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الأ�صـــعار: 

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

3000 لرية -  لبنان  75 لرية -  1.5 دينار - �صوريا  15 ريــاال - االأردن  ال�صـعودية  1.5 دينـــار - 
م�صـــــر 4 جنيهات - ال�صــودان 125 جنيهـا - تونــ�س دينــاران - اجلــزائـر 125 دينـــــارا - ليبيـــا 

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

ال�صرتاكات ال�صنوية: 

للأفراد: 5 رياالت ُعمانية، للموؤ�ص�صات: 10 رياالت عمانية- تراجع ق�صيمة اال�صرتاك. 

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

موؤ�ص�صة ُعمان لل�صحافة والن�صـر واالعلن �س.ب: 3002 - �لرمز �لربيدي 112 روي - �صلطنة ُعمان. 

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

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

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

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

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

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



 4 افتتاحية:
- نحو �سماء اجلبل الأخ�رض: �سيف الرحبي.

16 ملف �صالح �صتيتية :
- اإعداد وترجمة: عي�سى خملوف 

ور
ّ
- امل�ساركة : زهيدة دروي�ش جب

- �سهادات: فينو�ش خوري غاتا- اإيف بونفوا

  جيل كين�سات- مي�سال دوغي

 42 درا�صــــات:

ِة الالمتناهي: ر�سيد املومني
ّ
- الكتابُة وغوايُة النتماء اإىل �سعري

- الكرا�سي.. من الزهِد والتق�ّسِف اإىل القيادِة وال�سيطرِة: علي البّزاز

- جتربة عبداهلل زريقة: ال�سعر من الن�سايل اإىل الكوين: عزالدين بوركة

- »فاكهة للغربان« تيمة العطب وبنية الن�سطار: اأحمد املديني

ة الق�سرية عند ليلى العثمان: ملجد بن رم�سان
ّ

- فّن الق�س

98 حــــــوارات:
- حبيب عبدالرب �رضوري حاوره: ن�سوان العثماين

- �سنع اهلل اإبراهيم حاوره:  حممد ح�سن

- حممد �سيدة حاوره: منذر م�رضي

126 م�صــــــــــــرح:
- املونودراما اأوامل�رضح القت�سادي: عبيدو با�سا   

134 �صـــعــــــــــــر:
- اجَلّدات: عزيز اأزغاي- م�سهد �سامت: جرج�ش �سكري- ق�سائد 

اخلواجة-  �سلمان  �سعيد  ترجمة:  اأون  كــو  الكـــوري  لل�ساعر 

ب�سام  الليل:  اأثقال  املاعزي-  عزالدين  تبقى:  البالونات  وحدها 

وقطته!:  اأبي  رثاء   - �سميدة  بهجت  القلب:  وان�سق  امل�سعودي- 

جورج �رضغام- �سور: مرمي العرميي- كّل ليلة اأنام فـي �رضير 

فتحي  بي�ساء:  زبدة  �سودار-  اخل�رض  ترجمة:  كولتز  اأنيز  اآخر 

عبداهلل- اأ�سعار لل�ساعر راوؤول زوريتا: عبد اللطيف �سهيد - ِفــي 

ِل: اإكرام عبدي. 
ْ
ِح الّلي �سَ

َ
و

يف هذا العدد



164 ملف الكاتب الياباين نات�صومي �صو�صيكي: 
 
- اإعداد وترجمة: مها لطفي

- م�ساركة: عمر زعزع

190 ن�صــــــو�س:
جوليا  ترجمة:  اأكوتاغاوا  ريونو�سكي  ال�سماء  اإىل  العارج   -

رميوند  اأبي  حياة   - �سامل  اأمل  لأنثى:  �سور  - ثالث  مر�سد 

ال�ستغناء  ميكنه  اأحد  - ل 
 
�سافعي اأحمد  ترجمة  كارفر 

�سيلفان  تاأليف:  النهر  رفيق   -
 
الرحبي حممود  احلبال:  عن 

ون ترجمة: لينا بدر - �سبع ق�س�ش كيبيكية كندية تقدمي 
ّ
تي�س

وترجمة: ادري�سية بلفقيه- التقرير خورخي لوي�ش بورخي�ش 

ترجمة: هاين حجاج

218 متابعــات وروؤى:
فيه«  اأنا  »ما  ال�سفدي-  بيان  ل: 

َّ
الأو املعلِّم  الفراهيدي..   -

لأحمد  ال�سهاوي: حممد �سليم �سو�سة - »حارُة العور« لغالية 

 ال�سعاليُك يف العراق: 
ُ
اآل �سعيد: عبدالرّزاق الربيعي- ال�سعراء

َخلَفاْن:  �رضى 
ُ
ب مايِن.. 

ُ
الع د 

ّ
ال�رض �سهرزاد   -

 
از

ّ
الفو ح�سن  علي 

طلعت  اأمني:  اأحمد  تراث  فـي   
ّ
اخلفي  

ُ
اجلانب  - �سحية  اأحمد 

�سة ثقافية : حممود 
ّ
ر�سوان - اإليا�ش فركوح... فـي وداع موؤ�س

 ال�سام ) 12 + 
ّ
فرغلي - التداعي احلر يف رواية مقامات �ست

الكتابة  الفار�سي-  خاطر  بنت  �سعيدة  البوطي:  ل�سليمان   )1
رواية  اإبراهيم-  ال�سالم  عبد  ترجمة:  بنرت  هارولد  للم�رضح.. 

»ليايل احلرير« لعائ�سة الب�رضي: العالية ماء العينني- امللك 

ميوت مرتني: لأحمد  الويزي: اإبراهيم احلجري 

268 ملف تي�صري �صبول اإعداد وتقدمي: جعفر العقيلي
 - امل�ساركون: 

حممود الرمياوي - حممد �سابر عبيد - حممد معت�سم

يو�سف رزوقة - �سبا تي�سري - غالب هل�سا -مها العتوم
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)�صورة هود الآية )43(  

اأرقب غيمة تت�صكل يف �صماء اجلبل الأخ�رض اأرقب 

بدء ولدتها  الأول، وهي متتطي �صماء م�صم�صة 

خمتلفة،  باأ�صكال  التو�صط،  �صماء  ت�صبه  زرقاء 

يف  عائمة  ب�رضية  ووج��وه��ًا  حيوانات  تت�صكل 

�صعاع الأفق، باألوانه التداخلة يف هذه الظهرية 

التي �صتكون غائمة على الأرجح ب�صم�س حمجوبة 

تائهة يف عباب ال�صحب والألوان ورمبا ثمة اأمطار 

قادمة �صتع�صف بروؤو�س اجلبل وواحاته العّلقة 

يف الدرجات احلجرية، وبطاحه و�صيوحه.

اأرقبها وهي تولد وتت�صكل على هذا  الغيمة التي 

تكت�صب  التي  الهنيهة  هذه  يف  اجلمايل،  النحو 

العا�صمة  اإثر �صعودي قبل �صاعات من  فرادتها 

ال�صحوبة  والرطوبة  احل��رارة  البالغة  م�صقط 

يف  ترى  اأن  النادر  من  الالفح.  الغربي  بتيارات 

هذه الربهة من ال�صيف الكوروين قطعة �صحابة 

عوا�صف  دفعت  واإذا  القفرة،  ال�صماء  يف  تائهة 

الف�صاء، فتنعقد  ال�صدفة غيومًا و�صحبًا يف ذلك 

والرطوبة،  احلرارة  من  غبار  �صكل  على  األويتها 

خ�صمها  يف  والغيوم  ال�صحب  اأ�صل  ي�صيع  حتى 

ال�صتبد.

اأرقب اأمام �صاحة البيت ال�صتاأجر، بفرح غام�س، 

ق يف واقع ال�صاء  الغيوم التدفقة والنذرة بالودمْ

والأح��الم،  دوم��ًا  الرتحل  اخليال  ويف  القادم 

بينما قطيع ماعز وخراف جبلي يتابع خط �صريه 

مت�صلقًا تالًل و�صعابًا، يق�صم ال�صجريات التناثرة 

يف الدرب والع�صب، متوجها من غري انحراف عن 

الطريق كمن يعرف هدفه التجه مبا�رضة اإليه.

j h j 

اأطلق �رضاح النظر اإل اآخر الدى ال�صدميي للقمم 

والتالل والأكمات، متنا�صلة يف جماهل الغيوب 

التالل  يت�صلق  الاعز  قطيع  اأرى  وال��ك��ه��وف.. 

الجاورة قريبًا من ذروة النهاية التي ميتطيها 

يف  راأ�صه  دائ��راً  الكبرية،  بقرونه  الطليعة  تي�س 

اخلطر  جمهول  ي�صتك�صف  كمن  الأرب��ع  اجلهات 

الكهوف  يف  مرتب�صة  تختبئ  التي  والفرت�صات 

�صتقاوم  التي  الفري�صة  و�صول  حتى  والغاور 

لظلمة  رغمة 
ُ
م ت�صت�صلم  حتى  الزمن  من  برهة 

الأنياب والأ�صداق.

اإ�صارات  يعطي  اأن  لب��د،  الفحل،  القائد  التي�س 

ة لقطيعه باأمان الو�صول و�صمانه اأو العودة 
ّ
خفي

والهروب اإل ال�صفح من جديد..

j h j 

كما  ريبة،  غري  من  ال�صامل  الهدوء  هذا  جو  يف 

نحو �سماء

اجلبل الأخ�ضر



كثيف،  ب�صواد  مت�صٍح  غيوم  فيلق  ينبلج  يتجلى، 

ينزل  مت�صارعًا  ة( 
ّ
)الفيا�صي �صهل  على  ينق�س 

القرية  تلك  على  ح�صاه  د 
اَ
��ر

اَ
وب ق��ه  ودمْ حمولت 

الذي  ال�صهل  اإل  ي�صل  ول  ال��وادع��ة،  ال�صغرية 

من  غزارة  الأقل  والفي�صان  ال�صاآبيب  اإل  نعي�س، 

ذاتها  وبالفجاأة  ال��راع��دة.  النعمة  ن��زول  مركز 

وينجلي  ال�صماء  جنبات  يف  )الفيلق(  يتبعرث 

الكبرية  بقرونه  التي�س  يتقدمه  ماعز  قطيع  عن 

الرا�صخة يف اجل�صد والكان.

j h j 

م�صيت خطوات حافيًا على الأر�س التي تتخللها 

الراقبة  مكان  مغرياً  والأع�صاب،  الياه  ب��رك 

الربيئة، من �صاحة البيت، اإل ظالل �صجرة علعالن 

)عرعر( و�صط ال�صيح الذي يكرث فيه هذا النوع من 

قدمية  اأ�صجار  الع�صور،  عرب  الرتحلة  الأ�صجار 

بعده  يف  الوغل  البعيد  الزمن  ذلك  من  حتّدرت 

واحليوانات  والب�رض  جتري  الأنهار  كانت  حني 

والأح���الم.  الف�صول  بتعاقب  النعمة  يعي�صون 

حب 
ُ
ال�ص م��رور  يف  الأع��ل��ى،  اإل  حم��ّدق��ًا  جل�صت 

واحليوات يف اأنحاء �صماء ما زالت �صاآبيب الطر 

احلنونة  ال�صم�س  وخيوط  الغيوم  بني  من  تتدل 

كعناقيد نا�صجة تتّدل من كروم الأ�صاطري.

غائم  وح�����س  هيئة  على  ت�صكلت  غيمة  وث��م��ة 

�صحابة بي�صاء  والق�صمات، تنق�س على  الالمح 

تنتظر،  فري�صة  هيئة  على  الأخ��رى  هي  ت�صكلت 

م�صّلمة اأمرها لقدر البلع واللتهام.

j h j 

والت�صكل،  ال��ولدة  يف  اليوم  ه��ذا  الغيوم  ب��داأت 

اإنها  اجل��احم��ة،  الأم�����س  غيوم  ت�صبه  ل  لكنها 

وال�صجر  الب�رض  اأحالم  رمبا  لكن  بطيئة،  ك�صولة 

واحل��ي��وان��ات ال�����رضوب��ة ب��اأ���ص��ب��اح اجل��ف��اف 

ة، 
ّ
بري اأح�صنة  مثل  اخلطى  تفّذ  والأوبئة جتعلها 

الراعد  وال�صوداد  والن�صج  التكاثف  �صوب حلبة 

ال�صبوق بربوق خاطفة �صاعقة، لتنزل حمولت 

الليل  ونزول  ال�صاء   
ّ
دنو مع  التخل�س  مطرها 

اأنغام  جمال  متّزقها  التي  اجلنائزية  ب�صكينته 

الدمية الدرار ال�صكوب.

j h j 

الأع��وام،  وتلك  ال�صهر،  ذلك  اليوم،  ذلك  كان  كم 

ًة مزهرًة يف ال�صاعر والذاكرة، حني كانت  ن�رضِ

العائلة جتتمع على الوقد يف الف�صاء الطلق، وقد 

التاأم �صملها باأفراح و�صحكات عقب طول غياب 

ب�صبب الفنت واحلروب:

اأن طاله البلى  يتذكر ال�صيخ اجلبلي الوحيد، بعد 

وعبثتمْ به والكان ال�صنون.

j h j 

اأكرث علواً  ال�صيخ  اأعماق  الذاكرة يهمهم يف   رعُد 

دق والنهيار..
ّ
من رعد �صماء تو�صك على الو

والربوق يف جنبات �صلوعه اأكرث حرقة من تلك 

الربوق الأزلية والرعود..

يخطئها  ول  العزاء،  تقبل  ل  التي  النهاية  اإنها 

ب العجوز.
ّ
حد�س الجر

j h j 

طفولتنا  يف  ن�صميها  كنا  التي  النبي،  فر�س 

يف  الهوينى  مت�صي  )ال�صمبعانة(  مان 
ُ
بع البعيدة 

والأعمدة،  اجل��دران  بها  تت�صّلق  الفري�صة  فمها 

ذب، قبل 
ّ
ت�صّلي وحدتها باأن�س الكائن ال�صغري الع

الإجهاز النهائي عليه، كي ل ت�صقط يف فراغ ما 

بعد الفرتا�س.

ال�صتطيل،  بج�صدها  ب�)النا�صك(  اأي�صا  ميت 
ُ

�ص

يف  اخل�صوع  ي�صبه  مبا  الطويلتني،  وقائمتيها 
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الفارقة  والعزلة.  التاأمل  اإل  الأق��رب  حركتها 

تكمن يف اأنها كائن عنفي لحم، الأنثى خا�صة، 

فعلى  اللقاح،  مو�صم  يف  الذكر  يعا�رضها  فحني 

حيث  ال��غ��ري��زي،  ال��ه��روب  ي�صتطيع  ل  الأرج���ح 

تفرت�صه بلمحة الربق، فال عزاء ول فكاك.

j h j 

اأم�صي اأمام البيت يف الطريق الوؤدي اإل منحدر 

اأودية و�صدوع ل مياه فيها، لكن ن�صارة الأ�صجار 

ومناء  الأمطار  ت�صاقط  بحدوث  ت�صي  والع�صب 

والبالبل  للع�صافري  �صادحة  اأ�صوات  الكان. 

ة، مثل البوت، 
ّ
ال�صغرية، ترف على الأ�صجار الربي

الأزمنة  يف  عت�رض 
ُ
ي الذي  و»ال�صخر«  والعلعالن 

لأمرا�س  والعالجات  الأدوية  ل�صتخراج  الآفلة، 

بعينها، مثله مثل ال�صوع واحلنظل ال�صديد الرارة، 

واحلرمل، ي�صتخرج منه الأدوية والرتياقات ذات 

يف  الرتاكمة  التجارب  بحكم  الأكيدة  الفاعلية 

غياب البدائل التي جاءت بها ال�صنوات الالحقة.

اأم�صي نحو الوادي ال�صرت�صل ب�صدوعه وهاوياته 

ال�صحب  اإل  اأتطّلع  ق��رار،  ول  لها  �صقف  ل  التي 

يف  هناك  ال�صبت(  )حيل  مرتفعات  من  القادمة 

الأعايل حيث تزجمر الريح وتعوي ذئاب اأو�صكت 

على النقرا�س.

ذات  ال�صيارات،  تت�صلقه  الذي  الوعر  الطريق  يف 

واجلبال  الأخ�رض  اجلبل  نحو  الرباعي،  الدفع 

لياًل، وبداأنا  اأ�رضفنا على نهايته  الحيطة، حني 

قنفذاً  �صاهدنا  و�صفوحه،  اجلبل  منب�صطات  يف 

ويختفي  الكثيف،  ب�صعره  الطريق  يقطع  م�صعًا 

)عّزان(  الظالم. مما خلق هذيانًا يوميًا لدى  يف 

والأ�صجار  ال�صخور  بني  القنافذ  عن  البحث  يف 

والأكمات.

الكان  يف  النائية  ال��ق��رى  يف  الأه���ايل  وك��ان 

النخيل  القنافذ يف �صواحي  والذاكرة يت�صيدون 

الأ�صواك  لتفادي  قّفازات  لب�صني  جحورها،  من 

اجلارحة.

ة 
ّ
مرجعي ما،  زمن  يف  �صكلت  التي  الأ�صجار  تلك 

بع�صها  يزال  ل  رمبا  والرتياق،  والعالج  ال��دواء 

لو التفت اليه اأطباء احل�صارة وعلماوؤها، �صاحلًا 

)كوفيد19(  وب��اء  لدحر  ال��الزم  الرتياق  ل�صنع 

الذي ما زال يدير راأ�س العامل والعلم وكل منجزات 

والهلع  احلرية  اإل  بها  ويطوح  الرهيبة،  احلداثة 

احلديثة  الأدوي��ة  األي�صت  لكن  وال��وت.  والر�س 

جميعها م�صدرها الطبيعة وجتلياتها واأ�صماوؤها 

الختلفة؟!

j h j 

اأقراأ متابعة لل�صديقة غالية قباين، حول الخرج 

اأخرج  ال��ذي  �صكور�صيزي(  )مارتن  ال�صينمائي 

يرى  والذي  ال�صتجد،  الوباء  حول  ق�صرياً  فيلمًا 

اأن الوباء وعزلته الق�رضية، غري الثمرة ول عادتمْ 

حمطة تاأمل واإثراء بعد اأن طالت على هذا النحو 

القا�صي واإنها اأجلت م�صاريعه ال�صينمائية قاذفة 

و�صيناريوهاته  كامرياته  مع  النافذة،  اأمام  اإياه 

كان  ال�صاريع  تلك  من  لة. 
ّ
والتخي ة 

ّ
الواقعي

)كاوبوي(  فيلم  اأول  )اجلديد(  فيلمه  ال�رضوع يف 

الف�صل  جنمه  ة 
ّ
مبعي ال�صياق،  ه��ذا  يف  ينجزه 

من  جنم  مع  الرة  هذه  لكن  نريو(  دي  )روب��رت 

جيل مزاج اآخر )دي كابرييو( ولي�س اآل بات�صينو 

وجون بي�صي(.

ول يعطي وزنًا خمرج )�صائق التاك�صي( و)الثور 

الطبيعة  ب��اأن  القائلة  الآراء  يعطي  ل  الهائج(، 

على  غ�صبها  واأن  نف�صها،  ر 
ّ
ت�صحح  وتطه

حرماتها  على  واعتدائه  الن�صان  انتهاكات 
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التدمريي  النذير  هذا  تر�صل  جعلها  وف�صائها، 

احلديثة،  احل��ي��اة  حركة  اأوق���ف  ال��ذي  ال��رع��ب 

وق��ط��ارات  ط��ائ��رات  م��ن  اليومية،  ومظاهرها 

وم�صانع وم�صاريع ل ح�رض لها ول حدود... الخ.

الخرج ال�صهري الذي يقرتب من ثمانينياته، يرى 

اأن الوقت ينفد منه ويتال�صى اأمام هذه اجلائحة 

التي اجتاحت العامل على نحو غري م�صبوق، واأنه 

حزين، لأجل ذلك يتدارُك ما ميكن تداركه يف خط 

العمل والإجناز الذي اأدمن عليه نظراً و�صلوكًا يف 

مواجهة التاريخ وهروب الأيام.

الكبار،  اأ�صالفه  بجيل  ا�صكور�صيزي  اعجاب  رغم 

من دي�صيكا وفيلليني وانطونيوين، حتى �صاحب 

تذّكرته  الذي  برتلوت�صي،  الأخ��ري(  )المرباطور 

)حيل  برية  يف  ال�صاي  اأ�رضب  واأنا  الأم�س  م�صاء 

ال�صبت(، عرب فيلم )�صاي ال�صحراء( القتب�س من 

رواية بول بول�س )حتت �صقف �صماء واقية(.

بروؤية  اآخ��ر،   
ً
منحى ال�صينمائي  عمله  يف  نحا 

برهة  تالئم  رمبا  خمتلفة،  وت�صورات  واأدوات 

الع�رض العا�صة التي تتناهبها اليديا اجلهنمية 

ل  مبا  قبل  ذي  من  اأكرث  التوح�س  الال  وراأ�س 

للقادم  ا�صت�رضافه  )فيلليني(  قدم  حني  يقا�س. 

واأمناط  التلفزيون  وهيمنة  وفريد(  )جنيجر  عرب 

على  البتذل  ال�صهدي  ال�صتهالكي  الجتمع 

ثراء  رغم  وتفا�صيلها.  الب�رض  حياة  مفا�صل  كل 

حتده  ل  ال��ذي  و�صطحه  الكبري  ال��خ��رج  خيال 

النهيار  مراحل  يقارب  حني  وعالمات،  حدود 

مل  )�صاتركون(  يف  كما  التاريخ  يف  والنحطاط 

ي�صل حد�صًا ونبوءة اإل حجم الربهة الراهنة يف 

ميديا  عرب  الروحية،  والأبعاد  القيم  من  التحلل 

التي  الحكمة  ونظمها  والتكنولوجيا  العولة 

حولت الب�رض اإل قطعان اآلية ملحقة باآلة �صخمة 

روحية  اأبعاد  غري  من  لكن  ميتافيزيقية  �صبه 

اأخالقية بل على النقي�س، هي ال�صتبد الفعلي.

j h j 

ك��ان ال���ذي جت��ّل��ى ب��األ��وان ال��غ��ي��وب، وبجالل 

ال�صفوح  ��ح  ي��و���صَّ ال��ت��ع��ايل،  الوت  وغمو�س 

الغ�صق  الحيطة،  اجلبال  روا�صي  بني  النب�صطة 

ن�صاهده  كنا  الذي  وذلك  القطبي  الغ�صق  اجلبلي، 

ال��رتام��ي��ة...  ال�صحراء  يف  الفجر،  حلول  قبل 

بتجليات روح اخللود الت�صظي يف ف�صيح الأكوان 

باأفالكها وبلدانها الكثرية، وتلك النجوم الظاهرة 

ة.
ّ
منها واخلفي

الغ�صق اجلبلي ذلك الهالم من اأ�صالء قتلى واآلهة 

جريحة.

j h j 

فيها  ت�رضح  التي  ��زلت 
ُ
وال��ع اجلبال  مرايا  يف 

دفاعها  خط  اللتوية،  الطويلة  بقرونها  الوعول 

فيها  وت�����رضح  الدججني  اأع��دائ��ه��ا  �صد  الأول 

�صواري الع�صور الأول حني كان الكوكب حتت 

بالقفزات  مقارنة  احلنونة  الوح�صية  �صلطتها 

واخلاليا  الفقرات  �صال�صل  يف  الالحقة  الع�صوية 

العقل  »عبقرية«  اإل  اأف�صت  التي  والنحنيات، 

اأقاليم  اأوًل يف  الب�رضيني، حيث تكر�صت  والذكاء 

على  حتققها  اأك��رث  والهيمنة  وال��ع��دوان  العنف 

�صكان  بني  ال�صرتكة  والن�صانية  ال�صالم  اأر�س 

العابرين  لهوؤلء  والرخاء  والطماأنينة  الأر���س، 

حتمًا اإل احتمالت ال�صائر الغام�صة والاآل.

ن��ريان وج��وه  ال��ع��زلت ه��ذه، تندلع  يف م��راي��ا 

واجلمال،  والفن  للحياة  ع��دوة  وج��وه  كاحلة، 

والقبح  الظلم  جلبة  من  الهارب  الكائن  تالحق 

�صتظل  ومالذاً،  ملجاأً  يظنها  ة، 
ّ
ق�صي واحات  اإل 

اللحد،  اإل  ال�صارية، من الهد  تالحقه قطعانها 
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ده، اأين 
ُ
ع

ُ
هذه �رضاوة القبح والنحطاط بكافة �ص

الكوكب  حليوانات  الغريزية  ال�رضاوة  تلك  منها 

الأول؟

j h j 

تبداأ الكثري من ال�رضود والأ�صعار والتاأمالت ذات 

اأو  النافذة  خلف  من  الفل�صفي،  والنزوع  الطابع 

اأو  ال�صتاأجر  النزل  نافذة  خلف  النافذة.  اإزاء 

الملوك، نافذة الفندق اأو الوتيل، نافذة ال�صجن 

والزنزانة نافذة الطائرة اأو القطار، لو جرى نوع 

ت�صكلت  اأو  لدت 
ُ
و التي  لالأعمال  ال�صتق�صاء  من 

حب والغيوم يف عرين الف�صاءات 
ُ
كما تت�صكل ال�ص

واأجيال  وجملدات  كتب  هناك  لكانت  القفر، 

وع�صور خمتلفة.

منذ بداية اجلائحة، مررت يف قراءتي لأكرث من 

كاتب ومقال تبداأ انطالقًا من ذلك احليز التاح 

فيها  حد 
ّ
تتو التي  ال�صتثنائية  الفرتة  هذه  يف 

ية. 
مْ

الق�رض العزلة  هذه  عرب  جمعاء،  الب�رض  اأر�س 

على  الوّزعون  ال�صاجني  نف�صه،  النمط  وعلى 

متفاوتة.  وظ��روف  مب�صتويات  الكون  م�صاحة 

وال��ق��ط��ارات  ال��ط��ائ��رات  راك��ب��و  اأي�صا  وي��ن��درج 

واإن  التاح  ز الكاين 
ّ
احلي والعربات على �صعيد 

 والإكراه.
مْ

ة العمياء للق�رض
ّ
مل يندرجوا يف القدري

ها هو مارتن �صكور�صيزي اآخر يف �صياق متابعاتي 

الكبرية  مدينته  م��ن  ال��ن��اف��ذة،  ع��رب  ال��ح��دق��ني 

)نيويورك( مدينة الدن وعا�صمة العامل كما يحلو 

للبع�س نعتها، عرب نافذة �صقته، منزله اأو مكتبه، 

اإل ف�صاء الدينة التي ان�صحبت من �صخبها الكبري 

عرب  يتاأملها  القابر  و�صكينة  العزلت  هدوء  اإل 

الكامريا وعرب العني الجردة التي تغذي خيالته 

واحتمالتها  �صخبها  يهداأ  ل  التي  وم�صاريعه 

لأمثاله اإل بالوت وغياب العزلة الأخرية.

هجعتها  من  اجلديد  ا�صتيقاظها  تخيل   رمب��ا 

الوؤقتة، يف فيلم اأو اأفالم قادمة.

وهناك الآلف من البدعني يف كافة الجالت 

عرب اأنحاء العامل، يحدقون من النوافذ والأبواب، 

القيامة  ح��ول  واخل��ي��الت  الأح����الم  حتركهم 

الب�رضية القادمة.

اإزاء النافذة. تبداأ اأعمال اخليال والتاأمل والكتابة 

حتى هذه ال�صفحات العجلى، بداأت بعد اأ�صبوعني 

من اكت�صاح اجلائحة. من النافذة التي تطل على 

�صجرة اأو �صجريات الظل التي مل اأكن اأعرف ا�صمها 

طليعتها  يف  الطيور  وكانت  الأج��رد،  البلقع  يف 

ع�صافري الدوري والغربان الآ�صيوية حتط عليها 

وتاأوي.

وحتى لو مل تكن هناك اجلائحة، فحتى يف غلواء 

العرب  جزيرة  يف  الو�صوفة،  ال�صيف  ح��رارة 

ف 
ّ
الكي الداخل  اإل  اللجوء  من  بد  ل  اإذمْ  خا�صة 

م  كي ت�صتمر احلياة، فتكون النافذة يف هذا اخل�صّ

للطبيعة  الوحيد  النفذ  هي  للطبيعة،  الغا�صب 

واخليال.

j h j 

بعد النافذة يف الدن خا�صة الكبرية وال�صغرية، 

يف  مف�صليًا  دوراً  تلعب  التي  )ال�رضفة(  تاأتي 

�رضفة  وم�صاعرهم.  عاداتهم  الب�رض،  حياة  م�صار 

الرومان�صية والغزل والأحالم، خا�صة يف مطالع 

�رضفة  والكتابة.  والقراءة  التاأمل  �رضفة  العمر، 

ح النظرات الأخرية 
مْ
الرتحيب، والوداع، حني ت�رض

التي  ال�رضفة  والجهول.  العلوم  اإل  للراحلني 

تنعقد حولها الغيوم وال�صباب. 

ال�رضفة  لعبت  ال�صتجد،  ال��وب��اء  كارثة  خ��الل 

اأن  القدر  لها  اأراد  حلياة  الكرنفايل  ز 
ّ
احلي دور 

ت�صاهد  وكئيبة.  ومعلبة  حمبو�صة  داخلية  تكون 

نزوى العدد 104 اكتوبر 2020

9



ال�صا�صات، يف روما وباري�س ومدريد  القوم عرب 

من  الحا�رضة  العامل  مدن  من  الكثري  وغريها 

عدوان ل مرئي هذه الرة، كاأمنا جيو�س التاريخ 

هذا  يف  والهلع،  ال��ذع��ر  روح  اأودع���ت  ��ة 
ّ
ال��غ��ازي

تخرج  والبلدات،  الدن  ترى  الجهري.  الكائن 

اإل ال�رضفات يتبادل اأهلها التحايا والبت�صامات 

والأنخاب، يحر�صون الأمل الغام�س يف النفو�س، 

ون 
ّ
يحي والإن��ه��اك.  النطفاء  على  اأو�صكت  التي 

الأمامية  اخلطوط  على  الرابطة  الطبية  الأطقم 

يف العركة لدحر اخلطر والوت.

م��ف��ردات  الب�رضية،  اللغات  اكت�صبت  ب�رضعة 

خطر  مواجهة  يف  الرتاكمة،  احلروب  وقوامي�س 

والبحث،  النحُت  يتعبها  فلم  ال�صتجد.  الفريو�س 

اإذ العّدة وطبيعتها اللفظية العنفية جاهزة. وهل 

هناك يف تاريخ الكائن الب�رضي، اأكرث ثراء وغزارة 

من قوامي�س واأحداث احلروب وال�صدامات؟! العدة 

يكت�صفه  ما  عدا  ما  جاهزة  لالإعالم  التعبريية 

وا�صتنتاجًا  ا�صتنباطًا  والخت�صون  الأط��ب��اء 

�صمن  واللحظية  ة 
ّ
اليومي مواجهتهم  خالل  من 

العلمية  باحلقول  والتعلق  الحتدمة،  العركة 

غري  وم�صطلحات  مفردات  تت�رضب  اإذ  والطبية. 

ال�صتخدام  األ��ف��ة  اإل  طريقها  ت��اأخ��ذ  معهودة 

والتداول.

الآن يف هذه الف�صحة الهاربة من براثن احلرارة 

�صفوح  من  �صفح  يف  اأجل�س  م�صقط،  حمافظة  يف 

اجلبل الأخ�رض. الطق�س رائع، غائم اأحيانًا وممطر 

التي  النافذة  من  الروؤية  مر�صد   
ّ

اأغري اأخرى.  يف 

اإل  والأ���ص��ع��ار،  ال��رواي��ات  اأب��ط��ال  منها  يتطلع 

نفر  منها  يتطلع  كما  والتاريخ،  العامل  مذبحة 

الت�صلل،  ال�صوء  خيوط  تخبط  يتامى  وحيدون 

ة الرجتفة.
ّ
هيئاتهم ال�صبحي

اللحقة  واحلديقة  ال�رضفة  نحو  النافذة  اأغ��ري 

تكاد  ل  الذي  الربي  الف�صاء  اإل  بالنزل وحتى 

تلحظ فيه كائنًا ب�رضيًا اأو حيوانيًا اإل ما ندر، بعد 

اإغالق اجلبل اأمام الزائرين اجلدد.

اأ�صهر ال�صيف الطويلة يف م�صقط والناطق الأكرث 

عادات  حمت  )غربية(  ورياحًا  ورطوبة  ح��رارة 

الأ�صهر  يف  حتى  ال�رضفة،  يف  اجللو�س  وتقاليد 

التي يكون فيها الطق�س معتدًل ورائعًا للجلو�س 

الأهايل  بع�س  ا�صتعاد  والأح��الم..  ال�رضفات  يف 

عزلة  اأثناء  احل��رارة،  ا�صتداد  قبل  اجللو�س  عادة 

بنداءات  يلتزمون  و�صاروا  الفريو�صي،  الإك��راه 

والدعوات  التحيات  اإط��الق  يف  العليا(  )اللجنة 

رفع  اإل  وال��دع��وة  ال�صاهرة،  الطبية  للطواقم 

الفجائع والأوبئة..

العمر  من ل يتذكر، يف تلك الحطة البكرة من 

الهارب، تلك اجلل�صات احلالة احلميمية الهام�صة 

يف  ال�صتحيل،  الفردو�س  من  برهة  ت�صبه  التي 

القاهرة وبريوت ودم�صق وحلب و�رضفات طنجة 

ة وا�صلة اأفريقيا وبالد 
ّ
الطلة على اجلزر اليبريي

الغزو  من  حلقات  عرب  باأوروبا،  العربي  الغرب 

واحل�صارة والجتماع.

بتجليات  وتوا�صل  اجتماع  من�صات  ال�رضفات، 

يف  األيم،  تاأمل  اإل  تدفع  اأي�صًا،  وهي  خمتلفة، 

التاريخية  باأبعادها  والحيط،  ال��ذات  اأو�صاع 

والوجودية كما يف هذا القطع الذي كتبته منذ 

اأربعني عامًا يف دم�صق.

)�شرفة دم�شقية(

مي   يف داَ
ُ
الليُل اأ�صماُكُه ت�صبح

ِة 
اَ
�ص ِ اأ�صماُك هذا الليِل ال�رضَّ

مثُل عرباٍت عتيقٍة.

هكذا من غرِي ا�صتئذاٍن هذه الرةاَ 
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نبحتمْ اأ�صاطيُلُه /مناراُتُه/ قوُة ح�صوِرِه

ِر.
اَ
ج يف ِدماِغ احلاَ

ِة  هاَ َّ
وحيٌد اأنا اأدخُل غرفتي الأ�صبهاَ بُفو

م�صدَّ�ٍس

يبحُث عنمْ وليمٍة 

رمبا اأكوُن اأنا اأو �صديقي.

 يحملناَ الوانئ والدهور الطويلة.
ُ
ِت البواخر

َّ
مر

تقلَّبُت قلياًل يف ِفرا�صي / ال�صاحناُت 

 
ٍّ

 بلطٍف حريري
اَ
 الأع�صاء

ُ
ُتالم�س

 هذا العامِل 
َّ
رمبا ل�صُت الوحيداَ احلاملاَ هم

قيموناَ 
ُ
هناكاَ اآخروناَ ي

دي
اَ
�ص

اَ
 يف ج

مْ
ُهم

اَ
خيام

 اأنمْ اأقولاَ اإين وحيٌد
اَ
لكنمْ ل مانع

حِم الأ�صياِء ال�رضيعِة
اَ
 يف ر

ٌ
ومقيم

الزواِل.

ِة
َّ
تي الدم�صقي منمْ �رُضفاَ

اأُِطلَّ على جحيِم اأيامي الناعِم مثلاَ

ذكرى بعيدٍة

 العربيةاَ
اَ
 الأخبار

ُ
اأ�صمع

ِل:
ُّ
 لنف�صي بالتخي

ُ
واأ�صمح

 م�صنقٌة بحجِم الإن�صاِن 
ُ
 الف�صاء

اَ
ها هو

الرتدي �صلطةاَ احُللِم 

�صوِر  ِكُن للع�صافرِي والنُّ
ُ

اأيناَ مي

 جحيمي 
اَ
اأنمْ حُتلِّقاَ خارج

 للعذاِب 
ُ
اأنا الرجُل النذور

رٍة 
َّ
اأحدُِّق يف مرايا نف�ٍس مقع

 اأجياٍل كئيبٍة 
ُ
 وحطام

ٌ
 وِعظام

ُ
جماجم

ي�صُكنوناَ القاعاَ 

اَ يف ثياِب احلداِد  نتحبمْ
اَ
ون�صوٌة ي

 اأياِمِه الأخريِة
اَ
كاأمنا العامُل يجرتُّ حطام

يف قلبي 

j h j 

الهواء عا�صف �صباح هذا اليوم يف اجلبل، على 

نحو من غبار. ل غيوم يف الأفق البعيد اأو القريب. 

ال�صبت(  )جبل  مرتفعات  يف  البارحة  م�صاء 

حمدقًا  الهاتف،  جهاز  عرب  واقراأ  ال�صاي،  اأ�رضب 

حتفه  العزلة  بجمال  ال�صطرب  الف�صاء  هذا  يف 

اأرواح اأ�صالف اآفلني.

التي  النطقة  يف  يكرث  )العرعر(  العلعالن  �صجر 

اجلبل  قمم  بني  من  ارتفاعًا  الأك��رث  رمب��ا  هي 

التي  ال�صخور  منحوتات  وه�صابه.  ومنحدراته 

الفنون  �صنائع  من  جماًل  اأكرث  اأحيانًا  تتجلى 

منذ  الوح�س  اخل��الء  ه��ذا  يف  جتثم  ة، 
ّ
الب�رضي

التي  الأودي��ة  قنوات  على  مطلة  ال�صنني  ماليني 

الذكرى  وال�صيول متدفقة مبياه  الأزمنة  حفرتها 

حتى �صفاف الغيب.

j h j 

يف )حيل ال�صبت(

الأ�صباح حتت�صن الف�صاء بدم الأ�صطورة.

 لكن ل ظباء ول وعول تعدو يف الربية الف�صيحة.

اله�صاب  على  اقط 
ّ
ي�ص كالنيازك،  الا�صي  عواء 

والأكمات.

j h j 

هذا الغروب اجلبلي

يحمل بني حناياه

جنازة العامل

كفّنة بالأوراد والِظالل.
ُ
م

j h j 

الباب،  تفتح  والن�صف  الثالثة  يف  ت�صحو  حني 

الربية  يف  خطوات  تتقدم  ثم  ال��دار،  فناء  نحو 

تره  مل  ما  ت�صاهد  والنجوم،  بال�صكينة  ال�صاءة 

منذ اأزمان و�صط �صجيج الدينة واأ�صوائها.
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النجمي  ال�صدمي  ذل��ك  ت�صكل  التي  اجل��زر  تلك 

حيوان،  اأو  اإن�صان  �صوت  ل  والوح�س.  العذب 

الليل وحيواته يغمر وي�صاوي بعدالة بني جميع 

الكائنات، وحدها ال�صماء تف�صح عن ذاتها مبثل 

اإل  يحيلك  الذي  الرهف  اجلمايل  احل�صور  هذا 

طفولت طوتها ال�صافات والزمان.

نعا�صًا  وانطفاء،  اإ�صاءة  النجوم،  حركتها،  يف 

عائالتها  نف�صها،  ت��خ��اط��ب  ك��اأمن��ا  ���اًل 
ّ

وت���رح

و�صعوبها القيمة يف الأزل جنوم الآفاق ودروب 

المرات الالنهائية.

و�صط  اأي�صًا  تخاطبك  كاأمنا  بانخطاف  حتدق 

بعد  العط�صى  الروح  تغذي  التي  والعزلة  ال�صمت 

كراهيات ويبا�س.

مل  الذي  اأنت  الن�صوى،  ال�صماء  جزائر  يف  حتدق 

تربح مكانك زمنًا تخاله ع�صوراً، ترى ممر طريان 

اليمني  اإل  ينعطف  ثم  الغرب  اإل  ال�رضق  من 

كاحل�رضات  ت�صيء  الطائرات  ورواح���ًا،  جميئًا 

و�صط النجوم وال�صدمي الذي ميطر �صحواً، متجهة 

اأن  فكرت  الأخ��رية.  وحمطاتها  مقا�صدها  اإل 

ل بني اأقطار العامل بداأت بعد 
ّ

حركة ال�صفر والرتح

هذا  والنهمار.  التدفق  يف  منزيل،  وحجر  حب�س 

الكم من الطائرات خالل �صاعة، تاأخذ �صبيلها يف 

هذه الطارح التي يظنها العابر، نائية اأميا ناأي، 

ة من خرائط الكون.
ّ
اأو حتى من�صي

مع  وتوحدي  انخطايف  من  الطائرات  اأخذتني 

بحنني  اأح��دق  �رضت  البدئي،  وال�صدمي  النجوم 

قريبًا،  التي  النجوم  والنجوم،  الطائرات  اإل 

كما  ح�صورها  تعوي�س  و�صيكون  �صاأفتقدها، 

يف  والخلوقة،  اخلالقة  الطبيعة  اأرك��ان  باقي 

اللغة والأدب، يف اخليال والذاكرة. �صاأعرف كقدر 

حتمي مثل الوت والغياب، مثل احلب، والأوبئة، 

يف اأ�صواء »الدينة« اأو »احل�صارة« التي مل اأنتِم 

اإليها يف يوم من الزمن المتد منذ الولدة حتى 

انتميت  ما  بقدر  و�صطحيًا  خارجيًا  اإل  النهاية، 

هذا  اإل  البدئية،  الذاكرة  اإل  العتم،  العمق  يف 

ال�صالفني،  ب��اأرواح  الزدحم  الوح�صي  الف�صاء 

واجلوارح واحلنني.

هذه الرة حني �صعدنا من )بركة الوز( ووادي 

العيدن، تلك النازلة القدرية لإحدى اجلغرافيات 

حني  مرة  ذات  اأن  بحيث  وق�صوة،  غرابة  الأك��رث 

الزاوي  اأمني  اجلزائريني  ال�صديقني  مع  �صعدنا 

ال�صداقة  عهود  من  التحدرين  اجللطي  وربيعة 

الوادي  اأ�رضفنا على  ال�صام،. حني  لبالد  الزهرة 

اخلايل  ال�صخري  جمراه  تقطع  ال�صيارة  واأخذت 

من الياه التفت اإل اأمني الزاوي قائال: من مثل 

والأ�صئلة  بالهواج�س  الحتدمة  الناطق  هذه 

واإل  والزّهاد...  والأئمة  الأنبياء  ياأتي  والفراغ، 

كيف ي�صتطيعون حمل ر�صالة اإ�صالح عامل فا�صد 

يف اأ�صله وف�صله. طاقة ال�صرب الالحمدود لتحمل 

الأذية، �صظف العي�س والتنكيل ؟

حني �صعدنا هذه الرة مت�صّلقني �صالمل ال�صخور 

اجلبل  ه�صاب  م��ن  ه�صبة  ب��اجت��اه  والأزم��ن��ة 

اآلف  ثالثة  يناهز  ما  اإل  ترتفع  التي  الأخ�رض 

مرت فوق �صطح البحر.

الغيب  �صعاع  يف  متفرقة  غيوم  ثمة  كانت 

الأ�صفر، وكان الليل مبرا�صيه الثقيلة يو�صك على 

النزول.

ال�صيارة تزفر عرب الطريق ال�صعب، ومل نلحظ اأي 

كائن اأو حيوان مثلما لحظنا يف الرة ال�صابقة 

الإ�صمنتي  ال�صارع  يقطع  را  �صتنفاَ
ُ
م القنفذ  ذلك 

باجتاه الأجمة الجاورة، لكن قريبًا من النهاية 

الكا�صف  ال�صوء  يف  راأينا  ط��رق  مفرتق  وعلى 
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ثعلبا وقد ده�صته العربات حتى حتول اإل اأ�صالء 

)الفريخة(  الزاهي  الطويل  الذنب  عدا  وحطام، 

كاأنها الروح حممية بعناية ال�صيئة واخللود.

اخلبيئة  وكائناته  الكان  دّث��ر  قد  الليل  ك��ان 

والقرى  اجلبال  ليل  احل��ال��ك..  الأ���ص��ود  ب��ردائ��ه 

النائية وال�صهوب.

يتحرك  ثم  التاح  الع�صب  ياأكل  وحيد  حمار 

ثعلب  يتبعه  اجلبلية،  الأ�صجار  من  ربوة  باجتاه 

ب�رضعة الربق يقطع ال�صافة، كي ل يلقى م�صري 

الظالم  يف  ال�صجريات  بني  يختفي  حتى  �صابقه، 

الدام�س.

�صكل  على  خمتلفة  واأ�صكال  بهيئات  الأرق  يعود 

الفتوح  الكوين  الف�صاء  �صدمي  من  تتوافد  وجوه 

تنتف�س  م��دن،  هيئة  على  الأب��دي��ة،  ف��راغ  على 

بعزلته  الوحيد  الرجل  قفار  يف  ليلها  �صباع 

)الق�رضية اأو الختيارية( وهو يحاول نوما ع�صيا 

وبعيد النال.

على  حممولة  وقرى  موح�صة  اأري��اف  �صكل  على 

عواء جريح، ورجال مدججني يحيطون بالأ�رضى 

وقد اخرتقت اأج�صادهم

 الهزيلة ال�صهام والطلقات.

يعود الأرق على �صكل جي�س كا�رض من الكراهية 

انتحار  بعد  مهجور  بيت  �صكل  على  والنتقام، 

الأرملة مع �صغارها، وبعد بلوغ اجلائحة الذروة 

والهاوية.

بهذياناتها  وال�صنون  الأي��ام  تعود  الأرق،  يعود 

يف  ينتحب  اآوى  بنات  القرن،  وحيد  الثقيلة، 

الغاور والكهوف.

جًا، تعود الجزرة يف خميال 
ّ
يعود التاريخ م�رض

رجل وحيد يحاول النوم والغفرة.

j h j 

تلك ال�صخرة ال�صاهرة يف وادي �رضور 

بظالل الأ�صطورة ت�صبح يف الياه

حتر�س الوتى يف القبور الجاورة 

كما رعاة الفجر والنجوم الآفلة حتر�س الطيور 

يف اأع�صا�صها 

تهم بال�صحيان، حمري القرية والديكة ال�صادحة 

يف نومها 

وحتر�س الأزل التثائب يف روؤو�س اجلبال 

تلك ال�صخرة ال�صابحة يف بحر �رضور 

)كان الوادي ي�صبه البحر(

وكانت الأعمار والأ�صماك تكرب 

على احلواف الليئة بالطحالب

اأ�صوات القطا تزنر الوادي

�صحيج اأتان 

j h j 

�صدو ميام يف هدئة الظهرية 

ي�صبه نوح مالئكة جريحة يف م�صيق

j h j 

البارحة حاولت يف منت�صف الليل، اأن اأخرج من 

مب�صاهدة  اأ�صتاأن�س  كي  البيت  من  الآخر  اجلانب 

لكني  بعيدة،  �صماء  اأعماق  يف  التالألئة  النجوم 

اأخطاأت التقدير، فهناك اأ�صواء ال�صارع ممتدة اإل 

اجلانب الآخر من اأحياء اجلبل الأخ�رض ومنازله 

والق�صور  الفاخرة  الفلل  فيها  تكرث  ب��داأت  التي 

جنوم  اخلم�صة  ت�صنيفها  يتجاوز  فنادق  بجانب 

من  ت�صاهد  اأن  وميكنك  و)األ��ي��ال(.  )ان��ت��ارا(  مثل 

اأحد النحدرات اجلبلية القريبة منه ق�رض الأمري 

اجلبل  خارطة  تغيري  وم�صار  ال��ب��اذخ.  القطري 

م�صتقبل  باجتاه  الب�صيطة  والعمرانية  الب�رضية 

الباين  يف  نراه  وال�صياحة،  احلركة  على  مبني 

والن�صاآت ال�رضعة يف اأكرث من مكان.

نزوى العدد 104 اكتوبر 2020

13



كانت  فقد  النزل،  من  اخل��روج  تقدير  اأخطاأت 

الأ�صواء الدينية تبتلع هيئات النجوم ولعانها 

الر�صل كهدايا اأعياد الطفولة واليالد، اإل اأر�س 

وقفت  واجلفاف..  الأوبئة  ت�صحقها  التي  الب�رض 

وحيدا... »وما يف الوت �صك لواقف« لكنه لي�س 

انه  التنبي،  لدى  به  التفاخر  البطويل  الوت 

والفخر  بالديح  له  �صلة  ل  اآخر  نوع  من  موت 

والبطولت التي ترتفع اإل م�صتوى الأ�صطورة.

الغمور  ال��ف��رد  ل��دى  وج���ودي  كهاج�س  ال��وت 

الفناء  بنزوعات  الغ�صة  كينونته  بدايات  منذ 

يحا�رضه  وهاج�س  ن��زوع  وال���زوال.  والتال�صي 

ويطبق عليه الف�صحةاَ واخلناق، يف اليقظة والنوم، 

اللتحام  حلظة  يف  حتى  وال�صكون،  احلركة  يف 

التوهجة  ال����راأة  م��ع  وال���وج���داين  ال��ع�����ص��وي 

بال�صاعر واجلمال، ل يغيب �صبح الوت والفناء 

فيها  يرحل  التي  الربهة  القادم خا�صة يف هذه 

خملفني  الآخ���ر،  تلو  واح���داً  والأه���ل  الأ�صدقاء 

تلتئم  لن  بحيث  والق�صوة  العمق  من  جراحات 

اإل  والراوغة  الهروب  حاولنا  مهما  وتتال�صى 

باللحاق بهم، اإن التاأمت، ورمبا ترتحل جراحات 

الأبدية  رحاب  اإل  العاتي  القدري  الغياب  ذلك 

ذاتها.

اإحلاح �صعور اخلطر والوت، ينمو ويزداد بداهة 

والأوب��ئ��ة  احل���روب  اجل��م��اع��ات يف غمرة  ل��دى 

الكا�صحة.

فبقيت  البيت،  من  اخل��روج  جهة  تقدير  اأخطاأت 

الأ�صواء  ابتلعت  �صماء  م�صهد  يف  اأُح��ّدق  واقفًا 

العابر  الطريان  اأ�صمع �صوت  اتها، 
ّ
جنومها وجمر

والنجوم،  الكواكب  بني  اأث��ره  اأرى  اأن  غري  من 

وكاأمنا اأ�صمع رجع اأ�صداء احلنني.

j h j 

وحاملتها  طفولتنا  رفيقة  ر 
ُ
احُلم الربية،  ر 

ُ
احُلم

اجلبال  اأقا�صي  اإل  والنبع،  الوادي  اأقا�صي  اإل 

اأو ما تبقى منها ت�رضح  والأحالم، احلمر احلمري 

ب�س الفجر والأحرا�س، تبحث عن الرزق الذي  يف غاَ

اجلماعات  اأو�صال  متزقت  اأن  بعد  والألفة   
ّ
�صح

نراها  واإناثا  ذكورا  قطعانًا،  ت�رضح  كانت  التي 

اأو مبعيته، وقلما جتد  ال�رضيك  مفردة تبحث عن 

جماعة التاأم �صملها كما يف الأيام اخلوايل، حني 

كاأمنا  حزن  اأو  بفرح  تنهق  جتفل،  ت�رضح،  كانت 

تنادي غائبًا اأو جمهوًل ما... م�صاء البارحة على 

منحدر حيل اليمن راأيت حمارا وحيدا يقف م�صمراً 

اأذنيه، م�صتنفراً كاأمنا ثمة خطر قادم. اأخذنا يف 

وجه  لكنه  نحوه،  ال��وؤدي  ال��وادي  اإل  النحدار 

اأطلق ما ي�صبه  خطمه ال�رضئب الغا�صب نحونا. 

تبعتها  نفرٍة  مع  قليال  وحترك  والنفري  التحذير 

�رضخة، يريد اأن يبادرنا بالهجوم والنق�صا�س 

بعد اإح�صا�صه الأكيد باخلطر القادم.

ج��رداء،  موح�صة  �صا�صعة  برية  يف  وحيد  حمار 

عنه  بعيداً  مرتفعًا  ي�صلك  اآخ��ر  طريقًا  اأخ��ذن��ا 

التي  والأكمات  ال�صخور  بني  ال�صري.  ووا�صلنا 

بللها مطر قريب.

كنت واأنا اأحّدق اإل غ�صبه الزبد اأحاول اأن اأتذكر 

احليوان  هذا  �صلوك  عن  �صاهدته  اأو  قراأته  �صيئا 

ورفقته  ا�صتئنا�صه  طور  او  وح�صيته  طور  �صواء 

تلك  انبثقت  اأن  اإل  لالإن�صان،  الفيدة  احلميمة 

لدُت ون�صاأت 
ُ
الذكرى البعيدة حلمري القرية التي و

اأحد  يف  جارنا  ُعمان...تذّكرت  داخلية  يف  فيها 

مطرح  بندر  من  القادم  الالهبة  قريتنا  اأ�صياف 

والياه.  النخيل  اأ�صجار  و�صط  ال�صيف  لق�صاء 

ذات م�صاء والأهايل ماأخوذين بتفا�صيل حياتهم 

ينبعث من  �صمعنا جلبة و�رضاخًا حاداً  اليومية 

تدافع  حني  الغزير  القرية  لوادي  احلدرية  اجلهة 
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الأهايل من كل حدب و�صوب نحو م�صدر ال�رضاخ، 

ال�صكاكني  اأيديهم  ويف  متدافعني  التموا  حتى 

الذي  الدموي  احلدث  حول  والبنادق،  واخلناجر 

مل يكن )�رضابة( او �صجاراً بني ب�رض واإمنا هجوم 

انق�صا�صه  يف  تدمرييا،  هياجا  هائج  حمار 

على »�صامل بن �صعيد« الذي كانت ذراعه مقدمة 

فكاه  كانت  بالكامل.  رمبا  اجل�صد  اأو  لفرتا�س 

القويتان تطبقان على ذراع الرجل والدم ينبثق 

مينة وي�رضة حني اأخذ الوجودون بتخلي�س اليد 

يدفع  ال��ذي  ما  ولكن  اأكيد..  حتف  من  والرجل 

ال�صكان  اأدوات  اأداة من  حيوانًا م�صتاأن�صًا مبثابة 

يف ت�صيري حياتهم اليومية، وحيوانًا نباتيًا، اإل 

افرتا�س كائن ب�رضي رمبا كان مالكه؟!.

، لي�س ال�صلوك التف�صيلي فح�صب، بل 
ّ

ما الذي غري

واأظهر الغريزة الربية لهذا احليوان، ثمة نوع من 

التحول النوعي التطرف والفريد.

هل هو ال�صطهاد والإذلل اليومي والتنكيل، هل 

هنالك اأ�صباب اأخرى؟ 

احلمري الربيئة ال�صالة التي مل تكن يومًا م�صدراً 

وغ�صب  كربياء  حلظة  تكون  اأن  ميكن  لالأوبئة، 

خطرية ومفرت�صة.

j h j 

اأ���ص��وات  ان��ب��الج  قبل  اجلبلي  الفجر  غب�س  يف 

واله�صاب  الأرج����اء  �صيغمر  ال���ذي  ال��وؤذن��ني 

القرى  اإل  تقودك  التي  ال�صننة  والنحدرات 

اتها احلجرية ال�صحيقة. اأ�صوات 
ّ

الثاوية اإل مدرج

العلو  خمتلفة  واأحل���ان  ب��ن��ربات  ت��ت��وزع  دي��ك��ة 

دليل  كان  ال��ذي  ال�صداح  ونغمة  والنخفا�س، 

ال�صافرين يف ليل القرى والواحات البعرثة يف 

الت�صاري�س الغام�صة يف اجلغرافيا العمانية.

القمر  ال�صارع مفتوحة، لكن وجود  اأ�صواء  كانت 

الذي ترافُق دربُه جنمٌة وا�صحة العامل بكينونتها 

ال�صتقلة، خفف من �صطوة الأ�صواء ال�صطناعية 

التي حتجب ال�صماء والنجوم واحليوات الأخرى، 

ليتجلى منها جزء ل باأ�س به واإن كان ل ي�صبع 

ب�رضاعة  التاأملة  والعني  النجوم،  رعاة  ف�صول 

الرا�صخة  والأج���رام  الأف���الك  ه��ذه  جتليات  يف 

والعابرة.

ح�رضات الليل ال�صاهرة و�صوت �صفادع من برك 

موحلة، خلفتها اأمطار الأيام الا�صية، تت�صادى 

مع ه�صي�س النجوم والكواكب يف علياء �صمائها، 

ومنازلهم  القدماء  كهوف  مثل  ال�صاءة  ن�صف 

�صوت  اأ�صمع  واجل���ذور...  الطبيعة  يف  المتدة 

بعلو منخف�س،  الأفق  اأحدق نحوها تعرب  طائرة 

عدا  جناح  او  عالمة  اأي  تبني  اأ�صتطيع  ل  لكن 

بينما  واجل��وان��ب،  القدمة  يف  ال�صاء  الهيكل 

الغاير على علو  اأخرى تعرب يف الجتاه  طائرة 

رمبا يبلغ اخلم�صة اآلف قدم كما كنا ن�صمع ن�رضة 

ال�صيفة وقت الإقالع ووقت الهبوط.

نومي  لأكمل  البيت  داخ��ل  اإل  ان�صحابي  اأزف   

من جديد. نظرت اإل جهة ال�رضق مودعا لحظت 

البع�س  يخاله  بنوره،  احًا  و�صَّ الزهرة  كوكب 

ح�صوره  لفرط  ال�صباح،  جنمة  فيدعونه  جنمة 

رمب��ا م��ن ب��ني حميط الأج����رام ال��ت��ن��اث��رة يف 

منازلها..

هل ما زال على قوة نفوذه اليثولوجي الأنثوي 

بهم  األَّت  والذين  اجلرحى  ي�صعف  كونه  اُلغوي 

النكبات واحلروب.
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ملف

�سالح �ستيتّية

ينبغي العمل ب�رسعة لأّن املوت يعمل ب�رسعة.

ينبغي العمل ب�أف�سل �سورة ممكنة

 لأّن املوت يعمل ب�أف�سل �سورة ممكنة.



نزوى العدد 104 اكتوبر 2020

17

"اأمواتً� كّن� ونحن ل �سيء، ولقد متَّ ِذكرن� يف العَدم".
التي  الكت�ب�ت  جمموعة  من  م�أخوذ  لتيني  )َقول 

رافقت الأ�رسحة الروم�نية منذ اأكرث من األَفي �سنة، 

ف من هم كّت�به�(.
َ
عر

ُ
ول ي

واحد  اأ�سبوع  قبل  ة، 
ّ
�ستيتي �سالح  مّني  طلب      

امُل�سّنني،  رع�ية  دار  اإىل  وذه�به  بيته  مغ�درة  من 

نقلته�  ق�س�ئده.  اإحدى  ة 
ّ
العربي اللغة  اإىل  اأنقل  اأن 

وحملته� معي اإىل قرية "ترامبلي �سور مولدر" التي 

ال�س�عر  اأق�م  ال�س�عة عن ب�ري�س. هن�ك  تبعد قرابة 

على  يطّل  ع�رس،  ال�س�بع  القرن  اإىل  يرقى  منزل  يف 

الورد.  اأ�سج�ر  َنب�ته� 
َ

ج على  ُزرعت  �سغرية  حديقة 

ب�أعن�قه�   
ّ
ت�رسئب وروده�  ويرى  اإليه�  ينظر  ك�ن 

ومن  وحدته،  يف  تتفّقده  ك�أنه�  الن�فذة  وراء  من 

حتكي  التي  ق�س�ئده  من  عدداً  ا�ستوحى  ح�سوره� 

عن احلي�ة وه�س��سة ال�رسط الإن�س�ين والوقت الع�بر.

َقلَّمة  ُ
م بيج�م�  يرتدي  ك�ن  اإليه،  و�سلُت  حني      

رده��ة  يف  ج���ن��ب��ه  اإىل  جل�سُت  ال��ل��ون.  ���ة 
ّ
رم����دي

عليه�  طبعُت  التي  ال��ورق��ة  ون�ولته  ال�ستقب�ل، 

ترجمة ق�سيدته. اأخذه� من يدي و�س�ألني من دون 

اإنه�  له  قلُت  الق�سيدة؟".  هذه  "ملن  اإيّل:  يلتفت  اأن 

ق�سيدته التي طلب مّني اأن اأترجمه�. هّز راأ�سه وظّل 

ينظر اإىل الورقة. 

 اأّنه هو الذي 
َ
    الذي اأم�سى حي�ته بني الكتب، ن�سي

يكتب. لذلك، قراأُت عنه املقطع الأخري منه�: "لرتجع 

البنف�سج/  ب�قة  مع  ه��ذه،  ال��ذاك��رة  حلظ�ُت  اإليهم 

امل�ء  رائحَة  الندى/  �سب�ح�ِت  �سيتذّكرون  عندئذ، 

ودخ�ن الفجر على �سطح القمر!".

نه�س  الكلم�ت،  هذه  قراءة  من  انتهيُت  اأن  بعد      

األ تريد   مقربتي بعد، 
َ
"مل تر من مك�نه وهو يقول: 

على  ت�ستوي  التي  ب�ملنحوتة  فخوراً  ك�ن  روؤيته�؟ 

الفرن�سي  �ت 
ّ
النح توقيع �سديقه  القرب، وهي حتمل 

يف  حمفورة  ة 
ّ
اأُفقي خطوطً�  وُتّثل  اآن��غ��ريا،  ج���ن 

"اإّنه�  يقول:  وهو  نحوه�  يده  رفع  الأ�سود.  خ�م 
ُّ
الر

اإىل  التفت   
ّ
ثم مك�ن".  اإىل  ت��وؤّدي  ل  التي  الطريق 

اليمني واأ�س�ر مبت�سمً� اإىل قرب الك�تب بليز �س�ندرار 

الذي �سيكون ج�ره يف املوت.

ب�ري�س  اإىل   1929 ع�م  ولد  حيث  ب��ريوت  من      

ومدن  دول  اإىل  للبن�ن،  �سفرياً  وعمل  در���س  حيث 

�سعره  وكتب  �سريته،  ة 
ّ
�ستيتي �سالح  خطَّ  كثرية، 

الثق�ف�ت،  على  املنفتحة  ته 
ّ
هوي و�س�غ  ون��رثه، 

�سّفتي  بني  مفرتق  على  يعي�س  ك�ن  وغربً�.  �رسقً� 

يتكّلم  ة. 
ّ
والفرن�سي ة 

ّ
العربي اللغتني  بني  ط، 

ّ
املتو�س

رايرن  ا�سم  يذكر  احل��اّلج،  ويتذّكر  رامبو  اأرت��ور  عن 

الرومي.  الدين  ب��سم جالل  ريلكه وي�ستتبعه  م�ري� 

الثق�ف�ت،  بني  امل�سرتكة  القوا�سم  يف  عميقً�  يحفر 

اإىل  ل 
ّ

التو�س يف  والإب���داع  الثق�فة  على  مراهنً� 

حوار متك�فئ بني ال�سعوب. من هن�، ج�ء اهتم�مه 

ة ال�رسق 
ّ
ة الإ�سالمية وامل�سيحية، وب�سوفي

ّ
ب�ل�سوفي

الأق�سى اأي�سً�، لي�س من ب�ب التوفيق بني الأدي�ن، 

من اعداد وتقدمي:  عي�سى خملوف*

ة 1929 – 2020
ّ
�سالح �ستيتي

رحلة فـي جمهول الكلمات والعامل

ك�تب و�س�عر من لبن�ن  *



ولتبي�ن  يتج�وزه�،  م�  اإىل  الذه�ب  اأج��ل  من  بل 

ال�سعري.  وامل�سعى  الروح�ين  امل�سعى  بني  الروابط 

هذا  تدعم  التي  ا�ست�سه�داته  ت�أت�ي  ال�سي�ق،  هذا  يف 

بنع�ل  اله�ئل  "الع�بر  كلم�ت  اإىل  و�سوًل  ه، 
ّ

التوج

ُن م� ل 
ّ
اأدو  �سكون�ت، لي�يل. 

ُ
اأكتب "كنُت  من ريح": 

 مدى ي�سبه 
ّ

 عنه. كنُت اأحّدق يف الدُّوار". اإىل اأي
َّ

عرب
ُ
ي

ال�سويّف والكت�ب�ت  ال�ّسطح  وار  الدُّ التحديق يف  هذا 

التي  جد 
َ
الو حرية  خالله  من  نتبنّي  األ  ة؟ 

ّ
ال�سوفي

بل  ة، 
ّ
الآبلي وترييزا  ة 

ّ
العدوي رابعة  كت�ب�ت  طبعت 

جميع الذين يحومون حول اللغز ومي�سون حي�تهم 

بحثً� عن اجلوهر؟

�س 
ّ

خ�س ال��ذي  ة 
ّ
�ستيتي ا�ستوقفت  رامبو  جتربة      

الأول  مورغ�ن�"،  "ف�ت�  دار  عن  �سدرا  كت�بني  له� 

عنوانه  والث�ين  الث�من"،  الن�ئم  "رامبو  بعنوان 

"رامبو العَديّن" )ن�سبة اإىل عدن(. ويف هذين الكت�بني 
 �ً

ّ
"اإ�رساق�ت" ك�ن �سوفي اأّن �س�عر  ة 

ّ
ل يعترب �ستيتي

يوؤّكد  بل  ال�رسق،  ة 
ّ
و�سوفي جتربته  تق�طعت  واإن 

ة ال�س�عر، ويعترب 
ّ
ة ال�سعر ل على �سوفي

ّ
على روح�ني

روحيً�  م�رسوعً�  ك�ن  ال�سعري  رامبو  م�رسوع  اأّن 

الإط�ر  هذا  يف  ج�ء  ال�رسق  عن  وحديثه  ب�متي�ز، 

ة، بل 
ّ
ال�س�مل، ول ينح�رس يف حدود ال�رسق اجلغرافي

وق   ال�رسُّ
َّ
ة ب�سفته مقر

ّ
يتج�وزه� اإىل اأبع�ده الرمزي

وموطَن البداي�ت. على �سوء هذا الروؤية، نقراأ ق�سيدة 

يف  "ف�سل  كت�ب  يف  وردت  التي  "امل�ستحيل" 
ال�سهداء،  ال�سيط�ن �سعف  اإىل  اأر�سل  "كنُت  اجلحيم": 

الل�سو�س.  املخرتعني، حم��سة  الفّن، كربي�ء  ة 
ّ
اأ�سع

ة".  
ّ
كنُت اأعود اإىل ال�رسق واإىل احلكمة الأوىل الأبدي

تكري�س  اإىل  دفعه  ف 
ّ
ب�لت�سو ة 

ّ
�ستيتي اهتم�م      

ة، ترجمًة ودرا�سة، 
ّ
كت�ب للحاّلج واآخر لرابعة العدوي

واأبح�ثً�  درا���س���ت  ن 
ّ
تت�سم كتب  اإىل  ب�لإ�س�فة 

من  انطالق�  الإ�سالم  من  خمتلفة  جوانب  تتن�ول 

ة. 
ّ
الغربي الثق�فة  اأوج��ه  بع�س  مع  مق�رنة  ق��راءة 

اأو الإ�سالم املبِدع"،  "نور على نور  من هذه الكتب: 

لة 
َ
احلديقة" و"حم اأو  "فردو�س  وال�سور"،  "الإ�سالم 

الن�ر". 

�سذراته  ة 
ّ
�ستيتي لي، كتب 

ّ
الت�أم الأُفق      �سمن هذا 

والكت�ب  وقرود".  "اإ�س�رات  كت�ب  يف  �سدرت  التي 

حتمل  التي  الر�سوم  من  كبرية  مبجموعة  ن 
ّ
املزي

األي�سن�سكي،  بي�ر  الفرن�سي  الت�سكيلي  الفّن�ن  توقيع 

ومق�رب�ت  �سعرية  وحلظ�ت  الت 
ّ
ت�أم من  يت�أّلف 

ة، وهو كت�به الث�لث يف هذا املج�ل. 
ّ
ة ِحَكمي

ّ
فل�سفي

على  حمّطة  ة 
ّ
�ستيتي نت�ج  يف  التجربة  هذه  ت�سّكل 

يف  ب��ه،  ��رف 
ُ
ع م�  اإط���ر  يف  تندرج  ل  لأّنه�  ِح��دة، 

جم�يَل ال�سعر والبحث، على الأقّل يف الع�مل العربي 

حيث ُنقل اجلزء الأكرب من هذا النت�ج. 

الأعم�ل  قلب  يف  م�ستعلة  ن�ر  ة 
ّ
ثم ك�ن   

اإىل  ت مبع�بر كثرية قبل الو�سول 
ّ
ة التي مر

ّ
ال�سعري

. يف ق�سيدة "نع��س الثلج"، ي�سف 
ّ

معربه� اخل��س

ب�ل�ستع�ل  حتفل  ة 
ّ
ن�ري مبفردات  الثلج  ة 

ّ
�ستيتي

عنوانً�  املفردات  هذه  اإح��دى  اخت�ر   
ّ
ثم والتوّهج. 

"روبري  دار  الك�ملة، �سدر عن  اأعم�له   
ّ
ي�سم لكت�ب 

ذلك،  ومرّد  ال�ستع�ل".  من  م�  موقٍع  "يف  لفون": 

ب�لن�سبة اإليه، اأّن الن�ر م�ّدة الكون الأوىل وهي التي 

ل الوجود". "�سمحت بَت�َسكُّ
ة 

ّ
    يف العقد الأخري من حي�ته، ع��س �سالح �ستيتي

م�سكونً� به�ج�س الغي�ب. يعي�س معه ول يحيد نظره 

ة الأخرية من خالل 
ّ
عنه. ولقد كتب ق�س�ئده الوجداني

لغة كثيفة ومقت�سبة تتمحور حول الذات والطبيعة 

 
ّ
والع�مل، وتفتح الأبواب على م�رساعيه� بني املرئي

. يف هذا ال�سعر الذي بلغ اأق�سى درج�ت 
ّ
وغري املرئي

ى 
ّ
ة كّله�، من "حم

ّ
التجريد، كم� يف كت�ب�ته ال�سعري

انفتحت  امراأة"،  "قراءة  اإىل  و�سف�وؤه�"  الأيقونة 

ال�سعراء،  ة على جت�رب عدد كبري من 
ّ
�ستيتي جتربة 

وريلكه  وهولدرلني  م�لرميه   :
ّ

ب�لأخ�س ومنهم 

اأن يرّدد العب�رة  وبونفوا. لكن، ك�ن يحلو له دائمً� 

التي و�سفه به� اأدوني�س: "�س�عر عربي يكتب ب�للغة 

ة". 
ّ
الفرن�سي

ة 
ّ
�ستيتي  

ّ
عرب يرى"،  الذي  "الثعب�ن  ديوانه  يف       

من  ال��ع���مل  واإىل  نف�سه  اإىل  ة 
ّ
العدمي نظرته  ع��ن 

ف�رغٌة  ف���رغ/  الع�مُل  الع�مل/  هو  "ف�رٌغ  حوله: 

ال�سم�ء/  الأر�ُس ف�رغة/ ف�رغٌة هي  الأر�س/  هي 

ف�رغة/   
ُ
الريح الريح/  هي  ف�رغٌة  ف�رغة/   

ُ
ال�سم�ء

 اأي�سً�/ الأمُل اأي�سً�".
ُّ
 اأي�سً�/ احلب

ُ
القلب

ة 
ّ
    عند احلّد الف��سل بني احلي�ة واملوت، راح �ستيتي
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�ساغ هوّيته 

املنفتحة 

بني �سّفتي 

املتو�ّسط،  

وحفر عميقًا 

يف القوا�سم 

امل�سرتكة بني 

الثقافات



ويتحّدث  املوت  عن  يكتب  الرحيل  ى 
ّ
بحم امُل�س�ب 

بني. حني 
ّ
عنه، يف كّل من��سبة، مع الأ�سدق�ء واملقر

ة يف لبن�ن، الع�م 2016، 
ّ
مته اجل�معة الأنطوني

ّ
كر

ون�رست كت�بً� ي�ستمل على مق�لت و�سه�دات عنه، 

ة بقوله: "عندم� �سين�م 
ّ
 �سالح كلمته الفتت�حي

َ
ختم

ال�سغرية  قريته  مقربة  يف  قربه  يف  العجوز  الرجل 

الكت�ب  ه��ذا  �سيو�سع  مولدر"،  �سور  "ترامبالي 
ب�لّطبع(  منه  )وبطلب  واحللم  ب�ل�سداقة  ع 

ّ
املر�س

حتت راأ�سه. �سيحمل قلبي معه، حّتى خفق�نه الأخري، 

ذكرى نه�ية هذا النه�ر اجلميل يف لبن�ن".

ره لغي�به، ومع 
ُّ
ة يت�آلف مع ت�سو

ّ
    هكذا بداأ �ستيتي

فكرة العدم. يف موازاة ذلك، ظّل غزير الإنت�ج. يكتب 

كّل يوم ويقراأ ق�س�ئده ملن حوله. ك�ن ل ينفّك يكتب 

كم� لو اأّن خيط احلي�ة �سينقطع فج�أًة اإذا م� انقطع 

يجمع  ك�ن  نف�سه،  الوقت  يف  لكّنه،  الكت�بة.  خيط 

املن��سب  املك�ن  يف  وي�سعه�  وخمطوط�ته  اأوراقه 

خمطوط�ته  اأودَع  الرحيل.  موعد  يحني  اأن  قبل 

الفّنية  والكتب  كتبه  م��ن  ��ة 
ّ
الأ���س��ل��ي والطبع�ت 

ج�ك  »مكتبة  موا�سع:  ثالثَة  وال�سور،  واملرا�سالت 

»ف�ت�  ملن�سورات  الأدبية  واملحفوظ�ت  دو�سيه«، 

مورغ�ن�«، و»مكتبة فرن�س� الوطنية« يف ب�ري�س.

ة للبيع 
ّ

    اإىل ذلك، عر�َس جمموعته الفّنية اخل��س

الع��سمة  يف  "دروو"،  ق�ع�ت  يف   ،
ّ
علني مزاد  يف 

الفرن�سية. لكّنه اأبقى بع�س الأعم�ل الفّنية )لوح�ت 

ة، حمفورات ومنحوت�ت( يف منزله. اأبق�ه� معه 
ّ
زيتي

الطويل اجل�مع بني  ك�أّنه� رفيقة درب يف م�سواره 

وجهه  تّثل  لوحة  الأعم�ل  تلك  من  والفّن.  الكت�بة 

توقيع  وحتمل  بريوت،  يف   �ً
ّ
�س�ب يزال  ل  ك�ن  يوم 

اد الفّن الت�سكيلي يف 
ّ
الفّن�ن �سليب� الدويهي، اأحد رو

لبن�ن.

ة ب�لفّن والفن�نني 
ّ
    تبقى �س�هداً على عالقة �ستيتي

ال�س�لة التي افُتتحت يف "متحف بول ف�لريي" يف 

ت جمموعة 
ّ
مدينة �سيت يف اجلنوب الفرن�سي، و�سم

اإىل املتحف،  ال�س�عر كِهبة  اأعم�ل فّنية ك�ن قّدمه� 

التي  ة 
ّ

اخل��س الفّنية  جمموعته  من  ج��زءاً  وك�نت 

و�سور  ومنحوت�ت  وخمطوط�ت  ر�سوم  من  تت�أّلف 

تواقيع  حتمل  ة 
ّ
وم�ئي ة 

ّ
زيتي ولوح�ت  فوتوغرافية 

الع�ملي،  88 فن�نً� بع�سهم معروف على امل�ستوى 
اأنطونيو  والإ�سب�ين  األي�سن�سكي  بي�ر  البلجيكي  مثل 

ت�بيي�س والفرن�سي جورج م�تيو. فرادة هذا احلدث 

�س فيه� لك�تب و�س�عر 
َّ

ة الأوىل التي يخ�س
ّ
اأّنه� املر

ز يف متحف فرن�سي، ف�ساًل عن 
ّ
عربي مثل هذا احلي

ز يك�سف، على اأف�سل وجه، ثراء العالقة 
ّ
اأّن هذا احلي

بني ال�س�عر والفن�نني الذين تف�علوا مع �سعره وهم 

�ستيتية  تعك�س جمموعة  ول  �ت خمتلفة. 
ّ
من جن�سي

املنتق�ة بعن�ية، واملعرو�سة دائمً� داخل املتحف، 

ح�س��سية هذا ال�س�عر يف عالقته ب�لفنون الب�رسية 
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ال�ساعر

 ال يكرب 

وال ي�سيخ

 اإاّل حلظة 

موته



من  مهمً�  ج�نبً�  اأي�����س��ً�  تعك�س  واإمن����  فح�سب، 

الت�سكيلي  امل�سهد  طبعت  التي  اجلم�لية  احل�س��سية 

واأدوات���ه  اأ�س�ليبه  ع 
ّ
تنو يف  واملع��رس،  احلديث 

يغّطي  فّني  �سعري  لق�ء  لة 
ّ

حم�س وهي  واأ�سك�له، 

وقد  ق��رن.  الن�سف  تتج�وز  كبرية  زمنية  مرحلة 

الفّن�نني  من  عدد  ن�سو�سً� كثرية عن  ة 
ّ
�ستيتي ترك 

ومن  اأعم�لهم،  بع�س  قّدم  كم�  بهم،  عالقته  وعن 

اإ�سداراته يف هذا املج�ل كت�ب بعنوان: "رامرباندت 

والف�تن�ت". وتقت�سي الإ�س�رة، هن�، اإىل اأّن "متحف 

بول ف�لريي" �سبق اأن اأق�م معر�سً�، الع�م 2012، 

من   جزءاً 
ّ
والفن�نون« �سم �ستيتية  »�سالح  بعنوان 

مقتني�ت ال�س�عر الفنية.

ة اأن يكتب مذّكراته التي ك�سفت 
ّ
 �ستيتي

َ
    ومل ين�س

عن �سخ�سيته املرّكبة وعن وجوهه الكثرية. يف هذا 

حتت  وج�ء  �سفحة،  ال�ستمئة  جت�وز  الذي  الكت�ب 

طفولته  اإىل  ال�س�عر  ع���د  جنون"،  "حفلة  عنوان 

ال�ستقالل،  قبل  ك�نت  كم�  لبن�ن  طبيعة  واإىل 

ة، 
ّ
ة الع�سوائي

ّ
وقبل اأن تهجم عليه� املب�ين الإ�سمنتي

تكمن  ول  وبعده�.  ة 
ّ
الأهلي احلرب  اأثن�ء  خ�سو�سً� 

بل  فقط،  التوثيقي  بعده  يف  هن�  الو�سف  ية 
ّ
اأهم

 .
َ
ة ال�رسد البهي

ّ
اأي�سً�، ويف بع�س املواقع، يف جم�لي

وهذا  وال��ذك��ري���ت،  الو�سف  اإىل  ب�لإ�س�فة  لكن، 

واح واملجيء بني لبن�ن وفرن�س� واأم�كن كثرية 
ّ
الر

الأ�سم�ء  من  الغ�لريي  هذه  ج�نب  اإىل  الع�مل،  من 

الالمعة يف ع�مل الآداب والفنون والتي اأ�سفت عليه� 

لميً�، ك�ن هن�ك 
ُ

عداً ح
ُ
الذكرى، وطريقة ا�ستع�دته�، ب

وجه اآخر هو وجه الدبلوم��سي الذي يعنيه اأن يكون 

بة مع رج�ل ال�سي��سة، حتى لو ك�ن 
ّ
على عالقة طي

ة وانحط�طً� وعنفً�.
ّ
بع�سهم يف عداد الأكرث �سوقي

    يح�رس يف مذّكراته زين الع�ئدين بن علي وعمر 

بونغو طبعً�، اإىل ج�نب �س�رل دوغول ودومينيك دو 

له  اأفرد  الذي  الث�ين  احل�سن  امللك  ويح�رس  فيلب�ن. 

"�سنواتي احل�سن  ال�س�عر ف�ساًل ك�ماًل حتت عنوان: 

ك�ن  )يوم  املغربية  ل�سنواته  �سه 
ّ

خ�س وقد  الث�ين"، 

خوفه  عن  فيه  وحتّدث  املغرب(،  يف  للبن�ن  �سفرياً 

من امللك وانبه�ره به يف اآن واحد. حكى عن نفوره 

من بط�سه وعن اإعج�به ِب� "ثق�فته الوا�سعة"، امللك 

الذي "ك�ن مي�سي اللي�يل وهو يقراأ"، على حّد تعبري 

� لهذا ال�سبب اأهداه ال�س�عر كتبه بعد اأن 
ّ

ة. ورمب
ّ
�ستيتي

غّلفه� "بجلد اأخ�رس اللون".

حمّط�ت  عند  م��ذّك��رات��ه  يف  �ستيتية  ي��ت��وّق��ف      

يتحدث  التي  تلك  ب�لأخ�س  منه�  كثرية،  �ت 
ّ
ومروي

الفرن�سية  ب�للغة  اللبن�ين  ال�س�عر  �سديقه  عن  فيه� 

جورج �سح�دة الذي ورد ا�سمه مراراً يف الكت�ب. فهو 

لكّنه  الإعج�ب،  هذا  عن  بو�سوح   
ّ

ويعرب به  معجب 

يق�سد  ك�ن  �سح�دة  ب���أّن  يخربن�  نف�سه  الوقت  يف 

 "ال�س�ن جريم�ن" يف ب�ري�س لي�سرتي 
ّ
مكتب�ت حي

خً� من كتبه، بل ويحّثه على الحتذاء به، وذلك 
َ
ُن�س

لزي�دة ن�سبة مبيع�ته�! 

الك�تب يف  وج��وه  تتك�ّسف  امل��ذّك��رات،      يف هذه 

� ير�سح 
ّ
ة، وهي تختلف عم

ّ
ة واليومي

ّ
حي�ته ال�سخ�سي

ة التي ل ُتربز من ب�طن الأر�س 
ّ
من ن�سو�سه ال�سعري

اإّل حج�رته� الكرمية. األي�ست هي ح�لن� يف الغ�لب؟

عدد  مع  �سداقة  بعالق�ت  ة 
ّ
�ستيتي ارتبط  لقد      

 - ومنهم  الت�سكيليني  والفن�نني  ال�سعراء  من  كبري 

اإىل �سح�دة وم�س�عره املتن�ق�سة حي�له  ب�لإ�س�فة 

- رونيه �س�ر وبي�ر ج�ن جوف واإيف بونفوا وبي�ر 

األ�سن�سكي، وجمعته بهوؤلء لق�ءات ور�س�ئل ولوح�ت 

على  وهو  لبونفوا  زي�رته  اإثر  م�سرتكة.  وهواج�س 

فرا�س املوت، اأخربين كيف اقرتب منه واأم�سك بيده، 

رن�، عندئذ،  "و�سلن� اإىل العتبة". تذكَّ و�سمعه يقول: 

حني  الأخ���رية  حلظ�ته  يف  ف�لريي  ب��ول  ق�له  م� 

نظر اإىل مكتبته الكبرية حوله وتتم ب�سع كلم�ت: 

اإىل موؤّخرة جميلة".  "ذلك كّله ل يرتقي، ب�لت�أكيد، 
عن  اأحد  يدِر  ومل  الَهب�ء"،  هو  "هذا  اآخر:  بكالم  اأو، 

اأو هب�ء احلي�ة  املوت   هب�ء ك�ن يتحّدث: هب�ء 
ّ

اأي

نف�سه�، اأو كليهم� معً�!

 ،
ّ

يتغري حوله  م�  ك��ّل  اأّن  يالحظ  ة 
ّ
�ستيتي ك���ن      

ال�سواء. كّل �سيء يعرب ك�لغيوم  الب�رس واحلجر على 

ال�س�رحة. اأ�سدق�وؤه يتوارون ومع�مل مدينة ب�ري�س 

ر، 
ّ
ة التي تتطو

ّ
تتبّدل. يقول اإّن املدن ك�لأج�س�م احلي

، لالأ�سف، 
ّ

 واأحي�نً� توت. "�سكل املدينة يتغري
ّ

تتغري

ب�رسعة اأكرب من قلب الإن�س�ن الف�ين"، هذا م� كتبه 

�س�رل بودلري يف ديوانه "اأزه�ر ال�رس". 
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مذّكرات 

�ستيتّية 

ك�سفت عن 

�سخ�سيته 

املرّكبة وعن 

وجوهه 

الكثرية



ة اإىل ب�ري�س الع�م 1950، وك�نت 
ّ
    و�سل �ستيتي

الت��سع ع�رس،  القرن  املدينة يومه� تك�د تخرج من 

الألفية  من  ل 
َّ
الأو القرن  اإىل  تنتقل  وهي  ورافقه� 

ال�سوداء،  مب�نيه�  بواجه�ت  ب�ري�س  عرف  الث�لثة. 

 
ّ
ثم الث�نية،  ة 

ّ
الع�ملي احلرب  بعد  تزال  كم� ك�نت ل 

بواجه�ته�  تلمع  بي�س�ء  نظيفة  اأ�سبحت  وقد  راآه� 

"عرفُت  يقول:  امل�ستقبل.  من  اآتية  ك�أنه�  املتجّددة 

اأي�س�، يف اأنح�ء كثرية من الع�مل، مدنً� قتله� اأهله�، 

ه�تهم، 
ّ
اأم يقتلون  الذين  املج�نني  بع�س  يفعل  كم� 

وتدمر  حلب  امل��دن.  تلك  من  واح��دة  هي  وب��ريوت 

�سيئً� �سّد  نفعل  اأن  ن�ستطيع  لنبِك، فنحن، ل  اأي�سً�. 

اأن  ع�س�ن�  م�ذا  ثور".   حنة 
ُ
ب�س "احلم�قة  ى 

َّ
�سم

ُ
ي م� 

ي حّتي 
ّ
نفعل؟". لقد ظّلت مدينة بريوت جرحه ال�رس

النه�ية، يحمله معه اأينم� حّل، وكذلك اأحوال الع�مل 

اأكرث ف�أكرث، يف اجلهل والعنف  العربي الذي يغرق، 

والتخّلف. 

اأوّدعه، اأخربين ب�أنه  اأن      يف لق�ئن� الأخري، وقبل 

راأى يف من�مه طفاًل يطري يف غرفة مقفلة، يرتطم 

هذا  وح��ي  م��ن  يختفي.  م���  و���رسع���ن  اجل���دار  يف 

الطفل،  "يطري  ا�ستهّله� ب�لقول:  احللم، كتب ق�سيدة 

ول  الطفل  يختفي  فج�أًة،   ،
ّ
ثم الغرفة"،  يف  �رسخُت 

يعود له اأثر. هذه الق�سيدة مل ت�ستلهم احللم بقدر م� 

ك�نت  التي  والأفك�ر  وّل��ده،  الذي  الواقع  ا�ستلهمت 

�ء الذات ونه�ية الطفولة. 
ّ

جتول يف راأ�سه حول احم

ك�أّن ال�س�عر ل يكرب ول ي�سيخ اإّل حلظة موته. لذلك 

"امل�ء الب�رد املحفوظ" يكتب وي�سعى  ظّل �س�حب 

القرتاب من  ب�لكلم�ت حّتى حلظة  الوقت  اإىل رتق 

الن�سي�ن الكبري. 

الطريق  �ستيتية  �سالح  �سلَك  طويلة،  اأ�سف�ر  بعد      

اإىل مك�ن، وك�ن،  اإنه ل يوؤّدي  الذي ق�ل عنه يومً� 

قً� اإىل معرفة م� 
ّ
مبقدار خوفه من ال�سري عليه، مت�سو

يوجد وراءه، هن�ك، يف ال�سّفة الأخرى.
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رائحة املاء

 للق�دريَن على اإعط�ئه
َ
 ال�سالم

ُ
اأطلب

 من اأ�سي�ئهم
ٌ
ة، �سيء

ّ
ُتُهم اخل��س

َّ
ك�أّنه ملكي

ال�سالم لي�س حم�مة ف�تنة

اإّنه اأثر ب�سيط من قلب م�ألوف

ه� الب�رس
َ
م

َ
كلم�ت متب�َدَلة ميكن اأن يتق��س

عر لَقوِل اجلوِع والعط�س، اخلبِز وال�سِّ

.
ّ
تب�دلون احُلب

َ
املطر يف نظرات الذين ي

احِلقُد. احلقد.

اأ�سي�ُد ال�سالِم هم اأي�سً� 

اأ�سي�ُد احلقد.

 دائمً�.
ٌ
، ِحقٌد �س��سع

ٌ
، اأ�سي�ٌد كب�ر

ٌ
اأ�سي�ٌد �سغ�ر

ق
َ
، الأزر

ُّ
الفولُذ هن�، امَلعِدُن الرم�دي

ي�ِت
َّ
ب

َ
ر

ُ
 م� هو اأف�سل من م

ُ
ُة هن� ومنه� ن�سنع

َّ
ر الذَّ

الفطوِر التي ن�أكله�

�ن.
ّ
َدِة والكروا�س

ْ
ب مع الزُّ

لِم
ّ
اأ�سي�ُد احلرِب وال�س

الي�
َ
م

َ
ي�سكنوَن فوَق الغيوِم يف ح

اأبراِج امل�س�رف

ونن�، لكّن ِحقَدُهم هو الذي يرى،
َ
اأحي�نً� ير

يف اأغلِب الأحي�ن:

ود نعرُفه�
ُ

قِدهم نّظ�راٌت �س وحِلِ

م�ذا يريدون؟ اأن يرتكوا اأ�سم�ءهم يف الت�ريخ

اإىل ج�نب من هم من �ساللِة الإ�سكندر ون�بليون

هتلر لي�س غريبً� عنهم

مهم� ق�لوا:

 لكي ميوتوا
ُ
 الب�رس

َ
ِنع

ُ
 ح�ل، �س

ّ
على اأي

قَتلوا
ُ
�سً� عن ذلك، لكي ي

َ
اأو، ِعو

وهم، على طريقِتِهم الُف�سلى، يخدموَن نظ�مً� م�

يعني  فهذا  الب�رس   �
ّ
اأم الكالب،  ِة 

َّ
مهم من  الفو�سى 

التمدُّن

قِع اجِلَزِم، وق�سِف املدافِع والقن�بل
َ
اإذاً على و

 حيُث ك�دِت احلي�ُة، 
ُ
�سوَد النظ�م

َ
ِلي

بفعِل �رسب�ِت اأزه�ر امل�رغ�ريت،

َله طِّ َ
ُتع

ب�ِت امل�رغ�ريت والأ�س�بع املت�س�بَكة،
َ بفعِل �رسَ

ونكهِة ال�سوء،

 فوَق الأ�سي�ِء، فوق 
ُّ
هذا ال�سمُت الطويُل الذي ي�ستقر

كلِّ اأَثٍر،

على ال�ّسف�ِه وِجلِده� ال�سعيد،

حني يبدو كلُّ �سيٍء وك�أنُه ي�سيُل من نبٍع

ر ي�سيل
ْ
كَنه

يف ع�مٍل لي�س ج�مداً، ع�مٍل ثِمل،

�س... يذهب ويجيء، ويتنفَّ

ه� الع�مُل... ي� اأنَت مع جم�ِل بح�ِرَك،
ّ
اأي

ات،
ّ
مع اأق�ليِمَك، خطوِط الطوِل، الق�ر

 ترجمة: ع. م 

خمتارات

 �شعــــــــرّية



رج�ِلَك ال�سوِد، رج�ِلَك البي�ِس، رج�ِلَك احُلمِر،

فِر، رج�ِلَك الزُّرق،
ُّ

رج�ِلَك ال�س

ومع به�ِء ن�س�ئَك و�سطوعهّن

وقد امتالأَن بعيوٍن واأثداء،

ٍة و�سيق�ن
َّ
بظالٍل �َسِهي

من  والكثرِي  القمم  فوق   
ُ
الثلج ومعَك  الع�مل،  ه� 

ّ
اأي

الثم�ر

يف ودي�نَك و�سهوِلك

الكثري من القمح، من الأرّز الثمني، لو فقط اأردن� اأن 

 من الأطف�ل، 
َ
 الكثري

ُ
نرتَك "غ�ي�" الكرمية ُتنِجب

 من الأطف�ل،
َ
الكثري

 من الذُّب�ب
َ
وللماليني منهم، الكثري

اجلمجمَة  ُتَفّلي  اأن  تريد  كنَت  فقط  لو  الع�مل،  ه� 
ّ
اأي

لع�ء
ّ

ال�س

من الَقمِل، هذه الك�ئن�ت اجلراد

ع�سوِب،
َ
 اإليه�، ك�إمالء الي

ّ
وُت�رِس

ة
ّ
�سيئً� من حكمتَك الأبدي

 جلميِع الق�دريَن على اإعط�ئه
َ
 ال�سالم

ُ
اأطلب

 ح�ل، رج�ُل
ِّ
وهم ِقّلة، على اأي

نِف والربد
ُ
الع

قد َتكوُن لهم اأي�سً�، 

غم من املظ�هر،
ّ
على الر

ة
َ
بوب

َ
 حم

ٌّ
ذكري�ُت طفولٍة، اأم

اأ�سطوانٌة قدميٌة ط�مل� ا�ستمعوا اإليه�،

يف امل��سي

 اإليهم حلظ�ُت الذاكرِة هذه
َ
اآه، لرتِجع

ج!
َ
َنف�س

َ
مع ب�قٍة من الب

عندئٍذ، �سيتذّكروَن �سب�ح�ِت الّندى

رائحَة امل�ِء ودخ�َن الفجِر 

على �سطِح القمر.

ما نعِرف  

الكبرية  الأك��ب������س  اجل��م��ي��ل��ة،  ال��ع��ن��ي��دة   

�سة
ّ

املتوح

    اأتذّكر خطواته� اخلفيفة

    على القمم الوِعرة للكالم

    حيث ي�أتي النه�ر بعد النه�ر وي�أتي الليل

    ليع�نق ق�سوة الع�مل وال�سم�ء

، لي�ليه� والوجوه 
ّ
ة، ِبخ�سٍب حي

َ
    الك�ِوي

 ال�س�خر
ّ
ه� احلب

ّ
     ي� اأي

    اإىل اأين تقوُد ظاللك

ال�سعيدة بتدّفق الريح يف الوادي  

وادي بالد الطفولة ودوائر اأ�سج�ر تّف�حه�  

عظيم هو جوعي بني هذه الألب�ن املنتهية  

    اأوط�ن �س�ئعة لهذا الطفل الأعمى ال�س�ئع

�سغ يف ج�سده     املنتظر �سعود النُّ

    كم ك�ن يرغب لو ين�سى ذلك كّله

�يف
ّ

    وينّظف اأوراق احلديقة اأم�م ب�به ال�س

ه اإيّل: ل تُقل م� ل تعرف
ّ

 يتوج
ّ
    ثم

    وم� تعرفه ُقل منه القليل.

خطوبة الّنداوة

ع�س�فريي، اأولدي، مل�ذا هذا اجلبل

هو خطيب النداوة؟

مع النجمِة الأعلى من اخلريف

كِمثِل عنكبوت �سّف�ف وم��ِس الأرا�سي املحروثة

ه� القمح، ي� قمح الوروِد احُلمر
ّ
اأي

بيل
َ
 ه�ئلة تهبط فوَق روؤو�سن� كو

ٌ
�سم�س

ة عنيفة
ّ
من اأغ�س�ٍن دقيقة وروا�سب كل�سي

لت�س�عدن� على النوم يف اأحالمن�.

ه� هو امُلطَلق،

التِّنب والف�سول، من ع�م اإىل اآخر.

�س القرون.
ْ
املراأة وظّله�، يده� على َكب

�س�متة هي - هو : �س�مت – حتت املنحدرات.

، انتهى، واملالُك َطوى اجلبل
ُ

 الكت�ب
َ
ُكِتب

ل
ُ

ج
َ
ة ر

ّ
ويف النه�ِر الآفِل، ثم

ر.
َ
يقُف يف ر�س�قِة ال�سج

ذات م�ساء

ذات م�س�ء من ن�ٍر وع�سب،

 اجلنوُن العينني.
َ

لم�س
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وجُهه� ح��سية من الدمع والأهداب

ُتَنح ملالك الربد

الري�سُة �سعلة مفتوحة

َت�سي

ه� يف الرم�د
ُ
تنحلُّ مالحم

اإثر و�سوله� اإىل املرف�أ امل�ستعل.  

ُنعا�س الثلج

I
م�سّلة ن�ئمة مظّللة ب�لثلج

ى الربد
ّ
يف الريِح اخل�وية حيث يتعر

كظّل رجل مظّلل ب�لثلج

ج ببق�ي� الربد
َّ
ومتو

 ب�لثلج
َ

خ�ر مظلَّل خمت�رس
ُ
ب

يف هذا البلِد امل�ستعل فج�أًة ب�لربد

هذا الرجل الذي �سيكون، �سي�أتي ليموت

ِة وردة من ورود الربد
ّ
يف طي

وقد اأعطى ا�سمه للثلوِج

املولودِة من الأر�س، الع�ئدِة اإليه�

له القلب
َّ
 َتَقب

ّ
كمثِل م�ٍء ليلي

جل الذي اأعطى يف اأق�سى النوِم
ّ
هذا الر

، ون�سي�نه
ّ
ج�سَده، ج�سَد احلب

 اخل�ئِف من الربد
ِّ
قلياًل من الثلِج احلي

يح 
ّ
 اأع�س�ءه للر

َ
الرجل الذي منح

ري وح�س�نه
ُ
ف�ر�س الع

يح نف�سه
ّ
 الر

َ
ت�آخي� و�رسب� حليب

وهو من َنٍم �س�ئٍع وحليِب امراأة 

فقرية �سديدة الفقر ومقيمة يف احللم

 بيَدين حمروقَتني 
ُ

جتل�س

ري
ُ
رِد الع

َ
ملالم�سِة ب

 اأخرياً
ُ
 الثلج

َ
لم�س

ى 
َّ
 الرجل املعر

َ
ه، ع�سو

َ
ع�سو

ره
ِّ
ووالدته ج�ثية تطه

وه� هي يده� ت�سبح حلمً�

م�سدوداً اإىل قلبه� وهو �سجرة الوريد

 الثلج،
َ
ه، ا�سم

َ
هذا الرجل الذي فقَد ا�سم

يف اخل�رج، والدته وح�س�نه

 ببطء
َ
� هو، في�رسب احلليب

ّ
اأم

 الفت�ِة الأكرث عتمة
َ
حليب

ريً� مع زغبه�
ُ
الأكرث ع

ة وُقم��س دمه�
ّ
ج�ل�سة حي

 وامل�ء على كتَفيه�
ُ
حتلم

 من كتَفيه�
ُ
يجعُل الظلَّ يلمع

يف مغ�سله ي�س�عُد موَته

ل والذي ين�وله ثمرة
ّ
املوَلع ب�لت�أم

ي�أخذ ثمرتني حل�س�نه � يخرج

ول ح�س�ن اأم�م ب�به، لكن

ك�ألِف قيث�رٍة ه�ئلة فج�أًة

ال�سعلة مع ال�سعلة مع املطر

 

II
طلق الثلج

ُ
لكن امُلطلق، م

�سعلة ع�لقة بح�س�ن

هو الأ�سفى بنَي اأح�سنِة الأر�س

تقبله احلدائُق والغيوم

بو�سفه� اأ�سك�َل حي�ة

 يف م�س�رح الهواء
ً
حترتُق م�س�ء

ّ
ة �سيء اآخر اإّل الليل احلي

ّ
حّتى ل يعود ثم

واإذا احل�س�ن وال�سجرة

كالهم� يحمل الإ�س�رَة التي توؤمن

ب�لتقّل�س 

د املوعود
ّ
وب�لتجر

لكن اأ�سفى

م� يف ال�سجرة �سيت�سّكل يف الّنف�س

وتك�سوه لياًل الغيوم

راته� معً�
َ
اأزه�ر وَثم

ة ت�سبح نه�راً
ّ
قليل من اأبدي

اإّنهم� معً� عند هذا اجل�نِب من الّنه�ر

ِة كح�س�ٍن
ّ
مع الأبدي

، جرعة واحدة، اأبديَة النه�ِر
ُ

ي�رسب
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الن�عمة واحل��رسة يف ال�سجرة

ة حمّطمة وحمرتقة  
ّ
كجر

�س�رت امراأًة لكّنه� تلتهب

لكرثة م� تقيم يف ال�سف�ء 

هي احلديقة وثم�ره� ثلج

كحديقٍة من ثلج وثم�ره� كّله�

هي هذه املراأة التي لّطفته� ال�ّسعلة

َة الّثلج
َ
تنح بيديه� الثنَتني ِهب

لعذابه�، للربد

يلمع ق�طعً� كنف�ِذ َنم

تك�د جتت�زه غيمُة

فكٍر تك�د تعك�سه�

هذه املراأة التي يعّذبه� الع�مل

ف
َ
عر

ُ
حتَت �سح�بة م� ل ي

ه 
ّ
امراأة وجرح ومروحة تت�أو

كحم�م

ُل
ّ
 يفتنه� ته

احرتاق كي�نه� الذي ل يخمد

ل اأحد هو، وهو هو

ة
ّ
قليل من املوت مق�بل املراأة احلي

ر
َ
و

ّ
الن�ئمة املحروقة ب�ل�س

ن�ئمة هي، وهي هي

اأعيَدت اإىل بالِد الّثلج

مع كمنج�ته� الطويلة، كمنج�ت ال�سف�فية

 الغيوم
ُ
التي عّتمه� عبور

وعنبه� عنب املطلق

ج�سده� ج�سد املراأة حم�مة مكتملة

ووجهه� كثلٍج ملتهب

مينحه الليل كّله لّليل

III
وعنبه� غ�سله البحر 

وغ�سله الّزبد واأحرقه

كجذِر م�ٍء يف فحٍم

م�رسح الظّل

رم�د خفيف 

ّ
حي

يف غب�ر الأحي�ء وعيونهم

حتت عذوبٍة تخلقهم رم�داً

م�رسح عظ�م، ج�سد مت�هة جميل

ن�ٍن
ُ
 ُتر

ُ
ي�سيئه م�سب�ح

يف مراآة الأر�س املتالألئة

حيث ت�ستعل �سجرٌة م�سم�سة ب�لزمن

وت�سبح عنَف حم�مٍة

، وجهه 
ّ
فوق حب

 ي�سرتيح يف الثلج
ٌ
�سالح

ج�سد جميل، ي� للج�سد املولود من �سجرة

ع�ليً� ع�ليً� من نور ال�سجرة

ل وجُهك املهجور
ّ
يتو�س

اأن ي�سعل الع�سب فوقه
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حتى ت�أتي الأر�س بعد الثلج

وبذاره� التي من ن�ر

 اإّل  الأكرث الته�بً�، الطري الأحمر العنق
ّ
ل حتب

ع�سفور �س�ئع حتت غيمة التوّهج 

ق له�س��سته� اللبالب
ّ
يطو

الذي يلتهب وحده اأعلى من املوت

قرب م�سب�ح - اأُغرَق يف ظالِم الّنه�ر - 

وح
ّ
بطيء، ولكرثة بطء ا�ستع�لِه يف الر

كّل حجر اإليه اإ�س�رة وف�أل

ليكن كّل حجر هذا القليل من الأر�س

اخل�رجة من امل�ء ككتٍف تتوّهج

توّهج املراأة وبطنه� الأنثى 

حلمه� املجروح يفنت الروح

كمثِل نٍم ت�ئه  يف اأنهِر 

اأر�ٍس اأخرى قدمية حيث �سي�سبق ب�حلج�رة

اأولئك الذاهبني م� وراء القمح

كمثِل نٍم ت�ئٍه يف الأنهر

هي هذه املراأة التي ي�سري اإليه� الع�سفور

مع الّدم الذي ي�سيُل منه� ويجعله�

ب.
َ

جريحَة الق�س

حجر غ�م�س وفخذاه حم�م

�سعلة طويلة ق�ئمة يف الربد

ل رج�ُل الّدِم حلمً�
ّ
حّتى يتحو

اإّنه� هن� �سديقة الن�ر، ومعه�

ظّل بال غب�ر مع يدين

ووجهه� ابن الثلج

م�ستعلة ن�ئمة يف ال�سعلة

 بحمده� املظّلل ب�لّدم
ّ
تر

بني النهر والنهر الآخر - 

، هن�، موت وبيت
َ
هذا الذي هو

IV
 ثلج؟ هن�، يف البيت

ّ
واأي

ل توجد اإّل فكرة الّثلج 

جل اأي�سً� مع ظّله وحده
ّ
والر

والّنهر الكبري يف غرفته: يراه

يجتمع بعيداً كم�سب�ِح م�رسح...

جل ج�ل�س يف مغ�سله ي�س�عد
ّ
الر

 الذي ين�وله ثمرة
ّ
لي

ّ
الت�أم

ي�أخذ ثمرَة تنٍي حل�س�نه - ويخرج

ل ح�س�ن اأم�م ب�به، لكن، فج�أًة، 

ك�ألِف قيث�رة ه�ئلة

ال�سعلة مع ال�سعلة مع املطر.

رماد

 منزَل ال�سم�س 
ُ

 اأ�سعلِت ال�سم�س

هداأت املو�سيقى الف�نية، طفلة الرم�ِد

َهته� ن�سمٌة
َّ
جميلة، �سو

لِة
ّ
 به�. يف الالخمي

ٌ
ب

َّ
جميلٌة ومرح

 املو�سيقى
ُ
�ستن�م

حم�طة بطبوِل العَدم

منزيل من زج�ج

ويحر�سه َهزار

 الأكرث �سم�نً�: ال�سمت
ُ
الهزار

طريان فرا�سة يف اجلهة الغام�سة

كنَت طفَل لوحة خ�رساء

معّلقة فوق جدار الريح ال�سميك

�س�قيٌة حتَت قدميك

َخ�س
َ

 و�رس
ٌ
اأرنب

 اإليك
ُ
ٌل يف اأ�سفى الغ�ب�ِت ينظر

ّ
اأي

 الوقت. كنَت قرداً يعتلي �سجرة
َّ
مر

 الّزم�ن
َّ
 الوقُت ومر

َّ
مر

، اآكُل كّل �سيء، ي�أكلك
ُ
القَدر

رك يداك، قدم�ك، ملحك، �سَكّ

كّل م� فيك، من الآن ف�س�عداً، خبٌز

مِلَالك غري موجود.

�سة
ّ
بيٍد متيب

ة من ميحو فرا�سة فوق راأ�سك 
ّ
ثم

فرا�سة، فرا�سة

.)منلة، منلة(
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ه� �سندوَق ُقم�مِة القمر
َ
ليوِدع

 وال�سوؤال.
َ
ال�سدمي

فني ن�سيٌد اإىل الَوْقع الدَّ

دخلت �سجرُة الزيتوِن املنزَل

ي عودَة الروح
ّ
لتحي

 الف�سول الكثيفة
ُ
ترافقه� ن�ر

يف اأزرقه� املرعب

حيث ع�سن� ِب�سَغف

)ب�سَغٍف ع�سن�

ب�سغف رك�سن�

ب�سغف ت�س�ءلن�

ب�سغف متن�(

والآن َطواُف البحريات

طواُف الأزه�ر

 ب�لدموع...
ْ
والأ�سج�ر، اآه! الأ�سج�ر التي حيكت

 حوَل الع�س�فري
َ
اأحُدهم )وقد يكوُن اأن� نف�سي( دار

 على ظ�هِر يَديه
َ
 ن�م

َّ
ثم

يف حماذاة اخل�سارة

القّط ال�س�ئع يدخل يف امَلج�ز

ّ
راآه الطفُل و�رسَخ ب��سمِه الن�ري

 اجلبل
ُ
واهتّزْت جذور

هل حدَث ذلك يف ذاكرٍة اأخرى

ذاكرة من؟ ذاكرة م�ذا؟

 وجهي ل يزاُل هن�
َ
ط�مل� اأنَّ بلَّور

يف قلِب اجلبل

ق 
َ
ُه يف اخِلر

َ
منتظراً َخال�س

يقوُل القّط: "هذا م� �سينتهي قريبً�"

يقوُل الطفُل: "هذا م� �سينتهي قريبً�"

يف ال�سوِت ال�س�بِق لل�سمت

يف ال�سمت

ّد
َ
ع

ُ
 ل ي

ٌ
لوٌن لوٌن ملتمع

الراقدون

يتحّدثوَن عن الريح عند حلول الليل

مع عبور الآلهِة خل�سًة 

ول�سو�ِس الّظالل.

َفق اأعطين�هم �رَسابً� عند ال�سَّ

ف�بت�سموا ومل ي�رسبوا

وم�سوا.

ِد
َ
ب  القليَل من الزَّ

ْ
. حملت

ُ
ِت الريح

َّ
َهب

فة، حتَت الِعَنب اإىل ال�رسُّ

ُن 
ّ
 يتمر

ُ
ك�َن البحر

عند عتب�ِت الربونز

هذي بُهدوء.
َ
وي

كّن� َنهذي، نرتُك اأيدين�

قة
ّ
ع�ٍت �سي

ّ
تتبعرُث يف مرب

فة  فوَق ال�رسُّ
ُ
حوم

َ
والري�ُس ي

 معن�، ونحُن ني�م
ُ
    وهي حَتوم

بعلبك

خ�ِمه�
ُ
هن� بعلبك واأع�س��ُس ر

حتت حم�م�ت ال�سب�ِح الع�برة

ة
َ
ِة اخُل�رس

ّ
ين�م الّنجم ن�سف اإغف�ءة يف اأ�رس

حيث ين�سحب الليل بخطى �رسيعة

ت�ركً� م�رسح حج�رة الروح

مل� فج�أًة �سينبثق:

اأ�سُد هيوبوليت�ن الكبري ووجهه

الذي تلتهب فيه

�سب�ئك الع�مل كّله�

�سب�ح اخلري ي� بعلبك ال�سب�ح

�سب�ح اخلري ي� الإله!

ي� اأبولون الراق�س!

 املو�سيقى
َ
رق�سَت هن� على

 الغن�ء يف لغ�ت كثرية
َ
من اأجلَك ارتفع

ت امل�رسحي�ت
َ
من اأجلك اقيم

واملراثي

جل�س الآلهة بني امل�س�هدين

بني امل�ستمعني، والهواة،

و�رسبوا كّلهم، مع الكلم�ت واملو�سيقى،

نبيذ �سوء القمر
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د
ّ
 املجر

ّ
النبيذ القوي

ة قمر ك�ن اأحي�نً�
ّ
ثم

اأبولون الإله املقّنع،

اأثن�ء لي�ليك الع��سقة هن�:

ت�ألُّق وبه�ء

�سّتون ع�مً� من الذاكرة الحتف�لية

اإله�ت الوحي يتذّكرَن

لبن�ن، م� وراء الّدمع، يتذّكر

والع�مل يتذّكر

واأه�يل بعلبك 

دائمً� دائمً� 

مع الذكرى ال�سعيدة تولد اآلم

ويخفق

يخفق القلب.

لورايو�س

ف�رٌغ هو الع�مل

الع�مُل ف�رغ

ف�رغة هي الأر�س

الأر�س ف�رغة

ف�رغة هي ال�سم�ء

ال�سم�ء ف�رغة

ف�رغة هي الريح

الريح ف�رغة

 اأي�سً�
ُ
القلب

 اأي�سً�
ُّ
احلب

الأمُل اأي�سً�

راأ�سَك اأي�سً�:

ق.
َ
َطب

ات
ّ
املدُن والق�ر

ِت الفراغ
َ
حتَت ِمْنح

تنف�سُل 

 واملع�ين
ُ
الأ�سم�ء

 الت�ئهة
ُ
الأ�سواء

 اإيزي�س قو�س الُقَزح
ُ
و�س�ح

يف اأفِق امل�ّدة املتوّهج

 املومي�ء مع اأغم�د جمّففة
ُ
حلم

مومي�ء ط�ئرة

ة
ّ
ة غري الأبدي

ّ
يف الأبدي

ة ُتطر بال مطر
ّ
تركت اأحرفه� الهريوغليفي

يف قلب املعنى لالَّمعنى الذي هو معنى

تقتفي اأثره� فرا�سة

َنَغَفٌة ومومي�ء

عَدم.

َف�س ول نَف�س لك اإ�رسب النَّ

 خطواته
َ
ع

َّ
 اإله �سي

َ
من دون َنَف�س، خرج

�ت زيتون
ّ
اأكَل ثالث حب

د وتبدَّ

 خطواته
َ
ع

َّ
اإله اآخر �سي

ر
ِّ
 واأكَل ال�ّسوَك املعم

َ
خرج

ى
َّ

واحم

الإله الث�لث مل ي�أكل

 مل يخرج

مل يكن

ة"
َ
ر: "ل حفر

َّ
يقول للفراغ املقع

يف اجلهة املق�بلة للفراغ، مل يُقل

ى. مل يكن
َّ

َد. احم تبدَّ

احلفرُة ا�ستولت على القي�دة. احلفرة ك�نت

 ل تنطق احلفرة ول تكون

واد على األواح املدر�سة
ّ
تن�رس ال�س

فَّف َ
ج

ُ
يف م� ي

ة
ّ
ت�رسب الإ�سفنجُة الع�سوي

قحَل الأرا�سي

ات
ّ
احل�رَسة م�سلوبة بني املجر

رت
ّ
�سيطرت وحتج

خة، فلنقف 
ّ
خالي� ميتة: �سحراء مدو

عنُي العني فقدت ليونته�، ل �سيء يفتحه�

حركة الآلة ال�سدئة امل�سحوقة

من داخل ذاته يرى احلجر

الذي ل يراه، ل يرى

ب ثور
َ

�س
َ
زٌل لع

َ
عم�َك ع

ب�قة لغ�ت واأل�سنة جمّففة يف كثب�ن الرمل

جتويف �سدر احل�رَسة املت�س�منة

مع النحالل 
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والروح غ�بت 

  الكون يف املوت

الكون خ�رج املوت اخل�رج داخل

اخل�رج هو الداخل

الداخل هو اخل�رج

ظلُّ الّدهلية

ّ
على جدار كل�سي

الليل �سمكٌة ونظرته� جليد

الليل ل يرى اجلدار

ي�سطدم به

ّ
اإّنه طنني لنه�ئي

ات غري املوجودة
ّ
ل املجر

ُ
لج

ُ
يف ج

ات
ّ
املجر

يف الداخل واخل�رج

يعربه� الدخ�ن البعيد

الوقت كلُّه الوقُت كّله

ل وقت ل كّل ل وقت

ومع ذلك، ي�سيح الأولد يف ب�حة املدر�سة

ة رمل
ّ
يعي�سون كّلهم فوق حب

ه�ربة

ة غري موجودة
ّ
اأجرام �سم�وي

يف الداخل واخل�رج

يجل�س الوقت وي�أكل طرائد اأ�سم�ككم

ة املت�حف اأبي�س اللوت�س
ّ
تث�ل �سبي

ة
ّ
يت�سّفى اأم�م ال�سم�س الالزوردي

ج�سده� ودوائره يف ثن�ي� مفقودة

غَلقة، عجلته� بي�س�ء
ُ
فت�ة م

تتق��سم الع�سب وحده

والوادي عند انفراج فخذيه� 

خيط امل�ء الأخري

ْهم
َ
هذا، هذا و

�سندي�ن، انعك��س�ت. برق�سة 

لة.
َّ
متخي

م  هَّ َ
َتو

ُ
ْهم ي

َ
و

من هو املتوّهم؟

لي�س هو من اأراد اأن يكون هو.

هو ل اأحد. هو، ل ي�رسب 

من ثديي العدم الف��سق

ول مغيب له اإّل يف الأفق البعيد

ب ب�لرمل الأ�سود 
ّ
املحج

ة
ّ
والعدم م�ّدته امل��سي

ل قم��سة واقية للمظّلة

هل هي مظّلة م� ورائية؟

هل ا�ستعلت ُقم��سته�؟

بقي منه عود ثق�ب فريد

وعلى ر�سيف حمّطة بال قط�ر

حقيبته وحي�ته.

ة فرَدو�س
ّ
ك�ن ثم

ة
َّ
رَزوي

َ
�سعوب ب

ة �سجرة حمق�ء
ّ
ك�ن ثم

رجل وامراأة، جراثيم ج�ئعة
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يف حلقه� ر�س��س

ب�ئدون وموتى من دون اأن يوجدوا

جدوا
ُ
و

وهم يحملون لفت�ت:

العدم

جدت هي اأي�سً� واختفت
ُ
اأجرا�س الربونز و

اختفى الربونز وع�د اإىل الرمل

اهلل يف فردو�سه ينظر اإىل اأ�س�بع قدميه

يف ظّل �سجرته

كة هي  مفكَّ

الأ�سم�ء 

واملع�ين

�رة �س�ئكة
َّ
ي� عب

مَنح راأ�س اأوزيري�س و�س�دة
ُ
لي

تتك�ثر فيه� اجلعالن الدائرية

َتبة امُلطَلق
َ
اأبواب الال�سيء، ي� ب�ب ال�سني، ع

لُتفَتح امل�س�ريع وُتغلق

على اأوزيري�س )امُلغمى عليه( وقد اأَعمته اجلعالن

فة
ّ
ة املزي

ّ
لالأبدي

اأوزيري�س هو الأكرث ابتع�داً عن الأحي�ء الأموات

وعينه بي�س�ء يف الظالم الأبي�س

ال�سم�س م� ع�دت تن�ديه "ي� حبيب""

وم� ع�د له حدقة لل�سم�س

�ر. هو، املغلوب، �سي�سكن �سلب�نه
ّ
كّل �سيء �سب

ي
ّ
ُغرَز يف الو�سط اخلنزير الرب

و�سق�ئق النعم�ن

تطر فوق اإيزي�س

دة بلون ريح ال�سم�س 
ّ
الراق�سة املجر

جة
ّ

قبه� اأر�سً� مت�أج
َ
ت�رسب بع

وترق�س بخف�ء يف الالمنظور

�سذرات من كتاب "اإ�سارات وقرود": 

ة عط�س يف امل�ء.
ّ
ثم

اأن تكون وحدك، يعني اأّنك تلعب مع بن�ت اأفك�رك.

* * *

.
ّ
ك وقد اأ�سبح غري مرئي

َ
ال�سعر هو غري امُلدر

* * *

اأن تدفن الن�ر هو اأن حتلم ب�مل�ء.

* * *

الفت�ة الأجمل يف املنزل هي املي�ه.

* * *

ة.
ّ
ال�سم�س، تلك الدمعة الأبدي

* * *

ف 
ّ
اأّل تهتّز الأر�س حتتك بعد اليوم، ت�رس اأردَت  اإذا 

وك�أّنك غري متيّقن من �سيء.

* * *

ين�رسب  الإن�س�ن  من  الإن�س�ن.  ين�رسب  الرمل  من 

الرمل.

* * *

اأبيه  والد  هو  امليت  الطفل  اأج��داداً.  يجعلن�  املوت 

.
ّ
احلي

* * *

يطبق املنزل جفنيه يف ذكرى �سجرة.

* * *

الأفك�ر  مم��ّدد.  ج�سد  يوجد  وفكرته،  الرجل  بني 

دة من اجل�سد لي�ست �سيئً� على الإطالق.
ّ
املجر

* * *

احلي�ة تولد من ال�سعر. ل اأطف�ل للموت.

* * *

ه� نحن. النت�ج الكبري 
ّ
� نحب

ّ
ن� الكلم�ت اأكرث مم

ّ
حتب

ن�سى. ت�مُ� كم� نتنّف�س ونن�سى اأّنن� نتنّف�س.
ٌ
قراأ وي

ُ
ي

* * *

ال�سم�س تقتفي اأثرن�. والريح تحو الأثر.

* * *

ة.
ّ
اللون الأبي�س هو الأكرث عبوراً. الأكرث روح�ني

°°
نف�سه  الإن�����س���ن  ي��ح��وط  ال��وق��ت،  م��ن  ي��ه��رب  لكي 

ب�ل�س�ع�ت.

ال�سعر ا�ستع�ُل املظ�هر.
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* * *

ينبغي العمل ب�رسعة لأّن املوت يعمل ب�رسعة.

ينبغي العمل ب�أف�سل �سورة ممكنة لأّن املوت يعمل 

ب�أف�سل �سورة ممكنة.

* * *

م� نحفظه من احلي�ة ميكن اخت�س�ره بعب�رات قليلة. 

البع�س مّن� مي�سي الوقت يف البحث عنه�. الآخرون، 

من وراء اأكت�ف الأوائل، ينقلونه� ويع�ودون نقله�.

* * *

 الوردة.
ُ
اأمَلٌ هو ا�سم

* * *

ن�سكن طيفن� حّتى ل ي�سكنن�.

* * *

هذا ال�سيء املرتِبك يف القلب هو الوردة. هذا ال�سيء 

الب�سيط يف النف�س هو عطر الوردة.

* * *

هو  ع�مِل  �س�ذجة.  احلي�ة  لأّن  �س�ذج  الكبري  النت�ج 

النت�ج الكبري لأّن احلي�ة ع�ملة. من هن� اإىل هن�ك، 

بني العلم وال�سذاجة، ت�سي نحلُة اللغة.

* * *

الأمل والي�أ�س هم� من بحر وزبد.

* * *

حقُد  الآخر.  البع�س   
ّ
حب من  يحرمن�  البع�س   

ّ
حب

ي �سّدن� حقَد البع�س الآخر.
ّ
البع�س يقو

* * *

الهيكل العظمي هو العب�رة الوحيدة املنّظمة.

* * *

اأم�م هذه العب�رة ال�س�فية تتلعثم احلي�ة.

* * *

املنزل الأجمل هو امل�سكون اأي�سً� من اخل�رج.

* * *

 يف قف�س.
ٌ
القلب يف ال�سدر: منر

ة ح�جة اإىل الهواء لإ�س�ءة الغرفة.
ّ
ثم

* * *

ف اإليك.
ّ
�سع قن�عك ث�نيًة لأتعر

* * *

 الوردة التي تراقبن�.
ُ
ة نراقب

ّ
من ن�فذة الغرفة الكوني

* * *

اأق�سى  يف  ونحن  يف�جئن�  املوت  احلي�ة.  نف�جىء 

الده�سة.

* * *

عّن� تبكي الدموع.

* * *

، اأجّفف دمعي.
ّ
اإذا بكيت علي

* * *

ة.
ّ
ة. مع�رك غري مرئي

ّ
اأ�سلحة مرئي

* * *

لي�س  الأ�سي�ء كّله�.  ة هي 
ّ
الكبري: قدري النت�ج  يقول 

ة. نيت�سه الذي اأراد اأن يكون 
ّ
ة نت�ج�ت كبرية حر

ّ
ثم

ل نف�سه ب�جلنون.
ّ
حراً كب

* * *

الكت�بة عند حّد الَفي�س والنهر هي الطريقة الوحيدة 

للكت�بة. م� دونه� �سيد ب�ل�سّن�رة.

* * *

ة ي�سقي زهرة ل يعرفه� �سواه.
ّ
كّل مّن� بدمعِته ال�رسي

* * *

اإىل  ع�د 
ُ
ي اأن  ينبغي  �سيء  كّل  �سيء يف مو�سعه.  ل 

وطنه. لكن اإىل اأين؟

* * *

"الك�ئن"،  منه�:  ة، 
ّ
�سعري جمموع�ت  عّدة  من  م�أخوذة  )الق�س�ئد 

الثلج"،  "نوم  يرى"،  الذي  "الثعب�ن  ُخ�رسة"،  الأك��رث  "الأوراق 
"اإ�س�رات وقرود"(.         
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    يف ع�مل �سقطت فيه احلواجز وتقل�ست امل�س�ف�ت 

بني ال�سعوب ي�أخذ ح�سور املبدعني الذين اخت�روا 

الكت�بة بلغة غري لغتهم الأم والذين ينتمون، ب�لت�يل، 

اإىل ثق�فتني كل اأهميته. هوؤلء هم »الرّت�ءون«، على 

امل�س�فة  ردم  اىل  ي�سعون  الذين  �ستيتيه،  تعبري  حد 

الثقوب يف ج�سد  واإىل ملء  والأفك�ر  الثق�ف�ت  بني 

احل�س�رة الإن�س�نية حني يخرتقه ر�س��س الكراهية 

والتع�سب و�سوء الفهم وجهل الآخر. �سالح �ستيتيه 

الذين ميّدون بني �رسق وغرب  هو واحد من هوؤلء 

ج�سوراً للعبور. بل اأن م�سريته كله� تتلخ�س يف هذا 

التخوم  ا�ستقر فهو دائمً� على  واإن  العبور امل�ستمر. 

بني ع�ملني. لذلك فهو »رجل اللتب��س« كم� يحلو 

اللتب��س  امل��رثي،  اللتب��س  اإن��ه   .
)1(

يقول اأن  له 

ر للهوية املرّكبة التي ترف�س الختزال. مثله 
ّ
املحر

خوري  وفينو�س  �سديد  واأندريه  معلوف  اأمني  مثل 

ب�لفرن�سية،  العربية  تكتب  اإنه�  تقول  التي  غ�ت� 

تنب�س  التي  »لالأر�س  تعلن:  التي  تويني  ون�دي� 

اجلغرافي�  يف  فتتجّذر  ال�سحراء«،  لون  �سدري  يف 

الروحية لالإن�س�ن العربي. 

    ولعل م�س�ألة الهوية والعالقة مع الآخر ت�أتي يف 

والك�تب  ال�س�عر  به�  ان�سغل  التي  امل�س�ئل  مقدمة 

عن  ال�س�عر  �سئل  ف�إذا  معً�.  اآٍن  يف  �ستيتية،  �سالح 

للثق�فة  انتم�ئي  ب�لت�أكيد  »هي  اأج���ب:   ج��ذوره 

الغربية  وللح�س�رة  الفرن�سية،  للغة  الفرن�سية، 

تكوينيً�  اأي�سً�  مرتبطة  ولكنه�  اأو���س��ع؛  ب�سورة 

الإ�سالم.  اأر�س  يف  وانغرا�سي  وبولدتي  بعروبتي 

لقد ح�ولت بلوغ عمق التوحد الذي هو غ�ية الفكر 

�سمني  فيه�،  يتالقى  التي  التوحد  نقطة  املثلى، 

.
)2(

وعربي، الإ�سالم والغرب يف تن�ق�س�تهم�« 

    هذا م� ت�سهد عليه اأعم�له ال�سعرية التي ت�سي بت�أثري 

كبري للغة القراآن الكرمي وللرتاث الإ�سالمي ال�سويف، 

على  اإطالعه  �سعة  عن  تك�سف  اأنه�  كم�  حت��دي��داً، 

وم�لرميه  هولدرلني  الغرب:  �سعراء  كب�ر  جت�رب 

ورامبو ولوتري�مون واأوكت�فيو ب�ز وغريهم. ولعله 

ب�لإمك�ن اأن ن�سف ال�س�عر ب�ملثقف ال�سمويل الذي 

الإ�سالمية،  العربية  الثق�فة  لت�سمل  ثق�فته  تت�سع 

الفرن�سية بل والأوروبية  تراثه� واحلداثة، والثق�فة 

عمومً�، من ين�بيعه� اليون�نية والروم�نية القدمية 

اىل جتلي�ته� املع��رسة �سعراً وفنً� وفل�سفة.

ال�س�عر  ال�سوؤال عن لغة �ستيتيه      يقودن� ذلك اىل 

وخلق  اإب��داع  لغة  الفرن�سية  اخت�ر  ال��ذي  والك�تب 

وانتم�ء. فهل يكتب فعاًل ب�لفرن�سية؟ اأم اأنه ين�سىء 

الآتي من  لغة خ��سة به هو  ذاته�  الفرن�سية  داخل 

نف�سه  عن  ف 
ّ
يعر وال��ذي  والعروبة  الإ�سالم  ح�سن 

 ؟ 
)3(

ب�أنه »عربي وم�سلم، لبن�ين اأوًل«

    »اللغة بيت«، كم� يقول نوف�لي�س. ويف بيت �ستيتية 

الرتاث العربي الإ�سالمي، فنً� واأدبً� واأ�س�طري وروؤى 

خي�ل وروح�نية ونظرة اىل الإن�س�ن والكون. وفيه 

كذلك ع�س�رة الثق�فة الغربية التي يتمثله� ال�س�عر 

مك�نً�  لنف�سه  فيوجد  املن�سئية  بثق�فته  ويلقحه� 
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الهوية 

والعالقة مع 

االآخر تاأتي 

يف مقدمة 

امل�سائل التي 

ان�سغل بها

 زهيدة دروي�س جّبور*

 �شالح �شتيتّية

 و�شوؤال الهوّية وال�شعر والت�شّوف 

ك�تبة ون�قدة من لبن�ن  *



خ��سً� داخل اللغة وداخل الثق�فة الفرن�سية.  

من  لكنه  ب�متي�ز  ال�س�عر  اأوًل  ك�ن  واإن  وهو      

بلغة  يرقوا  اأن  ا�ستط�عوا  الذين  القالئل  املبدعني 

والكث�فة  اجلم�لية  م��ن  ع�لية  درج��ة  اىل  النرث 

بقدرته�  ال�سعر  لغة  ت�س�هي  تك�د  حتى  وال�سمولية 

ك�ن  واإذا  جديد.  من  وقراءته  الع�مل  اخت�س�ر  على 

ال�رسد  لغة  ب�ل�سعر  يلّقح  اأن  يف  نح  قد  اأدوني�س 

روايًة لالأحداث الت�ريخية ولل�سرية وال�سرية الذاتية 

كم� فعل يف ديوانه »الكت�ب«، ف�إن �سالح �ستيتية 

يربهن من جهته على اأن ال�سي��سة والفل�سفة وحتى 

»للتفكري  عة 
ّ
م�رس �س�ح�ت  والدين  الأنرتوبولوجي� 

ال�سعري«.  

اأعم�له النرثية العديدة بدءاً من      ت�سهد على ذلك 

لة الن�ر«، و»فردو�س«، 
َ
»قراءة امراأة«، مروراً ب� »حم

والتي  الكلمة«،  و»اإب��ن  حممد«،  »�سرية  اإىل  و�سوًل 

وال�سعراء،  ال�سعر  ق�س�ي�  اىل  اإ�س�فة  فيه�  تن�ول 

ع�مل  �س�حة  على  املطروحة  الأ�س��سية  امل�س�ئل 

الكثري  ال��وع��ود  م��ع  حتمل  ك��ربى  حت���ولت  ي�سهد 

حد�س  ذلك  على  �س�عده  وقد  وال�سكوك.  القلق  من 

للواقع  الإ�سغ�ء  وا�سعة وقدرة على  �س�دق وثق�فة 

وا�ست�سف�ف امل�ستقبل. وهو يلب�س ت�رة قن�ع ك�تب 

ال�سرية والق�سة الق�سرية، وطوراً قن�ع الن�قد الأدبي 

متجوًل يف اأعم�ل �سعراء ع�رسه اأمث�ل اأدوني�س، اأو 

اإيف بونفوا، اأو بي�ر دو م�ندي�رغ، اأو من �سبقهم من 

كب�ر �سعراء القرن الت��سع ع�رس ك�رامبو، وهولدرلني؛ 

وينطق حينً� بلغة املفكر ال�سي��سي وحينً� اآخر بلغة 

يواجهه�  التي  التحدي�ت  يف  مت�أماًل  الفيل�سوف 

قد  اأن��ه  كم�  الراهنة،  الفرتة  يف  وثق�فته  الإ�سالم 

حم�ولة  يف  الأنرتوبولوجي�  ع���مل  منحى  ينحو 

الهوية املتو�سطية. لكنه يف كل م�  متميزة لتحديد 

كتب ل يكتفي بدوره ك�س�هد على الع�رس بل ي�سعى 

اإىل اأن يفعل فيه واأن يحدد موقعه املتميز مت�سلحً� 

بنظرة ث�قبة ووعي عميق.

�ستيتية املفكر وم�ساألة الهوية 

اأ . الهوية العربية

  كل عالقة مع الآخر ت�سّكل تهديداً للذات ل يتحقق 

ل  الذي  الختالف  مبداأ  بقبول  اإل  عليه  النت�س�ر 

يقيم الآخر يف غرييته املطلقة بل يجعله متم�هيً� 

مع الذات ومنف�ساًل عنه� يف اآٍن معً� فت�سبح »الأن� 

اآخر«. يرى �ستيتيه اأن هذا النموذج اجلميل للعالقة 

قد حتقق على ال�سفة الغربية للمتو�سط ويف الأندل�س 
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الب�رس  خميلة  يف  حية  اأ�سطورة  تبقى  »التي  حتديداً 

امل�س�رب  تلك  عن  واملفت�سني  مع�بر  عن  الب�حثني 

الرائعة التي تبدو لن� اأهم م� ميكن اإيج�ده يف تالقي 

 .
)4(

املجتمع�ت والطوائف والأدي�ن«

الأبد  اىل  اندثر  جميل  م��ٍس  حلم  الأندل�س  هل    

يجيب  احل��رس؟   الزمن  يف  ممكنة  تزال  ل  اأنه�  اأم 

الب�رس...  الذهبي هو دائمً� »جهد  الع�رس  اأن  �ستيتيه 

هذه  يف  ت�أ�سي�سه�  ميكن  جديدة  اأندل�سً�  ثمة  واأن 

اإر�س�ء قواعد »احلوار  الع�مل عن طريق  املنطقة من 

الإ�سالمي- امل�سيحي ولكن اأي�سً�، مل ل، يف م�ستقبل 

الراهن،  الوقت  يف  منظور  غري  لالأ�سف،  زال  م� 

. لكن ل بد من اأن 
)5(

الإ�سالمي-امل�سيحي-اليهودي«

تتوفر �رسوط احلوار ولعل من اأهمه� اإق�مة العدالة.

العربية  املجتمع�ت  واقع  يف  ال�س�عر  يت�أمل  واإذ    

الهوية  ب���أن  القول  اإىل  ال�سي��سية  واقعيته  تقوده 

العربية غري موؤكدة املع�مل. فعب�رة »الع�مل العربي« 

اأن  لي�ست دقيقة يف راأيه »لأنن� ل ند هوية ميكن 

نة من دول 
ّ
ي�سمله� ذلك، ولأن »املنطقة العربية« مكو

والتب�ين،  الختالف  �سديدة  توجه�ت  ذات  واأنظمة 

مع خي�رات ح�س�رية متف�وتة، واأحي�نً� مع �سعوب 

عرب  وبربر،  عرب  الواحدة:  الأمم  داخل  مت�س�رعة 

اأكرث من ذلك يذهب اىل التحذير  . بل 
)6(

واأكراد الخ«

الت�سدد  خطر  حتمل  اأوتوبي�  فكل  الأوت��وب��ي���،  من 

والراديك�لية وال�ستبداد. وهي الواقعية نف�سه� التي 

جتعله مقتنعً� ب�أن »الغربيني حتى هذه اللحظة هم 

ولكنه   ،
)7(

امل�ستقبل« نحو  الإن�س�ن  م�رسوع  حملة 

الع�مل  �سعوب  يجعل  »اأن  الغرب  على  اأن  يالحظ 

.
)8(

الأخرى ت�س�هم يف م�رسوعه« 

ب .  الهوية املتو�سطية

بني  الهوية  مل�س�ألة  مق�ربته  يف  �ستيتيه  ز 
ّ
ميي

ي�سري  الأول  و«الن�سيج«،   »التهجني«  مفهومني: 

تنوع  ب�لث�ين  ق�سد 
ُ
ي بينم�  �سدين  من  مزيج  اىل 

تت�سكل  اأن  العوملة  »على  الوحدة:  �سمن  دين�مي 

يكون  بنية  طريقة  على  ب�س�ط،  ن�سيج،  ب�سورة 

ال�رسورة،  ب�لغ  نوع،  �سمن  فيه�  �رسك�ء  اجلميع 

. اإل اأنه يبقى مفتونً� بلفظة 
)9(

من التب�دل والتوازن«

»التهجني« على الرغم من حتفظه جت�هه� مت�س�ئاًل: 

»األي�س الن��س جميعهم، ب�سورة م�، وخلف الإثني�ت 

واملعتقدات واجلن�سي�ت، األي�سوا جميعً�، بحكم واقع 

  
)10(

الأمور، »مهجنني«؟

    هذا التهجني ي�سكل يف راأيه مبداأً اأ�س��سيً� يف تكوين 

هوية ال�سعوب املتو�سطية. ف�لبحر الأبي�س املتو�سط 

، وم�س�حة جتمع وتفرق، يف الوقت 
)11(

 ومي«
ّ
هو »اأم

نف�سه، بني �سفتني �سهد ت�ريخهم� �رساع�ت عديدة 

ال�سعوب.  بني  خالق   
ّ
حي تف�عل  اىل  اآلت  م�  غ�لبً� 

اأنه  بل    
)12(

الهوية« عن  للت�س�وؤل  دائم  »مك�ن  وهو 

وجوده  عن  ال�سوؤال  من  الأ�س��سي  وجوده  »ي�ستمد 

اأنه بحكم موقعه اجلغرايف بني  ، ذلك 
)13(

ب�لتحديد«

يه� 
ّ
اأو، كم� ي�سم ثالث ق�رات مك�ن للهوية املهّددة 

احتك�ك  حركة  ب�سبب  القلقة«  »الهوية  الك�تب، 

حتمية مع الآخر حتكمه� جدلية الرف�س والقبول. 

يحفر  املتو�سطية  الهوية  مع�مل  عن  بحثه  يف      

حم�ولة  يف  اجلم�عي  الالوعي  يف  عميقً�  �ستيتيه 

ت�سهده�  التي  العنف  ظ�هرة  ج��ذور  عن  للك�سف 

املتو�سط  يبداأ يف  �سيء  »كل  اأن  املجتمع�ت  فريى 

بجرمية طقو�سية، ب� كال يطلب منه� اأن ت�سبح نعم 

 ، هذا م� توؤكده الأ�س�طري القدمية التي 
)14(

فيم� بعد«

روم�  ت�أ�س�ست  فقد  املتو�سط:  �سف�ف  على  ن�س�أت 

التواأم رومو�س،  قتل رومولو�س لأخيه  على جرمية 

وت�أ�س�ست اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم على جرمية 

وجرمية  اأخيه؛  بحق  ق�بيل  اقرتفه�  التي  تلك  اأوىل 

بعد  فيم�  اأق�مت  التي  هي  امل�سيح  بحق  اأور�سليم 

الف��سلة  مكة  اأهل  وجرمية  امل�سيحية،  يف  اأور�سليم 

بحق النبي حممد هي التي اأ�س�ست لنت�س�ر الر�س�لة. 

    ولعل النزعة الرنج�سية التي تعرب عنه� اأ�سطورة 

اأي النزعة اىل  نر�سي�س الع��سق ل�سورته ونقي�سه�، 

تدمري الذات والتي تتجلى يف اأ�سطورة ك�توبليب��س 

الذي انتهى ب�فرتا�س ج�سده حني مل يجد م� يقت�ت 

تت�أ�س�س  املتو�سطية.  للهوية  �سمت�ن  ت�سكالن  به 

عن  وتتمخ�س  املخت�ر  ال�سعب  فكرة  الأوىل  على 

من  جتعل  والكت�س�ف  التج�وز  يف  رغبة  الث�نية 

املتو�سطي الن�س�ن »املغ�در ب�متي�ز، املرحتل دون 
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حد�س �سادق 

وثقافة وا�سعة 

وقدرة على 

االإ�سغاء 

للواقع 

وا�ست�سفاف 

امل�ستقبل



املدمر.  والغ�زي  امل�ستعمر،  الف�حت  اأو   
)15(

اأمتعة«

والت�ريخ غني بنم�ذج من هذه ال�سخ�سي�ت، م�ركو 

الث�ين  ورعم�سي�س  كولومبو�س  وكري�ستوف  بولو 

ودي��دون  وهنيبعل  قي�رس  ويوليو�س  وال�سكندر 

رحلته  يف  للع�مل  الأبجدية  حمل  ال��ذي  وقدمو�س 

زو�س  اختطفه�  التي  اأخته  اأوروب����،  ل�سرتج�ع 

ف�أعطت ا�سمه� ملوطنه� اجلديد.

نظر  يف  رف�س«،  اأهل  املتو�سط  »اهل  ك�ن  واإذا      

ميكن  »اأن��س  اأنهم  مالحظً�  ي�ستدرك  ف�إنه  �ستيتية، 

الطويل  تف�علهم  بحكم  نعم  اىل  لوؤه��م  تتحول  اأن 

يف  العقل  واختب�ر  ل��ه...  ومع��رستهم  الآخ��ر  مع 

 .
)16(

وجه البداهة، حتى واإن ج�ء الختب�ر مت�أخراً«

لالإلي�ذة  قراءته  خالل  من  ذلك  على  ي�ستدل  وهو 

تقود  تغيريية  رحلة  ي��روي  كالهم�  والأودي�سيه.  

والكتف�ء  الطم�أنينة  ع�مل  من  اخل��روج  اىل  البطل 

ب�لذات اىل خو�س غم�ر املجهول واكت�س�ف الآخر، 

مك�نه  اىل  يعود  اأن  قبل  خطرة  مغ�مرات  فيعي�س 

الأ�س��سي وك�أنه ولد من جديد يف هوية مغ�يرة. 

�ستيتية  هوية  اختزال  ي�سعب  اأنه  تقدم  مم�  يت�سح 

اإ�س�فة  ب�متي�ز  ومفكر  ك�تب  فهو  واحد  وجه  يف 

اىل م�سريته الطويلة يف العمل الدبلوم��سي، كم� هو 

معروف. لكنه اأوًل �س�عر ذو جتربة اإبداعية مميزة.

يف جتربة �ستيتية ولغته ال�سعرية

احلديث  �ستيتيه يف  ا�ستف��س  النرثية  كت�ب�ته   يف 

ب�لفل�سفة  عالقته  وعن  ولغته  وطبيعته  ال�سعر  عن 

وب�ل�سمت وب�ملقد�س وعن غ�يته وخ�س�ئ�سه. فهو 

مقتنع ب�أن �سوؤال الفل�سفة يبقى يف قلب ال�سعر، لكنه 

مقتنع اأي�سً� ب�أن ال�سعر هو اأوًل وقبل كل �سيء ح�سور 

الع�مل و�سعي اىل جت�وز تن�ق�س�ته و�سوًل اىل  يف 

ا�ستع�دة الوحدة والن�سج�م بني اجلوهر والعر�سي، 

بني املح�سو�س والالحم�سو�س، بني املطلق والن�سبي، 

وبني الأبدي والزائل. ويف ذلك تع�نق جتربة ال�س�عر 

اإذ تقوم الأوىل  جتربة ال�سويف لكنه� تختلف عنه� 

ي�سكل  بينم�  متع�ٍل،  جم�يل  بنموذج  احلد�س  على 

ي�سعى  ب���هلل.  الحت���د  اىل  ال�سويف  طريق  الع�سق 

ال�س�عر للك�سف عن املع�ين اخلفية وللنف�ذ اىل النق�ء 

الث�قب  بنظره  مت�سلحً�  الك�ئن  اأعم�ق  يف  الك�من 

 .
ّ
ي الأ�سي�ء من ق�رسته� ويقب�س على اللب

ّ
الذي يعر

ق�ئم  والالمتن�هي  املرئي،  يف  يكمن  ف�لالمرئي 

يف املتن�هي، والظ�هر لي�س �سوى »البديل اجل�هز« 

للب�طن لكنه ل ميكن اأن يحجبه للعني الرائية لأنه 

 النور من قلب 
ّ
. هكذا ميكن اأن ي�سع

)17(
جمرد ظل له

تكتبه  اليومي  تف�هة  من  اخل�رق  يولد  واأن  الظلمة 

نور  لكنه/  النه�رات  ك�س�ئر  »نه�ر  املبدعة:  اليد 

. يعرف ال�س�عر كيف 
)18(

بني يدي من ي�سنع النه�ر«

اأن   ،
)19(

الأ�سم« احلجر  يف  الن�ئم  »امل�سب�ح  ي�سعل 

اأن  غري   .
)20(

كرث« اأم��واٍت  يف  الن�ئمة  الدمية  »يوقظ 

ذلك ل يت�سنى له اإل من خالل مغ�مرة �سعبة �سبيهة 

بتلك التي يخو�سه� ال�سويف تتحرر فيه� الذات من 

قبل  الفراغ  جتربة  وتعي�س  وامل�ألوف،  الع�دة  قيود 

العني  عن  الغ�س�وة  فت�سقط  ب�حل�سور،  تتلئ  اأن 

الأوىل،  براءته  الع�مل  ي�ستعيد  هكذا  الروؤي�.  وتلتمع 

وتولد الأ�سي�ء وهي تنب�س برع�سة احلي�ة، ويتحول 

الع�دي اىل لغة هريوغليفية يعرف ال�س�عر كيف يفك 

�سيفرته�. لكن خالفً� لل�سويف الذي يعي�س التجربة 

الف�عل  ال�س�عر احل�سور  الع�مل، يخترب  انقط�عً� عن 

يف الع�مل �سعيً� اىل تغيريه وجت�وزه.

اللغة  جت�سده  والك�سف  التج�وز  نحو  التوق  هذا      

راٍم  يدي  بني  والن�س�ب  القو�س  برمزية  ال�سعرية 

اأعمى، م� هو �سوى ال�س�عر الذي ل يح�سن الت�سويب 

من  لأن  م�ستحياًل.  املح�سلة  يف  يبقى  هدف  على 

اأن تبقى زئبقية، ه�ربة: »كل �سيء  طبيعة احلقيقة 

يف ال�سعر هو جت�وز)...( واإل انتهى ال�سعر وفقد، اإن 

التي  امللهمة  ر�س�قته  حمطة،  يف  ال�سرتاحة  اأط�ل 

 .
)21(

تكنه من التقدم يف قلب الأ�سي�ء اخلفي«

    ميكنن� القول، اإذن، اإن ال�سعر عند �ستيتية هو �رسب 

من �رسوب املعرفة، علم غ�يته رفع احلجب، وهذا 

ال�سعرية  التجربة  يربط  الذي  ال�سبه  وجه  ي�سكل  م� 

ال�س�عر  ب��ني  ال��ف���رق  لكن  ال�سوفية.  ب�لتجربة 

على  معِلقً�  �ستيتيه  اأو�سحه  كم�  هو  واملت�سوف 

»اإن طريقة رامبو تتوازى مع طريقة  جتربة رامبو: 
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 ي�سكل 

التهجني فـي 

راأيه مبداأً 

اأ�سا�سيًا فـي 

تكوين هوية 

ال�سعوب 

املتو�سطية



هي  غ�يته�  اأن  مب�  �سوفية  لي�ست  لكنه�  ال�سويف 

اإنت�ج عمل فني، والتعبري عن اجلم�ل. فيم� اأن غ�ية 

ال�سويف لي�ست العمل الفني بل الو�سول اإىل ال�سعور 

الإرادة  فن�ئه يف  اإىل  ذلك  اأدى  ولو  ب�لكم�ل، حتى 

.
)22(

الإلهية التي ي�سعى بكل قواه اىل الحت�د به�«

    لكن ذلك مل مينع ال�س�عر من تو�سل بع�س رموز 

تقوم  التي  الإبداعية  جتربته  عن  للتعبري  ال�سوفية 

على ال�سفر يف املعنى املتخفي يف ثن�ي� الع�مل ويف 

اأعم�ق الذات، على حٍد �سواء، لأن: »العمق، هو البعد 

 .
)23(

التجربة« ي�ستدعي  عمق  وكل  لالإن�س�ن،  املميز 

اىل  ي�سري  ال��ذي  امل�سب�ح  الرموز،  هذه  طليعة  يف 

احلقيقة ال�سعرية، والفرا�سة التي حترتق وهي حتوم 

ال�س�عر  اىل  حتيل  والتي  امل�سيء،  امل�سب�ح  حول 

لغة  ت�ستعري  كذلك  الك�سف.  مغ�مرة  يخو�س  وهو 

�ستيتيه من ال�سوفية بع�س خ�س�ئ�سه� ولعل اأهمه� 

احلركة الدائرية التي تتجلى يف �سكل الق�سيدة التي 

تتطور وفق ثالثة مق�طع اأو حرك�ت، كم� من خالل 

هو  »حي  الواحدة:  العب�رة  يف  التكرار  مبداأ  اعتم�د 

الع�سب«،  الع�سب  ب�أمنية  امل�سب�ح حي«، »ب�لع�سب، 

احلركة  هذه  تتجه  وقد   ،
)24(

كقو�س« ثم  »كقو�س- 

اىل الأعلى فتكون لولبية اأو اإىل الأ�سفل  لتتخذ �سكل 

الدراوي�س.  برق�سة  تذكر  احل�لني  الزوبعة وهي يف 

ومن وجوه ال�سبه بني اللغة ال�سوفية ولغة �ستيتيه 

وحدة التن�ق�س�ت. فغ�لبً� م� تقوم ال�سورة ال�سعرية 

على ا�ستعم�ل الطب�ق: »امل�سب�ح املظلم«، »�سب�ح 

»املظلم  املتوهج«،  امل�سب�ح  هو  »مطف�أ  العتمة«، 

.
)25(

يحمل النور«

يف  يطغى  الفكر  اأن  اإىل  الإ�س�رة  من  بد  ل  لكن      

لغة �ستيتيه على التجربة الوجدانية. فهو ل يعرب يف 

معظم اأعم�له ال�سعرية، اللهم اإل يف مرحلة مت�أخرة، 

ال�سعرية  ال�سورة  اأن  كم�  واأح��سي�س،  م�س�عر  عن 

تقوم على التجريد والختزال، مم� ينعك�س التب��سً� 

على اللغة التي يغ�س�ه� الغمو�س امل�سيء.  

 على م� تقدم تبدو مق�ربة �سعر �سالح �ستيتيه 
ً
    بن�ء

الن�قد امل�س�فر  مهمة �س�ئكة ومغ�مرة �سعبة لك�أن 

عرب الدواوين املختلفة التي ي�سكل كل منه� مرحلة 

يف  يغو�س  بح�ر  طويلة،  ك�سف  م�سرية  مراحل  من 

جلة يفتنه اللوؤلوؤ املخبوء يف اأعم�قه�. من يبحث يف 

هذا ال�سعر عن النفع�ل اأو املتعة ال�سهلة واملب��رسة، 

لي�ست  ال�س�عر  غ�ية  لأن  ب�لت�أكيد،  اأمله  �سيخيب 

ا�ستث�رة ردود الفعل الع�طفية ولأنه يخ�طب الفكر 

جتميل  اىل  ي�سعى  ل  الذي  اخلالق  اخلي�ل  متو�ساًل 

الع�مل بل اىل تعريته من كل زينة زائفة يف حم�ولة 

ل�ستع�دة النق�ء والبداهة والب�س�طة املفقودة.
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يحفر عميقًا 

فـي الالوعي 

اجلماعي 

للك�سف عن 

جذور ظاهرة 

العنف



اآخر مّرة راأيته فيها

فينو�س خوري غاتا

ك�ن  بعيد.  زمن  منذ  ة 
ّ
�ستيتي �سالح  اأع��رف     

ة الآداب يف بريوت الع�م 1957، 
ّ
اأ�ست�ذي يف كّلي

وال�سعر.  الكت�بة  طريق  على  �سديقي  اأ�سبح   
ّ
ثم

ومنهم  ال�سعراء  من  بعدد  ط�لبة  واأن���  فني 
ّ
عر

يف  والتقين�  عدن�   
ّ
ثم واأبولينري.  ورامبو  بودلري 

�سعرية  ولق�ءات  اأم�سي�ت  جمعتن�  حيث  ب�ري�س 

ال�سنوي  ال�سعر  مهرج�ن  يف  وخ�سو�سً�  كثرية، 

يف مدينة �سيت يف اجلنوب الفرن�سي. 

اأ�سمع �سوته كّل  اأن كنت  اإليه الآن بعد  اأفتقد      

�سعريً�  ن�سً�  لي�سمعني  بي  يت�سل  حني  �سب�ح 

مع  ك�نت  فيه�  راأيته  ة 
ّ
مر اآخر  جديداً.  نرثيً�  اأو 

امل�سّنني  دار رع�ية  لزي�رته يف  اأدوني�س. ذهبن� 

ة. اأتذّكر هذا اللق�ء 
ّ
يف اإحدى ال�سواحي الب�ري�سي

يتلّفظ  ومل  معً�  الغداء  تن�ولن�  قلبي.  ويتحّطم 

ول  وحده  ي�أكل  ك�أنه  اأم�من�  اأكل  واحدة.  بكلمة 

وّدعن�ه  عندم�  الطع�م.  �سوى  اآخر  �سيء  يعنيه 

اإليه�  ي�سبقن�  وجدن�ه  �رة، 
ّ
ال�سي لن�ستقّل  وذهبن� 

�سغري  طفل  مثل  اخللفي  مقعده�  على  ويجل�س 

اإىل املنزل. ك�ن  يريد الهرب من املدر�سة ليعود 

�رة وك�ن الأمر حمزنً� 
ّ
ل بّد من اإخراجه من ال�سي

للغ�ية. 

الآخ��ر.  تلو  الواحد  بعيداً،  نذهب  بداأن�  هكذا      

اأندريه �سديد ذهبت، والآن �سالح. بعد وف�ة اأختي 

ي�أتي  يوم جديد  كّل  اأّن  اأ�سعر  ى، �رسُت 
ّ
مي من�س

ب�لعزاء  اأ�سعر  اأ�ستحّقه�.  ل  ال�سم�ء  من  ة 
ّ
هدي هو 

الكّت�ب  من  جديداً  جياًل  هن�ك  اأّن  اأج��د  عندم� 

اللبن�نيني ب�للغة الفرن�سية مثل هي�م ي�رد وريت� 

مع  جم��دلين...  و�رسيف  ّن�ر  واألك�سندر  ب��ّدورة 

هوؤلء ومع غريهم �ستبقى ال�سعلة مّتقدة.

لغة �ستيتّية   بني �سّفتني

اإيف بونفوا

ة هو طريقة 
ّ
م� ي�ستوقفني يف �سعر �سالح �ستيتي

تع�طيه مع اللغة والتفكري يف العالقة بني اللغ�ت 

اأي   ،
ّ
مهم ج�نب  وهذا  الواقع.  وراء  وم�  والواقع 

التي  امل����ّدة  مع  الكلمة،  مع  بكث�فة  التع�طي 

ومو�سيق�ه�،  قعه� 
َ
و طبيعة  ومع  منه�،  تت�أّلف 

ال�سعر.  يف  كّله  ذل��ك  من  ير�سح  اأن  ميكن  وم��� 

ميكن للفكر املف�هيمي اأن ينغم�س يف هذا النوع 

غ�م�سة  ارتب�ط�ت  من  تت�أّلف  التي  الكت�بة  من 

وقول ملتب�س ميكن ت�سميته اللفظية البحتة، لكن 

 جت�وز هذا اخلطر، وي�سري ب��ستط�عة 
ّ
عندم� يتم

اإىل  تيل  اأن  دون  من  ال�سيء  تقول  اأن  الكلمة 

الف�ئدة كبرية،  ت�سبح  وا�ستبدال جوهره،  قولبته 

ة والقليل 
ّ
وتنفتح الق�سيدة على القليل من الفوري

ت�رسح  ول  ت�سف  ل  هن�  الكلمة  الالنه�ية.  من 

تعود  ل  هكذا  �س�متة.  عالق�ت  اإىل  حتيل  بل 

يكون  ط�قة  بل  حمّددة،  لفكرة  جت�سيداً  الكلم�ت 

�س الفكرة وتفّككه� بو�س�ئل 
ّ
يف مقدوره� اأن تقو
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 �شهادات



الواقع  ال�سوؤال م�رسوعً�: هل  خمتلفة. هن� ي�سبح 

هو نت�ج اللغة؟

�ستيتّية كما عّرفت به مو�سوعة 

»اأونيفر�سالي�س«

 جيل كين�سات

خالل  من  ته 
ّ
ي

ّ
بح�س ة 

ّ
�ستيتي �سالح  �سعر  ز 

ّ
يتمي

تن�سح  الكلم�ت  جعل  يف  يختربه�  التي  املتعة 

قه� 
ّ
تذو ويف  بينه�،  التف�عل  ويف  ب�ملو�سيقى، 

نربته�  ويف  امتالء،  من  مع�نيه�  يف  م�  بكّل 

ة، وتدّفقه� خطوة وراء خطوة، وق�سيدة 
ّ
الحتف�لي

هه� 
ّ

توج التي  للكلم�ت  ترتيب  ق�سيدة، عرب  بعد 

ت�سبه حركة كتبه ر�سمً�  وتعطيه� زخمً�. وبذلك 

لنه�ئيً� لفّن التوريق العربي حيث ل ف�سل بني 

نه، بل الكثري من التك�مل.
ّ
العن��رس التي تكو

�سوء الق�سيدة الغام�س

مي�سال دوغي

 
ّ

اخل��س املزيج  هذا  ة 
ّ
�ستيتي �سالح  عند  يوجد 

ة 
ّ
بني النربة الحتف�لية من جهة، والغرابة القوي

املثري  املنحى  هذا  يوجد  كم�  اأخ��رى،  جهة  من 

الغ�م�س.  الق�سيدة  �سوء  حي�ل  امُلَطمئن  وغري 

الروحية،  معركته�  هن�  تخو�س  ف�لق�سيدة 

 �
ّ
واجلم�ل هو الذي يجمع بني اللغة والك�ئن. اأم

الذي  فهو  �س�عر،  ة 
ّ
ثم يزال  ل  ك�ن  اذا  ال�س�عر، 

يجعلك حتلم من خالل ق�سيدته، ولي�س من خالل 

اأن  ينبغي  كم�  تكون،   �
ّ

رمب ب�أنك  اآخر،  �سيء   
ّ

اأي

تكون، بج�نب ال�سوؤال املتعّلق بوجودك.

وكذلك  ممكنً�،  الع�مل  جتعل  ال�سعرية  ة 
ّ
العملي

الواقع.
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حفل تكرمي �سالح �ستيتّية يف معهد الع�مل العربي
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- 1 -
البلد املرتع�س اجلريح،  اإيّل، هو      لبن�ن، ب�لن�سبة 

وهو املك�ن ال��ذي ك���ن، يف اأح��د الأي���م، وال��ذي ل 

والنزعة  لل�سي�فة  مث�ليً�  مك�نً�  اليوم،  حّتى  يزال 

ة.
ّ
الإن�س�ني

    كتب فرن�سوا موري�ك يف مقّدمته لكت�ب "ت�ريخ 

لبن�ن" الذي ن�رسه ج�ك ن�نتيه، �سهر بول كلوديل، 

والذي ك�ن �سديقً� له، يف دار مينوي، الع�م 1968: 

اأبعد  ب�لأ�رسار  املكتنفة  ظالله  يب�سط  لبن�ن  "اأرز 
اإّن  دائمً�:  عرفن�ه  م�  وه��ذا  قة. 

ّ
ال�سي ح��دوده  من 

ة بلد م� ل تق��س مب�س�حته ول بعدد �سّك�نه". 
ّ
ي

ّ
اأهم

ال�سغري  ال�سعب  هذا  لد 
ُ
"و يقول:  اآخ��ر،  مك�ن  ويف 

ال�سعوب  كّل  تدّفقت  احلني،  ذلك  ومنذ  اهلل.  لُدن  من 

والأعراق والدي�ن�ت على هذه الأر�س املقّد�سة: من 

امل�رسيني والأ�سوريني والفر�س واليون�ن والروم�ن 

واملم�ليك  وال�سليبيني  وال��ع��رب  والبيزنطيني 

والعثم�نيني، اإىل الفرن�سيني اأخرياً".

اأم��ر  وه��ذا  م��وري���ك،  ب�أ�سلوب  يكتب  م��وري���ك      

ة فيم� ورد على 
ّ
طبيعي. لكن هن�ك الكثري من ال�سح

خم�س  طوال  جريانن�،  بع�س  ح�ول  عندم�  ل�س�نه. 

روا بلدي من 
ّ
ع�رسة �سنة من العنف الأعمى، اأن يدم

خالل دفعه نحو اجلنون، واإجب�ره على التخّلي عن 

�سفرياً يف اخل�رج،  القدمية، عملُت، ب�سفتي  حكمته 

 اأمينً� ع�مً� لوزارة ال�سوؤون اخل�رجية يف الثالث 
ّ
ثم

الأكرث  الب�سعة،  ة 
ّ
الأهلي احلرب  من  الأخرية  �سنوات 

من  الإف����دة  على  عملُت  احل���روب،  ب��ني  ة 
ّ
اأهلي ل 

بلدي  اأ�ستطيع،  م�  وبقدر  لأُنقذ،  املرتاكمة  جتربتي 

من الغرق املربمج. ومل تكن تف�رق ذهني ال�سنوات 

لبن�ن  من  جعلت  والتي  احلرب  ن�سوب  �سبقت  التي 

على  املنق�سمة  ال��دول  من  للكثري  يحتذى  منوذجً� 

اأكن وحدي على منت  ذاته� واملمّزقة. وب�لطبع، مل 

تلك ال�سفينة التي ك�نت ترتّنح وتغرق. ولقد تّكّن�، 

الك�مل.  التفّكك  لبن�ن  نّنب  اأن  البع�س،  هذا  نحن 

 من 
ّ
وح�ربُت اأن� نف�سي من اأجل هذا البلد الذي اأحب

الدوؤوب، مهم� ك�ن متوا�سعً�.  اليومي  خالل عملي 

وك��دُت،  لبن�ن،  اأج��ل  من  ونت�جي  بقلمي  ح�ربُت 

ح�ل،   
ّ

اأي على  حي�تي.  من  الثمن  اأدفع  عّدة،  ات 
ّ
مر

اأخرى  دول  هن�ك  بينم�  مك�نه  يف  يزال  ل  لبن�ن 

انفجرت: يوغو�سالفي�، اأوكراني�، ويف الع�مل العربي، 

لالأ�سف اليمن، ودائمً�، دائمً�، فل�سطني، امل�أ�س�ة التي 

ل تنتهي. 

)ب�ري�س، 2016(.    

- 2 -
التي  ��ة 

ّ
الإره���ب��ي الع��ت��داءات  اإث��ر    وه��ذا م� ق�له 

�ست له� ب�ري�س: "اأن� مقيم يف فرن�س� منذ اأكرث 
ّ
تعر

ة. نت�جي 
ّ
الدرا�سي �سنواتي  اأي منذ  �سّتني ع�مً�،  من 

الأدبي الذي بداأته يف بريوت، يف اخلم�سيني�ت من 

ويت�ألَّف  الفرن�سية.  ب�للغة  كتبته  امل��سي،  القرن 

مب��رسًة  بع�سه�  ق 
ّ
يتطر كت�بً�،  �سّتني  من  اأكرث  من 

امل�س�ئل  واإىل  والجتم�عية  ال�سي��سية  الق�س�ي�  اإىل 

 

 �سالح �ستيتّية

عن لبنان 

والعامل العربي



واأق�سد  فيه  ن�س�أت  الذي  للع�مل  والروحية  الثق�فية 

العرب  والكّت�ب  اأن�  عملت،  وقد  العربي.  الع�مل  به 

واقع  حتليل  على  نف�سه،  اجليل  اإىل  ينتمون  الذين 

ذلك الع�مل من اأجل م�س�عدته على اخلروج من ح�ل 

الق�ئمة  الع�ملية  احلداثة  يف  والدخول  النغالق، 

العربي  الع�مل  حَكم  لقد  الثق�ف�ت.  بني  احلوار  على 

الكف�ءة  منهم،  الأك��رب  الق�سم  يف  يفتقدون،  حّك�م 

ذلك،  من  الرغم  وعلى  ة. 
ّ
والقت�س�دي ة 

ّ
ال�سي��سي

ك�نت تلك املنطقة من الع�مل حتفل ب�سبيبة مثّقفة، 

متخلِّف  م��س  من  اخلروج  على  مة 
ّ
م�سم طموحة، 

ك�نت  ال�سبيبة  هذه  حتمل. 
ُ
ي ول  للعي�س،  ق�بل  غري 

الراهن،  الزمن  يف  موقع  له�  يكون  اأن  يف  ترغب 

هي التي ورثت م��سيً� عريقً�، له اأثر ثق�يف وا�سع، 

م التقني اأو يف معنى الت�ريخ  �سواء يف حركة التقدُّ

نف�سه. من هن�، ك�ن الدافع اإىل التغيري وبلوغ منحى 

ة 
ّ
املهم القرارات  يف  ة 

ّ
فعلي وم�س�ركة  دميوقراطي 

التي تعني كّل �سعب من ال�سعوب العربية على حدة، 

وو�سع هذه ال�سعوب على طريق امل�ستقبل. وهذا م� 

ب�  ِرفت 
ُ
ع التي  الثورات  نة، 

ّ
بي بطريقة  عليه،  �سهدت 

�ست هن� وهن�ك، 
َّ
»الربيع العربي«. لكنه� ثورات تعر

يف  ح��دث  كم�  اأو  وال��ذب��ول،  الهتك  اإىل  وب�رسعة، 

ة 
ّ
�سورية، حيث ُقِمعت ب�لن�ر والدم، وهّدد قواه� احلي

اإمي�نه�، بينم� هو،  الدف�ع عن  يّدعي   خ�رجي 
ّ
عدو

بهذا  واأق�سد  الإن�س�نية،   
ّ
عدو اأجمع،  الع�مل  راأي  يف 

 تنظيم داع�س. 
ّ
العدو

اجل�لي�ت  على  الواقع  ه��ذا  �سينعك�س  كيف   ���
ّ
اأم   

القريب  نْي 
َ
املَدي على  فرن�س�،  يف  وامل�سلمة  العربية 

اإّن عرب فرن�س� وم�سلميه�  القول  والبعيد، فيمكنني 

ب�ئ�سون، ول�ست اأدري كيف �سيخرجون من الفخ�خ 

التي ُن�سبت لهم اأو التي ن�سبوه� لأنف�سهم! فرن�س�، 

و�سقف�  ة 
ّ
هوي ومنحتهم  ا�ستقبلتهم  العريق،  البلد 

ليحدث  ذلك  ك�ن  وم�  �ني�، 
ّ
وتعليم� جم و�سم�ن�ت 

املواطنني  هوؤلء  اأّن  غري  د.  ومعقَّ طويل  م�س�ر  لول 

اجلدد، وعلى الرغم من اخلط�ب�ت الر�سمية امل�سّكنة 

هي،  اإن�س�ين،  مبظهر  تتمظهر  والتي  العموم،  على 

الآن، ب�سدد خ�س�رة �رسعيته� يف نظر ن�سبة كبرية 

اأنه�  اإىل  ب�لإ�س�فة  هذا  الفرن�سي.   
ّ
الع�م الراأي  من 

ت�سع وجودهم يف فرن�س� على املحّك ب�سبب الأفع�ل 

اأفع�ل  وهي  منهم،  للبع�س  واملجنونة  الوح�سية 

البداية،  منذ  �سّدهم  يقفون  الذين  اأعداءهم  تغّذي 

 
ّ
ف وق�سمً� من الراأي الع�م

ِّ
واأعني بذلك اليمني املتطر

الفرن�سي.

الغريبي  الأفراد  اأ�سعر ب�خلجل حي�ل غب�ء هوؤلء    

الأف��راد  ه��وؤلء  ال��واق��ع.  عن  واملنف�سلني  الأط���وار 

عليهم  الع�ر  التوازن.  والف�قدي   ،�ً
ّ
عقلي املختّلني 

 يف اآن واحد. اإّن م�ستقبل الإ�سالم، هذا الإ�سالم 
َّ
وعلي

امل�س�مل،  الآخر  الإ�سالم  ث 
ّ
يلو والذي   ح�ل، 

ّ
اأي على 

ف�س�عداً،  الآن  من  يل،  يبدو  هذا،  الإ�سالم  م�ستقبل 

والع�مل  اأوروب���  يف  بل  فرن�س�،  يف  ومظلمً�  معتمً� 

اأجمع.

اأن� من ع��س يف فرن�س� منذ �سنني طويلة، وعرف    

من  والأوروب��ي��ني،  الفرن�سيني  امل�سوؤولني  معظم 

�س�رل دوغول وفرن�سوا ميرتان وجورج بومبيدو اإىل 

ودافع  كتب  من  اأن�  هولند،  وفرن�سوا  �سرياك  ج�ك 

اأ�سعر ب�لعجز حي�ل م�  ب�أنني  اليوم  اأعرتف  ر،  وحذَّ

واأن  ندافع  اأن  ب�لإمك�ن  كيف  يجري.  وم�  جرى 

امل�ستوى  ف�ت، هي على هذا 
ُّ
اعتداءات وت�رس  

ِّ
نف�رس

�س�هدن�ه�  التي  كتلك  والإج��رام،  الالعقالنية  من 

مع  اأي�سً�  �س�هدن�ه  وم�  اإبدو«،  »�س�ريل  جمّلة  �سّد 

مقتل ن�س�ء و�سب�ب واأطف�ل م� ك�نوا يطلبون �سيئً� 

كيف  نعم،  العي�س؟  يف  حقوقهم  ب�أب�سط  التمتُّع  اإل 

ميكن تربير ذلك واإيج�د الأعذار، وب��سم من وم�ذا؟ 

احلقد  غّذاه�  وغ�م�سة  بعيدة  م�س�لح  ب��سم  هل 

كته� غريزة املوت، اأم ب��سم ق�سية ل ُت�سفر اإّل 
ّ
وحر

� ل 
ّ
عن تدمري الك�ئن�ت والأمالك؟ اأرف�س الدف�ع عم

يداَفع عنه. اأك�رس قلمي".

)ب�ري�س، 2017(.    
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بور
ُ
ع

اخرتَقت روحي ق�سب�نه�

 ين�سب يف داخلي
ّ
اأ�سعر ب�أّن احلب

وميوت كع�سفور

هل ينبغي اأي�سً� اأن ن�سيف الروح؟

ت وراء ق�سب�نه�
َ
الروح التي انَزو

�تن� !
ّ
ي

ّ
�س اإىل حر على غرار التعطُّ

)30 ني�س�ن/ اأبريل 2018(
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الكلمــات  الأخرية
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درا�سات

مان
ُ
من اأعمال الفنان خمي�س املحاربي- ع

�ش�ؤال اللآمتناهي قدمي، قدم ده�شة الكائن 

اأمام الظ�اهر الطبيعية
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عن حتّوالت املفهوم

اال�ستهالل،  �سبيل  على  الضض�ضضروري  من  �سيكون 

هذه  ملنهجية  املالزمِة  التفكك  بخا�سية  التنويُه 

اإ�سكالية  حضضول  تتمحور  �سوف  التي  املضضقضضاربضضة، 

وبكل  اإنها  بالالمتناهي.  عالقتها  يف  الكتابة 

الوا�سح  بالتمف�سل  تلتزم  ال  منهجيٌة  ب�ساطة، 

واملعلوم، الذي يت�سكل عادة على �سوء ت�ساوؤالته 

 ذلك،منهجيٌة تتحرك 
ُ

املتفاعلة فيه. بل هي عك�س

فق، يف جميع االجتاهات، بحثا عما  هكذا، وكما اتَّ

ميكن اأن يكون اأفقا حمتمال.

ال  مو�سوعها  اأن  اإىل  ذلضضك،  مضضردُّ  يكون  ولضضرمبضضا 

يختلف يف �سيء عن تلك االأجرام العتيقة،املتميزة 

نضضداءات  فيها  تتداخل  التي  املضضزدوجضضة  بهويتها 

رمزيًة  ترجمًة  بو�سفها  االأر�س،  بنداءات  ال�سماء 

والباطن،  الظاهِر  والالمرئي،  املرئي  لضضنضضداءات 

نداءات متار�س ح�سورها  واملتخيل. وهي  الواقع 

وغيابها ان�سجاما مع طبيعة املنعطفات املعرفية، 

 بها ال�سوؤال يف م�سايقها.علما 
َّ
التي يحدث اأن يزج

وِثر اأن ينزوي يف تلك اجلهة 
ُ
باأن املو�سوع ذاته، ي

ذاتها  بالوترية   ، املاألوفة  اخلطابات  املن�سية من 

املعرفية  للخطابات  طيعًة  فري�سًة  فيها  يقع  التي 

ال�سائدِة، �سواء مب�سوحاتها الفكرية اأو االإبداعية. 

القرتاح  مهياأ  ال�سياق،غري  هذا  يف  �ساأجدين  لذلك 

مقِنع  تعريف  بلورة  �ساأنها  من  جاهزة،  مقولة 

 موغل 
ٌ
ملفهوم الالمتناهي. وهو باملنا�سبة مفهوم

انفتاحه  عن  ف�سال  زئبقيته،  ويف  انفالته  يف 

التام، على ما ال ح�ر له من الدالالت، ان�سجاما 

من  اأكرث  يف  للتَّمو�سع  الالمتناهيِة  قابليته  مع 

غريه  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنه  ومعريف،  تعبريي  حقل 

دتنا 
ّ
عو التي  االإ�سكايل،  العمق  ذات  املفاهيم  من 

احلقول  خمتلف  بني  الطبيعية  انتقاالتها  على 

واملتعددة  املرنة  �سفرتها  على  ا�ستنادا  املعرفية، 

 
ٌ
الوظائف، اإىل جانب نزوعها الكت�ساح ما هو متاح

ثبت 
ُ
اأمامها من احلقول،باعتبار اأن املفهوم الذي ي

موؤهال  يكون  قد  ما،  حقل  يف  االإجرائية  فاعليته 

الإثبات االإجرائية ذاتها، يف حقوٍل اأخرى حمايثة.

ُتك�سبُه  قد  االجرتاحية،  االنتقاالت  هضضذه  اأي�سا 

دينامية اإ�سافية، بفعل تطعيمه وتفاعله مبفاهيم 

االأمر  يكون  قد  عليها.  �سيفا  يحل  التي  احلقول 

ل 
ْ
ٍر حُلرمة االآخر، و�سبيها مبي

َّ رَ
�سبيها بانتهاٍك مب

ب�رقة  �سبيه  هو  كما  اخلضضلضضود،  نبتة  �رقة  اإىل 

برومتيو�س لنار اآلهة االأوملب، كي يرقى اإىل تطوير 

وجوده االإن�ساين.

من هنا ميكن القول،اإن اخرتاق املفهوم للف�ساءات 

ذاته نوعا من  عد يف حد 
ُ
اإ�سكالياته،ي الغريبة عن 

متعة ارتكاب املحظور، وهي متعٌة ميكن اإدراجها 

الفعلي  ح�سورها  تعدد  كي  الذات  ا�ستماتة  �سمن 

،اأو  بها  اخلا�سة  ف�ساءاتها  يف  �سواء  الرمزي،  اأو 

بنيازك  �سبيهة  فاملفاهيم  لها.  املحايثة  تلك  يف 

 ر�شيد املومني *

الكتابة وغواية االنتماء

اإىل �شعرية الالمتناهي

�ساعر وكاتب من املغرب *



داللية جتوب �سماوات الفكر، لكن وقبل ذلك ينبغي 

اإىل �سلطة  االإقرار، باأننا من�ساقون �سلفا لالمتثال 

اللغة، التي تلزمنا بالوقوف اأمام خمتلف ما تراكمه 

املجتمعية  م�ساراتنا  يف  اإ�سكاليات  من  احلياة 

واملعرفية. ذلك اأن تاريخ اللغة، هو مبثابة خّزان، 

 االإ�سكاليات التي اعرت�ست طريق 
َّ
م ي�سم اأغلب واأهرَ

والبعيدة.  القريبة  احلقائق  عن  بحثه  يف  الكائن 

اأ�رارها من خالل  تتبادل  اللغة  �سالالت  اأن  كما 

ماتها. بحيث ميكن 
ّ
التالقحات املتبادلة بني مقو

ية متخفية بعناية 
ّ
احلديث عن ح�سور �سفرات �ر

بنياتها  وبضضني   ، وحداتها  ت�ساعيف  بني  فائقة 

كان  ال�سفرات،  هضضذه  اإىل  واالهضضتضضداء  الرتكيبية. 

املتخ�س�سة  للنخب  بالن�سبة  ثمينا  �سيدا  و�سيظل 

من علماء اللغة وفال�سفة و�سعراء.

هذه ال�سفرات غالبا ما تاأخذ �سكل مفاهيم ت�سبح 

وتن�سيل،  وتفكيك،  وا�ستق�ساء  بحث  مو�سوع 

تاأكيد  يف  ت�ستمر  اإنها  نظر.  واإعضضضادة  ومراجعة، 

ح�سورها من خالل مفاهيم م�سكوكة، اأو ا�ستقاقية 

ت�ساهم يف تو�سيع دائرة الداللة، ويف فتح مداخل 

جديدة لها. اإنها قابلة الأن ت�رم النار يف ذاكرتها 

متاما، بحًثا عن �سيٍغ جديدة لبناء ذاكرة خمتلفة. 

للت�سحية  اأخضضضرى،  اأحضضضوال  يف  جاهزة  اأنها  كما 

للحظة   
ّ
ت�ستمر اأن  اأجل  براهنها وب�سريورتها، من 

ما يف االحتفاظ بحياتها.

وبضضدون  مضضبضضا�ضضرة  يتجه  الفل�سفي  اخلضضطضضاب  اإن 

من  ب�را�سة  عليه  يلتف  اإنه  املفهوم،  اإىل  و�سيط 

رمبا  الضضذي  العقل  من  باإيعاز  رمبا  اإنطاقه.  اأجضضل 

اأن  يعتب  االأول  بالعقل  احتذائه  �سياق  اأي�سا ويف 

م�سوؤوليته االأوىل واالأخرية تتمثل يف تكليمه، يف 

حتيينه، ويف جْتليته . بينما يحر�س االإبداع على 

اإىل  حلاجته  وبالنظر  التجربة.  خلفية  يف  اإيداعه 

غري قليل من ال�سطط ال�سعري،فاإنه يختلق طريقته 

املغايرة يف اجرتاح الداللة. بل ف�سال عن ذلك، اإن 

اأداة تعبريية  ال�سعر خا�سة، قد يتخذ من املفهوم 

يتمكن خاللها من فتح م�سالكرَ ال متوقعة يف اأر�س 

م�سكوًنا  ككل.،  الكتابة  اأرا�سي  ويف   ، املفاهيم 

اأجل  من  وجوهها،  خمتلف  على  تقليبها  مبتعة 

ملء ما يتخللها من بيا�ساٍت ، اأو من اأجل حتويل 

مل  جديدة  مب�سائر   
رَ
تفرح ،كي  الداللية  هاتها 

ْ
ِوج

تكن حا�رة يف ذاكرتها.

جتربة املراوحة بني حّد املتناهي والالآمتناهي

مفهوم   
ُّ

يُخ�س ب�سدده،  نحن  الذي  ال�سياق  والأن 

فاإننا  الكتابة،  بتجربة  عالقته  يف  الالمتناهي 

اإبداعية  طبيعة  ذي   
ً

جمرى قلب  يف  اأنف�سنا  �سنجد 

ا بذلك 
ً
وفكرية. جمرى ال يكفُّ عن التدفق، ممار�س

امل�ستدام  حفره  عب  تناهيِه،  ال  رهضضانرَ  و  لعبة 

مل�ساراته املتتالية يف اأرا�سي القول، ويف اأرا�سي 

املفاهيم واالأ�سئلة.

لكن وقبل ذلك، جتدر االإ�سارة اإىل اأن تعدد وتنوع 

تعدد  مع  من�سجما  يكون  ككل،  الكتابة  م�ستويات 

وتنوع زوايا النظر. اأوال، جتاه الالمتناهي، وثانيا 

اأحضضوال  تتاأجج  وبني  "املتناهي".  نقي�سه  جتاه 

القلق املعريف املراوحة بني الغرميني ، يحتفي كل 

من ال�سك واليقني ، بتكري�س تعار�سهما وتكاملهما 

يف اآٍن. 

اأ�سا�س  على  يتم  ما  غالبا  االأ�سئلة  طضضرح  والأن 

ما  توخي  ال�روري  من  �سيكون  لغوية،  مرجعية 

اإىل  بالذهاب  املغامرة  خضضالل  احلضضذر،  من  اأمكن 

م�سكن الالمتناهي، باعتبار اأن اللغة جمبولٌة على 

الكائن  ا�ستدراج  يف  ترتدد  وال  واالإغضضراء،  الغواية 

من  والنائية  البعيدة  الداللية  املناطق  تلك  اإىل 

اأرا�سي القول،حيث يت�سع جمال معاي�سة االأ�سداد 

وهي  الوثوقية،  االأطياف  ومعاينة  واملفارقات، 

م�سوبة متاما اأو تكاد بروحها العدمية، وف�سال عن 

�سلطة اللغة التي تتدخل يف توجيه م�سار الداللة، 

التي   ، املعرفية  اللحظة  خ�سو�سيُة  اأي�سا  ثمة 

تتدخل يف تو�سيف املفهوم.

ب�سكل  تتدخل  �سوف   ، يل 
َّ
االأو الت�سور  هذا  �سمن 

الالمتناهي  اأن  معتبة  الضضذاتضضي،  �سعرية  حا�سم 

يندرج متاما �سمن ممتلكاتها اجلمالية والفكرية، 
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وامل�سرتكة.  اجلماعية  للذوات  فيها  دخل  ال  التي 

على  طبعا  �سيحيلنا  الضضذاتضضي،  ب�سعرية  والضضقضضول 

الروؤية ال�سعرية يف قراءتها الأ�سياء العامل واأ�سكال 

املبا�ر  انتمائها  منطلق  مضضن  الضضوجضضود،،�ضضسضضواء 

منطلق  من  فقط  اأو   ، ال�سعرية  الكتابة  جن�س  اإىل 

تفكيكها  يف  ال�سعرية  االإوالضضيضضات  على  ا�ستنادها 

للدالالت املفاهيمية .

ال�سعرية،  الضضروؤيضضة  ا�ستح�سار  اأن  املضضوؤكضضد  ومضضن 

يعود  ب�سددها،  نحن  التي  املقاربة  ت�سغيل  يف 

بحالة  نعُته  ميكن  الضضذي  جوهرها  طبيعة  اإىل 

الكائن،كلما  التي تعرتي  االنخطاف. وهي احلالة 

األفى نف�سه وجها لوجه اأمام الظواهر واالإ�سكاليات 

املوغلة يف غمو�سها ويف التبا�سها. وبلغة اأخرى، 

متناه  هو  ما  حضضدود  تتجاوز  التي  االإ�سكاليات 

ٍ،لتندرج �سمن الالآمتناهي.

لغة  اأي   ، �سِة 
ْ
احُلب لغة  هي  ككل،  ال�سعرية  والأن 

فاإنها   ، العادية  باللغة  فيه  القول  ب�سط  يتعذر  ما 

غريها  من  اأكرث  موؤهلة  املنطلق،  هذا  من  ت�سبح 

ملقاربة اإ�سكالية الالمتناهي من منطلق اأن الفكر 

عر�سة  معا  �سيكونان   ، العادية  واللغة  الب�سيط 

للحب�سة يف حالة تطلعهما اإىل تو�سيف خ�سائ�س 

ومقومات الالآمتناهي.

م�سكن  موؤقتا  الالمتناهي  �سيغادر  املعنى،  بهذا 

ل �سيفا على �سعرية الروؤيا مبفهومها 
ُ
العقيدة، ليح

الفكري واالإبداعي..

االأبعاد الرمزيُة ل�شواهد املقاربة

ن�ستمتع  ونحن  به  التذكري  يجب  ما   
ّ
اأهضضم ولعّل   

يعلن  كي  "الالمتناهي"  املقاربة  جوهر  مبراودة 

عن احتمال جتليه،هو اأن جمموع ال�سواهد التي قد 

تكون  اأن  تعدو  ال  ا�ستح�سارها،  ال�سياق  ي�ستدعي 

حفر  يف  املقاربة  بها  تهتدي  رمضضزيضضة،  عالمات 

يقت�ر  هنا،  ال�ساهد  دور  اأن  مبعنى  م�ساراتها. 

ف�ساءات  متظهرات  بع�س  على  االإحضضالضضة  على 

الالمتناهي ككل، ولي�س على خ�سو�سياته، كي ال 

نكون جمبين على االإقامة الدائمة يف خزانة بابل 

البورخي�سية.

ال�سواهد  بضضاأن  التذكري،  ينبغي  ذلضضك  جانب  اإىل 

ت�سيء طريق القول، ولي�س طريق املو�سوع،علما 

االأ�سل  يف  هي  اجلوهري،  عن  البحث  طريق  باأن 

جماع طرق، هي من كرثة تفريعاتها، اأداة مثالية 

ال  كي  خطواتك،  ت�سليل  اأي  اإال،  لي�س  للت�سليل 

تهتدي اإىل الطريق املوؤدية اإىل فهم ثابت ومعلوم. 

ويقينية،  ثابتة  وا�ستنتاجات  اأحكام  عنه  ترتتب 

ما يجعل الطابع الظريف �سمة مالزمة الأي تاأطري 

نظري م�ساب بلوثة الدميومة والبقاء. 

اأبعاد احللول يف اللآمتناهي

ا�ستغال  االأ�سل  يف  هو  بالالمتناهي،  اال�ستغال 

باالأ�سوات اخلفي�سة التي تندرج �سمن االإيقاعات 

املركزية للكينونة. ولي�ست االأ�سوات اخلفي�سة هنا 

�سوى التلميحات االإبداعية والفكرية ال�سادرة عن 

�سفوة القول والكتابة . اإال اأنها من فرط ما تعر�ست 

تظل  امل�سرتكة،  اخلطابات  ِقبل  من  عنت  من  له 

ملزمة بتغييب ذاتها يف ظلمة الهوام�س امل�سكوت 

بن  حي  بق�سة  ما  حد  اإىل  �سبيه  االأمضضر  اإن  عنها. 

يقظان، حيث تعي�س العامة حياتها منف�سلة متاما 

للمح�سو�سات. وهي  واأ�سرية كليًة   ، عن املعقوالت 

الو�سعية ذاتها املعي�سة حاليا بالن�سبة الإ�سكالية 

والفكرية،  االإبداعية  مرجعيته  يف  الالمتناهي، 

تطاُل  التي  احلظر،  ل�سلطة  خ�سوعه  بفعل  عربيا، 

اجل�سد والروح.

للجوهر، ن�سطدم بحجاب  التام  التخفي  فبموازاة 

الذي  املتناهي  بحجاب  مرفقا  العقدية،  الوثوقية 

ل بقوة راهنة اإىل اأفق ثابت، ال ي�سمح بروؤية 
ّ
يتحو

ما عداه. وكلها عوامل حتول دون تبني احلّد االأدنى 

من مالمح الالمتناهي. 

هو  واملغاير،  املختلف  االإبضضداع  اأن  املوؤكد  ومن 

الرتجمة الفعلية لالأ�سوات اخلفي�سة التي تتخل�س 

من الوثوقية العمياء، يف تعاملها مع الالمتناهي 
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،بحثا عن توا�سل حر ومنفتح على �سعرية متوجة 

بفرادة ذاتيتها . اإن االأمر هنا يتعلق بكتمان ي�سبه 

تني  ال  التي  ِئه  تلكُّ بجمالية  يتمتع  كتماٌن  اجلهر. 

جتّدد روؤيتها لُهوية الطريق. للو�سائل كما للغايات 

ال�سك  نضضزوة  بني  ومكابدٍة،  فرحٍة  مضضراوحضضٍة  .عضضب 

وحتمية اليقني.

هنا حتديدا، يرتاجع دور الدليل، امُلعلِّم، والو�سيط، 

الذي يعتمده كل من املجهول واملعلوم يف الذهاب 

اإىل م�سكن ما. وهنا حتديدا يكمن ال تناهي ال�سوؤال 

اإىل كل االأنحاء،للفوز بحظوة  التلفت  ، وال تناهي 

الدواخل.  نداءات  اإىل  واالإن�سات  والك�سف  الروؤية 

ميتلك  الضضذي  املتناهي،  �سلطة  تفكيك  وبالتايل، 

قدرته البالغة على تقم�س نقي�سه.

 احلداثة واأطياف اللمتناهي

ح�سور  فضضكضضرة  املضضالحضضظ،  انضضتضضبضضاه  عضضن  تغيب  لضضن 

اأزمنة  اأن  رغم  املتعددة،  باأطيافه  الالمتناهي 

الكائن  توظيف  على  داأبضضت   ، بعدها  وما  احلداثة 

الأوالياتها،  وبلورتها  لذاتها  بْنينِتها  عملية  يف 

للعابر  العنيف  اال�ستهالك  حماأة  يف  اإغراقه  عب 

واملتناهي. ما اأدى عمليا اإىل حتجيب الالمتناهي 

، على ح�ساب تكري�س �سلطة العابر فقط، وتكري�س 

جمالية املوؤقت واملتال�سي، واإ�ساعة ثقافة املحو 

منهجية  وهي  للكلمة.  واملجاين  املبتذل  باملعنى 

االأ�سئلة  تفجري  مضضن  االإجضضرائضضيضضة،  قوتها  ت�ستمد 

املختلة،  احلداثة  منها  ت�ستفيد  التي  املغلوطة، 

املجال  تفتح  التي  االإلكرتونية  الروح  تعميم  يف 

هذه  اهتمام  خضضارج  االآن  يقع   ،
ٍّ

تِقنوي ِلالمتناٍه 

املقاربة، بفعل ما يطرحه من اإ�سكاليات لي�س هنا 

جمالها.

يف ر�شد اأثر اللمتناهي

اإن �سوؤال الالآمتناهي قدمي، قدم ده�سة الكائن اأمام 

واإيقاعاتها.  م�ستوياتها  بتعدد  الطبيعية  الظواهر 

التي  التاأ�سي�سية  الن�سو�س  �سه يف 
ّ
تلم حيث ميكن 

تغتني بها ذاكرة الثقافات الكونية واالإن�سانية. اإنه 

يخ�س تلك اخلطابات املنفتحة على حمتملها. كما 

يخ�س اخلطابات املنذورة با�ستمرار لفهم حقائق 

الوجود، والتي ين�سخ بع�سها البع�س االآخر دومنا 

انقطاع.

 اإن ا�ستمرارية طرح اأ�سئلة من قبيل الق�ساء، والقدر، 

بو�سفها  والعدم،  والبعث  وال�سفات  واالأ�سماء، 

فيها  البحث  ا�ستمرارية  تعني  لَّقة،  معرَ اإ�سكاليات 

العقائد  كل  ويف  املنهجيات  وبكل  اللغات،  بكل 

الالمتناهي  �سوت  �س 
ّ
تقم ولعل  ا�ستثناء.  دومنا 

قدميا  جت�سيده  اإىل  االإبضضداع  يطمح  ما  اأق�سى  هو 

التي  والتقطعات  الفراغات  ملء  بغاية  وحديثا، 

تطال اإرادة الفهم والتمثل الب�ري. ومن املوؤكد اأن 

تفاقم االرجتاجات الداخلية لدى الكائن ،هي ردود 

والبيا�سات  الفراغات  تراكم  على  طبيعية  اأفعال 

ِع الالمتناهي عن الفهم  اء متنُّ
ّ
التي ي�ست�سعرها جر

والتاأويل. و اإذا حاولنا اأن ن�سوق متثيال فنيا لهذه 

لن   ، وداللة  تعبريا  االأكرث  منوذجها  فاإن  احلالة، 

الرنويجي  " للفنان  " ال�سيحة  لوحة  �سوى  يكون 

على  يتعذر  1866/1944.حيث  مون�س  اإدوارد 

حيث  ومعلوم،  حمدد  معنى  يف  ت�ريفها  املوؤول 

�سوى  املتفرد  جماليتها  طق�س  اأمضضضام  لضضه  لي�س 

اأي  على  الع�سية  اأبعادها  المتدادات  اال�ست�سالم 

تاأطري، �سعيد بض "دقة مو�سوعيته" و" عقالنيته"!

كانت  مهما   ، العظيمة  االإبداعية،  االأعضضمضضال  اإن   

يف  ُت�سمر  فاإنها  ورقتها،  رهافتها  قي  مغرقة 

عمقها تلك احلرية املوؤرقة جتاه غمو�س الظواهر، 

التي هي امتداد طبيعي لغمو�س الالمتناهي. حتى 

نٌة يف خلفية 
َّ
م ليمكن القول اإن لوحة ال�سيحة مت�سرَ

ذلك  يف  مبا  االإ�سكايل،  البعد  ذات  االأعضضمضضال  كل 

لق�رتها  اإزاحتنا  حالة  يف  التي  املوناليزا  لوحة 

هويتها  اإىل  نهتدي  �سوف  حتما  فاإننا  اخلارجية، 

احلقيقية املت�سمنة ملالمح ال�سيحة. و�سيكون من 

ال�روري، التاأكيد على اأن االأمر يتعّلق مبخاطرة 

رٍف يرتب�س فيه 
ُ

اختيارية، لالإقامة على حافة ج
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القلق، وغياب اليقني، بامُلِطلِّ على ظلماته ،اأو على 

اأ�سوائه التي تعمي الناظر اإليها .

ال�سواهد،  يف  التورط  عدم  على  حري�سون  والأننا   

ال�سعرية  من  هائال  ق�سطا  اأن  بالقول  �سنكتفي 

العربية منذ الع�سور اجلاهلية االأوىل اإىل االآن، قابل 

الأن يكون مو�سوع مقاربات، جترتح فيه م�ستويات 

وهي  باملتناهي.  عالقته  يف  الالمتناهي  ح�سور 

وال�سلبي،  املهادن  الت�ساكن  بني  تضضراوح  عالقة 

فيه  يتبادل  الذي  االأبعاد  املتعدد  التفاعل  وبني 

الطرفان معا، �را�سة االإق�ساء والنبذ، اأو التعاي�س 

�سمن �سريورة معقدة ومت�سابكة من االختيارات 

واالأعضضراق  اللغات  فيها  تلعب  التي  والقناعات، 

بلورة  يف  النافذ  دورهضضا  الثقافية،  واملرجعيات 

االأ�سوات الناطقة ب�سمري هذا اأو ذاك.

باملرحلة  اال�ستئنا�س  ميكن  ذاتضضه،  ال�سياق  ويف 

الهومريية )) نهاية القرن التا�سع ق م((التي كان 

اإلهامه من قبل االآلهة، مبا  ال�ساعر خاللها ي�ستمّد 

هي رمز لالمتناهي ، ومن منطلق اأن هذا االإلهام ال 

ميكن اأن يدور يف اأي فلك اآخر عدا فلكها.

 ورغم اقرتان االإلهام لدى اأر�سطو )) 384 /322 

 "
ِّ

�س "املرَ "فايدرو�س" بحالة  حماوراته  يف  م((  ق 

التي ميكن تاأويلها جتاوزا، بحلول الالمتناهي يف 

نظريته حول  اأن  اإال  ال�ساعر، ويف ن�سو�سه،  ج�سد 

املحاكاة ال تلبث اأن حتجم قيمة هذا احللول. فلها 

ال�ساعر  اأهمية  اأن  كما  التعلم.  متعُة  تعود  وحدها 

 ، �روطها  ا�ستيفاء  على  قدرته  يف  اأ�سا�سا  تكمن 

خا�سة بالن�سبة ملخيلته التي ينح�ر دورها يف 

اإعادة ترتيب الواقع الذي ميكن اأن يكون معي�سا ، اأو 

م�ستمّدا من االأحداث والوقائع التاريخية . مبعنى 

خِّ  ا اأ�سا�سا ب�سرَ
ّ
اأن دور املخيلة هو اأي�سا يكون معني

اأو   ، الواقع  اإنتاج  اإعادة  �ُسحنة جمالية يف عملية 

يحتجب  ما  اإىل  جتضضاوزه  دون  التاريخي  احلضضدث 

املخيلة  قابلية  رغم   و  وعلل.  اأ�سباب  من  وراءه 

يظل  االأخري  هذا  اأن  اإال  املحتمل،  على  لال�ستغال 

 بها الواقع 
ّ
مقننا باحلكايات واالأفعال التي ي�سج

للعامل.  الرتاجيدية  الضضروؤيضضة  �ضضرط  �سمن   ، دائما 

ذلك اأن الرتاجيديا على �سوء هذا الت�سور،وحدها 

الروؤية  هذه   . الذات  دواخل  عن  بالك�سف  الكفيلة 

ح�سورها  تكري�س  يف  االآن  اإىل  ت�ستمر  االأر�سطية، 

، ويف اإحكام قب�ستها على حركية القول ال�سعري 

يف اأغلب الف�ساءات التي يتواجد فيها،بف�سل دعم 

ال�سلطات التقليدية لها.

عامل  جلمالية  �سعريا  تعود  الف�سل،  فالكلمة 

املعقوالت،  لعامل  امتداد  هو  الذي  املح�سو�سات، 

فنيا  عليه،و�سياغته  التعرف  ملتعة  تعود  كما 

الروؤية،  املحاكاة. وعلى �سوء هذه  قوانني  �سمن 

ما  جتضضاوزه.  لل�ساعر  لي�س  �سارم،  حٍد  ر�سم   
ّ
يتم

وقفا  تظل  االأر�سطية  ال�سعرية  باأن  جنزم  يجعلنا 

على املتناهي،كي تخت�س الفل�سفة وحدها بحظوة 

اال�ستغال على املعقوالت املنتمية اإىل الالمتناهي.

طويلة  اأزمضضنضضة  عبور  ننتظر  اأن  علينا  و�سيكون   

ميتلك  كضضي   ، التحويلية  الضضهضضّزات  مضضن  ومتتالية 

اإمكانية  ال�سعر املزيد من الهوام�س، التي تتيح له 

التخل�س من القيد املحاكاتي ، ومن حمنة التكوين 

والتعلم، ليغدو روحا م�سكونة بهاج�س البحث عن 

اأفق حمتمل للروؤيا.

لتلك  جذريا  اإنضضكضضارا  ن 
ّ
يت�سم  ، بالبحث  والضضقضضول 

تنح�ر  التي  واملتناهية،  .ال�سكونية  الوظيفة 

باحتمال  ْعضضداً 
رَ
و يت�سمن  كما  املحاكاة.  بوؤ�س  يف 

الك�سف عما يتفاعل خارج دائرة املعلوم واملتوقع. 

اإنه ك�سف ب�سيغة خْلق، ولي�س ب�سيغة حماكاة. 

اإطارا جماليا   تاأ�سي�سا على ذلك، �سي�سبح البحث 

الواقع  البحث يف  اجلديدة.اأي  ال�سعريات  ال�ستغال 

االأمكنة  باإ�ساءة  الكفيلة  العنا�ر  عن  املعي�س، 

من"  نوع  هو  الذي   " "ال�سيء  فيها  يت�سكل  التي 

ال�ساعر  اإن  القول  ميكن  بل  الهولدرليني.  الت�سرت" 

الأنه  البحث،  على  باالقت�سار  يقنع  يعد  مل  هنا 

يجده.  ما  بت�سمية  معنيا  ذلك،  جانب  اإىل  اأ�سبح 

ي 
ّ
ي�سم عموما،  ال�ساعر  اأن  على  هنا  نحيل  ونحن 

املقد�س "بتعبري هيدغر"
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 )) 1889 / 1976 (( لي�س من خالل التاأمل ، لكن 

باالحتمال  اللعب  خالل  ومن  الن�سيد.  خالل  من 

باملجاز،  اللغة  جتضضاوز  عب  و  ومتخيله،  اللغوي 

اإىل  االإ�سارة  مع  اللغة.  عن  خمتلفة  لغة  باعتباره 

اأن داللة ت�سمية املقّد�س، تعني حتديده، مْعرفته ،و 

التقط مفهوم  فاإن هيدغر  ه. وكما هو معلوم  متلُّكرَ

الن�سيد من مقطع لل�ساعر " هولدرلني "

)) 1770/1843 (( يقول فيه:- 

ْقرَ االأب باأيدينا
اأن من�سك بر

 نف�سه
رَ

بل االأب

 واأن نقدم للنا�س

الهبةرَ ال�سماوية ملفوفة بالن�سيد

اإن الهبة هنا والتي هي الوجه االآخر لالمتناهي، 

لي�ست مقدَّمًة يف اإيهاب احلجاج واجلدل، ولكن يف 

ا�ستطاعت  مبا  الفِرحة  االإن�سادية،  الغبطة  اإيهاب 

وعناء  بحث،  بعد طول  وت�سميه،  تتملكه  اأن  اأخريا 

م�ساءلة. 

من هنا حتديدا ، تاأتي اأهمية قولة هيدغر "ما يدوم 

يوؤ�س�سه ال�سعراء" فما يدوم هو نف�سه ما ال يتناهى. 

وما ال يتناهى ال ميكن اأن يكون اإال خارج الزمن 

املحكوم �سلفا بتناهيه. اإن االأمر يتعلق مبا يتواجد 

يف اجلهة االأخرى من الوجود الب�ري. اأي ما يبقى 

ويدوم. اإنه ن�سف مبا�ر لالأطروحة املحاكاتية ، و 

 من الروؤية االأفالطونية التي 
ٌ
يف نف�س الوقت انتقام

طردت ال�سعراء من جمهوريتها. 

 اإن ال�سعر من هذا املنطلق ي�سبح له دور تاأ�سي�سي، 

اللغوية  الضضفضضتضضوحضضات  م�ستوى  على  فقط  لي�س 

واجلمالية التي يحدث اأن يحققها يف م�ساره، ولكن 

يدوم.  ملا  حتيينه  م�ستوى  ،على  االأهضضم  هو  وهذا 

ما  تزمني  بال�رورة  يعني  ،ال  بالتحيني  وقولنا 

يعنى  ما  بقدر  الب�ري،  الزمن  دائضضرة  خارج  يقع 

االآنية كي  لتجاوز حدوده  ال�سعري،  الزمن  قابلية 

قدرته  موؤكدا  /الالمتناهي،  املقد�س  يف  ين�سهر 

على تكري�س تاأ�سي�س خمتلف ملا داأب النقاد عادة  

على تناوله واخلو�س فيه.

ذلك هو العمق اال�ستثنائي الذي يتميز به ال�ساعر، 

ا 
ًّ
اأن يدمي ا�ستح�سار ما يدوم، بو�سفه �سوؤاال، وهم

اإليه،  ال�ساعر  يطمح  ما  اأق�سى  هو  وذاك  معرفيا. 

 
ٌ
احتفاء ن�سو�سه،  يف  املطلق  بح�سور  يحتفي  اأن 

يحيل على متعة البحث عن اأفق ب�ري اآخر، مفعم 

باألوهيته، فيما هو متخف با�ستمرار و متمنع عن 

التجلي . 

كنا باجتاه 
ّ
 اأال نكون من خالل هذا البوح، قد حتر

قلعة امليتافيزيقا ؟ واإذا كان كذلك، فما املانع ؟ 

يوؤ�س�سه  يدوم  " ما  القول  يتخلل  روحي  نداء  ثمة 

ال�سعراء ". االنحياز للخالد ، واالرتقاء بالذات من 

اآخر  اإىل   ، �سريورته  ببوؤ�س  م�ساب  تاريخي  زمن 

الكينونة،  ب�سعرية  هنا  االأمضضر  يتعلق  عمقا.  اأكضضرث 

بعيدا عن اأي طق�س اآخر م�سوب بالتبا�ساته.

 ))وفيات 354 
ِّ
ذلك ما انتهت اإليه ن�سو�س النِّفري

يتحّقق ح�سور  قرون خلت، حيث  لعدة   )) هجرية 

الوقفة . مبا هي عتبة حارقة ملدخل الالمتناهي.

اأق�سى  ويف  اللغة،  يف  املختلف.  يف  ح�سورك  اأي 

درجات االإيهام ببدء اآخر، ال عالقة له بالزمن.

على  جبوتها  متار�س  التي  الن�سو�س  هي  تلك 

اللغات، العاجزة عن االرتقاء اإىل مقام اللغة، التي 

واملوؤرقة  القا�سية  اخرتاقاتها  م�روعية  متتلك 

والعقدي  والفل�سفي  ال�سعري  ب�سقه  القول،  حلدود 

اأي�سا. رمبا ب�سبب ذلك ، قد تكون هي النواة الداللية 

وال�سمنية لهذه املقاربة، التي توزع اأطيافها على 

اأن نكون بال�رورة مك�سوفة متاما  املكان ،دون 

لعيان القراءة.

لك  تف�سي  اأن  تريد  ال  املعنى،  بهذا  القول  �سعرية 

اإىل  تنتمي  اأن  تكون،  اأن  تريد  فقط  اإنها  ب�سيء. 

 . احل�سور  اأ�سكال  من  �سكال  تكون  اأن  الكينونة، 

باأنها  ، وتوهم  اأن توحي  اأن تكون احل�سور ذاته، 

من  ا 
ً
عرمرم جي�ًسا  تطرد  اأن  وبالتايل  ح�سور. 

تق�سيهم  اإنها  ِخربهم.  اإىل  يرتاجعوا  كي  ال�سعراء 

تعيينا  باعتبارها  والتخييل.  القول  ف�ساء  من 

اال�سم.  كتابة  اأ�سكال  من  حمّدد  ل�سكل  وت�سنيفا 
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ٌد له، كي يظّل كامًنا يف حمتمل 
َّ
هي جتاهل متعم

املعلوم. 

اال�ستئنا�س  ميكن  النظرية،  الضضروؤيضضة  هضضذه  �سمن 

الرتاثية، املكر�سة  الرموز  باإ�ساءات غري قليل من 

يف ذاكرة ال�سعرية العربية. وهي اإ�ساءات جتعلنا 

اأكرث قربا من هوية ال�ساعر املختلف، املوؤهل اأكرث 

من غريه لالقرتاب من تخوم الالمتناهي. 

1232 /1311 م((�ساحب  يقول "ابن منظور")) 

ال  املثال  �سبيل  على  ر�سيق  للعرب،ابن  ل�سان 

ال�سياق،  هذا  يف  يعنينا  الذي  ال�ساعر  عن  احل�ر 

اإنه �سمي كذلك " الأنه ي�سعر مبا ال ي�سعر به غريه"، 

وداللة ال�سعور هنا، تفيد عند ابن منظور " العلم " 

كما تفيد "الفطنة "، عب اآلية ا�ستعال "املخيلة ". 

يقول  اأي�سا،  هو   )) 999/1063م  ر�سيق))  ابن 

من  هي  ال�سعر  طريق  اأن  مبعنى  التعريف.  بنف�س 

ف، لكن على عوامل ال ت�ستطيع 
ُّ
بني اأهم طرق التعر

عامل  �سمنها  ومن  بها،  االإحاطة  االأخضضرى  الطرق 

الالمتناهي.

 ال�سعر هنا يفيد، يك�سف، يعلم، ويعرف، مبنهاجيته 

اخلا�سة به.

ة " ما ال ي�سعر 
ّ
وحينما يرّكز التعريف على خا�سي

له  علم  ال  "ما  على  يحيل  �سمنيا  غريه"،فاإنه  به 

 حتديدا اخلضضروج من 
ّ
يتم يضضراه' حيث  "ما ال  به" و 

الالمتناهي  ف�ساءات  اإىل  املتناهي  ف�ساءات 

و  الب�سيط  الوعي  دائضضرة  من  اخلضضروج  ،وبالتايل 

مع  �سلفا،  اجلضضاهضضزة  بالقيم  املضضوجضضه  التقليدي، 

و�سع  ا�ستحالة  الوقت،على  نف�س  يف  التاأكيد 

يف  ال�سعر  يوظفها  التي  للمنهجية  دقيق  تو�سيف 

وامل�سرتكة.  املتداولة  الداللية  للدوائر  جتضضاوزه 

الفل�سفية  بالروؤية   ، اال�ستئنا�س  حولنا  ما  واإذا 

االأن�ساق  يف  �سنجد  فاإننا  للمو�سوع،  وال�سوفية 

وابن  والفارابي  �سينا  ابن  من  كل  لدى  النظرية 

ع�ر  والثالث  العا�ر  القرن  بني  مرحلة   (( عربي 

امليالدي((، اأبلغ تعبري عن خ�سو�سية ال�سعري يف 

عالقته بالالمتناهي ، حيث حتتّل املخيلة مكانة 

ومن  بينهما.  القائم  احلوار  مدارات  يف  هامة  جّد 

املخيلة على ح�ساب  ب�سلطة  احتفاءهم  اأن  املوؤكد 

احلجاج  ح�ساب  على  واأي�سا  الواقعية،  املعطيات 

م�راعيه  على  الباب  يفتح  العقالنية،  والبهنة 

الأ�سئلة  الضضذات  متثل  اأ�سكال  من  جديد  �سكل  اأمضضام 

 �سماته اأوال، اخلروج من معادلة 
َّ
الوجود. لعل اأهم

ال�سدق والكذب. وثانيا رفع حاجز الواقع ،من اأجل 

ذاكرة  قبل حا�را يف  يكن من  ما مل  اإىل  املرور 

الروؤية وال�سمع. وثالثا تكييف الطاقات الذاتية كي 

ر ب�سكل تام من اإكراهات الواقع، من اأجل اأن 
ّ
تتحر

متار�س حقها يف متثُّل ما ي�سري احلد�س اإليه. 

بها  تتمتع  التي  الالمتناهية  الطاقة  اإىل  وبالنظر 

املخيلة ، ومعها ملكة التخييل،يف اخللق واالإبداع 

اإىل   ، احلركةرَ اأو  ال�سكلرَ   ، القولرَ �ستقود  حتما  فاإنها 

التي  التخوم  وهضضي  الالمتناهي.  تخوم  اأق�سى 

ل�سورة  نهائي  ت�سور  اأي  احتمال  اإزاءهضضا  ينتفي 

ثابتة حتيل على ذلك ال�سكل اأو هذا املعنى. ويظل 

�سوت ابن عربي االأكرث تقدما يف هذا االإطار، من 

املرئي  بني  ي�سل  برزًخا  للتخييل  اعتباره  خالل 

و الالمرئي. حيث يتحقق ذلك عب تن�سيطه للعبة 

التاأويل و االإ�سارة ، ا�ستنادا على ما تفتحه بنياته 

يف  جديدة  م�سالك  من  واال�ستعارية،  املجازية 

م�ساعفة  يف  ي�ساهم  الذي  ال�سيء   ، القول  جمال 

قوته البهانية، لتتجاوز تلك املنتمية اإىل العقل.

لهذا  واملتفح�سة  املتاأملة  الضضقضضراءة  اأن  واملضضوؤكضضد 

قليل  غري  لتعميم  تدعونا  �سوف   ، املعريف  االإرث 

الع�سور  اأنتجته  مضضا  اأهضضضم  على  خال�ساته  مضضن 

احلديثة من تيارات �سعرية وفنية، و خا�سة منها 

)) الرومان�سية 1770 م(( التي كان لها الف�سل يف 

 1715  /1660  (( الكال�سيكية  ال�سكونية  تك�سري 

نهاية  اأن  ذلضضك  اخليال.  �ساأن  من  ((باإعالئها  م 

مرحلة االنعكا�س ، تعني ال�روع يف االقرتاب من 

م�روع  بداية  على  ،املوؤ�رة  احلقيقية  التجارب 

التورط يف جتربة الالمتناهي ،حيث �سنجد اأنف�سنا 

ع�ر  التا�سع  القرن   (( الرمزية  التجربة  قلب  يف 
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مدر�سٌة،تتعامل   ، القولرَ �سئنا  اإن  امليالدي((،وهي 

خالل  من  ميكن  رمضضضوزا،  بو�سفها  الظواهر  مع 

التي ال ميكن  ُف على بع�س احلقائق 
ُّ
التعر فهِمها 

اأن متّدنا بها الظواهر يف ذاتها.

خضضارج  و  ذاتضضهضضا،  يف  الضضظضضواهضضر  مضضع  التعامل  اإن 

مغلوطة،.  حقائق  اإىل  ،�سيف�سي  الرمزية  داللتها 

اإ�سارات، تتطلب  اإن املرئيات و املح�سو�سات كلها 

االإن�سات  و  اإليها  النظر  التفكيك.  من  نوًعا  منا 

ا�ستكناه  اأجل  اإليها ب�سيغة مغايرة وخمتلفة، من 

ما تريد اأن تبوح لنا به.

ٌم ي�شوُد حقائق االأ�شياء  ثمة تكتُّ

الأنها  املجهول.  على  الرمزية  حتيل  املعنى،  بهذا 

غري  باعتباره  عنه،  البحث  جتربة  ذاتها  حد  يف 

معطى. وما يكون غري معطى ، ال ينتمي بال�رورة 

 ، عليه  املتعارف  الواقع  لغة  اأي  املعلوم.  لغة  اإىل 

اإنه ينتمي اإىل لغة مطل�سمة ت�ستند اىل الرتميز. اإذ 

مرئي،  غري  الواقع  يف  هو  عامل  تو�سيف  ميكن  ال 

علما  املرئي.  على  املعجمية  داللتها  حتيل  بلغة 

باأن املعجم، هو اأي�سا،ال يعدو اأن يكون جمرد رمز 

ل�سيء اآخر . وهو ما يجعل من الواقع جماع بنيات 

رمزية، يتواجد فيه الكائن كما لو اأنه داخل غابة 

من الرموز.

 واإذا كانت الكال�سيكية تنه�س على مقومات العقل، 

واالنفعاالت،  العواطف  فورة  على  والرومان�سية 

على  خطابها  تو�سيل  يف  ت�ستند  الرمزية  فضضاإن 

االإيحاء. لذلك هي معرفٌة وخبٌة مثقلٌة باأ�رارها 

االأحالم.  وجمازات  االأ�ساطري،  عمق  من  امل�ستمدة 

فعلى �سوء هذه احلقائق، اهتدى ال�ساعر بودلري من 

اإعادة  خالل جمالية ترا�سل احلوا�س، اإىل منهجية 

بناء الظواهر، بو�سفها رموزا حتيل على املتخفي 

الذي يتماهى ب�سكل اأو باآخر مع اأفق الالمتناهي.

كالردج))1772/  االإجنضضلضضيضضزي  ال�ساعر  و�ضضسضضاأن 

جالبا  بو�سفه  اخليال  اإىل  ر  نظرَ الذي   ،))1834
1867(( اخليال  لل�سور، �سحن بودلري ))1821/ 

املتحرر  "العقل  اإياه  معتبا  ا�ستثنائية،  بدينامية 

حيث  دال،  جضضّد  تعبري  وهضضو  مو�سوعاته"،  مضضن 

يوحي مبداأ التحرر، باإمكانية تخلي العقل عن كل 

باالأن�ساق  املرتبطة  والنظرية  الفكرية  تعاقداته 

اأي�سا على كل ما يقع خارج  العملية، كي ي�ستغل 

الرمزي،  باملنظور  العقل  اأن  مبعنى  االإطضضار.  هذا 

قابل الأن ينقلب على ذاته، حاملا ي�ستدعي اخليال 

خمتلفة  تدبريية  بعملية  االأمضضر  يتعلق  حيث  ذلك. 

لعالقة الذات مبا يتواجد خارج دائرة معلومها. 

اأرتور  لل�ساعر  اختاره  الذي  للم�سار  بالن�سبة  اأما 

رامبو )) 1854/1891(( كوجهة للروؤية والروؤيا 

احلوا�س"  ت�سوي�س   " بجدوى  قوله  يف  فيتمثل   ،

وبلبلتها بدل فكرة ترا�سل احلوا�س التي نادى بها 

التو�سل  ميكن   ، فقط  الت�سوي�س  هذا  فعب  بودلري. 

اإىل " اجلوهر البدائي " لالإن�سان. وكما هو مالحظ، 

ثمة ميل لدى هذه الرموز ال�سعرية، بالتنكر للمنجز 

العقلي الذي داأبت الفل�سفة التنويرية على االإعالء 

من �ساأنه،كاأداة عملية من اأدوات االرتقاء و التقدم 

احل�ساري.

يف  �ساهم  ما  هو  العقل،  ب�سلطة  الثقة  فقدان  اإن 

بلورة اأطروحات فنيىة واإبداعية جديدة مناه�سة 

له، حيث راأت فيه رادعا حلرية املخيلة ، املوؤهلة 

للعقل بها. ولي�س  ِقبل  ال�ست�راف عوام جديدة ال 

االإن�سان  عند  البدائي  اجلوهر  على  رامبو  تركيز 

اإيقاظ  اإىل  بالدعوة  االقتناع  �سوى  ذاته،  حد  يف 

الطاقات الب�رية اخلام، التي كان الكائن يهتدي 

ال�رية  الكون  حقائق  ا�ست�راف  يف  قدميا  بها 

احتوائها  من  العقل  يتمكن  اأن  قبل  والغام�سة، 

واإجها�سها. 

يجمعون  النا�س  "كان  الرائي:  ر�سالة  يف  يقول 

الدماغ هذه. فانطالقا منها يعملون،  بع�س ثمار 

ال�ساعر.  املبدع  املوؤلف  كتبا.اأما  يوؤلفون  ومنها 

حتمية  يف  تتلخ�س  رامبو  فر�سالة  قط".  يوجد  مل 

يتحقق  لن  الضضذي  ال�سيء  الضضرائضضي،  ال�ساعر  ظهور 

احلوا�س،  كل  على  كبري  اختالل  اإحضضداث  عب  اإال 
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�سيء  باأي  يحتفظ  ال  حيث  ال�سموم،  كل  وا�ستنفاد 

اآخر عدا اجلوهر.

لدى  اخليال،  ب�سلطة  االحتفاء  �سياق  يف  ودائما 

 " "عقالنية  من  االنعتاق  اإىل  اقة 
ّ
التو ال�سعريات 

املتناهي ، �سيكون من الطبيعي ا�ستح�سار ال�ساعر 

�ستيفان ماالرميه)) 1842/ 1898((. الذي اعتب 

اخليال جدَّ مت�سلط، بالنظر لتحرره التام من كافة 

من  فاإنه  لذلك،  العملية.  والتعاقدات  االلتزامات 

" باملفهوم االإيجابي للكلمة  جهتنا ي�سبح مريبا 

يف  انقالبات  من  يحدثه  اأن  حتمل 
ُ
ي ما  بفعل   ،"

عالقة الكائن مبتخيله. 

اإن اخلضضيضضال بضضهضضذا املضضعضضنضضى، يضضحضضل حمضضضّل �ضضسضضورة 

ال  اآخر  واقع  معاي�سة  باإمكانية  ميدنا  الواقع،كي 

عالقة له بالواقع. هذا االحتمال، يفتح الباب على 

م�راعيه ملتتاليات فوق واقعية مغايرة ال ح�ر 

لها. وذلك بالنظر للخ�سو�سية الذاتية، التي تتميز 

بها كل جتربة تخييلية على حدة. هذه االإمكانية، 

م�ستويات  لتوالد  نهاية  ال  ما  اإىل  املجال  تفتح 

الالمتوقع والالمنتظر،  جد متعددة من م�ستويات 

والالمتناهي. 

د اأداة الإنتاج 
ّ
اإن املتخيل يف هذا االإطار، لي�س جمر

خمتلفة،  حياٍة  زمضضُن  هو  ما  بقدر  عضضابضضرة،  متعة 

هذا  �سمن  وباأ�سئلتها.  باختياراتها  موجهة 

بالواقع  خا�سا  والبحث  الت�ساوؤل  يظل  ال  الت�سور 

املقيد بحيثياته الزمانية و املكانية ، بل يتجاوز 

الكبرية  اأ�راره  يت�سمن  متخيل  م�ستوى  اإىل  ذلك 

واالأ�سا�سية، ومن �سمنها اأ�رار الوجود .

املعقول  عامل  من  احل�سور  نقل  يتم  حتديدا،  هنا 

زمضضام  ال�سعر  يت�سلم  حيث  املتخيل،  عضضامل  اإىل 

مفهوم  لتبلور  الفعلي  املجال  وي�سبح  املبادرة، 

احلركات  اأهضضم  فضضاإن  معلوم  هو  وكما  الكينونة. 

االإبداعية والفنية التي ظهرت بني احلربني، تدين 

العقل،  �سلطة  من  التخل�س  ملبداأ  اإ�سعاعها،  يف 

ولنا يف �رخة تر�ستان تزارا،خري دليل على ذلك 

عن  عجز  قد  مضضادام  للعقل  قيمة  ال   " قال  حينما 

لبيانات  بالن�سبة  ال�سيء  نف�س   ." احلرب  اإيقاف 

مارلدورو"  اأنا�سيد   " من  اتخذت  التي  ال�ريالية 

لل�ساعر لوتريامون )) /1846 /1870م((، دليال 

لها يف ا�ستبدالها �سلطة العقل ب�سلطة احللم. و لعل 

عنه  عبت  ما  ال�سريورة،هو  لهذه  املعلن  التتويج 

يف  هي  احلياة  اأن  على  تاأكيدها  يف  البنا�سية، 

ال�سائدة  املقولة  يف  نكاية   " للفن  "تقليد  الواقع 

التي متنح االأولوية للحياة. وهو ما يوؤدي اإىل قلب 

اأطروحة املحاكاة راأ�سا على عقب.

فضض�ضضسضضاءات  ضضِد  تضضفضضقًّ �سعرية  لضضنضضا،فضضاإن  وبالن�سبة 

مضضا تقرتحه  تضضتضضواجضضد يف جضضمضضاع  الضضالآمضضتضضنضضاهضضي، 

من  ي�سوبها  مبا  ا�ست�رافات،  من  املدار�س  هذه 

ا�سرتاتيجيته  اأن  كما  وتعار�سات،  تناق�سات 

النوعية  االإحاطة  يف  تكمن   ، امل�سمرة  و  اخلفية 

بالكل �سيء. اأي باآحالل اجلزئي يف الكلي والعك�س 

بالعك�س. يف الظاهر كما يف الباطن، يف املادي، 

كما يف املجرد. يف املح�سو�سات كما يف املعقوالت. 

مبعنى اأن خ�سو�سيته تتعّدد وتتنوع بتعّدد وتنوع 

هومري،  يتعاي�س  فيه،حيث  يوجد  الضضذي  ال�سياق 

�سقراط، واأفالطون، �سوبنهاور ونت�سه، ابن منظور 

هولدرلني  عربي  ابن  و  الفحل  علقمة  واجلرجاين، 

ومالك بن الريب. 

مضضن هضضنضضا تضضكضضمضضن جضضمضضالضضيضضة وقضضضضوة الضضكضضتضضابضضة عن 

التي  بالظواهر  االحتفاء  اإنها  وفيه.  الالمتناهي، 

ملا  البدئي  االكت�ساف  هي  املطلق.  فيها  يتخفى 

اللُّْقيِة..توحد املوت  العني على  اال�سم. وقوع  وراء 

باحل�سور  االإح�سا�س  للكائن.  دم  يف  واملضضيضضالد 

الكبري الرمزي والعا�سق، يف قلب الغياب الكبري.

اأي�سا،اإن الكتابة بالالمتناهي ال تعني بال�رورة 

التقيد باالإ�سكاليات الفل�سفية الكبى، بقدر ما تعني 

القدرة على التناول ال�سعري العميق ، الذي ميتلك 

قدرا عاليا من اجلمالية. واالختالف واملغايرة ، و 

االإدها�س. اإنه القدرة على انتزاع املتلقي من زمنه 

ي�سعر  املاألوف،كي  من  النمطية،  ،من  الرتابة  من 

واكت�ساف  ا�ستثنائية،  ب�سدد معاي�سة جتربة  باأنه 
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اإمكانية جديدة من اإمكانيات الروؤية.

لي�ست   ، الكتابة  اأو  القول  ملنهجية  بالن�سبة  اأي�سا 

غريها  مضضن  اأكضضضرث  مضضهضضيضضاأة  معينة  كتابة  هضضنضضاك 

ال�ستح�سار املطلق مبا هو المتناه. ذلك اأن املطلق.

اأنواع  خمتلف  توريط  خالل  من  يتحقق  اأن  ميكن 

النظري.  توجهها  عن  النظر  ب�رف  الكتابات، 

ُد بْعُد يف كل قول مدر�سة  �ستنفرَ
ُ
فدائما ثمة ما مل ي

اأو تيار. ودائما ثمة وظيفة موؤجلة تتحني فر�سة 

انبالج �سم�سها.

مبيتا،هو  بال�رورة  يكون  ال  الذي  اخلطاأ  حتى 

لكن  املقامات،  تلك  اإىل  يف�سي  اأن  ميكن  اأي�سا 

�ريطة اأن يكون خطاأ حقيقيا، اأي مبطنا ب�سدفة 

االإعجاز.

اللمتناهي وجدلية القرب والبعد

ثم اإن التفكري اإبداعيا يف الالمتناهي يجعلك قريبا 

منه، والقرب هنا لي�س باملفهوم املادي للكلمة. اإنه 

التفكري  والولع.  والرغبة  اال�ستياق  قرب من حيث 

يف املوجود مبوجوداته يجردها من حِلائها ومن 

تناهيها، لكي ي�سعها مبا�رة يف عقل املوجود ،و 

لي�س يف ما يحيل عليه العقل. حدثرَ ذلك يف العهود 

ال�سحيقة حينما رفع اأخناتون)) وفيات 1335 ق 

م(( عقريته بالن�سيد، مرّددا ترنيمته العظمى.

اأنت قريب وبعيد 

اأنت جتعل ماليني ال�سور من ذاتك وحدك 

اأال فلتع�س ولتزدهر اإىل االأبد اأبدا 

حدث ذلك اأي�سا يف العهود ال�سحيقة مع جلجام�س 

الكائن   ،)) م  ق  والع�رين  ال�ساد�س  ))الضضقضضرن 

كابد  والضضضذي   ، اآن  يف  والالمتناهي  املتناهي 

 مفارقِة 
رَ
اأمه االآلهة، رعب بفعل انتمائه اإىل �ساللة 

دين، حيث مل ي�ستعيد �سكينته و كماله، اإال من  احلَّ

الذي يج�سد  باأنكيدو،  اأوا�ر عالقته  خالل تقوية 

بالتايل  و  البناء.  للمتناهي  االإيجابي  و  النموذج 

الفعلي  التج�سيد  هو  جلجام�س،  اإن  القول،  ميكن 

 
َّ
هاب الكائن جتاه ق�ساء املتناهي، و حتديدا ِغب

ُ
لر

حالة الياأ�س من ا�ستعادته لنبتة اخللود.

لكني اأرف�س املوت 

اأبحث عن حياة غري هذي احلياة 

مر�ساي يف �سعادة غريي 

ومرفئي يف اخللود االأبدي

 حيث ال بديل له �سوى ال�سعي اإىل تاأ�سي�س المتناٍه 

االحتفاء  خالل  ،من  خال�سة  ب�رية  طبيعة  ذي 

العدل.  وهو  الالمتناهي،  وجوه  من  وجه  باأبهى 

ي�ستمد  اآخر  اخللود  بحظوة  الفوز  ميكن  فقط  ثمة 

�رعيته من قلب املتناهي.

حت�رنا يف ال�سياق ذاته، �سخ�سية كلٍّ من "اأ�سال 

يقظان))ابن  بن  حي  جتربة  يف  "�سالمان"،  "و 
الرتجمة  هضضي  التي  م1185((   /1105 طفيل 

زمن  املتناهي..  زمن  من  اخلروج  مل�سار  الفعلية 

اإىل  العامة  لضضدى  ال�سائع  واملعلول  العلة  اجل�سد 

زمن الالمتناهي، زمن الروح الذي هو وقف على 

النخب ، وفيه يتم التخل�س من املادة للو�سول اإىل 

اأفق  اإىل  بالوعي  االرتقاء  عب  الق�سوى  ال�سعادة 

االحتاد  زمن  بامتياز  وهو  واملقوالت.  الكليات. 

مع الالمتناهي. وبالنظر اإىل كون التوجه ال�سائد، 

ف�سيكون  واليضضضضدوم،  ينمحي  مبضضا  اأ�سا�سا  يعني 

و"حي"  "اأ�سال"  من  كل  يعود  اأن  الطبيعي،  من 

�سطحية  من  ياأ�سهم  بعد  اجلديرة،  اإىل  جديد  من 

النا�س وتهافتهم على الظاهر دون الباطن، وعلى 

املتناهي بدل الالمتناهي،

يف  االإمضضعضضان  �سوى  لنا  فلي�س  لنا،  بالن�سبة  اأمضضا 

والغبطة،  بالدم  املمهورة  الن�سيد،  م�سادر  تق�سي 

عني  اأمضضام  ن�سو�سهم  طلعة  تلوح  اأن  انتظار  يف 

والب�سطامي،  ال�سهروردي  احلالج،  اأعني  الرائي، 

يتو�سطهم ريلكه ، هيلدرلني، وهيدغر، واآخرون من 

اأ�سفياء �سعرية الغواية و�سعرية الالمتناهي.
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  بيت، اأو قاعة اجتماعات اأو �ساالت 
ّ

ال يخلو اأي

ميكن  وال  الكرا�سي،  مضضن  واملضضالعضضب  ال�سينما 

كجزٍء  ا 
ًّ
جمالي وال  ا 

ًّ
وظيفي ال  عنها  اال�ستغناء 

وال�سعادة  احلاجة  عن  وكتعبري  الديكور  من 

منها.  ة 
ّ
املرجو الوظيفة  بح�سب  واال�سرتخاء، 

دور  على  الت�سميم  يف  الكرا�سي  حظيت  وقد 

ارة، واأخرى طويلة مب�ساند 
ّ
كبري، فّثمة كرا�سي دو

�سكل  على  وكرا�سي  امل�سابح،  يف  كما  للراأ�س 

واأ�سجار،  طبل مو�سيقي، ومبج�سمات حيوانات 

مثل  واأحجامها،  وخلفياتها  اأ�سكالها  دت 
ّ
فتعد

عن  تعبري  وال�سخمة،  الوثرية  املضضدراء  كرا�سي 

االأطفال  بكرا�سي  مقارنة  واجلضضضبوت،  ة 
ّ
القو

يف  �سغرية  االأخضضرى،  هي  عة 
ّ
واملتنو ال�سغرية 

واأخرى  الطفل،  يحمي  برباط،  ال�سيارة  داخل 

اأكب حجمًا لالأكل.

اجة 
ّ
الدر ت�سميم  يف  يراعى  مثاًل،  هولندا  يف   

الهوائية، �سكل وحجم كر�سي الطفل يف دراجة 

معهما،  ي�سطحبانه  كي  واالأم،  االأب  من  كّل 

وهو م�سهد تاريخي وماألوف يف ذلك البلد. كما 

اأ�سبحت للكرا�سي، بفعل الرتبية والقوة واجلاه 

اأو  تغيريها،  ميكن  ال  بها  خا�سة  ثابتة  اأماكن 

ة؛ 
ّ
ومالي تاريخية  مكانة  من  لها  ملا  اإزاحتها 

الطاولة،  من  املنت�سف  يف  يقع  االأب  فكر�سي 

العائلة،  االأب هو مركز  متييزاً ملكانته، مبعنى 

وكر�سي  واملضضضايل،  االجتماعي  رها 
ّ
مدب وهضضو 

وار وال�سخم يف منت�سف املكتب اأي�سًا 
ّ
املدير الد

يف اأثناء العمل واالجتماعات ، وبجانبه كرا�سي 

ة باملوّظفني.  لكّل 
ّ

تدّل على ال�سيوف اأو خا�س

 عن 
ّ

عب
ُ
ي  

ّ
وقيادي  

ّ
اجتماعي اإذن، مركز   

ّ
كر�سي

�سوؤونه  االأعضضمضضال  رجضضل  فيدير  والهيبة،  ة 
ّ
القو

�سلطته  ا 
ّ
م�ستمًد واالأعضضمضضال،  املضضال  كر�سي  من 

الناهي،  االآمر  اأي   راأ�س املال ذاته.  من مكانة 

كر�سي  عن  البنك،  مدير  كر�سي  يختلف  وهكذا، 

املوظفني االأقّل �ساأًنا منه.

القرن  بداية  منذ  املعا�ر  الفّن  ان�سغل  وقضضد 

ر 
ّ
تطو بح�سب  الكرا�سي  بت�ساميم  الع�رين، 

اآالف الت�ساميم،  نتجًا 
ُ
مفهوم املرء لل�سعادة، م

 ، طفاًل  الضضهضضّزاز  الكر�سي  يحمله  مل  مّنا  فمن 

ة 
ّ
م�رحي ة 

ّ
ثم الطفولة،)  برتنيمات  مرتبطًا 

الهّزاز(  الكر�سي  ترنيمة  بعنوان  �سهرية  عراقية 

الغر�س  وكان  ية، 
ّ
رب

ُ
وم راعيًة  االأم  وبح�سور 

الن�سغالها  ح�سنها،  عن  بدياًل  يكون  اأن  منه، 

الوظائف  يف  وراهضضًنضضا،  اليومية.  االأعضضمضضال  يف 

ة، ومن الكر�سي الهّزاز، انبثقت فكرة دور 
ّ
العام

�سيعود  يف  لكن  االأ�رة،  احل�سانة، كبديل عن 

ومعيًدا  كبه،  يف  االإن�سان  ا 
ًّ
م�سلي ال�سيخوخة، 
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 علي البّزاز *

 الكرا�شي.. من الزهد والتق�شف 

اإىل القيادة وال�شيطرة

�ساعر  وفّنان ت�سكيلي من العراق  *



باأّن  القول،  ميكن  الطفولة.  �سنوات  اإىل  اإيضضاه 

الكر�سي الهّزاز، هو دورة حياة املرء الطبيعية، 

الكرا�سي  ا�ستلهمت  ومنه  �سيخوخة،  طفولة- 

فكرة  عن  تعبري  بحّق  هي  التي  الحقًا،  ارة 
ّ
الدو

ار، 
ّ
الضضدو الكر�سي  الأّن  وذلضضك  وع�رية،  مالية 

مما  كافة،  االجتضضاهضضات  نحو  باحلركة  ي�سمح 

ب�سهولة،  امللّفات  تناول  ال�سخ�س،  على  ي�سهل 

عند  ة 
ّ
القو مركز  اإىل  �ساهديه 

ُ
م اأنظار  ولفت 

احلركة االن�سيابية وال�ريعة، لكن االأمر يختلف 

ة، التي ت�سبه االأرائك، 
ّ
يف كرا�سي امل�سابح العام

والهروب من  واال�سرتخاء،  ال�سعادة  اإىل  اهتداء 

م�سوؤولية العمل وال�سغط اليومي.

الكر�سي  �سكل  يختلف  املكان،  يختلف  عندما 

تلقائيًا، فمن غري املعقول، اأن تو�سع الكرا�سي 

يف  االأرائضضضك  وكرا�سي  امل�سابح،  يف  ارة 
ّ
الضضضضدو

الدوائر الر�سمية.

الكرا�شي يف الديكور املنزيل : اأ�شكال 

حيوانات ووجوه ب�شرية، تقول وداعًا 

للكر�شي التقليدي:

ا 
ًّ
ينبغي عدم جتاهل الكر�سي ال �سكليًا وال وظيفي

االأف�سلية  اإعطاوؤه  وينبغي  املنزل،  ديكور  يف 

النظر،  على  تاأثري  من  للكر�سي  ملا  �سواه،  على 

وجوده  ب�سبب  وذلضضك  اإليه،  ا 
ًّ
كلي العني  وجضضذب 

مما  فقط،  ل�سخ�س  تت�سع  بذاتها،  قائمة  ككتلة 

االأ�سكال االأخرى كالطاولة والكنبة،  زه عن 
ّ
ميي

لوًنا  املنزل  يف  الكر�سي  اإعطاء  ينبغي  وهكذا، 

اأجل  االأثضضاث، من  باقي  �سارًخا غري متفق مع 

ا من اأجل تعزيز 
ً
ك�ر الرتابة والروتني، ونف�سي

موقع  د 
ّ
حد

ُ
ي وعليه،  للمرء.  ال�سخ�سية  املكانة 

تاليًا،  الباقية  االأثاث  مواقع  ثم  اأواًل،  الكرا�سي 

وهو اأ�سلوب معا�ر وحديث يف الديكور، الذي 

وا�سع  ف�ساء  ومنح  التكدي�س،  عضضدم  يقت�سي 

اأجل  من  تنوجد،  البيت،  يف  قطعة  فكل  للعني، 

اإلغاوؤها،  على  ولي�س  الباقية،  القطع  اظهار 

االأرجل  ذات  التقليدية  الكرا�سي  تكاد  وراهًنا، 

عمالنية  لي�ست  فهي  وتختفي،  تنح�ر  االأربضضع 

بالقاعدة  تعوي�سها  مّت  فقد  ا، 
ً
جمالي وناق�سة 

كر�سي  اأو  املختلفة،  اال�سكال  ذات  العري�سة، 

ذاتضضه  الكر�سي  ي�سمح  عموديتني.  بقاعدتني 

مت 
ّ
ًا نق�سًا وحفراً، فقد �سم

ّ
باال�ستغال عليه فني

كر�سيًا  روبرت�س  فيونا  االأ�سرتالية  الفنانة 

بخلفية وجوه ب�رية تنظر باجتاهات خمتلفة، 

�سكل وجه  الو�سط، مع قاعدة على  واأ�سنان يف 

بفم غائر، وي�سي امل�سهد العام للكر�سي بالوجه 

ت�سارلز  الثنائي  الفناننيرَ  ا كرا�سي 
ّ
اأم الب�ري.  

واحلداثة  بالب�ساطة  توحي  فهي  اإميضضز،  وراي 

من  امل�سنوعة  الكرا�سي  نتذكر،  فكلنا  معًا، 

حبال النايلون املت�سابكة، وهنا ا�ستعي�س عن 

النايلون بالكروم ومعادن اأخرى ، وعِمال على 

منخف�س  وقضضاع  عري�سة،  قاعدة  ذات  كرا�سي 

ي�سمح بالغط�س فيه،  يحاكي ال�سباحة مب�سندين 

عري�سني، ويف واجهته ر�سومات لن�ساء ووجوه 

االأ�سكال  ذات  الكرا�سي  هضضي  كثرية  ب�رية. 

ورق  من  م�سنوع  بع�سها  الغربية،  واملضضضواد 

اجلرائد واملجالت القدمية، واالأخرى على �سكل 

طبل مو�سيقي مع اأ�سكال وجم�سمات حليوانات 

خمتلفة. 

والضضبضضوح  بضضاحلضضديضضث  الكر�سي  اقضضضرتن  ومثلما 

كر�سي  اأو  االعضضضرتاف،  كر�سي  مثل  بضضاالأ�ضضرار، 

الكر�سي  مثل  وبالعقوبة  النف�سي،  الطبيب 

اإىل  الكر�سي  يضضدعضضو  باملقابل،  الكهربائي. 

ل والكتابة، وقد حر�س ال�سعراء  والكّتاب 
ّ
التاأم

بعناية،  كرا�سيهم  انتقاء  على  والفال�سفة 

 الذي اأن�ساأوا عالقة معها 
ّ
والتغّني بها، اإىل احلد

 . وتول�ستوي  ودو�ستويف�سكي  بلزاك  اأمثال  من 
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وجرناالته،  بونابرت  لنابليون  كر�سي  هناك 

كر�سي  كذلك  باري�س،  "يف  "ال�سالم  مقهى  يف 

هوتيل"  مقهى  يف  بيكيت  �سموئيل  الروائي 

 " مقهى  يف  لهمنجواي،  واآخضضضر  جاك"  �سان 

�سارتر  ا�ستهر  كما  اأي�سًا،  باري�س  يف  كليفيه" 

كّلها  لوفلور"  مقهى"  كرا�سي  على  باجللو�س 

التي  الطرفة  بح�سب  عضضامضضًا،  الثالثني  طيلة 

�سيمون  وكر�سي  ذاته،  املقهى  �ساحب  يرويها 

دو بوفوار يف املقهى "يل دمياغو"  مبعنى، اإّن 

الكر�سي ب�سكله ومبكانه �ساهم، يف انتاج االأدب 

ال�سعراء  اأ�سماء  بح�سب  الكرا�سي  فا�ستهرت   ،

والروائيني وقادة اجليو�س، من هنا جاءت وال 

تزال مكانة الكر�سي، فبع�س الكتاب، ال ي�ستطيع 

ه ذاته، ويف مقهاه ذاتها. 
ّ
الكتابة اإاّل على كر�سي

املخرج  كر�سي  ة 
ّ
الهوليودي ال�سينما  اخرتعت 

البذخ  اإىل  اإ�سارٍة  يف  دائمًا،  بال�سيجار  مرتبطًا 

لكّل  ا 
ًّ
كر�سي �ست 

ّ
وقد خ�س وال�سهرة واجلبوت، 

 ( فورد  جون  املخرج   هو  فها  با�سمه،  خمرج 

الذي  البقر-  -رعضضاة  الو�سرتن  اأفضضالم  �ساحب 

وقت  منذ  منها   
ً
فيلما،  145 يقارب  ما  اأخرج 

املخرج  بكر�سي  مرتبط  ال�سامتة،(  ال�سينما 

املمّثلني  حوله  ومضضن  فمه،  يف  ال�سيجار  مع 

كم�ستمعني مطيعني. واجلدير ذكره، اأّن الكر�سي 

يف  حاجة  ولي�س  وحتّكم،  �سلطة  عن  تعبري  هو 

مثل  التنوير  خمرجي  عن  عرف 
ُ
ي فلم  ال�سينما، 

بكر�سي  تعّلقهم  واآخرين،  وتاركوف�سكي  فّليني 

حتى.   منه  ياأنفون  كضضانضضوا  بضضل  اأبضضضًدا،  املضضخضضرج 

على  باحتوائها  ال�سينما،  متاحف  وت�ستهر 

للممثلني  اأو  التاريخية،  لل�سخ�سيات  الكرا�سي 

واملخرجني، في�سري الكر�سي، �ساهداً على حقبة 

زمنية معينة، وعلى اأ�سلوب �سينمائي معني.  

 منها، 
ّ
ة ال بد

ّ
  هكذا، �سار الكر�سي حاجة ما�س

كاالأ�سماء، مرتبطًا بالعائلة واالأحاديث واملال 

واأ�ساليب احلكم، وم�ساهدة كرة القدم ومّل ال�سمل؛ 

وميكن مقارنة الكر�سي، بدور االأب اأو االأم جلهة 

اإىل   ،
ّ
العائلة ب�سكٍل حميمي اإىل اجتماع  الدعوة 

الكر�سي  اقرتن  لقد  اليومي.  احلديث  اأو  االأكضضل 

ت�سّكل  التي  الطعام،  طاولة  دائمًا،  بالطاولة 

وعاداٍت  بطقو�س  مرتبطًا  ثنائيًا  الكرا�سي،  مع 

لل�سعوب،  عضضادات  هناك  االأكضضل.  ومنها  كثرية، 

وحجمه  ف�سكله  بانت�سارها،  الكر�سي  �ساهم 

اأم  ا، 
ً
ي

ّ
�سح اأكضضان  االأكضضل  نوع  د 

ّ
يحد ووجضضوده، 

فجل�سة  ال�ريعة؛  الوجبات  مثل  مفيد  غري  اأّنه 

لدى  دة، 
ّ
حمد مواعيد  من  لها  ملا  مثاًل،  ال�ساي 

عن  تختلف  الظهر،  بعد  ا 
ً
غالب ال�سعوب،  بع�س 

عتب 
ُ
اإىل كر�سي، وي الذي ال يحتاج  ال�سندوي�س، 

ّثل الع�ر ال�ريع واحلب ال�ريع 
ُ

ال�سندوي�س، مم

والرتبية ال�ريعة. 

قال، 
ُ
 اإيحاء رمزي للكر�سي هو ال�سلطة، في

ّ
 واأهم

باحلكم.  ث 
ّ
الت�سب عن  كناية  الكر�سي،  رتك 

ُ
ي ال 

معنّي  اأ�سلوب  ولها  حكايات،  اأي�سًا  وللكرا�سي 

من ال�رد، فحكايات كر�سي احلاّلق املو�سومة 

بالرثثرة والنميمة، تختلف عن حكايات كر�سي 

موّظف الدولة، املو�سوفة بال�رامة.

لالإن�سان،  االأول  الكر�سي  هي  االأر�ضضس،  كانت 

يجل�س على ال�سخور، ويفرت�س الب�سيطة، اأو على 

فروع االأ�سجار. ومن اخلبات ال�سعيدة البيئة، 

بالراحة،  ا 
ً
تفكري باعتباره  اإليه  الكر�سي  جاء 

ة وال�سلطة 
ّ
ة والرفعة، فالقو

ّ
القو بعد ما اكت�سب 

ر الكر�سي.
ّ
واجلاه، من اأ�سباب تطو

نبذة تاريخية:

�إىل  و�إ���ش��ارة  �ل�شلطة..  عن  تعبريٌ   : �لكر�شي 

�لقو�نني يف �حل�شار�ت �لقدمية

ل على جدران 
ّ
مل تعِر�س ر�سومات االإن�سان االأو

الرماح  بجانب  للكرا�سي،  ا 
ً
�ضضسضضور الكهوف، 
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عالقة  كانت  فقد  عليها،  ال�سائدة  واحليوانات 

الكرا�سي،  من  اأكرث  وثيقة،  باجلدران  االإن�سان 

ثل له فكرة اخل�سم  وذلك، الأن اجلدران كانت مُتّ

ملا  النجاح،  نحو  وال�سعي  ي 
ّ
التحد واملواجه، 

العني  اأمام  تقف  وهيئات  اأ�سكال  من  للجدران 

ي، 
ّ
والتحد باملواجهة  توحي  وهكذا  مبا�رة، 

ولذلك ا�ستعملها االإن�سان للر�سم عليها، ثم تعّلم 

والعدو،  اخل�سم  مقارعة  الحقًا  وجودها  من 

بينما مل ي�ستعمل االأر�س للر�سم، الأنها منب�سطة 

الفتقادها  كذلك(،  الب�سيطة  االأر�ضضس  ى 
ّ
)ت�سم

فكرة املواجهة التي يحتاجها املرء يف حياته، 

اإىل   
ُ
ينظر يضضزال  وال  كضضان  االإن�سان  اأّن  عضضالوة، 

نتعاًل 
ُ
م عليها  فيم�سي   ،

ّ
التكب بعني  االأر�ضضس 

ت�ساري�سها، يهنُي االأر�س وال يحرتم وجودها، 

بيئيًا ومعرفيًا.

االأول  االإن�سان  عالقة  بضضداأت  متى   : وال�سوؤال   

تراكمي،  ب�سكل  العالقة  هذه  نيت 
ُ
ب بالكر�سي؟ 

االإن�سان  �سعور  حتى  االأوىل،  املحاكاة  من 

منذ  بذلك،  الطبيعة  �ساهمت  وقضضد  بكينونته، 

ل بال�سعادة، من جهة، وحاجته 
ّ
نا االأو

ّ
�سعور جد

اإىل ال�سلطة من جهة اأخرى.

عاداًل 
ُ
ل كر�سي يف احل�سارات القدمية، م

ّ
ظهر اأو

امللك  �سورة  وهو:  للقوانني  ا 
ً
وموازي لل�سلطة، 

الكر�سي، وبيده  البابلي، جال�سًا على  حمورابي 

اأحد  من  با�سمه،  ميت 
ُّ
�س التي  القوانني،  �ريعة 

الكهنة. 

ر�سومات  كّل  يف  قّط،  الكهنة  يظهر  مل  الالفت، 

على  جال�سون  وهضضم  الرافدينية،  احلضض�ضضسضضارة 

الكرا�سي، بل ظهروا واقفني اأمام امللوك، اأو يف 

واملعروف  املعابد.  يف  واجباتهم  تاأدية  اأثناء 

امللك  بضضني  فقط  و�ضضسضضطضضاء  كضضانضضوا  الكهنة  اأن 

تابعني  بو�سفهم  اإاّل  ة 
ّ
القو ينالوا  ومل  ته، 

ّ
ورعي

للقوي.  اإاّل   
ّ
كر�سي وال  �سلطة،  ال  مبعنى،  للملك، 

مفهوم  جضضاء  الحقًا،  �سناأتي  وكما  هناك  من 

قد  ال�سلطة  اأو  ال�سلطة،  من  انبثق  اإذ  الكر�سي،  

اإّن �ريعة حمورابي  القول  ن�ستطيع  له.  دت 
ّ
مه

وارتبطت  الكر�سي،  على  جال�سًا  ت�سّلمها  التي 

اًل، ثم بكر�سي ال�سلطة تاليًا، تعني، عملية 
ّ
به اأو

ترتيب قانوين للحكم، اأي، جتلي�س )من الكر�سي( 

الأ�سلوب الدولة بني امللك ورعيته، اأال يعني فعل 

يثريه  وما  الكر�سي،  ًا، 
ّ
�سيميائي يجل�س(  )جل�س، 

والنجاح؟  والزهو  والبوح  التحّكم  م�ساعر  من 

كالغ�سب،  االإن�سانية،  االأحا�سي�س  عن  ا 
ً ّ
عب

ُ
م

والبكاء واالعرتاف، و�سواًل اإىل كر�سي ال�سلطة؛ 

ث باحلكم  والزهو باالأوامر. الكر�سي هو، 
ّ
الت�سب

ح�ِسن ا�ستعمالها، قدرة على 
ُ
قدرة ممنوحة ملن ي

ل والنجاح.
ّ
القيادة والتاأم

طاقة  اإىل  والت�سميم،  ال�سكل  تغادر  ُقضضدرة  اإّنضضه 

النادرة  الطاقات  من  وهي  الغايات،  دة 
ّ
متعد

تثريه  وما  االأ�سوار  مثل  وجودها،  املتجاوزة 

ال�سعور  ثم  والدفاع،   
ّ
وال�سد العزل  م�ساعر  من 

ن 
ّ
نة وعي�س موؤم

ّ
ي اإىل �سلطة موؤم

ّ
باالأمان املوؤد

خلف االأ�سوار.  

كثرية  رات 
ّ
بت�سو الفرعونية،  احل�سارة  جاءت 

الفرعونية  الر�سومات  وت�سري  الكرا�سي،  عن 

وكضضرا�ضضسضضيضضهضضم، وما  املضضلضضوك  �ضضسضضور  اإىل  كضضذلضضك، 

عن  تعبري  اإاّل  اخلالد،  الفرعوين  الدفن  اأ�سلوب 

هابيل.  قب   
ّ

اأي االأول،  للقب  ر 
ّ
وتطو الكر�سي 

خالدة  الفرعونية  والكرا�سي  القبور  تزال  وما 

الفرعونية  الأن احل�سارة  املالأ،  اأمام  وحا�رة 

من  لها  ا 
ّ
مم ال�سخور  وخّلدتها  �سخرية،  هي 

مقاومة لعوامل التعرية والتاآكل، بينما ح�سارة 

يدوم  ال  والطني  طينية،  النهرين،  بني  ما  بالد 

اأّن ح�سارة بالد  مقارنة بال�سخور، ف�ساًل عن 

ما بني النهرين هي كتابية واأدبية، خّلفت كما 

مع  ًا 
ّ

ن�س املليون  يقارب  ما  املوؤرخون  يقول 
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الكر�سي  ظهر  وهكذا،  والتماثيل.  الر�سومات 

ال�ريعة  اأي  للكتابة،  مرافقًا  احلمورابي  ل 
ّ
االأو

والقوانني.

 العلم واحل�سوركر�سي الباري عّز وجّل

  االإ�سالم والدولة اجلديدةكر�سي النبي حممد)�س( املنب

ة كر�سي امل�سيح
ّ
الوداع - الو�سي

الب�سيطةكر�سي اآدم

القانون وال�ريعةكر�سي حمورابي

الق�سا�س كر�سي االعرتاف والذنوب-  البوح 

اأو املغفرة

الرثثرةكر�سي احلاّلق

العقوبةكر�سي االإعدام

االإعاقة الناجحةكر�سي �ستيفن هوكينغ 

علم ال�سيا�سة كر�سي احلكم

يف القراآن

االآية  الكرمي  القراآن  االآيات ف�سال يف  اأعظم  من 

طلق عليها 
ُ
255 من �سورة البقرة، والتي ي رقم 

�سرَ 
ْ
االأرَر

رَ
و اِت 

رَ
مو

رَّ
ال�س ُه 

ُّ
�ِسي

ْ
ُكر  

رَ
�ِسع

رَ
"و الكر�سي،  اآية 

ة 
ّ
وثم ِظيم". 

رَ
اْلع  

ُّ
ِلي

رَ
اْلع  

رَ
ُهو

رَ
و ا 

رَ
م

ُ
ِحْفُظه  

ُ
وؤُوُده رَ

ي الرَ 
رَ
و

معنى  حضضول  ين 
ّ

املف�ر بني  كثرية  اختالفات 

الكر�سي يف االآية، فمنهم من قال:

ال�سماء  ع 
رَ
�س

رَ
ي اهلل  علم  اأّن  وذلك  اهلل"،  ِعلم  "هو   

وي عن �سعيد بن جبري 
ُ
واالأر�س وما بينهما، ور

ما يلي: "قال ابن عبا�س: كر�سيه هو ِعلمه، ويف 

رواية اأخرى اأّن ابن عبا�س اأكمل قائاًل: "اأال ترى 

بذلك  ق�سد 
ُ
وي حفظهما؟"،  يوؤوده  وال  قوله:  اإىل 

ُه 
ُّ
�ِسي

ْ
ُكر  

رَ
�ِسع

رَ
"و وجضضّل:  عّز  قوله  يف  االآيضضة  ة 

ّ
بقي

 
رَ
ُهو

رَ
و ا 

رَ
م

ُ
ِحْفُظه  

ُ
ضضوؤُوُده

رَ
ي الرَ 

رَ
�ضضضسرَ و

ْ
االأرَر

رَ
و اِت 

رَ
مو

رَّ
ال�س

 ". فاهلل �سبحانه وتعاىل ال يوؤوده 
ُ
ِظيم

رَ
 اْلع

ُّ
ِلي

رَ
اْلع

حفظ ما علم من علٍم وا�سع ال ينتهي، واأحاط به 

قال 
ُ
ي اأخبنا  وكما  واالأر�ضضس،  ال�سموات  ا يف 

ّ
مم

ا�سة، وهي 
ّ
كر كلمة  كر�سي جاءت  كلمة  من  اأّنه 

ال�سحيفة التي ُن�سّطر فيها العلم املكتوب. وقال 

اآخرون، معنى الكر�سي هو مو�سع القدمني؛ فاإّن 

ال�سموات واالأر�س يف جوف الكر�سي، والكر�سي 

بني يدي العر�س، وهو مو�سع قدميه عّز وجّل.

العظيم،  امللك  �ساحب  �سليمان،  النبي  لكن 

ارتبط  قد  كان  �سباأ،  ملكة  بلقي�س  مع  ته 
ّ

وق�س

اجلاه  المتالكه  احلكم،  بكر�سي  وثيق  ب�سكٍل 

بلقي�س،  عليه  دخلت  ا 
ّ
فلم والنفوذ،  والرفعة 

يبتّل باملاء،  لئاّل  ثوبها،  ترفع طرف  اأن  اأرادت 

جل�س  التي  القاعة  ة 
ّ
اأر�سي بالط  ح�سبت  الأّنها 

فيها �سليمان وكاأّنها مياه جارية، وهكذا، كان 

و�سائل  ول�سليمان  والرهبة.  الرتف  من  ه 
ّ
كر�سي

يف  عليها  ي�ستند  كرا�سي  اأي  احلكم،  يف  كثرية 

معاٍن ودالالت  للكر�سي من  )مِلا  �سوؤونه  ت�سيري 

ْد  قرَ لرَ
رَ
عديدة( وهي، الهدهد، وت�سخري اجلّن له. {و

 
َّ
ُثم ًدا 

رَ
�س

رَ
ج ِه 

ِّ
�ِسي

ْ
ُكر لرَى  رَ

ع ا  نرَ ْ
ي اأرَْلقرَ

رَ
و انرَ 

رَ
م

ْ
لرَي

ُ
�س ا  نَّ ترَ فرَ

{
رَ

اب نرَ
اأرَ

مبجيء  االأنبياء،  مع  الكر�سي  �سورة  اختلفت 

متامًا،  �سورته  ت 
ّ

تغري فقد  حممد)�س(،  النبي 

وحّل  ا؛ 
ًّ
ووظيفي ا 

ًّ
جمالي وظيفته  وا�ستبدلت  بل 

املنب مكان الكر�سي.

حممد  النبي  بنى  بعدما  ة، 
ّ
بالنبو املنب  اقرتن 

ل م�سجد يف االإ�سالم، وهنا 
ّ
بعد و�سوله املدينة اأو

بداأ تاريًخا من الوعظ واالإر�ساد، بل وبناء الدولة 

بالدين  بالتعريف  املنب  �ساهم  فقد  احلديثة، 

بع�سهم  واملهاجرين  االأن�سار   
رَ
وجمع اجلديد، 

واالإدارة  الغزوات  تعليمات  وكذلك  بع�س،  اإىل 

اجلديدة، كّلها انطلقت من املنب. وعليه، اقرتن 

ى حاليًا جمل�س 
ّ
املنب بالدولة احلديثة، مبا ي�سم

عن  �سكليًا  املنب  يختلف  القيادة.  اأو  احلكم 

اأفرز �روًطا  ال�سكلي،  االختالف  الكر�سي، وهذا 

ة به، و�سّكل وظائف اأخرى للحكم، تختلف 
ّ

خا�س

�سمح باخلطابة 
رَ
عن وظائف الكر�سي، فاملنب، ي

اأ�سبح  وعليه،  للكر�سي،  خالفًا  اجلماهريية 
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اإىل  ِقبل امل�سلمني لال�ستماع  نتظراً من 
ُ
املنب م

املنب  �سكل  اإىل  اإ�سافة  ا. 
ً
تبليًغا وتوجيه النبي 

متامًا،  امُل�سّلني  مقابل  يف  امل�سجد،  يف  ز 
ّ
املمي

ة اأحاديث 
ّ
ه اإليه االأنظار مبا�رة.  ثم

ّ
حيث تتوج

كثرية للنبي حممد )�س( حول منبه منها، "ما 

اجلّنة،  ريا�س  من  رو�سٌة  ومنبي  بيتي  بني 

ومنبي على حو�سي".

قالوا يف منب النبي )�س(:

 ذكر ال�سمهودي فقال: "واأ�سهر االأقوال اأّن الذي 

الكعبة  بنى  الذي  الرومي"  املنب"باقوم  �سنع 

يف  ار 
ّ
النج ابضضن  وقضضال  غريه".  وقيل  لقري�س، 

و�سف املنب: "طول منب النبي - اأي ارتفاعه- 

ذراع  وعر�سه  اأ�سابع،  وثالثة  و�سب  ذراعضضان 

م�سنده-  ارتضضفضضاع  -اأي  �سدره  وطضضول  راجضضح، 

الّلتني  النبي ذراع، وطول رمانتيه  وهو م�ستند 

�سب  جل�س،  اإذا  الكرميتني  بيديه  مي�سكهما  كان 

واإ�سبعان". وروى يحيى عن ابن اأبي الزناد: اأّن 

النبي كان يجل�س على املجل�س، وي�سع رجليه 

على الدرجة الثانية، فلما ويّل اأبو بكر قام على 

الدرجة  على  رجليه  وو�سع  الثانية،  الدرجة 

ال�سفلى، فلما ويّل عمر، قام على الدرجة ال�سفلى 

ويّل  فلما  قعد،  اإذا  االأر�ضضس  على  رجليه  وو�سع 

 �سنني من خالفته، ثم عال 
ّ
عثمان، فعل ذلك �ست

ك�سا  من  ل 
ّ
اأو عثمان  وكان  النبي.  مو�سع  اإىل 

االأبي�س من ثياب  الرقيق  )الثوب  طية 
ْ
ُقب املنب 

م�ر(.

ا 
ً
ن�ستنتج، اأّن ت�سميم املنب وقتذاك، كان مالئم

جل�سد النبي وطريقة خطابه، واأ�سلوبه ال�سخ�سي 

يف مالقاة النا�س، مبا ن�سميه راهنا بض" ديزاين" 

للم�سجد. وكان  املنب مالئمة  ، فجاءت وظيفة 

املنب مبثابة و�سائل االت�سال احلديثة الراهنة؛ 

يف  ال�سائعة  العبارة  يف  كما  لل، 
رَ

ج اأمضضر  تبليغ 

بالنا�س"،  فخطب  املنب  "�سعد  العربي  الرتاث 

، ي�سدره اخلليفة اأو الوايل. لقد 
ّ
كناية عن اأمر هام

ا�ستحوذ املنب على الكر�سي يف عهد النبي، الذي 

كان يفرت�س االأر�س يف اجتماعه مع امل�سلمني، 

عت الدولة 
ّ
اإىل التوا�سع، لكن عندما تو�س اإ�سارة 

ظهر  ال�سيا�سية،  �سوؤونها  وكضضبت  االإ�سالمية 

على  املنب  واقت�ر  حكم،  كو�سيلة  الكر�سي 

الت الكرا�سي يف عهد 
ّ
امل�سجد، هنا جتّليات وحتو

اخلالفة االإ�سالمية. 

من الزهد.. اإىل انت�شار ُمتجلٍّ يف كر�شي

معر�س  الهولندية،  اأم�سرتدام  مدينة  يف  اأقيم 

تاريخ  ر 
ّ
ي�سو واملدينة"،  "ال�سلطان  بعنوان 

هو  هنا،  نا 
ّ
يهم ومضضا  عثمان،  بني  �سالطني 

و�سخ�سية  احلكم  نوع  الكرا�سي بح�سب  جتّليات 

ا:
ًّ
ا ورمزي

ًّ
ا، �سكلي

ً
ال�سلطان ح�ر

الدولة،  �س 
ّ
موؤ�س عثمان  ال�سلطان  كر�سي  يظهر 

ا 
ً
ا من النقو�س، بل وم�ساوي

ً
ب�سيًطا للغاية وخالي

حلجمه وعلى مقا�سه متامًا، ومن دون رفاهية 

يعني  كضضان  احلضضكضضم،  اأّن  ب�سبب،  مبالغة،  وال 

والتق�ّسف،  الزهد  تتطّلب  دينية،  ممار�سة  لديه 

�سخ�سية،  تاأثريات  لها  ة 
ّ
مدني ممار�سة  ولي�س 

ل كر�سي ال�سلطنة العثمانية من 
ّ
وتدريجيًا، حتو

ممار�سة  اإىل  زهد(  )تق�ّسف-  الدينية  املمار�سة 

�سرنى  هكذا،  لبا�سها.  الدين  كان  واإن  ة، 
ّ
مدني

كر�سي ال�سلطان مراد االأول، وال�سلطان �سليمان 

يف  ُنحتت  وقد  ا 
ً
وثري ا 

ً
�سخم ا 

ًّ
كر�سي القانوين، 

كانت  التي  والرماح،  واالأبضضواق  ال�سفن  خلفيته، 

الكر�سي  مبعنى،  احلضضرب،  و�سائل  من  وقتذاك 

احلربية  وتطّلعاتها،  الدولة  ل�سكل  اثل 
ُ

مم هو 

ة 
ّ
غني تكن  مل  العثمانية  فالدولة  واالقت�سادية، 

دولة  تكن  ومل  عثمان،  ل 
ّ
االأو ال�سلطان  عهد  يف 

وبعك�س  لها،  مماثاًل  كر�سيه  فجاء  فتوحات، 

رت 
ّ
كر�سي ال�سلطان �سليمان القانوين. حيث تطو
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الدولة، وتطورت باملقابل اأ�ساليب احلكم، جمل�س 

بنياتها  دت 
ّ
وجتضضد مثاًل،  وزراء  رئا�سة  �سورى، 

اإىل  النظرة  ت 
ّ

تغري وعليه،  الضض�ضضرورة،  بح�سب 

كر�سي  من  غاياتها،  ترحيل  ومّت  بل،  الكرا�سي، 

مدين  حربي  كر�سي  اإىل  ومتق�ّسف،  زاهد  للحكم 

 عن الدولة وجبوتها، وهذا ينطبق 
ّ

عب
ُ
فخم ، ي

الثاين  الوجه  واالأمضضراء:  القيا�رة  كرا�سي  على 

فاالنت�سار  واالنبهار،  ال�سلطة  من  املضضزدوج 

 دائم، وذو بريق 
ٌ
ا يف الكر�سي، لهو انت�سار

ً
متجّلي

يتقادم  الذي  احلضضروب  اإ�سعاع  بعك�س  يخبو،  ال 

ويندثر.

الكرا�شي يف الفن الت�شكيلي.. فكرة 

ال�شعادة، هي فن العي�ض

القرن  بداية  يف  احلديث  الفن  ثورة  ت�ساهم  مل   

جديدة  وتعبريية  فّنية  باأ�سكال  الع�رين، 

املفاهيم،  بع�س  اأي�سًا  �ست 
ّ
حت�س اإمّنضضا  فح�سب، 

ق اجلمايل، وا�ستبطان فكرة ال�سعادة 
ّ
منها التذو

ة 
ّ
عد اأ�سكاٍل  باإنتاج  ذلك،  جتلى  االإن�سان،  عند 

عن  بعيداً  ال�سعادة،  ومفهوم  تّتفق  للكرا�سي، 

املفهوم التقليدي للكر�سي، وهو ال�سلطة. وهكذا، 

تغّلب الفن هنا حتديداً على ال�سيا�سة، عندما �سار 

اإىل عك�س مفاهيمها.

الفن  اد 
ّ
رو لتكرمي  اال�ستعادي  املعر�س  يف 

1960 يف متحف فان خوخ  احلديث -1920 

الكرا�سي،  ر 
ّ
لتطو موديالت  ة 

ّ
ثم باأم�سرتدام، 

ر 
ّ
لتطو وطبًقا  ذاتضضه،  الفنان  هات 

ّ
توج بح�سب 

فكرة ال�سعادة، التي ي�سعى اإليها اجلميع:

 7191 عضضام  يف  االأزرق"   "االأحمر  الكر�سي 

للفنان الهولندي خريت ريتفلد، عري�س القاعدة 

م�ستطيل،  عب  االأر�ضضس  على  يّتكاآن  ذراعني  ذو 

باال�سرتخاء يحاكي  ي�سمح  وم�سند مائل طويل 

مائدة  كر�سي  عن  جذريًا  يختلف  وهو  القاع، 

كر�سي  اأمضضا  االأ�سلوب.  تكعيبي  وهضضو،  الطعام. 

على  ي�ستند  فضضال  ديضضضرو،  فضضان  مي�س  لضضودفضضيضضك 

قاعدة خلفية، بل يرتكز على قاعدته االأمامية، 

ي�سمح  �سا�سعًا  يحتّله  الضضذي  الفراغ  يجعل  ما 

مبقارنته مع االأفق. وجود امل�ساند يف الكر�سي، 

معينة  بطريقة  ث 
ّ
الت�سب عن  االرتكاز،  عن   

ّ
عب

ُ
ي

باجللو�س، �سواء طريقة ترويح، اأو طريقة ت�سيري 

ت�سيري  بطريقة  ما  ا 
ً
نوع توحي  االإن�سان،  جل�سد 

احلكم، ثم وجود امل�سند اخللفي، بح�سب فخامته 

ة �سناعته، ت�سي هي االأخرى بال�سعادة، 
ّ
اأو ماد

�رير  لت�سبح  تنب�سط  كة، 
ّ
متحر خلفيات  ة 

ّ
وثم

وجود  اىل  اإ�سافة  امل�سابح،  يف  كما  ا�سرتخاء، 

ي اإىل ارتفاع وهبوط الكر�سي، 
ّ
نة، توؤد

ّ
اآلية معي

برتتيب  كذلك،  وت�سمح  بضضالضضدوران،  وحتى  بل 

الكر�سي بح�سب ما يريده ال�سخ�س و�سبطه على 

مقا�ساته. مبعنى، اأ�سبح للكر�سي عاملًا خا�سًا، 

بالعك�س،  اأو  ال�سخ�س،  عضضامل  مضضن  م�ستوحى 

الكر�سي  ضضزات 
ّ
وممضضي �سفات  ال�سخ�س  يكت�سب 

ل، اأم  
ّ
اجلال�س عليه، هل هو كر�سي كتابة، اأم تاأم

ا�سرتخاء؟

على  بيكا�سو  بابلو  ال�سهري  الفّنان  ا�ستغل   

ى"املراأة 
ّ
ت�سم اأعمال  �سل�سلة  الكر�سي،  مو�سوع 

اإىل  بع�سهما  �سعادتني  ا 
ً
جامع والكر�سي"، 

خلفية  بتغيري  فقام  واملضضضراأة،  الكر�سي  بع�س، 

اأخ�ر،  اأزرق،  رمضضادي،  لوحة،  كل  يف  الكر�سي 

بينما اأبقى على املراأة ذاتها وهي ت�سبك يديها 

يف اللوحات املختلفة، ف�ساًل عن لوحة �سلفادور 

دايل ال�سهرية بض"امراأة براأ�س وردي". 

املقيم  ب�سري،  العراقي  الفنان  ا�ستغل  عربيًا، 

قارعة  على  ضضضده 
رَ

ج
رَ
و كر�سي،  على  هولندا،  يف 

ة، وبحاالت 
ّ
وا�ستعمله يف موا�سيع عد الطريق، 

ضضضده 
رَ

ج
رَ
و كما  د 

ّ
جمضضضر  

ّ
كر�سي عة؛ 

ّ
متنو نف�سية 

مغّطى  ذاتضضه،  الكر�سي  اأخضضرى،  ويف  ة، 
ّ
مضضر ذات 
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ال�سالمل،  مبالءة، وكذلك، جعله يف مواجهة مع 

املعا�ر  الفنان  م 
ّ
�سم وجودها.  مع  يت�سارُع 

ة 
ّ
عد ول�سخ�سيات  الغايات  ملختلف  الكرا�سي 

ة كر�سي هّزاز للراحة 
ّ
بحكم اخت�سا�ساتها، فثم

للحديقة،  وكر�سي  وثري،  جلدي  واآخر  والت�سلية، 

وكرا�سي الدرجة االأوىل يف الطائرات، ولل�ساالت 

املو�سيقية الفخمة، بحيث ينطوي الكر�سي حال 

مغادرة اجلال�س له، لكي ي�سمح مبرور االآخرين، 

وكر�سي  القدم.  كرة  جضضات 
ّ
ضضدر

ُ
م كرا�سي  وحتى 

�س 
ّ

خم�س ال�سينمائية  الكامريا  خلف  امل�سور 

اأدنى  اأحد، وهو  فيه  ينازعه  ال  الت�سوير،  ملدير 

يف  �سهري  م�رح  ضضة 
ّ
وثضضم املضضخضضرج،  كر�سي  مضضن 

اأنتج  ًا" 
ّ
كر�سي "ال�ستني  "م�رح  ى 

ّ
ي�سم العراق، 

الفنان  ا�ستوحى  زة. 
ّ
واملمي ة 

ّ
اجلاد امل�رحيات 

التفاوت  ومضضن  ال�سعادة  فكرة  مضضن  كله،  ذلضضك 

من  والقريبة  الفخمة  املالعب  فكر�سي  الطبقي، 

اللعب، يختلف يف ثمنه ويف راحته عن  �ساحة 

ت�سميمًا،  والكر�سي  الثمن،  زهيد  الفقري  كر�سي 

د عن التفاوت بني اإن�سان واآخر، 
ّ
 اجلي

ّ
لهو املعب

وبني �سعب وغريه، بح�سب الثقافة واملناخ. 

يف الثقافة العربية احلديثة

اأ�سلوب  العربي،  ر يف عاملنا 
ّ
نطو االأ�سف مل  مع 

اإنتاج الكرا�سي، كي يتالءم مع الثقافة العربية 

ما  يف  االأ�سلوب،  هذا  ر 
ّ
تطو رمبا  املناخ،  ومع 

للحاجة  وفضضقضضًا  امل�سطبة(   – )الكنبة   
ّ

يخ�س

حتديداً.  الكر�سي  يف  ن�سهده  مل  لكن  املنزلية، 

ت�سميم  فضضن  اأّن  كضضذلضضك،   
ّ

واملضضحضضري والضضالفضضت 

راً مذهاًل مقارنة 
ّ
الطاوالت مل ي�سهد عامليًا تطو

راً، �سابقًا كثرياً 
ّ
بالكرا�سي؟ واأ�سبح الكر�سي مطو

ومرتبطة  تابعة  بقيت  التي  الضضطضضاوالت،  على 

تاأويل  يف  يكمن  )باعتقادي(  وال�سبب  بضضه،  

اليومية  احلاجة  يف  اأو،  ب، 
ّ
املت�سع الكرا�سي 

للكر�سي، بل ويف الوظيفة، ذاتها. فالكر�سي يف 

بالطاولة  مقارنة  منها،   
ّ
بد ال  �رورة  الطائرة 

ال�سغرية اأمام امل�سافر، وعودة اإىل كر�سي املال 

التي  االأوىل  الدرجة  كرا�سي  م 
ّ
ت�سم والبور�سة، 

تختلف عن درجة رجال االأعمال، ب�سكل يراعي 

مبا  املرتفع،  التذكرة  و�سعر  املالية،  املكانة 

ي�سعر املرء باال�سرتخاء وال�سعادة، بل ويوفر له 

جواً لال�ستغال واال�ستماع باالأفالم واملو�سيقى، 

هنا الكر�سي هو املال حتديداً، فلكّل كر�سي ثمنه 

ا خا�سًا 
ً
ر

ّ
و�سعره، وهكذا، يعنّي راأ�س املال ت�سو

اأواًل،  الت�سميم  يف  ي�ستغل  الضضذي  الفنان  على 

�سكال  عليه  فار�سًا  الوجاهة  اأ�ساليب  له  د 
ّ
يحد

معه،  التماهي  الفنان  ا 
ً
ضضب

ُ
وجم للكر�سي  زا 

ّ
ممي

بامتياز،  �سخ�سي  الكر�سي  اآخضضر:  �سيء  وهناك 

وال ي�سع اإاّل لواحد فح�سب، بينما ت�سمح الطاولة 

ت�ستوجب  ال  ة، 
ّ
عام هكذا،  وهي  بالت�ساركية، 

بل وهي حمدودة  لها،  ت�سميمات كثرية  اإنتاج 

 بالكر�سي كثرياً:
ّ

التاأويل، الذي يخت�س

الكرا�سي  تو�سع  مثاًل،  املقاهي  ُتقفل  عندما 

على  داللضضة  اأ�سبح  ال�سكل،  هذا  الطاولة،  فوق 

الكر�سي يف مكاٍن  اأّن وجود  العمل! كما  انتهاء 

ة 
ّ
ما، ي�ستدعي اجللو�س، بعك�س ما قاله ذات مر

ا�ستهر  الذي  ماغريت،  رينيه  البلجيكي  الفنان 

بر�سم الغليون " نعم هذا غليون، ولكّنه ال ي�سلح 

للجلو�س،  وي�سلح  كر�سي،  هذا  نعم،  للتدخني". 

ولو  حتى  باجللو�س،  التفكري  وي�ستدعي  بضضل 

رت 
ّ
طو قد  باملقابل،  لوحة.  يف  مر�سومًا  كان 

ا�سرتاكية،  عمارة  وهي  "الوظيفية"  العمارة 

اأ�سكال ووظائف الكنبة )بحدود �سيقة( من دون 

للجلو�س،  ُت�ستعمل  ال�سالون  يف  كنبة  الكر�سي، 

الطاولة  بقيت  لكن  ك�رير،  تنفتح  الليل،  ويف 

حم�سورة يف اأ�سكالها ويف غايتها، ما بني االأكل 

ا 
ّ
اأم التاأويل.  عن  بعيداً  واالجتماعات،  والكتابة 
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ا، فله حديٌث اآخر.
ًّ
ة ت�سكيلي

ّ
ر االأ�ر

ّ
تطو

ات: �سلب االعتبار 
ّ
الكر�سي يف ال�سجون وامل�سح

االإن�ساين

متامًا)عدا  الكرا�سي  من  الزنزانات  تخلو  تكاد 

�سجون بع�س الدول االإ�سكندنافية(، وذلك ل�سلب 

العقوبة،  لقبول  وتهيئته  ال�سجني،  من  املكانة 

اإ�سافة اإىل تقوي�س اإح�سا�سه االإن�ساين ككينونة 

الفردي،  الكر�سي  على  فاجللو�س  بذاتها.  قائمة 

اأمام  املرء  يقف  بال�سخ�سية،  اإح�سا�سًا  يعطي 

الثقافية وال�سيا�سية، بينما  ذاته؛  واأمام ميوله 

مثاًل،  ة 
ّ
عام حديقة  يف  امل�سطبة  فوق  اجللو�س 

الفردانية، فكيف بذلك فوق  ، خاٍل من 
ّ
ت�ساركي

وم�ستعٌد  مّتهم  هناك،  فالكل  ال�سجن؟  م�سطبة 

اأق�سى  املا�سي  يف  ال�سجون  وكانت  للعقوبة،  

الراهنة،  ال�سجون  مضضن  راأفضضضة  واأقضضضّل  ت�سميمًا 

يف  الراأفة  �سفة  فقدان  اإىل  الدولة  هت 
ّ
تنب حيث 

"املراقبة  كتابه  يف  فوكو  يقول  كما  �سجونها 

 
ّ
رد يف  ال�سجني  تعني  هنا  الراأفة  واملعاقبة". 

يف  فالكر�سي  ا، 
ً
مّتهم كان  واإن  اإليه  االعتبار 

الزنزانة، ميّثل رد االعتبار، والراأفة يف القانون، 

ال  ما  وذاك  ضضا، 
ًّ
جضضذري العقوبة  نظام  واإ�ضضسضضالح 

ت�سمح به الدولة ال�ساعية يف نظامها وبراجمها 

مكمن  وهنا  تضضاأهضضيضضاًل،  بو�سفها  العقوبة  اإىل 

الزنزانات اجلماعية يف  اخلطورة، وعليه، تخلو 

معظمها من الكرا�سي، ولكن احلال، يختلف يف 

ات، فالكر�سي )اإن وجد(، ينتمي لالإلغاء، 
ّ
امل�سح

ات، 
ّ
امل�سح وظيفة  من  ب�سبب  للح�سور،  ولي�س 

اإىل   نظر 
ُ
ي الضضعضضربضضي:  عاملنا  يف  وخ�سو�سًا 

على  اأو  جمنون،  اأّنه  على  النف�سي،  "املري�س" 
ا  جتب معاجلته، وهكذا،  االأقّل  باعتباره مري�سً

اإيجابية، ب�سبب  ات تلك نتائج 
ّ
مل حُتّقق امل�سح

فا�ستحّقت  املري�س،   اإىل  النظرة  دونية  من 

ُتضضوؤدي  باأنها  رة،  املفاخرَ اتنا 
ّ
وم�سح �سجوننا 

ال�سجني  ت�سلب  عندما  ال�سخ�سية،  اإلغاء  وظيفة 

متنحه   وال  بالكر�سي،  اإح�سا�سه  املري�س،  اأو 

كينونته كاإن�سان.

اإ�ضضسضضالح  هضضي،  االإ�ضضسضضالح  يف  خضضطضضوة  ل 
ّ
اأو اإن   

تاأهيلها  ثم  كبنايات،  وامل�سحات  ال�سجون 

وعلى  مثاًل،  االأثاث  النزالء؛  ال�ستقبال  اإن�سانيًا 

راأ�سه الكر�سي، امُلعادل لتاأهيل ال�سخ�سية، التي 

بفعله.  قام  ملا  واإاّل  ة،  
ّ
مر ذات  ال�سجني  فقدها 

ال�سجني  اإن�سانية  الزنزانة  يف  الكر�سي  عيد 
ُ
ي

املفقودة، وي�سمح له بالتاأهيل.  

جمتمعاتنا  يف  احلضضضاالت  بع�س  اأن  الضضالفضضت،   

العاجز،  اأو  املتهاون  االإن�سان  ت�سف  العربية، 

ما  ت�ستعري  مقارنة  الكر�سي،  على  باجلال�س 

التعذيب  من  ات 
ّ
وامل�سح الزنزانات  به  تقوم 

قد  كان  مضضذّل،  تو�سيف  نزالئها.  مع  واالإهانة 

وال�سب  املثابرة  ذو  الفيزياء،  عامل  عليه  تغّلب 

االأ�سطوريني، �ستيفن هوكينغ، الذي اأم�سى جّل 

ا�ستدعى  الذي  وهو  كر�سيه،  على  جال�سًا  عمره 

الكر�سي  اإىل  ياأتيه  كي  واأبحاثه  بعلمه  الكون 

ذاته، مل يعتب جلو�سه اإعاقة قّط، بل دافع نحو 

روحك  جتعل  "ال  يقول:  واالكت�سافات،  احلياة 

تاأويل،  ثم  رمٌز  فالكر�سي  ج�سدك"،  مثل  معاقة 

ونحن الب�ر من يجعله �سائبًا اأو �سلبيًا.

الكر�شي يف ال�شينما: الرمز وال�شخ�شية

د 
ّ
جمر ا، 

ً
خ�سو�س ال�سينما  يف  الكر�سي  لي�س 

يف  معروف  كما  االأثضضاث،  من  ا 
ً
جضضزء اأو  ديكور، 

البيوت وال�ساالت، اإمّنا، داللة رمزية عن املوقف 

ذاتها؛  ال�سخ�سية  وعضضن  عنه،  التعبري  املضضراد 

اأن  معقواًل  فلي�س  فقرها.  غطر�ستها،  توا�سعها، 

ا على كر�سي قدمي، اإاّل الإعطاء موقف 
ًّ
يجل�س ثري

ولكن  للكر�سي،  م�سابهًا  بال�رورة  لي�س  معنّي 

وقبطان  الطائرة  كر�سي كابنت  يكون  ما  ا 
ً
غالب
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كل  وظيفة  يضضوؤدي  ضضا، 
ًّ

وخضضا�ضضس ضضًزا 
ّ
ممضضي ال�سفينة، 

وثرية   
ّ
كرا�سي الفارهة،  القاعة   

ّ
وت�سم منهما. 

 
ّ

بال�رورة، ويجل�س الرئي�س على كر�سي خا�س

باحلكم، وهكذا..

مو�سوع  كثرية،  اأفضضضالٍم  يف  ال�سينما  تناولت 

ال�سيا�سة،  يف  ة 
ّ
للقو عادل 

ُ
كم تضضارة  الكر�سي، 

واأخرى كق�سا�س، كما يف الكر�سي الكهربائي، 

وطوراً كمو�سوع رمزي للحياة. يف فيلم "�ساكو 

نّفذ 
ُ
ي االأمريكية"،  العدالة  مهزلة  اأو  وفانزيتي.. 

بالكر�سي  االإعضضدام  حكم  هزيلة،  حماكمٍة  بعد 

وهو  وفانزيتي،  �ساكو  باملنا�سلنيرَ  الكهربائي 

الق�سا�س،  تنفيذ  يف  اأوحضضد  اأمريكي  اأ�سلوب 

رغم  على  اأمريكا  يف  ا 
ً
�ساري يضضزال  ال   

ّ
واملحري

�س فيلم "البتقالة 
ّ
الدعوات الإلغائه. بينما يتعر

لنظرية  كوبريك  �ستانلي  امليكانيكية" للمخرج 

وزير الداخلية البيطاين ال�سابق، حول �رورة 

يف  بافلوف،  نظرية  عتمًدا  
ُ
م ال�سباب،  تروي�س 

اأحد  ب  عاقرَ
ُ
ي والال�رطي":  "ال�رطي  الفعل 

ب�سعقاٍت  املن�سبط(  وغضضري  ر 
ّ
)املتهو ال�سباب 

وهو  دة، 
ّ
حمضضضد اأوقضضضات  يف  مبجمة  كهربائيٍة 

�س 
ّ
يتعر اأيام،  ة 

ّ
عد وبعد  الكر�سي،  على  جال�س 

الذي كان  االأوقات  ذات  الكهربائي يف  لل�سعق 

عّذب فيه، ولكن من دون ربط ال�سلك الكهربائي، 
ُ
ي

ف كما يف 
ّ
 �سعق كاذب، لكن ال�ساب، يت�ر

ّ
اأي

ات ال�سابقة، وكاأّنه م�سعوق.
ّ
املر

معني  كر�سي  على  اجللو�س  على  ال�ساب  اإجبار 

�ساهمًا  املتناوب،  ال�سعق  مع  ة، 
ّ
مضضر كل  ويف 

كان  واإن  الكهربائي  الق�سا�س  نتائج  باإ�ساعة 

بو�سفه  الكر�سي،  خطورة  تكمن  وهما  كاذبًا، 

اإذ يفقد خ�سائ�سه  ال�سجن،  مكانًا للعقوبة مثل 

كمكان للجلو�س، مثلما يفقد ال�سجن خ�سائ�سه 

كبناية، وهنا مكمن الرعب.

ا" 
ًّ
ة فيلم �سوفييتي �ساخر بعنوان "12 كر�سي

ّ
 ثم

مّت اإنتاجه عام 1971 من اإخراج ليونيد غايداي، 

ي�ستعر�س  وهو  �سوفييتي،  مواطن  كل  �ساهده 

اأ يف داخل 
ّ
كنًزا ثميًنا من احلقبة القي�رية، خمب

اأحد الكرا�سي، تبحث عنه جمموعة من الرجال، 

وهو  اأثضضاث،  تاجر  اإىل  الكرا�سي  بيع   
ّ
يتم بعدما 

فيلم �ساخر، واملق�سود منه، اأن ال ثروة يجنيها 

هو  املمنوح  واإن  ال�سخ�سي،  تعبه  من  اإاّل  املرء 

ة  ن�سب  
ّ
اأّن  ثم راً. والطريف 

ّ
بالنهاية لي�س معم

يخّلد الفيلم يف مدينة جيبوك�ساري يف االحتاد  

اأعادت الدراما العراقية  ال�سوفييتي �سابقًا، كما 

اإنتاجه بعنوان "�ستة كرا�سي".

عام  اب 2"  يف 
ّ
تناولت ال�سينما يف فيلم" العر

باعتباره،  الكر�سي،  كوبوال،  للمخرج   1974
حريتها  يف  لها  ممضضّثضضاًل  لل�سخ�سية،  امضضتضضداداً 

جال�س  وهضضو  "فريدو"  يحاول  اإذ  ونقائ�سها، 

لكن  منه،  والتخل�س  النهو�س  الكر�سي  على 

االنتفا�س  حضضاول  وكّلما  بضضه،  مي�سك  الكر�سي، 

ومغادرته، كلما اأم�سك به الكر�سي، وكاأنه قدره، 

 PLAY -منه. يتناول فيلم "وقت اللعب 
ّ
ال مفر

الكرا�سي  �راء  على  د 
ّ
التعو م�ساألة   "TIME

امُلنتجة،  ال�ركات  اإرادة  اإىل  واخل�سوع  ذاتها 

كر�سي  على  ما  �سخ�س  يجل�س  والت�ساميم: 

ياأتي  ًا، ثم 
ّ

الكر�سي �سوتًا خا�س معنّي، في�سدر 

�سخ�س اآخر ليجل�س بجواره على كر�سي ي�سبهه 

متامًا، فيتعارفان، الأّنهما يجل�سان على كر�سني 

يف  ذاتضضه  الكر�سي  ر 
ّ
يتكر وعندما  مت�سابهني، 

الب�ر  مبتغاه:  اإىل  الفيلم  ي�سل  اأخرى،  م�ساهد 

االإدمان  وب�سبب  واختالفهم،  تنوعهم  على رغم 

ي�سرتون  ال�ركات،  متار�سه  الذي  االإ�سهاري، 

ال�سلع ذاتها، من بينها الكرا�سي.

مبعنى، اخل�سوع للدعاية �سئنا اأم اأبينا. وهكذا، 

 من 
ّ
بد اإذن، وال  الروتني   من 

ّ
بد ففي احلياة، ال 

اإذعضضان  اأقضضّلضضه،  دونها،  من  اأو  بضضضاإرادة  االإذعضضضان 
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الالوعي. وعلى هذا النحو، ي�ستجيب الب�ر، اإىل 

نظرية بافلوف االآنفة ذكرها يف الفعل ال�رطي 

والاّل �رطي.

م�ساألة الكر�سي وال�سلطة، �سائعة يف التو�سيفات 

ر 
ّ
يتند التي  االجتماعية،  النكت  ويف  ال�سيا�سية 

بها النا�س على احلّكام. تناولت ال�سينما العربية 

"  عام 
ّ
رمزية الكر�سي يف فيلم "زوجة رجل مهم

اأحمد  ومتثيل  خان،  حممد  اإخراج  من   1988
ث 

ّ
يت�سب خمابرات  رجل  دور  د 

ّ
ج�س الضضذي  زكضضي، 

التقاعد،  اإىل  اإحالته  من  الرغم  على  بال�سلطة، 

فيقوم باالأدوار ذاتها، عندما كان يف الوظيفة، 

يزال  ال  باأّنه  واجلضضريان،  زوجته  اإقناع  حماواًل 

�سيارة،  تاأجري  اإىل   
ّ
ي�سطر   :

ّ
املهم الرجل  ذلك 

متتلك موا�سفات ال�سيارة ذاتها التي كانت تقّله 

�سابقًا اإىل عمله، وهكذا، ا�ستحّق النكتة ال�سعبية 

"ال�سق بالكر�سي". 
م�رح  اد 

ّ
رو من  وهضضو  يون�سكو  اأوجضضني  يطرح 

 ،1952 عام  "الكرا�سي"  م�رحيته  يف  العبث، 

حتى  جدواه،  وعدم  االجتماعي  التوا�سل  ف�سل 

بني زوجني:

معنى  ال  وبحركات  بحوارات  امل�رحية  تبداأ 

لها بني الزوجني، اأ�سوة  باحلوارات يف "م�رح 

خطيبًا  �سي�ستدعي  باأّنه  الزوج  فيعلن  العبث"، 

حول  اجلمهور  اإىل  ر�سالته  بّلغ 
ُ
ي كي  متمّكنًا 

ون، 
ّ
وهمي وهم  ار 

ّ
الضضزو يح�ر  الب�رية.  اإنقاذ 

ال  ة، 
ّ
وهمي االأخضضرى  هي  كرا�سي  على  يجل�سون 

امل�رحية،  يف  طريف  م�سهد  ة 
ّ
ثم لها،  وجضضود 

عليهم،  ال�سيق  يبدو  ني، 
ّ
الوهمي ار 

ّ
الزو اأن  وهي 

ون 
ّ
ب�سبب وجود كرا�سي كثرية يف القاعة، فيمر

فيكت�سف  الزوجان،  ينتحر  ثم  بينها.  ب�سعوبة 

احل�سور الوهمي، باأن اخلطيب اأخر�س ال ي�سمع 

�سيئًا، الذي �سيكتب على اللوح االأ�سود يف القاعة 

"وداعًا"، و"غداء املالك"، عبارات ال رابط بينها، 

امل�رحية،  بداية  يف  املفّككة  العبارات  ُت�سبه 

اإ�ساعة لفكرة العبث والقرف من العامل.

الكر�شي: حالة اأ�شياء بعينيها.. 

وحالة ذات

يتعامل املرء يوميًا مع الكر�سي، بو�سفه و�سيلة 

اأحيانًا  دائمًا،  ي�ستعملها  التي  الو�سائط،  من 

لكنه  واملداومة،  د 
ّ
التعو ب�سبب  رمزيتها،  ين�سى 

كمفهوم  الكر�سي  حالة   ،
ّ
ي�سرتد مضضا  �ضضرعضضان 

عن  التعبري  يريد  عندما  جاه(  �سعادة،  )�سلطة، 

كفرد  و�سعه  من  عّزز 
ُ
ي مبعنى،  امل�ستقّل،  اأنضضاه 

رمزية  حينئٍذ،  �سيمار�س  الضضعضضامل،  مبواجهة 

والذاتي،  االجتماعي  القابعة يف وعيه  الكر�سي 

وهو  مثاًل،  وزراءه  خماطبة  للرئي�س  ميكن  فال 

منبطح )هكذا يفقد �سفة الرئي�س(، بل بالعك�س، 

عطي الكر�سي يف 
ُ
ياأمر الرئي�س الكّل باجللو�س. ي

واأحيانًا،  االأوامضضر،  �سفة  للكالم  ال�سلطة  حالة 

اأ�سبحت  كّلما  رهبة،  ذا  الكر�سي  كضضان  كّلما 

االأوامر منّفذة من دون نقا�س.

لت�سدرَ  ورمضضوز  �سفات  اإىل  دائمًا  املضضرء  يحتاج   

ومن  ها، 
ّ
علو االأ�ضضسضضوار  من  فيحتاج  اإزره،  من 

الكرا�سي، اال�سرتخاء جلهة  االأب �رامته، ومن 

باملقابل،  ال�سلطة.  جلهة  والهيبة،  ال�سعادة، 

بها،  ة 
ّ

خا�س نة 
ّ
معي انفعاالت  و�سيلة،  لكل 

التي تثريها اجلدران، تختلف عن  فاالنفعاالت 

االأ�سجار،  من  ال�سادرة  واالأحا�سي�س  امل�ساعر 

وبالنهاية  الكرم.  عن  تختلف  احلرج  وم�ساعر 

وي�سدر  كما  عنه،   
ّ

ُتعب و�سيلة  اإح�سا�س  فلكّل 

نًا: مينح 
ّ
عن كل و�سيلة، اأو وا�سطة اإح�سا�سًا معي

باحلياة،  وال�سجرة  بالعبور،  اإح�سا�سًا  اجل�ر، 

ال�رورة.  بح�سب  بالبيت  اأو  بالراحة  والكر�سي 

حتديد  من  والو�سائط  الو�سائل  تتمّكن  هكذا، 

امل�ساعر  وحتى  بل  بها،  ة 
ّ

خا�س وم�ساعر  لغة 
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ال  لها  م�سارات  تعيني  من  تتمّكن  والعواطف، 

عليها  ف 
ّ
التعر يتم  واإمّنضضا  فح�سب،   عنها  حتيد 

العائلة،  عن  كناية  هم  فاالأطفال  بوا�سطتها. 

بال�ستاء  املدفاأة  وترتبط  واالأم.  االأب  وبالتايل 

مبوقف  ثم  بالكر�سي،  والضضراحضضة  بضضالضضدفء،  ثم 

ال�سخ�س من حالة ال�سعادة، ويف النهاية، نحن 

العطاء،  على  االأ�سياء  ا�ستعداد  ن�ستعمل  الب�ر 

وقابليتها على اجلود، يقول غرميا�س:

من  اأكضضرث  للعطاء  ا�ستعداٌد  هو  ال�سخاء،  "اإّن 
باعتبارها  هنا  تضضوؤول  ال  الكثافة،  اإّن  الضضالزم. 

مبالغة، و�سيكون التخليق حينها اإيجابيًا. يعود 

امُلالحظ  اأن  اإىل  االإ�ضضضراف،  عتبة  جتضضاوز  عضضدم 

اأن ي�سع نف�سه م�ستفيداً  االجتماعي، قادر هنا، 

من العطاء. وكما هو احلال مع اجلود والليبالية، 

د من زاوية املنح".
ّ
فاإن ال�سخاء، يتحد

ال�شعراء والكرا�شي.. 

�شيافة ال م�شروطة

ال�سعر هو، اأكرث الفنون �سيافة للعامل، واأكرثها 

تاأوياًل: يقبُل بالغياب وباحل�سور معًا، يف التزام 

ال�ساعر  وذات  اآن،  يف  وبالوردة  بالرماد  نادر 

وملوجوداته،  للعامل  كالكر�سي  هي  نف�سها، 

 الكر�سي بها. 
ّ
بحيث ي�ستنجد

مل يت�سل ال�سعراء بالكرا�سي كثرياً، مثل االرتباط 

االجباري به من قبل الروائيني والفال�سفة، فال 

على  ر 
ّ
الت�سم الرواية،  بخالف  الق�سيدة  حتتاج 

 ، �سفاهيًا  يكتب  من  ال�سعراء  فبع�س  الكر�سي، 

ن الحقًا، وهناك �سبب ثاٍن هي �سخ�سية 
ّ
ثم يدو

اإىل  واالن�سات،  اجللو�س  على  املتمردة  ال�ساعر 

بتطور  ولكن،  بالبوهيمية،  تو�سف  التي  احلد 

�سخ�سية ال�ساعر االإبداعية، من كتابة ال�سعر اإىل 

كاتبًا  ال�ساعر  اأ�سبح  وعندما  االأخضضرى،  الفنون 

الكر�سي.  اإىل  حاجته  ت 
ّ
ا�ستد وناقداً،  و�سحفيًا 

باري�س  يف  ليال،  دي  كضضلضضوزري  مقهى  حتتفظ 

اأندريه  ال�سهري،  ال�سوريايل  ال�ساعر  بكر�سي 

ال�سورياليني،   ال�سعراء  بقية  وكذلك  بروتون، 

كان  مضضردان،  ح�سني  العراقي  ال�ساعر  وكر�سي 

يف  "البازيلية"  مقهى  يف  با�سمه  حمفوظًا 

الت�سيلي  ال�ساعر  كر�سي  فاإّن  وبالتاأكيد،  بغداد، 

عمله   اإثضضنضضاء  يف  يختلف  كضضان  نضضضريودا،  بابلوا 

ه يف بيته ك�ساعر. 
ّ
ا هو كر�سي

ّ
كدبلوما�سي، عم

 

ذلك الكر�سي ال يروقني

با�سم النبي�س

 فارٌغ، اأكرث �ساعرية من اآخر ممتلئ.  
ّ
 كر�سي

ر.  
ْ
 اإذا فرغت الكرا�سي كّلها، ال �سع

 ال اأرى الكر�سي: اأرى اأنني ال�سجرة.  

كضضضم كضضر�ضضسضضيضضًا اأعضضجضضبضضنضضي عضضلضضى الضضر�ضضسضضيضضف، 

 وبقيت ح�رة اأاّل مكان؟   

ًا فقط.   
ّ
 بع�سهم، اأمتنى لهم كر�سي

اأكره الكرا�سي ذات القائم الواحد: ابتذاُل املعدن.

يف  ق�سيدة" ن�سيحة من وقع على منفاه" ياأتي 

ال  عندما  له،  ومالزمًا  للمنفى  مرادفًا  الكر�سي 

يوؤدي وظيفته:

"ُتربي ال�سم�س فنت الذبول،
يقف منحنيًا الكر�سي اخلايل 

فيجد الهجرة ترتدي ال�سواد،

ها اجللو�س
ّ
 ر�سائل اإىل كرا�سي عدو

ُ
اأكتب

هنا،

ع املر�ساة"
ّ
 ينك�ر ي�سي

ٌ
عمر
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كارطوغرافيا  يف  قليلة  اأ�ضضسضضمضضاء  جضضانضضب  اإىل 

عبداهلل  املغربي  ال�ساعر  حاول 
ُ
ي العربي،  �سعرنا 

اأن  وفل�سفة،  �سعر  مضضن  ا�ستطاعه  مبضضا  زريضضقضضة 

ل 
رَ
ْنح ترَ الفل�سفي،  باملنت  عامرة  الق�سيدة  يكتب 

واالأدبية  العلمية  املدار�س  واأفكارها من  ع�سلها 

فنية  واأخرى  اإلخ(  نف�سية...  حتليلية،  )تفكيكية، 

خللق  جاهدة  حماولة  يف  تاريخية...  و�سوفية 

النرث  �سعر  كان  واإن    .
ِّ

اخلا�س  
ّ

ال�سعري معجمه 

العربي عموما مدين بقوة ملحمد املاغوط، فاإن 

�سعر النرث يف املغرب مدين بقوة لعبداهلل زريقة.

- وكذبابِة �سمعٍة /اأطفُئ �سوئي يفَّ /وكممحاة 

)1(
و /وجهي بوجهي.

ُ
اأحم

لقراءة عبداهلل زريقة، قد يحتاج القارئ ملعرفٍة 

كونية  واأفضضكضضار  ونضضظضضريضضات  بفل�سفات  م�سبقة 

�سيا�سية  بفرتات  االإملضضام  كما  كبى،  واإن�سانية 

التي عرفها املغرب، خا�سة يف البدايات، ومتتّد 

خفيًة يف ن�سو�سه املتاأخرة، يجعل منها ال�ساعر 

الكتابة  �سعره. هذه  ي�ستند عليه يف كتابة  متًنا 

والفل�سفية  ال�سوفية  الضضروؤيضضة  مضضن  تتخذ  التي 

ال�سعرية  ن�سو�سه  جنذ  اإذ  لها.  اأ�سلوبا  خا�سة 

تتوالد  واالإ�ضضسضضارات،  والرموز  باملعاين  مكتنزة 

الواحد،   
ّ

الن�س ن�سق  داخل  بينها،  فيما  اأو  ذاتيا 

وتبتعد  الن�سو�س.  بني-  اأو  الداخلي،  واإيقاعه 

عنها اإىل الكتابة احلديثة واملعا�رة، تتنكر لكل 

يجعل  مما  للغة.  وتخُل�س  روحانية  ولكل  فكر 

يكون  باأن  ملزما  زريقة،  لن�سو�س  املتلقي  من 

اجلديدة  ال�سعرية  باحل�سا�سية  –اأي�سا-  عارفا 

التي تنتمي اإليها ق�سائد هذا ال�ساعر، ليتمّكن له 

هذه  حتملها  التي  واالأبعاد  الدالالت  تلك  ك�سف 

ال�ساعر  به  كاأين  واآفاقها.  اتها، 
ّ
طي يف  الق�سائد 

عٍد ميتافيزيقي ال يعيه اإال هو، فيقول:
ُ
يذهب اإىل ب

- مل اأفهم هذه امليتافيزيقا /اإال حني �سال مني 

.
)2(

دم كثري

لنف�سه  اخضضتضضار  الضضذي  ال�ساعر  زريضضقضضة،  عضضبضضداهلل 

االنعزال واال�ستفراد بالذات، يقول الناقد اللبناين 

: "هل هذا نهاية 
)3(

جهاد الرتك عن هذا االنعزال

ال�سعر-يتحدث الناقد عن جمموعة ال�ساعر اإبرة 

الوجود- لدى عبداهلل زريقة؟ هل من �ساأن ال�سعر 

وهو ي�سّق طريقه اإىل الغياب الذي ال عودة منه، 

وراء  ة 
ّ
االأبدي العزلة  بهذه  نف�سه  على  يحكم  اأن 

قد  واخلارج؟  الداخل  من  ت�سّلقها  يتعّذر  جدران 

ي�رع  ال�ساعر  اأن  االأوىل،  للوهلة  اإلينا،  ل 
ّ
يخي

اخلطى اإىل م�سري كهذا ال جناة منه. اأو اأنه يوحي 

واأن ت�سطدم بحتفها  بّد  ال�سعرية ال  الروؤية  باأن 

�سيء من هذا  اأن ال  االأرجح  املطاف.  نهاية  يف 

القبيل واإن بدا اأن ال�ساعر ي�سعنا يف هذه االأجواء 
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التي ي�سيعها يف هذه  اأحد امل�ساهد  اإنه  القامتة. 

العميقة  الذاتية  التحوالت  الن�سو�س تعبريا عن 

موقع  من  العامل  اإىل  ينظر  وهو  تداهمه،  التي 

اللغة  مع  عنيف  نضضزاع  بعد  بلغه  الضضذي  الغياب، 

وتداعياتها وانك�ساراتها". وها هو ال�ساعر يعلن 

�سه من االآخر، من االإن�سان امليال اإىل القتل 
ّ

توج

والعنف و�سفك الدماء، االإن�سان الذي يعتا�س من 

املائدة نف�سها ل�سحاياه والتي ياأكل منها يقتل 

عليها، لهذا كان وال بّد من االإعالن عن االنعزال 

يف  يقول  ال�ساعرية،  بالذات  بالذات،  واالكتفاء 

ديوانه "فرا�سات �سوداء": 

/حولها  يجتمع  الذي  /الأن  املائدة  واأخ�سى   -

لالأكل /يجتمع حولها للقتل /واأخ�سى االإن�سان /

)4(
ميلك عينني اثنتني / عني تاأكل /وعني تقتل.

ويعود ليعلن عن ذلك بعد �سنوات ع�رين، بنف�س 

ات�ساعا،  اأكضضرث  �سعرية  وروؤيضضة  خمالف،  �سعري 

جمموعته  يف  واإيضضجضضاًزا،  تكثيًفا  اأكضضرث  وتعبري 

ال�سعرية "ح�رة الالمنتهى":

/االأع�ساب  ببع�س  يقتات  فجوع  االأر�س  اأما   -

)5(
امُلحرتقة ببد الّظلمة

وكّلي  وا�سح  ب�سكل  زريقة  عبداهلل  لغة  اختلفت 

عن تلك التي بداأ بها �سعره اأول مرة يف دواوينه 

"زهور   ،)1977( والوردة"  "الراأ�س  )رق�سة 

الكالم"  �سجرة  "�سحكات   ،)1980( حجرية" 

:) ...)1984(

- ماذا اأقول /يا عامل الذي ما راعني /كي اأفرح 

/ فمي  يف  حلوى  لقطعة  /واأعدهم  ب�سحاياك 

اأكرث من االأ�سياء اأقول الفقر /اأقول القتل اليومي 

)6(
/اأقول القتل اليومي.

�سجرة  "�سحكات  ديضضضوان  يف  ضضا، 
ّ
جضضلضضي يت�سح 

توارد  نلحظ  اإذ  ال�سجون،  اأدب  �سعرية  الكالم"، 

واأ�سماء  مغاربة،  و�سيا�سيني  منا�سلني  اأ�سماء 

–باالأم�س-  ال�سجن  زمالء  اأنهم  يبدو  اأ�سخا�س 

اإذ يذكرهم بح�رة واأمل،  ومنا�سلون �سيا�سيون، 

كما  ة.. 
رَ
املع�سب والعني  اجل�سد  بعذاب  ويذكرهم 

ع ال�ساعر الآالم الفقراء، فيقول:
ّ

يتوج

من  حتى  املضضوت  ينقذهم  /مل  قتاليا  راأيضضت   -

اجلوع /اأنا اأذّكركم االآن بباطن ا�سمي: /بنبكة 

)7(
اأين؟ /عبد الكرمي اأين؟.

�رف 
ُ
/ي الفقراء  ملضضال  /عجبت  فقط  واأنضضا   -

املتوكل  بركة  وبناء   / ياط 
ّ
ال�س جلد  �ضضراء  يف 

يف  يحكم  للكفر  /عجيب  احلضضرا�ضضس  /واإطضضعضضام 

)8(
النا�س...

بخيط  مرّقعة  )فضضراغضضات  االأخضضضرية  دواويضضنضضه  يف 

الالمتنهي؛  ح�رة  امليتافيزيقا؛  �سالمل  �سم�س؛ 

زريقة  عبداهلل  لغة  ابتعدت  الضضوجضضود...(،  اإبضضرة 

الكتابات  تلك  عن  مطلق،  �سبه  ب�سكل  ال�سعرية 

ال�سيا�سية املوؤدجلة وتلك اللغة ال�ساعرية الرتيبة. 

اإىل لغة ا�ستثنائية، ميكن اال�سطالح عنها بكونها 

»اإبرة  ال�سعري  عمله  ففي  اللغة".  يف  "اإقامة 
ال�سذرية  الوجود« يوا�سل عبداهلل زريقة كتابته 

القائمة على تفكيك اأو�سال املعنى وعلى ال�سقل 

العميق للفكرة ال�سعرية غري ماأخوذ باأي غنائية 

من  واحضضدة،  بجملة  اإنضضه،  اإغضضراوؤهضضا..  كان  مهما 

عن  الكلمات  مو�سيقى  تلهيهم  ال  الذين  ال�سعراء 

باملعنى،  يوؤّلف  فاإنه  ولذلك  الكلمات،  جوهر 

اأن  وي�سيد الداللة جنب الداللة، عمل ال�ساعر هو 

جوهر فكرته ال اأن مينحها طبوال جوفاء تغني 
ُ
ي

.
مع كل ريح")9(

بح�سى  بّلطة 
ُ
/م اأر�ضضضسٍ  يف  اأعمى  ال�ساعر   -

.
)10(

الن�سيان

- وُظلمات تف�سلني عن الكتابة /ال اأُب�ر فيها 

)11(
�سوءا اإاّل حني اأعرُثُ /على ذبابة كلمة.

وقد يكون االنعطاف ال�ساعر عن ال�سعر املوؤدلج 

هذا   ،)1985( املثلث"  "تفاحة  ديضضوان  مع  بداأ 

ْلحظ فيه عك�س �سابقيه نوعا جديدا  الديوان الذي نرَ
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اال�ستغال  اإىل  ال�ساعر  �سعى  فقد  اال�ستغال،  من 

االتكاء  عب  مكثف،  ب�سكل  الفل�سفي  املنت  على 

اأنه  كما  والعامل،  لل�سعر  احلكيمة  الروؤية  على 

اجلامعية  اإقامته  �سديق  برفقة  عليه  ا�ستغل  قد 

"عبا�س  الضضراحضضل  الت�سكيلي  الفنان  واجلامعة 

معاين  نقل  حاول  الذي  الفنان  هذا  �سالدي"، 

الن�سو�س ال�سذرية التي غّطت �سطح كل الديوان، 

العبارة عن ق�سيدة واحدة من ن�سو�س �سعرية 

جانب  اإىل  الضضديضضوان  هضضذا  ففي  ق�سرية،  �سذرية 

زريقة  اختار  �سوداء«،  »فرا�سات  االآخر  ديوانه 

املكتملة-  –غري  القطيعة  من  بنوع  يقوم  اأن 

يف  الزمضضه،  الضضذي  العايل  الن�سايل  ال�سوت  مع 

القرن  من  والثمانينيات  ال�سبعينيات  مرحلة 

املا�سي، لي�ستبدله ب�سوت �سعري داخلي، موغل 

ت�ستمد عنا�رها من  �سخ�سية،  يف ميتافيزيقا 

البي�ساء،  والكتابة  الدعابة  وروح  العبث  رياح 

التي طبعت قطاعا من االأدب العاملي الطالئعي 

 :....
)12(

بعد احلرب العاملية االأوىل

- فحني يفنى الكون /�ستبقى احِلكمة وحدها /

)13(
وحدها.

ال�سجن  مبرحلة  املرتبط  ال�سعري  ال�سوت  اأن  اإال 

�سمنيا  حا�را،  النواحي  من  ناحية  يف  ظضضّل 

يف  قة 
رَ
ْغر

ُ
م �سور  عب  وذلضضك  مضضرمضضوز،  وب�سكل 

ال�ريالية اأو الغمو�س والرتميز:

القف�ِس  يف  الضضذي   
رَ
الع�سفور هضضذا  و�سمعُت   -

)14(
 /الذي يف قف�س �سدري

رَ
 الع�سفور

ُ
خاِطب

ُ
ي

يوّلف ال�ساعر جملته وعبارته اأكرث من مرة، يف 

يتحا�سى  مرة  كل  لكنه  والتفايف،  دوراين  �سكل 

اإعضضادة  مطب  يف  وال�سقوط  التكرار  يف  الوقوع 

اإنتاج القول مرة اأخرى، خالقا ده�سات مت�سّظية، 

كوالج  لكنه  الكوالج،  تقنيات  عب  يكتب  كاأنه 

كاأمنا  املو�سوع،  وحدة  يراعي  من�ساب  تركيب 

املختلفة  وجوهها  على  اللغة  تقليب  يف  يرغب 

الداخل  كتابة  بغية  وتراكيب،  واأ�ساليب  بًنى 

املجازفة،  تخوم  وحاذى  بعيدا،  ذهب  لو  حتى 

فما يهمه اأوال واأخريا هو االنهمام يف قول ذاته، 

اأكرث من ال�سنع والرتكيب جمردين، مدفوعا اإىل 

اإخراج زمن الن�سيان الذي يقبع فيه، فيما قوله 

ال�سعري يحفر جمراه وحيدا، بنف�سه.

ال�سعر عبداهلل زريقة  هذا وحت�ر داخل ق�سائد 

هذا  �سعراء  باقي  عن  زه 
ّ
متي معجمية  توظيفات 

والفل�سفية  الفنية  املعاجم  موظفا  االأ�سلوب، 

االأخرية  دواوينه  داخل  باخل�سو�س  وال�سوفية 

ا�سبينوزا،  عربي،  ابضضن  )ماتي�س،  باخل�سو�س 

بي�سارو،  مونيه،  خوخ،  فان  دوالكضضروا،  احلالج، 

اأه  )اآه  املقاطع  بتلك  د 
ّ
يتفر واإن  اإلخ(.  رونضضوار،... 

كاأين  هيا...(  يا  هاه/  ياهاه/ها  اأواه/  واه  اآه/ 

 
ً
به ال�ساعر ي�رخ وي�سيح يف وجه العامل، نداء

للقارئ وال�ستدراجه داخل غياهب ذاته والن�س، 

من حيث اإنهما بدن واحد، وعوامله اخلا�سة.

 من ديوانه: رق�سة الراأ�س والوردة، مرورا 
ً
"ابتداء

تفاحة  الكالم،  �سجرة  بزهور حجرية، �سحكات 

املثلث، فرا�سات �سوداء، �سالمل امليتافيزيقا، اإبرة 

الوجود، ح�رة الالمنتهى. وكل االأعمال ال�سعرية 

الكوين  االإبداع  التي نحتها يف �سخرة  والنرثية 

للتفكري  كو�سيلة  لل�سعر  روؤيته  ر�سخ  واملغربي، 

والو�سول اإىل املطلق. فهو �ساعر يكتب باملعنى 

لي�سل اإىل الكلمة. الكلمة هنا �سوؤال عال لثيمات: 

ثيمات  /الضض�ضضسضضوؤال،  /اجلضضمضضال  /املضضوت  الكتابة 

فيقول  اجلوهر،  اأمضضا  االنتباه،  طفولة  ترافقها 

الناقد عبد الواحد مفتاح، ف�سطر �سعري مقتن�س 

�ر  حترَ يفي�س.  وتاأمل  حر  باإمعان  ل  �ستغرَ
ُ
وم

جتاوزها  ميكن  ومدر�سة  كاأ�سلوب  ال�ريالية، 

�سيء  ال  كتابة  هو  زريقة  يقرتفه  فما  ب�سهولة. 

اآخر.. كتابة رقيقة ميكن اأن حُتبط خطة اأي �سوؤال 

اإيقاع  داخل  قارئها،  وتعتقل  للمجهول  مبني 
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�رنقة  بفعل  واملجاورة.  التفاعل  على  يتاأ�س�س 

بال�رورة،  ثانية  كتابة  هنا  هي  التي  القراءة 

اأمام ق�سيدة تربك ال�سمت وال ترخي �سفريتها 

اأمام قراءة ملجرد العادة.")15(

ال�سعري  اال�ستغال  واأ�ساليب  اآليات  اإذن  تتعّدد 

عند ال�ساعر عبداهلل زريقة، منذ بداياته ال�سعرية 

ما  �رعان  التي  الن�سالية،  واإرها�ساته  االأوىل 

اأعماله  يف  املبا�ر-  –بال�سكل  عنها  تخلى 

املتاأخرة. اإذ �سارت تنحو نحو ال�سويف الغائ�س 

الغمو�س  اإذ  ال�سعرية،  وجمالياته  الغمو�س  يف 

ة عما بال�ساعر، وعن 
ّ

هنا هو تلك الداللة املعب

التي  الفل�سفية  الزاوية  كيفية روؤيته للعامل ومن 

الم�سه بها، فال�سعر املعا�ر، الذي باتت تنتمي 
ُ
ي

اإليه كتابات عبداهلل زريقة، لي�س اإال قول حلم به 

ال�ريايل  بني  املزج  من  نوع  والظاهر،  الباطن 

وخا�سة  املضضعضضا�ضضرة،  فالق�سيدة  والضض�ضضسضضويف. 

يف  الغمو�س  اإىل  بارتهانها  الضضنضضرث،  ق�سيدة 

للتاأويل،  للتف�سري بل  انكتابها فالأنها مل تو�سع 

�سعراوؤها لالأخذ والرد، ولتف�سري �سيء،  ياأت  ومل 

وقول حقيقة ما موجودة يف اخلارج اأو الداخل، 

بل للعب اللغوي واملرح وكتابة الذات والهام�سي 

ذاتها.  واللغة  ال�سعر  قيود  كل  وك�ر  واليومي 

اإي�ساح  اأو  فالعامل مل يعد يف حاجة لقول �سيء 

والالمنتهى  الرهيف  هي  ال�سعر  فالغاية  �سيء، 

يف الكائن.

- وكيف هربُت يف تلك الّدار من عقارب �ساعة 

تتحرك كرجلي معطوبة. ودفنت وجهي يف فراغ 

اأر   الريح. ومل  ي�سرتيح يف ظل قمي�س يلعب مع 

النابت يف ذقن رجل مل يحلق منذ  زغب املوت 

....
)16(

مدة

اأ�سلوبا،  والغمو�س  ت�سورا  ال�ريايل  جانب  اإىل 

واإن لي�س بال�سكل الدائم واحلتمي، فكل االأ�ساليب 

ممكنة يف ن�س زريقة مبا فيها الب�سيط وال�سطحي 

)باملعنى املعا�ر(، ياأخذ الن�س ال�سعري عنده 

ال�سويف  من  ل 
ْ
النح اإىل  يضضروح  مغايرا،  منحى 

راته. فض"يتمثل ال�ساعر يف ق�سيدته 
ّ
مْتضضنه وت�سو

ت�سكل  اأن  دون  من  ال�سويف،  الن�س  جماليات 

تنطبع  عاما  �سياقا  اجلانب  هذا  يف  ا�ستفادته 

به لغته هذه اال�ستفادة تتجلى من خالل متثله 

لتقنيات الن�س ال�سويف خ�سو�سا جتريد الكالم، 

.
واالنف�سال عن عامل احلوا�س")17(

"�سالمل  ديضضضوانضضضه  مضضن  ق�سيدته  مضضطضضلضضع  فضضفضضي 

بي�ساء  "لقاءات  املعنونة:  امليتافيزيقا"، 

 من تلك ال�سعرية 
ٌ

و�سفراء." نتح�س�س ذلك الهروب

على  وال�سيقة  املجاز،  رقعة  على  الف�سفا�سة 

�سماء اللغة.

ال�سوفية  بالتلميحات  عامرة  جاءت  فالق�سيدة 

العزلة،  اخللق،  العقل،  ال�سلب،  الكلمة،  )احلرف، 

التقاربية  واالإ�ضضسضضارات  تضضارة،  احلقيقة(  احلضضّق، 

ر�سد،  وابن  عربي  )ابن  ومت�سوفة  فال�سفة  بني 

اأخضضرى.  تضضارة  احلضضالج...(  وا�سبينوزا،  عربي  ابن 

داخضضل  الضضوفضضري  ح�سها  والف�ساءات  ولالأمكنة 

فا�س...(.  الضضدار،  مراك�س،  )ال�ساحات،  الق�سيدة 

لقاءات.  هناك  كان  واالأمكنة،  ال�سخو�س  وبني 

)بي�ساء(،  لها من احلقيقة ما كان  لقاءات كان 

واأخرى كانت يف الالمنتهى يف التالقي املعريف 

)�سفراء(. 

اأحدهما االآخر /  /مل ير 
ّ
بينوزا وابن عربي

ْ
- �س

كل  اأ�سلم  اأن  /بعد  الالمنتهي  يف  التقيا  لكنهما 

)18(
واحٍد /منهما روحه لالآخر.

ال�سويف  باملنت  ركيز   
ٌ
وفضضهضضم مائز   

ٌ
وعضضي اإنضضه 

الن�س  داخضضل  مده�س  ا�ستغال  يف  والفل�سفي، 

�سعري،  �رد  عب  ال�ساعر  يوظف  اإذ  ال�سعري. 

اللقاءات  تلك  القول،  اأردنضضا  اإن  �ضضردي  �سعر  اأو 

 / واملجازية  )احلقيقية  ال�سوفية،  الفل�سفية 

ر�سد  وابن  عربي  ابن  بني  وال�سفراء(،  البي�ساء 
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تارة، وابن عربي وا�سبينوزا تارة. فبني االأولني، 

ي�ستح�ر لقاءها الذي حدث على مرتني، االأوىل 

بينهما واالأ�سهر احلا�ر عب حوار )ال –نعم –

ال 
ّ
ابن ر�سد حمم –نعم...( والثاين حينما عاد  ال 

ال�ساعر  اإذ ينتقل  االأندل�س،  اإىل  ميتا من مراك�س 

الثاين،  اللقاء  اإىل  االأول  اللقاء  على  الداللة  من 

فيقول:

- ومن هذا اللقاء بقيت فقط: /ال /ومن ال / اإىل 

من  هناك  اأن  /قيل  ر�سد  ابن  /جنازة  اجلنازة 

)19(
راأى /ابن عربي يف جنازة /ابن ر�سد.

املجازية  )الضض�ضضسضضفضضراء(  الضضلضضقضضاءات  تلك  عضضن  اأمضضا 

اإحالة  هو  وا�سبينوزا،  عربي  البن  الالملمو�سة، 

باحلقل  ال�ساعر  الإملضضام  الو�سوح  كضضّل  وا�سحة 

املفاهيمي  ال�راع  وذلك  التاريخي،  املعريف 

ال�سيخ  يلتقيان-  حيث  الوجود.  مفهوم  حول 

"وحدة  فضضكضضرة  �ضضرح  يف  وا�سبينوزا-  االأكضضضب 

الوجود"، وان يبتعدا ن�سبيا، فذلك راجع للخلفية 

امليثولوجية لكل منهما. يف حني كان ابن عربي 

يلجاأ اإىل الن�سو�س الدينية لتف�سري مذهبيه، كان 

العقالنية  والفل�سفة  العقل  اإىل  يرتكز  ا�سبينوزا 

اأنه كان ي�سنع  اأ�س�سها ديكارت، كما  التي و�سع 

ما  يف  واجلديد  القدمي  العهدين  مقوالت  على 

يتعلق بذات اهلل، وبال�سلة به. ل�سنا هنا للتف�سيل 

ما  على  للوقوف  بل  عندهما،  املفهوم  هذا  يف 

كتبه ال�ساعر عنهما بني اأ�سطر ن�سه.

املنت  يف  وغضضريه  ال�سعري،  الن�س  هضضذا  وداخضضل 

الو�سف  زريقة، يح�ر  لل�ساعر عبداهلل  ال�سعري 

كنوع من تعايل اللغة على م�ستطاعها. ويح�ر 

املجاز كاإ�سافة ولي�س ك�رورة.

يح�ر  ال�ساعر،  هضضذا  عند  ال�سعر  بضضالغضضة  مضضن 

الهنا  يف  ح�سورا  ومنحها  الكائنات  تذويت 

الوجود  يف  اأ�سا�سيا  فاعال  باعتبارها  واالآن، 

و�سريوراته: )احل�رات: النمل، فر�سات، الذباب، 

ديوان  عنوان  يف  حتى  يت�سح  وهضضذا  الضضضدود...( 

اأي�سا  التذويت  ويح�ر  الالمنتهى"،  "ح�رة 
الظل،  )اخلوف،  والالملمو�س  واالأحرف  للكلمات 

يف  الضضقضضراءة...(  الكتابة،  ال�سياطني،  املالئكة، 

عب  اأو  تتفاعل  اأو  تنطق  جعلها  عب  ق�سائده، 

ت�سبيهها بالكائن:

/ /احلضضروِف  احلضضروِف  /اإىل  اجلنازة  من   
ّ
ثم  -

)20(
كرثة احلروف ككرثة اخللق.

كالب  /الأّن  جهّنم  اإىل  تدخل  ال  الكلمات   -

)21(
االأبواب ال جتد فيها حلما تنه�سه.

- العري ال يخاف اإال منرَ الكلمات التي تخرج /

)22(
من الفم بالرغم عنها /وتلب�سه.

- و�سحت يف منلٍة/ ال تعودي اإىل بيتك /فهناك 

)23(
ان /يلعب مبفاتيحه /يف انتظارك.

ّ
�سج

ال�سعري  املنت  يف  بارز  ح�سور  فله  املوت  اأما 

ال�سعرية  االإرهضضا�ضضسضضات  منذ  ال�ساعر،  هضضذا  لضضدى 

االأوىل. ففي ديوان "زهور حجرية" نقراأ ح�سور 

االأ�سدقاء،  بجروح  باالأ�سا�س  مرتبطا  املضضوت، 

واآالم الوطن، بل هو عبارة عملية �سعرية لتذويت 

الوطن وجعله كائنا ي�ست�سعر ال�ساعر اآالمه ويرى 

�سفوك دمائه:

اأبي�س  وتعطيني  وطني  يا  متضضوت  حقا  هل   -

يا  باملاء.  واأنت جتري  العرعار.  ومرارة  الكتان 

اأمي الغاط�سة يف لنب املغرب. هل يقتلنا الع�سق 

.
)24(

وجرجرة الرحاالت

فاالأمر  الالمنتهى"  "ح�رة  ديضضوانضضه  يف  اأمضضا 

بال�رورة  عالقة  له  املضضوت  فح�سور  مغاير، 

الديوان  يكتنز  الذي  وبالغمو�س  ال�ساعر،  بذات 

منذ اأوىل اأبياته، اإذ يوف ال�ساعر فعل امل�سارع 

يف �سيغة املتكلم.

ت 
ّ
- ال اأريد اأن اأكون الكر�سي /امُلقابل جلثة املي

.
)25(

تة /بني الكلمات
ّ
/ وال ح�رة اخلواء املي

الالمنتهى"مو�سوعات  "ح�رة  ق�سائد  تتناول 
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املوت

 مرتبط 

بجروح 

االأ�شدقاء 

والوطن



الكتابة واملوت والفراغ. وهي مو�سوعات �سكلت 

هاج�سًا رافق دائمًا ال�سعر وال�سعراء، لكنها تتجه، 

يف جتربة عبداهلل زريقة، نحو اأن تكون مو�سولة 

تلوينات  بني  جتمع  خا�سة،  �سعرية  بح�سا�سية 

كاأفعال  والالجدوى،  واال�سمئزاز  والق�سوة  العبث 

من  اللحظة  هضضذه  يف  الضضذات  فاعلية  ت�سم  �سلبية 

�سبيهًا  العامل  لذلك فهي جتد  العامل.  جتربتها يف 

رائحة  "�سوى  جتد  ال  تفتحه  عندما  بض"الثالجة"، 

البيا�س املتعفن بالثلج"، كما جتده رديفًا للتيه 

اأروح/  "واأين  تت�ساءل  لذلك  والعماء،  وال�سقوط 

ال�سيطان/  اإىل  والظل  العمى/  اإىل  تقود  واملضضراآة 

يف  ما  "وكل  وت�سيف  الكتابة"،  اإىل  وال�سحراء 

ملح/  بضضدون  دمعة  حلضضم/  بضضدون  كلمة  الضضورقضضة 

اأن  ويالحظ  املوتى".  حتى  منه  يهرب  وبيا�س 

البيا�س ياأتي دائمًا عند زريقة مقرونًا باإيحاءات 

األوانًا  عنده  املضضوت  ياأخذ  ما  ونضضادراً  جنائزية، 

اأخرى، اإذا ا�ستثنينا هذه ال�سورة امل�سعة بغرابتها 

قب  ظلمة  يف  خ�راء  زمردة  اإال  لي�س  "فاملوت 
اأزرق". اإن هذه ال�سور و�سواها، التي تتنا�سل اأمام 

اأعيننا بغزارة، م�سّكلة، من داخل ماأمتها اخلا�س، 

عر�سًا لنا "عر�س قارئ"، هي مع ملمحها ال�ريايل 

لذلك  االآلضضيضضة.  الكتابة  عن  تكون  ما  اأبعد  تبقى 

�سحاب"  من  واحد  بنهد  "�سماء  مثل  �سوراً  فاإن 

وبض"�سحراء تنتهي بعانة غابة" وبض"�سخري اخلواء 

رغم  على  هي  القمح"،  حلمات  فضضوق  املتطاير 

لت�سميم  خا�سعة  تبقى  وفجائيتها،  �سداميتها 

يف البناء يجعل ال�سعر كتابة ق�سدية �سادرة عن 

.
)26(

اختيار جمايل ونزوع فل�سفي واع

بهذا يكون الن�س ال�سعري املعا�ر عند ال�ساعر 

�ضضروط  ا�ستوفى  قضضد  زريضضقضضة  عضضبضضداهلل  املغربي 

التي  للميتافيزيقا  انتمائه  و�ضضروط  �سعريته، 

 ، ليجاوزها  بل  اإليها  لل�سعود  ال  �سّلما  يتخذ 

للما  انتماءها  يدعي  لكنه  تتبناها  جاء  والتي 

بعد Au-delà/Post )ما بعد امليتافيزيقا؟(. فال�ساعر 

فيقول  لل�سعر،  متجددا  اأفقا  مغايرا،  اأفقا  يبتغي 

يف ديوانه "�سالمل امليتافيزيقا": 

/ منه  تعبت  اإذا  /حّتى  عموديا  اأفقا  -واأريضضد 

عدت فيه.
رَ

�س

الهوام�ض

عبداهلل زريقة، ح�رة الالمنتهى، من�سورات الفينك، 2004.   -  1
�س 15.

2 - عبداهلل زريقة، �سالمل امليتافيزيقا، من�سورات الفينك، 2000 
�س 20.

اإدري�س علو�س، عبداهلل زريقة.. �ساعر مغربي ا�ستثنائي يناأى   - 3
29 غ�ست  العام عن موقع ه�سبي�س بتاريخ خلمي�س  الزعيق  عن 

.2013
عبداهلل زريقة، فرا�سات �سوداء، من�سورات دار تبقال للن�ر،   -  4

الطبعة االأوىل1988 �س59

64 5 - ح�رة الالمنتهى، �س 
البي�ساء(،  الضضدار  )ق�سائد  حجرية  زهضضور  زريقة،  عبداهلل   -  6

من�سورات "البديل؟" 1980، �س 54.

عبداهلل زريقة، �سحكات �سجرة الكالم، الدار العاملية للطبع   -  7
والن�ر والتوزيع، 1984، �س48.

8 - نف�سه �س94
9 - اأدب ال�سجون.. عبداهلل زريقة ال�سجني االأبدي، ن�ر يف جريدة 

امل�ساء يوم 19 - 03 – 2008 )عن موقع مغر�س(

النه�سة العربية، بريوت  دار  الوجود،  اإبرة  زريقة،  عبداهلل   -  10
2008، �س26.

 38 11 - نف�سه، �س 
12 - نبيل من�ر، املغربي عبد اهلل زريقة يف اإبرة الوجود، ن�ر 

يف امل�ساء يوم 01 - 08 – 2008 )بت�رف(

13 - عبداهلل زريقة، تفاحة املثلث، الطبعة االأوىل مار�س 1985، 
�س35.

من�سورات  �سم�س،  بخيط  مرقعة  فراغات  زريقة،  عبداهلل   -  14
 84 الفنك، الطبعة االأوىل 1995، �س 

اإدري�س علو�س، مذكور.  - 15
16 - فراغات مرقعة بخيط �سم�س، �س 20

اإدري�س علو�س، مذكور.  - 17
18  - عبداهلل زريقة، �سالمل امليتافيزيقا، �س 74.

19 - �سالمل امليتافيزيقا، �س70
20 - نف�سه �س 70-71

21 - ح�رة الالمنتهى، �س30
.111 22 - نف�سه �س 

23 - فرا�سات �سوداء، �س 25.
26 24 - زهور حجرية، �س 

25 - ح�رة الالمنتهى، �س 7.
رقم   ،2006 دجنب   2 عدد  احلياة،  جريدة  من�ر،  نبيل   -  26

.15947
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هذه رواية جديدة لليماين اأحمد زين) دار املتو�سط، 

حتكي  اأوىل  اأعضضمضضال  �سبقتها   .)2020 ض  ميالنو 

بالد  يف  وم�سائر  وعواملرَ  ف�ساءاٍت  كّلها  وحتاكي 

و�سع"  ت�سحيح  اأربعة:"  هضضي  اليمن)ال�سعيد(، 

اأمريكية")2007(؛" حرب حتت  " قهوة  )2004(؛ 

ُتظهر  بوينت" )2015(.  اجللد")2010(و" �ستيمر 

ا بكتابة 
ًّ
تواريخ ال�سدور انتظامًا يفيد ان�سغااًل جدي

التقاط  يفوته  لن  بالتتابع  قراأها  ومن  الرواية، 

البياين  واخلضضط  الضضروؤيضضة  يف  منتظم  تطور  �سمات 

لر�سد بانورامي ومفرد للمجتمع واالإن�سان ولبنى 

اليماين  التاريخ  منعرجات  يف  اأنرتبولوجية، 

اآن  يف  و�سيقف  وحا�ر؛  ما�س  بني  وت�سابكاته 

وتنويع  بتبديل  الضضروؤيضضة   
ِّ
�سب اإعضضضادة  على  واحضضد 

عمل  كل  تك�سو  وبضضاأدوات  ة 
ّ
فني قوالب  يف  ت�سكلها 

لبا�سا يعطيه خ�سو�سية تنا�سب احلكاية والتجربة 

ن�سو�س  اإزاء  اأننا  م�سبقا  يعني  هذا  املر�سودتني. 

متثل، اأواًل، متنا مت�ساًل، ُين�سج على ثوب ت�سّف من 

دٌة 
رَ
معتم وهي  مرتاكمة  تاريخية  مرجعياٌت  ورائه 

فيه اإما مبا�رة اأو �سمنا، لذلك جتده يتعنّي روايًة 

اإىل  بابه  ولضضوج  من  منا�س  ال  التاريخ  قوامها 

اأن  مبعنى  تاريخية،  ولي�ست  فهمه،  وبغية  عاملها 

اإذ  اآخضضر،  ومرماها  و�ردها  ومنزعها  مو�سوعها 

التجربة  عامل  ُيبنى  التجاعيد،  وحُتفر  فوقه،  ُيطرز 

بينه  تقوم  ثانيا،  الحقا.  �سرنى  كما  اخل�سو�سية، 

ممرات ومعابر، ال بالتتابع تف�سي اإىل بع�سها حتما، 

واإمنا بالتقاطع والتداخل، حيث تتفاعل ال�رديات 

امل�سنفة )تاريخ، وثائق، حمكيات عامة الخ..( مع 

التخييلي، هما مادتان و�ِسِجاّلن خمتلفان،  ال�رد 

يف التمييز بينهما وامتالك نا�سية االأخري بفر�س 

فرادته وتاأهيل خ�سو�سيته، حتوز الروايُة اأحقيِتها 

الروائي  وينتزع  االأدبضضيضضة،  �سالحيتها  بامتالك 

نُعّد  نحن  بتاتا،  �سلفا  معطاًة  لي�ست  التي  ه  جدارترَ

كان  اإذا  خا�سة  امل�سعى،  هذا  من  جزءاً   
رَ
االنتظام

والدا لدينامية التجديد النوعية ال ينخدع �ساحبه 

وقراوؤه بكمه وحده. ثالثا، ولي�س اأخريا، فاإن اأحمد 

زين، وهو ما يوؤكده وينزع للبهنة عليه بقوة يف 

عمله اجلديد، اإذ نهل يف اأعماله ال�سابقة من م�سادر 

ن�سو�سه  وانتمت  الرواية  كتابة  يف  خمتلفة  فنية 

اإىل جتاربها العربية املتنوعة، فاإنه كان حري�سا 

دائما على نهج طريق ي�سنع فيه هو خطوته اأكرث 

من  واأبعد  وال�سابقني،  االآبضضاء  خطوات  يقتفي  مما 

ال�ساخبة،  والتقليعات  الت�سميات  بتلك  نزعق  اأن 

فاإن �رده ن�ساأ يت�سلق جبل املغايرة العايل بحذر، 

املتعلم،  وبجهد  وحر�س  باأناة  يلتم�س  وهو  تراه 

وحمفورا  الذاكرة  تختزنه  تاريخا  ينا�سب  جتديدا 

ال�سغار  عيون  يف  يلتمع  وال�سحنات،  اجلدران  يف 

بل  عرفه  ومعي�سا  اجلضضدات،  حكايات  يف  جنوما 

اأو�ساع  ر�سيد  م�ستثمرا  يت�سوره  م�روعا  كابده، 

املخيال  يف  ت�سكن  وهي  ثم  بالده،  عركت  وحمن 

ال�سخ�سي  بالتخييل  تت�سكل  ل�سعبه طفقت  اجلمعي 

 اأحمد املديني *

»فاكهة للغربان«    

تيمة العطب وبنية االن�شطار  

كاتب وناقد من املغرب  *



ت�سع  اأنها  اأعاله  املذكورة  االأعمال  اأثبتت  لروائي 

املجددة،  العربية  الضضروايضضة  مدونة  �سمن  �ضضرده 

واأو�ساع  اإ�سكالية  اأزمات فردية  التي تكفلت بنقل 

حتوالت  منعطف  يف  مركبة  و�سيا�سية  اجتماعية 

تطلعات  وبطموح  حملية  ونكهة  بهيئة  كضضبى، 

اإن�سانية، ما ا�ستوجب �سيغ التحديث املنقلب على 

وباجتهاد  )البلزاكية(  الواقعية  الرواية  مقت�سيات 

البدائل.

باإ�سباع  متلقية  اأنها  اأزعضضم  قضضراءة  من  انطالقا      

زين  اأحمد  اأن  اأرى  منتجة،  اأبلورها  اأن  واأريضضضد 

اإىل  للغربان"  فاكهة  االأخرية"  روايته  يف  ي�سل 

كر�سندو العزف ال�ردي الذي ا�ستهله بض" ت�سحيح 

واإبضضضراز  الضضقضضراءة  هضضذه  الإجنضضضاز  و�سع")2004(. 

جتلياتها وقطف ثمارها، وجدت من املنا�سب تبعا 

بالو�سف،  البدء  متدرجا  للقارئ  �سيتبني  لت�سميم 

الفني،  ال�سكل  بع�س  فيه  خطاطي  تقدمي  مبثابة 

نات 
ّ
�سنطرقه م�ستقال، نعني اأنه �سي�سمل جممل مكو

العمل الروائي القائمة مفا�سل واأركانا له، على اأن 

ينه�س  التي  الروؤية  وعنا�ر  ا�ستنبات وجوه  يتم 

حمضضددة  بنيات  تر�سمها  وتخطيبها،  بتوليفها 

وثقافية  اإيديولوجية  مدونة  وترفدها  واأحضضضداث 

به،  ومتلفظا  جم�سدا  املتاح  منها  جتارب  وخزان 

العمل  نقراأ  متخللة.  و�سعاب  منعرجات  وكثريها 

مركزية  الفاعلة،  ال�سخ�سيات  خضضالل  من  اأي�سا 

قد  ما  فيها  نقدية  بنائية  لر�سم �سورة  وحميطية، 

واأكرثها  الو�سف،  م�ستوى  على  االأ�سل،  يطابق 

�سيكون حماولة فهم واإعادة هيكلة ونظرات تاأويل.  

اأ�سع هذا ت�سورا نظريا قابال للتعديل يف الطريق وال 

اأ�ست�سهل املهمة، كما يحلو لقارئ عابر للن�سو�س، 

اأي من موقع متلقٍّ يجّد يف طلب هذا الكتاب بقوة، 

عن  واالنطباعات  التلخي�س  يف  كفايته  يجد  ال 

املو�سوع مرور الكرام، ولن ي�سعفك لو �سئت، فلي�س 

كلمات  يف  التقلي�س  ويقبل  يلخ�س  ما  معه  لديك 

بالذات  املعلقون  النقاد  اعضضتضضاد  ومب�سطلحات 

ا�ستخدامها الختزال ال�سكل وامل�سمون بكذا وكيت، 

وهكذا نف�س اليد من الن�س واإحالته اإىل الن�سيان، 

املتلقي مع  اإن هذا  ت�سنيفا؛  بت�سنيفه  احل�سم  بعد 

�سا�سعة  غابة،  اإىل  عينا  كالداخل  هو  الرواية  هذه 

التنقل  لعبة  به يف  يوؤتى  اأو من  االأدغضضال،  وكثيفة 

هما بغري وعي 
ّ
يف متاهة، ال ميكن اأن مي�سي يف اأي

مبا �سيفعل، اأي باأن يعِقل فعله، من معانيه االإدراُك 

 والّتح�سن وما يح�سل به التفكري. 
ّ
م والتمييز وال�سّ

يف  امل�سي  كيفية  يف  نفكر  كضضي  دعضضوة  اإذن  هضضي 

باأحرا�س  بجهله  االإقرار  توا�سع  ميلك  ملن  الغابة، 

كيف  لي�ساأل  احلذر  والتم�س  بالذات،  وهذه  الغابة، 

فال  املضضتضضاهضضة،  منعرجات  يف  ويتنقل  �سيم�سي 

الروايات  البداية، كثريا ما يحدث مع  ين�سحب من 

اأو  وال�سهولة،  الضضرواج  نقي�س  ال�سعبة)املركبة( 

ال�رد  ونفي  انتفاء  لي�س  ُيجن،  رمبا  اأو  يياأ�س  اأنه 

وهي  اأحيانا،  املنفّرة  االأوىل،  العقبة  هو  اخلطي 

نا�سئة  حتى  بها  يعبث  مضضتضضداولضضة،  بضضاتضضت  خطة 

وتبديده وحتويله مرة  ونق�سه  اطراحه  بل  الق�س، 

يعرف  وال  ومنعدما،  كائنا  هالما،  واأخرى  خيطا 

عليه  من�سو�س  هو  كما  موقعه،  واأين  �سارده  من 

االأوىل  ال�سفحات  من  اأنك  مبعنى  ال�رد.  نحو  يف 

مقروئيتك  اأدوات  بتجاهل  ي�ستفزك  ا 
ّ

ن�س تواجه 

ملف  يف  االأوىل  الضضورقضضة  وهضضضذه  عليه،  ال�سابقة 

فعل،  ردود  على  يحر�س  مت  ومن  هويته،  اإثبات 

التلقي)العاقل(  م�سل�سل  يف  يفرت�س  ما  وي�ستنفر 

ومعايريك.  ومنظورك  اأدواتك  ت�ستبدل  اأن  الفاعل، 

الن�س  اإذ  اإن ثبتت يف هذه املواجهة،  �سيئا ف�سيئا 

امل�سرتيح  الضضقضضدمي،  للقارئ  عنيد  خ�سم  اجلضضديضضد 

لنظامه واملحافظ على تراثه، فتم�سي القراءة حلبة 

�راع بني حديث وقدمي، جديد وحمافظ، هنا يقع 

حدين  بني  جتابهه  الذي  والتحدي  القراءة  رهان 

معقوليتهما  كلتاهما  وطرفني)مدونتني(متتلكان 

تالٍق  ملتقى  يف  االأدب،  تاريخ  على  و�سلطتهما 

اجلن�س  نظام  داخضضل  واخضضضرتاق،  �سمود  وافضضضرتاق، 

حضضدوده  وخضضارج  االأ�ضضسضضول،  تراعى  عندما  االأدبضضي 

الغالب  التجريب، وهو  ونزوع  التجديد  نوع  ح�سب 
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هنا. اإن القراءة ال�سائبة ال تكون منحازة اأو ت�سقط 

يف التب�سيط والال اأدبية، واحلال اأن الرهان كله هو 

ال  اأدبيته  والتما�س  بتاأ�سي�س  الن�س  ترقية  كيفية 

اإىل  االحتكام  ي�ستدعي  ما  مبذول،  ابتزاز م�سمون 

القراءة  اأن تغامر  اأواًل، وال باأ�س بعد ذلك  املعايري 

بدورها بتجريبيتها. 

الو�شف

من  بلغت  مهما  روايضضة  لكل  الضضروايضضة:  يف  احلكاية 

التعقيد، واأمعنت يف التجريب، واختار لها موؤلفها/ 

بتبديدها،  �ردها،  يف  متباينة  طرائق  موؤلفوها 

فيها؛  والفعل  االإخبار  وم�سارات  مراحل  بقلب  اأو 

ق�سة  هضضا 
ُ
ومضضدار تضضرويضضهضضا  حكاية  مضضن  لها  بضضد  ال 

التي  بالكيفية  �سارد،  راو،  ي�سوقها  حتدث،  حدثت، 

زاوية  منظور،  ومن  موقع  من  الكاتب،  يرتئيها 

يف  ال�سيكولوجي  التيار  �ضضريف.  و�سمري  نظر، 

جوي�س  الالوعي)جيم�س  وتيار  الرواية)برو�ست( 

التحول) ن�سميه هكذا بناء  وفرجينا وولف( وتيار 

على امليتامورفوز(، واأخريا مدر�سة الرواية اجلديدة 

هذه  �ساروت(،  ونتايل  غريي  روب  )اأالن  الفرن�سية 

الدامغة  احلجة  ذات  خ�سو�سا  العالمات  التيارات 

تالعبت  الع�رين  للقرن  التخييلي  الضض�ضضرد  يف 

بالق�سة، من حيث بدت كاأنها تلغيها، اأو ال تتخذها 

عمودا فقريا، �ساأن و�سعها يف الرواية الكال�سيكية، 

دام  ما  الثالث  الضضوحضضدات  بناء  تفكيك  عنه  جنم 

ُيتوقع  ال  العن�ر اخلبي، حيث  �س 
ّ
قد هم الكاتب 

لت�سويق  التقليدي، وال حافز  تطور حلدث باملعنى 

اإىل  لي�سل  النف�س  ماأخوذ  وهو  يتتبع  كي  القارئ 

النهاية املاأمولة، حلظة التنوير تلك؛ رغم ذلك فكل 

اأو  ها مت�سال 
ّ
ها حكايتها ولها حمكي

ِّ
رواية يف طي

اأحيانا)"املماحي"لروب  خطيا  وحتى  منف�سال، 

منطلق  من  ودائما  لكافكا(  و"التحول"،  غريي، 

خالفا  وم�سريها.  اأزمتها  وا�ستق�ساء  �سخ�سية 

ملا متتلئ به بع�س الروايات العربية احلديثة من 

بدعوى  وجدانية  وانثياالت  ومناجاة  اإن�سائيات 

والقواعد كافة، �رب  العقدة واحلبكة  التحرر من 

من اللغو واال�ست�سهال، فالرواية احلديثة �رد حمكم 

الكال�سيكية  تختلف حتما عن  نوامي�س حتديثه  له 

م�ستقرة،  وال  وخماتلة  ومتوارية  موجودة  اأنها  اإال 

ثابتا، دوغما  نظاما  التجديد �سريورة ال  باعتبار 

مقد�سة تعبد.

يف"فاكهة  زيضضن  اأحمد  يضضروي  التي  الق�سة  كذلك 

للغربان" اأو يوهم بها، فاالإيهام واالإيحاء باخلب 

تتماهى  الع�ر،  روايضضة  مقومات  من  واحلقيقة 

املقد�س  وم�ساءلة  وال�سك  اليقني  خطاب  زوال  مع 

واملطلق، يف عامل اختلت فيه املقايي�س وما ينفك 

حتت  الهويات  فيه  وتهتز  وعالماٍت  �سوراً  يتعدد 

التغريات  غمار  يخو�س  زين  نرى  التغريات.  عنف 

كما عا�سها وطنه اليمن منذ نهاية ال�ستينيات من 

جميع النواحي، ال�سيا�سية اإما م�سورة يف مركزها 

الواقع  فن  الروائي  فاجلن�س  لها،  اإطارا  ترت�سم  اأو 

التخييل.  بضضاأداة  بديل  واقع  وابتكار  املوهبة  قبل 

حتت  لي�سعه  تاريخه  من  ق�سما  زين  اقتطع  كذلك 

املجهر ويخ�سعه للتحليل والتاأمل ح�سب ما ي�سمح 

عه 
ّ
يطو نراه  وكما  اختار،  الذي  االأدبضضي  النوع  به 

لها.  واملمثلة  مرحلة  عن  املعبة  الروؤية  ليخدم 

العامل  �سورة  بر�سم  دها 
ِّ
جُت�س اأن  الضضروايضضة  مهمة 

واأفكاراً   
رَ
وم�ساعر وعالقاٍت  اأنا�سًا  فيه  توجد  الذي 

، وخ�سو�سا فجائع وانك�سارات، 
رَ
واأحالمًا ومطامح

مرحلة  يف  لبلد  املاأ�ساوية  الروؤية  ت�سخ�س  تر�سم، 

تاريخية ممتدة، ال بد لها يف الرواية اأن تتمثل يف 

تتحرك  وهي  حتى  فردية  وبوؤر  �سخ�سية  م�سائر 

يف حميط اجتماعي ذي خطابات قبلية و�سمولية 

الرواية   . وافدة  واإيديولوجيات  ثقافة  واقتحمته 

وفن  امللحمة،  خلفت  لذلك  الفرد  فن  هي  احلديثة 

الباطن  ولغة  ونفتها،  ال�سماء  فخلفت  الضضواقضضع، 

�ستاندال  مراآة  لي�ست  ويخرتقه،  اخلارج  ي�ستوعب 

لذلك  مك�سورة،  مراآتها  فقط،  فتعك�س  جتوب  التي 

�سظايا.  ومتناثرا  ها 
ّ
م�سو فيها  ينعك�س  ما  ياأتي 

عاديون  اأفضضراد  واإمنضضا  �سطار،  وال  فر�سان  بال  هي 
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وع�سابيون  ماأزومون  الأنهم  اأي�سا،  وا�ستثنائيون، 

االأزمضضضة  قلب  مضضن  م�سري  على  يضضراهضضنضضون  وكلهم 

ربحه  ي�ستحيل  غالبا  �ضضضراع  ويف  واملضضجضضهضضول 

مالية  اآلهة  وي�سارعون  الفاجعة  قاع  يف  الأنهم 

واجتماعية وطبقية، ومنها االإيديولوجيات الثورية 

املزعومة، نكلت بهم وت�رب االأحالم يف ال�سميم، 

الراأ�سمالية  اجلضضديضضد،  الع�ر  غضضيضضالن  واأخضضرجضضت 

من  ال�ساحقة)كل  وال�سموليات  والفا�سية  الطاحنة، 

ليهزاأ  اأورويل  له" 1884"  نخرج  با�سمها  يتنطع 

به(، ال غرو هي بال نهايات، لنقل نهايات مفتوحة 

بنت فن املحتمل.   

وما لنا ال ناأخذ ما قدمه لنا الروائي اليماين حتديا 

مب�سري  عبثوا  وقد  رهم 
ّ
و�سو راآهضضم  الذين  الأولئك 

وطموح بالده، وجلبوا الدمار، من ظهروا حمررين 

مقاومني عتاة للم�ستعمر، وثوارا بناة للغد، واالأمر 

املركبة،  ببطانتها  كاملة  ملرحلة  واإدانضضة  كذلك 

يقتطع  اخلطاب.  عززه  اإذا  كيف  موقف  فالت�سوير 

باأنها متتد  التكهن  زين، كما ذكرت، مرحلة ميكن 

الثمانينيات،  منت�سف  اإىل  ال�سبعينيات  نهاية  من 

امللقب  الربيع،  �سامل  الرئي�س  بحكم  االإطاحة  منذ 

قامت  التي  وال�سلطة   ،1978 �سنة  )�ضضسضضاملضضني( 

اال�سرتاكي  للحزب  ت�سحيحية  ثورة  ت 
ّ
وت�سم بعده 

�سخ�سيات  القومية، فري�سدها من خالل  واجلبهة 

العائلة  داخضضل  وقضضوى  مت�سادمة  ومواقع  حمضضددة 

ويتابع  يعاينها  مت�سارعة.  الواحدة  ال�سيا�سية 

اأو�ساعها يف االإطار ال�سيا�سي ال�سامل الذي تتحرك 

�سيوعية  با�سم  ال�سمولية  لفرو�سه  وتخ�سع  فيه 

من  اأعلى  البالد  تنقذ  اأن  يفرت�س  لة، 
ِّ
متغو اأممية 

ودولة  لة، 
ّ

متاأ�س حمافزة  وقبلية  رجعية  اإمامية 

ومدنية(  وقضضوة  �سيا�سة  اأجنبية)االإجنليز  احتالل 

م�ساعر  واإواليات  فاعلون،  حي  اأفعال  م�رح  يف 

نف�سها  على  املن�سطرة  ال�سخ�سيات  هذه  وحافز 

الوالء  تنازع  والعقيدة،  العاطفة  بني  الت�سارب 

للحزب،  )االمتثال  الذات)كالنزوات(والواجب  بني 

طريقتها،  على  تروى،  وهي  الرواية  وُتبنى   ، كذا( 

مثل  االأطضضضراف  هضضذه  بني  م�ستمر  تضضراوح  مب�سطرة 

ممكنة،  وحتى  مي�رة  معابر  وبضضدون  اأرجضضوحضضة، 

قارئ  عني  ت�سنعها  اللهم  االنتقاالت،  فتنعدم 

ث، ال�سبور الراغب، بعبارة 
ّ
ب�سري، املتب�ر، املرتي

املعري، يف ازدياد. 

اإذا جاز يل اأن اأخّل�س الق�سة باختزال �سديد الأ�ساعد 

القارئ معي كي يتابع حتليلي ف�ساأتع�سف واأكتب 

جرى  ما  تضضروي  للغربان":  فاكهة  اأن"  مدر�سيا 

ما  عهد  من  عريقة  ميانية  اأ�ضضرة  �سليلة  لضضض)نضضورا( 

اجلديد  العهد  يف  حتولت  والثورة،  اال�ستقالل  قبل 

تقع  حديث،  طوطمي  لنظام  اأيقونة  راق�سة،  اإىل 

يف غرام قائد منا�سل )ثوري( �ساحب حل وعقد، 

جو  �سمن  الكبار  الرفاق  عليه  ويتاآمر  �سيختفي 

احرتاباتهم وخططهم االنقالبية امل�سادة من اأجل 

ال�سعبية؛  الدميقراطية  اليمنية  اجلمهورية  جمد 

القائد،  �سقوط  بعد  املجد  لهذا  ممثلة  جنمها  ياأفل 

قدميها  بفداحة  يعطب  وتعر�سها حلادث هجومي 

بعد اأن اأعطبت)الثورة( غرامها؛ وحولها ويف حميط 

دائرة ال�سلطة)بعبع هالمي( وطيف من ال�سخ�سيات 

قريبة جدا هي امتداد لها وحماورة، واأخرى مبثابة 

تاأكل  لثورة  البارودية  الن�سايل وال�سورة  الطوطم 

واحد  كل  ذيلها،  تع�ّس  فيما  ههم 
ِّ
وت�سو اأبناءها 

م�سريه  اإىل  ويذهب  ال�سغرى  حكايته  له  منهم 

اإىل  واآياًل  امل�سرتك  الغرق  �سفينة  راكبا  ال�سخ�سي، 

ف�ساء  اأمضضا  الحقا.  اإليه  �سناأتي  املبني،  اخل�ران 

الرواية املركزي املادي فمدينة عدن بني اأجوائها 

االإجنليزية وما بعدها مما حلق بها من اأهوال، ح�سب 

العمل، يف زمن اجلمهورية اليمنية الدميقراطية. ثم 

هناك ف�ساءات نووية قابلة الأن تقراأ معبة بذاتها 

لة. قلت اإنه اختزال، ويبقى �سميم 
ّ
ومتوا�سجة، مكم

الق�سة يف مكان اآخر، الأنها من طراز غري تقليدي، 

ت�سجيله يف  من  بد  ال  راأي  وهذا  كذلك،  وحلاجتها 

هذا ال�سياق، اإىل تاأطري تاريخي واإ�سارات وهوام�س 

ت�ساعد القارئ على امل�سي يف) الغابة( والتنقل يف 

)املتاهة(.
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لكن  تاريخية،  لي�ست  الرواية  هذه  اأن  ونكرر  قلنا 

بوقائع  ومب�سوم  ن�سيجه  على  مطروز  تخييلها 

اأقيم  اأر�سيتها وعليها  فوق  اأ�سا�س جتري  واأحداث 

بنيان العامل الروائي ب�سخ�سياته واأفعاله وحمافله. 

قد يكون مي�را البن البلد تتبع الب�سمات، والنفوذ 

مغلقة،وحده  ف�ساءات  يف  احلكي  خلفيات  اإىل 

قل  حيازته،  بيقني  يتحرك  يبدو  ما  يف  الكاتب، 

اإىل  حتتاج  داخلها  واملعلومات  لالأخبار  احتكاره 

ت�ريف، عو�س االإعتام، وبال عناوين اللهم العام 

منها، باالإ�سافة اإىل  ما ي�سود الن�س ال�ردي من 

�سحابة اإبهام تتكاثف اأحيانا اإىل درجة االلتبا�س، 

لضضالأدب  ُبعدا  امل�ستحب  الفني  الغمو�س  غري  هو 

هي  التلقي.  فاعلية  وين�سط  احلد�س  على  يحفز 

الن�س،  داخل  من  لتتم،  و�سائط  اإىل  حتتاج  عملية 

باإحاالت  االأمر  يتعلق  اإذ  خارجه  ومن  بالتاأكيد، 

يف  �سري  ال  هام�سه  على  اأو  �سمنية  �ضضروريضضة، 

واحد،  جانب  من  كتابة  فال  االإبضضالغ،  لتوفري  هذا 

واالإبهام يقطع طريق التوا�سل ويحكم على الن�س 

واأحداثه  املكان  ي�سغل  الرواية  هذه  يف  بالعزلة. 

ما  وهضضو  مركزيا  دورا  حمضضدد  تاريخي  �سياق  يف 

تتخلله  دقيقة  و�سفية  وخرائطية  اإ�ساءات  يتطلب 

وجتعل  الضضداليل،  املكان  قلب  يف  املحكي  تغر�س 

اال�ستعارية  واللغة  واالإيحاءات  املجازي  الت�سوير 

تعيينية  بعالمات  م�سنودة  بكثافة  املعتمدة 

باالأحرى  التعميم،  يف  ت�سبح  هذا  بضضدون  مالئمة. 

عناوين  بع�س  تناثرت  واإن  الغالب  وهو  التجريد، 

)التواهي، معا�سيق،  ال�سوارع واالأحياء هنا، هناك 

�سارع  العرو�س،  �ساحة  مور،  جولد  مدرم،  �سارع 

هوتيل(ال  الروك  فندق  مك�ر،  خور  املعال،  اأروى، 

وظيفة لها �سوى التاأكيد اأننا يف عدن، التي ال يفلح 

و�سفها يف االإقناع بوجودها روائيا، تكاد تعادل، 

مع الفارق، وجود املدن امل�سار اإليها، �سمن كوكبة 

العوا�سم اال�سرتاكية)مو�سكو، براغ، هافانا، ظفار، 

وط�سقند(.  واجلضضزائضضر  بضضريوت  وحتى  اأبضضاد،  يون�س 

يف  كتبت  التي  الضضروايضضات  التجريد  هذا  على  داأب 

وتنعدم  اال�ستبدادية  االأنظمة  فيها  ت�سود  بلدان 

والرتميز،  فتعتمد)التقية(  التعبري،  حرية  فيها 

وت�سنف األيغورية، اأ�رنا اإىل رواية اأوريل، و)اأوتوض 

روايضضات  من  وكثري  مثال،  كانتي،  الأليا�س  دايف( 

الدكتاتوريات  عهد  يف  املكتوبة  اجلنوبية  اأمريكا 

الرحمن  لعبد  املتو�سط"  �رق  ويف"  الع�سكرية. 

يخفي  بتجريد  مطبوعة  اأعماله  اأغلب  بل  منيف، 

ال  احلكام)امل�ستبدين(،  واأ�سماء  اجلغرايف  املكان 

و�سلفا  اأ�سا�سا  معنية  اأنها  فهمنا  اإن  هذا  يعابها 

وهي ت�ستخدم الو�سيط ال�ردي التخييلي باعتناق 

)ر�سالة( وحمل خطاب التنديد بواقع عندها مدان. 

الروائي  واملكان  بالواقع  الروايات  اإن عناية هذه 

وال  به،  مق�سودة  لي�ست  اأفعاله  وم�سمار  م�رحه 

ين�رف اإليه بذاته اإال تعميما لوظيفته االأليغورية 

حيث ي�ستخدم الواقع، العامل املادي حمافل ال�رد 

للداللة على جمرد3 لذلك فعدن هي مدينة مقابل 

و�سوارع  وبضضار  ومكاتب  عمارات  واملدينة  ريضضف، 

هكذا بتعميم.

لذلك �سنعمد اإىل عر�س ال�سخ�سيات لرن�سم املعامل 

اأن  ميكن  وعبها  خاللها،  من  تبنى  التي  الكبى 

من  واأكضضرث  الرواية،  حمكي  من  مزيد  على  نتعرف 

هذا القيم واملعاين التي ت�ستبطن مادتها وم�سارات 

خاللها  ومن  لروؤيتها،  املمثلة  وهي  �سخ�سياتها، 

الضضداليل.  خطابها  تنتج  وم�ساعر  واأفكارا  �سلوكا 

�سنعر�سها اأوال، ثم نتناول االأكرث متثيلية بينها مبا 

يكون حمفال اأ�سا�سا.  

احلكي،  ينطلق  منها  املحور،  ال�سخ�سية  نورا،  1ض 
مغزل.  حول  كخيط  يعود  واإليها  الق�سة،  مدار  هي 

ولدت يف عدن من اأ�رة ثرية، كانت ذات جاه يف 

عهد االحتالل االإجنليزي، ابنة  اإقطاعي كبري، �سليل 

�سالطني وربيب االإجنليز. تربت عند اأ�رة اإجنليزية 

�ستحرتف  اأبيها  اأمضضالك  م�سادرة  وبعد  عضضدن،  يف 

الرق�س: " هي امراأة تخطت االأربعني بقليل، وخبت 

بعلم  ج�سدها  تلّف  العامل  وطافت  كثريين،  رفاقا 

جمهورية اليمن الدميقراطية ال�سعبية، وهي توؤدي 
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راق�سة  لوحات  الوطنية  الفرقة  �سمن  هوادة  بال 

باحلياة  �سغفها  من  الكثري  بها  اإمنضضا  فولكلورية، 

�سدفة  لقاء  يجمعها  للتحرر")64(4.  وتوقها 

لي�سبح  يتطور  امللقب)جياب(  الثوري  بالقيادي 

ع�سيقها، ويحدث اإخبارا اأن يختفي، وبعد اختفائه 

اأو جمهولني  تتعر�س العتداء من جمهولني،  اللغز 

بقرينة معلومني، ينجم عنه توقف م�سريتها الفنية، 

وتنقلب حياتها راأ�سا على عقب، لتبداأ ماأ�ساتها يف 

قلب الروؤية املاأ�ساوية للرواية.

هو امتداد وظل لها. ال نعرف عنه اإال  نورا،  اأبو  2ض 
رحل،  الذي  االإجنليز  عهد  اإىل  ينتمي  كونه  نتفا، 

بتو�سية  الت�ريعي  املجل�س  ع�سوية  خالله  تبواأ 

امللكة بو�سام  واأنعمت عليه  ال�سامي،  من املندوب 

يف اخلم�سينيات. �ساحب اأمالك كثرية، وتاجر يف 

املوا�سي، وحني جاءت الثورة اأممت اأمالكه، وتركته 

�سفر اليدين، ال عجب اأن بادل اأع�ساءها الكراهية 

واالحتقار. هو عمليا ظل وامتداد ل�سخ�سية ابنته، 

قامت  الضضذي  املنهار  املا�سي  العامل  من  وجضضزء 

الرفاق، يح�ر كذكرى متمثال  على حطامه ثورة 

وتاأكيد النف�سالها عن  هوؤالء،  نورا على  يف حنق 

واأحيانا يف �سورة حية  الذي تعي�س فيه،  املحيط 

وح�سور  متخيلة  روؤيضضا  اأو  �سبح  اإىل  اأقضضرب  لكنها 

�سوى:"  اإليه  الناظر  فيه  اأب�ر  ما  ومبهم،  منتك�س 

كبياء جمروحة، وملح جمدا غابرا" وهذه �سورة 

رغم  لذلك  دم،  حلم  من  كائن  ال  جمازية،  معنوية 

نية  اأفرت�سها  ال�رد بحيوية احلوار،  اإنعا�س  رغبة 

الكاتب، فاإنه ياأتي يف خطاب من جن�س ال�سورة، 

ال�ساع  االأب  فيه  يكيل  املعنى،  ومبتغاه  معدنه 

خالل  مضضن  بهم  يندد  جمضضده  دمضضضروا  ملضضن  �ساعني 

هل  الثورة:"  ابن  الريفي  �سالح  �سخ�سية  �سخ�س 

التي  ال�سقق  يف  اأغنامكم  مع  تعي�سون  تزالون  ال 

نهبتموها منا؟")170( يزيد تنديدا مبثابة تعريف 

بهوية الطرفني:" تغلبتم علينا نحن الذين نعتموهم 

ال�سعارات  بقوة  االجنليز،  وعضضمضضالء  بالرجعيني 

وبغ�سب جماهري اأمية") م �س(.   

واأوىل،  الثانية،  املحورية  ال�سخ�سية  �سالح،  3ض 
وطرف  الرواية،  يف  �سارد  طرف  اأنه  بحكم  اأي�سا، 

�سنو ل�سخ�سية نورا، مهمته كتابة مذكرات ع�سيقة 

�سهور  بعد  وذلك  احلزبية  لدائرته  ال�سابق  الرئي�س 

بعد  بعدن  �سيلتحق  ريفي  �سالح،  اختفائه.  من 

يف  العمل  مرتبة  ليبلغ  احلزب  يف  ويرتّقى  الثورة 

موقع التن�سيق مع االأحزاب واملنظمات الثورية يف 

"جنة ال�سيوعيني"، ويف االأخري يعرف م�سري رفاق 
يزحف عليهم انقالب جديد، ومي�سي من اخلا�رين.

احلزب  يف  القادة  الأحد  املعطى  اللقب  جياب،  4ض 
واأخذ  يت�سمى،  ال  اليمنية،  للجمهورية  اال�سرتاكي 

جنوين  فون  اجلضضرنال  الفيتنامي  القائد  من  لقبه 

جياب. احلا�ر الغائب، حافز واأيقونة. 

5ض ن�سال)االإ�سم عالمة( فل�سطيني ملتحق بالثورة 
الفل�سطينيني من بريوت. تنقل  اليمنية بعد خروج 

بني عديد مهن وممار�سات قبل اأن ي�ستقر به احلال 

العرب.  ال�سيوعيني  �ستات  ف�سيل  بني  عضضدن  يف 

اخلدمات  تنفيذ  بني  موزعة  ع�سابية  �سخ�سية 

املفرطة.  ونرج�سيته  نزواته  وبني  منه  املطلوبة 

�سرنى اأنه واجهة للت�سهري بقيم و�سلوك ثورة اأخرى 

قادها الغربان.  

فل�سطينية من الفوج اخلارج من بريوت.  �سناء،  6ض 
انتمائها  بني  الوطن،  �سياع  بني  موزعة  بدورها، 

فريق  مضضع  القومية  اجلبهة  ظضضل  يف  وخدمتها 

املنا�سلني احلزبيني، هم يف والئهم للعقيدة كجي�س 

من العبيد، وكذا عالقتها املعقدة مع ن�سال، وا�سح 

اأنه تعبري عن �سياع اإ�سايف وت�سو�س هو غمز من 

هوية املنا�سل ال يعرف اأين امل�سري، ذاك املرتقب.

نظام  من  الهارب  عبا�س)العراقي(ال�سيوعي  7ض 
عدن  اإىل  للمفارقة،  يا  البعث(  �سلطة  بضضالده)مضضن 

ويدرب  ال�سفوف  ينظم  الضضذي  اال�سرتاكي  احلضضزب 

بلدانهم،  يف  م�ستقبال  احلكم  على  لينق�سا  الرفاق 

مقتنع  غري  ا  مم�سّ �راعا  يعاين  ينفك  ما  وهضضو 

تاركا  اإذن،  ى 
ّ
�سح فلم  النظام،  اإ�سقاط  باإمكانية 

احلبيبة، واالأم الطاعنة يف ال�سن املرتوكتني هناك، 
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اخل�سارة اإذن يف القلب وعلى كف اليد، الويل االأخري 

ي به 
ّ
اإذ ينقلب عليه بلد ثورة امليعاد تريد اأن ت�سح

جو  يف  يتهمونه  عليه  �سينقلبون  الرفاق  مبكيدة، 

الو�ساية والتاآمر باخليانة، في�سقط املثال، واملراد 

هو ال�سقوط. 

ف�سامه  يف  اجلضضزائضضري(  بقطا�س)ال�سيوعي  8ض 
ت�سف  مل  اأبيه،  ن 

ّ
وتدي االإيديولوجي،  معتقده  بني 

ويبقى  غليله  املزعومة  الثورية  االإيديولوجيا 

�سورة يو�سف،  للوالد قراءة  يلبي  اأن  نادما، حنينه 

كاأنه احلنني للعودة اإىل الدين والبيئة االأ�سل، وقد 

راأى املثال يتف�سخ  وال�سقوط و�سيكا.   

اال�سرتاكي  احلضضزب  يف  القادة  زمضضرة  من  الفرد  8ض 
غري  ا�سما  لضضه  نعرف  ال  اجلضضضبوت،  ذي  اليمني، 

فو  بضضاجلضضرنال  تيمنا  جياب(  يحمل)  الضضذي  اللقب 

نغويان جياب، القائد الفيتنامي ال�سهري الذي هزم 

الفرن�سيني يف معركة ديان بيان فو)1954( وهزم 

ال�سخ�سية  املعلومات  االأمريكية.  القوات  بعدهم 

اإىل ملِّها من �ستات اخل�سال  عنه �سحيحة، حتتاج 

عليه،  املن�سدلة  والظالل  به،  املل�سقة  وال�سفات 

ومن اإحاالت ال�سارد وا�سرتجاعات نورا الع�سيقة اأو 

القرينة، بال حتديد. رمبا جاز القول اإن خفاءه يف 

ال�رد، وعملية اإخفائه من طرف رفاقه، اأي اإزاحته، 

هي ال�سخ�سية الفعلية له، هذا البيا�س ال�سا�سع على 

واال�ستح�سار  الفعلي  الغياب  بني  الرواية  امتداد 

عاطفيا و�سيا�سيا، ح�سب اجلهة واملوقف. هو كذلك، 

ال�سخ�سية الرمز لكيف تاأكل الثورة اأبناءها. من له 

تركيب  اإنه  واحداً،  لي�س  كلها  ال�سمات  هذه  جماع 

املتاحة  االإمكانية  املتناق�سات، وجتريده هو  من 

نف�سها،  الثورة  تناق�سات  فيه  ليج�سد  للروائي 

وليعمل بفعالية �سخ�سية نورا املركزية.

تاريخا  جياب  مع  عدن  مدينة  اعتبار  ميكن  9ض 
قوميا  وملتقى  اأحضضداث  وم�رح  ا 

ّ
�سيا�سي و�سياقا 

للمعار�سات ال�سيوعية وحقل جتربة جديد للثورية، 

 ومالذاً لهم ومقبة اأي�سًا لالأحالم. )�سنعود 
ً
ومنفى

اإليها باعتبارها الف�ساء االأو�سع للرواية( ال�سخ�سية 

املنا�سلني  الثوار  لهوؤالء  اجلامع  واحل�سن  الرمز، 

بالثورة،  وامللتحقني  اليمن  اأبناء  وتابعني،  قادة 

ذات االأ�سماء وال�سعارت.. 

هالمية  �سخ�سية  اإىل  االإ�ضضسضضارة  يفوتنا  ال  10ض 
ال�سخامة  �سفاته  من  الغول  اإىل  غولية)ن�سبة 

وهي  وخميف(  جمهول  كائن  والوح�سية،  الب�ساعة 

القوة العليا املهيمنة ال تت�سمى وي�سار اإليها ب�سمري 

باإ�سارات  الضضروايضضة  تكتفي  للجمع)هم(.  الغائب 

خاطفة، واإحاالت عابرة)من نورا( الأ�سماء القيادات 

واالنقالبات(:"  التحوالت  عدن)حقبة  يف  اليمنية 

وتارة  التاأميم)�ساملني(،  قضضرار  �ساحب  هو  تضضارة 

املم�سك بكل املواقع)على نا�ر( طورا، الذي يقتل 

اإ�سماعيل("  الفتاح  احلرا�س)عبد  مع  ا�ستباك  يف 

حبلها  تاركة  التاريخية،  الرواية  خطة  عن  لتبتعد 

حت�سيل  معرفتها  كضضاأن  اأو  الضضقضضارئ،  غضضارب  على 

اأي�سا من  حا�سل، وهو تقدير خطاأ، فالتوثيق يعد 

فيه.  تن�سوي  الذي  التيار  كان  ا 
ّ
اأي الرواية  اأدوات 

اإن ذكر ا�سم حاكم ومرحلة حكم هو تعيني لتاريخ 

هذا  على  ت�ستعني  الروايات  من  وكم  التاريخ،  ال 

يثقل  اأن  كاتبها  يرد  مل  اإذا  مبلحق،  اأو  بالهام�س، 

املنت، ولو و�سع للمعلومة التاريخية غرزة منا�سبة 

يف �سياق طرزه ال�ردي لكان اأف�سل.     

اأن  �سيجد  للغربان"  فاكهة  يف"  يتاأمل  من  اإن 

�سخ�سيات الرواية ال تتوفر على و�سع فردي، فاإذا 

كان و�سع ومفهوم ال�سخ�سية البطل قد اأ�سبحا من 

ما�سي الرواية الكال�سيكية والواقعية، اإذ جاءت هذه 

باإبدال البطل ال�سد، اأو الهام�سي، وما يف معناهما، 

واالأ�سوات)  جنيت(  )ج.  النظر  زوايضضا  تعدد  اأ�سف 

باختني( التي ت�سود يف الرواية احلديثة؛ زيادة على 

هذا نلحظ  اأن اأحمد زين ي�سند اأدواره ومتثيل روؤية 

ي�سنعها  ثالثة،  �سخ�سية  اإىل  خطابه  ونقل  عمله 

وهواج�س  و�سع  بني  تركيٍب  من  ض  القارئ  مبعية  ض 

و�سوت اثنتني. هكذا، اإن كيانية ومتثيلية الواحدة 

مي�سي رهنا بوجود الثانية، ال بل يكاد يكون �رط 

تنعك�س  �سورًة  واإما  فعل،  رّد  اأو  فعاًل  اإما  وجود، 
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الربط  �سل�سلة  اإال  هو  ما  كله  العمل  بل  مضضراآة،  يف 

و�سدامات،  وتقابالت،  و�سائج  جملة  بني  املحكم 

الدرامي  التوتر  تاأكيد يف  بكل  ي�سهم  مرايا،  ولعبة 

املطلوب تت�سافر عوامل عدة داخل الرواية ل�سنعه 

وميكن  الثنائيات،  بنية  �سن�سميه  الرواية؛  داخل 

�سنكتفي  ا�ستخدامها وحدها مادة درا�سة وحتليل. 

هنا بر�سم هذه الثنائيات على ال�سكل التايل:

وعالقتهما  و�سعه،  منهما  لكل  �سالح:  نوراض  1ض 
بينها  ما  تتعالق يف  تتاألف من جمموعة عنا�ر 

وال ميكن اأن توؤخذ منف�سلة: املر�سل ض املر�سل اإليه؛ 

الدعوة) لكتابة املذكرات(ض تلبيتها؛ العطاء ض االأخذ؛ 

الكتابة) للمذكرات(؛ ح�سور  ض وظيفة  �رد املر�سل 

نورا اجل�سدي ض ح�سور �سالح اجل�سدي؛ ا�ستيهامات 

نوراض اإيحاءات وتاأويالت �سالح؛ حمكي نوراض  من 

ض بقاء �سالح؛ فناء  �سميم عامل �سالح؛ بقاء نورا 

نورا ض زوال �سالح.

 " نضضورا:  ض  �سالح  كذلك:  ونقول  العالقة  نقلب  2ض 
من  الكثري  و�سور،  ور�سائل  بدفاتر  اإليه  �ستعهد 

ال�سور، واأي�سا اأ�رطة. كل ذلك اأريد اأن ت�سنع منه 

مذكراتي")94(.

بغياب  م�سرتط  االأوىل  ح�سور  جياب:  نضضوراض  3ض 
وبذاكرة  مع  وتتقاطع  تتغذى  نورا  ذاكرة  الثاين؛ 

اخضضتضضفضضاء جياب؛  عضضن  نضضاجضضم  نضضضورا  جضضيضضاب؛ عطب 

تت�سكل  جياب  �سورة  جياب.  مقتل  نضضوراض  نهاية 

وتاأ�سي�س  عنه،  نورا  مرويات  من  مت�سظيًة  وتر�سم 

�سقوطها  اإىل  ب�سريورتها  �سخ�سيتها)الروائية( 

املريع هو قادح زناده. 

من  نورا  عند  العامل  روؤية  تتكون  عدن:  نوراض  4ض 
التوتر بني ثنائيات متناق�سة عدن يف قلبها، متثل 

وانتهت  عا�ستها  التي  احلياة  منضضوذج  ال�سطح  يف 

)عمق(،  الضضداخضضل  ويف  حولها؛  مضضا  وكضضذلضضك  اإليها 

)ال�سيكولوجي والعاطفي( امليالدض الزوال؛ املا�سي) 

5ض متدن  انحطاط  ض  ؛ جمد  ض احلا�ر" طارئ  تليد( 

)نورا(  وقراءة  التو�سع  باالإمكان  وترييف؛  بداوة  ض 

بني  عضضدن  مع  بالتماهي  املاأ�ساوية  بخامتتها 

ما�سيها واحلا�ر الدموي الذي اآلت اإليه وذهابها 

نحو املجهول.

منطية)ن�سال،  �سخ�سيات  اأنها  من  الرغم  على  6ض 
واأفعاُلها متواترٌة  �سناء، عبا�س، بقطا�س( طباُعها 

ذات  العربية  الضض�ضضرود  يف  م�ستن�سخًة  نر�سدها 

يخ�سها  ب�سيء  تتميز  ال  كاأنها  الن�سالية،  التيمة 

�سمن  الرواية  يف  تضضدرج  الأن  قابلة  هنا  فاإنها   ،

حمدد  وقيمتها  وجودها  ومعنى  الثتائيات،  بنية 

لتقلي�س  ممكنة  طريقة  فيها  اأرى  العالقة،  بهذه 

الفردية،  روح  واإخ�ساب  عنها  النمطية  خ�سائ�س 

روائية  �سخ�سية  تقبلها  ليمكن  بالذاتية،  تلقيحها 

ما اأمكن، وهو ما حتقق جزئيا.

من ي�شرد ماذا يف هذه الرواية؟

منفردًة  وجمتمعة،  مضضفضضردًة  ال�سخ�سيات  هضضذه  ض 

ال�رد  وم�سامنة، تدين بوجودها ملا ي�سميه نحو 

الأنه  البع�س،  ل 
ّ
يتمح كما  الضضضراوي،  ال  بال�سارد، 

ينجز عملية كتابية باإواليات خا�سة بها، غري ما 

ال  م�ستمع  متلقيها  احلكاية)ال�سفاهية،  مع  يحدث 

اقرتحت  التي  الع�رية  الرواية  غري  وهي  قارئ( 

حمددة،   
ّ
مهام اإليه  واأوكلت  ورق  من  الكائن  هذا 

برقابة �سارمة على  بداياتها  الكاتب يف  فوظفها 

عمله)�رده( وارتبطت غالبا باختبائه وراء �سمري 

ذات  بنفي  واحلياد،  للمو�سوعية  يا 
ِّ

تق�س الغائب 

الكاتب، وا�ستق�ساء عامل خارجي حا�ر ومنف�سل 

ويتمثل بالتعيني؛ ثم طفقت مواقعه تدريجيا تتبدل 

ن خلف االأقنعة والهويات واإن 
ّ
بني ال�سمائر وتتلو

العليم(،  بض)ال�سارد  يكنى  ملن  ملا/  الهيمنة  بقيت 

يعلن  و�سيء،  وفعل،  اأحضضد،  بكل  العارف  الق�سد، 

الظاهر وي�سي بالباطن، يحبك وي�سبك، وال ينبغي 

ض وهذا من مهارة الكاتب ض اأن ي�ستبك معه اأو يتكلم 

بدا  لو  حتى  م�سامه  من  يتنف�س  اأو  حنجرته  من 

كذلك لقارئ ُيغلِّب التماهي على التباعد. ن�ستدعي 

هذه املالحظات العامة عن مفهوم وو�سع ال�سارد 

للغربان"،  فاكهة  يف"  ي�سغله  الذي  الهام  للموقع 
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جمرد  من  اأكضضرث  فنيا  اختيارا  ميثل  اأنضضه  حيث  من 

قيامه بالدور التقليدي لنْقِل اخلب وت�ريد الق�سة 

ال�سخ�سيات يف  واأفعال  االأحداث  ومتابعة جريان 

بطرق  اأو  اخلطية،  اعتماد  لضضدى  غالبا  اأفقي  خط 

اأخرى اإذا تنّكبها عمدا، وهذا ما انتهجه اأحمد زين، 

نراه قد بنى روايته وفق خمطط يتحكم فيه ال�سارد 

والتداعي  والفعل  والتمثيل  احلكي  منظومة  يف 

والك�ر املنتظم الأي خطية حادثة اأو حمتملة، ذلك 

كله من غري اأن جنزم يف �ساأن هويته، وال اأين يقع، 

وهي م�ساألة تتطلب اأوال التحديد التايل:

ض تعتمد الرواية عادة �ساردا واحدا، يبدو اأحيانا اأو 

يوهم الكاتب باأنه يتعدد وينتقل بني ال�سخ�سيات 

نورا،  اد: 
ّ
�ضضر ثالثة  مع  نحن  وهنا  النظر،  وزوايضضا 

بض"  له  �سرنمز  ض  الثالث)العليم  وال�سارد  �سالح، 

حالتها  وو�سف  بو�سع  ال�رد  نورا  ت�ستهل  �سع"(. 

يف موقع و�سياق مكاين وزماين �سعوري:" �رخت 

اأ�سمع  كنت  قضضوة.  مضضن  حنجرتي  تضضذخضضره  مضضا  بكل 

�سوتا �ساخبا، يغطي على ما �سواه من �سو�ساء، 

ويهرعون  م�ساغلهم  يضضرتكضضون  اأنضضا�ضضسضضا  وتخيلت 

للنجدة، مفت�سني عن امراأة ت�رخ يف هذا الليل)...(

هناك"  ويتال�سى  اأعماقي  اإىل  يرتّد  �راخي  كان 

يتوىل)�سع(ال�رد:  الضضفضضقضضرة،  نهاية  بعد   .)11(

�سارت  هوتيل،  الروك  بار  من  هبطت  للتو  "كانت 
ال�سوداء،  االأغنية  تاأثري  ُيثقلها  متمهلة،  بخطوات 

وذلك االلتماع يف عيني النادل االأ�سمر.." )م �س(. 

لها،  حدث  ما  حالتها،  �رد  نورا  تلتقط  مبا�رة، 

�سنتعرف  ما  وهضضو  واحضضدة،  دفعة  اخلضضب  لنا  تقدم 

عليه الحقا بتف�سيل، تهيئنا ال�ستقباله يف مدخل 

بداأت احلادثة، حتى قدماي  الرواية:"مثل كابو�س 

خفية  يٌد  هناك  كاأمنا  الفرار  على  طاوعتاين  ما 

امتدت وقيدتهما يف مكانهما" )12(. يتدخل)�سع( 

 يف هذه 
ٍّ
ليقدم لنا �سخ�سية �سالح، فقط، غري معني

يحب  بات  اأنه  ل�سالح  يخطر  بتعريف:"  املرحلة 

ذلك  معتبا  �سورها  اإىل  بها  تنظر  التي  الطريقة 

انزالقا يف الت�ساهل معها، هو الذي ال يزال يتوّخى 

احلذر معها حتى تخبه مبا تريده منه")م �س(. فما 

واحد:"  �سوء  دائرة  حتت  معا  يجمعهما  اأن  يلبث 

الغرفة،  يف  الليل  وهبط  �ريعا،  امل�ساء  تال�سى 

والظالم  بال�سمت  مغمورين  و�سالح[  وبقي]نورا 

ال�سجائر")13(.  باأدخنة  ممزوجة  عطر  ورائحة 

ياأتي موقع �سالح متنقال بني عني را�سدة  بينما 

انعكا�سًا  وا�ضضسضضفضضة(؛واإمضضا  حوله)كامريا  ومضضا  ملن 

الو�سع  بالذات(يف  اأمامه)نورا،  ال�سخ�سية  ل�سعور 

احلكي،  م�سمار  �سي�سبح  الضضذي  املغلق  والف�ساء 

العليم،  ال�سارد  يف  حضضاالًّ  اأي�سا  اعتباره  وميكن 

ومتماهيًا معه، وهذا من ذاك.

ر�سم  يف  عهم 
ّ
وتنو اد 

ّ
الضض�ضضر تعّدِد  و�سُف  يفيدنا 

�سبكة العالقات بني ال�سخ�سيات يف ن�سيج ال�رد، 

هذه  يف  اخلا�سة  ال�رد  لعبة  ت�سنع  التي  هي 

 
ٌ
الرواية، بدونها يكون اإخبارا عاما، والرواية اإخبار

خا�س، بطريقة فنية، ُت�سنع هنا من حركة التنقل 

اآن،  �ساردًة وفاعلة، يف  ال�سخ�سيات،  امل�ستمر بني 

يف  متناهية  بدقة  ال�سبكة  هذه  ر�سم  وباالإمكان 

لوحات م�ستقلة تظهر االنتقاالت، مرة حتافظ على 

الت�سل�سل)اخلطية(، مرة اأخرى تك�ره، باال�سرتجاع 

جامعة  ثالثية  بوؤرة  يف  بينهما  وما  اال�ستباق  اأو 

ف، وت�سمح رغم هذا 
رَ
للما�سي واحلا�ر وامل�ست�ر

التفكك ب�سنع دوائر عبارة عن اأقراط ي�سبك الواحد 

االآخر، وباب يوؤدي اإىل اأبواب، احلركة بينهما �رد 

املكابدة  ق 
ِّ
ويعم يطيل  وتيه  طريق،  عن  البحث 

قطعة،  نه�س  ترَ وهي  الغربان  ل�سحية  املاأ�ساوية 

وينبغي  مفككًة  ِقطعا  ُيعطينا  ن�س  على  قطعة، 

ذلك  لريكب  منتظمة  بوترية  ها 
ّ
ي�سم اأن  للتلقي 

ال)Puzzle(، يعتب الو�سول اإليه امتحانا للكاتب قبل 

القارئ، اإذ الرواية تركيب مهما متادت يف التفكيك، 

يتم بُعرى ظاهرة وخفية، ولي�ست اإن�ساء ومناجاة، 

ال�سارد  اأو�ساع  متكن  الحقا.  �سنف�سل  كما  البتة، 

الفجوات  اإحضضداث  من  اأخضضرى،  جهة  من  املر�سومة، 

املطلوبة من لدن الكاتب، مع عنا�ر اأخرى، ركنا 

فيظهر  وال�ستات،  االنهيار  لروؤية  ممثال  اأ�سا�سا 
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املعابر،  وانقطاع  �سيء،  والاّل  والبيا�س،  الفراغ، 

العام،  الن�س  ف�ساء  يف  واأف�سية  م�ساحات  وهي 

�سكال  احلكي،  اأرخبيل  يف  املتباعدة  اجلضضزر  هضضذه 

عنه.  ومعبا  العمل  م�سمون  مع  من�سجما  الأ�سكال 

مبا  ماهية،  هنا  ال�رد  طرائق  اإن  اأخضضرى،  بعبارة 

يوؤهل لل�سوؤال: ي�رد ماذا؟ يوؤكد التجان�س. فنخُل�س 

ن لروؤيتها 
ِّ
اإىل اأن لعبة ال�رد يف هذه الرواية مكو

اأ�سا�س لبنائها وتو�سيع مفا�سلها وتوزيعها  واأداٌة 

يف وحدات خبية يتخللها اخليط اخلبي ل�ردية 

الباقية  اخليوط  بني  اأحمر  خيط  نضضورا،  و�سخ�سية 

الثورية  الرفاقية  الروح  بينها  توؤالف  املت�سابهة 

ال�سارد/  اإىل  ونخل�س  االرتضضداديضضة.  واإخفاقاتها 

تقليديا،  املعهود  غري  مهمتهم  مقت�سى  ال�راد 

مبا هو موقع نقل اخلب ومتابعته وهو ينمو لي�س 

خارج احلكي حمايدا، هو يف داخله ومندغم فيه، 

غري  املوقع  هذا  اأن  معها  القول  ميكن  درجة  اإىل 

نف�سها  حتكي  �سخ�سية  فكل  افرتا�سي،  اأو  موجود 

وحالها اأو تكاد، وكل �سخ�سية هي �سارد لالأخرى 

بو�سفها مراآة خارجية تعك�س �سورتها، ال حماكاة 

عن  لالنف�سال  تاأكيدا  بال�سظايا،  لكن  واقعية، 

الرواية الواقعية التقليدية، الأننا ال نبتعد بتاتا عن 

االلتفات  دائمة  هي  الواقع يف" فاكهة للغربان"، 

اأطره املو�سوعية؛  والت�سكل �سمن  اإليه، واالن�راد 

ومبواجدها  الداخلي  �سوتها  كذلك  وبو�سفها 

واأ�رارها تبوح. 

وبوح  خطاب  نعّد  اأن  ال�سياق  هضضذا  يف  بو�سعنا 

منها  هضضو  �ضضسضضاردا،  و�سعا  الضضداخضضلضضي،  املضضونضضولضضوج 

وينفرد بو�سع خا�س، كثري و�سبه الزمة عند نورا، 

من  اأن  ذكرنا  واإذ  الرواية،  رحى  قطب  ال�سخ�سية 

�سمات هذا العمل تعدد اأ�سواته، فمن �ساأنها اأن حتمل 

تفتقر  اخلطابية،  وبراديغماته  مللفوظاته  تكاثرا 

للن�سق، ويطغى عليها التنافر، لك اأن تعتبه عن�ر 

هيمنة ت�ستت البناء، ال عيبا اأو 
ُ
تكوين فيها بحكم م

تق�سريا بال�رورة، واإن كان، كما اأ�رنا يف بداية 

هما  وع�ر  بلبلة  من  يحدثه  ملا  م�سو�سا  القراءة، 

اأقرب اإىل االإبهام وااللتبا�س، منه اإىل ذلك الغمو�س 

ال�ساحر ال�سفاف. اإن هناك فرقا بني تعديد وتنويع 

اإذ تتحول  ال�ردية، وبني هذه  االأو�ساع واملواقع 

اإىل �سجيج ناجم عن خليط اأ�سوات cacophonie بينما 

للرواية احلديثة واجلديدة  ال�سوت احلقيقي املميز 

�سورًة،  اأو  نضضباً،  يكون  قد  الداخلي،  االإيقاع  هو 

هاربة  بعبارات  مر�سومة  اأطيافا  خلفيا،  م�سهداً 

طيوراً  والغربان  م�سمراً،  معنى  الفاكهة  موحية، 

ا�سطالحا  وحتى  لغة،  وجمازية،  و�سائتة  حملقة 

اأحب اأن اأ�سميها املياه اجلوفية لل�رد. كاأين باأحمد 

نوع  يتوقف يف  الورطة،  بهذه  مو�سو�سا  كان  زين 

من اال�ستدراك يف النهايات مبنا�سبة ت�ساوؤل م�سمر 

ل�سالح املكلف بتدوين مذكرات نورا، ح�سب طلبها، 

�سخ�سيات  عن  حتكي  اأم�س،   )...(" عليها:  فيالحظ 

اعتبار  دون  واحدة،  �سخ�سية  اأنها  لو  كما  عديدة، 

الختالف �سخ�سية عن اأخرى)...( يف حالته ككاتب 

مل  الضضذي  هو  عليه،  يتعنّي  طريق   
ّ

اأي ملذكراتها، 

ب كتابة �سفحة واحدة ملذكرات اأو 
ّ
ي�سبق له اأن جر

ال�سخ�سيات  ت�سابك هذه  ي�سلكه و�سط  اأن  يوميات، 

اأن  ميكن  اأوال  لنت�ساءل،  وتداخلها؟")205(. 

غائبا  �ضضرديضضا،  حمفال  املفرت�سة  املضضذكضضرات  نعد 

وحا�را، ذريعة خدعة ا�سطنعها الكاتب ذاته، ها 

اأن  اإىل �سالحية  اأ�سل  ال�سارد اجلامع؟ ولن  ذا  هو 

يختار كاتب �سخ�سية لتنفيذ دور جتهل حرفته!   

الرواية داخل الرواية، اأو الطّي

يحوي  متنا  للغربان"  فاكهة   " قضضضراءة  ميكن 

روايتني جتتمعان يف ف�ساء مدينة عدن ومناخها 

ال�سيا�سي يف فرتة تاريخية تبقى عائمة، الأن الزمن 

لي�س من برادغمات الرواية اإال كعالمة )�سيميائية( 

قابل  التاأويل  هذا  وداللتني.  عهدين  بني  فا�سلة 

اإزاء  اأننا  �سيما  ال  والتحليل،  للت�سخي�س  متاما 

اأخرى  فيما  التفكيك،  هي  فيه  الثابتة  البنيُة  عمل 

ب�سدد التكوين عنا�رها قيد التعالق اأقرُبها بنية 

بعمليات  التلقي  تن�سيط  يتيح  اأنه  الت�سظي؛ مبعنى 
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وجد  لو  بالطبع،  له،  ب 
رَ
ُيح�س هذا  خمتلفة،  تركيب 

من يتحم�س لهذا اللعب، ويقبل ب�رد التخييل لعبًة 

فنية اأكرث منها للت�سدي الإدانة واقع فا�سح لثورات 

انتهازيني  ورفضضاق  خا�رين  ومنا�سلني  خائبة 

وقادة يتحولون اإىل جبابرة يقتلون بكامت ال�سوت 

الأقل خالف، باال�ستقرار يف ن�س راٍق ال يف منف�ستو 

ون�ستعيد  معه  ونرتقي  رغبتنا  �سن�ساير  احتجاج. 

فنوؤكدها  اأعضضاله،  اإليها  امل�سار  الثنائيات،  بنية 

ني: ق�سة نورا ال�سخ�سية )مع جياب( 
ّ
بثنائية حمكي

والكلية)بعد العطب واختفائه، وقبالة ق�سة عدن(، 

وق�سة الثورة اليمنية اال�سرتاكية من خالل م�سارات 

وحمكيات الرفاق، ما�س وحا�ر، حتى النهايات. 

عضضو�ضضس احلضضديضضث عضضن روايضضتضضني مضضتضضجضضاورتضضني اأو 

االأن�سب   la mise en abyme تقنية  تعتب  متوازيتني، 

الفرن�سي،  ال�رد  نحو  يف  وتعريفها  لض)فاكهة..(. 

يف  جربها  جيد،  اأنضضدري  عند  بداية  الُتقطت  وقضضد 

ق�سة  اأو  حمكي  اإ�سمار   )Paludes")1895"ق�سته

يف  وحضضكضضايضضات  اأخضضبضضار  دمضضج  اأو  الثانية،  داخضضضل 

 
ّ
طي عملية  اإذن  هي  كيخوته(،  دون  �سلبها)عند 

عمل  انطالق  نقطة  اآن.  يف  حمكيني  بني  وترا�سل 

اأحمد زين و�سع نورا وهي يف اأزمة، واإدخال الطرف 

تاأتي  بالتفا�سيل  اإخبارنا  معها  �سيتوىل  الضضذي 

متفرقة بل مبعرثة، نعيد تلخي�سها يف اأنها تنتمي 

اإىل عائلة عريقة ثرية، وتربت يف اأح�سان االإجنليز، 

حيث تعلمت ح�س�س املو�سيقى والتحقت بدرو�س 

لتعلم الباليه واالأكروبات، وبعد جالء االإجنليز عن 

معلما  والتقت   " والدها:  اأمالك  الثورة  ت 
ّ

اأمم عدن 

رو�سيا للرق�س قدر اأن يقنعها اأن بع�س الرق�سات 

ال�سعبية ميكن العثور فيها على ترابط مع الباليه، 

ال�سدفة  الق�سد  احلكاية")99(،  بضضداأت  هنا  ومن 

التي تعرفت بها على قائد كبري)جياب( واأ�سبحت 

با�سم  الراق�سة  العرو�س  لتقدمي  اأّهلها  له،  خليلة 

 كبى 
ّ
اأجنبية ورافقته يف مهام اليمن يف حمافل 

ي اجلنوب يف 
ّ
اإىل مو�سكو احلليفة االأوىل ال�سرتاكي

ياأفل  معه  ويختفي،  القائد  اإ�سقاط  يتم  ثم  عدن؛ 

جمهولني  من  لهجوم  تعر�ست  اأن  بعد  نضضورا  جنم 

حظها  تندب  بيتها  اإىل  لتنكفئ  قدميها  �سيعطب 

يف  �سالح  على  متليها  اأن  تريد  ذكريات  وجتضضرت 

مذكرات الخ..والق�سة الثانية تر�سد اأو�ساع مدينة 

عدن وهي حتت�سن جتربة حكم احلزب اال�سرتاكي 

خططهم  يف  الضضثضضوار  الضضرفضضاق  يخو�سها  اليمني، 

القبائل  من  البلد  اأبناء  واملتحزبني،  و�راعاتهم، 

وفدوا  و�سائعني،  منا�سلني  خليط  والي�ساريني،   ،

اإىل اليمن منجذبني اإىل جتربتها الفريدة، ليتهياأوا 

ويتدربوا لالنق�سا�س على احلكم يف بلدانهم، وهم 

يتخبطون يف عي�س م�سطرب ومتوتر م�سدود بني 

عقيدتهم الثورية ونزواتهم وتطلعات جمه�سة، يف 

اجتثات  فيه  مبا  اجلذري  التغيري  تزعم  قيادة  ظل 

للمع�سكر اال�سرتاكي)ال�سوفييتي،  بع�سها وتبعيتها 

للثورة.  وغطاء  رديضضف  وتقنيوه  خضضباوؤه  خا�سة( 

املهمة  بحكم  �سالح  هضضو  الق�ستني  بضضني  الضضرابضضط 

املطلوبة منه:" ذهب اإليها] نورا[ الأنه عد ذلك نوعا 

من الوفاء لرئي�سه ال�سابق]جياب[ يف الدائرة التي 

يعمل بها، وكانت مرت �سهور على اختفائه" )21(، 

والنتمائه ملجتمع احلزب الذي تنبذه نورا وحتمل 

وبوالدها،  بحبيبها،  اأحلضضق  ملا  دفينة  �سغينة  له 

اأي  قدميها،  بعطب  ال�سخ�سية  باملاأ�ساة   
ً
انتهاء

االإجهاز عليها باإنهاء م�سريتها الفنية. 

تتناوب الق�ستان يف اإيقاع �ردي متقطع ال ناظم 

املقطع  يف  اأحيانا  يليه،  الذي  اإىل  مقطع  من  له، 

من  اأكرث  يختلط  حيث  القراءة،  يربك  مما  الواحد، 

وكاأنه مكتوب يف  احلكي  ويبدو  و�سخ�سية،  �سارد 

ل�ساحبها  لريتد  داخليا  مونولوجا  ي�سدر  راأ�سها 

كضضوحضضدة)بضضوؤرة( ق�ستها  مضضع  ان�سجام  هضضو  كضضاأمنضضا 

معب،  اأو  تهيوؤ  بال  هكذا  االنتقال،  ويتواتر  مغلقة، 

م�سرت�سلة  وتثنية  جزيئات  الرواية  ت�سبح  حتى 

املر�سل  ِمضضن  املر�سل  يتوىل  ضضن 
رَ
م تنتبه  اأن  عليك 

ويعي  ينفعل  مضضن  اخلضضطضضاب،  �ساحب  مضضن  اإلضضيضضه، 

النف�س)  يف  ميور  ما  واإمنا  فعال،  ال  عمليا  ويفعل، 

روؤية  �سنو  الثبات،  و�سع  يف  انفعاالت  من  نورا( 

نزوى العدد 104 اكتوبر 2020

81

مرة حتافظ 

على الت�شل�شل

)اخلطية(، 
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باال�شرتجاع 

اأو اال�شتباق



بنية  اأخرى،  مرة  اإنها،  للرواية.  واخليبة  االنك�سار 

له  يجد  الذي   ،
ّ
الطي ن�سق  �سمن  حتى  الثنائيات 

الكاتب طريقة للرتا�سل بني املنفتح واملنغلق، عدن 

)كاتب  الو�سيط  عب  الداخل،  نورا  و�سقة  اخلضضارج، 

ف�سائية،  طريقة  هي  املفرت�سة(�سالح.  املذكرات 

وكرونوتوبة، تتحدد باالنتقال من املدينة وجمتمع 

نورا  �سقة  اإىل  للو�سول  احلافلة  وركضضوب  الرفاق 

اخلارج  يف  بينما  العتمة  تغمرها  حمدد  وقت  يف 

بالت�سافر  والزمان  املكان  معنى  ويتعني  ال�سوء، 

ي�سريان اإىل تقابل عاملني منف�سلني ومتجاورين، 

مفرغة،  حلقة  يف  واإن  واإياب  ذهاب  حركة  ور�سم 

خب  وال  فعل  �رديا)ال  منتجة  غري  اأنها  مبعنى 

تاأكل  تني  ال  �سيكولوجيا)نورا  وال  عنها(  يرتتب 

�سالح  بينما  مكانها(  ويف  ذاتها  تضضراوح  نف�سها 

يراقب ويتلقى وهو يف و�سع �سلبي، فهو وهي تارة 

انف�سال:"  واأخرى يف  واحدة متزامنة)كرونوتوب( 

يف  تعي�س  متغطر�سة،  كبورجوازية  عليها  يحقد 

تعرتف  وال  الفيكتوري،  اأثاثها  و�سط  وحتيا  ترف 

الثبات  يبقى   .)52( االإجنليزي"  بالزمن  �سوى 

الطرفني  انتماء  بتعار�س  �سالبة  ثنائية  يف  ذاته 

اإال  الطالق  يحدث  ولن  واملعتقدين(  )ال�سخ�سيتني 

عندما  انف�سالهما  حني  فقط،  و�سكليا  النهاية  يف 

يتم طرد نورا من �سقتها على يده، وطرده هو بدوره 

اء انقالب اأطاح بقيادة اأم�س، 
ّ
من موقعه احلزبي جر

اأبناء  كالعادة،   �ست�سفي،  جديدة  اأخضضرى  وجلب 

الثورة. 

والطي،  االإ�سمار  تقنية  يف  ق�ستني  عن  حتدثنا   

االأوىل،  يف  امل�سمرة  الثالثة،  الق�سة  عن  و�سكتنا 

التكوين، هذه  قيد  الرواية  امتداد  والتي ظلت على 

مع  نورا  بعالقة  يخب  واحضضدا  حمكيا  تخ�س  التي 

الع�سري اخلليل امللقب جياب، حتكيها مبعرثة تبعرث 

و�سعها ومزاجها ومدى ا�ستعدادها للقول كثريا ما 

يتعرث ويتعّذر ب�سبب ق�سوة التذكر، اأو اجنرافها مع 

حكايتها  جامع  اأمام  عقبة  يقف  الالوعي  خطاب 

يف  املذكرات  مذكرات.  �سكل  يف  بتدوينها  املكلف 

املكتوب  الغائب،  الن�س احلا�ر  الرواية هي  هذه 

املتخلل  االأ�سود،  وباحلب  فرعوين(  �ضضري)  بحب 

بني ال�سطور مبخاتلة واإ�سارات واأو�ساف تتهادى، 

راويها  جن�س  مضضن  واحلضضلضضم،  احلقيقة  بضضني  ترتنح 

راق�سة الباليه االأكروبات، فيها العن�ر املادي من 

ع�رتها مع جياب:" كان ج�سدي ي�ست�سعر جبوت 

ج�سمه. كل جزء منه يئن حتته. وتفر عيناي بينما 

يه�رين بني ذراعيه )...( كيف يكون حني ي�ستويل 

كالذبيحة،  يرتكني  ثم  يجتاحني،  وكيف  علي، 

الرع�سة املزلزلة،  لي�س ب�سبب  يبقى ج�سدي يختلج 

اإمنا من جناتي مما اأعتقد اأنه �سيقدم عليه يف كل 

مرة يدخلني")147(؛ "وذكرت اأنها حت�سى اأحيانا 

جبية  واإقامات  بالنفي  قرارات  وقعت  التي  يده، 

هي،  اإنها  بل  ال  باالإعدام")151(،  مقرتحا  ومرة 

حتت وابل التذكر ويف �سياقه، هي وال�سارد العليم، 

معبا  با�سمه  ناطقا  احل�سور،  كامل  ي�سّخ�سانه 

عن خماوفه وم�ساعره جتاهها:" اإنهم يراقبونني. 

لن  لكنهم  بعيدا)...(  اأ�سحى  زمن  يف  جياب  قال 

جياب")167(.  اأ�ساف  يل.  �سيء  فعل  ي�ستطيعوا 

الذكرى  حت�ر  كالعدم  يلّفه  الذي  اخلفاء  ولتبديد 

ها من اخلب اليقني:" وتتذكر اأنها 
ّ
بكثافة حاملًة كم

مل تلحظ يومئذ اأي ارتياح يف نبة �سوته. كان ذلك 

مار�س1978،  اأواخضضر  الكويت،  من  عودتهم  ُبعيد 

انتهاء  اليمنية عقب  الوحدة  االتفاق على  حني مت 

باأجنحة  يرفرف  واحُللم  �ضضس(،  )م  �سنعاء"  حرب 

كيفية  يف  ن( 
ّ
�سالح)املدو �سُتجهد  اال�ستيهامات، 

ها، 
ُّ
القب�س عليها، اأي على ذكرياتها، يحار كيف يلم

لت�ستتها، والأنها بعد حرقتها املم�سة، اإذ تروي عن 

جياب وحميطه، تطعن يف عقيدته ال�سيا�سية فريى 

ن كاأنه يخون ق�سيته، عالوة على اأن م�سّغلته 
ّ
املدو

تفتاأ  ما  م�سعاها،  من  الطريق  منت�سف  يف  تقف 

ت�ساأله:" اأين و�سلت يف املذكرات؟" التي مل يكتب 

منها حرفا يبر بطاأه بحاجته اإىل وثائق و�سور، 

يف وقت هي نف�سها:" تفكر اأن املذكرات، كما بدت 

لها مرة فكرة غري مثالية المراأة بالكاد ت�ستطيع اأن 
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حترك ج�سدها من مكان اإىل اآخر.")158( فنخل�س 

اأنضضه  اإىل  الثالث،  املحكي  ح�ر  بعد  الضضقضضول  اإىل 

اإ�سافة اإىل وجوده مطويا يخ�سع لتقنية االنكتاب 

التدريجي للق�سة من �سمنها ويف �سياق تبلورها، 

امل�سنن  اإليه، ونهجه  امل�سار  دًة يف عمل جيد 
َّ
جم�س

مبا  وولضضف  فرجينيا  عند  الروائي  الدر�س  يقرره 

ي�سطلح عليه بضWOORK IN PROGRESS خ�سو�سا يف 

 .)Mrs.Dalloway  )1925 روايتها

مطوية،  رابعة،  ق�سة  ح�ر  اإىل  نذهب  ال  لنا  وما 

جمرد  البداية  يف  نح�سبه  �سالح،  �سرية  تخ�س 

و�سيط بني عامني وق�ستني، ويف اأح�سن حال ع�سوا 

م�سلحة  يف  موظفا  الرفاق  جمتمع  اإىل  منتميًا 

احلكائية،  عنا�رها  ُت�رد  بق�سته  واإذ  �سيا�سية؛ 

الت�سظي  بن�سق  بدورها، حمكومًة  جمزاأًة ومتناثرًة 

والثنائية  التفكيك  بنيتى  يف  ومندرجة  العام، 

مُتددانها وتغنيانها مبا مينحها الداللة يف التقابل 

انتماءين)ريف/  بضضني  والتناق�س  والتعار�س 

ا�سرتاكي،  وتاريخي)احتاليل،رجعي/  مدينة( 

مببادئ  ال�سادق  ملفوظه)اإميانه  ثوري(،ومذهبي 

و�سعه  يف  حتى  عنها(،  بتخليه  والت�سكيك  احلزب 

الو�سيطي بني نورا وجمتمع اخلارج يتثبت براديغم 

ما  على  �سيء  ال  اأن  ومناخ  معنى  يعمق  ال�سدية 

بينهما،  تن�ساأ  مل  اأنه  موؤخرا  الحظ  قد  كان  يرام:" 

ما،  حميمية  اأو  االألفة  متيزها  عالقة  االآن،  حتى 

كالتي تنمو بني �سخ�سني مماثلني  اأي �سخ�س لديه 

ما يرويه، و�سخ�س يتلقف مروياته، لتحويلها اإىل 

و�سفات  اأ�سماء  عديد  مذكرات")94(.وللتعار�س 

م�سطبغة  والثورية  واالنتهازية،  النفاق  منها 

ال�ساطع(  مثالها  البورجوازية)ن�سال،  بالتطلعات 

والف�ساد  باالرت�ساء  م�سحوبا  الضضثضضوري  والنقاء 

تقابلها  والتق�سف  الن�سال  البذخ)�سرية  ومظاهر 

حياة البذخ للوفود التي تزور عدن وتقيم يف فيال 

والر�سوة  وال�سيجار..  اأجود اخلمور  فخمة وت�ستهلم 

بني  لعدن  الليلي  النادي  عوائد  بتقا�سم  املنظمة 

عطب   . ال�سيا�سني)46((  والقادة  املع�سكر  اإدارة 

الفاعلني  جميع  ج�سد  يف  ي�ري  الضضذي  التناق�س 

املو�سوف  جياب  يف  االأقضضوى  متثيلها  واالأفعال، 

بض"الذي كان يعي�س حيوات كثرية يف حياة واحدة" 

)168( وال ا�ستطاع �سالح باإميانه الثوري ال�ساذج 

ل�سخ�س قادم من الريف ومت�سبع باأخالق القبيلة:" 

عالقة  له  تكون  اأن  جياب  للرفيق  كيف  يتفّهم  اأن 

هي  االأمبيالية")83(؛  بالعادات  ملوثة  بامراأة، 

عالقة عجز ب�سبب براءته االأوىل عن فهم كنهها:" 

واأخيها  وعميل  وتاجر  قبيلة  �سيخ  ابنة  نورا  بني 

به، وبني 
ّ
ودر اال�ستعمار  عّلمه جي�س  �سابط كبري، 

جياب الثائر واملارك�سي، ومن كان يف طليعة من 

األقابهم،  ال�سالطني  واأحفاد  القبائل  �سيوخ  �سلبوا 

يف  ال�سباط  كبار  اآخضضريضضن،  مضضع  �سّفى  مضضن  وهضضو 

ق�سد  والفدائيني،  الريفيني  بهم  وا�ستبدل  اجلي�س، 

دائما  جياب  ىالرجعية")84(،  القوى  من  تاأمينه 

�سديد  كضضان  املفارقة:"  مزيد  اإىل  لننتبه  الضضضذي، 

�ِسبه  برفاقه، عدد منهم  باأحالمه، وكافرا  االإميان 

تقابله  �س(.  للرثاء")م  تدعو  ب�سورة  ن 
ّ
ومتدي ي 

ِّ
اأم

اأي�سا ا�سرتاكية،  نورا من جن�س �سلوكه تزعم:" اأنا 

ا�سرتاكية �سميم، لكن على طريقتي")ن(. 

الق�سة  هي  جياب  �سرية  بضضاأن  القول  اإىل  نخل�س 

يف  ي�سمح  مبا  الرواية،  منت  يف  املطوية  اخلام�سة 

اال�ستنتاج االأخري بتمثيلني للخطة ال�ردية املتبعة 

الدمى    matryochka متثيل  للغربان":  يف"فاكهة 

الرو�سية، الواحدة الكبى دونها �سغرى فاأ�سغر ثم 

اأ�سغر منها؛ الثاين، يف �سورة املرايا املتقابلة، يف 

تتحدد،  مراآٌة  �سخ�سية  كل  متبادلة،  انعكا�س  لعبة 

تنهك�س فيها مالمح ال�سخ�سية: نورا يف مراآة �سالح؛ 

�سالح يف مراآة نورا؛ جياب يف مراآة نورا؛ جياب يف 

مراآة �سالح؛ ن�سال و�سناء وبقطا�س وعبا�س يف مراآة 

�سالح؛ الثورة مبا لها وعليها يف مراآة الرفاق؛ عدن 

يف مراآة تاريخني...نورا ض �سالح ض نورا مراآة بع�سهما 

وللجميع، اإليكم هذا املقطع ياأتي يف النهايات كاأنه 

مبثابة تركيب وتبيان كيف تتنا�سل ق�سة من ثانية، 

ثبات  بع�س  فتزحزح  غريها  �سخ�سية  تلقح  وكيف 
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كل �شخ�شية 

هي �شارد 

للأخرى 

بو�شفها مراآة 

خارجية 

تعك�ض 

�شورتها، 

 بال�شظايا



كانت]  مثااًل:"  �سالح  يعطى  املضضراآة،  يف  ال�سورة 

تاأخذه بكالمها وحكاياتها)...( وكانا يلجان  نورا[ 

ان �سناديق اأ�رار مغلقة  دواخل �سخ�سيات، ويف�سّ

على نف�سها. وهي حتكي له اأ�رارها، وتبوح ب�سظايا 

كان  االآخرين،  وبرفقة  وحيدة،  عا�ستها  اأزمنة  من 

فوق  خطواته  �س 
ّ
ويتلم نف�سه،  على  يتعرف  رويضضداً 

اأر�س الواقع، بعد اأن عا�س طويال يف كنف ال�سعارات 

تتزحزح  قلت  تتحقق..")234(.  مل  التي  والوعود 

من�سوبة  فاملراآة  جلها،  اأو  كلها  ال  ال�سورة  بع�س 

لتعك�س ما وقع اإذ حتاكيه يف كمال تفككه وخريطة 

ت�سظيه، عب اأو�ساع، واأمناط �سلوك وم�ساهد يومية 

يف  بهم  ى 
ّ
وم�سح منخرطني  منا�سلني  ملعي�س 

بخ�ساب  م�سطبغة  مو�سومة،  ثورية  اأجواء  خ�سم 

اإيديولوجية تف�سحها نقائ�سها ياأتي ال�رد الروائي 

كاأمنا ين�سب لها حماكمة فيدينها وينف�س اليد منها 

يف االآن عينه، مبا يدين به الثوريون اأعداءهم حني 

ونورا  التاريخ".  األقي بهم يف" مزبلة  اأنهم  يعلنون 

اأنها  الكاتب  يوهمنا  وبينما  املرير،  حا�رها  يف 

�سالح  يباغتها  واأمال،  انفراجا  تنتظر  معها  ونحن 

بخب مقتل جياب، اإمنا خالفا لتوقعه:" خيبت ظنه، 

اأو  �سعرها  وت�سد  ت�رخ  مل  البكاء،  يف  تنكب  فلم 

تقطع ثيابها حرقة على خ�سارته. كاأمنا كانت تدرك 

�سلفا اأن جياب �سينتهي اإىل ذلك امل�سري، و�سيتال�سى 

من حياتها بال�رعة نف�سها التي دخل بها.")235(. 

بقيت ثابتة اجلنان مكابرة، حمافظة على كبيائها 

فيما هو يتوقع لها ال�سقوط، جمد املا�سي!  

ف�شاء العطب واالن�شطار 

ذلك  بعد  وطفق  البداية،  من  النعي  الكاتب  اأعلن   

بالقارئ   
ّ

باالأحرى يفككه، وحري اأو  البوزل،  يركب 

االفتتاحي  واالإيضضقضضاع  االأوىل  ال�سورة  يلتقط  اأن 

واللون الداكن للغربان من ف�ساء بار الروك هوتيل 

اأ�سمر وحلن  ال�سيميائية من عتمة ونادل  وعالماته 

العطب"  لض"حفلة  وتهيوؤ  ا�ستهالل  الرواية.  بوؤرة  هو 

التي تعد هذه الرواية مبجموع حمافلها وم�ساهدها 

وال�سغار يف خمتلف  الكبار  ومعرتكاتها وممثليها 

واإ�سكاليتها  ومو�سوعها  بطلها  م�رحها،  االأدوار 

فيها  كلها  والرهانات  واالأوجضضضاع  فيها  املزمنة 

العطب"  تيمة   " ن�سميه  فيما  وجت�سيدها  عنوانها 

ن�ستمده من تكرارها يف املنت مفردة حرفا، وتلفظا 

واإ�سارًة  وحركًة  ورائحًة  و�سوراً   
رَ
وم�ساعر وبوحا 

لعالمتها)ال�سيميائية(.  املخت�رة  الوجوه  وظالاًل، 

ببناء عامل  اأحمد زين معنيا  بدا  االأوىل  اأعماله  منذ 

ومعبين  م�ستمدين  خ�سو�سيني  روائيني  وف�ساء 

عن روؤية كلية تاريخية و�سيا�سية لبالده، بجذورها 

مدار  يف  واالأفضضراد  اجلماعات  وم�سارات  االإنا�سية 

و�روده  بالعطب،  كلها  م�سابة  الفاجعة  حتوالتها 

بني  تفاوتت  لها  وت�سخي�س  االأعطاب  ل�سل�سلة  مراآة 

ال�سهادة وعبارات  فيه �سور  واقعي عار�سة  متثيل 

االأمل  الداء بعالمات  اإىل  ي�سري  االإدانة، وبني تخييل 

الفرد املوزع فاقد االختيار،  تطفو فوق جلد وروح 

وفوق  منه  بالرغم  ماأ�ساويا  م�سريا  يعي�س  من 

طاقته.

تيمًة مركزيًة  العطب  االأدبي ملقاربة  الت�سعيد  اإنه   

من  يفعل كثري  كما  موا�سيع،  ال مو�سوعا من بني 

تراهم  االأخرية،  ال�سنوات  يف  العربية  الرواية  كتاب 

وينتقون،  معجما  يفتحون  كاأمنا  الآخر  اإ�سدار  من 

منا�سبة،  مع  تتجاوب  ق�سة  وحوله  له  ويلفقون 

جمهور  له  ويرتاح  تالئمه  باإن�سائيات  طونه 
ّ
ويقم

روائي  اأنضضه  كاتبها  يوهمون  وي�سفق،  املنا�سبات 

فيما هو مرّق�س قردة �ساخت وباتت طوع اليمني. 
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)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(



القراءات  من  �سل�سلة  العمل �سمن  هذا  يندرج    

ة 
ّ

الق�س فضضّن  على  للوقوف  �سها 
ّ

نخ�س التي 

نعتني  كبري  م�سغل  من  جزء  وهو  املعا�رة. 

العربي  االأدبضضي  االإبضضداع  اأجنا�س  مبختلف  فيه 

احلديث. والغاية هي الك�سف عن وجوه الطرفة 

الق�سرية،  ة 
ّ

الق�س اأي  الفّن،  هضضذا  عرفها  التي 

ة. فقد 
ّ

ات ب�سفة خا�س
ّ
على يد املبدعات العربي

لفتت بع�س الن�سو�س انتباهنا ملا قطعته من 

اأ�سوط يف التجديد كبرية على م�ستويات عديدة. 

الكويتية  املبدعة  اأعضضمضضال  يف  بع�سها  جتّلت 

الدوؤوب  ب�سعيها  زت 
ّ
متي التي  العثمان«  »ليلى 

نحو اإر�ساء جماليات جديدة، منذ بداية عهدها 

احلكاية  طرافة  ماتها 
ّ
مقو اأبرز  لعّل  بالكتابة، 

واإحكام ال�سياغة الفنية. فاأعمالها يف نظرنا ال 

بالكتابات  يعرف  ما  �سمن  اآلية  ب�سفة  تندرج 

 املراأة 
ّ
 بق�سايا تهم

ّ
ة، اأي تلك التي تهتم

ّ
الن�سوي

ت�سّق  الأنها  خم�سو�سة،  ة 
ّ
اجتماعي ك�ريحة 

الق�سايا  تلك  طرح  يف  للماألوف  مغايرا  نهجا 

يجعل  ما  وهو  القارئ.  اإىل  اإبالغها  طرق  ويف 

 بها. فهي 
ّ

د بطابع خا�س
ّ
ة تتفر

ّ
الفني جتربتها 

ت�سلك نهجا يف الكتابة غري م�سبوق يف ال�ساحة 

عاجلت  فقد  املضضعضضا�ضضرة.  ة 
ّ
العربي ة 

ّ
الثقافي

ولكّنها  ال�رقي،  املجتمع  يف  املضضراأة  ة 
ّ
ق�سي

املبدعة  هذه  ر 
ّ
ت�سو جديدة.  بروؤية  متها 

ّ
تقد

تختلف  حكايات  يف  اجل�سيمة  الن�ساء  معاناة 

عادة  تتلخ�س  التي  املتداولة،  احلكايات  عن 

على  املعتدي  الرجل  من  املتاأتي  التعنيف  يف 

حكايات  وتوؤّلف  وغريها.  ة 
ّ
الطبيعي حقوقها 

اأو  حمجوبة  اأخضضرى  زوايضضا  لنا  ت�سيء  جديدة 

لي�س لنا بها عهد. كما وجدناها حت�سن اختيار 

وقعا  ملقا�سدها  حتّقق  التي  االإبضضالغ  م�سالك 

اعتنت  حيث  وعقله.  املتلّقي  وجدان  يف  كبريا 

كّل  واأعطت  الق�س�سية  الكتابة  تقنيات  بتطوير 

ق�سم من اأق�سام اخلطاب العناية التي ي�ستحّقها.  

  وللوقوف على هذه التجربة االإبداعية الفريدة 

نا درا�سة اأق�سو�سة بعنوان »فتحية تختار 
ّ

تخري

موتها«، �سدرت �سمن جمموعة ق�س�سية حتمل 

اأبرز  اأحد  اعتقادنا  يف  وهو   .
)1(

نف�سه العنوان 

الن�سو�س التي ُترتجم ما ذكرناه اآنفا. 

ات كبى، 
ّ
 من فر�سي

ّ
  ننطلق يف درا�ستنا للن�س

الق�سرية  ة 
ّ

والق�س عامة  االأدب  اإّن  لها: 
ّ
اأو تقول 

 لكنه وثيق ال�سلة بواقع ما. 
ّ
ة، فّن تخيلي

ّ
خا�س

فهو نتاج ع�ره اأو اأّن ع�ره ميثل فيه بكفاية، 

باالأفق  دة 
ّ
مقي املوؤّلف  لدى  العامة  الروؤية  الأّن 

ثانية  ة 
ّ
فر�سي  

ّ
ثم فيه.  عا�س  الذي  التاريخي 

الق�س�سي  العمل  اإّن  تقول:  االأوىل،  عن  توّلدت 

جواب  لة 
ّ

املح�س يف  هو   
ّ

ن�س اأي  �ساأن  �ساأنه 

الع�ر واملجتمع  اأ�سئلة  اأو جمموعة  �سوؤال  عن 

ي انتظارات 
ّ
. فهو يظهر لكي يلب

)2(
الذي كتب فيه

ل فيها على نحو 
ّ
قرائه املعا�رين اأو لكي يعد
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 ملجد بن رم�شان *

ة الق�شرية عند ليلى العثمان:  فن الق�شّ

»فتحية تختار موتها« اأمنوذجا..

باحث يف االأدب العربي، جامعة جون موالن ليون *



املبدع  اإّن  تقول  اأخرية  ة 
ّ
وفر�سي االأنحاء.  من 

هو �ساحب م�روع فّني وفكري يف االآن نف�سه. 

اإىل احتالل مكانة  االأحضضوال  فهو يطمح يف كّل 

ال يف �سناعته. 
ّ
اأو ي�سهم ب�سكل فع يف التاريخ 

به  ترتبط  بل  ا، 
ّ
جماني لي�س  االأدبضضي  فالعمل 

راد لها اأن تتحّقق على اأكمل وجه. 
ُ
مقا�سد ي

ات توّلدت 
ّ
الفر�سي اأّن هذه  �سّك  ما من   

لالأدب.  خم�سو�سة  وروؤيضضة  نة 
ّ
معي مقاربة  عن 

فهي مل توجد من فراغ واإمنا متّخ�ست عن لقاء 

طريف بني املقاربة الفل�سفية التاأويلية 

واملقاربة  احلديث،  �سكلها  يف   L’herméneutique

Le Pragma- للخطاب لتحليل   الضضتضضداولضضيضضة 

كليهما  اعضضتضضنضضاء  هضضو  بينهما  tique. والضضضضرابضضضضط 

واعتماد  املضضكضضتضضوب،  منه  ة 
ّ

خا�س باخلطاب 

االأدبضضي  اخلطاب  على  املجالني  يف  املنّظرين 

الأفكارهم  ت�ستجيب  التي  النماذج   
ّ
اأهضضم كاأحد 

الفهم  مب�ساألة  االأوىل   
ّ
تهتم التطبيق.  عند 

االإن�سانية  التجربة  تاأثري  ومبضضدى  واالإفضضهضضام، 

ذلك  جانب  واإىل  خطابه.  �سياغة  يف  للموؤّلف 

ة. واعتبت اأّن 
ّ
ة الن�سو�س االأدبي

ّ
اأثبتت تاريخي

اآخر،  طرف  مع  بال�رورة  يتفاعل  متكّلم  كّل 

يحّقق  م�روع  بناء  اإىل  كالمه  عب  وي�سعى 

ة 
ّ
اأّن عملي نت 

ّ
العامل. وبي من خالله وجوده يف 

تلّقي الن�سو�س بدورها تفتح اأمام القارئ بابا 

نتك�سب   
ّ

الن�س يجعلنا  اإذ  الضضذات.  لفهم  اأرحضضب 

خبات جديدة تعيد �سياغة روؤيتنا للعامل، ومن 

عن  نقف  حني  الأنف�سنا،  نظرتنا  من  ل 
ّ
نعد ة 

ّ
ثم

اأما جتارب االآخرين  الذاتية  حمدودية جتربتنا 

وقد  الن�سو�س.  عضضب  معهم  نتوا�سل  الضضذيضضن 

التي  التلقي  نظرية  املقاربة  هذه  عن  توّلدت 

ت بدور القارئ يف فهم الن�سو�س واأعادت 
ّ
اهتم

 بعد اأن اأعلنت مقاربات 
ّ
للموؤّلف ح�سوره املهم

 
ّ

بالن�س تكتفي  التي  كالبنيوية،  موته  اأخضضرى 

معزوال منابته وعن �سياقات اإن�سائه.  

  ُتعنى املقاربة الثانية بطرائق ا�ستعمال اللغة 

القواعد  على  اأ�سحابها  وقف  فقد  اخلطاب.  يف 

التوا�سل �سمن  عمليات  اإىل جناح  ي 
ّ
توؤد التي 

يعرف  مضضا  عنها  وتضضوّلضضدت  دة. 
ّ
حمضضضد �سياقات 

وهي   .la nouvelle rhétorique اجلديدة  بالبالغة 

نظرية تدر�س امل�سالك التي يتوّخاها املتكّلم اأو 

واإقناعهم.  املتلّقني  التاأثري يف  بغر�س  الكاتب 

»در�ضضس  اإىل  -ت�سعى  معروف  هو  -كما  فهي 

ي 
ّ
تضضوؤد اأن  �ساأنها  من  التي  اخلطاب  تقنيات 

من  عليها  يعر�س  مبا  الت�سليم  اإىل  باالأذهان 

)3(
الت�سليم« ذلك  درجة  يف  تزيد  اأو  اأطروحات 

اأّن اأي خطاب يقوم حتما على خّطة  نت 
ّ
وقد بي

اأّن  ذلك  اأو غري وعي.  �سواء عن وعي  ة 
ّ
حجاجي

الن�سيج  يف  لة 
ّ

موؤ�س ة 
ّ
ل�ساني ظاهرة  »احلجاج 

كامنة  املتكّلم  بها  ه 
ّ
يتفو التي  للغة  القاعدي 

 قول عبد 
ّ
فيها كمون النار يف الّزناد« على حد

ُتويل هذه  ذلك  واإىل جانب   .
)4(

ال�ستار اجلامعي

عاته، 
ّ
املقاربة قيمة كبى لل�سياق مبختلف تفر

ف�سيغة اخلطاب عندها تتاأّثر ال حمالة بالظرف 

الذين  اأولئك  واأحضضوال  املتكّلم  فيه  يوجد  الذي 

اإليهم. وتتقاطع يف هذه النقطة بالذات  ه 
ّ

يتوج

مع املقاربة التاأويلية. 

االأق�سو�سة  درا�ضضسضضة  يف  ن�رع  عليه  بناء    

لني مبجموعة من االأ�سئلة، توّلد بع�سها من 
ّ
حمم

الذي  املنهج  االآخر من طبيعة  والبع�س   
ّ

الن�س

نهتدي به يف بحثنا، وهي كاالآتي: 

هل  ؟ 
ّ

الن�س هذا  يف  التاأليف  مقا�سد  هي  ما    

املجتمعات  يف  املضضراأة  ة 
ّ
لو�سعي تو�سيف  هي 

البحث  اإىل حماولة  تتعادها  اأم  فقط؟  ة 
ّ
ال�رقي

وقع  ملاذا  البائ�سة؟  ة 
ّ
الو�سعي لتلك  حلول  عن 

االختيار على فّن االأق�سو�سة للتعبري عن واقع 

يحملها  التي  االإ�سافة  ماهي  املرير؟  املضضراأة 

منواال  ر 
ّ
يكر هل  الفّني؟  امل�ستوى  على   

ّ
الن�س

اأم  ماألوفة؟  الكتابة  يف  �سّنة  �س 
ّ
ويكر �سابقا 

ويقرتح  الق�سرية  ة 
ّ

للق�س جديدا  منوذجا  م 
ّ
يقد

خ يف اأفق 
ّ
ات تختلف عن ال�سائد واملرت�س

ّ
جمالي
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 عن 
ّ

الن�س  
ّ

اأي مدى يعب اإىل  املتلّقي؟   انتظار 

م�روع ت�سعى املوؤّلفة اإىل حتقيقه؟

التاأليف:  مقا�شد   -  1

الفيل�سوف  احلديثة  ة 
ّ
التاأويلي �س 

ّ
موؤ�س اعتنى 

االأملاين فريدريك �سلريماخر )1768 - 1834( 

الفهم  �سوء  من  تع�سمنا  التي  القواعد  بو�سع 

بغية فهم الن�سو�س اأكرث مما فهمها اأ�سحابها. 

اإىل  القواعد  تلك  ل 
ّ

تتو�س اأن  لديه طموح  وكان 

يف  املضضوؤّلضضف  اأودعضضهضضا  التي  املقا�سد  ا�ستعادة 

التي  التاريخية  امل�سافة  كانت  مهما  ه 
ّ

ن�س

تف�سلنا عنه. لكن تبنّي ملن جاء بعده، ويلهامل 

ة 
ّ
ا�ستعادة حرفي اأّن   )1874  - 1833( دلتاي 

املقا�سد  الأّن  يائ�سة،  حماولة  املوؤّلف  لق�سد 

حمايدا  و�سيطا  لي�ست  وهي  اللغة،  عب  منقولة 

ينقل االأ�سياء كما هي من فكر املوؤّلف اإىل فكر 

ا 
ّ
ن�سبي م�ستقّل  اللغة،  اأي  فوجودها،  القارئ، 

حيث  من  كانت  واإن  فاملقا�سد  الطرفني.  عن 

عند  ن 
ّ
تتلو فاإنها  دة، 

ّ
جمر ة 

ّ
ذهني اأفعاال  املبداأ 

وقد  االألفاظ.  يف  الكامنة  باملعاين  �سياغتها 

اأفا�س اأي. د. هري�س E.D. Hirsch يف تف�سري هذه 

the in- املوؤّلف ق�سد  بني  ف�سل  حني   امل�ساألة 

 
ّ

الن�س يف  الكامن   tentionality of authorواملعنى 

ا يف �سناعة 
ّ
the meaning. قال: »املوؤّلف لي�س حر

اإّنه حمكوم مبا   منها. 
ّ

اأي مقا�سده وال يف نقل 

ة 
ّ
الل�ساني وباملوا�سعات  قوله،  الكلمات  تريد 

احلالة  هذه  يف  وجب  لذلك   .
)5(

الثقافة« داخل 

ما  فاإن  وبالتايل   .
ّ

الن�س مقا�سد  عن  احلديث 

يقوله  ما  حتديدا  هو  التاأليف  مبقا�سد  عنيناه 

الكامن  املعنى  مع  ذلك  تقاطع  �سواء   
ّ

الن�س

وجدنا  وقد  معه.  اختلف  اأم  املوؤّلف  ذهن  يف 

غادامري)1900  جيورج  هان�س  اأطروحات  يف 

2002( وهان�س روبارت ياو�س )1921 -   -

التلّقي ما يعيننا على  ة 
ّ
1997( �ساحب نظري

االأدبضضي.   
ّ

الن�س ملقا�سد  العامة  اخلطوط  فهم 

جن�س  هضضي:  ثالثة  عضضوامضضل  يف  بالنظر  وذلضضك 

 واالأفق التاريخي الذي ظهر فيه، وطبيعة 
ّ

الن�س

ه اإليه. 
ّ

اجلمهور الذي يتوج

نا »فتحية تختار موتها« 
ّ

  بناء عليه فاإّن ن�س

من  جن�س  الأّنضضه  ة 
ّ
فني مقا�سد  بداهة  ن 

ّ
يت�سم

بال�رورة  له  اإّن   
ّ
ثم العديدة،  االأدب  اأجنا�س 

ة تاأتيه من اإمالءات االأفق التاريخ. 
ّ
مقا�سد فكري

 
ّ

ة، بنّي ياو�س اأّن الن�س
ّ
يف م�ستوى املقا�سد الفني

ا على مزيد تر�سيخ 
ّ
االأدبي حلظة ظهوره يعمل اإم

جاهز  منوال  على  فين�سج  الرا�سية،  اجلماليات 

اأذواق اجلماهري وتخّلج بوجدانهم.  ت عليه 
ّ
ترب

ا يخالف �سنن التاأليف والقراءة، فيك�ر اأفق 
ّ
واإم

اإىل  ي 
ّ
يوؤد �رخا  فيه  ويحدث  ال�سائد  االنتظار 

اإنتاج جماليات جديدة. ونعتقد اأّن ق�س�س ليلى 

العثمان ت�سلك هذا النهج الثاين. فقد مل�سنا فيها 

ة ال�سابقة. 
ّ
اختالفات وا�سحة عن التجارب الفني

اختيار �سيغة  ة مواطن، يف 
ّ
عد يتمّثل ذلك يف 

وطرقة  احلكاية  الطرف  البناء  يف  للعنوان، 

ال�سخ�سيات،  طبيعة  يف  اخلطاب،  عب  عر�سها 

ويف تفعيل مبادئ معينة يف احلوار...اإلخ. 

 يف مقام ثان مقا�سد فكرية. 
ّ

الن�س ن 
ّ
  يت�سم

ة 
ّ
فهو يندرج �سمن ما يعرف بالكتابات الن�سائي

)ال نق�سد الّن�سوية The Feminism(. وهذا ال�رب 

الق�سايا  باأخطر   
ّ
يهتم مضضا  عضضادة  االأدب  مضضن 

ة املعا�رة. فاإّن 
ّ
العربي الثقافة  املطروحة يف 

 ما يقول يف هذه امل�سائل. 
ّ

له بالتايل اأي الن�س

اأ�سا�سا  املتعّلقة  القراء  اأ�سئلة  عن  يجيب  فهو 

بروؤية املراأة املعا�رة لواقعها املرير واأ�ساليب 

موتها«  تختار  »فتحية   
ّ

فن�س منه.  التخّل�س 

املراأة  متار�سه  الذي  العنف  من  نوعا  يناق�س 

الق�سايا  تكرار  عن  وابتعد  جن�سها.  بنات  على 

كّل  تلّخ�س  التي  املضضراأة  كتابات  يف  ة 
ّ
التقليدي

ولي�ست  ال�رقي.  الرجل  ة 
ّ
ذكوري يف  ماآ�سيها 

اختلقتها  بدعة  نعتقد  مضضا  يف  ة 
ّ
الق�سي هضضذه 

املجتمع  يف  لة 
ّ

متاأ�س ظاهرة  هي  بل  املوؤّلفة، 
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مل  اأو  التقاطها  لغريها  يت�سن  مل  لكن  العربي، 

ة 
ّ
الذكوري اأّن  هو  والق�سد  عنها.  التعبري  يح�سن 

لة طريقة يف التفكري، ميكن اأن تنفذ 
ّ

يف املح�س

يعر�س  �سلوكها.   على  وتوؤّثر  املضضراأة  ذهن  اإىل 

األفناه  ا 
ّ
عم تختلف  للرجل  �سورة  اأي�سا   

ّ
الن�س

ة 
ّ
النمطي ال�سورة  يك�ر  اإذ  الن�سوي.  االأدب  يف 

اأبا  كان  �سواء  ا 
ّ
�سلطوي كائنا  منه  جعلت  التي 

اأو زوجا اأو اأخا...اإلخ. فالرجل يف ق�س�س ليلى 

ا 
ّ
اإيجابي عن�را  يكون  اأن  على  قادر  العثمان 

اأن يظهر يف بع�س  يف حياة املراأة. كما ميكن 

عيف اأمامها اأو االأقّل منها  املواقف مبظهر ال�سّ

درجة يف ال�سلطة والنفوذ. 

 .
ّ

 املقا�سد التي ك�سفها لنا الن�س
ّ
  تلك هي اأهم

ة هدفها 
ّ
وهي كما اأ�سلفنا تتوّزع اإىل مقا�سد فني

اإر�ساء بدائل جديدة يف الكتابة. واأخرى فكرية 

مدارها ك�سف معاناة املراأة يف املجتمع العربي 

ال�رقي.  للرجل  اأخرى  �سورة  ور�سم  املعا�ر 

هذه املقا�سد بطبيعة احلال تندرج �سمن مق�سد 

عام كبري هو بناء م�روع فّني يقوم على جتديد 

املراأة،  تكتبه  الذي  االأدب  اإىل  هة 
ّ

املوج النظرة 

ة العالقة يف 
ّ
ق�سد تخلي�سه من ال�سورة النمطي

اختارت  وقد  اأجيال.  مدى  على  عنه  االأذهضضان 

املوؤّلفة م�سالك طريفة الإبالغ تلك املقا�سد اإىل 

يف  الأنها  االأدبي.  م�روعها  ولتحقيق  املتلقي 

ه 
ّ

تتوج الذين  اأولئك  اأن م�ساركة  تعي  اعتقادنا 

فتلقيهم  �ضضروريضضة.  م�ساألة  بخطابها  اإليهم 

خلروج  ال�سامن  هو  معه  وتفاعلهم  للخطاب 

ة 
ّ
بالقو املمكن  الوجود  طور  من  الفّني  العمل 

اأّن  ومعلوم  بالفعل.  املتحّقق  الوجود  طور  اإىل 

اإذ  دة، 
ّ
جمهور االأدب غري حم�سور يف فئة حمد

جند فيه االأدباء والنقاد، وال�سحفيني، والطلبة 

هوؤالء  من  فئة  وكّل  اإلخ.  اجلامعات...  واأ�ساتذة 

ة واأ�سئلتها التي تطرحها 
ّ

لها انتظاراتها اخلا�س

احلكاية  عضضن  يبحث  مضضن  منهم  الضضعضضمضضل.  على 

امل�سائل  اإىل  نظره  ب 
ّ
ي�سو ة، ومنهم من 

ّ
املروي

املوؤّلفة.  اأفكار  ي�ستهدف  من  ومنهم  ة، 
ّ
الفني

وبالتايل فاإّن االإحاطة بهم جميعا اأمر يبدو من 

ال�سعوبة مبكان. لذلك اعتنت ليلى العثمان بكّل 

نت حر�سها ال�سديد 
ّ
اأق�سام العمل الق�س�سي. وبي

اء دون 
ّ
على اإبالغ مقا�سدها اإىل كّل فئات القر

»امل�سالك«  اأف�سل  انتقاء  على  وعملت  ا�ستثناء. 

والتاأثري  القارئ  مع  ال�سلة  ربط  اإىل  ية 
ّ
املوؤد

فيه وجعله يقبل باالأطروحات التي �ستعر�سها 

االإذعان   ويذعن لها جن�سا من 
ّ

الن�س عليه يف 

وهو  واحلياة.  االأدب  قناعاته حول  معه   
ّ

تتغري

نه يف ما يلي.  
ّ
ما �سنبي

االإبلغ:  م�شالك   -  2

ا، 
ّ
لغوي فعال  االأدبضضي يف عمومه   

ّ
الن�س يعتب    

ا 
ّ
وقد بنّي علماء اللغة اأّن هذا الفعل لي�س جماني

اإىل  �ساحبه  ي�سعى  غايات  به  ترتبط  واإمنضضا 

مراده  بلوغ  يف  جناحه  فضضاإّن  ولذلك  حتقيقها. 

ينقل  الذي  امل�سلك  اختيار  ح�سن  على  يتوّقف 

الفكرة القائمة يف ذهنه اإىل الطرف اأو االأطراف 

ني 
ُ
ب وقد  ة. 

ّ
التخاطبي العملية  يف  له  املقابلة 

موتها«  تختار  »فتحية  اأق�سو�سة  يف  اخلطاب 

يف جّل تفا�سيله لتحقيق هذه الغاية. 

الفنّية: املقا�شد  اإبلغ  يف   -  1

عامة  التداولية  يف  ي�سمى  ما   
ّ

الن�س �سلك    

عبد  قول   
ّ
حد على  »وهضضو  ال�ردي  بض«امل�سلك 

ار ي�سعى بوا�سطته 
ّ
ال�ستار اجلامعي: »م�سلك جب

املتكّلم اإىل تكوين عدد ال يح�سى من الكلمات 

�ربا  اخلطاب  مينح  وهو  عة. 
ّ
املتنو واالأفكار 

ع. 
ّ
والت�سد االنضضفضضراط  ويجّنبه  التما�سك  مضضن 

]ومن  الضض�ضضسضضارد  و�سيلة  هضضو  ذلضضك  جضضانضضب  اإىل 

اأحداثه  اإيجاد  من  متّكنه  التي  املوؤّلف[  خلفه 

ف فيها وتكوين خطابه ومينحه جماال 
ّ
والت�ر

الإحداث خروقات يف نظامه، وخلقه مبكوناته 

يفر�سه  امل�سلك  وهضضذا   .
)6(

املختلفة« ة 
ّ
ال�ردي
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 من ناحية، وتطلبه حاجة املوؤّلفة 
ّ

جن�س الن�س

اخلطاب  جتديد  على  قدرتها   
ّ
املتلقي الإفهام 

العثمان«  اأخرى. فض»ليلى  الق�س�سي من ناحية 

خا�س  طريق  �سّق  اإىل  ت�سعى  اآنفا  ذكرنا  كما 

تكرار  ها 
ّ
هم ولي�س  االإبداعية،  الكتابة  يف  بها 

هذا  نلم�س  حماكاتها.  اأو  املاألوفة  النماذج 

النف�س التجديدي يف عدد كبري من امل�سائل لعّل 

اأهمها �سياغة العنوان، وبنية احلكاية وتركيبة 

ات. 
ّ
ال�سخ�سي

العنوان: بناء  • يف 

ة 
ّ
»فتحي ة: 

ّ
اإ�سمي جملة  �سكل  يف  العنوان  ورد 

تختار موتها«. وهي ال تثري اإ�سكاال من اجلانب 

النحوي، الأّن املعنى تام. لكّن داللتها �سادمة 

اأّن  نعتقد  التاأويالت،  من  للعديد  الباب  وتفتح 

فما  املتلقي.  ذهن  يف  اإثارتها  د 
ّ
تعم املوؤّلف 

كان  واإن  موته؟  ما  �سخ�س  يختار  اأن  معنى 

يبدو  انتحارا؟  ذلك  ي 
ّ
ن�سم اأال  اختيارا،  املوت 

العنوان مراوغا، اأي يظهر اأ�سياء ويبطن اأخرى. 

فالظاهر فيه هو ا�سم بطلة احلكاية اأو على االأقل 

وميكن  ة. 
ّ
الرئي�سي �سخ�سياتها  من  ة 

ّ
�سخ�سي

اأّن  ة« 
ّ
»فتحي العلم  اال�سم  اختيار  من  نفهم  اأن 

الثاين من  الق�سم  اأما  بالواقعية.  توهم  احلكاية 

خالله  من  نبني  اأن  فيمكن  اخلضضب،  اأي  اجلملة 

ا 
ّ

رمب فاملوت  احلكاية.  مضضاآل  حضضول  ات 
ّ
فر�سي

اأو  الذي تفتح به احلكاية  القادح  يكون احلدث 

عقدتها اأو هو الو�سع اخلتامي الذي تنغلق به. 

ا امل�سمر 
ّ
ويف كّل االأحوال هو حدث مركزي. اأم

ة 
ّ
�سخ�سي مع  املتكّلم  تعاطف  فهو  العنوان  يف 

تختار  قضضول  تف�سيله  يف  ذلضضك  نتبنّي  ة. 
ّ
فتحي

»تنتحر«  الثانية  فاجلملة  تنتحر.  بدل  موتها، 

جرمية  يعني  االنتحار  الأّن  �سلبي  تقومي  فيها 

يقرتفها االإن�سان يف حّق نف�سه وهي مدانة يف 

ا 
ّ
اأم اإلهي.  الدينية، يرتتب عنها عقاب  ال�رائع 

ة 
ّ
فتحي اأّن  منه  يفهم  قد  موتها  تختار  قولها 

علم  دون  املوت  اإىل  ية 
ّ
املوؤد الطريق  يف  ت�سري 

م�سبق مبا �سيحدث لها. اأو اإنها ارتكبت حماقة 

اإذن  تبدو  العنوان  �سيغة  اإن  موتها.  اإىل  ت 
ّ
اأد

ة، فاملعنى فيها يرتاوح بني الظهور 
ّ
غري تقليدي

والتخّفي، كما اأّن فيه ن�سيب من الت�سويق كبري، 

 
ّ

الن�س قراءة  على  مرغما  يقدم  املتلقي  يجعل 

واكت�ساف احلكاية. 

بناء احلكاية: • يف 

 حكايتان تنقلهما لنا �ساردة م�ساركة 
ّ

  يف الن�س

وفق روؤية من الداخل. ووقع تاأطريهما وفق ما 

 .
)7(

ي�سطلح عليه �سعيد يقطني بض»بنية التجاور«

يف  األفناه  ا 
ّ
عم تختلف  ال�رد  يف  طريقة  وهي 

اأو  حكايتني   
ّ
ت�سم التي  ة 

ّ
الكال�سيكي الن�سو�س 

 ا�ستعمال تقنيات اأخرى من 
ّ
اأكرث. فعادة ما يتم

ت�سل�سل   
ّ
»يتم اأي   L’enchaînement التتابع  قبيل 

ة االأوىل 
ّ

ة، وعندما تنتهي الق�س
ّ
الق�س�س املحكي

 ا�ستعمال تقنية ما 
ّ
. اأويتم

)8(
ة الثانية«

ّ
تبداأ الق�س

ة اإطار 
ّ

ى بالت�سمني L’enchâssement، اأي ق�س
ّ
ي�سم

داخلها ق�س�س م�سمّنة تاأتي يف �سكل ا�ستطراد 

ل. 
ّ
طو

ُ
م

  تدور احلكاية االأوىل يف زمن احلا�ر اأبطالها 

االأحضضداث  تنطلق  وخنف�ساء.  وزوجها  ال�ساردة 

حني اأر�سلت ال�ساردة ب�رها خلف زجاج بيتها 

فتالحظ  ينبلج،  وهضضو  ال�سباح  مب�سهد  لتنعم 

خنف�ساء تكابد من اأجل النهو�س بعد اأن انقلبت 

توازنها  ت�ستعيد  اأن  ت�ستطع  ومل  ظهرها  على 

لو�سعها  ال�ساردة  فتاأمّلت  ال�سري.  ملوا�سلة 

يعني  اأن  زوجها  من  وطلبت  عليها.  واأ�سفق 

لت�ريح  يقتلها  اأو  النهو�س  على  احل�رة  تلك 

الذي  امل�سهد  بدورها من هذا  ال�ساردة  وترتاح 

حالها  على  اخلنف�ساء  تظّل  نف�سها.  يف  اأّثضضر 

اأن تقوم، ترتع�س،  لوقت طويل، حتاول جاهدة 

األيمة  بذكريات  ال�ساردة  تذّكر  ارتعا�سها  ويف 

اإ�سفاقها  من  ذلك  فيزيد  املا�سي،  يف  عا�ستها 
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اإىل زوجها كي يقوم  لها 
ّ
تو�س عليها. فتزيد يف 

من  يضضهضضزاأ  هضضو  كضضان  حضضني  يف  منه،  طلبت  مبضضا 

لها  قيمة  ال  خنف�ساء  د 
ّ
جمر الأنها  الطلب،  هذا 

 ا�ستجاب وخرج وقبل اأن يقوم 
ّ
بالن�سبة اإليه. ثم

واأ�سار  ال�ساردة  زوجته  اإىل  التفت  باملطلوب 

فاخلنف�ساء  بخاطرها.  يجول  ما  فهم  اأنه  اإليها 

ة التي ماتت. 
ّ
تذّكرها باأختها فتحي

ا احلكاية الثانية فهي يف زمن املا�سي. وقد 
ّ
اأم

كانت حكاية اخلنف�ساء قادحا لكي ت�سرتجعها 

يف  احل�رة  تلك  كانت  اإذ  وترويها.  ال�ساردة 

�سقيقة  وعن  عامة  االأنثى  عن  �سورة  نظرها 

ة 
ّ
الرئي�سي ال�سخ�سيات  ماتت.  التي  ال�ساردة 

هم 
ّ
واأم واأخواتها  ال�ساردة  هم  احلكاية  يف هذه 

ترف�س  حني  اأحداثها  تبداأ   .
ّ
االأم وزوج  واأبوهم 

مع  للذهاب  فرا�سها  مضضن  النهو�س  ة 
ّ
فتحي

رة 
ّ
. فرغم املحاوالت املتكر

ّ
اأخواتها لزيارة االأم

براأيها ومتعن يف  العنيدة  الفتاة  منهّن تتم�سك 

ا�سطحاب  االأخوات على  اإحلاح  ف�س. وكان 
ّ
الر

اإليه  �سن 
ّ
�سيتعر مما  خوفهّن  عن  ناجت  ة 

ّ
فتحي

القا�سية.   
ّ
االأم طضضرف  من  و�ستيمة  اإهانة  من 

لذلك اختلق االأب كذبة لعّلها تنجيهم وتنجيها 

فتحية  عن  ضضك 
ّ
اأم �ساألت  »اإذا  قضضال:  ها. 

ّ
�ر من 

 .
)9(

قويل لها اإّنها �ربت اليوم- ملحا اأمريكيا«

مل  بضضاالأمضضر   
ّ
االأم واإخضضبضضار  و�سولهّن  عند  لكّن 

لتتاأّكد  وذهبت  باخلب.  االأخضضرية  هضضذه  تقتنع 

كّل  يف  بها  ولتاأتي  ابنتها،  حالة  من  بنف�سها 

كّل  �ربت  لو  حّتى  ضضي: 
ّ
اأم »�رخت  االأحضضضوال: 

ملح االأمريكان... و�سحبتنا اإىل الداخل... ارتدت 

�ساأذهب...  اإلينا:  نظرت  احلريرية...  عباءتها 

كالبقرة  خضضرجضضت  و�ضضضسضضضرتى.  واأحضضض�ضضضرهضضضا... 

الفتيات  بقيت   .
)10(

نرتع�س« وبقينا  الهائجة... 

هم 
ّ
يف ركن قبالة �ساحة املنزل يراقنب زوج اأم

وهو ينتقل من زاوية اإىل اأخرى والتوتر باد عليه 

حامال ع�سا يف يده. وكلما ازداد توتره رفع يده 

وانهال على عنزة م�سكينة بال�رب. يف االأثناء 

اختلقت حيلة ملعرفة حقيقة ما  قد   
ّ
االأم كانت 

 
ّ
ال�ر ك�سف  من  متّكنت  وحضضني  لبنتها.  جضضرى 

دور  ولعبت  احللوى  من  كي�سا  اأعطتها  اأن  بعد 

د 
ّ
تها وراءها اإىل البيت ومبجر

ّ
 احلنون، جر

ّ
االأم

االأخوات  انهالت عليها �ربا. وكانت  دخولها 

بعيد وال ميتلكن حيلة مل�ساعدتها.  ينظرن من 

ة اأمام عجز اأخواتها 
ّ
 لفتحي

ّ
وتوا�سل تعنيف االأم

والنهاية  املوؤمل  امل�سري  ذلك  من  اإنقاذها  على 

املفجعة، املوت«. 

 تفا�سيل اأخرى مل ناأت على ذكرها 
ّ

  يف الن�س

بل  احلكاية،  حكي  اإعضضضادة  لي�س  غر�سنا  الأّن 

ل. 
ّ
االأو املقام  يف  طرافة  من  فيها  ما  اكت�ساف 

ة البناء الذي مّت من خالله 
ّ
 االإبانة عن جمالي

ّ
ثم

ال�ساردة  مّكنت  التجاور  تقنية  اإّن  تقدميها. 

اأن  دون  واحد  اآن  يف  معا  تني 
ّ

الق�س حكي  من 

كما  بع�سهما.  عن  بانف�سالهما  القارئ  ي�سعر 

�سغرى  ة 
ّ
�ردي وحضضدات  اإىل   

ّ
الن�س توزيع  مّت 

يف  ي�سمى  ما  بداية  ال�ساردة  تعر�س   .Micro récit

ال�رديات احلديثة بو�سع االنطالق: »من خلف 

الزجاج كنت اأراقبها.. كان ال�سبح يطّل بوجهه 

باردا ال يزال. وال�سم�س تنزلق يف ال�سماء جدائل 

 .
ّ
لت�ستحم البحر  قلب  يف  نف�سها  تغر�س  �سقراء 

اإليها..  الدفء.. رويدا.. رويدا حتى ي�سل  وتثري 

اإثر  �ست 
ّ
تيب التي  اأع�ساوؤها  فرتتخي  به   

ّ
حت�س

و�سفها  ميكن  انطالقة  وهي   .
)11(

باردة« ليلة 

وهضضدوءا  عاما  تاأطريا  فيها  الأّن  بالتقليدية، 

الن�سو�س  من  بنوع  القارئ  تذّكر  احلركة،  يف 

حول  ضضة 
ّ
اأولضضي توقعات  لديه  ويثري  املضضاألضضوفضضة، 

ال�رد  يف  م 
ّ
التقد مع   

ّ
ثضضم احلكاية.  م�ستقبل 

ولي�س  ح�رة  على  احلديث  مضضدار  اأن  يكت�سف 

ة التي ورد ذكرها يف عنوان 
ّ
على تلك ال�سخ�سي

توقعات  ب 
ّ
ُتخي اأوىل  �سدمة  وهي  االأق�سو�سة. 

 .
ّ

الن�س اإىل  نظرته  يف  ل 
ّ
يعد وجتعله  القارئ 

ورمبا تنتابه حرية  كالتي انتابت زوج ال�ساردة 

 .
)12(

د خنف�ساء«
ّ
حني قال: مالك ولها !! اإنها جمر
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الذي  املقطع  هذا  نهاية  يف  اجلضضواب  ياأتي   
ّ
ثم

»هو  ال�ساردة:  قول  يف  بالتاأطريي  و�سفناه 

اأن  اأراها  بينما  احل�رة كما هي خنف�ساء  يرى 

 .
)13(

ة«
ّ
ال�سدر-اأراها.. فتحي -وال�سهم غارز يف 

حينها ندرك العالقة بني ا�سم العامل الذي ورد 

يف العنوان واخلنف�ساء.  

 عند االنتقال اإىل الوحدة ال�ردية املوالية 
ّ
  ثم

تعرت�س القارئ �سدمة اأخرى حني يكت�سف اأّن 

مة للدخول يف حكاية 
ّ
حكاية اخلنف�ساء هي مقد

اآخضضر  زمضضن  يف  تضضدور  »فتحية،  بطلتها  اأخضضضرى 

ال�رد  اإذ ي�ستاأنف  ة اخلنف�ساء. 
ّ

يختلف عن ق�س

من  ك 
ّ
تتحر اأن  ة 

ّ
فتحي »رف�ست  ال�ساردة:  بقول 

قومي..  الكبى:  اأختها  فيها  �رخت  فرا�سها.. 

حكاية  اأمضضام  اأننا  حينئذ  ندرك   
)14(

كي...«
ّ
حتر

قادت  اأحداث  د 
ّ
جمر كان  �سبق  ما  واأّن  اأخرى، 

يدفع  وقد  ة. 
ّ
احلالي احلكاية  تذّكر  اإىل  ال�ساردة 

هذا املقطع بتوقعات القارئ نحو وجهة اأخرى 

يف  وظيفتها  ت 
ّ
اأد اخلنف�ساء  حكاية  اأّن  فيظّن 

. لكّن 
ّ
نب�س ذاكرة ال�ساردة وانتهت عند ذلك احلد

ة اأخرى حني تعود اإليها 
ّ
هذه التوقعات تخيب مر

ال�ساردة الحقا بعد اأن م�ست اأ�سواطا يف حكاية 

فتحية واأخواتها. وو�سلت اإىل تلك اللحظة التي 

الوقت  ففي  ابنتها.  جللب   
ّ
االأم فيها  خرجت 

ة، يعود بنا 
ّ
الذي ننتظر فيه ما �سيح�سل لفتحي

 اإىل حكاية اخلنف�ساء التي كدنا نن�ساها. 
ّ

الن�س

ة 
ّ
هر يرمي غاللته الندي »اخلنف�ساء ترتع�س.. الظُّ

 .
)15(

يل« املواجه  البحر  وعلى  االأر�ضضضس..  على 

اأن  قبل  ة، 
ّ
فتحي حكاية  ت�ستاأنف  ب�رعة   

ّ
ثضضم

بها  فكاأننا  االأخضضضضرى.  هضضي  خطوطها  ت�سيع 

حتى  اخلنف�ساء  م�سهد  يف  مرة  كّل  يف  ل 
ّ
تتاأم

يف  جرت  التي  االأحضضداث  ا�سرتجاع  من  تتمّكن 

ة 
ّ
املا�سي نظرا للت�سابه احلا�سل بينهما يف عد

د 
ّ
م�ستويات. ومت�سي بنا ال�ساردة يف هذا الرتد

ت�ستعمل  وهي   .
ّ

الن�س اآخر  اإىل  احلكايتني  بني 

عنا�ر ربط عديدة بينهما حتى ال ُت�سعر القارئ 

بالتناق�س، وكي ال تع�سف برتكيزه عليهما. اإذ 

ة و�سائج ال�سلة بينهما. كقولها: 
ّ
تبنّي يف كّل مر

ة كانت 
ّ
اخلنف�ساء... وهناك فتحي م 

ّ
تتكو »هنا.. 

متاما  ينتظرنا..  كان   
ّ
ال�ر ذلك   ]...[ م 

ّ
تتكو

كما ينتظر الليل هذه اخلنف�ساء لتجمد اأطرافها 

فيه.. بانتظار �سبح تتنف�س فيه.. وفتحية كذلك 

الت�سبيه  لها  يتيح  حيث   .
)16(

تتنف�س« اأن  تريد 

اأتاح  واإمنا  احلالتني،  بني  املقارنة  فقط  لي�س 

احلكايتني.  بني  ب�سال�سة  االنتقال  اأي�سا  لها 

 تقول: �سالت املياه.. 
ّ

يف مو�سع اآخر من الن�س

املاء..  بضضبودة  ت 
ّ
اأح�س اخلنف�ساء..  اإىل  و�سلت 

بطيئا..  مي�سي  الوقت  اأكضضرث..  اأكضضرث..  انكم�ست 

بذلك  تذكرين  ترتع�س..  ترتع�س..  معّطلة  هي 

. هنا تلعب احلكاية 
)17(

االرتعا�س الذي ع�سناه«

ال�ساردة.  الذي ين�ّسط خيال  االأوىل دور املحّفز 

فعلى �سوئها ت�ستعيد احلكاية الثانية. ت�ستعمل 

ال�ساردة عن�ر ربط اآخر. اإذ ت�ستاأنف �رد حكاية 

باللفظ اأو الرتكيب ذاته الذي اأنهت به احلكاية 

التي ت�سبقها مع تغيري طفيف. كقولها: »علينا 

ة ومدار 
ّ
. يف نهاية وحدة �ردي

)18(
ف«

ّ
اأن نت�ر

املا�سي.  يف  واأخواتها  ال�ساردة  على  الكالم 

 يد امل�ساعدة اإىل 
ّ
حيث تطلب ال�ساردة منهّن مد

 يف بداية الوحدة ال�ردية التي تليها 
ّ
ة. ثم

ّ
فتحي

. والكالم مداره على 
)19(

ف«
ّ
تقول عليك اأن تت�ر

 
ّ

ال�ساردة يف احلا�ر. والطلب هنا يخ�س زوج 

م�ساعدة اخلنف�ساء.  

ال�شخ�شّية: بناء  • يف 

عمل   
ّ

الأي الفقري  العمود  ال�سخ�سيات  متّثل    

حكاية،  عن  احلديث  ي�ستحيل  فبدونها  �ردي. 

بّلغ من خاللها 
ُ
اأنها متّثل قناعا للموؤّلف ي كما 

»فتحية   
ّ

ن�س يف  ونعرث  القارئ.  اإىل  اأفكاره 

من  متباينة  ات 
ّ
�سخ�سي على  موتها«  تختار 

ويكمن  واأعمالها.  ة 
ّ
النف�سي تركيبتها  حيث 

اأي  ثابتة،  ات 
ّ
�سخ�سي �سنفني:  يف  اخت�سارها 
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طبقا  تتغري  اأي  نامية،  و�سخ�سيات  تتغري،  ال 

للظروف املحيطة بها اأو ال�سياقات التي تتواجد 

فيها.

و�سفنا  ضضضا 
ّ
اأم  .

ّ
واالأم ة 

ّ
فتحي ل 

ّ
االأو النموذج 

بقيت  بدورها  الأنها  بالثابتة  فتحية  ة 
ّ
ل�سخ�سي

اإىل  اأدى  مما  بضضالضضراأي  دها 
ّ
وتفر عنادها  على 

يف  اأخضضواتضضهضضا  حمضضضاوالت  تفلح  مل  اإذ  هالكها. 

 
ّ
االأم ضضا 

ّ
واأم خطرا.   االأقضضّل  الطريق  تتبع  جعلها 

احلكاية  بداية  منذ  الأّنها  ثابتة  ية 
ّ

�سخ�س فهي 

 
ّ
ال�ر اإىل نهايتها بقيت يف نف�س امل�ستوى من 

ال�سورة  يف  ذلك  يظهر  تتغري.  ومل  واجلضضبوت 

ال�سخ�سيات  باقي  اأذهان  يف  عنها  املر�سومة 

الكبى  االأخت  دار بني  الذي  احلوار  ذلك  مثال 

وفتحية:

نفعل..  اأن  يجب  ولكن  نراها..  اأن  نكره  -كلنا 

نا.. �سنقول لها كوين حنونة 
ّ
علينا اأن نواجه اأم

ي. لنحبك وناأتيك را�سيات.
ّ
اأم

هزئت فتحية مبا �سمعت وقالت: ال يجب حماورة 

... هي تفعل ما تريد وعلينا اأن نطيع.
ّ
االأم

-احلوار قد يفيد يا فتحية. قومي معنا.. يجب 

باأننا ال  اأن تعرف  اأمنا �سوتنا يجب  اأن ت�سمع 

�سورة  نكت�سف  حيث   .
)20(

الق�سوة« هذه  نر�سى 

وهذه  احلكاية،  يف  تظهر  اأن  قبل  القا�سية   
ّ
االأم

ال�سورة الثابتة هي التي جتعل ال�ساردة تتوقع 

على نحو ما كيف �ستت�رف مع بناتها عندما 

تالقيهم. تقول:

ي امل�ستطيل 
ّ
 »هنالك يف بيت اآخر ينتظر وجه اأم

كتفيها  على  ثخينتان  �سفريتان  تتالعب 

املرمريني يداعبهما رجل اآخر غري اأبي... وعلى 

�سدرها تلت�سق طفلة اأخرى تر�سع اللنب الذي 

حرمتني منه... لو ذهبنا االآن... وفتحت الباب... 

لن  وجوهنا...  بال�سوق  حت�سن  اأن  يهمها  فلن 

 
ّ
يرق�س قلبها فرحا... بل �سرتق�س عيناها لتعد

وجوهنا:

واحدة...

اثنتان...

ثالثا... 

 
)21(

واأين الرابعة؟؟«

وتوّقعات ال�ساردة مل تخب، بل كانت يف حمّلها، 

ال�سورة  تلك  عن   
ّ
االأم فات 

ّ
ت�ر تختلف  فلم 

حتى  يفتح...  الباب  كاد  »ما  عنها.  املنقولة 

 اإذ جتعلنا 
)22(

ي: اأين اأختكّن؟«
ّ
تناثرت نظرات اأم

 
ّ
االأم طبيعة  من  باأنف�سنا  نتاأّكد  هنا  ال�ساردة 

التي ظّلت على حالها.

 
ّ
االأم اأي  ثابتتني  تني 

ّ
�سخ�سي بني  الّلقاء  اإّن    

وفتحية له غاية فّنية وغاية اأخرى فكرية. فهو 

الذي اأدى اإىل ن�سوء احلكاية واإىل بلوغ االأحداث 

تان 
ّ
�سخ�سي اأنهما  رغم  ال�ريع،  ر 

ّ
التطو ذلك 

رمز  فهما  الفكري  ال�سعيد  على  ا 
ّ
اأم تان. 

ّ
�سلبي

متّثل  ففتحية  االجتماعي.  ال�سلوك  من  لنوع 

ك 
ّ
د والتم�س

ّ
ة التي تبالغ يف التمر

ّ
املراأة ال�سخ�سي

اأن  دون  االأ�سح  هو  راأيها  اأّن  وتضضرى  براأيها، 

حت�سب ح�سابا للظروف املحيطة بها، وال ت�ستمع 

اإىل ن�سائح غريها. وهذا النمط من التفكري ماآله 

 فهي ترمز من ناحية اإىل املراأة 
ّ
ا االأم

ّ
الهالك. اأم

العقلية تخلع  تلك  الذكورية.  تفّكر مبنطق  التي 

ي بها اإىل خ�سارة 
ّ
عنها كّل �سفات االأنوثة وتوؤد

 
ّ

الن�س يف  اإليها.  النا�س  واأقضضضرب  حولها  من 

وزوج  االأب  قبيل  من  ثابتة  اأخرى  �سخ�سيات 

اإاّل  احلكاية  املحت�سم يف  فرغم ظهورهما   .
ّ
االأم

ل موغل 
ّ
ر. االأو

ّ
اأننا ال نلمح فيهما عالمات التطو

ة ال ي�ستطيع مواجهة زوجته ال�سابقة 
ّ
يف ال�سلبي

وال يقدر على حماية بناته منها. وهو يرمز اإىل 

واأ�سبح  القيادة  �سيطرته على  الذي فقد  الرجل 

الثاين  اأما   .
ّ
مهم غري  االأ�ضضرة  حياة  يف  وجوده 

 ياأمتر باأوامرها وينّفذ 
ّ
فهو خا�سع ل�سلطة االأم

طلباتها، بل اإّنه ي�ستمد مالمح �سخ�سيته منها. 

فهو مثلها عنيف ال يعرف الرحمة. 

النامية  اأي  ات، 
ّ
ال�سخ�سي من  الثاين  النموذج    

ر 
ّ
ال�ساردة وزوجها. نلحظ عالمات التطو متّثله 
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ة ال�ساردة من خالل مقارنة ب�سيطة 
ّ
يف �سخ�سي

وقامت  فيهما  �ساركت  اللتني  احلكايتني  بني 

يف  �سئيال  دورهضضا  كان  فقد  علينا.  ب�ردهما 

يجري  ما  تراقب  ة. 
ّ
فتحي اأختها  موت  حكاية 

لكّنها  ملاأ�ساتها  الراف�س  اإح�سا�سها  عن   
ّ

وتعب

حكاية  يف  لكّنها  امل�ساعدة.  يد  مد  عن  تعجز 

اخلنف�ساء كان لها دور يف حتريك االأحداث ويف 

ة 
ّ
ك�سخ�سي بداأ  الزوج  وكذلك  جمرياتها.  حتديد 

 نحو االأف�سل ومل يثبت 
ّ

 �رعان ما تغري
ّ
ة ثم

ّ
�سلبي

د 
ّ
ل. اإذ كان يرى اخلنف�ساء جمر

ّ
على موقفه االأو

 اقتنع ب�رورة م�ساعدتها 
ّ
ح�رة يف البداية. ثم

ه اإىل ما يدور يف ذهن زوجته ال�ساردة، 
ّ
بل تنب

تان 
ّ
ال�سخ�سي لالأ�سياء. هاتان  روؤيته  ل يف 

ّ
وعد

ترمزان اإىل االإن�سان �ساحب ال�سلوك االإيجابي. 

الذي  ال�سخ�س  بل  حم�س،  خري  اأنضضه  مبعنى  ال 

غريه،  راأي  على  وينفتح  الظروف  مع  يتاأقلم 

فيكون بذلك اإن�سانا �ساحلا. 

طرافة  يف  فقط  متّثل  ال  احلكاية  جمالية  اإّن    

عب  تقدميها  طريقة  يف  واإمنضضضا  املضضو�ضضسضضوع، 

اختيار  اإىل  ذلضضك  ويعود  راأيضضنضضا.  كما  اخلطاب 

يعتب  وهذا  البناء.  يف  جديدا  م�سلكا  املوؤّلفة 

من  التاأليف  ل�سنن  احلميدة  اخلرق  مظاهر  من 

�ساأنه اأن يحدث تغيريات يف اأفق انتظار القارئ 

 قول ويلهامل 
ّ
ويك�سبه خبات جديدة. فعلى حد

بتجربتنا  نبداأ  االأدبي  العمل  يف  »نحن  دلتاي: 

لنا  د 
ّ
حتد التاريخ  من  نة 

ّ
معي حلظة  يف  الذاتية 

احلظة  هذه  يف  العمل  من  نفهمه  الذي  املعنى 

 وتك�سب 
ّ

من الزمن. ولكّن جتربتنا نف�سها تتغري

التي  اجلديدة  االآفضضاق  خالل  من  جديدة  اأبعادا 

ة اأخرى من فهمنا 
ّ
 مر

ّ
يفتحها لنا العمل قد تغري

بطبيعة  ينطبق  الضضراأي  هذا   .
)23(

نف�سه« للعمل 

احلال على الن�سو�س التي تختلف عن املاألوف 

ا االأعمال التي 
ّ
 »فتحية تختار موتها. اأم

ّ
كن�س

فال  االأذهضضان  يف   
ّ
امل�ستقر اأو  املوجود  حتاكي 

ميكن اأن حتدث نف�س االأثر لدى القارئ، بل هي 

ما  اأقرب  ياو�س  روبارت  هان�س  قول   
ّ
حد على 

 .
)24(

تكون اإىل كتب الطبخ

املقا�شد الفكرّية: اإبلغ  يف   -  2

 كما اأ�رنا اإىل اطالعنا على وجه 
ّ

ي�سعى الن�س

ة. ويف االآن نف�سه 
ّ
اآخر من معاناة املراأة العربي

م منوذجا اآخر للرجل ال�رقي. وهو ال يقف 
ّ
يقد

يجد  اأن  اأي�سا  يحاول  بل  الو�سف،  حدود  عند 

مما  اأف�سل  حياة  نعي�س  لكي  املنا�سبة  احللول 

العائلية  العالقات  �سعيد  على  االآن  عليه  نحن 

ة. وهنا تكمن مزايا الق�سّة، واجلن�س 
ّ
واالجتماعي

م حلوال واأجوبة 
ّ
اإّنها تقد الق�س�سي عموما، اأي 

يف  توجد  احللول  هذه  ال�ساغطة.  اأ�سئلتنا  عن 

�سنقف  املثلى  ة 
ّ
االإن�ساني القيم  من  جمموعة 

ها وهي احلرية واحلوار الهادئ. اأ�سار 
ّ
على اأهم

 اإىل القيمة االأوىل ب�ريح العبارة، واأورد 
ّ

الن�س

حيزا  مّنا  �ستاأخذ  لذلك  مبّطنة  بطريقة  الثانية 

كبريا من التحليل. 

• احلرية:

العبارة  ب�ريح  القيمة  هذه  ال�ساردة  تطرح    

مّنا  من  االأ�ر؟؟  بهذا  ير�سى  »من  قالت:  حني 

ة يف كّل حلظة؟؟ فكيف لهذه 
ّ
ال يتوق اإىل احلري

 
)25(

تها التي افتقدتها؟؟«
ّ
 حري

ّ
البائ�سة اأن ت�سرتد

على  ال�سياق  هضضذا  يف  احلديث  مضضدار  اأّن  فرغم 

ة. 
ّ
جدي بكّل  امل�ساألة  تطرح  اأنها  اإاّل  اخلنف�ساء 

وحضضّق  كضضوين  مطلب  اإليها  بالن�سبة  ة 
ّ
فاحلري

قيمة  هي  واإمّنضضا  فقط،  االإن�سان   
ّ
يهم ال   

ّ
طبيعي

وغري  العاقلة  الكائنات  كّل  بلوغها  اإىل  تطمح 

ية 
ّ
ة املاد

ّ
العاقلة. ولعّل املق�سود اأكرث من احلري

ة 
ّ
املعنوي ة 

ّ
احلري بل  االأ�ضضر،  من  التخّل�س  اأي 

املتعّلقة بالتفكري واالإبداع والراأي...اإلخ. نتبنّي 

اإىل هذه امل�سائل يف  اإ�سارات عابرة   
ّ

الن�س يف 

ة يف فرا�سها، ثار 
ّ
قول ال�ساردة: »انت�سبت فتحي

 عن موقف 
ّ

�رر يف عينيها رغم قبحه كان يعب
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.  فهي هنا حت�سد اأختها 
)26(

متّنيت لو مار�سته«

على قدرتها على املجاهرة براأيها رغم العواقب 

املوقف.  بذلك  ك 
ّ
التم�س اإليه  ى 

ّ
اأد التي  اخلطرية 

على   
ّ
ت�ر �سغرية  فتاة  ظاهره  يف  فضضاالأمضضر 

ع�سيان قرار عائلي. ولكّنه يف باطنه رغبة يف 

الفرد  طرف  من  الفكرية  باال�ستقاللية  التمّتع 

داخل املجموعة التي حتيط به.  

• احلوار: 

بني  اللغة  عضضب  احلضضضوار  ة 
ّ
اأهمي  

ّ
الن�س يطرح 

الو�سول  اأجل  من  الراأي  يف  املختلفني  االأفراد 

كضضمضضا يف  الضض�ضضسضضغضضرية  املضض�ضضسضضائضضل  اإىل وفضضضاق يف 

اإذا  املبادئ  وقوامه جمموعة  الكبى.  امل�سائل 

اأي  مق�سده،  بلوغ  يف  احلوار  جنح  تفعيلها  مّت 

االآخر،  براأي  املتحاورين  الطرفني  اأحد  اقتناع 

عقد  انفراط  ذلك  عن  نتج   .
)27(

خرقها مّت  واإذا 

غري  اأخضضرى  نتيجة  احلضضوار  عن  وتوّلد  التوا�سل 

املبادئ  هذه  راأ�س  على  وياأتي  فيها.  مرغوب 

ويتّفرع   ،cooperative principle  
)28(

التعاون« مبداأ 

اإىل جمموعة من  هذا املبداأ ح�سب بول غراي�س 

دها هذا االأخري على النحو 
ّ
احلكم اأو القواعد. حد

م�ساهمتك  »لتكن  ة 
ّ
الكيفي قاعدة   )1( االآتضضي: 

ال  خاطئ،  تعتبه  ما  توؤّكد  ال  اأي  �سادقة«، 

ة، 
ّ
توؤّكد ما لي�س لك عليه اأدّلة. )2( قاعدة الكمي

هو  ما  بقدر  معلومات  م�ساهمتك  »لتت�سمن 

ن 
ّ
ت�سم ال  ال�رفية(،  التبادل  )لغايات  مطلوب 

م�ساهمتك معلومات اأكرث مما هو مطلوب«. )3( 

قاعدة العالقة )اأو االإفادة، »تكّلم كالما منا�سبا 

be relevant.  )3( قاعدة اجلهة، »كن وا�سحا اأي 
 .

)29(
ا«

ّ
اجتنب الغمو�س اأو االلتبا�س، كن منهجي

وقد اأ�سيف اإىل اكت�سافات غراي�س مبادئ اأخرى 

روبن  به  مت 
ّ
تقد الضضذي  االقضضضرتاح  اأبضضرزهضضا  من 

Po- ب«
ّ
التاأد بض»مبداأ  علية  وا�سطلحت   الكوف 

قواعد.  ثالث  اإىل  لته 
ّ

ف�س وقد   .  liteness principle

وقاعدة  باللياقة،  حتلى  اأي  الت�سامح  قاعدة 

اأن يرتك املتكّلم ملخاطبه  التخيري »يق�سد بها 

جماال لالختيار وال يفر�س راأيه عليه، وقاعدة 

د اأي اأن تبدي ملخاطبك قدرا من املعاملة 
ّ
التود

احل�سنة والعمل على اأن ي�سعر الطرف املقابل لك 

بالراحة. 

التي  املحادثات   
ّ

الن�س يف  ذلك  على  املثال   

 
ّ

الن�س بداية  ال�ساردة وزوجها. ففي  دارت بني 

ة خروقات قام بها 
ّ
مل تنجح املحادثة نتيجة عد

كلى الطرفني. 

لت اإليه وهو بجانبي يفرك 
ّ
»اأ�سفقت عليها... تو�س

ه الباردتني لتدفاآ: 
ّ
كفي

- اأرجوك اعدلها لرتتاح... اأو اقتلها لرتيحني.

زفر:

د خنف�ساء. 
ّ
- مالك ولها اإنها!! جمر

ابتلعت غ�سبي.. هكذا اإذن ينظر اإىل تلك املعّذبة.. 

خنف�ساء،  لي�ست  بنظري  اأنضضهضضا  يضضضدري  ال  هضضو 

.
)30(

وباإح�سا�سي الداخلي هي لي�ست ح�رة..«

قامت الزوجة هنا بخرق قاعدة العالقة فكالمها 

ية حلالة 
ّ
اأهم اأي مل تعط  ال�سياق.  يتنا�سب مع  ال 

كفيه.  تدفئة  ويريد  بالبد  ي�سعر  الضضذي  الضضزوج 

ومع ذلك حاولت اأن تراعي قاعدة الت�سامح عند 

النطق بالكالم فكان الطلب على �سبيل االلتما�س 

اأي�سا مراعاة قاعدة التخيري  »اأرجوك«.  حاولت 

يف قولها »اقتلها ...اأو اعدلها. لكنه لي�س تخيريا 

باأحد  القيام  حتمية  اأما  و�سعته  الأنها  حقيقيا 

الفعلني ويف احلاتني �ستجبه على النهو�س من 

مكانه قرب املوقد. فاالأ�سوب هو اأن ينفذ الطلب 

قاعدة  يخرق  اأي�سا  قامت  ينفذ.  ال  اأو  �ساء  اإن 

�سبب  الكفاية  فيه  مبا  ت�رح  مل  اإذ  الو�سوح، 

بنظري  قولها:  يف  لنف�سها  به  واحتفظت  الطلب. 

لي�ست  هي  الداخلي  وباإح�سا�سي  خنف�ساء،  لي�ست 

�سلبي  تفاعل  اإىل  النهاية  يف  ذلك  واأدى  ح�رة. 

من طرف الزوج. اإذ قام هو االآخر بخرق جمموعة 

من القواعد: قاعدة الكمية، حيث اأجاب بخالف ما 

هو مطلوب منه. وخرق اأي�سا قاعدة التوّدد، فلم 
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يعاملها معاملة ح�سنة تعطيها راحة اأو اأمال يف 

موا�سلة املحادثة اإىل اأن يقتنع هو اأو تعدل هي 

عن طلبها. فتعّطل احلوار وانفرط عقد التوا�سل، 

الزوجة،  انتابت  الغ�سب  من  بحالة  انتهى  بل 

ت عنها ب�ستيمة  جلن�س الرجال كامال. 
ّ

عب

اإّن اخلرق للمبادئ االأ�سا�سية للمحادثة يف هذا 

الو�سع وغريه، له على �سعيد اخلطاب الق�س�سي 

فهو  للعيان.  بادية  غري  دفينة  فنية  غايات 

ر 
ّ
تطو بعد  فيما  ليظهر  دا 

ّ
متعم يكون  قد  اإجراء 

االأحداث  جريان  يعّطل  ال  اأنه  كما  ال�سخ�سية. 

اإىل  ال�رد  لينتقل  بل ينهي فقط تلك املحادثة 

اأحداث اأخرى. ففي املحاثة االأخرى التي جرت 

ل 
ّ
بني نف�س ال�سخ�سيتني نكت�سف اأّن كليهما عد

التعامل  يف  مرونة  واأبديا  كالمه،  طبيعة  من 

اأطول والنتيجة  مع بع�سهما، فكانت املحادثة 

اإيجابية. 

 »هم�ست له طبعت قبلة على وجنته التي دفئت: 

اأرجوك اخرج وت�رف.

ت�ساءل: يف هذا البد ال�سديد؟ 

ا اأن تعدلها لرتتاح... 
ّ
وانهمر تو�سلي: اأرجوك اإم

اأو... اأقتلها. وابت�سم: 

-مل ال تن�سي وجودها؟؟

-اإنها اأمامي ت�سايقني مبحاوالتها الفا�سلة.

فا�سلة...  املحاوالت  كّل  لي�ست  يدي:  على  ت 
ّ
رب

لنرتكها...  ومنتجة..  دة.. 
ّ
جي املحاوالت  بع�س 

قد تفلح يف اأن تنقذ نف�سها... من يدري!!

-اأنضضضضضت ال تضضضضدري حضضضني تضضنضضقضضلضضب اخلضضنضضفضض�ضضسضضاء 

اأن  علينا  و�سعها..  ت�ستعيد  اأن  عليها  ي�سعب 

]...[  .
)31(

ن�ساعدها

انت�سب اأمامي... كنت اأجل�س على طرف ال�رير 

ت لتفتح باب 
ّ
بانتظار اأن يفعل �سيئا.. يده امتد

لتها.. اأو 
ّ
ال�رفة ]...[ بل اأن يخرج �ساألني: لو عد

قتلتها.. هل �سرتتاحني؟؟

اأ�ضضرخ:  كنت  عليها  يهوي  اأن  قبل  قدمه  رفع 

]...[ انتظر 

نحوي،  ا�ستدار  اخلنف�ساء..  على  قدمه  ابتعدت 

فاجاأ  الذي  البد  من  قليال   
ّ
احمر قد  اأنفه  كان 

دت خطواته، ح�سنته رجوته :
ّ
وجهه، جتم

اأرجوك.. ال تقتلها

اأنني  اأ�سهد  ح�سنني..-  �سحكته  تناثرت 

مباذا  اأعضضرف  قضضال:  فهمني.  الرجل-  هذا  اأحضضب 

 .
)32(

تفّكرين

 هضضضذه املضضحضضادثضضة جضضضرت كضضاأحضض�ضضسضضن مضضا يكون 

املن�سو�س  بالقواعد  الطرفني  التزام  بف�سل 

عك�س  على  فهي  التداولية.  علماء  لدى  عليها 

اإيجابية.  نتائج  اإىل  ت 
ّ
اأد ال�سابقة  املحادثة 

وجنة  على  تطبعها  بقبلة  ال�ساردة  تبداأ  اإذ 

املحادثة  يف  للدخول  منها  متهيدا  زوجضضهضضا 

كما  كالمها.  ل 
ّ
لتقب يكون  ما  كاأح�سن  ئه 

ّ
فتهي

اأي  بذلك  لتقوم  املنا�سب  ال�سياق  اختارت  اأنها 

مينعه  ما  هنالك  فلي�س  بالدفء،  �سعر  اأن  بعد 

التزمت  كما  منه.  املطلوب  بالعمل  القيام  من 

اقّل  اإىل  خطابها  فاخت�رت  الكمية  بقاعدة 

عدد من الكلمات، وقاعدة التخيري حيث اأعطت 

لزوجها حرية للقيام بالفعل الذي يراه منا�سبا، 

قرارة  يف  هي  تريده  ما  عليه  نفر�س  اأن  دون 

ف«. 
ّ
»تضض�ضضر كلمة  عنه   

ّ
تعب مضضا  وهضضو  نف�سها 

االحرتام  القدر من  بنف�س  بدوره  الزوج  بادلها 

اإذ كان هو االآخر يحرتم  التعامل.  والليونة يف 

جملة من القواعد. فقد تو�سل مب�سلك غري مبا�ر 

عن   
ّ

يعب اأن  واختار  طلبها.  رف�س  عن   
ّ

يعب

لها  يقول  اأن  بدل  اال�ستفهام،  �سيغة  يف  ذلك 

ال�سيغة  بارد. وهذه   
ّ
اأ�ستطيع اخلروج فاجلو ال 

قاعدة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ما  مع  تتنا�سب 

مفتوحا،  احلضضوار  باب  ترك  ما  وهو  الت�سامح. 

ال�سابق  املثال  يف  راأينا  كما  ب�رعة  ينغلق  مل 

الزوجة  اإحلضضاح  قابل  وقد  باخلروقات.  املليء 

عليه باخلروج، واإطنابها يف الكالم، ب�سيء من 

التعاطف واملعاملة احل�سنة املن�سو�س عليهما 

ت على يديها كدليل 
ّ
د. حيث رب

ّ
يف قاعدة التود
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يف  اأي�سا  االإبهام  الزوج  جتّنب  التعاطف.  على 

كالمه حني �رح لها موقفه. مما يعني احرتامه 

الكامل لقاعدة ال�سيغة. 

املذكورة هو  القواعد  كليهما جلملة  احرتام  اإّن 

اأحد  ي�سعر  اأن  اإطالة احلوار دون  اإىل  ى 
ّ
اأد الذي 

اإىل  اأدى  اأنه مت�سايق من كالم االآخر. وهو ما 

نتيجة اأكرث من املتوقعة. فقد و�سال اإىل مرحلة 

ه بالكالم. 
ّ
يفهم فيها اأحدهم االآخر قبل اأن يتفو

فانتهى احلوار بالوفاق وح�سول التفاهم، الذي 

ني الهدف االأ�سا�س لكّل حوار 
ّ
يعتب عند التاأويلي

هذا  زاد  فقد  خالفية.  م�ساألة  يف  طرفني  بني 

ال�ساردة   بني 
ّ
دة واحلب

ّ
املو التفاهم من درجة 

وزوجها يف نهاية املطاف. ولي�س ذلك بغريب، 

الفهم  كلمة  مفهوم  يف  اأ�سال  ن 
ّ
م�سم  

ّ
فاحلب

وهو  ياو�س،  روبضضارت  هان�س  ح�سب  والتفاهم 

ة 
ّ
اأغلبي »جند  يقول  اإليه.  بالن�سبة  ال�سعادة   

ّ
�ر

قلوبهم  على  بالكاد  يتعرفون  الذين  املحبني 

�سغرية  �سعادة  جتربة  اإاّل  يعي�سون  ال  اخلا�سة 

 اأحدهما لالآخر دون اأن يتفاهما، ولكن 
ّ
من حب

الّتحابب  فاإّن  الكاملني  الزوجني  اإىل  بالن�سبة 

وبذلك  معا،  يجتمعا  اأن  ميكنهما  والتفاهم 

التفاهم فعال يف  الكاملة من  ال�سعادة  يعرفان 

. هكذا نتبنّي العالقة بني احلوار والفهم 
)33(

ّ
احلب

فهي  اللغة.  بف�سل  ممكن  ذلك  وكّل  وال�سعادة. 

بع�سها  على  الضضذوات  ننفتح  بوا�سطتها  التي 

وعلى العامل. 

خامتة:  

للوقوف  متوا�سعة  حماولة  العمل  هذا  كان    

ة الق�سرية عند ليلي العثمان، 
ّ

على جمالية الق�س

التجديد  ف على وجوه 
ّ
التعر ق�سدنا من خالله 

يف هذا الفّن. وقد اأجريناه على ق�سمني كبريين: 

ل ملقا�سد الكتابة �سواء تلك التي 
ّ
�سنا االأو

ّ
خ�س

اأو تلك التي تدور على  ة 
ّ
الفني تعّلقت بامل�سائل 

لنا خالله اإىل الك�سف عن 
ّ

القيم الفكرية. وتو�س

ها امل�سعى احلثيث اإىل ك�ر اأفق 
ّ
ة نقاط. اأهم

ّ
عد

جديدة  ة 
ّ
فني ذائقة  خلق  ق�سد  ال�سائد  االنتظار 

 
ّ

الن�س اإّن   
ّ
ثم للتعبري.  اأخرى  بدائل  اقرتاح  عب 

داخل  اخلبيثة  املمار�سات  بع�س  لنا  ك�سف 

املجتمع العربي املتاأتية من وهن الثقافة ومن 

الثاين  الق�سم  ا 
ّ
اأم القدمية.  التاريخية  الرت�سبات 

اإىل  فيه  فنا 
ّ
تعر االإبضضالغ،  م�سالك  على  دار  فقد 

تلك  عن  التعبري  خاللها  من  مّت  التي  الكيفية 

املقا�سد. وقد تبينا حر�س املوؤّلفة على االإحاطة 

اء. وذلك حني اعتنت بكّل ق�سم 
ّ
ب�ستى فئات القر

من اأق�سام اخلطاب.  نخل�س يف هذا العمل اإىل 

ة يف اعتقادنا. اأهمها 
ّ
جمموعة من النتائج الهم

ة. 
ّ
الن�سائي الكتابة  عن  ال�سائد  املفهوم  تغيري 

 جتاوز ذلك النمط الكال�سيكي الذي 
ّ

فهذا الن�س

 جماليته من موا�سيع اأنثوية بحتة. حيث 
ّ
ي�ستمد

ز 
ّ
كان يطرح م�سائل تتعلق باملراأة لكن دون حتي

ة. اإّن 
ّ
مطلق لها، ودون اأن ي�سقط يف نظرة اأحادي

جمالية الكتابة عند ليلى العثمان كما راأينا يف 

ال  الق�س�سي  اخلطاب  من  تتوّلد  النموذج  هذا 

بتاأليف  اإذ مل تكتف  من حمتوى احلكاية فقط. 

اإىل  تقدميها  على  عملت  واإمنضضا  طريفة  اأحضضداث 

القارئ يف بناء جديد. كما اأنها تتميز باالإدالء 

ت اأن تبثها بني 
ّ

باأفكارها ب�سكل مبا�ر، وتخري

له  اأن تعطى  بدل  املتلقي  في�ستنتجها  ال�سطور، 

الفكرة  و�سول  ت�سمن  االإجضضراء  وبهذا  جاهزة. 

اأهداف  من  هدفا  بالتايل  وحتّقق  مقنع.  ب�سكل 

االإبداع لديها، وهو اإحداث االأثر الذي تتغري معه 

روؤية املتلقي لالأ�سياء.  

 لهو خري دليل 
ّ

  اإّن كّل ما �سادفناه يف الن�س

العثمان  الق�س�سية لدى ليلى  الكتابة  اأّن  على 

تندرج يف اإطار م�روع كبري يقوم من ناحية 

اإ�ساعة   وعلى 
ّ
الفني التعبري  اآليات  على جتديد 

باأ�سلوب  النبيلة  االإن�سانية  والقيم  االأفضضكضضار 

جديد. 
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 لن�ستعيد اجلوهر علينا كتابة التاريخ 

باأثٍر رجعي
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اللقاء  هذا  عن  كتب  اأنه  ي�صلنا  مل  اأو  كتبه،  من 

بناء على رغبته؛  مّت  اللقاء  باأن هذا  ا 
ً
�صيًئا، علم

فقد طلب ابن ر�صد اإىل والد ابن عربي الذي كان 

�صديقه، اأن يلتقي بابنه حميي الدين.

كتب ابن عربي:

اأبي  قا�صيها  على  بقرطبة  ا 
ً
يوم دخلت  »ولقد 

الوليد بن ر�صد، وكان يرغب يف لقائي ملا �صمع 

فكان  خلوتي  يف   
ّ
علي به  اهلل  فتح  ما  وبلغه 

اإليه يف  والدي  فبعثني  �صمع  التعجب مما  يظهر 

كان  فاإنه  به  اأجتمع  حتى  منه  ق�صدها  حاجة 

 
َّ
بقل وجهي وال طر ما  واأنا �صبي  اأ�صدقائه  من 

اإيّل  �صاربي، فعندما دخلت عليه قام من مكانه 

ا فعانقني وقال يل: نعم؟ قلت له: 
ً
حمبة واإعظام

نعم. فزاد فرحه بي؛ لفهمي عنه. ثم اأين ا�صت�صعرت 

اأفرحه من ذلك فقلت له: ال. فانقب�ض وجهه  ما 

كيف  وقال:  عنده،  فيما  و�صكَّ  لونه  وتغري 

هل  االإلهي،  والفي�ض  الك�صف  يف  االأمر  وجدمت 

وبني  ال.  نعم،  له:  قلت  النظر؟  لنا  اأعطاه  ما  هو 

االأرواح من موادها واالأعناق من  نعم وال تطري 

اأج�صادها.«

 اإعداد وحترير: ن�شوان العثماين *

مراجعة: بدرالدين عرودكي وحبيب �رسوري

حبيب عبدالرب �سروري

الرواية والعقل 

كاتب و�صحفي من اليمن *

 حبيب عبدالرب �رسوري، اأ�صتاذ علوم الكمبيوتر 

الروائي  على  ف�صًل   ، والعاملمِ روان،  جامعة  يف 

ثلثني  من  اأكرث  منذ  فاجاأنا  الذي  والكاتب 

ا بكتاباته املثرية واملحفزة وب�صكل خا�ض 
ً
عام

على  تقت�رس  تكن  مل  كتاباته  لكن  رواياته. 

من  خمتلفة  اأ�صكااًل  تناولت  واإمنا  الروايات 

الكتابة  وكذلك  الق�صرية  والق�صة  ال�صعر  التعبري: 

التي  العلمية  الكتابات  اإىل  باالإ�صافة  الفكرية، 

اأ�صدرها والتي لي�صت االآن هنا مو�صوع احلديث.

اللقاء الذي جرى بني اأحد اأكرب العقلنيني العرب 

اإن مل يكن اأكربهم يف تاريخ الفكر العربي، وهو 

العربية بامتياز،  ال�صوفية  ابن ر�صد، وبني �صيخ 

بن  الدين  حمي  االأكرب،  ال�صيخ  عليه  اأُطلق  ْن 
َ
م

عربي  ابن  كان  عندما  اللقاء  هذا  جرى  عربي. 

والده  وكان  عمره،  من  ع�رس  الرابعة  مراهًقا يف 

نهاية  يف  اأي  الوقت،  ذلك  يف  البلط  يف  يعمل 

اأق�صد  ولد،  اأنه  مبا  ا، 
ً
تقريب ع�رس  احلادي  القرن 

خمطًئا،  اأكن  مل  اإن  1173م  عام  يف  عربي  ابن 

وبالتايل جرى اللقاء يف الوقت الذي كانت فيه 

قرطبة ال تزال عا�صمة االأندل�ض العربي.

ابن  و�رسده  عنه  كتب  الذي  اللقاء  اأقراأ  اأن  اأود 

ا، ومل يتحدث عنه ابن ر�صد يف اأي 
ً
عربي �صخ�صي



هذا هو ما كتبه ابن عربي عن اللقاء.

vv كيف ميكن اأن ترى نف�سك يا عزيزي حبيب 

يف هذه الـ »ال نعم« اأو الـ »نعم ال«؟

عنوان  من  جنعل  اأن  على  معا  اتفقنا  اأننا  مبا 

هذا احلوار »الرواية والعقل«. الرواية مبا تعنيه 

وما  والعقل  ذلك،  اإىل  نتطرق  و�سوف  الرواية، 

يعنيه. اأين ترى نف�سك؟

طبعًا،  البداية.  هذه  جداً  وجميلة  بركانيٌة   ll

و«نعم«،  »ال«  بني  املتناق�صات  عناق  لتف�صري 

ال 
ّ
اأو اأقول  اأن  يلزمني  الن�ض،  هذا  يف  وتلقحها 

ا، معتادون على هذا  اإننا، كباحثني علميني اأي�صً

الدمج الديالكتيكي )وحدة االأ�صداد(. تعرف مثل 

اأق�صد  الوقت.  نف�ض  يف  وموجة  مادة  ال�صوء  اأن 

ال  ا،  جدًّ املزدوجة  الروؤية  من  النوع  هذا  اأن  هنا 

�صلب  يف  كان  التناق�صات  وتلقح  ي�صدمني. 

مقدرات روؤى ابن عربي، بالفعل. لكن قبل االإجابة 

د لقاءان  جمِ
ُ
على ال�صوؤال، عندي ملحظة واحدة: و

بني ابن ر�صد وابن عربي، ولي�ض لقاء واحد.

اأنت. كان ُعمر  االأول هو هذا اللقاء الذي حّددَتُه 

منه  اأكرب  ر�صد  وابن  �صنة   17 ابن عربي حينها 

ابن  40 �صنة. وهناك لقاء تخييلي ثاٍن ذكره  بـ 

يه 
ّ
ي�صم عما  دوما  يتحّدث  كان  الذي  هو  عربي، 

»علم اخليال«.

نظر  وجهة  من  عربي  ابن  فكر  منوذج  اإن  اإذ 

ة 
ّ
املحب هناك  البدء  يف  التايل:  هو  كمبيوترية 

نحو  اخليال  علم  ج�رس  بف�صل  تقود  االإلهية. 

»التجّلي«: التجلي االإلهي اأو جتلي ابن ر�صد اأو ما 

حتب.

يل  يحق  اإذا  ه،  فكرمِ لمِ  
ّ
الرئي�صي النموذج  هو  هذا 

النمذجة الكمبيوترية.

 وقد مات ابن ر�صد. و�صف 
ً
اللقاء الثاين كان لقاء

 جثمان ابن ر�صد، من مراك�ض 
َ
فر

َ
ابن عربي فيه �ص

ج�صُد  منه  جهٍة  ويف  حمار،  علـى  قرطبة،  اىل 

جثمان االإمام االأكرب، ويف جهة اأخرى ُكُتبه.

يرى  لي. 
ّ
التخي اللقاء  ا هذا  ا جدًّ  جدًّ

ٌ
وموؤثر  

ٌّ
رمزِّي

ج�صد  بانتقال  اأنه  والفل�صفة  املوؤرخني  بع�ض 

مركز  انتقل  قرطبة،  اإىل  مراك�ض  من  ر�صد  ابن 

احل�صارة العاملية من مكان جغرايف اإىل مكان، 

وا�رسقت  ح�صارٌة  ْت 
َ
غرب الغرب:  اإىل  ال�رسق  من 

ح�صارة اأخرى.

اأن  اأحتاج  ا،  جدًّ  
ِّ
املهم �صوؤالك  على  االإجابة  قبل 

عربي  ابن  �صخ�صية  ال�صخ�صيتني:  نية 
ُ
ب ح  اأو�صِّ

من ناحية و�صخ�صية ابن ر�صد من ناحية اأخرى. 

لهما  خمتلفتني،  جهتني  يف  يقعان  قطبان  هما 

منهج  املعرفة:  اإىل  للو�صول  خمتلفان  منهجان 

العرفان املبني على الك�صف ال�صويف البن عربي، 

البن  والدح�ض  الربهان  على  املبني  واملنهج 

ر�صد.

ا، 
ّ
كان ابن عربي مييل للعرفان باعتباره �صوفي

ر�صد  ابن  بينما  للعرفان،  تابع  لديه  العقل  فيما 

كان العك�ض، هو الذي ترجم »الربهان« الأر�صطو 

ب�صيطة.  لي�صت  و�رسوحات،  هوام�ض  واأ�صاف 

ولذلك يتكلم الكثريون عن »املدر�صة االأُر�صطية ــ 

�صدية«.
ُّ
الر

كان هكذا مييل اأكرث للعقل، كو�صيلة اأوىل للو�صول 

اإىل احلقيقة. وكان قا�صيا و�صيا�صيا اأي�صا، ولعله 

ب�صبب هذه املهام »اأ�صاف بع�ض املاء لنبيذه«، 

ون.
ّ
كما يقول الفرن�صي

)اأو  يخفِّف من وطاأة عقلنيته  ر�صد  ابن  اإذ كان 

اإمكانية  هناك  باأن  يقول  عندما  رمبا(،  يخونها 

للعرفان، لنا�ض قليلني جدا. فيما يعترب العرفان 

االأخلق  لتهذيب  و�صيلًة  عادًة  وال�صوفية 

من  اأكرث  ولي�ض  االأ�صا�ض،  يف  النف�ض  ولتح�صني 

اإىل  للو�صول  جوهرية  و�صيلة  لي�صت  اأي  ذلك. 

املعرفة.
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ة تناق�ض اآخر: 
ّ
هكذا كان االثنان متناق�صني. وثم

»احل�رس«: ج�صداين؟  ة 
ّ
ماهي اخللف يف مو�صوع 

روحاين؟...

بالن�صبة البن ر�صد: احل�رس روحاين فقط: االأج�صاد 

بينه  جدا  كبري  خلف  وهناك  كاأرواح.  حُت�رس 

الفل�صفة«  »تهافت  ي 
َ
كتاب يف  الغزايل  وبني 

و«تهافت التهافت«. الغزايل كان يلوم اأو ينتقد او 

الفل�صفة لعدم اعرتافهم باحل�رس اجل�صداين  ر  كفِّ
ُ
ي

يعتربونها  كونهم  ويف  واجلنة،  العني  واحلور 

فقط مفاهيم روحية. فيما كان ابن ر�صد يعتربها 

النا�ض  جلذب  وو�صيلًة  فقط،  روحية  مفاهيم 

وحت�صني اأخلقهم، وفيها نوع من التهذيب. هنا 

 الذي ذكرَته.
ّ

بداأ اخللف املرتبط بالن�ض

ترتبط  �صوؤالك  يف  الرئي�صية  العبارة  �صبب  فلعل 

بحكاية احل�رس اجل�صداين واحل�رس الروحاين، كما 

الحظ قبلي اأكرث من باحٍث ثاقبمِ النظر:

ق�صده  كان  »نعم«  يقول:  عربي  ابن  بداأ  عندما 

اأنه مع احل�رس الروحاين. فابت�صم ابن ر�صد. فقال 

على  دليل  يوجد  ال  اأنه  مبعنى  »ال«،  عربي:  ابن 

اأن احل�رس اجل�صداين غري موجود. كان فنانا فعل 

التي  العبارة  قال  بعدها،  التناق�صات.  بتلحيم 

ُقلَتها: »وبني نعم وال تطري االأرواح من موادها، 

واالأعناق من اأج�صادها«.

هذه  دمج  على  عربي  ابن  مقدرة  اخلتام،  يف 

هو  الكربى.  معامله  اإحدى  كانت  التناق�صات 

�صاحب االأبيات:

    لقد �صار قلبي قابل كل �صورة

 لغزالن ودير لرهبان
ً
     فمرعى

    وبيت الأوثان وكعبة طائٍف

     واألواح توراة وم�صحف قراآن

ى توجهْت     اأدين بدين احلب اأنَّ

     ركائبُه فاحلب ديني واإمياين

اأو بيت اآخر:

    عقد اخللئق يف االإله عقائد

     واأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه

vv جرى هذا احلوار على م�ستوى رفيع جدًّا بني 

ا�ستوحيت  الذي  كتابك  . يف  تاريخينينْ �سخ�سني 

اإمام  »ال  العالء:  اأبي  �سعر  من  بيٍت  �سطَر  فيه 

املطلوب،  املنهج  هو  ما  تر�سم  العقل«،  �سوى 

الواقع  اأولوية العقل، يف هذا  واأنت تتحدث عن 

العربي على �سعيد االأمية، التي ال تزال ترتاوح 

كَة  بني 20 % و 60 %. وتعي�ش �سعوبنا فيه متم�سِّ

مب�ستوًى عاٍل من االإميان بكل ما ميكن اأن يكون 

بعيدا عن التاريخ واحلقائق التاريخية املوثقة 

ب�سورة اأو باأخرى.
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)نحن نعلم االآن، بالن�سبة لتاريخ العامل العربي، 

اكت�سفناها  التي  االآثار  بلداننا من  لدينا يف  اأن 

االأمم  تاريخ  عن  احلقائق  من  كثريا  يعطينا  ما 

مثال  درجة  اإىل  املنطقة.  هذه  يف  عا�ست  التي 

اإال  اكت�سفوا مملكة لي�ش فيها  اأنهم  ال�سودان  يف 

طريقة  خالل  ومن  املقابر،  خالل  ومن  املقابر، 

الدفن، اكت�سفوا كيف كان النا�ش يعي�سون وماذا 

كانوا يعتقدون...: مملكة كرمة يف ال�سودان، على 

�سبيل املثال(.

على  التفكري  هذا  بني  اإذن  نوفَق  اأن  لنا  كيف 

جدًّا،  العقالين  ر�سد  ابن  بني  رفيع جدا  م�ستوى 

ي�سميه  مبا  العقل  يتجاوز  الذي  عربي  وابن 

الفي�ش االلهي؟

ق دون اأن ن�سل اإىل هذه االأكرثية  وكيف لنا اأن نوفَّ

ال�ساحقة يف العامل العربي، حتى نخل�سها من 

اخلرافات التي ال تزال توؤمن بها، والتي زرعتها 

التعليل  طرق  ومن  التفكري  طرق  من  قرون 

والتف�سري، وحتى الفهم لن�سو�ش رمبا كانت من 

اأكرث الن�سو�ش و�سوحا، مبا يف ذلك القراآن مثال؟

والتعقيد، ي�صعب  االأهمية  �صوؤال يف منتهى   ll

لبلوغ  الو�صائل  اإحدى  لعّل  كلية.  فيه  اخلو�ض 

 هذه ال�صخ�صيات، كمرجعية فكرية 
ُ
الهدف: اإحياء

للإن�صان العربي. اأمامنا ثلثة عباقرة مثل، يف 

ة العطاء احل�صاري العربي: املعري وابن ر�صد 
ّ
قم

رمبا  �صي�صمح  �صخ�صياتهم  اإحياء  عربي.  وابن 

اأن  اإدراك  والطالب  واملواطن  العربي  للقارئ 

واالإن�صانية،  بالعقل  لنا، مرتبطة  هناك مرجعية 

منفتحة واآتية من قلب تاريخنا. لعلها املرجعية 

احلقيقية املن�صودة:

لو اأحيينا اأفكار اأبي العلء، ابن ر�صد، وابن عربي 

ة ال�صمري، 
ّ
ني يف الت�صامح وحري

ّ
�صنكون منوذجي

يف �صيادة العقل، ويف الروؤية الفل�صفية املن�صجمة 

مع احلداثة. �صخ�صيا، تذهلني هذه ال�صخ�صيات. 

ا قدمه هوؤالء العظماء من كتب، رغم 
ّ
ما اأبعدنا عم

�صهولة الن�رس بالكمبيوتر االآن!

البن عربي عدٌد هام من الكتب. البن ر�صد عطاء 

متقدما  كان  العلء  واأبو  اأي�صا.  هائل  تاريخي 

روؤيته  �صيء:  كل  يف  يل،  بالن�صبة  اجلميع  على 

اأكرث ان�صجاما مع حياة احلداثة املعا�رسة.

الفكرية  امل�صتويات  باأرقى  كان  ر�صد  ابن  لعّل 

يف ذلك القرن الثاين ع�رس، وحّتى ال�صاد�ض ع�رس 

رمبا. لكن م�رسوع اأبي العلء، وكثرياً من اأفكاره، 

ما زالت حتى اليوم منا�صبة كي ن�صتلهمها كخيط 

يربط املا�صي باحلا�رس.

جدا.  معقد  املو�صوع  �صوؤالك:  على  للإجابة 

زمن  منذ  علينا  االأبواب  اأغلقت  الظلمية  القوى 

ن�رسْتها  كاذبة،  وثوابت  حقائق  خلقت  طويل. 

خاطئة  نيوز«.  »الفيك  ت�صبه  جدا،  ذكية  بطريقة 

من االأ�صا�ض، لكنها موجودة فعل، كما قلَت، يف 

مركز اأذهان الغالبية ال�صاحقة من النا�ض.

كونها تراكمت خلل قرون عديدة، فقد �صارت  ولمِ

اأن املو�صوع  تقريبا. يعني  للزحزحة  قابلة  غري 

ع�رس  انف�صنا:  نغالط  ال  اأن  يلزم  جدا.   
ٌ

عوي�ض

النه�صة يف حياتنا مل يوجد بعد، يف اجلوهر.

كي  رجعي،  باأثر  التاريخ  كتابة  نعيد  اأن  يلزم 

نبداأه. هذا مدخل النه�صة رمبا. تاريخنا وتراثنا 

بل  واأحيانا،  قرون.  قبل  ب  ُكتمِ كما  قراأ 
ُ
ي زال  ما 

نقراأها،  كما  العقل،  من  ت�صخر  بطريقة  غالبا، 

من  تعرف  جدا  ذكية  لكنها  واأنا.  واآخرون  اأنت 

جُتنِّدها  النا�ض،  من  ة 
ّ
العام تخاطب  تخاطب: 

للخنوع وعداء االآخر، للنتحار وقبول اال�صتبداد.

تنا�سب  �سيا�سية  ل�رساعات  اأي�سا  وتعود   vv

اأنها  لو  كما  وناأخذها  فيه،  ُكتبت  الذي  الزمن 

حقيقة م�ستمرة يف الزمان واملكان.

ll: بال�صبط.
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ثالث  قراأُت  اآخر.  مو�سوع  اإىل  انتقل  االآن   vv

روايات من الروايات التي كتبَتها، كانت اختياري 

ال�سخ�سي، الأحتدث يف هذه اجلل�سة معك. واأرجو 

اأن تكون يل فر�سة لقراءة بقية الروايات يف جل�سة 

الثانية:  الهدهد.  تقرير  االأوىل:  الرواية  قادمة. 

ابنة �سو�سلوف، والثالثة لن اأذكر عنوانها، الأنك 

 واأر�سلَت ايّل خمطوطها التي حال 
ّ
تف�ّسلت علي

مر�ش الكورونا دون ن�رسها حتى االآن، و�ستن�رس 

لكن  تذكر عنوانها.  اأن  �سئت  اإن  لك  اأترك  قريبا. 

 بع�ش االأ�سئلة ب�ساأنها.
ّ
لدي

اأبداأ برواية: تقرير الهدهد.

يقول  كان  بروخ،  هرمان  الروائي  اأن  تعرف 

مبا معناه اإن ال�سبب الوحيد لكتابة رواية هو 

كونها تقول �سيئا ال ت�ستطيع �سوى الرواية اأن 

تقوله.

بعبارة اخرى، كوننا نتحدث، على �سبيل املثال، 

العقل  اأو  عقل،  والال  العقل  بني  ال�رساع  على 

لت�رسد  الرواية  العقل: ما هي �رسورة  وراء  وما 

مثل هذا ال�رساع؟ األي�ست هناك اأ�سكال اخرى من 

التعبري؟

اأعني بذلك، اإذا �سح التعبري كما قلُت لك وكما 

عن  املحاماة  مبهمة  اأقوم  الأين  مني،  حذرتك 

ال�سيطان، اإن مل اأكن ال�سيطان بذاته كما قيل يل 

ة، ال�رساع ما بني التقاليد الدينية وبني 
ّ
ذات مر

العلم )اللذين ا�سميتهما انت باالأَخنينْ يف تقرير 

الهدهد(.

الذي  العالء  اأبو  االأ�سا�سي  بطلها  الرواية  هذه 

االإيجاز،  من  اأ�سواأ  �سيء  وال  نوجز،  اأن  ميكن 

كل  لها  اأبيات  بثالثة  العبقرية،  كهذه  عبقرية 

متاهات  خمتلف  اإىل  بنا  توؤدي  التي  الدالالت 

تفكريه الرهيبة:

البيت االأول: 

    والذي حارت الربية فيِه

     حيوان م�ستحدث من جماد

قلَت،  كما  وداروين،  العلم  نظرة  به  �سبق  الذي 

بثمانية قرون.

البيت الثاين:

    اثنان اأهل االر�ش ذو عقل بال 

     ديٍن، واآخر دّيٌن ال عقل له

البيت الثالث:

    كذب الظن ال اإمام �سوى العقل

     م�سريا يف �سبحه وامل�ساء

اأرى اأن هذه االأبيات الثالثة هي مداميك اأو جوهر 

التفكري العقالئي. طبعا هناك اأبيات عن االخالق 

واحلب واالإله، �سوف نتعر�ش لها الحقا.

اأال ترى اأن اأبا العالء، الذي دافع عن العقل لدرجة 

جت�سيده يف كل ما كان يفكر به وكل ما كتبه، 

ي�ستجيب  كان  به،  يلتزم  اأن  على  نف�سه  واأرغم 

اإىل حاجات �رسورية ِلع�رٍس كان العرب يعي�سون 

خالله اأ�سواأ اأّيامهم تاريخيا، على �سعيد التمزق 

واحلياة االجتماعية، وبقية االأ�سعدة، كما يعي�ش 

العرب يف وقتنا احلا�رس.

هو  هذا  براأيك  هل  النهاية،  يف  الثاين:  ال�سوؤال 

ب�سخ�سية  العالء،  باأبي  لالرتباط  دفعك  الذي 

�سورية من هذا القبيل؟

ال على الرواية، 
ّ
ll: اأبداأ مبقولة هريمان بروخ: اأو

يف راأيي، اأن حت�رس اأنفها يف كل مكان، بل واجبها 

االأحا�صي�ض،  �صيء:  كل  تخاطب  الرواية  ذلك. 

ر علقتنا باللغة. حاجتنا 
ِّ
اخليال، التفكري... وُتطو

ٌة، اآتيٌة من اأيام هوموناران�ض 
ّ
للرواية كب�رٍس جيني

)قبلنوعنا البيولوجي اجلديد هو مو�صابيا�ض، الذي 

اكتمل ن�صووؤه قبل حوايل خم�صني األف �صنة(، اأي: 
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»االإن�صان احلاكي«. يعني ذلك: احلاجة االإن�صانية 

للحكي والرواية حاجٌة ع�صوية.

دورا  الرواية  لعبت  واحلداثة،  التنوير  قرون  يف 

االإن�صانية  بروح  التفكري  تطوير  يف  جدا  كبريا 

لدى النا�ض، بف�صل ما ت�صمح به: التمّثل مع حياة 

الروؤية  تغيري  يف  �صاهمت  لذلك  االخرين.  واآالم 

االأخلقية واالإن�صانية للب�رسية.

عندما نتكلم عن الظلم وعن اجلهل وعن العقل يف 

ها 
ّ
النف�ض ال مي�ص اأماكن يف   

ّ
الرواية، فنحن من�ض

هنا  من  دكتوراه.  اأطروحة  او  درا�صة  اأو  تقرير 

اأي�صا  ن�صتوعب فحوى عبارة بروخ. وهنا تكمن 

روعة وعظمة الرواية، ناهيك عن اأنه ميكنها اأن 

يف  وذلك  كثرية.  جمالية  وقيٍم  عر  بال�صِّ متتلئ 

لغة فر�صها  ت�صتطيع اخلو�َض يف كلِّ �صيء.  لغٍة 

الع�رس، وتعقيد احلياة احلديثة وال�صناعية...

ال يوجد جماٌل واحٌد يع�صى خو�صه على الرواية. 

قدَّمْت جديدا ال  الرواية،  بالعك�ض، كلما خا�صتُه 

ميكن للمجاالت االأخرى اأن تقدمه.

 27 يف  العلء  اأبو  د  لمِ
ُ
و الثاين:  لل�صوؤال  بالن�صبة 

دي�صمرب 973، قبيل غروب ال�صم�ض. كانت بالفعل 

الطوائف  �رساعات  بال�رساعات.  حمتدمة  فرتة 

واإفل�ض  املعتزلة،  اإ�صعاع  وهبوط  والفل�صفة، 

بع�ض اأفكار ال�صوفية... 

طول  ظل  فقد  حر،  اإن�صاٌن  العلء  اأبي  وكون 

اأو  اأرفع من االنتماء احلزبي لهذا الطرف  حياته 

ذاك. وحرية املثقف هذه هي ما نحتاجه اليوم، 

ما 
ّ
وب�صكل جوهري و�رسوري وعاجل جدا، ال �صي

لها.  ونقده  ال�صيا�صية،  االأنظمة  عن  ا�صتقلليته 

وكان �صاعرنا بطبيعة احلال اأي�صا متقدِّما فكريا.

ابن ر�صد كان فيل�صوفا، لكنه كان ابن ع�رسه. كان 

قا�صيا، كما قلُت. التزم بال�رسع املالكي كما هو، 

ومل يقدِّم جديدا فيه. لكنه، يف الفل�صفة، عمل �صيئا 

جميل وخالدا عند ترجمته لفل�صفة اأر�صطو، التي 

لواله ل�صاعت رمبا من تاريخ الب�رسية، وكذا يف 

تطويرها باأ�رسوحاته واإ�صافاته ال�صا�صعة اأي�صا.

الدين  االأخوين:  بني  العلقة  م�صاألة  يف  لكن 

والعقل، كانت له روؤية متَّ جتاوزها االآن:

تقاطع  ال  كرتني  والدين!(  )العلم  االأَخوين   
َ
اعترب

للمعرفة.  للو�صول  و�صيلة  معا  لكنهما  بينهما، 

 على الربهان فقط، 
ٌّ
فيما، كما نعرف، العقُل مبني

ولي�ض على االإميان، كما هو حال الدين. وهو، اأي 

للمعرفة،  بالو�صول  ي�صمح  الذي  الوحيد  العقل، 

من وجهة نظر احلداثة.

وف�صاء  روحية  ق�صية  الدين  احلال،  بطبيعة 

االأخلق،  ُتعلِّم  اأخرى  فل�صفاٌت  وهناك  �صخ�صي. 

االأديان  ة 
ّ
مهم لي�صت  هي  اإذ  الديانات.  غري 

احلديث  املدين  والقانون  االأخلق  وحدها: 

والبوذية، كمثالني.

وعدم  يحب،  ملن  جدا،  مهم  االإميان  طبعا، 

�صخ�صية.  ق�صية  هما  اأي�صا.  جدا  مهم  االإميان 

لكن للو�صول اإىل املعرفة يف اأي خمترب علمي، ال 

ميكن اأن ن�صتخدم اإال و�صائل عقلية فقط، ال غري.

اأبو العلء، �صاحب مقولة: »ال اإمام �صوى العقل«، 

كان متطورا بهذا ال�صدد، واأكرث الت�صاقا من ابن 

ر�صد بروؤية احلداثة. ومل يكن م�صاوما اأي�صا.

العقل  هناك  املعرفة،  اإىل  للو�صول  له،  بالن�صبة 

ولي�ض  واحدة،  كرة  هناك  اأي  وحده.  والعقل 

اأ�صئلة  هناك  العقل،  كرة  خارج  لكن،  كرتني. 

مفتوحة تتوالد با�صتمرار، وهذا ما نعي�صه اليوم. 

يفتح  حّلُه  يتم  �صوؤال  كل  العلمية،  االأبحاث  يف 

ع�رسة اأ�صئلة جديدة.

اأن  الفيزيائيون  اعتقد   ،1900 عام  يف  مثل 

فيها  يوجد  ال  زرقاء،  كلها  الفيزياء  »�صماء 

الطرف،  يف  غام�صتني،  �صحابتني  غري  فقط 

اإ�صكاليتهما قريبا«، كما قال عاملمِ  و�صيتم حّل 

فيزياء كبري اآنذاك.
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فقط.  البدء  بدء  يف  �صيء  كل  كان  االأخري،  ويف 

حياة  وبداأت  بعدها،  الكونتية  الفيزياء  وجاءت 

 كل �صيء.
ّ

علمية جديدة، وتغري

اأبو العلء له اأبياٌت جميلة جدا، حول هذا املجهول 

الذي ينتظر العقل دوما:

    ت�صري بنا هذي الليايل كاأنها

     �صفائن بحر ما لهن مرا�صي

اأي، خارج كرة العقل، هناك اأ�رسار تتحّدى العقل 

دوما. 

 هذا املجهول، كما 
ِّ
م

َ
يقول اأبو العلء ما معناه: �ص

اأي�صا  االإله، كما يراه  اأي:  االإله.   :
ُ
حتب. هو �صماه

بع�ض فل�صفة القرون االأخرية الحقا. يقول:

َكُه  ل�صَت مدرمِ
ٌ
    اأما االإله فاأمر

 جليلَك فوق االأر�ض اإ�صخاطا
ْ
     فاحذر

هو الذي قال اأي�صا:

 العل كذبا
ِّ

    يخربونك عن رب

     وما درى ب�صوؤونمِ اهلل اإن�صاُن.

التي  هي  العلء  اأبي  روؤية  تظل  يل،  بالن�صبة 

نحتاجها اليوم، واالأن�صب لولوج الع�رس احلديث، 

لدى  واأن  ًة 
ّ

خا�ص عاجل.   
ٍّ

�رسوري نحو  وعلى 

وت�صويه  العقل  دور  بتقنني  خربًة  الظلميني 

تعريفه، منذ قرون.

اإن مل نكن وا�صحني يف هذه امل�صاألة، واإن مل ن�صع 

 الرئي�ض الذي حّدده اأبو 
ّ

العقل يف حمله املركزي

لهم.
َ
ب العلء، ف�صنظلُّ مبتَلعني من قمِ

vv هو يقول:

    كن عابدا هلل دون عبيدِه

     فال�رسع ُيعَبد والقيا�ش ُيحرِّر

اأروع �سيء انك و�سعت اأبا العالء يف قلب روايتك. 

الرواية،  عامل  �سمن  الرواية.  عن  ِلنتحدث  االآن، 

يرتاده  الكوكبة«،  »مقهى  اأ�سميته  مقهى  هناك 

با�ستمرار �ستة من كبار عباقرة هذا العامل، ومن 

بينهم اأبو العالء.

يرتاده طبعا داروين مكت�سف اأ�سل االأنواع، وكارل 

املادية  و�ساحب  املال  دور  مكت�سف  مارك�ش 

مكت�سف  وفرويد  العامل،  تغيري  وفكرة  اجلدلية 

خبايا النف�ش، وبيكا�سو حمرر اللوحة من �سجن 

الواقع، وان�ستاين مكت�سف عالقة املادة بالطاقة، 

وطبعا اأبو العالء فيل�سوف ال�سعراء.

ما اأثار انتباهي انك قلَت اإن املقهى يرتاده اأي�سا 

املعرفة،  فروع  خمتلف  من  العباقرة،  من  عدد 

اىل  الريا�سيات  اإىل  الفل�سفة  اإىل  املو�سيقى  من 

ابن عربي كان يرتاد هذا  اأن  الت�سوف، ووجدُت 

املقهى يف ال�سماء 77!
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ll: �صماء االأفكار واالإبداع والعباقرة...

vv هناك جملة وردت يف معر�ش احلديث عن 

هوؤالء جميعا: ال يحتاج االإن�سان للعقل فقط، لكن 

للميثولوجيا...  للفانتازيا،  لالأ�سطورة،  للحلم، 

ما  اللقاء  هذا  عن  تعبري  اأجمل  عرّبَت  هنا  اأراك 

بني ابن ر�سد وابن عربي.

هل انا خمطئ؟

ll: ال، اإطلقا، اإطلقا. كثري من النا�ض يفهمون 

ت�صتخدم  كونك  الطريقة:  بهذه  خطاأً،  املو�صوع 

 للميثولوجيا، ولكلِّ ما 
ٌّ
العقل با�صتمرار، فاأنت عدو

يخرج عن اإطار العقل. بالعك�ض، نحن، كروائيني، 

ال  ع�صقا  العقل  يتجاوز  وما  امليثولوجيا  نع�صق 

يف  هائلة،  ميثولوجيا  ك�رسقيني  ولدينا  له.  حّد 

وال�رسق  بها،  م�صحون  تاريخنا  الروعة.  منتهى 

ال  القول.  جاز  اإذا  ومنجمها،  امليثولوجيا  مهد 

 عليها، بالعك�ض.
ّ
ها والعمُل الفني

ُّ
مينع العقَل حب

كتابه:  قراأُت  حني  عربي:  البن  كمثل  اأعود 

اأقراأ  واأنا  التلّذذ  منتهى  يف  كنُت  »الفتوحات« 

الف�صل املتعلق مبقامات االأحرف.

ورّتب  وروحا،  ج�صدا  حرف  لكل  فيه  اأعطى 

االأحرف يف مقامات، وعن كل حرف عمل بيوَت 

القيم اجلمالية واالأحا�ص�ض تخرج عن  عر. هذه  �صمِ

اأن  اأعرف دالًة ريا�صية ت�صتطيع  نطاق العقل. ال 

ترتجم وتر�صم جماليات كهذه!

عربي،  ابن  عملها  التي  االأبيات  هذه  ذكر  وعلى 

م�صهورة  ق�صيدة  هناك  واالألوان،  االأحرف  حول 

لرامبو: »اأحرف العلة«. يعطي فيها كل حرفمِ علٍة 

ا�صتفاد  ولعله  االألوان،  كيمياء  عن  ويتكلم  لونا، 

ظلت  لكنها  امل�صمار.  هذا  يف  قبله  بودلري  من 

ق�صيدة واحدة.

حول  جدا  وا�صعا  ف�صل  قبله  ابتكر  عربي  ابن 

املو�صوع، يف منتهى اجلمال.

الهدهد«  »تقرير  روايتي:  يف  الكوكبة«  »مقهى 

عامَلمِ التخييل اخلال�ض. ينتمي اأ�صا�صا لمِ

على فكرة، يف �صوريا هناك االآن اأكرث من »مقهى 

هناك  اأن  اظن  باخلرب.  جدا  �صعدُت  الكوكبة«! 

اإثنني، على االأقل.

جيٍل  يف  عا�ض  اأنه  رغم  فيه،  العلء  اأبا  و�صعُت 

من  باأكرث  للمقهى،  ال�صيا�صي«  »املكتب  �صبق 

 باأن هناك ظلما كبريا 
ٌ
ثمانية قرون، الأين مقتنع

يف تقييم هذا ال�صاعر، على ال�صعيد العاملي، بل 

يف معرفة عطاءاته.

بداأُت كتابَة الرواية يف نهاية 2009. كانت �صنة 

لم والظلمات.  مهمًة جدا يف تاريخ العلقة بني العمِ

فرن�صا،  يف  �صخمة  احتفاالت  هناك  كانت  فقد 

مبنا�صبة  معرفيا،  املتقدمة  العامل  دول  كل  ويف 

االنواع«،  »اأ�صل  كتاب  على  �صنة   150 مرور 

و200 �صنة على ميلد داروين. احتفاالت ثقافية 

كثرية جدا.

كلُّ فيل�صوٍف، اآٍت من اأغوار املا�صي، كان قد قال 

ة 
ّ
حد�صي ا�صتباقية  علقة  لها  جدا  �صغرية  كلمة 

ذلك  يف  عليني  اإىل  ه 
ُ
رفع متَّ  داروين،  بنظرية 

العام.

فيما اأبو العلء ال مكان له بينهم، هو الذي كان 

لم ونظرية داروين. اأقربهم لروحمِ العمِ

مُت حينها فعل: اأبو العلء قال اأ�صياء عميقة،  �صدمِ

 18 القرن  يف  التنوير  فل�صفة  بقية  من  اأكرث 

اأحيانا، ويف اأكرث من �صدد.

مع  تن�صجم  كلمة  مثل  ديدرو  قال  ما  اإذا  لكن 

فكر الن�صوء واالرتقاء، فهناك دوما من يقول: يا 

للعظمة!...

 اأبا العلء الذي قال:
ُّ

فيما ال �صيء يخ�ض

    جائٌز اأن يكون اآدم هذا

 على اإثر اآدم
ٌ
     قبله اآدم
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عن  ا 
ّ

ومعرب الدينية،  امليثولوجيا  روؤية  كا�رسا 

تراتبية �صجرة االأنواع الداروينية، اأكرث من غريه.

اأبو العلء الذي قال اأي�صا:

 جن�صا ظل ي�صمل عاملي
ّ
    اأرى احلي

    باأنواعهمِ ال بورك النوع واجلن�ض

روؤية داروين، وكثريين ممن در�صوا  مكّثفا فيها 

الطبيعة االإن�صانية.

قبل  العلء،  اأبي  نيت�صاوية  عن  احلديث  دون 

نيت�صه، يف:

    وال حت�صب مقال الر�صل حقا

ُ
ولكن قول زور �صّطروه   

    وكان النا�ض يف عي�ٍض رغيد

ُ
فجاءوا باملحال فكدَّروه  

دون  املجاالت،  من  كثري  يف  جدا،  متقدما  كان 

واإبداعات  الغفران«،  »ر�صالة  عظمة  عن  احلديث 

الفيل�صوف  بروح  التخييلية،املعجونةمِ  روؤيتها 

ميثولوجيا  بع�ض  من   
ّ
احلر ال�صاخر  العقلين 

اجلنة واجلحيم والعامَل االآخر.

ال 
ّ
 اأبا العلء منذ الطفولة. الرواية اندلعت اأو

ُّ
اأحب

من تاأّثري يف كون كل هذه االحتفاالت العلمية 

بالعقل  يتعّلق  فيما  كان،  اإن�صانا  اأغفلْت  قد 

والعلقة بالدين، اأكرث تقّدما مما قاله االآخرون، 

حتى يف القرن الثامن ع�رس.

اإعادة االعتبار الأبي   رغبة عنيفة يف 
َّ

كانت لدي

ه  عاملمِ يف  واملظلوممِ   
ّ
املن�صي  ،

ّ
املعري العلء 

العربي اأ�صا�صا.ومن ناحية ثانية، تقدميمِ م�رسوعه 

�صل الأكرب جمموعة من النا�ض، 
َ
ي بطريقة روائية لمِ

عرب التخييل الروائي اخلال�ض.

اخليال  نحو  ه 
ّ

يتوج  
ٌّ
هند�صي م�رسوٌع  الرواية  والأن 

واالأحا�صي�ض، فتقدمي اأبي العلء يف م�رسوع هند�صي، 

اإذ هو  فِّزا جدا يل كروائي.  ُ
 االأوجه، كان حم

ّ
تعدُّدي

م�رسوٌع هند�صي متعدِّد االأهداف فعل.

عظيم  اإن�صان  بتقدمي  ت�صمح  اأخرى،  ناحية  ومن 

الدين،  بدر  عزيزي  اأنت،  قلَت  كثرية،  اأ�صياء  قال 

بع�صها قبل قليل، مثل:

    فلتفعل النف�ض اجلميل الأنه

 واأح�صُن، ال الأجل ثوابها
ٌ
     خري

اأي: الف�صيلة بالن�صبة له غاية بحد ذاتها، تختلف 

ما  اأو  وال�صيئات،  احل�صنات  �صوق  ف�صيلة  عن 

ي�صميها نيت�صه: »اأخلق العبيد«.

 اأبو 
ّ
يف كثري من املجاالت كان طليعيا فعل. ثم

را منغلقا قط.
ّ
العلء مل يكن متحج

هاَك واحدة من اأبياته عن ال�صك واليقني:

    اأما اليقني فل يقني وامنا

َ
اأق�صى يقيني اأن اأظّن واأحد�ض  

 للرواية من 
ّ
باخت�صار: ينطلق امل�رسوع الهند�صي

يف  الغفران«،  »رواية  لرحلة  ة 
ّ
عك�صي رحلة  �رسد 

�صرية  من  �صذراٌت  فيه  تن�صوي  الغفران.  ر�صالة 

�صريٍة  اأح�صان  يف  العلء،  الأبي  روائية  ذاتية 

تخييلية وا�صعة، ورحلٍة زمكانية اأي�صا، اأدرجُت، 

، �صذراٍت من اأعمال اأبي 
ّ

ها ال�رسدي يف �صريورة متنمِ

تناغٍم، معاك�ضمِ  اللزوميات. وذلك يف  العلء يف 

االجتاه اجلغرايف، مع رحلة رواية الغفران.

اأنَت  قمَت  ال�سماء  اإىل  ي�سعد  اأن  من  بداًل   vv

باإنزاله اإىل االأر�ش، يف رحلة معاك�سة، وباإعادتك 

�سوغ اأبي العالء املعري ب�سكٍل جعلته به يعود 

بب�سريته، كي  اإال  قبُل  من  يره  الذي مل  للعامل، 

يراه بعينيه.

ن تخرتق امللب�ض،  ll: »عيناه مثل اأ�صعة روتنجمِ

اجللد، الب�رسة، العظام، لت�صل اإىل كنه كل حقيقة، 

وكنه كل اإ�صكالية«، كما تقول افتتاحية الرواية.
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vv  ال اأحب تلخي�ش الروايات. حني اأكتب عنها، 

يقراأ  ومل  الينا  ي�ستمع  من  كل  فعال  اأدعو  فانا 

قّل  عامَلا  تقدم  الأنها  يقراأها،  اأن  الرواية  هذه 

العامل  املعا�رسة يف  الطريقة  بهذه  تناوله  من 

العربي، وما اأكرث الروايات. لكن طبعا ما كل من 

كتب روايًة بروائي، وما كل ما ُكِتب حتت عنوانه 

رواية، هو رواية.

اأنت  اأطلقَت  الرواية،  نهاية  ت�سل يف  جملٍة  يف 

الديني  بني  الراقي   
ّ
الع�رسي التعاقد  مفهوم 

ف�ساء  يف  العلم  يتدخل  ال  بحيث  والدنيوي، 

االإميان احلر وال بق�سايا اخلري وال بق�سايا اخلري 

ولذلك  اإن�سان،  لكل  االخالقية  والق�سايا  وال�رس 

ترتك ف�ساء الدين ملن ي�ساء، على اأن يبقى بعيدا 

عن التخريف يف جماالت و�سوؤون العلم.

قراأُت الأحدهم كتب يف نهاية مقاله عن الرواية: 

)قطعة فنية فذة جتمع احلا�رس باملا�سي، الواقع 

باخليال، وتلخ�ش قيما وحكما كثرية(.

لقارئ  النتيجة  هذه  على  توافق  اأن  ميكن  هل 

رواية تقرير الهدهد؟

ll: عادة ال اأتدّخل يف اآراء القراء حول املو�صوع.

ما  اأخرى:  بطريقة  ال�سوؤال  �ساأعيد  vv...طيب، 

راأيك بالفهم الذي ي�سل اليه من يقراأ روايتك، ملا 

مّت تلخي�سه بهذه الطريقة.

العبارة معقوالن الأن  االأوليان من  الثلثان   :ll

فيها �صرية تاريخية حقيقية الأبي العلء و�صرية 

تخييلية. اجلملة االأخرية لي�صت دقيقة جدا رمبا، 

َكم  احلمِ ل�رسد  الفني  الروائي  اجلانب  ن�صت  الأنها 

م، يف راأيي.
َ
والقي

vv لناأِت االآن اإىل رواية ابنة �سو�سلوف. املثري 

اأن  فاتني  فيه.  ت�سخر  اأنك  العنوان  للعجب يف 

يف  مرهف  ب�سكل  ال�سخرية  ت�ستخدم  اأنك  ر  اأذكَّ

ًما من  رواياتك، وهذا اأعتربه �سخ�سًيا عن�رًسا مقوِّ

عنا�رس بناء الرواية، كما يجب اأن تكون. باعتبار 

يقول  كما  احلديث،  الع�رس  الرواية يف  اأَبوي  اأنَّ 

كونديرا، هما رابليه ودون كيخوته.

نحن نعلم من هو �سو�سلوف: واجهة اأيديولوجية 

االحتاد ال�سوفيتي حينها. واطلقَت ا�سم �سو�سلوف 

على الرجل الذي كان يقوم روائيا بنف�ش املهمة 

حتكمه  كانت  عندما  اجلنوبي،  اليمن  دولة  يف 

طفولية  �سيغها  اأكرث  يف  اللينينية  املارك�سية 

و�سوء فهم، اأثناء هذه التجربة.

حرب  بعد  االأ�سا�سية:  الرواية  لعقدة  �ساأتعر�ش 

اأو  لينينيا،  مارك�سيا  كان  من  كلُّ   ،1986 عام 

يف  مغرقني  �سلفيني  اإىل  ا�ستحالوا  معظمهم، 

التمزق  هذا  يتمزق  اليمن  جعل  مما  املا�سوية، 

الذي ما زالت اآثاره حتى االآن موجودة.

العودة  هذه  بني  العالقة،  هذه  تو�سح  ولكي 

ال�سلفية وبني من بقي خمل�سا للتقاليد احلداثية 

ولي�ش  الو�سطى،  الع�سور  من  اخلروج  وحماولة 

املارك�سية  عليه  �سارت  الذي  الطريق  على 

اللينينية اليمنية يف ذلك الوقت، و�سعَت عمران 

)ابنة  فاتن  ا�سمها  كان  التي  الفتاة  وو�سعَت 

انهيار  بعد  ا�سمها،  ثم �سار  اليمني(،  �سو�سلوف 

املارك�سية الللينينية يف عدن: اأَمة الرحمن.

االإثنني، عمران احلداثي واأمة  ان�ساأَت بني هذين 

على  تقت�رس  مل  مذهلة،  ع�سق  عالقة  الرحمن، 

اجل�سد فقط يف ذهن كل منهما، لكنه كان ع�سقا 

اأي�سا بني اإثنني، ولي�ش ع�سقا بني عامَلني.

عمران كان يحاول اأن يهيمن على اأمة الرحمن، 

واأن يعيدها لت�سري فاتن التي عرفها مراهقا يف 

اأي�سا، وهذا دليل  اليمن، وع�سقها ورمبا ع�سقته 

لقائهما بعد �سنوات يف �سنعاء.
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تنتهي الرواية بانف�سام هذه العالقة بني االإثنني. 

ماذا يعني هذا التواطوؤ يف الع�سق، على �سعيد 

الرواية؟

التواطوؤ حا�سل  هذا  اأنَّ  اإىل  يرمز  اأال  يرمز؟  اإالَم 

يف احلقيقة بني االجتاهني على اأر�ش الواقع، كل 

منهما يرتك لالآخر ف�سحة زمكانية، كما ت�ستخدم 

اأنت هذا التعبري، ثم تاأتي �ساعة ال بد اأن تكون 

�ساعة احلقيقة، فينف�سالن كما انف�سل هو عنها، 

بكل  يعي�سه  كان  الذي  احلب  هذا  بكل  م�سحًيا 

جوارحه وكيانه. األي�ش كذلك؟

ll: �صكرا على هذا التقدمي والتلخي�ض والتكثيف.

وال،  نعم  جدلية  بني  اللقاء  اإىل  هنا  نعود  كاأننا 

وتلقح تناق�صني، كما بداأنا بذلك مع ابن عربي!

الواقع  فم�رسح  هنا.  جدا  ر 
َّ
مرب التلقح  هذا 

بالتناق�صات،  م�صحون  الرواية  فيه  تدور  الذي 

هذا  اإىل  يقود  ما  وكّل  بالقمع...  باحلروب، 

ال�صيناريو فعل.

ا قويا يف الطفولة 
ّ
فاتن وعمران عا�صا ع�صقا خفي

يف عَدن، بداأ بلقاءات يف دّكان »االأعمى«. باعدْت 

الواقع  يف  ة 
ّ
جذري اٌت 

ّ
وتغري احلروب،  بينهما 

حل،  بل  هما 
ِّ
حب معادلة  ظّلت  فيما  املعا�ض، 

خارج اإرادتهما.

بروح  مديّن   
ٌّ

�صاب �صنعاء:  يف  يوما  التقيا  ثم 

ة تبدو، بعد ما 
ّ
القرن الواحد والع�رسين، مع �صاب

من  جاءت  لو  كما  دماغ،  غ�صيل  من  لها  ح�صل 

القرن ال�صاد�ض ع�رس مبا�رسة.

 القدمي: تراكمْت اأقنعٌة فوق 
َ
والواقع مل يعد الواقع

اأقنعة، ونفاٌق على نفاق يف كل مكان.

وفاة  بعد  علقتهما  تعود  اأن  طبيعيا  كان 

 
ّ

تغري )التي  فاتن  َغرقمِ  ظّل  ويف  عمران،  زوجة 

ظلمية  امٍة 
ّ
دو يف  الرحمن(  ة 

َ
اأم اإىل:  ا�صمها 

جمنونة، وعلقات غريبة مع زوٍج معتوه، واأبيه 

»اجلورو« املرعب.

الظلمية،  االأدمغة  غ�صل  بعد  كثريا   
َ
ه

ّ
ت�صو الواقع 

ة. كلٌّ منهما يريد 
ّ
هما كلي

ّ
فتعّقَد حلُّ معادلة حب

 روحية بني 
ٌ

 االآخر اإىل جهته. بداأت هكذا حرب
ّ
جر

ة عارمة، كانا معا 
ّ
االإثنني، بجانب علقٍة ج�صدي

 احلاجة لها.
ِّ

يف اأم�ض

من  اأفظع  رامبو،  يقول  كما  الروحية،  واحلروب 

حروب ال�صجعان الع�صكرية.

مليٍء  واقٍع  يف  الروحية  احلرب  هذه  احتدمْت 

الربيع  ثورة  يوميات  ظل  ويف  بالتناق�صات، 

لنهايٍة  معينة  حلظة  يف  و�صلْت  لكنها  اليمني، 

لتقدمي  اأي�صا  روائية  فر�صة  وكانت  م�صدودة. 

منظورين  من  اليمني  الربيع  ثورة  يوميات 
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ٍّ
و�صَلفي لعمران،  علماينٍّ  منظوٍر  من  خمتلفني: 

الأمة الرحمن.

التي  الراوية اجلديدة  vv هناك ملحوظة حول 

قراأُتها، وال اأريد اأن اأذكر عنوانها اإال اإذا اأردت اأن 

الطبع  قيد  �ستكون  جلمهورك،  مفاجاأًة  تذكره 

والظهور قريًبا. لكن هناك جملة يف هذه الرواية، 

�سوف ت�ستغرب لو عرفَت اأنها على �سلة بعبارة 

لكاتب �سوري، من كبار كّتاب الق�سة الق�سرية يف 

اأال  اأكربهم،  يكن  اإن مل  العربي،  والعامل  �سورية 

وهو زكريا تامر.

يف هذه الرواية، تقول جملتك، واأ�سمح لنف�سي اأن 

اأقراأها »ويف يوم بعيد جدا، �سدِّقوين، �سي�سحو 

املرء، تواجهه دعوة للمحكمة اأو عقوبة رادعة، 

الأنه اقرتف يف منامه حلًما يخالف القانون«.

ما راأيك اأن زكريا تامر يف ق�سة عنوانها »�سليمان 

احللبي«، يف جمموعة اأ�سدرها عام 1970 بعد 

هزمية حزيران وبدء ت�سلط االأجهزة االأمنية على 

بني  العالقة  عن  ذلك  بعد  و�سنتحدث  �سورية، 

اليمن و�سوريا، كتب ق�سة �سليمان احللبي، الذي 

لكنه يف  كليرب.  اجلرنال  قتل  اأنه  نعرف جميعا 

احللبي  �سليمان  على  ُيقب�ش  تامر،  زكريا  ق�سة 

الأنه حلم باأنه �سيقتل اجلرنال كليرب! نعم، قب�ش 

عليه االأمن الأنه حلم بقتل اجلرنال كليرب!

االألعوبة  ون�ستوعب  متاما،  احلادث  نعلم  نحن 

اخليال  األعوبة  تامر:  زكريا  اإليها  جلاأ  التي 

الق�س�سي.

ق�سٌة ثانية له تقرتب مما حدث فعاًل يف اليمن 

ويف �سورية، وهما بلدان يعي�سان االآن اأكرب نزيف 

العربي، منذ  َبلدان يف عاملنا  اأن يعي�سه  ميكن 

تاريخهما البعيد.

يخدمون  هممن  فيه  النا�ُش  جمتمٍع  عن  كتب 

هذا  اإىل  املطاعم!  موائد  على  اجلال�سة  اجلرذان 

عاملنا  يف  حماوالتنا  كل  يف  و�سلنا  الدرك 

يلجاأ  لكي  اأنت  تدعوه  الذي  املعا�رس  العربي 

التي  اخلرافات  كل  عن  يتخلّى  واأن  الِعلم،  اإىل 

ال عالقة لها باأي تاريخ وال باأي جغرافيا، كما 

ُرِويت يف  كما  بلقي�ش  امللكة  ق�سة  حتدثَت عن 

يف  التوراة  من  القراآن  ا�ستعادها  وكما  التوراة، 

ق�سة امللك �سليمان والهدهد.

اإال اأن ما يثري اعجابي، يف هذه الرواية اجلديدة 

ثقافتك  كل  دائما  ت�ستخدم  اأنك  �ست�سدر،  التي 

وفيها،  وغريها.  اللغة  حيث  من  االإ�سالمية، 

�سيتحول العامل القادم اإىل عامٍل متالأه الروبوتات 

بالكامل.

اأحيانا من حيث  ت�سبه  لكنها  اأحتدث كثريا،  لن 

املخيلة  ُتقدمه  التي  الو�سف  نف�ش  لها،  و�سفك 

منكر  اأو  وعتيد،  رقيب  ن�سميهما:  ملا  اال�سالمية 

ونكري يف القرب.

التمثيل هذا حماولة منك للخال�ش من �سيطرة 

وهيمنة ما ميكن اأن ن�سميه الال عقل على العقل.

اترك لك اأن تقول الكلمة االأخرية.

القادمة.  ll: مدخل جميل للحديث عن روايتي 

تامر  زكريا  جملة  ت�صبه  اإنها  قلَت  التي  اجلملة 

كانت، بالن�صبة يل، يف �صياٍق قد يح�صل بالفعل. 

يدور  ي�صتطيع حاليا متابعة ما  الدماغ  �صكانري 

بالدماغ اأثناء النوم، واأثناء احللم. يعرف ب�صهولة 

منذ الثمانينات من القرن املن�رسم فيما لو اأنك 

تفكر با�صم، اأو بفعل، وعموميات من هذا النوع...

ويف امل�صتقبل، بعد اأربعني اأو خم�صني �صنة، هناك 

يف  بعيدا  الذهاب   
ُ
لم العمِ ي�صتطيع  الأن  اإمكانية 

قراءة االأفكار. االأمر لي�ض خياال علميا قط. هناك 

م�صاريع علمية مرتبطة بدرا�صة تفا�صيل خارطة 
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تفكرينا  كل  الأن  فيه.  يدور  ما  وكل  الدماغ، 

تيارات  اإال  احلقيقة،  يف  لي�صت،  واأحا�صي�صنا 

كهروكيماوية بني ع�صبونات الدماغ.

لكنه  م�صتقبلي،  �صياٍق  عبارتي، يف  هكذا جاءت 

 معقول.
ٌّ
م�صتقبلي

كثرية  جراحا  جَت 
ّ
هي واليمن،  ل�صوريا  بالن�صبة 

جدا عند احلديث عنهما. نعي�ض معا، اأنتم ونحن، 

جراحا وهموما م�صرتكة، يف �صوريا واليمن. كنا 

دنا، مبا فيه الفلك 
ِّ
نتكلم قبل فرتة عن كلِّ ما يوح

يف  جنمني  عن  حتّدثنا  عندما  وامليتافيزيقيا، 

ال�صماء: ال�صعراء اليمانية وال�صعراء ال�صامية.

يقعان  ال�صماء.  اأ�صاهد  حني  با�صتمرار  اأراقبهما 

يف مثلث »اإبط اجلوزاء« الذي ي�صهل روؤيته،قرب 

هذا  روؤية  بعد  وميكن  اجلبار«.  »كوكبة  كتف 

املثلث اكت�صاف بقية خارطة ال�صماء ب�صهولة!

جدا.  كثرية  اأ�صياء  جتمعنا  فقط،  ذلكما  لي�ض 

وجتمعنا اجلراح االأخرية.

جملًة  اأتذّكر  عندما  واليمن،  �صوريا  دائما  اأتذّكر 

والبلطجي«.  ال�رسير،  »الطيب،  م�صهور:  فيلٍم  يف 

ر�صا�ض  اأفرغ  اأن  بعد  يقول،  الثلثة  هوؤالء  اأحد 

على   
ُ
واأجربه املقربة،  يف  وهما  خ�صمه  م�صد�ضمِ 

احلفر بحثا عن الكنز املختفي فيها:

يحمل  من  هناك  ق�صمني:  اإىل  ينق�صم  »العامَل 

م�صد�صا م�صحونا بالر�صا�ض، وهناك من عليه اأن 

.»!
ْ
يحفر. واالآن: اإحفر

ُتكثِّف  اجلملة  هذه  الأن  خمطئا،  ل�صُت  لعّلي 

ينا ال�صيا�صيني، وموقع �صعبمِ 
َ
�ض واقع نظام وُتلخِّ

كلِّ مّنا وهو يحفر حتت فوهة ر�صا�ض املهيمنني 

عليه.

وا�صتعارةمِ  الرواية،  حول  ذكرَتُه  ملا  بالن�صبة 

الكورونا، كانت  عتيد ورقيب فيها: قبل جائحة 

النيوليربالية، وما عملته االأ�صواق املالية بعامَلنا 

م�صدود.  طريق  اإىل  فعل  اأو�صلتُه  قد   املعا�رس، 

وكان قادتها يدركون حقيقة املاأزق: اللم�صاواة 

و�صلت حّدا غري م�صبوق، الكوارث البيئية، العوملة 

عة...
ّ
املتوح�صة اأّدْت اإىل كوارث متنو

روايتي اجلديدة تغو�ض يف بع�ض الهموم الكربى 

لهذا العامل:

�ض الرقمي على كل النا�ض، منذ 11 �صبتمرب 
ّ
التج�ص

2001، ي�صري على قدم و�صاق، ومب�صاريع مرعبة. 
كما  فعل،  وعتيٌد   

ٌ
رقيب اجلا�صو�صية  الروبوتات 

 حقيقي...
ٌ
 قادم

ٌ
الحظَت. والروبوتات القاتلة خطر

 ومك�صوٌف يف الرواية، يف �صياق 
ٌّ
كّل ذلك حمكي

اأدبي روائي حم�ض.

vv اأِعُد نف�سي اأن اأعقَد معك جل�سة عند �سدور 

الراوية ومبنا�سبة �سدور الرواية.

ll بذلُت يف هذه الرواية جمهودا كبريا، واأخذُت 

 النتيجة 
َ
الوقت الكامل لهند�صتها، واأمتنى اأن ُتقدِّم

املطلوبة، واأن نناق�صها بالفعل يف جل�صة كاملة.

ولكن  االآن،  نعي�سه  لها عالقة مبا  بالفعل،   vv

على ال�سعيد العاملي، وعالقتنا به نحن كعرب. 

كلنا يف الهم عرب، مع ما يجري يف العامل االن.

ا.. بال�صبط..
ً
ll متام
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�صنع اهلل اإبراهيم

 مل اأ�سعر باأي �سدمة من خرب وفاة عبد النا�سر.. ولو عا�ش

بعد 1970 لأ�سبح جزًءا من »النظام العاملي اجلديد«



ملا  تًنا 
ُ

مم �صنة(   83( اإبراهيم  اهلل  نع 
ُ

�ص يبدو 

تفقد  عندما  الكاتب،  اإبداع  اإىل  الزمن  ي�صيفه 

واختبار  للتاأين  فر�صة  ومتنحه  مفعولها  ال�صنني 

ملحظات اإن�صانية �صخ�صية عن احلياة واالإن�صان.

يكن  مل  اأنه  اكت�صف  املثال،  �صبيل  على  هكذا 

باإمكانه كتابه روايته "التل�ص�ض" )دار امل�صتقبل 

العربي، 2007( بال�صكل الذي خرجت به اإال بعد 

احلالة  يتفهم  اأن  فيه  ي�صتيطع  �صن  اإىل  و�صل  اأن 

ال�صعورية ل�صخ�صية االأب يف الرواية.

للكاتب  اأخرى  بدرجة  االأمر  تاأكد  اأ�صهر،  وقبل 

كتابة  على  اأقدم  عندما  البارز  الثمانيني 

اجلديدة،  الثقافة  )دار   "1970" االأحدث  روايته 

2019(. ورغم اأن العمل خمتلف كليًة عن جتربة 
الذاتية  ال�صرية  فيها  تداخلت  التي  "التل�ص�ض" 
مع اخليال؛ فاإنه يقول اإنه كان فيه حاجة لفرتة 

عن  �صخ�صية  ملحظات  فيها  "تختمر  كافية 

الطبيعة االإن�صانية وجوانب اأخرى يف احلياة".

من  االأخري  العام  اأحداث   "1970" ت�صتعر�ض 

حياة الرئي�ض امل�رسي جمال عبد النا�رس. كتبها 

ال�رسدية، م�صتعيًنا  اليوميات  نع اهلل" بتقنية 
ُ

"�ص
مبا فعله قبل ذلك ب�صنوات، باالأر�صيف ال�صحفي، 

هذه  ا�صتخدامه  يف  موفًقا  كان  اأنه  يعرتف  الذي 

من  االأوىل  جتربته  يف  حدث  ما  بخلف  املرة، 

العربي،  امل�صتقبل  )دار  "ذات"  رواية  النوع،  هذا 

1998(. ورمبا يتما�ض ذلك مع 

االأدب  ميدان  يف  الكبري  ا�صمه  جانب  واإىل 

امل�رسي والعربي، ال �صيما فيما ُعرف بـ"الرواية 

ال�صيا�صية"، فاإن "1970" حتظى باأهمية اإ�صافية 

بب�صاطة  اإنه  لكاتبها،  الذاتية  ال�صرية  واقع  من 

ا يف 
ً
�صيا�صي اأ�صبح معتقًل  الذي  الي�صاري  الكادر 

�صمن  اآنذاك(  �صنة   22(  1959 عام  اأيام  اأول 

الي�صاريني  الن�صطاء  من  ع�رسات  ا�صتهدفت  حملة 

يف ذلك الوقت.

اإنها التجربة ال�صعبة التي قال عنها يف "يوميات 

 :)2005 العربي،  امل�صتقبل  )دار  الواحات" 

ككل متكامل موؤلف  االإن�صان  اإىل  النظر  "علَّمتني 
من نقاط قوة ونقاط �صعف. واحتلَّ هذا املو�صوع 

مكان ال�صدارة يف تفكريي بعد ذلك فيما تلى ذلك 

من اأحداث".

القريب، كتب  البعيد  العام  60 �صنة من ذلك  بعد 

نع اهلل اإبراهيم، روايته عن الرجل الذي �صجنه. 
ُ

�ص

ا على االإطلق بالن�صبة 
ً
غري اأن االأمر لي�ض �صخ�صي

ل�صاحب "تلك الرائحة"، والذي مل يرتاجع عن راأيه 

ماآثره- كان  النا�رس" – رغم كل  "عبد  اأن عهد 

فرتة م�صيئة يف تاريخ م�رس والوطن العربي.

الرواية بروؤى مت�صابكة، رمبا ب�صبب  هكذا، حتفل 

واخلا�صة.  العامة  والتجربة  الظرف  ا�صتثنائية 

عبد  جلمال  الكاتب  من  بالًغا  ا 
ً
تقدير نلم�ض  اإننا 

عنيينه  غم�ض 
ٌ
ي اأن  ي�صتطيع  ال  الذي  النا�رس 

كانوا  جنود  عودة  على  يطمئن  اأن  قبل  ا 
ً
فعلي
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حاوره- حممد ح�شن*

 �سنع اهلل اإبراهيم: انتظرت 45 عاًما 

كي اأكتب روايتي عن »عبد النا�صر«

كاتب و�صحفي من م�رس  *



ينفذون عملية خلف خطوط العدو االإ�رسائيلي يف 

ا جند نقًدا الذًعا  �صيناء املحتلة اآنذاك. لكننا اأي�صً

نقًدا  النا�رسية"،  "الدولة  يف  عديدة  ملمار�صات 

ل باملرارة والق�صوة، وت�صهد 
َّ
من ذلك النوع املحم

على ذلك اجلملة اخلتامية للرواية: "خذلت نف�صك 

االأمة  وخذلتنا.. ثم ذهبت، وذهبت معك مقدرات 

واآمالها.. اإىل حني!".

اهلل  �صنع  حماولة  هو  هنا  البارز  االأمر  اأن  غري 

مع  النا�رس".  "عبد  �صخ�صية  اإىل  النفاذ  اإبراهيم 

نع اهلل" احلزبية يف 
ُ

"�ص لتجربة  اأد�صاء مراجعة 

تنظيم "حدتو" ال�صيوعي. رمبا ميكننا اأن نقول اإن 

كان  الذي  الزعيم"،  لـ"اأن�صنة  حماولة   "1970"
ا 

ً
انت�صار اإن�صاًنا بالفعل، يخطئ وي�صيب، ينت�صي 

يتح�ص�ض  عندما  وحده  ويبكي  اجلماهري  و�صط 

يبدو  اأمه.  يندمل"؛  ال  الذي  رحه 
ُ

"ج ذاكرته  يف 

اأراد  لو  يت�صطيع - حتى  لكنه ال  بال�صلطة  ا 
ً
مولع

نع اهلل 
ُ

اأن يتخلى عنها.  يف هذا احلوار مع �ص  -

اإبراهيم، يدور احلديث عن "1970"، وعن جمال 

عبد النا�رس، واأمور اأخرى ذات �صلة.

vv بدايًة.. دعنا نتتبع بدايات م�رسوع الرواية، 

اأنك  اإعالمية  اأكرث من مرة يف و�سائل  اإنك ذكرت 

مرة يف  الأول  فكرت  متى  امل�رسوع..  على  تعمل 

تناول جمال عبد النا�رس روائًيا؟

ll اأتذكر اأين عندما كنت يف مو�صكو، اأدر�ض يف 

ال�صوري  املخرج  ل�صديقي  قلت  ال�صينما،  معهد 

االأخرية  درا�صته  �صنة  يف  وكان   - مل�ض  حممد 

من  درامية  �صخ�صية  النا�رس  عبد  جمال  اإن   -

جُت�صد  اأو  ُتكتب  اأن  املمكن  ومن  االأوىل،  الدرجة 

يف اأفلم �صينمائية. ظلت الفكرة منذ ذلك تزّن يف 

عقلي لكني كنت اأ�صعر اأن وقتها مل ياأتمِ بعد، كما 

اأخرى، لكن طوال الوقت  اأين كنت م�صغواًل باأمور 

النا�رس"  بـ"عبد  خا�ض  �صيء  اأي  اأجمع  رحت 

يف  وثائقية  مادة   
َّ

لدي فاأ�صبحت  به،  واأحتفظ 

 بداأت اأت�صور �صكل الرواية.
َّ
النهاية، ومن ثم

vv كتبت الرواية يف �سكل يوميات خُمتارة منذ 

يناير اإىل �سبتمرب 1970.. هل كنت م�ستقًرا على 

هذا ال�سكل من البداية؟

�صكل  يف  اأكتبها  اأن  على  ا 
ً
م�صتقر كنت  نعم،   ll

لكن  النا�رس".  "عبد  وفاة  عام  ال�صنة"،  "اأحداث 
"عبد  اأجعل  هل  مطروحة:  اأ�صئلة  هناك  ظلَّت 

النا�رس" يتذكر؟ كيف اأ�صتدعي االأحداث ال�صابقة 

ح�صم،  بل  االأ�صئلة  هذه  وا�صتمرت  1970؟  على 

لغاية ال�صنة املا�صية )2019(، عندما فكرت اأنه 

ي�صمح  اخلطاب  من  نوًعا  اأكتب  اأن  املنا�صب  من 

�صابقة، مرتبطة  اأ�صتعيد مواقف وذكريات  اأن  يل 

بالتواريخ املوجودة يف تلك ال�صنة.

vv يعني ذلك اأنك اأجنزت كتابة الرواية يف �سنة 

واحدة؟

جاهزة،  كانت  املادة  اأن   
َ

تن�ض ال  لكن  نعم،   ll

وتبَقى فقط اأن اأ�صع كل �صيء مكانه.

للبع�ش  تهياأ  الرواية،  اآخر عبارة يف  vv حتى 

اأن جمال عبد النا�رس يتحدث اإىل نف�سه، اإىل اأن 

نكت�سف اأن هناك رواًيا عليًما، اأنك تخاطبه.. هل 

ق�سدت ذلك؟

مل  هذا  اأن  مع  امللحوظة،  هذه  قال يل  كثري   ll

�صيًئا  اأجده  اأين  غري  اإطلًقا،  بايل  على  يخطر 

بني  ما  التبا�ض  هناك  يكون  اأن  اإمكانية  ظريًفا؛ 

نف�صه،  اأنه يخاطب  اأو  النا�رس(  )عبد  اأخاطبه  اأين 

ح�صًنا.

جتربة  لديك  االأر�سيفية،  للمادة  بالن�سبة   vv

معروفة يف روايتك "ذات"، غري اأنه يف "1970" 

يف  الدقيقة  بتف�سيالته  هنا  االأر�سيف  اأن  بدا 

و�سف االأحداث ال�سيا�سية واالجتماعية والفنية 

 21 بعد  الفا�سلة.  البعيدة  ال�سنة  تلك  اأحيا 

�سنة بني الروايتني.. كيف تنظر اإىل التجربتني 
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 فكرت يف 

ال�شخ�شية 

روائًيا لأول 

مرة يف 1974.. 

واعتمدت 

خطاًبا ي�شمح 

يل با�شتعادة 

املا�شي



من هذه الناحية؟

اال�صتعانة  حماولة  كانت  "ذات"  يف   ll

كانت  ال�صيء،  بع�ض  غريبة  ال�صحفي  باالأر�صيف 

 املادة على مدى �صنوات قبل كتابة الرواية، 
َّ

لدي

جمعت االأر�صيف دون اأن اأدري ماذا اأ�صنع به، مل 

يكن يف ذهني �صيء وا�صح، فقط االنبطاع الذي 

�صحفية  مادة  تتابع  من  يراودك  اأن  املمكن  من 

�صكوى  قدم  "فلن  مثًل:  فرتة.  مدى  على  معينة 

يف احلي كذا ب�صاأن بناية"، وبعدها بفرتة: "هدم 

يفتتح  "مكدونالد  اأخرى:  فرتة  بعد  ثم  البناية"، 

فرًعا يف البناية". هذا الرتاكم الذي يعطي..

vv معنى اأكرب لالأخبار ال�سغرية، األي�ش كذلك؟

بهذا  �صاأفعل  ماذا  اأعرف  اأكن  مل  لكني  نعم.   ll

 ،1967 االأر�صيف. اإىل اأن خطرت يل الفكرة �صنة 

احلكيم  عبد  عن  �صحفيني  مان�صيتني  خلل  من 

اأو  ب�صهرين   1967 يونيو   5 نك�صة  قبل  عامر 

القوة  "نحن  اأتذكر  ح�صبما  يقول  كان  ثلثة، 

ا، وبعد النك�صة 
ً
ال�صاربة يف ال�رسق االأو�صط" تقريب

مان�صيت اآخر يقول "انتحار امل�صري عامر".

اأتذكر اأين وقتها كنت اأقيم يف �صقة بحي الزمالك، 

وخطرت يل الفكرة على الفور: اأن اأ�صع العنوانني 

اإىل جانب بع�صهما دون اأن اأعلق عليهما. وهذا ما 

دفعني جلمع كميات من ال�صحف دون اأن يكون 

يف ذهني فكرة وا�صحة عما �صاأفعله بهذه املادة.

vv بالتايل.. يبدو اأن طريقة ا�ستخدام االأر�سيف 

كانت وا�سحة متاًما بالن�سبة لك،  يف "1970" 

بعك�ش احلرية التي الزمتك قبل كتابة "ذات"؟

اإىل  موجودة،  ظلت  احلرية  "ذات"  يف  نعم،   ll

اأن قررت اأن اأح�صم االأمر، وكنت بداأت اأكتب اجلزء 

ال�رسدي للرواية، فقلت لنف�صي فلت�صتخدم هذا مع 

ذاك، ثم تطورت الفكرة اأكرث وقلت: "فليكن ف�صًل 

من االأر�صيف وف�صًل لل�رسد"، رغم اأن هذا ال�صكل 

ا، �صحيح اأين 
ً
وفًقا متام

ُ
ل يل االآن اأنه مل يكن م

َّ
يخي

ا�صتخدمت االأر�صيف لعمل خلفية الأحداث الرواية، 

ا 
ً
متام عنها  اال�صتغناء  االإمكان  يف  كان  لكن 

مثًل  وهذا  االأحداث،  اأو  الف�صول  تتاأثر  اأن  دون 

ما فعله �صناع امل�صل�صل )بنت ا�صمها ذات. اإنتاج 

وجنلء  نعوم  مرمي  وحوار:  �صيناريو   ،2013
احلديني. اإخراج خريي ب�صارة وكاملة اأبو ذكري(. 

االأر�صيف  كان  لو  اأف�صل  �صت�صبح  الرواية  كانت 

االأحداث. يف "1970" حتقق ذلك،  �صّفرا" يف 
ُ
"م

ا�صتخدام  من  اأعلى  م�صتوى  تعتربه  اأن  ميكن  ما 

املادة الوثائقية اأو االأر�صيفية.

املطلوبة  االأر�سيفية  املادة  كانت  هل   vv

لـ"1970" متوفرة لديك قبل ال�رسوع يف الكتابة؟
 جزء منها. عندما كنت يف مو�صكو 

َّ
ll كان لدي

جمعت كمية من اجلرائد من �صديق يل كان يعمل 

نزوى العدد 104 اكتوبر 2020

115



ا  اأي�صً لديه  اليوم". كانت  "اأخبار  مرا�صًل جلريدة 

اأعداد من "االأهرام" و"اجلمهورية". اأح�رست هذه 

اأخرى،  جمموعة  نت 
َّ
وكو م�رس  اإىل  معي  املادة 

"ذات"  ا من كل ذلك يف 
ً
ا�صتخدمت جزء اأن  وبعد 

 جزء اآخر ا�صتعنت به يف "1970". لكني 
َّ

ظل لدي

اأر�صيف عام  ا تنق�صني من 
ً
اأيام اأن هناك  وجدت 

 CD "االأهرام"  موؤ�ص�صة  من  فا�صرتيت   ،1970
هذه  تغطية  اأجل  من  االأيام،  هذه  اأعداد  عليه 

الفرتة، كان ذلك يف ال�صنة املا�صية قبيل الكتابة.

vv يف الرواية - بخالف االأر�سيف ال�سحفي - 

اأنها  جليًّا  يظهر  تاريخية  وقائع  تناولت  اأجزاء 

اعتمدت بن�سبة كبرية على اأر�سيف ووثائق.. اإىل 

اأي مدى اإذن كانت لديك حرية يف اخليال؟

اأمامي  كانت  كالتايل:  االأمر  لك  �صاأ�رسح   ll

روايات خمتلفة لوقائع معينة، وكانت املذكرات 

ال�صيا�صية هي اأهم م�صدر بالن�صبة يل، ملن كانوا 

ا من تلك الفرتة، مثل عبد اللطيف البغدادي، 
ً
جزء

حماد،  جمال  الدين،  حميي  خالد  �رسف،  �صامي 

وبالطبع حممد ح�صنني هيكل.

فكان  قوله،  يريد  ما  يحكي  هوؤالء  من  واحد  كل 

تعدد  مع  اأتعامل  كيف  هو  يل  بالن�صبة  التحدي 

دَّ اأن اآخد يف اعتباري �صخ�صية  ُ
الروايات. كان ال ب

والوقت  نزعاتها،  تاريخها  املذكرات،  �صاحب 

الذي كتب فيه �صهادته. يعني على �صبيل املثال، 

�رسوري  معينة  "البغدادي" واقعة  يروي  عندما 

بينه  تناف�ض  ة 
َّ
ثم كان  اأنه  اعتباري  اأ�صع يف  اأن 

اأن  املمكن  من  وبالتايل  النا�رس"،  "عبد  وبني 

يكون لديه �صعور بالظلم اأو اأنه اأُخرج من ال�صاحة.

اأُخ�صع  باأن  كذلك،  �صخ�صي  معيار  لدي  كان 

من  مدى  اأي  اإىل  واأقرر  نظري،  لوجهة  اأقراأه  ما 

اأي  اإىل  ا، 
ً
كاذب املذكرات  كاتب  يكون  اأن  املمكن 

مدى �صهادته متوازنة.

على �صبيل املثال، عندما يروي خالد حميي الدين 

راأيته  الأين  ت�صديقه،  اإىل  اأميل  فاإين  معينة  ق�صة 

وقابلته اأكرث من مرة، واأ�صتطيع اأن اأفهم طبيعية 

�صخ�صيته البعيدة عن �رساع امل�صالح، وبالتايل 

اأتقبل رواياته حلدث ما اأكرث من غريه، وهكذا.

ال�صهادات  بني  املقارنة  من  نوًعا  اأجريت 

ا اأن اأنتبه  اإىل اأن  ا اأي�صً
ً
والوثائق، وكان �رسوري

كل واحد من هوؤالء يريد "تلميع" نف�صه، "هيكل" 

عن  يتغافل  اأن  املمكن  فمن  يكتب  عندما  مثًل 

وفاة  م�صهد  منه  اأخذت  لكني  اأخرى،  اأمور ويربز 

"عبد النا�رس"، هو الوحيد الذي �صجل ذلك.

زالت  ما  وقائع  تناولت  هذا..  على  عطًفا   vv

اأنه  غري  اإىل االآن يف عهد "عبد النا�رس"  جدلية 

يالحظ اأنك اعتمدت ما ميكن اأن ن�سميه "الرواية 

اأعده  الذي  القهوة  ال�سائعة"، مثل واقعة فنجان 

امل�سري  انتحار  وكوالي�ش  لـ"نا�رس"،  "ال�سادات" 
عبد احلكيم عامر، كيف تعاملت مع هذا االأمر؟

للرواية،  مهمة  لي�صت  اأمور  هذه  بالن�صبة يل   ll

واقعة الفنجان مل اأرد اأن اأعطيها اأكرث من حجمها، 

مل يكن يفرق معي ذلك، الأن "عبد النا�رس" مات 

"عامر"، يف  بالن�صبة النتحار  ا  اأي�صً النهاية.  يف 

املهزومون  احلروب  قادة  الع�صكرية  التقاليد 

اأنف�صهم، وبالتايل من املمكن  يطلقون النار على 

ا ويف 
ً
اأن يكون قرر االنتحار بالفعل، كان منهار

و�صع �صيء.

بني  املختلطة  امل�صاعر  هو  هنا  �صلغني  ما  رمبا 

بداأت بنوع  النا�رس"، والتي  "عبد  وبني  "عامر" 
اأيام ح�صار الفالوجة )حرب فل�صطني  من الع�صق 

1948( ثم ال�صداقة والزمالة يف القيام بالثورة، 
ا 

ً
ثم نوع من الغرية بداأ بينهما بالتدريج، خ�صو�ص

اأن البع�ض كانوا ينفخون يف ذلك، لكن يف النهاية 

هذه طبائع االأمور.

اإدراك  اأو�صع، وهي  تاأخذين هذه النطقة اإىل فكرة 

الطبيعة االإن�صانية وملحظتها يف جوانب اأخرى 

ال�صخ�صية،  بحياتي  يتعلق  ما  �صواء  احلياة،  يف 

ع�صتها  التي  والفرتة  اأعرفهم،  ومن  حويل  من  اأو 
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�صمحت يل مبلحظة التغريات الغريبة التي حتدث.

يف  معي  كان  �صديق  يل  املثال،  �صبيل  على 

اأيامه  اأواخر  1953، يف  اأعرفه من �صنة  ال�صجن، 

قرر اأن ي�صلِّي، امل�صاألة كانت م�صحكة، لي�ض الأنه 

اأنه يوؤدي متثيلية،  ي�صلي، واإمنا الأنه كان يدرك 

دَّ من فعله"،  ُ
ب "ال  ا مبا يفعله لكن 

ً
مل يكن مقتنع

ال�صخ�صي  التكوين  اأالعيب  يف  رائع  �صيء  هناك 

عنه  يعرب  كان  اأمل  على  اعتماًدا  وخمرجاته. 

ويقول "ما ميكن!".

ويف  اأعرفه،  اآخر  �صخ�ض  مع  احلكاية  تكررت 

بال�صيا�صة  علقة  له  تكن  مل  ا،  اأي�صً اأيامه  اأواخر 

اأو الفل�صفة، لكنه يف �صبابه كان يطرح اأ�صئلة من 

و�صعر  كرب  وعندما  موجود؟"،  ربنا  "هل  نوعية: 

الق�صة  اأن  املحتمل  "من  لنف�صه:  قال  اأجله  بدنو 

تكون حقيقية، طيب ما ن�صلي لنا ركعتني"!

وبالن�صبة لـ"1970"، كانت امللحظة االإن�صانية 

هذه  لذلك  للغاية،  مفيدة  طويلة  �صنوات  على 

 20 اأو   10 قبل  ُتكتب  اأن  ممكًنا  يكن  مل  الرواية 

يل  �صخ�صية  ملحظات  اختمار  قبل  مثًل،  �صنة 

ال�صيا�صية  بالتغريات  بالنا�ض،  باحلياة،  خا�صة 

واالإقليمية، كل هذا.

vv لذلك ظلت "1970" يف م�ستوى فكرة فقط 

طوال هذه ال�سنوات منذ 1974؟

ll نعم، كانت حا�رسة معي طول الوقت ب�صكل 

اأو باآخر، لكن وقت كتابتها مل يكن قد حان بعد.

vv اأين ُكنت حلظة وفاة جمال عبد النا�رس يف 

28 �سبتمرب 1970؟ وكيف ا�ستقبلت اخلرب؟
ll كنت يف برلني يف اأملانيا ال�رسقية، منذ العام 

اأعمل يف وكالة االأنباء االأملانية هناك.   ،1968
اأتذكر اأين كنت جال�صا ليًل وفجاأة اأوقف التفزيون 

النا�رس".  عبد  جمال  "وفاة  اخلرب:  وظهر  بثه، 

اأعتقد اأن �صعوري وقتها كان نوًعا من الل مباالة 

رمبا، ال، لي�صت ال مباالة، كان لدي اإح�صا�ض منذ 

عام 1968 باأن امل�رسوع النا�رسي انتهى، رمبا 

ميكنني القول اإنه مل يكن لدي اإح�صا�ض بال�صدمة 

بال�صدمة  اأ�صعر  مل  نعم،  اخلرب.  �صمعت  عندما 

وبالرغم  م�رس،  عن  عدي 
ُ
ب من  بالرغم  اإطلًقا، 

عدم وجود مقدمات وا�صحة تتعلق ب�صحة "عبد 

النا�رس".

مرت  �سنة   50 �سيكون  املقبل  �سبتمرب  يف   vv

على وفاة "عبد النا�رس".. كيف تغري العامل يف 

م�رس  على  ذلك  تاأثري  اأق�سد  غيابه؟  منذ  نظرك 

والوطن العربي؟

"عبد النا�رس" اإعلن مبكر عن انتهاء  ll وفاة 

اأول  كانت   1967 هزمية  معينة،  عاملية  فرتة 

على  الدائر  ال�رساع  اإليه  �صيوؤول  ما  اإىل  اإ�صارة 

الراأ�صمايل  املع�صكر  بني  العاملي  امل�صتوى 
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وحركة  اال�صتعمار  بني  اال�صرتاكي،  واملع�صكر 

اال�صتقلل، بني فكرة  اأجل  ال�صعوب امل�صادة من 

لل�رسكات  املطلقة  وال�صيطرة  امل�صتقلة  التنمية 

الدولية، اأول حلقة يف حتديد كل هذا كانت "67" 

ال�صادات  اأنور  وجميئ  النا�رس"  "عبد  موت  ثم 

هذه  يف  جديدة  مرحلة  عن  ا 
ً
تعبري كان  الذي 

الغربية  للقوى  التام  باالنت�صار  انتهت  الطريق، 

واالإمربيالية والبنك الدويل والليربالية املتوح�صة 

بعد �صقوط املع�صكر اال�صرتاكي.

عبد  فيها  حكم  اللي  �سنة  الـ18  طوال   vv

ال�سيا�سي  اأداءه  فيها  يعجبك  فرتة  اأي  النا�رس.. 

اأكرث؟

ll يف راأيي كانت ال�صنة من 1957 اإىل 1958، 

ذلك  من  �صيا�صي،  انفتاح  على  مقبًل  بدا  ففيها 

الي�صاري  املنرب  ووجود   ،57 عام  انتخابات 

مثًل  ذلك  طرحه  ما  مع  "امل�صاء"،  جريدة  يف 

يف  �صيوعي  �صخ�ض  يرت�صح  اأن  اإمكانية  من 

االنتخابات، كانت هذه اإ�صارات جيدة.

العراق عام   عندما قامت ثورة 
َّ

الو�صع تغري لكن 

1958 بقيادة عبد الكرمي قا�صم، هذه اأثارت نوًعا 
باإمكانية  البع�ض  تفاءل  العربي،  الطموح  من 

قالوا  والعراق،  و�صوريا  م�رس  بني  الوحدة 

بداأ  اأن  اإىل  املتحدة"،  الواليات  مثل  "�صن�صبح 
الغرب واالأمريكان والقوى الرجعية يلعبون على 

الكرمي  عبد  اأن  ترويج  خلل  من  هذا،  كل  اإف�صاد 

ال�صيوعيني  واأن  ال�صيء،  بع�ض  "جمنون"  قا�صم 

العراقيني ا�صرتكوا يف احلكم يف الفرتة االأوىل له، 

ياأخذ  اأن  واإمكانية  ال�صوفيينية،  النزعة  وبع�ض 

الراية من "عبد النا�رس"، اإىل الدرجة التي نادت 

فيها مظاهرات داخل م�رس قائلة: "زي قا�صم يا 

جمال". اأفرت�ض اأنه قال: "اأنا جمال عبد النا�رس 

الذي فعل كل هذا، تريدون مني اأن اأ�صبح مثل هذا 

ال�صابط!"، وهنا بداأت النهاية.

vv هل يخطر على بالك - بخيال الروائي رمبا 

- ماذ كان �سيحدث لو عا�ش  "عبد النا�رس" اإىل 

ما بعد 1970؟

اأمور  هناك  حدث.  مما  ا 
ً
جزء �صي�صبح  كان   ll

اأن  اإىل  باالإ�صافة  ال�صخ�صية،  اجلوانب  من  اأقوى 

النزعة االأ�صا�صية التي كانت حتكم "عبد النا�رس" 

هي البقاء يف موقع ال�صلطة واالنفراد بها، حتى 

اإىل ما قبل وفاته من خلل  اأن هذا ظل متحقًقا 

اال�صرتاك يف قيادة عملية الن�صال.

عام  يف  النا�رس"  "عبد  ميت  مل  لو  اأنه  اأعتقد 

اأقوى،  ا من عملية 
ً
1970 كان �صيجد نف�صه جزء

يكن  مل  حدث  ما  منه.  اأقوى  و�صع  اأقوى،  حركة 

يف  ا 
ً
�صخم حتواًل  كان  ا، 

ً
�صخ�صي به  مرتبًطا 

العاملية واالأمريكان  ال�رسكات  العامل كله: توغل 

والغرب ونظام ال�صوق، الكوكاكوال وماكدونالدز، 

طموحات،  من  يجره  وما  الوا�صع  اال�صتهلك 

هناك  اأن  يعني  ما  مت�صابكة.  خمتلفة  ونتائج 

النا�رس"  "عبد  اأي �صخ�ض، كان  اأقوى من  �صبكة 

ا من هذه ال�صبكة.
ً
�صي�صبح جزء

vv واأين دور ال�سمات ال�سخ�سية لـ"عبد النا�رس" 

�سناعة  الفرد يف  دور  اآخر:  هذا؟ مبعنى  كل  يف 

التيار  ذلك  تعطيل  لي�ستطيع  يكن  اأمل  التاريخ؟ 

على االأقل؟

كان  ذلك.  ي�صتطيع  يكن  مل  ك�صخ�ض  هو  ال،   ll

على  بالتدريج.  اجلديدة  املنظومة  �صيندرج حتت 

اإىل  حاجة  يف  نف�صه  يجد  عندما  املثال  �صبيل 

تبعات،  له  والقر�ض  الدويل،  البنك  من  قر�ض 

وهكذا.

اأن  البع�ش  قد يرى  املو�سوع هكذا،  دام  vv ما 

"ال�سادات" كان ال ُبدَّ اأن مي�سي يف ذات الطريق؟
ll ال، االأمر لي�ض كذلك هنا، "ال�صادات" كان ابًنا 

اإليه. كان يكتم  اإنه �صعى  �صطر له، بل 
ُ
ي لهذا ومل 
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و�صخ�صيته  ي�صبهها،  التي  املنظومة  لهذه  ميوله 

"عبد النا�رس"  ا مل يكن ليفعلها 
ً
اأمور كانت تقبل 

الذي كان اأكرب واأرفع من هذا.

اإن الظروف العاملية واملحلية وما  اأريد قوله  ما 

حدث الإ�رسائيل وفل�صطني والعرب كان اأقوى، كل 

هذا كفيل باأن جمال عبد النا�رس "يطق �صاكت". 

الحظ اأن اأهم �صيء كان يقاومه بعد نك�صة 1967، 

�صعوره باالنك�صار والهزمية.

vv رمبا اأنت عربت عن هذا يف الرواية، عندما 

كان "عبد النا�رس" ي�سعر باأن اأحد القادة العرب 

ي�سمت فيه بعد النك�سة، كانت يجاهد نف�سه كي 

يتحمل ال�سغوط النف�سية املرتتبة على هذا يف 

كل مرة يقابله فيها.

ا، هذه وحدها ت�صيب �صخ�ض مثل جمال 
ً
ll طبع

عبد النا�رس بذبحة �صدرية، �صعوبة اأن ينظر يف 

 هذا ال�صخ�ض.
ّ
عيني

عبد  جمال  اإن  يقولون  من  مع  تتفق  هل   vv

النا�رس "ُقتل باملر�ش"؟

ا، جمال عبد النا�رس 
ً
ll ال اأهتم بهذا االأمر كثري

لهما  و�صعوا  اأنهم  عن  الكلم  ميت"،  ميت  "كان 
ا يف القهوة اأو غري ذلك مل تكن تغري مما حدث. 

ًّ
م

ُ
�ص

ا.
ً
كل هذه حم�صلت �صيء كان حمتوم

vv وكيف ا�ستقبلت خرب وفاة اأنور ال�سادات يف 

6 اأكتوبر 1981؟
ll عندما اُغتيل "ال�صادات" كنت هنا، يف �صقتي 

اأين  واأعتقد  القاهرة(.  �رسق  اجلديدة  م�رس  )حي 

هذا  الراحة،  اأو  الفرح  من  بنوع  اخلرب  ا�صتقبلت 

�رسيع  اإدراك   
َّ

لدي كان  ا  اأي�صً لكن  طبيعي.  �صيء 

ب�رسورة القلق، الأن عملية االغتيال مدبرة ب�صكل 

املخابرات  فيها  و�صاهمت  بدت،  مما  اأكرث  معّقد 

االأمريكية.

يف اعتقادي اأن ا�صرتاك املخابرات االأمريكية يف 

خمتلفة،  اأ�صكااًل  ياأخذ  اأحياًنا  هذه  مثل  عمليات 

مثل اأن ترفع يدها عن �صيء تعرف اأنه �صيحدث، 

اال�صتفهام  اإىل علمة  باالإ�صافة  يحدث،  وترتكه 

قيل  والذي  "ال�صادات"  حرا�صة  بطاقم  اخلا�صة 

ا بـ3 مليني يف اأمريكا، اختفى يف 
ً
اإنه كان مدرب

حلظة، كانت هناك اإ�صارات غريبة.

vv .. وح�سني مبارك يف 25 فرباير 2020؟

الفكرة  زمن،  منذ  مات  "مبارك"  اأن  اأعترب   ll

ال�صخ�صي  امل�صتوى  اأن هذا متَّ على مراحل. على 

كانت حلظة وفاة حفيده يف 2009 �رسبة موؤملة 

انتهى  اأنه  اأت�صور  ال�صيا�صي  امل�صتوى  وعلى  له. 

منذ اأن بداأت زوجته يف ت�رسيع عملية التوريث.

نزوى العدد 104 اكتوبر 2020

119



120

حممد �صيدة

�ساأ�سبُح موجَة بحٍر زرقاء

مت�سُح برفٍق

قدَمي مدينتي )الالذقية( 

اإىل الأبد..

 



     �صقط ال�صاعر حممد �صيدة، يف �صوق اجلمعة، 

 ،2003 / 8 /15 عند حدود مدينة اللذقية، تاريخ 

بكل هامته اأر�صًا، بني اأقدام النا�ض. لكن اأهله مل 

كان جثمانه  اأيام،  بعد ع�رسة  اإاّل  يعرفوا مبوته 

م�صفى  يف  املوتى  ثلجة  داخل  يقبع  خللها 

االأ�صد اجلامعي، بعد اأن نقله اإليها، اأنا�ض غرباء 

الطويل  االإن�صان  اأي منهم من هو هذا  يعرف  ال 

االأخرية  اأنفا�صه  يلفظ  الذي  املنكبني  والعري�ض 

اأي  اأنه مل يكن يف جيوبه  وهم يحملونه، ب�صبب 

�صيء يدّل على هويته. هو القائل:

كمِ مقفٌل
َ
ُف باأنَّ فم ]اأعرمِ
عممِ ال�صلبمِ

ُ
كالرب

يف وجهمِ ُقبلتي

كمِ يل بالدمِفءمِ   اأُمنياتمِ
َ
واأنَّ جميع

لن حتوَل دوَن موتي 

من الربدمِ

].. كمِ بدونمِ

بيت  هجر  وحيداً،  �صنة،   )63( �صيدة  حممد  عا�ض 

قد  يكن  قبو رطب معتم ومل  و�صكن يف  العائلة، 

رغم  يتزوج  مل  اأنه  كما  الع�رسين،  �صن  جتاوز 

ع�رسات  ممار�صًا  ولكن  احلب،  ق�ص�ض  من  عدد 

اأولها  بل  ال�صعر.  منها  وفاته.  حتى  الهوايات، 

امل�رسي  مرام  ال�صاعرة  �صارك  حيث  ال�صعر، 

ال�صعرية  املجموعة  يف  م�رسي،  منذر  والداعي 

)اأنذرتك بحمامة بي�صاء( وزارة الثقافة - دم�صق 

)1984(. ثم ا�صتغرق االأمر )16( �صنة حتى ي�صدر 

وردة  كنت  )اإذا  اخلا�صة  ال�صعرية  جمموعته 

بي�صاء( وزارة الثقافة - دم�صق )2001(. 

     وكان من املمكن اأن اأقول عن )اإذا كنت......( 

جمموعته اخلا�صة االأوىل واالأخرية، لو مل ت�صدر 

اأعماله  يت�صمن  كتابا  دم�صق،   - تكوين  دار 

هام�ض  �صيدة  )حممد  بعنوان  الكاملة،  ال�صعرية 

فيها  جمعت  طويلة  مقدمة  مع   .2019 الهام�ض( 

عنه،  ودرا�صة  ون�صًا  مقالة   15 عن   يقل  ال  ما 

عربية  و�صحف  جملت  يف  ون�رستها  كتبتها 

�صّتى، حتت عنوان عري�ض: )حممد �صيدة لن اأدعك 

متوت ب�صهولة(.

يف �صنة )2001( ابتعت اآلة ت�صجيل �صغرية، ماركة 

)�صوين(، بنية اإجراء عدة مقابلت مع �صخ�صيات 

اإ�صافة  تتمتع  الذقانية، الذقانية جداً وح�رساً، 

اإن�صانية  ب�صفات  واالأدب،  بالفن  اهتمامها  عن 

اأبداأ  اأن  على  واخل�صو�صية،  الفرادة  غاية  يف 

ال�صاعر حممد �صيدة،  باأقرب �صديقني يل، وهما 

)الت�صويه  �صاحب  ربيعة،  القادر  عبد  والقا�ض 

التي  الوحيدة  الق�ص�صية  الداخل( املجموعة  من 

اأهم  لنف�صه  اعتباره  اأ�صدرها طوال حياته، رغم 

كاتب ق�صة ق�صرية يف �صوريا، واأنه لوال حماربة 

مكانة  له  لكانت  له،  و)�ض.ح(  و)ز.�ض(  )ح.م( 

اأي�صًا!؟  من  اأذكر  وال  الفن،  هذا  يف  تامر  زكريا 

قبل  ربيعة  القادر  عبد  مات  للأ�صف،  اأنه  غري 
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حممد �صيدة

�ساعر وال �سيء اآخر

�صاعر وكاتب من �صوريا        مقابلة �صفهية اأجريت مع ال�صاعر الراحل منذ 19 �صنة ***



مل  اأنه  ب�صبب  لي�ض  مقابلته،  فر�صة  يل  تتح  اأن 

له  لقاء  ترتيب  ب�صبب �صعوبة  بل  الوقت،  يتوفر 

هذه الغاية معه. اأما مقابلة حممد فقد مّتت على 

منهما  االأول  �صاع  �رسيطني،  على  اأي  دفعتني، 

مكتبة  اأعيد  واأنا  �صدفة،  حتى  طويلة،  �صنينا 

اأ�رسطة )الكا�صيت( اإىل املر�صم بعد احرتاقه، اأول 

ال�صنة املا�صية، وجدته.

     وزعت االأ�صئلة على ثلث اأوراق، االأوىل منها، 

تبدو وكاأنها اإر�صادات، كتبتها خ�صية اأن ال اأجده 

يف بيته، اأو ل�صبب اأو الآخر ال يفتح يل، فاأح�رسها 

يف فتحة الباب.

ـــــــــــــــــــــــــــ

الورقة االأوىل:

العزيز حممد

وكرتتيب..  ك�صياغة  اأ�صئلة،  م�صودات  هذه   -  1
ت�صتطيع تعديل ما ت�صاء

املعهودة..  ب�رساحتك  اأجوبتك  اأكتب   -  2
اإذا  ال�صفري..  يف  �صتن�رس  املقابلة  وب�صدقك. 

ا�صتطعنا اجنازها ب�صكل جيد.

3 - ال تتكا�صل اكتب االأجوبة ب�رسعة.. ولو اأي�صًا 
م�صودات اأجوبة،، اأنا اأبي�صها على الكومبيوتر.

4 - ت�صتطيع اإ�صافة ما جتده هامًا على اأجوبتك 
وعلى اأ�صئلتي اأي�صًا..

�صديقك    

منذر م�رسي     

2001 - 5 - 8    

ملحظة:

�صوف ت�صاعد مقابلة كهذه يف التعريف بك اأكرث، 

عن  اأما  الثانية.  ملجموعتك  �صتمهد  اأنها  كما 

ال�صور فاإذا مل يكن لديك .. اآتي واأ�صورك.

ـــــــــــــــــــــــــــ

الورقة الثانية:

نف�صك..  عن  بالتعريف  لك  هل  حممد..   :vv

بكلماتك؟

اأنا  اأف�صل مني.  اأظنك ت�صتطيع التعريف بي   ll

امللئمة  الكلمات  اأجد  ب�صعوبة  ب�صيط،  اإن�صان 

اأعيد  مرة  وكم  اأجهد،  كيف  تعلم  منا�صبة.  لهكذا 

اأنهيها. وغالبا ما جتدين  الق�صيدة، حتى  كتابة 

غري را�ض عنها متامًا.

�سبب  وما  بالدار�سة،  و�سلت  �سف  اأي  اإىل   :vv

انقطاعك عنها؟

الرابع،  ال�صف  ll كنت تلميذاً جمتهداً، واأنهيت 

من  اأخرجني  الباكر،  اأمي  موت  بعد  اأبي،  ولكن 

)من  اأخوايل  اأحد  فرن  يف  بي  واألقى  املدر�صة، 

بيت امل�صطو(. االأمر الذي مل اأ�صاحمه عليه لليوم، 

رغم اأين ت�صاحلت معه، ورغم اأنني اأفكر، رمبا لو 

تابعت درا�صتي مبرحلة اأعلى، لعملت يف وظيفة 

والتقيت  الظروف  بتلك  مررت  وملا  اإدارية، 

باأولئك النا�ض، وملا كتبت ال�صعر و�رست ما اأنا 

عليه االآن. 

vv: من اأين اإذن اأتت ثقافتك؟ ماهي م�سادرها.

ll من املجلت والكتب وال�صحف، لكني اأعرتف 

اإىل  اأنظر  الرئي�صي،  ثقافتي  م�صدر  املجلت  اأن 

)امل�صور(  جملة  من  الكاملة  املجموعات  هذه 

يقارن  �صيء  ال  و)الهلل(،  اليو�صف(  و)روز 

جملتك   
ّ
اأحب ال  ولكني  امل�رسية،  باملجلت 

باإيقافها  �صنعًا  اأح�صنوا  )املختار(.  املف�صلة 

اأال  كم�رس  لدولة  ميكن  ال   ،)1967( حرب  بعد 

تغلق جملة ت�صب يف خدمة اأعدائها. اأما الكتب، 

بعد  اإال  لها متامًا  اأتفرغ  اأين مل  القول  فت�صتطيع 

تقاعدي الوظيفي ال�صنة املا�صية. 

vv: كيف بداأت الكتابة؟ وباأي دافع؟

لينني  عن  كانت  ق�صائدي،  اأول  ت�صور،   ll

عامًل  كوين  قربني  فقد  ال�صوفييتي،  واالإحتاد 

ال  ال�صيوعي،  احلزب  من  الكهرباء،  موؤ�ص�صة  يف 

الن�صال  عامل  اآخر،  عامل  اإىل  نقلوين  اأنهم  اأنكر 

ي�صتطيعوا  مل  اأنهم  وب�صبب  واالأممي،  الطبقي 
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اأتقبل بع�ض  اأن  اأ�صتطع  واأنا مل  تقبل �رساحتي، 

اأفكارهم، ا�صتمريت معهم ك�صديق للحزب، حتى 

اأفغان�صتان.  ال�صوفيتي  االإحتاد  جي�ض  دخول 

عندها قاطعتهم كليًا. ما عدا بع�صًا منهم، كانوا 

بذلك  ي�رسحوا  مل  واإن  التدخل،  هذا  �صد  مثلي 

علنًا.

تاأثرياً يف كتاباتك  االأ�سد  ال�سعراء  vv: من هم 

االأوىل؟

مل  لبو�صكني،  ق�صائد  احلزب  اأيام  قراأت   ll

رجل،  يا  ت�صور  ملايكوف�صكي،  واأخرى  اأحبها، 

وجدت  ولكني  للنتحار.  دفعوه  الثورة  �صاعر 

�صالتي يف �صعر نزار قباين، قراأته اأوال كعا�صق، 

واأكتب  اأجاريه  اأنني  ظني  ويف  اأكتب،  رحت  ثم 

اأكتب  على منواله، ولكن ف�صلي يف هذا، جعلني 

باأ�صلوبي اخلا�ض، على منوال ال اأحد.

جمموعة  يف  م�ساركتك  ظروف  هي  ما   :vv

الفكرة،  جاءت  كيف  بي�ساء(،  بحمامة  )اأنذرتك 

وكيف اأعدت؟

بك  لثقتي  بها  قبلت  فكرتك.  كانت  الفكرة   ll

يف  مقدمتها،  وكتب  اأعدها  من  واأنت  وقتها. 

اأكرب  عددا  اأنها عرفت  رغم  اأعتربها،  ال  احلقيقة 

من النا�ض بي، جمموعة تخ�صني.

vv: قوبلت املجموعة عمومًا با�ستح�سان كبري، 

ومدحت من قبل العديد من الكتاب، داخل �سوريا 

وخارجها، قل يل ب�سدق ما هو راأيك بها بعد كل 

هذه ال�سنني.

ني، كنت 
ّ

ll قلت لك، ال اأعتربها جمموعة تخ�ص

وما زلت.

 

vv: هل ما زلت ترى اأن انتقاء عنوان املجموعة 

ق�سائدك  اإحدى  من  بي�ساء(  بحمامة  )اأنذرتك 

املت�سمنة داخلها، مبثابة ا�ستغالل لك؟

العبارة  اأف�صل لو كانت هذه  حممد: نعم؟؟ كنت 

عنوان الق�صم اخلا�ض بي، بدل )اأزهار من حجر(. 

هذا  يعترب  اأن  ذاته ميكن  الوقت  ولكن يف   vv

ميكنك  اأال  �سعرك.  من  ب�سطر  واحتفاء  تكرميًا 

روؤية هذا؟ 

عنوان  كانت  اأنها  لو  ل  اأف�صّ لك..  قلت  كما   ll

اأي  دون  وقتها  �صيعرف  الأنه  اخلا�ض،  ق�صمي 

التبا�ض اأنها من �صعري.

الرف�ش  ذلك  �سبب  وحده  هذا  هل  ترى   vv

اأحرقت  اإنك  حتى  به،  واجهتها  الذي  ال�سديد 

الع�رس ن�سخ التي اأح�رستها لك، اأم الأن البع�ش 

مل ي�ستطع اأن يلتقط الزاوية التي يجب اأن تقراأ 
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بها جتربتك، ب�سبب فرادتها ال ب�سبب اأي �سيء 

اآخر، فكتب عنها على نحو �سلبي؟

اأقراأه.  اأ�صًل مل  اأنا  اأي �صيء كتب،  ll ال يهمني 

اأزعجتني االأخطاء الكثرية الواردة يف ق�صائدي. 

ت�صور لو ذهب الكتاب بهذا النوع من االأخطاء، 

اأنه  اأزعجني  كما  عنه؟  �صيقولون  ماذا  للهند، 

مرة و�صعوا ا�صمي ثانيًا ومرة ثالثًا، وكاأنهم ال 

يعرفون كيف يتعاملون معه!

الورقة الثالثة:

هو  كما  لنا،  تر�سل  مل  لك،  قلت  �سديقي،   vv

الكتاب  للتدقيق.  الطباعية  التجارب  معتاد، 

جميع  يف  كثرية  االأخطاء  تدقيق،  بدون  طبع 

الق�سائد، ورمبا يف ق�سائدي اأكرث مبرات مما هي 

خمجل  وبع�سها  مرام.  ق�سائد  اأو  ق�سائدك  يف 

الأنه ال يبدو اأنه خطاأ مطبعي، كما حني و�سعوا 

تاء مربوطة لكلمة �سعر ف�سارت: » كريح تعبث 

هم  من  للمقابلة،  لنعد  ولكن  �سجرة«!  ب�سعرة 

اأو  عرب  اأو  �سوريني  لهم،  تقراأ  الذين  ال�سعراء 

حتى �سعراء اأجانب مرتجمني؟

ll قليل ما اأقراأ ال�صعر، قليًل جداً. وذلك ل�صببني، 

االأول، حت�صبًا الأن اأتاأثر مبا اأقراأ واأ�صري دون اأن 

اأنتبه اأ�صبههم. والثاين الأنه، �صدقتي يا اأخي، ال 

اأجد يف كل ما اأقراأه ما يعجبني. فهل كانت �صعراً 

حقًا تلك الق�صائد التي قراأتها يل الأن�صي احلاج! 

لذلك  باحل�صاب  ال�صم�ض حمارة  عن  الق�صيدة  اأم 

االأهرت الذي ن�صيت ا�صمه!

vv اآخر مرة زرت بها وزارة الثقافة، �ساألت عّما 

اآلت اإليه جمموعتك اجلديدة لديهم، قال يل نزيه 

ت�سعر  هل  مظلوم«  �ساعر  »حممد  عف�ش:  اأبو 

بذلك حقًا؟

ي�صدرون  ال  فلماذا  براأيه،  كذلك  كنت  اإذا   ll

ما  عليها  اأجريت  اأن  بعد  اأر�صلتها  املجموعة، 

ينتظرون؟  ماذا  �صنة،  منذ  تعديلت  من  طلبوا 

نعم اأ�صعر بالظلم، �صعراء بن�صف عمري، يكتبون 

من  و�صاروا  جمموعات  لهم  طبعت  �صيء،  اأي 

االأعلم. ملاذا اأنا ال.

vv ما هو دافعك االآن للكتابة وقد تخطيت عمر 

واالأخري  االأول  املحور  احلب  زال  اأما  ال�ستني؟ 

لق�سائدك؟

من  اأكرث  للكتابة  يدفعني  �صيء  ال  تعلم،   ll

احلب، اأو رمبا �صوى احلب. مع اأين كتبت عدداً ال 

اأخرى. ولكن  باأ�ض به من الق�صائد مبو�صوعات 

يل  بالن�صبة  فاحلب  العمر  هذا  بلغت  واإن  حتى 

الدافع االأ�صا�صي للكتابة، وا�صمح يل بقراءة هذه 

الق�صيدة التي كتبتها منذ اأيام:
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ٍد 
َّ
�رس

ُ
فٍل م  كطمِ

ُّ
 احُلب

ُ
]يتوه

ُ
ةمِ جبٍل تت�صاقُط عليهمِ الثلوج

َّ
م على قمِ

ُ
همِ الذئاب وتتنادى يف اأعماقمِ

اإىل وليمٍة غام�صة..[

بامتياز.  حب  �ساعر  اأعتربك  يل  بالن�سبة   vv

ولكن احلب اأ�سقاك كثرياً. وها اأنت ما زلت وحيداً، 

فهل اأنت نادم على هذا النحو اأو ذلك؟

اخل�صارات  تعدد  رغم  حياتي،  يف  لي�ض  ال..   ll

واخليبات، ما ي�صتدعي مني ال�صعور بالندم على 

اللواتي  لكل  باأين ممنّت  اأ�صعر  بالعك�ض  االإطلق. 

التي  امل�صاعر  من  لوال  منهن،  فلوال  اأحببتهن، 

اأح�ص�صتها جتاههن، ولو من طرف واحد، واالآمال 

ًا من هذه الق�صائد. 
ّ
التي عللوين بها، ملا كتبت اأي

ظهورهم  واأداروا  خيبوين،  الذين  االأ�صدقاء  اأما 

يل، عندما كنت اأحتاجهم، فل اأظنهم ي�صتحقون 

ندمي وال حتى اعتذاري.

حرقك  عملية  تكرار  يعني،  ماذا  ولكن   vv

ومتزيقك للكتب، يف زيارتي لك، منذ �سنتني رمبا، 

اأمام كومة  )م�سطفى(، وجدتك  اأخيك  وفاة  بعد 

كبرية من الكتب املمزقة، اأكرثها دواوين �سعرية، 

ملحمود دروي�ش وناظم حكمت وبول �ساوؤول! يف 

الوقت الذي كنت ت�ستطيع اأن تبيعها؟

موت  �صديد،  غ�صب  �صاعة  كانت  بالتاأكيد   ll

اأخي كان ال�رسبة الثانية بعد موت اأمي. ولكن، 

نعم اأردت التخل�ض ال�رسيع منها، الأنه اإذا مل يكن 

اأتذكر  اأكتبه؟  فلماذا  �صعرهم،  من  اأف�صل  �صعري 

ق�صيدتي التي كتبتها اإثر وفاته:

]منُذ قليٍل تركُت اأخي
 النفي�صَة

َ
ي

ّ
قلدَة اأم

 
ً
م�صجى

ا كاأنقى ذكورمِ احلماممِ بيا�صً

وفوَق �صفتيهمِ 

املغلقتنيمِ على �رٍس االأملمِ الدفني

 خ�صلٌة من النجوم..[
ُ
تبت�صم

vv بالتاأكيد ق�سيدة رائعة. اأنت �ساعر حقيقي 

بقراءتك  مقابلتنا  اأنهي  اأن  وي�رسين  حممد.  يا 

لق�سيدتك عن الالذقية، مدينتنا االأحب.

ll

اأموُت ]عندما 
 بالرُتاب

َ
ومتتلُئ عيناي

 
ُ
ويحرُق ال�صقيع

كلَّ الغاباتمِ التي

مَنت على ج�صدي

 موجَة بحٍر زرقاء
ُ
�صاأ�صبح

 برفٍق
ُ
مت�صح

ي مدينتي )اللذقية( 
َ
قدم

اإىل االأبد..[

  

نزوى العدد 104 اكتوبر 2020

125
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م�رسح

لقطة من م�رسحية تفل قهوة الدكتور ه�شام زين الدين

املونودراما عنق امل�سرح امل�سروب، روح امل�سرح 

الدوارة على الدائرة ال املركز
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لن  امل�رسح،  ن��ار  تخمد  ال  امل�رسح،  ن��ار  تخمد  مل 

تخمد ناره، مذ علق به امل�رسحيون ، مذ وجدوا به 

�شعادتهم ، مهنتهم ، حياتهم ، م�رسقهم ومغربهم، 

، االآن، ال يجدون  اأنهم حني ينظرون اإىل وجهه  اإال 

من  واح��دة  �رسفة  يجدون  اأو  وجهه،  يف  وجوههم 

االأخرى،  ال�رسفات  اأن نحرت  بعد  الكثرية،  �رسفاته 

بدالئل االإرها�ص العام باالأزمة االقت�شادية. دراما 

واقع االأمر، دراما امليالد اجلديد، الأّن امل�رسح واقع 

 
ّ
ي�شِح مل  وحدهم.  امل�رسحيني  خيال  ال   ، امل�رسح 

امل�رسح بناقة م�شنة مل تعد تر�شح ب�شيء، مل ي�شح 

حمطات  من  حمطٍة  يف  ال�شرية  م��ادة  اإال  امل�رسح 

 ، جروحه  نتيجة  تراجع  اأن  بعد  الكثرية،  �شريه 

بو�شف خمت�رس . �شق بطن امل�رسح، ليخرج حديثه 

عن  وبعيداً  املكر�شة  الف�شاءات  عن  بعيداً  اجلديد، 

حديث  املكر�شة.  الف�شاءات  حماربي  املحاربني. 

بعيد عن  االأره��اط،  بعيد عن  ، حديث  امل�رسحيات 

 ، القدمية  للتواريخ  طبقًا  والك�شف  االإخفاء  ملكات 

حيث ا�شتبدلت الدرفات بالدرفة الواحدة. واجلماعة 

 ، بامل�رسح  اجلماعة  ح�شور  عن  بعيداً  بالفرد، 

قبل   ١٠٠ ح��وايل  ال��روم��اين  بامل�رسح  وق��ع  كما 

بهذا  احل�شور  اأ�شا�شية  اجلماعة  عادت  ما  امليالد. 

الكهرباء،  كعامل  اليوم  امل�رسحي  اجلماعي.  الفن 

غياب  الت�شكيل، من  الإعادة  قابلة  فرٌد، خ�شبة غري 

املمثلني اأو م�شاعد امل�رسح. �شوف تراوح العمليات 

التعليق  تقنية  بح�شور  لل�شماح  ال�شقف  رفع  اأمام 

التا�شع  القرن  اإىل  هذه  التقنية  تعود   . والطريان 

ع�رس  التا�شع  باآواخر  هائال  راً 
ّ
تطو تطورت   . ع�رس 

املا�شي  على  يعتمد  امل�رسح  يزال  ال   .. تزال  وال   ،

بدون اأن يتطلع اإىل امل�شتقبل . ثمة اأمية تدفع الكثري 

النظام املتعدد  اأمام  اإىل املراوحة  من امل�رسحيني 

اأنهم  يعتربون  وهم  امل�شتويات  واملتعدد  الو�شول 

بذلك يكر�شون تقنية جديدة ل�شالح امل�رسح اجلديد 

. م�رسح الواحد و�شط الف�شاء املخ�ش�ص من خالل 

رجل  مع  تغيريمناظر   . املعمارية  امل�رسح  هند�شة 

خ�شبة  معه،  املمثلة  اأو  املمثل  ي�شحي   ، ام��راأة  اأو 

اأو ر�شيفًا يقدر على ا�شتيعاب موقع عر�ص كامل. 

نظام اأمتتة ، نظام اإرهاب بغياب دواعي اال�شتخدام 

الأكرث من فرد.

هذا  اجلماعة،  �شوت  امل�رسح  بامل�رسح.  اإرهاب  ال 

كالم اإح�شا�ص، كالم االأمل ، كالم �شنف يراوح بني 

املونودراما   . ال�شحك  ال  واالبت�شام  الوجه  انتقاع 

غري  االإ�شجاع  اإىل  تقودهم  امل�رسحيني،  كاهن 

 عبيدو با�شا *

املونودراما 

 اأو امل�صرح االقت�صادي

كاتب من لبنان  *



ال  ته، 
ّ

من�ش على  ال�شخ�ص  يزنه  ما  على  اللطيف 

نوع  هنا  هنا،  رواي��ة  ال  املجموعة.  تزنه  ما  على 

اأمام ما يزنه ال�شح، ما  اأنواع ر�شد امل�رسحيني  من 

تزنه ندرة املال بامل�رسح وقوة املال على امل�رسح. 

املونودراما التما�ص ، ال خيار. طريان حيال ال�شماء 

دة خ�رساء، حني 
ّ
، اإال اأنه طريان غالم يبحث عن زمر

نار  د 
ّ
ي��رب لكي  جوفه  يف  يدخله  الثلج،  اإال  يجد  ال 

القلب ،واإذا وجدها ظن اأن ال عليه �شوى اأن يختمها 

امل�رسح  نور  ن��ور.  على  نور  امل�رسح  الأن  بالنور، 

ال  واأخ���دود،  و�شارية  عربة  ن��ور،  ال  كهرباء  اليوم 

ميالد اجلماعة بامل�رسح وميالد امل�رسح باجلماعة. 

املونودراما عنق امل�رسح امل�رسوب، روح امل�رسح 

الدائرة ال املركز. لن يح�شل اجلمهور  الدوارة على 

يح�شلون  ما  قدر   ، جديدة  م�رسحية  جتربة  على 

حني   ، ة 
ّ
مهم البع�ص  يراها  بطرق  امل�رسح  و�شف 

يراها البع�ص بداًل بدون بدل. ال رواية باملونودراما 

اإال رواي���ة م��وت امل��ون��ودرام��ا ب��امل��ون��ودرام��ا ، 

 abydos م�رسحية  يف  كالواقعية  واقعية  مونودراما 

خمت�رسا  و�شفًا  جند  اإذ  القدمية.  م�رس  يف   passion

لكيفية تنفيذ امل�رسحية يف وثيقة ترجع اإىل ٢٠٠٠ 

اأوزير�ص  مركب  على  وحاربوا  املمثلون  اأدى  ق.م. 

بواقعية ، بحيث اأن العديد من املمثلني املحاربني 

ماتوا نتيجة جروحهم ، طبقًا للموؤرخني اليونانيني 

واقعيتها  جراء   ، جاهز  موت  املونودراما  موت   .

اخلندق  اأو  االقت�شادي  ال�شق  واقعية  االقت�شادية. 

بالع�رس  اإخفاء  ماكينة  املونودراما  االقت�شادي. 

اله�ص.  امل�رسحي  الع�رس  ال�شاحق  االقت�شادي 

�رسوط  حت�شني  وهم  اإال  املونودراما  يف  �شيء  ال 

ال�شالمة واالأمان .

من  ثمة  امل�رسح.  �شدر  على  مفرق  املونودراما 

يح�شد كل اللحظات امل�رسحية العليا باملونودراما 

ثمة  املقنعة.  ال�شوتية  بامليزات  التمتع  ب��دون 

م��ن وج��د ه��ذا االأم���ر ب��امل��ون��ودرام��ا ب��دون ق��درة 

يجد  من  ثمة   . اأف�شل  ب�شكل  العر�ص  روؤي��ة  على 

ثمة   . باجلمهور  االت�شال  اإحكامه  باملونودراما 

من  ثمة  و�شيط.  م�رسح  املونودراما  اأّن  يجد  من 

بذاته.  ذات��ه  ارتباط  موؤ�ش�شة  باملونودراما  وجد 

يجد  اأن  بدون  باملونودراما،  نف�شه  وجد  من  ثمة 

وتف�شيالتها.  و�شمولياتها  برواياتها  املونودراما 

حلظات  ال�شتق�شاء   ، تتجه  ال  املونودراما  اأن  ولو 

كما  و�شلت  اأن  بعد  وا�شتكناهها،  جديدة  تاأ�شي�ص 

باأوروبا.  امل��دن  ببع�ص  املنازل  اإىل  الغاز  ي�شل 

وغري  منظور  عامل   ، اللحظة  حتى   ، املونودراما 

منظور ، من وجودها ال على ال�شهادة ، من وجودها 

على احلاجة. حاجة الف�شل بني جماعتني ، حاجة 

الف�شل بني املعطى واملعطى . املعطى االقت�شادي 

واملعطى االإبداعي . عامل غري ماألوف ، حتى اإذا كرث 

العمل على املونودراما. الأّن املونودراما تتميز عن 

 . اإذا متيزت ، تتميز مب�شتواها املنخف�ص   ، االأخرى 

الأنها ال توؤدي اإىل ما يحدد مدى القدرة على التحكم 

اأ�شكال تقوم على  ابتكار  بالتقنية وا�شتخدامها يف 

املعرفة ال على الت�شل�شل . الأّن املونودرامات �شل�شلة 

وتوجيهها. املكنات  يف  التطابق  فرط  من  واحدة 

الواحدة  تختلف  واحدة  مونودراما  املونودرامات 

 ، املعاجلة. هكذا  بقوة  املمثل ال  بقوة  االأخرى  عن 

وجد قراء املونودراما باملونودراما مالم�شة حجر 

ال مالم�شة �شجر. الأّن م�شدر املونودراما واالأعمال 

االأع���داد  على  ال�شيق  ال�����ش��در  ذات  امل�رسحية 

عن  ال�شتار  ح�رس   ، باملونودراما  ال�شغالة  الوا�شعة 

 ، ت�شنيف  اإىل  حتتاج  تعد  مل  بحيث  املونودراما. 

قدر ما حتتاج اإىل ترتيب . ال من االألفة ، من كرثة 

الت�شبه والت�شبيه. االت�شال باملونودرامات االأوىل ، 

وقوف على ظاهرة املونودراما . وقوف على جناح 

وزيناتي  لبنان  يف  اأحمد  علي  رفيق  مع  الظاهرة 

مونودرامات  مع  بها  والت�شليم  �شوريا  يف  قد�شية 

عبد احلق الزروايل باملغرب. ثم تقدمي املونودراما 
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وزهرية  التواين  كمال  مع  الداخلية  م�شاراتها  على 

بن عمار وغنام غنام واأ�شما م�شطفى وكل من وجد 

باملونودراما منتجًا بعيداً عن القيود والتعقيدات ، 

حيث مل يعد مب�شتطاع �شوى قلة من الب�رس احل�شول 

جلودة  كمقرر  اإليها  يرى   ، بحدود  ميزانيات  على 

عظيم  �شاأن  ذات  املونودراما   . ومداه  الفني  العمل 

من  الطفل  خ��روج  البلدان.  وبجميع  اجلميع  عند 

االأر�ص ، لكي ي�شنع طريقه. اإال اأن االإ�شكال الكبري 

اأواًل، االإيقاع  البعث  هو يف موا�شلة ترديد تقنيات 

وترجيع  البعث  ترجيع   . حتطم  ال���رداد   . ثم  من 

االإيقاع. املونودراما �شطر طويل من املونودرامات 

يقوم  ت�شور  بالت�شور،  ال  باحل�ص  اأمورها  تتدبر   ،

واحدة،  مونودراما  املونودرامات  ير�شخ.  بعدها   ،

املونودرامات بيانات ال م�شوغات . املونودرامات 

على  ام���راأة   ، من�شة  على  رج��ل   . اأب��ج��دي��ات  ب��ال 

من�شة، رجل وامراأة على من�شة ، بعيداً عن الرموز 

اللغوية. مل يقم االإقت�شاد املخنوق ثورة ، مل ي�شنع 

يعي�ص  موطن  وال  ذب��ذب��ات  وال  دالل��ي��ة  وم�شات 

حال خما�ص. حاالت فردية حتتكر دائرة امل�رسح، 

دائرة اأر�ص امل�رسح ، بعيداً عن التنا�ص، بعيداً عن 

الن�شق،  خلخلة  اللغة،  ذكورة   ، اللغة  اأنوثة  الرقب، 

للعالمات  اخلطي  االنتظام  االلتقاط،  زوايا  تغيري 

اللغوية عرب التفكيك واإعادة البناء.االأر�ص دحاها . 

مونودراما خلقت قبل اأن تخلق ال�شموات وال�شنوات، 

قبل اأن تخلق االأر�ص. توظيف حم�ص اقت�شادي ، ال 

ي�شقط وال يزيد حرفًا على حروف امل�رسح . هبوط 

مركبة ف�شائية على كوكب بعيد. ال مال ، لن يكبح 

اأحد جماح االأعمال الفردية اإذن . طريق ال تقود اإىل 

ح�شا�شية جديدة . فو�شى مرئية ، فو�شى ترن كما 

يرن الهواء بدورانه العنيف. باأجندة الدورة االأوىل 

بال�رساكة  اللبناين)  للم�رسح  الوطني  للمهرجان 

بني الهيئة العربية للم�رسح ووزارة الثقافة بلبنان 
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املونودراما 

�شطر 

طويل من 

املونودرامات ، 

تتدبر اأمورها 

باحل�ض ال 

بالت�شور

لقطة من م�رسحية تفل قهوة 



 : واح��دة  ومونودراما  م�رسحيات  �شت   )٢٠١٨  /

على  هيمنت   . منور  لباتري�شيا  �شخطتني   ، �شخطة 

املع�شورة  االأع���داد  مطلقة،  بطرق   ، امل�رسحيات 

"البحر ال ميوت"  على خ�شبة امل�رسح وبالكوالي�ص. 

الأنطوان االأ�شقر مع ممثل وممثلة. الدكتاتور ل�شحر 

البيت لكارولني حامت مع   . ع�شاف مع �شخ�شيتني 

�شبكات  يف  اقت�شادية  معاجلات  وممثلتني.  ممثل 

ب�رسعة  تنامى  العوملة،ع�رس  ع�رس  ك�شحها  قراءة 

هائلة و�شيولة يف م�شار ال يقوم بالدرجة االأوىل على 

الو�شائل  االأبحاث مع  تكيف  يتيح من  وما  الن�شج 

والو�شائل مع االأبحاث، يف مركزية حا�شمة ، حني 

يقوم على ال�شجيج واملنبهات وربط الفرد ع�شويًا 

جناح  اجلماعي.  املفهوم  ال  ال��ف��ردي،  باملفهوم 

بتق�شيم الزمن ، جناح بالعودة اإىل ال�شاعات الرملية 

والتحديث.  للحداثة  امل�رسوط  غري  الع�شق  زمن  يف 

�شاعات رملية ، تقذف العنف االقت�شادي يف وجوه 

مكتوم،عنف  عنف   . ف�شاء  بال  عنف   ، امل�رسحيني 

ويعمل  االقت�شادي  العنف  يعي�ص   . ة 
َّ
امُلر اللحظات 

�شيادة  وع��ل��ى  اجل��م��اع��ة  على  ال��ف��رد  ن�رس  على 

خ�شوع  االأ�شكال.  اأب�شط  يف  املفهومية  التعقيدات 

على  التواجد  ملكة  وال  احلرية  امل�رسحي  ميلك  ال 

�رسوط امل�رسح ،ال انخراط بامل�رسح اإال عرب االأمناط 

الفردية اأو الثنائيات والثالثيات باحلدود الق�شوى.

االقت�شادي. الكون  اجلديد،  الكون  فن  املونودراما 

بكل  الك�شل  ح�رس  بدون   ، ك�شول  فن  املونودراما 

امل�رسح  قوى  االقت�شاد   . باملونودراما  العاملني 

قادر  والعمل. حكم غري  املعرفة  . ال عامل  املقد�شة 

يتدخل  الأن��ه  نهائية،  ب�شورة  االأدوار  تغيري  على 

قوام  باملونودراما،  مغلق  حقل  احلكم  يحكم،  وال 

الفال�شفة.  فيه  تقاليد، حيث ال ملعب يتخا�شم  بال 

يقدم  ال  باالإ�شاءة  التالعب  اأن  اجلميع  يفهم  حيث 

احللول املبتكرة . امل�رسح قارة هائلة تغطي حاجة 

اأن املونودراما  للت�شكيالت الفنية الوا�شعة ، وحني 

تعرب عن �شيطرة الراأ�شمالية الوح�شية على العامل ، 

عامل قّدم نف�شه قبل ال�شيطرة االأمريكية كعامل اأكرث 

معقله  التعدد  من  جاعاًل   ، تعدده  من  وعمقا  غنى 

االإنتاجية  املقاربات  ف�شاء  التنوع  حيث   ، املنيع 

املحفزة للخيال واالإبداع. هول العوملة وفداحتها ، 

من انت�شار املادة على الروح ومن انت�شار االأعداء 

على االأ�شدقاء. حرب اأكرث حنقًا واأقل مدى. ال كحرب 

مبفكريه  نف�شه  املع�شكر  يحمي  حيث   ، املع�شكرين 

اأ�شري  امل�رسح  اأ�شحى  ع�شكرييه.  على  املتفوقني 

�شيطرة االقت�شاد على امل�رسح وكل اأ�شكال التعبري. 

ظاهرة تاريخية عمالقة تنيخ بثقلها على امل�رسح. 

اجلماعة،  م�رسح  اجلماعي،  امل�رسح  اأ�شحى  هكذا  

اأ�شغال  مع�شكر  اأو   . غوالغًا  الور�شة  م�رسح  اأ�شحى 

اأدوار،  تبادل  ال   ، ال�شتاليني  العهد  يف  كما  �شاقة 

ممكنة  خيانة  كل  جتريد  اإذن.  �شعر  وال  فل�شفة  ال 

�شجن   . االأع��وام  �شجن  اخليانة  امل�رسح.  عامل  على 

االأعمال، موجة  )٢٠١٩( مع �شدور  اجلاري  العام 

من  بالكثري  �شدورها  غامرة،  كموجة  ال   ، موجة 

من  قليل  بعدد  املكافحة  واالأعمال  املونودرامات 

املمثلني. يكاد امل�رسح يغلق عند هذه الق�شية، حني 

يكتب وجوده على االرتهان لهذا ال�شنف الوجودي. 

"جمدرة حمرا" الأجنو  العام: مونودراما  بروزنامة 

قاووق.  ح�شني  اآداء  جابر  "و�شوها"ليحى  ريحان 

قرعوين  مروة  مع  م�شطفى  مل�شهور  وهن"  و"هي 

عبا�ص  �شارع  و٣٦  امل�رسح.  من�شة  على  وحدها 

طه،  رائ��دة  اآداء   ، الدين  �رسي  جنيد  اإخ��راج  حيفا، 

خم�شون دقيقة ، اآداء �شايل فواز . موت موؤبد جليزال 

كثرية،  املونودرامات  مو�شى.  �شوفيا  اآداء  خوري، 

اأن  على  القدرة  بدون  �شغري  كون  يف  تعي�ص  اإنها 

ت�شكل " الكون ال�شغري" بالكون الكبري . املونودراما 

ال فخر امل�رسح وال ندم امل�رسح. ال حزنه الكبري وال 

 ، م�شنع  وال  بيئة  من  تخرج  ال�شغرى، مل  اأكذوبته 

ي�رسح  االقت�شادية.  االأزم��ة  رحم  من  اإال  تخرج  مل 
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جرمية  البع�ص  يعتربه  ب�شنف  امل�رسح  �شعر  الفرد 

فيما يعتربه البع�ص االآخر حاًل ، بعيداً من االأخالق 

الزائفة.    

عن  بعيداً   ، الت�شويات  ع��ن  بعيداً  واالب��ن��ة  االأب 

الأن  قطار.  جنوح  ي�شبه  ال   ، جنوح   . االع��راف��ات 

�شكة امل�رسح واحدة ، حيث تعرب اأرواح امل�رسحيني 

 يف امل�شام. 
ّ

ب�رسايني الدم نف�شها. ال يزال النمل يدب

اأن  اإال  خيال،  بال  �شنف   : احل��رب  وليد  الفودفيل 

 . اخلوف  يفعل  كما  االأع�شاب  ت�شلق  هذا  ال�شنف 

هوجة مفارقات ، هوجة م�شقات وتروي�ص امل�شقات 

بالرك�ص على غري هدى ومباغتات بدون تنويعات 

لغوية، بدون تنويعات على لغة امل�رسح. �شنف نعم 

واحلرب  حديد  املواطنون  حيث  باحلرب،  احل��رب 

الهرب  فر�ص  الأّن  �شائعة.  فر�ص  ال  مغناطي�ص. 

ال�شائعة هي املوت بذاته. اقراب �رسيع من احلرب. 

املونودراما اقراب �رسيع من ال�شالم ، �شالم حقبة 

اإعادة االإمناء واالإعمار بدون ت�شور ، حيث مل تلبث 

حاملة  مع  ترق�ص  نف�شها  وجدت  اأن  املونودراما 

اأن فقد متاعه  . اقراب طائ�ص، مل يلبث  الديناميت 

روائح  و�شط   ، متاعه  واالإعمار  االإمناء  فقد  اأن  بعد 

املرحلة  قامت  حني  االقت�شادية.  املرحلة  غرقى 

على القفز من اقت�شاد احلرب الوح�شية اإىل الوقوع 

االإقطاع  حتالف  الوح�شية،  ال�شالم  راأ�شمالية  يف 

والفا�شية املحلية والراأ�شمالية الوح�شية، �شاهم يف 

الع�شكرية  التوابيت  مغادرة  حول  االأفكار  متو�شع 

اإىل التوابيت االقت�شادية. بدا اأن ثمة زعانف نبتت 

واخلزائن  بامل�شارف  املودع  الراأ�شمال  من  للكثري 

وكلفها  احل��رب  وهزائم  احل��رب  �شنعت  اللبنانية. 

ترتيب  جرى   : اإذن  اجلديدة.  الراأ�شمالية  الباهظة 

خراب يليق باملهزومني على �شفتي البالد. خرجت 

كما  اجلديدة،  االأو���ش��اع  حاوية  من  املونودراما 

حمافظ  مبجتمع  احلديث  الرق�ص  عرو�ص  طلعت 
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التعدد 

معقل امل�سرح 

املنيع حيث 

اخليال 

والإبداع

لقطة من م�رسحية �شاأموت باملنفى- غنام غنام 



الباليه  كوريغرايف  م�شممي  اإ�شعار  على   
َ
يقو مل 

وراق�شي الباليه القالئل ، ب�شنوات ما قبل احلرب، 

باإ�شعار هوؤالء بحق الوجود . من جورجيت جبارة 

اإىل جورج �شلهوب . تنظيف �شنوات الالتقومي على 

من  ب�رسيط   ، العجالة  من  ب�رسيط   ، العامل  م�شتوى 

بالو�شيفة  املونودراما  اأحد  ي�شف  لن  العجالت. 

�شوف  ال�شفاء.  من  اخلالية  باملاكينة  وال  الداعرة 

 ، الفردية  املونودراما  باأن   ، عاطفي  كنبيل  اأردد 

اللبنانية  التجربة  اإىل ما م�شى، حيث قامت  اأقرب 

على املبادرات الفردية.

االأدوات  اكت�شاف  واإعادة  اخليال..اخليال  اأو  املال 

وا�شتعمالها من زوايا وظيفية يف عمليات امل�رسحة. 

على  التجار  ق�شى   ، اخل��ي��ال  على  امل��ال  ق�شى 

االبتكار . مل يعد اأحد يرى ما هو االأ�شلح لالأوقات 

غرفة  يف  م�رسحية  ال  االأه���م.  ل��الأوق��ات   ، املهمة 

م�رسحه.  زمن  لكل  امل�رسح،  جدران  على  كالم  وال 

ال�شالم  م�رسح   .. االأخ�شب  امل�رسح  احلرب  م�رسح 

حفيد ع�شري مل�رسح بال مقامرة . م�رسح عابر، هكذا 

 . اأ�شوات م�رسحيات قدمية  ال�شجيج  ، ي�شمع و�شط 

م�رسحيات ح�شن عالء الدين ) �شو�شو ( يعيد تقدميها 

قتلت  اأن  تلبث  مل  بروح  اإبنه(  الدين)  عالء  خ�رس 

اأو جعلت هذا امل�رسح ي�شعل، بعد مرحلة  اإرث االأب 

م�رسحيات  الرئة،  ب�رسطان  م�شاب  م�رسح  عافية، 

عدد  يقل  االأو�شط"،  كم�رسحية"ال�رس  قديح..  جو 

املمثل  �شوت  بت�شخيم  املن�شة  على  املمثلني 

الواحد اأو املمثلني ، حيث يواجهون جمهوراً متعبًا، 

يهتم كثرياً بتطور اأجهزة الهاتف اخلليوي بدون اأن 

وجتميعها  الكربى  التجارب  تذكر  اإىل  االأمر  يوؤدي 

بعد  وح�شا�شياتها  ويومياتها  وبروفاتها  مواقعها 

اأن مت التحكم بالذاكرة باإعالء احلدود بني املراحل 

واحلقبات . مل يعد اأحد يتذكر ال رميون جبارة وال 

وال  خ��وري  و�شكيب  جالل  وال  ال�شدراوي  يعقوب 

ن�شال االأ�شقر وال حمرف بريوت للم�رسح وال منري 

مي�شال  وال  اللبناين  امل�رسح  حلفة  وال  دب�ص  اأب��و 

نبعة وال اأنطوان كرباج من يواجه مر�ص الن�شيان 

، ن�شيان مزدوج .. ن�شيان اجلمهور لكرباج ون�شيان 

كرباج لعربات القرن املا�شي وركابها . ال �شيء اإال 

روح روحي   . االقت�شادية  الروح  ذات  امل�رسحيات 

لباتري�شا منور ، دراما ممثلني . الوح�ص جلاك مارون 

ال  عناوين  ثمة   . وممثلة  ممثل  مع  واقعية  دراما   ،

من  اللبناين  بامل�رسح  التحول  مقدار  اإىل  اإال  ت�شري 

بوقوع  اأ�شبه  م�رسحية  اإنتاج  اأن  توؤكد  نظر  وجهة 

 ، حادث يف مكان عام. ما�شاء ويل لغربيال ميني 

االأجنحة املتك�رس لوليد عوين ، اأربعة و�شتون لكميل 

رفيق  يفكر  حني  �شوايا.  لنان�شي  هو�ص   ، �شالمة 

علي اأحمد باإنهاء العداوة بينه و بني مونودراماه " 

قطع و�شل " اإذ يعمل على تقدميها من جديد ، بعد 

. م�رسحيات  اأن قدمت ببنائها املادي منذ �شنوات 

منتجة تعود اإىل ال�شاح كم�رسحيات جديدة. جدات 

منذ  غادرنها  اأن  بعد  احلياة  اإىل  تعدن  ودودات 

للو�شع  تفهم  بعيون  اخللف  اإىل  التفات  اأزم��ن��ة. 

ن�شيان  اإىل  امل�رسحيني  اجلدات  تدفع  االقت�شادي. 

زوجاتهم . اأو يعترب االأزواج اأن اجلدات زوجاتهم مع 

بع�ص العاهات، وبارعات يف مج ال�شجائر . ال اأفكار 

ارمت��اءات  اأزم��ة  االأزم��ة  الأّن  "االأزمة".  من  خ��روج 

ا�شتداد  مع   ، لغة  عن  تبحث  ت��زال  ال  بلغة  باهظة 

واجلمعيات  الهيئات  وتراجع  االقت�شادية  االأزم��ة 

اإىل  التجارب  بتحويل  البارعة  الدعم  و�شناديق 

ثقافية  موؤ�ش�شات  حظائر.ال منح م�شارف، ال منح 

بغياب   . حلوى  وال  اأخ��وة  منح  وال  اأب��وة  منح  ال   ،

احللوى تفقد االأ�شنان،  لعلها ُفِقدت و�شط االأو�شاع 

ترفع  اإ�شالحات  ال  حيث  الدقيقة.  االقت�شادية 

النمو.  مفاهيم  ابن  امل�رسح  الأن   . جديد  من  النمو 

ال تعميم منافع على اجلهات االجتماعية ، بعد اأن 

متت م�شادرة اأرزاق النا�ص من من نهبوا البالد منذ 

بداية احلرب االأهلية . ثمة قطاعات حتيا وقطاعات 
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بعيداً عن حتقيق  الثقافية  القطاعات  متوت. متوت 

التوازن باملالية العامة. ال �شيء اإال اقت�شاد الريع 

ابتكار،  وال  عمل  فر�ص  وال  اجتماعية  حماية  ال   ..

املولدات  غياب  من  ال��دوام  على  غائب  االبتكار 

واحلوامل،  العجز يولد العجز . تراجَع �شايف ح�شاب 

 
ٌ
تراجع  . اجلارية  احل�شابات  عجز  وازداد  اخلدمات 

ال�شمور  وا�شتمرار  اخلارجية  االإيداعات  حجم  يف 

يف حجم اال�شتثمارات اخلارجية املبا�رسة .. تراجع 

يف �شايف التحويالت ، ارتفاع اأ�شعار الفائدة وكلفة 

خدمة الدين العام . اأدى االأمر اإىل تناق�ص تراكمي 

ميزان  عجز   ( اخلارجية  امل��وج��ودات  �شايف  يف 

املدفوعات (.

غرائز  ك��اأزم��ة  ال  بنيوية  اأزم���ة  االقت�شاد  اأزم���ة 

تنازل  احلرية  حيث   ، االأهلية  باحلرب  الر�شا�ص 

الفنانني  تدفع  والدميقراطية  الرا�شية  االأف��ك��ار 

االأفكار  كل  يدفئون  حداثيني  كب�رس  واملثقفني 

يف  مق�شودة  بر�شا�شة  امل�رسح  اأ�شيب  احلديثة. 

االقت�شاد  ل 
َّ
حو  . االقت�شادي  االنقالب  مع  جبهته 

اإىل �شفن ، حني حولت  الراأ�شمايل الوح�شي االأفكار 

�شد  العالقات  ترييف  ري��ف،  اإىل  العامل  العوملة 

امل�رسح.. امل�رسح مديني.. امل�رسح �شموات ال حت�شى 

بوجود االأفكار، ال اأفكار وال مفكرين . اإذن ال اأ�شكال 

ال  اإناء  املونودراما  الال�شكل،  �شكل  املونودراما   .

 ، عدالة  للنا�ص. ال  امله�شمة  االأنفا�ص  �شوى  يحتوي 

على  رعب  عدالة.  ال  اإذن   ، كفاءة  ال  كفاءة،  ال  اإذن 

قدمني، هذا زمن ا�شتخدام اأحزمة االأمان بال�شاالت 

ال بال�شيارات .
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مديني لكن  
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 العامل اىل 

ريف!

من املونودراما ال�شعودية
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�شعــر

من اأعمال الفنان مو�سى امل�سافر - ُعمان
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ِكيِه اجَلّدُة، 
ْ
ُكلُّ ما �سَتح

ٍم، بعد طوِل َتكتُّ

لْن يكون َق�س�سًا 

رتفعاِت الُكتِب،
ُ
رْت يف م

َ
ج

ها الكبريُة،
ُ
ا ُخْدع واإنمَّ

التي اأْخَفْتها،

حرْة.
ّ
عْن عيوِن ال�س

–  2
ريٍة،

ْ
�سٍة �ِسح

ْ
ِبلم

عُل من َدٍم الَقتيِل
ْ
�ستج

ات،
ّ
ببًا اْلرِتطاِم امَلجر

َ
�س

ُ
وِمْن و�ساياه

جَزة..
ْ
�ِس هواِء امُلع

ْ
 لَكب

َ
َذراِئع

هي هكذا، 

ارتِها،
َ
ج�س

َ
 ب

ْ
ُكّلما اْخَتَلت

امل..
َ
َتبّخر الع

 –  3
�سى،

َ
ا م

َ
فيم

داقاٍت،
َ

 ِبال �س
ٌ

 لها فوؤو�س
ْ
كانت

،
ّ
م

ُّ
ُع ال�س  ُتوزِّ

ْ
حّتى اإّن يَدها ظّلت

اِيدة،
ُ

 م
َ
ارير

َ
باأ�س

اِبلْة.
مَّ
على كا�ساِت ال�س

ِل 
ْ
ب  ِبُكلِّ َهذا النُّ

ْ
ن اأَتت

ْ
ِمْن اأي

ُدْفعًة واِحدْة؟

–  4
كْن لها ِودٌّ 

َ
مَلْ ي

ِة،
ّ
قاِت امُلر

ْ
يف االأو

ماآِل البداياْت.
َ
زُع من   َتْ

ْ
وال كانت

ُ
ن راآها تْذهب

َ
ُكلُّ م

اإىل �َسَظِف احَلننِي

تها،
َ
بكاِمِل ُخ�ْض

َتَلة.
ْ
ر

ُ
َة ِفْكرًة م

َ
َظنمَّ الِقيام

 ُتعيد ِحياَكَة امَل�ساِئِر
ْ
هكذا كانت

..
ْ
اٍت ِمْن َذهب

مَّ
ق�س ِبِ

 –  5
يف تقديرها، 

عادِة الَق�س�ِس.
َ
�ُسكُّ يف �س

َ
ال اأحد ي

وَن
ُ

روح
ْ
 امَلج

ْ
وحدُهم

عزيز �أزغاي*

اجَلّدات:

�ساعر من  املغرب  *



ناِت 
َ
ع �سار الطمَّ

َ
دِّلوَن م َ

ع
ُ
�سي

ْخطئ..
ُ
ِ ال ي

ْ
ِبحب

 تقريبًا:
ّ

 تغري
َ
ء

ْ
ال �َسي

كاِكنَي 
َ
 ب�س

َ
 اآَخر

ٌ
م

ْ
و

َ
ي

ِر.
ْ
يف الّظه

ها 
ُ
اُت َنْف�س

َ
باح

ّ
ال�س

بَتوابيَت

وحّفاريَن. 

ِة 
ّ
 االأ�ِض

ُ
نْف�س

يٍر
َ

ب�ض

يف الِعظام.

جوِه 
ُ
 الو

ُ
نْف�س

تداِد امُلْنحدرات.
ْ
لى ام

َ
ع

 الفوؤو�ِس 
ُ

نْف�س

واِئِح 
مَّ
والر

واالأْلواْن. 

ِع  االأِننِي امُلَتقطِّ
ُ

 نْف�س

يِف الُغرف.

اِن 
َ
 الَهذي

ُ
نْف�س

امُلْنبِعِث

ٍة 
مَّ
ِمْن قار

 .
ْ
يِف اإَناء

ِر 
َ
تاِئِر واالإب

مَّ
 ال�س

ُ
نْف�س

.
ْ

واالأَْقرا�س

واِئِل 
ّ
 ال�س

ُ
نْف�س

ع. �سمَّ
ُّ
يِف َقناِن الر

.
ْ
َقِع احَل�ساء

ُ
اقاِت ِبب

َ
 الي

ُ
نْف�س

 الُغرباِء 
ُ

نْف�س

بُقّفازاٍت 

 .
ْ
 منَها احَلذر

ُ
ب

مَّ
ب

َ
يَت�س

�سِة 
ِّ

 العيوِن امُلتَل�س
ُ

نْف�س

من ُثْقٍب

.
ْ
يف ِجدار

ْ
اِقيِب اخَل�سب

َ
 َقب

ُ
نْف�س

 
ُ
ُتَثْثر

ات. 
ّ
ر

َ
يِف امَلم

َتاِئِم،  ال�سمَّ
ُ

نْف�س

جْن..  ال�سمَّ
ُ

نْف�س

.......

.......

)...(

ثم،

 
َ
ء

ْ
ال �َسي

 َتْقِريبَا:
مَّ

َتغري

..
ْ
ء

ْ
ال �َسي

ى هذِه 
َ
�ِسو

ِة«
َ
نِّي ُ

اِح الب
َ
ي
ِّ
»الر

 
ُ

�س
ُ
ر اّلِتي َتْ

حقول الّثْلِج 

َزْة.. 
َ
ج

َ
ْنفى الع

َ
يِف م
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- 1
بعيون خائفٍة  �سعدوا اإىل البيت 

فتحوا قلوبهم وكّل النوافذ 

وحني ت�سلل الهواء كل�ٍس  

تاأملوا اأنف�سهم كغرباء 

وتركوا وجوههم يف املراآة 

كعمْق اآخر لل�سخ�سية. 

وحني 

اأعلنت ال�سم�س عن وجودها 

واأ�ساءت ف�ساء احلكاية  

�سّلموا على بع�سهم 

�سحكوا،

 اأ�سابتهم الده�سة 

 با ي�سبه احلمي 

وظنوا اأنهم يف حلٍم . 

 - 2
انعك�س هذا على اأثاث البيت 

اإذ ارتابت املقاعد يف اأ�سحابها 

وخرجت املالب�س من اخلزانة 

م�سكونة باأفكار خطرة 

اأما اأدوات املطبخ فوقفت تراقب من بعيد

  م�ستقبل احلكاية .

 بع�سهم األقى نظرة عابرة واأخرى عميقة 

ودون تردد 

و�سعوا اأيامهم واأحالمهم يف ق�سمٍة واحدٍة 

ثم غ�سلوا اأيديهم جيداً 

واأطلوا من النافذة 

�ضخوا : 

 ال�سوارع عمياء واالأقدام ميتة 

ويف املقابر حفالت �ساخبة .

 - 3
بعد اأن تخّلوا عن كل االأحذية 

�ساألوا اأفالطون واأين�ستني 

�ساألوا �سمائرهم وكّل �سكان ال�سماء 

من منح اخلوف هذه ال�سجاعة؟ 

وملا اأ�سابهم الياأ�س 

�سدوا حلاهم 

واأغلقوا عيونهم 

كاإجراء وقائي 

هوؤالء الذين ن�سوا اأفواههم مفتوحًة 

�ساهدوا ال�ستاء يهرب خائفًا 

وخلفه ال�سيف يجر اأذيال اخليبة 

�ساألوا ب�سوٍت خافٍت 

اأيها العامل متى تخلع مالب�سك الر�سمية 

وت�سرتيح ؟ 
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جرج�س �شكري*

م�صهد �صامت

�ساعر من  م�ض *



 )1(
تلك الزهرة

التي مل اأ�ستطع م�ساهدتها 

عندما كبت

�ساهدتها عندما تهاويت 

)2(
اآه لو كاَن باالإمكاِن 

لو كاَن باالإمكاِن حقًا …

ِمن  البدء  فيها  كننا 
ُ

ي حلظاٌت  ُتوجُد  ال  مَل 

جديٍد

هاتنا
ّ
ِمن اأرحاِم اأم

حلظَة الوالدة؟

حيدًة
َ
على احلياِة دائمًا اأْن ُتن�ست و

ِل�سوِت املوجِة الَقادمة.

لطريٍق  ُندير ظهورنا  اأْن  ينبغي  ال  ذلك،  ومع 

�سيناها
َ
م

ننِي التي َت�سّكعُت بها
ّ
مِتَزُق ال�س

تخفُق ُهنا وهناك

كالغ�سيل على احلبال

عندما كنُت فقرياً، كل �سيء كان �سحيحا 

 �سحيحًة
ْ
حتى الّدموع كانت

يف بع�ِس االأم�سياِت،

دّفاأُت ظهري البارد بجمراٍت خافتٍة،

ثم اأ�ستدير على م�س�ٍس الأدّفئ �سدري

يف لياٍل اأُخٍريات

اطٍة.
َ
�س

َ
ارتعدت، واأتمُد بكّل ب

 ** *

اإىل  الالمعدودة تتحول  الغِد   
ُ
اأيام  

ْ
كّلما كانت

اليوِم،

ٍّ
كنُت َغالبًا م�َس غريٍب يف مقعٍد َخلفي

 عنَد الغ�سق، كانت اجلباُل �سحيقَة العمِق

 اأن اأقطعها
ّ
دِت الطريُق التي كان علي

َ
فب

اأطول ِمن التي �سلكُتُها

 ** *

،
ُ
ِت الريح

ّ
  هب

ت…
ّ
هب

 ** *

 �ِسعراً؟
ْ
عوي، اأم

َ
ًا ي

َ
 اأكاَن هذا روح

 ** *

�سرتى
ُ
باع وي

ُ
مْل يكِن االأ�سى يومًا ي
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ترجمة:  �سعيد �سلمان اخلواجة*

ق�شائد لل�شاعر

)••(
  Ko Un لكــــــــــــوري كـــــــــــو �أون� 

�ساعر ومرتجم من  االأردن   *



فكْن حزينًا

كم�سباٍح

تاأخراً، بعيداً
ُ
يقف م

 ** *

لعلي مْل اأترْك �سيئًا،

�ِسوى �ُسعوري

ا ورائي …
َ
باأن تركُت �سيئًا م

ونه�سُت �ضيعًا ِمَن املكاِن الذي اأقمت فيه

،
ُ
 ينق�سع

ُ
بينما كاَن ال�سباب

ّ
ِمَن املحتمِل اأَنُه على ال�ساطئ الغربي

جزيرِة  �سبِه  ِمن  تطرفًا  االأكثثِث  الراأ�ِس   
َ

ُقثثرب

تايان.

 ** *

ِمْن  ما  مرحلٍة  يف  يعوي  روحثثًا  هثثذا  اأكثثثاَن 

؟
ً
 كان �ضبا من �ضوب ال�ّسعر

ْ
حياتي، اأم

 )3(
لي�ست هذه الع�سا

قلم ف�سي جميل، 

تنني يدور حوله، 

ا�ستخدم  هنا،  قائاًل:  ميداجن  ال�ساعر  اأعطان 

هذا. اأكتب ق�سائدك اخلا�سة، لقد نقلت الكثري 

من لغتي. »

للكلمة  انطلق  ثم  بهذا«،  اأكتب  »هنا،  قثثال، 

التالية، ي�سحك.

ع�سا البخور، قطعة من هذا القلم القرف،

وهي  فمها  يف  الكالب  بع�س  تملها  ع�سا 

تنزل اإىل ال�سارع

دع الكلب يحاول كتابة ق�سيدة بهذا القلم!

هنا كلب، يتجول يف معطفه االأزرق املبطن، 

اأربعة اأذرع اأو اأرجل، 

لديه  يكون  اأن  يجب  هثثذا  مثل  كلب  مقود، 

ا! هاتف خلوي اأي�سً

�سعني على مقود واأر�سدن، 

اأريد اأن اآكل من علبة، واأ�ضب من وعاء على 

فوق  تريري  مراحل  اإىل  واأ�ثثسثثري  االأر�ثثثس، 

واأ�سفل هذا القلم!!!!

 )4(
ح�سبة غريبة

منذ اأ�سبوع

اأ�سبح هذا النمر احلجري ال�سغري

يكلف ثمانني وون،

اليوم اأ�سبح يكلف مائة

ولكن �ساحب املتجر

تخبطت يف جيوبه

من اأجل التغيري، اأعادن

ع�ضة ا�سافية،

»الأن احل�سبة هكذا ...!!!!

�سي. بداأ بكتابة  �ساعر، وكاتب ولد يف غن�سان-  اأن:  •• كو 
م�ساهدة  وبعد  ك�ساعر.  االأوىل  اأعماله  اكت�ساف  بعد  ال�سعر 

احداث حرب كوريا، ان�سم اإىل الكني�سة لي�سبح راهبا. وترك 

البوذية �سنة 1962. ويف ال�سبعينيات وبداية الثمانينيات، 

معار�سته  ب�سبب  مرات  عدة  و�سجنه  وتعذيبه  اعتقاله  مت 

يف  �سفر  جثثثواز  على  ح�سوله  وبثثعثثد  الع�سكري.  للنظام 

والتبت،  والهند،  ال�سمالية،  كوريا  بزيارة  قام  الت�سعينيات، 

ا�سرتك   2000 العام  ويف  االأمريكية.  املتحدة  والواليات 

يف ا�سعاره يف قمة االتاد الكوري وتدث يف موؤمتر قمة 

ال�سالم يف االأمم املتحدة. ن�ض اأكث من 100 كتاب، با فيها 

التي متت  ترجمات الأ�سعاره لعدة لغات. ومن بني ق�سائده 

ترجمتها: اأول �سخ�س ي�سعر باحلزن )2013(، االأخ انثون، 

�ضيحة من الزمن )2012(. فاز ملرتني بجائزة اأدب كوريا 

ومت  احلياة.  طثثوال  التميز  �سهادة  على  وح�سل  اجلنوبية 

اختياره رئي�سا لرابطة الكتاب لالأدب الوطني ورئي�سا للجنة 

�سيئول  جامعة  يف  در�ثثس  الكوري.  االأدب  قامو�س  تاأليف 

الوطنية، وجامعة كيونغي، وهارفارد، وجامعة كاليفورنيا 

يف بريكلي. ويعي�س حاليا يف كوريا اجلنوبية. 

امل�صدر:

http://koreabridge.net/post/korean-poetry-ko-un-
%EA%B3%A0%EC%9D%80-intraman    -  2017
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)احلياة اخلالية من الده�صة(

العابرون يطاردون الطريق وال ي�سدقون

 انها خائفة 

العابرون على مر الكلمات، اأحالمهم 

فوق روؤو�سهم كاملجرات 

فوق النداءات ... 

�سمن كتل الهواء 

بال رغبة هاجروا .. بحثا عن املاأوى 

ال اأحد يفكر يف االأزهار التي تركت احلديقة 

تكتب رائحة اخرى 

اأهزها .. تنفتح ، تدق بي

اأوقظها.. اأرى .. اآثار اخلطوات والق�س�س

اأن اأختنق.. تت �سماء مملوءة بالغباء 

هل ن�سيت اأن اللعبة تبداأ من هنا 

من �سوت االزيز واالنتظار 

كم كرهت اأن اأكون هنا ... 

دونك اأحجل على قدم واحدة ..

* * *
يف البناية املجاورة 

تطلق بنت بالونات لل�سماء 

وترنو 

اأترى ... كيف انك ل�ست وحدك ؟

* * *
اأنا حزين جدا اإىل حد التعا�سة 

فلم تدثني عن القدر والثقة الزائدة 

ما يفزعني حقا 

هي تلويحة يدك .. 

قبل النوم بقليل 

واحت�ساء فنجان قهوة 

على كر�سي ثقيل 

قلبي،

مربط زاوية 

بو�سعي اأن اأظل هنا 

اأراجع �سفحات من كتاب 

وال�سور االأخرية 

وعلى غري العادة 

بعيدا 

ال رغبة يل �سوى يف التقيوؤ. 

عزالدين املاعزي *

 وحدها 

�لبالونات تبقى 

�ساعر من  املغرب *



اأحمل الليل

داخل قلبي

فتتدحرج اآهاتي

من ج�سدي النحيل باحثة عن ركن �سديد،

الليل �سامت وهادئ

 تخاف مفا�سلي؟،
ّ
واأنا ال اأعلم مِم

تلت�سق قدمي باالأر�ُس

ويت�ساقط من ال�سماِء �سعال الغيم

الأغري جمراه وتركني فوق ح�سري قدمي

اأتا�سى االأرق

بال �ضب راأ�سي ب�سياط ال�سوق للنوم.

عند جدار الليل �ساألُت اأ�سابعي

ما الذي يقوم به رجل مثلي يف هذه ال�ساعة

قالت:

»يف�سح نف�سه للنا�س بق�سائد رثة

ويودعها يف خزائن الطرق للفجر البارد«،

عند اجلدار

اأنظر اإىل وجوهي ال�ساحبة يف عيون املارة

واأنا اأملك عينني متعبة

تنظر يل كغريب اأوهمه ال�سعر

اأن النا�س واأحزانهم

ق�سائد مل ت�ستغل بعد
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ب�سام امل�سعودي*

 �أثقال �لليل

من اأعمال الفنان مو�سى عمر - ُعمان

�ساعر من  اليمن *



واأن هذه البالد من�ساأة حزن ومدفن فرح.

تت اجلدار الهالك

 على الرحيِل
ْ
اأو�سكت قدمي

من عامل وجوهي ال�ساحبة

واملكت�سفة يف نظرات النا�س

ومن االأر�ُس املعلقٌة من جمرة اأفكاري

كق�سيدٍة مل اأنته من كتابتها

لوال اأن قلبي متعب من حمل الليل

واأنا اأبحث عن قلب اآخر يتحا�سى وابل االآهات.

يا اهلل

عندما تر�سل ال�سوء اإىل قلب اأحدهم

ال تعل بلل عتمته حا�ضة يف القلب

ال تعلني اأفكر يف اأمره ولو قلياًل

ودون اأن اأت�ساءل عن رجاءات الغربة داخل

قلوب قا�سية ولو لبع�س الوقِت.

يا اهلل

من يطفئ النار يف �سدري

وقت اأقول لظلي

هنا �ساحبك

كي يلتفت حويل

واأ�ساأله:

اأيطري قلبي من فوق م�ستنقع الفرح

اأم تغ�سله دموعي يف ط�ست الغي؟

فال

اأن�سغل كثرياً

ب�سوِت ت�ساقِط �سعال الغيم

وال احلزن املعتم

الذي ي�سع منك اأيها الظل املت�ساقط مني.

اأنت اأيها القلب

 كالم
َّ

لدي

معك،

اأيها القلب الذي ُتغرد

بعيًدا عن اأعني احلزانى مثلي

ملاذا اأفتتح الليل ببكائي

وبخجٍل انطق املقطع املتداول عن احلزن،

يف ال�سارِع املفقود

بعت الريح للم�سابني ببلل عيونهم

وذهبت للطبيب جل�س نب�سك

وكي ال ت�سقطك ر�سا�سة الرحمة من �سدري.

اأنا تت تلك القطرات ال�سماوية الليلية

وهي تنهمر بغزارة

والبق

يعمي ب�سرية ال�سوارع

حتى تكاد اأن تفقَد �سجاعتها

على �سب خطوات العائدين من التعب.

اأنا اأينما تردد الفجر على املاآذن

واأينما كنُت، تقول يل

معا�سي القلب:

الويل لرجل غاب عن فرو�سه،

فلم يعد هناك اأثر الأقدامك 

مع امل�سائني يف الفرح 

وال على طريق ال�سوء

كي يظهر ال�سالم داخلك

وي�سقط من قلبك الليل،

مل يعد احلب يدق بقدمه على �سقفه

وال زاد احلياة يخرج من جحر �سدرك.

باأذرٍع غا�سبة مني وروح ممتلئة بال�سجر

نزوى العدد 104 اكتوبر 2020

142



الذي  بال�سوِء  الأغت�سل  الغ�سق  حتى  اأتك�سف 

تبعثه

نوافذ البيوت ال�ساهرة

اتتبع هم�سات �سعري

على خارطِة الق�سائد التي ت�سبه دمي

وعندما تهب الريح اأ�ضب لذة النوم باالأرق.

 

تقول يل النوافذ:

ما الذي يفرحك

كي تغني من غربتك املخبوءة

فتخطفك ال�سعادة من يدي احلزن،

واأ�ساأل نف�سي هل من غنائي

�سافت احلياة فرحي؟

ِلدت يف
ُ
فتقول يل: »لقد و

القرية الث »ظامل اأهلها« بدينة »حاملة«

ا ما تكون اأفراحك يف مكاٍن اآخر
ً
ودائم

مكان ال يفكر فيك

كاأنك عقاب �سديد على ج�سدك.

عند كتابِة ق�سيِدة

تقول يل قراطي�س الطني اإنني

ا بارعًا يف حقل الذرة
ً
كنت مزارع

وقال اأهل القرية اإنهم يعتقدون

اَع ال تراب يف رفوف �سغافهم
َّ
ر اأَنّ الُزّ

من بعدما

راأون اأقف على نا�سية

مو�سم  كثثل  بالنا�س  اأنثثثادي  اخلثثربثثة  االأزقثثثة 

جفاف

 من بني يدي
ُ
وحني ان�سطرت الريح

احت�سنت نف�سي

و�سممت ظلي بقوٍة اأكث

كي ا�ستغفر اهلل

من ذنوب اخللوات

ومن اإهمال خطواتي لل�سري نحو التوبة

اأنادي للحقول الهالكة كلها

اأحبك اأيتها احلقول

اأكث من ح�سريي القدمي

ويف قلبي حزن من م�سيئة ال�سماء 

مل يعد يت�ساقط منها �سعال الغيم.

ها الليل ويف فمك
ّ
تلتفت يَلّ اأي

عتمة �سليلة ق�سيدة كتبها �ساعر 

وفالح كانا كلما

ت�ساءال عن ال�سوء واحل�ساد فرت

مناجلهما وظال يعوال على فر�س الفجر

ّ
لينجوا من االأرق واحلزن وي�ساأال روحي

هما عليك اأ�سعب؟.
ُّ
اأي

قلُت ل�سديق حزن:

َك يف ح�ساد اأ�سابعي؟،
ُ
»ما راأي

وكيف ت�سل ظلمة قلبي دون 

اأن تثقبه فتت�ضب منه؟«

قال: »اأَتْرُكُ الليل على ظهر قلبك«

ف وحيداً دونك
َ

واْن�ض

واأ�ساألك:

اأين تختفي اأيها الغائب عن ال�سبح؟

اأاأنت تت حلاف الع�سب الندي 

داخل احلقل القدمي

اأم اأنك فوق اأغ�سان 

روحي وليمة حزن؟.
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 قلِبي،
َ

منُذ اأْن واربُت باب

َن منُه..
ْ

ج
َ
 الالِتي َخر

ُ
والن�ساء

اَلأَْن �سوارَع ج�سِدي،
ْ َ
ي

وُكلُّ واحدٍة ِمْنُهنمَّ ترف�ُس املغادرَة

ى يف دهاليِز ج�سِدي، �سمَّ َ
َفَقْط َتَتم

 تعوُد اآمنًة لتقفَز يف قلِبي
مَّ
ُثم

.
ْ

اب
َ
 يف َغْلِق الب

َ
ر ُدوَن اأْن ُتَفكِّ

***  

لمَُّل اإىل عقِلي،
َ
 راأيُتها َتَت�س

َ
اليوم

مَّ
 من �َسَفَتي

ْ
ت

َ
ا اقرتب

َ
لكنمَّها عندم

ْت.. َ ثمَّ
َ
َتع

َ
ِت البقاء

َ
َفاآَثر

ى..
َ
ٍة اأُْخر

َ
�س

ْ
يف انتظاِر ُفر

ِكُن اأَْن َتُكوَن ناجحًة.
ْ ُ
َها ي َتُظنُّ

***  

ُت بكارَة قلِبها.. �سَ منُذ اأْن َف�سَ

ْنِزُف..
َ
 ي

َ
ُهو

َ
و

ها الثالثَة
َ
 اأبناء

ْ
ت

َ
حتى بعدما اأجَنب

ا راأْتِني روؤيًة حقيقيًةث تقوُل:
َ
 عينيها ث كلمَّم

ُ
ح اأَمْلَ

َتْكِفيِني بكارُة قلِبَك.

***  

َدانا
َ
�س

َ
 ج

َ
�س

َ
كلمَّما َتاَلم

َزَن الكوُن اتمَّ

ا يعي�ُس   اأنمَّ كلمَّ واحٍد ِمنمَّ
َ
رغم

ِف احلياِة
َ
على َطر

َزاِن.  االتِّ
ُ
ا.. هذا هو �سبب

َ مَّ
ب

ُ
ر

***  

ى الدموَع 
َ
مَلْ اأنده�ْس واأنا اأر

اَقُط مْن قلِبها
َ
َتَت�س

َهَها
ْ

ج
َ
 و

ُ
ر  ُتَنقِّ

َ
والطيور

ا 
َ
ِني انده�سُت عندم لكنمَّ

 بعينيها
ُ
ْتِني الطيور

َ
جاء

َلْتَها الدموع.
َ
بعَد اأَْن َغ�س

***  

ِك..
ُّ
ُقْلُت لها اأُِحب

ا..  واأَنا اأي�سً
ْ
قالت

ُد َها َتْق�سِ نمَّ
ُ وْقَتَها اأَ نيمَّ

َ
مْل اأُكْن اأَتب

َها!
ُّ
ب ا ُتِ َها اأي�سً نمَّ

اأَ

***  

مْل ُتوؤِْمْن َقّط بال�سطِر الَقاِئِل:

َغاِمٍر(
ُ
اِت ُكلُّ م ُفوُز باللمَّذمَّ

َ
ي

َ
)و

ا
ً
َغاِمر

ُ
ُت م

ْ
 يِل: اأََنا َل�س

ْ
َقاَلت

َ
و

ٍء
ْ
ْت ُكلمَّ �َسي

َ َ
َفَخ�ض  

***  

ها..
ُ
ِكي قلب

ْ
ب
َ
ا ي

َ
عندم

اأُْغِم�ُس عيِني،

 لقلِبي
ُ
َت�ِسع

َ
 الذي ال ي

ُ
فالقلب

 للعامَلِ
َ
�ِسع َتّ َ

ا لْن ي
ً
َقْطع

فاأنا العامَلُ

ُدوِد خاِرَطِتي
ُ

ِفي عنَد ح قمَّ َ
َتو

ِليَها
َ
َتاأَم

َ
و

َطٍن لِك
َ
 و

َ
م

ْ
�س

َ
َتطيعنَي ر

ْ
ا َت�س

ً
ا يوم

َ مَّ
ب

ُ
ر

امَلٍ اآََخر.
َ
يف ع
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بهجت �سميدة *

و�ْن�َشقَّ �لَقلب

�ساعر من  م�ض  *
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اأتذكر:

يوما.. دفنُت قطة جارتي امل�سنة

ذيل  واأهدتني  قبها،  من  حبيبتي   
ْ
فقامت

ف�ستان الزفاف!

ويوما دفنُت اأبي..

�سالما يا اأبي..

خيول بي�ساء من دخان زاجل

تخرج من فمه.. لتاأكل ع�ساه،

على  �سويف  �سهيل  من  قالدة  حذاءه  وتعلق 

رقبة االأ�سجار!!

�سالما يا اأبي..

حمامتان من ن�سل نوتة مو�سيقية،

تران التابوت عربة نبوءة

تاج من اإكليل �سوك امل�سيح ]على الراأ�س[،

تاج من عنب اأمي،

وتاج من غبار..!

جورج �سرغام *

رثاء �أبي وقطته!

من اأعمال الفنان خالد الرواحي - ُعمان

�ساعر من م�ض  *



اأن غبار املوتى  ] اأال تعلموا 
ي�سفي من االأمرا�س النف�سية[؟!

- اأبي.. ماذا قلَت للم�سيح حني راأيته؟

- ت�سبه ابني.. 

حني تقاعد عن ال�سعر!

- ومتى يفتح املوتى �سباكهم،

ويقفزون وحيا، اأو مطرا ملونا؟!

- حني ُتغلق 

رائحة الذكريات والقهوة

 الباب على اأ�سابع 

دمعة جائعة.

- اأبي.. كيف اأر�سل لالأرواح نقودا

كي ت�سرتي قطع حلوى ؟

- �سعها يف جيب 

قطة �ساردة،

وهي تعرف كيف تت�ضف!!

انظر لل�سماء:

  الطائرات اأحذية املوتى.. 

واملطر عرق اأبي!

اأتذكر:

 رحل اأبي يف منت�سف الليل دون ا�ستئذان..

دون اأن يلب�س عباءة النبوة..

عر�س  على  املتحرك  كر�سيه  ي�سع   اأن  دون 

مملكة الطيبني..

دون اأن يكمل بقية احلكاية..

اأ�ستمع اإىل حكاياته،  ]حني كنُت 

كنُت اأجل�س تت قدميه،

 كي اأرى �ساقيه امل�سلولتني..

 اأعمدة معبد![

راأيُت اأبي �ساعًدا كالبق،

 مبت�سما يجمع يف جيبه 

ن�سف جنوم ال�سماء  

ذهب اأبي مبكرا ليفح�س خرائط الفردو�س، 

ومل يعد.. لريد ما يف احلقيبة 

من ذكريات:

ن�سي زجاجة دوائه، 

ع�ساًل للذباب

ن�سي االأمل، نقوًدا قدية 

يف جيب الطبيب

ا لبي�س احلمام
ً
ن�سي �ضيره، مرتب

ا فارًغا
ً
ن�سي فنجان قهوته، بئر

 حلكاية اأخرى ليو�سف، 

والذئب املحنط �سديق العائلة! 

وتذكر موعًدا مع اهلل عند املطر!

ال اأعلم ملاذا اأراد اأبي مقابلة اهلل

 بثياب امل�سفى اخل�ضاء؟ 

هل جثث الطيبني �ستنبت �سجرة؟!

هل ال�سحاب قطن اإلهي

 ي�سمد النزيف اإىل االأبد؟!

...�سوف يجيب اهلل 

عن االأ�سئلة ال�سعبة 

التي خباأها الفال�سفة 

يف جيوبنا!!
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منحك  حثثني  الثثثرب  بثثالط  يف  تختالني  كنت 

اأ�سابعك تبذرين وقع  باأطراف  الزرقة، ملقة 

اأقدامك على �ساحل بحر ممتد منذ بدء اخلليقة.. 

هنا  الب�سيطة..  وجثثه  على  مالمك  تر�سمني 

اإليه مراكب اخلليقة حني ت�سطفق  تاأوي  خور 

ت�سكن  غار  الهوج...هنا  بالعوا�سف  اأ�ضعتها 

جبل  هنا  الثثهثثبثثوب..  اأعياها  اإذا  الثثريثثح  اإلثثيثثه 

اأزيٍل الأمريته  رماحه كحار�س  �ساهراً  يتمنطق 

اأكاليل  تطرزين  البحر..هنا  ح�سن  يف  النائمة 

�سم�س  م�ضق  �سالك..وكل  اأطثثراف  على  القرم 

حوريات  مع  املثثاء  حفنات  ترتا�سفني  كنت 

البحر ذات االأذيال املن�سابة املر�سعة بالالآلئ 

والزمرد واملرجان.. تهم�سني للقواقع تزنرينها 

القيعان  خثثرائثثد  تتقلدين  خثث�ثثضك..  حثثثول 

ال�سم�س  ترتفع  حني  ثم  باالنتظار..  املزدحمة 

العاتية  واجلثثبثثال  اخلثثريان  اىل ظثثالل  تثثاأويثثن 

املهيبة..تطلقني �سفائرك للريح فتن�سج الغيوم 

خياالتها الالمتناهية فوق راأ�سك..

اأمام  ل�سهراتك  و�ساحًا  النجوم  تغزلني  م�ساء 

االوقيانو�س االأزرق املهيب املمتد على حواف 

الكون واملندلق موجًا متماوجًا بني اأ�سالعك.. 

البحر..  حكايا  اأعثثرا�ثثس  يف  ال�سمت  تطيلني 

تلتمع مقلتاك كمنارتني ت�سعان يقينا باأبواب 

ال�سماء..

يتدفق  القمر  ن�سج  يكتمل  ليلك  اأعثثرا�ثثس  يف 

 وين�سكب �سكينة على مناكب اجلبال يد 
ً
�سياء

�سجاد اللجني بني زرك�سات موجك.

ال�سنوات  من  اأمياٍل  بعد  جداً..  الحقًا  والحقًا.. 

ال�سوئية ا�ستوطنك الفينيقيون.. عبك الغزاة.. 

�سواحلك  مهروا  القرا�سنة،  حولك  ومترت�س 

مرمي العرميي *

 �صور..)1(

�ساعرة من ُعمان   *

من اأعمال الفنان حمد الغيالن - ُعمان



واأنثثثواءك  بال�ضامة  وخثثريانثثك  باملهادنة 

بانفالتات  املقيدة  االأنثثثواء  تلك  بالبط�س.. 

االأجرام...

تلمعني  قبائل اجلنبة كنت  اإليك  تهادت  وحني 

اأمام را�سدهم كن�سل بارق يطلبهم للمنازلة...

ع�سق  وا�ستوطنهم  التحدي  تيارات  غمرتهم 

حتى  ؛  ذود  اأي  حماِك  عن  فثثثذادوا  االأر�ثثثس.. 

ا�ستكانت اجلغرافيا لهديرهم العرمرم، وغر�سوا 

على �سواخمك وح�سونك بنديرة اخللود.. نفخوا 

العاتية  ال�سخرة  فكنت  �سورك  يف  مزامريهم 

احلثثيثثاة حياة  اأزامثثيثثل  واأعثثمثثلثثوا  كنت �ثثسثثور.. 

البداوة وال�سحراء قرب �سواحلك، �سريوا اأوتاد 

العباب..�سلبوا خيامهم  �سفائن متخر  خيامهم 

على ال�سواري فغدت اأ�ضعًة خفاقًة فكنت موئل 

 
ُ

ال�سواري ودار االأ�ضعة ومعقل القوافل ؛ تن�ساب

االأر�س وخرياتها  كنوز  ة 
ّ
احلدري دروازتك  عب 

اإىل بالد تقطن عند اأطراف املحيطات..

بلورات  ترتا�سقني  �سم�س  م�ضق  كل  ومازلت 

الف�سة وحبيبات اجلمان مع ال�سم�س مع املوج 

الطبيعة  متاحف  افتتاح  معلنًة  النوار�س  ومع 

اأطراف اجلمال وامليممني  العابرين  ت�ستقبلني 

جهة التاريخ..

جيلة وتعويبات الأطالل

.. متاما كما هي احلكايات، 

وكاأن طائر اللقلق اأتى بها من بالد العجائب، 

جبل..  �سفح  على  وو�سعها  �ضة  يف  حملها 

من  بع�سا  عليها  واأهال  �سخوره  بني  خباأها 

ال�سخور  بني  رقثثراق  مثثاء  نبع  وقثثرب  ؛  ق�س 

الغيم  مهد  وغثثدت  جيلة،،  ترعرعت  اجلبلية 

رحم  من  اأبثثنثثاوؤهثثا  تطوافه...تنا�سل  وموئل 

يتقافزون بني �سخورها كوعول اجلبل  احلذر 

ورواحها.. غدوها  يف  ع�سافريها  ي�سابقون 

اأوغلوا يف اللواذ بها . 

 يف جيلة يعي�س اجلبلي 

اآخر  كهف  منه  بالقرب  ويتمو�سع  كهف  يف   

�سمته  جثثثدران  وت�سق  الثثريثثح  ت�سكنه  كهف 

خرخ�سة االأ�ساطري. 

�سادنها املطر ؛ يغ�سل رمانها وخوخها..

املياه  فتتدفق  وتنانه  بهّتانه  ي�سبحها   

تغت�سل  الغيم  ندف  من  اأرجائها..  بني  رقراقة 

تدعك وجناتها بالندى فت�سع جماال..اأ�سجارها 

كهدايا  المعة  مغلفة  منعطف  كل  عند  امللتفة 

اأعياد امليالد...

حاماًل  جيلة  فجر  يتهادى  اإغريقية  كاآلهة 

قناديله طائفا كمت�سوف بني بيوتها احلجرية 

املرتا�سة الهاربة من البد الباحثة عن الدفء،

يح�سو ال�سباب كل خمدع من خمادعها ينزلق 

كنافورة  لالأعلى  ويفور  ال�سيقة  دروبها  على 

متوثبة فتغدو جيلة لوحًة فنيًة �ساحرة..

هدوئها  على  مطرز  كو�ساح  ال�سحى  ين�سدل 

ال�ساخب بعزف الع�سافري وتهويدات االأ�سجار.. 

 ياأتي 
ٌ
ي�سُق ال�سمَت ال�ساكَن طرقاِت اجلبل غناء 

اليباب  مدن  اآٍت من  وكاأنه  االأودية  بطون  من 

منفلت من جاذبية العدم �سوت الراعية العجوز 

تهدهد  اأو  اأغنامها  تهدهد  الوجع،   
َ
ترائب ي�سق 

األق  انطفاء  اأ�سابعها...  تق�سف  �سنواتها..  وجع 

ب تعويبتها اجلبلية..اأو باالأحرى 
ّ
مقلتيها.. تعو

وجمالها  �سبابها  ؛  غائب  كل  باكية  تنعي 

االأحباب..تغني..  ورائحة  دربها  �سويحبات 

ترح االت�ساعات...

هيي هييي هيي هيي

وطلعي اجلبل طلعي 

و�ساروا مبيني 

ومتك�ضن �سلعي 

نزوى العدد 104 اكتوبر 2020

148



هييي هيييي هييي هييي

واذكر زمان اول 

يوم ال�سجر تايه

وغيابهم طول 

هيييي هيييي هيييي

كما  تخ�سها  �سجنا،  العمر  جثثرار  متثثالأ  وهثثي 

تخ�س اللنب الرائب يف ال�سقا، فتنفجر التعويبة، 

تفرغ كل ما امتالأت به من حزن . ت�سدو للهواء.. 

للغيم.. تنوح تنعي نعيا كربالئيا...تعبئ الكون 

يج  �سجنا  تعبئه  نا�سحًا...  جارحا  �سوتا 

ع�سارات القلوب الذاوية. فيقع الرائي يف اأ�ضه 

وكاأنه  املهيب  الرباّن  امل�سهد  ذلك  اأ�ثثض  يف 

الق�سور  بثثالطثثات  مثثن  قثثادم  اوبثثثرايل  عر�س 

ومواقد  بال�سباب  املتلفعة  جيلة  االأوروبية.. 

اخلبز البلدي اأمام البيوت تهب الدفء للمكان 

وفتات اخلبز للطري، ته�س على نهاراتها كراعية 

تزجر �سياهها بالغناء..

وتظل جيلة مقهى الغيم وتعويبات االأطالل.

ميامٌة..

 يامة برية.. تنتف�ُس 
َ
ثمَة غيمٍة دامعٍة ُتكُّ زغب

اليمامُة.. تتنقل بني �سعفاِت نخلٍة ذابلة تتمايُل 

ظهرية  اأطياِف  واحِة  اإىل  ترنو  ال�سعفاُت..  بها 

واأبكى  ال�ساعر  وقف  كما  بّكاءًة  تقف  االأم�س، 

�ساحبيه.. تقف على بقعة تناثرت عليها بقايا 

طائر  جناح  من  وحيدة  ري�سة  االأحبة،  تذكار 

وجَعها   
ُ
تطمر منقارها..  بني  تملها  االأم�س، 

يف االأر�س، حيث اأطالل اآثار اأو�سكت الريح اأن 

 عنقها.. تهدل.. 
ّ

تذروها... ثم كجيد الرمي تن�س

 الري�س حول عنقها.. يطول 
ُ
ترتع�س التماعات 

على  اجلاهلية  معلقتها  تتلو  وكاأنها  الهديل 

 
ّ
“علي �سبقها  من  بكاء  جع 

ّ
تر وكاأنها  البيد، 

ال�سعراء  يتغنى  كما  ليبتلي”..  الهموِم  باأنواع 

احلمامة  تلكم  غّنت  ومثثواجثثدهثثم  باأحزانهم 

..
ّ

املدنفة على فرع غ�سنها املغب

ترى اأي �سجٍن ممو�سق ترتمن به وقت ال�سحى، 

وهديلها  املعّناة  لهاتها  بني  الكون  فتاأ�ض 

اىل  �سماعها  عند  يقودك  حثثزن  اأي  املقفى.. 

مراب الفقد ؛ فتتلم�س اأوجاع الكائن الفائ�سة 

تخو�سها  غربة  واأي  واملكان..  الزمان  على 

ٍة مرتاكمة االأمل...غ�سة احلنني تاأخذك اإىل 
ّ
كلج

االغرتاب  بذرة  حيث  واالغرتاب  الغربة  فيايف 

ه.. 
ّ
م

ُ
ورحلته االوىل والتي ترعها كما ترع �س

القي�س  امرئ  فوؤاد  اعت�ض  الذي  العلقم  مذاق 

االأمل  ذلك  االخثثرية..  غربته  يف  وحيداً  مغدوراً 

تُندمَّ منه زفراٌت ملتهبة بحمى  الأن  الذي حداه 

الغدر و ريح الغربة 

غربب  وكثثل  هاهنا  غريبان  اإنثثا  جثثارتثثا  اأيثثا 

ُ
للغربب ن�سيب

وهيهات  قربى..  ذي  عن  الغربب  يف  فيبحث   

هيهاَت.

.. وما زال الكائن العربي ت�ضده مذاقات العلقم 

املنايف  اأ�سقاع  بني  عاتية  �ض�ض  كريح 

تلتُف  واأجيال  اأج�ساد  نف�سه يف  التاريخ  ليعيد 

املدنفُة  تهدل  والغيلة..  الغدر  ثعابني  حولها 

من  ت�ساقط  ما  اأكفكف  املثثفثثارق..   
َ
نثثوح  

ُ
تنوح

املدنفة  ترف  اأم�ساج..  وتوا�سج  عروبة  بقايا 

الغيمُة  تفرغ  وتغيب..  البعيد  اىل  بجناحيها 

دمعاتها يف عيني.. ويغيب الكون اأمامي حني 

تهبُط الظلمة .

هام�ش

ب�سلطنة  ال�ضقية  بحافطة  املهمة  الواليات  من  واحدة   -  1
ُعمان .
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ي�ستيقظ ال�سباح

يف عزلة

بال ا�سم

العا�سق

يحمل حبيبته

مثل مركب متهالك

على ال�ساحل

* * *
 كلما

 
ُ
 االآخر

 �سار اأنا

َ
�ضُت االآخر

* * *
جللدي رائحة

ال�ساحات املبتلة

و احلقول املهجورة

اأنحني 

فوق �سفري العامل

و ال اأراك يف اأي مكان

* * *

ْ
مثل اأوراق ت�ساقطت

 فوق الرتاب
ُ
تت�ض االأعوام

فقد تنباأوا لنا

ب�ستقبل ال نهاية له
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اأنيز كولتز)1(

ترجمة: اخل�سر �سودار *

كّل ليلة �أنام  

فـي �شرير �آخر

�ساعر ومرتجم من اجلزائر  *

اأنيز كولتز



تت االأر�س

* * *
الذين ي�سون

الذين ي�سبحون

الذين يطريون

كلهم ي�سبقني

ف�سيح هو القب، ي�سع

اجلميع

* * *
ال اأنقذ

اأولئك الذين يغرقون

لكني اأغرق معهم

نغو�س عميقا

مثل غوا�سات

* * *
ناموا – 

فاأنا لو اأيقظتكم

�ستموتون

يف مطبخي

اأعددُت طعاما

حلياتي االأخرى

* * *
 يف كل ليلة

ن على املوت
ّ
 اأمتر

 اأ�ستك�سف خرائط

 للغيب

 بها
ّ
 و يف املدن التي اأمر

 اأقيم عرو�سا

 الأحالمي

وق ال�سوداء.
ّ
 و اأبيعها يف ال�س

* * *
 حتى و اإن كنت اأ�سكن وطنا

 باردا و بال �سوء

ت و�سط املهربني
ُ

 حيث كب

 و القتلة

 اأنا اأعي�س على �سفاف النيل 

 منذ األفيات

 جامدة من ال�سم�س

 على حافة النهر

و ال اأقوى على النوم

* * *
 االإن�سان ال يحجبني

 فاأنا وحيدة 

 تت هذا اجللد 

 الذي يذبل

 دون اأن يخبن

 بوتي

 قريبا �سيوؤكل

اخلبز يف غيابي

* * *
 اأك�ض اأغ�سان

عني اإىل اأجزاء  قطِّ

 فالطيور �ستظّل تغني

يف عروقي

* * *
 الأَِنّ اأعرف االأجوبة

 فاأنا اأبحث عن االأ�سئلة 

 ال كالم هناك 

يعّلمك كيف تيا

* * *
 اأن مت�سي

 و ال ت�سل

 طريقا
َ
اإىل اأن ت�سري

* * *
 تليق 

 فرا�سة �سالة

 يف و�سعه اأن يبّدل طق�س

قارة كاملة

* * *
 احلق، اأقول لك
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 اإنه اأنا من مات الأجلك

 على ال�سليب

 و بعد اأيام ثالثة 

 �ساأنبعث

 متال�سية

يف �ضخاتك

* * *
 اأعي�س خارج حياتي

مَّ
امل�ستقبل هو ما�سي
 

 اأرهقني ح�ساب

 االأيام الكاذبة

 الليايل الكاذبة

 هيكل

 ي�سبح تت جلدي

 و ي�سطدم

بحدودي املتقا�سية

* * *
 ال فرق 

 بني الداخل و اخلارج 

 بني الكلمات و احلجارة

 ِارفعها

 و �ستجدن 

 كاأفعى

متكورة على نف�سي

* * *
 اإنني حقا احلياة

 اإىل اأن اأ�سبحت املوت

 فحيثما اأذهب

اأحمل معي جثتي

* * *
 ال اأعرف

 اإن كنت اأعي�س يف نظام

 اأو يف فو�سى

 اإن كان اليوم هو اأم�س

 اأم غدا

اأو كالهما معا

* * *
 كل اأحالمي

 هي اأحالم �سخ�س اآخر -

 اأفكاره

 كلماته

 تتازن

 يف دورة كاملة

 و ريقه ي�سكن 

يف فمي

* * *
 حني اأم�سي

 ي�سي العامل

 معي

 اأنا اخلطوة

 يف اخلطو

 اأم�سي 

الألقان

* * *
 اليوم 

 ال �سيء يحدث يف كتابتي

 كالثلج الذي ي�سوّد

 تت اأقدامنا

 يتلئ الورق باخلطوط

 التي ال تاأخذ اإىل اأي مكان

و ال حتى اإىل املوت

* * *
 اأنام فوق الكلمات -

 و حني متر الريح

ت�سبح كتبي فارغة

* * *
 اأحالمي تخاف

 من االأحالم

 توقظني ليال
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 و قد كبت

عدة اأعمار 

* * *
 يف عيون اأطفايل

 كنت اأرى اإىل قوافل و هي ترحل

 و يف وجوههم

 تختبئ وجوه اأخرى

 نظرت اإىل االأر�س

 و مل تكن ت�سبه 

االأر�س

* * *
 اأنا جمرد تل وح�سب

 ال اأحد يعرفني

 تجبني �سورتي

 مثل غطاء قدمي

 و على ج�سدي

 عالمات ح�سارات غابرة

 اأعي�س يف زمن اآخر

و اأحيا حياة اأخرى

* * *
 باأي حق 

 يريدن املوت؟

 فاأنا اأتقدم نحوه يف �سبح

�سخ�س اآخر

* * *
 اأولئك الذين ال يعرفون الكتابة

 يتذكرون

 و اأولئك الذين يكتبون

ين�سون

* * *
 غادرت اأحالمي

لتلحق بنائمني اآخرين

* * *
 بداأت اأموت

 منذ والدتي

 كيف يل اأن اأحيا

 عب االأ�سالف

 فقد قطعوا اأطرايف

 و �سبقوا خطواتي

 و قريبا �سينزل رمادي

 كاأمطار ال�سيف

 اأنا موجدة

اأنا مل اأكن اأبدا من قبل

* * *
 اأ�ستلقي على االأر�س

 و اأذن ال�سقة على الرتاب

 الأ�سغي اإىل 

 اأنفا�س املحبوب

يف قبه

* * *
 الكالم حر

 و �ساحر

 ينجي 

و يقتل يف اآن

* * *
 حتى االأبدية

 لن تبقى

اإال بقدر ما نبقى

* * *
يف هذا العامل 

الذي ال يدور حول نف�سه

كل �سيء  مرتب

حتى العدم 

* * *
الوقت يتحرك

لكنه ال يتقدم اأبدا

الغ�سيل 

معّلق منذ اأحقاب

على ال�سطح

و مل يجف بعد
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* * *
يف االأغلب

يجهل الكالم كل �سيء

عن مو�سوعه

* * *
ال اأعرف 

ما اإذا كنت اأحيا بعد

اأو هو فقط اإ�سمي 

الذي يحوم

خفيفا  مثل ن�سمة

ال اأعرف 

وجهتي

و ال منطلقي االأول

امل�ستقبل

�سار حا�ضا

و احلا�ض 

ما�سيا

كل يوم

�سيء جديد

يخاتلني

* * *
اأنا اأحبك

حتى و اإن كنت ميتا

و اأهزك

بطرقات

قلبي 

لت�ستفيق

* * *
مل يكمل اأحدنا االآخر

اإال حني افرتقنا

* * *
العا�سقان 

يقع كالهما يف اأ�ض 

االآخر

يدوران حول بع�سهما

كحيوانني �سجينني

و ي�سحبان وراءهما

الفخاخ

* * *
كلنا ن�سي  

يف الطريق نف�سه

لكن ال اأحد منا يعرف

وجهة االآخر

* * *

ُ
اأذهب

و اأجيئ

 الوقت
َ
خارج

ارتفُت

و اأنا اأترك على االأر�س اأثرا

من مالمي

و باملثل

ارتفت االأر�س

* * *
العامل الذي جئُت منه

غام�س

ال وطن اأبعد

من قدمي

* * *
كّل ليلة 

اأنام 

يف �ضير اآخر

الأجنو من املوت.

1 -  اأنيز كلتز االآن يف 92 من العمر، ولدت بدوقية لوك�سمبورغ 
الكبى عام 1928. من اأ�ضة مثقفة، تعود اإىل اأ�سول ت�سيكية و 

اأملانية و بلجيكية و اإىل جدة اإجنليزية كانت مو�سيقية و �ساعرة. 

عن  �ستتخلى  لغات.  بثالث  تكتب  و  تتكلم  تربيتها  بحكم  وهي 

الثمانينيات  �سنوات  يف  عندها،  التعليم  لغة  باالأملانية،  الكتابة 

رونيه  املبكر  زوجها  موت  باأن  مقتنعة  فقط.  بالفرن�سية  لتكتب 

ال�سجون  يف  �سحية  متاعب  مثثن  حلقه  مثثا  ب�سبب  كثثان  كولتز 

النازية. يجد القارئ يف �سعرها ق�سوة يف الكلمات، و �سورا عنيفة 

يف  وتق�سف  منفلت،  اإيقاع  من  فيه  با  �سعرها  يعب  متفاوتة. 

ال�سكل، عن القلق و عدم اليقني و واقع يهرب منا با�ستمرار. هناك 

دائما ح�سور للبدايات و النهايات. 
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)1(
يف زيارة )األن جيني�سبريج( االأوىل ملن تبّقوا 

من الطوفان  

حملها بني ذراعيه

وبقهقهاته العالية �سخر من اأطرافها الق�سرية

وو�سعها على الطاولة بجوار )اأوراق الع�سب(

وك�سف عن �سدرها املليء باحل�سائ�س

ال تذكري اأّنني زبدٌة بي�ساء

فاأنا اأعرف اأّن لك �سجادًة على باب املنزل

وتكرهني اخليوَل يف املنمنمات 

 ناق�سًة دون فتحات 
َ
وربا �ضفوا لك الثمار

واأعوذ من موؤخرتي باالأغ�سان املقطوعة

فقد جاءت مع العا�سفة

واأذهب اإىل جداٍر يبكي العابرون عليه

ا يف حلظٍة واحدة
ً
يا لُه من اأمٍل ي�سيبهم جميع

عاتهم ال�سوداء يل
ّ
وهم يرفعون قب

 االأكتاف العري�سة
ُّ
رغم اأّنني اأحب

واأتبعها حتى يف الكنائ�س

تي على الفرا�س
ّ ُ
 اأنفا�سي اإال و�ض

ُ
وال تخرج

ه اأحد
ُ
واأغّني لها يف �ضاٍخ ال ي�سمع

 
َ
�ساحب يغطي  الذي  باحلرير  تكتفي  فال 

الع�سب املبلول

فا�سمعي الدفوَف التي تاأتي من ال�سحراء

فقد ترك املالُك مالب�سه على املقهى 

ونزل وحده يف املياه.

)2(
�ساعي البيد مل يرتك لها ر�سالًة يف املقهى

ل معطفها الذي يبّلله املطر
َ
وال حم

لكنه انتبه اإىل �سدر )جين�سيبريج(

ه القانية
َ
ومتنى اأن يقطف زهور

 اإىل زيارتها يف الليل
َ
دون اأن ياأتي

واإن راأى عنقود عنٍب على بابها 

ال ين�ضُف اإىل املنازل االأخرى

فقد جاءها املالك الذي 

َته يف حجرة الطعام
ّ ُ
يك�سف �ض

وال تردُّ له يًدا بعد اأن و�سعها على املائدة

وذهب مع اأ�سباحه اإىل قف�س الطيور

فقد عرفوا اأّن ري�َسه اأحمر

واأّن بطنه حمراء

 عليه
َ
واأّن ظهره الذي يزوره الفتيان، ال اأثر

ن يالأ كفوفها باحلّناء
َ
فم

وي�ضخ على الطيور التي تاأتي اإىل النافذة

دون اأن يحرق احل�سائ�س التي 

و�سعها )جيني�سبريج( على �ضيره؟

ه احلرير وقد تقب�س على اململوك الذي يلفُّ

يف عربة قطاٍر قدية

دون اأن ترتك املخطوطاِت للقطط

اأو تهمَل �ضوالها الف�سفا�س

وقد تهبط يف رق�سٍة من القرون االأوىل
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فتحي عبداهلل *

زبدة بي�شاء

�ساعر من م�ض   *



دون اأن ت�سع �سالها االأبي�َس على النافذة.

)3(
مل ياأخذ يدها اإىل �سدره

واكتفى بقطف االأزهار التي تاأتي من النافذة

ه اإىل الذين احرتقوا 
ُ

ربا ذهبت روح

ا
ً
على اأطراف احلقول ومل يِجد لهم اأثر

فقد ماتوا من الهالو�س التي �ساحبتهم

 اأثناء الهروب

بينما )اإيي(على حالها

تقراأ )اأوراق الع�سب( وتهم�س يف اأذنه

مل يكمل اأبي زيارَة املتحف

وو�سعني بني اأوراق البدي

مع ال�سقور واللفائف النّفاذة

واأو�سى اأن ياأكل الطري من راأ�سي

تي يف املياه
ُ

واأن اأخو�س اإىل �ض

وال اأرى حبيبي اإال بفانو�سه 

الذي ورثه عن اأبيه

وهو يجري يف ال�سحراء والنرياُن 

تاأتي على بيته

وال ي�سمع �سافراِت احلدود

اأو الذين ي�سطادون الوعول

فقد هجر املنجمون ِببو�سالتهم

ال�سفينَة التي قب�سوا على قبطانها

عة القما�س هذه والداّليات الكثرية
ّ
اإذ اإّنه بقب

قد اأو�سل نف�سه اإىل الرايات ال�سوداء

اأو احل�سائ�س التي على موؤخرة )جيني�سبريج(

دون اأن ينظر اإىل �سندوق )اإيي(

والعا�سفة التي تاخذه اإىل حيواناٍت األيفة

ها يف الليل.
َ
 عطر

ّ
ت�سم

)4(
 االأحد

َ
مل يجدها يف احلانة يوم

فخلع نظارته واأخذ ي�سحُك مع النادل

 اإىل االإ�سكندرية غًدا
ُ
ربا ت�سافر

و�سلتها ر�سالٌة من )كفايف(

ه
َ
ي�سكو من ال�سموع التي توؤمُل اأ�سابع

اأو من الفتى الذي اأخذه اإىل عربة قطاٍر قدية

وجرحه يف ظهره

�س االأخر�س
ّ
وينتظر املمر

 له زهرة عباد ال�سم�س
َ
لي�سع

اأو يح�سَنه يف ال�ضير العايل

فلم متلك دموعها يف تلك اللحظة.

اإنه يحب اخلوامَت ال�سغرية

ويرتك �ضيره لزائٍر جديد اأتى مع القوارب

وي�سحك من �سوت املوؤذن

ه االآن من حجرٍة اإىل اأخرى
ُ
 الفتيان يتبع

ُّ
فاأي

 الثلوج
ُّ
ويذكر له اأّن اأ�سجار الكرز اأنثى وتب

 هناك
ٌ
 هنا وقمح

ٌ
واأن متثاَله االأبي�َس حوَله قمح

حتى ي�ضخ الفتى ويخرج من باٍب اإىل باب

ال �سيء اإال �سورته على احلائط

ومو�سيقى ناعمٌة ترتّدد بني الدوالب واالأدراج

 حذاءه ويهبط
ُ
فيخلع

ه الفرا�سات من كّل جانب تفُّ

ال�ساحر و�سعني يف �سندوقه

وقراأ على ج�سدي تعويذًة اأحفظها منذ ال�سغر

و�ضبني على راأ�سي

اأيها الفتى

املطرقُة بني يديك

َك يف ال�سباح وامل�ساء.
ّ
 اأنا اأحب
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)�سانتياغو،  زوريتا  راوؤول  ال�سيلي  ال�ساعر  فاز    

االإيبريي  لل�سعر  �سوفيا  رينا  بجائزة  ا( 
ً
عام  70

االأمريكي، وهي من اأهم اجلوائز االأدبية يف �سنف 

والتي  والبتغالية  االإ�سبانية   باللغة  يف  ال�سعر 

تقدمَّر ب 42100 يورو. وهو ثالث ت�سيلي يح�سل 

على اجلائزة. االأول كان غونزالو روخا�س يف نف�س 

العام الذي راأت فيه الّنور اجلائزة، يف عام 1992 

. والثان كان نيكانور بارا، يف عام 2001. يوم 

الثالثاء 8 �ستنب 2020، مت االإعالن على اجلائزة 

على موقع يوتيوب من الق�ض امللكي يف مدريد. 

على  ملوؤلف  الكامل  للعمل  ا 
ً
تقدير اجلائزة  مُتنح 

االأدبية،  لقيمته  ا 
ً
نظر ي�سكل،  والذي  احلياة،  قيد 

امل�سرتك  الثقايف  الرتاث  يف  �سلة  ذات  م�ساهمة 

الأمريكا الالتينية واإ�سبانيا.

ح�سل راوؤول زوريتا ،عل العديد من اجلوائز مثل 

الوطنية  واجلائزة   ،)1988( نريودا  بابلو  جائزة 

لالآداب يف ت�سيلي )2000( ، جائزة كا�سا دي ال�س 

اأمريكا لل�سعر "خو�سيه ليزاما ليما" )2006(.

اأنه  اإال  املدنية،  للهند�سة  درا�سته  من  الرغم  على 

ا بال�سعر منذ �سغره، وكان اأول اإ�سدار 
ً
كان مهتم

"امل�ساحات   ، الق�سائد  من  �سل�سلة  عن  عبارة  له 

اإحثثدى  خثثالل  مثثن  ن�ضها  والثثتثثي   ، اخل�ضاء" 

جمموعته  يف  الحًقا  اأدرجثثهثثا  والتي  ت 
ّ

املثثجثثال

مف�سل،  عمل  تثثاله  "امَلطَهر"  االأوىل  ال�سعرية 

وال�سويدية  واالأملانية  االإجنليزية  اإىل  مرتجم 

، ومن  والرو�سية  واليونانية والعربية واالإيطالية 

 )1971( اجلبل"  "موعظة  مثل  عناوين  بينها 

االأنثثهثثار  "اأغنية   ،  )1984( فارغة"  "اجلنة   ،

"ق�سائد   ،  )1993( البع�س"  بع�سها  تب  التي 

اأو   )2008( املاء"  "مدن   ،  )2003( الن�سال" 

"دفاتر احلرب" )2009(.
اجلديدة،  الت�سيلية  الطليعة  اإىل   ينتمي  ال�ساعر   

ترجمة: عبد اللطيف �سهيد *

 �لت�شيلي ر�وؤول زوريتا

�لفائز بجائزة  �مللكة �شوفيا لل�شعر لإيبريي- �لأمريكي

�ساعر  ومرتجم من املغرب  *

راوؤول زوريتا



ارتبطت  التي  العميقة  التجارب  من  تيار  وهثثو 

الديكتاتورية  �سد  بال�سغب  االأنديز  جبال  بلد  يف 

بداأ  االإطثثار،  هذا  ويف  ال�سبعينيات.  يف  الع�سكرية 

عمله بالتوازي مع م�ساركته يف جمموعة االأعمال 

 Diamela اإيليت  دياميال  جانب  اإىل   )CADA  ( الفنية 

وفرناندو   Lotty Rosenfeld روزنفيلد  لوتي   ،Eltit

.Fernando Castillo كا�ستيلو

ريف ال�سيلي

 I 

الل ال�سيلي مغطاة بالظِّ

الوديان احرتقت، نا العو�سج

وبدال من ال�سحف واملجالت

فقط تظهر حوا�سي �سوداء  يف الزوايا

لقد غادر اجلميع

اأم اأنهم نائمون، با فيهم اأنِت

 حتى يوم اأم�س كنِت م�ستيقظة

اليوم اأنِت نائمة، من ِحداد عام

II

كانت االأع�ساب تنمو عندما وجدُتِك قابعة

ترتفني من البد بني اجلدران

حينها اأخذتك

بيدي غ�سلت وجهك

وكالنا ارتف من الفرح عندما دعوُتك

اأن تاأتي معي

الأن الوحدة مل تعد قائمة

راأيتك تبكني ترفعني جفونك املحروقة

نحوي

هكذا راأينا ال�سحراء ُتزِهر

د مرة اأخرى
ِّ
هكذا ن�سمع الطيور تغر

على �سخور القفاري 

ة
ّ
هكذا كنا من بني املراعي النامي

واأ�سبحنا واحًدا وتواعدنا اإىل االأبد

لكنك مل تفي، لقد ن�سيِت

منذ اأن وجدتك وكنِت جمرد �سظية

على الطريق. كنِت قد ن�سيت ذلك

فناك و�ساقاك لالآخرين
َ

  ج
ُ
و ُتفَتح

ِك
ْ
من اأجل االآخرين اأحرقِت عيَني

جفت املراعي و�سارت ال�سحراء روحي

 مثل احلديد امُللَتِهب
مَّ
 �سعرت بحدقتي عيني

وهم  اجلثثثدد  اأ�ثثسثثدقثثائثثك  اإىل  نثثظثثرت  عندما 

يلم�سونِك 

ال ل�سيء �سوى اإثارة غ�سبي

ك
ُّ
لكن ما زلت اأحب

مل اأن�ساك و�ساألُت الكل

اإن كانوا راأوك ووجدُتِك مرة اأخرى

ِلترُتكيني مرة اأخرى

ك
َ

َلت كل ال�سيلي اإىل دم عندما راأوا �ِسفاح
مَّ
تو

لكنني ظللت اأحبك و�ساأبحث عنك مرة اأخرى

ومرة اأخرى �ساأعانقك على االأر�س القاحلة

الأطلب منك مرة اأخرى اأن تكون زوجتي

�ستحيا مراعي ال�سيلي مرة اأخرى

�سوف تزدهر �سحراء اأتاكاما بفرح

ال�سواطئ �ستغني وترق�س عندما 

تعودين معي واأنِت خجلى، اإىل االأبد

وقد �سامتك على كل ما فعلِته بي

بنُت وطني!
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III

اإىل هناك رحل الذي كان حبيبي، ماذا يكن 

اأن اأقول له 

فقة اإذا كان اأنيني ال يثري ال�سمَّ

الذي كان باالأم�س يجر ظهره بني احلجارة.

لكن حتى الرماد يتذكر عندما مل يكن 

اأحد، وال تزال اجلدران التي كان يبكي اأمامها

ِحق وجهه عليها ومّلا يرى النا�س ذلك
ُ

وقد �س

يقولون "لنذهب يف االتاه االآخر"

ويلّفون حتى ال يرون بالقرب منها

لكني اأِقف عندك،

فقط  اأ�سفقُت على تلك اخِلرق

ونظفت قروحك وغطيتك و�سنعت معك املاء

من احلجارة لنغت�سل

وكانت ال�سماء نف�سها حفلة عندما اأهديتك

اأجمل الف�ساتني ليحرتمك النا�س.

ا مل يحدث االآن اأنت مت�سي يف ال�سوارع كاأنمَّ

اأي �سيء من هذا

ّ
اأقدِّمك الأول واحد ير

لكني ال اأن�سى

عندما كانوا يلتفون حتى ال يروَنك

وما زلت اأرتف من الغ�سب 

على من يقول �ساحكا

"ا�ستلق على ظهرك" و ظهرك 
ل طريًقا

ّ
يتحو

حيث ير النا�س

لكن ملاذا ال اأن�سى لون الع�سب

عندما كنت تبني وال حتى زرقة

 ال�سماء ترافق هندامك اجلديد

�سوف اأغفر هذيانك

�ساأزيل غ�سبي وِغّلي منك

ك
ُّ
واإذا وجدتك مرة اأخر، �ساأظل اأحب

واأحب حتى هوؤالء االأوغاد امللعونني.

عندما ُتبني مرة اأخرى

وت�سبح تلك الذكريات املوؤ�سفة اأحما�س

تفك ال�سال�سل من عنقك

ا ملعانقتي
ً
وترك�س متحم�س

و�سيلي ت�سيء واملراعي تلمع.

IV

�ضاب  هي امُلدن

القطارات ال متر، ال اأحد ي�سي 

يف ال�سوارع

وكل �سيء �سامت

كما لو كان هناك اإ�ضاب عام

لكن الأن كل �سيء مهياأ لن�سيانك

ت اأو حي
ْ
واأنا نف�سي اأ�ُسكُّ اإن كنُت  مي

 
ُ
ربا حتى ذراعي ال اأ�ستطيع

و�سعها على �سدري 

فقد اعتادت اأن  ُتيط  ج�سمك

وعلى الرغم من عدم بقاء اأ�سياء كثرية

 لن تكون عيناي
ّ
و�سحيح اأن عيني

وال  حلمي �سيكون حلمي

يلي كلها تن�ساك واأن ال�سِّ

َكب
ْ
 لُت�س

 عيناي على وجهي

اإن اأنا ن�سيتك

ِلَتَتقاَطع اآالف ال�سنني وتتحول االأنهار 
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اإىل كبيت

لتحرق وجهي دموعي احلم�سية

اإذا اأجبون على ن�سيانك

الأنه على الرغم من وجود اآالف الن�ساء اللواتي 

اأ�ستطيع الو�سول اإليهن

و ب�ضبة واحدة من من اليدين

عاد ملء ال�سوارع  
ُ
ي

 املراعي
مَّ
 لن تخ�َض

لن تِرنمَّ الهواتف ولن تعمل القطارات اإذا

ي بني االأموات اأنِت مل تنه�سِ

ت الوديان االأخرية اليوم جفمَّ

وربا ال يوجد اأحد

مع من �سنتحدث عن االأر�س

لكن حتى لو حدث ذلك

فال�سيلي كلها لي�ست اأكث من قب

والَكوُن قب 

واأخبيني  عليك،   
َ
اُغِمي التي  اأنت  ا�ستيقظي، 

ِك ُتبيَنني! اأنمَّ

V

وتوا من االأمل
ُ
م

َ
موا باملرارة، ولي طمَّ َ

ّتح
َ
ِلي

درعاتهم
ُ
ِلُت�سَهر م

ا
ً
ب

َ
 وتت�ساقط طائراتهم اإر

هم واأوديتهم رمادا
َ
ل احلزن قلوب

ِّ
حو

ُ
ولي

ة
ّ
بيعي وكذا العقول واملناظر الطمَّ

الهذيان واملجرات

الأنهم لب�سوا احلداد 

بوا مراعيهم
ّ
على بيوتهم وخر

الأنه ال عزاء لنا

وال اأحد ياأتي

لل�سفقة على املنكوبني

وقالت وهي تبكي:

ني وقد تخلى اأطفايل عني"
ُّ
حب

ُ
اأحد ي "ال 

َخّلي على ولكن من ي�ستطيع التمَّ

الطفل الذي بني يديه

طعم؟
ُ
اأو يتخلى عن الطفل الذي ي

ح�سًنا، حتى لو مت العثور 

على �سخ�س ي�ستطيع ذلك

لن يتخلوا اأبدا عنك!

VI

د كذبة
مَّ
ال�سيلي بعيدة جمر

ة
ّ
ا اأننا تواعدنا ذات مر

ً
لي�س �سحيح

احلقول �ضاب

ومل يتبق �سوى الرماد 

من االأماكن العامة

ولكن على الرغم من اأن كل �سيء 

ا كذب
ً
تقريب

ا ما، ال�سيلي باأكملها
ً
ه يوم اأعرف اأنمَّ

�سوف ت�ستيقظ فقط لروؤيتك

وعلى الرغم من اأنه ال �سيء  

 �سرتاك. 
ّ
موجود، فاإن عيني
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مَّ
َني

ْ
ي

َ
ُل يف ع

ْ
 الّلي

ُ
نام

َ
اَل ي

ٍر
ْ
و على َفج

ُ
ح

ْ
�س

َ
واَل ي

لَتَنا َقْد َتُكوُن
ْ
نمَّ َلي

 َفَقْط اأَ
ْ
ر َتَذكمَّ

،
ْ
ه

َ
                                االأَِخري

ْ
باح

مَّ
 يِف ال�س

ْ
اَل ُتَفّكر

ُلُه
َّ
ِل اأَو

ْ
 اللمَّي

ُ
اآِخر

ًدى
َ
                 م

.
ْ
ُدوٍد وال ُتُخوم

ُ
باَل ح

َنا
ْ
َدي

َ
�س

َ
نمَّ ج

 اأَ
ْ
ر َتَذكمَّ

َفَتنْيِ ِق ال�سّ ْفرَتَ
ُ
 ِعْنَد م

ٌ
ِحيم

َ
ج

ِل
ْ
َة اللمَّي

َ
ا �ِسْفر

َ
َن�ِسي

ا
َ
 وَهام

اَن
َ
م َتَقْل الزمَّ

ْ
اع

ِة ِع�ْسْق،
َ
اب

َ
ح

َ
يِف ر

ي
ِّ
ْتِني اأُم

َ
ب جْنَ

ِحنَي اأَ

ِن
َ
م  َهَذا الزمَّ

ِّ
ب

ُ
َقْطُت يِف ج

َ
�س

�ِسْقُتَك
َ
ِحنَي ع

ِن.
َ
م ِة الزمَّ

مَّ
ب

ُ
َقْطُت ِمْن ج

َ
�س

،
ْ
اح

َ
ب

مَّ
 يِف اْنِباَلِج ال�س

ْ
ر اَل ُتَفكِّ

ِدي
َ
�س

َ
َلى ج

َ
َننْيِ ع

ْ
 يِف َفَلِق الَكو

ْ
ر َفكِّ

اإكرام عبدي*

 فـــي و�شح  �لليل

�ساعرة من املغرب *

من اأعمال الفنان ممد العامري - ُعمان



،
ْ
اء

َ
�س

َ
َهَذا الثم

َك،
ْ
َني

ْ
ي

َ
ْنَهِمِر ِمْن ِنَداِء ع

ُ
ِء الثم

ْ
و  يِف ال�سمَّ

�ٍس
ْ
اِت َنثم

َ
َنم

ْ
َنم

ُ
نْيَ م َ

َتنْيِ َداِئَخَتنْيِ ب
َ
م

ْ
 َكَنج

ا اإِالمَّ كرزتا جناة،
َ
ِنْدُهم

ْ
 ُت�س

ْ
َلثم

ْ
اح

َ
ب

ُ
اِز اْلثم

َ
ج

َ
ِل الَفاِئ�ِس ِباْلثم

ْ
 يِف اللمَّي

ْ
ر َفكِّ

ْ
َطر

َ
ْغَت�ِسَلِة ِباْلثم

ُ
اِفِذ اْلثم

َ
و ِر النمَّ

ْ
يِف ِبلمَّو

َنا
ْ
َهي

ْ
ج

َ
 و

ُ ُتَق�ضِّ

.
ْ
ا اللمََّذه

َ
اي

َ
ر

َ
ْن م

َ
 ع

ُ
ِفر

ْ
ُت�س

اِر
َ
ْكر ْهِم التمَّ

َ
 يِف و

ْ
ر اَل ُتَفكِّ

ْه
َ
ْتم

ُ
 الع

ُ
ا�س

مَّ
 َق�س

ُ
اح

َ
ب

مَّ
ال�س

ْل
ْ
امَلِ لَتْدِمرِي اللمَّي

َ
ُة اْلع

َ
َخِديع

ة 
َ
المَّ ِفْكر ْ اإِ

ت
َ
�س

ْ
 َلي

ُ
�س

ْ
م ال�سمَّ

ْ
َهار َها النمَّ

َ
ع اْخرَتَ

 

ِتِه
َ
ير ِ

َ
َفاِء �ض

َ
َنا ِب�س

َ
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َنا ِبِفَخاِخ ال�س

ْ
ب اأُ�سِ

َ
و

وؤُو�ِسنا
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ُ
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ْ
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َ
�َساب
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 1867 فرباير   9 )اليابان،  �سو�سيكي  نات�سومي 

به  يكتب  الذي  اال�سم  كان   )1916 دي�سمرب   9 –
الروائيني  طالئع  من  واحد  �سو�سيكي،  نات�سومي 

اليابان يف ع�رص امليجي. يعترب �سو�سكي وموري 

الكتاب  اأع��ظ��م  م��ن  طالئعيان  كاتبان  اأوج���اي 

اجنلرتا  در�س يف  اأن  بعد  املعا�رصين.  اليابانيني 

يف بعثة حكومية، بداأ �سو�سيكي العمل يف جامعة 

طوكيو كاأ�ستاذ لالأدب االجنليزي، ولكن فيما بعد 

ا�ستقال ليتفرغ للكتابة.

)اأنا  اآرو«  دو  ونيلو  »واجاهاي  له،  كتاب  اأول 

فيما  تاله  االإن�سان،  غرور  حول  تهكمي  نقد  قط(، 

بعد روايات تزايدت يف ت�ساوؤمها مثل »كوكورو« 

)ال�سوء  التي مل تكتمل »ميان«  )القلب( ورائعته 

الربيطاين  االأدب  يف  ا�ستاذاً  اأي�سًا  كان  والظالم(. 

ال�سيني،  االأ�سلوب  على  �سعر  للهايكو،  وموؤلفًا 

والق�س�س ال�سحرية.

عن  البحث  امل��ع��ا���رصة،  اإن�سانية  ال��ال  ع��زل��ة 

موا�سيع  كانت  التوا�سل  و�سعوبة  االأخالقيات 

وحتى   1984 منذ  �سو�سيكي.  اأعمال  عرب  عامة 

2004 كانت �سورته ظاهرة على العملة اليابانية 
من فئة 1.000 ين الورق.

�سنواته املبكرة

1867)�سنة  9 فرباير  ولد نات�سومي �سو�سيكي يف 

طوكيو  يف  امليجي،  اإ�سالح  بداية  ت�سبق  ون�سف 

الزعيم  ك��ان  ناوكات�سو،  وال���ده  احل��دي��ث(،  الع�رص 

الوراثي لقرية �سغرية يف ايدو. عندما ولد نات�سومي، 

ناوكات�سو كان يف اخلم�سني من العمر وزوجته ت�سي 

كانت يف الواحد واالربعني، وكان لديهم خم�سة اأبناء 

وثالث بنات. اأن حتمل بطفل يف �سنوات متقدمة من 

العمر، يف تلك االأيام، كان يعترب »عاراً على املراأة«. 

كانت ت�سي خجلة اأن يكون لها ولد يف مثل هذه ال�سن 

املتقدمة، وكاآخر طفل بني العديد من االأوالد، و�سع 

نات�سومي يف منزل للتبني اإما يف خمزن لبيع اال�سياء 

�سو�سيكي  �سقيقة  خ�����رصوات.  دك��ان  اأو  امل�ستعملة 

ل�ساعة  املحل  يف  يبقى  ك��ان  اأن��ه  وج��دت  ال��ك��ربى 

مفتوحًا  يبقى  رمبا  كان  )الدكان  الليل  من  متاأخرة 

الليل(. وهو يبقى حمبو�سًا يف قف�ص  حتى منت�سف 

ت�ستطيع  تعد  ومل  الب�ساعة.  من  بالقرب  الق�سب  من 

النظر اإليه �ساكنة لفرتة اأطول، اأح�رصته اإىل املنزل.

وعندما اأكمل نات�سومي �سو�سيكي عامه االأول، اأر�سله 

والداه مرة ثانية بعيداً، وهذه املرة عند خادم �سابق 

بداأ  نات�سومي  وزوجته.  �سوبارا�سانو�سوكو،  للمنزل، 

حياته كطفل غري مرغوب به بالرغم من اأنه ترعرع 

حتى التا�سعة معهم، اإال اأنهما انف�سال كزوج وزوجة 

واعيد نات�سومي اإىل منزل عائلته. رحبت به والدته، 

ولكن والده اعتربه م�سدر ازعاج. وعندما اأ�سبح يف 

الرابعة ع�رص، ماتت والدته. العزله والتحدي الذي راآه 

فيما بعد يف احلياة مل يكن مرّده ل�سخ�سيته، ولكن 

كان  للمنزل  عودته  بعد  به.  ن�ساأ  الذي  حميطه  من 

الكاتب الياباين

نات�ضومي �ضو�ضيكي

مرتجمة وكاتبة من لبنان *

 اإعداد وترجمة: مها لطفي*



مطلوبًا منه اأن يدعو والديه: »جدايا«. �سقيقه االأكرب، 

ياأخذه  اجلي�سا، كان  والذي كان يرتدد على منازل 

الأخيه.  وفقًا  ي�سري  مل  نات�سومي  ولكن  اأحيانًا،  معه 

ا�سطرابات،  يف  ليدخل  عديدة  فر�ص  امامه  كانت 

ولكنه مل ياأخذ مثل هذا الطريق.

�سباب  عن  تف�سيلية  بت�سجيالت  اأح��د  يحتفظ  مل 

اإن�سانًا  �سي�سبح  اأنه  اأحد  نات�سومي، حيث مل يتخيل 

مهمًا. يف �سنواته املدر�سية الو�سطى، اأ�سبح نات�سومي 

يومًا  �سي�سبح  اأنه  وتخيل  ال�سيني،  باالأدب  مغرمًا 

راف�سة  كانت  عائلته  فاإن  حال  اأي  على  كاتبًا.  ما 

نات�سومي  دخل  وعندما  االجت��اه،  هذا  ملثل  ب�سدة 

جامعة طوكيو االمرباطورية )واالآن جامعة طوكيو( 

ي�سبح  اأن  بهدف  دخوله  كان   ،1884 �سبتمرب  يف 

اأنه قد  منه  �سعوراً  بدرا�سة االجنليزية،  بداأ  مهند�سًا. 

يكون مفيداً له يف م�ستقبله املهني. كتب اأبحاثًا عن 

والرت وايتمان وال�سعراء االجنليز.

مل�سوكا�سيكي  �سديقًا  اأ�سبح   ،1887 العام  يف 

مهني  م�ستقبل  اإىل  الطريق  هذا  على  �سجعه  والذي 

الهايكو. ومن هذه  ككاتب. در�سه �سيكي فن تاأليف 

النقطة واإىل االأمام بداأ نات�سومي مي�سي ا�سمه على 

ا�سم �سو�سيكي، والذي هو �سفة �سينية  �سعره حتت 

ق�سم  �سو�سيكي  دخ��ل   1890 يف  »العنيد«.  تعني 

اللغة  يف  ا�ستاذاً  ب�رصعة  واأ�سبح  االجنليزي  االأدب 

االجنليزية.

تخرج �سو�سيكي يف عام 1893 وبقي لبع�ص الوقت 

مدر�سة  يف  الوقت  لبع�ص  وا�ستاذ  متخرج  كتلميذ 

�سو�سيكي  ب��داأ   1895 العام  يف  العادية.  طوكيو 

املحافظة  املتو�سطة يف  ايهيمي  يدر�ص يف مدر�سة 

باالإ�سافة  بوت�سان.  لروايته  اخللفية  �سيكوكو،  يف 

لواجباته كمدر�ص، ن�رص �سو�سيكي �سعر هايكو و�سعراً 

ا�ستقال  والدوريات.  ال�سحف  من  عدد  يف  �سينيًا 

يدر�ص يف  وبداأ   1896 العام  الوظيفة يف  هذه  من 

يونيو   10 يف  كوماموتو.  يف  اخلا�سة  الثانوية 

والدها  كان  الذي  كويوكو،  ناكاين  تزوج   1896
ال�سكرتري االأول ملجل�ص النبالء.

�سو�سيكي يف اململكة املتحدة 1901 – 1902

1900 من قبل احلكومة  العام  اأر�سل �سو�سيكي يف 

اليابانية ليدر�ص يف بريطانيا. زار كيمربدج وبقي 

يف  ال��درا���س��ة  فكرة  ع��ن  تخلى  ولكن  ه��ن��اك،  ليلة 

اجلامعة الأنه ال ي�ستطيع حتمل نفقاتها على منحة 

يف  عا�ص  لندن،  يف  �سعبة  حياته  كانت  احلكومة. 

داخل  وقته  معظم  و�رصف  خمتلفة  م�ساكن  اأربعة 

يكون  اأن  ا�سدقاوؤه  خاف  بالكتب،  مدفونًا  الغرف 

يف  بيتلوكري  زار  وكذلك  عقله.  من  ج��زءاً  فقد  قد 

االجنليزي  االأدب  عن  معلوماته  ع 
ّ
و�س �سكوتلنده: 

وعاد اإىل اليابان يف نهاية 1902.

اأ�سبح �سو�سيكي ا�ستاذ االأدب االجنليزي يف جامعة 

طوكيو االمرباطورية بعد خم�ص �سنوات. يف مقدمة 

بوجنا كورون )النقد االأدبي( الذي كتبه حول الوقت 

ق�سيتهما  اللتان  »ال�سنتان  لندن:  يف  ق�ساه  الذي 

االأ�سياد  بني  حياتي.  �سنوات  اأكره  كانتا  لندن  يف 

االجنليز ع�ست بوؤ�سًا، مثل كلب فقري �سال بني حفنة 

من الذئاب«. يف 1984 افتتح متحف �سو�سيكي يف 

لندن من قبل �سامي ل. ت�سونيمات�سو.

ال�سرية الأدبية

 ،1905 العام  يف  االأدب��ي��ة  �سو�سيكي  �سرية  ب��داأت 

والتي  قط«  »اأنا  عنوانها  ق�سرية  ق�سة  كتب  عندما 

بداأ يكتبها  اأنه  كانت ناجحة جداً جماهرييًا بحيث 

اأدبية قيمة  كم�سل�سل يف جملة »ليتل كوكو«، جملة 

يف ذلك الوقت، ا�س�سها �سديقه ما�ساوكا�سيكي. وبعد 

اآخر  عمل  »بوت�سان«،  ن�رص  بعد،  فيما  ق�سري  وقت 

اأك�سبه اإعجاب اجلمهور باالإ�سافة اإىل تقدير النقاد. 

عندما   ،1907 العام  منذ  دائ��م  ب�سكل  يكتب  وب��داأ 

ترك من�سبه يف اجلامعة لياأخذ من�سبًا مع ا�ساهي 

اليابان(.  يف  ال�سحف  اأكرب  من  )واح��دة  �سيمتبون 

وبداأ يكتب رواية كل عام حتى مماته ب�سبب قرحة 

يف املعدة عام 1916.
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دور البطل يف اأعمال �سو�سيكي

لعمل  كهيكل  قط«  »اأن��ا  كتابة  يف  �سو�سيكي  ابتداأ 

اأدبي. رغم اأن هذا الهيكل االأدبي ظهر كرواية، فلقد 

االأدب يف  ال�سائد يف  االأ�سلوب  يخالف  باجتاه  �سار 

ذلك الوقت. هدف �سو�سيكي من الكتابة اختلف عن 

املعامل  اأحد  اأن  �سو�سيكي  �رصح  معا�رصيه.  اأ�سلوب 

له خط  يكن  اأنه مل  االأدبي هو  الر�سم  لذلك  اخلا�سة 

تدريجيَا  ينحرف  الق�سة  اجت��اه  وا�سح.  ق�س�سي 

وعمقًا.  �سواداً  اأكرث  املحتوى  وي�سبح  م�سارها  عن 

القط،  طريق  عن  فقط  معًا  مربوطة  الق�سة  خطوط 

والذي يتجول حول املكان.

باأ�سلوب  كتبت  ذل��ك«  و»بعد  الربيع«  اعتدال  »اإىل 

بطل  كيتارو  م�ستخدما  ق��ط«  »اأن��ا  لق�سة  مماثل 

الرواية، بنف�ص االأ�سلوب مثل القط. كيتارو ال يدخل 

حول  يتجول  ولكن  و�سيبوكو،  �سوناجا  عامل  اإىل 

كبطل  كيتارو  ق��دم  كونه  بهم.  املحيطة  االأم��اك��ن 

كم�سهد  اجلدي  و�سعهم  �سو�سيكي  ي�سور  للرواية، 

اأدبي. كيتارو يريد اأن يكون بولي�ص حتري. على اأي 

حال هو والقط لي�سا حتريني 

ليلتقطا  يخرجان  حقيقيني 

مراقبان  ول��ك��ن  جم��رم��ني، 

حياة  تقييم  معًا  يحاوالن 

ر 
ّ
ال��ن��ا���ص االأخ������رى. ���س��و

ال���ع���دي���د من  ���س��و���س��ي��ك��ي 

يف  العاطلني«  »املثقفني 

اأعماله.

»اأنا  �سو�سيكي  كتب  عندما 

1905، كان  العام  قط« يف 

اخلط ال�سائد يف عامل اليابان 

االأدبي حتت تاأثري الطبيعية 

�سو�سيكي  غط�ص  الفرن�سية. 

االأدب����ي  ال���ع���امل  ذل����ك  يف 

معظم  خ��ارج��ي.  كاإن�سان 

كتاباته  يعتربوا  مل  الكتاب 

�سو�سيكي  اح��ت��ق��ر  اأدب������ًا. 

»االأدب املعا�رص« يف زمنه الأنه ا�ستخدم لغة فقرية، 

الب�سيطة  الكلمات  من  تعبريات  يوؤلفون  املوؤلفون 

اأعمق يف ذلك  لتظهر معان  والتي كانت م�ستخدمة 

املحيط. فجمل �سو�سيكي املثقفة واملتعددة االألوان 

كان  كتاب  يف  يبداأ  اأن  قبل  بالغًا.  اهتمامًا  جذبت 

يقراأ �سو�سيكي قوامي�ص ليغني ما لديه من الكلمات 

وم�ساعر  م�ساهد  ي�سف  اأن  ي�ستطيع  حتى  امللونة 

بتفا�سيل دقيقة. كتابه الثالث، كو�ساماكورا )العامل 

املثلث الزوايا(، حول ر�سام، واحد اآخر من »املثقفني 

العاطلني عن العمل« الذي يذهب لي�ستقر يف �سيعة 

�سو�سيكي  قال  و�ساعري.  غنائي  كتاب  لهو  بعيدة، 

نف�سه حول كو�ساماكورا اأن مثل هذه الق�سة مل يظهر 

من قبل يف التاريخ.

زبدة اأدب �سو�سيكي

كتابه  ن�رص  بعد  م�سهوراً  كاتبًا  �سو�سيكي  اأ�سبح 

احتوت  يابانيًا مف�ساًل. كتبه  كاتبًا  االأول، وبقى 

عمقًا له جذوره يف املرياث الثقايف املا�سي. الذي 
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الكتاب  بداأ  به.  �سلتهم  ع�رصه  كتاب  معظم  قطع 

الكونفو�سيو�سية  االأدبيات  يبتكرون  املعا�رصون 

التي  اإيدو )طوكيو(،  والبي�ساء و�سهوانية  ال�سوداء 

ورثها �سو�سيكي بطبيعته. 

ايدو  ح�سا�سية  من  نوع  كان  �سو�سيكي  اأدب  لب 

تقليدي  م�����رصح   Yose »ي��و���س��ي«  ب���  جم�����س��داً 

عن�رصين:  من  موؤلف  »يو�سي«  للمنوعات.  ياباين 

بعزف  م�سحوبة  تغنى  مغرية  طويلة  اغ���ان 

وموا�سيع  وزم��ام��ري،  وط��ب��ول  ي��اب��اين(  )جيتار 

كونفو�سيو�سية حول ال�سواب واخلطاأ.

غري  كطفل  حياته  ب��داأ  �سو�سيكي  اأن  من  بالرغم 

مرغوب به، فوالده نواكات�سو بالوراثة زعيم بلده 

يف ايدو. مو�سع الزعيم، الذي له �سلطة حول اإدارة 

خا�سة  طبقة  اإىل  ينتمي  وكان  والبولي�ص،  البلدة 

والتجار  ال�ساموراي  طبقة  ب��ني  ج�����رصاً  �سكلت 

م�سانو�سوكي،  �سيوبارا  بالتبني،  والده  احلرفيني. 

كانت ينتمي اإىل طبقة عليا من التجار واحلرفيني. 

االث��ن��ني:  ثقافة  على  متفتحًا  �سو�سيكي  ن�ساأ 

ال�ساموراي والتجار واحلرفيني. 

مثل  والذي   ،1935 –  1859 �سوبو  ت�سوبوت�سي 

االأدب احلديث يف ذلك الوقت، كتب �سو�سيت�سو�سينزو 

ثقافة  م��ع  �سلته  ب��ه  قطع  ال��ذي  ال��رواي��ة(  )ل��ب 

العموم  �سو�سيكي.  بها  مت�سك  التي  القدمية،  ايدو 

مبجملهم مازالوا يت�سوقون للقيم الكونفو�سيو�سيه 

لل�سواب واخلطاأ، ووجدوها يف اأعمال �سو�سيكي.

اأن  ا�ستطاع  اأنه  �سو�سيكي  ل�سهرة  الثاين  ال�سبب 

مييز اجلانب املظلم من الع�رصنه. ذهب اإىل لندن 

يف خريف ال�سنة االأخرية من القرن التا�سع ع�رص، 

و�ساهد م�سرية جنازة امللكة فيكتوريا عندما مرت 

على جانب هايد بارك. جتربته للدرا�سة يف لندن، 

�ساهمت  روحه،  اأعماق  حتى  حزينًا  كان  عندما 

واأخالقيات  ح�سا�سية  ا�ستبقى  كتابته.  جتديد  يف 

يتغلب على  اأن  الوقت حاول  نف�ص  املا�سي، ويف 

البطل  »بوت�سان«  يف  مثاًل  الع�رصنة.  م�ساكل 

بينما،  املا�سي  واأخالق  بوت�سان يج�سد ح�سا�سية 

مع املدر�ص يامارا�سي، يجري ب�رصعة نحو الثقافة 

احلديثة. الكتاب بق�س�سه امل�سحكة وامل�سلية، هو 

لعنة �سو�سيكي على »احلياة احلديثة« اأو احلداثة.

مو�سوع رئي�سي يف اأعمال �سو�سيكي كان امتحان 

يف  احلديثة.  احل�سارة  يف  املخفية  »الفردية« 

ال�سخ�سيات  ذل��ك«  وبعد  الربيع  »اعتدال  كتاب 

للجمهور.  وا�سحة  الفردية  وال�سيفيو�سي  ليوود 

يف »عابر ال�سبيل« عام )1912 – 1913( ي�سف 

العمياء،  الغرية  ت�سحقه  ا�ستاذاً جامعيًا  �سو�سيكي 

ي�سك يف اأخيه وزوجته وي�ستمهما دون اأي موؤاخذة 

للنف�ص.

بطاًل  �سو�سيكي  ي�سور   ،)1914( »القلب«  يف 

جبانًا يخون �سديقه ويت�سبب يف وفاته، ثم ياأخذ 

ق�سة  يف  مذكراته  يف  اأن��ه  من  بالرغم  حبيبته. 

يتعاطى   )1915( الطريق«  جانب  على  »ع�سب 

حتية  ويوجه  ق��رب��ًا،  اأق��ل  ب�سكل  »ال��ف��ردي��ة«  مع 

دافئة نحو احلياة الواقعية. يف عمله االأخري الغري 

كامل »النور والظالم« )1916(، ي�سور �سو�سيكي 

واأظافرهم  باأ�سنانهم  يقاتلون  الذين  الفرديني 

وي�ست�سلمون  �سئياًل،  كان  مهما  �سيء  اأي  حول 

كان  اأيامه،  اأواخر  يف  ذاتيتهم.  ويهجرون  اخرياً 

�سو�سيكي يتمتم لنف�سه »ا�ست�سلم لل�سماء والطبيعة 

واترك االأنا«.

موا�سيع اأخرى يف اأعمال �سو�سيكي تت�سمن اأنا�سًا 

االقت�سادية،  امل�ساعب  �سد  يقاتلون  عاديني 

ال�������رصاع ب��ني ال���واج���ب وال��رغ��ب��ة، االإخ��ال���ص 

والفردية،  احلرية  مقابل  اجلماعية  والعقالنية 

ال�رصيع  الت�سنيع  واالنف�سال،  ال�سخ�سية  العزلة 

تقاليد  ازدراء  االجتماعية،  ونتائجه  لليابان 

اليابان للثقافة الغربية، وروؤية مت�سائمة للطبيعة 

االإن�سانية.
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   لي�ص هنالك ف�سلفة وحيدة حتكم فن الرتجمة. 

اأن  الرتجمة  على  اأن  بفكرته  مت�سك  البع�ص 

لل�سكل  االإم��ك��ان  ق��در  خمل�سة  لتبقى  تنا�سل 

اإىل  ترتجم  التي  للقطعة  اال�سلي  واالأ���س��ل��وب 

احلد الذي ي�سحي بجماليات ال�سوت واالإيقاع. 

اأال  عليه  الفل�سفة  هذه  ل�سيادة  املوؤيد  القارئ 

ين�سى اأنه يقراأ ترجمة، واأن يكون �ساكراً لنموذج 

اأدبي مميز يحمل  االأ�سل. عمل  عملي قريب من 

املفردات االأ�سلية للغة الن�ص.

الفل�سفة يف الرتجمة حتى لو مل     مروجو هذه 

اإحاطة  يحاولون  مبهنتهم،  اأكادمييني  يكونوا 

ملهم،  غري  الأ�ستاذ  حمافظة  بتقليدية  اأنف�سهم 

و�سحر  اإح�سا�ص  من  اأك��رث  املراجع  بدقة  يهتم 

التعبري اخلالق. وكاأن هوؤالء االفراد يريدون غرز 

�رصورة اأر�سيفية ما يف التجربة الفردية للقراءة، 

عن طريق جتنب كلمات تفرت�ص ت�سكيالت اأكرث 

طبيعية واأكرث اإغداقًا لل�سعادة. 

   قد ال يكون من املبالغة اإذا ما اتهمنا املدافعني 

للرتجمة،  اململني«  »املخل�سني  مقاربة  عن 

باأنهم اإذ ين�سون اأن االأعمال االدبية كتبت بهدف 

اللغة  كانت  مهما  واأخ��رياً،  اأواًل  النا�ص  حتريك 

اإذا  بالغنا  قد  نكون  حقًا  وهل  بها.  كتبت  التي 

ما فر�سنا اأن الكّتاب قد رغبوا يف نف�ص التاأثري 

االأ�سلي  لعملهم  يكون  اأن  يهدفون  كانوا  الذي 

على جمهورهم امل�ستهدف واأن ينقل عرب ترجمة 

احلرية  مقدار  �سيكون  كم  حال،  اأية  وعلى  ما؟! 

التي على املرتجم اأن ياأخذها ليحقق هذا؟

   وكما تكون ال م�رصاتها حالة عادة باملوا�سيع 

املثرية للخالف، فهنالك راأي عاملي كائن حول 

الذي  اإبداعًا.  االأكرث  الفرع  هو  وهذا  املو�سوع، 

ال  اأن  القارئ  على  اأن  التباين،  طريق  عن  ي�رص 

املرتجم  فلغة  الرتجمة،  يقراأ  وهو  واعيًا  يكون 

لتبدو  حتى  طبيعيًا  اإح�سا�سًا  تعطي  اأن  يجب 

وكاأن القارئ يجابه ن�سًا مكتوبًا بلغته اأو لغتها 

هي  وهذه  مرتجمًا.  مميزاً  عماًل  منه  اأكرث  االم 

الفر�سيات  مع  اتباعها  يجب  التي  النظر  وجهة 

اأف�سل املرتجمني،  اأن ال�سعراء هم  املتعلقة مثل 

االأم،  التالعب بلغتهم  اأ�ساًل طبيعيون يف  الأنهم 

املحتمل  التاأثري  يف  ال��ذروة  اإىل  ي�سلوا  حتى 

للكلمات على القارئ.

   نحن ال نكتب هذه املقدمة لناأخذ موقفًا حمدداً 

مع اأي من املوقفني. ولكن لنعقد كال منهما اإىل 

حد ما، عن طريق اقرتاح اأن االغراء برتجمة عمل 

�سو�سيكي نات�سومي الفذ من االأدب الياباين »اأنا 
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قط« اإىل اللغة العربية، لهو عمل يربز كال وجهتي 

النظر يف الرتجمة بينما ال يظل خمل�سًا كليًا الأي 

منهما. اإنه، باخت�سار، عمل يتعلق بالتعامل مع 

التي تظهر م�رصاتها بو�سوح كاف، ولكن  اللغة 

املنال،  �سعبة  ما  حد  اإىل  الكلية  قيمتها  تبقى 

نات�سومي  ق�سة  بطل  مثل  وخفيفة  طائ�سة 

دالله  وجود  ب�سبب  وهذا  املاكرة.  اال�ستطرادية 

اأكرث من حجم  بعيدة خلف عملية الرتجمة هذه 

خمادع  ب�سكل  ينتجها  التي  املقبولة  امل�رصات 

لغة  اأية  يف  القراء  عند  الب�سيط  الق�س�سي  اخلط 

كانت.

الذي  ما  اإذاً،  الفني.  الغمو�ص  جانبًا  لنرتك     

نعنيه بالداللة التي تتجاوز م�رصة القراء؟

ق�سة  ترجمة  فعملية  بب�ساطة.  االأم��ر  لن�سع     

نات�سومي غري اخلطية )ب�سكل عام(، لهي عملية 

ت�سّدر تراثًا متعدد الثقافات، ورمبا حتى متعدد 

اللغات، واحل�سة العربية يف هذا الرتاث هائلة يف 

فهي  الن�سبي،  باجلهل  اأُخر�ست  ولو  حتى  الواقع 

يف الواقع هائلة. بل اأكرث من ذلك، فعملية ترجمة 

ق�سة نات�سومي اإىل العربية ت�سمح باحلفاظ على 

بع�ص النتائج اال�سلوبية يف اليابانية والتي هي 

رمبا  هي  التي  االنكليزية،  اللغة  يف  م�ستحيلة 

اللغة الثانية االأكرث رواجًا التي ظهر بها الن�ص 

رف خارج اليابان، بلده االأم. 
ُ
وع

اإيتو     �سنبداأ باال�سا�سيات: وكما يقول لنا ايكو 

 2002 ع��ام  مقدمتهما  يف  ويل�سون،  وج��رامي 

ف�سي�سوكي  ق��ط«،  »اأن��ا  ل�  االجنليزية  للرتجمة 

نات�سومي كان اال�سم الذي عرف به كينو�سوكي 

نات�سومي. عا�ص نات�سومي من 1867-1916، 

�سهرة  االأكرث  الكتاب  من  اأن ي�سبح واحداً  وقبل 

يف التاريخ والثقافة اليابانية، كانت له مكانة 

طوكيو  جامعة  خ��ري��ج  ان��ه  حيث  م��ن  ه��ام��ة 

االمرباطورية ق�سم االدب االجنليزي عام 1893. 

ويف عام 1900 قامت وزارة الرتبية )املوؤ�س�سة 

التي منحت نات�سومي قرو�سًا مكنته من متابعة 

مبنحة  نات�سومي  باإر�سال  اجلامعية(  درا�سته 

يحكي  كما  هناك،  لندن.  جلامعة  �سنتني  ملدة 

املرتجمون كان بائ�سًا، يف الغالب لعدم توا�سله 

الكتب. و�رصت  من  فقراأ كميات مهولة  اأحد،  مع 

اأ�سيب  اأنه  االنت�سار  وا�سعة  »اإ�ساعة  اليابان  يف 

باجلنون«.

 ،1903 العام  اإىل طوكيو يف  نات�سومي  عاد     

ل��الأدب  ���س��ن��وات كمحا�رص  ارب���ع  مل��دة  وع��م��ل 

االمرباطورية،  طوكيو  جامعة  يف  االجنليزي 

يخربنا  النقطة،  ه��ذه  عند  ملنحته.  كبديل 

املرتجمون، اأن نات�سومي بداأ بالكتابة.

لرواية  الرئي�سي  امل�سدر  اأن  نعتقد  ونحن     

ت�ستحق  ق��ط«  »اأن��ا  ج��داً  امل�سهورة  نات�سومي 

�سخ�سيتها  لب  تو�سح  الأنها  كاملة،  ا�ستعادتها 

اال�سلوبية: يف العام 1904، ُطلب من نات�سومي 

ال��وق��واق  ت��دع��ى  ادب��ي��ة  جملة  يف  امل�ساهمة 

�سديق  ا�س�سها  )هوتوتوجي�سو(،  باليابانية 

مقرب. جامله نات�سومي وقدم له ما كان يف ذلك 

الوقت ق�سة ق�سرية: الف�سل االأول من »اأنا قط«. 

يف  مرموقة  مراجعات  تتبعها  القطعة  طبعت 

كان  بينما  هوتوتوجي�سو.  جملة  من  يناير  عدد 

البداية،  الق�سرية  الق�سة  اإنتاج  ينوي  نات�سومي 

جعل جناحها نا�رص املجلة يحث نات�سومي على 

الق�س�سي.  ال�رصد  حكايات  من  املزيد  اإنتاج 

والنتيجة كانت ن�ص »اأنا قط« يف العام 1911، 

العظيمة يف  الق�س�ص  واحدة من  االآن  تعد  التي 

االأدب الياباين.
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   فمن جانب، تظهر هذه احل�سيلة غنى التاريخ 

ومثل  امل�سل�سالت.  م�سمون  بدايات  يف  االأدبي 

االأعمال  اأن  كيف  بقوة،  تذكرين  احللقات  هذه 

الإلهام  املبا�رصة  النتائج  عن  بعيداً  االأدب��ي��ة، 

الكاتب وجهده، لي�ست اإال وكثرياً ما تكون نتائج 

تعاون �سحي وحتى مفاجئ بني اإملام املوؤلف 

وما ميليه جتاوب القراء ومادتهم، وحالة ال�سوق. 

للتاريخ  هذه  النظر  وجهة  مثل  اأن  نعتقد  نحن 

اأكرث  لهو  م�ساواته،  عدم  رغم  واالإنتاج،  االدبي 

اخلاوية  الق�س�ص  من  لالهتمام  واإثارة  حما�سًا 

ف، ب�سطحية، ح�سور 
ّ
لعبقريات االأفراد والتي تعر

عن  تعبري  كاأنها  والفنية  االدب��ي��ة  املنجزات 

»العظمة« غري مزعج اأو متحدي يف كل الع�سور.

   وتاأكيداً ملا قلناه، فهذا ال�رصد يعرتف ب�رصاحة 

بع�ص  ومع  قط«.  »اأنا  ل�  العر�سية  بال�سخ�سية 

ترتيب،  دون  الف�سول  ق��راءة  ميكن  اال�ستثناء، 

عن�رص  اكت�ساب  ذل��ك  م��ع  ال��ق��ارئ  وي�ستطيع 

االأ�سا�ص.  يف  ق�سرية  كق�سة  نت�سوره  الق�سة. 

الق�س�ص  م��ن  ك�سل�سلة  ككل،  ت��اأت��ي  فالق�سة 

باملو�سوع  ف�سفا�ص  ب�سكل  مت�سلة  الق�سرية، 

وتكرار وجود ال�سخ�سية الرئي�سية، القط الذي مل 

عطى ا�سمًا.
ُ
ي

اإىل  ه��ام  ب�سكل  وويل�سون  ايتو  ي�سري  وكما     

امل�سمار،  هذا  يف  الفنية  نات�سومي  احا�سي�ص 

�ستورن،  للورن�ص  بقراءاته  متاأثرة  اأنها  من 

وجوناثان �سويفت، وجني او�سنت، فتاأثري �ستورن 

ب�سكل خا�ص ي�ستحق التعليق عليه، ورمبا عمله 

االأكرث انت�ساراً هو حياة واآراء تريت�رصام �ساندي، 

�سيادة  تاأ�سي�ص  يف  �ساعد  �ستورن  عمل  ال�سيد. 

وكتعريف  االإجنليزي.  االأدب  يف  الت�رصد  اأدب 

حول  الت�رصدي  االأدب��ي  النوع  يدور  ف�سفا�ص، 

ف�سل مغامرات �سخ�ص رئي�سي. اإنه عر�سي اأكرث 

منه خطي بال�سخ�سية، وقد ي�سور كثرياً عنا�رص 

متنافرة. دون كيخوت مثال اللغة اال�سبانية لهذا 

االإلهام االدبي، قد  اللحظة من  النوع. ويف هذه 

يقال على نات�سومي اأنه قد تاأثر بالتجديد االدبي 

لثقافة وطنية ادبية حاول اأن ينقلها ولو ب�سكل 

حملي اإىل ثقافته.
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اأكرث تعقيداً  الق�سة ت�سبح  الق�سة وراء     ولكن 

عندما ن�سعها يف اقرتاح وائل ح�سن باأن االدب 

الت�رصدي االوروبي انبثق من اللغة العربية، نوع 

املقامة التي �سادت يف القرن العا�رص، اأو ما قاله 

اإ�سارته للكيفية  اأو �سعد اخلادم يف  نوري جانه 

التي ا�ستهلت بها الق�سة العربية واالوروبية من 

الر�سمي  »التاريخ«  اإن  بحيث  البع�ص.  بع�سها 

واحدة،  بقعة ح�رصانية  على  لي�ص حكراً  للق�سة 

واالإل��ه��ام  بالتبادل  غني  من��وذج  تاريخ  فهي 

امل�سرتك )حاجزاً، حتمًا، القوة اال�ستبدادية التي 

خالل  االآخ��ر  ا�ستغالل  يف  ي�ستمر  قطر  ميلكها 

كريهة  ا�سطورة  اإىل  القوة  هذه  ويرتجم  الزمن، 

للتعايل الثقايف ليربر االإحلاق الع�سكري(.

لتحفة  احلالية  لرتجمتنا  ه��ذا  يعنيه  وم��ا     

هائل  جتمع  م��ع  نتعامل  اإن��ن��ا  ه��و  نات�سومي 

لتاأثريات ثقافية ولغوية. ويبدو قريبًا لنوع من 

»العدالة ال�سعرية« اأن تعيد ترجمة هذا العمل اإىل 

لغة قد �ساعدت ب�سكل قوي يف ت�سكيل الن�سو�ص 

نات�سومي يف  الهمت  التي  الهامة  يابانية  الغري 

رحلة الكتابة التي قام بها.

   ولكن هنالك عامل يتنباأ مبا �ستكون عليه هذه 

الرتجمة، وهو التقارب بني بع�ص ما هو م�سجل 

ي�سري  وكما  والعربية.  اليابانية  اللغتني  داخل 

املوؤثرة،  نات�سومي  لق�سة  االإجنليز  املرتجمون 

الذي  الق�سة  عنوان  يف  لفظي  تالعب  هنالك 

االجنليزية«.  اإىل  ترجمته  ميكن  »ال  لغويًا  هو 

تعرف  ظاهرة  ت�سور  فاليابانية  العربية  ومثل 

وجود  يعني  وهذا   ،»diglosia« باالجنليزية 

لغتي تعبري عامية / ف�سحى. وهذا ي�سري لوجود 

لغة عامية غريبة ب�سكل عام لبديٍل رفيع امل�ستوى 

باللغة  الناطق  عليه  يتعود  �سيء  وهذا  االدب��ي. 

والعامية  الف�سحى  بني  التمييز  وهو  العربية 

لق�سة  االأ�سلي  فالعنوان  جيداً.  هذا  كل  ويعرف 

نات�سومي كان مكتوبًا بالن�سخة اليابانية، ومن 

تاأتي  بحيث  ف�سحى  عربية  اعتباره  املمكن 

رفيعة  بلغة  نف�سه  يقدم  قط  جمرد  من  الفكاهة 

بني  التناق�ص  وهذا  اإن�سان.  ل�سيد  اأكرث  منا�سبة 

املقام،  والعايل  العامي  بني  والو�سيع،  الرفيع 

)كثرياً بطريقة ما بحيث اأن التالعب يظهر �سيئًا 

اال�سلوب  وبنف�ص  »رفيعًا«،  يعترب  فيما  ناق�سًا 

يفر�ص بح�سا�سية حمرتمة وبعيدة النظر اإىل ما 

هو مفرت�ص اأن يكون »منخف�سًا«(. وهذا هو من 

ال�سفات املتعارف عليها يف االدب الت�رصدي / 

نات�سومي  يجعلها  ديناميكية،  كحيوية  املقامة 

خا�سة له بكتابته عن �سيئني يف اآن واحد: ق�سة 

لكل االأزمان وواحدة خم�س�سة لليابان يف هذه 

اللحظة املتجهة للع�رصنة.

بهذا  ينعموا  ب��اأن  القراء  ندعو  يلي،  ما  ويف     

اأنه  نعتقد  وال��ذي  امل�سو�ص،  امل�سيء  التاريخ 

من الوا�سح اأنه ي�سيل من كل حكاية موؤثرة يف 

الرئي�سية. الأنه عند قراءة ق�سة  نات�سومي  ق�سة 

هذه القطة التي ال تو�سف على ما يبدو، فنحن 

نوؤمن اأننا نقراأ – ون�سارك بع�سنًا جميعًا، حتى 

يف حياتنا الفردية و�رصاعنا، يحتفظ بنوعيتها 

»قط«  جميعًا  فنحن  الطريقة،  وبهذه  املجيدة. 

نات�سومي ب�سكل ما، يربطنا ما و�سفه الفيل�سوف 

والرتبنجامني بالظروف غري املكررة للحظاتنا 

اإىل  املجال  تف�سح  ذل��ك  مع  والتي  التاريخية 

انفتاح او�سع الإ�ساءة كونية.
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قط«  »اأن��ا  نات�سومي  �سي�سوكي  ق�سة  تتعر�ص     

مدٍع  اأج��زاء، عرب قط  تليت يف ثالثة  اأ�سياء  لعدة 

خفيف الروح ذكي ال ا�سم له. »اأنا قط« عمل عظيم 

ال�سخرية، عمل �سادق الرثاء، وعمل اأدبي يخرتق 

1904- االأع��وام   خالل  الن�ص  ُكتب  الب�سرية. 

1906، واإذا ما كان هنالك �سيء يظهره الكتاب، 
عرب  كثرياً  تتغري  ال  االن�سانية  الطبيعة  اأن  فهو 

االأجيال.

   وبينما يتم �رصد الق�سة خالل عد�سه قط، فاإنها 

مقاطع،  هنالك  اأن  رغم  النا�ص،  حول  اأكرث  تدور 

خلقه  الذي  العامل  عرب  ب�سدقها  تنق�ص  اأو  تزيد 

�سي�سوكي. واإذا ما افرت�سنا اأنه يجب على الواحد 

اأن يقبل كون القطط اأكرث ذكاء ومعرفة من النا�ص 

عليها.  مركز  القط  فمالحظات  ميلكونهم،  الذين 

قط«  ف�»اأنا  به،  كتبت  الذي  الزمان  من  وبالرغم 

طازجة وحديثة وكاأمنا كتبت البارحة.

   عندما يفتتح الكتاب يبداأ املاكر الذي ال ا�سم له: 

»اأنا قط. وحتى االآن ال ا�سم يل: ال اأدري اأين ولدت«. 

مالك القط اأ�ستاذ يتعامل معه بال مباالة، اإىل احلد 

الذي مل يعباأ يف ت�سميته. وبنف�ص الدرجة، فالقط 

ال يحرتم �سيده، الأنه يعرف اأنه غبي. وكمثال على 

ذلك، نتابع هذا التعليق الذكي:

املدر�سة،  من  املنزل  اإىل  ياأتي  اأن  »فبمجرد     

اليوم،  لباقي  الدرا�سة  نف�سه يف غرفة  يغلق على 

يعتقدون  البيت  يف  من  باقي  يخرج.  ما  ون��ادراً 

يعمل  باأنه  يتظاهر  نف�سه  وهو  ب�سدة.  يعمل  اأنه 

اأقل مما يعتقد  الواقع فهو يعمل  ب�سدة. ولكن يف 

اأ�سابعي  روؤو���ص  على  اأم�سي  اأحيانًا  منهم.  اأي 

ياأخذ  ف��اأج��ده  نظرة  الألقي  الدرا�سة  غرفة  اإىل 

غفوة... املعلمون يعي�سون بب�ساطة. لو ولدت انت 

فلو  ا�ستاذاً.  ت�سبح  اأن  لك  االف�سل  فمن  اإن�سانًا، 

كان با�ستطاعتك ان تنام كل هذا الوقت وال تزال 

ا�ستاذاً، فاإذا حتى القط ي�ستطيع اأن يدر�ص«.

   ويف حلظات اأخرى جت�سد غباء االأ�ساتذة، تظهر 

حقيقة اأنه يرف�ص اأفكاراً ميكن اأن يفهمها الواحد، 

اأفكار  على  يعي�ص  اأن  يف�سل  فهو  ذلك  من  وبداًل 

يعرتف  كما  ولكن  فهمها.  ي�ستطيع  ال  م�سو�سة 

احلقيقة.  هذه  يف  لوحده  لي�ص  فاال�ستاذ  القط، 
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»�سيء ال ميكن جتاهله يرتب�ص يف اأي �سيء مير 

ذلك  يف  النبل  متاأ�سل  �سيء  وهناك  فهمنا،  يف 

الذي ال ت�ستطيع قيا�سه«، يقول هو.

   بينما الكثري من »اأنا قط« هو نقد لالأكادمييني 

والتفكري املوؤ�س�ساتي، فالقط اأي�سًا يدور حول كم 

االإن�سان. ولهذا، فالقط يالحظ بدقة ما  اأناين هو 

اأحد امل�ساهد عندما تعلق يف  يكت�سفه. فمثاًل يف 

فمه كعكة حلوة، بداًل من اأن ي�ساعده النا�ص حوله 

حماوالته  على  ي�سحكون  فقط  فهم  الإخراجها، 

متوت  عندما  اآخ��ر،  م�سهد  ويف  منها.  للتخل�ص 

»�سدفة  ا�سمها  املجاور  املنزل  يف  قطة  فجاأة 

انه هو  القط مالكيها يلومونه  ال�سلحفاة«، ي�سمع 

وهذه  �سها. 
ّ
مر الذي  هو  باأنه  مقتنعني  املجرم 

»�سدفة  مبوت  ي�سمع  اأن  بعد  الأنه  حمزنة،  حلظة 

وحدته.  اإل��ت��زام  على  القط  جرب 
ُ
ي ال�سلحفاة«، 

اأنه لو كان هو املري�ص مل يكن  واملعلومة تقول 

يفتقده  اأن  ذلك  من  اأقل  او  بحمايته،  اأحد  ليهتم 

عندما يختفي.

ولكن  الفكاهة،  �سديدة  حلظات  قط«  »اأن��ا  يف     

يعرتف  حزين.  �سدى  لها  حلظات  اأي�سًا  هناك 

القط اأنه يح�سد جريانه من القطط، حيث يح�سلون 

مما  اأف�سل  معاملة  على  يبدو،  كما  جميعهم، 

يعرتف  اأي�سًا  فهو  ذلك  ومع  هو.  عليه  يح�سل 

واحد  ك��ون  �سعيد  فهو  ح�سده،  من  بالرغم  اأن��ه 

)ففي  ف�سيلته.  من  اآخر  بواحد  يهتم  االأقل  على 

»ال�سدفة  ذات  اإىل  ي�سريون  جريانه  ي�سمع  مرة 

يفاجئه(.  اإن�سان ال قط، وهذا  وكاأنها  ال�سلحفاة« 

»اأنا قط« ال تتبع النمط امل�سغوط التقليدي الذي 

هنالك  الوقع  يف  الياباين.  االأدب  على  ي�سيطر 

اأوقات ت�سعر اأن الكتاب مييل اإىل اال�ستطالة قلياًل. 

ينتهي يف 470 �سفحة بينما ال توجد اأية حلظات 

ال�رصا�سة  من  قليل  هنالك  ال�سعيفة.  الكتابة  من 

االإن�سان.  غباء  الإظهار  التكرر  االأمر  ي�سل  عندما 

واأنا اأقول هذا لي�ص دفاعًا عن نوعي، ولكن رمبا 

الراأي القدمي حول »ما زاد عن حده انقلب �سده«.

قط«  »اأنا  كتاب  اأجزاء  اأكرث  فاإن  اآخر،  وبكالم     

ومالحظاته،  روؤيته  عن  يزوغ  عندما  هو  اإث��ارة 

الذين  النا�ص  حياة  اأو  حياته  عن  كانت  �سواء 

من  تتاألف  بكاملها  ف��اأج��زاء  ذل��ك  وم��ع  حوله. 

مل  النا�ص،  من  مالكيه  يتبادلها  �سخيفة  حوارات 

عليها،  هي  التي  االإطالة  هذه  لكل  بحاجة  تكن 

حتى واإن كانت لي�ست عدمية الفائدة.

   بع�ص القراء انتقدوا مالحظات القط على اأنها 

بالنماذج  نفكر  عندما  بها«  »مبالغ  اأو  »منطية« 

االأكادميية الرفيعة امل�ستوى. ولكن هذا لي�ص هو 

هو  معه  نتعامل  الذي  املتكلم  اأن  مبا  امل�سكلة، 

�سيء  كل  ن�ساهد  نحن  ثانيًا،  �سنور.  واأخرياً  اأواًل 

القط  اأن  املفرو�ص  ومن  القط،  منظور  خالل  من 

يفكر قلياًل بالنا�ص كنوع. حتمًا لن ن�سهد النا�ص 

كيف  االأغ��ل��ب  على  ولكن  قمتها،  يف  تت�رصف 

يت�رصفون مبا يقومون به.

   ومع ذلك فبالرغم من كل هذا، فالقط الذي ال 

ال  منا  والواحد  م�سٍل جداً، جذاب وحمب.  له  ا�سم 

يفعل،  التي  بالطريقة  للنا�ص  روؤيته  على  يلومه 

خا�سة الأنهم يقيمونه بخفة حتى اأنهم مل يهتموا 

باإطالق ا�سم عليه.

   قام برتجمة الكتاب ايكوايتو وجرامي ويل�سون، 

وقدمت �رصكة توتل للن�رص كتابًا جذابًا جداً. 

االكادميية  واالو�ساط  لالمتثال  نقد  قط«  »اأنا     

اأنف�سنا.  خارج  م�سدر  من  واالإن�سانية  وال�سلطة 

اخرى  وحلظات  الفكاهة  �سديدة  حلظات  يت�سمن 

وي�ستحق  بح�سافه  مكتوب  عمل  اإن��ه  ن��ف��اذة. 

القراءة، حتى لو مل يكن موؤلفًا ب�سكل مثايل.
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 اأي ا�سم بعد. ال اأعرف 
ّ
   اأنا قط. حيث مل يطلق علي

اأم��وء يف  كنت  اأنني  اأذك��ره  ما  كل  والدت��ي.  مكان 

اآدميًا.  راأيت  مرة،  والأول  حيث  مظلم،  رطب  مكان 

وهذا االآدمي، كما �سمعت فيما بعد، كان من االأنواع 

اأحد هوؤالء الطلبة  الب�رصية االأكرث توح�سًا، ت�سو�سي. 

الذين مقابل االإيواء الكامل، يقومون ببع�ص االأعمال 

املنا�سبات،  بع�ص  يف  اأنهم  عنهم  �سمعت  املنزلية. 

ياأكلوننا.  ثم  وم��ن  ب�سلقنا  ويقومون  يلتقطوننا 

على اأي حال مبا اأنني مل اأكن على دراية مبثل هذه 

�سعرت  خا�ص.  ب�سكل  بخوف  اأ�سعر  مل  املخلوقات، 

بتوؤدة على  الهواء عندما رفعني  اأين عائم يف  فقط 

الو�سع،  باطن كفه. وعندما عودت نف�سي على هذا 

نظرت اإىل وجهه. ال ريب اأن هذه كانت املرة االأوىل 

فاالنطباع  اإن�سان.  اإىل  فيها  اأنظر  التي  حياتي  يف 

بالغرائبية الذي جاءين ما زال يرافقني. اأواًل الوجه 

الذي كان من املفرو�ص اأن ميتلئ �سعراً كان اأ�سلعًا 

قابلت  اليوم  ذل��ك  منذ  املغلي.  امل��اء  اإب��ري��ق  مثل 

الت�سوه.  هذا  مثل  اأ�سادف  مل  ولكنني  كثرية  قططًا 

واأحيانًا  كثرياً  االأمام  اإىل  ي�ستطيل  الوجه  منت�سف 

هذه  يف  الفتحات  من  دفعات  على  الدخان  يخرج 

اال�ستطالة. بداية اأذهلني هذا التبخر قلياًل، الأنه كان 

يخيفني. ولكني عرفت موؤخراً اأنه كان دخان التبغ 

املحرتق والذي ي�ست�سيغ االإن�سان تنف�سه.

   لفرتة وجيزة جل�ست مرتاحًا يف كف ذلك املخلوق، 

اأ�ستطع  ولكن �رصيعًا ما تطورت ب�رصعة �سديدة فلم 

اأنا  اأنني  اأو  يتحرك  ال�سو�سي  ك��ان  اإذا  ما  القول 

لوحدي كنت اأحترك. ولكن على اأي حال بداأت اأ�سعر 

اأنني دائخ، واأ�سعر باملر�ص. وعندما بداأت اأفكر باأن 

هذه الدوخة �ستقتلني، �سمعت جلجلة وراأيت مليون 

ولكن مهما حاولت  اأذك��ره،  ما  احلد هو  جنمة. هذا 

جاهداً ال اأ�ستطيع ا�ستعادة اأي �سيء فيما بعد.

لنف�سي، كان املخلق قد غادر. كنت     عندما عدت 

يف وقت ما لدي �سلة مملوءة باأخوة يل، ولكن االآن 

اأمي الغالية اختفت. باالإ�سافة  اأحداً. وحتى  اأرى  ال 

اإىل ذلك اأجد نف�سي االآن يف مكان موؤمل براق ال ميت 

ب�سلة لتلك الزاوية حيث كنت اأقيم.

من  ك��ان  بحيث  كثرياً  تتالأالأ  الواقع  يف  كانت     

 النظر اإليها. من املوؤكد اأن هنالك �سيئا 
ّ
ال�سعب علي

خطاأ. بداأت ازحف حول املكان، وهذا ثبت اأنه موؤمل. 

ت بعيداً من الع�سب الناعم جداً لكي اأُرمى 
ْ
فلقد انتُزع

بعنف اإىل ع�سب البامبو اخل�سن.

االلتفاف  م��ن  متكنت  ط��وي��ل��ة،  معركة  وب��ع��د     

والتخل�ص من االأجمة، واخلروج الأجد بركة وا�سعة 

حمتاراً  الربكة  حافة  على  جل�ست  بعدها.  ممتدة 

بعد  م�ساعدة.  فكرة  اأي  يل  تطراأ  مل  اأفعل.  ما  اأق��رر 

فرمبا  �رصخت  ما  اإذا  اأنني  فجاأة  يل  خطر  ف��رتة 

�سياأتي ال�سو�سي عائداً ليجدين. حاولت بع�ص املواء 

بداأت تهب  ما  اأحد. �رصيعًا  ياأت  ال�سعيف، ولكن مل 

�سعرت  الظالم.  يحل  وب��داأ  الربكة  عرب  خفيفة  ريح 

بجوع �سديد. رغبت يف البكاء. ولكني كنت �سعيفًا 

القيام به.  جداً الأفعل ذلك. مل يكن هنالك ما ميكن 

وعلى اأي حال، بعد اأن قررت اأنني بب�ساطة يجب اأن 

اأجد طعامًا، ا�ستدرت ببطء �سديد وغادرت من حول 

الربكة. كانت املغادرة موؤملة جداً. مع ذلك، ثابرت 

وزحفت اإىل االأمام ب�سكل ما، حتى و�سلت اأخرياً اإىل 

زحفت  اآدمي.  حل�سور  اأثراً  اأنفي  التقط  حيث  مكان 

اإىل مكان عرب فجوة يف احلاجز البو�سي املك�سور، 

ظانًا اأن �سيئًا قد يظهر مبجرد اأن اأدخل املكان. كان 

ذلك جمرد حظ. فلو مل يكن احلاجز البو�سي مك�سوراً 

يف تلك النقطة بالذات، فلرمبا مت جوعًا على قارعة 

الطريق. اأدركت االآن �سدق القول املاأثور ما �سيكون 

كانت  الفجوة  هذه  اليوم،  هذا  حتى  يكون.  �سوف 

طريقي املخت�رص اإىل ظهر �سلحفاة اجلريان.

الزحف نحو  اأنني متكنت من  بالرغم من     ح�سنًا. 
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فيما  �ساأفعله  عما  فكرة  اأية  لدي  يكن  مل  مكانهم، 

بعد. �رصيعًا، اأ�سبحت الدنيا مظلمة اإىل حد ما. كنت 

جائعًا. كان اجلو بارداً وبداأ املطر يت�ساقط. مل يعد 

خيار  اأي  لدي  يكن  مل  اأكرث.  وقتًا  اأفقد  اأن  باإمكاين 

�سوى اأن اأنا�سل متجهًا اإىل مكان كان يبدو، مبا اأنه 

اأكرث اإ�ساءة، فهو حتمًا اأكرث دفئًا. مل اأعرف عندئذ، 

املنزل حيث متكنت  داخل  الواقع  ولكنني كنت يف 

اأول  الب�رصي.  اجلن�ص  من  اأخرى  مناذج  مراقبة  من 

النوع  من  وهي  اخلادمة.  اأو�سان،  كان  قابلته  من 

راأتني  اأن  فبمجرد  ال�سو�سي.  من  وح�سية  االأك��رث 

املنزل.  خارج  ورمتني  رقبتي  من  اأم�سكتني  حتى 

تغلبت فكرة ياأ�سي، جل�ست جامداً كاحلجر وعيناي 

االإلهية.  للعدالة  اأم��ري  و�سلمت  باإحكام  معلقتان 

توقفت  اأحتمل.  مما  اأكرث  كانا  والربد  اجلوع  ولكن 

زحفت  املراقبة،  عن  او�سان  ا�سرتخت  عندما  برهة 

اأعلى نحو املطبخ. رميت مرة ثانية  اإىل  مرة ثانية 

رميي  يعاود  لكي  فقط  ثانية،  مرة  زحفت  خارجًا. 

مرة ثانية اإىل اخلارج. اأذكر اأن هذه العملية تكررت 

عدة مرات. ومنذ ذلك احلني، كنت م�سمئزاً من هذه 

ال�سخ�سية او�سان. يف اليوم االآخر متكنت اأخرياً من 

التخل�ص من ال�سعور باحلزن، الأين رديت ح�ساباتي 

ب�رصقة ع�سائها من ال�سمك الكراكي.

املنزل  خارج  اأرم��ى  اأن  و�سك  على  كنت  وبينما     

للمرة االأخرية ظهر رب البيت �ساكيًا من ال�سو�ساء 

ووجهت  عاليًا،  اخلادمة  رفعتني  تف�سرياً.  طالبًا 

ال�سغرية  القطة  »ه��ذه  وقالت:  ال�سيد  نحو  وجهي 

و�سعها  يف  ا�ستمر  االإزع���اج.  م�سدر  هي  ال�سالة 

خارجًا وهي ت�ستمر يف الزحف عائدة نحو املطبخ«. 

در�ص ال�سيد باخت�سار وجهي، بارمًا ال�سعر االأ�سود 

حتت منخاره. »يف هذه احلالة دعيه يبقى« قال هذا 

ان�سانًا قليل  يبدو  ال�سيد  الداخل.  اإىل  وا�ستدار عائداً 

الكالم. رمتني اخلادمة يف املطبخ رغمًا عن انفها. 

وهكذا جعلت من هذا املنزل مقر اإقامتي.

ا�ستاذ  اأن��ه  �سمعت  ال�سيد.  مع  اتوجه  ما  ن��ادراً     

على  يغلق  املدر�سة،  من  ياأتي  اأن  فبمجرد  مدر�سة. 

نف�سه غرفة املطالعة لبقية اليوم، نادراً ما يظهر اإىل 

اخلارج. كل االآخرين يف املنزل يعتقدون اأنه يعمل 

يف  ولكنه  العمل.  �سدة  يدعي  نف�سه  وهو  مبثابرة. 

اأحيانًا  منهم.  اأي  يظن  بكثري مما  اأقل  يعمل  الواقع 

اإىل غرفة مطالعته الأنظر  اأطراف قدمي  اأدخل على 

على  يريل  فمه  اأحيانًا  غفوه.  ياأخذ  فاأجده  اإليه 

بداأ بقراءته. معدته �سعيفة وب�رصته  كتاب كان قد 

احليوية.  تنق�سها  مرنة  غري  اللون  م�سفرة  �ساحبة 

اأن ياأكل  ومع ذلك فهو �سديد املحبة للطعام. فبعد 

من  »تاكادبا�ستاز«  ال��دواء  بع�ص  يتناول  الكثري 

يقراأ  اأن  وبعد  كتابا.  يفتح  ذلك،  وبعد  معدته،  اأجل 

الكتاب.  يريل على  بالنعا�ص.  ي�سعر  ب�سع �سفحات 

الدينية املتبعة كل م�ساء. هنالك  العادة  وهذه هي 

اأ�سع  اأن  اأ�ستطيع  األقطه  اأنا  اأجد نف�سي  اأوقات حيث 

ولدت  اأنا  فلو  ي�ست�سهلون.  »املعلمون  معًا.  فكرتني 

اإن�سانًا، فمن االأف�سل لك اأن ت�سبح مدر�سًاُ، الأنه من 

نف�ص  يف  تبقى  واأن  الوقت.  هذا  كل  النوم  املمكن 

على  تدر�ص«.  اأن  لقطة  اإذا  فيمكن  مدر�سًا،  الوقت 

اأ�سعب من  فلي�ص هنالك  لل�سيد،  فبالن�سبة  اأي حال 

يتذمر  لروؤيته  اأ�سدقاوؤه  جاء  وكلما  املدر�ص  حياة 

بال توقف.

   يف بداية اأيامي يف البيت، كنت ال اأعرف اأحداً ماعدا 

ال�سيد، مل يكن مرحبا بي يف اأي مكان، ومل يكن الأي 

باأن  اليوم،  اأحد فكر حتى  اأحد �سغل معي. فكون ال 

 ا�سمًا يدل هذا بو�سوح كم كان تفكريهم 
ّ
يطلق علي

اأكرث  اأق�سي  اأن  حاولت  اأعمل،  ال  كوين  �سعيفًا.  بي 

ا�ست�سافني.  الذي  الرجل  ال�سيد.  مع  املمكن  وقتي 

اأقفز الأ�ستقر على  يف ال�سباح، وهو يقراأ ال�سحيفة، 

على  اأجل�ص  الظهر،  بع�ص  ا�سرتاحته  خالل  ركبته. 

ظهره. وهذا لي�ص الأنني مغرم بال�سيد ب�سكل خا�ص، 

ولكن الأنني ال اأملك بدياًل اآخر، لي�ص هنالك اأحد اآخر 

اإىل ذلك، وعلى �سوء جتارب  باالإ�سافة  اإليه.  اأعود 

املغلي،  الرز  اإناء  على  اأنام  اأن  قررت  فلقد  اأخ��رى، 

والذي يبقى دافئًا حتى ال�سباح، وعلى حلاف تدفئة 

االأقدام خالل امل�ساء ويف اخلارج على ال�رصفة عندما 
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اأ�ست�سيغه ب�سكل خا�ص  يكون اجلو ح�سنًا. ولكن ما 

هو اأن ازحف اإىل �رصير االأطفال واألف نف�سي بينهم. 

هنالك طفالن واحد يف اخلام�سة واالآخر يف الثالثة: 

ينامان يف غرفتهما اخلا�سة، يت�ساركان يف �رصير. 

اأ�ستطيع اأن اأجد دائمًا مكانًا بني ج�سديهما واأمتكن 

ما  اإذا  ولكن  بهدوء.  بينهما  نف�سي  اأع�رص  اأن  من 

ا�ستيقظ اأحدهما �سبب �سوء حظي، وعندئذ اأ�سبح يف 

م�سكلة. الأن لالأطفال طبيعة و�سخة، خا�سة ال�سغار، 

يبداآن يف ال�رصاخ ب�سوت مزعج، مهما كان الوقت، 

هاك  ي�رصخ،  وه��و  الليل،  منت�سف  يف  ول��و  حتى 

القط، ثم �سات ي�ستيقظ الع�سبي املتجهم يف الغرفة 

اإىل الداخل. ملاذا لقد قام  املجاورة وياأتي م�رصعًا 

�سيدي يف يوم خاٍل ب�رصب ظهري مب�سطرة خ�سبية 

لي�سبح اأ�سود واأزرق.

   حياتي بواقعيتها مع الكائنات االن�سانية، وكلما 

م�سطراً  نف�سي  وجدت  كلما  لهم،  مالحظتي  كرثت 

لال�ستنتاج باأنهم اأنانيون. وخا�سة هوؤالء االأطفال. 

اأجد رفاقي يف ال�رصير ال يتكلمون.

   وعندما ياأخذهم اخليال يرفعوين من �ساقي وراأ�سي 

اإىل اأ�سفل وي�سعون راأ�سي يف كي�ص ورقي، يلوحون 

ذلك،  من  واأكرث  املطبخ.  منطقة  اإىل  ويرمونني  بي 

جند  �سغرية،  كانت  مهما  اأذية  باأية  قمت  ما  فاإذا 

يف  وي�سطهدين.  املكان  حول  يالحقني  املنزل  كل 

اأحد االأيام عندما ت�سادف اأنني كنت اأ�سحذ اأظافري 

على ب�ساط اأر�سي من البو�ص مما جعل �سيدة البيت 

اإىل  الدخول  انها منعت عني  لدرجة  ال�سخط  �سديدة 

اأي غرفة مغطاة بب�ساط، وبالرغم من انني اأرجتف 

االأر�سية اخل�سبية يف املطبخ فهي بقيت على  على 

رف�سها القا�سي.

يف  ت�سكن  التي  البي�ساء  القطة  بالن�ص،  االآن�سة     

مواجهتنا والتي اأقدرها كثرياً، تقول يل كلما راأيتها 

اأنه لي�ص هنالك كائن حي مبثل ق�ساوة قلب االإن�سان. 

منذ اأيام ولدت اأربعة قطط جميلة، ولكن بعد ثالثة 

اأيام حمل �سيد منزلها القا�سي القلب االأربعة جميعًا 

اأن تخربنا  ورماهم بعيداً يف الربكة اخللفية. وبعد 

االآن�سة بالن�ص الق�سة بكاملها وهي تذرف الدموع، 

ون�ستمتع  كاأهل  حبنا  ي�ستعيد  حتى  انه  يل  اأك��دت 

اأن  علينا  القطط  �ساللة  فنحن  اجلميلة،  بعائلتنا 

االإن�سان.  بني  ك��ل  �سد  �رصو�سًا  ح��رب��ًا  نخو�ص 

اأن هذا  اأن نبيدهم. واأعتقد  لي�ص لنا اأي خيار �سوى 

ت�سكن  والتي  امللونة  الثالث  والقطط  عاقل.  خيار 

اأن  على  خا�ص  ب�سكل  �ساخطة  املجاور  املنزل  يف 

امللكية.  حقوق  طبيعة  يفهم  ال  االن�ساين  الكائن 

�سيئًا  يجد  من  اأن  املفرو�ص  فمن  لنوعنا  بالن�سبة 

اواًل، �سواء كان راأ�ص �رصدينة جافة اأو بوري رمادي 

يجري ي�سبح حقًا له اأن ياأكله.

   واإذا مل يحرتم اأحدهم هذا القانون عندئذ ي�ستطيع 

اأن يلجاأ اإىل العنف. ولكن االإن�سان يبدو واإنه ال يفهم 

حقوق امللكية. ففي كل وقت جند �سيئًا جديداً لناأكله 

معتمدين  منا.  لياأخذونه  وينحنون  بثبات  فياأتون 

االأ�سياء  بربودة  منا  ي�رصقون  البدنية،  قوتهم  على 

قوتهم  على  يعتمدون  ناأكلها.  اأن  حقنا  من  التي 

هي  التي  االأ�سياء  بربودة  منا  وي�رصقون  اجل�سدية، 

منزل  يف  بالن�ص  االآن�سة  ت�سكن  لناأكلها.  حقنا  من 

انني  مبا  ولكن  حمام.  القطط  و�سيد  ع�سكري  رجل 

االأمور  مع  اأتعاطى  فاأنا  مدر�ص،  منزل  يف  اأعي�ص 

التي من هذا النوع بخفة اأكرث منهم. ا�سعر اأن احلياة 

اأن يزحف  االإن�سان  لي�ست بال هدف طاملا ي�ستطيع 

من يوم اإىل يوم اآخر. الأنه بالتاأكيد حتى بني الب�رص 

لن يزدهروا اإىل االأبد. اأعتقد انه من االأف�سل اأن اأنتظر 

ب�سرب ليوم القطط.

   عندما نتكلم عن االأنانية اأتذكر اأن �سيدي �سغر من 

عنه.  �سيء  كل  �ساأخربكم  الف�سل.  هذا  ب�سبب  قيمته 

اأواًل يجب اأن تفهموا اأن �سيدي هذا تنق�سه املوهبة 

باأن يكون متو�سطًا يف اأي �سيء كليًا. ولكن مع ذلك 

اإنه  ال يكل من حماولة جتربة كل �سيء واأي �سيء. 

كوكو.  وكاأنها  ويقدمها  »هايكو«  ال�  يكتب  دائمًا 

وله  �ستار  املورننج  جملة  اإىل  حديثًا  �سعراً  ير�سل 

بال يف النرث املليء باالأخطاء اجل�سيمة. طور رغبة 

الغناء،  يف  درو�سًا  ياأخذ  الرماية.  فن  يف  �سديدة 
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نف�سه  يكر�ص  واأحيانًا  �سابقًا،  مطروقه  غري  مقاطع 

لعزف اأنغام رهيبة على الكمنجة. ولكني وبكل اأ�سف 

اأقول اأن هذه الن�ساطات مل تقده اإىل اأي �سيء بتاتًا. 

ومع ذلك فبالرغم من اأنه متخم فهو ي�سبح منغم�سًا 

فور توقفه عند اأي عمل جديد.

   ويف اإحدى املرات، اتخذ لنف�سه ا�سم »قائد خزانة 

غري  يبقى  ولكنه  احلمام،  يف  غنائه  ب�سبب  امل��اء« 

معني بتاتًا. ويبقى �سوته يعلو بالغناء قائاًل » اأنا 

تايرانو مونييوري«. كلنا نقول »هاكم موني�سوري«، 

ون�سحك يف قلبنا من �سلوكه هذا. ال اأدري ملا حدث 

هذا. ولكن يف اأحد االيام امل�رصقة )يوم بعد انق�ساء 

جاء  عليها(،  املوافق  اإقامتي  على  اأ�سابيع  اأربعة 

حتت  حزمة  يحمل  املنزل  اإىل  مهرواًل  هذا  �سيدي 

اأنه  بعد  فيما  وتبني  ا�سرتاه.  عما  ت�ساءلت  ذراع��ه. 

»باأي  واأوراقا خا�سة  األوانًا مائية. وفرا�سا  ا�سرتى 

اأن كتابة الهايكو والغناء �سوف  رجل«. وقد بدا يل 

وحتمًا،  املائية.  االأل��وان  ل�سالح  جانبًا  بهم  لقى 
ُ
ي

منذ اليوم الثاين وفيما بعد كل يوم لفرتة طويلة من 

ال�سور يف  �سيئًا �سوى تلوين  ليفعل  الزمن، مل يكن 

فرتة  ياأخذ  اأن  دون  يتابع  بداأ  وحتى  مكتبه.  غرفة 

راحة بعد الظهر. وعلى اأي حال، مل يكن اأحد ي�ستطيع 

النتائج. رمبا هو نف�سه  اإىل  معرفة ما لونه بالنظر 

عندما  االأي��ام  اأحد  يف  الأنه  كثرياً،  عمله  يعجبه  مل 

جاء �سديقه املتخ�س�ص يف اأمور اجلماليات �سمعت 

احلوار التايل:

   هل تعلم اأنه �سيء �سعب؟ عندما يرى �سخ�سًا اآخر 

�سهاًل؟ ويبقى يف نظره  االأمر  يبدو  باالألوان،  ير�سم 

كذلك حتى ياأخذ فر�ساة بنف�سه ويدرك كم هو �سعب 

هذا االأمر. هكذا قال �سيدي النبيل، وكان هذا كافيًا. 

فوق  من  �سيدي  اإىل  ينظر  وهو  �سديقه،  واأ�سار     

الواحد  اأن  طبيعي  �سيء  »ه��ذا  املذهبة،  نظارته 

فقط.  خياله  قوة  من  الداخل  يف  الر�سم  ي�ستطيع  ال 

اإذا  فاال�ستاذ االيطايل، اندريا ديل �سارتو، قال انه 

كنت تريد ر�سم �سورة، دائمًا اأنقل الطبيعة كما هي. 

ففي ال�سماء هنالك جنوم. ويف االر�ص، هنالك ندى 

الربكة  يف  ترك�ص.  حيوانات  تطري،  طيور  متالألئ، 

�سمك ذهبي. وعلى �سجرة قدمية يرى غربان ال�ستاء. 

الطبيعة نف�سها هي �سورة ممتدة حية. هل تفهم؟ اإذا 

اأن تر�سم �سورة زائفة، فلما ال حتاول بع�ص  اأردت 

الر�سومات االأولية؟

اأعرف  مل  هذا؟  قال  �سارتو  ديل  اندريا  فاإذا  راآه،     

حتمًا  حقيقي.  �سيء  فهو  به،  فكرت  لو  بتاتًا.  هذا 

هو �سيء حقيقي. تاأثر ال�سيد حقيقة. راأيت ابت�سامة 

�سخرية خلف النظارة املذهبة.

   يف اليوم التايل، مثل دومًا، كنت يف اإغفاءة �سعيدة 

)حركة  مكتبه  غرفة  من  ال�سيد  خرج  ال�رصفة.  على 

ظهري  خلف  من  وب��داأ  ذاتها(  بحد  اعتيادية  غري 

ي�سغل نف�سه ب�سيء ما. يف هذه اللحظة �سدف انني 

ا�ستيقظت مت�سائاًل ماذا يريد اأن يفعل. ففتحت عيني 

وهنالك  االن�ص.  ع�رص  من  �سغرياً  جزءاً  يوازي  مبا 

مل  �سارتو.  ديل  اندريا  انه  متمثاًل  نف�سه  يقتل  كان 

اأمتكن من منع نف�سي من ال�سحك. 

قبل  من  �سدت  قدمه  اأن  ير�سمني ملجرد  بداأ  فقد     

يف  اأرغ��ب  وان��ا  يكفي،  مبا  منت  قد  كنت  �سديق. 

التثاوؤب. ولكن عندما راأيت �سيدي ير�سم بعيداً بهذا 

احلما�ص، مل يعد يل قلب اأن اأحترك لذلك حتملت هذا 

كله بت�سميم. بعد اأن انتهى من ر�سم �سكلي العام، بداأ 

ير�سم الوجه. اعرتف مبا انني اعتربت القطط كعمل 

فني، فاأنا بعيد كل البعد عن جامع حتف. حتمًا انا 

ما  من  اأرفع  وتقاطيعي  وفروتي،  �سكلي،  اأن  اأعتقد 

متتلكه القطط االخرى. ولكن مهما كنت ب�سعًا فلي�ص 

هنالك اأي �سبه يرى بيني وبني ذلك ال�سيء الغريب 

الذي يخلقه �سيدي. اواًل التلوين خاطئ. فروتي التي 

�سلحفاة  ظهر  عالمات  حتمل  الفار�سية،  تلك  ت�سبه 

وهذه  املنحط.  الباهت  الرمادي  من  اأر�سية  على 

الذي  اللون  ف��اإن  ذلك  ومع  فيها.  ج��دال  ال  حقيقة 

رماديًا  ال  اأ�سوَد،  وال   
َ
اأ�سفر لي�ص  �سيدي  ا�ستخدمه 

االألوان  هذه  كل  من  خليط  اأي  هو  ولي�ص  بنيًا،  وال 

االربعة املحددة. وكل ما ي�ستطيع الواحد اأن يقوله 

وباالإ�سافة  االأل��وان.  من  نوع  امل�ستخدم  اللون  اإن 
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العيون ب�سكل غريب. هذا  اإىل ذلك، فوجهي ينق�سه 

هو  الر�سم  اأن  اأ�سا�ص  على  جتاهله  ميكن  النق�ص 

الواحد  اأن  اأي حال، مبا  نائم. ولكن على  لقط  ر�سم 

العني،  موقع  اإىل  اإ�سارة  جمرد  يجد  اأن  ي�ستطيع  ال 

لقط  هو  الر�سم  هذا  كان  ما  اإذا  الوا�سح  من  فلي�ص 

نائم اأو لقط اأعمى. ظننت ب�رصية بيني وبني نف�سي 

اأن هذا لن ينفع، حتى بالن�سبة الأندريا ديل �سارتو. 

على اأي حال، مل اأ�ستطع اأن اأمتالك نف�سي باالإعجاب 

من ت�سميم �سيدي املتجهم. لو كان االأمر مرده يل، 

لكنت ب�سعادة قمت بالوقوف اأمامه. ولكن الطبيعة 

يف  التي  الع�سالت  الوقت.  بع�ص  منذ  تدعو  كانت 

و�سل  وعندما  واأب��ر.  م�سامري  اإىل  حتولت  ج�سدي 

التنميل اإىل احلد الذي مل يعد مبقدوري احتماله ولو 

اأتو�سل حريتي. مددت  اأن  ا�سطررت  لدقيقة واحدة، 

اأ�سفل  اإىل  رقبتي  حركت  اأمامي،  االأمامية  خمالبي 

وتثاءبت حمركًا ج�سدي. وبعد اأن فعلت كل هذا، مل 

يعد هنالك فائدة من اجللو�ص بال حركة.

اأ�سبح  بحيث  حال.  اأي  على  تلخبط  �سيدي  ر�سم     

اخللفية،  ال�ساحة  اإىل  عائداً  اأ�ستدير  اأن  با�ستطاعتي 

بداأت  االأفكار،  هذه  حركتني  اأن  بعد  بعملي.  واأقوم 

جاءت  الغبي«  »اأيها  مبا�رصة،  بعيداً.  بك�سل  اأزحف 

وخيبة  الغ�سب  من  خليط  �رصاخًا.  �سيدي  ب�سوت 

بقول  ثابته  عادة  لديه  الداخلية.  الغرفة  االأمل، يف 

ي�ستطيع  ال  واح��د.  اأي  ي�ستم  عندما  الغبي«  »اأيها 

اأخ��رى.  �ستيمة  اأي��ة  يعرف  ال  اأن��ه  مبا  نف�سه  �سبط 

»غبيًا«  يدعوين  اأن  الوقاحة  من  اأنه  ظننت  ولكني 

بدون اأي وجه حق. فاأنا على اأي حال كنت �سبوراً 

جداً حتى هذه النقطة.

   حتمًا لو كان معتاداً على اإظهار قليل من البهجة 

عندما اأقفز على ظهره، لكنت حتمًا حتملت لعناته. 

اأُدعى »غبيًا« من قبل �سخ�ص  ولكنه �سيء ثقيل اأن 

مل يقم ولو مرة واحدة بعمل �سالح من اأجلي، فقط 

الأنني نه�ست الأذهب واأتبول. واحلقيقة االأوىل هي 

ال�سديد عن  اآدم جميعًا منتفخني بر�سائهم  اأن بني 

اإىل  جاءت  اإذا  اإال  الوح�سية.  قوتهم  ب�سبب  اأنف�سهم 

االأر�ص خملوقات تتجاوزهم قوة وت�ست�سعفهم فال 

عرف اإىل اأي مدى ادعاءاتهم الغبية �سوف حتملهم. 
ُ
ي

ي�ستطيع الواحد جتاوز درجة االأنانية، ولكني �سمعت 

اآدميني، مما ال  البني  مرة تقريراً حول عدم جدوى 

�سك هو اأب�سع بالعديد من املرات، واأكرث منها بوؤ�سًا.

   خلف منزيل هنالك حقل �سغري من ال�ساي، تقريبًا 

حوايل �ست ياردات مربعة. وبالرغم من كونه لي�ص 

اأن  عادتي  كانت  م�سم�ص.  نظيف  مكان  فهو  كبرياً 

باإحباط، مثاًل عندما  �سعرت  اإىل هناك كلما  اذهب 

اأ�ستطيع  ال  بحيث  �سجيج  حلظة  يف  االأوالد  يكون 

ويف  ه�سمي.  امللل  يرهق  عندما  اأو  ب�سالم،  النوم 

اأحد االيام، يوم يف ال�سيف الهندي، حوايل ال�ساعة 

الثانية بعد الظهر، ا�ستيقظت من اإغفاءة بعد الغذاء 

قدماي.  اأم��رن  حتى  ال�ساي  مزرعة  نحو  وم�سيت 

اأ�ستن�سق واحدة تلو االأخرى عند جذور �ستلة  اأخذت 

النهاية  عند  ال�رصو  حاجز  اإىل  وو�سلت  ال�ساي، 

الغربية، وهناك راأيت قطًا �سخمًا نائمًا نومًا عميقًا 

على �رصير من االأقحوان الذابل، الذي �سطحه يعظم 

وزنه. مل يبد اأنه قد حلظ و�سويل. رمبا الحظ ولكن 

بطوله  مم��دداً  هناك،  كان  حال،  اأي  على  يهتم.  مل 

وي�سخر ب�سوت عال.
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وهو  له،  �سمحت  التي  �سجاعته  عظم  من  ذهلت     

اأن ينام دون اهتمام يف حديقة واحد  عابر طريق، 

اآخر. كان قطًا اأ�سوَد �سافيًا. كانت �سم�ص بعد الظهر 

وكاأن  وبدا  عليه،  املتالأالأة  اأ�سعتها  ت�سكب  املبكرة 

الرباقة.  فروته  تلمع من خارج  مرئية  �سعالت غري 

يقال،  اأن  ميكن  ج�سد،  رائعًا.  اجل�سدي  تركيبه  كان 

�سعف  بب�ساطه  ك��ان  القطط.  مملكة  الم��رباط��ور 

لدرجة  والف�سول،  باالإعجاب  مملوءاً  كنت  حجمي. 

وعيوين  م�سحوراً،  جامداً  وقفت  نف�سي.  ن�سيت  اأنني 

مثبتة عليه.

الهندي  ال�سيف  لذلك  الهادئ  العليل  الن�سيم  اأخذ     

يهز فرعًا من مظلة ال�سلطان والتي كانت تظهر فوق 

حاجز ال�رصو، وبع�سًا من اأوراق االأقحوان امل�سحوق 

عينيه  االمرباطور  يفتح  فجاأة  املقعد.  على  تتناثر 

هذا.  يومنا  حتى  اللحظة  هذه  اأذك��ر  امل�ستديرتني. 

العنرب  ذلك  من  مبراحل  جمااًل  اأكرث  عيناه  ت��الأالأت 

هدوء  ه��ادئ��ًا  مت��دد  غاليًا.  االإن�سان  يقيمه  ال��ذي 

املوتى، مركزاً ال�سوء املنبعث من داخل عينيه على 

جبهتي القزمة، وقال: »ومن اأنت بحق جهنم«.

   فكرت اأن جملته التي حتول اإليها، عبارة عن ظل 

غري م�سقول ال ينا�سب امرباطوراً، ولكن �سوته كان 

عميقًا مملوءاً بقوة ما ت�ستطيع اأن تقمع قلبًا �رص�سًا. 

على  واأظهرت،  الرعب.  اأ�سابني  وقد  اأخر�سًا  بقيت 

اأي حال، اأين قد اأقع يف م�سكلة اإذا ما ف�سلت بتبادل 

مزيفة  جاأ�ص  وبرباطة  ب��ربود،  فاأجبته  الكيا�سة. 

االآن  حتى  قط.  �سيدي  يا  »اأنا  ممكنة،  برودة  باأكرث 

لي�ص يل ا�سم«. كان قلبي يف تلك اللحظات ي�رصب 

ب�سدة وت�سارع يفوق املعدل.

   ويف لهجة معنفة ب�سدة، الحظ االمرباطور: »انت...

بحق  اين  ح��ال،  اأي  على  ملعون.  انا  ح�سنًا،  قط؟ 

ال�سيطان تقف؟«.

   فكرت اأن هذا القط يتكلم ب�رصاحة مطلقة.

   »اأنا اأ�سكن هنا يف منزل املعلم«.

   »هه، انا فكرت كذلك: هزيل رهيب. األ�ست كذلك؟؟«

   تكلم كامرباطور حقيقي بحدة �سديدة.

   اإذا ما حكمنا عليه من خالل اأ�سلوبه يف الكالم، فال 

ميكن اأن يكون قطًا من خلفية حمرتمة. ومن جانب 

وحالته مزدهرة  ياأكل جيداً  اأنه  عليه  بدا  فقد  اآخر، 

 اأن اأ�ساأله: 
ّ
وبدين اجل�سم يف �سكله اللماع. كان علي

»واأنت، من اأنت بحق االأر�ص؟«

متفاخراً  اأجابني  بالكي«  ري�سكوف  اأن��ا  »اأن��ا؟     

وبروح عالية. 

   الأن ري�سكوف بالكي معروف يف ال�ساحية كزبون 

الذين  ه��وؤالء  من  الواحد  يتوقع  كما  القوة،  �سديد 

قوي  اإن��ه  الهندية.  العربيات  ك��اراج  يف  ترعرعوا 

يختلط  منا  فقليل  ولذلك  تقريبًا.  متعلم  غري  ولكنه 

بعد  على  »نبقيه  اأن  العامة  ل�سيا�ستنا  واإنها  به. 

م�سافة حمرتمة«.

   وتبعًا لذلك عندما �سمعت ا�سمه، �سعرت ب�سيء من 

الوقت  الغ�سب واالإح�سا�ص بال�سيق ولكن يف نف�ص 

حلديثنا،  وتتمة  جتاهه.  الرتفع  من  ب�سيء  �سعرت 

احلديث  تابعت  اأم���ي،  ه��و  ك��م  م��ن  اأت��اأك��د  وح��ت��ى 

اأو  ال�ساحنة  االأهم، مالك  بالت�ساوؤل. »من تعتقد هو 

املدر�ص؟«

اأنه االأقوى.     »ماذا؟ طبعًا مالك ال�ساحنة. بالطبع 

فاأنظر اإىل �سيدك، اأنه تقريبًا جلد وعظم.«

اأن  ال�ساحنة، من الطبيعي     »اأنت، كونك قط مالك 

تبدو قويًا جداً. اأ�ستطيع اأن اأرى اأن الواحد ياأكل جيداً 

يف موؤ�س�ستكم«.

اإيجاد   
ّ
علي ي�سعب  فلن  يل  بالن�سبة  ح�سنًا.  »اآه     

حاجتي اأينما ذهبت. اأنت اي�سًا بداًل من اأن تزحف 

�سهر  فخالل  تتبعني؟  ال  فلما  ال�ساي،  مزرعة  حول 

�ست�سبح �سمينًا ولن يعرفك اأحد.«

   »يف الوقت املالئم رمبا اأح�رص واأطلب اأن األتحق 

منزل  من  اأو���س��ع  امل��در���ص  منزل  يبدو  ولكن  ب��ك. 

�سيدك«.

ي�ساعد  لن  كربه  بلغ  مهما  املنزل  االبله،  »اأيها     

اأذنان  اذنيه بوح�سية،  يف ملء بطن فارغ«. يحرك 

البامبو  لق�سب  الرفيعة  ال�رصائح  مثل  حاميتان 

اجلاف. وان�رصف م�ساك�سًا.

نزوى العدد 104 اكتوبر 2020

180



يقيم  الذي  باالأ�سود  االأوىل  معرفتي  كانت  هذه     

عند مالك ال�ساحنة، ومنذ ذلك اليوم �سادفته مرات 

متوقع  هو  كما  بادعاء،  يتكلم  قابلته  كما  عديدة، 

احلادثة  تلك  ولكن  ال�ساحنة،  مالك  ميتلكه  قط  من 

البائ�سة والتي ذكرتها �سابقًا كانت ق�سة رواها يل.

   يف اأحد االأيام كنت اأنا وبالكي م�ستلقيان كالعادة، 

االأحاديث  نتبادل  كنا  ال�ساي.  حديقة  يف  نت�سم�ص 

التفاخرية  ق�س�سه  يف  ب��داأ  عندما  وذاك،  هذا  عن 

العادية وكاأنه يتلوها للمرة االأوىل. �ساألني: »كم من 

اجلرذان التقطت حتى االآن؟«

   بينما كنت اأتفاخر بنف�سي باأن معلوماتي العامة 

اأكرث ات�ساعًا وعمقًا من معلومات بالكي. فاأنا اأعرتف 

ال�سيء  هي  و�سجاعتي  اجل�سدية  قوتي  اأن  مبا�رصة 

اإذا ما قورنت بحاله هو. على اأي حال، فاإن �سوؤاله 

ال�رصيح تركني ب�سكل طبيعي اأ�سعر با�سطراب. ومع 

ذلك فاحلقيقة حقيقة وعلى االإن�سان ال�سدق. ولذلك 

دائمًا  اأفكر  اأنني  من  بالرغم  الواقع،  »يف  اأجبته: 

بالتقاط واحد، فحتى االآن مل األتقط اأي منها«.

   �سحك بالكي بقوة و�سوالفه الطويلة ترجتف، وقد 

املدعني  كل  مثل  بالكي  كمامته.  يف  بقوة  غرقت 

تهمهم  اأنت  طاملا  تفكريه.  يف  �سعيف  احلقيقيني، 

يتفاخر  مبا  متاأثر  اأنك  وتظهر  باهتمام،  وت�ستمع 

اأن  بعد  و�رصيعًا  معه.  التعامل  ميكن  قط  فهو  به 

تعرفه تتعلم طريقة معاملته. وتبعًا لذلك، ففي هذه 

اأ�سعف  اأن  الغباء  من  اأنه  اخلا�سة ظننت  املنا�سبة 

موقفي باأن اأحاول اأن اأدافع عن نف�سي. واأنه ليكون 

اأدفعه  اأن  املو�سوع،  �سري  حتويل  يف  فطنة  اأك��رث 

م�سكلة  اأية  اإثارة  دون  وهكذا،  بنجاحاته.  ليتفاخر 

عملت على قيادته اإىل االأمام باأن اأقول: »اأنت اإذا ما 

حكمنا على �سنك، فالبد اأنك التقطت عدداً وفرياً من 

اجلرذان؟« ومبنتهى الثبات بلع الطعم با�ستمتاع.

   »ح�سنًا، لي�ص كثرياً، ولكن ال ريب انني قد التقطت 

اأو اأربعني«، كان جوابه املنت�رص. »اأ�ستطيع  ثالثني 

من  ومائتني  مائة  »مع  كالمه،  تابع  اأتغلب«،  اأن 

عر�ص،  ابن  ولكن  ولوحدي.  وقت،  اأي  يف  اجل��رذان، 

كال. ذلك ال اأ�ستطيع اأن اأغلبه. يف اأحد املرات مررت 

بوقت جهنمي مع ابن عر�ص.«

   اأنا قلت هذا برباءة »هل حقًا فعلت؟«

   رفع بالكي عينيه الوا�سعتني ولكنه مل يتوقف.

العام  التنظيف  الفائت، يوم  العام     »كان هذا يف 

األ��واح  حتت  يزحف  �سيدي  ك��ان  وبينما  للمنزل. 

ابن  جاء  فجاأة  الكل�ص،  من  �سنطة  يحمل  اخل�سب 

عر�ص قذر ينطلق اإىل اخلارج«.

   »حقًا؟« اأظهرت نف�سي متاأثراً.

�سيء  فقط  عر�ص؟  ابن  هو  ما  اإذاً  لنف�سي،  »قلت     

واأنا  به،  قلياًل. وهكذا حلقت  اجلرذ  اأكرب من  �سغري 

يف  اأح�رصه  اأن  ا�ستطعت  واأخ��رياً  باحلما�ص  اأ�سعر 

زاوية عند م�رصف«.

   »كان هذا عماًل جيداً«، حييته.

يرفع  اأن  ا�ستطاعه  ما  وكاآخر  بتاتًا.  ذلك  »لي�ص     

ذيله وير�سل �رصبة قذرة. يا للهول من ذلك الرائحة! 

اأ�سعر  عر�ص،  ابن  اأرى  اأن  فمجرد  الوقت،  ذلك  منذ 

ب�سعف.«

و�رصب  االأمامي  خملبه  رفع  النقطة،  هذه  عند     

يعاين  يزال  ال  وكاأمنا  مرات  اأربع  اأو  ثالث  كمامته 

من نتانة ال�سنة الفائتة.

   �سعرت باأ�سى جتاهه، ويف حماولة للرتفيه عنه، 

اجلرذان،  مع  املو�سوع  يكون  عندما  »ولكن  قلت: 

منومة.  متوهجة  بنظرة  توقفهم  اأن  منك  فاأتوقع 

�ساحر،  ب�سكل  اجلرذان  يلتقط  قط  الأنك  اأنه  واأعتقد 

فاأنت ثخني  اجلرذان وكذلك  يتغذى على  فاأنت قط 

جداً ولك جلد جيد«. 

   وبالرغم من اأن هذا اخلطاب كان مق�سوداً به اأن 

ميدح بالكي، فمن الغريب اأنه كان له تاأثري عك�سي. 

فقد بدا عليه ال�سعور باخليبة واأجاب بتنهيدة عميقة.

اأن  حت��اول  »عندما  ق��ال،  مقب�ص«،  �سيء  »ه��ذا     

عمله  يف  م�ستعبد  منا  الواحد  كان  مهما  به.  تفكر 

لي�ص  الوا�سع  العامل  كل  ففي  اجل��رذان...  التقاط  يف 

جرذ  كل  االإن�سان.  من  �سفاقة  اأكرث  خملوق  هنالك 

�سندوق  اأق��رب  اإىل  وياأخذونه  ي�سادرونه  التقطه 
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من  القول  ي�ستطيع  ال  ال�رصطي  اأن  فينما  بولي�ص. 

ذنب  كل  على  بن�سًا  يدفع  فقط  فهو  اجلرذان،  التقط 

الأي �سخ�ص يح�رصهم اإىل الداخل. �سيدي على �سبيل 

املثال قد جمع ما يقارب ن�سف كراون من جهدي 

البحت، ولكن مع ذلك مل يجلب يل وجبة حمرتمة. 

واحدهم  الب�رص،  بني  اأن  هي  الوا�سحة  احلقيقة 

وجميعهم، لي�سوا �سوى ل�سو�ص يف قلوبهم.

اأن بالكي يبعد كل البعد عن الذكاء،     بالرغم من 

فالواحد ال ي�ستطيع تخطيئه على هذه النتيجة. يبداأ 

بظهره  املحيطة  والفروة  ال�سديد  غ�سبه  اإظهار  يف 

ما  حد  اإىل  ا�سطربت  اأنني  ومبا  �سعريات.  يف  تقف 

من ق�سة بالكي وردود فعله، اتخذت عذراً غام�سًا 

وذهبت اإىل املنزل، ولكن منذ ذلك احلني اأخذت عهداً 

على نف�سي اأال التقط اأي جرذ اإطالقًا. ومع ذلك فلم 

التجول  يف  �رصيكه  اأ�سبح  ب��اأن  بالكي  دع��وة  اآخ��ذ 

خل�سة من اأجل اأطايب الطعام، خالف القوار�ص، اأنا 

مبكان  ال�سهولة  من  وحتمًا  الهادئة.  احلياة  اأف�سل 

املكا�سب  وراء  اجلري  يحاول  وال  الواحد  ينام  اأن 

ال�سغرية. بعد احلياة عند اأ�ستاذ، يبدو اأنه حتى القط 

نف�سي  اأراقب  اأن  ويجب  اأ�ستاذ.  �سخ�سية  له  ي�سبح 

حتى ال اأ�سبح يف يوم من االأيام متخمًا.

   الكالم عن االأ�ساتذة يذكرين اأن �سيدي يبدو قد اأدرك 

املائية،  باالألوان  الر�سم  على  قدرته  عدم  موؤخراً 

تت�سمن  يومياته  كانت  دي�سمرب  واحد  بتاريخ  الأنه 

املقطع التايل:

رجاًل  االأوىل  للمرة  قابلت  اليوم  اجتماع  »يف     

حياة  عا�ص  انه  عنه  قيل  ا�سم.  بال  �سيكون  وال��ذي 

�رصيعة. حتما يبدو عليه اأنه رجل عامل. الأن الن�ساء 

اأكرث  يكون  ورمبا  النا�ص،  من  النموذج  هذا  يحبنب 

�سحة القول اإنه اأجرب على العي�ص حياة �رصيعة اأكرث 

اأن زوجته كانت  اأنه هو الذي اختارها. �سمعت  من 

فيما م�سى جي�سا. من املفرو�ص اأن يكون حم�سوداً. 

ففي اأكرث االأحيان هوؤالء الذين ينب�سون يف العيوب 

غري قادرين على الفجور. واأبعد من ذلك، فالعديدون 

غري  اي�سًا  هم  النار  ي�سعلون  اأنف�سهم  يظنون  ممن 

اأن  الفجور. مثل هوؤالء غري م�سطرين  قادرين على 

يعي�سوا حياًة �رصيعة ولكنهم يفعلون ذلك برغبتهم، 

وهذا حايل يف مو�سوع االألوان املائية. لن ي�ستطيع 

ذلك  وم��ع  ال��الزم��ة.  الدرجة  اإىل  الو�سول  منا  اأي 

الوحيد  هو  انه  ب�سمت  يوؤكد  الف�سق  من  النوع  هذا 

اأن ي�سبح  اأن رجاًل ميكن  قبلنا  اإذا ما  العامل.  رجل 

رجل العامل ب�رصبه لل�ساكي يف املطاعم او بزيارته 

�ساأنال  وانني  يبدو  عندئذ  الدعارة،  بيوت  املتكررة 

ان  تقول  التي  الفكرة  املائية.  االأل��وان  ر�سام  ا�سم 

اأكن  مل  اإذا  اأف�سل  ت�سبح  املائية  باالألوان  ر�سومي 

يف الواقع اأر�سمها، تقودين اإىل اخلال�سة التالية اأن 

من يقطن بلداً فقرياً هو يف الواقع اأف�سل من رجال 

العامل االأغنياء.«

اإح�سا�سًا  تعطيني  العامل  رجال  حول  مالحظاته     

بالذات  باحل�سد،  اعرتافه  وبالذات  القناعة.  بعدم 

اعرتاف  هو  جي�سا  كفتاة  عملت  التي  الزوجة  لتلك 

قليل االدب ال قيمة له من قبل اأ�ستاذ.

   ومع ذلك فتاأكيده على قيمة ر�سومه املائية هي 

مبا  ممتاز  حاكم  �سيدي  ف��اإن  حتمًا  عادلة.  حتمًا 

من  متمكن  فهو  ذلك  مع  ولكن  ب�سخ�سيته،  يتعلق 

ا�ستعادة غروره. بعد ثالثة اأيام يف 4 دي�سمرب، كتب 

يف مذكراته:

اإحدى  التقط  اأحدهم  باأن  حلمت  البارحة  »ليلة     

لها،  قيمة  ال  اأن��ا  اأعتربها  والتي  املائية  ر�سومي 

و�سع  حلمي،  يف  ال�سخ�ص  وهذا  جانبًا.  ورميتها 

فوقيه.  نافذة  على  وعلقها  رائع  اإط��ار  يف  اللوحة 

وعندما حدقت يف عملي وقد و�سع يف اإطار، اأدركت 

ب�سعادة  �سعرت  فنانًا حقيقيًا.  فجاأة  ا�سبحت  اأنني 

عملي  يف  اأح��دق  بكاملها  اأي��ام��ًا  �رصفت  بالغة. 

اليدوي، �سعيد بقناعتي اأن ال�سورة عمل رائع. بزغ 

الفجر وا�ستيقظت، ويف �سم�ص ال�سباح كان وا�سحًا 

اأن ال�سورة ما زالت مثرية لل�سفقة متامًا كما كانت 

عندما ر�سمتها.«

   االأ�ستاذ، حتى خالل اأحالمه، يبدو حمماًل بالندم 

اعباء  يقبلون  الذين  والرجال  املائية.  األوانه  حول 
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الندم، �سواء من االألوان املائية اأو من اأي �سيء اآخر، 

هم لي�سوا من املعدن الذي ي�سنع منه رجال العامل.

   يف اليوم الذي حلم به �سيدي حول ال�سورة، زاره 

الذهبي.  االإط��ار  ذات  النظارة  ي�سع  الذي  الذواقة 

�ساأل،  جل�ص  اأن  ومبجرد  طويل.  وقت  منذ  يزره  مل 

»وكيف حال الر�سومات االآن؟؟«

   افرت�ص �سيدي حالة غري مبالية واأجاب، ح�سنًا، 

تبعت ن�سيحتكم واأنا االآن منهمك متامًا يف الر�سم. 

ويجب اأن اأقول عندما ير�سم الواحد يبدو اأنه يقب�ص 

على هذه االأ�سكال من االأ�سياء وتلك التغريات الدقيقة 

ملحوظة.  غري  متر  االآن  حتى  والتي  االأل���وان،  يف 

اأعتقد اأن الر�سم تطور يف الغرب اإىل حالته املميزه 

�سع 
ُ
الراهنة فقط كنتيجة للرتكيز الذي، تاريخيًا، و

دائمًا على ما له من اأ�سا�ص. بالتحديد الحظ اندريا 

ديل �سارتو دون حتى اأن ي�سري اإىل املقطع الذي يف 

مذكراته، هو يتكلم موافقًا على ما قاله اندريا ديل 

�سارتو.

   الذواقه حك راأ�سه، وقال �ساحكًا، »ح�سنًا يف الواقع 

تلك القطعة عن ديل �سارتو كانت من اخرتاعي«. 

   »ماذا كان؟« مازال �سيدي ال ي�ستطيع اإدراك اأنه قد 

خدع وجعل من نف�سه اإن�سانًا غبيًا.

   »حيث اإن كل هذه االأمور حول اندريا ديل �سارتو 

الذي يعجب بها، اأنا اختلقتها بنف�سي. مل اأعتقد اأنك 

بهذه  منت�سيًا  و�سحك،  �سحك   ... جديًا«  �ستاأخذها 

احلالة. �سمعت حوارهم من مكاين على ال�رصفة وكنت 

املذكرات  يف  �سيظهر  الذي  املدخل  هو  ما  اأت�ساءل 

اليوم. هذا الذواقه هو نوع من الرجال الذي �سعادته 

الوحيدة هي يف اإرباك النا�ص بحوارات تتاألف كليًا 

من الدجل واخلداع.

اندريا  عن  ثرثرته  بنتيجة  يفكر  مل  اأن��ه  يبدو     

حيث  �سيدي.  م�ساعر  على  وتاأثريها  �سارتو  ديل 

تافهة  كذبة  اطبخ  »اأحيانًا  مفتخراً،  اأع�سابه  اأثار 

فياأخذها النا�ص بجدية، والتي تولد اإح�سا�سًا ذواقًا 

م�سحكًا جداً واأجده م�سليًا. ويف اليوم التايل، اخربت 

احد الطالب اجلامعيني اأن نيكوال�ص نيلكبي اقرتح 

على جينيان اأن يتوقف عن الكتابة بالفرن�سية يف 

وحتما  الفرن�سية«.  الثورة  »تاريخ  حتفته  كتابة  

اأقنعت جينيان اأن ين�رصه باالنكليزية.

   واالآن هذا الطالب كان رجاًل ميلك ذاكرة تخيلية. 

كانت م�سلية ب�سكل خا�ص واأنت ت�سمعه يكرر ما قلته 

له، كلمة كلمة وبكل اجلدية، اإىل جمموعة مناق�سني 

كان  تعلم؟  وهل  اليابانية.  االدبية  اجلمعية  من 

هنالك حوايل املائة من احل�سور. وجميعهم جل�سوا 

الواقع،  يف  �سديد!  بحما�ص  الفارغ  كالمه  ي�سمعون 

الق�سة.  ه��ذه  من  اأح�سن  حتى  اأخ��رى،  ق�سة  ل��دي 

بع�ص  �سحبة  يف  كنت  عندما  االي���ام،  اأح��د  »يف 

»ثيوفانو«،  عر�سًا  اأحدهم  ذك��ر  االأدب،  رج��االت 

اإينزوورث التاريخية عن ال�سليبيني. انتهزت  ق�سة 

رومانتيكية  درا���س��ة  كانت  انها  الأ�سري  الفر�سة 

كان  البطلة  موت  عن  التعليق  اأن  وا�سفت  خارقة 

مل  مقابلي  اجلال�ص  الرجل  للخيال-ال�سبح.  مثااًل 

»اأن هذه  اأجاب فوراً،  اأدري«،  ينطق ببنت �سفة. »ال 

ويف  جيدة«.  كتابة  �سك  ال  كانت  بالذات  املقاطع 

يقراأ  مل  مني،  اأكرث  هو،  اأنه  اأدرك��ت  املالحظة  هذه 

الكتاب بتاتًا«.

املتخم،  امل�سكني  �سيدي  �ساأله  وا�سعة  وبعيون     

»ح�سنًا متامًا، ولكن ماذا �ستفعل اإذا ما كان الفريق 
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لي�ص  �سيدي  اأن  فظهر  فعاًل؟«  الكتاب  قراأ  قد  االآخر 

اإمكانية  عن  فقط  اخلداع،  اأمانة  عدم  من  م�سطربًا 

ال�سوؤال يرتك  الكذب.  التقاط  الذي �سي�سببه  االحراج 

حدث  ما  اإذا  »ح�سنًا،  اإطالقًا.  منزعج  غري  املثقف 

اأو �سيء من هذا  العنوان  هذا، �ساأقول انني اخطاأت 

نف�سه  ترك  معني،  غري  وهو  ثانية  وم��رة  القبيل«، 

ي�سحك.

الذهبية  بالنظرات  خدع  بذكاء،  اأنه  من  بالرغم     

االإطار، فطبيعته قريبة ب�سكل �سديد لطبيعة ريك�سو 

بالكي. �سيدي مل يقل �سيئًا، ولكن نفث حلقات من 

هكذا  على  قدرته  بعدم  اع��رتاف  وكاأمنا  الدخان 

ج�سارة. املثقف )الذي كان بريق عينيه يجيب، »وال 

التعامل  ت�ستطع حتى  اأنت مل  كونك  اأنت  اأنك  عجب 

مع االألوان املائية«( وا�ستمر ب�سوت مرتفع. »ولكن، 

املزاح جانبًا، ر�سم لوحة �سيء �سعب. من املفرت�ص 

اأن  لتالميذه  م��رة  ق��ال  فين�سي  دي  ليوناردو  اأن 

كلمات  للكتدرائية.  حائط  بقعة  على  لوحة  ير�سموا 

اأح��د  در���ص  م��ا  اإذا  م��ث��اًل،  حمام  يف  عظيم.  معلم 

ت�سميم  احلائط،  على  املطر  زخات  �سكل  باهتمام 

مرتنح، خلق طبيعي، ال �سك �سيظهر. عليك اأن تبقي 

اأنا  الطبيعة.  من  الر�سم  وحت��اول  مفتوحة  عيناك 

متاأكد اأنك �ستفعل �سيئًا ممتعًا«.

   »هل هذه اأحد حيلك؟«  

   »كال. هذه، اأعدك، مق�سود بها �سيء جدي. حتمًا، 

اأعتقد اأن تلك ال�سورة من حائط احلمام هي ال �سك 

الذي  ال�سيء  اأال تعتقد ذلك؟ تقريبًا مثل ذلك  ذكية، 

كان قد يقوله دي فن�سي«.

   »نعم، اإنه حتمًا ذكي«، اعرتف �سيدي اإىل حد ما 

بال حما�ص. »ولكن ال اأعتقد اأنه حتى االآن ر�سم �سيئًا 

يف احلمام.«

اأ�سبح  االأخرية كان ريك�سو بالكي قد  الفرتة     يف 

قليل  اأ�سبح  وتدريجيًا  خفت  الغزيرة  فروته   .
َ
اأعرج

من  اأجمل  باأنهما  مدحتهما  اللتان  عينان  احلركة. 

الحظته  وما  بالبلغم.  ملطختان  اأ�سبحتا  العنرب 

اأكرث �سيء هو فقدانه لكل احليوية وو�سوح تراجع 

حركته. عندما راأيته املرة االأخرية يف حديقة ال�ساي 

و�ساألته عن حاله، جوابه كان حمدداً ب�سكل موؤ�سف: 

»لقد اكتفيت من �رصط الثعالب و�سللت من �رصبات 

ع�سي بائعي ال�سمك على جوانبي«.

   اأوراق اخلريف املنظمة يف �رصفتني اأو ثالث قرمزية 

بني �سجر ال�رصو، �سقطت وكاأنها اأحالم قدمية. االأحمر 

 ،sasanquas اليابانية  الزهرة  من  واالأبي�ص 

بالقرب من بركة احلديقة الزخرفية. ت�سقط اأوراقها 

مرة واحدة بي�ساء ومرة واحدة حمراء، ويف النهاية 

اجلنوبية  ال�رصفة  على  ال�ستاء  �سم�ص  عارية.  ترتك 

ذات الع�رصة اأقدام طواًل تنزل كل يوم اأبكر من اليوم 

ال�سابق. نادراً ما مير يوم حتى ينفخ الريح البارد. 

ولذلك فاإن قيلولة بعد الظهر تقل�ست ب�سكل موؤمل.

اأن  ومبجرد  يوم،  كل  املدر�سة  اإىل  �سيدي  يذهب     

يعود، يغلق على نف�سه يف مكتبه. يقول لكل الزوار 

اأنه تعب من كونه مدر�سًا. نادراً ما ير�سم. توقف عن 

�سيء.  تفيد يف  ال  اإنها  قائاًل  )التاكادبا�ستاز(،  اأخذ 

االأطفال، اأحبابي ال�سغار، االآن ي�سريون بعيداً، يومًا 

يغنون  عودتهم،  عند  ولكن  رو�ستهم:  اإىل  يوم  بعد 

من  يحملونني  واأحيانًا  رق�سات،  ويرق�سون  اأغاين 

ذنبي.

فلم  مغٍذ،  حم��دد  طعام  اأي  اأت��ن��اول  ال  اأين  ومب��ا     

اأنا�سل يومًا بعد  اأك�سب وزنًا ب�سكل خا�ص. ولكني 

اأ�ساب  االآن، حتى ال  يوم الأبقي ج�سدي مرنًا حتى 

ذلك  اأحتقر  مازلت  ج��رذان.  اأي��ة  األتقط  ال  بال�سلل. 

حتى  ا�سمًا  اأح��د  يعطني  مل   .)O-San( االأو�سان 

االآن. ولكن، مبا اأن البكاء للقمر ال يجدي نفعًا، فقد 

اأبقى، ملا تبقى من حياتي، قطه بال ا�سم  قررت اأن 

يف منزل هذا املعلم.
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بالكاتب  احتفالني تذكاريني متعلقني  باإقامة    

قالناجان  داميان  ح��اول  �سو�سيكي  نات�سومي 

البالد  ك��ت��اب  اأه���م  م��ن  واح���د  روح  ي�����رصح  اأن 

املعا�رصين.

  9 دي�سمرب ي�سجل الذكرى املائة لوفاة نات�سومي 

اعترب  روائ���ي   ،)1916  –  1867( �سو�سيكي 

اليابان  كتاب  اأهم  من  واحد  وا�سع  نطاق  على 

املعا�رصين. املنا�سبات التي اأحيت هذه الذكرى 

انها  اعتقدمت  ما  اإذا  ولكن،   2016 طوال  اقيمت 

معلمًا  ف��اإن  امل��ي��الد،  احتفاالت  عند  �ستنتهي 

رئي�سيًا اآخر �سوف يحتفل به يف 2017 – 150 

عام على ميالده.

يرتفعان  جنب  اإىل  جنبًا  والتبجيل  االنبهار    

قامت  �سو�سيكي.  تقييم  حول  اليابان  يف  عاليًا 

حلقات  على  رواياته  بن�رص  االأ�ساحي  جريدة 

يومية لعدة �سنوات، بينما �سيفتتح متحف جديد 

ل�سو�سيكي يف العام القادم يف طوكيو يف منطقة 

امل��ك��ان  �سينيجوكو، 

الذي عا�ص فيه الروائي. 

وع��ل��ى ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون، 

م�سل�سل  االآن  يعر�ص 

»زوجة  بعنوان  درامي 

حماولة  يف  �سو�سيكي« 

الإظهار الكاتب املحرتم 

من وجهة نظر زوجته.

يعترب  وا�سع،  ز 
ّ
وبحي   

كتاب  اأك��رث  �سو�سيكي 

باالأدب  حتلياًل  اليابان 

احل��دي��ث. م��ئ��ات ف��وق 

كتبت  الكتب  من  مئات 

االأكادميية  االأبحاث  من  اآالف  فوق  واآالف  عنه 

ن�رصت.

  غالبًا يعترب كواحد من ممثلي البالد يف »الكتاب 

الوطنيني« – رجل زين وجهه ورقة ال� ¥1000 

اأ�سا�سًا يف  واأعماله كانت  1984 و2004،  بني 

واأ�سبح   – ال�سنيني  لع�رصات  املدر�سية  الكتب 

مع  املا�سي  اليابان  ل�رصاع  رم��زاً  �سو�سيكي 

الع�رصنه والتوجه نحو الغرب.

  وبتاأثري �سغط احلكومة لي�سبح اأهم املتخ�س�سني 

حمددة  مبهمة  ومت�رصب  االجنليزي  االأدب  يف 

املعامل لينتج »نظرية يف االأدب« ثورية، ا�ست�سلم 

�سو�سيكي جلنون العظمة واحلما�ص يف منت�سف 

اأن االأمة  الثالثينيات من عمره. وفيما بعد كتب 

نحو  للذهاب  م�سطره  كانت  برمتها  اليابانية 

ما يعادل انهيار ع�سبي جماعي ب�سبب حماولة 

الغربية  احل�سارة  من  ق��رون  ب�سعة  اإ�ستيعاب 

خالل بع�ص ع�رصات ق�سرية من ال�سنوات.
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 قلب نات�ضومي �ضو�ضيكي اخلفي

�سورة �سوي�سكي على العملة النقدية 



  ومع ذلك فاإن بع�ص خ�سائ�ص كتابات �سو�سيكي 

تبقى غام�سة. ملاذا مثاًل كان �سو�سيكي مهوو�سًا 

بالعالقة بني الفنون اجلميلة واالأدب حتى حاول 

اأن يج�سد ال�سو راملرئية اأو االأفكار املاأخوذة عن 

ولكن  االأوىل،  رواياته  يف  ويدخلها  الر�سومات 

ذلك يف منت�سف حياته  فعل  توقف عن  وفجاأة 

يف  تغرياً  نف�رص  اأن  ن�ستطيع  كيف  اأو  املهنية؟ 

منت�سف الطريق عرب اأعمال �سو�سيكي الكتابية – 

من »وثم« )1909( اإىل االأمام – ليكتب ق�س�سًا 

عن »مثلثات احلب« عندما كان �سو�سيكي نف�سه 

ح�سب ما نعلم – مل يكن له مثل هذه العالقة؟

ملاذا  غمو�سًا:  االأم���ور  اأك��رث  هنالك  رمب��ا  اأو    

اأكرث الكتاب موهبة طبيعية  اأن  كان االأمر كذلك 

بالكاد كتب كلمة من الروايات قبل اأن ي�سبح يف 

العام  يف  العمر  من   37 هذا الن�ساط عندما بلغ 

1904؟
حتى  عقلي  يف  تدق  ا�ستمرت  الت�ساوؤالت  هذه    

بداأت تتحول اإىل نظرية جديدة. يف خريف العام 

اتكلم عن الفكاديو هرين  اأن  الفائت، طلب مني 

)1904 – 1850(، الذي كان حما�رصاً يف االأدب 

االنكليزي يف جامعة طوكيو االمرباطورية. طلب 

من هرين اأن يرتك مكانه يف اجلامعة يف العام 

1903 ليرتك املجال ل�سو�سيكي بعد عودته من 
درا�سة �سنتني يف بريطانيا، قرار قوبل باال�ستياء 

من قبل تالميذ هرين املخل�سني.

 1890 ال��ع��ام  يف  اليابان  اإىل  ه��رين  و�سل    

ملدة  وبقي  العامل  حول  اودي�سيه  رحلة  بنهاية 

وانطلق   .1904 يف  وفاته  �سنة  حتى  عامًا   14
االأر�ص  بعد كتاب، عن  كتابًا  ي�رصح ملن حوله، 

يف  القراء  اإىل  »اليابان«  تدعى  التي  الغام�سة 

اأن يلتقط القلب  اآمن باأنه ي�ستطيع  الغرب. هرين 

املخفي لليابانيني بالتدقيق املنتبه للعامل الذي 

يحقق  اأن  ميكن  اأن��ه  اكت�سف  اأي�سًا  وهو  حوله. 

داخل اأعماق روحه يف هذا العامل االآخر.

  يف نف�ص الوقت وبينما كان هرين يحا�رص يف 

االأدب االجنليزي يف جامعة طوكيو االمرباطورية، 

غادر واحد يدعى نات�سومي )كينو �سوكي( اأ�سبح 

�سو�سيكي فيما بعد، غادر اليابان يف 1900 يف 

�سو�سيكي يف  الغرب. غا�ص  اودي�سيه نحو  رحلة 

القرن  يف  خا�سًا  حبًا  وغذى  االجنليزي  االأدب 

جوناثان  مثل  التهكميني  واأدب��ائ��ه  ال�)18( 

�سويفت ولورن�ص �سترين، وو�سف نف�سه يف لندن 

و�سكانها  بروبدينجناجيا  �سكان  اأح��د  وكاأنه 

كان  ج��ال��ف��ري(  رح���الت  ك��ت��اب  )يف  العمالقة 

اأر�ص  تائهًا يف  البطيء يتجول  اال�سبع«  »عقلة 

احلركة.  �رصيعي  عمالقة  حوله  يتحرك  �سبابية 

ويف احلديقة، اقرتبت نحوه ن�ساء يرتدين اأغطية 

الراأ�ص املزرك�سة مثل اللبوات ذوات القرون.

لندن  يف  �سو�سيكي  بها  عا�ص  التي  العزلة  اإن    

بداية �سمحت له اأن يرى نف�سه واملجتمع الياباين 

ا�ستخدم  ما  و�رصيعًا  بعيون طازجة،  عام  ب�سكل 

تهكم �سويفت يف نقله �سور اليابان نف�سها.

اليابان وانطلق نحو  اإىل    عندما عاد �سو�سيكي 

مل  عنه  الكتابة  يف  فكر  ما  اأول  غزير،  انتاج 

يف  ال�سعف  نقاط  يراقب  قط،  ولكن  ارنبًا،  يكن 

مكان  اأخذ  اأن  وبعد  بعد.  عن  الياباين  املجتمع 

هرين كمحا�رص يف جامعة طوكيو االمرباطورية 

على  اأعماله  يف  يتهكم  عندئذ  �سو�سيكي  ب��داأ 

املبذول  اجلهد  اإن  �سمني.  ب�سكل  هرين  كتابات 

االنرثوبولوجية  الثقافة  ح��ول  ه��رين  قبل  من 

اجل��دران  يهدم  ب��اأن  �ساعد  يكون  قد  املتعاطفة 

ويقدم »اليابان الغام�سة« اإىل القراء يف الغرب، 

نتاج  باأنها  االح�سا�ص  تت�سمن  اي�سًا  ولكنها 

من  نوعًا  كثب  عن  يراقب  متحم�ص  طبيعة  عامل 

احليوانات الغريبة.

  يف »اأنا قط« )1906 – 1905(، قلب �سو�سيكي 
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ك��ل ه���ذا ع��ل��ى راأ���س��ه وع���زا ه���ذه امل��الح��ظ��ات 

من  بداًل  اأنه  ذلك،  يف  وامللذ  �سغري.  حيوان  اإىل 

حماوالت هرين باأن يفهم اليابان، كتب �سو�سيكي 

قلياًل جداً عن اأوقاته يف انكلرتا و�سعر باأنه غري 

اأو الربيطانيني. كتاباته  ملزم بتحليل بريطانيا 

القليلة حول انكلرتا كانت يف اغلبها حول نف�سه 

للعامل  دقيق  لو�سف  حماولة  تكون  اأن  من  اأكرث 

�سو�سيكي  بني  باملوقف  االختالف  هذا  حوله. 

يف  اختالف  على  فقط  لي�ص  مبنيًا  كان  وهرين 

�سو�سيكي  تاأمل  عمق  ب�سبب  ولكن  ال�سخ�سية، 

رف�ص  نف�سه.  ذات  ل��الأدب  احلقيقية  بالطبيعة 

الر�سام  حتمًا  اأو   – الكاتب  اأن  فكرة  �سو�سيكي 

هو  بل،  حوله.  العامل  �سورة  ينقل  اإن�سان  – هو 
موؤمن باأن الفنان هو اإن�سان ينقل انعكا�سًا للعامل 

حتول مبراآة اح�سا�سه الداخلي.

يف  الكريهة  �سو�سيكي  جتربة  عن  الكثري  كتب    

الغرب. ومع ذلك، هل كان رف�سه اجلزئي للغرب 

تف�سل  التي  الثقافية  احلواجز  من  العديد  �سببه 

اليابان واالأمم االوروبية يف ذلك احلني؟ معظم 

املوؤرخني يقرتحون اأن هذا هو ال�سبب، ومع ذلك 

الكتابة  من  �سو�سيكي  منع  الذي  اجلدار  اأن  ا�سك 

حتى نهاية الثالثينات مل يكن ثقافيًا بالطبيعة. 

الفن  فكرة  مع  نا�سل  �سو�سيكي  ذلك،  عن  وبداًل 

بحد ذاتها.

يف  ن�سبيًا  غام�ص  كاأكادميي  �سو�سيكي  عمل    

ظل معا�رصه واأقرب اأ�سدقائه، ما�ساووكا�سيكي 

)1902 – 1867(، كاتب م�سهور عن الهايكو.

عن  �سيكي  مبوؤلفات  م��اأخ��وذاً  �سو�سيكي  كان    

هايكو  ق�سائد  مئات  اأر�سل  وبتاأثريه،  الهايكو، 

للهايكو،  كتابته  لتقييم  جئنا  ما  واإذا  ل�سديقه. 

عليه  ك��ان  مل��ا  م�ساويًا  ك��ان  ح��ال،  اأي  فعلى 

لعب  ف�سو�سيكي  »اماديو�ص«.  فيلم  يف  الو�سع 

دور انتونيو�ساليريي و�سيكي كان موزارت. مثل 

ولكن،  تناف�سيًا  فنانًا  �سو�سيكي  كان  �ساليريي 

عندما ي�سل االأمر للهايكو مل يكن ليت�ساوى مع 

عبقرية �سيكي.

كونه  ولكن  كبرياً  اأدبيًا  منظراً  �سيكي  يكن  مل    

عن  داف��ع  فو�سيت�سو  نكامورا  بالر�سام  متاأثراً 

�سجعت  وال��ت��ي  احل��ي��اة«  م��ن  »ال��ر���س��م  نظرية 

العامل  ونقل  القدمية  النظريات  ملحو  الفنانني 

املحيط بهم. مثل كوكب يدور حول �سم�ص �سيكي، 

كان �سو�سيكي الغرير املتاأثر ب�سيكي ليكتب نرثاً 

يلت�سق بهذا االأ�سا�ص. ومع ذلك امتلك �سو�سيكي 

ح�سا�سية اأكرث تعقيداً، تنبعث من داخله تفوق تلك 
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التي ميتلكها �سيكي، وبالرغم من انه قد ال يكون 

اأدرك ذلك، فاإن »الت�سوير من احلياة« بب�ساطة مل 

ينا�سبه.

ا�سياء عديدة �ساعدت  االأمر، ح�سلت    يف نهاية 

�سو�سيكي على حتطيم ذلك اجلدار الفني واخلروج 

اأواًل، مات �سيكي عندما كان �سو�سيكي يف  منه. 

�سو�سيكي،  خلع  ثانيًا،   .1902 العام  يف  لندن 

قام  عندما  التب�سيطية  �سيكي  نظريات  فكريًا 

بن�رص نظريته االدبية املتقدمة يف تفكريها.

�سو�سيكي  ا�ستخدم   ،)1907( العام  يف  ثالثًا،    

نظرية  عقب  على  راأ�سًا  ليقلب  ال�سويفتي  التهكم 

�سيكي  االثنان  تبناها  التي  احلياة«  من  »الر�سم 

وهرين. امل�ساعر املعقدة التي �سعر بها �سو�سيكي 

جتاهه،  باحلب  اح�سا�سًا  تت�سمن   – �سيكي  نحو 

لكونه  رف�سًا  �رصاً  يغذي  الوقت  نف�ص  يف  بينما 

يل  بالن�سبة  وهي   - الفنية  بعبقريته  م�سجون 

بعد  فيما  �سو�سيكي  اأعمال  االأوىل كون  االأ�سباب 

مقربًا  �سديقًا  يخون  رجل  فكرة  عليها  �سيطرت 

»مثلثات  حتمًا،  اخلطيئة.  من  م�ساعر  وت�سكنه 

براأيي،  حتتوي،  �سو�سيكي  رواي��ات  يف  احل��ب« 

قلياًل جداً من وجود ن�ساء حقيقيات يف حياته – 

كان �سو�سيكي، يف الواقع، غري مهتم بالن�ساء يف 

حياته ال�سخ�سية، ولكن كل ما له عالقة مبعركته 

مع الفن.

  ومع ذلك فاإن �سو�سيكي نف�سه - واحد من اأهم 

حملاًل  يظهر  مل  االإن�سان�سية-  للحالة  املحللني 

به  �سعر  ال��ذي  واال�ستياء  احلب  من  اخلليط  هذا 

حول  ذلك،  من  وبداًل  اأعماقه.  داخل  �سيكي  نحو 

اآمنه،  روؤي��ا  نحو  احل��رم��ان  ال�سديدة  م�ساعره 

خارجية: الغرب و«االأدب االجنليزي«؟

كان  االجنليزي  االأدب  اأن  �سو�سيكي  يدعي    

يف  ق�ساهما  اللتني  وال�سنتني  عليه  �ساغطًا 

حزنًا.  حياته  اأي��ام  اأكرث  من  بع�سًا  كانتا  لندن 

البع�ص  يعتقد  فاإذا ما و�سعنا هذا يف ح�سابنا، 

اأن �سو�سيكي كان ممكنًا اأن يغو�ص اأكرث باأعماق 

عامل الهايكو لو مل تكن اأيامه يف اجنلرتا �ساغطه.

قلبًا  يبدو  فهذا  ح��ال،  اأي  على  يل،  بالن�سبة    

االأدب  اأن  اأن يناق�ص  للحقيقة. حتمًا، كان ميكن 

لندن  يف  ق�ساهما  الذين  والعامني  االنكليزي 

ال�ساغط  التاأثري  من  �سو�سيكي  را 
ّ
حر الواقع  يف 

االجنليزي  االأدب  ولوال  �سيكي،  احلبيب  ل�سديقه 

وهوؤالء الربيطانيون »املنافقون« كان �سو�سيكي 

ل�سيكي  كتابع  حياته  من  تبقى  ما  �سيق�سي 

بداًل من ذلك،  ثانوي ومن�سي.  �سعر هايكو  ينتج 

االجنليزي  االأدب  يف  ع�رص  الثامن  القرن  تهكم 

اأيدي  يف  و�سع   - و�سترين  ب�سويفت  اخلا�ص   -

اجل��دار  حتطيم  على  �ساعده  �سالحًا  �سو�سيكي 

الفني الذي �سجنه، وحرر عبقريته الفنية.

  ومع ذلك، كان موؤملًا جداً ل�سو�سيكي - جارحًا 

واالع��رتاف   - �سيكي  نحو  به  �سعر  ال��ذي  للحب 

باأنه �سديقه املف�سل هو الذي كبح ح�سه الفني، 

ه �سمومه اإىل بريطانيا والغرب.
ّ

وبداًل من ذلك وج

وال��ع��امل  ال��ي��اب��ان  ب��ني  املح�سو�ص  احل��اج��ز    

اخلارجي كثرياً ما يكون و�سيلة يف متناول اليد 

الكبت  لتحويل  احلرب،  بعد  ما  مرحلة  يف  لعامل 

اأم��ور  ح��ول  بها  ي�سعرون  التي  والتناق�سات 

خمتلفة متامًا. حتمًا، يوكيو مي�سيما مثل وا�سح 

جداً ملثل هذا يف عمله.

  اإذاً، من املهم اأال ناأخذ تعليقات الفنانني حول 

مثل هذه االأمور بقيمتها ال�سطحية. بداًل من ذلك 

ا�ستخدم  الفنان  اإذا  اأن منتحن ما  ال�رصوري  من 

االنف�سال بني اليابان والعامل اخلارجي كو�سيلة 

لتغطية �سيء اأكرث اإيالمًا فيما تختزنه روحهم.

ال�رصح  املنا�سبة  الف�سحة  اأجد  ال  احلظ،  ل�سوء    

مرياث  تفكيك  �سو�سيكي  تابع  كيف  بالتف�سيل 

�سيكي يف عمل بعد عمل، ولكن ارغب يف العودة 
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اإىل مو�سوع كيف قلب �سو�سيكي فكرة اأن الكتاب 

اليابانيني  يفهموا  اأن  ي�ستطيعون  هرين  اأمثال 

عرب التدقيق بعاداتهم اخلارجية ومظاهرهم.

»كوكورو«  دعاه  كتابًا  ن�رص هرين   1895   يف 

الذي  �سو�سيكي،  ن�رص  عامًا،  ع�رص  ت�سعة  وبعد 

رواية  االمرباطورية  طوكيو  جامعة  يف  خلفه 

بنف�ص اال�سم. وقد ظن العموم اأن هذان الكتابان 

اعتقد  ولكن  البع�ص،  ببع�سهما  لهما  عالقة  ال 

انهما مرتابطان. فحتمًا رواية �سو�سيكي ميكن اأن 

ترى كتحويل تهكمي لكتاب هرين.

  ناق�ص هرين املو�سوع القائل اأن قلب الياباين 

ولكن  حياته«  »ر�سم  اأ�سلوب  عرب  التقاطه  ممكن 

�سو�سيكى ي�سري اإىل عك�ص ذلك. اإذا ما اراد اأحدهم 

االحتفاظ ب�رص ما، يناق�ص �سو�سيكي، فلن يتمكن 

يف  به.  ال�سخ�ص  ذلك  اخربك  اإذا  اإال  متييزه  من 

كتاب �سو�سيكي »كوكورو«زوجة �سين�سي، �سيزو، 

ال تعرف من زوجها ال�سبب احلقيقي لوفاة �سخ�ص 

ما يدعوه فقط ب� »ك«. وال ي�ستطيع الراوي، وهو 

اأن  واتا�سي،  ب�  فقط  معروف  �سنًا  اأ�سغر  رجل 

اإذا مل يكتب مو�سحًا  ال�رص اخلفي ل�سين�سي  يفهم 

عن حياته وق�ستها له. القلب االإن�ساين اأو الروح 

وهذا  ولوجها.  ي�سعب  اأن  ميكن  اأخرى  بكلمات 

االأي��ام  تلك  م�ست�رصقو  ي�سميه  مبا  له  عالقة  ال 

عامليًا  ثابتًا  يكون  ولكنه  الغام�ص«،  »الياباين 

للحالة االإن�سانية.

  يف الواقع، عندما كتب �سو�سيكي »كوكورو« كان 

متاأثراً جداً مب�رصحية �سك�سبري »تاجر البندقية«، 

والتي ت�سبه باهتمام رغبة رجل عجوز اأن تغر�ص 

ذاكرته يف قلب رجل �ساب.

يف  ال��رواي��ة  مكنونات  اأن  �سو�سيكي  يناق�ص    

ل�سخ�سية  الداخلية  االأفكار  اإىل وحتليل  الو�سول 

ما، تعطي الكتاب و�سائل ل�سرب الروح االإن�سانية. 

بكلمات اأخرى، فاإن اأكرث احلواجز و�سوحًا لي�ص، 

اجل��دران  من  ن��وع  اأي  �سابقًا،  ه��رين  اآم��ن  كما 

الثقافية بني اليابان وبقية العامل، ولكن اجلدار 

الذي وجد بني روح الفرد والنا�ص املحيطني به.

ال�سمني لرواية �سو�سيكي، ومع    هذا هو املعنى 

نف�سه  هو  يحلل  مل  الفردي  ال�سعيد  فعلى  ذل��ك 

حوله.  الذين  النا�ص  وبني  بينه  ق�سم  الذي  اجلدار 

وبداًل عن ذلك فقد كان �سعيداً باملناق�سة الأن يلعب 

تقهره  كانت  التي  املنا�سبة  بالق�سة  االأم��ام  اإىل 

باجلدار الذي كان قائمًا بني اليابان والغرب.

ذاتها  يف  املنغم�سة  ال�سخ�سية  »كوكورو«  يف    

ملزم  باأنه  ي�سعر  اأنه  يدعي  ب�سن�ساي  واملعروفة 

ليتبع مثال جني. نوجي مارا�سوكي الذي انتحر 

باحتفالية يف يوم جنازة االمرباطور ميجي. يف 

الواقع، الهدف ال�سادق ل�سن�ساي هو اأكرث �رصا�سة. 

الراوي،  قلب  ليوقف  انتحاره  ي�ستخدم  اأن  اأراد 

قبل.  من  قلبه  )ك(  اوق��ف  التي  الطريقة  بنف�ص 

وبكلمات اأخرى ي�ستعمل روايات خارجية ليخفي 

نب�سة �سبق مثلي قوية، ال تروى. وهذه املعاجلة 

كغطاء  اخلارجية  للحقيقة  املتعمدة  البارعة 

للدوافع الداخلية الهائجة لتعك�ص ما يناق�ص من 

افعال �سو�سيكي يف حياته اخلا�سة.

  هل يعتقد اأحد اأن �سو�سيكي حتمًا اخفى احلقيقة 

حول نف�سه، و�ساأذهب بعيداً الأقول اأنه كان يفعل 

ذلك كل الوقت - كلنا نفعل ذلك بداًل من مواجهة 

الذي  اخلارجي  العامل  اإنه  انف�سنا.  احلقيقة حول 

هو خمطئ. نحب اأن نقول الأنف�سنا: هذه اجلدران 

اأوقات  اأنف�سنا. ويف  اأن نكون حقيقة  متنعنا من 

من  متنعنا  التي  اجلدران  حال،  اأية  على  اأخرى، 

هم  بنا.  مبا�رصة  املحيطني  هوؤالء  مع  التوا�سل 

�ساملة.  روحنا  اأن  موؤكدين  احلماية،  طبيعة  لهم 

يجعلوننا نخرج خماوفنا،  يغزون خيالنا،  انهم 

له  زمان  ال  فن  خلق  على  ي�ساعدوننا  واحيانًا 

كنتيجة لذلك.
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اإىل  منذ فرتة طويلة، قدم رجل يدعى غون�سكي 

اجتاز غون�سكي  املدينة بحثًا عن عمل كخادم. 

ت�سجيل  اأمام مدخل وكالة  املعلقة  ال�ستارة  هذا 

امل�ستخدمني، وحتدث مع رئي�س املوظفني الذي 

ع فوق من�سة اال�ستقبال وهو يدخن الغليون. 
ّ
ترب

ا، 
ً
ولي اأ�سبح  اأن  ب�سدة  اأرغب  الفا�سل،  "�سيدي 

اإمرة  حتت  ت�سعني  اأن  منك  األتم�س  جئت  ولهذا 

م�سّغل منا�سب لتحقيق غايتي."

املذهول،  امل�ستخدمني  رئي�س   وعندما مل يجب 

�سيدي؟  يا  ت�سمعني  "اأمل  قائاًل:  غون�سكي  اأكمل 

من  فيه  اأ�سبح  مكان  اإىل  اإر�سايل  يتم  اأن  اأريد 

االأولياء اخلالدين."

الطيب"  الرجل  اأيها  االأ�سف  غاية  يف  "اأنا 
يف  ينفخ  يزال  ال  وهو  اأخرياً،  املوظف  اأجابه 

اأنبوبة غليونه، "لي�س لدينا اأي خربة يف التو�سط 

ولهذا  العمل.  من  النوع  هذا  بامتهان  للراغبني 

فاأنا اأقرتح عليك بكل توا�سع اأن تبحث يف مكان 

اآخر."

وعالئم  غون�سكي،  احتج  �سيدي"  يا  ولكن  "اآه،   

 
ّ
اال�ستياء بادية على حمياه، ثم تقدم على ركبتي

"اأال يتعار�س ما  االأمام.   نحو 
ّ

الرمادي �رسواله 

قلته مع ادعاء موؤ�س�ستكم املوّقرة املكتوب على 

�ستارة املدخل؟ 'نقدم جميع اأنواع العمالة'...هل 

ادعاوؤكم �سحيح؟ اأم اأنه جمرد كذب وت�سليل ال 

اأ�سا�س له من ال�سحة؟" امتلك غون�سكي كّل احلق 

باأن يكون غا�سبًا.

ما  كان  اإن  حقًا.  �سحيح  هو  نقوله  ما  ال،  "اأوه 
 ميّكنك من اأن ُت�سبح وليًا 

ٌ
تبحث عنه هو من�سب

يف  للبحث  هذا  يومي  �س 
ّ
ف�ساأُكر امل�ستقبل،  يف 

على  جوابنا  لت�ستلم  غداً  عد  اأرجوك  هذا،  طلبك 

طلبك." 

وبهذه الطريقة اآل املطاف برئي�س املوظفني اإىل 

للتهرب  �سعيه  من  بالرغم  غون�سكي  طلب  قبول 

ريونو�سكي اأكوتاغاوا
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يتحتم  اأين  معرفة  �ساأنه  من  كيف  ولكن،  منه. 

التدريب  هذا  مثل  ليتلقى  رجل  اإر�سال  عليه 

اأ�ساًل  �سخ�ٍس  تدريب  باالإمكان  هل  اأو  املهني، 

على هكذا �سيء؟ 

انطلق  اأنظاره  وهكذا، حاملا غاب غون�سكي عن 

للت�ساور مع طبيب اأحد االأحياء املعروفة. "ح�سنًا 

اأخربه  اأن  بعد  قلقة  بنربة  �ساأل  الطبيب؟"  اأيها 

الق�سة بالتف�سيل. "ما هي اأ�سهل طريقة اأ�ستطيع 

ا؟"
ً
�سبح ولي

ُ
بها اإر�ساله ليتدرب كي ي

لفرتة  جل�س  احلرية،  يف  بدوره  الطبيب  وقع 

طويلة �سابكًا ذراعيه فوق �سدره، حمدقًا بتفكر 

واأن  ت�سادف  حديقته.  يف  ال�سنوبر  �سجرة  اإىل 

حديثهما  اإىل  املاكرة  الطبيب  زوجة  ا�ستمعت 

الثعلبة  لقب  النا�س  عليها  اأطلق  والتي  هذا، 

العجوز، تطفلت على حديثهما دون تردد، فقالت. 

يف  ثالثة  اأو  عامني  غ�سون  يف  اإلينا،  "اأر�سله 
كنف رعايتنا، �سيغدو وليًا يخطف اأنظار العامل 

باأكمله".

و�ساأودعه  هذا  ب�سماع  �سعيد  اأنا  كم  "اأوه، 
حد�سي  اأخربين  لقد  رعايتكم.  يف  امتنان  بكل 

واالأولياء."  املعاجلني  بني  الكارمية  بالعالقة 

املوظف  غادر  متكررة،  انحناءات  وبب�سعة 

ال  والعبو�س  الطبيب  راقبه  ال�سعادة.  مبنتهى 

"ما  اإىل زوجته ب�سخط:  يفارق وجهه، ثم التفت 

هت به؟" عّنفها قائاًل. "وما 
ّ
هذا الهراء الذي تفو

ال�سماء عندما مت�سي  الذي �سوف تفعلينه بحق 

ب�سعة �سنني وياأتي هذا القروي لي�ستكي باأننا مل 

نِف بوعدنا له؟" 

ودون اأن ُتلقي بااًل لتوبيخ زوجها، اأجابت املراأة 

يحظى  قد  فر�سة  واأي  ل�سانك!  "ام�سك  ب�سخرية: 

بها املغفلون من اأمثالك الإبعاد اجلوع وال�سقاء 

وهكذا،  هذا؟"  القا�سي  عاملنا  يف  اأنف�سهم  عن 

كان منها اأن اأ�سكتته.

االتفاق  ح�سب  املوظف  عاد  التايل،  اليوم  يف   

والذي  غون�سكي،  الب�سيط   
ّ
الريفي معه  جالبًا 

اأن يرتك  ع�سى  �سرتة  بارتداء  هندامه  من  ن 
ّ
ح�س

انطباعًا ح�سنًا، ولكنه بالرغم من حماولته هذه، 

كان  لقد  عليه.  هو  ملا  خالفًا  بالظهور  يفلح  مل 

م�سهداً غريبًا حقًا، فقد حدق اإىل الطبيب وكاأنه 

وح�ٌس عجيب من بالد الهند.

اإذاً ترغب باأن ُت�سبح وليًا؟" قال الطبيب بنربة 

مت�سككة. "ما الذي غر�س فيك هذا الطموح؟"

 "يف الوقع، ل�ست واثقًا من ذلك متامًا، ولكن لدى 

تاأملي لقلعة اأو�ساكا خطر يل اأنه حتى ذلك ال�سيد 

الذي بناها واتخذها م�سكنًا له قد ُكتب  العظيم 

واالأُبهة  املجد  جّل  اأن  تذكرت  وهكذا  املوت.  له 

التي يجاهد من اأجلها الب�رس ماآلها اإىل الزوال"

تدخلت  وليًا؟"  لتغدو  �سيء  باأي  �ستقوم  "ولهذا 
زوجة الطبيب اخلبيثة على الفور. 

�سيء  باأي  للقيام  جاهز  اأنا  بالفعل  "اأجل، 
مطلوب مني يف �سبيل حتقيق مبتغاي"

انق�ساء  وحتى  اللحظة  هذه  من   
ً
ابتداء "اإذاً 

وبعدها  خدمتنا،  يف  �ستعمل  عامَا  ع�رسين 

�سنك�سف لك عن الطريقة التي ت�سبح من خاللها 

وليًا."

 "اآه، اأنا يف غاية االمتنان ل�سنيعكم "

قر�ٍس  على  حت�سل  لن  القادمة  ال�سنني  "وطوال 
واحد لقاء اأتعابك."

اأجل. لديك موافقتي" "اأجل، 
خدم  التالية،  عامًا  الع�رسين  طوال  وهكذا،   

غون�سكي يف منزل الطبيب. كان يجلب املياه من 

وينظف  الوجبات  اخل�سب، ويطبخ  ويقطع  البئر، 

الطبيب  عدة  يحمل  كان  اأنه  ناهيك  املنزل. 

وقوارير اأدويته عندما كان االأخري يقوم بجولته 

املعتادة على مر�ساه. مل يطالب ولو ملرة واحدة 

لعمله، وال حتى قر�سًا واحداً، وبهذا جعل  باأجر 

كل  قد جتده يف  عامل  اأي  من  اأثمن  عبداً  نف�سه 

اأنحاء اليابان.

غون�سكي  ارتدى  العقود،  مرت  اأن  وبعد  واالآن   

اإىل  نف�سه  وقدم  اأول مرة،  بها  التي جاء  ال�سرتة 
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�سيده و�سيدته واأعرب بلطف عن �سكره لهما.

يل  بوعدك  تفي  اأن  �سيدي  يا  اإليك  "اأتو�سل   

وتخربين عن الطريقة التي متكنني من اأن اأ�سبح 

وليًا، واأنال اخللود بناء على ذلك".

متجهم.  ب�سمت  غون�سكي  اإىل  الطبيب  ا�ستمع 

فبعد اأن ا�ستغّل الرجل طول هذه املدة، مل يجروؤ 

عن  معرفة  اأي  ميتلك  مل  باأنه  االعرتاف  على 

طريق االأولياء. �رسفه عنه بطريقة فظة جميبًا: 

"زوجتي هي من �سيعلمك." 
ومن جانبها هي، تكلمت الزوجة بثقة تنبع من 

ولكن  االأولياء،  طريق  "�ساأعلمك  قلبها.  ق�ساوة 

والقيام  الأوامري  االن�سياع  عليك  ذلك،  مقابل 

باأي مهمة اأطلبها مهما بدت لك م�ستحيلة، واإال، 

فلن تخ�رس فقط فر�ستك هذه، بل و�سُتجرب على 

اأجر،  بدون  اأخرى  عامًا  ع�رسين  لدينا  تعمل  اأن 

و�سيكون املوت عقابًا لك يف حال عدم التزامك."

مهما  مهمتي  يف  اأر�سليني  �سيدتي.  "اأرجوك   

بلغت من ال�سعوبة!" اأجاب ملوؤه ال�سعادة، وهو 

ينتظر اأوامرها.

"اذاً، فلتت�سلق �سجرة ال�سنوبر يف احلديقة!" 
اأي معرفة، ظنت  اأي�سًا مل متتلك بدورها  والأنها 

الزوجة اأنه باإجبارها له على القيام بامل�ستحيل 

من  اأخرى  عامًا  لع�رسين  خداعه  من  �ستتمكن 

اخلدمة. ولكنه بعد �سماع مهمته، انطلق فوراً اإىل 

حتقيقها

اأعلى  اإىل  تنظر  قدمًا!" نادت عليه وهي  "ام�ِس 
�سجرة ال�سنوبر من مكان وقوفها على ال�رسفة: 

اأعلى!"  "اأعلى! 
لقد اأ�سبحت �سرتة غون�سكي ترفرف بفعل الرياح 

عند قمة ال�سجرة ال�ساهقة.

 "واالآن، اأفلت يدك اليمنى! "

امتثل غون�سكي ببطء وحذر ملا اأمر به، يف حني 

جذع  حول  باإحكام  ملفوفة  الي�رسى  يده  اأبقى 

�سميك.

"واالآن اليد االأخرى!" 
ال�رسفة هاتفًا بخوف:  الطبيب على  اإليها  ان�سم 

ف�سيقع  يديه،  كلتا  اأفلت  اإن  امراأة!  يا  "توقفي 
هذه  فوق  عظامه  ويحطم  االأحمق   

ّ
القروي هذا 

ال�سخور، وهذه �ستكون نهايته حتمًا!"

 "مل ياأِت دورك بعد يا عزيزي. دع االأمر يل"

 "عليك اأن تفلت يدك الي�رسى!" 

مل ينتظرها غون�سكي لتنتهي من كالمها، فبكل 

اجلذع.  عن  بعيداً  يده  �سحب  وت�سميم  اإرادة 

يكن  مل  االأ�سجار،  اأعايل  بني  مكانه  يف  هناك، 

االأر�س.  على  ال�سقوط  من  مينعه  �سبب  هنالك 

انف�سل غون�سكي و�سرتته املرفرفة  الفور،  فعلى 

للعجب،  يدعو  وب�سكل  ذلك،  ومع  ال�سجرة.  عن 

ال�سباح  ذلك  بقي معّلقا يف هواء  بل  ي�سقط،  مل 

امل�سم�س وكاأنه دمية معلقة باأوتار غري مرئية.

غون�سكي.  عليهم  نادى  لكم!"  �سكراً  لكم!  "�سكراً 
ا!" 

ً
اأ�سبحت ولي "واأخرياً، وبف�سلكم 

وبعد اأن انحنى لهما بتبجيل بالغ، م�سى برفق يف 

ال�سماء الزرقاء، ثم �سعد فوق ال�سحب العائمة. 

اإال  ا، 
ً
متام جمهواًل  وزوجته  الطبيب  م�سري  ظّل 

�ساخمة  بقيت  احلديقة  يف  ال�سنوبر  �سجرة  اأن 

اأ�سبح  جذعها  اأن  قال 
ُ
وي اأخرى.  طويلة  ل�سنني 

اجلديد  البالد  حاكم  واأن  اأذرع،  اأربعة  بعر�س 

ونقلها  احلديقة،  اقتالعها من  م�سقة  عناء  د 
ّ
تكب

ال�ستاء  يف  له  يتن�سى  حتى  اخلا�س  ق�رسه  اإىل 

التمتع باأغ�سانها املزدانة بالثلوج.

* * *

* العنوان االأ�سلي للق�سة هو "sennin" وهي كلمة �سينية 

تعني "�ساحب االألف عام". مت ا�ستخدامها يف االأدب لو�سف 

واليابانية  ال�سينية  الثقافة  بح�سب  الذين  اجلبال  ن�ساك 

ُتلمح  احلكايات  اأوائل  اإحدى  ولكن  اخللود.   
ّ
�رس اإىل  تو�سلوا 

ي�ستطيعون  كانوا  ممن  غون�سكي  مثل  اأ�سخا�س  وجود  اإىل 

االنتقال اإىل ال�سماء. انبثق امل�سطلح من التاوية، واأثر على 

البوذية بدوره واأ�سبح م�سطلحًا يعني "اخلالد".
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-فريدة  1
ب�سفريتيها  �سنوات،  االأربع  ذات  الطفلة 

الق�سريتني على جانبي راأ�سها، واللتني �سنعتا 

من  امتد  الراأ�س،  منت�سف  يف  اللون  اأبي�س  حًزا 

عليه  اأطلقنا  وقد  راأ�سها،  موؤخرة  حتى  اجلبهة 

اللون  الوردية  يدها  وبحقيبة  ال�سعر،  مفرق 

كخّديها، والتي حّزمت بها كتفها االأمين، ودلتها 

مع  حزامها  تقاطع  وقد  االأي�رس،  جانبها  على 

اأبيها  بيد  مم�سكة  واقفة  وبطنها،كانت  �سدرها 

امل�ستند اإىل باب قطار االأنفاق املغلق واملزدحم 

التعب، ازداد وجهها  اأنهكها  بالركاب، ثم فجاأة 

للحظة،  بعينيها  رم�ست  قت جبهتها، 
ّ
تعر حمرًة، 

ثم طلبت من اأبيها اأن جتل�س.

على  القرف�ساء  جلو�س  �سوى  ا  بدًّ االأب  يجد  مل 

االأر�س  مالب�سه  تلم�س  اأن  ا 
ً
متحا�سي قدميه، 

ومّد  االأمين،  فخذه  على  اأجل�سها  ثم  املرتبة، 

�ساقيها على فخذه االأي�رس، واحت�سنها.

 �سوب  وجه 
ّ
اأدارت وجهها ال�سغري حتى ا�ستقر

ال�سابحتني  الطفوليتني  بعينيها  حّدقت  اأبيها، 

يف موجات التعب يف عينيها احلانيتني، �ساألته 

ح؟
َّ
هام�سًة: اأنت م�سرِتي
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 2 - ه�س�س 

دة 
ّ
 يف عربة القطار املتجه للجنوب �سي

ْ
- جل�ست

يف منت�سف العمر، �سمراء من اأ�سول نوبية، فيما 

نقو�س  بعيد من  اإىل حٍد  ا 
ً
يبدو كان ذلك وا�سح

ال�سمراوان.  كفاها  بها  ا�سطبغ  التي  احلناء 

 الغامق، اأكرث قتامة 
ّ
اتخذت النقو�س اللون البني

ا! 
ً
قلياًل من لون ب�رستها اإىل احلّد الذي جعله جذاب

واإىل جوارها اأجل�ست ابنتها، طفلة يف الثالثة من 

اأمها،  اإىل حّد كبرٍي ب�رسة  عمرها، ب�رستها ت�سبه 

التي  والر�سومات  النقو�س  اإىل  باالإ�سافة  هذا 

اأ�سجار  اأوراق  كانت  ال�سغري،  ها  كفُّ بها  ازدان 

روعة  خطفت  جة. 
ّ
متعر وخطوط  وزهور  وورود 

الزخارف نظر ال�سيخ الطاعن يف ال�سن، واجلال�س 

�س، 
ّ
بتفر فيها  يحّدق  فاأخذ  الطفلة،  جوار  اإىل 

ويرقبها بدقة.

ال�سماوي  احلو�س  يف  اأنام  �سغرية  طفلة  كنت 

من بيتنا. احلو�س ال�سماوي، حيث و�سع اأبي لنا 

من�سوجة  ب�سجاجيد  املفرو�سة  اجلريدية  االأ�رسة 

من �سوف الغنم. كنا ننام وننظر لل�سماء فرنى 

وتارة  هالاًل،  تارة  املختلفة:  اأيامه  يف  القمر 

ا مكتماًل، واأخرى حماًقا على و�سك اأن يزول، 
ً
بدر

ثمة  يكن  مل  روؤو�سنا.  فوق  تلمع  كلها  والنجوم 

وا�سحة  ال�سماء  كانت  لذا  كهربائية،  اأ�سواء 

ال�سهب،  باأ�سواء  الليل  طوال  تتزين  وجميلة، 

والتي كنت اأمتنى كلما راأيتها اأمنية، �سهب كثرية 

..اأمنيات اأكرث.

ظّل ال�سيخ الطاعن يف ال�سن ينظر اإىل يد ال�سغرية، 

يدّقق يف ر�سوم يدها،يحّدق بعينيه، يرم�س بهما 

وهو ينظر اإىل يديها، ثم اأخذ يتب�سم، ويتنقل فمه 

الب�سمة  اإىل  ال�سمت  اإىل  ال�سحك  اإىل  الب�سمة  من 

مرة اأخرى. 

 يا واد ا�سِح يابت.
َ
-اإ�سح

قمت فزعة، فقد كنت طفلة يف �سّن طفلتي، وهي 

اإىل  ا 
ً
فزع اأبي  �سوت  اأ�سمع  التي  االأوىل  ة 

ّ
املر

اأمي.. ا�ستيقظت  ي�رسخ.  كان  لقد  الدرجة،  هذه 

�رسخت، �سمعت �رسخات كل ن�ساء قريتنا. هاج 

ا 
ً

نباح نبحت  الكالب  دبدبت،  حيوانات  رجال، 

ا مل اأتعود �سماعه، 
ً
مت�ساًل. كنت اأ�سمع �سوًتاغريب

دليت قدمي من على ال�رسير اجلريدي الذي كنت 

 الكبريتني.
َّ
اأنام عليه اإىل جانب اأختي

اليمني،  يده  كّف  ال�سن  يف  الطاعُن  ال�سيخ  فتح 

اأدارت  اأغلقها،  فتحها،  اأغلقها،  فتحها،  اأغلقها، 

ال�سغرية راأ�سها فيما يبدو اأنها انتبهت الأ�سابع 

ال�سيخ وهي تفتح ثم تغلق.

!
ً
الم�ست قدماي ماء

�رسيرنا  حتت  املاء  و�سع  الذي  من  اأعرف  مل 

اأوالد  اإنهم  ا 
ّ

رمب عمومتي،  اأوالد  اأو  اإخوتي  من 

ال�سبية  من  �سقاوة  اأكرث  كانوا  فقد  "خلولتي"؛ 
ا. قفزت من على ال�رسير.

ً
جميع

ق الرجل الطاعن يف ال�سّن يده بقوة، ثم فتحها 
ّ
طب

متابعة  ت�ست�سعر  االأم  بداأت  وثبتها،  واحدة  مرة 

الرجل لطفلتها.

الم�س  اأن  اإىل  ارتفع  املاء،  يف  رجلي  غا�ست 

ا 
ً
ا متخطي

ً
ارتفاع ركبتي. �رسخُت، وا�سل �سعيه 

وركي.  اإىل  املاء  ارتفع  اإخوتي،  �رسخ  ركبتي، 

دون  حال  الدام�س  الظالم  االأطفال.  كل  �رسخ 

روؤية ما يحدث.

ب�سط الطاعن يف ال�سّن كّفه ومّده نحو ال�سغرية 

نحو  نظر  وجهه،  نحو  اأعلى  اإىل  نظرت  قلياًل، 

اأ�سفل بجانب عينيه اإليها، نظرت االأم نحو وجه 

الرجل بن�سف عني من جانب عينيها.

ازداد املاء فجاأة، اندفع، دفعني نحو جدار، انهدم 

اجلدار، �رسخت بفزع. كان التيار ي�سحبني معه، 

مل اأعد اأرى بيتنا، اإخوتي، اأبي الذي كان ي�رسخ 

ال  اأ�رسخ،  ويخف�سني،  يرفعني  املاء  قليل.  منذ 

اأحد ي�سمعني. خطر ببايل اأنني لن اأرى اأمي مرة 

لت على نف�سي! 
ُ
اأخرى، ب

قرب الرجل الطاعن يف ال�سن كّفه مفتوحة �سوب 

ال�سغرية  اأ�سنانها  بانت عن  ال�سغرية، �سحكت، 

تفتح  وهي  راأ�سها  خلف  يدها  رفعت  البي�ساء، 
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فمها عن ابت�سامة وتنظر اإىل اأمها.

تزداد،  كانت  التي  املياه  يف  الوقوف  حاولت 

كان  فمي،  املاء  مالأ  وجهي،  على  انكفاأت 

على  طرحت  ثانية،  حاولت  بالطمي،  ا 
ً

ممزوج

ظهري، دخل املاء يف اأنفي، �رسقت، �سار ج�سدي 

كله اأحمر �سارقا. من بني موجات املاء املتدفقة 

االأمين،  ذراعي  امتّدت كّف كبرية وقب�ست على 

وانت�سلتني.

الكبرية املفتوحة عن  ال�سن كّفه  الطاعن يف  مّد 

اآخرها وو�سعها اأ�سفل كّف ال�سغرية وهو يبت�سم، 

ثم اأخذ يف هزهزتها كمن يالعبها.

و�سعت  ال�سمراء،  النوبية  ال�سيدة  وجه  امتقت 

نحوها  جذبتها  طفلتها،  اإبطي  اأ�سفل  يديها 

حجرها،  على  و�سعتها  الكر�سي،  على  من 

القطار  كان  فيما  ذراعيها،  بني  واحت�سنتها 

يطلق �سفارة طويلة.

�سرير  -  3
باالأم�س فقط، وبعد ما يزيد على ن�سف قرن قمت 

من  قطعتان  هي:  والركبة  ال�رسير،  ركبة  بفّك 

ال�رسير  �سدر  بني  تربطان  م�ستطيلتان  اخل�سب 

االأق�رس  اجلانب  هو  ال�سدر  اإن  حيث  وظهره، 

اأما ظهر  ا يف منت�سف احلجرة، 
ً
ويتمو�سع دائم

ا جهة 
ً
دائم وي�ستند  االأطول  اجلانب  ال�رسير فهو 

معنٌي   
ٌ
تف�سري يل  يكن  مل  حائ�س،  اأمي  احلائط. 

مل�سهد بقعة الدم االأحمر القاين التي راأيتها ذات 

ليلة على ال�رسير، لكني عندما كربت واأدركت ما 

يحدث وجدت التف�سري املقنع، والذي اأنقذين من 

البحث عن مو�سع اجلرح يف ج�سدها ومنه نفذ 

فرا�سها،  على  اال�ستدارة  تامة  بقعة  وكون  الدم 

فرقت  كربت  وعندما  ا، 
ً
وثري اأظنه  كنت  ا 

ً
�سغري

ب�سهولة بني الوثر والفظ الذي كان عليه.األواحه 

يطلق  والتي  عليه،  كانت  التي  الت�سعة  اخل�سبية 

بال�سبط  تيب�ست  لونها،  اأقتم  "املولة"  عليها 

كمفا�سل اأمي يف �سنيها االأخرية.

تارة انتفخ بطن اأمي وكانت ت�ستند بظهرها على 

ظهر ال�رسير بعد اأن ت�سع عددا من املخدات خلف 

ا 
ً
كثري تاأكل  اأمي  اأن  ظننت  البداية  يف  ظهرها، 

هذه االأيام؛ مما ي�سبب انتفاخ بطنها بهذ ال�سكل، 

ذات  جل�ست  يوم،  كل  يزداد  كان  االنتفاخ  لكن 

على  ال�سغرية  يدي  وو�سعت  جوارها  اإىل  مرة 

بطنها، و�ساألتها:

-مالك؟!

-اأ�سارت اإىل بطنها، واأجابت:

-هذا "بيبي"، �سيكون اأخاك، انظر اإنه يتحرك.

اأيام ووجدت ن�سوة من االأهل واجلريان يتجمعن 

املنظر،  اأخافني  لها،  يدعنَي  وهّن  تتاأمل  وهي 

�سكنت يف ركن ق�سي من البيت والتزمت ال�سمت.

ا، 
ً
متع�رس االأمر  كان  فقد  مرت،  طويلة  �ساعات 

الن�سوة،  ثم الحت يل �رسخة ر�سيع وزغرودات 

اأكرث  كبرية  دم  بقعة  كانت  احلجرة  اإىل  هرولت 

ا من �سابقتها على ال�رسير.
ً
ات�ساع

عليهم  الطبيب  اأ�سار  ا، 
ً
كثري اأمي   بطن  انتفخ 

بالبذل، وهو �سفط املاء املتجمع يف البطن من 

عملية اال�ست�سقاء، فلقد تعب الكبد بعد اأن هاجمه 

ال�رسطان، واأخذت الكلى يف التوقف عن العمل.

مل  عمل،  وعدة  ممر�سة  معه  واأح�رس  �ساعات 

من  ن�سوة  جتمعت  مل�ساهدتها،  اأتوقف  اأن  اأ�ساأ 

االأهل واجلريان كانت تاأوهات اأ�سمعها ودعوات، 

تواريت يف ركن ق�سي من املنزل اأدّخن �سيجارة 

واأغرق يف دخانها، لقد حال بيني وبني روؤيتي 

بيني  يحل  مل  لكنه  احلجرة،  داخل  يحدث  ملا 

وهو  الطبيب  وان�سحب  �سجيج،  اأ�سوات  وبني 

، واملمر�سة وهي تدعو لها بالرحمة.
ٌ
متاأثر

همهة اأعقبها �رساخ، اأ�رسعت نحو احلجرة كان 

لقد  ال�رسير،  متالأ  �سابقتيها  من  اأكرب  دم  بقعة 

انفجر الكبد! 
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ا�سم اأبي هو كليفي رميوند كارفر، داأبت عائلته 

واأ�سدقاوؤه على مناداته  على مناداته برميوند، 

كليفي  رميوند  با�سم  اأنا  يت 
ِّ
و�سم راء".  بـ"كاف 

ال�سغري[.  تعني  ]وجونيور  جونيور  كارفر 

كرهت ا�سم جونيور هذا. كان اأبي واأنا ولد �سغري 

يف  اأجد  ومل  �سفدع[،  ]اأي  بـ"فروج"  يناديني 

من  البقية  �ساأن  ذلك،  بعد  بداأ  لكنه  باأ�سا.  ذلك 

 يف 
َّ
اأ�رستي، يناديني بـ"جونيور". وا�ستمر اأفراد 

مناداتي بذلك حتى بلغت الثالثة ع�رسة اأو الرابعة 

يناديني  من  على  اأردَّ  لن  اأنني  واأعلنت  ع�رسة 

بذلك اال�سم كائنا من يكون. فبداأ يناديني بـ ُدك 

]اخت�سارا من دكتور[. ومنذ ذلك احلني، وحتى 
 ،1967 �سنة  يونيو  ال�سابع ع�رس من  وفاته يف 

ظلَّ يناديني بـ ُدك، اأو بيا بني. 

اإلينا  لتنقل  بزوجتي  ي 
ِّ
اأم ات�سلت  مات،  عندما 

اأ�رستي،  عن  بعيدا  الوقت  ذلك  يف  كنت  اخلرب. 

العلوم  مبدر�سة  االلتحاق  اأحاول  حياتني،  بني 

زوجتي  اأجابت  ا  وملَّ اأيوا.  جامعة  يف  املكتبية 

ي اخلرب قائلة اإن "رميوند مات". 
ِّ
الهاتف، رمت اأم

بوفاتي.  تنبئها  ي 
ِّ
اأم اأّن  زوجتي  ظنَّت  للحظة 

الرميوندين تتكلم،   من 
ٍّ

اأي ي عن 
ِّ
اأم اأو�سحت  ثم 

فقالت زوجتي "احلمد هلل، ظننته رميوندي اأنا".

ال�سيارات، وركب عربات  اأبي، وتطفل على  �سار 

اإىل  اأركان�سو  من  �سافر  حينما  فارغة،  قطارات 

ال  عمل.  عن  بحثا   1934 �سنة  وا�سنطن  والية 

�سعيا  وا�سنطن  اإىل  ذلك  �سفره  كان  هل  اأعرف 

اأنَّ  اأح�سب  فال  ذلك.  يف  اأ�سكُّ  ولكنِّي  حلم.  وراء 

كان  بب�ساطة  ه  اأنَّ اأعتقد  ذلك.  طاولت  اأحالمه 

العمل  وكان  الئق.  باأجر  ثابت  عمل  عن  يبحث 

الثابت هو العمل الوجيه. عمل لبع�س الوقت يف 

ال 
َّ
حم العمل  يف  الرحال  حطَّ  ثم  التفاح  تعبئة 

خر قر�سني فا�سرتى  موؤن يف �سدِّ كويل الكبري. وادَّ
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مل�ساعدة  اأركان�سو  اإىل  راجعا  �ساقها  �سيارة 

واالنتقال  ، يف حمل متاعهما 
ّ

اأعني جّدي اأهله، 

ه وجدهما يو�سكان  اأنَّ اإىل  الغرب. وحكى الحقا 

على املوت جوعا هناك، ومل يكن ذلك كناية من 

كنايات اللغة. وحدث يف تلك الفرتة الق�سرية يف 

ي 
ِّ
اأم التقت  اأن  ليوال،  ا�سمها  بلدة  يف  اأركان�سو، 

باأبي على الر�سيف وهو خارج من حانة. 

ملاذا  اأعرف  "وال  قالت  هكذا  �سكران"  "كان 
تركته يتكلَّم معي، عيناه كانتا المعتني. ليتني 

قد  كانا  م�سحورة؟".  بلَّورة  يومها  اأملك  كنت 

ا قبل �سنة اأو نحو ذلك، 
َّ

ة، رمب
َّ
التقيا قبل ذلك مر

ب بنات قبلها. 
َ

ه �ساح ي اأنَّ
ِّ
يف رق�سة. حكت يل اأم

زواجنا.  بعد  حتى  �سديقات،  له  كانت  "اأبوك 
ولكنه بالن�سبة يل كان االأول واالأخري. مل يكن يل 

جا 
َّ
رجل غريه قط. لكنني مل اأفتقد اأي �سيء". تزو

رحيلهما  يوم  يف  املنازعات  قا�سي  يدي  على 

اإىل وا�سنطن، فتاة ريفية طويلة ج�سيمة، وفالح 

ليلة  ي 
ِّ
اأم ق�ست  وقد  معمار.  عامل  اإىل  حتول 

يف  جميعا  حم�سورين  واأهله،  اأبي  مع  زفافها 

خيمة على الطريق يف اأركان�سو.

بيت  يف  واأمي  اأبي  عا�س  بوا�سنطن،  اأوماك  يف 

جدَّاي  وعا�س  كوخ،  عن  كثريا  يزيد  ال  �سغري 

ال�سدِّ،  يف  يعمل  يزل  مل  اأبي  كان  بجوارهما. 

الكهرباء  توليد  توربينات  يف  الحقا  عمل  ثم 

االأميال  ملئات  املحجوزة  املياه  يف  ال�سخمة 

حينما  الواقفة  اجلموع  مع  وكان  كندا،  داخل 

ا�ستمع اإىل خطبة فرانكلني دي روزفلت يف موقع 

يذكر  مل  "اإنه  اأبي  يل  قال  ويوما  ال�سّد.  اإقامة 

ذلك  بناء  يف  ماتوا  الذين  الرفاق  اأولئك  بكلمة 

ال�سد". وبع�س اأ�سدقاء اأبي ماتوا هناك، وكانوا 

من اأركان�سو واأوكالهوما وميزوري.

يف  اأخ�ساب  م�سنع  يف  ذلك  بعد  عمل  ثم 

كالت�سكاين بوالية اأوريجون، وهي بلدة �سغرية 

ي 
ِّ
على نهر كوملبيا. هنالك ولدت، وكانت لدى اأم

رافعا  امل�سنع،  بوابة  اأمام  واقفا  الأبي  �سورة 

قلن�سوتي  التوت  وقد  العد�سة.  اأمام  بفخر  اي 
َّ
اإي

واأو�سك رباطها اأن ينحّل، اأما قبعته هو فرتاجعت 

عن جبهته، وقد ابت�سم ابت�سامة عري�سة، هل كان 

؟ ال يهم. 
ّ
ذاهبا اإىل العمل اأم انتهى من نوبته للتو

يف كلتا احلالتني، كانت له وظيفة واأ�رسة. وتلك 

كانت اأيام �سعده.

بوا�سنطن،  ياكيما  اإىل  انتقلنا   1941 �سنة  يف 

وهي  املنا�سري،  �سيانة  يف  اأبي  عمل  حيث 

كالت�سكاين.  يف  اكت�سبها  مهارة  تقت�سي  حرفة 

للتجنيد  تاأجيل  على  ح�سل  احلرب،  ن�سبت  ا  وملَّ

احلربي.  للمجهود  �رسوريا  عمله  العتبار 

القوات  لدى  مطلوبا  املعالج  اخل�سب  كان  فقد 

امل�سلحة، وقد حافظ على منا�سريه حادة ما�سية 

ميكن اأن حتلق بها �سعر ذراعك.

بعدما انتقل اأبي اإىل ياكيما، نقل اأهله اإىل احلي 

كان  االأربعينيات،  منت�سف  وبحلول  نف�سه. 

اأي اأخاه واأخته وزوجها وكذلك  ـ  اأبي  اأهل  بقية 

االأعمام واأبناء العمومة وبناتها واأغلب االأقارب 

اأركان�سو.  من  رحلوا  قد  ـ  �سالتهم  بعدت  مهما 

حيث  ـ  كا�سكيد  بوي�سي  يف  كلهم  الرجال  فعمل 

كان اأبي يعمل ـ والن�ساء عملن يف تعبئة التفاح 

يف امل�سانع. ويف غ�سون فرتة قليلة بداـ  بح�سب 

يـ  اأن اجلميع اأي�رس اأحواال من اأبي. حكت 
ِّ
رواية اأم

ي قائلة اإن "اأباك مل يكن ي�ستطيع احلفاظ على 
ِّ
اأم

النقود. كانت النقود ت�سعل جيوبه و تهرب. وكان 

دائما يعمل من اأجل االآخرين".

 1515 يف  �سكنته،  اأنني  بو�سوح  اأتذكر  بيت  اأول 

له  كان  ياكيما  يف  ع�رس  اخلام�س  ال�سارع  جنوب 

يف  اأو  الهالوين،  ليلة  يف  منف�سل.  خارجي  حمام 

اجلريان،  اأبناء  كان  اال�ستمتاع،  ملجرد  ليلة،   
ِّ
اأي

يحملون  املراهقة،  �سنوات  اأوائل  يف  �سبية  وهم 

مرحا�سنا ومي�سون به فريمونه على جانب الطريق. 

اإرجاعه  اأن ياأتي مبن ي�ساعده يف  اأبي  ويكون على 

يف  ويقيمونه  االأوالد  اأولئك  ياأخذه  اأو  البيت.  اإىل 

اأ�رسموا  اآخر. ومرة  الفناء اخللفي من بيت �سخ�س 

ذو  الوحيد  هو  بيتنا  يكن  مل  لكن  فعليا.  النار  فيه 
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ا بلغت من العمر ما يتيح 
َّ
املرحا�س اخلارجي. فلم

يل اأن اأعرف ما يجري من حويل، كنت األقي احلجارة 

يف مراحي�س االآخرين حينما اأرى فيها اأحدا. وكان 

حني  بعد  ولكن  املراحي�س.  ق�سف  هذا  على  يطلق 

اأن  اإىل  الداخلية  ال�سباكة  اإىل  ينتقلون  اجلميع  بداأ 

املرحا�س  هو  مرحا�سنا  اأ�سبح  اأن  فجاأة  حدث 

ر العار الذي �سعرت  نا. اأتذكَّ
ِّ
اخلارجي االأخري يف حي

به حينما اأو�سلني ذات يوم م�سرت وايز، اأ�ستاذي يف 

منه  فطلبت  املدر�سة  بعد  البيت  اإىل  الثالث،  ال�سف 

ال�سابق على بيتنا مبا�رسة  اأمام املنزل  اأن ينزلني 

مدَّعيا اأنن اأعي�س هناك.

ال اأزال اأتذكر ما جرى ذات ليلة حينما رجع اأبي اإىل 

االأبواب  اأغلقت جميع  ي وقد 
ِّ
اأم ليجد  البيت متاأخرا 

 
ّ

دونه. كان �سكران، و�سعرنا بالبيت يهتز وهو يدب

عنوة  اك 
َّ
�سب فتح  يف  جنح  وحينما  الباب.  على 

خارجا.  به  واألقت  عينيه  بني  بامل�سفاة  ْته 
َ
�رسب

راأيناه ملقى على الع�سب، وكم ظللت بعد ذلك ل�سنني 

اأتناول تلك امل�سفاة ـ وهي ثقيلة ِثَقل اأ�سطوانة فرد 

الراأ�س  يف  �رسبة  تلقِّي  اإح�سا�س  واأتخيل  ـ  العجني 

ب�سيء كذلك.

اإىل  ي�سطحبني  كان  اأبي  اأن  الفرتة  تلك  يف  ر  اأتذكَّ

غرفة النوم، فيجل�سني على ال�رسير، ويقول يل اإنني 

الفون  تي 
َّ
عم عند  لالإقامة  الذهاب  اإىل  اأ�سطر  قد 

اأفهم ما الذي فعلته فيكون  اأكن  لبع�س الوقت. ومل 

ـ  اأي�سا  هذا  لكن  الأعي�س.  البيت  اأترك  اأن   
َّ
علي لزاما 

ومهما تكن االأ�سباب ـ كان ينتهي وين�سى، بب�ساطة، 

اأن  قّط   
ّ
لزاما علي يكن  نعي�س معا، ومل  بقينا  الأننا 

اأذهب الأعي�س مع اأحد.

ي كانت ترمي له الوي�سكي يف احلو�س. 
ِّ
اأتذكر اأنَّ اأم

اأن  خافت  اإذا  واأحيانا،  كلَّه،  ترميه  كانت  اأحيانا 

ي�سبطها ويك�سف اأمرها، كانت ترمي ن�سفه فقط ثم 

ة من هذه الوي�سكي، 
َّ
ت�سيف ماء على الباقي. ذقت مر

ى الأحد اأن  فوجدته �سديد الرداءة، ال اأعرف كيف تاأتَّ

ي�رسبه.

�سنة  واحدة،  ا�سرتينا  �سيارة،  بال  طويلة  فرتة  بعد 

ولكن   .1938 فورد  وكانت   ،1950 اأو   1949

ق�سيبا انك�رس بداخلها يف اأول اأ�سبوع بعد �رسائها، 

وكان لزاما على اأبي اأن يعيد تركيب املحرك كله.

ا نركب اأقدم �سيارة يف املدينة. كان  ي "كنَّ
ِّ
قالت اأم

اأنفقها  التي  النقود  بكل  كاديالك  ن�سرتي  اأن  ميكن 

ة طالء �سفاه 
َّ
ال�سيارة". وجَدْت مر اإ�سالح تلك  على 

با.  مثقَّ ومنديال  ال�سيارة،  اأر�سية  على  اأخرى  امراأة 

ي "اأترى هذا؟ تركته عاهرة يف ال�سيارة".
ِّ
قالت يل اأم

النوم  غرفة  اإىل  فاتر  ماء  طا�سة  تاأخذ  ة 
َّ
مر راأيتها 

الغطاء  حتت  من  يده  اأخذت  فيها.  نائم  واأبي 

وو�سعتها يف املاء. وقفت يف الطرقة اأ�ساهد. اأردت 

اأن اأعرف ماذا يجري. قالت يل اإن ذلك كان ينبغي اأن 

يجعله يتكلم وهو نائم. كانت بحاجة اإىل اأن تعرف 

بع�س ما كانت على يقني من اأنه يخفيه عنها.

يف كلِّ عام تقريبا، واأنا �سغري، كنا ن�ستقل حافلة 

نورث كو�ست ليمتد عابرين جبال ك�سكيد من ياكيما 

ر،  اإىل �سياتل لنق�سد فندق فين�سيا وناأكل، فيما اأتذكَّ

ق�سدنا  ة 
َّ
ومر كافيه".  بيل  "ديرن  ا�سمه  مكان  يف 

مرق  كوؤو�س  ف�رسبنا  كالمز"  اأوف  اآكرز  "اإيفارز 
املحار الدافئ.

املدر�سة  يف  فيها  تخرجت  التي   1956 �سنة  يف 

الثانوية، ترك اأبي وظيفته يف م�سنع ياكيما وعمل 

�سمايل كاليفورنيا فيها  بلدة يف  ت�س�سرت، وهي  يف 

م�سنع خ�سب �سغري. وال بدَّ اأن اأ�سباب قبوله العمل 

يف تلك الوظيفة تتعلق باأجر اأعلى يف ال�ساعة وبوعد 

غام�س باأن يتوىل يف غ�سون ب�سع �سنوات من�سب 

رئي�س عمال �سيانة املنا�سري هناك. لكنني اأظن اأن 

فقط  واأراد  يتململ  بداأ  اأبي  اأن  هو  االأ�سا�سي  ال�سبب 

ه يف مكان اآخر. كانت االألفة قد بداأت  ب حظَّ
ِّ
اأن يجر

واأي�سا  ياكيما.  يف  له  بالن�سبة  �سيء  كلَّ  تعرتي 

يف  والديه  وفاة  �سهدت  قد  ال�سابقة  ال�سنة  كانت 

غ�سون �ستة اأ�سهر من اأحدهما االآخر.

ج، وبينما كنت واأمي 
ُّ
لكن بعد اأيام قليلة من التخر

نحزم متاعنا لالنتقال اإىل ت�س�سرت، بعث اأبي ر�سالة 

ه ال يريد اأن  اإنَّ ه مري�س منذ فرتة. قال  اإنَّ قال فيها 

ث دمه بقطعة 
َّ
نقلق، لكن املن�سار جرحه. ورمبا تلو

ما  وقع  حال،  اأي  على  احلديد.  من  �سغرية  ة 
َّ
ف�سي
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نف�سه  الربيد  ويف  قال،  ح�سبما  العمل،  برتك  األزمه 

فيها  اأحدهم  يخرب  توقيع،  بال  بطاقة  اإلينا  و�سلت 

ه ي�رسب "الوي�سكي  ي باأنَّ اأبي يو�سك اأن ميوت واأنَّ
ِّ
اأم

اخلام".

يف  يعي�س  اأبي  وجدنا  ت�س�سرت،  اإىل  و�سلنا  حينما 

راأيته.  اأن  فور  اأعرفه  مل  لل�رسكة.  تابعة  مقطورة 

اأعرفه. كان هزيال و�ساحبا  اأن  اأ�ساأ  لعلي للحظة مل 

مل  خ�رسه.  عن  ال�سقوط  دائم  بنطاله  ذاهال.  ويبدو 

بذراعه  اأبي  اأحاطها  تبكي.  ي 
ِّ
اأم بداأت  اأبي.  ه  اأنَّ يبد 

نف�سه  ه هو  يربت على كتفها يف ده�سة وكاأنَّ واأخذ 

يف  الثالثة  نحن  ع�سنا  كله.  ذلك  �سبب  يعرف  ال 

لكنَّه  و�سعنا.  يف  ما  باأكرث  به  واعتنينا  املقطورة، 

امل�سنع  يف  معه  عملت  ن. 
َّ
يتح�س ومل  مري�سا،  كان 

ا ن�ستيقظ  يف �سيف ذلك العام وجزء من خريفه. كنَّ

ونحن  التو�ست  وخبز  البي�س  فنتناول  ال�سباح  يف 

ن�ستمع اإىل املذياع ونخرج من البيت ومعنا عمودا 

يف  امل�سنع[  بوابة  ]اأي  معا  البوابة  ونعرب  الغداء. 

عند  اإال  ذلك  بعد  اأراه  ال  ثم  �سباحا،  الثامنة  متام 

ياكيما  اإىل  نوفمرب  يف  رجعت  االن�رساف.  ميعاد 

 
َّ
اأقرب اإىل �سديقتي، وهي الفتاة التي ا�ستقر الأكون 

راأيي على اأينِّ �سوف اأتزوجها.

التايل،  فرباير  حتى  ت�س�سرت  م�سنع  يف  اأبي  عمل 

وحينها انهار وهو يف العمل ونقلوه اإىل امل�ست�سفى. 

ي اإن كنت اأنوي الذهاب للم�ساعدة. اأخذت 
ِّ
�ساألتني اأم

احلافلة من ياكيما اإىل ت�س�سرت عازما على الرجوع 

بهما اإىل ياكيما. لكن اأبي يف ذلك الوقت، كان يعاين، 

ف�سال عن مر�سه اجل�سماين،  من انهيار ع�سبي، واإن 

كنا يف ذلك الوقت مل نكن نعرف تلك الت�سمية. على 

مدار رحلة الرجوع اإىل ياكيما، مل ينطق كلمة، حتى 

رميوند؟"،  يا  حالك  "كيف  مبا�رسا.  �سوؤاال  �سئل  لو 

"اأاأنت بخري يا اأبي؟"( وكان غاية ما يتوا�سل به، اإن 
راحتيه عاليا  يرفع  اأو  راأ�سه  ك 

ِّ
اأن يحر توا�سل، هو 

ة الوحيدة التي 
َّ
كمن يقول ال اأعرف اأو ال اأبايل. واملر

قال فيها �سيئا طوال الرحلة، ولنحو �سهر بعد ذلك، 

كانت حينما اأ�رسعت بال�سيارة على طريق ح�سبائي 

"كنت  قال  العادم.  اأنبوب  فانخلع  اأوريجون  يف 

ت�سوق اأ�رسع من الالزم".

اإىل  يذهب  باأن  واأ�سار  اأبي  طبيب  راأى  ياكيما  يف 

اإىل  ها 
َّ

يتوج اأن  واأمي  اأبي  على  كان  نف�سي.  طبيب 

اآنذاك،  يقال  كان  ح�سبما  االجتماعية،  املعونة 

�ساأل  النف�سي.  الطبيب  تكاليف  املقاطعة  ودفعت 

عليه  طرحوا  الرئي�س؟".  "من  اأبي  النف�سي  الطبيب 

"اأيكي"  اأبي  قال  واأجابه.  يجيبه.  اأن  بو�سعه  �سوؤاال 

ذلك  مع  اأيزنهاور"[.  على  يطلق  كان  ]وكذلك 
فايل  م�ست�سفى  من  اخلام�س  الطابق  يف  و�سعوه 

التذكاري وبداأوا يعاجلونه بال�سدمات الكهربائية. 

ي تكوين 
ِّ
جت وبداأت لتو

َّ
كنت يف ذلك احلني قد تزو

حينما  امل�ست�سفى  يف  يزل  مل  اأبي  وكان  يل.  اأ�رسة 

االأدنى  الطابق  يف  واإن  هناك،  اإىل  زوجتي  ذهبت 

 ،
ْ
لطابقه مبا�رسة، لت�سع طفلنا االأول. بعدما و�سعت

�سعدُت اإىل اأبي الأبلغه باخلرب. �سمحوا يل بعبور باب 

على  جال�سا  كان  اأبي.  مكان  على  ودلُّوين  حديدي 

اأريكة وعلى �ساقيه بطانية. وحدَّثت نف�سي، يااه، ما 

ه  هذا الذي يجري الأبي؟ جل�ست بجواره واأخربته باأنَّ

ني  اأنَّ فعال  "اأ�سعر  قال  ثم  دقيقة  انتظر  ا.  جدًّ �سار 

ك. كان يف 
َّ
جّد". ذلك كلُّ ما قال. مل يبت�سم ومل يتحر

وبداأ  عانقته،  ثم  النا�س.  من  كثري  مع  كبرية  غرفة 

يبكي.

حانت  بعدما  لكن  هناك.  من  خرج  ما  بطريقة 

فما  العمل،  على  فيها  يقوى  يعد  مل  التي  ال�سنوات 

ن مبا هو اآت 
ُّ
كان منه اإال اأن لزم البيت حماوال التكه

ومبا اأخطاأ فيه يف ما �سبق من حياته فاآل اإىل تلك 

اأخرى.  اإىل  تافهة  ي من وظيفة 
ِّ
اأم وتنقلت  النهاية. 

وبعد زمن طويل �سارت ت�سري اإىل الوقت الذي ق�ساه 

يف امل�ست�سفى، وتلك ال�سنوات التي تلتها، بـ"الفرتة 

املر�س  لكلمة  يعد  فلم  رميوند".  فيها  مر�س  التي 

 بعد ذلك اأبدا. 
ّ
وقعها القدمي علي

احلظ  اأ�سعده  �سديق،  من  وبعون   ،1964 �سنة  يف 

بوظيفة يف م�سنع يف كالماث بكاليفورنيا. انتقل 

وحده اإىل هناك لريى اإن كان يقوى على االأمر. عا�س 

غري بعيد من امل�سنع، يف كوخ من غرفة واحدة غري 

هو  حياته  فيه  بداأ  الذي  املكان  عن  كثريا  خمتلفة 
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ر�سائل  يخطُّ  وكان  الغرب.  اإىل  انتقال  حينما  واأمي 

 عرب الهاتف. 
َّ
اإىل اأمي، فاإن ات�سلُت بها قراأتها علي

غري  لكن  حمتملة  حياته  اإن  الر�سائل  تلك  يف  قال 

اأكيدة. كان يذهب كلَّ يوم اإىل العمل وهو ي�سعر اأنَّ 

ام حياته. لكن كّل يوم، كما كتب 
َّ
اأي  

ُّ
اأهم ذلك اليوم 

لها، كان يجعل اليوم التايل اأي�رس عليه. كان يطلب 

حينما  اإنه  يل  تقول  واأن  حتياته.  تبلغني  اأن  منها 

يعجز عن النوم فاإنه يفكر يفَّ ويف االأوقات اجلميلة 

�سهرين،  نحو  بعد  واأخريا،  معا.  نق�سيها  كنَّا  التي 

اإىل  يذهب  �سار  نف�سه.  يف  ثقته  من  �سيئا  ا�ستعاد 

ة 
َّ
مر اأحدا  يخذل  اأن  احتمال  من  ب 

ِّ
متهي غري  العمل 

ا اطماأنَّ متاما، بعث يطلب اأمي. اأخرى. وملَّ

 �سنوات خ�رس فيها كلَّ 
َّ
كان قد ابتعد عن العمل �ست

ـ البيت وال�سيارة واالأثاث واالأجهزة مبا فيها  �سيء 

وفرحة  ي 
ِّ
الأم فخرا  كانت  التي  ال�سخمة  الثالجة 

اإن رميوند كارفر  قيل  ـ وقد  �سمعته  اأي�سا  فقد  لها. 

لنف�سه.  احرتامه  وفقد  ـ  فواتريه  �سداد  عن  عاجز 

ي لزوجتي "طوال تلك 
ِّ
حتى ذكورته فقدها. قالت اأم

يف  معا  ننام  ا  كنَّ رميوند  فيها  مر�س  التي  الفرتة 

ات 
َّ
اأرادها مر واإن مل تكن بيننا عالقة.  �رسير واحد 

قليلة، لكن مل يحدث �سيء. مل اأفتقدها، لكن اأظنُّه هو 

اأرادها، اأنت عارفة".

اأ�رستي  اأعول  اأن  اأحاول  كنت  ال�سنوات  تلك  يف 

كنَّا  كثرية،  الأ�سباب  لكنَّنا،  عي�سي.  لقمة  واأك�سب 

ما  باأول  اأوال  اأتابع  اأن  اأ�ستطع  فلم  ل.  التنقُّ كثريي 

 �سنحت يل الفر�سة يف 
ّ
كان يجري يف حياة اأبي. ثم

ني اأريد اأن اأ�سبح  اأحد اأعياد الكر�سما�س اأن اأخربه باأنَّ

اأ�سبح  اأن  اأريد  باأّنني  اأي�سا  اأخربته  لعّلي  كاتبا. 

 �سيء تريد الكتابة؟". 
ِّ
اح جتميل. �ساألني "عن اأي

َّ
جر

عن  "اكتب  خمرجا  يل  يجد  اأن  يريد  ا  كاأنَّ قال   
َّ
ثم

اأ�سياء تعرفها. اكتب عن بع�س رحالت �سيد ال�سمك 

علمت  لكّنني  اأفعل،  قد  اإّنني  قلت  بها".  قمنا  التي 

اأّنني لن اأفعل. قال "ابعث يل ما تكتب". وقلت اإّنني 

 �سيٍء 
َّ

�سوف اأفعل، ثم مل اأبعث �سيئا. مل اأكن اأكتب اأي

اأّنه قد يبدي اهتماما  ر 
َّ
اأت�سو ال�سمك، ومل  عن �سيد 

اأو قد يفهمه  اأكتبه يف تلك االأيام،  ا مبا كنت 
ًّ

خا�س

على  اأو  قارئا،  يكن  مل  اأّنه  عن  ف�سال  بال�رسورة. 

ل اأّنني اأكتب له.
ّ
االأقل مل يكن القارئ الذي كنت اأتخي

 مات، كنت بعيدا للغاية، يف مدينة اأيوا، ومل تزل 
ّ
ثم

اأقلها له. مل ت�سنح يل الفر�سة  اأ�سياء مل  يف �سدري 

يوؤدِّي عمال  اأّنه  اأرى  اإّنني  له  اأو الأقول  اأودعه،  لكي 

عظيما يف وظيفته اجلديدة، واأّنني فخور به وبقدرته 

تلك على الرجوع.

ه رجع من العمل يف تلك الليلة وتناول  ي اأنَّ
ِّ
حكت اأم

ع�ساء �سخما، ثم جل�س اإىل املائدة وحيدا فاأنهي ما 

عليها  هي  عرثت  وي�سكي  زجاجة  يف  متبقيا  كان 

القمامة حتت  اأة يف قاع 
َّ
اأو نحو ذلك خمب بعد يوم 

فتبعته  ال�رسير،  اإىل  وذهب  نه�س  ثم  قهوة.  ات 
َّ
حب

اإىل  الليلة  تلك  يف  ت 
َّ
ا�سطر لكنَّها  قليل.  بعد  ي 

ِّ
اأم

القيام للنوم على االأريكة. قالت اإنَّ "�سوت �سخريه 

كان عاليا فلم اأ�ستطع اأن اأنام". يف ال�سباح التايل 

الفم،  مفتوح  ظهره  على  م�ستلقيا  فوجدته  دته  تفقَّ

علمت  قالت.  كما  ال�سحنة   
ّ

رمادي الوجنتني،  غائر 

لكنَّها  بذلك،  لينبئها  طبيب  اإىل  حتتج  مل  مات،  ه  اأنَّ

 بزوجتي.
ْ
 ات�سلت

َّ
ات�سلت بطبيب، ثم

ي لها هي واأبي خالل 
ِّ
من ال�سور التي احتفظت بها اأم

واقف  وهو  له  �سورة  وا�سنطن  يف  االأوىل  اأيامهما 

�سمكات  وب�سع  برية  كاأ�س  يده  ويف  �سيارة  اأمام 

ال�سورة  هذه  يف  يرتدي  وتر.  يف  معلقة  ا�سطادها 

عته باملقلوب، كا�سفا عن جبهته، وقد علت وجهه 
ّ
قب

هي  يل،  فاأعطتها  منها  طلبتها  اخلرقاء.  ابت�سامته 

واأخريات. علَّقتها على اجلدار، و�رست كلَّما انتقلت 

وكنت  اآخر.  جدار  على  وعلَّقتها  معي  ا�سطحبتها 

اأن  ن، حماوال 
ُّ
اإليها يف متع اأنظر  بني احلني واالآخر 

اأ�ستخل�س عن اأبي �سيئا، ورمبا عن نف�سي يف ثنايا 

يتقدَّم مبتعدا عنِّي  اأبي  اأ�ستطع. ظلَّ  لكنَّني مل  ذلك. 

ر يف الزمن. واأخريا، عند انتقايل  اأكرث فاأكرث، ويتاأخَّ

حاولت  ذاك  واإذ  ال�سورة.  فقدت  ات، 
َّ
املر اإحدى  يف 

اأن  اإىل  �سعيت  نف�سه  الوقت  ويف  اأ�ستح�رسها،  اأن 

اأقول �سيئا عن اأبي، وكيف اأينِّ ظننت اأننا من بع�س 

الق�سيدة حينما  كتبت  مت�سابهان.  املهمة  النواحي 

جنوب  يف  مدينية  مبنطقة  عمارة  يف  اأعي�س  كنت 
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�سان فران�سي�سكو، يف وقت وجدت نف�سي فيه، �ساأَن 

اأبي، اأعاين ا�سطرابات ب�سبب اخلمر. كانت الق�سيدة 

حماولة للتوا�سل معه.

�سورة اأبي يف عامه الثاين والع�رسين

اأكتوبر. هنا يف هذا املطبخ الرطب الغريب

ل وجه اأبي ال�ساب يعلوه اخلجل.
َّ
اأتاأم

اأ�سفر  �سمك  حلقة  يد  يف  مي�سك  خجلة،  بابت�سامة 

�سائك

ويف االأخرى زجاجة برية كارل�سربج.

ببنطال من اجلينز وقمي�س قطني 

يتكئ على مقدمة فورد من طراز 1934.

يحلو له اأن يظهر يف ال�سور �سجاعا وطيبا 

ته،
َّ
من اأجل ذري

على راأ�سه قبعته القدمية متباهية فوق اأذنيه.

اأراد اأبي طوال حياته اأن يكون جريئا.

لكن تف�سحه العينان،

واليد الواهية 

وال�سمك امليت

وزجاجة البرية.

اأبي،

اأنا اأحبك

لكن كيف اأقول لك �سكرا

اأنا الذي مثلك تعيا يدي عن حمل كاأ�سي

بل وال اأعرف اأين اأماكن �سيد ال�سمك.

اأّن  با�ستثناء  جزئياتها،  يف  �سادقة  الق�سيدة  هذه 

اأول  تقول  مثلما  اأكتوبر  يف  ال  يونيو  يف  مات  اأبي 

كلمة يف الق�سيدة. اأردت كلمة فيها اأكرث من مقطع 

اأّنني   من ذلك 
ّ
اأبطاأ قليال. لكن االأهم �سوتي لتكون 

اأردت �سهرا مالئما ملا �سعرت به واأنا اأكتب الق�سيدة، 

هوائه  يف  يعلق  ال�سوء،  واهن  النهار  ق�سري  �سهرا 

ال�سيف  اأيام  هو  ويونيو  االأ�سياء.  وتتبدَّد  الدخان، 

وعيد  زواجي،  وذكرى  التخرج،  وحفالت  ولياليه، 

ميالد اأحد اأبنائي. يونيو مل يكن بال�سهر الالئق الأن 

.
ٌ

ميوت فيه اأب

بعد انتهاء املرا�سم يف دار اجلنائز، وبعد اأن خرجنا، 

اأ�سعد  االآن  "هو  وقالت  اأعرفها  ال  امراأة  اإيلَّ  جاءت 

اأن  اإىل  املراأة  تلك  اإىل  ناظرا  ظللت  هو".  حيثما 

التي  عة 
َّ
القب يف  �سغريا  زرا  ر  اأتذكَّ اأزال  ال  اختفت. 

كانت تعتمرها. ثم جاء اأحد اأبناء عمومة اأبي ـ وال 

اأعرف ا�سم الرجل ـ واأم�سك بيدي. قال "كلُّنا نفتقده" 

ه ال يقولها بداعي اللياقة وحده. وعلمت اأنَّ

بداأت اأبكي للمرة االأوىل منذ و�سلني اخلرب. ومل اأقو 

على البكاء قبل ذلك. الأنَّ الوقت، على االأقل، مل يتح 

البكاء.  عن  ف  التوقُّ اأ�ستطيع  ال  فجاأة  بي  واإذا  يل. 

عانقت زوجتي وظللت اأبكي بينما تقول وتفعل كلَّ 

ما يف و�سعها ملوا�ساتي، هناك يف ع�رس ذلك اليوم 

ال�سيفي.

وكنت  العزاء،  عبارات  الأمي  يقولون  النا�س  �سمعت 

�سعيدا بح�سور عائلة اأبي، وجميئهم اإىل حيث عا�س. 

ر كلَّ ما قيل اأو حدث يف ذلك  ني �سوف اأتذكَّ ظننت اأنَّ

اإىل كتابة ذلك يف وقت  اأجد �سبيال  ني قد  اليوم واأنَّ

اأو تقريبا كلَّ  ن�سيت كلَّ �سيء،  ما. ومل يحدث ذلك. 

ا�سمنا  �سمعت  ني  اأنَّ هو  بو�سوح  ره  اأتذكَّ ما  �سيء. 

ي�ستعمل كثريا يف ع�رس ذلك اليوم، ا�سم اأبي وا�سمي. 

الذي  رميوند  اأبي.  عن  يتكّلمون  اأّنهم  علمت  لكَنني 

اجلميلة  باأ�سواتهم  دونه  يردِّ النا�س  اأولئك  كان 

املنبعثة من طفولتي، رميوند.

* * *

اأمريكي، يعد  )1988-1938( قا�س و�ساعر  رميوند كارفر   -  1
من اأهم الكتاب االأمريكيني يف حياته، من اأ�سهر اأعماله "ما 

و"الكاتدرائية"  احلب"  عن  نتكلم  حينما  عنه  نتكلم  الذي 

وغريها من املجموعات الق�س�سية ال�سهرية.

املقالة املرتجمة هنا ن�رست يف جملة Esquire �سنة 1984 

ثم يف جملة Granta �سنة 1985، وهي مرتجمة عن ن�سختها 

  VINTAGE CONTEMPORARIES EBOOK املن�سورة يف طبعة 

من كتاب Fires ال�سادرة �سنة 2015.
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رابية   
ّ
علو على  خديجة  ابنتها  مع  ال�سعدية  تعي�س 

كلب  بيتهما  مدخل  يحر�س  �سا�سع.  �سفح  على  تطّل 

وكانت  ب�رسية.  خطوة  اأي  وجه  يف  للنباح  متحفٌز 

تّدخر ما متنحه اجلمعية البنتها، وهو مبلغ ياأتيها 

ورقة  على  ب�سمتها  ترتك  �سهر؛  كل  راأ�س  على 

هدير  يتبعه  ين�سحب  ثم  اأمامها  املوظف  يفر�سها 

�سيارته دا�سيا القدمية  فوق الطريق املاهد للبغال 

اأ�سحابها جهة  موؤونة  التي حتمل  وعربات احلمري 

من  ينبثق  كاأنا  ال�سهل،  بطن  يف  الواقع  ال�سوق 

الفراغ كل يوم �سبت، فتنغل  �ساحته بالب�رس واملوؤن 

والدواب واالأ�سوات، لذلك �سميت القرية بذلك اليوم 

»قرية �سبت �سماره« وكانت �سمن رواده، حيث تبيع 

ما جنته دجاجاتها من بي�س، وما جناه حقلها من 

فول وجلبانة وقّثاء ونعناع و�سيبة.

�سيدي  الويل  �رسيح  جمعة  كل  تزور  كانت  كما 

النا�س  حمادثة  يف  �سلواها  جتد  وهناك  ال�ساهلي، 

اأن  دون  يخاطبونه  للرتاحم،  يجمعهم  الويل  وكاأن 

ابنتها  وبرفقتها  الع�رس  حتى  هناك  تظل  يكلمهم. 

اجلمعية.  نف�س  به  تربعت  كر�سي  يف  جترها  التي 

لديها كذلك عبد ال�سالم الذي يعمل بناء يف اجلزائر، 

وكان  الروج  ي�رسب  وال  الكيف  يتعاطى  يكن   ومل 

ي�سّلي، وياأتي لزيارتهم اأّنى �سنحت الفر�سة ليعطي 

منت  على  اأدراجه  يعود  ثم  ملعي�ستهما  مبلغا  اأمه  

حافلة.

اليوم املوعود من  كل �سهر تذهب هي وكلبها  يف 

يدها  ويف  القرية  مدخل  على  املوظف  ال�ستقبال 

حية  دجاجة  واأحيانا  احلبوب  وبع�س  خبز  ة 
ّ
�رس

تقدمها كهدية. 

اأمر  ون�سيان  البقاء  ابنها  من  طلبت  �سباح  وذات 

بّد من وجود  باأمر زواجه. ال  ال�سفر، حني  فاحتته 

امراأة ت�ساعدين اأنا واأختك. �سحك عبدال�سالم  �ساخرا 

م اأخربته باأنها جمعت  من العر�س ال�سعب. ولكن االأ

حقلها  وعطايا  دجاجاتها  بي�س  من  جيدا  ماال 

ال�سغري، كما اأدخرت له جل  ما  كان يرتكه عندها. 

وطلبت  ال�سهري.  اجلمعية  مبلغ  اأمر  عن  تخربه  ومل 

ويعمل  املجهول،  من  خوفا  اأ�سفاره  يرتك  اأن  منه 

للعمل  حتى  نبهته  وقد  �سمارة«  �سبت  »�سوق  يف 

املنا�سب باأن ي�سرتي احلبال من »تاونات« وي�سعى 

اال�ستغناء  اأحد ميكنه  القرى، فال  اأ�سواق  لبيعها يف 

عن احلبال.

عبد  وتزوج  يرام.  ما  على  له  خططت  ما  كّل  �سار 

ال�سالم بفتاة اختارتها له بعناية وبداأ يعمل بائعا 

للحبال، حيث اقتنى بغال وعربة لهذا الغر�س. وكان 

ال�سبت  يوم  ويف  ال�سباح.  منذ  القرى  على  يدور 

يفر�س حباله يف ال�سوق مع اجلميع. 

ت له :
ّ
  يوما وهي على فرا�س املر�س، اأ�رس

كما  رزقنا،  �سبب  فهي  بخديجة  خريا  اأو�سيك   -

اأو�سيك بزيارة �سيدي ال�ساهلي الذي �سملنا بربكاته.

برفقة  يذهب  من  هو  ذلك  بعد  ال�سالم  عبد  وكان 

ال�سهري،  الراتب  ال�ستالم  القرية  باب  عند  الكلب 

ويزور ال�رسيح �سباح كل جمعة.
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حممود �لرحبي* 

ل اأحد ميكنه ال�ستغناء 

عن احلبال

كاتب وقا�س من ُعمان  *



اإنه ال�سيف و�سيبرييا ت�سطخب باحلياة. الدببة 

حتت  يئّز.  الذباب  تهدر،  ال�سالالت  ت�سطاد، 

تت�سابك  الكائنات،  تتالقح  االآ�س   
ّ
ب

َ
ح �سجريات 

قرون اال�ست�سعار، تزول اأغماد االأجنحة، تتناطح 

برمتها   
)2(

التوندرا اخلراطيم.  تتالثم  البطون، 

العربدة  طقو�س  تطوَل  لن  باالإجناب.  من�سغلة 

لتعود  وق�ساوته  ال�ستاء  يحّل  �سوف  قريبا  هذه، 

العّفة وت�سود مع طهارة اجلليد النا�سع، و�رسعان 

ى الرغبات واإغماءات احلب.
ّ
ما تنتهي حم

البحر  �ساحل  باجتاه  عائداً  كان  �سياٌد  ثمة 

اأربعة  هناك  اأم�سى  اأن  بعد  القارة،  �سمال  يف 

فراء  يحمل  اإنه  ا، 
ً
مثمر املو�سم  كان  اأ�سهر. 

يف  اجلملة  لتجار  يبيعه  �سوف  برية.  حيوانات 

ا 
ً
اأكمام احلرفيون  منه  لي�سنع  امليناء  مدينة 

احلياة،  هي  هكذا  ومعاطف.  وقبعات  م�ستعارة 

ذئب  بالدفء.  االإن�سان  ينعم  كي  احليوان  قتل 
ُ
ي

 اجلبال 
ّ

ال�سهوب يغدو مفر�سًا اأمام ال�رسير، ودب

بطانة ملعطف املطر.

جمرى  يف  يبحر  �سوف  قاربه.  ال�سياد  ز 
ّ
يجه  

 م�سافة ثمانائة وخم�سني كيلومرتاً 
)3(

نهر لينا

اإنه  عائلته.  تنتظره  حيث  امل�سب  حتى  تقريبًا 

من  ِعرق  �سليل   ،
)4(

الياكوت �سعب  من  رجل 

�سكان التوندرا الذين يطوفون ال�سهوب منذ فجر 

ي�ستطيع  البنية،  قوي  القامة،  �سغري  التاريخ. 
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تاأليف: �سيلفان تي�ّسون)1(

ترجمة لينا بدر *

رفيق النهر

ون
ّ
�سيلفان تي�س

مرتجمة من �سورية  *



ل ال�ستاءات التي ت�سل بعد ال�سيف مبا�رسة. 
ّ
حتم

يف  ندبة  فمه  باالإزميل،  منحوتة  وجهه  معامل 

وعيناه  الطريدة،  دم  لروؤية  اإال  يبت�سم  ال  وجه 

تلمحان  هما  وها  ال�سباب،  يخرتقان  ثلمان 

فوق النهر نقطة تزداد و�سوحًا. اإنها قارب اآخر 

يجرفه التيار. 

ال�ساللة  من  ا،  اأي�سً �سياد  هو  اجلديد  القادم   

نف�سها،  املالب�س  نف�سها،  املالمح  له  نف�سها، 

اأحدهما  يعرف  يكن  مل  ذلك  مع  نف�سها.  احلياة 

اأبعد  اآخر  �سهل  من  اأ�سله  فالقادم  االآخر، 

من  ع�رسات  ب�سعة  م�سافة  على  ال�رسق،  نحو 

الكيلومرتات. كان من عامل اآخر، دنا من ال�سفة 

واألقى التحية على الرجل االأول:

_ ا�سمي اإجنيت�ساك.

_ واأنا كوليبياك.

 انتهى وقت ال�سيد يف التوندرا، وكانت اأكيا�سهما 

ثروة.  منهما  واحد  كل  بحوزة  بالفراء.  ًة 
ّ
حم�سو

لقاء  نف�سها:  لالأ�سباب  النهر  ينزالن  هما  وها 

روبالت،  اإىل  �سيدهما  غنائم  حتويل  االأهل، 

الرغم  على  املدينة،  ومتع  بالراحة  واال�ستمتاع 

ا.  من اأن تلك االأمور يف عرفيهما كانت ن�سبيًة جدًّ

بداآ يتبادالن املزاح، وجاءا على ذكر دكان �سغري 

ميكن العثور فيه على م�رسوب الفودكا االأ�سلية 

مقابل ب�سعة كوبيكات. ملاذا ال ننزل النهر جنبًا 

اإىل جنب؟ كانت قد م�ست اأربعة اأ�سهر وكل واحد 

 اإن�سانا... مّت االتفاق!
َ
منهما مبفرده ومل ير

�سوف  �ساخبًا،  النهر  يكن  مل  يجدفان،  راحا   

ق�سمه  يزداد هيجانه يف وقت الحق، هناك يف 

اآخر  يف  كلها  الروافد  ت�سل  عندما  املنخف�س، 

ت االأيام بني ال�سفتني 
ّ
جمراه لرتفع من�سوبه. مر

يجدر  ال�سمال،  نحو  باطراد  يّتجهان  واجلّدافان 

االإ�رساع يف احلركة قبل اأن تعيق الثلوج اجلليدية 

جمرى النهر. 

يف  مياه  ب 
ّ
ت�رس ظهر  الرابع  اليوم  �سباح  يف   

ال�سفة  نحو  القارب  ف�سحبا  اإجنيت�ساك،  قارب 

بخياطة  ان�سغالهما  غمرة  يف  كانا  الإ�سالحه. 

اآخر  يف  اإال  يرياه  مل   .
ّ

دب و�سل  عندما  الثقب 

حلظة. وح�س جائع بعد اأيام من ال�سوم وم�ساب 

بجرح بليغ. جعله االأمل جمنوًنا فهاجم الرجلني. 

كانت البنادق يف قعر القاربني! تفاهم الرجالن 

اإجنيت�ساك خنجره  ا�ستّل  الياكوتيان دون كالم. 

كوبيلياك  غا�س  الهجوم،  ل�سّد  ا 
ً
متاأهب الطويل 

يف القارب، التقط بندقيته، لّقمها و�سّدد، ثم اأطلق 

 الذي انهال فوق رفيقه. 
ّ

البارود نحو راأ�س الدب

تخّل�س الرجل الياكوتي من كتلة اللحم والفراء.. 

الغد؟  اإىل  هنا  نبقى  لو  »ماذا  اإ�سابات.  من  ما 

قاال لبع�سهما... ليلة هادئة ن�سرتيح فيها قبل اأن 

ن�ستاأنف طريقنا يف جمرى االأمواج...« قّطعا حلم 

. هّناآ نف�سيهما على زيادة غنائمهما قلياًل، 
ّ

الدب

كانا  النار.  على  امل�سوية  الذبيحة  بقطع  وتلذذا 

يعاودان  �سوف  القارب.  اإ�سالح  من  انتهيا  قد 

الرحيل يف الغد. اأم�سيا الليلة نائمني يف العراء 

فوق رمال ال�سفة.

وبا�رسا   
ّ

الدب هيكل  تركا  التايل،  اليوم  يف   

مرحلة طويلة. قبيل الو�سول اإىل ال�سفة للمبيت 

ع قارب كوبيلياك عر�سيًا و�سط تيار  هناك، تو�سّ

ا ويعرف 
ً
ا ماهر

ً
 مالح

ّ
ار. كان الرجل الياكوتي

ّ
دو

داهمه  الوقت  لكن  ال�رسعة،  من  اأ�رسع  التحرك 

وبداأت  جمدافه  فقد  التيار.  وغلبه  املرة  هذه 

الكايف  الوقت  لديه  كان  لتغرقه.  تندفع  املياه 

اللتقاط رزمة الفراء التي يتعلق بها مثل حياته. 

 واعرتى كوبيلياك برد �سديد قطع 
ُ

غا�س القارب

ار و�سار ثقل جلوده التي ال 
ّ
التي اأنفا�سه. جرفه 

القاع. فجاأة ظهر  ه نحو 
ّ
التخلي عنها يجر يريد 

اإليه. تعّلق  اإجنيت�ساك الذي كان يناور للو�سول 

كوبيلياك بالقارب وجنا. قاد اإجنيت�ساك القارب 
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النار،  اأ�سعال  الغرق.  من  الناجي  مع  ال�سفة  اإىل 

اإنقاذ االأ�سا�س:  وها هو كوبيلياك يتدّفاأ. لقد مت 

يوؤ�سف  وال  قدميًا  القارب  كان  واحلياة!  الفراء 

عليه. �سوف يتابعان نزول النهر معًا يف القارب 

نف�سه، ينح�رسان فيه ويتناوبان على التجديف. 

املدينة على  اإىل  اأن ي�سال  بعد  �سوف ي�سحكان 

 ،
ّ

الدب املياه،  ب 
ّ
ت�رس هذه:  لينا  نهر  نزول  رحلة 

 
ّ
اللهب دافئة. �سوف ت�ستمر األ�سنة  الغرق... كانت 

احلياة.

اإ�سارة،  اإنها  بعد.  عن  ُترى  التوندرا  يف  النار   

منارة يف حميط االأرا�سي الياب�سة. نار اإجنيت�ساك 

العيون  من  اأزواج  اأربعة  ك�سفتها  وكوبيلياك 

 حمرتفون. اأربعة 
ٌ

لقّطاع الطرِق الكربى، ل�سو�س

اأ�سقياء م�سلحون ميار�سون القر�سنة يف �ساحات 

ومن  االأورال،  وحتى  كامت�ساتكا  من  �سيبرييا، 

زعيمهم  منغوليا،  حدود  حتى  اجلليدية  البحار 

من قبائل البوريات والثالثة االآخرون من �سعب 

م ال�سياَدين 
ّ
الياكوت. كانوا يدر�سون حركة خمي

الظالم.  يف  خطة  ويعّدون  بعيد  من  باملنظار 

وو�سعوا  فجاأة  وكوبيلياك  اإجنيت�ساك  باغتوا 

بالفراء  مطالبني  وجهيهما  فوق  بنادقهم  اأفواه 

واملال واملعدات. لكن الياكوتيني مل يكونا لقمة 

�سائغة، فقد اأم�سيا لتوهما اأربعة اأ�سهر وحيدين 

الدببَة  يطاردان  االأر�س  تخوم  يف  �ساردين 

والذئاب. هما نف�سيهما حتوال اإىل وح�سني. بركلة 

من رجله اأر�سل اإجنيت�ساك جذوة الهبة اإىل وجه 

البورياتي. اأما كوبيلياك فقد تدحرج على جانبه 

واأم�سك بجذوة حطب يف الوقت نف�سه الذي �سحب 

فيه �سكينًا من جزمته. ب�رسبة نحو اليمني اأعمى 

اأحد الرجال وحرق قرنيته، وب�رسبة نحو  ب�رس 

لنجدة رفيقه،  يتهياأ  االآخر. كان  اأ�ساب  الي�سار، 

وانتهى  البورياتي  ذبح  قد  كان  اإجنيت�ساك  لكن 

يف  ذلك  كل  جرى  الثالث.  الياكوتي  خنق  من 

املياه  يف  اجلثث  رميا  واحدة،  دقيقة  غ�سون 

ين يرقبان العتمة.
َ
الباردة، واأم�سيا الليلة �ساهر

تنهال  ملاذا  اختارهما؟  الذي  هو  القدر  هل   

التكفري  عليهما  كان  هكذا؟ هل  النوائب  عليهما 

يعد  اأنه مل  اأدركا  التايل  اليوم  عن ذنب ما؟ يف 

الليل  عراك  يف  تدحرجت  فقد  خرطو�س،  معهما 

يف  �سقطت  حتى  ال�سخور  فوق  العلب  اإحدى 

كوبيلياك  غرق  اأثناء  االأخرى  ووقعت  النهر، 

ف�ساعداً؟  االآن  من  �سيتغذيان  مباذا  االأم�س.  يف 

النهري  ال�سيد  اأّن  كما  الربي،  ال�سيُد  ي�ستحيل 

لي�س ممكنًا. خيوط و�سنانري كوبيلياك غرقت مع 

�سوف  �سيد.  عّدة  معه  لي�س  واإجنيت�ساك  قاربه، 

�سوف  لبع�سهما:  قاال  العنبية،  بثمار  يكتفيان 

نقطف حبات العنبية ونغلي جذور النباتات. لقد 

هذه  نتجاوز  �سوف  العقبات...  اأ�سواأ  على  تغلبنا 

اأي�سًا، خم�سة ع�رس يومًا من ال�سوم!

يف  والعوا�سف  العا�سفة،  هو  ينق�س  كان  ما   

حرا�س  كان  اجلوارح.  مثل  تنق�ّس  �سيبرييا 

معتقالت غوالغ يعرفون متام املعرفة اأن ق�ساوة 

االأ�سالك  مثل  مثلها  الهاربني  توقف  املناخ 

واإجنيت�ساك  كوبيلياك  اأ�سبح  فجاأة  املكهربة. 

ين، اأ�سريين للعذاب يعدوان يف 
َّ
مثل �سجينني فار

ال�ستاء ال�سيبريي، �سمكتني يف م�سيدة العا�سفة. 

ل نهر لينا اإىل حميٍط من االأمواج، و�سارت 
ّ
حتو

ال�سماء فوالذية حتجب ال�سم�س وتلقي بظّل حالك 

املطر  رذاذ  حتمل  الرياح  كانت  االأر�س.  على 

الياكوتيني  الرجلني  عيون  من  الدموع  وتقتلع 

القارب.  حتت  ليحتميا  ال�سفة  اإىل  التجاآ  اللذين 

اجلّدات على حق حني كّن يقلن: »اإن اآلهة ال�سماء 

هي التي حتكم االأر�س وتقود الرق�سة الكربى«. 

واأ�سنان  ترجتف،  اأج�ساد  ال�سماء،  يف  رعد  هزمي 

ال�سماء  عادت  العا�سفة،  ت 
ّ
مر اأن  بعد  ت�سطك... 

كوبيلياك  وتابع  جديد،  من  �سافية  جلية 
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لينا  نهر  على  حممولني  �سباقهما  واإجنيت�ساك 

العظيم. 

اأيامًا  بتوازن  الزورق  بهما  �سار  اأخرى  مرة   

والربد  اجلوع  املياه.  جمرى  فوق  واأيامًا 

كحبات  عليهما  يتعاقبون  كانوا  والعوا�سف 

 واأرخى 
ُ
امل�سبحة. اأ�سابهما االإعياء، تراكم التعب

و�سار  القوة،  فارقتهما  كاهليهما،  فوق  بثقله 

كاأنها  املياه  تعوقه  كال�سخر  ثقياًل  املجداف 

اإىل  بعناء  القارب  �سحبا  توقفا.  نهرية.  اأع�ساب 

ال�سفة. لي�س هناك �سوى العنبيات يقتاتان بها.. 

اأنهما  لهما  خال  كاملة.  �ساعة  نار  اإيقاد  تطلب 

يجمعا  مل  حني  يف  االأغ�سان  من  كوًخا  اأقاما 

على  تدفاآ  بالكاد  الطحالب.  من  كوم  من  اأكرث 

جمرى  مع  طريقهما  تابعا  ثم  الواهنة،  النار 

النهر. يومًا بعد يوم، كان التيار اجلارف يحمل 

هيكليهما املختلجني. 

 رغم كل ذلك، عرث كل واحد منهما يف داخله على 

م�ساعب  كانت  ال�سداقة،  اإنها  جديد.  غذاء   
ّ
لب

ال�ساعات االأخرية قد �سدت االأوا�رس بني قلبيهما. 

االآخر  حياة  منهما  كل  اأنقذ  اأيام  ب�سعة  خالل 

اأكرث مما يتاح للمرء القيام به يف حياة بطولها. 

ظهرت  التي  �سورته  االآخر  يف  منهما  كل  وجد 

فجاأة يف عزلتهما امل�سرتكة، فعال ما مل يفعاله 

كّل  وحكى  حتّدثا  لقد  ال�سيد.  �سنني  خالل  قط 

منهما لالآخر عن مكنونات قلبه وفتحا حقائب 

اأ�رسارهما.

 باح اإجنيت�ساك لرفيقه اأن لديه زوجًة من قبيلة 

من  فتاة  النهر،   
ّ
م�سب عند  املقيمة  الياكوت 

لها  يكّن  كان  الغزالن.  رعي  يف  تربع  ال�ساحل 

الكثري من العاطفة ويرغب يف مالقاتها ب�رسعة. 

ينظر  بها،  يحلم  كان  التوندرا  اأثناء وجوده يف 

دم  ي�رسب  بعينيها،  يفكر  وهو  القطب  جنم  اإىل 

وزغب  الطحالب  يداعب  خ�سوبتها،  نخب  الدب 

ولغرابة  ج�سدها.  نعومة  يده  فتتذّكر  االأ�سنيات 

وهو  املجداف  على  ي�سّد  اإجنيت�ساك  كان  االأمر، 

يتحدث كمن يريد تقلي�س امل�سافة التي تف�سله 

كله  ال�ستاء  �سيق�سي  اأنه  يعرف  كان  عنها. 

الدافئة  بالليايل  التفكري  جمرد  وكان  بقربها، 

ال�رسا�سف  ملم�س  نعومة  بني  �سيم�سيها  التي 

له  حكى  بال�سعادة.  ي�سعره  البي�ساء  وب�رستها 

الفرتة  يف  عام  كل  اجلميلة  زوجته  تاأتي  كيف 

نف�سها لتقف عند ال�سفة وترقب القوارب. �سوف 

اإن  ما  بيديها  ح 
ّ
وتلو الزوارق  ج�رس  عند  ت�سهر 

تلمح ظهور قاربه. 

هو  زوجة  لديه  كان  هل  كوبيلياك؟  عن  ماذا   

االآخر؟ هل يعرف م�ساعر اأمل الفراق؟ نعم! هناك 

اأكرث  ق�سته  لكن  اأي�سًا!  كوبيلياك  ينتظر  من 

االأمر  يف  حتّدث  اأن  لكوبيلياك  ي�سبق  مل  تعقيداً. 

يتلقى  من  اأول  اإجنيت�ساك  كان  خملوق.  مع 

العا�سفة،   ،
ّ

الدب ذلك.  ي�ستحق  وهو  اعرتافه، 

له.  اأخًا  اأ�سبح  لقد  الغرق،  الل�سو�س،  هجوم 

كوبيلياك  �سيء.  كل  ي�سمع  اأن  االآن  ي�ستطيع 

اأي�سًا  هي  املدينة.  من  متزوجة  امراأة  يحب 

ال�سنة املا�سية يف مو�سم ال�سيف  ه. عرفها 
ّ
حتب

ًا بجرح اأ�سابه. يف 
ً
ومل يرحل اإىل ال�سيد متذرع

احلقيقة، كان قلبه هو املجروح. هذه ال�سنة كان 

اإىل  يفتقر  الأنه  الفراء  الإح�سار  يرتكها  اأن  عليه 

يتدبران  كانا  للقائها.  ب�سوق  االآن  لكنه  املال، 

اأثناء  الفجر،  عند  الليل،  يف  اً، 
ّ
�رس لقاءاتهما  اأمر 

اأي وقت كان... كان كوبيلياك يحب  النهار، يف 

ال�سيد:  الع�سَق كما ميار�س  اخلفاء، فهو ميار�س 

كل  يف  موجود  العدو  اأّن  عارف  وهو  بالرتقب 

مكان.

�سعادة  م�ساركة  فكرة  اإجنيت�ساك  ي�ست�سغ  مل   

على  احلب  يعتمد  ال  عرفه  ففي  هكذا،  االآخرين 

التقاط الفتات الذي يرتكه االآخرون. غري اأنه مل 
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ينب�س ببنت �سفة، حتى اإنه �سحك عندما حكى له 

وغزواته  العار�سة،  الليلية  حوادثه  عن  �سديقه 

العاجلة... اأّنى له اأن يلوم منقذه واأخاه؟

كان  ملاذا  االأ�سعب.  هي  االأخرية  االأيام  كانت   

يبدو م�سب نهر لينا يرتاجع كلما تقدم القارب 

واأذرعهما املنهكة تنه�س النهر باملجدافني؟ مع 

اإعياء  تزداد  االأج�ساد  كانت  امل�ساعب  ا�ستداد 

كانت  الياكوتيني.  عيون  يف  التواطوؤ  ويتعاظم 

املحن  وم�ساطرة  ال�سداقة،  خلقت  قد  املخاطر 

�سانتها. 

 اأخرياً انك�سف االأفق. جلت املناظر وات�سعت اإىل 

ال�سعبة، وعبق  التعرجات  البعيد تاركة وراءها 

اجلو برائحة طمي مالح. نهر لينا يّت�سع، بعدما 

عرب  مراآة  كانعكا�س  تتقابالن  ال�سفتان  كانت 

عن  الواحدة  تتباعدان  هما  ها  التوندرا.  منطقة 

االأخرى وي�سمحل التيار يف كتلة املياه الراكدة. 

الحت  االآن.  اأكرث  العزم  ي�سّدا  اأن  بهما  يجدر 

ال�سحب.  مع  املتماهية  امل�سانع  دخان  اأعمدة 

وقريبًا  البعيد.  يف  املدينة  البحر،   ،
ّ
امل�سب اإنه 

�سوف يلمحان اأول القرى. لقد انت�رس ال�سيادان 

كل  واغتنى  بالفراء  مثقلني  عادا  الياكوتيان، 

واحد منهما باالآخر.

 مل ي�سبق اأن كان ال�سيد وفرياً هكذا. اأح�رس كل 

واحد منهما باالإ�سافة اإىل غنيمته اأخًا! 

 الح الر�سيف.

ج�رس  فوق  هناك  زوجته  اإجنيت�ساك.  يخطئ  مل   

الياكوت  مالب�س  ارتدت  قد  كانت  القوارب. 

من  م�سنوعًا  ًا 
ّ
زي ال�سعيدة،  باالأيام  اخلا�سة 

ز.
ّ
قما�س اللباد املطر

كيف  اأي�سًا!  جاءت  كوبيلياك  ع�سيقة  مفاجاأة!   

عرفت اأنه �سي�سل اليوم؟ كان كوبيلياك منفعاًل 

 امراأة اأن 
ّ

كما كان يف الليلة االأوىل. مل ي�سبق الأي

انتظرته بعد عودته من رحلته.

الهواء،  يف  يتطاير  �سعرها  رائعًا،  امل�سهد  كان   

القطب  خواء  يف  بي�ساوان.  مل�ساوان  ذراعاها 

روائع  وجود  ن�سيان  اإىل  باملرء  احلال  ينتهي 

لدى  اإجنييت�ساك وكوبيلياك  �سعر كل من  كهذه. 

هذا امل�سهد بال�سعادة تغمرهما. 

 هناأ اأحدهما االآخر.

ا بع�س ال�سيء من 
ً
 كان كل واحٍد منهما متعجب

روؤية عيني االآخر تربقان وت�ستعجالن الو�سول 

 
ّ
اخل�سبي اجل�رس  فوق  اأن  ذلك  ال�ساطئ.  اإىل 

و�سط  العظيم،  لينا  نهر  مياه  يف  املتداخل 

ينقلون  الذين  الون 
ّ
واحلم يلعبون  الذين  االأوالد 

ال�سناديق، مل يكن هناك �سوى امراأة واحدة. 

 

الهوام�س

مواليد  من  فرن�سي  ورحالة  كاتب  تي�سون،  �سيلفان   -  1
كفل�سفٍة  حياته  يف  امل�ّساء  اأ�سلوب  يتبع  1972م.  باري�س 

ا�ستوحاها من ال�ساعر االأملاين غوته الذي حتّدث عن ال�سفر 

دون قيٍود م�ستجيبًا لنداء اخلارج دون اأن يويل نظرة واحدًة 

العامل  يف  الرحالت  من  بالعديد  قام  وراءه.  يرتكه  ما  على 

معظمها �سرياً على القدمني اأو على دراجة هوائية. يكتب عن 

جتاربه الفريدة باالإ�سافة اإىل الق�س�س الق�سرية واملقدمات 

عريقة.  اأدبية وجغرافية  وي�سارك يف جمالت  االأفالم،  ونقد 

 من اأعماله نالت جوائز اأدبية رفيعًة، وقد اأ�سبح رمًزا 
ُ
الكثري

من رموز املدافعني عن البيئة وحقوق االإن�سان. وي�ست�ساف 

وكاتٍب  كرحالٍة  واأوروبا  فرن�سا  يف  الربامج  من  العديد  يف 

ا�ستثنائي.

فيها  تندر  القطب  من  قريبة  جغرافية  منطقة  التوندرا:    -  2
�سا�سعة من  النهار وبرودة املناخ. ت�سم مناطق  النباتات لق�رس 

�سمال رو�سيا وكندا وهي موطن لعديد من ال�سعوب والقوميات.

3 -  نهر لينا: نهر عظيم يف �سيبرييا ال�رسقية، ينبع من منحدرات 
جبال بايكال وين�ساب باجتاه ال�سمال ال�رسقي مل�سافة 4،400 كم 

 يف املحيط املتجمد ال�سمايل.
ّ
لي�سب

برودة  املناطق  اأكرث  يف  ي�سكن  �سعب  الياقوت  اأو  الياكوت:   -  4
يف العامل، �سمال �رسق �سيبرييا.
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كندا،  ا�سمه  بلد  عن  القليل  اإالّ  نعلُم  ال   ll

االأمريكية،  املتحدة  للواليات  ال�سمايل  اجلار 

وال نعلم اأي�سا اإالّ  النزر القليل عن مقاطعة 

كيبيك، وعن رموز الفكر واالأدب والق�سة فيها. 

نحاول، هنا، اإماطة اللِّثام عن وجوه قا�ّسات 

للقارئ  معروفات  متمّيزات،غري  كيبيكيات 

�سجّل  يف  وا�سحة  ب�سمات  تركن  العربي، 

املعا�رص؛  الفرنكفوين  الق�س�سي  ال�رصد 

اإىل  نظرتهن  على  ف 
ّ
نتعر اأن  نحاول 

ِدِهّن للعالقات  �سْ َ
احلياة وما يدور فيها، ور

االإن�سانية املختلفة يف جمتمعهن املتعدد 

الثقافات واملجموعات العرقية ..
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مرتجمة من املغرب   *



l ليزا كاردوت�سي

عام1943.  مبونريال)كندا(  كاردوت�سي  ليزا  ولدت 

بال�ساأن  ومهتّمة  وقا�سة  وروائية  �ساعرة 

مدر�سة،  عملت  ال�سيني.  وال�سيا�سي  الثقايف 

"ُحِفَظِت  اأعمالها:  اجلوائز.من  من  العديد  نالت 

ال�سيني"  و"باحلرب  )ق�س�ص،1992(  الق�سَية" 

)ق�س�ص،1994(.

كاملعتاد

ة 
ّ
مر ياأتي  اأ�سهر،كان  �ستة  مند  افرتقا  قد  كانا 

ا 
ً
طق�س االأمر  اأ�سبح  االأ�سبوع.  يف  تقريبا  واحدة 

خا�سا بالن�سبة يل اأنا التي اقطن يف املنزل 

االأ�سفل بال�سبط .

ه 
ُ
ع

َ
ْقر

َ
ات؛هي ال جتيب. ي

ّ
ع الباب،ثالث مر

َ
ْقر

ُ
اًل،ي

ّ
 اأو

بقب�ستيه. ه 
ُ
ع

َ
ْقر

َ
قليال.ي اأعلى  اأخرى،ب�سوت  ة 

ّ
مر

اأنها لن جتيبه، لِكنَّ الطق�س يريد ذلك،   
ُ
َلم

ْ
ع

َ
ي اإّنه 

الهواء،يقوم  ي�ستن�سق  للحظة،  يتوقف  بعد  من 

ْدنو من الباب، ويبداأ 
َ
بخطوات على الدرجات،ثم ي

ال،ِمْثل هم�س مَلْ األتقط 
ّ
احلديث مع نف�سه بلطف اأو

ع كلمات... جوليا....عزيزتي. منه �سوى ِب�سْ

اأن  فقط  اإليك.اأريد  ل 
َّ
يل،جوليا،اأتو�س "افتحي   

اأمل�سك..اأَِعُدك.  اإليك.جوليا،ا�سمعيني.لن  اأحتّدث 

ك ! �ستفتحني الباب 
ِّ
ب

َ
عيني..جوليا !ِبر

َ
م

ْ
جوليا،اأََت�س

يل اأم ال؟ هل تريدين ف�سيحة؟اأن يطلب اجلريان 

؟هو ما تريدينه؟افتحي جوليا،هذا 
َ

�س
ْ
ال�رسطة،اأََلي

ْت 
َ
انك�رس كمجنون(.اآٍخ !اأكيد  الباب  اأمر !)يقرع 

غاليا،  ف 
ّ
الت�رس هذا  َن 

َ
َثم اأ�سبعي.�ستدفعني 

اأن  با�ستطاعتك  هل  ك ! 
ّ
اأحب رخي�سة !جوليا،اأنا 

ك؟"
ّ
ني اأحب نَّ

تفهمي اأَ

ثوان،ب�سع  ب�سع  الفور.ينتظر  على  يتوّقُف  ثم 

خطوتني  بالرحيل،ينزل  يتظاهر  دقائق،اأحيانًا 

منزيل  باب  ال�سمع،  اأ�سرتق  اأنا،  فورا.  يعود   
َّ
ثم

ْد 
ُ
ع

َ
ي مل  اأنه  اأعلم  الوقت.  نف�س  يف  اأتهياأ  موارب، 

ِه املزيد ِلَفرْتَة طويلة.
ْ
َلَدي

العناء.هل  هذا  ت�ستحقني  ال  ال.اأنِت  »ثم    

اأنا  ا�ستمتعي !  ِلذا  اأعاين؟  اأن جتعلينني  ّليكي 
َ
�س

ُ
ي

ذاهب،جوليا،لن ترينني اأبًدا، اأبًدا«.

اأ�سع  املراآة،  اأمام  ينزل.  االأمر.    هذا كل ما يف 

اآخر الّلم�سات على �سعري.

ُك الباب مواربا.
ُ
نامتي. اأتر

َ
ُنُق م

ُ
بُط َخطَّ ع اأَ�سْ

 ِغطاء ال�رسير واأ�سعُل امل�سباح اجلانبي.
ُ
ر

ِّ
ر

َ
اأُح

ي؟
ّ
ب

ُ
ًدا الباب،ح

ّ
-هل اأغَلْقِت جي

-اإيه نعم. كاملعتاد.

* * *

l كارمن مروا

ولدت كارمن مروا بكندا عام 1951.ن�رصت العديد 

من الن�سو�ص الق�س�سية واأكرث من ثالثني كتابًا ما 

بني �سعر وق�سة ورواية وم�رصحية ومو�سوعة وكتب 

لالأطفال، كما كتبت حتت ا�سم م�ستعار �ست روايات 

مغامرة.  

التبا�س

هذا  منزيل  من  خرجُت  قد  اأّنني  عجيب...مع   

ال�سباح يف ال�سابعة والن�سف، ِمْثل كّل يوم من 

 اليوم ب�سكل 
َّ
ر

َ
ام االأ�سبوع، للذهاب اإىل العمل، م

ّ
اأي

واأ من يوم عادي. كان 
ْ
طبيعي، لي�س اأَْف�سل وال اأَ�س

لطفاء،  بع�سهم  اأنف�سهم؛  مع  من�سجمني  الزبائن 

نِّع  َ
وامُلَت�س ر 

ّ
املتذم فيهم  ال.  االآخر  والبع�س 

نعم،كان  املدير  مع  املع�سول.  الكالم  و�ساحب 

ال�سغل يف وقت  يومًا عاديًا جداً. مع �سغط يف 

َتْثِني 
ْ
�س

َ
ي ال  تدريجي  بانح�سار  متبوع  الغداء، 

ال�سغار،كان  ار 
ّ
التج وبع�س  املتقاعدين  �سوى 

يومًا تافهًا.

الرابعة  يف  العمل  من  االنتهاء  يوم،  كّل  ِمْثُل   

التوّقُف  �ساعة،  ملّدة  وامليرتو  م�ساء.احلافلة 
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التقاطع،  يف  ارات 
ّ
ال�سي م�سلح  عند  االعتيادي 

�رساء قنينتني من البرية وبع�س �رسائح اللحوم 

�سوى   يل  َق 
ْ
ب
َ
ي مل  باجللجالن.  ز 

ْ
وُخب َدة 

َّ
م

َ
امُلج

!ن�سيان  ال�ستارة ،  و)اإ�سدال(  املنزل،  اإىل  العودة 

 خيال علمي مفيد، 
ُ

ة. ِكتاب
َّ
اليوم والتفاهة واخل�س

ْلكًا يل، 
ُ
َقْطع التيار عن الهاتف، وامل�ساء اأم�سى م

كل  حيث  الفنتازيا  عوامل  اإىل  الهروب  بالكامل. 

�سيء ي�سبح ممكنًا، كل �سيء ماعدا الّتافه.

اللحوم،النادلة  ع 
ْ
ي
َ
ب طاولة  على  بداأ  امل�سكل 

معي   
ْ
هناك،ت�رسفت لكن  زمان !  من  ِرُفني، 

ْ
َتع

كاأنها راأتني للمرة االأوىل. حدث يل نف�س ال�سيء 

غريبًا  بدا  ما  وهو  االأداء،  على  امل�رسفة  مع 

نيَّ ذلك، كنُت اأ�ستعجل 
َ
اأََتب بالن�سبة يل، لكّنني مل 

اأن  ِمْن  اأخ�سى  ُكْنُت  املنزل،  اإىل  عودتي  ر 
ْ
اأَم

ْدُت.
ُ
ع

َ
ين املناق�سة، َهَزْزُت َكِتفي اإذن و

َ
ر ُتوؤَخِّ

ُت يف العودة. لكن يف مكان اإِقامتي 
ْ
ِغب

َ
 اأخرياً...ر

ة، يف و�سط االأع�ساب 
َ
�سًا �ساِغر

ْ
ْدُت اأَر

َ
ج

َ
ال�سغرية و

�سخمة  عالمة  هناك  كانت  القامة،  الطويلة 

)مكتوب عليها( »للبيع«مع رقم هاتف.

هذا  منزيل  من  ُت 
ْ

خرج قد  اأّنني  عجيب...مع 

ال�سباح...

* * *
l مونيك برولك�س

خريجة   .1952 عام  مواليد  من  برولك�ص  مونيك 

االهتمامات؛  متعّددة  كاتبة  )كندا(.  الفال  جامعة 

حا�سلة  م�رصحي.  تن�سيط  �سيناريو،  ق�سة،  رواية، 

على العديد من اجلوائز من اأعمالها:"فدر مونريال" 

)ق�س�ص،1997(

�لنقل �لعمومي 

�س 
ِّ
ب
َ
َتي

ُ
 بنف�سها بني الق�سبان، يف احتكاك م

ْ
اأَْلَقت

هي  واالآن  ت�سقط  مل  املطر،  من  واٍق  طف 
ْ
ِمع ِمْن 

كتفها.  على  را�سية  حقيبتها  ة، 
َ
ب ْنَت�سِ

ُ
م تزال  ال 

االآخرين،  مثل  اإنها  ْلتوية، 
ُ
م بالكاد  نظاراتها 

من  لل�سعود،  لي�س  امليرتو-ولكن  تنتظر)قدوم( 

الوا�سح جداً.

�سابي 
ُ
ة من خالل م

َّ
ِوي

َ
ع

َ
ِاْنَت�رَس اخلرب كاأنفلونزا م

متامها  يف  "بريي"  حمطة  الذروة،  �ساعة 

اأف�سل  لفهم  احلديدية  ال�سكة  من  بالقرب   
ُ
َتْلَتِحم

ها وق�سي�سها التي األقت بنف�سها  ة ِبُق�سِّ
َ
ْنَتِحر

ُ
للم

للتو هناك.

بائعًا  يعمل  الذي  "كونراد"،  يوجد  احل�سد،  نْي 
َ
ب

يتكلم  اأو  ك 
ّ
يتحر اأحد  "بيكابو"،ال  عند  لالأحذية 

دقائق  ب�سع  ويف  عر�س)م�رسحي(،  يف  كما 

من  هو  اأمامه،  الدماء  من  الكثري  هناك  كون 
َ
ي

َ
�س

يف  غا�س  حينئذ  الّدم.  روؤية  حتمل  ي�ستطيع  ال 

متى على الفتاة، اأفقدها الوعي 
ْ
احلفرة،كونراد ِار

جزئيًا، واألقى بها على الر�سيف.

َتْلَفزي  فريق  ما  مكان  من  خرج  الفور،  على   

بالكامل ووقف اأمام "كونراد"،االأ�سواء الكا�سفة 

التهليل.الفتاة  مع  االأكتاف  على  فع 
ْ
ر

ُ
تبهره،ي

ع تزيل نّظارتها ومعطفها الواقي من 
َّ
ذات امل�سم

املطر، اإّنها جميلة جداً كما يف اإعالنات التجميل.

باختبار  يتعّلق  االأمر  اأّن  "كونراد"  لـ   
ُ ِّ
ُتَف�رس

جريدتي  من  "كونراد"  ا�ستجواب  تلفزي.مَتَّ 

على  وح�سوله  رنكونرت"،  و"�سكايل  "بوان" 
و�سام ال�رسف و�سليب "�سانت جان- باتي�ست"، 

البابا،  عنق  ربطة  "روبريبورا�سا"  ُه 
َ
َنح

َ
م كما 

بدوره، بارك عمله االإمياين هذا.

ي�ساب  "كونراد"  جعلت  الت�رسفات،  هذه 

باالإحباط. حاليًا، مل يعد ي�ستقل نهائيًا

ُل امل�سي على قدميه، وعندما يجد  َف�سِّ
ُ
امليرتو، وي

�سخ�س  بجانب  اأحمر،  �سوء  عند  متوقفًا  نف�سه 

العبور:  �ساعده يف 
ُ
ي املثال، ال  �سبيل  اأعمى على 

ًة، لي�سقط على وجهه.
َ
اإّنه يدفعه قليال، ِخْفي

* * *
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 l اأود.. 

"كلوديت  هو   )1947-2012( "اأود"  لـ  احلقيقي  اال�سم 

�ساريونو- ي�سو". خريجة مونريال والفال، امتهنت 

م�سابني  لبالغني  اأعمالها:"حكايات  التدري�ص.من 

با�ست�سقاء الراأ�ص )ق�س�ص فانتا�سيكية، 1974(.

الباب الأخري

 اأمام الباب، كانت مت�سي،منذ �سهور نحوه 
ْ
و�سَلت

ب�سرب. 

على   
ْ
.جل�ست جدوى  دون  ُه،لكن 

َ
َفْتح  

ْ
حاولت

طويال،  االنتظار  كان  هناك،   
ْ
ت

َ
وبقي االأر�س 

اأ�سابيع. 

 الباب.
َ
ذات يوم ُفِتح

تقريبا.  لها  نهاية  ال  ة 
َ
ح

ْ
جديد،ُف�س اأمامها،من 

االأُْفُق  وجامد،  قيل 
َ

َتٍو،�س
ْ
�س

ُ
م ْطٍح 

َ
�س �سوى  ال�سيء 

َكَخّط. 

 ِلِعدَّة �سهور.
ْ
�َست

َ
م

كان هناك باب اآخر.

االنتظار.الفتح.

ة اأخرى.
ّ
ر

َ
وال�سحراء م

االآن، هي ترك�س.       

ها الهث.   
ُ
�س اأ�سمعها..َتَنفُّ

نيها.
ْ
ي

َ
 ع

ْ
اأغلَقت

لوجه،  وجها  به   
ُ
طِدم

ْ
َت�س

َ
�س االأخري..  ترى  َلْن 

 م�سكلة.
ّ

ُقط.َلْن تكون لديها اأي
ْ
َت�س

َ
�س

 بعد االآن.
َ
لن تنتِظر

اأبداً.

* * *

l لويز لوبالن

.1942 عام  لوبالن"  "لويز  الكاتبة  ِلَدْت 
ُ
و

كما  والتاريخ،  الفرن�سية  ملادتي  اأ�ستاذة   
ْ
مَلت

َ
ع

ِاهتمت بال�سحافة واالإ�سهار وبكتابة ال�سيناريو، 

من  اجلوائز.  من  بالعديد  اأعمالها   
ْ
ت

َ
ج

ِّ
ُتو وقد 

اأفكار  )اأ�سمومة  املو�سوع"  "الرجل-  اأعمالها: 

فكاهية،1980(

لمبالة

)لْلوهلة  ِاْلتقينا،ظَنْنُت  معا،  نعي�س  عامني  ملّدة 

االأوىل( اأّن اللقاء كان بداية حياة مثرية،لكن...

  ميكن اأن اأخربكم بال�سبط كيف �ستجري اأحداث 

هذا امل�ساء.

من  القليل  هذا  القفل.  يف  املفتاح   
ُ
�ساأ�سمع

عالقاتنا. وَدة 
ُ

ِلرب ُد 
ِّ
ه

َ ُ
مي اجلافة،  ال�سو�ساء 

حا�سية  على  حقيبته  �سي�سع  املنزل،   
ُ
ِلج

َ
ي وهو 

اأت�ساءل  املالب�س،  ِخزانة  ي�سار  احلائط،اإىل 

ال  اإّنه  املنزل،  اإىل  معه  عيدها 
ُ
ي )دائمًا(ملاذا 

�سنتني. مند  ا 
َّ

مب
ُ
ر فارغة.  هي  ا 

ّ
اأبداً.رمب يفتحها 

 
ُ
ر

َّ
َتَدب

َ
ي

َ
  �س

َّ
مل يكن هناك �سيء يف هذه احلقيبة؟ ُثم

فوتيله  للجلو�س على  �سيذهب  ا كحوليا، 
ً
�رْسوب

َ
م

ال�سمُت.ِمْثل  ق 
ّ
اجللدي و�سين�رس اجلريدة. �سيتعم

اأُْخدود �ستطلق فيه كلمات ال طائل حتتها، كما 

ل امل�سايقات املزعجة 
ّ
نلقي عظما ِلَكْلب، �ساأحتم

َغ 
َ
ْفر

َ
بات الثلج يف كاأ�سه حتى ي

َّ
َكع

ُ
�ْسَخ�سات م خِلَ

طامها، القليل من ال�سو�ساء اجلافة، 
ُ

ِم ح من َق�سْ

ِن احلّظ، 
ْ
�س ِغنا. حِلُ مي مِلَ�سْ

ْ
و

َ
الي تو 

ْ
ِلْلكوْن�سري ُد 

ِّ
ه

َ ُ
مي

 اأَْن ياأُكَل، اإِّنه 
ُّ
ِحب

ُ
�ستكون الوجبة وجيزة، اإّنه ال ي

رور الّزمن.
ُ
ُته مع م

ْ
 �سيء،وهذا ما َفِهم

ُّ
 اأَي

ُّ
ِحب

ُ
ال ي

كما  روتينية  �ْسي 
َ
م ف�سحة   يف 

ُ
�سنخرج ذلك  بعد 

ّدة. 
َ
و

َ
م َلْفَتُة   ..

َ
ب

ُّ
َتَقر االأم�سيات..  كل  يف   

ُ
ُقب

ْ
�ساأَر

ا. �سيكوُن 
ً
ع

َ
ُك�َس م

ْ
نا ميكن اأن َنر نَّ

 نف�سي اأَ
ُ
اأوِهم

َ
�س

يل  ح 
َ
م

ْ
�س

َ
ي

َ
�س َلِكنَّه   ،

ُ
ه

َّ
ر

َ
ج �ساأحاول  ا، 

ً
ِهج

ْ
ب

ُ
م  

ُ
ر

ْ
االأَم

َلِكنَّ  اأهرب،  اأنني  �ساأعتقد  دي. 
َ
ِمْقو ِب 

ْ
ح

َ
ِب�س فقط 

�ساأق�سي  ثانية،  بي  �ستلحق  البطيئة  خطوته 

حاجتي عند �سفح �سجرة ثم �سرنجع اإىل املنزل.

ال�سو�ساء  من  القليل  القفل،  يف  املفتاح  اأ�سمع 
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د لربودة عالقاتنا. هذا امل�ساء، 
ِّ
ه اجلافة، الذي مُتَ

ُه. �سُّ ُ
اأَع

َ
ُت، �س

ْ
ر ُت وَقدَّ

ْ
ر َلَقْد َفكَّ

* * *

l ماري-اأندري كونيون

الكندي،اهتمت  كيبيك  اإقليم  من  وباحثة  كاتبة 

الكاتب''هوغ  اأعمال  يف  جًدا  الق�سري  النرث  بدرا�سة 

"Hacher menu " كوريفو". من اأعمالها الق�س�سية

لزمة

واأجل�ستها  رفعتها  حانة،  اأقرب  اإىل  ْتها 
َّ
ر

َ
ج

ف 
َّ َ
تت�رس باأن  ًدا 

ْ
ع

َ
و منها  اأََخَدْت  ثم  مقعد.  على 

بعد  جًدا.  الق�سري  �سعرها  مداعبة  د، 
ِّ
ي

َ
ج ب�سكل 

ا 
ً
اأقالم لها  قدَّم  ال�ساحب  الوجه  ذو  النادل  ذلك، 

خزانة  يف  النقدية  القطع  بع�س  الورق.  ملوّنة، 

رقائق  البرية،  ْكرمي  من  اإبريق  اآيل،  فونوغراف 

باخَلّل ودائما، نف�س الالزمة."اأعدك عزيزتي، َلْن 

يكون االأمر طويال".

 جال�سة، قدماها يف الفراغ ، ال�سغرية تر�سم يف 

وحذاء  دقيقتني  بقدمني  اأمرية  ا، 
ً ْ
َق�رس �سمت، 

َقْلٍب.  تعرفها عن ظهر  الُفراء. هذه احلكاية،  من 

اأَّنها اأعادْت كتابة نهايتها:حينما ت�ساء  ِة 
َ

ج
َ
ِلَدر

ُكلُّ االآباء امل�ستندين اإىل طاولة ال�رسب 
َ
االأنوار و

القدمني  ذاُت  فاالأمرية  يقطينات،  اإىل  لون 
ّ
يتحو

الدقيقتني تعود اإىل منزلها وحيدة، بينما يتبعها 

اأمريها ال�سفدع وهو يرتنح.

* * *

l ليز كوفني

من مواليد 1940،َدَر�َسْت بجامعات الفال )كيبيك(

وفيينا وباري�ص. كاتبة وناقدة اأدبية، اأ�ستاذة �رصفية 

بجامعة مونرتيال، مديرة املجلة  العلمية"درا�سات 

فرن�سية"1994_2000"، ح�سلت على العديد من 
اجلوائز. من اأعمالها: "هاربات" )ق�س�ص(.

�سجرة الورد

نة.
ّ
ة ولي

ّ
 َنْزِوي

ْ
كاَنت

ًا.
ّ
ا�سًا و�سديداً و�سخي

ّ
هو،كان ح�س

ا.
ّ
كانا قد ِالتقيا يف زاوية ال�سارع، وحتاب

ظاّل مت�ساندين.

اد.
َّ
لني جّداً لبع�سهما، قال الف�سوليون واحُل�س

ّ
 مكم

واحلديقة  الّدار  دا 
َّ
�َسي قد  كانا  ة، 

َ
ب

ْ
َطو فوق  بة 

ْ
ُطو

بالطفولة  ثاها  اأَثَّ قد  كانا  م�ساء،  بعد   
ً
.م�ساء

وال�سداقة. 

ُكلَّ   اأنَّ  طويلة،الحظ  نزهة  من  عائداً  يوم،  ذات 

هذا كان اأكرث من الالزم واأّنه كان ال�سيء.

 منها التخّلي عن الكلب.
َ
طلب

َذت ما طلب. ة، َنفَّ
َ
م

َّ
هي، املَتي

يف اليوم التايل، عند العودة من، اأمرها بعدم 

ة اأخرى.
ّ
روؤية والديها مر

وهو ما قبلته اأي�سا.

فيما بعد، قام هو بنف�سه بطرد طفلهما.

.
ْ
َكت

َ
هذه املرة، ب

املوجودة  الورد  �سجرة  بقطع  اأمرها  ا، 
ً
واأخري

هوٌن 
ْ
ر

َ
م وجوده  كلَّ  نَّ 

اأَ واأ�ساف  احلديقة،  خلف 

بذلك.

.
ْ
ت َف�سَ

َ
ٍد، ر دُّ َ

ِع، دون َتر نُّ َ
 َت�س

ّ
دوَن اأي

كها.
َ
َتر

عندئذ قطعتها.
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قدَّم )لني( يف لندن، عام 1938، ترجمة ال باأ�س بها 

قد ح�سل  وليلة"، كان  ليلة  "األف  االأول من  للمجلد 

على ن�سخة منها، من اأجلي، �سديقي العزيز )باولينو 

كنز(، عرثنا على املخطوطة التي �ساأترجمها االآن اإىل 

االإ�سبانية. ويوحي خطه اجلميل - الفن الذي علَّمتنا 

االآالت الكاتبة كيف نفقده - باأن و�سع املخطوط مت 

يف التاريخ نف�سه. 

ال�رسوحات  يف  عنه،  معروف  هو  كما  )لني(،  اأ�سهب 

امل�ستفي�سة، كما اكتظت هوام�س املجلد بالتعريفات 

التي  الت�سويبات  يف  واأفا�س  اال�ستفهام  وعالمات 

و�سوف  املخطوط.  خطت  التي  اليد  بنف�س  نت 
ّ
دو

�سهرزاد  بحكايات  يهتم  مل  املجلد  قارئ  اأن  تالحظ 

اخلرافية بقدر اهتمامه بعادات امل�سلمني. مل اأ�ستطع 

يذيل  الذي  برودي"،  "ديفيد  عن  �سيء  اإىل  التو�سل 

اأنه مب�رس ا�سكتلندي  توقيعه اجلميل املخطوط، قيل 

و�سط  يف  امل�سيحية  الديانة  ن�رس  حاول  اأبردين  من 

بالربازيل،  الغابات  مناطق  بع�س  يف  ثم  اأفريقيا 

وهي االأرا�سي التي دفعه اإليها اإملامه بالربتغالية. 

اأما  ا، 
ً
متام فاأجهلهما  وفاته  ومكان  تاريخ  اأما 

حد  على  املطبعة،  اإىل  مطلقًا  ي�سل  فلم  املخطوط 

علمي.

�ساأترجم باأمانة هذا التقرير، الذي �سيغ باإجنليزية 

اأ�سمح  اأن  دون  االأوىل،  ال�سفحة  وتنق�سه  روح  بال 

اآيات  بع�س  خال  فيما  منه  �سيء  اأي  بحذف  لنف�سي 

اجلن�سية  املمار�سات  االإجنيل وفقرة طريفة عن  من 

ال�سيخ  حياء  �سجلها  القردة،  الب�رس  )الياهو(،  لدى 

الكاهن بالالتينية. اأطلق عليهم ا�سم "الياهو" حتى 

ال تغيب عن القارئ عن طبيعتهم البهيمية والأن نطق 

يف  املتحركة  احلروف  لغياب  م�ستحيل  امل�سطلح 

لغتهم البدائية الفظة. وال يزيد عدد اأفراد القبيلة عن 

�سبعمائة فرد، على حد علمي، مبا فيهم اأهل جنوب 

الغابة. مفاهيم تتاأ�س�س على احلد�س، ففيما عدا امللك 

وامللكة وال�سحرة، ينام "الياهو" حتت جناح الظالم، 

بال ماأوى حمدد. واأدت حمى املالريا وغارات الب�رس 

له  قليل منهم فقط  انخفا�س عددهم.  اإىل  امل�ستمرة 

ا�سم. ولكي يجذب بع�سهم انتباه البع�س يتقاذفون 

يلقون  "الياهو"  بع�س  اأي�سًا  راأيت  ولقد  بالطني. 

باأنف�سهم على االأر�س ويتقلبون كي ينادوا �سديقًا.

الكرو  �ساللة  عن  يختلفون  ال  ال�سكل  حيث  من  وهم 

النحا�سي  اللون  وبع�س  املنخف�س  اجلبني  يف  اإال 

يتغذون  وهم  الزجنية.  ب�رستهم  �سواد  يخالط  الذي 

على الفاكهة واجلذور واالأبرا�س وي�رسبون لنب القط 
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واخلفا�س وي�سطادون االأ�سماك باأيديهم. عند تناول 

الطعام يختفون عن االنظار اأو يغلقون عيونهم؛ فيما 

عدا هذا، يفعلون بقية االأ�سياء على مراأى من اجلميع، 

كما يفعل الفال�سفة االأبيقوريون!

اإنهم يلتهمون جثث ال�سحرة وامللوك النيئة ليكت�سبوا 

حت�س�سوا  العادة،  لهذه  وباال�ستغراب  خرباتهم. 

اأن املوتى هم  اإىل  اأفواههم وبطونهم رمبا لالإ�سارة 

اأي�سًا غذاء - بيد اأن تلك الفكرة قد تكون يف منتهى 

على  ناأكله هو -  ما  كل  اأن  اأدرك  لكي  اأو   - الرقي 

املدى البعيد ويف النهاية – جمرد حلم ب�رسي.

يخزنونها،  التي  احلجارة  حروبهم  يف  ي�ستخدمون 

�سحريًا. وي�سريون عراة، الأن فنون  �سبابًا  ويطلقون 

امللب�س والو�سم مل ت�سل اإليهم بعد.

الف�سيح  املرج  ذلك  برغم وجود  اأنهم  بالذكر  اجلدير 

ظليلة؛  واأ�سجار  رقراق  ماء  وعيون  بالع�سب  الغني 

بها  املحيطة  امل�ستنقعات  يف  التكد�س  يف�سلون 

اال�ستوائية  ال�سم�س  بق�سوة  ي�ستمتعون  كاأنهم 

وباالأوحال. �سفوح اجلبال عندهم وعرة، وقد تكون 

العالية"  "االأرا�سي  يف  الب�رس.  �سد  ال�سور  مبثابة 

التالل،  قمم  فوق  قالعها  الع�سائر  تقيم  با�سكتلندا، 

بال  عليهم،  واقرتحته  لل�سحرة  ذلك  اأو�سحت  ولقد 

جدوى. ومع هذا �سمحوا يل باإقامة كوخ يف اله�سبة 

حيث ن�سائم الليل اأكرث برودة.

يحكم القبيلة ملك مطلق ال�سلطان والبط�س، ولكنني 

اأظن اأن من يحكم بالفعل هم ال�سحرة االأربعة الذين 

بوه ملكًا. ويتعر�س كل طفل لفح�س 
َّ

يعاونونه ون�س

عني،  حجبت  معينة،  �سفات  اأظهر  فاإذا  دقيق، 

ين�سب ملكًا للياهو. ويف احلال ي�ستاأ�سلون ق�سيبه 

ال  حتى  وقدميه  يديه  ويبرتون  عينيه  ويفقعون 

ت�سغله الدنيا عن احلكمة! 

ال  "الق�رس"  ا�سم  يحمل  كهف  حبي�س  امللك  يعي�س 

تدلالنه  وجاريتان  االأربعة  ال�سحرة  �سوى  يدخله 

يخرجه  احلرب،  ت�سب  وعندما  بالروث.  وتدهنانه 

ال�سحرة من الكهف ويعر�سونه على القبيلة الإ�سعال 

يف  االأكتاف،  فوق  يحملونه  اأنهم  ثم  حما�سها،  نار 

اأو  مثال  راية  وكاأنه  �رساوة،  القتال  حلظات  اأ�سد 

متيمة حظ. يف تلك احلاالت، من املعتاد اأن ميوت يف 

احلال حتت احلجارة التي يقذفه بها الب�رس القردة.

***
روؤية  عليها  م 

َّ
امُلحر امللكة  تعي�س  اآخر  ق�رس  يف 

مليكها! 

 بروؤيتها البهية. كانت با�سمة الثغر، 
ّ
لقد اأنعمت علي

�سغرية ال�سن ومليحة يف حدود ما ت�سمح به �ساللتها. 

كانت تزين عريها اأ�ساور من املعدن والعاج وقالئد 

ثم  وحت�س�ستني  وت�سممتني  اإيل  نظرت  ال�سن.  من 

و�سيفاتها.  جميع  اأمام  اإليها،  دعتني  باأن  انتهت 

ال�رسف  ذلك  قبويل  دون  وعاداتي  مالب�سي  وحالت 

العبيد  و�سائدي  لل�سحرة  متنحه  اأن  اعتادت  الذي 

وهم عادة من امل�سلمني الذين متر قوافلهم باململكة. 

يف النهاية غر�ست دبو�سًا ذهبيًا يف حلمي مرتني اأو 

الت�رسيف امللكي،  الوخزات هي عالمات  تلك  ثالثًا، 

اأنف�سهم ويزعمون  "الياهو" الذين يخزون  اأكرث  وما 

التي   
ّ
احللي وردت  الني�سان.  منحتهم  امللكة  اأن 

اأنها  "الياهو"  ويعتقد  اأخرى،  قبائل  من  جمعتها 

االأ�سياء  اأب�سط  �سنع  عن  يعجزون  الأنهم  طبيعية 

اأن  برغم  �سجرة  اأن كوخي  اعتقدت  القبيلة  اأن  حتى 

الكثريون منهم راأوين اأبنيه بنف�سي وباركوين وقتها. 

يد وخوذة  �ساعة  اأخرى، كانت معي  اأ�سياء  من بني 

من الفلني وبو�سلة ون�سخة من العهد القدمي، وكانت 

"الياهو" يرمقونها بعيون مت�سككة ويقدرون وزنها 
اأين التقطتها؛ واعتادوا اأن مي�سكوا  ويريدون معرفة 

يرونها  كانوا  �سك  بال  فهم  ن�سلها،  من  مبديتي 

بطريقة اأخرى. وال اأدري ما ع�ساهم يفعلون لو راأوا 

كر�سيًا؟ اإن اأي منزل متعدد احلجرات قد يكون مبثابة 

الطريق فيه، مثلما  متاهة لهم لكنهم قد ال ي�سلون 

تخيله.  اإىل  يرقى  ال  اأنه  رغم  منزل  يف  قط  ي�سل  ال 

احلمراء  املدببة  بلحيتي  مبهورين  جميعهم  وكانوا 

طوياًل.  وقتًا  يتح�س�سونها  كانوا  الوقت(،  ذلك  )يف 

ن�سوة  عدا  فيما  باملتعة،  اأو  باالأمل  يح�سون  ال  وهم 

العفنة. ويقودهم غياب اخليال  اأكل اجلثث واجليف 

اإىل الق�سوة.

اأكرب  الأن هذا هو  اأربعة،  اأنهم  قلت  لقد  ال�سحرة؛  اأما 

رقم يف ح�سابهم. وهم يعدون على اأ�سابعهم: واحد، 
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نهاية"  ماال   " وتبداأ  كثري.  اأربعة،  ثالثة،  اثنان، 

باالإبهام. يقولون يل اإن هذا يحدث يف القبائل التي 

ت�سكن �سواحي بوين�س اأير�س. ورغم اأن اآخر اأرقامهم 

ال  معهم  يتقاي�سون  الذين  العرب  فاإن  اأربعة،  رقم 

يغ�سونهم، ففي �ساعة املقاي�سة ينق�سم كل �سيء اإىل 

جمموعات من واحدة واثنتني وثالث واأربع، ي�سعها 

كل منهم اإىل جانبه. وتلك العمليات بطيئة بيد اأنها 

يف  هم  وال�سحرة  احلوارات!  اأو  اللخبطة  حتتمل  ال 

الذين  "الياهو"،  �سعب  اأبناء  بني  من  االأمر،  حقيقة 

ا�ستحوذوا على اهتمامي. وتعزو العامة اإليهم القدرة 

على �سخط من يريدون اإىل ح�رسات اأو زواحف، ولقد 

بيتًا   - ت�سككي  الحظ  عندما   – االأفراد  اأحد  اأراين 

وتخون  ذلك.  على  برهانًا  كان  لو  كما  لل�رسا�سري 

فهم  تقريبًا،  ذاكرة  بال  هم  اأو  "الياهو"  الذاكرة 

النمور،  التي ن�ساأت عن غزو  االأ�رسار  يتحدثون عن 

الغزو  هذا  �سهدوا  قد  كانوا  اإن  يعرفون  ال  ولكنهم 

لل�سحرة  لكن  حلمًا.  يق�سون  اأنهم  اأم  اآباوؤهم  هم  اأم 

ذاكرة، واإن تكن يف اأدنى احلدود، فهم ي�ستطيعون يف 

اأو يف م�ساء  اأحداث وقعت يف ال�سباح  امل�ساء تذكر 

اليوم ال�سابق. وهم يتمتعون يف الوقت ذاته بالقدرة 

على التنبوؤ، فهم يعلنون بثقة وهدوء ما �سوف يحدث 

مثاًل:  يقولون،  دقيقة.  ع�رسة  خم�س  اأو  ع�رس  خالل 

ن�سمع  اأن  نلبث  "لن  اأو  اأنفي"  ذبابة  تلم�س  "�سوف 
اململكة  هذه  على  �ساهداً  كنت  ولقد  طائر".  زقزقة 

العجيبة يف مئات املرات، واأعملت الفكر فيها كثرياً. 

وامل�ستقبل،  واحلا�رس  املا�سي  علم  اأن  نعلم  فنحن 

اأن  بيد  االأزيل،  اهلل يف علمه  تف�سيالتها، عند  باأدق 

اإىل  حدود  بال  النظر  الب�رس  بو�سع  يكون  اأن  الغريب 

الوراء ال اإىل االأمام. اإذا كنت اتذكر بكل و�سوح تلك 

ال�سفينة ذات ال�سواري العالية ال�سخمة القادمة من 

الرابعة،  البحر عندما كنت يف  الرنويج متخر عباب 

 يجب اأن اأفاجاأ اإذ كان بو�سع اأحد التنبوؤ مبا هو 
َ
فِلم

على و�سك احلدوث؟ 

التنبوؤ  من  اإعجازاً  اأقل  الذاكرة  لي�ست  فل�سفيًا، 

بامل�ستقبل، فيوم غد اأقرب اإلينا من يوم عبور اليهود 

البحر االأحمر، ومع هذا نتذكره.

امتياز  الأنه  النجوم،  تاأمل  القبيلة  على  ممنوع 

مق�سور على ال�سحرة. ولكل �ساحر تلميذ يعلمه منذ 

وهكذا  موته.  بعد  ويخلفه  ال�رسية  العلوم  �سغره 

ت�سل  رقم  واآخر  ال�سحري  الرقم  اأربعة،  دائمًا  هم 

يف  خا�سة  طريقة  ولل�سحرة  الرجال.  مدارك  اإليه 

حتت  وكالهما  واجلحيم.  الفردو�س  يف  االعتقاد 

االأر�س. و�سوف ي�سكن اجلحيم - وهو رائق وجاف 

القردة  والب�رس  واملعذبون  والعجائز  املر�سى   -

يتخيلونها  التي   - ال�سماء  ويف  والنمور؛  والعرب 

من  اأي  وال�سحرة،  وامللكة  امللك   - وبرزخا  �سبابا 

كانوا على االأر�س ح�سني الطالع واأ�سداء ودمويني. 

ا�سمه روث. ومن املحتمل  اأي�سًا،  اإلهًا  وهم يعبدون 

كائن  فهو  ومثاله،  امللك  �سورة  على  ابتدعوه  اأنهم 

اأعرج وال حدود ل�سلطانه. وله عادة  م�سوه و�رسير، 

�سكل اأفعى اأو �رس�سور.

اأية لغة اخرى �سمعت عنها.  لغتهم معقدة وال ت�سبه 

ونحن ال ن�ستطيع اأن نتحدث عن اأجزاء للجملة الأنه 

واحد  مقطع  ذات  كلمة  كل  اإن  بل  جمل،  ثمة  لي�ست 

وتعني فكرة عامة وتتحدد ب�سياق الكالم اأو بتحريك 

بالت�ستت  توحي  مثاًل  )نرز(  فلفظة  الوجه.  ق�سمات 

وبالبقع، وميكن ان تعني اي�سًا: ال�سماء ذات النجوم، 

الت�ستت  فعل  املر�س،  الرزاز،  ع�سافري،  �رسب  نراً، 

اإىل ال�سم  التويل عند الزحف. بينما ت�سري )هرل(  اأو 

او التكثيف، وميكن اأن تعني: القبيلة اأو جذع �سجرة 

موؤمتر  اأو  الزلط  اأو فعل رمي  زلط  اأو كومة  زلطة  اأو 

وميكن  غابة.  اأو  اجل�سدي  اللقاء  اأو  االأربعة  ال�سحرة 

اإذا نطقت على  اأن تعطي املعنى امل�ساد  الأية كلمة 

ينبغي  وال  الوجه.  ق�سمات  تبدلت  اإذا  اأو  اآخر  نحو 

اأن ن�رسف يف التعجب، ففي لغتنا يفيد فعل )ف�سخ( 

معنى "�سق" اأو "الت�سق". وبالطبع لي�ست ثمة جمل 

وال حتى ناق�سة وال ت�ساريف اأفعال.

وتوحي اإيّل ف�سيلة التجريد التي تطرحها مثل هذه 

اللغة باأن "الياهو"، رغم همجيتهم، لي�سوا اأمة بدائية 

بل فا�سدة. وتوؤكد هذا احلد�س الكتابات القدمية التي 

عرثت عليها يف قمة اله�سبة ومل تعد القبيلة حتاول 

فك رموزها التي ت�سبه الرموز اال�سكندنافية القدمية 

التي نق�سها اأجدادنا. ويبدو اأنهم ن�سوا اللغة املكتوبة 

وبقيت لهم اللغة ال�سفاهية فقط. 
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***
ولن تفاجئ اأحداً؛ بعد ما قيل، فكرة اأنني خالل الفرتة 

التي ق�سيتها معهم مل اأ�ستطع تن�سري "ياهو" واحد. 

فكلمة "يا اأبانا" كانت تفزعهم، الأنهم يفتقرون اإىل 

منذ  حدث  فعاًل  اأن  يفهمون  ال  وهم  االأبوة.  مفهوم 

ت�سعة اأ�سهر ميكن اأن تكون له عالقة مبولد طفل. فهم 

على  حمتمل  غري  �سببًا  القدم،  بهذا  �سببًا  يقبلون  ال 

جتارة  الن�ساء  كل  تعرف  هذا،  عدا  فيما  النحو.  هذا 

اجل�سد ولي�ست كلهن اأمهات.

املدربة  القطط  م�سارعة  هي  ت�سليتهم  وو�سائل 

واالإعدام. واإذ يتهم اأحد بخد�س حياء امللكة اأو باالأكل 

اعرتاف،  وال  �سهود  �سهادة  فال  اآخر  من  مراأى  على 

وي�سدر امللك حكمه باالإدانة. ويعاين املحكوم عليه 

من �سنوف العذاب ما اأحاول اأال اأتذكره ثم يرجمونه 

والزلطة  االأوىل  الزلطة  رمي  حق  وللملكة  بالزلط. 

وتثني  بالفعل.  قبلها  مات  قد  يكون  التي  االأخرية 

وثدييها  موؤخرتها  وجمال  مهارتها  على  العامة 

اإليها بالورود وباالأ�سياء  وتهتف لها بجنون ملقية 

العفنة فيما تبت�سم امللكة دون اأن تنب�س ببنت �سفة!

ومن تقاليد القبيلة االأخرى: ال�سعراء. يحدث اأن يتاأتى 

لرجل نظم �ست كلمات اأو �سبع، تكون دائمًا غام�سة، 

حينئذ ال يتمالك نف�سه وي�رسخ بها واقفًا يف مركز 

دائرة ي�سكلها ال�سحرة والعامة نيام على االأر�س. اإذا 

مل ترثهم الق�سيدة فكاأن �سيئًا مل يحدث، واإن راعتهم 

حتت  �سمت،  يف  كافة  عنه  ابتعدوا  ال�ساعر  كلمات 

قد  ال�سعر  �سيطان  باأن  وطاأة رهبة مقد�سة. يح�سون 

ه، فال يكلمه اأو ينظر اإليه اأحد، وال حتى اأمه. فهو 
َّ
م�س

مل يعد ب�رساً بل لعنة ودمه مهدور. وال�ساعر لن يبحث 

لنف�سه عن مالذ يف رمال ال�سمال.

***
اأخربتك كيف و�سلت اإىل اأر�س "الياهو". 

يف  اأطلقت  واأنني  بي  اأحاطوا  اأنهم  القارئ  ويتذكر 

غ�سب  من  رعداً  فظنوه  بندقيتي  من  عياراً  الهواء 

بال  دائمًا  اأ�سري  كنت  اخلطاأ،  هذا  اأعزز  ولكي  الرب. 

�سالح. ويف �سباح ربيعي، عند طلوع النهار، باغتنا 

اله�سبة  من  عدواً  فهبطت  بغزوهم،  القردة  الب�رس 

و�سالحي يف يدي وقتلت اثنني من هاته احليوانات 

الباقون فزعني. فالر�سا�س، كما هو  الب�رسية. وفر 

من  �سمعت  حياتي  يف  مرة  الأول  رى. 
ُ
ي ال  معروف، 

يهتف يل واأعتقد ان امللكة ا�ستقبلتني حينئٍذ بحفاوة 

"الياهو"  زائدة. رحلت يف م�ساء ذلك اليوم، فذاكرة 

�سعيفة كما علمت.

لي�س لنوادري يف الغابة اأهمية ُتذكر. 

زنوج  ي�سكنها  قرية  بلغت  املطاف،  نهاية  يف 

معهم  تفاهمت  وال�سالة،  والغر�س  احلرث  يعرفها 

بالربتغالية. وقام االأب فرناند�س، مب�رس من الكني�سة 

الرومانية، على ح�سن �سيافتي ورعايتي يف كوخه 

حتى اأ�سبحت على اأهبة اال�ستعداد ملوا�سلة رحلتي 

العجيبة املرهقة. يف بادئ االأمر كانت روؤيته وهو 

يفغر فاه ويلقى بداخله بقطع اللحم ت�سيبني ببع�س 

اأ�سيح بوجهي  اأو  اأُغطي عيني بيدي  الغثيان، وكنت 

اأتذكر  اأيام.  عدة  مبرور  ذلك  اعتدت  لكنني  عنه، 

بر�سى مناق�ساتنا يف الالهوت. مل اأمتكن من اإعادته 

اإىل �رسيعة عي�سى احلقة.

***
اأكتب اإليكم من جال�سجو. 

لقد �رسدت ق�سة اإقامتي بني "الياهو" ولي�س خويف 

يزورين  بل  متامًا،  يهجرين  مل  الذي  منهم  االأ�سا�سي 

مازالوا  اأنهم  اأظن  اأحيانًا،  الكوابي�س.  اأ�سنع  يف 

"الياهو"  اأن  يقينًا  اأعلم  ال�سارع.  يف  يحا�رسونني 

�سعب بربري، ورمبا اأكرث �سعوب االأر�س همجية، لكن 

لي�س من العدل تنا�سي بع�س املالمح التي ت�سعهم 

ملك  ولديهم  موؤ�س�سات  لديهم  اخلال�س.  طريق  على 

وميار�سون لغة تقوم على مفاهيم عامة، ويعتقدون 

االإلهي  االأ�سل  يف   - وكاالإغريق  كالعربانيني   -

اجل�سد،  موت  بعد  الروح  ببقاء  ويوؤمنون  لل�سعر، 

وخال�سة  والعقاب.  الثواب  حقيقة  يف  ويعتقدون 

القول اإنهم ميثلون احل�سارة كما نثلها نحن، برغم 

يف  حاربت  اأنني  على  نادمًا  ول�ست  الكثرية.  اآثامنا 

�سفوفهم �سد الب�رس القردة. فواجبنا اأن نقي اأنف�سنا 

�رس املهالك. واأرجو ان تاأخذ حكومة جاللتكم بعني 

االعتبار ما يجروؤ على اقرتاحه هذا التقرير". 
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متابعات

الفراهيدي..

اأم�ضى حياته بعيداً عن الرفاه والتزلُّف، 

منقطعاً للمعرفة والتعليم والتاأليف
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كما  العربية  علماء  اأحد  مبحبة  نف�سي  متتلئ  مل 

)175-100هـ(  الــفــراهــيــدي  مبحبة  امــتــ�أت 

عربي  عامل  اأنه  اأهمها  من  جداً،  كثرية  والأ�سباب 

النف�س، متوا�سع، باحث نهم،   
ُّ
اأبي ان، 

َ
م

ُ
اأزد ع من 

الآخر املختلف، وهو  ، منفتح على 
ٌّ
رائد مو�سوعي

املوؤ�س�س الأكرب لعلوم العربية يف النحو وال�رصف 

والعرو�س واملعاجم واخلط.

ب�سلوك  امتاز  العلوم فقد  وهو مع جمعه كل هذه 

وال�سداقة  العلم  يف  قـــدوة  منه  جعل  مــثــايل، 

ف�رصب  اعة، 
َّ
الطم النف�س  جاهد  حيث  والأخــ�ق، 

يخد�س  ما  كل  عن  البتعاد  يف  جارى 
ُ
ي ل  مثً� 

الرفاه  عن  بعيداً  فاأم�سى حياته  بل،  والنُّ الكرامة 

والتزلُّف، منقطعًا للمعرفة والتعليم والتاأليف.

وا�ضع علم العرو�ض

كان ال�سعر العربي قبل اخلليل يعتمد على رهافة 

ف�س�مته  الـــوزن،  حتديد  يف  املو�سيقية  الأذن 

طرق  عدة  العرب  عرف  وقد  ماع، 
َّ
بال�س حمكومة 

 
َ
ي

ِّ
م

ُ
�س ما  منها  ال�سعر،  مو�سيقى  لتعلم  ب�سيطة 

للبيت  مقابل  �سوت  ا�ستخدام  اأي  بـ"التنعيم" 

ال�سعري مثل:

يا حبذا ريح الولْد

ْ
 ل ل نعم

ْ
      ل ل نعم

قبله،  غالبًا  الوزن  �سليم  كان  ال�سعر  اأّن  و�سحيح 

قواعد  ي�سبط  الذي  امليزان  و�سع  الذي  هو  لكنه 

املعرفة  وينقل  احلياة،  تطور  مع  ال�س�مة  هذه 

العرو�سية من ال�سليقة والعلم البدائي اإىل الن�سج 

ال�ساعر  مع  نكون  لن  وعندها  العلمية،  والأ�سول 

مًا: القدمي الذي قال متهكِّ

قد كان �سعر الورى �سحيحًا

خَلَق اخلليُل
ُ
     من قبل اأن ي

ا�ستطاع  لة، 
َّ

مف�س علمية  اأ�س�سًا  و�سع  فاخلليل 

ما  تفا�سيل  فيه  علمًا  لنا  يرتك  اأن  خ�لها  من 

يحتاجه الدار�س والباحث، ففي هذا العلم تفا�سيل 

القافية،  وعلم  ودوائرها،  ال�سعرية،  البحور  عن 

الذي  الإيقاعي م�ستقبً�، وهو  التطور  واحتمالت 

على  منفتحًا  وكان  العلم،  هذا  م�سطلحات  و�سع 

اأي تطوير، ولهذا قال ابن عبد ربه معرت�سًا بغري 

حق على اخلليل يف اأرجوزته العرو�سية يف كتابه 

امل�سهور "العقد الفريد":

واإنه لو جـــاز يف الأبياِت

     خ�فـــها جلاز يف اللغاِت

وقد اأجــــاز ذلك اخلليـــل

    ول اأقـــول فيـــه ما يقوُل
ُ
 

ُ
ـرير

ْ
ح

ِّ
وقد يزلُّ العامل النــ

ُ
ــر قد يخـونه التحبري

ْ
    واحَلب

بيان ال�ضفدي*

الفراهيدي..

 املعلِّم الأول

كاتب و�ساعر من �سورية  *



فله  الأفق،  وا�سع  عاملًا  كان  اخلليل  اأن  واحلقيقة 

حيث  امل�سادر،  نقلته  اللغة  يف  م�سابه  موقف 

يرى اأن تعلي�ته النحوية اجتهاد، ل مينع من اأن 

اأورد  ياأتي اجتهاد اأكرث �سوابًا من اجتهاده، فقد 

الزجاجي للخليل يف كتابه "الإي�ساح":

مواقع  وعرفت  تها، 
ّ
�سجي على  نطقت  العرب  "اإن 

ذلك  ينقل  واإن مل  علله  ك�مها، وقام يف عقولها 

عللته  ملا  علة  اأنه  عندي  مبا  اأنا  واعتللت  عنها، 

منه، فاإن اأ�سبت العلة فهو الذي التم�ست، واإن تكن 

داراً  فمثلي كمثل رجل حكيم دخل  له  علة  هناك 

حمكمة البناء عجيبة النظم والأق�سام، وقد �سحت 

عنده حكمة بانيها."

جعل  مما  معنا،   
ُّ
مير قلَّما  الكبري،  التوا�سع  هذا 

كثريين يجرتئون على اخلليل، خا�سة بعد موته، 

عى الأخف�س اأنه اأدخل بحراً جديداً مل يعرفه  فقد ادَّ

"فاعلن"  على  القائم  "املتدارك"  هو  اخلليل، 

لن"،و�رصت هذه الكذبة 
ْ
لتها: "َفِعلن" و"َفع

ِّ
ومتحو

التاريخية، حتى �سادت يف جميع املحافل الأدبية، 

ت حقيقتني �ساطعتني: الأوىل اأن اخلليل بنى  وغطَّ

روؤيته يف البحور على �سيوع البحر، ل على مناذج 

نف�سه  للخليل  اأن  الأطرف  والثانية  النُّدرة،  �سديدة 

�سعراً منظومًا على ما ادعى الأخف�س اأنه غاب عن 

اأ�ستاذه!

فقد و�سلنا اأن اخلليل قد قال:

 احلامي اأنفًا
ُ
لي�س املرء

          مثل املرِء ال�سيم الرا�سي

وقال:

اأَبكيَت على طلٍل طربًا 

         ف�سجاك واأحزنك الطلُل

نتاج موزع يف ال�ضدور والكتب

ع يف �سدور  اأن نتاج اخلليل موزَّ ومما يوؤ�سف له 

ت�ميذه، وعرفناه من خ�لهم، حيث مل ي�سلنا من 

كتبه اإل معجم "العني" الذي طبع مراراً، وهو اأول 

ب بح�سب خمارج الأ�سوات،  معجم يف العربية، مرتَّ

مبتدئًا باأعمق �سوت يف احللق وهو حرف العني، 

منظومة  اإىل  اإ�سافة  الت�سمية،  جــاءت  هنا  ومن 

مان )فالفراهيدي 
ُ
نحوية من�سوبة اإليه ُطبعت يف ع

فيها  اأن  طرائفها  ومــن  عــمــان(،  اأزد  من  عربي 

اإىل ق�ستني م�سهورتني �سنقروؤهما فيما  اإ�سارتني 

بعد عند الفرن�سي "لفونتني" حيث قال:

عجزوا وقالوا لو اأردنا مثل ما

ُ
      قد قلت قلنـا اإذ تقول وتطلب

كالثعلب النــــازي اإىل عنقوده

ُ
      ليناله ف�سغــى واأعيا الثعلب

فزرى عليه وقال: هذا حام�س

ُ
      وحَلبٌة منــــــــه األذ واأعذب

اأو كالعجوز وقد اأريق طبيخها

ُ
       قالت لهم: خبز وملح اأطيب

اإل من خ�ل ر�سائل  الآخر فلم نعرفه  اأما نتاجه 

امل�سادر  اأن  من  الرغم  على  وكتبهم،  ت�ميذه 

تخربنا اأن له كتبًا من اأهمها: "العرو�س" و"النقط 

وال�سكل" و"الإيقاع والنغم"  لكنها مل ت�سلنا.

وعلى الرغم من ذلك فعلم اخلليل و�سل اأكرثه، فما 

 اخلليل يف النحو 
ُ
كتاب �سيبويه يف احلقيقة اإل علم

منقوًل بقلم تلميذه غالبًا، وكثرياً ما ي�سري املوؤلف 

اأعز ت�ميذ  الأمني اإىل ذلك، فقد كان �سيبويه من 

الفراهيدي، واأكرثهم الت�ساقًا به، واأخذاً عنه.

كتب  يف  منقول  العرو�س  يف  اخلليل  علم  ــلُّ 
ُ

وج

يف  له  مما  الكثري  ذلك  ومثل   ،�ً
َّ

مف�س العرو�س 

تذكر  بل  الرتقيم،  وع�مات  والإمــ�ء  املو�سيقى 

امل�سادر اأن كتابه "الإيقاع والنغم" كان مرجعًا 

اأ�سا�سًا للفنان الكبري اإ�سحق املو�سلي. 
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املعلم الأمني

خالدة،  التعليم  يف  ف�سريته  كاخلليل،   
َ
معلم ول 

حيث كان مينح علمه لت�ميذه ب� مقابل، مكتفيًا 

مبا له كغريه من عطاء مينح للمواطنني يف ذلك 

كبرياً،  حبًا  له  يحملون  ت�ميذه  وكــان  الوقت، 

وكان  معرفته،  و�سعة  وتفانيه  ونبله  ل�سدقه 

غري  يف  جاءه  ما  وكثرياً  له،  م�زمًا  "�سيبويه" 
وقت الدر�س، اأو مبّكراً ليزداد من علمه، اإىل حد اأن 

زوجة اخلليل كانت تنفر من ذلك، بينما كان يقول 

" لُّ َ ُ
له عندما ياأتي: "اأهً� بزائر ل مي

الزهد  يف  عالية،  اأخـــ�ق  للفراهيدي  وكــانــت 

يعلمهم مبادئ  اإىل ط�به، حيث  ينقلها  واحلكمة 

البحث واأخ�قه، ومن درو�سه الأخ�قية قوله لهم:

يدري،  اأنــه  ويــدري  يــدري  رجل  اأربعة،  "النا�س 
فذاك عامل فخذوا عنه، ورجل يدري وهو ل يدري 

يدري  ل  ورجــل  روه،  فذكِّ نا�ٍس  فــذاك  يــدري،  اأنــه 

فعلِّموه،  فــذاك طالب  ــدري،  ي ل  اأنــه  يــدري  وهــو 

ورجل ل يدري ول يدري اأنه ل يدري فذاك اأحمق 

فارف�سوه." 

العقبات،  وتذليل  ال�سعوبات،  على  ال�سرب  وعلمهم 

واحتمال الأذى يف �سبيل الدر�س، فقال: "ل ت�سل اإىل 

 اإليه" 
ُ
 اإليه اإل بالوقوف على ما ل حتتاج

ُ
ما حتتاج

اأن تكون  اأردت  "اإذا  اأقواله اخلالدة يف العلم  ومن 

يعَلم  و"ل  واحد."  بطريق  فعليك  العلم  يف  راأ�سًا 

الإن�سان خطاأَ معلمه حتى يجال�س غريه"

واأبى اخلليل اأن يرتك تعليم الفقراء واأطفال العامة 

اأن  مع  واحلكام،  الأغنياء  اأبناء  بتعليم  ليلتحق 

 كل عامل، و�سلَّمًا 
َ
هذه الطريق يف اأيامه كانت حلم

واحُلظوة، وعنه  واملكا�سب  املال  �رصيعًا لمت�ك 

الدنيا باأدب اخلليل  "اأُكلت  النَّ�رْص بن �سميل:  قال 

ر ِبِه".
َ
�سع

ُ
 ل ي

ّ
وكتبه وهو يِف ُخ�س

وجاءه  عالية،  درجــة  اإىل  النف�س  عفَّ  كان  فقد 

القدوم  منه  يطلب  يوم  ذات  الأهــواز  وايل  ر�سول 

الفراهيدي  دخل  الرد؟  كان  فماذا  اأبنائه،  لتعليم 

واأخرج ك�رصات خبز  املتوا�سع،  بيته  �سق يف  اإىل 

ياب�سة، وقال للر�سول:

دمت اأجد هذا يف بيتي ف� حاجة  ما  للوايل  "قل 
يل به" مما اأدى اإىل قطع ن�سيب اخلليل من العطاء، 

فقال اأبياته اخلالدة:

اأبلغ �سليمــــان اأنـــي عنه فـــي �سعٍة        

ويف غنــى غري اأين ل�ست ذا ماِل  

ي بنف�سي اأنـــــــي ل اأرى اأحداً         
ِّ
�ُسحــ

ميــوت ُهْزًل ول يبقـى على حاِل  

والرزق عــــــن قدٍر ل العجز ينق�سـه

ل حمتاِل
ْ
ـــو

َ
ول يزيدك فيــه ح           

والفقر يف النف�س ل يف املال تعرفه

ومثل ذاك الغنى يف النف�س ل املاِل       

له  ويبذلون  يق�سدونه  امللوك  "كان  اأنــه  ــر  وُذِك

توا�سع  من  وبلغ  �سيئًا"  منها  يقبل  ف�  الأمــوال 

امتحن  ــه  اأن و�سهرة  علمًا  هــو  ــن 
َ
م وهــو  اخلليل 

ام" وقد جاءه تلميذاً، فلما اأح�سن واأبدع يف  "النظَّ
 
َّ
الإجابة، مل يخجل اخلليل من اأن قال له: "يا بني

نحن اإىل التعلُّم منك اأحوج."

ال�ضديق ال�ضدوق

نف�س مرهفة،  ذا  كان  اأنه  الفراهيدي  اأخ�ق  ومن 

ًا ل�سحبه، يوا�سيهم ويخف�س اجلناح لهم، ففي 
َّ
وفي

مناذر  ابن  ال�ساعر  نقلها  الدللة  �سديدة  حادثة 

فانقطع  اأحمد  بن  اخلليل  مع  اأم�سي  "كنت  قال: 

فقال:  ت�سنع؟  ما  فقلت:  نعله.  فخلع  نعلي،  ع 
ْ
�ِس�س

اأوا�سيك يف احَلفاء." . كذلك قال الأ�سمعي: "دخلت 

على اخلليل وهو جال�س على ح�سري �سغري، فقال 

ه! 
َ
م فقال:  عليك،  ُق 

َّ
اأ�سي فقلت:  اجل�س،  تعال  يل: 

الدنيا باأ�رصها ما ت�سع متباغ�سني، واإن �سرباً يف 
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�سرب لي�سع متحابني."

عن  النظر  بغ�س  النا�س  م�ساحبة  عن  يتواَن  ومل 

معهم،  الفكري  اخت�فهم  اأو  قوميتهم  اأو  دينهم 

اأبهى  يف  الإن�سانية  الإ�س�مية  ــ�ق  الأخ َل  فمثَّ

يجتمع  "كان  ــه  اأن الأخــبــار  نقلت  اإذ  �سورها، 

يف  مثلهم  يعرف  ل  جمل�س،  يف  ع�رصة  بالب�رصة 

�سم  فقد  وم�ساربهم:  ومذاهبهم  اأديانهم  ت�سادِّ 

، و�سالح بن عبد القدُّو�س، 
ّ

د احلمريي
ِّ
جمل�سه ال�سي

اد 
َّ
وحم بــرد،  بن  ار  وب�سَّ جما�سع،  بن  و�سفيان 

وعمرو  نظريا،  وابن  اجلالوت،  راأ�س  وابن  عجرد، 

ايّن.
َّ
ابن اأخت املوؤيد، وروح بن �سناٍن احلر

ومن �سور اأخ�قه ال�سامية، اأنه ح�رص جمل�س اأبي 

قبله،  العربية  اأ�سهر علماء  الع�ء وكان  بن  عمرو 

ح لهذا 
ِّ
فظّل �سامتًا، ومل يحاول اأن يعقِّب اأو ي�سح

العامل، ومل ينطق، فقيل له: ما منعك من ذلك؟ قال: 

 من خم�سني �سنة، فخفت اأن 
ٌ

"نظرت فاإذا هو راأ�س
ينقطع، فيفت�سح يف البلد".

اخلليل ال�ضاعر

مل يكن الفراهيدي من ال�سعراء، على الرغم من ال�سعر 

الذي قاله، وكله يف احلكمة والتاأمل واحلنني، فقد 

ح اأن ما يريده من ال�سعر ل ياأتيه، وما ياأتيه 
َّ
�رص

على  تدل  كثرية  اأبيات  فله  ذلك  ومع  يريده،  ل 

ل  جع�ه  وتوا�سعه  علمه  واأن  جميلة،  �ساعرية 

يرى يف نف�سه �ساعراً، ومما قاله:

ِة َقد َدَنت
َّ
 الأَِحب

ُ
يقولوَن يل دار

ُ
جيـــــب

َ
 اإِنَّ ذا َلع

ٌ
        واأَنَت كئيب

ها
ُ
 وُقرب

ُ
فقلُت وما ُتغني الديار

ُ
ُكن بنَي القلوِب قريب

َ
        اإِذا مل ي

* * *

 اإِىل َلئيٍم
َّ
ب

َ
 اأَح

ٌ
وما �سيء

 من اجَلواِب
َ
 الِكرام

َّ
ب

َ
        اإِذا �س

كُة الَلئيِم ِب� جواٍب
َ
تار

ُ
م

        اأَ�سدُّ على الَلئيِم ِمَن ال�ِسباِب

* * *

ٍل
َ
 يف اأَم

ُ
عي�ُس امَلرء

َ
ي

ِد
َ
 اإِلـــى الأَب

ُ
ُده دِّ َ

ر
ُ
        ي

* * *

ُت يف عملي
َّ

ل ِبِعلمي واإِن َق�رص
َ
ِاعم

َك َتق�سريي
ْ
ر

ُ
�رص

َ
َك ِعلمي ول ي

ْ
نَفع

َ
     ي

* * *

ُهم ْ من الإِخواِن ما ِا�سَطعَت اإِنَّ َتَكرثَّ

ُ
ْدَتُهم وُظهور

َ
طوٌن اإِذا ِا�سَتنج

ُ
    ب

           وما ِبكثرٍي اأَلـــــــُف ِخلٍّ ِلعـــاِقٍل

ُ
اً واحــداً َلكثري

َّ
    واإِنَّ عُدو

* * *

ذنٍب
ُ
 عن ُكلِّ م

َ
 نف�سي ال�سفح

ُ
�ساأُلِزم

ُ
 اجلراِئم

َّ
        واإِن َكرُثَت منُه علـي

ـــــــــــا الَّذي فوقـــــــي فاأَعرُف ف�سَلُه
َّ
فاأَم

ُ
 فيـــــــِه احلقَّ واحلقُّ لِزم

ُ
        واأُتِبع

نُت عن 
ُ

ا الَّذي دوين فاإِن قاَل �س
ّ
واأَم

ُ
 لِئم

َ
َتِه ِعر�ســـي واإِن لم

َ
       اإِجاب
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اأنا فيه( لل�ساعر امل�رصي  املجموعة ال�سعرية )ما 

اللبنانية  امل�رصية  عن  ال�سادرة  ال�سهاوي  اأحمد 

بالقاهرة 2020 متثل ن�سو�سها جتربة جديدة ، 

ومرحلة خمتلفة يف خطابه ال�سعري املمتد، وذلك 

�سديدة  �سعورية  حالت  من  وقاربت  دت 
ّ
ج�س ملا 

اأعماق  اإىل  فيها  ال�سعرية  نفذت   ، اخل�سو�سية 

غائرة لدى الذات ال�ساعرة ، وقاربت ما يختبئ يف 

معان  من  يتوارى  وما   ، العظام  وخ�يا  النخاع 

�سديدة املراوغة واخلفاء واللتبا�س يف م�سري تلك 

تبعا   - ال�سعرية  الن�سو�س  هذه  واختلفت  الذات، 

لذلك الغو�س البعيد وراء تلك املعاين - يف لغتها 

و�سورها ، وبدت كما لو اأنها ن�سيج �سعري جديد 

اهتدى اإليه ال�سهاوي يف تلك املرحلة.

بع�س  يف  تظهر  قد  احلال  تلك  جذور  من  بع�س   

اأراين(، لكنها هنا  ال�سابقة )ل  ن�سو�س جمموعته 

ت�سبح حالت �سعرية مكتملة اخل�سو�سية، �سديدة 

يت�سم  انفعاليا  اأثرا  املتلقي  لدى  وترتك   ، الوطاأة 

بالثقل ؛ فيبدو م�سحونا باملعاين املطروحة كافة 

، ويتماهي مع تلك الذات ال�ساعرة اأو ي�سبح �رصيكا 

لها يف اأزمتها ، اأو على الأقل يكون املتلقي منحازا 

حة للبقاء يف  لها عاطفيا ، وتبدو الن�سو�س مر�سَّ

ذاكرته ووجدانه طوي�. 

بالطبع تتجلى يف هذه املجموعة بع�س ال�سمات 

املعهود  ال�سعري  باخلطاب  اخلا�سة  وامل�مح 

يعنينا  ما  ولكن  ال�سهاوي،  �سخ�سية  على  والدال 

هنا هو اجلديد وما ميثل اإ�سافة اأو اكت�سافا �سواء 

على امل�ستوى الفردي لهذا اخلطاب اأو فيما يخ�س 

ال�سعرية العربية ب�سكل عام. 

يف ت�سورنا اأن كثريا من جماليات هذه الن�سو�س 

 ، كامن  معنى  على  تاأ�س�سها  يف  يكمن   ، ال�سعرية 

 ، عنه  احليدة  اأو   ، اإىل حذفه  ال�ساعرة  الذات  تعمد 

الن�سو�س  يف  مدفون  كبري   
ٌّ
�رص كاأنه  يبدو  حتى 

جوهرها  وكا�سف   ، منه  تدفقت  الذي  النبع  هو   ،

اأعمق مينح  قرائي  نف�سه، ويف م�ستوى  الوقت  يف 

فهم ال�رص فيها طاقة جمالية كبرية للقارئ، فهذه 

لة لروح �سعرية  احلالت ال�سعرية اخلا�سة وامل�سكِّ

املنتحر  اإىل  اأقــرب  تبدو  �ساعرة  وذات   ، خمتلفة 

اليائ�س والبحار اخلا�رص والبطل الأ�سطوري العائد 

بلغز  كبري،   
ِّ
ب�رص ترتبط  كلها  حُت�سى،  ل  بهزائم 

تخفيه الن�سو�س يف اأعماقها عرب م�سار ت�سفريي 

القراءة  مل�ستويات  باملتاح  لي�س  جمايل  ن�سق  له 

ر 
ِّ
يفج الذي  ال�رص -  اكت�ساف  اأن  والطريف   ، كافة 

بال�رصاخ  ال�ساخبة  ال�سعرية  احلــالت  تلك  كل 

ل  كامل  نحو  على  واإدراكـــه   - والنفي  والوجع 

يك�سف  بل  قيمتها،  من  يقلل  اأو  الن�سو�س  ك  يفكِّ

عن ارتباطها فيما بينها من جانب، وعمقها لأنها 
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حممد �ضليم �ضو�ضة*

ما اأنا فيه...

 �ضرخة العا�ضق على �ضليب ال�ضك واخليبات

روائي وناقد من م�رص  *



نبعت من الوجع الدفني ذاته ، عرب متث�ت جمالية 

و�سعرية متنوعة، ف�س� عن اأن ك�سف �رصها يجعل 

�سلة املتلقي بها اأكرث عمقا. 

تلك  لن�سو�س  اجلــامــع  اخلــيــط  هــو  الــ�ــرص  هـــذا 

منها  كثري  يف  ويح�رص   ، ال�سعرية  املجموعة 

بع�مته ال�رصيحة ، وهو غياب ال�سم�س، وينتظمها 

مثل خيط يربط حبات اللوؤلوؤ ببع�سها. 

هنا  ال�سم�س  غياب  اأن  وتاأويلنا  تقديرنا  ويف 

الذات  رمز لغروب املع�سوقة وخروجها من حياة 

التي  ال�رصيالية  احلياة  تلك  خلف  وهو  ال�ساعرة، 

تغلب عليها العدمية والنفي والتهّدم.

 هذه ال�سم�س الغائبة بعرثت كل اأوراق تلك الذات 

والعدم  للجنون  اأقرب  ال�ساعرة وخلفتها يف حال 

وغياب املعنى اأو الفهم. 

حياة  يقارب  ل  احلقيقة  يف  ال�سعري  الت�سوير 

عدمية، بل وجودا كام� منفيا وعبثيا وب� جدوى 

الــذات  عناء  غري  وحقيقيا  فيه  وا�سحا  ولي�س 

ال�ساعرة وخ�ساراتها واآلمها. 

مركزة  عرب  العام  اإىل  اخلا�س  من  اخلــروج  وهذا 

واأ�سا�س  الوجود  بوؤرة  وجعلها  الذات  حول  الكون 

التي  القيم اجلمالية املهمة  اإحدى   ، هو  انتظامه 

جتعل الن�س ال�سعري قاب� دائما للتعبري عن العام 

املطلق ويجد املتلقي فيه نف�سه. 

الن�سو�س  تقاربها  التي  الإن�سانية  الذات  وتبدو 

الأمل  هذا  كل  وطــاأة  حتت  ومت�سظية  فتَّتة 
ُ
م ذاتــا 

الناجت عن غياب �سم�س املع�سوقة الغرائبية خمفية 

اأو  اأخــرى  بهيئات  ل  تت�سكَّ مفتَّتة  ذات  امل�مح. 

وتنق�سم  الدينا�سور  مثل  غريبة  كائناٍت  يف  حتل 

على نف�سها اأحيانا اأو ت�سبح منوذجا غرائبيا من 

يكون  كــاأن  للب�رصية،  املجهول  ال�رصي  التاريخ 

ا مطمورا يف التاريخ كان 
ً
منوذجا اأ�سطوريا قدمي

ومل  للغرق  نــوح  تركه  اأو  النمل  ممالك  يحارب 

ال�سفينة  �سانع  اأنه  برغم   ، �سفينته  على  يحمله 

نف�سه  ال�سعري  ال�سوت  فيمنح  وهكذا  احلقيقي، 

املعنى  تخرج  متثيلية  اأبعاًدا  وم�ساعره  واأفكاره 

عن املبا�رصة ، وت�سقطه على �سيء اآخر ، اأو ق�سة 

اأخرى ، اأو ذات خمتلقة ولو كانت حيوانا اأو طائرا 

اأو ح�رصة اأو حتى ال�سو�س الذي ينخر خ�سب ال�رصير.

احلافلة  املجموعة  هــذه  ن�سو�س  على  تهيمن 

فكاأن  النفي،  من  حال  النبيل  والأ�سف  باحلزن 

 ، والعدمية  النفي  دورة  يف  �سقط  كله  الــكــون 

وبالطبع كل هذا النفي اأ�سبه بزلزال عنيف مركزه 

وقيامة  ذلك هدما  بعد  وا�ستتبع   ، ال�ساعرة  الذات 

للوجود. 

ال�سغرية،  القيامة  ي�سبه  ملا  ت�سوير  الديوان  يف 

كل  من  املعنى  وغياب  الكوين  اجلنون  من  حال 

�سيء يف عنا�رص هذا الوجود نتج عن غياب �سم�س 

�سعرية  التي تتجلى عرب ت�سورات  املع�سوقة  هذه 

متنوعة، مرة ت�سبح وح�سا اأو كائنا خرافيا حم�سوا 

ال�سم�س  ت�سبح  اأو  ــة  ودول قارتني  ياأكل  بجراد 

اإل  اخل��س  اإىل  �سبيل  ول  الروح  اإليها  تهفو  ما 

بالعبور اإليها، يقول:

 يِلْ
َ
ب

ْ
ي

َ
 ل ج

 
َ
ر

ْ
ي ِ

َ
ل �رص

 
ّ
َلي

َ
ُدلُِّني ع

َ
َق ي

ْ
ل َطِري

َها
ْ
اأْ�ِسي اأَ�ْسَتِهي

َ
اأًة يِفْ ر

َ
ر

ْ
ل ام

ِتُفوَن ِلْلَف�َسِل 
ْ
ه

َ
 ِمْثِلي ي

َ
اء

َ
ب

َ
ل ُغر

َ
و

�ِس. الديوان 
ْ
م امَلِ الآَخِر ِلل�سَّ

َ
وِر يِف الع

ُ
ب

ُ
 �ِسوى الع

َ
�س

ْ
َلي

�س36.

اأو يف مرة اأخرى ي�ستجري من عذابها: يقول

ها 
َ
َذاب

َ
 ع

ْ
ِقِني

َهنَّم. �س95.
َ

َلى ِمْن ج
ْ
 اأَع

َ
ي

ْ
َفه

غيابها  ح�سور  بــالأحــرى  اأو  املــــراأة  ح�سور 

الغائبة  بال�سم�س  مقرتن  الن�سو�س  يف  وق�سوتها 

هي الأخرى، فهي يف عامل اآخر اأو على �سفة اأخرى 

اإليها  اأو ال�سوارع املوؤدية  اأو يف الأح�م، والطرق 
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يف الغالب م�سدودة. 

 ، الكون  يف  الأوحــد  الغريب  هنا  ال�ساعر  ي�سبح 

الأن�س  اأن مينحوه بع�س  فلي�س يوجد مثله ميكن 

�سياعا  احلبيبة  فقد  وي�سبح  الأمل.  وم�ساركة 

للوطن ، وحتقيقا حلال الغربة الكاملة التي كاأنها 

الغربة الأ�سد اأملا والفريدة يف ق�سوتها عرب تاريخ 

الب�رص. 

خرافيا  كائنا  وت�سبح  نف�سها  عن  الــذات  تغرتب 

الق�سوة  قمة  تبلغ  حال  وهي  مل�سخ،  اأقرب  تائها 

نف�سها  اأن هذه احلال  لي�س بعدها قمة، كما  التي 

ال�سعرية  يف  ممتد  خط  من  كان  ما  لــروح  اأقــرب 

بالنق�س كما  النف�س والعرتاف عليها  من هجاء 

تاأبط �رصا  والهجائني مثل  ال�سعاليك  جندها عند 

لكنها ب�سورة ع�رصية  اأبي دلمة،  اأو  احُلطيئة  اأو 

وحداثية ولأ�سباب خمتلفة ترتكز كما ذكرنا حول 

غياب �سم�س الع�سق، وت�سنع لدى املتلقي حال من 

ال�سجن النبيل والنحياز. يقول:

ا
ً ْ
ي َكِثري ِ

ْ
ُت َغري

ْ
�رصِ

َدِة 
َ
ا بال�سياطنِي واملر

ً
مزحوم

اكي الدماِء  و�سفَّ

ٍة 
َ ْ
ِغري

َ
اأ�ِسي ِمن �رُصفٍة �س

َ
اأطلُّ على ر

ل تزاُل �ساحيًة يف العنِق. �س38. 

ال�ساعرة يف قمة  الذات  الأحيان تبدو  ويف بع�س 

اجلهل بذاتها لدرجة اأنه يتوقع من نف�سه اأن يقتل 

اأن  وال�سعري  الطريف  ورمبا  حلظة.  اأي  يف  اأحــدا 

هذه احلال من ت��سي املعامل وامنحاء جماليات 

والنق�س  باملجهولية  عليها  والعـــرتاف  ــذات  ال

تقابلها حال قدمية من النبل واجلمال والفرو�سية 

املع�سوقة  �سم�س  �سطوح  وقت  القدمي  ال�ساعر  يف 

وقبل غيابها، يقول مث�: 

اأ�ِسي 
َ
" اأهذه ر

َتى
ْ
و�ِس امَلو

ُ
اِئِد وُن�س

َ
�أُْتَها ِبالَق�س

َ
التي م

ها
ْ
واُت ِفي

ْ
ا الأم

َ
ح

َ
َهْل �س

ا�ِس 
َ

اءوا ِلْلَق�س
َ

َهْل ج

ْ
ا ِبِهم

َ
ي

ْ
ح اأََنا الذي ِع�ْسُت اأَ

ُهم
َ
ع

َ
ْغًدا م

َ
مَلْ اأَُكْن و

وَنُهم 
ُ
ي

ُ
ْق ع ِ

ْ
مَلْ اأَ�رص

َن. �س 39.
ْ
اِبِري

َ
 ِلْلع

ْ
ُهم

َ َ
 �ِسري

ْ
مَلْ اأَِبع

ل  ومن تقابل هاتني احلالينت املتناق�ستني تت�سكَّ

امل�سري  يف  التبدُّل  ت�سنع  التي  الكربى  املفارقة 

وتغر�س يف قلب املتلقي حال من الأ�سى والأ�سف. 

النبيل  ال�سورتني؛  بني  املقابلة  من  الن�سق  وهذا 

يف  ثابتا  خيطا  ميتّد  الآين  وال�سعلوك  القدمي 

غالبية الن�سو�س.

ــذات  ال حــيــاة  يف  )ال�سم�س/الع�سق(  بانتظام 

كل  يكون  وبعرثاتها  �سيء  كل  ينتظم  ال�ساعرة 

الن�سو�س. هذه املع�سوقة  د يف 
َّ
الذي جَت�س اله�ك 

لأنها �سارت عاملا  ؛  اإليها  يوجه  التي ل خطاب 

وغريبا،  مهيبا  كائنا  تبدو  مطفاأً  وجنما  منفيا 

ذات  الن�سو�س  يف  ح�سورها  متث�ت  كانت  وقد 

طبيعة مراوغة ناجتة عن حماولت الذات ال�ساعرة 

لأنها مركز  ؛   معها 
ّ

التَّما�س اأو من  التملُّ�س منها 

الوجع، ول حماولت حتى لإعادتها ، اأو بالأحرى 

ثمة  النقي�س  على  بل  بالتخييل،  ولو  ا�ستعادتها 

ولو عرب  لغويا  التما�س معها  ر يف 
ُّ
التذم نوع من 

اإن  نقول  اأن  فيمكن  الوجع،  مركز  لأنها  الت�سمية 

ا  من احليد عنها اأو الرغبة يف جتاوزها 
ً
ثمة نوع

والكتفاء باأثر غيابها اأو ان�سحابها اأو انطفائها اأو 

لت ما كان من الأح�م والآمال 
ّ
اأكاذيبها التي حو

اإىل اأوجاع وعدمية وانتفاء واأمل ل يكفي معه اأي 

طاقة �سرب. 

الن�سو�س بامل�رصوع  عرب روح خفية ترتبط هذه 

وجتلياته  واأحواله  لل�سهاوي  العري�س  ال�سعري 

عملت  مــا  درامـــا  ثمة  املـــرة  فــهــذه  الع�سق،  يف 

ال�سرتاتيجية ال�سعرية على اإخفاء اأطرافها واكتفت 

باأثر ذاك ال�رصاع وما بعد الفراق وغياب ال�سم�س 
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وانتحاره  الكون  بقيامة  اأ�سبه  مفردات  لتهيمن 

تبعا لت�سبع الذات ال�ساعرة برغبة النتحار. 

�س على الفردي نعم ؛ لكنها 
ّ
هي جتربة �سعرية تتاأ�س

تاأخذ ذلك الإطار الإن�ساين اجلمعي اأو املطلق عرب 

جتربٍة  يف  ومتثيلها  الكلية  القيم  بتلك  الرتباط 

وغالبية  ال�سعري  اخلطاب  ر�سالة  فكاأن  فريدة، 

احلب  بغياب  اأنه  هي   ، املجموعة  هذه  ن�سو�س 

اأو ان�سحاب احلبيب ينهدم الكون وتقوم القيامة ، 

حتى ولو بقي مبظهره ومفرداته، لكن هذه املقولة 

�سعرية  كيفيات  عرب  ال�سعري  اخلطاب  يطرحها 

 ، والنفعايل  التعبريي  بالرثاء  وحافلة   ، عديدة 

وهذا هو مكمن اجلمال الأدبي وجوهره، فالعربة 

لي�ست مبا يقال بقدر ما هي كيف يقال وكيف يبدو 

ال�سعراء  خميلة  تطرحه  لأن  قاب�  الأزيل  املعنى 

كما  باأنه  املتلقي  توهم  مغايرة  ت�سورات  وفق 

ويدركها  واحلقائق  املعاين  هذه  يكت�سف  كان  لو 

املعاين  تلك  يعاي�س  كونه  عن  ف�س�  مرة،  لأول 

ويتماهى مع حالتها يف اأثناء القراءة.

ارِع اِت ت�حُق ِظلََّك يِف ال�سَّ
َ
ب
ْ
" ُكلُّ اخَلي

والذاكرُة اهرتاأْت

الَقريِة."  يِف  ىَل 
ْ
الأُو َنواِت 

َّ
ال�س ِن 

ْ
ِبَخِزي وامت�أْت 

�س24.

يف  لدينا  ل  تت�سكَّ كثريٍة  جماليٍة  تنويعاٍت  عرب 

ا يف البيت 
ً
هذه املجموعة ذات �ساعرة تعي�ُس رعب

وامل�ستقبل،   ، والذكرى   ، الآين  يف   ، ال�سارع  ويف 

واخلريف  املت�ساقط  الــورق  يف  اخليبات  متثَّلت 

تاأكل  التي  للجن�س(  النافية  و)ل   ، يهيمن  الــذي 

التعجب  ع�مة  اأو  حتا�رصه  بها  ويح�س  لغته، 

التي يتماهى معها اأو عجز الريا�سيات ، وح�ساب 

املثلثات ، والفيزياء ، وعلم النجوم ، وكل العلوم 

ا لهذا ال�سقوط 
ً
ا اأو تف�سري

ً
تقريبا عن اأن متنح تربير

وغياب ال�سم�س، يلجاأ مرة اإىل تف�سري الأمر بالعلم، 

ل اأو قراءة الطالع والرند 
ُ

افني والر�س
َّ
وتارة اإىل العر

بع�س  مينح  اأو  يفيد  �سيء  من  وما  احلظ  واألعاب 

الطماأنينة.

 رمبا لو اأح�سينا ل النافية للجن�س ؛ لوجدنا اأنها 

 %  30 تهيمن على م�ساحة كبرية رمبا تزيد على 

ي�سعر  ل  ذلــك  من  وبالرغم  الن�سو�س،  لغة  من 

املتلقي متظهرها اللغوي بل تنفذ هي اإليه باأثرها 

النفي  من  ثقيلًة  حال  وتورثه  والنف�سي  الــدليل 

والعدمية والغ�سب واحلزن على ما كان موجودا 

وتبدد اأو �ساع. 

ل النافية للجن�س تنفي ما كان موجوًدا ومعهوًدا 

ا 
ً
متوقع اأو  ماأمول  اأو  األيًفا  كان  وما  ومعروًفا 

اأحياًنا، فهي خطٌّ فا�سٌل بني عاملني؛ عامل ح�سور 

وعامل  احلياة  عامل  غيابها،  وعامل  الع�سق  �سم�س 

املوت  عامل  اأقول  ول   ، والتيه  وال�سياع  ال�ستات 

ا 
ً
اأف�سل حال واأكرث ا�ستقرار ؛ لأن املوت قد يكون 

وطماأنينة من تلك الأحوال ال�سعرية التي تقاربها 

الن�سو�س.

ن�سو�س  يف  املهيمنة  القيمة  اأن  تقديرنا  يف 

املمتدة  ال�رصخة  حال  يف  تتمثل  املجموعة  هذه 

تنتظمها،  روحــا  لت�سبح  ؛  للن�سو�س  العابرة 

والتوقف،  النحياز  على  جمربا  املتلقي  وجتعل 

فرعية  بت�سك�ت  تت�سكل  ممتدة  كانت  واإن  وهي 

والتكرار،  التكل�س  ي�سيبها  ول  فتتجدد  ؛  كثرية 

اأر�سية وكونية  اإ�سقاطات عديدة  د الأمل يف 
ّ
وجت�س

الذات  الذات، وانعك�س هذا الن�س�ل خارج  خارج 

ال�ساعرة تخاطب  الذات  على لغة الن�سو�س فنجد 

نف�سها/ اأو البن الذي هو متثيل اآخر للذات فتاأخذ 

خرافيا،  ت�سكي�  الطريفة  ال�سعرية  ال�سور  عرب 

يقول: 

عِة راأ�ِسَك 
َ
 على مزر

ُ
م

ُ
املجُهوُل الذي يهج

يح�سُد الِغ�َل .. ي�رصُق املعاين 

 لُه  اأو عائلة. �س34.
َ
ل ا�سم

معهودا  �سيئا  ولي�س  جــرادا  لي�س  املجهول  هــذا 
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ت�رصق  اأو  الغ�ل  التي حت�سد  ال�رص  اأمناط  من كل 

اأكرث  جتعله  الكاملة  املجهولية  وهــذه  املعاين، 

اأ�سطوري  كائن  اأو  �رصا  تاأبط  غول  فكاأنه  اإرعابا 

احلال  تتبدل  رمبا  فقط  ا�سمه  عرف  ولو  غريب، 

كامل  ال�ساعرة  الذات  فت�سرتد  النقي�س  اإىل  متاما 

قدراتها، فتدفع الأذى اأو تزرع اأمام البيت �سجرة 

ل تطرح �سوى التوِت والذهب بح�سب ن�س التعبري 

ال�سعري. 

يف ن�سو�س هذه املجموعة ال�سعرية روح �رصدية 

بالتما�سك وتنبع من وحدة احلال  تت�سم  خمتلفة، 

وتنغزل  معني  �سعور  حول  ومتركزها   ، ال�سعرية 

اأو  عابر  بع�سها  حياتية  تفا�سيل  فيها  ج 
ّ
وُتْن�س

لوحة  يف  اأ�سا�سيا  جزءا  ت�سبح  لكنها  هكذا،  يبدو 

ال�رصد  هذا  الق�سيدة،  تقاربها  التي  الكلية  احلال 

ينطلق من الذات اأو تهيمن عليه ال�سخ�سية الواحدة 

 
ّ
نف�سها متر الواحدة  الذات  لأن  متنوعا  يبدو  لكنه 

و�سارع  وبيت  وترحال  �سفر  بني  عديدة  مبراحل 

اأمام روح هائمة يف الوجود ترك�س بني  وكاأننا 

والوحدة،  والفقد  الفرقة  بنار  حمروقة  اأركــانــه 

ن باأ�سياء العامل وعنا�رصه لكن 
َّ

حتاول اأن تتح�س

عط�سها يتنامى وتتاأكد ماأ�ساتها.

 بع�س امل�ساهد ال�سعرية ياأتي ر�سدها من داخل 

خارجها  ان�س�ل  عــرب  يــاأتــي  وبع�سها   ، الـــذات 

وبع�سها   ، ال�سغرية  بالتفا�سيل  يعتني  وبع�سها 

واحلقيقة  الكلية،  والقيم  املطلق  مع  يحلق  الآخر 

ل  رمبا  املجموعة  هذه  يف  ال�سعري  الت�سوير  اأن 

يف  عنه  كثريا  يختلف  اإنه  قلت  اإن  مبالغا  اأكــون 

�سعر ال�سهاوي ال�سابق كافة ، لأن ال�سور تبدو اأكرث 

و�رصخات  واخل�سارة  الفقد  بت�سويرات  التحاما 

احلالة  يف  را�سخة  تبدو  وال�ستجارة،  ال�ستغاثة 

دون  وارت�سمت  ت�سكلت  ال�سور  كاأن  اأو  ال�سعرية 

ال�ساغطة  ال�سعورية  احلال  رحم  من  وعي  اأدنــى 

على املخيلة ال�سعرية، فنحن هذه املرة اأمام ذات 

منها  ال�سعر  وينفجر  ومن�سغطة  متخمة  �ساعرة 

واأخذ  ارت�سم  وكاأنه   ، اخلا�سة  بكيفياته  مت�سك� 

ب�سكل  الداخل  يف  والت�سويري  اللغوي  مظهره 

كامل، اأو كاأنه مفرو�س على ل�سان ال�ساعر بهيئته 

هذه، ولذا رمبا مل اأ�سادف اأبدا يف هذه الن�سو�س 

وفق خربتي بال�سعر �سورة �سعرية تبدو غريبة اأو 

خارج �سياق احلال اأو يحتمل التعديل عليها. 

التنا�سات  بال�سبط  ال�سعرية  الــ�ــســور  ومــثــل 

واملحاورات مع الن�سو�س الدينية واملقد�سة حيث 

معها  التنا�س  اأو  منها  والأخــذ  ال�ستعانة  تاأتي 

عفويا اإىل اأق�سى درجات العفوية، مثل قوله:

 اأتيتُكم �سيًفا 

ًدا �سامًلا 
ْ
و

َ
اأتيُت اآمًنا واأريُد ع

تي حتمُل مكانُكم مي�ًدا  لها 
َّ
معي ُذري

 .. اترُكوين مع الأهِل . �س100.
َ
ب

ُ
اك�سُفوا احُلج

اإبراهيم   قول  مع  نعومته  يف  نــادر  تنا�س  فهي 

ٍع 
ْ
َزر ِذي   ِ

ْ
َغري اٍد 

َ
ِبو ِتي 

َّ
ي

ّ
ُذِر ِمن  َكنُت 

ْ
اأَ�س اإِيّن  َناآ 

َّ
ب

َّ
{ر

ال�سعرية  ال�سرتاتيجية  لأن   ، ِم} 
َّ
ر

َ
ح امْلُ ِتَك 

ْ
ي
َ
ب ِعنَد 

املعنى  روح  على  وقب�ست   ، اللفظ  ـــاوزت  جت

الكاملة  ال�سعرية  بحال  رهنته  اأو  وخ�س�سته 

ت�سل  ل  رمبا  الذي  اخلفي  وهو  ولكونها  للن�س، 

اإليه خميلة جمعت ق�سة اإبراهيم مع ق�سة مو�سى، 

وطلبه  مو�سى  برجاء  ذريته  مع  اإبراهيم  ونــداء 

فمزجت  فرعون،  من  والأمـــان  باخلروج  لقومه 

الق�ستني عرب هيمنة لغة الق�سيدة وهيمنة روحها 

اأمام  خا�سعة  وغري  �ساخمة  بدت  التي  ومعانيها 

لغة املقد�س.

واحلقيقة هي جمموعة �سعرية �سديدة اخل�سو�سية 

والرثاء ، وحتتاج اإىل مقاربات اأخرى على م�ستوى 

وغريها   ، ال�سعرية  وال�سور  واملو�سيقى  ال�سكل 

الكثري من امل�ستويات.    
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مبا  نة، 
ّ
معي زاوية  اأو  ب�سارع،  البلدان  تختزُل  قد 

ين�سجم مع قول �سوقي:

قد يهون العمر اإّل �ساعة

وتهون الأر�س اإّل مو�سعا

عنا املنظور، فبحارة �سغرية، تتجّلى من 
ّ
واإذا و�س

اأبعاده، ودللته،  خ�لها خ�سائ�س املكان، بكّل 

ورمزياته، كما فعلت د.غالية اآل �سعيد يف روايتها 

ريا�س  ن�رص  دار  عن  ال�سادرة  العور"  "حارة 
الذي  املكان،  دائرة  تكرب  فحني  ببريوت،  الري�س 

العور"،  الرواية"حارة  اأحداث  �ساحته  على  جتري 

م�سقط  حـــارات  اإحـــدى  وهــي  ال�سبعينيات،  يف 

ال�سوارع  تلك  يف  ل 
ّ
نتجو اأنف�سنا  نرى  القدمية  

دافعة  ة 
ّ
بقو ة، 

ّ
املحب بقناديل  امل�ساءة  ال�سيقة 

تاريخ  اخت�رصت  حــارة  يف  ــارف،  ج حنني  مــن  

الزمان،  ن�ستعيد  املــكــان،  وبا�ستعادة  منطقة، 

برو�ست،  مار�سيل  يقول  بالآخر  مرتبٌط  فك�هما 

�ساحب )البحث عن الزمن املفقود(" عندما يحّن 

اإىل  يحّن  احلقيقة  ما، هو يف  اإىل مكان  ال�سخ�س 

الزمن املرتبط عنده بذلك املكان، وعليه، فاحلنني 

لذا،  الأزمنة"،  اإىل  ــا  واإمّن الأمكنة،  اإىل  لي�س  هو 

فالكاتبة تهدي روايتها" ملن رحلوا من املا�سي، 

عن  مف�سحة  عنهم"،  يرحل  مل  املا�سي  ولكّن 

لته، وتبّدلته، 
ّ
 حتو

ّ
رحلة داخل الزمن، يف خ�سم

يف جمتمع يخطو خطوات اأوىل نحو دخول ع�رص 

ات، لذا 
ّ
احلداثة، كاملجتمع العماين خ�ل ال�سبعيني

ة لتعليم 
ّ
ا�ستعان مبعّلمني، ومعّلمات من دول عربي

معهم  حملوا  بلدانهم،  اإىل  عــادوا  وحني  اأبنائه، 

ذكريات ل ُتن�سى، وهو ما يّت�سح للقارئ، عندما 

ي�سقط نظره على اجلملة الأوىل من الرواية " اأرجع 

بذاكرتي اإىل الوراء، اإىل اأيام املدر�سة، واجلامعة، 

فاألحظ  كم كنا غري مدركني ما يخبئه لنا القدر 

اأحــداث  يف  نتوّغل  وحــني  حياتنا"،  م�سرية  يف 

الرواية، جند اأنف�سنا يف قلب "م�سقط" القدمية من 

ابنة  ا�سمها"غنوة"  عربية  معلمة  يوميات  خ�ل 

كان  اإذ"  اللغة،  اإليها  ب 
ّ
حب العربية  اللغة  مفت�س 

الف�سحى،  العربية  باللغة  التحّدث  على  نا  يحثُّ

الأقوى  لأّنها  العامية،  باللهجة  احلديث  من  اأكرث 

مفتاحا  الكاتبة  تلقي  وبهذا  النف�س"،  عن  ا 
ً
تعبري

بالكتابة،  العليم،  الـــراوي  "غنوة"،  ع�قة  عن 

لكنها حتاول من خ�ل  الكتابة،   فهي مل متتهن 

الع�قة  تلك  اأّن  رغم  ذاتها،  عن  التعبري  الكلمات 

خ�ل  من  �سرنى  كما  لحقا،  عليها  وبال  عادت 

ت�سل�سل الأحداث، التي عا�ستها "غنوة" يف �سلطنة 

اأقامت فيها منتدبة للعمل معّلمة يف  عمان حني 

ة معّلمة، لأّن لديها 
ّ
اإحدى مدار�سها، ومل تكن كاأي
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عبدالرّزاق الربيعي*

»حارة العور« لغالية اآل �ضعيد.. 

حنني م�ضّمخ بعبق الأزمَنة

�ساعر واتب من ُعمان  *



 
ّ

تخ�س التي  التفا�سيل،  والتقاط  الكتابة،  َلكة 
َ
م

 " العور" تقول  "حارة  ا�سم  عرفت  فحني  عاملها، 

كاأنه ا�سم لرواية قامتة التفا�سيل، ومل اأ�ستطع طرد 

رها، 
ّ
ي�سو خيايل  بداأ  لغرابته،  ذهني  من  ا�سمها 

اأنا�سها ميار�سون طقو�سهم  لت 
ّ
تخي كما يحلو يل، 

ول  وغريها،  والأتـــراح،  الأعــرا�ــس،  من  اليومية، 

حتجب  الــعــوراء  عيونهم  كاملة،  احلقيقة  يــرون 

يكون  اأن  ر 
ّ
تقر اللحظة  تلك  ويف  الثاين"،  ن�سفها 

ا�سم احلارة عنوانا ليومياتها، بهدف "التعبري عن 

حماولتي لتغطية احلقيقة كاملة، رمبا لي�س من 

جميع جوانبها، لكنني مل اأغفل �سيئا مما راأيته اأو 

اأيامي  اطلعت عليه. يف النهاية، هي مذكرات عن 

اأنا�سها، وغالبًا ما يوؤخذ ا�سم اأي  مان، وعن 
ُ
يف ع

اأعطتنا  كتاب من البيئة التي ُكتب عنها"، وبذلك 

املجتمع  "غنوة"  لدخول  اآخــر  مفتاحا  الكاتبة 

يف  الغاط�س،  اجلليد  كجبل  يبدو  الــذي  العماين، 

اأن تقول كّل �سيء، ول تريد  نظرها، فهي ل تريد 

بالنظر  مكتفية  ب�س�م،   
ّ
مير �ساهدته  ما  تدع  اأن 

بعني واحدة، وهنا تربز دللة عنوان الرواية، الذي 

النهاية  يف  وك�هما  اليوميات،  عنوان  اأ�س�  هو 

دقيقة  تفا�سيل  تر�سد  اليوميات  تلك  ففي  واحد، 

كموقع  جغرافيا،  خارطتها  تبداأ  التي  للحارة 

وق�رص  به،  ومايحيط  العلم،  مركز  من  ل�أحداث، 

حدود  ل  لكن  املثاعيب،  بباب  وانتهاء  العلم، 

لي�سوع  عطرها  وتن�رص  اجلغرافيا،  جتتاز  لذاكرة 

الكاتبة  فت�سّلط  اأ�رصاره،  املكان، وتعّقب  ثنايا  يف 

يكن  مل  التي  الجتماعية،  الع�قات  على  ال�سوء 

تبدو  لكنها  لها،   عري�سا  عنوانا  دائما  احلــب 

كان  "م�سقط"،التي  يف  احلياة  بب�ساطة  مبهورة 

الطلبة القادمون من عمان الداخل يجتمعون فيها 

للدرا�سة، وما ي�ساحب ذلك من تفا�سيل، يجدها 

ات كتابة الرواية 
ّ
الدكتور �سياء خ�سري من اأ�سا�سي

اليومية، واإذكاء  التفا�سيل  تها" التقاط 
ّ
التي مهم

اأو مقاطع من  الوعي اجلمعي عرب ت�سجيل مقطع، 

عامل احلياة املح�سو�س، وذبذبات الوجع الفردي، 

تاريخية  حلظة  يف  الــراهــن  الب�رصي  والو�سع 

نة"، وقد و�سعت د.غالية اأ�سبعها على مو�سع 
ّ
معي

الأمل، ومل تقف بعيدة عن منطقة التابوهات التي 

توّغلت فيها برواياتها ال�سابقة التي ن�رصتها منذ 

ام يف اجلّنة2005" التي تدور 
ّ
روايتها الأوىل"اأي

عربي  �ساب  حكاية  خ�ل  من  لندن،  يف  اأحداثها 

التي    2007 واأ�سيلة"  و"�سابرة  فيها  يعي�س 
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تتحدث عن فتاة عانت من الظلم الجتماعي خ�ل 

مبعرثة"2008،  بـ"�سنني  واأعقبتهما  ال�ستينيات، 

النتظار"  "�ساأم  حتى   2011 الياأ�س"  و"جنون 

بجزءيها )2017-2016(، فوا�سلت عزفها على 

التاريخية،  اللحظة  تلك  الفردي"يف  "الوجع  وتر 

اأمــل،  خيبات  من  ة 
ّ
مو�سيقي مبقطوعة  فخرجت 

ومفارقات مل تكن البطلة قد و�سعت لها ح�سابا، 

بكّل  التجربة  تخو�س  نف�سها  وجـــدت  لكنها 

األفته  اأنها  رغــم  مبكان  تفا�سيل،  من  فيها  ما 

ل يوم 
ّ
ب�رصعة، وحاولت الندماج ب�ساكنيه منذ اأو

اأمام  غريبة،  فكرة  راودتني   " م�سقط  لو�سولها 

ع، وهي اأن اأت�سّلل اإىل 
ّ
هذه اجلبال، و�سمتها املرو

امل�سجد ذي القبة ال�سغرية. اأقف خارجه، واأنتظر 

خروج امل�سلني. اأرفع يدي، واأ�سافحهم فردا فردا، 

ل توا�سل يل مع اأفراد املجتمع العماين، 
ّ
فاأحّقق اأو

الذي نويت دخوله، ومعرفته، والندماج فيه" 

التي قامت  الــزيــارات  وهــذا ما جــرى من خــ�ل 

بها اإىل عائ�ت النا�س القريبني من دائرة عملها 

وبقية  بنقلها،  املكّلف  البا�س  �سائق  باملدر�سة:  

وحليمة،  املــدر�ــســة،  اإىل  ال�سكن  مــن  املعلمات 

انطباعاتها،  ن 
ّ
ــدو وت فيها،  العاملتني  و�سليمة، 

الدرا�سي،  اليوم  بداية  يف  املديرة  جمعت  فعندما 

 " حتــّدق  ظّلت  العمانيات،  ومعهن  �ــســات، 
ّ
املــدر

وبامت�ء  اأيــديــهــن،  بــه  نب  خ�سّ الـــذي  باحلناء 

وخــوامت  ــاور،  بــالأ�ــس واأ�سابعهن  معا�سمهن، 

قوي  موؤ�رص  جمتمعي  يف   
ّ
احللي فلب�س  الذهب، 

هرنا 
ُ
ب الرواتب.  وارتفاع  القت�ساد،  تعايف  على 

هيئة  على  املرتاكمة  بــالأمــوال  وزمي�تي،  اأنــا 

اأ�ساور، وخوامت يف معا�سم زمي�تنا، واأ�سابعهن، 

النظر  باخت��س  واكتفينا  انطباعنا،  كتمنا  لكننا 

اقة، 
َّ
الرب الف�سو�س  وتلك  الأ�سفر  املعدن  ذلك  اإىل 

ا اأنني ل اأعرف �سيًئا عن الذهب، لأيّن ل 
ً

وخ�سو�س

اأقتنيه مطلًقا"، ومل ت�ستمر حياتها بهذا الهدوء، بعد 

العماين  مع"غالب"  ة 
ّ
عاطفي ع�قة  يف  دخولها  

اأحد  لتعليم  بها  ا�ستعان  الذي  املهم،  املركز  ذي 

ة، ومن 
ّ
اأولده من خ�ل اإعطائه درو�سا خ�سو�سي

ر الأمر لتعمل يف مزرعته، وترتك املدر�سة، 
ّ
 تطو

ّ
ثم

ات التي 
ّ
ولكن تلك الع�قة تواجه الكثري من املطب

يف  الع�قة  تلك  فعا�ست  اكتمالها،  دون  حتــول 

جا، ولديه اأولد، ومع 
ّ
الظّل، يف مزرعة، لكونه متزو

ذلك تخّطط منه للزواج، بعد رحلة ق�سرية لبلدها، 

ت، 
ّ
اأحب التي  عمان  يف  الدائمة  ل�إقامة  والعودة 

، اأطول مّدة ممكنة، 
ّ
وكان ميكن للع�قة اأن ت�ستمر

د عثور"غالب" على املذكرات 
ّ
لكّنها تهاوت، مبجر

ة، 
ّ
العماني احلياة  عن  تفا�سيل  فيها  نت 

ّ
دو التي 

ل�أمانة،  خيانة  به  قامت  ما  اأّن  معتربا  فيثور 

ة على 
ّ
ــرصار، يف دللــة رمزي الأ� ونــوع من ك�سف 

ة ل�آخر، 
ّ
عقوبة من يقرتب من عوامل قد تبدو طبيعي

ة، بنظر فرد من جمتمع حمافظ، يعي�س 
ّ
ي

ّ
لكّنها �رص

عليه  داأبــت  ما  وهو  ل، 
ّ
التحو مراحل  من  مرحلة 

�ت"غنوة" 
ّ
تو�س تنفع  ومل  رواياتها،  يف  د.غالية، 

بل  اأحد،  �سّد  لي�ست  فاملذّكرات  الأمر،  لتب�سيط  به 

امي هنا 
ّ
د خواطر عن اأي

ّ
هي، كما قالت له " جمر

بداأت قبل معرفتي بك.. مل اأرد لذكرياتي معهم اأن 

موّدتي  فرط  من  بلدي  اإىل  عودتي  مبجرد  تتبّخر 

فظهر  �تها، 
ّ
لتو�س �ساغية  ــا  اأذن جتد  ومل  لهم" 

مدفون،  بقمقم  خمتبئا  كان  لغول  الآخــر،  الوجه 

فقام بتمزيقها، وطلب من العامل الآ�سيوي رميها 

اأوراقها  ا�ستعادة  من  متّكنت  لكّنها  املزبلة،  يف 

عادت  التي  حقيبتها  يف  معها  وحملها  املمّزقة، 

وتعود  الأجـــواء،  تهداأ  حتى  ــت،  اأت حيث  من  بها 

لتكملة حياتها، وكم كانت �سعادتها كبرية عندما 

توا�سلت مع "غالب"، لتبلغه بو�سولها بال�س�مة، 

ا، لكّنها قبل 
ّ
الأمر طبيعي الأهل، وبدا  ف�ساألها عن 

ال�سفر فوجئت با�ستخدام نفوذه ملنعها من دخول 

نة 
ّ
عمان، فلم يبق لها منها �سوى ذكرياتها املدو
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ترافقها يف حّلها، وترحالها، حتى عندما ذهبت 

جت 
ّ
وتزو بروفي�سور،  على  فت 

ّ
وتعر ال�سني،  اإىل 

منه، مل تن�سها، وهناك ن�رصت مذّكراتها التي لقت 

اهتماما كبريا حتى من اأ�سدقائها يف عمان " كم 

من  ر�سائل  و�سلتني  عندما  ا 
ً
عظيم �رصوري  كان 

�سعادتهم  عن  معاريف  من  مر�سلوها   
ّ

عرب مان 
ُ
ع

بينهم،  اأم�سيتها  التي  الأيام  ذكريات  با�ستعادة 

مان 
ُ
وطلبوا املزيد من ن�سخ الكتاب، حياتي يف ع

 " واإذا كانت الكاتبة قد ر�سدت يف 
ً
مل ت�سع هباء

�سني الذين طحنت 
ّ
اأعمالها ال�سابقة، معاناة املهم

اأح�مهم احلياة ال�سته�لكية، لأّنهم يعي�سون يف 

ة تهيمن عليها املادة، فت�ستنزف 
ّ
جمتمعات غربي

قّدمت  العور"،  "حارة  ففي  وطاقتهم،  قــواهــم، 

للحياة  �سورة  ر�سم  خ�ل  من  معاك�سة  �سورة 

ي�سوع  الذي  املا�سي  بعبق  القدمية،  م�سقط  يف 

الب�سطاء  ونا�سها  واأزّقتها،  وبيوتها،  اأ�سواقها،  يف 

بعني  النظر  خــ�ل  من  وتقاليدهم،  بعاداتهم، 

العمانية،  احلياة  تفا�سيل  عن  لتك�سف  عربية، 

بها  نظرت  التي  العني  عــن  خمتلفة  عــني  وهــي 

للغرب يف روايتها "�ساأم النتظار" من خ�ل عني 

الآخر، بينما يف "حارة العور" عك�ست نظرة الآخر 

�سفحات  عدد  امتداد  وعلى  ني، 
ّ
والعماني لعمان، 

مبهورة  "غنوة"  بطلتها  تبدو  الـ)334(  الرواية 

الذي  وتاريخها  فيها،  لها  جولت  خ�ل  مب�سقط 

ميّد عنقه ما بني ال�سطور" نطوف يف حواريها ذات 

يت م�سقط 
ّ
م

ُ
الأ�سماء الغريبة، �ساألت غالب ملاذا �س

القدمية، األي�ست كل مدن العامل قدمية؟ قال: مل تكن 

يت به 
ّ
م

ُ
ُتعرف بهذا ال�سم الإ�سايف، اأي القدمية. �س

بعد اأن نزح �سكانها �سنة 1970، يف بداية النه�سة 

وا منها 
ّ
فر اأهل م�سقط  اإن  القول  املباركة. وميكن 

وحدائق  وا�سعة،  باأفنية  كبرية،  بيوت  يف  طمعًا 

خ�رصاء، وكما ترين، ل مت�سع فيها لبيوت كبرية، 

ال�ساحلة  الأر�ــس  ورقعة  فيها،  يرغبون  كالتي 

للبناء �سغرية جداً، وحمدودة ب�سبب كرثة اجلبال. 

غادرها �سكانها، ف�سار عليها ا�سم م�سقط القدمية"

الأحـــداث  مــن  العديد  اإىل  ق 
ّ
تتطر ــك  ذل وخــ�ل 

والــعــادات،   ، عمان  بها  ت 
ّ
ــر م التي  التاريخية 

لتثبيت  العماين،  املجتمع  يف  ال�سائدة  والتقاليد 

تــتــحــّدث عن  ــارئ، فحني  ــق ال ــن  املــكــان يف ذه

احلواري يف م�سقط، تقول" كانت يف العهد القدمي 

 مزدهراً ت�سافر منه ال�سفن اإىل بقاع العامل، 
ً
ميناء

اأفريقيا،  �رصق  اإىل  مانية 
ُ
الع احلملة  اأبحرت  ومنه 

تابعة  م�ستعمرة  اإىل  لت 
ّ
حتو التي  زجنبار،  واإىل 

مان. واأي�سًا ثمة حارة وجلات، وحارة املدر�سة 
ُ
لع

البحرية،  �سداب  وحارة  التكية،  وحارة  ال�سعيدية، 

وحني  العور"  حــارة  واأغربها  الطويان،  وحــارة 

و�سف  خ�ل  من  م�ساهداتها  تدون  البيوت  تزور 

ا، يف اأحد جوانبه مق�سف 
ً
 كبري

ً
دقيق " دخلنا فناء

والباردة،  ال�ساخنة،  وامل�رصوبات  الأطعمة،  لبيع 

ل�ستعارة  �سغرية  مكتبة  الآخـــر  اجلــانــب  ويف 

الن�ساء  جتمعات  مع  دخلنا  و�رصائها...  الكتب، 

قاعة كبرية ُزخرفت مبرمر ثمني على �سكل طيور 

وخيول واأ�سجار"

نة ب�سمري املتكلم 
ّ
لت يف مدو

ّ
كّل تلك الوقائع �سج

والأحــداث،  ال�سخ�سيات،  لرت�سم  العليم(  )الــراوي 

الأحــداث  تتابع  خــ�ل  من  اأفكار  من  يــدور  ومــا 

املت�سل�سلة، املكتوبة بلغة ل تتعاىل على القارئ، 

اإليها ملوا�سلة �سفحاتها، حتى ال�سطور  بل ت�سّده 

الأخرية .  
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علُك، اإًذا اأنا موجوٌد.. 
َ

اأنا اأت�س

ا عن 
ً
هذا الكوجيتو الفرتا�سي ميكُن اأْن يكوَن تعبري

املطرودة  ال�ساخطة  ل�أنا  فائٍق  بح�سوٍر  املجاهرِة 

اأو ما   به، 
ُ

اأو حماولة ل�إبانِة عما تهج�س والنافرة، 

تتماهى فيه مع الغائِب من املعنى، اأو مع ال�سورِة 

طقو�س  متار�س  وهي  الأنــا  تلك  لوجوِد  لِة 
ّ
امُلتَخي

دها وهروبها من الن�سق اجلمعي..
ّ
متر

دة، والراف�سة 
ّ
الأنا املت�سعلكُة هي قناٌع ل�أنا املتمر

ال�سلطة  ت�سنعه  الــذي  ال�سياق  يف  النغماِر  للعبة 

والثورة/  اليديولوجيا  وحتى  واحلزب،  واجلماعة 

قبوِلها  مقابَل  العراقية،  ثقافتنا  يف  كما  النق�ب 

مع  ال�ستمنائي  الهروبي/  او  اللذوي  بالنخراط 

وامل�سغولة  اللغة،  يف  املطمورة  �سورتها  مراآوية 

والتوريات  ال�ستعارات  من  وكثيف  هائل  بف�ساء 

ملاهو  �سيميائيا-  وف�سحا-  دا 
ّ
متــر واملــجــازات، 

وبقدِر  "املقموِع وامل�سكوِت عنه".  خبئ يف خطاب 

عن  اغـــرتاٍب  من  املت�سعلكة  الأنــا  هــذه  ُتثريه  ما 

والأ�سل،  القرابة  منظومة  اإزاء  �سجٍن  ومن  الواقع، 

لها  ة، 
ّ
و�سلوكي ة 

ّ
اجتماعي مظاهر  على  حتوز  فاإنها 

ع�قة بالظاهرٍة ال�سايكوباثية، وال�رصاع والتنا�زش، 

باُت الوعي الجتماعي 
ّ
حيث تتك�سف من خ�لها تر�س

عرب  والجتماع،  ال�سلطة  اإزاء  امل�سمرة  واأن�ساقه 

ال�سلوك، وعرب املجاز  الع�ساب والعنف والتمرد يف 

اأن�ساقها  يف  ت�سمر  حيث  الكتابة،  يف  وال�ستعارة 

طبيعِة  عن  بعيدة  لي�ست  ة، 
ّ
ول�ساني رمزيًة  حمولٍت 

تاريخيا  املهيمن  العربي  البطرياركي  النظاِم 

كليهما  فعند  املدينة،  يف  وحا�رصا  ال�سحراء  يف 

حما�رصا  واملعار�س  والنافر  املتمرد  ال�ساعر  يظّل 

ط ثنائية �ساغطة بني القوى املهيمنة، 
َ
ومرعوبا و�س

 الت�سعلِك ل تعدو اأن تكون 
ُ
والقوى اخلا�سعة، وروح

ة 
ّ
هنا �سوى  التعبرِي عن الرف�ِس لهذه الثنائيِة الن�سقي

القامعة واملاحية..

ب�سورِة  قرينًة  تاريخيًا-  ظّلْت-  ال�سعلوِك  �سورُة 

مع  امُلــتــ�ــســِق  ــرِي  غ الــنــافــِر،  الف�سائحي،  الــكــائــِن 

اأو  للحائِط،  �ساحلًة  لي�سْت  �سورٌة  وهي  اجلماعِة، 

ناتئٌة  �سورٌة  اإنها  والجتماعيِة،  ِة 
ّ
الثقافي للعائلِة 

الإ�سهاِر  �ساحبِة  اخلارجِة،  املناوئِة،  لل�سخ�سيِة 

ِد 
ّ
التمر با�ستيهاماِت  وامل�سكونُة  وال�سلوكي،  اللغوي 

بالتلذذ  ورمبــا  عــاٍل،  ب�سوٍت  والتفكري  والرف�ِس، 

بايحاءات ما تتوهمه..

العربيِة  ال�سعريِة  ال�سعلكِة  تاريَخ  بــاأنَّ  الّدعــاء   

ثريا 
ُ
م مو�سوعًا  ظّل  العربيِة  القبيلِة  بنظاِم  متعّلٌق 

الرتباِط  هذا  طبيعَة  اأّن   
َ
فرغم واخلــ�ِف،  للجدِل 

ناِتهم، 
ّ
وا�سحٌة يف �سريِة عديٍد من ال�سعراِء ويف مدو

اأي�سا اىل فح�ٍس نقدي واإىل قراءاٍت   
ُ
اأنها حتتاج اإّل 

بامل�سكوِت  يتعّلُق  ها  فبع�سُ مو�سعٍة،  �س�سيولوجية 

يتعلُق  ـــر  الآخ والــبــعــ�ــُس  الــنــظــاِم،  ذلـــَك  يف  عنه 

�سغِف  من   
ٌ
كثري فيها  �سعريٍة  ثقافيٍة/  بـ)اأنوياٍت( 

ِد على الفكرِة اجلامعة، مبا فيها فكرِة املقد�ِس، 
ّ
التمر

ف�س�  والقرابيِة،  الع�سابيِة  اجلماعِة  واأوليغار�سيِة 

عن ما حتملُه من الو�سفيِة، والرنج�سيِة، مثلما حتمُل 

اإذ  د، 
ّ
املتمر ال�سعري  اأمنوذجها  خ�سو�سيَة  اأي�سًا 
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ال�ضعراُء ال�ضعاليك يف العراق..

التمرد الوجودي، والهروب من الن�ضق.. 

كاتب وناقد من العراق  *



واجلماعة،  القبيلِة  عن  متخارجًا  الأمنوذج  هذا  ظلَّ 

نظاِمها  مــن  ــروداً  ــط وم �سياِقها،  على  ومــتــمــرداً 

احلياتيِة  لق�سيتِه  حامٌل  فهو  املهيمن،  �سابي 
ُ
الع

بو�سفها ق�سيًة وجوديًة ُت�سِكل على مفهوِم النتماِء، 

الوجودي  ل��ستنماء  �ساخبٍة  غوايٍة  يف  وتنخرُط 

من  ت�ستدعيه  ما  بوهم  والتلّذذ  التهمي�ِس،  داخــل 

ا�ستيهامات باحلرية واأح�مها.. 

لـ)ال�سعلكة(  اللغويِة  املعجميِة  عن  النظِر  وبقطِع 

والطرِد،  والفقِر  للدونيِة  مظاهر  من  بِه   
ُ
ت�سيء وما 

والثقايف  التاريخي  ال�سياِق  يف  ها 
َ
ح�سور ــاإنَّ  ف

الثقايف  الجتماِع  يف  متّث�ُتها  لها  بدللٍت  ارتبَط 

وال�سيا�سي، ويف ك�سوفاِت النظاِم الطبقي العن�رصي 

مفاهيمِه  ــداوِل  ت طبيعِة  ويف  احلاكِم،  والع�سابي 

عن  خــارجــٍة  وطبقاٍت  جلماعاٍت  نظرِتِه  و�سيوِع 

القرابٍة الجتماعية..

هام�ًسا  )اجلاهليِة(  يف  ال�سعلكِة   
ُ
�سعراء اأعطى  لقد 

للتمرِد  ع�مًة  بو�سفه  املفهوِم  هذا  عن  للحديِث 

ليقبُله  نافٍر  �سلوٍك  عن  ول�إبانِة  اجلماعِة،  على 

القرابيَة  الع�قاِت  يناق�ُس  والت�رصيح مبا  ال�سياُق، 

اخلا�سعَة لنظاٍم تراتبي اإخ�ساعي، ووظيفُة ال�ساعِر 

فيِه بعيدٌة عن  امليِل اىل ما تفر�سه تلك الع�قاٌت، 

وما تثريه من نزوٍع للحريِة، ول�رصاهِتها يف ت�سويِق 

 اأمنوذجًا للبطل 
ُ
اأْن يكوّن ال�ساعر فكرِة التمرِد، ويف 

الفاتك، او لل�ساعر الذي يواجه خيار طرده بنوع من 

باأن�ساب  اإحلاقهم  عدم   "" وب�سبب  ال�سعري،  التمرد 

لكة، 
ّ
ال�س بن  ليك 

ّ
)ال�س الإماء  اأمهاتهم  ب�سبب  القبيلة 

ط �رصاً، وال�سنفرى(، اأو خلعهم خلعًا عن قبائلهم 
ّ
وتاأب

ب�سبب جرائم ارتكبوها )مثل اأبي الطمحان القيني( 

مع  عربها  تقا�سموا  التي  الفرو�سية  احرتافهم  اأو 

مثاًل(.  العب�سي  )عــروة  ي�سلبونه  كانوا  ما  الفقراء 

احلال  هو  كما  واأعمقها  املعاين  اأرفع  �سعرهم  ويف 

العبا�سية  الع�سور  يف  العبد.  بن  طرفة  معّلقة  يف 

خانة  يف  تقريبا  ي�سّنف  ال�سلوك  يف  ال�سطط  كان 

ت�م�س  التي  اجلنون  اإ�رصاقات  يف  اأو  اخلمريات، 

)1(
احلكمة اأي�سًا".

  مرجعّيات يف اللغة..

اأورد ابن منظور يف معجمه ل�سان العرب، ويف ماّدة 

مال  ل  الذي  )الفقري  باأنه  ال�سعلوك  تعريف  �سعلك 

له، زاد الأزهري، ول اعتماد، وقد ت�سعلك الرجل اإذا 

كان كذلك(/

ويقول يو�سف خليف باأن )�سعاليك العرب ذوؤباتها، 

لأنه  ال�سعاليك،  ي�سمى عروة  الورد  بن  وكان عروة 

)2(
كان يجمع الفقراء يف حظرية فريزقهم مما يغَنم(

ال�سعلوك  معنى  �سيف  �سوقي  الدكتور  يحّدد  كما 

الذي  املــال  ميلك  ل  ــذي  ال )الفقري  باأنه  اللغة  يف 

اأعباء احلياة، واأن هذه  ل 
ّ
ي�ساعده على العي�س وحتم

معاين  ــذت  واأخ اللغوية  دللتها  جتــاوزت  اللفظة 

لب 
ّ
اأخرى كقّطاع الطرق الذين يقومون بعمليات ال�س

)3(
والنهب(

ا لل�سعلكة 
ّ
وي�سع املربوك املناعي تو�سيًفا مدر�سي

انط�قا مما اأوردته دائرة املعارف الإ�س�مية، حيث 

يحّدد هذا التو�سيف تر�سيماته عرب وظائفية الدللة 

َلَكِة بالَفْتِك 
ْ
ع

َّ
وتداولية املفهوم، اإذ يقول )اإّن ربط ال�س

اأخرج  وبهذا  واملوقِف(.  فر 
ّ
وال�س ة 

ّ
الأدبي واملوهبة 

اإىل دائرة  ِة 
ّ
الدائرة الجتماعية واملادي املفهوم من 

فيها  جديدًة  اأبعاًدا  امل�سطلح  فيها  اكت�سب  اأرحــب 

ا علق به من 
ّ
 من الّتنزيِه والّت�سحيح للمفهوم مم

ٌ
قْدر

اذِج الذي نّفر 
ّ
ر ال�س

ّ
َنٍة واأبعده عن الّت�سو

َ
َتْهج

ْ
�س

ُ
معاٍن م

د 
ّ
ِة. فال�سعلوك لي�س جمر

ّ
من املفهوم لدللته ال�سلبي

موقٍف   
ُ
و�ساحب  

ٌ
ُهــــوب

ْ
مو هو  بل  �سّكاٍء  �سخ�ٍس 

خروج  ففي  وؤى. 
ّ
ــر ال ماأُلــوِف  عن  يناأى  احلياِة  يف 

والفلواِت   
َ
الفجاج يْطِوي  �سيفُه  ا 

ً
�ساِهر ال�سعلوِك 

باأعدائه ممن منعوا عنه  �سا 
ّ
حارى مرتب

ّ
ال�س ِث 

ْ
ووع

جمازٌف  فعٌل  لُه 
ْ
.وفع رْف�ٍس  حركة  عن   

ّ
يعرب  

َ
العطاء

 
ٌّ
نف�سي الدافع  ولعّل  احلاجِة.  لدفع  املاِل  جمع  ماآله 

ــاء جمعوا املال 
ّ
بالأ�سا�ِس يتجّلى يف ثورة على اأ�سحـ

ال�سعلكة  هذه  ــاِع. 
َ
اجِلــي وم�ساعدَة   

َ
العطاء ومنعوا 

ماهي اإّل رحلٌة – ثورٌة جمازيٌة – ق�ساراها: لفظٌة 

�َســـــروٌد اأ�سيدها وكلمٌة بليغٌة ا�ستزيدها")4(

الفارقة  الع�مات  د وال�سخط والطرد هي 
ّ
التمر روح 

النظام  �سطوة  وحتت  لكنها  ال�سعلوك،  �سورة  يف 

الجتماعي تبدو وكاأنها خروج عن ال�سلطة والقيم، لذا 
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ة 
ّ
تغيب اأمام هذا التف�سري �سور النقائ�س الجتماعي

والــطــبــقــيــة، ومــظــاهــر النــ�ــســحــاق الجــتــمــاعــي 

وال�سيا�سي، وهو ما يعني اإخ�ساَع ال�ساعر ل�سلطتها، 

يعني"  الطاعة  واجــب  عن  اخلــروج  فــاإّن  وبخ�فه 

�سببا يف متزيق وحدتها، اأو الإ�ساءة اإىل �سمعتها بني 

فر�ست  هنا  ومن  تطيق،  ل  ما  حتميلها  اأو  القبائل، 

ل املجموع لتبعات الفرد، وعلى 
ّ
وحدة القبيلة، وحتم

�سادتها اأْن ميار�سوا نوعًا من الإدارة البولي�سية، فاإذا 

ل نتائجه، 
ّ
ارتكب فرد جرمًا رف�ست القبيلة اأن تتحم

طرد منها، 
ُ
ي فاإنه  واإذا اخطاأ يف حق قبيلته نف�سها، 

ى الطريد خليعا(")5(
ّ
�سم

ُ
ى هذا الطرد خلعًا، وي

ّ
�سم

ُ
وي

حم�سورًة  القدمية  اللغوية  املرجعيات  ظلت  لقد 

الجتماعي  الوظائفي  اجلانب  تو�سيف  �سياق  يف 

النقدية  معاجلاتها  وانح�رصت  ال�سعلكة،  ملفهوم 

اإبراز هذا املفهوم، من خ�ل �سياق ما تفر�سه  يف  

ال�سيا�سية  النظرة  وطبيعة  املهيمنة،  الع�قات 

ت�سع  ما  والتي كثريا  ال�سعاليك،  لل�سعراء  والطبقية 

والل�س  الطريق  قاطع  بو�سفه  ال�سعلوك  ال�ساعر 

عن  النظر  وبقطع  الإغــــارة،  و�ساحب  ــغــازي  وال

ة 
َ
َغلب فاإن  لق�سائدهم،  ال�سعري  الإبــداع  جماليات 

القيمة الجتماعية والقبائلية تظلُّ هي القوة الفاعلة 

يف تف�سري ع�قة ال�ساعر بنظامه الجتماعي وبقيمة 

�سعريته.

ال�ضاعر ال�ضعلوك واملدينة..  

النظرة  هذه  جتاوز  اإىل  املعا�رصة  الدرا�سات  �سعت 

ل�سورة  عمقا  اأكرث  مقاربٍة  اجرتاح  واإىل   القا�رصة، 

ويف  املدينة  ويف  التاريخ،  يف  ال�سعلوك  ال�ساعر 

النظام الجتماعي، اإذ مل تعْد �سورته خارج النظام 

الثقايف  امل�سهد  يوميات  عن  بعيدا  اأو  الثقايف، 

بطٌل  وكــاأنــه  بــدا  فال�ساعر  ومتّث�ته،  بجماعاته 

 لل�ساعر 
ٌ
هلول مبارك، اأو حتى اأمنوذج

ُ
اجتماعي، اأو ب

 وتقليدي. 
ٌ
املتمرد على ما هو منطي

هذه  مــن  بالكثري  الــعــراقــيــة  املــديــنــة  حفلت  فقد 

جديد،  واقــٍع  اأمــام  نف�سه  ال�ساعر  ووجــد  النماذج، 

اخ�قيا  مثاًل  فيه  ويجد  اإلــيــه،  ويــاألــف  يوؤان�سه، 

وثقافيًا من ال�سعب اإخ�ساعه لهيمنة الأدب الر�سمي، 

ولل�سياق العام املحكوم ب�سلطة الأعراف اأو القوانني 

الر�سايف  ل�سعراء مثل معروف  الو�سعية.. فاأمنوذج 

النجفي  ال�سايف  واأحمد  الزهاوي   �سدقي  وجميل 

مفارًقا  ا 
ً
وعي ميثلون  النا�رصي  ر�سيد  القادر  وعبد 

ال�سياق  التمرد على  اإذ يجدون يف  املديني،  لل�ساعر 

الجتماعي وعيا بالتعايل، وبالأنوية الفائقة، ورمبا 

تلّذذا بالرف�س ملا هو �سائد من قيم �ساغطة، ومن 

اأمناط تتكر�س فيها-عادة- قيم الطاعة واخل�سوع، 

والتي ت�سبه يف بع�س جوانبها قيم الطاعة امل�سوؤولة 

عن طرد ال�ساعر)ال�سعلوك اجلاهلي(

التخوم  اىل  ال�سحراء  من  ال�ساعر  هروب  كان  فاإذا 

ره مترده، اأو جندره، اأو �سلوكه، اأو انحطاط اأ�سوله 
ّ
رب

ُ
ي

يعك�س  املديني  ال�ساعر  هــروب  فــاإن  و�سخ�سيته، 

والرثاثة  والغرور  النتماء  اأزمة  الوجودية،  اأزمته 

يهرب  التي  ال�سحراء  نظري  يجعل  ما  وهو  والف�سل، 

اليها ال�ساعر اجلاهلي هي الأمكنة اجلماعوية، حيث 

املقهى، واحلانة، واجلريدة والر�سيف وامللهى، وهو 

ور�سدي  مــردان  ح�سني  مثل  �سعراء  يفعله  كان  ما 

علي  وعقيل  دمو  جان  لحقة  مرحلة  ويف  العامل، 

وكزار جنتو�س وعدنان العي�سى وغريهم..

من  الكثري  فيه  بــل  طائ�سا،  يكن  مل  الــهــروب  هــذا 

ورف�سه،  عليه  التعايل  رمبا  او  الواقع،  مع  املغالبة 

ا مفارًقا، 
ً
�سيا�سي ا 

ً
الر�سايف يعك�س وعي فما عا�سه  

ومظاهر  ال�سيا�سي  اخلنوع  مظاهر  على  ا 
ً

واحتجاج

للنمط  اأو  للخرافة  اخلنوع  وحتى  والف�سل،  اجلهل 

الغامر بالأوهام  التاريخ  الذي ظلَّ ي�سنعه  الثقايف 

وال�سعوذة، كما اأّن ال�ساعر الزهاوي الوريث ال�س�يل 

التمرد  وجَد يف  العراق  الدينية يف  الفتوى  مل�سيخة 

ما  على  خروجا  بوجوديته  واملجاهرة  والعزلة 

النظر  يف  خ�سو�سيته  عن  ا 
ً
وتعبري مــاألــوف،  هو 

حرية  ومنها  للحرية  نظرته  فيها  مبا  الأ�سياء،  اىل 

مل  هو  والتعليم،  واملعرفة  العلم  ول�رصورة  املــراأة، 

بهواج�س  بل  الجتماعي،  باملعنى  علوكا 
ُ

�س يكن 

�ساخبة للروح الثقافية ذي التخي�ت العلموية التي 

كانْت ت�سكنه، والتي منحنه ما ي�سبه الطاقة العميقة 

رف�س  عــن  وللتعبري  املــواجــهــة،  بتلك  للمجاهرة 

الفقرية  املدينة  بيئة  يف  �سائد  هو  ما  مع  التماهي 
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ة ما للتحديث..
ّ
واجلاهلة والباحثة عن هوي

�سغف  �ساكنه  النجفي  ال�سايف  اأحمد  ال�ساعر  وحتى 

الجتماعية  قيمه  ورفــ�ــس  ــواقــع،  ال على  التمرد 

ق�سائده  فبدت  الأخ�قية،  ومهيمناته  والقبلية، 

وكاأنها هاج�سه ال�سخ�سي، ق�سائد م�سكونة بال�سغف 

التي  الفكرية  الظلمة  من  وال�سخرية  اللذة،  ون�سدان 

ما 
ّ
ل�سي بالية،  اجتماعية  عادات  ظلها  يف  �س 

ّ
تتكر

يف  ال�ساعر  وحرية  املــراأة،  حرية   
ّ

تخ�س التي  تلك 

احلديث عن اجلمال واللذة..

تاريخي  �سياق  يف  و�سعته  ال�ساعر  ــذا  ه غــربــة 

هو�ٍس  عــن  ق�سائده  كا�سفة  م�سطرب،  وثــقــايف 

والنربة  املتعالية،  الــروح  عن  ف�سحًة 
ُ
)م بالتمرد 

العدائيَة جتاه حميطه  النزعَة  التي تقارب  املتذمرة 

لنزعة  وا�سٍح  بقدٍر  وم�مح  والجتماعي،  الثقايف 

اجلنون  بـ"  ى 
ّ
�سم

ُ
ي اأْن  ماميكن  اأو  �سايكوباثية، 

�سورة  متثيل  او  املتفوق"(  اأو"التحلل  الأخ�قي" 

يعي�س  الــذي  الكحويل  الن�سق  اأو  الهروبي،  ال�ساعر 

ال�ساعر اوهامه ورثاثته..

ال�ضعلكة والوعي ال�ضقي..

قد تكون للتحولت الثقافية وال�سيا�سية والجتماعية 

على  اأثرها  العراقي  ال�سارع  وال�سادمة يف  احلادثة 

هوؤلء  فاأغلب  الثقايف،  ال�سعلوك  �سخ�سية  �سناعة 

واملزاج  الي�سارية،  ات 
ّ
املرجعي اإىل  ينتمون  ال�سعراء 

اأو  اأح�مهم يف احلرية،  الثوري، واأن ف�سلهم وخيبة 

لتمثيل  ا�ستعدادا  اأكرث  جعلهم  ال�سلطة،  من  خوفهم 

او  الكحويل،  ال�ساعر  او  الهروبي،  ال�ساعر  �سورة 

ال�ساعر الفو�سوي الذي يتماهى مع "�سعراء ال�ساأم" 

من املدينة، مثل بودلري ورامبو، وحيث تبدو �سورة 

مفارقة  عن  تعبري  وكاأنها  تت�سكل  ال�سعلوك  هذا 

 العنفي والحتجاجي 
َ
تاريخية وثقافية، واأّن الطابع

الأن�ساق  من  للكثري  قراءة  ي�ستدعي  ال�سخ�سية  لهذه 

وال�سوق  واملقهى  ال�سارع  ن�سق  من  بدءا  املجاورة، 

واملكتبة، وانتهاء  بن�سق احلزب وال�سلطة وال�ستعمار 

متظهرات)ال�سيميولوجيا  من  وغريها  والتظاهرة 

..
)6(

الجتماعية(

ظاهرة ال�سعلكة الثقافية هي ظاهرة ع�ماتية يف 

واقع ماأزوم، اأو يف ظلِّ ع�قاٍت م�سكونٍة ب�سل�سلٍة غري 

متجان�سة من الع�مات، والتي ت�ستدعي بال�رصورة 

)ن�سيات اجتماعية/ اأدبية كما ي�سميها د. حم�سن بو 

عزيزي، تلك التي جتعل من ال�ساعر املت�سعلك متاأهبًا 

لدور مغاير و�سارخ يف املجال الجتماعي والثقايف 

ب�سكل خا�س، فال�ساعر ح�سني مردان كان مهوو�سا 

ة املتعالية للمثقف، اإذ يتوهمه 
ّ
بال�سورة الجتماعي

دون  ميار�س  ال�سياق،  عن  وخارجا  خارقا،  كائنا 

املنفلتة  والع�قات  والأخطاء  املوبقات  كل  �سابط 

الآخذة  باأنويته  اأو  الفائقة،  بحريته  الإيهام  وحتت 

اىل  ه 
ّ

والتوج املدر�سة  )فجاأة قررت هجر  بالت�سّخم 

بغداد، كنت حينذاك يف الع�رصين من عمري كتلة نار 

امللونة  الب�ساتني  الر�سيد،  �سارع  وتلّقفني  و�سيوف، 

الرمادي  الر�سيف  لنف�سي: من هذا  وقلت  والزجاج، 

..
)7(

�ستبداأ م�سريتي ال�سعبة نحو اجلبل(

واأ�سئلته،  الوعي  اأ�سقياء  اأحــد  مــردان  ح�سني  كان 

ا�ستغرقه   ال�ساعر املوهوم بذاته، وهذا ما  مثلما هو 

مواجهة  يف  الغلو  من  وبنوع  البوهيميا،  من  بنوه  

بو�سفه  بنف�سه  ال�ستئثار  مقابل  وقدحهم،  الآخرين 

املجال الرمزي للقوة واللذة واحل�سور، ولعل اهداءه 

كتابه الأول)ق�سائد عارية( اىل نف�سه دليل على هذه 

مثلما  �سيئًا  اأحب  )مل  الإهــداء:  يف  يقول  اإذ  النزعة، 

بثياب  امللتف  اجلبار  املــارد  فاإىل  نف�سي،  اأحببت 

ال�سباب، اإىل ال�ساعر الثائر املفكر احلر، اإىل: ح�سني 

مردان(.

مواجهة رعب  باعثا على  تكون  قد  الوعي   �سقاوة  

ال�سعلوك  ال�ساعر   ت�سع  والتي  واجلماعة،  ال�سلطة 

يف �سياق م�سطرب، ويف جمال متار�س فيه ال�سلطة 

هذا  ع  وُتخ�سِ �سابي، 
ُ
والع الأيديولوجي  رهابها 

ال�ساعر اىل حدودها، اأي ترهنه يف �سياق قهري، فهو 

�سيكون  ورمبا  ل�أهلية،  والفاقد  واملطرود  املجنون 

عر�سة للموت غيلة كما حدث مع ال�سعراء عقيل علي 

وهادي ال�سيد وحامد املو�سوي..

ال�سعراء ال�سعاليك خارج الأدب الر�سمي..

ول�سناعته،  ل�أدب،  ر�سميا  تو�سيًفا  ي�سع  من  ة 
ّ
ثم

اأي�سا  لكن هناك  موؤ�س�ساته،  امل�ستغلني يف  ولأهلية 

من ي�سع تو�سيف الأدب يف �سياق قيمته الإبداعية، 
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ال�سيميولوجية،  منظومته  �سياق  ويف  ــره،  اأث ويف 

خ�سو�سية  على  الـــدال  هــي  الع�مة  تكون  حيث 

ال�سخ�سية  طبيعته  وحتى  وح�سوره،  املثقف  هذا 

والقبول،  والتعاي�س  ل�ندماج  وقابليته  ومزاجه، 

مرجعيات  لديهم  العراقيني  ال�سعراء  اأغلب  اأن  ورغم 

للم�سطلح،  الغرام�سوي  باملعنى  وع�سوية  �سيا�سية 

العراق  يف  حدثت  التي  املتغريات  طبيعة  اأن  اإّل 

ال�سورة  على  انعك�ست  قرن  ن�سف  من  اأكرث  وخ�ل 

�سورة  باتت  حتى  للمثقف،  الجتماعية  والوظيفة 

وعن  املتغريات،  تلك  عن  تعبريا  ال�سعلوك  املثقف 

هاج�س هذا املثّقف �ساعرا اأو غريه يف رف�س ال�سائد، 

اأو التعبري جمازا عن خذلنه، وعن كراهيته لل�سلطة 

بكل رمزيتها وقيمتها..

ميكن تق�سيم ال�سعراء ال�سعاليك مع جواز الت�سمية يف 

امل�سهد العراقي ومنذ ال�سبعينات اىل ث�ثة اأق�سام:

نافٍر  ب�سلوٍك  يت�سُف  الذي  وهو  ال�سلوكي  ال�سعلوك 

يكون  ال�سلوك  هذا  اأّن  حّد  خبيئا،  موقفا  ي�ستبطُن 

ن�سيف  مثل  خجله  اأو  لتمرده  اأو  ملواقفه   
ً
غطاء

علي  مهدي  غي�ن،  كاظم  خنجر،  وخالد  النا�رصي 

الرا�سي وه�سام العي�سى وغريهم.

ا ملغامرته 
ً
ال�سعلوك اللغوي وهو الذي يبدو اأكرث وعي

فائقة  لعبة  بو�سفها  الق�سيدة  ولو�سع  ال�سعرية، 

اخلطورة، وغامرة بال�ستعارات وال�سورة احل�سية اأو 

املفارقة، تلك التي تتمثل هواج�سه ومواقفه  ورغبته 

يف اأْن تكون و�سيلته للتورية والهروب، واأْن يكون- 

باملقابل- حا�رصا من خ�لها يف �سلب التحولت 

مردان،  ح�سني  ال�ساعر  هــوؤلء  اأبــرز  ومن  ال�سعرية، 

القادر اجلنابي  النا�رصي، وعبد  ر�سيد  القادر  وعبد 

وكمال �سبتي وكزار حنتو�س وغريهم.

ال�سعلوك الكحويل وهو الأمنوذج الذي يعي�س رهاب 

والحباط،  واخليبة  واخلوف  الجتماعي  الن�سحاق 

التوازن  من  نوعا  ال�سكر  ف�ساءات  يف  يجد  والــذي 

اأبرزهم  ومــن  الكتابة  على  حّفزه 
ُ
ي الــذي  الداخلي 

الأ�سدي  وخليل  دمو  وجــان  احل�سريي  الأمــري  عبد 

وقي�س لفته مراد وعبد اللطيف الرا�سد، وهادي ال�سيد 

حافظ  وجمال  ال�سوداين  وطالب  العزاوي  و�سباح 

واعي وغريهم..

وهي  احلــرب،  من  الهاربون  ال�سعاليك  ال�سعراء 

 عن ح�سا�سية ال�ساعر وكراهيته 
ّ

ظاهرة غرائبية، ُتعرب

مقاهي  لت 
ّ
حتو وقد  لل�سلطة،  كراهيته  اأي  للحرب، 

وال�سابندر  والربملان  عجمي  ح�سن  الر�سيد-  �سارع 

نوا�س  ابي  �سارع  وحانات  والزهاوي-  والربازيلية 

وليايل احتاد الأدباء اىل ف�ساءات للتعبري ال�ساخب 

ــوؤلء،  ه ت�سكن  التي  وامل�رصات"  الوجـــاع   " عــن 

وكاأّنهم يخو�سون حربا عميقة و�سّدية مع ذواتهم 

ق�سائدهم  فكانت  والكارهة،  واخلائفة  امل�سطربة 

تخرج  واأحيانا  مذبوحة،  اأرواح  مثل  تنزف  بة 
ّ
امُلهر

مثل  بها 
ّ
هر

ُ
ي بع�سهم  وكــان  جمروحة،  كاأ�سوات 

دكاكني   " عند  م�ذها  جتد  ممنوعة،  ب�ساعة  اأيــة 

ال�ستن�ساخ" التي جلاأ اليها باعة الكتب املمنوعة يف 

منطقة باب املعّظم..

امل�سهد  لقراءة  تو�سيفي  اجتهاٌد  هو  التق�سيم  هذا 

الجتماعية  الظاهرة  ولتو�سيف  ال�ساخب،  ال�سعري 

ال�سعري  للجهد  تغييبا   يعني  ل  لكنه  وال�سلوكية، 

جزء  هم  ال�سعلكة  هذه  �سعراء  فاأغلب  لهم،  املميز 

اأثرها الفاعل يف حتولت  " اأجيال �سعرية" لها  من 

اأي�سا كانوا �سحايا للظلم  ال�سعرية العراقية، لكنهم 

الذي عا�سوه يف  ال�سيا�سي والجتماعي، وللتهمي�س 

بيئات �ساحبة، ويف ظّل قهر نف�سي وعوز، ف�س� عن 

يف  نكو�سيا   دورا  لعبت  والتي  ال�سيا�سية  اخليبات 

تخريب احللم وتعويق احلرية.

الهوام�ض
1 - �ساكر لعيبي/ ال�سعراء ال�سعاليك اجلدد/ جريدة املدى العدد 

47336 يف 24/8: 2012
الع�رص اجلاهلي/  ال�سعاليك يف  ال�سعراء  د. يو�سف خليف/   - 2

دار املعارف/ القاهرة/ ط3/ 1966 �س22

املعارف/  دار  ط22  اجلاهلي/  الع�رص  �سيف/  �سوقي  د.   -  3
القاهرة 2011

دكتوراه/  اأطــروحــة  ــال/  وامل ال�سعر  مــربوك/  املناعي   (  -  4
من�سورات مركز الن�رص اجلامعي/ تون�س..

يو�سف خليف/ ال�سعراء ال�سعاليك يف الع�رص اجلاهلي/  د.   -  5
دار املعارف/ القاهرة/ ط3/ 1966 �س92-93

اأحمد  اأ�سعار  يف  درا�سة  الكربى/  الغربة  مظلوم/  حممد    -  6
ال�سايف النجفي/ جملة الكوفة/ العدد7 �سنة 2014

7 - �ساكر النباري/ جريدة املدى/ العدد 1457 يف 30 ت�رصين 
الول 2008
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»قد اأخ�سى اإع�ن بع�س اآرائي، 

لكن ي�ستحيل اأن اأقول �سيًئا ل 

اأعتقد ب�سحته«

�إميانويل كانط   

حداثتها،  رغم  العمانية  الق�سرية  الق�سة  اأن  �سك  ل 

اأ�سوة  الآن  اأنها  اإل  اأخرى،  خليجية  ببلدان  مقارنة 

التيار  مــن  جــزء  العربي،  اخلليج  يف  بنظرياتها 

اجُلُدر  جمراه،  يف  تهدمت  الذي  العري�س،  ال�رصدي 

الفا�سلة بني اأجنا�س الأدب املختلفة.

ولأن مو�سوع قراءتنا ينح�رص يف الق�سة العمانية 

العمانية  للق�سة  اإ�ساراتنا  �ستاأتي  ن�سائية،  باأق�م 

اأن  التفا�سيل، خا�سًة  اإ�سارات عامة ل تغو�س يف 

مراحل  تتبع  اأو  ا�ستكناه  لي�س  املقدمة  هذه  غر�س 

ال�رصد العماين، وما حدثت له من تطورات، واإمنا هو 

الكيان  منطقة �سغرية حمّددة يف  على  عابر  �سوء 

يف  نوعية  �رصيحة  مبثابة  الكبري،  العماين  ال�رصدي 

ال�رصدية،  وب�غتها  خ�سو�سيتها  لها  اجل�سم،  هذا 

يف  ن�سائية  باأق�م  الق�سرية  ة 
َّ

الق�س هنا  بها  نعني 

�سلطنة عمان.

النماذج  مــن  للعديد  قــراءاتــنــا  يف  نحيل  وهــنــا 

جميعها  والتي  خا�سة  والعمانية  عامة  اخلليجية 

هذه  به  ات�سمت  ما  اإىل  مب�سقة–  عليها   ح�سلنا 

»�سعرنة  �سعرية  من  اللغة  م�ستوى  على  النماذج)¹( 

النَّ�س ال�رصدي« حيث ت�ستغل اللغة ال�سعرية يف اإطار 

»املوقف«  �سطح  على  فتطفو  ا�ستبدالية،  ع�قات 

بتمث�ته  النزياح  يف  وتتجلى  الق�سة«،  و»بنية 

والت�سبيه  واملجاز  ال�ستعارة  يف  »ال�ستبدالية« 

احلذف  يف  بتمث�تها  التعبريية«  »ال�سياقات  ويف 

وال�سافة والتقدمي والتاأخري. 

للن�س،  »ا�سرتاتيجي«  كمفهوم  »النزياح«  وميثل 

حمـــور حتــريــك املــواقــف يف »بــنــيــة الأحـــــداث«، 

البناء الق�س�سي ودللته  تتوقف على فاعليته يف 

ال�رصدي)²(  البناء  يف  اللغة  �سعرية  وتــاأويــ�تــه 

الذي  الفني  �سكلها  الق�سرية  الق�سة  اأخــذت  وهكذا 

واللغة   التكثيف  يف  ومعطياته  الع�رص  وروح  يتفق 

املتوهجة، واحلكاية املحبوكة.

الداخلي،  املنولوج  اآليات  ا�ستخدام  ن�حظ  كذلك 

وانعكا�س  واأزماتها  الذات  �رصاع  يف  الوعي  وتيار 

واملعاين  للمفردات  القا�س  اختيار  على  تاأثرياتها 

األب�سها  ذاتية   
ً

روؤى بو�سفه  الواقع،  على  واإ�سقاطها 

ا)³(
ً
ا ق�س�سي

ً
ثوب

على   م�سامينها،  يف  عديدة  منــاذج  ات�سمت  كما 

العجائبية واملفارقة، وعلى م�ستوى البنية التوظيف 

واملبتكرة  اخل�قة  ال�رصد  واأدوات  لتقنيات  املغامر 

اأن ال�رصد اخلليجي ب�سفة عامة، والعماين  ما يوؤكد 

بالهتمام  ا 
ً
جدير �سوطا  قطع  قد  خا�سة،  ب�سفة 

العربي  ال�رصدي  املناخ  ي�ستن�سق  وهو  والدرا�سة، 

العام، يف ف�ساء متور بداخله الأ�سئلة التي تطرحها 

على  ا�سطلح  فيما  العامة،  والتحولت  ات 
ّ

التغري

ت�سميته ما بعد احلداثة.  

باأق�م  الق�سرية  الق�سة  بــه  مــرت  ملــا  واملتتبع 
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اأحمد �ضحية*

 �ضهرزاد ال�ّضرد الُعماين  

ذاكرة البدوي وانتهاك التابو فـي اإفك لب�ضرى خلفان

كاتب وناقد من ال�سودان  *



ل جمموعة 
ّ
ن�سائية يف عمان من مراحل، جند اأن اأو

خولة  جمموعة  كانت  عمانية،  لقا�سة  ق�س�سية 

الظاهرية )�سباأ( التي �سدرت يف عام ١٩٩٨ لندرك 

 – عمان  يف  الن�سوي  الق�س�سي  الإنــتــاج  عمر  اأن 

–  ق�سري جداً  ق�س�سية  املن�سور �سمن جمموعات 

اأقطار اخلليج  لدى مقارنته مبا حققته القا�سة يف 

اأول  الظاهرية  خولة  اأن  ورغم  الأخرى)⁴(  العربي 

اأن  اإل  عمان  يف  ق�س�سية  جمموعة  اأ�ــســدرت  من 

البدايات،  كل  نعرفه عن  بداية مما  تكن  بدايتها مل 

من  قليل  غري  ب�سيء  مكتنفة  تكون  ما  غالبا  التي 

التعرث وعدم اكتمال الن�سج الفني، فقد كان م�ستوى 

كتابة الق�سة لديها جيداً، من خ�ل تناولها للحدث 

الق�س�سي والتعبري عنه بلغة اأدبية رقيقة)⁵(. 

ومع بداية القرن احلادي والع�رصين، ن�سطت الكتابة 

الأ�سماء  وتكاثرت  ملحوظًا،  ن�ساطًا  الق�س�سية 

الثقايف  الو�سط  فعرف  ال�رصد،  جمال  يف  الن�سوية 

هدى  احلارثية،  جوخة  منها:  عدة  ن�سائية  اأ�سماء 

اجلهورية، ب�رصى الوهيبية، رحمة املغيزوية، مرمي 

اخلرو�سية،  �سمرية  اليعقوبية،  فايزة  النحوية، 

ممن  وغريهن  املنذرية،  وحنان  العبيدانية،  فاطمة 

عليه  اأطلق  الــذي  للجيل  التايل  اجليل  اإىل  انتمني 

»جيل  املا�سي  القرن  وت�سعينيات  ثمانينيات  يف 

لهن  ت�سنى  ال�ئي  الكاتبات  من  وهــّن  اجلامعة« 

ثم  –ومن  قابو�س  ال�سلطان  بجامعة  اللتحاق 

فتحت  التي  العايل–  التعليم  موؤ�س�سات  من  غريها 

الإبــداع  حركة  اأمــام  م�رصاعيه  على  وا�سعا  الباب 

الأدبي يف �سلطنة عمان، ووفرت املناخ الذي اأ�سهم 

يف ولدة اأ�سماء كثرية.

اأن الأنثى ال�ساردة احتاجت اإىل عقد  ورغم ذلك بدا 

كامل بعد الفوج الأول من خريجات اجلامعة اإىل اأن 

متكنت من ت�سجيل ح�سورها ال�فت يف عامل ال�رصد 

الق�س�سي بعد عام ٢٠٠٠. 

ات عديدات خ�ل العقدين املن�رصمني 
ّ

اإذ برزت قا�س

جئن اإىل عامل الإبداع الق�س�سي من بوابة النفتاح 

تقنيات  من  كثرياً  وا�ستفدن  اخلارجي  الآخــر  على 

تعّد  وال�تي  وامل�رصح  وال�سينما  الب�رصية  الفنون 

اأبرزهن ب�رصى خلفان.

درا�سات  من  عليه  اطلعنا  ملا  وفقًا  اأي�سا  ن�حظ 

من  عليه  ح�سلنا  ومــا  العماين،  بال�رصد  خا�سة 

جمموعات ون�سو�س، ندرة الن�سو�س التي ت�ستلهم 

التاريخ  لت�سال  ذلــك  ــا  ورمب العماين،  التاريخ 

يتوّفر عليه من  اجل�سد( وما  )�رصد  بال�سيا�سة كذلك 

غواية واإغراء، ورمبا يرجع ذلك اإىل �سطوة التقاليد 

وجتذرها يف املخيال الجتماعي العماين. 

اإىل  الهروب  الق�س�سية  التجارب  غالبية  وتتعمد 

الأمام باعتماد املواربة والتخّفي، واتخاذها مدخً� 

كبري  مبقدار  وتتمّتع  وال�ساكن  املكبوت  ل�ستنطاق 

من الرمز والتاأويل، يجعلها قادرة على التطواف يف 

غابات زاخرة من املعاين)⁶(

بالدرا�سات  عمومًا  العمانية  الق�سة  كتاب  اهتمام 

النقدية للق�سة الق�سرية، اإذ اإن نقد الق�سة الق�سرية 

ا مبعطيات علم ال�رصد احلديث، 
ً
يف عمان كان واعي

ووظف تقنياته واأدواته توظيفا جيًدا. 

الأدبي يف  امل�سهد  الآن يف  الق�سرية  الق�سة  تتبواأ   

مان مكانة متقدمة، ومن خ�ل تتبع تطور 
ُ
�سلطنة ع

واأمنــاط  اأ�ساليب  ابتكار  حيث  من  الق�س  اأ�سكال 

جديدة لل�رصد. 

مان 
ُ
وميكن القول: اإن الق�سة الق�سرية يف �سلطنة ع

غدت خ�ل الفرتة الأخرية الإبداع الأبرز يف كتابة 

وغنى،  ا 
ً
وتنوع ا 

ً
اإنتاج واأكرثها  الأدبية  الأجنا�س 

ا متميًزا يف احلركة الثقافية العمانية 
ً
علم

َ
و�سكلَّت م

)⁷(

الأمر بالن�سبة ل�إبداع الأنثوي ين�سهر يف اأي قطر يف 

الإبداع الأنثوي العام، لأننا ن�ست�سعر »ابتعاد ال�رصد 

الإقليمية  عن  حاد  جمايل  وبوعي  العربي  الأنثوي 

مواجع  ت�سيء  اإبداعية  بلورة  و�سريورته  ال�سيقة 

بالف�سائيات  حمموم  زمن  يف  ومكابداتها  الأنوثة 

الإن�سان  بحقوق  واملرق�سة  امل�ستوردة  وال�فتات 

الهوية  مت�سخ  التي  العوملة  وحوافر  الفرد  وحرية 

وتطيح باخل�سو�سية الثقافية«)⁸(.

تفوته  ل  ن�سائية،  باأق�م  العمانية  للق�سة  القارئ 

م�حظة التيمة نف�سها التي ان�سغلت بها الكثري من 

والفرد  الع�رصي،  والفار�س  البوح  املراأة:  �رصديات 

والرجل  واملدينة،  البداوة  ف�سائي  يف  واجلماعة 
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ال�سلبي، والآخر امل�ستبد والزوجة املقهورة، والتوق 

اىل التحرر من ال�سلطة الذكورية القاب�سة، والتحفز 

من بنية موقف دفاعي، اأكرث من كونه موقعا للفعل، 

وعذابات احلب املجه�س. 

ومع ذلك ل تخلو بع�س الق�س�س من حتد ومكابرة 

�سيء  فكل  وامل�ساواة،  بالندية  وعي  كونه  من  اأكرث 

يتهاوى اأمام القوانني ال�ساحقة ل�أبنية الجتماعية، 

احلقيقية  املنتجة  هي  »املـــراأة  اأن  احلقيقة  ويف 

واإن مل تكن كذلك فب�سبب من  للثقافة الجتماعية، 

وجودها تنتج تلك الثقافة، كما اأنها يف الوقت نف�سه 

متار�س نوعًا من النتقام من نف�سها، لأنها ت�رصب 

فكرة اأف�سلية الرجل عليها من خ�ل ما متار�سه من 

متييز بني اأبنائها الذكور والإناث)⁹(.

منى  العمانية  والناقدة  الكاتبة  لورقة  وبالحالة 

ة العمانية كذات كاتبة 
ّ

ال�سليمية )¹⁰(جند اأن القا�س

ت�سرتك يف همومها اخلا�سة كاأنثى، مع املراأة ب�سكل 

كتابتها  اخت�ف  ياأتي  كاتبة،  كــذات  وهي  عــام. 

طبيعة  يف  ولي�س  امل�سمون،  يف  الرجل  كتابة  عن 

و�رصوط واأدوات البداع ال�رصدي وتقنياته. 

�رصدها،  يف  ال�سعبي  الـــرتاث  ا�ستلهمت  ومثلما 

حتت  ومبتكرة،  حديثة  مو�سوعات  كذلك  عاجلت 

وحتولته،  وهمومه  للع�رص  ال�رصيع  اليقاع  وطء 

وتاأثري هذا التيار اجلارف على اخل�سو�سية والهوية 

»قبله  بني  امل�ساحات  تت�ساءل  عامل  يف  الثقافية 

الأربعة« فينطوي عليه هاتف حممول، عابر للمكان 

والزمان.

ويف هذا ال�سياق، مل تخل الق�سة الق�سرية العمانية 

العربي، من متزق حماولت  اخلليج  كنظرياتها يف 

املاألوفة،  ال�رصدية  ال�سياغات  اأ�ساليب  عن  اخلروج 

وقلق البتكار وال�سعي اىل التطوير، وتوتر ومعاناة 

حماولت التجريب امل�ستمرة. 

ي الُعنوان وال�ضتهالل  ا�ضرتاتيجيتَّ

والتقنيات فـي )اإفك(

وهي  )اإفــك(  واحدة  كلمة  من  النَّ�س  نوان 
ُ
ع ن 

َّ
يتكو

مفردة ذات حممول ديني عميق، فالإفك هو الفرتاء، 

الثقايف  الوجدان  يف  ة 
َ
اِوي الثَّ حوادثه  اأ�سهر  ومن 

يدة عائ�سة 
َّ
الإ�س�مي، الفرتاء الذي تعر�ست له ال�س

)ر�س(.

دي اإ�سرتاتيجي، اإذ يعرب عما 
َّ

نوان يف النَّ�س ال�رص
ُ
والع

نت النَّ�س من دللت، لذا عندما نقراأ 
َ
ينطوي عليه م

نوان النَّ�س مقرونًا با�سِته�ِله، جند اأن ال�سِتهَ�ل 
ُ
ع

النِّ�سف  ب�سبيحة  النَّ�س   اأحــَداث  زمن  بتحديد  بداأ 

يبداأ كل عام يف  دائري،  �سعبان، كزمن روحي  من 

التوقيت نف�سه، ويحيل اىل املعاين والدللت نف�سها. 

اأي  الزَّمن،  ـــة 
َ
َدوِري مفهوم  اىل  اإحالتنا  تتم  وهنا 

وُتعيد  الكتمال  يحدث  يق�رص  اأو  يطول  »وقت  بعد 

الأ�سل ذاته. وهكذا دواليك،  انط�قتها من  الأ�سياء 

ددوي يف 
َ
ر الب

ِّ
دوي تكرر، اإذ يكر

َ
فاأخ�ق املجتمع الب

حياته، حياة اأ�س�ِفِه الغابرين)¹¹(.

ة مبا هي 
َ
ويف هذا النَّ�س الذي ات�سمت لغته بال�ِسعري

اأن  باعتبار  اأُخــرى،  ة 
َ
�ِسعِري باأ�سكاٍل  وتاأُثر  انفتاح 

د، 
َّ

وال�رص عر  ال�سِّ فيها  ل 
َ
يتفاع فنية  ظاهرة  ة 

َ
ال�ِسعِري

ملا  ا 
ً
»م�سغي واحد)¹²(  خطاب  يف  باجتماعهما 

يِح الَزّاحفِة على ح�سى الوادي، 
ّ
حوَله من اأ�سواِت الِر

ِر، حركِة دبيِب كائناِت الَلّيل، 
ُ
م

َّ
خ�سخ�سِة اأغ�ساِن ال�س

ها 
ُّ
ر

ُ
ج

َ
ي �س��سَل   ِ

ّ ُ
َتُك�رص �سدى  ٍة، 

َّ
وهمي اأجنحِة  َخْفِق 

يف   
ٌ
نائم وهو  اأبيه  حوقلِة  �ِس 

ْ
َهم العا�سي،  املــارُد 

فرا�ِسِه«.

اوي 
َّ
فالر مو�سوعيًا،   جاء  د 

َّ
ال�رص اأن  ن�حظ  كذلك 

ا على كل ما يدور يف احلَكاية، 
ً
ّطلع

ُ
ُكلِّي املعرفة، م

ما   )¹³( ل�أبطال  دية 
َّ

ال�رص الأفــكــار  ذلــك  يف  مبا 

 عن هذا 
ّ

عرِب
ُ
ي الذي  الغائب،  توظيف �سمري  اقت�سى 

 املعرفة.
ّ
اوي كِلي

َّ
النَّوع من ال�رصد، وعن الر

الزَّمني »يف �سباِح  الإطار  ال�سِتهَ�ل يف هذا  فبداأ 

حوَل  القريِة  اأهــُل  حتَلَّق  �سعباَن  ِمــْن  ع�رص  ابــِع 
َّ
الــر

جاِل الَثّ�ثِة« وهنا نرى من املفيد اأن نحيل اإىل 
ّ
الِر

اإىل  ال�سته�ل  بتق�سيمه  جينيت  جريار  اقرتحه  ما 

نوعني اأ�سا�سيني: 

ل: تكون فيه ال�سخ�سية غري معروفة من القارئ، 
َّ
الأو

اأي مقدَّمة من اخلارج، ومن ثم ياأتي تعريفها. 

من  معروفة  ال�سخ�سية  اأن  يفرت�س  الذي  والثاين: 

بال�سمري.  اأو  ل 
َّ
الأو با�سِمها  ها  بتقِدمِيِ الــقــارئ، 

ويعترب جينيت ال�سمري )اأنا( حالة خا�سة جتمع بني 
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ُدل 
َ
النوعني معًا )¹⁴( ما دمنا نعرف على الأقل اأنه ي

اِرد.
َّ
على ال�س

وجوهر  النَّ�س،  لنويات  احلــاِمــل  هو  ال�سِتهَ�ل 

حميً�  النَّ�س،  مديات  يف  ينداح  الــذِّي  م�سموِنِه، 

الزَّمني  التحديد  ولذلك يجيء  ورموزه،  اإىل دللته 

عند  عميقة  روحية  دللة  ذا  �سعبان   ١٤ ب�سبيحة 

امل�سلم، باعتبار هذا التاريخ، كزمن م�ستمر هو عيد 

امل�ئكة، وحتويل القبلة  اإىل البيت احلرام. 

»ليلة  هــي  �سعبان  مــن  النِّ�سف  ليلة  فاأ�سبحت 

الرباءة، الدعاء، احلياة، التكفري، الإجابة، املباركة،  

ال�سفاعة، الغفران والعتق من النَّار«.

ي�سبه  وال�س�مية.  العربية  البلدان  من  العديد  ويف 

الجتماعية  الناحية  من  الليلة  بهذه  الحتفال 

كما  واملعراج،  الإ�ــرصاء  بليلة  الحتفال  وال�سعبية، 

ي�سوم الكثريون يوم اخلام�س ع�رص من �سعبان. 

العاملي  باليوم  الــيــوم  هــذا  ايـــران  ت�سمي  وفيما 

للم�ست�سعفني، يعتقد امل�سلمون الهنود اأن اهلل يحدد 

م�ستقبل جميع الرجال، باحت�ساب اأعمالهم املا�سية 

يف ليلة املنت�سف من �سعبان، التي يطلقون عليها 

ويوم  املغفرة  ليلة  تعني  والتي  الرباءة«  »ليلة  ا�سم 

الليلة كونها  بهذه  الهنود  ال�سيعة  الكفارة. ويحتفل 

ليلة ولدة الإمام املهدي املنتظر! 

ويتوجه م�سلمو بع�س البلدان، يف ال�سباح الباكر من 

اإىل املقابر حاملني  يوم اخلام�س ع�رص من �سعبان 

باقات الورود لزيارة اأمواتهم، وقراءة الفاحتة على 

ا للغفران )¹⁵( 
ً
اأرواحهم طلب

وهكذا يعني هذا التحديد الزَّمني لواقعة قتل عائ�سة 

اإليها �سمنًا،  زوجة العود مبثابة الرباءة، مما ن�سب 

كمعادل مو�سوعي لتربئة )اأم املوؤمنني( يف حادثة 

الإفك ال�سهرية، من ال�سماء!

كذلك يف قراءة هذا النَّ�س املحت�سد بالدللت فيما 

يتعلق بهذا احلدث املركزي املزدوج: انتحار حممود 

للعار(  غ�سً�  عائ�سة  و)قتل  اأحبها،  الذي  العود  ابن 

التابو  بانتهاكها  به  ح 
َّ
امل�رص التهام غري  اأن  رغم 

–وهو اتهام غري موؤكد )اإفك(، قد تكون بريئة منه– 
يقت�سي هذه الدللت التي حتيل اإليها ليلة الن�سف 

ار الآخرة،  من �سعبان كدللة الغفران، واحلياة يف الدَّ

بدللة البئر فهي رمز احلياة للبدوي. 

ومن جهة اأخرى، ميثل ا�سم )عائ�سة( والعنوان )اإفك(  

ت�سكلَّت  كما  الفــك  حادثة  يف  الفــك  جلــذر  جتليا 

تاريخيًا،  ال�س�مي،  العربي  الثقايف  الوجدان  يف 

يف  الكبري(  )الــعــود/  �سخ�سية  تت�سعد  وبالتايل 

الأم( بحيثياتها  الفك  التاريخي )حلادثة  ال�سقاط 

لرموز  ا�ستبدالية  عــ�قــات  يف  و�سخ�سياتها، 

احلادثتني.

احلكاية والقول:

)العود(  الكبري  حكاية  هي  النَّ�س،  هذا  يف  احلكاية 

اخلرب،  ي�سله  �سيد،  رحلة  يف  هو  ففيما  واأ�رصته، 

علي  بنت  عائ�سة  ال�سغرية  زوجته  قتل  مهمة  باأن 

وادي  يف  باِء  للِظّ ُن 
ُ
يكم »العود«  »كان  اأُجنــزت  قد 

العيون مع اأولِده الِتّ�سعِة، الذين يتناوبون احلرا�سَة 

اأَ  تو�سَّ  
ُ
اخلــرب جــاءه  وعندما  واخلــدمــَة،   

َ
والقن�س

و�سَلّى مع اأولِده �س�َة الغائِب«. 

حممود  لبنه  بحبها  املحظور  يف  وقعت  فعائ�سة 

وهنا  التابو،  وانتهكت  ال�سن،  يف  مياثلها  الــذي 

اللوم  القاء  يتم  من  اأن  البدوي،  ذاكرة  يف  تتك�سف 

على عاتقه كحار�س على بوابة ال�رصف، هو الأنثى 

ولي�س الذكر، فمحمود حتى لو تبع مذهب �سعاليك 

»عينا  لــوم  عاتقه  على  يلقى  ل  الــعــرب،  واأغــربــة 

من  راأتهما  عندما  )�سودوه(  عيَني  تريا  مل  حممود 

بل  ها، 
َّ
�رِص  

ُ
البئر َتْكُتِم  مل  و)�سودوه(  املطبخ،  نافذة 

ْدِر )العودة(. 
َ

دفنْته مبا�رصًة يف �س

ة، 
َ
احلــار اأطــراِف  حَتّى  رافقْتهم  وحَدها  و)العودة( 

اأذِنه  يف   
ْ
هم�ست ِتِه، 

َّ
ِطي

َ
م بركوب  اأبوه   

َّ
َهم وعندما 

 الَدّرِب، وانطلقوا 
َ

، و�سَدّ راحلَته �سوب
َ
ر ب�سيٍء ما فتكَدّ

يف قافلٍة �سغريٍة.

كان حممود يف اآخِرها يلتِفُت بني احلني والآخر اإىل 

الوراء« وهكذا با�ستخدام تقنية ال�سرتجاع يعود بنا 

ا�سِتهَ�ل  بها  تنباأ  التي  احَلَكاية،  ُذور 
ُ

ج اإىل  اوي 
َّ
الر

 مدفون يف 
ّ ّ
النَّ�س ب�سورٍة غام�سة »قالوا لها: ال�رص

وحتّذري  رعاتها،  ولها  �ساة  كل  لكن  اجلن،  اأر�ــس 

الّدم، ما يغ�سله ماء �سبع بحور«. فنبداأ يف التعرف 

على الزوجة ال�سغرية/ الطفلة عائ�سة، التي »عندما 
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ِه..   عائ�سة بنت علي يف مثل �ِسِنّ
ْ
 اإىل اأبيه كانت

ْ
ت ُزَفّ

 
َ

 ثوب
ْ

 �سنواٍت مل تلب�س
َ
ع

ْ
�س عائ�سُة التي مل تتجاوِز الِتّ

وكان  زينٍة،  وب�  �سمٍت  يف   
ْ
ــت ُزَفّ بل  ــداً،  اأب ر�ٍس 

ُ
ع

ظهِرها  اأ�سفِل  حَتّى  يتدىَلّ  ها 
ُ
و�سعر �سئيً�  ج�سُدها 

 طويلة«.. 
َ
يف �سفريٍة �سوداء

والع�سَل،  َن 
ْ
م

َّ
ال�س فت�سقيها  بتغذيتها   

ُّ
تهتم )العودة( 

اط من  الق�َسّ َز امُلحَلّى، وت�سرتي لها 
ْ
اخُلب وَتْخِبُز لها 

ِقْدَن 
ْ
ع

َ
ي ال�تي  اِت، 

َّ
البلو�سي احللوى  �سانعاِت  عند 

ه 
ُ
اَزِج، وهي تلَتِهم  يف حليِب البقر الَطّ

َ
 الأحمر

َ
ر َكّ

ُّ
ال�س

ه. 
َ
، قبَل اأْن يفقَد اأبوه �سرب

َ
ج  ب�رصعٍة وَتْن�سَ

َ ُ
حَتّى َتْكرب

 وجنتاها تزدادان احمراراً كَلّ يوٍم، وج�سُدها 
ْ
وكانت

لها:  تقول  العودة  �سمع  يوٍم  وذاَت  ا�ستدارًة.  يزداُد 

بت�ستوي حرمة قريب، و�سمع �سحكات خجِلها«

البدوية  املراأة  عقلية  اأن  اإىل  ن�سري،  اأن  يجدر  وهنا 

البدوي  الرجل  لعقلية  م�سابهة  )العودة/الكبرية( 

)العود/الكبري( فهي تكرار للن�سق الرجويل، فالزوجة 

تكاد  التي  ال�سغرية،  الزوجة  بهذه  تعتني  الكبرية 

تكون طفلة، كواحدة من اأطفالها وت�سملها برعايتها، 

حتى ي�ستد ج�سمها وتطيق وطء زوجها »وقد راآها 

 حتَت 
َ
لتنام اأبيه،  الَلّيلَة من حجرِة  تلك   

ُ
ب

ُ
ر

ْ
َته وهي 

ووعدْت  باحلمايِة،  وعدْتها  التي  العودْة،  ِه 
ّ
اأُِم بطِن 

 
َ
 اأطلقْتها لتلعب

َّ
ِجها، ثم  حاَل ُن�سْ

ُ
اه

َّ
ها اإي

َ
اأباه اأْن ُت�سِلّم

.»
ْ

ها بعيني َن�رص
ُ
معه وهي ُتراِقب

لقد عا�سا معا هو وزوجة اأبيه الطفلة ال�سغرية، التي 

يف مثل �سنه، حياة م�أى بن�ساط الطفولة ولهوها، 

امل�ساعر  من  نوع  �سياقها  يف  وترعرع  ومنى  نبت 

متثل  والتي  بينهما،  اخلا�سة  احلميمة  الأيرو�سية 

َد  النتهاك لتابوهات القبيلة واأعرافها »وعندما تاأَكّ

ها بطرِف ل�ساِنِه 
َ
َق َدم

َ
 املكاِن من حوِله، َلع

ّ
من خلِو

 
َّ
ثم حلظًة،  اأو�ساُلها،   

ْ
فارتع�ست ها،  كِفّ باطَن  َل 

َّ
وقب

غرفِتها،  اإىل   
ْ
وهربت يديه،  بني  من  يَدها   

ْ
�سحبت

ه من الَنّافذِة وهو ي�ستقي 
ُ
 ُتراِقب

ْ
، وبقيت

َ
واأغلقِت الباب

 وحَده، ويبحُث عنها بعينيه الغا�سبتني«.
َ
املاء

ومن ثم يقرر حممود اللحاق بحبيبته عائ�سة، التي 

 
َ
ر

َ
ي مل  »وحممود  مبوتها  حياته  موا�سلة  ي�ستطع  مل 

بني  من  بعنايٍة  )العودة(  اختارْتها  التي  ه 
َ
عرو�س

جاءْت  التي  طيِبها  رائحَة   
َّ
�ُسم

َ
ي ومل  يوخ،  ال�ُسّ بناِت 

اأمام اأعني  اأر�س املربز  ع على 
َّ
مزفوفًة بها، بل ترب

قلِبه،  على  ِة 
َّ
البندقي هَة 

َّ
فو وو�سع  واإخوته،  اأبيه 

ه«.
َ
 اأحٌد اأْن مينع

َ
�سا�سَة قبَل اأْن ي�ستطيع

َّ
واأطلَق الر

وهكذا تنتهي حياة الأ�رصة كلها، التي تلحق بابنها 

البدو،  اأ�ساطري  من  اأ�سطورة  اإىل  وتتحول  املنتحر، 

»يف  بدايته  نقطة  اإىل  ويعود  دورته  الزَّمن  ليكمل 

الَدّراوي�س   
َ
جــاء �سعباَن،  من   

َ
ع�رص ابــِع 

َّ
الــر �سباِح 

 
ُ

الَثّ�ثُة اإىل احلارِة كعادِتهم كَلّ �سنٍة، وحتَلَّق الَنّا�س

حوَلهم ليخربوهم عن البيت العود، الذي اأُْقِفَل بعَد اأْن 

هم، يف حوادَث �سغريٍة. 
ُ
هم وكبري

ُ
َهَلَك اأهُله �سغري

واأخربوهم عن اأ�سواِت نواِح حباِل الأرجوحِة، وهي 

رائحِة  وعن  عليها،  املعَلّقِة  الغافة  باأغ�ساِن  حتتُكّ 

 القريَة كَلّ م�ساٍء، و�سوِت عائ�سَة 
ُ
ر

ُ
يِب، التي َتْغم الِطّ

طني«...
ّ
 َهِب

ْ
�س

َ
ُده البئر: حممود.. حممود.. ب الذي ُترِدّ

ي: اأُ�ضُطوِرية الَعقل الَبَدوِّ

الكلمة  اأ�سل  يــرد  منظور،  لبــن  العرب  ل�سان  يف 

ــداوة 
َ
وب ظهر،  مبعنى  بدا،  ة:  الُلغَّ جهة  من  ــَدوي( 

َ
)ب

خ�ف  ة 
َ
ــَداو

َ
ــب ال وا�سط�حًا:  ظــهــوره،  اأول  الأمــر 

احل�رص، وتعني القامة يف البادية، التي هي خ�ف 

احل�سارة.

فهي  للبدو  الجتماعية  الثقافة  البادية  وت�سكل 

الن�سق الثقايف الذي يدور فلكهم فيه، والذي ي�سمل 

ات امل�سّغرة عن جمموع ال�سفات املتوّخاة 
َ
الت�سور

كنموذج ومقيا�س عليه )¹⁶(.

وهي ثقافة نه�ست على عاتق اخلوف من املجهول، 

يف  هو  الكونية،  الوقائع  بحقائق  جهلهم  اأن  وذلك 

احلقيقة م�سدر ذلك اخلوف.

اخرتع  مكان،  كل  يف  الن�سان  كبدايات  ولذلك 

الطبيعة،   مظاهر  له  تف�رص  التي  اأ�ساطريه،  دوي 
َ
الب

ا ين�سبها لل�سياطني 
ً
 وهمي

ً
و�سنع لكل حادثة معنى

اآلهة م�سطنعة يرد لهم الأفعال،  اأو  واملردة واجلن، 

ويقدم لهم النذر والقرابني لتجنب غ�سبهم، املتمثل 

يف كوارث الطبيعة )¹⁷( 
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)�لبقية مبوقع �ملجلة على �النرتنت(



 1886-( ــني  اأم اأحمد  الكبري  واملفكر  الباحث 

اأ�ــرصة  يف  وولدتــه  تربيته  من  بالرغم   )1954
الأزهرية..وتخ�س�سه  ـتحفظة..ودرا�سته 

ُ
م )دينية( 

كتب  عّدة  اأثمر  الذي  الإ�س�م(  )تاريخ  درا�سة  يف 

اإىل تاريخ  عن البدايات الأوىل للدعوة الإ�س�مية، 

ا�ستفاد  التي  كتبه  يف  الإ�س�مية..وذلك  اخل�فة 

منها جيل الباحثني من ال�سباب، مثل كتابه )فجر 

ــزءان( و)�سحى الإ�ــســ�م- جــزءان(  الإ�ــســ�م- ج

ح�سب طبعة هيئة الكتاب امل�رصية- عام-1997 

وكتابه  اأجـــزاء(  اأربــعــة  )ظــهــرالإ�ــســ�م-  وكتابه 

املهدي  )عن  يقظان( وكتابه  بن  )حـي  ال�سيق عن 

واملهدوية( وكتابه )ال�سعلكة والفتوة يف الإ�س�م( 

عنها  تغافل  لزاوية  فيه  �س 
ّ
تعر الكتاب  هذا  ويف 

التاريخ  يف  تخ�س�سه  مــن  كــثــريون..وبــالــرغــم 

بعنوان  ـا 
ً
كتابــ كتب  فقد  الإ�س�مي،  العربي/ 

بعنوان  اآخر  ـا 
ً
وكتابــ اليونانية(  الفل�سفة  )ق�سة 

)ق�سة الفل�سفة احلديثة( .

ا 
ً
ـا كبري

ً
    وبالرغم من كل ذلك فقد اأوىل اهتمامـ

منذ  الهتمام  هذا  وظهر  الأنرثوبولوجيا،  بعلم 

بوظيفة  للعمل  انتدابه   
ّ
تـم عندما   1945 �سنة 

وهي  املــعــارف(  بــوزارة  الثقافية  ــرالإدارة  ــدي )م

يوليو1952اإىل  بعد  ا�سمها  ل 
ّ
حتــو التي  ــوزارة  ال

ـر اأحمد اأمني )يف هذا 
ّ
)وزارة الرتبية والتعليم( ففكــ

الوقت امُلـبكر يف الأربعينيات( يف اإن�ساء )جامعة 

رْت 
ّ
وتطو العزيزة(  )ابنتي  اإنها  عنها  قال  �سعبية( 

)الثقافة   52 يوليو  بعد  لت�سري  اجلامعة  هــذه 

 )هيئة ق�سور الثقافة( .
ّ
اجلماهريية( ثـم

اأ�سماها )قامو�س العادات      ويف مو�سوعته التي 

والتقاليد والتعابري امل�رصية( ال�سادرعن املجل�س 

ومراجعة  بتقدمي   .1999 عام  للثقافة-  الأعلى 

امُلـتخ�س�س  اجلــوهــري(  الكبري)حممد  الباحث 

هذه  يف  الأنــرثوبــولــوجــي(  الإنــ�ــســان-  )علم  يف 

اله�ىل:  زيد  اأبو  عن  اأمني  اأحمد  كتب  املو�سوعة 

يذكر  غام�سة..ومل  غريبة  �سخ�سية  ــه  اأن فذكر 

ـا عنه.. ويف ثنايا بع�س 
ً
ـا وا�سحــ

ً
خون �سيئــ

ّ
املوؤر

يف  عا�س  اأنه  البع�س  وح�سب  قليلة(  )نتٌف  الكتب 

قبيلة  املــيــ�دى..وهــومــن  ع�رص  احلـــادى  الــقــرن 

جنــًدا.. ت�سكن  بدوية  كبرية  قبيلة  وهــي  ــ�ل(  )ه
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طلعت ر�ضوان *

 اجلانب اخلفي فـي 

تراث اأحمد اأمني 

كاتب من م�رص *



وكانت  )�سليم(  ا�سمها  اأخــرى  قبيلة  وجتــاورهــم 

من  يخرجون  نهابني،  )�س�بني  و�سليم  هــ�ل 

ديارهم فيغريون على اأطراف ال�سام والعراق..حتى 

اأيام  فى  العبا�سية..واأر�سلْت  الدولة  منهم  ـْت 
ّ
�سجــ

الواثق باهلل حملة باأمرالقائد الرتكي )بغا الكبري( 

 
ٌ
ارتكبوا من ف�ساد.. وهاجر قوم لتاأديبهم على ما 

البحري.. الوجه  يف  م�رص  اإىل  و�سليم  ه�ل  من 

ونهٍب.. �سلٍب  من  الأوىل  �سريتهم  �ساروا  ولكنهم 

الفاطمي  اخلليفة  فاأمر  الأهايل،  منهم   
ّ
�سج حتى 

فعلوا  ال�سعيد..وهناك  اإىل  بطردهم  باهلل  العزيز 

ما فعلوه يف كل مكان من �سلٍب ونهٍب وتخريب..

�رصهم.. من  الأهــايل  �رصرهم..وا�ستغاث  وانت�رص 

ب�د  ثارْت  الفاطمي  باهلل  امل�ستن�رص  خ�فة  ويف 

املغرب عليه، فن�سحه م�ست�ساروه اأْن يبعث هوؤلء 

 اإىل املغرب، فاإْن ظفروا بالثائرين فقد ك�سب 
َ

العرب

واإْن  باخل�سوم  الثورة..وظفر  الب�د..واأخ�سع  تلك 

هم(( فاأر�سلهم واأعطى 
ّ
انهزموا ))وقى اهلُل م�رص �رص

ن وقال لهم: اأعطيتكم 
ْ
ا وديناري

ً
لكل واحد منهم بعري

ا�ستباحوها.. املغرب  نزلوا  ففرحوا..وملا  املغرب 

وكتبوا لإخوانهم يف م�رص يدعونهم لل�سفر اإليهم..

كل  من  ياأخذ  حتى  منعهم  باهلل  امل�ستن�رص  ولكّن 

و�ساروا  لهم..  دفعه  ما  لتعوي�س  ن 
ْ
ديناري واحد 

اإىل تون�س كاجلراد..ول ميرون ب�سيء اإّل اأتوا عليه 

واغت�سبوه.. واقت�سموا تون�س فيما بينهم، فاأخذْت 

غربها.. ه�ل  تون�س..وقبيلة  �رصق  �سليم  قبيلة 

ووقعْت بني هوؤلء العرب..و�سكان الب�د الأ�سليني 

الفنت  وقعْت  ذكرها..كما  يطول  حروب  الرببر  من 

واحلروب بني العرب والرببر..وكان ذلك يف القرن 

العا�رص املي�دي..وا�ستهر يف هذه احلروب )دياب 

بن غامن( واأبو زيد اله�ىل..ويرى البع�س اأّن بني 

ـهوا اإىل )جند( وب�د ال�رصو باليمن.  
ّ
ه�ل توجــ

    ووقــعــت حــرب بــني ديــاب واأبـــي زيــد )يطول 

وعندما  ــد.  زي ــي  اأب بانت�سار  وانتهْت  �رصحها( 

واأتباعه  زيد  اأبو  ـه 
ّ
توجــ بنجد  املجاعة(  ـْت 

ّ
)حلــ

اأر�سها( ووقعْت حروب  اإىل تون�س )حيث خ�سوبة 

بني اله�لية والزناتية ب�سبب )�سعدة بنت الزناتي 

)مرعي(  الرببر..ووقعْت يف حب  من  خليفة( وهي 

اأحد اأ�سحاب اأبي زيد..وانتهْت احلرب بقتل الزناتي 

خليفة..واختلف اله�ليون فيما بينهم على )ق�سمة 

اأم�ك الزناتي( وثارْت احلرب بني اأبي زيد ودياب..

وانتهْت بقتل دياب لأبي زيد فاجتمع قوم ل�أخذ 

بثاأر اأبي زيد..وانتقموا من دياب وقتلوه. 

    وهذه الق�سة التي دارْت بني البدو من العرب..وبني 

املغرب وتون�س..ومل تدخل م�رص فيها اإّل من ناحية 

 
ّ
اأّن اله�ليني اأقام بع�سهم فيها بع�س ال�سنني، ثـم

لها  فالق�سة  هذا  املغرب..ومع  اإىل  اأكرثهم  رحل 

�ساأن كبري فى م�رص..حيث اأعجب بها امل�رصيون، 

لأنها مكتوبة بلغة )م�رصية �سعبية( ولأّن حوادثها 

اأ�سبه  خيالية  )بطولة  على  وت�ستمل  )�ساذجة( 

الب�سيط..ولهذا  اللطيف  احلب  وفيها  اجلن(  ببطولة 

للم�رصيني..وذكراأحمد  حمبوبة  الق�سة  كانت  كله 

ال�سعبية  الأحياء  من  الكثري  يف  �ساهد  اأنــه  اأمــني 

وكان  الربابة(  )�ساعر  عليه  اأطلقوا  الذي  ـغّني 
ُ
املـ

ياأتي  كان  ال�ساعر(  )اأحمد  ا�سمه  رجل  حارتنا  يف 

اإىل القهوة كل م�ساء..ويجل�س وحوله امل�ستمعون..

ويبداأ يف قراءة الق�سة، والنا�س ي�سغون باهتمام..

ب 
ّ

ب لأبي زيد..ومنهم من يتع�س
ّ

ومنهم من يتع�س

بني  وال�رصب  وال�سباب  النزاع  يقوم  وقد  لدياب. 

زيد  اأبو  فيها  انت�رص  ليلة  جــاءْت  فــاإذا  الفريقنْي، 

ـنوها..واإذا 
ّ
وزيـ القهوة  يف  ـا( 

ً
)فرحــ اأن�ساره  عمل 

اأن�ساره نف�س  انت�رص فيها دياب فعل  ليلة  جاءْت 

ومتتّد  ي�سغون  وهم  يقراأ  ال�ساعر  يزال  ال�سيء..ول 

ـرب الفجر..وين�رصفون اإىل بيوتهم..
ُ
ال�سهرة اإىل قــ

واأن�سار اأبي زيد فرحون اإذا انت�رص، مهمومون اإذا 

انك�رص.. وكذلك اأن�سار دياب.   

    واأ�ساف: فكانت هذه الق�سة تقوم مقام ال�سينما 
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يلقي  ال�ساعر  اأحمد  ال�سيخ  اأيامنا هذه( وكان  )يف 

مواقف  يف  ـ�س 
ّ
ـا..ويتحم

ً
ح�سنــ  

ً
ــقــاء اإل الق�سة 

ـْت هذه الق�سة 
ّ
احلما�سة..ويرتمّن يف الق�سائد. وظلــ

تتداول يف م�رص عدة قرون..وذكرها ابن خلدون..

من  ال�ساد�س  اجلــزء  يف  بب�غتها..وقال  واأعجب 

يف  يزهدون  العلم  اأهل  من  اخلا�سة  اإّن  تاريخه: 

روايتها..وي�ستنكفون منها  ملا فيها من خلل )يف 

اأ�سل  ))هــو  ــراب  الإع اأّن  اعتقدوا  لأنهم  ــراب(  الإع

من  وبالرغم  كذلك((  لي�س  اأنه  الب�غة..واحلقيقة 

اأثر تاريخي.. لها  الق�سة  اأّن  ابن خلدون  ذلك ذكر 

الكثري من  اإليه..واأدخلوا فيه  اأ�سافوا   
ّ
العوام ولكن 

احلوادث امل�سنوعة والأخبارالتي ليوثق فيها. 

    وذكر اأحمد اأمني: هذا موجز خمت�رص جًدا لق�سة 

اأيام..وبالرغم من تداخل اخليال  ـقراأ يف 
ُ
تــ طويلة 

بع�س  يف  اخلــرافــات  اإىل  ــرب  اأق بالواقع..واأنها 

ال�سعبية  الأو�ساط  اأثر حميد يف  لها  اأجزائها..كان 

امل�رصية..يف الع�سور ال�سوداء التى اجتازوها، فقد 

ـا يف 
ً
ـا طريفــ

ً
ا لذيًذا يف لياليهم..وحديثــ

ً
كانت �سمر

واحلما�سة.. اللطيف  الغزل  فيهم  نهارهم..وتبعث 

والع�سبية ل�أبطال )من �س  88 - 91(. 

    ويف املقدمة التي كتبها الأ�ستاذ حممد اجلوهري، 

ق لهتمام اأحمد اأمني بعلم الفولكلور)بالرغم 
ّ
تطر

الغاية  لعّل  فقال:  الإ�س�ميات(  تخ�س�سه يف  من 

اأْن  هي  ـا 
ً
دائم الفولكلور  دار�س  اإليها  ي�سعى  التي 

ينتهي من درا�سته لرتاث �سعب معنّي، اإىل الك�سف 

التعرف على  اأو  ال�سعب،  لذلك  القومي  الطابع  عن 

�سمات �سخ�سيته..و�سواء وعى الباحث هذا الهدف، 

وحتليله  الـــرتاث  جمع  يف  عمله  فـــاإّن  يــع،  اأومل 

الطابع  درا�سات  تيار  يف  النهاية  يف  ي�سب  اإمنا 

اإىل  حاجة  يف  املــقــام  هــذا  يف  القومي..ول�سنا 

الك�سف  يف  الفولكلور  مــواد  اأهمية  على  التاأكيد 

 
ْ
ـلت

ّ
تكفــ اأمر  فهذا  القومية،  ال�سخ�سية  عن م�مح 

)يف  واأ�ــســار  وال�سخ�سية(  )الثقافة  درا�ــســات  به 

الهام�س( اإىل املجلد الأول الذي كتبه بعنوان )علم 

الفولكلور- الأ�س�س النظرية واملنهجية( ومن بني 

الق�سايا التي ذكرها: كيف تت�سّنى درا�سة �سخ�سية 

من  اإّل  املثال–  �سبيل  على  امل�رصي–  الف�ح 

التقليدي  اجلزء  فهذا  ال�سعبي،  تراثه  درا�سة  خ�ل 

ا، 
ً
غور ثقافته  اأجــزاء  اأبعد  هو  الف�ح،  ثقافة  من 

على  ـا 
ً
جميعــ واأع�ساها  منه،  ـا 

ً
متكنــ واأكرثها 

نف�سه..واأ�ساف  اإىل  واأقربها  والتطوير..  التغيري 

العظيم  اجلهد  على  ينطبق  املبداأ  هــذا  نف�س  اأّن 

الذي قـّدمه الأ�ستاذ اأحمد اأمني يف قامو�سه..ومن 

القامو�س  التي يحويها  املادة  اأْن )حتّد(  الطبيعي 

اأو  تطبيقها،  نطاق  من  تق�رص  قد  معينة،  )حدود( 

عليها  تفر�س  اأو  للتعميم،  قابليتها  من  ـقلل 
ُ
تــ

اأحمد  الأ�ستاذ  ــداأ  ب ولذلك  التحفظات..  بع�س  

هجومهم  توقع  الذين  معا�رصيه،  مبحاورة  اأمني 

التي  املادة  لأّن  له((  ))وجتريحهم  م�رصوعه  على 

جمعها فيها ت�سهري بامل�رصيني.. ولكنني )حممد 

اجلوهري( اأرى اأّن يف هذا مفخرة للم�رصيني، اإذا 

نظرنا كيف قطعوا خطوات وا�سعة منذ عهد قريب 

و�سع  اأمــني  اأحمد  الأ�ستاذ  اأّن  كما  التقدم..  يف 

عام1953  يف  قامو�سه  يكتب  وهو  اعتباره  يف 

))بع�س  �سماهم  الــذيــن  الكبار  زمــ�ئــه  عتاب 

بالكتابة  اهتم  العلماء((لأنه  من  الأر�ستقراطيني 

العوام((  اإبــداع  من  �سعبية  وتعابري  ))عــادات  عن 

وكانوا يق�سدون اهتمامه بجمع الأمثال امل�رصية 

الأميني امل�رصيني..وكان  األ�سنة  التي جتري على 

املوؤكد  الأ�ستاذ حممد اجلوهري: ولكن من  تعليق 

ـقدم على هذه اخلطوة اجلبارة 
ُ
اأنه ل ي�ستطيع اأْن يــ

اإّل الأ�ستاذ اأحمد اأمني )من �س-42 44( . 
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اأّن  الــتــجــربــة  ــت  ــت ــب اأث ـــا  رمب

املــوؤ�ــســ�ــســات الــثــقــافــيــة غري 

وقدرة  جناعة  اأكرث  احلكومية 

على املناورة واحلركة وتقدمي 

خدمات ثقافية متنوعة متتلك 

ــن احلـــريـــة، �ــســواء  هــامــ�ــســا م

جم�ت  �سورة  يف  ذلك  اأكــان 

اأو  ن�رص  دور  اأو  ثقافية خا�سة 

اأهلية، وامليزة  موؤ�س�سة ثقافية 

امل�رصوعات  لتلك  الأ�سا�سية 

ــن قــيــود الــروتــني  -بــعــيــدا ع

اأنــهــا متتلك  احلــكــومــي- هــي 

املوؤ�س�سة  تفتقده  والتحرر  للحركة  م�ساحة 

كما   ، الأحــيــان  اأغلب  يف  الر�سمية  الثقافية 

ما  لكّل  املتعط�س  اجلمهور  ثقة  تكت�سب  اأنها 

الوعي  غياب  جوانب  واأحد  ومفيد،  هادف  هو 

والقائمني  الر�سمية  املوؤ�س�سات  لدى  الثقايف 

القهر  ظل  يف  ناجعة  ثقافة  ل  اأنه  هو  عليها 

ومن  للحرية،  مــرادف  فالإبداع  وال�ستبداد، 

ثم كان وعي املوؤ�س�سة من النوع الزائف الذي 

يظن اأنه على �سيء وهو ب� اأثر يذكر ول دور 

بني  علينا  الزمان  يجود  املقابل  يف  يلم�س، 

ميتلك  املثقفني  من  نــادر  بنمط  ــر  واآخ حني 

وزارة  ومنجزه  دوره  يتجاوز  ا 
ّ
ثقافي ا 

ً
وعي

ثقافة كاملة. ويف هذا الإطار ت�ستوقفنا جتربة 

 )2020  -  1948( فركوح  اإليا�س  الــراحــل 

لتلقي ال�سوء على دور املثقف العربي يف هذا 

الظرف احل�ساري املاأزوم الذي يعي�سه عاملنا 

يغ�س  زمن  يف  يفعله  اأن  ميكنه  وما  العربي، 

بالنك�سارات والهزائم واحلروب، حيث ال�سمت 

ل  الفارغة  ال�سعارات  خلف  والتمرت�س  خيانة 

الثقايف  الــدور  ى 
ّ
يتبد هنا  ومن  منه،  جــدوى 

مل  كاملة،  ثقافية  موؤ�س�سة  بو�سفه  لفركوح 

الكتابة  اأو  الأدبــيــة  ال�سحافة  عند  تتوقف 

جوانب  من  كثرٍي  اإىل  جتاوزتها  بل  الأدبية، 
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اإليا�س فركوح...   

فـي وداع موؤ�ّض�ضة ثقافية

كاتب وناقد من م�رص  *



الثقايف من ن�رص وترجمة وكتابة ونقٍد  العمل 

ميثل  اإنه  قلنا  حني  نبالغ  مل  فنحن  وتفاعٍل، 

عدة  خ�ل  ا�ستطاعت  فاعلة  ثقافية  موؤ�س�سة 

باقتدار رمبا  الثقافية  اأن تنجز مهامها  عقود 

ل تعرفه كثري من املوؤ�س�سات الثقافية الر�سمية 

يف ب�دنا.

اأطلْق على فركوح ما �سئت من الألقاب، فهو    

ال�سحفي الذي بداأ حياته املهنية يف ال�سبعينيات 

ال�سبعينيات  عقدي  الثقافية، عرب  ال�سحف  يف 

الت�سعينيات  يف  النا�رص  وهو  والثمانينيات، 

كنا�رص  واأزمنة  منارات  جتربتي  خا�س  حني 

له ثقله رفد احلياة الثقافية العربية بعدٍد كبري 

والروائي  القا�س  الإ�سدارات املهمة، وهو  من 

احلا�سل على جائزة اأف�سل جمموعة ق�س�سية 

للنبي"،  طلقة  وع�رصون  "اإحدى  جمموعته  عن 

وهو  الروائي  �ساحب جائزة الدولة الت�سجيعية 

جائزة  ثم  الزبد  "قامات  روايته  عن  الأردنية 

اليمبو�س"  "اأر�س  وبروايته  التقديرية،  الدولة 

بلغ القائمة الق�سرية للجائزة العاملية للرواية 

وفركوح  الأوىل،  دورتها  "البوكر" يف  العربية 

يف الوقت نف�سه املرتجم املغرم بنقل كثري من 

روائع الأدب الغربي اإىل العربية، وهو امل�سارك 

الفاعل و�ساهد العيان الذي يقدم من خ�ل عدد 

وال�سهادات  املقالت  من  جمموعة  كتبه  من 

الثقافية وال�سيا�سية عن ع�رصه ال�سعب.

      يف جمال الن�رص مل يدخل اإليا�س من باب 

اإمنا جاءت جتربتاه منارات  الربح واخل�سارة، 

واأزمنة مت�سقتني مع هويته ككاتب، ومع روؤيته 

وان�سجامه  ومتا�سكها  الهوية  بتلك  والتزامه 

خياراته  لكل  احلاكم  الن�سجام  هــذا  معها، 

�سي�سقط  اأنه  اأعتقد  وبدونه  والثقافية،  الأدبية 

ملجتمعه،  اأو  لذاته  املثقف  خيانة  براثن  يف 

امتحان  يف  التجربة  هذه  خ�ل  من  جنح  وقد 

الن�سجام مع نف�سه ومعركة الت�ساق مع بنيته 

عملها  مقا�سد  يف  متامًا  واملتماهية  الُكّلية 

التماهي  هذه  على  وبناء  من�سوراتها،  وطبيعة 

ويعرفه  يحبه  فيما  اخل�سارة  اأن  فركوح  راأى 

لهذه  واملتابع  �سواه،  فيما  اخل�سارة  من  خري 

والفنية  الفكرية  وخياراتها  و�س��سلها  الــدار 

يدرك بو�سوح الدور الذي لعبته وتلعبه يف ن�رص 

الكتاب العربي بعد فرتة كان توزيعها قا�رصا 

اأ�سبح لها ح�سورها  على بلدها الأردن، حتى 

يف خمتلف املعار�س الكربى، واأ�ساف فركوح 

اإىل هذا عمله نا�رصا، ا�ستغاله بالرتجمة لكثري 

من روائع الأدب الغربي وفقا لذائقته اجلمالية 

والفكرية؛ وانط�قا من وعيه الثقايف مبتغريات 

املرحلة  وطبيعة  املت�سارع،  واإيقاعه  الع�رص 

واإميانا  العربية،  املجتمعات  جتتازها  التي 

بحقيقة اأن احلالة ال�سوية والطبيعية لأي ثقافة 

على  بقدرتها  م�رصوطة  ثقافية  هوية  اأي  بل 

وعلى  والعطاء  والغتناء  والتطور  النفتاح 

العاملية،  الثقافات  مع  التوا�سل  ج�سور  بناء 

فكل حديث عن هوية ثقافية مغلقة �رصب من 

النتحار.   

مل�سرية  للرا�سد  ميكن   الإبـــداع  جمــال  ويف    

يلحظ  اأن  فركوح  اإليا�س  والقا�س  الــروائــي 

مع  وال�سيا�سية  الجتماعية  قناعاته  ات�ساق 

الهم  ينف�سل  ل  اإذ  واجلمالية،  الفنية  خياراته 

اجلمعي عن الهم الذاتي يف جل اأعمال اإليا�س، 

والتخييلي عن الواقعي، وقد ظهر ذلك جليا يف 

كثريا  تتخلل  املتوالية  الق�س�سية  جمموعاته 

اإ�سارات �سيا�سية واجتماعية دالة، ويربز  منها 

ذلك بج�ء يف رواياته،  ففي )قامات الزبد( ل 

ت�ستطيع اأن تف�سل احلرب الأهلية يف لبنان عن 

احلرب داخل الذات، ويف )اأر�س اليمبو�س( تلك 
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الأر�س التي تقف بني اجلنة والنار تناظرها يف 

طبيعتها �سخ�سياتها املغرتبة متار�س احلروب 

وم�سائرها،   ال�سخ�سيات  ت�سكيل  يف  دورهــا 

ال�سخ�سيات  �رصاع  تف�سل  اأن  ت�ستطيع  ل  كذا 

والطوائف  الفرق  �ــرصاعــات  عن  ذواتــهــا  مع 

وت�سابكاتها على الأر�س، فهو موؤمن كما قال 

الروائي  بني  الع�قة   " اإن  حــواراتــه  اأحــد  يف 

العربي والأحداث ال�سيا�سية ع�قة ع�سوية بكل 

معنى الكلمة، ومن جهتي �سّكلت تلك الأحداث 

�سخ�سياتي  اأنتجت  التي  الدائمة  املناخات 

الروائية، لتتحرك فيها وتتنف�س هواءها امللوث 

تياراتها  يف  العربية  والرواية  باخل�سارات"، 

الكربى �سنيعة التاريخ واجلغرافيا بالأ�سا�س، 

اأو  واجهة  جمرد  منهما  يجعل  ل  فركوح  لكن 

خلفية ت�رصد على اأر�سها ال�سخ�سيات الأحداث 

والوقائع، اإمنا يتجاوز الأمر ذلك اإىل ت�سكيلها 

حياتها  ال�سخ�سيات  تلك  فيها  تــرى  مــرايــا 

ال�سيا�سية واحلروب هي  وم�سريها، فالأحداث 

ال�سخ�سيات  تلك  كينونة  يف  الرئي�سي  املوؤثر 

وبناء  التحول،  اأو  التكوين  م�ستوى  على  �سواء 

روح  ت�ساغ  املتوالية  النك�سارات  تلك  على 

ال�سخ�سيات التي تعافر ل�إبقاء على القليل من 

اأر�س  راوي  يقول  تيار جارف،  اأما  اإن�سانيتها 

اليمبو�س،" اأن ت�سون ب�رصيتك يعني اأنك تنخرط 

يف األف معركة لن تفوز اإل يف اأقل قليلها"، ففي 

اإن�سانية  على  احلفاظ  يكون  اخل�سارات  زمن 

ا وم�سوؤولية ت�ستحق اأن نكافح من 
ّ
الإن�سان هم

تتحول  املغرتبة  املفردة  الــذوات  هذا  اأجلها، 

اإىل  واجلغرافيا  التاريخ  اإكراهات  على   بناء 

ذات جمعية، ويتحول ال�سوت املفرد اإىل �سوت 

قائ�"  الراوي  �سوت  يعلو  حني  باأكمله،  جيل 

ولدت يف عام النكبة، خرجت من رحمها، حتت 

برج احلوت كانت ولدتي، واحلوت ابتلع ب�دا 

ا�سمها فل�سطني؛ فخرجت اإىل عامل ناق�س اأزعق 

واملثري  الهواء"،  من  يكفي  مبا  ا 
ً
مطالب باكيا 

الوا�سح مل  فركوح  اإليا�س  التزام  اأن  ل�إعجاب 

ينل من جماليات ال�رصد لديه وقدراته على بناء 

روايات حمكمة ذات نزعات جتريبية �سواء على 

م�ستوى الق�س اأو اخلطاب وتعدد الرواية وتباين 

الروؤى والأ�سوات والتداخ�ت الزمكانية ورفد 

اأخرى  ة 
ّ
وفني ت�سكيلية  بتقنيات  الق�س  عملية 

كالإفادة من جتارب الر�سم والفن الت�سكيلي يف 

بناء الن�س وت�سكيله، واللجوء اإىل ما ورا الق�س 

يف  اخلطابية  ال�رصد  خ�سو�سية  تاأكيد  بق�سد 

متثيل الواقع، من خ�ل املغايرة لأمناط اأخرى 

متثله ب�سورة اأكرث دللة وحتيينية.

  لقد ك�رصت جتربة فركوح بكل مفرداتها ال�سائد 

عن انعزالية املوؤ�س�سة الثقافية بو�سفها الطرف 

الثقايف  الوعي  ت�سكيل  يف  واملــوؤثــر  الفاعل 

التي  التقليدية  ال�سورة  ك�رصت  كما  للجمهور، 

دوره  واأبـــرزت  املثقف،  انعزالية  عن  �ساعت 

يتجلى  جمتمعه،  ق�سايا  اإطـــار  يف  الثقايف 

باآليات واأدوار خمتلفة تت�سق وتن�سجم مع وعي 

بذاته وبواقعه، ومترده على حماولت تدجينه 

اأو و�سعه يف احلظرية التي اأرى اأنها ا�سم �سديد 

املوؤ�س�سة  بــني  الع�قة  طبيعة  على  الــدللــة 

منه  ترجتيه  وما  واملثقف  الر�سمية  الثقافية 

تتحول  اإذ  خ�له؛  من  حتققه  اأن  اإىل  ت�سعى  اأو 

من  نوع  اإىل  الأحيان  من  كثرٍي  يف  النعزالية 

العزل املق�سود. 
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ترتاوح  الأوىل  ية 
ّ

الن�س عتبتها  اأو  الرواية  عنوان   

بني الو�سوح وعدمه، اأي اأنها دالة كا�سفة ومتمّنعة 

يف الوقت نف�سه عن الك�سف الوا�سح ، ومغرية على 

الإبحار يف دللتها.

�ست  مقامات  الأرقام  العنوان  يف  انتباهنا  يلفُت   

1 (  والدللة م�ستوحاة من الكاتب  ال�سام ) 12 + 

فقال  الأرقــام   هذه  كنه  عن  �ساألناه  عندما  نف�سه 

 12 على  �ستاأتيكم  بل  كاملة  لي�ست  الرواية  هذه 

جزءا وهذا اجلزء الأول منها . 

   تدّل مفردة مقامات على نوعني من الدللت اأولها 

من   
ٌ
نظام وهي    ، املعروفة  املو�سيقية  املقامات 

تاأتي  ماألوفة   وانتقالت  مو�سيقية،  مل 
ُ

وج �س�مل 

و�سعها  الكاتب  اأن  واأح�سب   . مقامات  �سبعة  على 

للتمويه عن املقامات التي يق�سُدها .

وثانيها املقامات ال�سوفية :    

 الـمقام يف ال�سوفية هي املرتبة ، اأو املحطة التي 

اإىل  نف�سه  لإي�سال  بحثه  اإليها املريد خ�ل  ي�سل 

اهلل .

التوبة،  مقام   : وهي  مقامات  �سبعة  علي  وتاأتي 

والورع والُزّد، والفقر، وال�سرب، والتوكل، والر�سا.

ُة خاتون بنت جنم الدين اأبي 
َ
 �ست ال�سام : هي فاِطم

ال�ّساِم )ق6هـ/12م(  بـ�ِست  امللقبة  ال�سكر اأيوب  ، 

، ومما يذكره عنها اأبو  الأيوبي  الدين  اأخت �س�ح 

�سامة املقد�سي يف ذيل الرو�ستني ما يلي: )قال اأبو 

اخلواتني،  دة 
ّ
�سي كانت  اجلــوزي:   املظفر �سبط ابن 

وكان  وال�سدقات  والإح�سان   
ّ
الــرب كثرية  عاقلة، 

يعمل يف دارها من الأ�رصبة واملعاجني والعقاقري 

يف كل �سنة باألوف الدنانري( مما يجعلنا نقول اأنها 

كانت جديرة بلقب �ست ال�سام. 

 دللت امل�ضمون :

الدائم  بحثها  يف  الإن�سانية  الرحلة  الرواية  جت�سد 

املرء  في�سلك   ، املفقود  ال�سماوي  الفردو�س  عن 

على  التوبة  مبقام  مبتدئا  اهلل  من  به 
ّ
تقر رحلة 

ب�سببها  ا�ستحق  مع�سية  من  اآدم   اأبيه  من  بدر  ما 

ال�سبِع   املقامات  بني  يتنقل  التوبة  ومن   ، الطرد 

الر�سا  مقام  ال�سابع  للمقام  ي�سل  حتى  الأخــرى 

الطريق  هذا  ويف   ، قبله  ال�سالكني  طريق  متبعا   ،

يجابه الإن�سان املريد وهو بطل الرواية ) يا�سني ( 

كثريا من امل�ساعب واملتاعب ، ويلزمه يف رحلته 

الطويلة وال�سعبة تلك مر�سٌد ير�سده اىل طريق النور 

الأ�سمى ، ويرمز النادل يف الرواية اىل املر�سد ولأن 

اأثري تخيلي  اإل يف  الرحلة تخيلية حلمية ل حتدث 

الغرائبية  ال�سور  توليد  يف  كثريا  البوطي  د.  وفق 

نابٍع  جامح  خيال  خ�ل  من  وتتابعها  املده�سة 

تخري  يف  وّفــق  وقد  احلــر.  للتداعي  ا�ستخدامه  من 

واأ�رصار  رموز  فيه من  ولغتهم  مبا  ال�سوفية  عامل 
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كاتبة و�ساعرة من ُعمان  *

�ضعيدة بنت خاطر الفار�ضي *

التداعي احلر يف رواية مقامات �ضّت ال�ضام ) 12 +1 (

للأديب ال�ضوري �ضليمان البوطي



وغمو�س ،  ابتداأت من بداية احلدث حتي الو�سول 

كر والتجّلي واإغماء البطل عند و�سوله لغاية 
ُّ
اىل ال�س

الغايات .  ) �ساأل يا�سني بعد اأن اأذن له ورفعت عنه 

جميعهم  ملــاذا   ، الوا�سلني  من  وبــات  املحرمات 

تقام لهم النوبة وانت ل ؟ 

يا�سني  ف�ساح  والثوبة،  والتوبة  النوبة  انــا   =

ا عليه(
ّ
�سيحة ارجّت لها جبل قاف و�سقط مغ�سي

             �س75 الرواية

الذي  ال�سابع  الف�سل  يف  روايته  البوطي  د.  يختم 

يرادف للمقام ال�سابع حيث الو�سول ونهاية الرحلة 

الوحيد  الف�سل  وهو  ال�سالة  املدينة  اإىل   بعودته 

املعنون وللعنوان دللته لأنه ل جمانية يف الفن 

اإىل  )بزوغ املدينة ال�ساّلة( وترمز املدينة ال�ساّلة 

الأر�س .

د ال�سويف بعد قبوله 
ّ
البطل ل�أر�س وقد تزو يعود 

اأن  يجب  اأنني   اإل   ( �سويف  لكل  الهامة  بالو�سية 

اأخربك : اأننا اأخذنا عليهم عهدا ؛ األ ينطق اأي منهم 

بكلمة واحدة ومن َنب�س ببنت �سفة �سيكون  م�سريه 

الت�سفية ، وهذا  ينطبق عليك  اأي�سا ( �س 78

وهو  املت�سوفة  رموز  اأكرب  اأحد  اإىل  اإحالة  وهذه 

احلّ�ج الذي ن�سحوه اأن يلتزم بخرقة ال�سويف ول 

يتكلم عن اأ�رصار ال�سوفية كما ن�سحه  ال�سبلي ، لكنه 

عندما زاد عليه الوجد تكّلم واأف�سى الأ�رصار ، الأمر 

الذي جعلهم يتهمونه بالزندقة وتقطيع اأطرافه من 

اإذن    ، خ�ف وي�سَلب على مكان عاٍل وهو ينزف 

الرواية ل يوجد بها اأمن وحتقيق ومطاردة بولي�سية 

، بل هي مهارة الكاتب الذي جنح يف حتويل ذهن 

التي  والــرمــوز  الإيــحــاءات  من  كثري  عرب  القارئ 

ال�سيا�سي  الواقع  وفق  البطَل  يتتبع  الذهن  جتعل 

من  والعينان  اجلريدة  فرمز  �سوريا  يف  املعروف 

اتبعني و�سعر باملراقبة  خلفها والتحقيق وكلمات 

. كل هذه   ال�سديد منهم  املتكرر واخلوف  والهروب 

خدٌع فنية ل�رصف ذهن القارئ عن احلكاية الأ�سل 

الف�سل  بنهاية  الأمــر   اإحكام  يف  جــدا  جنح  ثم   ،

ا�ستغنينا  ونحن  بالأوامر  بالتقيد  الفرع  باإغ�ق 

عنك ، لكن يجب اأن تتقيد بالأوامر ،  واإياك اأن تتكّلم 

، وهنا �رصف البوطي ذهَن املتلقي مرة اأخرى اإىل 

ال�سلطة وت�سفية  ما هو �سائٌد يف الواقع من بط�ِس 

من ل يلتزم باأوامر النظام  .

لغة ال�ضوفية :

 تتوالد الرموز ال�سوفية عرب ف�سول الرواية : 

اإليها   نزل  التي  الأر�ــس  هي  احلرمان(   )بئر  فهل 

فقده   بعد  اهلل  اأنوار  الإن�سان مطرودا  حمروما من 

لفردو�سه ال�سماوي الأعلى ؟

ال�سوفية  العرفانية  الأ�ــرصار  هي  املكتبة  وهل 

–تلك  املكتبة  )كانت  ال�سالك  عنها  يبحث  التي 
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اأثرية على قلبه ( »�س9 الرواية «.

ة املظلمة بالذنوب 
ّ
 وهل الكهف هي النف�س الإن�ساني

) �سعر  اأنه يعرف هذا الكهف، بل هو يعرفه فع� ( 

»�س57«.     

ذنوب  من  بها  وما  جيدا  نف�سه  يعرف  هو  بالفعل 

من  والتخل�س  النور  اىل  ي�سعي  هو  لــذا   ، وظــ�م 

الظلمة التي رمبا ترمز اإىل  الذنوب  واملعا�سي . 

ات والأفاعي هي امل�ساعب التي تواجه 
ّ
وهل احلي

مهما  بالتطهر،  جتاوزها  عليهم  والتي  ال�سالكني 

والنتظار  املــثــابــرة   �سدقت  فــان  الأمـــر  كلفهم 

ل للم�ساق اأي �سدقت التوبة ، جاءت 
ّ
وال�سرب والتحم

الإ�سارة تف�سل فقد اأذن لك ... وتكررت عبارة تف�سل 

اأذن لك ، للرتميز على انتقال البطل من مقام  فقد 

اإىل مقام اأعلى .

اليونانية  الأ�سطورة  الطاوو�س وفق ما قالت  وهل 

من  العديد  الطاوو�س  اأعطت  هريا  اأن  تروي  حيث  

العيون على ج�سده متثل روؤيته للما�سي واحلا�رص 

وامل�ستقبل كمخلوق م�ستب�رص ، وهل  املريد ال�سالك 

املا�سي  و�سيب�رص  احلجب  اأمامه  �ستنك�سف  اأي�سا 

واحلا�رص وامل�ستقبل ؟ 

وهل رموز الأعداد الفردية املتكررة يف الرواية لها 

الو�سول  املتعارف عليها حتى  ال�سوفية  دللتها 

اإىل قد�س القدا�س؟  

وهل احلالة الدخانية التي تتكرر قبل اإغماء يا�سني 

تعني �سبابية الروؤية وعدم قدرة الذات النا�سوتية 

 الأ�رصار ؟
ّ
 للو�سول اإىل �رص

ّ
على التوا�سل التام

ومتثلت  يا�سني  رافقت  التي  العينان  تلك  وهــل 

واحلــالت  واملقاماِت  املحطات  خمتلف  عرب  له 

التي  الإلهية  والرعاية  الرقابة  هي  والكائنات 

احلياة عرب وحدة  دروب  �سّتى  الإن�سان يف  ترافق 

باللطف  يعرف  مبا  واملتمثلة  والكائنات  الوجود 

اهلل  قــّدر  القول  جــاء  ،ومنها  ؟  الإلهية  والعناية 

ولطف .  

وتكرار)  بل كانت له العينان – تينك- ذاتهما (

     «�س61« .  

.ك�زمة معينة لها دللتها ومعناها الإيحائي ، هو 

اأحد تقنيات اأ�سلوب تيار الوعي  .

الغرائبية  احلالة  هذه  لتج�سيد  ا�ستعان  البوطي  اإن 

بعيدة  خيالت  يف  بنا  ح 
ّ
تطو التي  الرموز  بكل 

باخليال  مليئة  رواية  ن�ستقبل  اأن  �سوى  منلك  ول 

والت�سكيل ال�سوريايل لأننا نتلقى الكتابة عن طريق 

 فتنثال علينا ال�سور احللمية وتتدفق 
ّ
التداعي احلر

من ال�وعي ف� منلُك �سوى اأن ن�ست�سلم لها ا�ست�س�م 

النائم حللم لذيذ اخلدر  .

ت�ضنيف الرواية :

 ال�سام رواية ت�سجيلية و�سفية ملدينة 
ّ
 مقامات �ست

دم�سق ،  اأعاد فيها البوطي خلَق املكان بتفا�سيله 

، من خ�ل �سرية  الواقع ويف زمن ما  الدقيقة يف 

بطله يا�سني الراغب يف الن�سمام اإىل املريدين .  

جوي�س   جيم�س  بــروايــة  الــروايــة   ــذه  ه تــذّكــرنــا 

فقط  واحــدا  يوما  اأحداثها  جتري  "يولي�زش".التي 
يف دبلن عام 1904. وت�سجيله الو�سفي جلزئيات 

فعل  كذلك   ، قبل  من  يحدث  مل  ب�سكل  دبلن  مدينة 

البوطي مع مدينته دم�سق .  

اء يف اإمكانية الأدب املقارن بني 
ّ
 وهنا ندخل كقر

اأوجه الت�سابه والخت�ف بني  الروايتني متلم�سني 

العملني ، فجوي�س جعل كل حادثة يف روايته تتفق 

مع حادثة يف ملحمة" الأودي�سا "لهومريو�س . 

ملحمة  بذكاء  البوطي  ا�ستبدل  الآخر  اجلانب  على 

الأودي�سا وهي كنز الثقافة الغربية ، باأجمل كنوز 

زخمه  بكل  ال�سويف  الإرث  وهــو  ال�رصقي  تراثه 

وفرادته  واأحداثه  �سخ�سياته  وتنوع  وتهومياته 

وخياله اخل�سب ولغته الراقية املتميزة .  

وكما ا�ستخدم جوي�س تقنيات تيار الوعي ا�ستخدمه 

�سليمان البوطي اأي�سا، وجلاأ اإىل املنولوج الداخلي 

روايته   بطل  عن  الكاتب  ليحدثنا  املبا�رص  غري 
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ب�سمري الغائب الذي ي�رصد لنا من خ�له الأحداث 

واقعية  لغة  انها  البداية  يف  لنا  بدت  �رصدية  بلغة 

ار 
ّ
منطقية ، لكن مع تطور احلدث تتبلور تقنيات تي

لأن  مرتبة  غري  ب�سورة  الأفكار  وتتداعى  الوعي 

عملية التداعي الذهنية ل ت�سري وفق ت�سل�سٍل منطقي 

، بل تتمثل على هيئة �سور كثرية ل ميكن  مرّتب 

عن  بعيدة  لأنها  تدفقها  اإيقاف  اأو  عليها  ال�سيطرة 

اأو  ناق�سة  ب�سورة  تتم  فهي  الواعي  العقل  �سيطرة 

مبهمة ول تخ�سع ملقايي�س العقل واملنطق . 

) انظر �س 41 ، 53 ، 62 ،70 ، 75(  

كما ي�ستخدم الكاتب و�سائله يف الرجوع اإىل اخللف 

، والتقدم اإىل الأمام ، متاأرجحا بزمن الرواية عرب 

مز 
ّ
الر ا�ستخدام  اإىل  اللجوء  كذلك  الأزمنة  تداخل 

الذهنية  الرواية عن احلالت   يف هذه 
ّ

مز يعرب
ّ
والر

عن  ت�سقط  التي  الغام�سة  الت�سورات  على  القائمة 

بطرق  عنه  التعبري  ميكن  ول  فيه  وجتــري  الوعي 

التعبري املبا�رص .

كما يلجاأ الكاتب اىل ال�سور ذات الإيحاء اخلا�س  

)�سورة عيون الطاوو�س املتعددة يف ري�سه(

      �س60 

جبهته  فيها  م�سح  التي  القما�س  قطعة  و�سورة 

املكان  عابرا  عاليا  به  حتّلق  مظّلة  اىل  فتحولت 

من جهة لأخرى ، �سورة القدح الذي يخرتق �سقف 

الغرفة الزجاجي ول ينك�رص . 

 ويظّل القارئ يف حالة من النفعال ي�حق الكاتب 

حتى  هذا  يف  ينجح  اأن  دون  احلكاية  يفهم  حتى 

ينتهي من قراءة العمل. 

الّرمزية والرتميز : 

 اأ�سف لهذه ال�سعوبة جلوء الكاتب اإىل لغة الرتميز 

ي�ستخدمها  التي  والإيــحــاء  والتكثيف  والت�سفري 

وهي  خا�سة،  ال�سوفية  لغة  تنا�سبها  وهذه  ال�سعر 

من  تنبع  املح�سو�سات  عــن  بعيدة  حلمية  لغة 

،والإيــقــاع  الق�سرية  اجلمل  وا�ستخدام  الــ�وعــي 

ال�رصيع املتتابع  ، لهذا ي�سعب الإم�ساك بها اإذا ما 

قورنت بلغة الرواية املعتادة . 

اأبرز ما ت�ستوقفنا   اللغة يف هذه الرواية هي  ولعّل 

ال�سوائب  من  خال�سة  �سّفيفة  مقّطرة  لغة  فهي 

وخمت�رصة لأبعد احلدود ، وبالإ�سافة اإىل ذلك فاإن 

اأ�سلوبها بالغ العظمة ،       

يف  والت�ساق  اللغوي  باجلمال  حافلة  فالرواية 

الأن�ساق اللغوية، وكان البوطي كمن يكتب ق�سيدًة 

قد  �ساعرا  الكاتب  كــون  ولعّل   . ــة  رواي ل  فاخرًة 

�ساعده ذلك يف ا�ستخ��س تلك اللغة الرائقة.  

 ال�سام 
ّ
ويبدو لنا البوطي يف روايته مقامات �ست

واملعرفة  والوعي  الثقافة  من  كبرية  درجة  على 

ويقّدم   ، بــالأحــداث  العليم  ــراوي  ال ال�سارد  وهو 

ولهذا   ، بطله  �سخ�سية  وعي  ل  هو  وعيه  للقارئ 

اأن  بّد  ل  الروايات  من  النوع  هذا  ملثل  فالكاتب 

والوعي  الثقافة  مــن  كبرية  ــة  درج على  يكون 

الدقيقة  الداخلية  امل�ساعر  التقاط  على  والقدرة 

لبطله فرواية تيار الوعي تعنى بالعوامل الداخلية 

مــتــجــاوزة الــعــامل اخلــارجــي و�ـــرصد احلــكــايــة ، 

وهذا   ، املبا�رص  غري  الداخلي  املنولوج  م�ستخدما 

اخلا�سة  الذهنية  ومقدرته  الكاتب  ثقافة  يك�سُف 

تيار  روايــات)  تتطلب  ولذلك  التحليلية  ومقدرته 

بثقافة  اأي�سا   والقارئ   
ُ
الكاتب يتمتع  اأن  الوعي( 

وافرة وبذاكرة قوية لريبط  القارئ بني املعلومات 

عرب  ومتدفقة  كبرية  بجرعات  لــه  تعطى  التي 

�سفحات الرواية . 

اخل��سة: نحن اأمام رواية تقّدم لنا زخما معرفيا 

 ، العريقة  الكاتب  مدينة  على  يعرفنا  وثقافيا 

وجمال  ال�سوفية  ــرصار  اأ� من  كثري  على  ويعرفنا 

لغتهم املبهرة. وهي رواية رغم �سعوبة تلّقيها ، اإل 

اأنها مده�سة وممتعة اإىل حّد كبري ، وقد جنح الكاتب 

توظيف  عرب  وحتريكها  بيده  خيوطها  جتميع  يف 

تقنيات تيار الوعي فنيا، ب�سكل متقٍن وملحوظ .
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ر�سمًيا،  معلًقا  ل�ست  اأنني  كما   ، ًرا  منظَّ ل�ست  اأنا 

امل�سهد  اأو  امل�رصحي  امل�سهد  على  عليه،  ُيعتمد 

امل�رصحيات  اأكتب  اأنا  م�سهد.  اأّي  اأو  الجتماعي 

ُلّب  هو  هذا  الأمر.  ينتهي  منها  اأفرغ  وعندما 

احلديث، لذلك اأحتّدث ويف داخلي نفوٌر، مدرًكا اأّن 

هناك على الأقل اأربعة وع�رصين وجًها لأّي تعليٍق 

الطق�س  ما  اأو  الآن  تقُف  اأين  على  ي�ستمل  واحٍد. 

له. تعليٌق مطلٌق يف راأيي لن يبقى كما  الذي تف�سّ

اأو ي�سبح حمدداً. �سيكون يف احلال خا�سعًا  هو 

لتحوير الث�ثة وع�رصين الآخرين. ل يوجد تعليق 

رمبا  وحمّدد.  كنهائي  ُيفهم  اأ�ستخدمه  بالتايل 

وحمّددين  نهائينيَّ  منهما  اثنان  اأو  واحد  يبدو 

ويف الغالب هما كذلك. لكنني لن اأعتربهما كذلك 

غداً ول اأريد اأن تعتربوهما كذلك اليوم.

لندن؛  يف  ُقدمتا  طويلتني  م�رصحّيتني  كتبت 

الثانية  اأما  ا�سبوًعا  عر�سها   
ّ
ا�ستمر الأوىل 

 عر�سها عاًما. بالطبع هناك تبايٌن بني 
ّ
فا�ستمر

املي�د«  عيد  »حفل  م�رصحية  يف  امل�رصحّيتني. 

فت عدًدا حمدًدا من القاطعات يف الن�س بني  وظَّ

اأ�ستخدم  مل  الوكيل«   « م�رصحية  يف  العبارات. 

القاطعات وامنا ا�ستبدلتها بالنقط، وبالتايل بدل 

�سيقراأ  – اأنا- ،-،-،-  انظر- من  اأن تقول:  من 

لذلك من  انظر...من...اأنا...،...،..    : الن�س كالتايل 

اأكرث  هي  التي  النقط  تلك  من  تقّلل  اأن  املمكن 

 عر�س 
ّ
�سيوًعا من القاطعات ولذلك ال�سبب ا�ستمر

»حفل  م�رصحية  من  اأطول  »احلار�س«  م�رصحية 

لن  احلالتني  كلتا  يف  الواقع  يف  عيداملي�د«.  

ت�سمع النقاط اأو القاطعات يف العر�س. بالإ�سافة 

فهم  طويً�  النّقاد  تخدَع  اأن  ميكنك  ل  ذلك  اإىل 

ميل  م�سافة  من  القاطعة  من  النقطة  يكت�سفون 

حتى دون اأن ي�سمعوهما. 

لقد ا�ستغرقُت وقًتا كي اأتقّبل فكرة اأّن ال�ستجابة 

خريطة  تعقب  امل�رصح  يف  واجلماهريية  النقدية 

غريبة للمناخ العام. واخلطر الذي يجابه الكاتب 

امل�رصحي هو حيثما ي�سبح فري�سة �سائغة خلوف 

يف  القادم  اخلطر  من  الكبرية  احل�رصات  وترقب 

دو�سولدورف  جتربة  اأّن  اعتقد  لكن  املجال.  هذا 

حت الأمور يل. يف دو�سولدورف منذ عامني،  و�سَّ

املمثلني  فريق  مع  انحنيت  اأوروبية،  كعادة 

العر�س  نهاية  »احلار�س« يف  الأملان مل�رصحية 

يف الليلة الوىل، لقيت ا�ستهجاًنا لذًعا يف احلال 

من قبل اأف�سل نخبة من امل�ستهجنني يف العامل. 

لكنها  اأبواًقا  ي�ستخدمون  كانوا  اأنهم  اعتقدت 

كانت اأفواًها جمرده. طارد املتفرجون املمثلني. 

�ستارة ك�ساتر  اأربًعا وث�ثني  ا�ستخدمنا  اأننا  مع 

الرابعة  ال�ستارة  ويف  امل�ستهجنني.  اأ�سوات  من 
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والث�ثني كان ليزال �سخ�سان فقط يف امل�رصح 

اّتقد  الغريب  من  ا�ستهجان.  اأ�سوات  ي�سدران 

اأ�سعر  حينما  والآن  ذلك.  كل  ب�سبب  حما�سي 

القادم،  اخلطر  من  والرتّقب  اخلوف  من  برع�سٍة 

اأتذكر دو�سولدورف واأ�سفى متامًا.

الكتابة  ال.  وفعَّ كبرٌي وعامٌّ  ن�ساٌط  امل�رصُح هو    

كانت  �سواء  كامل  خا�ٌس  ن�ساط  يل  بالن�سبة 

من  لي�س  فرق.  هناك  لي�س  م�رصحية  اأو  ق�سيدة 

التجاري،  امل�رصح  تلك احلقائق.  تروي�س  ال�سهل 

ا كانت املزايا التي يقيًنا يحوزها، هو عامل من  اأيَّ

وهي�سرتيا  مرتاكمة  وتوترات  الزائفة  النجاحات 

وجمموعة كبرية لتتمتع بالكفاءة.

اأّنني  يفرت�س  الذي  العامل،  هذا  يف  واملزعج    

لكن  بقوة.  ومقتحما  منت�رصا  اأ�سبح  فيه،  اأعمل 

لي�س  اأكتبه  ما  اأ�سا�سي.  ب�سكل  كذلك 
ّ
و�سعي ظل 

له التزام اإل لنف�سه. م�سوؤوليتي لي�ست للجمهور اأو 

للنقاد اأو للمنتجني اأو للمخرجني اأو للممثلني اأو 

لأ�سدقائي املقربني يف العموم لكنها للم�رصحية 

التعليقات  عن  حتدثت  لقد  باخت�سار  نف�سها. 

املحّددة لكن يبدو اأنني ذكرت واحدة فقط.

ب�سيط،  باأ�سلوب  بداأت ذات مرة كتابة م�رصحية   

األقيت  خا�س،  �سياق  يف  �سخ�سّيتني  فاأوجدت 

اأنفي  موجهًا  يقولنه،  ملا  وا�ستمعت  معا  بهما 

وذا  متما�سًكا  بالن�سبة يل  ال�سياُق  كان  ل�أر�س. 

حّية.  ا  اأي�سً فكانت  ال�سخ�سّيات  اأما  خ�سو�سية، 

الأفكار  من  نوع  اأي  من  م�رصحية  كتابة  اأبداأ  مل 

اأّي  عن  النظر  بغ�ّس   .. النظرية  اأو  املجردة 

اإذا  هائلة  اأخرى، نحن جنابه �سعوبة  اعتبارات 

مل تكن م�ستحيلة األ وهي اإثبات املا�سي. ل اأعني 

ال�سباح. ماذا  البارحة، هذا  لكن  �سنوات م�ست، 

�سخ�س  ا�ستطاع  اإذا  ماحدث؟  طبيعة  ما  حدث، 

اأن يتحدث عن �سعوبة معرفة ما حدث بال�سبط 

البارحة فاأعتقد اأنه ميكن اأن يتعامل مع احلا�رص 

بنف�س الطريقة. ماذا يحدث الآن؟ لن نعرف حتى 

عندئذ،  نعرف  ولن  اأ�سهر  �ستة  خ�ل  يف  اأو  الغد 

لأننا �سنكون قد ن�سينا اأو اأّن خيالنا قد حولها اإىل 

خ�سائ�س زائفة عن اليوم. حلظة متت�ّس وحترف 

حتى عند ن�سوئها. �سنف�رّص جميعًا اخلربة العامة 

اأن  اأننا نف�سل  ب�سكل خمتلف متاما، بالرغم من 

خلفية  هناك  باأّن  تقول  التي  النظر  وجهة  نوؤّيد 

عامة م�سرتكة، خلفية معروفة متاًما لكنها مثل 

الرمل اللنّي. لأن كلمة »حقيقة« كلمة اأقوى واأكرث 

ذلك  ناأمل،  اأن  اأو  رعايتها  نتوىل  اأن  من  حزًما 

اإليه حازم ب�سكل مت�ساٍو  لأن التعليق الذى ت�سري 

اأنه  راأيي  وفى  كذلك  اأنه  ليبدو  ومطلق.  ورا�سخ 

لي�ستحق واإنه جديٌر بذلك.

بالعتبار  جديرون  النا�س  من  جمموعة  هناك 

الأفكار  بع�س  عن  ي�ساألون  احلا�رص  الوقت  يف 

يبغون  املعا�رصة.  امل�رصحيات  ت�سّمنتها  التي 

قدٌر  وهناك  نبيًا.  امل�رصحى  الكاتب  يكون  اأن 

كبرٌي من النبوءات التي يطلق لها العنان الكتاب 

والتي  م�رصحياتهم  يف  الأيام  هذه  امل�رصحيون 
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وعظات  ون�سح  ومواعظ  حتذيرات  منها  تفهم 

حمددة  وم�سك�ت  اأخ�قية  واأحكام  اأيديولوجية 

حتت  ينطوي  ذلك  كل  املو�سوعة،  احللول  ذات 

ح ذلك يتلخ�س  الذى يو�سّ النبوءة. املوقف  لواء 

يف عبارة واحدة وهى »اأقول لكم !«

باخت�ف  امل�رصحيون،  الكتاب  ي�ستغرق 

اجتاهاتهم، وقًتا  كي يبنوا عامًلا ولأنني منخرط 

فى هذا املجال فاأّي كاتب ميكن اأن يتبع اأّي �سبيل 

ا�ستعال  اإّن  وكيله.  بدور  اأقوم  اأن  دون  يختاره 

حرب افرتا�سية بني مدار�س الكتاب امل�رصحيني 

وبالتاأكيد  ت�سلية خ�سبة،  الفرتا�سية ليبدو يل 

باأن  ال�سعور  اإل  يل  لحيلة  لكن  مق�سدي.  لي�ست 

عفوي،  ب�سكل  لل�سغط  ملحوظة  نزعة  عندنا 

اآمالنا الفارغة، تف�سيل احلياة، اأعني احلياة التي 

نعي�سها، تف�سيل ال�سعور الوّدي ل�إح�سان وللعمل 

اخلريي، كم اأ�سبحت تلك املعاين هّينة.

لو كنت قادراً على التعبري عن اأّي ق�سية اأخ�قية 

لك  يقدم  الذي  الكاتب  اأحّذر  كالتايل:  ف�ستكون 

�سك  دون  لكم  يرتك  والذي  تتبناها،  كي  ق�سية 

قلبه  اأّن  يعلن  والذي  واإيثاره،  ونفعه  كفاءته 

وا�سح  اأنه  ويوؤكد  ال�سحيح  املكان  يف  موجود 

حيث  احلّية  اجلماهري  وهو  األ  ال�سم�س  و�سوح 

الكثري  يف  قّدم  ماذا  �سخ�سياته.  تكون  اأن  يجب 

واإيجابية،  ن�سطة  لأفكار  كتج�سيد  الوقت  من 

اأفكار  ال�سجن ب�سبب  الواقع ج�سد فقد يف  هو يف 

خاوية.

الكلمات.  يف  متاًما  يثق  الكتاب  من  النوع  هذا 

الأحا�سي�س بالكلمات، تنقلت  لقد مزجت بنف�سي 

يظهرون  وهم  و�ساهدتهم  بفرزهم  وقمت  بينهم 

متعة  ا�ستمّد  املنطلق  هذا  ومن  ال�سفحة  على 

كبرية. لكن يف نف�س الوقت لدّي �سعور اآخر قويٌّ 

الغثيان.  غري  �سيًئا  تبلغ  لن  التي  الكلمات  جتاه 

هناك قدٌر هائل من الكلمات تواجهنا يوم فائت 

تلك،  مثل  �سياق  يف  تنطق  كلمات  اآت،  ويوم 

اإل  هي  اإن  الآخرون،  وكتبها  اأنا  كتبتها  كلمات 

باحلياة.  ناب�سة  وغري  تافهه  فنية  م�سطلحات 

مبتذلة  ت�سبح  ب�نهاية،  وتتبدل  تتكرر  اأفكار 

ال�سعور  ذلك  تعطي  معنى  ذات  وغري  وبالية 

ونرجع  علينا  تتغلب  اأن  ال�سهل  من  بالغثيان، 

م�سلولني. اأتخّيل اأّن معظم الكتاب يعرفون �سيًئا 

اأن  اإذا كان ممكًنا  عن هذا النوع من ال�سلل. لكن 

اأن نتبعه حتى مقب�سه واأن  نواجه هذا الغثيان، 

اأن  املمكن   من خ�له ونخرج منه، هنا من 
ّ
منر

نقول اأن �سيئا قد حدث، اأن �سيئا قد حتقق.

�سديد  عمل  هي  الظروف،  تلك  حتت  اللغة،    

يكمن  املنطوقة  الكلمة  وراء  فغالبا  الغمو�س، 

�سخ�سياتي  اإن  املنطوق.  وغري  املعروف  ال�سيء 

مبا  خرباتها  اإىل  بالإ�سارة  بالكثري  تخربين 

عدم  بني  وتاريخهم.  وباأهدافهم  اإليه  يطمحون 

توافر املعلومات عن �سريتهم الذاتية والغمو�س 

ت�ستحق  ل  منطقة  تقع  يقولونه  مبا  يحيط  الذي 

. اأنت  ا�ستك�ساًفا فح�سب ولكنه ا�ستك�ساف اإجباريٌّ

فكثري  ال�سفحة،  على  تكربان  �سخ�سيتان  واأنا 

ننهار قلي�، غري  الوقت نكون غري معرّبين،  من 

عائقني،  حائرين،  ومراوغني،  بالثقة،  جديرين 

لغة،  تن�ساأ  ال�سفات  تلك  عن  بعيًدا  لكن  عنيدين. 

اآخر  �سيء  هناك  يقول  ما  حتت  حيث  لغة  اأكرر 

يقال.

متلك  التي  املبتكرة  ال�سخ�سيات  جتاه  دوري    

األ  اأفر�س عليهم،  األ  قوة دافعة خا�سة بها، هو 

اإجبار  اأعني بها  اأخ�سعهم ملفا�سل زائفة والتى 

الك�م،  ت�ستطيع  ل  حني  الك�م  على  ال�سخ�سية 

بها،  التحدث  لي�ستطيع  بطريقة  يتكلم  اأجعله 

التحّدث  ي�ستطيع  ل  �سيء  عن  يتحدث  اأجعله  اأو 

الكاتب وال�سخ�سيات يجب  اإّن الع�قة بني  عنه. 

لك�  الحرتام  من  م�ستوى  اأعلى  على  تكون  اأن 

اكت�ساب  عن  نتحدث  اأن  املمكن  ومن  الطرفني. 

احلرية من الكتابة ولن تتاأتى بدفع ال�سخ�سيات 

لأو�ساع حمّدده وحم�سوبه، ولكن بال�سماح لهم 

�رصعية.  ية 
ّ
حر باإعطائهم  ا�ستطاعتهم،  بتنفيذ 

نزوى العدد 104 اكتوبر 2020

254



�سيكون هذا موؤمًلا جدا. ومن ال�سهل جدا واملوؤمل 

قلي� جدا هو األ تهبهم احلياة.

اأنني ل  الوقت  ح متاًما يف نف�س  اأو�سّ اأن  اأحّب    

التحكم  الذي يتعذر  النوع  اأعترب �سخ�سياتي من 

فيها اأو اأنها فو�سوية، هم لي�سوا كذلك. اإّن وظيفة 

اأقوم  الواقع  يف  وظيفتي  هي  والبناء  الختيار 

اأنني  اأقول  اأن  واأ�ستطيع  امل�سنية،  الأعمال  بكل 

منذ  الأ�سياء  لتكوين  الو�سو�سة  لدرجة  اأنتبه 

للم�رصحية.  النهائي  البناء  حتى  اجلملة  تكوين 

اأن  اأعتقد  لكن  الهتمامات.  اأول  هو  البناء  هذا 

تبني  اأنت  �سواء.  حّد  على  يحدث  مزدوًجا  �سيئا 

وت�ستمع، تتبع املفاتيح التي تّدخرها لنف�سك من 

التوازُن حيث  ال�سخ�سياِت. واأحياًنا يوجد  خ�ل 

وحيث  بحرية،  ال�سورة  توّلد  اأن  ميكن  ال�سورة 

تكون فى نف�س الوقت قادًرا على اأن تركز نظراتك 

على املكان الذي تكون فيه ال�سخ�سيات �سامتة 

وخمتبئة، يف �سمتهم يكونون اأكرث و�سوحا يل.

ل  عندما  اأحدهما  ال�سمت؛  من  نوعان  هناك    

اللغة.  �سيل من  يوّظف  الآخر عندما  كلمة،  تقال 

الإلقاء هو نطق اللغة املنبثقة منها.

  هذا هو �سياقها املت�سل، الإلقاء الذي ن�سمعه هو 

دلله ما مل ن�سمعه. اإنه اجتناب �رصوري وعنيف 

التي  و�ساخرة  خادعة  دخانية  ل�سا�سة  وماكر 

ال�سمت  يحني  عندما  مكانه.  يف  بالآخر  حتتفظ 

يكون  الذي  بال�سدى  حماطني  نظّل  احلقيقي 

اأقرب للتعري. هناك طريقة واحدة لو�سف الإلقاء 

ي.
ّ
األ وهي اأن نقول اإنه حيلة متقنة لك�سف التعر

ال�سعيفة  العبارة  اأّن  كثرية  مراٍت  �سمعنا    

والقميئة هي »ف�سل يف التوا�سل« وهذه العبارة 

كانت م�سوبة لعملي ب�سكل متوا�سل لكني اأوؤمن 

�سمتنا  يف  جيدا  نتوا�سل  اأننا  اأعتقد  بالعك�س. 

م�ستمرة،  مراوغة  هو  يحدث  ما  واأن  يقل  مل  مبا 

حماولت متاأخرة وبائ�سة لأن نت�حم باأنف�سنا. 

حياة  تقتحم  اأن  باخلطر،  اإنذار  هو  التوا�سل 

اأن تك�سف ل�آخرين  �سخ�س ما هو �سيء مرعب. 

ل  خميف.  احتمال  هو  فينا  يع�س�س  الذي  الفقر 

اأقرتح اأن اأّي �سخ�سية يف امل�رصحية ل ميكن اأن 

الإط�ق، وجدت  الواقع على  تقول ما تعنيه يف 

يحدث  التي  اللحظة  يف  ياأتي  ثابتا  هناك  اأّن 

قبل،  من  يقله  مل  رمبا  �سيئا  يقول  عندما  فيها، 

نهائيا  يكون  يقوله  ما  فاإن  هذا  يحدث  وحيثما 

ولميكن الرجوع فيه.

معا.  وخميف  مثري  �سيء  هي  البي�ساء  ال�سفحة 

يف  اأي�سا  مرحلتني  تتبع  فيها  به،  تبداأ  ما  فهي 

اإّن  والعر�س.  الربوفات  فرتة  امل�رصحية،  تطور 

ذات  كثرية  اأ�سياء  �سي�ستغرق  امل�رصحي  الكاتب 

قيمة من خربة فاعلة وجادة يف امل�رصح خ�ل 

هاتني املرحلتني لكن يف النهاية يجرتُّ ال�سفحة 

ل  اأو  �سيء  يوجد  ال�سفحة  تلك  يف  البي�ساء. 

�سيء، لن تعرف حتى تطويها. ول يوجد �سمان 

اأنك �سوف تعرف حينها. لكن تظّل دائما فر�سة 

جديرة بالك�م.

املنتجني  من  للعديد  م�رصحيات  ت�سع  كتبت 

كيف  ب�سيطة  فكرة  لدّي  لي�س  اللحظة  نف�س  ويف 

ا�ستطعت اأن اأجنزها. كل م�رصحية كانت بالن�سبة 

هي  احلقيقة  وتلك  الف�سل،  من  خمتلفا  نوعا  يل 

التي اأر�سلت الفكرة لأكتب امل�رصحية التالية.

مهمة  هي  امل�رصحيات  كتابة  اأّن  اأجد  كنت  واإذا 

�سعبة للغاية بينما ي�ستقر يف وجداين اأنها نوع 

اأحاول  اأن  �سيكون �سعًبا جدا  كم  الحتفال.  من 

اأعتقد  �ستكون خمفقة لأنني  العملية، وكم  تربير 

اأنني اأو�سحت ذلك من قبل.

روايته  مطلع  فى  بيكيت  �سمويل  يقول 

»ال�م�سمى« لو طلب مني اأن اأحتدث عن احلقائق 

: فاحلقيقة هي لي�ست فقط اأن اأحتدث عن اأ�سياء ل 

اأ�ستطيع التحدث عنها، ولكن اأي�سا الأكرث اأهمية، 

التي من املمكن اأن تكون اأكرث اأهمية، هذا هو ما 

�سوف..لقد ن�سيت، ل يهم. 
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الب�رصي،  عائ�سة  حققتها  التي  ة 
ّ
املهم الرتاكمات  رغم 

ُتوجت  والتي  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  يف  روائــيــا، 

ال�سارقة للكتاب  اأف�سل رواية عربية يف معر�س  بجائزة 

انني  اإل  دوين«،  من  »احلياة  روايتها  2018عن  �سنة 

�سخ�سيا تربطني ع�قة عميقة وجميلة مع ال�ساعرة التي 

درا�سة حول ديوانها  بتقدمي  بل و�سعدت  لها كثريا  قراأت 

ال�سعري »ليلة �رصيعة العطب« خ�ل حما�رصة األقيتها يف 

املجمع الثقايف »اأبوظبي« مع ديوان لل�ساعرة اجلزائرية 

من  الروائي  عاملها  اىل  األج  اليوم  وانا   .
)1(

جلطي ربيعة 

من  بباقة  مت�سلحة  احلرير«  »ليايل  رواية  الأوىل  عتبته 

اأ�سعار حفرت يف اأعماقي:

يحدث غالبا، 

ان ا�ستلقي يف املاء بني

نظرة لل�سماء

وكف يح�سن الرتاب

اأرتق اح�مي

قبل اأن تتحر�س بي جمازات الق�سيدة...

هذا مقطع �سعري من ديوان »ليلة �رصيعة العطب« والذي 

الرحلة  هذه  حمطات  باإحدى  انتظاري  يف  اآثــاره  �ساأجد 

الروائية ال�سيقة، املده�سة املتعبة، احلاملة، الثائرة...

تقول: »�سوت رخيم وهادئ بلكنة اأهل اجلنوب الفرن�سي. 

�ساحبته  جمال  فتدرك  ت�سمعه  ومعطر،  �سعيف  �سوت 

الإح�سا�س، وه�سة  اأنه لمراأة رقيقة  اأن تراها. تفهم  دون 

)2(
اإىل درجة النك�سار. امراأٍة �رصيعة العطب« 

رواية  علينا  تطّل  املتو�سط  احلجم  من  اأنيقة  طبعة  يف 

مكتبة  عن  الثانية  طبعتها  يف  ال�سادرة  احلرير«  »ليايل 

الدار العربية للكتاب بالقاهرة.

امراأة جال�سة وبني يديها كتاب  الغ�ف تت�سَيّدها  �سورة 

وراء  اأنها  لو  كما  وتبدو  تدقيق،  بعد  يل-  تــراءى  -كما 

�ستارة �سفافة يف اأجواء ت�ستح�رص احلرير، الرقة، النعومة، 

احللم واحلنني امل�سوب بحزن وتاأمل عميق...

حتتوي الرواية على اأربع عتبات لأربعة اأبواب، حتت كل 

يف  يخطو  وهو  القارئ  يت�سلمه  م�سباح  عتبة/عنوان، 

ب�س��سة  ال�ساردة  اإليه  دفعته  الذي  الباب  جتاه  الطريق 

ورفق ولكن بده�سة الكت�ساف التي ل تنطفاأ اإل لتتوهج...

العتبة الأوىل: »بيت الليل« م�سباحها النفري: »وقال يل، 

بيتك هو طريقك، بيتك هو قربك، بيتك هو ح�رصك...« 

ني�س  يا  م�سباحها  فلوري�س«  دو  الثانية:"ممر  العتبة 

ري�ستو�س » اأيتها ال�سفينة الِب� بحارة، حني تغرب ال�سم�س 

اإىل اأين تاأخذينني؟« 

ب:  ع.  م�سباحها   ،»un escale a madrid« الثالثة:  العتبة 

واأنا  اأعمى  اأنت  اأعرف،  اإليك،  املوؤدية  الطرق  كل  »جربت 

ب� ب�سرية« 

ت.�س  م�سباحها  ال�سيلية«  »عائ�سة  الرابعة:  العتبة    -

اليوت:» اإن النهاية توجد هناك حيث 

   نبداأ«

وعلى مدخل هذه »املعابر الأربعة «عتبة، افتتاحية حتت 

عنوان:

املوت«  قبلت  حياتي  طوال  ال�س�ة،  حجر  على  »�سفتاي 

نيلي �سا�س. وتبداأ بقول ال�ساردة:
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ونن�سحب  ق�سي،  م�سجب  على  عواطفنا  نعلق  اأحيانا   «

م�سافة عقد اأو عقدين اأو اأكرث، نتورط يف حياة، بل حيوات 

ل ت�سبهنا نكرب ونتخرج يف اجلامعة، نتزوج، نلد َننتخب 

وُننتخب. ت�سبح لدينا بطاقُة تعريف عليها �سورة امراأة 

زوجاٌت �ساحلاٌت،  عائلية:  انيقة وجادة. حت�سننا �سور 

اأمهاٌت حري�ساٌت، موظفاٌت من�سبطاٌت ول اأحد يقراأ خلف 

. 
)3( 

ال�سور«

يا لها من �ضورة بئي�ضة..

ما،  حلالة  ت�سخي�س  ورقة  يل  فبدت  الفقرة  هذه  تاأملت 

هي  ورمبــا  احللم؟  �سيدات  ــدى  اإح اأم  ال�ساردة  هي  هل 

القارئة ال�سمنية. يف جميع الأحوال فاإن ال�ساردة تهيئنا 

للدخول اإىل عاملني اأو لنقل �سرتمي بنا يف اأتون عاملني 

من  عاد  كمن  فجاأة  عينيها  فتحت  ان  منذ  يتجاذبانها 

موت اأخطاأه...

تقول »نتذكر ك�ما مل نقله فكرَة مل تكتمل، جملَة حتتاج 

يكون  اأن  املفرو�س  من  كان  ملتب�سا  عنوانَا  تو�سيحا، 

مكان لقاٍء، تف�سيَ� �سغريا غريَّ جمرى حياة؟ نتذكر حياة 

.
)4(

مل نع�سها وحكاية مل نحكها« 

�رصيرها  من  وبالتحديد  بيتها  من  ال�ساردة  رحلة  تبداأ 

من  خمتلفٍة  واأماكَن  اربٍع  حمطاٍت  عرب  ذلك  بعد  لتنطلق 

العامل باري�س، مدريد، �سان خو�سيه، و�سول اإىل �سانتياغو 

تلك  معلق،  موت  مقارعة  اأو  ع�ج  رحلة  يف  بال�سيلي.  

اللحظات التي يتعب فيها اجل�سد ويخِذل القلب �ساحَبه/

البناء  بني  تتاأرجح  دللت  للزمن  وي�سبح  �ساحبَته. 

التتابعي الت�سل�سلي والبناء الزمني املت�سظي، الذي يرافق 

منطقي  هو  ما  كل  تتجاوز  الزمن  اأبعاد  حيث   « احللم 

)5(
وواقعي اإىل حرية ل نهائية يف الت�سكيل..«. 

او  وغيبوبة  قلبية  ــات  اأزم تخللتها  التي  الع�ج  رحلة 

اأن  ال�ساردة منذ  اثنتان، مل تكن لتوقف احللم الذي رافق 

ق�ست  حيث  بيتها  �رصير  على  وهي  احلكي  باب  فتحت 

اأربعَة اأ�سهر، مرورا برح�ت الع�ج والنقاهة اإىل وقوفها 

يف امل�رصح البلدي ملدينة باييل ال�سيلية لتقراأ ال�سعر..  

مفككٍة  م�ساهَد  متفرقٍة،  ق�سا�ساٍت  احللم  »بــداأ  تقول: 

ومتناق�سٍة، تتطلب جهدا كبريا لرتتيبها ومنَطَقِتها. قبل 

وامل�ساهد.  ال�سور  مكتمل  حلما  ال�سنوات،  مع  ي�سري  اأن 

مع  تفا�سيله  بكل  ــذاكــرة  ال يف  را�سخا  ويظل  يتكرر 

)6(
اخت�فات ب�سيطة«.

 امتطت ال�ساردة براق اللغة، لتقودنا يف رحلة تبداأ من نف�س 

معاك�سني  ورمبا  خمتلفني  اجتاهني  يف  لتنطلق  املكان 

ولكن مع املحافظة على نف�س حمطات ال�سرتاحة. كيف 

لها ذلك؟ ل اأجد تف�سريا اقوى مما عرب عنه دوبروف�سكي، 

يف حديثه عن التخييل الذاتي، »اإح�ل مغامرة اللغة حمل 

القوة  مكمن  لت�سبح  اللغة  تت�سيد  اأي   
)7(

املغامرة« لغة 

او كما و�سفتها مها ح�سن  بدل »احلكاية« و»الوقائع«.  

ق�رصاوي »واللغة تتحول اإىل حالة �سعرية مكثفة تتجاوز 

قواعد اللغة...وتنطلق ال�سخ�سية يف ف�ساء زمني ممتد. ل 

يخ�سع حلدود اأو ترتيب اأو نهاية. وبالتايل تن�سجم اللغة 

.
)8(

املتفجرة املت�سظية مع ت�سظي الزمن الروائي«

ورغم هذا ال�سفر بني عاملني وزمنني ولغتني، فاإن جزءا 

ب�سدة يف  من وعيها يظّل متيقظا يحاور حلمها. فرتغب 

لكن  قائم.  »احلنني  تقول:  الثانية.  حياتها  اإىل  العودة 
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)9( 
عواطفي تظل بدون انتماء اإىل اأي منهما«.

ال�ساردة  فيه  جتد  اآخــرـ  م�رصح  عن  احللم  �ستارة  ترفع 

ب�سطح  كبري  بيت  من  الثاين  الطابق  يف  ُعلِّيٍة  يف  نف�سها 

ل  م�سبٌح.   الوا�سعَة  دهَته 
َ
ر يتو�سط  اأحمر.  بقرميد  مزين 

اإ�سارة �سوء  البلد...اإل  اأو  اأو احلي  ال�سارع  �سيء يدل على 

 la taberna بعيدة تنطفاأ وت�ستعل و�سط العتمة

هذه  يف  �سوء  »كلمحة  غيبوبة؟  اأم  حلم  هو  هل  ولكن 

العَتمة، تذكرت كيف ن�سيت اأهم حدث يف حياتي؟ توقف 

دامت  الأوىل  حيوات.  ث�ث  ع�ست  فاأنا  اإذا  مرتني.  القلب 

اأيام، والثالثة؟  اأ�سهر، والثانية ث�ثَة  خم�سنَي �سنة و�ستَة 

هل تكون هذه هي احلياة الثالثة؟ وما يربر يل اأن وجودي 

)10( 
يف هذا البيت حياٌة ولي�س موتا«

كل هذا القلق مل مينعها من التحرك يف اأرجاء هذا البيت 

الذي كلما نَب�ست يف زاوية منه تفجرت ذاكرتها ب�سور من 

حياتها املا�سية...

احللم/ بطل  »خــوان«  على  �ستتعرف  البيت  هذا  يف  هنا 

عنه.  بحثا  �ستطارده  نقل  مل  اإن  �سرتافقه  الذي  الغيبوبة، 

اأيهم �ساَحب ال�ساردة يف  اأ�سح  اأو مبعنى  من هو خوان؟ 

حياتها الأخرى؟ 

اأمّيا،  اأنا خوان   « الهام�س-  فا عن نف�سه -يف 
ّ
يقول معر

حمل  على  تناوبنا  اأكرث  ورمبا  اأربعة،  نحن  احلقيقة  يف 

ا�سمه  اأنه  يثبت  ما  لي�س هناك  قرن.  منذ  ا�سم رجل مات 

احلقيقي، غري �ساهدة قرب جماور ملثوى املو�سيقار روبري 

�سومان. و�سط املقربة القدمية.... وزعنا عمر الرجل فيما 

بيننا دون اتفاق م�سبق«.

وعلى مدى املحطات الأربع ويف كل مرة متتطي ال�ساردة 

»اخلوان«  هذا  على  للقب�س  جاهدة  ت�سعى  احللم،  �سهوة 

ي�سع  وحيدا  مري�سا  حلم  اأول  يف  راأتــه  الــذي  املخاتل 

اأنفه، ويحمل رقم 1، اأم هو خوان  كمامة اأوك�سجني على 

2 الذي تركته زوجته بعد �سنوات من ال�سرب على اخليانة 
التي عرثت عليها  الطويلة  والتجاهل. تقول يف ر�سالتها 

اأنت  ومتوت  غما  اأموت   « البيت:  ادراج  اأحد  يف  ال�ساردة 

دفلى.  بزهرة  اأنت  وحتلم  �رصيرك،  يف  وردة  اأنام  ن�سوة. 

كم متنيت اأن اأكون اأنا تلك الع�سيقة ولو ل�ساعات، على اأن 

)11(
اأكون الزوجة املزيفة واملخدوعة طيلة �سنوات«

احللم،  خــارج  ا�سَمه  �سادفت  الــذي   3 رقم  خــوان  هو  اأم 

على لوحة نحا�سية اأمام عمارة غري بعيد من �سارع �سان 

جريمان؟ ...

يجذبان  م�سارين  يف  ويتقدم  ال�رصد  �سيت�سعب  هكذا 

ونوبات  ع�جها  رحلة  يف  ال�ساردة  نحو  تارة  املتلقي، 

ذاكرتها وذاكرة  قلبها، وتارة وهي تتحرك وتغو�س يف 

�ساكني ذلك املنزل الذي رمى بها احللم بني جدرانه.» يف 

ت�ستعيد  وجتيئ،  تروح  يقظة،  تظل  الذاكرة  وحدها  احللم 

اأحداث الواقع وت�سجل اأحداث احللم« كما تقول. فهل ميكن 

حالة  تعي�س  التي  ال�ساردة  باأن  اأخرى  ب�سيغة  نقول  ان 

اأو  ذاتها  عن  للبحث  �سعت  موؤكد،  غري  اأو  مرتقب  »موت« 

امل�سار  ذلك  يف  ما  ملاأزق  خمرٍج  اأو  اأ�سئلتها  عن  اأجوبٍة 

الآخر الذي وجدت نف�سها حم�سورة يف عوامله؟ 

اإحدى حلقات  ال�ساردة يف  يف حلظات كثرية تكون فيها 

الذي  ج�سدها  عن  تتحدث  اأ�سواتا  ت�سمع  حني  حلمها 

بني  �سخ�سية  امل�ست�سفى.  يف  هناك  قلبية  نوبة  يعي�س 

وقلق  خــوف  ي�سوبها  ب�س��سة  بينهما  تتحرك  عاملني 

واأ�سئلة دائمة.. ولكن بوعي، ورمبا تواطوؤ.

مراقبة  اأنها  ت 
ّ
اأح�س عندما  )هــا(  روع  من  مهدئة  تقول 

»اإح�سا�س اخلوف القوي، اأيقظ اجلزء الواعي، فقلت لنف�سي 

اأخرى  اإنها  اأنت.  ل�ست  اإنه جمرد حلم.  مهدئة: ل تخايف، 

من كانت يف العلية... امل�سهد الآين ل يخ�سك احذري اأن 

تدخلي امل�سهد ولو بامل�ساعر. قد ت�سيعني وي�سعب عليك 

 )12( 
العودة.«

الرواية  �ست�سم  عاملني  بني  تتحرك  التي  الأرجوحة  هذا 

الذي  الزمن  منها،  كثرية،  اأخــرى  جوانب  يف  وتطبعها 

يتحرك اأفقيا وعموديا، اأويف ال�زمن كما راأينا. والأماكن 

ال�مكان.  بل  اأو  الهنا والهناك  ال�ساردة، يف  التي جتعل 

الثنائية  الطباعة/الكتابة، تن�سهر يف هذه  حتى خطوط 

بخطوط  واحللم  /عادية،  رقيقة  بخطوط  الواقع  فياأتي 

عري�سة �سوداء بارزة....

متلّب�سا  حلمها  بطل  على  �ستقب�س  ال�ساردة  اأن  ورغــم 

ال�ستارة  فعت 
ُ
ر حني  احللم  من  ف�سل  اآخــر  يف  باملوت 

عن مقربة كمدينة �سغرية وواجهته، اإل اأن اللقاء مل يزد 

اأجابها »  والقلق حفرا خ�سو�سا حني  اإل تعقيدا  الأ�سئلة 
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هذا ما اأْجَهد لأفهمك اإياه. خوان مل ي�سكن يوما ذلك البيت. 

هناك.  اإىل  الطريق  يف  واأنــت  حلمك،  ي�سكن  اأن  فقط  اأُمــر 

تركك تعتقدين اأنك تراقبينه من فوق. من الُعلِّية بينما هو 

)13(
من كان يراقبك من حتت، من العامل ال�سفلي.« 

اأكرث  القادم  احللم  يف  تكون  بــاأن  اأق�سمت  انها  ورغــم 

الرجل  ذلك  لتواجه  كام�  الدرج  �ستنزل  واأنها  �سجاعة 

دون وجل ول خوف، اإل انها ختمت روايتها – او ختمها 

نيابة عنها بورخي�س: » لكن يبدو اأننا -مع�رص الن�ساء - 

حني نكت�سب �سجاعة ال�سوؤال نكون قد هرمنا وجتاوزنا 

.
 )14(

زمن الح�م« 

التجني�ض: 

»ليايل احلرير« اأول عمل روائي لل�ساعرة عائ�سة الب�رصي، 

فهل  الــروايــة.  غــ�ف  على  مثبت  هو  وكما  تقدمه  كما 

التحديد تعاقدا  اعتبار هذا  الأمر هنا؟ وهل ميكن  انتهى 

بني الكاتبة وقرائها؟  اأظن اّن الع�قة بينهما اأكرث عمقا 

روائي  هو  ما  يتجاذبها  �رصد  لعبة  ميزتها  وقد  وتواطوؤا 

تخييلي تارة وما هو ذاتي تارة اأخرى. 

اأرقامه  بكل   » »خوان  احللم  بطل  وجه  نتلم�س  نكاد  فما 

اأنف�سنا  جنــد  حتى  ــع(  ــراب وال والثالث  والــثــاين  )الأول 

ك�ساحب  الكاتبة،  حياة  يف  حقيقية  �سخ�سيات  امــام 

 .
)15(

»جريترود« 

م�سفى  فيه  غــادرت  الــذي  نف�سه  اليوم  م�ساء  يف  تقول: 

)رواية  كاتب   
َّ
علي اقرتح   )salpetriere( �سالبيرتيري 

�سكنته  الذي  الباري�سي  البيت  اأن يعرفني على  جريترود( 

بطلته جريترود �ستاين و�سديقتها الي�س توك��س...« 

على  تقف  حني  نف�سها  ال�ساردة/ال�ساعرة،  حت�رص  بل 

نف�سها  وتــقــدم  �سعرية  قــــراءات  يف  الــبــلــدي  املــ�ــرصح 

...
.)16(

»عائ�سة«

فهل نحن اأمام ن�س تخييلي ذاتي؟ 

القراءة،  هذه  بداية  يف  الرواية  »لغة«  عن  حديثنا  عند 

دوبروف�سكي،  �سريج  الفرن�سي  للناقد  مقولة  ا�ستح�رصنا 

عن  حتــدث  حيث  التخييلي.  الــذاتــي  الن�س  رائــد  وهــو 

لكتابه  تقدميه  «يف  املغامرة  لغة  بدل  اللغة  »مغامرة 

الت�سنيف  اأطلق عليه هذا  اأول ن�س  »البن« والذي يعترب 

او التجني�س من طرف كاتبه.

النتقال  ملاذا  الب�رصي  عائ�سة  ال�ساعرة  ئلت 
ُ

�س عندما 

من ال�سعر اإىل الرواية قالت» روايتي الأوىل ليايل احلرير 

ل  يح�سم(  مل  مــوت  جتربة  )ولــيــدة  جــدا  خا�سة  حلظة 

ع�قة لها باجلو الثقايف العام. يف هذه اللحظة اأح�س�ست 

احلياة  �سهادة �رصيحة عن  لأكتب  اأكرب  بحاجة مل�ساحة 

فكثريا  اأكــرث.  بو�سوح  ك�م  �سياغة  لأعيد  بالأحرى  اأو 

ونكتفي  املجاز  قناع  خلف  ال�ساعرات  نحن  نختبئ  ما 

)17(
بالإيحاءات دون اأن جنِروؤ على عري الك�م«. 

نقراأ طبيعة  الب�رصي،  ال�ساعرة عائ�سة  من خ�ل جواب 

التي  لنقل  اأو  بالروائية  ال�ساعرة  ربطت  التي  الع�قة 

الأمر  ال�ساعرة.  عمق  من  الروائية  انبثاق  يف  �ساهمت 

لإغراء  ا�ستجابة  اإبداعيا �رصفا ول جمرد  قرارا  يكن  مل 

ارتياد  يف  بالرغبة  عميق  اإح�سا�س  اإنه  الرواية،  اأ�سواء 

اأرا�سي  حتتاج  حياة  جتربة  ا�ستدعتها  جديدة  اآفــاق 

اأن  فكرة  مــع  يلتقي  ــذا  وه حروفها.  لــزراعــة  خا�سة 

ين�سجها  لع�قة جديدة  موؤ�رص  الأدبي،  الذاتي  »التخييل 

)18( 
الإن�سان مع ذاته «.

للن�س  خ�سائ�س  »ثــ�ث  دوبروف�سكي  �سريج  يحدد 

التخييلي الذاتي اأولها اعتباره من رواية ل ال�سرية الذاتية 

الكتابة.  مواد  من  مادًة  متثل  ال�سخ�س  حياة  كانت  واإن 

ال�سخ�سية.  ا�سم  مع  املوؤلف  ا�سم  تطابق  ا�سرتاط  ثانيها 

والتجان�س  بــالإيــقــاع  الن�س  يف  الحــتــفــاء  وثالثها 

)19( 
ال�سوتي...« .

حول  الب�رصي  عائ�سة  الروائية  قالته  ما  اإىل  بالعودة 

وجه  على  احلرير«  »ليايل  وكتابة  الرواية،  اإىل  انتقالها 

الأهمية،  غاية  يف  اأمر  على  تاأكيدها  ن�حظ  اخل�سو�س، 

او  احلياة  عن  �رصيحة  �سهادة  كتابة  يف  رغبتها  وهو 

اأكرث«  بالأحرى كما قالت »لأعيد �سياغة ك�م بو�سوح 

»التي  الذاتية،  التخييلية  الكتابة  ن�ستح�رص  اأي�سا  وهنا 

القلق  حالت  عن  يعرب  جديد  �رصدي  ك�سكل  نف�سها  تقدم 

مقابل  يف  املعا�رص  الإن�سان  يعانيها  التي  وال�سطراب 

)20(
ال�سكل الوتوبيوغرايف والذي ارتبط اأكرث باملا�سي..« 

او  ت�سيق  احتمالت  على  مفتوحا  التجني�س  �سوؤال  يبقى 

للقراءة  املواكب  الهتمام،  ال�سوؤال/  يبقى  ولكن  تت�سع 
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بني  الع�قة  ذبذبات  حول  من�سبا  التحول،  هذا  ظل  يف 

ال�ساعرة والروائية يف ثنايا »ليايل احلرير«...

ال�ضخ�ضيات

قراءة رواية »ليايل احلرير« مربكٌة ب�سبب غناها وخ�سوبة 

اإىل  ولكن  اأبوابها  ت�رصع  التي  نوافذها  وتعدد  اأرا�سيها 

الزمن  اللغة،  اإىل ما ل نهاية:  اأ�سد عمقا ومفتوحة  عوامل 

الإيقاع، التاريخ، احلفر يف اأعماق النف�س..، وهناك اأي�سا 

»ال�سخ�سيات« وميكن ان نق�سمها على اإيقاع اأزمنتها...

- الواقع ومتثله ال�ساردة ورفيقها والأطباء واملمر�سات 

اأم  العربية  الأ�سول  ذات  ال�سيلية  اجلميلة  ال�سيدة  وتلك 

»عائ�سة« ال�سغرية..

الذين  وكــل  ــوان  خ �سجرة  ومتثله  الغيبوبة  احللم/   -

تنا�سلوا عنه بحمل ا�سمه واملراأة التي كانت معه يف البيت 

والزوجة املخدوعة...

فيه  تلتقي  بــرزخ  والثانية  الأوىل  املجموعة  وبــني   -  

�سخ�سيات تربط الزمنني وهما: ال�ساردة نف�سها و»اأميا« 

الكاتبة  اأهدتهم  الذين  الأ�سدقاء  وميثلهم  املوتى:   -

التحيات« وجمموعة  املوتى مع  اأ�سدقائي  »اإىل  روايتها 

الأ�سماء التي مرت يف ليايل احلرير ودخلت يف ع�قة مع 

ال�ساردة:

با�سم  حياين  ظ�،  اأخفهم  كان  »�سكري  �سكري  حممد   

الكونتي�سة. كان دائم اليقني، باأن ا�سم عائ�سة قندي�سة هو 

)21(
ا�سم حمرف عن عائ�سة الكونتي�سة« 

-حممود دروي�س »ِمتُّ يف ال�سيف كما تعلمني، لكنني مل 

اأعرف مبوتي اإل يف ال�ستاء. عند اأول مطر، لنت الرتبة من 

حويل، غرقت يف املاء، بعد اأن ق�سيت �سهورا واأنا اأنتظر 

يد املمر�سة الأمريكية لتوقظني، معتقدا اأنني ما زلت يف 

امل�ست�سفى. بعد اأيام كف املطر، خرجت لأمت�سى ف�سادفت 

يل  اأكــدت  التي  هي  البئر،  بجانب  ال�سوف  تغزل  اأمــي، 

جنازتي  اأح�رص  اأن  اأف�سل  كنت  �سه�  موتي  كان  موتي. 

)22( 
بوعي كامل«.

اأبواب  من  الرواية  م�رصح  اإىل  ال�سخ�سيات  هذه  تدخل    

امر مثري ل�نتباه  متفرقة، ولكن ما مييز بع�سها- وهو 

»الهام�س«  من  احلكي  م�رصح  وجلت  اأنها  والهتمام- 

 – اجلدة  وهي:  »املتكلم«  ب�سمري  نف�سها  بتقدمي  وتقوم 

الب –ال�سخ�سيات الأربع التي حملت ا�سم »خوان«.... 

تنتهي  ل  و�سل�سلة  �ساعرة،  بنب�س  رواية  احلرير«  »ليايل 

الأبــواب  فتح  على  والتحري�س  والده�سة  املفاجاآت  من 

وم�ساءلة اللغة وال�سخ�سيات والزمن واحللم...

اأنفا�سها  لت�ستجمع  اإل  تقف  ل  ــراءة  ق احلرير«  »ليايل 

وتنطلق يف رحلة حفر يف دروب حياة اأو موت موؤجل...

الهوام�ض
)1( درا�سة مل تن�رص بعد 

)2( » ليايل احلرير« �س103

)3( الرواية �س9

)4( الرواية �س10

عن   111 �س  الق�رصاوي  ح�سن  مها   » العربية  الرواية  يف  »الزمن   )5(

»جماليات الت�سظي« ال�سيد فاروق

)6( »ليايل احلرير« �س 20

)7(

 SERGE DOUBROVSKY – LA QUTRIEME DE COUVERTURE 

DE «FILS »

)8( » الزمن يف الرواية العربية « د. مها ح�سن ق�رصاوي

)9("ليايل احلرير« �س 29

)10( الرواية �س24

)11( الرواية �س 63

)12( الرواية �س 40

)13( الرواية �س163

)14(ا لرواية �س179

رواية  �ساحب  جنمي  ح�سن  والروائي  ال�ساعر  اإىل  هنا  الإ�سارة   )15(

»جريترود« وزوج الروائية عائ�سة الب�رصي

عائ�سة  لل�ساعر  �سعرية  اأم�سية  اإىل  ت�سري  حيث   173 ال�سفحة    )16(

)الب�رصي(

22 من  الدورة  الرواية مع تذكرة رجوع«  اإىل  )17(  لقاء حول »الرحلة 

معر�س الكتاب يف الدار البي�ساء- موقع جائزة كتارا الدولية

 )18(

 CAMILE RENARD «Névrose de l’individu contemporain et écriture 

autofictionnelle: le cas » fils «

يف  – مقالة  املبخوت  �سكري   : احلداثة«  بعد  ما  الذاتي  »التخييل   )19(

جملة العربي اجلديد

)20(

 (CAMILE RENARD «Névrose de l’individu contemporain et écriture 

autofictionnelle :le cas « fils «

)21( »ليايل احلرير« ال�سفحة 143

)22( الرواية ال�سفحة 146
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زاويــة  يف  مرتني"  ميــوت  "امللك  روايـــة  تتموقع 

اأحمد  املغربي  ــي  ــروائ ال م�سار  �سمن  مف�سلية 

ب�رج،  دار  العر�سة،  حمام  اأعماله:  بعد  الويزي، 

املزاوجة  على  دنا 
ّ
عو الــذي  وهو  امل�كم،  و�سدر 

الكتابة  بني  مزاوجته  قدر  والق�سة،  الرواية  بني 

املو�سوعية  ال�رصدية  والكتابة  الذاتية،  ال�رصدية 

التي قد يكون التاريخ اأحد موادها. فقد عزز منجزه 

برواية �سخمة تنتمي اإىل �سنف الرواية التاريخية، 

كاد، كل  اأو  فيها،  لها جهدا م�ساعفا، وح�رص  ح�سد 

للغات،  العابر  وهو  والتاريخية،  ال�رصدية  ثقافته 

ترجماته  خ�ل  من  املنغم�سة،  الإن�سانية  واملتون 

تكون  تكاد  لذلك،  عاملية،  روائية  لأعمال  العميقة 

اأ�سطورته ال�سخ�سية، لي�س فقط بحكم  هاته الرواية 

الذي  الطويل  والوقت  لها،  ر�سد  التي  الإمكانيات 

عليها  راهــن  التي  الكربى  والأحـــ�م  بــه،  ها 
ّ

خ�س

خللق طفرة يف كتابة الرواية التاريخية، بل لكونها 

ع بها الكاتب، وهو 
ّ
تنبثق عن اأطروحة �سخ�سية ت�سب

يقراأ تاريخ املغرب احلديث، ويغو�س يف املجلدات 

التي مت حتريرها  املخزنة  والأر�سيفات  واملدونات 

واجلماعية،  الفردية  بالذات  وارتباطها  مــوؤخــرا، 

بنا منها 
ّ
على اأ�سا�س اأن فهم هاته املرحلة التي تقر

الرواية، واإن ببعد تخييلي، ت�سلط ال�سوء على هويتنا 

 مرجع تاريخي اآخر.
ّ

اأكرث مما يفعل اأي

اهتمام  عليها   
ّ
ان�سب التي  احلرجة  للمرحلة  ونظرا 

الع�رصين  القرن  بداية  مرحلة  وهي  الروائي،  الن�س 

التي عرفت فيها الب�د ا�سطرابات داخلية خطرية، 

ا داميا حول كر�سي احلكم، واأمرا�سا وجوائح 
ً
و�رصاع

الأجنبي،  للتكالب  دت 
ّ
مه متتالية،  جفاف  وفرتات 

وي�رصت م�سالك الغزو الفرن�سي للمغرب، الذي دخل 

الب�د عرب مراحل، حتت يافطة ن�رص العلم واملعرفة، 

وانت�سال ال�سعب املغربي من وحل الفقر، والفو�سى، 

امل�ستحكم،  واجلهل  امل�ستع�سية،  الأمــرا�ــس  وفــّك 

كانت  بينما  احل�سارة،  ركب  عن  العميق  والتخلف 

وراء ذلك اأطماع را�سخة ت�ستهدف ثرواته، وخرياته، 

واملادية، ورغبة يف ت�رصيف  الب�رصية  واإمكانياته 

امل�ساكل الداخلية التي تعرفها فرن�سا، وبحثها عن 

بوؤر خارجية للتخل�س من التوتر الداخلي، واإنعا�س 

الرخي�سة،  العاملة  واليد  الأولية،  واملواد  اخلزينة، 

وت�سدير الأزمات ال�سيا�سية والقت�سادية.

واإذا كانت رواية "املغاربة" لعبد الكرمي جويطي قد 

ان 
ّ
اإب والقواد  البا�سوات  �سخ�سية  عوامل  على  ركزت 

الأر�سيف  اقتحام  خ�ل  من  ال�ستعمارية  املرحلة 

اجلهوي املتعلق مبنطقة تادلة املعروفة مبقاومتها 

ال�سديدة ل��ستعمار، فاإّن رواية "امللك ميوت مرتني" 

دائرة  اإىل  التاريخي   
ّ

ال�رصدي الك�سف  �سقف  رفعت 

ال�سلطان وحميطه، ومعه الع�قة التي كانت ت�سله 

الثورية  الفرن�سية  وبالنخبة  الأجانب،  بال�سحفيني 

للقوات  الهمجي  الع�سكري  للتدخل  املعار�سة 

والعباد،  الب�د  �سوؤون  على  وهيمنتها  الفرن�سية، 

خا�سة بعد الق�سف العنيف الذي تعر�ست له مدينة 
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اإبراهيم احلجري *

 امللك ميوت مرتني..

ا�ضتغوار �ضردي لتاريخ مغربي ملتب�س

ناقد وروائي من املغرب *



الدار البي�ساء، واإقليم ال�ساوية، ومدينة وجدة وبع�س 

يزيحان  معا،  الروايتني  اأن  غري  ال�رصق،  �سواحي 

الدقيقة  الإن�سانية  التفا�سيل  من  كثري  عن  الغبار 

تاريخ  من  احل�سا�سة  التاريخية  للمرحلة  املوؤثثة 

 يعجز 
ّ
خ احلقيقي

ّ
املوؤر اأّن  املغرب املعا�رص، بحكم 

بالأحداث  ان�سغاله  بحكم  وتوثيقها  اإدراكها،  عن 

الكربى من زاوية واحدة، دون اأن ي�سغل ذاته بتقليب 

خ ين�رصف اإىل توثيق 
ّ
الوقائع على اأوجهها، فاملوؤر

على   
ّ
الروائي يحر�س  بينما  وال�سخو�س،  الأحــداث 

الوا�سلة  البيا�سات  و�سف طبيعة الع�قات، وملء 

وامل�ساعر  الأحا�سي�س  والــتــقــاط  الــوقــائــع،  بــني 

الإن�سانية التي ل يعنى بها املوؤرخ.

�ضيء من الرحلة واملغامرات:

يجد املتلقي ذاته منخرطا �سمن اإيقاع رحلة خمتلفة 

يف جغرافيا تنتمي اإىل تاريخه املغربي الذي يف�سله 

عنه اأكرث من قرن من الزمن، وكاأنه ي�سافر يف الزمن، 

حتفهم،  لقوا  الذين  الأجداد  عامل  يف  حال 
ّ
الر ليحّط 

من  كثريا  معهم  حاملني  الآخر،  العامل  اإىل  ورحلوا 

 
ّ
مر التي  ال�سعبة  احلقبة  تلك  يف  معاناتهم  اأ�ــرصار 

بها البلد، على واجهتني اأو اأكرث. فمن جهة، التكالب 

احلــدود،  على  املرتب�س  الوح�سي  ال�ستعماري 

"الكائن املري�س"  واملتاأهب ل�نق�سا�س على هذا 

الذي ما عادت له القوة على املقاومة والوقوف يف 

ومن  واخل�سوم.  الأعداء  ي�سّنها  التي  الغارات  وجه 

جهة ثانية، ال�رصاع القائم بني الأ�سقاء حول احلكم، 

وما �ساحب ذلك، من فو�سى )عهد ال�سيبة(، وطمع 

ببع�س  ال�ستفراد  يف  النق�بيني  اخلونة  بع�س 

ل بع�س القواد 
ّ
اجلهات من اململكة، ناهيك عن تغو

وا�ستغ�لهم  العر�س،  ال�سلطة واملقربني من  ورجال 

تلك الع�قة للهيمنة، وفر�س �سيطرتهم على العباد، 

و�سناعة نفوذهم اخلا�س. ومن جهة ثالثة، تواطوؤ 

الأوبئة  وتف�ّسي  اجلفاف،  �سنوات  بتوايل  الطبيعة، 

وه�سا�سة  وفقر  جــوع  من  رافقها  ومــا  واجلــوائــح، 

 لل�سياق العاملي 
ّ
وموت، دون اأن نن�سى الأثر ال�سلبي

املكهرب؛ بفعل ال�رصاع ال�رص�س بني الدول العظمى 

اخلا�سة،  اإمرباطورياتها  خللق  امُل�ستعمرات،  حول 

يف  الثالث  العامل  بلدان  خريات  على  وا�ستحواذها 

القارات الث�ث )اآ�سيا، واإفريقيا، واأمريكا اجلنوبية( 

حتديدا.

وت�سّخ�س  الــذات،  ت�ستك�سف  رحلة  فالرواية  لذلك، 

و�سعها، يف املرحلة املف�سلية احلا�سمة التي �سبقت 

وهي  مبا�رصة،  الفرن�سية  احلماية  معاهدة  توقيع 

فرتة ت�سوبها الكثري من اللتبا�سات، ويلّفها الكثري 

 
ّ

ال�رصدي ال�ستك�ساف  هذا  اأّن  غري  الغمو�س،  من 

العميق ل ينبثق عن نظرة الذات اإىل الذات، بل ي�سدر 

دة من مزالق 
ّ
عن مراآة خمتلفة، وزاوية معكو�سة جمر

 
ّ
اأجنبي �سخ�س  عن  تفد  كانت  واإن  ل�أنا،  الّتع�سب 

اإن�سانية  وبنزعة   ،
ّ

الثوري الي�سار  بثقافة  مت�سبع 

مع  تعاطفه  بحكم  املتاعب،  من  الكثري  عليه  جرت 

وهي  الغازية،  اجليو�س  قبل  من  املنتهكة  ال�سعوب 

ت ه�سا�سة ال�سعب، ووهم دولة كانت 
ّ
نظرة، مهما عر

اأنها ل تزال حتتفظ بقوة قرون خلت، فاإنها  تعتقد 

اأزاحت القناع عن مظاهر التخلف وال�سعف واجلهل 

ف�سح  على  وعملت  النا�س،  بني  املتف�سي  والفقر 

ج�سع امل�ستعمر، ووح�سيته، واإبادته ل�سعب اأعزل، كل 

ذنبه اأنه ت�رصف �سد غزاة اأجانب هاجموا بلده، من 

اأجل نهب خرياتها، مبا متلي عليه غريته، وثقافته، 

ظروف  يف  وبــلــده،  دينه  على  وحر�سه  وفطرته، 

ع�سيبة، اأذاقته خمتلف �سور املعاناة، من املخزن 

اجلائر الذي كر�س التخلف وقاد الب�د نحو الهاوية، 

ثم  �سعفه،  ترحم  مل  التي  الطبيعة  قوى  قبل  ومن 

يف  تبقى  ما  ليغرق  امللهوف  الأجنبي  هذا  ياأتي 

اجليو�س  فعلته  ما  اأ�سداء  اأن  ة 
ّ

خا�س الّزبى،  �سيول 

تذويب  من  جمــاورة  اإفريقية  بلدان  يف  الغازية 

وا�ستغ�ل  الإفريقية،  لل�سعوب  وتقتيل  للهوية، 

ال�سعب  اإىل كثري من فئات  ب�سع لرثواتها قد �سبقت 

املغربي.

ي�سافر القارئ مع ال�سارد ال�سخ�سية "روبري ها�س" 

اإىل  الن�ساأة،  اجلزائري  الطموح،  الفرن�سي  ال�سحفي 
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اجلزائر،  تون�س،  بلدان  )وحتــديــدا؛  اإفريقية  �سمال 

اإع�مية  مبهام  تكفل  الذي  الأخ�س(  على  واملغرب 

�سحيفة  ثــم  باري"  دو  "ليكو  �سحيفة  لفائدة 

ميدانية،  �سحفية  تقارير  نقل  اأجل  من  "لوتان" 
وتغطية الأحداث املرافقة للحملة الفرن�سية من عني 

م�سبوقة  غري  اإع�مية  جناحات  لتحقيق  املكان، 

ال�سفر  قدمي مبغامرات  ل�سغف  اإ�سباعا  ثم  من جهة، 

ال�رصق، وعادات وتقاليد �سعوب  واكت�ساف ثقافات 

ما وراء البحر املتو�سط. ومن جهة ثالثة، احلنني اإىل 

ع بكثري من 
ّ
جغرافيا انبثق الرجل من تربتها، وت�سب

ذكرياتها الطفولية. 

وهو  اخلريطة،  هاته  �سمن  يتحرك  ــري  روب كــان 

ي�ستبق قطف حلم ن�ساله املتوا�سل للظفر مبن�سب 

ال�سحفيني  لأ�سدقائه  مناف�سته  ثم  ما،  جريدة  يف 

مغامرته  وبعدها  ال�سفر،  بطاقة  على  ل��ستحواذ 

والأجانب  املغاربة  لعامل  واقتحامه  الباخرة،  عرب 

هوية  وراء  متقنعا  باملعلومة،  الظفر  ــل  اأج مــن 

الناقمني على ذوي  املغاربة  ليتحايل على  تركية، 

التي  ــداث  الأح بعد  خا�سة  الأوروبــيــة،  اجلن�سيات 

اجلزائر،  وقبلهما  ووجــدة،  البي�ساء،  الدار  عرفتها 

والأ�سداء ال�سيئة القادمة من امل�ستعمرات املجاورة 

عن �سوء معاملة امل�ستعمرين لل�سعوب امل�ستعمرة.

تزال  ما  وهي  البي�ساء،  الــدار  مبدينة  روبري  ينزل 

الذي  املدمر  الهجوم  اإثر  جراحها  من  اأملا  ى 
ّ
تتلو

الثقيلة،  باملدفعية  الفرن�سية  البحرية  القوات  �سنته 

وعلى  بال�ساكنة،  حلت  التي  املجازر  على  فيطلع 

العدد الهائل من ال�سحايا العالقني حتت الأنقا�س، 

عند  ــزول  ن جبلي،  مغربي  رجــل  زي  يف  متخفيا 

ب�س�حيات  املفو�س  الفرن�سي  الــوزيــر  ن�سيحة 

طموح  اأن  غري  رينيو"،  "اأوجني  املغرب  يف  وا�سعة 

ها�س مل يتوقف عند هذا احلد، خا�سة بعد اأن و�سلته 

ال�سلطان  اأخيه  على  مراك�س  خليفة  انق�ب  اأ�سداء 

�سد  بثورة  للقيام  والتهيوؤ  العزيز،  عبد  ــولي  م

ال�ساوية  بب�د  تقدمه يف  لإف�سال عملية  امل�ستعمر، 

 وجهته �سوب مدينة ال�سويرة، 
ّ

وتادلة ودكالة، فغري

وعيناه على مراك�س، مهد الأحداث املرتقبة. 

حت�سيل  هو  ها�س  ال�ساب   
ّ
ال�سحفي طموح  يعد  مل 

الأحداث  قلب  من  ميدانية  تقارير  اإعداد  يف  ال�سبق 

رئي�س  لدى  مكانته  تر�سخ  عالية،  م�سداقية  ذات 

زم�ئه،  لــدى  املهني  كعبه  علو  وتعزز  التحرير، 

على  والتعرف  والك�سوفات،  التجارب  ومراكمة 

القرى  يف  خا�سة  املغربي،  ال�سعب  �رصائح  خمتلف 

و�سغفه  املعريف،  ف�سوله  لإ�سباع  البعيدة  املهم�سة 

ال�سمالية،  واإفريقيا  ال�رصق،  بثقافات  الإثنوجرايف 

يكرب، خا�سة  مراك�س  بلقاء خليفة  غدا طموحه  بل 

بعد اأن ح�سل على تطمينات من اأ�رصة يهودية مرتفة 

متار�س التجارة على تقريبه من الق�رص املراك�سي، 

له  تــاأتــى  حيث  اجلــديــد،  بال�سلطان  �سلته  ــط  ورب

على  مقبل  واملغرب  معه،  م�سبوق  غري  حوار  اإجراء 

الفرن�سي  اجلي�س  زحف  مع  خا�سة  ج�سام،  اأحــداث 

وتوّغله يف قبائل ال�ساوية، وانق�ب خليفة مراك�س 

ال�سحراء  قبائل  مع  وتن�سيقه  ال�سلطان،  اأخيه  على 

وال�ساوية ودكالة بقيادة ماء العينني على الت�سدي 

املغربية  الدماء  وغليان  الغا�سم،  الفرن�سي  للعدوان 

تهيوؤا ل�نتقام مما حدث يف البي�ساء ووجدة.

يف  مراك�س،  اإىل  ها�س  يتجه  ال�سويرة،  ق�ع  ومن 

قا�سدين  جتار  قافلة  بني  متخفيا  جريئة  مغامرة 

احلمراء ب�سلعهم على ظهور الدواب واجلمال، ليقحم 

املتلقني يف جتربة فريدة من نوعها، فيكت�سفون معه 

موؤونتها،  تدبري  وكيفية  القوافل،  يف  ال�سفر  اأجــواء 

الزطاطني،  مع  امل�سبق  بالتفاق  اأمنها،  وحت�سني 

الطريق  خماطر  عن  ناهيك  الطرق،  اأمــن  وحرا�س 

الطعام،  وطبخ  اخلــ�ء،  يف  ومبيت  عوا�سف،  من 

الليل،  وهــوام  احل�رصات  وهجوم  ال�ساي،  وحت�سري 

وحر�س روبري على عدم انك�ساف هويته الفرن�سية، 

اتقاء ل�رص العتداء املمكن الذي قد يتعر�س له من 

اأحدثته  الناقمني على فرن�سا جراء ما  قبل الأهايل 

وتدمري  ال�ساكنة،  ترويع  من  الثقيلة  مدفعياتها 

والبحار...  الأر�س  على  كا�سح  وزحف  املمتلكات، 

وقد جنح ها�س يف ذلك، ب�سبب قدرته على التوا�سل 
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ان طفولته باجلزائر، 
ّ
بها اإب

ّ
باللغة العربية التي ت�رص

وخمالطته  واجلزائر،  تون�س  اإىل  العملية  ورح�ته 

للعرب، اإذ تنّكر يف مظاهر �سخ�سية عثمانية.

حوار  واإجــراء  ال�سلطان،  لقاء  لها�س  تهياأ  وبالفعل 

معه رفقة �سديق �سحفي التقاه مبراك�س، فجمعهما 

ب�سخ�سية  روبــري  اأعجب  ثمة  ومــن  نف�سه،  الهدف 

ال�سلطان وهيبته، وثقافته املو�سوعية، ووقف على 

تذمره من حتامل الإع�م الأجنبي الذي يلوي عنق 

الفرن�سية،  الإمربيالية  املعلومات والوقائع ل�سالح 

فتعددت لقاءاتهما، ووجد ال�ساب الفرن�سي ها�س يف 

نف�سه القدرة  وال�سجاعة على اجلهر باحلقيقة، ونقل 

الوقائع مثلما هي يف الواقع العياين دون خلفيات، 

اإىل جانب  املغربي، وم�سطفا  ال�سعب  مع  متعاطفا 

فرن�سا  قبل  من  ّتهم 
ُ
ي جعله  الذي  ال�سيء  ق�سيته، 

وميينها الكولونيايل باخليانة العظمى، فاقتيد اإىل 

بال�سلطان  لقاءاته  دامت  اأن  بعد  خا�سة  ال�سجن، 

مولي عبد احلفيظ يف منفاه الفرن�سي عقب تنحيه 

عن العر�س لفائدة اأخيه املوىل يو�سف، بعد توقيعه 

مع  وتفاعله  1912م،  �سنة  احلماية  معاهدة 

ق�سيته، ون�رصه معطيات جديدة معاك�سة للم�سالح 

املغر�سة،  ال�ستعمارية  نزعتها  فا�سحا  الفرن�سية، 

وكا�سفا الوجه احلقيقي لفرن�سا الظاملة التي تخفي 

 الب�سع خلف �رصاب بيانات الثورة، 
ّ

قناعها النتهازي

وتوجهها لدعم الدولة الفقرية، ون�رص العلم، والتنوير 

الإمرباطورية  الأنظمة  وحماربة  القرات،  باقي  يف 

�سه ملتاعب ج�سيمة، وهو يف 
ّ
الديكتاتورية، مما عر

 حا�رصة 
ّ
اأواخر عمره، وظلت �سورة ال�سلطان املنفي

يف باله طيلة تواجده بال�سجن، مع �سّكه يف طبيعة 

وفاته بفرن�سا.  

�سجن  اإىل  والأخـــرى،  الفينة  بني  ال�سارد،  ينقلنا 

ل�سانتي، حيث يقبع روبري ها�س، املتهم باخليانة 

الوجه  حقيقة  تك�سف  مــقــالت  ب�سبب  العظمى 

ال�ستعماري لفرن�سا، و�سلوعها يف اإحداث الفو�سى 

�سيا�ستها  يف  وتدّخلها  امل�ستعمرة،  بالبلدان 

يوافق  مبا  اأنظمتها،  قلب  على  والعمل  الداخلية، 

انتظار  يف  النــتــهــازيــة،  وم�ساحلها  �سيا�ستها 

املحر�سة  ال�سلطات  قبل  من  عليه  احلكم  �سدور 

النف�س  ممنيا  الإمــربيــايل،  اجلناح  قبيل  من  �سده 

الإن�ساف،  طلب  ر�سالة  خــ�ل  من  رئا�سي  بعفو 

لتحريرها.  الإذن من حماميه  ال�سرب  بفارغ  ينتظر 

خمتلف  ها�س  روبري  يعي�س  والأمــل،  الرجاء  وبني 

وال�سيناريوهات،  وال�سور،  والــذكــريــات،  الآلم، 

وال�سغوطات النف�سية، ونظرات ال�ستفزاز والتحقري 

من قبل موظفي ال�سجن، م�سّليا ذاته بتدوين بع�س 

املر�س،  عقال  من  املنفلتة  وامل�ساعر  الذكريات، 

ي�سميها،  التي ل يعرف ماذا  وال�سيخوخة،  والوهن، 

لكنه يجد عربها بع�س العزاء مما يكابده ويقا�سيه 

 .
ّ
من حمن يف هذا الف�ساء اجلحيمي

اأطروحة تاريخية خمتلفة: 

الع�سوية  التاريخ ماّدتها  الرواية من متخيل  تنهل 

الأ�سا�سية، فاأغلب ال�سخ�سيات والوقائع م�ستمدة من 

مولي  بال�سلطانني  ابتداء  احلديث،  املغرب  تاريخ 

عبد احلفيظ ومولي عبد العزيز، ومرورا بالبا�سوات 

وانتهاء  اآنذاك،  املعروفني  املخزن  ورجال  والقواد 

لها دور  التي كان  ال�سهرية  الأجنبية  بال�سخ�سيات 

من  اآنـــذاك،  التاريخية  الأحـــداث  حتريك  يف  كبري 

وجوا�سي�س،  ودبلوما�سيني،  و�سحفيني،  �سباط، 

وجتار كبار. 

العودة  الروائي  من  املــادة  هاته  جمع  تطّلب  وقد 

املرجعية،  مــادتــه  لنتقاء  متعددة،  مــراجــع  اإىل 

املــادة  اأو  الر�سمية،  بــالــروايــات  يكتفي  اأن  دون 

احلقائق  مقلبا  واحدة،  جهة  من  الواردة  امل�سدرية 

املوجهة،  الأحادية  للنظرة  حتا�سيا  وجوهها،  على 

علما  والتع�سب،  بالعاطفة  املغلفة  البيانات  اأو 

جهة  عــن  ت�سدر  حينما  التاريخية  احلقيقة  اأن 

من  وخالية  اأمرها،  من  بينة  على  وتكون  خمتلفة، 

اأقــرب  تكون  الرباجماتي  والعماء  الأيديولوجيا 

واإن مل يكن من مهام  التاريخي، حتى  املنطق  اإىل 

الرواية التاريخية حتري الواقعية اأو املو�سوعية يف 
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نقل حدث ما، اأو واقعة ما، اأو خرب ما، مهما توّهمنا 

الرواية  فمتخيل  بذلك،  اد 
ّ ّ
الــ�ــرص َهمنا 

ْ
اأو اأو  ذلــك، 

اإىل   له منطقه اخلا�س، وروؤيته املختلفة 
ّ
التاريخي

عنه  يبحث  فما  وم�سداقيتها،  التاريخية  ال�سريورة 

بل  تها، 
ّ
�سدقي لي�س  التاريخية  املادة  يف  الروائي 

تلك امل�ساعر امل�ساحبة لها، والآثار والندوب التي 

خيط  اأثــر  مقتفيا  والأرواح،  النفو�س  يف  تب�سمها 

�سفيف تلفظه البيا�سات التي ت�سل حدثا بحدث اأو 

باآخر،  منعطفا  اأو  بقرار،  قرارا  اأو  ب�سخ�س،  �سخ�سا 

لذلك، فهو يجهد يف اإجراء قراءة خمتلفة، قد ل يفطن 

ذلك،  به  يليق  ول  التاريخ،  يف  �س 
ّ

املتخ�س اإليها 

 للحقيقة، اأو 
ّ
الروائي هنا، يبحث عن الوجه املخفي

بحكم  التقاطها  املــوؤرخ  ي�ستطع  مل  التفا�سيل  تلك 

هه، وان�سغالته، وخطه الإيديولوجي، والوجهة 
ّ

توج

التي مييل اإليها يف حتريه احلقيقة التاريخية.

على  بــالطــ�ع  الــويــزي  اأحــمــد  يكتف  لــذلــك، مل   

التي  والعربية  املغربية  التاريخية  املــ�ــســادر 

تاأمل  على  عكف  اإنــه  بل  املرحلة،  لتلك  تتعر�س 

للع�رص  ة 
ّ
املغطي والرحلية  الإثنوجرافية  الأعمال 

املراجع  بع�س  عن  ف�س�  اأجنبية،  بلغات  املدونة 

والتقارير  الر�سائل  وبع�س  الفرن�سية،  التاريخية 

من  ر�سمية  جهات  اإىل  حينها  املرفوعة  ال�سحفية 

يف  متخّفني  وموفدين  وخمربين  جوا�سي�س  قبل 

من  ا�ستفاد  اأنه  كما  عربية،  اأو  مغربية  �سخ�سيات 

والأر�سيفات  الفرن�سي،  الر�سمي  الأر�سيف  حترير 

ما  خا�سة  التكنولوجية،  الطفرة  بف�سل  ال�سخ�سية؛ 

يتعلق بالأف�م الوثائقية امل�سورة التي باتت حتفل 

الوثائق  وبع�س   ،
ّ
الجتماعي التوا�سل  مواقع  بها 

فع عنها احلظر مع تقادمها.
ُ
ال�رصية التي ر

 
ّ
الفرن�سي  

ّ
الي�ساري لــ�جتــاه  ــة  ــرواي ال انت�رصت 

املت�سبع باأفكار الثورة، الذي كان يعار�س التدخل 

تفادي  اإىل  داعيا  امُلجتاحة،  البلدان  �سيا�سات  يف 

فكرة  مع  متا�سيا  اإخ�ساعهاـ  يف  القوة  ا�ستعمال 

تنوير ال�سعوب، واإخراجها من ظ�م اجلهل والتخلف 

لة 
ّ
والفقر، وم�ساعدتها على تخطي قيود الظ�م املكب

لنط�قتها- متبنية اأطروحته يف احت�سان ق�سايا 

ة 
ّ

خا�س امل�رصوعة،  ومطالبها  امل�ستعمرة،  ال�سعوب 

املوىل  ال�سلطان  وق�سية  املغربية،  الق�سية  منها 

النخبة  ذهــول  بذلك،  كا�سفة  حتديدا،  احلفيظ  عبد 

ت�سري  الأمور  ترى  وهي  نف�سها،  املتنورة  الفرن�سية 

اجلناح  ا�ستغّل  حيث  متّنتها،  التي  الوجهة  غري  يف 

 
ّ

الــثــوري الفكر  طــروحــات  املهيمن  الكولونيايّل 

خارج  الثورة  مفرزات  بت�رصيف  املوؤمن   
ّ

التنويري

واإغراقهم  امل�ست�سعفني،  على  نفوذه  لب�سط  احلدود، 

املقاومة،  ال�سعوب  واإبادة  املعاناة،  من  املزيد  يف 

يف  والتدخل   ،
ّ

الع�سكري اخليار  ل�ستعمال  اف�سة 
ّ
الر

�سوؤونها ال�سيا�سية، والقت�سادية، وا�ستغ�ل خريات 

بلدانها الطبيعية والب�رصية، باأ�ساليب غري م�رصوعة، 

عن طريق ارتكاب مبجازر ب�سعة.  

للفكر  الب�سع  الــوجــه  ــة  ــرواي ال تــعــر�ــسُ  مــا  بــقــدر 

قناع  ا�ستغ�له  وتف�سح   ،
ّ

النتهازي الإمــربيــايّل 

الداخلية،  اأزماته  لت�سدير  املتنورة  الثورة  اأفكار 

وا�ست�سعافه  الآخــريــن،  لــرثوات  تعط�سه  واإ�سباع 

قمعية،  اأنظمة  ت�سلط  مــن  اأ�ــســ�  تــعــاين  �سعوبا 

حتكمها بالنار واحلديد، وحت�رصها يف �سجن حقري 

الأنظمة  من  كان  فما  واجلهل،  والفقر  التخلف  من 

جراحها،  قت 
ّ
عم اأن  اإل  الغا�سمة  ال�ستعمارية 

و�ساعفت اآلمها، يقول ال�سارد: "اإن الدكتور مو�سان 

طبيب ممتاز، بل من املمكن اأن اأذهب بعيدا، اإىل حد 

قاطبة،  فرن�سا  الأطباء يف  اأمهر  بني  اإنه من  القول 

لكن لدي ب�ساأنه معلومات موثوق منها، تفر�س علي 

ف�ساحبنا  عنها.  لك  اأك�سف  اأن  للم�سلمني  �سداقتي 

فرن�سا،  يف  امل�سيحية  املا�سونية  طائفة  اإىل  ينتمي 

وهي الطائفة التي تكن مل�سلمي املغرب حقدا كبريا، 

توا عليهم 
ّ
واأق�سم مريدوها باأغلظ اأميانهم باأن ل يفو

الأذى  لإحلــاق  تواتيهم  ممكنة  فر�سة  اأيــة  بالكل، 

بامل�سلمني املغاربة، وتدمريهم...( �س. 69.

يف  الكولونيايّل  للجناح  ال�سديد  نقده  روبري  يوجه 

دولته، متمنيا لو �سارت يف اخلط الذي ر�سمته الثورة 

قد  مما  اب 
ّ
هي غري  والتنويرية،  الت�سامنية  بقيمها 
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املغاربة  ق�سية  بكتاباته  منا�رصا  اأذى،  من  يلحقه 

ال�سلطان مولي  اأنه رافق  طوال عمله ال�سحفي، كما 

عبد احلفيظ يف حمنته بفرن�سا، حماول دعم ملّفه من 

اأجل العودة اإىل بلده، لكنه يف الآن ذاته، �سلط بنادق 

ال�سخرية ال�سوداء �سّد املخزن املغربي، و�سّد ال�سعب 

اأدمغتهما يف �سبيل  اأي�سا، مت�سائ� كيف ل ي�سّغ�ن 

م�زمتهما  وم�ستغربا  التخّلف،  قيود  من  النعتاق 

مكانهما طوال هاته القرون؟ ومتقّززا يف الآن ذاته، 

من كثري من الطقو�س والعادات املتخلفة، وم�ست�سعبا 

ال�سحية  الظروف  فيه  تنعدم  بلد  القا�سية يف  احلياة 

املدن  بني  ال�سبل  جغرافيته،  �سمن  وتنقطع،  للعمل، 

واحل�رصات  والأمرا�س  الأوبئة  فيه  وتنت�رص  والقرى، 

احل�سارية  ــب  ــوان اجل ــقــت  ارت وقـــت  يف  املـــوؤذيـــة، 

مما  بالرغم  اأوروبـــا،  يف  �رصيع  ب�سكل  والإن�سانية 

ويزيد  دمار،  من  الأوىل  العاملية  احلرب  بها  اأحلقته 

تتجند  اأن  بدل  املغربية-  الدولة  ا�ستغرابه، كون  من 

بــالأبــواب  �س 
ّ
يرتب وهــو  بها،  املحدق  الغزو  ل�سّد 

تها 
ّ
قو وهم  من  اكت�سَف  ما  اكت�سَف  اأن  بعد  والثغور 

ت 
ّ
عر التي  اإي�سلي  موقعة  قبل  متداولة  كانت  التي 

تغرق  ال�رصيفة-  اململكة  �سعف  وك�َسفت  �سيء،  كل 

ال�سخ�سية  والنزاعات  الّداخلية،  اعات 
ّ

ال�رص وحل  يف 

نا بفعل احلروب، 
ّ

بني الإخوة حول عر�س مل يعد حم�س

والفو�سى  ال�سيبة  عن  ناهيك  والثورات،  والتمردات، 

يف  اأمن  وجود  وعدم  القبائل،  بع�س  تن�رصها  التي 

الطرقات وامل�سالك، وعجز املخزن عن �سبط الأمور، 

والتحكم يف الزمام، مما فتح الباب، على م�رصاعيه، 

الغاز يف  التي مل تكن مبناأى عن ر�س  اأمام فرن�سا- 

�سوؤون  يف  للتدخل  التمردات-  فتيل  واإذكــاء  النار، 

العــتــداءات  من  اأهاليها  حماية  ذريعة  حتت  البلد 

املت�حقة، وم�ساعدة املخزن على اإطفاء نريان الفتنة 

على  بها  املرتب�سني  ت�ساعد  وكاأنها  وال�رصاعات، 

البلد على طبق من ذهب، دون  اهم 
ّ
اإي التقدم، مهدية 

اأن تفطن ملكر امل�ستعمرين الذين اأثقلوا كاهل املخزن 

حبل  وا�سعة  املــذلــة،  والتــفــاقــيــات  باملعاهدات 

    .
ّ
امل�سنقة حول عنق البلد، ومعه كامل ال�سعب املغربي

وعي �ضردي م�ضاعف:

له 
ّ
متخي �سناعة  يف  كبريا  جهدا   

ّ
ــي ــروائ ال ــذل  ب

وانتقاء  وائــيــة، 
ّ
الــر عــواملــه  وت�سييد   ،

ّ
الــتــاريــخــي

�سخ�سياته من ال�سند التاريخي، ومن الأر�سيف العام 

القرن،  بداية  خ�ل  وفرن�سا  املغرب  بني  امل�سرتك 

وهو بذلك، مل يعتمد على مراجع وم�سادر من جهة 

اأر�سيفا  وخمتلفة:  وا�سعة  مادة  يف  قلب  بل  واحدة، 

مكتوب، ر�سائل �سخ�سية، رح�ت اإثنوجرافية كتبها 

التي  للجهات  اأو  لأ�رصهم  وجوا�سي�س  م�ست�رصقون 

عنها،  ال�رصية  رفع  مت  اأن  بعد  ل�ساحلها،  يعملون 

وتعميمها يف مواقع خا�سة اأمام الباحثني، اأ�رصطة 

قنوات  الفرتة،  تلك  يف  اأعّدتها،  م�سورة  وثائقية 

عاملية،  روايات  عربية،  تاريخية  م�سادر  اأجنبية، 

اأن  غري  وفرن�سا،  املغرب  حول  م�سورة  وثائقيات 

 
ّ
ل الروائي

ّ
عمله مل ينته هنا، بل اجتهد ليجعل املتخي

الأحداث  تلك  عا�ست  فرن�سية  �سخ�سية  عن  ا 
ً
�سادر

القرن  بدايات  خ�ل  املغرب  تاريخ  يف  احلا�سمة 

الع�رصين، وعا�رصت كبار ال�سخ�سيات من الطرفني، 

كان  التي  ال�سعبة  اجلبهات  خمتلف  يف  وخا�ست 

 .
ٍّ

ي�ستحيل اخرتاقها من طرف اإن�سان عادي

اأن  يف  وجنــح  الزمن،  عرب   
ّ
الــروائــي بنا  �سافر  لقد 

د، اإىل تلك 
ّ
 امل�رص

ّ
ينقلنا، عرب قناة التخييل التاريخي

املنطقة الغام�سة من تاريخنا اجلمعي الذي ي�سوبه 

من  الكثري  م�ساراته  وتعتور  اللتبا�س،  من  كثري 

البيا�سات. وكان على هذا امل�رصد التاريخي رتق ما 

ميكن رتقه من هاته التفا�سيل امل�رصوخة، واإ�ساءة 

تخييلية  �سور  بو�سع  املعتمة،  جوانبها  بع�س 

معاك�سة، مناق�سة للرواية الر�سمية، اأو منافية حتى 

ف احلقائق، وتخو�س 
ّ
لتلك ال�سيغ ال�سعبية التي حتر

تك�سف  اأو  �سعفها،  ر 
ّ
لترب اأ�سطورية  م�سارات  بها 

جهلها مبا جرى. 

 وثيقة تاريخية 
ّ

غري اأن هذا الك�م ل يعني اأن الن�س

تاريخية  ــة  رواي ب 
ّ
ت�سو اأو  مــا،  اأطــروحــة  تعر�س 

الأق�م  بها  �سطت  واقعة  م�ب�سات  ت�سيء  اأو  ما، 

نفو�س  يف  لغاية  الواقعي  م�سارها  عن  والروايات 
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م�سمميها. فهذا من �ساأن املوؤرخني والباحثني يف 

هي  والدللية  اجلمالية  الغاية  كانت  اإمنا  التاريخ، 

املادة  طبيعة  اإىل  خا�سة  واملتلقني  القراء  تنبيه 

التاريخية، وعدم الطمئنان اإىل الروايات الر�سمية، 

والدعوة  اأوجهها،  على  التاريخية  احلقيقة  وتقليب 

اإىل قراءة جديدة لتاريخنا احلديث، بق�سد تو�سيح 

الأ�سئلة  عن  والإجابة  العالقة،  الق�سايا  من  الكثري 

التي ل تزال تتحكم بغمو�سها يف �سناعة  املوؤثرة 

خيباتنا، وتعرثاتنا. 

متثٍل  د 
ّ
جمــر تبقى  التاريخية  الــروايــة  اأّن  مبعنى 

�سخ�سي ملحكي معني، وقراءة تاأويلية فنية متخيلة 

تاريخية،  اأ�سداء  تعجن  حمددة،  تاريخية  ملرحلة 

بالكثري  يطفح  خيايل  م�رصد  بوتقة  يف  وت�سهرها 

بالرغم  الن�سقية،  والر�سانة  والحتباك  الإثارة  من 

وظفها  التي  والفنية  ال�رصدية  التقنيات  كثافة  من 

 يف ت�سييد مادته ال�رصدية، واإر�ساء منطقها 
ّ
الروائي

اأن تتاأثر  املتفرد، و�سياغة عواملها بانتظام، دون 

 ارجتاج مهما 
ّ

ذاكرة الن�س بذلك، اأو يح�سل لديها اأي

 من مادته ال�رصدية، 
ّ
كان ب�سيطا، بفعل متكن الروائي

ومماحكته  الــعــايل،  واجلــمــايل   
ّ
التاريخي ووعيه 

ومراجعتها  املعرو�سة،  املــادة  ر 
ّ
تدب يف  الفائقة 

الهند�سة  هاته  يف  ا�ستقامت  حتى  املتوا�سلة 

الن�سقية التي توازن بني التاريخي والذاتي، وتوازي 

والبناء  والتاأويل،  وال�رصد  والإفــادة،  الإمتاع  بني 

الثنائيات  من  وغريها  والقبول،  والرف�س  والهدم، 

واملتقاب�ت الدللية والرمزية والتاريخية. 

ولأّن كتابة الرواية من قبل اأديب، لي�ست مثل كتابة 

 �سخ�س قادم من غري 
ّ

الروائية من قبل موؤرخ اأو اأي

بالتكنيك  مفعمة  الويزي  اأحمد  رواية  فاإن  الأدب، 

دة وفق 
ّ
الفني، وم�سبعة بالتدخ�ت اجلمالية، وم�سي

حيل �رصدية بليغة وحمبوكة، على عك�س ما ي�سدر 

حقول  من  قدموا  غريهم  اأو  مغاربة  روائيني  عن 

يف  يكونون  حيث  والت�سوف،  والفل�سفة  التاريخ 

الغالب، من�سغلني باملادة ذاتها، ماأ�سورين ب�سحرها، 

التقني  اجلانب  ينال  وقلما  تاأثريها،  حتت  واقعني 

اهتمامهم،  من  الكثري  ال�سيء  وال�رصدي  واجلمايل 

حتى واإن حتّلت رواياتهم بالإثارة واملتعة، ونالت 

احلظوة عند القراء.

التاريخية املعرو�سة  اأن املادة  البتة،  هذا ل يعني 

اأّن  الق�سد  واإمنا  الن�سيج،  مطرزة  غري  هنا؛  �رصديا 

 بذل جهدا م�ساعفا فوق ما يبذله الروائيون 
ّ
الروائي

الن�س  حكاية  ب�رصد  مث�  اكتفى  فلو  العاديون، 

التمهيدي  التقدمي  عن  وتخّلى  املتكلم،  ب�سمري 

قنع فيه الكاتب 
ُ
املف�سل الذي �سّكل ميثاقا للقراءة، ي

وتخّلى عن  هات، 
ّ

املوج بع�س  ل 
ّ
بتقب قارئه   

ّ
الفعلي

 روبري ها�س، وجون بيار هان�س، 
ْ
اإقحام �سخ�سيتي

اإىل  ال�رصد  باإ�سناد مْقود  و�سخ�سية املرتجم، قانعا 

ينقب  وهو  اهتمامه،  ا�سرتعى  التاريخ،  يف  باحث 

نانت،  مبدينة  فرن�سية  مبكتبة  تاريخية  وثائق  عن 

احليوي  "املجال  حول  اجلامعية  ر�سالته  ت�سيء 

ن�سخة  القبلي"،  النزاع  ومظاهر  الكبري  الأطل�س  يف 

له  بتاريخ  مغمو�سة  مهملة،  فرن�سية  لرواية  اأ�سلية 

ع�قة بالأر�س التي ينت�سب اإليها الباحث، وتك�سف 

�ست، "وُنظر اإليها نظرة ازدراء 
ّ
النقاب عن حقائق هم

لتدرك  تتدارك،  اأن  املمكن  من  كان  بينما  وحتقري، 

من خ�لها، حقائق كثرية، تتنافى ول �سك مع ما 

تت�سب  نظرة،  من  الر�سمية  الوثيقة  لدينا  خته 
ّ
ر�س

بالذات واملحيط" �س. 17. اأقول، لو اكتفى الروائي 

نوع  على  يح�سب  بــاأن  جديرا   
ّ

الن�س لكان  بذلك، 

"الرواية التاريخية"، غري اأن اأحمد الويزي مل يقنعه 
ذلك العر�س الب�سيط ملادة جهد نف�سه كثريا ليت�سرت 

على هاته ال�سيغة، ف�سمم على بذل جهد م�ساعف 

لبناء روائية الرواية.
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ملف

 بري�سة: اح�سان حلمي

»اأنا يا �سديقي

 مع الوهم، اأدري
ُ
اأ�سري

 نحو ُتخوم النهاية
ُ
م

ّ
اأمي

 املالمح اأم�سي 
َ
غريب

ً
نبيا 

اإىل غري نهاية

�ساأ�سقُط ال بّد، ميالأ جويف الظالم

 بعُد باآية«.
َ
نبيًا قتياًل، وما فاه



نزوى العدد 104 اكتوبر 2020

269

ال  بدّقة؛  مر�سوم  �سينمائي  م�سهد  اإىل  اأقرب  حدَث  ما 

جمال فيه لالجتهاد اأو اخلطاأ اأو ال�سدفة..

يغادر »البطل« عمله ويقفل عائداً اإىل البيت قبل موعده 

 مائٌل اإىل بع�ض برودٍة 
ُ

املعتاد. الف�سُل خريف، الطق�ض

البيُت  مكان،  كّل  يف  اقط 
ّ
ت�س ال�سجر  اأوراُق  منع�سة، 

عاّلقة  »البطل«  ُيلقي  الظهرية.  قبل  ما  الوقُت  فارغ، 

ينه�ض  االأريكة،  على  يجل�ض  فق،  اتُّ كيفما  املفاتيح 

ويعود حاماًل زجاجة، ميالأ كاأ�سه ب�رشاٍب حمّلي ال�سنع 

�سديق  من  ا�ستعاره  الذي  امل�سد�ض  ُيخرج  املذاق،   
ّ
مر

اأن  دون  راأ�سه  نحو  هته 
ّ
فو ب 

ّ
ي�سو له، 

ّ
يتاأم من جيبه، 

�سماعه  مع  بالتزامن  الر�سا�سة  يطلق  له جفن،  يرّف 

�سوَت الباب، تندفع العائلة ملعرفة ما حدث، »البطل« 

قد فارق احلياة، ُت�سَدل ال�ستارة.

وال�ساعر  والقا�ض  الروائي  �سبول؛  تي�سري  اختار  هكذا 

ع اأحد  واالإعالمي االأردين، نهايته. وهي نهاية مل يتوقَّ

ن عرفوه من قرب اأن تكون على هذه 
ّ
من رفاقه اأو مم

دون  اأمره  ح�سم  قد  كان  يبدو  ما  على  لكنه  ال�ساكلة، 

ا ينويه.
ّ
 منهم عم

ٌّ
ت�ساوٍر مع اأحد، خ�سيَة اأن يثنيه اأي

ُقبيل ظهرية ذلك اليوم، اخلمي�ض، 15 نوفمرب 1973، 

يف  العرب  لها  �ض 
ّ
تعر التي  اخلديعة  ظهور  اإثر  وعلى 

رحل  اأيديهم،  بني  من  الن�رش  و�سياع  اكتوبر  حرب 

تي�سري حني مل يعد مبقدوره املواجهة، وبعد اأن ا�ستبّد 

ع�سية  التقوه  الذين  اأولئك  يروي  كما  مقيم  حزٌن  به 

�ض 
َّ
يوؤ�س مل  وهو  رحل  عنه.  املعَلن  غري  ال�سادم  قراره 

وقبل  احلزن،  �سّد  تكون  اأن  اأرادها  التي  اجلمعية  بعد 

االأردنيني  للكتاب  رابطة  اإن�ساء  يف  ه 
َ
حلم ي��رى  اأن 

ق. وعزاوؤه اأن امل�ساورات الإن�ساء الرابطة انطلَقْت  يتحقَّ

 
ّ

يف جمل�ض عزائه الذي اأقامه �سديقه الروائي والقا�ض

يف  احللم  فتحّقق  بيته،  يف  مدانات  ع��دي  )ال��راح��ل( 

�سيف 1974، يف غياب �ساحبه!  

معظم  »َي���رك  م��ق��ول��ُة  هم  بع�سِ على  ���س��دق��ْت  واإذا 

من  ما  ذلك  وقبل  اأخرية..  احتجاج  ر�سالَة  املنتحرين 

اأنه  �سحيح  ا�ستثناء؛  ّثل 
ُ

مي �سبول  تي�سري  فاإن  قارئ«، 

ترك ر�سالة، بل ر�سائل احتجاج كثرية؛ لكّن القارئ مل 

اإىل  ف 
َّ
ليتعر الر�سائل  هذه  ينتظر  اأن  اإىل  بحاجة  يكن 

اأّن »تي�سري« بلغ من احل�سور االإبداعي  �ساحبها، ذلك 

يف حياته �ساأواً جعله حمطَّ اأنظار اجلميع.  

االأخ��رية  ُخطاه  ي�سري  وه��و  تي�سري  حالة  يف  وميكن 

الرو�سي  ال�ساعر  قاله  ما  ا�ستعارة  االأبدية،  بوابة  اإىل 

ال�سابعة  �سن  يف  انتحاره  قبل  مايكوف�سكي  فالدميري 

مت زوارق احلب على  لقد حتطَّ ُيقاُل،  والثالثني: »كما 

احلياة.  مع   
ّ
علي وال  يل  فال  اليومية،  احلياة  �سخور 

ة 
ّ
كونوا �سعداء«. وهو ما تت�سادى معه ق�سيدٌة وداعي

لتي�سري مل يعنونها، جاء فيها: 

»اأنا يا �سديقي

 مع الوهم نحو تخوم النهاية
ُ
اأ�سري

ًا غريب املالمح اأم�سي
ّ
نبي

اإىل غري غاية

�ساأ�سقط ال بّد، ميالأ جويف الظالم

نبيًا قتياًل وما فاه بعُد باآية.

اعداد وتقدمي: جعفر العقيلي*

تي�سري �سبول..

 الكتابة حني تكون �سرخة احتجاج

كاتب من االأردن *



واأنَت �سديقي،

واأعلم، لكن اختلفت بي طريقي

ُعَذيرك بعُد

اإذا ما التقينا بذات منام

تفيُق الغداُة وتن�سى

َلَكم اأنت تن�سى

عليك ال�سالم«.

الطريق نحو الفاجعة

الرابعة  �سن  يف  وهو  الفاجعة  نهايته  تي�سري  اختار 

والثالثني؛ وكان ذلك ُبعيد حرب اأكتوبر 1973؛ وكان 

ذلك �رشخَة احتجاج على كل �سيء؛ فالهزائم تتتاىل؛ 

�سغريها وكبريها؛ على جميع االأ�سعدة؛ والذاتي ي�ستبك 

باملو�سوعي، واخلا�ض بالعام؛ وال اأمل يف نهايٍة لنفق 

الواقع العربي كما تبّدى لتي�سري وهو يعّد العّدة لرحيٍل 

�سيظل مثار نقا�ض ويطرح املزيد من االأ�سئلة.

بني  الربط  وظّل  الكثري،  تي�سري  انتحار  عن  ُكتب  وقد 

التي  االن��ت��ح��ار  وخ��ط��وة  االإب��داع��ي  ه 
ّ

ن�س م�سامني 

ما جعل  نقديًا،  تناوله  عند  بقوة  عليها حا�رشاً  اأقدم 

اليوم«  من  »اأن��ت  اليتيمة  روايته  ق��راءة  البديهي  من 

»اأحزان  رحيله  بعد  �سدرت  التي  ال�سعرية  وجمموعته 

واملاآل  احلياتية  م�سريته  مع  م�ستبكتني  �سحراوية« 

اإليه، وكذلك احلال بالن�سبة ملن رغب يف  الذي انتهت 

ومدونته  ه 
ّ

ن�س يف  ماثلة  فاأ�سداوؤها  حياته،  تناول 

االأدبية وال تخطئها عني.

وكان تي�سري قد انتهى من كتابة »اأنت منذ اليوم« بعيد 

هزمية حزيران التي حّلت بالعرب بعد حرٍب مف�سلية 

مع الكيان ال�سهيوين، لهذا ُتذَكر فيها احلرب �رشاحًة 

يف  النكبة  من  بدءاً  واإرها�ساتها  مقدماتها  �ض 
َ
وُتعر

عام 1948. 

ى تي�سري يف روايته التي فازت بجائزة �سحيفة 
ّ
وقد عر

الف�ساَد   ،)1968( روائي عربي  الأف�سل عمل  »النهار« 

واأدواته التي اأودت باالأمة اإىل املهاوي. والتقط �سوراً 

وه�سا�سة  الثقايف  امل�سهد  خ��راب  على  توؤ�رش  قلمية 

يف  للم�ستغلني  امل�سينة  املمار�سات  وكذلك  ُنَخِبه، 

ال�سيا�سة والعمل احلزبي ورجال االأمن على حدٍّ �سواء، 

اأحداث  وا�سعة دارت فيها  وعلى مدى جغرافيا عربية 

الرواية. ورمبا ميكن عّد هذه الرواية اإعالنًا مبكراً عن 

رغبة �ساحبها يف االنتحار؛ ذلك اأن ثيمة الرواية واأول 

عبارة فيها واالأكرث تكراراً هي »ما يل ِنْف�ض«.

�سحراوية«،  »اأح��زان  جمموعة  يف  تي�سري  ق�سائد  اأما 

فتت�سم بالرومان�سية؛ وهي ذات نزعة غنائية؛ يح�رش 

ا�سة 
ّ
فيها الفراق والبكاء واللوعة واحلزن وامل�ساعر اجلي

لغياب االأحبة اأو لل�سعور بعدم جدوى احلياة وعبثيتها، 

وعلى االأرجح اأنها نتاُج مرحلة اليفاعة وال�سباب قبل 

ت�ساهي  اإنها  القول  ميكن  وال   .1967 الهزمية  عام 

يف »احلداثة« ما و�سلت اإليه الق�سيدة العربية حيئنئٍذ، 

وح�سُبها اأنها �سارت على ُخطى رواد احلداثة.

من ق�سائد تي�سري نقراأ:

»هو ال يذكر �سيئًا عن عذابات الليايل املا�سية

متت الرحلة

والقمة الحت دانية

حلظة

طرفة عني

هي ذي القمة تبدو

ويرى

مل يكن ثمة �سيء لرياه

مل يكن ثمة �سيء ليم�سه

فاإذا القمة خاوية

مل يعد يحتاج اإن�سانًا

وال �سيئًا

وال يحتاج ح�سه

واحداً ميثل ال يدري اإذا كان وحيداً

واحداً ي�سمع لفظ الريح

وال�سحراء يف عينيه متتد ومتتد بعيداً

�سجراً كان وما كان تعي�سًا اأو �سعيداً

اأو لعل االأمر مل يحدث

لعل الرحلة املوما اإليها مل تكن

وامل�ساألة

حلم مر طوياًل وبليداً

كان يف القمة والقمة جداً باردة

واإذا ما ارجّتت اأو�ساله قد يتذكر

خرباً عن رحلة هابطة

اأو �ساعدة«.
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�شهادات املقربني

هذه  كاتب  مع  حوار  يف  مدانات  عدي  للكاتب  وفقًا 

احلياة  عن  يتنازل  اأن  من  اأكرب  تي�سري  »كان  ال�سطور؛ 

احلياة  ع��ن  يتنازل  اأن  م��ن  واأق���وى  عاطفي،  لف�سل 

الحمرار زائد يف عينيه اأو �سعف يف بنيانه اجل�سدي، 

واأكرث اإدراكًا ل�سعوبة املرحلة، مما يجعله �سديد االأ�سف 

اأن  على  و�ساأدلل  اأكرث.  ولي�ض  احلال  هذه  االأمة  لبلوغ 

االأمر لديه، مع كل ت�سوه وكل هزمية، مل يرك بنف�سه اإاّل 

االأ�سف، قد ي�ستّد وقد ي�سعف، لكنه يف النهاية ال يزيد 

على كونه اأ�سفًا«. 

وفواجع  الدهر  و�سيئات  »امل�سائب  مدانات:  وي�سيف 

 بقياداته وخيبات اآماله باأ�سدقائه وا�سطهاد 
ّ
العربي

انتقل  �سوب.  كل  من  تي�سري  على  تكالبت  له،  ال�سلطة 

ال�سلطة، وخاب  اإىل موقع  اأ�سدقائه املقربني  عدٌد من 

وانقلب  ال�ساحة،  يف  يجري  كان  مما  كثري  يف  اأمله 

�ض 
ّ
وُعر هزمية،  اإىل   1973 العرب يف حرب  انت�سار 

يتحمل  اأن  عليه  وتعنّي  وظيفته...  يف  لال�سطهاد  هو 

وحده وزر ذلك التاريخ ال�سعب وال�سقي«. 

وميكن االإ�سارة يف هذا ال�سياق اإىل الر�سائل املتبادلة 

ففيها  التكريل؛  ف��وؤاد  العراقي  وال��روائ��ي  تي�سري  بني 

حتى  وعجزه  احلياة،  معنى  فقدانه  عن  تي�سري  يف�سح 

عن الكتابة، اإثر الراكمات �سابقة الذكر جميعها.

 حاٍل كان عليها تي�سري 
ّ

اأي رمبا ُتلّخ�ض هذه الكلمات 

متجددة؛  ذك��راه  والأن  ال�سطر.  اآخ��ر  نقطة  ي�سع  وهو 

من  كثرية  كرثة   
َ

هاج�ض زال  ما  به  يهج�ض  كان  وما 

 
ّ

 واال�ستعادي
ّ
املبدعني العرب، جاء هذا امللف التعريفي

الرحبي؛  �سيف  ال�ساعر  من  طيبة  مببادرة  والتكرميي، 

رئي�ض التحرير يف جملة »نزوى«، ومبتابعة حثيثة من 

وعي فيه اأن 
ُ
مديرة التحرير الروائية هدى حمد. وقد ر

االإبداعية  تي�سري  �سريَتي  من  متنوعة  جوانب  ي�سيء 

واحلياتية، واإن كانت روايته »اأنت منذ اليوم« وحادثة 

ع  اأمر متوقَّ امللف؛ وهو  بالبطولة يف  انتحاره حظيتا 

كّل  وارتباط  بينهما،  اال�ستباك  اإىل  بالنظر  ومفهوم، 

منهما باالآخر.

*  *  *

* نبذة خمت�رصة عن تي�سري �سبول )1939-1973(
درا�سته  اأنهى  االأردن.  جنوب  الطفيلة  بلدة  يف   1939 �سنة  �سبول  تي�سري  ُولد 

�سقيقه  ب�سحبة  الزرقاء  مدينة  اإىل   1951 �سنة  وارحتل  بلدته،  يف  االبتدائية 

ان �سنة 
ّ
االأكرب »�سوكت«. ح�سل على ال�سهادة الثانوية من كلية احل�سني يف عم

بعثة اإىل اجلامعة  فاأُوفد يف  العا�سمة،  االأوائل يف حمافظة  من  وكان   ،1957
القانون حيث  لدرا�سة  اإىل دم�سق  لكنه ترك بعثته واجته  االأمريكية يف بريوت، 

تخرج يف جامعتها �سنة 1962.

ب يف مكتب املحامي 
ّ
عمل يف دائرة �رشيبة الدخل، وترك العمل احلكومي فتدر

البحرين  اإىل  اليتيم«  »مي  زوجته  مع  و�سافر  تدريبه  قطع  ثم  ال�سناع،  �سليبا 

واأكمل   1964 عام  االأردن  اإىل  عاد  ثم  ال�سعودية،  اإىل  انتقل  ثم  هناك،  للعمل 

تدريبه يف جمال املحاماة.

وا�ستمر  االإذاع��ة،  يف  وعمل  مكتبه  اأغلق  ثم  الزرقاء،  يف  للمحاماة  مكتبًا  فتح 

يوم  ن��اري  بطلق  انتحر  اأن  اإىل  اجلديد«  اجليل  »مع  االإذاع��ي  برناجمه  يقّدم 

حرب ت�رشين ولقاء امل�رشيني واالإ�رشائيليني عند  اأعقاب  يف   15/11/1973
»خيمة الكيلو 101«.

واملقالة  والنقد،  رة، 
ّ
امل�سو والتمثيلية  الق�سرية،  ة  والق�سّ وال�سعر،  الرواية  كتَب 

ال�سحفية، وترك خمطوطًا فكريًا يف العروبة واالإ�سالم.

نال جائزة الرواية العربية من دار »النهار« اللبنانية عن روايته »اأنت منذ اليوم« 

�سنة 1968، منا�سفًة مع اأمني �سنار عن روايته »الكابو�ض«.

ا�ستحدثت رابطة الكّتاب االأردنيني جائزة با�سمه منحتها لعدد من املبدعني يف 

جمال الرواية.

* املوؤلفات الأدبية:
1.  »اأحزان �سحراوية«، �سعر، دار النهار، بريوت، ط1، 1968.

2. »اأنت منذ اليوم«، رواية، دار النهار، بريوت، ط1، 1968. ط2، وزارة الثقافة، 
2007. ثم �سدرت يف طبعات عدة الحقًا، وُترجمت اإىل اللغة الفرن�سية يف اأواخر 
2011، وُقدمت للقارئ الغربي قبل ذلك من خالل درا�سة نقدية )2001(  عام 

اأحمد جمدوبة،  اأعّدها  اإطار نظرية ما بعد احلداثة«  اليوم يف  »اأنت منذ  بعنوان 

�سدرت  كما  االإجنليزية(،  )باللغة  مة  املحكَّ العربي«  »االأدب  جملة  يف  وُن�رشت 

باللغة االإجنليزية برجمة د.ن�رشين اأخرخاوري.

ان، بدعم من وزارة الثقافة االأردنية، ط1، 
ّ
اأزمنة، عم الكاملة«، دار  3. »االأعمال 

.1998
2005 ان،  

ّ
4. االأعمال الق�س�سية الكاملة، البنك االأهلي االأردين، عم

»ال�سرية الغائبة: ر�سائل تي�سري ال�سبول اإىل �سادق عبد احلق«، ر�سائل، تي�سري   .5
ان، 2007.

ّ
ان الكربى، عم

ّ
النجار، اأمانة عم

* �سدرت كتب ودرا�سات عن حياته وجتربته االأدبية، منها:
الفينيق  عرار، جالريي  �سليمان  اجلنوبي«،  رغيف  على  دم  ال�سبول:  »تي�سري   .1

ان، 1995. 
ّ
للثقافة والفنون التجريبة، عم

�سليمان  واملواقف«،  والدرا�سات  وال�سعر  والق�سة  الرواية  �سبول،  »تي�سري   .2
االأزرعي، )تقدمي(، دار ابن �سهيد، بريوت، 1981.

3. »ال�ساعر القتيل«، �سليمان االأزرعي، احّتاد الكّتاب العرب، دم�سق، 1983.
ابن ر�سد،  دار  االأزرعي،  �سليمان  االأردنية«،  والرواية  ة  الق�سّ يف  »درا�سات    .4

ان، 1985.
ّ
عم

ان، 1985.
ّ
5. »العربي الغريب«، فايز حممود، دار الكرمل، عم

»الد�ستور«  مطابع  النجار،  الفتاح  د.عبد  جم��دداً«،  �ساعراً  �سبول  »تي�سري    .6
ان، 1993.

ّ
التجارية، عم

ال�سبول وجمال ناجي وموؤن�ض الرزاز«،  واأثرها يف روايات تي�سري  »ال�سيا�سة   .7
ان، 1995.

ّ
عوين �سبحي علي الفاعوري، ر�سالة ماج�ستري، اجلامعة االأردنية، عم

وقدمه  اأعده  ثقايف  اإذاعي  برنامج  حلقات  ن�سو�ض  االأث��ري«،  على  »اأم��واج   .8
تي�سري �سبول عرب اأثري االإذاعة االأردنية، اإعداد ودرا�سة وتوثق: فوزي اخلطبا، دار 

ان، 1997.
ّ
الينابيع، عم

9. »اآراء تي�سري ال�سبول النقدية ومدى ات�ساقها مع اأدبه«، زياد حممد جميل بني 
عمر، ر�سالة ماج�ستري، جامعة اآل البيت، املفرق، 2006.

العربية  املوؤ�س�سة  ن�سال،  اأب��و  نزيه  العربية«،  الرواية  يف  »التحوالت   .10
للدرا�سات والن�رش، بريوت، 2006.

ال�سعر اإىل الرواية«، د.اإبراهيم خليل، املوؤ�س�سة العربية  من  �سبول..  »تي�سري   .11
للدرا�سات والن�رش، بريوت، 2005.
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)1(
الكلمات  لكاتب هذه  �سبول  تي�سري  تبّدى  لطاملا 

بطاًل روائيًا، يندفع و�سط االأنواء يف زورق اأثريي 

االأربع  ال�سنوات  ثم  ع�رشيناته  عقَد  ي�سّق  �رشيع 

اأ�سمر،   /
ّ
حنطي  

ّ
�ساب ب�سيماء  الثالث،  العقد  من 

وثاقبتني  و�سيعتني  بعينني  البنية  رقيق  نحيل 

وقد  فيهما،  واالحمرار  اجلحوظ  من  �سيٍء  على 

ت احلياُة اأخاديد مبكرة على حمياه.
َ
حفر

متو�سطة  اأ���رشة  اإىل  اليافع  ال�ساب  انتمى  واإذ 

اأو  العي�ض  اأ���س��ب��اب  تنق�سه  تكن  ومل  احل���ال، 

م�ستلزمات رفاه الطبقة الو�سطى يف ذلك الزمان، 

اإال اأن �ساحبنا مبزيٍج من ال�سغف بحياة نوعية.. 

يف  عبثية  ون��وازع  مرهفة  وح�سا�سية  روحية، 

دخيلته، كاأمنا اختاره ال�سقاء �سنواً له، واختار 

ه اخلا�ض، �سقاء الوعي واحل�سا�سية 
َ
بدوره �سقاء

والبحث املم�ّض عن املعنى والقيمة يف االأ�سياء، 

النا�ض فيها بحياة  ويف بيئة حمافظة يتوا�سل 

اأو  جماعية مر�سومة ومن�سبطة، وقّلما يحفلون 

د، مما اأورثه �سعوراً اأوليًا 
ّ
يرت�سون بالفرد املتفر

ات�سع  حتى  تفاقم  اأن  يلبث  مل  النف�سية  بالغربة 

اخلرق على اخلارق. 

والإ�سفاء  له،  بدت  كما  ال�سيقة  احلياة  ولتكبري 

تي�سري  ولج  عليها،  م�سافة  وقيمة  جديد  معنى 

عامل ال�سيا�سة واالأحزاب، لي�ض من اأو�سع االأبواب، 

عرف عنه الن�ساط احلزبي الالفت والفعال، 
ُ
اإذ مل ي

منذ  ال�سائدة  املنع واملالحقة  هذا رغم حماذير 

املا�سي،  القرن  خم�سينات  من  الثاين  الن�سف 

وق��د اخ��ت��ار االن�����س��واء يف خ��ط ق��وم��ي عربي 

االأدب��ي-  وعيه  تفّتح  -وقد  يلبث  ومل  )بعثي(، 

»االآداب«.  جملة  عرب  الوجودية  على  ف 
ّ
تعر اأن 

بهذا انطلق من »الطفبلة«، املدينة ال�سغرية يف 

جنوب االأردن، اإىل الزرقاء )املدينة الكبرية(، ثم 

العربي«  »الوطن  دائرة  اإىل  ثم  ان، 
ّ
عم العا�سمة 

الكوين  االإن�سان  اإىل  ومنها  احلزبية،  على جناح 

عرب املذهب الفل�سفي/ االأدبي.

يف  االأخ���رية  هي  �سنوات  ع�رش  من  اأق��ل  خ��الل 

الظروف  تقّلبت  عامًا(،   34 عن  )ت��ويف  حياته 

حوله  من  الدنيا  اأح���وال  وتبّدلت  تي�سري  على 

وذهن  فائقة  بح�سا�سية  تلّقاها  وقد  واأم��ام��ه. 

حروب:  ثالثة  �سهد  لقد  عميق..  وتفاعل  متوقد 

»دويلُة  فيها  َهزمت  التي   1967 ع��ام  ح��رب 

واالأردنَّ واحتّلت ما   و�سوريا 
َ
الع�سابات« م�رش

تبقى من فل�سطني باالإ�سافة اإىل اجلوالن و�سبه 

1973 وما تالها  جزيرة �سيناء، ثم حرب عام 

اأن  ا�ستعيدت فيها �سيناء مقابل  من مفاو�سات 

�سياق   حروبها يف 
َ
اآخر  

َ
تلك احلرب  

ُ
جتعل م�رش

احلربني  وب��ني  االإ�رشائيلي،  العربي  ال�����رشاع 

االأردن  اأر�ض  على  الفل�سطينية  املقاومة  برزت 
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حممود الرمياوي*

تي�سري �سبول..

»بطل من ذلك الزمان«

قا�ض وروائي من االأردن *



ال�سعبي  املقاومة  خيار  بروز  من  اأظهرته  مبا 

الهزمية،  على  قليلة  اأ�سهر  بعد  العدو  ومقارعة 

االجتماعي  الن�سيج  خلخلة  مع  جنب  اإىل  جنبًا 

وخماطر تفكيك الدولة االأردنية، وما تخلل ذلك 

اإىل حرب  اأقرب  مفتوح  داٍم  ع�سكري  من �رشاع 

يف  اأخ��رى  وبقاعًا  امل��دن  ���س��وارع  من  اتخذت 

الديار م�رشحًا لها.

بقدر  حتمل  حروب  ثالثة  معاي�سة  اأن  �سك  وال   

 الهزمية وخالل �ست �سنوات فقط، 
َ
اأو باآخر طعم

�ساب  على  املعهود  اأو  الهنّي  ب��االأم��ر  تكن  مل 

على  مقبل  الذهن،  متفتح  االإح�سا�ض،  مرهف 

لقد  واحل��ب.  واالأدب  وال�سعر  الدرا�سة  احلياة: 

يعرف  ومل  روحه،  ن�سال  على  ن�سالها  ت 
ّ

تك�رش

 مكان، �سوى 
ّ

اال�ستقرار ومل ي�سادف نف�سه يف اأي

مع اأ�سدقاء ي�ساطرونه بتفاوٍت بني واحد واآخر 

االهتمامات وال�سبوات، ويف بيته العائلي الذي 

اأقامه على عالقة حب مثمرة، غري اأن احلب على 

يف  احلرائق  بقية  يطفئ  مل  ومركزيته  اأهميته 

نف�سه ويف ذهنه الذي بات مكدوداً. لقد ا�سطدمت 

م�ساريعه ومطاحمه ال�سخ�سية، بانكفاء االأحوال 

العبث  م�ساعر  فاقم  ما  وهو  وهزالها،  العامة 

لديه.

وتراكبت،  واالأح��وال  الظروف  هذه  تراكمت  وقد 

ان وبريوت ودم�سق واملنامة 
ّ
له بني عم ومنها تنقُّ

وال��زي��ارات  العمل  يف  وال��ري��ا���ض،  وال��ق��اه��رة 

يتنقلون  قّلما  النا�ض  )كان  اجلامعية  والدرا�سة 

البالد  تلك  بيئة  ومعاي�سة  ال��زم��ان(،  ذل��ك  يف 

بالتطلع  اأواًل  ت�سطرم  كانت  التي  وجمتمعاتها 

واال�ستواء  والبداوة،  الريف  حياة  مفارقة  نحو 

بوعي   1967 حزيران  وعقب  ع�رشية،  مدنًا 

والتحرر،  النه�سة  م�رشوع  وه�سا�سة  الهزمية 

االإن�سان  ل�«حترير  واملداخل  الو�سائل  والتما�ض 

واالأر�ض«.

اإليها  )ُت�ساف  الكربى  االأح���داث  تلك  تكن  مل 

وقد  و�سوريا،  م�رش  بني  للوحدة  ة 
ّ
امُلر التجربة 

للدرا�سة  اإقامته  اأثناء  يف  ف�سولها  تي�سري  عا�ض 

يف دم�سق( �سببًا مبا�رشاً بال�رشورة، اأو رمبا مل 

تكن دافعًا رئي�سًا لالنعطافة احلادة يف مزاجه، 

بال�ساأن  حميم  ان�سغال  من  لديه  ومبا  اأنه  غري 

بال�سدمة  �سعور  من  اإليه  ُن�سب  ومب��ا  ال��ع��ام، 

ال�سديدة اإزاء االندفاع اإىل املفاو�سات عقب حرب 

اأكتوبر 1973 يف وقت كان فيه العقل ال�سيا�سي 

القومي اآنذاك يوؤِثم التفاو�ض مع العدو، فاإن هذه 

على  انعكا�ض  من  لها  مبا  املف�سلية  التطورات 

اأف�ست  قد  واملمزق،  ال�ساخب  الداخلي  عامله 

الكاتب  ينقل  الع�سبي.  جهازه  على  ال�سغط  اإىل 

الكاملة  لالأعمال  مقدمته  يف  االأزرعي  �سليمان 
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لتي�سري �سبول ال�سادرة عن دار ابن ر�سد )بريوت، 

االأخرية  الثالثة  االأ�سهر  يف  تي�سري  اأن   ،)1980
اإىل  من حياته ُنقل من مكان عمله يف االإذاعة، 

 مهام وظيفية، بينما 
ّ

مكتب معزول ومن دون اأي

كان يعاين من اآالم يف عينيه ويرف�ض يف االآن 

نف�سه تلّقي العالج. 

الظروف املهنية وال�سخ�سية حتت  بهذا جتمعت 

بتي�سري  اأدت  العام، وقد  اجلو  اكفهرار  �سقف من 

ن وما فيها. 
َ
اإىل قراره االأليم مبغادرة الدنيا وم

وقد اختار لذلك اأن يخرج من مقر عمله يف دار 

 ،1973 نوفمرب   15 �سباح  االأردن��ي��ة  االإذاع��ة 

متامًا مثلما يربح �سخ�ض مكان عمله اإىل موعد 

عنه،  التخّلف  ي�سعه  ال  االأهمية،  �سديد  خا�ض 

 لقاء املوعد، 
ّ

ن َتخري
َ
اإذا كان هو نف�سه م فكيف 

وحّدد له الزمان واملكان؟

ِحط 
ُ
والأن املوعد ذو طابع �سخ�سي حم�ض، مل ي

اأف��راد  اأو  زمالئه  اأو  اأ�سحابه  من  اأح��داً  تي�سري 

ما جرى يف  بعدئذ  يعرفوا  اأن  ولهم  به،  عائلته 

حلظة  اأنها  �سك  وال  انتهى.   
َ
واإالم املوعد،  ذلك 

اأم�سى  فقد  مفر�سة،  رواية  ج 
ِّ
تتو روائي  اإبهار 

اليوم  ذلك  حى  �سُ الوقت  بع�ض  بيته  يف  تي�سري 

وعلى  ي�ست�سيغه.  ال  ���رشاب  ب�سحبة  م��ن��ف��رداً 

االأغلب يف غري مواعيد ال�رشب املعهودة له، ومل 

الكرمة  بنت  يعاقر  اأبداً حتى  دمنًا 
ُ
م الرجل  يكن 

غري  املحلي  ال�رشاب  ذاك  بدا  وقد  الظهرية.  قبل 

املرغوب به، نظرياً وتكثيفًا حلياٍة مل تعد تروق 

يتجرع  اأن  �ساء  يعد يطيقها. وقد  ل�ساحبنا ومل 

النفاذة،  الرائحة  ذي  االأحمر  ال�رشاب  ذلك  من 

ية ال مراء فيها على طعم 
ّ
كيما يقف ب�سورة ح�س

اأنه  ويبدو  له.  امل�ست�ساغ  غري  –حياته-  احلياة 

ال�سعبة  الر�سفات  ع مع تلك  �رشح كما هو متوقَّ

مع  ذهب  اأنه  اأو  الوقت،  بجريان  ي�سعر  يعد  ومل 

العامل  اإىل  االنتقال  غيبوبة  م�ستهل  اإىل  نف�سه 

�رشوده  و�سط  م�سامعه  اإىل  تناهى  ا 
ّ
فلم االآخ��ر، 

وا�سطراب م�ساعره �سوُت حركة مفتاح يف باب 

قد  العائلة  اأفراد  من  اأحداً  باأن  ينبئ  البيت، مبا 

اإىل  يتنبه(  مل  )وليته  ه 
ّ
تنب فقد  املنزل،  اإىل  اآب 

بع�ض  وطال  به  امتد  قد  امل�رشوب  املوعد  اأن 

ال�سيء، واأنه على و�سك ن�سيان الهدف من املوعد، 

ف�سارع اإىل حمل امل�سد�ض الذي اأعّده لهذه الغاية 

النار  راأ�سه، واإطالق  اإىل  ورفعه، وقام بتوجيهه 

على �سدغه. 

الرجل  يطلقها  ر�سا�سة  اأول  تلك  كانت  رمبا 

اآخر  هي  وبالتاأكيد  االنفعال،  و�سديد  احل��امل 

ر�سا�سة. وقد بدا االأمر وا�سحًا ملن دخل البيت 

والزوج   
ُ

االأب كان  فقد  النازف.  الدم  اإىل  وراأى 

بغري  والقتيل  القاتل  هو  كان  بنف�سه.  منفرداً 

مع دوي الطلقة القاتلة منذ هنيهات. 
ُ

ُلب�ض. وقد �س

يبُد  مل  فظيعة  عة 
ّ
مرو هيئة  يف  الرجل  هو  وها 

عدي  )الكاتب  منها  يعود  ولن  قبل،  من  مبثلها 

مع  ح��وار  يف  �سبول  تي�سري  م�ستذكراً  مدانات 

 19 االأردنية،  »الراأي«  �سحيفة  العقيلي،  جعفر 

نوفمرب 2016(.

)2(
اأكتوبر  )عدد  »نزوى«  جملة  ن�رشتها  ر�سائل  يف 

�سادق  �سديقه  اإىل  �سبول  تي�سري  من   )  2006
التحقيق  مقدمة  يف  االأخ���ري  ��ذك��ر 

َ
ي عبداحلق، 

تي�سري  اأن  النجار،  تي�سري  اأع��ّده  الذي  ال�سحفي 

اآنذاك  وكان  دم�سق  يف  امل�ست�سفى  اأُدخل  �سبول 

يدر�ض احلقوق يف جامعتها، اإثر حماولة انتحار 

وذلك يف اأعقاب �سدمة �سخ�سية. وهو ما ينبئ 

املقرنة  و�سويدائه  الرجل،  ح�سا�سية  مدى  عن 

ب�سالبته وبانفتاحه ال�سخ�سي، اإذ مل يكن يحمل 

�سفات ال�سخ�سية املنطوية التي تعاقر االأحزان 

جتد  وال  النا�ض  عن  وتنقطع  الذاتية  واخليبات 

فكهًا  �سخ�سًا  ك��ان  بل  ع��زاء،  اأو  �سلوى  فيهم 

والراجح  احلاد..  املزاج  اإىل  ميل  مع  وتوا�سليًا، 
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اإىل االنتحار فعَل  اأن تي�سري راأى مبكراً  والغالب 

احتجاج  ور�سالَة  ج�سوراً  ذاتيًا  وخياراً  �سجاعة 

لقتل  الياباين  قوية، كما هو احلال مع املفهوم 

اأعلى درجات الكربياء،  دِّه قرينًة على  َ
النف�ض بع

ال االنك�سار. والر�سائل مفعمة برجيعات التوتر 

الذي كانت تزخر بها نف�ض تي�سري يف وقت مبكر 

منذ اأواخر اخلم�سينات ومطالع ال�ستينات، وكان 

ت�ساوؤالت  مع  عمره.  من  الع�رشينات  مقتبل  يف 

الغام�سة،  وغائيتها  الكتابة  جدوى  عن  ى 
ّ
حر

وعن جدل الكتابة والواقع.

والقا�ض  ال��روائ��ي  حت��دث  ذل��ك  ع��ن  بعيد  غ��ري 

»ال�رشق  له يف �سحيفة  التكريل يف مقالة  فوؤاد 

بينه  ن�ساأت  متقطعة  مرا�سالت  عن  االأو���س��ط« 

وبني تي�سري �سبول بني االأعوام 1969 و1973. 

االأدب��اء  بني  اآن��ذاك  اخلطية  املرا�سالت  وكانت 

اأقرب اإىل لون اأدبي قائم بذاته، ويكتبها كاتبها 

ر�سة للقراءة 
ُ
وهو ي�ستبطن ال�سعور اأن الر�سالة ع

يقراأوها،  اأن  االأف�سل  ومن  اآخرين  من  الحقًا 

اأمور  على  والتعليقات  االآراء  ب�سط  فيها  ويتم 

العناية  ثقافية وعامة و�سخ�سية. وعليه جتري 

بني  ال���وّدي  التناف�ض  م��ن  وب��ق��در  بتدبيجها، 

وال�سبك  ال�سياغة  فن  على  املرا�سلني  الكاتبني 

واالجتهادات  االآراء  وب�سط  والنحت  وال�سقل 

بطريقة ر�سيقة وذكية. ولعله من املفيد يف هذا 

اللبنانية  »االأدي���ب«  جملة  ب��اأن  التذكري  الباب 

اأعدادها  من  االأخرية  ال�سفحات  تفرد يف  كانت 

ميكن  مما  االأدب��اء  بني  متبادلة  لر�سائل  بابًا 

ت�سنيفه بالر�سائل املفتوحة. 

اإثر  والتكريل،  �سبول  بني  املرا�سالت  ن�ساأت  وقد 

لقاء وحيد جمعهما يف القاهرة، وتعاهدا -كما 

يبدو- على الرا�سل يف ما بينهما. وكان الرا�سل 

االح��رام  اآي��ات  وم��ن  للمحبة  م�سداقًا  اآن���ذاك 

والرغبة يف �سداقة ثابتة م�ستدامة.

كتب �سبول اإىل التكريل يقول يف ر�سالة موؤرخة 

1969: »هل تت�ساءل معي ما جدوى   /7/ 14
يجد  ثم  الكتابة  لذة  خرب  ال��ذي  االإن�سان  حياة 

نف�سه عاجزاً عنها. ليتك ت�ساعدين يف بحث هذه 

واآخ��راً  اأواًل  الكتابة  اإن  �سنكتب؟  ماذا  الق�سية. 

وجهة نظر �ساملة! ما حقيقة وجهة نظر االإن�سان 

افتعل موقفًا  اأنه  األف ق�سية مطروحة؟ هب  يف 

اإيجابيًا، ما قيمته اإذا مل يكن �سلوكه اإيجابيًا؟«.

موؤرخ�ة  �سب�ول  من  ر�سال��ة  عن  التك�ريل  وينقل 

16 /1 / 1970: »ال اأكتب، وال اأ�ستطيع التفكري 
اال�ستقرار  بعدم  ح��اداً  �سعوراً  اإن  الكتابة..  يف 

، وعبثًا اأحاول يف مثل هذه الظروف 
ّ
ي�ستويل عَلي

النف�سية ما ي�سمى: اخللق«.

الكاتبة  الذات  تطاوعها  ال  التي  املمتلئة  الذات 

و�سقاء  العي�ض  �سقاء  م�سادر  اأح��د  هي  دائمًا، 

 عن ذلك يف ق�سيدته 
ّ

الوعي لدى �سبول. وقد عرب

املريرة االأخرية اأجلى تعبري:

»اأنا يا �سديقي

 مع الوهم، اأدري
ُ
اأ�سري

 نحو ُتخوم النهاية
ُ
م

ّ
اأمي

 املالمح اأم�سي 
َ
غريب

ً
نبيا 

اإىل غري نهاية

�ساأ�سقُط ال بّد، ميالأ جويف الظالم

 بعُد باآية«.
َ
نبيًا قتياًل، وما فاه

 ينبئ هذا املقطع ال�سفيف والكثيف عن:

ال�ساعر  لرحلة  القريبة  النهاية  ا�ست�رشاف   -

وال�سخ�ض، وبلوغ املعاناة الذاتية اأوجها، لدرجة 

الت�رشيح بال�سري نحو تخوم النهاية، مبا يجعل 

لعذابات  تتويجًا  املريعة،  االنتحار  حادثة  من 

تهدئتها  اإىل  �سبيل  وال  �سبول،  كابدها  روحية 

للرحلة، وذلك كما  نهاية  اإال بو�سع  اإطفائها  اأو 

متراأى االأمر ل�ساحبه. وعليه، فاإن فعل االنتحار 

�سافية،  �سماء  يف  �ساعقة  غ��رار  على  يكن  مل 

داكنة   
ٌ
وغيوم وبروٌق  رعوٌد  ال�ساعقَة  �سبقت  اإذ 

مدلهمة. ويف ذلك يقول عدي مدانات: »اأما وقد 
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انك�سف امل�ستور وقد اأقدم تي�سري على فعلته، فقد 

ين وق�سريي النظر 
ّ

اأدركنا جميعًا اأننا كنا مق�رش

واأنانيني واآثمني يف النهاية، وال عذر لواحٍد منا، 

فقد  اأكرث من غريي،  الكالم  بهذا  نف�سي   
ّ

واأخ�ض

اأخذُت من تي�سري اأكرث مما اأعطيت«. وهي �سهادة 

األيمة وجارحة تنم عن مدى نزاهة �ساحبها.

ال��داّل،  املقطع  ه��ذا  يف  ة 
ّ
النبو نعت  يتكرر   -

اإهابه، والكتابة لدى  فال�ساعر ي�ست�سعر نبيًا يف 

غريب   
ّ
»نبي يجرحها  ر�سولية  مهمة  �ساحبنا 

املثقف  منوذج  على  فائقة  داللة  يف  املالمح،« 

الرومانتيكي الراديكايل املفعم باالأحالم الكبرية 

الق�سوى، و�ساحب الكربياء القومي اجلريح.. هل 

يف االأمر مبالغة؟ اأجل، غري اأن ال�ساعر والكاتب 

والنه�سوي  التحرري  امل�رشوع  عتنق 
ُ
م املرهف 

واأحالمًا  م�ساعفة،  ح�سا�سة  ميتلك  الف�سفا�ض، 

بكثافة  اخليبات  عليها  وترتّد  غ��ريه،  من  اأك��رب 

اأم��ره  من  عجلة  يف  كله  ذل��ك  اإىل  وه��و  اأع��ظ��م، 

ّلم 
ُ

و�س امل��راح��ل،  مفهوم  عن  �سفحًا  وي�رشب 

»املو�سوعية«،  الظروف  ون�سوج  االأول��وي��ات، 

فتلك رمبا هي عّدة ال�سيا�سي وب�ساعته، ولي�ست 

 غريب املالمح«.
ّ
ديدن »نبي

وفاح�سًا  ناقداً  نف�سه  ذات  من  ال�ساعر  ي�ستّل   -

يندفع  لدرجة  االإبداعي،  �سنيعه  على  وحمّكمًا 

على  والق�سوة  االإجن����ازات،  تبخي�ض  اإىل  فيها 

اك على ج�سومهم 
ّ
الن�س ق�سوة  الذات مبا ي�سارع 

ذاته  م��راآة  يف  يتبّدى  املبدع  فهذا  واأرواح��ه��م. 

غرابة،  م��ن  يخلو  ال  )ال��و���س��ف  قتياًل«  »نبيًا 

وملتب�ض االإيحاء( و»مل ينطق بعد باآية«.

)3(
انفتح  روحه،  غليل  يروي  ا 

ّ
عم بحثه  رحلته  يف 

ثم،  قارئًا ودار�سًا.  الت�سوف،  �سبول على  تي�سري 

مربهنًا على حيويته العقلية والروحية وعزوفه 

الت�سوف  يعاي�ض جتربة  اأن  االأدجلة، حاول  عن 

بال�ساعر  الئ��ذاً  ذل��ك،  و�سعه  اإْن  فيها  وينخرط 

�سحيفة  جائزة  معه  تقا�سم  ال��ذي  �سنار  اأم��ني 

اإىل  )و�سنار   1968 عام  الرواية  عن  »النهار« 

رواد  م��ن  �سبول  وتي�سري  �سياغ  فايز  جانب 

القد�ض  واأ�سدر يف  االأردن،  ال�سعرية يف  احلداثة 

جملة »االأفق اجلديد« الرائدة يف اأوا�سط �ستينات 

والت�سوف  الزهد  ا�ستغرق  وقد  املا�سي،  القرن 

الدنيا عام  الثاين من عمره، ورحل عن  الن�سَف 

2005 عن 72 عامًا(. غري اأن جتربة �سبول يف 
هذا امل�سمار مل تفلح، وظلت روحه تكابد النفي 

والقلق املم�ّض.

)4(
معجبًا  ك��ان  �سبول  تي�سري  اأن  املفارقات  من 

اآخرين،  قلة  �سعراء  بني  حاوي  خليل  بال�ساعر 

يب�رّش  ال��ذي  ح��اوي  ورائ���داً.  اأ�ستاذاً  فيه  وي��رى 

عالمات  من  ويعّد  العربي،  النهو�ض  مبخا�ض 

يدل  �سيء  ال  ذلك،  ومع  احلديث.  العربي  ال�سعر 

اأن  اأو  اأو عالقة،  �سداقة  بينهما  ن�ساأت  اأنه  على 

�سبول  اأن  رغم  بينهما،  مت  ال�سخ�سي  التعارف 

حزيران  هزمية  بعد  ب��ريوت  على  ي��ردد  ك��ان 

1967 حيث يقيم حاوي. هذا مع عدم ا�ستبعاد 
ذلك ب�سورة قطعية. على اأنه بعد ت�سع �سنوات من 

مغادرة �سبول للحياة منتحراً، اأقدم حاوي على 

الفعل نف�سه. اأقدم االأ�ستاذ على ما فعله »تلميذه« 

بنف�سه، باإطالق النار على راأ�سه، وبغري مقدمات 

ٌل 
ُ

ترا�س بينهما  ن�ساأ  فهل  بذلك.  تنبئ  ظاهرة 

 مكتوم؟
ّ
روحي

)5(
 .

ّ
تي�سري �سبول بطل من ذلك الزمان. بطل تراجيدي

مل ت�سعفه مواهبه واألقه ال�سخ�سي يف النجاة من 

امل�سري الذي اختاره ور�سمه لنف�سه.
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فـي اإ�شكالّية الف�شاء ال�شردّي

اأ�سا�ض من مرتكزاتها  الرواية يف مرتكز   
ُ َ
ُتخَترب

وال�سنعة..  اللغة  هما:  جوهريتني  تني 
ّ
باآلي

ال�سنعة،  لطبيعة  ت�ستجيب  التي  ة 
ّ
الروائي اللغة 

روؤيتها  لتحقيق  اللغة  ت�ستثمر  التي  وال�سنعة 

تفا�سيل  وتبقى  ة، 
ّ
ال�رشدي معاجلتها  وطريقة 

ة 
ّ
وجمالي ة 

ّ
فني مناطق  لقيا�ض  ُت�ستخَدم  اأخرى 

على  تنحو   
ّ
الروائي  

ّ
الن�ض يف  ة 

ّ
ثانوي ة 

ّ
وبنائي

العام   
ّ
الفني بال�سكل  ًا 

ّ
خا�س ن��ح��واً  االأغ��ل��ب 

 
ّ
ال��روائ��ي ال��ف��ّن  ر 

ّ
ت��ط��و بعد  ما 

ّ
وال�سي ل��ل��رواي��ة، 

الرواية  نوع  د 
ّ
حتد اأخرى  ات 

ّ
اآلي على  وانفتاحه 

مثاًل، مبا يجعلنا بحاجة دائمة لتطوير اأدواتنا 

ر يف فّن الرواية على 
ّ
كي ت�ستجيب الآفاق التطو

وجه اخل�سو�ض، بو�سفه الفّن االأكرث رواجًا يف 

حا�سنة االأدب العربي احلديث.

ينحو  ة 
ّ
الروائي لالأنواع  العام  التق�سيم  �سار  اإذ 

هذا النحو: )الرواية الق�سرية »نوفيال«، الرواية، 

بني  التفريق  يثريه  ما  كّل  مع  االأجيال(،  رواية 

وجود  ع��دم  يف  التبا�ض  من  َل���ني 
ّ
االأو ني 

َ
النوع

للنوع  دقيق  و�سف  اإىل  تقود  حا�سمة  معايري 

 مدى »مكايّن« -على 
ّ

اأي فاإىل   بينهما، 
ّ
الروائي

الكلمات مثاًل-  الذي يحّتله عدُد  ز 
ّ
م�ستوى احلي

ميكن حتديد ما يندرج يف نوع الرواية الق�سرية 

حتديد  على  اال�ستقرار  اأّن  ونح�سب  الرواية،  اأو 

ات 
ّ
اآلي وتو�سيح   »

ّ
ال�رشدي »الف�ساء  م�سطلح 

عمله هو الكفيل بح�سم هذه الق�سية.

اليوم«   منذ 
َ
رواية تي�سري �سبول املو�سومة »اأنت

ل عميق وكبري حل�سم انتمائها 
ّ
ال حتتاج اإىل تاأم

بحكم  )ن��وف��ي��ال(،  الق�سرية  ل��ل��رواي��ة  الظاهر 

ا يجب 
ّ
اأكرث مم ال�سديد الذي يبدو حّتى  ها  ِ

َ
ِق�رش

ة جديدة يف 
ّ
اإ�سكالي تن�ساأ  لرواية ق�سرية بحيث 

اإدراجها  ح�سم  باجتاه  لتم�سي  التحديد،  ة 
ّ
ق�سي

ة الطويلة، وهنا 
ّ

�سمن الرواية الق�سرية اأو الق�س

»الف�ساء  ن�ستعني مب�سطلح  اأن  علينا من جديد 

للرواية  انتمائها  حقيقة  من  للتاأكد   »
ّ

ال�رشدي

ة الطويلة.
ّ

الق�سرية ال للق�س

رواية  اأّن  على   
ّ

ال�رشدي الف�ساء  منطق  يدّلنا 

ات 
ّ
 منذ اليوم« مبا انطوت عليه من �سخ�سي

َ
»اأنت

هي  كثيفة،  ومقوالت  واأمكنة  واأزمنة  واأح��داث 

ة 
ّ

الق�س اإىل  منها  الق�سرية  الرواية  اإىل  اأق��رب 

اأن جتيب على  الطويلة، و�ستحاول قراءتنا هنا 

ال�رشد  منطق  توكيد  ال�رشدي يف  الف�ساء  اأ�سئلة 

 ،
ّ
الق�س�سي ال�رشد  منطق  على  وتغليبه   

ّ
الروائي

هو  والتغليب  التوكيد  ه��ذا  معامل  اأب��رز  ولعّل 

ة 
ّ
هم

َ
مب ا�سطلع  ال��ذي   

ّ
ال�رشدي ال��راوي  طبيعة 

اأن  بو�سعنا  راٍو  وهو   ،
ّ

الن�ض يف  ال�رشد  قيادة 

 ،
ّ
نطلق عليه »الراوي املثّلث«، فهو اأواًل راٍو ذاتي

، وثالثًا راٍو موؤّلف، يف ت�سظٍّ 
ّ
وثانيًا راٍو مو�سوعي
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حمّمد �شابر عبيد*

 ال�سرد الروائي املكتنز

عنقود احلكايات فـي رواية »اأنَت منذ اليوم«

ناقد واأكادميي عراقي *



ة 
ّ
م �سخ�سي

ّ
ة متَقنة تقد

ّ
يقوم على هند�سة �رشدي

الرواية(  يف  الرئي�سة  ة 
ّ
ال�سخ�سي )وهي  »عربي« 

يظهر  اأخ��رى  ة 
ّ
وم��ر ة، 

ّ
م��ر ذاتيًا  راوي��ًا  بو�سفه 

الراوي  لرواية  تخ�سع  التي  ة 
ّ
ال�سخ�سي ب�سيغة 

ة ثالثة تلتب�ض هذه 
ّ
(، ومر

ّ
كّلي العلم )املو�سوعي

)تي�سري   
ّ
احلقيقي املوؤّلف  ة 

ّ
ب�سخ�سي ة 

ّ
ال�سخ�سي

.
ّ

 من م�ساهد الن�ض
ّ

�سبول( يف م�سهد مركزي

 الراوي املثّلث: ت�شّظي امل�شاهد

رواية  داخل ج�سد  املثّلث  الراوي  يتاأّكد ح�سور 

الراوي  الثالثة:  اأ�سالعة  يف  اليوم«  منذ   
َ
»اأن��ت

 .
ّ
احلقيقي واملوؤّلف  العلم،   

ّ
كلي والراوي   ،

ّ
الذاتي

ة 
ّ
وي�سهم هذا عميقًا يف ت�سّظي امل�ساهد ال�رشدي

باالأن�ساق  متامًا  ة 
ّ
معني غري  لقطات  �سكل  على 

ل ما يظهر 
ّ
اأو ف عليها، ويظهر 

َ
ة املتعار

ّ
الروائي

ة 
ّ
�سخ�سي تظهر  ح��ني   

ّ
ال��ذات��ي ال���راوي  من��وذج 

»عربي«، بو�سفها الراوي الذي يروي احلدث من 

ة احلا�رشة يف ميدان ال�رشد:
ّ
وجهة نظره الذاتي

دائ��رة  اإىل  ا�سُتدعيت  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  »�سباح 

املباحث العامة. اأتى رجل قميء احلجم يعرفني 

وال اأعرفه واأخذين من فناء اجلامعة قائاًل اإّنهم 

ناعم  و�سيم  رجل  ا�ستقبلني  هناك.  يريدونك 

 
َ
القميء �رشَف  مهمًا.  يبدو  كان  اأ�سوده.  ال�سعر 

ب بي موؤّكداً اأّن معلوماته 
ّ

باإ�سارة من راأ�سه ورح

خائفًا  توقعًا  اأّن  اإال  قلياًل  زهوُت  فة. 
ّ
م�رش عني 

منعني من ا�ستكمال �سعادتي.

- هل تعرف هذا؟

عرفُتها  �سورة  على  مفتوحًا  �سفر  جواز  يل   
ّ
مد

اأخرى  بالد  يف   
ّ
الطب يدر�ض  قدمي  �سديق   :

ّ
للتو

حيث ي�سنعون من اجلماجم مناف�َض لل�سجائر.

- نعم اأعرفه.

؟
ّ
- هل هو �سعوبي

 ومل يعد هناك �سعور بالزهو.
ّ
اأُطبق علي

د 
ّ
- اأ�ستاذ عربي، ا�سمعني جيداً.. ال جمال للرد

ته. 
ّ
�سعوبي من  واثقون  نحن  كهذه.  ق�سية  يف 

ا�ست�سهد  حقري.   
ّ
�سعوبي يعرف.  ومل  عّذبناه 

عنك  معلوماتنا  لكّن  �سديقه.  اأنك  فعرفنا  بك 

فة. فقبلنا اأن نك�رش راأ�سه ب�سهادتك.
ّ
م�رش

وم�سى ي�رشح:

؟
ّ
- م�سلحة الوطن قبل ال�سداقة. هل هو �سعوبي

.»
ّ
- نعم، �سعوبي

 )عربي( ورجل 
ّ
فاحلوار اإذاً هو بني الراوي الذاتي

انتماء  �سحة  توكيد  منه  يطلب  الذي  املباحث 

ة، ولعّل هذا ال�سديق )الغائب/ 
ّ
�سديقه لل�سعوبي

احل��ا���رش( ال��ذي اأُرغ���م »ع��رب��ي« على االإق���رار 

»عربي«،  ة 
ّ
ل�سخ�سي االآخر  الوجه  هو  ب�سعوبيته 

حيث مل مينحه الراوي ا�سمًا اأو لقبًا اأو كنية، مع 

اأّن رجل املباحث عر�ض عليه جواز �سفره وهو 

ما  لكن  كاملة،  املعلومات  هذه  حتمًا  ن 
ّ
يت�سم

النموذج  هو   
ّ
التاأويلي الر�سد  هذا  يف  هنا   

ّ
يهم

مقرنًا   »
ّ
ال��ذات��ي »ال��راوي  وهو  للراوي،  ل 

ّ
االأو

ة »عربي«.
ّ
ب�سخ�سي

 »كّلي 
ّ
ا النموذج الثاين فهو الراوي املو�سوعي

ّ
اأم

ة »عربي« 
ّ
ل مبوجبه �سخ�سي

ّ
العلم«، حني تتحو

ل�سان  على  تظهر  ة« 
ّ
وي

ْ
ر

َ
»م غائبة  �سخ�سية  اإىل 

الراوي كّلي العلم، فتحدث فا�سلة وا�سحة بني 

يروي  التي  ال�سخ�سيات  وموقع  ال��راوي  موقع 

الراوي حكايتهم:

مو�سيقى  على  �سباٍح  ذات  عربي  »ا�ستيقظ 

ة:
ّ
ع�سكري

ْن؟
َ
ْن يريد اأن يحكم م

َ
ْن؟ م

َ
 م

َ
ْن ذبح

َ
- م

ج�سمه مرَهق بفعل كوابي�ض البارحة. فلياأخذهم 

مل  احلكاية.  �سيعرف  قليل  ا 
ّ
عم كّلهم.  ال�سيطان 

الدرجات  وهبط  مالب�سه  ارتدى  بل  ذقنه  يحلق 

خرٍي   
َ
�سباح  

ّ
علي  

ّ
الأم يتمّنى  اأن  قبل  اخل�سبية. 

اأج�سهت بوجهه:

ب بيوتهم.
ّ
د عربي.. اهلل يخر

ّ
- انقالب يا �سي
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- انقالب اأين؟

د عربي، يا خراب بيتنا يا ذّلنا«.
ّ
نا يا �سي

ّ
- �سد

 
ّ
الذاتي ال��راوي  موقع  »عربي«  ة 

ّ
�سخ�سي تغادر 

الرواية  يف  االأخ���رى  ال�سخ�سيات  مع  لتكون 

 
ّ
)الذاتي الراويان  ويتبادل  »املروي«،  من  جزءاً 

يف  الرواية  طول  على  مواقعهما   )
ّ
واملو�سوعي

ة 
ّ
�سخ�سي من  جتعل  متوازنة  ة 

ّ
�رشدي معادلة 

 
ّ
ورد الفعل  ج��دل  لبناء  ة 

ّ
�رشدي اأداة  »عربي« 

ة �سورة ثالثة تظهر يف هذا املثّلث 
ّ
الفعل، وثم

�سبول(  )تي�سري   
ّ
احلقيقي امل��وؤّل��ف  �سورة  هي 

على نحو من االأنحاء، بحيث يت�ساوى اأو يعادل 

من  الثالث  ال�سلع  لي�سبح  »عربي«  ة 
ّ
�سخ�سي

 
ّ
اأ�سالع مثّلث الراوي، فقد ظهر املوؤّلف احلقيقي

 
َ
يف م�سهد يحيل على هذه الراوية الق�سرية »اأنت

ة 
ّ
منذ اليوم«، على النحو الذي يجعل من �سخ�سي

 ،
ّ
ة املوؤّلف احلقيقي

ّ
»عربي« هي نف�سها �سخ�سي

يف التفاتٍة تقت�سي مّنا هذا التاأويل:

 �سائعة بني ال�سباب يف املقهى اأّن املواطن 
ْ

»�رشت

عربي يكتب رواية، فاأتى بع�ض عرفائهم ووقفوا 

خجل  االأقاويل.  ة 
ّ
�سح عن  و�ساألوه  عربي  على 

قلياًل واأّكد اأنه يكتب �سيئًا غام�سًا ال يدري ماذا 

ي�سميه.

ه الأنه يزعجني.
ُ
قال: اأكتب

فاأقبلوا يفّت�سون خمطوطته ال�سغرية واأتوا عليها 

ب�رشعة ثم حتّلقوا حوله.

- جميل، جميل، ولكن هل تالحظ عدم التما�سك 

يف بناء روايتك؟

- نعم، هذا ال�سيء غري متما�سك.

.. اإنك تق�رش التاريخ ق�رشاً عليها«.
ّ
- اأعد النظر، ثم

حني نريد اأن نفح�ض هذا امل�سهد على وفق هذه 

ر�سد  حماولة  من  لنا   
ّ
بد ال  ة، 

ّ
التاأويلي الروؤية 

الواردة  والعالمات  واالإ�سارات  املفا�سل  بع�ض 

الرواية  هذه  اإىل  �سمنًا  ي�سري  نحٍو  على  فيه، 

 يف نهرها، وهي:
ّ
 منذ اليوم( وي�سب

َ
نف�سها )اأنت

1. عربي يكتب رواية.
2. يكتب �سيئًا غام�سًا ال يدري ماذا ي�سميه.

اأكتبه الأّنه يزعجني.  .3

4. خمطوطته ال�سغرية.
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5. عدم التما�سك يف بناء روايتك.
6. نعم، هذا ال�سيء غري متما�سك.

ابتداء من املالحظة االأوىل ميكن تطبيق روؤيتنا 

ة 
ّ
�سخ�سي ب��دل  ن�سع  ح��ني  عليها  ة 

ّ
التاأويلي

)تي�سري   
ّ
احلقيقي امل��وؤّل��ف  �سخ�سيَة  »ع��رب��ي« 

 
ّ

�سبول(، واملالحظة الثانية حول غمو�ض الن�ض

منذ  »اأنت  رواية   
ّ

ن�ض اإىل  تقود  جتني�سه  وعدم 

اللغط  اأثارت منذ ن�رشها كثرياً من  اليوم«، وقد 

 
ّ

ال�رشدي النوع  اإىل   
ّ

الن�ض انتماء  حول غمو�ض 

الرواية  هذه  على  حتيل  اإ�سارة  وهي   ،
ّ
الروائي

ا املالحظة 
ّ
يف هذا امل�ستوى من م�ستوياتها، اأم

مالحظة  فهي  يزعجني«  الأّن��ه  ه 
ُ
»اأكتب الثالثة 

رواية  يف   
ّ

ال�رشدي  
ّ

املروي يوؤّكدها  ة 
ّ
م�سموني

 من جمموعة 
ّ

مه الن�ض
ّ
 منذ اليوم«، مبا قد

َ
»اأنت

والفقدانات  اخليبات  م��ن  وكثيفة  �ساغطة 

 فّن 
ّ

اأو اأي واخل�سائر التي قد ال يّت�سع لها ال�سعر 

على  ِنف 
ُّ

و�س الن�ض  هذا  له 
ّ
�سج ما  وحتى  اآخر، 

وتنازع  و�سجال  ج��دل  مثار   
ْ
ظّلت رواي��ة  اأّن��ه 

 
ّ
ال��روائ��ي اأراد  بحيث   ،

ّ
ومفهومي  

ّ
ا�سطالحي

ذاته  جتاه   
ّ
الداخلي واالإزعاج  القلق  هذا  اإخراج 

اأحداث وكوارث وطنية  وجتاه ما يحيط به من 

عنى 
ُ
ي اأن  الكتابة من دون  وقومية نحو م�رشح 

اخلال�ض  ه��و   
ّ
واالأه����م ف����االأوىل  بالتجني�ض، 

 بح�سب 
ّ
 ولي�ض االإبداع التقايّن االأجنا�سي

ّ
الكتابي

.
ّ

 هنا داخل اأ�سوار الن�ض
ّ
روؤية املوؤّلف احلقيقي

من  �سبقها  ما  ة 
ّ
مِبعي الرابعة  املالحظة  توؤّكد 

 
ّ
جو داخل  املق�سودة  الراوية  انتماء  مالحظات 

 ،
ّ

الن�ض اإىل رواية »اأنت منذ اليوم« خارج الن�ض

متام  ينطبق  �سغرية«  »خمطوطة  فالو�سف 

رواية  هي  اإذ  اليوم«،  منذ  »اأنت  على  االنطباق 

واملعنيني  النقاد  من  كثري  ث 
ّ
حتد جداً  ق�سرية 

انتمائها جلن�ض  وقابلية  االأجنا�سية  عن هويها 

الرواية، فهذه ال�سفة داّلة داللة اأكيدة بو�سفها 

الرواية  بني   
ّ
و�سفي تطابق  على  بارزة  عالمة 

التي كتبها »عربي« داخل الرواية ورواية تي�سري 

�سبول »اأنت منذ اليوم«.

من  ج��رى  ما  اإىل  اخلام�سة  املالحظة  تنتمي 

اإذ  اليوم«،  منذ  »اأن��ت  رواي��ة  حول  تقايّن  ح��وار 

ن قاربوها خ�سي�سة عدم التما�سك 
َ
راأى بع�ض م

تعليقها  يف  »عربي«  ة 
ّ
�سخ�سي وت��وؤّك��د  فيها، 

غري  ال�سيء  هذا  »نعم  بقولها:  املو�سوع  على 

التي  الرواية  عن مو�سوعات  تعبرياً  متما�سك«، 

 
ّ
مر هجاء  فهي  متما�سكة،  تكون  اأن  ي�ستحيل 

هزمية  بعد  ما  العربية  املنطقة  الأحوال  وقا�ٍض 

اإليه  اآل��ت  وما  وحوا�سيها   1967 حزيران   5
اأخرى، �سيا�سية واجتماعية وثقافية  من هزائم 

وال  ح��دود  لها  لي�ض  ة 
ّ

وخا�س عامة  واإن�سانية 

نهايات.

بهذا املعنى ميكن القول اإّن مثّلث الراوي »الراوي 

 »
ّ
/ املوؤّلف احلقيقي

ّ
/ الراوي املو�سوعي

ّ
الذاتي

م رواية مبّكرة، 
ّ
ي�ستغل باأ�سالعه الثالثة كي يقد

التاأليف  ممار�سة  يف  اجلراأة  من  كبري  قدٍر  على 

التما�سك  عدم  ية 
ّ

خلا�س ي�ستجيب  وهو   
ّ
الروائي

على  ا�ستثناء، وجتيب  بال  �سيء  كّل  تطال  التي 

وامللتب�سة  واملعّقدة  ال�سائكة  االأ�سئلة  �سبكة من 

اّلً، بقدر ما ت�سهم يف  َ
اإجابة م�سّتتة ال تعك�ض ح

ثوابتها  وخ��رق  املهزومة  العربية  ال��ذات  جلد 

ياتها.
ّ
وتو�سيع حجم حتد

 ال�شرد الكثيف واكتناز امل�شهد

رواية  املكتنز يف   
ّ
الروائي ال�رشد  ة 

ّ
َتربز خا�سي

ة االأوىل الفاعلة 
ّ
 منذ اليوم« بو�سفها االآلي

َ
»اأنت

 عن 
ّ

، اإذ يناأى الن�ض
ّ

يف ت�سكيل الف�ساء ال�رشدي

 
ّ
عنى بها ال�رشد الروائي

ُ
التفا�سيل التي غالبًا ما ي

املوؤلِّفة  الكربى  ة 
ّ
االأ�سا�سي البنيات  لت�سييد 

للرواية، فالتفا�سيل وتفا�سيل التفا�سيل مادٌة 

 ،
ّ
 الروائي

ّ
ة للعمل ال�رشدي

ّ
ة �سديدة االأهمي

ّ
جوهري

هذه  الوحيدة  روايته  يف  �سبول  تي�سري  اأّن  غري 
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يف  الرهافة  بالغة  ة 
ّ
�سعري تنقيب  اأداة  ي�ستخدم 

ة 
ّ
البحث عن اجلوهر، فريّكز على اللقطة ال�رشدي

ويرك مهمة التفا�سيل لتخييل املتلّقي، اإذا ما 

مبا  اللقطة  تفا�سيل  ر�سد  يف  ع 
ّ
يتو�س اأن  اأراَد 

ة.
ّ
تنطوي عليه من طاقة تخييل �رشدي

الراوي  �رشدها  التي  اللقطات  اإحدى  �سننتخب 

ل 
ّ
ة يف حني تتحم

ّ
بقدٍر عاٍل من العفوية احلكائي

هي تفا�سيل كثرية، ميكن اأن تغو�ض يف باطن 

ة 
ّ
�سخ�سي وحّتى  االأنثوية  ات 

ّ
وال�سخ�سي املكان 

الراوي نف�سه حني يكون جزءاً من هذا املكان:

تني روائح املكان الكريهة حاملا عربُت 
َ
»هاجم

ل ما 
ّ
 زاوية املاأكوالت اأو

ُ
البوابة اخلارجية. راأيت

راأيت.. ب�سكويت، فواكه، معّلبات، اإلخ.. اختبطت 

 بن�ساء الطابق االأول. اإنهّن 
ّ
معدتي فاأ�رشعت اأمر

االأرخ�ض واالأقذر. يف الطابق الثاين الروائح اأقل 

اللبان  مي�سغن  لكنهن  �سجيجًا.  اأق��ّل  والن�ساء 

اأي�سًا وي�رشبن اأمكنة خا�سة يف اجل�سم. اخرُت 

لي�ست  ولكنها  بثور  معامل  وجهها  على  واحدة 

من اللواتي ي�رشبن اأمكنًة خا�سًة. قالت يل اإنها 

ي التام واأنه يجب اأاّل يهمني 
ّ
ال ترغب يف التعر

اأن   
ْ
َلت

َ
فحاو اأك��رث،  اأناق�سها  ومل  ي. 

ّ
التعر متام 

ب خاطري باإ�سدار بع�ض االأ�سوات اخلا�سة 
ّ
تطي

اأثناء العمل، فرجوُتها اأن تكّف. ف�رشخت بوجه 

�سيطاين:

- فاكر نف�سك )دون جوان(؟

هبًة،  النقود  تقبل  باأن  اإقناعها  حاولت  عبثًا 

وظّلت ت�رشخ يف وجهي. واأخرياً قدرُت اأن اأهرب 

تاركًا املبلغ على حافة املغ�سلة«.

يّت�سع املكان ل�رشد �سا�سع ميكن اأن ياأتي الراوي 

التفا�سيل تك�سف  فيه على �سبكة ال تنتهي من 

ة، 
ّ
الب�رشي النف�ض  طبقات  من  مهمة  طبقة  عن 

ف�ساء  م��ن  امل��ك��ان  عليه  ينطوي  ا 
ّ
عم ف�ساًل 

اأّن  الكثري، ولو  اأن يحكي   باذخ بو�سعه 
ّ
اإيرو�سي

املراأة  مع  وحواره  لقائه  من  فقط   
َ
ع

ّ
و�س الراوي 

التي على وجهها معامل بثور وك�سف عن طبقات 

تها، الأجنز كثرياً من التفا�سيل 
ّ
نة من �سخ�سي

ّ
معي

 وتاأخذه 
ّ
ة التي قد ُترثي الف�ساء الروائي

ّ
ال�رشدي

 �ساء اأن 
ّ
نحو حماور اأكرث خ�سبًا، غري اأّن الروائي

يف  د  امُلقت�سِ  
ّ
البالغي الركيز  ة 

ّ
اآلي على  ي�ستغل 

كثرية  م�ساهد  ة 
ّ
وثم وال�سنعة.  وال�سورة  اللغة 

بوؤرها  لولوج  حيويتها  ا�ستثمار  ميكن  اأخ��رى 

ة على م�ساحات 
ّ
ة وفتح بقعها االأرجواني

ّ
ال�رشدي

�رشد تروي تفا�سيل �سا�سعة.

للرواية  ال�رشدية  البنية  �سلب  يف  الدخول  اإّن 

متّخ�ست  التي  الكثيفة  الطبيعة  لنا  يك�سف 

عنا�رش  تعا�سد  م�ستوى  على  ال��رواي��ة  عنها 

ة 
ّ
لي

ْ
الت�سكيل وتعا�سقها، من دون اال�ستجابة الَقب

واأك��ادمي��ي��ة  ��ة 
ّ
ال�����رشدي امل�سطرة  ال���س��راط��ات 

ف عليها، وال �سّك يف 
َ
ة املتعار

ّ
االأن�ساق ال�رشدي

عامل  اإليه  م�سافًا  »الوعي«  عامل  ح�سور  اأّن 

»اجل��راأة«  واأخ��رياً  »املعرفة«  ثم  »االإح�سا�ض« 

ة فائقة على و�سول 
ّ
 طاقة �رشدي

ّ
 الروائي

ْ
َنحت

َ
م

ُنُظم ال�سوغ اإىل اأعلى مراحلها، وهي ُنُظم �سوغ 

مبتَكرة ال ترتهن مبا �سبقها من تقاليد را�سخة 

يف بناء الرواية العربية، اإذ �ساء تي�سري �سبول اأن 

عن  بعيداً  الق�سري  املكّثف   
ّ
الروائي عمله  ينجز 

 عمله، اأرادها 
ْ
ة �سبقت

ّ
 م�سيئة روائي

ّ
االإذعان الأي

عن   
ّ

تعرب وم�سمونًا-  -�سكاًل  ة 
ّ
�رشدي �رشخة 

الرواية  هذه  اأثارت  لذا  الرف�ض،  حاالت  اأق�سى 

جداًل و�سجااًل على غرِي �سعيٍد وغرِي م�ستوى ما 

 واجلمايّل.
ّ

 والتعبريي
ّ
يوؤّكد خ�سبها الت�سكيلي
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اأ�سا�سيتني،  بخا�سيتني  الروائي  اخلطاب  يتميز 

هما: ال�رشد، والركيب.

��دِخ��ُل��ُه 
ُ
وي النوعية،  خا�سيته  ال�����رشد  وي��ح��دد 

»تتابع  على  تقوم  التي  الن�سو�ض  زم��رة  يف 

لعدد  اأو  واح��دٍة  ل�سخ�سية  تقع  التي  االأح��داث، 

ال�سخ�سيات بع�سها  ها 
ُ
اأو توِقع ال�سخ�سياِت  مَن 

زمنية  تفاعلها، يف حلظة  على بع�ض يف حالة 

ومكانية )اآنية اأو م�سرجعة اأو متخيلة(، بوا�سطة 

على  يتناوبون  اِد، 
َّ ُّ
ال�رش من  جمموعة  اأو  �سارٍد 

وامل�ساعر(  االأفكار  )اأو  واالأحداث  الوقائع  رواية 

َهَة 
ْ

ِظ وِوج كلُّ ِمْن زاويٍة حتدُِّد و�سعيتُه يف التلفُّ

 اأ كانت وجهة نظٍر فردية 
ٌ
نظرِه اخلا�سة به، �سواء

كتابة  الذاتية-  ال�رشود  ح��ال  يف  )�سخ�سية( 

الذات )كال�سرية الذاتية، واليوميات، واملذكرات، 

والر�سائل، والرواية ب�سمري املكلم، واأدب الرحلة 

ودفاتر ال�سفر(، اأو وجهة نظر جماعية )كتدويِن 

امل�سكوكة  واخلطابات  واالأع����راف،  امل��واق��ف، 

االأح��داث،  تتابع  فقط  لي�ض  وال�رشُد  املتوارثة(. 

من�سجمًا   
ً
بناء ال�رشد،  طريقة  بناء  اأي�سًا  هو  بل 

ومتما�سكًا، لُه هدف ومعنى ومق�سد )اأو مقا�سد(، 

يف  التاأثرِي  بغاية  اأو  )املتلقي(،  القارئ  يفهمها 

�سلوكه وتغيري وعيه وتنمية ثقافته. اإذن، لل�رشِد 

 والق�سُة.
ُ

بنيتان متوازيتان، هما؛ اخلطاب

ُز عن غريه من الن�سو�ض 
َّ
 يتمي

ُّ
 الروائي

ُ
واخلطاب

ب��ات«،  »روالن  يقول  كما  وال�����رشد  ال�����رشدي��ة، 

ٌع 
ُّ
تنو �سيء  لها، »وهي قبل كل  اأن��واٌع ال ح�رش 

كبري يف االأجنا�ض، كما لو اأن كلَّ مادٍة �ساحلٌة 

نها االإن�سان �رشوده، فال�رشُد ميكن اأن 
ّ
لكي ي�سم

حتتملُه اللغة املنطوقة �سفوية كانت اأم مكتوبة؛ 

وال�رشد  متحركة...  اأم  كانت  ثابتة  وال�سورة 

اخلرافية،  احلكاية  ويف  االأ�سطورة،  يف   
ٌ
حا�رش

ويف  احل��ي��وان��ات،  ل�سان  على  احل��ك��اي��ة  ويف 

االأق�سو�سة، وامللحمة، والتاريخ،  اخلرافة، ويف 

ببنيته  ُز 
َّ
يتمي  ،)1( وال���درام���ا...«  وامل��اأ���س��اة، 

املحكياِت  من  عدد  من  يتكون  اأنه  اأي  ِة، 
َ
ب كَّ

َ
امُلر

حتاكي  الواقع،  يف  النا�ض  حياة  حتاكي  التي 

طبيعة االإن�سان، التي متيل اإىل اختزال التجارب 

وتدوين املواقف يف �رشود ق�سرية �سهلة احلفظ 

ُل عملية التوا�سل، من 
ِّ
واخلزن يف الذاكرة، وت�سه

قبيل »اخلرب« و«املثل« و«احلكاية« و«املوعظة«، 

ال�رشدية  الن�سو�ض  تلك  اأي  دوال��ي��ك،  وه��ك��ذا 

وتثبيت  املعنى،  بتكثيف  املميزة  الق�سرية 

الفكرة واملوقف يف حلظة زمنية �سيقة، وباأقل 

املرحلة  اأن  الظنِّ  واأغلب  اقت�ساداً،  الكلمات 

ال�سفهية للب�رشية، هي العامل االأ�سا�ض وراء ذلك. 

ومن بني االآراء ما جاء يف ر�سالة جلربان خليل 

باعث  -وذلك  زيدان  جورجي  اإميل  اإىل  جربان 

االجتماعية  والنه�سة  الكتابة  مرحلة  يف  اآخر 

اإن  فيها:«  يقول  واالق��ت�����س��ادي��ة-  والفكرية 

 مييُل بطبعه اإىل �رشد احلكايات، بل هو 
َّ
ال�رشقي
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حممد معت�شم*

 ا�سرتاتيجيا ال�سرد 

يف »اأنت منذ اليوم«

ناقد من املغرب *



اأيامنا  يف  ال�رشقي  ولكن  الفن.  هذا  ابتدع  الذي 

ين�سى  حتى  �ساعر  اأو  كاتب  اإىل  يتحول  ال  هذه 

هي  الروايات  اأو  احلكايات  اإن  مواهبه.  اأف�سل 

التي �سببت االنقالبات االجتماعية اأو ال�سيا�سية 

علينا  يجب  اأن��ه  وعندي  واأمريكا.  اأوروب���ا  يف 

 يف ال�رشقيني الأنُه 
ّ
اإيقاظ هذا امليل وهو و�سعي

اأف�سل و�سيلة الإبراز ما تكّنه الغريزة الفنية« )2(. 

 
ُ
 هذه املحكيات الق�سرية، ما جنده

ُ
واأكرث ما يدعم

�سديدة  النف�ض،  ق�سرية  وحكايات  ق�س�ض  من 

االقت�ساد اللغوي، قوية االإحالة واالإيحاء، �سهلة 

االأجنا�سية  احلدود  واخراق  واالنتقال  التداول 

وفرتها  ل��ل��ث��ق��اف��ات،  وال��ع��اب��رة  واجل��غ��راف��ي��ة 

الن�سو�ض الدينية )القراآن الكرمي، والعهد القدمي، 

وال�رشوح  االأح��ادي��ث  عن  ناهيك  واالأن��اج��ي��ل، 

والتفا�سري والر�سائل(. 

يف  وم�ستوياتها،  بنياتها  وتنوع  املحكيات  اإّن 

على  �سواء  الروائي،  اخلطاب  بناء  اأ�سا�ض  راأيي، 

للروية،  النحوي  الركيب  اخل��ط��اب،  م�ستوى 

اأي  امل��ن،  تركيب  اأي  الق�سة،  م�ستوى  على  اأو 

ووجهات  وامل��واق��ف  وامل�سامني  املحتويات 

عن  احلديُث  ين�سينا  اأاّل  ينبغي  ذلك  ومع  النظر. 

املحتوى وعن املرجع الواقعي الذي يحيل عليه، 

املحتويات  اأن  اأي  لغة،  �سوى  لي�ض   
َّ

النَّ�ض اأن 

للواقع  انعكا�سًا  لي�ست  واالأف��ك��ار  وامل�سامني 

يجعل  اللغة، مما  تنقلها   
ٌ
ولكنها �سور مبا�رشة، 

)الكاتب  القائل  نظر  ووجهة  موقف  ح�سور  من 

واملعنى،  الن�ض  اإنتاج  يف  �رشوري  ال�سارد(  اأو 

ذلك  يوؤكد  وكما   ،
ٌ
وا�سح هو  كما  الن�ض،  اإن  ثم 

ل�سانية«  �سوى »عالقات  لي�ض  لومتان«،  »يوري 

اأنه  على  درا�سته   
َ
وجب ثمة  ومن  داخلية،   )3(

اإعادة اإنتاج للواقع كمتخيل، اأو كتخييل و�سور 

ذهنية.

والركيب،  ال�رشد  املفاهيم؛  هذه  على  اعتماداً 

بنية  بتحليل  �سنقوم  )الق�سرية(،  واملحكيات 

لدى   ،)4( )النوفيال(  الق�سري  ال��روائ��ي  الن�ض 

والوقوف  �سبول،  تي�سري  الراحل  االأردين  الكاتب 

الق�سرية  ال�رشدية  الكتابة  مظاهر  بع�ض  عند 

وجماليتها الفنية. 

على  تتوزع  ف�سول  ت�سعة  من  الرواية  تتاألف 

اإحدى و�ستني �سفحًة، واأغلب ال�سفحات تتخللها 

مقت�سبة،  وح���وارات  م�ستقلٌة،  ق�سريٌة،  جمل 

 من »البيا�سات« والفوا�سل بني »املقاطع 
ٌ
وكثري

ال�رشدية«، وبذلك ال تتجاوز الرواية حدود ع�رشة 

األف كلمة. هذا العدد من الكلمات ي�سعها �سمن 

 La( االإيطالية  للنوفيال  النموذجية  الروايات 

انت�رشت  التي   ،)novella italienne( )5
يف اإيطاليا منذ زمن بعيد، ومن مناذجها كذلك 

»الديكامريون« )le Décameron( لبوكا�سي 

»وقد ظهرت  1353م.  العام  )Boccace(، يف 

دو  ماري  مع  ع�رش  الثاين  القرن  يف  فرن�سا  يف 

لَد يف فرن�سا حقيقًة 
ُ
فران�ض، وهو اجلن�ض الذي و

يف القرن ال�سابع ع�رش �سمن جمموعة ق�س�سية 

بعنوان )مائة ق�سة( يف �سنة 1462م«. ويحيلنا 

هذا العنوان )مائة ق�سة( على الن�سو�ض العربية 

�سك  وال  وليلة«،  ليلة  »األ��ف  وخا�سة  القدمية، 

عندي يف اأن كل �سعوب املعمورة قد عرفت هذا 

 ِ
َ

النوع من الكتابة الق�سرية، املتطورة عن اخَلرب

وامَلَثِل واحلكاية واحلجاية واخلرافة )الرمزية(.

تي�سري  عند  الق�سرية  ال��رواي��ة  مييز  ال��ذي  فما 

�سبول؟

اأنها  اليوم«،  منُذ  »اأن��َت  رواي��ة  ُز 
ِّ
ميي ملمٍح  اأول 

كانت  واإن   ،»
ّ
»ت��ام ���رشٍد  اإن�ساِء  على  تراِهُن  ال 

»م�سهد  ال�رشد:  مفتتح  يف  القارئ،  به   »
ُ
»ُتوِهم

وي�رشبها  َة،  الِقطَّ  ]
ُ

]االأب فيه   
ُ
يحا�رش عنيٌف، 

هذه  تتطور  اأن  املمكن  من  كان  امل��وت«.  حتى 

َل اإىل »نواٍة« الإنتاج 
َّ
»املتوالية ال�رشدية« وتتحو

م�سارات  عرب  ال�رشدية،  املتواليات  من  �سل�سلة 

متعددة، مثاًل، ميكن بناء م�سار �رشدي ارتدادي، 

يعود اإىل الوراء ليك�سف عن دوافع »قتل القطة«، 

»االأفعال«  من  العديد  خلق  ميكن  الدوافع  ومن 
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حمددة.  »حبكة«  نحو  ال�رشد  لتطوير  االإجنازية 

اإّن »امل�سهد العنيف االأول« يحتوي على عنا�رش 

ال�رشد: الفواعل )االأب، واالبن »عربي«، ثم القطة(، 

و�رشبها(،  القطة  )حم��ا���رشة  عملي  واإجن���از 

التي  »عربي«،  على  ذلك  واآثار  )القتل(،  ونتيجة 

بها  احتفظ  بل  حينها،  يف  »عربي«  يربزها  مل 

اأهم مالمح  اأخرى �رشدية، حتدد  الإجناز وظيفة 

ال�رشد يف النوفيال، وخا�سة يف رواية »اأنَت منذ 

اليوم«.

فما هو ذلك امللمح؟ 

فكرة  تر�سيخ  يف  التكرار  ي�ساهم  »التكرار«.  اإنه 

�رشد  بناء  يف  يرغب  ال  )الكاتب(  ال�سارد  اأن 

متناٍم متما�سك، الأ�سباب غري معلنة �رشاحة، بل 

يوحي بها، ويحيل القارئ عليها عرب ا�ستنطاق 

الواعي  االإجن��از  على  يوؤكد  ومم��ا  البيا�سات، 

ل�سان  على  نف�سه،  املن  يف  جاء  ما  والق�سدي، 

ال�سخ�سية  ل�سان  وعلى  مرة،  املحقق،  املخرب/ 

التعريف(،  »األ«  بدون  )هكذا  »عربي«  الروائية 

يقول  والق�سدية،  االإيحائية  داللته  اأي�سًا  ولذلك 

ال�سارد: 

»�رشْت اإ�ساعٌة بني ال�سباب يف املقهى اأن املواطن 

عربي يكتب روايًة، فاأتى بع�ُض عرفائهم ووقفوا 

على عربي و�ساألوه عن �سحة االأقاويل.

 �سيئا غام�سًا ال يدري 
ُ
خجل قلياًل واأكد اأنه يكتب

ماذا ي�سميه.

فحققوا معه حول ال�سبب الذي يدعوه لكتابة مثل 

هذا ال�سيء ما دام غام�سًا« )6(. 

وي�سيف:

واأت��وا  ال�سغرية  خمطوطته  يفت�سون  »فاأقبلوا 

 حتلقوا حولُه.
َّ
عليها ب�رشعٍة ثم

- جميل، جميل. ولكن هل تالحظ عدم التما�سك 

يف بناء روايتك؟

- نعم.. هذا ال�سيء غري متما�سك« )7(. 

عملية  عن  النقاد  يتحدث  احلالة  هذه  مثل  يف 

»تقعري« ال�رشد )La mise en abyme) (8(، وذلك عندما 

وهي  العمل،  داخ��ل  عمله  عن  الكاتب  يتحدث 

التي كان  الوقفة  ت�سبُه  نف�سه »وقفة«  الوقت  يف 

 الرواية الواقعية والطبيعية، عند 
ُ

يقوم بها ُكتَّاب

كذلك  وال�سارد  القارئ  ي�سريح  حتى  الو�سف، 

ومن  واالأحداث،  الوقائع  تتابع  وراء  اللهاِث  من 

اأو  ال�رشدية  »الطفرة«  كذلك،  ال�رشدية  وظائفها 

فالدميري  عند  مبعناها  »الوظيفة«،  يف  التحول 

بروب )9(، اأي االنتقال من م�ستوى/ م�سار �رشدي 

اإىل اآخر، دون احلاجة اإىل تقدمي تربيرات منطقية 

للقارئ. ويف هذه »الوقفة« جند ظاهرتني؛ االأوىل 

تتمثل يف تدخل الكاتب يف توجيه وتف�سري و�رشح 

 
ٍّ
اإجرائي َة« )L’intentionnalité( من وراء فعل 

َّ
»الق�سدي

»الناقد«،   
َ
دور هنا  ويتقم�ض  بوعٍي،  اختاره 

يقدمه،  م��ا  جت��اه  قلقه  ي��ربز  نف�سه،  االآن  ويف 

من  يرومه  ما  ي�سَل  »اأن  على  ال�سديد  وحر�سه 

نْيِ بال غمو�ض اأو ت�سو�ض«، 
َ
معنى وموقف وا�سح

اإنُه  الكتابة عند تي�سري �سبول،  والثانية، �سعوبة 

الكتابة وال يثق فيها كثرياً، بل،  ال ي�سر�سل يف 

وهذا اأغلب ظني، يكتب باأمل وب�سعوبٍة، ومن ثمة 

عًا، مليئًا بالبيا�ض. جاء الن�ض متقطِّ

التوكيد كما يقال عند  مل يكن »التكرار«، بغاية 

مهمة  �رشديٌة،  وظيفٌة  للتكرار  كان  بل  النحاة، 

جداً، تتمثل يف بناء ال�رشد على املحور العمودي 

تتنامى  حيث  االأف��ق��ي،  امل��ح��ور  على  ولي�ض 

االأحداث وتتطور لت�سكل ذروة احلبكة، وتت�سارع 

نحو احلل والنهاية، يف البناء التقليدي املعروف 

يف الروايات التقليدية. اإمنا يقوم »التكرار«؛

حالة  ليعك�ض  ال�رشدي،  »الزمن«  بتوقيف   .1
حتيل  قويتها،  الداللة،  �سديدة  ن�سية،  خ��ارج 

على  وحت��ث��ه  تاريخية  مرحلة  على  ال��ق��ارئ 

املجتمع.  وبنية  الن�ض  بناء  ب��ني  املقابلة، 

 
َّ
والتاأويل املمكن يقول االآتي: ]اإن الزمن العربي

)بالتعريف هنا(، زمن متوقٌف منذ هوالكو، حتى 

العربية  االإعالمية  واخلدعة  واخليانة  الهزمية 

والنف�سية يف العام 1967م[. يقول ال�سارد:
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كاأنها  متاأزمة...  االأم��ور  اإن  حقًا  عفنا...  »لقد    

�ستظل متاأزمة« )10(. 

  وي�سيف الحقًا:

 عليها هواة 
ُ

اأم ح�سية ق�ّض يتدرب  نحن 
ٌ
  »�سعب

املالكمة منذ هوالكو حتى هذا اجلرنال االأخري«

 .)11(  

  واإمعانًا يف التنكيل باجلثة يتابع:

  »وما الذي ي�سمونه جي�ض الدفاع؟«.

�سخرية.  من  لها  ويا  يطاأوننا.  هذا  يف  حتى    

غثاثة وكذب. كل ما يقال غثاثة وكذب، وال اأريد 

اأن

  اأراها وال اأن اأ�سمعها« )12(.

من  كبرية  م�ساحات  بخلق  »التكرار«  يقوم   .2
»البيا�ض«، ولكنه بيا�ٌض ناطٌق، بحكم اأن الن�ض 

هو  الن�ض،  عليه  يحيل  ال��ذي  واملرجع  اخلفي، 

اأي »متخيل«  يف ذهن الكاتب »م�سرك جمعي« 

لم وال ي�ستثنى منها 
ْ
مرحلة عربية بكاملها ال ي�س

ال�ساغل؛  ال�سغل  املاء، وهي  اإىل  املاء   من 
ٌّ
عربي

العربي، بل  التي �ساهم فيها االإعالم  »الهزمية« 

 
ِّ
النف�سي ال�رشخ  خللق  باإحكاٍم  رة 

ّ
مدب اأنها  تظهر 

اأمور  ثالثة  حتقيق  يف  العربي  الطموح  وك�رش 

من  فل�سطني«  »حت��ري��ر  وق��ت��ذاك:  ة 
ّ
ملح كانت 

بيوتهم،  اإىل  الالجئني«  و«ع��ودة  اال�ستيطان، 

وحتقيق »الوحدة العربية«. 

متالزمان،  اثنان  ة، 
ّ
ملح عربية  مطامح  ثالثة 

يقول  العربية.  »القومية«  راية  يحمل  والثالث 

مل  اأنهم  »اإال  االآت��ي��ة:  ال��الزم��ة  بتكرار  ال�سارد، 

االأمر بق�سية  )13(. يتعلق  ي�رشحوا بالتف�سيل« 

مل  لكنهم  كثرياً،  تكلموا  احلزب  �سباب  فل�سطني. 

فبقي  وا�سحًا،  موقفًا  يتخذوا  مل  اأي  ي�رشحوا، 

مل  واملذيعون  املقهى.  ه��واء  يف  معّلقًا  الكالم 

ي�رشحوا بالتف�سيل، اأي�سًا. 

ينتجه  ما  اأن  يوؤكد  هنا  ال�سارد  الكاتب/  اإن 

فقاعات  �سوى  لي�ض  الر�سمي  واالإع��الم  احل��زب 

كالم وخطابات حما�سية، غثة وخادعة وكاذبة. 

امليدان،  يف  ال�سغرى  »الهزمية«  تدبري  مت  لقد 

)النف�سية(،  ال��ك��ربى  »ال��ه��زمي��ة«  حتقيق  الأج��ل 

وحتطيم اأحالم التحرير والعودة والوحدة. ولكن 

لالأ�سف ال�سديد، مل يكتِف تي�سري �سبول بقول ذلك 

مثل اجلميع، اأي كتابتُه يف رواية غام�سة ب�رشد 

بل  والبيا�ض،  بالثقوب  مليٍء  متقطع،  م�سهدي 

: »االنتحار«. وقد وقع 
ِّ
اأقدم على االإجناز الفعلي

وخليل  املتنبي،  فيه  وقع  الذي  نف�سه،  الفخ  يف 

الذي  ال�سديد  احلر�ض  ورغم  وغريهما.  ح��اوي، 

تي�سري  لدى  ال�رشد  وا�ستنبطناه من عملية  بيّناه 

هو�سًا  وال  لغويًا  حر�سًا  يكن  مل  اأنه  اإال  �سبول، 

ة يف ال�رشاخ عاليًا، 
ّ
بالكمال، بل كان رغبًة ملح

وا�ستكانة  ا�ست�سالم  على  التغلب  حماولة  يف 

بطل غ�سان كنفاين )14(، الذي مل يحاول حتى 

مل  »ملاذا  ليقول:  احلاوية،  �سفيح  على  ال�رشب 

يدّقوا جدران اخلزان« )15(. لقد كان تي�سري يف 

كل ما فعله رومان�سيًا حاملًا كما و�سفه �سديقه 

علي،  اأب��و  ر�سمي  )ال��راح��ل(  ال�سحايف  الكاتب 

عظيمًا،  و�ساعراً  عظيمًا،  حاملًا  »كان  قوله:  يف 

اإىل  قادت  التي  وماأ�ساته  كاماًل...  ورومان�سيًا 

انتحاره هي ماأ�ساة الروح العظيمة احل�سا�سة اإذ 

يعي�ض  اأن  يريد  املبتذل. وكان  بالواقع  ت�سطدم 

احلياة �سعراً، ولكنه كان يرتطم بالزيف والكذب 

يف كل مكان«. 

اليوم«:  »اأنت من  يقول تي�سري �سبول يف روايته 

فوجدتها  الف�ستق  ح��ب��ات  جميع  »تفح�ست 

فا�سدة« )16(.

االأ�سلوبي  التكرار  جند  »التكرار«  مالمح  من 

وال�سياقي، ومنه؛

1. »ما يل نف�ض... ما يل نف�ض« )17(.
2. »مل يكن يل نف�ض« )18(.

3. »كنت اأفكر اأن الف�ستَق املخزون طوياًل يعفن. 
وبحثت يف راأ�سي عن جواب فوجدت. كل الف�ستق 

كان متعفنًا« )19(.

4. »كله بقر، بقر« )20(.
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بع�ض هذه االأ�ساليب تاأتي يف �سياقات خمتلفة، 

عندما  مثاًل  ال�سخرية،  فيها  »بالغية«،  لكنها 

تطلب »عائ�سة« من »عربي« اأن يغري هديته واأن 

ي�ستبدل ال�سكوالته/ البقرة بالغزالة، يجيبها هو 

يف  بقر«،  »كله  وانفعاله:  ح�سه  عليه  ميلك  مبا 

ال  احللويات  م�سنع  اإن  القول  ميكنه  كان  حني 

ي�سنع اإال قوالب »بقر«. الأن ال�سدى الوحيد الذي 

 
ُ
 ت�سوء

َ
االأُمور »يتكرر« يف ذهنه ويف نف�سه: »اإنَّ 

متامًا. اأكد عربي لنف�سه« )21(.

الروائي  املن  يف  »البيا�سات«  عليه  تدّل  ومما 

عند تي�سري �سبول، ما نختزله يف هذه املفاهيم- 

التقنيات الكتابية؛

منذ  »اأن��َت  ن�ض  يف  البيا�ض  لي�ض  احل��ذف:   .1
باالإ�سافة  ولكنه  ت��رف،  اأو  معنى،  بال  اليوم« 

للتدفق  لغويًا وحّداً  اإىل كونه اختزااًل واقت�ساداً 

ال�رشدي املت�سل�سل والتقليدي وال�رشد املتما�سك 

الكالم  حذف  احل��ذف،  بعملية  يقوم  واملرابط، 

ال�سباب  »ث��رث��رة«  يخالف  حتى  وت�سذيبه، 

املذيعني  و«ث���رث���رة«  وامل��ق��اه��ي،  احل���زب  يف 

والغثة.  وال��ك��اذب��ة  امل��خ��ادع��ة  واالإع��الم��ي��ني، 

ال�سعب  �سد  املتواطئة  والبالغات  البيانات 

و«ع��ودة  و«احل��ري��ة«  »التحرير«  يف  وطموحه 

»الوحدة  نداء  وحتقيق  بيوتهم«،  اإىل  الالجئني 

اإليها  اإذن، فاحلذف قيمة بالغية جلاأ  العربية«. 

الكاتب ملطابقة »املقال ملقت�سى احلال«. 

2. االإحالة: اإن الغاية من البيا�سات التي يركها 
الن�ض  جعُل  ال�رشدية،  »املقاطع«  بني  الكاتب 

الظرفية  الأن  ي، 
ّ

ن�س اخل��ارج  للمرجع  خلفية 

»�سديدة  ال��ك��ات��ب  يعاجلها  ال��ت��ي  التاريخية 

�رشبة  م��زدوج��ة؛  ���رشب��ة  اإن��ه��ا  احل�سا�سية«، 

اإىل  »هزمية«  من  قادٍر  بقدرة  حتولت  ع�سكرية، 

انت�ساراتها   
ْ
َفت تك�سَّ اإعالمية،  و�رشبة  انت�سار، 

العدو  فيها  كان  نكراء،  »هزمية«  عن  الكالمية 

�سمح 
َ
ي فجوات  عن  البيا�ض   

ّ
يعرب لذلك  داخليًا، 

فيها الكاتب للمرجع اخلارجي يف تاأثيث الفراغ 

وال جدوى الكالم، رمبا هي حماولة منه للقول 

بل  الفعل،  اإىل  الكالم  من  االنتقال  ينبغي  اإن��ه 

ينبغي اجلمع بينهما، الأجل االنت�سار. 

املبتورة  واجلمل  الق�سرية،  اجلمل  التلميح:   .3
احل��ذف  نقط  ال��رق��ي��م؛  ع��الم��ات  تكملها  التي 

الكالم  ح�رش  امل��ت��ك��ررة،  ال��ف��وا���س��ل  ال��ث��الث، 

والتعجب،  اال�ستفهام  ع��الم��ات  قو�سني،  ب��ني 

اإن�ساء  اإىل  الكاتب   
َ
ي�سع مل  التي  وال�سخ�سيات 

»عائ�سة«،  �سخ�سية  اخلا�سة،  حمكياتها  وبناء 

يف  وزم��ي��اله  و«���س��اب��ر«  »عي�سى«  �سخ�سية 

اجلندية: »عبد الكرمي النحيل ذو الوجه االأبر�ض، 

هذا   .)22( القول«  غليظ  ال�سمني  الق�سري  وحمد 

املذكورة  الروائية  ال�سخ�سياِت  جعل   
ُ
االبت�سار

يف الن�ض الروائي، رموزاً ميكن قراءتها قراءات 

متعددة، وتعددها باختالف »املتخيل امل�سرك« 

»املرجعيات«  وت��ن��وع  باختالف  اأو  ل��ل��ق��راء، 

و«املرجع« كذلك لديهم. فكلمة »عربي« النكرة، 

�ساغها الكاتب لتو�سيع الداللة، ولت�سمل كل من 

يف  ولكنه  الب�رش،  من  اجلن�ض  هذا  حتت  يدخل 

« وقدمه على 
َّ
الوقت نف�سه اختار اجلانب »القومي

امل�سركات االأخرى، الدين واملعتقد والتاريخ. 

»نواة«   
ّ

اأي �سبول  تي�سري  يطور  مل  التاأويل:   .4
كان  الأن���ه  »ح��اف��ز«،   

ّ
اأي ل 

ِّ
يفع ومل  ���رشدي��ة، 

بني  فا�سل  حد  عند  الكالم  توقيف  يف  يرغب 

واملرجع.  املتخيل  بني  واملحمول،  املو�سوع 

على اخلطاب اأن يقول ما هو م�سموح له وما هو 

حر�ض  �سدة  من  وهذا  به،  الت�رشيح  اإمكانه  يف 

طبيعته  من  )اأي   »
ّ
ِعي

َ
»َطب حر�ض  وهو  الكاتب، 

ن�ض  خالل  ومن  �سبول،  تي�سري  اإن  ال�سخ�سية(. 

التي  التقنيات  وكل  اليوم«،  منذ  »اأن��َت  رواي��ة 

ُل الكلمات فوق طاقتها، يريدها اأن 
ِّ
وظفها، يحم

معنى  يحمل  التاأويل  كان  فاإذا  احلقيقة،  تقول 

من  يريد  فالكاتب  اأ�سله«،  اإىل  املعنى  »اإع��ادة 

القارئ اأن يقراأ »الواقع« و«التاريخ« و«املرحلة« 

َف 
َّ
يتعر اأن  يريد  املعاين،  تعدد  تقبل  ال  ق��راءة 
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هذا  العربية.  »الهزمية«  حقيقة  احلقيقة:  على 

ر�سمي  �سديقه  الحظه  وال�سديد  الدقيق  احلر�ض 

و�ساعر  ككاتب  ز 
ّ
»متي عنه:  يقول  وهو  علي،  اأبو 

وقا�ض ومتحدث باإجادته التامة والعميقة لّلغة 

العربية، عالوة على قدرته الفذة يف دقة التعبري 

الكاملة بحيث ي�ستحيُل اأن ت�سيف كلمة اأو حرفًا 

على ما يكتب« )23(. هل هي مغاالة من ر�سمي 

اأبو علي؟ لي�ض مهمًا اجلواب باالإثبات اأو النفي، 

اأن كلماته ت�سف لنا حالة الكاتب،  ولكن االأهم 

مع نف�سه، ومع االآخرين، وكذلك مع الكتابة. اإنها 

املعادلُة ال�سعبة. حلُّها يكون دائمًا على ح�ساب 

التاأكيد  وينبغي  و«اأع�سابه«.  �ساحبها  م�ساعر 

ينتجه  وال  الكاتب  يخ�ض  ال  التاأويل  اأن  هنا 

»القارئ«. من  التاأويل هو  ال�سارد، فالذي ينتج 

الدقيق،  التعبري  على  �سبول  تي�سري  حر�ض  هنا 

بدل  املعنى،  وتكثيف  ال��ل��غ��وي،  واالق��ت�����س��اد 

الذي  والتف�سري،  والتعليل  ال�رشح  يف  االإطناب 

يوؤدي اإىل »تعمية« املعنى. 

هناك ملمح اآخر برز يف رواية »اأنَت منذ اليوم«، 

ال�سخ�سيات. فقد ذكر  التفاعل« بني  اإنه »غياب 

ذكر الكاتب عدداً من ال�سخ�سيات، منها العائلية 

واالأ�سدقاء  اجلندي(،  االأك��رب  االأخ  االأم،  )االأب، 

)�سابر وعي�سى(، وعائ�سة وعائلتها )االأب واالأم 

واالأخ علي(، ورفيقا اجلندية )عبد الكرمي وحمد(، 

بلورة  نحو   
َ
ي�سع اأنه مل  اإال  املحقق،  املخرب/  ثم 

بناء �رشد مركب،  اأجل  واحدة منها، من  »نواة« 

»ق�سة«  حبكة  لبلورة  ال�سخ�سيات  فيه  تتفاعل 

كتابة  نحو  ي�سعى  يكن  مل  اأنه  وال�سبب  حمددة، 

ي�ساف  خطابًا  وتنتج  ج��رى،  ما  ت��روي  رواي��ة 

ال  خطابات  �سيئًا،  تقول  ال  التي  اخلطابات  اإىل 

احلزبي  ال�سباب  خطابات  مثل  وقع،  ما  ت�رشح 

الكلمات  من  يريد  العرب.  املذيعني  وخطابات 

اأن تكون �سفافة، وتقول احلقيقة كما هي، يريد 

من الكلمات اأن تكون اأفالطونية، يقول اأفالطون: 

هيهات،  لكن  ال��واق��ع«.  عن  تك�سف  »الكلمات 

فالكلمات ت�سف الواقع وال تقوله كما هو. 

وامللمح االأخري يف كتابة »النوفيال« عند تي�سري 

�سبول، التطابق اأو »التكرار« التالزمي، فقد ف�رش 

الكاتب اأحداثًا بحكايات، ومنها:

وعنف  االح��ت��الل  عنف  ب��ني  ال��ع��رب��ي  ح��ال��ة   .1
الداخل، بامل�سهد االأول، امل�سهد »النواة«: حما�رشة 

ال  النهاية،  يف  املوت،  حتى  و�رشبها  للقطة،  االأب 

اأن عربي  واالأغرب  القطة،  ُقِتَلِت  مِلَ  نعلم(  )وال  تعلم 

ِجلَد  اأح��ٌد  لخ 
َ
�س لقد  بها،  َل  ُنكِّ القطة  على  �سيعرث 

عن  جلدها  �سلخ  الذي  ن 
َ
م »ولكن  فت�ساءل:  راأ�سها، 

�ْسِف القتُل غليله، �سخ�ض 
ُ
راأ�سها؟«. �سلخه الذي مل ي

 باالأحقاِد، وهذه احلالة تطابقها حالة اأخرى، 
ٌ
مليء

ميثلها م�سهد �رشب االأب املربح البنه )عربي( ومن 

بعده )زوجته اأم عربي(، متهمًا ابنه ب�رشقة النقود، 

اأنه اأخطاأ يف عّدها. ولي�ض يف  ليكت�سف يف النهاية 

االبن  الأن  االب��ن،  موا�ساة  اأو  االعتذار  االأب  ِف 
ْ
��ر

ُ
ع

ٌة خا�سة.
َّ
والزوجة ِمْلِكي

حكاية الع�سفور واملدفاأة. يقول: »حاول عربي   .2
اأبداً.  الق�رش   

ّ
اأحب ما  اأنه  ال�سادة  لهوؤالء  يو�سح  اأن 

واري 
َ
ب  

َ
عرب دخل  �سغري  ع�سفور  ق�سة  لهم  وحكى 

دَّ ري�سه متامًا«  َ
و

ْ
ا�س املدفاأة( حتى  بة )مدخنة 

ّ
ال�سو

وهي  قدمه.  املك�سورة  الالجئ  ق�سية  لطرح   ،)24(

حمكيات »اإحالية« و«تلميحية« كذلك.

3. ولت�سوير ال�سدمة والفاجعة التي اأحدثها االإعالم 
اخلائن والكاذب، الذي ي�سور الهزمية ن�رشاً، قبل اأن 

يكذبه الواقع، يقول عربي ل�سديقه )حمزة( منده�سًا: 

»- طائراتهم اأم طائراتنا؟ 

- طائراتهم. 

- غري معقول« )25(.

النا�ض  روؤو���ض  فوق  العدو  طائرات  حتّلق  كيف 

َل 
ْ
َقب املذيعني  وخطابات  االإعالم  هزمهم  الذين 

جي�ض العدو، جي�ض اجلرنال االأخري.  

وهو  اليوم«،  منُذ  »اأن��َت  �سبول  تي�سري  رواية  اإّن 

عنوان قابل الأكرث من تاأويل، نظراً للبر املوجود 

 اأم 
ّ
ر

ُ
يف معنى اجلملة، اأنَت منُذ اليوِم )ماذا؟(، ح

اأم   
ٌّ
حي  ، بالق�ضِّ مليئة  ح�سيٌة  اأم  مواطٌن  د، 

َّ
مقي
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عليه  اأن��َت  ما  )هذا  اأو  ف�سَلٌة؟  اأم  موجوٌد   ،
ٌ
ميت

الزمان:  يف  م�ستمرة  ثابتة  حالة  اليوم(،  منُذ 

رواية  اإنها  االأخ��ري.  اجل��رنال  حتى  هوالكو  منذ 

وا�سراتيجيات  »تقنيات  لدرا�سة  منوذجية 

هنا،  �سعيُت  وقد  )النوفيال(،  الق�سري«  املحكي 

التاأكيد على  اأهم مالحمها، مع  اإبراز بع�ض  اإىل 

املجتمع،  وبينية  احلكاية  بنية  بني  التوافق 

ومنها كخال�سة تركيبية خمتزلة:

عرب  املت�سل�سل  ال�رشد  لتقنية  الكاتب   
ُ
تغييب  .1

التنامي والتطور والتما�سك.

اأجل  من  والتكرار  الراكم  على  الكاتب  اعتماد   .2
بناء �رشد متقطع وم�سهدي.

بناء  وراء  ال�سعي  وع��دم  ال�سخ�سيات  جتميد   .3
املحور  م�ستوى  على  بها،  خا�سة  �رشدية  م�سارات 

االأفقي.

4. تغييب التفاعل بني ال�سخ�سيات للحد من اإنتاج 
االأفعال الوظيفية.

وح��االت  و�سلوك  اأو���س��اف  اإب��راز  على  العمل   .5
املحور  على  الثابتة،  البنية  لتعميد  ال�سخ�سيات، 

العميق.

االإخبار والتنوير  اأي  والق�سد،  للفكرة  االنت�سار   .6
والتوعية.

كل  وت�سخري  واح��دة،  مو�سوعة  على  الركيز   .7
املقومات خلدمتها وتاأكيدها يف ذهن املتلقني. 

امل�ساهد  تكرار  عرب  ال�رشد  يف  ل 
ُّ
والتحو التنقل   .8

واملقاطع )املحكيات ال�سغرى غري التامة(. 

اإعادة االعتبار للبيا�ض كاأيقونة ن�سية، حاملة   .9
حة وحمفزة على التاأويل.

ِّ
لقيم ومعاٍن موحية وملم

10. اإعادة االعتبار للقارئ )املتلقي(، واإ�رشاكه يف 
»اإنتاج املعنى« و«بناء الن�ض الروائي ال�رشدي«.

11. اإعادة االعتبار ملفهومِي »القراءة« و«التاأويل«، 
والقراءُة فعُل تاأويٍل، كما اأن التاأويل اإرجاُع املعنى 

اإىل اأ�سله االأول )مهمة القارئ االأ�سا�سية(.

ب�  ال�سفحة  على  »البيا�ض«  بالغة  دع��م   .12
»احلذف« و«االختزال«. مثال ذلك:« هنا مات اأبي« 

داللية،  وحدة  فقرة،  اإنها  جملة،  لي�ست  هذه   .)26(

بني  بها  خا�سًا  ف�ساء  حتتل  ���رشدي��ة،  متوالية 

ة باملعاين، 
ّ

الفقرات. فقرة خمتزلة وم�ستقلة و�ساج

مفتوحة التاأويل.

الهوام�ش

)1(  التحليل البنيوي لل�رشد، روالن بارت، ترجمة ح�سن بحراوي 

ال�رشد  »طرائق  كتاب  �سمن  عقار،  احلميد  وعبد  القمري  وب�سري 

املغرب، ط1،  الرباط-  املغرب،  كتاب  احتاد  من�سورات  االأدبي«، 

1992، �ض9.
د.حممد   ،1870-1914 احلديث  العربي  االأدب  يف  الق�سة    )2(

يو�سف جنم، من�سورات دار الثقافة، بريوت- لبنان، بدون تدوين، 

�ض284.

 La structure du texte artistique، Iouri   )3(

.Lotman، Editions Gallimard، 1973، P: 33
)4(  اأنت منذ اليوم، تي�سري �سبول، �سمن االأعمال الكاملة، من�سورات 

دار ابن ر�سد، بريوت، 1980.

 Dictionnaire de critique littéraire، J.   )5(

 G-Tamine، M. C. Hubert، Editions Cérès،

.Tunis، 1998، P: 198
)6(  اأنت منذ اليوم، مرجع �سابق، �ض43-44.

)7(  املرجع نف�سه، �ض44.

 Dictionnaire de critique littéraire، Op. Cit،  )8(

.P: 177-178
)9(  مورفولوجية اخلرافة، فالدميري بروب، ترجمة وتقدمي اإبراهيم 

ط1،  املتحدين،  للنا�رشين  املغربية  ال�رشكة  من�سورات  اخلطيب، 

1986، �ض35، »اإننا نفهم من الوظيفة فعل �سخ�سية قد حدد من 
وجهة نظر داللته يف �سريورة احلبكة«. انظر كذلك: �ض39.

)10(  اأنت منذ اليوم، املرجع ال�سابق، �ض47.

)11(  املرجع نف�سه، �ض58.

)12(  نف�سه، �ض58.

)13(  نف�سه، �ض43.

الرمال،  دار  من�سورات  كنفاين،  غ�سان  ال�سم�ض،  يف  رجال    )14(

ط1، 2013. 

)15(  نف�سه، �ض109-108.د

)16(  االأعمال االأدبية، ر�سمي اأبو علي، من�سورات دار جمدالوي، 

ان-االأردن، ط1، 2008، �ض499.
ّ
عم

)17(  اأنت منذ اليوم، املرجع ال�سابق، �ض14.

)18(  املرجع نف�سه، �ض51-52.

)19(  املرجع نف�سه، �ض27-28.

)20(  املرجع نف�سه، �ض34.

)21(  املرجع نف�سه، �ض34.

)22(  املرجع نف�سه، �ض16.

اأبو علي، مرجع �سابق، �ض497. )23(  االأعمال االأدبية، ر�سمي 

)24(  اأنت منذ اليوم، املرجع ال�سابق، �ض44.

)25(  املرجع نف�سه، �ض49.

)26(  نف�سه، �ض43.
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والقمُة  الرحلة  مّتت  ق��ال:  �سبول،  تي�سري  ح��ّدث 

الحت..

اليتيمة  �سبول يف روايته  تي�سري  الذي يعنيه  ما 

»اأنت منذ اليوم«؟ 

هل يعني �سمن ما يعنيه اإِب�ستيمية العزلة قطعًا 

ما  وامل���وروث؟  ال�سائد  مع  ووج��ودي��ًا  معرفيًا 

القامعة،  �سلطته  يف  االأب  اإاّل  واملوروث  ال�سائد 

اأ�سُل اجلرح  الرادعة، املانعة. ال�سائد واملوروث 

 من 
ُ
يف الثائر تي�سري �سبول، وهو يف ثورته مل ينج

اجلارف  وعيه  فيه:  الوعي  »�سلطعون«  كاّلبتي 

 و�سع؟ و�سعه يف االأمة-االأم 
ّ

بالو�سع ولكن اأي

تعاين، وهي قيد القيد، ذلَّ االحتالل الهمجي، يف 

من  وباحلد  بالرد  املعني  للطرف  فادح  غياٍب 

ا�ستهدافه اأر�سًا و�سعبًا.

يف متادي »عربي«، البطل املع�سل، يف غربته، 

ان�سحاق  مب�رشوع  اإِرها�ض  منفاه،  اأذى  ي�سكو 

ة: ذلك ما زلزل تي�سري �سبول 
ّ
العرب. االأمة يف غم

وهو ي�ستيقظ كي يوقظ بالرمز االإ�ساري �سمرياً 

كهذا:  بعنوان  املوحي،  �رشده  يف  قالها  عربيًا.. 

يف  بال�سيء  ي�سي  عنوان   « ال��ي��وم!  منذ  »اأن���َت 

م�سمونه: حلظَة ف�سل و�سمرياً هادفًا، م�ستهدفًا، 

ي�سقى مبا اأُوتي من وعي عظيم.

اأي  احلنظل،  بال�سخرية  الواقع  يرف�ض  »عربي« 

..
ّ
بال�سحك املر

زلزله  منك�رشاً..  املنحني  بو�سع  ير�سى  وال 

 خلخَل 
ٌ
ع الو�سع احلزيراين يف عام 1967.. و�سْ

الثابت فيه..

اأنت منذ اليوم، ذاك اليوم تي�سري �سبول = اأنت منذ 

اليوم، هذا اليوم تي�سري �سبول: بني ال� 1967 وال� 

2020، تي�سري �سبول هو تي�سري �سبول ب� »�سياح 
اأماين »عربي«  الديك« فيه.. وعلى عاّلتها، ظلت 

كما  احللم  طاحونة  تدر  مل  »اأماين العربي«،  اأو 

جعجعة  على  اإال  ت��در  مل  منها..  احل��امل  ينتظر 

ي�سمعها ال�سامع طحنًا وهي يف واقعها جعجعة 

ال غري.. ظلت دار لقمان على عاّلتها، ملعب ريح.. 

ه 
ُّ
ْلبه اأو جر

َ
رجى ح

ُ
ظلت الثورة ثوراً عربيًا لي�ض ي

 للنِّطاح..
ّ
ي وهو َخ�سِ

 
َ
حمم �سبول  تي�سري  وع��ي  ال  يف  ���ج 

ّ
اأج م��ا  ذاك 

 اإاّل ما يراه احلامل الثائر 
َ
الربكان.. حتى اإنه مل ير

�سعبه  عن  عو�سًا  �سيئًا  يفعل  اأن  روؤي���اه:  يف 

النائم مغلوبًا على االأمر الذي من �ساأنه اأن يقلب 

ال�سعف انت�ساراً.

 �شيحة الديك و/ اأو منتهى الوعي

حكى حمدان غرايبة، اأحد جمايلي تي�سري �سبول، 

امل��وت،  من   1967 حزيران  يف  »جن��وت  ق��ال: 

والهزمية. كنت  والقهر  اأجُن من احلزن  ولكني مل 

�سغرياً الأحتمل هزمية كبرية ومدوية واأنا احلامل 

نزوى العدد 104 اكتوبر 2020

289

�ساعر وروائي من تون�ض *

يو�شف رزوقة *

»اأنت منذ اليوم« لتي�سري �سبول:

»اإِب�ستيمّية« اخلروج



فل�سطني  بتحرير  اأحلم  فل�سطني..كنت  بتحرير 

مثقاًل  فاأ�سبحت  االأول  ن�سفها  وا����س���رداد 

�سعور  واكتنفني  منها.  الثاين  الن�سف  باإ�ساعة 

باأنني امل�سوؤول االأول واالأخري عن هذا ال�سياع...

اأ�سمعه واأقروؤه يزيدين حزنًا وكاآبة:  كان كل ما 

اأغاين اأم كلثوم، التحليالت البائ�سة عن الهزمية 

�ساهد  كنت  مغ�سو�سًا.  اأ�سبح  �سيء  كل  والن�رش، 

عيان، فقد تلقفتها وكاأنها منقذي من ال�سالل«.

اأن  املقهى  يف  ال�سباب  ب��ني  اإ���س��اع��ة  »����رشت 

ف��اأت��ى بع�ض  رواي���ة،  يكتب  )ع��رب��ي(  امل��واط��ن 

عرفائهم ووقفوا على )عربي( و�ساألوه عن �سحة 

�سيئًا  اأنه يكتب  واأكد  االأقاويل. خجل قلياًل  هذه 

غام�سًا ال يدري ماذا ي�سميه. فحققوا معه حول 

دام  ما  ال�سيء  هذا  لكتابة  يدعوه  الذي  ال�سبب 

رواية  )من  يزعجني«  الأنه  اأكتبه  قال:  غام�سًا. 

»اأنت منذ اليوم«(.

»اإذن -ي�سيف حمدان غرايبة- نحن اأمام عمل 

اأدبي قال كاتبه باأنه لي�ض رواية، واإمنا كتب عن 

العمل فاز بجائزة عام  اأزعجه. ولكن هذا  �سيء 

1968.كما اأن هذا ال�سيء الذي اأزعجه هو الذي 
كاد يدمرين، وكان للراحل تي�سري �سبول الف�سل 

يف اإخراجي من هذه احلالة، فاأنا مدين له. لكوين 

االآن اأحتدث عن روايته«.

حاّفة  غرايبة  )ح��م��دان  ك��ات��ب-ق��ارئ  �سهادة 

موؤلفها  ينكرها  اليوم(  منذ  )اأنت  رواية  مبيالد 

)تي�سري �سبول، فال يخلع عليها �سفة الرواية واإن 

وهو  الروائي،  العمل  ملقومات  م�ستوفية  جاءت 

�سفتها،  نف�سه،  قرارة  يف  عليها،  نكر 
ُ
ي ال  بذلك 

ح �سمنًا وتوا�سعاأ مبدى جدارتها وهي 
ِّ
واإمنا يلو

اأرادها على غري منوال جمايليه،  )الرواية( التي 

جدوا..
ُ
اإن و

با�سم  ناطقة  �رشدية  باكورة  اليوم«  منذ  اأنت   

مرحلة مف�سلية، عك�ست ع�رشاً يف اأزمته، ووعيًا 

جمعيًا كالالوعي يف ت�سّظيه اإزاء فعل احتاليل، 

 تي�سري �سبول �رشداً، ر�سداً بانوراميًا 
ُ
داهم ر�سَده

االأب��ع��اد،  ثالثية  ن��اق��دة  بعني  ميدانيًا  اأو  و/ 

املوؤلف  يثني  اأحمر  خط  فال  تقف،  وال  ت�سف 

الرواية  عن ت�سخي�ض ما يجري، وما يجري يف 

ٍز وال يرقى،  وخارجها �سيء �سائك بله �سائن، خُمْ

ة وازنة بني 
ّ
فعاًل، يف كفتي ميزان القوى، اإىل نّدي

عتدُّ بقوته..
ُ
ن عليه، ال ي

َ
مهيِمن غا�سم ومهيم

من هنا، جرح تي�سري �سبول.. جرح بال �سفاف.. 

ف�ساًل عن وعي جارف يعذبه وهو يف حرية، حدَّ 

البكاء: »احلرية هي اأن تكون خارج اخلوف، واأن 

اخلوف هو احلرام...مل اأُك غا�سبًا اأ�رشخ، ولكني 

واقع  يف  وهو  نف�سه  لي�ساأل  اأبكي«،  ذلياًل  كنت 

»يحمل  اأن  له  كيف  التايل:  ال�سوؤاَل  الواقع،  غري 

و�سم دولة عظمى« وهو يرزح حتت ثقل الهزمية 

الطاغي وكاأنه »ير�ّض على املوت �سّكراً«.

ي�سي  ما   
َ
ير مل  يكابده،  كالذي  كا�رش  ياأ�ٍض  اإزاء 

يف  دي��ك   
ّ

اأي  
ُ
ح

ْ
ي�س و«مل  االأم���ة..  ح��ال  ب�سالح 

العامل«، فلم يجد تي�سري �سبول وهو يتماهى مع 

»عربي« بطله املع�سل، اإال ال�سخرية من واقع ال 

اً.
ّ
 اإاّل عدو

ّ
ي�رش

�سمرياً  الأن���اه  ل��وٍم  بلوائح   
ٌ
تلويح ����رشده،  يف 

 اإليها من 
ٌ
جمعيًا.. وما )عربي( اإال �سورته منظور

حتت ومن فوق:

فلم  جيدة،  ف�ستق  حبة  عن  )عربي(  فّت�ض  »عبثًا 

معفنًا«،  الف�ستق  كان  كله.  ال�سحن  يف  يجدها 

اأو كاملحبط-: »عندما طلبت  لي�سيف -حمبطًا 

اأن  )عربي(  لها  اأك��د  البقرة،  بدل  غ��زااًل  عائ�سة 

خامتة  يف  ميلك  وال  بقراً«.  اإال  يتنج  ال  امل�سنع 

التطواف اإال اإدانة �سعبه.. �سعب طاعن يف حزنه 

م�ستنه�سًا،  وفيه،  منه  وهو  لي�ساأله  الغرق..  حد 

اأم  نحن   
ٌ
»�سعب الف��ت:   ،

ّ
�سك�سبريي نحٍو  وعلى 

منذ  املالكمة  ه��واة  عليها  يتدرب  ق�ّض  ح�سية 

هوالكو حتى هذا اجلرنال االأخري؟«.

كتبها  املفتوح،  اجلرح  رواية  اليوم«:  منذ  »اأنت 
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تي�سري �سبول بحرفية الروائي، على بْخ�ِسه اإياها، 

غمزاً.. مل ي�سو�ض عليه ال�سعر، وهو ال�ساعر اأ�ساًل، 

متعَة ال�رشد وم�سوغاته.. بالتوازي، عا�ض طق�سه 

)جمموعته  �سحراوية«  »اأح���زان  يف  ال�سعري، 

ال�سعرية الوحيدة، ُن�رشت بعد رحيله( على حّدة، 

وطق�سه ال�رشدي يف »اأنت منذ اليوم« على حدة.. 

يذهب  ق��د  خلط  بينهما..  خلط  دون  عا�سهما 

عادة  والقائم  لكليهما  االأدب��ي  النوع  ب�سفاء 

بخ�سو�سيات كل جن�ض على حدة.

ال�سعر لدى تي�سري �سبول حالة وتداعيات، بينما 

الرواية اآلة مبجمل ميكانيزماتها: �رشداً، حواراً، 

والأقنعة،  ل�سخو�ض  وا�ستنطاقًا  حتلياًل،  و�سفًا، 

وتغذية مرتّدة على اأن ي�سار اإىل �سياغة كّل ذلك 

 رواية. وهذا ما خربه تي�سري 
ُ
مبا يكون به الن�سيج

رواية  ليكتب  فيه  واأب��دع  خربه  باكراً..  �سبول، 

العارف  بعبقرية  كتبها  ب�سددها،  نحن  كالتي 

مبجاهلها ومفاتيحها... وكان ميكن، لوال الغمط 

 النقاد 
َ
حتفى به يف زمانه، احتفاء

ُ
النقدي، اأن ي

بنظريه الطيب �سالح الذي جاء بعده وعّده رجاء 

 الرواية العربية«.
ّ

النقا�ض »عبقري

 مرايا متعاك�شة

املبثوث  »الديالوغ«  عن  ف�ساًل 

ال��دي��ك«  ��ة  �����سَ
ْ
��ي

َ
يف ت��الف��ي��ف »ب

تقنية  عن  وف�ساًل  هذه(،  )روايته 

يبدو  فيها،  وااللتفات  اال�ستدعاء 

تي�سري �سبول يف »اأنت منذ اليوم« 

ال�سغرية  التفا�سيل  بر�سد  كلفًا 

باأ�سلوب  وا�سفة،  ن��اق��دة،  بعني 

 ال ي�سوبه ثقل، وبلغة �سهلة، 
ّ
برقي

موحية ومكثفة.

بذ  النُّ هذه  الرواية،  مناخات  من 

حتت  من  ب��ارزة  »احلقيبة  الداّلة: 

اخلزانة   .
ّ َ
مغرب �سطحها  ال�رشير. 

بنطال  بابها  حافة  وعلى  مفتوحة.  ال�سغرية 

قوله:  اأو  االأر���ض«..  على  متوافر  الغبار  يتدىل. 

باالأ�سواء  التقى  املدينة.  هابطًا  غرفته  »غادر 

الزجاج  وراء  بعيداً.  هناك  ظل  لكنه  واحلركة. 

ي�ستمان  �سابان  كنافة.  ي�سري  �سمني  رج��ل 

اأين  اإىل  ال�سارع.  تعرب  جميلة  غري  امراأة  فيلمًا. 

مت�سي؟«.

منذ  )اأن��ت  »�ستظل  قالت:  عقيل،  نهال  حّدثت 

االأردنية  الرواية  اليوم( فتحًا روائيًا عظيمًا يف 

والعربية«.

 بورتريه

 )ن�سبة اإىل بلدة الطفيلة جنوب االأردن( 
ّ
ِفيلي الطَّ

انتحاراً  ا، مل يكن ينوي 
َ
حي

َ
لي اإال   

ْ
الذي مل ينتِحر

م�سمونه  يف  هو  وج��وٍد  �سبَه  به  اأنهى  كالذي 

كالال وجود..

 تي�سري �سبول..
ُ
 اأو ال�ساعر

ّ
 الروائي

ّ
ِفيلي الطَّ

تها 
ّ
غم من  االأم��ة  يخرج  اأن  بانه 

ْ
�س

ُ
ح يف  ك��ان 

بال�سعر اأو بال�رشد اأو حتى بت�سليط ع�سا مو�سى 

نزوى العدد 104 اكتوبر 2020

291



على البحر وما جاوره..

يف  يَق 
ِّ
الر واأج��رى  الراعي  �ساأل  م��اذا؟  اأجل  من 

 �سخرة داخله حتى تال�ست..
ْ
ت

َ
النَّاي فناح

انه: هل خ�رش 
ْ

بانه ما كان من ُخ�رش
ْ
�س

ُ
كان يف ح

احلرب؟

 يف 
َ
فّكر ن 

َ
م ع 

َ
م فعاًل  فّكر  اإنه  حزينًا كان حتى 

»جمعية للفرح«.

»�سّد  ينه�ض  كي  متهله  ومل  تن�سج  مل  الفكرة 

زوجته  ت�ستقبله  النا�ض،  ككل  اإن�سانًا  احل��زن« 

واأ�سياء  البنت،  با« 
َ

و«�س االبن،  تبة« 
ُ
»ع  ،»

ّ
��ي

َ
»م

املكان..

وما  االأم  الفكرة  عبء  حتت  كثرياً  مالت  راأ�سه 

فكرته االأم؟ - النجاة.

ا  ذلك اليوم، خال املنزل من زوجته.. منه: اأبًا ِجدًّ

اإذا عادوا فلم  لطفلني جميلني، فماذا �سيكونون 

ًا؟
ّ
يلقوه حي

اإىل م�رشوبه. -ال  له وهو   
ُّ
اجَلو اليوم، خال  ذلك 

النحل  م�ستعمرة  للن�سيان!-،  اللوت�ض  من  بد 

طنينًا  املالأى  راأ�سه  يف  نف�سه،  فيايف  يف  تغلي 

ودويًا: العرب - النك�سة: هل من خمرج؟ هل من 

غ من 
َ
 جدوى من وجود عربي مفر

ّ
اأي خال�ض؟ 

 معنى؟ 
ّ

اأي

ماياكوف�سكي، اأينه حلظتها حتديداً فيه؟ 

حالة  يف  كان  �سبول..  تي�سري  كان:  ما  يا  كان 

حلم.. حلم اأن تنت�رش االأمة يف وحدتها لكنها ما 

انت�رشت. من هنا، كان عذاب املنتمي فيه ومن 

يف  جنمته  راأى  عاد،  وما  كان  وطن  يف  غربته 

طور االأفول..

االأمر  وانتهى  حياًة،  اأنهته  اأنهته..  واحدة  َطْلقة 

ن زين لل�ساعر تي�سري �سبول مثل 
َ
ويبقى اللغز: م

هذا االنتحار؟

واجلواب يف ق�سيٍد مل يعنونه، تداعى فيه، قال:

»اأنا يا �سديقي

 مع الوهم، اأدري
ُ
اأ�سري

 نحو تخوم النهاية
ُ
م

ّ َ
اأُمي

 املالمح اأم�سي
َ
ًا غريب

ّ
نبي

اإىل غرِي غاية

ْ
�ساأ�سقُط، ال بّد، ميالأ جويف الظالم

 بعُد باآية
َ
ًا قتياًل، وما فاه

ّ
نبي

... لكن
ُ
واأنت �سديقي، واأعلم

قد اختلفت بي طريقي

�ساأ�سقط، ال بّد، اأ�سقُط..

ْ
ميالأ جويف الظالم

عذيرك، بعُد، اإذا ما التقينا

ْ
بذاِت منام

تفيُق الغداَة، وتن�سى

 اأنَت تن�سى
ْ
لَكم

.»
ْ
عليَك ال�سالم

* وبعد؟

»اأحزان  يفل�سف تي�سري �سبول خامتة مطافه يف 

�سحراوية« بالتايل:

»واخيبَة امل�سار!

اأِلُلذباب منتهى املطاف..

 مهجتي..
َ

يقتات ذوب

وت�ساألني: مِلَ اأنا حزين؟«.

* هو منذ اليوم: حياة اأخرى..

 - ِفيلة  الطَّ  )1973-1939  ( �سبول  تي�سري 

االأردن

ْقٍع 
َ
 بو

ٌ
حّدث جعفر العقيلي، قال: 15 نوفمرب، يوم

خمتلف الأولئك الذين عرفوا تي�سري �سبول، اإن�سانًا 

ر الروائي ال�ساب اأن ي�سع فا�سلًة 
ّ
واأديبًا. ففيه قر

منقوطة يف منت�سف ال�سطر ومي�سي. اأطلق على 

اأنفا�سه، لكنه ظل  نف�سه ر�سا�سة تكّفلت باإنهاء 

ًا على الن�سيان..
ّ
ع�سي
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نحن ميتون على قيد احلياة.. 

 على قيد اخللود 
ّ
اأيها احلي

لو مل تكن اأبي لتمّنيُت اأن تكون.. 

 �سقيَت ويوم كتبَت 
َ
لدَت ويوم

ُ
 عليك يوم و

ٌ
ف�سالم

على نف�سك املوَت دون غياب..

***
كّل فتاة باأبيها معجبة.. هل تنطبق هذه املقولة 

�سورة  من  �سوري  األبوم  يخلو  التي  اأنا  ؟ 
ّ
علي

لطفلة تعانق اأباها بحب وترمقه باإعجاب.. هل 

ال�سنَد  يل  تكون  اأن  منعَك  ال�سورة  من  ك 
ُ
غياب

قلبه   يحمل يف 
ٍّ

�ساب لكل   
ُ
اجلدار واأنت  واجلدار، 

لي�ض ما ينق�سنا 
َ
وطنًا وال يحمله ذاك الوطُن.. اأو

يجعلنا خمتلفني، جميلني  ما  اأحيانًا هو متامًا 

واأقوياء!

التي  ال�سور  ويف  الذاكرة،  يف  االأب  هو  تي�سري 

ويف  امل��ق��االت،  وت��راف��ق  الكتب  اأغلفَة  ت�سكن 

تروي  التي  وروح��ه،  فكره  حتمل  التي  الكلمات 

عنه وعلى ل�سانه ف�ساًل ق�سرياً مكثفًا من رواية 

ال حتتمل اإال نهاية واحدة، اختار اأن يكتبها بدمه 

ن بعده.
َ
لتبقى يف ذاكرة م

اأحجية،  لتي�سري  بالن�سبة  العربي  الو�سع  كان 

ال  وباطنها  للفهم،  وق��اب��ل  ب�سيط  ظ��اه��ره��ا 

تي�سري  وطبيعة  عليه.  الرهان  وال  اإدراك��ه  ميكن 

وفكرة  القومي  امل�����رشوع  اإىل  كليًا  املنحازة 

الوطن، والرهان على اليقظة وال�سحوة العربية، 

قادته اإىل املقامرة بكل ما ميلك من قلب وروح 

وعندما  امل�����رشوع..  ذلك  على  ة 
ّ
و�ساعري وفكر 

االنهيار  اأن  اأدرك بفطنته  انهيار امل�رشوع  �سهد 

 الرهان، ووجد نف�سه غريبًا 
َ
لي�ض مرحليًا فخ�رش

و�سط اجلموع التي تتغا�سى عن خراب متكامل، 

رم���وزاً  ال��وه��م  م��ن  لر�سم  ���س��يء  ك��ل  وتفتعل 

ال�سفيفة  روحه  ت�ستطع  مل  وعالقات..  واأحزابًا 

اأو  لتغيريها  الطريقة  يجد  ومل  احلقيقة،  ل 
ُّ
حتم

جتميلها، واأ�سبح احلمُل اأثقَل من اأن يحمله قلب 

ال�ساعر، فاختار االن�سحاب الدامي على اأن يعي�ض 

ال�سقوط. 

نا بكل فجاجة، لي�ض الأنه غا�سب منا، بل 
َ
غادر

 
َ
الأنه يائ�ض وحزين. انزوى يف غرفته ذلك اليوم

امل�سوؤوم واتخذ قراره باالبتعاد.. 

�سوته  زال  فما  ي�سمت،  مل  ولكنه  تي�سري،  �سكن 

ان 
ّ
ن به حارات دم�سق والطفيلة وعم

َ
عاليًا ت�سج

 
ّ
ومر �سكنها  التي  البيوت  كل  البيوت،  واأرك��ان 

االأ�سدقاء  عيون  ت�سكن  زالت  ما  و�سورته  بها. 

من  بد  فال  موت  من  بّد  ال  كان  واإن  يغيب.  فال 

ا�ستثناء يف الغياب..

وقت  ويف  االآن،  لك  بحاجة  نحن  كم  تي�سري؛ 

وباقي  اأنا  �سيم�سي،  الذي  الوقت  ويف  م�سى، 

االأبناء..
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با تي�شري �شبول * �شَ

 تي�سري.. 

اأبي

كاتبه من االأردن  *



تبداأ رواية كامو »الغريب« هكذا:

اأدري،  ال  االأم�ض،  ماتت  اأو رمبا  اأمي،  ماتت  »اليوم 

تلقيت برقية من ماأوى العجزة تقول:

توفيت والدتك، الدفن غداً، لك اأ�سدق م�ساعر االأ�سى. 

ح�سلت  رمبا  �سيء،  على  يدل  ال  القول  هذا  ومثل 

الوفاة يوم اأم�ض«.

للح�سول  عمله  رب  »مري�سو«  ا�ستاأذن  وعندما 

»مل  العمل  رب  اأن  ت�سور  يومني،  ملدة  اإج��ازة  على 

تلك  »لي�ست  »مري�سو«:  فاأردف  الر�سا«،  بادي  يكن 

ئل يف املحكمة عن �سبب قتله 
ُ

غلطتي!«. وعندما �س

ال�سم�ض املنعك�ض  اإن ذلك يعود ل�سوء  ، قال 
َّ

البدوي

على خنجر البدوي، ثم انعك�ض على عينيه.

كيف ن�سف روؤية »غريب« كامو للعامل من حوله؟

نقول اإنها روؤية تلغي املنظور، اأو البعد الثالث، من 

الواقعة االجتماعية، فت�سبح ذات بعدين، اأي جمرد 

االجتماعي،  عمقها  اإىل  حمالة  غري  ب�رشية  �سورة 

�ساغت  التي  واملفاهيم  والقيم  التقاليد  عد 
ُ
ب اإىل 

)العائلة،  املوؤ�س�سات  واأقامت  الب�رش  بني  العالقات 

الدولة، القانون.. اإلخ( التي ت�سكل مبجموعها الروؤية 

الكلية للذات وللمجتمع.

)العبثي-امل�سحك(،  حالة  »مري�سو«  يعي�ض  لذلك 

م اإىل العربية 
َ

واأعتقد اأن كلمة )absurd( التي ترج

ب� »العبثية« فقط، تعني الكلمتني معًا. ويرى كامو 

القيم  من  االإن�سان  بها  يخرج  التي  احلالة  هذه  اأن 

معنى،  بال  �سيء  كل  فيها  لي�سبح  واملوا�سعات 

اأو  االنتحار  االإن�سان– اأمام خيارين:  –هذا  ي�سبح 

االلتزام.

ومع كل اأ�سف، فقد اختار تي�سري �سبول االنتحار. قد 

يعود ذلك اإىل كون افتقاده للمعنى مل يكن ينبع من 

الظرف املحيط به، كان يريد ل�سعبه  الذات، بل من 

الكبري اأن يتب،ع اأو حتى يطيع، �سورة ر�سمها له يف 

ذهنه. وعندما �سار الواقع يف م�سارب غري متوقعة 

اإىل  منه  املعنى  و�سياع  العامل،  نهاية  ذلك  اعترب 

االأبد، وبذلك فقدنا موهبة كانت َتِعُد بالكثري.

* * *
الوحيدة  �سبول  تي�سري  �سيقت�رش حديثي على رواية 

»اأنت منذ اليوم«، و�سوف ندر�ض تقنية هذه الرواية 

ال�سغرية املهمة.

ال  متتالية،  ق�سرية  لوحات  عن  عبارة  ال��رواي��ة 

ياأخذ  تواليها  واحد،  مكان  اأو  واحد،  زمن  يربطها 

�سكل املعلقة اجلاهلية حيث يتم الرابط بني االأجزاء 

خالل التداعي، فتثري كلُّ �سورة اأخرى ترتبط بها ال 

عرب الزمان واملكان الواحد، بل عرب الذاكرة اخلا�سة 

بال�ساعر.

الوحدة  اأر�سطو عن  تلتزم مفهوم  ال  اأنها  هذا  يعني 

الزمان  وحدة  داخلها  يف  حتتوي  التي  الع�سوية، 

االأعمال  من  بهذا،  وال��رواي��ة،  واحل���دث.  وامل��ك��ان 

االأدبية القليلة التي ت�سكل خروجًا عن منط الكتابة 

العربي ال�سائد.

عا�ض 
ُ
ي ما  دينامية خا�سة،  امل�ساهد  وللتداعي بني 
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غالب هل�شا *

 اخلروج 

من اللعبة

كاتب وروائي من االأردن   *



يف اللحظة، ما هو عياين ومبا�رش، ي�ستدعي ذكرى 

واحد،  م�ستوى  على  يجيء  ال  الوعي  اأن  اأي  قدمية. 

فهو احلا�رش، وهو التاريخ. والرابط بني امل�ستويني 

عند تي�سري، ينبثق من عن�رشين: املفارقة واالنفعال، 

فالعياين واملبا�رش قد ي�ستدعي نقي�سه يف ال�سورة، 

كما ي�ستدعي انفعااًل م�سابهًا.

يعني هذا اأننا اأمام عمل اأدبي يعتمد اللحظة احلية، 

املعا�سة عرب تداعياتها التي تنفتح اأمامنا على اأكرث 

من م�ستوى.

على  التداعي،  دينامية  الدينامية؛  هذه  تقت�رش  وال 

اأي�سًا داخل امل�سهد  العالقة بني امل�ساهد، بل تقوم 

الأنها  جيداً،  التقنية  هذه  نتاأمل  اأن  وعلينا  نف�سه، 

اإبداعه املوجز  اأهم ما قّدم تي�سري �سبول يف تاريخ 

والواعد.

ل علينا احلديث عن هذه التقنية، اأو 
ّ
لنورد مثااًل ي�سه

رمبا كان علينا اأن ن�ستعمل م�سطلح »الدينامية«:

كان على الراوي اأن ي�سكن مع �ساب غريب االأطوار 

يف حجرة على ال�سطح يف فندق. 

»�سعدنا الدرج، وقّدمني اإىل املجنون: اأ�سمر، اأ�سلع 

الراأ�ض مع اأنه �ساب.

)االأخ من اأين؟(، �ساألني. اأجبت: )اأنا بدوي(.

بًا:
ّ

َفَه�ّض مرح

- اهلل يحييكم البدو، فيكم اأ�سالة.

�سكرته، واأخربته اأن االأ�سالة معدومة لدينا كما لدى 

غرينا، وفهم اأنني اأتوا�سع فح�سب«.

فالراوي جزء من  الراوي،  يتقم�ض  املوؤلف، هنا ال 

كله.  املوقف  ي�ست�رشف  واملوؤلف  املعا�سة،  اللحظة 

رغم هذا، فهنالك ال�سخرية من الذات التي ي�ستعملها 

الكاتب كثرياً، وهذا نادر، بل �سديد الندرة يف الرواية 

لتربير  يلجاأ  العادة،  يف  العربي،  الروائي  العربية. 

الذات، وتزيينها عندما يختار �سخ�سية اأو �سخو�سًا 

اأو  اللحظة  ي�ست�رشف  ال  اأن��ه  اأي  با�سمه،  ناطقني 

املوقف، ولكنه يغرق فيه.

ل�  املجال  ه��ذا  يف  االأهمية  بالغة  عبارة  هنالك 

»غا�ستون با�سالر«، يقول فيه اإن املبدع احلقيقي هو 

خر من ذاته، الأن ذلك يعني، 
ْ
ذاك القادر على اأن ي�س

اأواًل، التجاوز. اإن ال�سخرية من الذات هي القدرة على 

االأدب  و�سمة  ومو�سوعية،  بتجرد  ال��ذات  حما�سبة 

العظيم هي املو�سوعية، وال اأدل عليها من اأن ي�سخر 

االإن�سان من نف�سه. 

دعونا نقراأ هذه الفقرة:

نق�ض  من  عانوا  اإنهم  للرفاق  الراوي–  –اأي  »قال 

بنق�ض  يعرف  واإن��ه  هناك  العقائدية  الكرا�سات 

ثقافته ويريد املزيد فطماأنوه وامتدحوا رغبته«.

النقاط  م��ن  خالية  اجلملة  اأن  نالحظ  اأن  علينا 

واو  بها  ا�سُتبدلت  ق��د  االأخ���رية  واأن  والفوا�سل، 

العطف. اإنها بهذا تخرج من اأ�سلوب الكتابة االأدبية 

واإيقاعه.  اليومي  الكالم  اأ�سلوب  وتتبنى  واإيقاعها، 

اإن لل�سخرية من الذات ومن االآخرين، اإيقاعًا داخليًا، 
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حتققت  وقد  املديح،  ا�ستجداء  يف  رغبة  عن  يك�سف 

هذه الرغبة: »فطماأنوه وامتدحوا رغبته«.

جارحًا  م�ستوى  اأحيانًا  يبلغ  هذا  ال�سخرية  اأ�سلوب 

رغم  ابتكرها،  اأخرى،  فنية  املوؤلف  ي�ستعمل  عندما 

لكنني  اإليها،  �سبقه  قد  �سو�ض«  دو�سبا  »ج��ون  اأن 

متيقن من اأنه مل يقراأ »دو�سبا �سو�ض«.

ي�سف احلال بعد انفكاك الوحدة بني م�رش و�سوريا:

»ففرح بع�ض ال�سعب وابتاأ�ض بع�ض ال�سعب، و�سمت 

يحزنوا،  اأاّل  النا�ض  طالب  املذيع  اأن  غري  كثريون، 

ووعد بوحدة �سحيحة تقوم بني كل العرب.

�سّدق، فبكى ما ا�ستطاع البكاء، 
ُ
اإال اأن هناك من مل ي

اأبلوا بعد يوم  اأفراد لزموا الفرا�ض مر�سًا، ثم  جد 
ُ
وو

اأو اثنني..«.

ال�سخرية هنا، تتولد من و�سع �سياق يف القول بداًل 

وجد اأفراد لزموا الفرا�ض 
ُ
من �سياق اآخر. اإن عبارة »و

مر�سًا، ثم اأبلوا بعد يوم اأو اثنني« ذات نكهة ج�سدية 

الإن�سان  العادة  يف  يكون  وا�ستعمالها  خال�سة، 

اأرهقه العمل، اأو اأ�سيب بالزكام، فلزم الفرا�ض يومًا 

اأو اثنني حتى ي�سريح اأو ي�سفى.

اإحالة م�ساعر وطنية وقومية، اإىل حالة  هكذا، فاإن 

اإىل  م�سحكة  امل�ساعر  هذه  يجعل  خال�سة،  ج�سدية 

اإنه  اإن�سان  عن  نقول  اأن  ذلك  ي�سبه  االأق�سى.  احلد 

كان �سجاعًا، �سمينًا. اإن اقران ال�سفتني، املعنوية 

واملادية، يجعل و�سفنا له م�سحكًا.

جند ال�سيء نف�سه يف فقرة اأخرى:

مهاجمة  ع��ن  اجل��ام��ع��ة  م�سجد  خ��ط��ي��ب  »ك����ّف 

ملهاجمة  خطبه  �ض 
ّ
وكر وامللحدين  اال�سراكيني 

مالب�ض الن�ساء الق�سرية، واأمور اأخرى تخ�س�سية«.

ان االنتقال من م�ساألة مهمة اإىل م�ساألة تافهة ويف 

هذا  م�سحكًا.  االنتقال  ه��ذا  يجعل  واح��دة،  جملة 

اأواًل. والو�سيلة الثانية التي يلجاأ اإليها الكاتب، هي 

حتويل احلديث املبا�رش اإىل قول غري مبا�رش.. مثال 

ذلك قوله:

»غري اأن املذيع طالب النا�ض اأاّل يحزنوا، ووعد بوحدة 

�سحيحة تقوم بني كل العرب«.. ثم ي�سيف: »اإال اأن 

هناك من مل ي�سّدق فبكى ما ا�ستطاع البكاء«.

�سدر اأوامر ال ميكن اأن تطاع، فطالب 
ُ
املذيع، هنا، ي

النا�ض اأال يحزنوا، وكاأن احلزن ياأتي باأمر، وينتهي 

يحكم  كان  الذي  امللك  ي�سبه  ذلك  اإن  م�ساد.  باأمر 

كوكبًا �سغرياً جداً ال يت�سع لغريه يف رواية »االأمري 

ال�سغري« ل� »اأنطوان دو �سانت-اإكزوبريي«، فعندما 

يتثاءب،  اأال  امللك  »اأم��ره«  ال�سغري  االأم��ري  تثاءب 

ي�ستطيع  ال  اإن��ه  ال�سغري  االأم���ري  ل��ه  ق��ال  وعندما 

االمتناع عن التثاوؤب، اأ�سدر امللك اأمره باأن يتثاءب، 

االأمر  اأي�سًا، فجاء  ي�ستطيع ذلك  اإنه ال  االأمري  فقال 

امللكي: »تثاءب اأحيانًا«.

ِعُد مبا مل يكن قادراً على حتقيقه، 
َ
ي اأن املذيع  كما 

اإنه  العرب.  كل  بني  �سحيحة  وح��دة  بقيام  وذل��ك 

ا�ستجابة  اأن  كما  ووع���وده،  اأوام���ره  يف  ي�سحك 

اإ�سحاكًا، فبداًل من اكت�ساف  اأ�سد  امل�ستمعني كانت 

منهم  فكل  اأ�سد،  بحماقة  ا�ستجابوا  املذيع  حماقة 

بكى »ما ا�ستطاع البكاء«.

اأن حماقة  الفقرة جيداً، نكت�سف  نتاأمل هذه  عندما 

القول  اأ�سلوب  ا�ستعمال  ب�سبب  لنا  ات�سحت  املذيع 

اأي نقل  اأ�سلها،  اإىل  اأن نعيدها  غري املبا�رش. يكفي 

فقَد  اأنه  لنا  يت�سح  حتى  قاله،  كما  املذيع  خطاب 

طابعه امل�سحك، واأ�سبح جمرد مادة اإعالمية عادية 

التقنية- هذه  اأهمية  تكمن  هنا  �سخرية.  تثري  ال 

االكت�ساف، بجدتها يف االأدب العربي، ويف قدرتها 

على التعبري عن موقف يثري اال�ستنكار.

يقول  ك��م��ا  م�ستمعًا،  ي��ف��ر���ض  خ��ط��اب  ك��ل  اإن 

هذا  باأخذ  اإال  يكتمل  ال  القول  اأن  اأي  »باختني«، 

االفرا�ض يف االعتبار، فما الذي فعله املوؤلف؟ لقد 

األغى هذا االفرا�ض، فبدا اخلطاب جمانيًا.

* * *
ك�سفًا  واأك��رثه��ا  التقنيات  ه��ذه  اأه��م  كانت  رمب��ا 

اإقامة  التي ي�ستعملها يف  ملوهبة املوؤلف، هي تلك 

العالقات بني املفردات التي ت�سكل امل�سهد. اإن تلك 

احلبكة  اإىل  وال  ذهني،  بناء  اإىل  ال  حتال  املفردات 
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االأول  الفعل  رد  اإىل  بل  الرواية،  عليها  تقوم  التي 

يتحدث  من  دائمًا  �سمعت  اأنني  »ورغ��م  واملبا�رش: 

عن �سفرة الوجوه اخلائفة، مل يحدث اأن راأيت وجهًا 

�سغرياً كهذا م�سفراً متامًا كق�رشة ليمونة دون رداء 

الق�رشة«.

كان يتحدث عن امراأة عجوز حتاول اأن تعرب اجل�رش 

ال�سفة  اإىل  االإ�رشائيلية  الطائرات  دمرته  ال��ذي 

االأخرى.

املوؤلف، هنا، يقيم عالقة بني الذاكرة وبني الواقعة 

يف  تر�سخ  كما  اخلائف،  الوجه  �سفرة  العيانية: 

لهذه  اإن  ال�سغري.  االأ�سفر  الوجه  وه��ذا  ال��ذاك��رة، 

اأب�ستمولوجية  وظيفة  املوؤلف  يقيمها  التي  العالقة 

اإىل  حتال  امل�سبقة  االأفكار  فكل  حمددة،  )معرفية( 

ق�سا�سًا  اإن  نفيها.  اأو  تاأكيدها  ليتم  حمدد  واقع 

يحطم  اأن  دائمًا  يحاول  مثاًل،  اإدري�ض،  يو�سف  مثل 

فال�سفاح  العامل،  عن  الثابتة  اأفكارنا  اأي  اتنا، 
ّ
ِلي

ْ
قب

الرهيب يف رواية »الغريب« نراه ينتحب الأن زوجته 

املدينة«  »قاع  يف  الوقور  القا�سي  ون�سهد  تخونه، 

فخَذي  اإىل  النظرات  يختل�ض  مراهق  اإىل  حتول  وقد 

اخلادمة وهي مت�سح البالط.

هذه وظيفة اأب�ستمولوجية، الأنها تك�سف اأن املعرفة 

اقراب  الذهن، بل هي  بها  ح�سى 
ُ
ي لي�ست معلومات 

تدريجي نحو احلقيقة، من خالل حتطيم اأطر معرفية 

وا�ستبدال  الواقعية،  معطياتها  عن  ان�سلخت  قدمية، 

وبعيارة  بها،  ها 
ّ
لتو الواقع  من  انبثقت  اأطر جديدة 

ال  ما  اإىل  ت�ستمر  مت�سلة  عملية  املعرفة  اإن  اأخرى 

نهاية.

�سوف ناأتي مبثال اآخر، يك�سف زاوية جديدة من هذه 

التقنية التي حتكم العالقات بني مفردات امل�سهد:

»على امل�سّلبات ترتفع الفتات الدعاية االنتخابية.

- �سوت االإ�سالم حتت قبة الربملان، انتخبوا..

- اإليكم مر�سح العمال والفالحني، ممثل الكادحني..

وال�سهيونية،  اال�ستعمار  على  الق�ساء  اأجل  من   -

انتخبوا..

عديدة  األوانها  الفرينات،  يف  الن�ساء  مالب�ض  راأيت 

وكلها معرو�سة ب�سكل خالب«.

اأوىل: الالفتات ومالب�ض  اأمام انطباعات  اإننا، هنا، 

اأقامت العالقة بني االثنتني،  الن�ساء، حا�سة الب�رش 

ال�ساخبة  ال��دع��اي��ة  يف  الت�سابه  اإليها  ي�ساف 

ملالب�ض  واحل�سي  ال�ساخب  والعر�ض  للمر�سحني، 

املراأة، وكذلك املبالغة يف اال�ستعرا�ض.

ت�ستمر الفقرة هكذا:

»وراأيت مزيداً من الالفتات..

�سليمة  دميقراطية  برملانية  حياة  اأج��ل  م��ن   -

انتخبوا..

وتذكرت عائ�سة. لقد اأ�سعتها اإىل االأبد«.

هنا اأي�سًا يتبع املوؤلف توارد اأفكاره، ف�سياع احلياة 

الربملانية ذّكره ب�سياع عائ�سة.

نرى ذلك يف حديث ال�ساب غريب االأطوار:

خلجة  ترجتف  ومل  يجنب،  مل  الزعيم  اأن  يل  »�رشح 

الزعيم  اأن  واأفاد يف  املوت،  واحدة فيه حني واجه 

وكنت  فده�سُت،  ركبتيه،  على  واق��ف  ن�سَف  اأُع��دم 

عَدمون واقفني«.
ُ
اأعتقد انهم ي

اأال تذّكرنا هذه اال�ستجابة با�ستجابة »مري�سو« يف 

رواية »الغريب«، حني اأهمل امل�ساألة االأ�سا�سية وهي 

ماتت  الذي  اليوم  اإىل  انتباهه  و�رشف  اأمه،  موت 

فيه، فهو يعّلق على الربقية التي حتمل نباأ وفاتها 

فلرمبا  �سيء،  على  يدل  ال  القول  هذا  ومثل  بقوله: 

ح�سلت الوفاة يوم اأم�ض«.

فما داللة هذا االنحراف عن املو�سوع االأ�سا�سي؟

دفن  الطفل  ي�سهد  »غوركي«،  ل�  الذاتية  ال�سرية  يف 

املفتوح،  القرب  يف  ال��راب  يهيلون  يراهم  وال��ده. 

ال�سبب  عن  ي�ساألونه  وعندما  البكاء،  يف  فياأخذ 

الراب،  مع  ال�سفدعة  الأنهم جرفوا  يبكي  اإنه  يقول 

يبكي  اأن  عليه  اإن  وقالت  جدته  فاأّنبته  فدفنوها، 

ملوت اأبيه، ال ملوت ال�سفدعة.

الأنه  واحلقيقي،  الداخلي  �سوتنا  هو  هنا،  الطفل، 

اإن  لتداعياتنا.  ال��واق��ع��ي  االرت��ب��اط  على  يدلنا 

الزعيم  موت  بني  االرتباط  حتّتم  التي  ال�رشورة 

واالإعجاب ب�سجاعته، وبني معرفة »مري�سو« مبوت 
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اأمه والتفجع عليها، وبني موت االأب وبكاء الطفل، 

هي عملية خداع، يتم فيها اإخ�ساع تداعيات تلقائية 

هذه  عرب  االجتماعية.  للموا�سعة  احلديدي  للقف�ض 

 احلدوث، اأي اأننا 
َ
املوا�سعة ي�سبح ما يحدث واجب

االجتماعية  القيم  مل�سلحة  احلياة،  تلقائية  نلغي 

ال�سارمة.

االأدب   
ّ

يعرب هل  امل��ط��روح:  ال�سوؤال  ي�سبح  هكذا 

م�سادرتها  تتم  هل  اأم  ع�سناها،  كما  التجربة  عن 

خ�سوعًا للطقو�ض االجتماعية؟

يف  لها  رافداً  جتد  البدوي  بقتل  »مري�سو«  تهمة  اإن 

مالحظات مدير ماأوى العجزة حول �سلوك »مري�سو« 

يف جنازة اأمه:

»ورداً على �سوؤال اآخر، قال اإنه فوجئ بهدوئي، يوم 

)هدوء(،  بقوله  يعنيه  عما  ئل 
ُ

�س ولقد  والدتي،  دْفن 

ِد الرغبة 
ْ
فنظر املدير اإىل طرف حذائه، وقال اإين مل اأُب

عليها،  واحدة  مرة  ولو  اأبِك  ومل  اأمي،  م�ساهدة  يف 

بكل  اأنحني  اأن  دون  دفنها  اإثر  فوراً  ذهبت  واإنني 

حوا�سي فوق قربها..

اأحد  له   
َ
ذكر فقد  اأي�سًا:  فاجاأه  اآخر  �سيئًا  اإن  وقال 

م�ستخدمي مرا�سم اجلنازة، اأنني كنت اأجهل كم تبلغ 

اأمي من العمر..«.

وت�ستمر هذه االتهامات حداً جعل املحامي يت�ساءل:

»اأخرياً، نريد اأن نعرف ما اإذا كانت التهمة املوجهة 

اإىل موكلي هي دفن اأمه، اأم اإنه قتل رجاًل؟«.

في�رشخ املدعي العام:

بقلب  اأم��ه  دفن  باأنه  الرجل  هذا  اأتهم  اإنني  »نعم، 

جمرم«.

اإن خطيئة »مري�سو« الكربى التي مت ت�سخيمها اإىل 

للموا�سعة  تداعياته  خ�سع 
ُ
ي اأنه مل  اأق�سى حد، هي 

االجتماعية.

اعتباراً  التداعيات  تقيم  ال  �سبول،  تي�سري  عند 

للموا�سعة االجتماعية وال للمنطق االجتماعي الذي 

هذه  نقراأ  دعونا  ال�سليم«.  »احل�ض  �سفة  عليه  نطلق 

املقاطع من الرواية:

تنام  يح�رشونها  التي  اخلادمة  اأن  عربي  »والحظ 

ثم  لفرة  ح�سه  عن  غائبة  كانت  الغرفة..  يف  معه 

اها وراأى اأن ج�سدها الداخلي نظيف جداً، فجا�ض 
ّ
عر

ت�سع  اأن  بعد  وجهها  اأن  يرى  حني  ويبتئ�ض  بلذة.. 

مالب�سها، و�سخ جداً«.

بعيد  من  اأحب  الوجه،  و�سخة  ظلت  اخلادمة  »والأن 

�سبية �سمراء تغدو ملدر�ستها كل �سباح يف امليعاد 

نف�سه«.

اإننا اأمام االنطباعات االأوىل التي تخ�سع لتداعيات 

الراوي، وال يربطها رباط منطقي، وبالتايل عقلي.

هل ن�ستطيع اأن ن�سع هذه املالحظات املتفرقة يف 

�سياق مفهومي موحد؟ �سنحاول ذلك..

* * *
حتّدثنا  التي  التقنيات  اأهمية  نكت�سف  اأن  ن�ستطيع 

م�ساألتني:  وب��ني  بينها  رباطًا  نقيم  عندما  عنها 

وظيفة االأدب وجماليته.

اأنه يجعلنا نعي�ض  اإحدى وظائف االأدب، واأخطرها، 

بروؤية  ولكن  اأخ��رى،  مرة  اليومية  حياتنا  جتارب 

اإن جتاربنا اليومية م�ستلبة، الأنها  وفهم خمتلفني. 

حمالة دومًا اإىل اإطار مرجعي متكل�ض، فقد م�سمونه 

الواقعي واأ�سبح �سكاًل فارغًا، اأعني به املوا�سعات 

�سوؤااًل  املوا�سعة  على  نطرح  اأن  يكفي  االجتماعية. 

منطقيًا واحداً حتى ينك�سف فراغ هذا ال�سكل امليت.

وقد  الفتاة موظفة،  تعمل  اأن  نوافق  اأننا  ذلك  مثال 

مغلقة.  واحدة  حجرة  يف  زمالئها  واأحد  هي  تكون 

ذلك مقبول متامًا. ولكن حني يدعوها هذا الزميل اإىل 

�رشب فنجان قهوة يف مكان، فاإن موافقتها ت�سبح 

االجتماعية:  املوا�سعة  منطق  هو  ه��ذا  ف�سيحة. 

مكان  يف  واجللو�ض  مقبول،  اأم��ر  رجل  مع  اخللوة 

عام، اأمام مئات االأعني، �سيء م�ستنَكر.

وانفعاالتنا  واأفكارنا  اأفعالنا،  ردود  ت�سبح  بهذا 

معظمها،  اأو  كلها،  اأب��ع��اده��ا،  نلغي  اإننا  مقننة. 

الطقو�ض  حددتها  التي  الفعل  ردود  على  ونقت�رش 

االجتماعية.

جتاربنا  يعر�ض  اإن��ه  االأدب.  اأهمية  تربز  هنا  من 
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املفرغة من احلياة واملعنى لي�سحنها بطاقة معرفية 

اليوم«،  منذ  »اأن��ت  رواي��ة  يف  نقراأ  فعندما  هائلة، 

عن  يك�سف  وجهها  الأن  اخلادمة  �سئم  ال��راوي  اأن 

و�ساخته عندما ترتدي مالب�سها، فاإنها –الرواية– 

لنا  وتك�سف  طبقي،  اجتماعي  مفهوم  من  جتردنا 

رغباتنا احلقيقية.

العرف  دف��ع��ه  ال���ذي  العقل  ع���ادات  ف���اإن  ك��ذل��ك، 

نْقبل  جتعلنا  التي  هي  اخلمول،  اإىل  االجتماعي 

خطبة املذيع احلمقاء: »ال حتزنوا ف�سوف اأحقق لكم 

العقل  نفاجئ  اأن  مبجرد  لكننا  �سحيحة«،  وح��دة 

اخلامل بهذه اخلطبة وقد �سيغت ب�سكل خطاب غري 

مبا�رش حتى يكت�سف هذا العقل اأنه ُخدع.

عندما نقراأ يف هذه الرواية:

»وقال لنف�سه: اأحب اأن اأحمل و�سم دولة عظيمة، اأنا 

متاأكد من هذا. 

اأنها  عرف  لقد  ت�سجره،  احلزبية  الكرا�سات  اأن  غري 

ي�سقط  اأ�سبوع.  كل  لتوزيعها  معنى  وال  مت�سابهة 

الكرا�سات  تكن  مل  كيف؟  لكن  نعم،  اال�ستعمار. 

مف�سلة، ومل حتمل له االكتفاء«.

عندما نقراأ هذا، فاإننا ندرك اأن احلزب، الذي اّدعى 

املالئم  ال�سكل  واأن��ه  االأم��ة،  م�ستقبل  متثيل  لنف�سه 

قد  وامل�ستقبلية،  احلا�رشة  اجل��دي��دة،  للم�سامني 

اأ�سبح  اأنه  اأي  لطق�ض،  تكراراً  فارغًا،  �سكاًل  اأ�سبح 

اإنتاج للموا�سعة االجتماعية، واآية ذلك قوٌل  اإعادة 

مبهم وتكرار. وهاتان هما �سمتا الطق�ض االجتماعي 

الذي ال يحيلك اإىل واقع، بل اإىل ذاته.

لذلك، كان مفهومًا اأن يقدم البطل ا�ستقالته من هذا 

ال�سكل، ويدعونا  اإنه بذلك يحتج على فراغ  احلزب. 

عملية  احلياة  ت�سبح  وبهذا  عليه،  االحتجاج  اإىل 

خالل  من  االإن�سان  اإن  االأدب.  عرب  م�ستمرة  جتاوز 

ما  وهذا  النهائية،  معرفة  حقل  على  ينفتح  االأدب، 

و�سفناه قبل قليل باأنه »عملية«، متييزاً عن تكدي�ض 

املعلومات.

واأدب تي�سري –روايته هذه ب�سكل خا�ض– ال يكتفي 

باأن يعيد �سياغة حياتنا اليومية ب�سكل جديد، لكنها 

نعنيه  ما  هنا،  نحدد،  اأن  وعلينا  احلرية،  متنحنا 

التداعي،  حرية  على  لنا  حتري�ض  اإنها  باحلرية.. 

ن�سميه  ملا  امل�ستمر  بالتدخل  تداعياتنا  تتوقف  اإذ 

»احل�ض ال�سليم«، والذي هو يف حقيقته جمموعة من 

الكوابح لتداعياتنا وتفكرينا.

عندما تْطلق هذه الرواية حرية دفع الواقعة العيانية 

املبا�رشة اإىل ترابطاتها بكاملها، فاإنها حترك اآلية 

اأخرى.. اإنها تدرب العقل على امل�سي يف حماكماته 

قد  يكون  اأن  بعد  ذل��ك  يفعل  اإن��ه  النهاية.  حتى 

االأ�سكال  عبء  من  تخل�ست  حية،  مب�سامني  امتالأ 

املتحجرة، الكامتة الأنفا�سها.

التي  االأدب،  بوظيفة  التقنيات  هذه  عالقة  عن  هذا 

عن  ف��م��اذا  معرفية،  وظيفة  بو�سفها  حددناها 

عالقاتها باملعطى اجلمايل؟

لي�ض  وجماليته  االأدب  وظيفة  ب��ني  التفريق  اإن 

قائمًا بالفعل، لكننا نلجاأ اإليه الأ�سباب منهجية. اإن 

العالقة  هي  وجماليته  االأدب  وظيفة  بني  العالقة 

بني املعرفة واأ�ساليب تو�سيلها، فاملعطى اجلمايل 

املوؤلف  بها  ينقل  التي  الو�سيلة  بالتحديد  يعني 

جتربته اإىل املتلقي.

التي  التقنياِت  رواي��ت��ه،  يف  تي�سري،  ا�ستعمال  اإن 

ذكرناها، كان بهذا املعنى جمياًل. اإن ك�سف اجلوانب 

للمتلقي،  اي�سالها  ل 
ّ
ي�سه العيانية  للواقعة  الغريبة 

نائم،  ن�سف  وهو  اإال  ي�ستقبل،  ال  الع�سبي  فاجلهاز 

اأمام  فقط  ي�ستيقظ  اإنه  والعادي.  املكرور   
َ

اخلطاب

اجلدة. والغرابة التي ذكرناها ال تعني غري الطبيعي 

اجلديدة وغري  الوجوه  اكت�ساف  تعني  بل  واخلارق، 

املتوقعة حلياتنا اليومية.

اأخرى، فاإن جمالية هذه الرواية تكمن يف  بكلمات 

اأنف�سنا، حقيقة نعرفها  طزاجتها، يف ك�سف حقيقة 

القارئ  من  جتعل  الطزاجة  وه��ذه  نهملها..  لكننا 

مبدعًا..
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لقد كان تي�سري �سبول �ساعرا حقيقيا، الأنه امتلك 

اآثار  وتظهر  يتبدل،  مل  منه  وموقفًا  للعامل  روؤيا 

هذه الروؤيا يف �سعره ويف لغته ويف حياته، وهو 

واإن عا�ض حياة ق�سرية، اإال اأنها اكتظت بالكتابة 

 عن روؤاه الوا�سحة، وجتلي 
ّ

واملواقف التي تعرب

مالمح هذه ال�سخ�سية االإبداعية االإ�سكالية التي 

اإال  العامل  ومع  الذات  مع  ل�رشاعها  حاّل  جتد  مل 

باالنتحار. 

امل�ستوى  على  وا�سعة  �سهرة  �سبول  ن��ال  لقد 

العربي، واأثبت ح�سورا اأدبيا الفتا، وح�سل على 

جائزة مهمة يف تلك املرحلة، اإذ تنوعت كتاباته 

النقدية،  واملقالة  وامل�رشح  والرواية  ال�سعر  بني 

ميهله  مل  التي  امل�ساريع  من  الكثري  لديه  وكان 

مع بع�سها ناق�سا يف 
ُ

العمر الإجنازها، والتي ج

اأعماله الكاملة بعد وفاته. 

�سحراوية«،  »اأح��زان  اليتيم  �سبول  دي��وان  اأم��ا 

فاإنه يحمل مالمح جتربة �سعرية كانت �ستكون 

وفيها  والتو�سع،  الن�سج  لها  اأتيح  لو  مده�سة 

هذا  تبع  ل��و  كبري  �ساعر  على  ت��دل  ع��الم��ات 

اآخرها  اإىل  اأخرى تكمل الطريق  الديوان دواوين 

الوحيد  الديوان  بهذا  �سبول  اأن  ذلك  ومنتهاها. 

املتفرد اأثبت موهبته ال�سعرية الفطرية من جهة، 

ق�سيدة  �سعراء  جتارب  على  واطالعه  وثقافته 

من  �سبقوه  والذين  معه  تزامنوا  الذين  التفعيلة 

بالتجارب  ووعيا  اطالعا  اأظهر  بل  اأخرى،  جهة 

اأدبية ونقدية،  العاملية التي قدم عنها درا�سات 

ولعلنا نلم�ض اآثارا وا�سحة لبع�ض ال�سعراء العرب 

ونزار  املالئكة  ونازك  ال�سياب  �ساكر  بدر  مثل 

قباين، واآثارا اأقل و�سوحا ل�سعراء من غري العرب 

ممن قراأهم �سبول �سعريا ونقديا وتاأثر بهم مثل 

باالإ�سافة  ام، 
ّ
واخلي والمارتني  ماياكوف�سكي 

اإىل ثقافته الراثية وقراءته املتنبي واأبا ذوؤيب 

الوقت  ويف  ونقديا.  �سعريا  عربي  وابن  الهذيل 

طريقه،  ي�سق  الذي  اخلا�ض  �سوته  هناك  نف�سه 

املتميزة، وجتاربه  اخلا�سة، ومالحمه  بخرباته 

التي تتقاطع مع جتارب االآخرين مرة، وتنقطع 

عنها، وتتميز عليها مرات اأخرى.

ومن الالفت للنظر اأن ديوان »اأحزان �سحراوية« 

يف  التفعيلة  ق�سيدة  خ�سائ�ض  من  الكثري  فيه 

ن�سجها وا�ستوائها على اأيدي ال�سعراء املوؤ�س�سني 

وطوروها  تقاليدها  اأر���س��وا  ممن  تالهم  ��ن 
َ
وم

اأهم هذه  ال�سكل وامل�سمون، ومن  على �سعيدي 

الدينية  والرموز  االأ�ساطري  ا�ستخدام  اخل�سائ�ض 

والراثية العربية والعاملية، وتوظيفها يف �سحن 

ففي  واجلمالية.  الفنية  اآفاقه  وتو�سيع  الن�ض 

مطلع ق�سيدة »�سهوة الراب« يقول �سبول:

»هنا معي

يا �سلعي املقدود بني اأ�سلعي

مفقودتي«.

اإ�سارة  اإليه هنا، وهي جزء منه،  فاملراأة تنتمي 
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�سلع  من  املتكونة  للمراأة  الدينية  ال�سورة  اإىل 

فهي  با�ستهائها،  اإليها  ينتمي  اأنه  كما  الرجل، 

الراب ومادة خلق الب�رش االأوىل، وهما يتبادالن 

ترابها،  من  وهو  �سلعه،  من  فهي  هنا:  اخللق 

اأقل:  اأعلى منه وال  وهي مقد�سة، ولها مكانة ال 

حّد  وعلى  متعادالن  وهي  وهو  هنا،  معه  فهي 

�سواء. ولكنها يف الوقت نف�سه مفقودته، كما اأنها 

عالمة �سقوطه اأي�سًا:

»من اأجل عينيك اأحب �سقطتي

اأحب اأر�سي الراب هذه 

وخبزي املجبول بالعناء«.

ولعل يف هذا ما ي�سري اإىل �سخ�سية ال�ساعر التي 

دفع  ما  ولعله  بالعدالة،  واإميانه  �سعره،  ت�سبه 

حني  االنتحار  اإىل  تي�سري   مثل  مرهفا  �ساعرا 

اللحظة  تلك  يف  املن�سودة   العدالة  تتحقق  مل 

يف  يقول  لذلك  العربي.  التاريخ  من  املتاأزمة 

نهاية الق�سيدة:

تنمو يف  لن   
ّ
احلب  

ُ
»فزهور

روحي اجلديب 

�سين�ساِك  ج��ئ��ِت  ل��و  اأن���ِت 

فوؤادي 

ين�سّق،  ال�سوط  وق��ع  حت��َت 

ينادي 

 اأخرى ال ُتطال
َّ
يتمنى حب

لن تخليه غواياُت املحال

-مل  رُت 
ّ
�سم اأنني  وكفاين 

اأخر- الآالم ال�سليِب 

من  واب��ك��ي  فا�سمعيني، 

اأجلي ولكن ال جتيبي«.

هنا  امل�سيح  اختيار  ولعل 

الذي  املخّل�ض  اإىل  اإ�سارة 

الب�رشية ب�سلبه  اآالم  ل 
ّ
حتم

وتي�سري  �سليبه،   
ّ
وب��ج��ر

�سبول كان يحمل اآالم اأمته 

ويجرجر  هزائمها،  واآالم 

يف اأعماق نف�سه اإح�سا�سا بالذنب جراء ذلك.

يربع  التي  الراثية  الرموز  من  الكثري  وهناك 

ق�سيدته،  يف  وتوظيفها  ا�ستخدامها  يف  ال�ساعر 

اإىل  باالإ�سافة  وليلى،  وقي�ض  �سهرزاد،  مثل 

اأ�ساطري على غرار اإيزي�ض وباندورا، وكلها ت�سب 

الواقع، واخلروج  الرغبة اجلاحمة يف تغيري  يف 

االأر�ض  يف  العربي  احلق  على  واحل�سول  عليه، 

ويف التاريخ، يقول:

»اأ�رشع: يا اإيزي�ض، يا اإيزي�ض 

يا من ف�س�سِت اأر�سنا

فتحِت عن عطائها احلبي�ض

ْدِت يل بحفنَتي دموع 
ُ

لو ج

غ�سلِت يل خطيئتي

حملِت عن �سمريي املعّذِب

ْ
اآالمه وحماأة التدني�ض

.»
ْ

لو جْدِت يا اإيزي�ض
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املاء  متنح  التي  الكونية  االأم  هي  اإيزي�ض  اإّن 

واخل�سب، وكاأنها باالإ�سافة اإىل دورها الطبيعي 

يف املنح واخل�سب والعطاء، تبكي لتغ�سل خطايا 

وعذاباتهم،  اآالمهم  عنه  وحتمل  الب�رش،  اأبنائها 

وجند هذه ثيمة تتمدد يف كل ق�سائد املجموعة، 

يجده  ال  الذي  وباخلال�ض  بالعدالة  احللم  وهي 

ال�ساعر.

�سهرزاد«،  عن  َقل 
ُ
ي مل  »ما  بعنوان  ق�سيدة  ويف 

يف�سل �سبول اآالم �سهرزاد بقوله:

»�سهرزادي

�سهرزادي يا �سديقة

قيَل ما قيَل.. ووحدي 

اأنت اأ�رشرِت اإليه باحلقيقة 

األف ليلة 

كّل ليلة

ِك االأوحُد اأن تبقي لليلة
ُ
حلم

ْ
فاإذا ما الديك �ساح

ْ
معلنًا للكون ميالد �سباح

ا يف فرا�ض
ّ
منِت واملوت �سوي

األف ليلة

ي
ّ
غا�َض يف عينيِك اإميا�ُض الت�سب

وا�ستوْت كّل املذاقاِت

ْذٍب
َ
 مثل ع

ٌّ
ر

ُ
َفم

بعدها كاَن وما كان

�سباح«.

مع  واحد،  فرا�ض  على  املوت  مع  تنام  ف�سهرزاد 

ال�سلطة والظلم، وكل ما حتلم به هو البقاء لليلة 

الذي  الطويل  الزمن  هي  االألف  والليايل  اأخرى، 

مير كاأنه بال انتهاء، ولكنها تنت�رش جزئيا، وهذا 

لل�سعيف  انت�سار  الأن��ه  ال�ساعر،  ي�سعد  الن�رش 

واملظلوم، يقول: 

ْ
»وعفا من بعد األف �سهريار

ففرحنا

ْ
يف بالدي، حيث عني الطفل وال�سيخ �سواء

.»
ْ
دعوة حتيا على وعِد انت�سار

يحلمون  وال�سيخ  وال��ط��ف��ل  امل����راأة  ف�سهريار 

 دون قتل اأمال 
ّ
عدُّون كل ليلة متر

َ
باالنت�سار، وي

باخلال�ض من الظلم واال�سطهاد، وال�ساعر بهذا 

من  باخلال�ض  العربي  اجلمعي  احللم  عن   
ّ

يعرب

ميثلها  التي  الهزمية  اأ�رش  من  واخل��روج  الظلم، 

 
ّ
هنا �سهريار الظلم القا�سي، ولكنه اآخر االأمر يقر

باحلقيقة التي ال جمال لتغيريها: 

»كلما دّق على االأفق �ستاء

ة
ّ
نت�سّلى بحكاياك ال�سجي

ونغّني النت�ساٍر

ْ
مل يكن يوما وال يرجى انت�سار

.»
ْ
حتت عيني �سهريار

هزمية  لي�ست  وه��ي  بالهزمية،  ي��ع��رف  فهو 

واإن�سانية  عربية  جمعية  هزمية  اإنها  �سخ�سية، 

ن�رشا  منها  ويجعل  يغريها  اأن  بال�سعر  يحلم 

واأفقا وف�ساء.

اقتنا�ض  �سبول  �سعر  يف  املميزة  املالمح  ومن 

يف  وا�سحة  تبدو  التي  وامل�سهدية  ال�سورة 

ق�سائد  اأه��م  من  تعّد  التي  »االأ����رشار«  ق�سيدة 

الديوان، حيث يت�سيد حلظة ال�سهوة واالأيرو�سية 

فال�سور  عالية،  جمالية  فنية  ب�سورة  ويقدمها 

ومقت�سدة،  مقّطرة  ال�سعرية  واللغة  املكثفة، 

الذي ي�سفي على  الفني  التكرار  ال�ساعر  ويعتمد 

اإ�سافيا ومو�سيقى خا�سة.  اإيقاعا  الق�سيدة  جو 

تبداأ الق�سيدة على هذا النحو :

 بكتَفي من�سدة
َّ
»مقعٌد هم

 ب�ساٍق يف االإناء 
ْ
وردٌة األقت

�ساكن هذا امل�ساء«.

 
ّ
هم ال��ذي  املقعد  فهو  احل��ب،  يتبادالن  اإنهما 

بكتَفي من�سدة، وهي الوردة التي األقت ب�ساق يف 

ال�سورتني اجلميلتني  ل هاتني 
ُّ
تاأم االإناء، ولعل 

اإزاء  فاملقعد  وروؤي��ت��ه،  ال�ساعر  موقف  يك�سف 

فاإنها  الوردة  اأما  اأفقية،  بها  املن�سدة، فعالقته 

عمودية،  به  فعالقتها  االإناء،  يف  ب�ساقها  تلقي 

والر�سوخ  والثبات  االأر�ض  باجتاه  مت�سي  وهي 
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�ساكن   
ُ
امل�ساء ال�سورتني  وب��ني  واال�ستمرار، 

اإّن الق�سائد املرتبطة باملراأة/  والزمُن متوقف. 

احلبيبة تقوم على امل�سهدية، واقتنا�ض اللحظة، 

هو  فيها  والزمن  امل�رشح،  على  عر�ٌض  فكاأنها 

مبقدار  يتحرك  الزمن  نرى  لذلك  العر�ض،  زمُن 

العر�ض، اإذ يبداأ بال�سكون:

»�ساكٌن هذا امل�ساء«.

ثم ي�سف هذه اللحظة:

 هذا امل�ساء«.
ٌ
»ناعم

ثم:

ٌق هذا امل�ساء«.
ِّ
»�سي

واأخريا:

ْغِدٌق هذا امل�ساء«.
ُ
»م

واأبطالها؛  الق�سيدة  اللحظات تتحرك  وبني هذه 

بناء  يف  واحلبيبة،  ال�ساعر  واملن�سدة/  املقعد 

يت�ساعد تدريجيا:

»تخفق الوردُة يف جوف االإناء

واإذا املقعُد واملن�سدْة

ٌع م�ستبكة
ُ
اأْذر

ٌق هذا امل�ساء«.
ّ
�سي

تتغري،  العا�سقني  بني  واحلركة  يتغري،  فامل�ساء 

واحلدث يت�ساعد باجتاه التمازج والتماهي بني 

العا�سقني حتى ي�سيق بهما امل�ساء، و�سوال اإىل 

نهاية الق�سيدة:

 كّفي جناها
ْ
»قطفت

وا�ستقى منها فمي

غري اأين بعُد ظماآن

وجتتاح دمي«.

االأخرى يف ق�سيدة �سبول  ومن املالمح املهمة 

اإىل  بها  االرتقاء  �سبيل  يف  ة 
ّ
العامي ا�ستخدام 

العامية  بجذب  وتف�سيحها  الف�سحى،  م�ستوى 

اإىل الف�سحى، وكذلك ا�ستخدام الف�سحى وجذبها 

اليومي  الق�سيدة تقرب من  العامية، جلعل  اإىل 

كل  عن  والتعبري  واالإن�سان،  وال�سارع  والعادي 

هذا يف ال�سعر. يقول ال�ساعر يف ق�سيدة »مرحبا«:

ِكُت فيها النا�ض
ْ
»مرحبًا كاذبة ُن�س

حتى ال يقاْل

)اآه يا عيني على االأحباب

ع�ّساق اخليال(

وحدنا نعلم اأّنا افرقنا

 قدمي
ٍّ
وانتهى ما كاَن من حب

 قلناها معًا:
َ
يوم

نا كان خرافة(«.
ُّ
)حب

ي 
ّ
العام ال��ك��الم  و�سع  على  �سبول  ويحر�ض 

ح بني عالمَتي تن�سي�ض. كما اإنه ي�ستخدم 
َّ

املف�س

مثل  ال�سارع،  يف  املتداولة  التحية  اإلقاء  لغة 

»ني�سان  بعنوان  اأخ��رى  ق�سيدة  ويف  )مرحبا(. 

العامية،  على  بالف�سحى  يحيل  اجلدار«  وحكمة 

حني يقول:

»�سعارنا ما زال من قروْن

ْ
)مع اجلدار �رِش

تكفُّ ِقيلٌة عليك(

ونحن اإذ جنوع ن�سمت

ها العيوْن«.
ّ
لكي تكف �رش

وبذلك تقرب الق�سيدة من هموم النا�ض واآالمهم 

الهام�سي وامل�سكوت عنه   عن 
ّ

واأحالمهم، وتعرب

مالم�سته  عن  القدمي  العربي   
ُ
ال�سعر ترّفع  وما 

والتعبري عنه من خالل ال�سعر.

نبوءاته  ويحمل  زمنه،  يتجاوز  �ساعر  اأمام  اإننا 

 عن هواج�سه الذاتية، 
ّ

الفنية واملو�سوعية، ويعرب

ق�سيدته،  يف  احلداثية  الفنية  االأدوات  ويلتقط 

اليوم«  منذ  »اأنت  الوحيدة  روايته  يف  ذلك  مثل 

الرواية  لفن  املوؤ�س�سة  الروايات  من  تعّد  التي 

ال  �سغري  وب��دي��وان  هنا،  فاإنه  كذلك  العربي. 

يتجاوز حجم الكف، يحمل من الفن والروؤيا ما 

يتجاوز الزمان، وي�ستحق باخللود.
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