع�ص  ج�صدي،  لكمال 

مبعظمه. ت�صبيحاته اململوءة رهبة لتادزيو متعلقة 

باملثال الفالطوين للجمال، وتعود لتت�صل بالتقليد 

اأن  حيث  وال�صبي.  الرجل  بني  للتقارب  اليوناين 

مان كان قريبًا جداً من كتابة فردريك نيت�صه، فهو 

يدعونا لنعتر وله ا�صينباخ القدري كزهر ابولوين 

يخ�صع للروح الديوني�صيه.

   اأجيال متعددة من نقاد الأدب انتزعت من الكتاب 

غرائبيته،  لإخفاء  لها  امللمح  الفل�صفية  الأبعاد 

لل�صبي  حبه  ي�صف  عندما  ا�صينباخ  كالم  اآخذين 

كق�صية �صكل وجماليات.

   ونرث مان املجود بحرفية نادراً ما تكون وا�صحًة، 

بطله  �صغف  بتعريف  بجدية  ياأخذ  وك��اأن��ه  يبدو 

ولكنه  تاأمل،  من  ي�صحبه  وما  الروائي 

وكاأنها  اأحيانًا  معها  يتعامل  اأي�صًا 

تقومي عقلي خادع للذات، ينظر اإليه من 

م�صافة �صاخرة ورمبا حامية له.

لهذه  اخ��ذت  التي  ال�صور  ك��ل  »ب��ني     

بال  هذه  ب�صخاء،  �صورت  التي  املدينة 

تعطي  التي  الأف�صل  الوحيدة  منازع 

والعظمة  ب��ال��ك��اآب��ة  غ��ام��راً  اإح�����ص��ا���ص��ًا 

املتحللة«.

لنف�ص الكاتب »دني�ص لني« حتت عنوان 

اأفالم ملحقه:

املوت يف البندقية / لوت�صينو 

في�صكونتي

الغني  الن�ص  ه��ذا  تكييف  حم��اول��ة     

والذي يعك�ص وجهتي نظر متوازيتني بني حرفيته 

بالغة.  �صعوبة  اأم��ام  في�صكونتي  ت�صع  ورمزيته، 

عن  خمتلفة  و�صائل  عر  غمو�صًا  ال�صينما  تنتج 

التي  ال�صياء  من  العديد  وهنالك  املكتوبة،  الكلمة 

وبالرغم  املرئي.  مملكة  من  اإلغاءها  با�صتطاعتها 

لرغبته  تبعًا  بتاتًا  يت�رشف  ل  ا�صينباخ  اأن  من 

يعود  البندقية«  يف  »املوت  فيلم  اأن  اإل  املمنوعة، 

مرة تلو الأخرى اإىل امل�صهد القلق لرجل يف منت�صف 

العمر ير�صل نظرات ا�صتياق وتوق يف اجتاه ال�صبي 

الذي بالكاد جتاوز �صن البلوغ، مما خلق نوعًا من 

ال�صدمة لدى امل�صاهدين.

   ففي اأحد املقالت النقدية يف جملة »تامي« قال 

الكاتب اأن كتاب مان »املوت يف البندقية.... مل يعد 

عن املثلية متامًا« كما كان كتاب »املتحول« عن 

الرغبة  بجعل  في�صكونتي  قيام  واأن  احل�رشات.  علم 

املثلية وا�صحة للنظر كان »خمربًا وعدمي الروؤيا«، 

اإىل درجة اأنه مثلي غري خال�ص اأو مغفور له.

ا�صينباخ يعمل ب�صمري حي يف نقل     بينما كان 

يتطلب  ال�صينما  ثبات  ف��اإن  الكتاب،  �صفحات 
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ديريك  يقنع  اأن  ا�صتطاع  وفي�صكونتي  جت�صيداً، 

يقوم  اأن  الرئي�صي،  الدور  يف  اأبدع  الذي  بوجارد، 

و�صادقة،  قوية  باإميائيه  �صادق  دور  بتمثيل 

جديرة بنجم �صينما �صامته. اأما دور تادزيو الذي 

والذي  العمر  اخلام�صة ع�رش من  به �صبي يف  قام 

فهو  كلها،  ال��ق��ارة  يف  وا�صع  بحث  عر  اُكت�صف 

والذي  مان  رواي��ة  كما  متامًا  �صامت  الفيلم  يف 

ولكن مثل  بتمثال كال�صيكي.  مرة  اأكرث من  �صبهه 

العديد من ال�صياء ال�صينمائية املعرة عن الرغبة 

قوة  يعرف  فهو  اإليها،  لننظر  فقط  توجد  والتي 

تادزيو  اإىل  ا�صينباخ  ينظر  اأوًل  التبادلية.  النظرة 

يف  فقرتني   - الفندق  باحة  يف  مطول  م�صهد  يف 

تقريبًا.  فاتنة  دقائق  ثمانية  اإىل  تتحول  الكتاب 

ي�صتقر ا�صينباخ قبل الع�صاء بني �صو�صاء ال�صالة 

�صخمة  اإ�صاءة  وم�صابيح  زهريات  املتباهية: 

تنتقل  واللوؤلوؤ.  بالري�ص  مزينة  �صخمة  وقبعات 

الفينة  وب��ني  طويلة  لقطة  يف  بينها  ال��ك��ام��ريا 

بينما نكت�صف  بلقطة زووم  والأخرى تقرتب فيها 

الذهبية  بخ�صله  وتادزيو  الغرفة  وا�صينباخ  نحن 

مرمى  يف  يدخل  وهو  يرتديه  الذي  البحار  وطقم 

يحول  امل�صهد،  اذهله  وقد  ا�صينباخ  يحملق  النظر. 

ق�صد.  ع��ن  ال�صحيفة  ويخف�ص  يرفع  ن��ظ��رات��ه، 

)ويذهله اأي�صًا دخول والدة تادزيو التي تذهله هي 

كل  مانغانو(.  �صيلفانا  بدورها  قامت  وقد  اأي�صًا 

من  تاأ�ص�ص  ما  حول  تدور  هذا  تلي  التي  امل�صاهد 

ديناميكية هذا امل�صهد: ا�صينباخ يحاول اأن يخفي 

نف�صه وهو يراقب... تادزيو يتابع املو�صوع، وكل 

ل  قد  للنظرة.  روؤيته  تاأكيد  حتفيز  يحاول  فرتة، 

ت�صتطيع ال�صينما اأن تعيد اإنتاج التعليقات ال�صاخرة 

املتعددة الوجوه يف لغة مان، ولكنها - كما عرف 

في�صكونتي جيداً - و�صيط للنظر.

اأن  م��ان،  لن�ص  حتوير  اأه��م  ك��ان  الفيلم  ويف     

موؤلف مو�صيقي. وميتد  ولكن  كاتبًا  لي�ص  ا�صينباخ 

هو  كان  والذي  ماهلر  جو�صتاف  اإىل  التحوير  هذا 

وبنظارة  بطله،  �صمى  عندما  مان  عقل  يف  اأي�صًا 

ومزيد من �صعر الراأ�ص، اأعيد ت�صكيل بوجارت لي�صبه 

ماهلر، وقدر ترك في�صكونتي م�صاحات �صائعة من 

�صيمفونياته الثالثة واخلام�صة.

�ص في�صكونتي ونيقول بدالوكو )م�صاعده 
ّ
   وقد كر

الفتتاحية  الأوىل  الف�صول  ال�صيناريو(  كتابة  يف 

يف كتاب مان - مبا يف ذلك الهلو�صة حول مقابلة 

حتول  ا�صاءت  والتي  ميونيخ  مقرة  يف  الغريب 

خلفته  ق�صة  كونت  ذل��ك  عن  وب��دًل   - ا�صينباخ 

ي�صف  البع�ص  متقطعة.  ا�صرتجاعات  ب�صع  عر 

يف  ي�صورونه  واآخ��رون  وابنته  بزوجته  ارتباطه 

حوار مع زميل مو�صيقي يخالفه الراأي، يتناف�صون 

بت�صاوؤلت حول ال�صمعة الفنية والنزاهة - وكاأنه 

حول  اأ�صا�صًا  كان  كتابه  ب��اأن  مان  خالف  يدعم 

»نزاهة الفنان«.

الكلية،  عقله  حالة  اإىل  للدخول  ت�صجيعًا  ولكن     

م�صاهد  من  تاأثرياً  اأقل  التو�صيحية  امل�صاهد  فهذه 

في�صكونتي ال�صينمائية البحتة. فمنذ اللقطة الأوىل 

يف  الدريانيكي  خمتارة  تدخل  جتارية  ل�صفينة 

اإىل  املوؤثرة  البطيئة  الدجياتو  ت�صحبها  الفجر، 

ف�«املوت   .5 رقم  ماهلر  ل�صيمفونية  الإغماء  حد 

يف البندقية« دعوة اإىل غط�ص �صعيف، فيلم يعطي 

اإح�صا�صًا كثيفًا يكاد يلم�ص.

   وبني كل اللوحات التي �صورت للمدينة بات�صاع 

باأحقية  تظهر  التي  هي  موؤكد  ب�صكل  فهذه  �صديد، 

الفيلم  املتحللة،  والعظمة  امل�صيطرة  الكاآبة  تامة 

الذي تو�صط ثالثيته الأملانية - بعد فيلم امللعونون 

كفيلم  البندقية«  يف  »امل���وت  اعتبار  وميكن   -

في�صكونتي ال�صخ�صي.

   فقد ولد يف عائلة نبيلة يف ميالنو عام 1906، 

وطاملا اعتر في�صكونتي روائي لعامل الر�صتقراطيه 

الغابر - يف افالمه الأخرى نزل اإىل الفرتات ال�صابقة 

من التاريخ اليطايل: ال� Risorgimento )من 

�صقلية  وخمرجكم   )Senso �صين�صو   1954 اأجل 

من قبل عائلة البوريون )1963 فيلم النمر(.

   املوت يف البندقية واحد اآخر من اأواخر اأعماله، 
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وطبقة  زمنية  فرتة  عن  هو  احلالة  هذه  يف  ولكن 

اجتماعية عرفها معرفة وثيقة - اوروبا على عتبة 

الذوبان عر احلرب والثورة، العامل امليت الذي ولد 

فيه.

مذهلة  بطرق  املادي  للع�صق  في�صكونتي  عالقة     

مقارنة بتذبذب مان بني التعر�ص والتهرب. ال�ص�ص 

املنقولة يف مذكرات مان معروفة جيداً. »ل �صيء 

خمرتع يف »املوت يف البندقية«، كما كتب يف عام 

1930 يف مقالة.
   العديد من تفا�صيل الق�صة، من العجوز املتاأنق 

الغريب الذي يحيي ا�صينباخ عند و�صوله نحو قائد 

اجلندول الفظ والذي حتاور معه، نقاًل من رحلة قام 

بها مان مع عائلته اإىل الليدو، حيث ت�صمر عند روؤية 

 2001 ادير عام  بولوين - و�صفه جيلرت  �صبي 

يف كتابه، تادزيو احلقيقي عمره احدى ع�رش عامًا 

يف ذلك الوقت. وقد اظهرت مذكرات مان فيما بعد 

اجنذاب دائم ل�صغار الرجال وال�صبيان )والذي هو 

مثل ا�صينباخ، قد ل يكون اأقام عالقة معهم(.

قابل مان يف  الذي  لفي�صكونتي -  بالن�صبة  اأما     

اأن  ينجح  اأن  دون  وحاول   1950 عام 

اأوًل  ال�صحري،  »اجلبل  ق�صة  منه  ياأخذ 

كفيلم  ثم  ل�صكال،  م�رشح  يف  كاأوبرا 

– مثليته كانت �رشاً مفتوحًا خجل من 
مناق�صته. )كان حني ذاك مهتما بنجمه 

الدائم هيلموت بريجر عندما اأخذ رواية 

مان اإىل ال�صا�صة( فبينما هو لي�ص فيلمًا 

�صيخرج - وبالكاد ميكن اعتباره حلظة 

لأبله  نقله  فاإن  اإيجابي،  �صذوذ  تقدمي 

ملعون على خالف ذلك منا�صب للحقبة 

منطيني  تراجيديا  ابطال  قدمت  التي 

عالمة  ك��ان  البندقية«  يف  »امل��وت   -

الزمن،  ذلك  الأنواع هذه يف  فارقة من 

عندما كانت ق�ص�ص ال�صتحواذ اجلن�صي 

اجلن�صية  العالقات  منطقة  كبري،  ب�صكل 

املختلفة.

   هنالك تنا�صق، من املوؤكد، بني اجلو الفي�صكونتي 

- حتمًا موجود يف هذا الفيلم، واأقل من ذلك يف 

»�صين�صو«  يف  خلقها  اعيد  التي  املتزنة  الفرتة 

و«ال��ن��م��ر« - ون��رث ت��وم��ا���ص م��ان يف »امل��وت 

اأرج��واين،  هو  ما  جت��اوز  فخامة  البندقية«:  يف 

ت�صق  ب��اردة  حمللة  بذهنية  بالأ�صطح  واهتمام 

طريقها ا�صفلها. هنالك اي�صًا اختالفات مهمة يف 

العجوز  ا�صينباخ امل�صكني  املزاج. بالن�صبة ملان، 

هو، اإذا مل يكن �صورة لل�صخرية، فهو حتمًا �صورة 

للهجاء. في�صكونتي ل يوفر ا�صينباخ ذل ما �صببه 

له اقرتاح جتميله. فهو ميوت مرتاجعًا يف كر�صيه، 

املقنع  وجهه  على  ت�صيح  الأ�صود  �صعره  و�صبغة 

ي�صجل  ا�صينباخ  قدر  مان،  ايدي  يف  بالتجميل. 

ذواق��ة  باعتباره  في�صكونتي،  تهكمي.  كعقاب 

واإن�صانيا، يجعل من املاأ�صاة واحدة رائعة. تادزيو 

اأي�صًا واحدا  الذي يقدمه مالك املوت ولكن رمبا 

للخال�ص، وهنالك اأي�صًا يف التعليق الثابت لرغبة 

ا�صينباخ الناق�صة ملحة من القبول اأو رمبا بع�ص 

من ال�صمو والتعايف.
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اأفالم ا�ستطاعت اأن ت�سل اإىل من�سات 

عاملية وحت�سد الكثري من اجلوائز



اأن ن�صاهد فيلم »اإىل �صما«،  اأن تقف بعد  ما معنى 

وتبكي على اأول جدار؟

وقد  اأقدامهم،  يجرون  اجلمهور  ترى  اأن  معنى  ما 

جتمرت قلوبهم؟

ال�صالة ونحن جنر وراءنا  اأن نخرج من  ما معنى 

خيبة كبرية، ون�رشخ، ملاذا يا اهلل ملاذا؟

هل اخترت معنى اأن تتابع فيلما واقعيا جدا، اأن 

ترى يف م�صفى ميداين وبيت �صغري، �صبية ت�صجل 

احل��رب،  اخترت  ام���راأة  الكامريا،  اأم��ام  روايتها 

وبقيت  القتالع،  معنى  وعرفت  واحل�صار  واحلب، 

تكتب ر�صالتها؟

»�صما ..يا �صما..عملت هذا  الفيلم م�صانك.. بدي ياك 

تفهمي �صو يلي كنا عم نقاتل م�صانو..�صما اأنا بعرف 

اأنك عم تفهمي �صو عم ي�صري �صما رح ت�صاحميني«، 

فيلم  يبداأ  اخلطيب  وعد  ب�صوت  و  الكلمات،  بهذه 

اإخراج  وعد  ، وهو من   »for Sama »اإىل �صما«، 

اخلطيب، والريطاين اإدوارد وات�ص

»اأنا اأ�صنع ثورة، اإذاً اأنا موجود« ل اأدري ملن هذه 

املقولة، لكنها ل�صان حالنا، وكما قال فرانز فانون 

»يجب اأن نناق�ص، يجب اأن نخرتع...«،وهو ما قام 

خالل  من  ال�صوريني،  النا�صطني  بع�ص  به  ويقوم 

فنون خمتلفة، ل�صيما ال�صينما، ي�صجلون يومياتهم 

يدعمون  يبكون،  ي�رشخون  ي�صحكون  بالكامريا،  

ما  وهو  احلرية،  وحلم  وال�صر،  باحلب  بع�صهم 

�صما«،«الكهف«،  »اإىل  الأفالم  من  الكثري  يف  حدث 

واأفالم اأخرى، اأفالم ا�صتطاعت اأن ت�صل اإىل من�صات 

عاملية وحت�صد الكثري من اجلوائز

الالإن�صاين  ال�صورية، وفر�ص امل�صهد  الثورة  فر�صت 

مل   العامل  اأن  اأدرك��وا  الذين  النا�صطني  بع�ص  على 

ولن يلتفت اإىل دمنا، ول اإىل �صوتنا، ول اإىل م�صهد 

الأخ��رى،  تلو  الواحدة  جمالها  بكل  تت�صاقط  مدن 

لت اإىل ركام بفعل اأنظمة 
ّ
عامل مل يكرتث ملدن حتو

الياأ�ص،  اإىل  �صيء  كل  مي�صي  ل  وكي  ا�صتبدادية، 

على  لينت�رشوا  بالفن،  باحللم،  بالأمل،  ا�صتعانوا 

النا�صطني  بع�ص  اأم���ام  يكن  ومل  امل���وت،  م�صهد 

ت�صجل  �صينما  واإنتاج  الكامريا،  نحو  امل�صي  �صوى 

يوميات الوجع،  �صينما وثائقية، ورغم الإمكانات 

الذي   الدموي  امل�صهد  ر�صد  ا�صتطاعوا  الب�صيطة، 

اأحداث  اأمام  الكامريات،  وتثبيت  للت�صجيل،  دفعهم 

تفوق يف دمويتها اأي خميلة اإبداعية.

حتت �صماء الق�صف:

اأفالم  املوت، واحل�صار،  �صماء  اأفالم �صورت حتت 

يالحق  الأن��ف��ا���ص،   يخطف  م�صهد  اأم��ام  رت 
ّ
���ص��و

الكامريا  املدنيني وامل�صايف امليدانية، وا�صتطاعت 

وتوقنا  روايتنا  العامل  لريى  تنت�رش،  اأن  ما  ب�صكل 

�صينما  هي  الأوىل  بالدرجة  فال�صينما  للحرية، 

ي�صتغلون  بها  العاملون  كان  اإذا  فكيف  الإن�صان، 

حتت �صماء املوت.

اإىل �صما:

للثورة،  انتمت  امراأة  »اإىل �صما«،  عن  يحكي فيلم  
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فاتن حمودي*

 اأفالم وثائقية �سورية

�سنعت حتت احل�سار و�سماء املوت

�صاعرة وكاتبة من �صورية *



هي اأم و زوجة ونا�صطة اإعالمية،  اخترت جتربة 

اإنها وعد اخلطيب  اأكرث  من خم�ص �صنوات،  احلرب 

تدخل  اأن  اأرادت  والتي  وخمرجته،  الفيلم  بطلة 

فيلم  اأول  خالل  من  الواقع،  �صور  لت�صجل  ال�صينما 

�صنوات،  خم�ص  �صرية  يكثف   لها،  طويل  وثائقي 

من حياة �صبية حلبية، �صرية مرجتلة،  تر�صد  من 

خاللها تعرفها على زوجها الدكتور حمزة اخلطيب، 

لينقذ  ا�صدقائه،  مع  ميداين  م�صفى  ا�ص�ص  ال��ذي 

اجلرحى وامل�صابني، تقول وعد :« ل�صا عم �صور هذا 

ال�صي اللي عم يخلي معنى لوجودي، وما حدا منا 

عنده فكرة كيف رح تتغري حياتو لالأبد«.

اإىل  �صيء،  كل  ت�صجل  كانت  امل�صفى  يف  الكامريا 

بها  لتجوب  وع��د،  حملتها  التي  الكامريا  جانب 

ال�صماء  احلارة،  ال�صارع،  اجلريان،  القريب،  املحيط 

بروح  ق��دم  ه��ذا  كل  اجلحيم،  منها  يتهاوى  التي 

احلياة، بطعم  البيت واحللم، ومل يكن رغم تراجيدتيه 

���ص��وداوي��ا، ك���ان ال��ن��ا���ص ي��غ��ن��ون، وي��ت��زوج��ون، 

ويبكون،  ويرتطمون  ميالدهم،  باأعياد  ويحتفلون 

والكباد،  ال��ورد،  جنائن  اأهميته،  تاأتي  هنا  من 

وكان  الرعب،  ف�صول  جانب  اإىل  احلياة،  ف�صول 

بال�صورة،  وعد  تكتبها  نرث  بق�صيدة  ا�صبه  الفيلم 

داخل  �صيء،  كل  ت�صجل  اأن  اأرادت  اي�صا،  والكلمة 

الأطفال،  نزيف  النا�ص،  هلع  امليداين،  امل�صت�صفى 

لوعة الأمهات، وبني هذا وذاك كانت تروي بعفوية  

حملها  زواج��ه��ا،  خطبتها،  الدكتور،  مع  ق�صتها 

احل��رب،  �صماء  حتت  الحتفال  طقو�ص  ولدت��ه��ا، 

البيت املطبخ، اجلريان، احلمل الولدة، لت�صيف اإىل 

لها ر�صالة، 
ِّ
العائلة �صما ابنتها، والتي اأرادت اأن حتم

يف اإطار ما عا�صته مدينتها حلب منذ عام 2011 

وحتى مغادرتها ق�رشا بعد احل�صار.

»اإىل �صما«، فيلم ياأخذنا اإىل واقع يف اأق�صى جتليات 

اأرادت  وقد  والتجويع،  والتهجري  والقتل  احل�صار 

بروباغندا  تواجه  اأن  الوثائقي  الفيلم  هذا  وعد يف 

النظام الذي  اتهمنا اأننا اإرهابيون.

يوميات وعد يف  الفيلم  يطرح خاللها  دقيقة،   95
خالل  �صوريا  يف  بقائها  ق�صه  فيه  ت��روي  حلب، 

املرحلة الأكرث دموية يف مدينه حلب، وحتديدا يف 

كطبيب  زوجها  يعمل  كان  الذي  امليداين  امل�صفى 

حكايات  نكتب  ان  ال�صورة،  نثبت  اأن  علينا  فيها، 

ع�صناها لن�صري فيها اإىل اأن الكتابة حياة، وال�صورة 

قوى  م��ن  معه  يقف  وم��ن  النظام  على  �صاهد، 

ال�صتبداد، لنقول نحن ب�رش ومن حقنا اأن نعي�ص يف 

وطن املحبة والكرامة وال�صالم.

الوحيدة  الأداة  هو  »التوثيق  الفيلم:  خمرجة  تقول 

الكبرية التي ن�صتطيع من خاللها مواجهة بروباغندا 

ج اأننا اإرهابيون«.
ّ
النظام، الذي يرو

وتوؤكد باأن »نف�ص ال�صيناريو يكرر يف اإدلب اليوم«،، 

جمزرة  يف  وحيدين  تركنا  العامل  اأن   اإىل  م�صرية 

مقومات  كل  فيها  تنعدم  منطقة  يف  »كنا  حلب، 

هو  ما  كل   فظيعة،  كانت  فينا  القوة  لكن  احلياة، 

ر يف الفيلم مازال يجري حتى اليوم، الوجع 
ّ
م�صو

احلرب،  نهاية  انتظار  النتظار،  املعاناة،  م�صتمر، 

اأثناء  وت�صري  لأجلها«،  التي خرجنا  احلرية  انتظار 

الفيلم،  ،�صنعت  باأنها  اجلوائز،  اإح��دى  ا�صتالمها 

ال��ذي  ج��ًدا  القا�صي  اخل��ي��ار  �صما  لبنتي  »لأب���رر 

ا�صطررنا اإىل اتخاذه، ل �صيء �صيجردنا من ح�صنا 

الإن�صاين«.
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وثائقي تراجيدي وجوائز:

الريطانية  الأكادميية  جائزة  �صما«  »اإىل  ح�صد 

لالأفالم »بافتا« لأف�صل فيلم وثائقي

جلوائز  الق�صرية  القائمة  �صمن  ر�صح  وقبلها 

الأو�صكار يف فئة الأفالم الوثائقية الطويلة

منها   ،2019 ع��ام  يف  جائزة   44 نحو  وح�صد 

جائزة العني الذهبية يف مهرجان كان ال�صينمائي، 

وع�رشات اجلوائز الأخرى.

تراجيديا،  اإنها   يقول   اأن  لب��د  الفيلم،  راأى  من 

تراجيديا حقيقية بكل اأبعادها وخطورتها يف �صر 

اأعماق اجلحيم الب�رشي الذي عا�صه ال�صوريون، يف 

كل  ب��اأن   قباين  نزار  عنها  قال  التي  حلب  مدينة 

دروب احلب تو�صل اإىل حلب.

ربيع م�صروق:

ال�صينما  ازده��رت  م�رشوق،  عربي  ربيع  اأج��واء  يف 

الوثائقية، التي �صعت اإىل توثيق  احلدث بكامريات 

النا�صطني،   والإعالميني  وامل�صورين  املخرجني 

بواقعية ل تخلو من بع�ص اجلماليات،  والتي نقلت 

�صينما الواقع، وكوالي�ص الثورة واأحداثها،، ي�صورها 

نا�صطون، قد يدفعون حياتهم ثمنا.

يف بداية الثورة ال�صورية، كان الكثري من النا�صطني 

والوكالت  املواقع  اإىل  واملعاناة،  احلدث  ينقلون 

اخلر  موقع  تراجع  الزمن  مع  ولكن  والقنوات، 

ال�صوري عن الأقنية، فلم يكن اأمامهم �صوى ا�صطياد 

من  اأنتجوه  مبا  وتوثيقها  ت�صيع،  ل  حتى  اللحظة 

افالم.

جمموعة من املخرجني بداأوا، ي�صتغلون كل ح�صب 

عن  اأفالما  عمل  من  هناك  يريدها،  التي  الزاوية 

وداع�ص،  الن�رشة  ا�صتهدف  من  وهناك  ال�صاروت، 

براثنها  بني  الثوار  اأ�صبح  التي  امل�صادة،  الثورة 

اي  وعلى  تتكئ  اأي جانبيك  فعلى  النظام،  وبراثن 

جانبيك متيل.

حلب التي تغنى بها ال�صعراء، اأبو فرا�ص احلمداين:

لقد طفت يف الآفاق �رشقا ومغربا

وقلبت طريف بينها متقلبا

فلم اأر كال�صهباء يف الأر�ص منزل

اأما املتنبي فقال عنها:

كلما رحبت بنا الرو�ص قلنا

حلب ق�صدنا واأنت ال�صبيل

فيلم الكهف:

اإنتاجه  يف  �صاركت  ال��ذي  »الكهف«،  فيلم  يوثق 

الوثائقي«  لالإنتاج  الدمناركية  »ال�رشكة  واإع��داده 

م�صفى  يف  اأحداثه  وتدور  ال�صوري،  الأمل  ،حكايات 

 2016 العامني  بني  دم�صق  بغوطة  الأر�ص،  حتت 

اليومية خلم�ص طبيبات  و2018، ويتناول احلياة 

والدمار،   والقتل  احل�صار،  اج��واء  يف  يعملن  وهن 

املخرج  يلتقطها   �صعرية   جمالية  حلظة  �صمن 

كان  مكان  يف  النا�ص،  روح  يف  فيا�ص  ف��را���ص 

ي�صكل رئة دم�صق و متنف�صها، وقد جاء بعد فيلمه 

الت�صجيلي الأول »اآخر الرجال يف حلب«، وا�صتطاع 

الكهف اأن يح�صد الكثري من اجلوائز، واأن ي�صل اإىل 
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الأو�صكار اإىل جانب فيلم »اإىل �صما« الوثائقي..

الأر����ص،  حت��ت  م�صفى  يبنى  اأن  يتخيل،  اأح��د  ل 

اإنه م�صفى ميداين  نعم  رائعة،  مبوا�صفات عمرانية 

براميل  لينجو كل من فيه من  الأر���ص،  بني حتت 

يتواطاأ  العامل  وكل  فعال،  ننجو  هل  ولكن  النظام، 

فكرة  لي�صدر  ويتجاهلها،  احل��ري��ة،  فكرة  على 

يف  حدث  ما  وهو  ثورتنا،  وجه  وكاأنها  الإره��اب 

يف  اأحداثه  تدور  الذي  »الكهف«،  الت�صجيلي  الفيلم 

غوطة دم�صق، يف هذا امل�صفى، فكل من على الأر�ص 

على  وم��ا  واحل�صار،  والق�صف،  للموت  معر�ص 

الفريق الطبي �صوى اأن يقف هنا، لينقذ امل�صابني، 

اأو ليبكي مع دمعة الأمهات والآباء والأبناء، كلنا 

بحكم املوتى هنا، لكننا نقاوم، هو ما اأكدته بطلة 

الفيلم، الدكتورة اأماين بلور.

تلك  اأم��اين،  ال�صابة  الطبيبة  امل�صت�صفى،  هذا  يدير 

املوؤمنة  احلياة،  على  املنفتحة  املحجبة،  ال�صبية 

باحلرية، والتي تخرجت توا، لتعمل متطوعة هنا، 

العادات  متحدية  طبي،  فريق  اإن�صاء  يف  وت�صاعد 

والتقاليد، واملجتمع الذكوري الذي تعي�ص فيه، يف 

منطقة تعتر من اأخطر مناطق العامل، حرب ح�صار 

ما  وهو  اأر�صه،  يف  بقي  من  لكل  حقيقية  واإب��ادة 

وامل�صداقية  الوثيقة،  الت�صجيلي �صفة  الفيلم  مينح 

لريى العامل مقطع من معاناة ال�صعب ال�صوري.  

لأبنية يف غوطة دم�صق،  الفيلم، م�صاهد  يبداأ  هكذا 

اخلوف،  وكابو�ص  يغطيها،  الرماد  وكاأن  بدت  وقد 

والنفجارات  القذائف  اأ�صوات  على  يقدم  هذا  كل 

لندخل  ل،  قال  �صعب  �صد  حرب  اإىل  ت�صري  والتي 

بعدها باأ�صوات �صيارات الإ�صعاف، �رشاخ اجلرحى، 

ورك�ص املمر�صات والأطباء نحو اأ�رشة الإ�صعاف.

مو�صيقى الأمل:

�صاعتان من الزمن، البطيء، ال�رشيع، املكرر، �صاعتان 

املوت  نحو  ونظرة  الأمل،  نحو  نظرة  تنظر  والعيون 

الذي يت�صاقط من ال�صماء، يف هذا الفيلم ل ميكن اأن 

ين�صى �صوت الطبيب اجلراح �صليم اأحد اأعمدة امل�صفى 

هذا  امل�صابني،  من  الكثري  اأنقذ  وال��ذي  الأ�صا�صية، 

الطبيب ب�صوته احلامل املليء بالأمل، ر�صائله لبناته 

بخري،  باأنه  يطمئنهن  كي  لزوجته  املوبايل،  عر 

ي�صتمع  كاأن  العمليات،  بعد  الذهني  ال�صفاء  حلظات 

اإىل مو�صيقى اأوبرالية، و�صيمفونية،  هذا الطبيب الذي 

كان ال�صورة الأجمل للكثري من الأطباء  الذين عملوا 

يف م�صايف ميدانية، وهذه �صفة حقيقية من �صفات 

وكاأنه  كال�صيكية،  ملو�صيقى  ي�صتمع  كان  الطبيب. 

يريد ان يعي�ص حلظات حلم داخل م�رشح املوت كي 

ثقل  العمل  فريق  عن  ويخفف  احلياة،  رع�صة  ي�صتمد 

اللحظات ودمويتها.

كتب مرة على �صفحات »الفي�ص بوك«، لي�صارك الآخرين 

حول دوره، واملو�صيقى التي كان ي�صتمع اإليها:

»انا د. �صليم .. وجدت يف الإ�صعارات ا�صارة ل�صمي 

يف التعليقات فقراأتها وقراأت املن�صور .. و�صكرا على 

كل الآراء

ال�صينما،  �صناعة  بعامل  معرفة  اي  لدي  لي�ص  انا 

ان  يهمني  امن��ا  اجلانب،  ه��ذا  عن  اأتكلم  لن  لذلك 

على  الكال�صيك..  ا�صتماع  حمبي  من  انني  او�صح 

الواقع  جحيم  من  اأهرب  كنت  ال�صخ�صي  امل�صتوى 

كنت  العمل  اأثناء  الكال�صيكية،  املو�صيقى  عامل  اىل 

العمليات  ك��ادر  معي  ي�صمعها  ان  على  حري�صا 
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�صوت  على  تغطي  وك��ي  والتوتر،  اخل��وف  لأب��دد 

ق�صم  خ��ارج  والبكاء  الأمل  و���رشاخ  النفجارات، 

املو�صيقى  الراقي،  الفن  هذا  وليتذوقوا  العمليات، 

باأنها  يعاجلون،  والذين  امل�صابني،  كثريا  �صاعدت 

متنحهم الطماأنينة والأمان«.

اأماين والتحدي:

2016. بعد  الفيلم عام   »بداأ ت�صوير  اأماين:  تقول 

يف  الغوطة،  اأهل  معاناة  من  �صنوات  ثالث  مرور 

لأهمية  نظرا  ولكن  امل�صاركة،  من  خفت  البداية 

�صنموت  اأننا  ن�صعر  يومها  كنا  وافقت،  فقد  الفكرة 

جميعا، ولبد من اأن نرتك اثرا لنا يري العامل حجم 

ماأ�صاتنا«.

امل��راأة  امل��راأة،  دور  تغييب  عدم  الفيلم،  يف  املهم 

حا�رشة يف البيت، ويف العمل، ويف اأروقة امل�صايف،

التي  منى.،  واملمر�صة  اآلء،  والطبيبة  بلور،  اأماين 

حني  املكان،  على  الفرح  من  ج��وا  ت�صفي  كانت 

ال�صعبي  الوجه  هذا  البت�صامة،  توزع  حني  تطهو، 

املخرج  كامريا  حرفية  تكمن  وهنا  ي�صبهنا،  الذي 

جدار  يف  ثقبا  امل��راأة   ح�صور  �صّكل   لهذا  فيا�ص، 

الثقافة الذكورية.

الرت�صح للأو�صكار:

�صما«  »اإىل  فيلم  جانب  اإىل  »الكهف«،  فيلم  تر�صح 

هذا  تتوقع  اأماين  الدكتورة  تكن  مل  الأو�صكار،  اإىل 

اأهم  لأن  بالفخر،  �صعرت  اأنها  وع��رت  الو�صول، 

جنوم العامل �صريون الغوطة ومعاناتها.

�صادق،  ب�صكل  دورها  توؤدي  اأن  ا�صتطاعت  ولأنها 

تقديراً  وولنبريغ  راوول  جائزة  على  ح�صلت  فقد 

حياة  اإنقاذ  على  وحر�صها  وجراأتها  ل�»�صجاعتها 

مئات الأ�صخا�ص اأثناء احلرب ال�صورية«، كما جاء 

اجلائزة عن  الذي منحها  اأوروب��ا  بيان جمل�ص  يف 

15 كانون الثاين/ يناير، وتوؤكد  2020، يف  عام 

بلور باأن النظام ال�صوري جنح يف ت�صويه الكثري من 

احلقائق، ولذلك اأرى اأن فيلم الكهف مبثابة �صهادة 

حية تروي ما حدث دون زيادة اأو نق�صان.

مذكرات يومية:

التي  اليومية  املذكرات  ح�صيلة  “الكهف”  فيلم 

تدونها الطبيبة اأماين بلور، مديرة م�صت�صفى الكهف 

مونولوجاتها  اإىل  ن�صتمع  والتي   ،2013 عام  منذ 

الداخلية بني فرتة واأخرى من الفيلم.

)األي�صار فرا�ص فيا�ص(، على   : وقد كتب ال�صيناريو 

بالعفوية  متيز  وقد  واليوميات،  املذكرات  طريقة 

الت�صجيلي  ال�رشد  فيها   يتناوب  التي   والطبيعية، 

وال�رشد الدرامي، فمع املونولوج الداخلي  للطبيبة 

)اأماين( التي تعك�ص خوفها حريتها قوتها.

وقال فيا�ص يف ت�رشيحات �صحفية نقلتها مواقع 

متخ�ص�صة يف اأخبار ال�صينما الوثائقية، اأن دافعه 

للن�صاء يف  وتعذيب  قمع  �صهده من  ما  للعمل كان 

جرائم  من  �صهده  ما  مع  ال�صوري،  النظام  �صجون 

حرب ارتكبها النظام يف الغوطة، اأدركت حينها، اأنه 

التخاذل و�صعرت مب�صوؤولية   حتدي ذلك 
ّ
يجب علي

اأخالقية لك�صف اآثار جرائم احلرب«.

ولن  املك�صورة،  نعم  املك�صورة،  النهايات  وككل 

اأقول اليائ�صة، يجر النظام الطاقم الطبي والأهايل 

اإدلب  حمافظة  اإىل  ونقلهم  ال�رشقية،  الغوطة  من 

�صمال �صوريا، لتبداأ بعدها هجرات اأخرى جنا منها 

البع�ص والبع�ص الآخر اأكلته احليتان.

نزوى العدد 103 يوليو 2020

181



182

�شعــر

من اأعمال الفنانة بلقي�س اليحمدي - ُعمان
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يف املدينة " �س"

..  بال�شكِّ
ُ
ج

َ
 املدج

ُّ
طي

ُ
اأخطاأَ ال�ُش

با�شِم الفقرِي اإىل اهلل ..

ْن يكون..
َ
يف .. م

وظنَّ بِه . . . . .

ْذ كاَن.. 
ُ
 اإىل اهلل م

ُ
والفقري

وهو على موعٍد والظنوْن

 بال�شكِّ ..
ُ
ج

َ
 امُلَدج

ُّ
طي

ُ
وي�شاألُه ال�ُش

هاّل راأيتَك من قبل..

رتِبكًا
ُ
 اإىل اهلل.. م

ُ
يبدو الفقري

 اأُخرى
َ
 مالِمح

ُ
ي�شتعري

 امُلَدجِج بال�شِك
ِّ
طي

ُ
ويناأى عن ال�ُش

يغدو �شعيداً مبا هو فيِه..

عِرُف ما هو فيْه
َ
ٌد يف املدينِة ي

َ
ال اأح

 فيها
َ

وال يعرُف النا�س

َل بيتًا يعوُد اإليِه ُقبيَل حلول الظالِم
َّ
َتخي

راأى يف الطريِق اإىل البيِت بائعَة اللنِب الرائِب..

والعائدين اإىل ترف الليل بعَد َنهاٍر طويْل

قريبًا من البيِت ..

ُه
ُ
 .. ُتطِرب

ِّ
ة احلي

ّ
غني

ُ
 م

ْ
كانت

ُل خلَف ال�شبابيِك لياًل .. هو الليُل
َّ
َتخي

َ
ي

ِة ..
َّ
تبدو حراِئقُه يف البيوت احليي

بعَد �شالة الع�شاِء..

ْ
 �شوى الليل يف مدن الفقراء

َ
لي�س

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

يف املدينة " �س"

 اإىل اهلل اأوراَقُه
ُ
اأ�شاع الفقري

وراأى . . . . .

مل يكن وجهُه .. 

ْن يكوُن هو االآن؟
َ
م

كاَن يرى الن�شوَة الَفِرهات .. 

يغ�شلَن رائحَة الليِل..

ي.. اإىل ليلٍة اآتيْة
ّ
 الت�شه

َ
يوِقدن جمر

ًة حاملنْي
َ
ويرى.. ِفتي

 ما يحلموَن بِه..
ِّ
ُدِر احلي

ُ
يكتبون على ج

�شعداء مبا ح�شبوه اليفنْي

 بغداَد..
ُ
ر َتذكَّ

َ
ي

حميد �سعيد*

من اأيام الفقري 

اإىل اهلل

�شاعر من العراق *



بنَي الر�شافِة واجل�ِش.. 

 مبا كتبوا
ُ
حتِفُل ال�شعراء

َ
ي

يقراأون ق�شائدهم يف املقاهي.. 

وينت�شوْن

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

ِة .. 
َّ
يف الطريق اإىل االأعظمي

..
ُّ
رافقني اأحمُد العربي

وكّنا على موعٍد

ر  �شاأحاوُل اأن اأتذكَّ

ن كان ثالثنا..
َ
م

وافرتقنا ..

ومل نلتِق

 
ِّ
و�شاأبحُث عن اأحمد العربي

وقد نلتقي بعَد حنْي

للريِح قامو�شها..

 فيه املعاين
ُ َّ
 فيه املواقُف اأو تتغري

ُ َّ
تتغري

 بالريِح ..
ُ
 الريح

ُ
م وتعت�شِ

 املفرداُت باأ�شداِدها
ُ
م تعت�شِ

هْل اأكوُن الذي كنُت.. 

ما زلُت اأ�شاأُل..

لكنني..

 الباب..
ُ
ما وجدُت التي تفتح

..
َ

مْل اأِجُد الباب

واملُدن التي اأبوابها مغلقْة

حلظةٌ قَلِقةْ

تتنا�شى القرون التي �شبقتها ..

قْة
ّ
ي ٍة �شَ

َ
داها على ُف�شح

َ
وَتطوي م

لها الطارئون بالداً..
َّ
يتخي

ُه الطارئون دخول البالْد
ُ
ومينع

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

كما ت�شتفيق احلجارُة بني يديها

�شيجعُل منها ر�شواًل اإليها

ُخطُّ عليها..
َ
ي

و�شايا الينابيع.. 

ِّ
ا على احلب

ّ
حي   

ِّ
ا على احُلب

ّ
حي                     

ال ت�شتجيب.. وَتدُخُل يف عتمِة الظلِّ ..

ْن اأنَت ؟
َ
م

.. 
ُ
ر ال يتذكَّ

فرداً
ُ
عاَد اإىل ما تراءى له.. م

�شتعيُد مدينَتُه .. 
َ
ي

ْ
ها وب�شاتيَنها والغناء

َ
نهر

تت�شظى اإذا اأقبل الليُل.. 

اأحالمُه   

بنَي ما ظلَّ منها.. 

..
ُ
بته االأعا�شري

ّ
وما غي

وهي تعدُّ عليْه ال�شننْي

اأيعوُد اإىل زمن املاء..

 �شيظلُّ بعيداً..
ْ
 اأم

رى . . . . .
َ
ي

يف املدينِة " �س "
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 يف ال�شفحة ال�شاد�شة و الع�شين من

!" ماذا خ�ش العامل"
 جتل�س امراأة قرب الكمودينة،

 تنظر اإيّل

 و ترفع خ�شلة من �شعرها،

 كنا دائما " �شعبا يحب املو�شيقى"

!" هائمني على وجوهنا يف غابة الدمع"
 تعال الليلَة

 جنل�س �شويا يف قلب �شجرة

 و نتاأرجح معا يف الريح البعيدة

 �شيكون يف و�شعنا اأن ننتظر مدنا ال ترحل

 و نرى ظالال الأعيننا على �شاحل االأر�س

 تعال الليلة

 لنجل�س �شويا يف رذاذ �شتاء م�شى

 الرغبة ال زالت يف االأ�شياء

ك من مكانه
ّ
 و الوقت مل يعد يتحر

 و املوت لن يقتل اأحدا

 تعال

 فاأنا، قبل عام

 وّدعُت �شنجابا و نهرا

وّدعُت رمادا اأحبني اأعواما اأكرث مما اأحببته

 اأنا، حقا، �شادقة معك

 يف ال�شفحة ال�شاد�شة و الع�شين

 تعال

لي�شقط اأحدنا يف االآخر ..

*  *  *

 �شيء ما

 عالٌق

 يف هذا العامل

 يتاأرجح

 منذ البدء

 يف مكان ال يراه اأحد

 و يتدىل

 يف قلوبنا

 كاحلب

و النق�شان

*  *  *

 افرتقنا

 كل منا يف مداره
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اخل�سر �سودار *

ظالل على 

�ساحل الأر�ض

* �شاعر من اجلزائر



 مثل رماد جنم بعيد

 مات من األف عام

 اأتهاوى

 على ج�شدك

من تعب الرحلة

 ال اأحد

 يعرف االآن

 من اأين هذا الغبار ال�شميك

على االأر�س

*  *  *

وحدها االأ�شجار تراين ..

عزيزي زوربا 

اأنا اأي�شا 

كنت اأجل�س طويال على ركبتي جدي 

اأم�شك باأ�شابعه، بعيدا يف االأثري

اآخر على هذه االأر�س يدور" " اأنت جنم 
اأحا�شي�س �شيء"  " ال تطاأ بقدمك على 

" ال فرق بينك وبني البحر 
وال بينك وبني االأ�شياء "

كان يقول،

مثلك روحي رقيقة 

اأُالطفها لتالعبني

فيتاأمل ج�شدي 

كلما غاب اأحد بكيت

و كلما عاد بكيت

تلك الفرا�شة التي قتلُت يف النوامي�س 

ما زالت حتت�ش 

كهذا الكون بطيئا يف كفي 

وكما ترى

اأنا عاجز االآن

وال رغبة يل يف البكاء 

ميوت هذا الكون 

و ال اأبكي

*  *  *

يفرتق العا�شقان و تظل القبلة ..!

*  *  *

 مل يعد املطر

 يقع يف مكانه

 من ال�شماء على االأر�س

 هو باالأحرى يقع علينا

 من االأثاث القدمي

 يف البيوت

 من ال�شور

 و الن�شيان

من داخل االآخرين على االآخرين ..

*  *  *

،
َ
 اليوم

 اأر�شلُت ماء اإىل االأ�شجار

 و ح�شى اإىل النهر

و نوافذ كثرية اإىل نظراتك

*  *  *

يف البيت الذي ت�شكنني، ت�شكن بيوت اأخرى ..
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يف حلٍم ممحٍو عنَد حواف يقظة

 اأ�شلع
ً
�شنقاي�ُس بال�شيِف �شتاء

ُه الربُد، وال تغ�شُلُه االأمطار
ُ

يقر�ش

�شنقاي�ُس باحلب 

حكايا مطموراٍت  

بغباِء الع�شاِق، 

وعجلِتِهم، 

ونداءاِت الن�شيان

 
َ

 بال�شوق قلوب
ُ
�شنعاقب

العذراوات   

كُل بالهجِر رجااًل 
ّ
ونو

ال تعرُفها االأ�شار

ها 
ُ
وقلوبا يغمر

الّنكران  

اأترى با�شاٍت عالقًة 

يف �شياٍن حم�شوٍر

يف اأق�شى ركٍن من�شي

يف البلِد املبتوِر االأطراف؟

ال �شطَة �شرٍي تنقُذ عا�شقًة

يف العاِم املكتّظ اإىل اآخِرِه

مبكائَد

ونتوءاٍت ميلوؤُها الع�شكر

 ناق�شٍة 
ّ
وجرائِم حب

ون�شاٍء ممهوراٍت 

بالع�شياِن االأحمر!  

 نخاتُلُه
َ
ال �شوء

ال عتمَة تغوي 

من نهوى  

ال نحُن هناك

ولي�س هنا من اأحٍد منا

َ
ال �شيء

�شوى االأيامِ امل

يف حلٍم ممحٍو 

عنَد حواّف نهمة!
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ابت�سام املتوكل *

جرائم حب 

ناق�سة

* �شاعرة من اليمن



واالنهمام  العائلة  اأركيولوجيا  على  اال�شتغال   

الفكرة  هي  هذه  التذّكر..  حّد  اأو  االأ�شى.  حّد  بها 

اأ�شل  من  االأمريكية  ال�شاعرة  لعمل  الرئي�شة 

لبناين اأملاز اأبي نادر .

وطن  من  اأبيها  اإىل  ت�شل  التي  الر�شائل  تقراأ   

اجلذور ; اأو هي باالأحرى تقراأ عيني اأبيها وهما 

 . بعيد  وطن  من  القادمة  الر�شائل  يف  جتو�شان 

. من دون  العينني  تلكما  تفر من  وتقراأ دمعات 

اأن يكون يف مقدورها قراءة لغة اأبيها واأ�شالفها 

يف تلك الر�شائل .

اأبي  ت�شع  العائلة  باأركيولوجيا  انهماكها  يف   

االأب  وط��ن  زي��ارَة  اأعمالها  اأول��وي��ات  ن��ادر يف 
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تقدمي وترجمة: �سوقي �سفيق *

 اأركيولوجيا العائلة

ن�سو�ض لل�ساعرة اأملاز اأبي نادر  

*  �شاعر ومرتجم من اليمن    



واالأجداد لتكت�شف �ش تعّلق هذا االأب بتلك اللغة 

وبتجاعيد   . الي�شار  اإىل  اليمني  من  تنكتب  التي 

الكلمات فوق ال�شفحات ال�شفافة،  كما تقول:

اأن  االأول  �شغفها  كان  االأب  وطن  زارت  حني    

.العائلة  داخ��ل  اخلا�س  الطابع  ذلكم  ت�شتبطن 

الفرد  وت��رب��ط  جت��ذب  ايل  العائلية  االآ����شة   .

عائلة  اأية  يف  جتدها  ال  بحميمية  باالآخر  منها 

واالإح�شا�س  املذهل  االكت�شاف  هذا  اأمريكية، 

العارم  ودفئها  العالقة  بجماليات  اخل���ارق 

تاريخ  �شوب  الرحلة  يف  دليلها  ك��ان  الباذخ 

العائلة والعودة اإىل ماقبل مئة وخم�شة وثالثني 

احلفريني  عمل  ي�شبه  مبا  وتبحث  تنّقب   . عاما 

واالأنرثوبولوجيني . على حد �شواء .

 بيَد اأن عملها هذا الذي اأنتج كتابا حتت عنوان 

)1(
جمة« 

ُّ
»اأطفال الر

_ رحلة عائلية _ قام على قراءة الوثائق . وعلى 

التاريخ وتراكم �شغف املعرفة واحلنني اإىل جذور 

عائلة وجذور وطن.. 

 يف ن�شو�شها ثمة �شد الأحوال العائلة ووقائع 

التاريخ ، لكن بهم�س و�شجن وحميمية..

جمة،  ويف عدة ن�شو�س لها 
ُّ
  يف كتاب اأطفال الر

 معرفتها لغَة اأبيها :
ُ
يوؤمل ال�شاعرَة عدم

ّ
ر

ّ
) حني تاأتي الر�شائل اأمر

اأ�شابعي عرب ال�شفحات 

متمنية لو اأين اأ�شتطيع اأن

 اأميل على العبارات 

التي اأجنزت اأنَت معرفتها (

l �سخرة احلمام  

اإذا و�شعُت يدي يف املاء

�شيطفو ج�شدي ويتمدد مع ال�شمك

على �شاحل الروم . 

منجرفا نحو ال�شاطئ .

يف القارب ابن عمي يغني 

اأغنية اأمريكية

لي�شعدين. 

مرتديا اأحذية عالية

 يف كل مكان يذهب اإليه.

ال اأحد كلن واقفا على �شخرة احلمام

وين اإياها . 
َ
حني اأر

رمبا ي�شتيقظ الع�شاق احلقيقون 

يف امل�شاء 

ليت�شلقوا حتى قمتها.

ال بد من اأنهم يقيمون يف الكهوف ال�شفلية

ويتل�ش�شون على القوارب 

.
ُ
ال�شغرية حني متر

واإذ كنا نحوم حول الر�شيف رمى �شياد

قبلة يف الهواء ثم رمى

مبا ا�شطادوه اإلينا

ّ
ت�شقط االأ�شماك عند قدمي

فاأفكر يف حركة العيون الدامية . 

حاولت التقاط

اإحداها ; مل اأ�شتطع .

�شقطت ال�شمكة يف ال�شباك .حيث

ال اأج�شاد لع�شاق تتمدد ثمة.

نزوى العدد 103 يوليو 2020

189



l ر�سائل من الوطن

              ) اإىل اأبي (

 
َ
يف كل وقت تبكي اأخ�س اأن �شطح

نهٍر يف مكان ما من االأر�س.

ينك�ش.. مت�شح عينيك اإذ تقراأ جهرًة ر�شالة من 

البالد

العتيقة.ومن القاع

كنُت اأراقب جتاعيد

 الكلمات بني ال�شفحات ال�شفافة..اإخوتك

واأَخواتك كانوا يتجمعون

حولك. واأنا ال اأفهم اللغة.

لكنني اأح�س َنَف�شا من احلزن يخيم على 

الغرفة.

 اأمك تخربك عن هزال ج�شدها .عن اأنها تذهب 

اإىل الكني�شة م�شيا.

لكنها ال ت�شتطيع مغادرة

القرية. حني جل�شَت معها 

ا�شتطعت اأن اأتبني لون 

ب�شتيكما.

وددَت اأن تغفر لك غيابك عنها.

لكنك مل تطلب ذلك.اأخذتك اإىل خزانتها

حال  .والتي  جمعتها  التي  املالب�س  لرتيك 

لونها.

بدت يداها �شغريتني 

يف اأ�شطة الدانتيل..

ومل تفهم ملاذا ت�شبثَت

بكتفيها.

تخربك عن املالذ الذي لقيه النا�س يف القرية.

عن االآخرين الذين ذهبوا اإىل باري�س.. تخربك 

عن ابنة اأختك التي غدت طبيبة.عن ابن اأهيم 

مهند�س املعمار 

اأطفالك يبدون كاليدو

ال  حيث  املبعرثة  ال�شقة  يف  يجل�شون  الرحل. 

ميكنك روؤية بناتك

الثالثة  اأبنائك  .اأو  نوافذهن  ع��رب  ال��ث��الث 

يذرعون خ�شب غرفهم القدمي.

تكتب الأمك _ مع ذلك _ اأنهم مازالوا ي�شلون

تزور اأمك االآن كلما ا�شتطعت . كل �شيف تعرب 

املتو�شط .كل �شيف تقف خلف منزلها ناظرا

اإىل البحر

.متمنيا اأال متوت هذه املرة.

اأ�شابعي عرب  ر 
ّ
اأمر الر�شالة  وحني تاأتي هذه 

ال�شفحات .

اأمتنى لو اأ�شتطيع اأن اأميل على العبارات التي

اأجنزَت معرفتها .

l عتمة كونية

1

يتكلم اأبي بالعربية

تتكلم اأمي بالعربية

2

اأجل�س متكئة على املخدات

يف انتظار ال�شباح. �شاأعلم

متى ياأتي...قطع �شتائري �شتنفتح بال مباالة. 

للدراق  اخل�شبي  والوعاء  من�شدتي  ي 
ّ
و�شتعر

غري النا�شج
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والدوارق اخلزفية على

الرفوف.وال�شرتات

املطرزة باملحيطات.

عمودي الفقري �شيتفتح يف ال�شوء. �شاأعرف 

اأنه ال�شباح ..بوا�شطة طقطقة

عظام املدينة.

3

اإذا اأنتم حمومت �شم�س بع�س الب�ش. 

فعليكم

اأن تر�شلوا اإليهم ليمونات

ي�شتطيعون قطعها ببطء

 اإىل فلقات

بة ;
ّ
لكي ُتع�ش باأيٍد مكو

�شيتاأرجح الع�شري يف اإناء 

الباذجنان املهرو�س.

عليكم اأن جتمعوا الرنج�س

 ال زهرة اأخرى �شتقبل .�شيزيحون الغبار 

عن االأكواب ليل�شقوه على خدود اأطفالهم .

حني يلهون. بالرمل االأ�شود

خارج بيوتهم .عليكم 

اأن تدلوهم على جمال 

ن�شائهم الالئي ال ي�شتطعن ن�ش �شعورهن

وجتفيفها يف دفء النهار

اأقمار اأظافرهن ات�شخت.

اإنهن مرتبكات اخلطى.

اإذا لوثتم �شماءهم بالدخان

فعليكم اأن تنزعوا عروقكم الزرقاء 

من اأعناقكم واأقدامكم 

وت�شبوا بها يف اأعينهم.

عليكم اأن تر�شوا منازلكم مبياه 

الينابيع النقية

بالثلج النا�شع االأبي�س ماأخوذا 

من روؤو�س امل�شنني.

طوال غروبات قطعوا �شخور 

وديانكم; وبرتقالكم..اأر�شلوا اإليهم الفر�شاة

واالأ�شياء الرديئة

اإذا مالأمت مياههم بالنفط.

بالبلغم  الدولفينات  .خرّثوا  النوار�س  اأزيلوا 

االأ�شود.

انزعوا االأقوى من �شاملونكم .

امنحوا  االأي��ائ��ل.  ع��ن  امل��اء  ثعالب  اأب��ع��دوا 

اجلواهر كي يرموها اإىل قاع براميلهم

4

الذين �شيبقون منهم اأحياء 

لن ميوتوا باأيدي الرجال ولن يقتلهم ت

�شاقط النجوم عليهم .

لن ميوتوا حتى ب�شبب عطب جلودهم ;

اأو خروم الدانتيلال حتت مالب�شهم رمبا 

لن ميوتوا من اجلوع اأو الغ�شب

l فـي ليلة �سيفية

قفزت الرياعات من بني احل�شائ�س .

كانت تومئ ىل
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من الهواء اختطفت واحدة

واأخذت اأراقبها خالل �شقوق اأ�شابعي 

الأراقب رفرفتها 

نتمدد يف الِفناء .نراقب اخلفافي�س 

وهي تنق�ّس �شارخة ..ال اأ�شتطيع

ت�شديق اأنها عمياء ; اإذ تنق�ّس 

خمرتقًة النجوم .

ني من التنف�س كيال 
ُ
اأمنع

ت�شمعني.

يتوجب اأن اأق�شي كل ليلة

وحيدة وحويل مراياي:

،  ال�شور ، املخدات ،
ُ
الكتب

والف�شاء املفتوح

ال اأثق بنف�شي حني اأكون نائمة.

لن اأن�شل اإىل خالء االأحالم 

فاأنا حار�شة هذا الليل و�شكونه.

النافذة  هذه  اإىل  _اأجل�س  ل�شاعات   _ اأحيانا 

.وخلفي يف الغرفة �شمعة.

ال خفافي�س على مرمى النظر.

وحني وقع ب�شي على جنمة

انتبهت اإىل اأنها تختبئ بني اأ�شابعي

l حمولة التاريخ

1

وها هنا يف هذه ال�شحراء 

)2(
تنه�س اأعمدة جوبيرت

و�شط دوامة الريح ال�شمالية النائحة

�شة
ّ
بني بقايا االأبواب واملجازات املقو

ِويت احلكاية ،
ُ
ولقد ر

بخم�س لغات :

حكاية الرحلة عرب اجلبال 

واالأحجار 

حكاية العبيد

واالأفرا�س النافقة.

ثمة _ يف ال�شقف _.مازالت وجوه كليوباترا ، 

مارك اأنطونيو ، وقي�ش.

ترنو �شوب بعلبك 

حيث حمل الروم معابدهم

واأ�شحتهم

واألواحهم.

االأعمدة تنت�شب، يف الليل ، مذهبة ، كال�شوء. 

وككل �شيء يف ال�شحراء

2

يجل�شون على اأمتعتهم واأ�شيائهم: يعانقون

االأقرباء واالأهلني

 _ �شدرها  اإىل  يديها  ًة 
ّ
�شام  _ تعانق  وهي 

-ر�شالة �شقيقتها

ومتزاحمة، ثمة لغات �شتى حتت�شد خلفها.

ها. ذلك الذي ورد يف الورقة التي 
َ
مل يكن ا�شم

ّدت اإليها. ..م_ا_ج_د_ة ا�شمي........
ُ
م

مل ي�شمعها الرجل .ا�شمي .....

مل يرد عليها.

كان يكلم �شخ�شا اآخر.

 وّنقلت هي جلانب اآخر:
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والهثة حتركت تنتظر 

من يناديها با�شمها احلقيقي 

مروى.

3

 االأطفال ذوو االأيدي ال�شغرية 

وال�شعر القوي 

اإىل الطاوالت يجل�شون 

لقراءة فناجني حظهم.

الذي �شيكون بائعا متجوال 

�شيبيع املالب�س

يف تالل بن�شلفانيا. �شيموت اثنان 

من اأبنائه مبكرا . و�شاأكرب اأنا. 

ويف يدي خامت 

من ذهب.

اأُ عطيت : الر�شائل 

اليوميات

ى 
ّ
واللغة الغريبة ، اللغة التي تتاأب

على الفهم.

هي ذي اأنا اأب�ش 

كل الذين ماتوا 

قبل والدتي

ويف ثيابي تكتظ رائحة االأرز 

واليان�شون والكمون 

 البنيتني .
ّ
ثمة ال�شمت يف عيني

ثمة كذلك االآن 

قارب يعري املحيط .

ووجه يرمقني عرب �شقوق ال�شتائر. 

امراأة يف الليل ت�شلي

كنت اأبحث عن �شحراء. 

عن عرف كروم مثقلة.

عن مدن ترفل يف البيا�س

بيَد اأنني ال اأحد اأيا منها ،

 اإذ اأب�ش ال�شوق

 يتحول اإىل �شوء;

ذلك ال�شوء

الذي لن اأطفئه 

حتى ال�شباح.

* * *

نبذة عن ال�ساعرة: 

- اأملاز اأبي نادر ولدت عام1954. يف كارميكايلز يف والية 

بن�شلفانيا .

- ح�شلت على الدكتوراة من جامعة نربا�شكا 1985 .

�س االأدب االإجنليزي يف اجلامعات االأمريكية .
ّ
�شت وتدر

ّ
در

ال�شعراء  »اأك��ادمي��ي��ة  من  االأوىل  اجل��ائ��زة  على  ح�شلت   -

االأمريكيني يف جامعة نربا�شكا.1984 .

- �شدرت  لها اأعمال �شعرية و�شدية منها:

- يتحركون �شوب املاء )رواية(- حمولة التاريخ )�شعر(-  

)�شعر(-   اأحالمي  موطن  يف  اأدبية(-  )�شرية  الرجمة  اأطفال 

ن�شاء من املقاطعات املحتلة  )رواية(.

** ُترجمت هذه الن�شو�س باإذن من  ال�شاعرة اأملاز اأبي نادر

الهوام�ش

قرى  يف  البيوت،  اأمام  تو�شع  احلجارة  من  كومة  الرجمة    -  1
جبل لبنان .

اإله االآلهة عند الرومان القدماء اأو  2 - جوبيرت كبري االآلهة 
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 اأعرف 

اأنك ال تدرك معنى الذكريات

اأيها املوت 

اأنت فقط 

ترفع ال�شهام امللتهبة عاليا 

وتطلقها  

دون اأن تدري 

اأنك ت�شيب اأحالما كثرية

ماأخوذة بغناء النوار�س والبحر

فالح يردد خلف الع�شافري

اأغنية القرية اخل�شاء

مبتهجا باأن�شامها 

وي�شقط فجاأة
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كربنا فجاأة 

على العامل 

�شاعر من ُعمان    *

من اأعمال الفنانة فخر اتاج- ُعمان



�شفينة

فاتنة املدى واملحيطات

حاملة يف جنباتها

ع�شاقا ونبيذا 

وزهورا وفرا�شات 

وهدايا من الذهب

وطيورا بحرية وغرباء 

وت�شقط فجاأة 

قط بخفة الن�ش 

يت�شلل اإىل البيت

يو�شك اأن ياأكل قليال من املائدة 

وي�شقط فجاأة 

م�شباح 

يف يد راهب عجوز 

 يقف على منحدر

يتاأمل حدائق الظالم 

وي�شقط فجاأة 

ج�ش بني جبلني

يعرب فيه الفقراء وامل�شدون

واأبناء ال�شبيل واليتامى

وقوافل الغجر املهاجرين 

وي�شقط فجاأة 

فتاة يف اأعماق الليل 

تنظر اإىل قمر 

تر�شم فيه عا�شقا اأنيقا

وت�شقط فجاأة

 اأب �شاهم يف النجوم

ي�شاحك اأوالده

اأ�شتطيع اأن اأقطفها كلها

وي�شقط فجاأة

عازف جيتار

يحمل يف قلبه

مباهج الثلج وامل�شافات 

والذين عربوا اإىل اأحالمهم 

وي�شقط فجاأة 

اأم على عتبة الباب

تنتظر ابنها الوحيد  

يعود من املدر�شة

كي حتدثه عن جمال خطواته

 واليا�شمني الذي تراه 

كل يوم يف املرايا

وت�شقط فجاأة

من اأنت اأيها املوت

من اأنت 

ماذا يلمع يف عينيك

خنجر ال�شمت

اأم زهرة الرحيل اإىل القيامة

تر�شدنا واحدا واحدا

ونحن ال نر�شد �شيئا

�شوى االأيام احلاملة 

نراك على بعد

وترانا على مقربة

مل نفكر مطلقا اأننا طرائد

واأنك ل�شت مطرا رحيما

مل نفكر يوما 

اأنك من �شاللة االأ�شجار ال�شوكية واجلدران 

اأيها اجلارح املتمرد 

الطليق يف الق�شوة

ال�شاحر الغريب 

الالهث خلف النهايات

الغام�س
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املت�شد

ال�شادر كقو�س قزح

امللك املتحجر

املغني الذي فقد اأغنياته يف العا�شفة

احلاقد �شاعر اجلثث والغربان 

القبطان االأعمى

وجه ال�شحراء يف الرياح

ال�شامت الثائر

الظل الذي يتبع الفراغ

التائه بال بو�شلة

القنفذ احلب�شي  

ال�شوت الهادر للرمال

ندمي الثعالب يف مغارة بعيدة

ال�شدى

كهف املتاهات  

املراوغ مثل االأرنب الربي  

فزاعة الغابة املهجورة

احلكاية ال�شوداء 

هذا اأنت اأيها املوت

فقدنا اأحبتنا 

جرتنا ال�شواهد احلجرية

اإىل طرق املراثي

ومات فينا

 ما نراه من اأجرا�س وحدائق

فقدنا اأحبتنا

تال�شت خيولهم يف الغياب

وما تبقى منها

عدا �شهيلها الذي ميالأ املكان

فقدنا اأحبتنا

و�شقطنا واجفني

 اأمام هذا الزمن الطائ�س 

زمن الذين ال يرهفون ال�شمع

اإىل اأحاديث النخل 

وو�شو�شات الغدران

فقدنا اأحبتنا

 االأماكن تغريت

اأ�شحت خاوية كالتماثيل 

يقطنها النمل 

وتغزوها االأ�شاطري   

فقدنا اأحبتنا

كانت اأرواحهم البي�شاء  

حتدثنا عن الع�شب

كلما ق�شت علينا االأيام

واأرهقنا ال�شباب 

فقدنا اأحبتنا

وكربنا فجاأة على العامل

مل نعد نع�شق الطائرات الورقية 

وال الرك�س بني املد واجلزر 

وال مطاردة الوعول يف الرباري

وال الذهاب اإىل الينابيع 

فقدنا اأحبتنا 

خطانا ذبلت يف الدموع

واأ�شبحنا بال مالمح

ننام على وهم  

ون�شحو على �شاب.

فقدنا اأحبتنا

ولذنا باالأغاين العاطفية

يف قلوب االأمهات

علنا نعود ثانية

 اإىل بيتنا احلميم الذي فقدناه 

من �شدة االأمل.
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1

ب 
ْ
اجُلُنود الَقْتَلى يِف احَلر

َ
ة االأَْطَفال و

َ
ِذي

ْ
 اأَح

َق احُلُقول
ْ
لِّق َفو َ

ح
ُ
اِئر الذِّي ي ة الطَّ

َ
ِنح

ْ
ُتِعيَق اأَج

مراء.
َ

مبزاِج َفرا�َشة ح

  

2

ى 
َ
اق اخَلِريف َتْنُظر ِباأَ�ش

َ
ر

ْ
 اأَو

 اإىَل االأَْزَهار التِّي 

ِبيع. .
َّ
ْقَدِم الر

َ
ِحَها مِب

َ
ْن َفر

َ
 ع

ْ
َلَنت

ْ
اأَع

نزوى العدد 103 يوليو 2020

197

حممد جنيم *

ق�سائد هايكو

�شاعر من املغرب *

من اأعمال الفنان عدنان الرئي�شي - ُعمان



3

اب  َة احَلطَّ
َ
ع

ْ
اح اأَْطَفاأَْت �َشم

َ
ي

ِّ
 الر

ور..
ُ
ي  الطُّ

َ
 َتَنام

ْ
ْقت ِلَكي

َ
اَن الو

َ
ح

4

َقَط امَلَطر 
َ
 �ش

ة ال�شهي
َ
ر

َ
ج اح ال�شَّ  اْنَك�َشَف ُتفَّ

ان.
َ
ي

ْ
اَلُة ِع�ش

َ
َها ح اإِنَّ

5

ة 
َ
 يِف الَغاب

ْفراء 
َ

�ش
َ
راء و

ْ
م

َ
 اأَْزَهار ح

 يِف َطِريِقها 

ر. 
ْ
ه اإىل النَّ

6

ر 
ْ
ه اِنب النَّ

َ
 ِبج

ِعيَدة 
َ
 َكاَنِت االأَْزَهار �ش

اء 
َ
م

َّ
ة ال�ش

َ
وؤي

ُ
 ِبر

وم اهلل. .  ة جُنُ
َ
وؤْي ُ

ِبر

7

اَلطو" 
ْ
ة ال�" ب �ِشي يِف اأَِزقَّ

ْ
 اأم

ها �شِ
ْ
ع

َ
َت�ِشم ِلب

ْ
د َتب

ُ
ر يِف االأَزَهار الِتي مَلْ َتع اأَُفكِّ

َ
 و

 الَكِبري 
ّ

ها امِلَق�س
ُ
ِعب

ْ
ر

ُ
ي

َ
 و

ود. 
ُ
ر

ُ
اِئع الو

َ
ِد ب

َ
يِف ي

8

 ال اأَنام 

يح 
ِّ
 ِحنَي َتَتقاذف الر

يَدة.  َدة الِق�شِ
ْ
ر

َ
و

9

 اأنا ل�شت اأنا 

 اأنا ل�شت غريي 

 وغريي لي�س اأنا 

 اأنا حيوان من الرموز 

ال اأ�شتقر على حال 

 من اأحوال الطري 

وال اأنام يف لوحة واحدة.

10

ر 
ْ
ه  اإىَل النَّ

ُ
اأُْخُذه

َ
ْن ي

َ
 اأََنا م

ُ
الَكاَلم

 الَكاَلم 
ُّ
اأََنا  اَل اأَِحب

اء
َّ
م

َ
ٌة �ش

َ
 ِفْكر

ُ
الَكاَلم

اأٍَة 
َ
ر

ْ
ة ِعطر ام

َ
ور

ُ
َتْنَدِلُق ِمْن َقار

ِميْل 
َ

ٍم ج
ْ
و

َ
 يِف ي

ُ
ر اَل ُتَفكِّ

كَيَوْمِ االأَحَدْ.
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- 1 - 

يف احلانِة الق�شوى

ُ
االْنت�شاب

ْف�ِس اإىل ُهْدنِة النَّ

يِف َفناِئها

ابيُة اخلَّ

�ٍس
ْ
يِف قاِع اأر

وكاأْ�ٍس.

- 2 -

يف احلانِة الُق�شوى

د دائمًا
ْ

 َكان الَق�ش
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اإدري�ش علو�ش *

فــــــــــي احلانــــــة

 الق�سوى

* �شاعر من املغرب

من اأعمال الفنان �شلمان احلجري - ُعمان



تبات �شايا امل�ْشهِد
َ
يف ع

اأْويِل اْن�شاُف التَّ

ِك الكتابِة
َ
اإىل �َش

واْفتعاِل النَّ�س

َتْدوينًا و�شاأنًا –هكذا –

يف ال�شورة

وال�شذرِة

والفقرِة

وعتبات َت�ْشويِر النَّ�س 

ل ال�شغوف
َّ
وامُلتخي

ِبحْد�س  �ُشفاتِ الِعبارِة

تبارها– الَق�شيدُة -
ْ
باع

لحفاٍة
ُ

ْثبتًة على َظهر �ش
ُ
م

توي  اتها ال�شَّ
َ
بي

َ
د 

ْ َ
م

ُ
تعري 

ْ
َت�ش

لل�شدفِة

َنى
ْ
ول�شيرة امَلع

فردة الدَّوحة الوارفِة
ُ
وَت�شيح م

د �َشارات امُلريِد
ْ َ
و�ش

بات العنب
َ

ف يف عدِّ ح
ْ

�ش
ُ
الذي ي

ماٍء رفيعٍة
َ
وجُنيمات �ش

رْتعة بالزراعة
ُ
وروابي اأر�ٍس م

ِب
ْ

واخِل�ش

وال�شماِد

و�شالمل ال�شواقي املعلقة

�شور عا�شٍق هارٍب
ُ
َكج

ُ
مْن جاذبيِة َهواه

ٍف فا�شٍل
ْ
ل �شي

ْ
وحدِّ َن�ش

�ْشقٍة
ُ
وَدوايل ف�شوٍل م

ارة التَّجلي
َّ
يف َدو

ودوائِر ظلِّ حامٍل 

باأْكرث مْن حانٍة

على �شطِّ ِحراك اجُلُزِر

م َقدمٍي :
ْ
�ش

َ
 و�شاِح ر

لى نْف�س الَطلِل
َ
وجا ع

ُ
" وع

امُلحيِل

طلقًا للدِّيار
ُ
علَّنا ال َنْلتفُت م

ُن ِخَداٍم"
ْ
وباكيها اب

الغيمُة ذاتها

ومنارُة مرفاأ الذاكرة

نقٍذ
ُ
وبقايا �شاعاِت مالك م

من رمٍل ودخاٍن ومع�شٍة

 تطفو فوق حافة موٍج
ٌ
مراكب

وتفي�ُس

قنَّعوَن
ُ
اأَُنا�س م

يف حفل تنكٍر

حِر
َّ
يف�شحهم ِملح ظهرية الب

بحارة تكالبواْ على تعدد املرافئ

وابتعدوا عن ُفقاعات الياب�شِة

واأبحرواْ اأ�ْشعًة وِقالعًا

 ال�شفِن.
ْ

وا اآ�ش وَفكُّ

- 3 -

يف احلانة الق�شوى

كارى
ُ

�ش

اآَدميون

ُدٍد
ُ

ُقطاُع ُطرٍق ج

ْل�شاِل
َّ

بعُة رجاٍل من بالد ال�ش
َ
�ش

�شٍط
َ
تناوبون على م

َ
احون ي

َّ
ر

َ
ج

فاِء مْن معدِن رجاِء ال�شِّ

واأقداح روؤية
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مر�شاة ل�شاللة العائدين

من انفراد القاراِت

َفجاأًة

واْن�شاف اأهل احلكمِة

واملكاِن

جدياٍت
ْ
اأب –كان-اأف�شح من 
ِب

ْ
ل�شيقٍة بلغاِت الغي

 
َ
 من ل�شاِن اآدم

َ
ع

َّ
ووجود ت�شب

َدٍم
َ
واأ�شالِء ع

�شاٌة
ُ
و

واٌة
ُ
ور

حتفي بالق�شِة
َ
الأٌ ي

َ
م

ٍّ
ُكنِه جوهٍر حي

ْ
واآخروَن من 

ا�شتمالواْ جمر رماٍد

وقعوا يف فو�شى ا�شتدراج االأبجدية

اإىل نقطة بدٍء وخالٍف

وفا�شلِة حمٍو

كنٍة مْن بلوٍر 
ْ
واأم

�شهٌد را�شخ يف �شا�شة جدار
َ
م

و�شاقيٌة تبلل ريق الغرباء

ِة
َّ
وعذارى يف الربي

راةٍ -على ما يبدو-
ُ
ن�شف ع

اْنزحَن عْن ُثقب االأوزون

خاٍم
ُ
رْتٍع َكر

ُ
�شٍد م

َ
وجليد ج

غبة بحذافري ال�شم�ِس
َّ
دقوا طبول الر

وا�شتنفروا اأجنحة اخليال

داركِ ال�شبق
َ
يف َدْه�شِة اأق�شى م

ْنُه
َ
واأر�شفة امل�شكوِت ع

�س اللَّذِة االآ�شة.
ْ
وفي

- 4 -
يِف احلانِة الُق�شوى

ُد ِمْزالٍج ِمْن ُنحا�ٍس
َ
ي

وَهواٍء

اِن :
َ
اب

َ
ب

يِح
ِّ
واحدٌة للر

نتِك
ْ
ح

ُ
�شبه �ش

ُ
واأْخرى للكائِن الذي ي

ة
َّ
لم باملجر

ْ
ح

َ
وي

ِء
ْ
و جوحة ال�شَّ

ْ
واأُر

ر �شياَن
ْ
واالأم

ون�شياٌن عند العابِر

والغابِر

والباطِن

وال�شائر

والظاهِر

-على فكرة

 التَّن�شُل من ا�شتعارِة االأ�شالف

وبالغِة التقادم

اقني
َّ
واإن كانت ِمهنة الور

رتفة وباليٌة
ُ
فهي م

فار
ْ
كجريدِ االأ�ش

علقاٍت
ُ
ِق م

َ
وِخر

مكتوبٍة بدِم الو�شايِة-

ها
ْ
لي

َ
وال�شاهِر ع

واحلافِر

نى
ْ
لِبْئر امَلع

يانِه
ْ
وال�شارِد حدَّ ِن�ش

تِه
َّ ُ
ِل �ش

ْ
والناثِر حَلب

والعاثِر على ذاتِه للوهلة االأخرى

واملالِك املجنَّح باَل �شبٍب
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�س
ْ
َنِك العي اعة اكت�شاف �شَ

َ
�ش

دِه وامُلحاِل على �شِ

يف �شدِّ ال�شدِّ

داِد واالأ�شْ

وامل�شاِفِر اإىل اأقاليم الَكالِم

 كما يليُق
َ
رث اخلْطو

ْ
ع

َ
ب

حلِة
ِّ
نعرجاِت الر

ُ
مِب

نعطفاِت الغوايِة
ُ
وم

غاويِر امَلكاِن
َ
 م

ْ
رب

َ
و�ش

ِل عليِه كاأنثى.
َّ
املعو

- 5 -

يِف احلانِة الُق�شوى

اأمل العاليِة ِة التَّ دَّ ُ
�ش

ٌ
 ُدوالب

ُ
حيُث احلا�ش

تدي
ْ
 كلمات َته

َّ
خفي �ش

ُ
ي

ً
دى

ُ
اإىل ما�شيها �ش

مَتنح االأمل �ِشتار االآتي

يٍب
َ
مْن َغري ر

ت�شتعري من عقارب �شاعٍة

 ليٍل خفيٍف كفجوة
َ

قمي�س

�شيم العليل ليمر النَّ

ِمن َفْتحِة �شيقان

 العالمات
ِّ
تهتدي ل�ش

 على حافِة
ْ
ت واإ�شاراٍت حطَّ

فْكرٍة

اأْن تكون لَك الكاأْ�س

ديِن
ْ
ذكرى َنه

ْدوٍل
َ

وج

قيفٍة
َ
و�ش

 -الأكرث من مرٍة
ُ
َت�شبه– كما ت�شاء

كما لو اأنَك ت�شبح يف ذاِت النَّهر

وملراٍت ومبفرد انفرادك َكطيٍف

َك –اأنَت – تن�شطر ظاًل كما لو اأنَّ

حتظى با�شتدالِل الِغوايِة

والدوران يف خرِق العارف

"حمي الدين بن عربي"
حتى ال تبلعك دوائر الت�شوف

وت�شتجيب ملفتاح �شلوات

كراِت الريح
َ
�س �ش

ْ
 �شطحات قي

والف�شوِل

ق�س
َّ
وتْناأى عن الر

يف َزريبِة اجلموِع

حاذاِة ِمداف �شنوبِر العرفان 
ُ
مِب

ْدر الربهان
َ

و�ِشعِة �ش

 يف مق�شلة ِخالٍف

 بَدمع احلقيقِة
ْ
ه�شت

ْ
اأج

ياِن ِفكٍر.
َ
وب

- 6 -

يف احلانة الُق�شوى

يف االْنت�شاب –اإذْن-

اإىل ُهْدنِة النَّف�س

اخلابيُة – َدومًا- يف قاِع

�ٍس
ْ
اأر

وكاأْ�ٍس

ْكٍر
ُ

و�ش

ومَوٍْت

باٍب
َ
وي

ياْة.
َ

وح
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اأ�شابعي توؤملني،

از، فعجنت الدقيق وحدي.
ّ
مر�س اخلب

حني اأ�شعر باحلزن اأفعل هذا.

ة ت�شبه الغ�شب، 
ّ
خلطت طويال، بقو

فانتفخت ذراعي، ومتّزقت اأ�شابعي.

اأريد اأن اأكتب،

منذ عام،

حتا�شين زنزانة بي�شاء، ال �شيء فيها 

ي�شبه خبزا طازجا.

لتَقط كناية عن فرن جاهز.
ُ
ال �شيء ي

ل العجن،
َ
اأريد اأن اأكتب عن ِحي

،
ْ
وعن درجة دفء املاء يف الوعاء

اأريد اأن اأكتب اأ�شياء ال اأعرفها.

مات اخلباز،

يف اخلريف مات .

 جائع.
ّ
احلي

�شوف اأنهي كن�س الفرياندا، 

 �شيعا مكاييل م�شاعفة،
ّ
واأ�شب

نا.
ّ
تكفي خبزا حلي

ِلقت اأ�شابعي باخلبز، فال تعافوه،
َ
ع

كلوا بع�شه، واعطوا لكالب املقابر ما تبّقى.

يف اأ�شابعي �ِشعر مري�س، 

يتناقله احلزن األوانا مذعورة

 لعظام ت�شقط

نخالة يف الّدقيق.

ما الذي ينزل من املدخنة،؟

�شعر حمرتق؟

اأم قطع عرّثها غول الكالم فزمرت؟

اأ�شواأ االأحالم، اأن ترى النجوم ثابتة، 

واأنت تدور.

ازنا كان يدور واأحالمه 
ّ
خب

هابطة فوق فطورنا.

مددت �شّنارة الوقت، خارج عنقي،

وطرحت احلياة على مناديل الفرن.

كان ينبغي اأن اأخلط العامل 

يف جمجمتي، مبلعقة اخلمرية.

كان ينبغي، اأن اأُن�شج جلود املعنى 

ونباح اخلوف ،على نار بال األ�شنة.

بي رغبة اأن اأَنطق اأ�شمال العامل ب�شوت 

غري منطوق،

هل فرقعة العجني حتت اأ�شابعي، 

بة.؟
ّ
تنانني مهر

اأريد اأن اأكتب كلمات ال اأعرفها،

لكن الّتنانني اأكلت خبزي.

�سونيا الفرجاين *

ماأ�ساة  اخلباز

�شاعرة من تون�س *
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وحيداً يف ال�شارعِ..

مة..   على جانبيِه.. اأعمدُة االإنارِة املحطَّ
ُ
الركام

مداخُن االأبنيِة.. مداخُلها املهجورة..

باب..
ُّ
اجلدراُن املتَّ�شخُة بالبوِل وال�ش

 امل�شاعداِت الفارغة.. احلاوياُت املقلوبة..
ُ
لب

ُ
ع

ُ باأُخرى..   االإ�شفلت، اأتفادى واحدًة، اأتعرثَّ
ُ
فر

ُ
ح

 ...
َّ
ا، األتفُت، ثم

َّ
 رمب

ُ
 �شوتي بعيداً، �شداه

ُ
اأ�شمع

مبا   
ُ
��ر اأف��كِّ كنُت  املا�شيني  اليومني  ِط���واَل 

�شاأفعُلُه، 

ًة اأُخرى..
َّ
اإْن التقينا يف املكان نف�شِه مر

ُل الطريقَة االأ�شَع التي �شوف اأثاأر بها، 
َّ
اأتخي

اأنتزُع حقي كاماًل.. 

ل  اأُف�شِّ  ،
َ
ال��دَّه��اء ذ 

ِّ
اأُحب ال  بديلٌة،  ط��رٌق  هناك 

..
َ
ويع الرتَّ

 كلُّ �شيٍء كما 
ُ
)ال ت�شتبْق االأحداَث، �شوف ي�شري

ُتريد( 

 الرباوننغ امللَّقم الذي كنُت 
ُ

طماأنني امل�شد�س

اأُخفيِه حتت �شرتتي..

مل اأعتْد حملُه ِمن قبل، اأح�شُتُه لدعِم حججي 

فقط..

هانيبال عزوز  *

�ض .. امل�سدَّ

�شاعر  من �شورية *

من اأعمال الفنان عبداملجيد كاروه - ُعمان



 وع�شوَن ر�شا�شة 
ٌ

، وخم�س
ٌّ
خمزٌن احتياطي

اإ�شافية، 

كفيلٌة بارتكاب مزرة..

 مل يكونوا اأكرَث من ن�شف هذا العدد 

على كلِّ حال..

 مني متثيَل 
َ
ُطلب لُه، حني  قلُت   خانٌق، 

ُ
الظلم

جرميتي..

)هو من دفعني لفعِل هذا يا �شيدي..(

 معهم، 
َ
كنُت اأريد اأن اأتبادَل االأدوار

ٍة واحدة،
َّ
اأن اأ�شعهم مكاين ملر

�شعوِرهم   � امُلبهج  ال�شعوِر  بذلك   
َ
اأ�شعر اأن 

جتاهي، 

و�شتٍم  جلٍد  حفلِة  كلِّ  بعد  مثلهم   
َ
اأبت�شم اأن 

و�شحل ..

واأن اأرى عيونهم واأنا اأرديهم قتلى 

واحداً واحداً..

هم البع�َس..  ريح بع�شُ
ُ
يتناوبون، ي

ا اأكرث مني � مبثِل 
َّ

االأمر �شاٌق عليهم اأي�شا، رمب

حالتي.. 

 
َّ
ثم فجاأًة،  اختفى  بينهم،  اأخوتي  اأحَد  ملحُت 

 يف مكاٍن اآخر، 
َ
ظهر

عًا خالَل االإحدى واالأربعني  ه متقطِّ
َ
كان ظهور

�شنة..

....

متثيَل  ُتعيَد  اأن  تفعَله،  اأن  ميكن  ما  اأ���ش��واأ 

جرميتَك، 

ف�شد تلك الن�شوَة باالنتقام، 
ُ
اإنه ي

 بفعلِتَك، 
َ
ومي�شُخ اعتزازَك العظيم

 عليهم، 
َ
َك الوحيَد واالأخري

َ
انت�شار

يفعُل  كما   � احلادثِة  اأر�ِس  فوَق  ِل 
ُّ
التبو َة  ولذَّ

االأوغاد.. 

 ال ميكن تكرارها، قلُت لنف�شي، 
ٌ
هناَك اأ�شياء

اأحا�شي�شَك،  اإىل   
ُ
ُت�شيء اأن��َت  ه��ذا،  حت��اوْل  ال 

ها، 
ُ
تخدع

لكْن عليَك فعَل هذا، الإثباتها، لي�س اإال..

....

� �شدِّقيني، ال اأملُك رغبًة بالنجاة � على االأقل 

االآن فقط.

اإذ كلَّما نب�شُت ذاكرتي، 

عرثُت على املزيِد من الفر�ِس اجلديدِة

 وامُلقنعِة ملوِتهم.. 

اأنَت   ،
ْ
انظر ب�شيٍء،  ر  تفكِّ ال  جديد،  من  اب��داأ   �

معي..

 كتابًا قدميًا يف املوقِد 
ُ
 يل، واأنا اأ�شع

ْ
قالت

          حتَت االأعواِد الرطبِة الإ�شعالها..

� ع�شاُت الكتب اأحرقُتها هذا ال�شتاء، 

�ي..   لغر�ِس الدفء كما تظنني، بل للت�شفِّ
َ

    لي�س

ُطبع  الذي   ،
ّ

ال�شعري كتابي  من  ن�شخًة  رميُت 

قبل احلرب..

 تبتلعُه، 
ُ
 مل اأنتبْه اإليه اإال والنار

    لقد غمرتني راحٌة و�شعادٌة ال تو�شفان..

االإ�شمنتيِة  االأر���ش��ي��ِة  على  موُتهم  ين 
َّ
���ش  �

اخل�شنِة نف�شها � 

تلك التي اأكلت من حلمي..

 ،
ُ

� اأنَت تكذب

اأقولها  احلقيقَة،  اأقوُل  وحَدها  الق�شائِد  يف   �

لِك..

بيهما، رئتاي تلتهبان.. 
ّ
قدماِك باردتان!  قر
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هما؟
ُّ
.. اأي

ُّ
 اأم احلب

ُ
اأرى ابت�شامَتِك االآن، الدفء

ًة، ال تعْد 
َّ
� ال ت�شاألني اأ�شئلًة غبي

اإىل اأفكارَك الغريبة هذه.. 

 اللعنَي من حتِت ثيابَك، 
َ

 هذا امل�شد�س
ْ
  واأخرج

َك اأكرث، اإنه يوؤملني..
َّ
اأريُد اأن اأ�شم

اأحاوُل مدَّداً متثيَل اجلرميَة � كما اأ�شموها..

ُف لهم؟
َ
 امل�شاع

ُ
ما هذا العذاب

عون وقتي ون�شوتي..
ِّ
          اأنتم ت�شي

 ما ميكنني بلوُغُه 
ُ
رائحُة �شفتيِك، اآخر

.. ِ  املتخرثِّ
ِّ
           باأنٍف ممتلٍئ بالدم

زة، 
َّ
و�شادُتِك املطر

ٍر  وحلمان يذوبان يف وقٍت متاأخِّ

من نعا�ِس عينيِك..

 معدنيٌة م�شنونٌة حتفُّ الروح.. 
ٌ
 قطع

ُ
� ال�شتائم

 �شوى الرغبِة باالنتقام...
َ
، ال�شيء

َ
      وال�شيء

....

ٌة 
َّ
ثمَة عا�شفٌة ثلجي

 
ً
 البالَد ابتداء

ُ
�شت�شب

من م�شاِء الثالثاِء القادم..

� ملاذا؟!.. 

ٍة 
َّ
ًة ب�شي ادوُن مبتهجون يرفعوُن جثَّ

َّ
�شي

من قدميها، 

روَن مبت�شمنَي بلبا�ِس احلرِب حولها.. 
َّ
يت�شو

 لالغت�شاِب، 
ٌ
ِد، اأحالم

َّ
اأطفاٌل للت�ش

 للبيع، الإهانِة وطٍن باأكمله.. 
ٌ
ن�شاء

، اأو للموِت 
ِّ
 خائفٌة للذبِح الطائفي

ٌ
قلوب

بني اأنياِب اإيجه.. 

ُة االختياِر يف املوِت، هناَك طرق 
ّ
حري

بديلة لهذا اأي�شًا..

 � ما الفرق..؟!

النار تزداد ا�شطرامًا..

ا�شغطي بقدميِك الباردتني اأكرَث، 

 تلتهباِن، 
َ

رئتاي

كلماتي حترتُق يف املوقد.. 

 ال ميكن تكرارها. اأقلُت هذا 
ٌ
هناَك اأ�شياء

من قبل..؟

 ،
َ
ُ االأفكار  الزمن حّداٌد يلنيُّ

عها، 
ِّ
لها من جديد، ي�شقلها، ثم يلم �شكِّ

ُ
ي

وهكذا، اإلخ..

، ال�شكُّ وحده يقنٌي يف كلِّ �شيء..  وال�شكُّ

، نعو�ٌس  م�شفى املدينِة مكتظٌّ

من اخل�شِب امل�شغوِط الرخي�س، 

 كبريٌة من البال�شتك االأ�شود، 
ٌ

اأكيا�س

 ن�ٍش تغلُِّف العيوَن، 
ُ
واأعالم

وحُتيط ال�شا�شَة العمالقة 

التي تنقل االحتفاالت يف املدن القريبة..

 ال تاأتي بغري االأكاذيِب، 
ُ
االأخبار

ٌة قادمة                          
َّ
لكْن هناك عا�شفٌة ثلجي

� اأُ�شدِّق هذا..

ادون، 
َّ
م�شاهُد موؤملٌة جديدة: �شي

  ،
ٌ
، بحار

ٌ
جثٌث، اأطفاٌل، ن�شاء

موٌت، موٌت، موْت...

واأنا وحدي يف ال�شارِع.. 

م،  وم�شدَّ�شي الرباوننغ، امللقَّ

 ر�شا�شٍة بعد.
ُّ

مل تخرج منه اأي
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اإىل التي رحلت قبل �صياح الّديك  

بعد كّل وداع جديٍد   

�شيئا   ، اأكباِدنا  من  �شيًئا  احلون 
ّ
الر ياأُخُذ 

ون   مي�شُ
ّ
اِرنا  ثم

َ
م

ْ
اأع ، �شيًئا مْن  اأْنفا�ِشنا  مْن 

ادا خاوية  اإاّل من هذا احلننِي 
َ
�ش

ْ
ويرتكوَننا اأج

نني.
ّ
الذي لْن ينطفَئ على تعاقِب  ال�ش

بعد كّل وداع جديدٍ 

 ، ياِء  
ْ

االأح من  نا 
ْ
اإلي اأْدن��ى  احلون 

ّ
الر �شبح 

ُ
ي

 
ّ
ن�شم   

ْ
نْذهب ى  اأنَّ  ، بالّنْف�س   لَق 

ْ
اأع �شبحون 

ُ
ي

 
َ
وْقع  

ْ
ونب�ش هم  

َ
روائح   

ْ
ون�شمع  ، اأ�شواَتُهم 

ُخطاهم. 

حممدالغزي  *

 ق�سائد الغياب

�شاعر  من تون�س  *

من اأعمال الفنان يو�شف الرواحي - ُعمان



�شاب 
ْ
 االأع

َ
، يْنبثقوَن مع الرّتاِب  ون من 

ُ
يخرج

مع  ون 
ُ
يْنهمر  ، االأ���ش��ج��ار  م��َن  ون 

ُ
،ي��ْن��ح��در

االأمطار ، ياأُتون مع كّل جنٍم جديد..

بعد كّل وداع جديدٍ 

 ،  
ْ
اأق��داِم��ه��م وْق��ع  على  �شباح  ك��لَّ  ن�شتفيُق 

 .. �شحكاِتهم  و�شجيِج   
ْ
واِتهم

ْ
اأ�ش و�شو�شاِء 

ون بيوتنا،رهيفنَي 
ُ
و�شيئنَي كالّنيازك يقتحم

جني.. 
ّ
كاكني ، وديعني كاملهر

ّ
كال�ش

بعد كّل وداع جديدٍ 

ٍة  
ّ
 مر

َ
احُلون جميلنَي كما ترْكناُهم اآخر

ّ
ياأتي الر

نواِت ،  
ّ
 عيونهم ، رغم تعاقب ال�ش

ُ
 نار

ُ
. مْل تْخب

 
َ
وال ن�شارُة وجوههم. كاالآلهِة ياأُتون ال �شيب

ُن وجوَههم  هم ، وال جتاعيَد ُتغ�شّ
َ
يِخط �شعور

وا  .
ُ
..لكاأْن ما وّدعوا وكاأْن ما غادر

بعد كّل وداع جديٍد 

نا �شاِحكني ، ومْن�شي 
َ
 جنّفُف دموع

ّ
كي ، ثم

ْ
نب

 
ْ
وا خرجنا نبحُث عنهم

ُ
 ، ومتى تاأّخر

ْ
ُهم

ُ
ننتظر

قى ، يف 
ْ
، ونب ورين 

ُ
البيت مذع اإىل   نعوُد 

ّ
، ثم

اأاّل  خمافة  النظرات...   نتبادُل   ، وحدتنا  د 
ْ
بر

ياأُتوا.

بعد كّل وداع جديد 

نت�شاءُل ماذا تكوُن �شباحاُتنا لو تخّلى عّنا 

؟  املجروحة  نا 
ُ

اأرواح تكون  وكيَف  ؟  موتانا 

ها خلفنا ثقيلة  ؟..
ُ
جر

ْ
 التي جنر

ُ
ام

ّ
وهذه االأي

بعد كّل وداع جديٍد

ن 
ْ
فنح اإلينا  ���وُدوا 

ُ
ع  ، وحدتنا   يف  نهتُف 

ورون ، مرجتفون 
ُ
ون مْن ُدونكم  ، مك�ش

ُ
طوب

ْ
مع

�شة ..
ْ

دا ، ممتلُئون وح
ْ
بر

�سوف اأو�سي

مَة 
ْ
والنج َل 

ْ
واللي  

َ
الع�ْشب بها  ي  اأو�شِ َف 

ْ
و

َ
�ش

اجفْه
ّ
الر

َ ْ
 واملاء والطري

َ
م

ْ
ي بها الغي َف اأو�شِ

ْ
و

َ
�ش

َف اأقوُل : اأِحطَن ِبَها ،
ْ
�شو

ُل ،
ْ
َت مْن قب

ْ
رِف املو

ْ
 مْل تع

َ
ي

ْ
فه

 
ْ
�شت

َ
ح

ْ
 ا�شتو

َ
َنها اإْن هي

ْ
ذر

ْ
فاع

ِف..
ْ
 ، رجفُة اخلو

ْ
رَتْتها ، اإذا َدخلت

ْ
واع

ها يِف الظالِم 
َ
َن اإذْن مع

ْ
�ش

رّثُ  َ
ا تَتع

َ
نْدنها  عندم

ْ
واأ�ش

ِكي 
ْ
عَتها حنَي تب

ْ
َن دم

ْ
ح

َ
�ش

ْ
وام

دِتي 
ّ
َهُف من قطرة املاِء �شي

ْ
فاأر

ِء  
ْ
و واأ�شفُّ من ال�شّ

 
َ
م

ْ
 والغي

َ
�شب

ُ
 والع

َ ْ
يا اإخوتي الطري

َف يكوُن طويال
ْ
ليل املقابِر �شو

ُف ،
ْ
فاآمنَّها اإْن متّلَكَها اخلو

، 
ْ
جتفت

ْ
 ار

َ
َنها اإْن هي

ْ
 دّثر

...
ُ
 وعاجلها الّدمع

ْ
 حّنت

َ
وانحننْيَ عليها اإذا هي

 والع�شب 
َ
 واملاء

َ
 يا اإخوتي الطري

ِت  
ْ
 جاءْت ،عن املو

َ
ال تتحّدْثَن، اإْن هي

ي تخاُف
ْ
فه

دتي 
ّ
ِت �شي

ْ
تخاُف من املو

ت .
ْ
م

ّ
ل وال�ش

ْ
وتخاُف من الّلي

َ
 واملاء

َ
 والع�شب

َ
يا اإخوِتي الطري

جًة بطُفولِتها 
ّ
 متو

َ
جاءْت اإليكّن  هذا ال�شباح

ووداعِتها 

عْفَن 
ْ
واأ�ش عنها  نْنَف�سُّ  حني  بها  فاأحطن 

بَتها
ْ
غر

دتي
ّ
ُت �شي  تتلفًّ

ْ
ي ما فتئت

ْ
فه
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َ
ي َت ، اأْن ُتو�شِ

ْ
َل اأْن ترْتَك البي

ْ
 ، قب

ْ
ا َن�ِشيت

ّ
رمب

االأهَل  

بالع�ُشب املت�شّلِق يف بيِتها

اأْتها ،
َّ
اها التي خب

َ
بُدم

ادِتها .
َ
ب�ِشواِر الطفولِة حْتَت ِو�ش

 
َ
 والع�شب

َ
 واملاء

َ ْ
اإخوتي الطري

دِتي
ّ
ِت �شي

ْ
م

ّ
رافْقن يف بلِد ال�ش

ي اإليه مبْفرِدها  ن الغريبَة مْت�شِ
ْ
ال تدع

 الليُل ،
ُ

ُقْدن خطواِتها حنَي يلتب�س

ْد من منازِلها 
ُ
ع

َ
نَها يف البالِد التي مل ي

ْ
�شاحب

اأحٌد

 
َ
�شب

ُ
 والع

َ
 واملاء

َ
اإخوتي الطري

من  لياٍل  بعد   
ُ
م

ْ
ال��ّن��و �شياأُخُذها  قريٍب  ا 

ّ
عم

ِد ،
ْ
ه

ُّ
ال�ش

 ، 
َ
خّفْفَن يا  اإْخوتي  الوطء

َهلٍ 
َ
وب على م

ُ
�شنْيَ بني الّدر

ْ
وام

ُ
جعْتها احلياة 

ْ
َد اأْن اأو

ْ
هقٌة بع

ْ
فاالأمريُة مر

 
ُ
ر

ْ
واأثخَنها العم

تكّن
ْ
و

َ
ن مْن �ش �شْ فاْغ�شُ

 
ْ

ري
ّ
لَن يف ال�ش

ّ
مَته

 ، ٍب 
َ
تع من   ، االأر���سِ  كبة 

ُ
ر على   

ْ
األقت هاهي 

ها..
َ
راأ�ش

َ
 واملاء

َ
�شب

ُ
 والع

َ
اإخوتي الطري

نا دفيئا     كّن  لها  ، حني نْنف�سُّ ، ح�شْ

وكّن لها ، حني نْناأى ، يًدا حانيهْ 

لْن

حيْل
ّ
 قبل الر

َ
لْن اأِعدَّ حقيبتَك اليوم

َك
َ

قيع ،  قمي�ش
ّ

َف ال�ش
ْ
، خو

َ
ر

ّ
لْن اأزر

لْن اأتقّفى ُخطاْك  

دَك االآَن مْت�شي   
ْ

وح

الطويلة  الطريَق  تلك   
ُ
�شتقطع اأن��ت  ��دك 

ْ
ووح

حّتى النهاية ،

بني   
ُ
ح

ّ
�شيلو اأح��ٌد  وال  �شي  

ْ
�شتم اأن��َت  ��دك 

ْ
وح

احُل�شود اإليك

ْك 
ْ
ِه  يدي

ْ
ف يطوي بِدْفء  يدي

ْ
  وال اأحٌد �شو

و  
ُ
ف يْدع

ْ
�شوف مْت�شي وال اأحٌد �شو

ْد ، 
ُ
ُد.. ع

ّ
م

ُ
حم

غ 
ْ

ُت�ش ال   ، املجاذيَف  عنك  األِق   ،  
َ
ر

ْ
البح وّدع 

حتى  بك  وا 
ُ

ح
ّ
طو من  امل��اء   لنواخذة  ثانية  

ور ، واأر�س ظفار
ُ

مدائن �ش

نوات 
َّ
 ، ح�شبك ما قد ذرْفَت من ال�ش

َ
وّدع البحر

الطويالت 

ل اجلزيره..
ْ
حارى ورم

ّ
ما بني قيظ ال�ش

ها
ُ
�س تذرع

ْ
ت امُلوّكَل باالأر

ْ
ُد ل�ش

ّ
يا حمم

ك 
ً
ه

ْ
وج  

ْ
��غ��ت

َ
دب ..ف��ق��د 

ْ
ج��ع

ْ
وار  

َ
البحر ِك 

ُ
ف��ات��ر  

  
ُ

ال�ّشم�س

حور جواذر..
ُ
بك حتى ب

ْ
  �شّتت �شح

ُ
واملوج

 بعد هذا ؟
ٌ
قْل ما الذي اأنت منتظر

هَك.. 
ْ

وج  
َ

�س
ّ
اأحت�ش ...لْن   

َ
اليوم اأوّدعك  لْن  اإذْن   

 
َ
حيل يديك ولن اأذرَف الّدمع

ّ
 قبل الر

َ
�س

ّ
لْن اأتلم

، 
ُ
حني تغادر

 كّل الطريق 
ُ
دك اأنت �شتْقطع

ْ
وح

كل  خلفك   
ُ
جت��رج��ر �شي 

ْ
�شتم اأن��ت  ���دك 

ْ
ووح

خ�شاراتك ال�شابقات

مال
ّ
ها يف الر

ُ
 قوائم

ْ
وذكرى قوافَل �شاخت

ا يف اجلبال البعيده 
ْ
وطيف رفاٍق ق�شو
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الذئب

َدْت خائفة ، 
َ
 ع

ُ
َدها الذْئب

ّ
حنَي تر�ش

 
ُ
 تقطر

ْ
ُه مازالت

َ
 تعرُف اأّن خمالب

َ
هي

 البئر ، 
َ

ب
ْ
 قر

ْ
من دِم اإخوِتها  كان تخّطَفُهم

ة ..
ّ
 ِمزًقا يف الربي

ْ
و مازالت

ُ
هم

َ
وتعِرُف اأّن ثياب

اٍت  
ّ
قْد اأْخطاأها مر

ى...
َ
ْن�ش

َ
َد لْن ي

ِّ
 املرت�ش

َ
رُف اأنَّ الذْئب

ْ
لكْن تع

َدها  ؟
ّ

 مثل مهاٍة حنَي تر�ش
ْ
األهذا جفلت

  
ْ
جتفت

ْ
األهذا ار

ا�شعتنْي..
َ
ها الو

ْ
 عيني

ُ
�ِس  تقلِّب

ْ
 يف االأر

ْ
ت وم�شَ

وتلهُث خائفًة :

ه عّني..
ُ
- قْد ياأِتي من يْدفع

.
ْ

  ُخطاي
َ
 �شابلُة الغابِة  وقع

ُ
قد ت�شمع

ْت :
َ
نظر

  
ٍّ
 �شوى قطعاٍن  من عنٍز جبلي

َ
ء

ْ
ال �شي

يح ..
ّ
ى الر

َ
 �شو

َ
ء

ْ
ال �شي

 
ُ
 وتنظر

َ
دْت  ثانية وْهي متنِّي النْف�س

َ
ع

الَها
ْ

اإىل اأْن خذلْتها رج

فتهاوْت   

...
َ
لى : ال اأحٌد �شَدّ  الذئب

ْ
نظرْت بعيوٍن وج

 
ُ
وال اأحٌد مدَّ لها يَده

 بال�ّشكوى
ْ
ِب ومْل جْتاأر

ْ
ع

ّ
 من الر

َّ
مْل تزور

ل
ْ
م

ّ
ق الر

ْ
  فو

ْ
بل  �شقطت

 
ُ
لمة  لنواجذِه ...يتقاطر

ْ
ت�ش

ْ
�ش

ُ
لتذعَن م

 اإخوِتها..
ُ
منها دم

            

الزائرة

ِت ، فحنَي يحلُّ الّليُل 
ْ
ُد على املو

ْ
ْد بع

ّ
مْل تتعو

دتي
ّ
وُد اإىل مْنزلها �شي

ُ
 الّطرقاُت  تع

ُ
وتلتب�س

رُفها 
ْ
�ٍس ال تع

ْ
لُتحّدثِني عْن ُغربتها  يف اأر

مْن قبُل ،

دتها بنَي اأنا�ٍس مل تاألْف 
ْ

وعن وح

، 
ْ
هم

َ
ُد مالحم

ْ
بع

ِت
ْ
ْد بعُد على املو

ّ
�شيدتي مْل تتعو

 الليُل واأْقفرِت الّطرقاُت  
َ
فاإْن جاء

تعوُد اإىل مْنزلها

 يف ليلتها االأوىل ،
ْ
لتحّدَثني كيَف بكت

 ، 
ْ

بعد اأن انف�سَّ االأهُل عن القرب

ْ
ُق اإىل ُدوالٍب كانت

ْ
وكيف تخّطَفها ال�ّشو

اها ، 
َ
 فيه ُدم

ْ
عت

َ
جم

 فيه ف�شاتنَي 
ْ
واىل رفٍّ كانت تركت

 
َ
طفولتها البي�شاء

ت ،
ْ
 بعد املو

ْ
وكيف تعافت

 ، اإذا  
ُ
 وكيف َغدْت يف القرب تنام

نني
ْ
 العي

َ
 ، ملء

ْ
نامت

.. 
ْ
ت

َ
روِح اجل�شِد التاأم

ُ
فكلُّ ج

.   
ُ
واندمَل القلب

  

اإذا حّل الليُل اإىل منزلها �شيدتي ،
ُ
تعود 

 
ُ
ء

ْ
و  ال�شّ

ّ
واإذا  هم

 الطالع،
ُ
وغاب القمر

مِت
ّ

د اإىل وطن ال�ش
ْ
ت�شتاأذُن يف العو

دي  
َ
ها الباردتنْي ي

ْ
 فتاأخُذ بني يدي

ني
ُ
هي ، ثم توّدع

ْ
وحتّدُق يف وج

 
َ
ري

ّ
لتغّذ اإليه ال�ش

دتي 
ّ
ر ل�شي

ْ
�س الفج

َ
 يف غب

ُ
ح

ّ
ا كْنُت األو

َ
وفيم

 بكاها 
ُ
كان ن�شيج

 يف كلِّ الطرقات.
ُ

ب
َ
او

َ
يتج
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يذبل نهارك و ميوت

على �شفة املكان

جمرة �شم�س

يف القلوب

ال ماأوى حيث الريح

وحمو االأثر

ب النف�س
ّ
تدر

لتعي�س يف مدن

م�شنوعة من �شغائن

و هواج�س غام�شة

و اأ�شار و همية

ال اأ�شدقاء

ال اأعداء حقيقيني

لتمد لهم ج�شا 

اأو تقطعه

كاأنهم كلهم

يتامى اأر�س الن�شيان

يف الظهرية القائ�شة الطويلة

اأو يف ال�شتاء الق�شري اخلجول 

كل �شيء هالك بدوره 

كل �شيء ي�شري 

باجتاه الال �شيء

تكرر االأيام هاويتها 

يف نفايات التدوير 

و من�شات كالم �شقيم 

�شاأم�شي و يف يدي 

ُغراب من الباطنة 

دليل على ال�شواد 

�شاأم�شى و يف يدي 

�شحابة �شجرة

ب�شيخوختها

ها اأنت

تالقيك وجوه

يقتلها الوقت 

بدم بارد 

فوق كل تراب عرفته 

هناك نفو�س تتهدم 

وتذوي ك�شمعة 

حترتق يف حزنها

اأترك النهارات خلفك 

دون ح�شة 

وما حتلم به 

يرت�شده عود ثقاب

لذا، ال تنتحب على 

اخل�شارات 

و اأنت �شانع كلمات 

و حياة 

فالوقت لن يقتلك 

وحده. 

طالب املعمري

�سرفة املكان

   )على �شبيل الوداع(
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ن�صو�ص

كارل يوجن
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** نقدم لكم ترجمة لن�صني من مذكرات عامل 

النف�س ال�صوي�رسي كارل يوجن »ذكريات، اأحالم، 

اإخراجه  تاأمالت«، الذي حررته واأ�رسفت على 

م�صاعدة يوجن ال�صخ�صية اآنييال جافيه. الكتاب 

�صدر باللغة الأملانية عام 1962، ثم ُترجم 

اإىل لغات عدة منها الإجنليزية، حيث �صدرت 

اأول ترجمة يف 1963، واأعيدت طباعته اأكرث 

دار  1989 من قبل  اآخرها عام  من مرة كان 

راندوم هاو�س الأمريكية التي ل تزال حتتفظ 

بحقوق الطباعة والن�رس والرتجمة. لالأ�صف مل 

ت�صدر للكتاب ترجمة عربية �صوى واحدة منذ 

اأكرث من عقدين ملرتجمة عراقية، لكن يبدو اأن 

الن�رس  دار  قبل  من  مرخ�صة  تكن  مل  الرتجمة 

الإجنليزية وقد نفذت متاما من الأ�صواق.

اأوًل »تقدمي«،  ترجمتهما هما  اللذان  الن�صان 

وهو ن�س ق�صري كتبه يوجن �صخ�صيا وجاء بعد 

املقدمة التي و�صعتها املحررة اآنييال جافيه. 

اأما الن�س الثاين - الذي كتبه يوجن اأي�صاأ وجاء 

يف نهاية الكتاب - فهو »خامتة«، وهو اأطول 

قلياًل من الن�س الأول. الكتاب �صدر يف 430 

�صفحة واحتوى يف نهايته على مرا�صالت بني 

يوجن و�صيجموند فرويد. 

»تقـديــــم«

نحو  رحلته  يف  الباطن  العقل  حكاية  هي  حياتي 

اإدراك ذاته. 

التجلي  اإىل  ��ا 
ً
دائ��م الباطن  العقل  مكنون  ي�سعى 

الأخ��رى  هي  الفرد  �سخ�سية  تتوق  كما  والظهور، 

الباطن  عقلها  �رشوط  من  النعتاق  اإىل  با�ستمرار 

تتبعي  عند  متكاملة.  ذاتية  جتربة  حتقيق  غية 
ُ
ب

من  حال  باأي   - ميكنني  ل  الذاتي  تطوري  لعملية 

اأتعامل  ل  اأنني  ذلك  العلم،  لغة  الأحوال - توظيف 

مع نف�سي ب�سفتي مع�سلة علمية. اإىل ذلك، ل ميكن 

عن  ول  الرمزية،  ومكنوناتها  ذواتنا  عن  التعبري 

خالل  من  اإل  الوجود،  �رشمدية  �سياق  يف  الإن�سان 

ال�سخ�سي  بطابعها  تت�سم  ما  التي عادة  الأ�سطورة، 

وبقدرتها على التعبري عن مناحي احلياة املختلفة 

اأدّق من العلم؛ فالتعاطي العلمي ي�ستوجب  بطريقة 

العتماد على املتو�سطات احل�سابية، ويف ذلك من 

التعميم ما يجانب الإن�ساف عند درا�سة حياة الفرد 

بتنوعها غري املو�سوعي.

يف  الآن  واأن��ا   - عاتقي  على  اأخذته  ما  ا 
ً
متام هذا 

اأ�سطورتي  اأحكي  اأن  عمري،  من  والثمانني  الثالثة 

ٍل تقريرية 
َ
م

ُ
ال�سخ�سية. ل ميكنني هنا �سوى ترديد ج

يف  البتة  م�سكلة  ل  ا". 
ً

ق�س�س "اأحكي  اأن  مبا�رشة، 

كون هذه الق�س�ص حقيقية اأم ل. ال�سوؤال الأهم هو: 

هل ما اأحكيه هو فعاًل حكايتي اأنا؟ حقيقتي اأنا؟ 

ترجمة: �سعيد الريامي* 

ذكري�ت ، �أحالم ، ت�أمالت 

 لـ ك�رل يوجن

* كاتب ومرتجم من ُعمان 



اإن كتابة �سرية ذاتية اأمر يف غاية ال�سعوبة ب�سبب 

ن�ستند  اأن  ميكن  التي  املو�سوعية  املعايري  غياب 

لأ�س�ص  البّتة  اأنف�سنا. ل وجود  احلكم على  اإليها يف 

اأختلف  اأنني  مثاًل  اأعلم  فاأنا  للمقارنة.  حقيقية 

ذاتي  اأجهل  لكنني  كثرية،  اأم��ور  يف  الآخرين  عن 

الإن�سان  �سع 
ُ
و يف  لي�ص  املقابل،  ويف  احلقيقية. 

مقارنة نف�سه مبخلوق اآخر؛ فهو لي�ص قرًدا، ول بقرة، 

ول �سجرة. اأنا اإن�سان. لكن ماذا يعني اأن تكون كذلك؟ 

اأنا - كغريي من املخلوقات - �سظية تطايرت من 

وجود اأبدي اأعظم، لكنني مع ذلك خمتلف عن باقي 

ز 
ّ
احلي اإن  حجر.  اأو  حيوان  اأو  نبات  من  املخلوقات 

ي�ساهيه  ل  بحيث  الت�ساع  من  لالإن�سان  الوجودي 

اإل احليز الذي ت�سنعه الأ�ساطري لكائن خرايف. كيف 

ا حمدًدا 
ً
ن راأي

ّ
لالإن�سان اإًذا - واحلال كذلك - اأن يكو

عن نف�سه؟  

اإننا عمليٌة روحانيٌة تقع خارج نطاق �سيطرتنا، ول 

لأجل  منها.  ب�سيط  جزء  دفة  توجيه  يف  اإل  ن�سارك 

عن  قطعية  اأحكام  اإ�سدار  عن  عاجزون  نحن  ذلك 

حياتنا، ولو فعلنا فلن يكون ذلك �سوى ادعاء اأخرق. 

ا كيف حدث كل 
ً
اأننا جنهل متام فحقيقة الأمر هي 

 - نتذكرها  ما  عادة   - نقطة  من  احلياة  تبداأ  هذا! 

وتكون، حتى يف نقطة بدايتها تلك، بالغة التعقيد. 

لكننا ل نعلم اإلم �ستوؤول حياتنا. هي اإًذا حكاية ل 

اإ�سارة وا�سحة على نهايتها  بداية حمددة لها، ول 

�سوى تلميح مبهم من بعيد. 

وهي  حقيقتها،  يف  م�سكوك  جتربة  الإن�سان  حياة 

ظاهرة جبارة فقط يف �سياقها العددي الإح�سائي 

الذي ي�سمل جميع الب�رش. اأما على �سعيد الفرد فهي 

لكاأنه  حتى  وقا�رشة،  عاجزة  جتربة  عابرة،  حلظة 

 �سيء خاللها على 
ّ

مما يقارب الإعجاز اأن يتحقق اأي

اأثارت هذه احلقيقة ده�ستي منذ زمن  الإطالق. لقد 

اأزال -حتى  ول  الطب.  اأدر�ص  ا 
ً
بعيد؛ مذ كنت طالب

اليوم - منده�ًسا من بقائي على قيد احلياة، وكيف 

مل اأفَن منذ زمن! 

تبدو يل احلياة وكاأنها نبات يعتمد يف بقائه على 

الأر���ص  �سطح  على  الظاهر  اجل��زء  حيث  جذموره، 

فهو  ومي��وت،  يذبل  ثم  واح��د،  �سيف  مل��دة  يعي�ص 

�سبح عابر. هكذا هي احلياة؛ عندما نتاأمل دورتها 

الالمتناهية بني الولدة والنمو، ثم الوهن فاملوت 

والالجدوى.  بالتفاهة  ال�سعور  جتاهل  ميكننا  ل 

طوياًل  لزمني  ا 
ً
�سعور اأبًدا  اأفقد  مل  ا 

ّ
�سخ�سي لكنني 

نراه  ما  الأب��دي.  التدفق  هذا  حتت  ما  �سيء  بوجود 

اجلذمور  اأما  يذبل،  ما  وهو  الزهر،  هو  ال�سطح  على 

فباق وم�ستمر.  

اأحداث حياتي هي تلك  ذكر من 
ُ
اأن ي اإن ما ي�ستحق 

العامل  ذل��ك  من  ج��زء  خاللها  طفا  التي  اللحظات 

ما  وه��ذا  الزائل.  العامل  حيث  ال�سطح،  اإىل  الأب��دي 

وعلى  الداخلية،  جتاربي  اإل  هنا  اأذك��ر  ل  يجعلني 

راأ�سها اأحالمي وخيالتي، التي ت�سكل املادة الأولية 

منها  تبلور  التي  هارة 
ّ

ال�س فهي  العلمية؛  لأبحاثي 

ُهُت اأمامها 
ْ
احلجر الذي نحّتُه طوال حياتي، والتي َتب

الأ�سفار  مع   – وذكرياتي  الأخ��رى  جتاربي  جميع 

والب�رش وما يدور يف اجلوار. كثريون غريي كان لهم 

�سجلوا  وقد  زماين،  اأحداث  من  دار  فيما  فاعل   
ٌ
دور

هوؤلء  اإىل  القراء  اأحيل  هنا  واإين  عنه.  وكتبوا  ذلك 

اأو ليخربوهم بذلك مبا�رشة - اإن  ليقراأوا ما كتبوه 

هم رغبوا يف معرفة تفا�سيل تلك الأحداث. اأما اأنا 

فما عدت اأذكر تفا�سيل الأحداث اخلارجية العابرة 

ا من ذاكرتي. 
ً
يف حياتي. لقد تال�ست وامنحت متام

�رشاعاتي  الآخ��ر،  بالواقع  املتكررة  لقاءاتي  اأم��ا 

يف  ثابت  نحو  على  فمحفورٌة  الباطن،  العقل  مع 

ذاكرتي. لقد كان ذلك العامل على الدوام من الغنى 

واحل�سور بحيث فقد ما �سواه اأهميَته. وباملثل، فاإن 

هم  ذاكرتي  يف  اأ�سماوؤهم  فرت 
ُ

ح الذين  الأ�سخا�ص 

اأولئك الذين كانت اأ�سماوؤهم قد اأدرجت من قبُل يف 

�سحيفة اأيامي، بحيث غدت لقاءاتي بهم لحًقا على 

ا من التذّكر. 
ً
اأر�ص الواقع نوع

معظم  على  كذلك  بظاللها  الداخلية  جتاربي  األقت 

التي  تلك  �سواء  حياتي؛  يف  الأهمية  ذات  احلوادث 

اأو ما بعدها. لقد تيقنُت  حدثت خالل فرتة ال�سباب 
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احلياة  مع�سالت  باأن  حياتي  يف  مبكرة  فرتة  منذ 

لها  لتوجد  دواخلي  لها  ت�ستجب  مل  اإن  وم�سكالتها 

املع�سالت  تلك  اأن  يعني  فذلك  وحلوًل،  تف�سريات 

اخلارجية  احل��وادث  اإن  اأ�ساًل.  اأهمية  ذات  لي�ست 

فاإن  ولذا  الداخل،  اعتمالت  عن  بدياًل  اأب��ًدا  لي�ست 

درجة  اإىل  اخلارجية  حوادثها  يف  فقرية  حياتي 

لأين  ذلك  عنها  ا 
ً
كثري التحدث  اأ�ستطيع  ول  كبرية، 

فقط  ذاتي  اأفهم  اإنني  لها.  قيمة  ول  فارغة  اأجدها 

يف �سوء جتاربي الداخلية؛ التي هي وحدها تعك�ص 

التي  وحدها  وهي  وتفردها،  حياتي  خ�سو�سية 

حتويها هذه ال�سرية الذاتية.  

»خامتة«

اأن  يعني  ماذا  باحلكمة.  النا�ص  ينعتني  اأن  اأقبل  ل 

يغرتف �سخ�ص ما ملء قبعته من ماء اجلدول؟ اأنا 

اأفعل  ول  �سفته،  على  اأقف  فقط  اأنا  اجل��دول.  ل�ست 

�سيًئا. كثريون غريي يقفون على نف�ص ال�سفة، لكنهم 

لزمون اأنف�سهم بفعل �سيٍء ما. اأما اأنا فال اأفعل �سيًئا 
ُ
ي

اأن من  نف�سي اجلراأة لأعتقد  ا يف 
ً
يوم اأجد  البتة. مل 

واجبي رعاية �سجرة الكرز حتى تنمو �سيقانها. اأنا 

فقط اأقف واأ�ساهد ما تفعله الطبيعة. 

ا:
ً
روى اأن تلميًذا �ساأل احلاخام يوم

ُ
ي

"يقال اإن بع�ص من عا�سوا يف غابر الأزمان متكنوا 
من روؤية وجه الرب! ملاذا ل ي�ستطيع اأحد فعل ذلك 

هذه الأيام؟ 

النحناء  ي�ستطيع  اأحد  ل  "لأن  احلاخام:  عليه  فرّد 

هذه الأيام." 

لتغرتف من اجلدول، لبد اأن تنحني - ولو قلياًل.  

"اجلدران  اأن  هو  النا�ص  من  غريي  عن  مييزين  ما 

بالن�سبة  وه��ي  �سفافة.  يل  بالن�سبة  الفا�سلة" 

ما  ي��رون  ل   - لذلك   - وه��م  ذل��ك.  غري  لالآخرين 

اأن ل �سيء خلف  – بالتايل -  وراءه��ا، فيعتقدون 

 - اإىل حدٍّ ما 
ُ
اجلدران. اأنا - يف املقابل - اأ�ستطيع

مينحني  ما  امل�سهد،  خلفية  يف  يجري  ما  اإدراك   -

بع�ص اليقني. اإّن من ل يرى ما خلف اجلدران يفتقد 

ا - اإىل اليقني، ول يقدر بالتايل على اإ�سدار 
ً
- حتم

ل فهو ل يثق يف اأحكامه. ل اأعرف 
َ
الأحكام، واإن َفع

ما الذي حفزين بدايًة لإدراك جدول احلياة هذا. رمبا 

كان عقلي الباطن، اأو اأن اأحالمي املبكرة هي التي 

وجهت م�ساري منذ البداية.

يف  الأم��ور  مبجريات  املبكرُة  معرفتي  ح��ّدَدْت  لقد 

خلفية امل�سهد عالقتي بالعامل من حويل؛ ول تزال 

يف  الأوىل  ن�ساأتها  منذ  حالها  على  العالقة  تلك 

ا – مذ كنت 
ً
طفولتي وحتى هذه الأيام. �سعرت دوم

طفاًل - باأنني وحيد، ذلك لأنني اأعلم اأ�سياء، واأ�سطر 

اأو  الآخرين يجهلونها  اأن  يبدو  اأ�سياء،  لذكر  اأحياًنا 

بالوحدة  ال�سعور  ياأتي  ل  جتاهلها.  يف�سلون  اأنهم 

من غياب الآخرين من حولك، ولكن من عجزك عن 

وا�سطرارك  اإليك،  بالن�سبة  اأنه مهم  ترى  اجلهر مبا 

بدايُة  تزامنت  الآخ���رون.  يتقبلها  ل  اآراٍء  اإخ��ف��اء 

وبلغت  الأح��الم،  مع  املبكرة  جتربتي  مع  وحدتي 

ذروتها خالل الفرتة التي كنت فيها من�سغاًل بدرا�سة 

الإن�سان  معرفة  اختلفت  ما  متى  الباطن.  العقل 

لكن  للوحدة.  عر�سة  كان  حوله،  من  الآخرين  عن 

الوحدة لي�ست بال�رشورة منافيًة لل�سحبة. فال اأحد 

الوحيد.  ال�سخ�ص  اأكرث من  ال�سحبة  اأهمية  ي�ست�سعر 

فردانية  تكون  اإل عندما  تنتع�ص  ال�سحبة ل  اإن  بل 

ا 
ّ
كل �ساحب حا�رشة يف ذهنه بحيث ل ينتمي كلي

اإىل اجلماعة.  

اأن  وح��دك،  لك  غام�ص  ب�رش  حتتفظ  اأن  املهم  من 

يعرفه  ل  خفي  اآخ��ر  ع��امل  بوجود  �سعور  يتملكك 

والعام  ال�سخ�سي  عن  حياتك  تت�سامى  هكذا  �سواك. 

اأن  �سك  ل  والغيبي.  باملجهول  ومتتلئ  واملعتاد، 

�سيء  فاته  ال�سعور  ه��ذا  يخترب  مل  ال��ذي  ال�سخ�ص 

باأنك  �سعرت  قد  تكون  اأن  املوؤكد  من  للغاية.  مهم 

باأن هناك  الغمو�ص.  تعي�ص يف عامل ي�سوبه بع�ص 

تف�سريه.  ميكن  ل  ما  التجارب  ومن  الأح��داث  من 

حتدث  واحل�سبان  التوقع  اإطار  خارج  ا 
ً
اأم��ور وباأن 

ا. وباأن الغام�ص وغري املتوقع هما جزء اأ�سيل 
ً
دائم
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العامل. عندها فقط ت�سبح احلياة  وحقيقي من هذا 

مكتملة اجلوانب. لقد كان عاملي منذ البداية عامًلا 

ا على الفهم.  
ّ
ل متناٍه وع�سي

كنت عادة ما اأجد �سعوبة يف التعامل مع اأفكاري. 

لقد كانت ت�سكنني روح �سغوفة، اأثبتت الأيام لحًقا 

تاأثري  وذا  ا 
ً
حا�سم ك��ان  داخلي  يف  وج��وده��ا  اأن 

فكنت  متامًا،   
ّ
علي �سيطرتها  اأحكمت  لقد  مف�سلي. 

ا 
ً
اأحياًنا - واأنا حتت تاأثري تلك الروح - اأبدو قا�سي

اأتوقف عند حتقيق هديف، بل كنت  اأكن  ا. مل 
ً
و�رش�س

اأوا�سل - على عجل - مالحقَة خيالتي واأحالمي، 

حويل،  كانوا  من  يفهمها  األ  البديهي  من  التي 

فيعتقدون اأنهم اأمام خمبول يهرول بدون وعي. 

عالقتي  اأنهي  كنت  فقد  كثريين،  اإىل  اأ���س��اأت  لقد 

يفهمونني.  عادوا  ما  اأنهم  اأوقن  عندما  بالآخرين 

ا 
ً
�سرب اأطيق  اأكن  مل  م�سريي.  اأوا�سل  اأن  لبد  كان 

ا 
ّ
اأطيع قانوًنا داخلي اأحد �سوى مر�ساي. كنت  على 

بالطبع  اخليار.  حرية  يل  يرتك  مل   ،
ّ
علي ا  مفرو�سً

كنت اأمترد عليه اأحياًنا. كيف لأحد اأن يعي�ص بدون 

تقلبات؟ 

ا 
ً
وحا�رش ا 

ً
قريب كنت  الأ�سخا�ص،  لبع�ص  بالن�سبة 

بعاملي  تتعلق  بهم  تربطني  التي  العالقة  دامت  ما 

يف  عنهم  اأنف�سل  كنت  ما  �رشعان  ثم  الداخلي، 

يربطني  ما  هناك  يعد  مل  اأنه  اأكت�سف  التي  اللحظة 

اأن   - موؤملة  بطريقة   - لحًقا  تعلمت  لكنني  بهم. 

لديهم  يعد  مل  واإن  حتى  موجودين  لزال��وا  النا�ص 

داخلي  يف  منهم  كثري  اأث��ار  لقد  يل.  يقولونه  ما 

يحدث  كان  ذلك  لكن  املتوقدة.  بالإن�سانية  ا 
ً
�سعور

النف�ص  علم  دائرة  يف  يتواجدون  كانوا  عندما  فقط 

اأنا فيها. ثم �رشعان ما  ال�سحرية التي كنت اأتواجد 

خارج  اإىل  بريقهم  يتجه  التي  اللحظة  يف  يختفون 

تلك الدائرة. لقد �ُسغفت بكثري من النا�ص، لكنني كنت 

وقد  دواخلهم.  يل  تنك�سف  بعدما  ال�سغف  ذلك  اأفقد 

املبدع  �سيطرة  اإن  الأع��داء.  من  الكثري  ذلك  اأورثني 

اإنه  ا. 
ًّ
حر لي�ص  فهو  حمدودة.  حياته  جمريات  على 

ه.  
ّ

اأ�سري �سغفه الذي ي�سري

يقول هولدرلني:

بال حياء 

 منا
َ
تقتلع قوٌة ما القلب

 
ُ
ف�ساكنو ال�سماء )الآلهة( يطلب

كل واحد منهم قرباًنا

جب ذلك عنهم
ُ

واإن حدث وح

 بعد ذلك  
ٌ
فال خري مرجو

كان غياب احلرية م�سدر حزن عظيم يل. كنت اأ�سعر 

ما  ا 
ً
وكثري معركة،  �ساحة  يف  باأنني  ال��دوام  على 

رفيقي  يا  �سقطَت  "لقد  لأقول:  ا 
ًّ
م�سطر اأجدين  كنت 

 اأن اأتابع امل�سري، ذلك لأن "قوًة 
ّ
ب. اأما اأنا فعلي

ّ
الطي

بل  بك،  معجب  اأنا  حياء".  بال  القلب  منا  تقتلع  ما 

اإين اأحبك حًقا، لكنني ل اأ�ستطيع البقاء. اإن ذلك ملما 

ينفطر له القلب، واأنا – ل غريي – ال�سحية هنا. ل 

اأ�ستطيع البقاء." 

ت�سكنني  التي  ال��روح  تلك  تبا�رش  ما  �رشعان  ثم 

تتكفل  وبعدها  ال�سفاء،  فيتحقق  اجل��راح  ت�سميد 

تناق�سات مباركة1 - بالرغم من الغياب الفا�سح 

لولئي لها - مب�ساندتي فاأوا�سل م�سريتي بقدر من 

الإميان والثقة يفوقان توقعي.

اأكرث  النا�ص  اإىل  اأحتاج  باأنني  القول  اأمكنني  لرمبا 

ا من 
ً
من غريي، ويف ذات الوقت اأحتاجهم اأقل كثري

غريي. فعندما تن�سط تلك الروح ال�سغوفة التي ت�سكن 

ا. 
ً
مع اآٍن  يف  وبعيًدا  ا 

ً
قريب الإن�سان  ي�سبح  الداخل، 

اإل عندما ت�سكن تلك الروح  ول يتحقق له العتدال 

وتهداأ. 

ما  اأك��رث  وك��ان  ا، 
ً
متام الإب��داع  روح  متلكتني  لقد 

الب�سيطة  وخططي  التزاماتي  ه��و   
ّ
علي اأف�سدته 

ا. ولعله نوع 
ً
والعادية؛ لكن لي�ص جميعها ولي�ص دائم

ا 
ً
وتقليدي افًظا 

ُ
حم ا 

ً
�سخ�س اأ�سبح  اأن  التعوي�ص  من 

ة التبغ 
ّ
ئ غليوين اإل من جر

ّ
حتى العظم. فاأنا ل اأعب

بع�سا  اأحتفظ  اأزال  ل  اأين  كما  ج��ّدي،  تركها  التي 

التنّزه اخلا�سة به، ذات املقب�ص امل�سنوع من قرن 

املاعز، والتي جلبها معه من بلدة بونرتي�سينا، حيث 
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كان من اأوائل نزلء املنتجع ال�سحي اجلديد هناك. 

اإنني را�ص عن م�سار حياتي. لقد كانت رحلة حافلًة 

الهائل  الكم  هذا  اأتوقع  اأبًدا  اأكن  مل  ا. 
ً
كثري اأفادتني 

حياتي  يف  يحدث  يكن  مل  التجارب.  من  واملتنوع 

حياتي  اأح��داث  كانت  لرمبا  املتوقع.  غري  �سوى 

لكن  اأنني كنت خمتلًفا عما كنت عليه.  لو  خمتلفة 

ا؛ فكل حدث منها انبثق 
ً
الأحداث كانت منا�سبة متام

ا من اأحداث 
ً
من كوين "اأنا من اأنا". �سحيح اأن كثري

حياتي كانت نتيجة تخطيطي امل�سبق، لكن الأيام 

ا يف �ساحلي. عدا 
ً
اأثبتت اأن تلك النتائج مل تكن دائم

اإنني  وتلقائي.  ر 
ّ
مقد ب�سكل  حدث  �سيء  فكل  ذلك، 

بها عنادي ومكابرتي، 
ّ
نادم على حماقاتي التي �سب

لكنني مل اأكن لأحقق اأهدايف لول ذلك العناد وتلك 

املكابرة. ولذا ف�سعوري بخيبة الأمل يقابله �سعور 

نف�سي  اأمل جتاه  اأ�سعر بخيبة  ما  ا 
ً
بالمتنان. كثري

تعلمت  املقابل  لكنني يف  النا�ص.  من  وجتاه كثري 

اأتوقعه  كنت  مما  اأكرث  وحققت  النا�ص،  من  الكثري 

حكم  اإ�سدار  عن  عاجًزا  اليوم  اأج��دين  نف�سي.  من 

الإن�سان  وظاهرة  احلياة  ظاهرة  لأن  ذلك  نهائي، 

ا، 
ً
قاطع ا 

ً
حكم عليهما  اأ�سدر  اأن  من  واأو�سع  اأكرب 

فاأنا كلما تقدمت يف العمر ازداد جهلي بنف�سي وقّل 

وعيي بها.  

والده�سة  الإع��ج��اب  فيه  يختلط  بنف�سي  �سعوري 

والكاآبة،  احلزن  جانب  اإىل  الأمل،  بخيبة  وال�سعور 

جمتمعة.  امل�ساعر  هذه  كل  اأنا  اأحياًنا.  والنت�ساء 

لكني اأعجز عن اجلمع بينها واإ�سدار حكم بالأهمية 

يقني  عندي  لي�ص  وحياتي.  نف�سي  على  عدمها  اأو 

كامل ب�سيء معني. ول اإميان خال�ص ب�سيء معني. 

ا ما واأنني موجود. ويبدو 
ً
اأعلم فقط اأنني ولدت يوم

 على اأ�سا�ص 
ّ
ا. واأنه مبني

ً
ه

ّ
وج

ُ
يل اأن وجودي كان م

اأ�سعر  ال�سكوك،  هذه  كل  من  بالرغم  لكن،  اأجهله. 

للن�سق  وبدميومة  كله  الوجود  يف  ت�رشي  ب�سالبة 

الوجودي الذي اأنا عليه. 

الذي نولد فيه عامل موح�ص وقا�ص، وهو  العامل  اإن 

اأما ترجيح كّفة  بالغ اجلمال.  ذاته عامل  الوقت  يف 

معنى  ذا  عاملنا  كون  ترجيح  اأي   – ذاك  على  هذا 

فلو  �سخ�ص.  كل  طبيعة   
ُ
فمرّده  – للمعنى  فاقًدا  اأو 

ال�سعور بالالمعنى،  الغالب يف حياتنا مثاًل هو  اأن 

اأن املعنى منعدم يف كل ما نفعله  ا 
ً
لوجدنا تلقائي

يف حياتنا. اإنني اأميل اإىل العتقاد باأن كال الراأيني 

الق�سايا  على معظم  تنطبق  روؤية  – وهذه  �سحيح 

قد  اأو   – معنى  ذاُت  فعاًل  فاحلياة  امليتافيزيقية. 

اأي  من  خالية  الوقت  ذات  يف  وهي   – كذلك  تبدو 

ا اأت�سبث بالأمل الذي يرجح غلبة 
ًّ
معنى. واأنا �سخ�سي

املعنى على الال معنى. 

اأنا  الأ�سياء،  ي�سكن  "الو�سوح  يقول لوت�سه:  عندما 

ا اأ�سعر به اأنا 
ّ
ا عم

ً
�ص." فاإنه يعرب متام

ّ
وحدي امُل�سو

خري  لوت�سه  اإن  هذه.  املتاأخرة  عمري  �سنوات  يف 

رجل  فهو  املتفوقة.  الب�سرية  اأ�سحاب  على  مثال 

اأواخ��ر  يف  قرر  ثم  والالمعنى،  املعنى  وخرب  راأى 

اأيام حياته العودة اإىل ذاته، اإىل ذلك الوجود اخلالد 

خرب  الذي  العجوز  فكرة  اإن  الإدراك.  على  الع�سي 

وخالدة،  حقيقية  فكرٌة  يكفي،  ما  و�ساهد  �سيء  كل 

م�ستويات  خمتلف  يف  ال�سمات  بذات  تتكرر  نراها 

الب�رش الفكرية، �سواء الفالحني الب�سطاء اأو الفال�سفة 

العمر  خريف  اإنه  نعم،  لوت�سه.  اأمثال  من  العظماء 

مبحاذيره وقيوده، لكن روحي ممتلئٌة بالكثري مما 

بالنهار  والغيوم،  واحل��ي��وان  بالنبات  ح��ويل:  هو 

ازدادت  وكلما  الإن�سان.  يف  مما  وب��الأزيل  والليل، 

جتاه  ده�ستي  اأك��رث  توهجت  نف�سي،  جتاه  حريتي 

اأما  بها.  عالقتي  اأكرث  وتوطدت  حويل  من  الأ�سياء 

العامل من حويل،  التي لطاملا ف�سلتني عن  غربتي 

فيبدو يل اأنها انتقلت اإىل عواملي الداخلية لتظهر يل 

جهاًل بذاتي فاق توقعاتي. 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 - تلميح اإىل الإميان العقدي – امل�سيحي بالتحديد. )املرتجم(
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ُ
اأت�سّفح ال�سّقة  �رشفة  يف  اأجل�ص  كنت  بينما 

ورقة  على  ب�رشي  يقع  اإذ  املهجور،  ال�سارع 

 النظر 
ُ
ة اأخرى، فاأمعنت

ّ
ة و�ساكنة مر

ّ
متطايرة مر

بدّقة اأكرب من خالل منظاري لأتيقن اأنها ورقة 

اف 
ّ
اآلة ال�رش من فئة ع�رشين دينارا هاربة من 

 
ّ
 اإىل زوجتي مقبولة منهمكة يف جر

ُ
الآيل. اأَْلَتِفت

الأخبار   
ُ
تتابع فيما  ال�سي�سة  من  ممتدة  اأنفا�ص 

امل�سحون  هاتفها  يف  وتقّلب  التلفاز  على 

تقتل  ة 
ّ
م�سلي طرائف  كلها  ور�سائل  بت�سجيالت 

 �سياح اخلادمة مال اآٍت 
ُ
الوقت والنعا�ص. اأ�سمع

�سيء خراب! جتاهلتها..  كل  بابا..  املطبخ:  من 

 
ُ
توقفت ولكنني  ك�سحلية،  الأ�سفل  نحو   

ُ
ت�سّللت

فجاأة خ�سية اأن يكون الأمر كمني دبرته �رشطة 

عالًقا  �سمحان  مبارك  اأ�سبح  التجوال.   حظر 

يف املنت�سف على املزراب، ل يرى �سيًئا �سوى 

الغبار، ل �سيء اإّل دبيب الغبار. كل الأحياء هنا 

 
ّ
هيج

ُ
غارقة يف ال�سيق وما يخيف اجلميع هو اأن ي

ال�سمت رغبة النفجار يف اأي حلظة. وبينما هو 

معّلق يف الهواء اإذ باأ�سوات اأطفال احلي ال�سغار 

ال�سائعات   ية.. فبح�سب 
ّ
بحر الأرجاء  تتبعرُث يف 

فاإّن: )حالة العزل ال�ستثنائية ل ت�سمل الأطفال؛ 

وا 
ّ
ارتكاب اخلطاأ(. ومّلا مر نني من 

ّ
لأنهم حم�س

ي يف 
ّ
بقربي انطلقت �سحكاتهم اله�ستريية تدو

الأر�ص.  عروق   
ُ
تقتلع كادت  حتى  ال�سماء  اأذيّن 

 مبعدتي متتالأ 
ُ
اأ�سعر اجلدار  على  معّلًقا   

ُ
زلت ما 

العزل.  ام 
ّ
كم خلف  يتوارى  ووجهي  بالغازات 

ا 
ً
 وبهواتفهم التقطوا يل �سور

َّ
جون علي

ّ
اإنهم يتفر

يرمونني  منهم  الأ�سقياء  اأخ��ذ   
ّ
ثم ح�رشية.... 

باحلجارة مرددين �سويًة: )الفناء للكبار!( اإىل اأن 

 
ْ
ا على وجهي يف حفرة طني ملَلمت

َّ
 منكب

ُ
�سقطت

 يف 
ُ
 �سقوط �سمحان وقلت

ُ
بقايا عظامي. تاأملت

ي: احفْظ للحفرة هذا الف�سل ..
ّ
�رش

اأنَّ ممر�سة  ال�رشيعة معتقًدا  اإغماءتي   من 
ُ
اأفقت

العزل،  ام 
ّ
كم خلف  من  قبلة  متنحني  فاتنة 

املالعني  ال�سغار   
ُ
راأي��ت عندما  �سعقت  ولكني 

يقب�سون على ورقة الع�رشين دينار التي رهنت 

�ساخرين:  يهتفون  �سمعتهم  لأجلها.  حياتي 

�سقط  القطن،  يعلك  قوائم  اأربع  ذي  اأخرق  رجل 

من  ن 
ّ

حم�س اأّنني  لو  اآن��ذاك   
ُ
ت

ّ
الطني!..متني يف 

ا 
ً
متتبع �سياحي   

َ
َلع

ْ
...لع وال�ستهزاء  ال�سخرية 

يل  اأع��ي��دوا  ال�سغار  الل�سو�ص  اأي��ه��ا  اأث��ره��م: 

 يف 
ْ
نقودي!! فارتدَّ �سوتهم ب�رشعة الربق: اثبت

حنجرتي   
ُ
اأعتْقت امل�سل!  ي�سَل  اأن  عزلتك..اإىل 

........يف  مب�سمار!  راأ�سي  �ساأثبت  خلفهم:  تنبح 

ا 
ً
حجج �سمحان  مبارك  يرفق  املحاماة  مهنة 

ل تبعات جرائمهم 
ّ
دائمة اأّن على القا�رشين حتم

موؤكًدا اأّن حادثة �سقوطه ال�سنيع ك�سفت اأّن الأمر 

اأ�سدُّ تعقيًدا فهو اإما مناعة اأو ح�سانة. يف مكتبه 

�سفطتها  مكان  كل  يف  متناثرة  ورق  م�سابك 

مل  الكهربائية..اإذ  باملكن�سة  ا 
ً
موؤخر ال�سكرترية 

 ..... اهلل.  بيد  �سيٍء  ي�ستكي وكلُّ  اأحد  يعد هنالك 

اأوتاري  على  يت�سّلُط  احللق  يف  بجفاٍف  �سعرُت 

 ليلى جا�سر �سالمة* 

 �مل�صل

* قا�سة عربية تقيم يف البحرين 



 
ُ
تتق�رّش وحرا�سفي  �سقتي  اإىل   

ُ
فزحفت ال�سوتية، 

�سعدت  ومّلا  بالأر�ص،  الحتكاك  خ�سونة  من 

فاأرعبتني  بانتظاري  مقبولة  زوجتي  وجدت 

يا  اختبئ  ال�سامتة:  الإ���س��ارات  م��ن  بزعيٍق 

 لها: مما اأختبئ يا فلفل هذا البيت؟! 
ُ
رجل! قلت

...ومن  ال�رشفة  اإىل  ...اأم�سكت ذراعي واقتادتني 

حبالها  من  ذبذبات   
ْ
ت

ّ
عي مظلم  �ستار  خلف 

 
ُ
اختل�ست  .. نظرة!  األ��ِق  بكمها:  تلوك  ال�سوتية 

 ال�سارع 
ُ
اف الآيل ُت�سم�سم

ّ
النظر فاإذا بها اآلة ال�رش

ال�سارع  اأمام منزيل. وبينما كّنا نتل�س�ص على 

 خوًفا فوقف 
ُ
اإذ بجر�ص الباب يجلجل .. انتف�ست

عّلقها  اأح��ًدا  ك��اأّن  فعلي  ة 
ّ
رد من  زوجتي   

ُ
�سعر

 بنربة مرتع�سٍة 
ُ
ب�سل�سلة من م�سابك الورق، �ساألت

اأنا   عامل التو�سيل: 
ّ
ومرتددٍة: من بالباب؟ فرد

�سهيل من بقالة ال�ساحية! ....قلت له: قْف خلف 

ال�سحرية  العني  نظرُت من خالل  الأ�سفر!  اخلط 

 له: ارجع 
ُ
ا ولذا قلت

ً
وكان يقف على اخلط متام

وهي  اخل��ط  خلف  ف��وق��ف  للخلف!،  خطوتني 

اأطفايل  اأحد  الأثناء جاءين  م�سافة مرت..يف تلك 

ين من اخللف و�ساألني: بابا..بابا، ما معنى 
ّ
ي�سد

زال  ما  وهو  معناها  له  �رشحت  فا�سد؟  كلمة 

اأفهم!  مل  يل:  قال  ورق.  كم�سبك  بثوبي  ث 
ّ
يت�سب

 له: اذهب للمطبخ وا�ساأل مال! لكّن �سهيل، 
ُ
فقلت

عامل التو�سيل، كان من�سًتا للحديث ثابًتا يف 

مكانه وقال من وراء اخلط الأ�سفر: فا�سد يعني 

 تعّلق 
ّ
اأن يعط�ص اأنفك لقاح الأزهار يف الربيع ثم

ليلعب  الكهرباء  اأعمدة  على  رقبته  من  عطا�سك 

 له: ما كل هذا 
ُ
مع بقرة بالطائرات الورقية. قلت

ة تعقيد هذه الفل�سفة 
ّ
الف�ساد؟ مل يدرْك �سمحان �سد

احلمقاء! يف تلك الأثناء اأ�سدلت مقبولة ال�ستائر 

خلف  �ستجل�ص  اأنها  بعيد  من  له  واأ�سارت  جيًدا 

ها، 
ّ
احلا�سوب من اأجل ح�سور مرا�سم جنازة عم

الذي تويف يف يوم �سابق، عن بعْد واأحّلت عليه 

ح�سوره  اأهمية  على  تاأكيًدا  اإليها  بالن�سمام 

منا�سبة العزاء عرب برنامج التوا�سل �سكايب..يف 

م�ساعر  اإظهار  على  �سمحان  بقدرة  اأ�سكُّ  الواقع 

لها   
ُ
ح��ت

ّ
ل��و اأون��الي��ن.  تقام  جنازة  يف  احل��زن 

بيدي: يا مقبولة.. امل�سكني �سهيل ما زال ينتظر 

.. �ساألتُه من خلف الباب: هل امل�سرتيات معّقمة؟ 

 يالإيجاب: نعم، �سيدي...! كاأين �سمعته يقول 
ّ
فرد

املتداولة،  ال�سورة  �ساحب  الأحمق  �سيدي  يل: 

املعّلق على املزراب مب�سبك ورق ..قراأُت �سفتيه 

اللعينتني من خلف العني ال�سحرية، لكن ل باأ�ص 

 على عمله يف فرتة احلجر. وقبل اأن 
ٌ
فهو مواظب

م 
ّ
اأفتح الباب ل�ستالم احلاجيات �سمعت مال تقد

ا 
ًّ
متخفي تت�سلل  تعني..اأن  فا�سد  لبني:  ا 

ً
�رشح

بيو�ص  تفريخ  ماكينة  داخ��ل  اإىل  بقرة  برفقة 

اأ�سابني دوار خفيف وظهرت  تطفو على املاء. 

علي اأعرا�ص الغباء م�سحوبة بده�سة؛ ما عالقة 

اأّن  املوؤكد  ..من  التو�سيل،�سهيل؟!!  بعامل  مال 

�سمحان رجل مغفل ومقيت؛ لأنَّ مدبرة املنزل 

مال مل تخرج من ال�سّقة منذ اأح�رشتها مقبولة 

من مكتب العامالت قبل ع�رش �سنوات اإّل برفقته 

..�سْه!!  �سمحان  �سْه  املنزل.  حاجيات  ل�رشاء 

 
ُ
فتحت ثم  مت 

ّ
وتكم طبيني،  قفازين   

ُ
ارت��دي��ت

طهر 
ُ
م رذاذ   

ُ
اأطلقت النقود،  �سهيل  لأعطي  الباب 

بيني  الفا�سلة  امل�سافة  حدود  لتعقيم  الكحول 

�ساألته:  الباقي،  يل  يرجع  اأن  اأراد  ومّلا  وبينه.. 

وجهي  يف  فبحلق  مغ�سولة؟  النقود  ه��ذه  هل 

 من اأثر ال�سقوط وقال: ل تخْف �سيدي...
ّ

املتك�رش

الآيل  اف 
ّ
ال�رش اآلة   

ُ
راأيت ..ثم  لقد و�سل امل�سل! 

 به.  
ُ
خلفه تتغرغر
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كنت  لو  كما  الأم��ر  يبدو  الكتب،  بني  الآن  اأجل�ص 

ا 
ً
جميع واأختمها  عنها،  مراجعات  اأكتب  اجلنة.  يف 

للتداول.«  اإج��ازت��ه  من  مانع  »ل  واح��دة  بعبارة 

ال�ساعي هنا لطيف، مير بني حني واآخر لي�ساألني اإن 

كنت اأحتاج �سيًئا، اأجيبه بال، فاأي �سيٍء �ساأحتاجه 

واأنا اأقراأ اأر�ص ال�سواد لعبد الرحمن منيف؟ يختفي، 

وابت�سامة،  �سليماين  �ساي  ك��وب  حاماًل  يعود  ثم 

ا�سمه يذّكرين بالغمام،  اأ�سكره واأعود لعبد الرحمن. 

هنا  املكان  ب�رشعة.  وينق�سي  يدوم  ل  لكنه  ياأتي، 

جميل، وكل �سيء بخري حّد الهلع.

الباب،  وراء  من  ال��زم��الء  بع�ص  اأ���س��وات   تتبادر 

الكتب  اإج��ازة  عن  امل�سوؤول  اإن��ه  يكح،  املعايل  اأب��و 

اإحداهن  ح 
ّ
تلم بينما  ي�سحك،  اأحدهم  ال�سيا�سية، 

)كورونا(.

احلني  بني  بالكتب  ياأتون  �سهر،  منذ  هنا  ب 
ّ
 اأت��در

والآخر. اأعداد هائلة من خمتلف الدور، كل ما علينا 

 مرمي حمود* 

لأّن �حلقيقة 

وحده� ل تكفي

ة موريتانية، مقيمة يف الإمارات * قا�سّ

من اأعمال الفنان اأحمد البطا�سي- ُعمان



الن�رش،  اتفاقها مع لوائح  هو قراءتها وحتديد مدى 

وقد نكتب تقارير مف�سلة اأحياًنا.

ل ي�ساهي �سعوري بالفرح لوجودي هنا، اإل �سعوري 

باخلزي والذنب، اأعرف اأن م�سري الكتب موكول اإيل، 

، هي اأمانات 
ّ

واأنني مكّلفة بحرا�ستها. يجب اأّل اأق�رش

الدوام  اأوقات  اأقراأ يف  اإنني  كّل حني،  بي يف  تعّلق 

الر�سمي، اأقراأ يف طريق العودة، واأقراأ يف الّنزل.

ج�رش  عند  �ساعٍة  ربع  اأق�سي  كنت  رقيقة،   اأبوظبي 

قبل  هذا  كان  الزدح��ام،  ل�سدة  �سباح  كل  املقطع 

�سهر، اأما اليوم فال اأكاد اأغادر العني حتى اأجد نف�سي 

يف امل�رشف. وقد اأطيل الطريق اأحياًنا، فدروي�ص مل 

ينِه ق�سيدته بعد.

ان احلقائب 
ّ
 اأجل�ص الآن يف املكتب مع فتاتني حتب

ت�ساألني  حت��دي��ًدا.   Dior حقائب  اأع��ن��ي  ا، 
ً
ك��ث��ري

اإحداهما:

 ”اأي ماركات احلقائب تف�سلني؟«

-  “اأف�سل احلقائب القما�سية.«

ل  لعلها  اأو  باقت�ساب.  هكذا  ا، 
ً
كثري لي�ص   تبت�سم، 

تبت�سم، اإنها متّثل... �سيء ي�سبه ما فعله خواكني يف 

امل�سهد الأخري، ب�سخرية ودون روح.

لن  لكنني  يل،  ترتاحان  اأنهما  اأظ��ّن  ل  ك��ّل   على 

اأ�ستعجل احلكم. يدخل م�رشف التدريب امليداين بني 

املهام  من  النتهاء  علينا  اأن  يخربنا  واآخ��ر،  حني 

الفتاتان بذلك،  ُتذّكره  اأ�ساًل،  ب�رشعة، هو مل يكّلفنا 

جملة  �سوى  ب�سيء  يعّقب  ل  اأن��ه  اإّل  اأن��ا،  واأحياًنا 

واحدة يطيب له تكرارها يف كل مرة:

ا، ل تنتظرن 
ً
 ”يف بيئة العمل عليكن اأن تنجزن دائم

منا اأن نكلفكن. مفهوم؟«

وتعود  ال�سواد،  اأر�ص  اإىل  راأ�سي  اأعيد  بينما   يغادر، 

احلا�سب،  �سا�سة  اإىل  ج���واري-  -اإىل  الفتاتان 

تتناق�سان: اأي احلقيبتني اأجمل؟

 كّل �سباٍح اأبكي م�سائبي، مائة واأربعون كيلومرًتا 

قبيل  ي��ح��دث...  مل  وم��ا  ح��دث  م��ا  لأب��ك��ي  تكفيني 

قط،  تتاأخر  مل  اأمي،  تت�سل  )رم��اح(  وبعد  )اخلزنة( 

اأبت�سم، كلنا  اإن اأ�سل حتى  اأّل تتاأخر. ما  واأدعو اهلل 

م�سائبنا  ن�سيان  علينا  اإن  املدير  يقول  نبت�سم، 

واأحزاننا عند البوابة. هذه طريقته يف ن�رش ال�سعادة 

 
ّ
بني موظفي الق�سم هنا. ول �سري، فاأنا بالذات اأحب

اأن اأبت�سم.

بالبت�سام،  فيبادر  البوابة  حار�ص  لأحمد   
ُ
اأبت�سم

خلالد  اأبت�سم  تبت�سم،  فال  ال�سكرترية،  لرقية  اأبت�سم 

اأراهن  زميل املكتب، فريتاب، كل يوم ومنذ �سهر... 

اأنه ل يطمئن يل.

العاملني  كّل  اأحياًنا،  الهوى  ح�سب  الكتب   ن�سّنف 

نقطة  مثل  اإنها  مفقودة،  احلقيقة  اأن  يعرفون  هنا 

اأحياًنا،  نكذب  ولعّلنا  املحاولت.  كّل  عندها  تقنط 

فاحلقيقة وحدها ل تكفينا.

قناين  من  جمموعة  ي��وزع  ثانيًة...  ال�ساعي   يعود 

املياه على املكاتب ثم يغادر. خالل دقائق ي�ستاأذن 

خالد، لكنه ل ين�سى اأن يذكرين بالكتب التي ما زالت 

ا. اأخربه اأنني �ساأتكفل بها 
ً

على مكتبه، تنتظر خمّل�س

للتو ت�سري  الآن فال�ساعة  اأ�ستغرب مغادرته  ا. 
ً
جميع

ا هي موعد 
ً
اإىل احلادية ع�رشة والن�سف! الثانية ظهر

ا.
ً
ان�رشافنا جميع

يف  جلبة  هنالك  ال�سواد،  اأر���ص  اإىل  براأ�سي   اأع��ود 

ا من الفتاتني، اجللبة 
ً
اخلارج، اأرفع راأ�سي فال اأرى اأي

اأتذكر  لكنني  املمر  لأتفقد  بالوقوف   
ّ
اأُه��م ترتفع، 

باإ�سافتها  اأن�سغل  وهكذا  خالد،  مكتب  على  الكتب 

�سّنفهما  كتابان  هنالك  النظام،  يف  الك�سوف  اإىل 

“غري جماز للتداول.” اأ�سعهما على مكتبي، �ساأنظر 
فيهما جمدًدا. اجللبة تت�ساعف، اأنهي الكتاب الأخري 

واأقف، اأنظر اإىل ال�ساعة... اإنها احلادية ع�رشة و�سبع 

واأربعون دقيقة.

فال  املقابلة  القاعة  نحو  اأجت��ه  املمر،  يف  اأح��د   ل 

نحو  اأنطلق  فارغة،  ا  اأي�سً الثانية  القاعة  اأحًدا،  اأجد 

الدرابزين  اأنظر من خالل  ال�سوت،  ال�سالمل فينقطع 

اأهبط لالأ�سفل، وجمدًدا  اأحًدا، املكان خاٍل،  اأرى  فال 

املواقف، كلها خالية  اأم��ام  اأق��ف  اأخ��رج...  اأح��د.  ل 

اإىل  اأنظر  قبالتي.  وحيدًة  تقف  �سيارتي  با�ستثناء 

تووّهج،  مار�ص  �سم�ص  �سوى  �سيًئا  اأرى  فال  ال�سماء 

وطري واحد مير ويختفي، وكاأمنا ابتعلْته!

بخري،  �سيء  ل  هادئة،  العا�سمة  اأح��د،  ل  اأتلّفت... 

ِئن.
ْ
وهذا مطم
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نوفمرب،  �سهر  ط��وال  ف�ستانًا،  يل  حُتيك  اأم��ي  كانت   

كنت اأعود من مدر�ستي، واأجدها جال�سة يف مطبخها، 

مناديل  وق�سا�سات  حمراء،  خمملية  بقطع  اَطة 
ُ

حم

ورقية.

تلك  اإحدى  قدمية،  خياطة  اآلة  على  تعمل  اأمي  كانت 

تقوم  كانت  بالقدم،  ُت��دار  التي  العتيقة  املاكينات 

ميكنها  حتى  وذل��ك  النافذة،  اجت��اه  يف  باحلياكة، 

اإىل  النظر  ت�سرتق  حتى  وكذلك  ال�سوء،  من  الق��رتاب 

اخل�رشوات  وحديقة  الق�ص  حقول  عن  بعيداً  اخل��ارج، 

اأنه  اإل  الطريق،  على  املارة  بعينيها  لَتتبع  املك�سوفة، 

نادراً ما كان مير اأحد بهذا الطريق.

يف  ل�ستخدامها  �سهلة  مادة  تكن  مل  احلمراء  القطيفة 

اأمي  الذي اختارته  اأ�سلوب احلياكة  احلياكة، ومل يكن 

ولكنها  احلياكة،  ماهرة يف  اأمي  تكن  اأي�سًا، مل  �سهاًل 

اإنهاء  يف  بارعة  تكن  مل  الأ�سياء،  �سنع  حتب  كانت 

وخالتي  جدتي  بخالف  وغريها،  والتطريز،  الأكمام، 

على �سبيل املثال.

بخالف جدتي، وخالتي، بداأت اأمي رحلتها يف احلياكة 

اللحظة،  تلك  منذ  وباهرة،  �سجاعة،  لهمة، 
ُ
م بفكرة 

وبداأت �سعادتها تَت�سكل، يف بداية رحلتها، مل جتد اأمي 

اأ�سلوب احلياكة الذي ينا�سبها، ول َعجب يف ذلك، فلم 

تتنا�سب  التي  احلياكة  اأ�ساليب  من  العديد  هناك  يكن 

مع تلك الأفكار املذهلة التي تزدهر يف راأ�سها.

عندما كنت اأ�سغر �سنًا، �سنعت يل اأمي ثيابًا عديدة، يف 

مراحل خمتلفة من عمري، فمثاًل ذات مرة، حاكت يل 

زرك�سة الألوان، تنتمى اإىل الع�رش الفيكتوري، 
ُ
مريلة م

اطة بدانتيل خ�سن، وقبعة 
ُ

ذات رقبة رفيعة عالية، حم

رَتة 
ُ

�س وكذلك  خمملي،  وجاكيت  ططة،  خُمَ ا�سكتلندية 

ذات تطريز ريفي، لأرتديها مع تنورة حمراء، و�سدرية 

�سوداء.

اأمي بر�سا تام،  اأرتدي تلك الثياب التي حتيكها  كنت 

دركة 
ُ
و�سعادة بالغة، فقط عندما كنت �سغرية، وغري م

لراأي الآخرين.

اأن  اأمتنى  واأ�سبحت  وحكمة،  ن�سجًا،  اأكرث  اأنا  الآن، 

»لوين«  �سديقتي  ت�سرتيها  التي  كتلك  ف�ساتني  اأرتدي 

من متجر »بيل«.

 جتربة تلك الثياب.
َ
كان علي

اإىل  لوين« معي   « اأ�سطحب  كنت  الأوق��ات،  بع�ص  يف 

املنزل بعد انتهاء اليوم الدرا�سي، كانت » لوين« جتل�ص 

على الأريكة، وتبداأ يف مراقبة اأمي.

جة للغاية من الطريقة التي تزحف بها اأمي 
َ
ر

ُ
كنت حم

ب�سعوبة،  القادمة  واأنفا�سها  ركبتيها،  قرقعة  حولنا، 

الأ�سياء  ه��ذه  ك��ل  ال��وق��ت،  طيلة  بالكالم  همهمتها 

جعلتني اأ�سعر باحلرج ال�سديد.

كانت  ترتدي جوارب،  اأمي  تكن  املنزل، مل  اأرجاء  يف 

العروق  من  ب��ارزة  وا�سحة  بكتل  مليئتني  �ساقاها 

الزرقاء، واخل�رشاء، اأعتقد اأن جل�ستها هكذا يف و�سعية 

بذلت  لذلك  �سينة، 
ُ
م خُمزية،  جل�سة  هي  القرف�ساء، 

اأمي،  عن  بعيداً  لوين«   « انتباه  ق�سارى جهدي جلذب 

بقدر امل�ستطاع.

اللطيفة  الفتاة  قناع  ارت���داء  على  ل��وين«   « اع��ت��ادت 

املوؤدبة التي حترتم الآخرين، يف ح�سور الكبار، رغم 

اأنها كانت دومًا تهزاأ بهم، و ت�سخر منهم يف غيابهم، 

لطاملا اأحبت » لوين« ارتداء قناع املخلوقات ال�رش�سة، 

  �ألي�س مونرو**

ترجمة: اأمرية الو�سيف* 

�لف�صت�ن �لأحمر

* مرتجمة من م�رش 



ل  هم  بينما   ، الكبار  من  ب�سخريتها  ل�ستمتاعها 

يعلمون.

بالدبابي�ص،  ووخزتني  ذراع���ي،  من  اأم��ي  جذبتني 

حراك،  بال  وقفت  ثم  قلياًل،  واأبتعد  اأ�ستدير،  جعلتني 

مكتوفة الأيدي.

»ما راأيك يف قطعة املالب�ص تلك؟«

�ساألت اأمي » لوين« يف لهفة، وا�سعَة دبابي�ص احلياكة 

يف فمها.

» انها قطعة رائعة!« اأجابتها »لوين« كما هي عادتها 

يف الكالم اللطيف املع�سول.

كانت والدة »لوين« ميتة، لذا فكانت تعي�ص مع والدها، 

يهملها  ك��ان  اهتمام،  اأي  يعريها  وال��ده��ا  يكن  ومل 

ن�ساأت  فهي  ولذا  الإط��الق،  على  وجودها  يالحظ  ول 

�سعيفة، وحمظوظة يف اآِن واحد يف راأيي.

اإذا ا�ستطعت اأن اأجنزها ب�سكِل لئق«،  » �سيكون كذلك، 

قالت اأمي.

» ح�سنًا، جيد«، قالت لها » لوين« بلهجة م�رشحية.

على  والنهو�ص  الوقوف،  حتاول  اأمي  كانت  وبينما 

قائلَة  تنهدت  لركبتيها،  مريعة  قرقعة  و�سط  قدميها، 

»اأ�سك يف اأن تلك القطعة اأعجبتِك«

اإياه  موجهَة  به  تفوهت  مبا  وحنقي  �سيقي،  اأث��ارت 

ل�سديقتي » لوين«، فطريقة حديثها تلك،جعلتني اأ�سعر 

باأن » لوين« فتاة نا�سجة، واأنا وحدي لزلت طفلة!

» قفي ثابتة!«، قالتها اأمي وهي تعلق الثوب، وتثبته 

فوق راأ�سي.

بجواري  مك�سوف،  وج�سدي  بالقطيفة،  غطاه 
ُ
م راأ�سي 

خرقاء  فتاة  باأنني  �سعرت  قدمية،  قطنية  ق�سا�سات 

لوين«،   « �سديقتي  مثل  اأكون  اأن  متنيت  كم  �ساذجة، 

خفيفة و نحيلة، و�ساحبة اللون، متامًا مثلها.

�سنعت  ن 
َ
م اأنا  ف�ستانا،  اأحدهم  يومًا  يل  ي�سنع  مل   «

الثانوية.«،  باملدر�سة  التحاقي  قبل  لنف�سي  ف�ستاين 

اأمي  تبداأ  اأن  من  اأمي، حينها كنت خائفة جداً  قالتها 

حديثها عن رحلتها يف امل�سي �سبعة اأميال يوميًا �سرياً 

من  كنها  مُتَ وظيفة  على  حت�سل  حتى  الأق���دام،  على 

الذهاب اإىل املدر�سة الثانوية.

لة، 
ُ

ق�س�ص اأمي، التي كانت ت�سعدين ذات يوم، باتت مم

ولي�ست ذات اأهمية، وماأ�ساوية للغاية.

اللون،  كرميي  رائعًا  ثوبًا  اأحدهم  اأعطاين  يوم،  ذات   «

اأزرار  اأ�سفل  زرقاء  وخطوط  الك�سمري،  من  �سوفا  كان 

لها؟،  حدث  ال��ذي  ما  اأتعجب  زلت  ل  الرائعة،  اللوؤلوؤ 

ت�ساءلت اأمي يف ده�سة.

عندما حتررت اأنا و«لوين«، �سعدنا لالأعلى اإىل غرفتي، 

رغم اأن اجلو كان بارداً، اإل اأننا ف�سلنا اأن نبقى هناك، 

بالأولد  مروراً  مدر�ستنا،  يف  الأولد  عن  نتحدث  كنا 

يف كل ال�سفوف الدرا�سية، تبادلنا الأ�سئلة مع بع�سنا 

ف��الن؟، وف��الن ه��ذا هل  راأي��ك يف  البع�ص، ح��ول ما 

اأنِت  حتبيه؟ ح�سنًا، وهذا هل تكرهيه؟ وفالن هذا هل 

به به ن�سف اإعجاب؟  
َ
عج

ُ
م

هل �ستذهبني مع فالن اإذا طلب منِك اخلروج يف موعد؟

موعد،  يف  اخل��روج  يومًا  اأح��د  منا  يطلب  مل  احلقيقة، 

فنحن يف الثالثة ع�رشة من عمرنا، ونذهب اإىل املدر�سة 

الثانوية ملدة �سهرين فقط.

نحن نق�سي اأوقاتنا يف عمل ا�ستبيانات يف املجالت 

ل؟  اأم  بنا  خا�سة  �سخ�سية  لدينا  كان  اإذا  ما  لنعرف 

ونقراأ اأي�سًا مقالت لت�ساعدنا يف معرفة هل �سن�سبح 

يومًا اأ�سخا�سًا م�سهورين اأم ل؟ و مقالت اأخرى حول 

طرق تزيني الوجه لإبراز نقاط قوتنا، واأي�سًا مقالت 

اأخرى حول كيفية اإجراء حمادثة عند اخلروج يف موعد 

لأول مرة، وماذا تفعلني عندما يقرر �رشيكك النف�سال 

عنِك والركو�ص بعيداً؟ 

لقد عقدت اأنا و»لوين« اتفاقية اأن يخرب كل منا الآخر 

اإل  البع�ص،  بع�سنا  عن  �سيئًا  نخفي  ول  �سيء،  بكل 

اأنني اأعرتف اأن هناك �سيئًا واحداً مل اأخرب به » لوين« 

يومًا، �سيء يتعلق بتلك الرق�سة التي قمت بها ، رق�سة 

التي  الرق�سة  تلك   ، الثانوية  املدر�سة  امليالد يف  عيد 

ارتديت فيها الف�ستان الأحمر الذي حاكته يل اأمي، ذلك 

الف�ستان الذي مل اأكن اأبداً اأَُخطط يومًا اأن اأرتديه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فْت اأعماُلها باأنها اأحدثْت ثورًة  �سِ
ُ
** األي�ص مونرو: كاتبة كندية، و

يف ِبْنية الق�سة الق�سرية. وعلى مدار حياتها املهنية احلافلة، حاَزْت 

مونرو العديَد من اجلوائز، منها جائزُة نوبل يف الأدب عام ٢٠١٣م 

املعا�رش«،  الأدبي  الأق�سو�سة  فن  »�سيدة  باعتبارها  اأعمالها  عن 

الق�س�سية  اأعمالها  الدولية عام ٢٠٠٩م عن  وجائزُة »مان بوكر« 

مونرو  ق�س�ص  ز 
َّ
وتتمي الإبداعي.  م�سوارها  مدار  على  َفْتها  اأَلّ التي 

 ب�سيط.   
ّ

دة باأ�سلوٍب َنرْثٍي  الإن�سانية املعَقّ
َ
باأنها ت�ستك�سف اجلوانب
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l �سّياد ُقريات

اأحد  �سياد قريات مي�سك ب�سمكة ال�رشد التي تركها 

اإىل  يتغلغل  ال�ساأم  بداأ  بعدما  تركها  بي�سوا،  اأج��داد 

الربتغالية  احلملة  يف  قائدا  كان  اجلّد  هذا  روحه، 

التي حتدثت عنها كتب التاريح، هكذا قرر اأن يعي�ص 

الدم  حفالت  من  ح�سته  اأكمل  بعدما  قريات  يف 

يف اأهل قريات، وبعدها بداأ ي�سمع با�سم نا�رش بن 

اأعطي  مر�سد، قال يف نف�سه: �ساأترك املكان لكي ل 

اأن  هذا القائد فر�سة باأن يتلذذ بلحظة الن�رش، ول 

جترح رماح اأحالمه دمي.

هذا  �ساهم  التي  ال�سرية  قلعة  على  وم��ن  الليل،  يف 

اإىل  �سيد  ق��ارب  يف  هرب  بنائها،  يف  الربتغايل  اجلد 

حبيبته،  وقرب  ال�رشد  �سمكة  خلفه  تاركا  ح�رشموت، 

احلبيبة التي تعرف عليها يف اإحدى مدن الهند ال�ساحلية 

يف اإحدى رحالته اإىل هناك لتفقد اأحالم الكني�سة.

كتب التاريخ مل تذكر ماذا فعل القائد الربتغايل يف 

يف  ال�سياد  اأم�سكها  التي  ال�سمكة  لكن  ح�رشموت. 

�ساحل قريات �رشدت هذه احلكاية لل�سياد الذي نام 

يف القارب، الذي وجد متحطما يف �سواحل اليمن.

l ر�سا�سة يف القلب

يف  والر�سا�ص  الذخرية  م�سانع  اُل 
ّ
عم �سيخرج 

 يف مو�سكو وبرلني ولندن ووا�سنطن 
ً
ال�ساد�سة م�ساء

وتل اأبيب ويف كل عوا�سم الوهم واحلداثة، �سيذهب 

ع�سيقاته،  اإىل  وبع�سهم  اأط��ف��ال��ه،  اإىل  بع�سهم 

وبع�سهم اإىل احلانات، هم ل يتذكرون كم ر�سا�سة 

�ستنام  اأين  ول  اليوم،  ذلك  يف  امل�سنع  يف  ول��دْت 

�سناديق الذخرية؟    

من  املزيد  يطلق  اأن  يحاول  احلانة  يف  ك��ان  من 

اإىل  ذهب  ومن  الر�سا�ص،  رائحة  لين�سى  النكات 

ومن  الناعمة،  الأح�سان  يف  تعبه  يدفن  ع�سيقته 

ذهب اإىل اأطفاله يحاول اأن يقراأ لهم الق�س�ص التي 

حتكي عن ال�سالم واحلب. 

ولدت  ر�سا�سة  كم  يتذكرون  ل  ولكن هل حقا هم 

 حمود �سعود* 

ق�ص�ص ق�صرية

* قا�ص من ُعمان 

من اأعمال الفنان بدر احلارثي - ُعمان                      ))مت التصحيح((                    



يف يومهم ذلك؟ ت�سافر ال�سناديق برا وبحرا وجوا، 

يديرها  التي  املوانئ واملطارات  اإىل  �رشا وعالنية، 

يف  خرجوا  الذين  العمال  ينام  اأن  وقبل  القتلة، 

، يكون الر�سا�ص يف البنادق، وقبل 
ً
ال�ساد�سة م�ساء

الليل، �ستكون  مال روؤو�سهم يف و�سائد 
ّ
الع اأن ي�سع 

يف  اأطفال  اأرواح  اخرتقت  قد  الر�سا�سات  بع�ص 

�سنعاء واحُلديدة ويف دارفور وغزة وقندهار وحلب 

وبغداد واأوغندا، الليل ي�سرت القاتل والقتيل.

م�سانع  اإىل  العمال  �سيذهب  �سباحا،  ال�ساد�سة   

الذخرية وهم ل يعلمون عن اأحالم القتلى، �سيخرج 

امل�سيعون اإىل مقابرهم. يفتح احلار�ص باب م�سنع 

هنا.  املقربة  باب  احلار�ص  ويفتح  هناك،  الذخرية 

من  اخلارجون  العمال  �سيحتفل  التايل  اليوم  يف 

بعيد  القتلى  ويحتفل  العمال،  بعيد  م�سانعهم 

كيف  يتذكرون  ال�سهداء  ول  العمال  ل  ال�سهداء. 

خرجت الر�سا�سة من الأر�ص اإىل القلب.

l جنازة فوق اجل�سر

ق��ادرة  ثانية  وثالثون  وخم�ص  دقائق  ث��الث  هل 

من  باحللم،  املكتنزة  ال�رشدية  اللحظة  تختزل  اأن 

اأرى  اإىل ج�رش وادي عدي،  الريا�سة  اإ�سارات وزارة 

ما يراه احلامل، اأرى جنازة عزان بن قي�ص تخرج من 

من  خمتلف  جمع  يتبعها  الريا�سة،  وزارة  اإ�سارات 

�سباط  الفلج،  بيت  حرا�ص  عمائم،  اأ�سحاب  الب�رش، 

اإجنليز متقاعدون من حروب طاحنة، هنود، ورائح 

برتغاليون  اأنا�سيدهم،  ي��رددون  اإيرانيون  توابل، 

يحملون الطني من روي اإىل قلعة اجلاليل، وخيانات. 

الغرب،  الإ�سارات جهة  تتوقف اجلنازة بالقرب من 

حتت الأ�سجار، وفوق الأ�سجار حطت غربان وطيور 

مهاجرة، يف ال�سفة الأخرى  من ال�سارع كان مركز 

ال�رشطة يراقب امل�سهد با�ستغراب، ويف الدقائق التي 

ا�سرتاحت فيها اجلنازة وامل�سيعون، خرج جمع من 

الغربية،  الب�رش من كنائ�ص ومعابد روي من اجلهة 

اأين تتجه اجلنازة لكنهم  مل يعرفوا من امليت واإىل 

دتهم.
ّ

تبعوا اجلنازة لأن رائحة املوت وح

اخلارجني  امل�سلني  وج��وه  يف  امل�سيعون  يحّدق 

اجل��ن��ازة،  الكل  يتبع  ومعابدهم،  كنائ�سهم  م��ن 

ال�سيارات  توقفت  ال�����س��ارع،  اإىل  اجل��ن��ازة  ع��ربت 

كانوا  الأوكي�سنرت  ار 
ّ
دو حتت  ال 

ّ
عم الأ�سجار،  حتت 

اجلنازة  وتبعوا  غفوتهم  تركوا  قيلولتهم،  ياأخذون 

التي ل يعلمون من حتمل يف الطارقة اخل�سبية.

يلتقط  اأن  يحاول  عامٌل  احلمرية  ار 
ّ
دو و�سط  يف 

عبور  البلدية،  زرعته  الذي  الورد  مع  لنف�سه  �سورة 

اجلنازة وامل�سيعني اأف�سدت ال�سورة التي كان ينوي 

اإر�سالها اإىل خطيبته يف كريل.

ج�رش  اإىل  مي�سون  وامل�سيعون  والطارقة  اجلنازة 

اجل�رش  فوق  م�سقط  حار�ص  يقف  حيث  عدي،  وادي 

�سّدهم  النه�سة  م�ست�سفى  يف  املر�سى  ببندقيته، 

امل�سهد، خرجوا من غرفهم، بع�سهم خرج بالأجهزة 

لي�ساهدوا  امل�ست�سفى  بوابة  اأمام  الطبية، وجتمهروا 

اجلنازة، ل اأحد يعلم من بداخل التابوت.

فتح  امل�سيعني  م��ن  م�سقط  ب��واب��ة  ح��ار���ص  طلب 

التابوت، ليتاأكد باأن الرجل امليت هو عزان بن قي�ص 

التابوت،  يفتح  اأن  يريد  الكل  اآخ��ر،  �سخ�سا  ولي�ص 

ال�سابط الإجنليزي هو من فتح التابوت، ومل يجدوا 

اأين  منده�سا،  اجل�رش  فوق  يقف  الكل  داخله،  اأح��دا 

ذهبت جثة عزان بن قي�ص؟

تتهم  وهناك  هنا  من  هم�سات  الكل،  يتهم  الكلُّ 

القلعة،  اإىل  الطني  مع  اجلثة  بتهريب  الربتغاليني 

كنائ�سهم  من  اخلارجني  امل�سلني  اتهم  والبع�ص 

ومعابدهم ب�رشقة اجلثة.

l ظالل

يف اجلدار راأيت ظلّ اإن�سان، ل اأعرف ا�سمه ول �سكله، 

فيتحرك  ال�سا�سة  ك 
ّ
حت��ر الرجل  يد  الظل  يف  راأي��ت 

راأ���ص  من  والأح���الم،  وال�سور  والذكريات  الكالم 

الرجل خرج دخان كثيف، احرتق الكالم الذي كان 

واليد. بعدها  الظّل  التي مي�سكها  ال�سا�سة  مي�سي يف 

ال�سا�سة  اإىل  نظر  اجل��دار،  على  �سغري  طائر  وقف 

من  الظل.  الإن�سان  يد  من  ال�سا�سة  �سقطت  والظل. 

اجلدار  من  الطائر  طار  �سجرة،  نبتت  الإن�سان  راأ�ص 

مل  الظل.  الإن�سان  راأ�ص  يف  نبتت  التي  ال�سجرة  اإىل 

اأ�ساهد الإن�سان، احلاجز الزجاجي ف�سل عني الظل 

والأ�سوات التي كانت حتدث يف اجلدار. 
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ال�سابة  قالت  نتل.”  �سيد  يا  حاًل،  عمتي  »�ستنزل   

هة كالمها اإىل 
ّ

الهادئة ذات اخلم�سة ع�رش ربيعًا، موج

اأن تتحملني  الأثناء، عليك  فرامتون نتل. ويف هذه 

قلياًل.” تابعت كالمها.

ه بب�سع كلمات يجامل بها 
ّ
حاول ال�سيد نتل اأن يتفو

الفتاة. ويف ذات الوقت بداأت ال�سكوك ت�ساوره حول 

اإْن كانت الزيارات التي بداأ يقوم بها اإىل اأنا�ٍص غرباٍء 

عنه باملرة �ستجدي نفعًا بالتخفيف عما يعانيه من 

اإىل  جميئه  قبل  له  اأخته  كالم  تذّكر  اأنه  كما  توّتر. 

هذا املكان: “اأنا يا فرامتون اأعلم متامًا ما �سيكون 

الريفي.  املنتجع  هذا  اإىل  ت�سل  عندما  حالك  عليه 

 
ٍّ

�ستدفن نف�سك يف غرفتك ولن تتبادل الكالم مع اأي

دك 
ّ
كان، و�ستزداد اأع�سابك توّتراً.. ومع ذلك، �ساأزو

اأعرفهم  من  جميع  اإىل  التعريف  خطابات  ببع�ص 

هناك. اإنني ل اأزال اأذكر اأّن بع�ص من عرفتهم كانوا 

بني للغاية.«                                                                                   
ّ
اأنا�سًا طي

�ص 
ّ
يتح�س وهو  نف�سه،  وبني  بينه  فرامتون  ت�ساءل 

يف جيبه خطاب التعريف الذي �سيقدمه اإىل ال�سيدة 

ال�سيدة  تلك  كانت  اإْن  فيما  الفتاة(،  )عمة  �سابلتون 

من بني “الأنا�ص الطيبني”!!                                                

�سوؤاٍل  �سوى  ه��ذه  فرامتون  لأفكار  ح��ّداً  ي�سع  مل 

ل ال�سمت: “هل تعرف 
ْ
هته اإليه الفتاة لتقطع حب

ّ
وج

الكثري من الأ�سخا�ص يف اجلوار؟”

 
ْ
 - »يف الواقع اأنني ل اأعرف اأحداً. لكّن اأختي اأقامت

�سنوات  اأربع  ثم غادرْت قبل  الزمن،  هنا ردحًا من 

دتني ببع�ص اخلطابات 
ّ
التقريب. وقد زو على وجه 

لأقدمها اإىل من �ساأزورهم.”          

“ �ساألته  �سيئًا عن عمتي؟  فاأنت ل تعرف  “اإذن   -

الفتاة بكّل رباطة جاأ�ص.

اأجابها  وعنوانها.«  ا�سمها  من  اأكرث  اأع��رف  »ل   -

ال�سيد نتل.

ثالث  قبل  الفظيعة  عمتي  ماأ�ساة   
ْ
حدثت »لقد   -

ان  بعد  اأي  بالذات.  اليوم  هذا  مثل  ويف  �سنوات، 

غادرتنا اأختك.«

ر حدوث ماأ�ساة يف 
ّ
عب على املرء اأْن يت�سو

ْ
- »ي�س

هذه املنطقة الريفية الوادعة.«

الفتاة على مالحظة فرامتون الأخرية، بل  مل تعّلق 

الفرن�سي  الطراز  على  نافذة  اإىل  ت�سري  وهي  قالت 

تطّل على املمر املو�سل اإىل البيت: “لعلك تعجب من 

اإبقائنا على تلك النافذة م�رشعة على م�رشاعيها يف 

مثل هذا ال�سهر البارد؟”                                                                                 

- “هل لتلك النافذة �سلة ما مباأ�ساة عمتك؟!«

زوج  خرج  والكمال  بالتمام  اأع��وام  ثالثة  “قبل   -

اإىل  ال�سغري  ال�سابان ومعهم كلبهم  عمتي واأخواها 

لقد  اأب��داً.  الرحلة  تلك  من  يرجعوا  ومل  �سيد،  رحلة 

عرث 
ُ
غا�سوا يف بقعة من الرمال املتحركة ومل ي

على جثثهم حتى يومنا هذا.« 

املاأ�ساة  اإىل هذه املرحلة من  الفتاة   
ْ
عندما و�سَلت

 
ْ
التي ترويها، بداأْت رباطة جاأ�سها تتهاوى. وتابعت

باأنهم  تظّن  تزال  ل  امل�سكينة  عمتي  »اإّن  بانفعال: 

  هكتور مونرو »�ساكي«**

ترجمة: ح�سام ح�سني بدار*

�لّن�فذة �ملُ�ْصرعة

* مرتجم من الأردن 



ربون تلك النافذة 
ْ
�سيعودون يومًا من رحلتهم، ويع

1
كما كانوا يفعلون دائمًا. ولهذا، كما ترى، نرتك تلك 

النافذة مفتوحة.”

 العمة اإىل حيث كان فرامتون 
ْ
يف هذه اللحظة نزلت

قد  نزولها  اأّن  اإْذ  له،  �سلوى  مبعث  هذا  كان  واقفًا. 

حديث  بعد  غمرته  التي  احلزن  م�ساعر  من  انت�سله 

الفتاة. 

ابنة  مع  باحلديث  ا�ستمتعَت  قد  تكون  اأْن  -«اأرجو   

اأخي فريا اأثناء انتظارك يل.” قالت العمة.

 -«لقد �سعدُت بالفعل بتبادل الأحاديث معها.«

ل  نتل  �سيد  يا  “لعلك  تامة:  بعفوية  العمة  �ساألته 

اإنني يف انتظار عودة  متانع يف فتح هذه النافذة؟ 

بها.  التي قاموا  ال�سيد  زوجي و�سقيقاي من رحلة 

اإنهم ياأتون يف العادة من خاللها حتى ل ين�رشون 

الوحل يف كّل مكان داخل املنزل. واأنت اأدرى بطباع 

الرجال، األي�ص كذلك؟«                                      

اأحبائها  لعودة  ترّقبها  عن  تتحدث  العمة  كانت 

اأ�سارت  ال�سيد مبرح وحبور، كما  الثالثة من رحلة 

الوقت  الطيور يف مثل ذلك  اإىل ندرة  يف تعليقاتها 

من ال�سنة.

جاهداً  وحاول  فرامتون،  اإ�سفاق  العمة  حديث  اأثار 

 مو�سوع احلديث.. لكن دون طائل. وفجاأة 
ّ

اأْن يغري

اأنها  اإليه، بل  اأّن نظرات العمة مل تعْد متجهة  لحظ 

الذي  املمر  واإىل  املفتوحة  النافذة  اإىل  جتاوزته 

يوؤدي اإليها.                                                                                                  

اعتقد فرامتون اّن حظه العاثر قاده اإىل املجيء اإىل 

ي�سادف  الذي  بالذات  اليوم  هذا  ويف  املكان،  هذا 

العمة  يوقف  اأْن  واأراد  امل�سوؤومة.  املاأ�ساة  ذكرى 

�سجونه  يثري  الذي  هذا  حديثها  يف  ال�ستمرار  عن 

ويزيد من توّتر اأع�سابه، فاأخذ يقول: “لقد ن�سحني 

اأْن  ميكن  ما  كّل  وبتجنب  التامة،  بالراحة  اأطبائي 

يثري اأع�سابي.”                                                                                                   

الغرباء  اأّن  مفاده  خاطئ  وْهم  فرامتون  لدى  كان 

عما  التفا�سيل  اأدّق  مبعرفة  يهتمون  م��ا  ك��ث��رياً 

متاعب  اأو  اأمرا�ص  من  اإليه  فون 
ّ
يتعر ْن 

َ
م يعانيه 

اأثار  لهذا،  �سفائها.  وطرق  اأ�سبابها  وعن  �سحية، 

بحديثه.  اك��رتاث  عدم  من  العمة  اأبدته  ما  ده�سته 

العمة  اّتقدت مالمح  اإنذار-  �سابق  وفجاأة -وبدون 

 بلهفة: “حمداً 
ْ
 وجنتاها، وقالت

ْ
بالهتمام وتوهجت

يا  ال�ساي.  تناول  اأخرياً، ويف موعد  و�سلوا  لقد  هلل! 

لل�سعادة!!”                

اإىل  ��ه 
ّ

ووج فرامتون،  ج�سد  يف  الق�سعريرة  ���رشْت    

اأما  وال�سفقة.  الرثاء  ملوؤها  نظرة  العمة  اأخ  ابنة 

بعينني  امل�رشعة  النفذة  اإىل  تنظر  فاأخذْت  الفتاة 

اإىل  بدوره  ينظر  اأْن  اإىل  فرامتون  دفع  مما  فزعتني 

تلك النافذة. ارتاع فرامتون مما راأى.. لقد تبنّي من 

ال�سم�ص  به مغيب  �سمح  الذي  اخلافت  ال�سوء  خالل 

بنادق  يحملون  لأ�سخا�ص  اأ�سكاٍل  ثالثة  املتزايد 

من  فرامتون  قفز  �سغري.  كلب  اأرجلهم  وبني  �سيد، 

احلديقة  باب  اإىل  كاملجنون  وانطلق  فزعًا،  ه 
ّ
كر�سي

ومنه اإىل ال�سارع.. ل يلوي على �سيء.

العمة.   
ْ
قالت الأط���وار!!«  غريب  �سخ�ص  من  له  »يا 

وتوّتر  اأمرا�سه  حول  يدور  معي  حديثه  كان  »لقد 

قائلة:   
ْ
وتابعت حقًا.«  مملة  ل�سخ�سية  اإنه  اع�سابه. 

فه هذا، يخاله املرء قد راأى �سبحًا.”
ّ
“من ت�رش

اأثار  ما  اأّن  “اأعتقد  بقولها:  فريا  اأخيها  ابنة  رّدْت 

فزعه هو روؤيته لهذا الكلب ال�سغري، فقد اأخربين باأنه 

لتعاود  ُهنيهة  و�سمتت  الكالب.”  من  رعبًا  ميوت 

ة يف مقربة 
ّ
الكالم: “وروى يل كيف �سّل طريقه مر

من  قطيٍع  من  حما�رشاً  نف�سه  وج��د  واأن��ه  بعيدة، 

الليلة  تلك  ق�ساء  اإىل  ا�سطره  مما  ال�رش�سة،  الكالب 

يف قرب حفر حديثًا ل�ستقبال زبوٍن جديد.«

و”فربكة”  احل���ك���اي���ات  اخ���ت���الق  ك����ان  ن���ع���م، 

تفوقها  ل  متعة  ق�سرية  حل��ظ��اٍت  يف  ال��وق��ائ��ع 

فريا!! ة 
ّ
املدعو الفتاة  لتلك  بالن�سبة  اأخ��رى   متعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجنليزي  كاتب   ،)1916  -  1870( »�ساكي«:  مونرو  هكتور   **

غزير الإنتاج.
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واأنا جال�ص  اأبدو عليه  الذي  ذاك  ب، 
ّ
 غري حمب

ٌ
منظر

الأر����ص،  اإىل  ت�سالن  ل  ق��دم��اي  الكر�سي،  على 

كي  الأم���ام،  اإىل  �سنتمرتات  ع�رش  ُق��راب��َة  فاأزحف 

فما  الهواء،  على  م�ستنًدا  يظلُّ  ظهري  لكّن  ا، 
ّ
ت�ستقر

اأقوم من  الدوام حتى  ينتهي  اأو  اجلل�سة،  تنف�ّص  اأن 

مكاين مت�سّلب الع�سالت.

مل  لكّني  ظهري،  خلف  و�سادة  و�سع  على  اعتدت 

منذ  طقو�سي  فهذه  يكن،  مهما  قط،  بالراحة  اأ�سعر 

و�سادة  بال  لكن  ا،  اأي�سً واجلامعة  املدر�سة،  اأي��ام 

من  يعانون  القامِة   
َ
ِق�سار اأّن  البّتة  اأ�سّك  ول  ا. 

ً
طبع

اأن اأغلبهم  اأو  ة يف عامودهم الفقري، 
ّ
م�ساكَل �سحي

اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالد�سك من الآخرين.

 عن اأي م�ساعٍد قد يفيد يف زيادة 
َ
بحثت يف عمٍر اأبكر

 
َ
نحو وما  الأع�ساب  من  �ستخَل�ٍص 

ُ
م اأو   

ٍّ
ي

ّ
طب الطول، 

�سبكة   
َ

اأب��واب طرقُت  حماولتي،   
ْ
اأخفقت لكن  ذلك، 

وكنت  لالإطالة،  جراحية  ات 
ّ
عملي عن  بحًثا  النت 

اأن تكاليَفها تفوق  اأيقنت  ا بها لفرتة، حتى 
ً
مهوو�س

طاقتي، مهما وّفرت من املال.  

لفعلت،  العايل  الكعب  اأنتعَل  اأن  اّلالئق  من  كان  لو 

اأنتقي  جعلني  حدٍّ  اإىل  الفكرُة  هذه  خامرتني  كم 

ال�سغريتني   
ّ
قدمي ملقا�ص  ا 

ً
منا�سب ا 

ًّ
ن�سائي  

ً
ح��ذاء

 اأراقب طويل 
ّ
ُل داخَل الغرفة، ثم

ّ
ا، اأنتعله، واأجتو

ًّ
ن�سبي

اأمام   
ّ
الن�سائي باحلذاء  عليها  اأب��دو  التي  وهياأتي 

اأيّن غري فاتن، فع�سالتي  اأُفَت بنف�سي، رغم  املراآة، 

جاذبية،  اأك��رث  تبدو  مترينها  على  حر�ست  التي 

ومقبوًل  م�سدوًدا،  يبدو  ال�سغري  املنتفخ  و"كر�سي" 

اأكرث.

لني فعل ذلك 
ّ
متّنيت لو اأيّن على قدٍر من اجلراأة يخو

يف  �سيحًة  تنطلق  ع�ساها  النا�ص،  من  م��راأى  على 

تدور  التي  الرعناء  الفكرة  األعن  ال�ساخبة.  مدينتنا 

ال�سباب  يفعلها  ب��اأن  الأمنيات  واأطلق  ذهني،  يف 

اأّل  املهم  بعد،  فيما  "املوظة"  مع  فاأمتاهى  قبلي، 

اأكون يف "بوز املدفع".

ا لدى امل�سنع، وليكن 
ًّ
الي

ّ
 رج

ً
ل حذاء

ّ
 فّكرت اأن اأف�س

واحدة،  با�ستقامٍة  �سانتيمرتات  ع�رش  ارتفاع  على 

انطالًقا من مقّدمة القدم وو�سوًل اإىل الكعب، بطابع 

كان  اإن  بالّن�ساء  اأحٌد  هني 
ّ
ي�سب ل  كي  تام،  رجويلٍّ 

 
َ
الكعب اأرتدي بنطاًل طوياًل يغطي   

ّ
ثم ا، 

ً
كعبه رفيع

ما اأمكن.

اأُ�سِكت  ما  �رشعان  لكن  بذلك،  اأق��وم  نف�سي  اأتخيل 

�رشكة  يف   
ٌ
حما�سب اأن���ا،   

ٌّ
اأربعيني رج��ٌل  ج��ن��وين، 

اّت�سالت حمرتمة، كيف يل اأن اأغامر ب�سمعتي! ل.. 

كون برجولتي. ل اأظنني اأفعلها، �سوف ي�سكُّ

املرور على ذكر العمر ي�ستفّزين، فالن�ساء ل يلتفت 

اإيل، يهربن من رجٍل ل يتعّدى طوله مرًتا واأربعني 

وتقلياًل  وقاحًة  لهّن  مغازلتي  ويعتربن  �سانتيمرت، 

زمالئي،  اأح�سان  يف  يرمتني  بينما  �ساأنهن،  من 

ا 
ً
تقدير اأك��رث  املحروم  جل 

ّ
الر اأّن  فقط،  يعرفَن،  لو 

للعالقات، َل�ما هربن.

باإحداهن..  ج��اّدة  عالقة   
ّ

لدي تكون  اأن  متنيت  كم 

قلبها،  ك��ّل  من  اأنثى  ني 
ّ
حتب اأن  ة، 

ّ
حقيقي عالقٌة 

لكن  والغرية،  وال�سوق   
ّ
احلب طقو�ص  معها  واأعي�َص 

ان يل من هذه التفا�سيل.
ّ
اأي

العمر   �سنوات 
ّ
النادرة على مر اأيقنت من عالقاتي   
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* قا�سة من الأردن 



 م�ستحيل، هّن ب�رشاحة يقرفَن مّني، واإن 
ٌ
اأن هذا اأمر

اأدفع  اأن  اأجل  من  �سيكون  اأظن،  كما  مبوعٍد  حظيُت 

 ح�ساب: فاتورة غداء يف مطعم مكلف، 
ّ

احل�ساب، اأي

فاتورة مالب�ص لهّن واإك�س�سوارات، حتى اأن اإحداهّن 

تها، 
ّ

خا�س والكهرباء  املاء   
ّ
فاتورتي اأ�سّدد  جعلتني 

ا يحني 
ّ
فاتورة عقد من ذهب، ومل� كّلفتني  واأخرى 

�سوق القبلِة يفرُتن، يفرتن جميعهن، كاأّن حّظي ما 

زال عالًقا يف �سماء الفاتورة والفتور.

يقعن يف  بل مل  ل�سخ�سي،  امراأة  اأو  فتاة  ني 
ّ
مل حتب

اإحداهّن يف �سغري  كّلما عاك�ست  قط، وكنت  ي 
ّ
حب

ب�سخرية،  ترمقني  رمبا  اأو  ت�ستمني،  اأو  خني، 
ّ
توب

القانويّن  العمر  تخّطيت  ومّل��ا  بوجهي،  تب�سق  اأو 

لل�سيطنة تظاهرت ب�سيء من الوقار. مررت مبواقف 

ا ما اأُهينت كرامتي، 
ً
حمرجة جرحت م�ساعري، وكثري

ومل اأكن حمظوًظا بزواج تقليدي، مهما بدوت اأنيًقا، 

ا، اأو موؤّهاًل للزواج.
ً
متعّلم

 قبل اأ�سبوعني �سمعت من زمالئي عن �رشكة اأدوية 

ة �سهرية، اأعلنت عن حاجتها لأ�سخا�ص لديهم 
ّ
عاملي

نوا 
ّ
يتبي الأدوية، كي  قابلية اخل�سوع حتت جتارب 

وذلك  الأ���س��واق،  يف  طرحها  قبل  ال�سلبية  اآث��اره��ا 

مقابل اأجٍر معنّي.

مللت  لأنني  ��ا 
ّ

رمب حلظتها،  ا 
ً

اأهوج م�ستهرًتا  كنت 

فراغي  اأوقات  ق�ساء  من  و�سئمت  الفارغة،  حياتي 

فان�سممت  ة. 
ّ
يا�سي

ّ
الر النوادي  ويف  املقاهي،  يف 

فاأر  اإىل  ل 
ّ
للتحو ا�ستعداًدا  املوجودة،  الأ�سماء  اإىل 

جتارب. اأعرف اأنه كان باإمكاين فعل اأي �سيء اآخر، 

خو�ص  لت  ف�سّ لكّني  ر، 
ّ
م��رب غري  اجلنون  هذا  واأن 

التجربة. 

ابتداأُت برناجمي مع ال�رشكة، واليوم هو اأول يوم يل، 

 جل�ست 
ّ
ا، ثم

ً
تني من دواء مّت تطويره موؤّخر

ّ
تناولت حب

يف غرفة ال�سرتاحة اأ�سغل نف�سي باأي �سيء: مبراقبة 

املراجعني )البنات حتديًدا(، اأو بالهاتف، اأو بت�سّفح 

تعلوها  طاولة  فوق  ٍم  نظَّ
ُ
م ب�سكل  مو�سوعة  جماّلت 

ة مذّهبة.
ّ
 خ�سبي

ٌ
واجهة من زجاج، وحتملها اأقدام

ا ممتلئة، 
ً
تعاطفت مع فتاة ترفع بكلتا يديها اأكيا�س

ا ي�سبه ملّفي، مما جعلني ا�ستدلُّ   بع�سدها ملفًّ
ّ
وت�سم

دورها  حان  عندما  مثلي،  جتارب  فاأرة  اأنها  على 

على  الأكيا�ص  ت�سع  اأن   
ْ
حاولت الأوراق،  لت�سجيل 

من  بع�ٌص  ف�سقط  يديها،  اإحدى  ر 
ّ
حتر كي  الأر���ص، 

والتقطت  اأ�ساعدها،  ال�سهامة  بدافع  اأغرا�سها، قمُت 

ت 
ّ
فر جتميل  م�ستح�رشات  من  تبعرث  وما  الأوراق، 

تقدميها  فور  ترتبها  وهي  ف�سكرتني  الأكيا�ص،  من 

ملوظفة ال�ستقبال.

عر�سُت عليها اأن اأرافقها كي اأدّلها على الإجراءات، 

وفيما   ،
ْ
فوافقت الّتعب،  من  بالغٍة  ح��اٍل  يف  بدت 

اأحمل  كنت  والفحو�سات،  باملعاملة  من�سي  كّنا 

حمتوياتها،  عن  مت�سائاًل  جميعها،  الأكيا�ص  عنها 

لًة 
ِّ
تجو

ُ
فاأخربتني اأنها تبيع م�ستح�رشات التجميل م

ب�سبب  ب�ساعتها  اُع��ُت��ِم��دت  حتى  ت، 
ّ

امل��ح��ال ب��ني 

جودتها.

كّلها،  تفا�سيِلها  بل  تقا�سيمها،  نعومَة  لُت 
ّ
تاأم

هت اإىل اأيّن اأطوُل منها بقليل، حتى اأن الأمر حدا 
ّ
وتنب

بي للنظر اإىل حذائها اأكرث من مرة، ذاك الذي مل يكن 

ربزَن اأج�سادهن، 
ُ
بكعٍب عاٍل كما تفعل الفتيات كي ي

واأظّن اأن طبيعة عملها حتّتم عليها ذلك. 

ا�ستاأذنُت حينما اآَن موعُد فحو�ساتي، وقبل اأن اأبتعد 

اقرتحُت عليها اأن ن�رشب القهوة يف »كافيه« ُقبالَة 

ال�رشكة، فوافقت واخلجل باٍد يف حمرِة خّديها.

حلظَة  اأنتظر  كنت  فيما  ببطء  الفحو�سات  ت 
ّ
م��ر

جمعتنا   
ّ
ثم الناعمة،  ها 

َ
تقا�سيم اأ�ستدعي  لقائها، 

معدنية  اأق���دام  حتملها  زج��اج،  من  بوجٍه  طاولة 

اأغ�سل  رحُت  قليل  ا 
ّ
عم هادئ.  »كافيه«  يف  ة، 

ّ
ذهبي

ابون 
ّ

بال�س  
ّ

ي��دي واأف��رك  اجل��و،  ح��رارة  من  وجهي 

ق، اأتذّكر 
ّ
حتت املاء، بعدما �سارتا دبقتني من التعر

اأي فتاة  اأ�سمعه من  "�سمارك حلو"، الذي مل  قوَلها: 

قّدم اإليها ما 
ُ
من قبل. وحينما عدت وجدت النادَل ي

 يف غيابي.
َ

 احل�ساب
ْ
تبّقى من مال بعدما دفعت
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متابعات

 طه عبد الرحمن

�لتد�خلية بني �لعلوم كانت من �أبرز 

�لآليات �لتي �عتمدها فـي قر�ءته للرت�ث 
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ت�ستوقف  التي  والفكرية  الثقافية  الظواهر  من 

العربي  الرتاث  مل�سار  واملتابع   ، والباحث  الدار�س 

التداخل  ذلك  هو   ، التاريخي  تطوره  يف  الإ�سالمي 

القائم بني العلوم التي ن�ساأت وتطورت يف اأح�سان 

الرتاث العربي الإ�سالمي.

،كانت هي  والتكاملية  التداخلية  العالقة  اإن   حيث 

ال�سمة البارزة والعالمة الغالبة ، والو�سف املهيمن 

يف  املحمول  املعريف  الب�ستمولوجي  الن�سق  على 

.
)1(

جميع العلوم العربية الإ�سالمية......

الإ�سالمية،  العلوم  بني  القائمة  التداخلية  وه��ذه 

من  ع��دد  واأق��ره��ا  العلماء،  من  كثري  عنها  ك�سف 

للرتاث  واملتابعون  امل�ستغلون  واأثبتها  الباحثني، 

العربي الإ�سالمي.

التداخلي  لبعد  واإثباتا  ا�ستغال  ابرز املفكرين  ومن 

يف معارف ونظم الرتاث العربي الإ�سالمي الدكتور 

طه عبد الرحمن. 

وهذه الورقة هي م�سعى اأويل منا للتعريف باملنهج 

 ، الرحمن  عبد  طه  الدكتور  عند  التكاملي  التداخلي 

واملعرفية  العلمية  قيمته  واإظهار  اأهميته  وبيان 

واملنهجية يف قراءة الرتاث العربي الإ�سالمي.

-طه عبد الرحمن قارئا للرتاث العربي الإ�سالمي

ا�ستح�رضها  التي  الثقافية  الإ�سكالت  اأه��م  من 

الرتاث  ق��راءة  م�سكلة  ،هي  اليوم  العرب  املثقفون 

ق��راءة  مو�سوع  ك��ان  الإ�سالمي،بحيث  العربي 

الرتاث العربي الإ�سالمي من ابرز املداخل املعرفية 

اأو  فكري  م�رضوع  اأو  فل�سفي،  عمل  لكل  والفل�سفية 

عمل نقدي يف امل�ساريع الفل�سفية املعا�رضة "ومن 

يف  الأويل  املدخل  هي  الرتاثية  امل�سالة  كانت  ثم 

و  العربية  احل�سارية  و  الفكرية  امل�ساريع  جميع 

.
)2(

الإ�سالمية..

ويعد م�رضوع الدكتور واملفكر طه عبد الرحمن من 

الرتاث  قراءة  اختارت  التي  الفكرية  امل�ساريع  ابرز 

العربي الإ�سالمي مبنهج تداخلي تكاملي.

الباحثني  اب��رز  من  الرحمن  عبد  طه  اأن  ي��دل  ما 

التداخلية  مرجعية  على  ال�ستغال  اختاروا  الذين 

دافعه   ، الإ�سالمية  العربية  العلوم  اآلية  فح�س  يف 

وحافزه هو مقاربة وقراءة وفح�س الن�س الرتاثي 

الفكري  والبناء  الن�سق  ملعرفة  الإ�سالمي  العربي 

واملعريف املتحكم يف هذا الرتاث.

باأن  الرحمن  عبد  طه  واملفكر  الدكتور  ���رضح  اإذ 

الآل��ي��ات  اب��رز  م��ن  ،ك��ان��ت  العلوم  ب��ني  التداخلية 

مقاربته  واعتمدها يف  عليها  وا�ستند  اتخذها  التي 

وقراءته للرتاث العربي الإ�سالمي �سواء يف م�سامينه 

العامة ،اأو يف اآلياته املنتجة لهذه امل�سامني ، اأويف 

ما يتعلق حتى بفح�سه للجهاز املفاهيمي امل�سكل 

لتلك امل�سامني ،وقد �رضح املفكر طه عبد الرحمن 

وتقيده  بالتزامه  ومو�سع  منا�سبة  من  اأك��ر  يف 

مبنهج التداخلية من حيث هو منهج جامع ومرجع 

معتمد ، يف درا�سة وقراءة الرتاث العربي الإ�سالمي.

اأر�سى  ال��ذي  امل�����رضوع  لهذا  املميزة  فاخلا�سية 

يف  يقت�رض  مل  انه  الرحمن  عبد  طه  املفكر  دعائمه 

والقراءة على امل�سامني واملحتويات  الفح�س  هذا 

حممد بنعمر*

املنهج التكاملي فـي قراءة الرتاث

عند طه عبد الرحمن

اأكادميي وباحث من املغرب *



املحمولة يف العلوم الرتاثية. 

حتى  الفح�س  ه��ذا  ويغطي  لي�سمل  ت��ع��داه  واإمن���ا 

الآليات املنهجية املنتجة لتلك امل�سامني ،واحلاملة 

واملركبة للمحتويات واملعارف والأفكار.

بحيث لحظ اأن قراء الرتاث ل �سيما اجلدد يحملون 

ق��درة  "�سعف  يف  يتحدد  كبريا  منهجيا  �سعفا 

هوؤلء القراء على امتالك نا�سية الأدوات املنهجية 

)3(
العقالنية التي تو�سلوا بها يف قراءتهم للرتاث...".

فاأغلب نقاد الرتاث اختاروا التو�سل باأدوات البحث 

ومناهج  مفاهيم  من  املحدثون  ا�سطنعها  التي 

�رضائط  ا�ستوفوا  اأنهم  بهذا  توهموا  وقد  ونظريات، 

)4(
البحث العلمي ال�سحيح.

وما يخل�س اإليه املفكر طه عبد الرحمن اأن الق�سور 

كان  اجل��دي��دة  املناهج  من  التمكن  يف  املنهجي 

اأن  "الواقع  املعا�رضين  الرتاث  قراء  عند  امل�سرتك 

ول  ن�سيبهم  من  يكن  مل  املناهج  هذه  من  التمكن 

)5(
لتفنن يف ا�ستخدامها كان طوع اأيديهم.....".

وكانت الرغبة التي حتدو املفكر طه عبد الرحمن يف 

هذه املالحظة هو ال�سعي نحو التقاطع مع املناهج 

ال��رتاث  ق��راءة  اإىل  ت�سعى  كانت  التي  التجزيئية 

حتمل  ل  مق�سمة  ومعارف  جم��زاأة  قطعا  باعتباره 

التداخل ول التكامل ول الن�سجام يف مكوناتها ول 

يف عنا�رضها ،علما اأن الق�سد يف املناهج التجزيئية 

بع�س  بتف�سيل  املفا�سلة  نتيجة  اإىل  الو�سول  هو 

املعارف على ح�ساب البع�س الآخر...

الرحمن  املفكر طه عبد  �سعى  فلقد  مبوازاة مع هذا 

ت�سعى  الرتاث،  قراءة  تكاملية يف  نظرية  اإن�ساء  اإىل 

هذه النظرية اإىل تخطي الروؤية اجلزيئية التفا�سلية 

للرتاث،مع ال�سعي نحو اإحداث التقاطع مع القراءات 

والعلوم  امل��ع��ارف  بني  املفا�سلة  اخ��ت��ارت  التي 

الرتاثية....

والذي اأهل الدكتور طه عبد الرحمن بان يكون من 

للمنهج  ا�ستح�ساره  هو  والدار�سني  الباحثني  ابرز 

اطالعه  هو  للرتاث  وتقوميه  قراءته  يف  التكاملي 

ال�سلة  ذات  الغربية  املناهج  على  والكبري  الوا�سع 

بتحليل اخلطاب وبعلم الل�سانيات املدونة يف لغتها 

الذي  هو  الطالع  وهذا   ، دونت  بها  التي  الأ�سلية 

وعلى  املعريف  اخللل  على  للوقوف  واأهله  له  ي�رض 

املناهج  تلك  يف  املحمول  الب�ستمولوجي  العطب 

التي ظلت ل�سيقة بالفل�سفات الغريبة.

طه  للدكتور  املعريف  املنطلق  كان  هذا  اإىل  اإ�سافة 

الرا�سخ  املعريف  املبداأ  بهذا  الأخذ  هو  الرحمن  عبد 

يف  وجامعة  ثابتة  وقناعة  هدفا  ي�سكل  ظل  الذي 

اأن  ،وه��و  الرحمن  عبد  طه  الدكتور  املفكر  اأعمال 

والتحليل  والفح�س  والقراءة  للفهم  القابل  اخلطاب 

�سياقه  يف  يو�سع  ال��ذي  اخل��ط��اب  ه��و  والرتكيب 

ومقامه.

الفكري عند املفكر طه عبد  -اجلامع يف امل�رضوع 

الرحمن 

واأ�سلها  د�سنها  التي  ال��ق��راءة  ه��ذه  يجمع  ما  اإن 

طه  املفكر  عند  الفكري  امل�رضوع  يف  اجلامع  اأن 

العربي  بالرتاث  العتزاز  و�سف  هو  الرحمن  عبد 

الإ���س��الم��ي،وان��ت��ق��اد دع���اة الن��ق��ط��اع ع��ن ه��ذا 

ول  ممكن  غري  ال��رتاث  عن  النقطاع  ال����رتاث،لأن 

متي�رض مادام الرتاث العربي الإ�سالمي حا�رضا بقوة 

يف ذاكرتنا ويف وجداننا، ومتاأ�سل يف �سلوكنا ويف 

)6(
حياتنا اليومية. 

م�����ع�����رك�����ة  بحيث خا�س املفكر طه عبد الرحمن 

الرد  معرتك  يف  ،ودخل  الرتاث  اأ�سالة  عن  الدفاع 

واأهل   ، امل��وروث  على  اجلامدين  التقليد  اأهل  على 

التغريب الطاعنني يف قيم الرتاث العربي الإ�سالمي.

املفكر طه كان  فان  الرتاث  الدفاع على  فرغم هذا 

املعا�رضة  املناهج  اآل��ي��ات  م��ن  كبري  متكن  على 

م�سادرها  يف  عليها  ومطلعا  ق��ارئ��ا   ، اجل��دي��دة 

)7(
وبلغتها الأ�سلية املحررة بها.

ما  بالرتاث يف  والعتزاز  ال�ستغال  هذا  وقد جت�سد 

،ويف  فل�سفية  واجن��ازات  فكرية  موؤلفات  من  تركه 

اأنتجه من م�ساهمات ،وما قدمه من مطارحات  ما 

م�سرتك  حمور  يف  جميعا  ،ت�سب  رائدة  ومداخالت 

ونقد   ، نقدية  علمية  ق���راءة  ال���رتاث  ق���راءة  ،وه��و 

القراءات العدمية التي اختارت امل�سادرة،والتقاطع 

مع الرتاث.

حول  والفل�سفية  الفكرية  م�ساريعه  تركت  بحيث 

عميقة  مركبة  ،واإ�سكاليات  مفتوحة  اأ�سئلة  الرتاث 
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�ستظل مفتوحة للم�ستغلني على احلداثة واملتابعني 

والداعني للتحديث يف املجتمع العربي الإ�سالمي.

يحملها  التي  العميقة  الفل�سفية  الأ�سئلة  وه��ذه 

م�رضوع الدكتور واملفكر طه عبد الرحمن هي التي 

الأكادميية  ،واملوؤمترات  الدولية  امللتقيات  حاولت 

والأخرى  الفينة  بني  تعقد  التي  والفكرية  العلمية 

ن  اأ حول فكر وم�ساريع الدكتور طه عبد الرحمن 

الأ�سئلة  الإجابة على خمتلف  ،وتعمق  جتيب عليها 

يف  الفكرية  م�ساريعه  طرحتها  التي  والإ�سكالت 

العمق  اختيار  مع  الإ�سالمي.  العربي  الرتاث  قراءة 

والتحليل يف قراءة اأفكاره من اجل الدخول والتفاعل 

اإىل  املف�سية  ال�سبل  ومعرفة   ، الراهنة  اللحظة  مع 

.
)8(

بناء امل�ستقبل -----

كان  الذي  الأول  املوؤمتر  املوؤمترات  هذه  ابرز  ومن 

التكاملية  النظرة  بني  الفكري  :"الإبداع  مبو�سوع 

للعلوم واملنظور التاأثيلي ل�ست�سكال املفاهيم" وهو 

بجامعة  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  تنظيم  من 

ابن زهر اأغادير فرباير -24-23فرباير:2014.

وبناء  امل�سطلحات  :"جتديد  الثاين  املتمر  وك��ذا 

املفاهيم يف الفكر الإ�سالمي املعا�رض"، وكان من 

تنظيم رحاب كلية الآداب والعلوم الإن�سانية وكلية 

اللغة العربية مبراك�س يومي: 6 – 7 ماي 2015.

املنهج التداخلي :ال�سياق واملرجع

املنهج  ح�سور  وراء  م��ن  ك��ان  ال��ذي  ال�سياق  اإن 

التداخلي يف قراءة الرتاث العربي هو �سياق الرتاكم 

الذي حتقق يف قراءة الرتاث العربي الإ�سالمي.

 فالذي ي�ستوقف الدار�س، ويح�رض الباحث واملتابع 

مل�سار الرتاث العربي الإ�سالمي يف تطوره التاريخي 

والدرا�سات  ال��ق��راءات  من  الكبري  الكم  ذل��ك  هو   ،

العربي  الرتاث  قراءة  على  مور�ست  التي  والبحوث 

متباينة  واأحيانا  خمتلفة،  مبنهجيات  الإ�سالمي 

يف  القراءات  هذه  ت�سعى   ، متقاطعة  و  ومتباعدة 

القراءة  على  ال�ستغال  اإىل  جامعة  م�سرتكة  وجهة 

ب�سفة  الإ�سالمي  العربي  ال��رتاث  ،وق���راءة  عامة 

خا�سة.

هو  الرتاثية  القراءات  على  واملهيمن  الغالب  لكن 

كانت  التي  التفا�سلية  التجزيئية  املناهج  غلبة 

قطعا  باعتباره  ال��رتاث  ق��راءة  اإىل  دائما  ت�سعى 

التداخلي  البعد  حتمل  ل  منف�سلة  ومعارف  جمزاأة 

 ، بالن�سجام  مطبوعة  وغري  التكاملي  املنحى  ول 

 ، والعمل على اختيار املفا�سلة بني هذه املعارف 

بتف�سيل البع�س على ح�ساب البع�س الأخر... 

بحيث كان الغالب واملهيمن على القراءات الرتاثية 

متعددة  اأق�سام  اإىل  ال��رتاث  تق�سيم  اإىل  �سعيها  هو 

وتف�سيل اأو تبخي�س هذه الأق�سام بع�سها على بع�س 

،ثم النتهاء واخلال�س اإىل هذه النتيجة وهي الرفع 

.
)9(

من ق�سم على ح�ساب ق�سم اآخر...

بحيث لحظ املفكر طه عبد الرحمن اأن الغالب على 

الأعمال الفكرية التي اختارت قراءة الرتاث العربي 

الإ�سالمي هو النزوع اإىل تق�سيم معارف الرتاث اإىل 

اأق�سام متعددة وتف�سيل بع�سها على البع�س الآخر 

الق�سم  هذا  اأن  بدعوى  بذاته  ق�سم  اإىل  النتقال  ثم   ،

هو الذي ين�سجم مع متطلبات واحتياجات اللحظة 

الراهنة.

ومما حتفظ به املفكر طه عبد الرحمن هو 

اإدخال اآليات ومنهجيات غربية دخيلة

 ، تن�سجم مع طبيعته وهويته  الرتاث ل  قراءة  على 

الن�س  انزل على  اأن ل  "فقد اجتهدت يف  اإذ �رضح: 

طلبت  ،بل  اأخرى  تراثات  من  انقلها  اأدوات  الرتاثي 

تلك الأدوات من داخل الرتاث حر�سا على ا�ستيفاء 

املقت�سى املنطقي الذي يوجب اأن يكون 

املنهج م�ستمدا من طبيعة املو�سوع ل م�سلطا عليه 

الآليات  مقابل  يف  املاأ�سولة  الآليات  �سميتها  وقد 

.
)10(

املنقولة...

 باملقابل دعا اإىل الأخذ باملنهج التكاملي ،فهو من 

مقت�سيات البحث العلمي ،واأحد عنا�رضه الأ�سا�سية 

وم�سامني  هوية  مع  املن�سجم  وه��و  له  امل�سكلة 

الرتاث العربي الإ�سالمي.

اغلب  ب��ني  ب��ه  وامل�سلم  امل��ع��رتف  الق�سايا  فمن   

وقراءة  بدرا�سة  وامل�ستغلني  والباحثني  الدار�سني 

معارفه  يف  الإ�سالمي  العربي  ال��رتاث  ومتابعة 

املتعددة، ونظمه املختلفة اأن اأعمال املفكر طه عبد 

قراءة  يف  كبريا  وم�رضوعا  رائدا  عمال  تعد  الرحمن 

متكامل  م�رضوع  ،فهو  الإ�سالمي  العربي  ال��رتاث 
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العربي  ال��رتاث  ق��راءة  يف  ك��ربى  مرجعية  ي�سكل 

الإ�سالمي....

يجد الباحث والدار�س يف امل�رضوع الفكري لطه عبد 

الرحمن جمال علميا �سامال وجامعا خل�سو�سيات  

الدر�س الرتاثي العربي الإ�سالمي.

بحيث اختار التعمق يف م�سامني الرتاث ل�ستخراج 

والوقوف  وجتميع  له  وامل�سكلة  له  املركبة  الأ�س�س 

على الآليات التي يرجع اإليها يف بنائه وتركيبه. 

يف هذا الإطار كان اختيار وم�سعى الدكتور طه عبد 

الرتاث  الرحمن تقدمي بدائل منهجية يف قراءة هذا 

وموافقه  من�سجمة  املنهجية  البدائل  هذه  ،لتكون 

من  الإ�سالمي  العربي  ال��رتاث  وهوية  طبيعة  مع 

حيث ال�سياق واللحظة والزمن، لأن اأي خطاب قوته 

حيث  ومن  معه  يتفاعل  الذي  ال�سياق  من  ومتيزه 

املقت�سى احل�ساري والفكري التي تطلبه وتقت�سيه 

املرحلة املعا�رضة.

م�ستوى  على  والتجديد  الإبداع  يحمل  م�رضوع  فهو 

هذه  يف  امل�ستثمر  املنهج  م�ستوى  وعلى  القراءة 

القراءة. 

طبيعة البناء التداخلي

ال��رتاث  ق��راءة  يف  التكاملي  التداخلي  البناء  اإن 

العربي  ال���رتاث  يف  ال��ع��ل��وم  اع��ت��ب��ار  يف  يتحدد 

الإ�سالمي وحدة متكاملة ومن�سجمة، وهو ما يعني 

باأن النظرة التكاملية يف العلوم تعني "النظرة التي 

تتجه اإىل البحث يف الرتاث باعتباره وحدة معرفية 

متكاملة ومن�سجمة،ومتجان�سة ل تقبل التفرقة بني 

اأجزائها، ا�سافة اأنها وحدة معرفية م�ستقلة ل تقبل 

.
)11(

التبعية لغريها......

علنا  الرحمن  عبد  طه  املفكر  ���رضح  فلقد  وعليه 

با�ستغاله ودفاعه على التداخلية بقوله : "نقول نحن 

بالتداخلية، والتكاملية بني العلوم ،ويقول خ�سمنا 

 
)12(

بالتقاطعية والتفا�سلية يف علوم الرتاث..".

املنهج  هذا  على  الدفاع  اختار  اأخ��ر  مو�سع  ويف 

غري  الرتاث،منحى  تقومي  يف  نحونا  ولقد  بقوله:" 

م�سبوق،  غري  معهود.فهو  ،ول  ماألوف  ،ول  م�سبوق 

غرينا  يقول  التكاملية.وحيث  بالنظرة  نقول  لأننا 

التفا�سلية، وهو غري ماألوف.لأننا تو�سلنا  بالنظرة 

باأدوات  تو�سل غرينا  ،وحيث  باأدوات ماأ�سولة  فيه 

.
منقولة...")13(

ال���روؤى  ف��ه��و يعلن ���رضاح��ة ع��ل��ى �����رضورة ن��ق��د 

"اأن  التجزيئية والتفا�سلية يف قراءة الرتاث موؤكدا 

التقومي الذي يتوىل ا�ستك�ساف الآليات التي تاأ�سلت 

بالأخذ  اإل  يتي�رض  ل  الرتاث  بها م�سامني  وتفرعت 

 
)14(

بنظرة تكاملية..".

-اأق�سام التكاملية يف العلوم 

ق�سم الدكتور طه عبد الرحمن ،هدا التداخل احلا�سل 

بني العلوم يف الرتاث العربي الإ�سالمي ،اإىل ق�سمني 

اأ�سا�سيني اثنني :

العلوم  بني  يح�سل  ال��ذي  الداخلي  التكامل   -  1
تاأثري  بع�س،دون  مع  بع�سها  الداخلية  الرتاثية 

للعلوم املنقولة اإليها من ثقافات اأخرى....

ومثاله علم اأ�سول الفقه يف مرحلة الإمام ال�سافعي مل 

يتاأثر باليات املنقولة، بل ظل حمافظا وم�ستح�رضا 

الذي  العربية  اللغة  علم  خا�سة  الدخيلة  للعلوم 

تداخل ب�سكل قوي وكبري مع علم اأ�سول الفقه،وهو 

ما يح�رض يف املباحث الكربى املوؤ�س�سة لهذا العلم.

اأ�سول الفقه ، هو الذي  ولعل هذا البعد املميز لعلم 

جعل الدكتور طه عبد الرحمن يقر، ويعرتف، ب�سكل 

اأو  العلم،  هدا  ا�ست�سغر  بقوة على من  يرد   ، �رضيح 

والفكرية   ، العلمية  قيمته  ،اأوم��ن  �ساأنه  من  قلل 

والإ�سكاليات  واملباحث  الق�سايا  ،لأن  ،واملنهجية 

الكربى التي ا�ستح�رضها ، واأثارها علماء هذا العلم 

املعا�رضون  الباحثون  ا�ستح�سارها  ي�ستطيع  ،ل 

.
)15(

اليوم....

العلم  لهذا  املوؤ�س�س  الرحمن  املفكر طه  يك�سف  كما 

هو الإمام ال�سافعي واأراد منه اأن يكون علما م�سددا 

لفهم الن�س ال�رضعي وخادما لال�ستدلل.

.  

بني  يح�سل  ال��ذي  وهو  اخلارجي،  التكامل   -  2
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رولفو  املك�سيكي خوان  الكاتب  رواية  بارامو:  بيدرو 

التي ظهرت يف عام 1955، وترجمت اإىل العديد من 

اللغات من بينها لغتنا العربية ، وُتعترب هذه الرواية، 

عيون  من  والباحثني،  النقاد  من  الكثريين  نظر  يف 

ال�رضدية  الن�سو�س  من  واحدة  وُتعدُّ  العاملي،  الأدب 

ال�رضد  فنون  يف  وتاأثريها  اأهميتها،  ولها  املتميزة، 

ال�سارد يف 
َ
املعا�رض. تبحث هذه املداخلة خ�سو�سية 

رواية بيدرو بارامو، معتمدًة الطبعَة العربيَة ال�سادرة 

رواي��ات  �سل�سلة  �سمن  ال�سورية  الثقافة  وزارة  عن 

عاملية )6( دم�سق 1983 ترجمة �سالح علماين.

مقاربة اأوىل :

)ترجمة  احلداثة  بعد  ما  اإىل  البنيوية  من  كتابه:  يف 

العربية  املنظمة  عن  وال�سادر  الب�ستاين  د.ف��ات��ن 

للرتجمة( يوؤكد جون لي�سته: » هناك ثالثة م�سطلحات 

حتدد العنا�رض الأ�سا�سية يف كل فعل �رضدي روائي :

 Narrative Discourse ال�رضد  وخطاب   Story الق�سة 

والقيام بفعل ال�رضد الروائي...

من  يعي�س  ال�رضدي  قائاًل:اخلطاب  جينيت  ويعقب 

باعتباره  هذا  يرويها،  التي  بالق�سة  عالقته  خالل 

�رضداً 

القيام  خالل  من  يعي�س  فاإنه  خطابًا  باعتباره  اأما 

بفعل ال�رضد « �س 134. 

مقاربة ثانية :

حكاياتها  تفتتح  كانت  ما  كثريا   ، مثاًل  �سهرزاد،   «

نْف�سها  اإىل  ال�����رضَد  تعزو  فكانت  )بَلَغني(  بعبارة 

�سمري  ،اأو  )الأن���ا(  اإن  زمنها..  يف  اإذاب��َت��ه  وحت��اول 

النا�س ولعل مثل   يف 
َّ

ال�رضدي  
َّ

الن�س  
ُ
ذيب

ُ
،ي املتكلم 

املتكلم  �سمري  من  يجعَل  اأن  ال�رضدي  الو�سع  هذا 

 La جم�سداً ملا ي�سميه تودوروف الروؤية املت�ساحبة

“ vision aec

عامل   : ال��رواي��ة  نظرية  يف   : مرتا�س  عبدامللك  د. 

املعرفة العدد 240 �س 185.

بو�سفه  �ساردها  يطالعنا  بارامو  بيدرو  مفتتح  يف 

ويه( 
ْ
اهيًا مبر

َ
�سارداً ملتحمًا بحكايته:)متم

ال�رضُد ب�سيغة �سمري   : التَّماهي  وما يك�سُف عن هذا 

املتكلم :

يعي�س  اأبي  باأن  يل  قالوا  لأنهم  كومال  اإىل  جئُت   “
يَل  قالت   

َ
اأمي بارامو.  بيدرو  دعى 

ُ
ي  

ٌ
�سخ�س اإنه  هنا، 

ذلك  َل 
ْ
قب ملقابلته...   

َ
�رُض

ْ
اأح باأن  وعْدُتها  وقد  ذلك. 

كانت قد قالت يل :

ثمن  غاليًا  منه  بحقنا.. خْذ  ه 
ْ
�سيئًا. طالب ِطه 

ْ
ت�ستع ل 

فرحان ريدان*

�سارد 

بيدرو بارامو

كاتب وروائي من �سورية *



َكنا فيه 
َ
الن�سيان الذي تر

هذا ما �ساأفعُله يا اأماه.. «

ولعل امللمح اجلمايل الأبرز يف ال�رضد ب�سمري املتكلم 

اأعماق ال�سخ�سية وك�سِفِه  اإىل  كامٌن يف ان�رضاب ال�رضد 

 
ُ
 يف ثنايا نف�سها في�سُعر

ُ
ر

ْ
عن الراع�س العميق الذي ميو

قربًا  اأكر  يجعُلُه  ما  حمْيم  ٍح 
ْ
ب��و اإزاء  وكاأنه  املتلقي 

وتعلُّقًا بالن�س امل�رضود ،اإنها قدرُة �سمري املتكلم على 

واإذاب��ة  جهة  من  واملتلقي  الن�س  بني  امل�سافة  اإذاب��ة 

وال�سخ�سية  ال�سارد  بني  وال�رضدية  الزمنية  الظروف 

قلياًل يف  َل 
َّ
نتاأم اأن  اأخرى. ويكفي  امل�رضودة من جهة 

نقلة ال�رضد من 
َ
مفتتح بيدرو بارامو كي ندرَك ر�ساقة 

 « املخاطب:  �سمري  �سيغة  اإىل  املتكلم  �سمري  �سيغة 

ثمن  غاليًا  منه  بحقنا..خذ  �سيئًا..طالْبُه  ت�ستعطه  ل 

لل�رضد  اأخرى  مزية  وهذه   « فيه  تركنا  الذي  الن�سيان 

ال��ذات  على  ُيحيُل   
ٌ
�سمري اأن��ه  غري  املتكلم.  ب�سمري 

َده للعامل اخلارجي 
ْ

»ومرجعيتُه جوانية » ما يجعُل ر�س

يتمظهر  التي  املو�سوعية  عن  انف�ساٌل  وفيه  ذاتيًا، 

العليم(. الغائب)الراوي  �سمري  ب�سيغة  ال�سارد  فيها 

وهذه الذاتية التي ُي�سبغها ال�سارد ب�سمري املتكلم على 

�سارٌد ويف  اإنه  ثم  موثوق.  غري  �سارداً  م�رضوده جتعله 

نف�س الوقت واحٌد �سخو�س الرواية ،وفاعٌل يف اأحداثها :

اإ�سكاليته.على  تنبثق  هنا  ومن  وم�رضود،  �سارٌد  اإنه   

ذلك فهو �سارٌد اإ�سكايٌل ، وغري موثوق.

خالل  من  املنطقة  تلك  روؤي��ة   
ُ
ر

َّ
اأت�سو كنُت  لقد   “

دائمًا  عا�ست  فقْد  حنينها..  خالل  ،من  اأمي  ذكريات 

بدًل  اليوم  اآٍت  اإنني  كومال..  اإىل  �سوقًا  ُد  تتنهَّ وهي 

هذه  بهما  راأْت  اللتني  عينيها  معي  اأح��م��ُل  منها. 

 .16 �س   “ لأرى..  عينيها  منحتني  لأنها  الأ�سياء، 

 يف اأنه غري موثوق 
ُ
جاهر

ُ
نالحظ هنا كيف اأن ال�سارَد ي

 بعينيه : 
َ

 وال�سخو�س
َ
: فهو ل يرى الأحداَث والأمكنة 

اإنه يراها بعيني اأمه.

:”ل تتخلف عن الذهاب”مل اأ�ستطع  “ اأو�ستني قائلة 
�سيئا �سوى وعدي لها باأين �ساأفعل ،ولكرة ما رددُت 

الذي  اجلهد  بعد  حتى  ترديده  تابعُت  فقْد  الوعد  هذا 

 من يديها امليتتني “
َّ

بذلُتُه لأُفلَت يدي

اأمه  بعيني  يرى   ، بريثادو  خوان  ُه 
ُ
،وا�سم ال�سارد 

امليتة !.

يا  قتلَك  قد  الختناق  اأن  اأ�سدَق  اأن  اأتريدين   -  “
خوان بريثادو؟ لقد كنَت متيب�سًا متامًا..

 وها اأنَت ترى ، اإننا ندفنك.. 

الأ���س��واُت  قتلتني  لقد  دوروت��ي��ا..  ي��ا  �سحيح  ه��ذا 

الهام�سة » �س 100 

اإن ال�سارد ، ذاته ، ميت !.

لنتاأمل ، الآن، يف ال�رضد ال�سادر من منظور دوروتيا :

ل  ،فاأنا  ترى  وكما  اأحداً.   
ُ
يزعج ل   

ٌ
�سيء اإنني   -  “

نف�سه  الأر�س.لقد دفنوين يف قربك  اأ�رضُق مكانًا من 

واكتفيُت بالفراغ الذي بني ذراعيك فقط هنا يف هذا 

 يل اأنه كان يجب اأن 
ُ
الركن حيث جتدين الآن. ويخطر

 يف اخلارج
ُ
اأكوَن اأنا التي اأحت�سنَك. اأت�سمع؟ اإنها متطر

 كاأن اأحداً مي�سي فوقنا
ُ
اأ�سعر

ة لأننا 
َّ
 باأمور �سار

ْ
ر ما عاد باإمكان اأحد اأن يخيفك.فكِّ

�سنبقى مدفونني زمنًا طوياًل » �س105

يوجه  ال�سارد  اأن  بارامو  بيدرو  نقراأ  ونحن  نتوهم 

احلكاية لنا ، نحن القراء، لنكت�سف اأنه يحكي احلكاية 

 اإىل 
ُ
لدوروتيا املدفونة معه يف القرب ذاته:ميت يبوح

ُن خارجها؟
ْ
ميتة. اإن احلكاية غري موجهة لنا فهل نح

لنوجز ،اأوًل، مالح ال�سارد الرئي�سية :اإنه اإ�سكايل. غري 

رى بعينيه ،يرى بعيني اأمه.
َ
موثوق.ل ي

يوجه  ل  ميت،.هو  ذاته  هو  امليتة،  اأمه  بعيني  يرى 

رة يف ذلك؟
َ
م احلكاية لنا. فما الأغرا�س ال�رضدية امل�سْ

رئي�سيتان:  �سمتان   ، تودوروف  ،وفَق  الروائي  للعمل 

تبدو  الرواية  هذه  يف  واحلكايُة  ،واخلطاب.  احلكاية 

خوان  ،يذهب  املتوفاة  لأمه  وْعَده  ينفَذ  :كي 
ً
ب�سيطة 

بيدرو  اأبيه  عن  كومال،ليبحث  بلدة  اإىل  بريثادو 

بارامو.يكت�سف ،ونكت�سُف معه،خيبة احلب )بني بيدرو 

و�سوزانا( ، وخيبة الثورة ،وخيبة الأب رينترييا.. ثم 

نكت�سف اأن �سخ�سيات الرواية قد ماتت كلها مبن فيها 

خوان بريثادو : �سارد الرواية.

اإن املوتى ي�رضدون اأحداثًا ،واأمكنًة ،واأ�سخا�سًا كانوا 

باحلياة.  .اإنها)وجهةنظر(املوتى 
ً
ما،اأحياء زمن  ،يف 

النظر(تك�سف  ب�سيطًة.و)وجهة  ،اإذن،لي�ست  احلكاية 

،وامليت(والعوامِل  ل 
َّ
ال�سارد)املتخي بني  العالقة  عن 

يف  ُد 
َّ
تتج�س العالقة  هذه  اإن  لة،ثم 

َّ
املتخي الروائية 

اخلطاب الروائي يف الو�سعية التي يتخذها ال�سارد.
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اإىل  ،القراء ، خارج احلكاية؟ لن�سغي  ولكن هل نحن 

�سوت دوروتيا :

يكلف غاليًا.فقد كلفني اأن اأعي�س اأكر  ؟هذا  “ الوهم 
من الالزم.دفعُت بهذا َدين العثور على ابني، لنُقل اإنه 

على  ابن  اأي  يل  يكن  مل  ،لأنه  اآخر  وهمًا  اإل  يكن  مل 

من  مت�سع  لدي  ،اأ�سبح  الآن  متُّ  اأن  وبعد  الإط��الق. 

ال�سماء  اإىل  و�سلُت  �سيء..  كلَّ  واأدرك  لأفكر  الوقت 

ابني  اإذا كنُت �ساأتعرف على وجه  وتطلعُت لأرى ما 

غر�س  القدي�سني..  اأح��د  مني  املالئكة..اقرتب  بني 

كومة  يف  يغرزها  وك��اأن��ه  معدتي  يف  يديه  اإح��دى 

ق�رضة  ي�سبه  �سيئًا  اأراين  ها 
َ
�سحب وعندما  ال�سمع.  من 

ني من كتفي واأ�سار اإىل بوابة 
َ
جوزة..قدي�س اآخر دفع

ليكون  �ساحلة  تكوين  اأن  وحاويل  اخلروج:اذهبي.. 

مظهرك اأق�رض “ �س104

احلجر  بكي 
ُ
وي القلب  نياط  يقطع  دوروت��ي��ا  �سوُت 

التي  القرب، هي  ، يف  اأنها  لو  تتمنى  ، خا�سًة عندما 

حت�سن خوان بريثادو : “ لقد دفنوين يف قربك نف�سه 

يل   
ُ
ويخطر ذراع��ي��ك    بني  ال��ذي  بالفراغ  واكتفيُت 

وهكذا  اأحت�سنَك..”  التي  اأنا  اأكوَن  اأن  يجب  كان  اأنه 

ومتفاعلون..  ومتعاطفون  ،منجذبون  ،القراء  فاإننا 

نا ، واحلكايُة 
َ
وم�سدودون اإىل احلكاية حاب�سني اأنفا�س

نا وحتر�س خميالتنا وتنتع�ُس يف ثنايا نفو�سنا  تهزُّ

،ل�سنا خارج احلكاية ول احلكايُة تزدهي برونقها اإل 

يف دواخلنا. ثم اإن ال�سارَد ميٌت ومدفون مع دوروتيا 

يف ذات القرب ولأنها ماتت قبلُه فقْد اكت�سبْت خربًة يف 

�سوؤون املوت :

ة 
َّ
باأمور �سار  

ْ
ر اأن يخيفك.. فكِّ اأحد  باإمكان  “ ما عاد 

لأننا �سنبقى مدفونني زمنا طوياًل “

ه يف �سخ�سية 
َ
ل ي�ستطيع القارئ منا اإل اأن يرى نف�س

يف  اأننا  جميعًا  ندرك  لأننا   ، بريثادو  خوان  ال�سارد 

يتحدث  ال��ذي  والختناق  منوت  �سوف  الأم��ر  نهاية 

، ومن ورائه  وال�سارد هنا  اإلينا.  ينتقل  بريثادو  عنه 

نحن  فهل  فينا  الرعب  مكامن  على  ي�سغط  الكاتب، 

خارج احلكاية؟ وال�سارد ي�رضد اأ�سخا�سًا ميتني كانوا 

ْت يف فرتة زمنية انق�سْت.
َ
قد لعبوا دورا يف اأحداٍث جر

 اأو اأغرا�َس ذاتية له فهو ميت. على 
َ
اإنه �سارد ل غاية 

( بكل ما يف هذه الكلمة من 
ٌ
ذلك فهو �سارٌد )مو�سوعي

اأن ال�سارد ب�سمري  معاٍن �رضدية ودللت رغم ِعْلِمنا 

اإىل �رضده   
ُ
نظر

ُ
ي النقدية  النظريات  املتكلم يف معظم 

تقانة  اإزاء  الرواية،  هذه  ،يف  فنحن  اأنه)ذاتي(  على 

�رضدية حاذقة تقو�ُس ت�سوراتنا امل�سبقة عن ال�رضد 

النقدية.وتقوي�س  التنظريات  من   
َ
الكثري وتخلخُل 

الأحكام امل�سبقة اأحُد الأهداف العليا، واأحُد الأغرا�س 

يف  ،اأي�سًا،  وهو  الرواية  هذه  يف  احلا�سمة  ال�رضدية 

لب اخلطاب ال�رضدي :
ُ

�س

 من اأر�سَك.ما الذي 
ْ
“ – كان الأف�سل لو اأنَك مل تخرج

جئَت تفعله هنا ؟

لقد قلُت لِك يف البدء.اأتيُت بحثًا عن بيدرو بارامو لأنه 

كان اأبي كما يبدو لقد �سدَّين الوهم 

الوهم ؟ هذا يكلف غاليًا.. » �س 102

لكن من اأين تاأتينا الأوهام التي تناأى بنا عن احلقيقة 

؟ يقول ال�سارد عن اأمه :

“ اإنني اآٍت اليوم بدًل منها. اأحمُل معي عينيها اللتني 
راأْت بهما الأ�سياء، لأنها منحتني عينيها لأرى “ 

ارة ن�سُعها  اإنها الأحكام امل�سبقة التي تتخذ هيئة نظَّ

وهذه  الوجود،  ،اإىل  خاللها  ،من  ونرى  عيوننا  على 

 ، حينًا  الإيديولوجيا  بها  دنا 
ِّ
تزو امل�سبقة  الأحكام 

 حينًا اآخر فنجد اأنف�سنا منحازين 
ُ

 والتحزُّب
ُ
والتمذهب

وال�سخو�س  والأح����داث  الظواهر  اإىل  ننظر  ونحن 

 
ُ
اإذا كنا نقرر رُف احلقيقَة 

ْ
�سنع ،اإذن،  ، كيف  والوجود 

اأي�سًا كيف تنبثُق حكاية  نا 
ْ
اأ�رض ، م�سبقًا، ماهي.وقد 

،اإن  خميالتنا  يف  رُق 
ْ
وت���و  ،

ُ
وت��ربع��م ب��ارام��و،  بيدرو 

ون 
ُّ
املوتى يف هذه الرواية ينه�سون ويجولون ويتنف�س

الهدف  نعتقد  هو،فيما  وه��ذا  ال��ق��راء  خميالت  يف 

الفن  وح��َده  الرواية:  لهذه  والأعلى  الأول،  اجلمايل 

يواجه املوت ،وهذا، اأي�سا، يف �سلب اخلطاب ال�رضدي 

قد  ال�سارد  احتله  الذي  املو�سع  الرواية.اإن  هذه  يف 

الذي  ال�رضدي  املنظور  بتوجيه  بعيد  حد  اإىل   
َ
ا�ستاأثر

 يف ن�سق الروؤية ال�رضدية ثم متظهر كلُّ 
ُ
ره، ي�ستاأثر

ْ
،بدو

�رضدية  تقانات  على  ينه�س  �رضدي  خطاب  يف  ذلك 

فذة وذات فرادة ،ويذهب اإىل جوهر الكائن ما يجعلنا 

نقول يف ثقة اإن رواية بيدرو بارامو اجرتاح جمايل 

،واإ�سافة نوعية وا�سحة يف م�سهد ال�رضد العاملي.
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اجلزائري  للكاتب  الإ�سربطي  الديوان  رواي��ة  تنتمي 

عبد الوهاب عي�ساوي اإىل كتابة روائية تعتمد اأ�سلوب 

احلكاية  تاأ�سي�س  على  القائم  التاريخي  التخييل 

تتعر�س  اإذ  تاريخية،  ووقائع  حوادث  على  ال�رضدية 

مدينة  وحال  ا 
ً
عموم اجلزائر  اأحوال  اإىل  الرواية  هذه 

حتت  وقوعها  اأثناء  اجلزائرية  »املحرو�سة«  بلدة  اأو 

 1815 من  الفرتة  يف  والفرن�سي  الرتكي  الحتاللني 

يف  فرن�سا  اأح��وال  وكذلك  ناحية،  من   1833 حتى 

توجهاتها التو�سعية واأعمالها ال�ستعمارية من ناحية 

اأخرى، حيث كانت اجلزائر وحتديًدا بلدة »املحرو�سة« 

وح�سية  ملمار�سة  وفري�سة  ا�ستعمارية  ملطامع  ا 
ً
نهب

اأهلها  معاملة  يف  الرتكي  العنف  يف  كما  اأهلها  جتاه 

على  وا�ستيالئهم  املوتى  لعظام  الفرن�سيني  و�رضقة 

منازل ودور اأهل البالد.

واإذا كانت الرواية التاريخية اأو التخييل التاريخي عرب 

النوع الروائي تعنى لي�س باإعادة تقدمي اأحداث تاريخية 

اأو ا�ستعادة واقع تاريخ قدمي وح�سب واإمنا تعمل على 

تقدمي روؤية ما اأو وجهة نظر يف التاريخ واإعادة قراءة 

ما حدث وحماولة تف�سري الوقائع التاريخية وا�ستجالء 

احلاكمة  �سياقاتها  وبيان  اإليه  املف�سية  العوامل 

والأن�ساق  الفكرية  احل�سانات  واإب���راز  اأحداثها  يف 

الأيديولوجية التي اأدت اإىل وقوعها- فاإنَّ لل�سياغات 

وفاعلية  البنائية  اأن�ساقها  خالل  من  للرواية  الفنية 

التاريخية  الأج���واء  ا�ستعادة  يف  ال�رضدي  التخييل 

طرائق  خالل  من  اأي  وقعت  التي  الأح��داث  وت�سوير 

اأن تعيد  التخييل ال�رضدي-  التعبري اجلمايل واأ�ساليب 

واأحياًنا  له  فل�سفي  بتمثُّل  م�سموًل  التاريخ  تقدمي 

تاريخي  لظرف  الإحالية  الإ�سقاطات  بع�س  مت�سمًنا 

وقع يف املا�سي على حال معا�رض عرب تلك الن�سو�س 

كمكون  التاريخية  امل��ادة  هيمنة  على  تتاأ�س�س  التي 

رئي�سي للحكاية، اأي اأّنها مبثابة قراءة روؤيوية بو�سائل 

جمالية للتاريخ.

يف اجلزائر اال�ستعمارية  I-االنتهاكات 
يربز اخلطاب الروائي وقوع اجلزائر حتت ال�ستقطاب 

ال�ستعماري بني فرن�سا من ناحية وتركيا من ناحية 

اأخرى يف مطالع القرن التا�سع ع�رض )-1815 1833(، 

حيث كانت اجلزائر ترزح حتت نري ال�ستعمار وبط�سه 

كما  خلرياتها  وامت�سا�سه  ممتلكاتهم  و�سلبه  باأهلها 

يربز يف حديث »ديبون« ال�سحفي الفرن�سي احلر الذي 

�ساءته وح�سية بالده واأطماعها يف اجلزائر التي كان 

يبثها �سديقه املهند�س »كافيار« الذي كان اأحد اأفراد 

احلملة الع�سكرية الفرن�سية يف اجلزائر:

اأراد  الذي  املجنون  باأحالم  يحتفظ  بقي  ترى  يا  من 

ا�سمه بقي  اأن  العامل؟! بالرغم من  ج ملًكا على 
ّ
ُيتو اأن 

كان  كافيار  �سديقي  اأّن  اإل  النا�س،  ذاكرة  يف  ينو�س 

اأن  اأُح��ب  املجنون،  القائد  ب�سرية  ا�ستعال  اأك��ره��م 

يّتفق مع  ي�سمعها.  اللَّعني، ي�سحك حني  �ساول  اأُ�سميه 

هذه  يف  الفرن�سيني  بقاء  ج��دوى  يف  مر�سيليا  جتار 

ار 
ّ
فالتج البحر،  خلف  ترتفع  التي  الإ�سربطية  املدينة 

اأجل  من  فقط  لي�س  بالتاأكيد  يريدونها  مر�سيليا  يف 

اأخرى، املال كما يقول  ال�سالفة، بل لأ�سياء  اأجمادهم 

�ساول اإله جديد وما اأكر الآلهة! اآلهة يف البحر واأخرى 

الإ�سربطي،  الديوان  عي�ساوي،  الوهاب  )عبد  الرب.  يف 

اجلزائر، دار ميم، 2018، �س �س-13 14(.

�س اخلطاب الروائي عرب �سوت »ديبون« الذي ميثِّل 
ّ
يتعر

ر�سا عطية*

 التخييل التاريخي 

فـي »الديوان الإ�سربطي« 

* ناقد اأدبي من م�رض 



للمطامع  حر،  و�سمري  نزيه،  فرن�سي  ل�سوت  ا 
ً

اأمنوذج

ال�ستعمارية الفرن�سية التي توارثتها فرن�سا من نابليون 

العامل  على  يهيمن  ب��اأن  يطمع  ك��ان  ال��ذي  بونابرت 

النموذج  ا�ستمرارية  عن  اخلطاب  يك�سف  كما  بالغزو، 

والندفاع  الغزو  جنون  على  �س 
ِّ
كمحر البونابارتي 

املتهور لدى بع�س الفرن�سيني اإ�سباًعا لرغبات ال�سيطرة 

والعبث مب�سريه، كما  الآخر  والهيمنة على  العامل  على 

ي�سفر عن اأحالم التجار والأطماع الإمربيالية يف نهب 

الرغبة يف  اأكر من جمرد  املحتلة  البلدان  تلك  خريات 

ا�ستعادة اأجماد الهيمنة ال�سابقة على العامل. 

ماثل  هو  كما  التاريخي،  التخييل  �سعرية  وتتبدى 

ملعطيات  متثله  يف  »ديبون«  �سوت  خالل  من  هنا، 

اأو  مكرور  وا�ستن�ساخ  اإنتاج  كاإعادة  وقتها،  راهنة، 

كما  را�سخة،  ومن��اذج  �سابقة  تاريخية  حلال  م�سابه 

ال�سخ�سية  »�ساول«  اأّنه  »كافيار« على  ل�سديقه  متثله 

ي�سطهد  ك��ان  ال��ذي  امل�سيحية  تاريخ  يف  ال�سهرية 

بقدر  كان  وكاأّنه  امل�سيحية،  دخوله  قبل  امل�سيحيني 

اجلزائريني  اإزاء  وق�سوته  لتع�سبه  معه  اختالفه 

رجوًعا  فيه  ياأمل  عقيدة،  الفرن�سيني  عن  املختلفني 

اأما يف الت�سمية الكنائية  عن عدوانية البط�س بالآخر، 

لفرن�سا،  اجلزائرية  امل�ستعمرة  »املحرو�سة«،  لبلدة 

مكان  من  ا 
ًّ
تاريخي »اإ�سربطة«  متثله  مبا  ب�«اإ�سربطة« 

معاملة  واإ���س��اءة  لال�ستعباد  ا 
ًّ
اأيقوني رم���ًزا  اأم�سى 

التي  النظر  البلد املحتل، وكاأّن وجهة  امل�ستعِمر لأهل 

واإعادة  التاريخ  تنا�سخ  الروائي يف  املنظور  يعتمدها 

تكون  جديدة  �سور  يف  القدمية  واأح��داث��ه  عالقاته 

م�سابهة لنماذج قدمية، فاملحرو�سة اجلزائرية ما هي 

اإل »اإ�سربطة« اأخرى جديدة، مُتار�س اإزاءها ممار�سات 

ا�ستعبادية وانتهاكات مماثلة ملا كان يحدث لإ�سربطة 

القدمية الأ�سلية.

وثمة �سكل اآخر من ال�ستعمار تعر�ست له الرواية وهو 

اجلزائرية،  للمحرو�سة  »العثماين«  الرتكي،  ال�ستعمار 

ة ال�سالوي« املغربي الذي كان 
ّ
كما يربزه �سوت »حم

من �سكان »املحرو�سة«:

اأنا�سولية،  اأراهم يفدون باملئات من  �سنة كنت  ...كل 

يبنون  اأتراًكا،  كونهم  �سوى  معهم  �سيًئا  يحملون  ل 

جنوًدا  ي�سبحوا  حتى  فقط  اأيام  جديدًة.  اأوجاًقا  لهم 

اإىل  تعود  �رضائب  اأج��ل  من  اأريافنا،  اإىل  ونهم 
ّ

ي�سري

ال�رضائب،  ُترفع  فلم  الوباء  �سنوات  يف  اأما  خزينتهم، 

معا�ساتهم  ظّلت  بل  منا،  لأح��ٍد  خمازنهم  ُتفتح  ومل 

واح��ًدا....  رياًل  منها  ينتق�س  اأن  البا�سا  َيحَذر  تزداد. 

راأيتهم ميالأون املحرو�سة. كانوا خمتلفني  منذ وعيت 

يل  يبد  ومل  مثلنا  م�سلمون  اأنهم  التُّجار  هني 
ّ
ُينب عنا، 

تكت�سف  ب�سهولة  بعرقهم.  بل  بالدين  متعلٌق  الأمر  اأن 

الون 
ّ
مي له،  حدود  ل  كربياوؤهم  الأت��راك،  هوؤلء  طبع 

بيوتنا،  من  اأجمل  بيوتهم  كانت  النا�س،  اإهانة  اإىل 

الكلمة  له  فتيهم 
ُ
وم مزارعنا،  من  اأو�سع  ومزارعهم 

اأّننا اأكر عدًدا.  غم من 
َّ
الكبرية عند البا�سا الكبري. بالر

)�س �س-65 66(.

ة 
ّ
»حم �سوت  خ��الل  م��ن  ال��روائ��ي  اخل��ط��اب  يك�سف 

عن  اجلزائر  يف  الرتكي  للوجود  املناه�س  ال�سالوي« 

مبا  البالد  لأهل  للجزائر  العثماين  الحتالل  ا�ستنزاف 

كاهلهم  تثقل  �رضائب  من  عليهم  يفر�سونه  كانوا 

، بال رحمة اأو �سفقة حتى يف فرتة 
ً
ا و�سقاء

ً
وتزيدهم فقر

البالد  ملواطني  وقمعهم  ل�ستعالئهم  اإ�سافة  الوباء، 

روؤاهم  وفر�سهم  ا، 
ًّ
عرقي متييًزا  واإعمالهم  الأ�سليني 

ال�رضعية وفتاويهم الدينية على غريهم من اأهل البالد 

اإعالء  ال�رضدي  الطرح  يربز  عددية.  اأغلبية  هم  الذين 

يف�سي  ما  الديني  امل�سرتك  العرقية على  لقيم  الأتراك 
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مع  التعامل  يف  �سلوكهم  وعنفوان  طباعهم  غلظة  اإىل 

الآخر و�سحقه بال اكرتاث لروابط الدين اأو مراعاة لقيم 

اإن�سانية اأو مبادئ اأخالقية.

العامل روؤية  يف  العدمي  II-املنظور 
ا ناجما 

ًّ
ا عدمي

ً
الديوان الإ�سربطي منظور تطرح رواية 

يت�سارك  التي  العامل  روؤي��ة  يف  ماأ�ساوي  ح�ٍس  عن 

اأ�سوات ال�رضد يف ال�سعور ب�سوداوية هذا العامل وقتامة 

ت�ساوؤمي  ن��زوع  اإىل  بال�سخو�س  يف�سي  ما  الوجود، 

اإح�سا�سهم بالعامل، مثلما يتبدى ذلك يف ا�ستعادة  يف 

»ديبون« لر�سالة �سديقه »كافيار« اإليه: 

ل ديبون، 
َّ
اإّن ال�سيطان اإلُه هذا العامل يا �سديقي املبج

اأنت  اأوه��ام،  من  راأ�سك  يحمله  مما  عليك  مل�سفٌق  واإيّن 

واأنَّ  املجدلية،  هنَّ  الن�ساء  كل  اأنَّ  تعتقد  تزال  ل  الذي 

ُعد  اأو  اأِفق  ديبون،  يا  اأفق  خلِّ�س...  ُ
للم القادة جتلِّ  كل 

اإىل مر�سيليا.

 �سديقك اللَّدود كافيار.

ا انق�ست على موت نابليون، وثالث 
ً
اثنا ع�رض عام

�سنواٍت بعد �سقوط اجلزائر، وما زالت هذه الكلمات 

ها 
ِّ

 يف راأ�سي، �سديقي القدمي مل ي�ساأ اأن ُيغري
ُّ
ت�سج

يف كل خطاِب. اأجوب �سوارع مر�سيليا، النا�س تنا�سوا 

�سجيج ال�سنوات املا�سية، وزيارة ويل العهد. اآه 

ا للعهد بعد اأن انقلبوا عليه و�سار هو 
ًّ
اآ�سف مل يعد ولي

ا، اأو ظاًل �سئياًل تبدد يف الذاكرة ال�سعيفة 
ً
الآخر منفي

للنَّا�س. يف امللك ل فرق بني ع�رضين دقيقة اأو ع�رضين 

ا، ول بني لوي�س التا�سع اأو نابليون!! )�س13(.
ً
عام

تعتقد  روؤي���ة  ر�سالته  ع��رب  »ك��اف��ي��ار«  �سوت  يحمل 

فيه،  ال�سيطان  م  وحتكُّ ال�رض  و�سيادة  العامل  بف�ساد 

وكاأن »اجلحيم هو الآخرون« يف نفي لإمكانية وجود 

اأّن  اأي  الن�ساء،  كمجدلية  املثالية  الطوباوية  النماذج 

كما  اخلطيئة،  بعد  الن�ساء  توبة  ت�ستبعد  الروؤية  تلك 

باأخالق  يتحلون  خمل�سني  القادة  يكون  اأن  ت�ستبعد 

ال�سيد امل�سيح، يف املقابل يبدو وقع كلمات »كافيار« 

النا�س  بانقالب  ال�سعور  »ديبون«  �سديقه  وعي  يف 

ره. نحن نبدو، هنا، اإزاء  واأحوال الزمن، الذي ي�سعر بتبخُّ

�سوتني يحمالن روؤيتني متقابلتني ل�سيادة العامل ما 

التي  التي يحملها »كافيار«  »الفاو�ستية«  الروؤية  بني 

م ال�سيطان  تقول بهيمنة ال�رض على مقاليد العامل وحتكُّ

يحملها  التي  امل�سيحية  الروؤية  مقابل  يف  اأم��وره،  يف 

ا للعامل ولو بعد حني.
ً

»ديبون« التي تاأمل خال�س

القدرة  بفقدان  ما  اإح�سا�س  الذات  يداخل  املقابل  ويف 

حال  كان  كما  م�ساوئه،  ومعاجلة  العامل  تغيري  على 

ا عندما علم قيام 
ً
ال�سحفي »ديبون« الذي بقي ماأزوم

من  املجلوبة  املوتى  عظام  با�ستعمال  فرن�سا  بالده 

مقابر اجلزائر يف تبي�س ال�سكر بعد طحنها:

واأكر  ا، 
ً
ع�رض اأ�سد  كانت  املقال  من  الأخ��رية  اجلمل 

اإىل  املقال  و�سلمت  منها  فرغت  ب�سعوبة  ا، 
ً
اقت�ساب

اجلريدة،  مبنى  خارج  وفررت  نف�سي  وحملت  املحرر، 

ُتعيد م�ساهد املقابر وحقول  ال�سيقة  الأماكن  �سارت 

ر�سالة  �ست 
َّ
حت�س فنتور  �سارع  منت�سف  ويف  العظام، 

خواطر  بي  طافت  حلظتها  جيبي،  يف  كانت  بيب،  الطَّ

اإىل  واإر�سالها  الر�سالة  ن�سخ  مني  يطلب  ونداء  عديدة، 

من  هازًئا  ي�سخر  اآخر  ونداء  كافيار،  القدمي  �سديقي 

اأّنك  اأتعتقد  تفعله،  مما  الفائدة  ما  يقول  كاأّنه  الفكرة، 

كنك اإيقاف �رضاخ الأطفال 
ُ

مبقالك اأو بهذه الر�سالة مي

يف داخلك؟ )�س23(.

ملختزنات  النف�سي  الأثر  طغيان  ال�رضدي  الطرح  يربز 

الذاكرة ملعاينات قبور املوتى يف اجلزائر وارتباطها 

ب�رضقة عظام املوتى منها على متثُّل املكان املحايث 

املوت  م�ساهد  وكاأّن  مقابر  كاأّنه  �سيقه  حال  والآين 

تكدِّر  اجلزائريني  املوتى  حرمة  الأوروبيني  وانتهاك 

الذات واقعة بني  العي�س يف املكان، يف املقابل تبدو 

الآخ��ر/  م�ساطرة  اإىل  داع  �سوت  نقي�سني:  خيارين 

املمار�سة  ورف�سها  همها  »كافيار«  القدمي  ال�سديق 

الالاإن�سانية والأفعال الوح�سية التي يقرتفها ال�ستعمار 

الفرن�سي يف حق اأهل اجلزائر و�سوت اآخر نقي�س ميثل 

للذات تتمثله  ا بالالجدوى، �سوت معذِّب 
ً
ا يائ�س

ً
�سعور

لأطفال ُنهبت عظامهم من مقابر جزائرية، مبا يعك�س 

التوترات الدرامية املعتملة داخل الذات.

باملكان،  اغرتابي  �سعور  الرواية  �سخو�س  يتوّزع عرب 

الأ�سا�س،  ا يف 
ًّ
نف�سي اًل  باملكان متثُّ اإح�سا�سهم  فيم�سي 

كما  لهم،  وطرده  بهم  املكان  بقلق  �سعور  يالزمهم  اإذ 

يف �سعور »كافيار« اإثر الهزمية التي لقتها فرن�سا يف 

معرقة »واترلو«:

اأخ�سى يف كل  اإىل اجلنوب، كنت  الهزمية ت�سللُت  وبعد 

دقيقة اأن اأُك�سف، بالرغم من اأن وجهي مل يكن ماألوًفا 

بعد  �سات  مدينة  يف  نف�سي  على  وا�ستفقت  للكثريين، 

اأّنني   
ٌ
�سحيح �ساقي.  من  فيها  �ُسفيت  قد  ثالثٍة  اأ�سهر 

حتى  داخلي  يف  بقيت  لكنها  واترلو  عن  بعيًدا  فررت 

واأنا اأجوب املتو�سط باحًثا عن الرنكة. تتحول الزرقة 
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املدافع  اأ�سوات  واأ�سمع  موحٍل،  �سهٍل  اإىل  حويل  من 

وال�سياح. ريح اخلريف كانت تدفع املوجات فرتتفع 

 اأّنها جنودنا الفارون. )�س37(. 
ُ
قلياًل حتى اأح�سب

ا يف عالقة الذات باملكان 
ًّ
يتبدى اأّن ثمة م�سلًكا هروبي

نف�سه  املكان  بات  حتى  »واترلو«  يف  الهزمية  باأثر 

الهزمية،  مكان  مبالحقة  اإح�سا�س  ثمة  »ف��وب��ي��ا«، 

الهزمية  مب��وؤث��رات  ال���ذات  تثقل  وك��ذل��ك  »وات���رل���و«، 

املحايثة  احل�سية  ب��امل��درك��ات  فتعبث  وعالماتها 

بالواقع  �سبحي  ا�ستبداد  يف  فتمحوها،  بها،  وتعبث 

طغيان  يف  ون�سخها،  عياناته  على  الغرابة  وهيمنة 

ملكان الهزمية على ما تاله من اأماكن مرت بها الذات.

عنه  عرب  ما  املكانية  التمثالت  حت��ولت  اأمثلة  ومن 

اأهل  من  كان  الذي  املغربي  ال�سالوي«  »حمة  �سوت 

بلدة »املحرو�سة«، املنا�سل �سد الوجود الرتكي للبلدة 

يف متثله لأ�سوار املحرو�سة ال�ساهقة الرتفاع:

حاب، واليوم 
ّ
تبدو يل اأ�سوارها عالية كاأّنها تناطح ال�س

ل يرتاءى يل ال�سور بذلك العلو، مثلما مل اأعد اأ�سعر اأّنه 

من  الأ�سوار  لي�ست  ال�سابق،  يف  اأوهمونا  كما  يحمينا 

والأتراك  حتميها،  التي  اأهلها  حمبة  بل  املدن  يحمي 

بناء  على  ا 
ً

حر�س اأكر  كانوا  لذا  اأهلها  من  يكونوا  مل 

احل�سون والأ�سوار. )�س67(.

ومتثُّل  املكان  عيانات  يف  ما  انقالب  اأو  تبدل  ثمة 

اأ�سيائه كما يف الإح�سا�س بفقدان الأ�سوار التي بناها 

الأتراك التي كانت تبدو �ساهقة ارتفاعها لعدم اإخال�س 

تداٍع  ثمة  احتلوها،  التي  للمدينة  العثمانيني  هوؤلء 

التعاطي  حتّكم  على  تاأكيًدا  املكان،  لعنا�رض  نف�ساين 

النف�سي يف العيان احل�سي للمدركات.

ال�سرد III-طرائق 
وفًقا  الإ�سربطي  ال��دي��وان  رواي��ة  يف  ال�رضد  يت�سكل 

ل�سياغة عرب نوعية متزج بني اأ�سلوبي كتابة املذكرات 

والر�سائل يف غنائية �رضدية من ناحية وتوزيع درامي 

من خالل ا�ستعمال تقنية الأ�سوات املتعددة، بتوزيع 

احلكي عرب خم�سة اأ�سوات من ناحية اأخرى، ف�ساًل عن 

عدد من الو�سائل التعبريية امل�ستعملة من اأجل ت�سكيل 

التخييل التاريخي الذي هو مرتكز احلكاية امل�رضودة.

املتعددة االأ�سوات  III-I-تقنية 
يوؤ�س�س البث ال�رضدي البناء احلكائي يف رواية الديوان 

املتعددة  الأ���س��وات  تقنية  على  معتمًدا  الإ�سربطي 

على  ال�رضد  يرتكز  حيث  لل�رضد،  املتعددين  ال��رواة  اأو 

خم�سة  عرب  احلكي  يتداولون  للحكاية  اأ�سوات  خم�سة 

تتوزع  ال�رضد  وح��دات  اإجمايل  اأن  اأي  للرواية  اأق�سام 

اأ�سوات  من  �سوت  لكل  ف�ساًل  وع�رضين  خم�سة  على 

احلكاية خم�سة ف�سول تتوزع بواقع ف�سل يف كل ق�سم. 

اإطار  لرواة احلكاية يف  ال�سوتي  التعدد  وتتاأتى غاية 

التخييل التاريخي بغية عر�س الوقائع التاريخية عرب 

منظورات متعددة، حيث ل يقني ول حقيقة مكتملة يف 

املعرفة التاريخية. 

ال�ساردة  لالأ�سوات  ال�رضدية  الهند�سة  توزيع  ويف 

للحكاية ياأتي اأوًل �سوت »ديبون« ال�سحفي الفرن�سي 

ال�ستعماري  ب��الده  م�سلك  يف  ي�سدم  ال��ذي  النزيه 

اللدود  �سديقه  يجيء  ث��م  الوح�سية،  وممار�ستها 

»كافيار« الذي يحمل روؤى م�سادة، ت�ستح�سن التو�سع 

ا يف التعامل يف العامل 
ً
ال�ستعماري وترى القوة اأ�سا�س

�سوت  ثالًثا  ياأتي  كذلك  الأق��وى.  اإل  يحرتم  ل  الذي 

الحتالل  على  يعول  كان  الذي  اجلزائري  ار« 
ّ
مي »ابن 

الرتكي اآماًل عري�سة يف تخلي�س البالد من الحتالل 

ة 
ّ
»حم �سوت  راب��ًع��ا  يجيء  املقابل  يف  الفرن�سي، 

ال�سالوي« املغربي الذي كان من اأهل اجلزائر يف اإ�سارة 

اجلزائر،  ل�سكان  حينها،  الأجنا�س،  تعدد  اإىل  تاريخية 

م�ستعيًدا  لالأتراك،  ا  مناه�سً موقًفا  يتخذ  كان  الذي 

ثقل وطاأتهم يف البالد اجلزائرية وتكبيلهم اأهل البالد 

ا 
ً
خام�س وحتل  معاملتهم،  واإ�ساءة  ال�رضائب  من  ا 

ً
كثري

على  الأت��راك  اأكرهها  التي  الغانية  »دوجة«  �سخ�سية 

اأن  بعد  املهنة  هذه  عن  تقاعدت  ثم  البغاء  امتهان 

هربت منهم لتحتمي ببيت ال�سالوي وتقيم فيه، فيبدو 

اأنثوي  �سوت  بتمثيل  النوعي  الت��زان  حلفظ  �سوتها 

�سمن اأ�سوات احلكي، كذلك يبدو �سوت »دوجة« كمراآة 

تربز م�سلك الرفيقني »ابن ميار« و«حمة ال�سالوي« مع 

الرتكيز اأكر على ال�سالوي الذي اأحبته اإل اأّن تاريخها 

القدمي يف املبغى كان حائاًل دون ارتباطهما.

من  و«ك��اف��ي��ار«  »دي��ب��ون«  موقفي  ن��ق��ارن  اأن  ولنا 

اجلزائر  ويف  ا 
ً
عموم الفرن�سية  ال�ستعمارية  التمددات 

الحتالل  مب�ساوئ  »دي��ب��ون«  يندد  حيث  بخا�سة، 

الفرن�سي للجزائر: 
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 ، والرائحة  اللون  ا�ستعيد  الطائرة  �سلم  من  اأهبط   «  

اأعلم  لي�ست  التي  القادمة  حكايتي  تفا�سيل  ت�سغلني 

اجلمل  بهذه 
 )1( “ بدايتها  اأم يف  نهايتها  اأنا يف  اأهل 

روايتها  التوبي  �رضيفة  العمانية  الكاتبة  اأن��ه��ت 

منجز  وهي  الأول،  الروائي  مولودها  الزرقة  �سجني 

و�سلت  ال��ذي  الكبري  ر 
ّ
التطو بالفعل  يعك�س  ���رضدي 

اإليه الرواية العمانية الن�سوية من الناحيتني ال�سكلية 

واملو�سوعاتية.

واأربعني  وخم�سا  ثالثمائة  احتل  كتابي  ف�ساء  ففي 

�سفحة انفتح ال�رضد على ارحتالت نف�سية واجتماعية 

حكي  يف  يتناوبان  الرواية  يف  حموريني  ل�ساردين 

اأحداث مت�س مراحل حياتية ت�ستوقف القارئ يف كل 

الكاتبة  تدرك  الأحداث.  يف  وم�ساركا  متاأمال  �سفحة 

جيدا كيف تقتن�س القارئ باأ�سلوب �رضدي يغلب عليه 

ق، يعيدك اىل كتابات الكاتبة 
ّ
الطابع البولي�سي امل�سو

تبنت  لقد   Agatha Gristie كري�ستي  اأجاثا  الجنليزية 

�رضيفة التوبي حكايتني هما : 

بال�رضد على  �سم�سة وهو ما يعرف  بن  را�سد   حكاية 

ب�رضد  ال�سخ�سية  هذه  ا�سطلعت  حيث  البطل،  ل�سان 

مراحل هامة من حياتها ، �ساب بال اأب ل ميلك الهوية 

، وجتعله �سجني  الأيام والأ�سهر وال�سنوات  ، تتقاذفه 

واخلوف  ال�سك  اأفكار  وحبي�س  الأيتام  دار  ذكريات 

ف�سل  التي  والدته  عن  يبحث   ، النا�س  من  والهروب 

عنها وهي يف �سجنها ، ورغم الفرتة الزمنية الق�سرية 

التي ق�ساها معها اإّل اأن ذكرياته معها بقيت تالزمه 

طيلة حياتها ويتقا�سم اأحزانه وانت�ساراته معها.

 لقد �رضحت الكاتبة الواقع املرير لفئة اليتام جمهويل 

العماين  املجتمع  تخ�س  ل  التي  الفئة  هذه   ، الن�سب 

املجتمعات  ق��ت 
ّ
اأر ظاهرة  هي  بل   ، فح�سب  لوحده 

يف  وو�سعها  الق�سايا  هذه  تعرية  اإن  ككل.  العربية 

ناجعة  ا�سرتاتيجية  يعد  ال�رضد  بوا�سطة  الواجهة 

الواقع  بق�سايا  الأدب��ي��ة  الأع��م��ال  رب��ط  حماولة  يف 

واملجتمع.

فر�ست  عزباء  اأم  ،وهي  را�سد  بنت  �سم�سة  حكاية   ��

ال�سحية  البطلة  وه��ي   ، ال��دور  ه��ذا  الظروف  عليها 

بل  الزنزانة  ح��دود  عند  �سجنها  يقف  مل   ، املنك�رضة 

ات�سعت رقعته لت�سل اإىل �سجن اأكرب وهو احلياة. رافقت 

الراوي/ البطل را�سد من بداية ال�رضد  هذه ال�سخ�سية 

الحداث  �سري  يف  البطولة  قا�سمته  وقد  نهايته،  اىل 

وتوزيعها.

نظام التناوب يف رواية �سجني الزرقة.

اآليات  ابتكار  اإبداعي  عمل  كل  يف  الكاتب  يحاول   

قدراتهم  اإثبات  فر�سة  لهم  تتيح   ، �رضدية  وتقنيات 

متثل  ن�س  الزرقة  �سجني  ورواي��ة  واجلمالية،  الفنية 

طريقة  يف  تنويعات  ابتداع  وح��اول  التقنيات  هذه 

Alter� التناوب نظام  توظيف  ومنها   ، ال�رضد   تقدمي 

ال�سخ�سيات  على  وتوزيعها  الأحداث  �رضد  يف   nance

يت�سل  معقد،  ���رضدي  �سكل  وال��ت��ن��اوب  امل��ح��وري��ة، 

برز كنظام يك�رض  ، حيث  ال�رضدية احلديثة  بالأ�سكال 

هيمن  الذي   Enchainement والتتابع  الت�سل�سل  منطق 

واحلديثة،  القدمية  ال�رضدية  الن�سو�س  اأغلب  على 

لعتماده توايل الأحداث والق�س�س ، وقد مثل الناقد 

 نوال بومعزة*

م�سهدية اللغة وم�سمرات ال�سرد

 فـي »�سجني الزرقة«

* باحثة اأكادميية من اجلزائر



النظام يف مقاله  لهذا   Claude Bremond كلود برميون 

ال�سهري منطق الإمكانات ال�رضدية بال�سكل الآتي : 

اإمكانية ارتكاب فعل الإ�ساءة/ الإ�ساءة

اإ�ساءة مرتكبة = فعل املكافاأة

م�سار مكافئ

ح�سول فعل املكافاأة

وطورا  الأوىل،  املتتالية  من  جملة  ت��ارة  فتو�سع   «

بالرواية  يدفع  ا 
ّ
مم  

.)2(  “ الثانية  املتتالية  من  جملة 

بنائه،  يف  الب�سيط  الكال�سيكي  النمط  من  لالأن�ساخ   “
املرتابط الأجزاء، القائم على �سخو�س لها مالحمهما 

والجتماعية..  واخللقية  والفكرية  والنف�سية  اجل�سدية 

ما  كثريا  جديدة  كتابة  لت�سبح  كله  ذلك  من  ان�سلخت 

يطلق عليها الكتابة احلداثية..”)3( 

ال��زرق��ة  �سجني  رواي���ة  يف  ال�����رضدي  املنطق  يعمل 

 ، والتناوب  بالتوازي  ت�سريان  ق�ستني  تناوب  على 

اللقاء  م�رضوع  ن 
ّ
يتكو حيث   ، الأخري  يف  وتتقاطعان 

بني الأم وابنها.

 تبداأ ق�سة را�سد لتنفتح على �سخ�سيته الغام�سة :« لكن 

الذكريات تتزاحم يف ذهني، اأحاول الإفالت منها فال 

تفلتني اأحاول طردها فال تخرج، حتا�رضين ذكرياتي ، 

حتتل كل الطائرة اإنها.. اإنها معي هنا ، واأنا�سد ثالثني 

عاما كنت اأبحث عنها ، اأكاد اأمل�س وجهها ، اأ�سم رائحة 

عطرها ، اأتنف�س وجودها الذي كنت اأظنه �سيغيب ومل 

م�سارا �رضديا  م�سكلة  الذكريات  تتفرع هذه 
.)4( “ يغب 

طويال تقوده اأحالم يقظة ل تكاد تفارق البطل را�سد ، 

حيث وّفرت له الكاتبة كل ظروف الغمو�س واأحاطته 

 ، �سوى غلطة  :” فنحن مل نكن  الإ�سكاليات  بهالة من 

، وكنا  حلظة نزوة وتفريغ �سهوة من ج�سد على ج�سد 

اخلفاء  يف  ارتكبوها  التي  جلرميتهم  الدان���ة  دليل 

حياتهم  يكملوا  كي  منا  بالتخل�س  �سارعوا  لذلك   ،

وكاأّن �سيئا مل يكن، تاركني لنا مواجهة م�سرينا مع 

جمتمع باأكمله ، ليعاقبنا ويجعلنا ندفع ثمن جرمية مل 

نرتكبها ، واإثم مل نقرتفه، فيطلق علينا من الألقاب ما 

يحط من قيمتنا الن�سانية )غبون ، لقطاء ، اأولد الزنا 

 )5(
، اأولد احلرام ، نغول...الخ (

 متوقعت دار اليتام يف الرواية كمكان بطل، حاولت 

من خالله الكاتبة حتويل الدللة التقليدية لهذا املكان 

كنت  الذي  البيت   »: ومقبولية  تفاوؤل  اأكر  اأخرى  اىل 

اآخرين  البديلة، واأطفال  اأمنا  امراأة هي  اأعي�س فيه مع 

، مل تكن احلياة يف الدار جميلة ، ولكنها لي�ست �سيئة 

يف  الأقل  على  اخلارج،  يف  عرفته  الذي  ال�سوء  بنف�س 

الدار كنا نت�سابه ويعرف بع�سنا بع�سا، ل اأحد يحتقر 

اإخوة  فكلنا   ، واأ�سكالنا  األواننا  اختلفت  وان   ، اأح��دا 

م�رضوع  فيبداأ  ال��دار  خارج  اأما 
 )6(

 .“ الن�سب  جمهولو 

وي�سع  وامل�ساعب،  الهموم  من  يحمل  اآخ��ر  ���رضدي 

اأو  العمل،  اأمام حتديات نف�سية يف حميط  البطل را�سد 

يف حتديد عالقاته العاطفية.

را�سد، فتنطلق رحالت  �سم�سة مع ق�سة  تتناوب ق�سة 

�رضدية للبوح متو�سلة جمموعة من الر�سائل التي ترد 

الواحدة بعد اخرى، جمعت يف ملف حقيبة را�سد عندما 

قرر ال�سفر واللتحاق ب�سديقه �سامل ، ترد تلك الر�سائل 

را�سد..  حكي  مع  الظهور  يف  تتناوب  ف�سول  �سكل  يف 

ميكن متييز ثالث مراحل حمورية يف حياة �سم�سة.

مرحلة ما قبل ال�سجن : وفيها ت�رضد �سم�سة بطلة تلك 

والدها،  وفاة  بعد  تتغري  بداأت  التي  حياتها  الف�سول 

وزواج اأمها.
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عّدة  ت�ساوؤلت  املرحلة على  : جتيب هذه  ال�سجن  مرحلة 

خا�سة �سبب دخولها ال�سجن ، حيث تت�سح مالمح املاأ�ساة 

اأن �سم�سة �سحية لنزوات زوج اأمها ، والنتيجة اأنها حملت 

وو�سعت مولودها يف ال�سجن. وهنا تن�ساأ عالقة الرتباط 

طاقة  انبثاق  يف  �سببا  كانت  والتي  وابنها،  الأم  بني 

�رضدية كبرية ،�سمحت هذه العالقة يف ا�ستمرارية ال�رضد 

بني �ساب عانى الويالت لفقد الأم ومفهوم العائلة ، واأم 

فرتة  ت�سمنت  وعائلتها،  طفلها  لفقد  ال�سعاب  واجهت 

ال�سجن العديد من الق�س�س منها : 

ق�ستها مع زوج اأمها.

 ، حليمة  ق�سة  م��روة،  ق�سة   ( ال�سجن  نزيالت  ق�س�س 

ق�سة �سلوى ، ق�سة �سو�سيال( 

التوبي منحى املخالفة واإثبات  الكاتبة �رضيفة   تنحى 

يف  تت�رضف  فلم  �سم�سة  ق�سة  بتوظيف  الن�سوية  الذات 

جتليات  بكل  وح�رضت   ، الكلمة  لها  اأحالت  بل  ال�سارد 

الأنثى ال�سحية ، واملراأة ال�سجاعة التي ل تنك�رض بفعل 

اأي�سا  ت�رضد  والكاتبة   ، والتقاليد  والعادات  الظروف 

دة على طريقة ال�رضد التي تخلخل 
ّ
بل�سان الذكورة متمر

بالواقعي،  النف�سي  تداخل  اأمام  املجال  وتفتح  ال�سائد. 

والواقعي باملتخيل، فكان ال�رضد ثنائي ال�سوت، وهي 

طريقة معقدة يف ال�رضد تتطلب جهدا ونف�سا طويلني يف 

اأن يق�سي �سوطا  اأن القارئ وبعد  اإل  معاجلة الأحداث، 

من  وتقرتب  تتقاطع  الف�سول  اأن  يح�س  ال��ق��راءة  من 

بع�سها البع�س، بل ومتده بالإجابات التي تطفئ ظماأ 

القراءة وطرح الأ�سئلة : كيف وملاذا ؟ بالرغم من وجود 

تتاأ�س�س   “ الزرقة  �سجني  فرواية   ، احلكي  يف  �سوتني 

على اأ�سكال من املكا�سفة والعرتافات ال�سامتة “ )7( 

الق�ستني من خالل اجلدول  التقاطع بني  ميكن جت�سيد 

الآتي :

�شوت �شم�شة �شوت را�شد 

فقد الأم والعائلة 	 

ق�س�سه املت�سمنة يف دار اليتام 	 

ق�سة �سامل 	 

ق�سة عمي �سليمان	 

ق�سته مع الأولد والأيتام 	 

ق�سته مع مرمي 	 

مع زمالئه يف العمل والنا�س	 

فقدت البن والعائلة 

ق�ستها املت�سمنة يف ال�سجن 

ق�سة مروة 

ق�سة حليمة 

ق�سة �سلوى 

ق�سة �سو�سيال 

ق�ستها مع زوجها اجلديد 

قد  ،الن�سان  للهزمية  الن�سان  يخلق  مل   “ مقولة  ومن 

الكاتبة من خالل هذا  اأظهرت 
 )8(

 .“ يدمر لكنه ل يهزم 

احتمال  اأّن  اإّل  اأحداثها  تتوازى  اإن�سانية  ق�سة  التباعد 

وارد، خا�سة عندما  را�سد  ال�سفر من قبل  قرار  مراجعة 

اأنهى قراءة ر�سائل والدته.

يف رواية  البولي�سي  واحل�س  اللغة  م�سهدية  2ــ 
�سجني الزرقة.

 ترتكز الرواية يف مفهومها املتداول على كيفية عر�س 

تعني  التي  »ال�����رضد  خا�سية  على  معتمدة  الأح���داث 

الطريقة التي يختارها الروائي اأو القا�س اأو حتى املبدع 

وقد اجتهت 
 )9(

ال�سعبي ليقدم بها احلدث اىل املتلقي “. 

 ، الذاتي  ال�رضد  اإىل  الرواية  يف  التوبي  �رضيفة  الكاتبة 

فنجد اأن الأحداث تقّدم لنا من طرف الراوي ومن زاوية 

نظره ، في�رضدها وي�سفي عليها تاأويالت يفر�سها على 

البولي�سي  الطابع  يتخللها  درامية  فالرواية   ، القارئ 

ن�ساء  ق�س�س  ���رضد  عند  خا�سة  اآخ���ر.  اإىل  ح��ني  م��ن 

الف�سلني  يف  وردت  التي  حليمة  ق�سة  ومنها  ال�سجن، 

فتاة اأجربت على الزواج من ابن عمها، بقيت   .24  ،22
الذي كان يحبها وتقدم كثريا  على توا�سل مع جارها 

قتاله  خيانتها  زوجها  اكت�سف  وعندما  يدها،  لطلب 

اجلاف  امللخ�س  هذا  الرواية  لغة  تتعدى   ، برودة  بكل 

تروي  م�سوقة  ل�سان حليمة حبكة  الكاتبة على  وتن�سج 

“ حاول حمد الفرار، فاأم�سكه   : تفا�سيل العملية ، نقراأ 

لكن   ، اأ�رضخ  بداأت  بال�رضطة.  بالت�سال  مهددا  زوجي 

اأهداأ، �سقط زوجي وبدا يل  حمد رفع يده على فمي كي 

نائما، اأو جثة هامدة، كل ذلك كان خميفا ومرعبا يل ، 

انحنى حمد ليتاأكد من نب�س قلب زوجي ، لكنه اكت�سف 

اأنا وحمد نفكر كيف نخرج  اأنه قد مات ، جل�سنا 

اأن ن�سعه  من هذه امل�سيبة ، فاأ�سار حمد بفكرة 

يف ال�سيارة وناأخذه بعيدا ، ثم ي�سع ال�سيارة على 

و�سع الت�سغيل ويجعلها ت�سقط يف الوادي القريب 

حادث  جمرد  وكاأنه  الأم��ر  و�سيبدو  البيت،  من 

اأكن  مل  ال�سيارة،  بحديد  ارتطم  قد  راأ�سه  وكاأن   ،

كان   ، التفكري  على  عاجزة  كنت  لقد   ، يفكر  من 

حمد يفكر ويخطط، فكل ما يهمنا اأن نتخل�س من 

نقل  �ساعدته على   ، التهمة عنا  نبعد  واأن  اجلثة، 
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اجلثة اإىل ال�سيارة ، ونفذنا ما اتفقنا عليه... “)10( 

وقد  ال�رضدي  املقطع  هذا  يف  البولي�سي   
ّ

احل�س يتحكم   

اأدلة...(  ، �سحية،  ، جثة  اأركان اجلرمية( جمرم  توفرت 

ال�رضد  الكاتبة  تقطع  درامية  اأك��ر  الأح��داث  ولتكون 

 ،  23 الف�سل  يف  لرا�سد  الكلمة  لتعطي  الف�سل  هذا  يف 

القارئ ،  اقتنا�س  اإن حلظة   ، ون�ستاأنف يف الف�سل 24 

اإّل من خالل  اأمر مهم للكاتب ول ميكن احل�سول عليه 

التي  العنا�رض  اأحد   “ فهو   ، الت�سويق  عن�رض  توظيف 

على  اعتماده  يف  وا�ستمراريتها  احلكاية  وجود  حتقق 

الت�سويق  بناء  اأ�سهم  وقد  واملفاجاأة،  والإخفاء  التغيري 

وتركيبا  وتاأخريا  تقدميا  الفنية  باللغة  الهتمام  يف 

القارئ  من  جعل  كما   ، وت�رضيحا   ، جم��ازا   ، وحذفا 

 )11(
عن�رضا حا�سما يف اإمتام العملية الإبداعية.« 

 البولي�سي لق�سة حليمة اإىل الف�سل 24، حيث 
ّ

 ميتد احل�س

تتدخل ال�رضطة لفك لغز اجلرمية، نقراأ:” اأ�رضت ال�رضطة 

اأن  فاأيقنت  جنائية..  �سبهة  لوجود  اجلثة  ت�رضيح  على 

احلقيقة ل بد اأن تنك�سف، وفعال اأتى التقرير الطبي الذي 

يوؤكد على اأنه مات اإثر ارتطامه بج�سم �سلب، مع وجود 

اأنه  يدل  مما  وج�سده،  وجهه  على  ب�رضية  اأظافر  اآث��ار 

تعارك مع �سخ�س.. وعلى الفور متت مواجهتي بالأدلة 

املحقق  ومالحظة  هاتفي،  يف  الر�سائل  خ��الل  م��ن 

اإح�سارها،  فور  اجلثة  دفن  على  واإ���رضاري  لرتباكي 

فحني �سكوا بالأمر تتبعوا اأرقام الهاتف، ومع من كنت 

اأتوا�سل، فاكت�سفوا العالقة بيني وبني حمد، اأخربوين اأن 

حمد حمتجز عندهم، وقد اعرتف بكل �سيء، انهرت يف 

، وبعد  التفا�سيل  اللحظة واعرتفت واأخربتهم بكل  تلك 

ذلك اكت�سفت اأن حمد مل يعرتف ، ولكنهم خدعوين حتى 

مطلعة  التوبي  �رضيفة  الكاتبة  اأن  يبدو 
 )12(

اأعرتف”. 

وكيفية   ، البولي�سي  الأ�سلوب  اأركان  على  كبريا  اطالعا 

هوملز  �رضلوك  عوامل  اإىل  الروايات  فقادتنا  اللغز،  فك 

Sherlock holmes واأ�رضار الرواية البولي�سية.

لغة  للرواية  ال�رضدية  البنية  خالل  من  الكاتبة  وّظفت   

باملرونة  متتاز  والعامية،  الف�سحى  بني  تقع  و�سطى 

حينا، وبالب�ساطة حينا اآخر ، وهي لغة تقرتب من لغة 

حددها  وقد  مظاهره،  التقاط  وحتاول  ال�سائدة  الع�رض 

الكاتب عبد الرحمن منيف يف قوله : “ هي اللغة التي 

وت�ستفيد  الع�رض،  وم��ن  احلياة  من  الف�سحى  تقرب 

ظالل  الفني  ال�سنيع  لإعطاء   ، وتراكيبها  العامية  من 

لت 
ّ
حو لقد   

.)13(“ حياتية  �سعبية  نكهة  حتمل  اإبداعية 

اإىل م�ساهد ت�سورية تنقل  ال�رضدية  اللغة املقاطع  هذه 

م�سهدا،  م�سهدا  يعي�سها  القارئ  كاأن  والوقائع  الأحداث 

زوج  �سد  �سم�سة  ق�سية  يف  املحاكمة  م�ساهد  مثل  من 

قاعة  ال�رضطة  اأدخلتني   ، و�سلنا  :” حينما  نقراأ   ، اأمها 

املحكمة، راأيته يقف خلف الق�سبان يف اجلهة املقابلة، 

م�سلطا نظراته اإيل ب�سكل اأرعبني.. كانت اأمي جتل�س يف 

قامت  �ساهدتني  وحينما  اجلال�سني،  بني  الأول  ال�سف 

 ، القرتاب  من  منعتها  ال�رضطية  لكن  نحوي،  متوجهة 

�سمعتها تقول يل : 

يا بنتي حرام علي�س تتهمي عم�س، هذا مبقام اأبو�س وما 

ي�سويها، اإي�س ذنبه غري اأنه رباكم مثل اأولده، عم�س ما 

ي�سويها، قويل حد ثاين ب�س ما هو، ما تدمري لنا حياتنا 

اأ�سكتتها ال�رضطية وقالت  وفكري يف وفكري باإخوانك. 

الو�سف  يعمل 
 )14(

 .« الكالم ممنوع مع املتهمة  اأن  لها 

الف�ساء  ذلك  اإىل  القارئ  نقل  على  للمكان  اخلارجي 

الذي ت�سنعه اللغة الوا�سفة ، فيتخيل منظر املحاكمة ، 

�رضطة ، متهمون ، قا�س ، وحم�رض يعلن بدء املحاكمة 

القارئ مع  يت�ساركها  واخلوف  الرهبة  م�ساعر  اإن  بل   ،

ال�سحية �سم�سة.

را�سد،  البطل  م�سار  يف  مماثلة  م�ساهد  اللغة  وت�سنع   

فيدعونا اإىل مقا�سمته م�ساعر الفقد والحتياج العاطفي 

عيني  :” اأغم�ست  نقراأ   ، اليقظة  اأحالم  لالأم عن طريق 

حملتني   ، الأزرق  بثوبها  بعيد  من  قادمة  راأيتها   ،

 ، تفعل  كانت  كما  اإىل �سدرها  ، �سمتني  ذراعيها  بني 

لعبة  معي  لعبت   ، اإبطي  وحتت  قدمي  من  دغدغتني 

الأر�سي  الفرا�س  على  و�سعتني   ،  ) الفار  بيت  هني   (

املفرو�س بجانبها وغطتني ، غّنت يل ، متددت بجانبي 

، هم�ست يف اأذين ، نام ر�سودي ، نام كنت اأ�سمع �سوت 

اأنفا�سها ، ا�سم رائحتها ، اأفتح عيني �سارخا ) ماه ، ماه 

من  كثري  فيها  غرفة   ، خمتلفة  غرفة  يف  فاأجدين   ،  ،  )

ة البي�ساء وال�ستائر ، كان املكان غريبا ، فلم يكن 
ّ

الأ�رض

هو املكان الذي كنت فيه قبل اأن اأنام ، ومل تكن الغرفة 

 )15(
التي كنت فيها مع اأمي يف �سجنها الغرفة باردة.«

ينقل  اأن  �ساأنه  من  اليقظة  اأح��الم  تقنية  توظيف  اإن   

م�ساعر را�سد ب�سكل دقيق وحي، وهو ن�ساط “ يلجاأ اإليه 
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الفرد الذي يعاين كبتا ما ، ليحقق بهذا اللجوء النف�سي 

توازنا مع واقعة املتاأزم ، عرب خلق عامل خيايل مرمي 

الذي يعاين منه. ولهذا  الواقعي  العامل  اأو يقابل  يوازي 

يرى فرويد sgmund freud “ اأن ال�سعراء والروائيني حني 

يحلمون،  خميلتهم  اأبدعتهم  الذين  الأبطال  يجعلون 

تفكري  اأن  على  تدل  التي  اليومية  بالتجربة  يتقيدون 

يكون  ول   ، الأح��الم  يف  ي�ستمران  وانفعالتهم  النا�س 

روا، من خالل اأحالم اأبطالهم 
ّ
لهم من هدف غري اأن ي�سو

وحالتهم النف�سية “. 16 اإن حلم اليقظة هذا ياأتي على 

�سع من خاللها منطقة الاّلوعي 
ّ
�سكل مناجاة فردية، تتو

ي�سغط  عندما  ال�سخ�سية  وع��ي  منطقة  ح�ساب  على 

اجتهت  كلما  الواقع  �سغوط  زادت  وكلما  الواقع.  عليه 

ال�سخ�سية اإىل الداخل حيث التعوي�س النف�سي وهو حال 

را�سد يف الرواية. 

املكان املغلق يف رواية �سجني الزرقة. اأبعاد  3ــ 
تقع  م�رضحا  والدللية  الن�سية  باأبعاده  املكان  يعد   

رات 
ّ
فيه الأحداث وتت�سارع يف ميدانه الأفكار والت�سو

للذات والواقع املعي�س، وحتقق البنية املكانية يف رواية 

ما م�سار حترك ال�سخ�سيات. رواية �سجني الزرقة رواية 

املكان  حمل  وقد  الأوىل،  بالدرجة  اجتماعية  درامية 

فيها اأبعادا اجتماعية ونف�سية وثقافية ترابطت لت�سكل 

هذا  خبايا  يف  واملتمعن   ، الرواية  يف  عامة  جمالية 

املنجز ال�رضدي يكت�سف دللت جديدة لأمكنة تقليدية 

غالبا ما حكمنا عنها بالنغالق والغمو�س واملوت من 

تلك المكنة جند : 

اأــ ال�شورة الثانية للمكان املعادي لل�شجن.

مبدى  الأح��ي��ان  اأغ��ل��ب  يف  للمكان  نظرتنا  ترتبط   

اأحا�سي�سنا و�سعورنا جتاهه ، وقد اأّكد غا�ستون با�سالر 

ا�ستكناه  “على  للمكان  درا�سته  يف   Gaston Bachelard

حيث   ، والنف�سية  وال�سعورية  احل�سية  الظواهر  جميع 

مبكان  لاللت�ساق  تدفعنا  التي  الأ�سباب  حتديد  حاول 

لكره  بنا  توؤدي  التي  الإح�سا�سات  ومعرفة  واألفته،  ما 

مكان ما ومقته بوا�سطة ا�ستح�سار ذكرياتنا وخرباتنا 

هذا  يف  بها  مررنا  التي  التجارب  ونوعية  ال�سعورية 

املكان بعينه... “ )17( 

ة 
ّ
مر ل 

ّ
اأو �سم�سة  دخلت  عندما  الح�سا�س  هذه  نلم�س   

ال�سورة  فكانت   ، ق�سيتها  يف  احلكم  نطق  بعد  ال�سجن 

اأنا  ال��ذي  العامل  من  رهبة  بي  كانت   »: يلي  ما  الأوىل 

ال�سجن  فيه.  اأك��ون  اأن  يوما  ر 
ّ
اأت�سو ،مل  اإليه  متجهة 

دمت  �سُ و�سلنا  وحينما  واخلزي،  واجلرمية  العار  يعني 

البوابة  اإىل  ال�سور  باملكان ، كان كبريا جدا ، من بوابة 

الداخلية كانت امل�سافة طويلة ، مل ا�ستطع حتديدها ، اأو 

امل�سافة  بطول  �سعرت  لذلك   ، ثقيال  �سعوري  كان  رمبا 

هذه  املعادي  للمكان  النطباع  يحمل  ما  وعادة 
 )18(

 ،«

ال�سفات : اخلوف ، الغمو�س ، املوت ، الالنهاية ، الرهبة 

اأ�سوار ، وتزداد دقة الو�سف لهذا املكان  اأ�سوار خلفها   ،

يف قول �سم�سة :” اأنزلت ال�رضطية حقيبتي ال�سغرية التي 

كانت بها بع�س املالب�س يل ولك ، وقامت بت�سليمها اإىل 

ي�سمى  �سغري  مكتب  يف  هناك  املوجودات  ال�رضطيات 

وكر�سيان  وكر�سي  طاولة  به  يوجد   ، الأح��وال  مكتب 

اآخران يف اإحدى الزوايا ، وهناك مت ت�سويري وتب�سيمي 

واأنك  وق�سيتي  ا�سمي   ( بي  اخلا�سة  البيانات  وكتابة 

ل�ست  كثرية  اأخ���رى  وبيانات  احل��ك��م..  وم��دة  برفقتي 

 يعك�س هذا الو�سف املظاهر احل�سية لل�سجن 
.)19(

اأذكرها(

التي �رضعان  الكاتبة  قبل  له من  �ساملة  اإحاطة  فكانت 

تقّدم  وبعد  حيث   ، لل�سجن  الثانية  ال�سورة  قدمت  ما 

املكان  هذا  الألفة يف  تنك�سف عالقة  ال�رضدية  الأحداث 

ل املغلق اإىل ف�ساء منفتح على م�ساعر واأحا�سي�س 
ّ
ويتحو

جديدة كونتها جمموعة من العالقات التي ربطت �سم�سة 

ال�رضطية  تلك  اأن  الغريب   ”: نقراأ   ، ال�سجن  ب�سخ�سيات 

التي فت�ستني والتي مل اأرحت لها حينما راأيتها يف البداية 

اأ�سبحت �سديقة ، وقد   ، اأ�سبحت قريبة مني بعد ذلك   ،

كانت هذه الكلمة ل ميكن اأن تكون بكامل معناها داخل 

اأن  ميكن  ل  و�سجينة  �رضطية  بني  العالقة  لأن  ال�سجن 

اأو تعاطف، فهناك  ، رمبا احرتام  تكون مب�سمى �سداقة 

حدود وظيفية تلتزم بها ال�رضطيات مع ال�سجينات حتى 

وان تعاطفن معهن ، مل تكن بال�سوء اأو القبح الذي ر�سمته 

لها، لقد كانت حنونة وطيبة.. “ )20( 
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ولونية 
ُّ
الأب مات 

ِّ
ال�س عن  �سول  ماجدلينا  تبحث   

والديوني�سية يف فن �سلفادور دايل.

 "حتى يف ما يتعلق مب�ساألة ال�سوارب كنت اأرمي 

التفوق على نيت�سه..! ف�ساربي لن  اإىل  من خاللها 

بال�سبابية  متخمًا  اأو  رعبًا 
ُ
م اأو  بطًا، 

ُ
حم يكون 

و�سوداوية مو�سيقى فاغرن، كال!... �سيكون �ساربي 

رفيعًا كخيط اإمربيايل يفوق املنطق، م�سوبًا نحو 

النقابات  مثل  العمودي،  الت�سوف  مثل  ال�سماء، 

عبقري،  مذّكرات  )دايل:  الإ�سبانية."  العمودية 

١٩٦٣، �س: ١٧(.

ع بها حتت  ة التي اأوقِّ
ّ
نعم.. اإنها الطريقة الإ�سباني

ة! بالدم، الطريقة التي 
ّ
موا�سيع �سخريتي اجلنوني

اأرادها نيت�سه! )مذّكرات عبقري، �س: ٤٠(.

من  واح��داً  نيت�سه  فريديريك  ك��ان   ، �سكَّ دومن��ا   

القرنني  يف  وتاأثرياً  للجدل،  اإثارة  الفال�سفة  اأكر 

التا�سع ع�رض والع�رضين. ومن بني اأعماله الكثرية، 

 ،١٨٧٢ ع��ام  الرتاجيديا"  "ولدة  الأول،  عمله 

 ،)Die Geburt der Tragedie، 1872(

اد  ُنقَّ قبل  من   
ٍّ

خا�س اهتماٍم  على  ا�ستاأثر  الذي 

اأن  مفهوم  ق��دم  الأمل���اين،  الفيل�سوف  لأن  الفن، 

والديوني�سية  الأبولونية،  املتعار�ستني،  القوتني 

الفرز  ميثل  فني.  اإب��داع  لكل  اإل��ه��اٍم  م�سدر  هما 

العامل  لتف�سري  حماولة  هنا  نيت�سه  اقرتحه  الذي 

مفهومني  وج��ود  اإىل  اأي�سًا  وي�سري  بطريقتني، 

خمتلفني للحقيقة والأخالق: املطلق والن�سبي.

والفنانني  والفال�سفة،  الكتاب  من  الكثري  ق��ام 

وجه  على  عليها.  والتعليق  نيت�سه،  كتب  بقراءة 

يايل 
ِّ

ال�رض الكاتالوين  الر�سام  كان  اخل�سو�س، 

اأعمال  اأبرز  الٍع وا�سع على  �سلفادور دايل على اطِّ

"مذّكرات عبقري"  قراءة كتاب  نيت�سه. من خالل 

لدايل، ميكننا اأن نالحظ اأنه كان يعرف حمتويات 

كتاب "ولدة الرتاجيديا" ب�سكل جيد. ُتظهر حقيقة 

رجوع دايل ب�سكل متكرر اإىل فل�سفة نيت�سه ب�سكل 

عام واإىل ت�سوره هو للفن ب�سكٍل خا�س، اأن اأفكار 

واأود يف  للفنان.  اإلهام كبري  نيت�سه كانت م�سدر 

مقالتي هذه اأن اأ�سرب غور هذا الّتاأثري.

روحا نيت�سه الفنية يف الفن

الأبولونية  ة 
ّ
بثنائي للفنِّ  امل�ستمر  التطور  ربط 

ُ
ي

فيها  يعتمد  التي  الطريقة  نف�س  مع  والديوني�سية 

التكاثر على وجود اجلن�سني الذكر والأنثى. "ولدة 

الرتاجيديا"، �س 14.

االإله اأپولو

فاإن  الرتاجيديا"  "ولدة  كتابه  يف  لنيت�سه  وفقا 

يف  ني 
ّ
رئي�سي عن�رضين  بني  النزاع  نتاج  هو  الفن 

الثقافة: الديوني�سي والأبولوين. وا�ستمد هذان  حقل 

اليونان.  اآلهة  من  اثنني  اأ�سماء  من  امل�سطلحان 

وجتدر الإ�سارة، اإىل اأّنه وفقًا للتقليد اليوناين، مل يكن 

تان 
ّ
اأنهما قو اأو  اأپولو وديوني�سيو�س عدوين،  عترب 

ُ
ي

طبيعة  وج��ود  لح��ظ  نيت�سه  اأنَّ  اإّل  متعار�ستان! 

كيف األهم نيت�سه

 �سيلفادور دايل!

�ساعرة ومرتجمة من �سورية  *

ماجدلوينا �سول

ترجمة: �سبا قا�سم *



هذين  لأن  واعية،  نظرة  وه��ذه  بينهما،  مت�سادة 

تني متعاك�ستني. كان 
َّ
الإلهني يج�سدان منطي �سخ�سي

اأپولو اإله ال�سعر، والفن، واملو�سيقى والطب، وال�سوء 

وكان  والن�سجام.  التناغم  عام،  وب�سكل  والقدا�سة، 

والتقدم،  والتعفُّف،  املطلق،  للجمال  رم��زاً  يعترب 

املنطقي،  والتفكري  والعقالنية،  وال�سالم،  والتوازن، 

حمَدّدة.  لقواعد  وفقا  ف، 
ُّ
التَّ�رض �سِن 

ُ
وح والعتدال، 

ويتم التعبري عن الطريقة الأپولونية ب�سكل جيد من 

القوانني"؛   
ْ
"اأطع دلفي:  معبد  نبوءات  ِحَكٍم  خالل 

م بنف�سك"؛ "اكبح جماح  فاٍن"؛ "حتكَّ كاإن�سان  ر  "فكِّ
"حتّكم  الن�سباط"؛  بقواعد  "التزام  غ�سبك"؛ 

 وراء الّتناغم والن�سجام". باملقابل، 
َ
ع

ْ
بالعني"، "ا�س

قوى  ورب  اجلاحمة،  الطبيعة  اإله  ديوني�سو�س  كان 

املاجنة،  احلياة  لنمِط  ورمزا  والذكورية،  اخل�سوبة 

والعواطف،  والعبثية،  الدينية،  والن�سوة  واخلمر، 

والالعقالنية.  وال��غ��رائ��ز،  واحل��ي��وي��ة،  وال�سهوة، 

التي  القوة  ميثل  ديوني�سو�س  فاإن  لني�سته  بالن�سبة 

احلواجز  كل  حتطم  والتي  ة 
َّ
الدينامي احلياة  تهب 

التناغم  كل  وتهدم  القانون،  و�سعها  التي  والقيود 

والن�سجام.

اأ�سار نيت�سه اإىل اأنه من خالل اتباع التيار الأبولوين 

عمومًا،  بها  م�سلم  فنيٍة  ملبادئ  الفنَّان  يخ�سع 

اجلمال  تبيان  ين�سدان  هي  اأو  هو  اأنه  يعني  وهذا 

وبهذه  للثقافة،  القيا�سية  النظم  خالل  من  ز 
ّ
والتمي

ي�سبغ  اأو  ل 
ّ
يجم اأن  اإىل  الفنان  ي�سعى  الطريقة، 

يف  ي�سك  نيت�سه  يكن  مل  الواقع.  على  الكمال  �سفة 

اأن الفنان اإذا اختار مثل هذا املوقف امللتزم، فاإنه 

يبتعد عن الطبيعة احلقيقية، بل حتى يتعار�س مع 

الواقع: واأنَّ وجهة النظر الأبولونية لي�ست فقط �سد 

الطبيعة، اإمنا هي �سد احلياة بجميع جتلِّياتها. وفقًا 

لنيت�سه: تكون حالة م�ستمرة من التوازن، والعتدال، 

للعامل.  وهمية  خيالية  روؤية  والنظام،  والب�ساطة، 

ففي راأيه ل ت�سيطر اأبدا مبادئ التناغم والن�سجام، 

والنظام، والتماثل التام مع الطبيعة، التي دائما ما 

الرغبة  وتاأتي  ومتغرية.  فو�سوية،  حالٍة  يف  تكون 

بالتناغم امل�ستمر من العجز ومن اخلوف من واقع 

احلياة.

يرتبط مفهوم نيت�سه للفن ب�سكل وثيق بفل�سفته حول 

ة، 
َّ
الب�رضي احلياة  اأن  يوؤكد  كان  ما  وغالبا  احلياة. 

حقيقة  اأخ��رى  ناحية  من  اإنها  الأ�سمى.  اخلري  هي 

واحلياة   .
ّ

م���ادي كائن  الإن�سان  لأن  بيولوجية، 

ال��روح��ي��ة ه��ي جم��رد ف��رع م��ن احل��ي��اة اجل�سدية، 

مالذ  �سوى  لي�ست  اجل�سد  من  املحررة  والروحانية 

اآمن لل�سعفاء. فال�سعفاء بحاجٍة اإىل القوانني لأنهم 

لي�سوا اأقوياء مبا فيه الكفاية لعي�س احلياة بطولها 

وعر�سها.

الب�رضي  العقل  اأن  نيت�سه  لحظ  اأخ��رى،  ناحية  من 

 ،
ّ

التَّغري دائِم  واقع  حقيقة  ا�ستيعاب  على  قادر  غري 

الإن�سان  يحاول  لذلك  نظاما.  لي�س  ال��واق��ع  لأنَّ 

اأجل  من  الواقع  اأر���س  على  عمل  اإط��ار  يفر�س  اأن 

وكبح  والتب�سيط،  عامة،  اأحكام  واإط��الق  التنظيم، 

جماح الطبيعة. ُتنتج هذه الإجراءات �سورة للواقع 

ه.
َّ
م به، لكنه اإىل حد ما م�سو �سُهل التحكُّ

َ
الذي ي

وفقَا لذلك.. اعتقد نيت�سه اأن الفنان يجب عليه اأن ل 

يخاف من حتطيم نظام املنظم. بدل من ذلك، على 

الفنان اأن يتجاوز القيود واخلطط الأخالقية، وعليه 

واأن  العليا،  املثل  اإىل  الهروب  يف  الرغبة  جتنب 

نيت�سه  يوؤكد  احلياة.  ة 
ِّ
ودينامي قوة  اإىل  نف�سه  ي�سلم 

اأن اجلوهر احلقيقي للحياة يخلو من  مراراً وتكراراً 

القواعد والقيود، وهذه هي احلقيقة الأوىل واملطلقة 

�سبيل  على  الأخ��الق،  اأو  ال��رب،  من  )ب��دًل  للوجود، 

مّت�سقًا  الديوني�سي  املوقف  يبدو  وهكذا  املثال(. 

الفقه  اأ�سا�س  اإّن  الطبيعة.  حول  نيت�سه  مفهوم  مع 

الديوني�سي "هو اأن العامل فوق التعريف اأو التقييد". 

مع  يتحدون  ال�سكارى  لديوني�سو�س  فال�ساجدون 

طاقة التدفق امل�سطرب للحياة. والفنان الذي يتبع 

امل�سار الديوني�سي، الذي يتميز باإبداع ل متناٍه، لن 

الثقافية،  العادات  اأو  الأخالق  مهاجمة  من  يخاف 

و�سوف يتبع �سوته/ها بدًل من ذلك، واندفاعاته، 

التي قد تتعار�س مع الأعراف، والقوانني والقواعد 
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خا�س،  نحو  على  الديوني�سي  الفن  اإن  ال�سائدة. 

بالتوترات  ومليء  عقالين  وغري  ومهيمن،  اإيجابي، 

املليئة  الطبيعية  الدوافع  قيمة  يوؤكد  اإنه  الداخلية. 

بال�سوائب لأنها ل تنظر ب�سذاجة اإىل العامل من خالل 

نظارات وردية اللون. بدًل من ذلك، اإنها تقبل �سكل 

احلياة كما هو، وتوافق على اللتزام بالَقدر الغيبي. 

اأي�سا  هي  وبهجتها  احل��ي��اة،  بعظمة  ال�سعور  اإن 

مت�ساحلة  لتكون  احلاجة  وتلبي  منوذجية،  اأ�سياء 

واعتباطية  الب�رضية،  احلياة  وه�سا�سة  زوال  مع 

املحن وامل�سائب. ميكننا القول اإن الفن ذا الطبيعة 

لأعمال  وكناقد  احلياة.  بل�سان  يتحدث  الديوني�سية 

ي�سوغها   ،)Kunstpedia.com( موقع  على  بيكا�سو 

يف  النا�سعة  احلقيقة  "متثل  الديوني�سية  بو�سوح، 

قلب الوجود"، "عا�سفة تدمر كل الأقطاب والت�ساد 

وجتعل الن�سجام الكائن منذ الأزل يف قلب الوجود 

الدنيوي جليًا".

حيوي.  ب�سكل  احلياة  فهم  نيت�سه  اأن  املوؤكد  من 

يعرف  األ  يجب  ال�سخ�س  اأن  اعتقاده  عن  واأع��رب 

فقط كيف ينجو بحياته، واإمنا اأي�سا عليه اأن يعرف 

ر يف احلياة. واأيد مبداأ الإثبات باحلجة، 
ّ
كيف يتطو

من خالل ك�رض مقاومة العامل، واإدراك منو قوة الفرد 

يقبل  اأن  امل��رء  على  ينبغي  اإليه  بالن�سبة  الذاتية. 

الواقع كما هو يف اللحظة الراهنة، ويقوم مبعاي�ستها 

اأي  اأي�سًا  لديه  يكن  فلم  عليه.  قادر  ما هو  باأف�سل 

اأن يوؤثر على م�سري النا�س.  �سك باأن الفن باإمكانه 

باإمكانه اأن ي�سقلهم، واأن يكون عالجا اأو فرتة راحة 

من م�سايقات احلياة، وباإمكانه اأن ي�ساعد الإن�سان 

ليت�سالح مع م�رضحية الوجود الإن�ساين، ومع م�سري 

الإن�سان ذاته. فمن خالل ممار�سة الفنِّ ميكننا تغيري 

وبهذا  خلقه.  اإعادة  عملية  يف  امل�ساركة  اأو  العامل، 

على  وا�سح  تاأثري  له  يكون  اأن  للفن  ميكن  املعنى، 

كل من حياتنا وتاريخ العامل على حدٍّ �سواء.

الديون�سية  الطريقة  يف  اأما  الواقع  يف  ممكن  وهذا 

اأو الأبولونية.. اأن تختار امل�سار الأبولوين يعني اأن 

ترغب بخلق العامل املثايل، باأ�سكال مثالية وجماٍل 

. اأن تختار امل�سار الديون�سي يعني اأن توؤكد 
ٍّ

تقليدي

انت�سار احلياة كما هي، من خالل العرتاف والقبول 

جوانبها  وجميع  اأهوالها  فيها  مبا  ككل،  باحلياة 

م ب�سكٍل خا�س 
َّ
املظلمة. على الرغم من اأن نيت�سه قي

املوقف الديوني�سي، اإذ راأى فيه م�سدر كل �سيء قوي 

عى اأن اأ�سمى اإنتاج للمجتمع يتمثل  وخاّلق، اإل اأّنه ادَّ

يف العبقري املبدع الذي يدمج على نحو خارق بني 

الرغم من  الديوني�سية والأبولونية. لذلك على  القيم 

اأن الروح الديوني�سية والروح الأبولونية تبدوان يف 

تعاونهما  فاإن  البع�س،  لبع�سمها  التَّ�ساد  موقع 

وا 
ُّ
اأحب الإغريق  اأن  لحظ  املثال،  �سبيل  على  ممكن. 

اجلمال واأعجبوا بكمال ال�سكل، اإل اأنه يكمن يف هذا 

ار طافح عدمي ال�سكل من الغرائز والنَّزوات 
ّ
 تي

ِّ
احلب

املذهبني  اق��رتان  مت  لنيت�سه  وفقا  اأي�سًا.  والرغبة 
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للفن  الأ�سلي  النموذج  بذلك  والديوني�سي  الأبولوين 

ة، من هنا جاء عنوان كتابه 
ّ
الرائع، املاأ�ساة الأثيني

الأول.

وال�ستثنائي،  العبقري،  الفنان  لنيت�سه،  بالن�سبة 

من  داءة 
ّ
ال���ر ف��وق  يرتّفع  ال��ذي  ال�سخ�س  �سيكون 

خالل اتباع مواطن القوة يف احلياة، بالإ�سافة اإىل 

يخاف  ولن  واجلمال.  التَّناغم  اأفكار  من  ال�ستفادة 

القائمة، ولن  النمطية  القوالب  العباقرة من حتطيم 

مع  القائمة.  الثقافة  على  خطراً  يكونوا  اأن  يخافوا 

نت�ساءل: هل  اأن  العتبار. ميكننا  اأخذ هذا يف عني 

ارتقى �سلفادور دايل، هذا الفنان من فيجريي�س، اإىل 

م�ستوى حتدي العبقرية؟

دايل العبقرية النيت�سوية؟

 "رافقني ديوني�سيو�س النيت�سوي يف كل مكان مثل 

�س:  عبقري،  )مذكرات  املري�س"  ت��الزم  �سة 
ِّ
ممر

يغرق اأحد  مل  الريوباغي،  ديوني�سيو�س  "منذ   .)21
يف الغرب، ل ليوناردو داف�سني، ول بارا�سيل�سو�س، 

ول غوته ول ني�سته، يف احتاده مع الكون اأكر من 

اأن متنح الإن�سان انخراطا يف عملية الإبداع،  دايل. 

اأن تنع�س احلياة الجتماعية والكونية �ذاك هو دور 

الفنان" )جورج ماتيو.. من ر�سالة اأعيد ن�رضها يف 

.)171 "مذكرات عبقري"، �س: 
يف عامل الفل�سفة كان نيت�سه يعترب متمردا، وانتهى 

وباملثل، يف  اإىل جمنون.  ماأ�ساوي  ب�سكل  الأمر  به 

نظر اإىل �سلفادور دايل على اأنه فنان 
ُ
عامل الفن، كان ي

متكرر  ب�سكل  دايل  ي�سري  الأط��وار.  وغريب  اإ�سكايل 

ما  "مذكرات عبقري".  كتابه  نيت�سه يف  اأعمال  اإىل 

باأن  النطباع  لديه  ن 
ّ
�سيتكو قارئ  كل  اأن  �سك  من 

الكاتالوين دايل كان مفتونًا بفل�سفة نيت�سه  الفنان 

مدى  ظهر 
ُ
لي �ساربه  ��ى 

ّ
رب اأن��ه  حتى  وب�سخ�سيته. 

يف  القتبا�س  )انظر  الأمل��اين.  بالفيل�سوف  عالقته 

بداية هذه املقالة(.

"هكذا  نيت�سه  كتاب  اأن  دايل  يوؤكد  مذكراته،  يف 

الإحل���اد،  نحو  ق���اده   )1881( زراد�ست"  تكلم 

ورف�س الف�سائل امل�سيحية، واأ�سهم بتطوير غريزته 

ما  على  ب��الأ���رضة.  ال�سعور  وفقدان  الالاجتماعية 

التي  الأرب��ع  ال�سنوات  مثلت  ل��دايل،  بالن�سبة  يبدو، 

"التخريب  م��ن  حالة  اأ���رضت��ه  ع��ن  اإب��ع��اده  �سبقت 

حقًا  ال�سنوات  تلك  كانت  اإيل  "بالن�سبة  الروحي": 

بالفل�سفة  دايل  اإعجاب  كان   .)18 )�س  نيت�سوية" 

ا�سم  نف�سه  على  اأطلق  انه  لدرجة  كبرياً  النيت�سوية 

ومن اجلدير بالذكر  )�س23(.  الالعقالين"  "نيت�سه 
اإىل  يطمح  ل  الفّنان  اأن  يوحي،  مذكراته  عنوان  اأن 

الفيل�سوف  لتعريف  وفقًا  فح�سب  عبقريًا  يكون  اأن 

"يف  ذاته:  الواقع  يف  كان  اأنه  �سعر  واإمنا  الأملاين، 

لالهتمام  النا�س  ي�سطر  �سوف  الأي���ام،  من  ي��وم 

"ي�سبح عقلي طبيعيًا مرة  اأو   ،)43 باأعمايل" )�س 

اأخرى رغم اأنني ل اأزال عبقريًا" )�س 186(.

من ناحية ثانية، فاإنه من ال�سعب الّتحديد بدقة ما 

بنيت�سه.  بارتباطه  والّدعاء  التلميح  من  دايل  اأراد 

 
ً
مبعنى اأو  نيت�سه؟  بفل�سفة  خمت�س  حقًا  هو  هل 

ف الفّنان بطريقة غري طبيعية لأنه 
ّ
اأ�سح.. هل ت�رض

اأراد الإثارة وال�سهرة ال�سعبية الوا�سعة؟ هل جعل من 

مالية،  لأ�سباب  فقط  الأطوار  وغريب  نف�سه جمنونًا 

النب�س  هذا  وراء  يقف  كان  فل�سفي  توافق  بدل من 

الديوني�سي الفطري؟

الأ�سئلة،  هذه  عن  الإجابة  كيفية  عن  النظر  بغ�س 

واآراء نيت�سه تن�سجم متاما  اأفكار  اأّن  فعلى ما يبدو 

مع الأفكار )ال�رضيالية(، واحلركة الفنية التي انتمى 

من  واحدة  كثرياً.  واأحبها  )الإ�سباين(  الفنان  اإليها 

الب�رضي  التعبري  هي  لل�رضيالية  الرئي�سية  الأفكار 

للت�سورات الداخلية. حيث يحاول فنانو هذا النمط، 

لأّنهم  للواقع.  املنطقي  باملعنى  ُتخّل  �سور  خلق 

اأو  واخليال،  واحللم،  الوعي،  بني  ما  احل��دود  األغوا 

غريبة،  تكون  ما  غالبًا  روؤاه��م  ف��اإن  )الهلو�سة(، 

وتبتعد ب�سكل كامل عن العقالنية.

من خالل روؤية لوحات دايل، ومنحوتاته، ميكننا اأن 

نالحظ اأننا نتقا�سم التجارب الفكرية للفّنان، حيث 

تتعار�س اأعماله الغريبة ب�سكل وا�سح مع الواقعية، 
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تكتنفها  طبيعية  مبناظر  مليئة  زاخ����رٌة  وه��ي 

الأحالم. وهناك مو�سوعات مثرية  ت�سبه  ت�سوهات 

يف  اأي�سا  جند  ما  وغالبا  �سهوانية.  وحتى  جن�سيا، 

وقبح.  ه، 
ّ
وت�سو انتحار،  �سيطانيا:  متجيداً  اأعماله 

والعنف،  والوح�سية،  ال��ث��ورة،  موا�سيع  وه��ن��اك 

لي�س هناك  والتخريب.  اجلن�سي،  وال�سذوذ  والق�سوة، 

الفكرة  عن  ينحرف  دايل  �سلفادور  فن  اأن  �سك  من 

القول  املعنى، ميكننا  للجمال. يف هذا  الكال�سيكية 

الفن الأكادميي، والذي عادة ما  اإن دايل ابتعد عن 

ي�سري  اإنه  اإذ  الأبولوين،  املع�سكر  ي�رضب جذوره يف 

العربدة  واإىل  والعقالنية،  للنظام  الإن�سان  توق  اإىل 

الديوني�سية. كما كتب دايل، "كان ذلك در�سًا عظيمًا 

اأّن اأول  �سته اليونان القدمية، الدر�س الذي اأعتقد 
ّ
در

كان  اإذا  لأنه  نيت�سه.  فريدري�س  هو  عنه  ك�سف  من 

�سحيحا اأن الروح الأبولونية يف اليونان و�سلت اإىل 

 لها، فاإن ما هو اأكر �سحة اأن 
ٍّ
اأعلى م�ستوى عاملي

اأ�سكال  الروح الديوني�سية جتاوزت كل احلدود وكل 

د 
ّ
�سي دايل  كان  بالتاأكيد   )102 )���س:  النتهاك" 

"قبل  الديوني�سية:  املواقف  اأن�سار  ال�رضيالية، ومن 

للّزهد  مثاًل  الآن،  عليه  كما هي  ت�سبح حياتي  اأن 

الوهمية،  ب�رضياليتي  اأمت�سك  اأن  اأردت  والف�سيلة، 

كمارٍق منحرف، ولو كان فقط لثالث دقائق اأخرى، 

مثل النائم الذي ينا�سل من اأجل ا�ستبقاء اللحظات 

الأخرية من حلم ديوني�سي" )�س:.21(.

التي  العامل،  اإدراك  يف  الفريدة  طريقته  دايل  ر 
ّ
طو

بجنون  املو�سومة  ة 
ّ
النقدي "الثَّورة  باأنها  و�سفها 

العظمة". وهذه، على حد زعمه، كانت و�سيلة تلقائية 

خللق معرفة ل عقالنية مرتكزة على تداعي تاأويلي 

طريقته  ت�سري  ذلك..  على  عالوة  هذيانية.  لظواهر 

لل�رضيالية،  الرئي�سية  الأفكار  من  كل  اإىل  �رضاحة 

ناحية  من  الديوني�سي.  للفن  نيت�سه  مفهوم  واإىل 

غم من اإعجاب دايل الوا�سح باأفكار 
ّ
ثانية، وعلى الر

دون  َقِبل  اأن��ه  يفرت�س  اأن  للمرء  ميكن  ل  نيت�سه، 

�سبيل  على  الأمل��اين.  الفيل�سوف  فكر  بكّل  متحي�س 

كانت  نيت�سه  مفاهيم  اأن  يعجبه  يكن  مل  املثال... 

العقالين  "اأنا،  الرومان�سية":  "الاّلعقالنية  ب�  ملوثة 

ما  عرف  ال��ذي  الوحيد  ال�سخ�س  كنت  املهوو�س، 

اأراد، ومل اأكن اأريد اأن اأخ�سع اإىل الالعقالنية لذاتها 

وددت  الآخرون؛  مار�سها  التي  وال�سلبية  ة 
ّ
الرنج�سي

اإخ�ساع  لأجل  اأنا�سل  اأن  وددُت  العك�س،  اأفعل  اأن 

الالعقالين. يف تلك الأثناء كان اأ�سدقائي لي�سمحوا 

لي�ست�سلموا  الالعقالنية، كانوا  اأن تقهرهم  لأنف�سهم 

اإىل ذاك  اأي�سًا،  اآخرين كر، ومبا ي�سمل نيت�سه  مثل 

الإ�سارة  وجتدر  )�س:.19(.  الرومان�سي"  عف  ال�سّ

ى �ساربه ليكون م�سابها لنيت�سه، لكن 
ّ
اإىل اأنَّ دايل رب

وب�سبب رغبته باأن يكون خمتلفًا عنه، ربى �ساربه 

ب�سكل خمتلف. "يبقى ال�سيء املهم اأن �ساربي الذي 

يعاند �سارب نيت�سه ل يزال م�سوبا نحو ال�سماء مثل 

اأبراج كاتدرائية بورجو�س" ) �س:.43(.

كان  نيت�سه  اأفكار  �سعف  باأن  مقتنعًا  )دايل(  كان 

الفنان قلقًا حيال  بدا  العقلي. كما  مرتبطًا مبر�سه 

�سكه ببع�س العتالل العقلي. وكما نعلم، فاإن اخلط 

رفيع  الفني،  والإبداع  العقلي  املر�س  بني  الفا�سل 

ذلك  يعرف  كان  دايل  اأن  نالحظ  اأن  وميكننا  جدا. 

جيدا، لكنه، كما اأ�سار يف مذكراته باأنَّ نيت�سه "كان 

�سعيف اجل�سم، اأي اأنه واهن مبا فيه الكفاية لي�ساب 

باجلنون، يف حني اأنه من ال�رضوري يف هذا العامل، 

بني  الوحيد  فالختالف  باجلنون..  ي�ساب  ل  اأن 

جمنون وبيني هو اأنني ل�ست جمنونًا!" )�س:.17.

ديوني�سيو�س  فو�سى  اأن  دايل  اأظهر  فنه  خالل  من 

اأبولو،  اأن تغزو تعقل ونظام  وتوتراته، ميكن دائما 

واأنَّ  اجلمال،  يف�سد  اأن  دائمًا  التباين  باإمكان  اإذ 

ال�سهوة  تف�سده  اأن  للعاطفة ل ميكن  العقالين  الفهم 

يج�سد  الطريقة،  وبهذه  اجلنون.  حّتى  اأو  ة، 
ّ
الغريزي

دايل اعتقاد نيت�سه اأن اأعلى اإجناز للفن موجود يف 

توليفة، اأو على الأقل لقاء، بني عنا�رضه الديوني�سية 

والأبولونية. 
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هي  خائفة(  تعرب  حني  )الأيام  ال�سعرية  املجموعة 

وهي  اهلل  خري  حممود  امل�رضي  لل�ساعر  الأح��دث 

2019 عن الهيئة امل�رضية العامة  �سادرة موؤخراً 

واإن�سانية  �سعرية  بحالت  حافلة  وه��ي  للكتاب، 

لهذا  قدر كبري من اخل�سو�سية  عديدة وتك�سف عن 

ال�سوت ال�سعري ولها نوازعها ومنطلقاتها اجلمالية 

اخلا�سة، وتتلب�س بها روح قوية من التمرد وال�سعور 

الن�سو�س  ال��وج��ود، وت��اأخ��ذ  ب��الغ��رتاب ع��ن ه��ذا 

التي  القول  ا�سرتاتيجيات  من  وافراً  عدداً  ال�سعرية 

تك�سف عن قدرات �سعرية كبرية، يف الق�سيدة الأوىل 

ياأتي  بنافذة(  يتغطى  )عاريًا  التمثيل  �سبيل  على 

�سمن ا�سرتاتيجيات القول بها اأن يكون لدينا ذاتان 

يف الن�س اإحداهما هي �ساحبة ال�سوت يف الن�س 

�سخ�سية  ثمة  اأن  فنجد  املخاطب،  هي  والأخ��رى 

اأن  ويحاول  ال�سعري،  ال�سوت  اإليها  يتوجه  اأخرى 

الذي  العامل  وه��ذا  ال��وج��ود  مع  جتربته  لها  ينقل 

ت�سبح )النوافذ( فيه هي ال�سديق املخل�س والرفيق، 

ال�سعري  الرتميز  ه��ذا  يف  ال��ن��واف��ذ  اأن  واحلقيقة 

املعنى  كثرياً  تتجاوز  دللية  معطيات  ذات  ت�سبح 

طبيعية  نتيجة  ه��ذه  اأن  تقديري  ويف  املعجمي، 

وعادلة لإخ�ساع البنى املعجمية لل�سريورة ال�سعرية 

مكتملة  خا�سة  �سعرية  جتربة  من  ج��زءاً  وت�سبح 

فالنوافذ  ال�سعورية،  احلال  وحدة  خا�سة  الأركان، 

هو  فالعامل  بكامله،  العامل  مع  مقابلة  يف  ت�سبح 

الذات  تريد  ما  وجميع  والأمل  والثبات  اجلمود  رمز 

ال�ساعرة اأن تعرب عن رف�سها له من القيم، يف مقابل 

ال�ساعرة  الذات  اإليه  تتطلع  التي هي كل ما  النوافذ 

وترجوه من املثالية اأو رمبا اجلنة املفقودة. النوافذ 

هنا هي بذاتها عامل اآخر، هي الأمل رمبا، اأو هي كل 

اإليه من م�ساحة اأخرى غري كل ما �سيطر  ما تطمح 

من رتابة وملل وقبح. 

املمار�سة  اأو  الرتغيب  اأو  احل�����ّس  م��ن  ح��ال  ثمة 

يف  ال�سوت  �ساحبة  الذات  حتاول  التي  الإقناعية 

الق�سيدة اأن تقنع بها الذات الأخرى التي تخاطبها، 

باأن امتالك نافذة يجعل الكون كله بجماله طائعًا 

وحا�رضاً. فحني حت�رض النافذة يح�رض القمر والنهر 

ال�سعادة  لها  لتكتمل  ال��ذات  هذه  حتتاجه  ما  وكل 

فالنافذة  كله.  الكون  امتالك  اإىل  اأقرب  حداً  وتبلغ 

ال�سعرية  الروؤية  هذه  وفق  �سحريًا  �رضاً  تكون  تكاد 

هذا  كذلك  الق�سيدة  هذه  جماليات  ومن  اخلا�سة، 

لها  يخلق  مبا  الق�سيدة،  داخل  ال��ذوات  يف  التعدد 

وتت�سكل  الأحادية  تتجاوز  يجعلها  اأو  دراميًا  بعداً 

على  املرتكزة  الإقناعية  املناف�سة  من  ح��ال  من 

تعدد التجارب وتنوعها، فلكل ذات منهما جتربتها 

فاإحداهما  اخلا�س،  زمنها  منهما  ولكل  اخلا�سة، 

تتمركز يف املا�سي وحتقق التجربة، يف حني تبدو 

الأخرى مّتجهة نحو امل�ستقبل، فكاأنها اأ�سبه بحوار 

بني اأب وابنه اأو �سديقني اأحدهما اأكر خربة بكثري 

نافذة  اح�سل على  يقول:)  ل�سديقه.  نقلها  ويحاول 

اأوًل / واأنا اأ�سمن لك/ اأن القمر ياأتي �ساغراً معها/ 

واإذا جاءك هوؤلء  ياأتي/  �سوف  وال�سجر  والنجوم/ 

ثمة  معهم(،  النهر  �سياأتي  مرة/�سدقني/  جميعًا 

حممد �سليم �سو�سة*

حممود خرياهلل

»الأيام حني تعرب خائفة«

كاتب وروائي من م�رض  *



اخلربة،  ونقل  اجلدل  على  تعتمد  الإقناع  يف  رغبة 

وهذا التعدد يف الذوات التي تعك�سها الق�سيدة �سمن 

انفتاحًا  ت�سنع  الالواعية  القولية  ا�سرتاتيجيتها 

كبرياً يف الزمان واملكان والتجربة.

قيمة  ومادة،  معنى  النافذة  ت�سبح  النحو  هذا  على 

نف�سه  الوقت  ويف  الإن�سان  داخل  تكون  قد  جمردة 

لي�ست منف�سلة عن تلك املادية التي يعرفها النا�س 

وتطل منها احلبيبات عادة، وهو ما ي�سنع حاًل من 

املراوحة بني النموذجني املادي واملجرد؛ بني تلك 

التي تكون يف البيوت نافذة عادية معروفة ومدركة 

للذات  واألوان خمتلفة، ولكن  اأ�سكال  باحلوا�س ولها 

والنافذة  منها؛  خا�س  نف�سي  موقف  ال�ساعرة 

اأو  الإن�سان  بداخل  تكون  التي  املعنوية  الأخ��رى 

�سحريًا  يف عقله وت�سكن روحه وتكاد تكون عاملًا 

الذات  اأ�سطوريًا ل ي�ستوعب ُكنهه غري هذه  اأو �سيئا 

عدد  ويف  الن�س.  عرب  عنها  حتدثنا  التي  ال�ساعرة 

النوافذ يتم  ال�سعرية يف هذا الن�س جند  من ال�سور 

والتاريخ،  الفعل  �ساحبة  هي  لتكون  ت�سخي�سها 

وتبدو اأمنوذجًا اإن�سانيًا ممتداً يف التاريخ ولها عمق 

الب�رضية  النماذج  على  بها  يعلو  ومعريف  روح��ي 

خا�سًا  منوذجًا  اأو  بطاًل  منها  ي�سنع  مبا  العادية، 

مثاًل  كالنتحار  عادية  اأفعالها  كانت  واإن  حتى 

بال�سقوط وترك حياتها التليدة، فهي ل تغادر هذه 

اأقرب  البطولة التي �سنعها لها الن�س، لأنها تكون 

اإىل مترد النبالء على قبح مفرت�س يف هذا الوجود 

يجعلها تغادره.

ال�سور  بع�س  يف  املده�س  اأو  اجلديد  اأو  الطريف 

النافذة  يجعل  اأن  هو  الن�س،  ت�سورات  اأو  ال�سعرية 

�سخ�سية  من  ب��دًل  للحب  ومنبعًا  للروح  مرتكزاً 

الذي  الإن�سان  ال�ساعرة/  ال��ذات  فتخ�رض  احلبيبة، 

كثريات؛  وحبيبات  ع�سيقات  الق�سيدة  عنه  تتحدث 

من  جمال  اأق��ل  كانت  نوافذهن  اأن  ملجرد  فقط 

العبثي  وال�ستبدال  القلب  من  نوع  فهنا  �سيقانهن، 

�سيء  لكل  املحرك  ليجعلها  بالنوافذ  يعلو  ال��ذي 

املهيمنة  تكون  اأن  يفرت�س  الذي  الع�سق  وبخا�سة 

فكاأن  النوافذ،  ولي�س  وجمالها  احلبيبة  هي  فيه 

اأو�سع  هي  رمبا  اأو  بذاته  الوجود  هي  هنا  النوافذ 

واأكرب واأ�سد هيمنة منه، اأو بالأحرى قد تكون النافذة 

هي الذات وهي الروح اأو هي الكون املثايل املوازي 

واملن�سود دائمًا من هذه الذات ال�ساعرة.

ال�سعرية  املوا�سع اجلمالية يف هذه املجموعة  من 

الن�سو�س للعامل،  التي تطرحها  ال�سورة  كذلك تلك 

وهي �سورة مت�سقة عابرة لأكر من ن�س، واأقرب لأن 

تكون اأمنوذجا اأو ن�سقًا ثابتًا عابراً للن�سو�س، لأنها 

غا�سبة  مناوئة  ذاتًا  اأو  عدواً  بو�سفه  العامل  ت�سكل 

الأحيان لالإن�سان، فهو قد يكون  اأكر  ومعادية يف 

الوقت ذاته ل ي�سعر بال�سعادة  يتيمًا نعم، لكنه يف 

اأن  اإذا راأى ر�سيعًا ي�سقط من النافذة، واحلقيقة  اإل 

للن�سو�س والرتكيز على  العابرة  العالمات  ت�سافر 

ما بينها من عالقات تفاعلية لإنتاج الدللة برغم 

اختالف الن�س اأو تنوع احلال ال�سعرية ي�سهم كثرياً 
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لك�سف  اأقرب  ثراء ورمبا  اأكر  قراءة  اإزاء  يف جعلنا 

البنى الدللية القارة يف الالوعي ال�سعري اأو الأكر 

عمقًا يف الذهنية ال�ساعرة.

على �سبيل التمثيل يف الق�سيدة الثانية هذه )العامل 

من دوننا يتيم( حني يتم ربطها بالق�سيدة ال�سابقة 

فقط  مو�سعني  يف  بنافذة(  يتغطى  )عاريًا  عليها 

تخ�س  اإحداهما  فقط،  �سورتني  يف  ب��الأح��رى  اأو 

تخ�س  والثانية  له،  ال�ساعرة  الذات  وت�سور  العامل 

هناك  اأن  جند  لها،  ال�ساعرة  الذات  وت�سور  النوافذ 

يف  الت�ساق  من  بعيداً  ح��داً  يبلغ  وتداخاًل  تفاعاًل 

احلال النف�سية من هذين القيمتني؛ العامل والنوافذ، 

ال�سورة من  الق�سيدة الأوىل جاء بهذه  فالعامل يف 

دائمًا  لالإن�سان وموقف املرتب�س  والكراهية  العداء 

اللقيط  النوافذ  ق�سيدة  يف  نف�سه  فهو  ولهذا  ب��ه، 

 بيد وياأكل بالأخرى 
ّ
املعلون الذي كان مينح احلب

العا�سقني، فهو يف قمة املخادعة والغدر، ول  خبز 

ب�سهولة ما حدث من  اأو نافذة، ولعلنا نلمح  له  اأب 

اإبدال النافذة بالأم يف هذا املو�سع التلقائي الذي 

الفهم  ي�ستوعبه املتلقي بلماحية جتعله �رضيكًا يف 

واإنتاج املعنى، حيث ت�سبح النافذة هي الأم مبعنى 

والأف�سال  ال�سفات  من  لالأم  ما  كل  لها  يكون  اأن 

اأ�سري له هنا هو هذه  اأن  اأريد  والعطايا. املهم الذي 

ال�سورة املت�سقة للعامل التي تتاأكد يف الن�س التايل 

بتلك  وت�سكيله  العامل  على  تركيزاً  اأك��ر  هو  ال��ذي 

على  واحلقد  العداء  يف  والغاية  املناوئة  ال�سورة 

الإن�سان، باأن يفرح ملوت الر�سع. 

اأما النافذة فهي حني حت�رض يف الن�س الثاين فتاأتي 

باملعنى الأول ذاته، لأنها ت�سهم يف ت�سكيل املفارقة 

النافذة  من  الر�سيع  ي�سقط  حني  احلاد  والتناق�س 

�سعد 
ُ
ي الأمل وامل�ستقبل، وبرغم هذا  التي هي بوابة 

ذلك ال�سقوُط العامَل في�ستمد من تلك امل�ساهد املوؤملة 

قوته وت�سليته، فهو ذلك الكائن الذي يقتات من اأمل 

الإن�سان وم�سائب الب�رض ومن بلوغهم قمة املعاناة 

تلك  مثل  وق�سوة  عبثية  حلظاتهم  اأ�سد  ومن  والفقد 

تًا من نافذة.
ّ
 مي

ٌ
التي ي�سقط فيها ر�سيع

لل�سور  الدليل  الت�ساق  اأن ثمة حاًل من  اخلال�سة 

فال  ال�سعرية،  الن�سو�س  عرب  املطروحة  والقيم 

يكون الت�ساق داخل الن�س الواحد واإمنا عرب جميع 

عن  نف�سه  واملثال  ال�سعرية،  املجموعة  ن�سو�س 

العامل وعن النوافذ نلمحه فيما يتم طرحه عن الثورة 

اأكر من ن�س، خا�سة يف  ت�سخي�سها يف  يتم  التي 

انهيارها فتكون بالت�سوير نف�سه  اأو  حال �سقوطها 

النوافذ،  على  اأكرب  بدرجة  املركز  الأول  الن�س  يف 

اأكر  الذي يتحدث برتكيز  الأخري  الن�س  وكذلك يف 

الدليل  الت�ساق  هذا  يكون  ذلك  ومع  الثورة،  عن 

والت�سويري الذي ن�سري اإليه.

ثمة  يتيم«  دوننا  من  »العامل  الثانية  الق�سيدة  يف 

ذلك  للعامل  املده�س  الت�سخي�س  من  ممتدة  ح��ال 

ال�رضير ال�سلبي الذي ي�ستمتع ويت�سلى بكل تناق�سات 

الب�رض وروؤية عجزهم متمثاًل يف اأفعال عبثية واأقدار 

املوت  اإىل  وال�سقاء  الأمل  من  فيها  يتحولون  غريبة 

اأرواحهم  يف  الأهداف  وت�سجيل  والتناق�س  والغباء 

فوقية  روح��ًا  العامل  فيتجلى  ي�ستوعبون،  ل  وهم 

و�سعفه  الإن�سان  عجز  بغرور  تعاين  متعالية  اأو 

على  ق�سيدة  هي  احلقيقة  يف  �سعادتها.  فتتعاظم 

مبفهوم  الع�سوية،  والوحدة  التكامل  من  كبرٍي  قدٍر 

النقاد العرب القدامى، حيث ت�سكل حاًل واحدة فيها 

يجعلها  ما  املنعرجات  اأو  واملرحلية  الدرامية  من 

ت�سل  حتى  والت�سويق،  الده�سة  من  كبرٍي  قدٍر  على 

اأق�سى درجات  اإىل ذروتها حني جتعل املتلقي يف 

الذي  العامل  هذا  من  والندها�س  واحلقد  الكراهية 

اأعداء له منذ الأزل،  يت�سلى بعجزنا، وكاأننا جميعا 

فيت�سكل ال�سوؤال الأعظم عن �سبب كل هذا احلقد وذاك 

يف  �سوؤال  وهو  جتاهنا،  العامل  من  الغريب  املوقف 

ظني ي�سبح مر�سحًا للبقاء طوياًل يف وجدان املتلقي 

وذاكرته بعد النتهاء من قراءة الن�س ال�سعري، ويف 

تقديرنا هذا واحد من اأهم مظاهر التوفيق والتاأثري 

رتهن بقدر املوهبة 
ُ
العفوي يف املتلقني، وهو اأمر م

وخ�سو�سية ال�سور املطروحة عرب ال�سوت ال�سعري.

وهو  املجموعة  هذه  ترتيب  يف  الثالث  الن�س  يف 

اإىل حد  اأن ثمة حتوًل  )حيث ل تنتهي احلرب( جند 

الوجود  الأ�سياء، فكاأن  روؤية  للنقي�س يف  النقالب 

هذه  وف��ق  وال�سادمة  امل��وؤمل��ة  بحقيقته  يتك�سف 

كا�سف  اأو  اف 
َّ
العر ل��روح  الأق��رب  ال�سعرية  الروؤية 
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�رض وخديعة كربى،  اللثام عن  الذي مييط  الأ���رضار 

ال�سورة  بهذه  كذلك  نح�سبه  ال��ذي  النهر  اأن  فنجد 

ونعرف  التاريخية،  حقيقته  عن  ك�سف  قد  اجلميلة 

واملطر  لأمهاتنا  دموعًا  اإل  لي�س  الأ�سل  يف  اأن��ه 

اإل هذا  اأجدادنا، والقمر كذلك مل يكن  اإل عرق  لي�س 

اأن  فنجد  الزمن،  عرب  امل�سحوقني  لأجدادنا  العرق 

بكل عنا�رضه،  الوجود  تبدل  قد  احلرب  وطاأة  حتت 

عن  ليك�سف  به،  خداعنا  طال  ال��ذي  قناعه  فخلع 

ال�سدمة  من  النهاية حاًل  ي�سكل يف  فيما  حقيقته. 

الذات  بروح  هنا  ال�ساعرة  الذات  وتتجلى  ال�سعرية 

العارفة العليمة اأو املتلب�سة بقدر من النبوة والقدرة 

الب�رض من متاهات  الك�سف والرغبة يف قيادة  على 

خديعتها اإىل م�ساحة اأرحب من احلقيقة، فهنا هذه 

ل  التي  احلرب  باأثر  كبرية  بدرجة  م�سغولة  ال��ذات 

تنتهي يف اأن تخلق منا نحن الب�رض قطعانًا واأجياًل 

لنبوة  بحاجة  هم  ومن  املخدوعني  املغفلني  من 

وا�ستيعاب  احلقائق  روؤية  من  يتمكنوا  حتى  ال�سعر 

اخلديعة.

»ليتني  التايل  الن�س  يف  ال�ساعرة  ال��ذات  تتلب�س 

من��وذج  م��ع  والتماهي  ال��ف��داء  م��ن  ب��روح  �سجرة« 

الب�رض  لهوؤلء  الراحة  مينح  ال��ذي  املخل�س  البطل 

وكان  امل�سيح  مّثلها  التي  ال��روح  فتلك  املعذبني، 

منوذج  ت�سكيل  من  الن�س  يقرتب  الأب��رز  منوذجها 

جديد ي�ساكلها، ومنحها لنف�سه وفق كيفية مغايرة 

وه��ي احل��ل��ول وال��ت��ح��ول، ب��اأن ت�سري ه��ذه ال��ذات 

وحتميهم،  الب�رض  لتظلل  املوت  بعد  �سجرًة  ال�ساعرة 

احلماية  تتجاوز  هي  بال�رضورة  احلماية  وه��ذه 

كل  لت�سمل  اأو�سع  حماية  اإىل  ال�سم�س  من  الطبيعية 

لهوؤلء  كاماًل  فداء  ولت�سبح  والأمل  الق�سوة  اأ�سكال 

الب�رض. ورمبا يوؤكد هذا املعنى ما يرت�سخ يف ل وعي 

�سليب  خ�سب  بني  ال�سلة  عن  القراء  من  الكثريين 

اأن لالأ�سجار روحًا  امل�سيح والأ�سجار، وكذلك فكرة 

اأقرب  القدمية  الأ�ساطري  بع�س  ت�سورات  يف  واأنها 

ل�سخ�سيات فاعلة لها تاريخ وروح وبع�س الأ�سجار 

مثل  تقدي�سها  الأق��ل  على  اأو  عبادتها  تتم  كانت 

منوذج ال�سدرة والنخيل عند امل�سلمني، وكذلك �سجرة 

عيد امليالد عند امل�سيحيني، وبع�س العرب القدامى 

تقدي�س  وكذلك  اآلهة،  منها  واتخذوا  الأ�سجار  عبدوا 

»ال�سنديان« عند اليونانيني القدماء وغريهم.

الروح  تلك  الأ�سا�س متثل  احللول يف  فكرة  اأن  على 

هذا  يف  ال�سعرية  الن�سو�س  ت�سكلها  التي  املتمردة 

الديوان، لأن الرغبة يف مفارقة الهيئة اإمنا هي يف 

هيئة  اإىل  والنزوع  عليها  التمرد  يف  رغبة  الأ�سل 

جديدة ترى الذات ال�ساعرة اأنها الأن�سب لها والأكر 

قدرة على اأن تعرب بها عما يف اأعماق هذه الذات من 

الرغبة يف العطاء والوقوف بجانب الب�رض يف اآلمهم 

وحمايتهم  تخلي�سهم  يف  الرغبة  اأو  وم�ساندتهم 

الأعمق  الدللة  اإغفال  عذابهم. فال ميكن  من  واحلد 

اإىل  التحول من هيئة  اأو  القابعة وراء فكرة احللول 

اأخرى لأنها قيمة �سعورية مركزية يف الن�س.

بها  د 
ّ
ج�س التي  القد�سية  ال�سورة  ه��ذه  من  قريب 

جند  ال�ساعرة  ال��ذات  اإليها  تتحول  حني  ال�سجرة 

ن�س  يف  التوت«  »�سجرة  فيها  ج�سد  التي  ال�سورة 

لالأم  اأقرب  تبدو  نبيلة،  ر�سعة 
ُ
م جعلها  حني  اآخر، 

املانحة للحياة ولل�سعادة. فهي اأر�سعته ال�سهد يف 

تلك  اإىل  اإ�سارة  يف  عليه،  دلياًل  ت�سبح  بل  الطفولة 

اأو  الطفل  ذاك  فهو  بينهما،  الرتباط  اأو  املالزمة 

الولد الذي حني ي�ساأل عنه اأحد ل يجدون له عنوانًا 

غري »�سجرة التوت« فكاأنها الرفيق اأو الأم احلا�سنة، 

غري  اإىل  العادي  من  التحول  من  ن�سق  اإىل  فن�سري 

العادي اأو اإىل املعنى الأكر عمقًا. 

اأو  التوت  اللعب فوق �سجرة  العادي من  هذا احلدث 

وال�سوت  ال�سعرية  الروؤية  اإطار  يف  يتحول  اأ�سفلها 

ال�سعري اإىل دللة اأخرى ت�سبح اأقرب اإىل الك�سف عن 

الإح�سا�س  عرب  فهي  للحياة،  املانح  اأو  الوجود  �رض 

بع�س  ملنح  اأو  للعب  �سجرة  جمرد  تعد  مل  ال�سعري 

الثمار، بل هي ذاته اأو تاريخه اأو دليله الأنطولوجي 

على تلك الذات التي تبدلت ب�سريورة الأيام والزمن. 

م�ساعر  يف  النحت  من  نوع  كذلك  الن�س  هذا  ويف 

الذاكرة  وحمتويات  املا�سي  اإىل  واحلنني  الطفولة 

مواز  موؤقت  عامل  لت�سكيل  الإدراك  يف  وم�ستوياتها 

باأمله  حا�رضاً  يبدو  ال��ذي  الراهنة  اللحظة  لعامل 

الرغبة يف طم�سه ومداراته  اأو  تغييبه  وق�سوته عرب 

خلف هذه الذكريات وا�ستعادة الطفولة ب�سهدها يف 
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ظل ح�سانة �سجرة التوت النبيلة.

ذلك  م��ن  ال�سعرية  ر 
ّ
تتفج )اع���رتاف(  ق�سيدة  يف 

ال�سعور اجلارف بالعجز والتن�سل من بطولة الثورة 

اأو منا�رضة احلب باملو�سيقى والقول والكلمة وروؤية 

املكانة  هذه  من  بكثري  اأقل  نف�سها  ال�ساعرة  الذات 

النبيلة، فهنا نزوع اإىل التخلي عن البطولة والتلب�س 

بحال ال�سعاليك والعاديني جداً من الب�رض، واحلقيقة 

ثقافة  اجلديد يف  البطل  نف�سها مناذج  اأن هذه هي 

منوذج  يف  البطولة  ترى  ل  التي  احلداثة«  بعد  »ما 

مركزي بعينه بقدر ما جتدها موزعة على كثريين 

من اأهل الظل والهام�س.

تقارب الق�سيدة التالية )علق ابت�سامته يف ال�رضفة.. 

واملغرتب  امل�رضد  الإن�ساين  النموذج  حال  ومات( 

تطرحه  اأنها  على  مدينته،  خارج  حلياته  والفاقد 

اأو  الن��ه��زام  روح  عن  متاما  خمتلف  ت�سور  وف��ق 

ما حلقه  كل  برغم  النموذج  هذا  فيت�سكل  النك�سار، 

ب�سورة بطولية متلك املقاومة واملعاندة يف قمتها 

باأب�سط الأفعال، رمبا بالبت�سامة اخلبيثة للدود الذي 

جماليات  ومن  جثته،  بالتهام  موكل  اأنه  يفرت�س 

اإنتاج  هذا الن�س وملحاته املده�سة هو قدرته على 

احلال  مع  الت�ساق  درجات  اأعلى  يف  ت�سبح  �سور 

ال�سعرية له، فربطة الكفن ت�سبح »فيونكة«، ليكون 

لدينا قمة الرغبة يف التجمل ومعاندة القبح والأمل 

نابعة يف الأ�سا�س من املوت، ويكفي اأن نلمح فقط 

الت�سام اللغوي يف ال�سورة بني كلمتني من النقي�س 

من  بينهما  مل��ا  كذلك  ون�سري  ك��ف��ن(.  )فيونكة- 

الكلمتني ترتكزان على  الأ�سوات وكال  التقارب يف 

والنون، واحلقيقة  والفاء  الكاف  اأ�سوات هي  ثالثة 

اأن هذا التناغم ال�سوتي الذي يخفي خلفه املفارقات 

يكون  قد  قمتها  يف  احل��ادة  الدللية  والتناق�سات 

اأراد  ومن  ال�سخ�سي،  تقديرنا  يف  ال�سعر  جوهر  هو 

يف  مفهومه  التبا�س  ظل  يف  لل�سعر  مب�سطًا  تعريفًا 

الثقافة العربية املتنازعة دائمًا بني القدمي واجلديد، 

للغاية،  ومب�سطًا  جوهريًا  تعريفًا  يلتم�س  اأن  ميكنه 

وعفوية  رهافة  بكل  ال��ذي  القويل  ال�سمت  هذا  يف 

الن�س  روح  هي  �ساملة  قولية  ا�سرتاتيجية  و�سمن 

اأن يجعل للكفن »فيونكة« وي�سبح  كله، يتمكن من 

ذلك طبيعيًا وجزءاً اأ�سياًل من احلال ال�سعرية، لأننا 

باخت�سار اأمام ن�س يطرح منوذجًا اإن�سانيًا معانداً 

حتى للموت، كما ذكرنا يف بداية تناولنا لهذا الن�س. 

وتبلغ هذه املعاندة والتمرد على املوت حداً مده�سًا 

اإن�سانية  اأمام روح  ي�سنع منوذجه اخلا�س وجندنا 

باملتابعة  وجديرة  الإدها�س  على  قدرة  كل  متلك 

وجديرة باأن تلت�سق بروح املتلقي الذي يف الغالب 

�سيجد فيها �سيئا من جوهره العنيد والراغب دائمًا 

واأملهما  والفناء  ال��زوال  من  والعبور  النت�سار  يف 

يف  �سهوته  ت�سكن  الذي  اخللود  نعيم  اإىل  املفرت�س 

اأعماق كل اإن�سان. 

له  تاأخذ �سمتًا كاريكاتوريًا  ال�سعرية  ال�سور  بع�س 

غاياته اجلمالية والدللية وي�سبح جزءاً من البناء 

الكلي للن�س ال�سعري، ول يكون غاية لذاته اأو نوعًا 

من العبث املطلق، وهو ما جنده على �سبيل التمثيل 

الذي  العجوز  وهذا  بالعرجاء  البلكونة  ت�سوير  يف 

يجمع الغ�سيل فيها بيديه الطويلتني مرتديًا مالب�سه 

بني  جتفف  ال��ذي  العامل  على  وي�سحك  الداخلية، 

يديه، فما جّف لي�ست املالب�س واإمنا هو العامل، يف 

مت  الذي  العامل  هذا  من  والنتقام  الت�سفي  من  نوع 

طرحه بامتداد عرب عدد من الن�سو�س ب�سورة العدو 

انت�سار  للحظة  ت�سوير  يف  بالإن�سان،  املرتب�س 

لالإن�سان الذي �سار يحمل العامل بني يديه بعدما قد 

جتفف و�سار مثل فاأر ميت. 

احلقيقة هذه ن�سو�س �سعرية فاتنة وتدفع املخيلة 

اإنتاجها  لها  يكون  لأن  لها  املتلقية  اأو  القارئة 

التخييل  على  حتر�س  فهي  بها،  املتاأثر  امل��وازي 

وهي  منظورها،  وفق  وروؤيته  العامل  قراءة  واإعادة 

الطازجة  وال�سور  الدللية  والقيم  بامل�ساعر  حافلة 

واخلا�سة بها، ومتلك قدرة على التحرك عرب اأزمنة 

حالت  لت�سكيل  كليهما  وتوظيف  كثرية  واأمكنة 

الأق��رب  التاريخي  والعر�س  بالبانورامية  تت�سم 

لالأ�سطوري والإن�سان املطلق.
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واجلديدة  املعا�رضة  ال�سعودية  الرواية  تطور  ارتبط 

بقدرة الكتاب والروائيني على اخرتاق املعي�س واليومي 

�سمن  وا�ستدماجه  "ميكروي"  هو  ما  وكل  واجلزئي 

مقومات حبكة حكائية تدفع بالقارئ نحو امل�ساركة 

الكفيلة  بالآليات  وت��زوده  ال�رضدية  بناء  عملية  يف 

مبكا�سفة ال�سخ�سيات والعالقة بني التخييل والواقع، 

والنف�سية  الجتماعية  جتربته  يعي�س  اأن  من  ومتكنه 

من خالل الرواية. وتعد رواية "اجلنني امليت" للروائي 

والقا�س ال�سعودي نا�رض �سامل اجلا�سم خري مثال على 

هذه الطفرة والتحول الرباديغمي الذي تعرفه الرواية 

ال�سعودية خالل العقد الأخري )حممد الإدري�سي(. 

عرفت الكتابة الروائية مبنطقة اخلليج العربي عامة، 

اخل�سو�س،  وجه  على  ال�سعودية  العربية  واململكة 

ذلك  ويعود  الأخ��ري.  العقد  خ��الل  جوهرية  حت��ولت 

والروائيني  الكتاب  اختيارات  اإىل  منه  كبري  جزء  يف 

كمنطلق  )اجل��زئ��ي(  و"امليكروي"  واليوم  للمعي�س 

ربط  يف  ورغبتهم  الروائية،  للتجربة  ورهان  واأ�سا�س 

والعربية  اخلليجية  املجتمعات  بتحولت  اأعمالهم 

الإ�سالمية يف ع�رض من�سبك ومعومل على نحو متزايد. 

فقط،  الكمي  امل�ستوى  على  الطفرة  هذه  تنح�رض  مل 

واإمنا انعك�ست كيفا ونوعا كذلك؛ حيث تطورت البنى 

الأدب��ي  اجلن�س  لهذا  والإبداعية  احلكائية  الأدب��ي��ة، 

وجعلته يناف�س اإقليميا، عربيا ودوليا اأي�سا.

امل�ست�رضقني  ك��ب��ار  اأح���د  ي�����رضح  اأن  بغريب  لي�س 

يف  مريمييه"  "فرانك  الفرن�سيني  والأنروبولوجيني 

العامل  يف  الن�رض  حول  "روؤى  موؤخرا  ال�سادر  كتابه 

 Regards sur l’édition dans(  
العربي")1(

يف  امللحوظ  التطور  بكون   )le monde arabe
جمال الن�رض الثقايف والأدبي يف العامل العربي راجعا 

العربي  اخلليج  دول  اهتمام  تزايد  اإىل  كبري  ب�سكل 

جهة،  من  الأخري  العقد  خالل  والثقافة  الأدب  بحقل 

واإىل انتقال املركزيات الثقافية من حمور "القاهرة-

دم�سق-بريوت" نحو عوا�سم دول اخلليج العربي من 

جهة اأخرى.

التاريخية  امل�سافة  اأن  جن��د  ذل��ك،  اإىل  بال�ستناد 

و"ثمن   
)2( "التواأمان"  ب��ني  الفا�سلة  والزمانية 

و"طوق   
ب�رضر")4( ت��رم��ي  و"اإنها   

الت�سحية")3(

 تعك�س بال�رضورة حركة 
 و"موت �سغري")6(

احلمام")5(

تطور وبناء م�ستمر وم�ساءلة ل�رضوط الإنتاج والفعل 

الذي  بال�سكل  ال�سعودية،  العربية  باململكة  الإبداعي 

جعل الرواية باململكة اليوم تب�سم على وجود بالفعل 

يف  والعاملي".  العربي  "الإبداع  �سماء  يف  والقوة 

 للروائي 
"اجلنني امليت")7( ال�سياق، تاأتي رواية  نف�س 

على  جديد  من  لتوؤكد  اجلا�سم  �سامل  نا�رض  والقا�س 

اأن قوة وفرادة الرواية ال�سعودية املعا�رضة واجلديدة 

تكمن يف اأ�سالة اللغة والبناء احلكائي لل�رضد، ف�سال 

الجتماعية  النف�سية،  بالهموم  الكاتب  ان�سغال  عن 

والتاريخية لالإن�سان يف جمتمع وعامل اليوم.

تعد "اجلنني امليت" الرواية الثانية لنا�رض �سامل اجلا�سم 

اأبها  فازت بجائزة  التي   
اليتيم")8( "غ�سن  رواية  بعد 

العربي  واخلليج  ال�سعودية  م�ستوى  على   1992 عام 

والكتاب العرب املقيمني داخل ال�سعودية. حتاول هذا 

حممد االإدري�سي*

الأمل فـي »اجلنني امليت« 

لـنا�سر �سامل اجلا�سم

* باحث من املغرب



الرواية الغو�س بالقارئ يف ثنايا ق�سة حب هي يف 

الب�رضية يف تفاعلها  النف�س  اجلوهر بحث يف دواخل 

امل�ستقبل.  و�سوؤال  احلا�رض  التاريخ،  املا�سي،  مع 

بعدا  ل�سانه  وف�ساحة  للكاتب  ال�سعرية  اللغة  اأ�سفت 

لكن  والوقائع،  وال�سخ�سيات  الأح��داث  على  رمزيا 

الجتماعية  التحولت  اآثر  مكا�سفة  من  مينع  مل  ذلك 

باملجتمع ال�سعودي على م�سائر الأفراد واختياراتهم 

واأفعالهم، وطبيعة العالقة التي اأ�سحت جتمع الإن�سان 

بالتاريخ والذاكرة اجلمعية وبحثه الدوؤوب عن طريقة 

الرواية  تقدم  املوت.  و�سوؤال  واملعاناة  الأمل  ملواجهة 

للرواية  الأدبية  واللغة  الكتابة  تطور  عن  ملحة  كذلك 

اللغوية )الف�ساحة،  ال�سعودية؛ فاإىل جانب املحددات 

لغة  على  انفتاحا  اأكر  الراوي  اأن  جند  وال�سعر(  النر 

واملعي�س  متظهرات-  من  يعرتيها  ما  بكل   – النف�س 

واليومي. جعلت حيوية البنية ال�رضدية ل�سامل اجلا�سم 

من الراوي ملما لي�س فقط بخبايا احلياة الجتماعية 

لل�سخ�سيات، واإمنا مبا يروج بدواخلهم كذلك، ان�سباك 

املا�سي  بني  )ال�رضاع  للحكاية  الزمكاين  النتقال 

قبل   – الوجدانية  ال��رواب��ط  عن  البحث  واحل��ا���رض(، 

بني  امل��زاوج��ة  ال�سخ�سيات،  ب��ني   - الجتماعية 

الأ�سلوب النري وال�سعري بف�ساحة اأ�سيلة، ا�ستدماج 

مقومات البناء الق�س�سي يف ن�سق ال�رضد الروائي وبث 

احلياة يف ال�رضدية من خالل ا�ستح�سار تاأثري "�سلطة 

بال�سكل  ال�سخ�سيات،  "اأنا"  على  والأ�سول"  املا�سي 

اأمام رواية قابلة للقراءة على م�ستويات  الذي جعلنا 

ومناح عدة.

تتوزع ال�رضدية على ت�سعة ف�سول اأو م�ساهد –اإن �سح 

املتو�سط.  القطع  من  �سفحة   88 على  متتد  التعبري- 

تعمل  ال��رواي��ة  اأن  اإل  حجمها  �سغر  من  الرغم  على 

ا�ستح�سار  على  الت�سعة  امل�ساهد  من  �سل�سلة  كل  يف 

حتت  وا�ست�سهادات،  اأقوال  اأحداث،  ت�سورات،  مواقف، 

بال�سخ�سيات  القارئ  لربط  ال��راوي،  وتتبع  اإ���رضاف 

واأحداث الرواية. ينتظم ن�سيج ال�رضد احلكائي للرواية 

�سمن �سوؤال الأمل الذي يعرتي البطل ]عمر ال�سامل[ يف 

عالقته بالبطلة ]دانة[ وخوفه من املر�س واملا�سي 

الذي يطارده، بال�سكل الذي جعلنا اأمام تكامل �رضدي 

واجلمعي  واحلا�رض  املا�سي  وال��واق��ع،  اخليال  بني 

والفردي يف اإطار قانون القدر وامل�سري: ت�سابك البناء 

الواقع  من  نفحة  مع  للرواية  والرومان�سي  التخييلي 

متعددا  ���رضدا  ال��رواي��ة  من  جعل  املعاناة،  و�سطوة 

ومنفتحا على اأبعاد واأمناط حكائية خمتلفة.

على  للقراءة  قابلة  ال��رواي��ة  ك��ون  م��ن  ال��رغ��م  على 

م�ستويات اأدبية، اجتماعية، تاريخية ونف�سية متعددة 

الأمل واملوت"  "�سورة  اأننا �سرنكز على  اإل  وخمتلفة، 

ذلك  يف  و�سندنا  الروائي.  املنت  يف  رئي�سية  كثيمة 

ال�رضد  ثنايا  خمتلف  يف  زمكانيا  البعد  هذا  امتداد 

جذب/طرد  عن�رض  جعلها  ال��ذي  بال�سكل  احلكائي، 

وقرب/بعد بني �سخ�سيات وزمنيات الرواية.

زمن  فمنذ  والأ�سفر...  بالأخ�رض  القبور  فر�ست   ...."
بعيد مل تزهر قبور املقربة... هذه القبور املبنية بنظام 

وترتيب يندر تقليده...")9(

حت�رض املقربة كف�ساء �رضد حكائي ثانوي اأو مواكب 

امل�ست�سفى،  )املنزل،  الأمكنة  املتعدد  ال�رضد  لبنية 

– تالق  نقطة  ميثل  مكاين  وجمال  املكي...(،  احلرم 

وما�سيه  الإن�سان  بني  م�ساحلة-  بال�رضورة  لي�س 

اجلمعي، بني �سورة الذات احلية و�سورة املوت القادم 

�ساكنيها( وبني  و�سمات  القبور  )من خالل ت�ساري�س 

املجال املتمثل )املقربة جمال مدرك وعي�س( وجمال 

خا�س(.  وطقو�سي  اجتماعي  كبناء  )املقربة  التمثل 

يظهر الراوي متمكنا من خيوط ال�رضد عارفا بتاريخ 

وحياة �ساكني القبور ومدركا جلغرافيا "دار" البقاء.

 )حار�س املقربة والقيم 
حت�رض �سخ�سية "النجراين")10(

عليها( ك�سلة و�سل بني احلياة واملوت، بني طموحات 

ال�سخ�سيات و�سلطة القدر، بني بحثهم عن فردانيتهم 

ال��راوي  وحديث  منه.  يهربون  ال��ذي  املا�سي  وق��وة 

الذي  ال�رضاع  على  دللة  ون�سائحه(  )اأقواله  بل�سانه 

تعي�سه ال�سخ�سيات بني مطمح اخليال و�سلطة الواقع، 

احلياة  متثل  يطارد  الذي  والأمل  باحلياة  التغني  بني 

قبل معي�سها. ول ميثل موت هذه ال�سخ�سية، واجلنازة 

املهيبة التي رافقتها، �سوى اإعالن عن انك�سار اجلدار 

احلائل بني عامل الأموات وعامل الأحياء و�سطوة القدر 

التاريخ  هيمنة  قبل  الأف��راد؛  واإرادات  م�سائر  على 

والتقاليد و�سلطة املجتمع. 

اأحد من ال�سري يف  اأي  "...فال�سم�س مبهابتها مل متنع   
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جنازة النجراين... كان النجراين ميار�س القيادة وهو 

 
ميت...")11(

فر�سة  الإ�سالمي  الديني  الت�سور  يف  اجلنازة  متثل 

العامل  يف  املعني  وانعدام  بتفاهة  الإن�سان  لتذكري 

العامل  ]اأبدية  والبقاء  اخللد  دار  واأزل��ي��ة  الدنيوي 

الأخروي[. ويف الرتاث ال�سعبي والثقايف، ت�سكل فر�سة 

لرتوي�س النف�س على تقبل املوت وتذكر ال�سلف وفقا 

لذلك،  خا�سة.  وثقافية  اجتماعية  وزمنيات  لطقو�س 

�سوؤال  يكون  اأن  قبل  جمعية  ق�سية  املوت  �سوؤال  يعد 

يف  القدر  ب�سلطة  الت�سليم  الكل  على  يفر�س  فرديا، 

طقو�س احتفالية يح�رض فيها امليت ك�سلة و�سل بني 

اأحدهما  يقبل  ولن  ل  ومتمايزين؛  خمتلفني  عاملني 

الآخر: اإن �رضاع احلياة واملوت هو بال�رضورة �رضاع 

فرادنية  واعتناق  املا�سي  ل�سلطة  ال�ست�سالم  بني 

الذات.

كان  التي  الرعب  بكمية  يحتفظ   ]...[ امليت  "حتى   

.
يحملها وهو حي")12(

يت�سم  الق�س�سية،  اجلا�سم  نا�رض  جتربة  اإىل  ا�ستنادا 

اليومي،  املعي�س،  على  بالنفتاح  ال��روائ��ي  البناء 

الوجداين... وكل ما ميكن القارئ من الغو�س يف ثنايا 

احلبكة والك�سف عن اخلفي وبناء �سيناريوهات تخيلية 

خا�سة؛ على عك�س التجربة الروائية الكال�سيكية حيث 

يتعاىل الكاتب والراوي عن القارئ اأو "يكبح" رغبته 

يف امل�ساركة يف عملية بناء ال�رضد احلكائي. 

يبدو اأن اإ�رضاك القارئ يف احلبكة هو امليزة الرئي�سية 

قدرة  ذلك جليا يف  يظهر  اجلديدة.  ال�سعودية  للرواية 

وحتديد  تعريف  اإعادة  نحو  القارئ  دفع  على  الكاتب 

ال�سلطة،  ال��ق��وة،  والق�سايا:  املفاهيم  م��ن  العديد 

ي�ستح�رض  حيث  ال�سعادة....  الأمل،  اخل�سوع،  ال�سعف، 

الفحولة  ميثل  ال��ذي  )يو�سف(  ج��ده  ���س��ورة  البطل 

والقوة املا�سية للمجتمعات العربية، يخرتق الأزمنة 

�ساللته احلا�رضة ب�رضورة احلذو  يذكر  والأمكنة كي 

حدوه ومتلك احلياة بالقوة والفعل. يف نف�س ال�سياق، 

يتم توجيه اهتمام القارئ نحو النهاية املاأ�ساوية لهذا 

املتذبذبة  والنهاية  العربية(  )الفحولة  امل�سرتك  اجلد 

واملكان  الزمان  يتذبذب  الرواية كذلك؛ حيث  لأبطال 

ال�سخ�سيات  مبوجبه  ت�سلم  ل  ق�س�سيا  منحى  لينتج 

للما�سي واحلا�رض؛ ل تعتنق تراث الأجداد ول �سجية 

"الأنا". 
الرئي�سية  ال�سخ�سيات  اأن  على  البداية  يف  ركزنا 

معاناة  �سورة  متثل  ودان���ة(  ال�سامل  )عمر  للرواية 

خالل  من  اخل��ارج��ي  العامل  كما  ذات��ه  مع  الإن�سان 

اأن  نعي  يجعلنا  الذي  بال�سكل  واملوت،  الأمل  ثنائيتي 

تعزيز  اجت��اه  يف  اإل  ي�سري  ل  ال�رضدية  اأح��داث  ت��وايل 

حول  والغنب  البوؤ�س  الأمل،  املجهولية،  الغمو�س، 

م�ستقبل الأبطال. 

�سبغة  اإ���س��ب��اغ��ه  خ��الل  ]من  البطل  م��وت  يعد  ل 

العتيادية واليومية والتب�سيط[ يف الرواية املعا�رضة 

)مبا يف ذلك الرواية العاملية( اإعالنا عن موت "جن�س 

كما  والإبداعية  الأدبية  جلاذبيته  فقدانه  اأو  الرواية" 

املوت  هذا  اأن  على  تاأكيد  بل  والنف�سية،  الجتماعية 

يحيل رمزيا اإىل "موت الإن�سان" وال�رضديات املنتجة 

له )يف اإطار ن�سق ما بعد احلداثة( �سمن عامل معومل، 

من�سبك، م�سلعن وم�سوقن على نحو م�ستمر.

يف الواقع، ما يثمن قيمة الرواية ال�سعودية املعا�رضة 

هو  مبا  الواقع  عن  التعبري  على  القدرة  هو  واجلديدة 

املتمثل  بالتاريخ  �سياق عالقته  معي�س ويومي- يف 

وما�سي التمثل- بلغة �سل�سة )تتجاوز الأدب الرو�سي 

بني  املزاوجة  اإىل  متيل  املعقدة(  الوجودية  بلمحته 

القارئ  واإقحام  الرتكيب  التحليل،  الو�سف،  مهارات 

يف عملية البناء وال�ستنتاج. وقد جنح نا�رض اجلا�سم 

يومي  منا�سدة  على  قدرته  خالل  من  الأم��ر  هذا  يف 

الأبطال  بني  العالقة  يطبع  ال��ذي  البوؤ�س  ومعي�س 

وباقي �سخي�سات الرواية.

وفريد  ال�سفر  خالد  العلي،  )ع��واد  عمر  اأ�سدقاء  فمن 

احلمد( بامل�ست�سفى )كف�ساء لالأمل( اإىل نزلء امل�ست�سفى 

)الطفل واأمه بردهة امل�ست�سفى( والعمال بها )الطبيب 

يف  والأمل  البوؤ�س  يتمظهر  املمر�سات...(  ال�سوداين، 

احلبيب،  ف��راق  )امل��ر���س،  خمتلفة  وجتليات  �سور 

ال�سخ�سيات  بني  ويوحد  الأهل...(  فراق  الوطن،  فراق 

هذا  اإن  اأخرى.  تارة  ومقاومته  تارة  له  اخل�سوع  يف 

بوؤ�س  بني  الداخلي/اخلارجي  ال�رضاع  اأو  الن�سطار 

الواقع وت�رضذم الأنا، لي�س حكرا على جمتمع اأو طبقة 

اأو فئة دون اأخرى بقدر ما هو خا�سية كونية لع�رضنا 
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وا�سح  ب�سكل  ومتظهرت  ازدادت  حدته  لكن  احل��ايل؛ 

اأحداث  وعقب  قبل  العربية  املجتمعات  ن�سيج  �سمن 

"الربيع العربي".
التمثل  ومكان  )ال�سمال(  املتمثل  املكان  يح�رض 

تطور  مع  طردي  ب�سكل  املكي...(  احلرم  )امل�ست�سفى، 

ال�رضد وان�سباكه. واإن دل امل�ست�سفى عن الأمل واملر�س 

ي�سعى  ال��ذي  املجال  اإىل  يحيل  املكي  احل��رم  ف��اإن 

عرب  الأمل  هذا  من  التخل�س  اإىل  خالله  من  الأبطال 

توا�سل  اأي  حدوث  )عدم  املجهولية"  "زمنيات  تبني 

ال��وداع(  ر�سالة  با�ستثناء  بينهما؛  مبا�رض  تفاعل  اأو 

بحثا عن اخلال�س من عذاب قد يطول بال حل. حتى 

يفكر  كي  للبطل  دعوتها  البطلة  ل�سان  على  جاء  واإن 

عن  ويبحث  هي-  –عك�سها  حياته  ت�سكيل  اإعادة  يف 

تعوي�س الزمن املا�سي، فاإن ذلك مثل ر�سالة وا�سحة 

جهة،  من  وت�سويبه  املا�سي  ا�ستعادة  ا�ستحالة  على 

رغبة  غياب  بفعل  من�سطر  حا�رض  عي�س  عن  وعجزا 

وا�سحة يف معاي�سته.

كما اأ�رضنا اإىل ذلك، ي�سكل "ال�سمال" �سورة املا�سي، 

– باإيجابياتها و�سلبياتها- نظرا  التاريخ، احل�سارة 

و�رضاعه  الأب��ط��ال  ذهنيات  يف  يحتله  ال��ذي  للثقل 

لهم ب�سكل دائم؛ لي�س فقط حول تاريخ الأجداد ولكن 

هي  الزواج  يف  )الرغبة  كذلك  الأحفاد  م�ستقبل  حول 

الزمان  ال�سمال يف  ا�ستمرار هذا  الأ�سل رغبة يف  يف 

واملكان(. 

قد ي�سكل هذا املا�سي هما فرديا )كما هو احلال مع 

لكون  جمعي"،  "هم  الأ�سل  يف  لكنه  البطل(،  �سخ�س 

الراوي قد عمل ما اأمكن على اإ�سماع اأ�سوات خمتلف 

ال�رضد  بنية  جعل  الذي  بال�سكل  للقارئ،  ال�سخ�سيات 

متعددة يف كثري من الأحيان. ي�سب هذا الختيار يف 

الروائية،  لل�رضديات  احلكائية  الأمناط  تطوير  منحى 

ال�رضد  يف  القارئ  اإ���رضاك  من  ال��راوي  ميكن  وكذلك 

الن�س  "تاأويل  مع�سلة  يف  توريطه  الأق��ل  على  اأو 

احلكائي" وفقا لتذبذب العالقة بني التخييل والواقع 

]ب�سكل وا�سح اأو �سمني[.
اأن  يظهر  ال��رواي��ة.  نهاية  كذلك  التذبذب  ه��ذا  و�سم 

ا�ستالم البطل لر�سالة دانة مل يكن عالمة على اخلال�س 

وطوافه  زمزم  ملاء  �رضبه  فرغم  املعاناة،  نهاية  اأو 

يف  رغبة  اإىل  حتيل  دينية  )كطقو�س  ال��وداع  ط��واف 

التطهر من ذنوب العامل الدنيوي( اإل اأنه مل يتمكن من 

امل�سي قدما يف حياته: ظلت �سورة ال�سمال والتاريخ 

واملا�سي موؤثرة على متثله لذاته، ودعوة دانة له من 

اأجل الزواج مل تقابل �سوى باإ�رضار على عدم الزواج 

والإجناب.

"اجلنني  ختاما، يظهر نا�رض �سامل اجلا�سم يف رواية 

�سكال  املعا�رضة  ال�سعودية  الرواية  حتولت  امليت" 

وم�سمونا، و�رض طفرتها النوعية املتمثل يف اخرتاقها 

القارئ  ومنا�سدة  وامل��ي��ك��روي  واملعي�س  لليومي 

للغو�س يف ثنايتها. ويبني كذلك اأن فعل الكتابة هو 

"اللعب  الإبداعية على  والقدرة  بال�رضورة  فعل عي�س 

اأدبية متعددة وخمتلفة" )الق�سة،  اأجنا�س  على حدود 

اأ�سلوب �رضدي خا�س ومميز  وبناء  ال�سعر...(  الرواية، 

للكاتب يف الزمان واملكان. 

اأو  واملعاناة  الأمل  على  تتغلب  اأن  معناه  تكتب  اأن 

التغلب  ي�ستطع  مل  اجلا�سم  نا�رض  لكن  عليك.  يتغلب 

فيها،  القارئ  ا�ستدماج  املعادلة من خالل  على هذه 

بل متكن من الك�سف عن التحولت العميقة التي طالت 

الكتابة  فن  وتطويع  ال�سعودية  وال�سخ�سية  املجتمع 

عمقه؛  يف  املعي�س  تطور  ل�سريورة  وفقا  الروائية 

للمجتمعات  مميزة  �سمة  اأ�سحت  التي  التحولت  تلك 

وتفر�س  و�سموليتها  كليتها  يف  املعا�رضة  العربية 

الدرا�سة العلمية كما املتابعة والر�سد الأدبي. 
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باعه  اأثبت  »الفيل�سوف« ملن  ا�سم  ُيخ�س�س  اأملانيا  يف 

وجدارته يف هذا املجال، والأف�سل ملن هم رحلوا عن 

اأن  لنا  لكن كيف  الخ...(  كانط، هيغل،  الدنيا)اأفالطون، 

الت�سعني،  �سن  يلغ  الذي  هابرما�س  يورغن  منه  نحرم 

هو  اأملانيا  فل�سفيا  موروثا  يبلور  اأن  من  وحده  ومتكن 

على  وح��زم  بجراأة  يحافظ  التاريخ،  عن  النظر  بقطع 

قوة بالتاأكيد ل تخلو من عيوب، لكن لها قدرة الأنوار 

والعقل لكي تقود حياتنا، وت�سيئها.

العام،  ح�سوره  ت�ستقبل  التي  الف�سيحة  القاعات  اإن 

اأحيانا  تكون  قد  التي  لأطروحاته  العاملي  وال�سدى 

والتي  عجيبة،  بطريقة  موّثَقة  لكنها  ة، 
ّ
وتهّكمي �ساخرة 

اخلم�سينيات  منذ  ال�سحافة  من  وي�ستقيها  ي�ستخرجها 

كمعلم  نف�سه  يقدم  اأن  دون  من  املا�سي  القرن  من 

الأملاين«  ي 
ّ
امُلرب

ّ
دور  يلعب  باأنه  يتباهى  اأو  للتفكري، 

لرجال  ة 
ّ
اخلفي ومدائحه  البع�س،  له  ُيْن�سبه  وال��ذي 

ا 
ّ
اأ�سا�سي مرجعا  ��ّث��ُل  مُيَ اأن��ه  يزعمون  الذين  ال�سيا�سة 

للوحدة  املتحم�سني  من  يكونوا  اأن  �رضط  لهم  بالن�سبة 

امل�ستعدين  وخ�سومه  معار�سيه  وق�سوة  الأوروب��ي��ة، 

ولكي  لفكره،  خ�سو�سية  اأي��ة  عنه  وا 
ُ
َيْنُكر لكي  دوم��ا 

ة، ومو�سوفه 
َ
َنّفر

ُ
يربزوا اأن كتابته احلر�ساء واخل�سنة، م

الفرن�سي  قبل  من  الباردة«  »الغنائية  من �سنف  باأنها 

مار�سيل غو�سيه، اأو هم مييلون اإىل اعتبار فل�سفته التي 

وهواج�س،  اأوهام  جمرد  التوا�سلي«  »العقل  اإىل  تنتمي 

 ُينازع اأفكارا يتهمها باأنه 
ّ

ارب نظري وحياته حياة حُمَ

هي التي وّلدت النازية، واأي�سا ي�سارا راديكاليا مل يرتدد 

يف و�سف انحرافاته يف ال�ستينيات من القرن املا�سي 

ال�سخ�سية  م�سريته  تختلط  لكي  هذا  الفا�سية«...كل  ب« 

والفكرية بتاريخ اأملانيا بعد احلرب الكونية الأوىل.

اإن املجلدين اللذين يحتويان على مقالت البع�س منها 

ار«، 
َ
�س

َ
عنوان:،«م حمال  واللذين  فرن�سا،  يف  جمهولة 

واأي�سا ال�سرية التي كتبها �ستيفان موللر-دوم، والكتب 

وثراء  تعدد  تظهر  »غاليمار«،  دار  عن  �سدرت  الثالثة 

بالبحث  هابرما�س  تناولها  التي  والق�سايا  املوا�سيع 

م�سريته  حمطات  وترابط  متا�سك  واأي�سا  والتق�سي، 

املديدة. وكل هذا هو الفْي�س امُلَفارق الذي هو بالن�سبة 

مع  يْقَطَع  اأن  بالفعل  يحاول  بهيغل،  اأحيانا  ُه 
ّ
ُي�َسب ملن 

ة 
ّ
�سمولي يعانق  واأن  الأخري،  لهذا  امليتافيزيقي  التوجه 

هذا العامل. اإن هذه الفل�سفة« املتوا�سعة« التي ل ترتاجع 

اأبدا اأمام ما ميكن اأن ن�سميه ب«املهنية«، ول تنكر تاأثري 

الذي  التاريخي  احل�سن  اإىل  حُتيل  الجتماعية،  العلوم 

فيه تبلورت وت�سكلت.

ملا  »لقيط«  ك�  ّنَف  ُي�سَ باأن  هابرما�س  يطالب  وفعال 

تنتق�ُس  التي  العبارة  تلك  التاأهيل«،  ب�«اإعادة  ي 
ّ
م

ُ
�س

الفيدرالية  اجلمهورية  اأمل��ان  كان  والتي  القيمة،  من 

ال��ن��ازي��ة،  اأط���الل  على   1949 ع��ام  تاأ�س�ست  ال��ت��ي 

من  املفرو�سة  النازية  اآثار  اإزالة  جهود  بها  ُيحّقرون 

بالن�سبة  كانت  احل�سارية  القطيعة  وتلك  احللفاء.  قبل 

و�سد  تغّذى.  ومنها  عمله،  ا�ستفاد  منها  »فر�سة«  له 

باأنها  اتهمت  اأملانية  غيب فل�سفة 
َ
الرتاجيدي، وم عبادة 

اأف�سل حالتها عن التاأقلم والن�سجام مع  م�سوؤولة يف 

لرطانتها)  امللح  ال�سترياد  –ال�سرتاكية، وعن  القومية 

وكان هو قد انتقدها ب�سدة يف مقال �سهري له يف جريدة 

ترجمة: ح�سونة امل�سباحي*

برفقة 

يورغن هابرما�س** 

كاتب وروائي من تون�س  *



»فرانكفورت-اجلماينه«، والذي حقق له �سهرة وا�سعة(، 

�س للخطاأ، لكنه 
ّ
َعر

ُ
دافع هابرما�س عن »عقل �سعيف، م

بالأحرى  اأو  توا�سلي«،  »عقل  وعن  انهزاميا«،  لي�س 

يف  املحبو�س  ال�سامي  املو�سوع  اأمنوذج  على  موؤ�س�س 

ته، ويف النقا�س املثايل واحلر مع الأنا الآخر. 
ّ
اأحادي

»�ستانبارغ«  مدينة  يف  بيته  يف  هابرما�س  ويقيم 

على  ميونيخ  �سواحي  يف  الواقعة  واجلميلة  ال�سغرية 

»الأل��ب«،  جبال  م�ساهدة  ميكن  ومنها  بحرية،  �سفة 

ويف  �سياحية.  حمطة  ال�سنني،  مر  مع  اأ�سبحت  والتي 

الطويل  »ال�سخ�سي  بيته  ببناء  ق��ام   ،1972 ع��ام 

والأبي�س« كما هو ي�سفه لكي يقيم فيه برفقة زوجته 

اأوته هابرما�س، وهي اأ�ستاذة يف مادة التاريخ، ومثقفة 

وكان  الثالثة.  اأبنائهما  ومع  عمله،  يف  ت�ساعده  بارزة 

�سكل  على  ال��ذي  البيت  لهذا  املعماريون  املهند�سون 

الآن  لي�سبح  الريف  قلب  يف  قدميا  كان  والذي  �سكني، 

فكر  �ساكلة  على  ُبني  قد  اأخرى،  عديدة  ببيوت  حماطا 

�ساحبه، واأفكاره التحديثية، وم�ستوحى من �سكل بيت 

فيينا.  يف  فيتكان�ستاين  ال�سهري  النم�ساوي  الفيل�سوف 

بافاريا  يف  قيما 
ُ
م الي�ساري  الرجل  هذا  مفاجاأة  اإن 

املحافظة والكاثوليكية، ل يخلو من دعابة، والزوجان 

يحيالن  فيها،  و«املنفيان«  فرانكفورت،  من  القادمان 

التي  والقريبة  الكبرية  املدينة  �سبح  اإىل  فورا  كالهما 

م�سريته  فيها  ب��داأ  قد  هيتلر  كان  والتي  ميونيخ،  هي 

الأوروبيون  الزعماء  اقرتف  اأي�سا  وفيها  ال�سيا�سية، 

الدميقراطيون خطاأ ام�ساء اتفاقية معه. و�سدف امل�سار 

لكنه  املرموقة،  اجلوائز  من  بالعديد  املكلل  الأكادميي 

وكان  اجلغرايف.  الختيار  هذا  يف�رض  رتحل، 
ُ
م م�سار 

هابرما�س قد اختار مكان اقامته لكي يدير على مدى 

�سنوات معهد »ماك�س بالنك« للعلوم الجتماعية. 

احل��وارات  جت��اه  م��رتددا  »�ستانبارغ«  �ساكن  ويبدو 

ال�سفوية اإذ اأنه يكون اأكر راحة واطمئنانا اإذا ما تعلق 

زواره  يفاجئ  ذل��ك  مع  لكنه  مكتوب،  هو  مبا  الأم��ر 

بحرارته، وبحيويته التي تكاد تكون ريا�سية، وب�سهولة 

الت�سلب  عن  مديدة  م�سافات  البعيدة  معه  التوا�سل 

وبا�ستفا�سة  كبري.  بنفوذ  املتمتع  واملفكر  لالأكادميي 

اأن  اإىل  ذلك  يف  وميعن  املطروحة،  الأ�سئلة  على  يجيب 

يزال  ول  اإبالغه.  على  يحر�س  ما  بّلغ  اأنه  من  يتحقق 

ثقته  وخ�سو�سا  اليومية،  ال�سيا�سية  لالأحداث  حتم�سه 

يف م�سادر الفكر العقالين قائمني وثابتني. وما ي�سغله 

راهنا هو �سعود اليمني املتطرف، والأزمة التي يوجهها 

ي�ست�سلم  اأن  ذلك  مع  يرف�س  لكنه  الأوروب���ي.  الحت��اد 

اجتماع  وكعامل  اإليه.  نن�سبها  اأن  ميكن  التي  للخيبة 

بالطبقات  يع�سف  الذي  اخلوف  اإىل  هذا  كل  ُيحيل  هو 

املعي�سية،  حياتها  يف  تدهورا  تعي�س  التي  املتو�سطة 

للدميقراطية،  وبالن�سبة  الطبقي.  ال�سقوط  وتخ�سى 

الراهن  الوقت  يف  خماطر  من  ُيهددها  ما  اأن  يرى  هو 

الوحدة  بناء  ْت 
َ
م

َ
�س

َ
و التي  والأخطاء  الثغرات  اإىل  يعود 

الأملانية التي مل متنح لأهايل ما كان ي�سمى باأملانيا 

ال�رضقية الفر�سة لكي يواجهوا ما�سيهم، لكنه يعتقد اأن 

هذا النقبا�س عابر، ولن يلبث اأن يزول.

هاينز  الفرن�سي-الأملاين  املفكر  ل�سديقه  وبالن�سبة 

فيزمان، يعترب هابرما�س »متفائال«، ابتعد عن النظرة 

الت�ساوؤمية،، والتي تكاد تكون حتمية ملفكري »مدر�سة 

فرانكفورت«، تيودور اأدورنو)1969-1903(، وماك�س 

فرتة  خالل  اكت�سفها  التي  هوركامير)1895-1973( 

الذي  امل�سرتك  موؤلفهما  خالل  من  اجلامعية  الدرا�سة 

متاما  خال  تفاوؤله  لكن  العقل«.  »جدلية  عنوان  حمل 

تاأثريات  يف  وثقته  �سذاجة.  اأو  اطمئنان  ة 
ّ
ذر  

ّ
اأي من 

واإجراءاته  )الد�ستور  الد�ستورية«  »الوطنية  وتفاعالت 

الق�سائية هو الذي ي�سنع الأمة ولي�س العك�س(، وتعلقه 

كونية،  لإن�سانية  كانط(  اإىل  )ن�سبة  الكانطي  باملثال 

كونية«  داخلية  »�سيا�سة  و�سف  توجه  له  ولفرن�سي 

القومية،  احل���دود  جت��اوز  وعلى  ال�سالم  على  قائمة 

لها،  ومنوذجا  ل�سورتها،  را�سمة  اأوروب��ا  تكون  والتي 

ة 
ّ
وكل هذا يندرج �سمن متطلبات و�رضوريات معياري

انتظار معقولة. وهذا  واآفاق  ميكن حتقيقها واجنازها، 

اأحيانا مفهوما ب�سكل �سيء، خ�سو�سا من  البعد يكون 

ما  كل  و�سف  اإىل  ينزُع  فرن�سي  و�سعي  مورورث  قبل 

واخلال�سة  ال�رضفة  الأفعال  وعن  التجربة  عن  يبتعد 

بالطوباوي.

اجلانب  باخل�سو�س  يعرف  الفرن�سي  اجلمهور  اإن 

مقالته  يف  املتمثلة  هابرما�س،  اأعمال  يف  ال�سيا�سي 

ودرا�ساته وحتاليله املت�سلة باأوروبا، وب »الكلوناج«، 

مع  األفة  له  ولي�س  الليبريالية«،  الن�سالة  و«  والدين، 
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ملرتجميه،  بالن�سبة  احلال  هو  مثلما  الأخ��رى  اأعماله 

اأ�سلوب  اأن  اإىل  ذلك  يعود  وقد  بانتظام.  له  وللمتابعني 

تدخالت هابرما�س ال�سيا�سية تقرتب كثريا من النموذج 

َلُة 
ُ
»َتْكم كتبه  ويف  معه.  وتتماثل  للمثقف،  الفرن�سي 

مو�سوع » ال�سادر عام 2004، يرى الفرن�سي فان�سان 

اأنه  اإذ  ديكومب اأن هناك »تغريا« يف موقف هابرما�س 

ا�ستغرابا  ويبدي  الأن��وار،  فال�سفة  عن  بحما�س  »يدافع 

من اعجاب الفرن�سيني بكل من نيت�سه وهايدغر«. واأما 

كتاب  اأن  فيعترب  فاري  جان-مارك  الآخ��ر  لفيل�سوف 

هابرما�س الأ�سا�سي« نظرية التاأثري الت�سايل« ال�سادر 

يف ترجمة فرن�سية عن دار »فايار« عام 1987، مل يكن 

له �سوى �سدى باهت يف فرن�سا. وقد حاول هابرما�س 

اأن يكمل كتابه املذكور مبوؤلفني اآخرين هما :«احلقيقة 

قطع  قد  كان  اأنه  اإل«  والت�سال«،  الأمثالت  والتربير« 

ليفتح  اخلم�سينات،  منذ مطلع  املارك�سية  النظرية  مع 

حوارا مع الفال�سفة الأمريكيني الذين كان قد التقى بهم 

خالل زياراته املتعددة اإىل بالدهم ليبلور نظرية وا�سعة 

اجلديد  للنموذج  �ستجيبا 
ُ
وم واملعرفة.  الواقع  ح��ول 

من  ال�ستينات  اأول  يف  برز  الذي  الأل�سني«  املنعرج   «

القرن املا�سي، والذي يقوم على اأن اللغة ولي�س الوعي 

الأق�سى  ال�سكل  حتدد  التي  هي  املعزول،  املو�سوع  اأو 

 هابرما�س فل�سفته الأكر عمقا من 
َ
ر

ّ
لتف�سري الواقع، طو

خالل كتبه الع�سرية لكنها اأ�سا�سية. 

بالن�سبة له، على الفل�سفة الغربية، خ�سو�سا يف جانبها 

النقدي، ويف احلدود التي تر�سمها لنف�سها، اأن تتوا�سل 

واأن تتبلور بح�سب »ما بعد امليتافزيقا« كما كان كانط 

قد اأعاد بلورتها جمددا، وكما فعل ذلك خلفاء هيغل من 

اأمثال فيورباخ، وكريكوغرد، ومارك�س. لكن لي�س هناك 

اأكر  اأمرا  العمومي«،  كتاب«الف�ساء  ل�ساحب  بالن�سبة 

غرابة من فكرة التفوق اأو ال�ستثناء الأوروبي. وعندما 

ذلك  يفعل  ل  فاإنه  بحتة،  اأملانية  م�سادر  عن  يبحث 

دافعا عن 
ُ
ا�ستجابة لنزعة قومية، واإمنا لكي ينتقدها، م

ُن احلرية. وهذا ما كان قد اأكد عليه 
ّ
موروث جرماين يثم

يف العديد من املرات، خ�سو�سا يف اخلطاب الذي األقاه 

هايرني�س  جائزة  على  ح�سوله  مبنا�سبة   2012 عام 

تزال  ل  وال��ذي  باري�س،  يف  منفيا  عا�س   ال��ذي  هاينه 

هابرما�س   
ُ
وُيذّكر احلقيقة«.  ب�«متجيد  تنب�س  اأعماله 

برجل القانون يوليو�س فرويبل )1893-1805( الذي 

مبنية  عاملية  ل�«جمهورية  ولدة  هناك  اأن  يرى  كان 

فيديراليا« ، جم�سدا بذلك فكرته التي تقوم على �رضورة 

ُيذكر  كما  القومية«.  »الدولة  وحواجر  ح��دود  جت��اوز 

بالفيل�سوف رالف فالدو امر�سون )1882-1803(الذي 

املتحدة  الوليات  يف  بغوته  املتاأثرين  اأكر  من  كان 

الرباجماتية  اأن  اإىل  ي�سري  نف�سه،  الآن  ويف  الأمريكية� 

الأمريكية التي تف�سل درا�سة الفعل عو�سا عن املعرفة، 

والتي غّذت اأعماله، كانت قد تاأثرت يف بداياتها بفل�سفة 

هيغل.

غري اأن هذا التحول يف النظرة مل يتوفر لهابرما�س يف 

اأي يف �سنوات ال�سباب. فقد كان والده، ارن�ست  البداية، 

لكنه  ليبريايل،  بروت�ستانتي  اقت�ساد  رجل  هابرما�س 

انت�سب اإىل احلزب النازي ليكون على قائمة املنا�رضين 

لهذا احلزب املحررة من قبل الق�ساء الأملاين بعد احلرب 

»ال�سبيبة  اإىل  انت�سب  فقد  يورغن  اأما  الثانية.  الكونية 

حيث  كولونيا،  ق��رب  »غ��وم��ارب��اخ«،  يف  الهيتلريية« 

كانت العائلة تقيم اآنذاك. ورغم اأنه التحق باجلي�س يف 

اأبناء جيله، فاإنه مل  ال�سنة الأخرية من احلرب مثل كل 

يذهب اإىل اأي جبهة من جبهات القتال. وقد رد �ستيفان 

موللر-دوم على التهامات التي وجهت اإىل هابرما�س 

اإياه من  نزها 
ُ
الفكريني وال�سيا�سني م من قبل خ�سومه 

كل ما ميكن اأن يورطه مع النظام النازي اإذ اأنه بنّي اأن 

ْت جيله كانت قد لعبت 
َ
م

َ
ْته وو�س

َ
�سم ٍَ

و عقدة الذنب التي 

ويف  النازية،  جرائم  اكت�ساف  يف  واأ�سا�سيا  مهما  دورا 

الذي  العيب  اإن  ثم  بعد.  فيما  الفيل�سوف  ون�سج  تطور 

التي  ال�سقوق  يف  واملتمثل  منذ الولدة،  خلقته  ه 
ّ
�سو

العامل  نف�سه يف  يرى  اأّل  فر�سة  العليا منحه  �سفته  يف 

 
ّ
النازي املحيط به، والذي كان يوؤكد على جمال و�سمو

الناه�سة  اأملانيا  يف  اأ�ساتذته  وكان  اجلرماين.  العرق 

�سواء كان ذلك يف  للتو من خرائب احلرب، وفواجعها، 

بون، اأم يف جوتنجن، اأم يف زيوريخ يف �سوي�رضا، جيدين 

الذي   )1888-1965( روتاكري  اري�س  مثل  واأكفاء 

�سيلينغ،  للفيل�سوف  املخ�س�سة  اأطروحته  على  اأ�رضف 

من  البع�س  اأن  )1964-1889(.كما  بيكر  اأو�سكار  اأو 

مل  لكنهم  متخفني  النازيني،  قدماء  من  كانوا  اأ�ساتذته 

هابرما�س:«  ويقول  هايدغر.  مثل  توبتهم  عن  يعربوا 
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علينا  التف�سري. كان  الزمن ع�سرية  ذلك  �سيكولوجية  اإن 

جامعة  يف  اأنف�سنا  جند  اأن  اأي  احلقيقة،  بتلك  نقبل  اأن 

وكان  الأم��ر،  كان  هكذا  قدماء.  نازيون  فيها   
ُ

���س
ّ
ُي��َدر

اأن يعيب علينا البع�س ذلك،  اأن نقبل به. وميكن  علينا 

اأن نقاومه. ولكي نتفهم هذا  لكنه مل يكن با�ستطاعتنا 

الو�سع، يتوجب علينا اأن ن�سع اأنف�سنا يف زمن اديناور 

اإىل  املا�سي  القرن  من  اخل�سينيات  اأول  من  ميتد  الذي 

كانت  الأملان،  من  للكثري  وبالن�سبة  ال�ستينيات.  نهاية 

اأ�سبحت  قد  كانت  لكنها  ب�سعا،  �سيئا  بالتاأكيد  النازية 

من املا�سي. وكل هذا كان قد م�سى وانتهى. ذاك كان 

النمط الفكري الذي ع�سنا يف داخله«.

 وكان هابرما�س من اأوائل الذين قاوموا نزعة احلرب، 

يف  ذلك  حدث  الأمل��اين.  اجلي�س  ت�سليح  عدم  اإىل  داعيا 

اأوا�سط اخلم�سينيات. ويف تلك الفرتة، ركز قراءاته على 

النازي.  العهد  ما وممنوعا يف 
ّ
ر الأدب وعلى كل ما حُمَ

وكان يناق�س مع زمالئه اأطروحات الفل�سفة الوجودية، 

والفرن�سيني  فري�س،  ماك�س  ال�سوي�رضي  ورواي����ات 

مورياك،  وفران�سوا  بارنانو�س،  جورج  الكاثوليكيني 

النه�سة  يتابع  وك��ان  وكلوديل.  �سارتر  وم�رضحيات 

القادمة  الأف��الم  م�ساهدة  على  ويحر�س  ال�سينمائية، 

تلك  خ�سو�سا  ال�رضقية،  باأملانيا  ي�سمى  كان  ما  من 

عنه.  وامل�سكوت  ب 
ّ
امُلَغي الواقع  تك�سف  اأن  حتاول  التي 

واأما الفيلم الذي تر�سخ يف ذاكرته اأكر من كل الأفالم 

فولفغانغ  للمخرج  بيننا«  القتلة   »: فيلم  فهو  الأخ��رى 

�ستاودت. وكان اأول فيلم اأملاين يتم اإجنازه بعد احلرب 

الكونية الثانية. 

مع  هابرما�س  التقى  ملا  ح��دث  الأك��رب  التاأثري  لكن 

لوفيت،  وك��ارل  اأدورن���و،  مثل  املنفى  من  العائدين 

الفل�سفي  التفكري  حيوية  واكت�سف  هوركامير،  وماك�س 

امام  انهيارها  قبل  فاميار  جمهورية  �سهدتها  التي 

لكي  كافيا  ذل��ك  وك��ان   .1933 ع��ام  النازي  الزحف 

يقطع مع فل�سفة هايدغر التي كان قد اجنذب اإليها يف 

الذي كان مهوو�سا  لكن عالقته مع هوركامير  البداية. 

من  �رضعان  الباردة  احلرب  ومبخاطر  بالدميقراطية، 

اأن  يرى  فقد كان هوركامير  اعرتتها عوا�سف هوجاء. 

هذا  ظل  لذلك  الي�سارية.  الأفكار  اإىل  مييل  هابرما�س 

الفرتة  طوال  فرانكفورت«  »مدر�سة  من  ْق�سيا 
ُ
م الأخري 

التي كانت فيها حتت ا�رضاف هوركامير، واأدورنو. وكان 

املنفى يف توجيه  بعد عودته من  قد �رضع  الأخري  هذا 

الراأي العام من خالل برامج تفلزية واذاعية، حاول اأن 

يلعب فيها دور املربي اجلديد، م�ستعينا باأدوات الفل�سفة 

هابرما�س  به  التقى  وعندما  النف�س.  وبعلم  املارك�سية 

يف عام 1956، مل تكن له هيئة املثقف، بل »كان يتكلم 

مثل عازف البيانو«. وبالن�سبة للجمهور العري�س، كانت 

اأنه كان يظهر  الفهم. كما  اأفكاره غام�سة وع�سية عن 

ويف  وباملو�سيقى.  الت�سكيلية  بالفنون  كبريا  اهتماما 

يعني  اأملانيا  باملنفيني يف  الحتكاك  كان  الفرتة  تلك 

على  وكان  �سيا�سيا«.  »نظيفون  هم  من  على  النفتاح 

هابرما�س اأن يناه�س ب�سدة تلك الفرتة التي تقول باإن 

ويف  الذاكرة،  يف  احلفر  يف  �رضع  لذلك  انتهت.  النازية 

بنا  ال�سبب، يجدر  لهذا  الواقع لكي يثبت عك�س ذلك)...( 

اأن نعود اإىل فرتة تكوينه الفل�سفي لكي نفهم ملاذا يظهر 

عامل الجتماع هذا وكاأنه »املفكر امل�ساد« اإذ اأنه يكون 

بال �سفقة وبال رحمة جتاه اأي اثر من اآثار نيت�سه التي 

اها يف كتابه »اخلطاب الفل�سفي للحداثة«، وباحثا 
ّ

َتَق�س

عنها يف قلب الفل�سفة الفرن�سية متمثلة يف مي�سال فوكو، 

ويف جاك دريدا رغم اأنه كان قريبا منهما �سيا�سيا)...(

اإن اأعمال هابرما�س املركزة على احلوار، وعلى الدليل 

واحلجة، ظلت اإىل حد الآن هدفا لالنتقادات وللخالفات 

حتى ولو اعرتف اأ�سحابها باأنها مهمة واأ�سا�سية. وهو 

يركز الآن اهتماماته على تاأثري الدين على املجتمعات 

اأ�سبح  مل  ل...اأنا   »: يقول  وهو  العامل.  اأنحاء  يف جميع 

علمانيا حتى  �ساأظل  فاأنا  ال�سن  تقدمي يف  متدينا مع 

النهاية... لكنني ل اأرغب يف اأن اأكون حياديا وغري نزيه 

اإن عقيدته الوحيدة هي عقيدة  الدينية«.  التقاليد  جتاه 

اليقظة، وعقيدة اللحظة التي ننفتح فيها على م�ستقبل 

كارثة... حدوث  بعد  حتى  احلياة  تتوا�سل  فيه  حمتمل 

»اللحظة  ن�سميه  اأن  ميكن  ال�سباحي  ال�سفاء  وه��ذا 

الهابرما�سية«. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ  الفرن�سية  جلريدة«لوموند«  الأدب��ي  امللحق  يف  املقال  هذا  ن�رض   **
    2018 23فرباير �سباط 
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الكائن الأ�سطوري الأزيل، املخلوق قبل اآدم وذريته، 

يف  الهواج�س  ومع  عروقهم  يف  الدماء  مع  ال�ساري 

ك �رضور الب�رض اإىل الأبد، ل يحظى يف 
ّ
�سمائرهم، حمر

ذكر ملثقفني يراكمون 
ُ
الثقافة العربية بجهد بحثي ي

تافهني.  حرائق  وم�سعلي  �سغار  اأ���رضار  عن  كتبا 

وبعد ن�رض كتاب »اإبلي�س« ملحمود عبا�س العقاد، يف 

خم�سينيات القرن الع�رضين، يبدو اأن اإبلي�س متّكن من 

اأبل�سة الباحثني، ترهيبا اأو ترغيبا اأو تلبي�سا، فرتكوه 

يف حاله، واكتفوا بلعنات تتواىل على راأ�سه كل يوم، 

كلما ت�سّدى للخطابة واعظ من الهواة اأو املحرتفني. 

املوؤامرة  بنظرية  الفرحني  بهوؤلء  اإبلي�س  يبايل  ول 

التي تعتمد التف�سري الإبلي�سي للتاريخ، ورمبا ا�سرتاح 

الباحثون العرب لهذه الق�سمة، فاإبلي�س تنتظره نهاية 

لإث��ارة  داع��ي  ول  املقد�سة،  الن�سو�س  يف  موثقة 

ويتني  الأمريكي  الباحث  له  ياأبه  مل  الذي  غ�سبه 

الالهوت  اإبلي�س..  »�سعرية  كتابه  يف  بودمان  �س. 

اإطالق  بني  ف��ارق  عمل  وهو  ال��ق��راآن«،  يف  ال�رضدي 

الجتهاد البحثي بات�ساع الروؤية هناك، وتوّقف مثل 

اأو  الأدوات واخليال،  هذا الجتهاد هنا؛ لق�سور يف 

خ�سية �سياق عام يرتب�س باملجتهد.

 بداأ بودمان م�رضوع كتابه »�سعرية اإبلي�س.. الالهوت 

العدل  اأ�سكال  لفهم  كمحاولة  القراآن«  يف  ال�رضدي 

ومدى   ،
ّ
لل�رض الإ�سالم  وروؤي��ة  الإ�سالم،  يف  الإلهي 

احلياة،  يف  املاأ�ساوية  لالأبعاد  القراآن  اآيات  متثيل 

وعالقتها بالق�ساء والقدر، وتباين نظرة املف�رضين 

اإبلي�س، وتفرقة  اإىل  واملت�سوفة والفال�سفة والأدباء 

على  وال�سيطان،  اإبلي�س  بني  املرّكب  القراآين  ال�رضد 

�سخ�سية  باعتبارهما  الإ�سالمي  املنظور  خالف 

�سبقت  اأوىل  �سورة  )اإبلي�س(  الأول  بدا  واإن  واحدة، 

ب�سخ�سيته  اإبلي�س  ف��اإن  )ال�سيطان(،  الثاين  ظهور 

وت�سري  قراآنية.  �رضدية  له  ب��اأن  يتميز  الرتاجيدية 

لي�ست  ولكنها  الب�رض،  ع�سمة  عدم  اإىل  اآدم  خطيئة 

يف  اأ�سا�سا   
ّ
ال�رض مفهوم  ولي�س  لل�رض«،  »م�سدرا 

العقيدة  من  العك�س  على  الإ�سالمية،  العقيدة  بنية 

املخّل�س،  املنقذ  امل�سيح  دور  يربز  اإذ  امل�سيحية، 

ليمحو اآثار اخلطيئة الأوىل. واإذا كانت م�سائر الب�رض 

يف العقيدة الإ�سالمية مقّدرة �سلفا، فاإن الإ�سالم »ل 

يف  ال�رض  عن  م�سوؤول  اهلل  باأن  العتقاد  من  يخجل 

العقيدة  اأي�سا...  بذلك  امل�سيحية  توؤمن  كما  العامل 

اأكر من عالقة  األفة حميمة  امل�سيحية تخلق عالقة 

الإله  بني  للعالقة  مثايل  ك�سكل  واخل�سوع  الطاعة 

والب�رض«.

يف  ال�رضدي  الالهوت  اإبلي�س..  »�سعرية  كتاب  يف   

واأ�سدرته  علي  ال�سيد  رفعت  ترجمه  الذي  القراآن«، 

املوؤلف  ير�سد  وبغداد،  بريوت  يف  اجلمل  من�سورات 

وتبداأ  قراآنية،  �سور  �سبع  يف  ال��واردة  اإبلي�س  ق�سة 

باإبالغ اهلل للمالئكة بخلق ب�رض من طني، فتخ�سى اأن 

من  وينفخ  اهلل،  ويطمئنهم  الأر�س،  يف  الب�رض  يف�سد 

روحه يف اآدم، وياأمر املالئكة بال�سجود له، فت�ستجيب 

اإل اإبلي�س فيطرده اهلل، وقبل اأن يغادر مملكة ال�سماء 

�سعد القر�س*

كيف متت 

»�سيطنة اإبلي�س«؟

كاتب من م�رض  *



يرجو اهلل اأن ميهله اإىل يوم القيامة، ويهدد باإ�سالل 

التاأمل،  من  وبكثري  امل�ستقيم.  ال�رضاط  عن  الب�رض 

وال�سيطان،  اإبلي�س  ثنائية  اأم��ام  بودمان  يتوقف 

القراآن  ي�سري  ل  التعقيد...  �سديدة  »�سخ�سية  فالأول 

اأما  الإطالق«،  لل�رض.. على  اأنه ممثل  اإبلي�س على  اإىل 

ال�سيطان فلم ي�سوره ن�س �سماوي اأو اأر�سي باأي قدر 

من التعاطف، وهو خ�سم الب�رض وعدوهم، »ولكنه مل 

اإبلي�س«.  القراآن م�سدر ق�سة مثل ق�سة  اأبدا يف  يكن 

اإبلي�س  بني  العالقة  التبا�س  يفّك  م�سدر  يوجد  ول 

اإبلي�س  اإن  بالقول  حال  بودمان  ويجد  وال�سيطان، 

حينما طرد من اجلنة، »اأ�سبح بطريقة ما ال�سيطان«.

اإبلي�س  بني  للتمييز  ال�رضد  بعلم  املوؤلف  ي�ستعني   

ال�رض،  مفهوم  يج�سد  ل  اإبلي�س  اأن  ويرى  وال�سيطان، 

»مركزية  تراجيدية،  ك�سخ�سية  ال�رضد  يف  وي�سارك 

لتغري  وي�ستجيب  �سخ�سيته  ي��ط��ور  وحم���وري���ة... 

ظل  فهو  ال�رضد،  يف  ي�سهم  ل  وال�سيطان  املواقف«، 

ل�سخ�سية اأخرى، ممثل »يلعب دورا اإل اأن ذلك الدور 

لقوة  ومقيم  ثابت  متثيل  وهو  يتطور.  ول  ينمو  ل 

وعموم  والتفا�سري  القراآن  بني  فرق  ويوجد  ال�رض«. 

اأي  اختفى  القراآن  ففي  اإبلي�س،  عن  الإ�سالمي  الفكر 

ذكر لإبلي�س »يف احلياة الدنيا للب�رض«، ولكنه ا�ستمر 

يف الن�سو�س الإ�سالمية. ويف �سورة )احلجر( جمادلة 

األ تكون مع  اإبلي�س مالك  يا  واإبلي�س: »قال  بني اهلل 

من  خلقته  لب�رض  لأ�سجد  اأك��ن  مل  ق��ال  ال�ساجدين؟ 

فاإنك  منها  فاخرج  قال  م�سنون.  حماأ  من  �سل�سال 

ويعترب  ال��دي��ن«.  ي��وم  اإىل  اللعنة  عليك  واإن  رجيم. 

القومي  »التفكري  مع  مت�سقا  اإبلي�س  �سلوك  املوؤلف 

التي  ال�سليمة واملنطق. وهو يلوذ باملعرفة  والفطرة 

حجة  يدح�س  ومل  اهلل  يفند  مل  ب��ه��ا...  اهلل  اخت�سه 

الذي تخ�سع فيه الأحكام  الكون  اإبلي�س. اهلل يرف�س 

الإلهية للمناق�سة العقالنية«.

 وتبعا لرتتيب النزول، فاإن �سورة )البقرة(، »باإجماع 

من الباحثني الإ�سالميني وغري الإ�سالميني«، ت�سمنت 

اأول ما  اإبلي�س، ولكنها  القراآنية لق�سة  الروايات  اآخر 

امل�سحف.  يف  ال�سور  ترتيب  ح�سب  القارئ  يواجه 

ويف �سورة )البقرة( تقول املالئكة اإن املخلوق الذي 

يو�سك اهلل اأن يخلقه �سوف يف�سد يف الأر�س، »وي�سفك 

الدماء، ونحن ن�سبح بحمدك ونقد�س لك. قال اإين اأعلم 

ما ل تعلمون«. ويقول املوؤلف اإن اهلل »مل يدح�س ومل 

يفند« مالحظة املالئكة، واإن اإبلي�س الذي مل يكن حتى 

ذلك الوقت قد اأظهر ف�سادا »كانت لديه حجة منطقية 

التوقري والإجالل لذلك املخلوق الذي  اإظهار  لرف�س 

�سين�رض الف�ساد ويريق الدماء«. ويف �سورة )الأعراف(، 

اأغويتني  »فبما  طلبه:  اأجاب  اأن  بعد  هلل  اإبلي�س  قال 

اهلل  باإغواء  فاأق�سم  امل�ستقيم«،  �رضاطك  لهم  لأقعدن 

له... هكذا كان اإبلي�س الرتاجيدي �سحية قدرته على 

الإدراك وقوة حجته التي وهبها له اهلل، وراأى اإبلي�س 

اأن اإبعاده »ل يت�سم بالعدل ول يت�سف بالإن�ساف«.

 وردت ق�سة اإبلي�س �سبع مرات يف القراآن ب�سيء من 

�سوؤال  اإجابتني عن  اإىل  بودمان  وي�سري  الختالفات. 

اهلل لإبلي�س ملاذا مل ي�سجد لآدم؟ ففي �سورة )احلجر(: 

ال�ساجدين؟ قال  األ تكون مع  اإبلي�س ما لك  »قال يا 

حماأ  من  �سل�سال  من  خلقته  لب�رض  لأ�سجد  اأكن  مل 

م�سنون. قال فاخرج منها فاإنك رجيم«. ويف �سورة 

اأن  منعك  ما  اإبلي�س  يا  »قال  خمتلفة:  اإجابة  )�س( 

، اأ�ستكربت اأم كنت من العالني؟ 
ّ

ت�سجد ملا خلقت بيدي

قال اأنا خري منه، خلقتني من نار وخلقته من طني. 

الثانية  وال�سيغة  رجيم«.  فاإنك  منها  فاخرج  قال 

قريبة من اإجابة اإبلي�س الواردة يف �سورة )الأعراف(: 

خري  اأن��ا  قال  اأمرتك؟  اإذ  ت�سجد  األ  منعك  ما  »ق��ال 

منه، خلقتني من نار وخلقته من طني. قال فاهبط 

من  اإنك  فاخرج  فيها  تتكرب  اأن  لك  يكون  فما  منها 

ال�ساغرين«. ويرى املوؤلف اأن ق�سة اإبلي�س يف ال�سور 

مدجمة  عة، 
ّ
جمم كق�سة  املف�رضون  �رضحها  ال�سبع 

بطريقة راأ�سية، واأن متييز كل رواية عن اأخرى ي�سهل 

حني »تقراأ اأفقيا«.

اإحدى غايات ق�س�س  القراءة رمبا حتقق   مثل هذه 

�سورة  من  و111   3 الآيتني  ففي  عموما،  ال��ق��راآن 

اأح�سن  عليك  نق�س  »نحن  تعاىل:  يقول  )يو�سف( 

لأويل  ع��ربة  ق�س�سهم  يف  ك��ان  »لقد  الق�س�س«، 

اأن تكون تعددية العر�س  الألباب«. ويرجح بودمان 

والأداء يف �رضد ق�سة اإبلي�س دالة على وظيفة »ال�رضد 
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هل  الإ���س��الم��ي...  واخلطاب  الإ�سالمية  الدعوة  يف 

التباين  اأو  التطور  من  نوع  اأي  نحدد  اأن  باإمكاننا 

والتغاير« على مدى ثالثة وع�رضين عاما نزل فيها 

القراآن؟ واأن قراءة ق�سة اإبلي�س ح�سب تتابع نزولها، 

ل برتتيب ال�سور يف امل�سحف، يتيح للدار�سني تتبع 

»الفكر الديني القراآين«، وبهذه القراءة الزمنية �ستكون 

للرواية.  �سيغة  اآخر  )البقرة(  �سورة  يف  اإبلي�س  ق�سة 

نويفرت  اأجنليكا  الأملانية  امل�ست�رضقة  قول  ويوافق 

برلني  بجامعة  والقراآنية  العربية  الدرا�سات  اأ�ستاذة 

احلرة اإن رواية �سورة )احلجر( اأول ذكر لإبلي�س، واإن 

التتابع الزمني يج�سد تطور ال�سعائر، فيبداأ بالتحذير 

من اجلدل، وير�سخ علم اهلل بكل �سيء، ويلخ�س التطور 

ال�رضدي لتحولت اإبلي�س من ال�سماوي املاأ�ساوي اإىل 

ال�رضير الأر�سي. وهكذا متت »�سيطنة اإبلي�س«.

ومبجل«  ومهيب  غني  »م��رياث  من  اإبلي�س  ق�سة   

الإبراهيمية، و»الإ�رضائيليات«  الديانات  ت�سرتك فيه 

اآدم  باإغواء  اإبلي�س  يتهمون  مف�رضين  تفا�سري  م�سدر 

اإبلي�س وال�سيطان كائنا  وحواء يف اجلنة، ويعتربون 

الإدغام. وتت�سمن  اإبلي�س ترف�س هذا  واحدا، وق�سة 

اإبلي�س  ذكر  )طه(  �سورة  يف  متواليات  اآي��ات  خم�س 

للمالئكة  قلنا  »واإذ   116 الآي���ة  يف  وال�سيطان، 

الآية  ويف  اأب��ى«،  اإبلي�س  اإل  ف�سجدوا  لآدم  ا�سجدوا 

يا اآدم هل اأدّلك  قال  ال�سيطان  اإليه  »فو�سو�س   120
اإىل  اإبلي�س  من  التحول  يبلى«.  ل  وملك  �سجرة  على 

ال�سيطان، يف راأي بودمان، »غام�س وملغز«، وال�رضد 

ق�سة  هي  اجلنة  ق�سة  تكون  اأن  ي�ستبعد  ال�رضيح 

ق�سة  يف  اإبلي�س  القراآن  اآي��ات  ت�سمل  »مل  اإذ  اإبلي�س، 

اآدم  وخروج  باإبلي�س،  يرتبط  فال�سجود  اأبدا«،  اجلنة 

�سورة  اآية  اأمام  ويتوقف  وال�سيطان.  باجلنة  يقرتن 

)الكهف( »واإذ قلنا للمالئكة ا�سجدوا لآدم ف�سجدوا اإل 

اإبلي�س كان من اجلن«، ويت�ساءل: »فاإن اإبلي�س اإن مل 

يكن من املالئكة، فاإن الأمر بال�سجود لآدم ل ينطبق 

اإرادة  له  تكون  فكيف  املالئكة،  من  كان  ولو  عليه. 

حرة ليع�سي اهلل؟«.

واحلجة،  املنطق  يدعمه  اهلل  م��ع  اإبلي�س  خطاب   

م�سريه  كان  فهل  »ربي«،  فيقول  بالتهذيب،  ويت�سم 

حمكوما بقَدره يف اللوح املحفوظ؟ ففي �سورة )�س( 

اأن ت�سجد...«، وال�سوؤال ينطوي  ي�ساأله اهلل: »ما منعك 

على وجود قوة متنعه، »وجتربه على اأن يفعل اأو األ 

اأن  الطربي  تف�سري  ويف  ال�سجود«.  من  نع 
ُ
م يفعل... 

اإبلي�س عواطف و�سهوات بخالف بقية  اهلل و�سع يف 

اإن الطربي »راأى اأن جمرد  املالئكة. ويقول بودمان 

بها  تقرتن  عملية  )وهي  ذرية  له  اإبلي�س  اأن  معرفة 

ال�سهوة والعواطف( فاإن ذلك ل يعني بال�رضورة اأنه 

لي�س من املالئكة، لأن اهلل اخت�سه هو بتلك ال�سفات. 

اهلل  اإرادة  كانت  اإن  �سوؤال  ي�ستح�رض  بالطبع  وه��ذا 

اقت�ست لإبلي�س اأن يع�سي اأو خلقه مبيول من الغرور 

بالف�سل يف  بيقينه  ماأ�ساويته  وتكتمل  وال�ستعالء«. 

احلتمية  �سد  جاهدا  »ي�سعى  ولكنه  اهلل،  اإرادة  تغيري 

الإلهية، ليوؤكد على علو و�سعه، ل و�سعه ال�سخ�سي، 

بل و�سع املنطق، والعدل والإن�ساف«. واأنهي مقايل 

معرتفا باأن هذا الكتاب دّلني من جديد على الطاقة 

البيانية املتجددة يف اإعجاز القراآن. 
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»اأحبوا العامل من حولكم، 

اأحبوا النا�س، 

اأحبوا اهلل، 

اأحبوا الوطن، 

اأحبوا الطبيعة، 

اأحبوا كل الأ�سياء اجلميلة.

اأحبوها. �سرتتاحون نف�سيًا وروحيًا..

ل �سيء مثل احلب منجى. منجى من كل اأمل. 

منجى من كل �سيء..

...

لو مل يفدِن احلب لكنت راحاًل منذ زمن.

اأحببت احلياة، 

اأحببت النا�س، 

اأحببت الأ�سياء الب�سيطة، 

اأحببت كل �سيء يف احلياة..«

والإن�سانية  باحلب  املفعمة  الو�سية  بهذه 

العامري  مبارك  والكاتب  ال�ساعر  ودعنا 

ل�سنوات،  ا�ستمر  املر�س  مع  �رضاع  بع�س 

تاركا م�سرية حافلة بالعطاء والنبل الإن�ساين، 

وجتربة تعددت روافدها بني ال�سحافة والأدب 

)�سعرا و�رضدا( والعمل الثقايف. 

ولد ال�ساعر مبارك بن حممد العامري يف ولية 

املرحلة  ودر�س  1963م،  �سنة  )م�سقط(  ال�سيب 

الثانوية يف مدر�سة جابر بن زيد، ثم تنقل بني 

العقيدة  جملة  يف  عمله  منها  وظيفية  اأعمال 

)1978 - 1986(، ثم جملة العني ال�ساهرة، التي 

ترك  بينما  ال�سلطانية.  عمان  �رضطة  عن  ت�سدر 

لنا يف ر�سيده الأدبي ثالثة اإ�سدارات: “مدارات 

العزلة” )رواية - 1994(، “�سارع الفراهيدي” 

 – )�سعر  الغرقى”  و“ب�سالة   ،)1997  - )رواية 

التي  ال�سحفية  مقالته  اإىل  اإ�سافة   ،)2010

ن�رضت يف منابر عمانية وعربية. 

تعرفت على الراحل قبل �سنة وب�سعة اأ�سهر، كان 

خالل  ومن  با�ستمرار..  عملي  مقر  يف  يزورين 

جمال�ستي له اكت�سفت اإن�سانا نبيال ومن�ستا جيدا 

وحمايدا ل ُي�سِغُل باله باحلروب الدونكي�سوتية، 

التجارب  �ساعر وقارئ نهم مطلع على خمتلف 

الأدبية، ول اأجامل اإذا قلت اأننا خ�رضنا برحيله 

�سوتا �سعريا وروائيا من اأهم الأ�سوات الأدبية 

يف �سلطنة عمان والعامل العربي والتي مل تاأخذ 

النقدية  الدرا�سات  من  بعد  ون�سيبها  حقها 

له  يجد  ل  الذي  والإن�ساين  الثقايف  والحتفاء 

�سدى اإل بعد فوات الأوان.

 �أعد �مللف: �أيوب مليجي*

مبارك العامري

وداعـــــــــاً  

�ساعر وكاتب من املغرب  *



ا�ستمر  فقد  الأخرية  ال�سنوات  معاناته يف  ورغم 

بالفاي�سبوك،  ح�سابه  عرب  والن�رض  الكتابة  يف 

متوا�سال مع خمتلف الأجيال الأدبية، وم�سجعا 

وحماورا. مل يكن يعرتف ب�رضاع الأجيال الذي 

ظل ي�سغل مداد العديد من الأقالم العمانية منها 

وت�سجيعه  بتوا�سله  معروفا  ظل  بل  والعربية، 

ل  الأمر  اأن  معتربا  الأدبية  الأ�سماء  من  للعديد 

يعدو عن ر�سالة وجب انتقالها ب�سال�سة من جيل 

اإىل جيل.

واحلال اأنني تاأ�سفت لأنني مل اأعرف الراحل مدة 

العامري  مبارك  الراحل  يخ�س  ل  وهذا  طويلة، 

اأغلب الكتاب العمانيني الذين عرف  فقط، واإمنا 

عنهم توا�سعهم وبغ�سهم للظهور والأ�سواء.  

مبارك ال�سحفي

مبارك ال�ساعر 

مبارك الروائي 

يجمع بينهما مبارك العامري الإن�سان

للكتاب  م�سقط  معر�س  يف  له  زيارة  اآخر  اأتذكر 

الأروقة  بني  فرحا  يتنقل  كان  حيث   2020

ا�سرتاحة ق�سرية وم�ستعجلة من  اأخذ  الذي  وهو 

التعب  امل�ست�سفى، وقد بدت عليه حينها مالمح 

�سيء  ل  باأن  يل  �رضح  منهك،  وج�سد  والإرهاق 

اأن ي�سفيه من علته ومر�سه �سوى روؤيته  ميكنه 

كان  مبارك  معهم،  املحبة  وتبادل  لالأ�سدقاء 

خمل�سا لالإن�سان فيه وهو ما يجعلنا نعيد النظر 

من  كل  فيه  لم�سه  الذي  املهم  اجلانب  هذا  يف 

عرفه �سواء من قريب اأو من بعيد.

يف هذا امللف حاولنا اأن نالم�س جتربة الراحل 

نقدية  درا�سات  عرب  املتعددة،  العامري  مبارك 

لبع�س اأعماله ال�سعرية والروائية، مرورا بتجرته 

العماين  الإعالمي  امل�سهد  البارزة يف  ال�سحفية 

من  واأ�سدقائه  �سديقاته  لبع�س  �سهادات  مع 

الو�سط الأدبي، مع العلم اأن املجال هنا ل ي�سعنا 

لكل من  املجال  فتح  اأو  كاملة  ملقاربة جتربته 

معلومة  ولو  العامري  مبارك  الراحل  عن  عرف 

واحدة وهو اإكراه نتاأ�سف له.

وهنا اأقتب�س مقطعا من ق�سيدة للراحل:

اً  ُمْوِح�ٌس ِجدَّ

ُهَو الِفراُق

 َيْجُثو  َبْغَتًة 
َ
حني 

يف الَهزيِع الأخري ..

ُمْد َيا َقْلُب َفا�سْ

ُمْد .. ا�سْ
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ُهْم  »َذَهَب الذيَن اأُِحُبّ

دا « 
ْ
ْيِف َفر

ّ
وَبِقيُت َمْثَل ال�َس

عمر بن معد كرب   

الأبدي  و�سديقي  باأبي  تربطني  التي  العالقة 

اأب  عالقة  كونها  من  اأكرث  العامري«  »مبارك 

الدرب  رفيق  القريب،  الأخ  املعلم،  فهو  بابنه، 

والأدبي  الثقايف  توجهي  يف  يل  الأول  والداعم 

)ال�سعري على وجه اخل�سو�س(. 

بدايتي  كانت  حينها  طويلة،  فرتة  قبل  اأذكر 

حني  يف  اجلادة،  القراءة  �سعيد  على  ال�سغوفة 

من  العديد  على  ويعرفني  يوجهني  اأبي  كان 

الكتب والأ�سماء، فا�سم اأبي ُقرن وارتبط بالكتب 

واملعرفة املو�سوعية.

يف تلك الفرتة كنت ماأخوًذا، حّد الإدمان، بكل ما 

ومقالة(،  رواية  )�سعرا،  ن�سو�س  من  اأبي  يكتبه 

كنفاين،  غ�سان  اأعمال  على  انكبابي  جانب  اإىل 

)�سعرا  العاملية  الكتب  واأمهات  املاغوط  حممد 

ورواية(. بينما كتبت بع�س الن�سو�س الق�سرية 

ومن�سًتا  املراهقة  بنزق  مدفوعًا  )الوم�سات(، 

فح�سدت  الأعماق،  يف  املحبو�س  الروح  ل�سوت 

جميع الن�سو�س وبدوري اأو�سلتها بتوج�س اإىل 

اأبي، فكان رده على ما قراأه : 

- لبيد هل فعاًل اأنت من كتب هذه الن�سو�س؟

  اإنها بحق ن�سو�س جميلة واأده�ستني

- نعم يا اأبي. واهلل اأنا من كتب هذه الن�سو�س، 

دون اأي نقل اأو حتريف اأو تقليد.

يف  يل  قال  ثم  ومن  وحبور،  بغبطة  يده  فرك 

�سعادة غامرة كمن يقدمه مولود جديد:

- �ست�سبح �ساعرا يا لبيد! 

اأ�ستغرب  مل  بالذات،  اللحظة  تلك  وبعد  حينها، 

بتاًتا من كون اأبي اأظهر واأبرز و�سّد باأيدي العديد 

عمانية  عّدها،  اأ�ستطيع  ل  ال�سابة،  الأ�سماء  من 

لحًقا،  ثقلها،  لها  اأ�سبح  والتي  عمانية،  وغري  

يف ال�ساحة الأدبية والثقافية، املحلية والعربية 

على ال�سواء. 

مرهٌق اأنا يا اأبي وَتِعب

فالآن لي�َس ثمة 

ابت�ساماٌت م�سيئٌة

تثُقُب و�ساَح ال�سواد

اإىل جانب كْون اأبي قامة ثقافية واأدبية ومعرفية 

نخبة  للكثري،  وقدوة  رمًزا  اأي�سا  كان  كبرية، 

مبفهومه  احلب،  قيمة  من  الإعالء  يف  وعامة، 

ونقائها  ال�رضيرة  والعميق، و�سفاء  ال�سامل 

الداخلي، وح�سن الع�رضة واملعاملة. 
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لبيد �لعامري*

 جنمة احلب 

وال�شعر اخلالدة

�ساعر من ُعمان  *



ا، اأن ل نن�سى ن�سال اأبي  ينبغي علينا هنا، اأي�سً

اأ�سكال  جميع  �سد  اجل�سورة  البطولية  ومواقفه 

احلرية  راية  نا�سًبا  والظالمية،  القبح  الف�ساد، 

عالًيا، يف حني كانت مع�سوقته/ُعمان معجونة 

بها روحه. 

» النجمة التي ل وطن لها ت�سق طريقها

يف مرتفعات الع�رض الأخ�رض.

وامتيازي يف البحار هو اأن

اأحلم لكم هذا احللم

عن طريق الواقع..

�سموين الغام�س وكنت اأ�سكن الربق »

   �سان جون بري�س

اأجمل  تولد  الأمل  رحم  من  باأّن  ُيقال  وكما 

واأكرثها  ق�سائده  اأروع  اأبي  كتب  الق�سائد، 

كان  حني  يف  مر�سه،  فرا�س  على  وهو  اإدها�ًسا 

الوا�سع  الأزرق  وعامله  ف�ساءه  بوك«  »الفي�س 

والوثري لإي�سال ون�رض، على نحو �رضيع كالربق، 

عواطف  روحه من  يختلج يف  ما  وكل  ق�سائده 

واأحا�سي�س يعجنها ويوؤطرها يف �سكل ن�سو�س 

اإبداعية مكثفة، ومفعمة بروح اجلمال وومي�س 

املعنى متعدد الأبعاد.

ُتها احَلياُة اأيَّ

طرب يا ذاَت املزاِج امُل�سْ

َلْن ت�ستطيعي ك�رضي

واإخماَد َجْذوتي

بغيوِمِك ال�سوداِء امُلتكاثفة

ُقها  �ساأَْخرَتِ

رْيُ الُدّخان كما ي�سقُّ الطَّ

ك�سم�ٍس تنبج�ُس

ِج الّليل  من جُلَ

ك�ساِق �سجرٍة ينعتُق 

من اأدمِي الأر�س

كابت�سامٍة ُمزريٍة

يف وْجِه الأمَل ..

كان اأبي مغرًما بثّلة من ال�سعراء والكتاب الذين 

الكفاحية  احلياتية  و�سريتهم  ن�سو�سهم  ع�سق 

مكتبته  فكانت  ال�سواء،  على  الثقافية  والأدبية 

الكاتب  راأ�سهم  اأعمالهم، على  تزخر بالعديد من 

اليوناين »نيكو�س كازانتزاكي«، ويليه »فيديريكو 

غارثيا لوركا«، »بيري باولو بازوليني«، »حممد 

جون  »�سان  بول�س«،  »�رضكون  املاغوط«، 

بري�س« وغريهم..

حتى اأنني اأذكر، ذات يوم، اأتى »�رضكون بول�س« 

كانت  حيث  م�سقط،  يف  منزله  يف  اأبي  لزيارة 

تربطهم �سداقة وزمالة اأدبية.

وعندما كّنا، اأبي واأنا،نطوي امل�سافات يف اأرجاء 

»طالل  »فريوز«،  اأغاين  كانت  ال�سلطنة،  وليات 

اجلزائرية«  ،«وردة  جابر«  »�سعدون  مداح«، 

و«اأ�سمهان« ت�سمخ الرحلة وتخت�رض امل�سافات. 

فيما اإذا ما �ساحبنا البحر يف رحلتنا التنزهية 

ردد اأبي مقطع من ق�سيدة ل�سان جون بري�س:

» للبحِر وحده �َسَنقول 

ا ُغَرباء يف اأعياِد امَلديَنة » َكْم ُكنَّ

كتاباته،  عن  تختلف  مل  ال�سخ�سية  اأبي  حياة 

نقاءه  وتعك�س  حتاكي  كانت  فن�سو�سه 

يعرف  فمن  اآخر  مبعنى  واجلمايل،  الروحي 

يعرف  بالكاد  فهو  العامري«  »مبارك  كتابات 

الروحية  ال�سخ�سية،  العامري«  »مبارك  حياة 

واجلمالية. 

اأ�سنافه  بجميع  باجلمال،  ماأخوًذا  اأبي  كان 
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جمال  الطبيعة،  جمال  الوجود،  واأ�سكاله،جمال 

ي�ستاء  كان  حني  يف  وغريها،  الب�رضي  الكائن 

حتى  والتقييد،  التكبيل  اأ�سكال  جميع   ويبغ�س 

اأنه كان دائما ما يخربين عندما جتتاحه عا�سفة 

ال�سجر وامللل وهو حمجور يف كبوة املنزل:

ون�ست�سعر  لن�سم  نتم�سى  نخرج  دعنا  لبيد  يا   -

جمال العامل والوجود، 

  فاأنا ل اأحب بتاتا قعدة البيت. 

األي�س هذا هو حال الع�سفور الطليق عندما يح�رض 

يف قف�س منزيل؟! 

فرا�س  على  وهو  الأخرية  و�سيته  يف  اأبي  قال 

ُن�رض  الو�سية  لهذه  م�سور  مقطع  )ثمة  مر�سه 

على �سفحتي يف الفي�س بوك (:

»اأحبوا العامل من حولكم، اأحبوا النا�س، اأحبوا 

كل  اأحبوا  الطبيعة،  اأحبوا  الوطن،  اأحبوا  اهلل، 

الأ�سياء اجلميلة.

اأحبوها. �سرتتاحون نف�سيًا وروحيًا..

ل �سيء مثل احلب منجى. منجى من كل اأمل. 

منجى من كل �سيء..

- اأفادك احُلب يا اأبي ؟

لو مل يفدِن احلب لكنت راحاًل منذ زمن.

الأ�سياء  اأحببت  النا�س،  اأحببت  احلياة،  اأحببت 

الب�سيطة، اأحببت كل �سيء يف احلياة..«

مل  الأبدي،  اأبي  رحيل  ت�سبق  التي  الأيام  يف 

بهمجية  اأبي  �ستدرك  املنية  اأن  فكرة  تخامرين 

الإرادة  ذو  والقوي،  ال�سامد  فهو  انتظار،  ودون 

قب�سات  من  وخرج  انفلت  الذي  تلني،  ل  التي 

اأق�سى وح�سية من عتمة هذا الإلتهاب الذي �سابق 

مهاوي  يف  به  مطوًحا  القلب  اإىل  و�سوًل  الدم 

الردى. 

امل�سوؤوم،  اليوم  ذلك  من  2:10م،  ال�ساعة  يف 

يكتنفني  امل�ست�سفى  اإىل  الدخول  حاولت 

اأعاقت  لكن  توج�س،  ورع�سة  جمهول  �سعور 

اإزاء  املتزامنة  الت�سديدات  من  العديد  طريقي 

دلفت  �سعوبة  حتفها  مبراوغة  كورونا.  جائحة 

امل�ست�سفى. ما اأعرفه يف تلك اللحظة اأن الدكتور 

ات�سل لأخي الأكرب خمرًبا اإياه اأن حالة اأبي �سيئة 

للغاية، وعليه اأن يقدم يف احلال. من البعيد اأرى 

اأخي الكبري متكورا يف الكر�سي يف حني قطرات 

الياأ�س تغ�سل ال�سقيل. بتوتر اأ�ساأله:

- اأين اأبي؟ 
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ب�سحبة ادوني�س



في�سري اإىل حيث يقبع اأبي. 

اأهرع اإىل اأبي، 

لكن، ويا للح�رضة، 

اإّن اأبي جثة هامدة !! 

اإنه العامل عندما يغدو �سنًوا باجلنون....

* * *

لن اأن�ساَك ما حييت

اأيها القارُب املجروح

يا من �سَقَقت

ذات عتمٍة، 

 والَنّقاء، 
ّ
مبجدايْف احلِب

�سْوَرَة العا�سفة

ممتطيًا العباَب الهائج

يف حني كان عاِتُقك 

ينوُء باحل�سود.. 

اهبطوا هنا

ه ال�ساطُئ اإَنّ

اق  مرفاأُ الُع�َسّ

فيما اأنا 

�ساأحلق عائداً

كنور�ٍس طليٍق

اإىل حيث ثمَة 

اأرخبيالت يك�سوها 

 اأَبِدٌي
ٌ
اخ�رضار

وُحب..
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مبارك  وال�سحفي  الكاتب،  لتجربة  الدار�س  اإّن 

اإنتاجها،  تنوع  عند  يقف  الأدبية  العامري 

الهام�س.  هموم  يف  وغو�سها  طرحها،  و�سدق 

ثالثة  تتجاوز  ل  التي  اإ�سداراته  قلة  ورغم 

ولفتة  موؤثرة  ثرية  جتربة  اإنها  اإّل  اإ�سدارات، 

لزخم  ل  احلديث،  العماين  الأدب  م�ساحة  يف 

تاأ�سي�سها  �سلًفا- بل يف  اإ�سداراته -كما نوهنا 

التاريخي من جهة، واملو�سوعات التي تناولها 

الفكري  تاأ�سيلها  على  عالوة  اأخرى،  جهة  من 

م�ستويات  على  ُعمان  يف  احلديث  الأدب  مل�سار 

�سخ�سية  وهي  اأهمية،  اأكرث  واأبعاد  جًدا،  هامة 

مبارك العامري كاإن�سان وكاتب مًعا.

العامري  مبارك  ثقافة  عن  احلديث  ولعل 

اأقلها  -هنا-  اختزالها  ي�سعنا  ل  واإن�سانيته، 

الكلمات؛ خا�سة واإننا  الورقة حمدودة  يف هذه 

من  لفت  �رضدي  عمل  عن  احلديث  ارتاأتينا 

العمانية،  الرواية  تاأ�سي�س  يف  لبنة  وله  اأعماله، 

من  التي  الرواية  الفراهيدي«.  »�سارع  وهو 

اإىل  والباحثني  القراء  انتباه  لفتت  عنوانها 

مقالت  ثوب  من  خرج  حني  الأدبية،  جتربته 

ال�سحافة وحواراتها اإىل عامل الإبداع.

العامري،  اإىل منجز مبارك  الولوج  اأهمية  تاأتي 

يف ثالث: 

عنها  متخ�س  التي  الثالثة  اإ�سداراته  اأولها، 

العديد من الإ�سكالت التجني�سية. 

التاأثري  التي رّكز عليها كان لها  الثيمة  ثانيها، 

على الكتاب يف الأدب العماين املعا�رض.

بني  جمعت  فقد  الأدبية،  جتربته  تنوع  ثالثها، 

ال�رّضد والّنرث معا. 

واملهم�س،  املثقف  هموم  ت�سخي�س  رابعها، 

والتعاطي معها. 

من  بها  ح�سي  التي  ال�سعبية  والأهم،  خام�سها 

الكتاب، مما زاد من ح�سوره الأدبي.

من  يعد  العامري  مبارك  اأّن  فيه  �سك  ل  ومما 

انقطعت  فرتة  يف  ُعمان  يف  الرواية  موؤ�س�سي 

اأول رواية  فيها الإ�سدارات الروائية منذ �سدور 

عمانية، وهي »مالئكة اجلبل الأخ�رض« لعبداهلل 

الطائي عام 1965 ثم تلته اأ�سماء روائية �سكل 

مبارك العامري اأحدها، ولعل اأبرز هذه الأ�سماء 

التوايل  على  لإ�سداراته  ظهور  مع  نزامنت  التي 

املظفر،  و�سعود  ال�سعدي،  �سيف  هي:  الزمني، 

و�سناء  العامري،  ومبارك  النا�رضي،  وحمد 

البهالين، وبدرية ال�سحي. 

يطالعنا مبارك العامري بثالثة اإ�سدارات، وهي: 

وا�سعا  برواية(،  ت�سميتهما  لنا  )اإن جاز  عمالن 

لنا كقراء ومهتمني منوذجني �رضديني خمتلفني 
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عزيزة �لطائي*

 �صورة املثقف 

رواية »�صارع الفراهيدي« اأمنوذًجا

كاتبة وناقدة  من ُعمان   *



بنية ومو�سوعا، هما:

- مدارات العزلة ال�سادرة بطبعتها الأوىل عام 

1993، والتي مزج فيها بني ال�رّضد وال�ّسعر، بني 
�رضد املتخيل والذات.

الأوىل  بطبعتها  ال�سادرة  الفراهيدي  �سارع   -

اأكرث   )Novella( ق�سرية  رواية  وهي   ،1997 عام 

والزمن  املكان  �سخ�ست  �سابقتها،  من  ن�سًجا 

والأ�سخا�س، حيث لم�س موؤلفها �سوؤون املثقف 

اإىل  اإ�سافة  حوله،  من  الأ�سخا�س  مع  وغربته 

تاأ�سي�سه لزمكانية الف�ساء الذي حا�رضنا به منذ 

العنوان. 

كما له ديوان �سعري:

- ب�سالة الغرقى بطبعته الأوىل عام 2010 عن 

نرثي،  �سعر  ديوان  وهو  يربوت.  يف  اجلديد  دار 

وجتذر  الإن�سان،  هموم  من  م�ستواحة  عوامله 

املكان.

- عالوة على مقالته وحواراته ال�سحفية التي 

تعد بدايات كتابته، وجزءا ل يتجزء من وظيفته 

املعرفية واملهنية.

بداأ  العامري  مبارك  اأّن  اإىل  يقودنا  كله  وهذا 

�سارًدا وانتهى �ساعًرا، حيث تفاعل مع �ساعريته 

على  الجتماعي  التوا�سل  قنوات  يف  كثريون 

يف  من�سوراته  اأو   ،)Twitter(تويرت يف  ح�سابه 

يف  ح�سابه  اأو   ،)Facebook(الفي�سبوك يف  �سفحته 

. )Instagram( الن�ستغرام

روايته  م�سامني  ل�سرب  املبحث  هذا  �سنخ�س�س 

»�سارع الفراهيدي« لأ�سباب عدة لعل، اأبرزها:

اأهمية  العا�سمة  م�سقط/  مدينة  ف�ساء  اإيالء   -

فكرية وثقافية من خالل �سارع الفراهيدي.

تعي�سها  التي  اليومية  امل�سكالت  معاجلة   -

مناذج من ال�سخو�س املثقفة.

- مالم�سة اأ�سئلة الوجود وعالقة الّذات الباحثة 

عن روؤاها، وعالقتها بالآخرين. 

الفكرية  الإن�سان  مقامات  بني  التعاي�س  اأفق   -

والعلمية وجتلي الأ�سالة واملعا�رضة.

- انتقاء الّذات ال�ساردة ب�سمري املتكلم املولعة 

بالفن والثقافة متمثلة يف »غيالن«.

احللم  خالل  من  عري�سة  اأحالم  اإىل  التطلع   -

والهواية ل التخ�س�س والوظيفة.

كل ذلك تبني جليا يف عالقة ال�سخو�س باملكان، 

الذي  الرئي�سية )غيالن(  ال�سخ�سية  راأ�سها  وعلى 

العربي  ال�ساعر  من  مرجعيته  املوؤلف  ي�ستمد 

املعروف  العدوي  عقبة  بن  )غيالن  املعروف 

م�سلم  بن  )غيالن  الفقيه  والعامل  الرمة(  بذي 

الرواية،  فكرة  تتاأ�س�س  هنا  من  الدم�سقي(. 

العلم  حيث  وثقافته  العامري  ذاكرة  وتقودنا 

والعلماء املوؤثرين فكرا ومعرفة. 

بنية �ل�ّسرد ويقظة �لّذ�ت: 

ال�رضدي  العامري  مبارك  لإ�سدار  القارئ  اإّن 

الأول، مدارات العزلة، والتي تركه دون جتني�س، 

الذي  ورمبا  والباحث؛  للقارئ  الأمر  وا�سعا 

اأوقعه يف ذلك هو طبيعة بنية الن�س الإ�سكالية، 

ن�سو�س  مبعرًثا،  متناثرا  مت�سظيا  بدا  فقد 

عدة،  �رضدية  اأنواع  بني  ال�رضدي  قوامها  يجمع 

جدا،  الق�سرية  والق�سة  الق�سرية،  الق�سة  هي: 

يجمعها  متناثرة؛  وفال�سات  النرثية،  والق�سيدة 

هاج�س م�سرتك هو الهم الإن�ساين ل غري، ويظهر 

عاليا،  �ساخبا  العامري  مبارك  املوؤلف  �سوت 

من  بانت  التي  ال�سوفية  العزلة  مراتب  رغم 

عتبة العنوان، الذي يتنا�سق مع عزلة املت�سوفة 

ومقاماتهم. 

ف�سل  كل  يت�سدر  ف�سول  �ستة  يف  الن�س  جاء 

الأوىل،  ال�رّضارة  مت،  ال�سّ عنوان، كالآتي: تخوم 

اللت، 
ّ
ال�س جمر  الّزجاجة،  عنق  ال�سوء،  انك�سار 

تتجلى  الأخري  الف�سل  ويف  لوحات.  ثالث 
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ونرثيات  جدا،  الق�سرية  الق�سة  الق�سة  خا�سية 

على  تعتمد  م�سامينها  لوحات  بثالث  اليومية 

ت�سظي بنية ال�رضد.   

�سنتجاوز يف هذا املبحث الّن�س الأول »مدارات 

العزلة«، فلها حديث ي�ستحق اللتفات من حيث 

عن  لنتحدث  الفني؛  وقوامه  ال�رضد،  م�سمون 

والأكرث  الق�سرية،  الراوية  اإىل  الأقرب  املنجز 

ن�سجا عن �سابقتها، وهي »�سارع الفراهيدي«.

يقظة الّذات يف �رضد يتحرر:

اإن القارئ لـ »�سارع الفراهيدي« يقف عند اأمرين 

فنيني: 

بوعي  ي�سي  هاج�س  ال�رضدي:  التجني�س  اأول: 

كاتبه، كما حتيلنا بنية الن�س اإىل ال�سوؤال الآتي: 

مبارك  اأختاره  الذي  ال�رّضدي  اجلن�س  ما 

العامري ل�سياغة قالب ن�سه الق�س�سي »�سارع 

ال�سعري  اإ�سداره  ا�ستثنينا  واإذا  الفراهيدي« 

العامري  مبارك  اأّن  جنزم:  اأن  ن�ستطيع  اليتيم، 

و�سارع  العزلة،  واأعني)مدارات  �رضديتيه،  يف 

No� الق�سرية  الرواية  جن�س  يختار  )الفراهيدي( 

ذلك  ويتجلى  ال�رّضدي؛  م�رضوعه  لبنية   )vella

كما  الفراهيدي(  )�سارع  والتحديد  بالأخ�س 

على  مبني  فيها  ال�رضد  فقوام  �سلًفا-  ذكرنا 

خ�سائ�س النوفيال )الرواية الق�سرية(، وهي كما 

يرى اأحمد ال�سماوي »نرث تخييلي ق�س�سي اأطول 

. وبطبيعة 
)1(

من الأق�سو�سة، واأق�رض من الرواية«

احلال، فاإن البناء الروائي الذي �سار عليه ن�س 

)�سارع الفراهيدي( »تاأثيث كون مرئي من خالل 

عن  مق�سول  لي�س  ت�سخي�سية،  �رضدية  حدود 

الزمان  ت�ستوعب  التي  البوؤرة  باعتباره  احلدث 

، وهذا يوؤكد لنا �سريورة بناء الرواية؛ 
)2(

واملكان«

وتفاعلها  )غيالن(  ال�سخ�سية  ح�سور  ولعل 

املثقف،  م�ستويني  على  كائنات  جمموعة  مع 

ال�رضد  مّكن  والزمان  املكان  ذات  يف  والب�سيط 

الكائنات  داخلها �سياغة  تتم  التي  »البوؤرة  من 

الدللية  القيم  جمموع  بوا�سطتها  تتج�سد  التي 

ومربر  الن�س،  حبكة  جوهر  ذاك   .
)3(

الن�س« يف 

وبالتحديد  التخييلي،  الأدب  نهر  يف  وجوده 

رواية ق�سرية. 

ثانيا: �لعتبات �لن�سية

i. عنوان الن�س »�سارع الفراهيدي«. الذي يحمل 
دللتني: هما: 

وتقاطعاته،  ت�ساداته  بكل  املكان  ف�ساء   •
روي  منطقة  يربط  الذي  ال�سارع  يف  واملتمثل 

املعي�سية  عواملها  بكل  م�سقط  العا�سمة  يف 

وتناق�ستها الثقافية والأجنا�سية.

مرجعية  اإىل  بنا  يعود  والذي  ال�سارع،  ا�سم   •
تاريخية معرفية وفكرية، لها اإ�سهامتها الأدبية، 

الفراهيدي«  اأحمد  بن  »اخلليل  �سخ�سية  وهي 

ال�سعر العربي/  عامل اللغة ووا�سع علم مو�سيقا 

العرو�س، وهنا عتبة ت�سي بروح ثقافة املكان، 

مبا  الثقافية  العامل  �سوارع  اأرقى  يف  وكاأننا 

حتمله من لوحات، ومقاهي، وم�سارح، واأدبيات.

ii. ر�سمة الغالف: للفنانة ب�رضى الهادي، عتبة 
الدللت،  مت�سابكة  بالألوان،  مكتظة  هامة 

من  وم�ستوحى  رامز،  معنى  له  ولون  حركة  كل 

وعالقة  و�سخو�سه،  ال�رضدي  الن�س  م�سمون 

والتي  الرئي�سة،  بال�سخ�سية  التداخالت  تلك  كل 

تتجلى يف الغالف، وهي تناظر م�ساحة املكان. 

ت�سحكان  عينان  فرا�س..  »اإىل  الإهداء:   .iii
التي  املوؤلف، وعيناه  ابن  فرا�س، هو  بعيد«  من 

ال�سارع  زوايا  بني  من  اأي  بعيد،  من  له  ت�سحك 

واأركانه واأر�سفته املتقدة باحللم والأمل، تعده 

مب�ستقبل اأجمل واأرحب.

بفقرة  روايته  املوؤلف  �سّدر  الت�سدير:   .iv
تتجان�س مع م�سمون الرواية لـ«جورج تراكل«، 
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باح  وبالتحديد عن �سارع املدينة بني �سخب ال�سّ

واأر�سفنه  اأزقته  بني  حياة  من  يحمله  وما 

برائحة  املفعم  امل�ساء  و�سكون  واأ�سجاره، 

مع  الأحالم  كا�سفة  الع�ساق،  اأحاديث  الأ�سجار، 

�سوء القمر.   

ثالثا: �لثيمة �ملركزية 

ذات  الفراهيدي«  »�سارع  رواية  يف  النظر  يلفت 

الرواي  يف  املتمثل  الواحد  ال�رّضدي  ال�سوت 

العليم ايل يحرك ال�سخ�سيات ويقب�س على م�سار 

الأحداث، ال�سوت ال�رضدي الذي جاء على ل�سان 

ال�سخ�سية الرئي�سة »غيالن«. 

واملتثاقة،  املثقفة  ال�ّسخ�سيات  رواية  اأنها 

املحا�رضة  بطموحاتها،  املاأزومة  ال�سخ�سيات 

معها  تتعاي�س  التي  ال�سخ�سيات  باأحالمها، 

ال�سخ�سية الرئي�سة بكل ما حتمله من اإرها�سات 

الرئي�سة/ غيالن، هي  ال�سخ�سية  تبدو  وتبعات. 

بكل  الفراهيدي،  �سارع  يف  ال�رضد  دفة  حمركة 

ما يحمله املكان من اأفكار واأحالم وطموحات، 

كاأن  فرتة  يف  واإحباطات  وعرثات  هواج�س  من 

الزمان  م�سار  مع  الإن�سان  بها  يناظر  الراوي 

نحو  و�سريورته  املكان  عبق  مع  وحتولته، 

التطور؛ متجاوزا حقيقة واحدة، هي كنه وجوده 

الفل�سفي على هذه الأر�س. ويرى الدكتور اإح�سان 

ذو  الفراهيدي  �سارع  يف  الّتجاوز  »اأن  �سادق 

)غيالن(  تعلق  يف  يتمثل  روحي،  فني  منحى 

الذي دعاه  التعلق  الت�سكيلي، ذلك  ال�سديد بالفن 

يف  املتمثل  العلمي  تخ�س�سه  يتجاوز  اأن  اإىل 

فالتجاوز   ،
)4(

لفنه« التفرغ  يف  ويفكر  الهند�سة، 

الثقب  من  »اأنظر  الأوىل  ال�سفحة  من  يبداأ  اأراه 

اأثناء  خ�سو�سا  بال�سيارات،  يعج  ال�سارع  حيث 

الذروة، والأر�سفة تعج بال�سائرين، كل  �ساعات 

اإىل مبتغاه، وبالهائمني على وجوههم من غري 

هدى. اأجد متعة يف الوقوف ب�سع دقائق مبحاذاة 

يف  حتقق  نراه  كما  هنا  والتجاوز   
)5(

الباب...«

بنية �سخ�سية غيالن، وعالقته ب�سخ�سيات مّثل 

يعي�سها  التي  احلالة  منها حالة خا�سة مع  كل 

غيالن، فعالقته بالدكتور �سقراط، كانت متنف�سا 

الهند�سي،  العمل  ممار�سة  رف�سه  ويف  لرغبته، 

وحتويل مكتبه اإىل جالريي للوحاته، ولعل هذا 

على  دليل  �سقراط  والدكتور  غيالن  بني  احلوار 

وانت�ساره  الهند�سي،  عمله  ممار�سة  عن  عزوفه 

للفن. »ف�سلت الهند�سة يا دكتور �سقراط وانت�رض 

الفن

- وما الذي تنوي فعله؟

- اأن اأحول املكتب الهندي اإىل جالريي

- بهذه ال�رضعة

- ومن الغد، �سوف اأجعل احليز الأكرب من املكان 

�سالة عر�س...

- والأهل كيف �ستقنعهم بقرارك املجنون؟

)6(
- كل عقدة لها حل.«

يف  الأوىل  ال�سفحات  منذ  الكاتب  ي�سعنا  هكذا 

عمق حبكة احلكاية و�ستاتها، احلبكة الق�س�سية 

التي تدور حولها م�ساهد الأحداث، وتطور حركة 

»�سارع  يف  املتمثل  املكان  ف�ساء  ال�سخ�سيات، 

طفولته  منذ  »غيالن«  يطالعنا  الفراهيدي«. 

اأن  من ثقب �سغري يف باب غرفته يناظر احللم 

ال�سغر  منذ  اأمنيتي  »كانت  نف�سيا  طبيبا  اأ�سبح 

فرويد  قراأت  نف�سيا.  طبيبا  اأ�سبح  اأن  اأنف�سي 

التحليل  علماء  من  بعده  جاء  اأو  عا�رضه  ومن 

 وعلى طول �سفحات 
)7(

النف�سي كادلج ويوجن...«

التي  واأحالمه  برغباته  الراوي  يطالعنا  ال�رضد 

ي�سعى اإىل اكتمالها لكنها مل تكتمل، وهو مكبل 

الرغبات بني ما تهواه نف�سه والواقع املعي�س من 

جهة، وبني عالقاته ب�سخ�سيات كل منها هربت 

عليها  الق�ساء  يف  اأ�رضع  املوت  فكان  بحلمها 
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كـ)الدكتور �سقراط و�سناء( وانت�سالها من حياته 

كـ)جلنار ووالده(.

وعالقته  املثقف  ثيمة  على  الرواية  ترتكز 

على  تركيزه  خالل  من  حوله،  من  باملجتمع 

ف�ساءات عدة، ثمثلت يف اإلغاء احلدود الفا�سلة 

اأحداثا  ي�رضد  فهو  والالواقعي،  الواقعي  بني 

وم�ساهد وتفا�سل حياتية يتمازج فيها الواقعي 

ي�سمح  الذي  الفرتا�سي  باملتخيل  املعي�س 

الطفولة  منذ  وحلمه  الراوي،  رغبة  بح�سور 

مع  تعاطيه  جتلي  يف  �سبابه  وحتى  واملراهقة 

يحلم  العامري  مبارك  وكاأن  والثقافة،  العلم 

ومقاهي  املثقفني،  باإبداعات  مكتظ  ب�سارع 

ذلك  ممثال  الفراهيدي،  �سارع  يف  �ستاتهم  ي�سم 

على �سبيل املجاز مبقهى )الغرنيكا( الذي يجمع 

بقية  »ق�سيت  الفراهيدي  �سارع  يف  ال�سياح 

وجمعية  الغرنيكا،  مقهى  بني  متنقال  نهاري 

اأجد  حيث  الظالم  و�سوق  الت�سكيليني،  الفنانني 

املنبعث  املا�سي  عبق  تن�سم  يف  خا�سة  متعة 

حركة  وتاأمل  القدمية،  الدكاكني  اأعماق  من 

اإىل  التوق  يتجلى  هكذا   ،
)8(

وامل�سرتين« الباعة 

البعيد برتاثه  املا�سي  املا�سي باحلا�رض،  ربط 

بوعيه  واحلا�رض  واإرثه،  واأ�سالته  وثقافته 

وجديده وفنونه وفكره.

اإنها روح املثقف الأ�سيل، ذاك املثقف املتلب�س 

والناظر  احلا�رض،  على  واملتمرد  باملا�سي، 

للم�ستقبل. اإنها اأزمة املثقف الذي يرتبط باأر�سه، 

امل�ستقبل  وين�سد  اأزماته،  من  بالتحرر  ويطمح 

مر  على  اآن  يف  والإن�سان  باملكان  يرتقي  الذي 

املوؤلف  روؤية  ح�سب  ذلك  يتاأتى  ولن  الزمان، 

والثقافة  والفنون  بالفكر  العلم  بان�سهار  اإّل 

وجتلي  للمكان،  عنوانا  لت�سبح  واحد  قالب  يف 

فنه  ممار�سة  يف  حر  اإن�سان  كل  فيغدو  روحه، 

امل�رضحي،  فهناك  مبكانه،  ويرقى  يحبه،  الذي 

مبارك  يبئر  هكذا  والكاتب.  وال�ساعر،  والر�سام، 

يف  يقدمه  اأن  اأراد  الذي  مو�سوعه  العامري 

ال�سخو�س يف  الرواية، وكاأنه ر�سالة رامزة بني 

قالب املكان والزمان.

حياة تعطي لل�سخو�ص معنى:

دللت  ذات  رموزا  ال�سخ�سيات  اأ�سماء  متثل 

)�سارع  رواية  يف  وفكرية  وتاريخية  مرجعية 

املوؤلف،  حلم  مع  تتما�س  فهي  الفراهيدي(، 

وواقعية احلياة، بكل ما يحمله املتخيل ال�رضدي 

اختزال  اأنها  لو  كما  ت�ستغل  كثافة حكائية  من 

مع  يتعاي�س  ثقايف  �سارع  يف  الكاتب  حللم 

يف  ال�رضد  اأك�سب  ما  وهذا  ُعمان،  يف  الأن�سان 

ت�سكلت  لأنها  مقروئية  الفراهيدي  �سارع  رواية 

عنا�رضها يف حلمة واحدة، وهو ما اأ�ساف لها 

ال�ساملة للعمل  الندماج �سمن البنية احلكائية 
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ومدتها »بكل ما هي يف حاجة اإليه من الو�سوح 

مبواقفها  الأ�سماء  جات  هكذا   
)9(

وال�سفافية«

ورموزها دون اأن تقدم احلكاية تاأويال اإ�سافيا 

تهمني  ل  »الأ�سماء  يقول:  فغيالن  لوجودها. 

. الرواية 
)10(

كثريا بالقدر الذي يهمني الإن�سان«

بالثقافة  املاأزومة  ال�سخو�س  حكاية  مّثلت 

والفكر، وهذا ما يقره الدكتور �سقراط يف حديث 

يا  الألقاب  يف  ت�ساوينا  »لقد  غيالن  مع  له 

غيالن على ما يبدو، اأنا فيل�سوف امل�رضح، واأنت 

 .
)11(

فيل�سوف الفن الت�سكيلي«

املركزة  احلكائية  الكثافة  ذات  الأ�سماء  اإّن هذه 

ت�ستغل كما لو اأنها تقيم عالقة متوازية، ترابطية 

اوي. فغيالن تت�سكل 
ّ
بني ثيمة احلكاية، وفكر الر

تخ�س�سه،  ممار�سة  على  مترده  منذ  �سخ�سيته 

لوحة  وهي  ر�سمها،  لوحة  باأول  و�رضوعه 

املراأة املاأزومة، ويف نظرنا اأن اللوحة اأراد بها 

من  حتمله  ما  بكل  الوجودية  احلياة  العامري 

حقيقية  لحقا  �ست�سبح  والتي  واأفكار،  اأبعاد 

يقابلها )غيالن( يف معر�سه الأول، ومع اإ�رضار 

من  نف�سها  راأت  لأنها  اقتنائها،  على  جلنار 

وهكذا  لها.  هدية  غيالن  قّدمها  اللوحة  خالل 

�سمن  الروائي  الف�ساء  داخل  ال�سخو�س  تتنوع 

ف�ساء اأو�سع قد ل يتخيل ات�ساعه »فكل الأ�سماء 

غيالن،  �سقراط،  جلنار،  هند،  معن،  ال�سخ�سية: 

ح�سيب، مقهى الفرنيكا، لوحة املراأة املاأزومة... 

.
)12(

اإلخ »ا�سم وطنا وعاملا اآخر«

لها  الفراهيدي(  )�سارع  رواية  يف  الأ�سماء  اإن 

نحلل  عندما  عليها  نقف  ودللت  رامز  وجود 

وجود  وهو  بغيالن،  وعالقتها  الأفراد  طبيعة 

ت�سرتك فيه �سيغة الأفراد:

اأ ( �سخ�سيات ا�ستثنائية يف حياة غيالن: متثلت 

يف: 

يحب  م�رضحي  �سقراط(  )الدكتور  ال�سديق   -

الفل�سفة.

املراأة  لوحة  يف  راأت  )جلنار(  احللم:  املراأة   -

متثلها،  �سورة  غيالن  ر�سمها  التي  املاأزومة 

ورحلت باحثة عن احلياة يف اإجنلرتا.

لبنان  اإىل  ذهبت  )�سناء(  املثال  املراأة   -

ما  وهو  وا�ست�سهدت،  مع  املجاهدين  كمتطوعة 

يذكرنا ب�سناء حميديل. 

ب (  �سخ�سيات تتميز باملظهر ال�سمويل الواقعي 

حلياة غيالن، متثلت يف اأ�رضته:

- الوالدان )الأب، الأم( تربية، وت�سحية، وعطاء، 

وموت.

- الأخ )معن( تخرج من اجلامعة، وحقق هدفه 

العلمي، ثم اقرتن مبن اأحبها.

- الأخت )هند( التي تعي�س حلظات احلب والدفء 

بني والديها ومع اأخويها.

اإنها  اإل  الواقعية  مبرجعيتها  ال�سخ�سيات  وهذه 

وات  اإيان  مالحظة  اأخرى  مرة  ن�ستعيد  جتعلنا 

التخيلية  ال�سخ�سيات  اأ�سماء  بخ�سو�س »ابتعاد 

. ويف 
)13(

العتيادية« احلياة  الأمر يف  واقع  عن 

ي�سع  وهو  الروائي،  ي�سعى  الفراهيدي  �سارع 

مع  متنا�سبة  تكون  اأن  ل�سخ�سياته  الأ�سماء 

الن�س  فكرة  وفاعليتها بحث حتقق مع  دورها، 

ان�سجامها. وهذه »املق�سدية التي ت�سبط اختيار 

دون  من  دائما  لي�ست  ال�سخ�سية  ل�سم  املوؤلف 

خلفية نظرية، كما اأنها ل تنفي القاعدة الل�سانية 

يوؤكده  ما  وهذا   .
)14(

العالمة« اعتباطية  حول 

فيليب هامون Ph.Hamoon، حيث يرى »من املهم 

املوؤلف  يف  تتحكم  التي  احلوافز  عن  نبحث  اأن 

. ونرى اأن 
)15(

وهو يخلع الأ�سماء على �سخ�سياته«

العامري كان واعيا ومدركا لأ�سماء ال�سخ�سيات 

التي اأطلقها مبا مييز كل منها، واأعطاها بعدها 

الدليل. 
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خال�سة:

اأزمة املثقف وم�سوؤوليته،  الرواية  تتجلى يف هذه 

�سخ�سية  خالل  من  العامري  مبارك  يعمد  حيث 

ال�سخ�سية  بني  الفا�سلة  احلدود  اإلغاء  اإىل  غيالن 

الواقعية والالواقعية يف اآن، ويجعلنا نعي�س واقع 

اأقرب  وتطلعا مبفهوم  ثقافة  املاأزومة  �سخ�سيات 

تطور  �سريورة  �سمن  )كافكاوي(  الـ  املفهوم  اإىل 

الأحداث التي ل تنف�سل عن منو اأفعال ال�سخ�سيات، 

ولعل وفاة الدكتور �سقراط، و�سناء، و�سفر جلنار ما 

هو اإّل حفر يف الذات الباحثة عن املطلق واحلياة 

بثقافة  املبتهج  املكان  زوايا  واحللم من بني يف 

بامل�رضح،  املتمثل  والأدب  بالر�سم،  املتمثل  الفن 

هذه  وكل  ال�سوري،  را�سد  ب�سامل  والغناءاملتمثل 

الفنون هي ملك لل�سارع والنا�س. 

يقربنا من خالل املكان/ �سارع الفراهيدي اإىل 

اأمكنة عامة �سعبية، حيث �سوق الظالم مبطرح، 

واأماكن الفقراء وعامة النا�س من عمال واأجنا�س 

تقطن الأحياء ال�سعبية، ليعمق فينا دبيب احلياة 

برائحة  املمتلئة  املهم�سة،  الأزقة  بني  وروحها 

الب�ساطة.

خالل  من  عموميته  يف  الزمان  املوؤلف  ي�سور 

وتعالقها  املكان،  يف  وامتدادها  الن�س  فكرة 

انبثقت  التي  الثانوية  ال�سخ�سيات  هواج�س  مع 

)غيالن(.  الرئي�سة  بال�سخ�سية  عالقتها  من 

فتبدو احلكاية، هي حكاية املثقف يف كل زمان 

هواج�س  من  ينتابه  وما  وق�ساياه،  ومكان 

القلق والغرتاب؛ وهكذا ت�سطدم الأحالم بجدار 

املجتمع اأمام تطلعات املثقف واأفكاره واأحالمه.  

تتميز الرواية يف بنائها املتعدد املكونات، الذي 

ال�ستعاري  الرمز  خالل  من  ويت�سافر  يلتحم 

�سخ�سية  على  العامري  مبارك  اأ�سفاه  الذي 

البيولوجية  ب�سفاته  منه  جعل  اإذ  )غيالن(، 

ا�ستعارة  احلياتية،  ومغامراته  والعائلية، 

بداية  منذ  ُعمان  داخل  املتعلم  الإن�سان  لرحلة 

ال�سبعينيات اإىل يومنا هذا. فاإذا اعتربنا غيالن 

معادلة  كون  اأن  لنا  جاز  املثقف،  الإن�سان  هو 

ير�سم  وكاأنه  و�ستاته،  املثقف  الإن�سان  مل�سار 

الأحداث  من  ف�سيف�ساء  �ساكلة  على  لوحة  لنا 

واملواقف والأفعال التي بداأ فيها ال�رضد واأنطلق 

بل  ال�سخ�سيات،  رغبات  تكتمل  اأن  دون  اإليها، 

باجتاه  فتحولت  املغلقة؛  بالأبواب  ا�سطدمت 

العاطفي  التوا�سل  وانعدام  والنتهازية  العنف 

الذي يتوق اإليه الإن�سان.

بنيتها  رغم  الق�سرية  الرواية  هذه  يف  واأخرًيا، 

جاءت  اأها  اإّل  والتقليدية،  الب�سيطة  ال�رضدية 

مبارك  املوؤلف  اأن  وتنم  احلبكة،  متما�سكة 

وتاريخية  ثقافية  روافد  من  اأخذ  العامري 

اأن يكتب رواية مو�سوعها  ا�ستطاع من خاللها 

املتوترة  واأزمته، وعالقته  املثقف  ذات  يالم�س 

باحلياة. كما اأنه ا�ستطاع اأن ي�سور لنا م�سوؤولية 

املثقف اجتاه نف�سه والنا�س واملكان.
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الرهان  هو  هذا  كاتبه،  ويرحل  الن�س  يبقى 

املبدئي، فالن�س بعد رحيل الكاتب هو املرجع 

اأ�سداء احلياة  الوحيد، ويف الن�س �ستنعك�س كل 

تقله  مل  ما  ذلك  يف  مبا  الكاتب،  عا�سها  التي 

زمنًيا  زاًدا  ال�سطور،  بني  بقي  وما  الكلمات 

العامري  مبارك  ال�ساعر  اأ�سار  مثلما  للم�ستقبل، 

اإىل طريقة منو غابة الذاكرة يف ق�سيدته:

اإْخَفاقاُتنا امُلتواِتَرُة

يف هذا الَعامَلِ ،

َما يف احُلبِّ ، ل �سيَّ

لي�َسْت َخ�َساِئَر فاِدَحًة

ًة  َطِريَّ
َ
كما َتْبدو وِهي

لكنَّها زاٌد وفرٌي

لرحلٍة قادمٍة

�سحُّ فيها الدروُب

فنحتطُب الذاكرة ..

من  لي�س  الأ�سجار  تنمو  الذاكرة  غابة  يف 

النجاحات وحدها بل حتى من الإخفاقات، ويف 

 ميكن اإ�سعالها، يوًما اأو 
ٌ
تلك الأ�سجار طاقة، نار

ليلًة ما يف امل�ستقبل، كهذا النهار، لكن يف الن�س 

ول  الطاقة  يعطي  للعجب،  يا  فاإنه،  املكتوب 

يفقدها، نف�س هذا الن�س الذي ميكن العودة اإليه 

مراًرا وتكراًرا من الآن ف�ساعًدا، مرة لقراءة غابة 

الذاكرة، مرة لتذكر اخل�سائر والإخفاقات الطرية، 

امل�ستقبلية،  الرحالت  زوادة  عن  للبحث  ومرة 

حني ت�سح الدروب فت�سعفنا الذاكرة بدرب جديد، 

ما  وهو  الذكريات،  بتلك  ا  غنيًّ ال�ساعر  كان  وقد 

اأ�سعفه حتى النهاية، مبفاجاآت جديدة:

َة ،  مَلْ اأَُكْن اأُْدِرُك الَبتَّ

ِمْثَلَما مَلْ ُيْدِرْك �ِسَواي ،

نَّ الكاِئَن حني  َيْخَتِزُل
اأَ

يف رحلِة الطنِي املريرِة

َوَر الأحالِم املطمورِة �سُ

يف بئِر الَذات

َدة ..
ْ
�سي اأَْكرَثَ �َسَغَفًا بالَور مُيْ

الطني(  )رحلة  احلياة  طريق  يف  الأحالم  طمر 

خفتها  على  التي  هي  بالوردة،  ال�سغف  يزيد 

ورهافتها ولطفها حتمل عنا حمولة قوافل من 

وهنا  التمثيل،  من  اأدواًرا  لنا  توؤدي  اخليالت، 

املطمور،  احللم  �سورة  متثل  اأن  الوردة  تقبل 

احللم الذي مل يتحقق، وبقي هناك يف بئر الذات، 

يجد نف�سه ذات يوم يف الوردة، يعيد بعث نف�سه، 

ال�رضيعة،  الوردة  كاإطاللة  خاطفة  اإطاللة  يف 

اأن  اأر�سي، كالذكرى، قبل  ليوم واحد على نهار 

تتناثر الوردة بدًدا وتطفو على بئر الذات، حاملة 

لون الغروب الوردي الطايف يف �سماء اليوم الذي 

مر، وت�ستعيده الذات حتى يف الريح الزمنية:

�ساأ�ستل من مفرق الروح

�سعرة الإرادة التي ل تلني 

واأم�سي كما نف�س عميق 

�إبر�هيم �سعيد*

 خبز الأبدية

�ساعر وكاتب من ُعمان *



يف اأح�ساء الزرقة 

حتى ل يرى ن�سيجي اأحد 

طافيا على فم الريح ..

كان مبارك العامري بكل تاأكيد يف وجه معركة 

�رض�سة امتدت اأكرث من عقد ون�سف مع املر�س، 

ومل تكن لل�ساعر من اأ�سلحة فتاكة يف تلك املعركة 

غري امل�ساعر، مثلما نرى الإرادة يف هذا الن�س، 

لي�ست  هي  �سئيلة،  �سعرة  تلني،  ل  التي  الإرادة 

اأنها  �سعرة حقيقية ولكنها مكافئ لل�سعور، كما 

نوع من التح�سري ال�سحري، بوا�سطة تلك ال�سعرة 

نف�س  كاأنه  املحارب  �سيم�سي  ال�سعور  وذلك 

اأح�ساء الزرقة، والزرقة زرقتان زرقة  عميق يف 

البحر وزرقة ال�سماء، ولتكن زرقة متحدة مكونة 

ل  املحارب حتى  �سيعربها  والبحر،  ال�سماء  من 

الريح، ويف فم  الطايف يف فم  اأحد ن�سيجه  يرى 

�سوتي،  اأنني  عن  تعرب  الإ�سارة  لأن  هنا  الريح 

يخفيه،  اأن  املحارب  يحاول  ما  ذلك  الأمل،  اأنني 

يعلنه هنا؟  فلماذا  اإخفاءه  اإذا كان يحاول  لكن 

متماٍه  واقعي  اثنان  هو  �ساعر  كل  لأن  بب�ساطة 

 ي�سمى ال�سعر، مثلما اأنه 
ّ
يف واقعيته له باٌب خفي

حني  �سعريته  يف  متماٍه   
ٌ
�ساعر الوقت  نف�س  يف 

الإن�سان  ذلك  يعود  يكتب  ل  حني  لكن  يكتب، 

ويغ�سب  ومير�س  يتاأمل  كالآخرين،  العادي، 

يف  ال�ساعر  يريد  وما  وي�سيب،  ويخطئ  وي�ساأم 

الن�س اإخفاءه لي�س عن ال�ساعر فيه، فعن ال�ساعر 

عن  يخفيه  اأن  يريد  لكنه  �سيء،  اإخفاء  ميكن  ل 

ال�ساعر  يحاول  ميثله،  الذي  الإن�ساين  كيانه 

يتاأمل،  الذي  الواقعي  اجل�سد  ن�سيج  يخفي  اأن 

لكيان  كذلك  �سين�سب  النهاية  يف  الن�سيج  لأن 

ال�ساعر، لكنه ل يخفي ذلك يف ن�سه، لأن الن�س 

والق�سيدة مو�سع ال�سدق مع النف�س والآخر ول 

هنا  يف�سح  هكذا  والكذب،  للمداورة  فيه  حمل 

ويخفي هناك، وما يف�سح عنه هنا هو الباقي، 

لكنه يريد اأن يخفف بقوته ال�سعرية ال�سحرية من 

اأمل اجل�سد، حماولة �سعرية دون اأدنى �سك، مثلما 

باقي حماولت ال�ساعر كهذه ال�سورة:

�سطرا غري ب�سري 

من العمر 

اأفنيناه يف غر�س 

بذرة املحبة 

باأر�س قاحلة 

دون ندم ..

ا على اأن ينفق عمره يف  غري ال�ساعر يكون حري�سً

غر�س ما �سيجنيه من م�سالح وفوائد �سخ�سية، 

واأحياًنا جند �سعراء ي�سّخرون �سعرهم معهم من 

اأجل حتقيق تلك امل�سالح ال�سخ�سية، لكن هناك 

طبقات  املعتز  وابن   
ّ
اجلمحي من  نعرف  كما 

خمتلفة  �سعرية  طبقة  اأمام  نحن  وهنا  �سعرية، 

ي�سعد اإليها هذا ال�ساعر الذي ي�سجل يف ن�سه هذا 

املحاولة ال�سعرية اجلاحمة يف ا�ستزراع الأر�س 

القاحلة ببذور املحبة، والإ�سارة اإىل الندم لي�ست 

لفظية  قفلة  حماولة  اأو  تعبريية،  �سطحة  جمرد 

للمقطع، بل هي اإ�سارة موجعة اإىل كمية ال�سخرية 

واإىل  مواجهتها،  ال�ساعر  على  كان  التي  والنقد 

اأن  يف  اجلدوى  ما  اجلدوى،  يف  الدائم  الت�سكيك 

تزرع املحبة يف اأر�س قاحلة؟ اأمر غري منطقي، 

ل واقعي، ل معنى له، غري معنى �سعري واحد، 

فما ل ينمو يف الأر�س القاحلة �سينمو يف اأر�س 

اأخرى خ�سبة، هي ق�سد العمل ال�سعري كله، هي 

اأر�س القلوب. 

وهناك  الق�سيدة،  هو  الأ�سا�س  ال�سعري  العمل 

غري  رحيله  بعد  ال�ساعر  يرتكها  ق�سيدة  دائًما 

ت�ستطيع  تكتب  مل  التي  الق�سيدة  وتلك  مكتوبة، 

كتابة نف�سها بنف�سها: 

ٌ
حني يرحُل �َساِعر

ت�ستحيُل َق�سيَدُتُه

التي مَلْ َيْكُتْبَها َبْعُد

اإىل غيمٍة ماطرٍة
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جَتوُب الآفاَق

ًة روَح اجلماِل باثَّ

َجاِء
ْ
يف األأَر

َناِثَرًة ِبذاَر اخل�سِب

يف َرِحِم الَكْون ..

هل تلك واقعة حقيقية اأم جمرد �سطحة �سعرية؟ 

اأم �سورة  واقعيته،  �ساعر مبالغ يف عدم  خيال 

ال�ساعر؟  رحيل  اإثر  يحدث  ملا  �سادقة  حقيقية 

هنا  احلديث  كان  فاإذا  ونكت�سف،  الن�س  لن�ساير 

عن ق�سيدة، وهذه الق�سيدة مل تكتب، فاإن املراد 

ال�ساعر،  رحيل  فيه  يت�سبب   
ٌ
�سعور ال�سعور،  هو 

جتوب  ماطرة،  غيمة  �سورة  له  ال�سعور  وذلك 

الآفاق، ت�ستثري ذكرى ال�ساعر، تقود الآخرين اإىل 

مراجعة ق�سائد ال�ساعر واإعادة بثها يف الأرجاء، 

بتلك الطريقة تبذر اخل�سب يف رحم الكون، كاأن 

ال�ساعر يرهن حياته كلها من اأجل تلك الق�سيدة 

التي  وهي  الق�سائد،  ق�سيدة  يكتبها،  ل  التي 

تكون و�سية على اإرثه ال�سعري، اأجنبها من رحم 

هنا،  حم�سو�سة  لكنها  مكتوبة  لي�ست  ق�سائده، 

اأكتبها  التي  الكلمات  هذه  عربة  تدفع  التي  هي 

ال�ساعر  اإىل  موجهة  لي�ست  كلمات  وهي  هنا، 

لأن ال�ساعر نف�سه قد رحل، لكن اإىل �سيء هائل، 

الكون ن�سرتك فيه  العامري رحم  ي�سميه مبارك 

ال�ساعر  يهب  الكون  ذلك  اأجل  ومن  جميعنا، 

خال�سته، تلك الق�سيدة ال�سحرية:

نَّ الَكْوَن َوَطِني
لأَ

اأ�سرُي َهاِئَمًا

َعلى اأر�سَفِة اخَلَياِل

ة لأَِهَب الأََبِديَّ

َة َت�رضُّدي .. ُخال�سَ

امل�سب  هذا  يبلغ  اأن  ال�ساعر  نهر  غاية  كاأن 

عجًنا  حياته  ويعجن  ال�ساعر  ياأتي  الفلكي، 

بال  الذي  الف�ساء  يف  وطًنا  له  يعرف  عجائبًيا، 

نهاية، ميد يده اإىل طحني الواقع يعجنه باملياه 

ال�سماوية، ليقدم خبزة لالأبدية، هل انتبهنا مبا 

ظهرانينا  بني  كان  الذي  الرجل  هذا  اإىل  يكفي 

ليلد  الأبدية،  اإطعام  يف  احللم  هذا  على  يعي�س 

اأن زرع البذرة  تلك الق�سيدة التي ل تكتب، بعد 

يف الأر�س، وعانق الوردة، حارب �رضاوة الأمل 

وابتكر طريًقا يف غابة الذاكرة، ثم و�سع و�سية 

حبه يف مندو�س نزوايّن ورحل:

اأ�ْسُعُر اأنَّ الِقَطاَر ال�رضيَع

�َسارَف على الو�سوِل

ِتِه الأخريِة طَّ اإىل حَمَ

واأنَّ ِرَحَلَة الآلِم املريَرِة

َحاَن َلَها اأَن َتْنَتهـي 

ج ..
ِّ
َها امُلَتَعر دوَن اإْخالٍل ِبَخطِّ �َسرْيِ

وَما َداَم الأْمُر َكَذِلك

داتي الأثريات :
ْ
َتَرْكُت َور

ول ِكَتاَباٍت مَلْ ُتْن�رَض ، اأُ�سُ

 وروايتان 
ٌ
�ِسْعر

ومقالٌت 

وُن�سو�ٌس َمْفتوَحة ،

غرٍي يف َبْطِن َمْندو�ٍس �سَ

َبٍة ٍم ُمذهَّ ٍم باأجْنُ ُمَطعَّ

ى اْقَتَنْيُتُه ُمْنُذ �َسْهِر َم�سَ

ِمْن �ُسوِق َنْزَوى ..
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ننطلق يف هذه الورقة من �سوؤال مركزي وهو عن 

الكيفية التي عالج بها مبارك العامري مو�سوعة 

الغرقى«  »ب�سالة  ال�سعرية  جمموعته  يف  الغرق 

2010م.  عام  ببريوت  اجليل  دار  عن  ال�سادرة 

فبالرغم من اأن عنوان املجموعة قد يظنه القاريء 

للغرق  املعتادة  ال�سورة  اإىل  يركن  اأنه  املتعجل 

جملة  باقرتاح  من�سغلة  املجموعة  جند  اأننا  اإل 

لل�سورة  متجاوزة  جاءت  التي  املعاجلات  من 

النمطية للغرق، فالغرق يف �سياق اللغة العادية له 

معنى قار ورا�سخ، فمبارك العامري يريد منا عرب 

جمموعته اأن ننظر اإىل �سور ومفاهيم ومقرتحات 

عن  وت�سورنا  فهمنا  خاللها  من  يعيد  جمالية 

الغرق.

    يقدم ن�س »كل يوم« �س7، يف بداية املجموعة 

الن�س  الوظيفي، ففي هذا  الغرق  �سورة من �سور 

تكر�س  حلظات  ثالث  اإىل  ينق�سم   الغرق  اأن  جند 

ال�ستالم التام لهذا النوع من الغرق، لكاأن الروتني 

قد اأمات الروح احلية واملتوقدة يف الإن�سان. اللحظة 

جحورهم  من  يخرجون  يوم/  كل  الأوىل«�سباح 

الغرق ل  اآخر من  انقطاع نوع  كالفئران/« جت�سد 

بذكاء،  اإليه  تومئ  ولكنها  الق�سيدة  اإليه  تتطرق 

اأن هذه اللحظة موؤ�رض على بداية غرق يومي  كما 

جديد ، ثم ويف اللحظة التالية جند هناك نوًعا ثاٍن 

من الغرق واإن كان غرًقا موؤقًتا، ولكنه كا�سف عن 

حالة انعدام ردات الفعل النفعالية جتاه املحيط، 

بالرغم من اأن هذه اللحظة النتقالية تنطوي على 

التي اختطفها املوت ومبعنى  اإىل الأج�ساد  اإ�سارة 

من املعاين غرقت يف جلة الغياب، اإل اأن اخلارجني 

من جحورهم ي�رضون على ا�ستمراء كل حلظة من 

الذي  ال�سارع  ذات  على  باملرور  الغرق  حلظات 

ت�سبب يف غرق/غياب تلك الأج�ساد التي عاجلها 

تطوي  حافالت/  اأح�ساء  داخل  »يتدافعون  املوت 

داكنة/  ببقع  امللطخ  الإ�سفلت/  من  اأمياًل  بهم 

اللحظة  �س7.  املوت«  عاجلها  اأج�ساد/  خلفتها 

الثالثة من حلظات الغرق الوظيفي حني »ين�سلون 

حجرات  اإىل  اأرتاًل/  يزحفون  اأو  واحًدا/  واحًدا 

بوؤ�سهم اليومي.....�س8«، فهذه اللحظة هي تنق�سم 

بني التفتي�س عن »زاوية الأبراج، بجرائد ال�سباح« 

�سياط  حتت  نهارهم  من  »تبقى  ما  ق�ساء  وبني 

املدير«، وجند اأن هذه اللحظة هي التي متثل اأعمق 

درجة منم درجات الغرق الوظيفي.

من  اآخر  نوًعا  القارئ  يخترب  مو�سيقى  ن�س  يف 

ن�س  راأيناه يف  الذي  الغرق  من  ق�سوة  اأقل  الغرق 

»كل يوم« �س 7-8، غرق اأقرب اإىل النعومة منه 

�سور  يف  تتجلى  التي  الق�سوة  تلك  الق�سوة،  اإىل 

اأكرث فداحة على �سعيد الواقع اأو اللغة. فمو�سيقى 

موزارت التي تقتحم على ال�ساعر عزلته لتحمل اإىل 

حالة من الغرق من نوع اآخر، غرق يعك�س توقعنا 

للجهة التي تذهب اإليها الأج�ساد الغريقة، فالغرق 

هنا  ت�ساعد،  اإىل  ومتحول  الجتاه  معكو�س  هنا 
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عو�ص �للويهي*

�صعــرنــــــــــــة 

الغـرق 

�ساعر  من ُعمان *



الجتاهات  عك�س  على  القدرة  متتلك  املو�سيقى 

واحلالت« مطر ناعم ميالأ الروح/ تتفجر الينابيع 

�سماء  يف  اعد  اأ�سّ �سياء/  من  األواًنا  القدمية/ 

�سدميها/  يف  اأ�سبح  نائية/  غيمة  اأحبتي/اأدخل 

اأن  اأعانق جنمة....�س 9«. ويف �سياق م�سابه جند 

اإىل  98يعود  �س  ليندا«  »األوان  ن�س  يف  ال�ساعر 

انطلقا من حا�سة  الغرق عرب املو�سيقى  مو�سوعة 

يف  التنقيب  حيث  الإب�سار  حا�سة  وحتى  ال�سمع 

كانت  زرقاء/  اأثريية  حلظة  »يف  الوح�سة  براري 

)فاجرن(/  ت�ستخل�سان  ال�سفقيتان/  ليندا  اأذنا 

اخل�رضوان  عيناها  بينما  املوج/  �رضبات  من 

براري  الأفق/ منقبتان/ يف  كالنجيل/ مت�سحان 

الوح�سة البعيدة«. 

    يف ن�س »�سغف اأبي�س« �س 31 جند ذات الرغبة 

يف الغرق الناعم الذي ل يرهق الروح بل مينحها 

طاقة �سعورية متدفقة، فالغرق يف هذا الن�س يبداأ 

القبلة،  تخوم  وحتى  بالبيا�س  ال�سغف  حلظة  من 

حتت�سد يف هذا الن�س �سور البيا�س متتالية واحدة 

اإثر اأخرى، لكن هذا التتايل يتخذ منطا خا�سا وفق 

ال�سماوي  من  الأ�سفل  اإىل  الأعلى  من  نازل  خط 

من  امللمو�س،  اإىل  املح�سو�س  من  الأر�سي،  اإىل 

واملراوحة  املزاوجة  هذه  اجلواين،  اإىل  الرباين 

تخليق  على  القدرة  ال�ساعر  منحت  الأمناط  بني 

للغرق يف  �سعرية حتاول مراوغة فهمنا  مناخات 

�سورته ال�سلبية وذلك باإبدال »الغرق« ب«ال�سغف«. 

تتواىل  ثم  بالبيا�س:«  »�سغوف  من  ينطلق  الن�س 

ال�سور »بانبجا�س املطر من رحم الغيم،/ باليمام 

خارج ال�رضب،/ بندف الربد ومكعبات ال�سكر.« ثم 

ال�سغف/ الغرق  اآخر من  اإىل م�ستوى  يدخل الن�س 

ب�سهيل  بالبيا�س،/  البيا�س  بالتقاء  »�سغوف 

م�سدودا  اللهفة/  بقو�س  ال�سحكة،/  ورنني  اجل�سد 

انفالتها  ثم  اللحظة/  باحتقان  الفراغ،/  يف 

الأخرية  احلركة  ال�ساعر  ي�ستاأنف  ثم  كال�سهم.« 

يف الن�س بتكرار ال�سفة امل�سبهة »�سغوف« ولكن 

ب�سفحة  »�سغوف  العالقات  من  اآخر  منط  مع 

وبارتعا�سة  القول.../  ون�ساعة  البي�ساء/  القلب 

اليا�سمني/ عند تخوم القبلة«. �س 31. وميكن هنا 

اأن ن�سري اإىل اأن ال�سغف بالبيا�س قد مي�سي نتيجة 

لفعل اإغراقنا املتعمد لالأحالم املطمورة كما جند 

ذلك يف خامتة ن�س »ليل على نهار« �س 26-25. 

اأن  �سواي،/  البتة،/ مثلما مل يدرك  اأدرك  اأكن  »مل 

املريرة/  الطني  رحلة  يف  يختزل/  حني  الكائن 

�سور الأحالم املطمورة يف بئر الذات/ مي�سي اأكرث 

�سغفا بالبيا�س«�س 26. 

ال�سوق واحد من الإبدالت التي ا�ستخدمها ال�ساعر 

ا يف طور معاجلته للغرق، ولكنه غرق يعقبه  اأي�سً

اخ�رضار من نوع اآخر كما نقراأ ذلك يف ن�س »�سوق 

ال�سوق  اأن  حيث   ،134-133 �س  الذاكرة«  يجلد 

يزحف »كفيلق يجر خلفه/ اأرتال روؤو�س/ �ساجة 

بهم�س  الن�سيان/  بكارة  تخد�س  بالذكريات/ 

 « الذي  لل�سوق  معاجلته  ال�ساعر  ويختم  جارح«، 

.. ين�سكب هادرا /  كما �سيل عرم/ و�سط م�سخة 

ابتهاجا  القلب/ فريع�س اجل�سد/  ا�سمها  �سغرية/ 

باخ�رضار/ جديد« فهذا ال�سيل العرم ل يذهب اإىل 

اخ�رضار  انبعاث  لأجل  اإغراق  بل  املدمر  الإغراق 

جديد. 

القرب  تقدير عالقة  نقطة مهمة يف  املكان  يلعب 

والبعد عن الغرق كما جند ذلك بارزا يف يف ن�س 

»كنا  �س19-18.  الأخ�رض«  اجلبل  »مباهج 

وننادم  والرغيف/  الفرح  نتقا�سم  اأ�سدقاء/  ثلة 

اأغدقت  واأرواح ح�رضا/  الليل ب�سحكات �سافية/ 

مبائها  ال�سماء  ودثرتنا  م�رضاتها/  الطبيعة  علينا 

ف�ساءاتها  اإىل  الأحالم  بنا  فحلقت  ال�سفيف/ 

الأعماق/  يف  م�ستكينة  الطفولة  وانربت  البكر/ 

تلهو وت�سدو/ ب�سجن عابق بريء/ تراءت لنا القرى 

احلقول  �سخر/  من  اأكف  على  لوحات/مرفوعة 

نتو�سد  كنا  الأجيال/  بعرق  م�سانة  فرادي�س 

والت�ساعد  للحظات  احلميم  النثيال  هذا  الغيم...« 

الروحي جنده م�سكونا بهاج�س الوعي باأن الغرق 

يكمن هناك يف الأ�سفل، يف املفارقة املكانية التي 
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القا »كنا نتو�سل  الغرق  اإىل  اأن تتك�سف عن عودة 

ل  اللحظات كي  نهادن  بطيًئا/  يزحف  اأن  للوقت 

تفلت من عقالها/ تعدو اإىل حيث ياأوي اجلحيم/ 

يعوي البوؤ�س كذئب يف حظرية«. 

    وجند اأن البقاء يف الأعايل ل يجعلنا يف ماأمن 

يجعلنا حري�سني  ما  احلذر هو  اإن  بل  الغرق،  عن 

من  ال�سقوط  خمافة  حياتنا  على  وحمافظني 

فالراعي  والفناء،  الغرق  حيث  الأ�سفل  اإىل  الأعلى 

-65 �س  القمة«  اإىل  ترنوان  »عينان  ن�س  يف 

يف  الذئاب/  توؤمه  الذي  الدرب  »ي�سلك  جنده   66

ي�سعد  النتوءات/  فوق  يتقافز  الليلي/  �سفرها 

اأن  كاد  القمة../  على  معلقتان/  وعيناه  اجلبل 

يهوي/ لكن الريح وازنته/ كان واثًقا اأنه �سي�سل 

�س  طري«  ع�سب  عن  منقبا/  القطيع  حيث  اإىل 

ماألوفة  يومية  �سور  هي  ال�سالفة  فال�سور   65

ومعتادة ولكن ال�ستثناء قد ياأتي على �سكل كارثة 

»يف يوم كارثي/ جرف ال�سيل قطيعه/ فارتعدت 

اأو�ساله/ وخارت قواه/ لكن عينيه ظلتا ترنوان/ 

اإىل القمة« فربغم اخل�سارة التي وقعت على القطيع 

الراعي  عيني  اأن  اإل  فاأغرقه،  ال�سيل  جرفه  الذي 

بقيتا ترنوان اإىل القمة حيث اجلهة املقابلة للغرق 

واجلهة الأكرث اأمانا من الأ�سفل حيث ال�سيل يجرف 

كل �سيء اأمامه وهو يف طريق نحو الأ�سفل. 

الذي  الأيديوجلي  الإغراق  اأو  الأيديولوجي  الغرق 

نظريات  اأو  تيارات  اأو  معينة  جماعات  متار�سه 

ب�رضية،  اأو جتاه جمموعات  املجتمع  فكرية جتاه 

بغ�س النظر عن منبع الأيديولوجيا، هو ما ا�ستغلت 

عليه املجموعة �سعرًيا كما جند ذلك يف ن�سو�س 

الرداءة«  »�سدنة   ،56-55 »ميثولوجيا«�س  مثل: 

-82 �س   New Realism»«  ،68-67 �س 

يخاطب  ال�ساعر  جند  ميثولوجيا  ن�س  ففي   .84

امليثولوجيا »اأيتها املتل�س�سة/ من ثقوب الزمن/ 

ادخلي بيتك القدمي/ واغلقي املزلج جيدا/ حتى ل 

يتمطى �سدنة اخلرافة/ ظهرك املحدودب/ ويبثون 

املوتى/  رفات  من  متجلطا/  دما  العروق/  يف 

ملوحني  الظالم/  يقبع  حيث/  اإىل  ينك�سون  ثم 

�س  ال�سديد.«  يف  منقوعة  ب�سياط/  للمدنية/ 

56-57. وجند اأن �سدنة اخلرافة وفعلهم الإغراقي 

ي�سفهم  حيث  الرداءة«  »�سدنة  عن  فداحة  يقل  ل 

يتاأففون  ل  الذين  ال�رضهون.../  »هوؤلء  ب  الن�س 

عن النباح/ كجراء املزابل/ املراوؤون/ الداخلون 

املجتمعات/  لعنة  بوجوه/  واخلارجون  بوجه 

هوؤلء  كالفطر/  تنمو/  التي  املهانات  و�سورة 

�سدنة  باخلرافات،/  امل�سكونون  املعتمون،/ 

الرداءة/ وحاملو األوية ال�سمور واخل�سة« �س 67. 

ال�ساعر  اأن  »New Realism«  جند  ن�س  ويف 

بحق،/  الكارثة  الكارثة،/  ولكن  ب«  ن�سه  يختم 

ممغنطا/  دلليا  حقال  النظرية/  ت�ستحيل  حني 

م�سخ  يد  يف  طيعة/  دمار  اأداة  الفكرة/  وت�سبح 

ومزاج  غليظة/  بع�سا  الب�رضية/  ي�سو�س  مروع/ 

�سادي.« �س 84.
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ن�ساجون اأنتم وغرباء يا من ل تفارق األ�سنتكم كلمة 

»جميل«.

راوؤون اأنتم يا من تغادروننا وكاأنكم مل تكونوا بيننا 

بب�ساطة وعفوية ينذري اجلمال الذي راأيتموه واأنتم 

ت�سقون الطريق اإىل الغياب... لكنه لي�س الغياب الذي 

الذين ما  نعرفه، �سيكون غيابًا مقلقًا لنا، لالأحياء 

زالت خطاهم تالعب الدروب..

كيف يل اأن اأحتدث عن ال�ساعر احلا�رض يف وجداننا 

مبارك العامري باأ�سلوب يعطيه حقه الروحي والتي 

املظهر...  ل  اجلوهر  اإىل  منها  اأقرب  حياته  كانت 

الثقافة يف  الذي عا�س مراحل مهمة يف عامل  ذلك 

حتدثه  الذي  ال�سجيج  عن  مبتعدا  املحلي،  جانبها 

تقف  ولن  الكلمات  تقف  ل  لكن  الفارغة.  العربات 

جتارب  فخا�س  ُلبها،  من  الثقافة  َب�رَض  اأديب  اإزاء 

كلها تن�سب يف ال�ساأن الثقايف. كما اأن الزوايا التي 

ينبغي اأن نتحدث فيها عن �ساعرنا مبارك العامري 

�سهادة  يف  كلها  جنمعها  اأن  ميكن  ل  كثرية  زوايا 

واحدة، واإمنا هي ِدفق ل ينتهي. ولكن وجب علينا 

مبارك  بالأديب  حنونة  ذاكرة  ربطتنا  من  نحن 

وها هنا  زاويته،  عنه كل من  نتحدث  اأن  العامري 

اأديل مبا تبوح به النف�س اإجتاه روح �ستظل حا�رضة 

بيننا رغم الغياب.

احلديث عن ال�ساعر مبارك العامري هو حديث عن 

اأن  َحُلم بها كثرياآ وناورها منذ  التي  الكلمة احلرة 

العام من �سحافة  الكتابة مبحتواها  تلم�س دروب 

اأمامه،  القادمني  جتارب  كل  مبعرثاً  و�رضد،  و�سعر 

باجليل  موؤمنًا  للن�سئ،  اجلمالية  اجلوانب  م�ستفزاً 

القادم وكاأنه يقدم نف�سه قربانًا جليل اآت ل حمالة. 

الكتابة،  اأتلم�س  بداأت  عندما  الذاكرة  تاأخذين  وهنا 

مل اأكن على معرفة بال�ساعر مبارك ولكنني فوجئت 

على  يثني  بوك  الفي�س  يف  �سفحته  عرب  مبن�سور 

اأ�سوات  يرى  اأن  تغمره  ال�سعادة  وكانت  كتاباتي 

فعندما  راق.  فني  ب�سكل  التعبري  على  قادرة  حرة 

�سدمني خرب رحيله، �سقط على ذاكرتي اأنه اآمن بي 

منذ البداية كما مل يفعل غريه  وهنا اأنا الآن اأكتب 

يخ�س  ما  لكل  اجلميل  اإميانه  على  مبنية  �سهادة 

املعرفة والثقافة.

ل تقا�س رحلة الإن�سان بعدد ال�سنوات التي عا�سها 

وتلم�سها  بعينيه  حاورها  التي  باحليوات  ولكن 

باخُلطى  اأطلقها،  التي  والأحالم  باخليال  بيديه، 

التي عرب بها �سفاف الأماكن، وهنا ل ميكن اإل اأن 

نعترب الأديب مبارك عا�س كل هذا.

فرحلته يف جملة )العقيدة( انطلقت منذ اإميانه بقيمة 

الكلمة وقيمة الوعي الذي ل ياأتي اإل بتتبع املعرفة 

والنهو�س بها وحتفيز الأبناء اأو الن�سئ على ممار�سة 

العمل الثقايف والذهاب به اإىل اأطراف العامل.. جملة 

اإىل  فيها  يرتاح  ماأمولة  �سفة  له  تكن  مل  العقيدة 

الأبد، بل كانت يف قرارة نف�سه ال�رضارة التي تاأخذه 

اإىل اآفاق اأرقى واأبعد.. وهنا، عندما اأحاول اأن اأقلب 

اخليال واأ�سرتجع بع�س اأعداد املجلة التي اأتيح لنا 

املتوفرة،  اأعدادها  على  نطلع  اأن  اليوم  اأبناء  نحن 

بتلك  املجلة  تكن  مل  ملاذا  اأت�ساءل  ما  كثرياً  كنت 
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الكثافة احلداثية التي كان مبارك يوؤمن بها ويدفع 

بكل �سيء للو�سول اإليها، ياأتيني الرد مبا�رضة باأن 

وتاأزمًا،  اإنغالقًا  واأكرث  اأكرب  كان  والواقع  الظروف 

فقوانني الن�رض ل تتيح لهم الذهاب اأبعد من ال�سياق 

املتعارف عليه، ولكن رغم كل �سيء كانت املجلة 

مع  ثرية  وحوارات  متناثرة  حاملة  ن�سو�سا  تقدم 

اأدباء وكل هذا بف�سل �ساعرنا مبارك الذي اأوؤمن اأن 

له اليد الطوىل يف متكني املجلة لتقدم ما هو اأبعد 

من ال�سياقات الثقافية املتعارف عليها... 

الفر�س ل تتكرر دائمًا والأحالم خيول جتري اأمامنا، 

العامري  مبارك  ال�ساعر  ال�سديق  التحق  فعندما 

لرياأ�س حترير جملة العني ال�ساهرة، كان ذلك اإميانًا 

الثقافية  املوؤ�س�سات  بني  والتكامل  بالتنوع  منه 

كل  يف  زهرة  زرع  حماوًل  الدولة،  قطاعات  كل  يف 

ب�ستان، فانطلق يف حتديث املجلة والذهاب بها اإىل 

ذلك التنوع الذي مل يكن متوفراً قبل ذلك، غري غافل 

عن ممار�سة الفعل الثقايف خارج نطاق املجلة. 

مبارك  كان  الذي  احلقيقي  الدور  عن  حتدثنا  لو 

يتمتع به وهو الدور الذي يفوق كل الأدوار اجلميلة 

التي يتمتع بها  رحمه اهلل ، هنا لبد اأن اأذكر اأحد 

املواقف الرا�سخة يف ذاكرتي. فاأول كتاب اأ�سدرته 

ويف حفل التوقيع يف معر�س الكتاب كان مبارك 

اأول احلا�رضين، حتى لدرجة اأنني تفاجاأت بتواجده 

رغم حالته ال�سحية ولكن الذهول الذي �سيطر علي 

متحدثًا  بجانبي  جل�س  عندما  تال�سى  ما  �رضعان 

وحماوراً، تال�سى لأنني �سعرت باأن هذا الأمر را�سخ 

فيه ومن ثوابته الوقوف مع الأقالم الواعدة، راأيته 

ويغذي  الب�سيط  بحديثه  الورود  يزرع  اإن�سانًا  رجاًل 

الإرادة، وهنا  الآخرين بطاقة  الذي �سجبه  املوقف 

التي  املربرة  غري  ال�سجة  يف  معي  وقوفه  اأتذكر 

 يقول يل 
ً
اأحدثتها روايتي الأوىل، كان موقفًا �سلبا 

وعدم  التما�سك  اإىل  بي  دافعًا  تدوم«  لن  »فقاعات 

الإنك�سار والنطالق اإىل ما اأبعد من ذلك. 

املجرب،   - العارف  بب�سرية  الأ�سياء  يرى  كان 

وكيف ل وهو الذي خا�س جتارب عديدة يف الواقع 

ما  بكل  دوؤوب  اإطالع  على  كان  املحلي،  الثقايف 

يحدث يف هذا اجلانب.. 

اأين مل  بالإن�سانة واملبدعة، غري  يناديني  كثريا ما 

اأ�سهد مماثال له يف اإن�سانيته واإبداعه.

ح�رض يل اأم�سية ثقافية اأدرت دفة حوارها يف ركن 

الكتاب عام 2018، كان  الثقايف مبعر�س  النادي 

يردد اأن للثقافة دورا كبريا ولالطالع الدور الأكرب 

يا منى، وا�سلي فاأنِت يف الجتاه ال�سحيح.

اإثر نوبة �سحية تعر�ست لها يف عام 2019 وبعد 

عودتي للعمل، تفاجاأت بزيارته يل هو وابنه لبيد، 

كنت �سعيدة به جدا، لأن يف داخلي يتولد الإطمئنان 

ول  واملر�س،  الظرف  من  اأقوى  البطل  �ساعرنا  اأن 

يزال هو القوة التي تربت على كتف الأ�سدقاء.

الرتقيد  �رضير  على  فيها  كان  مرة  اآخر  زرته 

ولطفه  املعهودة  ب�سماحته  ال�سلطاين،  بامل�ست�سفى 

الذي اأعرفه يطلب من ابنه حممد اأن يح�رض يل �سيئا 

يف  حتى  العامري  مبارك  هو  كرمي  به،  لي�سيفني 

اأدق التفا�سيل تظهر معادنه.. 

عرفت مبارك الإن�سان ورمبا لن حتتويني الدواوين 

اأ�ستطيع  ول  حقه  اأن�سفه  ولن  الكتابة  ومن�سات 

بكليمات قليلة اأن اأ�سفه اأو اأحدده. 

على امل�ستوى ال�سعري فهناك من �سيقدمه اأكرث مني 

التو�سيف  اأعجز عن  اإبداعه، فاأنا  وبطريقة حتتوي 

يف هذا اجلانب.

مبدعا  �ساعرا  كان  اأنه  اإل  اأقول  اأن  اأ�ستطيع  ل 

نهجها  تدر�س  اأن  يجب  مدر�سة  كان  واأنه  حقيقيا 

جليل اليوم، كيا�سة ور�سانة واأ�سلوب ولغة حاذقة 

ق�سيدة  كل  داخل  جتعلك  خيالية  و�سور  وت�سابيه 

ت�سكن وجتعل روحك �سكن لكل ق�سيدة.

ال�ساعر الأديب الأريب مبارك العامري �سعيدة باأين 

و�سعيدة  الكثري  منك  وتعلمت  مزامنيك  اأحد  كنت 

رفقاء  باأبناءك  و�سعيدة  اإن�سانيتك  عرفت  لأنني 

لدرب القلم، فروحك بيننا خالدة ويف عينيهم نراك 

كلما ا�ستقناك.

من  ترمقنا  النقية  فروحك  مالئكي  ب�سالم   ارقد 

البعيد تبت�سم لنا وتطمن قلوبنا و�سوتك وق�سائدك 

املنبثق  املعتق  احلزن  وبرغم  املكان  فاكهة  هي 

بحب الوطن وهمومه اإل اأنها اليوم ت�سحك لتخفف 

عنا.

نزوى العدد 103 يوليو 2020

289



العامري  مببارك  عالقتي  اإطار  اأحدد  اأن  ميكن 

بالفاِعِلني  والحتفاء  بالكتابة  ال�سغف  ذلك  يف 

مّنا  كل  اختالف  مع  فيها،  الهّداِمني  البّناِئني/ 

والتفافاته  ذهاباته  ويف  الكتابي  م�رضوعه  يف 

مناطقها  اإىل  ومظاّنها،  حدو�ساتها  اإىل  اإليها، 

مل  كله  ذلك  اأّن  اإل  املواربة.  واأبوابها  ال�سهوية 

يكن اإل بذرة منغر�سة يف العتمة، فلم نكن منثل 

ا�ستثناء يف ذلك ال�سغف، م�ستذكرين على الدوام 

يطّلون  كانوا  الذين  الأ�سدقاء  من  حميمة  ثّلة 

و�سعراء  ُكّتاب  بيننا، من  بظاللهم وح�سوراتهم 

بعيد  غري  مقيمني  اأخــرى،  عربية  وبلدان  مان 
ُ
ع

عّنا، اأو موزعني، �سفراً ودرا�سة وترحاًل ومنفى، 

بني مدن العامل.

اأية  من  منفلتًا  العامري  مببارك  لقائي  كــان 

كان  كما  الدم.  وثقيلة  �سائهة  قبلية  اإل�ساقات 

عقائدية،  جملة   
ّ

بــاأي ملطخ  وغري  اً 
ّ
ــر

ُ
ح تالقينا 

اأو  بادئ  ثقايّف  م�رضوع  اأو  اآخر  ٍك 
َ
�ــرَض  

ّ
باأي ول 

مكتمل، لهذا اأقول باأننا التقينا، مبارك العامري 

َدف ومباهج الليل، 
ُّ

اأ بال�س
ّ
واأنا، يف الطريق املعب

يف امل�سافة التي كّلها عالمة متعط�سة، وعفوية 

الرتبة  على  ال�ساخرة  �سحكاتها  تكتب  مطلقة 

ترت�سم  التي  الغيوم  قبل  فوقها،  نخطو  التي 

وتتمراأى فوقنا يف الأعايل.

مان، 
ُ
ويف تلك الألعاب التي قذف بها اإلينا بحر ع

كان مبارك العامري يتخفف بعد ظهرية العمل، 

من الأعباء التي قد يناأى بحملها يف بيته القريب 

ال�سمالية،  احليل  يف  اخلليل"  "�سارع  �سفة  من 

مانية 
ُ
اإحدى اأحياء ولية ال�سيب، يف العا�سمة الع

يف  ن�سهر  اأن  تف�سيالته  اإحــدى  لتكون  م�سقط، 

ال�سهر  عن  بذلك  ا�ستبدالتنا  )يف  الظهرية،  جمد 

اإىل ال�ستوديو الذي كنت  يف عّز الليل(!، �ساعداً 

اأكرتيه، اآنئذ، قريبًا من ذلك ال�سارع اأي�سا، داعيًا 

اي يف مفاجاآته املبهجة اإىل تذكريي كل مرة 
ّ
اإي

من  متخففني  حلظات،  من  لدينا  ما  باقتنا�س 

�سياطهما  �سطوة  ومن  والواقع،  الظهرية  حماأة 

املقذعة.

 - العامري  مبارك  األتقي  واأنــا  اًل 
ّ
مي كنُت  لقد 

يف هذه احلياة التي ل يكاد املرء يف جحيمها، 

راأ�سها  بــني  وقــفــاهــا،  وجهها  بــني  يــفــرق  اأن 

اأربــط  لأن  "م�ستب�سال"-  اأو  "غريقًا"  وذيلها، 

على  األتقيه  واأن  اخلــارج،  يف  احلزينة  تي 
ّ
داب

رفيهما 
ُ

حمّك ال�سحك وال�سخرية، وعلى حافة ج

راأ�سي  اأو  كاآبتي،  اأخلع  كنُت  هكذا  احلنونني. 

اأن  النف�س  ًا 
ّ
ممني به،  لقائي  عتبة  عند  الغليظ، 

اجلديد  قناعي  مرتديًا  املت�سلبة،  حالتي  ت�سيل 

 املتعايف من اخلارج املوؤذي/ 
َ
الفرح ل/  املف�سّ
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�سالح �لعامري*

ِمْن اأين اأنت 

قادٌم اأيها الطائر؟

�ساعر وكاتب من ُعمان *



اإنه  ب. 
َّ
خمر مزاج   

ّ
اأي على  املتعالية  ال�سخريات 

" ح�سب تعبري 
ّ
 وامليتافيزيقي

ّ
"ال�سحري ال�سحك 

اه بنزق، �سحبة 
ّ
اأمربتو اإيكو، ال�سحك الذي اأت�سه

ب الذي ل خ�سا�سة يف روحه ول 
ّ
هذا الرجل الطي

عجرفة يف جبهته، اإىل اأن ي�رضبني الربق جمدداً 

فاأعود القهقرى اإىل حالتي الأوىل، التي ل مهرب 

مع  اآخر  ٍف 
َّ
م�سو بلقاء  اإل  يبدو،  ما  على  منها، 

 
ّ
الطاعنني يف حب واأمثاله من  العامري  مبارك 

احلياة ويف معانقة اأ�سواقها.

املتخل�سة من كل  املرحة،  لقاءاتنا  كانت  ا 
ّ

رمب

ل�سنا  باأننا  ا�ست�سعاراً  ِوْقٍر غا�سم،  اأو  ٍط 
ِّ
عبٍء مثب

والزمان،  املكان  يف  مقذوَفنْي  ن 
ْ
ي

َ
عاِبر �سوى 

نْي 
َ
نْي حقيقي

َ
واأّننا اأقرب اإىل طيَفنْي مّنا اإىل �سخ�س

�سبحية غام�سة، ويف مكان  يلتقيان يف مدينة 

ٍر وزمان عا�سف، مت�سبثني بالكائن اله�ّس، 
َ
م�سم

فة، 
ّ
امل�سو والآمــال  باحلب  ي�سمد  اأن  عليه  الذي 

املحدقة  والعاهات  والدناءة  القباحة  وجه  يف 

من كل �سوب.

كانت جتمعنا م�سقط، وتظللنا بقنوطها وياأ�سها، 

التي  الوحيدة  املــرة  اأمــا  حــهــا، 
َ
ــر

َ
وم ب�سخبها 

م�سقط،،  خــارج  العامري  مبارك  فيها  التقيُت 

 
ْ
فقد كانت يف �سيوح الباطنة، اإذ ح�سل اأن رتبت

الأقدار اأن ياأتي مبارك العامري اإىل بلدتي، بعد 

فيه  كنُت  الذي  الوقت  يف  جونو2007،  اإع�سار 

مل  اإذ  الجتماعي،  عقوقي  على  ومنك�سفًا  المًا 
ُ
م

ي، 
ّ
لأم جدي  وفاة  يف  العزاء  واجب  لأداء  اأذهب 

مــن مبارك  كــان  ـــي. فما  اإزك قــرى  اإحـــدى  يف 

طمئن الوالد باأنه �سيذهب 
ُ
العامري اإل اأن جعل ي

اي. وقد ح�سل ذلك فعاًل، 
ّ
بي اإىل هناك، مرافقًا اإي

يف  العامري،  مبارك  رها 
ّ
دب اأخرى  اإغواءات  مع 

تلك الرحلة، ليدفع عني حرجًا ما بعده حرج، مع 

اأمي واأبي، ومع اأخوايل وخالتي الذين التقيتهم 

مان.
ُ
بعد انقطاع طويل جداً يف داخلية ع

– الكلمات  "منازل  ــانــدرز:  �ــس بــريي  يكتب 

كاملعاجم- حتتوي على �سهادات مذهلة"، لهذا 

يردد يف حالة من  العامري، وهو  مبارك  ياأتي 

اأو  حينًا  �ساخر  بق�سٍد  مت�سائاًل،  الذهول  حالت 

بدون ق�سد اأحيانًا اأخرى، )اإل تلك الرباءة املفرطة 

اأو التحامق اللطيف، باملعنى احلريف لل�سوؤال اأو 

"ِمْن  الكلمات(:  يف  واملمتقع  ال�سائع  باملعنى 

دللته  يفقه  الذي  ال�سوؤال  وهو  با؟"،  جاي  هني 

املتحدثون بالدارجة املحلية، والذي يعني: "ِمْن 

(؟".
ّ
ني

ُ
 يا اأبي )اأو يا ب

ٌ
اأين اأنت قادم

لقد فوجئ مبارك العامري بي ذات ظهرية، حال 

اأقطنه،  الذي  ال�سغري  الأ�ستوديو  باب  دلف  اأن 

حني راآين اأتقدم نحوه، حاماًل املعجم املو�سوعي 

عكا�سة،  ثروت  ملوؤلفه  الثقافية  للم�سطلحات 

الده�سة،  ــارات  اأم عليه  بدت  وقد  له،  اأقــراأ  واأنــا 

معنى كلمة الـ "با" يف احل�سارة الفرعونية التي 

 براأ�س 
ٌ
وردت يف القامو�س. حيث "البا: هي طائر

التي  املتوّفى،  روح  هي  اأو  وذراعـــني،  اإن�سان 

تنزل يف البئر اإىل غرفة الدفن لكي تزور مومياء 

اأن  اإل  العامري  املتوفى".. فما كان من مبارك 

 
ْ
"�ِسْفت ذلــك:  على  املعتاد  مبزاحه  معلقًا  قال 

كلمة  كل  عندي.  من  �سيء  اأقــول  ما  اأنا  كيف؟. 

الفراعنة وهابط"  اأيام  من  اأقولها حتمل معنى، 

)اأي منذ اأيامهم وحتى الآن(. ثم اأردف مت�سائال: 

جاي  هني  ِمــْن  ال�سخم،  الكتاب  بهذا  "واأنت، 
با؟"!. انفجرنا �ساحكني، على الـ "با" العمانية 

يف  بعدها  م�سرت�سلني  الــقــدميــة،  واملــ�ــرضيــة 

اإغواءات الظهرية ويف مباهج اأعيادها ال�سغرية.

يف ذات ال�سياق، ولأّن خالتي الكربى كانت تقطن 

مان، 
ُ
يف "وادي نام" يف املنطقة ال�رضقية من ع

كنُت اأحتدث مع مبارك العامري عن ذلك البطل 

الأ�سطوري يف اليونان القدمية، عن هرقل، الذي 

الذي كان يرب�س يف  الأ�سد   ،
ّ
النيمي الأ�سد  خنق 
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الناق�س  باجلنا�س  تالعبي  يف  نيميا"،  "وادي 
الإغريقي.  نيم  ووادي  ماين، 

ُ
الع نام  وادي  بني 

ة، كنا نتذكر 
ّ
ول بّد اأننا يف تلك الأحاديث اللهوي

اأو يف  ت على ل�سان 
ّ
بني احلني والآخر جملة مر

"الرعب  كتابة �سديقنا علي املعمري من قبيل: 

الكيني  "ع�سفورة  اأو  الفزيع"،  والفزع  الرعيب 

حدث  اأو  بًا"، 
َ
ج

َ
ع ترى  بًا، 

َ
ج

َ
ر "ِع�ْس  اأو  ميني"، 

وان�سابت بيننا ِمزحة ل�سامل علي )اأبو طفول(، اأو 

ا�ستعدنا وجهًا من وجوه ح�سن بو�س، اأو كلمني 

عن �سديقه خالد من�سور الذي "اأكلته الفل�سفة"، 

عن  و�سافية،  حرة  ثرثرة  يف  للتهّكم،  ذهبنا  اأو 

عن  والآِخرين،  الأولني  عن  واملثقفني،  الثقافة 

الطارئني واخلالدين. غري اأن ذلك كله، كان يجوز 

حتت  املمراحة،  اللقاءات  تلك  يف  دواخلنا،  اإىل 

مظلة ال�سحك الغامر، ال�سحك الذي تدمع عيونه 

ويتاأمّل بطنه، حني ت�سحبنا احلكايات يف جوفها. 

اإخال اأنه لو حدث والتقينا، اأنا ومبارك العامري، 

لأدرنا  احلانات،  اأو  احلالت  اإحدى  يف  جمــدداً، 

ذات الأ�سطوانة: عن اأولئك الذين كثرياً ما اقرتبوا 

اأ�سمائهم  بذكر  ل�سانانا  جّف  اأو  وترطب  مّنا، 

الكتابة  وعن  وخيباتهم،  �سفاقاتهم  وماآثرهم، 

الأ�سدقاء  عــن  والــنــرث،  ال�ِسعر  عــن  والثقافة، 

مال" 
َ

"ج كلمة  اأن  "اجلميلني")خ�سو�سًا 
يف  العامري  مبارك  تفارق  تكن  مل  وم�ستقاتها 

 اأو كتابته، اإىل درجة تبعث على 
ّ
كالمه ال�سفاهي

بالت�ساوؤل  ذلك  على  نزيد  وقد  اأحيانا(.  ال�سجر 

 ،
ّ
ال�سخ�سي طريقه  اإىل  مّنا  كلٌّ  ذهب  كيف  عن 

ب�سفينته،  قال- 
ُ
ي كما   -

ُ
البحر اأخــَذنــا  وكيف 

بعيداً عن الآخر، خ�سو�سًا يف الأعوام الأخرية، 

التي ح�سلت  الطفيفة  العابرة  اللقاءات  تلك  عدا 

مبح�س ال�سدفة. 

ف وكذب ونافق، بعد رحيل مبارك 
ّ
هنالك من زي

ر، 
ّ
مرب غري  تنميقًا  اأو  اأجــوف   

ً
ادعــاء العامري، 

بل  الكمال  العامري  مبارك  فيها  يّدع  مل  حلياة 

بل  النهايات  جمد  عن  ل 
ّ
يتقو ومل  النق�سان، 

هنالك  البدايات.  ولطافة  بطرافة  ماأخوذاً  كان 

العمل  حول  باملقاربات  حلقه  امتالأ  من  اأي�سًا 

يف  كمحرر  العامري  مبارك  به  التحق  ــذي  ال

"جملة ال�رضطة" مع امتالكه حل�سا�سيته الأدبية 
اأو  ُتثمر  اأن  الأجــدر  من  كان  والتي  وال�سعرية، 

اآخر،  وثقايف  اأدبــي  منرب  يف  عطاءها  متنح  اأن 

وعن تلك املجلة غري املاأ�سوف على توقفها عن 

الفكرة  طاردتهم  )الذين  هــوؤلء  على  ال�سدور. 

باأّنه  يفهموا  اأن  بغتة(  ال�ستنارة  واأدركوا  كثرياً 

غريه،  ي�سبه  اأحد  ل  واأّنــه  واحد،  طريق  يوجد  ل 

واأّن لكل امرئ من اأمره ما اختاره هو ولي�س ما 

 رحلتك هو اأن 
ّ

 يف اأي
ّ
ه اأحٌد اآخر، واأّن الأهم

ّ
تخري

ت�سكر  واأن  رداء غريك،  ترتدي  اأن  ل  اأنَت،  تكون 

، ل بتعتعة اأو قعقعة الآخرين.  
ّ
بخمرك ال�سخ�سي

املبارك  ن�سغه  اإّن  بل  العامري،  مبارك  ميت  مل 

حتتمل  ل  التي  القلعة  يف  الأوىل  ف�سائله  )منذ 

الختالف ول ت�سرب على ال�سوؤال( وبذاره املرهفة 

واأحفاده(  اأبنائه  يف  القلب  راأي  نراها  )التي 

ميكن  ل  التي  واآماله  للحياة  ه 
ّ
حب علينا  تقراأ 

على  و�سرب  بعناد  امللقاة  وقهقهته  ُتقتلع،  اأن 

لذا  موت.   
ّ

اأي عجرفة  وعلى  �سغينة   
ّ

اأي �سخرة 

ها معًا، 
َ
اأذّكرك بالظهرية يا اأخي لكي نعّد جنوم

ة مثل اأي 
ّ
اأو بالليل لكي من�سي باأ�سلحته ال�سهوي

دون كيخوته، �ساخٍر وناقٍم، يف هذا العامل. 

بيته،  يف  املاكث  اأيها  الراحل،  اأيها  لك،  �سالمًا 

بقوة  ال�سحك،  باأراجيح  منت�رضاً  البحر،  قبالة 

الأمل، باأباريق الكلمات.
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املكان عما قيل باأنه هو �سلطان املكونات ال�رضدية 

الن�س. وللمكان  اأمامه جميع مكونات  التي تخ�سع 

وقد  عام.  ب�سكل  الأدبية  الأعمال  يف  متميز  ح�سور 

يوؤ�س�س  الذي  هو  باأنه   « كريفال(  )�سارلز  و�سفه 

احلكي لأن احلدث يف حاجة اإىل مكان بقدر حاجته 

الذي ي�سفي على  اإىل فاعل واإىل زمن، واملكان هو 

التخيل مظهر احلقيقة ».

العامري،  اأعمال مبارك  اأ�سياء كثرية يف  اإىل جانب 

الإن�سانية  واجلوانب  والرتحال  وال�سفر  كاملراأة 

ن�ستطيع  خالله  ومن  كتيمة  املكان  يربز  والوطنية. 

اأن نتعرف على ما يدور يف خلد الكاتب اأو جزء منه. 

اأن يكون. �سواء كان ن�سا  وما ي�سعر به وما يتمنى 

اإىل  بالإ�سافة  �سعريًا.   ن�سًا  اأو  روائيا  اأو  ق�س�سيا 

العنا�رض الأخرى التي ت�سبح يف ف�ساء الكتابات. 

واأهمية  حيزا  العامري  مبارك  عند  املكان  وياأخذ 

املكان  ميثله  ما  بكل  املختلفة.  اأعماله  يف  كبرية 

هو  لديه  واملكان  والواقعية.  املتخيلة  باأبعاده 

الذاكرة  ت�سنعها  التي  والهواج�س  الأحداث  م�رضح 

التاريخية. وهو العن�رض اجلمايل الذي ي�سفي مزيدا 

املتلقي  وعلى  الن�س  على  واللذة  والألق  املتعة  من 

اأعمال  . ويبقى املكان عن�رضا ل ميكن جتاوزه يف 

مبارك العامري. ويتبواأ منزلة متقدمة ح�سورا وفنا.

املكان يف اأغلب اأعمال مبارك العامري باأنه حتدث 

ومرتعها،  الطفولة  كمكان  الواقعي،  املكان  عن 

واملكان املديني .. مكان املدن وال�سوارع واحلانات 

واملقاهي ومكان القطارات واملطارات، ومل يتحدث 

الف�ساء  الالمتناهي  واملكان  الريفي  املكان  عن 

الوا�سع اإل قليال. 

�سغوف بف�سيف�ساء املدن 

املمهورة يف القلب 

يف  النقية  والنفو�س  وال�سياء  الأمكنة  امتزاج  حيث 

كاأ�س الروح 

التواقة اأبداً 

لعتناق اجلمال ..

املكان  يف  ال�سفر  الذي  ال�ساعر  مينع  مل  ذلك  لكن 

من  بالقرب  دوما  القابع  وهو  الوا�سع،  الالمتناهي 

بحر ُعمان يف مدينة احليل .. قال عن البحر :

» حني اأ�سري مبحاذاة املوج ينتابني �سعور بالتماهي 

بالعودة  النهائي  قرارها  اتخذت  امللح  من  كقطعة 

اأزمنة �سحيقة يف  .. اجلذور املوغلة منذ  اإىل اجلذور 

خزائن املحيطات. كم هو عنيد هذا البحر كدكتاتور 

ظالمي .. وكم هو �سمج، كمت�سوف بوذي .. ويف كلتا 

يا  البحر   .. التوج�س  حد  غام�س  هو  كم  احلالتني 

قدمي  املتمرت�س بني �سفتني كمحارب  �سديقي هذا 

 .. �ساطئه  علي  و�رضاخي  ثرثرتي  يتذكر  اأنه  اأ�سعر   ،

على  مبفردي  اأكون  حني  نف�سي  اأكلم  اأن  اعتدت  لقد 

ال�ساطئ .. رمبا اأهذي ، اأو اأجري مقاربة من اجلنون 

، اجلنون الذي يخيل يل اأن ثمة �سعرة رفيعة نف�سل 

بيني وبينه، اأحاول اأن اأقنع نف�سي باأنه املالذ الأكرث 

امانًا و�سط �سجيج هذا العامل الزاحف نحو حتفه...« . 

نزوى العدد 103 يوليو 2020

293

بدر �ل�سيدي*

املكان / ال�صاهد

عند مبارك العامري

قا�س من ُعمان *



واأقفا  نراه  عنها  يتحدث  التي  الأمكنة  تلك  كل  ويف 

قلبه،  ونب�س  بعينه  املكان  يراقب  معينة  زاوية  يف 

فيه،  والذوبان  التماهي  لدرجة  املكان  مع  يتداخل 

الن�سو�س  وخ�سو�سا  يقوله  ما  اأغلب  يف  وهكذا 

ال�سعرية ميكن لنا اأن نكت�سف مكانه يف املكان. 

وملا كان مكان الطفولة هو مكان النطالقة الأوىل 

ومكان التاأ�سي�س، مكان الألفة ومركز تكثيف اخليال 

كما قال ) غا�ستون با�سالر ( نرى ذلك يف حديثه عن 

بيته القدمي وما يحمله من ذكريات ومعاين جمالية، 

ظل يحن اإليها. ون�ساهده مبجرد اأن يالم�س م�رضاع 

الباب وي�ستدعيه بني احلني والآخر. 

يقول : 

كلما حركت م�رضاع الباب 

هرولت نحوي طفولتي 

مادة ذراعيها النحيلتني 

ت�ستقبلني 

كما تركتها ذات نهار 

يغ�ساها اليتم 

و�سظف الأيام 

العجاف ..

الطفولة  مكان  و�سف  من  يخرج  ل  اأخرى  مرة 

والذكريات . وهذه املرة ي�ستدعي املكان  من خالل 

الظالل. نرى ذلك يف ق�سيدته  الوارفة  البيت  �سجرة 

)دوحة البيت( ي�سرتجع الذكريات واحلنني، ويقول :

 تتعاقب الف�سول وفيئها ما زال وارفا 

ي�سفي على الفناء مل�سة حانية 

نافثا يف الف�ساء اجلحيمي 

نفحة خ�رضاء

تغوي النوم في�ستكني كمالك يف النهارات 

يتقا�سم الأطفال والقطط ظلها الرطيب 

وقبل املغيب ب�ساعة اأو �ساعتني 

مت�سي مملكة لن�سوة اجلوار 

ين�سجن عرب حميطها الثريي ثوبا للحكاية ..

يكون  قد  ق�سيدته،  يف  حا�رضا  الأول  املكان  يبقى 

ح�سورا طاغيا اأو ح�سورا رمزيا خاطفا. وهكذا، نراه 

ذلك،  الطفولة  مكان  اإىل  احلنني  به  يع�سب  عندما 

اإليه،  اإل ليعود  يهرع اإىل بيته الأول الذي ل يفارقه 

الذاكرة  يف  القابع  املميز  الثريي  مكانه  اإىل  يعود 

وين�سد له :

حينما ي�ستبد بي احلنني 

وجتلدين غربة الرخام 

والتكنولوجيا 

اأهفو بن�سوة عارمة 

كما ن�رض مهاجر 

نحو بيتنا القدمي 

مفت�سًا 

عن رائحتي الأوىل 

و�سحكتي النا�سعة ..

وي�سيف  بولع وهو يخاطب املكان .. البيت .. بتلك 

اللغة املكثفة ، فيقول : 

هنا ولدت 

ون�ساأت 

وكتبت اأوىل ق�سائدي ..

ومن �سطحه 

تبادلت النظرات 

مع قمر 

يف اجلوار ..

البيت  الوداع على ذلك  اأن يلقي نظرة  يلبث  لكنه ل 

املليء باحلنني :

وداعًا بيتنا القدمي 

لقد ت�ساويت مع الرتاب 

واقتفيت خطى الغائبني ..

وبوعي  دقيق  ب�سكل  مكانه  العامري  مبارك  يختار 

الذي يريد.. دائما ياأخذ  ، فينجح يف ت�سكيل املكان 

لنف�سه مكان ي�رضف من خالله على العامل الذي حوله. 

احلقيقي  مكانه  في�سقط   .. اأثريي  مكان  اإىل  فيحوله 

املتخيل و�سخو�سه على املكان. اتخذ املكان وكاأنه 

فيه،  يتوغل  اأن  دون  للعامل  خالله  من  ينظر  مقعد 

اأتونه  اإىل  يدخل  ل  فيه،  ي�سارك  ول  له  ينظر  يبقى 

واأي�سا ل يربحه، فهكذا يف �سارع الفراهيدي، ينظر 

من ثقب �سغري يف باب الغرفة للخارج لذلك العامل 

ال�ساخب الذي يعج باحلركة والتناق�س. اإنه نوع من 
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الت�سلية الربيئة اأو رمبا حنني اإىل اأيام خلت. ) �سارع 

الفراهيدي �س 11(.   

املكان لي�س بال�رضورة مكانا ثابتا اأو رقعة اأر�س، 

ميثل  رمبا  فاملكان  العامري.  مبارك  يخربنا  هكذا 

الذي  الكاتب، هو املكان  اأعمال  اآخر يف  بعدا رمزيا 

ت�ستقر فيه روح الكاتب، فرمبا هو مق�سورة قطار اأو 

مقعد على �سفاف �سارع اأو مكان اأثريي على كر�سي 

يف مقهى يف مكانًا ما، اأو وطن اأو وجه فتاة ملحها 

على عجل. من خالل ذلك كله يقول ما يخالج نف�سه 

وي�سفي و�سفه على تلك الأ�سياء . ففي ن�س ) وجوه 

والهم�سات  امل�سافرين  لغث  لنا  ي�سف   ) قطار  يف 

رفيق  عن  يبحث  ال�ساعر(  )لعلة  يقف  �سخ�س  وثمة 

يرافقه م�سواره. 

ويف الداخل لغث متقطع 

مل�سافرين اأدمنوا الإيغال يف ثنيات 

مغامراتهم ال�سغرية 

وثمة هم�سات ماكرة لمراأتني حديثتي العهد 

بلغة التخاطب 

عرب قرون ال�ست�سعار .. 

بعيدا بع�س ال�سيء عن مقاعد 

الدرجة الأوىل ت�سخ�س عينان 

باحثتان عن رفيق 

يخت�رض امل�سافة املوح�سة 

بكلمة اأو ابت�سامة. 

املكان لديه هو املكان الأثريي الذي ينظر من خالله 

اإىل العامل الذي حوله، اإىل احلياة وكل ما حتمله من 

يجل�س على مقهى مثال  فعندما  مباهج ومتغريات.. 

يف الدار البي�ساء اأو �سارع يف الرباط. يرنو للعامل من 

مكانه. كما يف ق�سيدة له بعنوان )�سارع يف الرباط 

باحلياة،  الناب�س  ال�سعيد  ال�سارع  ذلك  لنا  ي�سف   )

الذي  الغريب  امل�ساهد  نف�سية  فيعك�س ذلك كله على 

وتلك  ال�سارع  ذلك  يتاأمل  الواقف  ال�ساعر،  ميثله  قد 

الأقمار التي تعربه، فيقول :

�سعيد ذلك ال�سارع 

وناب�س كقلب يافع حي

لأن ثمة اأقمارا تعرب رخامه ال�سقيل 

حاثة اخلطى نحو دهاليز املدينة 

ت�سكر الغريب 

في�سري على غري هدى 

طارداً من تالفيف راأ�ٍس اأثخنته امللمات ذكرى اأم�سه 

الغابر .. 

واإذا ما و�سقته الأعني بربيقها الأخاذ 

يتهاوى على اأول مقعد يف املقهى 

فيكثف و�سفه للمكان املقهى وي�سل ذروته عندما 

يوؤكد باأن ذلك ال�سارع �سعيٌد.  يقول :

�سعيد ذلك ال�سارع بالتاأكيد

لأن نبعا من اأقمار ين�ساب فوق ر�سيفه 

برهافة وخفر 

وثمة حقل من اأزهار ي�سري على قدمني 

�سالكا دربًا مبحاذاة ال�سوق 

نافثا عبريه يف الأزقة.  

ال�سفر  يهوى  الذي  الرحال  ال�ساعر  العامري  مبارك 

والرتحال، ويجوب الأماكن وحيدا غالبا، كما قال :

وحيداً اأجوب املدن 
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ويداي فارغتان 

اإل من حقيبة وكتاب 

فيما القلب ب�ستان حب ووطن ل ي�سبه �سواه ..

ل ين�سى تلك املدن وال�ساحات اجلميلة املبهجة، تلك 

التي ي�سعر بالألفة فيها. معربا عن ذلك وكاأنه يدرك 

اأن  فيطلب  ج�سديا  اإليها  الو�سول  ي�ستطيع  لن  باأنه 

يوؤخذ اإليها ..

ُخذوين اإىل �ساحات املدن البهية

حيث م�ساتل احلرية 

خ�رضاء خ�رضاء 

واأعرا�س احلب 

يافعة ندية كاأزهار فجر جديد ..

خذوين لأ�سرتد اأملي املفقود 

�سوء اأناي 

الغايف يف الأعماق 

و�سوتي املرهون 

ل�ساللت ال�سالف 

ونخب عافيتي ..

للوطن مكان كبري ويت�سع يف ن�سو�س ال�ساعر، مكان 

التي ل بد  حا�رضا وبقوة، ين�سده وكاأنه هو �سالته 

اأن ي�سل اإليها مهما تزاحمت عليه الأماكن وتداخلت 

حوله الدروب والزقاق، يبقى الوطن هو احل�سن الذي 

ي�سع عليه مبارك العامري راأ�سه وي�سرتيح من عناء 

الزمن و�سخب الأمكنة.

تاأخذنا اجلغرافيا 

بعيداً اإىل اأرجاء مرتامية 

من العامل 

لكن اأرواحنا 

تظل دومًا 

رهن وطن 

اأحببناه 

حد الوجد 

والتماهي .. 

تلك  اآخر،  نوع  من  مدوية  �رضخة  م�سقط  وملدينة   

املدينة التي مل تغب عن �سماء ق�سيدته وظلت لديه 

كنبتة يرويها مباء ال�سوق واحلنني، يقول: 

مل اأ�ساأم م�سقط 

يومًا 

واإن تزاحمت يف مراآة الذاكرة 

الأمكنة والوجوه

لكن حنيني اأبداً 

يظل �ساهقًا 

اإىل بيتنا القدمي 

واأهلي الطيبني ..

زيارة ق�سرية مل�سقط الراأ�س 

ويف ق�سيده له بعنوان )م�ستقر الروح ( التي اأهداها 

رمز  هي  نعرف  كما  ومزون  اأحبها.  التي  ملزون 

التي تطلق قدميا على ُعمان.  الأ�سماء  للوطن، واأحد 

ال�ساعر.  خميال  يف  قابعا  ظل  الذي  املكان  الوطن 

يقول خماطبا مزون : 

كلما جئت لهثا 

مغ�سول بالتعب 

تفتحني �سدرك الوثري 

كخان تقطنه املحبة ..

لأحالمي  �سغريا  وطنا  اأ�سنع  اأن  ا�ستهيت  وكلما 

املبعرثة 

تفر�سني اأهدابك �سجادة ت�ستقر عليها الروح.

اأنت ال�ساهقة دومًا

كم�سلة نحتتها الن�سور واأ�سقلها الوجع .. 

اإىل اأن يقول : 

نحن اأبناوؤك الأبرار 

الذين لوحتنا ال�سحراء 

ودوختنا اأعني املها 

نقف اليوم 

كناي تزاأر فيه الريح 

وك�سجرة هرمة 

منذورة للغبار. 

نفو�سنا  يف  �سيظل  الذي  ال�ساعر  اأيها  لك  �سالما 

�ستبقى  التي  لق�سيدتك  لك  �سالما   .. لالأبد  وذاكرتنا 

باحلب  املليء  قلبك  كان  كما  باحلياة،  ناب�سة 

 .. قلت  كما  يوما  ذات  تركته  الذي  قلبك  وال�سعادة.. 

تركت قلبي يف بع�س املوانئ .
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خاطئة،  خطوة  الأوىل،  اخلطوة  تكون  قد 

يتبعها،ال�سحك، يف نهاره الطويل، ويتبعه احللم 

و�سياٌلنه، وقد تكون هذه اخلطوة مطعونة بالأمل، 

نية،  م�سٌ رحلة  اإنها  ال�سم�س،  اإنتظار  يف  وكاأننا 

يف احلياة ويف مفا�سلها، يف اأيامها واأحالمها، 

اإنها احلياة  وانك�ساراتها وت�سظياتها وهزائمها، 

اإذا تكٌونت يف مفرتق الطرق، هكذا ميكن اإذن اأن 

نتحدث عن زمنني، عن م�سافتني،عن عاملني، عن 

مكانني، بكل ما يجمعها من مفارقات وحيوات 

واأحالم ترزح حتت املغٌيب وعلى تراب الظهرية، 

الكلمات، طارت على  الظلمة، خرجت  بني جدار 

اأزميل يحفر الأحالم، نه�ست من قب�ستها ومن 

رمادها ومن منازلها وكوابي�سها.

غرفته  عن  وزمنه،  مبارك  عن  احلديث  ميكن 

»العقيدة« التي خرجت ب�رضبة حظ من خط النار 

احلجر،  وِقبلة  وجٌه  لتكون  البرتول،  رماد  اإىل 

اإذا  واليد  واحلجر،  بالبي�سة  لعب  اإذا  الزمن  اإنه 

النجاح على خبط  العامل لتكتب  اآخر  اإىل  امتدت 

ال�سارع،  يف  الدمع  وت�سكب  املجروحة  الأجنحة 

جاء مبارك يف هذا الزمن، زمن العقيدة، الأقرب 

التخطيط  ي�سبقه  املاآتة، م�سادفة، مل  اإىل خيال 

يف اأن يكون على خريطة هذا ال�سٌواد، جاء كغريه 

بحثا عن زاوية �سغرية وعن هام�س، ليجد نف�سه 

يف غرفة مغلٌفة بالكذب، من جنوب اجلبال  حتى 

ماء النيل، الكل هنا يقتات من البرتول بكلمات 

القادم  النهار  على  يكتب  الكل  الورق،  على 

البرتول،  براميل  ت�سخ  ال�سحراء  الكبري،  بالأمل 

وت�سٌنع  والعبارة،  الروؤية  تكرب  املدينة  ويف 

للم�ستقبل  الأنابيب  اأطفال  كت�سنٌيع  الأحالم 

نلتقي  ونهارين،  ظلمتني  بني  ومبارك  املده�س 

يف هذا الزمن على اإنه الأجمل، زمن اآخر، ل نرى 

فيه اإل احللم، والبيا�س، وكاأن احلياة تغرق مباء 

الفردو�س.

عن مبارك اأكتب 

عن ال�سديق اأكتب 

عن ال�ساعر اأكتب 

لي�سدل  املهجورة  غرفته  يف  ال�سحفي  واأترك 

النهار �ستارته الأخرية. 

اأكتب عنه وعن زمنه وعن الأيام وعن الأحالم، 

اأكتب.

اأكتب على ورقة بي�ساء لقتل الأم�س املطعون 

بالأمل،

التي  الفاجعة  عن  املباغت،  الرحيل  عن  اأكتب 

تلحق بنا. 

اأكتب عن رحلة الأم�س وظلها عن خطوة يتبعها 

�سيُل ال�سحك عن ليال خمباأة يف قلب مبارك. 

حمد �ل�سبحي*

الربهة اخلاطفة ومنازل 

الأحالم والكوابي�س

كاتب من ُعمان *



ميكن احلديث عن ال�سديق مبارك بني زمنني، 

حبلى  ومرحلة  اأحالمه  بكل  م�سى  زمن 

الكتابة  اإىل  التواقة  اجلمالية،  باحل�سا�سية 

اإنتظار  يف  وكاأنها  بالأفكار  مثقلة  اجلديدة، 

اأن  تاأرجحت بني  ال�سم�س، وهي كذلك، مرحلة 

ترزح  الأر�س  كانت  زمن  تكون،  ل  اأو  تكون 

مثقلة  �سنوات  امل�سدٌود،  احللم  وطاأة  حتت 

بالعزلة وال�ستات، حتلم بك�رض الأر�س واأعادتها 

غرف  يف  التاريخ  خ�س  الأوىل،  �سريتها  اإىل 

الولدة، من هنا خرج مبارك ليكتب م�رضوعه 

الأول على �سدر »العقيدة«، يحلم بولدة اليوم 

الكبري،  اأفقها  يف  اجلديدة  وبالكتابة  اجلديد، 

من  واملفرغ  املجٌوف  الأم�س  من  واخلروج 

املعنى، يتو�سل مب�رضوعه النهار وبيا�سه. 

مل يكن هذا امل�رضوع اإل تيه الأيام، وم�سافات 

فكر  طاملا  الذي  اجلبل  وارتفاع  الغرفة  بني 

الأر�س  مياه  يف  بحجرة  لريمي  ي�سعده  اأن 

الراكدة، نعرب معه هذه امل�سافات بني نافذتني، 

عن  الغبار  ينف�س  كان  الذي  الأدبي  املنتدى 

وجه الأ�سالف وعن مغامرة مدفونة يف البيت 

الأبي�س الذي مل يت�سع لق�سيدة نزار قباين، كان 

مبارك يحمل حلمه كاأزميل بني هذه امل�سافات 

كانت  التي  املجلة،  �سفحات  على  ليجمعها 

حينها مقرا للكلمات اجلديدة، مل يكن وقتها قد 

ولدت بعد الكتابة احلديثة اإل يف ق�سيدة �سيف 

الرحبي التي خرجت من رحم الغربة وال�ستات، 

كانت حماولت مبارك وعرب �سفحات املجلة، 

هي ما ت�سبه النواة، لكن حتى هذه املحاولت 

قربت ودفنت واأر�سيفها مل يعد له مكانا يف هذا 

الزمن، ردمته املرحلة قبل اأن يغُيبه الزمن.

من هذه التجربة التي دفعت اأرحامها بق�سيدة 

مبارك وبتجربته يف »مدارات العزلة« و«�سارع 

اأجه�س  الكتابية،  جتربته  ليوثق  الفراهيدي«، 

ليجد  الأم�س،  جب  يف  خمباأ  بفعل  م�رضوعه 

هذه  من  ثقال  اأقل  لي�س  اآخر  طريق  يف  نف�سه 

املرة  هذه  يكون  مرارة،  اأكرث  رمبا  التجربة، 

يف م�ستطيل اجلريدة التي رفعت ذات يوم، يف 

�سدر �سفحتها الأوىل باأنها توزع الذهب على 

موظفيها« مل يكن هذا العنوان الكبري اإل ر�سالة 

لقب�س املال، حماولت مبارك مل يكتب لها اإل 

بعدها  ليذهب  اجلريدة،  هذه  يف  اأي�سا  الف�سل 

اإىل حمطته الأخرية، يف جملة ل يقراأها النهار 

اإل يف ظلمته.

اأكتب عن مبارك ال�سديق، الذي التقيت به بني 

هذه امل�سافات، وتيهها، التقيت به يف ظهريتها 

نقراأ  واخل�سارات،  الوجع  نقراأ  البارد،  وليلها 

الكلمات  تخرج  حتى  حرفا،  حرفا،  البالد 

الليل وعلبه  مذبوحة، نكتب على ما تبقى من 

الأيام  �سواحي  يف  كثريا  م�سٌينا  الفا�سدة، 

بكينا  اجلمر،  على  كالقاب�س  باحللم  وت�سبثنا 

بني جدران الظلمة حتى �سال دم ال�سحك.

ماذا حدث يا مبارك 

ترحل ..

واأنت الو�سي على ماتبقى من اأيامنا

ترحل...

يخطفهم  الذين  الأ�سدقاء  كل  عن  تكتب  واأنت 

املوت مبكرا. 

ترحل اليوم عنا، وعن اأيامنا 
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عن  ونكتب  ندمع،  الرحيل  هذا  اأمام  وترتكنا 

مادفنه  وعن  عنك،  نكتب  اأن  قبل  رحيلك، 

اأيامك  وعن  عنك  بعد  �سيئا  نعرف  مل  الزمن، 

الذي علقت  الأزرق، هذا اجلدار  اإل على اجلدار 

عليه ق�سيدتك، لنقراأها الآن، نقراأ عذاباتك يف 

ردهات امل�ست�سفى وغرف العناية ون�سم روائح 

تلٌوح  الأن  اأنت  ها  ق�سيدة،  كل  يف  الأدوية 

بق�سيدتك«

هاأنذا اأدفع الثمن ملن 

ل اأدري ملن 

لكنني اأدفعه باه�سًا

من على هذا ال�رضير 

املتواطئ 

مع �سورات الأمل

التي مل تعد حتتمل 

من�سيا من وطن اأحببته 

واأ�سدقاء ل حيلة لهم 

�سوى التلويح من بعيد«

هل اأنت رحلت؟

ل، لأننا ننتظرك 

كلماتك  

على اجلدار الأزرق 

ننتظر ر�سائلك ال�سغرية 

واأنت ترد بجملتك املعهودة

كم هو  العامل جميال 

هذه اجلملة، الآن اأتذكرها 

اأتذكرها واإن  ثقبت ذاكرتي 

بوجع الأيام 

العامل جميل يا حمد

هكذا كنت تقول

كنا ن�سحك على مولدنا 

ونلعن اللحظة الأوىل 

التي قذفتنا اإىل هذا اجلحيم 

هل تتذكر هذا، حتى يف اآخر 

زيارتي لك يف امل�ست�سفى ال�سلطاين 

واأنت تتوجع، تتحدث عن الأمل واحلياة 

هل تتذكر يا �سديقي 

عندما كنت اأقول لك 

باأن احلياة مل تعد حياة 

واأننا نت�سبث بق�سة الأمل 

وكيف اأن العامل مل يعد جميال 

اأتذكر عزلتك وهي اأبعد من »�سارع الفراهيدي«

واأبعد من »الوطن اجلائر 

واأبعد من »مداراتك«

ومن بوحك الذي تتقاذفه اأمواج »احليل«

اآه يا �سديقي 

حتى يف ذبحتك الأوىل 

عندما زرتك ب�سحبة �سديقنا ال�ساعر 

عبديغوث كنت تقول باأن امل�ساء 

قد حان يا اأ�سدقائي 

ماذا لو كانت هذه املحاليل املاحلة 

هي ماء ليلنا البارد

كم كنت قويا يف الوجع 

ل تتاأمل ونحن نتاأمل 

هكذا حتى يف اآخر زيارة  

واأنت ترقد على �رضير املر�س 
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تتحدث عن اأمل اأن يكون اللقاء القادم 

يف مغارة بحر عمان ب�سحبة �سامل علي 

وتتذكر �سديقنا علي ال�سيابي 

الذي غدرت به احلياة 

كان قد خباأ يل زجاحة نبيذ 

ملفوفة بع�سبة ياب�سة 

نتذكر اأيامنا و�سنواتنا اخلم�سينية 

التي مرت عبثا 

نتذكر الفتيات امل�سقطيات 

نتذكر جمانني مطرح 

نتذكر اأول اأغنية وطنية مع م�رضوبها الفا�سد 

نتذكر اأحالمنا ال�سغرية

كيف كنا نهربها على ال�سطوح 

نتذكر الع�سبة اخل�رضاء 

من �سديقنا علي الذي ر�سع يف 

مراهقته نهد جدته 

اآه يا�سديقي 

مل اأكن اأعرف باأن م�سقط 

التي ت�سكن قلبك �ستفارقها 

كنت تتحدث عن م�سقط حتى يف مراك�س 

مع �سعيد زويتي 

هكذا كان يحدثني عنك اآخر الليل 

متالأ كاأ�سك وتكتب عن حنني الوطن 

عرفت املدن العربية بق�سائدها 

قراأتها بقلب كبري 

وحلبك للكلمة 

�سميت اأبناءك باأ�سماء ال�سعراء والكتاب 

غ�سان 

لبيد

منيف 

وهكذا ترى اأولدك 

اأحفاد ال�سعراء والكتاب 

واملنا�سلني 

يحفرون اأحالمك 

اأ�سعف  من  حتى  م�ستاء  باأنك  يوما  تقل  مل 

ق�سيدة 

بكلمة حب  اإل  الفا�سل  ال�ساعر  تنعت حتى  ومل 

وتقدير 

و  الليل  يف  امللٌونة  ر�سائلك  نفتقد  فقط  الآن 

ال�سباح 

و قد حجزت نافذتك الزرقاء لرتى العامل 

هذا العامل الذي اأحبك 

والآن يكتب عنك باأنك �ساعر احلب والإن�سانية 

واأنت الذي مل تهناأ بهذا احلب اإل يف الكلمات 

يف  حتى  مر�سك  تقاتل  �سجاعا،  قويا،  كنت 

النوبات املتكررة 

الغ�سيل  غرف  يف  تكتب،  الإنعا�س  غرف  يف 

تكتب 

واأنا الآن اتاأملك اإنك تكتب ق�سيدتك بفرح 

وحتمل قلب الأر�س التي حتبها.

التي  حياتك  هي  كما  �سمت  يف  رحلت  هكذا 

اأن  دون  ترحل  �سحيج،  دون  �سمت  يف  ع�ستها 

ن�سٌيعك وخذلك الوطن اأن مي�سي وراء جنازتك.
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كان 

َمِعينًا للُحبِّ والبهاء 

زاخراً بالُطهر

املمزوج بالنبل ال�سفيف

�سخيًا بلطفه

م حد الَتَج�سُّ

الذي مل ي�ساأم منه يومًا.

قنا بعطفه َطوَّ

ٍّ
واأرفدنا بُحبٍّ جلي

مل ُنْدِركه 

وَحلََّق بنا

يف ف�ساٍء ُم�ْسَهٍب

من فكٍر يانع

حمكم بدين الإن�سانية

ثم رحل

اإىل ذلك ال�رضاب

الذي نرمق وهجه

ول نناله.

رحل

موِدعًا

ُكلَّ ما اأحبه واأبهجه

بعد اأن

اأ�سنته احلياة

واأنهكت ه�سا�سة روحه.

رحل 

بعيداً

اإىل حيُث ل �سبيل للقاء

اإىل الالعودة

ء.
ْ
اإىل الال�َسي

�أمرية �لعامري*

اأبي

�ساعرة من ُعمان *



اأخربتني يوما

ببع�سَك

اأّن من حلمت به ال�سم�س

انتهى مبداده

ماء
ّ
وان�سّق عن يتم ال�س

ومل يدع ظال ي�سري عليه

يف املم�سى ال�سئيل

�ساألت بع�سك:

ما الذي يعنيه هذا املوت

يف ج�سد يخاتل موته يف الظّل

واملنتمون اإىل امل�سابيح

ا�ستفاقوا من ركام املوت م�ستقني

من دمع اخلريطة

ة اأخرى تفاقم فوقها حزن ق�سّ

)املبارك(

مل تكن ما قلت يل يوما

عن املم�سى الطويل

تركتنا.. 

لنقول لل�سم�س 

التي حلمت مبن �سبقوك يف 

ال�سوت البعيد

ت�سّمرْت اأحالمنا 

يف الرمل

َور الظهرية وانك�سفْت لنا �سُ

وافرتقنا قبل اأْن يبدو 

على الأ�سياء �سكُل 

ال�سوء 

�سوُتك يف احرتاق م�سرينا

ما زلت ترهقني ب�سمتك

حينما اأخربتني اأّن املدينة

ت�ستحي من نف�سها 

يف النور ...

كيف تلعثمت روٌح بحجمِك

واختلطَت مبوتنا

دعنا فقد ندنو اإىل �سوت ب�سمتك

اإْن هزمنا �سوتنا. 
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جتليات  تظهر  ومبدع  كاإن�سان  العامري  مبارك 

ن�سو�سه  يف  والأمـــل  باحلياة  املْفعمة  روحـــه 

احل�سور.  لهذا  جتٍل  كاأو�سح  وال�رضدية  ال�سعرية 

فحياته تقابلك فيهما كيدين ممدودتني �سعرا ونرثا.

بوجهني  الــواحــدة  كالعملة  هي  التقاربات  هــذه 

عن  الــذات  بحث  يف  البع�س،  بع�سهما  يكمالن 

جتلياتها واأين تكون. وكي تكون؟ جند اأن، ال�سعر هو 

بيتها و مكانها الأثري، اأكرث من غريه، من اأ�سناف 

الكتابة، التي خربها وعا�سها بج�سده و روحه.

يف اإىل جانب ما تريد اأن تقول ق�سيدته كمغامرة 

ما  يف  الق�سيدة  مغامرة  هناك،  ال�سكل،  يف  حياة 

تريد اأن تقوله يف املعنى.

وما » ب�سالة الغرقى« ديوانه الأخريو الأهم، اإّل متثل 

حقيقي للمعاناة  الوجودية يف اأق�سى جتلياتها.

�سخ�سية  العامري  خ�سارة  مبارك  ال�سديق  رحيل 

يل ولآخرين عاي�سوا مبارك الأديب يف اأوج �سبابه 

وعطائه الإبداعي حتى رحيله. وما ق�سيدته »اأيها 

لقطار  ا�ست�رضاف  اإّل  الغرقى«  »ب�سالة  يف  املوت« 

ذلك العمر، الهارب من قب�سة اليدين. 

فتلك ال�سطوة التي يتج�سدها املوت راآها و عاي�سها 

روحه  لم�ست  التي  املعاناة  واقــع  من  ال�ساعر 

يجعل  اأن  ال�ساعر  ا�ستطاع  وكيف  املر�س  فــرتة 

الهدوء  اإىل  ت�ستكني  ل  اإبداعية  حالة  املر�س  من 

املخادع باأن احلياة �سهلة مت�سي. بل جعلها، جدار 

مقاومة،  للت�سبث باحلياة و باأمل اأن يكتب ال�ساعر 

اأجمل من ال�سابق، واأجل ما لديه.

يرحلون  الأ�ــســدقــاء  احلــيــاة؟  اأيتها  مت�سي  ــن  اأي

لنا  اأمكنتها  فر�ست  التي  »الثمانينيات«  وم�سقط 

اآخر.  �سديقًا  تودع  هي  ها  باللقاء،  غام�س  َك�رِضٍ 

كنفا  روي  منطقة  كانت  الكتابة،  مغامرة  �سديق 

املتكئة  والأ�سوات  واحلجارة  ال�سكون  حيث  لنا. 

تتلم�س  تظهر  جديدة  كتابة  هاهي  املا�سي.  على 

طريقها يف الداخل كحالة جديدة، عما �سبقها، وها 

هو مبارك العامري يكون حا�رضا يف امل�سهد كاأحد 

الفاعلني فيه �سلوكا و اإبداعا.

و�سعرا،  �ــرضدا  اجلديدة  بالكتابة  مبارك  اآمــن  لقد 

يف  جــاذب  مغناطي�س  من  ملكه  مبا  ذلك  �ساعده 

عالقاته الإن�سانية، وثانيا مبا ملكه من ح�س �ساعر 

مبدع اأفاد نف�سه وغريه دون منة اأو ف�سل.

ال�رضد كما يف  ال�سديق مبارك.. كنت حا�رضا يف  

ال�سعر. لكننا حني التقينا اأول مرة، كان ال�سعر باب 

اللقاء. ذلك الباب الذي مل يغلق اإًل لتفتح مبحاذاته 

نوافذ  الكلمات. كلمات ال�سعر،التي تعمق الأ�سياء.

 لتالقيك املالئكة ويف كنفك الكلمات كو�سية.

 �سالم ..�سالم.

طالب �ملعمري

 الأفق �صيق 

بالع�صافري..

 2019/1/18 بتاريخ  ملجلة   العامري  ملبارك  الأخــرية  الزيارة  يف 

والتقائه مبدير التحرير.  
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أحيانا تخ�سع ملقيا�س زمني طويل ن�سبيا ب�سبب ف�سلية ال�سدار.  وا

- املواد الطويلة ن�سبياً �سوف ين�رش جزء منها بالعدد وتن�رش كاملة باملوقع االلكرتوين. 
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