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ي�صتيقظ والغب�ص ما زال يلّف املكان بردائه ال�صفيف، على 

النافذة،  يفتح  باملحيط.  ة 
ّ
املدلهم احلرب  اأجواء  من  الرغم 

ال�صجرة وع�صافريها  عرب 
َ
ي الفجر،  اأذان  �صمعه  اإىل  يتناهى 

.
ّ
التي هي يف طور ال�صتيقاظ من املبيت الليلي

الع�صافري  �صياح  وانــبــالج  ل 
ّ
الأو ال�صوء  انبالج  بداية 

املرحة من غدور ال�صجرة الوحيدة التي زرعتها ربة املنزل 

البلقع الأجرد، على جوانب  العالمة والأمل يف هذا  لتكون 

�صفوح جبال عالية ل ُتنبت الزرع ول ت�صقي ال�رصع، جبال 

بركانية ور�صوبية عاتية.

اأ�صّدهما  على  تكونان  الق�صوة  وهــذه   
ّ
العتو هــذا  اأن  على 

التخوم  املطر على  ي�صقط  ول  اجلفاف  نوازل  حني ت�رصب 

والأعماق، اأو حني تكون ال�صماء كرمية كما يف هذا العام، 

 ال�صجر الرا�صخ يف 
ّ
فتنبت احل�صائ�ص وحتلق الطيور ويخ�رص

اأخاديد الأودية والقيعان كال�صدر والغاف وال�صمر واحللفاء.

به  نباتي جادت  النظر يف غطاء  اأن ي�رصح  للناظر  فيمكن 

املزن، فنما وازدهر كما يف ال�صنني اخلوايل.

ا 
ً
ال�صجرة ت�صتيقظ ع�صافريها، وهو ي�صتيقظ كل �صباح باكر

ة، 
ّ
ليعي�ص ذلك ال�صخب العذب لع�صافريها وحيواتها اخلفي

لريقب النعمة الإلهية وقد جتّلت يف �صجرة.

الأخاديد  تلك  ُعمان،  يف  واأغربها  اأكرثها  وما  الأوديــة 

�صحيقة  اأحقاب  واندفاعها عرب  يول 
ّ
ال�ص �صّقها جريان  التي 

وغلة 
ُ
ا يف ُع�صور م

ً
ا كانت اأنهار

ّ
متعاقبة على املكان، رب

املختلفة.  واأنحائها  جنباتها  يف  البالد  تربط  القدم.  يف 

املتنا�صلة  اتها 
ّ
وجمر اجلبال  �صال�صل  مثل  الأودية  �صال�صل 

ة 
ّ
هدي وامُلــدن  والبلدات  الواحات  فكاأمّنا  الأزل.  عرين  يف 

ها 
ّ
ب�ُصح والبحر  بال�صحراء  املحاطة  الطبيعة  لهذه  جتٍلّ  اأو 

وكرمها.

الذي  )وادي غال(  الوادي املجاور  اإىل  الأم�ص ذهبت  م�صاء 

اأنحائه  بع�ص  يف  لــت 
ّ
وجتــو ا، 

ً
م�صي اإليه  الــذهــاب  ميكن 

التي  عة 
ّ
املتنو احليوات   من 

ٍّ
بكوٍن خفي ة 

ّ
ال�صاج ال�صا�ِصعة 

 على الّطريق الإ�صفلتي، الذي يق�صم الوادي 
ُ
لحظها العابر

َ
ل ي

بحيواته واأ�صجاره وطيوره، املنطوي على اأ�رصار ل نعرفها، 

اإىل  الكبري وعمقه  ال�ّصعر  ب�صفافيِة  ها وتاأخذنا 
ّ
ولكّننا نح�ص

ة 
ّ
وح�صي ة، 

ّ
والوح�صي الرهافة  البالغة  الالمرئية  عواملها 

الحتمالت،  على  ا 
ً
دوم املفتوح   

ّ
الرثي وغمو�صه  اجلمال 

حتى مغيب املعنى والدللة اأو ذوبانه وت�صّظيه يف الآفاق.

روح  على  ثقيلة  كعربات  ثكلى  كاآبة  اللحظَة  غمرتني 

شجرة الفجر

شجرة العالم المسمومة1

االفتتاحية
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مك�صورة.

�صوت ع�صفور يغّني 

ويف البعيد ما يرتاءى اأّنه النخل واليمام.

الّنخل وقد بط�صت به العا�صفة و�صط اأمواج املياه:

البارحة، وادي �رصور كان جارًفا كما يف املا�صي 

يخبط �صطوح اجلبال والواحات كنذير قيامة اأو عزاء اآخرة.

الأودية الأودية، �صواحي النخيل والأحالم، بنات ال�صحراء 

كثافته  يف  والــزمــان  الدهر  بنات  الليايل  كما  والبحر، 

و�صيالنه الدائم.

ماين 
ُ
الع الّداخل  جبال  اإىل  املمتّد  غال  وادي  يف  الآن  اأِقف 

عائالت  مع  باأوا�رصها  الالحمدودة  هاوياتها  واأعماِق 

ال 
ّ

دائما مرتح يتبّدى يل  الذي  العماين  الكوكب  اجلبال يف 

التي  وال�ُصهب  الأحــالم  يف  ال 
ِّ
مرتح ور�صوِخِه،  ثباِته   

َ
رغم

ا راٍع من ع�صور ما قبل التاريخ 
ّ

اقط يف ليله الطويل. رب
َّ
ت�ص

لة بني 
ّ

اأغانيه واأحالمه يف جروفه وهلو�صاته املرتح  
َ
ن�صي

رمال  من  بدوية  ــا 
ّ

رب والأكــمــات.  واجلــروف  الت�صاري�ص 

العرب  بحر  على  امل�رصفة  الــتــالل  على  وقفت  )وهيبة( 

ها يف وجه الريح القاِدمة من املحيط الهندي 
ّ
�صارخة ب�رص

اإل  الثنان  ولي�ص  الأطل�صي،  مع  واملتاآخي  الغور  البعيد 

�صعة  الياب�صة يف  الذي يحتّل ثلث  الهادي  للمحيط  ذراعني 

املعجزة وغمو�صها، الذي يقول عنه الأمريكيون الالتينيون 

اأنه حميط بال ذاكرة! ربا من فرط �صطوة مياهه وظلماته 

اإىل  املتالطمة يف جنبات الكون ووجهاته، ت�صّظت ذاكرته 

رعٍب 
ُ
ا تتمراأى يف اأفق غا�صٍب م

ً
�صدمي واأمواج تالحق اأ�صباح

ز 
ّ
حي اإىل  بحاجة  فالذاكرة  حال.  على  اأعا�صريه   

ّ
ت�صتقر ل 

 ومكايّن وهو م�صكون بالالنهائي واملتاه.
ّ
زمني

 التي 
ّ
ل، مثل كون احليوات والأ�رصار والهوام

ّ
هو الآخر مرتح

ت�صتوطن اأعماقه على دوام ا�صطرابه حكمًة وجنوًنا.

البدو يف عمان وربا يف بالد اأخرى ل ي�صتوطنون البلدات 

اآخر  بعد  جياًل  لهم  واململوكة  التابعة  تلك  حتى  والقرى، 

ويزنرون  القرية  حيطون 
ُ
ي واحلواّف،  ال�صفاف  يظلون على 

الأمكنة، كما حُتيط الطيور باأع�صا�صها، لكن من غري الدخول 

وال�صكنى.

دائما تراهم جماعات واأفراًدا بحيواناتهم يف بيوت ال�َصعر 

 
ّ
الواقعي الّظعن  يراقبون  يقطنون،  احلــواّف  على  واخليم 

اللة وعرب احلكايات 
ّ
واخليايّل الذي توارثوه عرب جينات ال�ص

وهي  املهاجرة  والطيور  ولياليهم..  اأيامهم  يف  املتواترة 

تعرب ال�صحراء اإىل القارات والبحار النائية!

ولو  عنه  يحيدون  ل  الأعماق  يف  �صارب  وجودي  قدر   
ّ

اأي

هباء  والهباء.  والــفــراق  الرتحل  �ــرصط  اأمنلة،  قيد  اأرادوا 

الكائن املنهوب �صغًفا بامل�صافات واحلرية؛ مما يجعل من 

اأفكار  ف�صاء  يف  و�صفره  نظرياته  كون  احلديث  الفيل�صوف 

ل والالثبات بعناه املتعّدد املعاين، لي�ص اإل حم�ص 
ّ

الرتح

اإل  لي�صت  النهاية  يف  ولكن  وعميقة،  اآ�رصة  ة 
ّ
ذهني متارين 

ظالل لالأ�صل الرازح حتت اأقداره املفعمة بالنزوع الغريزي 

وق�صوة  ال�رص  بلطائف  املليء  البدئي  الف�صاء  اإىل  ال�صايف 

الوجود.

التي  ال�صجرة  على  الفجر  نــور  طالئع  مع  النافذة  يفتح 

غر�صتها الر�صامة ربة البيت، وكربت ومنت على هذا النحو 

املبهج و�صط اليباب والأوبئة املحدقة من كل حدب و�صوب، 

اأخرى  ا 
ً
وطيور الع�صافري  واأغ�صانها  غدورها  اإىل  جاذبة 

ياح اأحيانا، 
ّ

 نرب ي�صل حد ال�ص
ّ
 وعلو

ّ
ت�صدح بتدرج مو�صيقي

لكّنه ل ي�صل اإىل نذر ماأ�صاة وفاجعة؛ بل العك�ص ربا يب�رص 

بعالمة �صعد و�صط الف�صاء الهارب باأنني �صحاياه وغرقاه.

فّكر اأن انبالج الفجر يف خيطه الأول ل يعني انبالج فجر 

 الأزمنة والع�صور.
ِّ
اأ دومًا، على مر

َ
احلقيقة امُلرج

النحو من  املتناغمة على هذا  واأ�صواتها  الطيور  �صدو  لكّن 

، األ يعني احلقيقة يف حّد ذاته. احلقيقة 
ّ
الن�صجام الروحي

العابرة بجناحها املختلط باأجنحة الطيور و�صدوها؟  لي�صت 

و�صعراء  فال�صفة  �صالتها  عن  يبحث  التي  احلقيقة  تلك 

احلقيقة  لكّنها  املطلق.  نحو  والعط�ص  اجلــوع  اأ�صناهم 

العابرة مع احليوات والأ�صوات العابرة كنور ي�صيء الأفق 

االفتتاحية
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خطًفا ثم يختفي!

 العابر ب�رصعٍة حيث 
ّ
األي�صت اأ�صجار الكرز يف زهرها املو�صمي

يهرع اليابانيون اإليه لق�صاء نهارهم رغم الأوبئة والإعالم 

ة البائ�صة 
ّ
الراعب ظّل حقيقة هاربة با�صتمرار متنح الب�رصي

ــا 
ّ

ورب و�صلوان.  عــزاء  بع�ص  جربوتها،  وهــم  كــان  مهما 

الكائنات واحليوات جميعها العابر منها والأزيّل لي�صت اإل 

جتلٍّ للحقيقة الكربى، للمطلق املتعايل وامل�صتحيل.

ادح بنور 
ّ

ة الع�صافري واليمام ال�ص
ّ
النافذة على �صج يفتح 

 
ّ

 الق�رصي
ّ
زلة اجلاّفة واحلجر ال�صحي

ُ
الأمل الواهن يف ليل الع

تداعت غطر�صة  الذي  الكوكب   هذا 
َ
ب�رص د 

ّ
يوح اأ�صحى  الذي 

التي  الوباء  واقعة  اأمــام  للّطبيعة.  د 
ّ
ك�صي احق 

ّ
ال�ص قه 

ّ
تفو

دًة اأطرافها من الأقا�صي اإىل 
ّ

ُتطبق على جهات الأر�ص موح

التوا�صل  امليديا و�صبكات  انفجار و�صائل  بفعل  الأٌقا�صي، 

د العامل حتت جناحها 
ّ

املهيمنة على هذا الّنحو الكّلي، توح

تطورها  تاريخ  عرب  الراأ�صمالية  دته 
ّ

وح بعدما  امُلخيف، 

انطالًقا من مراكز الهيمنة واحل�صارة وال�صناعة. مل تبلغ هذا 

اأخرى  اأيدلوجية   
ّ

اأي يطرة، 
ّ
الّتوحيد والّدمج وال�ص ال�صاأن من 

ال�صياق الأخطبوطي  الراأ�صمالية على راأ�ص هذا  قبل ا�صتواء 

ة 
ّ
ال�صرتاكي معي�ص..  ووهــم  ومعي�ص  �صلوك  واأمنــاَط  ا 

ً
قيم

دحرت  الآفل  ال�صوفيتي  مركزها  من  انطالقا  ال�صيوعية  اأو 

يدور يف  الذكريات وما  اأ�صالء  يبَق منها عدا  وتال�صت ومل 

�ص واملعلومات، الراأ�صمالية 
ّ

اأروقة الباحثني ومراكز التخ�ص

القطبية  وهيمنتها  ة 
ّ
العوملي اإمربياليتها  مراحل  اأعلى  يف 

الّتوحيد  هذا  زاحمها يف  قد  امل�صتجّد  الوباء  املطلقة،  �صبه 

ة واإقالقها.
ّ
الأليم بتدمري م�صاجع الب�رصي

وال�صفوح  واجلبال  ــاف  والأري املدن  على  تزحف  الأوبئة 

الأمــري  اأ�صيب  البارحة  اأخبار  وفــق  والأغــنــيــاء..  الفقراء 

من  املتحّدر  ت�صارلز  الأمري  الكوروين.  بالفايرو�ص  ت�صارلز 

ملوك  اإليها معظم  ينتمي  التي  ة 
ّ
امللكي اجلرمانية  الأ�صول 

كانوا  العريقة  �صاللته  اأفراد  من  ا 
ً
كثري اأن  اأظّن  ل  اأوروبــا، 

�صابون بالأوبئة حتى يف ع�صور ما قبل احلداثة والعلم 
ُ
ي

والتقنية، ها هو واأقرانه من القادة وامل�صاهري ي�صابون يف 

ذروة التقّدم والكت�صافات.

هذا  يف  الجتماعي   
ّ
ال�صعبي الّتوا�صل  و�صائل  تتبارى   

 
ّ
ة بني ال�صطحي

ّ
ال�صباق الالهث، وتكاد تذيب الفروق اجلوهري

ونقي�صه،  الزاحف  اجلهل  والّزائف، بني   
ّ
احلقيقي والعميق، 

املعرفة  �صوء  على  بــراحــل  اجلهل  هــذا  ق 
ّ
ليتفو حتى 

اإنه  اإيكو«،  »اإمربتو  الإيطايل  الفيل�صوف  فح�صب  والبحث، 

اأما اأهُل الفكر واملعرفة فيذهبون  زحف الغوغاء والرعاع. 

 الي�صاري الراديكايل 
ّ
مذاهب واأهواء �صتى؛ فاملفّكر الأمريكي

لأمريكا  املعروف  بعدائه  ا 
ً
مدفوع ت�صوم�صكي«  »ناعوم 

ظمى هي امل�صنعة لهذا الفريو�ص، لتبقى 
ُ
يجزم اأن الّدولة الع

القابل  غري  والع�صكري  القت�صادي  وقطبه  العامل  ُدركــي 

ة. وبعد �صياق حتليل يت�صم 
ّ
لالإزاحة، وحتى للمناف�صة اجلدي

اأنه  ل�صتنتاج،  يتو�صل  نقاطه  من  الكثري  يف  بالنمطية 

ال�صني  ت�صعف  اجلميع،  نهك 
ُ
ي اأن  بعد  املطاف  نهاية  يف 

اأهمية  على  ت�صوم�صكي  بعينها.  دول  وتختفي  ورو�صيا 

)اأخالقيا(  ع، 
ّ
يتور مل   ،

ّ
واللغوي  

ّ
والفل�صفي  

ّ
الفكري اإجنازه 

ة يف حق �صعوبها. 
ّ
عن تاأييده لأنظمٍة ارتكبت اإبادة جماعي

ومثله فعل الفيل�صوف الهيجلي ال�صلوفيني )�صالفو جيجيك( 

يف تاأييده حتت الالفتة امل�صتهلكة حّد البتذال كونها تقُف 

�صّد الإمربيالية الأمريكية. ويف �صياق حتليله )ت�صوم�صكي( 

اإيــران  مثل  لالإمربيالية،  املعادية  الــدول  هذه  �صتختفي 

وفنزويال وكوبا.

 اآخر يجتاح 
ٌ
طوفان الإعالم وامليديا بنوازعها املختلفة وباء

ح بها اإىل اأنفاِق ظالٍم وكوابي�ص، تتخبط فيها 
ّ
ة ويطو

ّ
الب�رصي

�صجرة  اأغ�صان  على  بريئة  �صماء  نور  يفلح  ول  نهار،  ليَل 

وحيدة يف بلقٍع يباب. ال�صجرة املغمورة بحيواتها وناأيها 

عن �صجيج العامل واملغمورة بنور فجر وليد، رغم اأّنها جزء 

والهوام�ص،  بالأطراف  اأو  و�صطه وعمقه  العامل يف  من هذا 

اأو يف  ال�صجرة يف الغابات وعلى �صفاف الأنهار املتدفقة 

هذه ال�صحراء املوح�صة.

ربا لي�ص هناك مثل ال�صني احلديثة من هو يف العمق على 

ة مع املا�صي البعيد املفعم والزاخر باملدار�ص 
ّ
قطيعة جذري

الروح واحللم والعدالة  التي تنحو �صوب  الفل�صفية  والروؤى 

ة 
ّ
ة والكونفو�صي

ّ
ارات من البوذي

ّ
وال�صعر. تلك املدار�ص والتي

االفتتاحية
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والطاوية التي مل تكن معزولة يف جبالها واأديرتها حكمًة 

ال، واإمّنا كانت ت�صارك يف تر�صيد م�صار الّدولة واحلكم 
ّ
وتاأم

التي ي�صرت�صد اأباطرتها وحكامها من الأ�رص املختلفة ببع�ص 

الِغنى  اأهل املعرفة والإ�رصاق. هذا  الّنفر من  تنظريات ذلك 

العدالة واحلكمة يف تاريخ  ل 
ّ
يتو�ص الذي   

ّ
والفكري  

ّ
الروحي

الدولة واملجتمع ال�صينيني، تقابلها الدولة )احلديثة( التي 

توليتارية  ال�صوق.  ة 
ّ
راأ�صمالي على  طلقا 

ُ
م اإ�رصاًفا  ت�رصف 

�رصاوة  الأكــرث  لكّنها  كالفتة؛  ال�صيوعي  احلــزب  يقودها 

مقد�ص  باإله  اأ�صبه  فهي  جمعاء.  النظم  تاريخ  يف  ووح�صية 

ورئي�صها  الأيقونية  واأطرها  بحزبها  والنقد  ال�صك  يطاله  ل 

مع  ال�صياق  هــذا  يف  مقارنة  فال  احلياة،  مــدى  املنتخب 

 
ّ

الإمربياليات الراأ�صمالية الغربية ذات التاريخ ال�صتعماري

ال�رص�ص والطويل– �رصا�صة الدهاء والت�صفيات املبا�رصة-. 

فهذه على الأقل تتوفر داخل حدودها على القوانني النافذة 

)اللويثيان(  اإنها  واملوؤ�ص�صات.  الق�صاء  على  والد�صاتري 

لكن  هوبز(  )هربرت  الإجنليزي  الفيل�صوف  ح�صب  الرهيب 

�صمن العقود الجتماعية والقانون.

ال�صني حالة خا�صة يف تاريخ هذه املفاهيم التي انطلقت 

منها النظم الراأ�صمالية والربجوازية يف �صعودها وا�صتوائها 

ال�صرتاكية  املفاهيم  تاريخ  يف  وكذلك  العامل.  عر�ص  على 

ة، والثنان �صمن ف�صاء تاريخ الفكر الأوروبي 
ّ
اأو ال�صيوعي

عه.
ّ
لته وتنو

ّ
بنعرجات حتو

حالة   
ّ

القوي  
ّ

القت�صادي �صعودها  يف  احلديثة  ال�صني 

ق يف 
ّ
خا�صة كما يتبدى من �صلوكها وممار�صاتها التي تتفو

وح�صيتها على الأنظمة املتخلفة، فهي يف هذا املنحى لن 

والقبح  الب�صاعة  من  مزيًدا  اإل   
ّ

الب�رصي الو�صع  اإىل  ت�صيف 

ة واجل�صع.
ّ
وانحطاط القيم ال�صيا�صي

تخليق  عن  ال�صني  م�صوؤولية  اإىل  ترمي  ل  جالة 
ُ
الع هذه 

ح�صب  الأمريكان  م�صوؤولية  ول  والفريو�صات  اجلراثيم 

تهم  تبادل  ي�صبه  با  الأيــام  هــذه  الرائجة  الأطــروحــات 

ا 
ً
مرتع لها  فلن جتد  ؛ 

ّ
غلو التي مهما ح�صل من  )املوؤامرة( 

العرب ونظمهم حتى  ا مثلما وجدت يف دنيا 
ًّ
ا غرامي

ً
وولع

ا من الن�صيج وامل�صري.
ًّ
ا ع�صوي

ً
�صارت جزء

واأزماتها  تاريخها  يف  ة 
ّ
الراأ�صمالي نفايات  اإىل  اأ�ــرصت 

اهن 
ّ
الر  

ّ
ال�صيني النظام  ي�صّكل  التي  الطويلة  ومنعرجاتها 

 ول اإن�صايّن يف هذا التاريخ ذي 
ّ
اخلال�صة لكل ما هو وح�صي

األي�صت  الأ�صول والأ�ص�ص الأوروبية؛ لكّني اأ�صتعجل ال�صوؤال: 

ع على عرو�ص اأوروبا والعامل 
ّ
)النيوليربالية( التي بداأت ترتب

ة 
ّ
ة ومييني

ّ
ة ل�صعود تيارات �صعوبي

ّ
م�صحوبة بولدات رحمي

فة، هي الأخرى خال�صة ذلك امل�صار الطويل؟
ّ
متطر

الفرق  الآن ما ي�صكل  الأوروبــي حتى  لكن يبقى يف احلال 

املوؤ�ص�صات  و�صائر  والقانون  الّد�صتور  احلا�صم.   
ّ

اجلوهري

احلاكمة. حريات التعبري الدميوقراطية والراأي العام.. اإلخ.

الأوبئة  اأ بالهلع واأ�صباح 
ّ
ة، معب

ّ
الب�رصي اآخر يطّل على  فجر 

حلظة  تنتظر  املــذعــورة  الأعــمــاق  يف  اخلامدة  والــرباكــني 

النفجار.

حتفر  بــداأت  التي  كالعاّدة  اأمت�ّصى  ــدوايّن،  وع خميٌف   
ٌ
فجر

نافذتي املطّلة على  اإىل  ام، 
ّ
الأي جمرياتها وتفا�صيلها مع 

تتقافز  ة 
ّ
الأر�صي الف�صاء  كائناِت  اإىل  اأنظر  ال�صجرة،  واحة 

الأغ�صان، ع�صافري وجوز ميام وطائر �صغري �صّداح،  بني 

البيئة  مع  يتعاي�ص  الــذي  الآ�صيوي  )املينا(  طائر  وثمة 

الأخرى  الطيور  على  ة 
ّ
العدواني مكانته  ا  فار�صً ب�رصا�صة 

كافرتا�ص البي�ص وغريه.

هجروا  اأن  بعد  عميق  نــوٍم  يف  يغّطون  مــازالــوا  الأطــفــال 

املدر�صة، ينامون يف �صاعة متاأخرة وي�صهرون.

ة 
ّ
احلري بف�صحة  ا�صتمتاعهم  بقدر  الثقيل  بالوافد  يعباأوا  مل 

امللزمة  الدرو�ص  اإكراهات  عن  بعيًدا  الوباء  اأتاحها  التي 

واملدر�صة، حتى اإن اأحدهم قال ذات مرة: )لو كانت كورونا 

امراأة لتزوجتها(.

اإىل �صنوات طفولِته  العجلى  ال�صطور  واإذ ينحدر كاتب هذه 

مت من فرط الناأي والبعاد، 
ّ
البعيدة التي يخالها قروًنا ت�رص

لتذّكر اأيام مدر�صة الكتاتيب وما تالها مما ي�صبه املدار�ص 

االفتتاحية
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اإىل  الّذهاب  اء 
ّ
جر واملعاناة  الَكبد  ذلك  ولتذكر  ة، 

ّ
الع�رصي

املدر�صة، خا�صة اإذا كانت ثمة امتحانات، حيث كان يتمنى 

املدر�صة  اإىل  يذهب  ل  كي  راأ�صه  يفلع  اأو  رجله  تنك�رص  اأن 

القاهرة  اإىل  واحلمري، وحتى حني ذهب  الغنم  مع  وي�رصح 

 العبا�صية بداأ من املدر�صة 
ّ
والتحق بدر�صة البعوث يف حي

وحني  اأ�صّدهما،  على  واملــراوغــة  التغيب  كان  الإعــداديــة 

ا ليوؤدي المتحانات ب�رصعة 
ً
تاأتي المتحانات يذهب جمرب

يف  حتديًدا  ال�رصفة  وعلى  الدّقي،   
ّ
حي اإىل  عائًدا  �صاعقة 

القابعة على �رصفة  التلميذة  �صارع �صليمان جوهر ليغازل 

العمارة املقابلة.. وعادة اجللو�ص يف ال�رُصفات والبلكونات 

منت�رصة بكثافة يف القاهرة وبريوت وبالد ال�صام.

ال�صجرة  كينونات  على  لأطل  اخلا�ص  فجري  نافذة  اأفتح 

م�صاء  وكنت  الأجــرد.  البلقع  يف  والأمل  باحلياة  الناب�صة 

اجلزء  ناحية  القريب  غال  وادي  اإىل  اأي�صا  ذهبت  الأم�ص 

يف  والطيور  والنباتات  الأ�صجار  كثافة  حيث  الأعــلــى؛ 

قبل  احلنون  جماله  على  �صامًدا  زال  ما  الذي  الطق�ص  هذا 

انهيارات ال�صيف الزاحف.

ا 
ً
منع ب�رصيط  مغلًقا  ـــوادي  ال مــن  الأعــلــى  ــزء  اجل ــدت  وج

اجلزء  لكّن  ليا؛ 
ُ
الع اللجنة  لقرارات  املخالفة  للتجمعات 

 على حدبته العربات 
ّ
الآخر الذي ميتّد اإىل اجل�رص الذي متر

ا وهو كاٍف لنزهٍة حتى مغيب 
ً

وال�صاحنات ما زال مفتوح

ال�صم�ص يف جمهول البحار واملحيطات.

الأ�صجار  بني  الرمل  على  يلعب  اأخــذ  معي،  نا�رص  كــان 

ا ما ناأتي بها مع 
ً
واحل�صائ�ص، وكّنا يف الزمن املا�صي كثري

نباتات وطيور اأخرى اإىل املنزل لت�صكل وجبة لذيذة هانئة.

ل 
ّ
اأو ويغني  ال�صجرة،  فجر  يف  غ�صن  ل 

ّ
اأو يتفتح  عندما 

 وت�صتيقظ من طمي �صباتها املرتاكم 
ّ

ع�صفور تتفتح احلوا�ص

لتعانق النور والأفق.

من اجلميل والرائع اأن يكون هناك فجر وع�صافري و�صجرة، 

غري  امل�صهد  كامل  يكون  اأن  وجماًل  روعــة  الأكــرث  ولكّن 

هذه  على  العدم  بهاء  لي�صيطر  وجــذوره  اأ�صله  من  موجود 

�صارية  اأوبئٌة  ا 
ً

وروح ج�صًدا  تفرت�صها  اأخذت  التي  الأر�ص 

القطعان  لتندفع هذه  واخليال  والقلب  الروح  بعدما مزقت 

ا اأمل وكارثة.
ّ

الآلية بني براثن اأقدارها الأليمة اأمي

)من ظالل حكمة مكلومة للبوذا حول حدث الولدة الكوين، 

البوذا الذي راأى و�صدقت الروؤيا(.

ا كانت الأوبئة تع�صف يف عمان 
ًّ
يف الأزمنة البعيدة ن�صبي

ة؛ 
ّ
وما ي�صبهها من بلدان، تفتك باآلف من غري حول ول قو

عر�ص  اإىل  املت�صاعدة  اجلريحة  وال�صتغاثات  الأدعية  عدا 

ة هذا الزحف الأ�صود. مل تكن 
ّ
بارئها ليوقف ب�صيئته الكلي

هناك لقاحات ول اأدوية حتى يف حدها الأدنى عدا الأدوية 

ة والو�صفات ال�صعبية التي توارثتها اجلماعات عرب 
ّ
الع�صبي

التجارب والأ�صالف.

الذي  برحمته-  اهلل  -تغمدهما  الوالد  عن  الوالدة  حدثتني 

املطمئن  الزمان  ذلك  يف  اأقرانه  طريقة  على  مزواجا  كان 

وتلك  والفراق  املــوت  عدا  �صفوه  يعّكر  ل  الــذي   ،
ّ
اليقيني

الأوبئة والأمرا�ص التي تطوق به اإىل احلرية والرتباك.

املديد  عمره  يف  دفعات  على  ن�صاء  ت�صع  من  الوالد  تزوج 

الأربعني  يقارب  ما  واأجنب  الزمان،  من  القرن  ناهز  الذي 

من الذكور والإناث، اجلميع فتكت بهم الأوبئة عدا �صتة هم 

الناجون من جمزرة الأوبئة ليتنا�صلوا اأبناء واحفاًدا.

�صجرة الفجر على النافذة املطلعة على الرباح الأجرد، لكن 

املحتدمة  الظلمات  جوف  من  ل 
ّ
الأو النور  ببزوغ  املوؤثث 

ة. ترقب اأول نربة 
ّ
يف مثل هذه الأقا�صي والهوام�ص املن�صي

يف معزوفة الع�صافري والأغ�صان التي ت�صتيقظ من نومها 

قبل ا�صتيقاظ حركة الب�رص يف منازلهم وهم يق�صون فرتة 

والأ�صجار  الع�صافري  لفجر  الأوىل  الّنغمة   .
ّ
ال�صحي احلجر 

املحّلقة يف بهاء الوادي القريب اأمام �صجن العامل الدامي. 

االفتتاحية



نزوى العدد 105 يناير 2021
10

وروتينها  عنا�رصها  ثبات  يف  حتى  الطبيعة  اأن  فكرت 

 
ّ

 ثمة ما هو جمايل متجدد ومنع�ص للروح واحلوا�ص
ّ
اليومي

الب�رصي  امل�صهد  ثبات  وتقنط على عك�ص  ت�صجر  يجعلك  ل 

�صياق  يف   
ّ

تغري يح�صل  مل  اإذا  الثقيل،  املمّل  �صياقه  يف 

 املتعاقب، وكنت اأقراأ عن عامل 
ّ
 والجتماعي

ّ
امل�صهد الزمني

اأ�صخا�صه  ونــزوع  هاردي"  "توما�ص  الإجنليزي  الروائي 

الباهظة  والتقنية  التقّدم  كلفة  من  ومالذ  كعزاء  للطبيعة 

ة ل�صتعادة 
ّ
الروح، على منط »رو�صو« يف نزعته الربي على 

الإن�صان الأول، اإن�صان الفطرة ال�صافية والرهافة الن�صوى.

متنحها  التي  كرة 
ُ
ال�ص وتلك  والكتابة،  احللم  يف  ا�صتعادتها 

الفرا�صات  مثل  الفناء  ال�رصيعة  العابرة  الطبيعة  حيوات 

حفرتها  التي  الأخاديد  تلك  الأودية،  اأ�صجار  على  احلائمة 

ال�صيول والأزمان.

النغمة الأوىل لهذا الع�صفور مع خيوط الفجر الأوىل و�صوت 

املوؤذنني يف امل�صاجد املهجورة.

با اأن كاتب هذه ال�صفحات، بالغ الولع فيما كتب ويكتب 

عن احليوانات والطيور وع�صافري الدوري، خا�صة تلك التي 

انبلجت  ات 
ّ
اليومي فهذه  وق�صوته،  برحابته  الكون  وطنها 

البلقع  يف  الوحيدة  ال�صجريات  على  الوليد  الفجر  �صوء  مع 

الأجرد باأ�صوات ع�صافريها وغربانها ال�صحيقة.

ماو  بها  اأمر  التي  ة 
ّ
التاريخي الع�صافري  مذبحة  هنا  اأتذكر 

ت�صي تونغ يف منت�صف القرن الع�رصين.

)ففي ال�صني اأمر الزعيم »ماو ت�صي تونغ«، بقتل كل طيور 

الدوري يف ال�صني، وهذا بحجة اأن هذه الطيور تتغذى على 

كربى،  قفزة  حتقيق  يريد  كان  وهو  الزراعية،  املحا�صيل 

كانت ت�صمى »القفزة العظيمة لالأمام«، التي كان يرغب فيها 

با�صتخدام العدد الهائل من ال�صكان يف ال�صني لتحقيق قفزة 

اقت�صادية �رصيعة ل�صيما يف الزراعة، واعتمد يف ذلك على 

نظرية ت�صمى »نظرية القوى املنتجة«، وبا اأّن هذه الطيور 

كانت تتغذى على بع�ص احلبوب واملحا�صيل الزراعية؛ فقد 

بيئية  اأكرب كارثة  كّلها وت�صبب يف حدوث  بقتلها  اأمر ماو 

 التاريخ.
ّ
�صنعها اإن�صان على مر

يجب  اأنه  اأعلن   1958 عام  ماو  للزعيم  ر�صمي  بيان  ويف 

التي  بالآفة  الطيور  هذه  وو�صف  الــدوري،  طيور  كل  قتل 

من  كبرية  ة 
ّ
كمي تاأكل  اأّنها  منه  ا  ظنًّ منها،  التخل�ص  يجب 

واعترب  كلها  اإبادتها  لها هو  الأمثل  احلّل  واأّن  املحا�صيل، 

اأن هذا هو احلل املنطقي لالأمر، وقال اإّن هذه الطيور بثابة 

عقبة كبرية تقف اأمام تقّدم القت�صاد يف ال�صني، وبالتايل 

، حيث 
ّ
مّت قتل اأعداٍد هائلة من طيور الدوري ب�صكل وح�صي

ومنعها  الطيور ومالحقتها  هذه  لقتل  املواطنني  ماو  دفع 

اإخافتها  اأع�صا�ص لها، وذلك عن طريق  اأو بناء  الهبوط  من 

ب لها الإجهاد 
ّ
وترويعها با�صتخدام نوٍع ما من الطبول �صب

يف  عليها  الر�صا�ص  يطلقون  املواطنون  وكــان  ال�صديد، 

ال�صني،  يف  تقريبا  انقر�صت  حتى  الأ�صجار  وعلى  ال�صماء 

على  يح�صل  كبرية  ــداد  اأع بقتل  يقوم  �صخ�ص  كّل  وكــان 

ة، ويتم معاملته معاملة الأبطال .
ّ
مكافاآت مالي

بعد قتل كّل طيور الدوري تقريبا اأدى ذلك اإىل انت�صار اجلراد 

هذا  على  تتغذى  الــدوري  طيور  كانت  وقد  خُميف،  ب�صكل 

اجلراد، وبالتايل مع موتها انت�رص هذا اجلراد بهذه الأعداد 

طريقه،  يف  �صيء  كــّل  باأكل  قــام  انت�صاره  ومــع  الكبرية، 

رها، مما اأّدى اإىل 
ّ
ة ودم

ّ
وق�صى على كّل املحا�صيل الزراعي

عة تعّد من 
ّ
نفاد الأغذية ب�صكل �رصيع، وحدوث جماعة مرو

 .
1
اأكرب املجاعات يف التاريخ(

فرط  من  لنف�صها  تنتقم  الطبيعة  اإن  القائل  الـــراأي  ذلــك 

وروحها،  حلرمتها  التدمريي،  وطبعه  الإن�صان  انتهاكات 

على  الناقم  الــراأي  يذهب  لذلك  الأزلية،  �صريورتها  جلوهر 

الطبيعة  العلمية لثوران  الأ�صباب  اإىل جانب  الب�رص،  فظائع 

نحو  على  موغاًل  واأوبــئــة،  وبراكني  زلزل  من  وغ�صبها، 

لهوتي �صد النتهاك والتدمري. لكن الكثري من هذه الظواهر 

النتقامية الكا�صحة هي من �صنع الب�رص خا�صة يف الربهة 

 الذي يجنح اأكرث نحو 
ّ
الراهنة من التطور العقاليّن ال�صناعي

عنفهم  اأو  بع�صهم  اجتاه  الب�رص  عنف  �صواء  والعنف   
ّ
ال�رص

اجتاه الطبيعة، حتت مربرات يقت�صيها تطور احلداثة التقنية 

االفتتاحية
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ا 
ً
واحلياة التي يعي�ص - ترفها - الب�رص املعا�رصون، متبوع

احلاكمة  الطبقات  بج�صع  الع�صوية  بال�رصورة  وؤ�ص�صًا 
ُ
م اأو 

كّل  اأّن  منطلق  من  والهيمنة.  والنفوذ  الرثوة  اإىل  ونهمها 

�صيٍء يف احلياة والكون لي�ص اإل اأدوات ووقود لهذا اجل�صع 

ومناق�صة  الإن�صان  بجوهر  لها  عالقة  ل  لغايات  والنهب 

جدت كما يف الغرب 
ُ
للفطرة والأخالق وحتى للقوانني اإن و

اأو مل توجد كما يف النموذج ال�صيني وغريه الكثري.

وج�صع  عنف  ملناه�صة  الروحي  الإن�صاين  املنحى  هذا  يف 

ا 
ّ

رب خا�صة،  احلديث  الع�رص  يف  احلاكمة  الطبقات  ب�رص 

الطبيعة  الأوبئة وغريها من مظاهر غ�صب  تك�صف ظواهر 

الب�رص  عن طبيعة تطهريية، رغم فداحة اخل�صائر على بني 

هناك اأخذ العرب والدرو�ص التي تنحو نحو اخلري والت�صامح 

والعدالة واإن كانت هذه الكلمات النبيلة ا�صُتهلكت وابُتذلت 

والنهب  الظلم  وتقليل  املو�صمية.  الأزيــاء  مو�صات  مثل 

املليارات  يبدد  العدد  حمــدود  طــرف  لكون  املتطرفني، 

ا وبرًدا 
ً
ر جوع

ّ
والرتيليونات واأغلبية الب�رص ال�صاحقة تت�صو

جحيم  يف  الأدنــى  الــدرك  تعي�ص  اإنها  اأي  ا، 
ً
و�صقم هًدا 

َ
و�ص

احلياة.

ا بني الأغنياء 
ً
وتزداد هذه الفظاعات الطبقية هوًل وات�صاع

للفقراء  ال�صا�صعة  امل�صاحات  وتلك  »املحظوظة«  القلة  اأو 

البلدان  يف  امل�صيح  ال�صيد  عبارة  ح�صب  الأحمال  وثقيلي 

الرثوات  تتكد�ص  حيث  الجتماعي  العقد  يحكمها  ل  التي 

يف  النخبة  خ�صائ�ص  من  املجردة  الثّلة  لدى  املنهوبة 

املعرفة والثقافة، من غري جهد جلمع هذه الرثوات واملكانة 

الــرثوة  جمــد  فتدفق  ال�صّكة،  انفتحت  احل�صينة...هكذا 

واملن�صب وال�صدارة. ومثل هذه الفئة بخ�صائ�صها البعيدة 

 خرٍي منها لل�صالح 
ّ

عن الثقافة والأخالق ل ميكن انتظار اأي

ل  ال�صخمة  ة 
ّ
املادي فرثواتها  املنكوبة،  والأوطــان  العام 

فهي  وال�صتباحة،  النهب  انتماء  عدا  انتماء  باأي  ترتبط 

ما  وهذا  والبنوك.  الكربى  واملدن  امل�صارف  بني  لة 
ّ

مرتح

ا الأزمات واملحن التي اأمّلت بثل هذه الأوطان 
ً
اأثبتته جزم

ثمة  اإذا؛  القول  ن�صتدرك  وانهيارات.  واأوبئة  حــروب  من 

ات 
ّ
وامللم املحن  من  ت�صتخل�ص  ِعرب  اأو  تطهريية  وظيفة 

ا 
ً

القا�صية، فلي�ص من هوؤلء النفر، واإمنا يبقى الأفق مفتوح

ال�صادقة، حتى  على احتمالت اخلري واجلمال والإن�صانية 

واإن كانت حمدودة.

ذات  الإيطايل،  الفيل�صوف  مع  مقابلة  يف  د 
َ
ور اآخر  تعليق 

»امانويلي  لدى  الن�صان  اإن  اإذ  ووجــودي؛  بيولوجي  بعد 

كوت�صا« لي�ص اإل عربة بني عربات كثرية، حيث اإن ولدته 

لي�صت بداية ول موته نهاية. بعنى اآخر ثمة زحزحة ملكانة 

الأنوار  ع�رص  �صها 
ّ
كر التي  الوجود  يف  ة 

ّ
املركزي الإن�صان 

من  املخلوقات(.  )�صيد  الإن�صان  كونه  ــي  الأورب العقاليّن 

ال�صابقة  واملخططات  املوؤامرات  هواج�ص  على  املرور  غري 

لهذه الدولة اأو تلك. يوا�صل املفكر الإيطايل القول باأن هذا 

 على 
ّ
ة الكائن احلي

ّ
الفريو�ص املجهري يعّلمنا األ نقي�ص قو

اأّنه  كما  والع�صبية،  الّدماغية  البيولوجية  اأجهزته  اأ�صا�ص 

يك�رص نرج�صيتنا الغربية التي نتاأمل يف مراياها عظمتنا، 

رة ول�صان حالنا يقول 
ّ
ونعلي ب�صاأن قدراتنا اخلبيثة واملدم

انظروا كم نحن اأقوياء. ويعرب عرب ا�صتبطان عميق عن اأطوار 

ل املفتوحة دائما. احلياة التي 
ّ
احلياة واملوت واأ�صكال التحو

اآبائنا  حياة  هي  قبلنا  موجودة  كانت  اللحظة  عنها 
ِّ

ُنعرب

على  احلياة  بداية  حتى  ي�صل  دائٍم  بمٍر  تنحدر  واأجدادنا 

هذا الكوكب. الولدة بهذا املعنى هي م�صل�صل هجرة احلياة 

ا وحيوانات وفريو�صات، 
ً
بني الأ�صكال والأنواع نباتات ب�رص

كما اأن املوت �رصنقة ت�صمح للحياة بالنتقال من نوع اإىل 

اآخر. ولدات متجددة ونهايات وموت متجددان. 

جزء من يوميات وكتابات مفتوحة . 1

  �رص العالقة بني طيور الدوري وجماعة ال�صني الكربى عام 1961، �صحيفة املر�صال:. 2

.https://www.almrsal.com/post/622258!
هوامش

سيف الرحبي

االفتتاحية
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أوقدت نفسك في المحراب مشتعالاً 
فأسرع اآلن نحو الكوثر اغتسِل 

أوقدتها بالرجا والخوف معتجالاً 
د هللا مثوى الواقد العجِل يا برَّ

لوحات الملف  للفنان فهد الزدجالي 

أبو مسلم البهالني 

ملفات / مئوية البهالني 
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اأبي  يف الذكرى املئوية لرحيل ال�صاعر الُعمايّن 

البهالين،   
ّ

ــَدمي ُع بن  �صامل  بن  نا�رص  بن  م�صلم 

على  ي�صتمُل  ا 
ًّ

خا�ص ملّفا   " " جملة  ُتفرد 

تباينة يف عوامل البهالين، قّدم فيه 
ُ
زوايا نظر م

ته 
ّ
�صخ�صي من  جوانب  ت�صتِكنه  روؤى  الباحثون 

الروؤى  هذه  والرثاء.  ع 
ّ
بالتنو الزاخرة  الفريدة، 

مرور  بنا�صبة  قدمت  عمل  اأوراق  ح�صيلة  هي 

مائة عام على وفاة البهالين، يف ندوة اأقامتها 

جمعية الكتاب والأدباء يف اأكتوبر 2020.

اأبي  �صخ�صية  �صّكلت  التي  املنابع  تعددت  وقد 

رم الواقعة 
ْ َ
لد يف قرية حم

ُ
م�صلم البهالين، فقد و

�صمائل  بولية  رواحــة  بني  وادي  اأح�صان  يف 

عام 1860 م، فن�صاأ هناك يف بيت علم وثقافة 

اأبيه �صامل بن  يل عند 
ّ
الأو ودين، وتلّقى تعليمه 

�صليم  بن  حمد  �صيخه  لزم  ثم  البهالين،   
ّ

عدمي

الكبري  تاأّثره  نلم�ص  ذلك  جانب  اإىل  الرواحي. 

بو�صفه  اخلليلي  خلفان  بن  �صعيد  ب�صخ�صية 

عن  ف�صال  ا، 
ّ
�صوفي وعــارًفــا  جمتهًدا،  عامًلا 

ثم  اآنذاك.  عمان  يف   
ّ
ال�صيا�صي بالفعل  انهمامه 

املوؤثرات   
ّ
اأهــم اأحــد  زجنبار  اإىل  رحلته  �صّكلت 

الديار  اإىل  ارحتــل  فقد  حياته،  يف  ة 
ّ
الأ�صا�صي

يتجاوز  مل  وعمره  م   1878 عــام  الإفريقية 

برغ�ص  ال�صلطان  عهد  يف  بعد،  ع�رصة  الثامنة 

ة، وبداأت 
ّ
بن �صعيد، وهناك تفّتحت اآفاقه العلمي

ته بالتبلور والرتّقي.
ّ
�صخ�صي

ة 
ّ
مهم لتقّلد  ال�صالطني  ا�صتقطبه  زجنبار  ويف 

الق�صاء، فقد ت�صّلم اأبو م�صلم من�صب الق�صاء، ثم 

الزمن،  من  طويلة  فرتة  للق�صاة  قا�صيا  اأ�صبح 

بن  علي  ال�صلطان  عهد  يف  التقاعد  طلب  حتى 

غ بعدها للتاأليف والعمل ال�صحايف.
ّ
حمود، فتفر

ا 
ً
ا زاخر

ّ
اإرثا �صعري البهالين  اأبو م�صلم  ولقد ترك 

اته 
ّ
ا�صتنها�صي �صيما  ل  ــرادة،  ــف وال ع 

ّ
بالتنو

الُعمانية  الذاكرة  يف  ة 
ّ
القار الهادرة،  ة 

ّ
الوطني

"اأر�صان"  ُتزوه  مل  التي  الق�صائد  تلك  احلديثة؛ 

الإفريقي  املهجر  يف  به  حت 
ّ
طو التي  ــدار  الأق

البعيد؛ من اأن يبّث فيها انهمامه ب�صوؤون وطنه 

واأ�صواًقا  لواعج  فيها  ان�صكب  والتي  ُعــمــان، 

باغرتاباته  راعفًة  و"مرتبعه"،  "معاهده"  اإىل 

وحنينه، وهو القائل:

ه     
ُ
نزحُت عنها بحكم ل اأغالب

 اإن�صاُن
َ
 املحتوم

َ
 القدر

ُ
ل يغلب

في الذكرى المئوية لرحيله1

أبو مسلم البهالني: إرٌث شعريٌّ 
واشتغال ثقافّي زاخٌر بالتنّوع والفرادة

تعّرض تراثه 
للفقدان واالبتسار 
لتجاذبات سياسّية 

وأيديولوجّية؛ ما 
يستدعي نبش 

األرشيفات 
الستكمال ما 
نقص وُحرِّف

ملفات / مئوية البهالني 
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ناأيُت عنها، ولكن ل اأفارقها        

بلى كم افرتقت روح وجثماُن

كاأّنني واغرتابي والغرام بها        

 ق�صى، خّلفته بعد اأحزان
ٌّ
حي

هي النوى جعلتني يف حماجرها       

ثمان
ُ

 ج
ّ
وحي َثم

ُ
مثل اخليال، ور

ال�صعري  اإنتاجه  يف  نــقــراأ  ــك،  ذل جانب  واإىل 

ات 
ّ
ة؛ فقد ا�صتغرقت الإلهي

ّ
ة �صوفي

ّ
ا عرفاني

ً
روح

مل  -اإن  ا 
ً
كبري ا 

ً
جزء ة 

ّ
النبوي  

ُ
واملدائح والأذكار 

ا ُخطى 
ً
، مواكب

ّ
نجزه الإبداعي

ُ
- من م

َ
يكن الأكرب

خمي�ص،  بن  جاعد  ُعمان:  يف  ف 
ّ
الت�صو اأقطاِب 

خلفان  بــن  و�صعيد  جــاعــد،  بــن  نا�رص  وابــنــه 

. هكذا ت�صتحيُل الق�صيدة عند اأبي م�صلم 
ّ
اخلليلي

ًفا 
ّ
ًكا وت�صو

ّ
اأداًة ت�صتجيب لأغرا�صه؛ فقًها وتن�ص

ا.
ً
ا هاِدر

ًّ
طني

َ
ا و وا�صِتناها�صً

ة الّزاخرة، يوجد لها يف املقابل 
ّ
هذه اللغة ال�صعري

ما يوازيها على م�صتوى العمل ال�صحايف، الذي 

جه بريادة �صحفية يف ُعمان، فلقد تراأ�ص اأبو 
ّ
تو

 )1911( النجاح  جريدة  حترير  البهالين  م�صلم 

الإفريقي، يف  املهجر  ُعمانية يف  ل �صحيفة 
ّ
اأو

ة.
ّ
ذلك الوقت املبكر من ُعمر ال�صحافة الَعربي

ولقد ترك البهاليّن، اإىل جانب كّل ذلك، عدًدا من 

النبوي  واملديح  والعقيدة  الفقه  يف  املوؤلفات 

كتاب  العقائد  يف  ــف  اأّل فقد  الــرحــالت،  واأدب 

"نثار  كتاب  الفقه  ويف  ة"، 
ّ
الوهبي "العقيدة 

ة 
ّ
الفقهي الأبــواب  نرًثا  فيه  ب�صط  الذي  اجلوهر" 

ة التي ا�صتملت عليها منظومة 
ّ
والأحكام ال�رصعي

الرحالت  اأدب  ويف   .
ّ
لل�صاملي النظام  جوهر 

نرًثا  فيه  ف 
َ

�ص
َ
و الذي  ة" 

ّ
الربقي "اللوامع  كتاب 

عدٍد  اإىل  حمد  بن  حمود  ال�صلطان  رحلة  ا 
ً
و�ِصعر

اأّلف البهاليّن كتاب  من الأقطار الأفريقية. كما 

ل 
ّ
التو�ص يف  ة 

ّ
ال�صمدي والكنوز  املحمدي  "النور 

ة 
ّ
ة" وكتاب "الن�صاأة املحمدي

ّ
باملعاجز امُلحمدي

ة"، اإىل جانب كتاب "الّنف�ص 
ّ
يف مولد خري الربي

يف   
ّ

ال�صعري نتاجه   
ّ
�ــصــم الـــذي  الرحمايّن" 

لوك. ورغم مرور مائة عام على 
ّ
ف وال�ص

ّ
الت�صو

اللحظة  حتى  يزال  ما  اأنه  اإل  البهالين،  رحيل 

جتارب  على  ال�صعرية  وتاأثرياته  بظالله  ا 
ً
ملقي

من جاء بعده، على امل�صتوى املحلي والعربي.

مثار  ة، 
ّ
ال�صيا�صي م�صلم  اأبي  مواقف  �صكلت  ولقد 

اأمًدا  يق�صي  جنده  حني  ففي  واختالف،  �صوؤال 

ا 
ً
قا�صي بزجنبار،  ال�صلطاين  البالط  يف  طويال 

ا ومادحا؛ جنده يف جانب اآخر يبعث 
ً
وم�صت�صار

�صتنه�صًا 
ُ
لت والق�صائد الثائرة م

ّ
الر�صائل املطو

القطر العماين الأم لبعث دولة الإمام يف الداخل 

مقابل ال�صلطة احلاكمة يف م�صقط. 

لنا  قدمه  كما  �صاعرا  امللف،  هذا  يف  تناولناه 

ودر�ص  املحروقي،  حممد  والأكادميي  الكاتب 

والباحث  الأكادميي  من  كل  ال�صحفي  ا�صتغاله 

النعمانية،  �صمي�صة  وال�صاعرة  الكندي  عبداهلل 

نا�رص  الباحث  ال�صيا�صي  اجلانب  تناول  كما 

ال�صعدي، وتتبع اأثره يف ال�صعر العماين املعا�رص 

ال�صاعر يون�ص البو�صعيدي.

هذه ال�صخ�صية احلا�رصة يف الوجدان الُعماين، 

والختالف،  والرثاء  ع 
ّ
التنو هذا  بكل  املحاطة 

، واأثر معريّف، وممار�صة 
ّ
با اأّثرته من فعٍل وطني

واأن  ما 
ّ
�صي وتبحث،  تدر�ص  باأن  جديرة  ة، 

ّ
ثقافي

للفقدان  �ص 
ّ
تعر قد  م�صلم  اأبي  تراث  من  ا 

ً
كثري

ة 
ّ
والت�صويه والبت�صار، نتيجة لتجاذبات �صيا�صي

ة �صيقة؛ با يدعو اإىل النب�ص 
ّ
اأو اأهواء اأيديولوجي

يف الأر�صيفات ل�صتكمال ما نق�ص، وترميم ما 

مت حتريفه وابت�صاره. 

ملفات / مئوية البهالني 

اإللهّيات واألذكار 
والمدائح النبوية 

شكلت الجزء 
األكبر من منجزه

اإعداد يون�ص البو�صعيدي . 1 هوامش
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ت�صادف هذه الأيام الذكرى املئوية على رحيل 

�صاعر العرب، اأ�صعر العلماء واأعلم ال�صعراء؛ اأبي 

الذي  البهالين،  م�صلم نا�رص بن �صامل بن عّدمي 

رحل عن عامل الفناء اإىل عامل البقاء يف الأول 

من �صفر 1339هـ/15 اأكتوبر 1920م. واأوّد 

الإ�صارة ال�رصيعة اإىل مكانة اأبي م�صلم البهالين 

ة املعا�رصة لرتباطه ال�صديد 
ّ
يف الذاكرة العماني

يف  عمان  بها  ت 
ّ
مر التي  ة 

ّ
ال�صيا�صي بالأحداث 

الرائد  البليغ  وتعبريه  الع�رصين،  القرن  مطلع 

الأحداث  اإزاء تلك  العمانية  ة 
ّ
الروح اجلمعي عن 

ــة 
ّ
وبــالإمــرباطــوري باملنطقة،  ع�صفت  الــتــي 

لقد  والأفريقي.  الآ�صيوي  ها 
ْ
ب�صقي ة 

ّ
العماني

اإىل  د الوطن وتدعو 
ّ
كانت ق�صائده الطوال متج

وتب�رّص  والظاملني،  الظلم  على  والثورة  ة 
ّ
احلري

الإمامة  ظــالل  يف  الإ�ــصــالم  ــة 
ّ
لأم �رصق 

ُ
م بغٍد 

للروؤية  وفقًا  الدين،  يوجبها  التي  ة 
ّ
ال�رصعي

 ،
ّ
ة. وعلى امل�صتوى ال�صخ�صي

ّ
ة الإبا�صي

ّ
املذهبي

ات 
ّ
�صتيني فقد كنت كغريي كثريين من مواليد 

تلك  اإىل  ن�صتمع  و�صبعينياته  املا�صي  القرن 

ة، يرتّن بها 
ّ
لة على اأ�رصطة �صمعي

ّ
الق�صائد م�صج

ا قراءة ال�صيخ �صامل 
ً

اء، ول نن�صى تخ�صي�ص
ّ
القر

بن عبداهلل احلارثي لق�صيدة "الفتح والر�صوان 

يف ال�صيف والإميان". فقد كانت اأوىل الأ�رصطة 

وكنت  اإطالقًا.  العماين،  ال�صعر  لقراءة  لة 
ّ
امل�صج

بها  اأتــرّن  منها،  اأبياتًا  اأحفظ  الطفولة  منذ 

بيني وبني نف�صي اأو مع اآخرين. وهذه التجربة 

هتني لحقا يف مرحلة املاج�صتري 
ّ

الطفولية وج

الدفعة  البهالين، �صمن  اأبي م�صلم  لدرا�صة �صعر 

الأوىل لر�صائل املاج�صتري يف ق�صم اللغة العربية 

واآدابها بجامعة ال�صلطان قابو�ص. وهو اجتهاد 

الّتعاطي  م�صتوى  نقل  اأّنــه  وح�صبه  وعليه.  له 

التي ميكن  امل�صتويات  م�صلم من  اأبي  �صعر  مع 

امل�صتوى  اإىل  ة" 
ّ
ال�صعبي ة 

ّ
"النخبوي ها 

ّ
اأ�صمي

الأكادميي الأو�صع. فمع �صريورة �صعر البهالين 

الذيوع  من  متنعه  حجبًا  هناك  فــاإن  ًا 
ّ
�صعبي

لها  ا، 
ً
وتدري�ص اإعالمًا  الر�صمي:  امل�صتوى  على 

ة جديدة، 
ّ
مربراتها يف �صياق بناء دولة ع�رصي

القبلي  الإرث  من  للتخّفف  اأو  للتخّل�ص  ت�صعى 

والإمامي. 

 محمد بن ناصر المحروقي
باحث و أكاديمي  ُعماني

البهالني شاعًرا

سّجل مشاعر قومه في مرحلة 
دقيقة من تاريخ ُعمان 

ة ما يبرر الُحجب  ثمَّ
التي منعت 

ذيوع صيته على 
المستوى الرسمي 

ملفات / مئوية البهالني 
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أواًل: النشأة والمؤثرات: 

اجلبال  وحتر�صها  الوديان  تزّنرها  قرية  يف 

بن  �صامل  بن  نا�رص  م�صلم  اأبــو  ولــد  ال�صاهقة 

اأعمال  مــن  حمــرم،  قرية  يف  البهالين  عــدمي 

 عمان، 
ّ
ولية �صمائل بداخلية عمان؛ بل يف لب

كان  مــيــالدي.   1860 هجري/  عام1277 

اأبوه، حني مولده، قا�صيًا لالإمام عّزان بن قي�ص 

قبل  من  جــّده  وعمل  نــزوى.  على  البو�صعيدي 

ة 
ّ
قا�صيًا لليعاربة. ون�صاأ اأبو م�صلم يف اأ�رصة علمي

عريقة. واهتم والده بتعليمه منذ �صغره، وفًقا 

اآنذاك،  التعليم املحدودة املوجودة  لإمكانيات 

ة. واأبرز 
ّ
املقت�رصة على العلوم ال�رصعية والعربي

اأ�صتاذين له يف مرحلة التكوين هذه، اإىل جانب 

الرواحي،  م 
ّ
�صلي بن  حممد  ال�صيخان  هما  اأبيه، 

وقد  اخلليلي.  خلفان  بن  �صعيد  القطب  وال�صيخ 

من  وتعّلم  و�صلوكا،  در�صًا  ل 
ّ
الأو اأ�صتاذه  لزم 

وال�صاعر  تويف  الذي  اخلليلي  ال�صيخ  موؤلفات 

يف عمر العا�رصة، تقريبًا. وال�صيخ اخلليلي اأحد 

احلديث،  الع�رص  الإبا�صي يف  املذهب  جمّددي 

ببايعة  عمان  يف  الإبا�صية  الإمامة  وجمّدد 

ومتّثل  البو�صعيدي.  قي�ص  بــن  ــزان  ع الإمـــام 

ة �صيخه نراه بو�صوح 
ّ
التلميذ واإعجابه ب�صخ�صي

ال�صاعر  به  قــام  لتخمي�ص  التايل  التقدمي  يف 

م�صلم:  اأبو  يقول  �صيخه.  ق�صائد  من  لق�صيدة 

باهلل  العارف  اجلليل  القطب  دي 
ّ
�صي �صهرة  "اإن 

ب اهلل ثراه واأكرم 
ّ
�صعيد بن خلفان اخلليلي طي

بلغ  وقد  ال�صماء،  كبد  يف  ال�صم�ص  �صهرة  مثواه 

دّلت  عظيمًا  مبلغًا  والباطن  الظاهر  علمي  من 

عليه اآثاره، وله كالم يف ال�صلوك واحلقيقة دّل 

وعلى  والتكميل،  الكمال  يف  را�صخ  قدم  على 

ة 
ّ
�صني اللدنية، ودرجة  مقام عاٍل من املعارف 

ذلك  م�صلم  اأبو  ترجم  وقد  الذوق".  مراتب  من 

من  �صلوكيتني  ق�صيدتني  بتخمي�ص  الإعجاب 

املنى  "درك  اأ�صماهما:  اخلليلي،  ال�صيخ  ق�صائد 

املعارف  و"ثمرات  الثنا"،  �صموط  تخمي�ص  يف 

وطيبات العوارف".

ة 
ّ
ل�صخ�صي املبا�رص  الأول  ن 

ّ
املــكــو هو  ــذا  وه

الديني  ن 
ّ
املــكــو ــو  وه الــبــهــالين،  م�صلم  اأبـــي 

زة 
ّ
املمي اأفكاره  بجموعة  الإبا�صي  املذهبي 

واخللود،  كالروؤية  العتقادية:  امل�صائل  يف  له 

الثورة  بوجوب  املرتبطة  ة 
ّ
ال�صيا�صي وامل�صائل 

وتنفيذ  الإمامة  واإقامة  اجلائر  ال�صلطان  على 

�رصع اهلل تعاىل على الأر�ص. يقول اأبو م�صلم: 

ل يقبل اهلل دينا غري دينهم 

ول يكون الهدى اإل با دانوا 

ة الزهر الكرام لهم 
ّ
هم الإبا�صي

ة اهلل فوق اخللق �صلطان
ّ
بحج

ًا، اإعجاب اأبي 
ّ
ًا واأدبي

ّ
ن، فكري

ّ
ويت�صل بهذا املكو

الإ�صالمية  الع�صور  يف  ال�رصاة  بتجربة  م�صلم 

ة 
ّ
اأف�صلي حول  متحورت  جتربة  وهي  الأوىل. 

عماًل  امُل�صلمني،  ولية  يف  الّن�صب  على  التقوى 

بقوله تعاىل: "اإّن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم". وهو 

مقطوعات  يف  ال�رصاة  ال�صعراء  به  جاهر  مبداأ 

بن  عي�صى  ال�صاعر  قاله  ما  بينها  من  م�صهورة 

فاتك اخلطي: 

اأبي الإ�صالم ل اأب يل �صواه 

اإذا فخروا ببكر اأو متيم

كال احلبنّي ين�رص مّدعيه  

ليلحقه بذي الن�صب ال�صميم 

وما ح�صب ولو كرمت عروق       

ولكّن التقي هو الكرمي 

وهي قطعة من �صعر هو ابن حلظته، نظم على 

دون  املــعــارك،  ميادين  يف  اخليول  �صهوات 

تنقيح ول مراجعة فلحق به بع�ص اخلطاأ كما 

يف البيت الثالث اأعاله. 

الشاعر ال يكبر وال 
يشيخ إاّل لحظة 

موته
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يف  كاملة  ق�صيدة  م�صلم  ــو  اأب �ص 
ّ

خ�ص وقــد 

النت�صار لل�رصاة، هي ق�صيدة رائية، اأولها: 

�صمريي وهل للم�صتهام �صمري        

تنام وبرق الأبرقني �صهري

وفيها يقول: 

جزى اهلل اأهل النهروان ر�صاءه 

وما فوق مر�صاة الإله اأجور

�رصاة �رصاة ل يحط غبارهم

واإن اأبلجت فوق الأمور اأمور

هم  
ّ
ندين لوجه اهلل طوًعا بحب

وما �صناآن امللحدين م�صري

ن 
ّ
ن الثاين ل�صخ�صية اأبي م�صلم هو املكو

ّ
واملكو

ة ال�صخمة، 
ّ
، املتمّثل يف موهبته ال�صعري

ّ
الأدبي

يف  الــعــربــي  ال�صعر  على  الــوا�ــصــع  واطــالعــه 

ع�صوره الزاهية: اجلاهلي والأموي والعبا�صي. 

وذلك ما �صنو�صحه يف املحور الآتي املت�صل 

فيتمثل  الثالث  ن 
ّ
املكو ا 

ّ
اأم ة. 

ّ
وال�صعري بال�صعر 

ة و�صفره اإىل �رصق اأفريقيا 
ّ
يف جتربته احلياتي

ا، عندما كان 
ً
ة متقّدمة ن�صبي

ّ
يف مرحلة عمري

زجنبار  ويف  تقريبًا.  ع�رص،  الثامنة  عمر  يف 

التي كانت مدينة ت�صم ثقافات عديدة ولغات 

انفتاحًا  الغربي  العامل  على  وتنفتح  متباينة 

الدولة  ــان 
ّ
اإب الإ�صالمي  العامل  وعلى  كبرياً، 

ملثقفي  اأتــاح  ا 
ً
اإيجابي ا 

ً
انفتاح العثمانية 

النه�صوية  احلــركــات  على  الّطـــالع  زجنبار 

الدين  جمال  مثل  اآنــذاك،  العربي  الفكر  لقادة 

الأفغاين وحممد عبده وجرجي زيدان. ومع هذا 

يف  ن�صاأت  الكبري  واحل�صاري  الثقايف  التاأثر 

ة 
ّ
زجنبار املطبعة ال�صلطانية وال�صحافة العربي

ة، وظهرت 
ّ
ون�رصت املوؤلفات ال�رصعية والعربي

موؤلفات يف اأدب الرحلة تعك�ص ذلك الرثاء مثل: 

"اللوامع الربقية"، و"تنزيه الأب�صار والأفكار" 
الأم�صار  حما�صن  ذكــر  يف  املنظوم   

ّ
و"الدر

والر�صوم" و"رحلة ال�صلطان خليفة بن حارب" 

و"رحلة اأبي احلارث". وكان اأبو م�صلم البهالين 

والكتابة  ال�صحفية  احلركة  لتلك  الريادة  يف 

ة، والن�رص يف �صحافة زجنبار والقاهرة.
ّ
الأدبي

ثانيًا: الشعر والشاعرّية: 
البهالين  �صامل  بن  نا�رص  ال�صيخ  عند  وال�صعر 

ته 
ّ
اأداة من بني اأدواته الأخرى يف خدمة ق�صي

الإمــامــة  ــاء  لإحــي الوطنية  ة 
ّ
ال�صتنها�صي

هيمنة  من  وتخلي�صها  ُعمان،  يف  ة 
ّ
الإبا�صي

مانيني. 
ُ
الع من  لهم  املوالني  ومن  الإجنليز، 

ة يف عمان فكر 
ّ
 الأو�صاع ال�صيا�صي

ّ
وي�صغل هم

�صحيفة  اأول  لتحرير  يدفعه  ا�صتغاًل  البهالين 

عام  النجاح  �صحيفة  هي  زجنبار  يف  عربية 

بن  عّزان  الإمام  اإمامة  �صقوط  اإن  1911م. 
�صعيد  ال�صيخ  وا�صت�صهاد  البو�صعيدي  قي�ص 

ذلك  يف  الإجنليز  ودور  اخلليلي  خلفان  بن 

بن  تركي  وال�صلطان  ـــام  الإم بــني  الــ�ــرصاع 

�صعيد، وما ترتب على ذلك من هجرة املوالني 

أتاح لُه السفر 
لزنجبار فسحة 

االنفتاح على العالم 
الغربي والحركات 
النهضوية لقادة 

الفكر العربي

ملفات / مئوية البهالني 



نزوى العدد 105 يناير 2021
18

بينهم  ومن  اأفريقيا،  �رصق  اإىل  عــزان  لالإمام 

 البهالين خلق لديه 
ّ

والده ال�صيخ �صامل بن عدمي

لالإمامة يف عمان.  وللمناوئني  لالإجنليز  عداء 

تغلغل  راأى  زجنبار  اإىل  ال�صاعر  هاجر  وعندما 

وتاقت  اأفريقيا،  �رصق  يف  الإجنليزي  النفوذ 

ة اإىل التخّل�ص من تلك ال�صطوة وذلك 
ّ
نف�صه احلر

مع  التعاي�ص  الواقع  عليه  فر�ص  واإن  الت�صّلط. 

الأمر ما ا�صتطاع اإىل ذلك �صبيال. هذا التعاي�ص 

الذي يجد يف الفكر الإبا�صي قبوًل له وتربيراً 

حاول  ة". 
ّ
الديني "التقية  اإطــار  يف  له  معقوًل 

يريد،  ما  وبــني  يجد  ما  بني  املــواءمــة  ال�صيخ 

موقفه  لإبراز  املنا�صبة"  "اللحظة  حتني  حتى 

له.  ينت�رص  الــذي  الفريق  مــع  وال�صطفاف 

وببيعة الإمام �صامل بن را�صد اخلرو�صي انطلق 

ا 
ً
نا�صح

ُ
ا هذا الإمام وم

ً
اأبي م�صلم منا�رص �صعر 

زجنبار  مــن  اخلـــروج  يف  ــه  اآمــال وزادت  ــه،  ل

والعودة اإىل عمان للم�صاركة يف الدولة النا�صئة 

لالإمام اخلرو�صي. يقول اأبو م�صلم البهالين يف 

ته امل�صهورة: 
ّ
نوني

يا �صامل الدين والدنيا ابن را�صد خذ  

   اأمانة اهلل والأقدار اأعوان

اأنت ال�صليع بها حماًل وتاأدية

َك تدبري واإتقان 
ِّ
اإذ كلُّ هم   

اأحدر واأ�صعد واأيقن اأن �صاحبها

�صيف من اهلل ل حتويه اأجفان  

ي�صو�صها موؤمن باهلل معت�صم

ر الأمالك اإميان
ّ
وخري ما دب   

ل ي�رصف الفكر يف �صيء فيخلفه

لأنه من فيو�ص الك�صف مالآن  

الإمـــام  اإىل  وا�ــصــحــة  اإ�ــصــارة  الأبــيــات  ويف 

رائد هذه  ال�صاملي،  بن حميد  نورالدين عبداهلل 

احلركة، كما كان �صلفه ال�صيخ �صعيد بن خلفان 

اأبو  ه 
ّ

رائد بيعة الإمام عزان بن قي�ص. وقد وج

بها  اخلرو�صي  الإمام  اإىل  ة 
ّ
نرثي ر�صالة  م�صلم 

ا، وحت�صني 
ّ
ة لفر�ص التعليم اإجباري

ّ
ن�صائح جم

الإ�صالمية،  واملنظمات  الــدول  مع  العالقات 

واإخراج عمان من عزلتها املغلقة لتنفتح على 

العامل، وغري ذلك من الن�صائح.

م�صلم  اأبي  �صعر  القاعدية يف  ة 
ّ
الق�صي هذه هي 

جميعًا  �صعره  يف  مبثوثة  ــي  وه الــبــهــالين، 

الديني  ال�صعر  ل�صيما  املختلفة  باأغرا�صه 

ا 
ً
وال�صعر الوطني. وهذا ما جعل اأبا م�صلم �صاعر

اأبناء  مع  جتاوبًا  ز 
ّ
املتمي �صعره  يجد  ًا 

ّ
تاريخي

وطنه، و�صهرة وذيوعًا بينهم. 

يقوم  ا 
ّ
خطابي اأ�صلوبًا  البهالين  �صعر  ويك�صف 

باملا�صي  والــتــذكــري  والــتــكــرار  ــداء  ــن ال على 

لغوية  اأ�صاليب  ذلك من  اإىل  وما  الهمم،  واإثارة 

الوا�صعة  ثقافته  عن  يك�صف  كما  ة. 
ّ
وم�صموني

ا�صتقالل �صوته  م�صهورة مع  لق�صائد  وه�صمه 

وطغيان نربته، مما ين�صي ن�صو�ص النطالق اأو 

ن�صو�ص املعار�صة. والأمثلة على ذلك اله�صم 

للرتاث ال�صعري العربي كثرية، نذكر منها: 

ة" التي مطلعها: 
ّ
ق�صيدته الأ�صهر "النوني

تلك البوارق حاديهن مرنان    

فما لطرفك يا ذا ال�صجو و�صنان

اأبي احل�صن الب�صتي التي  اإىل ق�صيدة  نظر فيها 

مطلعها: 

لكل �صيٍء اإذا ما مّت نق�صان 

 بطيب العي�ص اإن�صان
ّ
فال يغر

وق�صيدته الرائية امل�صار اإليها اأعاله نظر فيها 

ا�ص: 
ّ
ق�صيدة اأبي نو

اأجارة بيتينا اأبوك غيور  

ومي�صور ما يرجى لديك ع�صري

�صعيد  ال�صيخ  لق�صائد  تخمي�صه  عن  ف�صاًل  ذلك 

يكشف البهالني 
ا  ا خطابياً أسلوباً

يقوم على النداء 
والتكرار  والتذكير 

إلثارة الهمم
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بن خلفان اخلليلي، ومعار�صته ملق�صورة ابن 

"ال�صعر  بكتاب  من�صورة  لنا  درا�صة  دريد. ويف 

رائداً"،  البهالين  م�صلم  اأبــو  احلديث؛  العماين 

خل�صنا اإىل امللحوظات الآتية: 

الن�ص املعار�ص 	• التام عن  اأبي م�صلم  ر 
ّ
حتر

هًا. فقد عار�ص �صاعراً 
ّ

غر�صًا واأ�صلوبًا وتوج

هاين  بــن  احل�صن  ا�ــص 
ّ
نــو ــو  اأب هــو  متحرراً 

)ت814هـ(، و�صاعراً ملتزمًا كابن الفار�ص 

عمر بن اأبي احل�صن )ت1234هـ(.

خلفان 	• بــن  �صعيد  ال�صيخ  ق�صائد  حــازت 

فقد  متقّدمة  مكانة  )1870م(  اخلليلي 

ــن اأ�ــصــد  عــار�ــصــهــا ثـــالث مــــرات. وهـــي م

املعار�صات التحامًا على م�صتوى املو�صوع 

وترتيب الأفكار، عرب التخمي�ص. 

عن 	• البهالين  �صعر  يف  املعار�صات  تنك�صف 

ا 
ّ
اأم الن�صني.  الت�صاكل املو�صيقي بني  طريق 

والتاأثري  والأ�صلوب  امل�صمون  م�صتوى  على 

فنجد ا�صتقالًل تامًا لن�ص البهالين. 

�صعر  ه�صم  ــة، 
ّ
الــ�ــصــاعــري  

ّ
قـــوي �صاعر  فهو 

اخلا�ص  باأ�صلوبه  �صبكه  واأعـــاد  الأ�صبقني، 

املنماز عن اأ�صاليب اأولئك ال�صعراء ال�صابقني. 

ْين والواجب: ثالثا: الدَّ

ل 
ّ
 كبري �صج

ّ
اأبا م�صلم البهالين �صاعر قومي اإّن 

تاريخ بالده وم�صاعر قومه يف مرحلة دقيقة 

من مراحل التاريخ العماين احلديث. ومواكبته 

املخطوطات  كــرثة  يف  تظهر  الأحـــداث  لتلك 

اأو  كامل  �صبه  �صعره،  حتفظ  التي  ات 
ّ
والكرا�ص

ق�صائد متفرقة منه. وقد ر�صدنا 17 خمطوطة 

منها، منذ زمن طويل. ونعتقد اأن العدد الفعلي 

وربا  الثالثني،  يبلغ  قد  املخطوطات  لتلك 

املعنونة  املخطوطة  اأن  وجدنا  وحينها  يزيد. 

بـ "ديوان ال�صيخ اأبي م�صلم البهالين"، وجامعه 

اأخ ال�صاعر وتلميذه، ال�صيخ �صامل  ونا�صخه ابن 

 البهالين، وتاريخ 
ّ

بن �صليمان بن �صامل بن عدمي

�صفحاته  وعــدد  1376هـ،  رجب   22 ن�صخه 

ا لديوان 
ًّ
400 �صفحة ميكن اعتماده ن�صخة اأم

اأبي م�صلم البهالين. 

ومن مظاهر احتفاء العمانيني ب�صعر البهالين 

عام  يطبع  عماين  ديوان  اأول  ديوانه  كان  اأن 

1928م بالقاهرة، وعدد �صفحاته 80 �صفحة. 
مما يدل اأنه خمتارات من �صعر البهالين فقط. 

واأخــرياً  وم�صقط،  ودم�صق  بالقاهرة  طبع   
ّ
ثم

والطبع  اجلمع  ذلك  يف  يّتبع  اأن  دون  بريوت 

الديوان  لذلك  حتقيق  من  يّتبع  اأن  ينبغي  ما 

وجمعه من م�صانه من املخطوطات املختلفة 

كما  بينها.  واملقابلة  القدمية  واملطبوعات 

اأ�صندت طبعة  طال النحل �صعر اأبي م�صلم، فقد 

اأبي م�صلم مطلعها:  اإىل  1957م ق�صيدة 

اهلل اأكرب رزء نّك�ص العلما 

�ص احلزن يف األبابنا اأملا
ّ
واأ�ص

وهي ق�صيدة يف رثاء الإمام حممد بن عبداهلل 

تويف  بينما  1953م،  عام  املتوفى  اخلليلي، 

اأبو م�صلم عام 1920م، اأي قبل ذلك بكثري. وقد 

والتغيري  للحذف  م�صلم  اأبي  ق�صائد  �صت 
ّ
تعر

وتبديل العناوين التي و�صعها ال�صاعر. 

يحتاج  البهالين  �صعر  اإن  القول  عن   
ّ
وغني

واإخــراجــه  لتحقيقه  الباحثني  من  اهتمامًا 

ًا دقيقًا. وحاله م�صابه حلال اأغلب 
ّ
اإخراجا علمي

حتقيق  دون  طبعت  التي  العمانية  الدواوين 

حمكم، اأو دون حتقيق البتة. 

كان ديوانه أول 
ديوان ُعماني يطبع 

بالقاهرة 1928.. 
ولم تنُج طباعته 

من النحل 

ملفات / مئوية البهالني 



نزوى العدد 105 يناير 2021
20

رائد  البهالين    
ّ

عــدمي بن  �صامل  بن  نا�رص  يعّد 

ين�صب  واإليه  املطبوعة،  العمانية  ال�صحافة 

زجنبار  يف  عمانية  عربية  جريدة  اأول  اإ�صدار 

اإىل  ــرازي  ت دي  فيليب  واأ�ــصــار  1911م.  عــام 

اجلزء  يف  وحتديداً  ال�صحفية،  البهالين  ريــادة 

الرابع من مو�صوعته ال�صحفية بعنوان “تاريخ 

ال�صحافة العربية”، موثقًا ن�صاأة جريدة النجاح 

بتاريخ -12-12 البهالين  م�صلم  اأبي  يد  على 

مروة  اأديب  ذهب  الجتاه  ذات  ويف   .
2
1911م

ن�صاأتها  العربية:  “ال�صحافة  بعنوان  كتابه  يف 

 Mariam Hamdani وتطورها”، ودرا�صة

 
3Zanzibar Newspapers“ بعنوان 

 Brennan، ــة  ودرا�ــص  ،  ”1902-1974
بــعــنــوان    Fahey، & Sadgrove
 Newspapers of Muslim East“
البهالين  مــ�ــرصوع  ارتــبــط  لقد   .  ”4Africa
دعمه  يف  �صاهما  اأ�صا�صيني  بوؤثرين  ال�صحفي 

يتعلق  زجنبار.  جزيرة  يف  ال�صحفية  وريادته 

املوؤثر الأول باهتمامه وا�صتغاله املبكر بحركة 

الطباعة واملطابع يف زجنبار وخا�صة م�رصوع 

برغ�ص  ال�صلطان  يدي  على  ال�صلطانية  املطبعة 

 حيث اأ�ص�صها عام 1880م 
5
بن �صعيد بن �صلطان

. وات�صح للموؤلَفني   
6
يف حملة كيبوندا بزجنبار

ال�صخ�صيات  من  كــان  البهالين  م�صلم  اأبــا  اأن 

 .  
7
املطبعة هذه  يف  الطباعة  على  اأ�رصفت  التي 

اأن  يت�صح  زجنبار،  اإىل  رحلتيه  تاريخ  وبقراءة 

يف  واملطابع  بالطباعة  ال�صتغال  بداأ  البهالين 

فرتة رحلته الثانية اإىل تلك اجلزيرة، التي بداأت 

عام 1887م، اأي بعد �صبع �صنوات من تاأ�صي�ص 

الأوىل  رحلته  اأن  حني  يف  ال�صلطانية.  املطبعة 

 . ومن 
8
اإىل زجنبار كانت قد بداأت عام 1878م

اأدلة عالقته باحلركة الطباعية يف زجنبار يف 

تقريظ  لق�صائد  كتابته  املتقدمة،  الفرتة  تلك 

املطبعة  اأ�صدرتها  التي  الكتب  من  عــدد  عن 

تلك  مزايا  فيها  ذكر  اجلزيرة،  يف  ال�صلطانية 

الكتب ومالمح مما حتتويه. ومن تلك الق�صائد، 

“منهل  كتاب  تقريظ  يف  م�صلم  اأبــو  نظمه  ما 

ال�صافعي،  بكر  اأبــي  بن  اأحمد  لل�صيخ  الوارد” 

املعاد”  دار  اإىل  الزاد  “هميان  كتاب  وتقريظ 

لل�صيخ احممد بن يو�صف اأطفي�ص، وتقريظ كتاب 

اإبراهيم  بن  حممد  ملوؤلفه  الرتتيب”  “حا�صية 
الكمال”  “مدارج  كتاب  وتقريظ  الــورجــالين، 

البهالني.. رائد الصحافة1 

ترأس تحرير أول صحيفة 
ُعمانية )1911(م 

شميسة النعمانية عبدهللا الكندي 
شاعرة  ُعمانية باحث وأكاديمي  ُعماني 

ارتبط مشروعه 
بمؤثرات حركة 

الطباعة والصحافة 
في زنجبار 
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 . ويف هذه املطبعة 
9
للعالمة نور الدين ال�صاملي

وموؤلفاته  ق�صائده  البهالين  ن�رص  وغــريهــا، 

الربقية  “اللوامع  كتابه  مقدمتها  ويف  الأوىل، 

بن  حمود  املعظم  ال�صلطان  مولنا  رحلة  يف 

حممد بن �صعيد بن �صلطان بالأقطار الأفريقية 

ال�رصقية”، الذي طبعته مطبعة جازيت زجنبار 

 . 
10

عام 1899م

ــذي ارتــبــط بــه م�رصوعه  ــا املــوؤثــر الــثــاين ال اأم

ال�صحفية  ال�صحفي فقد متثل يف بداية احلركة 

يف زجنبار التي تعود -ح�صب بع�ص امل�صادر- 

“اجلريدة  �ــصــدرت  عندما  1892م  عــام  اإىل 

 The اإفريقيا”  و�ـــرصق  لــزجنــبــار  الر�صمية 

 Gazette for Zanzibar and East
يف  وكانت  مطبوعة،  �صحيفة  كاأول   Africa

  . 
11

عهد ال�صلطان علي بن �صعيد بن �صلطان

البيئة  هــذه  املـــوؤثـــرات وو�ــصــط  هــذه  يف ظــل 

ال�صحفي  العمل  ل�صتيعاب  تت�صكل  بداأت  التي 

والهتمام به وت�صجيعه يف زجنبار، بداأ البهالين 

جريدة  بتاأ�صي�ص  الــرائــد  ال�صحفي  م�رصوعه 

النجاح. وي�صري ال�صيباين اإىل اأن مطبعة النجاح 

التي طبعت جريدة النجاح تاأ�ص�صت بوا�صطة عدد 

من اأعيان زجنبار حيث طرح م�رصوع تاأ�صي�صها 

لالكتتاب العام عام 1328 هـ /1910م، وبلغ 

بقيمة  ا 
ً
�صهم  130 امل�صتكتبة  الأ�صهم  جمموع 

 . 
12

اإجمالية بلغت 3250 روبية

الــرائــدة  �صحيفته  مــ�ــرصوع  الــبــهــالين  اأطــلــق 

1911م، وكان يومها متفرغًا  “النجاح” عام 
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لها بعيداً عن اأي وظيفة حكومية، حيث اأ�صارت 

بع�ص امل�صادر اإىل اأنه طلب الإعفاء من وظيفة 

وهو  مبا�رصة،  �صحيفته  اإ�صدار  قبل  الق�صاء 

ال�صحفي  للعمل  اأكرب  اأعطى وزنًا ومقامًا  بذلك 

يف  جــاء  مــ�ــرصوعــه  اأن  خا�صة  ــار،  ــب زجن يف 

العرب  ي�صدرها  التي  العربية  ال�صحف  مقدمة 

اأن  ذلك  اإفريقيا.  و�رصق  زجنبار  يف  العمانيون 

يف  الق�صاة  ورئي�ص  بل  القا�صي  هذا  اهتمام 

من  لأكرث  مقرب  وم�صت�صار  الأوقــات،  من  وقت 

وعامل  وفقيه  زجنــبــار،  �صالطني  من  �صلطان 

كبرية  مدلولت  له  ال�صحفي  بالعمل  و�صاعر، 

وانعكا�صات مهمة على هذا املجال وما �صياأتي 

بعده من م�صاريع. 

ومن هنا كانت - ول تزال - القيمة التاريخية 

عربية  جريدة  كــاأول  النجاح  جريدة  لتاأ�صي�ص 

عمانية يف زجنبار ارتباطًا ب�صخ�صية موؤ�ص�صها 

العلمية والفكرية يف عمان وزجنبار،  ومكانته 

باعتبار  نف�صه،  ال�صحفي  امل�رصوع  ريادة  ومن 

م�صاريع  بــاكــورة  كانت  النجاح  جــريــدة  اأّن 

ت�صدرها  التي  العمانية  العربية  ال�صحف 

�صخ�صيات وجمموعات عمانية يف زجنبار.   

وتنبغي الإ�صارة اإىل اأن اأبا م�صلم البهالين اأ�ص�ص 

جريدة النجاح عام 1911م، ويف ذلك العام بداأ 

 .  
13

البو�صعيدي ال�صلطان خليفة بن حارب  عهد 

الربيطاين  النفوذ  اأن  الباحثني  اأحــد  وي�صف 

ال�صلطان  اإىل ذروته يف عهد  يف زجنبار و�صل 

خليفة بن حارب، ويف هذه الفرتة اأي�صًا حتول 

امل�صتعمرات  وزارة  اإىل  زجنبار  على  الإ�ــرصاف 

بعد اأن كان ذلك الإ�رصاف من م�صوؤوليات وزارة 

 . 
14

اخلارجية

النَّجاِح، وهي  البهالين جريدة  م�صلم  اأبو  اأ�صدر 

ت�صدر  كانت  اأ�صبوعية،  �صبه  جامعة  جريدة 

الإ�ــصــالح،  ات عــن حــزب 
ّ
مـــر ثــالث  ال�صهر  يف 

 12( 1329هـ  ال 
ّ
�ــصــو يف  اأعــدادهــا  اأول  ظهر 

وتوقفت  �صفحات،  اأربع  يف  1911م(  اأكتوبر 

)اأغ�صط�ص  1332هـ  مطلع  يف  ال�صدور  عــن 

1914م(.

مثل:  اجلــرائــد  من  عــدد  يف  مقالت  كتب  كما 

جريدة النجاح بزجنبار وجريدة الأهرام ب�رص، 

ر�صائل  منها  ع�رصه،  علماء  مع  مرا�صالت  وله 

�ص اجلزائري.
ّ
اإىل حممد بن يو�صف اأطفي

مقاالت البهالني

�صحفيني  مقاَلني  على  اإل  املوؤلفان  يطلع  مل 

وذلك  النجاح،  �صحيفته  يف  البهالين  ن�رصهما 

اأ�صاًل  اجلريدة  هذه  من  املتوافرة  الأعــداد  لقلة 

لدى الباحثني ومراكز التوثيق املختلفة، كذلك 

اإدارًة وحتريراً  اإن تاريخ نهاية عهده باجلريدة 

غري حمدد، لكن الثابت اأن اجلريدة ظلت ت�صدر 

منذ بدايتها عام 1911م وحتى عام 1914.

كما �صيت�صح يف الق�صم التايل من هذه ال�صرية. 

ي�صم العدد رقم )8( من جريدة النجاح وال�صادر 

للبهالين  مقاًل  1911م  دي�صمرب   22 بتاريخ 

“املجد هلل”، وذلك  الأوىل بعنوان  ال�صفحة  يف 

اأ�صارت  كما  اجلريدة  حمرر  يومها  باعتباره 

اأكد  مقدمة  وبعد  �صفحتها.  راأ�ــص  يف  اجلريدة 

اأمر  كل  خلف  اهلل  “�صيا�صة  اأن  البهالين  فيها 

“اهلل  اأن  ذلك  لتحقيقه”،  وي�صعى  املرء  يدبره 

امللك  وينزع  ي�صاء  امللك من  يوؤتي  امللك  مالك 

الــذي  اجلــديــد  النباأ  اإىل  ينتقل  ي�صاء”،  ممــن 

تناقلته وكالة رويرت “الربق الذي وزعته �رصكة 

رويرت“ عن تنازل ال�صلطان علي بن حمود عن 

احلزن  مقابل  ويف  ال�صلطانية.  اململكة  عر�ص 

الذي اأحدثه خرب تنازل ال�صلطان علي بن حمود 

 البهالين عن �صعادته “با�صتواء 
ّ

عن احلكم، عرب

خليفة  املظفر  الهمام  ومولنا  �صيدنا  جاللة 

�صلطان”.  بن  �صعيد  بن  ثويني  بن  حــارب  بن 

خليفة  ال�صلطان  مدح  املقال  ذات  يف  ويوا�صل 

"النجاح" جريدة 
شبه أسبوعية 

كانت تصدر عن 
حزب اإلصالح 
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 . 
15

بن حارب واأن احلوادث القادمة �صتثبت ذلك

 البهالين يف هذا املقال عن موقفه ال�صيا�صي 
ّ

عرب

من �صالطني زجنبار وخا�صة ال�صلطان علي بن 

من  وقّدم  حارب،  بن  خليفة  وال�صلطان  حمود 

لل�صلطان  ال�صخ�صي  دعمه  املقال  هذا  خالل 

يعك�ص  عام  ب�صكل  واملقال  حارب.  بن  خليفة 

ال�صحفية  املقالت  توظيف  �صور  من  �صورة 

وال�صحف ب�صكل عام يف تلك الفرتة يف خدمة 

النظام ال�صيا�صي. 

يف  البهالين  ن�رصه  ــذي  ال الــثــاين  املــقــال  ــا  اأم

“الأغرا�ص  بعنوان  فكان  النجاح،  جــريــدة 

والإميان” وظهر كجزء من خمطوط ديوان اأبي 

املخطوط  يف  وظهرت  اأخيه،  ابن  بخط  م�صلم 

البهالين  ن�رصه  املقال  اأن  اإىل  �رصيحة  اإ�صارة 

يف النجاح يف فرتة اإدارة وحترير ال�صيخ نا�رص 

هدف  واأنه  1913م،  عام  اللمكي  �صليمان  بن 

اأثناء حرب  العمانيني يف  اإغاثة  اإىل طلب  منه 

“التاذت”  التي  م�صقط  مع  اخلرو�صي  الإمــام 

 . 
16

بالإجنليز

النامو�ص  عن  باحلديث  مقاله  م�صلم  اأبو  ابتداأ   

ال�صماوي الذي ي�صع الأمور على فطرتها واأنه 

ترك  نف�ص  كل  من  ــاول  اأح “ل  له  متامًا  واٍع 

ِجِبلَّتها، ول خلع كل مالب�ص �رصورها، ول اأرباأ 

القذر وهو معا�صها، ول  اأن تقع على  بالذبابة 

اأن�صح احلية الرق�صاء اأن تتخل�ص من �صمومها 

وهي جوهرها، كل ذلك ل اأمد يداً اإىل التما�صه، 

طالبًا  اأ�صبح  لأين  ح�صوله،  يف  باأمل  اأثق  ول 

للمحال، خ�صمًا للطبيعة، عدواً للعامل، وبالأقل 

حجرة يف طريق �صري الفطرة”. ثم اأكمل البهالين 

مو�صحًا اأنه يتبع نامو�ص اهلل ول يكرتث ب�صيء 

من �رصور الع�رص لأنه “تابع لإمامنْي موؤديني 

والف�صيلة،  والكمال  والطمئنان  ال�صعادة  اإىل 

وبهذه التبعية املقد�صة اأفتخر ويفتخر من ذهب 

مذهبي”. 

من  “هل  مت�صائاًل:  مقاله  البهالين  واأكــمــل 

من  جــاء  نامو�ص  وتقليد  اقتفاء   
ّ
علي نكر 

ُ
ي

الف�صيلة  على  احل�صول  يل  ي�صمن  اهلل،  �صوب 

يف  لأخوته  ن�صائح  قــدَّم  ثم  بحذافريها..”، 

يقعوا يف خبائث  لئال  “الآدمية” وفق تعبريه 
“اأيها  وم�صائبه  واآفاته  املظلم”  “الناوو�ص 
يف  ون�صيبي  الآدمية  يف  �صقيقي  يا  الإن�صان 

الطريق  ولي�ص  لذلك  تخلق  مل  اإنــك  الفطرة.. 

بي�صاء،  حمجة  اإىل  وراءك  ارجـــع  هــنــالــك، 

ها القراآن، ودليلها خامت الر�صل، وغايتها 
ُ
ب نا�صِ

الفردو�ص الأعلى ور�صوان من اهلل اأكرب”.

َد اأبو م�صلم ملو�صوعه بذكر اأهمية الدور 
َّ
ثم مهـ

وبقيمة  الأحمر  الهالل  جمعية  به  تقوم  الذي 

يف  �صواء  امل�صلمني  اإعانة  اإىل  الداعني  اأ�صوات 

العثمانية  الدولة  اأو  والبلقان  الغرب  طرابل�ص 

بعدها  واأهله”،  لالإ�صالم  الكربى  “احلامية 
انتقل اإىل املو�صوع الرئي�ص الذي كتب املقال 

ف�صيلة  وبكل  الو�صيلة،  “بهذه  قائاًل:  لأجله 

حتلت بها هذه اجلمعية، اأدعوها واأدعو اأهل ل 

اإله اإل اهلل حممد ر�صول اهلل يف م�صارق الأر�ص 

اإعانة املجاهدين يف �صبيل اهلل  اإىل  ومغاربها 

الأبي�ص،  للعلم  الرافعني  العمانية،  الإمارة  يف 

لدعوته  مربراً  والأمان”،  وال�صالم  العدل  علم 

واإطالق  ربهم،  �صبيل  يف  يجاهدون  بـ“القوم 

حريتهم من مربطها وبعثها من مدفنها، ويف 

وم�صاقط  وذراريــهــم  اأوطانهم  عن  املحاماة 

واأ�صولهم،  اأئمتهم وعلمائهم  روؤو�صهم ومدافن 

وعن الرتبة التي فيها نبتوا وعليها نبتوا”.

الكبري  انتماءه  م�صلم  اأبو  يوؤكد  املقال  وبهذا 

اإىل  و�صعيه  الإمــامــة،  لدولة  العميق  وولءه 

اإليه  ا�صتطاع  ما  كل  يف  باحلرف  منا�رصتها 

وعلو  وف�صاحته  بالغته  يعك�ص  كما  �صبيال، 

النرث  ويف  بل  فح�صب،  ال�صعر  يف  لي�ص  �صاأنه 

اأي�صًا.

تعكس مقاالته 
بالغته وفصاحته 

وعلو شأنه في 
النثر كما في 

الشعر 
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جريدة النجاح )1911-1914م(

النجاح  جريدة  اأعــداد  من  الثامن  العدد  يعترب 

اأول  1911م  دي�صمرب   22 بتاريخ  ال�صادر 

اطالع  -ح�صب  اجلريدة،  هذه  من  متوافر  عدد 

اإ�صارتها  ح�صب  اجلريدة  كانت  واإذا  املوؤلَفني. 

مرات،  ثالث  ال�صهر  يف  ت�صدر  باأنها  ال�رصيحة 

اأكتوبر  يف  �صدر  قد  يكون  الأول  عددها  فــاإن 

من  الثامن  العدد  من  يت�صح  وكما  1911م. 
�صعارات  ثالثة  �صاغت  اجلريدة  فاإن  اأعدادها، 

ال  اأريد  )اإن  هي:  الأوىل  ال�صفحة  راأ�ص  يف  لها 

الإ�صالح ما ا�صتطعت( و)كل من ثابر على العمل 

اأدرك النجاح(، و )النجاح حلزب الإ�صالح(. كما 

�صعر  منها  الأوىل  ال�صفحة  يف  اجلريدة  حددت 

الن�صخة  ال�صرتاك للح�صول على ن�صخها، وثمن 

وو�صفت  ــات.  ــالن الإع ن�رص  واأجـــرة  ــواحــدة،  ال

اجلريدة نف�صها باأنها )جريدة وطنية اأدبية علمية 

ال�صهر  يف  ت�صدر  جتارية  تاريخية  اإخبارية 

ثالث مرات(، وهو الو�صف الذي ي�صتبدل اليوم 

اجلريدة  تغفل  ومل  �صاملة(.  �صيا�صية  بـ)جريدة 

اإىل  الإ�صارة  الأوىل  �صفحتها  راأ�ــص  يف  اأي�صًا 

م�صوؤول اجلريدة الذي ي�صتقبل الر�صائل والربيد 

وكان ا�صمه يومها )جابر بن �صالح(، اأما حمرر 

عنوان  اأمــا  البهالين،  م�صلم  اأبــو  فهو  اجلريدة 

)الربتكي�ص(  الربتغاليني  �صارع  فكان  اجلريدة 

ملا  فهمًا  املعلومات  هذه  وتعك�ص  زجنبار.  يف 

ينبغي للجريدة املطبوعة توفريه من معلومات 

للقراء، باعتبارها و�صيلة جماهريية لها موعد 

للبيع  ومكان  ا�صرتاك  �صعر  ولها  حمدد،  �صدور 

اآخــر  اإىل  لــالإعــالن،  حمــدد  و�صعر  والــو�ــصــول، 

تزال  ول  كانت  التي  املهمة  املعلومات  تلك 

تقدمي  �رصوط  من  كجزء  بها  تهتم  املطبوعات 

املطبوعات الدورية للقراء وعامة اجلماهري. 

البهالين حترير  اأبو م�صلم نا�رص بن �صامل  راأ�ص 

جريدة النجاح منذ بدايتها، ومل يت�صح للموؤلفني 

تاريخ نهاية فرتته التحريرية والإدارية. وي�صري 

حم�صن الكندي اإىل اأن نا�رص بن �صليمان اللمكي 

من  كانا  الطائي  عامر  بــن  علي  بــن  وحممد 

النجاح  حترير  على  تناوبت  التي  ال�صخ�صيات 

 . ومل ت�صتطع النجاح 
17

واإدارتها بعد اأبي م�صلم

العمر  من  تكمل  مل  اإنها  حتى  كثرياً،  تعي�ص  اأن 

اإىل  ُنفي  حني  متامًا  توقفت  اإذ  �صنوات،  ثالث 

نا�رص  ال�صيخ  وهــو  حمرريها  اأبــرز  اأحــد  الهند 

ويبدو  1914م.  عام  يوليو  يف  وذلــك  اللمكي 

�صكك يف ولء  الربيطاين يف زجنبار  املقيم  اأن 

هذه اجلريدة لالإدارة الإجنليزية يف تلك الفرتة، 

اإىل  الريامي-  -ح�صب  الإدارة  تلك  دفــع  ما 

  .
18

اإغالقها

من  واملتفرقة  املتوافرة  الأعــداد  بع�ص  وتدل 

فرتة  وا�صتمرارها  بقائها  على  النجاح  جريدة 

تقرتب من اأربع �صنوات منذ اأكتوبر 1911 اإىل 

اأغ�صط�ص 1914م. 

ومما ينبغي تاأكيده هنا اأن هذه اجلريدة اأ�ص�صت 

-كما  نف�صها،  اجلريدة  اإطــالق  قبل  مطبعتها 

لهتمامها  وتاأكيداً  ذلك.  اإىل  الإ�صارة  �صبقت 

ال�صحفي  للعمل  انطالق  كقاعدة  بالطباعة 

يف  النجاح  ن�رصت  اأي�صًا،  جتــاري  وكم�رصوع 

العدد الثامن منها ن�ص الإعالن الآتي: 

قد  اأنها  العربية  النجاح  مطابع  �رصكة  “تعلن 
واأنها  احلديث  الطراز  من  مطبعة  ا�صتح�رصت 

اأي كتاب على  لطبع  الآن ف�صاعداً  م�صتعدة من 

اختالف حجمه والإعالنات والعنوانات التجارية 

وما  واجلرائد  واملجالت  الكرتات  من  وغريها 

اأ�صبه ذلك باللغة العربية وم�صتعدة لتجليد الكتب 

اأراد  فمن  وغريهما  والقما�ص  باجللد  والدفاتر 

اإدارة  بحل  باحل�صور  و�رصفنا  ذكر  مما  �صيئًا 

املطبعة الكائن ب�صارع الربتغاليني يف زجنبار 

فاإنه يجد ما ي�رصه من ح�صن الأحرف والأ�صعار 

. 
املهاودة ولي�ص اخلرب كالعيان”19

شكك اإلنجليز 
في والء "النجاح" 

مما أدى إلى 
إغالقها ونفي 
رئيس تحريرها
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كتب اأبو م�صلم البهالين ر�صالة يف عام 1915م، 

اخلرو�صي  را�صد  بن  �صامل  الإمام  اإىل  واأر�صلها 

ا 
ً
اأفكار الر�صالة  ت�صمنت  وقد  )ت:1919م(، 

ن�صائح  �صكل  على  البهالين  قدمها  �صيا�صية 

روؤية  تقدمي  اإىل  العجالة  هذه  تهدف  لالإمام. 

ة مل�صمون تلك الر�صالة دون غريها من 
ّ
حتليلي

واأفكاره ونظراته  البهالين ون�صو�صه  موؤلفات 

ن�رصت  املذكورة  والر�صالة  عمومًا.  ال�صيا�صية 

يف كتاب "مو�صوعة عمان الوثائق ال�رصية" يف 

. 
1
حوايل ثماين �صفحات

أوال
التكوين السياسي ألبي مسلم 

البهالني:

ولد اأبو م�صلم البهالين حوايل عام 1860م يف 

ا من 
ً
بلدة حمرم من اأعمال �صمائل، وعا�ص جزء

طفولته يف ولية نزوى اإبان ت�صلم والده الق�صاء 

فيها لالإمام عزان بن قي�ص )ت: 1871م(، فقد 

كان والده من الرجال الذين قامت على اأكتافهم 

ال�صيد  وت�صلم  انتهائها،  وبعد  الإمــامــة،  تلك 

توترت  ال�صلطة؛  )ت:1888م(  �صعيد  بن  تركي 

العالقة بني العلماء وال�صلطان با فيهم �صامل 

بن عدمي البهالين، الذي انتهج نهج املعار�صة، 

وكان منا�رصاً للحركات ال�صيا�صية التي ظهرت 

�صد ال�صلطان، حتى اإنه كتب ر�صالة يدعو فيها 

القبائل اإىل ن�رصة املعار�صة رغبة يف "اجلنة 

ومن  اهلل  يخ�صون  اأعدت ملن  التي  مداها،  بكل 

اأبي  والد  هاجر  ثم   .
2 ال�صدائد"  عند  يخدمونه 

م�صلم اإىل زجنبار، وحتى هذه الهجرة ل تخلو 

ال�صلطان  اأن  ة، ذلك 
ّ
من دوافع واأ�صباٍب �صيا�صي

العلماء، وتتبعهم  ق اخلناق على 
ّ
تركي قد �صي

من  اخلــروج  ا�صتطاع  ومن  وال�صجن،  بالقتل 

  . 
3
عمان خرج

ن�صاأ  املتوترة  ة 
ّ
ال�صيا�صي البيئة  هذه  ظل  يف 

البهالين البن، ثم حلق بوالده اإىل زجنبار بعد 

مالزمًا  وكان  الق�صاء،  توىل  وهنالك  �صنني، 

ــالء  لإع قلمه  مــن  ا 
ً
جـــزء و�صخر  لل�صالطني، 

ا 
ً
مكانتهم وقدرهم يف اأعني النا�ص، ووّثق جزء

وهذه   .  
4
ة

ّ
ال�صياحي وجولتهم  رحالتهم  من 

بال�صالطني  البهالين  جمعت  التي  العالقة 

�صجيج،  دون  متر  اأن  لها  كــان  زجنــبــار،  يف 

البهالين  موقف  على  طــراأ  الــذي  التغيري  لول 

اخلرو�صي،  را�صد  بن  �صامل  اإمامة  ومنا�رصته 

فقد راأى بع�صهم اأن مواقفه تت�صم بالزدواجية، 

اأزعجت  اخلرو�صي  لالإمام  منا�رصته  اأن  كما 

البعد السياسّي 

قراءة في رسالة البهالني إلى اإلمام 
سالم بن راشد الخروصي 

ناصر السعدي
كاتب وباحث  ُعماني 

لم يكن لعالقته 
بالسالطين أن 

تمر دون ضجيج 
في فترة سياسية 

متوترة 
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ال�صلطة يف زجنبار. ومع ذلك فالأمر لي�ص بهذه 

تظهر  مل  لالإمامة  البهالين  فميول  الب�صاطة، 

بعنوان  �صرية  تاأليفه  ذلك  على  والدليل  فجاأة، 

قبل  اأّلف  الكتاب  وهذا  بالإميان"،  "ال�صيا�صة 
ظهور اإمامة �صامل بن را�صد اخلرو�صي، ويت�صح 

من  كتابه،  عن  البهالين  قاله  ما  العنوان  من 

ال�رصوط  ملناق�صة  اأي  الغاية؛  لهذه  األفه  اأنــه 

املو�صوعية لإقامة الإمامة. 

عالقته  من  وبالرغم  البهالين  اأن  يعني  وهذا 

نحو  ميوله  اأن  اإل  زجنبار؛  ب�صالطني  الوطيدة 

فكرة الإمامة كانت خمبوءة، وعالقته بال�صلطة 

�رصوط  زالت  اأن  وبجرد  وتقية،  هدنة  عالقة 

بن  �صامل  الإمام  دولة  بظهور  واأ�صبابها  التقية 

ًا، 
ّ
كلي البهالين  مواقف  ت 

ّ
تغري اخلرو�صي  را�صد 

�صديداً،  فرحًا  وفرح   ،
5
الإمامة بقيام  وا�صتب�رص 

فكتب مقاًل يف جريدة الأهرام حمل تعاطفًا مع 

الإمامة ، كا�صفا فيه مواقفه احلقيقية، دون اأن 

 .
6
يهتم بالعواقب التي قد ي�صببها ذلك املقال

ثانيا
ــي والــظــرفــي  ــن ــزم ــاق ال ــي ــس ال

للرسالة: 

 13( بتاريخ  ر�صالته  البهالين  م�صلم  اأبو  كتب 

1915م(،  اإبريل   27\ 1333هـ  الثاين  ربيع 

واأر�صلت  كتبت  الر�صالة  اأن  يعني  التاريخ  وهذا 

را�صد  بن  �صامل  اإمــامــة  قيام  من  �صنتني  بعد 

البهالين  تاأخر  ا �صبب 
ً
اخلرو�صي، ولي�ص وا�صح

عالقة  اأن  يبدو  ولكن   ! الر�صالة  كتابة  يف 

الإمامة  قيام  بدايات  مع  بال�صلطة  البهالين 

وحتديداً  لحقًا،  �صاءت  ثم  ح�صنة  عالقة  كانت 

جريدة  يف  ن�رصه  مقاًل  البهالين  كتابة  بعد 

هذا  اإىل  البهالين  اأ�صار  وقد  امل�رصية،  الأهــرام 

الأمر بني ثنايا الر�صالة، مما يعني اأن الر�صالة 

وال�صلطة  البهالين  بني  العالقة  توتر  بعد  كتبت 

يف زجنبار، ثم اأر�صلها اإىل الإمام، واأرفق معها 

دعوة  وحتمل  النونية،  ق�صيدة  الأول:  ن�صني: 

بن  �صامل  ــام  الإم ملنا�رصة  العمانية  للقبائل 

را�صد اخلرو�صي، وقد ترجى البهالين من الإمام 

بني  ي�صهرها  واأن  الق�صيدة  ن�صخ  من  يكرث  اأن 

"ع�صاها  يقول:  كما  والهدف  القبائل،  �صيوخ 

ك من عواطفهم وتهز من اأريحياتهم، ولهذه 
ّ
حتر

الغاية و�صعناها على هذه الوترية �صيا�صيًة منا 

الن�ص  اأما  للدين وحتريًكا لعواطف امل�صلمني". 

بالإميان"،  "ال�صيا�صة  بعنوان  �صرية  فهو  الثاين 

اهلل  ميّن  "اأن  قبل  األفه  اإنه  البهالين  عنه  يقول 

بن  �صامل  الإمــام  دولــة  دولتك-  بظهور  علينا 

من  وطلب  ب�صورة  املوؤيدة  اخلرو�صي-  را�صد 

�صليمان  ال�صيخ  الأحباب  واأحب  الأ�صحاب  اأعز 

اأثر  وعلى  متامه،  اهلل  فمّن  اليعربي،  �صيف  بن 

�صم�ص  ببزوغ  الب�صائر  جاءتنا  باأيام  متامه 

احلق، فكان الواقع هو عني مو�صوع الكتاب". 

امل�صمون  مع  يتفق  الن�صني  هذين  وم�صمون 

هدفها  الثالثة  الن�صو�ص  فهذه  للر�صالة،  العام 

وتــقــدمي ن�صائح  الإمــامــة،  نــ�ــرصة  الأ�ــصــا�ــص 

�صيا�صية بغر�ص املحافظة على الكيان ال�صيا�صي 

ا بهدف "اإعطاء 
ًّ

الوليد، اأو كما عرب البهالين ن�ص

ال�صيا�صة حقها الديني يف تربية هذه الأمة". 

ثالثا
 المضمون السياسي للرسالة 

ق�صايا  ثــالث  حــول  الر�صالة  م�صمون  يــدور 

مركزية، اأوًل: اأ�صا�ص �رصعية دولة الإمام �صامل 

الإمامة  عالقة  ثانيا:  اخلرو�صي.  را�صد  بن 

م�صادر\مراجع  ثالثا:  باملجتمع\الرعية. 

الر�صالة  وعــاجلــت  والــدنــيــا.  الــديــن  حرا�صة 

كاتبها  لروؤية  ا�صتناًدا  الثالث  الق�صايا  هذه 

عن  تعبرياً  بــالــ�ــرصورة  ولي�ص  واجتــاهــاتــه، 

م�صادر اأخرى. 

اإلمــام سالم  أســاس شرعية دولــة 
بن راشد الخروصي:

طغت  لــذلــك  الفقيه،  بفكر  كتبت  الــر�ــصــالــة 

ل  الدينية،  احلمولة  ذات  واملفردات  املفاهيم 

ت�صتمد  الذي  الأ�صا�ص  عن  احلديث  عند  �صيما 

رغم عالقته 
الجيدة 

بالسالطين إال 
أن ميوله لإلمامة 

كانت مخبوءة
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عمد  اإذ  �رصعيتها،  اخلــرو�ــصــي  اإمــامــة  منه 

ورموز  وتعابري  األفاظ  ا�صتخدام  اإىل  البهالين 

ة، مثل: خليفة اهلل، واخلالفة 
ّ
حتمل اأبعاًدا ديني

الكربى، وولك- اهلل ق�صما من بالده، كما يف 

الن�صو�ص الآتية: 

القائم  ال�صالح  العبد  العاملني  رب  خليفة   "
باأمر اهلل �صامل بن را�صد اخلرو�صي". 

للوقت  فــراآك  عباده  يف  نظرة  نظر  اهلل  "اإن 
اأ�صلبهم عوداً ...".

من  ق�صما  وولك   ... الكاملة  ال�صيا�صة  هلل   "
بالده وحكمك على طائفة من عباده...".

و�صلطانا  ملكًا   
ّ
اخلرو�صي يورث  مل  اهلل  اإن   "

جربائيل  به  نزل  �صلطانًا  قلده  ولكن  دنيويًا، 

من فوق �صبع �صماوات ...".

البهالين  اأعطاها  التي  ال�صورة  هــذه  ح�صب 

ملن�صب الإمام، فهو نائب عن اهلل ووكيل له، 

املداولة  تقبل  ل  التي  املطلقة  ال�صلطة  وميلك 

واملناق�صة، فالإمام اخلرو�صي هو اختيار من 

والبالد.   العباد  الأر�ص على  اهلل وخليفته يف 

تخالف  البهالين  ر�صمها  التي  ال�صورة  وهذه 

فالإمام  الإبا�صي؛  ال�صيا�صي  الفكر  ن�صو�ص 

لها،  ونائب  لالأمة  وكيل  باأنه  و�صف 
ُ
ي غالبًا 

ومن النادر جداً اأن يو�صف الإمام يف التاريخ 

العادة  ويف  اهلل،  خليفة  اأنــه  على  الإبا�صي 

امل�صلمني،  اأمــري  اأو  امل�صلمني  باإمام  يعرف 

واأحيانًا خليفة ر�صول اهلل، ولذلك فاإن "خليفة 

ال�صيا�صية  الثقافة  على  طـــارئ  اأمـــر  اهلل" 

البهالين  هــل  ــك؛  ذل ومــع  عمومًا.  العمانية 

ا�صتخدم هذه الألفاظ ذات الأبعاد الدينية يف 

�صياق املجاملة؟ يحتمل ذلك. 

- أي دولــة  ــة  ــدول ال أســـاس عــالقــة 
الخروصي - بالمجتمع\ أو بالرعية:

يت�صح يف حديث البهالين الأ�صا�ص الديني الذي 

الإمام اخلرو�صي �رصعيّتها،  ت�صتمد منه دولة 

اإليه  ت�صتند  الذي  الأ�صا�ص  كذلك  يت�صح  كما 

خليفة  الإمام  ولكون  بالرعية،  الدولة  عالقة 

ة 
ّ
اهلل يف اأر�صه بح�صب هذا املنظور، فاإّن الرعي

ا اإل الطاعة، فطاعة الإمامة نابعة 
ً
ل متلك خيار

من طاعة اهلل، اإذ يقول يف هذا ال�صدد:" اإن اهلل 

اأوجب على املكلفني من اأهل م�رصك طاعتك، 

حقا  عليهم  فاأوجب  ونهيك  لأمرك  والنقياد 

الأمــر  من  لك  ولي�ص  هلل،  وباطنه  لك  ظاهره 

احلد  و�صيف  احلجة،  حافظ  اأنت  اإمنا   ... �صيء 

فاأوجب  نهى،  ا 
ّ
عم وتنهى  به،  اأمر  با  تاأمر 

اأن العالقة  على نف�صك �رصط اهلل". وهذا يعني 

عالقة  ولي�صت  الديني،  ــزام  الإل على  تتاأ�ص�ص 

ال�صيا�صي،  التعاقد  مبداأ  على  قائمة  عقالنية 

اأن  عليها  ة 
ّ
فالرعي والواجبات،  احلقوق  واأداء 

اأن يخاف اهلل يف  الإمام، والأخري عليه  تطيع 

اإمنا  ة؛ 
ّ
الرعي اأمام  م�صوؤوًل  لي�ص  فهو  الرعية، 

اأمام اهلل.

الدولة،  لغاية  راً 
ّ
ت�صو كذلك  البهالين  ويقدم   

ة؛ لذلك ا�صتخدم مفردة 
ّ
وهي غاية تربوية اأبوي

الرتبية اأكرث من مرة بني ثنايًا الر�صالة، حتى 

وهو يتحدث عن واجبات الإمام وحقوق الرعية 

ي�صتخدم  جنده  والإن�صاف  العدل  يف  الأ�صيلة 

الهبة،  والإح�صان  امِلّنة  معاين  حتمل  مفردات 

تودد  بهم،  ارفق  ارحمهم،  عنهم،  جتاوز  مثل: 

اإليهم بالعدل، حتى العدل هنا يقدمه البهالين 

مّنًة من الإمام، ولي�ص حقًا اأ�صياًل.

اإىل  كذلك  ر�صالته  يف  البهالين  �ص 
ّ
تعر وقــد 

الدولة،  ت�صيب  قد  التي  والعوار�ص  الآفــات 

وتوؤدي اإىل انهيارها، وهي اآفات وعوار�ص قد 

ة اأو راأ�ص الدولة نف�صها، فما ي�صيب 
ّ
ت�صيب الرعي

ة منها، يتمثل يف الآفات الجتماعية، اأو 
ّ
الرعي

" الآفات النف�صية والقاذورات  بتعبري البهالين 

الــعــامــة،  جــــراأة  يف  املتمثلة  ال�صيطانية" 

اإىل تفكك  اإ�صارة  وال�صغائن فيما بينهم، وهنا 

الدولة.  م�صار  يف  وتاأثريها  الوطنية،  اللحمة 

اأما ما ي�صيب الدولة، فيتمثل يف غياب العدل 

وا�صتخفاف اخلا�صة بن�صب الإمامة.

يستخدم البهالني 
مفردة التربية 

كثيرا مدلالاً على 
غاية الدولة 

األبوية
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راً لكيفية توتر 
ّ
اأن ي�صع ت�صو وحاول البهالين 

اأن  ميكن  ما  اأو  والرعية،  الدولة  بني  العالقة 

ن�صميه جتوزاً حدوث الثورة وخروج اجلماهري 

بليغ،  بن�ص  ذلــك  عن   
ّ

عــرب وقــد  الــدولــة،  على 

فالرعية كما يقول" ...لها نفار كنفار الوحو�ص 

على  قدرت  ومتى  ال�صيول،  كطغيان  وطغيان 

اأيديها  واإمنا  ت�صول،  اأن  على  قدرت  تقول  اأن 

متلك  حتى  األ�صنتها  متلك  فلن  لأل�صنتها،  تبع 

متلك  حتى  ج�صومها  متلك  ــن  ول ج�صومها، 

اإل  القلوب  وا�صطة لال�صتيالء على  قلوبها، ول 

بامل�صاواة بالعدل عن العام واخلا�ص...".

اأ�صناف،  ثالثة  اإىل  الرعية  البهالين  و�صّنف 

وقدم لالإمام ن�صائح يف كيفية التعامل مع كل 

�صنف، فال�صنف الأول يقول البهالين "ف�صالء 

ف�صيلتك  يعلمون  ال�صيا�صة  بحكم  مرت�صون 

اأعبائك،  ثقل  من  لك  ويرثون  عنائك  وعظيم 

اللقاء،  بب�رص  مودتهم  فا�صتبق  ن�صحك  فهوؤلء 

اأما  الإ�صغاء..".  بح�صن  ن�صائحهم  وا�صتجلب 

ظاهران  و�ــرص  خري   " ففيهم  الثاين  ال�صنف 

وال�صنف  والرتهيب".  بالرتغيب  فا�صت�صلحهم 

ل  داع،  لكل  اأتباع  رعــاع  �صفلة   " هم  الأخــري 

ول  بنقد،  واأعمالهم  اأقوالهم  يف  ميتحنون 

يرجعون يف املوالة اإىل عقد، فرتك معاقبتهم 

ارتكاب  اإىل  لهم  مدعاة  اجلرائم  �صغار  على 

العظائم..". 

ثالثا
حراسة الدين وسياسة الدنيا:  

ن البهالين ر�صالته خطوًطا ون�صائح عامة، 
ّ
�صم

ا، 
ً
وخارجي ا 

ً
داخلي الدولة  �صوؤون  اإدارة  لكيفية 

اأو  ة 
ّ
الديني اجلوانب  بـــاإدارة  يتعلق  ما  �صواء 

 – ال�صالح  العبد  اأيها   " يقول  اإذ  ة، 
ّ
الدنيوي

يف  اإنــك  اخلرو�صي-  را�صد  بن  �صامل  الإمــام 

�صلطانك الديني بني بحرين عظيمني خمطرين، 

ال�رصيعة...اأما  بحر  هو  اأعظمهما  وهو  اأحدهما 

البحر الثاين فهو بحر ال�صيا�صة".

إدارة " بحر الشريعة".

البحر،  النجاة من غمرات هذا  الإمام  ي�صتطيع 

بتعبري  املحمدية،  ال�صرية  �صفينته  تكون  حني 

ا 
ً
البهالين، وي�صري فيه �صرية متب�رصة، و"مهتدي

�صلكها  التي  "الطريق  ال�صنية" ومتوخيًا  ال�صنة 

ر�صول اهلل و�صلكها خلفاوؤه على اأمته، واأمناوؤه 

على ملته". كما دعا البهالين الإمام ب�رصورة 

الدينية،  باملعرفة  النا�ص  بتثقيف  الهتمام 

ملكيتها  تعود  مطبعة  اإن�صاء  طريق،  عن  وذلك 

والن�رصات  الكتب  طباعة  مهمتها  املال،  لبيت 

بالتعليم،  والهتمام  املدار�ص  وفتح  الدينية، 

وقد رّكز البهالين على ق�صية التعليم، وطلب من 

اإلزاميًا، لأن عمان مل  اأن يجعل التعليم  الإمام 

ت�صقط "هذه ال�صقطة اإل من جهة اجلهل، اجلهل 

يقول  بودي-  والدنيا،  الدين  يف  امل�صائب  اأم 

الــراأي  ...على  العلماء  �صاعدين  لو  البهالين- 

الذي اأراه، وهو جواز جرب الأولد على التعليم، 

وهي م�صلحة عظيمة يف الأمة، ثم جتعل نفقة 

اأبناء  ونفقة  املــال  بيت  على  منهم  الفقراء 

ة 
ّ
�صيا�صي طريقة  وهي  اآبائهم،  على  الأغنياء 

وال�صنة...".  الكتاب  من  اأ�صول  لها  تدل  دينية 

اأن  الإمــام  البهاليّن  دعا  اآخــراً؛  ولي�ص  واأخــرياً 

ا: 
ًّ

يهتم باجلانب الإعالمي لالإمام، ويقول ن�ص

" بوّدي لو �صنف اأحد العلماء عنكم من�صوراً يف 
يف  امل�صلمني  جميع  اإىل  تهدى  ر�صالة  �صورة 

جميع املمالك".

إدارة " بحر السياسة"

الإمام  اقتفى  اإذا  اآمنًا،  يكون  البحر  هذا  عبور 

ة اإىل 
ّ
�صرية ر�صول اهلل، ومع ذلك فاحلاجة ما�ص

البهالين  يقول  اإذ  اأكفاء،  رجال  على  العتماد 

بحجرها،  حادثة  كل  ترمي  اأن  اأحوجك  " فما 
وتداوي كل جرح برهمه، معك بحمد اهلل من 

وذوي  وال�صيا�صة  والتجارب  احلنكة  رجــال 

الأ�ــصــالــة يف الـــراأي مــن ل يــاألــوك جــهــداً يف 

�ــرصورة  البهالين  يقرتح  ثم  املنا�صحة...". 

حاول أن يضع 
ا لكيفية  تصوراً

توتر العالقة بين 
الدولة والرعية 

وخروج الجماهير 
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اخلــارجــيــة،  عالقاتها  يف  الإمــامــة  تو�صع 

وال�صخ�صيات  ات 
ّ
واجلمعي البالد  مع  وحتديداً 

ال�صاحل،  ــراء  واأم جند  اأمــري  مثل:  الإ�صالمية، 

و�صلطان  مكة،  و�رصيف  العثمانية،  والدولة 

�صليمان  مع  التوا�صل  البهالين  واقــرتح  حلج. 

بن با�صا الباروين، وجمعيات الهند الإ�صالمية. 

والغاية املرجوة من هذه العالقات كما يقول 

" اأهل  واإن  الإ�صالمية،  الوحدة  اإظهار  البهالين 

وجمعتهم  ببع�ص  بع�صهم  ارتبط  قد  الإ�صالم 

الإمياين  الإخاء  وعواطف  الإ�صالمية  اجلامعة 

والوئام".

للمزيد حول الر�صالة، انظر: احلارثي، حممد بن عبد اهلل، مو�صوعة عمان الوثائق ال�رصية، )بريوت: . 1

مركز درا�صات الوحدة العربية، 2006م(، ج1، �ص: 390-397.

 احلارثي، الوثائق ال�رصية، ج1، �ص: 1194.. 2

العالقة . 3 �صيف،  بن  نا�رص  ال�صعدي،  انظر:  بالعلماء،  �صعيد  بن  تركي  ال�صلطان  عالقة  حول  للمزيد 

ال�صيا�صية بني العلماء وال�صلطة يف عمان 1913-1749م، اأطروحة دكتوراه، غري من�صورة )م�صقط: 

جامعة ال�صلطان قابو�ص، 2020م(، �ص:176-180.

كتب اأبو م�صلم البهالين ق�صيدة بعنوان " اللوامع الربقية يف رحلة مولنا ال�صلطان املعظم حمود بن . 4

حممد بن �صعيد بن �صلطان بالأقطار الأفريقية ال�رصقية".

احلارثي، مو�صوعة الوثائق ال�رصية، ج1، �ص:390-397.. 5

نف�صه، �ص:395.. 6

هوامش
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الأول  ال�صاعر  ب�صفته  البهالين  م�صلم  اأبو  يربز 

ماين، متجاوًزا من جاء 
ُ
يف امل�صهد ال�ِصعري الع

انطبعْت  التي  �صخ�صيته  باأبعاِد  َده 
ْ
ع

َ
وب قبله 

ته 
ّ
رمزي ا 

ً
و�صاكب حياته  و�صحيفِة  �ِصعره  على 

ال�ِصعرية على اجليل الذي اأتى بعد من ال�صعراء 

املالحم  �صاعر  كان  م�صلم  فاأبو  مانيني، 
ُ
الع

الِطوال بالأغرا�ص ال�ِصعرية املتعددة؛ خ�صو�صا 

الدينية  والبتهالت  الوطنية،  ال�صتنها�صية 

يها العمانيون "ال�صلوكية"، 
ّ
ال�صوفية اأو ما ي�صم

الأ�ــصــويل  والفقيه   
ّ
الــ�ــرصعــي املفتي  وكـــان 

مع  �صافر  ــذي  ال  
ّ
ال�صيا�صي ــان  وك ر، 

ّ
املتبح

ن رحالتهم،  
ّ
ا وغريها ودو

ّ
ال�صالطني اإىل اأوروب

 مع ق�صايا وطنه 
ّ

وكان ال�صحايف الذي متا�ص

اآنذاك،  مانيتني 
ُ
الع اجلغرافيتني  الرقعتني  يف 

الوطن  يف  الإقليمية  الق�صايا  مع   
ّ

متا�ص بل 

يدعو  كــان  الــذي   
ّ
الإ�صالحي وكــان   ،

ّ
العربي

�صوت  وكان  حينها،  يف  التنويرية  للق�صايا 

من  ا 
ً
فكري املمتّدة  الإبا�صية  الأيديولوجيا 

من  الأخــرى  الأبعاد  عن  ناهيك  ال�رصاة،  �ِصعر 

والدرا�صات  بالأبحاث  تتك�صُف  التي  �صخ�صيته 

البهالين  م�صلم  لأبي  اأخرى   
َ
 مالمح

ُ
تر�صم التي 

والتي منحْتُه ال�صريورة الأو�صع واللقب الأفخم 

يف امل�صهِد ال�ِصعري العماين، فهو "�صاعر العرب 

العلماء"،  و�صاعر  ال�صعراء  وامل�صلمني" و"عامل 

به،  �صيته  وذاع  به  ُعــرف  الــذي  اللقب  وهــو 

اهلل  عبد  الدين  نور  لّقبه  العرب" كما  و"�صاعر 

بن حميد ال�صاملي بهذا اللقب، و"�صاعر الع�رص" 

اجلزائري  �ص 
ّ
اأطفي يو�صف  بن  حممد  لّقبه  كما 

لهذه  اإ�صافة  الكون"،   
ُ
و"�صاعر اللقب.  بهذا 

ال�صريورة والألقاب الفخمة، فقد طبع �صخ�صية 

ِمَن امل�صحة   
ٌ
ال�ِصعرية �صيء البهالين  اأبي م�صلم 

 
ّ

ال�ِصعري الفنتازية يف ُعمان، فقد كان ديوانه 

طباعة؛  واأكرَثها  ال�ِصعرية  الدواوين  اأوائل  من 

واخلليج  ُعمان  اإىل  ن�صو�صه  تر�صل  كانت  بل 

العديد  العربي للن�رص، ودخل ميدان معار�صِتِه 

ِه 
ْ
ق�صيدَتي خ�صو�صا  العمانيني،  ال�صعراء  من 

اأبو  يقول  اإذ  والنهروانية،  النونية  ال�صهريتني 

ته ال�صهرية:
ّ
م�صلم يف مقدمة نوني

تلك البوارق حاديهّن مرناُن

فما ِلطرفك يا ذا ال�صجو و�صناُن

�صقْت �صوارمُها الأرجاء واهتزعْت

 ميداُن
ِّ
ُتزجي خمي�صا له يف اجلو

�صْت بهزمِي الودِق منبعًقا
ّ
تبج

 وقيعاُن
ٌ
حتى ت�صاوت به اأكم

حضور أبي مسلم البهالني في 
الِشعر الُعماني المعاصر 

يونس بن مرهون البوسعيدي
شاعر ُعماني 

دخل ميدان 
معارضته العديد 

من الشعراء 
العمانيين 
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ته:
ّ
وتقول مقدمة نهرواني

ُ
�صتهام �صمري

ُ
�صمريي ، وهل للم

ُ
 وبرُق الأبرقني �صهري

ُ
تنام

 الرباِب ن�صاُلُه
َ
مُتّزُق اأح�صاء

ُ
وقلبي بهاتيَك الن�صاِل فطري

رف�صُّ ال�صحائِف يف املال
ُ
 م

َ
تطاير

ُ
 ون�صور

ٌ
 دائب

ٌ
لهّن انطواء

يف  ح 
ّ
ي�رص العمانيني  ال�صعراء  بع�ص  وكــان   

عتبة كتابِتِه لق�صيدته املق�صورة اأنه يعار�ص 

مق�صورة اأبي م�صلم البهالين ولي�ص مق�صورة ابن 

دريد، وكان اأكرث �صاعٍر عمايّن ُتتداوُل ن�صو�صه 

القرن  مطلع  فمع  التقليدية،  بالطريقة  ا 
ً
�صوتي

الع�رصين وظهور �رصائط "الكا�صيت" حّلق �ِصعر 

بن  حممد  ال�صيخ  باأ�صوات  البهالين  م�صلم  اأبي 

علي ال�رصياين، و�صوت ال�صيخ علي بن حم�صن 

م�صعود  ب�صوت  ولحقا  والــرواحــي،  ال�صوطي 

وفكريا  �ِصعريا  ح�صوره  ق 
ّ
عم مما  املقبايل 

يف الطبقة ال�ِصعرية واملثقفة وحتى ال�صيا�صية 

اإذا  ا وفقها، 
ً
يف الإقليم العماين التاريخي �ِصعر

امتدت  ال�صتنها�صية  ن�صو�صه  اأّن  ا�صتذكرنا 

كال�صحابة على اجلغرافيا القبلية لذلك الإقليم، 

�صخ�صية  والأ�صطورة يف  الفنتازيا  ذلك  ق 
ّ
وعم

ق�صيدته  تكون  اأْن  حلد  ال�ِصعرية  م�صلم  اأبــي 

ا ير�صلها اأبو م�صلم البهالين لالإمام 
ً
ك�صًفا غيبي

بوفاته  فيها  ُئه 
ّ
ينب اخلرو�صي  را�صد  بن  �صامل 

باإ�صاراٍت مبّطنة يف قوله:

 لن تزال جميدا
ْ
مولي اأب�رص

حفظ الإله مقامك املحمودا

وؤِْذٌن ُ
اإقبال دهرك بالب�صائر م

تزجي جدودا اأ�رصقت و�صعودا

نظرْت اإليك من ال�صعادة عينها

فارفع يديك لت�صكر املعبودا

ٌد حتققه امل�صيئة قد اأتى
ْ
وع

ول�صوف تعرف ذلك املوعودا

ُه
ُ
 الزماُن واأ�رصقْت اأيام

َ
ب

ُ
قر

لي�ص الزمان با اأقول بعيدا

 م�رصعاٍت ترمتي
َ
�صرتى العجائب

حتيي جهارا ميتا مفقودا

وُخِذ الإ�صارة من ل�صاٍن �صادٍق

حتى ت�صاهد يومك امل�صهودا

ولقد اأتيتك قبلها باإ�صارتي

واأظن اأنك تذكر املعهودا

ُ
ه

ُ
ِكنُّ �صمري

ُ
اأبدى الزماُن با ي

وترى زمانًا بعد ذاك جديدا

اأخليفة الرحمِن اأيقْن بالق�صا

 بحيلٍة مردودا
ُ
لي�ص الق�صاء

عدها
َ
فاإذا انق�صْت "ي�ص" "طه" ب

اأ�صقْطَت بنًدا اإْذ رفعَت بنودا

" قام حممٌد
ُ
واإذا انق�صْت "حاميم

لال�صتقامة طالعا م�صعودا

هذا كتابي قد تركت لذي احلجا

ُه يف قفله معقودا
َ

مفتاح

هذه الفنتازيا الهائلة لأبي م�صلم على ال�صعيد 

الأجياِل  اإىل  ا 
ً
اأثريي انتقلت  ال�ِصعري،  الوجداين 

فنجُد  �ِصعرها،  كينونِة  يف  وانطبعْت  الالحقة، 

البهالين  م�صلم  اأبــي  �صخ�صية  ور 
ُ

�ص تعدد  اأّن 

رَكــَن  التي  الــزوايــا  هي  املختلفة  باأبعاِدها 

ر 
َ
و

ُ
لي�صّلطوا عليها �ص العمانيون  ال�صعراء  اإليها 

بن  اأحمد  الأ�صتاذ  ويقوُل  اأثِرهم،  على  تاأثريه 

ا اأبهة ح�صور اأبو م�صلم 
ً
ر

ّ
عبداهلل الفالحي م�صو

 " عدمي  ابن   "( العماين  املجتمع  يف  البهالين 

�صهرة حينما كنا �صغارا يف  الأكرث  ال�صم  هو 

جمال ال�صعر، ولعل الكثري من اآبائنا واأمهاتنا 

اأو  الكامل  با�صمه  تامة  معرفة  لهم  تكن  مل 

كنيته ال�صهرية، ولكنهم يعلمون متام العلم اأنه 

اآخر  �صاعر  يدانيه  ل  الذي  الأكرب  عمان  �صاعر 

بع�صهم  كان  وربا  مكانه،  وعلو  منزلته  يف 

يحفظ اأبياتا من اأ�صعاره وخا�صة من ق�صيدته 

ملحمة  متثل  اآنــذاك  النونية  وكانت  النونية، 

كلثوم  بن  عمرو  نونية  كمثل  الكربى  عمان 

البعيدة  العربية  الأع�رص  يف  تغلب  بني  عند 

ل�صعب  واحدة وهذه  لقبيلة  تلك  اأن  الفارق  مع 

. 
1
بكامله (

مع ظهور 
شرائط 

"الكاسيت" حلقت 
قصائده عبر 

أصوات الشداة
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بها  ج 
ّ
دب التي  ال�صفُة  الأكرب"  ُعمان   

ُ
"�صاعر

كذلك  بها  ناداه  البهالين  م�صلم  اأبا   
ُّ
الفالحي

 الذي 
ِّ

 �صامل بن علي الكلباين يف الن�ص
ُ
ال�صاعر

باأبي  لالحتفاء  اأقيمت  التي  الندوة  يف  األقاه 

 الكلبايّن:
ُ
م�صلم، حيث قال ال�صاعر

 يا �صاعرها
َ
وُعماُن اليوم

َ
ْد تبعُد عنها الكرماء

ُ
مل تع

ها
َ
وُعمان اليوم يا �صاعر

َ
ْد حتيا خمول وانطواء

ُ
مل تع

ها
َ
وُعمان اليوم يا �صاعر

2
لحاء

ُ
ُن اإّل ال�ص ْد حت�صُ

ُ
مل تع

ناها واقتطعنا 
ْ
ق�صيدة الكلباين هذه التي اقتطع

النظر   يف 
ُ
البهالين، يذهب لل�ِصعر  منها نظرته 

حممد  بن  �صيف   
ُ
ال�صاعر ال�صريورة  عن�رص  اإىل 

مرور  بنا�صبة  ها 
َ
كتب ق�صيدة  يف  الرم�صاين، 

م�صلم  اأبــو  وكــان  وفاته،  على  عامًا  ثمانني 

م�صلم(،  اأبي  ا يف عنوانها )يف ح�رصة 
ً
حا�رص

�ِصعره  بامتداد  الوطن  �صاعر  اأّنه  فيها  وجتده 

ف�صحار  م�صلم،  اأبــي  ال�صاعر  بلد  �صمائل  من 

غيمة  البهالين   
ُ
�صعر فكاأمنا  وظفار،  وم�صقط 

تتمدد، فيقوُل:

ٍح
ْ
ب

ُ
اإذا غّنى �صمائَلُه ِب�ص

ُ
َل الُظهر تن�صدها �صحار

ْ
فقب

واإْن ذاعْت ب�صقَط اأغنياٌت

ُ
له يف احلاِل تعزُفها ظفار

 �صوُتُه يف كل بيٍت
َ
ع

ّ
ترب

3
 وعار

ٌ
ولكّن ال�صدى �صمم

ماين 
ُ
الع ال�ِصعر  يف  البهالين  �صعر   

ُ
واأثر انت�صار 

مانيني على اّتخاذ 
ُ
ًة من ال�صعراء الع

َ
�ص ُزمر

ّ
حر

اأبي م�صلم البهالين اأ�صوًة �ِصعرية لها، جتري يف 

اآفاقه  يف  ي 
ْ
اجلر حماولًة  ن�صو�صها  ميادين 

اأو  لن�صو�صه  ال�رصيحة  ال�ِصعرية  باملعار�صة 

با�صتلهاِم ح�صوِرِه، وهذا ما فعله ال�صاعر �صامل 

م�صلم  اأبــي  يف  وجــد  حني  الكلباين،  علي  بن 

حلبِة  يف  يناديه  كبريا  ا 
ً
�ِصعري رمًزا  البهالين 

ال�ِصعري،  الإبــداع  كوؤو�ِصِه  من   
ُ

ي�رصب ال�ِصعر، 

وي�صتفتيه يف الإبداع، فيقول الكلباين:

كلما ا�صتعر�صُت اأ�صعارك يف

َ
خاطري، اهتّزْت اأحا�صي�صي انت�صاء

 فئًة
ْ
فَك تنظر

ْ
واأِجْل طر

َ
رغم اأنِف ال�ِصعر �صاروا �صعراء

 �ِصدقيِه با
ُ
ُقل ملن مي�صع

َ
ِع�ُص ال�صامع اأكرثَت الُغثاء

ُ
مي

 ال�ِصعر اإْن كان كما
ُ
هان قْدر

َ
ا و�رِصاء

ً
ع

ْ
 بي

َ
 اليوم

ُ
�صّخروه

ُه
ُ
هم تنظم

َ
لو ر�صينا �ِصعر

َ
ملالأنا �صحف الدنيا هراء

قيل يل اأ�صدر ديواًنا "اأبو

َ
كا�صٍب" اأبدَع فيه كيف �صاء

قلُت واحل�رصُة جتري يف دمي

 
4
َ
اأح�صِن اللهم لل�ِصعر العزاء

اأحمد بن هالل العربي،   
ُ
 ال�صاعر

ُ
وكذلك يذهب

ا 
ً
م�صتفتح واإ�ــصــارًة،  رمــًزا  بذلك  ح 

ّ
�ــرص الــذي 

ق�صيدته يف اأبي م�صلم بفتاٍح �صهري للبهالين، 

ـــداأ بــهــا الــبــهــالينُّ  ــمــريي( الــتــي ب ــص وهـــي )�

ق�صيدِتِه  يف   
ُ
وينظم ال�صهرية،  "نهروانيَتُه" 

اإ�صاراٍت لأهم ق�صائد البهالين، فيقوُل العربي:

�صمريي يف الغداِة ويف الرواِح

ِمَن الأ�صعاِر ديواُن الرواحي

ا اآتاَك في�صً "هو اهلل" الذي 
 قد تاأّذن بانفتاِح

ٍّ
ِل�رِص

ٌ
ويف "الأ�صنى" ِمَن احل�رصاِت نهر

ِبـ "يا اهلِل" ترويني قداحي

 يل"
ْ
و"ب�صِم اهلل يا رحمن هب

 ُعرى جناحي
ِّ
وب�صم اهلل قو

ا
ً
اأ�صتاُق دوم "�صمريي" اإنني 

 
5
فُخذ ما �صئَت من جلج البواِح

 كذلك ال�صاعر 
ُ
وبهذا النهج ال�صتذكاري يذهب

هالل بن �صيف ال�صيادي حني احلديث عن اأبي 

اأبي  �ِصعر  اأنفا�ص  اإىل  ب�صعِيِه   
ُّ
يقر فهو  م�صلم، 

حّرضت قصائده 
ُزمرةاً من الشعراء 

للجري في آفاقه 
بالمعارضة 

الشعرية 
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يف  ال�صيادي  وي�صري  بئره،  من  لي�رصب  م�صلم 

الذين  ال�صعراء  �صواه من  فيه  �صار  الذي  الركب 

البهالين  م�صلم  اأبي  ن�صو�ص  اأهم  ا�صتح�رصوا 

يف  الأ�صلوبية  م�صلم  اأبي  مفاتيح  با�صتخدام 

 هالل 
ّ

ا يف ن�ص
ً
النونية جلي  

ُ
اأثر ال�ِصعر، ويبدو 

ال�صيادي بالحظتنا لكلمات "البوارق، مرنان، 

و�صنان" :

 اأبا م�صلم روحي لروحك ترتقي

لتلقاك يف �صطر من احلب م�رصِق

واأ�صعى على اأنفا�ص �صعرك خا�صعا

واأ�رصب من بئر الهدى املتدفِق

وقفَت �صموخا حولك ال�صعر كله

ق
ّ
يغرد يف تبيانك املتور

بوارُق اأ�صواقي بدْت يف حنينها

رِهقي
ُ
ولل�صعر مرناٌن وحاديه م

 و�صناٌن ول طرف نائم
ّ
فال َثم

 6
ول �صيء غري ال�صجو يجري بنطقي

اأبي  اأ�صهر ن�صو�ص  ا�صتح�صار  اأي  اخُلّطِة  بهذه 

ا، يبدع ال�صاعر اأ�رصف العا�صمي 
ً
م�صلم ا�صتذكار

البهالين"  كّف  على  غيمٍة   
ُ
"ت�صابيح ن�صه  يف 

بو�صيقا  م�صلم  اأبي  عوامِل  يف  يت�صل�صل  فهو   ،

البهالين،  الأثري  يف  فيتغلغل  احلقيقي،  ال�ِصعر 

ا، فيقول:
ً
 معه �صطحي

ّ
ول يتما�ص

اهلُل  ..  حنَي  يفزُّ  احلرُف  من َفِمه

ال
َ

�ص
َ
بقو�ِصه   قبَل   ما   يرميه  قد  و

     الربِق    بعرَثَه
ُ
     م�صتهام

ُ
ه

ُ
�صمري

ـــال
َ

ـه ُزح
ُ
ه نادمــْت اأطيافـــ من وم�صِ

ْت
َ
ع وللبوارِق     مرناٌن     اإذا     مَلَ

كَتِحال
ُ
يف   عيِنِه   ِخلَته   بال�صوِء  م

ه
ُ

َدٌد     منها     معارج
َ
األطاُفُه      م

ل 
َ
ِرِه   ُدو

ْ
�صمت    حقيبُته   يف   ُعم

والقامو�ِص  بامل�صحِة  ممزوٍج  مماثٍل  وباإبداٍع 

الفقيه،  م�صلم  اأبي  �صخ�صية  مع  يّت�صق  القراآين 

بن  ال�صاعر خليل   
ُ
يطلب ِب�ِصعره،  التاأثر  جّلي 

ُ
وي

ي�صتفتح  اأْن  م�صلم  اأبــي  من  اجلابري  خلفان 

مع  ق�صائده  ميرج  واأْن  باآيٍة،  املريد  ال�صعر 

الر�صول،  اأثِر  من  قب�صها  بقب�صٍة  اأو  الك�صوف، 

ال�صاعر خليل اجلابري  بعد يقني  كّل هذا جاء 

اأفنْت  ولو  باٍق  البهالين  م�صلم  اأبا  ال�صاعر  اأّن 

 معاَهَده وج�صده:
ُ
الع�صور

 ول اأرى
َ
ور

ُ
�ص

ُ
اِهُدَك الع

َ
ع

َ
اأَْفَنْت م

وِف ِنَداَها
ُ
ر

ُ
َك للح عَد انِتَفا�صِ

َ
ب

اِئِدي
َ

وِف َق�ص
ُ
َت مع الُك�ص

ْ
ج

َ
َهالَّ مر

ْغَناَها
َ
َهراً م

ْ
و

َ
َعلَّ اْلتَقاَطَك ج

 َقَذفَتَها
ِّ
اِمِري

َّ
ًة ِلل�ص ْ�صَ

 َقب
ْ
اأَم

اَها
َ
ــوِل �صو

ُ
�ص

َّ
ــَت ِمْن اأَثِر الر وَقب�صْ

ـٍة
َ
 املِريـَد ِباآي

َ
ر

ْ
ع  ال�صِّ

ْ
َتْفِتح

ْ
فا�ص

 
7
ى عْنَد الّنُزوِل َعَداَها

َ
َقـْد ل َتر

هي  الكبري  م�صلم" ال�صاعر  "اأبو  �صورُة  وبقيْت 

احلا�رصة اأول يف ذهنية ووجدان ال�صعراء، لذلك 

كلقب  الفخمة،  الألقاب  العمانيون  عليه  اأطلق 

ٍن 
ْ
قر بعد  ياأتي  ثم  وامل�صلمني(  العرب  )�صاعر 

من ح�صوره اجل�صدي من يناديه بلقِب )�صاعر 

 الذي افتتح به ال�صاعر هالل 
ُ
الكون( وهو اللقب

فيها  التي خاطب   ق�صيدته 
ّ

�صعيد احلجري بن 

 هالل بن �صامل 
ُ
ح ال�صاعر

ّ
 �رص

ّ
اأبا م�صلم، ومْن َثم

اللقب  ه لهذا 
ّ

ُه يف ن�ص
َ
ال�صيابي يف هام�ِص كتب

ب�رصيح  تعار�صاِن  تنِي 
ّ
نوني ق�صيدتني  يف 

البهالين،  م�صلم  اأبي  نونية  وامل�صمون  ال�صكل 

:
ّ

يقوُل هالل احلجري

 الكون، كلُّ الكون اأجفاُن
َ
يا �صاعر

لدمعٍة ذرفْتها منَك اأحزاُن

واجلميل اأّن ال�صاعر هالل احلجري مل ي�صف اأبا 

م�صلم البهالين ِب�صاعر الكون وح�صب، بل وجَده 

ًدا، واأنه نفَخ 
ّ
وطًنا �ِصعريًا، ووجد فيه ثورًة ومتر

 ال�ِصعر من ربقة 
َ
يف ال�ِصعر اأ�رصار الوجود، فك�رص

ح 
ّ
يلم اأْن  بهذا   

ُّ
احلجري يريُد  وكاأمنا  الــوزن، 

حلداثٍة �ِصعرية وجدها يف اأبي م�صلم البهالين، 

فيقول:

ُيلمح الحجري 
لحداثة شعرية 

وجدها لدى 
البهالني 

ملفات / مئوية البهالني 



نزوى العدد 105 يناير 2021
37

 عا�صفًة
ُ
 �صاعٍر رافقته الريح

ْ
كم

 اأوطاُن؟!
َ
ر

ْ
ع  اأَن ال�صِّ

َ
مْن عّلم الريح

بِتها
ْ
حاَن ثورتَك الُكربى وُغر

ْ
ب

ُ
�ص

بحاُن!
ُ

 الروح �ص
َ

اإْن كان يكفي اغرتاب

 الوجود، فلم
َ
ِر اأ�رصار

ْ
ع نفْخَت يف ال�صِّ

 واأوزاُن
ٌ

 اأجرا�ص
َ
ر

ْ
ع ي�صتعبِد ال�صِّ

 مملكٌة
َ
عّلمَتنا اأن هذا ال�ّصعر

ُد والرتحاُل تيجاُن
ّ
فيها التمر

هالل  ال�صاعر  يــوؤكــد   ،
ّ

احلــجــري ن�صق  وعلى 

م�صلم  )اأبو  ال�صاعر  كونية  ال�صيابي  �صامل  بن 

ته 
ّ
نوني يعنون  حني  اجلملة  بهذه  البهالين( 

التي يعار�ص فيها نونية )اأبو م�صلم البهالين( 

ويعيد فيها نداءه بها، فيقول

يا �صاعر الكون هذا الكون اأوزان

ا نظمت ، و�صهب الأفق ندمان مِلَ

ال�صيابي  �صامل  بن  هالل   
ُ
ال�صاعر وي�صرت�صُل 

مع  له  طويل  خطاٍب  يف  املعار�صة،  هذه  يف 

والإعجاب  بالتوقري  ا 
ً
جلي  

ُ
ين�صح م�صلم،  اأبي 

العربي  ال�ِصعر  عمالقة  بها  بازي 
ُ
وي ِب�ِصعره، 

كجرير، عا�صًدا قوله بطلِب الربهاِن بالبيان، 

، بل 
ْ
ال�صكلية فح�صب وغري مكتٍف باملعار�صِة 

ي�صتخدم كغريه من ال�صعراء قامو�ص اأبي م�صلم 

البهالين ال�ِصعري:

يا �صاعر الكون هذا الكون اأوزان

ا نظمت، و�صهب الأفق ندماُن مِلَ

وللنجوم �رصير ل يطاوله

اإّل " البوارق " يحدوهن مرناُن

ولل�صماء هتافات مقد�صٌة

اأّنى اجتهت ، وللت�صبيح األواُن

رَددْتهّن على وجٍد فرددها

يف اخلافقني من الأمالك اأعواُن

اأتْت اإليَك القوايف وهي طائعة 

حتى كاأنك لالإح�صان �صلطاُن

فما جرير ، وما اأقطاب دولته

اإذا ُذكرَت ، وللتبيان برهاُن

تبارَك اهلل ، ما�صعر ك�صعرك يف 

 ومرجاُن
ٌّ
ِف الأنام ، ول ُدر

ْ
ُعر

ال�صيابي  حمود  بن  هالل   
ُ
ال�صاعر يذهب  بل 

 
ّ
 به احُلب

ُ
اإىل مغالة املريد يف �صيخِه، ويذهب

البهالين  م�صلم  اأبــي  �ِصعر  ر 
ّ
ي�صو حني  بعيًدا 

فلم  �ِصعره   
َ
ابتكر البهالين  واأّن  كالقراآن،  باأنه 

 مثلها عني، 
ْ
 بها اأذٌن ِمْن قبل، ومل تب�رص

ْ
ت�صمع

اإعجاب  على  تدّل  التي  ال�صفات  من  وغريها 

وتاأّثر ب�صيخه م�صرت�صال يف ذكر اأ�صهر ن�صو�ص 

اأبي م�صلم:

يا �صاعر الكون ، كل الكون اآذان

اإذا �صدحت  ، وكل الكون اأحلان 

وكل قافية قد قلتها �صمخت 

على ال�صها فكاأن القول قراآُن

ُتراك اأر�صلتها من حيث ما �صمعت

اإذن ، ول ب�رصت واهلل اأعياُن

فْت باأقا�صي الأر�ص �صائرة
ّ
فطو

وزجمرت اأبحر منها وخلجاُن

�صارْت م�صري النجوم الزهر باذخة

ورّن منها ب�صمع الكون ِمرناُن

تلك البوارق" جابت كل منحدٍر

وكل منعطف والأفق جذلن 

وا�صتنه�صْت ب�صباها كل منحدر

وكل منعطف فالأفق �صهبان 

ويف "معاهد تذكاري" �صنًا وقنًا

ينقد من حدها ر�صوى وثهالن 

كاأنها �رصخة بدرية اأنف

اأنفا�صها بجالل املجد اإيذان 

ويف ويف "تعلقت بالرحمن " مملكة 

اأركانها اأبدا رحمى ورحمان 

ال�صاعر  عيد 
ُ
ي الفخم  الكبري  ال�صاعر  و�صورُة 

�صورٍة  يف  التقاطها  ال�صيابي  �صامل  بن  هالل 

املوروث،  والفقهي  الديني  عْد 
ُ
الب مع   

ُ
تتنا�صب

ال�ِصعر،  ووحي  القراآن  وحي  بني  الربط  وهي 

نداء  يف  ا�صتخدامها  مع  تنا�صبها  ويت�صح 

عن  عرف 
ُ
ي وما  البهالين،  م�صلم  لأبي  ال�صاعر 

والفقهية،  الكبرية  ال�ِصعرية  البهالين  �صخ�صية 

فيقول ال�صاعر هالل ال�صيابي: 

معارضة السيابي 
تصور البعد الديني 

وتنضح بالتوقير 
واإلعجاب  

ملفات / مئوية البهالني 
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اإّن الذي اأنزل القراآن معجزًة

اأعطاك معجزة بال�صعر تزداُن

م�صلم  اأبـــي  �صخ�صية  يف  الفقهي  الــتــمــازج 

 �صيف بن حممد 
ُ
ال�صاعر التقَطُه كذلك  البهالين 

ا 
ً
لقب م�صلِم  اأبــي  على  �صِبُغ 

ُ
ي بل  الرم�صاين، 

 
ُ
 "اأمري ال�ِصعر" وهذا لقب

ُ
ا اآخر، وهو لقب

ً
�رصفي

يذهب  كونه  ال�ُصعراء،  اأمــري  من  ــًة  دلل اأعمق 

جلوهر ال�ِصعر ل ل�صخ�ص ال�صاعر،  فيقول �صيف 

ه "يف ح�رصة اأبي م�صلم" :
ّ

الرم�صاين ن�ص

 ال�ِصعر قد زّفْتُه، بينا
ُ

ركاب

ُ
 ِمْن وَلٍه يغار

ُ
عليِه الِعْلم

ها فثارْت
َ

خيوُل ال�ِصعر اأ�رصج

ُ
�صّق لها غبار

ُ
وكانت ل ي

اأمري ال�ِصعر يف زمٍن تداعى

له الأهلوَن فاحتاروا وماروا

م�صلم  باأبي  املعا�رص  العمايّن   
ُ
ال�صاعر ر  تاأثُّ

ا 
ً
�ِصعري رمــًزا  اتــخــاذِه  يف  يتاأطر  مل  البهالين 

ًة 
َ
فكري اأمــثــولــًة  لتــخــاذِه   

َ
ــب ذه بــل   ،

ْ
فح�صب

�ِصعرية، اإذا ا�صتذكرنا اأّن اأبا م�صلم البهالين حمل 

ق�صيدتاه  وما  بال�ِصعر،  الإبا�صي  الفكر  لواء 

ة" وغريهما اإّل 
ّ
ال�صهريتان "النهروانية والنوني

واأحداث  الإبا�صي  الفكر  عن  دفاعية  �صحيفًة 

بن  �صليمان  ال�صاعر  اأن  جنُد  وتبلوره،  تكوينه 

م�صلم  اأبــي  ملعار�صة  يذهب  احل�صني  �صامي 

وهي  لها،  �صهريٍة  اأخرى  ق�صيدٍة  يف  البهالين 

ق�صيدة:

ــُة احلــقِّ ل تـخـفـى عـن النـظـِر
َّ
اأ�صــع

واإنــمــا خــفــيــْت عــن فـاقـد البـ�صـِر

وكــلمــة اهلّل مل تــنــزل مــحــجــبــة

عــن البــ�صـائر بـيـن الوهـم والفـكـر

نـادى املـنـادي بـهـا بـيـ�صـاء نـيـرة

حــنــيــفــة �صـمـحـة مل تـعـي بـالفـطـِر

اأقــامــهـا اهلّل ديـنـًا غـيـر ذي عـوج

ومن 
 8

جــاء البــ�صــيـر بـهـا للجـن والبـ�صـر

هذا املنحى يجُد ال�صاعر �صامي بن �صليمان 

ا 
ً

احل�صني يف اأبي م�صلم البهالين اأمنوذج

ا يف ا�صتدعاء التاريخ الفكري الإبا�صي، 
ً
قوي

وا�صتح�صار اأحداث املحّكمة والنهروان 

ال�صهرية وغريها يف ن�صو�ص باألفاٍظ 

ا، يف 
ً
ا�صتخدمها اأبو م�صلم البهالين كثري

ا فيقوُل ال�صاعر 
ً
ا وقاَلب

ً
ًة قلب ق�صيدة معاِر�صَ

�صامي بن �صليمان احل�صني:

َهِر قف بالعراق ب�صطٍّ جانب النَّ

بالنهروان  بدمع �صيكب هِمر

 فيها على �صلٍف
ْ
بالأبرقني وُنح

ر
ُ
م د ال�صُ هَّ على ال�رصاة ال�رصاة الزُّ

عفِّر جبينك يف اأر�ص مقد�صٍة

ُهر �صقى ثراها دماء ال�صادة الطُّ

يف  م�صلم  لأبــي  البورتريهات  تعددت  وهكذا 

التباين  مــع  الُعمانيني،  ال�ُصعراء  ن�صو�ص 

ِئي من خاللها، 
ُ
والختالفات يف الزوايا التي ر

الذي   
ّ

التما�ص اأّن  القول   
ُ
فن�صتطيع ذلــك  ومــع 

من  الع�صوائية  الأمثلة  هذه  خالل  من  وجْدناه 

يف  ذلك  جتّلى  متنوعًا،  ا 
ًّ
متا�ص كان  الن�صو�ص 

ال�صاعر ومعار�صة ن�صو�صه  اأبا م�صلم  نداءاِتهم 

اأو  والنهروانية،  النونية  خ�صو�صا  ال�صهرية 

اجلغرافيا  يف  م�صلم  اأبي  �ِصعر  ل�صيوع  الإ�صارة 

�صامل  بن  هالل  ال�صعراء  عند  برز  كما  العمانية 

و�صيف  الكلباين  علي  بــن  و�ــصــامل  ال�صيابي 

ال�صاعر  اأّن  هــو  ذلــك  مــرّد  ولعل  الرم�صاين، 

م�صلم  اأبا  قَلَق  كما  بيئته  يف  يقلق  مل  الُعماين 

ال�صاعر  حــاول  ما  وهو  مثال،  به 
ّ
تغر في�صتعري 

اأبا  اأّن  كما  ما،  بن�صبٍة  التقاطه  احلجري  هالل 

 
ّ

فعرب عاي�صه  الذي  بالواقع  ا 
ً
متاأثر كان  م�صلم 

عنه ِب�ِصعره، وهو ما تقاطع معه ال�صاعر �صليمان 

من  ولي�ص  اأيدلوجية.  بزاويٍة  كان  واإْن  احل�صني 

نافلة القول اأنه من خالل مطالعتي املتوا�صعة 

لل�ِصعر العماين املعا�رص، فاإنني اأجُد اأن اأبا م�صلم 

ا الرمز الُعماين الأكرث 
ّ
البهالين هو ال�صاعر ورب

ا يف الن�ص ال�ِصعر الُعماين املعا�رص.
ً
ح�صور

تباين تصوير 
البهالني في 
البورتريهات 

الشعرية الُعمانية

ملفات / مئوية البهالني 
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ز. مقال لأحمد بن عبداهلل الفالحي بجلة نزوى عدد يوليو 2000م . 1
ّ
اأبو م�صلم �صاعر ُعمان املتمي

من ن�ص مطبوع اأر�صله يل ال�صاعر فهد بن �صيف املنذري، الذي اأعّد درا�صة ماج�صتري يف �صعر �صامل . 2

بن علي الكلباين.

املجموعة ال�ِصعرية "فانو�ص" �ص43، �صيف بن حممد الرم�صاين، . 3

امل�صدر ال�صابق. 4

ن�ص من�صور يف اإ�صدار تذكاري بدار اخلليل بن اأحمد لتعليم ال�ِصعر والعرو�ص، والذي كان اأ�صدره . 5

ال�صيخ عبداهلل بن اأحمد احلارثي، واأن�ِصد الن�ص يف احتفال اأقيم يف ذكرى اأبي م�صلم البهالين.

ن�ص بعثه يل ال�صاعر هالل ال�صيادي.. 6

ال�صاعر خليل اجلابري، جمموعة �صالٌة يف احلب، دار كنوز املعرفة، الأردن ، 2012م. 7

ديوان اأبي م�صلم البهالين ، م�صدر. 8

هوامش
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"أعيش في ذكرياتنا المقبلة، كما 

يعيش الحجر تحت الماء"

أنسي الحاج

دراسات 



نزوى العدد 105 يناير 2021
41

دراسات 

مّثلوا  �صعراء،  �صمن  من  احلــاج،  اأن�صي  كان 

 
َ
اأكرب بنظاٍم  وربطه  لل�صعر،  احلديث  املفهوم 

 
ّ
النف�صي اجلو  فقط  هو  لي�ص  به،  ويتاأثر  يوؤّثر 

ـــداٍث  لأح املــبــا�ــرص  النــعــكــا�ــص  اأو  لل�صاعر، 

ة، 
ّ
ة اأو تاريخي

ّ
ة اأو اجتماعي

ّ
وممار�صاٍت �صيا�صي

ا�ص، 
ّ
اأو نقد املا�صي؛ اإمنا اأي�صا هذا الربط احل�ص

لل�صلطة،  جــديــد  مفهوم  وبــني  ال�صعر  بــني 

وجتّلياتها،  تها 
ّ
و�صمولي املتعددة  باأوجهها 

ل التنوير لدى اأن�صي، ياأخذ منحى 
َ
ع

َ
وهو ما ج

عاطاًل  ا 
ً
تنوير اآخر  بعنى  اأو  ا، 

ًّ
وجودي ا، 

ًّ
كوني

ا، لي�ص الفرد ُهنا يف مواجهة مبا�رصة 
ًّ
�صيا�صي

معها،  حــوار  يف  بل  كانت،  اأي  لطة، 
ّ
ال�ص مع 

بني  ا 
ًّ
م�صتمر ــا 

ًّ
حــواري �صكاًل  التنوير  فاّتخذ 

عنه.  الآخــر  ف�صل  اأحُدهما  يبغي  ل  طرفني، 

بقوة  حا�رصان  احلاج  اأن�صي  عند  والدين  اهلل 

وداخلهما  خارجهما  مكان  له  النهاية،  حتى 

ولكّنه  الدولة،  اأو  الأب،  لي�ص ممّثل  الإله،  معا. 

هنا ب�صفته الأ�صلية بو�صفه خالًقا، والإن�صان 

املنبوذ،  اأو  الهام�صي،  هو  بالتحديد  لي�ص  هنا 

د، ولكّنه اأوًل بو�صفه املخلوق، الذي 
ّ
اأو املتمر

ومنف�صل  مت�صل  اخلالق،  من  جزء  اأي�صا  هو 

اأنقى �صورها، يف  لطة هنا تظهر يف 
ّ
ال�ص عنه. 

ب�صور  تتداخل  اأن  قبل  الربيء،  تولدها  حلظة 

وعالقتها  احلــديــث،  الــعــامل  يف  ال�صتهالك 

بالدولة والقوة والقهر.

    

التي قراأتها، ومل تغب  العبارة  اأن تلك  اأت�صور 

عن بايل، ومل تفقد بريقها، عندما يقول اأن�صي 

ديوان  مقدمة  يف  ال�صعري  بيانه  يف  احلــاج 

 ،
ّ
، وال�صاعر الرجعي

ّ
"لن": بني القارئ الرجعي

يف  جديد  عن�رص  دخل  اأوًل   ."
ّ

م�صريي حلف 

حياة ال�صعر وال�صاعر، وهو القارئ، الذي كان 

�ص �صامت 
ّ
ممثالًّ من قبل كجزء من جمهور م�صي

ي�صفق لل�صاعر اأو يتجاهله. عاد اجلمهور، يف 

ة، مفرًدا يف �صورة "القارئ"، 
ّ
معادلته الثقافي

ة، ولكن من 
ّ
ال�صعري ة 

ّ
العملي ا يف 

ً
ليظّل حا�رص

 
ّ

ة واحللف الوجودي
ّ
خالل عالقة التواطوؤ اخلفي

الذي يبنيها مع ال�صاعر. ب�صورة اأخرى؛ هناك 

بالّتاأكيد،  ة 
ّ
نتجة وخاّلقة وغري رجعي

ُ
م قراءة 

لو كان هذا القارئ ميلك تلك الذائقة املختلفة 

دور  وهــو  احلديث.  ال�صعر  عليها  راهــن  التي 

تعامل مع الن�ص ال�صعري، وتف�صريه، كجزء من 

وبالتايل  ا. 
ًّ
واإن�صاني ا 

ًّ
اجتماعي ري، 

ّ
حتر  

ّ
ن�ص

من  اأو�صع،  ملجال  ال�صعر  ة 
ّ
خ�صو�صي انتقلت 

قراءة في أعمال أنسي الحاج

في رؤيته التنويرّية.. يظهُر الفرد 
في حواٍر مع السلطة ال مواجها لها

عالء خالد
شاعٌر وروائي مصري 

قصيدته تاريخ 
لوعيه وتحوالته 

وآالمه
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بني  حدود  على  يقف  جعلته  مقاربات  خالل 

عدِة اأنواٍع من العلوم الإن�صانية.

 بهذا الّتعريف 
ّ
 لي�ص "القارئ" فقط هو املعني

�صد  لي�صت  ة"، 
ّ
"الرجعي اأي�صا  ولكن  اجلديد، 

ولكن   ،
ّ
والنمو  

َ
التطور بو�صفها  ة" 

ّ
"التقدمي

ا�صتغالل  عن  النكو�ص  بو�صفها  ة" 
ّ
"الرجعي

ة الإن�صان وقدرته على الت�صاوؤل والتفكر، 
ّ
حيوي

املقّد�صة  ال�صاعر  ة 
ّ
فردي  

ّ
منو يعوق  هو  ما  اأو 

ا على 
ً
ة ُهنا لي�صت حكم

ّ
ته املطلقة. الرجعي

ّ
وحري

املا�صي، بل تتكون داخل امل�صتقبل، بو�صفها 

 من الوجود، وتقاع�ص الإن�صان 
ّ
املوقف ال�صلبي

ته اأو م�صوؤوليته جتاه نف�صه 
ّ
عن اأن يوؤدي مهم

التي لي�ص لها  اأكمل وجه،  وجتاه احلياة على 

ة 
ّ
معيار حمّدد �صوى ال�صدق مع النف�ص. الرجعي

موجهة هنا لو�صف اإن�صان فرد، ولي�صت اّتهامًا 

اأو ت�صنيًفا جلموع. وهنا نزاهة فكره واأ�صالة 

املجموع؛  عن  بانف�صالها  تتحقق  ل  ته 
ّ
فردي

وتتكلم  تقف  كاأنها  بنف�صها،  بالت�صاقها  بل 

ة" 
ّ
يف مرحلة ن�صج ما بعد النف�صال. "الرجعي

ة 
ّ
اأي�صا بعنى الركون اإىل معنى واحد، اأحادي

الوعي والتعبري، واحلركة و�صط حدود وا�صحة 

ملتب�صة  حدود  و�صط  احلركة  وعك�صها  �صابقة، 

ك�صف  اأجل  من  الرحلة  لأّن  وللوجود،  للمعنى 

 كامن يف الوجود، ولي�ص يف 
ّ

لغمو�ص جوهري

اأن�صي  الإن�صان، يف رحلة  كاأّن  تبّديه.  اأ�صاليب 

مكاٍن  اإف�صاح  فى  �صارك 
ُ
ي ة، 

ّ
املعرفي احلــاج 

اأويّل  غمو�ٍص  و�صط  وج�صده  واأخالقه  للغته 

ة 
ّ
، هي رحلة خلق بعنى ما، والرجعي

ّ
وبدهي

ب�صورة ما هي اإماتة عملية اخللق هذه. 

اأن�صي مفكرا، اتخذ ال�صعر، بعناه الوا�صع،  يعّد 

العك�ص؛  اأو  والتفل�صف،  التفكر  �صفاف  كاأحد 

لي�صب فيه اأفكاره؛ فاجلديد يف كتاباته لي�ص 

واأحيانا  الوعي،  حّدة  ولكن   ،
ّ

ال�صعري الربيق 

وغرابة  غرابته،  برغم  ومتا�صكه  الــالوعــي، 

�صيء  التجربة؛  من  جزء  فالغرابة  �صياغته. 

اأن�صي  خلق  ــالم.  والأح وال�صعر  التفل�صف  بني 

غام�ٍص  ك�رصٍد  الق�صيدة،  ل�رصد  جديًدا  �صكاًل 

ديواين  الخت�صار. خا�صة يف  �صديد  م�صغوٍط 

"لن"، و"الراأ�ص املقطوع". ولكن يف الدواوين 
التالية �صياأخذ ال�رصد منحنى اآخر، اأكرث ب�صاطة 

الذي  املجال  لت�صاع  ــا 
ّ

رب اآن،  يف  وتعقيًدا 

ينتظر منه ولدة ال�ّصعر، كاأفكار وطرق تاأمل، 

ولي�ص  الإن�صان،  اأن�صي  روحانية  عن  وك�صفت 

ا، باأي معنى كان.
ًّ
املجدد اأو املتمرد �صعري

بينه وبين الجموع

ا؛ 
ً
اإل نادر اأن�صي  ل حت�رص اجلموع يف ق�صائد 

ل  مكاًنا  اختار  ولكن  عليها؛  ا 
ً
تعالي لي�ص 

يحمل �صغينة، اأو خوًفا باأثر رجعي للجموع، 

ل  مت�صاحمة  ــة 
ّ
اأخــوي ة 

ّ
فردي ميلك  وبالتايل 

ا 
ًّ
ا جمعي

ً
تدين، لها منوذج فرد، ولي�ص منوذج

فرٌد،  لأن�صي  بالن�صبة  فالإله  فــرد.  يف  ممثال 

و"الر�صولة" فرٌد، و"املراأة" فرد، ولي�صوا مناذج 

ة لي�صت حتقق 
ّ
اأو رموًزا ممثلة جلموع. فالفردي

مناذج  وان�صهار  حتقق  ولكن  كــذات،  ــذات  ال

الفردية عند  الذات. فالذات  مثالية داخل هذه 

ولي�صت  ووفــرة،  وزيــادة  تعّدد  ح�صيلة  اأن�صي 

عن  انف�صال  اأو  ا�صتقالل  اأو  انتقا�ص  ح�صيلة 

باجلموع  فعالقته  ورموزها؛  اجلماعة،  روح 

الفردية،  والو�صائط  الرموز  هــذه  عرب  تاأتي 

ولي�ص عرب القطع معها، اأو النف�صال عنها. 

حت�رص اجلموع اأحيانا كمخاطب، داخل م�صهد 

اآثمة،  غري  جموع  ولكنها  ة، 
ّ
ديني اأ�صداء  له 

الذي  املبلغ  بو�صفه  اأمامها  ال�صاعر  فيظهر 

ه خطاب اإنقاذ لها، اأو نداء حتذير، كما يف 
ّ

يوج

بالوردة".  فعلت  ماذا  بالذهب  �صنعت  "ماذا 
تب�صري  رحلة  اأ�صداء  كتابته  يف  تــرتدد  ربا 

الذات الفردية 
لديه هي حصيلة 

تعّدد، وليست 
حصيلة انفصال 

عن روح الجماعة 
ورموزها

دراسات 
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خطابه  عرب  اجلديدة،  بديانته  امل�صيح،  د 
ّ
ال�صي

هناك  الديوان  هذا  يف  تقابله.  التي  للجموع 

ديــوان  مثل  جلماعة،  ــه 
ّ

مــوج ر�ــصــويل   
ّ

ح�ص

"اأقول لكم" ل�صالح عبد ال�صبور، ولكّنه لي�ص 
عبد  ديوان �صالح  تطهر  اأو  م�صحة غ�صب  به 

 امُلخاطب من 
ّ

ال�صبور. يف الديوان نف�صه يتغري

ربا  ب�صاطة،  بكل  والعك�ص،  مفرد،  اإىل  جمع 

 ،
ّ
لأنه خطاب خال�ص ذاتي اتخذ القالب الديني

التداخل  لذا يحدث هذا  ا؛ 
ًّ
ا دعوي

ً
ولي�ص خطاب

ال�صل�ص يف طبيعة املخاطب، كاأّنه  والنتقال 

حديثه  يرتك  فجاأة  الــذات.  داخل  يتم  انتقال 

من  ة 
ّ
مادي لمراأة  بحديثه  ويتوجه  للجموع، 

حلم ودم، ربا كانت يف مراحلها الأوىل يف 

الرّتميز، لها قدا�صة مبا�رصة، ومل تكت�صب بعد 

منحها  التي  وقدا�صتها  الرمزية  كل حمولتها 

اأن�صي للمراأة يف الدواوين وكتاباته الأخرى. 

تعدد مفهوم الغموض 

و�صور  وروؤى  لغة  يف  غمو�ص  هناك  ربــا 

ديواين "لن" و"الراأ�ص املقطوع"، وبالطبع يف 

باقي دواوينه. وما زلت ا�صت�صعر هذا الغمو�ص 

كانت  ربا  بالتحديد،  الديوانني  هذين  اأمام 

عنده ثقة، حلظة كتابتهما، يف امل�صتقبل، يف 

، وي�صبح 
ّ

 واأن اللغة �صتتغري
ّ

اأّن الوعي �صيتغري

كاأمل  عــام،  خياٍل  من  ا 
ً
جــزء الغمو�ص  هــذا 

ال�صوريالية، باأن يحّل الالوعي، حمل الوعي، 

ري، اأ�صاب 
ّ
والداخل حمّل اخلارج. مطلب حتر

غمو�صه  بكل  الــداخــل،  ال�صلطة.  طريقه  يف 

والنظام  القيد  مقابل  احلرية،  ميّثل  واألعابه، 

�صكلها،  ا كان 
ً
اأي ة، 

ّ
احلري اخلارج.  الذي ميثله 

ة والنظام. 
ّ
مقابل احلداثة العقلي

و�صيادة  احلداثة  �صد  وا�صح  موقف  لأن�صي 

غمو�صه،   
ّ

يف�رص املوقف  هذا  ولربا  العقل، 

جعله هذا املوقف يقف �صد وعيه الذاتي، كونه 

اأعراف  لذا فال�صعر ي�صري على  ا، 
ًّ
منتجا حداثي

ته لوعيه، وبني روؤى وا�صتب�صارات 
ّ
بني �صدي

تقف على حدود هذا الوعي احلاد. ل يقف مع 

لي�ص مع احلا�رص  واأي�صا  املا�صي،  اأو  القدمي 

 ال�صتهالكي، فزمن الق�صيدة يقع يف 
ّ
احلداثي

زمن ما، ي�صبه زمن الذكريات املجمدة بعد اأن 

ا جديًدا. 
ً
نت واقع

ّ
ا�صتقلت عن ما�صيها وكو

جعلته  تفكريه،  يف  ة 
ّ
الأولي املحذوفات  هذه 

ات، كاأّنه ياأخذ موقف 
ّ
يقف يف مواجهة ثنائي

؛ من اأجل ا�صتمرار اجلدل، 
ّ
اآدم، اأو اإن�صان بدائي

، يجعل 
ّ
، حياتي

ّ
والأهم الو�صول ملكان نف�صي

اع 
ّ

ا ولي�ص ثابًتا، كجدل ال�رص
ً
هذا اجلدَل منتج

الديني بني اخلري وال�رص مثاًل. فالغمو�ص ُهنا 

للنظر  اختاره  الذي  املكان  طبيعة  من   
ٌ
جزء

هذه  بني   ،
ّ
احلي اجلدل  هذا  من   

ٌ
جزء للحياة، 

الثنائيات الربيئة.

ة 
ّ
يف مقدمة "خوامت" يراهن اأن�صي، على اأهمي

معناها،  عن  بعُد  تنف�صل  مل  التي  الكلمة، 

النم�صاوي  الفيل�صوف  ت�صاوؤل   
ّ

�صيف�رص كما 

كلمة،  اإىل  ُتف�صي  الكلمة  اأن  فيتجن�صتاين: 

من  اأن�صي  يخ�صى  لها.  ا 
ًّ
خارجي ــع  واق ول 

عامل  و�صط  للكلمة،  امليكانيكي  امل�صري  هذا 

ة. 
ّ
الفردي عالمات  كل  على  يطغى   

ّ
ا�صتهالكي

كاأ�صغر  الفردية  لهذه  احلاملة  هي  فالكلمة 

لغة،  لــه  بالن�صبة  فــالــفــرديــة  فيها،  بــنــاء 

�صتكون  ور�صالته  لها،  املمثل  هو  وال�صاعر 

الذي  احلديث،  ال�صتهالكي  العامل  هذا  �صد 

يفرغ الكلمة من قوتها. يقف اأن�صي يف مكان 

ال�صاعر  بحرارة  ولكن  فيتجن�صتاين،  ت�صاوؤل 

يتجاوز  اأن  برغبة  ولكن  الفيل�صوف،  ولي�ص 

 للكلمات، نحو جوهر 
ّ
هذا ال�صطح امليكانيكي

كامن فيها، يجب ا�صتعادته.  

م�صدره  اأن�صي،  عند  الغمو�ص  مفهوم  ربا 

بالكلمة  امل�صبق  اإميانه  بني  التناق�ص  هذا 

املحدودية  هذه  بالتاأكيد  حمدوديتها.  وبني 

ال يقف مع 
القديم أو الماضي، 

وأيضا ليس مع 
الحاضر الحداثّي 

االستهاليك

دراسات 
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ناجتة من رحلة �صد هذا الإميان امل�صبق بها. 

فالكلمة حُتيل لكلمة، ولي�ص ملعنى اأو مدلول، 

عن  معزول  كون،  اأو  واقع،  الكتابة  وبالتايل 

 
ٌّ
عدمي انقطاٌع  هناك  وبالنتيجة  خــارجــه، 

الغمو�ص  ربا  واخلــارج.  الداخل  بني  للجدل 

هنا جزء من عدم القدرة على املطابقة با هو 

خارجها، ب�صبب الفجوة التي ُفتحت يف الع�رص 

الــدال  بني  اأو  واملعنى،  الكلمة  بني  احلديث 

واملدلول. الكلمة ل تعنّي ولكن ت�صري من بعيد. 

ميكن  واملحدودية  العجز  هذا  داخل  من  ربا 

الغمو�ص  هذا  غام�صا.  يكون  اأن  �صيء   
ّ

لأي

الداخل  الت�صال بني  اإعادة   من حماولة 
ٌ
جزء

جديدة.  عالقة  داخل  ا 
ً
مع بزجهما  واخلارج، 

ولكّنها  التعيني،  على  تقدر  ل  الكلمات  ا 
ّ

رب

فاجلدل  ال�صعرية،  تها 
ّ
مهم اأداء  يف  م�صتمرة 

قائم حتى ل متوت الكلمة وتنعزل، بانف�صالها 

عن خارجها الذي يقف �صّد جوهرها الثمني. 

هذه الربودة التي تعي�ص فيها كلماته، ناجتة 

حرارة  اأي  من  يفرغها  اأن  املحاولة،  هذه  من 

للحفاظ  وانف�صالها،  انعزالها  �صتزيد  مبتذلة 

تها. 
ّ
على قد�صي

يت�صاءل اأن�صي: لقد اأ�صبحت الكلمات تنقل اإلينا 

تقيم  ل  ولكنها  كانت،  لغٍة   
ّ

اأي يف  بالغتها، 

بينها وبيننا توا�صل احلب. القربان انف�صل عن 

رمزه. هل ماتت الكلمة؟ خوامت-1 �ص 12. 

بالكلمة  الــذهــاب  هــو  لــه  بالن�صبة  ــاذ  ــق الإن

بالّلغة  اللعب  اأي   ،
ّ
والعبثي الــالحمــدود،  اإىل 

بهذه  اجلامح  اخليال   
ُ
مــزج ا، 

ًّ
�صوريالي ا 

ً
لعب

ل�صتعادته،  اجلوهر،  فاقدة  املقيدة،  الكلمات 

وهدف  اللغة،  بر�صالة  "ر�صول"  اإح�صا�ص  وهو 

�صحذ  الرمز،  اإىل  القربان  اإعــادة  هو  الر�صالة، 

هذا  عرب  الإميـــان،  بقوة  بالت�صحية،  الكلمة 

 
ّ

التقليدي والإميان  العقل  اللعب، طاملا طريق 

مل ي�صحذها، اأن يذهب بها اإىل اأق�صى احتمال 

لغة  فالّلعب  بها،  والعبث  تها 
ّ
لالحمدودي

الالنهاية. 

اأن�صي، طبيعة  لفيتجن�صتاين على  تاأثري  هناك 

وقوة  �صياغتها  ويف  حتليله،  وطرق  �صذراته، 

حبكتها و�صدمتها التي حتدثها، ولكن لأن�صي 

له  الــذي  فيتجن�صتاين،  عك�ص   
ٌّ
روحــي  

ٌ
منبت

اأو  طريق  يوجد  ل  لــذا  د؛ 
ّ
جمــر  

ّ
مــادي منبت 

ة، وهذا 
ّ
الفل�صفي تاأمالته  اإليه يف  ي�صل  هدف، 

 اإميايّن 
ٌ
ته، اأما عند اأن�صي فهناك مرجع

ّ
منبع قو

كل  مينح  الــذي  اهلل  ح�صور  تاأمالته،  يحرك 

�صيٍء طاقة من روح اخللق. وبالنتيجة هناك 

كائن  فالأن�صان  الكلمة،  يف  كامن   
ٌ
جــوهــر

دت 
ّ
وُقي ت�صاءلت  ومهما  مــا،  ب�صكل  لغوي، 

وظيفة الكلمة، فانف�صالها موؤقت عن معناها، 

والأهم اكت�صاف هذا اجلوهر خالل رحلتنا. 

هذا اجلوهر هو �صورة من �صور الحتاد بني 

مرتبطا  ا 
ًّ
حي ا 

ً
جوهر كونه  واخلــارج،  الداخل 

ي�صري  كما  اخللق،  وديناميكية  با�صتمرارية 

من بعيد يف مقدمته يف "خوامت". هذا اجلوهر 

�صكل  يــاأخــذ  الــزمــن،  عــن  متعاٍل  �صعره  يف 

الذي  الآتي"،  "املا�صي  اأو  ال�صابقة،  البداية 

اإميان،  رحلة  اأن�صي  فرحلة  �صاحبه.  الحق 
ُ
ي

اأنه  وعيه،  م�صارات  اأ�صا�صات  اأحد  اأي�صا  وهذا 

ل  الكلمة  يف  الثقة  ليعيد  ليك�صف،  ك 
ّ
يتحر

املحاولة  نتيجة  الغمو�ص، مهما كانت  ليزيد 

هذا  بها  "خوامت"  يف  ف�صذراته  النهاية،  يف 

غمو�ص  وراء  ملا  الكا�صف  لي، 
ّ
التاأم اجلانب 

 ،
ّ
، اأو جتريبي

ّ
الأ�صياء. فالغمو�ص عنده مرحلي

ال�صلطوي  اجلــانــب  ليتجّنب  ا�ــصــطــراري،  اأو 

 
ّ
الروحي اكت�صاف  ليعيد  الثقافة،  يف  املعقلن 

للتمرد  معادلته  هي  ا 
ّ

رب فيها،   
ّ

واجلوهري

الإن�صاين، باأب�صط، اأ�صعب، اأ�صكاله الفردية غري 

�صة. 
ّ
امل�صي

يفرُغ كلماته من 
أي حرارة مبتذلة، 
قد تزيد انعزالها، 

للحفاظ على 
قدسّيتها.

دراسات 
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ظاهريا،  الغمو�ص،  �صيقّل  الأعمال  توايل  مع 

�صيفاجئني  الذي  عامله،  على  د 
ّ
التعو ل�صالح 

وا�صتب�صارات  بهدايا  الــقــراءة  اأثــنــاء  ــا 
ً
دوم

ة عميقة جاءت من كثافة هذا 
ّ
ة وروؤيوي

ّ
�صعري

العامل الغام�ص. ال�صعر عند اإن�صي، ل ياأتي من 

ا كان، مكاًنا 
ًّ
، اأي

ّ
اليومي، بل مما فوق الواقعي

ا، 
ًّ
ر�صولي ا 

ًّ
ح�ص اأو  ة، 

ّ
اإمياني روؤى  اأو  فل�صفة،  اأو 

ا، فكلها الأماكن التي يتوفر 
ً
ا، اأو حلم

ًّ
اأو وحي

بالغمو�ص  مقرونة  وال�صعرية  ال�صعر  فيها 

والتما�صك معا.

يف �صعر اأن�صي احلاج ونرثه؛ التفا�صيل لي�صت 

اأو  للموقف  دة 
ّ
متعم ت�صفية  هناك  مهانة، 

امل�صهد، بق�صد تعتيمه. الق�صيدة لي�صت حياة 

 واملعي�ص؛ ولكّنها 
ّ
التفا�صيل بعناها اليومي

الإميـــان،  تــاريــخ  الــوعــي،  تــاريــخ  تفا�صيل 

النف�ص،  يف  الأمل  نقاط  حتــولتــه،  وتــاريــخ 

اإىل  ا 
ً
طبع بالإ�صافة  ال�صخ�صية،  ــاع  والأوج

اأن�صي  يوؤكد  حياته.  يف  ودوره  احلب  تاريخ 

اأ�صيلة  مرحلة  على  ونــرثه  �صعره  يف  احلــاج 

�صد  ما  ب�صكل  هو  احلديث.  الوعي  رحلة  يف 

 
ّ
وال�صتهالكي ال�صيا�صي  ب�صكلها  احلــداثــة 

ت�صلب  ل  التي  ة 
ّ
احلر احلداثة  ومع  املطروح، 

ته، 
ّ
الإن�صان �رصوط وجوده وا�صتمتاعه بفردي

 عند اأن�صي احلاج، مكان 
ّ

وهو املوقف النقدي

جعلته  النظرة  هــذه  ــي.  ــالق الأخ املــقــاومــة 

ــراأة،  امل وهــي  اأخــرى،  مقاومة  قاعدة  يتخذ 

التي مل تعد فقط �رصيكًا، بل اأ�صاًل من اأ�صول 

احلياة. عالقته بها اأقرب للعبادة وعلى الأقل 

الحرتام العميق. امراأة اأن�صي احلاج هي امراأة 

ة، هي مادة ووعاء 
ّ
الن�صوي النظريات  ما قبل 

اخللق.

مرتكزات  �صتتو�صح  ــن  ــدواوي ال تـــوايل  مــع 

هي  وربــا  ينف�صح،  ل  عــامل  ولكنه  عامله، 

ة 
ّ
 على جمل واأفكار وجودي

ٌّ
اأ�صالته، لأّنه مبني

اأكرث من اجّتاه، ت�صتبك  قة ومتناثرة يف 
ّ
متفر

موهبة  مع   ،
ّ
الذاتي التاأمل  مع  الفل�صفة  فيها 

العالقة باللغة، مع طموحات و�صيولة ال�صكل 

على  فقط  اًل 
ّ
حمم غمو�صًا  ولي�ص  ال�صعري، 

اللغة واألعابها، ولكّنه غمو�ٌص ياأتي من هذه 

ال�صعري  املكان  ذلك  يف  الوجودية  الفجوة 

طموح  ويف  حديث،  �صاعر  اأي  يتمّثله  الــذي 

ال�صاعر/ الر�صول، الذي يتكلم منه وعنه. 

غمو�ص غري م�صتهلك وطازج، والّدليل هو عدم 

ثوابته؛  مع  التعامل  عند  تناق�ص  يف  وقوعه 

ة، 
ّ
امللح الكتمال  ورغبة  الآخر،  مع  كاحلوار 

للفردية،  والحـــرتام  النف�ص،  مع  وال�صدق 

يف  الزمن  مع   
ّ

تتغري مل  التي  الثوابت  وهي 

هذه  عرب  عامله  ينك�صف  مل  ونــرثه.  دواوينه 

ط يف بالغة ل يحتملها هذا 
ّ
ال�صنوات. ومل يتور

العامل، فالإيجاز والتجزيء وال�صغط، �صمات 

هناك  الطويلة.  الق�صائد  يف  حتى  ته 
ّ
اأ�صلوبي

غمو�ص ي�صمد مع الزمن، لتفّك �صفرته؛ لأنه 

روؤى  عن  يخرج  ا، 
ًّ
فل�صفي ا  غمو�صً فقط  لي�ص 

له   ،
ّ

�صعري بل عن مكان  ة مت�صاربة، 
ّ
مرجعي

 
ٌ

تاأ�صي�ص روؤاه. هناك  ت�صاربت  جتان�صه مهما 

لنوع من اخليال، ولي�ص املكان كمعنى.

الكلمات،  لدللة  لي�ص هناك تغيري  اأن�صي  عند 

 .
ّ

الفكري املوقف   
ّ

تغري مع  رحلة  هي  واإمّنــا 

هناك �صيولة يف عنا�رص عامله ول ت�صري على 

ا 
ًّ
 حمدد، فال�صاعر لي�ص مهيمًنا فكري

ّ
خط فكري

على العامل من حوله، لكّنه مهيمٌن على عامله 

دائما  منفعل  ته، 
ّ
حواري وعنا�رص  ال�صخ�صي 

حمددة  خطيئة  لعامله  لي�ص  للتحول.  وقابل 

مرجع  ول  �صّدها،  ي�صري  اأو  منها،  مي�صكه 

الدين،  ة 
ّ
اأ�صطوري مع  ي�صري  ولكّنه  لينق�صه، 

املراأة،  قدا�صة  مع  داخله،  الإن�صان  غناء  مع 

ته 
ّ
مل�صيحي نظرته  هو  هذا  يف  ال�صبب  ــا 

ّ
ورب

تشتبُك عوالمه 
الشعرية 

بالفلسفة 
والتأمل الذاتي 

دراسات 
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التعامل  اأو  هدمها  اأو  لنق�صها  يحتج  مل  التي 

لي�ص  بّد من تغيريه.   ل 
ّ
�صيا�صي معها كمرجع 

نت�صويا �صد امل�صيح، ول ينظر للعامل كحداثي، 

اأ�صيلة،  ة 
ّ
تاأملي خــربة  ميلك  كاإن�صان  ولكن 

واأقانيمها. تلم�ص  ربا تتجاوز خربة احلداثة 

م�صكلة   
ّ

اأي من  اأهــم  هما  واملعرفة  الوجود 

موؤقتة.

العالقة باآلخر: مزيج من الحب 
وسوء الفهم

هناك  ا، 
ً
كثري النداء  اأ�صلوب  اأن�صي  ي�صتخدم 

اأن  اآخر ل يكّل  اأو خماطب، وحوار مع  منادى 

�صتعاد، ولكنه حوار غري متكافئ؛ لذا فالنداء 
ُ
ي

الرجاء.  اأو  الإنقاذ  اأو  النجدة  ياأخذ �صكل طلب 

اأو  للذات،  اأو  لآخــر،  هًا 
ّ

موج النداء  كان  �صواء 

املعجزة،  تاأتي  اأن  دائم  جلماعة. هناك رجاء 

لي�ص  النداء.  الدعاء/  لهذا  الآخــر  وي�صتجيب 

 اأ�صيٌل 
ٌ
معنى هذا الّتكال، ولكن هذا الآخر جزء

من الّذات، وهنا ثقة وعدالة الرجاء، اأو النداء، 

اأنه يتوجه للجزء الأقوى من الذات، املنف�صل 

واملّت�صل، معها يف اآن.

يف عامله ل تكتمل �رصوط الوجود اإل بوجود 

اأو  بالداخل  كان  �صواء  املختلف،  الآخــر  هذا 

باخلارج،  موجود  هو  كما  فالعامل  باخلارج. 

منف�صالن  وهــمــا  بداخلنا،  اأيــ�ــصــًا  مــوجــود 

احللم،  ولكن  وكجغرافيا.  وكمادة  كحقيقة 

الكلمة/ هو الوحيد القادر على جمعهما. هذه 

 
ّ
لة، هي ثنائية البحث امل�صتقبلي

ّ
ة املوؤج

ّ
الثنائي

عن الحتاد اأو احلب، الزمن الآتي لل�صعر.

ة 
ّ
فالفردي املتكافئ،  غري  ــوار  احل هــذا  برغم 

ل  ــة 
ّ
فــردي كونها  ت�صعف،  ول  تغيب  ل  هنا 

ولكنها  ال�صلطة،  وتكافوؤ  ة 
ّ
الندي بفهوم  ت�صّلم 

ة على احلب 
ّ
ة، مبني

ّ
ة من نوع اآخر، حميمي

ّ
ندي

الأم وابنها، ل ت�صمح  ولي�ص ال�رصاع، كعالقة 

والإمكانية،  الــقــدرة  لختالف  بالّت�صاوي، 

تٍو، مقّد�ص، �صواء كان اهلل اأو 
ُ

فطرفها الآخر حم

 طرف يقف على هذا اجلانب من 
ّ

املراأة، اأو اأي

الحتواء  و�صفة  القد�صية  هذه  منح 
ُ
�صي النداء، 

واخللق.

عادة ينظر اأن�صي احلاج للجانب الآخر له، لي�ص 

اأو  اأو �صد، �صواء كان اهلل،  اآخر، مغاير  كطرف 

اأن�صي  يدخل  ــذات.  ال من  كجزء  واإمنــا  ــراأة،  امل

ا اأو رمًزا اأو اآخر 
ً
ا كان، مفهوم

ًّ
اأي داخل الآخر، 

يتبناه.  داخله،  من  ك 
ّ
يتحر يفل�صفه،  ا، 

ًّ
مادي

انك�صاف  اأو  امل�صدد،  ل 
ّ
التاأم من  نوع  هناك 

اأدوات  ــدة  وح جدية  اأمـــام  اأمــامــه،  الأ�ــصــيــاء 

روؤيته وقدرته على التمّثل للمعاين واملفاهيم 

املجردة. يف ف�صل بعنوان "يف و�صح الظالم" 

يف "خوامت 1"، هناك تركيٌز على اأّنه و�صورته 

واأي�صا  اخللق.  فكرة  تف�صري  حماولة  قلبه،  يف 

 اإميان، وخا�صة اإميانه 
ّ

ك�صف الزيف داخل اأي

لنف�صه.  قب�ص من نيت�صة،  ه 
ّ

هو؛ فهو نقد موج

ولكنه  متذبذب،  حائر  اإميان  اجتاه  يف  ولكن 

ا بحاٍل من الأحوال.
ًّ
لي�ص عدمي

اأن�صي،  له طغيان يف ق�صائد  ال�صلطة  اإح�صا�ص 

ال�صاعر  العالقة بالآخر، يعي�ص  وهي جزء من 

حتت ظل �صلطة اأعلى با�صتمرار، عالقة احتواء 

اخلوف  ربا  كبري.  �صيء  مع  وجتاذب  وجدل 

على الذات، وال�صتمتاع بثقل هذا اجلرم الذي 

هذا  وجــود  يف  الطمئنان  وكذلك  يجذبها، 

تدفع  كلها  واحتواء،  كحماية  الكبري،  اجلرم 

هذا  و�صد.  مع  جمتمعة،  حركات  لعدة  الــذات 

ال�رصاع واجلدل والحتواء من قبل �صيء كبري، 

اإرادة  اأو معنى كبري، كالأمومة مثال، ل ينفي 

خمتزنة  اأزمنة  ولكّنها  ال�صت�صالم،  اأو  الت�صليم 

دراسات 

في عالمه ال 
تكتمل  شروط 

الوجود إال بوجود 
اآلخر المختلف
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. اأحيانًا يعمل الزمنان، 
ّ

داخل اأي وعي �صعري

ويتالزمان، فى الوعي، اأثناء الكتابة.

من  مزيج  احلاج،  اأن�صى  عند  بالآخر  العالقة 

احلب و�صوء الفهم، ورغبة الحتاد والذوبان، 

وجاهتها،  لها  ولكن  متع�صبة،  رغبة  وهي 

 مقيدة مهما كانت، 
ّ
خ�صو�صا اأن جتارب احلب

على  به  ليتعرف  اختاره  الذي  الطريق  وهو 

احلب،  يف  ال�صتحالة  اأن�صي  ي�صدِّر  العامل. 

ال�صتحالة.  هذه  على  وحلمه  رغبته  ليبني 

املهم هو احللم باحلب، وخال�صه، ولي�ص احلب 

اأزمنة  يف  يظهر  اأنــه  احللم  هذا  وقــوة  نف�صه، 

وميالأ  ال�صعر  ليولد  ل�صتقباله،  مهياأة  غري 

الفجوات، كما ن�صعر الآن يف زمن ا�صتهالكي، 

ــص بــاحلــب،  ــال� بــغــرابــة اإحلـــاحـــه عــلــى اخل

اح 
ّ
وباأو�صافه لنف�صه يف حوار مع نوري اجلر

با�صتمرار.  اأن�صي  يب�رص  كما  حب،  �صاعر  باأنه 

هذا  يف  ر�صالته  ة 
ّ
رومان�صي عّطل  الذي  ربا 

امل�صتخدمة،  لغته  بجانب  املــفــارق،  الزمن 

التي ل تعتمد على القامو�ص القدمي للحب؛ هو 

ته، واأّنه لي�ص هناك 
ّ
تعّدد اأ�صكال امُلحب ورمزي

منوذج يعلق عليه هذا احلب اخلال�صي، كاأنه 

هو النموذج واملب�رص به يف هذا الزمن.

من الذي يقف على اجلانب الآخر من النداء؟

النداء،  من  الآخر  اجلانب  هذا  على  يقف  اهلل 

واملراأة اأي�صا، �صواء كانت امراأة من حلم ودم، 

الأنثى،  مكان  يف  نف�صها  ترى  التي  الذات  اأو 

الإميان،  �صواهد  اأحد  وهي  الع�صق،  مكان  يف 

يف  حتى  احلــب،  بــحــرارة  الـــذات  تعي�ص  اأن 

هذا  يعنى  ول  وحمبوبة،  حمبة  الآخر؛  غياب 

الذات،  داخل   
ّ

الأنثوي فاملكان  ة، 
ّ
نرج�صي اأي 

والأعمق  الأ�صيل  املكان  هو  خارجها،  اأو 

وامللمو�ص والأقوى اأي�صا، كونه مكان اخللق 

الأنثى  هذه  مع  العالقة  كانت  �صواء   .
ّ
الذاتي

اأو  ال�صيطرة  ثنائية  حتكمها  متوازنة،  غري 

اخل�صوع، فهناك �رصارة تتوّلد من هذا اجلدل 

اجتماعي  �صكل  له   
ّ
اإلهي كائن  مع   ،

ّ
الثنائي

مثل املراأة.

  

ربا املراأة التي يوجه لها اأن�صي احلاج النداء 

يف �صعره، عادت وظهرت كمو�صوع يف نرثه؛ 

عيد 
ُ
ي كاأن  وتعّدًدا،  تعييًنا  اأكرث  ب�صكل  ولكن 

النظر لها عرب عد�صة حمّدبة تك�صف التفا�صيل 

ا/ 
ً

والثنايا، لي�صت منادى بعيًدا، ولكن �صخ�ص

والك�صف عن  احلديث معها  يتم  ا. 
ً
قريب معنى 

التي حتّددها.  والبحث عن اجلوانب  تها 
ّ
رمزي

الوقت  يف  املــتــعــددة،  ــاتــهــا 
ّ
رمــزي لها  كما 

غري  امللمو�صة  ة 
ّ
املادي ح�صوراتها  لها  نف�صه 

املرمزة. لي�ص هناك ح�صور على ح�صاب اآخر، 

ال�صخ�صية،  ح�صاب  على  والتعدد  للقدا�صة  ل 

القدا�صة.  ح�صاب  على  ال�صخ�صية  ملادية  ول 

اأ�صبح  التي  اأن�صي  اإحدى معادلت  اأعتقد هي 

 تخييلي يعاير به وميزج بني 
ّ

لها قالب لغوي

قد�صية/ مادية عنا�رص عامله. 

الكون  بطاقة  بــالإبــداع  املـــراأة  ربــط  هناك 

اخلالقة، هذه النظرة غري احلداثية التي تعتمد 

بع�صها  وعالئقها  املوجودات  تنا�صق  على 

مل  فهو  للمراأة،  اأن�صي  اأ�صافها  التي  ببع�ص، 

لتحتوي  كال�صوفيني  ويــرمــزهــا  يجردها 

جتربة احلب، كنائب عن الإله، ول كاحلداثيني 

ا�صتهالكي  ح�صور  و�صط  ا�صتخدموا،  الذين 

ئ كل �صيء، ج�صدها كمادة للتحرر؛ لكنه 
ّ
ي�صي

فعل  فيه  ما  ــم  واأه الكونية  لطاقتها  ردهــا 

الولدة، اخللق.

بجزئيه،  "خوامت"  يف  احلاج  اأن�صي  نرث  ربا 

طريقة  اأو  للمراأة،  املفهومي  اجلانب  ميّثل 

يتعدى  كمفهوم  والأنثوية،  لالأنوثة  تف�صريه 

الستعادة الجوهر 
يمزج الخيال 

الجامح بالكلمات 
المقيدة

دراسات 
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العري،  ولي�ص  ي 
ّ
التعر عن  يتكلم  مثال  املراأة. 

الفاعل  ي فعل ولي�ص �صفة، والفعل يلي 
ّ
التعر

بو�صوح  ــرى  ي هنا  ــو  وه املــــراأة،  هــو  الـــذي 

ا عن 
ً

امل�صافة، اجلهد، الذي تقطعه املراأة خروج

لتعود  ة، 
ّ
الأبدي ال�صفة  اأو  الجتماعية،  العادة 

للكلمة  نظرته  مثل  متاما  واآين.  قدمي  جلوهر 

تها. يف الثنني هناك جوهر فريد مفقود، 
ّ
وقو

حماولة  اأو  عنه،  البحث  اأو  اإليه،  العودة  يتم 

ة تروي 
ّ
الإحاطة به. اإنه يبحث عن معرفة كلي

فهي  تتوفر،  مل  ولــو  حتى  لها،  ــذات  ال �صغف 

املتعددة  الأوجـــه  هــذه  عن  الك�صف  املــثــال، 

اأمل�ص  بداأت  واملوجودات.  والعنا�رص  لالأ�صياء 

عند  "التعّدد"،  ملفهوم  جديدة  �صورة  هنا، 

طريقه  ي�صّق  �صعيف،   
ّ
هام�صي كنبات  اأن�صي، 

الذي  الأخالقي،  جانبها  لها  �صياغاٍت  و�صط 

الدعوية/  اأو  ب، 
ّ

التع�ص حلدود  اأحياًنا  ي�صل 

الر�صالة.

ا، 
ً

يرى يف الأنوثة وفرة ويف الذكورة انتقا�ص

وفرة  على  اأو  الذكورة،  على  ني 
ُ
ب العامل  واأن 

ليعيد  جاء  كاأنه  الرجل،  �صيطرة  اأو  النق�ص، 

يكون  باأن  ويطالبه  احلديث،  للعامل  ــزان  الّت

من  النتقا�ص  لأّن  اأنــثــويــة،  ــوثــة/  اأن اأكــرث 

يف  يحتاج  بالفحولة،  ي�صبهها  التي  الذكورة، 

الأنوثة  معدل  زيادة  اخلالقة،  الأخرى،  الكفة 

التي  ال�صلطة  غياب  اإّن  ما  بعنى  الكون.  يف 

الكون  ملــادة  احلرية  يتيح  الفحولة  ت�صكلها 

لالنـطالق،  املـــراة  يف  املتوفرة  اجلوهرية 

ويعطل،  مينع  قهر،  �صلطة/  م�صكلة  فامل�صكلة 

ي�صل  الــذي  د 
ّ
املجر  

ّ
ال�صيا�صي املوقف  وهــو 

عالقة  هناك  كتاباته.  يف  احلاج  اأن�صي  اإليه 

برامبو يف نظرته للمراأة. بعنى ما هذا العامل 

ة، عرب 
ّ
الذكوري يحتاج لولدة جمازية م�صتمر

الأنثوي  اجلزء  على  الرجل  ل�صورة  انعكا�ص 

الأقوى داخله، الذي هو �صد ال�صلطة الذكورية 

ب�صكل ما.

حتى  الطويل  ب�صعرها  "الر�صولة  ديــوان  يف   

روائية،  ة 
ّ
�صعري لها  واحدة  ق�صيدة  الينابيع"، 

الإن�صان،  خلق  لق�صة  التكوين،  حــول  تــدور 

ق�صة  اإنها  وللرجل.  للمراأة  اأو  لالأر�ص،  �صواء 

الآخر  الوجه  ق�صة  ال�صاعر،  يقول  كما  اخللق 

رواية  اأكرث من  له  التكوين  كاأّن  التكوين.  من 

حوله، وباختالف الهدف منه، فالتكوين لي�ص 

فهو عدة حلظات جمتمعة، وهذا  �صيئًا مفرداً، 

لي�صفو  حوله.  واية 
ّ
الر واختالف  تعّدده،  دليل 

تها 
ّ
التكوين، يف النهاية عن املراأة، بكل رمزي

ة والإلهية، عن احلب وحماية 
ّ
وحمولتها النف�صي

املحبوب، وال�صفاعة اأمام اهلل اأن يحفظها.

منها  يبغي  ل  الــروائــيــة  الق�صيدة  هــذه  يف 

اأن�صي اأن�صنة للتكوين، اأو اإعادة توزيع الأدوار، 

ات 
ّ
ال�صتيني حــداثــة  مرحلة  يف  ــدث  ح كما 

ات ال�صعرية، التي كان البحث فيها 
ّ
وال�صبعيني

الأدوار،  وتغيري  التكوين  اأن�صنة  على  ا 
ًّ
من�صب

بل وعك�صها، كما حدث مع �صخ�صية ال�صيطان 

ة، بل 
ّ
نف�صي اإليه ك�صخ�صية  النظر   

ّ
يتم مثال، مل 

د للبطل واملعبود، �صخر ال�صيطان 
ّ
كنموذج جمر

والوعي  احلداثة  وم�رصوع  التنوير  اأجــل  من 

هام�ص  املعكو�صة،  العدالة  لتعود   ،
ّ
ال�صيا�صي

الن�ص  داخــل  من  لتطل  اأخــرى  مــرة  العدالة، 

الإلهي. 

الزاوية، فاإعادة ق�صة  اأن�صي من هذه  مل ينظر 

اأجل  من  لي�ص  الر�صولة"  "ديوان  يف  التكوين 

يف  املفتقدة  ة 
ّ
ال�صيا�صي العدالة  عن  البحث 

من  الديني  الن�ص  اأدوار  تغيري  اأو  حلظتنا، 

اإعـــادة الحـــرتام لعن�رص من  واإمنـــا  داخــلــه، 

الر�صولة.  وهو"املراأة"  جتاهله،  مت  عنا�رصه 

متعالية  لي�صت  ولكن  اإلهة،  بدرجة  هنا  املراأة 

امل�صاءلة،  مكان  تاأخذ  واإمنا  فرًدا،  كونها  عن 

كما يتم �صوؤال باقي املقد�صات. اإنه ن�صيد اإن�صاد 

اأن�صي احلاج، وديوان العهد والق�صم واخل�صوع 

الغموض عنده 
مرحلّي، أو تجريبّي، 

أو اضطراري، 
ليتجّنب الجانب 

السلطوي 
المعقلن، 

وليحقق معادلته 
في التمرد

دراسات 
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املجتمع،  واأمــام  الر�صولة  واأمــام  اهلل،  اأمــام 

على  �صعره  يف  تــرتاوح  التي  ــراف  الأط وهي 

وامل�صهد  الذات  ت�صم  التي  العنا�رص  الــدوام، 

ال�صعري، والإن�صاين معا.

هللا والخلق والبراءة 

داخل  اهلل  ح�صور  يف  ق�صوى  ة 
ّ
اأهمي هناك 

باأنها جتربة؛  واأعتقد  ة، 
ّ
املعرفي اأن�صي  جتربة 

ا للمفهوم، اأو 
ً
ا دائم

ً
ر

ّ
لأن هناك خطوات وتطو

الرمز، مع ا�صتمرار وجوده، فهو لي�ص موجوًدا 

ح�صور  لــه  ولكن  حمـــّدد،  ثــابــٍت،  مــكــاٍن  يف 

البداية،  من  اهلل  بح�صور  قبول  هناك   .
ّ

متغري

ن�صو�ص  يف  كما  له  اإق�صاء  اأي  هناك  ولي�ص 

 وقبول حواري؛ لأنه ل 
ٍّ

احلداثة، ولكنه تق�ص

يتحقق يف غيابه ولكن يف ح�صوره، وبدون 

اأحيانا، ولكن  نزع �صلطته عنه، يجرتئ عليه 

ته.
ّ
ل يقّلل من قدا�صته اأو قو

يا  " اأريدك  والإلــه،  املراأة  ارتباط بني  هناك 

املقّد�ص،  اأنوثة  الأم".  هذه  مثل  ا 
ً
دائم اإلهي 

فاملقّد�ص  غبة، 
ّ
الر منه  تنزع  اأن  بعد  ولكن 

بينك  ة 
ّ
جاذبي عالقة  توجد  ل  ا، 

ً
مرغوب لي�ص 

داخل  من  يحدث  واجلدل  احتواء،  بل  وبينه، 

العالمات يف  اأهــم  هــذا الحــتــواء. وهــي من 

جتربة اأن�صي، اأن اجلدل يحدث داخل اإطار من 

الحتواء، اجلدل داخل احلب.

مفهوم اخللق اأ�صا�صي عند اأن�صي، بداخله يكمن 

اهلل  بني  القدمية  العالقة  وبذور  الوجود،  �رص 

والإن�صان واحلياة، هذا الثالثي اجلديل. اخللق 

الذي  اخللق  هناك  والإن�صان،  اهلل  بني  عالقة 

الذي  الفعل  النخالق،  وهناك  اهلل  به  يقوم 

والنخالق  حب،  اخللق   " الإن�صان.  به  يقوم 

اأوحت  التي  رف�صتهما هي  التي  والقوة  حب، 

1 - �ص  ه". خوامت 
َّ
اأن الآخر عدو لكل منهما 

يف  التنوير  عالمات  اأحــد  اأملــح  وهنا   .73
مفهوم اأن�صي اجلمايل، التنوير بو�صفه ك�صف 

حلظة  الإله  وم�صاركة  ال�رص،  هذا  عن  احلجب 

اأو  خالًقا  ال�صاعر  بو�صف  واأي�صا  البداية. 

ا، للكلمة وللغة، وقد�صيتها كما 
ًّ
ر�صوًل، اأو نبي

ال 
ًّ
مكم بل  الإله،  عن  ا 

ً
نائب لي�ص  هو  يفهمها. 

يف  حديث  وتغيري  حتوير  له  حــدث  واإن  لــه. 

الأدوار كما يقول يف "خوامت، وارتبط باللعب 

لي�ص  فهو  لآخرها  بها  والذهاب  بالكلمات 

ا للحكمة، ولكن للغة. 
ًّ
نبي

الزمن،  من  الأكرب  الكبري،  الأ�صيل،  "اخلالق 
فراح،  مقلدين،  )موؤقتا؟( بني  ذاكرته  فقد  اإله 

خوامت  تقليدهم!  ي�صتطيع  لو  يتمنى  لرباءته، 

-1 �ص148. 

يف�رص  لــذا  اهلل،  جانب  يف  دائــمــا،  يقف  ــه  اإن

وي�رصح كل معجزاته، واأولها اخللق، ويعك�ص 

اإنه هنا يتكلم  �صفاته على الإن�صان، ال�صاعر. 

بدون  اخللق  يهب  الذي  املتوا�صع  الإلــه  عن 

اخللق  قدرة  كاأن  به،  ويتمايز  به  ل  يتف�صّ اأن 

ميكن  فعل  وهــو  التوا�صع،  يف  كامنة  هنا 

ح�صور:  مع  ولكن  ال�صاعر،  لالإن�صان/  نقله 

التنا�صي،  بجانب  للذات،  ال�صديد  الإنكار  هذا 

للذاكرة  فقًدا  لي�ص  اإنه  املوؤقتة.  الذاكرة  وفقد 

اأو حموا لها، ولكن اإزالة اأي حواجز متنع هذا 

الن�ص،  تخّلق  وهو  للذاكرة،  ال 
ّ
ال�صي التدفق 

املجروحة،  الرباءة  من  القدر  لهذا  بالإ�صافة 

اإل للكبار، فرباءة ال�صغار غري  التي ل تتوفر 

ة، اأما براءة الكبار فهي 
ّ
جمروحة لأنها طبيعي

ي�صكل  مما  داخلهم،  الذكورة  �صلطة  �صد  جهد 

جرحا لكربيائهم:

يف  يعي�ص  كان  عندما  اإل  �صيئا  يخلق  مل   "  

الطموح  ن�صيان  اخللق.  عن  عاجز  اأنــه  يقني 

اإىل تقليد اهلل قد يحمل لالإن�صان اأمال يف خلق. 

اخللق ليبتغى. يح�صل من جرح براءة، مثل 

العامل  عن  �ص 
َ
ُتْغم ب�صرية  اأو  ميــزق،  عمى 

حضور "هللا" طاغ 
في تجربة أنسي 

الحاج 

دراسات 
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يف  الإن�صان  خلق  قد  اهلل  يكون  هل  امُلعمي". 

الظروف ذاتها من الرباءة اجلريحة؟

")...(اأو من الرباءة التي جرحها املخلوق فيما 
" خوامت -2  بعد، مل ي�صتطع اأن يفهم عذابها. 

�ص 34 –33.

حديث،  بفهوم  اأيــ�ــصــا  الإلـــه  اأنــ�ــصــي  يــرى 

ال�صيا�صة،  بلغة  مو�صوف  ا�صتهالكي،  وربا 

"كمتعّدد دميقراطي"، اأما ال�صيطان "فاأحادي 
من  بوجود غريه  ي�صمح  ل  لأنه  ديكتاتوري"، 

ال�صيطان  في�صمح بح�صور  اهلل  اأما  دين، 
ّ
املتمر

يف كنفه.

د على الأب، ت�صتطيع 
ّ
د على اهلل كما نتمر

ّ
 " نتمر

اأن تكون �صيطاًنا يف كنف اهلل، ل ت�صتطيع اأن 

ال�صيطان.  مع  قدي�صا،  مالئكيا،  ا، 
ًّ
اإلهي تكون 

ا معه 
ّ
اإم باإغرائه حتى ت�صبح  �صيظل يالحقك 

ا عليه".  خوامت
ّ
واإم

ة 
ّ
ال�صيا�صي امل�صطلحات  اأنــ�ــصــي  ي�صتخدم 

كالديكاتورية والأحادية، ولكن يعك�صهما على 

الو�صع بني الثنائي اهلل/ ال�صيطان لتميل كفة 

، ومن 
ّ

اهلل، لأّنه متعّدد، بينما ال�صيطان اأحادي

 ال�صيطان الأحادي هو اأق�صى 
ُ
قبل كان منوذج

وخروجه  اهلل،  بع�صيان  يتم  للفردية  حتّقق 

الإن�صان  يرى  ُهنا  ولكّنه  ر، 
ّ
التحر معادلة  من 

امُلحتوي بتعدده، و�صورة  الإله، املتعدد،  ابن 

من  وال�صتنتاجات  الأ�صئلة  تفجري  هو  مترده 

داخل هذا الإطار الذي يحتويه.

وما يجمع الإن�صان واهلل يف كتابة اأن�صي مهما 

فالتجاذب  احلــب،  قــوة  هو  الوظيفة،  كانت 

بني  عليا،  وذات  �صغرى  ذات  بني  يتم  هنا 

عرب  اإل  احلياة  تيار  مرور  يتحقق  ول  تني، 
ّ
قو

يف  املفهومني.  اأو  القوتني،  بني  الن�صبية  هذه 

اأ�صا�صيتان  قوتان  دائما  هناك  اأن�صي،  مفهوم 

حتتوي  واحـــدة  ــون،  ــك ال يف  ومت�صاويتان 

ين�صاأ  هنا  ومن  عليها،  �صابقة  لأنها  الأخــرى 

املوؤمن،  وميثلها  اخللق  ة 
ّ
قــو هناك  اجلــدل. 

د 
ّ
التمر ة 

ّ
قو وهناك  الإن�صان،  داخل  ومكانها 

ومكانها خارجه، و�صط احلياة. ال�صواء بالن�صبة 

الــداخــل واخلـــارج،  لــه هــو ح�صور الثــنــني، 

احلرية  واملخلوق،  اخلالق  والتمرد،  الإميــان 

والإميان. يطلب من اهلل بع�صم احلرية التي قد 

نف�صه  الوقت  يف  ولكن  الإنكار،  حد  اإىل  ت�صل 

اأريدك، يا اهلل،  اأين  " وماأ�صاأتي  حرية م�صوؤولة 

خوامت  ملعون".  اإميان  احلرية.  هذه  واأريدها، 

 .  75 1 - �ص 

به جتاوز،  "اإميان ملعون" لأن  اإميانه  ي�صمي 

يقف  كاأّنه  الإله،  مع  مقاي�صة  يت�صمن  كونه 

ولكّن  املع�صية؛  قبل  القدمي  ال�صيطان  مكان 

يف  لي�صت  اأخـــرى،  ــص  اأر� يف  تتم  املقاي�صة 

ال�صماء، ولكن داخل الذات، فالإله هو الإن�صان، 

من  ا 
ً
جــزء ي�صكل  فالإله  ــه،  الإل هو  والإن�صان 

وتقدي�صه  معه  احلوار  يتم  والعك�ص،  املخلوق، 

عليه  �صيء  كل  واإ�صقاط  وتاأنيثه،  وحما�صبته 

كجزء من هذا الداخل. 

مسيحّية أنسي ومفهوم الحب

رمــوز  و�صط  بــهــدوء  ك 
ّ
ويتحر اأن�صي  يعي�ص 

هناك  ربــا  امل�صيحية،  ثقافته  وروحانية 

�صدى وقع �صدام مع هذه الثقافة، ولكن هناك 

ال�صلطة  مفهوم  من  يو�صعان  وتاأمل،  ق 
ّ
تعم

مع  النهاية  يف  ولكنه  داخــلــهــا،  ــدام 
ّ

والــ�ــص

ولالإن�صان  لالآخر،  ها 
ّ
حب رحلة  مع  غنائيتها، 

ة 
ّ

اخلا�ص الغنائية  هــذه  وربــا   .
ّ
عــام ب�صكل 

والنف�صال  الت�صال  هذا  مرونة  من  جاءت 

ة 
ّ
م�صيحي  .

ّ
امل�صيحي املــرجــع  هــذا  مــع/عــن 

جتربته  من  كجزء  وا�صتبطانها،  احلاج  اأن�صي 

ال�صعرية، كما ذكر ال�صاعر عبد القادر اجلنابي 

خمالف   
ّ
اإ�ــصــالمــي حميط  وو�ــصــط  قــبــل،  مــن 

ما يجمع هللا 
واإلنسان 

في كتابته هو 
"قوةالحب"

دراسات 
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فمرتكز  را، 
ّ
متحر كان  ولو  حتى  ما،  بعنى 

رية 
ّ
اأن�صي وعامله ل يقوم على الأفكار التحر

القائمة �صد املرجع الإ�صالمي؛ لذا هو خارج 

 لفكرة التنوير، 
ّ
اأي التقاط اأو ت�صنيف �صيا�صي

اأو  عليه،  الت�صوي�ص  يف  ال�صبب  هو  هذا  ا 
ّ

رب

ال�صوت  لأن  اجلنابي،  اأ�صار  كما  بروزه،  عدم 

الثقافة،  اأو  ال�صعر،  داخل  املهم�ص،  ال�صيا�صي 

تاأكيد  يف  هذا  �صاهم  وربا  الغلبة.  له  كانت 

مكان  عن  اأحيانا  واإق�صائه  بل  غمو�صه، 

لكي  الفر�صة  منحه  اأي�صا  وربــا  التحديث. 

ة 
ّ
ينف�صل ويكمل م�صريته بدون اخرتاع �صدي

ف بهذا املرجع واإ�صكالية 
ّ
ما، اأو ارتباط متع�ص

ت�صيي�صه.

ا 
ً
ة بو�صفهامرجع

ّ
ا لأنه مل ينظر للم�صيحي

ّ
رب

الذي  الإ�صكايل  املرجع  هذا  اأو  للنقد،  قاباًل 

ن هام�صيته �صده ويدين من خالله العامل، 
ِّ
يكو

عند   
ٌّ
حي فاملا�صي  املا�صي،  اأو  احلياة،  اأو 

 للغاية، كوعاء للذاكرة ولي�ص 
ٌّ
اأن�صي، �صخ�صي

املرجع  داخل  ا 
ً
متماهي اأن�صي  عا�ص  كرتاث. 

ته داخله، التي 
ّ
، بدون ن�صيان هام�صي

ّ
امل�صيحي

لها  ة 
ّ
فردي بح�صور  ولكن  ته، 

ّ
فردي وعاء  هي 

قالب ر�صويل، هذا املنادي يف الربية باحلب 

الإن�صانية  املعاين  وبكل  وباحلرية،  وباملراأة 

 
ّ

اأي وبـــدون   ،
ّ

مـــادي ا�صتهالكي  عــامل  و�صط 

مبالغة اأو غثاثة يف التعبري، عن احلب. 

اأ�صكاًل  احلاج  اأن�صي  عند  اأحيانًا  احلب  ياأخذ 

واأحياًنا  الآخــر،  اأو  الــذات  حب  من  بة 
ّ

متع�ص

احلب  مفهوم  الآخر.  وهذا  للذات  تاأليه  هناك 

وجتـــاوًزا  ا 
ً
ا�صتيعاب يت�صمن  ذاتــه  حــد  يف 

�ص 
ّ
تاأ�ص التي  النقد،  لفكرة  واحتواء  ا 

ً
وترّفع

ة العربية احلديثة. 
ّ
عليها جزء كبري من ال�صعري

واأحيانًا ترتافق، ق�صايا  اأمام احلب ترتاجع، 

اأو  والــتــجــاوز،  ر 
ّ
التطو اأو  ة، 

ّ
كاحلري كبرية 

بها   
ّ
اهتم ق�صايا  وهــي  ال�صيا�صي،  التنوير 

 احلديث، حتى اأ�صبحت 
ّ
 العربي

ّ
الوعي الأدبي

اأن�صي  عند  احلب  ملعناها.  وفاقدة  ممجوجة 

الإن�صان  حب  بل  ا، 
ًّ
�صيا�صي ا 

ًّ
حب لي�ص  احلاج 

ــدمي، قــد يــقــرتن بــاحلــريــة، وقـــد يقرتن  ــق ال

يف  ولكن  املختارة"،  "العبودية  بالعبودية، 

بو�صفه  الوجود  فهم  يف  يد  له  الأحــوال  كّل 

اأ�صال قدميا.

فة 
ّ
مت�صو مــن  قريبة  م، 

ّ
متي ذاكـــرة  لأن�صي 

ة يف 
ّ
ة والقد�صي

ّ
الإ�صالم، بها اأطياف من احل�صي

ة حديثة تعتمد على الك�صف اللغوي 
ّ
اآن؛ �صوفي

اأو  فالبالغة،  نف�صها،  الوجد  جتربة  من  اأكرث 

كعامل  للعامل  فهمه  يف  ركيزتان  التفل�صف، 

يف  فالذوبان  اأي�صا،  لغوية  وكتجربة   
ّ

لغوي

ورموزها  للغة  العنان  وتــرك  الــرمــوز  عــامل 

ا من الذوبان  ته، وحتفظها اأي�صً
ّ
لتحمل جواني

يف هذا الآخر، لأّنها يف النهاية رمز، فالتداخل 

ان عرب 
ّ
 واملحبوب، يتم

ّ
والذوبان بني املحب

جتربة مثل جتربة التنومي املغناطي�صي للغة، 

ولي�ص للوعي.

 حديث �صي�صعر بتناق�ص 
ّ
 �صاعر عربي

ّ
ربا اأي

ــني مرجعه  ــق ب ــوّف ي مــــوروث، وهـــو كــيــف 

 بكل ما يحمل من 
ّ
 ومرجعه الديني

ّ
ال�صخ�صي

الثنني،  بني  الإحداثي  هذا  يقع  اأين  ذاكــرة، 

املرجعان/  فيه  يلتقي  ــذي  ال املــكــان  ــن  اأي

بالذنب،  �صعور  ــدون  وب بهدوء،  الذاكرتان، 

اأن  اأي�صا  وبــدون  طرفه،  من  النت�صار  اأو 

عرب  اأن�صي،  اأّن  اأعتقد  اأحدهما؟  اإق�صاء  يتم 

بدون  امل�صت�صلم  املكان  لهذا  ل 
ّ

تو�ص جتربته، 

ل جتربته ملواجهة اأبعد، 
َّ

هزمية، ربا لأنه رح

ال�صلطة كاأ�صل وجودي، ولي�ص  بالتعامل مع 

كمنتج �صيا�صي.

اأو  د، 
ّ
للتمر ثالًثا  يرى مكانا  اأن�صي كان  ربا 

ة، اأو لأي مفهوم. مكان جديّل يقع بني 
ّ
الفردي

د واخل�صوع، لأّن عامله قائم على جدل 
ّ
التمر

العالم الذكوري 
يحتاج لوالدة 

مجازية مستمّرة، 
عبر انعكاس 
الجزء األنثوي 

األقوى بداخله.

دراسات 
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"الوليمة" مثال  ديوان  يقول يف  ثنائيات.  بني 

اأعرف  ولن  الروح،  اإل  منِك  اأ�صغر  اأعرف  "مل 
اأقوى اإل املوت"، اأو "لأّنك ذلك التواطوؤ الأخّف 

من احلب، وتلك ال�رصاكة الأبعد من احلب".  بني 

الأ�صغر والأقوى، وبني الأخف والأبعد، عرب هذا 

وبني  والقوة،  ال�صغر  بني  املتوازن  غري  اخللط 

اخلّفة والبعد، الوزن وامل�صافة، يوجد هذا املكان 

با�صتمرار   
ّ

يتغري الذي  الوعي،  داخل   
ّ
التخييلي

عرب  نف�صه  عن  ويك�صف  املواجهة،  لنوع  ا 
ً
تبع

هذه املواجهات والتعريفات الثنائية. 

دون  ال�صيء  يعرب عن  الذي  الثالث  املكان  هذا 

اأو مبالغة ل�صيء يف نف�صه، يبحث دائما  تزيني 

ال�صيء نف�صه ووظيفته،  عن هذا اللت�صاق بني 

األ  اللغة كو�صيط، ولكن ميكن  حتى ولو دخلت 

تغرب هذا ال�صيء كما يف�رص الأدب، لأنه خملوق، 

له حيز، ولي�ص رمزيا فقط، ميكن اأن تتحقق فيه 

ناجت  لأّنــه  بالغته،  اأو  جماله  ولي�ص  نزاهته، 

عرب خريطة وم�صارات جتربة ذاتية، ما مينحه 

التج�صيم وتبعده عن ماأ�صاة الرمزية اخلال�صة!! 

وربا لهذا ال�صبب ي�صتخدم اأن�صي حرف "اإما" 

ا، وهو حرٌف لتعليق احُلكم باأحد ال�صيئني، 
ً
كثري

جديد  مكان  هناك  اأي  القوامي�ص،  تقول  كما 

اأو ذاك، يقع بني الثنني، ل اهلل ول  لي�ص هذا 

عن  الناجت  الثنني،  بني  املزيج  هو  الإن�صان. 

تفاعل وحوار بني الثنني، ولي�ص اإمالء.

تعتيق اللغة

معّتق،  قدمي   
ّ

ح�ص بها  عام،  ب�صكل  اأن�صي  لغة 

بدون  ولكن  اللغة،  بتعتيق  عمًدا  يقوم  كاأّنه 

، ولكن باختيار دقيق للمفردات، 
ّ
زخرٍف بالغي

اجلملة،  واأزمنة  عنا�رص  اأدوار  بتغيري  بجانب 

 
ّ

ح�ص هــو  ـــا 
ّ

ورب واإحلــــاق.  وتــاأخــري  بتقدمي 

ميثل  الــذي  العربية،  للكتابة  القدمي  ال�صياق 

ة، 
ّ
العربي الإن�صانية  للتجربة  بالن�صبة  املطلق 

وبدء  اخللق  بــدء  ت�صّكل  ــذي  ال اللغة،  ولأفــق 

د 
ّ
يتعم اأن�صي  اأن  واأعتقد  اآن.  يف  الذاتي  خلقها 

�صبك اجُلمل على هذه ال�صاكلة، التي بها بع�ص 

اجلملة  يجعل  بها،  لعب  اأو  اجلمايل،  الت�صنع 

تخرج عن �صياقها، عن وعيها احلا�رص، وترتد 

ومن  ناحية،  من  البدء،  مكان  املا�صي،  لهذا 

اأخرى يتجاذبها املو�صوع/ احلا�رص،  ناحية 

اجلملة  فتعي�ص  عنه،  يتكلم  الذي  احلديث،  اأو 

هذا  ــا 
ّ

ورب واحلا�رص،  املا�صي  بني  ا 
ً
�رصاع

التي  اأن�صي،  عند  النرثية،  الكتابة  اأ�ــرصار  من 

ة ال�صذرة، 
ّ
ة، �صعري

ّ
ة خا�ص

ّ
جتعل من النرث �صعري

وفكرة  زمن  من  اأكرث  اأّن  ة، 
ّ
الفل�صفي احلكمة  اأو 

تتنازع على ف�صاء اجلملة.

املبتورة  اللغة  تلك  على  تعتمد  ة 
ّ
�صعري هناك 

ل على املفردة، فهي ماّدة البناء 
ّ
عمًدا، التي تعو

املعنى.  اكتمال  عــدم  على  وحر�صه  الأوىل، 

و   "1 "خوامت  كتابيه  يف  ا 
ًّ
جلي هــذا  �صيظهر 

تبحث  الذي  الهدف  اختالف  مع   ،"2 "خوامت 
الدواوين تتحقق هذه اجلملة  املفردة. يف  عنه 

املبتورة مع و�صوح ظاهري للمعنى، ولكن يف 

املفردات،  ارتباط ع�صوي بني  "خوامت" هناك 
 وباطني للمعنى. تاأخذ 

ّ
وهناك اكتمال ظاهري

ك بتقنيات 
ّ
ا، يتم�ص

ًّ
ا وحكمي

ًّ
اجلملة منحى فل�صفي

واملــفــاجــاأة،  والإيــجــاز  التحليل  يف  ال�صعر 

طاقة  ي�صتخدم  واأحيانا  واملجاز،  واملفارقة، 

جديدة  واأفكار  معاٍن  واإخــراج  اللعب  يف  اللغة 

ة دقيقة وكثيفة، 
ّ
بجرد دخولها ل�صياقات فكري

ا.
ً
وتاأتي النتيجة لها وجاهتها دائم

خط عودة لرؤية التاريخ

ملفرداٍت،  التكرار  ة 
ّ
ال�صعري اأن�صي  تقنيات  من 

وتثبيته.  ح�صورها  لتاأكيد  ملــعــاٍن،  جلمٍل، 

حّد  اإىل  اأحيانًا  ي�صل  الذي  الرتديد  اأو  الّتكرار 

غنائية  بــدون  اإيــقــاع،  بــدون  ولكّنه  الرّتتيل 

من   
ٌ
جزء اأّنه  ة 

ّ
احلقيقي ال�صاعر  بطولة  ظاهرة. 

هذا الّن�ص، يعرف حدود بطولته ودوره داخل 

د عليه، 
ّ
 الكبري، ولكّنه ليتمر

ّ
 الّديني

ّ
هذا الن�ص

لغته معتّقة تمثل  
المطلق في 

التجربة اإلنسانية 
العربّية

دراسات 



نزوى العدد 105 يناير 2021
53

لي�صبح  الذنب،  اأو  ــالأمل  ب عليه  يتعاىل  ول 

ك�صاعر  دوره  يوؤدي  كما هو  يظّل  "اأ�صحية"، 
ميتلك  ولكّنه  م�صت�صلم،  كبطٍل  لغة،  �صانع  اأو 

اأمام  الرتاجع  من  ا�صت�صالمه  عفي 
ُ
ي ما  يقيًنا 

ولكّنه  بعينه،  بطاًل  يتمّثل  ل  احلــيــاة.  ِثقل 

لأّنــه  جوهره؛  يف  ته، 
ّ
كلي يف   

ّ
الن�ص يتمثل 

موؤمن بطريقته.

بجانب التكرار ملفردة، لفعل، ل�صفة، واأحيانًا 

باملا�صي،  التكرار  هذا  يرتبط  اأحياًنا  جلملة. 

واأ�صتثني هنا "ديوان الر�صولة ب�صعرها الطويل 

حتى الينابيع"، مع اأّنه يحدث يف املا�صي، اإل 

لو مل  اأّن زمنه هو احلا�رص وامل�صتقبل. حتى 

 
ٌ

يرتبط زمن الكتابة باملا�صي فهناك اإح�صا�ص

 على الق�صائد اأن �صيئًا قد فقد، وزمن 
ٌ
م�صيطر

والكتابة  ال�صيء،  لهذا  الفقد  زمن  هو  الكتابة 

تاأتي بعد ا�صتواء الفقد اأو الّت�صليم به، لذا هناك 

هند�صة وم�صبوكة، 
ُ
ة؛ ولكنها م

ّ
تلك النربة احلار

بقلبك،  تلم�صها  تكاد  ل  بعيدة  وعاطفتها 

الّتب�صري  لذا  العقل؛  بحرارة  تلم�صها  ولكّنك 

الآتية.  الأيــام  وملا�صي  وللم�صتقبل،  للقادم 

خّط  هناك  النق�صان،  اأو  الفقد،  زمن  ب�صبب 

عودة دائمة لكي يداوي هذا اخلطاأ، اأو ي�صعى 

لكمال الزمن املطلق، وا�صتكمال مراحله. 

البدء  هناك خط عودة/ نقطة مرجعية ميكن 

منها مبا�رصة لروؤية التاريخ، اأو اإعادة كتابة 

ولكّنه   ،
ّ
نقي مرجع  هناك  لذا  احلياة؛  تاريخ 

ة، 
ّ
زمني فرتة  ولي�ص  دينيا،  لي�ص  اأن�صي،  عند 

اأو جماعة خرية، بل حا�رص داخل كل مفهوم 

الرجوع  ميكن  بدء  نقطة  هناك  ممار�صة،  اأو 

لذا  اخلال�ص؛  جنة  تكون  اأن  وميكن  اإليها، 

نقطة  لأنها  له،  بالن�صبة  الكلمة  اأهمية  تظهر 

الكلمة  كانت  الــبــدء  يف   " �صيء  لكل  الــبــدء 

يف  اآية  اأّنها  اأعتقد  اهلل".  هي  الكلمة  وكانت 

يوؤمن  الــذي  الرمزي  للوجود  الأهمية  غاية 

القوة ومنها  للكلمة هذه  اأّن  اأن�صي احلاج،  به 

ربٌط  هناك  "الوليمة"  ديــوان  يف  اخللق.  بداأ 

بو�صفه  املا�صي  وامل�صتقبل،  املا�صي  بني 

ذكريات امل�صتقبل، وامل�صتقبل بو�صفه ما�صي 

الأزمنة  كل  يختزُن  زمن  هناك  الذكريات. 

معا" اأعي�ص يف ذكرياتنا املقبلة، كما يعي�ص 

احلجر حتت املاء". ديوان الوليمة.

غلبة الصوت 
السياسي داخل 

شعره، شوشت 
عليه فرص بروزه

دراسات 
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، املمتّد لعقود 
ّ

اإ�صافة اإىل غزارة اإنتاجه ال�صعري

من  عدًدا  الــربدوين  عبداهلل  ال�صاعر  اأنتج  كثرية، 

مئاِت  جانب  اإىل  ة، 
ّ
والنقدي ة 

ّ
الفكري املوؤلفات 

واملجاّلت  حف 
ّ

ال�ص يف  ن�رصها  التي  املقالت 

والتاريخ  الأدب  ق�صايا  وتناولت  ــات، 
ّ
والــدوري

املعا�رصة  وحتولتهما  والجتماعي،   
ّ
ال�صيا�صي

كتبه  ومــن  اخل�صو�ص.  وجــه  على  اليمن  يف 

ال�صعر  يف  "رحلة  املهمة:  والفكرية  النقدية 

اليمني قدميه وحديثه"، "ق�صايا مينية"، "فنون 

اإىل  اأول ق�صيدة  "من  اليمن"،  ال�صعبي يف  الأدب 

اآخر طلقة"، و"اليمن اجلمهوري".

ز �صعره بتعدد �صماته الأ�صلوبية، وجراأته 
ّ
وكما متي

املوا�صيع  وطرح  ة، 
ّ
ال�صيا�صي الأو�صاع  نقد  يف 

ة 
ّ
الفكري كتاباته  اأثـــارت  فقد  للجدل،  املثرية 

من  اإليه  قت 
ّ
تطر ملا  لي�ص   ،

َ
اأو�صع جدًل  ة 

ّ
والنقدي

ق�صايا واأطروحات �رصيحة وقا�صية وح�صب؛ بل 

ا 
ً
ر

ّ
، الذي كان متحر

ّ
ا ب�صبب منهجه الكتابي اأي�صً

ة 
ّ
يف اأحيان كثرية من ا�صرتاطات الكتابات البحثي

ُعر�صة  جعله  مــا  وهــو  املــعــا�ــرصة،  ة 
ّ
والفكري

الذين  ني 
ّ
والأكادميي الدار�صني  قبل  من  لالنتقاد 

ما طرحه من  بع�ص  ودقة  ة 
ّ
�صّككوا يف م�صداقي

الربدوين  اأن  خا�صة  ومواقف،  واأفكار  تقييمات 

النقدية معا�رصيه من  كان يتناول يف كتاباته 

ال�صعراء والأدباء وال�صيا�صينّي.

مات 
ّ
ال�ص لبع�ص  الّتطرق  اإىل  املقالة  هذه  تهدف 

زة لكتاباته الفكرية والنقدية وخ�صو�صيتها، 
ّ
املمي

�صواء  وانتقادات،  ومعارك  اآراء  من  اأثارته  وما 

اأ�صلوب  اأم  ة 
ّ
اجلدلي موا�صيعها   

ّ
يخ�ص فيما 

كتابتها. وللتدليل على هذه اخل�صو�صية �صنعتمد 

الرتكيز على ما جاء يف كتابه "رحلة يف ال�صعر 

، الذي يعّد من اأهم كتبه 
اليمني قدميه وحديثه"1

ت�صنيف  خالله  من  الـــربدوين  حــاول  النقدية، 

وقت  وحتى  اجلاهلي  الع�رص  من  اليمن،  �صعراء 

املن�رصم،  القرن  ات 
ّ
�صبعيني يف  الكتاب  ظهور 

وعر�ص اآرائه النقدية يف جتاربهم ال�صعرية.

وتشبيك  الثقافة  موسوعّية 
التاريخ

والعميق  الــوا�ــصــع  بــاّطــالعــه  ـــربدوين  ال ُيــعــرف 

املــوروث  وعلى  العربي،   
ّ

ال�صعري الــرتاث  على 

والطبائع  والقبائل  والأماكن   ،
ّ
اليمني  

ّ
ال�صعبي

كبرية  معرفة  وامتالكه  اليمن،  يف  ة 
ّ
الجتماعي

ة 
ّ
والفني ــة 

ّ
الأدبــي والأجنا�ص  للثقافات  عابرة 

نتاجه  يف  املعرفة  هــذه  وّظــف  وقــد  امٌلختلفة. 

�صمات  اإحــدى  التوظيف  هذا  واأ�صبح   ،
ّ

ال�صعري

ا البردوني ناقداً

قراءة في خصوصّية الكتابة 
وجدل اإلثارة

تحّرره من 
اشتراطات 

الكتابة البحثّية 
جعله ُعرضة 

النتقاد الدارسين 
المشككين 

في مصداقية 
مواقفه

 همدان دماج
كاتب وباحث يمني 

دراسات 
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"فنون األدب 
الشعبي" جهٌد 

غير مسبوق في 
رصد الموروث 

اليمني 

كتابته  يف  ا 
ً
كثري بتوظيفها  قــام  كما  �صعره، 

ة.
ّ
ة والجتماعي

ّ
النقدي

 
اليمن"2 يف  ال�صعبي  الأدب  "فنون  كتابه  يف 

اليمني  ال�صعبي  املــوروث  الــربدوين   
َ
قــّدم مثاًل، 

جهٌد  وهو  ا، 
ًّ
واجتماعي ا 

ًّ
اأدبي وحتلياًل  ر�صداً 

 مل ي�صبقه اإليه يف غزارته اأحد، فقد كان 
ٌّ
تاأ�صي�صي

ة، 
ّ
ال�صعبي الأمثال  من  للكثري  حافًظا  الــربّدوين 

والق�ص�ص  واحلكايات  واحلكم  ال�صعبي،  وال�صعر 

ة، وقد �صاهم بالتايل يف احلفاظ على هذا 
ّ
اخلرافي

املوروث من ال�صياع. كما اأّننا يف كتاب "رحلة 

 قدميه وحديثه" )الذي �صن�صري 
ّ
يف ال�صعر اليمني

حاول  كيف  جند  بـ"الكتاب"(  ا 
ً
اخت�صار اإليه 

جمع عدٍد كبرٍي من ال�ّصعراء اليمنيني، من الع�رص 

اإىل الع�رص احلديث، وت�صنيفهم ح�صب  اجلاهلي 

الكتاب  وهو  بتكرة، 
ُ
م اأو  معروفة  ة 

ّ
فني  

َ
مدار�ص

"اأ�صمل  الذي و�صفه د. عبد العزيز املقالح باأنه 

على   ،
اليمنيني"3 وال�صعراء  ال�صعر  عن  كتاب 

الع�رص  ل�صعراء  اأو�صع  م�صاحة  اإفراده  من  الرغم 

احلديث، وجتاوزه عدًدا ل باأ�ص به من ال�صعراء، 

يف  بع�صهم  باأ�صماء  الــربدوين  ه 
ّ
نو الذين  وهم 

خامتة الكتاب، معلاًل ذلك با ا�صتلزمته �رصعة 

الالحقة  الطبعات  يف  باإ�صافتهم  واعداً  الن�رص، 

.
4
من الكتاب اأو يف موؤلفات اأخرى

ال�صعراء،  واحت�صاد  ة 
ّ
ال�صمولي هذه  جانب  واإىل 

ربط  حماولته  يف  الــربدوين  جهد  اأهمية  تكمن 

اخلا�صة،  حياتهم  وجوانب  ة، 
ّ
ال�صعري جتاربهم 

يف  العرب  ال�صعراء  من  اأقرانهم  وحياة  ب�صعر 

اإىل  ينظر  اأن  ا�صتطاع  وبهذا  الع�صور.  خمتلف 

ال�صعر  تطور  �صياق  يف  اليمني  ال�صعر  ر 
ّ
تطو

النّقاد  اأنظار  اإليه  لفت  ما  وهو  ككل،  العربي 

الربط  هذا  اليمن.  يف  الأدب  بدرا�صة  واملهتمني 

يف  الوا�صحة  مات 
ّ
ال�ص اإحــدى  هي  املوازنة  اأو 

ويوازن  يقارن  ما  دائمًا  فهو  النقدية،  كتاباته 

الأدبــيــة  والأجــنــا�ــص  ــــاء  والأدب ال�صعراء  بــني 

اأزمنة  يف  يعار�صها  اأو  يقابلها  وما  املختلفة 

وثقافات وجمالت متعّددة.

ة 
ّ
ومن املالحظ اأن الربدوين، يف رحلته التطوافي

كما  ال�صعراء  مع  يتعامل   ،
ّ
اليمني ال�صعر  مع 

الّزمان  يفرقها  ل  واحدة  اأ�رصة  اأبناء  كانوا  لو 

التجارب  اأو  ال�صعر  اأ�صاليب  ول  املــكــان،  ول 

ال�صعر بختلف  مع  يتعامل  كان  كما  ة. 
ّ
البالغي

والأمكنة  منابعها،  بختلف  والأفكار  مراحله، 

ة 
ّ
واحدي ــة  روؤي �صمن  والأحـــداث،  واحلكايات 

بينها.  ما  وتربط  الأ�صياء  ُكربى جتمع كل هذه 

دراسات 



نزوى العدد 105 يناير 2021
56

فنجده يقارن اأبيات ال�صعراء املعا�رصين باأبيات 

�صماتها  اأو  موا�صيعها  ال�صعراء من حيث  قدامى 

ة 
ّ
البالغية اأو حتى من حيث الظروف الجتماعي

ت على �صعرائها، 
َّ
ة التي اأنتجتها اأو مر

ّ
اأو ال�صيا�صي

�صواء يف اليمن اأم خارجه.

فعلى �صبيل املثال يتتبع الربدوين �صرية اأكرث من 

يف  عا�صوا  لكّنهم  "احلارثي"،  لقب  حملوا  �صاعر 

زياد  بن  "يحيى  ومنهم  خمتلفة،  ة 
ّ
زمني فرتات 

احلارثي الكوكباين" يف مطلع الع�رص العبا�صي، 

الــربدوين،  راأي  ح�صب  التكّتم  طبعه  كان  الــذي 

من  كوكبان  اأهل  لكل  ين�صبه  الذي  الطبع  وهو 

من  الرغم  على  اأنهم  ا 
ً
مو�صح وفنانني،  �صعراء 

الحتياط  �صديدو  اأنهم  "اإل  والطرب  للفن  ميلهم 

الفنان  اأن  الغرباء"، �صارًدا لنا كيف  واحلذر من 

ي�صجل  اأن  يجروؤ  مل  احلارثي"  "حمود  امل�صهور 

اإل   1962 �صبتمرب  الإذاعة بعد ثورة  اأغانيه يف 

"بعد اأن تغّلب على طبيعة اخلوف بطول خمالطة 
، وهو ما يدّل على وا�صع اّطالع 

فناين �صنعاء"5

والعادات  الأمكنة  ومرويات  ب�صرية  ــربدوين  ال

ة.
ّ
والتقاليد الجتماعي

اأن الربدوين، يف تعاطيه مع هذا  ا  اأي�صً املالحظ 

 اأو 
ّ
 تتابٍع زمني

ّ
د باأي

ّ
احل�صد من ال�صعراء، مل يتقي

ترتيب للموا�صيع، فرتاه وهو يتحدث عن الع�رص 

اإىل الع�رص احلديث، ثم  انتقل فجاأة  اجلاهلي قد 

 ،
ّ
اإىل اجلاهلي الإ�صالمي، ومنه  الع�رص  اإىل  يعود 

كما  وهكذا.  احلديث...  الع�رص  اإىل  يعود  اأن  قبل 

واأ�صلوبه  اخلا�صة  روؤيته  وفق  ابتكر،  اأنه  نالحظ 

اأو  معروفة  غري  ومــدار�ــص  ت�صنيفات  ز، 
ّ
املتمي

من�صجمة املعايري، فنجد ت�صميات مثل: "مدر�صة 

الزبريي"،  "مدر�صة  حجة"،  "مدر�صة  اإريان"، 

من  "�صعراء  الجرتار"،  "عهد  اخلطورة"،  "عهد 
والّت�صميات.  الّت�صنيفات  من  وغريها  الريف"... 

الربدوين كان مدرًكا ملا �صتثريه هذه  اأن  ويبدو 

الو�صط  داخل  جدل  من  والّت�صميات  الّت�صنيفات 

اإىل  ي�صارع  ما  عادة  كان  لهذا  والّنقدي،   
ّ
الأدبي

يف  يو�صح  جنده  فمثاًل  ويربرها؛  اأفكاره  �رصح 

"ل  قائاًل:  اإريان"  "مدر�صة  عن  حديثه  م�صتهّل 

يليه،  وما  العنوان،  هذا  يف  مدر�صة  كلمة  تق�صد 

اأو  الثقافة  واحدية  واإمنــا  الأكــادميــي،  املفهوم 

كثرية  اأحيان  يف  الــربدوين  اأن  غري   .
تقاربها"6

كما  لجتهاداته،  تف�صريات  اأي  ي�صوغ  يكن  مل 

كانت بع�ص التربيرات التي يقدمها غري مقنعة، 

�صبب  يو�صح  مل  ــه  اأن ذلــك  ومــن  متناق�صة،  اأو 

اأطلقها، ول ملاذا اخت�رص  بع�ص الّت�صميات التي 

ة، ورّكز على 
ّ
ال�صعري القدمية يف رحلته  الع�صور 

ا�صتبعاد  ر 
ّ
بــر وكيف   ،

7
احلديث الع�رص  �صعراء 

الع�رص  من  م�صهورين  مينيني  �صعراء  اأ�صماء 

بيئتهم  حــول  خالًفا  هناك  اأن  ب�صبب  الــقــدمي، 

ة، مثل "كثري بن ال�صلت اخلولين"، بينما 
ّ
اليماني

مل ي�صتبعد اآخرين؛ مع اأّنه يقول اإن هناك خالًفا 

. اأ�صف 
حول اأن�صابهم، اأمثال "يزيد بن املفرغ"8

رت 
ّ
بر معايري  اأي  يتبع  مل  الربدوين  اأن  ذلك  اإىل 

اإطالة وقوفه عند �صاعر، ومروره العابر باآخرين 

ا، ح�صب راأي املقالح 
ً
كانوا اأكرث موهبًة وح�صور

.
9
يف مقدمته للكتاب

المبالغة في االستطرادات
الــدائــم على  ــاء  ــك ال�ــصــتــدللت والّت تعّد كــرثة 

كتابات  يف  الوا�صحة  ال�صمات  من  ال�صتطرادات 

الربدوين الفكرية والنقدية. ففي تنقالته القافزة 

ع�صورهم  بختلف  اليمنيني  الــ�ــصــعــراء  بــني 

ا من اأبيات ال�صعراء 
ً
ي�صتعر�ص الربدوين ح�صًدا كبري

ق�صايا  من  ذهنه  اإىل  يتبادر  ما  وكــل  العرب، 

بختلف  واأفــكــار  واأمــثــال  وحكايات  ـــداث  واأح

نتاج  اأي�صًا  هي  التي  ال�صمة،  وهذه  موا�صيعها. 

غزارة معرفته واطالعه واإميانه برتابط الأ�صياء، 

عادة ما ُت�صكل حتّديًا للمتلقي الذي ُت�صتت ذهنه 

ا�صتخدامها،  يف  واملبالغة  ال�صتطرادات  كرثة 

 به اأن يحر�ص على و�صوح وتتابع 
ٌّ
فالكاتب حري

ما ينقله من اأفكار للقارئ؛ لكن مل يكن الأمر هكذا 

دائمًا مع الربدوين؛ اإذ عادة ما ينزع للخروج من 

وتتعدد  تطول  اأخــرى  مو�صوعات  اإىل  مو�صوع 

قبل الرجوع اإىل املو�صوع الأ�صلي، فتجده مثاًل 

ينتقل  اأن  قبل  العربي،  الرتاث  من  حكاية  يورد 

اإىل بع�ص اأطروحات الفال�صفة الغربيني، ثم يعود 

ُتشكل 
االستطرادات 

الكثيرة تحديا 
للمتلقي وتشتيتا 

لذهنه

دراسات 
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اأو  والفكاهات،  ال�صعبية  الأمثلة  بع�ص  فيورد 

متنقاًل  ال�صعراء،  لأحد  ال�صعرية  الأبيات  بع�ص 

كل  الفكرية،  والأجنا�ص  والأمكنة  الأزمنة  بني 

يف  طرحها  قد  كان  ق�صية  على  يوؤكد  لكي  هذا 

�صياق حديثه عن �صاعر ما انتقل اإليه يف �صياق 

حديثه عن �صاعر اآخر.

ول يكتفي الربدوين بهذا، بل اإنه يورد يف بع�ص 

عالقة  لها  لي�ص  منف�صلة   
َ
موا�صيع الأحــيــان 

مبا�رصة باملو�صوع الأ�صلي. فمثاًل جنده، وهو 

يتحدث عن يو�صف ال�صحاري واأ�صعاره الوطنية، 

قد اأورد اآراءه عن احلكم الوطني، وا�صًعا حمّددات 

وهي  نــظــره،  وجهة  مــن  لــه  ة 
ّ
تنظريي وقــواعــد 

جممل الآراء التي تنفع اأن تكون مقاًل منف�صاًل 

يف  �رصورية  حاجة  لها  يكن  مل  ال�صيا�صة  يف 

اإننا جند يف  ، حتى 
10

ال�صاعر عن  �صياق حديثه 

منت�صف الكتاب مقالة اأدبية مكتملة ومنف�صلة 

بعنوان "نظرة يف الأدب وكيف ُيكتب" اأفرد لها 

.
11

�صفحتني �صمن حديثه عن �صعراء الريف

يف موا�صع عديدة من الكتاب يتدارك الربدوين 

هذا الأمر، معتذراً للقارئ على كرثة ال�صتطرادات 

وخــروجــه عــن املــو�ــصــوع كــثــرياً، مـــربراً هذا 

اخلروج باأنه كان �رصوريًا، فنجده يقول مثاًل: 

"اإن تداعي اخلواطر، واإر�صاء الذوق الأدبي َدَعَيا 
"اأدبنا العربي  اأّن  اإىل  ي"، م�صرياً 

ّ
التق�ص اإىل هذا 

ر بع�صه من بع�ص، ممتّد خلفه من �صلفه، 
ّ
متطو

. على اأن 
يف جتّدد دائم حتى ولو يف النك�صات"12

ال�صتطرادات،  هذه  لكرثة  كان  ما  مينع  ل  ذلك 

على   
ّ
�صلبي اأثـــٍر  مــن  تتابعها،  انتظام  ــدم  وع

ان�صياب الأفكار واّت�صاق املوا�صيع لدى القارئ.

التبويب وغياب المراجع
مو�صوعاته  بتبويب  الربدوين  التزام  عدم  كان 

اأو  للهوام�ص  اإيــــراده  وعـــدم  منهجي،  ب�صكل 

امل�صادر البحثية، من الق�صايا التي تعر�ص فيها 

لالنتقاد. ي�صري د. حيدر غيالن اإىل اأّن الربدوين 

ا 
ً
كان يقلل من اأهمية التبويب يف الكتب، مكتفي

املراجع  بع�ص  اإىل  بالإ�صارة  قليلة  حالت  يف 

اأهمية كبرية  يف ثنايا املنت، لأنه مل يكن يرى 

. ويف حقيقة الأمر 
13

لإثقال البحوث بالهوام�ص

مل تكن ردود الربدوين حول هذه الق�صية مقنعة 

غري  اأو  متهّكمة  تاأتي  كانت  ما  عادة  اإذ  دائمًا؛ 

يف  بالتبويب  الهتمام  ي�صتنكر  هو  فها  جدية، 

"ع�رص النفتاح"، ويقوم بغازلة القارئ هروبًا 
من حما�رصة النقاد؛ قائاًل اإن القارئ ل حاجة 

اإىل اإر�صاده لالأبواب اأو الف�صول يف الكتاب، لأنه 

جتاهل  الغباء  وغاية  مّني،  "اأذكى  قوله  ح�صب 

. اأما ما يخ�ص خلو كتاباته النقدية 
املعلوم"14

اإىل  الــربّدوين  فيذهب  والهوام�ص؛  املراجع  من 

اأّنه �صاهٌد على ع�رصه، واأنه مل يكن بحاجة اإىل 

"واإذا  بوثوق:  قائاًل  بالهوام�ص،  اأوراقــه  اإثقال 

اأخرى فالأين واأمثايل مرجع  اإىل مراجع  اأ�رص  مل 

ا كيف اأ�صبحت كتب اجلاحظ 
ً

، �صارح
املراجع"15

اإ�صارتها  عدم  رغم  ذاِتها،  بحّد   
َ
مراجع والعقاد 

للمراجع، ح�صب قوله.

ــن الــجــديــد وقــســوة  مــوقــفــه م
النقد

ــة 
ّ
ــّدد الــقــ�ــصــايــا الــنــقــدي ــع ــن ت ــم م ــرغ عــلــى ال

والأطروحات الفكرية التي كتب عنها الربّدوين 

واأثارت جدًل وا�صًعا، اإل اأّن هناك ثالث ق�صايا 

يف  واأولها  غريها،  من  اأكرث  ًزا 
ّ
حي اأخــذت  ربا 

تقديرنا كان موقفه من ال�صعر احلديث، فلطاملا 

للّتجديد  الراف�صني  من  يعترب  الــربدوين  كــان 

ال�ّصعري، على الرغم من اأن ذلك مل يكن ياأتي اإل 

ة، فنجده 
ّ
يف �صياق دفاعه عن الق�صيدة العمودي

 مل ميت ما دام يجد 
ّ

يقول: "لكن ال�ّصعر العمودي

�صعراء،  �صعراء، واجلديد لن يتوقف ما دام يجد 

ة ق�صية جديد وقدمي، واإمنا ق�صية 
ّ
فلي�صت الق�صي

د و�صعر رديء، فاجلّدة ل جتعل الرديء 
ّ
�صعر جي

د رديًئا، فكل قدمٍي 
ّ
ة ل جتعل اجلي

ّ
ًدا، والعمودي

ّ
جي

ي�صتطيع  جديد  وكل  التجديد،  ي�صتطيع  اأ�صيٍل 

ا مع �صعراء 
ً
. ولهذا تعاطى الربّدوين كثري

النمو"16

واأ�صاد  اب"، 
ّ
"ال�صي واقتب�ص من ق�صائد  احلداثة، 

وغريهم.  واملقالح  عثمان"  "عبده  باأ�صعار 

لكن ها نحن جند املقالح نف�صه يّتهم الربدوين 

نظر إلى التجربة 
اليمّنية في سياق 

تطور الشعر 
العربي ككل

دراسات 
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بغمو�ص موقفه من ال�صعر اجلديد، وا�صفًا موقفه 

ل  اأي�صًا  ولكنه  بالرف�ص،  يت�صم  ل  "موقف  باأنه 

.
يت�صم بالقبول... موقٌف غام�ص"17

تعليقات  جممل  فكانت  الثانية  ة 
ّ
الق�صي اأمــا 

الربدوين واآرائه اجلريئة؛ بل وحتى املتهكمة يف 

بع�ص الأحيان، يف اأ�صعار عدد كبري من ال�صعراء 

الأ�صماء  اأ�صحاب  ذلــك  يف  بــا  املعا�رصين، 

اليمن.  والأدبية يف  الوطنية  الكبرية يف احلركة 

الربدوين  اجتهادات  اإّن  الباري طاهر  عبد  يقول 

وتقوميه لالأ�صخا�ص "غالبًا ما تثري غبار النقع"، 

ال�صعراء  نقد  على  معتاداً  كــان  الـــربدوين  واأن 

واأنهم  بق�صوة،  جمايليه  من  واملثقفني  والأدباء 

كانوا يخافونه اأ�صد اخلوف عندما كان ل يرتدد 

وي�صيف  منهم.  وال�صخرية  جلودهم،  �صلخ  يف 

طاهر اأن اأطروحات الربدوين مل تكن كلها �صائبة 

اأو دقيقة، م�صرياً اإىل اأنه على الرغم من ذلك فقد 

املعارك  اأ�صحاب  من  غريه  عن  الــربدوين  متيز 

ل اإىل حقٍد اأو 
ّ
الفكرية باأن "اخلالف معه ل يتحو

.
�صغينة"18

والنتقاد  للجدل  اإثارة  النقدية  اآرائه  اأكرث  ولعّل 

من  ه 
ّ
وخلو الزبريي  ب�صعر  املتعلقة  تلك  كانت 

يف  الــربّدوين  اأّن  فمع  اليمنية.  ة 
ّ
املحلي ال�صمات 

"مدر�صة  با�صم  �صعرية  مدر�صة  �ص 
ّ
اأ�ص الكتاب 

الزبريي  ق�صائد  تطور  تاريخ  وتتبع  الزبريي"، 

ولكن  ال�صعراء  فقط  لي�ص  األهمت  التي  ة، 
ّ
الوطني

مل  اأنه  اإل  الوطنيني،  والقادة  الثوار  من  اأجياًل 

بال  اأ�صبحت  املدر�صة  هذه  اإن  القول  يف  يرتدد 

تالميذ، واأن ق�صائد �صاحبها خالية من مالمح 

بنقد  ان�صغل  واأنــه  وروائحها،  ة 
ّ
اليمني الأر�ــص 

املحكومني،  هم�صات  اإىل  اللتفات  عن  احلاكم 

 اإل اإذا 
ّ
حتى ل يكاد قارئ �صعره يعرف اأنه ميني

.
19

ا
ًّ
كان يعرفه �صخ�صي

تفنيد  مت  التي  اجلريئة،  الآراء  هــذه  اأّن  ومــع 

معظمها من قبل النقاد والّدار�صني، كانت كافية 

ل  �صكَّ ما  اأكرَث  اأّن  اإل  وخ�صومه،  منتقديه  لإثارة 

ال�صعراء  القا�ِصي على بع�ص  حتّديًا له كان نقده 

املعا�رصين دون غريهم من اأقرانهم، ووقع هذا 

فقد كان  نفو�صهم ونفو�ص معجبيهم،  النقد على 

واقرتاح  وت�صويبها،  اأخطائهم  با�صطياد  يقوم 

واّتهام  مفرداتهم،  اأو  لأبياتهم  ة 
ّ
�صعري بدائل 

كفاءة،  اأو  وعي  بدون  الآخرين  بتقليد  بع�صهم 

بتقليد  ال�رصيف"  "حممد  لل�صاعر  اّتهامه  مثل 

�صاعرية  اأقل  كونه  من  الرغم  على  قباين،  نزار 

. كما جند مثاًل حتامله غري املربر على 
20

وموهبة

"اأحمد املطاع"، الذي اأنكر على النا�ص اإعجابهم 
يورد  ومل  "احلكمة"  جملة  يف  النرثية  بقالته 

لـ"لطفي  الالذع  ونقده   ،
21

واحداً �صعريًا  بيتًا  له 

جعفر اأمان" و�صخريته من جائزته ال�صعرية، وهو 

.
22

ّ
احلديث الذي و�صفه هو نف�صه باحلديث الفج

استهداف اإلثارة

ز الربدوين نقده على بع�ص  قد ل نعرف ملاذا ركَّ

دون  ة، 
ّ
ال�صعري التجارب  بع�ص  اأو  الأ�ــصــمــاء، 

ة 
ّ
بق�صي لالهتمام  م�صاحة  اأفرد  وملاذا  غريها، 

عليه  املتعارف  متجاوًزا  ــرى،  اأخ عن  وتغافل 

اأّن ذلك كان  اإل  من متطّلبات التحليل والتقييم؛ 

املعايري  لغياب  الطبيعية  النتائج  اإحدى  �صك  ل 

كما  ة، 
ّ
النقدي كتاباته  يف  ة 

ّ
البحثي واملنهجية 

كان  الــربّدوين  ولأّن  ذلــك.  اإىل  الإ�ــصــارة  �صبقت 

تربير  يف  فر�صة  ت 
ّ
يفو مل  فهو  هذا  لكّل  مدرًكا 

هو  فها  ة، 
ّ
جدلي واأحــكــام  اآراء  من  يطرحه  ما 

الإثارة  اأ�صتهدف  "اإين  للكتاب:  يقول يف متهيده 

ة، فالتاريخ لي�ص 
ّ
ة اأكرث من الدقة التاريخي

ّ
الأدبي

 ،
د اإطار دقيق لتزمن الأعمال الأدبية"23

ّ
اإل جمر

م�صيًفا يف مو�صع اآخر اأن "خري ما يف الأ�صلوب 

الأدبي هو اإثارة امللكات املالحظة، لأن يف تلك 

. كما جنده ي�صكو 
الإثارة نفعًا للناقد واملنقود"24

من امتعا�ص البع�ص من اأ�صلوبه النقدي، قائاًل اإن 

واأنه  الجتماعية"،  املحاباة  بفعل  "انعدم  النقد 

املخل�ص  النقد  يلوح  حتى  طوياًل  "ننتظر  �صوف 

والتقبل لهذا النقد"، مو�صحًا اأنه ل يعرف تبعات 

ة؛ لكّنه قال ما ارتاأى �صحته، على 
ّ
مواقفه النقدي

من  ال�صادقون  "يالقي  با  معرفته  من  الرغم 

.
جمتمعاتهم"25

ر ق�صوة 
ّ
الأحــيــان يــرب ــربدوين يف بع�ص  ال كــان 

اه "جدارة املنقود"، فنجده يقول: 
ّ
انتقاده با �صم

لم يتقّيد بأّي 
تتابٍع زمنّي أو 

مكاني ولم ينظر 
الختالف أساليب 

الشعراء، بل 
حشدهم ضمن 

رؤية واحدّية ُكبرى

دراسات 
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من  فيه  ملا  ال�رصيف،  حممد  �صعر  "ا�صتوقفني 
الإجادة والإثارة، فكان جديراً باأن ُيناق�ص، لأن 

كان  اإذا  وبالأخ�ص  املفاهيم،  ي�صحح  النقا�ص 

اجلوانب  اإبــراز  على  يعتمد  كان  كما   .
جّديًا"26

�ص 
ّ
تعر الذين  ال�صعراء  �صخ�صية  من  الإيجابية 

�صعرهم لق�صوة نقده، فنجده يقول مثاًل عن عبد 

"اأمل  تباعًا:  اري 
ّ
ال�صح ويو�صف  قا�صي  الرحمن 

ته، 
ّ
�صاعري من  اأغنى  الرحمن  عبد  طيبة  تكن 

 ،
ق�صائده؟!"27 من  اأكرب  الــودود  احلنون  وقلبه 

و"لكن يو�صف ال�صاعر املمتاز يغلب عليه يو�صف 

كان  كثرية  موا�صع  ويف   .
املنا�صل"28 الثوري 

الربدوين ميتدح ما يراه جمياًل من �صعر منقوديه 

كنوٍع من الّتعوي�ص ربا، موؤّكداً اأن "النقد اأعلى 

مييت  ول  يحيي   
ٌّ
حب اأّنــه  اإل  ة، 

ّ
املحب �ــرصوب 

.
بنفخ الغرور"29

ة، 
ّ
ة مهم

ّ
اإىل ق�صي الإ�صارة  وهنا ربا يجدر بنا 

اأن يوؤخذ  غم من كل ما ميكن 
ّ
الر اأنه على  وهي 

يف  اأنه  اإل  النقدية،  كتاباته  يف  الــربدوين  على 

والتي  واأطروحاته،  اجلدلية  للق�صايا  تفجريه 

�صياق  ويف  بب�صاطة  ي�صوقها  كــان  مــا  ــادة  ع

ملفاتيح  يوؤ�ص�ص  كــان  خمتلفة،  مو�صوعات 

النقاد  واهتمام  انتباه  ت�صتدعي  ونقدية  بحثية 

والبحث  الأدبــي  النقد  عــامل  ويف  والــدار�ــصــني. 

هذه  اإنتاج  على  الباحث  قــدرة  تعترب  العلمي 

نتائج  عن  بعزل  كبرية  ميزة  بذاتها  املفاتيح 

النقدية. ويف كتاب  اأطروحاته  اأو  العلمي  بحثه 

"رحلة يف ال�صعر اليمني" تتناثر الكثري من هذه 
القراء  لدى  تثري  التي  والأطــروحــات  الق�صايا 

ا، الف�صول والنتباه، 
ً

ا، والدار�صني خ�صو�ص
ً
عموم

من  ودرا�ــصــات.  اأبحاث  نــواة  ت�صكل  اأن  وميكن 

ذلك على �صبيل املثال ما يطرحه الربدوين عن 

ت�صابه �صعر الن�صاء، وكيف اأن الفرق بني �صاعرة 

 .
30

واأخرى �صئيل حتى يبدو اأنهن �صاعرة واحدة

التاريخ  ا�صتخدام  "�صخف  يف  راأيــه  نقراأ  كذلك 

هذا  واأّن  املا�صية"،  الع�صور  لتاأريخ  امليالدي 

ولي�ص  حذلقة  اإل  هو  ما  ال�صتخدام  من  النوع 

وقوله   ،
31

البع�ص يّدعي  كما  ا 
ًّ
ع�رصي اأ�صلوبًا 

بعد  اإل  الَبعيد  "اإن�صانية  ُيحقق  لن  املفّكر  اإن 

 ،
�صعبه"32 وهو  اإليه،  الأقرب  ة 

ّ
اإن�صاني يحقق  اأن 

من  اأكرب   
ٌ
"�صاعر يوجد  ل  اليمن  يف  اأن  وكيف 

ة 
ّ
�صاعر، حتى ولو كان اأجود اإنتاجًا، فاإن الأخو

حّظهم  اختالف  على  املوهوبني  جتمع  ة 
ّ
الأدبي

رِجعًا 
ُ
م الإجادة"،  من  ون�صيبهم  املواهب  من 

هذا الأمر، ل اإىل ال�صعراء اأنف�صهم، بل اإىل طبيعة 

.
33

املجتمع اليمني

روح الشاعر وفقدان البصر
ة 

ّ
خ�صو�صي من  ذكــره  �صبق  ما  اإرجـــاع  ميكن 

و�صمات جدلية يف الكتابة النقدية لدى الربدوين 

اإىل عدٍد من العوامل، اأهمها -من وجهة نظرنا- 

ان:
ّ
عامالن اأ�صا�صي

 كبري جامح اخليال يف 
ٌ
اإن الربّدوين �صاعر اأوًل: 

الأ�صا�ص، ولهذا كان ال�صعر حرفته الأوىل، ول بّد 

رت كثرياً يف �صخ�صيته  اأن روح ال�صاعر لديه قد اأَثّ

املقالح يف مقدمته  اإليه  كناقد، وهو ما يذهب 

ومعاناته  ال�صاعر  روح  اإن  يقول  اإذ  للكتاب؛ 

كانت وا�صحة خلف كل عملية نقدية للربدوين، 

واأنه كان "يثور وير�صى، ويعنف ويلني، ك�صاعر 

.
ل كناقد"34

فريدة  حــيــاًة  عا�ص  ـــربدوين  ال اأن  واملــعــروف 

وكان  احلكام،  وظلم  الواقع  بوؤ�ص  على  دًة 
ّ
متمر

 .
ّ

داً على املاألوف ال�صعري
ّ
�صعره اأي�صًا فريداً متمر

ويبدو اأن كتاباته الفكرية والنقدية هي الأخرى 

من  النوع  هذا  ا�صرتاطات  على  دة 
ّ
متمر كانت 

التي يكتبها  الفقرات  الكتابة. ولهذا جند بع�ص 

الربدوين ب�صاعرية كبرية ل تتطلبها بال�رصورة 

الكتابة النقدية، فها هو ي�رصح منهجية كتابته 

وثــمــراُت  ـــراءٍة  ق  
ُ
ع�صري "اأنا  قــائــاًل:  النقدية 

مالحظٍة، ومل اأت�صكل من ل �صكل، واإمنا اأنا اأوراٌق 

من  اأكــرث  من  وتعنقدْت  اأ�صجار،  من  ْت 
ّ
اخ�رص

.
كا�ص، وانبثقْت من اآثار القراءة واملالحظة"35

ثانيًا: اإذا كان فقدان الب�رص مل يوؤثر يف الربدوين 

ببالغة  م�صحونة  ق�صائده  الذي جاءت  ال�صاعر، 

 
ٌ
، فاإن ذلك كان له تاأثري

36
ة مذهلة

ّ
�صعرية ب�رصي

تخللها  وما  النقدية  كتابته  طبيعة  يف  مبا�رص 

ة، 
ّ
من ق�صور، فقد كانت قراءات الربّدوين �صماعي

انُتِقد ألّنه ال 
يبوب موضوعاته 

وال ُيقيم اعتبارا 
للهوامش أو 

المصادر البحثية

دراسات 
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وكان قد رف�ص حماولت اأ�صدقائه اإقناعه بتعلم 

اإنه  لهم  قائاًل  "برايل" للمكفوفني،  بلغة  القراءة 

اخلم�ص،  احلوا�ص  ت�صتطيعه  ل  ما  بوجدانه  يرى 

عليه  �ص 
ّ
ت�صو "و�صيلة  اإىل  بحاجة  لي�ص  ــه  واأن

 .
 طريقة تطبيقه للمعرفة"37

ّ
�صفاء ذاكرته اأو تغري

وحدها  ذاكرته  على  يعتمد  الــربدوين  كان  اإذن 

من   
ٍّ

بــاأي م�صتعني  غري  النقدية،  كتاباته  اأثناء 

يتطلب  اأمــر  وهــو  امل�صاعدة،  ة 
ّ
البحثي الأدوات 

جهًدا م�صاعًفا، ويتخلله -دون �صك- الكثري من 

ال�صعوبات والختاللت، فنحن جنده مثاًل يذكر 

اأبيات  لنا ترتيب ق�صائد ديوان �صاعر ما، وعدد 

�صعري  بيت  بوقع  م�صت�صهداً  ق�صائده،  اإحــدى 

ا�صتعرا�صه  اإىل  اإ�صافة  اآخر،  �صاعر  ق�صيدة  يف 

لــلــتــواريــخ والــعــنــاويــن واملــعــلــومــات وجممل 

التفا�صيل التي ي�صتقيها كلها من الذاكرة.

للربدوين  عائقًا  ذلك  كل  ي�صكل  اأن   
ّ
الطبيعي من 

وهو  النقدية،  كتاباته  يف  ثغرات  ظهور  ويربر 

بنف�صه يف معر�ص حديثه  اإليه  ي�صري  الذي  الأمر 

قائاًل:  الإمكانيات،  وقلة  الكتابة  �صعوبات  عن 

"اأنت ل تقراأ متى تريد، وما تريد، ول تكتب يف 
�رصورياتك،  من  الغري  لأن  الكتابة،  ح�ص  وقت 

ق لك �صكرتارية، فاإذا 
ّ
واأنت مواطن �صغري ل ُتن�ص

.
نتظر"38

ُ
ِقل فهو منك فوق الـم

ُ
قدمَت جهد الـم

اجلدير بالذكر اأن معظم كتابات الربدوين النقدية 

وكان  منف�صلة،  مقالت  �صكل  يف  ين�رصها  كان 

ما  وهــو  املــقــالت،  لهذه  جتميعًا  كتبه  معظم 

يف�رص بع�ص ال�صمات واأوجه الق�صور التي اأ�رصنا 

اإليها، فهو مل يقم بتحرير كتبه النقدية من جديد، 

لنعدام  الأمــر؛  هذا  يف  اآخرين  على  يعتمد  ومل 

التحرير  ثقافة  وانعدام  جهة،  من  الإمكانيات 

يف الو�صط الأدبي الذي عا�صه الربدوين من جهة 

اأخرى.

خاتمة
ب�صمات  ــربدوين  ــل ل الــنــقــديــة  الــكــتــابــة  متــيــزت 

ــل  ـــامل، �ــصــكَّ ـــع ــيــات وا�ــصــحــة امل ــو�ــص وخــ�ــص

الدار�صني  قبل  من  لنتقاده  م�صدراً  بع�صها 

واملتخ�ص�صني، خا�صة فيما يتعلق بعدم التزامه 

ما  وهو  املعروفة،  والبحثية  النقدية  باملناهج 

والتقييمات  والآراء  الق�صايا  من  كثرياً  جعل 

التي طرحها حمل انتقاد وت�صكيك. غري اأن اأهمية 

اإثــارة  على  قدرتها  يف  تكمن  النقدية  كتاباته 

الأ�صئلة واجلدل والختالف حول ما طرحته من 

يف  كبري  اأثر  من  لته  �صكَّ ما  اإىل  اإ�صافة  ق�صايا، 

التثقيف العام وتن�صيط حركة النقد، وفتح اأبوب 

وموا�صيع بحثية كثرية، مثله مثل عدد غري قليل 

يكونوا  مل  الذين  الكبار،  والعلماء  املفكرين  من 

منهجية  ب�رصامة  يلتزمون  كثرية  اأحيان  يف 

من  ذلك  يقلل  ومل  النقدية،  اأو  العلمية  الكتابة 

قيمة اإ�صهاماتهم العظيمة.

بالنقاد  ــره  وتــاأّث الـــربدوين  ثقافة  اأن  �صك  ول 

الّناجتة  ة 
ّ
البحثي قات 

ّ
املعو اإىل  اإ�صافة  القدامى، 

طبيعة  يف  كثرياً  ــرت  اأث قد  ب�رصه،  فقدان  من 

كتاباته النقدية. ول �صك اأي�صًا اأن الربدوين، الذي 

اآرائه النقدية بالق�صوة، قد ا�صتفاد  اّت�صمت بع�ص 

ومن  اإليه،  وجهت  التي  النتقادات  من  كثرياً 

اأثارها، فقد كان  جممل العوا�صف الفكرية التي 

كتاباته  يف  ظهرت  التي  النقدية  اأ�صاليبه  يطور 

الرئي�صية  ال�صمات  ظلت  واإن  املتاأخرة،  النقدية 

لكتاباته النقدية كما هي عليه.

يكرر  اليمني"  ال�صعر  يف  "رحلة  كتابه  يف 

الربدوين، يف اأكرث من مو�صع، �صوؤاًل جريئًا: هل 

كنُت ناقداً؟ وحني كان يو�صح وي�صوغ املربرات 

التاأكيد  ين�صى  ل  كان  النقدي  لأ�صلوبه  واحلجج 

اإثارة  يف  واملتمثل  والوحيد،  الأول  هدفه  على 

والتطور،  ال�صتفادة  لغر�ص  العامة  الق�صايا 

وحتريك "املياه الراكدة"، وهي املياه التي اأجمع 

الكثريون على جناحه يف حتريكها.

يصف نفسه بأّنه: 
"يستهدف اإلثارة 

األدبّية أكثر من 
الدقة التاريخّية"

دراسات 
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1 – نحَو محيك جديد

وائي املغربي حممد الأ�صعري 
ّ
�صدرت لل�صاعر الر

رواية جديدة بعنوان: العني القدمية )من�صورات 

املتو�صط، 2019(، بعد اأن اأ�صدر اأربع روايات: 

 ( والفرا�صة  القو�ص  1996(؛   ( الــروح  جنوب 

الأ�صماء  علبة  2011(؛  البوكر  جائزة  2010؛ 
) 2015(؛ ثالث ليال ) 2017(. 

ومن روايته الأوىل اإىل روايته الأخرية، ميكن اأن 

د الأ�صعري من الروائيني العرب 
ّ
نفرت�ص اأّن حمم

بـ:  ن�صميه  ا 
ّ
حمكي �صون 

ّ
يوؤ�ص الذين  املعا�رصين 

العائلي؛ ففي رواياته، نكون  حمكي النت�صاب 

م�صائل جديدة:  تثري  كاتبة  �صاردة/  ذات  اأمام 

عميًقا  واحلفر  الأ�ــصــول،  اإىل  الــعــودة  م�صاألة 

لإرثها  الذات  وم�صاءلة   ،
ّ
العائلي املا�صي  يف 

العائلي الإ�صكايّل، واإعادة بناء معناها للهوية، 

العائلية  واجلــمــاعــات  ـــذوات  ال عــن  والبحث 

ا اإذا كان ممكًنا اأن حتيا 
ّ
ة، وال�صوؤال عم

ّ
احلميمي

ومن  جذور،  دون  ومن  اأ�صول،  دون  من  الّذات 

ة.
ّ
دون حمكيات عائلي

واإذا ا�صتح�رصنا، باإيجاز، روايته الأوىل: جنوب 

الأخــرية،  روايــتــه  اإىل  ننتقل  اأن  قبل  الـــروح، 

تلك  اأن  نفرت�ص  فاإننا  الدرا�صة،  هذه  مو�صوع 

البحث يف  د�صنت هذا  التي  الأوىل هي  الرواية 

الأر�ــص  اإىل  العودة  وتلك  واجلــذور،  الأ�صول 

بلدتهم  من  الفر�صيويون  هاجر  فقد  الأ�ــصــل: 

يف  الرحال  يحطوا  اأن  الأقدار  و�صاءت  الأ�صل، 

بقوا  لكنهم  "بومندرة"،  و�صموه  بنوه  مكان 

 ،
ّ
الأ�صلي اإىل املكان  م�صكونني بحنني �صاخب 

ة، 
ّ
�رصي و�صايا  كاأّنها  حكاياٍت  حوله  فن�صجوا 

الفر�صيوي  وكان  والأحفاد؛  الأبناء  يتوارثها 

ا ترك وراءه 
ًّ
د حكواتي

ّ
ا، وابنه حمم

ًّ
اجلّد حكواتي

حتى  حممد  احلفيد  ــراأه  ق اإن  ما  ا 
ًّ
�رصي ــرًتا  دف

ة 
ّ
بهمة يف خو�ص جتربة وجودي

ُ
اأخذته رغبة م

جديدة: العودة اإىل الأر�ص الأ�صل.

القدمية،  العني  اجلديدة:  روايته  اأن  ونفرت�ص 

من  ب�صكل  �ص، 
ّ
تكر ال�صابقة،  الــروايــات  كما 

 اجلديد الذي ميار�ص نوًعا 
ّ
الأ�صكال، هذا املحكي

ة؛ 
ّ
من البحث يف اأ�صول الّذات وجذورها العائلي

الرواية  ت�صجيل مالحظات بخ�صو�ص هذه  مع 

»العين القديمة« لمحمد األشعري 

سؤال الُيتم وقلق االنتساب 

محيّك البحث عن 
األب ومساءلة 
األبوة تمارسه 

أكثر من شخصّية 
وألسباٍب مختلفة

حسن المودن
كاتب وناقد مغربي 

دراسات 
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تكرَّس "العين 
ا من  القديمة" نوعاً

البحث في الذات 
وأصولها العائلية

 البحث 
ّ
اجلديدة: الأوىل اأن �صوؤال الأب وحمكي

 امُلهيمن 
ّ
عن الأب يكاد يكون ال�صوؤال/ املحكي

ا هو 
ً

على الرواية، واإن كان �صوؤال الأم مطروح

ه 
ّ
اأم فقد  )فم�صعود  نف�صها  بالقوة  ا 

ّ
ورب الآخر 

ا، ومل يعرف لالأمومة معنى، وتكفلت به 
ً
�صغري

اأخته الكربى لكنها ماتت وهو يف �صنٍّ مبكرة، 

فزوجة اأبيه ثم عمته؛ اأما منى واأ�صامة فهناك 

واحد  لكل  احلقيقية  الأم  يف  ال�صك  من  نــوع 

منهما..(، حتى نكاد نقول اإن ال�صوؤال املركزي 

هو: ماذا عن ذات من دون اأبوين ) م�صعود: اأم 

اأو عن ذات  واأب هرب منه وتخّلى عنه(  ميتة 

ان ) 
ّ
ل تعرف بال�صبط من هما اأبواها احلقيقي

منى/ اأ�صامة(، اأو عن ذات هي من دون عائلة 

عائلته  ت 
ّ

غــري اأو  م�صعود(  عائلي)  تــراث  اأو 

عائلة  دون  من  هو  فكاأمّنا  العائلي،  ا�صمها 

اأخــوه  فر�ص  اأن  بعد  م�صعود  �صديق  ــر  )الآخ

ال�صم  تغيري  اإخوته  كل  على  الرثي  املحامي 

واملالحظة  الآخر(.  با�صتثناء  فقبلوا  العائلي، 

وم�صاءلة  الأب  عن  البحث   
ّ
حمكي اأن  الثانية، 

ولأ�صباب  �صخ�صية،  من  اأكرث  متار�صه  الأبــوة 

الذي  اأبــاه  ي�صائل  )م�صعود  خمتلفة  ــداف  واأه

�صكت عن اغت�صاب ابنه، وهرب به اإىل املدينة 

كاأمنا تخلى عنه؛ ومنى التي تت�صاءل ربا عن 

؛ 
ّ
اأباها احلقيقي اإن كان م�صعود هو  غري وعي 

ويت�صاءل:  املختفي  اأباه  ينتظر  الذي  واأ�صامة 

لكن  ؟(. 
ّ
احلقيقي ــاه  اأب هو  م�صعود  يكون  األ 

اأن  ذلك  ة: 
ّ
اأهمي الأكرث  هي  الثالثة  املالحظة 

العودة  حتب  ل  م�صعود،  املحورية،  ال�صخ�صية 

اإىل بلدتها الأ�صلية باجلنوب، على عك�ص تلك 

ال�صخ�صية يف الرواية الأوىل لالأ�صعري، لأّن ما 

وقع مل�صعود يف �صغره من اغت�صاب يف تلك 

العني القدمية ما يزال �صيئا مقموعا ومكبوًتا 

بداخله يقف حاجًزا بينه وبني بلدته الأ�صلية: 

يف  ابنته  منه  طلبت  اأن  بعد  م�صعود  يقول 

الأ�صلية:" وهذه  بلدته  زيارة  هاتفية  مكاملة 

املكان  اأو  ــص،  ــراأ� ال م�صقط  ي�صمونها  الــتــي 

لبالْد"،  الب�صطاء"  النا�ص  لغة  يف  اأو   ،
ّ
الأ�صلي

على  ا�صتع�صاء  واأكــرثهــا  الأمكنة  اأعقد  هي 

الفهم.. ماذا نريد بتلك العودة الواهمة، واحلال 

اأننا لن جند املكان الذي نعود اإليه )...(. ت�صاءل 

عن  نف�صه  ال�صيء  �صيقول  كــان  هل  م�صعود، 

مكان طفولته لو مل يفقد طفولته هناك، لو مل 

يخرج  ا 
ً
نبع تظّلل  التي  الأحرا�ص  تلك  تفرت�صه 

منه املاء ع�صافري نزقة؟ )...(. لكّن هذا املقطع 

امُلثري من حياته مل يكن يربح الأر�صيف البارد 

)...( وها هي منى تدنو بحد�ص غام�ص لتنب�ص 

يف الرتاب." )�ص -144 145(.

دراسات 
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الرواية  �صخ�صيات  اأغلب  فاإن  ذلك،  كل  ومع 

ت�صائل اإرثها العائلي الإ�صكايل، وحمكي البحث 

البنة منى  الذي مار�صته  العائلية  اجلذور  يف 

اجلديدة.  الرواية  هذه  يف  ا 
ًّ
مهم ًزا 

ّ
حي يحتّل 

وهذا كله هو ما جعلنا نفرت�ص اأّن هذه الرواية، 

 
ّ
كالأخريات ال�صابقات، تنتمي اإىل هذا املحكي

اجلديد: حمكي النت�صاب العائلي.

الرواية  في  والُيتم  الكتابة   –  2
المغربية

بداياتها  من  ة، 
ّ
املغربي وايــة 

ّ
الــر اأن  نفرت�ص 

الذي   
ّ
املحكي بهذا  تتميز  اليوم،  اإىل  الأوىل 

ن�صميه ب-: حمكي اليتيم: من الأعمال الأوىل 

واخلم�صينيات  الأربعينيات  يف  �صدرت  التي 

لعبد  الطفولة،  يف  الوزاين؛  للتهامي  الزاوية،   (

الأعمال  اإىل بع�ص  املجيد بن جلون(، و�صول 

ــرية  الأخ القليلة  ال�صنوات  يف  �صدرت  التي 

2018؛  )احلجر والربكة، لعبد الرحيم جريان، 

 ،)2019 الأ�ــصــعــري،  ملحمد  القدمية،  العني 

ــدرت يف  �ــص الــتــي  الأعــمــال  ببع�ص  مـــرورا 

واأوراق،  )اليتيم  والثمانينيات  ال�صبعينيات 

ملحمد  الن�صيان،  لعبة  ــروي؛  ــع ال اهلل  لعبد 

يكاد  اليتيم   
ّ
حمكي اإن  نقول  اأن  ميكن  برادة(، 

الرواية  الأكرث بروزا يف تاريخ  يكون املحكي 

يتعلق  الــذي  الإ�صكال  ذلك  وحتى  ة؛ 
ّ
املغربي

الذاتية ل ميكن  الرواية وال�صرية  بالتمييز بني 

بعني  ناأخذ  مل  اإذا  ن�صتوعبه  واأن  نفهمه  اأن 

 اليتيم: فاليتيم الذي 
ّ
العتبار خ�صائ�ص حمكي

هوية،  عن  انت�صاب،  عن  انتماء،  عن  له  يبحث 

ه اأن يكون بهوية جن�صية )ن�صبة 
ّ
ل ميكن ملحكي

ومن  وخال�صة،  وا�صحة  الأدبــي(  اجلن�ص  اإىل 

هنا هذا اللتبا�ص اجلن�صي )اجلن�ص الأدبي( يف 

عدد مهم من الأعمال الروائية املغربية.

فكل  باليتامى،  تزخر  القدمية  العني  ورواية:   

 " )م�صعود،  يتامى  هي  الرئي�صة  ال�صخ�صيات 

الآخر"، منى، اأ�صامة، اأبناء املحامي اأخ الآخر، 

ز 
ّ
متي خ�صائ�ص  هناك  لكن  م�صعود..(،  اأبناء 

واية، اإن على م�صتوى 
ّ
 اليتيم يف هذه الر

ّ
حمكي

احلكاية اأو على م�صتوى الكتابة:

ه 
ّ
اأم فقد  ة، 

ّ
املحوري ة 

ّ
ال�صخ�صي م�صعود،  أوال، 

ته اأخُته 
ّ
ا، مل يعرف ما معنى الأمومة؛ رب

ً
�صغري

الكربى قبل اأن يفقدها يف �صن مبّكرة لتتوله 

بالدار  عمته  ثم  الأ�صلية  ببلدته  اأبيه  زوجــة 

البي�صاء؛ لكّن اجلديد هنا اأننا اأمام طفل �صغرٍي 

ه، 
ّ
ه فقيه من اأخوال اأم

ُ
ب ب، ومغت�صِ

َ
غت�ص

ُ
يتيٍم م

والأكرث خطورة اأن اأباه، الذي كان من املنتظر 

ب 
ّ
خي به،  مغت�صِ يواجه  واأن  طفله  يحمي  اأن 

الظن: ت�صميه الرواية بـ الأب الهارب؛ لأنه هرب 

عند  وتركه  البي�صاء  الــدار  مدينة  اإىل  بابنه 

ليبقى  بلدته،  اإىل  ابنه  من  هاربا  وعاد  ته 
ّ
عم

بجرح  اجلريح  الطفل  بـ  الــروايــة  يه 
ّ
ت�صم ما 

اأمه،  جهة  من  ب  مغت�صِ به 
ّ
�صب جرح  م�صاعف: 

ب. 
َ

املغت�ص ابنه  عن  تخّلى   
ٌ

اأب �صببه  وجــرح 

اأن  )م�صعود(  ي�صتطيع  "ل  القدمي  اجلرح  وهذا 

واليوم  )�ص151(.  تاأثريه"  خارج  �صيئا  يرى 

التي  ال�صورة  تلك  م�صعود  ي�صادف  عندما 

وهو  الغائبة،  "نظرته  يرى  فهو  واأباه،  ه 
ّ
ت�صم

يرتكه يف املدينة ومي�صي، تخرج له من ذبول 

ل  ا 
ً
تم

ُ
ي اأعماقه  يف  وتوقظ  وتفزعه،  ال�صورة 

�صفاء منه. )�ص 129(.

يف  مهمتني  تني 
ّ
ب�صخ�صي يتعّلق  مــا  ثانًيا: 

ة نف�صها، 
ّ
احلكاية: منى/ اأ�صامة: ولدا بامل�صح

تبادل  حادثة  وقعت  وربا  ذاته،  الوقت  ويف 

الر�صيعني، هذا ما ت�صري اإليه تلك الر�صالة التي 

منى  لبنتها  م�صعود،  زوجــة  هيلني،  تركتها 

التي �صت�رصع يف البحث عن الطفل الآخر الذي 

ال يمكن التمييز 
بين السيرة 

الذاتية والرواية إال 
باستيعاب محيك 

اليتيم

دراسات 
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مل يكن اإل اأ�صامة الذي" ل يعرف اأباه من اأمه 

يف هذه احلكاية" )�ص 222(: فاإذا كانت منى 

اأمه  ابن  هو  فاإنه  وم�صعود،  هيلني  ابنة  هي 

الذي �صاع  ذلك  واأبوه هو  يعي�ص معها،  التي 

�صادفت  التي  املظاهرات  تلك  يف  واختفى 

ولدته، لكن ماذا لو كان ابَن م�صعود وهيلني؟ 

اأمل يكن من املمكن اأن يكون يف اأمريكا وتكون 

منى يف هذه الأحياء ال�صعبية الفقرية؟ وعلى 

طفاًل  يزال  ما  اأمه  اإل  كرب،  قد  اأنه  من  الرغم 

اأن  له من  بّد  واأبيه، ول  اأمه  يبحث عن  ا 
ً
كبري

هذا  م�صعود،  بظهر  ل�صيًقا  وح�صا  طفال  يبقى 

الأب الذي ل يريد اأن يعرتف به، ول يريد حّتى 

اأن يفرت�ص اإمكانية حدوث تبادل الر�صيعني 

يف تلك امل�صحة.

األي�ص هو  م�صعود،  "الآخر" �صديق  ذلك  ثالثا: 
مع  �ــرصاع  يف  وهو  اأبويه،  فقد  يتيما  الآخــر 

الذي  املحامي  اأخيه  مع  وخا�صة  اإخــوتــه، 

الآخــر  هو  ليرتك  غام�صة،  لأ�صباب  �صيقتل 

اأبناءه يتامى، بعد اأن اّتهمت اأمهم هي الأخرى 

بقتل زوجها، فكان م�صريها ال�صجن.

ويبدو اأن لكل عهد يتاماه: م�صعود من يتامى 

ال�صتقالل،  وبداية  املن�رصم  القرن  اأوا�ــصــط 

ات، 
ّ
الثمانيني مظاهرات  يتامى  من  واأ�صامة 

واأبناء املحامي من يتامى " العهد اجلديد".

 اليتيم يف هذه الرواية 
ّ
ز حمكي

ّ
رابعا: ما ميي

لكّنه  والتحقيق،  البحث   
ّ
اإىل حمكي ي�صتند  اأنه 

حقيقة  اإىل  ينتهي  ل  الذي  والتحقيق  البحث 

احلكايات  وكل  ة، 
ّ
ن�صبي احلقائق  فكل  طلقة: 

ُ
م

من  فيها  ما  قدر  واحلقيقة  الواقع  من  فيها 

اخليال والوهم، وكل "الروايات تقاتل بع�صها 

بع�صا ب�رصا�صة")�ص 169(.

مكتوبة  الرواية  اأّن  من  الرغم  على  خامسا: 

ب�صمري الغائب، ويتوىّل ال�رصَد �صارٌد جمهول، 

الذي ل يعلم كل �صيء، ويقول  ال�صارد  اأّنه  اإل 

اإىل  الدخول  يخ�صى  ول  ونقي�صها،  احلكاية 

احلكاية  ويقلب  واللتبا�ص،  الغمو�ص  مناطق 

خمتلف  مــن  اإليها  وينظر  وجـــٍه،  ــف  األ على 

الّزوايا، وي�صمح لل�صخ�صيات بالكالم واإ�صماع 

)الغائب  ال�صمائر  بكل  ويتالعب  �صوتها، 

ة 
ّ
واملتكلم واملخاطب(، ويدرج �صوت ال�صخ�صي

املبا�رص  غري  الأ�صلوب  بوا�صطة  �صوته  داخل 

احلر اأو بوا�صطة املونولوج امل�رصود.

3 – الّرواية والتحليل النفسّي:

يف اأكرث من مكان، جند هذه الرواية تتحدث عن 

لكنها  النف�صيني،  واملحللني  النف�صي  التحليل 

تلمح اإىل اأن التحليل النف�صي، كما املارك�صية، 

والأكرث  )�ص49(؛  جاهزة  و�صفات  �صارا  قد 

اإىل  ي�صتند  الــذي  النف�صي  فاملحّلل  ذلــك،  من 

اأن  ــدرك  ي اأن  يريد  ل  املري�ص،  يحكيه  مــا 

اأن  ي�صتطيع  ل  احلكي  واأن  حكايات،  احلكاية 

يذهب بعيًدا يف �صرب الذات، واأن الذات نف�صها 

نف�صها  احلكاية  واأّن  باحلكاية،  تتالعب  قد 

فـ  املتلقية:  املتكلمة/  بالذات  تتالعب  قد 

"اأجهزة الت�صليل �صت�صتغل بكامل طاقتها يف 
النف�صي  كات م�صعود كلما اقرتب املحلل 

ّ
حمر

ل�صت  اأنا  و"  �ص50(،  العارية")  الأ�صالك  من 

ا 
ً
دوم وهناك  �ص218(،  احلكاية")  يف  اأنــا 

هذا "البحث الدائم عن حقيقة مفرت�صة دا�صت 

عليها احلكاية..") �ص170(..هذا ما ل يدركه 

املحلل النف�صي الذي" يزعم بعجرفة اأنه يحفر 

يف الكالم للعثور على مفتاح احلكاية.. ل �صيء 

يوجد يف الكالم �صوى الكالم..")�ص28(.

حممد  روايــة  اأن  اأفرت�ص  ثانية،  جهة  ومن    

 وحده: �صحيح 
ّ
الأ�صعري ل تراهن على النف�صي

محيّك اليتم يكاد 
يكون المحيّك 

ا في  األكثر بروزاً
تاريخ الرواية 

المغربّية

دراسات 
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اأّن يف الرواية �صفحات غري قليلة ميار�ص فيها 

ال�صارد التحليل النف�صي لل�صخ�صيات، اأو متار�ص 

اأّن  اإل  ا، 
ًّ
نف�صي ذاتها  حتليل  نف�صها  ال�صخ�صية 

 يف عالقته 
ّ
واية ت�صعى اإىل اأن تفهم النف�صي

ّ
الر

 
ّ
والجتماعي  

ّ
بال�صيا�صي واملركبة  اجلدلية 

املغرب،  يعرفها  التي  بالتحولت  والثقايّف، 

اجلديد"  "العهد  اإىل  ال�صتقالل  من  وخا�صة 

الــذي  فالغت�صاب  ات: 
ّ
بالثمانيني ا 

ً
ـــرور م

عن  ف�صله  ميكن  ل  الفرد  الطفل  له  تعر�ص 

"ب�صفة  اأمته:  له  تتعر�ص  الــذي  الغت�صاب 

اإذا كان الأمر يتعلق  ا 
ّ
عامة، وبغ�ص النظر عم

به وحده ك�صخ�ص اأم يتعلق بالأمة جمعاء، يعّد 

م�صعود اأن املرور اإىل �صيء اآخر يقت�صي اإخماد 

النا�ص  من  التي �رصقت  كلها  الوحو�ص  اأنفا�ص 

طفولتهم" )�ص 151(.

ل  واية 
ّ
الر اأن  نفرت�ص  فنحن  ذلــك؛  كل  ومع   

متار�ص التحليل النف�صي فح�صب، بل اإنها ت�صائل 

التحليل النف�صي يف فر�صياته وم�صلماته:

3– 1 – الطفولة والتحليل النفسي

الــذي  هــو  النف�صي  الّتحليل  اأّن  يف  �ــصــّك  ل 

نعود  اأن  يفر�ص  �صخ�صية   
ّ

اأي فهم  اأن  علمنا 

الذكريات  تلك  عن  نبحث  واأّن  طفولتها،  اإىل 

 
ّ

ال�رصي اجلرح  ذلك  عن  واملكبوتة،  املقموعة 

قال. وميكن اأن نقول اإن رواية حممد 
ُ
الذي ل ي

املو�صوع:  هذا  يف  بجديد  تــاأِت  مل  الأ�صعري 

منها  التي  القدمية  العني  تلك  هي  فالطفولة 

تنبع  التي  ياأتي لحقا: فاملياه  ما  ي�صدر كل 

اأي  الأوىل،  العني  تلك  القدمية،  العني  تلك  من 

تكون  اأن  اإما  ال�صتعارة،  وجه  على  الطفولة 

مياه اخلري واحلب واحلياة؛ واإما اأن تكون مياه 

ة تلك املياه هي 
ّ
ال�رص والعنف واملوت، ونوعي

لكن  الالحقة؛  املراحل  يف  امل�صري  حتدد  التي 

الذي  الطفل،  اأن ذلك  اجلديد يف افرتا�صي، هو 

د 
ّ
جمر لي�ص  �صغره،  يف  لالغت�صاب  تعر�ص 

 
ٌّ
اإنــه طفل حي د جــرح، بل 

ّ
ذكــرى، ولي�ص جمــر

حاول  ة 
ّ
مر وكم  والأعماق،  الدواخل  يف  يكرب 

كاد  )مثال؛  والــ�ــرصاخ  للكالم  للعلن  اخلــروج 

ا اأن يطلق العنان لهذا 
ّ

م�صعود اأكرث من مرة رب

الطفل اجلريح لكي يتكلم اأمام زوجته هيلني..( 

زوجته،  م�صعود من عمله، وموت  تقاعد  وبعد 

�صار  اأن  وبعد  باأمريكا،  اأبنائه  وا�صتقرار 

يف  الرغبة  هذه  دواخله  يف  ا�صتيقظت  وحيًدا، 

ْن هذا الذي يريد قتله؟ من هذا الوح�ص 
َ
القتل: م

وقت  اإىل  ويتقاتالن  ليال  بظهره  يلت�صق  الذي 

هو  املقموع  املغت�صب  الطفل  اأذلــك  متاأّخر؟ 

يقتل  واأن  للعلن،  يخرج  اأن  واأراد  كرب،  الــذي 

هذا الذي يقمعه ويكبته، اأو يريد على الأقل اأن 

 الذي 
ّ
يدفعه اإىل حتريره من هذا ال�صجن الداخلي

يكاد يق�صي فيه عمره كّله؟ اأم اأن ذلك الوح�ص 

الذي يلتقي به اليوم يف كوابي�صه لي�ص اإل ذلك 

ه، 
ّ
ال�صخ�ص الناعم، م�صاعد الفقيه، من اأخوال اأم

يف  ل 
ّ
يتحو الآن"  وهو  ا، 

ً
�صغري اغت�صبه  الذي 

ة  يٍد ب�صّ اإىل  اأو  اإىل غوريال �صخمة،  الكوابي�ص 

ا  تطبق على فمه، وهو كان ي�رصخ �رصاًخا حادًّ

قبل اأن تطبق اليد على فمه، لكّنه الآن يختنق 

هو  الوح�ص  ذلك  اأّن  اأم  ب�رصاخه" )�ص108(، 

 الأمر يف 
ّ
اأبوه نف�صه: "مرات كثرية يختلط علي

حُتيل  اخلطاب  كاف   ( اأنازلك؟  كوابي�صي...هل 

اأنازل الوح�ص؟  اأم  اإىل الأب يف �صياق الكالم(، 

كما الوح�ص؟ ثم اأفيق واأعرف اأن وح�ًصا ما 
ّ
واأي

كان نائما يف اأعماقي..." )�ص131(؟

م�صت  حمطة  د 
ّ
جمــر لي�صت  فالطفولة  وهكذا، 

ما  به   
ّ

نف�رص اأن  ميكن  فيها  وقع  وما  وانتهت، 

الطفولة  بالعك�ص،  بــل  احلــا�ــرص؛  يف  يحدث 

ة، 
ّ
حي وتبقى  فينا  تكرب  حمّطة  هي  املغت�صبة 

رها، واإذا مل ندعها تتكلم وت�رصخ؛ 
ّ
واإذا مل نحر

السارد المجهول 
يقول الحكاية 

ونقيضها ويدخل 
مناطق الغموض 

ويقلب الحكاية 
على ألف وجه

دراسات 
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فاإنها قد تتحول اختناقا �صامتا، وح�صا قاتال.

معّقدة  عــالقــات  هــنــاك  اأخـــرى،  جهة  ــن  وم

ملاذا   :
ّ
وال�صيا�صي  

ّ
والجتماعي  

ّ
النف�صي بني 

اإبان  الغرب  ديار  يف  وهو  م�صعود،  ا�صتطاع 

تكون  واأن  يتزوج  واأن  ر 
ّ
يتحر اأن   ،68 ثورة 

ال�صبابية  الثورة  تلك  �صاعدته  هل  عائلة؟  له 

اجلريح؟  موؤقتا طفله  ر 
ّ
يحر اأن  على  الطالبية 

ي بعد تقاعده 
ّ
وملاذا ا�صتيقظ هذا اجلرح ال�رص

ال�صيا�صية  لت 
ّ
للتحو هل  زوجته؟  وفقدانه 

عالقة  بلده  تعرفها  التي  ثقافية  وال�صو�صيو 

با�صتيقاظ هذا الوح�ص الداخلي؟

تراهن  ل  الــروايــة  اأن  ن�صجله  اأن  ميكن  مــا 

بال�صيا�صي  عالقته  يف  اإل  النف�صي  على 

وال�صو�صيوثقايف: "... ثم اأفيق واأعرف اأن وح�ًصا 

ا يف اأعماقي، وا�صتفاق فجاأة، ل 
ً
ما كان نائم

اأعرف ملاذا، هل لأّن هيلني مل تعد هنا؟ اأم لأّن 

اأم   ... بدورهم؟  اآباء  و�صاروا  كربوا  الأطفال 

لأن �صيئا ما حدث.." )�ص 131(.

�صوؤال  اأن  اأي�صا  هنا  ن�صجله  اأن  ميكن  ومــا 

م�صعود  الرواية:  هذه  ة يف 
ّ
بقو الطفل مطروح 

يف  املكبوت  اجلريح  الطفل  ذلــك  ي�صتح�رص 

ذلك  عن  تت�صاءل  هيلني  وزوجــتــه  اأعماقه، 

ا لر�صالة 
ً
ة، ومنى تبع

ّ
الطفل الآخر يف امل�صح

ها توا�صل البحث عن ذلك الطفل الآخر يف 
ّ
اأم

نف�صه  يلوم  م�صعود  �صديق  والآخــر  امل�صحة، 

لأّنه قد يكون هو ال�صبب يف موت طفله الوحيد.

3– 2 – التحليل النفسي لألنا: األنا هي 
آخر

ل �صّك يف اأّن املبداأ الأ�صا�ص الذي ينطلق منه 

التحليل النف�صي هو اأّن الأنا "لي�صت �صيدة بيتها 

اخلا�ص"، واأّن هناك اأ�صياء يف اأقوالنا واأفعالنا 

واأن  اإرادتــنــا،  مّنا وخــارج   
ٍّ
وعــي حتدث دون 

والن�صجام  والتما�صك  بالتطابق  لي�صت  الأنا 

الذاتية  ال�صري  ره، والذي جنده يف 
ّ
الذي نت�صو

من  والنق�صام  فالتعدد  التقليدية،  العربية 

كل  ويف  الإن�صانية،  ة 
ّ
ال�صخ�صي خ�صائ�ص 

ومتعار�صة؛   متعّددة  �صخ�صيات  �صخ�صية 

يف  الأنا  عليه  �ص 
ّ
تتاأ�ص الذي  هو  املبداأ  وهذا 

عّد  "داأب م�صعود على  الأ�صعري:  رواية حممد 

�صخ�صني،  الأ�صح  على  اأو  اآخر،  ا 
ً

�صخ�ص نف�صه 

ا يعرفه النا�ص بال�صم واملالمح 
ًّ
ا مادي

ً
�صخ�ص

ا ل يعرفه 
ًّ
افرتا�صي ا 

ً
الذابلة، و�صخ�ص وال�صرية 

اأحد �صواه" )�ص7(. والأكرث من ذلك اأن ال�صم 

كن 
ُ

 حدٍّ مي
ّ

ال�صخ�صي قد يعني النقي�ص: اإىل اأي

النا�ص  يراه  قد  �صعيد؟  م�صعودا  اإن  نقول  اأن 

كذلك، ومن هنا �صيغة ا�صم املفعول )م�صعود(، 

لكن مل ت�صمه الرواية بـ" ال�صعيد"، على �صيغة 

ال�صعادة  األأّن  الفاعل؟  با�صم  امل�صبهة  ال�صفة 

الآخرون هم من  ل ميار�صها ول يعي�صها، بل 

كلها،  الأحــوال  يف  �صعادة؟   يف  اأنــه  يظنون 

اأو تعار�ص بني الداّل واملدلول  هناك انق�صام 

يف هذا ال�صم ال�صخ�صي: م�صعود.

اآخر )وهذا  الأنا هي  الثاين:    ومن هنا املبداأ 

اأكرب  اأحد  لوجون،  لفيليب  مهم  كتاب  عنوان 

الراهن(.  الع�رص  يف  الذاتية  لل�صرية  املنّظرين 

ة 
ّ
ومن بداية الرواية، جند اأنف�صنا اأمام �صخ�صي

ز ب�صيئني اأ�صا�صني: عالقتها 
ّ
م�صعود التي تتمي

يلت�صق  الــذي  الوح�ص  الآخـــر  بهذا  بالليل 

وعالقتها  الليل؛  طيلة  ويتقاتالن  بظهرها 

طويال  عا�رصه  الذي  الآخر"   " ال�صديق  بذلك 

ا�صما،  له  نعرف  ول  وخارجه،  املغرب  داخل 

ة، الذي يكاد ل 
ّ
اإنه" لخور"، بالعامية املغربي

يفارق م�صعود: هناك م�صعود وهناك " الآخر" 

�صديقه.

الطفولة هي 
العين القديمة التي 

يصدر منها كل ما 
ا يأتي الحقاً

دراسات 
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ذلك  هناك  اأن  نفرت�ص  اأن  ميكن  وبــهــذا     

اخلارجي:  الآخــر  وهناك  "الداخلي"،  الآخــر 

افرتا�صات  يحتمل  الفرتا�ص  هذا  حّتى  لكن 

ذلك  اأهو  الداخلي:  الآخر  ذلك  هو  من  اأخرى: 

يتقاتل  الداخل  الّطفل املغت�صب املقموع يف 

اأهو  �صجنه؟  من  ر 
ّ
والتحر اخلــروج  اأجــل  من 

اأن تخرجه  الذات  تريد  املغت�صب  الفقيه  ذلك 

ذلك  اأهو  منه؟  وتتحرر  لتقاتله  داخلها  من 

الأب الذي كان على علم باغت�صاب ابنه ومل 

 �صيء �صوى اأنه هرب به اإىل املدينة 
ّ

يفعل اأي

الوح�ص  الآخر  اأّن هذا  اأم  وتخّلى عنه هناك؟ 

ا 
ًّ
الذي يلت�صق بظهر م�صعود لي�ص �صيئا داخلي

بل اإنه خارجي: هو الطفل اأ�صامة الذي يطلب 

العرتاف به ابنا مل�صعود حد القتل واملوت؟ 

" الآخر" اخلارجي،  هذا  هو  وباملثل، من   ...

اأهو  و�صبيهه؟  مثيله  اأهــو  م�صعود:  �صديق 

نقي�صه وغرميه؟

ا 
ً
نائم كان  ما  وح�ًصا  باأن  م�صعود  يعرتف    

يف اأعماقه، وا�صتفاق فجاأة، ول يعرف ملاذا، 

قتل، 
ُ
ي اأو  قتل 

َ
ي اأن  عليه  اأّن  يعرفه  ما  وكل 

عليه،  جديد  �صيء  القتل  يف  الرغبة  وهــذه 

اأبناوؤه  وا�صتقر  زوجته  ماتت  الذي  الأب  هو 

كان  الــذي  املتقاعد  املوظف  هو  باأمريكا، 

ا 
ًّ
بنيوي كنا 

ُ
ر �صار  الذي  الف�صاد  على  �صاهًدا 

يف نظام الدولة؛ لكّنه ل يعرف بال�صبط من 

هو هذا الآخر الذي ا�صتيقظ يف دواخله وعليه 

اأهو ذلك  الطفل اجلريح؟  اأهو ذلك  اأن ينازله: 

ب؟ اأهو ذلك الأب الذي مل يكن  الفقيه املغت�صِ

ا؟ ... كّل ما يعرفه اأن هناك اآخر يف 
ًّ
ا حقيقي

ً
اأب

دواخله واأعماقه قد ا�صتيقظ فجاأة، وعليه اأن 

يواجهه.

"الآخر"  الآخر اخلارجي، فهناك �صديقه  اأما 

وداخله،  املغرب  خارج  طويال  عا�رصه  الذي 

حتى �صار "لخور، الآخر الأبدي، امل�صتحيل، 

الناق�ص")  الــزائــد،  الـــ�ـــرصوري،  املــمــكــن، 

جــدا:  مــعــّقــدة  معهما  والــعــالقــة  �ص48(. 

"كالهما كان يتمّنى يف قرارة نف�صه اأن يكون 
الآخر" )�ص50(.

 
ّ
  لكن هذا "لخور" مل يكن بالآخر اخلارجي

الكبري  الطفل  ذلــك  عــن  ــاذا  م واإل  الوحيد، 

اأ�صامة، ذلك العمالق، الذي ميكن اأن نفرت�ص 

لأ�صباب  بالليل،  م�صعود  يهاجم  من  هو  اأنه 

اأب  هو  يكون  قد  م�صعود  نعرفها:  وجيهة 

اأ�صامة، والأول ل يريد اأن يعرتف بذلك!

متكن  ما  هو  ن�صتخل�صه  اأن  ميكن  ما  لكن    

�صياغته يف �صكل �صوؤال: هل تريد هذه الرواية 

النف�صي:  التحليل  اإىل  �صيئا جديدا  ت�صيف  اأن 

من  د 
ّ
والتعد والنق�صام  الزدواج  كــان  اإذا 

فاإّن  النف�صي،  التحليل  يف  الأنــا  خ�صائ�ص 

الواحدة  بال�صخ�صية  لي�ص  الأنا،  اآخر  الآخر، 

واملتطابقة؛ بل اإنه مثل الأنا منق�صم ومتعدد: 

م يف 
ّ
يتقد ا، 

ًّ
اأم خارجي داخليا  اأكان  فالآخر، 

�صور متعددة وملتب�صة وغام�صة؟

اأن  ميكن  با  اأ�صئلة  الرواية  ُتثري  واإجــمــاًل، 

النف�صي:  التحليل  م�صّلمات  ب�صاءلة  ي�صمح 

الأنا  هل  الآخــر؟  معنى  ما  ــا؟  الأن معنى  ما 

الآخر  هل  احلكاية؟  يف  الأنا  هي  الواقع  يف 

العامل  الآخـــر يف  الــعــامل اخلــارجــي هــو  يف 

الداخلي؟ ماذا عن العالقة بني الأنا والآخر؟ 

اأن  اأم  لالأنا  الأخــرى  ال�صورة  هو  الآخــر  هل 

لالآخر؟ هل هناك  الأخرى  ال�صورة  الأنا هي 

اآخر  عن  مــاذا  داخلي؟  ــر  واآخ خارجي  اآخــر 

الأنا؟ ماذا عن ذلك الآخر املقموع يف الداخل 

الطفل املغت�صب  الطفولة؟ ماذا عن ذلك  منذ 

الطفولة  زمن  من  الذات  دواخل  يف  املقموع 

عالقة  من  هناك  هل  ال�صيخوخة؟  زمن  اإىل 

الطفولة 
المغتصبة هي 

محطة تكبر فينا 
وتبقى حّية، وإذا 
لم نحررها فإّنها 

قد تتحول لوحٍش 
قاتل

دراسات 
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منذ  م�صعود  دواخل  يف  املقموع  الطفل  بني 

الطفولة وهذا الطفل العمالق الذي ياأتيه الآن 

يف �صيخوخته بق�صد اللت�صاق به واإزعاجه 

ال�صور  بني  العالقة  عن  ماذا  وم�صارعته؟ 

املتعددة لالأنا وال�صور املتعددة لالآخر؟

إبراهيم  عقدة  أم  أوديب  عقدة   3–3
أم عقدة قابيل؟

   اأفرت�ص اأن �صوؤال الأب هو ال�صوؤال املركزي، 

)م�صعود كان  باأبيه  �صواء يف عالقة م�صعود 

طفال مغت�صبا هرب به اأبوه من البادية اإىل 

املدينة وهرب منه، تركه هناك وتخّلى عنه 

بو�صفه اأبا( اأو يف عالقة الطفل الكبري اأ�صامة 

ة التي ولدت 
ّ
ب�صعود )اأ�صامة مولود بامل�صح

اأن  املحتمل  ومن  م�صعود،  ابنة  منى  فيها 

يكون قد وقع ا�صتبدال اأحدهما بالآخر ح�صب 

فاأ�صامة  الأحوال كلها،  اأم منى: ويف  ر�صالة 

مظاهرات  يف  اختفى  الذي  اأباه  ينتظر  ن�صاأ 

طفال  يبقى  اأن  اأمه  فحر�صت  ات، 
ّ
الثمانيني

اأ�صامة  لكّن  اختفى،  الذي  اأباه  منتظرا  يكرب 

هو الآخر مثل منى مار�ص البحث، وبال �صك 

لكن  م�صعود،  هو  يكون  قد  اأبــاه  اأن  اكت�صف 

هذا الأخري ل يعرف ذلك اأو ل يريد اأن يعرف 

ذلك؛ ويف الأحوال كلها، فم�صكلة اأ�صامة هي 

الآباء )م�صعود(  الأب(.  وهكذا، فمن  م�صكلة: 

اأ�صامة(، فال�صوؤال هو: من  الأبناء )منى،  اإىل 

هو الأب احلقيقي؟ من هو الأب الأ�صل؟ ملاذا 

الطفل  )م�صعود  اأبنائهم  عن  الآبــاء  يتخلى 

تخلى  واأ�صامة  اأبــوه،  عنه  تخلى  املغت�صب 

كان  اأو  املختفي  ذاك  كان  �صواء  اأبــوه  عنه 

م�صعودا...(؟

ميكن  األ  ال�صوؤال:  اإىل  تدفعنا  واية 
ّ
الر لكّن 

اإعادة النظر يف العالقة بني الأب وابنه: هل 

اأم  الأب  من  التخل�ص  يريد  الــذي  هو  البــن 

البن  هذا  من  التخل�ص  يريد  الذي  هو  الأب 

الأمر  اأم  بظهره؟  ل�صيقا  يبقى  الذي  الوح�ص 

يتعلق بهما معا؟

ي�صعى  ابن  ــب:  اأودي بعقدة  يتعلق  الأمــر  هل 

يقتل  اأن  يريد  البن  )م�صعود  اأبيه  قتل  اإىل 

اأ�صامة  اأعماقه؛  القابع يف  الوح�ص  الأب  هذا 

يريد اأن يقتل هذا الأب م�صعود الذي ل يريد 

م�صعود  اأباها  تتجاوز  منى  به؛  ــرتاف  الع

وتبحث عن اأب اآخر من خالل البحث عن ذلك 

الطفل الآخر..(؟

الكبري  عبد  ي�صميه  بــا  الأمـــر  يتعلق  هــل 

مفرو�ص  اأب  الإبراهيمية:  بالعقدة  اخلطيبي 

)الأب يتخلى عن  ابنه  اأن يتخل�ص من  عليه 

املتقاعد  ال�صيخ  الأب  وم�صعود  م�صعود؛  ابنه 

اجلريح  الطفل  ذلــك  من  يتخّل�ص  اأن  ريد 
ُ
ي

القابع يف اأعماقه؛ وم�صعود يريد اأن يتخّل�ص 

عي اأنه هو 
ّ
من اأ�صامة هذا الطفل الآخر الذي يد

الذي تخلى  ة 
ّ
واأ�صامة هو طفل امل�صح اأبوه؛ 

مظاهرات  مع  �صاع  اأو  واختفى  اأبــوه  عنه 

ي�صعر  م�صعود  �صديق  والآخــر  الثمانينيات؛ 

بالذنب لأنه قد يكون ال�صبب يف موت طفله 

الوحيد..(؟

مركبة:  م�صاعفة  بعقدة  الأمــر  يتعّلق  هل   

يف  متبادلة  رغبة  اإبراهيمية:  اأوديــبــيــة- 

م�صعود،  اأن  الالفت  والبن؟  الأب  بني  القتل 

عن  كثريا  يتحدث  املــحــوريــة،  ال�صخ�صية 

القتل، وهي رغبة م�صاعفة  الرغبة يف  هذه 

كذلك  والالفت  قَتل، 
ُ
ي اأو  قُتل 

َ
ي اأن  مزدوجة: 

الرغبة  بهذه  وتختتم  تفتتح  الــروايــة  اأن 

قتل اأو 
ُ
امل�صاعفة يف القتل: م�صعود يريد اأن ي

يبقى  الذي  املزعج  الوح�ص  الآخر  هذا  قتل 
َ
ي

ل�صيقا بظهره وي�صعب عليه التخل�ص منه.. 

المقموع في 
دواخل الذات من 

الطفولة وحتى 
الشيخوخة

دراسات 
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م�صعود  بني  جديد  ب�رصاع  الرواية  وتنتهي 

وتلك الغوريال؟ من دون اأن نعرف نتيجة هذا 

القتتال، كاأنه �رصاع اأبدي بني الأب/ البن) 

الطفل  اأ�صامة،  الأب)  الطفل/  وذلك  م�صعود( 

اجلريح/ اأب م�صعود، الفقيه من اأخوال الأم(.

ولكن هناك في الرواية أسئلة 
أخرى

الأم  �صوؤال  عن  ماذا  الأ�صا�ص:  الأول  ال�صوؤال 

م�صعود،  م�صكلة  اأن  )ربــا  الــروايــة  هــذه  يف 

لالأمومة  يعرف  مل  اأّنه  املحورية،  ال�صخ�صية 

اأمه وماتت  ال�صاد�صة ماتت  �صّن  ا، فقبل 
ً
طعم

عمته  ت�صتطع  ومل  الثانية،  اأمه  الكربى  اأخته 

بالوحيد،  لي�ص  ا؛ لكن م�صعود 
ّ
اأم له  اأن تكون 

ه من 
ّ
ف�صديُقه الآخر يبدو كاأّنه يبحث عن اأم

ومنى  ة؛ 
ّ
والزوجي العاطفية  عالقاته  خالل 

عن  لها  تبحث  هيلني  اأمها  موت  بعد  بــداأت 

الطفل  ذلك  عن  البحث  خالل  من  اأخــرى  اأم 

نف�صها؛  امل�صحة  يف  معها  ازداد  الذي  الآخر 

بو�صفه  تعامله   
ّ
اأم عن  ربا  يبحث  واأ�صامة 

الطفل  الآن بو�صفه  اأمه  رجال ل كما تعامله 

يظهر  اأن  اإىل  طفال  يبقى  اأن  له  ينبغي  الذي 

ال�صجن  اأمهم  دخلت  املحامي  واأبناء  اأبــوه؛ 

بعد اتهامها بقتل زوجها..(؛ فهل يتعلق الأمر 

بعقدة اأخرى، تثري �صوؤال الأب كما تثري �صوؤال 

الأم: عقدة هوؤلء الذين هم "من دون اأبوين"، 

" من دون عائلة"...؟

لكن كل تلك العقد قد تفيد يف فهم ال�صخ�صية 

الإن�صانية بو�صفها فرًدا، لكن ماذا عن عالقة 

الأعداء  الإخوة  عن  ماذا  بالآخرين:  الإن�صان 

يف هذه الرواية: ما اأ�صميه بعقدة قابيل؟ ماذا 

عن عالقة الآخر باأخيه املحامي القتيل؟ ملاذا 

لل�رصاع  قليلة  غري  �صفحات  واية 
ّ
الر �صت 

ّ
كر

الأب،  اإرث  حول  املحامي  واأخيه  الآخر  بني 

حول ال�صم العائلي، حول تورطه يف الف�صاد 

ال�صيا�صي واملايل؟ ملاذا ترتك الرواية العديد 

وترتك   ،
ّ
نهائي جواب  دون  من  الأ�صئلة  من 

ن 
َ
الروايات الر�صمية وغري الر�صمية تتقاتل: م

قتل املحامي؟ األ يكون اأخاه" الآخر" هو من 

قتله؟ ما طبيعة تلك العالقة التي ن�صاأت بني 

الأخري  هذا  كان  عندما  اأخيه  وزوجة  الآخر 

يف ال�صجن، وكان هو من يتوىّل اأمور الزوجة 

القتيل  اأخيه  والأبناء؟ ملاذا زار الآخر زوجة 

يف ال�صجن؟

ا�صتخل�ص  ملــاذا  هو:  الأ�صا�ص  ال�صوؤال  لكن 

التحليل النف�صي عقدة اأوديب من تراجيديات 

دو�صتويف�صكي،  وروايات  و�صك�صبري  �صوفوكل 

قابيل، احلا�رصة  الأخوة، عقدة  واأهمل عقدة 

)�صوفوكل  الإغريقية  الرتاجيديات  يف  بقوة 

يف  واحلــا�ــرصة  قبله(،  واأ�صخيلو�ص  نف�صه، 

الق�ص�ص الديني )ق�صة قابيل وهابيل، وق�صة 

الــروايــات  يف  واحلــا�ــرصة  يــو�ــصــف(،  النبي 

حارتنا  اأولد  لكازانتزاكي،  الأعداء  )الإخوة 

لنجيب حمفوظ، على �صبيل التمثيل(؟

فهم  على  ت�صاعدنا  اأوديب  عقدة  كانت  واإذا   

عقدة  ت�صاعدنا  األ  الفرد،  الإن�صان  نف�صية 

قابيل على فهم اأف�صل لعالقة الإن�صان باأخيه 

الإن�صان، ولعالقة الذات بالآخر؟

ــة  رواي بــنــاء  عــن  عجز  ــو  أه  –  4
عائلية بديلة؟

الــروايــة  مــن  العربية،  الــروايــة  كتابي:  يف 

العائلي  النــتــ�ــصــاب   
ّ
حمــكــي اإىل  العائلية 

قد  ة 
ّ
العربي واية 

ّ
الر اأن   

ُ
افرت�صت )2017(؛ 

 
ّ
حمكي حمطة  رئي�صتني:  حمطتني  �صهدت 

 ن�صو�ص 
ّ
ة، وهي حمطة ت�صم

ّ
العائلي واية 

ّ
الر

دراسات 

تسائل الرواية 
مسلمات في 

أدبيات التحليل 
النفسي
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اإدري�ص  و�صهيل  حقي  ويحيى  احلكيم  توفيق 

التي  الــذات  بهذه  وتتميز  �صالح...  والطيب 

بريوت،  )القاهرة،  الأ�صلي  عاملها  غــادرت 

اخلرطوم..( نحو عامل جديد، عجيب ومده�ص) 

بقيت  التي  الــذات  ولكنها  لندن..(؛  باري�ص، 

كيف  عرفت  هي  فال  العاملني:  بني  ممزقة 

تنتمي اإىل العامل اجلديد وتنف�صل عن عاملها 

اإىل  نهائيا  تعود  الأول، ول هي عرفت كيف 

عاملها الأ�صلي، وتن�صى ذلك العامل املده�ص..

حمكي  حمطة  فهي  الثانية،  املحطة  اأمـــا 

بداية  يف  افرت�صت  التي  العائلي  النت�صاب 

ملحمد  الروح  جنوب  رواية:  اأن  الدرا�صة  هذه 

الأ�صعري كانت من الن�صو�ص العربية الأوىل 

التي د�صنت هذه املحطة؛ وتتميز هذه املحطة 

الهوية  �صوؤال  طــرح  تعيد  التي  ــذات  ال بهذه 

اإىل  وتعود  العائلية،  باملحددات  عالقته  يف 

يف  عميقا  واحلفر  العائلي،  الإرث  م�صاءلة 

الأ�صول واجلذور..

لكني اأفرت�ص اأن هذه الرواية اجلديدة: العني 

وجود  مع  معا،  املحطتني  تختزل  القدمية 

فارق اأو اأكرث:

اإذا ركزنا على م�صعود، ال�صخ�صية املحورية، 

فاإنه من املمكن اأن نق�صم حياته اإىل حمطتني: 

حمطة غادر فيها املغرب نحو الديار الغربية، 

منظمة  يف  خبريا  واأ�صبح   ،68 ثورة  وعا�ص 

عالقة  يقيم  اأن  وا�صتطاع  كــبــرية،  دولــيــة 

عاطفية وزوجية مع امراأة غربية، واأن ينجب 

املهنية  حياتهم  يف  �صينجحون  اأبناء  منها 

اأن ينجح  ا�صتطاع  والجتماعية؛ وبذلك كله، 

مل  التي  تلك  عن  بدل  عائلية  رواية  بناء  يف 

الذي  فما  الأ�صلي.  بلده  يف  قبل  من  له  تكن 

حدث بعد ذلك فيما نعتربه حمطة ثانية؟

تتميز املحطة الثانية بعودة م�صعود اإىل بلده 

ة 
ّ
عائلي حياة  بناء  عن  عجز  ولكّنه  املغرب، 

بعد  ثم  زوجته  غياب  بعد  وخا�صة  جديدة، 

موتها وتقاعده، ملاذا؟ ملاذا عجز م�صعود يف 

ة بديلة؟ األأّنه ا�صتغل 
ّ
بلده عن بناء رواية عائلي

بوزارات بلده واكت�صف الف�صاد الكبري يف نظام 

الدولة؟ األأّنه ف�صل يف مقاومة الف�صاد واإحداث 

وال�صو�صيوثقايف؟  املهني  و�صطه  يف  تغيري 

با  اخلبري  هو  ال�صعارات  زيف  اكت�صف  األأّنه 

مل  األأنــه  واملجتمع؟  الدولة  واقع  يف  يحدث 

يجد بديال عن زوجته هيلني، فهو يف عالقة 

مع زميلته يف العمل، لكن لها وجهني: وجه 

احلجاب واملحافظة يف اخلارج ووجه نقي�ص 

داخل ال�صقة؟ األنه ل يتحمل هذه الزدواجية 

يف ال�صخ�صية املغربية، يف املجتمع املغربي؟ 

اأيعود ذلك اإىل التقاعد عن العمل والدخول يف 

ا�صتيقاظ  اإىل  ذلك  اأيعود  ال�صيخوخة؟  مرحلة 

جراحات الطفولة؟

ة 
ّ
لكن ملاذا ل يغادر م�صعود البلد لي�صتقر مر

بقي  ملــاذا  اأبنائه،  عند  ــارج  اخل يف  ــرى  اأخ

به  ل�صيقة  بلده  بقيت  اأو ملاذا  ببلده،  ل�صيقا 

حد  بظهره  يلت�صق  الــذي  الوح�ص  ذلك  كما 

القتل واملوت؟ 

د 
ّ
هل ميكن اأن نقول اإن العجز والف�صل والرتد

ا�صتطاعت  هي  ل  ذات  خ�صائ�ص  من  هي 

ول  بديلة،  عائلية  رواية  بلدها  يف  تبني  اأن 

اإىل ذلك  اأخرى  ة 
ّ
اأن تغادر مر ا�صتطاعت  هي 

اأجل جتربة جديدة، ول هي  العامل الآخر من 

ا�صتطاعت اأن تعود اإىل ما�صيها العائلي، واأن 

يف  �صندها  تكون  عائلية  برواية  منه  تعود 

زمن ال�صيخوخة والعجز؟

استخلص 
التحليل النفسي 

عقدة أوديب 
من سوفوكل 

وشكسبير 
ودوستويفسيك، 

وأهمل عقدة 
األخوة الحاضرة 
في التراجيدّيات 

اإلغريقّية 
والقصص الدينّية!

دراسات 
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ــوبــنــَهــاور  ــل قــــراءة �ــصُ ــ�ــصّ ــي �ـــرصت اأُف ــن »اإن

بالفرن�صية«.

نيت�صه.

 )1911-1995( اإميل �صيوران  اإنه واإن كان 

م من اأربعني األف �صنة من تاريخ ُلغة بني 
ّ
يترب

الب�رص، بعلة اأّنه ل يجد فيها حرًفا واحًدا ي�صُف 

بداخله،  الــذي  بالغي�ص  ال�ّصعور  خالله  من 

اِوقه يف هذا 
َ
�ص

ُ
على اأمّت ما هو ذلك ال�ّصعور. وي

الذي   )1899-1979( بورخي�ص  خورخي 

كان يرى العامل من خالل عّكازته ومن خالل 

ن للغة، حينما يوؤكد من جهته، 
ّ
اإن�صاته املتمع

اأن املرء يقراأ ما يرغب فيه، لكنه ل يكتب ما 

فيه يرغب، واإمنا ما ي�صتطيعه فقط، فاإّننا جند 

�صاحب   )1844-1900( نيت�صه  فريدريك 

ة من كل ما هو اأملايّن كِدر، 
ّ
ة املر�صي

ّ
احل�صا�صي

يف  ا 
ً
وفقر  

ّ
ي

َ
للع رمًزا  ة 

ّ
الأملاني ُلغته  يف  يرى 

ا لكل غب�ٍص وتعقيد. 
ً
�صاهى، وم�صدر

ُ
الّتعبري ل ي

الو�صف  كاكة يف 
ّ
والر ثاثة 

ّ
بالر عليها  ا 

ً
حاكم

اجلميل والقدرة على الّتعبري الوا�صح، ووا�صًفا 

داءة غري املحتملة، دون اأن 
ّ
ما ُكتب �صمنها بالر

بني للغتهم، 
ّ

ي�صع بباله �صائر الأملان املتع�ص

فوية 
ّ

الذين ي�صفهم باأنهم واإن تظاهروا بال�ص

 1
واحدٍة تركيب جملٍة  ي�صتطيعون  ل  اأّنهم  غري 

فيه  الذي  فاغرن  فيهم  با  بلغتهم،  �صحيحٍة 

1770-( هيجل  فريديري�ص  فيلهلم  من  كثري 

جل املنا�صب 
ّ
1831( الذي �صعر فاغرن »اأّنه الر

لذا »مل يفعل �صوى   ،
2
له! وعمل على تخليده!«

له  وابتكر  املو�صيقى،  على  خ�صائ�صه  تطبيق 

بذلك  واأ�صبح  الالمتناهي«؛  »يعني  ا، 
ً
اأ�صلوب

ال�ّصيء   ،  
3
''فكرة''« املو�صيقىــ  هيغل:  وريث 

الذي اأّثر بالّتاأكيد يف اأحلانه كما على طريقة 

كتابته، فمعا�رصة هيجل ُت�صيب بالكَدر وبلوثة 

بة. 
ّ
الّتعقيد املنّفرة وغري املحب

ُسوء  عن  أو  األلمانية  الّلغة  ـ   1
الّتعبير:

الأم،  لغته  اجتــاه  املفرطة  نيت�صه  ة 
ّ
ح�صا�صي

خط 
ّ
ال�ص عــن  وتعبري  اعـــرتاف  �صكل  اتــخــذت 

لّخ�صه تف�صيله قراءة �ُصوبنَهاور 
ُ
منها، تعبري ي

ل  الفرن�صية،  ترجمته  يف   )1788-1860(

ئي�صي: 
ّ
الر بط موؤلَّفه  اأ�صله الأملاين، وبال�صّ يف 

اإرادة ومتثاًل الذي ُترجم بح�صب نيت�صه  العامل 

كما يرى نيتشه :

الّثقافة هي الفرنسّية، وما 
عداها ليس سوى سوء فهم!

محّمد صالح بوشتّلة
أكاديمي مغربي 

ما حّل الّلسان 
الفرنسي في نص 

إال زانه،  وما وَفَدت 
األلمانية على نّص 

إال شانته

دراسات 
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تني. جاءت الرّتجمة الّثانية، 
ّ
اإىل الفرن�صية ملر

والمتياز،  اجلــودة  من  غاية  على  بح�صبه، 

ليحُدث لنيت�صه مع ترجمة �ُصوبنَهاور الفرن�صية 

ما �صيحدث لالأملان مع ترجمة فينومينولوجيا 

ة، من تعويلهم على 
ّ
الفرن�صي اإىل  وح لهيغل 

ّ
الر

م�صامني  ا�صتيعاب  يف  ة 
ّ
الفرن�صي الّن�صخة 

نيت�صه بكفاءة  اإقرار من  الأملاين. ففي  الأ�صل 

الأ�صل  ملكانة  وبــّزهــا  ة، 
ّ
الفرن�صي الرّتجمة 

ن اإقالًل حتى من مكانة 
ّ
الأملاين، ب�صكل يت�صم

�صوبنهاور الكاتب الأ�صلي، يقول نيت�صه: »اإنني 

 
4
ة«

ّ
بالفرن�صي �ُصوبنَهاور  قراءة  ل  اأُف�صّ �رصت 

، وذلك على ح�صاب قراءته يف الأملانية التي 

مدة: العامل اإرادة ومتثاًل. يف 
ُ
َكتب بها كتابه الع

الأ�صل  تهب  التي  الّن�صيحة  لتلك  غريب  قلٍب 

اأّنه  من  ا؛ 
ً
غالب ُتعجبنا  ل  قد  التي  قدا�صته، 

نقراأ  واأن  الأ�صول،  عن  نبحث  اأن  علينا  يجب 

وؤيدها 
ُ
الكتاب يف �صيغته الأ�صل، ن�صيحة �صي

يرى  الذي   )1892-1940( بنجامان  فالرت 

اأن  من  غم 
ّ
الر على  الأ�صل  عن  غني 

ُ
ي �صيء  اأّل 

دائمة  حاجة  يف  وترجماته  الأ�صل  من  كالًّ 

جانب  ُنغّلب  اأن  معه  َنقدر  بقدر  لبع�صهما؛ 

باأل  ب�صيًطا،  ا 
ً
تنبيه ثمة  لكن  ر،  املوقَّ اأحدهما 

الرّتجمات،  جانب  اإىل  ــدة  واح مــرة  نن�صاع 

ا.
ً
ا حم�صور

ً
لوم

َ
ونرتك جانب الأ�صل م

اإذن، بق�صية الرّتجمة يف  ربا ل يتعّلق الأمر 

لغات  ــرى،  اأخ دون  بُلغات  واإمنــا  ذاتها،  حــّد 

كما  وو�صوحها،  �صفائها  جهة  من  تختلف 

من جهة كفاءتها يف املقدرة على الّنقل وعلى 

القامو�صي.  والقــرتاح  الأ�صلوبي  ال�صتيعاب 

الفهم  �صوء  اأنه متى ما حّل هيغل حّل  لي�ص 
َ
اأَو

الكبري كما احلالة يف ترجمة فينومينولوجيا 

�صفو  تكّدر  الأملانية  حّلت  ما  ومتى  وح؟ 
ّ
الــر

�صواء؟  بت موا�صيعه على حّد 
ّ
  وت�صب

5
احلديث

الفرن�صيني،  نيت�صه  معلمي  من   
ٌ
كثري األي�ص  ثم 

الأملانية  الفل�صفة  احلقيقة،  يف  اأف�صدتهم،  اإمنا 

املكتوبة بلغة اأملانية؟ فال نن�صى اأن الفرن�صي 

جال 
ّ
وء فهم كبار الر

ُ
  اإمنا اأخذ �ص

6
»م�صيو تاين«

وورث �صوء الّتعامل مع احلقب الّتاريخية من 

الأملاين املدعو هيغل. باخت�صار فحيثما  هذا 

زانه، ومتى  اإل  الفرن�صي يف ن�ص  الّل�صان  حّل 

 اإل �صانته وتكّدر 
ّ

ما وَفَدت الأملانية على ن�ص

األلمانّية مرض 
معٍد ُيصيب 

األسلوب !

دراسات 
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�صبيب  من�صوب  وتراجع   ،  
7
فيه الّثقافة  �صفو 

تقف  ــا؛ 
ً
متــام الأملـــان  عك�ص  على  الو�صوح. 

ون الذين يجد لديهم نيت�صه 
ّ
ة والفرن�صي

ّ
الفرن�صي

عليهما  يتوّفر  مل   
8
كبريتني ــة  ودّق ا 

ً
و�صوح

الرياع الأملايّن، ور�صبت يف كل حماولت نيل 

نيا�صينهما.

على  ة 
ّ
للفرن�صي خارقة  قــدرة  نيت�صه  ل 

ّ
�صج

ُ
ي

للغاٍت  املنتمية  الّن�صو�ص  توطني  اإعـــادة 

�صواء،  والقريبة على حد  البعيدة منها  اأخرى؛ 

بابية التي  تمة وال�صّ
ُ
ة اأكرب يف قلب الع

ّ
و�صفافي

روؤيــة  و�صوح  اإىل  الأملــاين  الأ�صل  مع  تولد 

له 
ّ
و�صفاء َنظر، واإن كان هذا الو�صوح، �صي�صج

الفرن�صية  ل  فرن�صا،  نقائ�ص  كاأحد  بع�صهم 

اأّدى  و�صوح  �صيوران،  ذلك  يوؤكد  كما  فقط، 

»الغام�ص  عن  والفرن�صية  فرن�صا  اإعرا�ص  اإىل 

لل�صعر،  تها 
ّ
�صديـ اإىل  وبالّتايل   ،  

9
»

ّ
بابي وال�صّ

الأخرية  �صفتها   ،
10

للميتافيزيقا ـُتها 
ّ
و�صدي

هذه هي التي لربا كانت م�صدر اإغراِء واإثارِة 

الفرن�صية وجاذبيتها عند نيت�صه، بحيث جعلته 

اإىل الفرن�صية، ويوّد لو  رتجمه هو 
ُ
يتوّدد من ي

ة 
ّ
يقراأ منوذجه الأ�صمى �ُصوبنَهاور �صمن فرن�صي

ظلت ت�صتهويه وت�صتثريه؛ وبقي يراها فرن�صية 

مثرية و�صهية. 

لي�ص  اأنــه  على  يــوؤكــد  نيت�صه  كــان  هنا  مــن 

عندما  الأملــان  منه  غ�صب 
َ
ي �صبب  من  هناك 

مثريين،  غري  لكونهم  ون 
ّ
الفرن�صي منهم  ي�صخر 

غري  احلقيقة  على  فهم  الأنــاقــة!  وتنق�صهم 

فــ»ـعندما  ولهذا  الأناقة.  وتنق�صهم  مثريين، 

ا، 
ً
وراقي َدمًثا  يكون  اأن  ــان  الأمل اأحــد  يرغب 

على  احل�صول  يريد  الــذي  بالهندي  ُتذكرهم 

 .
11

حلقة يف اأنفه، وي�رصخ من اأجل اأن يو�صم«

نيت�صه،  بح�صب  فرن�صا،  يف  �ــصــيء  كــل  اإن 

قواعد  وبح�صب  بُلطف  نجز 
ُ
وي باأناقة  يتم 

اإذ  وامل�صهورة،  الباذخة  الفرن�صية  الإتكيت 

تكون  حينما  �صيوران،  بح�صب  الّتعا�صة،  حتى 

�صاحبها  من  جتعل  الفرن�صيني،  بعا�رصة 

. 
12

ا بلطف
ً
ا، لكن تعي�ص

ً
تعي�ص

الّلسان  ــراض  وأم األلمانية  ـ   2
الـُمعدية:

للثقافة  الّنيت�صوي  والزدراء  الّت�صفيه  اإرادة 

املقابل  ويف  الكبرية،  ولعنا�رصها  الأملانية 

�صُت�صِقط  كانت  واإن  ة 
ّ
الفرن�صي للثقافة  متجيده 

كان  التي  انتقاداته  دائــرة  مركز  يف  نيت�صه 

املزامنني  الأملانية  الّلغة  لأ�صاتذة  هها 
ّ

وج قد 

له؛ من الذين كانوا يزرعون يف طلبتهم بذور 

اأملانيا  اأدباء  اإ�صاءة فهم  اإىل  اإرادة فّظة ترمي 

الكال�صيكيني، فنيت�صه ل يهمه ذلك، حتى واإن 

ثقافته خا�صة  رموز  ا عن 
ً
منافح ظهر ملرات 

اإ�صاءة فهمهم،  من الكال�صيكيني، وخا�صة من 

عيب حماولت تقليدهم كمحاولة لنقد 
ُ
حيث ي

ذلك  ا 
ً
معترب الأ�صاتذة،  هوؤلء  لدن  من  جمايل 

ة وقحة وجراءة ب�صعة. 
ّ
باأنه لي�ص �صوى همجي

عن  يتكلموا  اأن  اأملانيا  تالمذة  فيها  يتعلم 

على  تعويدهم  و»يتم  �صبيايّن،  بتفوق  �صيللر 

خرية من اأنبل ما خططه ومن اأ�صده اأملانية، 
ّ
ال�ص

 ،)Marquis de Posa( بوزا  ماركيز  من 

العبقرية  تغ�صب  �صخرية  وطيكال،  ماك�ص  من 

القادمة  الأجيال  منها  و�صتخجل  الأملانية 

هنا  نيت�صه  اإميان  رغم   .  
13

هذه« من  الأف�صل 

باأدباء اأملانيا الكال�صيكيني، فاإنه ل يتاأخر يف 

عّدد كتبهم، يف غري 
ُ
مناو�صتهم هم الآخرين، في

على  التي  اخلطرة،  �صعفهم  نقاط  �صياق،  ما 

 
ّ

اإّن »اأ�صعف جانب يف اأي اإذ  راأ�صها الأملانية، 

كتاب كال�صيكي هو كونه قد كتب بالّلغة الأم 

 . 
14

ملوؤلّفه«

لدى  والو�صوح  بالّدقة  املتعلقة  املالحظة  اإّن 

تني 
ّ
الأملاني طانة 

ّ
والر والّتعقيد  ني، 

ّ
الفرن�صي

باقي  عن  الأملــاين  ال�ّصعب  بها  امتاز  اللتني 

الّزمن  يف  �صُت�صتعاد  كلها،  اأوروبـــا  �صعوب 

الذي  بنيت�صه،  املتاأّثر  �صيوران  مع  املعا�رص 

لالأ�صلوب  ــاوؤوا  ــص اأ� قــد  ني 
ّ
الفرن�صي اأن  يــرى 

تفّوق ُشوبنَهاور 
وغوته تجاوز 

المستوى الّثقافي 
الذي عليه األلمان 

جميعهم

دراسات 
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هو  با  بتاأّثرهم  ال�ّصّفافة  والكتابة  الوا�صح 

وبالّتعقيد  املرهقة  طانة 
ّ
بالر ح 

ّ
يتم�ص اأملاين 

ا، 
ًّ
املكّلل بالعناء، تاأثري اعتربه �صيوران كارثي

على  قادرين  غري  ون 
ّ
الفرن�صي معه  �صار  اإذ 

ة 
ّ
الأملاني لت�صري  وو�صوح.  بعفوية  الّتعبري 

كونه  ولي�ص  الأ�صلوب،  �صيب 
ُ
ي ا 

ً
معدي ا  مر�صً

الذي  �صيوران  وماين 
ّ
الر يوؤكد هذا  لغة.  د 

ّ
جمر

بلغة  الكتابة  على  �صاعده  مــن  بـــاأّن  يذكر 

�صافية دون رطانة وتعقيد، والذي �صفاه من 

مر�ص الأملانية الذي نزل به اأيام درا�صته يف 

اأملانيا اإمنا هو ال�ّصاعر الفرن�صي بول فالريي.

ك�صارتر  ني 
ّ
فرن�صي اأ�صاب  الــذي  الّتعقيد  اإن 

قراءة  اأن  يعترب  الذي  ودريدا  ودولوز  وفوكو 

دت 
ّ
زو مــن  هــي  وهيدجر  وهــو�ــرصل  هيجل 

باأف�صل  ــرب  احل بعد  فيما  الفرن�صي  الفكر 

ــوؤلء  ه جــانــب  واإىل  ة، 
ّ
املفاهيمي مـــوارده 

اأن  اإل  ي�صعنا  ل  الذين  من  ة 
ّ
والبقي األُتو�صري 

و�صغفهم  وت�صّنعهم،  »حتذلقهم  على  نتفق 

اأ�صابهم كل هذا  اإمنا   ،  
15

والإمياء« بالّتورية 

الوادي   
ّ
وطم هيجل،  هو  اأملاين  فيل�صوف  من 

بهايدغر، اإذ بينما ل نحتاج اإل لكلمة للحديث 

عن املوت هي كلمة »املوت« ذاتها، فاإننا مع 

مٍل وفقراٍت طويلة، لأجل 
ُ

هايدغر نلجاأ اإىل ج

نوبة  يف  الب�صاطة،  منتهى  يف  اأ�صياء  قــول 

يختلق  اأن  اإىل  الفيل�صوف  تقود  عظمة  جنون 

يد 
ّ
 اخلا�ص حيث يكون هو ال�ص

ّ
عامله الوهمي

ولهذا ل  امل�صكينة،  الّلغة  الّناهي على  والآمر 

ا يف تاأكيده على اأن اإقامته 
ً

يجد �صيوران حرج

الّطويلة يف فرن�صا اإىل جانب قراءاته ل�صعراء 

ا يف تداويه من 
ً
الفرن�صية هي من كانت �صبب

طانة والّتعقيد الأملانيني اللذين اكت�صبهما 
ّ
الر

اأيام درا�صته يف اأملانيا.

3 ـ بأي لغة نقرأ شوبنهاور؟

ة، 
ّ
بالفرن�صي �صوبنهاور  قراءة  يف  رغبته  مع 

على  ال�ّصديدين  ه 
ّ

وحت�رص َندمه  ل 
ّ
ي�صج اأّنه  اإل 

قراءة  اأجل  من  ة، 
ّ
للفرن�صي د 

ّ
اجلي اإتقانه  عدم 

الأثــري  فيل�صوفه  ُلغة  يف  الأثـــري،  فيل�صوفه 

ومن  كذلك،  �ُصوبنَهاور  لدى  والأثري  ُفوْلِتري، 

قبلهما عند والد �ُصوبنَهاور، هذا الأخري الذي 

طها 
ّ
وتاأب لغة،  من  اأكرث  تطويع  اإىل  ولَده  قاد 

دائمة  عالقة  يف  جعله  ب�صكٍل  ل�صانه،  حتت 

بالّن�صو�ص يف اأ�صولها الأوىل، دون العتماد 

اإذ  املرتجمون،  يقدمها  التي  اخلدمة  على 

التي  الإجنليزية  ويتكلم  ويقراأ  يكتب  كــان 

بالإ�صافة  كن�صي،  ديني  معهد  يف  تعلمها 

الّلتني كان  القدمية  الاّلتينية والإغريقية  اإىل 

ف 
ّ
ة بهما، كي ل يتعر

ّ
مي�صك ح�صاباته البنكي

على  د 
ّ
اجلي اّطالعه  على  عــالوة  اأحــد،  عليها 

التي  الفرن�صية  ثم  والإ�صبانية،  الإيطالية 

لربا متّنى،  التي  الأ�صل.  لغته  ُتن�صيه  كادت 

هو الآخر، اأن يقراأ بها كل الّن�صو�ص الأملانية، 

هو  وال�صبب  كذلك،  بها  يكتب  اأن  ومتّنى  بل 

غر بها، اإذ اآثر والده اأن 
ّ

ارتباطه الكبري منذ ال�ص

ة 
ّ
ير�صله وهو ابن ت�صع �صنوات لدرا�صة الفرن�صي

اإىل لوهافر مدينة الفيل�صوف ليبنيز الذي كتب 

ثلث اأعماله بالفرن�صية.

و�صينمو  بالفرن�صية  �صوبنهاور   
ُّ
حب �صيتطور 

اإىل  الكال�صيكيني  ة 
ّ
الفرن�صي بــاأدبــاء  تعّلقه 

ُلغة  اأي  باأنه »ل يوجد يف  يوؤكد معها  درجة 

ا 
ً
اإمتاع اأكرث  ول  اأجمل  نرث  العامل  لغات  من 

والّناثر  الّنرث  ليكون   ،  
16

الفرن�صي« الّنرث  من 

عند  والأقرب  اإليه  بالّن�صبة  الأجود  الفرن�صي 

اأي قارئ، يف مقابل »كتابة الكاتب الأملاين 

ا، جملة، يف عبارة 
ً
اأفكاره جميع ين�صج  الذي 

 ،  
17

ويلويها« يعقدها،  ثم  ويعقدها،  يلويها 

يف  اأ�صياء  �صتة  يقول  اأن  يريد  »لأنه  بب�صاطة 

القارئ  اإىل  يقدمها  اأن  من  بدل  واحــد  وقت 

 . دون اأن نن�صى بطيعة 
18

واحدة بعد الأخرى«

هه 
َّ

احلال، وِطبًقا حلكم �صبق ل�ُصوبنَهاور اأن وج

قد  والفرن�صية  الفرن�صي  اأن  الفرن�صيني،  نحو 

ينتميان اإىل عامل الِقردة، ل عامل بني الب�رص، 

مفاجئة  قومية  نزغة  غمرة  يف  القائل  فهو 

مثلما ارتقى 
بتهوفن 

بالموسيقى 
وُشوبنَهاور 

بالفلسفة ليتجاوزا 
األلمان، كذلك 
تجاوزهم غوته 

بنظمه مسرحية 
إفيغينا

دراسات 
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ات 
ّ
»القار باأن  املعهودة  وب�صخريته  اعرتته، 

الأخرى لها قرود، ويف اأوروبا الذي لدينا اإمنا 

قومية،  ب�صاعر  يبقى  فهو  فقط«،  فرن�صيني 

اأنه  غري  بلده،  مع  الــوّد  عرى  وحتفظ  ت�صون 

عليها  اأدخل  قد  فهو  لغته،  اجتاه  يحفظها  ل 

املهانة قباًل حينما جعل ل�صانه يلوك اأكرث من 

نق�ص  ب  مركَّ اأي  ودون  ب�صال�صة  اأوربية  لغة 

اأوروبا  الأم، كما كان يتجول دول  اأمام لغته 

�صيء  كل  اأ�رصته  رّتبت  الذي  وهو  بلده  وكاأنه 

لتتم ولدته يف اإجنلرتا، ل يف بلده الأم، حتى 

ولكن  الإجنليزي.  املواطن  حقوق  من  ي�صتفيد 

الأ�ــرصة،  م�صاعي  ب 
ّ
خي املفاجئ  الأم  مر�ص 

بها،  ا 
ًّ
بــار �صوبنهاور  يكن  مل  التي  الأم  هذه 

الأمومة،  تبادله م�صاعر  الأم مل  كما هي هذه 

والوطن  الأم  بالّلغة  عالقته  ذلك  على  وق�ص 

الأم. وهذا ما ي�صري اإليه نيت�صه يف العلم املرح 

من اأّن �صوبنهاور ظّل يبدو يف الغالب اإجنليزيا 

لتتنازعه  ــل!  اأق ب�صكل  ا 
ًّ
واأملاني كبري  ب�صكل 

ا�صم  اأ�صاًل  له  اختري  فقد  الأوربية  ات 
ّ
اجلن�صي

بالأملانية  كتب 
ُ
ي لأنـــه   )Arthur( اآرثـــر 

والإجنليزية والفرن�صية بنف�ص احلروف.

م، 
َ

غبة نيت�صه يف قراءة �ُصوبنَهاور املرتج
َ
اإّن ر

ة 
ّ
الفرن�صي �صيغته  يف  �ُصوبنَهاور  بالأحرى  اأو 

رة، جتعلنا نطرح ال�صوؤال عن كيف ي�صري 
ّ
املكر

ونيت�صه هو  ة 
ّ

ترجمته؟ خا�ص عيد 
ُ
ب �ُصوبنَهاور 

الّطرف  يف  �صوبنهاور  وقوف  اإىل  نبهنا 
ُ
ي من 

كتابته،  اأ�صلوب  يف  ني 
ّ
الفرن�صي من  الّنقي�ص 

ُتعّلم  مة 
ّ
املتجه وروحــه  �ُصوبنَهاور  فق�صوة 

معه  ن�صعر  قد  ب�صكل  الكثري  نيت�صه  بح�صب 

للُكّتاب  الفاتنة  والكيا�صة  املرونة  »بغياب 

اأن نكرهها  ُتعّلمنا  دين، مثلما 
ّ
الفرن�صيني اجلي

حتى لن يجد اأحد لديه ذلك املقلد، كالفرن�صية 

عليها  يعول  التي  ة،  بالف�صّ ة 
ّ
املطلي املزيفة 

 . ثم يقودنا هذا اإىل اأن 
19

ا«
ً
الكتاب الأملان كثري

ن�صاأل ثانية ملاذا ال�صطرار اإىل قراءة ترجمته 

�صجل من جهة 
ُ
ة ونيت�صه ي

ّ
اإىل الفرن�صية؟ خا�ص

باأ�صلوب  الكبري  اإعجابه  اآخر  �صياق  ثانية، يف 

 ،  
20

مرة اأول  خالله  من  قراأه  الذي  �صوبنهاور 

رعاٍت 
ُ

ا اأن القراءة له كانت اأحد ثالثة ج
ً
معترب

كون، التي هي 
ّ
احة وال�ص

ّ
هدِّئة منحت نيت�صه الر

ُ
م

الرباري  العزلة يف  مو�صيقى �صومان وجولت 

�ُصوبنَهاور  ومطالعة  والأودية  البحريات  قرب 

مة، بحيث ل 
ّ
 وروحه املتجه

ّ
باأ�صلوبه احلما�صي

 
ّ
ره اإل بنموذج الكال�صيكي: غوته، املح�صي يذكِّ

باعتبار جودة  الأملان،  عنده؛ من بني جميع 

ة نور و�صط 
ّ
�صكل وحده كو

ُ
الكتابة وتفتُّقها، اإذ ي

عتمة من يكتبون بالأملانية.

ا ي�صتهويه يف �صوبنهاور، 
ّ
يف تعبرٍي �رصيٍح عم

علي من طريقة كتابة 
ُ
ي�صف نيت�صه وميدح وي

»اإنه  عنه:  بقوله  �صوبنهاور؛  ومربيه  معّلمه 

الإطــالق،  اأملــايّن على  باأي منــوذٍج  ل يذكرين 

الإن�صان  يعرف، كيف يعرب  يكتب بطريقة  اإنه 

تورية،  بــدون  واملوؤّثر  بب�صاطة،  العميق  عن 

اأملاين  اأي  الّدقيق بدون حذلقة: فمن  والعلمي 

من  ا  اأي�صً ر 
ّ
متحر اإنــه  هــذا؟  يتعلم  اأن  اأمكنه 

الأ�صلوب املت�صنج واملداهن )...( اإنني ل اأمدح 

اإنه  اأردد:  حني  فح�صب،  اأ�صفه  بل  �ُصوبنَهاور، 

اإنه يوجد كتاب قليلون  �صادق حتى ككاتب؛ 

يثق  اأّل  املرء  على  اإن  بحيث  �صادقون،  ا  جدًّ

ا 
ً
يف الواقع باأي �صخ�ص يكتب. اأنا اأعرف كاتب

دق 
ّ

واحًدا فقط، ميكنني اأن اأ�صعه من حيث ال�ص

احلقيقة  ويف  �ُصوبنَهاور،  م�صتوى  يف  ا 
ً
عالي

 . 
21

اأ�صعه حتى اأعلى منه: مونتاين«

ــة، 
ّ
بــالأملــانــي يكتب  كــان  واإن  �صوبنهاور 

ولالأملان، فاإن نيت�صه ل ي�صتدعي اأحًدا قد يكون 

ي�صتدعي  ل  كما  �صيًئا،  �صوبنهاور  منه  اأخــذ 

اجِلــرمــان،  مــن  جن�صه؛  بني  مــن  لــه  ا 
ً
�صبيه

الفرن�صيني  من  واحــًدا  اإل  ي�صتدعي  ل  ولكنه 

اإنه مي�صيل دي مونتاين  نيت�صه؛  ائعني عند 
ّ
الر

بفيل�صوفه  ليقارنه  نيت�صه  ي�صتدعيه  ــذي  ال

نبه 
ُ
وي اأ�صلوبه،  ف�صائل  من  ويتحقق  املقرب، 

�َصبه  من  الفرن�صي  وذاك  الأملاين  هذا  بني  ملا 

اليد التي جعلت 
شوبنهاور يتفّوق 
على بقية األلمان 

هي يد الفرنسي 
فولتير

دراسات 
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وعن  الّتعبري،  يف  دق 
ّ

ال�ص عن  احلديث  عند 

املداهنة  من  والّتحرر  الّت�صنج،  عن  البتعاد 

والّت�صويف. مونتاين الذي كان اأول من اأ�صدر 

الفرن�صية،  بالّلغة  واأ�صياًل  ا 
ًّ
مهم ا 

ًّ
فكري ا 

ً
كتاب

علم 
ُ
م يد  على  اكت�صبها  التي  الالتينية  عو�ص 

اأملايّن اختاره بعناية والده لأنه ل يجيد الّلغة 

اإل الالتينية وا�صطًة  الفرن�صية، حتى ل تكون 

 الرّتجمة الفرن�صية اإذن ما دام اأنه 
َ
بينهما، فِلم

ة 
ّ
ل يكتب ككل الأملان؟ ومَل الرّتجمة الفرن�صي

اأ�صاًل ما دام يكتب بنْف�ص نَف�ِص كتابة مونتاين 

حمّط اعجاب نيت�صه؟ 

�ُصوبنَهاور  ميثُلها  التي  ق 
ّ
الّتفو حلظات  اإن 

الأملان  الذي عليه  الّثقايف  تتجاوز امل�صتوى 

ا 
ً
ا�صم اإل  بقائمته  لحق 

ُ
ي ل  ق 

ّ
تفو جميعهم، 

من  كــّل  يتجاوزون  اإمنــا  غوته،  هو  وحــيــًدا 

فـ»ـاأّنى  كبرية،  ب�صافات  بالأملانية  يكتب 

ا ما يف م�صتوى فن غوته 
ً
لل�صعب اأن يكون يوم

فاهية والإرعاء! 
ّ
وحانية اإىل الر

ّ
نُفُذ بالر

َ
الذي ي

مثلما ارتقى بتهوفن باملو�صيقى و�ُصوبنَهاور 

جتاوزهم  كذلك  الأملان،  ليتجاوزا  بالفل�صفة 

 Iphigénieتا�صو( و( Tasse غوته بنظمه

 . 
22

)م�رصحية اإفيغينا(«

يف  طفرات  مّثلث  ثالث  اأو  حالتني  عن  بعيًدا 

الأملــان  فبقية  الأملانيني،  والأداء  الّتعبري 

عنده لي�صوا فقط �صعاف يراٍع يف الكتابة، بل 

و�صعاف ب�صريٍة فيها؛ لذا فطريق الّنجاح يف 

الكتابة، يكون بالّتقليل من اأملانية الكاتب، اأو 

ال�صتثناء  فغوته  نهائيا،  عنها  الّتخلي  لربا 

ــاين  الأمل »الفنان  كــان  نيت�صه  لــدى  الكبري 

يــزال  ل  الـــذي  الكتابة  مــيــدان  يف  الوحيد 

بب�صاطة  لأّنه    
23

احلا�رص« يف  ا 
ًّ
قوي ح�صوره 

، فاأن 
 24

رتًفا
ُ

مل يكن يريد اأن يكون اأملانيا حم

من  تن�صلخ  اأن  معناه  �صاحًلا  ا 
ًّ
اأملاني تكون 

امتالكه  عن   
ّ

عرب
ُ
ي فغوته  لذا   .  

25
اجلرمانية

با�صتثناء  اأدائها،  على  يقدر  عديدة  ملواهب 

 اأملاين.
ّ

 كما اأي
ّ

واحد هو اأن يفّكر ويح�ص

4 ـ العَمالة الّلغوية:

يكتب  كي  ًة 
ّ
اأملاني ــل  اأّق الأملـــايّن  ي�صري  اأن 

بو�صوح هذا ما ينطبق على نيت�صه هو الآخر، 

ل على غوته، ولهذا َكتب ل كالأملان، فكتب 

الذي  نيت�صه  اأ�صتاذ    
26

فريت�صل دة، 
ّ
جي ا 

ً
ُكتب

تلميذه  بالكثري، يعقب على كتابات  له  يدين 

 
ّ
 روائي

ّ
باأّنه يكتب اأبحاثه الفيلولوجية كما اأي

مثرٍي  وب�صكل  اأملــاين،   
ّ

اأي كما  ل   ،  
27

ّ
باري�صي

كما  باري�ص من جهتهم،  والّنا�ص يف  واأّخاذ. 

ينقل لنا نيت�صه، كانوا منده�صني من جراأته، 

نن�صى  ل  لكن  رّقته.  من  نف�صه  الوقت  ويف 

نحن  »اإننا  لنيت�صه:  قال  من  هو  ريت�صل  اأن 

 بفرن�صا، غري 
ٌ
ا ولع

ً
املثقفني الأملان لدينا دائم

يفهمنا  ولن  كذلك.  و�صيبقى  موؤ�صف   
ٌّ
ب

ُ
ح اأنه 

امل�صاعر  نتبادل  ولــن  مطلًقا،  ون 
ّ
الفرن�صي

ا�صة بيننا«. 
ّ
اجلي

اأ�صلوب  اإىل  الفيلولوجية  نيت�صه  اأبحاث  ن�صبة 

اإل  مقارنته  ميكن  ل  باري�ص،  روائيي  كتابة 

وايات ال�ّصائنة 
ّ
باإ�صارة اأخرى من نيت�صه اإىل الر

التي ُكتبت عن الأملان يف فرن�صا، فهل يكون 

اإىل  اإ�صارة  الباري�صي  وائي 
ّ
بالر نيت�صه  نعُت 

ة 
ّ

مالة نيت�صه الّثقافية جلهة معادية؟ خا�ص
َ
ع

ونحن نعرف اأن اأح�صن من يعرف الّتلميذ هو 

اأ�صتاذه، اأو اأن الأمر جمرد فذلكة وتفريكة اأُذن 

ل 
ْ
من اأ�صتاذ كان يتقن ب�صكل منقطع الّنظري َكي

، حيث ي�صف الأ�صتاذ ريت�صل 
28

الّتهم املبطنة

اأو العامل العبقري الوحيد الذي التقاه نيت�صه، 

بعبارة الأخري، ي�صف تلميذه يف مو�صع اآخر، 

الفرن�صية:  للهوية  احلامل  الو�صم  وبنف�ص 

التي  فة 
ّ

ال�ص هذه  الفرن�صي"،  ومان�صي 
ّ
"الر

ا 
ً
مثابر ظّل  اإذ  نهايته  حتى  نيت�صه  �صُتالزم 

 ،  
29

فرن�صا ونقاد  اأدبـــاء  لــقــراءة  ا 
ً
ومتحم�ص

اإىل كل ما يكتبون، كما  هة 
ّ
وظلت عينه متنب

ظلت مكتبته قريبة من كل اإ�صدراتهم.

الأم،  الوطن  لغة  بغري  ل�صوبنهاور  الــقــراءة 

 باملرة، غري اأنها 
ٍّ
اأكيد �صتظل عماًل غري وطني

اتهامات نيتشه 
للُكّتاب األلمان 

ُمنساقة إلى حدٍّ 
بعيد مع اتهامات 
ُمرِبيه ُشوبنَهاور 

حّد الّتطابق 
والّتكرار

دراسات 
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راأى  الــذي  نف�صه  �صوبنهاور  اأُمنية  تكون  قد 

البذخ  بالغة  لغة  الفرن�صية  والّلغة  الآداب  يف 

البالغي، يف الوقت الذي �صنلفي فيه �ُصوبنَهاور 

واحد،  بعام  ة 
ّ
الفرن�صي الّثورة  قبل  ِلــد 

ُ
و الذي 

فيخته،  بعد  ما  بالأملانية،  يكتبون  من  م  �صِ
َ
ي

 ،
ّ
واملعجمي  

ّ
املفاهيمي والّت�صنع  بالّتحذلق 

ا ي�صتحق 
ً
لأنهم ل ميلكون، اأ�صاًل، �صيًئا مفهوم

قال، لي�صري عدم قوِل �صيٍء وا�صٍح ومتميز 
ُ
اأن ي

قاعدًة اأو خا�صية اأ�صا�صية للفيل�صوف الأملاين.

اءهم من وراء الأقنعة، 
ّ
اإن الأملان يحدثون ُقر

ليجعلوا  جب، 
ُ

ح وراء  من  دومــا  ويتكلمون 

ُط الَقتاد، 
ْ
ة الإم�صاك بهم مهمة دونها َخر

ّ
مهم

وهــذه  عيدة، 
ّ
ال�ص متعتهم  ــك  ذل يف  يــجــدون 

�ُصوبنَهاور،  �صهادة  بح�صب  توجد،  ل  الأقنعة 

على  اأملانيا  فال�صفة  تناوب  اأملانيا،  يف  اإل 

الأملاين  الوطني  فيخته  فكان  بها،  الحتماء 

اإىل درجة  اأول من د�ّصنه، ثم و�صل به  الغيور 

اإحدى جمله  يعّد هايدغر  الذي  �صيلنغ  الكمال 

اإىل  به  �صعد  ثم  هيغل،  اأعمال  كل  من  اأعمق 

ب�صكل  وتره  ولعب على  ذروته ومتامه هيغل! 

ب�صع كانط ثم توالت البقية وتوّلت اللعب عليه 

باختالف ب�صيط، وليجد هذا الّنوع من الكتابة 

طريقه للجامعة التي مل يكن ل�صبونهاور فيها 

الفال�صفة،  اأ�صباه  اأيــدي  على  حظ،  ول   
ٌ
�صيت

ة 
ّ
للفرن�صي هيغل  ترجمة  بــالــّتــايل  ولتبقى 

ظٍن من جهة فرن�صي م�صكني، 
ُ
نتيجة ملجهود م

لإفهامنا ما يريده هيغل، وليتمحل هيبوليت 

اأقنعة �صاحب فينومينولوجيا  مهمة نزع كل 

دّثر بها 
ُ
وح، وليجرده من كل مالب�صه التي ي

ّ
الر

معاين فل�صفته.

�صتكون اتهامات نيت�صه للُكّتاب الأملان وللغة 

اتهامات  مع  بعيد  حد  اإىل  ن�صاقة 
ُ
م الأملانية 

اإىل  بالأملانية،  للكتابة  �ُصوبنَهاور  رِبيه 
ُ
م

به،  احلكم  ميكننا  فما  والّتكرار،  الّتطابق  حد 

اأ�صاًل، على هذين الفيل�صوفني، ميكن اأن جنده 

ال�ّصبه الذي يكون  لّخ�ص 
ُ
ي اأفالطون الذي  لدى 

ف�صطائي باأنهما �صبيهان �َصبه 
ّ
للفيل�صوف بال�ص

بط  بال�صّ ن�صتطيع  ل  اأّننا  غري  بالكلب،  الذئب 

الكلب  هما 
ّ
اأي نيت�صه و�ُصوبنَهاور  اأن نحّدد بني 

الكلب،  دور  ة 
ّ
مر ياأخذان  الّذئب؟ فهما  هما 

ّ
واأي

من  مواقفهما  تت�صابه  لذا  الّذئب،  دور  ومرة 

به  يقوم  كــان  مــا  كــل  بــني  الأملــانــيــة، فمن 

اأ�صاليب  الّتدرب على  الّثانوية كان  نيت�صه يف 

تقنها، مثله يف هذا 
ُ
الّلغة الاّلتينية التي كان ي

مثل �ُصوبنَهاور، وذلك كاأعلى �صيء كان يقوم 

بالّلغة  الإن�صاء  اإعطاء  اأن  اعترب  حني  يف  به، 

الأملانية املقام الأول يف الّنظام الّتعِليمي يعّد 

لدى  لي�ص  ا، لأنه 
ً

تربويا فادح همجية وغلًطا 

م�صتوى  على  منوذجي  اأملاين  اأ�صلوب  الأملان 

 . من هنا يرى اأن الأملان 
30

الف�صاحة ال�ّصائعة

جمربون على ارتياد مدار�ص الفرن�صيني، فهذا 

هو الّطريق احلقيقي الوحيد. 

ُتلّخ�صه  بالأملانية،  كتب 
ُ
ي مما  املوقف  هذا 

ا، 
ً
ى منها كثري قاعة مطالعات نيت�صه التي ت�صكَّ

معاداته  درجة  اإىل  بالإرهاق  ُت�صيبه  بكونها 

بالأملانية،  ادرة 
ّ

ال�ص ة 
ّ

خا�ص اجلديدة،  الكتب 

اإل  منها  يقراأ  ل  والتي  اأملانيا،  واملكتوبة يف 

اإل عدد قليل   ، فلي�ص يف هذه القاعة 
31

القليل

الذين ي�صطر  العريقني  الفرن�صيني  الُكتاب  من 

يقول  حيث  الــّدوام،  على  اإليهم  للعودة  نيت�صه 

الفرن�صية،  بالّثقافة  اإل  اأوؤمــن  ل  »اإنني  هنا: 

اأما كّل ما عدا ذلك مما يطلق على نف�صه ا�صم 

�صوى  اأعتربه  فال  اأوروبــا  كل  يف  »الّثقافة« 

ا 
ً
داعي طبع – ول  اإل  لي�ص  �صوء فهم،  ظاهرة 

احلالت  حتى  الأملانية.  الّثقافة  عن  للكالم 

اقية الذين التقيهم 
ّ
القليلة من ذوي الّثقافة الر

. 
32

يف اأملانيا كلهم من اأ�صل فرن�صي«

وضّد  الفرنسي  الّلسان  مع  ـ   5
ليسينغ

فيما هو مكتوب  راأى  قد  نيت�صه  واإن كان  اإنه 

د خردة ل ت�صلح ل�صيء، فاإنه 
ّ
بالأملانية جمر

دراسات 

هل يكون نعت 
نيشه بالروائي 

الباريسي إشارة إلى 
عمالته الثقافية؟
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راأى فيما هو فرن�صي ماركات م�صجلة وذات 

ميقتها  التي  الأ�ــصــيــاء  ــك  ذل يف  بــا  قيمة، 

»ي�صتطيع  اإليه،  بالّن�صبة  اأحــد،  فال  نيت�صه، 

اأف�صل  كانوا  كونهم  على  ني 
ّ
الفرن�صي مناف�صة 

كانت  الأر�ــــص:  وجــه  على   
ّ
م�صيحي �صعب 

�صواها،  ممن  ا 
ً
ورع اأ�صّد  ة 

ّ
الفرن�صي اجلماهري 

ة على 
ّ
واأ�صكال املثل الأعلى امل�صيحي الع�صي

تظل  ومل  رجــال  يف  هناك  جت�صدت  الّتطبيق 

جمرد ت�صور، اأو نية، اأو �صيغة اأولية ناق�صة. 

يجمع  كلهم،  ني 
ّ
امل�صيحي اأكــرب  هو  با�صكال 

يف  لنفكر  ـ  وال�صتقامة،  والعقل  الــورع،  بني 

كل ما تطلب الأمر اجلمع بينه هنا! وفينلون 

عن   
ّ

املعرب اجلــذاب  الّنموذج   ،Fénelon
تــوازٌن  اأ�صكالها:  بختلف  ة 

ّ
الكن�صي الّثقافة 

على  نربهن  اأن  كموؤرخني،  يغرينا،  قد   
ٌ
رائع

ا�صتحالته، بينما مل يكن يف الواقع �صوى كمال 

ومدام  حدوثه.  ا  جــدًّ وامل�صتبعد  عب 
ّ

ال�ص من 

مذهب  اأتباع  واأمثالها   ،Guyon غويون 

الفرن�صيني: كّل ما حاول احلواري  الّطماأنينة 

عن  وحما�صته،  بف�صاحته  يخمنه،  اأن  بول�ص 

وانت�صائه،  و�صمته  وحمبته،  امل�صيحي،  �صمو 

عن طبيعته ال�ّصبه اإلهية اإجمال، اأ�صبح حقيقة 

هلل  اليهودي  الإزعــاج  ذلك  من  ًدا 
ّ
متجر هنا، 

له  وراف�صا  بول�ص،  القدي�ص  عند  جنده  الذي 

ب�صاطة  واحلركة،  الكلمة  يف  ب�صاطة  بف�صل 

فرن�صا  عرفتها  كما  ورقيقة  دقيقة  اأنثوية، 

الرّتابيني  هبان 
ّ
الر اأخوية  وموؤ�ص�ص  القدمية. 

املثل  اأخــذ  من  اآخــر  وهو   ،)Trappistes(

لي�ص كا�صتثناء  الأعلى امل�صيحي ماأخذ اجلد، 

ا: 
ًّ
حقيقي ا 

ًّ
فرن�صي بو�صفه  بل  الفرن�صيني،  بني 

مل  ابتكرها  التي  القامتة  ة 
ّ
الأخوي هذه  لأّن 

لقد  الفرن�صيني،  ــدى  ل اإل  وتــزدهــر  تتوطن 

نن�صى  ول  واجلزائر.  الألزا�ص  اإىل  بهم  حلقت 

يحدث  مل   :)Huguenots( الهوغنوتيني 

املحارب  العقل  بــني  اجلمع  مّت  اأن  بعدهم 

امة 
ّ

فيعة وال�رص
ّ
وحب العمل، بني الأخالق الر

اآخر  �صهدنا  حيث  ــال،  رواي وبــور  امل�صيحية. 

يف  والعظماء  امل�صيحي:  العلم  عرفه  ازدهار 

اأمثالهم  من  اأكــرث  ــار  الزده يتقنون  فرن�صا 

العظيم  كون  عدم  رغم  الأخــرى.  البلدان  يف 

ا فاإنه يحتفظ بظاهر �صطحي، 
ً
الفرن�صي �صطحي

اأمــا  وعمقه،  جــوهــره  يغلف   
ّ
طبيعي غ�صاء 

ملفوفة  بها  الحتفاظ   
ّ
فيتم الأملــاين  عظمة 

ي�صعى  كاإك�صري  قــارورة،  داخل  غريب  ب�صكل 

والفريد،  لب 
ّ

ال�ص الغالف  بذلك  نف�صه،  حلماية 

ولنخمن  الّطائ�صة.  الأيــدي  ومن  وء  ال�صّ من 

كان  الذي  ال�ّصعب،  هذا  اأجنب  ملاذا  هذا  بعد 

كماًل،  امل�صيحية  رجال  اأ�صد  اأبنائه  بني  من 

الفكر  رجال  هوؤلء،  من  الّنقي�ص  على  رجاًل 

املفكر  كان  لقد  ة! 
ّ
للم�صيحي املناق�ص  احلر 

نف�صه هو، عظماء  الفرن�صي يحارب، يف  احلر 

وم�صوًخا  عــقــائــد  فــقــط  ولــيــ�ــص  حقيقيني، 

رائعني، كما يفعل املفكرون الأحرار يف بقية 

.  
33

ال�ّصعوب«

كل  يف  ا 
ً
فرن�صي ًقا 

ّ
تفو �صجل 

ُ
ي نيت�صه  يكاد 

يحتاجون  الذين  الأملان  ح�صاب  على  �صيء، 

 ،
ّ
الفرن�صي بالّتقدم  للحاق  وقــروٍن  عقوٍد  اإىل 

كل  تف�صد  التي  الّطائ�صة  الأيادي  مع  خا�صة 

�صيء يف اأملانيا، اأيادي ل متلك اأنامل، واإمّنا 

حوافر فقط، كما ل ميلكون اأح�صاء مرحة واإمنا 

فقد الأملاين اأي 
ُ
اأمعاء مت�صّنجة، ال�ّصيء الذي ي

�ص 
ّ
اعتزاز بنف�صه اأمام ال�ّصعب الفرن�صي الذي اأ�ص

قه على كل اأوروبا، وتوّهجت »ح�صارتهم 
ّ
تفو

بف�صلها  التي  القدمية  عة 
ّ
املتنو الأخالقية 

روائــيــي  عند  حتى  عـــادة،  املـــرء  ي�صادف 

باري�ص،  يف  الأر�صفة  اد 
ّ
ورو غار 

ّ
ال�ص اجلرائد 

ا لي�ص لالأملايّن، 
ّ
ة وف�صوًل �صيكولوجي

ّ
ح�صا�صي

اأي فكرة عنه )ناهيك من  على �صبيل املثال، 

هذا  يف  يفتقرون،  فالأملان  نف�صه!(  ال�ّصيء 

مل  اأخالقي  منط  من  قرون  عّدة  اإىل  املجال، 

. 
34

توّفر فرن�صا على نف�صها معاناته«

�صنجده   ،
ّ
فرن�صي هو  ملا  نيت�صه  من  ا 

ً
احرتام

اأدباء  من  بالكبار  اأفة 
ّ
الر م�صاعر  عن  يتخّلى 

يرى سيوران أن 
الفرنسّيين قد 
أساؤوا للكتابة 

الّشّفافة بتأّثرهم 
بالرطانة األلمانية !

دراسات 
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اأملانيا، اإذ ل يجد مندوحة من اأن يحمل على 

�ِصّف به، يف تنّكر من 
ُ
ابن بلدة مارتن لوتر، وي

فقط  حّقه،  يف  العديدة  ل�صهاداته  حتى  نيت�صه 

كتب بها. 
ُ
لأنه نّق�ص من الفرن�صية وعاب ما ي

اإنه لي�صينغ الذي يعتربه، يف مو�صع اآخر، اأحد 

من  ووينكلمان  غوته،  رفقة:  الثالثة  العلماء 

الثقايف الأملاين بجهوداتهم  و�صعوا الوجود 

ة، غري اأنه ين�صبه اإىل من يهدرون املداد 
ّ
يف القم

ليقتدي  طائل،  دون  هكذا  الكاغد،  ويخ�رصون 

عن  يكّف  مل  الذي  ب�ُصوبنَهاور  ذلك  يف  نيت�صه 

ا 
ً

خم�ص�ص لي�صينغ،  كتب  يف  والهمز  الّلمز 

توجه  التي  هي  بعينها،  ا 
ً
كتب والّلمز  بالهمز 

الفرن�صية، ككتاب  لي�صينغ بالّتجريح يف  فيها 

 Hamburgische dramaturgie
وال�ّصعر  والّدراما  الأدب  على  فيه  هجم  الذي 

العزيز  الفرن�صي  على  وبالّتحديد  الفرن�صي، 

 ،)Voltaire( على نيت�صه و�ُصوبنَهاور: ُفوْلِتري

اآخرين  ني 
ّ
فرن�صي على  لي�صينغ  فيها  واأغــار 

را�صني  جــون  هــمــا:  ــِتــري  ــوْل ُف على  عــزيــزيــن 

 Pierre( كونيي  وبيري   )  Jean Racine(

.)Corneille

نيت�صه، من جهته، على  ّكز 
ُ
�صري الذي  لي�صنيغ   

الرّتكيز  من  كنوع  فرن�صي،  هو  با  اهتمامه 

وكنوع  الأملــاين،  املربي  هذا  قوة  نقطة  على 

ق 
ّ
من حماولة ف�صح م�صادره التي جعلته يتفو

رتجم بيري 
ُ
على كثري من الأملان. فلي�صينغ مل ي

نيت�صه،  بح�صب  اعتباًطا،  الأملانية  اإىل  بايل 

بايل  بيري  يف  ا 
ً
طوع يبحث  كان  لأّنــه  واإمنــا 

يحكمها  التي  اجلهات  اأنحاء  يف  ملجاأ  عن 

ديدرو، ويبحث عن موقع له بقرب البالد التي 

الّناحية  البحث يف  اأي  لُفوْلِتري،  بالولء  َتدين 

يف  ي�صتخدمها  خلفية  قواعد  عن  الفرن�صية 

ليهرب  نف�صه  الوقت  ويف  عية، 
ّ
التو�ص اأطماعه 

ا فـ »لقد كان لي�صينغ يت�صّنع 
ًّ
مما هو اأملاين �رص

وكانت  اأ�صلوبه؛  طريقة  يف  حتى   
ّ
احلر العقل 

لقد   ،  
35

اأملانيا« من  الهروب  يف  طريقته  تلك 

جناة  طــوق  فرن�صا  يف  الآخــر  هو  يــرى  كــان 

ومرفاأ �صاحًلا لال�صتقرار. 

حينما  اأملاين   
َّ

واأي فرن�صي   
َّ

اأي نيت�صه  يفاجئ 

ة هذا الأملاين لي�صينغ هي 
ّ
زي

َ
يعترب اأن ميزة وم

ته الأ�صيلة، فـ»قد تردد بثابرة، بو�صفه 
ّ
فرن�صي

يعرف  اإنــه  الفرن�صية:  املدر�صة  على  ا، 
ً
كاتب

اأموره ويعر�صها ب�صكل جميل يف  رّتب 
ُ
ي كيف 

 لظّلت اأفكاره، 
ّ
الواجهة. لول هذا الفن احلقيقي

، يف 
36

ا مثل موا�صيعها، يف دائرة الّظل«
ً
متام

اإ�صارة من نيت�صه على تاأثر لي�صينغ املبكر با 

ا 
ً
ربيع ع�رص  الثني  ابن  كان  فقد   ،

ّ
فرن�صي هو 

موليري،  م�رصحيات  تقليد  يف  رغــب  حينما 

ولي�صينغ هنا لي�ص �صوى منوذج واحد لنماذج 

ُت�صكل  ة، 
ّ
الأملاني الأقاليم  داخل  من  متكرثة 

الّثقايف خفية  باأ�ص بها، تدين بالولء  فئة ل 

الكيان  هذا  اإىل  ينتمون  »ـالذين  فـ  لفرن�صا 

 اخلفاء: ربا 
ّ
 ما زالوا يتحركون طي

ّ
الفرن�صي

هم فئة قليلة من الذين يتج�صد فيهم ويحيا من 

اإليهم عدد  خاللهم هذا الكيان، وربا ي�صاف 

 عظمهم بعد، وهم اإما قدريون 
َ
من الذين مل يْقو

ومتكلفون،  متفرقون  اأو  ومر�صى،  وقامتون 

منتهى طموحهم اأن يغدوا متكلفني؛ غري اأنهم 

من  به  حمتفًظا  العامل  ظل  ما  كل  ميتلكون 

. 
37

اأ�صياء �صامية ورفيعة«

على سبيل الختم

يف ال�ّصذرة الّتا�صعة والّت�صعني من كتابه العلم 

"مريدو �صوبنهاور" التي  بـ  املرح، واملعنونة 

يت�صاءل  الكتاب،  هذا  �صذرات  اأطول  تكون  قد 

نيت�صه عما اعتاد مريدو �صوبنهاور يف اأملانيا 

اأن ي�صتعريوه مع معلمهم لأول وهلة؟ وموقفهم 

ال�صعوب  اتــ�ــصــال  مــوقــف  يــتــجــاوز  ل  هــنــا 

املتح�رصة واملدنية باأخرى متخلفة وبدائية، 

اأن  نيت�صه  بح�صب  عليهم  يجب  واملــريــدون 

ي�صعروا باأنهم متخلفون اإذا ما ُقورنوا بثقافة 

قه 
ّ
تفو اأ�صباب  اأحد  ليبقى  العالية.  �صوبنهاور 

دراسات 

نيتشه:

»كان ليسينغ 
يتصنع العقل 

الُحر .. وتلك 
طريقة هروبه 

من المانيا«
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ا مثل والده 
ً
ر اأنه عا�ص ومات »فولترييا«، متاأثِّ

يود  حينما  املقابل  ويف  فولتري،  بالفرن�صي 

نيت�صه احلديث عن جانب املريدين املتخلفني 

ي�رصعون  ممن  الدنيا  احل�صارة  ميثل  من  اأو 

ونقائ�ص  رذائــل  ا�صتعارة  يف  منتظم  ب�صكل 

نيت�صه  يختار  املتفوقة،  احل�صارة  وعنف 

فاغرن  ري�صار  الأحياء:  ال�ّصوبنهاوريني  اأ�صهر 

�صوبنهاور  اأعداء  باأحد  اغرتاره  �صحية  الذي 

وهو هيغل �رصع يف تعريف نف�صه بجموعة 

من املفاهيم املغرّتة بنف�صها، ليناق�ص روح 

�صوبنهاور، وليبقى ال�صوبنهاوري لدى فاغرن 

الأملانية،  الّلغة  بف�صاد  للتنديد  حتم�صه  هو 

�صوبنهاور  �صيخه  تقليد  يف  ب 
ّ
ير�ص اأنــه  غري 

يخلو  نف�صه ل  فاغرن  اأ�صلوب  دام  ما  يف هذا، 

التي  والّدمل  الأورام  تلك  من  املعاناة  من 

الغ�صب،  اأ�صد  لروؤيتها  �صوبنهاور  �صيغ�صب 

لنخل�ص عقب كل هذا، اإىل اأن اليد التي جعلت 

يد  هي  الأملــان  بقية  على  يتفوق  �صوبنهاور 

مريدي  اأف�صدت  التي  واليد  فولتري،  الفرن�صي 

  ويداهما 
38

الأملاين هيغل يد  �صوبنهاور هي 

�صديدتي  ولغتني  ثقافتني  يــدا  نف�صها  هي 

الأناقة  ثاثة ويف 
ّ
والر كاكة 

ّ
الر الختالف يف 

وح�صن البيان، بالّطبع بح�صب نيت�صه.

ف. نيت�صه )1900(، هذا هو الإن�صان، ترجمة: علي م�صباح، دار اجلمل، ط 2، 2006، �ص. 90. . 1

ف. نيت�صه، ق�صية فاغرن، يليه، نيت�صه �صّد فاغرن، ترجمة: علي م�صباح، بريوت: من�صورات اجلمل، 2016، . 2

�ص. 53.

 امل�صدر نف�صه، �ص. 53.. 3

ان، ترجمة: حممد الّناجي، الّدار البي�صاء: اأفريقيا ال�رّصق، 2013، �ص. 143. وانظر . 4
َ
 ف. نيت�صه، َهذا الإن�ص

نيت�صه �صد فاغرن؛ وثائق خبري نف�صاين، ترجمة: علي م�صباح، بريوت: من�صورات اجلمل، 2016، �ص. 114. 

عبة، يف الفل�صفة  على نف�ص اخلطى جند فرن�صًيا يوؤكد، من جهته كفرن�صي، اأنه اأمام »بع�ص الّن�صو�ص ال�صّ

ا ترجماتها اجَلّيدة يف الّلغات التي نعرفها، حتى واإن كانت كتبت  مثاًل، قد يكون من الأف�صل اأن نقراأ اأي�صً

ا لأننا  ا؟ ونحن �صعداء جدًّ اأي�صً اأو هيغل بالفرن�صية  اأ�صدقائنا الأملان َكنت  األ يقراأ كثري من  بلغتنا الأم. 

ا..« )لدمريال، جان روين )-1942...(، الّتنظري  باإمكاننا اأن نقراأ لكان )J. Lacan( بالّلغة الأملانية اأي�صً

يف الرّتجمة، ترجمة: حمّمد جدير؛ مراجعة: نادر �رصاج عنوان موازي، بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 

.).338 2011، �ص. 
غب�ص . 5 عنها  واأزاح  وح �صفاء، 

ّ
الر فينومينولوجيا  لـ  اأعاد  اأنه  واحد  ما  يوؤكد غري  الذي  ج. هيبوليت  حتى 

العبارات الغام�صة، والأ�صاليب املغرورة بتعقيدها، حينما ينتقل اإىل الأملانية عو�ص الفرن�صية، ويحاول 

حني  الّلحظة  لهذه  و�صفه  غادامري  لنا  ينقل  كاكة، 
ّ
والر الغمو�ص  دائرة  اإىل  ينتقل  اإمنا  بها،  يحا�رص  اأن 

زيارة هيبوليت لأملانيا يف اإحدى الّندوات: "كان ح�صور اأحد الأ�صاتذة الّزائرين يف احللقات الّدرا�صية جان 

ديء للُّغة الأملانية. اإن مرتجم 
ّ
ا غري مفهوم ب�صبب نطقه الر

ً
هيبوليت ُمثرًيا ب�صبب التزامه، ولكن كان ح�صور

الّتلمذة  ب الّلغة الأملانية عن الأفهام." )غادامري، هان�ص غيورغ )1900-2002(، 
ّ
هيغل املميز هذا غر

املتحدة،  اجلديد  الكتاب  دار  بــريوت:  ناظم،  ح�صن  �صالح،  حاكم  علي  ترجمة:  ذاتية؛  �صرية  الفل�صفية: 

.).246 2013، �ص 
 هيبوليت تاين )Hippolyte Taine( )1828-1893( موؤرخ وفيل�صوف فرن�صي، واأ�صتاذ علم اجلمال . 6

وتاريخ الفّن يف مدر�صة الفنون اجلميلة يف باري�ص وع�صو يف الأكادميية الفرن�صية، يتفق مع نيت�صه يف 

اء اخَلري وال�رّص يف عام 1886 
َ
رف�ص الّثورة الفرن�صية، كان نيت�صه قد اأر�صل اإىل Taine ن�صخة من ما ور

بينهما.  للر�صائل  تبادل  ومّت  جّدا،  وّدية  بطريقة  تاين  امتدحها  حيث   ،Naumann نا�رصه  خالل  من 

وكان نيت�صه قد اأخرب �صقيقته اأن تاين خليفة ملفّظله الفرن�صي الآخر �صتاندال، ليكون من بني الفرن�صيني 

اء القالئل الذين 
ّ
ة اأمام اأ�صدقائه باأن تاين كان اأحد القر

ّ
الأكرث نفوذا عند نيت�صه، لهذا تفاخر نيت�صه ذات مر

هوامش
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ع يف اأن ي�صع كتابه هكذا 
ّ
�صيفهمونه جّيًدا، وهذا متاًما ما يوؤكده تاين لنيت�صه حينما اأخربه باأنه ل يتور

تكّلم زارد�صت عند راأ�صه ليطالعه كلما اأراد اأن ينام.

ف. نيت�صه )1900(، هذا هو الإن�صان، �ص. �ص. 46. 47.. 7

ف. نيت�صه )1900(، امُل�صاِفر وظلُّه، �صمن اإن�صان ُمفرٌط يف اإن�صانيته: كتاب العقول احلرة،  اأفريقيا ال�رّصق، . 8

 2001 ، ال�ّصذرة: 214، "كتب اأوربية"، ج 2، �ص. 183.

اآدم فتحي، بريوت: من�صورات اجلمل، . 9 اإميل )1995-1911(، املياه كلها بلون الغرق، ترجمة:  �صيوران، 

.28  .27 2013، �ص. �ص. 
امل�صدر نف�صه، �ص. �ص. 27. 28.. 10

باط: دار الأمان؛ بغداد: دار اأوما؛ اجلزائر العا�صمة: . 11
ّ
نيت�صه، �ُصوبنَهاور ُمرّبًيا، ترجمة: قحطان جا�صم، الر

من�صورات الختالف؛ بريوت: من�صورات �صفاف، 2016، �ص. �ص. 82. 83.

�صيوران، اإميل )1995-1911(، املياه كلها بلون الغرق، �ص. 85.. 12

 ف. نيت�صه )1900(، م�صتقبل موؤ�ص�صاتنا الّتعِليمية، ترجمة وتقدمي: حمّمد الّناجي، الّدار البي�صاء: اأفريقيا . 13

ال�رّصق، 2009، �ص. 127.

ف. نيت�صه )1900(، اإن�صان ُمفرٌط يف اإن�صانيته، ال�ّصذرة: 132، "كتب كال�صيكية"، ج 2، �ص. 159.. 14

15 . ،1995  ،1 اء، ط  البي�صً الّدار  العربي،  الّثقايف  العربية املعا�رصة، املركز  الإيديولوجيا  اهلّل العروي،  عبد 

�ص. 11.

اأ. �ُصوبنَهاور، فن الأدب: خمتارات من �ُصوبنَهاور، اأعدها بالإجنليزية: بيلى �صوندرز؛ ترجمة وتعليق: �صفيق . 16

مقار؛ مراجعة: عبد احلميد الإ�صالمبويل، القاهرة: الّدار القومية، 1970، �ص. 92.

نف�ص امل�صدر، �ص. 92.. 17

نف�ص امل�صدر، �ص. 92.. 18

ف. نيت�صه )1900( ، �ُصوبنَهاور ُمرّبًيا، �ص. 30.. 19

اأعمال فاغرن . 20 اإخفاوؤها يف  ه �صمة ل ميكن 
ّ
الّت�صو اأن  يوؤكد  اآخر عن فاغرن  �صياق حديث  اأن نيت�صه يف  مع 

و�ُصوبنَهاور.

 ف. نيت�صه )1900(، �ُصوبنَهاور ُمرّبًيا، �ص. �ص. 30. 31.. 21

ف. نيت�صه )1900(، اإن�صان ُمفرٌط يف اإن�صانيته، ال�ّصذرة: 170. "الأملان يف امل�رصح"، ج 2، �ص. 55.. 22

 امل�صدر نف�صه، ال�ّصذرة: 227. "اأخطاء غوته"، ج 2، �ص. 78.. 23

امل�صدر نف�صه، ال�ّصذرة: 170. "الأملان يف امل�رصح"، ج 2، �ص. 56.. 24

امل�صدر نف�صه، ال�ّصذرة: 323. "اأن تكون اأملانيًّا �صاحًلا معناه اأن تن�صلخ من اجلرمانية"، ج 2، �ص. 98.. 25

جل الوحيد يف حياتي الذي اأ�صتمع لنتقاداته بكل . 26
ّ
يقول نيت�صه عن انتقادات ريت�صل املوجهة اإليه: »كان الر

مري العلمي«. غري اأن ريت�صل هذا هو الذي يكتب يف اأحد  �رصور، لأّن اأحكامه �صحّية وقوّية، اإنه نوع من ال�صّ

ا من طالب حلقته الّدرا�صية التي قد يكون نيت�صه واحًدا منهم، باأنهم كانوا من 
ً
ر�صائله ممتع�صا ومتذّمر

ة يف لهجة �صاخرة اأحكامه �صد فقه الّلغة.
ّ
ديئة، نيت�صه الذي اأ�صدر غري ما مر

ّ
الّنوعية الر

يعي�ص . 27 اأن  يود  دوًما  كان  لهذا  باري�ص،  يف  ُوِلد  لو  له  اأوىل  كان  اأّنه  يقول  ر�صائله  اأحد  يف  نف�صه  نيت�صه 

كباري�صي بالولدة، وبالّتاأكيد كان ي�صعر بالإطراء حينما يعتربه اأحدهم باأنه فرن�صي. وكان ياأمل دوًما 

ة اأخرى كفرن�صي، غري اأنها ولدة على م�صتوى الرّتجمة والّلغة. واإن مل تكن باأ�صول باري�صية 
ّ
اأن يولد مر

فيجب اأن تكون كائًنا من الربمائيات »اأن تكون اأملانًيا بقدر ما تكون باري�صًيا«، باري�ص التي كانت ت�صمى 

اأنذاك مدينة احلظ وال�رّصور كانت بالّن�صبة اإىل نيت�صه املكان الأبرز للحداثة، اإنها �رصبة حظ طوبوغرافية 

�رصعان ما �صتتحول اإىل بوؤرة لتف�صي وباء الأدب والّثقافة وامل�رصح وال�ّصعر. اإنها مكان من اأمكنة العبقرية 

خرية، 
ّ
املقد�صة »انظروا اإىل جميع الأماكن التي تواجد فيها اأ�صحاب البديهة القوية، التي كان الّدعاء، وال�ص

عادة: �صتجدونها كلها مناطق جافة. باريز، منطقة بروفان�ص، فلورن�صا، 
ّ
قة ي�صكلون فيها جزًءا من ال�ص

ّ
والر

القد�ص، اأثينا، كل هاته الأ�صماء تدل على �صيء واحد: هو اأن العبقري ل ي�صتطيع اأن يعي�ص بعيًدا عن الهواء 

امل�صتمر بكميات كبرية  الّتزود  اإمكانية  ال�رّصيعة، عن  الّتبادلت  بعيًدا عن  اأي  افية،  ال�صّ ماء 
ّ
وال�ص اجلاف 

احلداثة غري  فيها  تتقّد�ص  اأخرى  قد�ص  اإنها   ،).33 ان، �ص. 
َ
الإن�ص هَذا   ،)1900( نيت�صه  )ف.  الّطاقة«  من 

وامللتحفة  بالعباقرة  واملحتفية  للعبقرية  املحت�صنة  اأخرى  وفلورن�صا  بركاتها،  فيها  وتتنزل  امل�صيحية 

فـ  والفكر  الفّن  اأهل  عائلة  يلمُّ  كبيٍت  ت�صلح  باري�ص وحدها من  باأن  مقتنعا  نيت�صه  كان  لهذا  باأعمالهم. 

»كفنان لي�ص لديك بيت يف اأوروبا كلها اإل بيت يف باري�ص«، لهذا كانت ملتقى كثري من الأملان فمارك�ص 

واجنلز الأملانيان مل يلتقيا يف اأملانيا، واإمنا واأول لقاء لهما اإمنا كان يف باري�ص، ولربا موقف نيت�صه قد 

ميتد اإىل زمن اأملاين اآخر هو مرتجم برو�صت وبودلري اإىل الأملانية والرت بنيامني )1892ـ 1940( الذي 

الو�صط املالئم للحداثة الربجوازية با هي  1913 وعّد باري�ص باأنها  زار باري�ص ملدة ق�صرية من �صنة 

املدينة الأمثل لالإن�صان احلديث، وي�صار اإىل اأن بينيامني قد يكون تلقى الهو�ص با هو فرن�صي من نيت�صه 
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فقد قراأه يف وقت مبكر من عام 1910. وا�صتلهم من حما�رصات نيت�صه حول م�صتقبل موؤ�ص�صاتنا الّتعِليمية 

ة عن حياة الّطالب املعنونة بـ )Wandervögel( »الّطيور املهاجرة«. لتظل  ا ملحا�رصته اخلا�صّ
ً
اأفكار

باري�ص مدينة ل ميكن الّت�صايف منها حتى ولو كانت �صببا يف كل امل�صائب التي ُتلحقها ب�صاكنها يقول 

ة اأخرى من مغّبة احلما�صة اأو 
ّ
�صيوران يف نهاية ر�صالة اإىل �صديق بعيد: »ل اأريد اأن اأختم دون اأن اأحذرك مر

ن حّظي''، وحتديًدا، كوين اأ�صتطيع ال�صرتخاء يف مدينة ل�صّك اأّن ذكراها 
ْ
الغرية الّلتني قد يثريهما فيك ''ُح�ص

العامل،  باأي مدينة يف  اأ�صتبدلها  التي ل  امُلتبّخر. هذه املدينة  غم من جتذرك يف وطننا 
ّ
الر تالزمك على 

بب حتديًدا، م�صدر كل م�صائبي، لقد اأ�صبح كل ما عداها مت�صاوًيا يف نظري حتى اإين اأحّت�رص 
ّ
هي، لهذا ال�ص

رت خلل�صتني  اأخرى كثرية. لو ُدمِّ يف كثري من الأحيان على كونها جنت من احلرب ومل تهلك مثل مدن 

ات. ولن 
ّ
ة من القار

ّ
من �صعادة العي�ص فيها، ولأمكن يل اأن اأق�صي اأيامي يف مكان اآخر يف اأقا�صي اأي قار

اأن�صى  اأن  اأقول هذا دون  اأّنها ربطتني بالف�صاء واأيّن اأ�صبحت ب�صببها منتمًيا اإىل مكاٍن ما.  اأبًدا  اأغفر لها 

ا لعلمك، اأّن البقّية  ا''. واأ�صيف اأي�صً اأن اأربعة اأخما�ص �صكانها، وقد لحظ ذلك �صامفور من قبل ''ميوتون غمًّ

الباقية من اأ�صحاب المتيازات القالئل واأنا منهم ل يكرتثون لذلك، حتى اإنهم يح�صدون الأكرثّية الغالبة 

على امليزة التي تنفرد بها: اأّنها تعرف باذا متوت« )�صيوران، اإميل )1995-1911(، تاريخ ويوتوبيا، 

ترجمة: اآدم فتحي، بريوت: اجلمل، 2010، �ص. �ص. 43. 44.(. �صيوران الذي ح�صل خالل العام اجلامعي 

1934 ـ 1935 على منحة درا�صية يف اأملانية لإعداد اأطروحة يف الفل�صفة، مل ينتج عنها اأي �صيء، ليمر 
برحلة عقم يف حياته مل متيزها �صوى رحلة اإىل باري�ص ملدة �صهر، �صيقرر على اإثرها الإقامة الّدائمة يف 

باري�ص )�صيوران، اإميل )1995-1911(، لو كان اآدم �صعيًدا: �صذرات؛ ترجمة: حممد علي اليو�صفي، عمان: 

اأزمنة، 2008، �ص. 9.( ملا متثله هذه املدينة من فر�ص لل�صهرة وما متثله من اإمكانات اإبداعية كربى.

ذلك . 28 وقبل  اآنــذاك.  عمري  من  والع�رصين  ابعة 
ّ
الر يف  »كنت  امللتوية:  ون�صائحه  ريت�صل  عن  نيت�صه  يقول 

ب�صنتني كنت قد اأ�صبحت فقيه لغة: اأق�صد اأن اأول عمل اأجنزته يف فقه الّلغة، اأي بدايتي، كان اأ�صتاذي ريت�صل 

هو من طلب مني اأن اأقوم به لفائدة »متحف رينان« اخلا�ص به، اأ�صتاذي )ريت�صل الذي كان، واأقول ذلك 

بافتخار، العامل العبقري الوحيد الذي التقيته حتى الآن. كانت له القدرة على الإف�صاد، التي نتميز بها نحن 

ل الّطرق امللتوية للو�صول اإىل  ا لطيًفا: اإننا ُنف�صّ اأبناء منطقة ثورينج، والتي جتعل حتى من الأملاين �صخ�صً

ان، �ص. 47.(.
َ
احلقيقة« )ف. نيت�صه )1900(، هَذا الإن�ص

ة . 29
ّ
ة مر

ّ
تذكر اأخت نيت�صه العديد من الأ�صماء التي واظب نيت�صه على قراءتها من الفرن�صيني، وياأتي هو مر

 Paul Bourget، Pierre Loti، Gyp، Meilhac، Anatole مثل:»  من  بع�صهم،  ذكر  على 

 France، Jules Lemaitre، Guy de Maupassant. Sainte-Beuve، Henri Louis
 Rémy Didon، Émile Gebhart، Taine، Renan، Brunetière، d’Autrevilly،

 Paul Albert، Lois Desprez، Eugène Fromentin، Bérard Varagnac، Jules
.»Lemaître، Emil Montégut، Edmont Scherer، et the brothers Goncourt

1، �ص. . 30 الذي كان"، ج  الفن  "تهيوؤ   .203 ال�ّصذرة:  اإن�صانيته،  اإن�صان ُمفرٌط يف   ،)1900( انظر ف. نيت�صه 

.113
اأفريقيا . 31 البي�صاء:  الّدار  الّناجي،  ان بورقية، حمّمد 

ّ
امَلِرح، ترجمة وتقدمي: ح�ص الِعْلُم   ،)1900( ف. نيت�صه 

ال�رّصق، 1993، ال�ّصذرة: 104، "عن نربة الّلغة الأملانية"، �ص. 117.

ف. نيت�صه )1900(، هذا هو الإن�صان، �ص. 46.. 32

ال�ّصذرة: . 33  ،2013 ال�رّصق،  اأفريقيا  البي�صاء:  الّدار  الّناجي،  حممد  ترجمة:  الفجر،   ،)1900( نيت�صه  ف.   -  

.138 غبة يف خ�صوم كاملني"، �ص. 
ّ
"الر  ،192

اء اخَلري وال�رّص: تبا�صري فل�صفة للم�صتقبل، ترجمة: جيزيال فالور حجار؛ مراجعة: . 34
َ
ف. نيت�صه )1900(، ما ور

مو�صى وهبه، بريوت: دار الفارابي، 2003، ال�ّصذرة: 254، �ص. 235.

ان بورقية، الّدار البي�صاء، اأفريقيا ال�رّصق، 2006، . 35
ّ
اء اخَلري وال�رّص، ترجمة: ح�ص

َ
ف. نيت�صه )1900(، ما ور

�ص. 42.

"لي�صينك"، . 36  ،103 ال�ّصذرة:   ،2 ج  اإن�صانيته،  يف  ُمفرٌط  اإن�صان  �صمن  وظلُّه،  امُل�صاِفر   ،)1900( نيت�صه  ف. 

�ص. 152.

ف. نيت�صه )1900(، نيت�صه �صد فاغرن، �ص. 113.. 37

يقول نيت�صه عن قدرات هيغل اخلارقة يف اإف�صاد كل �صيء، يف معر�ص حديثه عن الفرن�صّيني الذين اأَحّبهم: . 38

ا اإذا قلت لكم اإنني اأف�صل هذا اجليل على جيل الأ�صاتذة القدماء الذي اأف�صدته الفل�صفة الأملانية  "ل اأف�صي �رصًّ
من  الكثري  بخ�صو�ص  اأخطاأ  تاأثريه  فتحت  هيغل،  اأف�صده  الذي  املثال،  �صبيل  على   ،Taine تاين  يد 

ّ
)ال�ص

ان، �ص. �ص. 36. 37.(.
َ
العظماء والع�صور املزدهرة(." )ف. نيت�صه )1900(، هَذا الإن�ص

دراسات 
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 حوى ديوان ابن ر�صيق العديد من املقطوعات 

وفق  الو�صف  باب  تندرج حتت  التي  ة 
ّ
ال�صعري

على  فيه  بالّنظم  واعتنى  له،  الوا�صعة  روؤيته 

العربي،  ال�صعر  اأغرا�ص  من  غر�صًا  اعتباره 

 ،
1
الفر�ص و�صف  يف  مقطوعة  الــديــوان  ففي 

ومقطوعات   ،
2
الإوّز فحل  لو�صف  ومقطوعة 

املوز  مثل:  الفواكه  بع�ص  لو�صف  منف�صلة 

ــذاك  ف ال�صعر  يف  الــو�ــصــف  ـــا  اأم ــاح،  ــف ــت وال

�صبغة  كان  لأّنــه  الديوان؛  �صعر  اأغلب  طابع 

ــاء وهجاء. ــرى من مــدح ورث  الأغــرا�ــص الأخ

ة التي و�صلت 
ّ
    وتعّد اأبياته يف و�صف الهدي

لق�صيدته  الأ�صا�ص  املعّز املو�صوع  اإىل ديوان 

 بها املعّز بن بادي�ص، ومن 
ّ

ة التي خ�ص
ّ
املدحي

و�صف  مو�صوع  اإىل  دخل  املدح  غر�ص  باب 

الّزرافة، فما الذي جذب ابن ر�صيق اإىل و�صفها 

عنها؟ التعبري  �صور  ا�صتمّد  اأيــن  ومن  ًل؟ 
ّ
 اأو

ة حتملنا اإىل العرتاف باأّن 
ّ
    احلقيقة التاريخي

بو�صف  ة 
ّ
اجلاهلي منذ  اأولعوا  العرب  ال�صعراء 

ما الّناقة والفر�ص؛ 
ّ
احليوان يف اأ�صعارهم ول�صي

تقليداً  والراحلة كان ميّثل  حلة 
ّ
الر لأّن و�صف 

ة 
ّ
�صعريًا التزم به ال�صعراء يف املقّدمات الطللي

ــرة  دائ وتنقل  ومعّلقاتهم،  ق�صائدهم  مــن 

باحليوان  املق�صود  اأّن  ة 
ّ
الإ�صالمي املعارف 

ة وهي كلمة م�ّصتقة من اأ�صٍل 
ّ
"اململكة احليواني

ة، وتنطوي 
ّ
 )ح. ي. هـ( من اللغة العربي

ّ
�صامي

على فكرة احلياة، وقد وردت يف القراآن الكرمي 

 ،64 الآيــة  العنكبوت،  �صورة  يف  واحــدة  ة 
ّ
مــر

للدللة  وت�صتخدم  احلّقة،  احلياة  تعني:  وفيه 

 
ّ
�ص الأدب العربي

ّ
، وقد تعر

على الّدار الآخرة"3

لأنواع عديدة من احليوان، وت�صغل اأنواعه تلك 

اأح�صاها  العربي،  ال�صعر  يف  ملحوظًا  مكانًا 

احلديثة"،  املجاين  كتاب"  �صاحب  الب�صتاين 

هذا   
ّ

يعرب  ،
4
حيوانًا بثمانني  عددها  وقــّدر 

.
ّ
ة لل�صعر العربي

ّ
الإح�صاء  عن دللة خا�ص

 
ّ
العربي ال�صعر  ومل يقت�رص و�صف احليوان يف 

بل  والّناقة،  الفر�ص  حلة: 
ّ
الر حيوانات  على 

مثل  بيئتهم،  يف  اأخـــرى  حيوانات  و�صفوا 

ويف  وال�صقر.  والعقاب  الوح�ص،  وبقر  الذئب، 

درا�صة حديثة عن " و�صف احليوان يف ال�صعر 

ل 
ّ
الأو الق�صم  الباحثة  �صت 

ّ
خ�ص  ،

اجلاهلي"5

منها للحيوانات املو�صوفة يف ال�صعر العربي، 

كثافة  ح�صب  اأبــــواب   ثالثة  يف  و�صّنفتها 

احل�صور يف �صعر الو�صف، بداأتها باحليوانات 

الوصف في فكر ابن رشيق )ت 456هـ/ 1067م( 

الغرابةُ تحفز اإلبداع وتقتحم 

حاجز الطرافة 
فوزية بنت سيف الفهدّية

باحثة ُعمانية 

تجربة ابن رشيق 
في وصف الزرافة 

صورة إبداعّية 
ُيستشهد بها في 

صناعة الشعر

دراسات 
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ة: 
ّ
الثانوي فاحليوانات  واخليل،  الإبل  الرئي�صة: 

 
ّ
ثم والكالب،  والّنعام  ة 

ّ
الوح�صي ر 

ُ
واحُلم البقر 

باب  يف  املو�صوفة  احليوانات  ة 
ّ
بقي جمعت 

باع والطيور والّزواحف 
ِّ
م�صتقّل تناولت فيه ال�ص

واحل�رصات، والأمر الذي لفت نظرنا اأّن الباحثة 

التي  احليوانات  �صمن  الّزرافة  ذكر  تورد  مل 

، وال�صبب 
ّ
ال�ّصعراء يف الع�رص اجلاهلي و�صفها 

ي�صتوطن  ل  الــّزراف  حيوان  اأّن  نعلم-  -فيما 

دائرة  �صمن  يكن  ومل  ة، 
ّ
العربي اجلزيرة  �صبه 

املنظور واملاألوف يف حياة العرب وثقافتهم؛ 

القدامى حّتى عهد ابن  ال�صعراء  لهذا مل ي�صفه 

عن  بحثنا  وقــد  علمنا-،  حــّد  على  ر�صيق- 

يف  نقطع  ل  لكّننا  جند،  ومل  ة 
ّ
�صعري ن�صو�ص 

الأمر.

يف  )ت808هـ(   
ّ

الــّدمــريي الدين  كمال  يذكر 

 " الّزرافة:  الكربى" اأّن  احليوان  حياة  "كتابه 
املخّففة  الزاي  بفتح  وهي  عي�صى،   

ّ
باأم تكّنى 

اليدين،  طويلة  اخلْلق،  ح�صنة  وهي  ها، 
ّ
و�صم

جلني، جمموع يديها ورجليها نحو 
ِّ
ق�صرية الر

وقرنها  ــل،  الإب كراأ�ص  وراأ�صها  اأذرع،  ع�رصة 

وقوائمها  الّنمر،  كجلد  وجلدها  البقرة،  كقرن 

لي�ص  الّظبي،  كذنب  وذنبها  كالبقر،  واأظالفها 

يف  ركبتاها  ـــا  واإمّن رجليها،  يف  َكـــب 
ُ
ر لها 

الي�رصى  الرجل  قّدمت  م�صت  اإذا  وهي  يديها، 

واليد اليمنى بخالف ذوات الأربع كّلها، فاإّنها 

تقّدم اليد اليمنى والرجل الي�رصى، ومن طبعها 

التوّدد والّتاأّن�ص وجترت وتبعر، ومّلا علم اهلل اأن 

ُقوتها من ال�صجر جعل يديها اأطول من رجليها 

، ويف 
عي منها ب�صهولة"6

ّ
لت�صتعني بذلك على الر

"ح�صنة اخلْلق" �صمة يلّفها الإبهام، فاإن  قوله 

الذي  اهلل  خللق  تنتمي  الزرافة  اأّن  يق�صد  كان 

نعت باحُل�صن على وجه الإطالق فذاك اأمر ل 
ُ
ي

�صكلها  �صن 
ُ

ح اإىل  يومئ  كان  اإذا  ا 
ّ
اأم زها، 

ّ
ميي

اإن  ن 
ُ
ومنظرها، فذلك مدعاة لتبنيُّ وجه احل�ص

 
ّ
كان يف البنية الغريبة التي مل يعهدها العربي

يف احليوانات التي اأِلفها، اأم �صكل جلدها الذي 

توزيعه  وهند�صة  األوانه  بتداخل  الّناظر  يبهر 

�صعى  فقد  الأحــوال  كّل  وعلى  ج�صدها.  على 

يف  وبنيتها  الزرافة  �صكل  و�صف  اإىل  القدماء 

التي  احليوانات  من  وو�صفوا  ذكروا  ما  جملة 

لي�صتطيعوا  بيئتهم،  يف  و�صاهدوها  األفوها 

دراسات 

أولع الشعراء 
العرب منذ 

الجاهلية بوصف 
الحيوان .. ال سيما 

الناقة والفرس
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اأّن  املتلّقي  يتبنّي  حّتى  غريها،  عن  متييزها 

على  الأمــر  يقت�رص  ول  الكثري  فيها  الطبيعة 

املدارك  تو�صيع  بذلك  ق�صدهم  فقط،  األفوه  ما 

والنفتاح على عامل املوجودات واملخلوقات 

اخلالق  عظمة  لتاأكيد  ـــالق  الإط وجــه  على 

�صبحانه.

ت�صكن  ومل  العرب،  بالد  يف  تعي�ص  ل  الّزرافة 

ات 
ّ
الثديي مــن  هــي  بــل  الأفــريــقــي،  ال�صمال 

حّتى  �صماًل  ت�صاد  من  تنت�رص  التي  ة 
ّ
الأفريقي

اإىل  غربًا  النيجر  ومن  جنوبًا،  اأفريقيا  جنوب 

ال�صومال �رصقا، وفق ما تخرب به مو�صوعات 

احليوانات  اأطـــول  وهــي  احلــديــثــة،  احلــيــوان 

ــرّتات  ــج ــخــم امل ــال مـــنـــازع، واأ�ــص ـــة ب
ّ
الـــربي

 Giraffa العلمي:  ا�صمها  الإطــــالق،  على 

اجلمل  ًا 
ّ
حرفي وتعني   ،camelopardalis

باجلمل  ال�صبيه  �صكلها  اإىل  اإ�صارة   ،
ّ

الّنمري

وعنقها  ج�صدها  على  نــة 
ّ
املــلــو والّلطخات 

اأبرز  بالّنمر.  �صبيهة  جتعلها  التي  وقوائمها 

الطول،  الفارعة  وقوائمها  عنقها  خ�صائ�صها 

بالقرون،  ال�صبيهة  راأ�صها  على  والنتوءات 

�صمن  وت�صّنف  عة، 
ّ
املتنو فرائها  واأمنـــاط 

ات.
ّ
ف�صيلة الّزرافي

 
ّ
ة التي بعث بها اخلليفة الفاطمي

ّ
يبدو اأّن الهدي

 اإىل املعّز 
7
الظاهر لإعزاز دين اهلل )ت1036م(

عة، جلبت 
ّ
بادي�ص حوت حتفًا كثرية متنو بن 

حكم  امتّد  التي  والأرا�صي  ال�رصق،  بالد  من 

الواقعة  الأرا�صي  كانت  اإذ  فيها،  الفاطميني 

جنوب م�رص على امتداد ال�صاحل ال�رصقي مل�رص 

وال�صودان حاليا خا�صعة حلكمهم، وقد كانت 

ة، و�صاهدها من 
ّ
الّزرافة �صمن حمتويات الهدي

كان موجوداً يف ديوان املعز وجل�صائه وكّتاب 

بني  املميزة  الهدية  الزرافة  فكانت  الديوان، 

كّل ما اأح�رص، لفتت نظر ابن ر�صيق، وا�صتفّزت 

لكة الإبداع عنده فو�صفها يف �صياق ق�صيدته 
َ
م

ة للمعز بن بادي�ص، فما الذي لفت نظره 
ّ
املدحي

فيها، وكيف و�صفها؟

اإفريقيا  الزرافة قبل دخولهم  العرب  مل يعرف 

 
ّ
وتوا�صلهم مع الأمم التي �صكنت اجلزء اجلنوبي

منها، لهذا مل ي�صفها �صعراوؤهم، وقد �صعينا اإىل 

ال�صعر  يف  احليوان  لهذا  و�صف  عن  التنقيب 

�صياق  يف  له  ر�صيق  ابن  و�صف  قبل   
ّ
العربي

ة يف املعز بن بادي�ص، لكّننا مل 
ّ
ق�صيدته املدحي

جند، فكان الّثابت لدينا اأّن و�صف ابن ر�صيق 

ًا، 
ّ
للزرافة هو الو�صف الوحيد املتقدِّم تاريخي

العرب،  بالد  يف  احليوان  هذا  انعدام  ب�صبب 

ا 
ّ

"مم الزرافة  نعّد  اأن  ال�صياق ميكننا  ويف هذا 

قّل و�صفه وتاأّخر ن�صبيًا يف ال�ّصعر العربي من 

ة ابن 
ّ
، واإذا كنا ل نقطع باأمر اأ�صبقي

احليوان"8

نا نعّده اأمنوذجًا  ر�صيق يف و�صفه للّزرافة، فاإنَّ

ا اقتدى به ال�ّصعراء بعده، وتواردوا عليه 
ّ
�صعري

ا ب�صبب تكرار املنا�صبة الّتاريخية ذاتها، اأو 
ّ
اإم

رغبة يف و�صفها عند روؤيتهم اإليها، و�صعورهم 

بغرابة هذا احليوان.

الــزرافــة  و�ــصــف  يف  ر�صيق  ــن  اب �صعر  مــّثــل 

ا فريداً، اأظهر من خالله ال�صاعر 
ّ
اأمنوذجًا �صعري

اأن  ميكن  وما  للو�صف،  متّثله  وح�صن  براعته، 

ال�صعر من خالل  امُلحَدث يف  ال�ّصاعر  ي�صيفه  

من  َدث 
ْ
بامُلح " ولي�ص  يقول:  فهو  الباب،  هذا 

والقفار  ونعوتها،  الإبــل  و�صف  اإىل  احلاجة 

والظلمان،  والبقر،  الوح�ص،  ر 
ُ
م

ُ
وح ومياهها، 

لرغبة  البادية؛  واأهل  بالأعراب  ما  والوعول، 

وعلمهم  ال�صفات،  تلك  عن  الوقت  يف  الّنا�ص 

على   
َ

ليجري تكّلفًا  يتكّلفها  اإمّنــا  ال�ّصاعر  اأّن 

لل�صعراء  ي�صع  فهو   ،
قدميا."9 ال�ّصعراء  نن 

َ
�ص

فال  الو�صف،  يف  التكّلف  عنهم  يرفع  مقيا�صا 

ول  معه،  يتفاعل  اأو  يره  ما مل  ال�ّصاعر  ي�صف 

القدماء فيقّلده لي�صري على �صننهم  يغرّت ب�صعر 

�صفات  الوقت  هــذا  يف  بنا  و"الأوىَل  فقط، 

اخلمر والقيان وما �صاكلهما، وما كان منا�صبا 

وُتّفاِح  والأباريق،  والقناين  كالكوؤو�ص  لهما 

ات، وباقات الّزهر اإىل ما لبّد من �صفات 
َ
الَتحي

عور،  اخلدود، والُقدود، والنُّهود، والوجوه، وال�صُّ

دراسات 

وصفه للزرافة التي 
لم يرها العرب في 
بيئتهم رمز تخييلي 

البتداع نموذج  
شعري 
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ّ
ثم واخُل�صور،  والأرداف،  والثُّغور،  والريق، 

ك والق�صور، وما �صاكل 
َ
يا�ص والرِب

ّ
�صفات الر

هذا  اأّن  ر�صيق  ابن  ح  ويو�صّ  ،
املوّلدين..."10

اأن يخرتع ويبدع  املوّلد  لل�صاعر  الباب يفتح 

يف ما مل يبدع فيه غريه اأو من �صبقه، فيكتب 

ة بني ال�ّصعراء.
ّ

ته اخلا�ص
ّ
ب�صعره ُهوي

يبني  الذي  ي 
ّ
احل�ص ك 

َ
بامُلدر ر�صيق  ابن  يعتّد 

�صبيل  ول  الو�صف،  يف  معانيه  ال�صاعر  عليه 

ة 
ّ
وال�صمني ال�رصيحة  باملعاي�صة  اإّل  ذلك  اإىل 

واإظــهــار  خ�صائ�صه،  لإدراك  للمو�صوف، 

يف  عا�ص  ل�صاعر  فكيف  و�صفاته،  معانيه 

ال�صحراء وهو مل  اأن ي�صف  احلوا�رص واملدن 

ر 
ُ
م

ُ
وح كالإبل  حيواناتها   

َ
ير ومل  فيها  يع�ص 

ما  ي�صف  اأن  به  والأوىل  وغريها؟  الوح�ص 

يراه ووقع حتت دائرة املعروف لديه من بيئة 

فيها.  احلياة  ومظاهر  وال�صتقرار،  احل�رص 

ز والتجديد، 
ّ
ويف هذا اإ�صارة اإىل رغبة يف التمي

 يف 
ّ
ودعوة لل�صعراء لالهتمام باجلانب الّذاتي

القريوان �صورة  ال�صعر؛ حّتى ل يكون �صعراء 

ة لزمن ومكان 
ّ
رة لغريهم، واأ�صواتًا �صعري

ّ
مكر

لي�ص لهم به �صلة.

وا�صع  ر�صيق  ابن  فكر  يف  الو�صف  كان  ومّلا 

األ�صُق بالت�صبيه  ال�صور، وهو  املفهوم متعّدد 

املعاين  توظيف  فاإّن  الأخرى،  الأغرا�ص  من 

باب  لل�ّصاعر  يفتح  املو�صوف،  و�صف  يف 

املو�صوف من  على  فيخلع  والإبداع،  التوليد 

ب�رصاً،  ال�صمع  يقلب  اأن  ميكن  ما  ال�صفات 

يف  وقع  ما  وبالغته  بحذقه  ال�صاعر  فينقل 

ال�صامع واملتلّقي، يف �صورة  اإىل  ه 
ّ
دائرة ح�ص

راً، 
ّ
ت�صف عن املو�صوف وتقاربه معنى وت�صو

فكاأن ال�صاعر عني املتلّقي يف هذا الباب، فاإذا 

وبالغته  بلغته  ال�صورة  نقل  ال�صاعر  اأح�صن 

ر�صيق  ابن  ينقل ذلك  نا مولِّدا، 
ِّ
بذلك حم�ص عّد 

اأي�صًا،  �صعره  يف  يتمّثله  وهــو   ، قدامة  عن 

با  ال�صيء  ذكــر  هو  ــا  اإمّن الو�صف  فيقول:" 

اأكرث  كان  ومّلا  والهيئات.  الأحــوال  من  فيه 

و�صف ال�ّصعراء اإمّنا يقع على الأ�صياء املرّكبة 

اأح�صنهم و�صفًا من  من �رصوب املعاين كان 

املو�صوف  التي  املعاين  اأكرث  �صعره  يف  اأتى 

به،  واأولهــا  فيه،  باأظهرها   
ّ
ثم  ،

ٌ
ب كَّ

َ
ر

ُ
م بها 

لقد   ،
بنعته"11  

ّ
للح�ص ّثله 

ُ
ومي يحكيه  حّتى 

الو�صف،  يف  الإبـــداع   
ّ
�ــرص ر�صيق  ابــن  اأدرك 

ياأتي  التي  والهيئات  الأحـــوال  يف  بالّنظر 

التي  املــعــاين  تبنيُّ   
ّ
ثــم املــو�ــصــوف،  عليها 

عيلها  ليبني  فيه،  ورّكبت  املو�صوف  ميزت 

�صناعته  فيها  ويعمل  وت�صبيهاته  �صوره 

لل�صعر، فينظم يف اإطار املنظور ف�صاء لل�صور 

من  ويبني  ر 
ّ
يت�صو املتلقي  يجعل  واملعاين، 

ي ف�صاء لل�صورة امللتقطة 
ّ
خالل املدرك احل�ص

بعني ال�ّصاعر.

ال�صاعر  يبنيها  التي  وال�صور  املعاين  تاأتي 

ــات 
ّ
الأولــوي اأوىل  ي 

ّ
احل�ص امُلــدرك  خــالل  من 

اإىل  ال�صعي  يف  ال�صاعر  عليها  يــرّكــز  التي 

ب  كِّ
ُ
مقاربة الأ�صل /املو�صوف، ويعترب ما ر

منها  كــان  ومــا  مــعــاٍن،  مــن  املو�صوف  يف 

ال�صور  خلق  يف  الرتكيز  بــوؤرة  ظهوراً  اأكــرث 

ًا لأ�ص�ص 
ّ
والت�صبيهات. هذا كان جانبًا تنظريي

الو�صف ومقايي�صه عند ابن ر�صيق، ولكن كيف 

كان متّثله وتطبيقه لها من خالل �صعره؟

ا�صت�صهد ابن ر�صيق باأبيات و�صف الزرافة يف 

باب الو�صف الذي تناوله يف اجلزء الثاين من 

ا�صت�صهد باأبيات لغريه  اأن  العمدة، بعد  كتابه 

رواها  قد  الفيل، كان  ال�صعراء يف و�صف  من 

يف  )ت405هـ(  النه�صلي  الكرمي  عبد  اأ�صتاذه 

ب�صعره  ي�صت�صهد  ر�صيق  ابن  كان  ولئن  كتبه. 

بها  امل�صت�صَهد  الن�صو�ص  فاإّن  ب�صعر غريه  اأو 

عند  ماألوفة  غري  غريبة  ملو�صوفات  كانت 

العرب، كو�صف فيل، وو�صف زرافة، وو�صف 

وو�صف  ا�صطرلب،  وو�صف   ،
12

ح�صاب تْخت 

زرماجن  وو�صف   ،
14

بنكام وو�صف   ،
13

بركار

بني  جمع  وقد  طاوو�ص،  وو�صف   ،
15

اآبنو�ص

ل�صعراء  كانت  لأّنــهــا  اجلـــّدة،  املو�صوفات 

دراسات 

الوصف لديه 
واسع المفهوم 

متعّدد الصور، وهو 
ألصق بالتشبيه من 

األغراض األخرى 
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حمدثني، راأى ابن ر�صيق اأّنها متّثل �صواهد حية 

وخّل�ص  الو�صف،  معاين  يف  املحدثني  لتوليد 

ميزان  هي  اجلودة  اأن  يف  راأيه  ال�صواهد  بتلك 

قائله،  اأو  مكانه  اأو  زمانه  كان  مهما   
ّ

الن�ص

ب�صورهم  حلقهم  من  اأبهروا  كما  القدماء  واأّن 

يف  وا�صتعملوه  راأوه  ما  و�صف  يف  ومعانيهم 

حياتهم، فاإّن لكّل زمان مبدعيه القادرين على 

اإليها،  ينتمون  التي  مو�صوفاتهم  عن  التعبري 

وتنتمي اإليهم.

 وهذه اأبياته يف و�صف الزرافة التي ا�صت�صهد 

بها يف باب الو�صف، من كتابه العمدة، 

 بيتًا، هي: 
َ
اأحد ع�رص "جاء و�صف الزرافة يف 

)الكامل(

اَفة
َ
ِب امُلــُلـوِك َزر

ْ
اأََتــْتَك ِمــْن َكــ�ص

َ
و

ُ
ــــاء

َ
ِنَها اأَْنــــب

ْ
ــَفاِت ِلــَكــو

ِّ
ـى ال�ص �َصــتَّ

 
ْ
ـت

َ
ب

َ
 َفَتَنا�ص

ْ
ـَكت

َ
ــا ح

َ
ا�ِصَن م

َ
ـح

َ
 م

ْ
ت

َ
ع

َ
ـم

َ
ج

16
ُ
ــاء ــــ�صَ

ْ
َتــَناَفــِت الأَع

َ
 ِفــي َخــْلِقــَها و

ـــٌة             
َ
اِفـــِق ِمــ�ْصـي

َ
ــو ــنْيَ اخْلَ

َ
ــَتــُثَها ب حَتْ

17
ُ
ـــــاْلء

َ
اخُلـي

َ
 و

ُ
ـــر

ْ
ــــَها اْلــِكب

ْ
ــَلي

َ
ـــاٍد ع

َ
ب

ــُنـــَها
ْ
ــِزي

َ
اِء ي

َ
َداً ِفـي الَهــو

ْ
دُّ ِجــي ُ

َتــم
َ
و

ُ
اء

َ
اِء ِلـــــــو

َ
ـــو ـــَت الــلِـّ

ْ
ــُه َتــح نَّ

             َفـــَكاأَ

َهـا               
ُ
ـــْدر

َ
َف �ص

َ
اأَ�ْصـر

َ
ـاآِخـِرَها و

َ
 م

ْ
ت ـطَّ

ُ
ح

ُ
ــــاء

َ
ُفــَها اإِْقـــــع

ْ
ُقـــــو

ُ
نَّ و

ــتَّى َكـــاأَ
َ

ح

 ِبـِه               
ْ
ـت

َ
ــم

َ
ج

َ
ا ر

َ
ـــيِب م  الطِّ

َ
ر
ْ
َكاأََن ِفهــ

َ
و

18
ُ
ـــَزاء

ْ
ِت الأَج

َّ
 ُلــم

ْ
ى َلـــو

َ
ــر ـــَه الثَّ

ْ
ج

َ
و

ـــلَّـــًة               ُ
ْت ُدوَن امَلـــالِبـ�ِص ح

َ َّ
َتـَخـــري

َ
و

ُ
اء

َ
ـْنع

َ
ةِ  ِمــْثــِلـَها �ص

َ
ـــْنع

َ
 ِلــ�ص

ْ
ت

َ
ــِنــي

ُ
ع

ــــــُه نَّ
ـــــِل اإِلَّ اأَ

ْ
ب ِن الــزُّ

ْ
َنًا َكـَلـــو

ْ
َلـــو

19
ُ
ء ــــالَّ ـُه اجْلَ ــ�صَ

ْ
ــع

َ
َع ب ــزَّ

َ
ج

َ
 و

ٌ
ــــْلــي

َ
               ج

               
ْ
ـَطــت

ِّ
ِة ُخي

َّ
اِب امُلْكـَفـــِهر

َ
ـــح

َّ
 َكـال�ص

ْ
اأَو

20
ُ
ـاء

َ
ـم

َ
َهـا اإِي ـ�صُ

ْ
ِمــي

َ
وُق و

ُ
ـــر

ُ
ــَها الب

ْ
ِفـــي

�َصـــــٍن              
ْ
و

َ
 ج

ُ
َفاِئـح

َ
 �ص

ْ
ِدَئت

َ
ا �ص

َ
 ِمْثَل م

ْ
اأَو

21
ُ
ـــاَفـاِتـِهــــنَّ ِجــاَلء

َ
ــَلى ح

َ
ى ع

َ
ـــر

َ
ج

َ
و

 ِبِه
ْ
عـــــت

َ
ر اِفـــيُف الَّتي ادَّ

َ
 التَّج

َ
ــم

ْ
ِنـع

22
ُ
 َكـــاَن ِفيِه ِوَقـــاء

ْ
 ِمـــْن ِجــْلــِدَهــا َلـو

الكامل،  البحر  ابن ر�صيق ق�صيدته على  �صنع 

وتندرج الق�صيدة حتت غر�ص املديح، اإذ ق�صد 

ال�صاعر من خاللها اأن ميدح املعّز بن بادي�ص 

"الذخائر  كتاب  �صاحب  يذكر   .
ّ
ال�صنهاجي

ت�صعة  الق�صيدة  من  و�صل  ما  اأّن  والتحف" 

يف  بيتًا  ع�رص  اأحد  ترد  بينما  بيتَا،  وثالثون 

و�صف  اأبيات  بعدد  مكتفية  امل�صادر،  ة 
ّ
بقي

الزرافة فقط، فالو�صف اإذن مو�صوع الق�صيدة 

ل غر�صها.

ًا عند ابن 
ّ
مّثلت فكرة الأمنوذج هاج�صًا اإبداعي

 " الرتاجم:  يف  كتابه  عنوان  كان  فقد  ر�صيق، 

اأمنوذج الّزمان يف �صعراء القريوان"، مل يق�صد 

فيه اأن يرتجم ل�صعراء ع�رصه الذين عا�صوا يف 

املمتّد  اإ�صعاعها  ف�صاء  يف  وحتّلقوا  القريوان 

اأن يرتك  �رصقًا وغربًا وح�صب، بل كان يق�صد 

اأمنوذجا  وال�صعراء  املبدعني  من  حلقه  ملن 

ترك  با  وي�صتنريون  منه،  يتعّلمون  ومثاًل 

فيها  ويجدون  ن�صو�ص،  من  القريوان  �صعراء 

تطبيقا �رصيحا لأ�ص�ص ومقايي�ص ال�صعر، وكان 

ي�صفون  للمحدثني  و�صف  ب�صعر  ا�صت�صهاده 

فيها اأ�صياء غري ماألوفة دعوة �رصيحة للخلق 

 والتجديد يف معانيه، واملداومة على 
ّ

ال�صعري

خالل  مــن  معه  والتفاعل  اجلــديــد  مالحظة 

يف  اأبياته  مّثلت  وقــد  املــعــاين.  يف  التوليد 

اأمنوذج  لبتداع  ا 
ّ
تخييلي رمزاً  الزرافة  و�صف 

 ي�صف من خالله حيوانا مل يره العرب 
ّ

�صعري

يف بيئتهم، ومل ي�صمعوا بو�صف له من غريهم.

دراسات 

مثلت فكرة 
األنموذج هاجسااً 

ا عند ابن  إبداعياً
رشيق 
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يف  ًا 
ّ
اأ�صا�صي منطلقًا  بالغرابة  ال�صعور  �صّكل 

و�صف الزرافة، لأّن الزرافة حيوان غريب على 

البيئة العربية يف القريوان، مل يرد لها ذكر به 

يف الكتب، ومل ي�صمع بها اأحد ممن كان قبلهم، 

 منهم يف احلوا�رص والقفار، لكّنهم 
ّ

ومل يره اأي

الّناقة  مثل:  اأخــرى  حيوانات  �صورة  األفوا 

ة 
ّ
ثنائي فكانت  والــذئــاب،  باع 

ّ
وال�ص واخليل 

الو�صف.  معاين  يف  حا�رصة  والألفة  الغرابة 

ويوؤّكد اجلاحظ اأّن الغرابة فكرة توجد وت�صكن 

من  ال�صيء  "اإّن  فيقول:  الإبــداع،  يكون  حيث 

كان  ــرب  اأغ كــان  وكّلما  اأغــرب،  معدنه  غري 

الوهم  يف  اأبعد  كان  وكّلما  الوهم،  يف  اأبعد 

اأعجب،  كان  اأطرف  كان  وكّلما  اأطرف،  كان 

هذا  ومن   ،
اأبدع"23 كان  اأعجب  كان  وكّلما 

لالإبداع  ا 
ّ
اأ�صا�صي دافعا  بالغرابة  ال�صعور  مّثل 

عندما  الو�صف،  يف  رافة  الطَّ حاجز  واقتحام 

ة عن تفاعل املاألوف 
ّ
ت التجربة الإبداعي

ّ
عرب

ة مع املنظور الغريب الذي 
ّ
يف التجربة ال�صعري

اته 
ّ
مرجعي اإىل  فعاد  ال�صاعر،  قريحة  ا�صتفّز 

فبدا  و�صفيا،  ًا 
ّ

ن�ص ليوّلد  ة 
ّ

اخلا�ص ة 
ّ
الّثقافي

اثنني:  عن�رصين  من  يتاأّلف   
ّ

ال�صعري  
ّ

"الن�ص
ال�ّصائعة،  املاألوفة  الّتعابري  اإىل  مرّده  ل 

ّ
الأو

التي  الغريبة  الّتعابري  اإىل  مـــرّده  والــثــاين 

بعيد غري معهود، فتجتاز  ت�صتورد من مكان 

من  لي�ص  مكان  يف  ت�صتقر   
ّ
ثم طويلة  م�صافة 

كـ"الغرباء" بني  فيه، فهي  اأن تكون  عادتها 

اأهل املدينة، ومن هنا ينبع ال�صعور بالّده�صة 

من  تكون  ــا  اإمّن العجيبات  ــاإّن  ف والّتعجب، 

 ،
ِدث الّلذة"24

ْ
ح

ُ
ِدث العجب ي

ْ
ح

ُ
البعيدات، وما ي

وهو التاأثري الذي اأحدثته الأبيات يف املتلّقي، 

به  ي�صت�صهد  ا 
ّ

ون�ص يحتذى،  اأمنوذجا  فجعلته 

جتربة  فكانت  بعده،  جــاء  ملن  الو�صف  يف 

الزرافة �صورة لالإبداع  ابن ر�صيق يف و�صف 

املعاين  لأّن  ال�صعر،  �صناعة  يف  بها  ي�صت�صهد 

ا األفه ال�صاعر، 
ّ
وال�صور للمو�صوف ا�صتمدت م

به  ا�صتنار  الذي   
ّ

الفكري املرجع  هي  وكانت 

يف توليد معان جديدة، ونقل �صورة ت�صّف عن 

 املنظور اإليه، وا�صتوت الغرابة 
ّ
ك احل�صي

َ
امُلْدر

 
ّ

 حمفّزاً له يف و�صع اأمنوذج �صعري
ّ

يف الن�ص

ي�صف به هذا احليوان الغريب.

ينطلق ابن ر�صيق من اإرث عظيم يف الو�صف 

�صناعة  عند  ًا 
ّ
ل�صعوري ي�صتدعيه  ال�صعري، 

من  الكبري   
ّ
الــكــم وميــّثــل   ،

ّ
�ــصــعــري ن�ص   

ّ
اأي

ًا 
ّ
قوي اأ�صا�صًا   

ّ
العربي ال�صعر  يف  حمفوظاته 

ميّكنه من ا�صتح�صار القوايف والأوزان، يدعم 

املخزون  من  ت�صتلهم  ة 
ّ
نقدي وروؤية  فكر  ذلك 

ة اأقواها 
ّ
اأف�صله، وتقارب من النماذج ال�صعري

احَلــَدث  وجــاء  والّلفظ.  املعنى  يف  واأح�صنها 

ــاره  اأث بــا  الّنظم  ملكة  ك 
ِّ
ليحر  

ّ
التاريخي

ب ال�صاعر وده�صته. فما 
ّ
املنظور اإليه من تعج

اأن  ميكن  با  الو�صف  مقاربة  اإّل  منه  كان 

ا للزرافة يف الو�صف، 
ّ
ميّثل معادًل مو�صوعي

اأقرب لل�صورة التي راآها �صوى الّناقة.  ولي�ص 

اأكرث حيوان و�صفه العرب يف �صعرهم.

ميكن  ما  �ص 
ّ
تلم يف  ي 

ّ
احل�ص ك 

َ
ـــْدر امُل �صاهم 

و�صفه يف هذا احليوان الغريب فكان ج�صمها 

وغرابة �صكلها هما اأبرز ال�صفات فيها، وقبل 

" اهتموا  العرب  اأّن  ابن ر�صيق يعلم  هذا كان 

 ،
اأع�صاءها"25 عوا 

ّ
وتتب الّناقة  ج�صد  بو�صف 

ر من 
َ
اأ�صعارهم، وما تبلو فكان املحفوظ من 

ا 
ّ
هًا طبيعي

ّ
روؤية يف هذا الباب يف فكره موج

الإبـــداع،  وحــّفــزه  والـــّذوق،  امَللكة  �صاندته 

اخللق  يف  ة 
ّ
اأ�صا�صي مات 

ّ
مقو ثالثة  فتاآزرت 

العميقة،  ة 
ّ
املعرفي ة 

ّ
املرجعي لديه:   

ّ
ال�صعري

بالغرابة  وال�صعور  الغريب،  ي 
ّ
احل�ص ك 

َ
وامُلــْدر

من هيئة هذا احليوان.

منطقة  ياأتي من  ما  هو  الغريب  " ال�صيء  اإّن 

خارج منطقة الأُلفة، وي�صرتعي النّظر بوجوده 

ة بني الأُلفة 
ّ
ه؛ لهذا فالعالقة جدلي

ّ
خارج مقر

و�صورها  الأُلفة  منطقة  ومن   ،
والغرابة"26

الغريب،  عن  و�صوره  معانيه  ال�صاعر  يخلق 

بالبعد  عالقة  والغــرتاب  للغرابة  كان  فــاإذا 

والبتعاد، فاإّن الألفة ت�صعى اإىل تقريب البعيد 

دراسات 

من منطق 
األلفة والغرابة 

ُيخلق الشاعر 
معانيه وصوره
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بحيلة اللغة التي اأدواتها التمثيل وال�صتعارة 

ل 
ّ
والت�صبيه، وهو الأمر الذي جعل ال�صاعر يتاأم

والتمثيل  بال�صور  و�صفه  ليقارب  الغريب  يف 

ال�صتعمال  وتبّدل  فال�صتعارة  وال�صتعارات. 

يخرج  والتمثيل  قريب،  اإىل  الغريب  لن 
ّ
يحو

.
ّ
 اإىل �صيء جلي

ّ
املو�صوف الغريب من خفي

اخلال�صة:

يف  الطاغي  ال�صعري  الغر�ص  الو�صف  ميّثل 

عليه  ــدت  اأك ما  وهــو  الــقــدمي،  العربي  ال�صعر 

ة القدمية، والو�صف 
ّ
ة والنقدي

ّ
الدرا�صات الأدبي

 
ّ

ال�صعري التفكري  يف  عظيما  اإرثـــًا  لنا  ينقل 

يف  ال�صعراء  خالله  من  ينطلق  اإذ  العرب،  لدى 

.
ّ

ات التوليد ال�ّصعري
ّ
�صناعة الن�صو�ص وعملي

يف  الغرابة  ة 
ّ
اأهمي عن  الــدرا�ــصــات  وتك�صف 

الباب  هذا  يف  للنظم  ودفعهم  ال�صعراء  حتفيز 

املعاين  خللق  مفتاح  فالو�صف  ال�صعر،  من 

خالله  من  نــرى  الــذي  الباب  وهــو  وال�صور، 

 الذي ينقل املنظور اإىل 
ّ
ي

ّ
ك احل�ص

َ
ان�صجام امُلْدر

عامل الروؤى واملعاين، وي�صّكل الو�صف من باب 

ة تختلط فيه الثقافة باملنظور 
ّ
ال�صعر �صوراً حي

الأمنـــوذج  توليد  يف  رائــعــة  تــواأمــة  لي�صّكل 

 الأقوى، والذي يبقى. وميّثل بعد ذلك 
ّ

ال�صعري

ومعاٍن  بعد �صوراً  ال�صعراء من  ي�صتلهم  منهاًل 

.
ّ

 جديدة تطبع روؤاهم وت�صّكل اأ�صلوبهم اخلا�ص

 ابن ر�صيق )اأبو علي احل�صن بن ر�صيق القريواين( ديوان ابن ر�صيق القريواين، جمعه وحققه عبد الرحمن . 1

ياغي، دار الثقافة، بريوت، ١٩٨٩، �ص223

انظر ديوان ابن ر�صيق، م�صدر �صابق، �ص162.. 2

 بريل، اأ. جي، هومتا، م. ت، واأرنولد، ت. و، موجز دائرة املعارف الإ�صالمّية، ج14، ترجمة احلالج . 3

واخلالدي، مركز ال�صارقة لالإبداع الفكري، الطبعة الأوىل، 1998، �ص4444، 4445

انظر اإىل حيوان، دائرة املعارف الإ�صالمّية، ج13، من �ص4460-4461. 4

، من�صورات كلّية العلوم الإن�صانّية والجتماعّية، . 5
ّ
ال�صاو�ص، ب�صمة ُنهى، و�صف احليوان يف ال�ّصعر اجلاهلي

جامعة تون�ص، �ص٢٨

الّدمريّي، ال�صيخ كمال الدين، حياة احليوان الكربى، ج3، حتقيق حممد عبد القادر الفا�صلي، املكتبة . 6

الع�رصية، بريوت، 2014، �ص9

 قد ظّل يف من�صب اخلالفة من عام )-1021 . 7
ّ
تذكر امل�صادر اأّن الظاهر لإعزاز دين اهلل الفاطمي

اأئمة ال�صيعة الإ�صماعيلّية. ابع ع�رص من 
ّ
ابع، والإمام ال�ص

ّ
 ال�ص

ّ
1036م( وهو اخلليفة الفاطمي

بو زويتة، ح�صناء الطرابل�صي، القريوان مركزا ثقافّيا يف القرنني الرابع واخلام�ص للهجرة، �صمن اأعمال . 8

الّندوة التي انعقدت بالقريوان من -20 25 اأفريل 2009، يف كتاب حمل عنوان: اإ�صعاع القريوان عرب 

الع�صور، ج3، املجمع التون�صي للعلوم والآداب والفنون )بيت احلكمة( تون�ص، 2010، �ص785

 ابن ر�صيق، العمدة، ج2، م�صدر �صابق، 947. 9

ابن ر�صيق، العمدة، ج2،م�صدر �صايق، 947. 10

ال�صابق، 2، 294. 11

التخت: هو املكان املرتفع عن مو�صع اجللو�ص كالطاولة التي تكون جمّهزة باأدوات يحتاجها من يعمل . 12

يف الريا�صّيات وال�صوؤون الهند�صّية. اأو الّلوح الذي يعّلق على احلائط يكتب عليه.

الربكار والبيكار: كلمة فار�صّية تدّل على اآلة ذات �صاقني لر�صم الّدوائر. انظر كتاب العمدة، ج2، �ص952. 13

بة، وهي اآلة لقيا�ص الوقت مثل ال�صاعة، اعتماداً على �صفاتها يف الأبيات . 14
ّ
 البنكام: كلمة فار�صّية معر

التي و�صفها بها ُك�صاجم.

هوامش

دراسات 
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ائحة، حتوي نوعًا من امِلداد . 15
ّ
ة طّيبة الر ينقل املحّققون اأّن ذلك ُحّقة نفي�صة من خ�صب الآبنو�ص، حماّلة بالف�صّ

ميكن حموه فال ُيدّن�ص كاتبه.

تنافِت الأع�صاء: تباينت وتنافرت بنية الأع�صاء يف ج�صمها.. 16

 اخلوافق: جمع خافق وهو الَعَل. 17

يب: حجر ي�صحق به ال�صيديّل الأدوية. 18  فْهر الطِّ

: وا�صح، َجزَّع: قّطع، اجلاّلء: من يك�صف �صداأ . 19
ٌ
الُزبل: جلد ال�صلحفاة الذي يّتخذ منه ال�صوار والأم�صاط، َجْلي

ال�صيوف وي�صقلها.

ة: ال�صحاب تلّبد وا�صوّد وتراكم بع�صه على بع�ص، ومي�صها: ملعان الربق.. 20
ّ
املكفهر

 اجلو�صن: الّدروع، جالء: ك�صٌف لل�صداأ عن طريق ال�صقل.. 21

الأبيات موجودة يف ديوان ابن ر�صيق، �ص17،17، واعتمدنا يف اإيراد الن�ّص من كتابه العمدة، ج2، . 22

�ص949،950، لأّن التحقيق للعمدة كان اأكرث دّقة من الديوان.

 اجلاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيني، ج3، حتقيق عبد ال�صالم هارون، مكتبة اخلاجني، الطبعة ال�صابعة، . 23

1998، �ص822
 كليطو، عبد الفّتاح، الأدب والغرابة )درا�صة بنيوية يف الأدب العربي(، دار توبقال للن�رص، الدار البي�صاء، ط3، . 24

2006، �ص68
، مرجع �صابق، �ص78. 25

ّ
ال�صاو�ص، و�صف احليوان يف ال�صعر اجلاهلي

 كليطو، عبد الفّتاح، الأدب والغرابة )درا�صة بنيوّية يف الأدب العربي(، مرجع �صابق، �ص71. 26

 المصادر والمراجع:

بن ر�صيق )اأبو علي احل�صن بن ر�صيق القريواين(، ديوان ابن ر�صيق القريواين، جمعه وحّققه عبد الرحمن ياغي، 	 

دار الثقافة، بريوت، 1989.

ابن ر�صيق )اأبو علي احل�صن بن ر�صيق القريواين(، العمدة يف حما�صن ال�صعر واآدابه، حتقيق: توفيق النيفر وخمتار 	 

الُعبيدي وجمال حمادة، املجمع التون�صي للعلوم والآداب والفنون )بيت احلكمة(، قرطاج، 2009.

ابن منظور )اأبو الف�صل جمال الدين حممد بن مكرم الأفريقي امل�رصي(، ل�صان العرب، دار �صادر، بريوت، 	 

الطبعة ال�صابعة، 2011.

بريل.اأ.جي وهومتا.م.ت واأرنولد.ت.و، موجز دائرة املعارف الإ�صالمية، ج14، ترجمة احلالج واخلالدي، مركز 	 

ال�صارقة لالإبداع الفكرّي، الطبعة الأوىل، 1998.

بو زويتة )ح�صناء الطرابل�صي(، حياة ال�صعر يف نهاية الأندل�ص، دار حممد علي احلامي، �صفاق�ص، تون�ص، 	 

 .2001
 بو زويتة، ح�صناء الطرابل�صي، القريوان مركزا ثقافّيا يف القرنني الرابع واخلام�ص للهجرة، �صمن اأعمال الّندوة 	 

التي انعقدت بالقريوان من -20 25 اأفريل 2009، يف كتاب حمل عنوان: اإ�صعاع القريوان عرب الع�صور، 

ج3، املجمع التون�صي للعلوم والآداب والفنون )بيت احلكمة( تون�ص، 2010.

اجلاحظ )عمرو بن بحر(، البيان والتبيني، ج3، حتقيق عبد ال�صالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة 	 

ال�صابعة، 1998.

الّدمريي )ال�صيخ كمال الدين(، حياة احليوان الكربى، ج3، حتقيق عبد القادر الفا�صلي، املكتبة الع�رصية، 	 

بريوت، د.ت.

ال�صاو�ص )ب�صمة نهى(، و�صف احليوان يف ال�صعر اجلاهلي، من�صورات كلية العلوم الإن�صانية والجتماعية، 	 

جامعة تون�ص.

القا�صي )حممد واآخرون(، معجم ال�رصديات، دار حممد علي للن�رص، تون�ص، الطبعة الأوىل، 2010.	 

كليطو )عبد الفّتاح(، الأدب والغرابة : درا�صة بنيوية يف الأدب العربي، دار توبقال اان�رص، الدار البي�صاء، الطبعة 	 

 الثالثة، 2006.

دراسات 
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ملفات 

عندما اُ�صُتدِعيُت اإىل جامعة اإ�صبيلية للم�صاركة 

الثَّاين بداخلة افتتاحية  يف ملتقى جامعتها 

اأن  ين 
َّ
�ــرص ة، 

َّ
العلمي املخطوطات  تاريخ  يف 

الباحثني  من  بكثري  حماًطا  نف�صي  وجــدُت 

�صواء  املخطوطات؛  بعامل  ني 
ِّ
املهتم الإ�صبان 

فيما تعلَّق باملخطوطات العربية الإدارية منها 

القدمية  ة 
َّ
الالتيني باملخطوطات  اأو  ة 

َّ
والطبي

جامعة   
ُّ
وت�صم العربي.  بالنَّ�ص  لة 

ِّ
ال�ص ذات 

اأكادميية  �صاٍت 
ُّ

تخ�ص عــن  ف�صال  اإ�صبيلية 

ومراكز  والرتجمة  اللُّغات  اأق�صاما يف  خمتلفة 

�صت 
ِّ

بحوث ودرا�صات؛ ل�صيما كتلك التي ُخ�ص

دُّ  َ
ع

ُ
لتناول ق�صايا العامل العربي وال�صالمي. وي

 ما �صارت 
ِّ
مو�صوع املخطوطات من بني اأهم

ترتكز عليه هذه املراكز.

قامت  ـــا  اأوروب نه�صة  اأن  فيه  �صكَّ  ل  ــا 
َّ
ومم

اإىل  العرب  علوم  نقل  على  بناء  بدايتها  يف 

املختلفة؛  الأوروبية  اللغات  اإىل   
َّ
ثم الالتينية 

ا بالطب والفل�صفة والتاريخ والأديان. ولقد 
ً
بدء

 من الأندل�ص، 
ّ
انتقلت هذه العلوم ب�صكل اأ�صا�صي

واأوروبــا،  اإفريقيا  تتو�صط  منطقة  باعتبارها 

وال�رصق والغرب، والعامل الإ�صالمي وامل�صيحي. 

العربية  املخطوطات  بجمع  الغرب   
ّ
اهتم ولقد 

بع�ص  فيها  و�صلت  لدرجة  الو�صائل  ب�صّتى 

املكتبات الأوروبية اإىل عدِّ مئات الآلف منها 

اقت�صارها على ن�صخة  اإىل  واأحيانا  من جهة، 

يتيمة اأو كتاب نادر من جهة اأخرى. ول ي�صعنا 

الن�صخة  من  ال�صفحات  تلك  ههنا  اأذكر  اأن  اإل 

الأقدم للقراآن الكرمي، التي تعود اإىل الفرتة بني 

كتبت  اإنها  اأي  ميالدي،  و645   568 عامي 

اكت�صفت  ولقد  )�ص(،  الإ�صالم  ر�صول  زمن  يف 

األبا فيديلي يف  �صخة من قبل الباحثة  هذه النُّ

جامعة برمنغهام.

الن�صخة  ورقتي  اكت�صاف  يف  الف�صل  يعود 

قا  وحقَّ اإل  اجتمعا  ما  معيارين  اإىل  القراآنية 

نــتــائــج بـــاهـــرة: مــعــيــار املــحــافــظــة على 

ولقد  العلمي.  البحث  ومعيار  املخطوطات، 

الباحثني  هاج�ص  املــعــيــاران  هـــذان  �صّكل 

لديهم  يتوقف  ل  العلمي  فالبحث  الغربيني، 

ُل 
ِّ
ُت�صه التحقيق فح�صب، من حيث  على م�صاألة 

التخ�ص�صات  خمتلف  مــن  الــدار�ــصــني  على 

الو�صول اإىل املعلومة �رصيعا، ول على �صناعة 

ا  واإمنَّ ومنمنماته؛  وحربه  وجتليده  املخطوط 

مكان  انتقال خمطوط من  ة 
ّ
كيفي درا�صة  على 

التاريخية  ة 
ّ
احلركي معرفة  بهدف  اآخــر،  اإىل 

بينهم  انتقالها  وكيفية  العرب،  عند  للعلوم 

وبني غريهم من خالل حو�ص البحر الأبي�ص 

املتو�صط.

�صند  لإفريقيا  الكربى  ال�صحراء  مّثلت  ولقد 

نسخ النصوص القديمة إبَّان العصور الوسطى وترجمتها1 

المخطوطات ما بين تقنيات الكتابة 
واستخدامات الورق  

انشغل الباحث 
الغربي بالحركية 
التاريخية للعلوم 

عند العرب 

من إعدادوتقديم الهواري غزالي 
كاتب وأكاديمي جزائري 
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لها،  ة 
ّ
تقني ودعــامــة  ة 

ّ
العلمي ة 

ّ
احلركي هــذه 

ال�صحراء  يف  انت�رصت  التي  فاملخطوطات 

لأكرث  البقاء  على  فائقة  قــدرة  متتلك  كانت 

املناخية،  ال�رصوط  بف�صل  زمنية ممكنة  فرتة 

يف  متتلكها  كانت  التي  القد�صية  بف�صل  ثم 

لعتبارات  الكبري  الف�صاء  هذا  �صكان  قلوب 

هذه  بقيت  كما  ة. 
ّ
و�صيا�صي ة 

ّ
واجتماعي ة 

ّ
ديني

عرب  وجــودهــا  على  حمافظة  املخطوطات 

ني بها من الرحالني 
ّ
التاريخ يف غياب املهتم

والعلماء لقتنائها، فالعبور اإىل ال�صحراء كان 

مقارنة  ــوت،  وامل ال�صياع  بخاطر  حمفوًفا 

حو�ص  على  الــواقــعــة  واملـــدن  بــاحلــوا�ــرص 

ا.
ً

املتو�صط خ�صو�ص

ي�صمح  ــذي  ال التكنولوجي  ر 
ُّ
التَّطو ظل  ويف 

د، 
ّ
جي ب�صكل  وت�صويرها  املخطوطات  برقمنة 

ة 
ّ
بداأت تظهر يف اأوروبا واأمريكا حركاٌت علمي

لت�صوير  منها  حماولة  يف  ت�صعى  ة 
ّ
جامعي

خالل  من  ا 
ًّ
علمي ودرا�صته  العربي  املخطوط 

فرقة  قامت  فلقد  حراء، 
َّ

ال�ص عامل  اإىل  الولوج 

برقمنة  فرايبورغ  جامعة  من  اأملانية  بحث 

 مثال، ناهيك 
2
بع�ص املخطوطات املوريتانية

ت عليها منذ 
َّ
عن خمطوطات متبكتو التي ان�صب

 . وهي 
3
ني

ِّ
ع�رصات ال�صنني اهتمامات الأوروبي

 2018 منذ  دخلت  التي  املخطوطات  نف�صها 

املخطوطات  على  احلــفــاظ  مــ�ــرصوع  �صمن 

لوي�ص  عليه  ي�رصف  ــذي  ال املالية  العربية 

روبن�صون  وديفيد  بو�صطن  جامعة  من  بريرن 

من  بتمويل  مي�صيغان  وليـــة  جامعة  مــن 

الوقف الوطني للعلوم الإن�صانية وبع�ص اأموال 

املنح الإ�صافية من جامعة ولية ميت�صيغان. 

واحلال نف�صه مع مركز )phasif.fr( : "لرتاث 

املخطوطات الفل�صفية العربية وال�رصيانية يف 

باري�ص و�صواحيها " الذي مت اإطالقه �صبتمرب 

2017. ويعدُّ هذا املركز وريث برنامج البحث 
ال�صياق:  يف  بـ"الفل�صفة  املعنون  الأوروبـــي 

البحر  يف  وال�رصيانية  العربية  املخطوطات 

 ،)PhiC 2011-2016(» الأبي�ص املتو�صط

واحلا�صل على منحة مقدمة من قبل املجل�ص 

 .)ERC( الأوروبية  البحوث  باإدارة  اخلا�ص 

وهو ينوي، يف الواقع، ال�صتمرار يف ا�صتغالل 

املعلومات التي مت جمعها وتطويرها يف اإطار 

الفل�صفية  املخطوطات  تقاليد  حول  البحوث 

العربية وال�رصيانية واآفاقها اجلديدة.

تزال  ما  ة 
َّ
العربي املخطوطات  من  ــا  اآلًف اإنَّ 

حمتفظة مثل توابيت اأهرامات م�رص ونقو�صها 

وعلومها  املنق�صية  املجتمعات  ــرصار  ــاأ� ب

حراء 
َّ

ال�ص مــن  يجعل  مــا  ولــعــلَّ  وتاريخها. 

فتح  هو  املخطوطات  جيزة  لإفريقيا  الكربى 

كامل  اإح�صاء  لتقدمي  العلمي  للبحث  املجال 

من  لكلٍّ  كاملة  علمية  درا�صة  ظل  يف  و�صامل 

مكتبات موريتانيا واملغرب واجلزائر وتون�ص 

ي 
ِّ

بتق�ص ت�صمح  الدِّرا�صات  هذه  فمثل  وليبيا. 

ملفات 



نزوى العدد 105 يناير 2021
95

ا 
ًّ
تاريخي حراء 

َّ
ال�ص يف  العلوم  انتقال  طريقة 

يف الع�صور املتقدِّمة. وتعدُّ �صحراء موريتانيا 

العامل  خمطوطات  اإليه  انتهت  الذي  الف�صاء 

الإ�صالمي بعد عبورها اإليه من خالل القوافل 

التجارية اأو من خالل رحالت العلماء. وبحكم 

يف  الإ�صالمي  العامل  غرب  اأق�صى  وجودها 

مقابل الهند املوجود اأق�صى �رصقه، فاإنَّ هذا 

املخطوط  انتقال  اأ�رصار  ك�صف  على  �صي�صاعد 

اته وطرقه واأهدافه.  
ّ
وحيثي

ول بدَّ يف هذا ال�صياق اأن نلفت القارئ الكرمي 

ة 
َّ
العربي ـــدُّول  ال بع�ص  جهود  جمموع  اإىل 

التي  املخطوطات  رقمنة  اإىل  ت�صعى  التي 

بحوزتها، فمكتبة قطر الوطنية بداأت م�رصوع 

العقد  هذا  نهاية  العربية  املخطوطات  رقمنة 

بالتعاون مع املكتبة الربيطانية، وذاك بنقل 

كال�صيكيات الأدب العلمي العربي، مثل كتاب 

يف  ومقالة  �صينا،  لبن  الطب"  يف  "القانون 
ذلك  اإىل  �صف  الهيثم،  لبن  الك�صوف  �صورة 

باململكة  �صعود  امللك  جامعة  به  قامت  ما 

ملخطوطاتها  توفرٍي  من  ال�صعودية  العربية 

نذكر  الأخــري  ويف  الإنــرتنــت،  على  املرقمنة 

�صلطنة عمان التي بداأت، حتت اإ�رصاف وزارة 

املخطوطات  عر�ص  يف  والثَّقافة،  الــرتاث 

ة يف �صورة متناهية يف الدِّقة بعد اأن  
َّ
الرقمي

ما  جمع  من  املخطوطات  دائــرة  ا�صتطاعت 

يقارب 5 اآلف خمطوط يف خمتلف العلوم، مت 

حفظها يف اأماكن خم�ص�صة لغر�ص ترميمها 

وتعقيمها ورقمنتها وحفظها وت�صهيل ن�رصها 

. 
4
جلميع الباحثني والدار�صني

وينتهج البحث العلمي يف اأوروبا، ف�صاًل عن 

ورقمنتها،  املخطوطات  بجمع  ا 
ًّ
مهتم كونه 

وو�صع  جمة  والرتَّ والدِّرا�صة  التَّحقيق  طريقة 

الأق�صام  من  الكثري  ت�صعى  ولذلك  الفهار�ص، 

التكوينات  من  �صل�صلة  اقرتاح  اإىل  اجلامعية 

ة 
َّ
الوطني وامللتقيات  ــة 

َّ
الــدرا�ــصــي ــــام  والأي

والــتــاأريــخ  الــبــحــوث  فمعهد  ــة. 
َّ
واجلــامــعــي

يقوم  مثال  بباري�ص   )IRht( للن�صو�ص 

ميلك  من  لكلِّ  ا 
ًّ
�صنوي ة 

َّ
تكويني ــام 

َّ
اأي بتنظيم 

العربية  املخطوطات  على  العمل  يف  غبة 
َّ
الر

القدمية بوا�صيعها املختلفة: العلوم الدينية، 

والقانون،  والأدب،  والفل�صفة،  والــتــاريــخ، 

والتاأريخ  البحوث  معهد  يرتكُز  والــعــلــوم. 

اجلانب  جانبني:  على  تكوينه  يف  للن�صو�ص 

الفكري واجلانب ال�صناعي للمخطوط:

فاإنَّ  واملن�صورة،  املطبوعة  للكتب  وخالًفا 

 
ٍّ
حي �صاهد  عن  عبارة  هو  ــا  اإمنَّ خمطوط  كل 

�صتكون  بطريقة  بدرا�صته  لنا  ي�صمح  وفريد 

ا خمتلفة عن �صابقاتها. واملخطوط الذي 
ً
حتم

 موؤلَّفاٍت خمتلفًة قدمية 
ُّ
لي�ص �صوى كتاب ي�صم

على  ف 
ّ
بالتَّعر ا  اأي�صً ي�صمح  اليد  بخطِّ  كتبت 

له  ِخه امل�صابهة له، على تنقُّ
َ
م�صمونه، على ُن�ص

بني املكتبات القدمية، على ملكيته ل�صخ�ص، 

�صة. 
َّ
ملوؤ�ص اأو  ملكتبة،  اأو  لقبيلة،  اأو  لعائلة،  اأو 

طبيعة  على  ــالطــالع  ب كــذلــك  ــذا  ه ي�صمح 

املعرفة املتداولة يف ع�رص ما، اأو على طبيعة 

ل هذه املعرفة بني البقاع والأقاليم. تنقُّ

من جهة اأخرى، وف�صال عن اعتبار املخطوط 

 درا�صته 
ُّ
ة من حيث تتم

ّ
وثيقة اأركيولوجية اأثري

ة �صواء من زاوية اإنتاجه احلريف، اأو من  كمادَّ

تزييناته  زاوية  اأو  ة، 
َّ
املادي زاوية خ�صائ�صه 

ونوع  امل�صتخدم،  وحربه  والزَّهرية،  ة 
َّ
اللَّوني

امل�صار  ن�صتكمل  �صيجعلنا  فاإنَّ ذلك  اخلطوط، 

الكتاب  �صنع  ظاهرة  اأخذته  الذي  التَّاريخي 

ابع ع�رص 
َّ
ال�ص القرن  اإىل  الفرعوين  الع�رص  منذ 

ابعة. ز باخرتاع الآلة الطَّ
َّ
الذي متي

التَّكوينات  هذه  اأنَّ  اإىل  ال�صارة  من  بدَّ  ول 

ة 
َّ
درا�صي ـــام 

َّ
اأي تخ�صي�ص  على  ف  تتوقَّ ل 

 
ٌ
كتب لها   

ُ
�ص

َّ
ُتَخ�ص اأي�صا  ـــا  واإمنَّ فح�صب، 

املثال  �صبيل  على  لنذكر  �صنويا.  وموؤلَّفاٌت 

طرق  يف  قـــراءة   : وال�صياق  "النَّ�ص  كتاب 

واليونانية  العربية  املخطوطات  حتقيق 

للموؤلِّفتني  واأدواتـــه  والالتينية  والإيطالية 

واإيزافيال  ت�صامادو-جاكوبريجر  اإيريني 

 2018 �ــصــنــة  واملــنــ�ــصــور  �ــصــتــامــاتــيــادو، 

بــاملــطــبــوعــات اجلــامــعــيــة لــ�ــصــرتا�ــصــبــورغ. 

 Texte et contexte، Méthodes(

 et outils de l’édition critique de
 quelques manuscrits arabes،

واإيريني   .)grecs، italiens et latins
بجامعة  اأ�صتاذة  هي  ت�صامادو-جاكوبريجر 

الدرا�صات  جمموعة  ومــديــرة  �صرتا�صبورغ 

ما تزال 
المخطوطات 

المخبوءة محتفظة 
بأسرار المجتمعات 

العربية المنقضية 
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على  حا�صلة  واليونانية،  وال�صالفية  ال�رصقية 

من  اللغة  وعلوم  الآداب  يف  الدكتوراه  درجة 

ت�صتغل  اأنها  كما  ابعة، 
َّ
ال�ص باري�ص  جامعة 

وحتليل  اللغة،  علم  كحقل  متعدِّدة  حقول  يف 

اخلطاب، وعلم اللغة الجتماعي، والت�صالت 

ا 
َّ
اأم والرتجمة.  اللغوية،  والتعددية  اللغوية، 

اإيزافيال �صتاماتيادو فهي حا�صلة على درجة 

من  احلديثة  اليونانية  اللغة  يف  الدكتوراه 

القدمية  الهيلينية-اليونانية  الدرا�صات  ق�صم 

بجامعة �صرتا�صبورغ. 

العهد  ذا  وال�صياق  النَّ�ص  الكتاب  هــذا  اإنَّ 

م�صاهمات  ت�صع   
ُّ
يــ�ــصــم ــ�ــرص  بــالــنَّ ــث  ــدي احل

على  فة  متوقِّ م�صاهمٍة  كل  خمتلفني،  ملوؤلِّفني 

ة 
َّ
مو�صوع معني، لكنَّها جميعا توؤكد على كيفي

�صياق  وفق  و�صياغته  الن�ص  ت�صكيل  اإعــادة 

على  ال�صوء  ت�صليط  خالل  ومن  املخطوطة. 

عن  املوؤلفون  دافــع  فقد  ومتغرياته،  الن�ص 

لتنفيذ  التخ�ص�صات  متعدِّد  نهج  ِاتباع  ة 
َّ
اأهمي

ا�صتناًدا  وذلــك  للمخطوطة،  النقدية  بعة  الطَّ

مو�صوعها  ح�صب  �صواء  خمتلفة،  اأمثلة  اإىل 

الأ�صا�صي اإن كانت يف ال�صيا�صة، اأو يف العلوم، 

مو�صوع  يف  اأو  الفل�صفة،  يف  اأو  ال�صعر،  يف  اأو 

ــرصورة مــراعــاة زمن  ــر، من جهة، وعــن � اآخ

 
ً
وانتهاء القدمية  الع�صور  من  )بداية  تاأليفها 

وتعود  اأخــرى.  جهة  من  التنوير(  ع�رص  اإىل 

النظرية،  الق�صايا  اإىل  جمملها  يف  الدرا�صات 

للمخطوطات  النقدي  التَّحرير  منهجيات  واإىل 

التي يف�صل اجلميع ت�صميتها بالتَّحقيق.

كابو  ماريا  اأ�صته 
َّ
تر الذي  امللتقى  �صمح  ولقد 

وجــود  جــانــب  اإىل  بــال�ــصــافــة  غونزالي�ص 

بفتح  اإ�صكانيال  بيخارانو  اإنغريد  امل�صت�رصقة 

م�رصاعي  عــلــى  املــخــطــوط  درا�ـــصـــات  بـــاب 

ِرفا 
ُ
ع اللذان  املجالن  فهما  والإدارة.   

ِّ
الطب

الإداري  التنظيم  واأنَّ  خ�صو�صا  بالأندل�ص، 

الورق  على  اعتمد  ما  كثريا  غرناطة  ملدينة 

واحلرب.

الحتاد  اتفاقيات  اأنَّ  اإىل  الإ�صارة  من  بدَّ  ول 

بني  الــتــعــاون  ـــار  اإط يف  تق�صي  الأوروبــــي 

اجلامعتان  تقوم  اأن  ــة 
َّ
ــي الأوروب اجلامعات 

بق�صاء  لطلبتهما  بال�صماح  املتعاقدتان 

ا ي�صمح 
َّ
ة، مم

َّ
 يف غري جامعتهم الأ�صلي

ِّ
�صدا�صي

لهم بالتَّعرف على اللغة الثَّانية والتَّعمق فيها، 

وبامل�صاهمة يف تعميق اأوا�رص العالقات بني 

ا 
ًّ
وعلمي ا 

ًّ
وثقافي ا 

ًّ
�صيا�صي ني 

ِّ
الأوروبي الطلبة 

وبحكم  م�صتقباًل.  اأو  ا 
ً
حا�رص اإن  ا 

ًّ
واجتماعي

ة 
َّ
العربي اللغة  طلبة  فــاإن  ات، 

َّ
التفاقي هــذه 

اإىل  التَّوجه  اأغلبهم  ل  يف�صِّ باري�ص  بجامعة 

ة وغرناطة لكونهما ما زالتا حتتفظان 
ّ
اإ�صبيلي

بالرتاث العمراين الإ�صالمي القدمي، وهو تراث 

ي�صمح بتفتُّح الطلبة على الدرا�صات الأندل�صية 

اأن  حدث  ولقد  املختلفة.  اأبعادها  جميع  يف 

بجامعة  الرتجمة  ق�صم  من  طالبة  اختارت 

حتمل  التي  عا�صور  ر�صوى  روايــة  باري�ص 

من  لرتجمتها  وذلك  غرناطة،  ثالثية  عنوان 
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تها 
َّ
حج كانت  ولقد  الفرن�صية.  اإىل  ة 

َّ
العربي

ها تعرف بالتَّدقيق اأ�صماء ال�صوارع  يف ذلك اأنَّ

فائقة  ب�رصعة  وتتبنيَّ  وال�صاحات  ـــة  والأزقَّ

غرناطة  لبنايات  الــروائــيــة  و�صف  ِدَقـــاَق 

ومالمح هند�صتها وخ�صائ�ص عمرانها، وهذا 

البة، يف الواقع، الو�صول اإىل  ل على الطَّ
َّ
ما �صه

ترجمة متناهية يف الدِّقة. 

اإىل  الكرمي  القارئ  انتباه  نلفت  اأن  بــدَّ  ول 

 
ُ
ر

َّ
يتكر الذي  الو�صطى  الع�صور  م�صطلح  كون 

با  الأ�ــصــل  يف  لــه  عالقة  ل  ا 
ً
كــثــري  

ُ
وروده

م�صطلحات  من  امل�صلمون  اأو  العرب  يتداوله 

احل�صارة  فيها  كانت  مرحلة  بت�صمية  تتعلَّق 

فهذه   ،
ّ
العلمي ن�صاطها  اأوج  يف  الإ�صالمية 

ون باعتبارها 
ُّ
العبارة ل ي�صتخدمها اإل الغربي

فقط.  اأوروبا   
ُّ

تخ�ص ة 
َّ
زمني مراحل  على  دالَّة 

املرتجم  عاتق  على  ت�صع  الرتجمة  ولأنَّ 

النَّ�ص  يف  املتداولة  امل�صطلحات  ــرتام  اح

ه من الواجب الإبقاء على النَّ�ص  الأ�صلي، فاإنَّ

الأ�صلي وم�صطلحاته كما وردت.

ز امللتقى بتعدُّده املختلف يف مالم�صة 
َّ
ويتمي

موا�صيع متعدِّدة، فلقد تناولت �صتيال الكاراز 

الطقو�ص  اإ�صبيلية  جامعة  من  بينوتي  بن 

ــراأة  امل حياة  مــراحــل  متيز  التي  والتقاليد 

ميغيل  الأ�صتاذ  وتناول  اإفريقيا،  �صمال  يف 

اأي�صا  اإ�صبيلية  رومريو خونكويرا من جامعة 

درا�صات يف مقالت املت�صوف الرتكي احلاج 

يّل.
َ
ِبكتا�ص و

للمخطوطات،  بي  الطِّ اجلانب  بخ�صو�ص  ا 
َّ
اأم

وهو  اأغيالر  اأغيار  مارفيا�ص  تناول  فلقد   -

الكناري  بجزر  لغــونــا  ل  بجامعة  اأ�صتاذ 

مــو�ــصــوع اجلــــداول الــتــي اخــتــ�ــرصت فيها 

الو�صطى  بالع�صور  العلمية  املخطوطاُت 

املعلومات والتِّقنيات يف �صكل بيانات رقمية 

ة. ويف الواقع، يحتوي الرتاث على 
َّ
واأبجدياتي

هذا  من  العربية  املخطوطات  من  كبري  عدد 

ات 
ً

�ص
ُّ

تخ�ص تتناول  خمطوطات  وهي  النَّوع، 

الباحث  اأنَّ  اإل  الفلك.  علم  قبيل  من  ة 
َّ
تقني

طريقة  درا�ــصــة  على   
ٍّ

خــا�ــص ب�صكل  ز  �صريكِّ

الن�صو�ص  يف  ة 
َّ
التن�صيقي اجلــداول  ا�صتخدام 

تقومي  خمطوطة  يف  احلــال  هو  كما  ة، 
ّ
الطبي

ع�رص  ــادي  احل )الــقــرن  بطالن  لبــن  ال�صحة 

يف  وا�ــصــع  نطاق  على  املعروفة  ميالدية( 

 .)Tacuina sanitatis( ن�صختها الالتينية

طريقة  درا�صة  هو  التناول  هذا  من  والهدف 

ي بطريقة عملية. 
ِّ
ب تقدمي املحتوى العلمي الطِّ

املحتوى  هذا  مثل  تقدمي  فــاإنَّ  الواقع،  ويف 

من  �صل�صلة  تطوير   
ُ
يتطلَّب الالتيني  �صكله  يف 

املذهل،  الإتقان  ذات  املجدولة  التَّن�صيقات 

التي انتقلت من كونها مر�صومة بخط اليد اإىل 

الباحُث على   
ُ
ْقِدم

ُ
ي تنفيذها املطبعي. ولذلك، 

املتعلِّقة  الرئي�صة  ة 
َّ
الفني اخل�صائ�ص  حتليل 

يف  واإدراجـــه  وتخطيطه  املحتوى  بت�صميم 

اأمثلة مكتوبة  تن�صيق اجلداول من خالل عدة 

ل.
َّ
بخط اليد يف �صكلها العربي الأو

جـــداول  ت�صمنت  اأخــــرى  ــة 
َّ
طــبــي خمــطــوطــة 

ا تو�صيحية تناولتها الباحثة كارمن 
ً
ور�صوم

وهي  اإ�صبيلية،  جامعة  من  اأورت�ص  چوميز 

تدر�ص مو�صوع العالجات الطبية يف الن�صخة 

لل�صيدلين  الطبيب،  ميزان  لكتاب  الفريدة 

املالقي ابن البيطار، اأحد اأهم علماء ال�صيدلة 

قال عنه اإنه ولد يف بينال 
ُ
يف الأندل�ص، الذي ي

مدينة قريبا من مالقة حوايل عام 1180. لقد 

والعقاقري  النبات  علم  ال�صيدلين  هذا  در�ص 

على يد اأ�صاتذة كبار مثل اأبي العبا�ص النبطي. 

�صافر اإىل اآ�صيا ال�صغرى، حيث تابع درا�صته، 

مصطلح 
"العصور 

الوسطى" يدل 
على مراحل زمنية 

تخص الغرب 
فقط!

وليس كما 
يفهمه العرب

ملفات 
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م�رص.  يف  الأيوبي  ال�صلطان  بالط  يف  وعمل 

1258، دون اأن  ة بدم�صق عام 
َّ
 وافته املني

َّ
ثم

يعود اإىل الأندل�ص.

ولهذا الكتاب ن�صخة واحدة موجودة يف مكتبة 

جامعة اأوب�صال، بال�صويد، حتت الرقم 351 اأو 

ماريا  اآنا  الدكتورة  اأ�صارت  ولقد   .Vet. 58
املخطوطة  عن  مقالتها  يف  غونزالي�ص  كابو 

وهي  ورقة،   52 من  تتكون  ها  باأنَّ املذكورة، 

ما.  حدٍّ  اإىل  جيدة  حفظ  حالة  يف  عام  ب�صكل 

ُز هذه املخطوطة باأ�صلوب خط وزخرفة 
َّ
وتتمي

اأي لون  ا�صتخدام  يتم  للنظر، حيث ل  لفتتني 

اآخر بخالف الأ�صود، وال�صيء الوحيد الذي يربز 

يف الن�ص هو اأن عناوين الف�صول مميزة بخط 

اأكرث �صمًكا، وعلى ال�صطر نف�صه الذي ينتهي فيه 

الف�صل ال�صابق.

وموجزة  خمتلفة  درا�ــصــات  اإىل  وبالإ�صافة 

�ص 
ِّ

�صنخ�ص املقال،  هذا  نهاية  يف  �صنوردها 

الأدويـــة  علم  يف  م�صاهمات  ثــالث  �صمنها 

لختيارات  وتعليق  درا�صة   : القدمي  العربي 

التِّلميذ  لبن  الأ�رصبة  يف  م�صكويه  كتاب  من 

اإ�صبيلية،  جامعة  اأورتيز،  �صواريز  األفارو   -

ودرا�صة ثانية للدكتورة ميال حممد �صامل، وهي 

املجهول  بعنوان  ا�صبيلية  بجامعة  اأ�صتاذة 

املاء"  "كتاب  خمطوطات  ملجريات  الكبري 

لبن الذهبي، ودرا�صة اأخرية خلواكني خواكني 

بجامعة  اأ�صتاذ  وهــو  كو�صتا  بو�صتامانتي 

عرب  تداولها  خالل  من  احلنَّاء  بعنوان  قاد�ص 

ة يف الع�صور الو�صطى: من 
َّ
املخطوطات الطبي

ديو�صقوريدو�ص اإىل ابن البيطار"، 

ة 
َّ
الديني املخطوطات  خمتلف  بخ�صو�ص  ا 

َّ
اأم

اهتمامنا  فيثري  لالأندل�ص،  وغريها  والإداريــة 

قام  التي  الأندل�صية  الإجنيل  ن�صخة  مو�صوع 

بل�صق  بــن  اإ�صحاق  العربية  اإىل  برتجمتها 

الباحث  ويالحظ  العا�رص(،  )القرن  القرطبي 

جامعة  من  وهو  �صال،  مونفرير  بيدرو  خوان 

العربية  الأناجيل  ن�صخ  حتليل  بــاأنَّ  قرطبة، 

و�صلتنا  التي  املخطوطات  بختلف  الــواردة 

براحل  ت 
َّ
مر قد  حًقا  كونها  اإىل  �صري 

ُ
ي ا 

ً
حالي

خمتلفة. وت�صمح لنا درا�صتها باإظهار عمليات 

الأوىل،  الرتجمة  لها  تعر�صت  التي  املراجعة 

تاأليٍف  باإعادة  نف�صه  الوقت  يف  لنا  وت�صمح 

 لتاريخ ن�ص الإجنيل الذي مت تداوله يف 
ٍّ
جزئي

الأندل�ص.

خمطوطات  باحثني  تناول  اإىل  وبالإ�صافة 

الإ�صالمية  العربية  الــدرا�ــصــات  فلك  ــارج  خ

دومينيه  جـــاريـــدو  فوين�صانتا  ــة  ــص كــدرا�

ــن جــامــعــة قــرطــبــة الــتــي تــنــاولــت تقدمي  م

 The Nuptials( لــكــتــاب  عـــام  عــر�ــص 

 ،)of Philology and Mercury
الذي  كابيال،  مارتيانو�ص  الالتيني  لكاتبه 

اخلام�ص  القرن  يف  املحاماة  مهنة  مار�ص 

�صيخوخته  خــالل  ـــف  األَّ بقرطاج.  املــيــالدي 

عماًل بعنوان زواج فقه اللغة بعطارد متناوًل 

ال�صبعة:  الفنون  الأفالطونية  باحل�صا�صية  فيه 

احل�صاب،  الهند�صة،  البالغة،  اجلدلية،  القواعد، 

علم الفلك، واملو�صيقى. تقوم الباحثة بدرا�صة 

 
ُّ
التي ت�صم  Vesontinus 594 املخطوطة 

واملتداخلة  الهام�صية  امل�صارد  من  العديد 

وفًقا  التعليقات  هذه  بت�صنيف  تقوم  بحيث 

للمحتوى الذي تقدمه، وت�صعى من خالل ذلك 

اإىل فهٍم اأف�صل للمخطوطة واأعمق.

مونيوز  اإ�رصائيل  قرطبة  جامعة  اأ�صتاذ  ــا 
َّ
اأم

و�صفها  حقائق  اإبــراز  اإىل  عمد  فقد  غالرتي 

ملفات 

تحليل نسخ 
األناجيل 

العربيةبمختلف 
المخطوطات 

التي وصلتنا ُيشير 
ا  إلى كونها حقاً

قد مرَّت بمراحل 
مختلفة.
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توما،  اأعمال  �صفر  خمطوطة  عن  بالنتحال 

اأعمال  طبعات  بني  من  ت�صّكل  الأخــرية  هذه 

ا للبحث احلديث. فلقد مت 
ً
الر�صل املنتحلة، حتدي

بــ  اجلديدة  املخطوطية  الكت�صافات  اإح�صاء 

60 عينة مل يتم جمعها، التي متثل باخت�صار 
ا للدرا�صة خالل ال�صنوات 

ً
ا ومفتوح

ً
جماًل غني

فر 
ِّ
ال�ص هذا  فاإنَّ  الواقع،  ويف  املقبلة.  القليلة 

كان متداوًل يف القرن الرابع امليالدي، ولكن 

الثالث  القرن  بداية  اإىل  كتابته  تاريخ  يعود 

النَّ�صخ التي ما تزال  امليالدي. وهناك بع�ص 

ياين واليوناين. وي�صري 
ّ

يها ال�رص حمفوظة بخطِّ

ال�رصيانية  املخطوطات  اأنَّ  اإىل  الدار�صون 

امل�صيحية  طوائف  بع�ص  اأقــالم  طالتها  قد 

رغبة  وذلك  وحي، 
ُّ
الر التَّوجه  على  املح�صوبة 

منها يف تطهريها من املقاطع غري التقليدية 

التي  اليونانية  الن�صخ  عك�ص  اأ�صيفت،  التي 

ال  توغُّ الأكرث  واية 
ِّ
الر اإىل  اأقرب  ها  كاأنَّ تبدو 

الوقائع  توما  اأعمال  �صفر  ويروي  القدم.  يف 

بالهند  التب�صريية  ته 
َّ
مهم اأثناء  به  ت  اأملَّ التي 

والتي انتهت بوته. وهو خليط بني الأ�صطورة 

ترنيمات  وبني  الدينية،  والدعاية  ال�صعبية 

الوحيد  ال�صفر  وهو  �صعرية.  وتنغيمات  دينية 

الذي يعترب كامال مقارنة ببقية الن�صخ الأربع 

الأخرى. 

القيام  الإحــ�ــصــاء  ــذا  ه يــقــرتح  ــع،  ــواق ال يف 

التحرير  م�صاكل  على  خمت�رص  ــالٍع  بــاطِّ

ثم  فر، 
ِّ
ال�ص تلفيقات  تطرحها  التي  الرئي�صة 

ع�رص،  ــادي  احل املجلد  درا�صة  على  الرتكيز 

الثاين  بالقرن  خ 
َّ
ــوؤر )امل  )Barocci 180(

رقم  حتت  بودليان  بكتبة  وامل�صنَّف  ع�رص( 

.)41v-49v(

وا�صتخدامه  الورق  اأ�صل  بعنوان  درا�صة  ويف 

يف مملكة غرناطة الن�رصية لأنطونيو بياليز 

غرناطة،  بجامعة  �ص 
ِّ
يدر اأ�صتاذ  وهو  روفريا 

ا�صتقراء  على   
ً
بناء وء،  ال�صَّ الباحث  �صلَّط 

والدينية  والقانونية  التاريخية  للم�صادر 

الوا�صع  ال�صتخدام  والوثائقية، على مو�صوع 

للورق يف املجال ال�صيا�صي والفكري والديني 

هذه  لديه  اأثـــارت  ولقد  ني. 
ِّ
الن�رصي لإقليم 

اهرة �صل�صلة من الأ�صئلة حول اأ�صل مادة  الظَّ

اأ�صلها  حيث  من  هــذه،  الأ�صا�صية  الكتابة 

موقع  على  ت�صنيعها  اأو من حيث  اخلارجي، 

غرناطة، ف�صاًل عن طريقة تناول امل�صتخدمني 

لها وطريقة تعاملهم معها اأثناء ا�صتخدامها. 

بانوراما  تقدمي  يتم  املعلومات،  هذه  كل  مع 

عاملية حلالة املواد الورقية، مع الرتكيز على 

بيانات حمددة ذات اأهمية خا�صة حيث تكون 

املجتمع  ل 
َ
ِقب من  فقط  لي�ص  م�صاركة  هناك 

جمتمعات  ِل 
َ
ِقب من  اأي�صا  واإمنــا  الإ�صالمي، 

ة وغريها. 
َّ
اأخرى كامل�صيحي

كان  الــذي  املكثف  الكتابي  لالإنتاج  ا 
ً
ونظر

الزمني  الإطـــاريـــن  �صمن  ــــورق،  ال يــطــال 

واجلغرايف ململكة غرناطة النَّ�رصية، �صواء يف 

خدمة الإدارة اأو يف توثيق جميع تخ�ص�صات 

باأنَّ  اإىل العتقاد  املعرفة، فاإنَّ هذا ما يدفع 

اأ�صل هذه املواد وا�صتخدامها ميكن يف الواقع 

فهمه ب�صهولة. اإل اأن البقايا القليلة املحفوظة 

خمتلفة  م�صادر  من  املــاأخــوذة  والإ�ــصــارات 

على  الإ�صالمية  للثقافة  املهم  الإنتاج  لهذا 

ا، للثقافة 
َّ

وجه العموم اآنذاك، وب�صكٍل اأقل رب

الأندل�صية يف غرناطة على وجه اخل�صو�ص، 

مت  التي  البيانات  مقارنة  ال�صعب  من  جتعل 

قدمتها  التي  املعلومات  مع  عليها  احل�صول 

امل�صادر املذكورة املختلفة من ناحية، ومن 

�صل�صلة  بتناول  النِّقا�ص  ي�صمح  اأخرى،  ناحية 

التي  الأ�صئلة  عن  لالإجابة  الفر�صيات  من 

طرحتها م�صكلة توفري الدًّعم الورقي اخلا�ص 

اقتناء  م�صار  تتبع  بعد  غرناطة،  لكتابات 

الدولية  التجارة  �صواء من خالل طرق  الورق 

والت�صنيع اأو من خالل اإعادة ا�صتخدام املواد 

الورقية باملنطقة النَّ�رصية.

جاء  مــا  جممل  عر�ص  وبعد  ـــري،  الأخ ويف 

بع�ص  اإدراج  اإىل  بالإ�صافة  املداخالت  من 

الأجــدر  من  ه  فاإنَّ امللف،  هذا  يف  الدرا�صات 

ل  تعمل  التي  امل�صت�رصقني  بجهود  التَّنويه 

�صيما يف جمال املخطوطات بالك�صف عن هذا 

الكنز الذي ما يزال مغمورا يف اأقبية املكتبات 

واأقا�صي ال�صحراء، وذلك بتخ�صي�ص م�صارات 

اأيام  بتوفري  اأو  باأوروبا،  له  ة 
َّ
تكويني درا�صية 

مراكز  بدعم  اأو  دولية،  وملتقيات  درا�صية 

سفر " أعمال 
توما" هو الوحيد 
الذي يعتبر كامالاً 

مقارنة ببقية 
النسخ األربع

ملفات 
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مليون  عــن  يقلُّ  ل  بــا  ــة 
َّ
ــي الأوروب البحوث 

ينبئنا  جهد  وهو  واحد.   
ٍّ
اأوروبــي ملخرب  يورو 

تعميق  يف  ـــا  ودوره املخطوطات  ة 
َّ
باأهمي

النَّظر بخ�صو�ص العلوم العربية القدمية ب�صتَّى 

تزال متتدُّ كج�رٍص بني  ما  التي  اأنواعها، وهي 

خمتلفة.  واأزمنة  وثقافات  وح�صارات  ات 
َّ
قار

طليطلة  مدر�صة  اعتمدته  الــذي  التَّقليد  هــذا 

طريق  عن  باأوروبا  العربية  العلوم  ن�رص  يف 

اأخرى  ة 
َّ
اأوروبي لغات  اإىل   

َّ
ثم ل، 

َّ
اأو ة 

َّ
الالتيني

والأمــراء  امللوك  من  الكثري  نفو�ص  يف  اأوعــز 

اقتناء  �رصورة  ي�صني 
ِّ
والق�ص ني 

ِّ
والديبلوما�صي

يف  املتزايدة  ة 
َّ
العلمي حلاجتهم  املخطوطات 

لوي�ص  ا�صتهر  ولقد  واكت�صافها.  العلوم  معرفة 

 ،)1751 –  1643  ( الرابع ع�رص ملك فرن�صا 

بتخ�صي�ص  احلــ�ــرص،  ل  املــثــال  �صبيل  على 

مكانة رفيعة للغة العربية ولدعائمها الكتابية 

باإن�صاء  ل 
َّ
اأو فبداأ  خ�صو�صا.  كاملخطوطات 

 
َّ
ثم امللكية،  املدر�صة  يف  لتعليمها   

ٍّ
كر�صي

العامل  اأقطار  خمتلف  اإىل  اأر�صل  اأن  لبث  ما 

الإ�صالمي من ياأتي باملخطوطات ذات ال�صلة 

العربية  وباللغة  عموما  ال�رصقية  باللغات 

لوي�ص  امللك  اأن  الق�ص�ص  وتــروي  خ�صو�صا. 

ا بتاريخ 30 كانون 
ًّ
الرابع ع�رص كلَّف �صخ�صي

 De( الأول/اأكتوبر 1667 �صفريه دي مون�صو

املخطوطات  عن  بالتنقيب   )Monceaux
العربية باملغرب الأق�صى. 

وتفتح املخطوطات يف الواقع الباب للباحثني 

 
ّ
ة للواقع الجتماعي

َّ
لتو�صيع اأفق نظرتهم العلمي

 القدمي، بحيث يتم ا�صتقدام 
ّ
 العربي

ّ
وال�صيا�صي

لع عليها، اأو  املعلومات التي مل يكن لأحٍد اأن يطَّ

ل�صتكمال البحوث الناق�صة ل �صيما يف جمال 

التَّاريخ. وهو اأفٌق ل اأجزم فيه القطع اإن كان 

نني العرب اأن يبلغوه على اأكمل 
ِّ
للطلبة واملتكو

التِّقنية عموما  وجه، يف ظل نق�صان الأدوات 

ال�صرتاتيجيات  وانعدام  خ�صو�صا،  ة 
َّ
قمي

َّ
والر

التي من �صاأنها ت�صهيل الولوج اإليه. 

�ص يف الثقافة 
َّ
ولقد اآليُت يف هذا امللف اأن اأحت�ص

برتاثها  النه�صة  مكامن  وعلومها  العربية 

منها  �صاع  با  الإملــام  يف  العزمية  ومواطن 

جمال  يف  ل�صيما  ودرا�ــصــة،  وحتقيًقا  ا 
ً
جمع

طلبة  ب�صتوى  ذلــك  كــان  اإن  العلمي  البحث 

فبعث  الدكتوراه.  اأو  املاج�صتري  اأو  اللي�صان�ص 

�ِص �صيفيد كثريا يف تعليم 
ُّ

هذا النَّوع من التَّخ�ص

املعلومات  ا�صتهالك  اأنَّ  مفاده  ما  نني 
ِّ
املتكو

املوجودة بالكتب املن�صورة حديثا ل يفيد يف 

بهم  املنوط  احلقيقي  الــدَّور  يكن  مل  اإن  �صيٍء 

يف  الغو�ص  هو  طح- 
َّ
بال�ص الكتفاء  -دون 

بحثهم عن الدَّرر الكامنة اأعماق البحار. 
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ولدت اإنغريد بيخارانو اإ�صكانيال عام 1957 يف اأوب�صال 

للغة  مدر�صني  عمال  حيث  والداها؛  انتقل  اأين  )ال�صويد( 

ال�صويدية  اللغة  تعلمت  باجلامعة.  واآدابها  الإ�صبانية 

عليها  حتافظ  تزال  ما  لغة  وهي  البتدائية،  باملدر�صة 

حتى يومنا هذا، حيث، ف�صال عن كونها ناطقة بالعربية 

الإ�صبانية  باللغتني  تتحدث  والإجنليزية،  والفرن�صية 

اإىل  ال�صبعينيات،  بداية  عائلتها  انتقلت  وال�صويدية. 

العمل  يف  والداها  فيها  ا�صتمر  التي  املدينة  بر�صلونة، 

اأ�صتاذين؛ والُدها اأ�صتاًذا للغة الالتينية بجامعة بر�صلونة 

اأكملت  اأن  بعد  واآدابها.  الإ�صبانية  للغة  اأ�صتاذة  ووالدتها 

لت بعهد عام لدرا�صة اللغة 
َّ
اإنغريد درا�صتها الثانوية، �صج

العربية بجامعة بر�صلونة لحًقا. واأثناء درا�صتها، اأقامت 

بعهد  العربية  اللغة  درا�صات  لإكمال  تون�ص  يف  مرتني 

ِجها، ح�صلت على منحة 
ُّ
ة. وبعد تَخر

َّ
بورقيبة للغات احلي

ولقد  امل�صتن�رصية.  باجلامعة  ببغداد  للدرا�صة  درا�صية 

حظيت بعد جميئها اإىل بغداد بعام اأن متَّ تعيينها اأ�صتاذة 

عام  حتى  مكثت  حيث  بغداد،  بجامعة  الإ�صبانية  للغة 

1984. ح�صلت -بعد عودتها اإىل اإ�صبانيا- على من�صب 
اأ�صتاذة اللغة العربية والرتجمة يف كلية الرتجمة بجامعة 

من�صب  على  ح�صلت  بعام  ذلك  بعد  امل�صتقلة.  بر�صلونة 

اأ�صتاذ اللغة العربية يف كلية فقه اللغة بجامعة بر�صلونة، 

ت يف العمل بها حتى عام 1989. ويف العام 
َّ
حيث ا�صتمر

نف�صه، انتقلت اإىل اإ�صبيلية، وهي مدينة بداأت تعمل فيها 

�صبتمرب  يف  الختياري  تقاعدها  حتى  جامعيًة  اأ�صتاذًة 

2019. تدور اأبحاثها الرئي�صة يف جمالت من قبيل اللغة 

العربية )الف�صحى واللهجات(، والأدب العربي املعا�رص، 

والرتجمة واجلغرافيا العربية، وكوزموغرافيا الإ�صالم يف 

الع�صور الو�صطى، وحترير املخطوطات العربية. 

فهي  غونزالي�ص،  كابو  ماريا  الباحثة  بخ�صو�ص  ــا 
َّ
اأم

يجة الفل�صفة والآداب بق�صم فقه اللغة ال�صامية بجامعة 
ّ
خر

اأطروحة  اأجنــزت   .1985 بتاريخ  باإ�صبانيا،  غرناطة 

مًة حتقيقا وترجمة ودرا�صة 
ِّ
دكتوراه عن ابن البيطار، مقد

د. جوليا ماريا كارابازا  اإ�رصاف  نباتية وفهار�ص، حتت 

جمال  يف  اأ�صتاذة  حاليا  ت�صتغل   .1996 عــام  برافو، 

ه  اأنَّ اإلَّ  اإ�صبيلية،  بجامعة  والإ�صالمية  العربية  الدرا�صات 

ل  كجامعة  خمتلفة  جامعات  يف  �صت 
َّ
در واأن  لها  �صبق 

اإ�صبيلية  وجامعة  و1997،   1994 عامي  بني  لغونا 

وقاد�ص �صنة 2000، ثم عادت اإىل جامعة اإ�صبيلية حيث 

�ص بها اإىل غاية وقتنا احلايل. 
ِّ
ما تزال تدر

تني 
َّ
يف هذا احلوار الذي عقدناه مع امل�صرتقتني الإ�صباني

غونزالي�ص،  كابو  وماريا  اإ�صكانيال  بيخارانو  اإنغريد 

املطروحة  الأ�صئلة  من  جمموعة  حدة  وعلى  ًل 
َّ
اأو جمعنا 

 اأ�رصنا من خالل ا�صتخدام رقم ال�صوؤال 
َّ
على كلِّ منهما، ثم

اإىل الإجابة املوافقة له، وهذه الأ�صئلة هي كالآتي: 

ملاذا تنظمون امللتقى الدويل الثاين حول املخطوطات . 1

العربية والن�صو�ص القدمية بجامعة اإ�صبيلية ؟

بعامل . 2 مــقــارنــة  تخ�ص�صكم  اإىل  تــنــظــرون  كــيــف 

املخطوطات؟، 

مون الدرا�صات العربية الإ�صالمية يف جامعة . 3
ِّ
كيف تقي

حوار مع إسكانيال و غونزاليس 

بصفتنا علماء لغة.. نبني جسوًرا 
فوق الجدران العازلة  

ملفات 
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عموما  الإ�صبانية  اجلامعات  ويف  خ�صو�صا  اإ�صبيلية 

مقارنة بجامعات اأخرى يف العامل؟، 

والبحِث . 4 والدرا�صة  الــقــراءة  من  طويلة  م�صرية  بعد 

العربي  ــعــامل  ال ــار  ــط اأق يف  والـــرحـــالت  والتنقيب 

ات التي ا�صتوقفتكم؟،  والإ�صالمي، ما اأبرُز املحطَّ

اهنة يف العامل الإ�صالمي . 5
َّ
يف ظلِّ الأحداث ال�صيا�صية الر

اأو الغربي، ما ال�صبيل الثقايف لإعادة بناء اجل�رص من 

جديد؟

مديرة  إسكانيال،  بيخارانو  إنغريد  مع 
سابقة:

البحث 	• جمموعة  اإطـــار  يف  الأيـــام  ــذه  ه تنظيم  مت 

الن�صو�ص  ودرا�صة  وترجمة  لتحرير   Hum 690"
هذا  من  والهدف  الأخرى".  ال�رصقية  واللغات  العربية 

هو تقدمي بحوثنا واأبحاث الزمالء الآخرين �صواء من 

ي�صتغلون  الذين  اأخــرى،  بلدان  من  اأو  اإ�صبانيا  بلدنا 

، وي�صلطون ال�صوء 
ّ
على م�صامني الرتاث العربي الغني

عليه. وبالدرجة نف�صها، نعمل على ت�صجيع الباحثني 

امُلثري  املخطوطات  حترير  عــامل  لــدخــول  ال�صباب 

واملثابرة،  رب 
َّ

ال�ص التَّخ�ص�ص  هذا  يتطّلب  وترجمتها. 

العامل  هــذا  يف  قلياًل  متار�صان  "ف�صيلتان"  وهما 

يع اخلطى اأين نفتقد لكثري من الهدوء يف مقابل 
َّ

ال�رص

تثمني الأ�رصع وتقديره.

بالدنا 	• جامعات  يف  طوياًل  تاريًخا  لتخ�ص�صنا  اإنَّ 

ة 
ّ
الأندل�صي الن�صو�ص  بطبع  يتعلَّق  فيما  ل�صيما 

مركز  يقوم،  يزال  وما  قام،  املعنى،  بهذا  وترجمتها. 

 ل 
ٍّ
ة بعمٍل مهم

ّ
ة جامعة اإ�صبيلي

ّ
الدرا�صات العربية بكلي

ا  واإمنَّ فح�صب،  ة 
َّ
الأندل�صي الن�صو�ص  اإىل طباعة  يرمي 

نكون  كل،  ال�صَّ وبهذا  العربي.  ق  ال�رصَّ ن�صو�ص  ا  اأي�صً

الن�صو�ص  اإ�صدارات  يف  ة 
ّ
ملي

َّ
الر اتنا 

َّ
بحب �صاهمنا  قد 

التي  ال�صنوات  املا�صي ويف  القرن  والرتجمات خالل 

ا فيها باجلامعة مطلع القرن احلادي والع�رصين.  كنَّ

ٍد على 	•
ِّ
حتظى �صهادتنا يف الدرا�صات العربية بتقديٍر جي

ا 
ًّ
واأوروبي ا 

ًّ
وطني جميعها  العلمية  امل�صتويات  �صعيد 

ة 
ِّ
ُه فيحتوي على عد

ُ
ا املنهج الذي يتم و�صع

َّ
كذلك. اأم

والأدب  واللهجات  الف�صحى  باللغة  ٍة 
َّ

خا�ص موا�صيع 

ين وعلم الجتماع وغريها. يتيح 
ِّ
والتاريخ والفكر والد

اأو�صع للعامل العربي  ذلك للطالب احل�صول على روؤية 

من  الزمنية،  مراحلها  بجميع  نتناولها  نا  واأنَّ ل�صيما 

ت�صمح  احلا�رص.  الوقت  اإىل  الإ�صالم  قبل  ما  ع�صور 

 )Erasmus( مثل  املختلفة  الأوروبية  التفاقيات 

برنامج   )Erasmus(و كبري،  ب�صكل  بالتنقل  ا  اأي�صً

بني  ــذة  ــات ــص والأ� الــطــالب  تــبــادل  لت�صهيل  ي�صعى 

واملوؤ�ص�صات  الكربى  الأوروبية  واملدار�ص  اجلامعات 

والأ�صاتذة،  الطالب  يرثي  مما  العامل،  حول  التعليمية 

بتثمني  �صيما  ل  والتَّعلم  التَّعليم  جودة  من  ُن 
ِّ
�ص

َ
ح

ُ
وي

ة.
َّ
التَّعددية اللغوي

76 عندما 	• عام  ودرا�صتها  العربية  اللُّغة  على  تعرفت 

 واأربعون 
ٌ
نة الثانية من اجلامعة. مرت اأربع

َّ
كنت يف ال�ص

ورحالتي  درا�صتي  ــرت  اأثَّ لقد  احلــني.  ذلك  منذ  عاما 

حياتي  على  العربية  بالبلدان  ويلة  الطَّ واإقامتي 

عن  الأخرى  هي  تنف�صل  ل  التي،  املهنية،  وم�صريتي 

ئي�ص خالل كلِّ هذه 
َّ
ة. كان هديف الر

َّ
خ�صي حياتي ال�صَّ

نوات من التعلم )حتى الآن( حماولة تزويد الطالب 
َّ
ال�ص

املعارف  بختلف  ا  اأي�صً ولكن  اللغوية،  باملعرفة 

خالل  من  وا�صتيعابها  تعلُّمها  يتم  التي  الأخـــرى، 

العربي  بالعامل  املوجودة  البلدان  اأو  البلد  اكت�صاف 

والإ�صالمي؛ ولي�ص فقط من خالل الكتب ول حتى من 

مه لنا التِّقنيات اجلديدة اليوم.
ِّ
خالل كل ما تقد

ملفات 



نزوى العدد 105 يناير 2021
103

اأننا 	• الوا�صح  فمن  ة، 
ّ
ال�صيا�صي لالأحداث  بالن�صبة  ما 

مواجهات  هناك  املــعــاين..  بكل  ع�صيب  بوقت  منر 

اإلخ.. ل تتوقف  اأيديولوجية وجدران ثقافية ودينية.. 

وعلماء  اإن�صانيني  ب�صفتنا  ذلك،  النتفا�صة. ومع  عن 

فقه اللغة، اأعتقد اأنه ميكننا امل�صاهمة يف بناء اجل�صور 

فوق اجلدران، اإذا مل يكن بالإمكان هدمها. وهذا يعني، 

على  العمل  خاللها  من  ميكننا  التي  املن�صات   
ُ
بناء

تبادل الأفكار والبحث خارج نطاق النزاعات. اإن قوة 

الكلمة عظيمة وهناك ن�صو�ص من املا�صي واحلا�رص 

ا.
ً
يجب اأن نفكر فيها بروح نقدية وبنَّاءة دائم

مديرة  غونزاليس،  كابو  ماريا  آنــا  مع 
الملتقى:

ة 	•
َّ
ولي

ُّ
الد ة 

َّ
را�صي

ِّ
الد الأيــام  هذه  تنظيم  اإىل  ن�صعى  نا  اإنَّ

نظرا لقلَّة املنتديات واملوؤمترات التي ت�صمح بناق�صة 

الو�صطى  الع�صور  يف  العربية  املخطوطات  حتقيقات 

وترجماتها ودرا�صاتها، كما اأنَّ هناك عدًدا قلياًل جًدا 

الأن�صطة.  لهذه  اأنف�صهم  �صون 
ِّ
يكر الذين  الباحثني  من 

واإذا كان من املهم جًدا اإنقاذ هذه النُّ�صو�ص من اأجل 

ة 
َّ
ة التاريخ، فاإنَّ هذه الأيام الدرا�صي

َّ
حفاظ �صامل لذم

هي فر�صة للزمالء لاللتقاء بع�صهم ببع�ص والنظر يف 

كيفية ال�صتمرار على هذا النَّهج.

وكما ذكرت �صابًقا، هناك عدد قليل جًدا من الباحثني 	•

املخطوطات  لــدرا�ــصــة  جــهــودهــم  �ــصــون 
ِّ
يــكــر الــذيــن 

وترجمتها.  وحتريرها  الو�صطى  الع�صور  يف  العربية 

معا،  والعلم  مري  بال�صَّ تتعلق  م�صاألة  كانت  واإن  وهي 

جنعل  حيث  من  عاتقنا  على  تقع  ة 
َّ
م�صوؤولي ها  فاإنَّ

الن�صو�ص  هذه  حترير  اأهمية  ا 
ً
وجوب يدركون  نا 

َ
ب طالَّ

بتاريخنا  دراية  على  ليكونوا  ودرا�صتها  وترجمتها 

التاريخ  �صندفنهما؛  فاإننا  نفعل ذلك،  واإذا مل  وقيمنا، 

ا.
ً
والقيم مع

تفقد 	• ل  حتى  ا 
ً
كــبــري جــهــًدا  اإ�صبيلية  جامعة  تبذل 

الدرا�صات العربية مكانتها ال�صحيحة يف التاريخ. هذا 

 Hum( البحثية  جمموعتنا  يجعل  الذي  بب 
َّ
ال�ص هو 

التحدي  رايــة  فرتفع  اجلهد،  هــذا  كــلَّ  تبذل   )960
املتمثل يف عقد ملتقيات بجامعة اإ�صبيلية وامل�صاهمة 

ة من الدرجة الأوىل لأهم الباحثني يف 
ّ
يف اأعمال بحثي

اللغات  الو�صطى، ويف  العربية بالع�صور  املخطوطات 

الأخرى ذات ال�صلة لتقييمها ومناق�صتها.

 عملي البحثي بكتبات عربية واأوروبية مهمة 	•
َّ
ولقد مر

املخطوطات  جمال  يف  البحثية  قدراتي  فيها   
ُ

رت
َّ
طو

بخ�صو�ص  ل�صيما  الو�صطى  الع�صور  يف  العربية 

يف  حتقيق  باإجراء  قمت  فلقد  العلمية.  املو�صوعات 

عامل املخطوطات ذات ال�صلة باملو�صوعات النباتية 

وال�صيدلنية والطبية والزراعية وما له عالقة بتاريخ 

املكتبات  من  كثري  يف  املــوجــودة  العربية  العلوم 

العاملية كما هو احلال يف املكتبة الوطنية التون�صية 

 1990 عام  الوطنية  اجلزائر  ومكتبة   ،1989 عام 

بجامعة  العلوم  وفل�صفة  التاريخ  وبق�صم  و1991، 

ويد 
ُّ
بيت�صبورغ، ومكتبة جامعة ريديفا باأوب�صال بال�ص

ومكتبة  للدمنارك  الوطنية  وباملكتبة   ،2012 �صنة 

جامعة كوبنهاجن عام 2016. 

اأما بخ�صو�ص اإعادة بناء اجل�رص، فالدرا�صة واملعرفة 	•

والعلم  املعرفة  وتبادل  الآخر  اأي 
َّ
الر واحرتام  والتعلم 

كلُّها  وامللتقيات،  واللقاءات  ة 
َّ
العقلي والجتهادات 

وبناء  والغرب  ال�رصق  بني  الروابط  تقوية  على  تعمل 

اجل�صور الالزمة لإن�صانية اأكرث عدًل للجميع.

ملفات 
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احلادي  القرن  يف  ببغداد  ال�صلجوقي  احلكم  خالل  حدث 

بال�رصق،  املعرفة  جمالت  جميع  يف   
ٌّ
فكري  

ٌ
ازدهــار ع�رص 

اإىل تطوير تخ�ص�صاٍت خمتلفة كال�صعر والفل�صفة  اأدى  مما 

متار�ص  كانت  التي  الطبية  العلوم  ل�صيما  والريا�صيات، 

تعاليم  وريــث  وهــو  التلميذ  ابــن  كــان  وا�صع.  نطاق  على 

تها.
َّ
جالينو�ص واأبقراط من اأعظم دعاة هذه الفرتة واأئم

العربي  التِّلميذ  بن  �صاعد  بن  اهلل  هبة  احل�صن  اأبــو  يعد 

اأكرث  من   )1074-1165  /  1073 )بغداد  النَّ�رصاين 

ا يف القرن احلادي ع�رص. بداأ 
ً
الأطباء وعلماء العقاقري تاأثري

)الذي  لأمه  بجّده  م�صرت�صداً  طفولته،  يف  بالطب  اهتمامه 

اأخذ منه ا�صم التلميذ(. بعد اأن اأكمل �صل�صلة من الرحالت يف 

اأنحاء بالد فار�ص التي �صمحت له بتو�صيع معرفته  جميع 

 ب�صكل دائم يف م�صقط راأ�صه 
ّ
�صات، ا�صتقر

ُّ
يف خمتلف التَّخ�ص

ة 
َّ
النِّظامي مدر�صة  من  بالقرب  عيادة  �ص 

َّ
اأ�ص حيث  ببغداد، 

و�صمعته  �صهرته  اأك�صبته  الطب.  لتدري�ص  نف�صه  وكر�ص 

من�صب رئي�ص البيمار�صتان الع�صدي يف بغداد، وو�صل اإىل 

ذروة م�صريته املهنية خالل ال�صنوات التي خدم فيها بالط 

اإليه بهمة ترخي�ص  الذي عهد  اخلليفة املقتفي لأمر اهلل، 

ني جدد ملمار�صة مهنتهم. بعد وفاته، ذهبت 
ِّ
اأطباء بغدادي

طبيب  وهو  تالمذته،  اأحد  اإىل  بثمن  تقدر  ل  التي  مكتبته 

ا�صي النا�رص.
َّ
ببالط اخلليفة العب

ا، منها 4 موؤلفات 
ً
ا ودوائي

ً
ا طبي

ً
األَّف ابن التلميذ 18 كتاب

اختياراٌت  بعنوان  خمطوطة  ذلك  يف  با  ا، 
ً
حالي حمفوظة 

الأ�رصبة، وهي عبارة عن خال�صة  من كتاب م�صكويه يف 

م�صتوفاة ت�صتند اإىل املعلومات الواردة يف كتاب الأ�رصبة 

لأحمد بن حممد بن م�صكويه، حيث توجد ن�صخة خمطوطة 

 )Rediviva( واحدة منها حمفوظة يف مكتبة روديفيفا 

من  التلميذ  ابن  ي�صف  )ال�صويد(.  اأوب�صال  جلامعة  التابعة 

خالل عناوين خمتلفة يف هذا العمل �صل�صلة من امل�رصوبات 

اأو اجلرعات اأو املركبات الطبية امل�صنوعة من اخلمور.

من  بالقتبا�ص  املوؤلف  يبداأ  عمله،  من  الأوىل  الورقة  يف 

جالينو�ص ويك�صف، من خالل اأمثلة للطبيب اليوناين ومن 

التي  املختلفة  الفوائد  اأي�صا،  اخلا�صة  اجتهاداته  خالل 

عالج  الأول،  الق�صم  ي�صف  املــاء.  حــرارة  درجــة  رها  توفِّ

ال�صكر  على  تعتمد  مداواة  خفيًفا،  يعود  حتَّى  الثَّقيل  املاء 

امل�صتخدم يف مكافحة م�صاكل اله�صم وتخفيف املغ�ص.

مياه  حتلية  عن  يتحدث  البحر،  ماء  عالج  عنوان  وحتت 

البحر لالحتفاظ بامللح وكيفية ت�صفية املواد من ال�صاطئ 

ي�صف  لل�رصب.  وال�صاحلة  العذبة  املياه  على  للح�صول 

الق�صم التايل �صنع اجلالب باء الورد بخ�صائ�صه العالجية 

واجلهاز اله�صمي.

اأنواع  يف الأق�صام املوالية، يوا�صل ابن التلميذ يف و�صف 

اآخر.  مكون  مع  املاء  جتمع  التي  امل�رصوبات  من  خمتلفة 

وهكذا، يتحدث يف عدة �صفحات عن �صناعة �رصاب ال�صعري 

وعن  وال�صفرجل  والتفاح  والنعناع  واخليار  واليقطني 

كيفية  عن  املوؤلف  يتحدث  اأخــرى،  اأق�صام  ويف  فوائدها. 

فراوية، 
َّ

حت�صري نبيذ التَّمر الهندي وفائدته �صد احلمى ال�ص

ويقدم ن�صائح حول �صنع امل�رصوبات امل�صنوعة من اأوراق 

اأوراق جمموعة متنوعة من التُّمور، والزَّنابق،  الآ�ص، ومن 

امل�صنوع  النبيذ  اآخر م�رصوب مت و�صفه هو  الع�صل.  ونبيذ 

واأفكاراً  خمتلفة  و�صفات  لها  يقدم  التي  اخلبز،  ماء  من 

 بها دون غريه.
ًّ

اخت�ص

مساهمات في علم األدوية 
العربي القديم

ألفارو سواريز أورتيز
جامعة إشبيلية

ملفات 
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الذهبي،  بابن  املعروف  الأزدي،  حممد  ابن  اهلل  عبد  حممد  اأبو 

من  ولغوًيا  وكيميائًيا  طب،  و�صانع  نبات  وعامل  طبيًبا  كان 

نهاية  حتى  فالن�صيا  بطوائف  بعد  فيما   
ّ
وا�صتقر ُعماين،  اأ�صل 

اأيامه )1061(.

فاإن  كتبها،  قد  الذهبي،  ابن  يكون  التي ربا  الأعمال  من بني 

املــاء.  كتاب  هو  هــذا  يومنا  حتى  جنا  الــذي  الوحيد  الكتاب 

اللغة  لدرا�صة  جمملها  يف  مكر�صة  النطاق  وا�صعة  تركيبة  اإنها 

العربية والطب وعلم النبات، وكذلك علم احليوان وعلم �صناعة 

الطب وعلم املعادن، ويغطي ب�صكل اأ�صا�صي الأو�صاف النحوية 

والطبية للمفردات التي تتاألف منه.

عرث حمقق هذا الكتاب، د. هادي ح�صن حمودي، على ن�صختني 

غرداية  مدينة  يف  خا�صة  مكتبة  يف  املاء  كتاب  خمطوط  من 

اجلزائرية، وكال الن�صختني، بعد العنوان: كتاب املاء، حتتويان 

على ا�صم املوؤلف: اأبو حممد عبد اهلل الأزدي ويف الن�صخة الثانية 

اأ�صيف بعد ال�صم "ابن الذهبي".

لتلك  ت�صليم  اأي  عار�ص  عا�صور،  ابن  ال�صيخ  املكتبة،  تلك  مالك 

الأوراق لأي ن�صخ اآيل، ومل ي�صمح بنقلها خارج منزله. ومع ذلك، 

يف  ولكن  مكتبته،  يف  هناك،  ن�صخة،  بعمل  للمحقق  �صمح  فقد 

�صكل خمطوط.

هكذا ح�صل املحقق على ن�صخة واحتفظ بها قرابة خم�صة ع�رص 

اأ�صدر عام ١٩٩٦ الطبعة الأوىل من كتاب املاء  اأن  اإىل  ا، 
ً
عام

بالتعاون مع وزارة الثقافة العمانية.

اأول  "املاء:  لإ�صداره،  للنظر  لفًتا  فرعًيا  عنواًنا  املحقق  يقدم 

معجم طبي لغوي يف التاريخ". ان هذه العبارة حقيقية بالفعل، 

والطب يف  اللغة  ي�صمل  الذي  املعجم  تلبي جميع �رصوط  لأنها 

البعد نف�صه. حتى الآن، الكتاب الذي يتمتع بهذه املكانة، "اأول 

�صيموني�ص  "�صينونيما  هو  التاريخ"،  يف  طبي  لغوي  معجم 

خنون�صي�ص"، الذي يرجع تاريخه اإىل عام ١٢٨٨.

املوؤلف:  هذا  ذكر  بالفعل  جند  العربية  التاريخية  امل�صادر  يف 

ابن الذهبي ودليل وا�صح عن هذا الكتاب. من بني هذه امل�صادر، 

ميكننا ذكر كتاب "عيون الأنباء يف طبقات الأطباء"، وهو من 

تاأليف ابن اأبي اأ�صيبعة )القرن الثالث ع�رص( الذي يقول فيه:

هو اأبو حممد عبد اهلل ابن حممد الأزدي ويعرف بابن الذهبي، 

وكانا  الفال�صفة،  كتب  ومطالعة  الطب،  ب�صناعة  املعتنني  اأحد 

ببلن�صية يف  الكيمياء جمتهدا يف طلبها. وتويف  ب�صناعة  كلفا 

جمادى الآخر �صنة �صتة وخم�صني واأربعمائة.

. 
ولبن الذهبي من الكتب: مقالة يف اأن املاء ل يغدو"1

اآخر خرب لدينا عن هذه املخطوطة ون�صختها اأنه عندما ات�صلنا 

املعلومات  من  املزيد  لطلب  حمودي  ح�صن  هــادي  بالدكتور 

الأوراق من كتاب املاء، ذكر  حول جمريات تلك املكتبة وتلك 

حمتوياتها.  جميع  احرتقت  فقد  ولذلك  احرتقت،  املكتبة  اأن 

بالإ�صافة اإىل ذلك، اأكد اأنه يحتفظ ب�صورتني فقط، نف�ص ال�صور 

التي يلتقطها يف نهاية مقدمته.

الأقل جزء منها. ومع  اأو على  الذهبي وكتبه لغز  ابن  اإن �صرية 

املعلومات  بع�ص  ا�صتخال�ص  ا�صتطعنا  الإ�صدار  وبف�صل  ذلك 

اأن نتمكن من حل الغمو�ص الذي  اأمل  ة واملقنعة على 
ّ
التكميلي

يحيط بتلك املخطوطات.

المجهول الكبير لمجريات مخطوطات 
»كتاب الماء« البن الذهبي 

اأ�صيبعة، »عيون الأنباء يف طبقات الأطباء«. نزار ر�صا )النا�رص(، بريوت: من�صورات دار . 1 اأبي   ابن 

مكتبة احلياة، ١٩٦٥، �ص. ٤٩٧.

ميال محمد سالم
جامعة اشبيلية

هوامش

ملفات 
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يف  الإ�صالمي  املجال  يف  امل�صتخدم  بالورق  يتعلق  فيما 

امُلدرج  واجلغرايف  الزمني  الإطار  فاإن  الو�صطى؛  الع�صور 

حتت ت�صمية مملكة غرناطة النَّ�رصية ميكن اأن يجعلنا نعتقد 

وبا�صتخدامها  املواد  هذه  باأ�صل  املتعلِّقة  املعطيات  باأن 

املكّثف  الكتابي  لالإنتاج  ا 
ً
نظر ب�صهولة،  فهمها  ميكن 

املعرفية  وللتخ�ص�صات  الإ�صالمية  الإدارة  عرفته  الذي 

البقايا  فاإن  بالذَّات،  هذه  احلالة  درا�صة  ويف  املتعدِّدة. 

القليلة املحفوظة والإ�صارات املاأخوذة من م�صادر خمتلفة 

خمتلفة  م�صادر  من  اأقــل،  وب�صورة  الإ�صالمية،  للثقافة 

للثقافة الأندل�صية يف غرناطة على وجه اخل�صو�ص، جتعل 

عليها  احل�صول  مت  التي  البيانات  مقارنة  ال�صعب  من 

اإنَّ  املحفوظة.  املخطوطات  قدَّمتها  التي  املعلومات  مع 

ت من املجالني:  امل�صادر التي متَّ الرجوع اإليها، والتي تاأتَّ

والأجنبي،  غرناطة(  اأمراء  ن�رص،  بني  اإىل  )ن�صبة  النَّ�رصي 

امل�صادر  يف  الورق  ا�صتخدام  اإىل  الإ�صارات  نعترب  جتعلنا 

القانونية  والأطروحات  والأجنبية(  )النَّ�رصية  التاريخية 

ففيما  خا�صة.  ة 
ّ
اأهمي ذات  والزراعية  والنباتية  والدينية 

اأجريت  التي  التحليالت  فاإن  املحفوظة،  باملواد  يتعلق 

ًة 
َّ
-تلبي ُت�صتخدم  كانت  التي  الورق  بقايا  على  الآن  حتى 

لالحتياجات املعرفية الإدارية والفكرية اخلا�صة بغرناطة 

ة للوثائق القانونية، وللن�صو�ص 
َّ
ة- كدعائم كتابي

َّ
النَّ�رصي

ذات  الأعمال  توثيق  لغر�ص  ل�صيما  اليد  بخط  املكتوبة 

وللوثائق  القراآنية،  وللن�صو�ص  املختلفة،  التخ�ص�صات 

ة. 
َّ
التجارية املختلفة، من بني اأمور اأخرى، يف غاية الأهمي

د للبيانات املكتوبة باملخطوطات  من خالل التجميع املعقَّ

لالإجابة  الفر�صيات  من  �صل�صلة  مناق�صة  ميكن  املحفوظة، 

ْتها م�صكلة اأ�صل دعائم الكتابة يف 
َ

على الأ�صئلة التي طرح

غرناطة، فبعد تتبع م�صار اقتناء الورق الذي ا�صتخدم من 

م�صانع  اأخــرى  جهة  ومن  الدولية،  التجارة  قنوات  جهة 

�صري 
ُ
لت�صنيع املواد الورقية واإعادة ا�صتخدامها، فاإنَّ هذا ي

قليلة  يعود، يف ظلِّ وجود حالت  الورق  ا�صتخدام  اأنَّ  اإىل 

اإىل م�صادر من  النَّ�رصية،  الورق يف املنطقة  من م�صانع 

النَّوع  وهذا  الن�رصية،  غرناطة  مملكة  خارج  اأجنبي  اأ�صل 

التُّجار  ح�صابات  كدفاتر  ا 
ً

ي�ص
ِّ

خ�ص اُ�صُتخدم  الــورق  من 

 معلومات عن 
َّ
ني مع الإ�صارة بالطبع اإىل كونه �صم

ِّ
اجلنوي

جتارة الورق. ل �صك يف اأن العن�رص الأثري اأ�صا�صي يف هذا 

املجال، والذي، وفًقا للن�صو�ص املحفوظة، يدلُّ على نوع 

النَّباتية  الألياف  اأو  الورق امل�صنوع من الأقم�صة )اخلرق( 

)ال�صليلوز، القنب(. 

الدِّرا�صة  ت�صلِّط  ها، 
ُ
جمع مت  التي  البيانات  ُكلِّ  على   

ً
بناء

الإداري  املجال  يف  للورق  الوا�صع  النت�صار  على  ال�صوء 

جمموع  يف  ن�صبة  اأعلى  متثِّل  كانت  الدَّولة  واأنَّ  )ل�صيما 

الطلبات املقدَّمة للح�صول على الورق(، والفكري والديني 

�صل�صلة   
ُ
ُتَثار نف�صه،  الوقت  يف  النَّ�رصيني.  باإقليم  اخلا�ص 

من الأ�صئلة حول اأ�صل مادة الكتابة الأ�صا�صية هذه، بداية 

من اأ�صلها اخلارجي، ل�صيما انطالقا من جتار جنوة كما 

غرناطة،  موقع  يف  ت�صنيعها  غاية  اإىل  اأعاله،  مذكور  هو 

ا�صتخدامه.  قبل  واملعاجلة  التَّ�صنيع  طرق  اإىل  بالإ�صافة 

اإزاء كل هذه املعلومات، يتم تقدمي بانوراما عاملية حلالة 

املواد الورقية، مع الرتكيز على بيانات حمددة ذات اأهمية 

ُف على املجتمع الإ�صالمي فقط. وبناء عليه،  خا�صة ل تتوقَّ

تربز بع�ص الفتاوى، بعدما ثار اجلدل حول مو�صوع ن�صخ 

القراآن على ورق من اأ�صل م�صيحي، والذي يكون قد احتوى 

اإثباته  ليب وغريها(، كما متَّ 
َّ

اإ�صارات م�صيحية )كال�ص على 

يف بع�ص احلالت امللمو�صة واملحفوظة.

أصل الورق واستخدامه في 
مملكة غرناطة النَّصرية

أنطونيو بياليز روفيرا
جامعة غرناطة

ملفات 
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التي  الأندل�صية  اليهودية-العربية  املخطوطات  ن�صو�ص  ت�صكل 

قام بكتابتها موؤلفون ولدوا وعا�صوا يف الأندل�ص جزًءا من الإنتاج 

ة«،  الفكري جلزء من الأقلية الجتماعية املعروفة با�صم »اأهل الذِّمَّ

ة،  العربيَّ الهجائية  باحلروف  معظمها  كتب  خمطوطات  وهي 

بحيث ل ت�صتهدف اإل اجلمهور اليهودي فقط.

ويف الواقع، ل بدَّ اأن منيز بني جمموعتني من املخطوطات: تلك 

التي هي عبارة عن ن�صخ من الأعمال الأندل�صية التي مت اإنتاجها 

خارج حدودها اجلغرافية وحتى الزمنية، وتلك التي متت كتابتها 

اخ اأندل�صيني.
َّ
ون�صخها يف الأندل�ص اأو من قبل ن�ص

على  ميتد  اإنتاًجا  وتت�صمن  عــدًدا،  الأكرث  الأوىل  املجموعة  تعدُّ 

تاريخ   ،1492 عام  اإىل  العا�رص  القرن  )من  قرون  خم�صة  مدى 

تتكون  كانت  التي  املعرفة  جمالت  جميع  ذلك  وي�صمل  رد(،  الطَّ

من علوم ذلك الوقت: علم اللغة واملنطق والريا�صيات والفيزياء 

وامليتافيزيقيا.

ا جميع اأنواع  ا املجموعة الثَّانيَّة، فهي الأقل عدًدا، وت�صمل اأي�صً اأمَّ

الزواج  كعقود  اليومية:  احلياة  واقع  من  تنحدر  التي  الن�صو�ص 

الوقائية  والتعاويذ  واحلميمة  والعائلية  التجارية  واملرا�صالت 

والق�صائد وما اإىل ذلك.

 
1
كل هذه املواد حمفوظة من خالل جمموعة فريكوفيت�ص وجنيزة

فتح  متَّ  حيث  املخطوطات  هذه  رقمنة  الآن  تتمُّ  القاهرة.  يف 

الإنرتنت من خالل مبادرتني رئي�صتني: م�رصوع  ا�صت�صارات عرب 

 The( وكتيف   )Friedberg Genizah( فرايبارغ  جنيزة 

.)Ktiv

الوطنية  بطر�صبورغ  �صانت  بكتبة  فريكوفيت�ص  جمموعة  توجد 

خمطوطة.  و17000   15000 بني  ما  على  وحتتوي  برو�صيا، 

حتمل ا�صم اأبراهام بن �صموئيل فريكوفيت�ص. ولقد اأ�صبح باإمكاننا 

الو�صول اإليها، منذ نهاية الت�صعينيات من القرن املا�صي، بف�صل 

للغاية وغري  اإنها جمموعة معقدة  القد�ص.  رة يف  ن�صختها امل�صغَّ

وعربية  عربية  خمطوطات  من  املجموعة  تتكون  متجان�صة. 

�صل�صلتني:  اإىل  مق�صمة  وهي  و�صامرية(.   ،  
2
وكتابية )حاخامية، 

الكتابية  والأعمال  الن�صو�ص  اآلف من  عدة  الأوىل حتتوي على 

منها   :13700 منها حوايل  فلدينا  الثانية  ال�صل�صلة  ا  اأمَّ ة، 
ّ
املهم

حوايل 2000 خمطوطة توراتية، وحوايل 7000 خمطوطة اأخرى 

باللغة اليهودية العربية.

يكاد  )مق�صورة(،  غرفة  فهي  القاهرة،  جنيزة  بخ�صو�ص  ــا  اأمَّ

تتوفر يف  اأن  يجب  مق�صورة  اإليها حمدودا، وهي  الدخول  يكون 

اأي كني�ص يهودي، حيث يتم فيها اإيداع الن�صو�ص املقد�صة التي 

اأ�صبحت عدمية الفائدة. من وقت لآخر، يجب اإحراق هذه البقايا 

جتميع  القاهرة  جنيزة  يف  مت  ولقد  كهف.  يف  رمادها  ودفــن 

القرن  خالل  »اكت�صافها«  غاية  اإىل  التا�صع،  القرن  من  وثائق 

)مل  احلايل  القبطي  احلي  يف  يهوديني  كني�صني  يف  ع�رص  التا�صع 

ومناخها،  القاهرة  خ�صو�صية  وبف�صل  موجوًدا(.  اأحدهما  يعد 

تتناثر  علمنا.  حد  على  قطعة،   200000 من  اأكرث  حفظ  مت  فقد 

وموؤ�ص�صات  مراكز  بني  الأربعة  الرياح  يف  اليوم  املجموعة  هذه 

خمتلفة، على الرغم من اأن معظمها حمفوظ يف جامعة كامربيدج 

 )Alianza Israelita( يف  منها  كبري  وعــدد   )140.000(

بباري�ص، ومكتبة )Bodleian( باأك�صفورد، واملدر�صة الالهوتية 

فريكوفيت�ص،  جمموعة  يف  احلال  هو  وكما  بنيويورك.  اليهودية 

العربية ترتاوح  اليهودية  يوجد يف جينيزة عدد كبري من املواد 

الأعمال  مثل  املقد�ص،  الكتاب  على  والتعليقات  الرتجمات  بني 

وال�صحرية  واللغوية  والدِّينية  والالهوتية  والفل�صفية  القانونية 

والعلمية والأدبية والفلكلورية والكثري من املرا�صالت ال�صخ�صية 

والتجارية.

المخطوطات اليهودية-العربية 
األندلسية 

 خوسيه مارتيناز ديلجـادو
جامعة غرناطة

ملفات 

ح�صب . 1 يجوز  ل  التي  والوثائق  الأوراق  من  جمموعة  عن  عبارة  هي  بالعربية  الـجنيزة  اأو  اجلنيزا 

ها تدفن  ة كما اأنَّ
َّ
الديانة اليهودية اإهمالها اأو متزيقها، تعزل هذه املخطوطات يف املعابد اليهودي

يف املقابر، ل �صيما اإذا احتوت ا�صم اهلل.

ة.. 2
َّ
  مذهب ديني يعادي فكرة العتماد على النقل ال�صفهي لليهودي

هوامش
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ا للمعلومات 
ً
ا قيًِّما للغاية نظر

ً
تعدُّ وثائق غرناطة العربية م�صدر

والقت�صادية،  الجتماعية،  الأمور  بخ�صو�ص  عليها  ر  تتوفَّ التي 

ة بال�صكان الأندل�صيني من خمتلف  واحل�رصية، والتاريخية اخلا�صَّ

امل�صتويات الجتماعية، با يف ذلك الطبقة ال�صعبية. ويف الواقع، 

و�صياغتها  التحديد،  وجه  على  التوثيق  اأعمال  يف  النظر  فــاإنَّ 

للفرتة  الزمني  بالإطار  ًدا  مقيَّ �صيكون  العربية،  باللغة  منطقًيا 

واخلام�ص  ع�رص  الرابع  بالقرنني  )اأي  مملكتها  وحدود  النَّ�رصية 

تاريخ  تلت  التي  املرحلة  خالل  ذلك  يف  النظر  تو�صيع  مع  ع�رص( 

�صقوط غرناطة.

ندات العدلية القانونيَّة 
َّ
ل ما يظهر فيما يتعلق باأنواع ال�ص ولعلَّ اأوَّ

التي متَّ احل�صول عليها مقارنة بغريها، تلك التي تنطوي على نقل 

وال�صداق(،  )الهبة،  الهبة  �صكوك  وال�رصاء،  البيع  كعقود  امللكية: 

اإلخ.  والو�صية،  الإرث(،  )ق�صمة  الرتكة  ووثائق  املقاي�صة،  عقود 

وميكن لعقود اأخرى ذات �صالحية كاملة مرتبطة بوقائع قانونية 

اأو  نف�صها  الوثيقة  يف  اإما  املطاف،  نهاية  يف  تظهر  اأن  خمتلفة 

كونها  حيث  من  كبرية  اأهمية  ذات  لكونها  وذلك  م�صتقل،  ب�صكل 

العائلة  ممتلكات  بخ�صو�ص  َذة  املنفَّ الأعــمــال  جمموع  ت�صمُّ 

ى قانونيا بامل�صتخل�ص، اأو بخ�صو�ص اخلزينة  ة اأو ما ُي�صمَّ النَّ�رصيَّ

اة ببيت املال. ويف الأخري، ميكن اأن تت�صمن الوثائق  العامة امل�صمَّ

القانونية.  اأو  الإدارية  بال�صلطات  ة  اخلا�صَّ الإجراءات  من  �صل�صلة 

وعددها  ا،  خا�صًّ ا 
ً
ذكر ا  اأي�صً الأخرى  املختلفة  العمليات  ت�صتحق 

كيفية  بقوة  يعك�ص  ولكنه  ال�صابقة،  احلالت  يف  كما  ا  مهًمّ لي�ص 

بالنا�ص  اخلا�صة  للحياة  الق�صوى  الأهمية  ذات  الإجراءات  تنفيذ 

كما هو احلال مع عقود الزواج )ال�صداق، النكاح(.

 : خمتلفة  مراكز  بني  الرئي�صة  الوثائقية  املجموعات  هذه  ع  تتوزَّ

اأر�صيف مكتبة جامعة غرناطة بــ)160 وثيقة(؛ اأر�صيف كاتدرائية 

بــ)27 وثيقة(  اأر�صيف ماركيز كورفريا  ؛  بــ)38 وثيقة(  غرناطة 

دير  ؛  وثيقة(   21( بــ  غرناطة  ملقاطعة  التاريخي  الأر�صيف  ؛ 

 Madre de Dios de las Comendadoras de(

Santiago( بـــ)17 وثيقة( ؛ الأر�صيف البلدي التاريخي ملدينة 
بــ)11  الوطني  التاريخي  مدريد  اأر�صيف  ؛  وثيقة(  بــ)17  بازا 

وثيقة( ؛ مدر�صة غرناطة للدرا�صات العربية بــ)حوايل 11 وثيقة( 

؛ الأر�صيف البلدي التاريخي لغرناطة بــ)10 وثائق( ؛ كلية نوبل 

للبنات بغرناطة بــ)3 م�صتندات يف الوقت احلا�رص( ؛ مكتبة مدريد 

غري  بــ)رقم  للنبالء  التاريخي  الأر�صيف  بــ)وثيقتني(؛  الوطنية 

حمدد( والأر�صيفات الأخرى التي، بقدر ما هو معروف، حتتوي فقط 

على وثيقة واحدة، مثل ق�رص احلمراء، واملكتب امللكي لغرناطة، 

Guadix-( والأكادميية امللكية للتاريخ، واأبر�صية وكاتدرائية

ومقاطعة  التاريخية،   )Antequera( اأنتكريا  وبلدية   ،)Baza
بالإ�صافة  التاريخية.   )Sigüenza( واأبر�صية  التاريخية  مالقة 

اإىل ذلك، هناك جمموعات اأخرى يف اأيدي الأفراد، مثل املجموعة 

بــ)7  باريدي�ص  لو�صينا  دي  �صيكو  لوي�ص  للربوفي�صور  اخلا�صة 

م�صتندات(.

جتدر  ــواد،  امل من  النوع  لهذا  الر�صمي  بالت�صنيف  يتعلق  فيما 

ا من الورق، وعموًما بجودة 
ً
الإ�صارة اإىل اأن دعائمه تتكون اأ�صا�ص

اأوراق بني الأبي�ص  جيدة جًدا، ويف حالة جيدة من احلفظ، وهي 

ا احلجم الأكرث �صيوًعا   والأ�صفر الفاحت والبني الداكن. اأمَّ
ِّ
والعاجي

اختالفات.  وجــود  مع   ،)148  ×  210( ال�صفحة  بقيا�ص  فهو 

العربي املت�صل،  امل�صتخدم فهو اخلط املغربي  وبخ�صو�ص اخلط 

احلروف،  لت�صكيل  اأو  امل�صاعدة  للعالمات  جًدا  قليل  ا�صتخدام  مع 

مع ا�صتثناءات. 

ا لنقاط الت�صكيل ونادًرا ما يتم ا�صتخدام  ا غياًبا عر�صيًّ ُل اأي�صً ُن�صجِّ

ال�صاكنة  للحروف  املميزة  العالمات  مالحظة  يتم  الخت�صارات. 

وكذلك  الإهمال(،  )عالمة  الت�صكيل  عالمات  على  حتتوي  ل  التي 

فاإنَّ  كثرية،  حالت  ويف  الف�صل.  وعالمات  الفقرة  نهاية  عالمات 

البني  اإىل  الأ�صود  من  يــرتاوح  اختالف  مع  اللون،  اأحــادي  احلرب 

ا يف حالة املخطوطات، ففي كثري من املنا�صبات يكون  الداكن. اأمَّ

احلرب باهًتا جًدا.

التصنيف األساسي لمجموعات 
الوثائق العربية بغرناطة

ماريا دولوريس رودريغيز غوميز
جامعة غرناطة

ملفات 

َّ
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ملفات 

من الناحية اجلغرافية والتاريخية، تقع بلدة هورنات�صو�ص 

 la provincia( يف مقاطعة باداخوز )Hornachos(

ل�صيريا  اجلنوبية  املــنــحــدرات  على   ،)de Badajoz
غراندي )Sierra Grande( اأو �صيريا دي هورنات�صو�ص 

واديني،  بني   ،)Sierra de Hornachos( امل�صهورة 

وادي "املورو" ووادي "امل�صيحيون .

ولقد �صل العرب، بدًل من الرببر، اإىل هذا اجليب يف غزواتهم 

امل�صتوطنة  واحتلوا  ال�صفلى،  اإك�صرتميادورا  منطقة  عرب 

التي  اجلبال،  قمم  على  ا 
ً
حقيقي ا 

ً
اأر�صي ح�صًنا  واأقاموا 

 ،
ّ
امل�صيحي الحتالل  بعد  لحًقا  باحلجارة  تعزيزها  �صيتم 

حتى اأ�صبحت قلعة �صخرية هائلة، ت�صكل واحدة من اأقوى 

النقاط واأكرثها �صالبة يف املنطقة.

واحــدًة  الهائل،  اجليب  هذا  ب�صبب  هورنات�صو�ص،  كانت   

طرد  اإحلاق  بعد  املغاربيني،  ال�صكان  معاقل  اآخر  بني  من 

يف  وبالعمل  بالزراعة  �صكانه   
َّ

اخت�ص  .1609 عام  بهم 

الرثوة احليوانية واملناجم وا�صتغالل الب�صاتني ويف اإنتاج 

الع�صل واحلرير، ورعاية و�صائل النَّقل كالهتمام بالبغال 

واخليول. وخالل ثمانية قرون من ال�صتيطان، تركت اإرًثا 

يف  ا 
ً
م

ّ
وقِي للغاية  ا 

ً
مهم ا 

ً
واجتماعي ا 

ً
واقت�صادي ا 

ً
ثقافي

املدينة.

وراءهــم  تركه  الــذي  التاريخي  الإرث  هــذا  على  والدليل 

مكتوبتني  خمطوطتني  اكت�صاف  هو  املحليون  ال�صكان 

اإعادة  اأثناء  وذلك  جدار،  داخل  حفرة  يف  العربية  باللغة 

2003. ومتثَّلت الوثائق التي مت العثور  ترميم منزل عام 

حالة  يف  تبدوان  مغاربيتني  خمطوطتني  �صكل  يف  عليها 

ا، على الرغم من كونهما اأُخِفيَتا عدة قرون.
ً
جيدة ن�صبي

ويف الواقع، فاإنَّ هذه الوثائق لي�صت �صوى دليل اآخر على 

اأهمية ما حدث خالل ا�صتيطان هورنات�صيجا، با يف ذلك 

املرحلة،  تلك  ثقافة  وعلى  الإ�صالم  على  احلفاظ  م�صاألة 

ني على التعميد، 
ِّ
لأ�صباب تعود اإىل اإجبار ال�صّكان املغاربي

اأو التحول اإىل امل�صيحية اأو ربا الطرد.

عام  لهما  يل 
ّ
اأو وتقدمي حتليل  ترميمهما  بعد  تبنّي،  ولقد   

2004، اأنهما كانتا حتتويان على ن�صو�ص تتعلَّق بعبادة 
اإ�صالمية من ناحية، وبدفرت للخط العربي من ناحية اأخرى. 

كالهما موؤرخ بنهاية القرن اخلام�ص ع�رص اأو ببداية القرن 

ال�صاد�ص ع�رص.

من  القتبا�صات  من  جمموعة  من  ل 
َّ
الأو املخطوط  يتكون 

ة. اإنه مكتوب على �صكل تن�صيق 
َّ
القراآن، وغريها من الأدعي

 
ٌ
ع

َّ
�صغري، باإجمايل 234 �صفحة - بع�صها فارغ - وجمم

عتقد -يف ظلِّ عدم وجود موؤلف معروف- 
ُ
ي بات. 

ِّ
يف كتي

متدين  �صخ�ص  كتبه  قد  يكون  اأن  املمكن  من  كــان  اأنــه 

يف  مفقودة  �صفحات  عدة  وجود  من  الرغم  وعلى  للغاية. 

والت�صابيح  والت�صعني  الت�صعة  اهلل  اأ�صماء  اأن  اإل  البداية، 

ة، با يدل 
َّ
التَّبييني والتمائم مو�صحة بالق�ص�ص والر�صوم 

به،  ا 
ًّ
مهتم موؤمًنا  ا 

ً
�صخ�ص يكون  اأن  املوؤلف يجب  اأن  على 

ي�صعى اإىل غاية اإيجابية يفيُد بها الآخرين.

باألوان  فيها  املغاربية  العربية  الكتابة  زت 
َّ
متي ولقد   

لطريقة  وبالأحمر  الكلمات  خلطِّ  الأ�صود  باحلرب  متباينة؛ 

يف  ماألوف  وغري  مذهل  اللوين  التمايز  هذا  بها.  النُّطق 

اأ�صود واحد  املخطوطات، لأنهما كانا يكتبان عادة بحرب 

لكل منهما.

لأنه  الراأ�ص،  مقتطع  اعتباره  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع   

يفتقر اإىل املقدمة اأو اجلملة الأوىل من القراآن، فاإن الن�ص 

اأ�صطر  ب�صتة  موحد  فــراغ  يف  �صفحة  كل  و�صط  مكتوب 

عن  عبارة  حمتواها  اأن  واحلقيقة  مــا.  حد  اإىل  متماثلة 

يف  العبارات  اأو  الكلمات  اإكمال  جعلت  قراآنية  اقتبا�صات 

كما  للغاية.  ما ممكنا  اإىل حد  املقروءة  املقاطع غري  تلك 

ي�صبه ت�صميمه ت�صميم املخطوطات الأخرى املوجودة يف 

المخطوطات الموريسكية في القرن الخامس عشر: 

الماضي التاريخي للهورناشوري
دافيد كاشورو كاسيراس

جامعة إشبيلية
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اأجزاء اأخرى من اجلزيرة.

ا فيما يتعلق بدفرت اخلط، وهو اأق�رص بكثري، فهو يحتوي 
َّ
اأم

احلــروف  من  �صل�صلة  وهــي  مكتوبة.  �صفحات  �صت  على 

العربية التي تعرف با�صم "Aliphate". من املفرت�ص اأن 

للمبتدئني،  الوثيقة بثابة كتاب مترين خطي  تكون هذه 

ذاته  النوع  الأوىل،  املخطوطة  مثل  مثلها  وت�صتخدم، 

واألوان اخلط املغربي نف�صها، وهو اخلط ال�صائد يف الع�رص 

الأندل�صي. ولقد متَّ ترقيم الكتابني، وهما موجودان حاليا 

باداخوز  اإك�صرتميادورا،  دي  جلنتا  الإقليمية  املكتبة  يف 

)اإ�صبانيا(.

ملفات 
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ملفات 

يف  ة 
ّ
العربي العلمية  الن�صو�ص  ترجمة  �صك،  ل   ،

ُ
تخ�صع

الذي  فالت�صال  م�صتمرة؛  مراجعة  اإىل  الو�صطى  الع�صور 

بداأ يف الع�صور الو�صطى بني الالتينية والعربية مل ين�صاأ، 

يف هذا النَّوع من الن�صو�ص، من عن�رص الظرفية البحتة، 

ولكنه اُ�صُتقَّ من الو�صع ال�صائد باإ�صبانيا يف القرنني الثاين 

ها حلظة  ع�رص والثالث ع�رص، والذي كان منا�صبا حينها. اإنَّ

ٌة يف التاريخ لدرا�صة الن�صو�ص العلمية، حيث بداأت 
َّ
مثالي

ة بتكوين املرتجمني يف 
َّ

مدر�صة توليدو )طليطلة( املخت�ص

تقدم  كلِّ  على  تركز  اأن  �صاأنها  من  �صيكون  التي  الظهور، 

والتكنولوجيا.  والعلوم  الفل�صفة  جمال  يف  ممكٍن  اأوروبي 

مكان  ا  اأي�صً ولكنها  الثقافات،  لتعاي�ص   
ّ
مهم مكان  اإنها 

ة. 
ّ
ملرور املرتجمني والن�صو�ص العلمي

ب�صطلحات  �رصحها  متَّ  م�صكلة  هو  ال�صفق  حتليل  اإنَّ 

الع�صور  تقاليد  من  جعل  الذي  ال�صبب  هو  وهذا  ب�رصية، 

املو�صوع  لهذا  العربي  الأ�صل  تن�صب  املتاأخرة  الو�صطى 

اإىل ابن الهيثم )ت. 1039(، الوجه الأكرث بروًزا يف تاريخ 

ع�رص  ال�صابع  القرن  اإىل  القدمية  الع�صور  من  الب�رصيات 

الغالف  ارتفاع  قيا�ص  الهيثم  بن  اكت�صافات  بني  )فمن 

ذلك،  ومع  ونهايته(.  ال�صفق  بداية  اأ�صا�ص  على  اجلــوي 

اأنَّ الن�ص   
ُ
اأ�صباب ت�صمح لنا بتاأكيد ما مفاده فهناك عدة 

العربي ورد من خالل بن معاذ اجلياين )املتوفى 1093(. 

 "  Liber de crepusculis "ال�صفق-  كتاب  �ُصقُّ 
َ
ي

الذي ترجمه جرياردو دي كرميونا )1187-1114( اإىل 

ة هذه الفرتة التاريخية دون احلاجة اإىل مقارنته 
َّ
الالتيني

توجد  تكن  مل  لأنــه  النوع،  هــذا  من  ــرى  اأخ كتابات  مع 

الغروب الالتيني خم�صة  اأنَّ لكتاب  العلم  اأخرى، مع  ن�صخ 

الالتيني  الن�ص  من  اليد  بخط  مكتوبة  ن�صخة  وع�رصين 

لنا  الثالث ع�رص وال�صابع ع�رص. يبدو  القرن  حمفوظة بني 

اأن يكون مو�صوع  اأ�صلوبه ي�صتحقُّ  اأّن  يف الوقت احلا�رص 

نعتقد  جتعلنا  ترجمته  يف   
َ

خ�صائ�ص هناك  لأن  حتليل، 

للمفردات   
ّ
املعجمي ال�صتخدام  يقلِّل من  ِله 

َ
م

َ
ع اأ�صلوب  اأن 

ن من  كِّ َ ُ
ا �صهاًل للجميع، ما مي

ًّ
لهدف جعله قدر ما اأمكن ن�ص

 
ِّ

ف مع ال�صتخدام العلمي الالتيني الذي يف�رص
ُّ
الفهم والتكي

ظاهرة ال�صفق.

 الأمر على هذا النَّحو اإىل غاية عام 1542 عندما 
ُّ
و�صي�صتِمر

تظهر قيمته احلقيقية، ف�صين�رص عامل الريا�صيات الربتغايل 

 Liber -بيدرو نوني�ص )1578-1502( كتابه "ال�صفق

بالالتينية  مكتوب  كتاب  وهو   ،"de crepusculis
يذكر فيه اأن التقنيات الريا�صية القدمية للموؤلِّفني العرب 

ا، ولهذا ال�صبب، 
ً
ما تزال م�صتخدمة. لقد بحث نوني�ص كثري

فهو ينتقد كل ما يعتربه فكرة ف�صفا�صة اأو تاأكيًدا مهزوًزا، 

 ي�صيف، يف نهاية عمله، الن�ص الذي ترجمته كرميونا 
َّ
ثم

 
ُ
يقدِّم جزءين  اإىل  اأطروحته  يق�صم  ع�رص.  الثاين  القرن  يف 

اأو الفرتا�صات،  النظريات  فيهما، من خالل �رصح بع�ص 

اإن  وامل�صاء.  ال�صباح  �صفق  حول  املوجودة  املعرفة  كل 

انت�صار هذا العمل وتاأثريه على الدوائر العلمية يف جميع 

اأنحاء اأوروبا هو دليل على كونه يعترب نقطة انطالق يف 

ة ال�صفق. درا�صة قيا�ص مدَّ

حول النصوص العلمية والتقنية 
في العصور الوسطى

خوسيه أنطونيو غونزاليس ماريرو
جامعة الغونا
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 بو�صفها 
ُ
م تعدُّ احلناء نباًتا من عائلة ليرتا�صيا، وهي تقدَّ

منذ  ة 
ّ
الطبي واملنتجات  والعطور  للتجميل  م�صتح�رصات 

لنتقال  ال�رصيعة  املتابعة  وت�صاعدنا  القدمية.  الع�صور 

من  التحقق  على  الو�صطى  الع�صور  اإىل  القدمية  الن�صو�ص 

�صومات 
ُّ
بع�ص التغيريات الناجتة عن الرتباك التبييني للر

الرتباكات  على  الة  الدَّ فالأمثلة  النَّباتات.  عن  ة 
ِّ

املعرب

الن�صو�ص  نقل  يف  �صاهمت  قد  ة 
ّ
واملعجمي �صومية 

ّ
الر

يكاد  ب�صكٍل  امليالدي  الأول  القرن  منذ  باحلناء  اخلا�صة 

يكون خاطًئا. 

الأكرب(  ِليني )پلينيو�ص 
ْ
ب

َ
و يختلف كلٌّ من ديو�صقوريدو�ص 

و�صاكتيو�ص يف بع�ص البيانات التي جتعلنا ن�صكُّ يف جهِل 

اء، ولكن ثيوفرا�صتو�ص )ثاوفر�صط�ص(  كلٍّ منهم بنبات احلنَّ

اأ�صار  قبلهم  املــيــالد(  قبل  امليالد371-  قبل   287(

باعتبارها  ت�صتخدم  ة  ومادَّ للعطر  ا 
ً
منتج باعتباره  اإليه 

هو  النَّبات  هذا  اأن  بلينيو  اعتقد  للتجميل.  م�صتح�رصات 

 Ligustrum( الالتينية  يف  ي�صمى  كــان  الــذي  نف�صه 

 .)vulgare

كان  ال�صعر  اء  اإن �صبغ حنَّ الأكرب(  )پلينيو�ص  ِليني 
ْ
ب يقول 

كان  اإنه  ديو�صقوريدو�ص  ويقول  فرجل، 
َّ
ال�ص بع�صري  ْخَلُط 

ُ
ي

خلُط بع�صري ال�صابوناريا )عرق احلالوة(، ويقدِّم كالهما 
ُ
ي

تف�صريات خمتلفة للت�صمية النباتية اليونانية �صطروثيون )

 .)

اأ�صا�ص  على  اأحياًنا  العربية  يف   ) ( ن�صخ  مت  لقد 

ترجمتها  متت  اأخرى  اأحايني  ويف   ،  
1

�صطروثيون كونها 

على اأنها كند�ص، ولكن اأ�صيئت قراءتها يف بع�ص احلالت 

مت  الذي  التَّ�صويري  للت�صوي�ص  خ�صعت  كونها  اإىل  اإ�صافة 

اإدماجه بقانون ابن �صينا عند ترجمته، ل�صيما من خالل 

انتهى  اأن  اإىل  ع�رص،  الثاين  القرن  خالل  طليطلة  ترجمات 

الغالي�صية،  )اللغة  اجلاليقية  اإىل  املطاف  اآخر  الأمــر  بها 

�صمايل  الواقعة  غالي�صيا  منطقة  اإىل  ن�صبة  اجلاليكية  اأو 

لالأطباء  املرجعية  اللغة  باعتبارها  والربتغال(  اإ�صبانيا 

اآنذاك. ولقد متَّ جمع هذه اللغة املرجعية يف القرن الثامن 

�صمن  و�صتظهر  �صارمينتو،  املعاجم  موؤلف  بوا�صطة  ع�رص 

املتغريات يف معجم اأ�صماء النباتات يف احلديقة النباتية 

)CSIC( امللكية

 ديو�صقوريدو�ص باليونانية عند و�صف زهرة 
ُّ

�ص ن�ص
َّ
تعر

اإنها  فيه  قال  الذي  الوقت  ويف  والقلق،  لالرتباك  احلناء 

( ، ُقِرئت  ظهرت يف الأ�صل على �صكل عنقود )

(، فو�صلت من  ها ظهرت على �صكل اأ�صنات ) على اأنَّ

 اإىل املرتجمني العرب يف القرن التا�صع امليالدي الذي 
ّ
ثم

جعل ظهور الأ�صنة ال�صجرية )�صبيه بالأ�صنة( كنوع من حلى 

 barbas de( الكابت�صينو. وهذه �صورة حلى الكابت�صينو

العربية  ديو�صقوريدو�ص  اقتبا�صات  من   )capuchino
اء: لقرون مقارنة بزهور احلنَّ

كونه  الرغم من  على  ال�صتخدام  هذا  على  احلفاظ  وقد مت 

اأبي  لدى  مثلما  اأخرى،  م�صادر  من  اقتبا�صات  من  ا 
ً
قريب

جتتمع  اأزهارها  اإن  بو�صوح  قال  الذي  ِري، 
َ
الديَنو حنيفة 

ة )عناقيد مرتا�صفة(، كما هو مو�صح 
َّ

يف جمموعات مرتا�ص

يف هذه ال�صفحة من خمطوطة اأو�صلر للغافقي.

جمموعات  الواقع،  يف  وثمارها،  احلنَّاء  اأزهــار  ل  وت�صكِّ

الإ�صابة  حد  اإىل  ر 
َّ
تتكر كونها  من  الرغم  وعلى  ة، 

َّ
مرتا�ص

املتو�صط،  الأبي�ص  للبحر  ال�صمايل  اطئ  ال�صَّ على  بامللل 

ارتباًكا  الأكــرب(  )پلينيو�ص  ِليني 
ْ
ب لــدى  �صنالحظ  ه  فاإنَّ

ك  اأنَّ لدرجة  عناقيد،  ا  اأي�صً ت�صكل  التي  احلناء  اإدراك  يف 

الحنَّاء من ديوسقوريدوس إلى 
ابن البيطار

خواكين بوستامانتي كوستا
جامعة قادس

ملفات 
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ملفات 

غري  هما  اأنَّ لو  كما  تراهما  اأن  ميكنك  اإليهما،  نظرت  اإذا 

بلينيو عن  اأف�صح  النه�صة،  لع�رص  بالن�صبة  لكن  خمتلفني. 

انطالقا من  اأن تكون خاطًئة، وذلك  فكرة واحدة ل ميكن 

ترجمة ديو�صقوريد�ص، وهو اأنَّ "احلناء" تختلف عن نبات 

اأندري�ص  ترجمها  ولكن   .)  )Ligustrum"التمرحنة"
لچونا اإىل الق�صتالية )1559-1510( با جعل زهورها 

ت�صبه كتل طحالب الأ�صجار املعجونة. 

ه ح�صب  ومن خالل تقدمي درا�صة طبيعية للحنَّاء، �صندرك اأنَّ

اأ�صلُّها،  ني 
ِّ
املهتم على  اختلط  قد  التاريخية  التَّعريفات 

اليونانية  اللغات رغم اختالف نوعها، ففي  فرتادفت بني 

 )Lawsonia( ــاء  احلــنَّ �صجر  من  ــاء  احلــنَّ تنحدر  مثال، 

ة 
َّ
(، وهو احلال نف�صه الذي جنده يف العربي وا�صمها )

احلنَّاء  تنحدر  بينما  والربتغالية،  ة 
َّ
والق�صتالي ة 

َّ
والرببري

كما   )Ligustrum( التمرحنة  �صجر  من  ة 
َّ
الالتيني يف 

والفرن�صية   )Callostro( الإيطالية  اللغة  يف  احلال  هو 

.)Troesne(

 يف علم املعاجم 
ٌّ
اأندري�ص لجونا هو مرجع مهم اأنَّ  وبا 

ة اللُّغة باإ�صبانيا منذ تاأ�صي�صها 
َّ
النباتي، فقد قامت اأكادميي

باإدخال "احلنَّاء" يف قامو�صها بعنى النَّبات املنحدر عن 

�صجر التمرحنة )Ligustrum(. وبا اأن احلنَّاء احلقيقية 

يف  ُفقدت  )Lawsonia(قد  احلنَّاء  �صجر  عن  املنحدرة 

ون 
ُّ
املوري�صكي ا�صتخدمها  اأن  بعد  حظرها،  بعد  اإ�صبانيا 

طوال القرن ال�صاد�ص ع�رص، فلي�ص لأحٍد اأن يثبتها اأو ينكرها 

اليِد لها. و�صوف جنُد  البعد عن تناول  ما دامت بعيدة كلَّ 

تعريفا -لغاية اليوم- للحنَّاء يف قامو�ص اللغة الإ�صبانية 

 ،)DLE )Diccionario de la lengua española
 DRAE )Diccionario de با�صم  �صابًقا  املعروف 

la lengua española( على هذا النَّحو: 

مرة  احلنَّاء  ا�صتخدام  مت  الوقت،  مرور  ومع  لذلك،  ا 
ً
ونظر

اأخرى يف اإ�صبانيا، التي مت جلبها ب�صكل اأ�صا�صي من املغرب 

على  دائمة  �صبه  وو�صوم  ر�صومات  لعمل  اأو  �صعر  ك�صبغة 

ا�صتخدام هذه املفردة اجلديدة انطالقا من   
َّ
اجللد. ومل يتم

تنحدر  -كمفردة  ا�صتخدامها  متَّ  ــا  واإمنَّ الإجنليزية،  اللغة 

النطق املغربي على وجه  ة- انطالقا من 
َّ
اأ�صول عربي من 

ا با�صم خناء )Jena(. ولكن 
ًّ
اخل�صو�ص. ولقد متَّ نقلها خطي

ة قد خلطت بني احلنَّاء 
َّ
ما يثري النتباه وهو اأنَّ الأكادميي

والتمرحنة، �صواء يف القامو�ص القدمي اأو احلديث، ما يجعل 

من  القامو�صان  ارتكبه  الذي  الهراء  هذا  يدرك  ل  القارئ 

ة. 
َّ
حيث ل يعرف اأحدهما ما هي احلنَّاء احلقيقي
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جيل  اإىل  ا، 
ًّ
�صعري الوراري  اللطيف  عبد  ينتمي 

ثقته  "فقد  جيل  وهو  املغرب،  يف  ات 
ّ
الت�صعيني

من  الرغم  على  وخطاباته،   
ّ
العام بالف�صاء 

اإمتامه م�رصوع حتديث الق�صيدة املغربية".

حما�صته  ات 
ّ
الت�صعيني جيل  فقد  لقد  ا، 

ًّ
"غب�صي

بالأ�صياء وبالعامل اإىل حّد العدم". وي�صقُّ علينا 

ة واإطار 
ّ
اأن جنمع اأفراد هذا اجليل يف كتلة قار

ا، 
ً
وغا�صب ا،  غام�صً جياًل  جتده  لهذا،  من�صجم. 

اأو  جدار  اإىل  ظهره  ي�صند  "ل  ا 
ً
ويتيم وهجيًنا، 

جهة ما"، يقول الوراري. 

الأكادميي  والّناقد  ال�صاعر  يتحّدث  بعيٍد،  غري 

 عبد اللطيف الوراري عن و�صع ال�ّصعر 
ّ
املغربي

و�صع  اإىل  ل  ا"، 
ً ِّ
مَتغري "بات  اإنه  قائاًل  العربي 

ا 
ً
ا، بل اإىل ظروف اأخرى تبع

ً
اأ�صواأ اأو اأقّل اعتبار

مقبوًل،  لي�ص  ذلــك،  ومع  الع�رص،  لـ)اإبيت�صم( 

 
ّ

يتغري واأل  ال�صابقة  املوتيفات  ر 
ّ
نكر اأن  اليوم، 

خطابنا حول ال�صعر.

ي�صّدد  "نزوى"،  جملة  مــع  احلـــوار  هــذا  يف 

لروح  ُن�صغي  اأن  على  الـــوراري  اللطيف  عبد 

منظور  مــن  تلّقيه  واأ�صئلة  املعا�رص  ال�ّصعر 

اإب�صتيمولوجي. اأما "خطابه حول ال�صعر" فيقول 

اإّنه وليد مرحلٍة معا�صة الآن: مرحلة َخَفت فيها 

 على 
ّ
الّزعيق الأيديولوجي وخّف عبء ال�صيا�صي

الثقايّف واجَلمايل.

ه الوراري، يف �صياق روؤيته مل�صتقبل 
ّ
اإىل ذلك، ينو

احل�صاري  النهدام  ظّل  )يف  العربية  الثقافة 

نعي�ص  اليوم  اأننا  ال�صباب(،  بني  الثقة  وفقدان 

اأي  والهدم يف  للت�صويه  �صة 
ّ
ة معر

ّ
ثقافي حركة 

بنيات  غياب  الغيابات:  كــرثة  ب�صبب  حلظة، 

ال�صتقبال ال�رصورية، غياب دعم الدولة الالزم 

للفاعلني يف احلقل الثقايف بال اإق�صاء اأو متييز، 

غياب قواعد ال�صفافية والعتبار ببداأ الكفاءة، 

القريب  ثم غياب خطط امل�صتقبل على املديني 

واملتو�صط، "وهذا ما ينخر العمران من الداخل 

ويفقد �صبيبتنا الثقة بنف�صها".

اإذ  "اإننا  قائاًل:  الـــوراري  ي�صيف  ا، 
ً ّ
ومتح�رص

العربي املمزق  العامل  نلقي نظرًة على خريطة 

ما  ياأ�ٍص  هوة  يف  ن�صقط  كاأّننا  ن�صعر  واملهان، 

تبعث  الذي  القامت  ال�صواد  "مع  لكن  قرار"،  لها 

عليه م�صارح احلياة يف راهننا العربي البئي�ص، 

فاإننا مع ذلك نظلُّ )حمكومني بالأمل( على حد 

تعبري �صعد اهلل ونو�ص".

عبداللطيف الوراري

جيل التسعينيات في المغرب فقد 
حماسته باألشياء والعالم إلى حّد العدم! 

صدام الزيدي

كاتب وصحفي يمنّي

نخوض مرحلةاً 
خّف فيها عبء 

األيديولوجي 
والسياسّي عن 

الثقافي والجمالّي

حوارات 
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بدياًل  "احل�صا�صية"  م�صطلح  اتخاذه  ًغا 
ِّ
وم�صو

عن "اجليل"، قال الوراري اإنه مل يجد يف مفهوم 

لهذا فهو يقرتح:  )اجليل( ما يدلُّ حقيقًة عليه، 

كخطاب  )احل�صا�صية("،  بـ"مفهوم  ا�صتبداله 

وروؤية يف اآن.

اإىل  القارئ  الـــوراري  يحيل  ال�صدد  هــذا  ويف 

كتابه: "يف راهن ال�صعر املغربي: من اجليل اإىل 

ا اأنه )اأي الكتاب( 
ً
احل�صا�صية"، )2014(، معترب

قراءته  �صمن  امل�صطلح  هــذا  ْفهمة 
َ
م اأعـــاد 

"مفهوم  وتاأويله:  املعا�رص  املغربي  لل�صعر 

الذي مل  )اجليل(  اأو�صع من مفهوم  ة( 
ّ
)احل�صا�صي

والتعّدد  الغنى  ة 
ّ
م�صهدي اأمام  يقوله  ما  له  يعد 

التي اأ�صبحت تطبع احلركة ال�صعرية.

ين�رصف  ا، 
ً
حالي جهده  اأن  اأو�صح  حني  ويف 

وتاأويل  ال�صعر  يف  الذاتية  ال�صرية  قــراءة  اإىل 

ـــوراري  ال فـــاإن  عـــربه،  اخلا�صة  ا�صتغالتها 

�صكل  جمرد  تعد  مل  الكتابة  اأن  )اإجماًل(  يرى 

يعك�ص   
ً

حمتوى حتمل  باتت  واإمنــا  اأ�صلوب،  اأو 

ا للذات والكتابة واللغة 
ًّ

ا خا�ص
ً
فل�صفة ما، وفهم

والعامل، ل يخلو من �صمت القلق وروح املفارقة 

متفّككة  �صيميولوجية  حياة  بــراأى  الهازئة 

وعامل ي�صوده منطق اخللل.

ال�صعراء:  "�صري  اجلديد:  كتابه  اإىل  وبالتطرق 

اأو�صح  الهوية"،  ابتكار  اإىل  املعنى  بحث  من 

مدى  اأي  اإىل  له:  �صوؤالنا  عن  ا 
ً
)جميب الــوراري 

من  ُتبنى  ل  �صعرية  �صرية  عن  احلديث  ميكن 

واملرجاأ  املحتمل  من  بل   
ّ
واملرجعي القبلي 

ال�صري  اأنـــواع  ثالثة  �ـــص 
َ
َدر ــه  اأن با�صتمرار؟(، 

ثقافية  و�صري  ذاتية،  �صري  ال�صعراء:  كتبها  التي 

موازية، و�صري �صعرية.

ويبني يف هذا ال�صياق اأنه يف �صعرنا املعا�رص 

ة لدى �صعراء 
ّ
جند هذا النوع من ال�صرية ال�صعري

ا بقدر ما 
ًّ
ا �صريذاتي

ً
مار�صوا على ما يكتبونه وعي

مزجوا هذا الوعي بخربة احلياة و�رصط التخييل 

التاريخ  وعي  من  الأنــا  ر 
ّ
حُتــر التي  ته 

ّ
وفعالي

وُتطلق اإمكاناته يف �صبكة هائلة من التخييل، 

و�صيف  فــائــق،  و�ــصــالح  �ــصــعــادة،  وديــع  مثل 

الرحبي، وحممد بنطلحة، واأحمد ال�صهاوي.

اإل   
ُّ
يتم ل  ا 

ًّ
�صريذاتي ْنجز 

ُ
ي ما  للوراري:  ووفًقا 

تها اخلا�صة فح�صب، 
ّ
عرب �صريورة الكتابة ودللي

ل  �رصنا  اأننا  الــوراري  ينوه  حديثه،  ا 
ً
ومتابع

ُف على �صرية ذات ال�صاعر اإّل وفق ما ميليه 
ّ
نتعر

ينزاح  بات  الــذي  ال�صريذاتي  امل�رصوع  عليها 

، ومل يعد يرتبط بواقع 
ّ
عن التاريخي واملرجعي

ا اأو �صبه كّلي مع 
ً
، اأو هو يتطابق ُكّلي

ّ
ثابت وقار

د بالقناع، واإمّنا اأ�صبح 
ّ
اإحالته التي كانت تتقي

اأن  عن  ويكفُّ  املرجع  اإىل  ُه  ي�صدُّ ا 
ّ
عم ينف�صل 

يكون هو نف�صه. 

اأن نقارن   
ّ
اأنه ل ي�صح اإىل ذلك، ي�صدد الوراري 

مثاًل.  الرواية  اأخــرى،  ة 
ّ
اأدبي باأجنا�ص  ال�صعر 

�صوته  خفت  ال�صعر  بــاأّن  للقائلني  ا 
ً
ومت�صدي

اأكرث  اأخــرى  فنون  بــروز  بفعل  دوره  وانح�رص 

يعترب  املجتمع،  حلــركــة   
ً

ومتــثــيــال ــة 
ّ
جــاذبــي

�صار  املمّل،  تكرار  "من  كهذا  قوًل  ــوراري(  )ال

�صخيًفا، ومل يعد يعري انتباه اأحد".

واأردف قائاًل اإن الأزمة طبيعية وعالمة عافية 

ا 
ً
ا�ص

ّ
ح�ص ا  فنًّ تخ�ص  لأّنها  اإدانــة،  دليل  ولي�صت 

 اأن نتناول ق�صية 
ّ
ا مثل ال�صعر: "ل ي�صح

ً
وخطري

ال�صعر املعا�رص حتت تاأثري اأرقام اأو اإح�صائيات 

اأدبي  نقوم بقارنته بجن�ص  اأو  ة ومفربكة، 
ّ
اآني

�رصوط  بحكم  �صعدت  التي  الرواية  مثل  اآخــر 

اأو  بــالــ�ــرصورة،  فّنية  �ــرصوًطــا  ــا 
ً
دائــم لي�صت 

لت بانفجاراتها 
ّ
نتناوله بعزل عن هذه التحو

وهجراتها واإحباطاتها وموجات الياأ�ص وال�صك 

والعدمية التي اأ�صاعتها".

الذاتية  ال�صرية  تنتقل  عندما  الوراري:  وبح�صب 

من  تتخّفف  ال�صرية  ــذه  ه فـــاإّن  ال�صعر،  اإىل 

�صيًغا  لتتخذ  ال�رصد  داخل  معها  تاآلفت  قواعد 

عندما تنتقل 
السيرة الذاتية إلى 

الشعر تتخفف 
من القواعد 

وتتجاوز المتن 
السردي لصالح 

الحدس الشعري 

حوارات 
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احلد�ص  ــالءات  اإم من  نابعة  جديدة  وممكنات 

ك مفهوم ال�صريذاتي 
ّ
ال�صعري. لهذا، علينا اأن ُنحر

املرجعية،  الذات،  ال�صرتجاع،  )النرث،  ولواحقه 

التطابق ال�صمي..(، حتى جنعله "يتجاوز املنت 

ال�رصدي".

ون�صري هنا اإىل اأن عبد اللطيف الوراري )1972( 

لــالأدب  اأ�صتاذا  ي�صغل  مغربي،  وناقد  �صاعر 

الإن�صانية  والعلوم  الآداب  كلية  يف  املعا�رص 

له  و�صدرت  عربية،  اأدبية  جوائز  نال  بتطوان. 

ال�صعر والنقد واأدب ال�صرية،  موؤلفات عديدة يف 

غرب-  �رصق  )من�صورات  تريــاق  منها:  نذكر 

)الــوراقــة  ــر  اآخ ليوم  ذاكــرة   ،)2009 ــريوت  ب

هاوية   
ِّ
ُعلو من   ،)2013 مراك�ص   - الوطنية 

الرباط   - املغرب  يف  ال�صعر  بيت  )من�صورات 

العربي  ال�صعر  يف  املعنى  لت 
ُّ
حتــو  ،)2015

2009(، نقد  )دائرة ال�صارقة للثقافة والإعالم 

الإيقاع: يف مفهوم الإيقاع وتعبرياته اجلمالية 

رقــراق-  اأبــي  )دار  العرب  عند  تلّقيه  ــات 
ّ
واآلــي

ال�ّصعر املغربي: من  2011(، يف راهن  الرباط 

الرباط  التوحيدي-  )دار  احل�صا�صية  اإىل  اجليل 

اإىل  املعنى  بحث  من  عراء:  ال�صُّ  
َ

�ِصري  ،)2014
 ،)2020 عمان  ف�صاءات،  )دار  الهوية  ابتكار 

�صوء ودخان: �صذرات من �صرية ذاتية )من�صورات 

�صليكي اأخوين - طنجة 2016(، ر�صائل فدوى 

على  جديدة  اأ�ــصــواء  ــداد:  ح ثريا  مع  طوقان 

طباق  لها(،  وقــّدم  )راجعها  و�صعرها  حياتها 

للن�رص والتوزيع- رام اهلل 2018، القاهرة من 

دار  )من�صورات  �صفاري   
ّ
حمكي قة: 

ّ
متفر اأبواب 

النف�ص:  ترجمة   ،)2019 الرباط  التوحيدي، 

ال�صرية الذاتية عند العرب )كتاب جملة الدوحة، 

الكتابة  ــّذات،  ال  ،)2019 مار�ص   137 العدد 

والهوية: حواراٌت يف ال�صعر املغربي )من�صورات 

فاإىل   .)2019 الرباط  املغرب،  يف  ال�صعر  بيت 

ح�صيلة احلوار:

باألشياء  حماسته  فقد  جــيــٌل 
وللعالم

الت�سعينّيات  جيل  اإىل  ا-  �سعريًّ  – تنتمي  �أنت 

باملغرب، وهو اجليل الذي اأمّت م�سروع حتديث 

هذا  عن  باإيجاز  حّدثنا  املغربّية.  الق�سيدة 

اجليل؟

ال�صعر  جمــال  يف  الأوىل  خرب�صاتي  �صحيح، 

اّتْخذُت  لكني  ات، 
ّ
الثمانيني نهاية  يف  كانت 

وهكذا  ات، 
ّ
الت�صعيني بحر  يف  بجّديٍة  امل�صاألة 

ْت اإىل اليوم ق�صة الغرق.
ّ
ا�صتمر

ا هذا اجليل الذي ن�صاأُت بينه، قد فتح عينيه 
ّ
اأم

 
ّ
ا- على م�صاهد اخلراب ال�صيا�صي

ً
– مع ووعيه 

بالف�صاء  ثقته  وفقد   ،
ّ
عــام بوجه   

ّ
واحل�صاري

ا،  غام�صً جياًل  جتده  ولهذا،  وخطاباته.   
ّ
العام

اإىل  ظهره  ي�صند  ل  ا 
ً
ويتيم وهجيًنا،  ا، 

ً
وغا�صب

ا فقد حما�صته بالأ�صياء 
ًّ
جدار اأو جهة ما، وغب�صي

وبالعامل اإىل حّد العدم 

وبعد هذا وذاك، هو جيٌل متعّدٌد ومت�صامح؛ اأي 

والروؤيا  والفّن  الكتابة  �صنوف  كل  اإليه   
ّ
�صم

اأن يعي�ص مع  الي�صار، وارت�صى  اإىل  اليمني  من 

�رصٍب  اأو  �صجاٍل  بال  واحــدة  �صماء  حتت  ذلك 

علينا  ي�صقُّ  العتبار،  هذا  وعلى  التنجيم.  من 

ة واإطار 
ّ
اأن جنمع اأفراد هذا اجليل يف كتلة قار

اأو اأن نحجرهم على ت�صنيف عقدي-  من�صجم، 

وبالنتيجة؛  قبل.  ا من 
ً
حتقيبي كما كان جاري

حقيقًة  ــدلُّ  ي مــا  )اجلــيــل(  مفهوم  يف  ــد  اأج مل 

ة( 
ّ
)احل�صا�صي بفهوم  ا�صتبداله  فاقرتحُت  عليه، 

كخطاب وروؤية يف اآن.

"الحساسية" ال "الجيل"...

اأهم الإ�سافات  املفهوم؟ وما   ماذا تق�سد بهذا 

الفنّية التي قّدمتها هذه احل�سا�سّية ال�سعرّية؟ 

خطاب  يف  متداوًل  كان  احل�صا�صية  م�صطلح 

مثل  الــغــرب،  يف  احلديثة  ات 
ّ
ال�صعري بع�ص 

 ليس مقبوالاً أن 
نكّرر الموتيفات 

السابقة وأال 
يتغّير خطابنا حول 

الشعر

حوارات 
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هيغو،  )كــولــريــدج،  والــرمــزيــة  الرومان�صية 

خالل  العربي  النقد  يف  وانت�رص  بــودلــري..(، 

اأطلقه  بعدما  ما 
ّ
�صي ول  الأخــرييــن،  العقدين 

مقاربته  يف  اخلــراط  اإدوارد  امل�رصي  الناقد 

وال�رصد  الق�صة  داخــل  ة 
ّ
النوعي عرب  للكتابة 

ا. اأحياًنا كثرية، كان امل�صطلح ي�صتخدم 
ً
عموم

وعي  اأو  ة 
ّ
منهجي فائدة  بال  اأي  عابر؛  ب�صكل 

نقدي. ولي�ص بدًعا اأن اأقول اإّن كتاب "يف راهن 

احل�صا�صية"،  اإىل  اجليل  من  املغربي:  ال�صعر 

�صمن  امل�صطلح  هذا  ْفهمة 
َ
م اأعــاد   ،)2014(

وتاأويله، فهو  املعا�رص  املغربي  لل�صعر  قراءته 

اأو�صع من مفهوم اجليل الذي مل يعد له ما يقوله 

اأ�صبحت  التي  والتعّدد  الغنى  ة 
ّ
م�صهدي اأمــام 

تطبع احلركة ال�صعرية. 

اإجرائية  اأداة  بو�صفه  احل�صا�صية  مفهوم  اإّن 

التي  اجلمالية  الإبــدالت  اأثر  بيان  على  يرتّكز 

اأو  املعا�رص،  ال�صعري  الف�صاء  تطبع  ــذت  اأخ

اإىل  ا 
ً
قيا�ص ة 

ّ
ال�صعري املــاّدة  اعــرتت  التي  تلك 

ووعيهم  ية 
ّ

الن�ص واقرتاحاتهم  اجتهاداتهم 

ة الكتابة فيه. فهي 
ّ
با�صرتاطات الزمن وتاريخي

اأن  من  واأو�صع  ب�صمت،  ونا�صئة  ممتّدًة  تظهر 

تتاأّطر داخل مفهوم مغلق ونهائي مثل مفهوم 

اجليل، اأو حتجبها املعا�رصة، فما فتئت تك�صف 

با�صتمرار يف وعي  الذي يحدث   
ُّ

التغري اأثر  عن 

من يكتبها/ يكتب بها.

يف  ا 
ً
حــ�ــصــور اأكـــرث  احل�صا�صية  ــذه  ه اأّن  جنــد 

ن�صو�ص ال�صعراء اجلدد من كّل البالد العربية، 

تفر�ص  الأقــّل  على  اأو  لقواعد،  تخ�صع  ل  التي 

وقد  داخلها.  من  رها 
ّ
ُتفج بها  خا�صة  قواعد 

الوم�صة  ن�صو�ص  الن�صو�ص؛  ــذه  ه مــالــت 

والهايكو والأمثولة والنبذة حتديًدا، اإىل الق�رص 

ذي  من  اأكــرث  والتكثيف  اللغة  يف  والقت�صاد 

قبل، واإىل ت�صظية وعي الذات بنف�صها وبالعامل، 

واأولت  الن�صي  البناء  ت�صذير  على  عملت  مثلما 

و�َصْخ�صنته  لها 
َّ
تخي

ُ
م ت�صييد  الأ�صبقية يف  الداّل 

اأ�صلوب،  اأو  �صكل  جمرد  الكتابة  تعد  مل  اآن.  يف 

ما،  فل�صفة  يعك�ص   
ً

حمتوى حتمل  باتت  واإمنــا 

والعامل،  واللغة  والكتابة  للذات  ا 
ًّ

خا�ص ا 
ً
وفهم

ل يخلو من �صمت القلق وروح املفارقة الهازئة 

وعــامل  متفّككة  �صيميولوجية  حياة  بـــراأى 

ي�صوده منطق اخللل.

اإلصغاء لروح الشعر

حتديًدا،  ال�سعر  بنقد  اهتمامك  خللال  من   

ياحظ  اجلديدة،  ية  الن�سّ ممار�ساته  وبحث 

ت�سويغ  اأو  �سكاين  نقا�ش  كللّل  عللن  عللزوفللك 

تلّقي  بو�سع  عاقة  لاأمر  هل  اأيديولوجي. 

اجلماهريية  ات  املن�سّ من  وان�سحابه  ال�سعر 

ومنابر ال�سجال "املتهافت"؟

و�صع  اإىل  اأقول  ل   ،
ّ

َتغري العربي  ال�ّصعر  و�صع 

ا 
ً
ا، بل اإىل ظروف اأخرى تبع

ً
اأ�صواأ اأو اأقّل اعتبار

التي  ال�صعري  النقد  مناذج  الع�رص.  لـ)اإبيت�صم( 

�صادت منذ بدايات القرن هي انعكا�ص ملرحلة 

اأو  الناقد  هذا  عا�صها  و�صو�صيوثقافية  ة 
ّ
�صيا�صي

ذاك وتاأّثر بها على نحو من الأنحاء، وا�صتجابة 

ال�صعرية وقتذاك.  الن�صو�ص  تقوله  طبيعية ملا 

ميخائيل  نقود  نفهم  اأن  مثاًل-   – ميكن  فال 

اأو  مــنــدور،  حممد  اأو  ح�صني،  طــه  اأو  نعيمة، 

اأو  اجلــراري،  عبا�ص  اأو  التلي�صي،  خليفة  حممد 

نازك املالئكة، اأو اإح�صان عبا�ص، اأو كمال اأبي 

املرحلة  تلك  اأ�صئلة  ن�صتقرئ  اأن  بــدون  ديــب، 

نرى  ولكن  العنيفة.  وخ�صوماتها  و�صجالتها 

من  ال�صعر  على  يتحاملون  النا�ص  بع�ص  اليوم 

وبع�صهم  ق، 
ّ
�صي واأيديولوجي  اأخالقي  موقف 

�صوء  اإىل  احلايّل  و�صعه  جع 
ْ
ر

ُ
وي خطابه  تّفه 

ُ
ي

على   
ّ
تتم الكالم  يف  ومقايي�صهم  ر�صالته،  فهم 

ر املوتيفات 
ّ
ما جرى. فلي�ص من املقبول اأن نكر

 خطابنا حول ال�ّصعر. ونحن 
ّ

ال�صابقة واأل يتغري

مواطن  ونتبنّي  منها  ن�صتفيد  فلكي  عدنا  اإذا 

ا من تراث الفكر 
ً
ال�صوء فيها، لأّنها �صارت جزء

النقدي.

حوارات 

يميُل الشعراء 
الجدد للتكثيف 
واالقتصاد في 

اللغة وتشظية 
وعي الذات 

بنفسها والعالم 
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حول  خطابي  يكون  اأن  اأحــاول  اإيّل،  بالن�صبة 

وهي  الآن،  يعي�صها  التي  مرحلته  وليد  ال�صعر 

الأيديولوجي وخّف  الزعيق  فيها  مرحلة خفت 

واأن  واجلمايل،  الثقايف  على  ال�صيا�صي  عبء 

واأ�صئلة  املعا�رص  ال�صعر  لروح  ا 
ً
غي

ْ
�ص

ُ
م يكون 

هذا  ويف  اإب�صتيمولوجي.  منظور  من  تلّقيه 

ال�صعرية  يف  املعنى  لت 
ّ
حتــو بحثُت  ال�صدد، 

تراتبية  من  به  الهتمام  انتقل  وكيف  العربية 

ة اخلطاب 
ّ
ته اإىل الهتمام بدللي

ّ
املدلول واأ�صبقي

ة وجمالية. 
ّ
يف �صياق ما حدث من اإبدالت معرفي

ة 
ّ
ال�صعر بعد حتريره من نظري اإيقاع   در�صُت 

ّ
ُثم

�صاعدنا على 
ُ
العرو�ص واأقي�صته الثابتة ب�صكل ي

فهم عمل الإيقاع واإمكاناته الرّثة يف �صعر اللغة 

العربية، وهذا ما يرتّتب عليه الوعي ب�صكالت 

وفــّك  ــنــرث،  وال ال�صعر  بــني  الــداخــلــي  التقابل 

والوزن  الإيقاع  بني  القا�صي  واخللط  الرتباط 

الكتابة.  و�صعية  تعقيد  يف  اإل  ي�صهم  ل  الذي 

ال�صرية  ــراءة  ق اإىل  جهدي  ين�رصف  ا، 
ً
وحالي

اخلا�صة  ا�صتغالتها  وتاأويل  ال�صعر  يف  الذاتية 

ال�صريذاتي  ن 
ّ
اأن املكو عربه، بعدما لفت نظري 

عابرة  مقاطع  اأو  اإ�صارات  د 
ّ
ــر

ُ
جم الأمــر  يعد  مل 

�صها امللفوظ الغنائي مثلما كان يف معظم 
ّ
يتلب

ال�صعر  يف  املكون  هذا  ارتقى  بل  عر،  ال�صِّ اأزمنة 

وذلك  واحل�صور،  الفعل  من  عالية  درجــة  اإىل 

وانح�صار  ال�صعري،  الداّل  اأو�صاع   
ُّ

تغري ظّل  يف 

الــذات  ــة  واأزم مة، 
ّ
املعم الأيديولوجيا  �صوت 

ات جديدة قادمة من 
ّ
املعا�رصة، وبروز ح�صا�صي

ة وم�صحورة باملكان ال�صخ�صي 
ّ
الأطراف املن�صي

عدا  تون�ص..(،  اليمن،  عمان،  �صلطنة  )ال�صودان، 

الأنواعي  التخلُّل  اأو  لالأنواع  الن�صي  التداخل 

الذي ك�رص احلدود بني ال�صعري وال�رصدي. 

إمالءات الحدس الشعري

عليه،  متّثل  كما  ال�سعرّي،  الوعي  ا�ستطاع  هل 

ويفقدها  الذاتية  ال�سرية  حتديد  يعيد  اأن 

اإىل  �ساحّيتها، وذلك عندما تنتقل من النرث 

ُلغوّية  وفعالية  ا  ذاتيًّ خطاًبا  باعتباره  ال�سعر 

ة؟  خا�سّ

عندما تنتقل ال�صرية الذاتية اإىل ال�صعر؛ فاإّن هذه 

داخل  معها  تاآلفت  قواعد  من  تتخّفف  ال�صرية 

ال�رصد لتتخذ �صيًغا وممكناٍت جديدة نابعة من 

ك 
ّ
اإمالءات احلد�ص ال�صعري. لهذا، علينا اأن ُنحر

علينا أن نصغي 
لروح الشعر 

المعاصر وأسئلة 
تلّقيه من منظور 

"إبستيمولوجي"

حوارات 
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مفهوم ال�صريذاتي ولواحقه )النرث، ال�صرتجاع، 

وذلك  ال�صمي..(،  التطابق  املرجعية،  ــذات،  ال

مّتْت  كما   
ّ

ال�رصدي املنت  يتجاوز  جنعله  حتى 

�صوغه  ات 
ّ
بكيفي ويعنى  له،  والتنظري  درا�صته 

ناته 
ِّ
كو

ُ
م اتخذتها  التي  باملمار�صة  اأي  ا، 

ًّ
�صعري

بالت�صذير  تت�صم  التي  ال�صعرية  ال�صريورة  �صمن 

والت�صّظي اأكرث منه بالنتظام واملطابقة، وهي 

ع والرهافة. 
ّ
اليوم بالغة التنو

انفصال عن المرجع

يف كتابك اجلديد املعنون بل"�سري ال�سعراء: من 

نتوّقف عند  الُهوّية"،  ابتكار  اإىل  املعنى  بحث 

التي  ال�سري  حتليل  يف  الإجرائي  الت�سّور  هذا 

كتبها ال�سعراء. اإىل اأّي مدى ُيكن احلديث عن 

�سرية �سعرية ل ُتبنى من القبلي واملرجعّي بل 

من املحتمل واملرجاأ با�ستمرار؟

ال�صري  ـــواع  اأن ثالثة  در�ــصــُت  الكتاب  هــذا  يف 

ثقافية  و�صري  ذاتية،  �صري  ال�صعراء:  كتبها  التي 

موازية، و�صري �صعرية. كان ق�صدي من النوعني 

ال�صعري  بني  ــدود  احل التبا�ص  اإبـــراز  لـــني 
ّ
الأو

عد 
ُ

وال�رصدي الذي اأتاح احلوار الأنواعي على �ص

ف على 
ّ
ل الكتابة، اأو التعر

َّ
اللُّغة والبناء ومتخي

النظرية  وحدو�صاته  املعا�رص  ال�صاعر  ثقافة 

لية، واأما يف ال�صرية ال�صعرية، اأي انتظام 
ُّ
والتاأم

ُف 
ّ
نتعر ل  �رصنا  فاإننا  ال�صعر،  داخل  ال�صرية 

على �صرية ذات ال�صاعر اإّل وفق ما ميليه عليها 

عن  يــنــزاح  بــات  الــذي  ال�صريذاتي  املــ�ــرصوع 

بواقع  يرتبط  د 
ُ
يع ومل   ،

ّ
واملرجعي  

ّ
التاريخي

ا اأو �صبه كّلي مع 
ً
، اأو هو يتطابق ُكّلي

ّ
ثابت وقار

د بالقناع، واإمّنا اأ�صبح 
ّ
اإحالته التي كانت تتقي

اأن  عن  ويكفُّ  املرجع  اإىل  ُه  ي�صدُّ ا 
ّ
عم ينف�صل 

اإل   
ُّ
ا ل يتم

ًّ
ْنجز �صريذاتي

ُ
ي يكون هو نف�صه، فما 

تها اخلا�صة فح�صب. 
ّ
عرب �صريورة الكتابة ودللي

ا يعيد اإحياء ما انقطع 
ًّ
فامل�رصوع ي�صري حتويلي

 
ّ
يف التاريخ، اأو هو يحيل على وقائع من حمكي

حياة ال�صاعر ولكن �رصعان ما يف�صخها خارج 

ات اإعادة الكتابة واملحو 
ّ
كلِّ ميثاق بوا�صطة اآلي

واللعب.

يف �صعرنا املعا�رص جند هذا النوع من ال�صرية 

يكتبونه  ما  على  مار�صوا  �صعراء  لدى  ة 
ّ
ال�صعري

الوعي  هــذا  مزجوا  ما  بقدر  ا 
ًّ
�صريذاتي ا 

ً
وعي

التي  ته 
ّ
وفعالي التخييل  و�رصط  احلياة  بخربة 

اإمكاناته  وُتطلق  التاريخ  وعي  من  الأنا  ر 
ّ
حُتر

يف �صبكة هائلة من التخييل، مثل وديع �صعادة، 

و�صالح فائق، و�صيف الرحبي، وحممد بنطلحة، 

واأحمد ال�صهاوي.

خطورة قصيدة النثر...! 

اأفهم يخ�ّش فقط ق�سيدة  هل هذا ال�سعر كما 

النرث؟

ة تعبريات �صعرية، 
ّ
ا، فاإىل جانبها ثم

ً
لي�ص دائم

ال�صريذاتي.  حتت�صن  اأن  ميكن  و�صذرية،  وزنية 

اأّنــه  يف  تكمن  النرث  ق�صيدة  خطورة  اأّن  غري 

منط  على  تكون  قد  فهي  لها،  ــّدًدا  حم �صكل  ل 

وقد  بينهما،  ا 
ً
مزيج اأو  الكتلة  على  اأو  ال�صطر، 

كما  للمو�صوع.  ا 
ً
تبع تق�رص  اأو  فقراتها  تطول 

�رصوًطا،  لها  ن�صع  اأن  ميكن  ل  اأّنــه  يف  تكمن 

لأن هذه  وكذا،  كذا  تكون  اأن  ينبغي  نقول  واأن 

اإمالءات  �صّد  جاءت  الأ�صل  يف  هي  الق�صيدة 

ال�صابقة،  وقوانينه  التقليدي  ال�صعري  ال�صنن 

الذي يرتفع  الإيقاع  ة 
ّ
وا�صتبدلت بالوزن فاعلي

من  يحدُّ  ول  ى 
ّ
احلــر واأ�صواقها  الــذات  بواجع 

ة �صيميائية بقدر ما ينفتح 
ّ
حركة ال�رصد كفعالي

نة الكالم الإن�صاين الذي ميتحن �صوؤال 
ّ
على مدو

البحث عن النف�ص ومعرفتها يف الوجود وعربه. 

مثل هذه املرونة التي تتميز بها ق�صيدة النرث 

هو ما يجعلها اأكرث من غريها ا�صتعداًدا لتخييل 

اآثار الكتابة، با يف ذلك الأثر ال�صريذاتي.

قارن باأجنا�ص اأدبية اأخرى
ُ
ال�صعر ل ي

و�سرورته  بال�سعر  اإياًنا  حديثك  من  نلم�ش 

با�ستمرار  ن�سمع  املقابل  يف  ولكن  حياتنا،  يف 

نتيجةاً لغيابات 
كثيرة، نعيش 

اليوم حركة 
ثقافية عربية 

مشّوهة

حوارات 
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لفّن  اأخاه  الذي  دوره  وعن  ال�سعر،  اأزمة  عن 

جماهريي مثل الرواية. هل هو �ساح مقاومة 

يف اأر�ش ملغومة؟ 

ال�صالح فر�ص كفاية، ولكن  قد يكون مثل هذا 

من  �صار  لقد  اأخيل(.  )درع  �صاكلة  على  لي�ص 

ال�صعر  باأّن  القائلني  دعاوى  ن�صمع  اأن  املعتاد 

باأزمة   
ّ
مير اأّنه  اأو  دوره،  وانح�رص  �صوته  خفت 

ي�صتاأثر  يعد  مل  اأّنــه  اأو  وجــوده،  تهّدد  ة 
ّ
حقيقي

بروز  بفعل  املعا�رصة  الذائقة  لدى  باأولوية 

حلركة  ومتثياًل  ة 
ّ
جاذبي ــرث  اأك اأخـــرى  فنون 

ارتداًدا  اأّنه ميثل  اأو  الرواية،  فّن  املجتمع، مثل 

عن منجز الق�صيدة العربية. اأعتقد اأن هذا الكالم 

يعري  يعد  ومل  �صخيًفا  �صار  املمّل  تكرار  من 

انتباه اأحد.

دليل  ولي�صت  عافية  وعالمة  طبيعية  الأزمــة 

مثل  ا 
ً
وخطري ا 

ً
ا�ص

ّ
ح�ص فنًّا  تخ�ص  لأّنها  اإدانــة، 

يف  امل�صتمرة  فاعليه  عالقة   
ّ

ومت�ص ال�صعر، 

والقيم  لالأ�صياء  وروؤاهــم  بذواتهم  الأزمنة  كل 

والعامل.

 اأن نتناول ق�صية ال�صعر املعا�رص 
ّ
لهذا، ل ي�صح

ة ومفربكة، 
ّ
حتت تاأثري اأرقام اأو اإح�صائيات اآني

اأو نقوم بقارنته بجن�ص اأدبي اآخر مثل الرواية 

ا �رصوًطا 
ً
التي �صعدت بحكم �رصوط لي�صت دائم

هذه  عن  بعزل  نتناوله  اأو  بال�رصورة،  فّنية 

لت بانفجاراتها وهجراتها واإحباطاتها 
ّ
التحو

وموجات الياأ�ص وال�صك والعدمية التي اأ�صاعتها. 

فالقرتاب من هذا ال�صعر يلزم تغيري زاوية النظر 

مييط  ما  نحو  على  حتليله  اأدوات  وجتديد  اإليه 

اللثام عن مدى الإ�صافات النوعية التي تخّلقت 

املقولت  وينق�ص  ال�صعرية،  التجربة  رحم  يف 

عر ويف نهر  ا جرى لل�صِّ
ّ
رة التي تعمى عم

ّ
املتحج

ال�صعر من مناخ جديد األقى بظالله الكثيفة على 

طبيعة لونه ورائحته ومدى عمقه.

ول  الــروايــة  تهافت  جن�صه  مــن  لي�ص  ال�صعر 

ذاتية  عــوامــل  فيها  تتداخل  الــتــي  �صهرتها 

املغرية(،  الروائي  الف�صاء  )ممكنات  واإبداعية 

الإعــالم،  جاذبية  )اجلوائز،  خارجية  واأخــرى 

ال�صعراء  بع�ص  كان  واإذا  والنت�صار..(.  ال�صهرة 

فعن  الرواية  كتابة  ب 
ّ
جــر قد  الع�رص  هذا  يف 

، وهو ما نتج عنه اإ�صافات مده�صة 
ٍّ
ميٍل اإبداعي

ب�صبب روح ال�صعر التي ميكتلونها )جربا اإبراهيم 

واأما  اهلل..(،  ن�رص  اإبراهيم  بركات،  �صليم  جربا، 

بال�صعر،  ــا  ذرًع �صاقوا  يقولون  الذين  اأولئك 

فلي�ص لهم ما يقولونه فيه ول يف غريه. 

التنقيح وإعادة الكتابة

واإعلللادة  التنقيح  ظللاهللرة  اإىل  تنظر  كيف 

الكتابة؛ هل هي تدّل على غياب ن�سج و�سعف 

فّني، اأو �سريورة اإبداع؟

هو  الفّني  العمل  لأّن  ة؛ 
ّ
طبيعي ظاهرة  هي    

النق�صان  ات 
ّ
بجمالي يحتفي   

ٌ
مفتوح بطبيعته 

نهائية  ل  �صريورة  وهو  البيا�صات،  وتخرتقه 

بني  قّل  ــُه  اأّن وجــدُت  لكن  اإيكو.  اأمربتو  بتعبري 

يف  واملــراجــعــة  بالتنقيح   
ّ
يهتم مــن  ُكّتابنا 

ذاتية ومو�صوعية، وقّل  الراهن لأ�صباب  وقتنا 

"طبعة منقحة  الكتب �صفة  اأغلفة  اأن جتد على 

الأدبي  الإبــداع  جمال  يف  �صيما  ول  ومزيدة"، 

يكاد  ال�صفة  هذه  لأّن  م�رصح..(؛  رواية،  )�صعر، 

الفكري بختلف جمالته  التاأليف  ي�صتاأثر بها 

الدينية والفل�صفية والنقدية، الذي و�صعه علماء 

اء، 
ّ
ومفّكرون لهم �صيت و�صمعة بني جمهور القر

لي�صت  لفرتة  �صجال  مو�صع  ــم  اآراوؤه كانت  اأو 

بالق�صرية؛ بعنى اأ�صبحت لها قدرة يف تاريخ 

مع  وتفاعلها  حوارها  موا�صلة  على  الأفكار، 

هنا،  ا�صت�صهدُت،  ــا 
ّ

ب
ُ
ور اجلــاريــة.  لت 

ُّ
التحو

عاد  الــذي  العروي  اهلل  عبد  املغربي  باملفكر 

العربية  "الأيديولوجيا  ال�صيت  اإىل كتابه ذائع 

من  قرن  ن�صف  قبل  �صدوره  منذ  املعا�رصة" 

الزمان.

 – ال�صاعر  يعود  اأن  الأمر  يناق�ص  ما  اأجد  ول 

كأننا نسقط في 
هوة يأٍس ما لها 

قرار، لوال األمل

حوارات 
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تنقيحها  اأجل  ال�صابقة من  دواوينه  اإىل  مثاًل- 

اإىل  ا 
ً
قيا�ص وذلك  احلا�رص،  يف  عليها  والعمل 

ة 
َّ
َثم خربة احلياة ون�صج الوعي اجلمايل. ومن 

ة 
ّ
ب

ُ
ل اأّتفق مع من يرى يف هذه العودة بكونها �ص

 ال�صاعر، كما ل اأتفق يف 
ّ

اأو اإقالًل من قيمة ن�ص

لباكورته  امل�صاهري  من  ال�صعراء  اأحد  يتنّكر  اأن 

الأول  التوقيع  حتمل  ما  عــادًة  التي  ال�صعرية 

برثاء  التايل  م�صريها  تواجه  لتجربة  والواعد 

وعنفوان، بن فيهم حممود دروي�ص.

غيابات كثيرة

ظّل  يف  العربية  الثقافة  م�ستقبل  ترى  كيف 

النهدام احل�ساري وفقدان الثقة بني ال�سباب؟

حركة  نعي�ص  اليوم  اأّننا  ننكر  اأن  لنا  ميكن  ل 

ثقافية ونتفاعل مع ثمارها، غري اأنها معر�صة 

كرثة  ب�صبب  حلظة،  اأي  يف  والــهــدم  للت�صويه 

ال�رصورية،  ال�صتقبال  بنيات  غياب  الغيابات: 

احلقل  يف  للفاعلني  الــالزم  الدولة  دعم  غياب 

قواعد  غياب  متييز،  اأو  اإق�صاء  بال  الثقايف 

غياب  ثم  الكفاءة،  ببداأ  والعتبار  ال�صفافية 

خطط امل�صتقبل على املديني القريب واملتو�صط، 

ويفقد  الــداخــل  مــن  الــعــمــران  ينخر  مــا  وهــذا 

�صبيبتنا الثقة بنف�صها

ثقايف،  هو  مما  ر 
ّ
رب

ُ
م غري  ًفا 

ْ
َخو ة 

ّ
ثم اإن  لنُقْل 

�صيعه قطاٌع من املثّقفني اأنف�صهم، 
ُ
ي�صاهم فيه وي

الفعل  يف  م�صاريعهم  عن  تخّلوا  الذين  اأولئك 

متواطئني  ذواتهم،  على  وانكفاأوا  والتغيري، 

ومتلّذذين بربق ال�صلطة اخُلّلب، وعمائها الآيّن. 

اجل�صد  يف  اأزمـــُة  هناك  بـــاأّن  يوحي  مــا  وهــو 

للواقع  حتليله  اأدوات  يف  واختالًل  الثقايف، 

. لكّننا 
َّ

وهم باأّن كلَّ �صيٍء يتغري
ُ
العربي، الذي ي

ل ُندافع، ب�صكل �صمٍج، عن ا�صتقالل املثّقف. اإّن 

عمله العقالين امللتزم بال�صيا�صة دون اأن يكون 

اًل لها، قد يك�صب روؤيته لالأ�صياء عمًقا ونفاذ 
ْ
ذي

ات 
ّ
ا، يف تفكيك اآلي

ً
ذهٍن وراأٍي يحتاجهما، دائم

الإ�صغاء  ويف  ممار�صاتها،  وف�صح  ال�صلطة 

ثرائه  على  ا 
ً

حار�ص وجمتمعه،  ع�رصه  لهموم 

ة. 
ّ
احلي وقيمها  ثقافته  اأدوات  وجتديد  املعريف 

على  الطريق  يقطع  قد  النــخــراط،  بهذا  وهــو، 

اأدعياء ال�صيا�صة الذين اّتخذوها �صلعة لالرتزاق، 

وينا�صل من اأجل تخليق احلياة ال�صيا�صية التي 

تعدُّدها  يف  الثقافة  قاعدة  على  اإل  تقوم  لن 

للم�صاءلة  ا 
ً

مفتوح الباب  ويبقي  واختالفها، 

لدور  العتبار  واإعــادة  التدهور  لوقف  والنقد 

املثقف الأخالقي فعاًل وممار�صة.

بقية  عن  الثقافية  امل�صاألة  نف�صل  اأن  ميكن  ل 

امل�صائل الأخرى الأكرث تعقيًدا وا�صتفحاًل، ويف 

مقدمتها ما هو �صيا�صي وح�صاري عام. وا�صمح 

 عن عدم ر�صاي مما يحدث يف 
ّ

يل هنا اأن اأُعرب

واقعنا العربي، بل عن غيظي ال�صديد منه: عنف، 

اإرهاب، �رصاعات وانق�صامات �صيا�صية، م�صاهد 

املفارقة  وهنا   -  
ّ
ُثم نازحني،  اأمــواج  خــراب، 

عدالة  عن  يتحدث  اأحد  ل  املبكية-  امل�صحكة 

الق�صية بعد اأن اّت�صع اخلرق على الراقع.

العربي  العامل  خريطة  على  نظرًة  نلقي  اإذ  اإننا 

هوة  يف  ن�صقط  كاأننا  ن�صعر  واملهان،  املمزق 

اإىل  العربي  الفكر  انحّط  قرار. هل  لها  ما  ياأ�ٍص 

كانت  بعدما  املثقفون  غــاب  اأيــن  احلــد؟  هــذا 

ول  واملجالت،  ال�صحف  بها  تغ�ص  حتليالتهم 

دور  ما  العربي(؟  )الربيع  ــداث  اأح بعد  �صيما 

قممها  اأبانت  التي  العربية  اجلامعة  موؤ�ص�صات 

املرحلة  هذه  مــاآزق  تدبري  يف  ذريع  ف�صل  عن 

ا وحمكومني؟
ً
التي �صتجرف اجلميع حّكام

لكن مع ال�صواد القامت الذي تبعث عليه م�صارح 

احلياة يف راهننا العربي البئي�ص، فاإننا مع ذلك 

�صعد  تعبري  حد  على  بالأمل"  "حمكومني  نظلُّ 

اهلل ونو�ص، وقد ي�صدق ما قاله برتولد بريخت: 

"غًدا لن يقولوا كانت الأزمنة �صيئة.. �صيقولون: 
ملاذا �صمت ال�صعراء !؟".

حوارات 

نعيش اليوم 
حركة ثقافية 

غير أنها معرضة 
للتشويه والهدم 



نزوى العدد 105 يناير 2021
123

ا ميتهن احلوار؟ 
ً

هل من ال�صهل اأن حُتاور �صخ�ص

واملبدعني  املثقفني   
َ
كبار ي�صت�صيُف  ا 

ً
�صخ�ص

�صائلهم، ياأخذهم اإىل حيث 
ُ
العرب، يحاورهم، ي

 ملا يقدم 
ّ
يريد، يف �صال�صة ولطف وتدبري ذكي

ة، وف�صحات 
ّ
ة، وخوالج اإن�صاني

ّ
من نفحات معرفي

فكرية وجمالية؟ هل هذا الأمر ممكن؟ نعم ممكن 

اأدمّناها  عادة  احلوار  كان  اإذا  خ�صو�صا  ا،  جدًّ

ــب  الأدي وبــني  بيني  مو�صول  واحلـــوار  ــا. 
ً
مــع

اأكرث  منذ  عدنان  يا�صني  املغربي  والإعالمي 

من عقد. حوارات ل تتوقف ول تنتهي. حوارات 

والثقافة  والآداب  والتلفزيون  ال�صينما  حول 

ب�صكل عام. كّلما بادرته بفكرة اأو مفهوم، األفيُت 

ا للغو�ص  يا�صني عدنان متوّثبا للحوار، وم�صتعدًّ

يف اأدق اأ�صئلة الثقافة واملعرفة واجلمال. بهذه 

"بيت  �صاحب  مع  احلــوار  هذا  نقرتح  ــروح،  ال

املغربي  والروائي  والقا�ص  ال�صاعر  يا�صني" 

منذ  املكتوبة  حافة 
ّ

ال�ص جمــال  يف  امل�صتغل 

زة 
ّ
ات قبل اأن يبلور جتربة متمي

ّ
بداية الت�صعيني

"م�صارف"  التلفزيون يف برناجمه الثقايف  يف 

من  ثم   ،2006 منذ  املغربي  التلفزيون  يف 

على  ا 
ًّ
حالي يقّدمه  الذي  يا�صني"  "بيت  خالل 

�صا�صة تلفزيون الغد. واإليكم ن�ص احلوار:

وتقدم  زمللن،  منذ  التلفزيون  يف  ت�ستغل  أنت 
منذ  اأ�سبوعية  بللوتللرية  الثقافية  الللرامللج 

ثم  البداية،  ده�سة  عن  حدثني   .2006
حدثني اأي�سا عن امل�سافة التي قطعتها لتتحول 

من من�سط اإىل جنم؟

اأول لنتفق على األ جنومية هناك. يف الربنامج 

ال�صوؤال  ال�صوؤال.  هو   
ّ
احلقيقي النجم  الثقايف، 

والفكرة واأ�صلوب بناء احللقة هم جنوم الربنامج. 

اأكرث من  فلي�ص  واملن�صط  املذيع  ال�صحايف  ا 
َّ
اأم

قه يف  قا�ص يف نظري بدى توفُّ
ُ
ه ي

ُ
و�صيط. جناح

طرح الأ�صئلة احلقيقية و�صياغتها بلغة �صافية 

واملتفرج  لل�صيف  ا 
ً
وا�صح ي�صل  ال�صوؤال  جتعل 

الكامن  الفكري  القلق  وجتعل  �صواء،  حدٍّ  على 

ب اإىل عقل امل�صاهد ووجدانه. 
َّ
وراء ال�صوؤال يت�رص

هذا من حيث املبداأ. اأما بالن�صبة لده�صة البداية، 

فمرة اأخرى، ل ده�صة هناك؛ فاأنا ابن ال�صاحة 

ذلك  الــدوام  على  يل  وكان  والأدبية،  الثقافية 

ه غريي من الأدباء 
ُّ
ال�صعور باملرارة الذي يح�ص

با  ينفتح  مل  الذي  التلفزيون  جتاه  والكّتاب 

ْهم 
َ
�ص هناك و

َّ
يكفي على الأفق الثقايف. بل وتكر

الرتفيهية  التلفزيون  طبيعة  باأن  البع�ص  لدى 

جتعله بال�رصورة بعيدا عن الأفق الذي تن�صده 

ياسين عدنان

التلفزيون ُسلطة حقيقّية وسط 
مجتمعات حسها النقدي ضعيف

محمد طروس 

كاتب وباحث مغربي

حرصُت على 
تلقائّية الحوار 

وطرحُت السؤال 
الثقافي بُعنق حّرة!

حوارات 
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ر 
ّ
الثقافة. وكنت على الدوام متحفًظا بهذا الت�صو

خا�صة  للتلفزيون،  اأن  اأعتقد  لأنني  بب�صاطة 

ا 
ّ
تربوي دورا  ا، 

ّ
ووطني ا 

ّ
عمومي يكون  حينما 

ا ل يجب التخلي عنه؛ لذا حينما وجدت 
ّ
تثقيفي

اإعداد  ة 
ّ
م�صوؤولي اأمام   2006 بداية  مع  نف�صي 

وتقدمي برنامج "م�صارف" على القناة املغربية 

الفر�صة  وجــدُت  ة، 
ّ
اأ�صبوعي بوترية  "الأوىل" 

ره 
ّ
اأت�صو للم�صاهمة يف جت�صري ما كنت  مواتية 

وهكذا  والتلفزيون.  الثقافة  بني  قائمة  ة 
ّ
هــو

"م�صارف"  عرب  �صنة   12 امتداد  على  حر�صت 

الوا�صع  الفر�صة جلمهور املتعلمني  اإتاحة  على 

القراءة  من  ا�صتقالوا  الذين  اأولئك  فيهم  بن 

قريبني  جلعلهم  الكتاب  اقتناء  عن  وتوّقفوا 

وجعلهم   
ّ
والأدبــي الثقايّف  اجلديد  من  ذلك  مع 

املغاربة  ـــاء  والأدب املثقفني  مع  يتقا�صمون 

اأ�صئلتهم وقلقهم الثقايف. كان �صوؤايل املركزي 

اإىل �صاأن عام  الثقايف  ال�صوؤال  ل 
ِّ
هو: كيف نحو

اأن  النخبة املثقفة وحدها، بل ميكن   
ّ

ل يخ�ص

ي�صاركهم فيه عموم املواطنني - امل�صاهدين؟ 

هذا هو ال�صوؤال الذي اتخذته رهاًنا يل وا�صتغلت 

ل�صنوات يف اأفقه.

فحينما  اأراجللعللك.  بللاأن  يل  ا�سمح  ذلللك،  ومللع 

اأحتّدث عن النجم وعن النجومية فاأنا اأحتدث 

هنا لغة التلفزيون، واأفكر مبنطق التلفزيون. 

لهذا  للنجوم.  �سانع  وهو  �سناعة،  التلفزيون 

للعمل  ممار�ستك  اأثناء  حتولت  كيف  اأكللرر: 

ح�سور  له  جنللٍم  اإىل  من�سط  من  التلفزيوين 

الللتللاأثللري على  نللوع مللن  وقلللادر على ممللار�للسللة 

"م�سارف"  الأول  لرناجمك  اأّمن  ما  جمهورك، 

اأن  قبل  الزمن  من  عقد  من  لأكرث  ال�ستمرار 

يقودك اإىل جتربة اأرحب يف "بيت يا�سني"؟

هناك اأكيد اأمور لها عالقة بالقبول، حل�صن احلظ 

ومل  البداية،  منذ  بحدٍب  قابلتني  الكامريا  اأن 

 على 
ٌ

ة احلوار، واأنا حري�ص
ّ
ت�صّدين. ربا تلقائي

احلوار  ة 
ّ
وتلقائي تي 

ّ
تلقائي الإعــداد  فقدين 

ُ
ي األ 

ا اإل 
ً
الذي اأديره. فمع اأّن برناجمي لي�ص مبا�رص

ا على ال�صتغال يف 
ً

اأّنني كنُت على الدوام حري�ص

تها 
ّ
ظروف املبا�رص. هكذا اأ�صمن للحلقة تلقائي

وطراوتها. حتى الرتباكات ال�صغرية، التلعثم، 

عن�رص  اإىل  له 
ِّ
واأحو به  واأغتني  عليه  اأحر�ص 

د 
ّ
عزِّز مل�صداقية احلوار. ثم هناك الإعداد اجلي

ُ
م

الذي اأ�رصت اإليه قبل قليل. ل ميكنني اأن اأناق�ص 

كاتبا يف كتاب مل اأقراأه �صخ�صيا. وهذا مينحني 

التي  امُلوّلدة  والأ�صئلة  الأ�صئلة.  توليد  فر�صة 

اأو التي ُت�صتلُّ طرية من   من �صلب احلوار 
ُ
تنبع

جواب ال�صيف، انطالقا من معرفتك ال�صابقة به 

واطالعك القبلي على اإنتاجه وا�صتيعابك لفكره 

تعطي  التي  هي  كتبه،  اأو  كتابه  ومل�صامني 

نف�صية  يف  طيبا  اأثــرا  وُتخلف  حيويته  للحوار 

املتلقي. هل ميكن اعتبار هذه العنا�رص موؤثرة 

متاأّكًدا؛  ل�صت  النجم"؟  "�صناعة  اأ�صميَته  فيما 

 
ُّ
تتم ال�صناعة  هذه  اأن  اأي�صا  اأُ�صف  دعني  اإمنا 

يف الغالب خارج الور�صة الإعالمية حيث ُتنتج 

هي  اأخرى  منطقة  يف  بل  التلفزيونية،  املادة 

و"املاركوتينغ".  والرتويج  الت�صويق  منطقة 

مانات.  اأنت فقط توّفر لهم بع�ص الأ�صباب وال�صَّ

"بيت  اجلديد  بالربنامج  مثال  اأعطي  وهنا 

اقرتح  فحينما  عنوانه.  عند  لنتوّقف  يا�صني"، 

 املنتج الفني للربنامج الأ�صتاذ م�صهور اأبو 
ّ
علي

بُت يف البداية 
ّ
الفتوح "بيت يا�صني" عنواًنا، تهي

القناة  ولإدارة  له  اأح�صُد  بداأت  بل  اأحتم�ص؛  ومل 

البدائل واأقرتح عليهم العنوان تلو العنوان؛ لكن 

لهذا  ا 
ً
�ص

ّ
متحم مني  العك�ص  على  كان  امُلنتج 

تعاقدت  قد  الغد  قناة  كانت  بالذات.  العنوان 

بها يف  باأ�ص  ل  له جتربة  تلفزيوين  مع من�صط 

التجربة بدءا  ا�صتثمار هذه  امليدان، وهي تريد 

 وانطالقا منه. اإ�رصار املنتج 
ّ
بال�صم ال�صخ�صي

اإىل  يعود ربا  بالذات  العنوان  الفني على هذا 

كل  رغم  اأنا  فيما  التلفزيون  منطق  ابن  كونه 

هذه ال�صنوات من العمل التلفزيوين اأحر�ص على 

اأن تظل قدماي على الدوام فوق اأر�ص الثقافة 

ها.
ُ

ل تربح

 أحرص على أال 
تبرح قدماي 

أرض الثقافة 
رغم طول عملي 

التلفزيوني

حوارات 
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واإل  الثقافة،  اأر�للش  برحَت  فقد  ذلللك،  ومللع 

يف  النجاح  لأّن  التلفزيون؛  يف  لتنجح  كنت  ما 

بال�سرورة  يو�سل  ما  وهو  التلفزيوين  العمل 

على  فللقللط  لي�ش  يللقللوم  "النجومّية"  اإىل 

تكون  اأن  يجب  لكن  ذكلللرت؛  كما  ال�سناعة 

املن�سط  �سخ�سية  طبًعا  ا�ستعدادات،  للمن�سط 

مثل  اأخلللرى  تفا�سيل  هللنللاك  لكن  حا�سمة. 

اجل�سدي،  اأدائلله  يف  الأخري  هذا  يتحكم  كيف 

اأنك  املوؤّكد  عام.  ب�سكل  والإيتو�ش  الهندمة، 

دد؟ بذلت جمهوًدا يف هذا ال�سّ

كنُت  اأنني  هو  اأي�صا  املوؤّكد  لكن  ؛ 
ّ
طبيعي هذا 

بني  مــا  دائــمــة  وجتـــاذب  تفاو�ص  حــالــة  يف 

تني. حينما انطلق برنامج 
ّ
تني واخللفي

ّ
املرجعي

قلق  البداية  منذ  ع�صت   2006 يف  م�صارف 

جتربة  من  ا 
ً
قادم كنت  اأنني  تن�ص  ل  الهندام، 

التي  ال�صعرية"  "الغارة  ا�صمها  دة 
ّ
متمر �صعرية 

ات 
ّ
الت�صعيني بداية  مع  مراك�ص  يف  اأطلقناها 

نف�صي  ل 
ّ
اأتخي اأكن  لذلك مل  املا�صي،  القرن  من 

اأرتدي بدلة وربطة عنق.  اأطل على النا�ص واأنا 

ال�صديق  لل�صاعر  م�صيئة  مقالة  اأذكر  زلت  ما 

اإىل  "الذهاب  عنوان  حتت  ن�رصها  حّداد  قا�صم 

 
ّ

ال�صعر بعنق حرة". وحكى عن اأول ملتقى �صعري

 ي�صارك فيه خارج البحرين �صنة 1970، 
ّ
عربي

يعرف  مل  عنق  بربطة  بريوت  اإىل  جاء  وكيف 

يعينه  عمن  يبحث  هو  وفيما  يرتديها،  كيف 

يرتك  بــاأن  �ــصــوداين  �صاعر  ن�صحه  ذلــك،  على 

ا. فالأف�صل اأن يذهب املرء اإىل 
ً
ربطة عنقه جانب

ا 
ً

ال�صعر بعنق حرة. كذلك، وجدت نف�صي حمرج

الر�صمية.  الأوىل  القناة  اأ�صتوديوهات  األج  واأنا 

الت�صوير  اأيام  اأول  خالل  العنق  ربطة  ارتديت 

لت بدوري الذهاب  ا. وف�صّ
ً
فقط، ثم نبذُتها متام

ا 
ًّ
نق حرة. هكذا بقيت وفي

ُ
اإىل ال�صوؤال الثقايف بع

فوقه  قمي�ص  اللبا�ص:  يف  الب�صيط  لأ�صلوبي 

الغالب.  يف  جينز  و�ــرصوال  )جاكيت(،  �صرتة 

اأرتدي بذلة، لكن دائما بال ربطة عنق.  اأحياًنا 

"م�صارف"  اأ�صجل حلقات  �صنة كنت   12 خالل 

 
ّ
علي اقرتحوا  اأن  يحدث  مل  اخلا�صة.  بالب�صي 

كما  املالب�ص  بــاأمــر  تتكلف  جهة  القناة  يف 

ح�صل مع برامج اأخرى. وهذا بقدر ما كلفني اأن 

رين 
َّ
اأجّدد دولب مالب�صي با�صتمرار، بقدر ما حر

اأما  ه. 
ّ

اأغـــري ل  اأ�صلوبي  على  اأحافظ  وجعلني 

تدبري  فكان  اليدين،  حركة  خ�صو�صا  احلركة، 

قدمُت من تجربة 
شعرية متمردة 

.. وعشت منذ 
البداية قلق 

الهندام 

حوارات 



نزوى العدد 105 يناير 2021
126

النوع  من  فاأنا  البداية.  يف   
َّ
علي �صعبا  اأمرها 

وهذا  جوارحه،  بكل  النقا�ص  يف  ينخرط  الذي 

خالل  بكثافة  وج�صدي  يدي  اأ�صتعمل  يجعلني 

الحتاد  حلقات  من  اكت�صبناها  عادة  النقا�ص. 

الطالبي  الن�صال  اأيام  املغرب  لطلبة  الوطني 

لة يف 
ّ
باجلامعة، ومن نقا�صاتنا الثقافية املطو

دور ال�صباب. هذا الأمر اأتعبني جدا يف البداية. 

اأثناء احلوار؟ متريٌن  د ج�صدك ويديك 
ّ
كيف حُتي

الأوىل  ال�صنوات  يف  له  نف�صي  اأخ�صعت  قا�ٍص 

ولعّلي  م�صطرا.  يٍة 
ْ
حِلم نف�صه  خ�صع 

ُ
ي كمن 

انفالت  من  واحلّد   
َّ

يدي جلم  يف  ن�صبيا  توفقت 

حركتي اأمام الكامريا.

املن�سط  ا�للسللتللعللدادات  عللن  نللتللحللدث  ونللحللن 

الأخري  هذا  لغة  نن�سى  األ  يجب  و�سخ�سيته، 

ودورها يف جت�سري الهّوة مع امل�ساهد؛ خ�سو�سا 

الثقايف  ال�سوؤال  حتويل  رهان  يحمل  كان  اإذا 

املثقفة  النخبة  يللخلل�للّش  ل  علللام  �للسللاأن  اإىل 

وحدها. كيف اأمكنك حتقيق مثل هذا الرهان 

يف وقت نعرف فيه اأن لغة الثقافة لي�ست دائما 

يف متناول امل�ساهد العادي؟

قني: 
ّ
يوؤر دائما  ظل  اللغة  �صوؤال  اأن  اأخفيك  ل 

بلغٍة  ا 
ًّ
واأدبي ا 

ًّ
وفكري ا 

ًّ
ثقافي نقا�ًصا  اأفتح  كيف 

لَغٌة  امل�صاهدين.  لعموم  تاحٍة 
ُ
م املاأخِذ  �صهلِة 

تفا�صح،  بال  ف�صيحٌة  اإ�صفاف،  دومنــا  �صل�صٌة 

ر�صينٌة من غري َتْقعري، مبذولٌة دومنا ابتذال؟

كنُت على الدوام م�صغول بهاج�ص اللغة، اأردتها 

مع  ال�صل�ص  احلوار  تتيح  ًة 
ّ
حي لغًة  البداية  منذ 

الأدب  يف  اجلامعي  �صي 
ّ

تخ�ص رغم  اجلميع. 

الإجنليزي فاأنا مرتبٌط بالعربية واآدابها قارئا 

 
َّ
وكاتبا منذ اليفاع. اإمنا يف الربنامج كان علي

اإعالمية  لغة  بلورة  اخلا�ص:  قرتحي 
ُ
م اأقدِّم  اأن 

تتعاىل  ول  ف�صاحتها  عن  تتنازل  ل  ر�صيقة 

تفا�صحًة على امل�صاهدين.
ُ
م

لذا كنت على الدوام اأدافع عن العربية باأ�صلوبي، 

ا، 
ًّ
لغوي ا 

ًّ
اأ�صولي ل�صت  اّدعــاء.  ول  مزايدة  دون 

واأعترب  ة، 
ّ
حي اللغات  اأّن  اأوؤمن  النغالق،  واأنبذ 

ا بل ومطلوبا. فهناك 
ًّ
ا طبيعي

ً
التفاعل بينها اأمر

اإىل  دخلت  ة 
ّ
فار�صي مفردة   1600 من  اأكــرث 

الكرمي  القراآن  حتى  بل  العربية،  اللغة  قامو�ص 

ن اأكرث من 
ّ
الذي نزل بل�صان عربي مبني يت�صم

ال�صفاء  اأن  يعني  مما  ة؛ 
ّ
فار�صي كلمة  اأربعني 

اأ�صطورة؛  ُد 
ّ
 حم�ُص وهٍم وجمر

َ
اللغوي اخلال�ص

ا كيف اأغلق على "عربيتي 
ًّ
لذا ل اأعرف �صخ�صي

الف�صحى" النوافذ، ول اأريد حمايتها من لغتي 

ة الّدارجة، حيث التالقي اأهٌل والت�صاكن 
ّ
املغربي

اد ولغات اجلوار. �صهٌل بني الأمازيغية وال�صّ

احلقيقية  املعركة  اأن  على  ذلك  مع  لنتفق  لكن 

ن 
ِّ
نوؤم كيف  هي  تعقيًدا  واأكرث  اأ�صقَّ  تبقى  التي 

للمثقفني - من حملة الأقالم ومنتجي الأفكار 

يف  ــرصوع  ــ� امل حّقهم   - الــوجــدان  ــاع  ــّن
ُ

و�ــص

عرب  يقروؤون،  ل  الذين  ائهم، 
ّ
قر مع  التوا�صل 

الو�صيط املتاح والأكرث دميقراطية: التلفزيون؟ 

كيف ت�صاهم براجمنا يف بلورة لغٍة قادرٍة على 

النا�ص وعقولهم؟ لغة تختلف  اإىل قلوب  النفاذ 

عن لغة الكتب والأطاريح اجلامعية. لغة ر�صيقة 

واأنني  خ�صو�صا  امل�صاهدين.  على  تتعاىل  ل 

الكتب  ل  التلفزيون  عرب  باأنه  متاما  مقتنع 

ل ال�صاأن الثقايف اليوم 
ِّ
والندوات ميكننا اأن نحو

قبل  والإذاعــة  التلفزيون  وعرب  عام،  �صاأن  اإىل 

�صهم يف 
ُ
ال�صحف واملجالت ميكن للمثقف اأن ي

 يف املجتمع. لكن، 
ّ
 حقيقي

ّ
خلق نقا�ص عمومي

اأوًل حترير اخلطاب  الهدف، يجب  لتحقيق هذا 

التخ�ص�ص  ولغة  ة 
ّ
املفاهيمي الأجــهــزة  مــن 

ات والإحالت والأ�صماء الطّنانة التي 
ّ
واملرجعي

ى منها بع�صهم اإبهار امل�صاهدين فيما هم 
ّ
يتغي

يف الواقع يعرقلون التوا�صل معهم ويدفعونهم 

اأحياًنا  الت�صجيل  القناة. نوقف  اإىل تغيري  دفعا 

وبداأنا  الفكرة  عن  ابتعدنا  باأننا  نح�ص  حينما 

والإحــالت  باملفاهيم  النقا�ص  حلظة  نوؤثث 

ا 
ً
اأفكار يريد  العام  اجلمهور  املفكرين.  واأ�صماء 

وا�صحة، هو م�صتعدٌّ لأن يبذل جمهوًدا، لكن ل 

التلفزيون 
يكّرس الطبيعة 

الترفيهية، ولم 
ينفتح على األفق 

الثقافي المنشود 

حوارات 
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يجب اأن نطرده خارج مدار النقا�ص بالإغراق يف 

ة اأو بالنغالق داخل لغة بالغة 
ّ
اللغة الأكادميي

مفتوحة  النوافذ  نرتك  اأن  املهم  من  اجلزالة. 

يف  قريبة  اجلمهور  يجدها  لكي  تنا 
ّ
عربي على 

املتناول. اإن اللغة الو�صطى التي بلورتها ن�رصات 

 علينا 
ٌ
الأخبار الإذاعية والتلفزيونية هي مك�صب

الب�صيطة  الع�رصية  اللغة  هذه  عليه.  املحافظة 

ة التي بلورها الإعالم تبقى لغة 
َّ

الر�صيقة امُلي�رص

اأ�صيلة خرجت من رحم العربية الف�صحى لكنها 

ال�صفهية  بال�صجالت  الحتكاك  عرب  رت 
ّ
تطو

ا، 
ً
واللغات الأجنبية املتداولة يف بلداننا. وطبع

الف�صيح ما مل  الكالم  اأن ي�صرت�صل  ل �رصر يف 

يكن ال�صرت�صال مفتعال، ول باأ�ص من ال�صتطراد 

ل  الّدارج با  القول  �صِعف 
ُ
ي فقد  ي، 

ّ
عام بل�صان 

لنتفق  لكن،  والقوامي�ص.  املعاجم  ت�صتطيعه 

الو�صطى  والعربية  والف�صحى  الّدارجة  اأن  على 

ن واحد، 
ّ
التي بينهما تبقى تنويعات داخل مكو

ذاك اأن لغة ال�صعب تبقى امتدادا للف�صحى، فال 

التفاعل  هذا  ملثل  جترمي  وكل  هناك.  قطيعة 

يبقى م�صادرًة على املطلوب ومعاندًة للطبيعة: 

طبيعة اللغة ذاتها.

بامل�ساألة  وا�للسللح  نللظللري  وعللي  هللنللاك  طبعا، 

اأي�سا يف  اللغوية، وفعا قوة براجمك تتجلى 

تلك اللغة الأنيقة غري املتعالية كما و�سفتها؛ 

والتلفزيون  بالّنهاية معطى ثقايف،  اللغة  لكن 

اأداة تثقيف.  يف راأي البع�ش و�سيلة ترفيه ل 

كلليللف دّبلللللرت هلللذا الللتللبللاعللد بلللني الللثللقللافللة 

يف  امل�ستغل  بالثقافة  املن�سغل  اأنت  والتلفزيون 

التلفزيون؟

والتلفزيون  الثقافة  بني  العالقة  اأن  �صحيح 

م�صاألة  لي�ص  بينهما  الهوة  وجت�صري  ملتب�صة، 

�صهلة ب�صيطة. لكن مع ذلك يجب النطالق من 

مفارقة اأكرث غرابة يف جمتمعنا العربي. وهي 

اأنه بقدر ما ُت�رصف �صعوبنا يف ا�صتهالك ال�صور 

مع  لدينا  املثقفة  النخبة  تتعامل  وب�رصاهة، 

طة واحلذر، 
ْ
ال�صورة وو�صائطها بالكثري من احلي

يتفادى  البع�ص  كان  واإذا  بتجاهل.  واأحيانا 

ب�صبب  ة، 
ّ
الوطني القنوات  ا 

ً
خ�صو�ص التلفزيون، 

فاإّن  ة؛ 
ّ
الر�صمي اخلطابات  مع  متاهيها  �ُصبهة 

عرب  التوا�صل  اأن  يرى  من  العرب  مثقفينا  من 

التلفزيون من حيث املبداأ ي�صكل اإ�صاءة اإىل ُنبل 

حتافظ  هكذا  الثقافة.  �رصف  من  ونيال  الكلمة 

باّتقاء  نقائها  على  املثقفني  من  الفئة  هذه 

للتفكري  تطرح  اأن  دون  ال�صا�صة  على  الظهور 

احليوي  الو�صيط  هذا  على  املراهنة  اإمكانية 

ة 
ّ
دينامي دعم  معركة  ة، 

ّ
الأ�صا�صي معركتها  يف 

ة.
ّ
التثقيف والتحديث داخل امُلجتمعات العربي

من  الأ�صف  مع  ة 
ّ
العربي �صعوبنا  انتقلت  لقد 

ة اإىل ا�صتهالك ال�صورة قبل اأن تكت�صب 
ّ
ال�صفاهي

والكتاب.  واملجلة  ال�صحيفة  ا�صتهالك  عــادة 

لأجل ذلك �رصعان ما اكت�صح التلفزيون امل�صهد 

والوحيد  بــل  لدينا،  ل 
ّ
الأو املــرجــع  لي�صري 

العربي.  جمتمعنا  من  ة 
ّ
الأمي للفئات  بالن�صبة 

فاإن  املعرتك،  هذا  عن  املثقف  يغيب  وحينما 

من  يعرف  وكلنا  لغريه،  ا 
ً
طبع �صيخلو   

ّ
اجلــو

اليوم  العربية  �صا�صاتنا  على  ويجول  ي�صول 

ن اكت�صح امل�صهد.
َ
وم

الظهور  تتحا�صى  املثقفني  من  فئة  كانت  واإذا 

التلفزيوين؛ فاإّن املثّقف الذي اقتنع باأهمية هذا 

الو�صيط واأولوية التوا�صل مع النا�ص عربه ل يجد 

فزمن  امل�صاهدين.  عقول  نحو  دة 
ّ
معب الطريق 

 
ّ
ومق�صي اأ�صال،  حمدود  التلفزيون  يف  الثقافة 

اإىل  واأحيانا  ال�صهرة  الثاين من  اإىل فرتة اجلزء 

التي  الــذروة  فــرتات  عن  بعيًدا  الليل  منت�صف 

عادة  حمظية  اأخرى  لفئات  التلفزيون  ينذرها 

ما ت�صتفيد من الزمن التلفزيوين بحامتية لفتة: 

مبتدئني،  كانوا  ولو  حتى  وفكاهيني  ممثلني 

مطربني ومطربات حتى ولو كانوا من الدرجة 

كانوا  ولو  حتى  وحزبيني  �صيا�صيني  الثانية، 

جمرد جّتار انتخابات. لكن منطق التلفزيونات 

ر اأن هوؤلء اأقرب اإىل الوجدان العربي  ة قدَّ
ّ
العربي

واأدبية  ثقافية  واأقدر على خماطبته من نخبة 

لسُت النجم، بل 
السؤال الذي يثير 
القلق الفكري في 

عقل المشاهد 
ووجدانه

حوارات 
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اأنها هي من ي�صنع  "متحذلقة" تّدعي  وفكرية 

 
ّ
العربي التلفزيون  �ص 

ِّ
يخ�ص هكذا  الــوجــدان. 

مع  ليتوا�صلوا  الكافية  البّث  م�صاحة  يه 
ِّ
ملحظي

 
ٌ
اأمر اأوقات الذروة، وهو  م�صاهديهم الأعزاء يف 

والفاعلني  واملفّكرين  الأدبــاء  يحبط  ما  بقدر 

توجيًها  يعك�ص  العربية  بالدنا  يف  ني 
ّ
الثقافي

ّناع الوجدان من اأدباء 
ُ

للم�صاهدة وتبخي�صا ل�ص

ومبدعني ومثقفني. 

و�صط  حقيقية  �صلطة  اليوم  التلفزيون  وعموما 

النقدي  ها 
ّ
اأن نعرتف باأن ح�ص جمتمعات يجب 

فرتات  يف  ق 
َّ
ت�صو التي  فالنماذج  لذا  �صعيف؛ 

 من 
ّ
الذروة هي بالتاأكيد، يف تقدير العموم، اأهم

تلك التي ل تظهر اإل يف منت�صف الليل؛ بغ�صِّ 

النظر عن الفكرة واخلطاب والروؤية، فزمن البث 

الكفة  حان 
ِّ
ُترج حا�صمتان  �صلطتان  وم�صاحته 

ل�صالح فئات �صد اأخرى. 

لكن، براأيك، من �سمح للتلفزيون باأن ُيعلي من 

�ساأن  ويقلل من  مثًا  بالتمثيل  امل�ستغلني  قيمة 

املثقفني عر اختيارات الرجمة والبث؟

املــ�ــرصوعــة،  حــ�ــصــابــاُتــه  للتلفزيون  طبعا 

فاملناف�صة على اأ�صدِّها بني القنوات، وامُل�صاهد 

ولئه  و�صمان  انتباهه  و�صدُّ  م 
ِّ
مترب ملول 

تبذل  ذلــك  لأجــل  ار. 
ّ
جب جمهوٍد  اإىل  يحتاج 

جهدها  ق�صارى  العربية  التلفزيونات  اإدارات 

"م�صاهديها  ظن  ح�صن  عند  دائما  تظل  لكي 

قابال  �صار  اليوم  الــوفــاء  ولأن  الأوفياء". 

وامُلعِلنون  معلومة   
ٌ
ب

َ
ِن�ص فللمتابعة  للقيا�ص، 

يتعاملون مع املحطات التلفزيونية بناء على 

مقاربة  باجتاه  ــور  الأم لتتطور  الن�صب  هذه 

ينتجون  املعلنون  معها  �ــصــار  ة 
ّ
ت�صاركي

جنومهم  يــفــر�ــصــون  اأو  اأحــيــانــا  بــراجمــهــم 

ة، 
ّ
خ�صو�صا يف الدراما والكوميديا الرم�صاني

اأعطابه  نعرف  عربي  �صياق  يف  ذلــك  وكــل 

و�صعه  وتـــردِّي  والقــتــ�ــصــاديــة  ة 
ّ
ال�صيا�صي

منظومة  طالت  التي  والخــتــاللت  الرتبوي 

القيم لديه. 

ة يف 
ّ
اإن التلفزيونات التي نحكي عنها عمومي

املرفق  على  ي�رصي  ما  عليها  وي�رصي  الغالب 

، لذا فهي مطالبة با نطالب به باقي 
ّ
العمومي

تقدميها  يجب  خدمات  من  العمومية  املرافق 

للمواطنني لتربير وجودها وت�صويغ ما حت�صل 

ل من جيوب 
َّ
 ممو

ّ
عليه من دعم مايّل حكومي

اأ على طرح ال�صوؤال 
ّ
دافعي ال�رصائب. لذلك نتجر

يف  التلفزيوين  الو�صيط  دور  عن  مــاذا  الآتــي: 

وتنمية  ح�صاري  تاأهيل  اإىل  حتتاج  بلدان 

بال�صطالع  ا 
ً
مطالب اأولي�ص  كبلداننا؟  ب�رصية 

اإىل جانب  الإعالم والرتبية والتثقيف،  بهام 

ا؟ ال�صوؤال مزعج والتحّدي �صعب، 
ً
الرتفيه طبع

التعامل  العربية  القنوات  اأغلب   
ْ
ف�صَلت لذلك 

معه بنطق "كم من حاجة ق�صيناها برتكها". 

اإىل  واملجتمعات  ال�صعوب  لــت 
َّ
حتــو هــكــذا 

باحلق  ودهم  يخطب  الكل  اأعزاء"  "م�صاهدين 
الإعــالن  �رصكات  هيمنة  وتكر�صت  والباطل، 

ــدة  طِّ
َ
ــو

ُ
م بها  املرتبطة  ــاج  ــت الإن و�ــرصكــات 

ح�صورها يف كوالي�ص املحطات العربية لتفتح 

حم�ص.   
ٍّ

جتاري اأفق  على  التلفزيوين  اإنتاجنا 

امل�صاهدة  ن�صبة  ج 
َّ
لُتتو املعايري  ت 

ّ
فتغري

املنتوج  قيمة  التي حتدِّد  بل هي  القيم،  قيمة 

والعمق  اجلــاّد  امل�صمون  لي�صري  التلفزيوين، 

فارغ  كالم  د 
ّ
جمر الرتبوية  والوظيفة  الفكري 

امل�صاهدة  ن�صبة  ديكتاتورية  اأمــام  ي�صمد  ل 

 وطي�ص املناف�صة بني القنوات وها نحن 
َ
وحِمي

نلهث جميعا باجتاه املجهول.

هذه  اأن  اإىل  ننتبه  مل  زلنا  مــا  الآن  وحتى 

اخلــطــاأ.  املــعــرتك  يف   
ً

ــال اأ�ــص  
ُّ
تــتــم املناف�صة 

امل�صاهدة  ن�صب  من  الرفع  على  فالتناف�ص 

الو�صائل واملواد حتى لو كانت خردة  بجميع 

من  جمموعة  اأو  رخي�صة  مك�صيكية  م�صل�صالت 

ن�صيب  باأكرب  والفوز  امللّفقة،  "ال�صيتكومات" 
جاء  ولــو  حتى  الإعــالنــات  كعكة  من  ممكن 

ذلك على ح�صاب هوية القناة والتزاماتها اإزاء 

العالقة 
بين الثقافة 
والتلفزيون 

ملتبسة، وتجسير 
الهوة بينهما 
ليس مسألة 

سهلة 

حوارات 
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ا. 
ً
املجتمع، مثل هذه املناف�صة ل جند فيها رابح

لأننا بب�صاطة قد نك�صب املزيد من امل�صاهدين 

نخ�رص  لكننا  الإعالنات؛  من  املزيد  وبالتايل 

الإن�صان. واأعتقد اأن قنواتنا الوطنية والعربية، 

خ�صو�صا تلك امُللَزمة بواجب اخلدمة العمومية 

والتنوير،  التحديث  بهواج�ص  امل�صغولة  اأو 

 ال�صامل 
ّ
معنية ب�صاحبة امل�رصوع املجتمعي

اإذ ل ميكن للدولة  يف جمال التنمية الب�رصية. 

اأن تفتح اأورا�صا اقت�صادية وتنموية، خ�صو�صا 

على م�صتوى التنمية الب�رصية، دون اأن ي�صاهم 

يف   - باخل�صو�ص  والتلفزيون   - الإعـــالم 

م�صاحبة هذه الأورا�ص بجهود حم�صو�ص يف 

الثقايف  امل�صتوى  على  الإن�صان  تاأهيل  جمال 

ر اأن باإمكان 
ّ
والرتبوي والقيمي. وهنا ل اأت�صو

ة اأن تفي بالغر�ص مهما 
ّ
امل�صل�صالت املك�صيكي

اأ�صيٍل  اإنتاٍج  من  بّد  ل  م�صاهدتها.  ن�صب  علت 

ة 
ّ
جدي ــرَث  اأك وفــقــراٍت  ــواّد  م من  بد  ول  ًل، 

ّ
اأو

ة: دراما وطنية عميقة وذكية تن�صت 
ّ
وم�صوؤولي

على  م�صاهديها  وتفتح  املجتمع  لت 
ّ
لتحو

ج من خالل اأبطالها لقيم 
ِّ
خيارات هادفة وُترو

القيمية  املنظومة  اإىل  انتمت  �صواء  اإيجابية 

اأو  والقناعة،  والتاآزر  التكافل  كقيم  الأ�صيلة 

قيم  تكثفه من  ما  بكل  احلديثة  املنظومة  اإىل 

املواطنة واحلرية والختالف واحرتام الآخر، 

بو�صوعية  مادَتها  تقارب  اإخبارية  برامج 

ومهنية وبروح حتليلية نزيهة، وبرامج ثقافية 

ت�صُدر عن اقتناع باأولوية الثقافة يف معركة 

الفاعلة  املواطنة  وبــنــاء  الب�رصية  التنمية 

وح�صا�صية  اأهمية  العــتــبــار  بعني  وتــاأخــذ 

املجتمع  تثقيف  يف  التلفزيوين  الو�صيط  دور 

من  العظمى  الغالبية  اكتفاء  مع  خ�صو�صا 

الأخبار  يقّدم  كو�صيط  بالتلفزيون  مواطنينا 

واملعرفة يف ظل ما ذكرناه من تراجع للقراءة 

العربي  الفرد  لدى  متو�صطها  يتجاوز  ل  التي 

�صت دقائق �صنويا مقابل 200 �صاعة بالن�صبة 

للفرد الأوروبي. 

لأجل ذلك ي�سري تعزيز الرجمة الثقافية يف 

ا؟ التلفزيون مطلًبا حيويًّ

كل  يف  الثقافية  الربجمة  تعزيز  يجب  بالفعل؛ 

التلفزيونات العربية الواعية بدورها احل�صاري 

م�صاحات  الثقافة  تك�صب  اأن  يجب  والرتبوي، 

كو�صيط  التلفزيون  لأن  ال�صا�صة؛  على  جديدة 

ا يف �صناعة الراأي 
ًّ
ا حموري

ً
�صار يلعب اليوم دور

العام والوجدان اجلمعي. وعلينا اأن نختار، هل 

املعرفة  من  اأدنــى  حد  لها  يقظة  �صعوبا  نريد 

والوعي والقدرة على التمييز؟ اأم نريد كائنات 

ا�صتهالكية ه�صة ل مناعة لها وم�صتعدة لبتالع 

كان  لو  وحتى  �صطحيا  كان  مهما  خطاب  اأي 

والتفاهات  ال�صطحية  الفرجة  وتتلقى  خطريا 

اإىل  التلفزيون  حاجة  ا 
ً
عموم وت�صليم؟  بر�صى 

الثقافة واأهمية الو�صيط التلفزيوين يف الرتويج 

نقا�ص  على  يفتحنا  الثقايف  واخلطاب  للثقافة 

طويل وجّدي نحن مهزومون فيه اإذا ما واجَهنا 

 ن�صب املتابعة بنطقهم وح�صاباتهم وما 
ُ
خرباء

املح�صة من  التجارية  اختياراتهم  به  رون 
ِّ
يرب

اإكراهات. لذلك نحتاج وبا�صتعجال اإىل قرارات 

ة �صجاعة من طرف احلكومات اإذا كانت 
ّ
�صيا�صي

لهذه الأخرية م�صاريع جمتمعية حقيقية وكانت 

حتتاج �صعوبها فعال يف معارك امل�صتقبل ويف 

حتديات بناء الإن�صان. 

الف�صائيات  بع�ص  لعبت  كيف  �صاهدنا  لقد 

التحري�صي  ال�صيا�صي  ــالم  الإع لعبة  ة 
ّ
العربي

وجنحت يف ذلك �صيا�صيا وجتاريا، وكيف ردت 

بامل�صل�صالت  مهمة  اأخــرى  ف�صائيات  عليها 

املك�صيكية املاراثونية امُلَدبلجة وهو ما وجدت 

فيه بع�ص الأنظمة ال�صيا�صية والقنوات الر�صمية 

امل�صاهدين  ــرتداد  ــص ل� فر�صة  لها  التابعة 

خ�صو�صا من الن�صاء وفئة ال�صباب. لكن، اأعتقد 

اأن الوقت قد حان لكي يجرب التلفزيون العربي 

طريقا ثالثا ل حتري�ص فيه ول ا�صتبالد.

اإن الثقافة هي عنوان هذا الطريق الثالث؛ لكّن 

بالثقافة فقط 
يمكننا استثمار 
التلفزيون في 

معركة بناء 
اإلنسان.. ونحتاج 

إقناع اإلدارات 
العربّية بذلك

حوارات 
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يعي�ص  العربي  املرئي  الإعالم  من  ا 
ًّ
مهم ا 

ً
جزء

وبداأ  ة، 
ّ
ثقافي ة 

ّ
خلفي اأية  عن   

ّ
تام انف�صال  يف 

ال�صيا�صة  ق�صايا  مقاربة  عن  بالتدريج  يبتعد 

واملجتمع والفن انطالقا من منظور ثقايف؛ مع 

املجتمع  تاأطري  يف  ا 
ًّ
جوهري ا 

ً
دور للثقافة  اأّن 

املجال  وحت�صني  الــعــامــة  احلــيــاة  وتخليق 

املنغلقة،  واملذهبية  التطرف  من   
ّ
ال�صيا�صي

على  والدللة  وح 
ّ
والر املعنى  اإ�صفاء  يف  وكذا 

والإح�صا�ص  اأ�صنافه.  بختلف   
ّ
الفني الإنتاج 

باأن باإمكاننا اليوم اأن نتطور ونتقدم ون�صاهم 

يف حتديث الفن واملجتمع والعمران وال�صيا�صة 

بدون حاجة اإىل الثقافة وبدون خلفية ثقافية 

توؤطر ذلك كله اأمر يدعو فعاًل اإىل القلق.

هناك هوة �سحيقة اليوم بني النخبة الثقافية 

واملجتمع. والتلفزيون العمومي الذي ُيفرت�ش 

فيه اأن ي�سع اإمكاناته وم�ساحات بثه يف خدمة 

املواطنني ل املعلنني ُمطالٌب بف�سح املجال اأمام 

املثقفني للم�ساهمة يف تاأطري املجتمع وتوعيته 

مللداركلله  وتفتيح  ثقافيا  وحت�سينه  فكريا 

هذه  واحللللوار.  النقد  على  قللدراتلله  وتعزيز 

م�سوؤولية التلفزيون العمومي وواجبه بو�سفه 

وم�سوؤولية  للمجتمع،  خدمة  يقدم  مرفًقا 

زالت  ما  التي  اخلا�سة  التلفزيونية  املحطات 

وبناء  التحديث  يف  دوًرا  للتلفزيون  باأن  توؤمن 

يف  الكون  �سعوبات  كل  جند  فلماذا  الإن�سان. 

اأدوارهلللا  اإىل  العربية  التلفزيونات  تنبيه 

البدهّية، ويف اإقناعها باأنها مطالبة باحت�سان 

الفر�سة ليطلوا عر  مثقفي الأمة واإعطائهم 

�سا�ستها وُي�سِمعوا اأ�سواتهم من خالها؟

فقط،  التلفزيون  ولي�ص  عام،  ب�صكل  الإعالم  اإن 

الو�صاطة  يتحمل م�صوؤولية كربى يف لعب دور 

واملجتمع  جهة  من  والأدب  الثقافة  بني  ما 

الإنتاج  اأن  هي  امل�صكلة  لكّن  اأخرى؛  جهة  من 

الرمزي ل يحظى بالعتبار الالزم يف قنواتنا 

با  يعرتف  ل  ال�صتهالك  منطق  لأن  العربية 

الأدبي  والإبــداع  الثقايف  والإنتاج  رمزي.  هو 

يدخالن يف اإطار الإنتاج الرمزي الذي ي�صاهم 

حت�رصُّ  من  ويرفع  العام  الوجدان  �صناعة  يف 

زال  مــا  باخل�صو�ص  والأدب  املجتمعات. 

من  اأحد  فال  العربية.  جمتمعاتنا  يف  ا 
ً
مظلوم

ا ل�صتيعاب  خرباء ن�صب امل�صاهدة يبدو م�صتعدًّ

الأدب  دعم  يف  التلفزيون  ي�صاهم  اأن  اأولوية 

والإنتاج الأدبي واأن يعترب ذلك جزءا من دوره 

يف بناء جمتمعات متزنة، منفتحة، بل وحاملة 

ا باملعنى املنتج اخلالق لهذه الكلمة.  اأي�صً

خمتلف  من  اليوم  العرب  املثقفون  كان  واإذا 

الثقافية  املــادة  ب�صاعفة  يطالبون  الأقطار 

وتعزيزها ب�صاحات اأو�صع يف خرائط الربجمة 

مع  التوا�صل  لهم  يتيح  اأف�صل  بتوقيت  واأي�صا 

اأكرب عدد من مواطنيهم، فاإن احلاجة اإىل الثقافة 

املطالب  هذه  تتعّدى  العربية  التلفزيونات  يف 

نحتاجه  فما  جــوهــريــة.  اأكـــرث  حتــّديــات  اإىل 

الثقافة  جمــال  تو�صيع  هو  با�صتعجال  اليوم 

الفكري  والإنتاج  الأدب  حدود  لتتجاوز  ًل 
ّ
اأو

الربامج  اإخــراج  اإىل  فعال  نحتاج  والفل�صفي. 

الثقافية من �رصنقة النظرة الأدبية ال�صيقة اإىل 

الن�صغال  اإىل  فاإ�صافة  الوا�صع.  الثقايف  الأفق 

بالأ�صئلة الأدبية والإبداعية والفكرية، من املهم 

اإىل منابر ميار�ص  الثقافية  الربامج  ل 
ّ
اأن تتحو

البالد  يف  الثقافيون  الفاعلون  خاللها  من 

العربية حوارهم مع املجتمع وق�صاياه. فتبّني 

ميكنه  املجتمع  لق�صايا  الثقافية  املقاربة 

ال�صيا�صة  �صلب  يف  حمورية  مكانة  يحتّل  اأن 

التحريرية لرباجمنا. نحن يف اأم�ص احلاجة اإىل 

�صوت املثقف ليديل بدلوه يف ال�صاأن ال�صيا�صي 

وليقرتح  والجتماعي،  والقت�صادي  والديني 

ة 
ّ
ال�صيا�صي الظواهر  ملختلف  اخلا�ص  حتليله 

ــوم الــعــديــد من  ــي ــاك ال ــة. وهــن
ّ
والجــتــمــاعــي

املو�صوعات املطروحة للنقا�ص املجتمعي يف 

الثقافية قد  اأن املقاربة  ر 
ّ
العربي نت�صو العامل 

فها اأكرث مما تفعل لغة ال�صيا�صة وذرائعية  ُتْن�صِ

احلــراك،  نعي�ص  ونحن  حتى  بل  ال�صيا�صيني. 

أراهُن على اللغة 
المتحررة من 
المصطلحات 

المفاهيمية 
والمرجعيات 

الطنانة   

حوارات 
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دميوقراطي  حراك  قلب  يف  �صنوات  قبل  وكنا 

قوي يف اإطار ما �صمي بالربيع العربي، حينها 

�صوت  اإىل  ة 
َّ
ما�ص حاجة  يف  نحن  كم  اكت�صفنا 

ا  املثقف ل�صناعة راأٍي عاٍم يعرف ما يريد اأي�صً

اأفكار  الدميقراطية  اإن  يريد.  ل  ما  فقط  ولي�ص 

وتاأتي  الفكر  عن  ت�صدر  وهي  ونقا�ص،  وروؤى 

اإن  ال�صارع.  بحيوية  لنا  تغزَّ مهما  الكتب  من 

م�صاريع  و�ــرصاع  اأفــكــار  حــوار  الدميقراطية 

جمتمعية وبناء موؤ�ص�صات، قبل اأن يكون غ�صبا 

و�صعارات. والتلفزيون الذكي هو الذي ي�صتطيع 

حلظات  ويف  اخلا�صة  الظروف  هــذه  مثل  يف 

النقا�ص  اأمــام  املجال  اإتاحة  الدقيقة  التحول 

وتعيد  العقل  اإعمال  تخدم  بطريقة  املعريف 

 موقعه داخل الف�صاء التلفزيوين 
ّ

للتفكري النقدي

على  واملراهنة  املجتمع،  وداخــل  العمومي 

احلوار لكي نذهب به اأبعد من ال�صعار.

قللنللوات ثقافية  تللاأ�للسلليلل�للش  يللكللون  قللد  لللهللذا 

متخ�س�سة هو احلل؟

ح�صور  تعزيز  هو  احلــل  حــال.  لي�ص  هــذا  اأبــدا؛ 

املثقفني  وعلى  املوؤثرة.  القنوات  يف  الثقافة 

بع�ص  اإدارات  يف  هناك  اأن  اإىل  ينتبهوا  اأن 

من  الر�صمية،  ا 
ً

خ�صو�ص العربية،  التلفزيونات 

ة 
ّ
تلفزيوني "غيتوهات"  ــل  داخ عزلهم  يريد 

بطريقة  والرموز  بال�صفرات  داخلها  يتحاورون 

ذلك  لأجــل  جمتمعاتهم.  عن  اغرتابهم  ق 
ِّ
تعم

كوا هم اأي�صا باجتاه التلفزيون 
ّ
عليهم اأن يتحر

مع  التوا�صل  يف  امل�رصوع  بحقهم  للمطالبة 

"قراء" ل يقروؤون، عرب الو�صيط املتاح والأكرث 
جمهودا  يبذلوا  واأن  التلفزيون،  دميقراطية، 

توا�صليا جلعل ال�صوؤال الثقايف وال�صجال الأدبي 

ميكن  ل  اإذ  امُلــتــنــاول.  يف  الفكري  واملــوقــف 

فقط  امل�صتقبل  نحو  تتقدم  اأن  العربية  للبلدان 

تبقى  الثقافية  فالنخبة  ال�صيا�صية.  بنخبتها 

الأفكار  نتجون 
ُ
ي املثقفون  اأ�صا�صي.  دور  ذات 

التي حترك املجتمعات. ومن ال�رصوري حتقيق 

الأفكار  منتجي  بني  ما  امل�صاحلة  من  نــوع 

الأكرث  القناة  يبقى  الذي  والتلفزيون  ببلداننا 

فعالية يف جمال الرتويج لالأفكار وتقريبها من 

املثقف  الهوة بني  لذا فردم  املواطنني؛  مدارك 

لكل  مركزيا  هدفا  د 
َ
عتم

ُ
ي اأن  يجب  واملجتمع 

القنوات احلري�صة على خدمة م�صاهديها وعلى 

ا�صتقرار بلدانها. 

 تعزيز الربجمة 
ْ
ي

َ
هناك طابع ا�صتعجايل ملطلب

اأمام  املجال  واإتاحة  التلفزيون  يف  الثقافية 

فحاجة  املجتمع.  لق�صايا  الثقافية  املقاربة 

التلفزيون اإىل الثقافة هي اأكرب مما نت�صور. اإن 

التلفزيون، باعتباره اآلية تن�صئة اجتماعية ذات 

يحتاج  احلديثة،  املجتمعات  يف  حا�صم  دور 

ع برجمُته من األفها اإىل يائها اإىل  اإىل اأن تخ�صَ

ل  البداية  منذ  والنقا�ص  وا�صح.  ثقايف  ت�صور 

ميكنه اأن يكون اإل ثقافيا. ويجب اأن يبداأ بعرفة 

طبيعة الإن�صان عندنا، تركيبته النف�صية، �رصطه 

ثقافته  وكذا  وتطلعاته،  قيمه  ال�صو�صيولوجي، 

ة امل�صتقبل الذي نريده للبالد 
ّ
ة ونوعي

ّ
ال�صيا�صي

رات 
ّ
ا. وحينما تت�صكل لدينا ت�صو

ً
دولًة وجمتمع

وا�صحة عن الفرد واملجتمع ميكن اإّذاك لدورتي 

الإنتاج والربجمة اأن تنطلقا ب�صال�صة وو�صوح. 

�صهرة  اختيار فقرات  اأن  �صنكت�صف  حينها فقط 

م�صاألة  العمق  يف  هو  الفنية  الأ�صبوع  نهاية 

الأطفال  لر�صوم  �صل�صلة  اختيار  واأن  ثقافية. 

تن�صيق  دومنا  اتخاذه  ي�صتحيل  قرار  املتحركة 

الــدرامــا،  واأن  البلد.  يف  الرتبية  رجـــال  مــع 

اأو  املحلية  ا�صتوديوهاتنا  يف  اأنتجناها  �صواء 

ا�صتوردناها من اأ�صقاع بعيدة، تظل يف �صلب 

خطريا  دورا  تلعب  اأن  وميكنها  القيم،  م�صاألة 

بجدية،  نناق�صها  ما مل  املجتمع  قيم  بلبلة  يف 

وا�صح  �صو�صيولوجي  ت�صخي�ص  من  انطالقا 

للتحولت التي تطال منظومة القيم لدينا.

ول  ال�صارع  ول  املدر�صة  ول  الأ�ــرصة  تعد  مل 

الجتماعية  التن�صئة  فــ�ــصــاءات  مــن  غريها 

حان الوقت 
ليسلك التلفزيون 
العربّي طريقا ثالثا 
ال تحريض فيه وال 

استبالد !

حوارات 
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متار�ص التاأثري نف�صه الذي كان لها يف ال�صابق 

يعد  مل  املــراهــق.  و�صلوك  الطفل  ة 
ّ
نف�صي على 

امل�صجد واملقهى وال�صوق وف�صاءات الجتماع 

نف�صه  التاأثري  الكبار  على  متار�ص  التقليدية 

الذي كان لها يف ال�صابق. فقد �صار التلفزيون 

�صغارا  الب�رص:  على  ا 
ً
تاأثري الأكرث  الآلية  اليوم 

ر 
ّ
الت�صو ووحــده  وجمتمعات.  اأفــرادا  وكبارا، 

يف  يتحّكم  اأن  ميكنه  الوا�صح  العميق  الثقايف 

اآلية بهذه اخلطورة ويكبح جماحها. ومع ذلك 

مازال بيننا من يرى اأن التلفزيون �صيفقد بريقه 

اإذا ما ذكرت داخل ا�صتوديوهاته، ولو  ووهجه 

ا، كلمة ثقافة. �صً
َ
عر

دات  املحدِّ �سمن  كان  هل  هذا  النظرّي  وعُيك 

"الأوىل"  من  انتقالك  و�سّوغت  اأّطللرت  التي 

املغربية اإىل قناة "الغد"، ومن "م�سارف" اإىل 

يا�سني"؟  "بيت 

اجلمعة  تلك  منذ  بــاأنــه  العـــرتاف  يجب  اأوًل 

الأربعاء  حتى   2006 اأبريل   21 يف  البعيدة 

حلقات   
ُ
ــر اآخ ــّثــْت 

ُ
ب حينما   ،2019 يناير   2

النجم،  اأحمد  الزميل  رفقة  قطعُت  "م�صارف"، 
خمرج الربنامج ورفيقي يف هذه التجربة منذ 

اثني  من  اأزيد  ت�صوير،  يوم  اآخر  حتى  البداية 

ل الربنامج خاللها من اجلمعة 
َّ

ا ترح
ً
ع�رص عام

جّدَد  الأخري.  ه 
ِّ
م�صتَقر فالأربعاء:  اخلمي�ص  اإىل 

احلظ  حل�صن  لكنه  فقط،  ــدة  واح ة 
ّ
مــر ه 

َ
ديــكــور

واِتر 
ُ
وي والأ�صئلة،  ال�صيوف  جّدد 

ُ
ي ا 

ًّ
اأ�صبوعي ظل 

على  كنت  ب�رصاحة  لكن  ــدارات.  وامل الق�صايا 

على  بفتحه  الربنامج،  بتطوير  اأطالب  الــدوام 

ة 
ّ
اإنتاجي عناية  باإيالئه  اأرحب،  زمنية  م�صاحة 

ذلك  من   
ٌ
�صيء يتحقق  مل  الأ�صف  مع  اأف�صل. 

الأخرية  ال�صنوات  يف  نف�صي  ووجدت  للربنامج 

ا للتكرار والعتيادية 
ً
اأراِوح ذات املكان م�صت�صلم

التي يرف�صها املنطق التلفزيوين الذي يفرت�ص 

التجديد ويفر�صه. يف قناة "الغد" وجدُت نف�صي 

اأهم  هذا  اأف�صل.  اإنتاجية  �رصوط  اأمام  بب�صاطة 

على  بذله  على  نحر�ص  الذي  املجهود  �صيء. 

�رصوط  �صتعزِّزه  والتح�صري  الإعـــداد  م�صتوى 

يعني  مــا  ــزة.  حمــفِّ واعـــدة  يل  ــدت  ب اإنتاجية 

من  املزيد  فر�صة  يل  حقق  "الغد"  عر�ص  اأنَّ 

التي  الثقافية  املادة  يف  ا 
ًّ
تلفزيوني ال�صتثمار 

اأنا ابن ال�صحافة الثقافية، مار�صُتها  اأقرتحها. 

يف اجلريدة واملجلة والإذاعة ثم التلفزيون. لكن 

ب�صكل  م�صتعد  العادي  الثقافة  جمهور  كان  اإذا 

تغريت  مهما  الثقافة  اأ�صئلة  ملتابعة  طبيعي 

الو�صائط، فاجلمهور العام - جمهور التلفزيون 

- ل ميكن ا�صتقطاب اهتمامه دون اأن ت�صتثمر 

ه و�صماُن وفائه 
ُ

ا. فا�صتدراج
ًّ
يف ذلك تلفزيوني

ملوعد تلفزيوين ما ل حتدده فقط �صفتا اجلدية 

والعمق، بل اعتبارات اأخرى تقنية وفنية، منها: 

ثرية  بالتوهات  بناء  جذابة،  فورمات  بلورة 

اإخراجي  ت�صور  اإبــداع  الديكور،  م�صتوى  على 

والت�صوير  الإ�صاءة  جودة  جانب  اإىل  مبتكر، 

وما اإليه.

قناة الغد حققت لك كل هذا؟

اأوًل، قناة "الغد" هي قناة اإخبارية بالأ�صا�ص، 

لكنها من القنوات العربية النادرة التي حتاول 

مقاربة ق�صايا ال�صيا�صة واملجتمع انطالقا من 

منظور ثقايف، اإ�صافة اإىل اأنها قناة حر�صت منذ 

ًزا 
ّ
حي للثقافة  ن 

ِّ
توؤم اأن  على  الأوىل  انطالقتها 

ا يف برجمتها. فللقناة مواعيدها الثقافية 
ً
معترب

اأذكر  يا�صني"،  "بيت  قبل  املعروفة  الأ�صبوعية 

"القنديل"  احلواريني  الربناجمني  بينها  من 

لأكرم خزام، و"يتفكرون" خلالد منت�رص، دون 

ثقايف  ب�صموٍن  ــرى  اأخ مواعيد  عن  احلديث 

"حرب على  "قالت يل"،  جاّد وهادف من قبيل 

نع 
ُ
"م الع�رصين"،  "يف  "هجريون"،  الر�صيف"، 

عي�صى،  اإبراهيم  مع  ملم"   35" التداول"،  من 

"متواليات" يو�صف زيدان، و"زمن" مع ح�صني 
عنه  تبحث  القناة  اإدارة  كانت  ما  لكن،  فهمي. 

الثقايف  ال�صمر  من  نــوع  �صهرة.  برنامج  هو 

برجمُته  ميكن  الذي  ال�صل�ص  والفني  والفكري 

يا�صني"  "بيت  لهذا متت برجمة  م�صاء اجلمعة. 

الجمهور مستعد 
لمتابعة أسئلة 
الثقافة مهما 

تغيرت الوسائط

حوارات 
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وخم�ص  العا�رصة  ال�صاعة  على  اجلمعة  م�صاء 

دقائق م�صاء بتوقيت القاهرة )التا�صعة وخم�ص 

التوقيت  نف�ص  يف  املغربي(  بالتوقيت  دقائق 

�صهراتها  القنوات  من  العديد  فيه  تقدِّم  الــذي 

الفنية اخلا�صة بعطلة نهاية الأ�صبوع. التحّدي 

قناة  لكن  جمازفة.  من  يخلو  ول  جدا،  �صعب 

الغد ركبت غمار التحدي: جتريب الثقافة مادة 

ل�صهرة نهاية الأ�صبوع. طبعا هذا رهان �صعب 

يل  بالن�صبة  اأهمها  ومقت�صياته.  اإكراهاته  له 

الثقافة  مدار  تو�صيع  الربنامج:  فريق  ولباقي 

ا على الأدباء واملفكرين فقط، 
ً
لكيال تبقى حكر

ال�صادرين  الفنانني  على  اأي�صا  انفتحنا  هكذا 

زهم الفني عن روؤى ثقافية 
َ
نج

ُ
يف جتاربهم وم

اأكرث  اللغة  تر�صيق  جــادة.  وجمتمعية  وفكرية 

اليومي  التخاطب  بُلغة  يكون  ما  اأ�صبه  لت�صري 

الذي  الكلي  التدريج  يف  ال�صقوط  دون  العادية 

برنامج  يف  م�صت�صاغ  ول  مقبول  غري  يبقى 

اعتمد  هكذا  عربية.  قناة  على  يقدم  عربي 

على  تتعاىل  ل  ة 
َّ

مي�رص ف�صحى  لغة  الربنامج 

الدَّواِرج  من  ال�صتفادة  من  ترتدد  ول  العامية 

خالل  وا�صتثمارها  كلها  امُلتاحة  العربية 

احلوار دون اأي موقف �صابق ول مركب نق�ص. 

يعرف  الذي  ال�صل�ص  احلوار  خليار  النحياز  ثم 

كيف يعجن كال من ذاكرة الطفولة واملعلومات 

ال�صخ�صية الطريفة والبوح الذاتي مع ال�صجالت 

الثقافية والروؤى الفكرية والت�صورات الفل�صفية 

ممكن؟  هذا  هل  والفنية.  الأدبية  والختيارات 

نحاوله.  ما  هذا  الأقل  على  اأو  كذلك،  اأنه  اأزعم 

لهذا �صتالحظ اأننا مل نعد نكتفي كما كان عليه 

احللقة  خالل  نطرح  "م�صارف" باأن  يف  احلال 

ق�صية  نتناول  اأو  حمّددا  فكريا  �صوؤال  الواحدة 

اأدبية بعينها اأو ُن�صائل ظاهرة ثقافية خا�صة. 

النقا�ص  خمتلف:  الو�صع  يا�صني"  "بيت  يف 

ج 
ُّ
وتدر احلديث  يف  ط 

ُّ
تب�ص من  يخلو  ل  مفتوح 

يف  ع 
ُّ
وتنو للمو�صوعات  وتقليٍب  احلــوار  يف 

يتعلق  الأمر  دام   ما 
ّ
 حميمي

ّ
املــدارات، يف جو

فرة طعام وجل�صة مفتوحة بني 
ُ

ية و�ص
ّ
بزيارة حب

اأ�صدقاء. فالأمر يتعلق ب�صديق من عامل الثقافة 

والأدب والفن يزورك يف بيتك، ت�صتقبله بالباب 

ثم تتنقالن ما بني غرفة املعي�صة وال�صفرة، قبل 

التحول اإىل املكتبة ل�رصب ال�صاي. والطبيعي اأن 

يتنوع احلوار بتنوع جمال�ص البيت ومقاماته، 

"بيت يا�صني" مفتوح  اإذ لكل مقام مقال. لهذا 

اأكرث ومتنوع اأكرث والنقا�ص فيه اأكرث عفوية من 

"م�صارف". طبعا كل الق�صايا الفكرية والأدبية 
باهتمامهم  وحتظى  �صيوفنا  بال  ت�صغل  التي 

تاحٍة 
ُ
ا وتاأليًفا نناق�صها معهم، اإمنا بلغة م

ً
تفكري

امل�صاهدين  مع  ط 
ُّ
التب�ص من  وبنوع  للعموم، 

وموؤان�صة  اإمتاع  فيها  ثقافية  فرجة  لتقدمي 

ولي�صت ع�صرية ل على الفهم ول على اله�صم.

لكن ماذا عن بنية الرنامج؟ فاجلديد يف "بيت 

يا�سني" هو البيت نف�سه كف�ساء؟

جاء اختيار البيت كفكرة وكت�صور ثم كديكور 

التي  الألفة  لتاأكيد طابع   عام 
ّ
للربنامج وكجو

ْن�ُصدها هذا املوعد التلفزيوين. ينطلق الربنامج 
َ
ي

الثقافة  حــول  ــوار  احل اأن  مفادها  قناعة  من 

والفن ميكن نقله ب�صال�صة اإىل املقهى وال�صارع 

وهند�صتها،  لالألفة  رمز  هو  با  البيت  والبيت. 

كما يقول با�صالر. تلك الألفة الدافئة التي تتخذ 

. البيت، حتديدا، 
ّ
من البيت �صكلها ومتثيلها احلي

ما دام هدف كل منتوج تلفزيوين الو�صول اإىل 

 ل ن�صتدعيهم نحن اأي�صا اإىل 
َ
بيوت النا�ص، فلم

وباملنا�صبة،  الألفة.  ي�صتثمر يف  تلفزيوين  بيت 

يا�صني،  "بيت  �صيوف  من  املائة  يف  ف�صتون 

وربا اأكرث، �صبق يل ا�صت�صافتهم يف "م�صارف" 

وميكنني اأن اأوؤكد لك اأنهم يبدون اأكرث انطالقا 

البيت  ف�صاء  اأن  يعني  ا 
ّ
مم يا�صني".  "بيت  يف 

قبل  ال�صيوف  على  تــاأثــريه  ميــار�ــص  الألــيــف 

امل�صاهدين. ومرة اأخرى اأكرر اأن اختيار البيت 

الربنامج  هــدف  مــع  يتجاوب  األــفــة  كف�صاء 

الأ�صا�صي الذي يبقى هو �صّخ املزيد من الدفء 

اإىل  اإ�صافة  الثقايف،  النقا�ص  يف  واحلميمية 

اعتمد البرنامج 
لغة فصحى 

رة ال تتعالى  ميسَّ
على العامية 

وال تتردد في 
االستفادة من 
واِرج العربية الدَّ

حوارات 
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الإن�صانية  اجلوانب  اإىل  ق 
ّ
التطر على  حر�صه 

ف اجلمهور 
ّ
اخلا�صة ب�صيوفه، من اأجل اأن يتعر

من  اأكــرث  ويقرتب  اأف�صل  ب�صكل  مثقفيه  على 

حميميتهم واإن�صانيتهم. لأجل ذلك، جاءت فقرة 

لت�صُند  الربنامج  يف  نقرتحها  التي  "ال�صفرة" 
ه. فالأدباء واملفكرون واأهل الثقافة 

ّ
هذا التوج

ط معهم من 
ُّ
 "ياأكلون الطعام". وهذا الّتب�ص

ٌ
ب�رص

 اإن�صانيا 
ّ
ب

َ
�صتح

ُ
فرة اأمر م

ّ
خالل درد�صة على ال�ص

الثقافية  الأ�صئلة  كل  اأن  واحلقيقة  وتلفزيونيا. 

احلارقة قابلة، متى ما كانت لغة احلوار ر�صيقة 

واملقهى،  البيت  يف  ُت�صتعاد  لأن  مقعرة،  غري 

الأ�رصة على  اأن ننع�ص بها حديث  بحيث ميكن 

ها احلميم 
ِّ
فرة، فتنتع�ص الثقافة اأكرث بَتما�ص

ُّ
ال�ص

مع احلياة، وللتلفزيون دور بالغ احليوية ميكن 

فرة 
ّ
اأن يلعبه يف هذا الإطار. وعموما لي�صت ال�ص

وحدها ما نحر�ص عليه يف الربنامج لتحقيق 

مــدارات  تنويع  ا  اأي�صً هناك  بل  الهدف.  هــذا 

الفني  الإبــداع  على  وفتحها  الإبداعي  الإنتاج 

الراقي ال�صادر عن وعي والتزام، مثلما ذكرت 

ع من دائرة �صيوفنا و�صمح 
ّ
�صابقا، وهو ما و�ص

الربنامج  اإىل  ب 
ّ
تت�رص باأن  والغناء  للمو�صيقى 

لتزيد من تلطيف اأجوائه. هكذا تالحظ مثال اأن 

التي  احللقات  يف  ا 
ً
ح�صور والغناء  للمو�صيقى 

الطرب  ن�صت�صيف فيها فنانني حم�صوبني على 

الأ�صيل والأغنية امللتزمة والفن البديل امُلماِنع 

لالنحدار العام للذوق الفّني الذي نقاوم لكيال 

اأنا  متفرقة  عنا�رص  هذه  ا. 
ً
جميع اإليه  ننتهي 

اأك�صب الربنامج  اأن اجتماعها هو ما  واثق من 

زه.
ّ
مع توايل احللقات خ�صو�صيته ومتي

مقولة  اإىل  نظرك  األفت  اأن  يل  ا�صمح  ا 
ً

واأخـــري

الكاتب البلجيكي موري�ص ماترلينك "يعتقدون 

اأغلقوا  لأنهم  فقط  يحدث،  �صوف  �صيء  ل  اأن 

ر با�صتمرار يف لقطة رقنها 
ّ
اأبوابهم" التي تتكر

على الآلة الكاتبة. هذه اجلملة بالن�صبة لنا دالة 

نريد  نريده.  الــذي  للبيت  رنا 
ّ
ت�صو عن   

ّ
وتعرب

ا. نريد بيوتا  بيتا دافئا اأكيد، لكن مفتوحا اأي�صً

باأبواب مفتوحة، على ال�صت�صافة. ال�صت�صافة 

�صخ�صا،  ن�صت�صيف  اأن  ال�صامل.  العام  بعناها 

فكرة، راأيا، كتابا. هذا ي�صتدعي اأن يكون الباب 

مفتوحا. لهذا فالأمر يتعلق ببيت بابه مفتوح 

على الدوام يف وجه اجلديد الطريف. فالبيت هو 

ويتعّدد،  اأخرى  اىل  حلقة  من  يتجّدد  لكّنه  هو، 

بتجدُّد �صيوفه وتعدُّدهم.

لكن ما راأيك يف اأّن برنامج "بيت يا�سني" يعطي 

النطباع باأنه م�سّور باأ�سلوب �سينمائي؟

اأحييك لأنك  باأن  وا�صمح يل  فعال هذا �صحيح، 

عنه  وحتدثت  الأمــر  لهذا  انتبه  من  اأول  كنت 

اإمنا  باملغرب.  اللقاءات  اأحــد  يف  با�صتفا�صة 

اأعتقد  يا�صني"،  "بيت  خــارج  وحتى  عموما، 

لكي  الكثري  عــام  ب�صكل  التلفزيون  اأمــام  اأن 

امل�صتغلني  على  ومــا  ال�صينما.  من  ي�صتفيده 

ال�صابع  الفن  اأمام  اأن يتوا�صعوا  اإل  بهذا احلقل 

روتينية  من  نهرب  ولكي  لذلك،  منه.  ويتعلموا 

"بيت  ا�صتجرنا يف  الثقافية،  احلوارية  الربامج 

يا�صني" بال�صينما وحاولنا ا�صتثمار ما ُتتيحه 

هائلة.  وفنية  �رصدية  اإمكانيات  من  اأمامنا 

�ص 
ّ

املتخ�ص غري  للم�صاهد  حتى  ميكن  هكذا 

يالحظ  اأن  اليوتيوب  عرب  حلقاتنا  يتابع  الذي 

�صينمائي  يا�صني"  "بيت  يف  الت�صوير  اأن 

على  ينطبق  ال�صيء  نف�ص  تلفزيونيا،  ولي�ص 

الأخ  نبهتني  اأن  لك  و�صبق  والإ�صاءة.  التاأطري 

طرو�ص يف حوار �صابق معك اإىل اأنه حتى على 

تنطلق  التي  احللقة  وبناء  ال�صيناريو  م�صتوى 

"امُل�صيف" للم�صاهد  تقدمي   
ُّ
يتم انتظار  ب�صهد 

نبيهة  فكرة  وهــي  كمذيع.  ولي�ص  ك�صخ�صية 

يُتها. لأنه فعال كما لحظَت،  منك اأحببتها وتبنَّ

يف  اأخــرى  �صخ�صية  ت�صتقبل  �صخ�صية  هناك 

ال�صخ�صيتني ب�صكل  بيتها، وينحِبُك احلوار بني 

تلفزيونيته،  من  التخّفف  الإمكان  قدر  يحاول 

)ا�صتقبال  الكادرات  ال�رصد وتتعاقب  وي�صرت�صل 

وتتواىل  مكتب(   / فرة 
ُ

�ص  / ليفينغ   / بالباب 

احللقة  امتداد  على  الدراماتورجية  التفا�صيل 

يتمُّ تقديم 
"الُمضيف" 
للمشاهد 

كشخصية وليس 
كمذيع

حوارات 
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الــذي  ال�صينمائي  املنحى  هــذا  فنيا  ق 
ِّ
لُتعم

هي  ال�صينما  طبعا  بوعي.  الربنامج  يحاوله 

يعني  قد  مما  التلفزيون،  اأ�صل  هي  الأ�ــصــل، 

ا  اأنها وراءه. بيد اأنها يجب اأن تظل اأمامه اأي�صً

اأفق  هي  ال�صينما  باأن  مقتنع  فاأنا  وبا�صتمرار. 

ال�صينما،  ي�صع  ل  الذي  والتلفزيون  التلفزيون، 

بكّل ممكناتها الفنية واجلمالية، اأفقا له ينتك�ص 

بتَذل.
ُ
ويرتاجع وي

�سميم  من  وهللذا  ال�سينمائي،  اجلانب  هناك 

الت�سور الفني للرنامج والعملية الإخراجية، 

لكن هناك عن�سر اآخر يثريين يف "بيت يا�سني" 

حكاية.  هي  حلقة  كل  احلكاية.  بنيته  هو 

يا�سني عدنان تر�سخ لدينا مع توايل احللقات 

لي�ش مذيعا اأو من�سطا تلفزيونيا، ولكن بو�سفه 

يف  ممكن  التاأليف  فهل  مللوؤلللًفللا؟  ثللم  حللّكللاء، 

التلفزيون؟

ل  و�ــرصف  اأنكرها  ل  تهمة  �صديقي  يا  هــذه 

تهمة  فهي  اأنكر  ل  التي  التهمة  فاأما  عيه؛  اأدَّ

احلكي؛ فاأنا �صارد يكتب الق�صة والرواية، كما 

اأنني م�صدود اإىل فنون القول ال�صعبية خ�صو�صا 

الرتاث  عوا�صم  اأهم  اإحدى  مراك�ص،  من  واأنني 

الطبيعي  من  لذا  العربي؛  العامل  يف  ال�صفوي 

اأجد يف نف�صي ميال فطريا للحكي، ونزوًعا  اأن 

طبيعيا ل�صتدراج �صيويف اإىل اجرتاح احلكايا؛ 

العربة بال�صتفادة من هذه احلكايات يف  لكن 

مقا�صدها  تكون  ما  غالبا  التي  احللقة  بناء 

حمّددة �صلفا، اإنه اأمر اأ�صبه ما يكون بالق�ص�ص 

القراآن  بلغة  اأو  لالعتبار،  روى 
ُ
ي الذي  القراآين 

�ص لعلهم 
َ

�ص الَق�ص
ُ

"فاق�ص يف �صورة الأعراف: 

يتفكرون". بهذا املعنى، نحر�ص على ا�صتدعاء 

الت�صلية  بغر�ص  لي�ص  الربنامج  يف  احلكايات 

والرتفيه، واإمنا بغر�ص التحري�ص على التفكري. 

اأو  ن�صوقها  التي  احلكايات  تكون  ما  ا 
ً
وغالب

بقا�صد  حمكومة  حلكيها  ال�صيوف  ن�صتدرج 

واحلرية  التحديث  لقيم  كثِّفة 
ُ
م اأو  وا�صحة، 

اأما  اأنكر،  ل  التي  التهمة  عن  هذا  والختالف. 

اّدعـــاوؤه  املــرء  على  ي�صعب  ف�رصٌف  التاأليف 

ل  ذلك  ومع  التلفزيون.  جمال  يف  خ�صو�صا 

يا�صني" توًقا لقرتاح  "بيت  لدينا يف  اأن  اأنكر 

اأننا،  مثال  ذلك  من  بالربنامج.  خا�صة  كتابة 

ب 
ِّ
ا. ل ُنرح

ً
اأق�صينا امُل�صاهد متام وب�صكل واٍع، 

به يف بداية احللقة ول نوّدعه يف نهايتها ول 

ننظر اإطالًقا اإليه. بل نتجاهل متاما الكامريات؛ 

 نظرة طائ�صة نحو هذه الكامريا اأو تلك 
ّ

لأّن اأي

�صت�صع عينك يف عني امل�صاهد وهذا ما نتفاداه، 

واأ�صتقبله  اأنتظره  لل�صيف،  ا 
ً
متام م�صدود  فاأنا 

اإىل ال�صاي  اإىل ال�صفرة ثم  واأتب�صط معه واأدعوه 

اعتبار  ميكن  املعنى  بهذا  �صواه.  اأخاطب  ول 

"ال�صكريبت"  وكتابة  احللقة  �صيناريو  بناء 

فارًقا للكتابة 
ُ
اخلا�ص بها نوًعا من التاأليف م

امل�صاهد  يكون  التي  الكال�صيكية  التلفزيونية 

اإىل  تتوجه  احلــواريــة  الربامج  كل  قلبها.  يف 

امل�صاهد مبا�رصة، حتييه وترحب به وتخاطبه 

لنا،  بالن�صبة  اأما  باخلال�صات.  اإليه  وتتوجه 

نهائيا،  امُل�صاهد  اإقــحــام  عــدم  اخــرتنــا  فقد 

كاتب  يوؤلف  مثلما  فتماما  عليه،  ال�صغط  عدم 

ال�صيناريو عمله الدرامي وهو ل ي�صغل باله اإل 

فيما  ال�صخ�صيات،  هذه  ــوارات  وح ب�صخو�صه 

ا، حاولنا 
ً
يظل اجلمهور يف خلفية امل�صهد متام

امل�صاهد.  مع  امل�صافة  نف�ص  ترك  اأي�صا  نحن 

ن�صتدعيه  ل  لكّننا  ــه؛  ل نكتب  ــنــا  اأّن �صحيح 

"التاأليف"،  اأو  الكتابة  مبا�رصة ل خالل عملية 

اأ�صتعمل  اأن  هنا  دت 
ّ
تعم "التمثيل".  اأثناء  ول 

كلمة التمثيل؛ لأنني اأرى يف هذا ال�صياق الذي 

نحن ب�صدده اأن التمثيل عن�رص جذب اآخر خالل 

العفوي  التمثيل  من  جانب  فهناك  الربنامج. 

كل  جميل،  بتواطوؤ  فيه،  معنا  ينخرط  ب 
َّ
امُلحب

�صيوف الربنامج، حتى اأكرثهم جدية ور�صانة، 

وهذا يف تقديري عن�رص اآخر يفتح هذا الربنامج 

الثقايف على بعد اآخر من اأبعاد الفرجة والرتفيه 

ب بها يف املادة التلفزيونية.
ّ

بة واملرح
َّ
امُلحب

تقنيات  من  ال�ستفادة  يف  جنح  الرنامج  إذن 

أجد في نفسي 
ميال فطريا للحيك، 

ا طبيعيا  ونزوعاً
الستدراج ضيوفي 

إلى اجتراح الحكايا
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هناك  اأن  اأح�ش  لكن  احلكي،  ومهارة  ال�سينما 

اأ�سا�سية  لعلها  الإنللرتنللت،  من  مهمة  ا�ستفادة 

اليوم؟

اأكرث  يف  التاأكيد  يل  �صبق  ولقد  �صحيح،  هــذا 

املنغلقة  التلفزيونات  اأن  �صابق على  من حوار 

والف�صاء  الفرتا�صية  احلياة  على  املتعالية 

القنوات  فيما  دورهــا.  �صيرتاجع  الإلــكــرتوين 

الأزرق  الف�صاء  مع  املتفاعلة  التلفزيونية 

ع من خالله، 
ُّ
احلري�صة على المتداد فيه والتو�ص

عرب اليوتيوب والفي�صبوك وتويرت والأن�صتغرام، 

لهذا  ا 
ًّ
اأ�صا�صي ًدا 

ِّ
زو

ُ
م بو�صفها  نف�صها  �صتفر�ص 

العالقة  �صارت  لقد  الثقافية.  باملواد  الف�صاء 

وو�صائل  التلفزيونات  بــني  متداخلة  الــيــوم 

ا  التوا�صل الجتماعي، والتوا�صج بينهما بلغ حًدّ

ر التلفزيون اأو يحّقق  مل يعد بالإمكان معه اأن يوؤثِّ

اأخفيك  ول  الإلكرتوين.  املــدار  خارج  اإ�صعاًعا 

واملبدعني  الأدباء  من  اأ�صدقائي  من  عدًدا  اأن 

عرب  يا�صني"  "بيت  حلقات  يتابعون  العرب 

�صواء  ال�صخ�صية  وكومبيوتراتهم  هواتفهم 

اأو من خالل  الإنرتنت  املبا�رص عرب  بثه  خالل 

اليوتيوب  على  امُلتاحة  احللقات  ت�صجيالت 

املتابعة  ا 
ّ
اأم للقناة.  الإلكرتوين  املوقع  وعلى 

التلفزيونية املبا�رصة، فهي مل تعد �صوى الوجه 

 والأ�صلي للم�صاهدة. وجٌه اأ�صا�صي لكنه 
ّ
الر�صمي

ي�صعك  وحــده  اإليه  والطمئنان  ا، 
ً
كافي لي�ص 

ا خارج الع�رص. 
ًّ
تلفزيوني

لكن اإذا كانت ديكتاتورية ن�صبة املتابعة تقهر 

الربامج الثقافية يف التلفزيون، فهنا يبدو وكاأن 

هذا ال�صيف الظامل امل�صلط على رقابها ل يكفي 

لتن�صاف اإليه على النرتنت ديكتاتورية جديدة 

هي ديكتاتورية الاليكات، وهي اأ�صد م�صا�صة 

الربامج  ُتطرح  حينما  خ�صو�صا  باملنا�صبة. 

املعروف  من  اإلــكــرتوين  ف�صاء  يف  الثقافية 

هي  والف�صائح  والإ�صاعة  النميمة  مواقع  اأن 

وهي  العربي  عاملنا  يف  عليه  ت�صيطر  التي 

اأننا مطالبون  التي تت�صدَّره؛ لكن هذا ل يعني 

لتتف�صى  واملواد  املواقع  لهذه  املجال  باإخالء 

اقــرتاح  علينا  بل  وت�صتفحل؛  اليوتيوب  على 

البدائل، علينا الثقة يف ذكاء النا�ص وخماطبة 

اإن املوقف الثقايف النقدي  هذا الذكاء حتديدا. 

ول  قليال  يــرتــابــوا  اأن  اجلميع  على  يفر�ص 

الدكتاتوريات  هذه  وراء  اأعمى  ب�صكل  ين�صاقوا 

ة وفيها 
ّ
الغوغائية؛ لأّن اعتباراتها لي�صت مهني

اأحايني كثرية  كثري من العتباطية وتقوم يف 

علينا  اإذن؛  لها.  والرتويج  البالهة  متجيد  على 

اأن نتفق على اأن الربامج الثقافية لي�صت الأعلى 

تكون  اأن  ميكنها  ول  التلفزيون  على  م�صاهدة 

بالأ�صا�ص،  ترفيه  اأداة  التلفزيون  لأن  كذلك 

لي�صت  اإنها  ثم  ترفيهية،  برامج  لي�صت  وهــي 

اأن  ميكنها  ول  الإنــرتنــت  على  ــا  رواج ــرث  الأك

�صد  نف�صها  تقرتح  بال�صبط  لأنها  كذلك  تكون 

لكن  الإلكرتوين؛  الف�صاء  يف  ال�صائدة  البالهة 

املراهنة  العقالء  وعلى  امُلمانعة،  هو  دورهــا 

عليها لال�صطالع بهذا الدور لكيال يعم ال�صخف 

وتزحف علينا الرداءة والرثاثة.

القنوات  على  يللقللدم  ملللا  متابع  اأنلللك  �للسللّك  ل 

اإىل  تنظر  كيف  ثقافية.  برامج  من  العربية 

امل�ساهد  موقع  من  تقيمها  كيف  الرامج؟  هذه 

املجال  يف  العامل  املهني  موقع  مللن  ثللم  اأول 

نف�سه؟

لإعالمنا  الأ�صا�صية  امل�صاكل  اأن  على  لنتفق 

م�صاكل  الأ�صل  يف  هي  التلفزيون  يف  الثقايف 

كما  الإنتاجية  بالإمكانات  تتعلق  اإنتاجية، 

العتبار  بعني  تاأخذ  وحينما  الذكر.  اأ�صلفنا 

اإجناز  بعملية  التي حتيط  الإنتاجية  التحديات 

بــاإعــداده  يقوم  ــذي  ال "روافد"  مثل  برنامج 

يكاد  جــدا  �صغري  طاقم  ــه  ــراج واإخ وتقدميه 

علي  اأحمد  الزميل  هو  واحــد  فرد  يف  ينح�رص 

ت�صبح  احلالة  هذه  يف  احل�صيلة  فــاإّن  الزين؛ 

الأ�صعب  فالتحّدي  لــذا  بهر؛ 
ُ
م ــاٍز  اإجن بثابة 

التحدي األصعب 
كيف يمكن 

االحتيال على الُبخل 
اإلنتاجي الذي 

تواَجه به برامجنا 
الثقافية؟
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هو  املجال  هــذا  يف  العاملني  على  املــطــروح 

الإنتاجي  خل 
ُ
الب على  الحتيال  ميكن  كيف 

ولتحقيق  الثقافية؟  براجمنا  به  ه 
َ

تواج الذي 

هكذا الِتفاٍف على �صعف الإمكانات النتاجية، 

ــداد  الإع م�صتوى  على  اجلهود  م�صاعفة  يتم 

األ  النقا�ص  يف  علينا  بال�صبط  لهذا  حتديدا؛ 

يجب  كما  زمالئنا.  اأمــام  ا 
ً
عالي ال�صقف  نرفع 

اأحياًنا  العجلة.  اخــرتاع  باإعادة  نطالبهم  األ 

اأ�صتغرب حني اأ�صمع بع�ص املتابعني لإعالمنا 

الثقافية  براجمنا  كل  بــاأن  ــرددون  ي الثقايف 

العربية مت�صابهة وم�صتن�صخة. �صمعت هذا الراأي 

جديني  ومتابعني  متخ�ص�صني  اأكادمييني  من 

اإذ ل  الراأي؛  وا�صتغربت هذا  الإعالمي  مل�صهدنا 

يف  وال�صتن�صاخ  التطابق  عن  احلديث  ميكننا 

حوارية،  براجمنا  اأغلب  لأن  اأول،  املجال.  هذا 

و�صكل  وبناء  نظام  له  احلـــواري  والربنامج 

وامل�صامني  القنوات  ت 
ّ

تغري مهما  معروف 

�صواء  ــواري  احل الربنامج  والبلدان.  واللغات 

تابعته على قناة مك�صيكية اأو فلبينية له نف�ص 

لها  القدم.  كرة  يف  مباراة  مثل  متاما  البنية. 

القوانني نف�صها ونظام اللعب نف�صه. فهل �صنقول 

العربي  عاملنا  يف  القدم  كرة  مباريات  بــاأن 

فنيا  قادر  اأنت  هل  هو  ال�صوؤال  ل،  م�صتن�صخة؟ 

وتقنيا كطاقم على العمل ب�صكل خاّلق؟ هل اأنت 

ل�صيفك  توّفر  اأن  على  قادر  ا 
ً
حماور باعتبارك 

ج 
ُّ
د واأن تقدِّم اأ�صئلتك ب�صال�صة وبتدر

ّ
الإعداد اجلي

للربامج   
ٌ
متاِبع ا 

ً
عموم اأنا  مدرو�ص؟  وح�صاب 

ندرتها،  على  والإجنليزية  ة 
ّ
الفرن�صي الثقافية 

العامل  ْنَتج عندنا يف 
ُ
ي ما  باأّن  الزعم  وميكنني 

ف اإىل حّد ما. لناأخذ مثال �صيناريو 
ِّ
�رَص

ُ
العربي م

ال�صاعر  زميلنا  يقدمه  الذي  "امل�صاء"  برنامج 

العر�صاوي. بالن�صبة  التون�صي جمال  والروائي 

اإيّل ال�صيناريو ممتاز، مريح، فيه اجتهاد وخيال 

بني  مبهج  ل  وتنقُّ ب�رصي  غنى  فيه  تلفزيوين، 

ط بامل�صمون. هذه 
ّ
مواقع الت�صوير، دون اأن يفر

لَّم منها. نف�ص ال�صيء  َ
َتع

ُ
ة ميكن اأن ي

ّ
جتربة عربي

يقال عن "روافد". نف�ص ال�صيء يقال عن "م�ص 

خالد  الفل�صطيني  دبور.  عماد  للزميل  ممنوع" 

واملغربي  جلي�ص"  خري  "الكتاب  يف  احلــروب 

�صار  "مدارات"  يف  اأفــايــة  الدين  نــور  حممد 

اليوم مرجعيني بالن�صبة يل على  برناجماهما 

الثقافية  الربامج  جيل  من  فعال  لأنهما  الأقل، 

منها  وتعلمت  باإدمان  �صخ�صيا  تابعتها  التي 

حمددة  بنية  داخل  من  ن�صتغل  نحن  مبا�رصة. 

�ص را�ِصخ، 
َّ
�صلًفا، ومن داخل تقليد تلفزيوين موؤ�ص

بع�ص  خلق  ونــحــاول  الأداء  يف  جنتهد  فقط 

التنويعات. فمثال بالن�صبة يل حني اأ�صفُت فقرة 

ال�صفرة �صمن فقرات "بيت يا�صني" كنت اأحاول 

اأكرث من امل�صاهد. على الأقل  ط 
ّ
اأتب�ص اأن  عربها 

يروا  اأن  والثقافة  الأدب  جمهور  باإمكان  �صار 

كّتابهم املف�صلني ياأكلون. املثقَّف رجل مي�صي 

تنويع �صغري،  الّطعام. هذا  الأ�صواق وياأكل  يف 

الربنامج  بنية  البنية،  داخــل  من  دائما  لكن 

تلفزيونيا.  عليه  متعارف  هو  كما  احلــواري 

عند  توّقفنا  اأننا  لو  اأمتّنى  كنت  وب�رصاحة، 

لرنى  بالتحليل  العربية  الثقافية  الربامج  هذه 

حدة  على  برنامج  كل  فــرادة  ي�صنع  الــذي  ما 

موجهة  والدعوة  زة، 
ّ
املمي خا�صياته  هي  وما 

اخلطاب  حتليل  يف  متخ�ص�صا  بو�صفك  لــك 

الأقــل  على  املهمة.  هــذه  لإجنــاز  التلفزيوين 

ما  �صواء منها  الربامج  اأن هذه  ر 
ّ
نت�صو لكي ل 

حبيب  بروين  كربنامج  "البالطو"  يف  ي�صجل 

وبرنامج زاهي وهبي، اأو ما يتيح منها التجول 

كـ"روافد"  ومدينته  بلدته  يف  ال�صيف  مــع 

و"امل�صاء" و"م�ص ممنوع" و"القنديل" هي كلها 

برامج متطابقة م�صتن�صخة. ل، هذا غري �صحيح. 

هناك دينامية وتنوع، ما نحتاجه هو اأن تقتنع 

الثقافة  باأهمية  العربية  التلفزيونات  اإدارات 

ع 
ّ
نطو اأن  ميكننا  فقط،  بالثقافة  اإذ  واأولويتها. 

التلفزيون ون�صتثمره يف معركة بناء الإن�صان.

يمكننا أن نطّوع 
التلفزيون 

ونستثمره في 
معركة بناء 

اإلنسان
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رحلته  بيدج  مو�صى  الإيـــراين  املرتجم  يوا�صل 

العا�صقة بني الثقافتني العربية والفار�صية، ت�صبقه 

الرتجمة  م�صتوى  على  ة 
ّ
املهم اأعماله  ذلك  يف 

  . عمال  اخلم�صني  قاربت  والتي  الجتــاهــني  يف 

العربي  الأدب  ترجمة  م�صتوى  على  اأعماله  من 

لنزار  اأخرى"  وق�صائد  "بلقي�ص  الفار�صية:  اإىل 

املاغوط،  ملحمد  مهنتي"  لي�ص  و"احلب  قباين، 

و"الع�صافري متوت يف اجلليل" ملحمود دروي�ص، 

القا�صم،  ل�صميح  للموت"  وقــت  لدينا  و"لي�ص 

جربان،  خليل  جلــربان  الإن�صان"  ابن  و"عي�صى 

من  خمتارات  للجنوب:  اخلام�صة  و"ال�صمفونية 

ال�صعر العربي احلديث"، و"هنا على جذع �صجرة: 

ة ل�صعراء عرب من �صمال اإفريقيا". 
ّ
خمتارات �صعري

عدًدا  نف�صه  الإطــار  يف  بيدج،  مو�صى  ترجم  كما 

منها  العربية،  اإىل  الإيرانية  ة 
ّ
الأدبي الأعمال  من 

زادة  ة" لل�صاعرة طاهرة �صفار 
ّ
�صعري "خمتارات 

و"خمتارات �صعرية" لل�صاعر قي�رص اأمني بور. 

العربّية  اختيارك  وراء  كانت  التي  الأ�سباب  ما 

لغًة للرتجمة ؟

لختياري  واحـــداً  �صببًا  اأحـــّدد  اأن  اأ�صتطيع  ل 

متعددة  وموؤثرات   
ٌ

اأ�صباب فهناك  العربية؛  اللغة 

اأنها كانت دخيلة يف هذا الختيار. اإحدى  ل�صك 

اأ�صاتذتي  بع�ص  ن�صيحة  هــي  ــرات  املــوؤث هــذه 

ظهرْت  قد  كانت  اآنــذاك  البتدائية،  املدر�صة  يف 

فن�صحني  والكتابة،  للقراءة  امليل  بوادر  عندي 

تريد  كنَت  "اإذا  العبارة:  بهذه  اأ�صاتذتي  بع�ص 

اأوًل.  ال�صابقون  اأن تقراأ ما كتبه  اأن تكتب فعليك 

باللغتني  نتاجاتهم  كتبوا  ال�صابقني  اأن  وبــا 

من  ب�صيء  تتزود  اأن  فعليك  ة 
ّ
والفار�صي ة 

ّ
العربي

لغة العرب"؛ فما عدا الأعمال التي كتبها باللغة 

اأمثال  ــون 
ّ
الإيــرانــي والعلماء   

ُ
الأدبـــاء العربية 

واخلوارزمي  والفارابي  �صينا  وابن  ال�صهروردي 

الهمداين  الزمان  وبديع  و�صيبويه  املقفع  وابن 

الكبار،  اإيـــران  �صعراء  فهناك  غريهم،  والكثري 

وجالل  ال�صريازيني  وحافظ  �صعدي  اأمثال  من 

�صعد  وم�صعود  واجلامي  الرومي  املولوي  الدين 

ال�صعر  من  ا 
ًّ

خا�ص نوًعا  اأبدعوا  الذين  �صلمان، 

اللغتان  فيه  تتاآخى  الذي  امللمع،  بال�صعر  ُيعرف 

حُتدثنا  كما  الق�صيدة.  داخل  ة 
ّ
والفار�صي ة 

ّ
العربي

مئتي  يربو على  ما  اأن هناك  الأدب  تاريخ   
ُ
كتب

اإيراين كتبوا ق�صائدهم بالعربية مبا�رصة.  �صاعر 

ة مثل ب�صار 
ّ
هذا ما عدا من كانوا من اأرومة فار�صي

والطغرائي  الديلمي  ومهيار  نوا�ص  واأبو  برد  بن 

المترجم اإليراني موسى بيدج 

 أبحث عن غنى الروح في 
عصر األسالك الشائكة  

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

الترجمة بين 
العربّية والفارسية 

ساقية صغيرة 
مقارنة باللغات 

األخرى 

حوارات 
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الأ�صفهاين واآخرين. 

اأغــو�ــص يف حميط  الأمـــر كــي  وقــد دفعني هــذا 

اللغة العربية واأبحر ب�رصاع �صغري فيها، وحينما 

واأ�صبحُت  اكتملت  اأنها  ظننُت  اأو  اأدواتي  اكتملْت 

نقل  يف  م�صواري  بـــداأُت  الرتجمة  من  متمكنًا 

اتي 
ّ
واإمكاني قــدراتــي  ح�صب   ،

َّ
تي�رص ما  بع�ص 

الرتجمة  يف  الآن،  حلد  ر�صيدي  لي�صبح  الفردية 

واأديب،  �صاعر  اأكرَث من مئتي   
ُّ
يهم الفار�صية،  اإىل 

العدد  اأي�صًا لأكرث من هذا  ويف املقابل، ترجمُت 

اإىل اللغة العربية؛ وح�صب ما ترى، فاإن ترجماتي، 

واإن كان ُيوجد فيها الأدب الق�ص�صي والدرا�صات 

نقل  على  ترتكز  الأ�صا�ص  يف  لكنها  والبحوث، 

ال�صعر من اللغتني واإليهما.

وِل ال�سعر قبل غريه؟

هناك �صببان رئي�صان. اأوًل، فاأنا واإن كتبُت الق�صَة 

اأّنني  يبقى  الأدبية،  ة 
ّ
النقدي والدرا�صات  واملقالة 

اأنتمي اإىل عامل ال�صعر قبل اأي من الأنواع الأدبية 

تلك  �صاأن  من  اأقلَل  اأن  دون  من  طبعا  ــرى؛  الأخ

الأجنا�ص، فهي لي�صت اأقل جمال ومكانة. ال�صبب 

املرتجمني  من  الكثري  اأن  اأرى  اأنني  هو  الثاين 

يتغا�صون عن ترجمة الق�صيدة لأ�صباب متعّددة، 

ومنها اأن ترجمة الق�صيدة حتتاج اإىل التحكم يف 

اللغة والإملام بالثقافة والأدب عمومًا.

م�ستوى  على  الختيار  هذا  جتربة  تعي�ش  كيف 

احلياة؟

ُتعّد  ل  ال�صنني،  بالن�صبة يل، وبعد مرور كل هذه 

الرتجمة جتربًة؛ واإمنا هي احلياة بعينها. الرتجمة 

اأك�صبتني معارَف جمة، واأهدتني �صداقات ثمينة، 

الأ�صخا�ص  ع�رصات  اإىل  خاللها  من  تعرفُت  اإذ 

الذين اأ�صبح بع�صهم اأ�صدقاء ل غنى عنهم وعن 

نتاجاتهم يف احلياة. حاليا، اأنا اأمار�ص طقو�صي 

اإذ  اأترجم،  اأنني  اأفكر  اأن  دون  من  الرتجمة  يف 

اإنني اأعي�ص حياتي باللغتني العربية والفار�صية، 

اجلنوبية  الكوردية  وهي  الأم  لغتي  جانب  اإىل 

)بلهجتها الفيلية(.

ما الذي يقودك في اختيار ما تترجمه؟

احلكمُة �صاّلة املوؤمن والكلمة اجلميلة �صالتي. اأنا 

اأبحث عن كل ما ُي�صفي جماًل على حياتي وعلى 

حياة الآخرين. كلنا نعرف اأنه لول الإبداع والفن 

الكائنات،  فهبة  بثقلها؛  ُتطاق  ل  احلياة  لكانت 

ة، هي تعليم ف�صول من 
ّ
اإىل جانب الكتب ال�صماوي

كن  ا مُيَ
ّ
الإبداع اإىل الب�رص. اأنا اأبحث يف الأدب عم

الروَح من الغت�صال يف مياه اآباره ال�صفيفة، وقد 

اأو  اأو عبارة م�صيئة،  يكون ذلك عرب كلمة حلوة، 

يف  به  لنتدفاأ  موقد  عن  اأبحث  ة. 
ّ
جمالي ن�صيحة 

ومنابت  اجلمال  مواطن  وعن  الباردة،  �صتاءاتنا 

غنى الروح يف ع�رص الأ�صالك ال�صائكة.

يف بحثي هذا، اإذا عرثُت على ق�صيدة اأو اأي جن�ص 

اأن  ميكن  الذي  اجلماَل  فيه  وتلم�صُت  اآخر   
ّ
اأدبــي

مع  اجلمال  هذا  اأتقا�صم  اأن  اأحاول  روحي،  تع  مُيَ

ة 
ّ
الآخرين، من خالل نقله اإىل اللغة الأخرى، عربي

ة.
ّ
اأو فار�صي

يعول  ل  للن�ص  فاختياري  الأ�صا�ص،  هذا  وعلى 

على ا�صم الأديب املبِدع اأوًل، واإن كان ذا اأهمية، 

اختياري  يف  الأول  احلــاكــم  هــو   
ّ

الن�ص ولكن 

للرتجمة.

الإيرانيني  والقّراء  املثقفني  اهتمام  ترى  كيف 

برتجمة الأعمال الأدبّية العربّية؟

دور  عن  اأعمق  �صوؤال  اإىل  ياأخذنا  ال�صوؤال  هــذا 

الثقافة يف مرحلتنا الراهنة، يف منطقتنا، اأو لنُقل 

 كبري يف 
ٌ
تراجع ته. فهناك 

ّ
برم الثالث  العامل  يف 

التوجه العام نحو الثقافة والقراءة، والِكتاب �صبه 

ر هذا الأمر ب�صكل �صلبي  اأثَّ يتيٍم يف بلداننا.  وقد 

م. 
َ

املرتج اأو  املوؤلَّف  الِكتاب  ون�رص  طباعة  يف 

ة قد 
ّ
مع هذا، مُيكنني اأن اأوؤكد اأن ال�صاحة الثقافي

�صهدت، خالل العقدين الأخريين، تطوراً ملحوظًا 

ودخل  احلديث،  العربي  الأدب  نحو  التوجه  يف 

اإىل هذه ال�صاحة مرتجمون �صبان عملوا على نقل 

أبحث في األدب 
عّما ُيَمكن الروَح 

من االغتسال في 
مياه آباره الشفيفة

حوارات 
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العربية  من  احلديثة  والرواية  والق�صة  الق�صيدة 

تهتم،  الن�رص   
ُ
دور بداأت  وبدورها،  الفار�صية.  اإىل 

ب�صكل اأكرب، با ُينتج من اأدب يف البلدان العربية.

لُيديل بدلوه يف  اأن كل من جاء  اأزعم  اأن  اأريد  ل 

من  فهناك  جتربُته،  ن�صحت  قد  الرتجمة  بئر 

الن�صو�ص  اإىل  ُي�صيء  من  وهناك  باخلطاأ  جاء 

هناك  عام،  وب�صكل  اأدواتــه.   
ّ
ل�صح �صهواً  املنقولة 

د على الرواية العربية، ثم على ن�صو�ص 
ّ
اإقبال جي

ال�صاحة  بع�ص الأدباء العرب، الذين ا�صتهروا يف 

تقف  ذلـــك،  على  ــاًل  ومــث بلدنا.  يف  الثقافية 

على  قباين  نزار  ق�صائد  من  ال�صعرية  خمتاراتي 

عتبة الطبعة العا�رصة، وو�صلت ترجماتي جلربان 

اإىل طبعتها اخلام�صة، وهو ما يهم  خليل جربان 

اأّن  على  دليل  وهــذا  الأخـــرى.  ترجماتي  ا  اأي�صً

الأدب العربي بداأ ي�صكل م�صاحة له بني الرتجمات 

العاملية يف اإيران.

و�سعّية  تللرى  كيف  املللوؤ�للسللرات،  هللذه  مقابل  يف 

الرتجمة من الفار�سية اإىل العربية؟

كما قلُت �صابقا، �صهدْت حلظُة العقدين املا�صيني 

الأدب  من  الرتجمة  ن�صبة  م�صتوى  على  ا 
ً
تطور

يف  ولكن  ملحوظ،  بنحو  الفار�صية  اإىل  العربي 

اإىل  الإيـــراين  الأدب  نقل   
ُ
تقدم  

ُ
يت�صم املقابل، 

الأدب  فمرتجمو  ن�صبيًا؛  اأقــل  بوترية  العربية 

الإيراين احلديث اإىل العربية ُيَعدُّون باأ�صابع اليد. 

عليه  "فيجب  "مرتجمًا  ما  اأحــداً  ي 
ّ
ُن�صم فعندما 

ا، 
ًّ
واإبداعي ا 

ًّ
وفني لغويًا  بالحرتافية  يتميز  اأن 

ة 
ّ
الفني اأدواتــه  تكون  واأن  اللغَة  ميتلك  اأن  بعنى 

اإبداعه  يكون  واأن  مكتملة،  بالرتجمة  اخلا�صة 

يف  والر�صانة  الأدبي  الذوق  ناحية  من  م�صونا 

باحلّد  را�صون  ولكننا  ونقله.   املو�صوع  اختيار 

اإذا  ا 
ً

خ�صو�ص الإميـــان،  اأ�صعف  وهــذا  الأدنـــى، 

اإننا  اإذ  ــرى؛  الأخ اللغات  من  بالرتجمة  قارّناه 

والفرن�صية يف  الإنكليزية  الرتجمَة من  هنا 
َّ
�صب لو 

اإيران والبلدان العربية بنهر ف�صيكون هادراً، ويف 

ة والفار�صية، 
ّ
املقابل، جند اأّن الرّتجمة بني العربي

اأن تكون  ل تتجاوز، يف رحلة �صيفها و�صتائها، 

�صاقية نحيفة!

ة يف ترجمة  َتراأ�ُش حترير جملة �سرياز املخت�سّ

اإىل  العربية.  اإىل  الإيلللراين  الأدب  وتللقللدمي 

الأدب  تقريب  يف  املجلة  هذه  �ساهمت  حّد  اأّي 

الإيراين مللن القارئ العربي؟

جملة �صرياز يف الواقع هي جمّلة ف�صلية، وحتولت 

ة 
ّ
املالي الأو�صاع  تــاأّزم  ب�صبب  ة 

ّ
حولي جملة  اإىل 

هذه  حاولْت  هــذا،  مع  لها.  الداعمة  �صة 
ّ
للموؤ�ص

اتها، 
ّ
اإمكاني قدر  وعلى  لظروفها  وفقًا  املجلة، 

دع املوجود بني الأدبني 
ّ

ال�ص اأن تعمل على راأب 

التي  الع�رصين  ــداد  الأع ففي  والإيـــراين؛  العربي 

 اأكرث من مئتي 
ّ
�صدرت منها، قدَّمت للقارئ العربي

املخت�رصة  ال�صري  خالل  من  �صواء  اإيــراين،  اأديــب 

عملْت  كما  الق�صرية.  الق�ص�ص  اأو  الق�صائد  اأو 

كبرية  ة 
ّ
واأكادميي ة 

ّ
اأدبي بقامات  التعريف  على 

والإيراين   
ّ
العربي الأدبني  لدعم  بجهودها  قامت 

الوهاب  عبد  اأمثال  من  الع�رصين،  القرن  خالل 

الفردو�صي،  �صاهنامه  ترجمة  اأخــرَج  الذي  عزام 

منذ  الن�صيان  غبار  حتت  مطمورة  كانْت  التي 

اأهــدى  ــذي  ال ال�صواربي  واإبــراهــيــم  قــرون،  �صتة 

ديوان اأغاين �صرياز حلافظ ال�صريازي اإىل املكتبة 

القارئ  ف 
َّ
ــر َع الــذي  اخل�صاب  ويحيى  ة، 

ّ
العربي

العربي بال�صاعر والرحالة نا�رص خ�رصو، وحممد 

اإىل  ال�صريازي  �صعدي  ــار  اآث نقل  الــذي  الفراتي 

اخليام  ات 
ّ
رباعي نقلوا  الذين  اأكرث  وما  العربية؛ 

راأ�صهم  وعلى  ة 
ّ
العربي اإىل  ة 

ّ
الفار�صي لغتها  من 

اأحمد رامي وال�صايف النجفي واإبراهيم العري�ص، 

تتابعت  اأخرى  اأجيال  وهناك  اآخرين.   وخم�صني 

ة 
ّ
 كبرية �صاركت ودعمت عملي

ٌ
وظهرت فيها اأ�صماء

من  العربي  العامل  اإىل  الإيـــراين  الأدب  انتقال 

اجلامعية؛  والر�صائل  والدرا�صات  الرتجمة  خالل 

وعودة  اأو�صع.   لدرا�صة  وحتتاج  كثرية  والأ�صماء 

اإىل �صوؤالك عن اإ�صهام جملة �صرياز، ل اأعتقد اأنني 

شهد العقدان 
ا  الماضيان تطوراً

ا في  ملحوظاً
الترجمة من 

األدب العربّي إلى 
الفارسية، أّما نقل 

األدب اإليراني 
إلى العربّية فأقّل 

نسبيًّا

حوارات 
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 بهذه املجّلة ول 
ّ
قادر على الإجابة، لأنني معني

يحّق يل ال�صرت�صال يف تبيان دورها واإ�صهامها، 

با  الرومي  الدين  جلالل  بيًتا  هنا  واأ�صتح�رص 

يف  احلبيب  و�صف  ياأتي  اأن  جميل  "كم  معناه 

كتبُت  باأنني  اأ�صيف  اأن  يبقى  الآخرين".  حديث 

على  "نافذة  العنوان  بعد  املجلة  نا�صية  على 

كثرية  نوافذ  اإىل  نحتاج  ونحن  الإيراين"،  الأدب 

�رصعة بني الأدبني العربي والإيراين.
ُ
م

زلت  مللا  هللل  مللوؤخللًرا بديوانك اجلللديللد.  عللدَت 

اأحيانًا  كان  مرتجًما  بو�سفك  و�سعك  باأن  ت�سعر 

على ح�ساب �سورتك باعتبارك �ساعًرا؟

اأن  منذ  موجود  والإح�صا�ص  �صحيح،  الكالم  هذا 

ح�صاب  على  الرتجمة  ل�صالح  ميزاين  كفُة  ثقلْت 

جمموعات  خم�ص  اأ�ــصــدرُت  قد  فاأنا  الّتاأليف. 

ة، واإذا و�صعتها 
ّ
�صعرية واأربع جمموعات ق�ص�صي

عدُدها  اجتاز  التي  الرتجمة  كّفة  اأمــام  كّفة  يف 

ت�صبح  اأن  الطبيعي  من  كتابًا،  واأربعني  خم�صة 

 فالن! 
ُ
�صفتي الأوىل: املرتِجم

�صاعاتي  من  الكثري  ا�صتنزفْت  الرتجمة  اأن  اأكيد 

فيها  اأعمل  اأن  املمكن  من  كان  التي  و�صنواتي، 

اإىل  بالإ�صافة  وق�ص�صي،  ق�صائدي  ل�صالح 

على  وخمطوطها  زمن  منذ  كتبتها  التي  روايتي 

َتقروؤنا  ل  "مِل  �صخو�صها:  يعاتبني  طاولتي، 

ل  هذا،  كل  مع  "؛  الن�رص؟!  اإىل  وُتر�صلنا  وُتنقحنا 

واملرتجمون  كثريون  والكتاب  ال�صعراء  اأن   
َ

تن�ص

اأ�صعر  ول  نــادمــًا  ل�صت  اأنــا  اإذن،  قليل.  عددهم 

اأ�صعلُت  اأنني  هو  ي�صعدين  ــذي  وال مــا،  بخ�صارة 

بع�َص ال�صموع يف طريق الرتجمة بني ال�صفتني. 

وبالن�صبة اإىل جمموعتي ال�صعرية "رجٌل ل ي�صلح 

فاأكيد  القاهرة  يف  حديثًا  ُن�رصت  التي  للحب"، 

�صتعرث على قرائها.

ما الذي يكن اأن تلعبه الثقافة يف زمن كورونا؟

عليه  والإجابة  الــولدة!  حديث  اأظّنه  �صوؤال  هذا 

املو�صوع  اإىل  نظرنا  اإذا  ولكن  ما.  نوعًا  �صعبة 

الثقافة  اأدوات  اأن  واعتربنا  ــرى  اأخ ــة  زاوي من 

والتلفاز  الإذاعــة  ومُتثلها  الإعــالم،  و�صائط  هي 

وال�صحف باأنواعها ومواقع التوا�صل الجتماعي 

ا 
ً
دور تلعب  الثقافة  اإن  �صنقول  فاآنذاك  تها، 

ّ
برم

الإر�صادات  يراعي  كي  املواطن  توعية  يف  بارًزا 

وعائلته  ــه  ذات على  املحافظة  ق�صد  ة 
ّ
ال�صحي

ل  باأنه  وتقنعه  واإخــوانــه،  واأ�صحابه  وجريانه 

الآخرين، واأن  اأن ينجو بنف�صه من دون  ي�صتطيع 

ا ولي�ص فرداً يعي�ص 
ّ
عليه اأن يكون كائنًا اجتماعي

يف غابة نائية.

التي  اجلائحة  هذه  اأن  �صك  ل  اأخرى،  ناحية  من 

املبدعني  كتابات  يف  �صتدُخل  العامل  اأرهــبــْت 

ت�صمر  اأن  ميكن  با  القراء  ه 
ّ
و�صتنب باأنواعها، 

ا�صتمروا يف غفلتهم،  اإن  الطبيعة لهم من ماأ�صاة 

 " "الطاعون  كتاب  يف  كامو  األــبــري  فعل  كما 

"املوت  اأو كما كتب جاك لندن يف روايته  مثاًل، 

الأحمر"، اأو كما كتبت نازك املالئكة يف ق�صيدة 

الكثرَي  قلبْت  فالكورونا  هذا،  عدا  ما  "الوباء". 
العامل  يف�صل  الوباء  ولعّل  والطقو�ص؛  القيم  من 

ا اإىل ما قبل كورونا والعامل بعد كورونا.
ًّ
تاريخي

كيف ع�ست احلجر ال�سحي؟

هذه  تف�ّصي  عن  الإعــالن  ومنذ  اأنــا  احلقيقة،  يف 

البيت  من  اأخــرج  مل  �صهور  خم�صة  منذ  اجلائحة 

اأنه  اأظن  كنت  البداية،  يف  ق�صوى.  ل�رصورة  اإل 

اأعمال  ــام  لإمت الوقت  من  الكثري  لــدي  �صيكون 

بال�صكل  تتم  اأعرف ملاذا مل  ل  لكن  منتهية،  غري 

"خلق"  لـ  حتتاج  الكتابة  اأن  �صك  ل  املطلوب. 

والتباعد الجتماعي ي�صلبه، ولكّنني مع بطل فلم 

من  ي�رصخ  حيث  الأخري،  امل�صهد  يف  "الفرا�صة" 
"اأنا مازلت حيًا وطليقًا"، لأقول:  ال�صخرة:  فوق 

اأكتب واأترجم!". "اأنا مازلت 

ال أسباب محّددة 
قادتني إلى 

الترجمة.. ونصيحة 
أساتذتي دفعتني 

إلى الغوص في 
محيط العربّية  

حوارات 
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مسرح

وجد المسرحيون أنفسهم رجال غزو 

ا لم  المدينة ال أوالدها، يبتكرون قصصاً

تقع ويؤسسون لال شيء
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التذت بريوت بكونها مدينة، حني ظهرت كمعلم 

اأ�صجار  اإل  متتلك  مل  اخليال،  حليب  من  قائم 

بدت  بحيث  والأمــنــيــات،  والرغبات  الــدعــوات 

كمعبٍد �صغرٍي ل مدينة ياأكلها اخلراب على الدوام 

على اأيدي الرعاة ال�صارحني، منذ اآلف ال�صنوات. 

ت�صتجب  مل  نب�صاتها.  ل  ثدييها  فت 
ّ
تلح هكذا، 

لبزوغ �رصط قيامها على �رصوط املدينة، وهي 

ة، مل تنفّك تاأكل اأع�صاءها 
ّ
تتمظهر كاإ�صارة مديني

كلما جاعت، مل حتز بريوت �رصوط املدينة ول 

احلكم  نظام  حكم،  اأنظمة  للمدن  لأّن  ميزاتها؛ 

يف بريوت نظام ورقي؛ نظام احلكم يف بريوت 

اأّنه ل يبداأ  اإل  الدوام؛  البدء على   على قيم 
ٌ
نظام

البيا�ص، ما دام  البيا�ص على  لأن قيامه قيام 

حكامها حكام مل يقيموا نظامهم الإداري للحكم، 

ة واحدة مع اجلرنال فوؤاد �صهاب، 
ّ
جرى الأمر مر

اأواخر  منذ  البالد  وحاكم  ابق 
ّ
ال�ص اجلي�ص  قائد 

ات، حني وجد 
ّ
ات وحتى اأواخر ال�صتيني

ّ
اخلم�صيني

اأّن بريوت تعي�ص يف بريوت، ويف دم�صق وبغداد 

وعلى �صفاف الأطل�صي وعند البحر امليت. حني 

وجد اأن بريوت تعي�ص يف بريوت كما تعي�ص يف 

نيويورك باأنياب جنونها؛ حينذاك اأراد اأن ين�صط 

وال�صعلكة،  اجلنون  من  ت�صفى  لكي  اأ�صافلها، 

اإىل  امل�صموم  ــخــاِدع  امُل هوائها  مــن  بحملها 

الوقوف على زّلجات املاأ�ص�صة؛ غري اأن جهوَده 

واأبحاثه مل تقده اإىل حتقيق بغيته؛ لأّنه اأدرك اأن 

بريوت/ املركز/ املدينة/ العا�صمة ل حتكمها 

 من نظام 
ٌ
ة. الأخرية جزء

ّ
اإل الأنظمة الجتماعي

اإل   ل يقوم 
ٌ
اأو نظام ما قبل النظام؛ نظام  

ّ
قبلي

على اتفاق اأهل القرية اأو املدينة. بريوت قرية/ 

يف  وقرية  املنتاأى  يف  مدينة  مدينة.  بــريوت 

الظل، ظل املنتاأى. ولأّن اجلرنال اأدرك اأّن الريح 

مل  هــذه،  اخلطايا  وجه  يف  الدخول  ت�صتطيع  ل 

احلكم  اأّن  اأدرك  اأْن  بعد  احلكم،  اعتزل  اأّن  يلبث 

اإل يف  لبنان؛  يدرك يف  ل  يدرك يف بريوت،  ل 

اأن  ة 
ّ
املدني ببّزته  اجلــرنال  اأّكــد  املجاز.  معاين 

بريوت ل حتكم اإل من اجلرنالت. يحكمها القادة 

ون ال�صابقون فقط، على وجه الإجمال. 
ّ
الع�صكري

لأنها مدينة متتلك فنت املدن؛ اإل اأنها ل متتلك 

من  جمموعة  وراءه  اجلـــرنال  تــرك  �ــرصوطــهــا. 

لأّن من رهب  �صاتي؛ 
ّ
املوؤ�ص فكره  ل  �صات، 

ّ
املوؤ�ص

الفكر مل يلبث اأن اأ�صقطه، لكي حتيا املدينة على 

على  القدرة  من  بعيًدا  الدائم،  هذيانها  حاّفات 

اإرخاء �صتائرها على دواخلها؛ لكي يدّخن اأهلها 

اأحالمهم فيها، ولكي يتطّهروا من لعناتها كّلما 

اء م�صي الزمن على اأ�صفلتها وانتفا�ص 
ّ
قت جر

َ
ر

َ
ب

روحها.

الغرباء؛  عند  اإل  تتحقق  مل  نبوءة  بريوت  بقيت 

مسرح الستينّيات ببيروت

مسرح التخويض

ُبني المسرح 
بالضعف والشك 

واالرتهان إلى 
مدائن البياض 

الناعم في الغرب

عبيدو باشا
كاتب وناقد لبناني 

مسرح
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حتّقق  اأن  ذلــك  حية؛  بقيت  تتحقق  مل  ولأّنــهــا 

 . اكتمالها  حتققها:   . للمدينة  نهاية  املدينة 

وت�صّظت؛  انفجرت  الكتمال  من  اقرتبت  وكلما 

وقا�صديها  �صّكانها  على   
ّ
املر كرها 

ُ
�ص موّزعة 

يف  املجيدة  اللحظات  مــن  واحـــدة  وحمبيها. 

الفتاة  لهذه  �صهاب  اجلـــرنال  نــكــران  بـــريوت، 

املعاجلة نف�صها ب�صحكات اهلل. اإذ رف�ص جتديد 

نور احلكم، لي�رصب قهوته ال�صباحية على �رصفة 

فكر  رهــب  من  الق�رص.  �رصفة  على  ل  املــنــزل. 

املاأ�ص�صة و�صعها يف �صري الدمع، ل وحدها، هي 

ا�صتكرثوا  اأغلظ،  وب�رص  غالظ  قادة  و�صاحبها. 

يودعوه   مل  جنازته،  يف  اخلــروج  اأنف�صهم  على 

لها   
ّ
هم ل  اأخــرية،  وردة  عقله  يف  وجدوا  لأنهم 

�صوى اأن تف�صح، كوحيدة الكون، حقول اأ�صواكهم 

. زلقوا مرحلة اجلرنال اإىل ال�صمت. ل �صيء �صوى 

ال�صمت، با�صمه وهيئته.

اجلميع  مــدح  اإ�صماتها.  معناه  مرحلة  مديح 

فقط  الع�رصات  خرج  ــا  مَلّ يزالون،  وما  اجلــرنال 

اأو الأعماق  اإىل هواء الأعماق  يف وداعه الأخري 

اخلاوية، حيث ل يقطف �صيء �صيًئا، حني اأرادوا 

وعلى  بالدولة  يديه  فقد  اأن  بعد  يتذكروه،  اأن 

حاجاتها،  عن  �صاألوها  اأرملته.  ق�صدوا  الدولة، 

اأن  لغو املدينة حني وجد  هي زوجة من عابث 

قناديل املدينة على و�صك النطفاء، لتجيب باأّن 

يف  اللبنانية  اللريات  اآلف  بئات  ديًنا  عليها 

واحد من امَلتاجر القريبة ملنزلها، مل يطاأطئ من 

ميتلكون  وهم  روؤو�صهم  حاجاتها  عن  �صاألوها 

ماليني الدولرات، وبع�صهم يو�صع على اللوائح 

العاملية لأثرى الأثرياء بالعامل. لأنهم مل يرفعوا 

مة على نار ال�صلطة، لي�صبوا لها 
ّ
اأباريقهم املتفح

بيارق  اجلرنال  بيارق  ولأن  ال�صاي؛  من  ا 
ً
كاأ�ص

للمدينة  الأ�ــصــطــوري  الــنــواح  خلف  يقع  نظام 

الأ�صطورية، اأو وهم املدينة. نظام ل جدار تعلق 

ما  الثلج.  ندف  اأو  الكثيفة  الخــ�ــرصارت  عليه 

اأرادوا اإل اأن ين�صبوا خيامهم اجللدية على خدود 

قبيحة  كلمة  ال�صماعة  �صماعة،  نظام  ال�صواطئ، 

بال�صتعمال؛  بغي�صة  هي  اللغة،  اأحالم  بغرف 

لأنها تغادر معناها حني و�صولها اإىل معناها.

من  جــزء  ل  غبارها؛  بع�ص  املرحلة  من  بقي 

ح�صاد املرحلة. احلركة الثقافية جزء من الغبار 

ون 
ّ
هذا. امل�رصح جزء من الغبار. جاءه امل�رصحي

لأنهم اأدركوا باأن املدينة افتتاح جهات ل زمن 

ة 
ّ
مدينة ينحني اأمام اأخاديدها ال�صخرية والرملي

واملائية. اإّنها قرية حديثة اأو بلدة على قدر من 

القدم، طاملا مل متتلك نظامها الأ�صا�صي، طاملا 

بلدة،  املدينة  يف  وجــدوا  "النظام".  متتلك  مل 

التاريخ.  قبل  ما  اإىل  تعود  م�صتوطنة،  وجدوها 

وروزناماته؛  التاريخ  لوائح  على  و�صعها  وما 

لن  ا. وهي 
ً
دائم حُتَتف  اأن  اإىل  يقودها  اإل عنف 

حدث  كما  اكتمال،  بدون  اكتملت  اإذا  اإل  حتتف 

اأو  اأنف�صهم  اإذ مل يح�صبوا  يف فرتة اجلرنال. وهم 

حتول  اأن  قبل  اجلــرنال،  مرحلة  على  ح�صبوها 

ال�صيا�صات اللبنانية املرحلة اإىل موحلة، وجدوا 

بفكر  اللتحاق  ل  كاأ�صخا�ص  يعظمهم  ما  اأن 

بالتنكر  بل  ؛ 
ّ

الربي احل�صان  �صهوة  ذي  اجلرنال 

اأن  بعد  ال�صحو،  �صدمي  من  خطف  حلم  لركاب 

من  فكر  ل  اقتحمهم  من  فكر  فكره  يف  وجــدوا 

اأن اللحاق بفكره  جاءهم. ما ذكرهم با�صتمرار، 

القرية  �صورة  اأمــام  الوقوف  اإىل  هم 
ّ
يجر اإمنــا 

ة الوحو�ص 
ّ
ة واأبخرتها العظيمة على اأ�رص

ّ
املن�صي

ال�صلطة  �صفة  على  �ــصــدوٌق  �ــصــادٌق  والقبائل. 

�صهوات  على  اإل  ينام  ل  حرير  خلف  امل�صجونة 

تقوم  ل  فكرة  يف  نف�صه  اجلــرنال  غم�ص  املــوت، 

اإذ  �صني؛ لأّنها فرا�صة 
ّ

التوح�ص واملتوح يف بالد 

ايل 
ّ
ات حم

ّ
حطت على الكتف، لن ت�صعفها �صلوكي

�صبكات ال�صياد على النجاة. اأن يعرف ما يرق�ص 

األوانه  لي�صّكل  اأو  بعيًدا  ليدحرجه  ويرتاق�ص، 

الأدنى.  باحلدود  بي�صاء  همهمات  اأو  ك�رصايني 

ا نازًفا، اأكرث مما وجدوه 
ً
وجدوا با وجدوه مطر

اجلرنال  جناحيه.  يفقد  اأن  يلبث  ل  ثقياًل  ا 
ً
طري

راً 
ّ
لي�ص �صماء اأر�صية، حني ر�صده الآخرون مدم

العيون على وجوه اخلوف من مدينة ل  جلمود 

عالقة لها باملدن اإل انفتاح اأبوابها على الريح 

اأنكروه ثالثًا قبل  لالأبواب هذه.  وطرق احلرائق 

باإنكاره  اأو رغبوا  اأرادوا  الديك؛ ل لأنهم  �صياح 

اأرادوا  لأنهم  بالرجوع،  لنف�صه  ي�صمح  ل  بحيث 

اجلرنال.  مزامري  ل  هم 
َ
مزامري العامل  يتنف�ص  اأن 

السلطة أخرجت 
المسرح من 

السفسطة حين 
أخذته إلى سفر 
الولوج في المّد 

المحلّي العالي 

مسرح
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ـــروا الــطــرقــات واجلــ�ــصــور واملــالمــح 
ّ
هــكــذا، دم

تعود  ل  الّطرقات  اأن  اأدركــوا  اأن  بعد  والأرواح، 

باخلطوات، ول اجل�صور ول املالمح ول الأرواح. 

للنوافذ وراحوا ي�رصبون  اأداروا ظهورهم  هكذا، 

بت 
ّ
جر امل�صالح.  ة 

ّ
باأبدي يقفون(  )حيث  الأر�ص 

اأن  بعد  غادرته  ثم  احلزن،  بع�ص  حينها  البالد 

 طويٌل 
ٌ
ال�صتار ما يحدق بها: ظالم وجدت خلف 

ل ي�صيء. واإذا اأ�صاء، لرتى ال�رصخات املولودة 

ها، 
ْ
الأر�ص بني جفني تنطفئ  ال�صوء، حني  على 

بعد اأن َتقَف يف اأطوار الكتمال الناق�ص.

�صماء  فــوق  اجلـــرنال  مــن غيوم   
ٌ
ــزء املــ�ــرصح ج

عليه  اأطلق  ما  الأوىل،  ة 
ّ
امل�رصحي لأّن  املدينة؛ 

امل�رصح  بعد  ما  مرحلة  يف  الثقايف"  "امل�رصح 
اأجــزاء  من  واحــدة  من  خرجت  عنه،  امل�صكوت 

غرف اجلرنال؛ لأّنه حني اأراد احت�صان اللحظة، 

قف. 
ّ
مل يجد �صوى اأن يركب بع�ص املراوح بال�ص

الرجل  عــكــازة  مــروحــة،  اأول  لبنان  تلفزيون 

ة. الإذاعة 
ّ
ات اليوناني

ّ
الأعمى، كما يف الرتاجيدي

امل�رصح،  اإىل  الأول  امُلهاجر  الّطري  اآخــر.  عّكاز 

لينحرف  لبنان،  تلفزيون  يف  طريانه  تاأرجح 

لو  كما  اجلديد،   
ّ
امل�رصحي ال�صباح  اإىل  لبنان 

�رصحان  بقدميه.  مربوًطا  وجــد  املــ�ــرصح  اأّن 

�صبه حمرتف ل متيته  د 
ّ
مت�رص األــوان.  و�صوحان 

ال�صلف  من   
ٌ
�صيء بالفكرة  ال�صالت.  ف�صاءات 

النجوم  اإطــالق  وقع  حني  الغرور،  من  والكثري 

على  يقوم  نظام  من  ل  ني، 
ّ
امل�رصحي اأيــدي  من 

احل�رصية.  اجلماعة  �صالح  يف  القبيلة  ن�صيان 

اأرادوا اأن يقفوا على ال�صور ل حتت ال�صور. هكذا، 

وجدوا احلل والعقد يف ح�صورهم وجتاربهم، هم 

املقيمون اأو العائدون من مغرتباتهم يف فرن�صا 

با�صم  م�رصحًا  �صموا  واأملانيا.  واأمريكا  واإنكلرتا 

املديح،  لأن  مديحه؛  بهدف  ل  النقا�ص،  مارون 

لأن اإعالء اأ�صوات املدح ق�صيدة ق�صرية، ق�صيدة 

هايكو تدور �صطورها الثالثة حول املوت و�صجر 

الأ�صدقاء  ل 
ّ
يتحو وكيف  املدينة.  يف  الكرز 

كّلما  املدينة.  يف  الكرز  �صجر  حتت  غرباء  اإىل 

مدحوا اأحداً؛ مدحوه ل ليذكروا النا�ص باأنه كتب 

موته.  من  ليتاأكدوا  مدحوه  امل�رصح.  اأودي�صة 

اجلرنال  مع  حدث  ما  النقا�ص  مارون  مع  حدث 

الأحياء؛  ميدحون  ل  الأحياء  لأّن  �صهاب؛  فوؤاد 

ي�صارك  ل  لكي  الأمــوات؛  ميدحون  الأحياء  لأن 

الأخريون الأولني ترتيب الف�صول كل �صنة.

مل يجدوا يف حقبة اجلرنال �صواأة احلكم، وجدوا 

الر�صيع  �ــصــوت  ل  ير�صع،  مــن  �ــصــوت  فيها 

�صوت  ل  امل�صتوطنة،  �صوت  املدينة؛  و�صوت 

لن  اأيديهم،  على  اإل  للمدينة  بناء  ل  املدينة. 

اإل على عجني طقطقاتهم. ولن  حت�رص املدينة، 

التموا. وحني وجدوا  اإل يف مّلتهم؛ هكذا  تكتمل 

قوا؛ ذلك اأن جتربة 
ّ
اأن اللمة ل ت�صنع اأمة اآمنة تفر

امل�رصح يف لبنان مل تدركها اإل امُلحرتفات اأوًل، 

ون، الأفراد. حمرتف امل�رصح 
ّ
 اأدركها امل�رصحي

ّ
ثم

احلديث، حلقة امل�رصح اللبناين، حمرتف بريوت 

فتح  وراء  اأن  يالحظوا  مل  يلحظوا،  مل  للم�رصح. 

ل  رئي�صان  الدولة  املدينة/  تاريخ  القوا�ص يف 

المسرحّيون 
نشطوا في 

المسرح.. وبقوا 
كسالى في 

المناهج المسرحّية!

مسرح

اجلرنال فوؤاد �صهاب 
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�صمعون.  كميل  بعده  �صهاب،  فوؤاد  واحد.  رئي�ص 

واحد ماأ�ص�ص الدولة وهرب منها حني طلب منه 

اأن يرق�ص الفال�ص مرة اأخرى، يف دورة رئا�صية 

و�صيخ  كطفل  الدولة  وجد  حني  رف�ص  ــرى.  اأخ

ي�صيخ.  حتى  يولد  اإن  ما  طفل  الكتمال(،  )ماآل 

وجد اجلرنال قماط الدولة يف التابوت؛ ل اإغالق 

وجد  هكذا  جهر.  على  ول   
ّ
�ــرص على  عهده  يف 

ال�صلطة  ل  الدولة  �صلح  من  اأمامهم،  اللبنانيون 

رئات  ل  ة 
ّ
التنموي الــِرئــات  ذات  باملوؤ�ص�صات 

ثم  الزمن.  اأفق  على  �صيلوه  لذا:  احلرام؛  ة 
ّ
الريعي

الرئي�ص كميل �صمعون، من مزج بني  جاء بعده 

احلرب واخلمر يف مهرجانات بعلبك الدولية، مع 

زلفا �صمعون اأو ال�صيدة الأوىل. قّدمت امل�رصحية 

ال�صرت  وراء  من  الثقايّف،  امل�رصح  من  الأوىل، 

قفز  حني  لبنان،  تلفزيون  هــواء  على  العاري 

امل�رصح من الألف اإىل الياء مع مهرجانات بعلبك 

القامة  ذو  الرئي�ص  حماها  مهرجانات  الدولية، 

مل  اأّنــه  ولو  اجلمهورية.  اأختام  بكل  ة 
ّ
الإنكليزي

اق�ص والثقايّف نحو 
ّ
الغنائي والر يطر بامل�رصح 

ف�صاء المتداد، بعد اأْن �صخ�صن جلو�ص امل�رصح 

ليلفحهم  امل�رصحيني  جمع  حني  موؤّخرته،  على 

بقوله ال�صهري: يا بني�صنكم يا بني�صنكم )اإما اأعلق 

النار(.  عليكم  اأطلق  اأو  �صدوركم  على  النيا�صني 

ال�صخ�صنة بعد املاأ�ص�صة، ما يعود اإليه اللبنانيون 

ة الأوىل 
ّ
اأبو دب�ص امل�رصحي كل م�صاء. قدم منري 

لبنان.  تلفزيون  هــواء  على  ر�صلة 
ُ
م اأو  منقولة 

هواء  يف  مبا�رصة،  الأخـــرى  ة 
ّ
امل�رصحي ــّدم  وق

مهرجانات بعلبك الدولية. جاء اإىل التلفزيون مع 

البعثة الفرن�صية من باري�ص )مكلفة باإعالء حبل 

حيث  الدائم(،  اخللق  ربيع  كجوابي  التلفزيون، 

الت�صكيلية والت�صوير الفوتوغرايف  در�ص الفنون 

املهرجان  تنتات  عــرب  جـــاء،  ثــم  املــ�ــرصح.  ل 

اللفافة  اأن  وجــدت  حني  املهرجان(  )�صيدات 

ة، 
ّ
الفن. فّن جمر والقهوة ل يطيبان بغياب هذا 

ا 
ّ
رة. وعند نهاية املهرجان �صاألوا الرجل عم فن َذّ

امل�رصح حتت  يبقى  ل  لكي  يحتاجه  وما  يهواه 

امل�صنودة على دخان  ة، 
ّ
التاريخي الأعمدة  حُتف 

الرومان.  لالأخوة  الأوىل  وال�رصخات  الذكريات 

بالغمو�ص،  ا 
ًّ
ملثم امل�رصح  يبقى  اأن  اأردن  ما 

ات؛ 
ّ
اجلني كون  معارج  يف  �صاعًدا  اإل  اأردنه  ما 

يف  ولــد،  كما  امل�رصح،  يدفن  اأن  يف  يرغنب  مل 

هواء بعلبك، ما دام امل�رصح ينتهي حني تنتهي 

اإىل  املــ�ــرصح  رائـــد  احتكم  حينذاك  عــرو�ــصــه، 

اأخرجت  فكرتني: فرقة وحمرتف. هذا ما حدث. 

ال�صلطة اإذن، اأخرجت امل�رصح من ال�صف�صطة، حني 

تني اإىل �صفر الولوج يف املّد  اأخذته من يديه الب�صّ

كتب  تقراأ يف  الدولة  واملدينة/  العايل،   
ّ
املحلي

 عجيبني. مل يجلد اأحٌد ال�صكَّ 
ٍّ
 وفر

ٍّ
اكتمالها يف كر

يف م�صتقبل امل�رصح، ما دام اأخرجهم من عملهم، 

اأخرجهم  راأ�ــصــه.  جــذور  من  الطفَل  جتــذب   
ٍّ
كــاأم

من  بــواحــدة    
ّ
املعمي هو  العمى،  من  اف 

ّ
الــعــر

امل�رصح  اأن  ولأّنهم وجدوا  امُلده�صة.  املفارقات 

حبيبني،  بقوة  عانقوه  ج�صد،  يف  ج�صد  حياة 

ال�رصيرة  ب�صلب  املدينة،  تلده  مل  ــه  اأّن لو  كما 

ل  امل�رصح  اإىل  اأيديهم  مّدوا  واإذ   . ال�رصيرة  على 

ت اأ�صابعهم منهم؛ لأّنها وجدت 
ّ
اإىل املدينة، فر

كلفتهم  املكلف.  ال�صباب  من  نوًعا  اأفعالهم  يف 

الومي�ص  على  يعلقوا  اأن  انتماءاتهم  ل  لذاتهم 

بني املاء والهواء.

ة )بعلبك( اإىل 
ّ
عادت التجربة من املدينة الق�صي

وملز  غمز  من  عــادت  )بــريوت(.  الــالت  املدينة 

وامل�رصح  ة 
ّ
ال�صعبي بالأحياء  ة 

ّ
ال�صعبي الفرق 

الرحمن  وعبد  �صامل  حممد  مع  عنه،  امل�صكوت 

رزق  والــيــا�ــص  و�صو�صو  ــرمي  ك وحمــمــد  مــرعــي 

الــبــريوتــي و�ــرصنــو و�ــصــالح تيزاين  وزقــــزوق 

اآخر،  وبع�ص  الطبل(  �صليم  اأبي  فرقة   ( وفرقته 

ة، نحو طواحني 
ّ
اإىل ال�صري فوق اجلاذبية الأر�صي

ي بامل�رصح الثقايف.
ّ
م

ُ
امل�رصح الثقايّف اأو ما �ص

على  املدينة  وعنا�رصه  الثقايّف  امل�رصح  �صلب 

ير�صدون  وجــدوا  اإذ  عليها؛  تعالوا  الحت�صار، 

اعتربوا  حني  الأر�ـــص؛  على  املدينة  �صماوات 

لبنان  يف  اأن  ا  مَلّ مدينة،  ل  م�صتوطنة  املدينة 

العديد من املدن املوؤكدة، ذات البحار امُلنت�رصة 

الّتاريخ والطوبوغرافيا اجلغرافية بدون  باألواح 

وجبيل  و�صور  ك�صيدا  مدن  ت�صكيكك.  ول  �صك 

وطرابل�ص وبريوت. مل ت�صتنجد بريوت باملعاجم 

تغييبهم  مــوجــات  امل�رصحيني  تــبــادل  لكي 

معظم 
المسرحيين 

ترجموا المناهج 
الغربّية، لكّنها 

بقيت بعيدة عن 
هواء المسرحّي 

ومائه!

مسرح
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املح�صودة  ــعــاب  الأل مــن  واحـــدة  يف  للمدينة 

حيث  الــربزخ،  مع  الــربزخ  األعاب  احلياة،  بورد 

جنة  يف  يدفنوا  اأن  اإىل  اجلميع  اللعب  �صيقود 

اأرادوا للمدينة  اإذ  الألعاب وبرازخها. احت�رصوا، 

عن  املدينة  دفاع  اأخذ  النت�صار.  ل  الحت�صار 

املدينة،  بانفجار  اإل  يتم  مل  جنون  اإىل  نف�صها، 

املفهومني  بني  ي 
ّ
التلو جذر  يف  وجدت  بحيث 

القرى،  حتولت  واإذ  مدينة.  اأم  قرية  الأبــديــني: 

باحلرب، اإىل مدن، حتولت بريوت اإىل قرية بعد 

اأبنائها  ا�صتعالء  من  الفواجع  عليها  �صالت  اأن 

لواحدة  الكارهني  الآخرين  ا�صتعالء  عليها ومن 

يف  املبذورة  املفهومية  ال�صعة  ذات  املدن  من 

رمال الأيام ال�صاخبة. مدينة مل تهداأ وهي حتلج 

املدينة من �صوت  القيامة. خرجت  على �صوت 

لها الأخريون 
ّ
�صدقتها ل من اأ�صوات اأبنائها. حو

اإىل م�رصح لل�صجال ل اإىل مدينة ) بالهجوم على 

الأنظمة الإدارية للحكم( حني ت�صابقت جتاربهم 

على اإعالء اأ�صوات الأنظمة الجتماعية. اأنظمة ل 

تقوم اإل على التفاق. دلفوا منها اإىل م�صارحهم، 

انتهاء  بعد  الفجر،  عند  حاناتهم  اإىل  دلفوا  كما 

علوم  على  ة 
ّ
مبني امل�رصحية. عرو�ص  عرو�صهم 

 ،
ّ
 اأو �صيا�صي

ّ
الجتماع، لتعار�ص كل نظام، اإداري

 
ٌ
من معار�صة اأ�صحابها لها؛ لأّن امل�رصح ديباج

ي�صاجعون  الدعوات. م�رصح رجال  من  غابة  ل 

لأن  ــن؛  ــري الآخ ورق  مــن  مق�صو�صات  ن�صاء 

ُقطفت  ة، 
ّ
حملي ل  م�صحات  الفكرية  م�صاحته 

واأمريكا  واأملانيا  واإنكلرتا  واأمريكا  فرن�صا  من 

التجربة  الأخـــرى.  املهاجر  وبــالد  الالتينية، 

اللبنانية جتربة ظل ل جتربة روح و�صم�ص وعلو 

الحتفاء  احت�رص  باحلياة.  واحتفاء  و�صداقة 

خطو  اإثــر  امل�رصح،  غوايات  �صماء  يف  باحلياة 

امل�رصحيني خطواتهم الغريبة، موؤكدين ل اآملني 

ينتبهوا  اأن  بدون  ال�صواب،  هو  يفعلونه  ما  اأّن 

ذاكرة  ل  ذاكرتهم،  اأجــل  من  يعملون  اأّنهم  اإىل 

لهم اإىل 
ّ
ة )ذاكرة املدينة( ما حو

ّ
الآخرين اجلمعي

باملواكب  ع 
ّ

املر�ص بالطها  على  للمدينة  اأنــداٍد 

والكواكب. هوائيون يطريون على النق�ص الواحد 

راأوا  طريانهم  يف  وهم  ني. 
ّ
الأر�صي ال�صّكان  مع 

ل 
ّ
 الأو

ُ
ما راأوا؛ اإل اأّنهم مل ي�صعروا با راأوا. الأثر

املدينة  اأّن  ذلك  اخل�صو�ص؛  وجه  على  للمدينة 

اأكرث من اثنني وع�رصين  الغفلة منذ  خرجْت من 

قرًنا؛ حني اأحرقها امللك تريفون بالقرن الثاين 

ون اأن تقوم؛ بل 
ّ
قبل امليالد، مل يرد لها امل�رصحي

اأن تبقى على عتباِت القيامة، م�صتوطنة ل مدينة؛ 

�ص للمدينة 
ّ
لكي يبقوا اللحم والعظم. واإذا ما قي

ل  والعظم،  اللحم  �صوف حت�رص بني  اأن حت�رص، 

جديد.  من  والغرور   لف 
ّ

ال�ص على   
ٌ
كالم العك�ص. 

دم  يف  يحفرون  الربابرة،  الكهنة  من  جمموعة 

جارحة  مدينة  بها.  ــرتاف  الع بــدون  املدينة، 

ت�صنع الآفاق، يف وقت راح عملهم يجرح الآفاق 

امل�رصح  عروق  اأن  ا  مَلّ ي�صنعونها،  اأنهم  لو  كما 

اأهم  لبع�ص  الأوىل  احلرية  طرق  من  لبنان  يف 

الكربى.  املناهج  اأ�صحاب  بالعامل،  امل�رصحيني 

وهم، اأي رجال امل�رصح، مل يفعلوا يف اجنذابهم 

وتبّنيهم م�رصح الآخرين اإل و�صع اأنف�صهم حتت 

الحتاد  من  ال�صدراوي  يعقوب  جاء  و�صايته، 

ال�صوفياتي وروجيه ع�صاف من فرن�صا باإعجاب 

ل يحّد بتجربة جان فيالر يف امل�رصح الوطني 

ال�صعبي، حيث وجد طوياًل بكوالي�صه ويف �صالته 

من  الختناق  اأ�صهر  من  اخلــروج  يحاول  وهو 

وجاء  نابليون.  جمهورية  يف  الطب  درا�صته 

ة 
ّ
الأكادميي من  الأ�صقر  ون�صال  خوري  �صكيب 

من  خــوري  جالل  جاء  حني  لندن،  يف  امللكية 

يف  جــال  حيث  ال�رصقية،  اأملــانــيــا  اإىل  منحة 

الربلينري اإن�صامبل ودخل يف بوتقته مع هيلينا 

فايغل، زوجة برتولد بري�صت، بعد وفاة الأخري. 

فن  كتاب  مع  امل�رصح،  اإىل  دب�ص  اأبو  منري  جاء 

املمثل لق�صطنطني �صتان�صالف�صكي. خرج اأنطوان 

ده على منري اأبو دب�ص، 
ّ
ملتقى اإىل التنف�ص من متر

مدر�صة  حمرتف  وتالمذة  )هو  فيه  وجد  اأن  بعد 

الفن احلديث( �صارلتانًا، بعد اأن اكت�صفوا اأنه نفخ 

العاملي، حتى  الرو�صي  ب�صدة يف كتاب املخرج 

متلمل الكتاب من �صدة النفخ، ومن �صدة الإغالق 

على الكتاب يف خزائن اأبو دب�ص. ترقرق ح�صور 

جماعة التمرد يف حلقة يف را�صانا، حيث حتلقوا 

امل�رصح  "حلقة  اجلديدة  جتربتهم  على  ليطلقوا 

اللبناين". واإذ ل يزال اأنطوان ملتقى �صكراًنا من 

اللبنانية/  اجلامعة  يف  الّدرا�صة  مناهج  و�صعه 

أرادوا للمدينة 
االحتضار ال 

االنتصار 

مسرح
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 ، الفل�صفة(  اأ�صتاذ  )هــو  اجلميلة  الفنون  معهد 

بوتقة  �صنع  اأنــه  جبارة  رميــون  مريدو  يذكر 

اأحالوه  العبث.  يف  الذوبان  من  حِه 
َ
م�رص ج�صد 

وبرينديللو  ويون�صكو  و�صحادة  ـــال  اأراب على 

ل  العبث؛  اإل  العبث  م�رصح  يف  يروا  مل  وبيكت. 

اآخر. خروج  اخلروج من هواء ودخول يف هواء 

من هواء احلرب العاملية الثانية وزفاف العامل 

اإىل دماره. ثم خروج العامل من اأظافره الزرقاء 

باخلطوات  احلياة  يقني  اإىل  النائحة  وزغاريده 

الغريبة للعبث.

هو  تركيا  يف  ي�صع  مل  من  فازليان،  برج  اإن  ثم 

ال�صابط يف اجلي�ص الرتكي، هرب اإىل لبنان يف 

ة ال�صوت. جاء الأرمني اإىل بريوت؛ 
ّ
رحلة معدني

بالد  يف  الـــدارج  املــحــو  بـــداء  ي�صاب  ل  لكي 

مكتملة  لوحٍة  من  جاء  العثمانيني.  ال�صالطني 

الرجل  و�صع  الكتمال.  اأطـــوار  يف  لوحة  اإىل 

حتت �صقف الت�صنيف فوراً، بدون اأن يجروؤ عامل 

الإقامة  يف  و�صعه  �صوؤال  على  مقيم  اأو  عابر 

الرغم  الأرمني وحده، على  الإجبارية بامل�رصح 

يف  للم�رصح  ك 
ّ
املتحر الكر�صي  على  وجوده  من 

لبنان، حيث هداه امل�رصح اإىل الأخوين رحباين 

و�رصاكات  الدين(  عالء  )ح�صن  و�صو�صو  وفريوز 

عليها  م 
ّ
خي اأو  التم�صاح  عني  يف  و�صعت  اأخرى 

امل�رصح  �صلة  يف  العائد  و�صع  ما  الأرمــن.  ثلج 

دب�ص  اأبــو  منري  و�صع  ما  نف�صه  هو  الأرمــنــي، 

ب�صورة الطريدة: ال�صتم�صاك بروائح العرثة من 

القبلي/  الجتماعي/  النظام  حكم  قوة  فداحة 

موقع  حفاري  اأ�صطورة  النظام  قبل  ما  نظام 

هذا  الّنظام  اإن  اإذ  البيارتة.  حياة  يف  امل�رصح 

ذو عنق النعامة ي�صع الآخر يف ظلمة امل�صعد. 

. مل يخفق  اإذا �صعد  اإل بالظالم،  اأحٌد  لن ي�صعد 

ة 
ّ
ون كجماعة؛ لأنهم وقعوا بداء الفردي

ّ
امل�رصحي

باملثول  اإل  بروز  ل  املحو.  داء  اإنه  وال�صتفراد. 

على  النقالب  منهم  الواحد  يح�رص  كجرنالت 

بروؤية  حاملني  الروؤيا،  كــرات  من  بعيًدا  الآخــر 

املهزوم راكعًا على ركبه وركب اأجداده. تدّثرت 

خوًفا  اإليها  واملهاجرين  اأولدها  غبار  املدينة 

يجدوا  اأن  مــن  ــا  وخــوًف ـــرنالت  اجل عيون  مــن 

جلود  منحتهم  القبور.  موائد  على  عراة  اأنف�صهم 

الأفعوان حتى يتلونوا فيها؛ اإل اأّنهم وهم يقفون 

نون ل يف املدينة فقط، 
ّ
عند اأكتافهم، راحوا يتلو

املدينة،  وعلى  املدينة  اأمــام  يتلونون  راحــوا 

كواكب  من  نة 
ّ
مكو اأنها  اإىل  ينتبهوا  اأن  بــدون 

مكر  ومــن  التاريخ  حمم  ومــن  قدمية  ة 
ّ
حجري

هند�صي مل حتزه بع�ص كربيات املدن. حملتهم 

ي�صحبوا  اأن  يف  يتفكروا  اأن  اإىل  الأنانية  �صحب 

اأفق املدينة اإىل عاملهم اجلديد. حينذاك اغتابوا 

املدينة حني حاولوا م�صغها، وم�صغ ما لّذ من 

كتفيها، ثم اأن يرموها يف اأفواه الكالب والِقطط 

�صوف  مــا  مدينتهم  هند�صة  اإىل  طريِقهم  يف 

اأكمام  من  لت�صحبهم  ة، 
ّ
ال�صخي اأفرانها  متنحهم 

رتقني 
ُ

حم وجدوا  حيث  ِحممها،  اإىل  قم�صانهم 

ني 
ّ
امل�رصحي على  الأفران  ُتغدق  مل  ل حمرتفني، 

اأحرقهم  ــا  مَلّ النا�صجة  باآثارها  اتهم 
ّ
م�رصحي

ا، لأّن ظاللهم 
ً
فحيح نريانها. مل يفعلوا الأمر جهر

يف  يحدث  كما  اأعمتهم،  غطتهم  حني  اأعمتهم 

جدران  على  ظاللهم  اأ�صحوا   . املوتى  ثالجات 

املدينة البي�صاء حتى يف عز الدكنة، وارت فيهم 

ا اأرادوا اأن يوارها، مل يجدوا فائدة  ما وارته، مَلّ

بالعمل ل�صاحلها ولو اأنها مل تطلبه، هي البعيدة 

روحها  على  العقاب  من  القريبة  الــثــواب  من 

وكما  تخفى،  ل  بغبطة  الأ�صداد  بني  املوازنة 

هو الأمر على الدوام يف �صري امللوك وامللكات، 

اأحيائها  يف  و�صعتهم  حني  عليهم  انت�رصت 

لتهم اإىل جزء من اأن�صطتها العامة 
ّ
ة وحو

ّ
املركزي

جزء  اإىل  لتهم 
ّ
حو والقت�صاد.  التجارة  بني 

قراأوا  اإذا  اأنهم  يظنون  وهم  اجلملة،  اأ�صواق  من 

اأو �صنعوا طقو�صهم، �صمعهم  اأقوالهم يف بريوت 

اأهل  بهم،  حتى  ياأبه  مل  العامل  اأّن  العامل، حني 

بيكت  اإىل  بري�صت  من  بهم،  ياأبهوا  مل  الأمــوات 

اأند  "الربيد  ومن  يون�صكو  اإىل  ــات  دورمن ومن 

بابيت" ومن "الليفنغ تياتر "اإىل بروك و"تياتر 

اللبنانيني  اأرهقتهم فطن  �صولي". وكل من  دو 

امل�رصحي  لأّن  الــرند؛  �صجادة  على  املتقاتلني 

ل  الأ�صود  ال�صحر  مار�ص  منهاجه  يف  اللبناين 

�صناعة الأيقونات وهو يرتجم املناهج بدون اأن 

�ص بها. هو ولد ل والد، ابن حياة ل �صاحب 
ّ
يرتب

حياة. حياته من حياة الآخرين، حني اأن حياة 

لم يخفق 
المسرحّيون 

كجماعة؛ 
ألنهم وقعوا 

بداء الفردّية 
واالستفراد. إنه 

داء المحو

مسرح
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ما  الذهبي،  ري�صها  ل  ب�رصها  قرابني  املدينة 

حطب  من  غزلتها  اأ�صعله  ما  على  عمرها  اأطال 

فيها وحتتها ب�صفاعة جول اآلهة ال�صفاء. اأخذتهم 

دواء  باأنهم  الظن  اإىل  بالهوى  الهوى  طبائع 

املدينة. �صدرة من �صدر الوهم؛ لأنهم حني ظنوا 

العامل  اإىل  يهتدوا  مل  حمرتفون؛  نبا�صون  اأنهم 

اإليه  تذهب   
ّ
�صفلي عامل  املوتى  عامل  ال�صفلي. 

اأرواح املوتى جميعهم بدون متييز، عامل حباك 

لو  كما  فيه  اأنف�صهم  ون 
ّ
امل�رصحي وجد  ح�صور 

مل  اإنهم  ثم  موت.  يف  ل  �صوت  �رصاب  يف  اأنهم 

ينتبهوا اإىل عمر املدينة، لأنهم اأو فعلوا لأدركوا 

اللهب   
ّ
كر�صي املدينة  متوت.  هذه ل  املدينة  اأن 

قت، تاج الهدهد باأول احللم 
ْ
قت اأو اأُحر

َ
�صواء اأحر

واآخر الواقع.

بف�صولها  املدينة،  يف  نف�صها  ال�صنوات  طوت 

رت مفاهيم القت�صاد 
ّ
�صالمها ودمها، بحيث تطو

يف  ال�صتثمار  اإىل  ة 
ّ
اليدوي الزراعات  من  فيها 

املزروعة  الأرا�صي  وتو�صع  ة 
ّ
احل�صاري املراكز 

على ح�صاب براري الرعاة. تراكمت الرثوات يف 

الأر�ص،  على  الكربى  الأعمال  نتيجة  املدينة؛ 

اأ�صواًطا  ودفعها  املنتجة  املدينة  قوى  بزيادة 

ون 
ّ
امل�رصحي وجد  التقدم.  طرق  على  الأمام  اإىل 

اأنف�صهم رجال غزو املدينة ل اأولدها؛ بيد اأنهم اإذ 

راحوا يروون حكاياتهم على من�صاتهم ، رووها 

كالأجداد امل�صاكني، من ي�صطرون يف العادة اإىل 

ابتكار ق�ص�ص مل تقع. مل تقع ق�ص�صهم مواقعها؛ 

حدود  على  بقوا  ولأنهم  ق�ص�صهم،  لي�صت  لأنها 

ذلك  عقولهم.  يف  بالرتامي  املمعنة  الــبــوادي 

حني  يوؤ�ص�ص،  ل  ــي  زراع فكر  اأولد  بقوا  اأنهم 

كل  املو�صم  طقو�ص  تــكــرار  اإىل  رجــالــه  يعمد 

اإىل  يذهبون  املو�صم،  نهاية  عند  لأنهم  عــام؛ 

مو�صم جديد . يزرعون ويح�صون وحني يح�صون 

يزرعون. بداهة ل ت�صوب. هكذا، وارتهم املدينة 

 / امل�رصيف  نظامها  يف  حمقاء  �صوهة  كرجال 

ول  موؤ�ص�صة  نظام  ل  حائط،  نظام  ال�صياحي. 

املوا�صم  نقار  امل�رصح  بقي  وهكذا،  منزل.  نظام 

على  خرجوا  حني  اجلديدة،  الأطعمة  ثالجة  ل 

غربة  اإىل  الــقــرار  من  خرجوا  ــداد،  الأ�ــص نظام 

باأفواه  اإل  يتكلموا  اإنهم مل  ثم  والقلم،  القرطا�ص 

الآخرين  بو�صايا  ون 
ّ

�صاج امل�رصح".  "جمو�ص 
و�صائلهم.  ل  الآخرين  وو�صائل  بو�صاياهم  ل 

ترب�ص جالل خوري بربتولد بري�صت كربجوازي 

تفعل  كما  ن�صخ خطواته  ل كربوليتازي، بحيث 

خوري  وقف  البحرية،  بطات  اأمــام  ة 
ّ
ملكي بطة 

قدم  حني  وهدمه،  هزمه  اأجــازت  مقامات  على 

اإىل  واحــدة  زيــارة  اإثــر  التغريب  م�رصح  طبائع 

بقي المسرحيون 
أوالد فكر 

زراعي يكررون 
طقوسهم كل 

موسم

مسرح

م�رصحية جمدولون
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هذا.  امل�رصح  مبدع  وكــاأنــه  ال�رصقية  اأملانيا 

كاتالوغات م�رصحيات بري�صت على م�رصحه. مل 

اأغلق على امل�صاهد يف  اأن  يف�صح عن الأمر بعد 

"جحا  م�صاهدة  الكهوف.  بزاليج  الكاتالوغات 

اإيت  "�صوبر  �رصيط  على  الأمامية"  القرى  يف 

م�رصحية  امل�رصحية،  هواء  عن  احلروف  "اأ�صقط 
يوم  جامع  بــاب  على  فقرية  ة 

ّ
م�رصحي وزر. 

توّدع  ل  الأحد.  يوم  كني�صة  باب  وعلى  اجلمعة 

تقدم  ول  اأحــد.  حلق  يف  واحــة  ماء  ة 
ّ
امل�رصحي

حياة،  بال   
ٌ
�صيء اللغة.  و�رصاب  النهج  �رصاب  اإل 

ات�صاع.  اأو  �صم�ص  اأو  ماء  اأو  رمل  بال   ، روح  بال 

ال�صم�ص، بحيث   
ّ
�صم. جحا على كر�صي �صيء بال 

وعر�صه،  الكر�صي  طول  يتح�ص�ص  اأن  حاول  ا  مَلّ

وقع  ينتبه،  اأن  دون  احرتقت  موؤخرته  اأن  وجد 

اجلمل با حمل بعد اأن �صاهدت اأجزاء وا�صعة من 

املرحلة  ونقاد  اأ�صحابها  اأمعن  من  امل�رصحية، 

على  وميالنها  وقوفها  خــطــوط  حتــريــف  يف 

املجنون  اأ�صكال.  �صكل ول ت�صويب  اخلطوط، ل 

هه 
ّ
�صو ما  اليقظة،  حماقة  هته 

ّ
�صو فيما  عاقل 

ال�صلف والغرور والنتحال وقرار ترحيل املنهج 

عنوان   
ّ
امل�رصحي متنح  ل  بالد  اإىل  بــالده  من 

 فالحي، 
ٌ
منزل ول مقام ول �صوء كفيف. منظور

اأوىل  نظرة  هذه   . الن�صيان  �صعاة  اإل  ينا�صب  ل 

واأخرية على �صاطئ جالل خوري، من مل ي�صتطع 

الأوىل.  للجملة  املجاورة  اجُلمل  اإىل  يرحتل  اأن 

بناء،  اإعادة  بالعك�ص؛  وفاء.  ول �صوت  ل هدم، 

بو�صع املنجز على عيون عد�صات النقد املكربة. 

مهرب فيزياء وكيمياء. هو كمنري اأبو دب�ص من 

قدم ما يقت�صيه م�رصح اللقطة، من خالل النبع . 

و�صع وليد �صا�صات الأوملب رفاق الرحلة يف كل 

احلالت اإل احلالت املنا�صبة، و�صعهم بالعتمة، 

اأغرقهم يف مقالبها. رمى وجوهم اإىل ال�صقوف؛ 

خلعوا  يتاأملوها  اأن  امل�صاهدون  اأراد  اإذا  بحيث 

رقابهم وهم ينظرون اإىل الأعلى بدون حذر .

ــويّن  ــك ال ـــص  احلـــار� ــصــاف  اكــتــ� ـــوا  حـــاول واإذ 

هو  �صتان�صالف�صكي  اأن  وجــدوا  مل�رصحياتهم، 

ة 
ّ
ثم اأن  وجــدوا  حينذاك،  هــذا؛  الكوين  احلار�ص 

�صانحة للخروج من الظل اإىل الكل، من الإ�صاءة 

تغرغر  اإىل  اأ�صود  هــواء  يف  الوجه  ن�صف  على 

كاأ�ص ال�صوء وا�صتبدال حالهم، بعيداً من الأفعال 

مو�صوعني  اإىل  ون 
ّ
امل�رصحي ينتبه  مل  الطارئة. 

الأ�صماء  ت�رصب  مدينة  يف  الإ�ــصــارة  و�صح  يف 

وهم  �صحكوا  ــواب،  الأب حتت  ومن  ال�صقوق  من 

يرون املدينة كاحل�صاة بالعني وكخيمة ل ترى 

الطني  مالك  بريوت،  اأنها  اإل  منعطف؛  كل  عند 

عليها  ي�صحك  من  واأن  الفاخر،  النبيذ  و�صيطان 

اإمنا ي�صيق الغابات عليه؛ لأنها اإذ تكتب متحو، 

واإذ متحو تكتب، وحني ترتدي تخلع وحني تخلع 

ا�صتقبالها وحقول كلياتها،  ترتدي و�صط حقول 

احليطة  تــقــدم  ــي  وه وعــجــيــج،  �صجيج  و�ــصــط 

كو�صموبوليتية،  مدينة  لغريه.  وتوؤخره  جلمهور 

كالم  من  متلعثم  وهو  فيها   
ّ
الأجنبي ي�صتقيظ 

ي�صتيقظ  كما  وبهائها.  ونارها  و�صعبها  هوائها 

عامل  اإىل  البالد  رئي�ص  من  فيها،  البلد  اإذن 

النظافة وهما يرعيان ح�صورهما بنداوة تخ�صى 

ل  منها،  جــزء  املدينة  يف  من  كل  احلماقات. 

وتعرف كيف  تدّل�ص  ل  لأّنها  منه؛  املدينة جزء 

جتلي �رصائبها. بريوت املكعب وال�رصق والغرب. 

الظل. بريوت �صاعة  الأرهف والأ�صف من خيال 

ال�صاعقة.  الرمزية  باأ�صكالها  املائية،  اجلزري 

العامل  يف  الكربى  احل�صارات  عن  تعرب  �صاعة 

واحد  كلُّ  ومائها.  وعمامتها  وتنينها  بفيلها 

ح�صارتني.  بني  وحــده  الفيل  ح�صارة،  ــراآة  م

احل�صارة الهندية واحل�صارة الإفريقية. العمامة 

التنني  الإ�ــصــالمــي.  والــعــامل  امل�صلمني  حميط 

مائدة احل�صارة ال�صينية واحل�صارات الآ�صيوية 

الأخرى. املاء قربة احل�صارة اليونانية. بريوت 

اإنها  ثم  ال�رصق والغرب،  �صاعة  ك�صاعة اجلزري، 

تدّق كل ن�صف �صاعة. بريوت املالذ، ل ترد على 

ل  فيهم  حمجوزة  وجدوها  اإذ  التيو�ص؛  اأبنائها 

هم حمجوزون فيها. جزء من عقلها ل جزء من 

ون 
ّ
امل�رصحي وقف  وحني  بــريوت.  هذه  عقلهم. 

يجدوا  مل  ال�رصفة،  على  ل  املدينة،  �رصفة  حتت 

الثقايف ذي  ال�رصفة ول وجدوا بريوت بعطرها 

الرائحة النفاذة كرائحة الدم. هكذا، جاءها فنانو 

والفتيل،  ال�رصاج  عن  ليبحثوا  ومثقفوه  العامل 

من بيجار اإىل اأم كلثوم، ومن كوكتو اإىل داليدا، 

فران�صيز.  الكوميدي  اإىل  ر�صو�ص  دامي�ص  ومن 

فنانو العالم 
ومثقفوه بحثوا 

في لبنان عن 
السراج والفتيل

مسرح
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بائعة  اأخذتهم  بامل�رصحيني،  بريوت  تكتمل  مل 

مدينة  والكتمال.  املاآل  اإىل  العظيمة  النعناع 

تكتمل وحني تكتمل تنفجر، وهي اإذ ت�صحك من 

والكتمال  الــولدة  يف  �صيان  لأنها  انفجارها، 

بعد   ،١٩٧٥ عام  انفجرت  حني  هكذا،  والبدد. 

ده�ص   ،١٨٦٠ وعــام   ١٩٥٨ بعام  انفجارها 

انتظر  اجلــديــدة.  اجلرعة  هــذه  من  امل�رصحيون 

اأن  ظنوا  لأنهم  منازلهم؛  يف  �صنوات  بع�صهم 

احتفاء خطوط الّتما�ص بخطوط التما�ص موؤقت، 

لأنهم  النفجار؛  مغزى  وراء  بع�صهم  ورفــرف 

بالّنا�ص  اندجموا  خــراب،  حم�ص  فيه  يجدوا  مل 

ليحتموا بهم يف عر�ص تطليق النظائر. مل يدركوا 

اأنها مل تتجرع اإك�صري اخللود؛ لأنها م�صم�ص على 

�صجرها، ل تقتفي الأثر، اأي اأثر. حتى اآثار نعال 

الو�صيفة.  دور  للعب  توؤهل  مل  وهي  الأنبياء. 

اأنهم  امل�رصحيون  ظن  اإذ  اجلماجم؛  يف  العيب 

�صورهم  �صهداوؤها،  اأنهم  حني  املرحلة،  جنوم 

�صور  علقت  كما  املدينة  ــدران  ج على  معلقة 

مفتوحة.  بعيون  معركتهم  خا�صوا  ال�صهداء. 

من  ثاأرها  ياأخذ  اأخيل  وهذا   .
ٌ

رب وهذا  اإله  هذا 

اأنهم  ظنوا  حتى  الظن،  �صوك  اأخذهم  ــروادة.  ط

اأمة يف اأمة. حني اأن بريوت مدينة باأمم كثرية، 

بركز اأقوى من الرواية والق�صيدة. ببغداد اأربع 

مراكز رئي�صية، بريوت بركز واحد؛ اإل اأن مركز 

اأكرث مما خّلفته  احلياة  التجاري خلقته  بريوت 

�صحك  اجلمهور  �صمع  املم�صو�صة.  الهند�صات 

مركز  يف  ال�صب  فــروع  تراقب  وهــي  احليطان 

ح�صى  التنوع،  التعدد،  الزحام،  حيث  املدينة، 

الوقت، ع�صا ال�صاحر، الأختام امللكية والعادية، 

الأنا�صيد  املقاهي،  ال�صحف،  العمومي،  ال�صوق 

اخلفي�صة، العالمات، العطور تخرج من اخلزائن 

الروائيون،  ال�صيا�صيون،  ال�صعراء،  الهباء،  اإىل 

مركز  ال�صحفيون،  املخابرات،  عمالء  ال�صفراء، 

�صالت  الفنادق،   ، العام  الأمن  الدر،  التحري، 

ال�صينما ل �صالت امل�رصح. املركز ل مركز فقط، 

م�صاحة  مائدة،  ال�رصائب.  جباة  فيه  يحت�صد 

اأو عظام الكالم.  م�صرتكة لكل من ميتلك كالمه 

بــريوت  ــوق  ف بـــريوت  على  م�صرتكة  م�صاحة 

وحتت بريوت، بعد اأن هدمتها الزلزل واحلروب 

فكرة  مــن  كالرتيالء  لتقوم  املـــرات،  عــ�ــرصات 

اإلهيتني.  نقلتني  بني  لل�صمت  كة 
ّ
حمر وجودها 

لن  واحلفريات.  الطاهي  رفيق  بريوت  يف  الكّل 

غازها  على  تقف   / مدينة  على  ــٌد  اأح ينت�رص 

ما  وهي  بقلبها،  املحفورة  وقبولها  ال�صاخن 

على  خفي  ما  الأثايف.  ثالثة  باملوت  جتد  تزال 

امل�رصحيني اأو اأ�صاعوه يف �صطحات املجاذيف. 

ون يف جيوبهم الأ�صبه 
ّ
ع�صلة، اأخفاها امل�رصحي

ُ
م

البابا  خل�ص  الأفعى.  املدينة/  بهذه  بال�صالل، 

بول�ص الثاين بكل ما يف الأمل من حرية: لبنان بلد 

ون اأنف�صهم بال�صيا�صة 
ّ
ر�صالة. واإذ اأوجد امل�رصحي

بالقت�صاد، حني  املدينة  اأوجدتهم  الجتماعية 

من  املّطردة،  عرو�صهم  باأعداد  يحدقون  راحوا 

عر�ص اأو عر�صني للم�رصحية الواحدة اإىل ثالثني 

اأو اأكرث. اأوجدتهم بالقت�صاد، حني راحوا يعدون 

العرو�ص  عدد  ويح�صون  امل�صارح  بوابات  على 

املّطرد، ل حلّظ عياراتها ومعياراتها. دوٌد يزيد 

م�صى  عٌد  وم�ص  وكّلما  العرو�ص.  اأبــواب  على 

اأوقات العر�ص غري  اأّن  العر�ص اإىل هالكه. ذلك 

الــقــراءة، حني ت�صع  تنه�ص  الــقــراءة، ل  ــات  اأوق

املجهر.  حتت  امل�رصحي  العمل  اأو  ة 
ّ
امل�رصحي

امل�رصح  قيام  لأّن  البحر؛  راأ�ص  ل م�رصحية عند 

"جحا  رفعت  �صفينة.  طاقم  �صالل  ل  طري  قيام 

عر�ص  من  العرو�ص  عدد   " الأمامية  بالقرى 

وقف اإىل ثالثني. مل تعد يُد امل�رصح مغلولة معها؛ 

اإذا ما جرى  اأكمة عالية  اأّنها ل تو�صع على  اإل 

الن�صوانة  امل�رصحية  هي  وحتليلها،  تفكيكها 

تقراأ  ل  �صيدها.  بحر  يف  البوري  ال�صمك  ب�صالل 

القطب.  جنمة  حتت  ل  ة، 
ّ
الرملي ال�صاعة  على  اإل 

ة الإم�صاك بتالبيب التغريب ولو اأنها مل 
ّ
م�رصحي

مرحلتها  نقاد  عند  اإل  الأ�صطورة  فم  من  تخرج 

من وجدوا فيها م�صعداً ل مومياء. بالكاد يتبنّي 

 فيها؛ اإل اإذا وجد الباحث �صلة 
ّ
امل�رصح التغريبي

 . عباءة  فقط  عباءة،  والكمنجة.  املكن�صة  بني 

من   
ٌ
�صيء الك�صيحة.  باحلروف  نة 

ّ
مهج عباءة 

ثم  الفالحني.  �صيء من م�رصح  اأو  القرى  م�رصح 

اإن بري�صت لن يحفل بها ولن ي�صعها على جبهة 

والفالحني،  العمال  عرو�ص  ملك  هو  عرو�صه، 

�صفارة  الثقايف يف  امللحق  �صوى  بها  يحفل  لن 

أوجد المسرحيون 
أنفسهم 

بالسياسة 
االجتماعية .. 

أوجدتهم المدينة 
باالقتصاد 

مسرح
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العام  ـــني  والأم بــريوت  يف  ال�رصقية  اأملــانــيــا 

لأنها  راأ�ص؛  بال  املحلي. ج�صد  ال�صيوعي  للحزب 

م�رصحية تف�صحها الأيديولوجيا بدل اأن ترفعها 

اإىل مرتبة احلريق. ل م�صاءلة اأو ذراع اإبداعي من 

عومل  حيث  الفذ،  للم�رصحي  الإبداعية  الأذرعة 

بري�صت كرفيق ل ك�صم�ص.

عز  قة يف 
ّ
�صي بالأعايل حم�ص عرو�ص  ما ظن 

وقعت  مدينة  اإىل  وفد  موؤ�ص�ص  فن  من  الذهول 

بقعها  تزل  مل  حني  طوافة،  حداثة  يف  �رصتها 

ال�صبار  و  الزيتون  باأ�صجار  ــدروزة  م ــرى  الأخ

واحلنبال�ص.  واخليار  واخل�ص  البندورة  وحقول 

ل  حيث  املركز،  بال�رصة/  قــورن  ما  اإذا  خــراب 

افة 
ّ
اأحَد ي�صحو اإل على ا�صتعرا�صات النخب الطو

جني 
ّ
عات املهر

ّ
حول �رصتها. جاء امل�رصح من قب

الغرب  مذكرات  من  جاء  اجلــذور.  ع�صف  من  ل 

ظّن  عندنا؛  وخــيــام  بالغرب  ق�صور  الــوا�ــصــع. 

وهم  املدينة  عقل  اأنهم  اللبنانيون  ون 
ّ
امل�رصحي

املدينة ف�صحة  لهم  مَلّا مل جتد  النظائر،  يقلدون 

يف عقلها الأول. عازفو اأرغن ا�صتبدلوا كل الآلت 

بقوا  بها  هم 
ّ
بتما�ص اأنهم  اإل  باآلة؛  املو�صيقية 

حمجوزين يف عقلها كجزء من اأثاث ثقيل مل يره 

اأ�صحابه وهو يرحل عنها يف زوارق من ورق.

جبهاتها،  على  احلياة  اأ�صكال  املدينة  ت�صوغ 

الأر�ص  ون�صف  ال�صماء  عر�ص  اإىل  الدوايل  من 

ل  املدينة،  يف  اإقــامــة  الإقــامــة  فيها.  الثالث 

الأبواب  عند  ة 
ّ
امل�رصحي ال�صتقبالت  يف  اإقامة 

اآذانها، حني تفّتحت العيون على  املتمّددة على 

ا 
ً

م�رصح  
ُ
امل�رصح اأ�صحى  وحدها،  ال�صتقبالت 

اأو  برتقال  ق�رصة  على  ا 
ً

م�رصح لأن  �صوك؛  من 

موزة، ج�صد ملفوف بالق�رصة. يعطف على الأمر 

 اأ�صبه بافتتاح رجل ب�صتان زوجته، يف 
َ
اأن الأمر

اإىل  الإ�صارات  بقرونها  تر�صل  ا�صت�صعار  مدينة 

تواري  ل  مدينة  واملحمولة.  الراجلة  الدوريات 

بي�صها: عدد من الذكريات ال�صخرية عند اأر�صطو، 

الأهم  ابن خلدون.  اأم�صار واأجرام وهياكل عند 

عقوق املدينة؛ لأن املدينة عاّقة عند ابن خلدون، 

الأيــدي.  واجتماع  التعاون  اإىل  حتتاج  حني 

اإىل  ال�صينما  الأ�صكال عقل املدينة، من  اخرتقت 

حني  وال�صعر،  والنحت  الت�صكيلي  والفن  الرواية 

مل يجد امل�رصح باحته. �صقط امل�رصح منذ البداية 

اأو  املدينة  اأع�صا�ص  من  كع�ص  يح�صب  مل  حني 

ني�صان على �صدرها. لأنه بقي وراء فكرة ظفرها 

بعريها  بريوت،  تلحظ  مل  التعبريية.  باأ�صكالها 

الأول، مل تلحظ امل�رصح ول امل�رصحيني. اكتفت 

بنيزك مارون النقا�ص من ا�صتحم باأوزان الأوبرا 

بوفا. جاء بالأوبرا كطائر يف قف�ص. ثم مل يُعد 

وال�صفراء  القنا�صل  �صاهد  اأن  بعد  ة من طائر 
ّ
ثم

والولة وكل من ميتلك منقار ل فم هذا الطائر. 

من  تبقى  ما  على  اإل  /العامة  اجلمهور  يقع  مل 

الت 
ّ
ري�ص الطائر املخنوق بو�صاية الغرب. تخي

واإ�صاعات مليئة باخلوف من ظل الطائر هذا بعد 

اأن عاد الطائر اإىل بالده، اإثر تغّلبه على النقا�ص 

م�صتقبل  ل  اأن  اإعالنه  بعد  القا�صية،  بال�رصبة 

للفن هذا يف بالد العرب. ذهب اإفرجني اأوًل، ثم 

ه. امل�رصح اإذن، 
ّ
ري�صة الغراب. فنٌّ لن يجد كر�صي

منذ البداية ، طريدة ل مت�صاح، م�رصح بال قلب.

تدور املدينة كبوؤرة حياة، بني الثقافة وال�صيا�صة 

وال�صياحة والدين والقت�صاد والبنوك واملقاهي 

يقف  ما  املثمرة،  اأغ�صانها  اإنها  ــوادي.  ــن وال

قا�صيًا فوق املنازل والبيوت. ملكوت ل يخ�صى 

اخلفة يف النتقال من املرح اإىل الق�صوة. وحني 

وجد امل�رصحيون يف املدينة وجهها الواحد، مل 

ت�صمح لهم باأن يق�صمواً ح�صوراً من ح�صورها، 

اأن  بعد  ح�صورها،  يف  ح�صوراً  يق�صموا  اأن 

ال�صعيد  ني 
ّ
امل�رصحي حلم  مــن  ذاتــهــا  اأخــرجــت 

اأن  ي�صتطيعوا  اأ�صوارها. مل  داخل  اأبراجهم  ببناء 

يبنوا ح�صورهم �صوى على �صفتيها ل يف قلبها 

اأر�صيفها  ول فوؤادها. هكذا، مل حتفر املدينة يف 

كبري،  �صندوقها  امل�رصح.  كيانات  الف�صفا�ص 

ي�صع الكوكتيالت امل�صكرة وغري امل�صكرة، بيد اأنه 

امل�رصحيون  ع�ص  حني  هكذا،  امل�رصح.  ي�صع  ل 

ع�صتهم الأوىل ع�صوا حلومهم وجلودهم، لأنهم 

كلما  املدينة.  يف  وهــم  املدينة  خــارج  لعبوا 

اقرتبوا منها ابتعدت عنهم؛ ل م�صارح يف مدينة 

ل جتد اختالًفا بني الّت�صلية والثقافة يف احلرف 

تان 
ّ
غر ثقافية.  ولئم  فر�صت  اأّنها  ولو  والورقة، 

مفتاح  ون 
ّ
امل�رصحي و�صع  ــا  ومَلّ جبهتها.  على 

جاء المسرح من 
قّبعات المهرجين 

ال من عصف 
الجذور. جاء من 
مذكرات الغرب 

الواسع 

مسرح
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املدينة القدمي يف قفلها، ليفتحوا بابها وجدوها 

وجــدوا  بحيث  اخلبيثة.  ب�صحكتها  تنتظرهم 

امل�رصح  وجد 
ُ
ي لن  ال�صينما.  �صالت  من  اأعــداداً 

بت ال�صالت امل�رصحية 
ّ
 يف مدينة غي

ّ
وامل�رصحي

اأورباني�صم  اأو  الأول  التوجيهي  خمططها  عن 

املدينة. ل ف�صح �رصية، كالم اأرّدده مع �صعوبة 

ال�ِصعر  ا بني خيوط 
ً

هذا الكالم. مل يجدوا م�رصح

اأن  ــات  ــرواي ال تــروي  واإذ  باملدينة.  الدقيقة 

القرن  بدايات  عند  وجد  الهال"  �صوق  "م�رصح 
على  بـــريوت،  يف  ال�صور  حمــّلــة  يف  الع�رصين 

اإىل  قا�صديه  يدفع  واطئ  بباب  مربع،  مرت  مئة 

فاخوري  اللطيف  )عبد  الدخول  حلظة  النحناء 

"بريوتنا  امل�صرتك  بكتابهما  عيتاين  وخمتار 

وجود  �صوى  والإعالنات  البحوث  توؤكد  مل   )"
م�رصحان  فاروق".  و"م�رصح  الكبري"  "التياترو 
ة وامل�رصية 

ّ
لفرق امل�صارح الإنكليزية والفرن�صي

عرب  بال�صفن  بــريوت  اإىل  املحمولة  ة، 
ّ
التقليدي

املدينة  لأولد  ل  لالأجانب  امل�صارح  مرفئها. 

�رصائبه  يــدفــع   
ّ
املــ�ــرصحــي الفنان  يـــزال  ــا  )م

يف  العامالت  و�صف  وهــو  كاأرتي�صت.  للدولة 

البارات واملالهي الليلية(. مل ي�صارك الأخريون 

على  ول  الإنتاج  م�صتوى  على  ل  ال�رصيك  دور 

ــات 
ّ
املــ�ــصــتــويــات الأخـــــرى. تــــوارت املــ�ــرصحــي

والإر�صاليات.  املدار�ص  م�صارح  يف  الداخلية 

الي�صوعية  م�رصح  الداخلية،  كاملالب�ص  الأخرية 

يف  الإ�صالمية  الأيتام  دار  وم�رصح  بالأ�رصفية 

منطقة  يف  البطركية  وم�رصح  املقا�صد  منطقة 

جــدران  على  مركونة  م�صارح  ة 
ّ
ثم البطركية. 

الرويال  وم�رصح  الكري�صتال  كم�رصح  الذاكرة، 

والأمبري؛ اإل اأنها م�صارح ل تقرتب من وظائف 

الليلية  املواعيد  من  اقرتابها  قــدر  امل�صارح، 

اأقدامهم  يغطون  ن 
َ
م ِمن  واأبطالها  و�صهراتها 

باأنوفهم، ودنداناتها.

فوق  يطفوا  اأن  ون 
ّ
امل�رصحي ي�صتطع  مل  ــا  ومَلّ

نومهم؛  اأحـــجـــار  غــيــاب  يف  املــديــنــة  جــبــال 

ال�صعيدة  العائالت  يف  و�صائدهم  عــن  بحثوا 

�صالة  بــريوت  م�رصح  ال�صينمائية.  لل�صالت 

امل�رصح  اأو  �صو�صو  م�رصح  �صينمائي،  عر�ص 

ق�رص  �صينمائي.  عر�ص  �صالة  ال�صعبي  الوطني 

كّل  الآتينيه.  املارنيان،  ال�صارول،  البكاديللي، 

�صالت  بــريوت  ــارج  وخ بــريوت  يف  امل�صارح 

�صينما مل يدخل دم امل�رصح يف �رصاينيها اإل يف 

�صنوات الرك�ص خلف ال�صالت لتقدمي العرو�ص 

هكذا  �صغرية،  واملن�صفة  كبري  البلل  امل�رصحية. 

يف  امل�صرتخية  الأج�صاد  ات 
ّ
امل�رصحي ل�صعت 

الوعود  تقدمي  على  قــوة  بال  ال�صالت،  ظــالم 

كل المسارح في 
بيروت صاالت 

سينما لم يدخل 
المسرح في 

شرايينها

مسرح



نزوى العدد 105 يناير 2021
154

بال�صتقرار، وعد ملبة ل �صم�ص ناق�صة. املدينة 

لأّنه  امل�رصح،  عدو  وامل�رصحي  امل�رصح  عــدوة 

اللبناين  عدو املدينة. مل يقدم النقا�ص للجمهور 

ات 
ّ
ال�صتيني فكرة يوؤمن بها، حني قدم م�رصحيو 

ل  ب�صريك  كنمر  امل�رصح  املا�صي  القرن  من 

اأن يفرت�ص غزالة املدينة.  بغابة. لذا، لي�صتطيع 

بطاقات  ليبيعوا  الأمــر  جراء  امل�رصحيون  طفر 

املنازل  اأبواب  وعند  ال�صوارع  يف  م�رصحياتهم 

والأ�صدقاء  الأهل  اأي  املاألوفة،  الأو�صاط  ويف 

اإل  الأول  امل�رصح  يت�صع  لن  والرفاق.  والزمالء 

�صجون  اأنف�صهم معتقلني يف  لهوؤلء، من وجدوا 

من هواء معتم. نهر العابرون امل�رصحيني، رموا 

على  �صريهم  م�صاوير  يف  م�رصحياتهم  بطاقات 

بال  كلمة  بالدعوة  وجدوا  لأنهم  املدينة؛  اأر�ص 

�صكل؛ لأنهم وجدوا اأنهم اإذا ما رفعوا اأب�صارهم 

من  الكثري  يجدون  �صوف  املدينة،  عتبات  اإىل 

النجوم الالمعة، امل�رصح لي�ص بينها. اإنها رحلة 

ال�صري اإىل الفراغ. ولو اأنها �صوف ت�رصي بعد ذلك 

كمغامرة، يقفزها من القلب اإىل الدماغ.

بقي امل�رصح معلقًا بطرف هالل املدينة. م�رصح 

الغريبة ول  بعيد، ناره بعيدة، تلعب به املناهج 

ترجموا  امل�رصحيني  معظم  اأن  ذلك  بها؛  يلعب 

كالقطط؛  املناهج  بقيت  بحيث  امل�رصح،  مناهج 

هكذا،  ا�صتقاللها.  القطط  بقاء  ملحمة  من  جزء 

تهتز.  ول  وتعود  تذهب  م�صتقلة،  املناهج  بقيت 

ينقلها  ل�صعات  ول  خمتربات  ل  ات 
ّ
مقر املناهج 

خوري  جالل  امل�رصحي.  ومــاء  امل�رصحي  هــواء 

له  حجز  اأن  بعد  خـــوري،  بري�صت  اأو  بري�صتي 

تذكرة  قــطــاره،  يف  تذكرته  املحلي  امل�رصحي 

باجتاه واحد، ذهاب بال عودة. اأبهر بري�صت جالل 

خوري اإىل حدٍّ بدا فيه اأنه مغرو�ص براأ�صه، يقطف 

من ن�صو�صه ور�صومه الإخراجية و�صينوغرافياه 

فيلم  يف  بقي  اأنه  غري  اأبطاله.  ومالمح  وهيئات 

وِجد  بحيث  اخلطوات،  حمري  البولي�صي  املدينة 

انفجرت  حني  للعا�صفة  املمنونة  غري  كالري�صة 

املدينة اإثر اكتمالها من جديد، بقي قلبه يدّق بعد 

دماغه،  يف  املحفوظة  ال�صعر  اأبيات  تك�رصت  اأن 

املراحل  يف  واحدة  حلظة  ا�صطياد  على  يقدر  مل 

من  ي�صقط  مل  اأّنه  اإل  الأهلية،  احلرب  من  الأوىل 

ا، 
ًّ
�صجرة الأيديولوجيا، بحيث اأبقاه حزبه مارك�صي

وجده  احلزبية،  وموؤ�ص�صاته  هيئاته  يف  ع�صواً 

راح  بحيث  موا�صمه،  فواكه  من  فاكهة  احلــزب 

يوؤمن انتخابه ع�صواً يف احتاد الكتاب اللبنانيني 

الغربية  املنطقة  من  اأع�صائه  ومعظم  )مقره 

قيم على 
ُ
ببريوت( وكاأنه امراأة مولع بها، وهو م

يف منزله يف منطقة الأ�رصفية) املنطقة ال�رصقية، 

جالل  ع�صكرية(.  متا�ص  خطوط  املنطقتني  بني 

احتــاد  يف  الإداريــــة  الهيئة  يف  الــدائــم  الع�صو 

وبر  على  عنيفة  احتادية  معارك  و�صط  الكتاب، 

الفرا�صة، فرا�صة الحتاد. حاله يف امل�رصح كحاله 

على  بل  النبتة،  توقع  على  ل  )مثال  الحتاد  يف 

زراعتها بغمرها بدماء حي�ص الأحزاب، اإنه �صبه 

الآخرين(. قطع ن�صف الطريق قبل احلرب، وعليه 

اأن يقطع ن�صفها الآخر بعد احلرب، ولو اأنه مل يعد 

ال�صابقة  الفورية  بالرتجمات  يقوم  اأن  بقدوره 

للن�صو�ص الربي�صتية، بعد اأن وقع على طليعيتها 

على  بالعامل  ر 
ّ
التحر حركات  ازدهار  مرحلة  يف 

املنظومتني  بــني  املــعــروفــة  ال�صتباك  قــواعــد 

ي�صتطيع  ل  �صيوعي  والراأ�صمالية.  ال�صرتاكية 

تني 
ّ
مر باري�ص  مدينة  دفاتر  يخرب�ص على  اأن  اإل 

لفظ  باحلرب،  الواحد.  بالف�صل  مــرات  ثالث  اأو 

ال�صارع بع�ص الع�صافري، حني مل تعد ت�صتطيع اأن 

تلهو يف اأقفا�صها املجملة خلف الزجاج. روجيه 

جالل  مع  لعب  الع�صافري،  هــولء  اأحــد  ع�صاف 

اأنه  اجلميع  يــروي   ." اأوي  ــورو  " اأرت خــوري يف 

قلعة من قالع الأداء. قدم عالماته الوا�صحة يف 

اأن  اإل  دور الديكتاتور، هتلر من وراء ومن قدام. 

انقاد  الأفعى، حني  ذكاء  بامتالكه  الرجل عرف 

للم�رصح،  بــريوت  حمرتف  يف  الأكــرب  ثمرته  اإىل 

ات. 
ّ
امل�رصحي حيث قام على خدمة جمموعة من 

التالل  فــوق  قفزت  باأحالم  طائر،  ع�صفور  كل 

طبعة  بالن�ص،  كارت  ة. 
ّ
التاأ�صي�صي املرحلة  بتلك 

 )١-٢( جمــدلــون  ــة، 
ّ
احلــرامــي اإ�ـــرصاب  خا�صة، 

ات، ثم اإّن الرجل مل يلبث اأن 
ّ
وغريها من امل�رصحي

اأدرك باأن غناء التجربة ل ي�صمع اإل يف الردهات 

اإبطه،  حتت  راأ�صه  و�صع  اإذاك  بامل�رصح.  املولعة 

اأن  بعد  حا�صمة،  لقفزة  متاأهبًا  املحرتف  خملفًا 

اأن خرج من  اأ�صحى جّثة، بعد  اأن املحرتف  راأى 

رموا بطاقات 
مسرحياتهم في 
مشاوير سيرهم 

على أرض 
المدينة؛ ألنهم 
وجدوا بالدعوة 
كلمة بال شكل

مسرح
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اإىل كتاب ال�صحراء، مل يعد بقدوره  كتاب املاء 

عن  عينيه  يغم�ص  مل  اإذا  املحرتف  اأن  يكتم  اأن 

منازلهم  واأبــواب  �صبابيك  فتح  بحيث  مموليه، 

على الهجاء؛ اإل اأن متويلهم بقي كال�صخرة على 

�صدر املحرتف. �صم�ص الراأ�صماليني يف املحرتف 

اأنه  اأدرك ع�صاف  �صم�صهم.  واأزاميل املحرتف يف 

ق�صى فرتة املحرتف وهو ينتظر زائراً ل ينتمي 

وحني  نف�صه.  انتظر  اأنه  ليكت�صف  العامل،  هذا  اإىل 

مل تزره هي نف�صها، راح يبحث عنها هو نف�صه يف 

على طرقات  ملقى  �صبحه  اأن وجد  بعد  النتماء، 

مدينة، مل تر�َص اأن تقت�صم حمل امل�رصح معه. ترك 

�صاحات  اإىل  ال�صالت املعتمة  امللك يف  ح�صان 

بذكرياتها  املرتوكة،  ال�صالت  ت�صبه  ل  عري�صة 

ترك  هناك.  ول�صانه  عقله  يرتك  مل  واأ�صوائها. 

يتحرر  ومل  الأ�صقر  ن�صال  مع  اأ�رصته  حب  ق�صة 

مّنها اإل بعد اأن تقدم خطوات اإىل حيث ل مير�ص 

كما  الــقــدمي،  ب�صوغه  امل�رصح  رف�ص  الــكــالم. 

ي�صطاد  وهو  احلرية  بطرقة  قيده  يك�رص  اأّنه  لو 

الأجرا�ص اجلديدة، اإذ راح مييل اإىل خارج املدينة. 

مل تعد تلمع بعد، كما تلمع الأ�صماك. مل يعد كائن 

اأحداثها وذكرياتها  اأن كّد�ص  اله�ص، بعد  املدينة 

املخيمات  اإىل  ع�صاف  ذهب  وراءه.  وم�رصحها 

مات على راأ�ص القائمة، 
ّ
الفل�صطينية. و�صع املخي

قرية  ثــم  �صيدا،  يف  الإ�ــصــالمــيــة  املقا�صد  ثــم 

عيناتا اجلنوبية، اإثر اكتمال عقده مع �صو�صو يف 

كراكوز".  و"خيمة  بلدنا"  يا  اآخ   " م�رصحيتني، 

احلرب. مل يخف ع�صاف  خاف جالل خوري من 

خطوط  على  مقاتاًل  وجد  اأن  بعد  املعارك،  من 

الّتما�ص يف منطقة ال�صياح، ثم وجد بع�ص راحته 

املنطقة  يف  الأرا�ــصــي  بع�ص  بــزراعــة  املوؤقتة 

مل  الأخــرى.  اخل�صار  اأنــواع  وبع�ص  بالباذجنان 

ي�صعر امل�رصح قبل احلرب اإل باجلرح من املدينة؛ 

لأنها ما وجدت فيه واحدة من و�صائدها. حكاية 

ي�صنع  مل  ال�صعوبة،  بهذه  بــريوت  يف  امل�رصح 

يروى  ما  لرواية  �رصورًيا  دويتو  والآخر  الواحد 

املدينة.  �صلف  اإىل  ــر  الأم يعود  ــروى.  ي ل  ومــا 

امل�رصحي.  �صلف  اإىل  اأخـــرى،  جهة  من  يعود، 

اقتلع روجيه ع�صاف ال�رص�صف عن املائدة، بحيث 

الأر�ص،  على  مكد�صة  والكوؤو�ص  الأطباق  وجدت 

يف  اليقظ  باملحرتف  لالحتفاء  اأقيم  حفل  يف 

املدينة اليقظة. هذا ع�صُق امل�رصحي هواه. التهامه 

تعرب  ل  اأ�صحت  حتى  بهجة،  املت�رصبة  لنف�صه 

الطرقات اإل كما يعرب الذئب الغابة. املدينة غابة 

امل�رصحي ل نافذته املطلة على البحر. ا�صتعرا�ص 

امل�رصحي الرجويل، خ�صخ�صة الظالم املقبل. ذلك 

اأّنه واحدة من اإعالنات عودة العظام اإىل الرتاب، 

طردوهم رجال 
األمن من 

المسرح، بحجة أن 
طعم الملح في 

"مجدلون" غير 
متوازن

مسرح

روجيه ع�صاف 
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اأن حولوا  بعد  الطرقات  اجلميع يف  �رصد  اأن  بعد 

منازلهم اإىل جرار. تنطفئ الأنوار اإثر انك�صار نول 

الغروب، بعد  اإىل  اإذ مال جمالها  انك�رص  املدينة. 

اأن اكتمل اجلمال وفا�ص. �صّفق اجلمهور لع�صاف 

له  �صفقوا  كما  الأر�ــص  على  الطعام  رمى  حني 

م�رصح.  اإىل  الحتفال  �صالة  ل 
َّ
حــو امل�رصح.  يف 

امتلك ع�صاف القدرة على حتويل فتحات الأزرار 

يف القم�صان اإىل م�رصح. كما فعل حني ترك مع 

فريق م�رصحية جمدلون م�رصح بريوت اإىل مقهى 

طردهم  اأن  بعد  احلمراء،  �صارع  يف  �صو  الهور�ص 

طعم  اأن  بحجة  امل�رصح،  من  الأمــن  قوى  رجال 

رقابة  بح�صب  متوازن  "جمدلون"غري  يف  امللح 

الدرك بامل�رصحيني،  التحم  اللبناين.  العام  الأمن 

اإىل  امل�رصح  فتحات  من  اخلــروج  اإىل  دفعهم  ما 

اإىل  الــطــاولت  حــولــوا  بحيث  ال�صهري،  املقهى 

حدائق يف اليونان القدمية. غمر �صلف امل�رصحي 

املدينة، حتى اإن الأخري وجد اأن وقوفه اأنى وقف 

�صلف  بلغ  مرتفعها.  على  املدينة  وقــوف  هو 

اأنطوان ملتقى اأن �رصب جالل خوري على هواء 

تلفزيون لبنان. ل يلتقي النهر بالبحر اإل يف ماء 

البحر. ملتقى هو البحر وخوري هو النهر. مل يرِو 

اأحد الرواية هذه. اأرويها لأنني جزء منها؛ ثالثة 

نخطوا على الهواء. بلغ ال�صلف بجالل خوري اأن 

ة مل يجد فيها م�صتواه. 
ّ
ا�صرتط عدم توقيع م�رصحي

بريج  فيه  زربـــوا  حـــّداً  امل�رصحيني  �صلف  بلغ 

فازليان يف امل�رصح الأرمني، على الرغم من اأنه 

ون يف 
ّ
كّد�ص اأعماًل يف هواء اآخر. ن�صط امل�رصحي

امل�رصحية.  املناهج  يف  ك�صاىل  وبقوا  امل�رصح 

اأنه مل  ِرب كجالل خوري؛ غري  َغّ ُ
روجيه ع�صاف م

التغريب  مزج   ( وقع خوري  كما  يقع يف حرجه 

بتقنيات الر�صوم املتحركة(. اخرتق العبث م�رصح 

رميون جبارة. هذه خرافة من خرافات تالميذه 

اإمارة ولكل م�رصح  ومريديه؛ حيث لكل م�رصحي 

املربوط  امل�رصح  نظام  من  جزء  هذا  ح�صانه، 

امل�رصحيني.  ا�صطياد  �صباك  لي�صنع  بالغيوم 

وجدوا اأن العبث قمره، ل لأنه قمره، لأنه يخرجه 

من معاطف الآخرين. هذا هو الطوفان امل�صطنع 

امل�رصح  بناء  الرافدين. حيث جرى  يف غري بالد 

وال�صك  بال�صعف  املــ�ــرصح،  ل  ة 
ّ
امل�رصحي على 

والرتهان اإىل مدائن البيا�ص الناعم يف الغرب. 

اخلم�صينيات  اأواخر  اإنتاجات  على �صعف  الكالم 

ل  واحلقائق،  الــواقــع  على  كــالم  وال�صتينيات، 

من  خــرجــوا  امل�رصحيني  لأن  اتــهــام؛  م�صبطة 

اأ�صالب �رصائرهم لكي يبنوا من�صاتهم على مربع 

املدينة، دون اأن يدركوا اأن �صفحة واحدة ل تكفي 

فارغة،  غرفة  اللعب يف  واأن  واحدة،  غيمة  لبناء 

الفارغة بني  امل�صاحات  طفيفًا يف  اأثراً  لن يرتك 

بالطة وبالطة اأخرى.

يذوبوا  اأن  خافوا  لأنهم  ون؛ 
ّ
امل�رصحي يتعانق  مل 

اأنهم  اإل  مناهجهم،  يف  ا�صتقروا  العناق،   يف 

اأمام الآخر . مل  بقوا رحاًل وهم يراوحون الواحد 

يكتملوا اإل كاأفراد، وحني انعك�صت �صورهم على 

امل�صنوع من زجاج وماء، وجدوا  املدينة  مربع 

ببحر  عنيفة  كاأمواج  وجتيء  تروح  وجوههم  اأن 

احلطب  بيت  مرحلة  تلك  واحلـــذر.  الــرتقــب  مــن 

بخطط  العامرة  املوائد  حيث  احلطاب،  بيت  ل 

املقاومة  ووقوف  للجماعات  اجلماعات  قن�ص 

ة على �صخور البالد احلارقة. اخلال�ص 
ّ
الفل�صطيني

من الأ�صاطري القدمية ب�صناعة الأ�صاطري احلديثة، 

وغربان  وع�صافري  وحكماء  اأطفال  املوائد  على 

بالهواء  تتاأرج  وكرا�ص  وري�ص  ومناقري  واأجنحة 

�صورة  نف�صها  هي  بال�صيا�صة  ال�صورة  ال�صارد. 

والفداحة  والفقمات  الطواوي�ص  حيث  الثقافة، 

ــال  ورج ــاوات  واملــومــي والقمم  معانيها  بكل 

باقاتها  ويف  القم�صان  باأكمام  والآفاق  الهداية 

م�صغ ل�صيء،  م�صٌغ للحمم والربد الأحجار وكل 

ا�صتجاب  حني  العجيب،  الكوكب  هذا  اأغدقه  ما 

لأنهم  ا�صتجابوا  دب�ص،  اأبــو  ملنري  ون 
ّ
امل�رصحي

وجدوه رجاًل قادمًا من معبد بعيد؛ لأنهم وجدوه 

الأجداد،  ظهر  من  خارجًا  رجاًل  ل  اأجنبيًا  رجاًل 

اأنف�صهم  وجــدوا  اأفاقوا  وحني  الأمــر،  على  ناموا 

على تالل الريح، حني �صمع ممثلوه جملة زميلهم 

ة اأدركوها كرجم بالغيب ل كجوهرة. 
ّ

على املن�ص

يف  هة 
ّ
املمو النقطة  هذه  على  املمثلون  �صحك 

يكرب  كما  ال�صحك  كــرب  حتى  العر�ص،  ف�صاء 

�صجر الغار. مل يقيموا جنازة بدائية للمحرتف اإذ 

غادروه، غادره وح�صب، غادروه بدون اأن يعييهم 

ون 
ّ
امل�رصحي ي�رصق  مل  �صلفهم.  من  هذا  التفكري. 

لم يسرق 
المسرحيون 

الصلف من أحد؛ 
ألنهم سرقوه من 

ذواتهم

مسرح
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من  ذواتهم،  من  �رصقوه  لأنهم  اأحد؛  من  ال�صلف 

قادهم  حني  ميوهوا  مل  �صالفى.   
ٌ
قــوم اأنف�صهم؛ 

اإىل زرب بع�ص امل�رصحيني يف حماب�ص  �صلفهم 

وحني  ميقاتي.  ونــزار  كرمي  كمحمد  الهوام�ص، 

ل  رحباين  الأخــوان  اإله.  �صلب  من  ا 
ً
دوم خرجوا 

�صلفهم  جعلهم  الثقايّف،  امل�رصح  على  يح�صبان 

�صيدة  لفريوز:  م�رصحهم  جتيري  اإىل  العميان  من 

املحابر. ثم اإن ال�صلف اأخذ امل�رصحيني اإىل التنكر 

عبد  واآخرين.  غلمية  وليد  مع  الغنائي  للم�رصح 

احلليم كركال دوار ب�صلفه كما تدور الأر�ص حول 

النقطة ال�صفراء. لن يقيم ال�صلف اإل ب�صد النوافذ 

على العرتاف باله�صا�صة واأن اللعب لعب باجلبة 

ل لعب بالكون. 

مدر�صة  رفــاق  اأن  الرجل  دب�ص  اأبــو  منري  روى 

امل�رصح ما قبلوا اأن يتقا�صموا ح�صورهم يف غرف 

الأحالم مع اأنطوان كرباج. الأخري وجه املدر�صة 

يقبل  مل  حني  ال�رصفة،  اأعلى  يف  ال�صلف  اجلديد. 

الأبرز يف  الدور  ال�صاب اجلديد  يلعب  اأن  القدامى 

تقود  اأن  بدل  بع�صها،  تطحن  خيوٌل  م�رصحية. 

ل  اخلالف  من  التجربة  وجدت   . الطاحون  حجر 

اإىل  ملتقى  ولطيفة  اأنطوان  قاد  ما  الختالف، 

املدر�صة،  تقع  حيث  املنارة،  منطقة  من  النزوح 

قاد  احلظ  ح�صن  ب�صبو�ص.  الأخــوة  را�صانا  اإىل 

بناء  اإىل  معلمهم  على  املنتف�صني  ني 
ّ
امل�رصحي

اأقاموا  حينذاك  را�صانا؛  يف  الآخر  امل�رصح  ع�ص 

حلقة امل�رصح اللبناين، مل يلبث رميون جبارة اأن 

على  بي�صاء  نقطة  ل  اأفعى  وكر  احللقة  يف  وجد 

قو�ص الليايل. هكذا، ترك اأنطوان كرباج ومي�صال 

النيء  ا�صتبدلت  دب�ص.  اأبــو  منري  تقا�صيم  نبعة 

الديكتاتور.  حمفوظ  ع�صام  ن�ص  مع  باملطبوخ 

 
ّ

لف بالكذب، حني مت تفتيق ن�ص
ّ

ما �صبق قمة ال�ص

امللك ميوت وتقدميه على مهوى اأنطوان كرباج، 

اخلطاأ،  اأو  التجريب  الأخري، عن طريق  اأذن  حيث 

�صاللة  اأدراج  باأول  اأ�صا�صها  با�صتبدال  لل�صخ�صية 

اأن�صي  و�صع  كرباج.  عند  طفٌل  امللك  الإن�صان: 

من  العا�رص  الــدور  يف  والــدور  ة 
ّ
امل�رصحي احلــاج 

بدور  مبنى  اأر�صي،  بدور  مبنى  امل�رصح.  مبنى 

على  ل  الأعــراف  على  امل�رصح  اأقيم  واحد. هكذا، 

وما  بالأمزجة.  تخوي�ص  بعد.  دوزان  ل  البذور. 

يقام على مزاج �صوف يتك�رص كما ينك�رص الزجاج. 

ر�صم املزاج جمرى املالمح. 

 مل تفكر اأقدامه 
ّ
اأبو دب�ص العائد من باري�ص، اأجنبي

ون حتى ي�صتنطق 
ّ
بالرجوع اإل حني دعاه الفرن�صي

اجلــدار  على  ر�صومه  عّلق  اأمــامــهــم،  الــطــرقــات 

اإىل  وعاد، وحني غادره من غادره، قاده �صلفه 

عن  النائية  الفريكة،  يف  كرخانة  يف  ف 
ّ
الت�صو

اأجانب، جالل خوري تغريبي،  الآخرون  املدينة. 

يلعب على الكالم الطويل لربي�صت. روجيه ع�صاف 

ــان فــيــالر، املــ�ــرصح الوطني  مــولــود مــ�ــرصح ج

ال�صوفيات  �صفري  الــ�ــصــدراوي  يعقوب  ال�صعبي. 

خريج  خــوري  �صكيب  وفاكهتهم.  بــريوت  يف 

بريج  لندن.  يف  الدراما  لفن  امللكية  الأكادميية 

رميون  اخلجول.  الأرمني  امل�رصح  اإله  فازليان 

جبارة مولود م�رصح العبث ب�صعره الطويل. جاءت 

ن�صال الأ�صقر من الأكادميية امللكية لفن الدراما 

جاء  ليتلوود.  جان  على  درا�صتها  اإثر  لندن،  يف 

اأجانب  كّلهم  وهكذا؛  اإيطاليا.  من  ميقاتي  نزار 

يف  تر�صم  مل  لأنها  �صورته؛  متح  مل  م�رصح  يف 

 على خطوط كف 
ّ
الأ�صا�ص، حني �صار كل م�رصحي

يده اليمنى اأو الي�رصى، بدون اأن يرفع جفنه اأو ميد 

ذراعه اإىل امل�رصحي الآخر. �صهل اأجانب امل�رصح 

وقوف امل�رصح على زمنهم ل على زمن املدينة. 

اأو كانتونه، غابة من اجلنون يف  كّل يف منهجه 

اأمت ال�صالم والهدوء. معابد نوار�ص ب�صيقان طويلة 

تخو�ص يف ماء الورد.

على  عالق  الأكــاذيــب،  حبل  من  اأق�رص  م�رصح 

على  الأخرية  اهتّزت  اإذا  حتى  املدينة،  خا�رصة 

قبور احلرب وقع امل�رصح يف حفر احلرب واأيامها 

الطويلة.

للم�رصحي،  الذهول  اإل  املنفجرة  املدينة  تهب  مل 

الطالع من خلوات النقابات والهيئات واحلركات 

ودميقراطية  والأحــزاب  اجلامعات  يف  الطالبية 

لبنان وولدة متيزه؛ لأنه اأقام عر�صه على العزلة 

هديرها  يف  وجد  حني  الــهــادرة،  اجلموع  و�صط 

امل�رصحية  املناهج  �صواأة  ملــواراة  الطرق  اأف�صل 

وممار�صتها على العدم واأمام العدم. تبخرت النذر 

كافة  يف  البالد  اأئمة  اأخــرب  ــا  مَلّ امل�رصحي،  عند 

سهل األجانب 
وقوف المسرح 

على زمنهم ال 
زمن المدينة

مسرح
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في حقبة الخمسينيات أراد الناس 

نسيان الحرب والموت.. فقط كانت 

مارلين ديتريش األسطورة الوحيدة التي 

تستعاد من ذلك الماضي بشغف 

سينما 
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1992اأذيع  عـــام  اأيــــار  مــن  الــ�ــصــاد�ــص  يف 

يف  ال�صينما  اأ�صطورة  وفــاة  نباأ  باري�ص  يف 

ثالثينيات واأربعينيات القرن املا�صي "مارلني 

بني  انت�رصاخلربالفاجع  قليل  بعد  ديرتي�ص"، 

اأرجــاء  يف  و�صناعها  ال�صينما  ا�صتديوهات 

اليوم  يف  عرفته  لكنني  العامل،  من  خمتلفة 

التايل كطعنة يف القلب. 

ة كتبت اعرتاًفا عن ولعي بوجه مارلني 
ّ
ذات مر

منذ اأن راأيته يف املرة الأوىل التي وجلت فيها 

عائلتي، حيث  ب�صحبة  املجاورة  العر�ص  دار 

الأزرق  ال�صهري املالك  الفيلم  كان يعر�ص لها 

اآخرين  فيلمني  بجوار   der blaue engel
يف نف�ص الربنامج ن�صيتهما بطبيعة احلال.

الفيلم  وكــان  ال�صبعينيات،  �صنوات  يف  كنا 

ي�صتعاد عر�صه  يزال  الإغواء ما  الأ�صهر مللكة 

بني احلني والآخر يف دورالعر�ص ال�صعبية من 

فئة الدرجة الثانية والثالثة، حتى بعد انق�صاء 

ا على اإنتاجه؛ فقط من 
ً
ما يربو عن اأربعني عام

اأجل ا�صتكمال زمن العر�ص يف احلفلة امل�صائية 

التي ت�صتمر اإىل ما بعد منت�صف الليل.

ا 
ً
وجه فيها  اأرى  التي  يل  الأوىل  ة 

ّ
املر كانت 

على"اجلدار/ال�صا�صة"  اأمامي  منعك�صا  ا 
ً
ب�رصي

طفٍل   
ْ
لعيني املفرطة  ال�صخامة  هــذه  بثل 

يف  يجل�ص  وهو  واحدة،  دفعة  ه 
ّ
حوا�ص تيقظت 

يحّدق  الرّثة،  العر�ص  ل�صالة  ال�صحرية  العتمة 

جل�صته  يف  اأمامه  العالق  الوجه  اإىل  ا 
ً ّ
متحري

ة، و�صط �صخب املتفرجني 
ّ
القلقة غري امل�صتقر

وهرجهم من حوله.

اأطلت  املنقر�صة  الكرنفالية  الأجــواء  هذه  يف 

 مارلني بوجٍه اآ�رٍص كبّلورة متفجرة ب�صوء 
ّ
علي

كفحيٍح  اأج�ّص  �صوٌت  يوؤّطره  املهلكة،  ال�صهوة 

لكّنه  ا، 
ًّ
قح ا 

ًّ
ذكوري يكون  اأن  �صارف 

ُ
ي  

ٍّ
جن�صي

 نف�صه وراء غاللة رقيقة تقع بني 
َ
كبح جماح

َ
ي

 
ّ
انت�صابه احلقيقي يك�صف عن  اأن  عاملني دون 

هما.
ّ
اإىل اأي

اثله يف رعبه 
ُ

مل اأكن قد راأيت من قبل �صيًئا مي

فرط  من  النعا�ص  اإىل  دفعني  الــذي  املغوي، 

التاليني،  الفيلمني  يف  يل  وحمايثته  خويف 

يف  نف�صي  وجـــدت  ؛ 
ّ
عــيــنــي فتحت  وعــنــدمــا 

الفرا�ص، نظرت للحيظات اإىل �صقف احلجرة ثم 

 سينما

وجه مارلين  

خالد عزت
كاتب وناقد سينمائي مصري

بدأ ولعي بوجهها 
منذ أول مّرة 

شاهدتها في 
فيلم "المالك 

األزرق"

سينما 
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عدت ثانية اإىل النوم العميق.

املغري يف  الوجه  ذلك  بحزن  اأمامي  تخايل   

ينتهي  التكوين،  مثلث  وجه  املبعرثة:  �صوره 

بذقن م�صتدقة كمنحوتة من رخام، له عينان 

لو  كما  متملكة،  وقاحة  يف  بات�صاع  حتّدقان 

كانتا تريدان التهام كل ما يقع يف جمالهما 

تلقيان  بــارزتــان  وجــنــتــان  ثــم   ،
ّ

ــبــ�ــرصي ال

بظاللهما الناعمة على جانبيه. 

اإنه وجه غريب لمراأة اأجادت لعب دور املراأة 

احلياة،  ويف  ال�صا�صة،  على  القلوب  حمطمة 

بعد،  عن  العامل  تراقب  �صالبة  يف  تقف  وهي 

بلٍل  حتدق  حولها،  يحدث  با  مكرتثة  غري 

تنظران  فعيناها  �صيئا،  ترى  اأن  دون  و�صجٍر 

دوما اإىل نقطة غري مرئية تقع يف الأمام.

اأ�صتعيد   ويف لعبة املقاربات املجازية رحت 

الكاتب  ق�ص�ص  اإحــدى  الفور  على  ذهني  يف 

قبل  قراأتها  كنت  "بورخي�ص"  الأرجنتيني 

الــراوي  مع�صوقة  متــوت  عندما  طويل،  وقــت 

وال�صهرة  اجلمال  بالغة  الأرجنتنية  املمثلة 

"تيوديلينا فييار" التي كانت �صورها تت�صدر 
القرن  ات 

ّ
ثالثيني يف  ال�صعبية  املجالت  اأغلفة 

عنها  تن�صحب  الظروف  بفعل  لكن  املا�صي، 

فجاأة،  لتموت  الأعــني  عن  وتتوارى  الأ�صواء 

فيذهب الراوي حل�صورمرا�صم ت�صييع جثمانها؛ 

ْت 
ّ
التي مر اللحظات  لكنه يقراأ يف وجهها كل 

العاطفة،  ال�صلطة،  حياتها:  اأطــوار  عرب  بها 

ال�صهر  فخالل  الت�صحية.  المتالك،  الرعونة، 

العفن  تقدم  يعمل  املوتى  اأجــداث  جانب  اإىل 

ت وجوهه ال�صالفة. 
ّ
على اأن ي�صتعيد املي

اإيّل اأنها  اأ�صبوع واحد من رحيلها تناهى  قبل 

نف�صي  يف  واأيقنُت  عميقة،  غيبوبة  يف  �صقطت 

به طيلة  �صغفت  لوجه  املرتقبة  النهاية  باأّنها 

الثقب  ذلك  يف  فكرت  ما  نحو  وعلى  حياتي. 

الأ�صود الذي انزلقت داخله، منتزعة نف�صها من 

قوانني اجلاذبية التي كبلتها، فباإمكانها الآن 

التي  حياتها  حلظات  كل  يدها  يف  جتمع  اأن 

عا�صتها يف املا�صي، اأو التي مل حتدث بعد.

�صيخوختها  وجه  عيناي  التقطت  ذلك،  اأثناء 

امتّد  مديد  عمر  ثقل  ترزح حتت  وهي  املدَّمر، 

بها اإىل العقد الأخري قبل املائة، كانت ال�صورة 

الفريدة تتخلل التقارير الإخبارية التي اأخذت 

الوقت يف تقدمي �رصد موجز حلياتها،  تالحق 

واأي�صا تهيئة م�صاعرع�صاقها اإىل اقرتاب حلظة 

وداعها لعاملنا.

فى ال�صورة كانت جال�صة على مقعد متحرك، 

"تروكار"  �صبه جانبية  متخذةعر�صا و�صعية 

ارتــدت  وقــد  الت�صوير،  عد�صة  اإىل  بالن�صبة 

وراء  �صعرها  الفراء، حاجبة  من  ثقياًل  معطًفا 

، مل 
ّ
عمامة داكنة اللون. لربهة اأغم�صت عينيي

اأحتمل روؤية الوجه ال�صاحر وقد اهرتاأ واأ�صابه 

املكدودتني  عيناها  كانت  بينما  التدمري، 

حتدقان بنظرة عدائية و�رص�صة اإىل اخلارج. 

كيف يل اأن اأ�صف ذلك الإح�صا�ص املرعب الذي 

العينني  تلكما  جتاه  ة 
ّ
ح�صي برجفة  اخرتقني 

�صطح  على  اأمــامــي  تطقطقان  كانتا  اللتني 

ب�رصر  ممتلئة  بنظرة  الفوتوغرافية  ال�صورة 

 �صورة 
ّ
الق�صوة البليدة، التي حملت اإيّل يف التو

ه الداخلي الذي يفوح بنتانة ج�صدها يف 
ّ
الت�صو

�صيخوخته الكئيبة. 

ال�صتثنائية  ال�صورة  اأن  الفور  على  خمنُت 

الُتقطت لها خل�صة بطريقة ما، فلم تكن ت�صمح 

منذ   
ّ
�صحفي م�صور  اأي  منها  يقرتب  ــاأن  ب

قرارها بالحتجاب عن الظهورعلى ال�صا�صات 

ظهرت  عندما  ال�صبعينيات،  منت�صف  يف 

 1975 عام  بالتمثيل  لها  م�صاركة  اآخــر  يف 

ظهور  با�صتثناء  جيجولو".  "جمرد  فيلم  يف 

وجه شيخوختها 
المدمر في 

العقد األخير قبل 
المئة كان تهيئة 

لمشاعر عشاقها 

سينما 
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مفاجئ هنا وهناك كمغنية على امل�رصح يف 

م�صتعيدة  ال�صبعينيات  من  الأوىل  ال�صنوات 

ال�صوت البعيد للول اللعوب يف املالك الأزرق، 

الذي ي�صبه اأنني رغبة ل تعرف الرتواء. 

ظلت مارلني متكتمة دوما على اأ�رصار حياتها 

عامل  اإىل  �صعودها  مراحل  خا�صة  ال�صخ�صية 

والعاطفية  اجلن�صية  وعالقاتها  ال�صينما، 

امللتب�صة، معلنة تذمرها من مالحقة الكامريات 

البقية املتبقية من  اأن تعي�ص  لها، واأنها تريد 

حياتها يف عزلة كاأي �صخ�ص عادي، وقد طفح 

بها الكيل من مارلني الأخرى؛ املراأة الأ�صطورة 

التي تريد لها الآن اأن تدفن بالرحمة.

جرى  الذي  ما  يعرف  اأحد  ل  الدقة  وجه  على 

مماتها  وحتى  املتاأخرة،  ال�صنوات  خالل  لها 

التى  حياتها،  �ــصــريورة  يف  الفجوة  تلك   ،!

ظّل  يف  اإل  عليه  كانت  با  ن 
ّ
التكه ميكن  ل 

ال�صور واملواقف ال�صابقة التي ميكننا القيا�ص 

احلا�رص  يــغــرق  الـــذي  املا�صي  اأي  عليها، 

اإىل  مــارلــني حمــوه  تريد  والـــذي  بــاأمــواجــه، 

ماكتبته  وبا�صتثاء  عار.  و�صمة  بو�صفه  الأبد 

حياة  كتابهاعن  يف  ريفا"  "ماريا  ابنتها 

ة والفنية، من اأجل طلب ال�صهرة 
ّ
اأمها ال�صخ�صي

ا 
ً
وجلب املال، الذي ل ميكن الركون اإليه، نظر

التي  العدائية  تكن  مل  اإن  للم�صاعرامل�صطربة؛ 

عن  ذكرياتها  منظورها  مــن  البــنــة  كتبت 

ال�صينما  اأ�صاطري  من  واحــدة  باعتبارها  الأم 

�صيئا عن  فاإننا ل منلك  الذهبي؛  يف ع�رصها 

النهايات. 

واملمثل  املــخــرج  �صعى   1982 الــعــام  يف 

الأملاين "ماك�صميليان �صل" للقائها يف �صقتها 

ت�صجيلي  فيلٍم  بت�صوير  يقنعها  كي  بباري�ص، 

عن م�صريتها، لكنها ترف�ص اأن تظهر�صورتها 

 
ٍّ

ب�رصي حطاٍم  اإىل  اأقرب  م�صّنة  امراأة  بو�صفها 

على ال�صا�صة، مكتفية ب�صوتها فقط، لكّنه قام 

ديكورمطابق  بت�صييد  املقابلة  ت�صجيل  بعد 

ل�صقتها لالإيحاء بواقعية اللقاء امل�صور.

 يف احلوار كانت تنتقل بني اللغتني الإجنليزية 

ب�صوتها  ذكرياتها  حتكي  وهي  والأملانية، 

اأدنــى  دون  الـــربود،  لدرجة  الــهــادئ  الأجــ�ــص 

ال�صابقة  حياتها  مواقف  مع  عاطفي  انفعال 

يف  نف�صها  اإىل  ت�صري  وهي  مفارقاتها،  بكل 

املا�صي ب�صمري الغائب، كما لو اأن �صخ�صيتها 

قد انف�صمت مثل مراآة م�رصوخة تعدد وت�صطر 

الذات اإىل ذواٍت متعّددة.

النهاية، جنحت مارلني فى فر�ص �صورة  يف 

لنف�صها  اأرادتــهــمــا  اللذين  وال�صمت  العزلة 

واأفالمها  �صورها  لنا  تاركة  احلا�رص،  فى 

كلعبة  املا�صى  يف  ال�صخ�صية  وخملفاتها 

ل يف اأبعاد الوجود 
ّ
نلهو بها يف حلظات التاأم

�صقتها  جــدران  مالزمة  املــفــارق،  الإن�صاين 

بباري�ص مكتفية باجللو�ص لفرتات ق�صرية يف 

ة 
ّ
�رصفتها تطل بنظرة مرتع�صة على حركة املار

بال�صارع، غريعابئة با يحدث حولها. 

من  تختفي  واأن  "الغياب"  ت�صتهي  كانت 

حتى  حم�صو�ص  �صخ�صي  كــوجــود  احلــا�ــرص 

ة، وب�صورة غري 
ّ
يطويها الن�صيان بلم�صة �صحري

ممكنة يف عامل تهيمن عليه ال�صور وال�صا�صات، 

اإبطيها،  حتــت  اليقني  تخبئ  كــانــت  لكنها 

موقنة باأنه حتى مع غيابها اجل�صدي ف�صتظل 

ده�صا 
ُ
م ا 

ً
ح�صور حا�رصة  الب�رصية  متثيالتها 

غري قابل للغياب، كاأيقونة، ل كاإن�صانة ماآلها 

اإىل الرتاب.

وهبتنا  ا 
ً
عام خم�صني  من  اأكــرث  مــدار  فعلى 

للتاأمل/  كمو�صوع  طواعية  نف�صها  مارلني 

للكتابة / للنحت / للت�صوير/ للر�صم، وب�صكل 

ل واٍع اأرادت يف دخيلتها الذوبان يف املرئي، 

طفح بها الكيل 
من مارلين األخرى؛ 

المرأة األسطورة 
التي تريد لها  أن 

تدفن بالرحمة.

سينما 
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ا اأن وجودها كائًنا يف املرئي 
ً
 مبّكر

ْ
وقد اأيقنت

ول�صيء اآخر. 

من  غام�صة  بيوجرافيا  يف  اأغرق  كنت  ببطء، 

ة، عدُت اإىل 
ّ
ال�صوروالأفالم وال�رصائط املو�صيقي

األبوم �صورها امللتقطة لها يف طفولتها، بدت 

اأمامي مارلني اأو ماريا ماجدالينا فون لو�ص 

تتابعات  يف  احلقيقي-  ا�صمها  هو  وهذا   –
�صنوات  ة ل ت�صي با �صتكون عليه بعد 

ّ
ب�رصي

د طفلة �صاحبة الوجه جتل�ص داخل 
ّ
قليلة. جمر

ا�صتديو حتدق بذهول ناع�ص يف عد�صة الت�صوير 

بحوا�ٍص  بي�صاء  ا 
ً
اأثواب مرتدية  الفوتوغرافية، 

مطرزة على مو�صة بداية القرن املا�صي. 

كنت اأفّكر واأنا اأنظر اإىل �صور طفولتها اأن ذلك 

�صيدوم معها حتى  املعلق يف مقلتيها  احلزن 

اإىل  بعيًدا  دفعه  النهاية، حتى مع حماولتها 

حتت  اأو  احلاّدة،  لهجتها  �صوط  حتت  الأعماق 

اإىل  الرجال  تقود  التي  الفتاكة  املــراأة  قناع 

من  املبّكرة  املرحلة  تلك  ففي  م�صائرهم. 

بالتهديد،  الإح�صا�ص  لديها  يتوّلد  طفولتها 

واأن العامل مكان غرياآمن، بعد املوت الفجائي 

لالأب" Lonie Dietrich " الذي كان يعمل 

عيد نزوح العائلة من 
ُ
يف ال�رصطة الربو�صية، ب

فاميار،  بدينة  وال�صتقرار  برلني  �صواحي 

ال�صخ�صية  ذات  الأم  تتزوج  ما  �رصعان  ولكن 

املت�صلطة من �صابط يعمل فى اجلي�ص الأملاين 

لكنه ميوت بدوره لحقا على اجلبهة يف نهاية 

الذي  ــدث  احل وهــو  الأوىل،  ة 
ّ
العاملي ــرب  احل

�صيرتك اأثره العميق على �صريورة حياتها فيما 

التعّلق  من  حالة  اإىل  ا 
ًّ
غريزي و�صيدفعها  بعد، 

الغائبني،  الأبوين  ب�صورة  ال�صديد   
ّ
العاطفي

 بطباعهما "ك�صكل من 
ّ

د اجل�صدي
ّ

لدرجة التوح

اأ�صكال الدفاعات النف�صية" يف تقليدها للم�صية 

ة التي ا�صتهرت عنها لحقا.
ّ
الع�صكري

باملهابة  تت�صم  ذكــوري،  مظهر  لها  �ْصية 
َ
م  

والرزانة يف خطواتها املنتظمة والواثقة، حتى 

وهي توؤدي على ال�صا�صة اأدوار الراق�صة اللعوب 

دورالعاهرة  تــوؤدي  لكنها  ة، 
ّ
اجل�صدي بفتنتها 

واملاألوف  ال�صائع  النمط  من  مغاير  نحٍو  على 

يف الأذهان. اإنها تتنقل بني ع�صاقها يف ثبات 

اإىل ال�صيطرة وامتالك الرقعة التي  وقوة متيل 

اإغواءها  ــوؤدي  ت فهي  بقدميها،  عليها  تقف 

 يفر�صه 
ٍّ
املقتدر بالغنج اأو اأدنى اهتزاز عاطفي

تريد  اأنها  لو  كما  الأنــثــوي،  تكوينها  عليها 

القائمة  ة 
ّ
الهو عن  بالك�صف  ال�صدمة  اإحــداث 

بني الداخل واخلارج، بني مظهرها وكينونتها. 

كانت  تدري  اأن  ودون  نف�صه  الوقت  لكنها يف 

روحها،  اأعماق  يف  الرا�صخة  �صورتها  تعك�ص 

والتي تنحو اإىل النطوائية والفردية املتاأهبة 

دوما لفرتا�ص النوع، معمقة داخلها حالة من 

النقطاع بينها وبني العامل من حولها.

املالئكي  الوجه  ذات  الطفولة  �صور  تتوارى 

مراهقتها  ل�صور  مكاًنا  لتف�صح  اخللف،  اإىل 

ماجد  ماريا  مراهقة  كانت  وامل�صو�صة.  القلقة 

م�صتعر، ف�صور  بركان  فوق  بحياة  اأ�صبه  اإلينا 

ماثلة  ظلت  احلـــرب  خلفتها  الــتــي  ــار  ــدم ال

التي  لت 
ّ
التحو اإىل  بالإ�صافة  اأمامها،  دوما 

هزميتها  بعد  بلدها  بتاريخ  تع�صف  اأخــذت 

اإىل  الربو�صية وحتولها  الإمرباطورية  و�صياع 

جمهورية فاميارweimar، حيث تبداأ حقبة 

عامى"1919-1933"  بني  تنح�رص  جديدة 

التي  فاميار،  جمهورية  بحقبة  املعروفة  تلك 

وانتعا�ًصا  ة، 
ّ
الأملاني ة 

ّ
للقومي جديًدا  بعًثا  تعّد 

ا 
ً
وغالب وال�صناعة،  والعلوم  للفنون  ا 

ً
�صاخب

اأكرث  من  واحــدة  ب�صفتها  بها  ي�صت�صهد  ما 

والثقايف  الفكري  الإنتاج  يف  ا 
ً
ازدهار احلقب 

ــرصي. فــفــي تــلــك الآونــــة  ــ� ــب ــخ ال ــاري ــت يف ال

"والرت  ملوؤ�ص�صها  الباوهاو�ص  مدر�صة  �صتد�صن 

كانت تشتهي 
"الغياب"  حتى 

يطويها النسيان 
بلمسة سحرّية

سينما 
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والبناء،  العمارة  يف  مفاهيمها  جريبو�ص" 

التي �صتغري وجه اأوروبا واأمريكا خالل القرن 

الع�رصين باأكمله.

يف هذا العامل املت�صابك واملعقد يف �رصاعاته 

ة اأخذت "ماريا ماجد الينا" تتح�ص�ص 
ّ
التاريخي

اإحــدى  فى  متعرّثة.  ب�صورة  خطواتها  اأوىل 

تلك  يف  ملارلني  التقاطها  مت  التي  ال�صور 

على  تعزف  وهي  لنا  تظهر  ة 
ّ
ال�صني املرحلة 

ة 
ّ
الكمان، حمت�صنة الآلة بني �صاقيها يف و�صعي

عام  يف  ملتقطة  اأخرى  �صورٍة  ويف  متهّكمة. 

ب�صاحبة  مو�صيقية  حفلة  يف  تظهر   1926
البي�صت  على  تغني  واقفة  وهــي  جــاز،  فرقة 

ا 
ً

من�صوج ثوبا  مرتدية  املق�صو�ص،  ب�صعرها 

من فتل احلرير يك�صف عن �صاقيها الطويلتني 

واملبهرتني بغرابة ان�صيابهما الناعم.

الأكــادميــيــات  ــدى  ــاإح ب التحقت  قــد  كــانــت 

الكمان؛  اآلــة  على  العزف  لتعلم  ة 
ّ
املو�صيقي

لة اأن ت�صبح يف يوٍم عازفة اأورك�صرتالية 
ّ
متاأم

ل�صعف  درو�صها  تكمل  مل  لكنها  حمــرتفــة؛ 

غري  جعلها  يدها  اأ�صابع  اأ�ــصــاب  ج�صماين 

املو�صيقية،  تدريباتها  موا�صلة  قادرةعلى 

فحولت وجهتها اإىل عامل الرق�ص والغناء فى 

العرو�ص  تختلط  حيث  الكباريهات  م�صارح 

الهزلية  بال�صكت�صات  الراق�صة  الربل�صك 

مل  لكنها  الكاريكاتورية؛  بالإثارةاجلن�صية 

املو�صيقى  من  م�صارها  بتحويل  فقط  تكتِف 

تهجر مسارح 
المنوعات لتعمل 

كومبارس بمسرح 
برلين 1922

سينما 
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بتغيري  اأي�صا قامت  بل  والتمثيل؛  الرق�ص  اإىل 

ا�صمها الأ�صلي "ماريا" اإىل "مارلني" خمتلقًة 

ال�صم اجلديد من احلروف الهجائية الأوىل من 

ا�صمها الثنائي. 

ب�صكل  م�صاراتها  تغيري  يف  دائما  وكعاداتها 

يف  والرغبة  ال�صجر،  �صيطان  بفعل  فجائي، 

موطئا  فيه  جتــد  مــثــايل  مــكــان  العثورعلى 

توّد  اأنها  لو  كما  املمكنة،  وذاتها  لقدميها، 

فيها  ُتوجد  التي  ال�صورة  باأنها  تخربنا  اأن 

باإرادتها، ف�رصعان ما تهجر م�صارح املنوعات 

املخرج  بفرقة   1922 الــعــام  يف  لتلتحق 

ببع�ص  م�صتغلة  ريــنــهــارد  ماك�ص  ال�صهري 

برلني،  "كومبار�ص"ب�رصح  الأدوارال�صغرية 

كممثلة  الأوىل  الدرجات  على  نف�صها  وا�صعة 

حتت اإمرة خمرج له اعتباره يف نطاق امل�رصح 

الأوروبي. 

مل يكن وجه مارلني قد ت�صّكل بال�صورة التي 

نعرفها الآن، كانت على حّد قولها يف و�صف 

ذات  القد،  نحيلة  الوجه،  �صاحبة  مظهرها: 

الإعياء  من  م�صحة  عليها  ي�صفي  طويل  �صعٍر 

واملر�ص.

لها  بعد،  اأنثويا  تن�صج  مل  فتاةعادية  جمرد 

وج�صد  طويلتان،  و�صاقان  م�صطحان،  ردفان 

ي�صري على خالف مع املخيلة اجلن�صية ال�صائدة 

اآنذاك. لكن القدر لن يدعها تنتظرطويال حيث 

الأ�صل جوزيف  النم�صاوي  �صيلتقطها املخرج 

1969" بال�صدفة   1894-" فون �صترينربغ 

وهي تغني وترق�ص باأحد الكباريهات مرتدية 

بظهرها  فــخــورة  كــامــراأة  رجالية  مالب�ص 

فيما  �صيظهره  ما  "- وهو   butch"الذكوري

بعد يف فيلمه املغرب - يف الوقت الذي كان 

الأملاين  الكاتب  رواية  حتويل  على  فيه  يعمل 

 professor اأونراث  "الأ�صتاذ  مان  هرني�ص 

الأزرق  املالك  بعنوان  فيلم  untruth" اإىل 
 ."UFA Film" حل�صاب �رصكة

لها  لتهيئ  اجتمعت  قد  ال�صدف  كل  وكــاأن 

طريقها نحو النجومية، عندما تواتيها الفر�صة 

ال�صينما  يف  ناطٍق  فيلٍم  اأول  يف  بالتمثيل 

ة عرب 
ّ
الأملانية، ف�صمع النا�ص �صوتها لأول مر

التقنية اجلديدة، بينما على اجلانب الآخر اأّدى 

من  كثري  ماأ�صاة  تعميق  اإىل  ال�صوت  دخــول 

جنوم ال�صينما ال�صامتة وان�صحابهم بعيًدا عن 

فهم مع الخرتاع اجلديد.
ّ
الأ�صواء، لعدم تكي

امللتقطة  ال�صورالفوتوغرافية  لنا  تك�صف 

ــربغ يف �ــصــنــوات  ــرين ــت ــص جلـــوزيـــف فــــون �

ت�صي  التقاطيع،  حاد  وجه  عن  ات 
ّ
الع�رصيني

والنطوائية،  الر�صتقراطي  بالرتفع  مالحمه 

مو�صة  على  ملب�صه  يف  التاأنق  �صديد  ويبدو 

البار"  "ملهى  يف  التقاها  عندما  الع�رص. 

بربة  اأ�صبه  ــر  الأم بــادئ  يف  له  بــدت  ال�صهري 

كاأنثى  تبدو  اأن  جاهدة  حتاول  �صمينة  منزل 

جّذابة؛ لكّنه فجاأة هتف يف غبطة وهو ي�صري 

كان  اللحظة  هذه  يف  لول".  هي  "هذه  اإليها: 

�صترينربغ قد عرثعلى بغيته الفنية التي بحث 

عنها طويال.

اإنه لقاء القدر الذي و�صعها اأمام خمرج ميتلك 

الأمر  حقيقة  يف  كان  الذي  مرهفة،  ة 
ّ
ح�صا�صي

اإن  امــراأة.  لروحه يف �صورة  مــراآة  يبحث عن 

ب�صكل  تتجلى  اخلالدة  بيجماليون  اأ�صطورة 

معا�رص يف العالقة امللتب�صة بني خمرج ميتلك 

�صطوة املوهبة وممثلة نا�صئة مل تكن لت�صتوقف 

وجهها  راأى  وعندما  قبله،  من  اأحًدا  بجمالها 

فنت بها اإىل حدال�صغف، واأب�رص فى الوجه ما 

مل يره الآخرون. 

والع�رصين  الثامنة  فى  حينئذ  مارلني  كانت 

الع�رص ملمثلة  هذا  يت�صّن يف  ومل  من عمرها، 

أسطورة 
بيجماليون الخالدة 

تتجلى بشكل 
معاصر في 

العالقة الملتبسة 
بين ستيرنبرغ 

ومارلين

سينما 
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ال�صينما  اأن ترتبع على عر�ص  يف مثل عمرها 

با�صتثناء  الثالثني،  من  تقرتب  وهي  فجاأة، 

"ماى وي�صت"  امراأة واحدة هي ممثلة الإغراء 

التي �صتظهر على ال�صا�صة لأول مرة يف العام 

1932 وهي يف الأربعني من عمرها.

اأ�صلمت  يفرتقان،  ل  عا�صقني  اأ�صبحا  التو  يف 

له نف�صها طواعية بال عناد، وعلى غري طبيعة 

الآخرين  اإخ�صاع  اإىل  متيل  التي  �صخ�صيتها 

لإرادتــهــا، وقــد وجــدت مــالذهــا يف �صحبة 

من  حياتها  بت�صكيل  ليقوم  العبقري  املخرج 

يف  عا�صتها  التي  الأجـــواء  بعيًداعن  جديد، 

مع  املخنثني،  عــوامل  و�صط  ة 
ّ
الليلي املالهي 

لرودلف  زوجــة  كانت  الوقت  ذلك  يف  كونها 

�صايرب  ماريا  الوحيدة  طفلتها  والــد  �صايرب 

"الذي �صيعمل لحقا م�صاعًدا مع �صترينربغ يف 
الأفالم التي �صيحققها ملارلني يف هوليوود". 

تبادل  تكن  ــرمل  الأم حقيقة  يف  مارلني  لكن 

بها، ظّلت  �صترينربغ عاطفته، و�صغفه احل�صي 

ا، معتربة اإياه 
ً
ا مقتدر

ً
تنظراإليه بو�صفه خمرج

 لي�ص 
ّ
جمرد درجة يف رحلة �صعودها املهني

اإّل.

ماعنده،  كّل  �صترينربغ  منحها  املقابل  يف 

ا ل�صحر متثاله، فبخربته وبح�صه 
ً
وقد وقع اأ�صري

الفني اأدرك الإمكانيات التمثيلية التي ينطوي 

عليها وجه مارلني، وكيفية ت�صويره وتطويعه 

يف موا�صعات وزوايا حمددة، قادرة اأن تخفي 

يف  حيلتها  وقلة  كممثلة،  �صعفها  وراءهـــا 

جت�صيد املواقف الدرامية املعقدة التي تتطلب 

جهًدا من املوؤدي يف اإبراز امل�صاعر. 

لها  ت�صويره  اأ�صفى على مارلني يف  اأّنه  كما 

باأ�صلوب  متاأّثرا  والــطــراوة؛  بالنعومة  ا 
ًّ
ح�ص

ــراز  ــاإب ب عنايته  يف  ــاروكــي  ــب ال الت�صوير 

و�صكناته  حركته  يف  الب�ّص  اجل�صد  تكوينات 

احل�صية  لإبراز  ة 
ّ
جمالي اأطر  داخل  وانثناءاته 

ر�صم  يف  متفّننا  منها.  ت�صيع  التي  الوح�صية 

ه 
ّ
ح�ص تعك�ص  التي   lyrical الغنائية  الأجواء 

بعاجلتها  يقوم  التي  العوامل  اإزاء  امُلرهف 

الفائقة  عنايته  ويف  اأ�صيلة،  باروكية  بنزعة 

اته، والتي 
ّ
بالأماكن التي حتيا داخلها �صخ�صي

الت�صادمات  من  ة 
ّ
قدري حالة  جميعها  تعاين 

وامل�صاعر  العاطفية  والتف�صخات  العمياء 

امل�صطربة وفو�صى احلوا�ص املنفلتة.

يف  لته 
ّ
ملخي كليا  �صترينربغ  اأخ�صعها  لقد   

مطابقة  وجعلها  اجلديدة،  �صورتها  ت�صكيل 

ملخطط  وفقا  روحه،  اإليها  تتوق  التي  للمراأة 

بحيث  ة 
ّ
اخللفي الأ�رصا�ص  نزع  �صارم:   

ّ
نحتي

ت�صكلت اأجواف اخلدود على خلفية عظام اخلد 

حتى  احلاجبني  قو�صي  رفع  لالأمام،  الناتئة 

العينني  جتويف  اإبراز  اأجل  من  اجلبهة  تطال 

الأكرث زرقة وجماًل يف العامل، مع اإ�صباغ هالة 

من الغمو�ص عرب النظرات الطويلة املر�صلة من 

بني جفون م�صرتخية ون�صف مغلقة. 

بينما تكفل ال�صيد ماك�ص فاكتور مل�صتح�رصات 

بتعزيز  فقام  املتبقية؛  بالبقية  التجميل 

الأخرية  الطاغي بو�صع مل�صاته  ح�صورالوجه 

اأكرث  عينيها  وجعل  واأيقنته،  الوجه  لتاأطري 

�صرب  ميكن  ل  ومظلمة  كبئرعميقة  اّت�صاعا 

العيون،  اإ�صافة طبقات من ظل  اأغوارها، عرب 

بدا  للعينني  �صموكي  اأ�صلوب  ا�صتخدام  ومع 

ًدا، و�صفتاها وا�صحي املعامل؛ 
ّ
اأكرث تور خدها 

ومن ثم فقد ت�صّدرت �صورة مارلني الأيقونية 

لأدوات  الرتويجية  الدعايات  الوقت  ذلك  منذ 

التجميل حتت عنوان: "اإطاللة مارلني ديرتي�ص 

الن�صخة  �صارت  وبرورالوقت   ." الأ�صطورية 

امل�صطنعة هي الأ�صل؛ حاجبة وراءها الوجه 

الوجه المصطنع 
كالهوت مقدس 

حجب وجهها 
الحقيقي

سينما 
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 ملارلني يف اإعادة ت�صنيعه كالهوت 
ّ
احلقيقي

مرئي مقّد�ص للجمال، وفقا ل�صلطة الأيقونة.

فهما  الأوىل  حياتها  من  لها  تبقى  ما  اأمــا 

الذي  ال�صيء الوحيد  اإنهما  الرائعتان؛  �صاقاها 

اأ�صالفها  عن  توارثته  كــاإرث  حاله  على  ظّل 

كحربتني  بزرعهما  �صتقوم  اللتان  اجلريمان، 

ظهورها  عند  املتفرجني  اأعني  اأمام  قاتلتني 

يف فيلم املالك الأزرق.

ن�صاء  من  ا 
ً
مزيج الآن  �صورتها  اأ�صبحت  لقد 

احلياة  ب�صبق  مليئة  ب�صا�صة،  الأكــرث  روبنز 

الــرجــال  جميع  بها  يحلم  الــتــي  واجلــنــ�ــص، 

نف�صه  الوقت  ويف  الطرقات،  فى  العاديني 

�صور  اليومية  حياتها  اأ�صلوب  يف  حتاكي 

 " ة 
ّ
الطليعي ــامــة 

ّ
الــر�ــص لــوحــات  يف  الن�صاء 

وكتابات   "Tamara de Lempicka
الكاتبة انايي�ص نن anis nun مقدمة نف�صها 

الرتف  حياة  تع�صق  ع�رصية  امــراأة  بو�صفها 

حياة،  كاأ�صلوب  احلديثة  املــدن  يف  والــبــذخ 

لروا�صب  املتحدية  والنفوذ  بالقوة  وتتمتع 

الإرث الأخالقي الفيكتوري.

يف  اجلديدة  �صورتها  مارلني  طالعت  عندما 

الوجه ح�صب  افتتنت ب�صورة  املراآة لأول مرة 

فيه  راأت  التي  اللحظة  يف  �صقطت  لقد  قولها. 

املراآة،  مرحلة  اأ�صرية  اأمامها  ا 
ً
منعك�ص وجهها 

وانك�صاف  لالن�صحار  احلا�صمة  اللحظة  اإنها 

اأ�صطورة  مــيــالد  واأيــ�ــصــا  املــخــبــوءة،  ـــذات  ال

ة معا�رصة.  
ّ
نر�صي�صي

بحالة  يتعلق  بالأخ�ص  الوجه"  "روؤية  اإن   

نر�صي�ص  مثل  بها،  والتعلق  بالذات  الفتتان 

راآه  اأن  د 
ّ
بــجــر اجلميل  بوجهه  فــنت  الـــذي 

مكانه  فظّل  ماء،  �صطح  على  اأمامه  ا 
ً
منعك�ص

فنبتت  ومات،  ذبل  الوجه حتى  ب�صورة  يهيم 

عندئذ زهرة الرنج�ص وولدت منها الأ�صطورة. 

الذي  اجل�صد  اأع�صاء  دومنا  الوحيد  ال�صيء  اإّنه 

ة كاملراآة 
ّ
ل ميكن روؤيته اإل مقابل اأداة خارجي

اأو عد�صات الت�صوير. ميكن مل�صه لكن ل ميكن 

املقيا�ص  هي  فاملراآة  ــالق،  الإط على  روؤيته 

اجلمال  نحو  الوجه  لت 
ّ
حتــو لقيا�ص  الوحيد 

فمنذ  والعجز.  ال�صيخوخة  اإىل  ثم  وال�صباب، 

كظلها  املرايا  �صتالزمها  الفارقة  اللحظة  تلك 

يف كل مكان تذهب اإليه بو�صفها رفيقة درب 

متواطئة يف اخلفاء مع اآلة الزمن.

قائال:  �صرتينربج  فون  جوزيف  بعدعّلق  فيما 

جمال  �صحر  اأبرز  لكّنه  �صيًئا  يخرتع  مل  "اإنه 
ق�صورها،  اأوجــه  ا 

ً
خمفي  ،

ّ
احلقيقي ديرتي�ص 

ة 
ّ
ال�صورةاحلقيقي تــبــلــورت  لــذلــك  ونتيجة 

لأفروديت". 

اأ�صكال الوعي باجلمال  ت مارلني من 
ّ

لقد غري

املا�صي  الــقــرن  مــن  الأول  الن�صف  ــالل  خ

للخيال  وم�صقولة  حمايثة  �صورة  بابتكار 

جمالها،  يف  اإن�صانية  غري  �صورة  الذكوري، 

ول متت ب�صلة للمراأة العادية التي مت�صي يف 

اإنها  اليومية.  احلياة  باأعباء  وتقوم  ال�صارع 

ي�صتحلب  افرتا�صية  �صورة  من  اأكــرث  لي�صت 

نف�صها  اإل  تعي  ول  اليقظة،  اأحالم  يف  عبقها 

ومكانها ال�صماوي هو �صا�صة ال�صينما، حيث ل 

تتبدَّى للب�رص اإل و�صط الظالم.

وجهها  اإىل  ــورون  املــ�ــص نظر  مــا  فــدائــمــا   

ة 
ّ

"خا�ص الأنثوي  للجمال  ة 
ّ
مثالي كاأيقونه 

ا�صتخدام  " عرب  لهوليوود  ة 
ّ
الذهبي احلقبة  يف 

امل�صع  وال�صوء  الناعم،  الت�صوير  تقنيات 

والتناق�ص  ال�صوئية،  العواك�ص  عن  املنعك�ص 

احلاد بني درجات الأبي�ص والأ�صود، والظهور 

بالغمو�ص،  تت�صم  ة 
ّ
ا�صتاتيكي ات 

ّ
و�صعي يف 

وتوحي بالثقل املقّد�ص للمراأة  املختبئة وراء 

لة 
ّ
اأثواب اأ�صد غرابة  يف ت�صميماتها بف�صل خمي

غّيرت مارلين من 
أشكال الوعي 

بالجمال بابتكار 
صورة محايثة 

ومصقولة للخيال 
الذكوري

سينما 
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وجان  بانتون  "ترافي�ص  الأزيـــاء  م�صممي 

وديور"،  �صيافاريلي  واإل�صا  وت�صانيل  لوي�ص 

لتزيني  اأثواب  التي ي�صعب حماكاتها كمجرد 

اجل�صد يف احلياة اليومية، فهي اأثواب و�صعت 

لنا  تتبدَّى  حيث  بالنظر،  داخلها"  "لرتتدينا 
كائن  �صورة  يف  ـــواب  الأث تلك  عرب  مارلني 

ن اأبدا با 
ّ
 مقّد�ص وقا�ٍص ل ميكن التكه

ٍّ
اأ�صطوري

املوح�صة،  الأعماق  يف  دخيلته  عليه  تنطوي 

�صّخ  عمليات  اإىل  ــا 
ً
دوم حتتاج  فالأ�صطورة 

ة كي تعي�ص داخلنا. 
ّ
خيالي

ا 
ً
حمكوم ال�صينمائية  مارلني  �صورة  كانت 

منف�صلة  اأ�صبحت  لكّنها  بالنجاح؛  عليها 

مّت  التي  احلــيــاة،  يف  احلقيقية  ديرتي�ص  عن 

ا 
ًّ
دفنها يف مقربة الن�صيان، ومل يعد اأحٌد مهتم

لت احلياة 
ّ
با�صرتدادها من املا�صي، وقد حتو

من  جــزٍء  اإىل  لديرتي�ص  ة 
ّ

اخلا�ص ة 
ّ
ال�صخ�صي

د 
ّ
جمر وال�صينما،  التمثيل  يف  املهني  عملها 

يف  ومرعب  بهر 
ُ
م   

ٍّ
ا�صتعرا�صي  

ٍّ
فني عر�ٍص 

اللغوى عرب  لال�صتنزاف  نف�صه، وجمال  الوقت 

ة عنها، من اأجل �صحن 
ّ
تناقل احلكايات ال�رصي

الــالزم  بالوقود  خيايّل  كمنتوج  الأ�صطورة 

اأكرث  لي�صت  مارلني  اأّن  ولتاأكيد  ل�صتمرارها، 

من كائن خيايلٍّ ينتمي اإىل عامل الأحالم ول 

 للواقع ب�صلة.
ّ
ميت

متثله  وما  ديرتي�ص  �صارت  اآخر  جانب  ومن 

ممار�صات  يف  الغرابة  اإىل  ونــزوع  اأفكار  من 

ــاط  ــص اأو� يف  بــظــهــورهــا  الــيــومــيــة  حياتها 

والبيورتانية،  التقليدية  الأمريكية  التجمعات 

العنق،  وربطات  الرجالية،  اأزياءها  مرتدية 

الع�صكري  "الكاب"  ت�صبه  التي  والبرييهات 

وال�صيجارة  العري�صة،  جبهتها  على  مائلًة 

م�صتعلة دوما يف زاوية فمها، قوة دفع حداثية 

حول  اآنذاك  الدائر   
ّ
وال�صيا�صي الثقايّف  للجدال 

وقت  يف  ة، 
ّ
اجلن�صي وامل�صاواة  ــراأة  امل ة 

ّ
حري

خرقا  جالية 
ّ
الر لالأزياء  املــراأة  ارتــداء  اعترب 

املاألوف؛  عن  وخروجا  املــوروثــة  لــالأعــراف 

اأ�صاعت ذوقها بني الن�صاء يف الأو�صاط  لكّنها 

يف  ــرصار  ــاإ� ب حمافظة  املثقفة،  الطليعية 

�صلوكها املتحرر وال�صادم على النمط ال�صائع 

للحياة يف جمهورية فاميار. 

ات 
ّ
ة يف ع�رصيني

ّ
اإن احلركات الن�صائية الطليعي

�صترينربغ  اإىل  بالف�صل  تدين  الع�رصين  القرن 

لخرتاع �صورة مارلني ديرتي�ص اأو املراأة التي 

والأنوثة  الذكورة  هرمونات  داخلها  تعتمل 

معا. فلم تكن مارلني �صوى اإحدى الن�صخ الأوىل 

املا�صي  القرن  ع�رصينيات  يف  ظهرت  التي 

سينما 
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الن�صائية  الطبعات  من  طويلة  �صل�صلة  �صمن 

تنتهي  التي   "femme fatale" ل�صخ�صية 

كاترين  ة 
ّ
�صخ�صي اإىل  املــطــاف  نهاية  يف 

كاتبة البي�صت �صيللر يف فيلم "غريزة اأ�صا�صية 

املراأة  تلك  الع�رصين.  القرن  ات 
ّ
ت�صعيني يف   "

ذات اخليال اجلن�صي اجلامح التي جتتذب اإىل 

بقتلهم،  لتقوم  الرنج�صيني  الرجال  فرا�صها 

ة من اأجل ن�صج 
ّ
يف �صل�صلة من اجلرائم اجلن�صي

ال�صخ�صية  حياتها  لتمتزج  ق�ص�صها،  حبكات 

بحياة �صخ�صياتها الأدبية املخرتعة.

فى العام 1930 اأجنز جوزيف فون �صترينربغ 

وا�صعة  دعائية  حملة  �صبقته  املنتظر،  فيلمه 

مل�صقات  ت�صدرت  وقد  بومر،  اإريــك  للمنتج 

عليها  ا 
ً
مر�صوم دورالعر�ص  واجهات  الفيلم 

يف  ياننجز"  اإمــيــل  للممثل"  الــوقــور  الــوجــه 

الكث   
ّ
الــربو�ــصــي و�ــصــاربــه  املــ�ــصــّذبــة  حليته 

الوجه  اأعلى  من  تظلله  الب�صماركية،  ونظارته 

الناع�صتني،  عينيها  بزرقة  ملارلني  الــربيء 

على  بعناية  مر�صومة  خجلى  ابت�صامة  و�صبه 

�صفتيها امل�صبوغتني، وعلى راأ�صها ترقد بيل 

ومكرالقبعة عالية الطوق التي ت�صي باملغامرة 

العاطفية املنتظرة.

ــصــي حـــامل وخمـــادع  ــدمي رومــانــ� ــق جمـــرد ت

الولوج  قبل  راث/لول"  للثنائي"اميانويل 

املــالك  ملهى  يف  ـــذات  ال حتطيم  حلبة  اإىل 

الأزرق، حيث ير�صم �صترينربغ �صورة م�صغرة 

تدهوره  يف  الأملـــاين  للمجتمع  وا�صتعارية 

انتهاء  بعيد  املختلفة  الثقافية  و�رصاعاته 

قامتة  �صورة  ا 
ًّ
�صمني يقّدم  اأنه  كما  احلــرب، 

لل�رصاع  تناوله  يف  احلديثة  ــدن  امل لــعــوامل 

اجلن�صي بني الرجل واملراأة.

ت�صري بخيالء  " التي  / مارلني  "لول  ف�صورة 

اإىل املراأة اجلديدة وهي تده�ص بقدميها كافة 

اللحظة  تلك  منذ  �صت�صبح  املتوارثة،  القيم 

 feminist الن�صائية  للتجمعات  اأمنوذجا 

واأمريكا،  اأوروبـــا  يف  ــذاك  اآن بقوة  الناه�صة 

التفاعالت  التي جتمع يف بوتقة واحدة كافة 

من  اجلديد  املجتمع  بها  ميوج  التي  الثقافية 

وال�رصاع  والعائلة  والزواج  اجلن�ص  عن  اأفكار 

الطبقي واحلرية الفردية.

تقف  فهي  راث"  "الربوفي�صور  �ــصــورة  ــا  اأم

ب�صخ�صيته  الأنثوي،  الزهو  من  النقي�ص  على 

عاين 
ُ
المتثالية املنغلقة على اأفكارها، الذي ي

حياته  يف  العزلة  اإىل  ومييل  ا 
ًّ
جن�صي كبًتا 

بعد،  عن  احلياة  ا 
ً
مراقب يقف  بحيث  ة، 

ّ
اليومي

obsessive م�صت�صلما يّف   
ّ
اأّنه و�صوا�صي كما 

احلداثة  لتيار  الثقايّف  لالإرث  �صاذجة  ة 
ّ
اأريحي

�صورة  حول  معتقداته  له  ن 
َّ
كــو الــذي  ليا 

ُ
الع

املفتتنة  امُلهلكة  ة 
ّ
الرنج�صي بتلك  الــعــامل، 

بنف�صها، وبخلق يوتوبيا زائفة من حولها. 

يكت�صف  عندما  ال�صقوط  الأقنعة يف  لعبة  تبداأ 

خل�صة  يذهبون  تالمذته  اأن   " الأ�صتاذ"راث 

"املالك  الرخي�صة  ة 
ّ
ال�صعبي املالهي  اأحد  اإىل 

املاجنة"لول"  الراق�صة  مل�صاهدة  الأزرق" 

ويف  للمراهقني،  العارية  �صورها  تبيع  التي 

حماولته اإنقاذ طلبته يذهب اإىل امللهى؛ لكّنه 

امل�رصح و�صط  يراها عند ظهورها على  اإن  ما 

"لقد   : الك�صول  ب�صوتها  تغني  "الكور�ص"  
�صنعت من الهوى من اأعلى راأ�صى اإىل اأخم�ص 

ة 
ّ
احل�صي فتنتها  �صباك  يف  يقع  "حتى  قدمي 

من  ــراه  ي ملــا  غريم�صّدق  فيها  يحدق  وهــو 

هول جمالها ال�صارخ، وهي تتبخرت ب�صيتها 

وقد  خ�رصها،  يف  يديها  رة 
ّ
م�صم املتثاقلة 

الت�صقت اجلوارب ب�صاقيها الطويلتني، والقبعة 

املذّهبة مائلة على �صعرها املتموج. ومع اأنه 

يعلم اأن لول امراأة �صبه عاهرة ت�صتغل جمالها 

المرأة الجديدة 
وهي تدهس 

بقدميها كافة 
القيم المتوارثة، 

ستصبح منذ تلك 
اللحظة أنموذجا 

للتجمعات 
النسائية

سينما 
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الكباريه  زبائن  من  الأمــوال  انتزاع  اأجل  من 

اأنه  وهم  حتت  منها  الزواج  اإىل  يندفع  اأنه  اإل 

عليها؛  جبلت  التي  حياتها  تغيري  قادرعلى 

لكّنه ما يلبث اأن يتخّلى عن و�صعه الجتماعي 

ًل اإىل مهرج �صمن 
ّ
ا متحو

ً
وعمله بو�صفه مدر�ص

التي  للول  ذليال  وتابعا  الكباريه،  عرو�ص 

متار�ص خياناتها يف زوايا الكباريه، دون اأن 

ا عن موا�صلة ال�صري يف طريق 
ً
ميلك لنف�صه دفع

الآلم.

تاريخ  يف  فيلٍم  د 
ّ
جمر الأزرق  املالك  يكن  مل 

تن�صي�ص  عالمتا  بالأحرى  هو  اإمنا  ال�صينما، 

جتل�ص بينهما امراأة ا�صمها مارلني، و�صي�صجل 

البارع  جت�صيدها  اأدبياته  يف  ال�صينما  تاريخ 

ل�صخ�صية لول العاهرة، التي �صتحتّل مكانتها 

ا يف تاريخ الفرجة ال�صينمائية. 
ً
املرموقة عالي

الأ�صل  ا 
ً
كثري يتذكروا  فلن  مارلني  ع�ّصاق  ا 

ّ
اأم

بل  لة؛ 
ّ
املتخي ال�صخ�صية  ر�صم  الــذي   

ّ
الأدبــي

لل�صخ�صية  كاأ�صل  مارلني  بولٍه  �صيذكرون 

املج�صدة على ال�صا�صة. 

"لول/  �صخ�صيتي  بــني  ــال  ــع الأف ردود  اإن 

فاملراأتان  املـــراآة؛  يف  تتطابقان  مارلني" 

 cynicism ت�صيع منهما نف�ص الروح الكلبية

املوجهة  وال�صدامية  الهجومية  باأفكارهما 

نحو التقاليد والأفكار ال�صائدة، ف�صال عن قلة 

ال�صاخرة  التهكمية  واجلراأة  ة 
ّ
وال�صوقي احلياء 

املبطنة بالزدراء والتعايل، �صواءعلى ال�صا�صة 

اأو يف احلياة اليومية. 

فال اأحد قادر على التمييز بني �صوت مارلني، 

اإلينا،  يتكلم  التي  منهما  ومن  لــول،  و�صوت 

غام�ص  وقــع  لها  التي  الدافئة  النربة  بتلك 

تغني  وهي  املح�صوب،  وتدفقها  تقطعها  يف 

امل�صممة  املثرية  العارية  مالب�صها  مرتدية 

بعناية  واملختارة  مذهل،  اأيروتيكي  بخيال 

على هوى �صترينربغ وعينيه ال�صبقتني. 

م�صحون  بال�صهوة،  ال�صجر  حتى  مليء  �صوت 

ورغم  ظلمة،  جوف  اإىل  النزلق  يف  بالرغبة 

اإىل  والداعي  للحوا�ص  املدغدغ  العذب  دفئه 

بفعل  الرتيب  اإيقاعه  فـــاإّن  ج�صدي،  عناق 

والإميــاءات  اللزمات  لنف�ص  والإمــالل  التكرار 

بينها  كثيًفا  ا 
ًّ
عقلي حاجًزا  يخلق  امل�صطنعة 

وبني عامل الكباريه الذي كّف عن اإدها�صها.

 ومثلما كان قدر ال�صاعر رامبو مرتبًطا بكتابه 

حياته  يف  ه 
َ
م

َ
�ص

َ
و الذي  اجلحيم"  يف  "ف�صل 

النهائي  وم�صريها  مــارلــني  ــاإن  ف وممــاتــه؛ 

ارتبط ارتباًطا وثيًقا بفيلم املالك الأزرق الذي 

ر�صم لها �صورة انطبعت يف العيون اإىل الأبد، 

و�صتظل ملت�صقة بجلدها، تالزمها كظلها على 

مداِر �صنواٍت طويلٍة حتى تو�صع قربها؛ حيث 

�صتحفر "لول" بوجه "مارلني " جمرى عميًقا 

املدى  على  ال�صينمائية  الثقافة  تاريخ  يف 

البعيد.

ـــا، ويف 
ً
فــبــعــد مــا يــقــارب اخلــمــ�ــصــني عـــام

الأملـــاين  املــخــرج  �صي�صتعري   1981 عـــام 

"رايرنفرينرفا�صبندر" يف فيلمه "لول"ال�صمات 
مارلني'حل�صاب  "لول/  ل�صخ�صية  الدرامية 

اأي�صا  تعمل  التي  �صوكووا"  "بابارا  بطلته 

ت�صتغل  حيث  كباريه،  يف  عاهرة  �صبه  مغنية 

جمالها من اأجل احل�صول على الأموال ل�رصاء 

القت�صادية  املعجزة  حقبة  اإبـــان  امللهى 

كما  الــثــانــيــة.  الــعــاملــيــة  احلـــرب  بــعــد  فيما 

فيلمه   يف  الأذهــــان  اإىل  فا�صبندر  �صيعيد  

ملارلني  ال�صهرية  "lili Marleen" الأغنية 
ديرتي�ص بنف�ص ال�صم، التي �صجلتها يف العام 

الأ�صطوانات  �صوق  يف  حينئٍذ  وراجت   1934
الأكرث مبيعا، التي �صينطلق منها اإىل مو�صوعه 

"هانا  الذي يدور حول مغنية كباريه مبتذلة 

"لوال" و "مارلين" 
تشيع منهما 
نفس الروح 

الصدامية مع 
التقاليد واألفكار 

السائدة

سينما 
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�صيجول" التي تت�صابه يف حياتها مع ال�صمات 

ال�صخ�صية ملارلني اأثناء فرتة �صعود النازية؛ 

حيث اعتادت اأن تغني الأغنية ال�صهرية "ليلى 

مارلني" لزبائن امللهى؛ مما جلب اإليها �صهرة 

النازية،  ال�صلطة  اأو�صاط  مع  وا�صعة  وعالقات 

مع  احلب  اكت�صافها  مع  ياأتى  �صقوطها  لكن 

 مطارد من قبل اجل�صتابو.
ّ

�صاب يهودي

وجه  على  العثور  يف  �صعوبة  املــرء  يجد  ل 

حمبوبته  مع  راث  الأ�صتاذ  �صورة  بني  ال�صبه 

اللعوب، وبني �صورة املخرج العا�صق يف �صكل 

اخلطوط  وانــزيــاح  الإيــهــام  ك�رص  اأ�صكال  من 

منهما  كل  موقف  ويف  واخليال،  الواقع  بني 

اها معا، 
ّ
اأحب املراأة"لول / مارلني" التي  من 

يف  ي�صل  الــذي  التهلكة،  ــوارد  م واأوردتــهــمــا 

التي  الأمثولة  و�صعية  اإىل  الرمزية  مقاربته 

حتكي عن الغواية واجل�صد الذي ت�صكنه ال�صهوة 

ال�صوداء. 

معا،  عانياها  التي  العاطفي  الإذلل  فحالة 

وجعلتهما ي�صقطان يف وهدة عميقة من الأمل 

النف�صي، عرب جتربة م�صاعر مت�صابكة ومعقدة 

العاطفية  والنفالتات  والتمّلك  الغرية  من 

وال�رصاع  والهجر  احلــب  لعبة  يف  املتقلبة، 

ل�صرتجاع  امل�صتحيلة  رغبتها  يف  الــذات  مع 

اإىل  احلــب  دفعهما  التي  القدمية  �صورتها 

مزايلتها. 

وال�صبق  املكبوتة  والعواطف  م�صاعرالع�صق  اإن 

عالقته  يف  �صترينربغ  جربها  الــذي  اجلن�صي 

الأ�صل  طبق  ن�صخة  لــوكــان  "كما  بــارلــني 

اأوج�صت  امل�رصحي  الكاتب  �صخ�صيات  من 

�صرتندبرج" متتزج بحالة من الهذيان الإبداعي 

 موؤمل، 
ّ
�صخ�صي اأفالم مطبوعة بح�ص  يف خلق 

الأثــرية؛  ممثلته  ببطولتها  �صت�صطلع  التي 

ا 
ً
1935" يحققان مع  1930-" وبني عامي 

�صترت�صخ  التي  ال�صينمائية،  اإنتاجاتهما  اأعظم 

عن  املعروفة  الذهنية  ال�صورة  خاللها  من 

مارلني: املراأة اللغز.

الإفــراط  منبعه  مارلني  ج�صد  جمال  يكن  مل 

متتلك  كانت  الأنــثــوي،  تكوينه  يف  والــوفــرة 

ثديان  رقيقة.  بــفــرة  كــورقــة  رهيفا  ج�صًدا 

كثمرتى  ال�صدر  بالطة  على  ينبتان  �صغريان 

ووركان �صيقان  زلق،  نحيل  كمرثي، وخ�رص 

ة 
ّ
اخلفي ته 

ّ
جاذبي كانت  عذراء.  �صبية  كوركي 

تكمن يف ذلك التنا�صق الريا�صي املذهل، وتلك 

يتجه  فج�صدها  الباردة،  الذهنية  ال�صيميرتية 

اإىل الداخل ل اإىل اخلارج، كاأمنا ليوؤكد لنا اإنه 

فاأع�صاء  ّله؛ 
َ
والَتو النظر  اأجل  من  ُخلق  ج�صد 

الإغــراء  يف  دورهــا  عن  تخّلت  ا 
ًّ
عملي ج�صدها 

ملرتديها  لتحرز  الفخمة  املالب�ص  ل�صالح 

ا.
ّ
وجوداً مرئيا وتخيلي

ات بدا النا�ص كما لو اأنهم 
ّ
مع حقبة اخلم�صيني

اإىل  اأّدى  الذي  املا�صي  اإرث  ن�صيان  يريدون 

ة وموت ماليني الب�رص. كانت هي 
ّ
حرٍب عاملي

الباقية من املا�صي، التى  الأ�صطورة الوحيدة 

اجلديد  الع�رص  ال�صا�صة يف  على  ة 
ّ
حي تزال  ما 

امل�صانع  يف  بالعمل  النا�ص  فيه  ان�صغل  الذي 

واإعادة ت�صييد املدن التي دمرتها احلرب. ببطء 

وبحد�صها  وجهها،  عن  ين�صحب  ال�صوء  كان 

واأن  ال�صقوط،  على  يو�صك  جمدها  اأن  اأدركــت 

الأ�صاطري اأي�صا متوت.

باكت�صاف  الّتو  يف  �رصعت  ت�صت�صلم،  مل  لكنها 

وجهها من جديد، وهي يف الثانية واخلم�صني، 

قام  الفوتوغرافية  ال�صور  من  جمموعة  يف 

ميلتون  ال�صهري  الأمريكي  ر 
ّ
امل�صو بالتقاطها 

جل�صات  اأربع  يف   "-1985¬1922" غرين 

 1953  /1952 اأعــــوام  ـــدار  م عــلــى  مّتـــت 

ميلتون  ل 
ّ
�صج ا 

ً
تقريب  .1955/1972/

في ثالثينيات 
القرن الماضي 
حققت أعظم 

إنتاجاتها 
السينمائية 

ورسخت صورتها 
الذهنية المعروفة: 

المرأة اللغز 

سينما 
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ا 
ً
لت وجه مارلني عرب ع�رصين عاما، بدء

ّ
حتو

ال�صيخوخة  الكهولة وحتى مرحلة  من مرحلة 

ا من عمرها. 
ً
وقد بلغت ال�صبعني عام

التقطت  التي  الأوىل  اجلل�صة  جمموعة  فــى 

ب�صورة  مارلني  تظهر  ــود  والأ�ــص بالأبي�ص 

جديدة، متخلية عن امل�صهد القدمي بكل فخامته 

ة يف مظهرها 
ّ
ته. متق�صفة وجتريدي

ّ
وا�صطناعي

ا 
ً
ب�صعر اأ�صقر ق�صري ُترك على حاله، مرتدية ثوب

كامراأة  وتبدو  اجلل�صة،  طوال  تبدله  مل  اأ�صوَد 

وقد  ال�صور،  داخــل  عزلتها  تعاين  مهجورة 

اأ�صاحت بوجهها عنا يف عّدة بورتريهات. 

حجم  يف  مو�صوعة  نراها  ال�صور  اإحــدى  يف 

معطية  م�صتميت،  اإغــراء  و�صعية  يف  متو�صط 

ظهرها العاري لنا، ملوية عنقها لتربز بو�صوح 

�ص ال�صعر 
ّ
ثنيات جلد العنق من اخللف، وقد �صو

اأخــرى  �صورة  ويف  مالحمها.  على  املتناثر 

جتل�ص على خلفية رمادية حمايدة يف و�صعية 

العك�صية  اجلهة  اإىل  وجهها  مديرة  ة، 
ّ
جانبي

�صاقيها  عن  الثوب  انح�رص  وقد  اجلــدار،  نحو 

ثالثة تقف على خلفية  الطويلتني. يف �صورة 

وهي  تروكار،  ة 
ّ
و�صعي يف  بال�صوء،  ة 

ّ
م�صع

العارية  ال�صاق  ربلة  باأ�صبعها  تلم�ص  منحنية 

يدها؛  ظهر  على  النافرة  العروق  تظهر  بحيث 

بينما ُتركت على الأر�ص كاأ�ص وي�صكي تنتظر 

عها بفارغ ال�صرب.   
ّ
جتر

سينما 
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ا 
ًّ
لقد اقتن�ص ميلتون عرب تلك ال�صور �صيًئا خفي

وكامراأة  ال�صباب،  يف  كاأ�صطورة  روحها،  من 

 ،
ّ
تنهبها م�صاعر القلق والوحدة ب�صكل ع�صابي

وتنتظرها يف الليايل القادمة برودة قا�صية. 

مل يبق لها �صيء �صوى ا�صمها، وهالة اأ�صطورية 

من  ات 
ّ
اخلم�صيني �صنوات  �صخب  و�صط  باهتة 

الإيديولوجيات  و�رصاع  الثالث  العامل  ثورات 

ة يف الفّن. 
ّ
ة وتناحر احلركات الطليعي

ّ
ال�صيا�صي

ثم اجتياح حركة الواقعية اجلديدة يف اإيطاليا 

ل�صا�صات  الفقراء  من  الأبــطــال  احتالل  مع 

اجلديدة  املوجة  تيار  �صعود  وبدء  ال�صينما، 

فرن�صا،  يف  والفل�صفي  اجلديل  عنفوانها  بكل 

ذلك  التلفاز  جهاز  مناف�صة  اإىل  بالإ�صافة 

قطع  بني  مكانه  احتّل  الذي  اجلديد  الخرتاع 

الأثاث داخل البيوت. 

النهائية  القطيعة  قت 
ّ
عم وتلميحات  اإ�صارات 

امل�صارح  اإىل  فعادت  ما�صيها،  وبني  بينها 

وتغني  ترق�ص  كبداياتها،  ال�صريك  وحلبات 

ن عي�صها وحتافظ على احلياة الرغدة 
ّ
حتى توؤم

املو�صيقية  عرو�صها  لتوؤدي  اعتادتها،  التي 

ل�ص  �صاهارا  فندق  م�رصح  على   1954 عام 

ات 
ّ
ال�صتيني من  بدءا  بعده  تنتقل  ثم  فيجا�ص، 

الريفريا مقدمًة حفالتها ب�صاحبة  اإىل فندق 

اأرم�صرتوجن مغني اجلاز ال�صهري. 

وال�صبعني  اخلام�صة  �صّن  حتى  مارلني  ظلت 

ة على 
ّ
الغنائي بداأب و�صجاعة عرو�صها  توؤدي 

العارية  بالب�صها  الــعــامل  م�صارح  خمتلف 

ال�صفقة  نــظــرات  متحّدية  للحنني،  املــثــرية 

ثملة  وهي  واحدة  ة 
ّ
مر �صقطت  حتى  والرثاء، 

مو�صيقي  حفل  اأثــنــاء  املــ�ــرصح  خ�صبة  على 

�صاقها  فك�رصت   ،1975 عــام  �صيدين  يف 

كربيات  املا�صي  يف  عليها  ت�صارعت  التي 

بعدها  ت 
ّ
ا�صطر ثمني،  ككنز  التاأمني  �رصكات 

الباري�صي ب�صارع مونتاين،  اإىل مالزمة بيتها 

ك بعد اأن 
ّ
 متحر

ٍّ
مقيدة يف حركتها على كر�صي

مّت تركيب دعامة معدنية داخل ال�صاق. 

الذي  الوحيد  ال�صيء  هو  العذب  �صوتها  كان 

ال�صوت  ذلــك  ال�صنون،  ه 
ّ

تغري مل  معها،  بقي 

يف  "كائنات  ال�صريينيات  باأ�صوات  الأ�صبه 

والن�صف  طائر  ن�صفهن  الأغريقية  الأ�صاطري 

البحارة  ت�صحر  كانت  التي  امراأة"  الآخـــر 

بغنائها فيتبعونها اإىل حتفهم. وكان ال�صوت 

عرب  بالعامل  لالت�صال  الوحيدة  و�صيلتها  هو 

الهاتف لإخبار اجلميع باأن مارلني الأ�صطورة 

كما  ومثابرة  قوية  احلياة،  قيد  على  تزال  ما 

خربمتوها دائما.  

اأرادت اأن تبقي يف ذاكرة النا�ص حتى النهاية 

ة 
ّ
احل�صي ــراأة  وامل املهلك،  ال�صوؤم  اجلمال  ذلك 

التي تقاوم �رصور الطبيعة. مل ترغب يف التقدم 

بال�صن، ونا�صلت �صد الزمن حتى اآخر �رصخة 

اأودعتها بني ذراعي ع�صيق، فاأغرقت نف�صها يف 

موجات متتالية من ق�ص�ص احلب الأعمى، كي 

ممكن  وقت  لأكرث  املراوغ  �رصاعها  اأمد  تطيل 

يف  ال�صقوط  وبــني  بينها  يباعد  اأن  بقدوره 

العجز اجل�صدي وال�صيخوخة.

يف الوقت نف�صه كانت غرميتها الأخرى جاريتا 

جاربو تخو�ص �صباقات املارثون عرب �صوارع 

كانوا  الذين  رين 
ّ
امل�صو من  ا 

ً
هرب مانهاتن، 

يالحقونها على مدارال�صاعة من اأجل اختال�ص 

فجاأة  اختفت  التي  لالأ�صطورة  واحــدة  �صورة 

عن الأنظار يف العام 1941 عندما كانت يف 

بعدها  حياتها  لتم�صي  والثالثني،  ال�صاد�صة 

حمتجبة وراء نظارة �صوداء تخفي ن�صف الوجه 

الأ�صبه  الطويل  بكامله، مرتدية دائما معطفها 

بجدارعازل تختبئ وراءه، وقد انق�صت حياتها 

وهي تتجول وحيدة يف ال�صوارع اخللفية.

اقتنص ميلتون 
عبر الصور مشاعر 

القلق والوحدة 
وأشياء خفية

سينما 
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الــ�ــصــور  اآلف  وراءهــــــا  مـــارلـــني  خــلــفــت 

غريبة،  ب�رصية  موا�صعات  يف  الفوتوغرافية 

وباإمكاننا اليوم بعد مرور �صنوات طويلة على 

طوفان  يف  اأنف�صنا  نغرق  اأن  املعبودة  رحيل 

 
ّ
خفي ــذاب  اجن يف  ن�صري  ونحن  �صورها  من 

داخل اأروقة القاعة ال�صابعة يف متحف برلني 

فتارين  داخــل  الزمن  تقوقع  وقــد  لل�صينما، 

دة 
ّ
متج�ص اأ�صطورة  نطالع  واأن  اأنيقة،  زجاجية 

ا يحجبه 
ّ
اأنف�صنا عم اأن ن�صاأل   دون 

ّ
يف املرئي

ل 
ّ
حو لقد  ا! 

ًّ
كلي ويطم�صه  وراءه،  فيما  املرئي 

امل�صورون يف ع�رصنا احلايّل املقولة الدينية 

اإىل  الرتاب"  اإىل  الإن�صان  ماآل  "باأن  القدمية: 

حلظة  يتحدد  الإن�صان  فم�صري  اأخــرى،  وجهة 

ا اإىل 
ً
 ينتهي به حتم

ّ
ال�صغط على زر كامريا، ثم

�صورة معلقة على اجلدار.

بعد مرور ب�صعة اأيام على رحيلها، اأفقُت على 

فرا�ص  على  اة 
ّ
م�صج وهي  الأخــرية  �صورتها 

م�صتغرقة يف غيبوبتها، التي انفردت بن�رصها 

جملة دير�صبيجل.

ا�صت�صاخ  عرب  املطبوعة  الغياب  �صورة  اإنها 

الأبد  اإىل  لت 
ّ
�صج التي  ذاته،  للغياب  نهائي  ل 

من  �صوئية  َخَتلة  لل�صوء  ا�ص 
ّ
ح�ص ورٍق  على 

كينونة  باإعجاز  مقتن�صة  الثملة،  غيبوبتها 

 .
ّ
مراوغة فى �صباتها الق�رصي فيما وراء املرئي

باب  عرب  خل�صة  اُلتقطت  قد  ال�صورة  كانت 

 ،
ّ
الباري�صي حجرتها املوارب داخل امل�صت�صفى 

اللحظة  تلك  يف  مقدورها،  يف  يكن  مل  حيث 

الفارقة، ا�صطناع الوقفة املنا�صبة يف مواجهة 

على  ل 
ّ
تفع اأن  اعتادت  كما  الكامريا،  عد�صة 

ال�صارق  مينحها  اأن  اأو  �صهرتها،  �صنوات  مدار 

ا من الوقت لكي  ر الفوتوغرايّف" بع�صً
ّ
"امل�صو

لكينونتها،  امُلثلى  ة 
ّ
الو�صعي يف  ل 

ّ
التاأم متعن 

عرب  اأمامها  متجّلية  تراها  اأن  ت�صتهي  التي 

�صورة ملتقطة.

ن با كان يرتاءى لها من 
ّ
 ل اأحد يقدر اأن يتكه

�صور على اجلانب الآخر طوال فرتة غيبوبتها، 

اأو موتها املجازي، واأية اأحالم راودتها وهي 

تت�صكع يف دوار من ظلمة متقلبة بوجوه قدمية 

عربتها يف �صحوحياتها.

الغيبوبة  عن  الف�صيولوجيا  اأدبيات  تخربنا 

واجل�صد،  النف�ص  بني  الن�صقاق  ذلــك  باأنها 

وبينما جتول النف�ص بني ممرات نفقها املظلم 

اأو يق�رص، فاإن وظائف اجل�صم  الذي قد يطول 

تتعطل، وتدريجيا ت�صاب خاليا املّخ بال�صمور 

عن  العني  وتكّف  الكالم،  عن  الل�صان  في�صكت 

سينما 
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الإب�صار، وت�صم الآذان، بحيث ل يكون هناك 

�صيء من �صمات الكائن الذي نعرفه. 

تاأمل  على  الآن  اأعكف  ــا  واأن ين 
ّ

يحري ما  اإّن 

الت�صطيح  ــك  ذل هــو  تلك  "التخّفي"  �ــصــورة 

وتلك  امل�صور،  قبل  من  املتعمد  غري  الأيقوين 

وتغلف  املنظر  تغ�صى  التي  اله�ّصة  ال�صحابة 

يديها  تركت  بينما  �صبابية،  بغ�صاوة  غرفتها 

مرميتني بجانبها يف وداعة طفلية، وقد �صّف 

هادئ،  بحلم  النهائي  ا�صت�صالمه  يف  وجهها 

وغا�ص ج�صدها اله�ص حتت عباب من املالءات 

التي  امُلغرية  ًدا من انحناءاته 
ّ
البي�صاء، متجر

لة ع�صاقها 
ّ
خايلت على مدارعقود طويلة خمي

هوؤلء  لة 
ّ
خمي واأي�صا  به،  د 

ّ
التوح اإىل  النهمة 

املهو�صني بالإم�صاك با ل ميكن الإم�صاك به.

وعاء  داخــل  املــدرك  غري  اجل�صد  �صك  بال  اإنــه 

تعّلقت  التي  للجماهري  الب�رصية  ــذاكــرة  ال

ب�صورته الرا�صخة عندما كانت يف اأوج فتوتها 

معزول  يقبع  الآن  لكّنه  ة، 
ّ
واجل�صدي ة 

ّ
الفني

وقد  الفوتوغرافية،  ال�صورة  م�صتطيل  داخــل 

ا�صتحال اإىل ج�صد الهواء املالئكي، جمرد كتلة 

بالكاد  تثقلها  الكادر،  حدود  داخل  اللحم  من 

والبطن.  والأرداف  الثديني  من  مرتّهلة  ظالل 

بينما انفلت الوجه بتقاطيعه املهزوزة، بقدار 

�صئيل عن نقطة الرتكيز البوؤري للعد�صة، كما 

حلظة  قلياًل   ارتع�صت  قد  امل�صور  يد  اأّن  لو 

زرالكامريا، بخوف مهتز، وريبة  ال�صغط على 

اإزاء هذا  ملوؤها ال�صّك وعدم اليقني، وهو يقف 

اإلينا  يومئ  الذي  غرياملعتاد،  الغريب  الوجه 

حماوًل  بالفعل،  تعرف  دون  لكن  ما،  بعرفة 

 على وجه ال�صبه بني وجه مارلني الذي 
َ
العثور

والأفــالم،  ال�صور  عرب  ات 
ّ
املــر اآلف  طالعناه 

الذي  الوجه  هذا  وبني  املعرفة،  متام  ونعرفه 

براوغته  الأخــرية  حلظاتها  يف  به  فاجاأتنا 

ن 
ّ
والتمع النظر  اإىل  لتدفعنا جمّدًدا  الوجودية، 

التقنية  ا�صتبدلته  الــذي  احلقيقي  الوجه  يف 

ب�صورة اأخرى خمادعة. 

يف خميلتنا تتجمد �صورة مارلني عند م�صارف 

ات من القرن املا�صي، وقد جتاوزت 
ّ
اخلم�صيني

اخلم�صني من عمرها بقليل، متنحية عن اأدوار 

يف  ال�صا�صة  على  بالظهور  قانعة  البطولة، 

امل�صاعر،  جامدة  ة، 
ّ
اخلم�صيني املــراأة  �صورة 

الفيلم،  حبكة  يف  ا 
ًّ
اأ�صا�صي ركنا  حتتل  التي 

الأ�صواء  تنح�رصعنها  اأخــذت  التي  الفرتة  اأي 

اأخرى  ة 
ّ
ثقافي اأيقونة  مليالد  ا 

ً
ب

ّ
حت�ص ا 

ّ
تدريجي

النارية  هوليوود  كرة  مونرو"  "مارلني  هي 

ب�صخونتها  الباردة  احلرب  جليد  �صتذيب  التي 

الروك  مو�صيقى  اأنغام  على  الراق�صة  وخفتها 

بف�صل  النزقة  �صورها  �صتحّل  التي  رول،  اآند 

فنان البوب اأرت "اندي ورهول" و�صعود تيار 

ة الرائجة حمل مارلني الأخرى 
ّ
الثقافة ال�صعبي

ب�صورها املتعالية، التي �صتو�صع يف مكانها 

اأن  دون  اخليايل  املتحف  اأر�صيف  يف  املالئم 

ن�صت�صعر غيابها عّنا، اأو نن�صغل ب�صريها الذي 

اآلت اإليه.

مل نفكر حلظة يف حقيقة ال�صورة الأخرى التي 

اأخذت الطبيعة حتفرها على حنايا الوجه، ما 

دامت �صورة التقنية ماثلة اأمامنا طوال الوقت 

لوجودها  الالنهائى  ال�صتن�صاخ  دورة  عرب 

بني  عاتية  مواجهة  يف  اإذاً  نحن  امل�صتعار. 

لعيوننا  املبلبلة  الهوجاء،  الطبيعة  �صورة 

وحوا�صنا، و�صورة الثقافة يف حنانها الزائف، 

التي اغت�صبت لنف�صها هذا "الآن" الأبدي، وقد 

ثبت املنظر اأمامنا دون حراك، تارًكا لنا حرية 

ال�صتدعاء والتاأويل ملعنى الزمن وال�صريورة.

غالقة  بذاته،  مكتفيا  كوًنا  تخلق  فال�صورة   

وروؤية  ي 
ّ

تق�ص اإىل  املوؤدية  الطرق  كّل  اأمامنا 

لم نفكر بغيابها 
في دورة 

االستنساخ 
الالنهائي لوجود 

المستعار 

سينما 
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الأ�صل، فهي تومئ اإىل نف�صها بنف�صها كاأ�صل 

ل مرجع له، كخريطة ت�صري اإىل اأر�ص ل نريد 

ول نرغب يف وطئها باأقدامنا يف الواقع. اإنها 

البداية والنهاية لوجود احتّل يف جمرى زمننا 

ا من الثانية. 
ً
اخلطي جزءا ي�صري

ة 
ّ
من الوهلة الأوىل كان من ال�صعب على �صبكي

واأن  مارلني،  بوجه  التو  يف  مُت�صك  اأن  العني 

الكادر  حــدود  داخــل  املكاين  مو�صعها  حتدد 

عابرة  طويال  العني  ت�صبح  اأن  فبعد  امللتقط، 

املو�صوعة  الطبية  الأجهزة  كومة خر�صاء من 

ــوؤرة  ب داخـــل  ــكــادر  ال مــن  ـــن  الأمي الثلث  يف 

لت�صطدم  ت�صتدير  اأن  قبل  الب�رصي،  الرتكاز 

بجدار الغرفة، ثم ت�صقط منزلقة على تالل من 

اإىل  بالكاد  الرائي  ينتبه  واأخــريا  ال�رصا�صف. 

هي  اأمامه  املمددة  باأن  يقني  دون  وجودها 

مارلني نف�صها.

تلك  يف  ــورة،  الــ�ــص طــرف  عند  هــنــاك  اإنــهــا 

كما   ،
ّ

الب�رصي التكوين  من  احلرجة  ة 
ّ
الو�صعي

الإك�ص�صوار  من  تافهة  قطعة  د 
ّ
جمر كانت  لو 

تكمل  لكي  اكــرتاث،  وبال  عجل،  على  اأ�صيفت 

ديكوراحلجرة داخل امل�صت�صفى.

اإن ما يزيد من اللتبا�ص احلا�صم لل�صورة التي 

العتباطية دون  امل�صادفة  تلك   هو 
ّ

يدي بني 

داخلها  جمعت  التي  املعنى،  اإحــراز  ة 
ّ
ق�صدي

يف تاآخم ع�صوي بني عنا�رص التمثيل املرئي 

الو�صعية  واحلالة  ا، 
ّ
ب�رصي امل�صو�صة  لل�صورة 

الــذي  املـــوت،  على  املــ�ــرصف  مــارلــني  جل�صد 

من  املقلقة  احلاّفة  عند  امل�صادفة  و�صعته 

اأ�صبح  وقد  "الوجودي/الب�رصي"  املنظورين 

بدفعة  ال�صورة  من  للطرد  كليهما  من  مهيئا 

الكادر،  اإىل اخلارج، �صواء بال�صقوط من  هينة 

اأو بال�صقوط من احلياة برمتها. 

ك مارلني ج�صدها قليال كي 
ّ
يكفي فقط اأن حتر

ر 
ّ
ا من حدود عاملنا املرئي امل�صو

ًّ
تخرج نهائي

فوتوغرافيا، واأن تتال�صى من الوجود املتعني 

املاثل  الفوتوغرايف  ز 
ّ
احلي هذا  لكن  اأمامنا. 

مارلني  على  ا 
ً
حكر متامه  يف  يعد  مل  اأمامنا 

ا على 
ً
ا منفتح

ًّ
 وجودي

ً
وحدها، بل اأ�صبح ف�صاء

ل.
ّ
ح�صور اآخر معلق بالنظر والتخي

اللتقاط،  فعل  يف  احلا�رص  امل�صور  فهناك 

على  ال�صغط  حلظة  الآين  ح�صوره  ل 
ّ
�صج الذي 

يغلق  بعدين  ذي  م�صطح  يف  الزمن  تثبيت  زر 

"ما قبل/ما بعد"، معلًنا  معه الباب يف وجه 

الثابت  ال�صتعاري  احل�صور  ذلك  ميالد  عن 

واملكان.  الزمان  يف  ح�صورنا  مواجهة  يف 

والنظر  لاللتقاط  كمو�صوع  املرئي  عامل  ثم 

اللتقاط،  حلظة  البتة  وجود  له  يعد  مل  الذي 

ة 
ّ
 بال�صريورة الزمني

ّ
وقد فقد الإح�صا�ص الكلي

 ،
ّ

املجازي موته  اأو  الالواعية،  غيبوبته  يف 

 عن العامل املحيط به.
ّ

بالنقطاع اجل�صدي

على  وموقوفة  مالزمة  تظل  ال�صتعادة  لكن 

جتتذب  التي  ال�صورة،  لتلك  امل�صاهدة  فعل 

ا مراوًغا 
ً
اإليها يف م�صتقبل غري معلوم ح�صور

لذلك الرائي املتجرد والال�صخ�صانى؛ لكّنه يف 

الفوتوغرافية  ال�صورة  يب�رص  ل  الأمر  حقيقة 

التي بني يديه، ل يرى مارلني ديرتي�ص وهي 

فالنظرة  الفعلىي،  موتها  من  حثيثا  تقرتب 

فال�صورة  املــوؤمل،  المتالء  بذلك  اإليه  ترتد 

الوجودي وهو يقف  اّل مراآة لجنراحه  لي�صت 

بخ�صوع ورهبة اأمام هذا الوجه يف ا�صت�صالمه 

الهادئ لاللتقاط، واملوت.

يقف المصور 
ليلتقط بخشوع 

ورهبة موت 
مارلين

سينما 
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شعر 

ذلك اليوُم اآلِفُل الذي أودُّ استعادته

قد صار اآلن عجوزااً أعمى. وبدءااً منه

أبحُث عنِك. وأُجسُّ الوهَم فقط:

فقد تالشى دخاُن الحياِة.
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يف الثامنة والثمانني ما يزال ال�صاعر فران�صي�صكو 

بريني�ص ي�صتقطب القراء واملعجبني ب�صعره؛ بل 

القليلة  الأيام  خالل  نال  فقد  اجلوائز،  ويح�صد 

اأهم   ،2020 لعام  �صريفانت�ص  جائزة  املا�صية 

جائزة لالآداب يف اللغة الإ�صبانية، التي متنحها 

وزارة الثقافة الإ�صبانية. ويعّد بريني�ص )اأوليفا، 

 ،
ّ
بلن�صية، 1932( اأ�صغر �صعراء اجليل اخلم�صيني

�صاعر البوح ال�صفيف واحلميمي بامتياز خالًفا 

لباكو  تقدمي  يف  جيله.  �صعراء  مــن  لكثريين 

الإ�صباين  ال�صعر  »�صيد  اإنه  عنه  قالوا  بريني�ص 

كل  قبل  من  العـــرتاف  نــال  واأ�صتاذ  احلــايل، 

ال�صعرية  اأعماله  اأعقبته«، وتتميز  التي  الأجيال 

امليتافيزيقي  اإىل  اجل�صدي  من  »مت�صي  باأنها 

د 
ّ
اإىل اجلمال والتفر والروحي«، موؤكدة »تطّلعه 

واخللود«.

ح�صوره  ا 
ً
موؤخر �رصفانت�ص  جائزة  كر�صت  لقد 

بريني�ص  خّلف  حيث  ال�رصدي،  مقابل   
ّ

ال�صعري

ح�صال  اآخرين  �صاعرين  جني 
َّ
املتو لئحة  يف 

ال�صاعر  ال�صابقتني:  دورتيها  يف  اجلائزة  على 

 2019 يف  مارغريت  جوان  الكتالين  الإ�صباين 

مّت  وقد   .)2018( فيتايل  اإيدا  والأروغوايانية 

اأي�صا ك�رص القاعدة والعرف غري املكتوب للمرة 

الفائزين  بني  التناوب  يف  القرن،  هذا  الثانية 

اإيدا  كانت  اإذ  الالتينيني،  والأمريكيني  الإ�صبان 

وكالهما  رامرييث  �صريخيو  خلفت  قد  فيتايل 

فران�صي�صكو  يخلف  والآن  لتيني،  اأمريكي 

بريني�ص، جوان مارغريت وكالهما اإ�صباين.

ينتمي بريني�ص اإىل ما يطلق عليه بجيل اأطفال 

، الذي كانت اجلماعة 
ّ
احلرب اأو اجليل اخلم�صيني

امل�صهد  يف  ة 
ّ
اأ�صا�صي اأ�صماء  ت�صتمل  ت�صكله  التي 

خو�صيه  اآخرين:  بني  وهم  الإ�صباين،  ال�صعري 

اأغو�صتني غويتي�صولو، وخو�صيه اأنخيل بالينتي، 

غونثالي�ص،  واأنخيل  رودريــغــيــث،  وكــالوديــو 

مانويل  وخو�صيه  بييدما،  دي  خيل  وخاميي 

كابايريو بونالد، وكارلو�ص بارال... وهو ع�صو 

يف الأكادميية امللكية للغة الإ�صبانية اإذ ي�صغل 

على  وحا�صل   ،2006 ــام  ع منذ   X املقعد 

دكتوراه فخرية من جامعة بوليتكنيكا ببلن�صية، 

يف  الإ�صباين  لــالأدب  قارًئا  كان  اأن  له  و�صبق 

يف  الإ�صبانية  للغة  واأ�صتاًذا  كامربيدج  جامعة 

جامعة اأك�صفورد.

فرانسيسكو برينيس الحائز على جائزة سرفانتس

تمضي أعماله من الجسدي 
للمتافيزيقي متطلًعا للتفرد والخلود 

شعر

ترجمة وتقديم: خالد الريسوني

كاتب ومترجم مغربي  

شاعر الوجود 
واألشياء الحميمة
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يقدم ال�صاعر منذ ديوانه الأول »اجلذوات« عامله 

ال�صعري، اأو لنقل جتليات �صعرية العامل من خالل 

تال�صي احلياة التي تخ�صع لقوة الزمن العنيدة. 

ال�رصدي  ال�صوت  اأن  لالهتمام  املثري  ومــن 

املهيمن يف هذا الديوان هو �صوت رجل عجوز 

فهو  املعنى،  بهذا  العامل.  عن  جتربته  يــروي 

الأخري«  »ال�صاحل  ديوان  قريب يف جوهره من 

)1995( فكل ديوان ميّثل عملية بحث خمتلفة 

الزمن  تفا�صيل  رتجم ر�صد 
ُ
ي التعبري، حيث  يف 

اأقرب اإىل  ح�صور املوت. وهو ما اعتربه النقاد 

كتابة »و�صية اأو وداع«.

غلًقا 
ُ
م عمله  ال�صاعر  اعترب  مبكر  وقــت  منذ 

ونهائيا؛ فقد اعتاد اأن يف�صل اإ�صدارات دواوينه 

 
ٍّ

ن�ص كل  اأن  يوؤكد  ولأنه  زمنية طويلة،  بفرتات 

فقط  لي�ص  تتويج  وكــاأنــه  يبدو  ن�صو�صه  من 

التناول.  يف  طريقته  ا  واأي�صً بل  تيماته؛  ب�صبب 

اأعمايل  من  عمل  اعتبار  »اإن  بريني�ص:  يقول 

كل  على  ين�صحب  ــوداع  وال الو�صية  اإىل  اأقــرب 

»اجلـــذوات«،  ذلــك  يف  با  ال�صعرية،  دواويــنــي 

 لهذا العمل عجوز. وهكذا، كان 
ّ

فالبطل ال�صعري

الأخري  هو  الأول  كتابي  ي�صري  اأن  بالإمكان 

ا؛ لأن حلظة 
ً
اأي�صا، اأي العمل الذي تركته مكتوب

الكتاب  �صيكون  كان  حّلت،  قد   
ّ
احلقيقي الوداع 

الأول هو الأخري، وحينئذ �صيتم اإغالق الدائرة«. 

وعلى هذا الأ�صا�ص، ت�صّكل اأعمال بريني�ص وحدة 

كتاب  وكل  ق�صيدة  كل  بينها،  فيما  متكاملة 

يعطي معنى للكتب الأخرى.

اإن التيمة املهيمنة يف اأعمال ال�صاعر اأ�صا�صا هي، 

ا مثلما 
ً
التدريجي للحياة وللزمن، متام التفكك 

وبعده  امل�صاء،  الليل.  مقدم  مع  ال�صوء  يتال�صى 

الغ�صق، واجلالء املعتم، اإنها ال�صتعارة الأ�صا�صية 

هذا  فاإن  ذلك،  ب�صبب  وحتديدا  ال�صريورة  لهذه 

رثائي  �صاعر  هو  اأعماله...  يف  حا�صم  امللمح 

بامتياز، واإن كان يتغنى باحلياة ويحتفي بها 

وباحلرية  بالطبيعة  احتفاء  ا،  اأي�صً وباأ�صوائها 

جد  يكون  هكذا  العا�صقة،  وبالذكرى  وبالذاكرة 

الذين  كافافي�ص،  مثل  �صعراء  وثنية  من  قريب 

عليها  ويتعرفون  اأخرى،  اأزمنة  بعبق  يحتفون 

يف الهواء بجرد النتهاء من الق�صيدة.

التاأمل  اإىل  احل�صي  التاأمل  من  بريني�ص  انتقل 

�صعره،  �صار  ربا  بال�صخرية.  مــروراً  الفكري، 

الأ�صكال،  بطيئة  باإيقاعات  ز 
ّ
يتمي كان  الــذي 

بعدئذ وخا�صة يف »خريف الورود« و«ال�صاحل 

�رصيع  خطاب  يف  اخلفة  اإىل  اأمــيــل  ـــري«،  الأخ

ووروده  العامل  مطلق  ب�صكل  يع�صق  وحمموم 

ب�صكل  معرتفا  الــروح،  ت�صتقطب  التي  املتاألقة 

معتدل ب�صحر الليل ووجوده.

اجلوائز  قبل  من  احت�صان  لربيني�ص  كان  لقد 

منذ   
ّ
الأدبــي م�صاره  خالل  رافقته  التي  الأدبية 

عام  ح�صاده  بها  افتتح  التي  اأدوني�ص  جائزة 

النقد  جائزة  »اجلــذوات«،  ديوانه:  عن   1959
لل�صعر عن ديوانه: »كلمات يف العتمة )1967(، 

نال  كما   ،)1967( البلن�صي  الأدب  وجــائــزة 

الــورود«  »خريف  عن:  الوطنية  ال�صعر  جائزة 

»ال�صاحل  عن:  فا�صتيرنات  وجائزة   ،)1987(

لالآداب  الوطنية  اجلائزة  ثم   ،)1998( الأخري« 

غار�صيا  فديريكو  فجائزة   ،)1999( الإ�صبانية 

�صوفيا  امللكة  وجائزة   )2007( لل�صعر  لوركا 

لل�صعر الإيبريي الأمريكي )2010(.

عماًل   2016 عام  بريني�ص  فران�صي�صكو  اأ�صدر 

ا عنونه بـ: »حديقة غائمة«، وهو ي�صتمل 
ًّ
�صعري

اإىل  ق�صائده  لأف�صل  �صعرية  خمــتــارات  على 

جانب ق�صائد اأخرى غري من�صورة، ويف 2017 

غري  ق�صائد  ع�رص  ويت�صمن  عدمني«،  بني  »ما 

من�صورة، واأكرث من مائة ق�صيدة اأخرى اختارها 

اأ�صدقاوؤه وقراوؤه والدار�صون العارفون بتجربته 

واأعماله.

جته بجائزة 
ّ
وقد ت�صكلت جلنة التحكيم التي تو

شعر 

الصوت السردي 
المهيمن هو 

صوت رجل عجوز 
يروي تجربته عن 

العالم
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للغة  امللكية  الأكادميية  رئي�ص  من  �صريفانت�ص 

باجلائزة:  الأخــرييــن  والفائزين  الإ�صبانية، 

اإيدا  وال�صاعرة   2020 مارغريت  جوان  ال�صاعر 

تيودوريكا  األفارادو  وتاتيانا   ،2019 فيتايل 

ممثلة  للغة  البوليفية  الأكــادميــيــة  ع�صو 

لأكادمييات اللغة لأمريكا والفلبني، كما �صمت 

القراءة  للكتاب ودعم  العامة  الإدارة  ممثال عن 

باإ�صبانيا، وممثال عن فيدرالية عمداء اجلامعات 

اأمريكا  جامعات  احتاد  عن  وممثال  الإ�صبانية، 

الالتينية، وممثلني لل�صحافة الثقافية باإ�صبانيا 

واأمريكا الالتينية، وممثال عن اجلمعية الدولية 

�رصفانتي�ص  ملعهد  العام  واملدير  لله�صبانيني، 

ال�صاعر لوي�ص غار�صيا مونتريو. 

للفائز  ت�صلم  اأنها  اجلائزة  وتقاليد  اأعــراف  من 

التاريخ  للكتاب،  العاملي  اليوم  اأبريل،   23 يف 

املفرت�ص لوفاة ميغيل دي �رصفانت�ص يف قاعة 

راأ�ص  م�صقط  النهر«  »قلعة  بجامعة  الحتفالت 

مبدع الكيخوطي، علما باأن اجلائزة الأخرية مل 

ت�صلم بعد ب�صبب الوباء.

عن شعر برينيس ورحلة الوجود 
والمعرفة

رحلة  باعتباره  بريني�ص  �صعر  قـــراءة  ميكن 

الرحلة  هذه  وتت�صمن  ــا، 
ً
واإيــاب ا 

ً
ذهاب الوجود 

الراأ�ص  م�صقط  منذ  الأمكنة  على  التعرف  ا 
ً
اأ�صا�ص

 
ّ
يتم رحلة  الكربى،  املختلفة  املدن  اإىل  وو�صوًل 

عربها اكت�صاف معنى احلب، احلب كاأ�صطورة يتم 

متجيدها، واأي�صا ك�رصاب اآ�رص، ينتهي به املطاف 

الذي  والناأي  والتال�صي،  والف�صل  الإخفاق  اإىل 

الفراغ  مواجهة  املوت، ويف  ثم  امل�صافة  تر�صمه 

الذي يرتكه احلب واآثاره العميقة تدنو الذات اأكرث 

من حالت الإح�صا�ص بالعجز الذي يحدث كردة 

فعل، وت�صري العودة اإىل املكان الأ�صل ا�صتنجادا 

بالذاكرة وبالأ�صماء التي حتفظ طهرها ونقاءها، 

اأ�صماء تتبدى يف العديد الق�صائد بتواتر يجعلها 

الأ�صياء  فظاعة  من  ال�صاعر  به  يحتمي  ملجاأً 

وتعفنها، هنا ي�صري زمن الطفولة ظال وارفا. لكن 

الطفولة لي�صت فقط باعتبارها زمنا مميًزا لكونه 

عن  واخلــالــدة  الأوىل  ــذات  ال انطباعات  ي�صكل 

حماية  يف  الن�صوء  واأ�صل  للرباءة  وبيًتا  العامل، 

اأ�رصة مت�صامنة ومتكافلة، بل مكاًنا يجعل الذات 

واأمكنتها اأ�صطورة تتحدد بتلقي ا�صم اإلكا املعادل 

جلنة فردو�ص، حيث ميتّد كل �صيء وي�صتدمي يف 

خلوده وهو يقاوم معنى املوت. مع تبدد الزمن 

الظالل  اأثر  حتت  ا  اأي�صً املكاين  الفردو�ص  ي�صري 

التي جتلبها احلياة، ولكن حتى كتابه »ال�صاحل 

بريني�ص  فران�صي�صكو  ال�صاعر  بقي  ـــري«،  الأخ

ًكا بالوجود، احل�صن الوحيد املتبقي الذي 
ّ
متم�ص

يجعل املرء يوؤمن باأبديٍة ما يحققها ال�صعر عرب 

واإن مل يحققها فعليا  الأقل، حتى  الكلمات على 

يف احلياة.

�صعر  اإلــيــهــا  يجنح  الــتــي  الــ�ــصــّفــة  ــي  ه تــلــك 

تعقيًدا  الأكرث  رحلته  يف  بريني�ص  فران�صي�صكو 

واأمًلا، اإنه بعنى ما، يعلمنا احلياة خمتزلة يف 

ال�صبب  ولهذا  احلميمة،  واأ�صيائه  احلب  ه�صا�صة 

بالذات، ل ُنفاجاأ من اأن خيبة اأمل توجد منبتة 

اله�صا�صة  تلك  اأر�صية  على   
ّ
مبني حيوي  ب�صكل 

الإح�صا�ص  اإىل  النهاية  يف  تقود  اأن  ميكن  التي 

بالإخفاق وبخيبة اأمل مطلقة، بل وحتى التاأثري 

على اجلذور العميقة للحياة ذاتها. ولهذا ال�صبب 

ومع  حمزن.  ب�صكل  م�صداقيتها  تفقد  بالتحديد 

قد  وعميقة،  هائلة  ــل  اأم خيبات  فثمة  ــك،  ذل

وخافتة  هادئة  عدمية  �صورة  خلق  يف  ت�صهم 

ال�صوت، قد تنتهي اإىل اإ�صابة فردو�ص الطفولة 

ي�صيده  كعامل  تف�صده  بلوثات  والنقي  الطاهر 

هذا  كوجود.  وتر�صيخه  احللم  لتمكني  ال�صاعر 

 اأن اللحظة التي 
ّ
ل يحدث طبعا، لكن من اجللي

تر�صخ ال�صاحل الأخري كقمة ت�صعنا اإزاء �رصاع 

يقت�صيه  ومــا  للطفولة  الكامل  اخلال�ص  بني 

ونعيم  ال�صكينة  �صمان  عن  كتعبري  الفردو�ص 

شعر

الثيمة العامة 
ألعماله هي 

التفكك التدريجي 
للحياة والزمن 
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بخيبات  الروحي  الوجود  تلوث  وبني  اخللود، 

الأماكن  تلك  لتف�صد  اأحياًنا  تاأتي  التي  الأمــل، 

متنح  حقيقية  مقاومة  ثمة  براراتها.  املميزة 

مع  اأ�صيلني  واأ�صالة  م�صداقية  بريني�ص  �صعر 

ما يت�صبب فيه من تقلبات م�صتمرة ومتناق�صة، 

املتاأبدة  الطفولة  وعواطف  لــروؤى  تكري�ص  مع 

بطريقة  دائما  ا�صتعادتها  تتم  التي  واخلالدة، 

بارعة واآ�رصة و�صاحرة، وذات عمق اإن�صاين.

املعرفة،  رحلة  مــا  ب�صكل  هــي  الــوجــود  رحلة 

وال�صعر باعتباره اأداة ل�صتيعاب العامل والوجود 

على  اخلــارقــة  وقــدرتــهــا  ــذاكــرة  ال على  يعتمد 

والزاخرة  املتدفقة  ثروته  منها  لي�صكل  النتقاء 

اإليها  ت�صري  التي  ال�صعرية  والتاأمالت  بالتجارب 

الأمل  وخيبات  احلميمة  الفرح  حلظات  ا 
ً
دائم

التجاوز، عن  لتحقيق  اأداة  باعتبارها  والن�صيان 

�صعادة مفقودة يف رحلة ال�صفر التي تبداأ بخطوة 

بال�صفاء  الطفولة كمنطلق مليء  منذ زمن  اأوىل 

للمحبة  م�صدر  هي  رحلة  كل  وال�صكينة.  والطهر 

بني  تاأرجحها  كون  مع  والذكريات،  وللتاأمالت 

القتامة وال�صفاء؛ لكّنها دائما �صتف�صل يف تعطيل 

التي متتلكها  احلياة  الذات مل�صارات  قوة جتديد 

حلم  ا�صتعادة  اإمكانية  على  الأبواب  تفتح  لأنها 

امل�صيئة.  الطفولة  فردو�ص  املفقود،  الفردو�ص 

اأو  ما  لوهم  انعكا�ص  جمرد  ذلك  كان  ولو  حتى 

ل  املقد�صان  والزمان  املكان  ذلك  لأن  ما؛  حلٍم 

للحياة،  مثالية  �صورة  على  يحافظان  يــزالن 

ولهذا ال�صبب حتتوي الذاكرة دائما على اأمل جديد 

كماًل  الأقــل  على  تقدم  اأنها  بعنى  وخمل�ص، 

بعبارة  ا. 
ً
متام حيوي  ولكنه  ا 

ً
فني لي�ص  ا 

ً
طاهر

اأخرى، ل يتعلق الأمر با�صتعادة احلياة من خالل 

ال�صعر، احلياة كتحفة فنية ميكن جعلها م�صتدمية 

ما  وهــذا  الكلمات  خــالل  من  وحيوية  ومطلقة 

منذ  �صفره  يف  بريني�ص  فران�صي�صكو  �صعر  يحققه 

»ال�صاحل  اآخرها  وحتى  »اجلذوات«  اأعماله  اأول 

باعتباره  باملوت  خا�ص  احتفاء  مع  الأخــري«، 

اغرتاب  تعمق  اأن  اإل  ميكن  ل  وجودية  حقيقة 

الذات وانك�صارها الرتاجيدي على اأر�صية الواقع، 

يف بداية الألفية الثانية �صاألت بريني�ص عن معنى 

بعد  وهو  �صعره،  يف  للموت  املبكر  احل�صور  هذا 

»منذ  جوابه:  فكان  الع�رصين،  ربيعه  يتجاوز  مل 

اخلام�صة ع�رصة،  �صن  اأن كنت يف  منذ  ذلك،  قبل 

كتبت  لقد  باملوت،  تغنيت  تن�رص  مل  ق�صائد  يف 

فيها  ج�صدت  ق�صيدة  �صنة  ع�رصة  �صبع  وعمري 

مرحلة  اأي  عمري  مرحلة  الثالث:  العمر  مراحل 

ال�صيخوخة،  مرحلة  ثم  الن�صج  ومرحلة  الفتوة، 

مت�صلطا،  هاج�صا  يل  بالن�صبة  املــوت  كان  لقد 

وقد كان يتحقق هذا كلما ان�صغلت بكتابة ال�صعر، 

لكن لي�ص يف حياتي اليومية، الآن �صار ح�صور 

املوت يف حياتي اأكرب واأعمق ل�صبب ب�صيط جدا، 

هو  يل  بالن�صبة  الآتي  الآتي،  اأمتلك  ل  لأين  اأول 

ولأن  اأكــرث،  �صيء  ول  ومتوا�صل  ممتد  حا�رص 

الكثريين من حويل ميوتون، وحني ميوت �صخ�ص 

املبا�رص،  الأثر  حيث  من  منك،  وقريب  عزيز  ما 

متوت اأنت اأي�صا، وهذا �صيء م�صتدمي وثابت، وهو 

ما يتبقى...«

شعر 

يعتمد على 
الذاكرة وقدرتها 

الخارقة على 
االنتقاء ليشكل 

منها ثروته 
المتدفقة
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بهاٌء أْسَوُد
 
َ
مرًة واحدًة فقط ا�صتطعَت اأن تعرَف ذلك البهاء

َد
َ
و

ْ
الأ�ص

 التجربة يف الِتبا�ٍص،  
ُ
ر ٍع تتذكَّ تقطِّ

ُ
ِب�َصكٍل م

 و�صيكٌة
ٌ
، اأ�صياء

ٌ
�صَهب

ُ
 م

ٌّ
ُدنو

داً،
ْ
 خلفَك بر

ُ
وهكذا، منذ عنفواِنَك، ت�صحب

.
ٍّ

ا من رماٍد ُقرمزي
ّ
معطفًا ل مرئي

ُة العيوِن،
َ
ومل يكن لزامًا تعمي

اطَعة
َّ
ومن اأنوار الكواكِب ال�ص

اأَتى ذلك الهذياُن، الحتماُل الأكرُث دقًة 

اطًة:
َ
وب�ص

وبَدَل الإِلِه اأِو الَعامِل

ُد
َ
و

ْ
 الأ�ص

ُ
كان ذلك البهاء

َز فيه ِلف�صاٍء 
ِّ
ي

َ
ل ح

َ
الذي لي�ص حتى نقطًة، و

ُد. ميته لأنه ل يتمدَّ
ْ
ول ميكُن ت�ص

،
ُ
الدوار

َ
كون و

ُّ
ي�صتوي ال�ص

لكة الأر�ص
ُ

واإذْن فالكلماُت ِقيَلْت منذ ح

ٍح بخديعة.
ْ
و

َ
والكلماُت جمرُد ب

 عرب هوام�ِص 
ُّ
ي العودُة اإىل املركِز ذاك هو امُل�صِ

احلياِة،

دون اأن تعرَف احلياة، ل عامَل م�صتحيٌل،

ِولدُة ميكن اأن ُتدنيَك من تلك  واإذْن وحَدها الالَّ

التجِربِة،

ته
ّ
ُكلِّي

َ
وجوِد و اإبداُع الالَّ

َك جباراً،
ْ ِّ
ري

َ
�ص

ُ
مل ي

 دموعك، فما افتديَت �صيئًا.
ْ
فح

ْ
مل ي�ص

َ
و

ِل العامِل
ُّ
 الإدراِك �صاأُنُه �صاأَْن تاأم

ُ
عدم

ود،
ْ
اأف�صى بَك اإىل الرهبِة من ذلك البهاِء الأ�ص

ا�صف. ْت بال�رصَّ
َ
ر ا تدثَّ ومن ذلك النك�صاِف ملَّ

تحديُد العدِم
،

ٌ
 ل يتعلق ِبفجوٍة، وهي انتقا�ص

ُ
الأمر

ل ِبانعكا�ِص ال�صوِء،
َ
و

ني،
ْ
فُكلُّ ما ينفي يب

لي�ص بال�صمِت الذي واإْن مل يُكن حذفًا،

ح�صى ِمَن الطبيعِة الكثيفِة.
ُ
َثُّ فيما ل ي

ب
ُ
فُهو ي

ِل 
ُّ
لأننا نتحدُث من هذه اخلدعِة الوفيِة يف تخي

َ
و

الكلمِة

:
َ
ميكننا اأن ُنعلَن هذا التوقَف املِهيب

ل يتعلُق الأمر بالوجوِد امُلوؤّكِد ملفهوِم الإَلِه 

كا�صتحالٍة.

ُق لعدِم كفايٍة ما.
َ
 امُل�صب

ُ
ول النفي

.
ْ
ُدُكم

َ
�ص

َ
 ج

َ
ٍد َلِكنَّ َذِلَك ُهو

ْ َ
وَن ِفيِه َكرب

ُ
ر ُتَفكِّ

 �صيئًا ول ينفيِه.
ُ
ل يوؤكُد تنا�صقه امُلحَكم

الساحُل األخيُر
ِة ة زورٌق جاهٌز يف ال�صفَّ

َّ
كان ثم

تجهمني. و�صحيقًة كانْت
ُ
ِباأُنا�ٍص م

ليلُة احلْتِف.

ويف املدى الأبعِد، كاَن ذلك الزورُق ذو 

احبِة، الأ�صواِء ال�صَّ

�صا
ِّ
تحم

ُ
 ح�صٌد يف حداٍد م

ُ
حيث يتكدَّ�ص

رغم عبو�صه.

واأمام ذلك ال�صباِب امُلطِبِق 

 .
َ
ٍة زرقاء

َّ
حتت �صماٍء هي الآن بال قب

 بينما زوارُق اأخرى َعَلى الرماِل.
ُ
زورق ينتظر

رٍة وِجْلٍد قد  توتِّ
ُ
و�صلنا منهكني باأج�صاٍد م

.
َ

�ص
َّ
تيب

 �صاكٌن 
ٌ
وكان يطفو يف املكان هواء

باأهداٍب مَن الرطوبة.

كان كلُّ �صيٍء جاهزاً.

مختارات قصائد 
فرانسيسكو برينيس

شعر
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 الذي ما يزاُل اأكرَث اإطباقًا
ُ

ال�صباب

�صاءتني 
ُ
 على الرحيِل. وكانت عيناي م

ُّ
ِلح

ُ
ي

بالدموع.

هياأْنا املجاذيَف امُلتهالكة،

�ٍص
ْ
ومثل عبيٍد ُخر

 تلك املياه ال�صوداء.
َ

نا عباب
ْ
خَمر

 اإيلَّ من الزورِق يف ثباٍت
ُ
كانْت اأمي تنظر

يف تلك الرحلِة، رحلِة اجلميِع ِباجتاِه ال�صباِب.

ُسُبُل المعرفة
يف تعِب الليِل

واأنا اأتوغُل يف املو�صيقى الأكرث عتمًة،

ن
ْ
 العمياوي

َّ
ا�صتعدُت خلف عيني

.
ٍّ
ال�صهادة اله�صة مل�صهٍد ق�صي

 �صارَق
ُ
كنُت اأ�صتن�صُق رائحَة البحِر، وكان الفجر

َ
ُل اأ�صواء

ِّ
ال�صماواِت، يحو

البيت اأ�صباحًا.

كان الندامى فتيانًا �ِصباعًا

وبال عط�ص، ويف غمرِة الوليمِة

كانوا ين�ُصدون الن�صوة

 الفرح الزاهي.
َ
وموكب

�صفي على
ُ
كان النبيُذ يفي�ُص عن الأقداح، ي

داً، وعلى الأَر�ص احمراراً.
ُّ
اجللِد الدافئ تور

 كانت �صدورهم تْطلُق
ّ
 �صخي

ٍّ
ب

ُ
وبح

هوة وللكلماِت، العناَن لل�صوِء اجلامح، لل�صَّ

ر.  عدم التَّذكُّ
ُّ
وِمْن بعُد مل يكن يهم

 فا�صٌل كان يبحُث عن قلٍب.
ٌ
خنجر

واأنا اأي�صا رفعُت كاأ�صي امُلرتنِّحة

املليئة حتى احلواف رماداً:

اٍم،
َ
قٍر ور

َ
ُكومُة عظاٍم ِل�ص

ُت بال عط�ص جتربَتنْي ميتَتني
ْ
وهنالك �رِصب

ٌ
قلبي قد �صكن، وطفٌل بريء

ِة جمنوٍن.
َ
و

ُ
ى راأْ�صي بقلن�ص غطَّ

 ال�صافيتني
َّ
حدقُت بعيَني

ة:
َ
اعة �صائب

َ
 ِبرب

ُ
فيمن عرف كيف يختار

 ِللجميع،
َ
هر ويل الظَّ

ُ
كٍن ي

ُ
ذاك الذي يف ر

حمل اإىل �صفتيه الغ�صتني

ًا م�صمومًا.
ّ
فنجانًا خزفي

و�رصبنا نخبًا يف �صحة العدِم

واأ�رصَع موغاًل يف الظالل.

غزٌل ورثاٌء
ِك يف امل�صبِح،

ُ
هذا ُعري

ُن حلظة البت�صاِم
ْ
وبعُد قد تنامى احُل�ص

راك�َص
ُ
ُة ِب

َّ
وتلك الُغرفُة الأندل�صي

م مع التحليق امُلنغَّ

للهواء والأوراق والأطيار

وماِء الذهِب،

و�صماٍء كانت حتمُل كلمات ال�صارع

ير كانت تت�ِصع عيناِك.
ّ

وحنَي تقلُِّبِك يف ال�رص

 ب�رصتِك
ُ

كنُت األم�ص

ة حام�صة وقامتة. اٍم مْن ف�صَّ
َ
رِج حم

ُ
يٌد يف ب

غم�صتني،
ُ
وِبَعيننْيِ م

وعرب ريح الدَّبوِر التي تنَطفُئ وئيدًة

وح�صة بلون املغرِة،
ُ
واأ�صواٍر م

تَعبِة، الوروِد امْلُ
َ
و

ما زلُت اأم�صي هنالك باحثًا عنِك

تِك ال�صاحبِة الزرقاِء،
َّ
ب

ُ
يف ج

خًا ب�صوء القمر.
َّ
�صم

ُ
 م

ً
 فقْط هواء

ُ
واأُلِم�ص

 الآِفُل الذي اأودُّ ا�صتعادته
ُ
ذلك اليوم

قد �صار الآن عجوزاً اأعمى. وبدءاً منه

 فقط:
َ
 الوهم

ُّ
�ص

ُ
اأبحُث عنِك. واأج

فقد تال�صى دخاُن احلياِة.

 افتقاُد اإلله الذي كان

 جذوة،
ُ
كان ذلك امل�صاء

 كله
ُ
وبعَدُه �صار الهواء

ًا. يف ال�صماء تتالألأُ
ّ
بنف�صِجي

 �صاطعٌة.
ٌ
اأ�صواء

.
ٌ
عِتم

ُ
اأنا م

َ
و

 .
ٌ
قيم

ُ
 َليٌل م

 اإطاللِة الفجِر
َ
ومع

لُّ من اجل�صد. ِلَد الظِّ
ُ
و

حيث ميوت املوت

حيث ميوت املوت

لأنه يف احلياة ميتلك وجوده فقط.

يف تلك النقطة املعتمة من العدم

شعر 
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والتي تولد يف الدماغ،

حينما ينتهي الهواء الذي كان يداعب ال�صفاه،

الآن بعد اأن �صار الرماد، مثل �صماء جريحة،

يخرتق ال�صلوع يف �صمت واأمل،

 منديل مبلل بالدموع
ُ
ويلوح

باجتاه الأ�صود.

ل ب�رصتك التي بعد ل تزال دافئة.
ّ
اأقب

خارج امل�صفى، كما لو كنت اأنا، م�صموما

بني ذراعيك،

طفال اأثناء نعومة اأظافره ي�صاهد ال�صوء وهو 

يهوي،

يبت�صم وي�رصخ وها ي�صحره العامُل،

 اأن يتخلى عنه.
ُ
الذي يجب

اأماُه، اأعيدي اإيلَّ قبلتي.

الشاهد
ال�صوء،

ولي�ص الظل بعد.

واأعي�ص يف الظليِل احلالك

)ال�صوء دافئ،

ُل.(
ِّ
حني يالم�ص، ويقب

كل رغبتي، اأن اأعرف كيف اأحقق كينونتي،

واأنا بعد كائٌن.

قبل اأن ي�صري كل �صيء

مثلما قبل اأن اأكون.

جوهرنا العمى

وذاك الذي ينفيِه لغٌز

بال معنى.

من يزرع يف اأذهاننا

جهلنا بالإله؟

هو ال�صديق والعدو.

هو ا�صم يطلق على املجهول. ورفرفته متحونا،

فاأنا مل اأكن قط �صيئا.

�صاهدي، اأيها القارئ، اأ�صعه بني يديك.

خريف الورد

اأنت تعي�ص يف ف�صل زمني متخلٍف:

اأ�صميته خريَف الوروِد.

ها وا�صتعل. ثم ا�صتمع
ْ
م

َّ
ت�صم

 اإىل �صمِت العامِل.
ُ
حينما تنطفئ ال�صماء

شاهدة قبر رومانية

اأكن �صيًئا، واأنا الآن ل�صُت �صيئا. "مل 
 ،

ْ
لكن اأنَت، الذي بعُد ما زلَت موجوًدا، ا�رصب

وا�صتمتع

باحلياة... وبعدئذ تعال اإيّل."

اأنَت �صديق جيد.

اأعلم اأنك تتحدُث بجد لأن حجر ال�صاهدة اجلدير 

ِّ
باحلب

قد اأمليته بحيوية: احلظ لي�ص معك،

ولي�ص لأحٍد،

ا على القول ما اإذا كان اأمر 
ً
اأن تكون قادر

الذهاب اإىل هناك

جيدا اأم �صيئا.

من يقراأ، يجب اأن يعرف اأن �صاهد قربك

زُة ت�صتحقُّ
َّ
ُل امُلمي

َ
ا يل. فاجُلم هو اأي�صً

زاً..
َّ
ي

ُ
رماداً مم

خطاب وثني
هل تظنون اأنكم ملجرد اإميانكم

بفكرة اخللود،

 لكم؟
َ
 اأن توهب

ُ
�صوف ي�صتوجب

هو فعل الإميان اأو الأنانية

اأو الكاآبة.

فاإن وجدت فال ي�رص يف �صيء عدم الإميان 

بها:

اأجوبة لب�رص كلها جهالة

حينما ت�صتجوب املوت.

فلتوا�صلوا طقو�صكم الباذخة، قرابينكم لالآلهة،

اأو اأن�صابكم اجلنائزية العظيمة،

.
ُ
ابتهالتكم املتاأججة، واآمالكم العمياء

اأو فلتتقبلوا الفراغ الذي �صوف ياأتي

الذي لن تهب فيه حتى خفقة ريح عقيمة.

ما �صوف ياأتي �صيكون للجميع،

واإذن، لي�ص ثمة ا�صتحقاق يف امليالد

 موتنا.
ُ
ول �صيء يربر

شعر
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رغم اأنك تظن

اأنك ممتلئ باملحبة

كم هي قا�صية اأحكامك

واألفاظك

واأحيانا نظراتك.

تلك املحبة التي تب�رص بها

التي حتاول اأن تكونها

التي غالبا ما تذود عنها.

تلك الأ�صوات التي تزعجك

والآراء

والوجوه

واحل�صور

رغم اأنك تعرف اأن كل ذلك عابر

غري اأنك كثريا ما تنزعج

ترف�ص

متار�ص ق�صوة مفاجئة

جتاه ما ل حتبه ول تر�صاه

ول يعجبك!

تلك املحبة غري اخلال�صة

التي لديها اأدوات اعرتا�صها

وفقط توقعها

واأقوا�ص ا�صتثناءاتها.

تفلت منك

رغم كل التهذيب الذي حاولته

والت�صذيب

وال�صرب الطويل الذي متار�صه.

ل اليوغا ول التاأمل

ول القراءة الهادئة

ول اخللوة

تخل�صك من كل ذلك.

تقبله وتقول:

هذا ما يجعلني اإن�صاًنا

ل�صت مالًكا

ول�صت حكيما خرج منه

بطن الزمن واحلياة

اإىل احلكمة اخلالدة!

هدوء وحركة

هدوء وحركة

خملوقات

هواء

�صجر يتحرك

حياة

�صماء مفتوحة

�صم�ص

ع�صب

طني وتراب

كائنات تتحرك

�صمت

الأفكار ترثثر

اأهداف و�صكون

اأ�صياء حتدث حني

يبدو اأن ل �صيء يحدث.

ملكوت

وطعام و�رصاب

ملكوت

حيث يح�رص كل �صيء

ويغيب كل �صيء

يف اإغما�صة عني.

�صكون وغفران

اأمواج غ�صب تروح وجتيء

�صواتر حزن تنك�صف وتن�صدل

براعم فرح تزهر وتذوي.

قلق الكائنات من الغد

   قسوة ومحبة

شعر 

ظبية خميس 
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قلق الكائنات من الأم�ص.

حما�صبة ري�صة ماعت

ال�صدور وخمبووؤها.

زواحف تتحرك يف الظالم

وخفافي�ص تختبئ يف الكهوف

ونور ال�صم�ص ي�صعى

بني خملوقات الأر�ص.

القمر يف دورته

الذئاب تعوي

الكالب تنبح

والقلوب يقلبها اهلل كيف ي�صاء.

ماذا ينبت فيك يا هذا؟

وماذا يذوي؟

لعبة التال�صي والوجود

هكذا كنت تنظر للطفل

هكذا اأنا اأنظر لل�صيخ.

حمافظ القبور املفتوحة

وجماجم من �صبقوك

حمنطة ومزخرفة

اأو رميم مهمل.

مت�صي على ع�صب الأر�ص

وتتئد.

جتمع حكمتك وترمم

روايتك

تتذكر اأفعال �صغرية

ارتكبتها.

تتعرف على معنى احلمق

يف حياتك

ترى م�صاهد ال�صجاعة

ا اأي�صً

يف مواجهة ما مل تقدر عواقبه.

اأنت الذي ولدت �صعيفا

ثم يحبو

ا�صتدت عظامه وقوي بنيانه

وظن اأن ل نهاية للغد

جرى نحوه بكامل �رصعته

و�صل اإىل الوهن

ومل يتئد.

�صوابغ اأرخت حالها عليه.

جتل�ص الآن تراقب ال�صجرة

العجوز التي ل تزال

خ�رصاء

ومثلها ترى اجلذر

واجلذع

والأغ�صان.

الوداع األخير

وداعا اأيها ال�صاعر.

 )اإىل ال�صاعر حبيب ال�صايغ الذي تويف 

الثالثاء -20 -8 2019 الذي التقيته يف 

اأغ�صط�ص 1980.(

 فعال؟!
ّ
هل مت

ذهبت اإىل ال�صفة الأخرى؟

ماذا تركت؟

ماذا اأخذت؟

تتبعرث اأوراق ال�صعر

وال�صنوات الطوال

وكل ذلك املّد واجلزر

كل تلك الوقائع

كل ذلك اخليال.

اأعود اإىل �صبانا

اأ�صعارنا يف املدار�ص.

اأعود اإىل اأول �صبابنا

اجلرائد واحلرب

ال�صعر واحلرائق

احلب الذي تبعرث بني الطرق.

اأعود اإىل اختالف ال�صبل

اإىل ال�صمت الطويل

اإىل القطيعة

اإىل لقاء بعد ربع قرن من الزمان

اإىل من اأ�صبحت

ومن قد كنت.

الأمري ذو اللحية الكثة ال�صوداء

ابن عائلة ال�صاغة

الذي كتب ق�صائد للفقراء

يف هنا بار بني عب�ص والدعوة عامة

شعر
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وقراأها اأمام الكامريا

ويده تعلو بالن�صيد والرولك�ص املذّهبة

التي انعك�صت على اإ�صاءة

امل�صهد والق�صيدة.

اأعود اإىل الفجر والأزمنة

اأعود اإىل الأوراق

التي جلنا بها عوا�صم العامل

اأعود اإىل اأم�صياتنا يف اأ�صيلة

وتون�ص وطرابل�ص والكويت.

اأعود اإىل �صوارع لندن

وظلك يالحقني

وكلماتنا وم�صاعرنا تفرتق.

اأعود اإىل ظالم ال�صجان

يف عام 1987

واإىل �صمتك الثقيل

الذي طال

وحني نطقت اختلف الكالم

وال�صالم

و�رصت بالكاد اأعرفك

بعد اأعوام واأعوام

واإىل ال�صعر الذي مل يعد

بيننا.

�صاألتني ذات يوم، هل حتبينني؟

وبعدها بربع قرن

�صاألتني هل تكرهينني؟

ويف كلتا احلالتني اأجبت بابت�صامة

غام�صة

اأظنها هي نف�صها لل�صوؤالني.

تركتك �صابا بلحية �صوداء

والتقيتك �صيًخا بلحية بي�صاء

وج�صًدا �صار يثقل بالأمل

ا بعد عام.
ً
عام

واليوم اأنت مت

رحلت

اتفقنا ذات عمر

واختلفنا ذات عمر

ومل جنل�ص اأبدا كي

نقول ذلك الذي ي�صنع مرجا بينهما.

منذ عام، بالتحديد

التقينا يف جل�صة عا�صفة

اأنت تريد الكر�صي

ذلك الذي طماأنك على

�صوتك وقوتك

واأنا اأريدك اأن تتنحى

عن ذلك الكر�صي الذي اأبكاك.

ع�صنا ال�رصاع

ّ
يف م�صهد علني

فزت اأنت بالكر�صي

واأنا خرجت وظهري لك

وللكر�صي

ل مهنئة، ول مودعة.

ذلك كان م�صهدنا الأخري.

كثري من العبث مر بني

امل�صهد الأول

وامل�صهد الأخري.

كثري من اللقاء والفراق

من اختالف املعنى

يف احلياة

واحلياة يف املعنى، بيننا.

اليوم اأقراأ خرب رحيلك

يف خرب

مير على �صا�صة التلفاز

والكومبيوتر

والهاتف.

مير يف خرب.

ل اأعرف باذا اأ�صعر

من �صدة الذهول

تتدفق يف راأ�صي ال�صور

والكلمات

وال�صنني

�صبابنا، و�صيخوختنا

�صوارع املدن،

�صفحات ال�صحف.

شعر 
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اأتذكر كتابي الأول معك

"خطوة فوق الأر�ص"
وخمطوطتنا التي مل تن�رص

اأبدا،

والتي كتبناها معا.

اأتذكر املظاهرات التي م�صينا فيها

واحتاد الكتاب الذي ولد

من اأفكارنا و�صعينا و�رصاعنا،

اأتذكر هنا بار بني عب�ص والدعوة عامة،

والناطق الر�صمي با�صم نف�صه،

وميارى،

وق�صائد اإىل بريوت،

ثم اأن�صى كل ما جاء بعد ذلك.

اأتذكر اأنك اأحببتني

واأتذكر اأنني اأحببت ال�صعر

معك، اأكرث.

اأتذكر اأ�صدقاءنا: خرية والعك�ص

هالة واأحمد را�صد

خالد وجنوم.

واملاغوط.

اأتذكر الأحالم

والكوابي�ص التي تلت.

مل يكفك جمال ال�صعر

كنت تريد اأكرث، واأكرث.

وكم بددت ذلك الأكرث!

هل ع�صت �صعيًدا

كل تلك الأعوام؟

هل حتققت رغبتك

يف الو�صول اإىل �صماوات

ظننت الكرا�صي تو�صل اإليها؟

كنت ثائرا يف الق�صيدة

معرت�صا، وم�صلحا

باحثا عن احلقيقة.

كنت ل تبايل باخل�صارات

ول املعارك.

كنت مثلنا حتلم بوطن

للق�صيدة

كتبنا الكثري من ال�صعر

وقلنا

واتفقنا، واختلفنا.

ما الذي يتبقى

يف قاع الروح يف هذه اللحظة:

م�صاويرنا اآخر الليل اإىل

الل�صان البحري يف املدينة.

جريدة الفجر يف الليل

والكلمات والكتابة.

واأنا اأو�صلك ب�صيارتي اإىل بيتكم القدمي

قرب �صارع حمدان.

اأ�صابعك املعكوفة عند الكتابة.

وكيف بكيت وفاة اأمك لدي.

�رصاعنا من اأجل احلداثة

يف مكان يرجمنا باملوروث

والرتاث ويعتربنا �صياطني يف جنتهم تلك.

�صندوق الكتب الذي تركته

اأمام باب البيت يف لندن

يف عيد ميالدي الثاين والع�رصين.

كتب اجلاحظ واملتنبي واملعري

وابن عربي واجلمحي والعقد الفريد ومروج 

الذهب والأغاين.

هديتي الفريدة التي ما زالت

موجودة يف قبو قدمي

مع بقية الكتب يف عمارة اأمي القدمية

عمارة الأزمنة.

�صيبقى بيني وبينك

تلك الكاهنة يف �صوارع طنجة

واأ�صماك ال�رصدين يف اأ�صيلة

وتني وعنب تون�ص

وح�صارنا يف طرابل�ص ليبيا

التي كانت حما�رصة.

شعر
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�صيبقى بيني وبينك

خطوة فوق الأر�ص

وحب قدمي مل يكتمل

وبعرثات الطريق

وامل�صافات

وتلك الزنزانة

وتلك القطيعة

وتلك اللقاءات الأخرية

الباهتة.

اأربعون عاما مرت بيننا

وها اأنت

تذهب

اإىل حيث �صبقك اأحمد را�صد

ونا�رص جربان

وجمعة فريوز

واأحمد مدين

وغان غبا�ص

واآخرون...

كانوا نارا ونورا

يف اأر�ص الكتابة املقد�صة.

ن ب�صالم يا حبيب

جاء وقت الرحيل.

ن ب�صالم

فكل خطوة انتهت

كانت خطوة فوق الأر�ص.

وداعات

ا
ً
جاء الوقت لأقول وداع

لكل ما ل ينا�صبني يف احلياة.

اأودع ما قد عا�ص معي واأحببته

لكنه مل يعد ينفعني.

اأودع جمادا

وب�رصا

واأ�صواء

و�صوارع واأر�صفة

وبالد واأفكار.

جاء الوقت لأفتح خزائن حياتي

كي يدخلها هواء جديد

كي اأرى ما بداخلها

وما اأحتاج منه اإىل املزيد.

جاء الوقت حيث بندول ال�صاعة

يتحرك

والزمن يرتك ب�صماته

والوداعات حتدث

�صئت اأم اأبيت.

اأودع بع�ص ال�صماحة

اأودع ب�رصا مل يعودوا

�صاحلني للعي�ص معي.

اأودع قنافذ الوقت

وذلك اجلديد الذي �صداأ

وتلك امل�صاعر التي اأتوهمها

وكل الذي اعتدت عليه

و�صربت عليه

بحكم العادة ل اأكرث

ول اأقل.

اأفتح نافذة احلياة

لهواء جديد

ب�رص اآخرين

جتارب اأدخلها

حياة اأعي�صها.

اأودع ما اأودع

واأ�صتقبل ما اأ�صتقبل

بقلب حمب جديد.

شعر 
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أنا ونفسي 

هناك الكثري غريي 

 اأن اأبذل جهًدا 
ّ
ولكي اأجد ذلك علي

واأنا اأبًدا ل اأعرف ماذا اأفعل –

 اأن اأفعل �صيًئا؟
ّ
هل يجب علي

�صاأحتدث ب�رصاحة، اأراقب جميع اجلهات 

لي�ص هنالك الكثري، وهذا موؤمل 

�صاأرمي هذا 

و�صوف اأكتب ب�رصعة:

!
َ

هل ت�صعر بالذنب! لتن�ص

 

اأنا اأنظر اإىل نف�صي –

هذا لي�ص اأنا، كما اأعتقد 

اأنا �صخ�ص ل اأ�صبهني،

ل اأفكر مثلما اأفكر 

ل اأريد ما اأريد 

ل اأفعل ما اأفعله 

هذا هو اأنا 

ول اأحد غريه.

يا لها من �صعادة األ تفهم نف�صك 

ولكن كيف حدث فجاأة اأنني

اأريد اأن اأفهم نف�صي؟

ال�صاعقة تربق! احلطام، اإنني اأت�صقق،

اأقع يف النار!

�صوت الرعد، الذي بقي يدور.

 

اإنني اأت�صارع مع نف�صي 

اإنها معركة غري عادلة 

ا"
ً
ي ذلك �رصاع

ّ
" هل ت�صم

قالها اأحد العابرين 

ا فارًغا
ً
اإنهم يريدون اأن يروا الأمل، ل كالم

رات 
ّ
اأو مرب

اأنا يف اجلانب اخلا�رص، على ما اأتذكر 

اأنا ونف�صي ن�صفق على بع�صنا 

هل اأ�صتطيع اأن اأ�صالح نف�صي؟

 

اأنا، الذي اأنا هو 

اأنام مع نف�صي يف كل مكان 

اأحيانا لدي ما يكفي مّني،

اأريد اأن اأرميني، اأن�صاين

ولكّني لن اأن�صى ذلك 

�صاأحظر هذا 

ما اأتذكره اأنني انتهكت نف�صي طوياًل.

اأنا ل �صيء، اأعرف ذلك،

اأنا اأختبئ خلف نف�صي 

يا لها من فكرة غريبة: اأن تختبئ خلف ل 

�صيء

مختارات للشاعر الهولندي تون تليخن 1941 

شعر

ترجمة: صالح حسن  

شاعر ومترجم عراقي
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الأغرب من هذا: األ تكون �صيًئا 

 اآٍت،
ٌ
متوز، مطر

اأنادي البقرات يف املرعى:

هل تعرفن من اأكون؟

ياأكلن الع�صب، وبذيولهن يطردن الذباب 

ل يردن معرفة من اأكون 

ا. ول اأنا اأي�صً

اأنا ل اأ�صتطيع اأن اأكون �صعيًدا 

ل ميكن 

اأعطيت كل �صيٍء من اأجل ذلك 

ل اأريد �صوى �صيء واحد:

اأن اأكون �صعيًدا!

ل ميكن 

 من قوة األ اأكون 
ّ

اأحاول الآن بكل ما لدي

�صعيًدا 

ا. ولكن هذا ل ميكن اأي�صً

اأنظر اإىل نف�صي واأ�صّك بكل �صيء

ا اأنه ل يوجد �صيء ل اأ�صك به
ً
اأعرف متام

هذا ما ل�صت متاأكًدا منه!

ا!
ً
هذا ما اأعرفه متام

اأريد اأن اأبداأ من جديد 

و�صعت راأ�صي بني ذراعي على الطاولة،

،
ّ
اأغم�صت عيني

اإنه ال�صيف، اأ�صمع طنني ح�رصة،

دراجة نارية م�رصعة،

�صبيان يذهبون اإىل ال�صباحة

هذا ما ل ميكن اأن اأفعله اأبًدا 

اأبداأ من جديد.

ّ
هذا هو وجهي احلقيقي

لقد عرثُت عليه

ل اأعرف اأين تركته 

فقط: اإنه لي�ص على مقا�صي –

لهذا ل ميكنني اأن اأظهره

لقد رميته 

 الكثري من الوجوه 
ّ

لدي

ة. 
ّ
والكثري من الوجوه املرمي

اأنا اأنظر اإىل نف�صي

ا نف�صي 
ً
ا، دائم

ً
ملاذا اأنا دائم

ومل اأفاجئ نف�صي اأبدا؟

املراآة حتطمت –

اأنا مل اأفعل ذلك! هذا لي�ص اأنا!

ا بقدمي
ً
اأزيح احلطام جانب

واأ�صمع نف�صي تفكر: 

من اأنت حقا؟

في مساء في نوفمبر

جئت يف الوقت املنا�صب، كان هناك مقعد 

 الأخري
ّ
فارغ، يف املمر

اأردت يف النهاية اأن اأ�صتمع لنف�صي

ولكن حني بداأت بالكالم �صقطت يف النوم 

ا،
ً
ا نائم

ً
 الأخري �صخ�ص

ّ
راأيت يف املمر

ريد 
ُ
ات�صح يل فجاأة وبو�صوح اأنه ل اأحد ي

ال�صتماع يل 

اأنا نف�صي مل اأقل �صيًئا 

ناديت بكل ما اأملك من قوة، على نف�صي يف 

 الأخري
ّ
املمر

شعر 
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يف امل�صاء يف نوفمرب

اأقوله"  ما 
ّ

"لي�ص لدي
ربا �صحوت من النوم.

شيء معلق في السماء

�صيء معلق يف ال�صماء 

البع�ص يعنون اأّنه املوت،

ي�صتطيعون اأن يعرفوه،

املالمح الغام�صة ... قلة الوزن

اآخرون يقولون اإنه �صيء اآخر،

ي�صتطيعون اأن يعرفوه،

اإّنهم يعرفون املوت، لقد حتّدثوا معه، �صغطوا 

على يده 

بع�صهم ناموا معه،

لقد كان اأخرق، يقولون، ولكنه حنون، اأخذ 

وقته،

اإّنهم ل يعرفون اأّنه معلق يف ال�صماء 

ل يجروؤون على النظر اإليه 

بع�صهم جاء ب�صلم.

ليس أكثر من كلمة 

 من الوقت واأنا مثلما اأنا الآن؟
ّ
 علي

ّ
كم مر

ا؟ �صهر واحد؟ 
ً
خم�صون عام

ومن �صاأكون غدا؟

 ما، حول من اأكون الآن - مع قو�ص 
ٌ

�صخ�ص

عري�صة مي�صي هنا- 

ين�صب كّل تلعثمه وحزنه يل؟

، النافذة مفتوحة،
ّ
الطق�ص حار

كل هوؤلء الذين كنتهم دخلوا اإىل الغرفة 

ي�صبهون البعو�ص

يرق�صون حول امل�صباح اخلافت،

اأ�صمع طنينهم: لقد كنُت اأنا هو، اأوه ل اأنا كنت 

هو،

وكنت حمبوبه، لقد وجدته رهيبا...

�صوف اأطعنه... اأنا اأي�صا...

يف حني اأنني مل اأكن اأكرث من كلمة.

كلب معضوض

�صوف اأريد اأن اأذهب اإليه 

اأريد اأن اأفعل �صيئا من اأجله 

ولكنني ل اأ�صتطيع الو�صول اإليه 

كة والأ�صالك ال�صائكة 
ّ
مال املتحر

ّ
الر

ا،
ً
ا �صغري

ً
ح له، اأناديه، اأرمي له حجر

ّ
األو

 
ّ

لكن مل تعد لديه حوا�ص

ول توا�صل 

ل �صوء حتذير، اإ�صارة طوارئ 

نكم�ص، يزحف
ُ
دمى، م

ُ
اإنه وحيد مع نف�صه، م

�صخ�ص ما قام بع�صه،

�صخ�ص؟؟

اجلميع!

شعر
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وداعا يا عمر عبد هللا

)كاروناكاران(1 

عمر عبد اهلل اأبو نبيل

�صاحبنا الفل�صطيني يف العمل

حني ودَعنا رافقُته اإىل البوابة 

 انعك�صت �صورنا على �صيارته الواقفة خارج 

املكتب

"قد ل نلتقي بعد" 
قال لنا عمر رافًعا يديه اإىل ال�صماء

اإ�صارة اإىل اجلّنة اأو اإىل الرفيق الأعلى

د يف كفه
ّ
وبدا يل كاأّن طائرا غر

كالطائر الذي يطري اأو يحط يف مكانه  

كلما حتّدثنا عن احلرية اأو احلرب

كاأّن �رصب طيور ا�صطف خلف ال�صيارة

مّد عمر يديه فامتّد ظلهما علينا

رجعْت الطيور لدائرتها ال�صحرية

ونحن عند الباب نرى عمر امل�صافر

ثم عدنا ملقاعدنا

وكتبت هذه الق�صيدة 

 �صوف تغادرين بلمحة عني 

يد اإلهية ربتت على كتفي

�صوت من داخلي يهم�ص يل

" بّدل مكان جلو�صك"
اأم قال" اغ�صل وجهك"

نبيل بن عمر يقول: " اأبي �صافر لي�صت�صهد"

وب�صط يده اليمنى فوق الطاولة 

كاأمنا ير�صم جثمان ال�صهيد والده

عندها �صدح طائر

اأو كتبُت كذا عبثا يف الق�صيدة

" واأمك"؟ �صاألته
قال: "رافقْت اأبي لرتثيه"

�صدح طائر مرة اأخرى

اأو كتبُت كذا عبًثا يف الق�صيدة

اأول ق�صيدة كتبُتها عن الوطن 

كتب
ُ
لدى كل من يهجر وطنه �صيء ما يجب اأن ي

لكن حني تتجاوز �صيارة عمر عبد اهلل حدود 

بلدين

�صيظهر �صارع مل نره حتى الآن

خندق من الذاكرة 

ه يف هذه الق�صيدة حتى الآن
ُ
 مل يرد ذكر

ً
عندها �صتكون ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء

هناك كلب من كالب ال�صارع قبل ذلك

اأو �صيكون ذلك ال�صارع يف حلم

ي�صتيقظ الكلب ويقف على ال�صارع 

�صمعنا رنني �صوت من داخل اأذنيه
ُ
لكي ي

وعيناه تتجهان اإىل ال�صماء

أغنية مهداة إلى أطفال غزة

أو. أن. في. كوروبو 2

ّ
يغني دروي�ص " اأنا عربي واأنت عربي

لك بيت ولي�ص يل �صيء

ة ال�صم�ص
ّ
لك األعوبة وملعب تنت�رص فيه اأ�صع

قضايا عربية في قصائد هندية
شعر 

مختارات وترجمة: فيالبوراتو عبد الكبير

كاتب ومترجم هندي 
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ولي�ص يل �صيء

ولك حفالت فرح 

لي�ص يل �صيء

مل ل نلعب معا؟" 3

�صال اإىل �صاحة تلك املدر�صة

حزن يقهر ذاك الطالب الفل�صطيني 

ا ولعننا
ً
 غ�صب

ّ
انفجر احلاكم الع�صكري اليهودي

مّلا �صمع الأغنية 

 هاج�ص من احلزن واخلوف
َ
انتاب الطالب

" اأهي الق�صيدة خطرية لهذه الدرجة؟"
من وراء احلقب ياأتي ا�صتغراب دروي�ص

" مل ل نلعب معا؟"
�صوؤال يلقيه اليوم ولد باك�صتاين على ولد هندي

�صغار على �صاطئ النهر الذهبي

يت�صاءلون بينهم: لغتنا واحدة

واأغانينا هي نف�صها 

اإًذا مَل ل نغني ونلعب معا؟"

ال�صوؤال نف�صه يلقيه طفل �رصيالنكي

على �صديقه التاميلي ويف عينيه بلل

يطرحه اأنا�ص واقفون على جانبي الأ�صالك 

ال�صائكة

تنب�ص قلوبهم بودة

العدو يق�صم حدود الأر�ص �صيًئا ف�صيًئا 

ا 
ًّ

ا ف�ص
ًّ

 كالربتقالة يلتهمونها ف�ص

يريدون اأن يطفئوا ثقافة تب�صط اأياديها بُتمور 

ع�صلية

وبزيتون لذيذ زادا للم�صافرين

يقف اجلنود خلف مواطنني جمبورين 

ة
ّ
واأ�صابعهم على زناد البندقي

يطلقون عليهم ال�صواريخ والقنابل النارية

يا اأطفال القد�ص ل�صتم �صموًعا تذوب دمًعا

راأيت ليوًثا متعبة قد �صقطت

كونوا اأ�صبال ُتخيفون ب�رصاخكم العايل

 التي جتوب الأر�ص بناقريها 
َ
تلك ال�صقور

ال�رص�صة

كونوا جمموعة زنابري الغابات تل�صع القبائل 

البدائية

كونوا حجارة منجنيق ُتوقع اجلالوت

طوبى لكم اأطفال القد�ص طوبى لكم اأ�صبال 

الع�رص.

طفـل من غـزة
ف. ع

  طفل
4
جاء يف العيد من غزة

 بردائه الدامي

 وقد ثقبه الر�صا�ص

ي�صوع منه امل�صك 

�صاألته: " ما الذي جاء بك اليوم؟"

قال: اأريد كَفًنا اأغطي به جثماًنا ي�صمى باأنظمة 

عربية

اأريد اأن اأواريه يف مزبلة التاريخ 

فجاأة حتول اإىل ح�صان وعلى جبينه �صورة 

عنرتة

ة
ّ
وعلى �صفتيه رغوة من خمور العنرتي

ويف عينيه �صم�صان وهاجتان

�صم�ص النتقام و�صم�ص املقاومة

ترميان ب�رصر كالق�رص

كاأنه جمالت �صفر

ْت رياح �رص�رص
ّ
فهب

نزعْت مني ثياب العيد اجلدد

ف�صقطُت يف الأر�ص عاريا عميانا 

ى بكاء امراأة من غابر الزمان
ّ
ويف اأذين دو

"وامعت�صماه".

عجوز أمام جنود

 ساتشيداناندان5  

)اإهداء اإىل عجوز وزعت فواكه جلنود النظام 

ال�صوري حني اندلعت الثورة(

شعر
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ّ
ني

ُ
يا ب

ُكْل هذه الربتقالة

ل تقتل حفيدي عبد الغفور

 
ّ
ني

ُ
يا ب

ُكْل هذا التفاح

واأطلق �رصاح اإ�صماعيل

يته
ّ
ن رب

َ
اأنا م

ُكْل هذا العنب

ل توؤذ جاري اأورهان

ّ
ني

ُ
يا ب

ُكْل هذه التمور

ودْع عنك حممود

هو من اأهايل بلدتي

ّ
ني

ُ
يا ب

ُكْل ثمار الزيتون هذه

ول تفعل �صيئا ِبنزار

هو رجل طيب

بدل من هوؤلء 

اأطلقوا النار على �صدري.. اأنا هذه العجوز

اغتالوه ...

لأنه ل مكان هلل 

حيث ترتكز الكراهية

على لغتي �صقط دم تلك العجوزة

كتبُت هذه الق�صيدة

بكلمات الر�صا�ص الذي نفذ مبعرثا ج�صدها

ولذا ي�صيل منها الدم

اإن كان على ال�صعر اأن يكون �صاهًدا

فال بد اأن يتنف�ص ال�صم

حكاية يحكيها موج

فيصل أبوبكر 6

راأيت ذلك الطفل  

اأريج فاح من ن�صيم

ا اآخر من الذهب
ً
خلق بحر

رائحة امل�صك تلك 

ت الف�صاء
ّ
التي عم

ربا اأنزلتها املالئكة اإىل البحر

كرو�صة من ريا�ص اجلنة

ليحملوا ذلك الطفل الوديع

على �صدورهم.

حني حملُته على عاتقي

اأتذكر اأن البحر غاب فجاأة

ا اآخر من الدموع.
ً
وتبّدل بحر

هبت عا�صفة

 من نب�صات اآلف القلوب املجروحة

اأمواج البحر لفظت طفال اإىل ال�صاطئ.

على درجات �صلم 

ت�صعد روحه اإىل ال�صماوات الُعلى

هكذا تبزغ املفاجاآت اأحيانا

على خ�صبة م�رصح التاريخ

طفل عمره ثالث �صنوات فقط

ا من حكام البالد
ً
 الكوَن �صاخر

ُ
يغلب

كان جدي املوج يحكي:

 الإلهي
َ
اأول الغ�صب " اإمنا بلع احلوت 

ثم بلع ج�صد يون�ص املبارك"

ا تنزل من ال�صماء
ً
واأخري

اإلهية" "يد 
املوج ل تنتهي حركته بعد

ومرة اأخرى

�صوف يولد التاريخ على املوج من جديد

كان جدي املوج يحكي حكاية البحر الذي 

افرتق

وكل فرق كطود عظيم

وبينهما طريق ياب�ص

توقف الطودان دون اأن يتنف�صا

حتى جتاوز مو�صى وقومه ذاك الطريق

وو�صلوا اإىل بر الأمان

واجتمع الطودان حني دخل فرعون وجنوده

وهذه الواقعة ل تزال حتى الآن

يف �صجل ذكريات البحر

شعر 
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 �صاعر وقا�ص من ولية كريال مقيم يف الكويت. كتبها اأيام هجوم اإ�رصائيل على غزة عام 2014.. 1

�صاعر مرموق من ولية كريال ممن حاز جائزة "جنانا بيدها" اأكرب جائزة اأدبية يف الهند، تويف . 2

عام 2007.

الفل�صطيني حممود دروي�ص، يقارن فيها . 3 " اأخي العربي" لل�صاعر  معاين كلمات وردت يف ق�صيدة 

1958 حني كان  األقاها دروي�ص عام  ، وهي ق�صيدة 
ّ

فل�صطيني مع حياة طفل يهودي حياة طفل 

طالبا بنا�صبة احتفال ال�صنة العا�رصة من ت�صكيل الكيان ال�صهيوين الذي اأقامته مدر�صته يف الأر�ص 

ب ا�صتدعاءه اإىل مكتب احلاكم الع�صكري، الذي وبخه وهدده بف�صل اأبيه من العمل 
ّ
املحتلة؛ مما �صب

 يف تاأليف اأ�صعار كتلك )املرتجم(.
ّ
باملحجر اإذا ا�صتمر

اإ�صارة اإىل هجوم اإ�رصائيل على غزة اأيام عيد الفطر عام 2014.. 4

�صاعر وكاتب من ولية كريال.. 5

الالجئني . 6 ينقل  قارب  حادثة  يف  البحر  يف  ا�صت�صٍهد  الذي  كردي  اأيان  ال�صوري  الطفل  اإىل  اإ�صارة   

ال�صوريني اإىل اإحدى الدول الأوربية

و�صوف ياأتي جي�ص اآخر

جي�ص من دموع اأم روؤوم

�صالْت من بكائها اليائ�ص كلمة "يا اإلهي"

واهتزاز كهل جائع 

واأنني طفل يغرق يف البحر

يبحث عن طرف اأمنلة ينجيه من املوت

اإيالن الكردي اأحمله على عاتقي

ا " اأعطوين �صق مترة
ً
ناَدى اأخري

 ذرات ر�صا�ص ل مي�صها بلل"

وهذا املوج ل يتوقف

وعلى الأمواج �صوف يولد التاريخ من جديد

اأحيانا اأت�رصع اإىل اأ�صفل �صفن حامالت النفط

يحفظها مال و�صلطة وبذخ نعمة

اأ�رصخ عبثا

ثم اأعود عاجًزا عن حتريكها �صعرة

اآلف الأحالم تبحث عن مكان 

يف عيون اأطفال جعلوا الأر�ص مهاًدا لهم

يا اأ�صحاب القلوب احلانية

ل تغلقوا الأبواب

ل�صت اأطلب ملجاأَ بل فتوحات وثورات.

هوامش

شعر
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يف   )1944( دروجـــنـــربودت  جــريمــان  ولـــَد 

بلجيكا،  من   
ِّ
الفلمنكي اجلزِء   ،)Rollegem(

اللُّغاِت  اإِحـــدى  هي  ُة 
َّ
الهولندي اللُّغة  حيُث 

اإِىل  انتقَل  )1987م(  العاِم  ويف  ِة، 
َّ
�صمي

َّ
الر

الأدبية  احلياة  يف  واندمج   ،)Altea( قريِة 

الإ�صبانية.

معروٌف   
ٌ
ج

ّ
ــرو وم  

ٌ
ونا�رص  

ٌ
ومرتجم  

ٌ
�صاعر هو 

من  اأَكرَث   
َ
كتب احلديِث.   

ِّ
العاملي عِر  لل�صِّ ا 

ًّ
دولي

يتحدَُّث   -
َ
وتــرجــم ا، 

ًّ
�صعري ا 

ً
كتاب  

َ
ع�رص ــَد  اأَح

ثــالثــنَي جمموعٍة  ــــرَث مــن  اأَك ــاٍت-  ــغ ل  
َّ
�ــصــت

ٍة 
َّ
واإِجنليزي ٍة 

َّ
واإِ�صباني ٍة 

َّ
واإِيطالي ٍة 

َّ
اأَملاني ٍة 

َّ
�صعري

من  لعدِد  خمــتــارات  ذلــك  يف  با  ٍة، 
َّ
وفرن�صي

نَي.
ِّ
اِب العاملي الكتَّ

 POINT(  
َ
ر

ِّ
ـــــر وحم  

َ
ــص ــ�

ِّ
ــص ــوؤَ� م بــ�ــصــفــتــِه 

 ،)Editions( )Poetry International
ٍة 

َّ
�صعري جمــمــوعــٍة  ثــمــانــنَي  مــن  اأَكــــرَث   

َ
نــ�ــرص

 
َ

�ص
َّ
اأَ�ص )1996م(  العاِم  ويف  حديثٍة.  ٍة 

َّ
عاملي

neo-( ــى
َّ
تــ�ــصــم جـــديـــدًة  ــًة 

َّ
�ــصــعــري ــًة  ــرك ح

ــاعــريــِن  الــ�ــصَّ ــع  م  )sensacionismo
نِي امل�صهوريِن "باي داو" و"ديو ديو".

ِّ
يني

ِّ
ال�ص

ِة مع "الأَربعوُن عنَد احلائِط" 
َّ
عري بعَد بدايتِه ال�صِّ

اجلديِد،   
ِّ
ومان�صي

ُّ
الر عِر  بال�صِّ ُف 

َّ
املعر  )1984(

بحريِة  يف  الٌت 
ُّ
تاأَم البلَد؟-  تعرُف  "هل   

َ
ن�رص

كومو" يف اإِيطاليا، وهي جمموعٌة من ق�صائِد 

 ق�صائَد عن 
َ
)1995( كتب العاِم  بيعِة. يف  الطَّ

العاِم  يف  بالآخرِة".   
ٌ
"اهتداء بعنوان  املــوِت 

ق�صيدًة  ــرصوَن  وعــ�  
ٌ

"خم�ص  
َ
ظهر  )1997(

 
َ
ظهر  )1998( العاِم  ويف   ."

ٍّ
حب وق�صيَدتا 

ٌة 
َّ
�صعري جمموعٌة  وهو  �صفتيِك"،  �صمِت  "بنَي 

ها.
َ
 التي كتب

ِّ
 ق�صائَد احلب

ْ
ت

َّ
�صم

قـــ�ـــرِص- حــ�ــصــِن  اإِقــــامــــتــــِه يف   
َ
ـــــنـــــاء اأَث

"Rajasthan" اأَكمَل  "Neemrana" يف 
 
ُ
وء ال�صَّ ريق-  "الطَّ بجموعتِه  عِر  ال�صِّ دورَة 

ِق  ا بني ال�رصَّ
ًّ
ا �صعري

ً
" بت�صكيِلها ج�رص

ُ
املعكو�ص

 Frans(  
َّ
الفلمنكي اَن  الفنَّ واأَلهمِت  والغرِب، 

 Satish(  
َّ

الهندي  
َ
�صام

َّ
والر  )Minnaert

ريق" بر�صوماِتهما. Gupta( اللَّذين اأَثريا "الطَّ
اِر الزَّمِن"- تاأمالت يف 

َّ
 "يف تي

ُّ
عري كتابُه ال�صِّ

)2008( يف  العام  الهيماليا، ُن�رص يف  جبال 

 "اأُم�صيات �صعِر �صرتوجيا"، وهي 
َ
بلجيكا.  ن�رص

 "Pleiades" جمموعٌة خمتارٌة من �صعرِه يف

 
َ
�صدر  )2012( العام  يف   .2010 العاِم  يف 

يف  املظّلِل"   
ُ
غــري  

ُ
وء "ال�صَّ  

ُّ
عري ال�صِّ كتابُه 

ة. 
َّ
ة- الإِ�صباني

َّ
ِة اللُّغِة؛ الهولندي

َّ
مطبوعٍة ثنائي

جيرمان دروجنبرودت

 

ريقُ- الضوُء المعكوُس«  »الطَّ

شعر 

د ِحلمي الرِّيشة ترجمُة: محمَّ

شاعر ومترجم فلسطيني 
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جيرمان دروجنبرودت

 

ريقُ- الضوُء المعكوُس«  »الطَّ

مختارات شعرية 

ريُق  الطَّ

ماَذا رَأى اأَلنبياُء الُقداَمى
ُ
فوه  مْل ي�صِ

ْ
ولكنَّهم

يِف العزلِة

ا ي�صحُذ العقَل
َّ
مم

- اأَو يجعلُه يخطُئ؟

وا �صوًتا
ُ
هْل �صمع

 معروٍف لَنا، جتربَة حلٍم
َ
غري

 اليقظَة واليقنَي
ْ
نحت

َ
م

را�صَخنْيِ كحقيقٍة، كالكلمِة؟

ْت َأصابُعهْم هْل عدَّ
جِر روَق اأَوراِق ال�صَّ

ُ
ع

َ
طور

ُّ
هْل َقروؤوا ال�ص

ِة؟
َّ
يِف راحِة الأَبدي

ْ
 نظِر عيوِنهم

ُ
هْل ِق�رص

 اللَّيَل
ُ
تذيب

َ
كوا الأَغاين، الفجر

َ
هْل اأَدر

يِف وجِه اللَّيِل؟

حصاٌن مجنٌَّح
َّ
 الذَّهبي

َ
 اللِّجام

َ
ن الَّذي ك�رص

َ
م

و�رصَق احل�صاَن؟

ٌ
َل يزاُل هناَك ماء

يِف البئِر

 متوُت بعيًدا
َ
لكنَّ احلوافر

.
ٍّ

ِمن دوِن دوي

ِإلهُة اللَّيِل
التَّهديُد،

،
ٍّ
مثَل كائٍن وح�صي

 فوَق الأَر�ِص
َ
الم يعلُِّق الظَّ

ُ
ا القمر

َ
م

 لَنا
ُ
الَّذي يجلب

ملحاٍت ِمن �صوٍء؟

ُ
م�ص ا ال�صَّ

َ
م

- الَّتي َل ُتهدَُّد-

الَّتي ُتعِطينا اإ�صارًة؟

وُء اأَلكبُر َأيَن هَو الضَّ
الَّذي ميدُّ مزيًدا مَن الو�صوِح؟

ُّ
، النَّبي

ُّ
ائي

َّ
اأَيَن الر

 كاخلبِز احلقيقَة
ُ
الَّذي ي�صلِّم

ًة، وم�رصقًة، وعميقًة؟
ًّ
نقي

 الهاِدي
ُ
اأَيَن النَّجم

الِم؟  يِف الظَّ
ُ
الَّذي ي�صيء

ُة
َّ
ي
ِّ ِّ
ُة ال�رص

َّ
اأَيَن القو

 مَن النُّجوِم
ُ
التَّي تر�صم

َّ
مدي

َّ
 ال�رص

َ
املدار

لدورِة الكواكِب؟

التَّآكُل
اإِىل لوحاِت لوي�ص بال

ماَذا بعُد

شعر
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ٌّ
 وتاآكٌل مرئي

ٌ
هْل هَذا اعتداء

اآكِل مَن العتداِء والتَّ

؟
ِّ
غرِي املرئي

 اللَّيُل
َ

لي�ص

ُّ
 �صيفر

َ
ولكنَّ اليوم

ُ
عنَدما الغراب

 �صيغنِّي
ِّ
حرائي

َّ
ب�صوتِه ال�ص

اأُغنيَة الباطِل.

الوقُت يضغُط، يدفُع الرِّماَل
ويخد�ُص الكلمَة

يِف احَلجِر والأَمِل

تلَك التَّي تبَقى

َ
لي�ص

ٍة.
َّ
مثَل و�صي

اَل يزاُل َأكثُر مَن الماِء والهواِء
ُة

َّ
ماوي

َّ
والكوكبُة ال�ص

يكوُن بطريقٍة مماثلٍة

وؤْيَة
ُّ
 الر

َ
م

َّ
قْد غي

ُه ال�صطراباِت
ِّ
يوج

اأَكرَث بكثرٍي

ِد العنِي.
َّ
ِمن جمر

هْل خلُق جزٍء
مَن العامِل

 العامُل،
َ
هو

ِمن ماَذا خلَق؟

ُ
 التَّفكري

َ
عبًثا هو

وؤْيُة ق�صريٌة
ُّ
فالر

؟
ُ
م ا التقدُّ

َ
م

 الرتباُك وال�صمحالُل
َ
هو

ٌّ
اخلريُف �صبابي

 �صيكوُن بارًدا.
ُ
تاء ال�صِّ

اإىل عمل �صاتي�ص جوبتا

ِمن َأيَن َأتيَت
؟

ُ
واإِىل اأَيَن �صتذهب

 ِمَن الوقِت َل يزاُل
ْ
كم

ِتَك
َّ
لدواِم اأَبدي

؟
ٌ
كوكب

وُء المعكوُس الضَّ

إيثاكا
 خ�صخا�ِص الأَحالِم

َ
باأَحمر

َ
 يِف يوٍم اآخر

َ
م�ص  ال�صَّ

ُ
تر�صم

تقرُع الربيَق

بعيًدا عْن راأْ�ِص جبِل املغرِة

ِط
ِّ
 فوَق البحِر الأَبي�ِص املتو�ص

ُ
ينت�رص

ِة بحٍر مَن اللُّوؤْلوؤِ والف�صِّ

َة  اجلنَّ
َ
ر�صم

مليئًة بالأَزرِق والأَبي�ِص

اأْ�ِص
َّ
و مَن الر

ُ
ميح

 للذِّكرياِت.
َّ

ي
ِّ
 الرب

َّ
النُّمو

الفجُر
ببطٍء

ها
َ
 ق�صيدٌة نف�ص

ُ
كما تكتب

ُ
ياأْتي الفجر

مَن العدِم اإىِل الوجوِد

مِت
َّ

 مَن ال�ص
ُ

يتخلَّ�ص

َ
وء  ال�صَّ

ُ
ويجلب

 يِف كلِّ مكاٍن
َ
ين�صُئ الأَخ�رص

م�ِص قوًتا لل�صَّ

الَّذي مَن الأَر�ِص

َ
 ظالٍم اآخر

َّ
َل يزيُل اأَي

لكن اللَّيل.

شعر 
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اللَّيُل يفرُغ نفَسُه
مْن اأَح�صائِه املحرتقِة

اخل�صخا�ُص

ينزُف مَن الأَ�صفل

ِة نف�صِها دَّ - بال�صِّ

ِق ِمن اأَغ�صاِنها مثَل اأَ�صجاِر التُّوِت املمزَّ

 اليقظِة
ُ
 �صباح

ُ
 ي�رصب

ٍّ
ِمن اأَي

 العابرَة.
َ
الأَحالم

الفجُر رفَع شاهَد القبِر للنَّوِم
 �صبكَتُه املظلمَة

ُ
ه

َ
تارًكا وراء

يِف اجِلراِر الكبريِة للَّيِل

الأُفُق

َ
 الفاتر

َ
م  الدَّ

ُ
ي�رصب

للفجِر

،
ُ
والقلب

م�ِص ُه يِف ال�صَّ
َ
 نف�ص

ُ
يعك�ص

 ِمن دوِن �صبٍب.
ُ
يبتهج

اأَلخضُر، َيا اأَلخضُر الَّذي َيحبُس 
َ

الأَنفا�ص

تاِء حملَت عَلى طوِل فرا�ِص ال�صِّ

بيِع
َّ
 الر

َ
اأَع�صاب

قَة
ِّ
ي  �ِصباَكُهم ال�صَّ

ُ
الَّتي تن�صج

ج�ِص بروعٍة مبهرٍة  الرنَّ
ُ
 اأَزهار

ُ
تتفتَّح

اأَحوا�ُص الأَزهاِر الَّتي ِفيها الإِن�صاُن، كمبدٍع

ُه.
َ
 نف�ص

ُ
يعك�ص

َأحمر وَأزرق
 التَّوُق

َ
 ميكُن اأَْن ينمو

ْ
كم

قبَل اأَْن ميوَت

مَن اجلوِع والعط�ِص

حتَت �صماٍء ل مباليٍة؟

 يف الَهواِء
ُ
ع

َّ
وِء تتجم اُت ال�صَّ

َّ
َل تزاُل ذر

َ
اأَ�صكاًل غريبًة، جتلِّياٍت، ودوخًة زرقاء

مغمورًة يِف اللَّوِن الأَحمر

َل تزاُل عَلى حاِلها؟

الغيوُم تكافُح
ِة

َّ
لأَجِل مملكٍة عدميِة الأَهمي

يِح
ِّ
مَن املاِء والر

ُ
 والزَّرقاء

ُ
نباتاُت امِلحالِق البي�صاء

ها البع�َص تخنُق بع�صَ

ٌ
 عقيم

ٌ
اإِخ�صاب

لكائناٍت �رص�صٍة

يِف مراآِة العامِل.

مناظُر طبيعيٌَّة داخليٌَّة
عَلى �صاطِئ البحِر

 العاري
ُ
 القلب

ُ
يراقب

َ
 املاء

ُ
�ص

ِّ
ِبا يحم

ِمن خالِل نف�صِه عَلى الأَر�ِص

ُد
ُّ
، والتَّمر

ُ
العط�ُص، والوحدُة، والتَّذكار

عادِة
َّ
ِمزٌق عابرٌة مَن ال�ص

بالكاِد ترتُك يِف اليِد اأَكرَث

.
ْ
ِمن غباِر رمِلهم

ُأغنيُة العندليِب
اوو�ِص واأَلواُن الطَّ

اتي.
َ
َفتَنْتني طواَل حي

ُد �صوٍت
َّ
ُل جمر

َّ
َل تقْل يِل، الأَو

ِج َلوٍن.
ُّ
 �ِصوى تدر

َ
 َل �صيء

ُ
والآخر

لَماذا ترغُب بَأكثَر
مَن البحِر؟

داخَل حدودِه

ُة يِف متناوِل اليِد. اجلنَّ

شعر
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)1(

مْل يكْن دفرَت عائلٍة

كاَن حديقًة بكامِل ع�صافرِيها

 
ُ

قبَل اأن تعبَث به احلرب

ّثـًة هائلة.
ُ

وحتيَلُه ج

)2(

ُ
نقُل اإليها النا�ص

ُ
ـَة جبهٌة ي

ّ
مل يعْد ثم

بال�صاحناِت الع�صكريِة اأو بالناقالِت املجنزرِة

اجلبهُة ُهنا..

يف ال�صارِع

يف البيِت

يف ُغرفِة املعي�صِة

اجلبهُة ُهنا..

 حترُث الأر�َص بخالِبها 
ُ

حيُث احلرب

ال�صخمِة

لقى به من نوافِذ اخليانِة
ُ
وحيُث الكلُّ ي

لي�صقط.. من دفرِت العائلة.

)
ّ
)م�صهٌد جانبي

ا
ً
رتًفا متام

ُ
ة مْل يكْن حم

ّ
القاتُل هذه املر

ُقِتَل بـ"ناٍر �صديقٍة"

ته ب�صكٍل منا�صٍب
ّ
قبَل اأن ينهي مهم

ُقِتَل قبَل اأن يقتَل كلَّ �صيٍء.. بقليٍل

 الآَن بالأ�صى
ُ
لعّله ي�صعر

 اأن اأكوَن قاتال، ل قتيال، هل 
َّ
.."كاَن علي

؟ ُقِتلُت من دوِن ق�صٍد، 
ُّ

ُت�صاحمني.. يا رب

؟ ُقِتلُت قبَل اأن اأقوم 
ُّ

هل ُت�صاحمني.. يا رب

بالواجباِت املوكولِة اإيلَّ ِباأمانٍة، هل 

؟"
ُّ

ُت�صاحمني.. يا رب

ه
َ
هذا ما كاَن يحدُِّث به نف�ص

ون من جنِبِه
ّ
بينما رفاُقه مير

ا م�صتعجلني جدًّ

ّثـِتِه.. للكالب.
ُ

 من ج
َ
تاركني ما بقي

)3(

ل براكنَي يف اجلوار

َ
 متالأُ ال�صماء

َ
لكّن احِلمم

هارَة تر�ِصُل كلَّ �صيٍء اإىل العدم.
ُّ

وال�ص

ل زلزَل..

ا.
ً
لكنَّ الأر�َص اجتّثـت وجَهها وارتدتُه مقلوب

ل �صواعَق عرفت كيَف ت�صُل اإىل غاباِت 

كالِمنا

 مل نتكّفل بحرِق تلك الغاباِت فقط
َ
لكّننا اليوم

بل حرقنا كلَّ �صيٍء.. كلَّ �صيٍء.. متاما.

)4(

ْت �صنواٌت جثماَن البالِد
َ

رب
َ
ع

ه اأحٌد
َ
والقتيُل الذي مل ي�صجل ا�صم

�صمن قائمِة ال�صهداِء

ا على قارعِة احل�رصِة
ً

مل يزْل مطروح

ها:
َ
ويرّدُد العبارَة نف�ص

اأعيدوين اإىل دفرِت العائلة.

   حرٌب تعبُث في دفتر العائلة

شعر 

نضال برقان

شاعر ُأردني
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الخذالن

ْ
املدينُة التي مل تت�صع

 لأحالمك

 تطاردك يف كل
ْ
ظلت

مكان هاجرَت اإليه

قد اأطفاأت اأنوارها الليلة

ا
ً
مبكر

-على غري عادتها-

 لك
َ
كي ت�صمح

ا
ً
بالهروب �رصيع

�صوف تعرب- اإذن- اجل�رص

وحدك

هذه املرة

ويدك ملطخة

ببقايا حناين معك

يف اآخر مرة التقيتَك

حيث جل�صنا ل�صاعات

-غري عابئني بالزمن-

يف مطعم احلي الذي

تتوه فيه عمًدا

كنت اأتاأمل خطوط كفك

التي توؤملك

وتوهج العينني اللتني

ل يفهم �رصهما

اأحد

لكنهما تقولن كل �صيء

تخفيه

حني تردد ا�صمي بخذلن.

 نف�صي باأنك ل�صَت
ُ
لذا �صاأقنع

�صوى بحار بائ�ص

ل وطن له

ل جتيُد قراءة احلكايات

ول الوجوه املنك�رصة

ول الق�صائد التي مزجُتها

 بروحي.
ُ
بياأ�ص يقبع

لعلك لن تفهم اأبًدا

اأن الكراهيَة بداية ال�صفاء

من اجلرِح.

عاطلون عن الحياة

ل يوجد هنا نهر

لتغت�صل فيه روحي

من الأمل

فاأعود طفلًة 

تلهو على �صّفتيه

بال خوف.

تكتب الر�صائل الطويلة 

اإىل اأبيها

فال يرد عليها اأبدا.

ل يوجد هنا نهر

ول بحارة ق�صاة القلوب

يك�رصون قلوب اأبنائهم

ثم ي�صبحون بعدها 

عاطلني عن احلياة

وعن كل �صيء

ما عدا الت�صكع 

   قصائد

شعر

نجاة علي

شاعرة مصرية 
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بالقرب من بقع

تت�صع يف ج�صدي 

ل يوجد هنا نهر

ول �صماء رحيمة 

 . تن�صت اإيلَّ

هنا فقط ما يدل

على اأنني اإحدى املومياوات

التي ا�صتيقظت فجاأة

و�صط الأحياء

فجربت اأن تقلد اأ�صواتهم

يف ال�صحك والغناء.

قسوة

َّ
لن اأن�صغل بطيفك الذي مر

ا من هنا
ً
�رصيع

رغم اأنني فعلت ما يكفي

لتنظيف البيت من الأ�صباح

لذا �صاأنت�صي بالق�صوة

واأنا اأحمو ا�صمك 

من كل الأ�صاطري التي 

�صاأرويها عني

وربا اأت�صلى بتمزيق 

الق�صائد التي كتبتها لأجلك

و�صاأبتهج حني اأدهن حوائط 

 البيت باللون الأبي�ص

ثم اأردد يف نف�صي عبارة:

"اإن الأيقونات الكاذبة 
ل ت�صمُد طويال اأمام الزمن".

فهل تدرك اأن هذا العدم 

ا؟! ل يثري رهبتي حقًّ

شعر 
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اأترك غيمتي يف زجاج املا�صي 

الوعل اجلريح ر�صَّ دم اجلبل بعنرب وغبار 

التفاح 

 النار ملدفاأة العجوز 
َّ
يد الكاهن باركت حب

الذي ل ي�صلي  

ا مع مزلج 
ًّ
واأ�صعلت الريح حني تزاوجت �رص

الباب 

كل الطيور حملقت يف املطر وم�صت بعيًدا 

تاركة ال�صم�ص نائمة يف �صباها 

 اأوقات ال�صوء 
َ

ال�صياح املجنون فهر�ص

وق�صمها اإىل اأزمنة اأطفال عراة 

والأوقات التي اأعود فيها من عط�ٍص و�صهيل 

ل اأرتوي من �صماء الري�ص / ول اأتنف�ص خارج 

وردة املنتهى  

ول املطر يخالطني لكي اأ�صلي.

 اأ�صود يرتع�ص
ٌ
فجيوبي غام�صة وفيها �صجر

موؤونتي اأ�صداف وحروب اأنتظرها 

ل ر�صائل ت�صلني من اأحد، ول اأنتظرها 

اأحمل جيفة احلرب واأدور بها مثل ق�صعة ثلج 

بني روؤو�ص القتلى 

راأ�صي ل يفكر يف اأ�صباب نزول املاء من 

ال�صماء 

ول يف اأ�صباب احلروب كّلها 

لأّن غيومي �صامدة على نافذة كوخ مهجور 

يف غابة كان فيها "�صوبنهاور" يفكر يف 

اأ�صياء اأخرى 

غري التي يف راأ�صي 

ومن عادتي اأن اأزن البحر باأ�صلعي.

حرية 
ُ
ولأن وجهي فيه ا�صفرار دائم، مثل ب

نعا�ص 

تركت لكم كل اجل�صور لتمروا ب�صحٍك و�صالم  

لن اأ�رصب معكم من غيمة واحدة 

قد تفي�ص اأع�صابي مثل جندي لزمته 

احلروب واخل�صارات 

وقد اأقتلع عني البلهوان ب�صنِّ �صمكة عذراء.

 البهلوان الذي �صادق املرايا

ويفكر يف اآخر امل�صاء يف ثلٍج اأزرق ينزل من 

اأعلى النافذة 

البهلوان الذي مل ينم اأبدا يف دفاتري وكتبي   

البهلوان الذي ي�صدق �صحكة الأطفال 

والقدي�صني 

لكنني ل اأ�صدق �صحكته 

واإن عاد وحيًدا من غابة مظلمة 

 وترك مظلته يف يد �صجرة �صاجعت جارتها.

 الغابة التي فيها اجلوعى يقتاتون من القتلى 

وي�صحكون بثوب اأزرق 

واللقطاء يب�صقون على متثال �صاعر اأعمى 

تفاح كثري ينهمر من اأعلى النوافذ 

لأن ال�صتاء با�ص غيمته يف يدي.

جيوبي غامضة وفيها شجر أسود

شعر

محمد نجيم

شاعر مغربي 
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Pildammspark
�صة 

ّ
ري

ُ
 البحريَة ب�صهام م

ُ
ال�صم�ص ت�رصب

هذا وقت قيلولة الآلهة 

ة 
ّ
يف كهوفها ال�رصي

تعايل اإيّل قبل اأن ياأتي الليل 

قبل نوم الطواوي�ص

 ينّزه اأجنحته الكبرية 
ُ
البجع

اأمام متاهة الأ�صجار 

حيث ينام الأحياء عراًة 

 لِك من الدورِق نبيذاً طيبًا 
ُ
تعايل اإيّل �صاأ�صب

لكي ن�صنع معًا معجزًة �صغرية، 

باإمكاين دائمًا اأن اأحتوَل اإىل �صجرة 

 ونّقار اخل�صب 
ُ

يت�صلقها ال�صنجاب

واإن اأردِت فتكن الغيمُة �صبيهًة بالطفل الذي 

يبكي 

 Pildammspark يف

اآه اأيتها الطبيعة. 

 

 مشط
و�صلُت اإىل الأر�ِص بال�صدفة 

كانت رحلة طويلة، وجدُت نف�صي يف �صحراء 

يف الليل. 

 بهالتِه امل�صيئة عربون ال�صداقة
ُ
القمر

يطرُد الربَد عن ج�صمي 

بعينني غائرتني اكت�صفُت اأنني ل�صُت وحدي 

اأن امراأًة عاريًة تبحُث يف الكثبان 

عن م�صٍط �صائع بني الرمال 

اأخذْت طريقًا طويلًة باختيارها 

وهي تغني كالذئاب عندما تعوي 

 كلُه األعوبٌة 
َ
كاأن امل�صري

يف يد القدر

اأحيانًا تنبُت اجلذور يف املراآة 

ول يراها اأحد 

اأحيانًا تتو�صُل الكلمة اأمام باب اخلالِء واأنت 

 
ٌ
نائم

تزحف اإليك من غابر الأزمان كالر�صولة 

اأو كالأفعى يف طريقها اإىل اجلنة 

قْف. 

اأنت يف هذه الليلة تنام على م�صٍط من 

عظامي. 

البدايات والنهايات
كنُت يف انتظارِك 

ى 
ّ
حتت راية احلم

حتى و�صلِت لهثًة 

اإىل املطبخ املزورع 

بقناين البرية والنبيذ، 

الطاولة كبرية جداً يراها اهلل من ثقب الباب

كنِت ككلب احلرا�صة عاريًة اأمامي 

وكنُت م�صغوًل بكتاٍب عن اآدم وحواء. 

 �صعرها الريح 
ْ ّ
طري

ُ
التفاحُة اأرملٌة ي

 
ُ
البدايات كالنهايات حتى لو كان الن�رص

يلتهم

�صاعقًة اأو وليمًة لأن الأ�صطورة التي خباأْت 

 يف ال�صمت اأقامتُه من ري�صها فقمُت 
ّ
جناحي

كال�صكران باحثًا عن امراأٍة فاإذا هي اأمامي 

مالًك 

 بال�رصع يرق�ص يل وحدي
ً

م�صاب

اأين اأذهب الآن لكي اأجد �صاطئ احلكمة 

وهذا الباب مغلق 

واملفتاح يف يٍد جمهولٍة ل تراين! 

ماذا بعد اأر�ٍص يراِك النائمون فيها كقنديل

معلٍق يف ب�صتان الرب! 

الصوت والقناع 
 القناَع فاإذا اأنت �صوٌت من الفم 

ْ
الب�ص

ي�صافر وحده بني اخلرائب 

عًة مثل امراأة تتجول يف 
ّ
تاأتيَك الفكرُة طي

احلقول 

 كال�صباب 
ُ
عندما يهبط املغيب

مرثية مروين وقصائد أخرى

شعر 

زاهر الغافري  

شاعر ُعماني 
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فوق البحريات. 

يف كل زهرة اأمٌل 

وكل الرباهني تدُل على اأنك خائٌف 

 اخلطوة الأوىل 
َ
اأن تخطو

لذلك ل ت�صل 

عليك الآن اأن جتمع حفيف الريح يف يدك 

حتى ت�صتعَد للقذيفة. 

مرثية مروين
اآه اأين اأنَت الآَن يا مروين

 حتَت 
ُ
بعدَك انطفاأ القمر

 
ُ
ال�صتائر امُلغلقة ومل تعد ال�صماء

زهرًة بالطيور 
ُ
م

 �صوَت 
ُ
مع ذلك كاأنني اأ�صمع

غني فوق ال�صجرة 
ُ
النا�صِك ي

ارُتَك على 
ّ
 بح

ُ
بينما ينام

ال�صاطئ 

 الأكاليَل يف احلديقِة 
ُ
اأذكر

خلف بيِتَك يف هايكو يف هاواي 

اأذكر الفناراِت التي ا�صتقبلتك 

يف �صفن الرياح 

 
َ
عندما كانت الياب�صُة مو�صع

�صكوٍك كثرية. 

دون خوٍف ينعقُد اخليُط يف الغابِة 

 ت�صتيقُظ 
ٌ
على الأرجح هناَك اأرواح

 بئٍر مهجورٍة 
َ
اأمام

حتت اجل�رص اخل�صبي يتدفُق 

 النارجن 
ُ
ماء

 
َ
 انحدر

ُ
وذلك ال�صيء

اإىل داخل القاعة 

هل كان �صوتَك مروحًة 

يف الظالل

هل كانت الأم�صيُة �صافيًة 

اإىل ذلك احلد بني النجوم؟ 

ثم قل يل كيف التقينا يف 

مطر الليل فوق امل�صطبة 

الفارغة

 وح�رصاُت 
ُ
بينما تودعَك الطيور

الأر�ِص 

تودعَك نيويورك بفقراِء 

ناطحات ال�صحاب

مْن يدري ربا كان املوُت يف العينني 

احلزينتني

عندما اأخذَك املالُك 

اإىل بالده احلرة

�صكراً للكلمة التي عربْت 

 وا�صتقرْت 
َ
الأنهار

يف طني ال�صفاف 

�صيكون علينا الآن 

َكٍب جمهولٍة 
ُ
 الربَق من ر

َ
اأن نرفع

 
ُ
هاجر

ُ
دون اأن نكتفي بربيٍع ي

من قب�صِة عّتاِل ال�صالمَل

اآه يا مروين كاأنَك كنَت تعرُف حانة 

غاري �صنايدر  يف املحيطات

املليئة بالأوبئة

هذا هو اجل�صد عندما يخلُق 

لنف�صِه عمراً اإ�صافيًا 

اإنه ف�صُل ال�صتاء 

 فوق �صاهدة 
ُ
ي�صقُط الثلج

القرِب لتطرية العظام 

 غري الرتاب
ُ
مل تعد يدَك تن�صج

تكلموا اأيها الغرباء عن ال�صاعِر 

النائم حتت الظالل 

 كما لو مل ينطفئ 
ُ
انطفاأ القمر

من قبُل 

 قبابها ناحية الال مكان 
ُ
مناراٌت ُتدير

هناك �صهرة يف الع�صِب اأمام اأقداِم بنات 

امللوك 

لكّن اآلمًا كثريًة يف ريح امل�صاء 

 رماَد الكوكب 
ُ
حتجب

 على 
ُ
كنَت وحدَك تنتظر

حافة اجلرف قطاراً لن ياأتي 

 الذين ودعوا اأنف�صهم 
َ
ذهب

وناموا 

وبقيَت اأنَت وحيداً 

 يف اخلالِء وال�صقوِق 
ُ
تفكر

 يف اأعماق البحر 
ُ
التي تظهر

ة ولكن من دم 
ّ
 تعبًا من حياة امل�رص

َ
لي�ص

احلجارة يف مزارع احلروب 

نقَذ 
ُ
اآه يا مروين ارقد الآن فالعامل لن ي

نف�صُه. 

فَق لالأ�صجار 
ّ

علينا اأن ن�ص

حيث ما كانت 

ونرتَك لوؤلوؤًة فوق حجرة.     

شعر
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نصوص
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الورقة األولى 
ي�صبه  ل  �صعور  نف�صي.  عن  غياٍب  ورِة 

َ
�ص يف  واأنا  اأ�صابيع  منُذ 

اأوراق ال�صجر ول الأزهار. �صيء ِمن انطفاء للذاكرة، لعّله �صيء 

اإرادي، من قرارة نف�صي. الرغبة يف عدم مداعبة الأوهام التي 

ابتكرتها ح�صارتنا اله�صة.

به  دنا 
ّ
قي الذي  املنظوِر  غري  القيُد  هي  اأ�صا�صها  يف  امل�صكلة 

عِب الّتكهن بامل�صتقبِل اأحيانًا، لكّن 
ّ

الوباء منذ �صيوعه. من ال�ص

ُد باأرقامنا 
ّ
ُنقي

َ
�ص التكّهن به مطلًقا. هل  الع�صرِي  ِمَن  الآن يبدو 

الذي  الإن�صاين  جلدنا  عن  تعو�ص  برقائق  ا 
ً
قريب الفرتا�صية 

اأو عبوديتنا  تنا 
ّ
ري

ُ
اإىل الدنيا؟  ُترى ما هو �صكُل ح جاء معنا 

القادمة؟

يف   
ٌ
حما�رص الّدائم،  فر 

ّ
وال�ص والبحر  بال�ّصم�ص  ال�ّصغوُف  اأنا 

 
ّ
حديقتي وم�صهد الغابِة القريبِة من منزيل. بني حني واآخر مير

ظبي ينظر اإيّل ويت�صاءل عن �رص ال�صمت الذي حّل على العامل!

ت 
ّ

وغري الوباء  مع  حّلت  التي  العزلة،  هذه  من  اخلروج  متى 

تنا 
ّ
العادات والطباع التي تعلمناها بجهد كي نعطي لإن�صاني

اأو طائرٍة  معنى؟ بالن�صبة يل جوهر حياتي، هو ركوب قطاٍر 

 
ٌ
والذَّهاب اإىل مكاٍن ما بعيد، حيث العودة منه على الأقدام اأمر

م�صتحيٌل.

له. 
ّ
 بالأمان، حني ل اأحد يعرُف مكاين اأو حتى يتخي

ُ
هكذا اأ�صعر

ت�صري  التي  الأفكار  واإيــاب،  ذهاٍب  يف  حياتي  ن�صف  ق�صيُت 

وجودي هي ما تولُد بني هذيِن القطبنِي، واإْن مل تتحّقق فهي 

�صاعر حني و�صف  قال  اأمٍل، كما  ف�صحُة  اأفكار.  تبقى حم�ص 

�صيَق العي�ِص. 

طويلة  اأيام  منُذ  كتاب  اأو  ر�صالٍة   
ّ

اأي اأقراأ  مل  اأيّن  لكم  اأعرتُف 

بالعيد،  الأ�صدقاء  بع�ص  ذّكرين  اأم�ص  اأول  تاريخها.  ن�صيت 

ا. فالعيد يحتفل به بني 
ً
الذي انقطعت �صلتي به منذ 45 عام

اأهله. هنا اأحتفل باأعياد امليالد وراأ�ص ال�صنة والف�صح، فلكل 

دا.
ّ
امرئ من دهره ما تعو

تابعُت  متاأخر،  وقــت  حتى  احلديقة  يف  جل�صُت  امل�صاء  يف 

كاأ�ِص  رغباٍت يف  بال  الّليل،  ل 
ّ
اأو بلحظٍة، حّتى   حلظًة 

َ
الغروب

نبيٍذ اأو حواٍر مع امراأة، زوجة اأو غريبة، فالثنان يبعثان يف 

 تتنازُع على اأمكنٍة موؤّقتٍة 
َ
ذهني الرغبة. كنُت اأ�صمُع الع�صافري

بني  �صغري  ُثقٍب  يف  اأو  وارٍف  غ�صٍن  على  واحــدٍة،  لليلٍة  لها، 

اأحجار البيت.

امل�صتقبل  فكرة  قادم.  هو  ما  متاما  اأدرُك  ل  لكّني  اأدري،  ل 

يف  اإرادتنا  اإّن  تتال�صى.  بنف�صها  ة 
ّ
الب�رصي اإميان  عززت  التي 

التي  الّلذُة،  القادمة.  م�صائرنا  حتّدد  ما  هي  تنا 
ّ
بحري الّتعلق 

عادة، تبقى �صجينة 
ّ
هي جوهر املعرفة والّتعريف الأقرب لل�ص

اليوم  مت�صي  ل  العميق  الّلذِة  �صوت  والعاطفة،  اأج�صادنا؛ 

ما  بينما  ال�ّصفاِه؛  حبي�صة  تبقى  الُقبُل  اأمتار.  ب�صعِة  من  اأكرث 

اللذة يف  القبل وهم�صات  �صنتذّكره من املا�صي، يخربنا باأن 

كوكبنا- اأكرُث مليارات املرات من الب�رِص اأنف�صهم.

الفي�صل، بل هو نزاع  ال�ّصجاعة فيها هي  ا لتكوَن 
ً
لي�صت حرب

 يف ُكلِّ خطوٍة ويف ُكلِّ حركٍة ويف كل ما هو قابل لّلم�ص 
ّ
عبثي

والّتربك به من ثغِر املراأة حتى مقب�ص الباب.

يبدو اأّن ُكلَّ ما تعّلمناه من طبيعتنا �صار من املا�صي. حم�ص 

هكذا  الّثانية..  طبيعته  املرء   
ُ ّ
يغري هل  ولكن  وحنني،  ذكرى 

ب�صهولة!

ه 
َ
نر مل  فايرو�ص  مواجهة  من  وطــاأة  اأقــلُّ  وطــٍن  تغيري  حتى 

 ُكلَّ عواطفنا.. ذلك هو البوؤ�ص 
َ ّ
يومًا ولن نراه حتمًا، لكّنه غري

 لالإن�صان، وهو الوجه الّظاهر من دينونٍة �صامتة.
ّ
احلقيقي

الورقة الثانية
عا�صفة  واآخر  حني  بني  انقطاع.  دون  اأيام  ثالثة  منذ  متطر 

�صارت  العزلة  اأغ�صانها.  عن  الأ�صجار  اأوراق  تزيح  �صغرية 

من  ــوف  اخل مــع  الطبيعة  غ�صب  اجتمع  حينما  م�صاعفة 

الفريو�ص. الهاتف ل ينقطع، اأ�صدقاء من روما ولندن والقاهرة 

من  للخروج  منفذ  عن  يبحث  اجلميع  وهامبورغ.  وباري�ص 

أوراق من أيام العزلة
نصوص

جبار ياسين 
كاتب عراقي 
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مو�صيقاها  نقول،  كما  واحدة  اأ�صطوانة  ذاته،  احلديث  العزلة. 

قبل  الإجبارية  بالإقامة  علينا  حكمه  اأ�صدر  الذي  الفريو�ص 

احلكومات. ل �صيء موؤكد؛ لكن كل الحتمالت ووجهات النظر 

ا 
ً
قابلة للنقا�ص. اأقبل كل �صيء واأخزنه يف دماغي لأ�صدر حكم

ا عليه. ل�صت طبيبا ول عامل بيولوجيا لأديل بدلوي. اأ�صمع 
ًّ
عقلي

واأنتظر واأقراأ على �صا�صة الهاتف ما ي�صلني. موؤامرة اأم �صدفة؟ 

ت�صٍظ  اأم  للعامل  واحدة  تاريخية؟ حكومة  اأم حتمية  عابر  اأمر 

للحكومات القائمة اليوم؟ وكل يوم نقا�صات للهروب من ثقل 

للريح  نهب  نيويورك  فارغة،  باري�ص  مهجورة،  روما  العزلة. 

بال ب�رص.. لكّن القاهرة �صاخبة؛ كاأن الوباء "مولد" ت�صدح فيه 

املو�صيقى ويت�صابق الراق�صون وهم يحتفلون برجل خرج من 

امل�صت�صفى بعد اأن ت�صافى من الكورونا. الأعجوبة اأّنه الوحيد 

الذي ي�صع كمامة بني مئات الراق�صني؟

قطط البيت م�صتغربة، ول تفهم ما الذي حدث لنا اأنا وزوجتي. 

النباتات  نقلع  ونحن  ترافقنا  البيت.  من  نخرج  ل  ملــاذا 

دائما  الــغــداء،  عند  حولنا  جتل�ص  احلديقة.  مــن  الوح�صية 

م�صتغربة. الدجاجات والديكة على حالها، ت�رصح بني الأ�صجار 

بحداثتنا  لها  عالقة  ل  هناك.  اأر�ص  ودودة  هنا  حبة  تلتقط 

الكارثية وعبوديتنا يف العزلة التي ل نعرف كيف �صتنتهي؟

 منذ الأيام الأوىل 
ّ

�صيتغري العامل بالـتاأكيد؛ ل بل هو قد تغري

للوباء. اأ�صبحنا جميًعا جمذومني نخ�صى القرتاب من بع�صنا. 

اأ�صبحنا  والعني.  لالأنف  الفم  من  نا 
ّ
حوا�ص اأدوات  من  نخ�صى 

اأيدينا  تطهريه.  قبل  فيه  م�صكوك  الغذاء  �صيء.  كل  يف  ن�صّك 

م�صكوك فيها بعد اأن اأوقفت الكثري من مهماتها. ل م�صافحة 

ما  لكن  والأ�صياء،  للب�رص  تطهري  حقبة  �صحيفة.  تقليب  ول 

الدر�ص الذي �صنتعلمه لننقله لالأجيال القادمة؟

الورقة الثالثة
جمذومني، اأ�صبحنا كلنا جمذومني. جذام ي�صاوي بني امللوك 

اأي�صا - التي  نا 
ّ
ة؟ حوا�ص

ّ
اأكرث حري ل 

ّ
لني. لعّل املت�صو

ّ
واملت�صو

هي  الذاتية-   تنا 
ّ
حري اإىل  الطريق  قليلة  اأيــام  حتى  كانت 

لكل ما  ننظر  الأخرى يف حالة ذعر. نخاف من عيوننا؛ فال 

حولنا. اأنوفنا تخ�صى اأن يكون الهواء فا�صًدا، حامال للفريو�ص. 

الطبيعة  ث.. 
ّ
ملو هو  ما  مل�ص  خ�صية  بقفازات  مغطاة  اأناملنا 

طوال  د 
ّ
تغر الطيور  نخ�صاها.  ل  �صديقة  بقيت  اخلال�صة، 

ا من البيوت. 
ً
النهار على الأ�صجار. ال�صباء عادت تتجول قريب

من  اأ�صجار  اأوراق  يق�صمن  �صغريين  مع  ثالثة  راأيــت  اأم�ص 

ار 
ّ
زو ل  لكن  �صورة،  اأبهى  يف  البيت  حديقة  متدلية.  غ�صون 

احلديقة،  قلب  يف  ملائدة  �صخب  ل  بامل�صهد.  ي�صتمتعوا  كي 

اأو على الع�صب. يف لوحة مانيه امل�صافات بني  حول من�صدة 

احل�صور هي ذاتها التي تن�صح بها موؤ�ص�صات ال�صحة. التباعد 

بع�صهما!  تناق�صان  مفردتان  غريب؛  م�صطلح  الجتماعي 

العزلة اأتاحت لنا اأن نعمل ما مل ن�صتطع عمله خالل �صنوات. 

ا 
ً
القراءة املتوا�صلة وت�صذيب احلديقة. التلفزيون يعر�ص اأفالم

ها قدمي من اأيام جمد ال�صينما. برامج التلفزيون  ة، بع�صُ
ّ
حقيقي

ة؟ الزائر الدائم �صار م�صدر لذة اأيام الكورونا.
ّ
�صارت ذكي

لنا  ينقل  الهاتف  احلداثة؛  مبتكرات  بفائدة  ن�صعر  ة 
ّ
مر لأول 

الأخبار، تقارير وفيديو عن تطور الوباء وخط �صريه، واأرقام 

�صحاياه يف كل بلد. نظريات حوله تفرخ كل يوم. انتظار اللقاح 

ل. يف 
ّ
�صار هاج�ص الب�رصية كّلها لأبعاد يوم القيامة املتخي

ة. 
ّ
قنا العلمي اأ�صبه بخرافة اإعالمي

ّ
الوقت ذاته نكت�صف اأن تفو

يف �صاعاٍت جند احللول الع�صكرية وتتهياأ اجليو�ص بطاقاتها 

بيٍت  كّل  الالمرئي.  اأمام  اليوم  عاجٌز  اجلميع  لكّن  الق�صوى، 

�صار جزيرة معزولة. مل يعد خمجال العتذار من �صديق ينوي 

زيارتك ولو يف ف�صاء احلديقة. الكورونا متنحك فر�صة رف�ص 

املعارف الثقالء؛ لكنها تاأخذ منك فرح ا�صتقبال من حتب. هي 

الأخرى �صارت �صيفا ذا حّدين. ديالكتيك هيغلي �صخيف.

الورقة الرابعة
قلب  بطر�ص،  القدي�ص  �صاحة  خالية.  روما  �صوارع  اأحد.  اليوم 

اأجنلو.  مايكل  عبقرية  لتاأمل  فر�صة  مهجورة.  الفاتيكان، 

اأي�صا قبل يومني. احلمام يطري  الكعبة يف مكة كانت خالية 

ا 
ًّ
منزلي �صار  الّدين  امل�صلني.  بدل  الكبري  امل�صجد  اأروقة  بني 

لأول مرة بال طقو�ص جماعية. حما�رص هو الآخر بيتافيزك 

غريب!!

تهون  ال�صجن  يف  العامل.  �صار  الزنزانات  بليارات  �صجن 

الأمور، فال�صجن يدرب احلوا�ص الجتماعية، اللقاءات، القراءة 

مع  العالقة  اليومي.  اخلــربات  وتبادل  الريا�صة  امل�صرتكة، 

ا�ص ت�صبح �صبه عائلية مع مرور الأيام. مع الوباء ي�صري 
ّ
احلر

العامل حم�ص خيال وذكريات. احلكومات وّفرت الغذاء للنا�ص. 

الأ�صواق مفتوحة ملا ي�صبع البطون.  الغذاء الروحي، ومهّدئات 

وال�صينما  امل�رصح  مغلقة؛  للوجود  املعنى  ومانحات  العقل، 

مغلقة  كلها  الريا�صة،  ونوادي  والتجارية  العامة  واملكتبات 

كانوا  الهاتف:  عرب  �صديق  يل  قــال  ى!  
ّ
م�صم غري  اأجــل  اإىل 

لكن   2020 عام  يف  طائرة  �صت�صبح  ارات 
ّ
ال�صي اأن  يتوقعون 

اليوم الطائرات جاثمة يف مدرجات املطارات؟

نصوص
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نحن اأي�صا جاثمون يف بيوتنا بعد اأن األغينا اجتاهات ال�صفر. 

فرحة  الطبيعة  لأّن  يــرام؛  ما  على  �صيء  كل  تقول:  زوجتي 

بهذه العطلة الإجبارية للب�رص، وتوؤ�رص اإىل مكامن الطيور بني 

الأ�صجار، حيث تاأتي مو�صيقى الطبيعة.

بكاريكاتري؛  الوات�صاأب  على  يل  يبعث  موران  اإدغار  �صديقي 

ثم  نيارتندال،  حتى  جاوة  اإن�صان  ع�رص  منذ  لرجال  ر�صوم 

الإن�صان الأخري، وهو يقول: لقد اأخطاأنا الطريق، ينبغي العودة 

للبداية. ذلك هو الواقع؛ اأخطاأنا الطريق منذ زمن طويل حينما 

�صفاء  الذي ل  القاتل،  اإل مر�ص احلياة  الأمرا�ص  عاجلنا كّل 

منه.

نحن بحاجة اإىل الراحة، الوقوف قليال اأمام ج�صعنا لمتالك 

كل �صيء حتى الكواكب البعيدة، اأفرغنا الأر�ص من اأح�صائها، 

ثنا ال�صماء. احلياة التي بداأت ببكرتيا وحيدة 
ّ
قتلنا البحار، لو

اخللية تخاف اليوم من فريو�ص بال خلية! يف النهاية، الفريو�ص 

اإن�صانيينا!!! هل  اإن�صاين، وها نحن نقاتل �صد مبتكرات  نتاج 

�صينت�رص الإن�صان على �صورته؟

الورقة الخامسة 
الب�رص.  على حركة  القيود  اأن خففت  منذ  الهواتف  رنني  خّف 

ات. 
ّ
اأبوابها، املقاهي واملطاعم واأ�صواق الكمالي املدن فتحت 

يرتدي  اأن  �رصيطة  قائمة؛  تعد  مل  املحافظات  بني  احلــدود 

الغربة  بينهم.  امل�صافات  على  ويحافظون  اأقنعة،  النا�ص 

ة يف قف�ص، حتى متى؟
ّ
الجتماعية قائمة. احلري

غياب  بعد  لرو�صيل  مدينة  اإىل  بال�صيارة  اخلمي�ص  خرجت 

حتى  ال�صيارة  من  واأنا،  زوجتي  هبطنا،  اإن  ما  �صهور.  ثالثة 

مدٍّ  يف  كان  البحر  م�رصًفا.  �صنهاجم  كاأننا  الأقنعة  و�صعنا 

قطرات  تتطاير  ب�صّدة.  ال�صاحل  حجر  ت�رصب  الأمــواج  كبري. 

باملوجة  لتلتحق  تعود  ثم  لثانية  تلمع  الف�صاء،  يف  املــاء 

املن�صحبة للبحر. تناولنا قهوة على الكورني�ص وعدنا. املكان 

يراقبون  والزبائن  اأمتار  املوائد  كان موح�ًصا لأول مرة. بني 

بع�صهم اأكرث مما ينظرون للبحر. العواطف خمتنقة اأي�صا. منذ 

بدء العزلة، ربا، مل تولد ق�صة حب. احلب يولد يف ف�صاء ما. 

املكان املحتمل للقاء مهجور: الر�صيف، املقهى، مكتب الربيد، 

عربة القطار... كل هذه الف�صاءات كانت مهجورة كمدن اأثرية 

مل تكت�صف بعد.

البيت،  العزلة يف  ال�صفر الذي رافقني ل�صنوات طويلة علمني   

 فيها 
ّ
حينما ل اأكون يف مكان بعيد، بني اأوطان لي�صت يل اأمر

بت كل 
ّ
اأعرفه. منذ �صنوات طويلة جر كغريب. ما حويل، هنا، 

التي  ة 
ّ
احلري عنه،  اأبحث  ما  ا 

ً
يوم اأجد  مل  امللل.  حّد  الأمكنة 

بال  اأماكن  يف  اإليه  بالنظر  يغذيني  البحر  العاطفة.  ت�صعل 

تخلو  حينما  خا�ص  ب�صكل  اخلريف  يف  حيًنا  والغابة  ب�رص، 

من املتنزهني الذين ل يع�صقون املطر والربد والوحدة.. اإنهما 

 دائم، البحر والغابة، حركة الكوكب فيهما ولي�ص يف 
ّ

يف تغري

النا�ص الذين يتب�صعون ول ينظرون اأبدا لهند�صة املدن القريبة 

الزجاج  تخرتق  عيونهم  اجللد..  حتت  الأع�صاب  هند�صة  من 

بحًثا عن جديد يف الب�صائع املعرو�صة التي ت�صبع اأب�صارهم 

ول ينظرون اأبدا يف العيون، خوفا من التقاء النظرات...

ا ول�صت ذا باأ�ص.
ً
اأنا يف الال باأ�ص، ل�صت بائ�ص

حول البيت، املنعزل يف هذا الريف املنكفئ على نف�صه، عادت 

اأهلها  ت�صتعيد  الطبيعة  �صنوات.  انقطاع  بعد  حتّلق  ال�صقور 

الأر�ص وحركة  وال�صيارات على  النا�ص  توقفت حركة  حينما 

يف  جمموعات  ــايل،  الأع يف  ال�صقور  ال�صماء.  يف  الطائرات 

ة على الأر�ص. ت�صف 
ّ
طريان م�صتدير تبحث عن فرائ�صها الداب

يف  تنق�ّص،  فجاأة  ثم  الوقت،  طــوال  تفكر  كاأنها  اأجنحتها، 

�صقوط حر على فرائ�صها. اأفعى اأم اأرنب، طائر حجل تائٍه يف 

حقل قمح.

ل 
ّ
يتجو واملغرب  النيل  بالد  من  القادم  الفرا�ص  احلديقة،  يف 

بني الزهور يف طريان خفيف. على جناحي كل فرا�صة ر�صمت 

حقل  والغابة  القمح  حقل  بني  امراأة.  وجه  ي�صبه  ما  الطبيعة 

عباد �صم�ص. اأمت�ّصى كل م�صاء هناك. اأراقب عباد ال�صم�ص الذي 

، �صاأين كل 
ّ
ينمو مقدار اأ�صبع كل نهار. قبل اأن اأنهي جولتي اأمر

م�صاء، على الوزة التي يف حديقة اآخر بيت يف القرية القريبة. 

تراين من بعيد فتفتح جناحيها وترك�ص نحوي واأنا اأناديها 

يف  جمعتها  نباتات  اأوراق  بع�ص  اأعطيها  "بيانكا".  با�صمها 

بتهوفن  مو�صيقى  لأ�صمعها  املحمول  اأفتح هاتفي  ثم  نزهتي 

�صوت  على  ال�صكينة  تاأخذها  القمر".  �صوء  على  "�صوناتة 
البيانو املنفرد فتغم�ص عينيها. اأتركها واأم�صي اإىل الدار واأنا 

اأردد: عمت م�صاء بيانكا، فاأ�صمع �صوتها كاأنه هديل حمامة. 

تناغي القمر يف ليلة �صيف..

هكذا مير الوقت بانتظار ال�صفر واملدن التي �صت�صتعيد وجوهها 

ة التي مل تر النور بعد.
ّ
ة. املدن البعيدة وتلك اخليالي

ّ
احلقيقي

اأنتظر امل�صتقبل الذي مازال موجوًدا كيوتوبيا.

نصوص
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وق�صف  لهٍو  اأ�ــصــواُت  دايل  �صلفادور  م�صامع  اإىل  تناهت 

ًا وطواعية، ومل 
ّ
ب

ُ
اإليها ح اأهداه  الذي  )لعب(، من ق�رص غال 

ا، بعدما لحظ اأن زوجته احل�صناء بعدما 
ً
ي�صتغرب الأمر كثري

ًل، اأخذت جتنح �صيئا ف�صيًئا، ثم اأكرث 
ْ
جتاوزت الثمانني حو

وال�رصاب،  املو�صيقى  على  والنكباب  ال�صخب  اإىل  فاأكرث 

باملعاين  الزاخرة  القامتة،  الرزينة  الأجــواء  متقت  وباتت 

امني، لكّنه ا�صتغرب بع�ص ا�صتغراب جتاهلها 
ّ
لل�صعراء والر�ص

اللياقة  باب  من  ي�صعها  »كان  الليلية.  حفالتها  اإىل  دعوته 

بالطبع  اأعتذر  و�صوف  كالعادة،  يل  خّطية  دعــوة  توجيه 

العتذار  هي  تقبل  و�صوف  الزائفة،  الدعوة  تلبية  عدم  عن 

ب�صالم«.  الأمــر  وينتهي  ال�رصعة،  جناح  وعلى  �رصور  بكل 

قّطبت حاجبيها  ا�صتغرابه؛  التايل  اليوم  لها يف  اأبدى  وملا 

اأنت تقيم هانئًا يف مملكة خيالك  قائلة بنربة جافة نِكدة: 

ال�صعيدة، ول ت�صتهويك اأبًدا اأجواء ال�صباب ال�صاخبة، اأعرفك 

مثل  اإىل  ف�صلك  من  د 
ُ
تع ل  نف�صك.  تعرف  مما  بكثري  اأف�صل 

هذا احلديث معي.. مع غال التي جتهلها. حفالت املو�صيقى 

منه  ت�صمع  ا�صاأل طبيبك كي  ل�صحتك.  لي�صت جيدة  والغناء 

الكالم نف�صه.

اأنه  دايل  �صعر  فقد  ال�رصيح من حمبوبته؛  التقريع  ب�صماعه 

مل يعد دايل، واأنه بات نكرًة منكورة. وقد ا�صتذكر كيف اأنه 

اًخا، ويف �صّن 
ّ
يف �صّن ال�صاد�صة من عمره َطِمح اأن ي�صبح طب

ا 
ًّ
تدريجي اختار  وبعدئذ  نابليون،  يكون  اأْن  ِغب 

َ
ر ال�صابعة 

هو  وها  اآخر.  �صيء  ول  دايل  يكون  اأن  نف�صه.  هو  يكون  اأن 

فقاعة  مثل  وينفجر  ا، 
ًّ
عبقري باعتباره  ته 

ّ
خا�صي يفقد 

�صابون. والف�صل يف ذلك لغال الأكرث جنوًنا منه. ولي�ص من 

طبق 
ُ
ي م؛ بل 

ّ
اإن دايل �صعر حينها بوٍت يخي القول  املبالغة 

واأ�صنانه، وعلى  اأ�صابعه  �صويدائه، وعلى حلقه، وعلى  على 

واأحذيته،  لوحاته  وعلى  غاليينه،  وعلى  وفرا�صه،  ثيابه 

�صاربيه  على  وحتى  املعكوفة،  الأبانو�صية  ع�صاه  وعلى 

 فيمن مات؛ اأهو، 
َ
الدقيقني املفتولني بر�صاقة اإىل اأعلى.. حار

برغبات  امل�صحون  الرباغماتي  الغريب  حبهما  اأم  غال،  اأم 

عاطفية مبهمة وبنوايا واقعية عارية؟ ودايل خالًفا لبع�ص 

اأرجوحة  على  نف�صه  ي�صع  اأن  ميقت  حوله،  النطباعات 

الاليقني، اأو اأن ي�صت�صلم لدوامة ال�صطراب. وخا�صة بعدما 

لي�صت حم�ص حفالت غنائية  اإنها  و�صو�صت لها ع�صفورته: 

متتّد وتطول حتى تبلغ اأقدام الفجر. فغال الهائجة املتطلبة 

ُدل، وتتابع  ه الأوامر للنُّ
ّ

ل تكتفي بدور امل�صتمعة التي توج

جات اأج�صام اأفرادها، معت�صمًة 
ّ
د اأ�صواَت الفرقة ومتو

ْ
ع

ُ
من ب

 
َ

ان�ص له:  و�صو�صت  اأخرى  مرة  ويف  العايل.  الوثري  بقعدها 

زوجها الأول بول اإيلوار. ف�صعيد احلظ اجلديد يف عمر الثانية 

وقد  املغمورة.  الغنائية  الفرقة  اأفراد  اأحد  وهو  والع�رصين، 

ا�صرتعى انتباهه الرقم 22. وت�صاءل اإن كان هذا الرقم �صيئًا 

به، وروائح كربيتية  حِتّف   �رصيرة 
ٌ
اأرواح اإن كانت  اأو  حقا، 

ب�صوء  ي�صعر  مل  �ص 
ّ
والتفح ن 

ّ
بالتمع اأنه  على  منه،  تنبعث 

ال�صن  هذا  لوركا يف  احلميم  كان �صديقه  فقد  الرقم.  حيال 

يف اأوج �صداقتهما.

بل  به؛  يتعلق  ل  احلدث  اأن  �صعر  دايل.  يهتز  مل  ما،  ل�صبٍب 

ب�صخ�ص اآخر غريه. واأنه �صمع مثل هذه الق�ص�ص التي كانت 

تدور يف هذه الأماكن خالل القرنني الثامن ع�رص والتا�صع 

القرن  الأقل.  على  التايل  القرن  يف  يعي�ص  هو  بينما  ع�رص، 

احلادي والع�رصين، وباتت هذه الق�ص�ص منزوعة الت�صويق. 

هذه  مثل  فيها  وتقع  املا�صي،  للقرن  تعود  قلعة  يف  اإننا 

اإىل  ها 
ّ

متوج ثم  نف�صه،  حُتّدثه  امل�صتقبلي.  دايل  يا  الأحداث 

غال:

ما جديدك، هل اأحببِت يا حمبوتي طفاًل؟

لتناول  اخلّطية  دعوتها  ي 
ّ
لب

ُ
ي وهو  بال�صوؤال،  دايل  عاجلها 

طعام الغداء.

خمتلفة.  باأعمار  اأطفال  دايل.  يا  اأطفاًل  اإل  يوما  اأحب  مل   

 دالي في قصر غاال
نصوص

محمود الريماوي
قاٌص أردني 
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وقد كنَت اأنَت طفلي املدلل على مدى خم�صني عاما. لكن ما 

العمل مع اجلحود. خوان.. تعال يا خوان.

 وقد انبثق بالفعل رجل يف ريعان ال�صباب بالب�ص اأمريية 

الذي  لدايل  انحنى  وقد  بالن�صارة،  طافح  م�صتطيل  وبوجه 

مّد اإليه بربود يده املرجتفة؛ بينما فتح عينيه وفمه قائال:

 كم ي�صبه لوركا.

فلم  دايل،  يقوله  عما  ا 
ً
م�صتف�رص غال  اإىل  التفَت خوان  وقد   

الغناء  يحب  خــوان  اإن  قائلة  دايل  خاطبت  لكنها  جتبه؛ 

نع يديه اجلميلتني )نظر 
ُ

والطبخ، وهذا الطعام اأمامك من �ص

ا اإىل ال�صمكة يف الطبق، وكانت هذه تبادله النظرة 
ً
دايل �زشر

والقتلى  الأ�صباح  عن  باحلديث  براءته  تخد�ص  ل  نف�صها(. 

اإىل ا�صرتاحتك يا خوان. �صوف نتناول طعام  والهذيان. عد 

ا بعد اأن اأتبادل احلديث مع دايل.
ً
الغداء مع

 ل تتاأخري.

لدايل  قائلة  ودلل،  بَخفٍر  غال  ف�صحكت  ال�صاب،  لها  قال   

 غرفة نوم ت�صلح لك يف الطابق الأر�صي اإن كنت ترغب 
ّ

لدي

رة 
ّ
دب

ُ
م بك  تعتني  و�صوف  مريحة.  طويلة  قيلولة  اأخــذ  يف 

انبثقت  حتى  تذكرها،  �صيدتها  �صمعت  اإن  ما  وهذه  الق�رص. 

ن يف ن�صف 
ّ
زي

ُ
واقفة بالب�ص قامتة وبك�صك�ص فاحت اللون ي

انحنت  الركبتني.  اإىل  بي�صاء  �صعرها، ومريلة  دائرة مقدمة 

يا  عذراً  اأ�صتميحك  قائلة:  ز، 
ّ
املمي للزائر  ثم  الق�رص،  ل�صيدة 

ل مل يدفع يل بعد اأجرة ال�صهر املا�صي.
ّ
�صيدتي، فال�صيد املبج

�صاأر�صم لك بورتريه.

طرٌق براأ�صه.
ُ
 اأجابها دايل وهو م

وغال  خداعها،  ينوي  اإمنــا  ال�صيد  اأن  خ�صيت  ــرة 
ّ
واملــدب  

طماأنتها:

 كل �صيء �صيكون على ما يرام. ل تكوين ملحاحة، ل اأحب 

هذا ال�صنف من العامالت.

ِعر باًل للحديث، وقال لغال: 
ُ
 دايل مل ي

 ل حاجة يل لل�رصير. �صاأنام حيث اأنا هنا على هذا الكر�صي 

ينني على النوم وال�صتيقاظ.
ُ
املريح. اأريد فقط ملعقة تع

�صمك احلنكلي�ص ل يوؤكل بامللعقة يا دايل.. يوؤكل باملغرفة.

عجبًا بنباهتها وبكل 
ُ
هاتي اأي �صيء من ف�صلك. قال ذلك م

�صيء فيها.

ول.. ماذا 
ْ
ري، واأحمل امِلع

ْ
 كالعادة �صاأ�صع الطبق على ِحج

قلت: املغرفة؟ �صاأحملها بيدي واأغفو. اأنت مل تن�صي عاداتي. 

اأ�صتيقظ  فاإين  نومي؛  خالل  يدي  من  وت�صقط  اأحملها  فحني 

على ال�صوت واأ�صارع اإىل ر�صم الكابو�ص النا�صئ عن �صوت 

وي�صحنني  يبهجني  هذا  بالطبق.  املعدين  ال�صيء  ارتطام 

اأمام  لكني  ا؛  جدًّ  
ٌّ
�صهي الطعام  باملنا�صبة  اإ�صافية.  بطاقة 

�صحرك الطاغي اأفقد ذاكرتي واأفقد ال�صهية.

ا�صتيقظ  ثم  معلوم.  غري  لوقت  كالأطفال  دايل  غفا  وقــد   

على  تقع  مل  التي  امللعقة  رنني  على  لي�ص  لكن  مفزوًعا، 

 يف غرفة الطعام حيث يرقد. وقد 
ّ
الطبق؛ بل نتيجة حريٍق �صب

ا متقنًا غام�ص امل�صدر وراء هذه 
ً
ا باأن تدبري

ً
ا�صتيقظ �صاعر

الدخان. وقد نه�ص رغم  الفعلة، فتح عينيه ب�صعوبة و�صط 

ذلك، و�صّق طريقه م�صتعيًنا بحْد�صه احلاد نحو الدرج نزوًل، 

اأن يلتفت  للق�رص، بغري  العمالق  الرئي�صي  الباب  ثم باجّتاه 

اإىل اخللف اأو ي�صادف اأحداً يف طريقه. وقد خرج اإىل الهواء 

الذهبية  اأ�صعتها  بلطف  تر�صل  ال�صم�ص  كانت  حيث  الطلق 

الدافئة، واحلمائم تتقافز من حوله �صبعانة ن�صوانة، وتنّف�ص 

الذي توقعته، يف  الكابو�ص  اإنه  ال�صعداء وهو يتمتم:  هناك 

التوقف  اإىل  ا�صطر  اأف�صل. وقد  �صيئًا  �صاأتوقع  املقبلة  املرة 

برهة، واللتفات اخلاطف للوراء حني تذّكر اأنه ن�صي ع�صاه 

ا�صتعادتها  اإىل   
َ
ع

ْ
ي�ص مل  لكنه  الداخل؛  يف  الالمعة  ال�صوداء 

ا باأن الكثري من املتطفلني يعرفونني 
ً
غمغم

ُ
ووا�صل طريقه، م

ي�صعهم  ولن  اخلبيثة،  بنظراتهم  وي�صايقونني  ع�صاي،  من 

الآن معرفة من اأنا بغري عالمتي الفارقة.

نصوص

دايل  �صلفادور  الإ�صباين  الر�صام  حياة  يف   
ٌّ
حقيقي ها  بع�صُ وقائع،  الق�صة  ت�صتلهم 

)1904 ــ 1989(، مع حتوير تخييلي يف ت�صل�صل الوقائع وم�صمونها.
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قبل  متوا�صل،   
ّ
ذهني �ــرصوٍد  يف  واأنــا  ا 

ً
�صهور الزمن  امتّد 

فكرة  املعهودة  بكيا�صتها  رهام  �صديقتي   
ّ
علي تطرح  اأن 

اإليها  تذهب  التي  الأ�صبوعية  اليوغا  اأ�صارك يف درو�ص  اأن 

مع داليا، التي كانت تر�صف قهوتها وتهزُّ راأ�صها موافقة، 

وتهم�ص "مذهل.. حقيقة!!".

 
ّ
الأهــم لكن  ة؛ 

ّ
اجل�صماني اللياقة  يف  ا 

ً
كثري �صاعدتني   -

عليِك  رائع،  جل�صة،  كل  بعد  الداخلي  بالهدوء  ال�صعور  هو 

جتربتها. كل الهموم تتال�صى يف حلظة.

تقول رهام وهي تتطلع مبا�رصة اإىل عيني وتبت�صم ابت�صامة 

العارف. ثم توا�صل:

- كيف حال الرتجمة؟

.
ّ

- باهتة، مملة، ملفات تت�صابه، معظمها جتاري

كّنا جنل�ص يف مقهى معهود، نرتدد عليه اأ�صبوعيا. ن�رصب 

جنوب  ثم  املختلفة،  ة 
ّ
املو�صمي بنكهاتها  الالتيه  قهوة 

ا 
ً
اأ�صبوعي مّنا  كلٌّ  لتخرج  املجاورة،  ة 

ّ
التجاري املحاّلت 

يف  بارتدائها  نقوم  الأقــل.  على  ــدة  واح مالب�ص  بقطعة 

 يف العقد الرابع 
ٌ
الأ�صبوع الذي يليه بفرحة الأطفال. ن�صاء

 
ّ
اليومي حياتهن  روتــني  اأعباء  من  يتخففن  عمرهن  من 

ة لدخول بهجة 
ّ
بروتنٍي اآخر يحمل يف ثناياه بع�ص التلقائي

 
َ
غري حم�صوبة �صابًقا، يتم�صكن بها بقوة ال�صافر حتى تاأتي

ا، نحّدد فيه الأماكن التي 
ًّ
فر�صة اأخرى. ن�صع جدوًل �صهري

جدولة  خارج  جديد،  من  واكت�صافها  زيارتها  يف  نرغب 

اأن  رنا 
ّ
قر العديدة.  امل�صوؤوليات  وركام  والعمل،  الأمومة، 

ن�صنع ذكرياٍت اأخرى تتعلق بكيان كل واحدٍة مّنا خارج 

اأدوارها الأخرى املختلفة. 

ا، "واإل كيف ميكن اأن نحتفظ بثباتنا،   لبع�صنا بع�صً
ُ

نهم�ص

اأملنا  اأو  الآخرين  اأمل  ولي�ص  الداخل.  من  النابع  بالأمل 

فيهم".

حافظنا  اأننا  اإل  وداليا؛  رهام  مع  القدمية  �صداقتي  رغم 

على م�صافة حمددة من اخل�صو�صية. هناك عتبة معينة ل 

ال�صداقة كل  لنجاح هذه  ا 
ً
�صبب هذا  يكون  وقد  نتجاوزها. 

تلك ال�صنني. وقد تكون اأي�صا ظروفنا املعي�صية املت�صابهة 

الف�صول  عن  البتعاد  قناعة  يف  ن�صتكني  لأن  اآخر  دافعا 

ملعرفة الدقائق ال�صغرية يف حياة كل واحدة مّنا، تاركني 

الأمر لظروف اللحظِة، حلرية امل�صاركة اأو عدمه.

 لذا حني نفرتق، تعانقني رهام وتقول:

- ات�صلي اإن اأردِت احلديث. اأي وقت. مع ال�صالمة. 

- بون �صوار.

ياأتي �صوت داليا.

- مع ال�صالمة.

يرتد �صوتي اإيّل كاأنه �صدى.

ال�صالمة،  حــزام  لو�صع  يدي  متتّد  اأن  وقبل  ال�صيارة،  يف 

نماسكار

نصوص

منيرة الفاضل
قاصة وأكاديمية بحرينية 
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"لف  البوم ديفا برميال  واأختار  ال�صي ديز،  اأفتح حافظة 

لفتاٍت   
ُ
تعرب ال�صيارة  العذب.  �صوتها  �صبي�ص" وي�صدح  اإز 

عديدة لإعالنات �صتى: اأثاث حديث، تخفيف الوزن، اأحدث 

تتغري،  اإعالنات  البنوك.  جوائز  النقال،  للهاتف  موديل 

تختفي وتعود.

اأختار اجلانب الأمين من الطريق واأقود ب�رصعة معتدلة.

الفتور  يف  يــبــداأ  اأم  فــجــاأة؟  احلــب  يتوقف  اأن  ميكن  هــل 

اأن  اإىل  الوريد  من  كالدم  النزيف  يف  يبداأ  اأم  ؟ 
ّ
التدريجي

ين�صب؟

ات 
ّ
وجه احلب الذي �صارعنا من اأجله، يف جي�صان الع�رصيني

اإز  "لف  ال�صعاب. هل يتبدد؟  ك رغم كّل 
ّ
التم�ص العمر،  من 

؟ 
ّ
�صبي�ص"، ماذا يعني هذا؟ اإن احلب هو كالف�صاء، ل نهائي

 وتبقى 
ّ
ا احلب؟ اأن حتب  هي اأي�صً

ّ
اأم اإن امل�صاحة يف احلب

اأم اأن  ؟ 
ّ
- رغم القرب - على مبعدة، ترقب من حتب بحب

تبتلع  الف�صاء  الثنان يف احلب كمجرة يف  يلتحم ويفنى 

ذاتها؟ ليتطلع كل منهما اإىل امل�صاحة الفارغة الناجتة عن 

ا.
ً
التحامهما وفنائهما مع

 عاما تف�صل اأول 
َ
عان هو ال�صبب اأم اأنا؟ ثمانية ع�رص

ُ
هل م

لقاء باللحظة الراهنة، متدد فيها الزمن وانكم�ص، ثم متدد 

اأن من�صك بخيوطه، فيما عدا  اأخرى حتى بات �صعبا  ة 
ّ
مر

، الرتباط، البيت، الأولد، 
ّ
وم�صات خاطفة ت�صري اإىل احلب

ال�صفر، اللقاءات العائلية، وجه الوحدة رغم كل ذلك، امل�صي 

ل�صاعات ليهداأ الداخل من اأمر ما ي�صتع�صي على الفهم. 

الرغبة اجلاحمة املخيفة للهرب، ما هو منبعها؟ 

يف  مو�صومة  حلظة  تربز  بيننا،  الأوىل  الألفة  حلظات  يف 

اإىل  مرفوعتان  وعيني  اليِك  اأنظر  دائما  "�صاأظل  الذاكرة، 

دوما  عيناِك  �صتظل  حني  على  متجلية،  كاآلهة  الأعلى، 

�صدلة اإىل الأ�صفل وهي تاأخذين يف م�صاحتها." قال يل ذات 
ُ
م

الفارعة.  الطويلة  قامتي  اإىل  احلنون  بكالمه  ا 
ً
م�صري يوم، 

كان دائما يفاجئني بجمٍل تاأخذ اأنفا�صي وترتكني اأتاأرجح 

يف الف�صاء ال�صغري الفا�صل الذي يتال�صى بعناقي له. يف 

الوجود  ال�صحيح.  �صيء يف مكانه  يبدو كل  كتلك  حلظات 

كما هو يف حّنٍو دائم.  

ية، ج�صمها يتطاول يف امتداد 
ّ

هند اأخذت عّني هذه اخلا�ص

اخلا�رصة.  حتى  ين�صدل  الكثيف  و�صعرها  الأعــلــى،  اإىل 

�صوري  اإىل  اأنظر  وكاأنني  اإليها  اأتطلع  كثرية  �صاعات 

عينها  دائما،  حا�رصة  مني،  العك�ص  على  لكّنها  القدمية. 

 موؤثر ل يتلكاأ 
ّ

ثاقبة ولي�صت �صبابية كعيني. و�صوتها قوي

مثل �صوتي لين�صحب يف اللحظات احلرجة. وكاأن وجودها 

اإعادة وجودية ل�صورة  يردم كل نقاط �صعفي، ب�صكٍل ما. 

اأكرَث اكتماًل. 

جل�صد،  لفكرة،  ما؟  عطب  لإ�صالح  النا�ص؟  يتنا�صل  األهذا 

لأمنية؟ وحني ينجح ذلك نتطلع باإعجاب اإىل الكائن الذي 

اأمامنا، غري مدركني باأن دورنا احلقيقي يف هذا التج�صيد 

هذا  يف�صل  اأحيان  يف   .
ّ
وعر�صي وباهت   

ٍّ
ثانوي من  اأقــل 

جيل.  اإىل  جيل  من  كجينة  ميتّد  اآخر  عطبا  ويوّلُد  الفعل، 

 
ّ
جينة يختزنها املرء معه متوارية يف خالياه، يف جهل تام

الالواعي  ليقول حال وعيه  اآخر،  �صخ�ص  اآنية  ي�صعها يف 

"الآن �صاأجعل من �صعفي �صعفك، ومن �صقوطي �صقوطك" 

لتكتمل �صورة اأخرى اأقل اكتمال.

نصوص
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ّ
كندي �أ�سل  من  وهو  كــرو�ك،  دو  لوبري  لوي  جان  �زد�د 

، يف ما�سا�سو�سيت�س �سنة 1922، كان العب كرة 
ّ
فرن�سي

قدم، وز�ول كل �ملهن: عامًل يف حمطة للبنزين، وقّطاف 

قطن، وبّحاًر�، وناقل رحيل. عا�رش جيل �لغ�سب برفقة �إلن 

غنزبرغ ووليام بروغ�س. عا�س حياة �لتيه و�لرتحال، وكان 

من �أ�سّد �ملد�فعني عن �ملت�رشّدين. تن�ّسل يف �أو�خر حياته 

�لكحول  �رشب  يف  و�أغــرق  و�ملعارف،  �الأ�سدقاء  كّل  من 

وتناول �ملخّدر�ت، قبل �أن تو�فيه �ملنّية يف فلوريد� وهو 

موؤلفاته: يف  �أهّم  من  عمره.  من  و�الأربعني  �ل�سابعة  يف 

�لطريق - �ل�سعاليك �لربانيون - �مللئكة �ملت�سكعون - 

�ساتوري يف باري�س - �الأنفاق - �ملت�رشد �ملتوحد. 

د الأمريكي، اليوم، اأن يعي�ص حياة التيه 
ّ
ي�صعب على املت�رص

الطرقات  يف  ال�رصطة  متار�صها  التي  الرقابة  تنامي  مع 

الأنــهــار  طــول  وعلى  وال�صواطئ  القطار  حمطات  ويف 

التي يختبئ فيها بالليل.  العديد من احلفر  والّتالع، ويف 

الذي  املت�صّكع  لذلك  اأثر  من  هناك  يعد  مل  كاليفورنيا  يف 

مي�صي على قدميه من مدينة اإىل اأخرى حاماًل فوق ظهره 

طعامه وكي�ص نومه، لقد انقر�ص "الأخ الذي ل م�صكن له" 

القدمي  ال�صحراء  فاأر  فيه  انقر�ص  الذي  نف�صه  الوقت  يف 

بالأمل  م�صبع  وهو  مي�صي  كان  الذي  الذهب،  عن  الباحث 

بالتقتري، و�صارت  تعي�ص  التي كانت  الغربية،  املدن  عرب 

الآن مزدهرة، ومل تعد تتحمل اأولئك ال�صعاليك القدامى." 

اأّنه  د، مع 
ّ
املت�رص يا عزيزي، رغبة يف  لديهم هنا،  مل تعد 

�صيٌخ عجوٌز كان يختبئ،  د كاليفورنيا" يقول 
ّ
�صي هو من 

على  ة 
ّ
هندي نار  من  بالقرب  الفا�صوليا،  علبة  يده  ويف 

" بولية كاليفورنيا  "ريفر�صايد  النهر يف �صواحي  �صفة 

يف  "البولي�ص" ال�صخمة  ارات 
ّ
�صي تاأتي  فقد   .1960 �صنة 

مي�صي  الذي  د 
ّ
املت�رص على  القب�ص  تلقي  لكي  حلظة  ة 

ّ
اأي

ل 
ّ
باحًثا عن احلرية/ مثله الأعلى يف تالل ال�صمت املبج

على  د 
ّ
التعو من  اأنبل  هو  ما  ة 

ّ
ثم لي�ص  املقد�صة.  واخللوة 

لال�صتمتاع  والغبار،  كالثعابني  امُلزعجة،  الأمور  بع�ص 

باحلرية املطلقة.

ًدا، لكن من نوٍع خا�ص، لأيّن كنت اأعلم 
ّ
 مت�رص

ُ
ا كنت اأنا اأي�صً

بف�صل  يوم  ذات  بالّنفع   
ّ
علي �صتعود  ة 

ّ
الأدبي جهودي  اأن 

له  اأمَل  ل  ا 
ًّ
حقيقي مت�صّكعا  اأكن  مل  الجتماعية.  احلماية 

�صوى النوم يف عربات الب�صائع الفارغة التي ت�صعد وادي 

"�صالينا�ص" يف يوم قائظ وم�صم�ص من �صهر يناير باجتاه 
باأفواههم  دون 

ّ
املت�رص فيك  يحدق  حيث  خو�صيه"  "�صان 

ال�صكة  طول  على  وال�رصاب،  الطعام  ويناولونك  ال�رص�صة 

ة اأو على �صفة النهر يف "غوادالوب".
ّ
احلديدي

 
ّ

يعرب الــبــوذي،  ديــوانــه  من  ممتعة،  ق�صرية  ق�صيدة  يف 

ال�صاعر"دوايث غودار" عن حلم املت�صكع، بقوله:

د
ّ
من اأجل هذا احلدث النادر املتفر

ا، ع�رصة اآلف قطعة من الذهب.
ً
 �صاأدفع، م�رصور

فوق راأ�صي قبعة وعلى ظهري كي�ص

ع�صاي يف يدي والن�صيم العليل والقمر يتو�صط ال�صماء.

لقد ت�صّكلت لدينا، يف اأمريكا )وهذا ما يالحظ يف ق�صيدة 

خا�صة  فكرة  الوايتمانية(  بالنربة  املّت�صمة  هذه  غــودار 

وحمددة عن احلرية التي يوفرها امل�صي على الأقدام منذ 

الع�رص الذي عا�ص فيه "جيم بريدجر" و"جوين اإيبل�صيد"، 

من  م�صغرة  جمموعة  لدى  لة 
ّ
مبج الآن  حتى  زالــت  وما 

ثني بهذه العادة، الذين نراهم 
ّ
الأ�صخا�ص اجلريئني املت�صب

اأحيانا ينتظرون على حافة طريق �صحراوي قدوم حافلة 

ي�صتغلوا(  )اأو  يت�صولوا  كي  املجاورة  املدينة  اإىل  ُتقّلهم 

المتشّرد األمرييك يالعبه األطفال 
وتطارده الشرطة 

نصوص

جاك كرواك                                                                              ترجمة: عزيز الحاكم 

كاتب ومترجم مغربي 
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"جي�ص  لي�صتقبلهم  البالد،  �رصق  اإىل  يذهبوا  اأو  وياأكلوا، 

اإىل  اإىل مدينة، ومن ولية  اخلال�ص". مي�صون من مدينة 

يف  املطاف  بهم  لينتهي  الأخرية،  وجهتهم  �صوب  اأخرى 

الأحياء الفقرية داخل امُلدن الكربى حني تخونهم اأقدامهم. 

ومع ذلك؛ فقد راأيت قبل وقت ق�صري يف كاليفورنيا )يف 

قعر اإحدى ال�صعاب، بالقرب من ال�صكة احلديدية، غري بعيد 

والكروم(  الأبوكاليبتو�ص  اأوراق  خلف  خو�صيه،  �صان  عن 

�صيخ  يجل�ص  كان  اأمامها  والألــواح.  ال�صفيح  من  اأكواًخا 

 بالّتبغ 
ّ
دّخن غليونه امل�صنوع من �صنبلة الذرة واملح�صو

ُ
ي

التي  الأكواخ  هذه  بثل  مليئة  اليابان  وجبال  الرخي�ص. 

نقيع  يحت�صون  وهــم  يــرثثــرون  م�صّنون  رجــال  يقطنها 

 الذي 
ّ

اجلذور، وينتظرون اأن ينزل عليهم الوحي ال�صماوي

ل يتحقق اإل بالرمتاء من حني اإىل اآخر يف اأح�صان العزلة 

التامة. 

بالن�صبة  ة 
ّ
�صحي ريا�صة  بثابة  اأمريكا  يف  التخييم   

ّ
يعد

ار�ص من طرف 
ُ

 جرميًة حني مي
ّ
لالأطفال الك�ّصافة؛ لكّنه يعد

 الفقر بثابة ف�صيلة لدى 
ّ
الكبار الذين اتخذوه مهنة، ويعد

رهبان الأمم املتح�رّصة. يف اأمريكا يق�صي املرء ليلته يف 

ال�صجن اإذا قب�ص عليه، ولي�ص يف حوزته مبلغ معنّي )كان 

حمدًّدا ببلغ خم�صني �صنًتا حني �صمعت عنه اآخر مرة، يا 

اإلهي، كم ي�صاوي الآن؟(.

يرق�صون حول  الأطفال  بروغل كان  الر�صام     يف ع�رص 

د، وهو يرتدي اأ�صماًل بالية، وينظر اإىل الأمام غري 
ّ
املت�رص

كان  يالعبونه،  الأطفال  تدع  الأُ�ــرص  وكانت  بهم.  باٍل 
ُ
م

�صكن باأطفالهّن 
ُ

ا. واليوم اأ�صبحت الأمهات مي
ًّ
الأمر طبيعي

ال�صحف  تداولته  ما  ب�صبب  باملدينة،  د 
ّ
املت�رص  

ّ
مير حني 

د من اأنه يغت�صب الأطفال ويخنقهم وياأكلهم. 
ّ
حول املت�رص

ة". 
ّ
"ابتعدوا عن الغرباء، �صيمنحونكم بع�ص احللوى ال�صام

د الوقت 
ّ
د يف لوحات بروغل �صبيه بت�رص

ّ
اأّن املت�رص ومع 

وا. اأين هو املت�رصد الت�صابليني؟ 
ّ

احلايل؛ اإل اأّن الأطفال تغري

 من عامل 
ٌ
لقد كان فرجيل اأول املت�رصدين، واملت�رصد جزء

ال�صهرية التي  الأطفال )مثلما هو احلال يف لوحة بروغل 

كامل  يف  وهو  هة 
ّ
باأب القرية  يعرب  ا 

ً
�صخم ًدا 

ّ
مت�رص ر 

ّ
ت�صو

اأناقته ونظافته، والكالب تنبح لدى مروره، فيما الأطفال 

يعد  مل  الكبار،  عامل  هو  اليوم  عاملنا  لكن  ي�صحكون..(. 

ا على التخّفي، 
ً
ا جمرب

ً
د حالي

ّ
اأ�صبح املت�رص عامل الأطفال. 

واجلميع معجب بهارة رجال ال�رصطة الأبطال على �صا�صة 

التلفزيون.

واجتاز  د، 
ّ
الــتــ�ــرص حياة  فرنكلني  بنيامني  عا�ص  لقد 

ن�صف  من  وقطعة  كبرية،  لّفات  ثالَث  متاأبًطا  فيالديفيا 

اإىل  ذهب  ًدا 
ّ
مت�رص مويري  جون  وكان  عته. 

ّ
قب فوق  بن�ص 

 بقطع من اخلبز الياب�ص كان يغم�صها 
ٌ
اجلبال، وجيبه مليء

يف النهر. 

اأطفال لويزيانا حني مي�صي يف  هل كان وايتمان يخيف 

د يف 
ّ

الأ�صود؟  املتوح د 
ّ
املت�رص الكبري؟ وماذا عن  ال�صارع 

الأ�صود اجلنوبي  د 
ّ
املت�رص الدجاج؟  �صارق  جبال اجلنوب؟ 

هو اآخر من تبقى من �صعاليك بروغل، الأطفال يحرتمونه 

وينظرون اإليه باحرتام من دون اأن ي�صدر عنهم اأي تعليق. 

عن  ي�صّق  ا 
ً
بالي ا 

ً
كي�ص حاماًل  البائرة  الأر�ص  يغادر  تراه 

الو�صف. هل يحمل جوًزا؟ هل يحمل اأرنب "برير" ؟  ل اأحد 

يعرف ماذا يوجد يف كي�صه. 

هول، 
ّ
لقد انقر�ص الإن�صان امل�رصف على اخلم�صني، �صبح ال�ص

اأرواح  وانقر�صت  املنّقب،  وجهه،  على  الهائم  ي�ص 
ّ
القد

اأرادوا  املنقبني  لكن  انقر�صوا.  اجلميع  واأ�صباحه،  د 
ّ
الت�رص

د، 
ّ
املت�رص  

ّ
ال�صيا�صي روزفلت  تيدي  بالذهب،  كي�صهم  ملء 

الرّث، كم  د 
ّ
املت�رص الرتوبادور،  د 

ّ
املت�رص ليند�صاي  فا�صيل 

ق�صائده؟  من  واحدة  ق�صيدة  ت�صاوي  ة 
ّ
حم�صو فطرية  من 

�صيء  ل  حيث  اخليايّل  ديــزين  عــامل  يف  يعي�ص  د 
ّ
املت�رص

امل�صنوعة  ة 
ّ
الب�رصي واملخلوقات  الب�رصية  الأ�صود  �صوى 

روب 
ّ
ة، والد

ّ
ة باأ�صنانها املطاطي

ّ
من التنك والكالب القمري

تلوح  التي  ة 
ّ
الزمردي والق�صور  والبنف�صجية،  الربتقالية 

من بعيد، وال�صاحرات املتفل�صفات يف هدوء.. ما ثبت اأبًدا 

ل  �صاعتان،  د 
ّ
للمت�رص د. 

ّ
مت�رص  

ّ
اأي على  �صاحرة  اعتدت  اأن 

والقمر  ال�صم�ص يف مع�صم،   حمل: 
ّ

اأي من  �رصاوؤهما  ميكن 

يف املع�صم الآخر.

اأن�صتوا، اأن�صتوا، ها هي الكالب تنبح

لون اإىل املدينة:
ّ
لقد و�صل املت�صو

 بع�صهم يرتدون الأ�صمال 
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  واآخرون اخلرق البالية

ة..
ّ
ا خمملي

ً
والبع�ص الثالث ثياب

د: كيف له اأن ي�صافر 
ّ
ع�رص الطائرة النفاثة ي�صلب املت�رص

ِخل�صًة يف طائرة الربيد؟ هل كانت لويال بري�صونز  تعطف 

ميلر  هرني  اأما  فقط.  نف�صي  اأ�صائل  اأنا  دين؟ 
ّ
املت�رص على 

فقد كان ي�صمح لهم بالعوم يف م�صبحه. وماذا عن �صرييل 

كان  هل  اأزرق؟  ا 
ً
طائر د 

ّ
املت�رص منحها  التي    )3( تامبل 

الزوجان تامبل ال�صابان حمرومني من طائر اأزرق؟ 

اأ�صحت  يختبئ، وخمابئه  اأن  د 
ّ
املت�رص على  ينبغي  اليوم، 

ارات: 
ّ
ال�صي كل  اإىل  حتذير  عنه،  تبحث  ال�رصطة  قليلة، 

كان  هاند.  اإن  بورد  �صواحي  يف  موجودون  دون 
ّ
املت�رص

يف  ي�صيح  وهو  ال�صمعدانات  كي�ص  يحمل  فاجلان  جان 

وكان   .." فل�صك  فل�صك،  هو  "ها  ال�صغري:  ال�صبي  وجــه 

ال�صوء.  اإىل  وين�صت  ركبتيه  على  يجثو  ًدا 
ّ
مت�رص بتهوفن 

دين 
ّ
املت�رص �صكاوى  �صماع  ي�صتطيع  ل   

ّ
اأ�صم ًدا 

ّ
مت�رص كان 

�صوفية  �صرتة  يرتدي  ًدا 
ّ
مت�رص اآين�صتاين  وكان  الآخرين، 

ا من الوهم 
ً
ر

ّ
ًدا متحر

ّ
بطوق ملوي، وبرنارد باروخ  مت�رص

اأذنيه  على  ا 
ً
وا�صع ة 

ّ
عمومي حديقة  يف  مقعد  على  يجل�ص 

ينتظر  كان  الأ�صوات:  �صماع  له  يتيح  ا 
ًّ
بال�صتيكي جهاًزا 

وينتظر  �صوابه،  فقد  ا 
ً

�صخ�ص ينتظر  كان  هــرني،  جون 

امللحمة الفار�صية.

ة 
ّ
ًدا مرموًقا انتهز الثورة الرو�صي

ّ
كان �صريج ي�صينني مت�رص

كي يرك�ص من جهة اإىل اأخرى وهو ي�رصب ع�صري البطاط�ص 

اأ�صهر ق�صائده: اعرتاف  ة )ومن 
ّ
ة اخللفي

ّ
الرو�صي القرى  يف 

�صعلوك( هو الذي قال وقت ال�صتيالء على ق�رص القي�رص: 

ل من النافذة واأنا اأنظر اإىل 
ّ
"بي الآن رغبة عارمة يف التبو

دا غري مغرور وقد رزق ولًدا. 
ّ
القمر". وكان "يل بو" مت�رص

ا 
ً
�صالم دين، 

ّ
املت�رص كبري  هو   

ُ
الغرور ا. 

ًّ
قوي ًدا 

ّ
مت�رص كان 

الّتذكاري  ن�صبه  ل 
ّ
�صيتحو من  يا  املغرور.  د 

ّ
املت�رص اأيها 

ًدا 
ّ
 مت�رص

ُ
ذات يوم اإىل علبة قهوة من ق�صدير. وكان امل�صيح

ًدا ل 
ّ
 الأطوار مي�صي فوق املاء. بوذا اأي�صا كان مت�رص

َ
غريب

دين الآخرين.
ّ
عري اأدنى اهتمام للمت�رص

ُ
ي

ل  جماعة،  ــة 
ّ
اأي اإىل  ينتمي  ل  ــة، 

ّ
احلــري �صليل  املت�صّكع 

كلب.  برفقته  يكون  قد  املت�صّكعني،  ولباقي  لغريه  وجود 

ال�صّكة  منحدر  من  بالقرب  دون 
ّ
املت�رص يجل�ص  امل�صاء  يف 

كان  فائق  باعتزاز  القهوة.  مقايل  ي�صخنون  ة 
ّ
احلديدي

 بجوار مداخل الإدارات وخلف 
ّ
املت�صّكع يعرب املدينة، ومير

ة على حافة النوافذ 
ّ
املنازل، حيث تو�صع الفطائر املح�صو

. مل يكن يف 
ّ
ا بالرب�ص الذهني

ً
د م�صاب

ّ
لتربد: كان املت�رص

الغرب  يف  ات 
ّ
القوي الن�صاء  ياأكل.  كي  ل 

ّ
الت�صو اإىل  حاجة 

وثيابه  حليته  حفيف  خالل  من  عليه  فن 
ّ
يتعر الأمريكي 

ما  وبقدر  طعامك"،  لتتناول  تعال   " الرثة،  الف�صفا�صة 

اأحيانا م�صاكل كثرية   بنف�صه فقد كانت تواجهه 
ّ
هو معتد

حني ت�صيح ال�صيدات: "تعالوا لتتناولوا طعامكم"، وحينها 

دين، ع�رصٌة اأو ع�رصون. اأحياًنا ل 
ّ
تظهر ح�صود من امُلت�رص

 اعتباٍر لبع�صهم، فيفقدون �صهامتهم 
ّ

دون اأي
ّ
قيم املت�رص

ُ
ي

ويتحولون اإىل �صعاليك. 

هاجرون اإىل باوري يف نيويورك، و�صكولي �صكوير 
ُ
كانوا ي

ومادي�صون  بالتيمور،  يف  �صرتيت  وبــرات  بو�صطن،  يف 

كان�صا�ص  يف  ع�رص  الثاين  وال�صارع  �صيكاغو،  يف  �صرتيت 

�صيتي، وليرمير �صرتيت يف دانفر، و�صاوث ماين �صرتيت 

الثورد  من  الو�صطى  املنطقة  واإىل  اأجنلو�ص،  لو�ص  يف 

�صرتيت يف �صان فرن�صي�صكو، و�صكيد رود يف �صياتل، وكلها 

دين الذين جاوؤوا 
ّ
اأحياء ملعونة. وباوري هي ملجاأ املت�رص

�صخمة  ة 
ّ
مالي مبالغ  على  للح�صول  الكبرية  املدينة  اإىل 

بتكدي�ص ال�صناديق يف ال�صيارات املدرعة.

والكثريون  اإ�صكندينافيون،  باوري  �صعاليك  من  الكثري    

منهم ينزفون ب�صهولة لأنهم يفرطون يف ال�رصاب. مع حلول 

دعى "�صموك" وهو 
ُ
ا ي

ً
ف�صل ال�صتاء يحت�صي ال�صعاليك �رصاب

كحول معّد من اخل�صب اجلاّف مع جرعة من �صباغة اليود 

ال�صبات  يف  فينغم�صون  ذلــك،  يبتلعون  الليمون،  وق�صور 

�صابوا بالربد؛ لأّنهم ل ميلكون 
ُ
طوال ف�صل ال�صتاء حتى ل ي

اخلارج  يف  املرء  يعي�ص  حني  ا  جدًّ قار�ص  والــربد  بيوًتا، 

دون 
ّ
خالل ال�صتاء يف املدينة الكبرية. اأحياًنا ينام املت�رص

ا ليحافظوا على الدفء فوق  دين اأذرَع بع�صهم بع�صً
ّ
متو�ص

ال�صعاليك  اإن  باوري  يف  البعثات  قدماء  يقول  الر�صيف. 

ة من اجلميع.
ّ
ة هم الأ�صد عدواني

ّ
الذين ي�رصبون اجلع
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عاليك، هذا املطعم 
ّ

موؤ�ص�صة فريد بانز الكربى هي مالذ ال�ص

277 بنيويورك. قائمة الوجبات مكتوبة  يقع يف باوري 

ون 
ّ
ميد ال�صعاليك  ترى  حيث  الزجاج،  على  بال�صابون 

ب�صع �صنتات كي يح�صلوا على مخ اخلنزير، ثم يخرجون 

رقيقة  ة 
ّ
قطني قم�صاًنا  مرتدين  اأقدامهم،  يجرجرون  وهم 

يف ليل نوفمرب البارد ليذهبوا اإىل  منطقة الباوري امُلقمرة 

حاملني �صظايا الزجاجات، ويف اأحد الأزقة يتكئون على 

يعتمرون  هم  بع�صُ ون، 
ُّ
ال�صوقي ال�صبان  يفعل  كما  احلائط 

بالقرب  التقطوها  التي  باملطر  املبللة  املغامرين  قبعات 

من خط ال�صكة احلديدية يف هوغو بالكولورادو، ويرتدون 

اأحذية مثقوبة، رمى بها الهنود احلمر يف اأكوام القمامات، 

وفنادق  وال�صمك.  الفقمة  معر�ص  من  اأخذوها  �صرتات  اأو 

ال�صعاليك بي�صاء مبلطة تبدو وكاأنها مراحي�ص عمومية. 

يف ال�صابق كان ال�صعاليك يقولون لل�صياح اإّنهم كانوا فيما 

يقولون  �صاروا  والآن  زبائن،  لهم  يعد  ومل  اأطباء  م�صى 

ال�صينما  مر�صدين ملمثلي  فيما م�صى  كانوا  اإّنهم  لل�صياح 

وملديري الت�صوير يف اإفريقيا، ومّلا ظهر التلفزيون فقدوا 

حقوق ال�صفر اإىل الأدغال.

نف�صه يف كوبنهاغن من  والأمر  د، 
ّ
الت�رص يف هولندا مينع 

دون �صك؛ لكن يف باري�ص باإمكان املرء اأن يكون �صعلوًكا، 

ا 
ً
ونــادر ــرتام،  اح بكل  يعاملون  باري�ص  يف  وال�صعاليك 

يف  ال�صعاليك  من  فئات  عدة  هناك  طلباتهم.  ترف�ص  ما 

ت�صع  اأطفال  وعربة  كلبا  ومتلك  العليا،  الفئة  باري�ص: 

ب�صعة  من  عام  ب�صكل  تتاألف  التي  ممتلكاتها  كل  فيها 

اخلرق  وبع�ص  �صوار"  فران�ص   " جريدة  من  قدمية  اأعــداد 

اأحيانا  امله�صمة.  والدمى  الفارغة  والقنينات  واملعلبات 

اأينما حل وارحتل هو  ال�صعلوك ع�صيقة تتبعه  لهذا  تكون 

وكلبه و�صيارته. و�صعاليك الفئة ال�صفلى ل ميلكون �صيئا: 

ينظفون  وهم  ال�صني  نهر  �صفتي  على  باجللو�ص  يكتفون 

الإجنليز  وال�صعاليك  اإيفيل.  برج  على  وعيونهم  اأنوفهم 

يبدون غرباء يف اأمريكا بلهجتهم الإجنليزية، ول يفهمون 

ال�صعاليك يف اأملانيا. اأمريكا هي وطن ال�صعاليك. 

   مرة �صئل املت�رصد الأمريكي اجلوال "لو جنكيز" املزداد 

بانز،  فريد  مطعم  يف  وكان  بن�صيلفانيا،  يف  اإلنتاون  يف 

كيف و�صل اإىل هنا، فقال:

 - ملاذا تريدون معرفة ذلك؟ ماذا تريدون اأن تعرفوا؟ 

- اإذا �صح فهمي فقد جبت اأمريكا بكاملها.

 - ل مينح الرجل قليال من احلمي�ص حتى يت�صنى له �رصب 

كاأ�ص من النبيذ قبل اأن يتكلم.

- اذهب يا "اإيل" واجلب النبيذ.

- اأين �صين�رص هذا احلوار؟ يف الدايلي نيوز؟  

- ل، يف كتاب.

- ماذا تفعلون اأنتم هنا؟ اأين اخلمر؟

- لقد ذهب " اإيل " ليجلبه. اأتريد نوع الثاندر بورد؟

- بالطبع.

 وفجاأة بدا " لو جنكيز" اأكرث تطّلبا.

اأجل  من  املال  بع�ص  متنحوين  اأن  ميكنكم  باملنا�صبة   "  

مذوذي يف هذا امل�صاء".

الأ�صئلة، مثال،  اأن نطرح عليك بع�ص  - ح�صنا، نريد فقط 

ملاذا غادرت اإلنتاون؟

اأبدا.  منه  ترباأوا  فلن  والزواج،  اإياكم  زوجتي،  زوجتي،   -

هل قلتم اإن هذا احلوار �صين�رص يف كتاب؟

- هيا، حدثنا قليال عن ال�صعاليك، قل �صيئا.

ب، ماذا تريدون اأن تعرفوا عن ال�صعاليك؟ ثمة العديد 
ّ
- طي

منهم هنا يف هذه املنطقة، وهم �صعاب ولي�ص لديهم مال. 

ماذا لو ذهبنا لتناول وليمة فاخرة؟

حمرتمة  )كافترييا  �صاغامور  يف  بعد  فيما  نلتقي   -

الثورد  بني  الواقع  الركن  يف  وتقع  ال�صعاليك  يرتادها 

�صرتيت وكوبر يونيون(.

." ا جزياًل 
ً
" ح�صنا، يا رفاق، �صكر

من  بارعة  بحركة  بورد"  "الثاندر  قنينة  كب�صولة  نزع 

مثل  متاألقا  ال�صماء،  يبزغ يف  القمر  كان  وبينما  اإبهامه، 

كاد  الكبري حتى  ال�رصه  بفمه  ابتلع جرعات كبرية  وردة، 

ر ل�صانه 
ّ
يختنق، فنزل النبيذ يف جوفه وات�صعت عيناه، ومر

اأنا  "ل تن�صوا ا�صمي،   : "هاه" ثم �صاح  على �صفتيه وقال: 

جنكيز ..ج ن ك ي ز".
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ويف حوار مع �صخ�ص اآخر:

"هل قلت اإن ا�صمك اإفرام فري�ص من باولينغ يف نيويورك؟ 
-  كال، اأنا اأدعى جيم�ص را�صل هابارد.

ا باملقارنة مع ال�صعاليك. ا جدًّ
ً
- تبدو حمرتم

ي كان عقيًدا يف كنتوكي. 
ّ
- جد

- اأوه.

- نعم.

- وما الذي جاء بك اإذن اإىل اجلادة الثالثة؟

- ل اأ�صتطيع، حًقا، اأنا اأ�صخر من ذلك.. ل اأحد ي�صتطيع اأن 

الآن..  �صيء  كل  من  اأ�صخر  اأنا  ب�صيء..  اأ�صعر  ل  يزعجني.. 

ق مني �صفرة احلالقة ليلة الأم�ص.. 
َ

اآ�صف ولكن.. اأحدهم �رص

حالقة  مو�ص  لأ�صرتي  املــال  بع�ص  منحتموين  لو  مــاذا 

كهربائيا؟

- واأين �صتن�صبه؟

- لدي احلاقن.

- اأوه.

- واأنا دائما اأحمل معي كتاب" قوانني القدي�ص بونوى"، 

كتاب م�صوؤوم، لكن لدي كتاب اآخر يف كي�صي، وهو كتاب 

م�صوؤوم اأي�صا، فيما اأعتقد.

- وملاذا تقروؤه اإذن؟ 

- لأين وجدته.. وجدته يف بري�صتول ال�صنة املا�صية.

- ما الذي يهمك؟ هل ثمة �صيء ما يهمك؟ 

- طيب.. هذا الكتاب الآخر الذي لدي هنا هو.. اأووه. كتاب 

�صخم وغريب.. ل�صت اأنا من عليكم اأن ت�صتجوبوه.. حتدثوا 

مع ذلك الزجني العجوز الذي يعزف على اآلة الهارمونيكا 

هناك.. اأنا ل اأ�صلح ل�صيء، كّل ما اأريده هو اأن اأترك ل�صاأين.

- اأرى اأنك تدخن الغليون.

-  نعم.. هل تريد اأن تدخن منه؟

- هال اأطلعتني على الكتاب؟

- ل، ل اأحمله معي.. ل اأحمل معي �صوى هذا.

ثم اأراين الغليون والتبغ.

" هال قلت �صيئا؟
- هبني نارا.

عمداء  دام  ما  النقرا�ص  و�صك  على  الأمريكي  الكلو�صار 

ات بدافع 
ّ
البلدات يطاردونه "مرة ب�صبب جرمية، وت�صع مر

ل  حني  لأنهم  �صيلني؛  فردينان  لوي  قال  كما  ال�صجر" 

يجدون ما يفعلون يف منت�صف الليل، عندما يكون النا�ص 

نائمني، يلقون القب�ص على اأول عابر، ي�صتجوبون الع�صاق 

اجلال�صني فوق مقعد يف حديقة. ل يعرفون بتاًتا ما عليهم 

اأن يفعلوا وهم داخل �صيارات ال�رصطة التي ت�صاوي خم�صة 

لالإر�صال  تري�صي"  "ديك  براديو  املجهزة  دولر  اآلف 

بالليل  ك، 
ّ
يتحر القب�ص على كل من  فيلقون  وال�صتقبال، 

والنهار، وكل من يتنقل دون اأن ي�صتعمل البنزين اأو البخار 

ال؛ لكّني 
ّ
ًدا جو

ّ
اأو اجلي�ص اأو ال�رصطة. اأنا اأي�صا كنت مت�رص

ا على التخّلي عن ذلك حوايل �صنة 1956 ب�صب 
ً
 مرغم

ُ
كنت

حول  التلفزيون  يبثها  التي  الق�ص�ص  من  املتزايد  العدد 

الآثام البغي�صة التي يقرتفها هوؤلء الغرباء الذين مي�صون 

وحيدين حمملني باأكيا�صهم ويعي�صون يف عزلة تامة. مرة 

بولية  تاك�صون  يف  لل�رصطة  �صيارات  ثالث  حا�رصتني 

 حاماًل كي�صي فوق 
ُ
 اأ�صري

ُ
اأريزونا يف الثانية �صباحا، كنت

حتت  ال�صحراء  يف  النوم  يف  هادئة  ليلة  لق�صاء  ظهري 

�صياء القمر الأحمر.

-  اإىل اأين اأنت ذاهب؟

- للنوم.

- اأين؟

- فوق الرمال.

- ملاذا؟ 

- اأنا اأدر�ص احلياة يف الطبيعة.

- من اأنت؟ هات اأوراقك.

- لقد اأم�صيت ال�صيف يف دائرة الغابات.

ا؟
ً
- وهل اأدوا لك اأجر

- بالطبع.

- اإذن، مل ل تذهب اإىل الفندق؟

- اأف�صل الهواء الطلق، وهو باملجان.

- ملاذا؟

- لأين اأجنز درا�صة حول املت�صكعني.

د، 
ّ
كانوا يريدون مني اأن اأ�رصح لهم ملاذا اأعي�ص حياة الت�رص

 القب�ص، غري اأين قلت لهم اإين �صادق 
َّ
وكادوا اأن يلقوا علي

نصوص
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ا 
ً
فيما اأقول، فحكوا روؤو�صهم وقالوا: "اذهب اإن كنت راغب

 اأن اأركب معهم ال�صيارة لقطع 
ّ
يف ذلك". ومل يقرتحوا علي

م�صافة ال�صبعة كيلومرتات التي تف�صلنا عن ال�صحراء.

فوق  بالنوم  يل  �صمح  قد  كو�صيزي  بلدة  عمدة  كان  واإذا 

فالأنه  باأريزونا؛  بــاوي  �صواحي  يف  البارد  ال�صل�صال 

اإذ مل  الآن،  ما يحدث  اأين كنت هناك. غريب  يعلم  فقط ل 

النواحي املوح�صة  اأن يكون وحيًدا يف  باإمكان املرء  يعد 

طائرة  دوما  ثمة  يقال(  كما  البدائية  )املناطق  والبدائية 

تختبئ.  اأن  �صاعتها  وعليك  هنا،  للتنقيب  تاأتي  مروحية 

وف�صال عن ذلك فاأنت مطالب براقبة الطائرات الأجنبية 

للدفاع عن املنطقة كما لو اأنك تعرف الفرق بني الطائرات 

الأخــرى.  الأجنبية  الطائرات  وباقي  احلقيقية  الأجنبية 

بالن�صبة يل فاإن ما ينبغي فعله هو اأن يلزم املرء غرفته 

د؛ لأنه لي�ص هناك 
ّ
لي�صكر ويتخلى عن فكرة التخييم والت�رص

الحتاد  وليــات  جمموع  يف  غابة  حار�ص  اأو  بلدة  عمدة 

ميكنه اأن ي�صمح لك باأن تطبخ طعامك على نار الأغ�صان 

 مكان اآخر، لأنه 
ّ

 ول يف اأي
ّ
امل�صتعلة يف دغل الوادي اخلفي

اخلارج  يف  يتنقل  من  كل  على  القب�ص  �صوى  له  �صغل  ل 

دون بنزين ول بخار وبدون عون من اجلي�ص اأو مفو�صية 

ال�رصطة. اأنا ل اأعاند. واأكتفي بالذهاب اإىل عامل اآخر.

البعثة  مقر  يلزمون  الذين  من  وهو  ريدما�رص،  راي  يقول 

الأمور ظلت كما كانت  اأن  لو  "بودي  باوري:  الدينية يف 

با�صم جوين  والدي املعروف  ال�صابق، حني كان  عليه يف 

�صغري  �صبي  عظام  اأعــاد  ة 
ّ
مــر البي�صاء.  اجلبال  م�صاء 

تعر�ص حلادثة �صري اإىل مو�صعها، فدفعوا له ثمن الطعام 

ب  ينادونه  الناحية  تلك  يف  الفرن�صيون  كان  وان�رصف، 

"العابر".

دون الأمريكيون- الذين ما زالوا قادرين 
ّ
لقد احتفظ املت�رص

فباإمكانهم  ة، 
ّ
احليوي ببع�ص  �صليمة-  بطريقة  ال�صفر  على 

يف  النبيذ  يحت�صون  يختبئوا،  كي  املقابر  اإىل  مي�صوا  اأن 

الكرتون  علب  فوق  ينامون  ثم  ويتبولون  املقابر،  غي�صة 

ويك�رصون القنينات فوق القبور دون اأن ياأبهوا باملوتى، 

اأن ينتابهم اخلوف وهم مفعمون باجلد والدعابة يف  ول 

عز الليل الذي يحميهم من ال�رصطة؛ بل اإنهم يت�صلون برتك 

الأوراق الكثيفة التي ي�صتعملونها يف نزهاتهم بني حلود 

ة. لكن 
ّ
ا حقيقي

ً
ل، لعنني كل ما يبدو لهم اأيام

ّ
املوت املتخي

حتت  هنا  ينام  بال�صفقة  اجلدير  ال�صفلى  الأحياء  �صعلوك 

ال�صقيفة، ظهره اإىل احلائط وراأ�صه فوق �صدره، وراحة يده 

اليمنى باجتاه الأعلى كما لو اأنه ينتظر �صدقة من الليل، 

الظروف  بها  األقت  وقد  ب�صالبة،  ممــدودة  الأخــرى  ويده 

ل 
ّ
مت�صو بيد  ال�صبيهة  اليد  املاأ�صاة.  اأح�صان  يف  ة 

ّ
احلتمي

ممدودة والأ�صابع تبدو وكاأنها تطلب ما ت�صتحق وما تريد 

اأن تناله، تطاوع ال�صدقة، كما لو اأنه على و�صك اأن يقول 

بطرف ل�صانه وهو نائم: " ملاذا حترمونني من ال�صدقة؟ مل 

ل اأ�صتطيع اأن اأتنف�ص يف �صالم وهدوء فوق �رصيري؟ مل اأنا 

هنا باأ�صمايل البالية امل�صوؤومة فوق هذه العتبة املهينة؟ 

ا يف انتظار اأن ت�رصع عجالت 
ً
واأنا م�صطر لأن اأبقى جال�ص

املدينة يف احلركة". ثم ي�صيف: "ل اأريد اأن اأظهر يدي اإل 

يف النوم، اأنا عاجز عن رفعها، اإذن فلتنتهزوا هذه الفر�صة 

كي تروا �صالتي، اأنا وحيد، اأنا مري�ص، اأنا اأحت�رص.. انظروا 

اإىل يدي مفتوحة، اطلعوا على �رص القلب الإن�صاين، هبوين 

د، خارج املدينة، احملوين 
ّ
يدكم، احملوين اإىل جبال الزمر

اأنا  ابت�صموا.  بني، كونوا رحماء، 
ّ
اآمن، كونوا طي اإىل مكان 

�صيء،  كل  �صئمت  لقد  تبقى،  ما  كل  من  الآن  ا  جدًّ تعب 
ُ
م

�صاأن�صحب، �صاأرحل، اأريد اأن اأعود اإىل بيتي، �صاأكون هناك 

ال�صلم  حيث  هناك،  اإىل  بي  اذهبوا  احب�صوين،  اأمــان،  يف 

وال�صداقة، اإىل اأ�رصتي واأمي واأبي واأختي وزوجتي، واإليك 

اأنت اأي�صا يا اأخي ويا �صديقي. لكن ل اأمل، ل اأمل، ل اأمل. 

اأكون  كي  دولر  مليون  لدفع  م�صتعد  اأنا  اأ�صتفيق.  اإين  ها 

فوق �رصيري. يا اإلهي اأنقذين".

هناك  الــنــفــط،  خــزانــات  خلف  املــوؤذيــة،  الــطــرقــات  يف 

خلف  اأنيابها،  عن  للدم  املتعط�صة  الكالب  تك�صف  حيث 

الهاربني  ك�صيارات  ال�رصطة  �صيارات  تقفز  ال�صياجات، 

ا مما تقوى الكلمات عن 
ً
ة، اأ�صد نح�ص

ّ
قادمة من جرمية �رصي

قوله.

  الغابة مكتظة بال�صجانني ...

نصوص



نزوى العدد 105 يناير 2021
220

 يف 
ّ

ا بتعليمي، يغتنم كل �صانحة ليد�ص
ً
كان نيقولي مولع

العي�ص  ي�صتقيم  ل  التي  ة 
ّ
اجلوهري امل�صائل  من  ا  �صيئًّ راأ�صي 

 ،
َّ
من دونها. وكنت اأن�صت اإليه ب�صغف حتى اختلط الأمر علي

�صخ�ص  يف  ولرو�صجاكلني  ولر�صفوكو  فوكولت  فاجتمع 

اأم  لفوازييه  الآخــر:  راأ�ــص  قطع  من  ز 
ّ
اأمي عدت  وما  واحــد، 

ا يف �صعيه جلعلي "اآدميا"، 
ً

 خمل�ص
ّ

دميورييه؟ وقد كان ال�صاب

اأن الوقت مل ي�صعفه لذلك، ومل  ته، لول 
ّ
ووعدين باإجناز مهم

ة 
ّ
توؤاِتِه الظروف لتاأديبي كما يجب. وقد حجبت عنه نرج�صي

ال�صباب وطي�صه، ما تكابده اأمه من م�صّقة، وما تتو�صل اإليه 

من حيٍل لتدبري �صوؤون املنزل، واأقّل منه كان اإح�صا�ص اأخيه، 

اأنا فكنت مدرًكا  طالب الثانوية، ذلك الكئيب ال�صموت. اأما 

الأطعمة،  تدبري  وطرق  املعقدة،  الطهي  حليل  بعيد  اأمٍد  منذ 

ولديها،   
ْ
ِمعدتي خداع  يف  املــراأة  ملراوغات  جيًدا  ففطنُت 

وطبعه   ،
ّ
ي�رص ل  مظهره  )مثلي(  اآخــر  طائ�ص  فتى  واإطعام 

اأقت�صمها معهم،  كانت كل ك�رصة خبز  كذلك،  واحلال   .
ٌ
قبيح

ا ي�صقط يف روحي. ف�رصعت اأبحث عن عمل. اأخرج من 
ً
حجر

كنت  ال�صيئ  الطق�ص  ويف  الغداء،  لأحتا�صى  ا 
ً

�صباح البيت 

حيث  هناك،  بقبوها.  واأحتمي  املهجورة  بالأر�ص  األــوذ 

تة، وحتت دمدمة املطر 
ّ
املي القطط والكالب  اأ�صتن�صق نتانة 

اأنني  فلو  اأن اجلامعة حم�ص خيال،  اأدركت  الرياح،  وهدير 

قراري. وهكذا  اأ�صبت يف  قد  لُكنت  اإىل بالد فار�ص  غادرت 

رحت اأمتثل لنف�صي بهيئة �صاحر له حلية بي�صاء، اأ�صتح�رص 

الو�صائل لإنبات احلنطة بحجم التفاح، وحبة البطاطا تزن 

ا، من خلق كراماٍت كثرية لهذه 
ً
بودا  كامال، ومتكنُت، عموم

الأر�ص، التي ل�صُت وحدي من يقا�ِصي عي�صه فيها.  

تعلمت اأن اأر�صم باأحالمي مغامرات فريدة وماآثر عظيمة. وقد 

ا عون، على الأيام ال�صعبة يف حياتي، وبا 
ّ

اأعانني ذلك، اأمي

ا كثرية فقد زاد تفّنني يف اأحالم يقظتي. مل 
ً
اأّنها كانت اأيام

اأنتظر غوًثا من اخلارج، ومل اأركْن اإىل امُل�صادفات ال�صعيدة؛ 

بل رحت اأمّني يف نف�صي اإرادة عنيدة، وكلما ا�صتدت ظروف 

تي؛ بله ذكائي اأي�صا. وقد اأيقنُت 
ّ
احلياة ق�صوة، تعاظمت قو

 مقاومته حميطه.        
ْ

ا اأن الإن�صان يت�صكل عرب يف زمن مبّكر جدًّ

وق�صدت  الفولغا،  ارتياد  على  عكفت  رمقي،  اأ�صّد  وكيما 

اكت�صاب ما بني خم�صة ع�رص وع�رصين  املر�صى حيث ميكن 

واملت�رصدين،  العتالني،  و�صط  وهناك،  عناء.  بدون  كوبيكا 

يف  ُغم�ص   
ٍّ

حــديــدي كق�صيب  نف�صي  األفيُت  واملحتالني، 

احلادة  النطباعات  من  بكثري   
ُ
اأفعم يوم  كل  ملتهب،  جمٍر 

 ذوو ج�صع 
ٌ

 اأنا�ص
َّ

والال�صعة. هناك، كان يجو�ص اأمام ناظري

�صافر، وغرائز �صمجة، وقد جذبني اإليهم حنقهم على احلياة، 

و�صخريتهم الالذعة من كل �صيء يف العامل، ف�صال عن كونهم 

ل يعباأون باأنف�صهم. كان كل ما خرِبته يف احلياة ي�صدين اإىل 

هوؤلء الب�رص، وي�صعل رغبتي لالنغما�ص يف و�صطهم الكاوي. 

الذي  الهائل   
ُّ
الكم ومعها  بريت هارت،  روايات  اأججت  وقد 

قراأته لأدب "ال�صوارع"، من تعاطفي مع هذه البيئة.  

دار  يف  ال�صابق  والطالب  املحرتف،   
ّ

الل�ص با�صكني،  وكان 

كان  املــربح،  لل�رصب  اأبــدا  واملنذور  امل�صلول،  املعلمني، 

ين�صدين بف�صاحة قائال:

فقدان  تخ�صى  تراك  اأم  فتاة،  مثل  هكذا  تتذلل  بالك  ما    -

عفتك؟ �رصف البنت هو كل ما متلكه، اأما ال�رصف بالن�صبة لك 

فلي�ص �صوى نري يف عنقك. فالثور �رصيف اأي�صا ولكنه يعي�ص 

بالعلف وحده. 

كان ب�صعره الأ�صهب، وذقنه احلليق كاملمثلني، وباحلركات 

قطة  ي�صبه  ال�صئيل،  جرمه  عن  تندُّ  التي  احلاذقة  الر�صيقة 

وقد  والرعاية،  التلقني،  على  قائمة  يل  معاملته  �صغرية. 

مل�صُت اأنه يتمّنى يل النجاح وال�صعادة من �صميم قلبه. حادُّ 

جامعاتي 

نصوص

مكسيم غوريك                                                                       الترجمة عن الروسية: أحمد م الرحبي
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الكتب اجلاّدة، وكان يويل  الذكاء، قراأ عدًدا ل باأ�ص به من 

ا. يقول عنه: 
ًّ

ا خا�ص
ً
"الكونت دي مونت كري�صتو" اإعجاب

   - جتد يف هذا الكتاب الفحوى والغاية معا.   

متلّذًذا،  ب�صفتيه  فيتمطق  عنهّن  يتحّدث  بالن�صاء،  مولع 

 ي�صي ب�صقم 
ٌ
وينتاب ج�صده املكدود نوٌع من الختالج؛ ت�صّنج

ا، اإل اأنني بقيت اأ�صتمع اإىل اأحاديثه، 
ًّ
ا نف�صي

ً
ما، جلب يل نفور

واأ�صعر با تنطوي عليه من جمال.              

وجهه  لون  فيتورد  بكالمه،  – يرتن  ــراأة!  امل ــراأة،  امل  -    

الأ�صفر، وي�صطع احلبور يف عينيه الغامقتني. – م�صتعٌدّ اأن 

اأقرتف اأي �صيء يف �صبيل املراأة. ومثلما ل اإثم على ال�صيطان 

يف �صيء، كذلك هي املراأة، ل يوؤثمها اأحد. ِع�ص حياتك واأنت 

عا�صق، فلي�ص مثل الع�صق حياة.

موؤّثرة يف  اأغنية  تاأليف  على  ا 
ً
قادر ا، 

ً
 موهوب

ً
كان حّكاء    

الفولغا  مدن  وكانت  احلب.  خذلهن  اللواتي  املوم�صات  حّق 

التي  الأغنية  اأغنياته. وباملنا�صبة؛ فاإن تلك  باأ�رصها تن�صد 

ذاع �صيتها اإمنا تعود اإليه.

   ل�صت جميلة لأين فقرية

   ومالب�صي خرٌق بالية،

   فمن ذا الذي �صيقرتن

   بهكذا فتاة بائ�صة؟ 

 
ٌ

�صخ�ص وهو  معاملتي،  اأح�صن  الــذي  ترو�صوف  وهناك     

ناعمة  اأ�صابعه  امللب�ص،  اأنــيــق  الطلعة،   
ّ
بهي غام�ٌص، 

الأمريالية، ُكتب   
ّ
ا يف حي

ً
دير حمالًّ �صغري

ُ
ي ة. كان 

ّ
مو�صيقي

على لفتته "حمل لت�صليح ال�صاعات"، بينما ي�صتغل يف ال�رص 

بامل�رصوقات. 

   - اإياك واأحابيل الل�صو�ص يا بي�صكوف! – يخاطبني وهو 

د حليته ال�صائبة، ويقر�ص بعينيه املاكرتني الوقحتني. 
ّ
مي�ص

اأن طريقك مغاير.  – اأنت �صخ�ص روحاين، واأرى 

   - ما الذي تعنيه بالروحاين؟ 

�صيء  يحدوه  ول  احل�صد،  يعرف  ل  الذي  ال�صخ�ص  اإنه   -    

�صوى املعرفة. 

 �صائبا، فما اأكرث من ح�صدتهم وما اأعظم 
َّ
   مل يكن حكمه علي

الأ�صياء التي ا�صتهيتها لنف�صي؛ ها هنا با�صكني يثري ح�صدي 

على موهبته يف الكالم، وقريحته ال�صعرية، وما يبدر عنها 

مطلع  لأتذكر  واإين  متوقعة.  غري  وتركيبات  ت�صبيهات  من 

اإحدى ق�ص�صه عن املغامرات العاطفية: 

جوف  يف  بومة  مثل  قابع  واأنا  وجدتني  ظلماء  ليلة  "يف 
الفقرية.  �صفياجي�صك  مدينتنا  فندق  يف  ذلك  كان  �صجرة، 

الف�صل خريف من �صهر اأكتوبر، واملطر يهطل زخات ك�صلى، 

بينما يتن�صم الهواء وكاأن ترتيا حزينا ميد اأغنيته يف نف�ٍص 

واحد؛ اأغنية ل تنقطع: اأ – و – و – و – و – و – و... 

، مت�صي الهوينى، وردية الطلة، ك�صحابة يف 
َّ
   ... ثم هّلت علي

�صاعة الغروب، يف عينيها نقاء الروح املخاتل. "حبيبي، - 

اأذنب يف حقك. تقول واأ�صدقها،  تقول ب�صوت �صاٍف، - مل 

مع علمي باأنها كاذبة. عقلي يوؤكد يل، ولكن قلبي ل ي�صدق 

خداعها ول باأي حال من الأحوال!"

اأغم�ص  وقد  من�صجمة  بحركة  حكايته  يق�ص  وهو  يتمايل   

ا ما يلم�ص �صدره، جهة 
ً
اإغما�صة، وكان غالب عينيه ن�صف 

القلب، برفة يٍد حانية.

ا ل نغم فيه، اأما كلماته فكانت جزلة، وكاأّن 
ً
كان �صوته فاتر

الع�صافري تغرد فيها. 

يتحدث  الذي  الرجل  هذا   - لرتو�صوف،  احل�صد  حملُت  كما 

اإىل  ويتطرق  وبخارى،  وخيف  �صيبرييا  عن  اأّخاذة  بطريقة 

مرة  وذات  التهّكم،  ملوؤها  م�صحكة  بنربة  الكني�صة  رجال 

حتّدث بخفوت عن القي�رص األك�صندر الثالث:

 يف عمله.       
ٌ
- هذا القي�رص ماهر

الذين  "الأ�رصار"  اأولئك  من  ــًدا  واح ترو�صوف  يل  بــدا  لقد 

البطولية  ب�صورتهم  الرواية  نهاية  يف  القارئ  يفاجئون 

امل�رصقة. 

 
َ
نهر النا�ص  اأولئك  يعرب  اأن  اخلانقة  الليايل  يف  يحدث  كان 

ال�صجريات،  وبــني  ــرج،  امل يف  وهــنــاك،  ال�صغري،  كازانكا 

�صوؤونهم  يف  الأحــاديــث  ويتجاذبون  وياأكلون،  ي�رصبون 

يف  العجيب  واللتبا�ص  احلــيــاة،  �صنك  اأن  بيد  اليومية. 
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ما  ا 
ً
كثري وكانوا  كالمهم.  على  تغلب  ة 

ّ
الب�رصي العالقات 

احلنق،  من  �صيًئا  ظهرين 
ُ
م خا�صًة،  ــراأة  امل عن  يتحدثون 

الــدوام  وعلى  اأنهم،  اإل  العطف،  ببالِغ  واأحيانا  والأ�ــصــى، 

على  طّلون 
ُ
ي اأّنهم  لو  كما  عنها  يتحّدثون  كانوا  ا، 

ً
تقريب

ثالث  اأو  ليلتني  رافقتهم  املريعة.  بالتوّقعات  مالأى  ظلمة 

خافتة،  جنومها  عتمة، 
ُ
م �صماء  حتت  بهم  فاجتمعت  ليال، 

يحّف  وال�صف�صاف  اخلانقة،  حرارتها  وهدة  يف  نحلُّ  وكنا 

لقربها من  بالرطوبة  امل�صبعة  الظلمة  بها بكثافة. يف هذه 

الفولغا، كانت فواني�ص املراكب تزحف من كل �صوب مثل 

عناكب ذهبية، وتتل�ص�ص من منحدر ال�صاطئ الأ�صود اأ�صواء 

للحانات،  املنرية  النوافذ  هي  – تلكم  واأوردة  كتٌل  قوامها 

كانت  الأثناء  ويف  ة. 
ّ
الغني اأو�صلون  قرية  بيوت  هي  وتلكم 

باأجنحتها،  ــواه  الأم ت�رصب  وهي  م 
ّ
تــدو املراكب  دواليب 

ارة يعوون كالذئاب من �صطح قاطرة �صحٍن. ويف مكاٍن 
ّ
وبح

تتمادى،  حزينة  واأغنية  احلديد،  على  تدُق  مطرقٌة  ة 
ّ
ثم ما 

الأغنية،  تلك  اإثر  وعلى   – اأحدهم  روح  تذوي  حيث  هناك 

تغ�صى القلب كاآبة كالرماد.                          

اأحاديثهم  يطارحون  وهم  اجلماعة  اإىل  ال�صتماع  وكان     

 يفكرون 
ٌ

اأنا�ص لل�صجن -  اأكرث ما يدعو  ب�صكينة وهدوء هو 

يكاد  ول  ة، 
ّ

اخلا�ص �صوؤونه  عن  اأحدهم  فيتكلم  بحياتهم، 

الأغ�صان،  حتت  م�صتلقون  اأو  جال�صون  جاره.  اإىل  ي�صتمع 

تراهم يدخنون لفافات التبغ، وبال �رصٍه يطارحون الفودكا 

حيث  ــوراء  ال اإىل  يعودون  ف�صيئا  و�صيئا  البرية،  واأحيانا 

الطريق املوؤدي اإىل الذكريات. 

- هاكم ما حدث يل مرة - يقول اأحدهم وقد اأناخت عليه 

هامُة الليل.

في�صتمع الرهط اإىل الق�صة وي�صّلمون ملا قاله:

- وهذا يحدث اأي�صا، كل �صيء ممكن...          

"وكان يحدث" – تردين هذه الكلمات،  "حدث" و  "كان" و 
�صاعات حياتهم  اآخر  يعي�صون  اأن اجلماعة  اإىل خلدي  فنما 

اآخر  �صيء  ياأتي  ولن  حدث  قد  �صيء  فكل  الليلة...  هذه  يف 

من بعد! 

اأبقيت بحبي  قادين هذا بعيًدا عن با�صكني وترو�صوف، واإن 

�صلكُت  ما  اإذا  طبيعيا  �صيغدو  كان  الأمــر  باأن  ا 
ً
علم لهما، 

طريقهما، ومل يكن ذلك ليخالف منطق جتربتي يف احلياة. 

التعليم،  يف  والنــخــراط  لالرتقاء،  املرير  ــل  الأم اأّن  كما 

اإليهما. وقد كنت يف �صاعات اجلوع،  كان ي�صدين هو الآخر 

جرمية  لرتكاب  ال�صتعداد  اأمّت  على  واحلرمان،  والغ�صب، 

ما، اأيا كانت، ولي�ص فقط �صد "حق امللكية املقد�ص". ولكن 

ة ال�صباب حالت دون جنوحي عن الدرب، فدفعتني 
ّ
رومن�صي

فاإىل جانب  اأ�صلكه.  اأن   
َّ
علي الذي كتب  الطريق  للم�صي يف 

اأعمال بريت هارت الإن�صانية، وروايات ال�صارع، كنت قارًئا 

لعدد غري قليل من الكتب اجلادة، اأيقظت يف نف�صي رغبة نحو 

�صيء غام�ص ولكنه اأثمن من كل ما �صهدته.       

اجُلدد،  املعارف  بالكثري من  نف�صه،  الوقت  وقد حظيُت، يف 

م�صكن  بجوار  القفر،  ذلك  ففي  ة. 
ّ
طري انطباعات  وخــرِبُت 

يفرينوف، كانت ثّلة من طلبة الثانوية جتتمع لرمي الكعاب، 

دعى غوري بليتنيوف. كانت 
ُ
وكنت منجذبا اإىل واحد منهم ي

اليابانيني؛  ك�صعر  فاحم  و�صعر  مار، 
ْ
�ص يخالطها  ب�رصة  له 

فائ�ص  بالبارود.  ُعــرك  فكاأّنه  اأ�صود  بنم�ص  مبقع  وجهه 

ممتلئا  وكــان  النقا�ص،  يف   
ٌ
اأريــب اللعب،  يف   

ٌ
ماهر املــرح، 

باأجّنٍة من مواهب خمتلفة. ومثل جّل املواهب الرو�صية، كان 

يعي�ُص بامللكات التي وهبتها له الطبيعة من غري اأن ي�صعى 

�صمعه  لها  رهف 
ُ
ي باملو�صيقى،   

ٌ
مغرم وتطويرها.  لتقويتها 

الغو�صلي والبالليكا والهرمونيكا  ويلتذ بها، فكان يعزف 

اآلت  ّني نف�صه بالعزف على 
ُ

بطريقة م�رصحية، ولكّنه مل مي

اأكرث نباًل ودقة. كان فقري احلال، رّث الثياب، ولكن ج�صارته، 

ومناورات ج�صده املفتول، واإمياءاته اخلاطفة تالئم قمي�صه 

املجعد املمزق، و�رصواله املرّقع املبقع، وحذاءه املهرتئ.            

مر�ص  بعد  قدميه  على  الوقوف  عاود  ب�صخ�ص  اأ�صبه  كان 

ع�صال اأقعده زمنا طويال، اأو ب�صجني اأخلي �صبيله بالأم�ص، 

�صيء  وكل  لغبطته،   
ٌ
مثري عليه،  جديٌد  الدنيا  يف  ما  فكل 

يبعث يف نف�صه بهجة �صاخبة، فرتاه يقفز على الأر�ص مثل 

املفرقعات.  

اأن  عر�ص  بها،  اأحيا  التي  واخلطورة  ب�صائقتي  عرف  حني 

وجدت  وهكذا  التعليم.  ب�صلك  لاللتحاق  واأح�رّص  معه  اأقيم 
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نف�صي يف دار غريبة، "مارو�صوفكا" مكتظة بال�صكان، وكان 

وا عليها. 
ّ
مما ل ريب فيه اأن عدة اأجيال من طلبة قازان قد مر

�صارع  يف  يقع  متداع،  كبري،  مبنى  عن  عبارة  الدار  كانت 

اأ�صحابه  من  ا�صتلب  وكاأنه  يبدو  وكان  ريبنورياد�صكايا، 

بيد طلبة جياع، وموم�صات، اإىل جانب اأ�صباح ب�رصية اأبالها 

الدهر. احتل بليتنيوف مكانه يف املمر، حتت ال�صلم املوؤدي 

ا وطاولة عند 
ًّ
اإىل الِعّلية، فاأقام هنالك �رصيره، وو�صع كر�صي

النافذة، يف نهاية املمر، وهذا كل ما ميلكه. ثمة ثالث ُغرف 

منها،  اثنتان  العاهرات  ت�صغل   ،
ّ
املمر على  اأبوابها  ت�رصع 

وياأوي يف الثالثة مدر�ص ريا�صيات م�صدور، طويل القامة، 

اأحمر  �صعر  راأ�صه  يغطي  ــروع،  ال على  تبعث  لدرجة  هزيل 

جلده  وكان  ت�صرته؛  بالكاد  قذرة  باأ�صمال  ويت�صح  خ�صن، 

هيكله  ويلوح  تلك،  ثيابه  خروق  بني  من  يــرتاءى  ق 
ّ
املــزر

العظمي ب�صورة رهيبة. 

التي يواظب على  اأظافره  قت�رص على 
ُ
اأن غذاءه م كان يبدو 

ا على اإجناز 
ًّ
ق�صمها حتى ينز الدم منها. ليل نهار تراه منكب

ا ل ينقطع. 
ً
ا مكتوم طلقا �صعاًل جافًّ

ُ
ر�صومات وح�صابات ما، م

تخ�صاه املوم�صات، وحت�صبنه جمنوًنا، ولكنهّن ي�صفقن عليه، 

وي�صعن اخلبز وال�صاي وال�صكر عند بابه، فيتناول الرزم من 

اإىل غرفته وهو ينخر مثل ح�صان منهك.  الأر�ص ويحملها 

فاإذا ما ن�صني، اأو منعهن عار�ص عن تقدمي عطاياهن، كان 

يفتح الباب، ويجاأر يف املمر: 

- اخلبز!                                   

توم�ص عيناه الغائرتان يف ظلمة حمجريه بزهو املهو�صني، 

بني  يــزوره  وكان  نف�صه.  عظمة  لإدراكــه  الفرح  وي�صتخّفه 

، ب�صاق ملتوية، ونظارة 
ٌ

 اأحدب
ٌ
الفينة والأخرى، م�صٌخ ق�صري

وجه  له  ال�صعر،   
ُ
اأ�صيب ال�صحيم،  اأنفه  على  ترتبع  �صميكة 

حكمان اإغالق الباب 
ُ
 وابت�صامة ماكرة. كانا ي

ّ
�صفر

ُ
 م

ّ
خ�صي

�صكون  يلفهما  �صمٍت،  يف  طويلة  �صاعات  هنالك  ويقبعان 

على ح�رصجة  الليل  منت�صف  ا�صتفقت يف  مرة  ذات  عجيب. 

مدر�ص الريا�صيات وكان ي�صيح مغ�صبا:   

هي  بل  نعم!  قف�ص،  الهند�صة  �صجن!  اإنها  فاأقول  اأنا  اأما   -

م�صيدة فئران! �صجن! 

غريبة،  كلمات  ا 
ً
ر

ّ
مكر ب�صخب،  يقهقه  الأحــدب  امل�صخ  راح 

ولكن امُلدر�ص، وعلى حني غرة، انفجر يف وجهه قائال: 

- اخرج من هنا واذهب اإىل اجلحيم!

ا 
ً
وطاوي ًل 

ّ
ومعو ا 

ً
مه�صه�ص املمر،  يف  يدرج  ال�صيف  وبينما 

واقًفا  الريا�صيات  مدر�ص  كان  الف�صفا�صة،  بعباءته  نف�صه 

على عتبة بابه، �صامًقا بقامته، منظره مريع، وكان يزجمر 

 اأ�صابع يده يف �صعره الأجعد:
َّ

وقد د�ص

- اإقليدي�ص! اأيها الأحمق... �صاأثبت لك اأن اهلل اأكرث ذكاء من 

الإغريق!

حمدًثا  ي�صقط  غرفته  يف  �صيئا  جعلت  بقوة  الباب  و�صفق 

قرقعة عالية.    

�رصعان ما عرفت بعدها اأنه كان يبتغي اإثبات وجود اهلل من 

ة قبل 
ّ
خالل الريا�صيات، ولكّن الوقت مل ي�صعفه، فوافته املني

اأن يحقق مراده.

لغوي  كمدقق  ال�صحف  اإحــدى  مطبعة  يف  بليتنيوف  عِمل 

، يتقا�صى اأحد ع�رص كوبيكا يف الليلة، فاإن مل ي�صعني 
ّ
ليلي

الوقت للعمل بدوري، فاإننا ن�صتهلك ليومنا اأربعة اأرطال من 

كوبيكات.  بثالثة  ا 
ً
و�صّكر بكوبيكني،  �صايا  ون�صرتي  اخلبز، 

وبا اأنني قد ا�صطفيت نف�صي للدر�ص؛ فقد كان الوقت �صنينا 

عنتا  ولقيت  در�صي،  يف  يــن 
ّ
الأمــر ذقت  لقد  لأعمل.   

َّ
علي

واأ�صكاله  اللعينة،  ال�صيقة  ب�صيغه  واجهني  الذي  النحو  يف 

املتحجرة، وقد ف�صلت ف�صال ذريعا يف اأن اأح�رص فيه لغًة حية 

كاللغة الرو�صية، بكل �صعوباتها ومرونتها وتقلباتها. ولكن 

وباأنني  ا،  جدًّ ا 
ً
مبكر درو�صي  بداأت  اأنني  ات�صح  ما  �رصعان 

اجتزت  واإن  حتى  �صني؛  ل�صغر  التدري�ص  �صلك  يف  اأُقبل  لن 

المتحانات، وكان ذلك من دواعي �رصوري.             

الليل  عليه يف  اأنام  نف�صه،  ال�رصير  وبليتنيوف  اأنا  تقا�صمنا 

وهو يف النهار. كان يعود عند بكور ال�صبح مبعرث الهيئة، 

وجهه اأكرث حلكة من ذي قبل، وعيناه ملتهبتان، فاأهرع من 

اإذ مل يكن لدينا �صماور  اإىل احلانة جللب ماء مغلي،  فوري 

بطبيعة احلال. جنل�ص بعدها بجوار النافذة ونحت�صي ال�صاي 

 الأ�صعار التي 
َّ
�صمعني اأخبار ال�صحف، ويتلو علي

ُ
مع اخلبز. ي
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ينظمها كاتب الأهاجي املدمن الذي يوقع با�صم "الدومينو 

الأحمر". وكان غوري يثري ده�صتي بعالقته الهازئة باحلياة، 

الوجه  اأن عالقته تلك متاثل عالقته بغالينكا ذات  وظننت 

املكتنز، القوادة وتاجرة املالب�ص الن�صائية امل�صتعملة. 

   من لدن هذه املراأة كان غوري ي�صتاأجر ذلك الركن، اأ�صفل 

ال�صلم، وبا اأنه مل ميتلك ما ي�صدد به اأجرة "ال�صقة" فقد كان 

الهرمونيكا،  على  والعزف  امل�صحكة،  بالنكات  يعو�صها 

ويف  رخيم  ب�صوت  بها  ي�صدو  وكان  العاطفية؛  وبالأغاين 

عينيه توم�ص ابت�صامة لوؤٍم. وقد كانت غالينكا يف �صبابها 

ا يف جوقة الأوبرا، فهي تفقه اأ�رصار الغناء، ويف اأحايني 
ً
ع�صو

كثرية كانت تذرف من عينيها الوقحتني املنتفختني دموًعا 

فرط  قتني من 
ّ
املزر على وجنتيها  العربات  فتنهمل  رقيقة، 

ها عن وجهها  اء ال�رصه، وكانت تن�صُّ
ّ
ال�رصب، وال�صحيمتني جر

اأ�صابعها بعناية م�صتخدمة  باأ�صابعها ال�صحيمة، ثم مت�صح 

منديال قذراً.  

 - اآه يا غوروت�صكا، - تقول متنهدة، - اإنك فنان! فلو اأنك 

على قدٍر من الو�صامة لكنُت قد جئتك بن�صيبك! فكم من فتية 

جمعُتهم بن�صوة مزقت الوحدة قلوبهن. 

 
ٌ
اأحد اأولئك "الفتية" كان يعي�ص معنا، اأعالنا مبا�رصة. طالب

ط القامة، عري�ص 
ّ
 متو�ص

ٌ
وابٌن لعامٍل يف �صناعة الفرو. �صاب

له وركان �صيقان �صائهان، ي�صبه مثلًثا يقف على  ال�صدر، 

اإحدى زواياه، وكانت تلك الزاوية مت�صّدعة قليال، اأما قدما 

كذلك،  �صغري  راأ�صه  الن�صاء.  كاأقدام  ف�صغريتان  الطالب 

ويف  اأحمر،  ب�صعر  فــروة  وتزينه  كتفيه  بني  عميقا  ينغمر 

وجهه الأبي�ص اخلايل من الدماء، كانت عيناه اجلاحظتان 

اخل�رصاوان ترنوان بعبو�ص. 

�صال،  ككلب  اجلــوع  من  فيها  ر 
ّ
ت�صو عظيمة،  م�صّقة  بعد 

الثانوية واللتحاق  اإنهاء  اأبيه، متكن من  ورغما عن رغبة 

يتميز  جهوريا  �صوًتا  ميتلك  اأنه  اكت�صف  ولكنه  باجلامعة، 

بالنعومة والعمق فاغرّت بدرا�صة الغناء.    

اأربعينية  بامراأة  وعّلقته  هذه،  برغبته  غالينكا  اقتن�صته 

تنحدر من عائلة جّتار، لها ابن يدر�ص يف ال�صنة اجلامعية 

اأنهت درا�صة الثانوية. كانت امراأة نحيفة،  الثالثة وابنة قد 

م�صطحة ال�صدر، منت�صبة اجلذع كجندي، وجهها جلٌف كوجه 

تتواريان  وا�صعتان،  رماديتان  وعيناها  متن�صكة،  راهبة 

�صوداء، وتلف  تت�صح بالب�ص  يف حفرتني قامتتني، وكانت 

يتدىل  اأذنيها  ومن  زمانه،  م�صى  حريري  بنديل  راأ�صها 

قرطان ي�صفران عن حجرين اأخ�رصين. 

 اأو عند ال�صباح الباكر، 
ً
 اأحيانا كانت توايف تلميذها م�صاء

ٍة اأب�رصُت هذه املراأة وهي تنهب الطريق، تكاد 
ّ
ويف غري مر

 البوابة، وت�صري حول الفناء ب�رصامة وحزم. كانت 
ْ

تقفز عرب

تو�صك  حتى  بقوة  �صفتيها  تزم  ا، 
ً
مرعب وجًها  اآنئٍذ  تبدي 

عينيها  اأفرجت  وقد  بقنوط  اأمامها  ناظرة  تخفيهما،  اأن 

بات�صاعهما، ومع ذلك تبدو وكاأنها عمياء. مل يكن من العدل 

ا فيها، ويعمل 
ً
القول اإنها قبيحة، ولكن التوّتر كان حم�صو�ص

على ت�صويهها، فكاأّنه يتمدد على ج�صمها ويعت�رص وجهها 

اإىل حّد الأمل.   

اإىل الختباء  التاجرة، ويعمد  املراأة  الطالب يكره  وقد كان 

عنها، ولكنها كانت تتعقبه كجا�صو�ص اأو دائٍن ل يرحم. 

حينما  حظه  يندب  كــان   - بائ�ص،  ــرٍئ  ام �صوى  ل�صت   -  

ي�رصب– فما حاجتي بالغناء؟ لن ياأذنوا يل باعتالء اخل�صبة 

واأنا بهذه ال�صحنة وهذا اجل�صم، كال لن ياأذنوا!

 - فلتكفَّ عن هذا الأمر اإذن! يخل�ص له بليتنيوف الن�صيحة. 

 - ولكّني اأرثي على حالها، ول ميكنني حتمل الإ�صاءة اإليها! 

اآه لو تعلمون ما الذي يبدر منها، اآاآه..

   وقد كنا نعلم ذلك، اإذ كنا ن�صمع هذه املراأة عندما كانت 

تقف ليال على ال�صلم وجتاأر متو�صلة ب�صوت مرتع�ص:

ا باهلل!
ًّ
ا باهلل... يا عزيزي، حب

ًّ
 - حب

وخيول،  عقارات،  لديها  وكانت  ا، 
ً
كبري معماًل  متتلك  كانت 

وتربعت بالآلف لتدري�ص القابالت، ولكنها تتو�صل املحبة 

مثل �صحاذة.

نصوص
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، مل يرتاَخ يوًما يف بعث الده�صة، عرف كاأعجوبة  الباب، مغاير، جادٌّ

ى اأركانه،  عمانويل العراقي، املهوو�ص بالدقة، م�صحه بالزَّيت، قوَّ

ل،  امُلف�صَّ ابنته  خ�صب  اختار  والرعاية،  بالكحت  تفا�صيله  ُمهذًِّبا 

ا بعمله. ُمدركًا اأنه �صُيعجبها، ويفتنها زهوًّ

الباب، اأخرَبُه �صاحُبُه عن اأ�صياء حُتبُّها ابنُتُه، عن ع�صقها ل�صجرة 

زواجها  ال�صما" فارجتف،  "َمن  ياأتي منها وحلواها  التي  البلوط 

بغريب، تلتها �صنواُت قطيعٍة �صقيعيٍة �صكنته، وعن ب�صارة ات�صالها 

لح. منذ اأ�صهر برغبة �صادقة يف ال�صُّ

 الباب، اأخربه عمانويل اأنه منذ اأن غرّيت ملَّتها ورحلت، ما عاد 

الكنائ�ص  للُح�صْينيات وامل�صاجد، واقت�رص على  اأبواب  يقوُم بعمل 

الغنّية -لي�ص �صد اأحد؛ واإمّنا من تداعيات اجلرِح الغائر- والبيوت 

ِفِه. ل �صعر حُتَ ية فقط، وملن ي�صتطيع حتمُّ الرثَّ

يف  عمانويل  اإفــالت  الكحالء  وحدته  يف  الباب  ي�صاأ  مل  الباب، 

روحه  جذب  اإليه،  لي�صتند  املوت  حلظة  يف  متايل  حني  املنجرة، 

. اآنذاك قابل �صانعه الإ�صاعة التي اأتت 
ِّ
لتن�صوي يف جوِفِه اخل�صبي

مع �صجرة الباب، بو�صوح وجهها القبيح.

الباب يف املخزن اعرتاه الف�صول، م�صحوا الغبار عن وجهه، ظنَّ 

وتنادوا  ثقلهما،  من  العماُل  َف  تاأفَّ بتوؤدة،  حملوه  ن�صوه،  اأّنهم 

عمانويل  عرف  الــروؤوف،  عبد  ال�صيد  منزل  اإىل  و�صال  باحل�صني، 

واإعجابه  فقدانه  على  حزنه  ي�صمُع  وهــو  كثرًيا  ففرح  �صديقه 

واهتمامه بالباب ُم�صدراً الأوامر بتنظيفه. م�صرًيا لبنه عن وا�صطة 

ال�صيد  النهائية،  للوجهة  النقل  اإجــراءات  تويل  اإىل  دفعته  عظيمة 

اإن اأخربوه عن �صواريخ غريبة  اأ�صابيع تذكر الباب، ما  الذي بعد 

دّكت منزله.

متبادلة  تهديدات  رها  ُتعكِّ اأجــواء  يف  امليناء،  اإىل  و�صل  الباب 

متنوعة الأطراف حول �صالمة �صفن مياه اخلليج، الذي متخر اأمواُج 

ا 
ً
ال�صكِّ فيه، جعلت اإمكانيَة �صحِنِه عن طريق �صفينٍة برايٍة حملّيٍة اأمر

 بعد اأن �صبَّ الباب، الذي لول 
َ
حمفوًفا باملخاطر، دّبر القبطاُن الأمر

ُه ما انهالت التعليماُت الر�صمّيُة ب�رصامة بعدم الإبحار 
َ
اأّنه انتظر

هداأت  عندما  الأو�صاع  بت�صهيل  للعذراء  ت�رصَّع  كثرياً،  فخ�رص 

الطنطنات ال�صيا�صّية، يف اأجواء مرعبة وبرايٍة دولّية دفع القبطاُن 

مقتِلِه  اإثر  للقبطاِن  رحلٍة  اآخر  يف  ال�صفينُة  و�صلت  باهًظا،  ثمَنها 

باخلطاأ يف عراٍك تافٍه مل يعرف �صبَبُه ما اإْن لم�صت قدُمُه امليناء.

الوعيد  عن  �صيُخُه  يهداأ  مل  الذي  الدينّية  اخُلطب  ا�صتبدلت  الباب، 

والتهديد ب�رصيط قراآن. ظلَّت الأعطاُل تقفز يف ج�صد ال�صاحنة رغم 

بات  فتتوقف،  لعجالتها  الطريق  حفر  وتت�صع  الق�صرية،  امل�صافة 

�صائُق ال�صاحنة العنيُد ل ينفكُّ عن احلوقلة وال�صتغفار، اأدى مهمته 

بعد  غرية،  ال�صَّ ب�صاحنته  ا 
ً
م�صافر انطلق  الباب،  اإي�صال  يف  اأخرًيا 

اأن يت�صنَّ له عدُّ حزمِة نقوِدِه جمددا  جتاوزه احلدود ب�صاعة دون 

مت اختطافه. 

البنة  بيت  �صعَّ  اإذ  امل�صارات،  بتغريُّ  كثرياً  يثق  مل  الذي  الباب، 

ه الغرية لحقًا، فبات يناكُفُه  ده به عن البيوت الأخرى، لتع�صّ
ُّ
بتفر

امُلطلة  اللطيفة  وال�صجرة  بالأخر�ص،  اإياه  وا�صمًا  �صاخراً  يوميًا 

ل�صجر  ن�صبته  حول  افر 
ّ
ال�ص باإحلاحها  �صدَّعته  ال�صور،  من  عليهم 

العرعر اأو ال�صنوبر، لتتجاهله ما اإْن اأدركت خطاأها بعدم ارتباطه 

حراء. بال�صَّ

خلرائب  ول  ال�صجرة،  لجتثاث  عمانويل  مثل  يهتم  مل  الباب، 

اأ�صاب  م�صاعف  لك�رص  ول  واملكلفة،  امل�صتمرة  البيت  وترميمات 

قدم اجلارة، التي كانت تركل الباب بح�صٍد، لكنه ت�صايق جدًًّا خلرب 

ال�صيد عبدالروؤوف وارجتف مذعوراً لوفاة زوج البنة الذي مل يحب 

ع.
ّ
التحفة بحادِث مروريٍّ مرو

م املزيد 
ّ
الباب، �صارًحا عمانويل يف ليل هادئ، م�صتذكراً كيف قو

. راويا له  ني ال�رصُّ
َّ
من اأ�صالع حتفته فناداه: ل تكمل، اإين قد م�ص

حلظة تديل عنق قاتٍل دموّي، م�صنوًقا من اأحد الف�صائل املتطرفة 

معاركها  انفجرت  ناقمٍة  غلٍّ  ور�صا�صات  �صجرته،  غ�صن  على 

النتنة بقربه، دائرة نح�ص حُمكمة حني ُدفن القتلى حتت جذوعه، 

اإذا  اإّل  ُي�صعدهما  ل  �صاهمنْي  كانا  لآخرين.  دٌم عفن  فيها  و�رصى 

 
ُ
دوائر فتخفت  احلنونة  احلفيدة  اأو  احلبيبة  البنة  يُد  لم�صتهما 

يوِم  اآخر  يف  التي  الطيبة  احلفيدة  والكراهية،  والغ�صب  اخلوف 

ناٍر  ب�صعلِة  لتتبعها  نّفاذة  رائحة  �صكبت  اأن  بعد  اإّل  تهداأ  عزاء، مل 

التهمتهما معًا بال اأمٍل.

باب عمانويل
نصوص

إستبرق أحمد
قاصة كويتية 
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كانت البالد يف هرٍج ومرٍج عن احتفال الأزياء الكبري الذي 

امللوك  به  امللك  �صيناف�ص  الذي   
ّ

الزي وعن  امللك.  �صيقيمه 

اخلياطني  اأ�صهر  عليه  عر�ص  املنا�صبة.  هذه  يف  الآخرين 

فهو  بها.  يقتنع  مل  اأنه  غري  خمتلفة  ت�صميماٍت  البالد  يف 

القادمني  امللوك  بقية  عن  زه 
ّ
ميي خمتلف  �صيء  عن  يبحث 

من املمالك الأخرى. 

الفقر.  �صوى  ا  �صيئًّ اأبي  من  اأرث  ومل  للثياب،  اًطا 
ّ
خي ل�صُت 

التي  املعادن  تبيع  اأمــي  كانت  النفايات،   
ّ
حي يف  ولــدت 

تلتقطها من كومة النفايات، تربيت مع تلك اخلردة وتعلمت 

ب�رصية  هيئات  اإىل  ت�صري  كائنات  منها،  اأ�صياء  تركيب 

وحيوانية، واأحيانا تت�صكل لتغدو �صكاًل م�ّصوًها لكن بطابع 

 يعجب بع�ص الأذواق. 
ّ
فني

فزاعة  فاتخذه  �صنعته؛  ب�صكل  الفالحني  اأحد  اأعجب  مرة 

كنت  مقابلها.  ذرة  واأعــطــاين  الغربان  بها  يطرد  حلقله 

اأ�صبحت  احلني  ذلك  ومنذ  حينها.  عمري  من  ال�صابعة  يف 

األتقطها  التي  النفايات  هوايتي �صناعة هيئات غريبة من 

من الكومة التي �صارت م�صدر رزقي. اأمللم اخلردة واأعر�ص 

ما ت�صنعه يداي للنا�ص. 

 فكرت اأن اأ�صنع له 
ّ

حني �صمعت اأن ملك البالد يبحث عن زي

ا اأجمع ما يفي�ص 
ً
ا من عّدتي التي اأجمعها. بقيت اأيام

ً
ثياب

كرمية  النفايات  كانت  حظي  وحل�صن  النا�ص.  اأ�صياء  من 

معي، فقد مللمت الكثري من قطع معدنية وخ�صبية وجلدية 

وبقايا اأقم�صة ذات اأ�صكال واأنواع متباينة. 

مل اأكن اأ�صع عادة خمطًطا ملا اأوّد �صنعه. فما اإن اأعمل يدي 

اأنا  اأح�صل عليه حتى تتخلق الهيئات التي تفاجئني  فيما 

تركيب  على  متوا�صلة  للياٍل  تعمل  يداي  بقيت  ا. 
ًّ
�صخ�صي

يليق  ا 
ًّ
زي اأ�صنع  اأن  يهمني  كان  �صابق.  تخطيط  بال  القطع 

اأمام  جربوته  ومدى  ته 
ّ
�صخ�صي قوة  وتظهر  ملكنا  بكانة 

اأعدائه.  

ل 
ّ
ا اأتاأم

ً
يت جانب

ّ
عندما انتهيت من و�صع اآخر اللم�صات تنح

 ك�صانع 
ّ
الكائن املهيب الذي �صنعته. وكان من ال�صعب علي

لهذه الهيئة اأن اأخفي مدى اإعجابي وغرابتي من ال�صيء الذي 

فيه.  الكائن  وو�صعت  جاري  عربة  ا�صتعرت  اأمامي.  ت�صكل 

الف�صوليني.  اأعني  ا عن 
ًّ
ليبقى خمفي غّطيته بقطعة قما�ص. 

الق�رص  بوابات  كانت  يراه.  من  اأول  امللك هي  ولتكن عني 

اإىل  دخلت  ميثلونهم.  من  اأو  اخلياطني  كل  اأمــام  م�رصعة 

القاعة التي ي�صتقبل فيها امللك وفوده من اخلياطني. وحني 

: اأيها امللك امليمون، 
ّ
ا كتفي

ًّ
وقفت اأمام امللك قلت له حمني

ا 
ً

ا�صمح يل اأن اأرخي ال�صتار عن الزي الذي �صنعته خ�صي�ص

لك. 

رفعت  وحني  متحّفًزا.  حا�صيته  من  حوله  ومن  امللك  بدا 

الغطاء وقف امللك م�صدوًها. يتمّلى هيئة الكائن الذي يتوق 

جل�صد جاللته حتى يكتمل. ثم �رصخ مذهوًل: يا له من زي 

ل مثيل له، اإنه يعرب عن انتمائي ل�صعبي هذا ما اأريده حقا! 

 �صعبي يل اأمام امللوك الآخرين. 
ّ
�صيء مييزين ويظهر حب

كي  جناحه  اإىل  الكائن  ياأخذوا  اأن  ا�صه 
ّ
حر من  امللك  طلب 

ي�صتعد ملرا�صم الحتفال. كما اأنه اأمر ب�رصف األف دينار يل 

من خزينة الدولة. 

فعل  ردة  لأ�صهد  الحتفال.  ح�صور  على  ا 
ً

حري�ص كنت 

النا�ص خارجني من  كان  احل�صود.  احلا�رصين. دخلت بني 

بيوتهم حمت�صدين يف ال�صاحة الكبرية حيث يجتمع امللوك 

مع مالب�صهم الغريبة وهيئاتهم املختلفة. وقف هناك ملكنا 

الذي �صنعته. وكان من عادة  املهول   
ّ

الزي داخل  ا 
ً
متدرع

بالقرب   
ّ
اأن مير الحتفال  من  عام  كل  كما يف  البالد  ملك 

نفايات الشعب 

نصوص

ليلى عبدهللا
قاصة ُعمانية 
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من �صعبه لتلّقي التهاين والدعوات. وحني دنا من الب�صطاء 

ي�صريون  الأطــفــال  ل�صيما  النا�ص  �صار  بطّلته  ا 
ً
متباهي

باأيديهم على اأ�صياء متعلقة يف ج�صد امللك. وفجاأة تناهت 

اأ�صواتهم املختلطة من و�صط احل�صد الهائل: انظري يا اأمي، 

اأنا  يقول:  واآخــر  رميناه.  الــذي  املمزق  حذائي  هذا  األي�ص 

متاأكد اأن هذا الدورق املك�صور يخ�صني. واأخرى تعلق: هذه 

فاأ�ص زوجي املتوفى.. تلك �صاعتي الرملية التالفة..  طبقي 

الذي حتطم.. حدوة ح�صاننا.. اأوه، اإنه �رصيط �صعري.. م�صط 

اأوه،  حذائي.  جلد  اإنه  زناري.  ذاك  جدتي..  عكازة  دميتي. 

كاأنه غطاوؤنا... 

 اختلطت اأ�صوات النا�ص الب�صطاء، كان كلٌّ منهم ي�صري اإىل 

�صيء كان ميلكه.. بدوا مذهولني كيف اأّن ملكهم كان مي�صي 

ا اأ�صياءهم البالية وهو ميلك خزائن الأر�ص؟!
ً
مرتدي

الوفود  اأذهـــان  اإىل  املتنافرة  احل�صود  اأ�ــصــوات  و�صلت 

�صلوك  وا�صتنكروا  الأخــرى..  البلدان  ملوك  من  احلا�رصين 

ملك هذه البالد قائلني: امللك يلب�ص خردة �صعبه. يا له من 

ملك! انظروا اإىل �صعبه، هوؤلء الب�صطاء حتى خردتهم �صلبت 

منهم! يا له من ملك ج�صع! 

لنا  اأعيدوا  خردتنا..  لنا  اأعيدوا  تهتف:  الب�صطاء  واأ�صوات 

خردتنا! 

اإىل حيث  تتبعها  اأج�صادهم  الأ�صوات حتى �صارت  تكثفت 

ا يف داخل كائن ينهار رويدا رويدا. فقد 
ً
امللك يقف مذعور

كانت الأيدي املمتدة تنت�صل ما كان ملًكا لها!

نصوص

من اأعمال الفنان الفل�صطيني : ب�صار خلف 
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غاو �سينغجيان: كاتب �سيني من مو�ليد �لعام 1940. حاز 

جائزة نوبل للآد�ب �لعام 2000. وهو �أول كاتب �سيني 

ينال هذه �جلائزة. ح�سل على �إجازة يف �للغة �لفرن�سية 

موؤلفات يوجني  �ل�سينية  �للغة  �إىل  ترجم   .1962 �لعام 

مي�سو.  وهرني  بريـڤير  وجاك  بيكيت  و�سموئيل  يون�سكو 

م�رشحي  كاتب  فهو  �ملو�هب،  متعّدد  رجل  ذلك  �إىل  وهو 

ور�سام وكاتب مقاالت وناقد. وله كتابات يف علم �جلمال 

و�الإبد�ع كما يك�سف يف كتب عّدة روؤيته يف جمال �لر�سم 

و�مل�رشح و�الأدب. حني ُمنعت م�رشحياته �لطليعية غادر 

وال  �سيا�سيًا  فرن�سا الجئًا  و�أقام يف   1987 �لعام  بلده 

يز�ل مقيمًا هناك. ُترجمت له �إىل �لعربية رو�يته �لهائلة " 

جبل �لروح"، و�سدرت عن م�رشوع " كلمة " بدولة الإمارات 

�لعربية �ملتحدة، ود�ر " �الآد�ب " ببريوت �لعام 2009، 

برتجمة ب�سام حجار وماري طوق . و" جبل �لروح " رواية 

قوية و�ساعرية �عتمدت على �سرية �لكاتب �لذ�تية، كبرية 

798 �سفحة. له رو�ية  �حلجم، عدد �سفحاتها بالعربية 

�أخرى بعنو�ن" �إجنيل �سخ�س و�حد ". له �أي�سًا م�رشحيات 

�سهرية ، ومنها : "�ل�سفة �الأخر " ) 1986 ( ، و " ثلج يف 

�رشاء  . وله جمموعة ق�س�سية بعنو�ن "   )2004 ( �آب " 

ق�سبة �سيد جلّدي ") 2005 ( ، ومنها ترجمنا هذه �لق�سة 

�الآ�رشة �لتي تقروؤونها �الآن.

 وقت 
ّ

لدي بعيد. مل يكن  اأمد   متنزه منذ 
ّ

اأي اأمت�َص يف  " مل 
 ميٌل لذلك". 

ّ
فراغ، اأو مل يعد لدي

النا�ص  العمل،  بعد  اجلميع.  مع  يح�صل  نف�صه  ال�صيء   "
الدوام  على  احلياة  منازلهم.  اإىل  للذهاب  فقط  ي�صارعون 

يف �رصعة �صاخبة". 

اأنني مّلا كنُت طفاًل، اأحببُت فعاًل املجيء اإىل هذا  " اأتذكر 
املتنزه كي اأتدحرج هنا وهناك على احل�صائ�ص". 

اأبي واأمي".  اآتي مع  اأن  دُت 
ّ
" تعو

 ." اآخرون  اأطفال  " كنُت فعاًل اأحب ذلك حني يكون هناك 
 ." " نعم 

اأي�صًا".  اأنِت  " خ�صو�صًا مّلا كنِت هناك 
اأتذكر ذلك".  " اإين 

" يف ذلك احلني، كانت لديِك جديلتان �صغريتان". 
ن�صيج  ا من 

ً
ثياب الدوام  تلب�ص على  " يف ذلك احلني، كنَت 

ا".   قطني خ�صن، وكنَت مغروراً جدًّ

ا". 
ً
ة، متغطر�صة دوم

ّ
" كنِت غري ودي

" حقًا ؟" 
" اأجل، ما من فرد يجروؤ على خما�صمتِك". 

وحتى  معَك  اللعب  اأحب  كنُت  اإنني  اإل  ذلك؛  اأتذكر  ل   "
دُت اأن اأركل كرة مطاطية معك". 

ّ
تعو

الإطالق!  على  مّطاطية  كرة  تركلي  مل  اإنِك  فارغ،  " كالم 
وكنِت  ا، 

ً
�صغري اأبي�ص   

ً
حــذاء تنتعلي  اأن  ــِك  داأب من  كــان 

تخافني دومًا من اأن يّت�صخ".

باأن  مولعة  كنُت  ال�صن  �صغرية  كنُت  مّلا  �صحيح،  "هذا 
ًا اأبي�ص اللون". 

ّ
ًا مطاطي

ّ
اأنتعل حذاء ريا�صي

اأ�صبه باأمرية".  "كنِت 
ًا". 

ّ
 ريا�صيًا مطاطي

ً
اأمرية تنتعل حذاء ــــ  " يقينًا 

اآخر". اأ�رصتِك اإىل مكان  "ومن ثم انتقلت 
"هذا �صحيح". 

" يف اأول الأمر كنِت تاأتني لزيارتنا يف اأيام الآحاد، اإمنا 
لحقًا مل تعودي تزوريننا كثرياً جداً". 

في المتنزه
نصوص

غاو شينغجيان                                                                        ترجمة  علي عبد األمير صالح
قاص ومترجم عراقي 
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" كنُت قد كربت". 
اأمي حُتبِك فعاًل".  " كانت 

"اأعرف هذا". 
اأ�رصتنا".  "ل توجد بنات يف 

الآخر،  باأحدنا  �صبيهني  نبدو  اإننا  يقولون  اجلميع  "كان 
مثل �صقيقة اأكرب �صنًا و�صقيق اأ�صغر �صنًا". 

�صنًا  منك  اأكــرب  واأنني  نف�صه،  العمر  يف  اأننا  تن�صي  "ل 
ب�صهرين". 

ا؛ كنُت اأطول منك دومًا بكف،  " اإل اإنني اأبدو اأكرب منك �صنًّ
كما لو اأنني �صقيقتك الأكرب �صًنا". 

وقت  يف  اأطول  ي�صبحن  البنات  كانت  احلني،  ذلك  يف   "
اأبكر. هذا يكفي، دعينا نتكّلم عن �صيء اآخر". 

اإذاً؟"   نتحدث، 
ّ
"عم

ال�رصو  اأ�صجار  جّز  قد  الأ�صجار  حتت  الواقع  الــدرب  كان 

اليابانية النامية يف كال اجلانبني. يف ال�صفح الواقع خلف 

حقيبة  وحتمل  ف�صتانًا  ترتدي  �صابة  ثمة  ال�رصو،  اأ�صجار 

يدوية حمراء جتل�ص على م�صطبة حجرية. 

 ." اأي�صًا  "دعينا جنل�ص برهة، 
"ح�صنًا". 

"ال�صم�ص تكاد تغرب". 
اإنها جميلة".  "اأجل، 

" ل اأحب هذا النوع الزائف من اجلمال". 
اإىل املتنزهات؟"  اإنَك تهوى الذهاب  " اأمل تقل 

املناطق  يف  اأقيم  كنُت  ال�صن.  �صغري  كنُت  حني  هذا   "
اجلبلية. كنُت حّطابًا طوال �صبعة اأعوام يف غابات بدائية". 

 ." " متكنَت من البقاء على قيد احلياة 
 ." " الغابات رهيبة فعاًل 

ف�صتانًا تنه�ص من امل�صطبة احلجرية  ترتدي  التي  املراأة 

ال�رصو  اأ�صجار  خلف  الظليل  الـــدرب  نهاية  اإىل  وتنظر 

من  ياأتون  اأ�صخا�ص  ب�صعة  هنالك  كان  بعناية.  امل�صذبة 

نازل  �صعره  القامة،  طويل  �صاب  بينهم  من  الجتــاه،  ذلك 

ال�صماء  كانت  وال�صور،  الأ�صجار  اأعايل  وراء  �صدغيه.  على 

بت باللونني الأحمر ال�صاطع والأحمر ــــ الأرجواين 
ّ
قد ت�رص

جة بداأت تنت�رص فوق الروؤو�ص.
ّ
للغروب، وثمة غيوم متمو

ال�صماء  تبدو  طويل.  زمن  منذ  كهذا  جمياًل  غروبًا   
َ
اأر " مل 

كاأنها م�صتعلة". 

اأ�صبه بحريق هائل".  " اإنه 
" اأ�صبه باذا؟" 

 " " اأ�صبه بحريق غابة هائل... 
" ح�صًنا، تابع حديثك". 

" حني يكون هنالك حريق غابة هائل، تكون ال�صماء بهذا 
ال�صكل حتديًدا. النار تنت�رص ب�رصعة وبثاأر، ولن يكن هنالك 

ا. �صائر  ع حقًّ
ِّ
وقت كاٍف لقطع اأ�صجار الغابة. اإنه �صيء مرو

م�صافة  ومن  الهواء،  يف  تطري  اأر�صًا  املطروحة  الأ�صجار 

ا يف 
ً
معينة تبدو كاأنها قطع �صغرية من الق�ص تنجرف عالي

النار، وتخرج منور جمنونة من الغابات كي ترمي نف�صها 

يف الأنهار، ت�صبح مبا�رصة اأمام ــــ" 

" األ تهاجم النمور الب�رص؟" 
" اإنهم يتجاوزون التفكري يف هذا الأمر". 
اأن ت�صتعمل بنادقك عليها؟"  " األ ي�صعَك 

كانوا  الأنهار  �صفاف  من  بالأذى؛  اأُ�صيبوا  كذلك  "الب�رص 
فقط ير�صلون نظرات خالية من التعبري اإىل النار".

كن القيام به؟" 
ُ

"األ يوجد �صيء مي
يف  الأ�صجار  احلريق.  توقف  اأن  ميكنها  ل  اجلبل  "جداول 
وتبداأ تطقطق، وعلى حني  احلرارة،  تلفحها  الآخر  اجلانب 

على  تزيد  م�صافة  طــول  على  ــرام.  ي ما  على  ت�صبح  غــرة 

( هنا وهناك يكون املكان مليًئا بالدخان   ( ب�صعة ليات 

ت�صتطيعني  ما  كّل  تتنف�صي.  اأن  ميكنِك  ل  ا، 
ً
وحــار الكثيف 

 اجتاه الريح اأو اأن ت�صل النار 
ّ

القيام به هو اأن تنتظري تغري

اإىل النهر، ُتطفئ نف�صها، وتخفت".

ة التي ترتدي الف�صتان جتل�ص من جديد على امل�صطبة 
ّ
ال�صاب

احلجرية؛ حقيبتها اليدوية احلمراء بجوارها. 

اأكرث عن جتاربَك خالل تلك الأعوام". "احكي يل 

نصوص
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كن التحّدث عنه". 
ُ

"لي�ص ثمة �صيء كثري مي
كن التحّدث عنه؟ ذلك 

ُ
" كيف ل يكون هنالك �صيء كثري مي

ق جداً". 
ّ
كّله م�صو

الآن.  التحّدث عن ذلك كّله  " لكن ما من فائدة كبرية يف 
حّدثيني عما كنِت تفعلينه طوال هذه ال�صنوات كّلها". 

" اأنا؟"
اأنِت".  " نعم، 

" يل بنت".
"كم يبلغ عمرها؟" 

" �صت �صنوات". 
"هل ت�صبهِك متامًا؟" 

ا". 
ً
اإنها ت�صبهني متام "جميعهم يقولون 

احلذاء  تنتعل  هل  ال�صن؟  �صغرية  كنِت  حني  ت�صبهِك  "هل 
 الأبي�ص؟"  

ّ
 املطاطي

ّ
الريا�صي

. اأبوها ي�صرتي لها 
ّ

"ل، اإنها حتب اأن تنتعل احلذاء اجللدي
زوجًا بعد اآخر من الأحذية اجللدية".

اإنه يبدو رجاًل لطيًفا".  "اإنِك حمظوظة. 
�صعيدة  اأنا  اإذا  ما  اأعرف  ل  اإنني  اإل  معي؛  ا  جدًّ ب 

ّ
طي "اإنه 

احلظ اأم ل". 

ا؟"  اأي�صً ٌد بكّل معنى الكلمة 
ّ
اأّن عملِك جي "وهل 

كثريون  اآخرون  اأ�صخا�ص  يوؤديه  ما  مع  باملقارنة  "اأجل، 
على  اأرد  مكتب،  اأجل�ص يف  يرام.  ما  على  عملي  �صّني،  يف 

يف  روؤ�صائي  اإىل  الوثائق  ــذ  واآخ ة، 
ّ
الهاتفي الت�صالت 

الوظيفة". 

"هل تعملني �صكرترية؟" 
اأهتم بالوثائق".  "اأنا 

اأنهم يثقون بِك".  اإنه يك�صف   ،
ٌّ
ي

ّ
"هذا النوع من العمل �رص

اأنَت  تتمكن  اأمل  عاملة.  اأكون  اأن  من  بكثري  اأف�صل  "اإنه 
ا من جتاوز زمن ع�صيب؟ با اأنَك التحقت باجلامعة،  اأي�صً

ر اأنَك توؤدي الآن عماًل احرتافيًا ب�صكل من الأ�صكال؟" 
ّ
اأت�صو

اأّن هذا كّله حتقق بف�صل جهودي الذاتية".  " نعم، غري 
حمراء  باتت  الآن  ال�صماء  ال�صم�ص.  اأفــول  األــوان  تتال�صى 

وهج  يوجد  الأ�صجار،  اأعــايل  فوق  الأفــق،  يف  اإمنا  داكنة، 

اأ�صفر ــــ برتقايل على حافة �صحابة داكنة. اأما يف ال�صفح 

خيم على الب�صتان وال�صابة ما تزال جال�صة 
ُ
فقد بات الظالم ي

اأنها حتّدق يف �صاعة  نك�ص. يبدو 
ُ
على امل�صطبة وراأ�صها م

مع�صمها ومن ثم تنه�ص. اإنها حتمل حقيبتها اليدوية اإل 

اأن ُتنزلها على امل�صطبة ثانية، فيما هي تنظر  اإنها تقرر 

اإنها  يبدو،  ما  على  ال�رصو.  اأ�صجار  وراء  الواقع  الدرب  اإىل 

ت�صتدير وتبداأ بامل�صي، عيناها  الغيوم،  القمر و�صط  تراقب 

تنظران اإىل الأر�ص. 

"اإنها تنتظر �صخ�صًا ما".  
ع. يف يومنا هذا، ال�صبان 

ِّ
"اإن انتظار �صخ�ص ما �صيء مرو

هم الذين ل يظهرون من اأجل املواعيد". 

ات كثريات جداً يف املدينة؟" 
ّ
"هل توجد �صاب

اأّن هناك قّلة  "ل يوجد �ُصح يف ال�صبان، امل�صاألة كّلها هي 
قليلة من ال�صبان       املحرتمني".

اأّن هذه ال�صابة تبدو جد جميلة املالمح". "غري 
اأوًل، تكون �صيئة احلظ دومًا".  "اإذا وقعت املراأة يف احلب 

"هل �صياأتي؟"
جمنونًا  املرء  يجعل  لالنتظار  ال�صطرار  اإن  يعرف؟  ن 

َ
"م

فعاًل". 

اأن  ح�صل  هل  العمر.  ذلك  جتاوزنا  لقد  احلظ  حل�صن   "
انتظرِت فرًدا ما؟" 

فرداً  جعلَت  اأن  ح�صل  هل  اأوًل.  عني  فت�ص  الذي  هو  "اإّنه 
ما ينتظرك؟" 

اأجل موعٍد ما".  اأظهر من  اأن  اأف�صل يف  "اأنا مل 
"هل لديك حبيبة؟" 

اأّن يل حبيبة".  "يبدو 
اإذاً؟"  "ملاذا ل تتزوج 

"اأغلب الظن �صاأتزوج". 
اأنَك ل حتبها فعاًل".  "يبدو 
اأ�صعر بال�صفقة عليها".  "اإين 

ت�صتمر  ل  حتبها،  تكن  مل  اإن  ا. 
ًّ
حب لي�ص  بال�صفقة  "ال�صعور 

يف خداعها!" 

"لقد خدعُت نف�صي فقط". 
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اأي�صًا خداع لل�صخ�ص الآخر".  "هذا 
اآخر".  "دعينا نتكّلم عن �صيء 

"ح�صنًا".

جتل�ص ال�صابة من جديد. وبعدها حاًل تقف ثانية، وتتطّلع 

اإىل الدرب. كانت اللطخة الأخرية من اللون الأحمر اخلفيف 

على الأفق قّلما ُترى. تقعد جمدداً لكن، كما لو اأّنها حت�ص 

تعبث  اأنها  ويبدو  راأ�صها  تطاأطئ  يراقبونها،  النا�ص  اأّن 

بتنورتها عند الركبتني. 

"هل �صياأتي؟" 
اأعرف".  "ل 

األ يح�صل ذلك".  "ينبغي 
األ حت�صل".  "اأ�صياء كثرية جداً يجب 

"هل حبيبتك حلوة؟" 
"اإنها مثرية لل�صفقة". 

ِجد  فقط  تخدعها.  ل  حُتبها،  تكن  اإن مل  هكذا!  تتحّدث  "ل 
لك امراأة حتبها فعاًل، امراأة ذات اإطاللة جميلة".  

املراأة جميلة املنظر لي�ص من ال�رصوري اأن حتبني". 

"ملاذا؟"
اأب �صالح".  "لأنه لي�ص يل 

اأ�صمع ذلك".  اأن  اأريد  "ل تتكّلم هكذا. ل 
اأن  علينا  يتعني  اأنه  اأعتقد  ت�صمعي.  األ  الأف�صل  من  "اإذاً 

نغادر". 

"هل �صتاأتي اإىل منزيل؟" 
عد 

ُ
ي ذلك  اأّن  كما  لبنتك.  هدية  اأجلب  اأن   

ّ
علي يتعنّي   "

بنزلة اأطيب متنياتي لك". 

"ل تتكّلم على هذا النحو". 
"ما اخلطاأ يف ذلك؟"

"اإنِك توؤذيني على الدوام". 
"مل يكن هذا ق�صدي". 
"اأمتنى لِك ال�صعادة". 

اأحب �صماع هذه الكلمة".  "ل 

اإذاً؟"  "األ�صِت �صعيدة 
هذه  تطرق  اأن  ا 

ً
�صعب كان  الأمر.  هذا  عن  التكّلم  اأحب  "ل 

ل  اإذاً  كّلها،  ال�صنوات  هذه  بعد  واحدة  مرة  �صمعَك  الكلمة 

تدعنا نتكّلم عن اأ�صياء قاب�صة للنف�ص كهذه". 

اآخر".  اإذاً نتكّلم عن �صيء  "ح�صنًا جًدا، دعينا 
الدرب،  طول  على  ما   

ٌ
�صخ�ص ياأتي  بغتة.  ال�صابة  تنه�ص 

ما�صيًا بخطوات �رصيعة جداً. 

"ح�صنًا، يف الأقل لقد ظهر للعيان". 
من  م�صنوعة  املدر�صية  للكتب  حقيبة  يحمل  �صاب  اإنــه 

ت�صيح  ال�صابة  امل�صري.  ويوا�صل  خطواته  بطئ 
ُ
ي ل  الكنفا. 

نظراتها. 

هكذا،  دومًا  تكون  احلياة  تنتظره.  الذي  الفرد  لي�ص  "اإنه 
اإنها غريبة با يكفي". 

"اإنها تبكي". 
ن؟" 

َ
"م

يداها  وجهها،  على  ويداها  امل�صطبة  على  جتل�ص  ال�صابة 

كن 
ُ

مي ل  اإنــه  اإل  وجهها؛  تغطي  اأنها  ويبدو  مرفوعتان 

د. 
ّ
. الطيور تغر

ّ
روؤيتها بنحو جلي

"اإذاً ما تزال توجد طيور هنا". 
ا". 

ً
"لي�صت الغابات وحدها متلك طيور

"ح�صنًا، ما تزال توجد ع�صافري هنا". 
اأ�صبحَت متغطر�صًا بكّل معنى الكلمة".  "لقد 

    "بهذه الطريقة ا�صتطعُت اأن اأبقى على قيد احلياة. لو مل 

اأحتفظ بهذا ال�صيء القليل من الغطر�صة، ملا متكنُت من اأن 

اأكون هنا اليوم". 

تعذب.  الذي  الوحيد  ال�صخ�ص  ل�صَت  جداً؛  كلبيًا  تكن  ل   "
اأن  يلزمك  الريف.  يف  العمل  مواقع  اإىل  اأُر�صلوا  اجلميع 

مقتبل  يف  لمــراأة  بالن�صبة  بكثري  اأ�صواأ  �صيء  اأنــه  تعرف 

هناك  لديها  يكون  ل  حيث  الريف  اإىل  ُتر�صل  اأن  العمر 

للزواج منه هو  الذي دفعني  ال�صبب  اأو �صديقات.  قريبات 

اأف�صل. والداه رتبا م�صاألة نقلي اإىل   خيار 
ّ

اإنه مل يكن لدي

املدينة جمدداً". 

اأنحي عليِك بالالئمة".  " اأنا ل 
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 �صخ�ص". 
ّ

اأي اإلقاء اللوم على  اأحد له احلق يف  "ما من 
كانت م�صابيح ال�صوارع قد اأُنريت وباتت تبعث �صوءاً اأ�صفر 

باهًتا و�صط اأوراق ال�صجر اخل�رص. �صماء الليل رمادية وغري 

�صماء  يف  بجالء  روؤيتها  كن 
ُ

مي ل  النجوم  حتى  وا�صحة؛ 

م�صابيح  من  املنبعث  ال�صوء  جعل  الذي  الأمــر  املدينة، 

ال�صارع و�صط الأ�صجار يبدو �صاطعًا   جداً. 

اأنه يتعنّي علينا املغادرة".  "اأح�صب 
اأن ناأتي اإىل هنا".  "نعم، مل يكن يتعني علينا 

زوجِك  اكت�صف  ما  اإذا  عا�صقان.  اأننا  النا�ص  يح�صب  "قد 
�صيء الفهم،  �صحيح؟" 

ُ
الأمر، لن ي

"اإنه لي�ص فرداً من هذا الطراز". 
ب اإىل حدٍّ ما". 

ّ
"اإذاً، هو �صخ�ص طي

"ميكنَك املجيء والبقاء يف منزلنا". 
اإذا دعاين للمجيء".  اإل  اآتي  "لن 

اأنا؟"  اإذا ما دعوُتك  "األن يكون ال�صيء نف�صه 
ال�صبب  لهذا  عنوانِك؛  اأعرف  ل  اأنني  جداً  �صيئ  ل�صيء  "اإنه 
�صاأم�صي  كنُت  واإل  عملك.  موقع  يف  اأزورِك  كي  م�صيُت 

مبا�رصة كي اأزورِك يف منزلِك".  

اأن تخو�ص يف كّل هذا الكالم الفارغ".  "ل يلزمَك 
بهذه  الآخر  منا  واحد  كّل  ينتقد  لأن  بنا  حاجة  من  "ما 

الطريقة". 

اآخر".  "اأنت فرٌد من النوع الذي يقول �صيئًا ويعني �صيئًا 
اآخر".  "دعينا نتحّدث عن �صيء 

"ح�صنًا".
روؤيــة  بامل�صتطاع  د 

ُ
يع ومل  الب�صتان،  على  الظالم  م 

ّ
خي

ة. على اأية حال، بال�صوء الذي ي�صع عليهما، الأوراق 
ّ
ال�صاب

توم�ص.  اأنها  يبدو  بي�صاء  حور  ل�صجرة  ال�صقيلة  اخل�رص 

ثمة ذرة ن�صيم، والأوراق املرتع�صة ل�صجرة احلور البي�صاء 

توم�ص كال�صاتان. 

األي�ص كذلك؟"  "ال�صابة مل تغادر حتى الآن، 
اإىل �صجرة".  اإنها ت�صتند  " بلى، 

من  قالئل  خــطــوات  عد 
ُ
ب على  �صخمة  �صجرة  تنت�صب 

 ما يتكئ عليها.
ٌ

امل�صطبة احلجرية اخلالية، وثمة �صخ�ص

"ماذا تفعل ال�صابة؟" 
"اإنها تبكي". 

"الأمر ل ي�صتحق البكاء!" 
"مِلَ ل؟" 

اأن تبكي على حبيبها الذي مل ياأت. لن تكون  "ل ي�صتحق 
فرداً  بها،  غرم 

ُ
ي �صاحلًا  رجــاًل  جتد  اأن  يف  م�صكلة  لديها 

ي�صتاأهل حبها. يلزمها اأن تغادر فح�صب". 

اأنها ما تزال تاأمل".  "غري 
"طريق احلياة وا�صع و�صوف جتد دربها اخلا�ص". 

حت�ص  كيف  تفهم  ل  اإنَك  �صيء؛  كّل  تعرف  اأنك  حت�صب  "ل 
للرجل كي  بالن�صبة  ب�صيط جداً  �صيء  اإنه  امراأة.  اأي  املراأة، 

يوؤذي املراأة. املراأة اأ�صعف على الدوام". 

" لو اإنها تعرف اأنها اأ�صعف، ملاذا ل حتاول اأن تتعّلم اأن 
تكون اأقوى؟" 

"كلمات تبدو رنانة". 
اأ�صياء كي نقلق عليها. ثمة ما  "ما من حاجة للبحث عن 
اأن يكون قادراً  يكفي من الهموم يف احلياة. ينبغي للمرء 

ل الأ�صياء". 
ّ
على تقب

اأن تكون".  "اأ�صياء كثرية جداً يجب 
بالأ�صياء  يقوموا فقط  اأن  النا�ص  اإنه يجب على  اأقول  "اإيّن 

التي يجب عليهم القيام بها". 

 �صيء". 
ّ

اأي "هذا ي�صبه عدم قول 
اأراِك".  اآتي كي  اأن   

ّ
ا. ما كان يتعني علي

ً
"�صحيح متام

اأي�صًا ل يف�صح عن �صيء". "هذا 
اأ�صرتي لِك ع�صاء".  "ح�صًنا، يلزمنا املغادرة. �صوف 

اآخر؟"  اأن نتحّدث عن �صيء  األ ي�صعنا  اآكل.  اأن  اأريد  "ل 
 �صيء؟" 

ّ
اأي "عن 

"اأن تتحّدث عن نف�صَك". 
"دعينا نتحّدث عن اجليل القادم. ما ا�صم ابنتِك؟" 

اأن اأجنب �صبيًا".  اأريد  "كنُت 
ان". 

ّ
" اأن يكون لديِك ابنة �صي
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ما  بقدر  يعاين  اأن  عليه  يتعنّي  لن   
ّ
ال�صبي يكرب  حني  "ل. 

تعاين البنت".  

لأّننا  كبرية،  معاناة  لديهم  تكون  لن  امل�صتقبل  "اأنا�ص 
عانينا اأ�صاًل من اأجلهم". 

"اإنها تن�صج". 
اإنَّ  اإل  الروؤو�ص؛  فوق  الّن�صيم  يف  الأوراق  خ�صخ�صة  �صوت 

امل�صطبة  جهة  من  وياأتي  فيه،  وا�صح  الن�صيج  �صوت 

ة وال�صجرة. 
ّ
احلجري

اإليها ونوا�صيها".  اأن من�صي  "يلزمنا 
"لن ي�صاعدها ذلك". 

اأن نحاول".  "لكن يلزمنا مع ذلك 
اإذاً".  اأنَت  "اذهب 

امراأة،   
ّ

اأي للمراأة،  فقط  منا�صبًا  �صيكون  كهذا  موقف  "يف 
اأن مت�صي". 

اإىل ذلك النوع من املوا�صاة".  "اإنها ل حتتاج 
اأفهم".  "ل 

 �صيء". 
ّ

اأي "اإنَك ل تفهم 
"من الأف�صل األ نفهم �صيئًا. ما اإن يفهم املرء �صيًئا، حتى 

ي�صبح هذا ال�صيء عبئًا". 

نف�صك  توا�صي  ل  مِلَ  الآخرين؟  توا�صي  اأن  تريد  اإذاً  "ملاذا 
فقط؟" 

"ماذا تق�صدين؟" 
الآخرون. لئن كانت  الأ�صخا�ص   

ّ
"اإنَك ل تفهم كيف يح�ص

الأحا�صي�ص عبئا، فمن الأف�صل لَك األ تفهم". 

"دعينا نغادر". 
"هل تاأتي اإىل منزيل؟" 

"ما من حاجة اإىل ذلك". 
لقد  ب�صاطة؟  بكّل  هكذا  الآخر  لأحدنا  وداعــًا  نقول  "هل 
هناك،  �صيكون  غداً.  الع�صاء  لتناول  للمجيء  اأ�صاًل  دعوُتك 

هو اأي�صًا". 

اآتي. ما هو راأيِك؟"  األ  اأنه من الأف�صل  "يف اعتقادي 
"هذا الأمر مرتوك لك متامًا". 

يف العتمة، �صوت النحيب يغدو وا�صحًا اأكرث. ب�صكل متقطع، 

ترتع�ص يف  الأوراق وهي  املكبوت يختلط ب�صوت  الن�صيج 

ن�صيم امل�صاء. 

اإليِك ر�صالة".  اأتزوج �صاأكتب  "حني 

 �صيء". 
ّ

اأي األ تكتب  "من الأف�صل 

اأزورِك  كي  �صاآتي  ربا  تاليًا،  عملِك  بوقع  مررُت  "اإذا 

ثانية". 

األ تفعل ذلك".  "من الأف�صل 

"اأجل، كانت تلك غلطة". 

 غلطة هذه التي تتكّلم عنها؟" 
ّ

"اأي

اأراِك ثانية".  اآتي كي  األ  "كان يلزمني 

"ل، مل تكن غلطة بالن�صبة لك كي تاأتي!" 

التي  العهد هي  ذلك  اللوم. غلطات  عليه  يقع  منا  اأحَد  "ل 

املا�صي  يف  جــرى  كّله  هــذا  اأّن  غري  الــلــوم.  عليها  يقع 

ويلزمنا اأن نتعّلم اأن نن�صى". 

اأن نن�صى كّل �صيء".  "لكن من ال�صعب 

 "... ا برور مزيد من الوقت 
ّ

"رب

اأن تذهب".  "من الأف�صل لَك 

اأراِك يف داخل حافلة؟"  اأن  "هل تريديني 

قرب  الــرمــاديــة  ال�صجرة  جــذع  وراء  مــن  يقف.  كالهما 

ة اخلالية التي من ال�صعب روؤيتها، كان 
ّ
امل�صطبة احلجري

ة حال، ال�صخ�ص الذي 
ّ
اأي هنالك ن�صيج ل ميكن كبته. على 

كن روؤيته.
ُ

ين�صج ل مي

اأن نحثها على الذهاب اإىل  اأنه من الأح�صن  "هل تعتقدين 

منزلها؟" 

�صجرة  على  اجلديدة  اخل�رص  ة،  الغ�صّ احلريرية،  الأوراق 

احلور البي�صاء توم�ص يف وهج �صوء ال�صارع. 
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ُينظر اإىل منحوتة اجلحيم لرودان 1840 1917- كواحدة من 

اأ�صهر املنحوتات، وهي م�صتمدة من ف�صل اجلحيم يف الكوميديا 

الإلهية لدانتي، يف اجلحيم يجل�ص املفكر على �صخرة عاريًا، 

وي�صند وجهه بيده متاأماًل، ويِف عام 1904 ا�صتقّلت منحوتة 

املفكر، ومع ذلك ظل املفّكر هو هو؛ مل يتغري �صكله، ومل تتغري 

جل�صته متاأماًل عارًيا.

الآخر  هو  جربان  ومفكر  املفكر،  با�صم  لوحة  جربان  وير�صم 

اإىل  تنظران  وعيناه  بيده،  وجهه  وي�صند  تاأمل،  جل�صة  يجل�ص 

 اللون غامًقا، كلون اجلدار 
ّ
ا بني

ً
الالمكان �صارداً، ويرتدي لبا�ص

من  كل  كان  فهل  بها.  يحدق  ل  لكّنه  كرة  واأمامه   ،
ّ
اخللفي

رودان وجربان يعنيان مفهوم املفكر املختلف عن الفيل�صوف 

يعنيان  كانا  الثنان،  هما  اأم  وال�صاعر؟  ــب  والأدي والكاهن 

باملفكر الإن�صان الذي يفكر، كل اإن�صان يفكر؟

الوا�صح  احلكم  اإىل  خل�ص  �صّكه  جتاوز  اأراد  عندما  وديكارت 

واملتميز بذاته: اأنا اأفكر اإًذا اأنا اأكون. فكل كائن اإن�صاٌن اإذا يفكر 

وقد تاأكد باأنه موجود.

اأن  الثالثينيات  يف  �صوفياتي  مارك�صي  فيل�صوف  اأراد  وحني 

ا، قال لينني مفكر.
ًّ
ي�صف لينني تو�صيفًا ماهوي

وقد  املعلم،  العربية  ففي  م�صتحدثة،  كلمة  العربية  ومفكر يف 

وعلى  الأول،  املعلم  اأر�صطو  على  الو�صف  هذا  العرب  اأطلق 

والعامل  والفقيه  العالمة  وهناك  الــثــاين،  املعلم  الفارابي 

والفيل�صوف، وهم كثري.

املفّكر،  ولقب  املفّكر،  م�صطلح  العربية  ثقافتنا  يف  ي�صيع 

اأّن لنا يف هذا قوًل من باب البحث  بع�صوائية وجمازفة. على 

والتعيني والتحديد.

يف  املفّكر  واأخـــريا،  اأول  املفّكر  ة 
ّ
ماهي يف  قولنا  ينح�رص   

على  املفّكر  اأن  ذلك،  واآية  وواقعه.  ع�رصه  ب�صكالت  عالقته 

بينه وبني احلقيقة  ُيقيم طالقا  اأن  ي�صتطيع  ال�صاعر ل  خالف 

اأول، اأو بينه وبني م�صكالت عامله ثانًيا. فيما ال�صاعر قد ي�صتط 

اإىل  ال�صعر لديه  ل 
ّ
اأو يتحو ا �رصفا. 

ّ
ا ذاتي

ً
ال�صعر ليغدو بوح به 

بع�ص  اإىل  اأ�رصنا  لقد  املتلقي.  لدى  الإعجاب  تخلق  جمالية 

�صفات الفكر امللتزم يف معر�ص حديثنا عن امل�صاألة التي نحن 

املفكر  بني  ربطنا  حني  وعامة،  عابرة  اإ�صارة  ف�صها،  ب�صدد 

املفكر  مفهوم  اأّن  غري  واقعه.  وم�صكالت  واملفكر  واحلقيقة، 

يحتاج اإىل حتديٍد اأدّق،

ما املفّكر؟ قلنا ما املفّكر، ومل نقل من املفكر. لأن ال�صوؤال حني 

املفّكر،  ة 
ّ
ماهي ما  اأي  ة. 

ّ
املاهي حتديد  الق�صد  فاإمنا  با  يبداأ 

بحيث ي�صدق التحديد على كل مفّكر، وعندما ي�صدق التحديد 

من  �صنخرجه  التحديد  يف  ا 
ً

مندرج لي�ص  فمن  مفّكر،  كل  على 

دائرة املفّكر.

اأنتج قوًل يف املعرفة بو�صفها معرفة  اإن�صان  اأول: كل  املفكر 

ا اإذا كانت �صحيحة اأو خاطئة، ح�صبه باأنه 
ّ
باحلقيقة، بعزل عم

انطلق من حبه للحقيقة، ويعتقد بحقيقتها حتى لو دح�صتها 

التجربة فيما بعد. من هنا جنعل من معيار البحث عن احلقيقة 

ا اأول لتحديد املفكر.
ً
ا�صتنادا اإىل مناهج البحث معيار

وملا كانت احلقيقة بحًثا عن م�صكلة اأو م�صاألة، فاإن املفّكر هو 

الذي يك�صف عن امل�صاألة اأو امل�صكلة حتلياًل وتركيًبا، ويفرت�ص 

حالًّ لها، وي�صعى جلعل فر�صه معرفة عامة، وهذا ثاين معيار 

نقي�ص عليه املفّكر من غري املفّكر.

باحلقيقة،  العالقة  وذو  للمعرفة،  املنتج  هو  املفّكر  كان  واإذا 

فعل  لتحقيق  ال�رصوري  فال�رصط  وحلّلها؛  للم�صكلة  والكا�صف 

املفّكر هذا هو احلرية. وهذه �صفة ثالثة للمفّكر. املفكر حر، ول 

ي�صدر وعيه اإل عن عقل حر.

�صفة  كانت  اإذا  وبخا�صة  املفّكر؟  بفهوم  كله  هذا  عالقة  ما 

ة �صفة �رصورية من �صفات املفّكر.
ّ
احلري

لالإجابة عن هذا ال�صوؤال؛ ل بد من اأن نعود اإىل املفاهيم الثالثة 

التي متيز املفّكر: احلقيقة، امل�صكلة، احلرية.

ة. وح�صب املفّكر 
ّ
فاحلقيقة قول خطاب كا�صف للواقع واملاهي

لك�صفها  ي�صعى  التي  احلقيقة  لأن  قلنا،  كما  بذلك،  العتقاد 

حقيقة  منها  يجعل  ثم  اأول،  اإليه  بالن�صبة  حقيقة  هي  املفّكر 

املعنى ملتزم  بهذا  بها. فاملفّكر  العتقاد  الآخرين  يطلب من 

بطلب احلقيقة.

اأما امل�صكلة فهي التي جتعل املفّكر يفكر بو�صوع لي�ص معطى 

مبا�رصة على اأنه مو�صوع وا�صح، اأو هو مو�صوع مرتبط بحياة 

الب�رص الذين ينتمي اإليهم. فلي�ص للمفكر اإذن م�صكلة خا�صة به، 

 

قول في المفكر   
أحمد برقاوي

باحث ومفكر فلسطيني  
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ذاتية؛ واإمنا م�صكالته هي م�صكالت العامل املعرفية والوجودية، 

وقد غدت م�صكلته اخلا�صة. فهو اإذن ملتزم بال�رصورة بعامله 

الذي يغ�ص بامل�صكالت.

احلقيقية؛  الب�رص  بهموم  بارتباطها  امل�صكلة  نحدد  وعندما 

ة وامل�صكلة الزائفة؛ لأّن متييزاً 
ّ
ز بني امل�صكلة احلقيقي

ّ
فاإننا مني

كهذا يقودنا فيما بعد اإىل التمييز بني املفّكر الأ�صيل واملفّكر 

الزائف.

املعرفة  تناق�صات  من  تن�صاأ  التي  تلك  هي  احلقيقية  امل�صكلة 

بعد  لي�ص  املعروف  اإىل  الاّلمعروف  من  والنتقال  بالعامل. 

م�صكلة، فهذه حركة املعرفة، ولكن عندما تن�صاأ لدينا معارف 

تن�صاأ  عندها  معروف  غري  كان  ما  حول  ومتناق�صة  خمتلفة 

امل�صكلة.

ة، 
ّ
ة، تاريخي

ّ
ة، اجتماعي

ّ
ة، هي واقعة معرفي

ّ
اإذن امل�صكلة احلقيقي

اإلخ. وقد ن�صاأت حولها معارف متنوعة ومتناق�صة.

تلك  فاإمنا نق�صد  ة م�صكلة حقيقية؛ 
ّ
التبعي فعندما نقول مثاًل: 

عة 
ّ
العالقة غري املتكافئة بني العرب والغرب، والإجابات متنو

حول  متنوعة  الإجابات  هي  كما  ة، 
ّ
التبعي هذه  اأ�صباب  حول 

حّلها.

ة 
ّ
واقعي تكون  اأن  هو  ة 

ّ
حقيقي امل�صكلة  لعتبار  �رصط  فــاأول 

ة، وذات عالقة ب�صائر الب�رص.
ّ
ومو�صوعي

وعندها يكون املفّكر هو الذي يتناول م�صكالت من هذا القبيل. 

ا امل�صكلة الزائفة فهي التي لي�صت ثمرة واقع مو�صوعي، ول 
ّ
اأم

ر مل�صكلة.
ّ
ميكن الإجابة عنها اأ�صاًل. اإنها ت�صو

اإىل م�صكلة زائفة، كاأن  ة 
ّ
والأخطر هو حتويل امل�صكلة احلقيقي

من  ُطرد  �صعب  م�صكلة  هي  التي  الفل�صطينية  امل�صكلة  ل 
ّ
نحو

هيونية، اإىل م�صكلة 
ُ

ة �ص
ّ
ة ا�صتعماري

ّ
وطنه بفعل حركة ُعن�رصي

حول من هو اأحق بفل�صطني، العرب اأم اليهود مثاًل.

اأن  املبداأ  تعقيًدا. فالقول من حيث  الأكرث  املفّكر  وتظل حرية 

التفكري. ولكن عندما ربطنا تفكريه   
ّ
اأنه حر ، تعني 

ّ
املفّكر حر

قد و�صعنا حدوًدا  ا، 
ًّ
عملي فاإننا،  الأ�صلية  وامل�صكلة  باحلقيقة 

ته. فهل هذا الو�صع �صلب حلرية املفّكر؟
ّ
حلري

اجلواب ل. لأّن احلرية ل تتناق�ص مع مطلب احلقيقة، ومطلب 

باحلقيقة،  له  عالقة  ل  قول  يف  اً 
ّ
حر املفّكر  �صار  واإل  العلم. 

ولي�ص هاج�صه هاج�صًا اأ�صياًل.

الذاتي  واملفّكر  الدميقراطي  املفّكر  بني  التمييز  جاء  هنا  من 

عند غرام�صي، فاملفّكر الدميقراطي هو الذي يجعل من م�صكالت 

مفهوم  يتكامل  وعندها  �صخ�صية.  م�صكالت  احلقيقية  عامله 

اأ�صيل من امل�صكالت، وبا هو  التزام املفّكر با هو  اللتزام، 

مطلب  من  املتحرر  ذاك  اأن  نعترب  ل  فنحن   ،
ّ
حقيقي هاج�ص 

ا.
ً
ه ما �صئت، اإل مفّكر

ّ
احلقيقة والعلم مفّكر، �صم

اإىل  ن�صل  وال�رصورية  الطويلة  الأطــاريــح  تلك  اإىل  ا�صتنادا 

نتيجًة،  العربي  واملفّكر  عمومًا،  املفّكر،  اإن  الآتية:  النتيجة 

بامل�صكالت  املليئة  الراهنة  باحلياة  بال�رصورة  املرتبط  هو 

املتعلقة ب�صري الب�رص، امل�صكالت التي ل ترتك لأحد اأن يفكر 

اأو  اإن�صانية  مفّكر  اأو  ة 
ّ
اأم كمفّكر  مهمته  حدد  هو  اإن  خارجها 

اأمام  للعرب  الراهنة  امل�صكالت  نورد  اأن  ح�صبنا  ة. 
ّ
ق�صي مفّكر 

التمزق،  ال�صلطة،  الدولة،  التخلف،  التاأخر،  التبعية،  املفكر: 

الهوية، فل�صطني، التجزئة، النقد، احلرية الدميقراطية.. الخ

ة بحجم هذه امل�صكالت حتتاج اإىل مفّكر ينتج املفاهيم 
ّ
اإن اأم

ف امل�صكالت، اأو يخلق م�صكالت ل 
ّ
قوًل واحداً، ل اإىل مفّكر يزي

ته.
ّ
عالقة لها ب�صري جمتمعه واأم

اأن ن�صعر بتاأنيب �صمري اإن  اأن نقول دون  عندها با�صتطاعتنا 

عما  اإل  تبحث  ل  بعقول  العرب  عن  الآن  يكتبون  ممن  رهطًا 

يحّقق م�صاحلها الذاتية بتجميل الواقع اخلِرب ذاته، ما هم اإل 

جزء ل يتجزاأ من حالة النحطاط التي ي�صعى الب�رص التائقون 

اإىل احلرية لتجاوزها.

ال 
ّ
ومبج ال�صتبداد،  عن  مدافًعا  ملثقٍف  العلني  الظهور  واإن 

احلاكم امل�صتبد لهو اأخطر بكثري من ال�صتبداد واحلاكم امل�صتبد. 

ل  باجرتاره  يقوم  ثم  الغرب  قاله  ما  بحفظ  يقوم  �صخ�صًا  اإن 

ينتمي اإىل عامل الفكر اأ�صل.

ا يجب اأن يطرحه املتلقي على من يحمل 
ًّ
اإن هناك �صوؤاًل مهم

�صفة املفكر األ وهو: ما هي م�صكلته التي حتمله على التفكري، 

وما املفهوم اأو املفاهيم املركزية التي يتحرك بها؟

 الذي 
ّ

واإذا كان املتلقي، بعامة، ي�صتهويه الكاتب ال�صتظهاري

يلب�ص لبو�ص الناقد، فهذا ال�صتظاهري مهما اأ�صابه من �صهرة 

يف  طوياًل  تبقى  لن  يثريها،  التي  ة 
ّ
ال�صج فاإن  املتلقني؛  عند 

عامل الفكر.

د لي�ص هو الذي ينربي ملقارعة الآخرين بقلم 
ّ
فاملفكر املتمر

 الذي يخو�ص معركته مع الآخرين، 
ّ
خاٍل من الأ�صا�ص املفهومي

، وراح يجعل 
ّ
بل على العك�ص، هو الذي �صاغ طريقه املفهومي

منه من�صة لروؤية العامل والتمرد عليه.

بوعٍي جديٍد،  دا على عامله 
ّ
يكن متمر اإذا مل  املفّكر  قيمة  وما 

د معرفيًا 
ّ
ومن اأجل عامٍل اآخر متجاوز؟ ما قيمة املفكر املتمر

رها؟
ّ
دون عدة مفهومية اأبدعها اأو طو

العامل  اإمكانية  على  ينطوي  ذاته  الواقع  كان  اإذا  وبخا�صة 

الأف�صل.
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التقطت هذه ال�صورة يف جولٍة ملوقع اخل�صبة بال�رصقية، حيث 

يعمل فريق اأملاين من جامعة تيبنغن على واحد من اأهم واأقدم 

اأدّلة تعدين الّنحا�ص ب�صلطنة عمان، ما ترونه يف ال�صورة عبارة 

عن مبنى، تقرر اأن نطلق عليه ا�صم اأبراج الع�رص الربونزي يف 

وهند�صتها  الكبري،  عددها  على  التي  العمانية،  اجلزيرة  �صبه 

ال�صخمة، مل حت�صم وظيفتها اإىل الآن. اأميل اإىل العتقاد اأن ما 

دفعني لأخذ لقطة �رصيعة هي الزاوية التي كنت اأقف فيها، فقد 

بدت يل اأ�صا�صات الربج اأ�صبه ما تكون بكتٍب مرت�صٍة بانتظاٍم. 

يقول ماريناتو�ص م�صوراً ما تن�صوي عليه عملية التنقيب" اأن 

اإىل  حديثه  يف  بلغته،  الزمن  نه 
ّ
دو كتاًبا  تفتح  اأن  هو  تنقب، 

الآثاري  يطلق  ة، 
ّ
ال�صاعري ال�صورة  لهذه  وكمعادٍل  الأر�ص"، 

الثقايّف  ال�صلوك  " على كل ما يخلفه 
ّ

الأثري م�صطلح" ال�صجل 

ة 
ّ
ٍة فح�صب، بل قيمة علمي

ّ
لالإن�صان، فهو ل ينّقب عن قطٍع اأثري

ها الأكرب من متو�صعها يف مكان دون �صواه. ولنا 
َ
ت�صتمد جزء

الهواة وجامعي  تاأثري  الآثار من  ي 
ّ

اأن نف�رص امتعا�ص خمت�ص

ة 
ّ
الآثار على هذا ال�صجل، وهم يعتقدون اأن نقلهم للقطع الأثري

من �صياقها بثابة تنقيب، وحفظ لها! 

يرى الوا�صل اأن لالإنتاج الثقايّف ذاكرًة متعددًة، وهو ما ي�رصي 

. تلتقي هذه الفكرة مع اأهم مبادئ 
١

�صة
ّ
بنا اإىل قاع الذاكرة املهم

علم الآثار، مبداأ مفاده اأن لكّل �صيٍء ذاكرة، لالإن�صان وثقافته 

اته واأغانيه وق�ص�صه؛ ففي اعتمادنا 
ّ
ة، كما هي ل�رصدي

ّ
املادي

عن  النف�صال  من  نوع  ين�صاأ  قد  واحًدا  و�صوًتا  واحدة،  ق�صة 

الذاكرة  كانت  اإذا  ابالل"  عياد  يقرتح  وكما  الأوىل،  الكينونة 

للب�رصية،   
ّ
احلقيقي الّتاريخ  فاإن  ة، 

ّ
جماعي ذاكــرة  ة، 

ّ
الثقافي

النف�صال �صلًة  لهذا  اإّن   .
الب�رصي"2 الإدراك  لذاكرة  هو تاريخ 

ولذا  اأرا�صينا،  حتت  الراب�صة  ذاكرتنا  عن  الطويل  بانقطاعنا 

فح�ص  دون  ذلك   
ّ
يتم ولن  اجلــذور،  ل�صتقراء  بحاجٍة  فنحن 

ُتعاقب عليها  التي  ة 
ّ
املادي الثقافة   

ّ
الذي ي�صم  

ّ
الأثري ال�صجل 

يف  الثقافية"  وا�صب 
ّ
"الر م�صطلح  ي�صف  الرتاب.  حتت  الزمن 

ب�صكٍل  واملكان  الإن�صان  بني  العالقة  ُتخّلفه  ما  الآثــار  علم 

ا من بقايا عيناِت 
ً
ب الّذاكرة يف كل �صيء بدء

ّ
، حيث ترت�ص

ّ
مادي

ال�صخور  وحتى  والأ�صنان  العظام  وبقايا  مة 
ّ
املتفح الكربون 

 
ّ

الأثري البحُث  اقرتن  لقد  وم�صكًنا ومتثاًل.  توؤلف طريًقا  التي 

باملنطقة  النفط  اكت�صاف  مع   
ّ
العربي اخلليج  دول  معظم  يف 

يف  التنقيب  مع  النفط  عن  الّتنقيب  فتزامن  عنه.  والتنقيب 

ة، اإل اأّن الأخري مل يواكب 
ّ
الذاكرة من خالل اأوىل البعثات الأثري

الّزخم الذي حلق باكت�صاف النفط واأدخل دول اخلليج العربي 

اأعاَد ت�صكيل املنطقة بالكامل،  �صوق النفط العاملي، وبالتايل 

القريبة، والبعيدة على حد �صواء حتت  الذاكرة  يف حني غابت 

النقا�ص.

الأكادميية  الكتابات  كانت  ما  فغالًبا  اآخــر،  �صعيد  على 

العربي  اخلليج  ت�صتبعد  الأو�صط  ال�رصق  يف  بالآثار  ة 
ّ

املخت�ص

ة به �صابقًا وقيود الن�رص 
ّ
ة الهتمامات البحثي

ّ
نتيجة حمدودي

البحث  قّلُة  ُتعزا  حيث  تهمي�صه.  اإىل  اأّدت  التي  املفرو�صة 

 يف دول اخلليج العربي اإىل اأن ال�ّصواهد الأثرية ل تظهر 
ّ

الأثري

�صاخ�صة، اإذ ميكن تتبع ح�صورها الهادئ واملهيب يف الوقت 

اأنه كّلما ا�صمحل الأثر  اإل  ة تعي�ص بيننا؛ 
ّ
ذاته، ك�صواهد من�صي

ذلك  عن  جنم  لقد  القدم.  يف  اأكــرث  بنا  توغل  ته 
ّ
�رصدي كانت 

الأو�صع  النطاق  يف  العربية  اجلزيرة  ل�صبه   
ّ
�صمني ا�صتغراق 

ز التاريخي 
ّ
لنقا�صات تراث ال�رصق الأو�صط، على الرغم من التمي

فاإما  املنطقة.  هذه  يف  والإثنوغرايف  والثقايف  واجلغرايف 

العامل  �صمن  العربية  اجلزيرة  �صبه  حول  الدرا�صات  توؤطر  اأن 

مت  قد  اأنه  الوا�صح  ومن  الإ�صالمي،  العامل  حدود  اأو  العربي، 

هذه  من  منطقة  كل  يف  ه 
ّ

موج ب�صكٍل  الــرتاث  خطاب  تعديل 

. يدعم هذه الفكرة ما تقوله �صاندرا اأرنولد، 
3
املناطق املتداخلة

من اأن "املا�صي ما هو اإل ن�صٌخ خمتلفة جذريًا لنف�ص ال�صجل 

، ويف مقاربة ب�صيطة، 
الأثري؛ اإل اأنه معدل جلماهري خمتلفة"4

فاإن علم الآثار قد بداأ يف جمع �صجلٍّ ماديٍّ يناق�ص ما نعرفه 

ذاكرة الخليج في مدن 
منيف الملحية  

أميرة الشحية 
كاتبة وباحثة ُعمانية 
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قد مت  التي  ة، 
ّ
التاريخي الروايات  اجلاهلي" وفق  عن" الع�رص 

تزال  فما  �صبق،  ما  اإىل  اإ�صافة  طويلة.  لفرتة  عليها  ال�صتناد 

تكتب  اجلانب  هذا  يف  القليلة  ة 
ّ
الأكادميي الإ�صهامات  معظم 

اأق�صام  تنازع  فيما  نة، 
ّ
معي نخب  قبل  من  وتقراأ  بالجنليزية 

دول  عوا�صم  يف  ة 
ّ
احلكومي املتاحف  وتتمركز  للبقاء،  الآثار 

ات 
ّ
 �رصدي

ّ
اخلليج، مع ندرة وجود املتاحف اخلا�صة التي ت�صم

بالذاكرة،  فجوات  من  �صعوبنا  تعاين  لهذا  بتنوعها؛  الأفــراد 

اإنتاجًا،  والأدب  الفن  خالل  من  بع�صها  ترميم  ن�صتطيع  قد 

منيف  مدن  نتاجات  اأوىل  اأعتاب  على  بالوقوف  وا�صتذكاراً. 

ات واأ�صوات متنوعة لذاكرة هذه 
ّ
 �رصدي

ُ
امللحية ميكن التما�ص

الأر�ص يف زمٍن ما.

بل  الّتاريخ،  ُيواجه  اأن  الأديــب  على  لي�ص  فيقول،  منيف  يقر 

 
ّ
اأحب اأتخذها لنف�صي، ل  اأن ين�صجم معه. يف ف�صح الأدب التي 

للعنوان  اخليط  واأترك  احلياد  اأتبع  الروائية،  الّتو�صيات  تلّقي 

رواية  عن  اأحد  ي�صاألني  عندما  كثرية  اأحيان  ويف  والغالف، 

اأغرق فيها، قد ل اأتذكر ا�صم كاتبها، وب�صبب الّتو�صيات الكثرية 

ما  قراءتها  اأرجــاأت  فقد  اخلما�صية،  هذه  جتاه  اأتتني  التي 

ي�رصد  العيون،  وادي  بالتيه يف  بداأت  �صنوات،  الثماين  يقارب 

اأن  يحدث  والعجائز؛ حيث مل  والقوافل،  املكان،  ذاكرة  منيف 

يرحتل  وح�صتها من  ولياألف  ال�صحراء،  تنتهي  اأين  اأحد  عرف 

التي  "ال�صحراء  الأ�صماء فهي  اأن يطلق  فيها، كان لزامًا عليه 

املاء  عن  منيف  كتب  غريها".  تفوق  اأهمية  لالأ�صماء  جتعل 

هاج�ص  عن  الـــوادي،  �صكان  نفو�ص  يف  يحفر  الــذي  و�صحه 

�صعدية  تّدعي  واديهم.  يف  املاء  ارحتــال  ي�صبه  الذي  الرحيل 

ة؛ اإذ تذكر "نظر منيف 
ّ
مفرح اأن منيف كتبها بروح ا�صت�رصاقي

النفط حتديداً،  العربية، قبل ظهور  اأهل اجلزيرة  اإىل  )الروائي( 

با ي�صبه نظرة امل�صت�رصقني، اأو حتى العرب من خارج اجلزيرة 

ًا 
ّ
اي يعرفوا  ومل  جداً،  بدائيني  املنطقة  �صّكان  فاأظهر  العربية، 

 ،
ب�صنوات"5 وبعدها  النفطية  الرثوة  قبل  احل�صارة  ا�صكال  من 

كما تعقب اأن "معرفة عبد الرحمن منيف بالتاريخ، واجتهاده 

يف مالحقة م�صادره، ل مينحانه حقَّ اأن يكتب التاريخ بروح 

كما  والإن�صان  الأر�ص  يقراأ  منيف  اأّن  اأدرك  لكّنني   ،
الرواية"6

املكان  �صكن  من  وقبلهما  والأنرثوبوجلي،  الآثــاري  يقراأها 

الأدب.  الأديب، وبح�صانة  وجتّذر فيه، ولكن هذه املرة بروح 

في�رص  ا؛ 
ًّ
اأثري موقًعا  زرنا  كّلما  البكر  عيناي  اأ�صتاذي  ي�صتعري 

معرفة.  دون  املكان  يف  حّل  من  اأول  بفكر  قبله،  اأ�صتقراأه  اأن 

فاأحترك فيه، اأمل�ص الريح، اأتبعها، اأبحث عن املاء، اأعلق عيناي 

 
ٌ
بحثا عن علو ليحميني، ثم اأختار م�صتقراً. لقد ُخ�ص�ص م�صار

الذي  الإن�صان  متنّقاًل،  الإن�صان  لدرا�صة  الآثار  علم  يف  كامٌل 

على  الأوىل  بالدرجة  معتمدة  بقاء  بدينامية  الحتفاظ  ف�صل 

الرحتال، منذ الع�رص احلجري وحتى يومنا هذا، يقول منيف 

ته، من 
ّ
وبكل فخٍر اأن جزء ال�صفر والرتحال فيه عائد اإىل بدوي

من  اأول  فهو  ًة، 
ّ
ا�صت�رصاقي نفحًة  يحمل  قد  كهذا  اعرتاًفا  يرى 

ا من طبيعة الإن�صان املرحتل. توجد �صعوب ما 
ًّ
ينتق�ص �صمني

تزال تتبنى الرحتال كجزء من الهوية، منهم البدو الرحل حول 

 كرٌث 
ٌ
تني، واأ�صدقاء

ّ
العامل، والغجر الذين ل يبيتون يف مكان مر

حركة  يف  النزعة  هذه  اآثــار  بع�ص  جند  قد  اأننا  كما  اأعرفهم. 

اأن  يرى هالبوا�ص  والداخل.  ال�صاحل  ا بني 
ًّ
جمتمعاتنا مو�صمي

الذاكرة تتكون يف اإطارها املكايّن، لتحدد اجلماعة من خاللها 

تعي�ص يف ف�صاء  اأن  اإنها ل ميكن  ذاتها، بحيث  �صورتها عن 

الف�صاء  با�صتمرار  مقرون  ا�صتمرارها  لأن  ي�صبهها؛  ل  اآخــر 

ة اجلماعة 
ّ
املكاين الذي تت�صكل فيه، ول يتم ذلك اإل با�صتمراري

.7
يف �صلوكها جتاه اأمكنتها

اأو   
ّ
العلو ير�صم  وكيف  ب�صّكانه،  املكان  عالقة  منيف  ر 

ّ
ي�صو

ال�صاكنني  الظهرة  فاأهل  فيه؛  ي�صتقرون  من  ذوات  النب�صاط 

فوق اله�صبة بجوار الوادي "يرون ويعرفون لكّنهم ل ينزلون 

اإل برتٍو، لهم نظرة مرتّفعة لأنهم على ثقة اأن احلياة مهما ق�صت 

عليهم فلن تطحنهم، �صلوكهم خ�صٌن ولكنهم اإذا وثقوا، واأحبوا، 

مكان  من  اأنحدر  ولأنني  �صيء"،  بكل  ور�صو  �صيٍء  كل  اأعطو 

ويف  الأعــايل  �صكان  �صلوك  اأنه  اأعرف  اجلبال،  روؤو�ــص  ُيدعى 

�ص �صكان الوادي على ا�صتقبال القوافل 
ّ
كل الأرا�صي. فيما متر

واإكرام �صيوفهم، ثم مفاو�صتهم ومقاي�صة ال�صلع، �صمن نظام 

 على اقت�صاد الواحات	، وم�صتمر منذ الع�رص الربونزي 
ٍّ
مبني

ة الإن�صان ومكانه يف�صحان 
ّ
ة. اإن �رصدي

ّ
يف �صبه اجلزيرة العربي

عن ذاتيهما، رغم اأن منيف ل يوؤرخهما.

"مدن  خما�صيته  بعنوان  اأراد  منيف  اأن  اعتقدُت  وهلة  لأول 

عندما  فاملطر  باملاء		،  الب�رص  م�صارات  يقارب  اأن  امللح"، 

واإما  املالح،  البحر  يف  ان�صكابه  اإما  م�صارين،  ينتهج  يهطل 

فنحن  اإًذا  الداخل،  اإىل  عرب  كلما  ة 
ّ
ملحي �صحاٍر  اىل  انتهاءه 

 يف امللح، خلف ق�صة 
ّ
م�صار املاء العذب الذي ل بد واأن ي�صتقر

قدميٌة،  �رصديٌة  فيها  ال�صحراء  اإن�صان  وارحتــال  هذه  الأر�ــص 

اأّن ما ق�صده هو ذوبان املدن امللحية ما  لكن منيف اعرتف 

النفط  بفعل  فجاأة  ظهرت  التي  املدن  املطر.  عليها  ي�صقط  اإن 

المتابعات
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بعزل عن ذاكرة الأر�ص والإن�صان. وعندما نذكر املدن هنا، 

الواحة،  من  نبت  الــذي  الأول  املدينة  جذر  ن�صرتجع  فنحن 

اإن  طبيعتهم،  اأمــام  العربي  اخلليج  �صكان  توا�صع  ون�صتعيد 

ا 
ً
ا معها، ومتالقح

ً
الأر�ص من�صجم ُبني بروح   

ّ
اإرثنا املعماري

ة اإىل 
ّ
مع حاجات الإن�صان فيها. اإذ ُت�صري اآخر الّدرا�صات الأثري

ال�صور يف امل�صتوطنات قد بداأ يف الع�رص الربونزي،  اأّن نظام 

، ولي�ص اأدل على ر�صوخ هذا التقليد 
ّ

ان الع�رص احلديدي
ّ
وتبلور اإب

ة 
ّ
العماني احلارات  اإحدى  اإىل  واحدٌة  فزيارٌة  ا�صتمراره،  �صوى 

والهواء،  املياه،  فيه  تــوزع  �صور،  �صمن  املرتا�صة  القدمية 

�صورًة  باإعطائنا  كفيلٌة  ومدرو�ص،  عادل  بنظام  وامل�صاحات 

ل الذي حاد بنا اإىل هجران ذاكرتنا. وفقًا لل�ّصهابي، 
ّ
عن التحو

فاإن �رصكات النفط كانت ال�صبب الرئي�صي يف ال�صتعا�صة عن 

ة، عندما ا�صتجلب 
ّ
نظام املدينة التقليدية بدن احلداثة النفطي

عات 
ّ
املجم يف  الفلل  ظاهرة  والأمريكان  الإجنليز  املوظفون 

فغر�صت  ــص  الأر� جتاه  �ص 
ّ

التوح مور�ص   .
8
املغلقة ة 

ّ
ال�صكني

لتتو�صع  وال�صحاري  ال�صواطئ،  يف  والإ�صمنت  احلديد  اأعمدة 

هذه املن�صاآت وُيق�صى الإن�صان فيها عن امل�صهد، فيبداأ اغرتاب 

املدينة. يدر�ص ال�ص�صتاوي حلظة فقدان الذاكرة املعمارية التي 

اأ�صابت اخلليج، يف كتابه "مدن موؤقتة"، ونحن اليوم اإذ نلقي 

نظرة على التحول الهائل يف معمار البيوت ويدور يف بالنا، 

هل نتذكر متى حدث كل ذلك؟ 

تتخذ �رصديات الذاكرة يف التيه اأ�صواتًا عديدًة، مت�صلًة دائمًا 

الهذال  متعب  ذاكرة  يف  العيون  فوادي  املكان،  جتاه   
ّ

باحل�ص

وعجائز الوادي، خمتلٌف متامًا، اإنه يعود اإىل اأيام نوح. عندما 

وطوقت  النخيل  كاأ�صجار  ال�صجاعة  الهذال  �صاللة  انزرعت 

لتحفر  اأماكنها  من  ُخلعت  التي  الأ�صجار  نف�صها  هي  الوادي، 

اإن�صان  ة 
ّ
ح�صا�صي بدقة،  منيف  يعك�ص  النفط.  تنقيب  �رصكات 

لأن  متعب  يغ�صب  عندما  حميطه،  كائنات  جتاه  ال�صحراء 

اإل جتٍلّ وا�صح  اإن ذلك ما هو  الآلت تخيف اجلمال،  اأ�صوات 

لعالئقية الذاكرة بني الب�رص وكل كائن يحيط بهم؛ اإذ اإن عالقة 

رت، بل وُخّلدت 
ّ
الإن�صان بجمله يف اخلليج العربي وجدت وتطو

 بها؛ بنق�صها على اأ�صطح الكهوف، والنتوءات 
ّ
ل قد مر

ّ
مع كل حتو

ة. لن�صاء الوادي اأ�صواٌت متداخلٌة اأخرى تتذكر، ي�رصد 
ّ
ال�صخري

يومًا  حت�صم  ومل  تنقح  مل  فطرية  حكايا  منيف  خاللها  من 

عليها  اأطلق  التي  الذاكرة  واأوبئٍة وجماعاٍت. هذه  عن ولداٍت 

الأر�صيف  بني  تقع  ذاكرة  هي  النح�ص"،  "ذاكرة  ا�صم  الوا�صل 

وُتعيد  لت�صّكل  واحلكايا،  الأغنيات  اإىل  ب 
ّ

ويت�رص ب، 
ّ
يرت�ص وما 

 .
9
بناء الأنظمة التي ُت�صهم يف ا�صتالب الذاكرة، وتكتب التاريخ

ففي  الأر�صيف،  هذا  يف  اخلليج  اإن�صان  مو�صع  منيف  �ص 
ّ
يتلم

وتغييب  جتهيل  كان  ــولدات،  ال لتدوين  جلنة  ُتقبل  مرة  كل 

اإىل  يدفعهم  ال�صجالت،  هذه  وراء  من  باملق�صد  الوادي  �صكان 

اإ�صقاط اأ�صماء البنات، كما حدا بهم اإىل اأن ين�رصوا اأولدهم يف 

ة. على النقي�ص من ذلك؛ فقد 
ّ
املزارع حتى ل يلتحقوا باجلندي

ذكر بع�ص �صكان الوادي كّل اأولدهم؛ امل�صافر منهم واملتوّفى 

ال�صائعات. وبقي  التي توزعها احلكومة وفق  طمًعا يف املوؤن 

ن يوم 
ّ
الت التي مل تدو

ّ
ق�صم اآخر ل يثق بالغاية من هذه ال�صج

يف  دخيل،  �صوٍت  اأول  يظهر  الــوادي.  يف  عط�صًا  النا�ص  مات 

عن  متعب  اأباه  فواز  يبلغ  عندما  والثالثني،  الثالثة  ال�صفحة 

ي�صاألون  اإنهم  العربية.  يتكلمون  ولكنهم  الفرجن،  من  �صيوف 

عن القبائل ولهجاتها ونزاعاتها وعن الطرق والرياح ومواعيد 

املطر. لي�صقط �صكان الوادي من بعدها يف غيابات حول هوؤلء 

ف بنف�صه، ول ي�صاأل كثرياً.
ّ
الزوار، فال�صيف كما اعتادو يعر

�ص متعب املنطقي جتاه هوؤلء الغرباء. ويكابر 
ّ

ر منيف توج
ّ
 يرب

اجلــزء غري  هذا  واجلــدات يف  ــداد  الأج �صخو�ص  اأن  يدعي  من 

اأ�صيلة، واأنها لي�صت �صوى نظرة منيف ذاته عن �صكان ال�صحراء 

البدو، ما ال�صري يف اأن يدافع متعب عن اأر�صه وهو اأخرب النا�ص 

اأنها  العرب  املثقفني  من  ناقدوه  اعتقد  التي  بطريقته  بها، 

 على 
ّ
تنتق�ص من �صورة العربي؟ اأتذكر واأنا طفلة اأن جدي اأ�رص

ة على التلفاز؛ لأنه يت�صور اأن العامل اأجمع 
ّ
احلديث بلهجة �صحي

يوا�صل  اجلميع.  من  اأكرث  البحر  يعرف  الذي  جّدي  �صيفهمه، 

ينامون  ل  فهم  اجلــدد،  القادمني  نوايا   نب�ص  الهذال  متعب 

اأنهم ي�صلون بطريقة عجيبة،  اأ�صياء كثرية كما  اأن يكتبو  قبل 

ورياحها  اأر�صه  يعرف  الذي  متعب  انربى  غــادروا،  وعندما 

داً، ليح�رص اأر�ص الب�صتان ويهيئ البذور وي�صتعد للمطر. اإّن 
ّ
جي

متعب الهذال هو املثقف، �صاحب املبداأ الذي "يحب البالد كما 

هم منيف باأنه  ل يحبها اأحد"، ويعرفها كما ل يعرفها اأحد. اتُّ

اأدلج �صخو�ص روايته، فيما اأذهب اإىل اأننا نحن من نوؤدلج كّل 

ت�رصد  امللح  مدن  نقراأ،  ما  كل  يف  انتماءاتنا  دوائر  يلم�ص  ما 

ق�صة كل اأر�ص تواجه احلداثة بهذا ال�صكل الذي ي�صتلب الأر�ص 

اأي  والإن�صان ويغربه، يف �صبيل �صنع الرثوة، مل يحدد منيف 

له وزر 
ّ
لة، فلماذا نحم

ّ
" موران" املتخي اأر�ص  اإنها  اأر�ص هي، 

ة كلَّ قرية 
ّ
هذه الإ�صقاطات " احل�صا�صة"؟ األن تلم�ص هذه ال�رصدي

ريفية بعيدة يف طريقها لأن تتحول ملدينة اإ�صمنتية؟ ت�صيف 

ة مفرح اأن منيف "قد تخّلى عن مو�صوعه الأثري كاأديب، 
ّ
�صعدي
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قريبٍة  مرحلة  بتدوين  وان�صغل  بال�صلطة  املثقف  عالقة  وهو 

لت التي حلقت باملنطقة بفعل 
ّ
ا، ليتناول مو�صوع التحو

ًّ
ن�صبي

يوم؟  كلِّ  يف  الذاكرة  ل�رصد  بحاجة  األ�صنا   .
النفط!"10 اكت�صاف 

ات 
ّ
ال�رصدي هذه  تتحول  ما  و�رصعان  يتوقف  لن  الزمن  اإنَّ  ثم 

لت كربى، وماذا 
ّ
اإىل تاريٍخ بعيٍد ومفقوٍد ما اإن ندخل يف حتو

نيف يتحّدث من واقع خربته يف جمال النفط، 
ُ
لو اأ�صفنا اأن م

�صكلها  يف  العامل  يف  ال�صلطة  عالقات  اأن  اإدراك  �رصورة  مع 

قائمة بجملها  هذا  يومنا  الإن�صان، وحتى  وجد  منذ   
ّ
البدائي

على تق�صيم ثروات الأر�ص.

ة مدن امللح فرتة ما قبل ظهور النفط وما تالها، 
ّ
غّطت خما�صي

ال�صعيد  على  ــدول،  ال بع�ص  يف  التداول  من  منعت  اأّنها  اإل 

 فقد كان هنالك حماولت لتوثيق احلياة قبل ظهور 
ّ
الأكادميي

اأجزاء اأخرى من دول اخلليج، وذلك بالعتماد على  النفط يف 

اتهم، ولكن بع�صها منع من 
ّ
مقابلة اأفراد القبائل وجمع �رصدي

مغالطاٍت  حتوي  القبائل  اأفراد  وبح�صب  لأّنها  كذلك؛  التداول 

الأنرثوبوجليني  الباحثني  تواجه  م�صكلة  غالبًا  تلك  كثرية. 

القادمني من ثقافة اأخرى بلغة واإدراكات خمتلفة، وهنا علينا 

نرتكها  وملــاذا  ذاكرتنا؟  يكتب  الذي  من  جيداً،  نتفح�ص  اأن 

لالآخر ليكتبها ونحن من يحملها يف وجدانه، وكلماته، واأر�صه. 

 
ً
�صواء ذاكرتنا،  مع  تعاطينا  طريقة  ة 

ّ
احل�صا�صي ت�صوب  وملاذا 

كتبت ممن هم منا، اأو من الآخرين؟ اإن تعريف هالبوا�ص للذاكرة 

ا من علم الإثنواركيولوجي اأو علم   جدًّ
ٌ
ة بتقديري، قريب

ّ
اجلمعي

الآثار احلي، الذي يدر�ص الإن�صان بو�صفه اأثراً يتذكر، اإنه اأبلغ 

�صور جتّليات الذاكرة، متكاأ على �رصدياته وطقو�صه ومعارفه 

التقليدية. قد يراود هذا ال�صوؤال معظم ال�صعوب اخلليجية اليوم. 

اإنها عودة للوراء وتعلق باملا�صي، وما  الّذاكرة،  ملاذا ندر�ص 

اجلدوى من توثيق ما كّنا عليه اأمام �صيول احلداثة التي ندرك 

 من جماراتها، ويف راأيي ل بّد واأن ن�صائل اأنف�صنا 
ّ
دا األ مفر

ّ
جي

يف الوقت نف�صه، األ يعنينا ا�صتمرار الثقافة؟! 

اأو  ة 
ّ
فردي كانت  �صواء  الذاكرة  �صوؤال  جــريان  اإبراهيم  يحور 

القرن  مييز  اإذ  اليوم،  طرحه  اإىل  امللحة  وحاجتنا  ة، 
ّ
جماعي

بل  الزمن،  لتقادم  تقييما  بو�صفه  ل  الذاكرة.  بقرن  الع�رصين 

القادم،  ي�صت�رصف  �صوؤاًل   ،" لت 
ّ
التحو اأفق  يف  منتجًا  "�صوؤاًل 

 .
11

الزوال ت�صبق  التي  والتحولت  الزمن،  تاأمل  قلق  هو  دافعه 

اأحد من يكتب الرواية التاريخية،  ج هنا على نتاج 
ّ
اأعر اأن  يل 

ة، لقد قيل عن رواية اأطفال منت�صف الليل: "اإنها 
ّ
ة �صحري

ّ
بواقعي

الهند يف  اأريد جمع  كنت  كاتبها:  ويقول  ة جتد �صوتها"، 
ّ
قار

كتاب واأنا الذي اأعرف اأنه ي�صتحيل جمع �صارع واحد منها يف 

ة التاريخ الواحدة، بو�صفها 
ّ
كتاب، يوظف ر�صدي �صورة ل�رصدي

عن  القدا�صة  هالة  بذلك  ليك�رص  التاريخ،  خملالت  من  ت�صكيلة 

لكي  املتعددة.  باأ�صواته  ة 
ّ
احلي الأدب  روح  ومينحه  التاريخ 

يتذكر ر�صدي وطنه كان عليه اأن يعود اإىل طفولته، باإدراكاته 

ة 
ّ
كطفل، ولذلك اختار اأن يكون اأبطال روايته اأطفاًل ولدوا ع�صي

باموق مفهومه  اختزال  مع  الروؤية  تتفق هذه  الهند،  ا�صتقالل 

 .
12

عن الوطن يف اأوىل الروائح والإدراكات والأ�صماء واللم�صات

ة الأوىل غالبًا ما جتد تقاطعاتها 
ّ
فالعودة اإىل الق�صة ال�صخ�صي

عبقرية  الرواية  هذه  ت�صور  مكان.  كل  يف  الب�رص  حكايا  مع 

وعلى   
ّ
�صخ�صي م�صتوى  على  الذاكرة  مع  التعاطي  يف  ر�صدي 

م�صتوى اأمته. فبطل الق�صة طفل لديه قوًى خارقة، متكنه من 

ليحكيها يف  الداخلية ملن حوله،  والأ�صوات  الق�ص�ص  ابتالع 

روايٍة من ثالثة اأجزاء، فيعود بذاكرته بعيًدا ليلتقي باأجداده، 

ه، واأبيه، ليولد هو وتولد الهند امل�صتقّلة يف نف�ص الليلة، بكّل 
ّ
واأم

تة 
ّ
ة فارقة، مثب

ّ
ما فيها من �رصائح واأديان، وعالمات تاريخي

ة، وملن؟ ي�رصد البطل ملحمته يف 
ّ
بالأ�صماء والتواريخ احلقيقي

اأمهر  "بادما"،  املبجلة  ومربيته  ة، 
ّ
ال�صخ�صي خادمته  ح�رصة 

يف  تغيري  اأب�صط  اإن  دائما،  تذكره  التي  املخلالت،  ي�صنع  من 

�صوؤال  هنا  ُيطرح  اأن  ميكن  ُتف�صده!  قد  املخلل  خلطة  حت�صري 

فوفقًا  ة، 
ّ
التاريخي الرواية  كتابة  حول  اإحلاحًا  الأكرث  جريان 

لقدا�صة فعل الذاكرة، من ميتلك حق ا�صتعادة الذاكرة وروايتها؟ 

اإن ر�صدي ي�صطفي اأطفال منت�صف الليل لريووها، ومينح دور 

البطولة للكاتب، الطفل �صليم �صيناء، الذي يبتلع الق�ص�ص كلما 

كرب، وعليه اأن يرويها حتى ل تثقله فيمر�ص، اإن حوارية ال�رصد 

الذاكرة  �صوت  بني  ومكا�صفة  مواجهة  هي  وبادما  �صليم  بني 

الفردي و�صوت الهند العتيق الذي جت�صده بادما. حوارية بني 

من  رواياته  معظم  ر�صدي  ي�صتلهم  والتاريخ.  الذاكرة  �صوتي 

بحثه الدوؤوب يف التاريخ الإن�صاين لي�صنع ذاكرة حية، تتحدى 

مرطبانات التاريخ املخزونة لدينا.

يوؤكد هالبوا�ص اأن الذاكرة والتاريخ �صيئان خمتلفان، "فعندما 

تتبعرث الذاكرة يف اأذهان بع�ص الفراد التائهني يف املجتمعات 

هي  الذكريات  تلك  لنقاذ  الوحيدة  الو�صيلة  ت�صبح  اجلديدة، 

تثبيتها كتابة ك�رصد" تتحول هذه ال�رصديات اإىل ذاكرة جمعية، 

وما مييز هذه الذاكرة كونها م�صتمرة ومتنوعة، فهي ل حتتفظ 
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اأن  البقاء حيًا، فيما  اإل با هو حي وقادر على  من املا�صي 

. مل يّدِع كل من 
13

التاريخ يوجد خارج اجلماعات واأعلى منها

وبا�صتمرار،  حا، 
ّ
التاريخ، هما �رص كتبا  اأنهما  ور�صدي  منيف 

ة متنوعة للتاريخ، اإنهما يفككان 
ّ
اأنهما يقدمان اأ�صواًتا �رصدي

التي تكفل لهما  الأدب  الق�ص�ص ويعيدان �رصدها يف م�صاحة 

ي�صنعون  من  وزر  من  العامل  اأدبــاء  كل  كامو  اأعفى  لقد  ذلك. 

التاريخ ويكتبونه، ليكونوا هم �صوت من يتحملون اأوزاره.

الذاكرة  مع  التعاطي  بلغ  فقد  املا�صي،  ا�صتثمار  �صعيد  على 

ة 
ّ
ا، بتحويل الأ�صاطري واملواقع الأثري حدوًدا واآفاًقا طموحًة جدًّ

 
ّ

املــادي غري  الإرث  وحتى  ة، 
ّ
امللحمي الأبطال  ات 

ّ
و�صخ�صي

ممثاًل باملو�صيقى والق�ص�ص، اإىل حميط األعاب الفيديو والواقع 

املعزز، حيث تقتحم الذاكرة ما يعي�صه ويختربه الأطفال اليوم، 

فلي�ص عليهم اأن يزوروا املتاحف، اأو كما يطلق عليها- خزائن 

الذاكرة- ليقرتبوا من ذاكرتهم!! لقد حاز عمل ر�صدي احتفاء 

نح جائزة البوكر عن رائعته، اأطفال منت�صف الليل، 
ُ
العامل وم

مع اأّنه نال ن�صيبه من الإق�صاء كذلك؛ فلم ترتجم رواياته اإىل 

ات القرن املا�صي- لأنه بب�صاطة قد مل�ص 
ّ
العربية منذ ثمانيني

منيف،  حول  �رصيٍع  بحث  خالل  ومن  انتماءاتنا!  دوائــر  اأحد 

الدرا�صي،  حت�صيله  مولده،  الت�صل�صل،  هذا  يف  ته 
ّ

ق�ص تخت�رص 

الوفاة،  املنفى،  اجلن�صية،  �صحب  والتكوين.  فالجتاه  املحيط 

، وكما اأ�صلفت �صابقًا، منع 
10

الأثر، تخريب قربه، و�رصقة مكتبته

وملاذا  ذاكرتنا؟  تنتهي  اأين  اإىل  اأخرى،  مرة  لن�صاأل  رواياته. 

هذا  من  منيف  اأنذرنا  لقد  منها؟  والفرار  تاأطريها  يف  ن�صهم 

التيه الذي حلق بالذاكرة ثم تعمق الأخدود اأكرث فاأكرث، ونحن 

اأراد قوله لنا،  اأن ن�صتذكر ما  نعي�ص نبوءة منيف اليوم، يجب 

يكف  األ  فيها  الإن�صان  على  الذوبان،  من  املدن  هذه  لنحمي 

عن القراءة ب�صجاعة، على اأر�ص يعرفها جيداً، واأن ي�صتمر يف 

ا�صتقراء الإن�صان والتاريخ، فيعمر مدن الفكر والعلم والثقافة، 

قبل احلديد والإ�صمنت.
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ا ما مّتت درا�صة مو�صوع "احلياة العادية" يف جمال الفل�صفة 
ً
نادر

 Adèle ريث  فان  اأديــل  الفيل�صوفة  جعل  ما  وهذا  فرن�صا،  يف 

Van Reeth التي تقود م�صارات الفل�صفة يف الثقافة والفنون 
ة بهذا امل�رصوع، 

ّ
يف فرن�صا يف France Télévisions مهتم

باحثة عن ماهّيته واأ�صالته التي ت�صتعري �صكل �رصٍد رائع، وذلك 

 La Vie" من خالل اإ�صدارها الأخري املو�صوم باحلياة العادّية

Ordinaire" ال�صادر يف ربيع 2020 عن دار الن�رص غاليمار 
Gallimard. اإّنه حتقيق ممزوج بني املو�صوعي والذاتي حول 
وعن  العادي،  عن  البحث  عربه  الكتابة  ت�صعى  "عادي"،  كلمة 

مزايا "احلياة العادية" املحبوبة واملرفو�صة.

تن�رص املوؤلفة كتابا عن التمزق والنف�صال، هو عبارة عن �صهادة 

. ففي كتابها "احلياة العادية" ق�صة امراأة 
ٍّ
ل فل�صفي

ّ
�صخ�صّية وتاأم

حامل بطفلها الأول على و�صك فقدان والدها املري�ص. وحتاول 

واملبتذلة  اليومّية  احلياة  بني  الفرق  ت�صنع  اأن  الكتاب  هذا  يف 

�صارة  غري  تبدو  حلظات  يف  يحدث  "ملاذا  مت�صائلة:  والعادية، 

�صيٌء عنيف للغاية؟"، معتربة اأّن "ما يحدث، يف تلك اللحظات، 

هو اأننا نلم�ص �صيًئا يف احلياة نحاول اإخفاءه يف معظم الوقت".

رحلتها   France Culture يف  وال�صحفية  الفيل�صوفة  بداأت 

اأعــالم  ــرز  اأب ا�صم  �صمعت  حيث  �صيكاغو،  جامعة  يف  العلمية 

اإمر�صون  والـــدو  ــف  رال الفردانية  ودعـــاة  املتعالية  الفل�صفة 

لأول    )Ralph Waldo Emerson(  )1882-1803(

ل الذاتي"، كتب 
ّ
مرة يف دورة حول "الكمالّية الأخالقّية والتحو

العظيم،  اأطلب  ل  "اأنا   :1837 �صنة  الأمريكي  الفيل�صوف  هذا 

والبعيد، والرومان�صي ... اأنا اأعتنق امل�صرتك، اأ�صتك�صف املاألوف، 

يف  وردت  القولة  هــذه  اأقدامهم"،  عند  واأجل�ص  واملنخف�ص، 

�صياق ت�صجيع اأمريكا ال�صابة على اخرتاع طريقة تفكريها خارج 

العاديني،  الفرن�صيني  اإىل  بالن�صبة  اأما  الأوروبية.  امليتافيزيقيا 

فهذا ي�صّكل وحًيا؛ اإّن "العادي لي�ص مفهوًما، اإنه بحث دوؤوب، هذا 

ما يذكرنا به �صتانلي كافيل Stanley Cavell، املتخ�ص�ص 

يف فكر اإمر�صون الرائع".

ما "العادي" إذن؟ 
الالتيني  الأ�ــصــل  يف   "Ordinaire" عـــادي  كلمة  تعني 

)الرتتيب(. ولكن ما الذي و�صعه يف هذا الرتتيب؟ واإذا كان هناك 

ترتيب، فهل هذا يعني اأن هناك فو�صى �صابقة؟ ل ميكن تعريف 

"العادّي" اإل بالنفي. العادّي لي�ص كل يوم، ولي�ص املعتاد، ولي�ص 
بالنفي؛  �رصعت  "لذلك  املوؤلفة:  تقول   .

ّ
املحلي ولي�ص  املاألوف، 

لي�ص  ا 
ّ
عم بتمييزه  فلنبداأ  العادي،  حتديد  ال�صعب  من  كان  اإذا 

يبدو  ولكن  واملبتذل،  العادّي  امل�صرتكة  اللغة  حتّدد  عليه.  هو 

فيه،  الإ�صبع  ت�صع  اأن  وبجرد  مبتذل،  �صوى  لي�ص  العادّي  اأن 

لأننا  نعرفه،  ل  الواقع  من  ُبعد  هو  العادّي  ي�صمى  ما  اأن  تدرك 

ل ناأخذ الوقت الكايف ل�صتك�صافه. وباملثل، فاإنني اأميز العادي 

لأيامي،  اأعطيه  الذي  الإيقاع  هي  اليومية  احلياة  اليومي:  عن 

ذلك،  من  العك�ص  وعلى  العادي،  اأما  ب�صهولة.  و�صفه  وميكنني 

فيبدو وا�صًحا ومراوًغا على حد �صواء". ت�صري اأديل فان ريث اإىل 

يبقى  ما  هو  "العادّي  اإّن  اليومي،  ول  املعتاد  لي�ص  العادي  اأّن 

واملغامرة  ال�صتثنائي  رف�ص  ربا  هو  �صيء،  كل  نغرّي  عندما 

ل�صالح الأ�صياء ال�صغرية وامل�صاهد العابرة"، وهي بذلك توؤكد اأن 

العادّي من املوا�صيع التي ت�صتحق اهتمام الفل�صفة. 

تقرر املوؤلفة اأن تتخذ من )العادي( مو�صوعا للدرا�صة والتحليل، 

فكل  التفا�صيل،  كل  ن 
ّ
وتــدو واأحباَءها،  حميطها  تالحظ  فهي 

املاألوفة  الأ�صوات  "تبدو  تقول:  للتفكري.  ا 
ً
م�صدر ُي�صبح  �صيٍء 

اهتزاز  �صوت  يبدو  فقد  تطاق...  ل  اأ�صواتا  الأحيان  بع�ص  يف 

غ�صالة ال�صحون، اأو ال�صوت ال�صادر من الثالجة، اأو �صوت حركة 

امللعقة يف الكوب، اأ�صواًتا غري �صارة، بيد اأنه يف بع�ص الأحيان 

لهذا  �صيكون  وفــجــاأة؛  كبري.  بعنف  واتهامها  ترجيحها  يتم 

ال�صجيج املاألوف �صيء وقح متاًما بطبيعته املتكررة، و�صي�صبب 

لنا النزعاج مما يجعلنا نرغب يف الهرب اإىل كوكب اآخر، هذا ما 

ن�صميه )بالحتكاك العادي(، وهذا العنف الذي ن�صعر به اأحيانا 

ميكن اأن ينطبق اأي�صا على الروائح اأو حتى بع�ص العبارات". 

الالطماأنينة،  ا�صم   Pessoa بي�صوا  عند  ال�صعور  هــذا  يحمل 

 ،Montaigne مونتني  اأما  غثيانا،   Sartre �صارتر  وي�صميه 

اإذن، فمن  اأ�صواًكا حملّية. لتت�صاءل املوؤلفة من جديد:  فيعتربها 

الحياة العادية: نظرة 
مغايرة 

عبد الرحمان إكيدر 
كاتب وباحث مغربي
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اأين ياأتي هذا ال�صعور بعدم الرتياح الذي ي�صيطر علينا يف اأكرث 

اللحظات هدوءا؟ وجتيب بعد ذلك: "كل �صيٍء كان على ما يرام، 

يوم ك�صائر الأيام ياأخذ م�صاره املعتاد، وفجاأة �صيء ما ينك�رص، 

�صكل من  ا، وهو 
ً
ومثابر ا حلًوا 

ً
�صعور يخّلف  ولكنه  �صيء �صغري، 

 
ّ
حب حتى  ول  ال�صعادة،  ي�صتبعد  ل  الذي  ال�صديد  التعب  اأ�صكال 

واأنه  احلياة،  قيد  على  اأنه  يتذّكر  الذي  الإن�صان  �صدمة  احلياة، 

د قلق 
ّ
 مهما كّلف الأمر. ل حزن، ول غ�صب... جمر

ّ
يجب اأن ي�صتمر

التجربة،  بهذه  �صنفعله  الذي  ما  ال�صعب معرفة  اإنه ملن  عادي. 

من هذه الفجوة التي تف�صلنا عن احلياة العادية. اإن عدم الر�صا 

عن احلياة اليومية مرّده عدم الرغبة يف تغيري احلياة؛ من قبيل 

النتقال، والطالق، وتغيري ال�صم، وحتى مل�ص الوجه، "فاحلياة 

اليومية ميكن اأن تفكك، كما ميكن اأن تتغري، لكن العادي هو ما 

يتبقى عندما يتغري كل �صيء. فهو )من اأكون(، و)مع من اأعي�ص(، 

ل  العادي  والليايل،  الأيــام  تكرار  من  الهروب  اأبــًدا  ميكنني  ل 

يتوقف اأبدا، وكل املحاولت للهرب منه، واإدارة الظهر له ذهبت 

�صدى متاما ... وهذا البعد العادّي لوجودي ل يطاق بالن�صبة يل".

تعترب املوؤّلفة اأن احلياة العادية مو�صوع جدير باأن يكون مو�صع 

تاأمل فل�صفي، ذلك "اأن الفل�صفة ل تاأتي اأبًدا من العدم، فكل �صيٍء 

يبداأ من جتربة، من ج�صم، وكل �صيء يتج�صد. فالفال�صفة هم يف 

املقام الأول اأج�صاد، ولي�صت كائنات اأزلية لها احلكمة واملنظور 

يف كل حالة. اإن التفكري لي�ص منعزل عن العامل. واإنه ملن ال�صعب 

اأن نخرج بفكرة، واأحياًنا ما يكون عماًل مدى احلياة، اإنه �رصاع، 

اإنه طريق". بهذا املنظور ي�صكل العادي م�صكلة واحلياة العادية 

عقبة يف طريق التفكري. 

اإن العادّي موجود يف حياتنا، ولي�ص يف اأفكارنا، تقول اأديل فان 

 جتميًدا كبرًيا. وقد بداأنا يف 
ّ
ريث: "لقد مت اعتبار احلجِر ال�صحي

الذوبان منذ اإزالة الثقة... هناك نظرة جديدة على �صيٍء ماألوف، 

كل  جتعل  بها  مررنا  التي  الأزمة  هذه  اأن  نرى  اأن  املمتع  ومن 

ا مرغوًبا فيه يوميا." تعترب املوؤلفة اأن "احلياة 
ً
�صيٍء عادًيا واأمر

العادية هي  "احلياة  اأن  اإىل  النفاق"، م�صرية  العادية هي حياة 

حياة وهمّية كاذبة" وهي بهذه اجلملة تتوجه اإىل اأولئك الذين 

الذين يعتقدون  العادية نهاية احلياة طواعيًة،  يعتربون احلياة 

احلياة  يجعل  ما  هو  العادية  احلياة  �صتجلبه  الذي  �صا 
ّ
الر اأن 

جديرة بالعي�ص. اإننا حينما جنامل �صخ�صا اأو نبنّي له اإعجابنا 

جتاه �صيء اأو اأمر اأو ن�صاطره الراأي، فاإن هذا الأمر قد يبدو عاديا، 

غري اأن هذا العادي غالبا ما يكون مرادفا ل�صوء النية. لقد اعتدنا 

على مثل هذه الت�رصفات التي تتكرر بتكرر احلياة اليومية. 

الحياة العادية: تجربة شخصية. 
اكت�صافها  ق�صة  بني  الفيل�صوفة  متــزج  العادية"  "احلياة  يف 

جتربة  �صيما  ول  اخلا�صة،  حياتها  وق�صة  الفل�صفة،  يف  للعادي 

الأمومة.. تعرتف اأديل فان ريث على الفور قائلة: "لدّي م�صكلة 

يف احلياة العادية ... اإّن هذه احلياة هي حياة التفا�صيل، وهي 

بنا، وقد جتعلنا  تلت�صق  ا،  ُترى عن كثب، وقريبة منا جًدّ حياة 

نتعرث، وينتهي بنا الأمر بعدم التحرك". وت�صيف: "من امل�صتحيل 

�صخ�صية،  م�صاألة  جعلتها  لذا  يل.  ا  حقًّ احلياة  هذه  اإن  نقول  اأن 

طريقة لختبار نف�صي يف طموحي للتفكري يف الوجود".

اإن مقالة عن "احلياة العادية" �صتكون حتًما طريقة ل�صرية ذاتية، 

الأحيان.  بع�ص  يف  جمنونة  تكون  وبالتايل  �صادقة،  واأنانية 

للحياة.  منقذة  ببداية  للجميع  ال�صماح  بكلماتها  الكاتبة  تريد 

الكتاب  هذا  التفا�صيل،  كل  اأكتب  اللحظات،  هذه  اأدرك  "عندما 
هناك  و�صعته  �صيء  جمــرد  ولي�ص  كلها،  حياتي  مغامرة  هو 

بناأى عن اجلميع، اإنه خمل�ص لرحلتي". ت�رصد املوؤلفة ق�صتها 

ال�صخ�صية وهي تعي�ص جتربتني متباينتني يف الآن ذاته؛ جتربة 

حياة على و�صك البداية، وجتربة حياة اأخرى على و�صك النتهاء؛ 

فاإن هذا  الكبرية،  الأوىل هي جتربة احلمل، ولده�صتها  التجربة 

احلدث ال�صائع وغري العادي هو الذي مينح احلياة �صمة العادّية. 

فيه  ت�صتعد  الذي  الوقت  يف  الأول  طفلها  لتلد  املوؤلفة  ت�صتعد  اإذ 

املري�ص.  والدها  فقدان  يف  متمثلة  ثانية  جتربة  خلو�ص  اأي�صا 

الأب  وينف�صل  العامل؛  املرح يف  اإىل  الطفل عنها  ينف�صل  �صوف 

عنها لالن�صحاب من احلياة كلها. وبني اأمل الولدة وظل املوت، 

هناك �صكوك، وحياة يومية، وروابط اأ�رصية، وم�صاعر جيا�صة. 

املري�ص،  لالأب  العادّية  احلياة  من  الأخــرية  ال�صفحات  �ص 
ّ
تكر

مقطع  يف  تقول  النهاية.  حدث  ال�صاّبة  الفيل�صوفة  هذه  تخ�صى 

�رصدّي: "كيف ميكنني اأن اأف�صل نف�صي عنه؟ الأب وابنته كالهما 

حمرجان، جتلب ال�صابة مع ابنها القليل من احلياة التي �صتختفي 

عن الأب الذي ي�صاأل ابنته: متى �صاأغادر بالفعل؟ تنهار الكلمات 

الدموع. وت�صمع فجاأة حالوة  بالعاطفة وتعجز العني عن ذرف 

العادي ... يطبق �صمت طويل، دليل حب مفعم بالأ�صى". 

الأمور  يف  ل 
ّ
التاأم اإىل  الق�صة  هذه  يف  ريث  فان  اأديــل  تدعونا 

وتاأخذ  مفهومه،  وتطويق  العادّي  تعريف  حماولة  العادّية، 

القراء يف حتقيق مرٍث حول ما ي�صّكل كل واحد منا: اإنه )العادي(. 

اإىل  اإمــر�ــصــون  مــن  بقوة  النتقال  يف  الفيل�صوفة  جنحت  لقد 

ال�صخ�صية  جتربتها  با�صتخدام  �صيء  كل  وقبل   .. و�صارتر  فوكو 

واحلميمّية التي ت�رصد فيها ق�صة عن النف�صال الذي �صكل وقفة 

ا ل�صكها. اإن  تاأمل يف طريق ا�صتجوابها الوجودي الذي و�صع حدًّ

التفكري يف  اإعادة  كتابها هو بثابة ر�صالة �رصيحة حتث على 

ذواتها وحميطنا وو�صع كل واحد منا يف احلركة نحو الأف�صل، 

ونحو الآخر اأي�صا، والنظر اإىل الأمور العادية ب�صكل غري عادي.
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 Alberto( مانغويل  األــربتــو   
َّ َ

ـــرص اأَ� هام�صة،  حلظة  يف 

 Ronald( ـــت  راي ــد  ــال رون ل�صديقه   )Manguel
اأن  ميكن  الذي  اجلامع  العنوان  اإن  بالقول:   )Wright
 به جمموعة من حما�رصاته قد يكون "مِلَ نحن معا؟" 

َ
ُتو�صم

ذلك  ا؛ 
ً
قطع بديٌل  ة 

ّ
ثم لي�ص  البديل؟".  "ما  رايت:  ردُّ  كان 

ة يف �صّتى الأحوال، حمكومون اأو 
ّ
"اأّننا حيوانات اجتماعي

 �صوؤاُل مانغويل 
ْ
ح

ِّ
َلم

ُ
. مل ي

منعم علينا بواجب العي�ص معا"1

باحلرية.   اعرتافا  ي�صت�صمر  لعله  بل  بديال،  ة 
ّ
ثم اأن  اإىل 

 اأنه كان ي�صعى اإىل ا�صتكناه معنى "الكينونة معا"، 
ُ
ح

َّ
ج

َ
ر

ُ
وي

"الكينونة  اأو حتى  "الكينونة �صد"،  ت�صظيات  والتاأمل يف 

ة" 
ّ
ندا لند"، وكيف يكون بالإمكان التعبري عن فكرة "املعي

اأ�صماوؤها  ت�صتبد  التي  بالكلمات  ة" 
ّ
"الندي اأو  ة" 

ّ
اأو"ال�صدي

الآن  يف  والإق�صاء  الحتواء  ب�صلطة  وحدودها  واأو�صافها 

اأو  "النحن"  هوية  حُتــدد  اإذ  الكلمات  اإن  حيث  من  ذاتــه. 

ُت�صميها اأو َت�صفها، فاإنها يف اللحظة ذاتها ُتْق�صي "الآخر" 

"الإكزوتيكي"  و�صم  عليه  ت�صبغ  بل  ل،  تبعده؛ 
ْ
وَت�ص وَتْنفيه 

للت�صديد على اإبقائه خارج اأ�صوار "النحن" املنيعة.

ذاكرة الكلمات ووهم إعالء الذات

اأو  اأقا�صي�ص  اأو  مالحم  اأو  -اأ�صاطري  ال�رصد  عــوامل  اإن 

حكايات... وهي قطعا عوامُل من�صاآٌت من ذاكرة الكلمات - 

منها  والإفادة  الآخرين  اختبار جتارب  اإمكانية  لنا  تتيح 

خورخي  ن�صتذكر  ال�صياق  هذا  يف  جتاربنا.  كانت  لو  كما 

كان  الذي   )Jorge Luis Borges( بورخي�ص  لوي�ص 

ربا   ،
بالدمع"2 تفي�صان  عينيه  "يجعل   

ّ
امللحمي ال�صعر 

اأ�رصاره   يف عتمة 
ٍّ

اأ�صيٍل وجوهري لأنها ت�صتجيب لتعّط�ص 

"اإعادة  هي  اإليه  بالن�صبة  فالذاكرة  ذاكرته.  ات 
ّ
وجغرافي

،  كما 
قراءة". كان بورخي�ص مفتونا بـ"الذاكرة اخلالقة"3

كان موؤمًنا باأن جميع الآداب تبداأ باملالحم، وكان كثريا 

"حتوك  يقول:  لذلك.  تف�صريات  الأودي�صة  من  يقتب�ص  ما 

ما  القادمة  لالأجيال  يكون  لكي  املحن  لالإن�صان  الآلهة 

. ويف ق�صته "اخلالد" يحكي اأن هومريو�ص ما 
تغني عنه"4

. اأما نحن 
 الع�صور، غري قادر على املوت"5

ّ
ا على مر

ًّ
يزال حي

�صياق  -يف  باإمكاننا  فاإنه  املت�صظية  ات 
ّ
الهوي ع�رص  يف 

اأن  معا"-  نكون  "اأن  ملعنى  تملة 
ُ

حم اإجابات  عن  البحث 

نعيد قراءة األواح "جلجام�ص" )Gilgamesh( و"اإنكيدو" 

عبارة  وفق   ،
اخل�صب"6  

ُ
اللهيب "يقراأ  كما  ل   ،)Enkidu(

"األفريد دوبلن" )Alfred Döblin(، بل كما يقراأ العود 
ذاكرة  قراءة  نعيد  لنقل:  اأو  رياًنا.  فيغدو  املاء،  ال�صديان 

 )Goswami Tulsîdâs( الكلمات كما قراأ تول�صيدا�ص

اأ�صوار  اإعالء  وهم  من  النفكاك  بق�صد   ،
7
املحررة كلماته 

"الآخر الإكزوتيكي". "الذات املنيعة" والتنقي�ص من 

اآلخر اإلكزوتييك بين نفٍي أو ترويض

 "exoticus" ترتد كلمة "اإكزوتيكي" اإىل املفردة اليونانية

الذي يظّل خارج  اأي ذاك  "؛ 
ّ
"الّدخيل اخلارجي التي تعني 

مانغويل  األربتو  يقول  الدولة.  املدينة-  اأ�صوار  م�صمولت 

الوطن  فكرة  ارتبطت  "لقرون   :)Alberto Manguel(
بفكرة  الأوروبــيــني  لــدى  الداخل"-  "يف  يكمن  ما  -اأو 

الغرب. و"اخلارج" كان كل ما بقي؛ ال�رصق غري املاألوف، 

ألبرتو مانغويل: اآلخر 
اإلكزوتييك في مرايا الكلمات

عبد الكريم الفرحي
كاتب وباحث مغربي
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كان  الأفــق.  نطاق  خارج  يقع  الذي  الإكزوتيكي  الغريب، 

اأجزاء  القرو�صطويني  الأوروبيني  اإىل  بالن�صبة  "اخلارج" 
الثمني،  الداكنة وعاجها  اإثيوبيا  اأفريقيا واآ�صيا: ب�رصة  من 

ثراء الهند، طقو�ص ال�صني عجائب اليابان، ثقافات بورما 

وكوريا ال�رصية، الإمرباطورية الرو�صية الوح�صية املرفهة، 

، األف ليلة 
ال�صحاري ال�صا�صعة يف منغوليا غري املكت�صفة"8

واري كل 
ُ
ة،  كما لو اأّن ال�رصق هو ال�صقع الذي ي

ّ
وليلة العربي

حيل على 
ُ
ما هو عجائبي، م�صتطرف، وفنطازي، اأو كل ما ي

اللّذة املحرمة؛ اأو ما اأ�صماه �صان برنار "اإغواء الإكزوتيكي". 

تهديدا  ثقافتهم  "ت�صكل  الذين  الآخرين  �رصق  اأي�صا  اإنه 

لل�صيادة املفرت�صة للثقافة الغربية، بو�صفها تهديًدا ململكة 

ُف "الإكزوتيكي" اإل 
َّ
ر

َ
ع

ُ
. وفق هذا التو�صيف، ل ي

امل�صيح"9

عرب التغريب والنفي والإق�صاء وال�صتبعاد والإ�رصار على 

اإبقائه خارج الأ�صوار.

يف "ق�ص�ص مغامرات الإ�صكندر"، املن�صوبة اإىل كالي�صثيني�ص 
اأر�صطو  اأخت  ابن  وهو  يوناين،  )موؤرخ   )Callisthène(

لكائن  و�صف  رحالته(  يف  املقدوين  الإ�صكندر  رافق  الذي 

 بـ "الرجل الكلب". فلنتاأملها؛ قال الراوي: 
َ
�ِصم

ُ
اإكزوتيكي، و

"و�صلنا اإىل مكان يتدّفق فيه نبع مبهج... ثم ظهر اأمامنا 
واأزعجتني روؤية مثل  اأجفلتني  ال�صعر كماعز...  رجٌل غزير 

هذا الوح�ص. فكرت يف الإم�صاك به، لأّنه كان ينبح علينا 

بوح�صية ووقاحة. لذا اأمرُت امراأًة جميلة اأن تتعرى وتتقدم 

اأخذ املراأة معه  ق. ولكنه 
َ
ب ال�صَّ اأن يهيمن عليه  نحوه ع�صى 

كان الق�صد 
 يحزنني اأن اأقول: اإنه التهمها"10

ْ
وابتعد، وَلَكم

من فتنة الإغواء هو تروي�ص "الإكزوتيكي"، لكن يبدو اأن 

"الرجل الكلب" انت�رص لطبعه الكانبايل. )ن�صري اإىل اأن كلمة 
"اآكل حلم الب�رص" )Cannibal( ت�صتق من اجلذر الالتيني 

)Cane( الذي يعني الكلب(.

امليزوبوتامية،  الأودي�صا  )اأو  جلجام�ص  ملحمة  يف  اأمــا 

اأونيني  ليقي  �صني  فيحكي  النهرين(  بني  ما  بالد  اأودي�صا 

ة جلجام�ص العظيم، 
ّ
)Sîn-leqi-unninni( عن �رصدي

املنيعة،  اأ�صوارها  ورافــِع   ،)Uruk( اأوروك  مدينة  �صيِد 

ا 
ً
ار

ّ
جب كان  اأنــه  بيد  احلكيم"،  الو�صيم  "القوي  وراعيها 

كان  لقد  مع"؛  يكون  "األ  ببداأ  عنفوانه  عّز  يف  ُق  �صَّ َ
َتع

َ
ي

  ،
جللجام�ص �صفاٌت ما لها نظري؛ "ثلثاه اإله، وثلثه ب�رص"11

ها، ول ابنة ملحارب، 
ّ
كان ل يرتك ابًنا لأبيه، ول بكرا لأم

للزواج،  املنذوراِت   
َ

العرائ�ص يطاأ  كان  لنبيل،  �صفية  ول 

 الآلهُة 
ْ
... اإىل اأن �صمعت

كان له وحده "حّق الليلة الأوىل"12

تو�صالِت �صعب اأوروك باأن تخلق جللجام�ص "نّدا" اأو "�صّدا" 

وتوازنها  عدالتها  املدينة  فت�صتعيد  ي�صارعه  اأو  يناف�صه 

املفقود. جمعت الربة "اآرورو" قب�صة من طني ورمتها يف 

الفالة، فتخلق منها اإنكيدو بطل الرباري العظيم.

اأو  "نٌد"  اأنــه  لو  كما  اأوروك  اأ�صوار  خــارج  اإنكيدو  جتلى   

اأو انعكا�ص له يف مراآٍة منت�صبٍة خارج  "�صٌد" جللجام�ص، 
لطيف،  لكنه  قوي  ب�رص"،  وثلثه  حيوان  "ثلثاه  الأ�ــصــوار، 

، يك�صو ال�صعر ج�صده، ل يعرف 
ّ
ابن للطبيعة وحمارب عتي

املاء  ويرد  الغزلن،  مع  الكالأ  يرعى  البلدان،  ول  النا�ص 

ته مع حيوانات 
ّ
 عن جبّلته و�صجي

ّ
مع احليوان. لطاملا عرب

ة باأن كان يقتلع امل�صايد وي�صاعد الطرائد على الفرار 
ّ
الربي

الفالحني  اأحد  ا�صتكاه  اأن  حني  اإىل  ال�صيادين.  فخاخ  من 

احلب  كاهنة  اَطِة 
َ
�ص

َ
بو مكيدة  له  ر 

ّ
دب الذي  جلجام�ص،  اإىل 

 ثيابها 
َ
و َتْن�صُ اأن  اإىل  اإذ دعاها   )Shamhat( "صمحات�"

يف  الــرباري  وح�ص   
َ
ــع َق

َ
و كــان.  وكذلك  مفاتنها.  وتك�صف 

"�صمحات" امل�صري  تلق  الإغواء. )حل�صن احلظ مل  فتنة  فخ 

"الرجل  ــاإزاء  ب الأ�صكندر  جميلة  لقيته  الــذي  املاأ�صاوي 

فتاة  مع  اإنكيدو  ق�صاها  ليال  و�صبع  اأيــام  �صتة  الكلب"( 

 
َ
 وجَهه �صطر

َ
م

َّ َ
البهجة، وبعد اأن روى نف�صه من مفاتنها، ومي

ْت 
َّ
الغزلن هاربًة، وفر لروؤيته   

ْ
لَّت

َ
و رفاقه من احليوانات، 

خائرًة  ه، 
ُ
ج�صم كان  ثقيال  خلفها،  ترنح  الربية،  قطعاُن 

كانت ركبتاه، تناءت القطعان عنه، فلم تعد راغبًة يف "اأن 

تكون معه". تعرث اإنكيدو، و�صار غري الذي كان.

لقد  الإكزوتيكي"،  "اإنكيدو  لنفي  �رصورة  ثمة  عادت  ما   

نفذت كاهنة احلب "�صمحات" املرحلة الأوىل من �صريورة 

تروي�صه، وبقي يف املرحلة الثانية اأن ي�رصعه جلجام�ص 
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املواجهة  اجلــبــاران  خا�ص  اأوروك.  مدينة  عتبات  على 

خوار  يخوران  الآخــر؛  منهما  كل  اأم�صك  حيث  املحتومة، 

الثريان، حّطما دعائم بوابة اأوروك، وارجتت لهول ال�رصاع 

ه 
ُ
وقدم خ�صِمه،  فــوق  جلجام�ص  مــال  واأخــريا  اجلـــدران، 

مدينة   
ُ
)جبار جلجام�ص  �رصع  لقد  ــص.  الأر� يف  را�صخة 

جلجام�ص  اإن  مهال،  لكن  الرباري(؛   
َ
)جبار اإنكيدو  اأوروك( 

اإنكيدو الإكزوتيكي- �رصع من حيث ل يدري  -اإذ �رصع 

ل  حيث  من  ــه  ذات �ــرصع  الآخر".  مع  "الكينونة  معنى 

اآلن  اإدغار  لق�صة  نظرية  �صورة  يف  ذلك  ولنتاأمل  يدري. 

بو )Edgar Allan Poe( املو�صومة بـ "وليام ول�صون" 

)William Wilson( )كتبها �صنة 1839(. يقول القتيُل 

-الذي يبدو اأ�صبه ب�صورة منعك�صة يف مراآة- للقرين الذي 

قتله للتو )القرين يف هذا ال�صياق هو ال�صم الأدبي لالآخر(: 

الآن ف�صاعًدا،  ذلك، من  ا�صت�صلمت، ومع  واأنا  تغلبَت،  "لقد 
الأمل!  واإىل  ال�صماء،  واإىل  اإيّل،  بالن�صبة  ت 

ّ
مي ت؛ 

ّ
مي اأنت 

ال�صورة  هذه  ْل 
ّ
تاأم موتي  ويف  موجودا.  كنَت  داخلي  يف 

�صار  كذا   .
فعال"13 ك 

َ
نف�ص قتلَت  كيف  �صورتك،  هي  التي 

جلجام�ص، لقد �رصع نف�صه اإذ �رصع اإنكيدو. حينها هداأْت 

ا يف طريقه، وملا تناءى اأدرك 
ً
�صورُة غ�صبه، وا�صتدار ما�صي

ا يناديه: لي�ص لكما اإل "اأن تكونا معا" 
ًّ
اأن بداخله نداء خفي

)الداخل مع اخلارج، امل�صتاأن�ص مع الإكزوتيكي( متكاملني 

يف �صبيل مناء "اأوروك" املدينِة والوطن.

بع�صهما  بكينونة  واإنكيدو  جلجام�ص  اآمــن  التداين،  بعد 

اأوروك،  مدينُة   
ْ
�صكنت معا".  و"�صارا  اختالفاتهما،  رغم 

بات  ال�صكوى،  بعد  ونعمائها.  �صالمها  اإىل   
ْ
واطــمــاأنــت

ال�صيوخ يت�رصعون اإىل الآلهة حلماية حكيمهم جلجام�ص. 

اأمنا  لود"  ا  ودًّ الآخــر  مع  ــذات  ال "كينونة  اأثمرت  قد  ها 

جميع  "مواجهة  من  واإنكيدو  جلجام�ص  ومتكن  ورخــاء. 

كالهما  اخترب   .
14" املدينة  الدولة-  تهدد  التي  الأخطار 

الوح�ص  مواجهة  اأثناء  يف  معا"  يكونا  "اأن  معنى  قــوة 

الذي  ال�صماء  ثور  مواجهة  ويف   ،)Humbaba( حمبابا 

الدعم  "ع�صتار"... تبادل جلجام�ص واإنكيدو  الإلهة  اأر�صلته 

فاخلوف  الآخــر،  خمــاوف  يهدئ  منهما  "كل  وامل�صاندة، 

املتولد من احل�صارة يتخفف عرب معرفة العامل الطبيعي، 

والعك�ص �صحيح، حيث يكت�صب كل منهما القوة من وجوده 

 يلزمك خبري 
ّ
. لتاأمني املدينة ومدارها الطبيعي

وحد�صه"15

باملدينة وخبري بدارها الطبيعي.

بعد اأن بات "اإنكيدو الإكزوتيكي" القادم من اأ�صقاع الرباري 

ا بني اأ�صوار "اأوروك"، وفاعال يف ا�صتعادة توازنها 
ً
م�صتاأن�ص

)وهل املوت  الأقدار بوت حمتوم.  وعدالتها. حكمت عليه 

اأو الفقد الأبدي اإل التجلِّي الأق�صى ملحنة "األ تكون مع"(. 

توالت اأيام على اإنكيدو وهو على �رصير املوت. حزن مم�ص 

يجثم على �صدره، لأنه لن يكون بعد الآن "مع" جلجام�ص، 

عن  دفاعا  والعراك  املجد  �صاحات  يف  ميوت  لن  لأنــه  اأو 

 ل�صديقه 
َّ َ
اأوروك، بل ها هو ذا ميوت ب�صبب لعنة الآلهة. اأَ�رص

جلجام�ص: "اإن اأحد الآلهة يا �صديقي قد لعنني، فلن اأموت 

كمن �صقط يف �صاِح القتال، ما خ�صيت الوغى يوما... مبارك 

يا �صديقي من يف �صاِح القتال ميوت، اأما اأنا فها اأنا ذا يف 

 
ُ
. ثم اأ�صلم الروح بعد طول معاناة. اأقام �صعب

ِخْزٍي اأموت"16

اأن  قبل  منتحبا،  جلجام�ص  وبكاه  وعويال.  ماأمتًا  اأوروك 

يهيم على وجهه يف الأ�صقاع وحيداً باحثًا عن �رص احلياة...

اأن  اأوروك دون  اإىل  الزمن جائال. ثم عاد  ق�صى ردحًا من 

بطولت  يحقق  اأن  ودون  اخلالدة،  احلياة  �رص  اإىل  ي�صل 

جميدة. ما عدا الإدراك العميق ملعنى "األ تكون مع". 

العقول،  وؤًى و�صريوراٍت قد ل ت�صتوعبها 
ُ
ر اأن للقدر   

ُ
ح

ِّ
نرج

الدخيل  اأو  "الإكزوتيكي،  اإنكيدو  املوت  اآلهُة  اختارت  فهل 

التي  اأوروك  اأ�صوار  خارج  الأبدي  النفي  بق�صد  اخلارجي" 

منحة  فقدان  يف  جلجام�ص  لتخترب  اأم  بداخلها؟  يخلق  مل 

احلرمان من جتربة معنى التكامل املجدي بني "امل�صتاأن�ص" 

و"الإكزوتيكي"، "الداخل" و"اخلارج"؟ اأم لأنها اعتادت اأن 

ما  القادمة  لالأجيال  يكون  لكي  املحن  لالإن�صان  "حتوك 
تغني عنه" وفق عبارة خورخي بورخي�ص التي اأملعنا اإليها 

�صابقا؟

المتابعات
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 سردية إنكيدو المعاصرة:

 ،
 يف واقع الأمر اإل "تاأويالِتنا للق�ص�ص"17

ُ
لي�صت الق�ص�ص

 ،)Alberto Manguel( مانغويل  األربتو  اأقر  ما  وفق 

ون�صيف اأن كل تاأويالتنا للق�ص�ص تظل مو�صولة باأ�صوار 

والآخر  املاأنو�صة  الذات  عن  ومتثالتنا  واأهوائنا  ثقافاتنا 

الإكزوتيكي. خالل احلقبة الفكتورية، ويف �صياق النت�صاء 

األواح  ل�صفرات   )George Smith( �صميث  جورج  بفك 

 Rudyard( جلجام�ص امل�صمارية، بادر روديارد كيبلنغ

الإجنليز  مواطنيه  لإر�صاد  منه  حماولة  –يف   )Kipling
اإىل مدى �ص�صاعة الإمرباطورية الربيطانية وتنوعها- اإىل 

طرح ال�صوؤال: "ما الذي ينبغي لهم اأن يعرفوه عن اإجنلرتا، 

 مل يكن �صوؤال كيبلنغ حم�َص 
وهم ل يعرفون اإل اإجنلرتا؟"18

تاأنيب اأو �صخرية. بل اإقرارا بالتعريف امل�صمر لإجنلرتا التي 

اإجنليزيا"، وفق  ْن وما هو لي�ص 
َ
"م تنف�ص بعيداً عنها كلَّ 

رواية  يف  املغرور  بود�صناب"  "ال�صيد  �صخ�صيُة  لِّيه  جُتَ ما 

اإذا  "�صديقنا امل�صرتك" لديكنز )Charles Dickens(؛ 
كان كّلما عجز عن فهم اأمٍر ما، ينف�ُص بتلويحة من يده كلَّ 

ا. العامل القابع خارج اأ�صوار معرفته ال�صيقة جدًّ

 Tony( بعد اأكرث من قرن، تلقى رئي�ص الوزراء توين بلري

اأعداد  اأن  له  بدا  اأن  بعد  بود�صناب،  ال�صيد  منهج   )Blair
يف  قـــرارا  فاأ�صدر  تعاظم،  قــد  بريطانيا  يف  امل�صلمني 

فكرة  املدار�ص  تاأكيد  وجــوب  على  "ي�صدد   2007 يناير 

لوجهة  املجال  اإتاحة  من  بدل  اأي  الربيطانية".  "الهوية 
وجهات  ع 

ّ
تنو من  ــزءا  ج ت�صبح  كي  الإ�صالمية  النظر 

"الهوية  معاين  من  معنى  اأي  يف  ا 
ً
اأ�صا�ص املتاأ�صلة  النظر 

الفرن�صية،  النورماندية،  )ال�صاك�صونية،  الربيطانية" 

الإ�صكتلندية، الإيرلندية، الويلزية، الربوت�صتانتية...( قررت 

 
ٍّ
حكومته ح�رص مفهوم "الهوية الربيطانية" يف لون حملي

 .
ة"19

ّ
ال�صياحي الربوباغندا  يف  امل�صتخدم  ذلك  مثل  م، 

ّ
معم

وت�صييق  "النحن"  مفهوم  حتديد  بلري  تــوين  اختار  لقد 

رحابتها من خالل اإق�صاِء جزٍء منها؛ لقد اختار "ت�صييَق 

وا�صٍع" وفق العبارة املاأثورة يف تراث الفقه الإ�صالمي.

 الهوية 
َ
قت فيه حكومة بلري "وا�صع

ّ
يف العام ذاته الذي �صي

�صاركوزي يف  نيكول  الرئا�صي  املر�صح  الربيطانية"، كان 

للهجرة  "وزارة  اإحــداث  م�رصوع  اقرتح  قد  وقتذاك  فرن�صا 

والهوية الوطنية". كل الإ�صارات والتلويحات والتلميحات 

يف م�رصح هذه الوزارة حتيل على التوفيق امل�صتحيل بني 

الهجرة"(  "وزارة  �صيغة  عليه  )الذي حتيل  الحتواء  فكرة 

ونهج الإق�صاء )امل�صت�صمر يف مفهوم "الهوية الوطنية"(.

اإنكيدو  لن�صاأل مثال: هل ي�صتطيع  يف �رصديتنا املعا�رصة، 

داخل  يعي�ص  اأن  باري�ص  اإىل  اأوروك  بــراري  من  املهاجر 

الأ�صوار املنيعة "لوزارة الهجرة والهوية الوطنية الفرن�صية" 

ة 
ّ
بو�صفه اإنكيدو، اأم يتعنّي عليه ق�رصا اأن يعيد اختبار �رصدي

"اجلميلة والوح�ص" )كما اجتازها من قبُل مع كاهنة احلب 
"الرجُل  خا�صها  كما  اأو  اأوروك،  بــراري  يف  "�صمحات" 
الكلب" مع جميلة الإ�صكندر املقدوين، وفق نهج تروي�صي 

اجتاز  واإذا  كلتيهما(؟  ال�رصديتني  يف  الإكزوتيكية  للذات 

الكانبايل،  الكلب"  "كالرجل  ل  الأول  الرتوي�ص  اختبار 

باري�ص  اأ�صوار  دخوله  �صيظل  �صمحات" فهل  "كاإنكيدو  بل 

ر�صحت  الذي  ذاك  املتجدد،  الرتوي�ص  باختبار  م�رصوطا 

ماكرون  اإميانويل  والأهــواء يف خطاب  الهوية  كلمات  به 

ة يف "دار 
ّ

)Emmanuel Macron( )الذي اأحدث رج

ومواجهة  الإ�صالم"  "اأزمة  عن:   )2020 خريَف  الإ�صالم" 

"النف�صالية الإ�صالمية"؟

على سبيل الختم

قال  املراآة"،  عرب  "اآلي�ص  �رصدية  من  ال�صابع  الف�صل  يف 

وحيد القرن: "كنت اأعتقد اأن الأطفال وحو�ص خرافية! هل 

ة؟". ثم نظر اإىل اآلي�ص نظرة حاملة، وقال: 
ّ
هي كائنات حي

"تكلمي اأيتها الطفلة". مل تتمكن اآلي�ص من مقاومة ابت�صامة 
كنت  اأي�صا  اأنا  تعلم؛  "هل  فقالت:  �صفتيها،  على  ارت�صمت 

واحدا  قبل  اأر من  القرن وح�ص خرايف! مل  اأن وحيد  اأعتقد 
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قط". قال وحيد القرن: "ح�صنا، الآن وقد راأى كلٌّ منا الآخر، 

 .
اتفقنا؟"20 هل  بوجودك...  ف�صاأومن  بوجودي،  اآمنِت  لو 

�صمن �صياقات بعينها، يبدو اأنه باإمكان بع�ص ال�صتعارات 

ة "اأن ت�صاعدنا، باإمكانها �صفاوؤنا اأحيانا، وتنويرنا، 
ّ
ال�رصدي

وتبيان الطريق لنا، وقبل كل �صيء اآخر، باإمكانها تذكرينا 

وجتعلنا  لالأ�صياء،  الزائف  املظهر  تخرتق  حيث  بظروفنا، 

. اإن ملراآة الكلماِت 
متنبهني للتيارات والأعماق ال�صمنية"21

يف  �صورتنا  اإظهار  خالل  من  وجودنا  اإثــراء  على  القدرَة 

معا"  "جتلينا  على  القدرة  لها  اإن  اأمامنا؛  املتجلي  الآخر 

اأن �رصط حتقق وجودنا هو  "وجودنا معا".  ذلك  واإدراك 

ْدِرِكنَي له يف الآن ذاته. 
ُ
َكنَي من قبل الآخر وم

َ
ْدر

ُ
اأن نكون م

الذين  الآخرين  ت�صتلزم معرفة  اأننا موجودون  "معرفة  اإن 

 .
ندركهم ويدركوننا"22

"لندن"،  يف  اأو  الإ�صالم"،  "دار  يف  اأو  "اأوروك"،  يف  �صواء 

جميعا  لكنها  والو�صوم،  الأ�صماء  تتعدد  قد  "باري�ص"...  اأو 

لتهديد  بعيد  من  القادم  الإكزوتيكي"  "الآخر  على  حتيل 

"الهوية  �رصدية  يف  دائما  عنه  امل�صكوت  اإن  "وحدتنا". 
اأو حتى نّداً  اأن التعاي�ص مع الأخر وّداً لود،  ة" هو 

َ
ر

َّ
و

َ
�ص

ُ
الـم

لند، ل ي�صكل اأبدا تهديداً للوحدة، ما ي�صكل تهديدا للوحدة 

هو اأن "نكون �صّداً ل�صد".
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 ت�صنع الأدب، 
َ

يقول الدكتور عز الدين اإ�صماعيل: »اإن الَنف�ص

احلياة  اأطراف  جتمع  النف�ص  النف�ص.  الأدب  ي�صنع  وكذلك 

قاِئَق احلياة لكي 
َ

لكي ت�صنع منها الأدب، والأدب يرتاُد ح

 التي تتلّقى احلياة لت�صنع 
ُ

ي�صيء جوانب النف�ص. والنف�ص

اإنها  احلياة.  لت�صنع  الأدب  ى  تتلقَّ التي   
ُ

النف�ص هي  الأدب 

، فالعالقُة وطيدٌة 
1
دائرة ل يفرتق طرفاها اإل لكي يلتقيا.«

يف  لالإن�صان  النف�صية  الدائرة  وبني  الأدب  بني  الِقَدم  منذ 

بالأحرى  اأو  ذاتــه،  مع  يت�صالح  اأن  الِقَدم  منُذ  حماولِتِه 

كارل  يقوُل  ما  وفَق  بداِخِله«  الذي  الآَخــر  ال�صخ�ص  »مع 

بني  العالقِة  عمِق  َتعقيدات  عن  وبعيداً   ،
2
يونغ غو�صتاف 

الأدب والناحية النف�صية لالإن�صان، وبني كون الأدب تعبرياً 

اأم هو يف حقيقته بنيٌة   ،
ِّ
الَنف�صي اِع  يف حِد ذاته عن ال�رصِ

رٌة لهذا ال�رصاع 
َ
– اأي َثم

ِّ
اِع الَنف�صي ٌة ناجِتٌة عن ال�رصِ

َّ
ن�صي

 
َّ
 الأدبي

َ
رى النَّ�ص

َ
ع�َص ي

َ
وبدونه ل يوجد اأدب؛ حتى اأنَّ الب

 طريقة حتليل 
َ
حلََّل ح�صب ُ

يف النهاية حلمًا طوياًل، يجب اأن ي

ذاِت  عن  تعبرياً  كونِه  يف   
3
فرويد �صيغموند  لدى  الأحالم 

اجلمعي  الوعي  عن  تعبرياً  الأحــوال  اأح�صن  يف  اأو  كاتبه، 

القِلقة  الروؤيِة  اع. وعلى خلفيِة َهذه  ال�رصِ الذي يعاين ذلَك 

حنفي  زينب  الروائيُة  نا 
ُ
ت�صع النف�ص  وعلم  الأدب  بني  ما 

»عقل  روايتها  يف  العنونة  بدايِة  منذ  نف�صية  مواجهٍة  يف 

�صيئ ال�صمعة«، لتجعلنا نطرح منذ البداية ت�صاوؤلٍت وطيدة 

العالقة بالن�ص ومداراتِه: 

ال�صمعة  �صوِء   
َ
ن�صب اأن  نعرف  كّنا  واإذا  �صمعة؟  للعقل  هل 

له  اجتماعيًا  عليه  ع  امُلتوا�صَ الإن�صاين  لل�صلوك  بالن�صبِة 

املنظومة  مواجهة  يف  جتنح  والتي  هِة، 
ِّ
املوج  

ُ
ه

ُ
معايري

اأو  امل�رصوعة،  غري  احلميمة  كالعالقة  اجلمعية  القيمية 

الكذب، اأو غري ذلك من اأ�صكال خمالفِة هذه املنظومة، فهل 

�صيَئ  ما  عقاًل  يجعل  الــذي  ما  العقل؟  على  ذلك  ين�صحب 

 
ً
عطى

ُ
م  

َ
عرب الرواية  ثنايا  من  تاأتي  الإجابة  اإن  ة؟ 

َ
مع

ُ
ال�ص

من  الزمن  هــذا  كــِل  وبعد  النف�صي«،  »املر�ص  هو  ــٍد  واح

التعامل مع  الو�صطى يف  القرون  الب�رصية عن عقلية  تقّدِم 

ة والعقليِة، ت�صعنا زينب حنفي يف مواجهِة 
ّ
الأمرا�ص النف�صي

ة 
ّ
 لهذه النوعي

ُّ
 العامُل العربي

ُ
نظر

َ
: كيف ي

ٍّ
�صوؤاٍل مهٍم وحتمي

بامراأٍة؟  املر�ص  هذا  يقرتن  عندما  وماذا  الأمرا�ص؟  من 

عاية واحلنان؟ هل 
ّ
 والر

ّ
 من حقها اأن جتد احلب

ُ
هل ي�صبح

وال�صوؤال  العذاب؟  من  مزيداً  وقهرها  عذاباتها  اإىل  ي�صيف 

الأكرث جراأة: ماذا عندما يكون هذا الو�صع يف جمتمٍع له 

 ،
ّ

ال�صعودي كاملجتمع  املراأة،  جتاه  امُلحاِفظِة  ته 
ّ
خ�صو�صي

هٍة 
َ

واج
ُ
كل تلك الأ�صئلة ت�صعنا الروايُة يف مواجهِتها، ويف م

و�رصِد  ناحية،  من  الق�صايا  هذه  جتاه  لقناعاِتَنا  حتليليٍة 

ال�صعودية،  املــراأُة  َلُه  تتعر�ُص  وما  الواقعية  املمار�صات 

 عامًة يف مثل هذه 
ٍّ
ر�ٍص َنف�صي

َ
واملراأة العربية امل�صابُة ب

الظروف.

وِغٍل يف الوحدِة لمراأٍة مَت�صي يف 
ُ
تبداأ الروايُة من م�صهٍد م

�صموٍع   وحَدَتَها، دون 
ُ

وؤِن�ص
ُ
ي اأو �رصيٍك  رفيٍق  دوَن  حياِتها 

الثالُث  العيُد  اأنُه  بعد  فيما  �صَنعِرُف  الذي  ِميالِدَها-  لعيِد 

حاِكي طبيعة املر�ص النف�صي 
ُ
والثالثني- وتبداأُ على َنحٍو ي

الراوية:  تقول  الرواية،   
ّ
جو على  بتفا�صيله  �صيهيمن  الذي 

اأحداً  اأكره  اأمي. ومل  اأحببت  اأحداً يف حياتي كما  اأحب  »مل 

واأن  اأحبها  اأن  ت�صتحق  هي  اأمــي.  كرهت  كما  حياتي  يف 

نقي�صني  م�صاعري بني  تتاأرجح  نف�صه.  الوقت  اأكرهها يف 

ودي يف الدنيا، 
ُ

ا مبا�رصاً لوج
ً
جتاهها. اأمي التي كانت �صبب

يتقبلها  ل  قد  �صعبٌة  معادلٌة  تي. 
َ
َتعا�ص  

ُ
منبع كذلك  هي 

الكثريون!«�صـ9

ُتبدع  م�صهٍد  من  تبداأ  الدائري،  ال�رصِد  بنيَة  الروايُة  ع 
َ
َتْتب

 
ّ
املوؤّلفة يف ر�صم تفا�صيله بدقة، وتوطئ للمو�صع الرئي�صي

عقل سئي السمعة »لزينب حنفي«

 المرض النفسي محاكماً 
المجتمع 

حمزة قناوي
شاعر وأكاديمي مصري 
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للحبكة الروائية، ثم تغو�ص بعد ذلك يف تفا�صيل واأحداث 

الّت�صويق، والك�صف يف  وثنايا رواياتها حمافظًة على خط 

من  تغري  جديدة  معلومة  عن  منا�صٍب   
ٍّ

�رصدي  
ً
منحنى كِل 

طريقة تلقي القارئ حلكمه على ال�صخ�صيات، ثم تعوُد يف 

لتفاجئنا  منها،  انطلقت  التي  البداية  حلظِة  اإىل  اخلامتة 

طلِتَها 
َ
ب بانتحاِر  واية 

ّ
للر واملاأ�صاوية  املفجعة  بالنهاية 

ا 
َ
التي اختارت لها ا�صم "وجدان"،  »لحظ عالقَة ال�صم ِب

«، و�صاأعوُد لدللِت 
ٍّ
 داِخَل وجداِنها من ا�صطراٍب نف�صي

ُ
يدور

الأ�صماِء لحقا. 

– يف  ٍة– من وجهة نظري 
َّ
ِهم

ُ
م  

َ
اإذن فهناَك ثالثُة حماور

ة 
ّ
البنائي ة 

ّ
الفني واية يف م�صاراتها 

ّ
الر روايتنا هنا، مت�صي 

ة واختيار احلبكة 
ّ
املختلفة، املحور الأول هو: البنية ال�رصدي

التاأويُل  هو  الثاين:  املحور   ،
ّ

الن�ص اأحداث  تقدمي  وطريقة 

خا�صة  نظر  وجهة  من  الن�ِص  َثنايا  بنَي   
ُ
ــدور

َ
ي ما   

ُ
وَفهم

وجهة  يراجع  باأن  القارئ  ومطالبة  ناحية،  من  بالكاتبة 

ة به من ناحية اأخرى، واأخرياً املحور الثالث: 
ّ

نظره اخلا�ص

 على �صخ�صياِت الرواية، ففي حالة الرواية النف�صية 
ُ
احُلكم

مع  ِلَها 
َ
َتعام وطريقُة  َتفا�صيِلَها   

ُ
وِبناء ال�صخ�صيُة  حتتُلّ 

الآخرين، وطريقُة تعامِل الآخرين معها اأي�صًا، حتتُل اأهميًة 

وغريها  التاريخيِة  اأو  الجِتماعيِة،  الرواياِت  عن  َتخَتِلُف 

من الروايات، واإن كانت رواية زينب حنفي مليئًة بجوانب 

�صاأركز حتليلي هنا  اأنني  اإل  الأهمية؛  اأخرى على قدر من 

خطابها  بعنا�رص  املحت�صدة  الثالثة  امل�صارات  هذه  على 

ة.
ّ
 وتفا�صيله الرثي

ّ
ال�رصدي

)حميد  مقولة  ن�صتح�رص  فاإننا  ة 
ّ
ال�رصدي للبنية  بالن�صبة 

فقط  »الق�صة ل حتّدد  يقول:  ال�رصد حينما  حلمداين( حول 

بها  يقدم  التي  والطريقة  بال�صكل  اأي�صًا  ب�صمونها، ولكن 

، وبالنظِر لل�صكِل والطريقة هنا فاإن الرواية 
4
هذا امل�صمون.«

 بني ال�صال�صة يف طريقة التقدمي، مع الرتاكيب وبناء 
ُ
جتمع

بع�صها  ب�صكٍل مرتابط بني  ال�رصدية  واملتواليات  الأحداث 

بقليل،  النهاية  حلظَة  َت�صِبُق  حَلظٍة  من  فالبدايُة  بع�صا، 

بر�ص  ا 
ًّ
نف�صي املري�صة  )وجدان(  انتحار  حلظة  ت�صبق  اأي 

ثنائي  الوجداين  »ال�صطراب  با�صم:  علميا  يعرف  ع�صال 

القطب«، ثم عن طريق الفال�ص باك ت�صرتجع )وجدان( من 

خمزون ذاكرتها وعرب احلكي ق�صة حياتها، اأو بعنى اأدق 

 كّل 
ُ
 على نحو منظٍم مينح

ّ
ق�صة معاناتها، وهذا احلكي يتم

ٍة رئي�صيٍة اأثرت يف حياِتها متواليًة �رصديًة متوالية 
ّ
�صخ�صي

واأخرى  )جميلة(،  باأمها  ة 
ّ

خا�ص متوالية  فهناك  ة، 
ّ
�رصدي

ة باأبيها )حامد(، ومتوالية با�صم »خيوط عنكبوتية 
ّ

خا�ص

ة 
ّ
العاطفي جــواِنــِبــهــا  عــن  فيها  تتحدث  املــا�ــصــي«  مــن 

اأي�صًا،  زميالتها  مع  و�صداقاتها  حياتها  يف  وا 
ّ
مر الذين 

 
ّ

وا�صطراِب عالقاتها مع والدتها، وكذلك »هبوط ا�صطراري

 حماولَة التاأقلم والتغّلب على املر�ص قدر 
ُ
ر

ِّ
للحا�رص« ي�صو

الإمكان للعي�ص يف احلياة، ثم متوالية بعنوان »فريجينيا 

الرئي�صية يف  ة 
ّ
ال�صخ�صي فيها  ت�صتلهم ومت�صي  التي  واأنا« 

اويِة 
ّ
الر بتداُخل ما بني �صخ�صية  وحي 

ُ
ي َنحٍو  الروايِة على 

لـفرجينيا  الذاتية  ال�صرية  مع  ما  ب�صكل  الكاتبة  و�صخ�صية 

وولف، وتنتهي هذه املتوالية بالعودِة ِللَّحظِة الراِهنِة من 

 من 
َ

التخل�ص  
ُ
احلكي، للحظة احل�صم بالن�صبة للبطلِة فُتقرر

عاناِتها من هجران زوجها )�صياء( ورحيله 
ُ
اإثر م حياتها 

عنها.

على  ا 
ًّ
زمني املعتمد  الروائي،  البناء  جاء  النحو  هذا  على 

 
ٌ
ب رتَّ

ُ
م ا�صرتجاٌع  وهو  بــاك،  فال�ص   – ال�صرتجاع  تقنية 

خٌط  ــا  واإمن زمنية،  وتعقيدات  تــداخــَل  جند  قلما  ا، 
ًّ
زمني

اأمها،  رحيل  ثم  ــدان(  )وج ميالد  حلظة  منذ  ــٌد  واِح  
ٌ
زمني

وفجيعتها  )جميلة(  والدتها  م�صرية  عن  للبحث  العودة  ثم 

تاأثري  حتت  اأو  وعي  بدون  متت  التي  وخياناتها  بر�صها 

اأن راأت ابنتها ذلك، ثم رحيلها  مر�صها العقلي وت�صادف 

الرواية، فالرواية تقدم  ياأتي م�صطربًا  يف ثنايا  – الذي 
)وجــدان(،  والــدة  )جميلة(  وفاة  تاريخ  عن  حكايات  عدة 

اأنه  واحلقيقة  وفاتها،  طريقة  وعن  وفاتها،  توقيت  وعن 

�صابٌة 
ُ
م اأنها  على  اأ�صا�صًا  الراوية  مع  نتعامل  اأننا  يف ظل 

بال�صطراب النف�صي، وبا اأننا نعلم �صابقا اأن �صدمًة كبريًة 

يف حياتها �صببها �صخ�صيُة والدتها )جميلة(، فاإننا ننظر 

ُقدِّم  اأنه  ونرى  ناحية،  من  القبول  بعني  ال�صطراب  لهذا 

النف�صية  املري�صة  عقل  داخل  الت�صو�ص  فكرة  يخدم  ب�صكل 

)وجدان( من ناحية اأخرى.

)حممد  يقوله  ما  اإىل  ون�صري  التاأويل،  لنقطة  ناأتي  وهنا 

ة يف طريقة تلقي الن�ص، 
ّ
عزام( حول اأحد النقاط اجلوهري

 ،
5
األ وهي »مظاهر الواقع التي ميكن اأن ت�صور يف الن�ص«

ة املقدمة هنا هي واقعة حقيقية عن 
ّ

ماذا لو كانت الق�ص

ال�صياع  و�صك  على  اإن�صانًة  ن�صاهُد  ونحن  ة؟ 
ّ
حقيقي ذات 
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يد  تقدمي  على  ُقدرِتنا  دوَن  حياِتها  وفقداِن  والتال�صي 

قتل  جرمية  على  �صهود  وكاأننا  لها،  والعون  امل�صاعدة 

ن�صارك فيها ب�صكل اأو باآخر، وقد اختارت املوؤلفة لبطلتها 

القطب  ثنائي  الوجداين  بال�صطراب  مري�صة  تكون  اأن 

)Bipolar Disorder(، وهو مر�ص يتم تعريفه باأنه: 

يف  خلل  عن  اأ�صا�صي  ب�صكل  ناجت  �صديد،  نف�صي  »ا�صطراب 

تقلب  �صورة  يف  ويظهر  باملخ،  الكيميائية  املو�صالت 

، فمري�ص 
6
مر�صي يف املزاج والعاطفة وم�صتوى الن�صاط«

اإىل  اأق�صى النقي�ص  الداء يتقلب بني كفي الرحى، من  هذا 

اأق�صى النقي�ص، من فرط الن�صوة اإىل حد الهو�ص، اإىل اأق�صى 

يف  ويت�صبب  النتحار،  على  الإقــدام  حتى  احلزن  نوا�صي 

حق  ة 
ّ
ق�صي وبجانب  حوله.  وملن  لنف�صه،  �صخمة  معاناة 

العالج  على  احل�صول  ويف  احلياة،  يف  النف�صي  املري�ص 

اأمر  له، وهو  الرعاية  الدولة  النف�صي املنا�صب، ويف توفري 

 يف دولنا العربية، �صواء على م�صتوى الوعي العام 
ٌ

نتق�ص
ُ
م

لدى �صعوب الدول العربية، التي اأي�رص لها اأن تعزو مثل هذه 

الأمور اإىل اجلن والدجل وال�صعوذة، فاإن بعداً ن�صويا تلقيه 

)زينب حنفي( على معاناة هذا املر�ص، بتق�صي حياة فتاة 

التي  املجنونة،  والدتها  �صمعة  لعنة  تطاردها  �صعودية، 

اإىل جيناتها �صمات مر�ص والدتها، فاأ�صبحت من  انتقلت 

ناحية حتميل مرياث ال�صمعة الذي تركته لها والدتها، ومن 

ناحية اأخرى �صارت حتمل بني طيات دمها وحلمها بذور 

جنونها ومر�صها، فكيف لها اأن تنظر لأمها، التي يف حلظة 

اأ�صفقت على م�صري ابنتها فاأرادت اأن تنهي معاناتها بقتل 

عاناتها لكنها مل تفلح 
ُ
ابنتها حتى ل تلَقى معاناًة مثَل م

يف ذلك.

احلب،  يف  الرغبة  املر�ص  هذا  ملعاناة  الكاتبة  ت�صيف 

تقول:  حياتها،  على  ـــدان(  )وج لــدى  احلــب  فقدان  واأثــر 

يف  احلــب  عن  تبحث  اأن  من  املـــراأة  على  اأ�صعب  »لي�ص 

كالبلورتني  باردتني  فتجد حدقتيه  به،  اأغرمت  من  عيني 

الرحيل؟  اآثرت  اأتعرفني ملاذا  فيهما.  روح  ل  تني 
ّ
الزجاجي

لأنني وددت اأن اأ�صطحب معي احلب الذي اأمّدين به زوجي 

اأن  قبل  الرحيل  رت 
ّ
قر معه.  ع�صتها  التي  ال�صنوات  طوال 

يتحول حبي له اإىل احتياج...« �صـ129، واحلقيقة اأّننا ل 

نعرف ماذا ميكن اأن نتخذ من مواقف جتاه هذه املعاناة، 

نافذًة  ل�صخ�صية وجدان  الكاتبة  املواقف، وتوظيف  وهذه 

التي  ة 
ّ
املجتمعي امل�صكالت  بع�ص  خاللها  من  ت�صتعر�ُص 

تنخر يف ج�صد البنيان الجتماعي للمجتمع، فنع حماولت 

الكبت الظاهرة يف العزلة الق�رصية املفرو�صة قانونًا بني 

 
ّ
املخفي اأن  اإل  الختالط،  عدم  وفكرة  والن�صاء،  الرجال 

حتت ال�صطح من وجود العالقات الآثمة لي�ص بالأمر الهني، 

اأخرى  الطرف عنه، وتنتج عنه عذابات  اأو ما ميكُن غ�ُص 

�رصبته  الذي  كاملثال  اأهلها،  نــزواِت  تعاين  ل�صخ�صيات 

والدها  نزوات  التي هي ح�صاد  )�صهى(  ب�صخ�صية  الكاتبة 

مع اأمها -ذات الحتياج للمال- واأ�صفر الأمر عن اإ�صابتها 

وكراهية  الــوحــدة  كاآبة  ومعاناتها  النف�صي،  باملر�ص 

م�صد�صها،  من  بطلقات  والدها  حياة  اأنهت  حتى  والدها، 

لتق�صي بقية حياتها يف امل�صحة النف�صية. 

 اإذن؛ اإن كان مر�ص »ثنائي القطب« يلعب اجلانب الوراثي 

للخلل  )�صهى( هو ح�صاٌد حم�ٌص  اأ�صاب  ا فيه، فاإن ما 
ً
اأثر

حالة  على  الجتماعي  اخللل  اأثِر  اإغفاِل  دون  الجتماعي، 

الرواية على حميط )وجدان(  اإذن؛ ورغم انغالق  )وجدان(. 

حتى لت�صبح كاأنها �صرية ذاتية لها، فاإنها ل تغ�ص الطرف 

ٍة 
ّ
عن الواقع الذكوري ال�صعودي الذي اأرى اأنه بحاجٍة ما�ص

اإىل طرح ق�صاياه بقدر من احلرية والنفتاح على م�صكالتِه 

والن�صاء  الفتيات  كثرٍي من  نفو�ص  توؤذي  التي  الجتماعية 

اللواتي يكتوين بنار هذه املمار�صات.

ات، 
ّ
جئنا الآن اإىل النقطة الثالثة، وهي احلكم على ال�صخ�صي

معنى  قــراءة  حماولة  ويف  التاأويل،  عملية  ت�صاعد  فــاإن 

واية هي 
ّ
املعنى والر�صالة امل�صفرة يف ثنايا الن�ص، فاإّن الر

اإن�صانية لوقائع م�صريية  بالأ�صا�ص حماولة تقدمي مناذج 

تتحدَّد عرب ال�صلوك اجلمعي ملجمل ممار�صات املجتمعات 

يلي  ثم  خ�صو�صا،  ال�صعودي  واملجتمع  عموما،  العربية 

الّتخ�صي�ص  نحو  على  الرواية  �صخ�صيات  ممار�صات  ذلك 

 
ُ
تتيح اإن كانت  التي  ة، 

ّ
الجتماعي ات 

ّ
املتغري من بني هذه 

اإن  �صيما  ل   – النف�صي  املري�ص  حياة  من  يجعُل  ا 
ً
واقع

الواقع  هذا  وكون  ناحية،  �صعبًا من  – اأمــراً   
ً
امــراأه كانت 

يقف بطريقة ميكانيكية اأمام حتقيق عامل احلب والع�صق 

 بني الرجل واملراأة من ناحية 
ّ
 احلقيقي

ّ
والتوا�صل العاطفي

اأخرى، فاإن الواقع اأف�صى ببطلة الق�صة اإىل الوحدة وتخلي 

الأبدي  ة عنها، واإىل مواجهتها م�صرِيها بال�صمت 
ّ
الب�رصي

ومع  واإثباته،  ذاتها  لتحقيق  قابل  فعل  اأي  مواجهة  يف 
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اأّنها فّكرت وحاولت اأن ت�صبح اأديبة – يف اإ�صارة وا�صحة 

اأنها  – اإل  الثانية للكاتبة على ثنايا الن�ص  حل�صور الأنا 

مل تفعل ذلك، ومل تقم البطلة بتاأليف حتى ق�صتها، بل بعد 

اأّلَف هذا  امل�صي يف نهاية ثنايا الن�ص نعلم يقينًا اأن من 

املعاناة  �صاحبة  عن  حنفي(  )زينب  الروائية  هو  الن�ص 

تقنيًا  تدخاًل  ت�صهد  اخلامتة  اإّن  حتى  )وجــدان(،  القا�صية 

 
َ
اآخر ِل املوؤلفِة فياأتي على النحو الآتي: »كانت تلك 

َ
ِقب من 

ر�صالة كتبتها وجدان ل�صياء قبل اأن تودع العامل. و�صعتها 

بجوارها على املن�صدة كتبت على الظرف بخط يدها: )اإىل 

البي�صاء  منامتها  لب�صت  �صياء(  الغايل..  وزوجي  حبيبي 

ال�صفافة التي ارتدتها ليلة عر�صها. متددت على �رصيرها... 

راحت يف �صبات املوت«�صـ183.

اأن حتكي )وجدان( عن نف�صها  بالطبع كان من امل�صتحيل 

حتكي  التي  الروايات  بع�ص  �صاهدنا  كّنا  واإن  موتها،  يف 

فيها �صخ�صياتها بعد وفاتها، لكن ذلك يخرجها من اإطاِر 

حتقيَق  لروايتها  تريد  والكاتبة  الفانتازية،  اإىل  الواقعية 

لكي  النهاية  يف  تدخلت  ثم  ومن  الواقعية،  من  قدر  اأكرب 

نظر  وجهة  اثبات  يف  واإيــغــاًل  اخلتامي،  امل�صهد  حتكي 

)�صياء(  رد فعل  اليقني  لديها، مل نعرف على نحو  ن�صوية 

جتاه هذا احلدث املفجع، ل نعرف �صوى اأنه انتحب نحيبًا 

ا�صتفا�صت  الرواية  اأن  مالحظة  ومع  يئُن،  واأخذ  مكتوما 

اأبقت  اأنها  اإل  ال�صخ�صيات،  ا�صتبطان كثرٍي من جوانب  يف 

على  نعرف  ل  والغمو�ص،  الكتمان  قيد  )�صياء(  �صخ�صية 

من  زواجــه  با�صتمرار  يقبل  جعله  الــذي  ما  اليقني  وجه 

�صفقة؟  اأم  حبًا؟  كان  هل  بحالتها،  معرفته  رغم  )وجدان( 

اأن جتد �صخ�صية مثل �صخ�صية والدها  كان حلم )وجدان( 

فعل  مثلما  وامل�صاحمة  والتفهم  الوفاء  لها  يقدم  )حامد( 

مع والدتها، لكن حّظها مل يكن على قدر حظ والدتها، واإن 

والدها،  لها  تعر�ص  التي  املعاناة  بقداِر  ت 
ّ
اأقر قد  كانت 

اأ�صهم عن تفهمها ملوقف )�صياء( وعدم اتخاذها  وهو ما 

 منه.
ً
موقفًا م�صتاء

لقد كانت اختيارات املوؤلفة لأ�صماء ال�صخ�صيات، ل �صيما 

ا على 
ًّ
 يعك�ص حكمًا �صمني

ّ
لأ�صماء الذكور على نحو وظيفي

موقف كل �صخ�صية من وجهة نظر )وجدان(، فـ)�صيف( هو 

من اأوجعها مبا�رصة وواجهها باحلقيقة مبكراً اأنه ل ميكن 

له اأن يفكر يف الرتباط اأو الحتفاظ باأي م�صاعر ناحيتها 

نظرا لظروفها وحالتها النف�صية وتاريخ والدتها املر�صي 

– كان ذلك قبل ظهور اأي اأعرا�ٍص عليها – فكاأمنا �رصبها 
فيه  راأت  الذي  هو  و)يو�صف(  كرامتها،  يف  ب�صيٍف  بق�صوة 

اجلمال و�صعرت معه بكثرٍي من العواطف املهتاجِة ال�صِبقة، 

واإن كانت حياتها تنتهي معه باإنهائه الزواج وعدم قدرته 

اخلتامي  حبها  )�صياء(  اأما  املر�صية،  حالتها  حتمل  على 

ل نوبات مر�صها، لكن على النقي�ص 
ّ
الذي وقف معها وحتم

ابنه )ح�صن(  األ يح�رص  الأول  كان لديه قراران حا�صمان، 

والثاين: عدم  ت�صعر،  اأن  اأن ت�رصه دون  لأّنه يخ�صى  اإليها، 

الإجناب، حتى ل يكون له ذريٌة حتمل هذا املر�ص، ويعاين 

نَقِطعِة النظري اأن يتحمل حالتها، 
ُ
معه، لكنه َقِبَل ب�صهامٍة م

 والِرعايَة قدر امل�صتطاع، فكان �صياء 
َ
واأن يقدم لها احُلب

غ�صب  عندما  بدونه  تعي�ص  اأن  تتحمل  مل  الذي  حياتها، 

منها ورحل، ومن هنا كانت ت�صمية ال�صخ�صيات- ل �صيما 

منها  ِكُننا 
ُ

مي بطريقٍة  ًة 
ّ

عرب
ُ
وم دالــًة  الرواية  يف  الذكور- 

 على موقف كل �صخ�صية من خالل ا�صمها، و�صيكون 
ُ
احُلكم

ة، 
ّ
�صخ�صي كل  من  ال�صخ�صي  موقفه  يتخذ  اأن  القارئ  على 

ويقيم من وجهة نظره اخلا�صة �صلوَك كل �صخ�صية ويحكم 

عليه وفق منظومة القيم اخلا�صة به.

 َنظرٍة 
َ
معة" رغم حماولتها تقدمي

ُ
 اإن رواية "عقل �صيئ ال�ص

مر�ص  واعتماد  النف�صية،  الناحية  مع  تداخلٍة 
ُ
م َن�صويٍة، 

الأ�صا�صي  املحور  القطب«  ثنائي  الوجداين  »ال�صطراب 

للرواية، متداخلة مع الن�صوية لكونه اأ�صاب امراأة، وتناولها 

باخلفاِء  حمكوٍم  جمتمٍع  يف  عنه"  "امل�صكوت  ق�صايا 

والت�صرت، كل عنا�رص اجلدة والختالف هذه مل تكن كافيًة 

الفني،  اجلانب  من  مقنٍع  عمٍل  اأو  متما�صكٍة  روايــٍة  خللِق 

الن�ص،  ِة 
ّ
اإمتاعي من  قللت  التي  النقاط  من  الكثري  فهناك 

اأو مل تكن منا�صبة يف مو�صعها، ونقاط اأخرى ربا لو مت 

اأكرث  لت�صبح  للرواية  ة 
ّ
الفني القيمة  ت 

ّ
لتغري اإليها  النتباه 

النقاط  هذه  اأوىل  ولعل  الراهن،  و�صعها  عن  بكثري  قيمة 

موازيًا  منوذجًا  الكاتبة  لنا  تقدم  مل  ملاذا  الت�صاوؤل:  هو 

املر�ص،  هذا  بثل  ا  اأي�صً ا 
ً
م�صاب الذكور  من  لـ)وجدان( 

ثِّل املر�ص  َ ُ
وكيف كان �صيتعامل معه املجتمع؟ فمثلما مي

اأي�صًا  للن�صاء، يكون كذلك احلال  النف�صي م�صكلة ومع�صلة 

م�صريتها  يف  )وجدان(  اأن  افرت�صنا  فلو  للرجال،  بالن�صبة 

الذكور-  من  املر�ص  بهذا  امل�صابني  من  مثلها  تقابل 
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للرواية  ذلك  لأعطى  لل�رصد-  ومنطقيٍة  طبيعيٍة  كخلفيٍة 

قيمة اإ�صافية.

هو  الوجداين  ال�صطراب  مر�ص  كون  غــم 
ُ
ر الثاين،  الأمــر 

مل  الكاتبة  اأن  اأعتقد  فاإنني  الرواية،  يف  الأ�صا�صية  العقدة 

به-  وتعريفنا  املر�ص  تفا�صيل  ي 
ّ

لتق�ص جهدها  تبذل 

الن�ص،  �صياق  يف  البطلة-  تواجهها  التي  حّدته  وبدى 

 يف تلقي 
ُ
وؤّثر

ُ
فكان ميكن ت�صليط بع�ص ال�صوء عليه، ب�صكٍل ي

القارئ جتاه هذا املر�ص، خا�صة اأنه من املمكن التعاي�ص 

معه، وفق كثرٍي من الدرا�صات احلديثة، ومن ثم فاإن انتحار 

انيَة القيمة بالن�صبة 
َ

َل ِنهايًة جم )وجدان( يف اعتقادي مثَّ

للتلقي، فلم نرها تبذُل جهدها الكايف للحفاظ على حبها 

اآثرت ال�صت�صالم والرحيل، دون حماولة  من )�صياء(، فقد 

كّنا  بواجهتها،  ذاتها  ا�صطرابات  على   للتغلب  كبرية 

نحتاج- على الأقل- روؤيتها وهي حتاول ذلك، واإذا ف�صلت 

ر انتحارها، وهو ما قد نراه �صاعتها 
ّ
فيه ميكننا قبول مرب

و�صلت  الرواية  بطلة  لكن  )�صياء(،  على  اإ�صفاًقا  وقع  قد 

�رصعًة!   اأكــرث  جاء  عنها  )�صياء(  ورحيل  �رصيعا،  للياأ�ص 

اأن )�صياء( بداأ يتقبل حالة  لقد فهمنا من �صياق الأحداث 

ومن  وعرفها،  وفهمها  عنها  قراأ  بالتاأكيد  وهو  )وجدان(، 

ثم نرى معاقبته لها، باختفائه من حياتها، لأنها قررت 

لدى   
ُ

ب
ّ
يت�رص عامًا  �صعوراً  اإن  فنيًا،  ــربٍر 

ُ
م  

َ
غري الإجنــاب، 

يع 
َ

ل نهايتها واإجنازها ب�صكٍل �رص
ُ
القارئ اأن الرواية مت تعج

قبل اأن تكتمل فنيًا بنف�ِص اجلودة الإبداعية التي بداأت بها. 

�صخ�صية  وجوِد  من  خلت  الرواية  اأن  اأي�صًا،  ري 
ّ
ت�صو ويف 

داعمة كان من الواجب ح�صورها بجواِر )وجدان(؛ �صحيح 

اأنها عو�صت ذلك ب�صخ�صية �صديقتها امل�رصية يف نهاية 

الرواية، لكّننا كنا بحاجة لروؤية �صخ�صية تتحرك وتتحاور 

النهاية  للحظة  ن�صل  حتى  م�صريتها،  يف  )وجـــدان(  مع 

وحي 
ُ
ي �صخب  من  بــداأت  اأنها  خا�صة  وحدتها،  متفهمني 

ومن  الحتفالت  من  ا 
ًّ
جو عا�صت  قد  ال�صخ�صية  هذه  باأن 

يف  تقول  تفتقده،  الآن  ولكّنها  له،  تتهياأ  كانت  ــراح  الأف

يغني  اأحداً  اأ�صمع  ل  ميالدي،  �صموع  »اأين  روايتها:  بداية 

مل  ملاذا   )...(  .Happy birthday to Wijdan يل 

 
ّ
املح�صو احللوى  قالب  اأع�صق  اأحد كيكة عيدي؟  يح�رص يل 

�صاأدعو كل من  واحد كبري.  �صاأو�صي على  غداً  بالكراميل، 

اأعرفه حل�صور حفلتي. �صاأرتدي ف�صتاين الزهري.«ـ �صـ10

ا عن 
ّ
ِعُد لها كل هذا اإذاً؟ اإن انقطاعا �رصدي

ُ
فمن الذي كان ي

هذه التفا�صيل ياأخذنا بعيداً عن م�صاِر احلكي، وبعك�ص ما 

الأوىل  )وجدان(  حلياة  كبرية  م�صاحة  من  الكاتبة  اأفردته 

كانت امل�صاحة املفرودة حلياتها يف نهايتها اأقل واأ�صغر، 

ي يف احلكي عن والدها واأمها، 
ّ
الهتمام بالتفا�صيل والرتو

اأكرب بكثري عن احلكي عن )�صياء(، فهل لذلك �صبب؟

الرواية،  يف  احلكائي  الت�صوي�ص  لظاهرة  اأ�ــرصت  قد  كنت 

 تاريخني خمتلفني لوفاة والدتها، 
ُ
عندما ذكرُت اأنُه متَّ َتقدمي

وتقدمي طريقتني خمتلفتني لذلك اأي�صًا، وقلت اإن هذا مقبول 

ا، ومن ثم 
ًّ
�صطربٍة نف�صي

ُ
يف اإطار اأننا نتلقى احلكاية عن م

فاإن الت�صوي�ص يف خط �صري الأحداث ودقتها يكون مقبوًل، 

واأحيانا ينجح البع�ص يف توظيف ذلك فنيًا، فيظهر الأمر 

ال�صخ�صية  تكون  عندما  حكائيًا  وا�صطرابًا  قلقًا  اأكــرث 

�صعيدة،  كانت  كلما  ذلك  ويخف  اأكرث،  متوترة  اأو  ماأزومة 

لكن بخالف ذلك فاإننا ل جند اأثراً ل�صتخداِم الَت�صوي�ِص هنا، 

ومن ثم فقد يكون احلكي عن اختالف تواريخ وكيفية وفاة 

الإيقاع  �رصعة  تكون  وقد  ذاِته،  احلكي  يف  ا�صطرابًا  الأم 

 
َ
اإنهاء الرواية، ونق�ص م�صاحة ال�رصد عن )�صياء( رغم يف 

)وجدان( كل  التاأثري يف حياة  من  مهمًة  م�صاحًة  احتاللِه 

ِتها.
ّ
ِة الرواية وقلََّل من قيمِة اإمتاعي

ّ
 بَفني

َّ
ذلك اأ�رص

يف  الطبيب  لزيارة  اإ�صارات  تاأتي  كانت  اأنــه   
َ
رغــم اأي�صًا 

، اأعتِقد اأن مثَل هذا النوع من 
ٌ
الرواية، اإل اأّن دوره هام�صي

الطبيب وتدخله  �صخ�صية  لظهور  بداخله  الروايات يحتاج 

الأوقات  اأنه يف بع�ص  الأحداث، خا�صة  اأحيانًا يف م�صار 

النوع من املر�ص الذي اختارته املوؤلفة  – ومع مثل هذا 
– كان الطبيب ياأخذ حق الو�صاية العلمية وال�صلوكية على 
املري�ص يف اإ�صدار القرار، فيحتجزه يف امل�صت�صفى، اأو يقرر 

ما اإذا كان ميكن له الزواج من عدمه، كل هذه الأهمية لدور 

وهي  احلكي،  م�صار  يف  تقريبًا  تاأثري  بدون  تظهر  الطبيب 

نقطة اأعتقد اأنها اأثرت �صلبًا على الرواية.

�صكل  هو  لروايتها،  الكاتبة  اختارته  ــذي  ال ال�صكل  اإن 

ة الذي ارتبط بال�صخ�صيات، فكانت تقدم 
ّ
املتواليات ال�رصدي

التفا�صيل من وجهة نظر اإحدى ال�صخ�صيات، كيفما راآها، 

نة، ليبداأ �صخ�ص اآخر احلديث، حتى 
ّ
ثم تنتهي عند نقطة معي

اآَخر،  ومنظوراً  اأخرى  روؤية  لها  ويقدم  النقطة،  لهذه  ي�صل 
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لأبيها  )وجــدان(  والدة  خيانة  مثل  موقفًا  يجعل  ما  وهو 

اأ�صدقائه، حتت تاأثري اخلمر واملر�ص، هو احلدث  اأحد  مع 

ُن�صاهد  اأننا  وبا  ــدان(،  )وج حياة  �رصخ  الــذي   
ّ

اجلوهري

اأعتقد  فاإّنني  العميق على )وجدان(  تاأثريه  هذا احلدث يف 

ت خَط التوايل 
َ
ع

َ
اّتب اأكرث ثراء لو  اأن الرواية كانت �صت�صبح 

املتواليات،  ت�صويقية  فربغم  املتواليات،  ولي�ص  احلكائي، 

على  ال�صعب  من  فاأ�صبح  ال�صرتجاع،  خط  تَّمت  َ
ح فاإنها 

الراوية كثرياً اأن تروي ما يحدث الآن، غالبًا تروي ما حدث 

يف املا�صي، فاأفقدها ذلك خّط الإدها�ص يف امل�صاعر ويف 

تقدمي حلظٍة ُتفاجُئ القارئ فنيًا.

النقطة الالفتة اأي�صًا: هل ينا�صب كل هذا ال�صرتجاع الدقيق، 

َنف�صيًا- ومعروٌف  التفا�صيل، مري�صًة  وال�صارب يف تذكر 

طبيًا اأن من عالمات ومتالزمات مر�ص الكتئاب، �صعف 

الذاكرة وعدم تذكر الأحداث املهمة؟ اأمل يكن من الأف�صل اأن 

يكون خط الأحداث لالأمام بدًل من العودة للخلف، خا�صة 

التي  النفعالية  ى 
ّ
احلم ومن  ال�صطراب،  تعاين  حالة  مع 

ا�صطرابات  الكاتبة  ُتوّظف  الهو�ص، ملاذا مل  اإىل حِد  ت�صُل 

حتاول  اأو  نف�صها؟  احلكي  طريقة  يف  النفعالية  )وجــدان( 

بالقدر  الكتابة،  يف  التجريب  اأ�صلوب  وا�صتخدام  التجديد 

قطبني  بني  مري�صه  اأن  طبيعته  مر�ص  مع  يتنا�صب  الذي 

نقي�صني: اإما يف قمة الن�صوة وال�صعادة، اأو يف قمة التعا�صة، 

ويف احلالتني يعاين الهو�ص؟

ربا كانت حماولة الكاتبة للتغلب على هذه اجلزئية هي 

ا�صتخدام تقنية الراوي اخلارجي، الراوي العليم الذي يحكي 

عن كل �صيء ويعرف كل �صيء، وهو راٍو ل نعرف بال�صبط- 

حتى هذه اللحظة- عالقته بال�صخ�صية الرئي�صية )وجدان( 

الدخول  ي�صتطيع  راٍو  اإنــه  الــروايــة!  �صخ�صيات  بكل  ول 

لأعماق ال�صخ�صيات واحلكم عليها، ويعرف حتى ما تعرفه 

كان  بع�صًا،  بع�صها  عن  انطباعات  من  ال�صخ�صيات  هذه 

و�صعته  ما  يعالج  اأن  يحاول  كهذا  راٍو  اتخاذ  يف  القرار 

�رصورة  من  الزمني  ال�صرتجاع  خالل  من  احلكاية  فكرة 

الأحداث  ربط  على  قــادراً  الذاكرة،  قوي  الــراوي  يكون  اأن 

حتقيق  من  كبريا  خطًا  اأفقد  ما  وهو  للقارئ،  والتعليل 

الهو�ص،  من  )وجــدان(  نوبات  وو�صف  با�صتخدام  املتعة 

وفاة  بعد  كمل احلكي حتى 
ُ
ي اأن  الراوي  ا�صطر هذا  ولذلك 

كمل احلكي 
ُ
ي اأن  ا�صطر  والأ�صا�صية،  الرئي�صية  بطلة ق�صته 

ر�صالة  اآخر  تلك  »كانت  تقول:  ذاتها!!   الرواية  انتهاء  بعد 

)...( راحت يف  اأن تودع العامل  كتبتها وجدان ل�صياء قبل 

�صبات املوت، يف اليوم التايل، دخلت اخلادمة عند الظهرية 

مدهونة  م�صفرة  وجهها  �صفحة  األفت  اإليها،  لالطمئنان 

ب�صبغة املوت ...«�صـ183

مل يكن من مربر ل�صتمرار احلكي بعد موت )وجدان( اللهم 

فاإن  ثم  ومن  عليها،  )�صياء(  حلزن  الإ�صارة  حماولة  اإل 

البداية اجلاحمة التي بداأت بها الرواية، تال�صت مع اخلامتة 

ل من هذا.  التي كنت اأمتنى اأن جتد لها املوؤلفة �صكاًل اأف�صَ

القاهرة، . 1 غريب،  مكتبة  ط4،  لــالأدب،  النف�صي  التف�صري  اإ�صماعيل:  الدين  عز  دكتور   -   

1984م، �صـ5
  - كارل غو�صتاف يونغ واآخرون: الإن�صان ورموزه، ترجمة: �صمري علي، وزارة الثقافة . 2

والإعالم، بغداد، 1984م، �صـ22

  - �صيجموند فرويد: خم�صة درو�ص يف التحليل النف�صي، ترجمة: جورج الطرابي�صي، دار . 3

الطليعة، بريوت، �صـ41

  - حميد حلمداين: بنية الن�ص ال�رصدي من منظور النقد الأدبي، املركز الثقايف العربي، . 4

الدار البي�صاء، 1991م، �صـ46

دم�صق، . 5 ينابيع،  دار  الأدب،  يف  القارئ  �صلطة  بيان  والتاأويل،  التلقي  عزام:  حممد   -   

2007م، �صـ237
  - وزارة ال�صحة امل�رصية: ن�رصة الأمرا�ص النف�صية، القاهرة، 2017م، �صـ2. 6
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�أبو�ب  باٌب من  �للغات.  �أجمل  �لعربية هي من  �للغة  �إن 

 .
ّ
�أ�سطوري زمــٌن   .

ّ
قــوي زمــٌن  بد�ئّية.   

ٌ
نــار مقّد�س.  هو  ما 

بالن�سبة ملا�سينيون، ال تعاين �للغة �لعربية من فقِر دِم 

ت�ستخدم  ال  خمتلفة.  ��سرت�تيجّيتها  �إن  �حلديثة.  �للغات 

مقاطع و��سعة وهرمية. ال جمل تخ�سع الأخرى وال رو�بط 

و�سطوع  �حلديد  بقّوة  وتتكّثف  �لعربّية  تتخرث  تدريجّية. 

�لبلّور، �لفكرة �لتي تنبثق من �ملقد�س. )...( حروفها خدٌم 

عالية  ت�ستعل،  حروٌف  �لّنار،  مد�ر�ت  يف  جنوٌم  للوحي. 

وغري قابلة للفك، �لتي تن�سّم تدريجّيا بع�سها مع بع�س، 

�ل�رشق  �لنجوم، من  لت�سكل نظامات جنومية، بعد م�سار 

�إىل �لغرب.  – ماركو لوكيزي

اأعمال  جمموعة  يف  العمق،  اإىل  ال�صطح  من  الغو�ص،  اإن 

والتذكاري  واملرتجم  املقالت  وكاتب  والروائي  ال�صاعر 

والأ�صتاذ، ماركو لوكيزي، هو حتدٍّ حمفوف باملخاطر مثل 

القفز من اأعلى درجة من برج بابل، هو النهيار يف متاهة، 

ات 
ّ

 ثابت، اإنها متغري
ّ

ا، على اأي
ًّ
ل حتتوي بطبيعتها، ريا�صي

ت�صغلها م�صاحات من عدم ل يحّدد فح�صب.

ز بالتعددية 
ّ
لدى لوكيزي جمموعة وا�صعة من الأعمال تتمي

 
ّ

الن�ص نوع  مفهوم  يف  ة 
ّ
بجدي النظر  اإعــادة  ينبغي  حيث 

متاهيه  ال�صعرية  لوكيزي  رحلة  �صات. 
ّ

التخ�ص وتعّدد 

ومي�ص  من  ولكن  اخلالفة،  خطوط  من  نة 
ّ
متكو ولي�صت 

مزعزع لال�صتقرار.

الربازيلية  الأكادميية  رئي�ص  ا 
ً
حالي هو  لوكيزي  ماركو 

الكثري  ُترجم  ولقد   .15 رقم  الكر�صي  فيها  ي�صغل  لــالآداب. 

لغة،  اأكرث من ع�رصين  اإىل  ة ومقالته 
ّ
ال�صعري من موؤلفاته 

ة 
ّ
ياغة ال�صعري

ّ
با يف ذلك اللغة العربية. يدرك لوكيزي ال�ص

ر فهو ما مل يكتمل، ومن 
ّ
كفكر يجب اأن يقال دون اأن يتطو

هو  لوكيزي،  اأعمال  جمموعة  يف  ذلك،  على  الأمثلة   
ّ
اأهــم

 : لبوتار"  لغة  يف  كتابه"بدائيات  يف  العالية  الّتجريبية 

اإىل  اآثار �صبور ويائ�ص،  �صعيت، كعامل  لغة �صائعة،  "اإنها 
غم من العقبات 

ّ
اإعادتها اإىل اأيامنا، بح�صب قدرتي، على الر

العديدة التي خلقها غمو�ص كتاب رحالت جليفر".

ومع ذلك، فاإّن هذا النبهار، على وجه اخل�صو�ص، باللغة 

ومتى  كيف  اأقول  اأن  اأ�صتطيع  "ل  ال�صاعر:  يرويه  ة، 
ّ
العربي

كيف  القدمية.  اأحالمي  على   
ّ
ال�رصقي اجلزء  رغبة  �صيطرت 

ميكنني اأن اأ�رصح هذا ال�صغف الذي ل هدنة فيه، ويبدو عنيداً 

العربي ل متحى  العامل  اأ�صبحت جاذبية   )...( داخلي؟  يف 

الذي  ال�صكر والع�صل -  مع بائع احللوى املتجول -مذّنب 

تني يف ال�صهر لبيع بع�ص احللويات اللذيذة 
ّ
كان مير بنا مر

وامللونة، التي كانت تفرحني، كل احللويات ال�رصقية )...( 

لغة  اإىل  قادين  ال�رصقي  اجلزء  عن  البحث  حال،  اأي  على 

ال�صحراء. طلبت من اأهلي مرافقتي اإىل حي ال�صحارى، يف 

ريو دي جانريو، يف �صارع اجلمارك، لكي اأمتكن من التعلم 

به  يل  ت�صمح  كانت  ما  ال�صورية-اللبنانية  اجلالية  من 

�صنواتي الثمانية. )...( تعّلمت الكلماِت الأوىل، كلها تقريبًا 

�صوري- اأ�صل  من  بها  املتكلمني  قبل  من  نطقها  بطريقة 

ة الف�صحى فكان بعد �صنوات 
ّ
لبناين، اأما و�صويل اإىل العربي

اللغة  قواعد  كتاب  مونيز  ال�صيد  اأعــارين  وقد   )...( عديدة. 

 �صيء عن كاتبه. )من خيالت املجل�ص 
ّ

ة، ل اأعلم اأي
ّ
العربي

الغربي، �ص.  56و57و58(.

يروي ماركو لوكيزي بانفعال عن لقائه، وكان يف �صبابه، 

 
ّ

لدي حمفوظ،  "�صيدي  حمفوظ:  جنيب  العظيم  بالكاتب 

ف�صول ملعرفة عملية اخللق التي تتبعها، والتي اأت�صورها 

اته الرائعة 
ّ
م�صابهة لعملية بريانديللو الذي ظهرت �صخ�صي

ماركو لوكيزي: الحوار بين 
الشرق والغرب

آنا حداد باتيستا
جامعة نوفي دي جولبو – ساو باولو
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املوؤلف  فاقا  وخلوًدا  ا�صتقاللية  واكت�صبت  ة، 
ّ
ناري بقوة 

الأرقام  واأتابع  األحظ  نعم،  لها.  ج�رص  بثابة  كان  الذي 

ب�صكل غريب يف   
ّ
ت�صج والتي  الطفولة،  منذ  رافقتني  التي 

نف�صها  لتفر�ص  واحد،  اآن  يف  جاهزة  فت�صلني  ما،  مكان 

داخل  اأف�صل  ب�صكل  اأفهمها  اأن  اأحاول  بينما  اأمامي،  بقوة 

ال�صفحة، حيث ت�صبح اأكرث و�صوحًا و�صدقًا، وحيث، ربا، 

اأ�صبح اأكرث و�صوحًا و�صدقًا، من خالل الّتعبري عن بلدي، 

النيل، الذي نحن �صخ�صيات فيه.".  اإىل جانب  عن �صعبي، 

)يف احلنني اإىل اجلنة، 114 و125(.

مع لوكيزي ميكن لل�صحراء اأن ت�صبح �صخ�صية، اأي ليلى، 

اأر�ص  يف  "كان  الآتــي:  ال�صعري  النرث  يف  احلال  هو  كما 

غريبة، يف نهاية الليل، حني عانى بكاء املنفى من تاأثري 

 
َ
ة الأوىل ت�صنج

ّ
ة اخلفي

ّ
الرياح، عندما اأبطاأت الروعة الأ�صع

حتملت  وبالكاد  ال�صمت  يف  جاذبيتك  تتغري  مل  النتظار. 

األيايف...  البكاء. جتمدت  الكلمات، يف هاوية  �صفتاك منت 

الزمن  ال�صمت �صحق كربيائك، �صفحة  بقيت �صامتًا، لأن 

املنده�صة، وغطى ح�صور النظرة املتبادلة، وكاأن طوفان 

الكلمات، كان يتو�صل بحبة اىل جفون الليل. )...( ولكن يف 

ليلة من الليايل، يا ليلى، طفُت على وجهك، يغمره الظالل، 

املنفى،  �رصور  عن  بعيًدا  وا�صح،  توهج  يف  نف�صه  وك�صف 

ات، يف الأوراق التي حتملها الرياح، تباعد حزين 
ّ
عن الوفي

مرمي يف عمق الأ�صياء. وجهك يا ليلي، م�صيء، و�صفتاك 

عيون  كتابه  )من  الآلهة".   ت�صكن  حيث  التناغم،  منبع 

ال�صحراء، �ص. 9( 

�صبه  الأدلـــة،  من  نــوع  هي  لوكيزي  ماركو  �صاعرية  اإن 

من  ن 
ّ
يتكو ل  �صيء،  كل  قبل  الأدب،  اأن  على  القاطعة، 

الت�رصيحات  تلك  اأي، من  واأفكار متناثرة.  اأفكار غام�صة 

ال�صهرية، املليئة بالثغرات دومًا والعادية جداً، والتي تقّلل 
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غري  امل�صوؤولية  منه  طارحة  احلقيقي  الأدب  �رصامة  من 

الأ�رصار  ك�صف  عاتقهم  على  اأخــذوا  الذين  لأولئك  املقيدة 

يحاور  اأدب  هذا  الكون.  فقط  لي�ص  حتكم  التي  العظيمة 

والفيزياء  والفلك  والريا�صيات  والفل�صفة  التاريخ  بهدوء، 

وغريها من جمالت املعرفة.  

على �صبيل املثال، فاإن حوار لوكيزي مع التاريخ ميتّد اإىل 

رواياته. يف " دوم اجلرمية"، ي�صع الراوي اأ�صوات ما�صادو 

مع  �صيمفونية  يف  العظيم،  الربازيلي  الكاتب  اأ�صي�ص،  دي 

 
ّ

تاريخ الربازيل. وهذا يوؤدي اإىل حوار مع الأدب امل�ّصادي

"اأنا" تناأى  ا. 
ً
واأدبي ا 

ً
تاريخي تقليًدا  ي�صتعيد بو�صوح  الذي 

الروايات،  يف  معها  �صيتعامل  التي  احلقائق  عن  بنف�صها 

املالمح  ما  املا�صي.  ي�صتعيد مناخات  نف�صه،  الوقت  ويف 

احلالة،  والأدب؟ يف هذه  التاريخ  تهيكل احلوار بني  التي 

تاريخ  وبعمق  يعرف  من  بهارة  �صقلت  خرية 
ُ

�ص ة 
ّ
ثم

 الدقيقة اأي�صًا.
ّ

الربازيل ويعرف تعقيدات الأدب امل�صادي

"اأمني  الأخرى، وهي  املوؤلف  رواية  اإىل  احلوار  وميتّد هذا 

واية ي�صود احلوار الطويل مع 
ّ
مكتبة الإمرباطور". يف هذه الر

الكتب، مع املكتبات. قبل كل �صيء وعلى وجه اخل�صو�ص، 

هي م�صاألة احلقيقة، وال�صباب الذي يحكم ال�صرية الذاتية، 

احلقيقة واخليال. هو مترين متاهة يف التاأمل.

اإن مقالت لوكيزي وق�صائده ورواياته هي يف حوار م�صتمر 

الريا�صية"  "الرتاتيل  كتابه  فاإن  ذلك،  ومع  العلوم.  مع 

يلفت النتباه، كما ي�صري العنوان نف�صه يف هذا الكتاب، اإىل 

اإن الأدب والفل�صفة والريا�صيات هي اأكرث ترابطا، كما هو 

احلال يف ق�صيدة اإيرو�ص: 

يف �صعوذة منت�رصة يتموج 

ان
ّ
ان حمب

ّ
رقمان �صم�صي

يداً بيد: الـ 220 و284

كل ما كان ينبغي اأن يفعاله

لقيا  
ُ
 هو اأن يلتقيا وان ي

الآيات التي حددتهما �صويًا:

 اأنا اأموت يف داخلي لأولد فيك 

امل�صطلحات  من  ت�صتعري  لغة  الق�صيدة  هذه  ت�صتخدم  مل 

الريا�صية، دون �صمانات، كما هو احلال عادة يف املكان 

الريا�صية  املفاهيم  �صيء،  كل  قبل  هنا،  لدينا  امل�صرتك.  

التي تتحرر يف عناق حب. اللهجة املثرية واخلفيفة جدا. 

جمموع  م�صاربة.  اأرقام  ودية.  "اأرقام  الريا�صيات.  �صعر 

ريا�صية،  اأنا�صيد  كتاب  )من  الآخر"   اإىل  يوؤدي  قوا�صمها 

�ص. 83(

استنتاجات موجزة

الثقافات  واملتعدد  التخ�ص�صات  املتعدد   
ّ

ال�صعري احلوار  اإن 

تنظيمه  يتم  وغربه،  ماركو  �رصق  بني   
َ
اجل�رص ي 

ّ
يقو الــذي 

ات املتاهة، املحكومة هي نف�صها من قبل 
ّ
من خالل جمالي

املعرفة. هو حوار دائم مع ممار�صة الفكر. مع غري املكتمل: ما 

هو حم�صو�ص وما هو معقول يدلن على ما ل نهاية. التفكري 

مع بع�ص افرتا�صات ديلويز، فيما يتعلق بالأدب، ونظراً ملا 

قّدمه هذا الن�ص، فمن ال�صهل متييز اأولئك الذين لديهم "نوايا 

اأدبية"، والنادرين الذين ميكن اأن يقال يف الواقع اأنهم كتاب. 

انتبه اإىل التحذير املهم الذي قام به لإتوري فينازي-اأغورو: 

الثقافية  اأن�صطته  ات�صاع  فقط  لي�ص  ماركو  يف  يده�ص  "ما 
على  قدرته  ولكن  لغات(،  عامل  جملة،  حمرر  ناقد،  )مرتجم، 

متا�صك  على  احلفاظ  مع  الأن�صطة  هذه  خالل  من  التحرك 

يف  نف�صه  عن  التعبري  على  والــقــدرة  وال�رصامة  اخللفية، 

التعددية قليلة الوجود، ح�صب علمي، يف العامّل، التي اأعرفها" 

)10 اأولي�صي�ص، �ص.  – )من ذكرى 

حرياتهم،  نقل  ميكن  ل  الذين  الأ�صيلني،  لل�صعراء  بالن�صبة 

تــردد ميكن  ذلــك، مــن دون  ثــانــويــة. ومــع  اجلــوائــز  تكون 

التحذير باأن ماركو هو واحد من الكتاب الوحيدين يف العامل 

والربازيل، )ملغز، متعدد، متالألئ، متاأرجح، متداخل( ، الذي 

ي�صتحق احل�صول على جائزة نوبل يف الأدب. 

�صاٍم،  هو  با  مير  املتاهات  جمالية  يف  اأريــادين  خيط  اإن   

للمتاهة  املعمارية  الهند�صة  بني  تــوازن  وهي  دائــم،  �صحر 

نف�صها لأنها جتعلها �صليمة ومو�صيقية. اأغنية جتعل الأرا�صي 

تنهار وتهّز هند�صة املتاهة. ومن هذا املنظور الب�رصي، تفتح 

قناعاتنا وتق�صمها اإىل فوا�صل زمنية. خيط اأريادين، يف هذه 

التي  اجل�صور  يحدد  ويحّدد  ويرق�ص  يطري  ينطلق،  احلالة، 

ت�صمح بعبور ل نهاية له بني ال�رصق والغرب / الغرب ال�رصقي.
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ما بين الشعر واألسطورة:
جمموعة  قبل  من  به  املعمول   

ّ
الزمني بالتحقيب  اأخذنا  اإن 

والناقد/الباحث  فال�صاعر  املــغــرب؛  يف  ال�صعر  نقاد  مــن 

ات، من القرن 
ّ
�صالح بو�رصيف يعّد من �صعراء جيل الثمانيني

 الذي 
ّ
املن�رصم، واإن هو عندنا يتجاوز هذا الت�صنيف الزمني

لأ�صلوب   
ٍّ
زمني مو�صع  يف  ة 

ّ
والأدبي ة 

ّ
ال�صعري التجارب  ي�صع 

قد  اأو  حينها،  جتاوزته  قد  هذه  جتاربهم  تكون  قد   
ّ
كتابي

يف  للكتابة  �صانعًة   
َ

جتــارب منها  جعل  ر 
ّ
تطو عليها  حدث 

ل ونحن ب�صدد احلديث عن  اأفقها الراهن واملعا�رص. لهذا نف�صّ

ة، للحديث 
ّ
ة التحقيبي

ّ
جتربة هذا ال�صاعر اأن نتخّطى هذه العملي

التي  املقولة  وهي  ال�صعرية"،  بـ"التجربة  ت�صميته  كن 
ُ

مي ا 
ّ
عم

التي  ة 
ّ
النقدي بن�صو�صه  يطالعنا  وهو  عينه،  ال�صاعر  يتبناها 

جتاوزته  ما  بكل  احلايل،  �صكلها  يف  ة 
ّ
ال�صعري الكتابة  تعالج 

من الرهانات الكال�صيكية وحتى احلديثة يف �صق كبري منها.

دنا �صالح بو�رصيف على ركوب قوارب املغامرة يف اأعماق 
َّ
عو

ة، فالكتابة بقدر ما هي نداء اإىل الإبحار 
ّ
بحار ال�صعر الع�صي

الأفق،  مطالعة  �صاحبها  من  ت�صتدعي  مغامرة  عملية  فهي 

اأن تطمئن له ولديه، وتر�صي يف موانئه دومنا  الذي ل يجب 

نية معاودة الإبحار. بل على الكاتب، ال�صاعر يف هذه احلالة، 

مغامرة  اأجل  من  الأمــواج  لركوب  الــدوام-  -على  ي�صتعّد  اأن 

الذي  البحري  ال�صندباد  اأبعد، كاأنه ذلك  جديدة والتطلع لأفق 

ما اإن تطاأ قدمه الياب�صة حتى يحّن اإىل البحر. لهذا لي�ص من 

ال�صعرية  جمموعة  يف  يقول  بو�رصيف  جند  اأن  ال�صدفة  باب 

:)39 "مثالب هومريو�ص" )الكتاب الثاين، �ص 
اإن بدْت "حتى الياب�صة 

.
ُ
يليها املاء

جزر اأقفا�ص

ل

طيور يف �صمائها تغ�صل زرقة ال�صماء،

اأو

ن ال�صحب بان�رصاح ري�صها".
ّ
تلو

 هكذا اأقراأ ن�صو�ص بو�رصيف ال�صعرية التي، ومنذ عمله ال�صعري 

لأ�صكال  "اأفق  على  تراهن   ،)1994( الليل"  "فاكهة  الأول 

عماُده  هذا  كل  ة. 
ّ
النقدي اأعماله  اأحد  يقول يف  كما  حمتملة"، 

"املغايرة والختالف"، ما مينح ال�صاعر وجوده وا�صتقالليته 
يف  �صنقف  للكتابة.  ي�صتدعيه  الذي  النداء  عن  ليجيب  الذاتية 

وال�صخمة،  الأخرية،  ال�صعرية  اأعماله  اأحد  عند  هذه  درا�صتنا 

ه –الكتابنْي- ال�صادرين �صنة 
ْ
"مثالب هومريو�ص.." يف جزئي

2020، عن دار ف�صاءات للن�رص والتوزيع، بالأردن.
ملاذا هذا العمل ال�صعري بالتحديد؟ لكونه ي�صكل يف اعتقادنا، 

/العربي 
ّ
ة تخرج بال�صاعر من �صوت املحلي

ّ
روؤية �صعرية كوني

الكوين/ اإىل  �صعرا( 
1
جلجام�ص ملحمة  على  ا�صتغاله  )بعد 

كان  واأ�صطورية  �صعرية  اأهم جتربة  ا�صتح�صار  الإن�صاين، عرب 

لها الدور الأهم يف �صناعة العامل القدمي، بكل تلك احلكايات 

تناقلها  الإمكان  من  وجعلت  ال�صعر،  مو�صع  و�صعتها  التي 

هومريو�ص  القدمية.  واحل�صارات  الثقافات  �صلب  يف  لتغدو 

بالأ�صطورة،  �صعرا  نطق  الذي  الأعمى  ال�صاعر  املــوؤرخ/  هذا 

اأ�صطورة فيما بعد، واإن �صينفي عن نف�صه ذلك  وغدا هو عينه 

قائال "مل اأولد من �صجرة �صنديان، اأو من �صخرة، بل من كائن 

ب�رصي"؛ اإل اأن البع�ص يرى باأن هومريو�ص لي�ص ا�صمًا ل�صاعٍر 

ا، ملجموعة من ال�صعراء الذين األفوا 
ً
ا م�صتعار

ً
، بل ا�صم

ٍّ
تاريخي

 ال�صنوات. 
ّ
امللحمتني الإلياذة والأودي�صة على مر

،
َ
"القادم طيُف هومري

يدُه ر�صْت على خ�صالت �َصْعره مت�صحها من �صطف حرٍب،

. 
راياتها ما تزال عالقة يف ل�صانه"2

تتعلق  ما  بقدر  هومريو�ص،  حقيقة  عن  البحث  هنا  يهمنا  ل 

وهو  بو�رصيف  �صالح  عليه  يعمل  الذي  بالأ�صطوري  �صريُته 

يحاول اأن يبحث عرب هذا ال�صتح�صار عن الإجابة على �صوؤال 

الأر�ص  هذه  يف  كاإن�صان  اأنا  باإمكاين  "األي�ص  بنف�صه،  طرحه 

اأريدها واأرغب فيها؟"، وهو  التي  اأقرر م�صريي بالطريقة  اأن 

أفق الِكتابة في تجربة صالح بوسريف: 

 األسطورة والشعر في 
»مثالب هوميروس«

عزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي(
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الواقع احلايل، يف ظل ما بتنا  اأحقية طرحه من  �صوؤال ياأخذ 

نعي�صه ون�صاهده من دمار بدون �صابق اإنذار، فيكفي اأن ياأتي 

اأحدهم حمزما "بحزام نا�صف وينفجر اأمام الآخر بدعوى اأنه 

اأن الأر�ص نظيفة  ماأمور من الإله، لينظف الأر�ص، يف حني 

اأحد، بل نحتاج  اأن ينظفنا  الإن�صان، ول نحتاج  ما دام فيها 

اأن ننظف فكرنا وخيالنا وعقلنا وهويتنا وجتديد طريقتنا يف 

النظر اإىل الأ�صياء"، كما يقول بو�رصيف. وكاأين به يحاول اأن 

يجعل من ال�صعر فعل مقاومة وفعل تطهري لكّل اأ�صكال الّدمار 

تكمن  ذلك؟  يف  ال�صعر  ينجح  فهل  تطاردنا،  باتت  التي  هذه 

ن�صنعها  ما  بقدر  التي  عينها،  الأ�صطورة  مفهوم  الإجابة يف 

تتحول ل�صانع لنا وتتحكم يف م�صائرنا.

"من ال�صارُد،
ما البداية التي اآلْت اإليها احلكاية

. 
قبل اأن ت�رصَع الأ�صطورُة يف ابتالع اأبطالها"3

الشعر بين الكلمة واألسطورة:
�صيء  اأعظم  واإن  الكلمة"،  كانت  البدء  "يف  الإجنيل،  يف  نقراأ 

النطق  هو  وتطوره  تقدمه  مراحل  طــول  على  الب�رص  ره 
ّ
طــو

بالكلمات، هذا الفعل الذي اأخرجه من حالة الطبيعة الق�صوى 

اإىل حالة التح�رص، لهذا "لي�ص غريبا اأن تكون الأ�صطورة عند 

التي   Mythos  )
ْ

)ميثو�ص اأو    Myth)ميْث( هي  الإغريق 

اأي كلمة ينطق  لي�صت  والكلمة هنا  "الكلمة املنطوقة".  تعني 

بها الإن�صان، كما اأن لفظ "منطوقة" ل يعني اأي جمال تنطق 

فيه الكلمة بل اإن الكلمة يف هذا املجال، ذات �صكل خا�ص لها 

وظيفة  وظيفتها  اأن  كما  �صحرية  كلمة  اإنها  خا�صة.  وظيفة 

خا�ص  جمال  فيه  تنطق  الذي  املجال  فاإن  ثم  ومن  �صحرية؛ 

تطفو فيه امل�صاعر فوق العقل واملنطق لت�صبح يف عامل مليء 

 . 
بال�صور التي ترتبط كل الرتباط بكون الال�صعور اجلمعي"4

ما يقودنا اإىل القول باأن هذه الكلمة املنطوقة قد حتولت بفعل 

هذا الال�صعور اجلمعي اإىل حكاية من ثمة اإىل اأ�صطورة، فـ"يف 

ا منطوًقا.
ً
البدء -اإذن- كان الأ�صطورة"، والتي كانت �صعر

مل تكن يف الع�صور القدمية اإمكانية تناقل احلكاية، الأ�صطورة، 

ا، اإذ مل يكن ال�صعر ول الأ�صطورة منف�صلني عن بع�صهما 
ً
اإل �صعر

الأ�صطورة  واأدخــل  اإل  ا 
ً
تقريب �صاعر  يوجد  ل  اإّنــه  بل  ا؛  بع�صً

ا 
ّ

ل نظاما خا�ص ت�صكِّ باآخر، فالأ�صطورة  اأو  ب�صكل  اأ�صعاره  اإىل 

، با فيه احلديث، وذلك ملا 
ِّ
 العربي

ِّ
 ال�صعري

ِّ
داخل بنيِة الن�ص

ات 
ّ
ات ودللت متعّددة وما تقّدمه من اإمكاني

ّ
ُتتيحه من رمزي

التاأويل  واإعمال  البحث  اإىل  املتلّقي  يقود  الذي  "الغمو�ص" 
�صالح  باأن  نعتقد  ل  اأننا  غري   .

ّ
ال�صعري  

ّ
الن�ص يتناول  وهو 

يتخّطاه  بل  اإليه،  ويطمئن  الطرح  هذا  عند  يتوّقف  بو�رصيف 

ل 
ّ
ة ا�صتح�صار الأ�صطورة لديه تعتمد على »متخي

ّ
اإىل كون عملي

«، ل يعمد من خالله بو�رصيف اإىل اإعادة كتابة امللحمة 
ّ

�صعري

–اأو الأ�صطورة- �صعرا اأو اإعادة حكيـها، بل اإىل اإعادة تركيب 
بل  �صور،  ت�صكيل  يحاول  ل  ف�صالح  عربها،  �صعري  خياٍل 

تغيريها من خالل اخليال، فنحن كما يقول الفيل�صوف با�صالر 

»نريد دائما من اخليال اأن يكون ملكة لت�صكيل ال�صور، اإل اأنه 

خا�صة  الإدراك،  يقدمها  التي  ال�صور  لتغيري  ملكة  بالأحرى 

ملكة حتريرنا من ال�صورة الأوىل، تغيري ال�صور. اإذا مل يحدث 

خيال،  ثمة  فلي�ص  لها،  متوّقع  غري  وامتزاج  لل�صور  ل 
ّ
حتــو

توظيف  ما  لهذا   .  
5
متخيل« فعل  من  هناك  لي�ص  وبالتايل 

ال�صاعر للروح الأ�صطورية، هومريو�ص وق�ص�صه، اإل من منطلق 

الكويّن  وم�صتقبلنا  حا�رصنا  على  اإ�صقاطه  اإىل  يعمد   
ّ

رمــزي

امل�صرتك. وذلك يف ظّل ال�صياق العاملي امل�صحون بالّنزاعات 

ال�صدد:  هذا  يف  بو�رصيف  فيقول  الختالفات،  ل  واخلالفات 

اأن  ميكن  وكيف  ال�صياق،  هذا  يف  ت�صري  هومريو�ص'  "'مثالب 
، اأو بعنى اأدق اأن الزمن يف �صريورته 

ّ
ننتبه اأن الزمن مل يتغري

علينا  بينما  بال�صماء،  عالقته  يف  يتغري  مل  الإن�صان  داخــل 

الهتمام بالأر�ص على اعتبار اأنها امل�صكن لوجودنا اليومي". 

"الزمان يف ج�صمي �رصى
كنهر ماوؤه �رصَبْته احلقول،

واأغ�صان اأ�صجاره التي كان رعاها بخ�رصته

�صفت،

كاأّن ال�صم�ص راوغْت �رصيري،

 
اأو خبت."6

الوجود باالختالف:
يعمد  ل  م�رصوع  اختالف  اإنه  بالختالف"،  "وجود  الكتابة 

العي�ص  عماده  اختالف  وال�رصاع،  اخلالف  من  نوٍع   
ّ

اأي اإىل 

اأقراأ  هكذا   ..
ّ

وب�رصي ثقايف  وغنى  وتنوع  تعّدد  بكل  امل�صرتك 

 ،
ّ

 ل�صالح بو�رصيف، وحتى م�رصوعه النقدي
ّ

امل�رصوع ال�صعري

املحتملة  الآفــاق  كل  معامل  ر�صم  عن  البحث  اإىل  يتجه  الذي 

واملمكنة التي تتعاي�ص فيها الروؤى الإبداعية والإن�صانية فيما 

هومريو�ص،  حكايات  بطل  من  ال�صاعر  هذا  يّتخذ  لهذا  بينها؛ 

رمزية  هومريو�ص"،  "مثالب  ال�صعرية  جمموعته  يف  رمزية 

لالإن�صان املعا�رص، التائه يف ماآلت احلا�رص كاأّنه ما اإن يولد 

ة، عنوانها 
ّ
حتى يخرج من رحم اأمه ليلج رحم اأ�صطورة واقعي

الب�رص  من  ي�صبهه  من  و�صط  فيختفي  والآن"،  هنا  "العامل 
الآخرين الذين يقا�صمونه اأدوار البطولة.
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اأودي�صيو�ص، "لوح بنديلك 
ا�رصخ،

اأو ابك،

لأراااك".

هذه الدعوة لل�رصاخ، هي دعوة لالنعتاق من مطارق الواقع 

"ميتافيزيقيا" معا�رصة،  فيه  تتحكم  واقع  علينا،  املفرو�ص 

جاءت  واإن  لكنها  القدمية؛  امليتافيزيقيات  كل  �صماء  احتلت 

"الختفاء"  �صفة  على  حمافظة  ظلت  فقد  عنها  بديل  ك�صكل 

قبل  من  اإرادة  بال  وم�صريون  حمكومون  فنحن  ــرتاب؛  والغ

ة، "الآلهة اجلديدة"!. ويف الوقت عينه نخ�صع اأنف�صنا 
ّ
اأياٍد خفي

ة، فال ن�صتطيع اأن نخرج من هذه املتاهة 
ّ
لعملية املراقبة الذاتي

ُنرى  اأي  ر، 
ّ
نتحر لعّلنا  اأيدينا،  بني  نحمله  با  بالتلويح  اإل 

ر اإل عرب الوجود 
ّ
بلغة ال�صاعر. فال ميكن اأن يحدث هذا التحر

بالختالف، اأي اأن نكون ذواتنا بكل ما حتمله من اختالفات 

جوهرية وذاتية ت�صمح لنا باأن نكون ذاتنا، اأي جتعلنا نن�صّل 

اأنه  خني بالأوهام. غري 
ّ
من �صبح امل�صابهة وال�صائد. غري مدو

يلزمنا لذلك اإعمال احليل واملغامرة.

يف  الــذي  احل�صان  حيلة  لأودي�صيو�ص  ت�صفع  لن  "الآلهة 
اأح�صائه حمل

لطروادة دمارها،

وما كان جرى يف حقولها من ماء وب�صاتني

)...(

ا،
ً
رم

ُ
اأودي�صيو�ص اقرتف ج

اأنه لِعب الآلهة بكيدة اأزرت لل�رص كرثين

من اأجل امراأة،

الغبار  اأن حّل  اإىل �رصير زوجها بعد  اأن جترفها  الريح  ق�صت 

باأبهاء

طروادة،

. 
والريح اأطبقت على مالعبها"7

الخالص بالمغامرة:
فهل �صنحتاج خلطة طروادية جديدة، يقودها بطل جديد من 

اأجل التخل�ص من مثالب الع�رص احلايل؟ قد يكون اجلواب يف 

اخلروج من هذا الإبحار/ التيه الذي ُنقذف فيه دون اإرادتنا. 

اأيدينا  بني  التي  ال�صعرية  املجموعة  هذه  عامرة  هي  وكم 

بقامو�ص البحر ومفرداته )ماء، بحر، موج، �صفن، طيور، جزر، 

املغامرة،  رمز  فالبحر  حــوريــات...(؛  اأ�رصعة،  غ�صل،  �ــرصب، 

اإل  اأودي�صيو�ص  تكن رحالت  يغامر" ! ومل  يركب من ل  "فال 

اإبحارا كاد ل ينتهي، ومغامرة تتعدد وتقرتب من ال�صتحالة 

والتعقيد، لكن احلب هو الذي كان الدافع للخال�ص والنت�صار 

على مكائد الآلهة، نكاية يف كل �صماء.

اأودي�صيو�ص الفناء، "ارتاأى 
على اأن يرتك بنيلوب تتلظى بغيابه،

لأجل اأبد

ل

حب فيه

)...(

 اأبًدا اأيتها الآلهة،
ّ
-األي�ص احلب

به ندفع عن اأرواحنا املنهكة عزلتها

يف

وجود،

لااا

اأحد منا اختار اأن يدخله،

بل

ُقذفنا فيه

وحتى ل نخرج منه ق�رصاً،

نتاآلف يف طوق،

ه قف�صا،
ّ
�صم

 ل يكتم ري�صنا،
ٌ
لكنه رحيب

اأو

مينع الريح عن مائنا

لتبحر ال�صفن حيث الطوق ياأتلف بطوقه

غري عابئ بالأبد".

]اأودي�صيو�ص خماطبا كاليب�صو قبل اأن ي�رصع يف ركوب املاء 
.
8
حاملا بُتخوم اإيثاكاااا[ 

نداء الداخل:
تريد  التي  الــذات  تلك  املت�صّظية،  الـــذوات  ع�رص  يف  نحيا 

مطارق  من  اأوتيته  با  ات، 
ّ
امليتافيزقي كل  من  التخل�ص 

نيت�صوية، لكنها ما اإن تنفلت منها حتى تقع يف ميتافيزيقيا 

اأخرى، اإن مل نقل �صماٍء. لهذا مل نخرج بعد من تخوم الأ�صطورة، 

التي تنتع�ص يف �صماوات امليتافيزيقيا حيث تاأتي من البعيد 

 والغام�ص، والتي مل تقم �صوى بتغيري جلدها و�صيء 
ّ

والعلوي

رهان  يف  دائما  فنبقى  جديد،  من  لتخادعنا  �صكلها  من 

بالـ"ما وراء"،  اإننا مطاردون  والأر�ص.  ال�صماء  ال�رصاع بني 

لهذا كل ما  الأ�صطوري،  التفكري  اأن نتخّل�ص من  غري قادرين 
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ال�صعرية  اأعماله  من  جمموعة  يف  بو�رصيف  �صالح  به  قام 

التي ت�صتح�رص وت�صتدعي وتوظف الأ�صطورة هو و�صعها اإزاء 

�صوت ال�صاعر املعا�رص، اأو لأقل الأ�صوات املت�صّظية التي فيه، 

اأي ا�صتجابة لنداء الداخل، داخل الداخل بتعبري اأدق. فال�صاعر 

اكتب   ! "اكتب  تقول:  الكتاب،  اإىل  تدعوه  بالأ�صوات  م�صكون 

ابن  ال�صاعر  يظل  ال�صوؤال.  هو  هذا  �صيكتبه؟  الذي  ما  لكن   ،"!

ع�رصه، وتعبريا عن روؤاه.. وهذا ما يقوم به �صالح بو�رصيف 

با  يقوم  اأن  حماول  والأ�صطوري،  الأ�صطورة  ي�صتدعي  وهو 

" لبنيانها، وو�صعها يف م�رصحة 
ّ

يكن ت�صميته بـ"تفكيك �صعري

لغوية تعيد تركيب تفا�صيلها با ت�صتدعيه ال�رصورة للخروج 

بعان ودللت ميكن اأن جند فيها خال�ص لالإن�صان املعا�رص 

من "الأيادي اخلفية التي تتحكم يف م�صريه". اإذ اإن الأ�صطورة 

على  كذلك  الإن�صان  ت�صاعد  فاإنها  الداخلية،  للدوافع  اإخــراج 

حتديد مفهومه بالن�صبة للكون.

ذاتي  ا�صتدعاء  داخلي"،  "نداء  بو�رصيف  �صالح  عند  الكتابة 

ملمار�صة هذا الفعل الع�صي وال�صعب. لهذا فالكتابة عنده من 

اإنها تنبع من داخل الداخل، فهي تاأتي حمملة بكل ما  حيث 

اأبعاد ذاتية و�صوفية وفل�صفية ولغوية  راكمه وما خربه، من 

لتعدد  راجع  والأمر  و�صيا�صية،  اجتماعية  وحتى  وتاريخية، 

ميادين ا�صتغاله بالكتابة. ما "مثالب هومريو�ص" اإل حت�صيل 

�صعري لكل هذه الأبعاد واملمار�صات، حيث يغدو ال�صعر دعوة 

"نكاية  امليتافيزيقيات،  كل  من  للب�رص  واخلال�ص  لالنعتاق 

بكل �صماء".

بو�رصيف،  ال�صاعر  يقول  واأنت على حرب..."،  اأن متوت  "خري 
ال�صفوف  بني  يتنقل  وهو  لنف�صه  ]اأغاممنون  يقول  بينما 

وبابها  املنيعة،  طروادة  اأ�صوار  مواجهة  يف  لو�صعها  �صاعيا 

املحكمة رتاجاته[: 

اأكتافهم وزر الآلهة   على 
َ
األقي "اأنا املنذور لقدر الأبطال من 

 .
والب�رص بال فرق" 9

باأ�صوارها  املعا�رص  الإن�صان  �صنعها  جديدة  طروادة  واإنها 

بلغة  الأعلى  الإن�صان  ينتظر  اأن  وعليه  الع�صية،  الفرتا�صية 

نيت�صه، حتى يجلب خال�صه، وما ال�صعر اليوم اإىل نداء ب�صوت 

�صادح، هكذا نقراأ منت بو�رصيف ال�صعري، هذا ال�صعر الكا�صف 

مقولة  من  متن�صل  غري  الوا�صح،  بلغة  فينا  الغام�ص  عن 

اجلديدة،  بعد" للق�صيدة  الـ"ما  لفظ  يف�صل  واإن  فهو  احلداثة، 

"ما بعد الق�صيدة"، فباملقابل ل يجعله ل�صيق احلداثة، فهذه 
الأخرية عنده مل تنته بل كل ما قامت به هو اإحداث تغريات 

وما  الأكـــرب،  الــ�ــرصدي  غبار  عنها  لتزيل  ذاتها  يف  جذرية 

فهو  املزدوج"،  "النقد  باب  من  اإل  لالأ�صطوري  ا�صتح�صاره 

ي�صتعمله للنقد "حداثاتنا" )ب�صيغة اجلمع كما ُيف�صل(، واأي�صا 

التخل�ص من مثالبها.  التي مل ن�صتطع بعد  الأ�صطورة  لتفكيك 

واختالف،  مغايرة  ب�صفتها  حت�رص  الكتابة  من  يجعل  لهذا 

من  اأمكنه  ما  كل  عرب  فينا  وامللتب�ص  الغام�ص  عن  للك�صف 

اإي�صاح و�صعر

�صالح بو�رصيف، رفات جلجام�ص، الرجل الذي �صينبت �صجرة جديدة، دار ف�صاءات للن�رص . 1

والتوزيع، الأردن-عمان، 2017.

�صالح بو�رصيف، مثالب هومريو�ص، الكتاب الأول، �ص. 10. ياأخذنا هنا �صالح بو�رصيف . 2

اإىل تنا�ص مع مقولة هرياقليط: "كان هومري خمطئا عندما قال: 'كان ميكن لهذا ال�رصاع 

اأن يتوقف بني الآلهة والب�رص'، لأنه اإذا حدث ذلك، ملا وجد �صيء". اإنه ال�رصاع اأي احلرب 

)بينا ال�صماء والأر�ص( التي ي�صري اإليها يف هذا املقطع.

نف�صه.. 3

د. نبيلة اإبراهيم، الأ�صطورة، املو�صوعة ال�صغرية 45، من�صورات وزارة الثقافة والإعالم، . 4

اجلمهورية العراقية، 1979، �ص 4.

�صالح . 5 ال�صاعر  عند  الأ�صطوري  الن�ص  �صعرية  بوركة،  عزالدين  ال�صدد:  هذا  يف  راجع 

ل�صالح  ال�صعرية  التجربة  منعطفات  يف  بالختالف"،  "الوجود  كتاب:  يف  بو�رصيف، 

بو�رصيف، تن�صيق: جمال بوطيب، من�صورات مقاربات، 2018، �ص. 163-166.

�صالح بو�رصيف، مثالب هومريو�ص، الكتاب الثاين، �ص 18.. 6

امل�صدر نف�صه، �ص 37.. 7

نف�صه �ص 53-54.. 8

مثالب هومريو�ص، الكتاب الأول، �ص. 104.. 9

هوامش

المتابعات
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ملفات 

ا، لم يكن لي أن أرى شيئا كنُت إنساناً

الوحش الذي هو أنا

كان علّي أن ألمسه، أن أحتويه

لويز جليك
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 )1943( جليك  لويز  الأمريكية  ال�صاعرة  تبدو 

العام  لهذا  الآداب  التي ح�صدت جائزة نوبل يف 

ووجهة  ال�صعر،  يف  روؤيـــٍة  �صاحبة   2020-

ناته 
ّ
ومكو  

ّ
ال�صعري الّت�صكيل  عنا�رص  حول  نظٍر 

ال�صعري،  الن�صق  يف  منها  كٍل  ودور  ال�رصورية 

ــوع الــ�ــصــعــري يف تــاأكــيــد  ــن وعــمــل عــنــا�ــرص ال

�صاعرة  جليك  لويز  هويته.  وحتديد  خ�صو�صيته 

 ب�صعرها عن روؤيتها لل�صعر، 
ِّ

ر يف ال�صعر وتعرب تفكِّ

هو  مثلما  تراه،  ملا  وفًقا  يكونه،  اأن  يجب  ا 
ّ
وعم

ال�صعر، لديها، متثيل جمايّل للوجود ومعرفة به، 

ا، �صوت الذات يف هذا العامل. بقدر ما هو، اأي�صً

الأمريكية  املدر�صة  اإىل  جليك  لويز  تنتمي  ا 
َّ

ب
ُ
ر

ا وو�صًطا بني 
ً
التي تّتخذ موقًفا مغاير ال�صعر،  يف 

�رصامة  على  تعتمد  التي  الإجنليزية  املدر�صة 

التي  الفرن�صية  واملدر�صة  لل�صعر،  املنطقي  البناء 

امُلفرطة،  الرمزية  على  لل�صعر  مفهومها  يتاأ�ص�ص 

واجلنوح نحو الغمو�ص اأحياًنا. 

لغة الشعر

من  عــدد  حــول  لل�صعر  جليك  لويز  ــة  روؤي ترتّكز 

 وطرائق 
ّ

�صة لكيفية الأداء ال�صعري
ّ
املفاهيم املوؤ�ص

ل ما تطرحه 
ّ
، واأو

ّ
 ال�صعري

ّ
الّت�صكيل اجلمايّل للن�ص

ن 
ِّ
باملكو يتعلق  ال�صعر  حول  ت�صورات  من  جليك 

الأول له، الكلمة اأو املفردات، فتقول عن ذلك: 

"من املتعارف عليه اأنَّ عالمة الذكاء ال�صعري اأو 
ال�صنعة ال�صعرية هي ال�صغف باللغة، التي ُيعتقد 

وحدات  اأ�صغر  مع  املحموم  التجاوب  تعني  ها  اأنَّ

ال�صخ�ص  هو  ال�صاعر  اأنَّ  ُيفرَت�ص  الكلمة.  اللغة: 

اأنَّ  بيد  ــدة.  املــعــقَّ الكلمات  مــن  ي�صبع  ل  ــذي  ال

جتربتي مل تكن كذلك. منذ �صن الرابعة اأو اخلام�صة 

اأرى  وبداأت  الق�صائد،  بقراءة  بداأت  ال�صاد�صة  اأو 

ال�صعراء الذين كنت اأقراأ اأعمالهم بو�صفهم رفاقي 

املفردات.  تب�صيط  اآثرت  البداية  منذ  واأ�صاليف- 

ال�صياق  ما فتنني كان الحتمالت التي ينتجها 

اأجتاوب معه،  الذي تو�صع فيه املفردة. ما كنت 

على ال�صفحة، هو الطريقة التي ت�صطيع الق�صيدة 

من خاللها اأن متار�ص فعل التحرير، عرب الإطار 

والإيقاع  التوقيت  عرب  الكلمة،  فيه  تو�صع  الذي 

ني... وبدا يل اأنَّ اللغة الب�صيطة تنا�صب اأكرث 
ّ
اخلفي

اأف�صله  لكنني  الوزن  اأحب  املغامرة...  هذه  مثل 

.
ا..."1

ًّ
خفي

اللغة  تعقيد  عــدم  اإىل  اأمــيــَل  جليك  لويز  تبدو 

ة، لي�صت من اأن�صار اجتاه التغريب اللغوي 
ّ
ال�صعري

لويز جليك.. الفائزة بجائزة نوبل 2020

رؤية الشعر ومعرفة الوجود 

الصنعة الشعرية 
هي الشغف 

باللغة والتجاوب 
المحموم مع 

أصغر وحداتها 

رضا عطية
كاتب وناقد مصري 

ملفات 
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احلداثة،  بعد  ما  �صعراء  من  عــدٌد  اختاره  الــذي 

بتغريب الدللة وقطع ال�صلة بني الداّل واملدلول. 

بالن�صبة  ة، 
ّ
ال�صعري ال�صنعة  اأو  ال�صعرية  فتكون 

 الذي 
ّ
اإىل لويز جليك، متبّدية يف الن�صق الرتكيبي

ُت�صتخَدم بعنى جديد  لكي  الكلمات،  ُتو�صع فيه 

املحتملة.  املــدلــولت  من  ــدًدا  ع ُتعطي  لكي  اأو 

 
ّ
الرتكيبي الن�صق  دور  اإىل  لويز  انتباه  فيتجلى 

البناء  يف  الكلمات  توظيف  يف  اخلفي  والإيقاع 

 من خالل 
ّ

ال�صعري واإنتاج دللتها ودللت الن�ص

الوزن  ب�رصورة  لويز  توؤِمن  كما  ال�صياغة،  فعل 

طغيانه  عــدم  اأي  ا، 
ًّ
خفي يكون  اأن  تف�صيل  مع 

ة الدال 
ّ
على اآليات الأداء ال�صعري، يف وعي بادي

ل عرب الكلمات وتاآلفها الرتكيبي يف الن�صق  امُل�صكَّ

ال�صعري.

ال�صعرية  للغة  الدليل  للو�صوح  جليك  اإيثار  لكن 

لديها  يعني  ل  امل�صتعملة  الكلمات  حيث  من 

ظ ال�صعري اأو �صطحيته: جمانية التلفُّ

ا 
ً
دائم ي�صنع  املعلومات  الإكثار من  اأن  اأعتقد  ل 

ل  الذي  امل�صمر،  هو  يجذبني  ما  ثرية.  ق�صيدة 

د البليغ. ما ل يقال 
َّ
ُيقال، الإيحاء، ال�صمت املتعم

يف الق�صيدة ي�صمر قوة اأكرب. غالًبا ما اأمتنى اأن 

ل  ما  اأي  التعبري،  هذا  من  كاملة  ق�صيدة  ت�صنع 

ب، 
ِّ
يقال، فهو يوازي غري املرئي مثاًل، قوة املخر

 الذي به بع�ص اخلراب اأو الذي لي�ص 
ّ
العمل الفني

ا يف �صياقات 
ً
ة كهذه ُتلمح دائم

ّ
بكامل. اأعمال فني

كان  واإن  كاملة،  غري  ها  لأنَّ تالزمنا  ها  اإنَّ اأكرب؛ 

الكمال مت�صمًنا فيها: زمن اآخر، زمن كانت فيه 

كاملة، اأو كانت �صتكون كاملة فيه، مت�صمن فيها. 

ها  كل التجربة الدنيوية جزئية. لي�ص بب�صاطة لأنَّ

ذاتية، لكن لأنَّ ما جنهله، عن الكون، عن الفناء، 

ما  اأو  ما هو غري منجز  نعرفه.  بكثري مما  اأو�صع 

ر يعزِّز هذه الألغاز. امل�صاألة يف �صنع كامل ل 
ِّ
دم

.
2
ي بهذه القوة

ِّ
ي�صح

بفهوم  جليك  لويز  لدى  وعًيا  ة 
ّ
ثم اأن  يتبّدى   

بح�صب  القراءة  فعل  ميلوؤها  التي   
ّ

الن�ص فجوات 

ال�صعري  الن�ص  يكون  اأن  ب�رصورة  اأو  ياو�ص، 

الن�ص  اأنَّ  اأو  اإيكو،  اإمربتو  بح�صب  ا 
ً

مفتوح ا 
ً
اأثــر

اأو ن�صق عالماتي يت�صم  هو بثابة عالمة لغوية 

 ،
ّ
التفكيكي ر 

ُّ
الت�صو بح�صب  املرجئ،  بالختالف 

تن�صده  فما  الدللة.  حم�صومة  غري  عالمة  هو  اأي 

للعالمة  لة  امل�صكِّ نات 
ّ
املكو و�صوح  هو  جليك 

يف  التجديد  مع  واملفردات،  كالكلمات  ال�صعرية، 

د الداّل بعنى اأحادي اأو 
ُّ
طرائق التوليف وعدم تقي

 حم�صوم.
ٍّ
بدلول نهائي

صورة الشاعر أو الفنان

ا يت�صمّنه اخلطاب ال�صعري للويز جليك تقدمي 
ّ
مم

الفنان  العامل،  هذا  يف  ال�صاعر  اأو  للفنان  �صورة 

ا 
ًّ
يوتوبي ا 

ً
حلم ويحمل  الوجود  هذا  يكافح  الذي 

ي�صاعف  ما  وهو  يحققه،  اأن  ــدار  الأق تواتيه  ل 

بالغرتاب،  ال�صاعر  اأو  الفنان  لدى  الإح�صا�ص 

بعنوان  ق�صيدة  يف  ذلك  عن  جليك  تعلن  مثلما 

"اجلبل":

ب. ينظر اإيلَّ تالميذي برتقُّ

اأ�رصح لهم اأنَّ حياة الفن

م�صّقة ل تنتهي. بالكاد تتبّدل

مالحمهم، يريدون اأن يعرفوا

املزيد عن هذه امل�صقة.

لذا اأخربهم ق�صة "�صيزيف"،

كم عليه اأن يدفع �صخرة
ُ

وكيف ح

اإىل اأعلى جبل عامًلا اأنَّ ل نتيجة

جلهده هذا �صوى اأّنه �صيكرره بال نهاية.

اأقول لهم ثمة فرح يف حياة الفنان

ي�صعب اإدراكه، وبينما اأحتدث

ا،
ًّ
اأدحرج �صخرتي �رص

.
3
اإىل اأعلى اجلبل

ف جليك موقًفا قد يتكرر من عملها كاأ�صتاذ  توظِّ

املعاناة  لتالميذها  ت�رصح  حني  لالأدب،  جامعي 

التي  للم�صقة  متثيل  يف  الفنان،  يقا�صيها  التي 

يالقيها الفنان يف معاندة اأقدار الواقع لأحالمه 

اأ�صطوري،  ترميز  يف  بـ"اجلبل"،  يحملها  التي 

ملفات 

ما ال يقال في 
القصيدة يضمر 

قوة أكبر 
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الذي  "�صيزيف"  حمل  ال�صاعر،  الفنان/  ي�صع 

يكابد م�صقة كبرية بحاولة دفع �صخرة �صخمة 

لبلوغ  امل�صتحيل  التطلع  ــه  اأنَّ اأي  اجلبل،  لأعلى 

يوتوبية،  ذروة  اإىل  الفنان  يتطلَّع  اجلبل.  ذروة 

ملا ينبغي اأن يكون، لكن الواقع يدافع حلمه هذا، 

ويعيقه عن حتقيقه.

من  بــارزتــان  اآليتان  املقطع  هــذا  من  ف  تتك�صَّ

لدى  ال�صعري  للبناء  اجلمايل  الت�صكيل  اآلــيــات 

على  املعتِمدة  ال�صورة  اآلية  الأوىل  جليك؛  لويز 

 
ّ

امل�صهدي المتداد  ذات  الأمثولية،  ال�صتعارة 

متثيٍل  يف  الأ�صطوري،  والبعد  الرمزية  واملــوازاة 

"�صيزيف"،  باأ�صطورة  ال�صاعر  الفنان/  ملكابدة 

والآلية الأخرى، خا�صة بالرتكيب واإيقاع الن�ص، 

والرتكيبي،   
ّ

املعنوي الّتدوير  بنية  يف  املتمثِّلة 

اجلملة  ملعنى  مة 
ّ
املتم بالكلمة  بالإتيان  وذلك 

طر الذي بداأت فيه اجلملة، 
ّ
يف �صطٍر تاٍل، غري ال�ص

كما يف الإتيان باخلرب )م�صقة( يف �صطر تاٍل على 

طر الذي ورد فيه املبتداأ ]ا�صم اإنَّ هنا بح�صب 
ّ
ال�ص

الإتيان  وكذلك  الفن(،  )حياة  العربية[  الرتجمة 

بالفاعل )مالحمهم( يف �صطر تاٍل للفعل )تتبدل(، 

بفا�صل  ا 
ّ
�صوتًي ياأتي  الذي  التدوير  هذا  ويعمل 

 �صيئل يكاد يبلغ برهة من الزمن، وبفا�صل 
ٍّ
زمني

اجلملة  يق�صم  الــذي  الف�صل  يف  ممثل   
ّ
كتابي

ا على �صطرين- على اإبراز 
ّ
ا ونحوًي

ًّ
الواحدة معنوي

ال�صدمة اأو الك�صف ال�صادم عن حقيقة حياة الفن 

الفنان،  يعلنه  ما  "م�صقة" على عك�ص  يف كونها 

هوية  عن  الك�صف  وكذلك  النا�ص،  يظّنه  ما  اأو 

التبدُّل، باأثر املفاجاأة التي قد ُت�صيب امل�صتمعني 

هوؤلء  مالمح  بتبدُّل  ال�صاعر،  الفنان/  لعرتاف 

املتابعني لهم، حني يعرفون حقيقة معاناته.

ًل يف 
ّ
الق�صيدة يحمل حتو الثاين من  ال�ّصطر  لكنَّ 

اإىل  خطابه  يف  نف�صه  ال�صاعر  الفنان/  موقف 

عن  طالبه  اإىل  حديثه  يف  الأ�صتاذ  اأو  جمهوره 

موقفه ك�صاعر:

هم ل ي�صغون، مَل اأكذب على هوؤلء الأولد؟ اإنَّ

مل يخدعهم كالمي، وها هم يطرطقون

باأ�صابعهم على املقاعد اخل�صبية..

لذا اأتراجع عن اخلرافة؛

ها حتدث يف اجلحيم اأقول لهم اإنَّ

واإنَّ الفنان يكذب

ه مهو�ص بالبلوغ، لأنَّ

ه يتخيل اأنَّ الذروة  لأنَّ

�صتكون موطنه الأبدي،

مكان على و�صك اأن يحوله ثقله:

ملفات 

يتطّلع الفنان 
إلى ذروة يوتوبية 

لكن الواقع 
يعيقه
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مع كل نف�ص،

اأقف على قمة اجلبل.

تان.
ّ
يداي حر

وال�صخرة اأطالت

.
4
قامة اجلبل

الفنان،  ال�صاعرة/  موقف  يف  م�صاّد  ل 
ُّ
حتو ثمة 

يف  ال�صابق  املوقف  على  انقالًبا  يكون  يكاُد 

ة، 
ّ
خطابها لهوؤلء "الأولد"، با ي�صي ب�صافة زمني

بني  ة 
ّ
التقابلي الو�صعية  وكذلك  اأجيال،  اختالف 

والّتالميذ،  الإقناعي،  اخلطاب  �صاحب  الأ�صتاذ، 

 ،
ّ
اأ�صحاب و�صعية املتلّقي، والتمو�صع الإ�صغائي

رون قبول اأو رف�ص اأطروحات اخلطاب 
ّ
الذين يقر

النقالب  فيتبدى  عليهم،  امُللقى   
ّ

الأ�ــصــتــاذي

املعاك�ص يف خطاب ال�صاعرة/ الأ�صتاذ بالتخلي 

بفرح  التوّهم  اأو  الدعــاء  لنقل  اأو  "الكذب"  عن 

الواقع  بعاندة  معاناته  من  الرغم  على  الفنان، 

لتطلعاتها لبلوغ الذروة وقمة احللم.

باّدعاء  كذبته  عن  ال�صاعر/ة  تراجع  اأنَّ  يتجلى 

حتقيق  يف   
ُّ

والتع�رص الأمل  د 
ُّ
تكب مــع  ال�صعادة 

اجلهد  لهذا  الوجود  ملقاومة  القمة  ببلوغ  غايته 

يف  الإخفاق  باأثر  القمة  اإىل  للو�صول  املبذول 

اإقناع متلّقي خطابه، "هوؤلء الأولد" بذلك، حيث 

هم  وها  كالمي،  يخدعهم  مل  ي�صغون/  ل  هم  "اإنَّ
يطرطقون/ باأ�صابعهم على املقاعد اخل�صبية..." 

املعنى  على  تدلياًل  الكناية  لبالغة  ا�صتثمار  يف 

املق�صود بان�رصاف املتلقي/ التلميذ عن خطاب 

ال�صاعر/ الأ�صتاذ. 

ل يف نربة ال�صوت ال�صعري حّد التقابل، 
ّ
ثمة حتو

بالفرح  والتظاهر  الواثق  الّدعاء  من  بالنتقال 

اإىل العرتاف بالكذب واإقرار املعاناة واملكابدة 

للقمة وما  ب�صبب تطلعاته  ال�صاعر  التي يقا�صيها 

نحوها،  م�صعده  يف  عاتية  اأثــقــال  من  يحمله 

باأثر ال�صتجابة لرد فعل التالميذ/ املتلقني اإزاء 

خطاب ال�صاعر/ة، وعدم اقتناعهم به.

نــربات  يف  الــّتــذبــذب  اأو  ـــرتاوح  ال هــذا  ويحيلنا 

موقف  يف  امل�صاراتي  ل 
ُّ
والتحو ال�صعري  ال�صوت 

ال�صاعر/ة يف هذه الق�صيدة اإىل روؤية لويز جليك 

ل 
ُّ
ال�صاعر والتحو حول �رصورة التعدد يف نربات 

يف �صوته يف الق�صيدة الواحدة:

ات يف 
ّ
كّل ما اأريُد فعله هو تغيري الّنغمة عدة مر

ها عدة  الق�صيدة الواحدة، لدرجة اأن يظّن القارئ اأنَّ

ق�صائد خمتلفة. اأحب اأن اأحّقق هذا النطباع لدى 

القارئ. اأعتقد اأنَّ الق�صيدة يجب اأن ت�صبه الأوبرا.. 

يف  ياح 
ّ

وال�ص واملــزاح  والبكاء  الغناء  فيها  جتد 

.
5
الوقت نف�صه

بعزوفة  اأ�صبه  الق�صيدة  مُت�صي  جليك  لويز  عند 

جتلٍّ  يف  النربات،  ومرتاوحة  النغمات  متعّددة 

نربات  ــة 
ّ
ودرامــي  ،

ّ
ال�صعري ظ  التلفُّ ة 

ّ
لبولوفوني

الذات  انق�صامات  عن  تعبرًيا   
ّ

ال�صعري ال�صوت 

وتقلباتها  ــة 
ّ
املــوقــفــي وحتــولتــهــا  الــ�ــصــاعــرة 

ة.
ّ
ال�صعوري

االغتراب الوجودي

ال�صعور  يّت�صح  ال�صعري  جليك  لويز  خطاب  يف 

الــّذات  كاهَل  ُيثقل  الــذي  الــوجــودي  بــالغــرتاب 

ويوؤثِّر يف موقفها من العامل ويتجّلى بو�صوح يف 

حالها،  عن  اجلمايّل  وتعبريها   
ّ

ال�ّصعري �صوتها 

 يلوح بفقد ما، اأو عدم توافق مع العامل 
ٌ
ثمة �صعور

ها، ما يجعل الذات يف 
َ
الذي ل جتد فيه الذاُت نف�ص

هذا  يف  لتمو�صعها   
ّ
م�صتمر وجودي  ل 

ّ
تاأم حالة 

العامل، كما يف ق�صيدة بعنوان "ثلج":

نهاية دي�صمرب: اأنا واأبي

ذاهبني اإىل نيويورك، اإىل ال�صريك.

ي�صعني على كتفيه

يف الريح العاتية:

ق�صا�صات من الورق الأبي�ص

 .
6
تطري فوق ال�صكة احلديد

ــة ويــتــوالــد املــعــنــى يف  ــدلل تــتــعــدد طــبــقــات ال

مراوغة  تكون  ما  اأحياًنا  التي  الواحدة  الق�صيدة 

ب�صاطتها  لويز جليك، على  يف دللتها، فق�صيدة 

ملفات 

تتغير نبرات 
الصوت الشعري 

لتدلل على 
انقسامات 

الذات وتحوالتها 
الموقفية
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ها حتتوي طبقات دللية غائرة  وو�صوحها، اإل اأنَّ

 واملعنى 
ّ
مباطنة، فاإذا كان املو�صوعي الرئي�صي

الأويّل الظاهر للق�صيدة هو م�صهد متو�صع الطفلة 

ونواته  الرئي�صية  بوؤرته  يف  اأبيها  كتفي  فــوق 

اأما امل�صهد  البارز من امل�صهد(،  )ال�ّصكل  ة 
ّ
املركزي

الأبي�ص  واملوازي هو طريان ق�صا�صات  ل 
ِّ
املكم

امل�صهد  هــذا  يكون  فهل  احلــديــد.  ال�صّكة  فــوق 

ُق�صا�صات  لــطــريان   )Subscene(  
ّ
الفرعي

الورق على ال�صكة احلديد بثابة متثيٍل ا�صتعاريٍّ 

لتمو�صع   )Master scene( الرئي�صي  للم�صهد 

ذهابهما  يف  الأب  كتفي  فــوق  )الطفلة(  البنة 

ال�صعرية  ــة  ــروؤي ال ـــوازي  ت هــل  نــيــويــورك؟  اإىل 

يف  واأبيها  الطفلة  بــني  ا�صتعارية  مـــوازاة  يف 

فوق  طريانها  يف  الــورق  وق�صا�صات  رحلتهما 

�صيئية  عالمة  الورق  ق�صا�صات  احلديد؟  ال�صكة 

هو  احلديد  ال�صكة  فوق  وطريانها  لل�صاآلة  وترمز 

ق�صدت  فهل  اإرادتها،  عن  خارج  اآخر،  فعل  باأثر 

واأبيها(  )الطفلة  الــذوات  بني  املماثلة  ال�صاعرة 

باأثر  ة 
ّ
الوجودي احلركة  يف  الــورق،  وق�صا�صات 

دفع قوى اأخرى عاتية اأكرب من تلك الذوات. فهل 

ا بالتناق�ص 
ً
ُي�صمر �صوت الذات ال�صاعرة اإح�صا�ص

ُهنا، يف  املتبّدية  الذوات،  غايات   بني 
ّ

الوجودي

ة 
ّ
مركزي ٌكربى  مدينة  اإىل  نيويورك،  اإىل  الذهاب 

ال�صريك(،  اإىل  )الذهاب  اأجل املتعة وال�صعادة  من 

ة العاتية بالذوات 
ّ
يف حني تعبث الرياُح الوجودي

كق�صا�صات الورق فوق ال�صكة احلديد؟

ا بالغرتاب اإزاء 
ً
يحمل خطاب لويز جليك اإح�صا�ص

ثمة  كاأنَّ  نيويورك،  مثل  الكربى  املركزية  املدن 

نزوًعا يتم�صك باملدن والأقاليم الب�صيطة والريف 

والقرى البعيدة عن املركز، مثلما يتجّلى هذا يف 

ق�صيدة "اأ�صطورة":

جاء جدي اإىل نيويورك من "دلوا":

وتوالت العرثات.

ا، �صاحب امتياز.
ّ
يف هنغاريا كان اأكادميًي

ا 
ً
ثم جاء الف�صل: �صار مهاجر

يلّف التبغ يف م�صتودع بارد.

كان مثل يو�صف يف م�رص.

ي�صري لياًل يف املدينة،

ل رذاذ امليناء
ّ
ويتحو

دمًعا على وجهه.

دموع احلزن على "دلوا" التي هي اأربعون بيًتا

وب�صع اأبقار ترعى املروج الوفرية...

يقال اإنَّ الروح العظيمة

لي�صت اأكرث من جنمة اأو �صعاع،

لكنها اأكرث �صبًها باللوؤلوؤ:

اإذ لي�ص يف العامل كله

.
7
ما هو �صلب كفاية ليغريها

وا�صحة  اإدانــة  جلليك  ال�صعري  اخلطاب  يحمل 

ة يف ا�صتالبها 
ّ
ما املدينة املركزي

ّ
للمدينة ول �صي

قيمتهم  واإهــدارهــا  اإليها  النازحني  ني 
ّ
للريفي

الفادح  التفاوت  تربز  مقارنة  بعقد  الإن�صانية، 

يف  وف�صله  "هنغاريا"،  من�صاأه،  يف  و�صعه  بني 

 ،
ّ
واملهني  

ّ
الجتماعي و�صعه  وتــدين  نيويورك 

التمثيَل  جليك  للويز  ال�صعرية  ال�صيغة  وت�صتعمل 

اجلد  لغــرتاب  ت�صبيًها   
ّ

الأ�صطوري  
ّ

ال�صتعاري

با  م�رص"،  يف  "يو�صف  باغرتاب  نيويورك  يف 

ال�صعور  م�صامني  مــن  الغـــرتاب  ــك  ذل يحمله 

يف  والتيه  قا�ٍص  ظلم  حتت  والــوقــوع  بالوحدة 

ل 
ّ
)ويتحو ا�صتعارة  وت�صي  اأر�صه،  تكن  مل  اأر�ص 

البالغ  باحلزن  وجهه(  على  دمًعا  امليناء/  رذاذ 

املدينة  اأ�صياء  مالم�صة  اإزاء  ال�صعوري  والنفجار 

)رذاذ امليناء( للذات )وجهه(، با يعك�ص مركزية 

ثم  املدينة،  يف  والوجع  الأمل  متثيل  يف  ــذات  ال

خالله  من  يعرب  ج�رص  بثابة  "الدموع"  تكون 

ظ ال�صعري ل�صتعادة املن�صاأ الريفي، "دلوا"،  التلفُّ

وب�صاطة العي�ص ونقاء احلياة فيه.

القرية  ا�صتعادة  اإىل  ال�صعرية  ال�صياغة  تنحو  ثم 

وب�صعة  بيًتا"  اأربعون  هي  التي  "دلوا  الريفية 

اأبقار يف تف�صيل للمجتمع الب�صيط على املجتمع 

ال�صتعاري  التمثيل  فيكون  د،  املعقَّ املديني 

ب�صاطتها  يف  الريف،  اأو  للقرية  العظيمة  للروح 

وعمقها الروحاين، بـ"جنمة اأو �صعاع"، مع التمّدد 

ملفات 

يحمل خطابها 
إدانة واضحة 

للمدينة المركزية 
الستالبها القيم 

اإلنسانية
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"باللوؤلوؤ"،  وب�صابهتها  لها  بتمثُّ  
ّ

ال�صتعاري

العزيزة  وندرتها  الثمينة  قيمتها  على  تاأكيًدا 

على  حمافظتها  عن  ف�صاًل  املّتقد،  وملعانها 

بها.  م�صا�ٍص  اأو  ن�صخ  دون  وهويتها  اأ�صالتها 

لل�صورة  املتمددة  البنية  بو�صوح،  فتتبّدى، 

ال�صتعارات  بتعدد  جليك،  لويز  لدى  ال�صتعارية 

 ال�صورة، 
َ
ه بها العن�رص املركزي، حمور

َّ
التي ي�صب

ر بها القرية.
َّ
كما يف تعّدد ال�صتعارات التي ت�صو

الشعر كرسم 

العامل  ال�صعر لدى لويز جليك با�صتك�صاف  يقرتن 

 الده�صة وباإعادة 
ّ

ل الوجود م�صحوًبا بح�ص
ّ
وتاأم

ات جديدة لعنا�رص 
ّ
تعريف الأ�صياء وت�صكيل ماهي

قــة، ووعــٍي 
ّ

ة خــال
ّ
الــوجــود من خــالل روؤيــة فني

د على تقليدية ال�صور، فال�صاعر هو 
ِّ
جمايلٍّ متمر

الكلمات،  بري�صة  الوجود  ر�صم  ُيعيد  فناٍن  بثابة 

مثلما يف ق�صيدة بعنوان "بورتريه": 

تر�صم طفلة اإطار اجل�صد

تر�صم ما جتيده، الإطار اخلارجي فح�صب،

اأما الباقي فيملوؤه البيا�ص،

ه كائن هناك. ل ت�صتطيع الطفلة ملء ما تعلم اأنَّ

تدرك اأمها: داخل خطوط الإطار اله�ّصة

لي�ص من حياة؛

لقد ف�صلت بني الثنني،

وكطفلة تلتفت الآن اإىل اأمها.

وها اأنِت تر�صمنَي القلب

يف الذي �صنعته.

الرتــداد  من  حــالُت  تلوح  جليك  لويز  �صعر  يف 

كما  الطفولة،  حــال  اإىل  بالعودة  ال�صتعادة، 

مثلما  ة، 
ّ
النقي والفطرة  الــرباءة  عهد  حيث  هنا، 

للما�صي،  ا�صرتجاًعا  الكثيفة  ــدادات  الرت تكون 

التي  الأحوال  ة 
ّ
ماأزومي على  دالٍّ   

ٍّ
نف�صي كتمظهر 

تعي�صها الذات يف واقعها، الآن وهنا، فيبدو فعل 

الذات يف  رغبة  ا عن 
ًّ
ا جمالي

ًّ
نف�صي تعبرًيا  الر�صم 

اأمها  الطفلة  ر�صم  فيبدو  واقعها،  عن  الن�صالخ 

البيا�ص،  وميلوؤه  التفا�صيل  من  غ 
َّ
مفر كاإطار 

تراها  التي  الأم  يف  نظر  وجهة  عن  تعبرًيا  ربا 

د  توؤكِّ ما  وهو  هوية،  اأو  مالمح  بال  ك�صخ�صية 

ه�صا�صة خطوط الإطار الذي ر�صمته لالأم، اأما ر�صم 

الذي  القلب  ة 
ّ
انف�صامي فيعك�ص  الفراغ  يف  القلب 

هو موطن امل�صاعر عن الذات، يف ملمٍح �صوريايلٍّ 

هذه  يف  ويتبّدى  البورتريه،  ال�صعرية/  لل�صورة 

ال�صمائر  التفات  للعبة  جليك  ا�صتعمال  الق�صيدة 

بالنتقال من �صمري الغائب اإىل �صمري املخاطب 

اإ�صارة لتلك الطفلة، وكاأنَّ ال�صوت ال�صعري ينتقل 

�صمري  مُيثِّل  قد  فيما  املواجهة،  اإىل  العر�ص  من 

وعٍي  التي هي يف حالة  نف�صها  الذاَت  املخاطب 

 منق�صم على نف�صه.
ٍّ
�صقي

 فوقنا )خمتارات �صعرية(، ترجمة: �صامر اأو هوا�ص، )اأبو ظبي، كلمة- . 1
ُّ
 لويز غليك، عجلة م�صتعلة متر

بريوت، من�صورات اجلمل، 2009(، �ص5.

 ال�صابق، �ص6.. 2

 ال�صابق، �ص44.. 3

 ال�صابق، �ص45.. 4

العدد . 5 الأدب،  )اأخبار  الرحمن،  عبد  ن�رص  ترجمة:  )حــوار(،  الأوبرا"  ت�صبه  "الق�صيدة  جليك،  لويز   

2020(، �ص10. اأكتوبر   11  ،1420
 فوقنا، �ص116.. 6

ُّ
 لويز غليك، عجلة م�صتعلة متر

 فوقنا، �ص36.. 7
ُّ
 لويز غليك، عجلة م�صتعلة متر

هوامش

ملفات 

تلوح حاالت من 
االسترجاع الزمني 

ا عن واقع  تعبيراً
مأزوم 
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حياة جديدة 
منُت نوَم املطمئّن،

ثم منُت بعده نوم اجلنني

الذي جاء اإىل العامل

حاماًل معه كثرًيا من اجلرائم.

اأّي جرائم هذه

ل اأحد يعرف منذ البدء. 

فقط بعد اأعواٍم كثرية ُيدرك الواحد مّنا ذلك،

ا
ً
بعد حياة طويلة ي�صري املرء قادر

على فهِم املع�صلة.

بداأت اأرى الآن

طبيعة روحي، الروح 

التي اأ�صكنها كلعنة

ل تلني حتى يف اجلوع.

كنت اأعي�ص يف حيواتي الأخرى

�صة،
ّ
متلّهفة، متحم

تلهفي �صبب يف �صقاء العامل.

اأختال كامل�صتبد؛

لكل هيامي،

بقلب بارد، يف ابتذال.

منُت نوم املطمئن؛

ع�صت حياة املجرم

اأرد دينا م�صتحيال.

ومتُّ بعد اأن اأجبت

عن جن�ص واحد من اأجنا�ص ل ترحم.

امتنان 
ل تظن باأيّن ل�صت ممتنة لطيبتك 

 ال�صغرية جتاهي.  

بة ال�صغرية.
ّ
 الأفعال الطي

ّ
اأنا بالأحرى اأحب

حقا، اأف�صلها اأكرث 

 على الطيبة الكبرية التي حتّدق فيك على الدوام  

اد 
ّ
ج

ّ
ك�صورة حيوان عظيم على ال�ص

 اإىل اأن تنكم�ص حياتك كلها 

 اإىل ل �صيء �صوى اأنك ت�صتيقظ يوما بعد يوم  

�صغريا وهالت ال�صم�ص احلارقة تتوّهج.

المرآة 
  اأت�صاءل واأنا اأنظر اإليك يف املراآة  

ماذا يعني اأن تكون جميال  

شة التي تأتي من األشجار الموسيقى المشوَّ

»في طفولتنا، ننظر مّرة واحدة إلى 
العالم، وما يبقى هو مجّرد ذكرى«

ترجمة: الخضر شودار
شاعر ومترجم جزائري

ملفات 
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وملاذا اأنت ل حتب

�صوى اأن جترح نف�صك، مثلما اأعمى 

 يحلق ذقنه. اأظّنك ترتكني اأنظر اإليك طويال  

كي تنقلب �صد نف�صك 

 بكثري من العنف،  

قا�صًدا اأن تريني كيف تزيل الب�رصة 

 بازدراء وبال تردد

اإىل اأن اأراك متاما كما اأنت  

رجال ينزف، ولي�ص ال�صورة 

 التي اأتوق اإليها يف املراآة.

الحصان والخّيال

يف اإحدى املرات، كان هناك ح�صان، وعلى 

ال. كم كان جميال منظرهما يف 
ّ
احل�صان خي

�صم�ص اخلريف، وهما يقبالن على مدينة غريبة! 

احت�صد اأنا�ص يف الطرقات وهتفوا من اأعلى 

النوافذ. ن�صاء عجائز جل�صن قرب اأ�ص�ص الأزهار. 

لكّنك، عبًثا تنظر، حني تنتبه من حولك اإىل 

ال اآخر. �صديقي، قال احليوان، 
ّ
ح�صان اآخر اأو خي

ملاذا ل ترتكني؟ �صتعرث، بنف�صك، على طريقك 

 اأن 
ّ
هنا. لكن، اأن اأتركك، قال الآخر، �صيكون علي

اأترك ورائي جزًءا مني، وكيف يل اأن اأفعل ذلك 

واأنا ل اأعرف اأّي جزٍء من اأجزائي اأنت. 

العودة 

 يف البداية، حني غادرَت  

متلكني خوف: ثم  

  
ّ

يف الطريق جذبني �صاب

كانت عيناه يف عيني  

�صافيتني وحزينتني: فناديت عليه  

باأن يدخل، وكّلمته بلغتنا نحن الثنان 

 لكنَّ يديه كانتا يديك 

 تعربان، بكل لطف، عن توقهما القاتل  

ثم مل يعد يهمني �صيء  

ومن منكما ناديت  

كان جرحي عميًقا.

هي ذي مالبسي السوداء 
 اأحًدا  

ّ
اأظّن من الأف�صل األ اأحب

ك. ها هي ثيابي ال�صوداء، 
ّ
على اأن اأحب

 بيجاماتي املرتهلة وف�صاتيني البالية 

 يف اأكرث من مكان. ملاذا عليها اأن تظّل معّلقة  

بال جدوى كما لو اأين �صاأكون عارية؟ كنَت حتبني 

كثريا  

يف الأ�صود: �صاأهديها اإليك اإذن  

فقد ت�صتهي اأن تالم�صها ب�صفتيك اأو مترر اأناملك  

على ملم�صها الطري الرقيق، فاأنا  

يف حياتي اجلديدة، لن اأكون يف حاجة اإليها.

رجل وامرأة في الحديقة  
"رجل مي�صي وحيًدا يف احلديقة و بالقرب منه 

امراأة مت�صي وحيدة، هي اأي�صا. كيف لنا اأن 

نعرف؟ كما لو اأن خطا بينهما، مثل خط مر�صوم 

يف ملعب. ومع ذلك، قد يبدوان يف �صورة 

فتوغرافية زوجني، وقد ملَّ كالهما من الآخر، من 

ال�صتاءات الكثرية التي قا�صاها معا. ربا كانا، 

يف زمن اآخر، غريبني على و�صك لقاء بال�صدفة. 

اأوقعت هي كتابا، وانحنت لتلتقطه، فالم�صت 

خطاأ يَده وانفتح قلبها مثل �صندوق مو�صيقى 

الأطفال. فخرجت من ال�صندوق باللرينا �صغرية 

من اخل�صب. اأنا من �صنع هذا، يظن الرجل؛ حتى 

واإن دارت يف مكانها فقط، فهي راق�صة من نوع 

ا، 
ً
، حتم

ّ
د قطعة خ�صب. هذا يف�رص

ّ
ما، ولي�صت جمر

�صة التي تاأتي من الأ�صجار"
َّ
املو�صيقى امل�صو

الفستان 
جّفت روحي

كما جتّف روٌح يف نار، لي�ص كليًّا،
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ول اإىل حّد العدم، 

مة،
ّ
متفح

ل تزال ه�ّصة،

ل من العزلة ولكن من عدم الثقة،

وعواقب العنف.

طلب من الروح اأن تغادر اجل�صد،

وتقف اأمام الأنظار، حلظة،

ترتع�ص، كما من قبل

يف عر�صك على الإله –

روح اأخرجتها من عزلتها

ة،
ّ
وعود املّنة الإلهي

كيف �صت�صدقني ثانية

 كائٍن اآخر؟
ّ
حب

ارتع�صت روحي وانكم�صت.

�صار لها اجل�صد كثوب ف�صفا�ص.

وحني عاد اإيل الأمل

ا، اأمال اآخر. كان، كليًّ

رعٌب أرضّي 
ة.

ّ
ابة مدينة غني

ّ
وقفت عند بو

كان لدّي كّل ما تريده الآلهة؛

كنُت جاهزة: اأعباء 

ال�صتعداد كانت م�صنية.

واللحظة املنا�صبة، كانت

حلظتي.

ملاذا كنت خائفة؟

اللحظة كانت مواتية؛

والرّد ل حمالة جاهًزا.

ّ
على �صفتي

ارجتفت الكلمات لأّنها كانت

الكلمات ال�صائبة. مرتعدًة –

كنت اأعرف لو اأين ف�صلُت يف الرد

�رصيًعا با يكفي، �صيق�صونني.

تذكار 
اأين يا ترى اأكون بال حزين،

حزن من �صنع حبيبي، 

دون بادرة منه، هذه الأغنية

اآخر كل الهدايا بقاء؟ 

كيف لك اأن متوتي

فيما اأورفيو�ص يغّني؟

موٌت طويل؛ على مدار الطريق اإىل دي�ص

كان يتناهى اإىل �صمعي.

عذاب الأر�ص

عذاب قاتل

اأحيانا اأرى

قد ُطلب مّنا اأكرث مما ينبغي؛

اأحياًنا اأرى

اأن عزاءنا هو اأغلى �صيء.

على طول الطريق اإىل دي�ص

�صمعت زوجي يغّني،

بقدر ما اأنت ت�صمعني الآن.

 اأف�صل كذلك،
ُ
ربا كان الأمر

ي البكر يف راأ�صي
ّ
حب

حتى يف حلظة املوت

لي�ص اجلواب الأول –

فقد كان ذلك مرعبا –

ولكنه الأخري. 
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يوطوبيا

حني وقف القطار، قالت املراأة، عليك اأن تركبي 

فيه. لكن كيف يل اأن اأعرف باأنه قطار وجهتي؟ 

�صاألت الطفلة. �صيكون قطارك، قالت املراأة، لأنه 

 
ُ
على التوقيت. اقرتب قطار من املحطة؛ �صحب

دخاٍن رمادّي ت�صاعدت من املدخنة. كم اأنا 

خائفة، فّكرت الطفلة، قاب�صًة على اأزهار الّتوليب 

ال�صفراء التي �صتهديها اإىل جدتها. �صعرها مربوط 

ل الرحلة، ثم ودون اأن 
ّ
يف �صفائر حمكمة لتحم

تنطق بكلمة، �صعدت يف القطار، الذي ي�صلها منه 

�صوت غريب، لي�ص كاللغة التي تتكّلمها، �صيٌء 

كاأّنه اأننٌي اأو نحيب. 

رثاء 

فظيع ما يحدث- حبي 

ميوت جمّددا، حبي الذي مات من قبل:

مات وحزنت عليه. املو�صيقى م�صتمرة،

مو�صيقى الفراق: الأ�صجار

وهي ت�صري اآلت عزف.

كم هي قا�صية الأر�ص، ملعان ال�صف�صاف،

انحناءة وتنهدات البتول.

يا للق�صوة، يا للرقة العميقة.

حبي يحت�رص؛ حبي 

لي�ص �صخ�صا وح�صب، لكنه فكرة، حياة.

ما الذي �صاأعي�ص لأجله؟

اأين �صاأعرث عليه ثانيًة

اإن مل يكن يف حزن، يف غابة موح�صة،

التي منها �صنع العود. 

ة واحدة تكفي. مرة واحدة تكفي
ّ
مر

لنقول وداعا على الأر�ص.

ونحزن اأي�صا. 

مرة واحدة تكفي لنقول وداعا اإىل الأبد.

يتالألأ �صجر ال�صف�صاف قرب النافورة احلجرية، 

وممرات الزهر املجاورة.

 ثانية؟
ّ
مرة واحدة تكفي؛ ملاذا هو حي

لوقت ق�صري يف احللم فقط. 

ي ميوت: الرحيل بداأ من جديد.
ّ
حب

من وراء ال�صف�صاف

يلوح �صوء ال�صم�ص ويتوّهج،

لي�ص ال�صوء الذي نعرف،

د ثانية، حتى احلمامة احلزينة. 
ّ
والطيور تغر

اآه، لقد غنيت هذه الأغنية. وقرب النافورة 

ة
ّ
احلجري

يغني ال�صف�صاف من جديد. 

برقة ل تو�صف، ويغم�ص اأوراقه

يف املياه امل�صعة.

من الوا�صح اأنهم يعلمون، اأجل يعلمون. اأنه ميوت 

مرة اأخرى،

والعامُل اأي�صا. ميوت فيما بقي من حياتي،

هذا ما اأراه.   

األعمار السبعة
يف حلمي الأول ظهر العامل

 واملحرم واحللو
ّ
امللح واملر

ويف حلمي الثاين هبطُت

كنُت اإن�صاًنا، مل يكن يل اأن اأرى �صيئا

الوح�ص الذي هو اأنا

 اأن اأمل�صه، اأن اأحتويه
ّ
كان علي
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اختباأت يف الب�صاتني

وعملُت يف احلقول اإىل اأن تعرت احلقول-

زمن
لن يعود اأبًدا،

حزمة القمح الياب�ص، �صناديق 

التني والزيتون.

بل اأحببت مرات قليلة على طريقتي الب�رصية 

اململة 

وككل الآخرين قلت عن ذلك الإجناز

ة 
ّ
ة ج�صدي

ّ
باأنه حري

ل معقول كما يبدو.

جمع القمح وُخّزن، جّف 

اآخر الفاكهة: الوقت.

الذي اّدخر، الذي مل ي�صتعمل اأبًدا

هل ينتهي هو اأي�صا؟

يف حلمي الأول ظهر العامل

احللو، املحرم

لكن مل تكن هناك حديقة، مواد

خام وح�صب. 

كنُت اإن�صانا

ل لأهبط
ّ
 اأن اأتو�ص

ّ
وكان علي

امللح، املر، ال�رصوري، الأويل

وككل واحد، اأخذت، اأخذوين،

وحلمت

تعر�صت للخيانة:

يف حلمي منحت الأر�ص يل

ويف احللم ملكتها. 

أم وطفل 
كّلنا يحلم؛ ل ندري من نحن.

�صنعتنا بع�ص الآليات؛ اآلية العامل، القرابة 

العائلية.

ثم العودة اإىل العامل، وقد هذبتنا ال�صياط الناعمة.

نحلم؛ ول نتذكر.

اآلية العائلة: فراء غامق، اأدغال ج�صد الأم.

اآلية الأم: يف داخلها مدينة بي�صاء.

قبل ذلك: تراب وماء

طحلب يف �صقوق ال�صخور، بقايا اأوراق وع�صب.

قبل ذلك، خاليا يف ظلمة حالكة.

وقبل ذلك، العامل املغ�ّصى. 

لهذا ولدت: لإخرا�صي 

 خاليا اأمي واأبي، لقد جاء دورك

ري وت�صريي حتفة.
ّ
كي تتحو

ارجتلت؛ ومل اأتذكر اأبدا.

حان دورك الآن لالن�صياق؛

اأنت من اأراد اأن يعرف:

ملاذا اأنا اأتاأمّل؟ ملاذا اأنا جاهلة؟

خاليا يف ظلمة حالكة، بع�ص اآليات �صنعتنا؛

اإنه دورك ملواجهة، اأن تعودي اإىل ال�صوؤال

لأّي �صيء اأنا؟ لأّي �صيء؟ 

تخّيل
 فيما طويُت اآخر �صفحة، بعد ليال كثرية، 

غمرتني نوبة حزن. اأين اختفى جميُعهم، هوؤلء 
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الذين كانوا حقيقًة؟ وكي اأ�صغل نف�صي، خرجت، 

تلقائيا، اإىل الليل، واأ�صعلُت �صيجارة. يف الظالم، 

اأ�صّعت ال�صيجارة، مثل نار اأ�صعلها م�صتغيث. لكن، 

من يرى هذه النقطة ال�صغرية بني جنوم ل حدود 

لها؟ بقيت فرتة يف الظالم، وال�صيجارة توم�ص 

وتت�صاءل، كل نَف�ص اأ�صحبه بلّذة يدمرين. كم كان 

ا، لكّنه، يف  ذلك قليال وق�صريا. ق�صري، ق�صري حقًّ

ا النجوم.
ً
داخلي الآن، ما مل تكنه يوم

شباب 

اأنا واأختي على طريف ال�صوفا،

نقراأ )فيما اأظن( روايات اإجنليزية.

التلفزيون مفتوح؛ كتب مدر�صية كثرية م�رصعة،

اأو موا�صع م�صار اإليها بورق.

اإقليد�ص وبيتاغورا�ص. طاملا نظرنا يف 

اأ�صول الفكر والروايات املف�صلة. 

اأحلان حزينة لنمونا – 

خفوت ت�صيللو. ل اأثر 

للناي اأو بيكولو. كان يبدو حلظتها

من امل�صتحيل ت�صور اأي �صيء منه

كتقدم اأو مرونة. 

اأحلان كئيبة. حكايات

كانت ل تزال حياة �صامتة.

�صفحات روايات ُتقلب؛

و�صخري الكلبني بهدوء. 

ومن املطبخ

�صجة اأمنا،

عبق اإكليل اجلبل، وحلم ظاأن م�صوّي.

عالم في طريقه

ل، للتخّلق اأو التال�صي،
ّ
اإىل التحو

ومع ذلك مل نع�ص بتلك الطريقة،

كل مّنا عا�ص حياته

 متزامن 
ٍّ
كتقليٍد طقو�صي

ملبداأ عظيم، �صيء

�صعرنا به ومل نفهمه.

واملالحظات التي خرجنا بها كاأنها �صطور يف 

م�رصحية

توؤدى عن قناعة ل عن اختيار.

مبداأ، لعزم عائلي خُميف

ع،
ّ
ا للتغيري، للتنو يحمل رف�صً

رف�ص حتى اأن ت�صاأل اأ�صئلة –

الآن حني بداأ العامل

ل ويدور حولنا، الآن فقط
ّ
يتحو

حني مل يعد له وجود.

�صار احلا�رص: ل نهاية له ول �صكل.

من يومّيات
كان يل حبيب مرًة

تني
ّ
كان يل حبيب مر

ب�صهولة اأحببُت ثالث مرات. 

وفيما بني ذلك

ا�صتعاد قلبي نف�صه كليا

مثل دودة.

اأحالمي، اأي�صا، ا�صتعادت نف�صها من جديد.

بعد وقت، اأدركت باأيّن كنت اأعي�ص

حياًة �صخيفة متاما.

�صخيفة، ومهدورة –

ثم فيما بعد، اأنا واأنت

�رصعنا يف الر�صائل، مبتكرين

�صكال جديًدا كليًّا.

ة عميقة على م�صافة عظيمة!
ّ
حميمي

من كيت�ص اإىل فاين براون، من دانتي اإىل 

بياتري�ص –
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ليس يف وسع الواحد أن يخلق

�صكاًل جديًدا

ل. الر�صائل التي اأر�صلُت ظلت
ّ

يف طبٍع متاأ�ص

�صخرية خال�صة، متحفظة

وباملثل �رصيحة. فيما كنُت اأكتب

ر�صائل خمتلفة يف راأ�صي

�صار بع�صها ق�صائد.

كثري من امل�صاعر احلقيقية

كثري من البوح احلار

من ال�صوق!

تني،
ّ
ًة، اأحببُت مر

ّ
اأحببُت مر

ثم فجاأة

انهار ال�صكل: كنت

ل التجاهل.
ّ
عاجزة عن حتم

كم كان حمزًنا اأن اأخ�رصك، اأن اأخ�رص

اأّي فر�صة ملعرفتك

اأو اأن اأتذكرك على مدار الوقت

، كاأحد كان ممكنا يل 
ّ
ك�صخ�ص حقيقي

اأن اأرتبط عميقا به، ربا

كاأخ مل يكن يل اأبدا. 

كم هو حمزن الّتفكري

يف املوت قبل معرفة 

اأّي �صيء. اأن ندرك

جميعنا، جهلنا الكبري معظم الوقت،

اأننا كنا نرى اإىل الأ�صياء

كقّنا�ص، من زاويتنا فح�صب. 

كانت هناك اأ�صياء كثرية

مل اأخربك بها عني، 

اأ�صياء ربا جعلتك متيل اإيل.

وال�صورة التي مل اأر�صل اأبدا، التقطُتها

يف الليلة التي كدُت اأن اأكون فيها فاتنة. 

كنُت اأريدك اأن تقع يف احلب. لكن ال�صهم

ظلَّ ير�صق املراآة ويرتّد عائدا. 

وظلت الر�صائل تنق�صم على نف�صها

بن�صفها الذي مل يكن �صادقا متاما.

حمزن، كونك مل تنتبه

اإىل اأي �صيء من هذا، مع اأنك كنت دائما ترّد

باإيجاز، دائما بالر�صالة املراوغة ذاتها.

تني،
ّ
ًة، اأحببُت مر

ّ
اأحببُت مر

وبالرغم من اأّن الأ�صياء

 كما يف حالتنا، مل تنطلق اأبدا

فقد كان �صيًئا جميال اأن نحاول.

ما زالت الر�صائل يف حوزتي، طبعًا. 

ا
ً
يف ماآتي الأوقات، �صاأ�صتغرق اأعوام

يف اإعادة قراءتها باحلديقة

مع كاأ�ٍص من ال�صاي املثّلج.

، باأيّن، اأحياًنا، جزٌء من �صيء 
ُ
اأ�صعر

ا، عميق كليا و�صاحق.  حقًّ
ٌ
عظيم

تني،
ّ
اأحببُت مرًة، اأحببُت مر

ب�صهولة، اأحببُت ثالث مرات. 

نظرية الذاكرة  
منذ زمن بعيد، بعيد جدا، قبل اأن اأكون فّنانا 

قلًقا، مل يعذبه احلب بعد، عاجًزا عن �صنع عالقة 

ًدا 
ّ
ا �صي

ً
دائمة، قبل هذا بكثري، حني كنت حاكم

افة تقراأ كّفي. 
ّ
حد بالدا منق�صمة - اأخربتني عر

ّ
يو

اأ�صياء عظيمة، قالت، اأمامك، وربا وراءك؛ من 

ال�صعب القطع باليقني. ثم اأ�صافت، ما الفرق؟ 

افة. الباقي كله 
ّ
اأنت، الآن، طفل مت�صك بيديه عر
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تخمني وحلم".

باب بال لون 

اأخرًيا يف منت�صف العمر،

تغريني العودة اإىل الطفولة.

البيت هو نف�صه، لكن

الباب خمتلف.

مل يعد لونه اأحمر – خ�صب بال لون.

الأ�صجار نف�صها: ال�صنديان والزان.

لكن النا�ص – �صكان املا�صي جميعهم - 

غادروا: اختفوا اأو ماتوا اأو رحلوا.

اأطفال اجلهة الأخرى من ال�صارع

عجائز رجال ون�صاء.

كانت ال�صم�ص ذاتها، الع�صب

 �صيًفا.
ّ
الياب�ص امل�صفر

لكن احلا�رص مليء بالغرباء.  

كل �صيء هو، على نحو ما، ذاته متاما،

متاما كما اأتذكره: البيت، ال�صارع، 

والقرية املزدهرة –

ل اأن اأطالب بها اأو اأدخلها

لكن اأن اأجعل ال�صمت

والبعد مقبولني. 

املكان والوقت كم�صافة،

برهافة عالية من اخليال واحللم –

اأذكر طفولتي كاأمنية بعيدة يف اأن اأكون يف مكان 

اآخر.

هذا هو البيت؛ حتما

هذه هي الطفولة التي يف راأ�صي. 

مفترق طرق

ج�صدي، الآن وبا اأننا لن ن�صافر معا طويال،

 ب�صعور جديد من الرقة نحوك، بكر 
ّ

بداأُت اأح�ص

وغري ماألوف،

ي�صبه ما اأتذكره من احلب يف �صبابي –

حب كان عادة جنونيًّا يف مبتغاه

لكن اأبدا يف اختياراته، وولهه. 

يطلب الكثري م�صبًقا، الكثري مما ل ميكن الوفاء 

به –

كانت روحي خميفة حقا، وعنيفة:

�صاحمها على ق�صوتها. 

 حولك 
ّ
فمع اأنها كانت كذلك، كانت يدي متر

برفٍق،

ة لها يف اأذى،
ّ
ل ني

بل تتوق، يف النهاية، اأن تكمل تعبريها لك 

كجوهر:

لي�صت الأر�ص هي ما �صاأ�صتاق اإليه،

لكّنه اأنت الذي �صاأ�صتاق اإليك.

ُعزلة
 كثريا هذا النهار؛ يف املطر،

ٌ
مظلم

اجلبل ل ُيرى. وحده �صوت                                                                            

املطر، ذاهبا باحلياة اإىل عمق الأر�ص.                                                                   

مع املطر ياأتي الربد.                                                                                       

ل قمر الليلة، ول جنوم.

تهب الريح ليال؛                                                                                       

جتلد القمح طوال ال�صباح –                                                                                      

ت،                                                             
ّ
ت�صكت عند الظهرية. لكن العا�صفة ا�صتمر

تبلل احلقول الياب�صة، وتفي�ص عليها –

اختفت الأر�ص                                                                                            

ل �صيء يرى، وحده املطر                                                                                              

يلمع على النوافذ املعتمة.                                                                                          
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هذا مكان للراحة، حيث ل �صيء يتحرك –

الآن نعود اإىل ما كّنا عليه من قبل                                                                       

حيوانات تعي�ص يف الظالم                                                                                     

بال لغة ول روؤية –

ل �صيء يقول باأين على قيد احلياة.                                                                              

لي�ص هناك �صوى املطر، املطر الذي ل نهاية له.

في الساحة
لأ�صبوعني كان يرتقب الفتاة نف�صها،

واحدة ممن يراهن يف ال�صاحة، لعلها يف 

الع�رصين،

حتت�صي قهوة ما بعد الظهرية، براأ�صها ال�صغري 

الأ�صود

مائال فوق جملة. 

ا
ً
هو يتطلع من ال�صاحة، متظاهر

ب�رصاء �صيء، �صجائر، ربا باقة ورد.

ولأنه ل علم لها بوجوده،

ل،
ّ
تها اأكرب الآن، امتزجت بحاجته اإىل التخي

ّ
قو

هو اأ�صريها. تنطق بكلمات منحها اإياها

يف �صوتها الذي يتخيله، هادئا وناعما،

�صوت من اجلنوب ك�صاحبة ال�صعر الأ�صود التي 

ا من اجلنوب. 
ّ
هي حتم

عاجال، �صتعرفه، وترتقب جميئه.

ربا كل يوم �صتغ�صل �صعرها،

وتنظر خارًجا عرب ال�صاحة قبل نظرها اإىل حتت.

ثم �صي�صريان عا�صقني.

لكّنه يتمّنى األ يحُدث ذلك �رصيًعا

كيما كان تاأثريها الآن على ج�صده، وعلى 

عاطفته،

لن يكون لها تاأثري حني تلزم نف�صها به -

�صتن�صحب اإىل ذلك العامل من ال�صعور

الذي تدخله الن�صاء حني يقعن يف احلب. واأن 

تعي�ص هناك، �صتكون

كمن ل ظل له، ول ح�صور يف العامل؛

وبهذا املعنى، غري املاألوف له

ه هي، اأن حتيا اأو متوت. 
ّ
فاإنه نادرا ما تهم

نافذة مفتوحة
 ُم�ِصّن اعتاد اأن يكتب عبارة "النهاية" على 

ٌ
كاتب

ق�صا�صة ورق قبل البدء يف كتابة ق�ص�صه، بعد 

ذلك يجمع كومة اأوراق، عادة ما تكون رقيقة 

�صتاًء حني يكون �صوء النهار ق�صرًيا، و�صميكة 

ه ثانيًة طليقا ومرتابطا، 
ُ
�صيفًا حني يعود فكر

متداعًيا كفكر رجل يف اأول ال�صاب. وبعزل 

عن عددها، ي�صع هذه ال�صفحات البي�ص فوق 

ال�صابقة، ثم يهملها. عندها فقط، تاأتيه فكرة 

الق�صة، ب�صيطة ونقية يف ال�صتاء، طليقة اأكرث يف 

ال�صيف. بهذه الطريقة اأ�صبح معّلما معرتفا به.

ل العمل يف غرفة بال �صاعة، واثًقا  كان يف�صّ

بال�صوء اأن يخربه بنهاية النهار. يف ال�صيف، 

يحب اأن يرتك النافذة مفتوحة. فكيف اإذن، 

�صيفا، دخلت ريح ال�صتاء اإىل الغرفة؟ اأنِت على 

حق، �صارخا جتاه الريح، هذا ما كنت اأفتقده، هذا 

الت�صميم وهذه املباغتة، هذه املفاجاأة – ياه، لو 

ا�صتطعت اأن اأفعل هذا لكنُت اإلهًا! ثم ا�صتلقى على 

الأر�صية الباردة ملكتبه ينظر اإىل الريح تتالعب 

بالأوراق، مازجة املكتوب منها بغري املكتوب و 

"النهاية" بينهما. 
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أعماله حاصل تركيٍب بين الواقعي 

والمبتكر بفعل المخيلة 

ملفات 
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"املحيط  روايـــتـــه  رمــ�ــصــان  فــريــد  ي�صتهّل 

بن  عبداهلل  ماين 
ُ
الع ان 

ّ
الرب ب�صهد  الإجنليزي" 

املرتفع  ال�صطح  على  اجلال�ص  التوانقي  حمود 

املحيط  عباب  تبخر  التي  ال�صفينة  موؤخرة  يف 

قدميه  ــّد  ومي اأرجيلته  �صعل 
ُ
ي وهــو  الهندي، 

فيه  ت�صتعل   
ّ
نحا�صي موقد  اأمــام  الباردتني 

اجلمرات لي�صت�صعر الدفء. 

يبدو هذا املدخل اإيذاًنا باأن فريد الذي اعتدناه، 

يف روايات ثالث �صابقة له، من�صغاًل بو�صوع 

تعّدد الهويات يف بلده ال�صغري البحرين، ينطلق 

هو  الأرحـــب،  والإقليمي  اخلليجي  الأفــق  اإىل 

املدرك حلقيقة اأن �صريورة و�صريورة الهويات 

يف جمتمعه لي�صتا منف�صلتني عن مثيلتهما يف 

تفاعلها  يف  املجاورة،  ة 
ّ
اخلليجي املجتمعات 

�صبه  اجتــاه  يف  كان  اإن  ــرب،  الأق حميطها  مع 

القارة  اجتاه  يف  اأو  وفار�ص  ة 
ّ
الهندي اجلزيرة 

الإفريقية.

وهذا ما اأ�صار اإليه فريد نف�صه، يف حوار �صحفي 

الإجنليزي"،  "املحيط  �صدور  بعد  معه  اأجري 

حيث قال: "رواياتي ال�صابقة كانت قائمًة على 

واملكان  الجتماعي  وحميطه  الواحد  البطل 

البحرين.  يف  مدينة  اأو  قرية  ا 
ّ
اإم وهي  الواحد، 

خّطني  بناء  مع  خمتلفة  اأ�صحت  امل�صاألة  هنا 

ات 
ّ
�صخ�صي معهما  تتوالد  خمتلفني،  ني 

ّ
زمني

�صا�صٍع  تنتقل يف ف�صاء مكاينٍّ  رئي�صية كثرية، 

و�صبه  ال�رصقية  واأفريقيا  الغربية  الهند  ما بني 

اجلزيرة وعمان وبلو�ص�صتان والبحرين". )انظر: 

احلوار الذي اأجراه مريزا اخلويلدي مع فريد يف 

)2020  /8  /25 "ال�رصق الأو�صط" – عدد 

ال�صابقة  الروايات  يف  رم�صان  فريد  اهتمام 

املختلفة  ات 
ّ
بالهوي الإجنليزي"،  لـ"املحيط 

اإليها،  املختلفة  الهجرات  ب�صبب  البحرين  يف 

ومناطق  مدن  يف  جذورها  ي 
ّ

تق�ص اإىل  قــاده 

خمتلفة  كالب�رصة يف العراق، و�صاحل فار�ص، 

والأح�صاء والقطيف يف �رصقي اجلزيرة العربية، 

اإىل  دفعه  الذي  نف�صه  الهتمام  وهو  وُعمان، 

الأ�صول  ذوي  من  املواطنني  جــذور  ي 
ّ

تق�ص

ا 
ً
وق�رص عنوة  اأجدادهم  انتزع  الذين  الإفريقية، 

املنطقة  اإىل  وجلبوا  الأ�صلية،  جمتمعاتهم  من 

اخلليجية يف فرتات جتارة الرقيق التي عرفتها، 

وهكذا بداأ البحث يف زجنبار ثم ممبا�صا، متتبعًا 

اإفريقيا  ال�رصقي من  ال�صاحل  على  ق 
ّ
الر جتارة 

ا فريد رمضان  وداعاً

الهوية في رواياته..من الحّيز 
المحلّي إلى األفق الخليجّي

حسن مدن
كاتب بحريني

اهتمامه بتعّدد 
الهويات قاده 

إلى تقصي 
جذورها المكانية 
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اإىل �صبه اجلزيرة العربية، متوقفًا اأمام مقادرير 

البط�ص و�صوء املعاملة التي تعر�ص لها هوؤلء 

الأفارقة.

بعناية  الــروائــيــة  مــاّدتــه  على  فريد  ي�صتغل 

البحث  مــ�ــصــادر  مــن  يجمع  ـــذي  ال الــبــاحــث 

ة 
ّ
ال�رصوري العنا�رص  كّل  املختلفة  ومراجعه 

ه من اأحداث 
ّ
، با ي�صم

ّ
لإقامة املعمار الروائي

اأمكنة و�صخو�ص جتمع بني  ووقائع وتفا�صيل 

ل، وميكن اأن يذهب اإىل جتلي�ص 
ّ
 واملتخي

ّ
الواقعي

يكتب  الذي  املكان  تاريخ  يف  ح�صلت  وقائع 

عنه على �صياقات اأخرى خمتلفة، وين�صب اأفعاًل 

ز املكايّن الذي تدور 
ّ
وقعت فعاًل يف تاريخ احلي

فيه اأحداث رواياته اإىل �صخو�ص هم من ابتكار 

 
ّ
الواقعي بني  تركيب  حا�صل  هم  اأو  لة، 

ّ
املخي

واملبتكر.

ويف غمرة بحثه اأثناء التح�صري لكتابة "املحيط 

الإجنليزي" تك�صفت له، على ما يقول هو نف�صه، 

ذاكرة  له  اأعادت  ة 
ّ
ق�رصي وهجرة  اأخرى  جتارة 

اململكة  �صقوط  اأّدى  حيث  الأندل�ص،  �صقوط 

الهجرات  وحجم  وتق�صيمها  وتفّككها  البلو�صية 

بعد  الغربي،  ال�صاحل  اإىل  عليها  ترتبت  التي 

ا 
ً
واأخري واأفغان�صتان،  باك�صتان  بني  تق�صيمها 

املتبقي  الأخري  اجلزء  البهلوية  الدولة  انتزاع 

بالأثر  لباك�صتان  عمان  �صلطنة  وتنازل  منها، 

اأكرب  اأحــدث  مما  فيها.  العربي  للحكم  الأخــري 

ال�صفة  اإىل  ال�رصقية  ال�صفة  من  لل�صكان  هجرة 

الغربية حيث دول اخلليج العربية، و�صاعد على 

 
ّ
 العميق للنفوذ ال�صيا�صي

ّ
ذلك التوا�صل التاريخي

و"جوادر"  "مكران"  على  العماين   
ّ

والتجاري

�صهولة النتقال بني �رصق اإفريقيا، و�صوًل اإىل 

ب�صط �رصكة الهند ال�رصقية �صيطرتها على البحر 

الإجنليز يف  ذلك من حتكم  والأر�ــص، وما تال 

اإدارة �صوؤون املنطقة. )انظر احلوار امل�صار اإليه(.

�صفينة  غرق  واقعة  من  رم�صان  فريد  وانطلق 

الهندي،  املحيط  يف  بالفعل،  وقعت،  عربية 

التي  هي  كرقيق،  جلبوا  اأفارقة  متنها  وعلى 

اأحــالم  حجم  عن  اأي�صًا،  الك�صف،  اإىل  قادته 

العربية  اجلزيرة  �صبه  يف  ة 
ّ
بامل�صيحي التب�صري 

ق والعبودية، و�صّكلت احلروب 
ّ
وارتباطها مع الر

ا 
ّ
ا زمني

ً
القبلية وجتارة الرق يف "مكران" م�صار

يف  وبيعه   ،
ّ
بلو�صي �صاب  اختطاف  عرب  اآخــر 

مطرح.

خمتلفني،  م�صارين  يف  احلكايتان  تــتــوازى   

الرواية،  من  الأخري  الف�صل  يف  تلتقيان  حتى 

يف نهاية جتمع من تبقى من �صخ�صيات العمل 

لت 
ّ
حتو وعرفت  هجرات  عا�صت  التي  الروائي، 

وتبدّلت بلغت حّد التحول من ديانة اإىل اأخرى، 

يجمع  م�صهد  اإزاء  فنكون  منها،  البع�ص  عند 

الهند ومكران وجوادر واملنامة ومطرح وم�صقط 

وجدة ومكة وزجنبار.

�صهلة،  اإجماًل،  رم�صان،  فريد  روايات  تبدو  ل 

عندما  لكّننا  البداية،  منذ  عواملها  ولوج  ميكن 

نعود  ل  منها  ــدة  واح كل  منت�صف  يف  نكون 

عند  �صنكون  كما  ول�صنا  بدايتها،  يف  كنا  كما 

الإم�صاك  نحاول  الرواية  مطالع  يف  نهايتها. 

و�صخو�صها.  لأحداثها  لها،  الأوىل  باخليوط 

 ،
ّ

وحمري ومبهم  غام�ص  البداية،  يف  �صيء،  كل 

فنحن يف طور ال�صتك�صاف، لكن عندما ن�صتوي 

فكرة عن  نا 
ّ
كو قد  نكون  الرواية،  منت�صف  اإىل 

و�صخو�صها،  واأحداثها  ومناخاتها  م�صارها 

من  بعنى  اإنهم  اأبطالها.  مع  عالقة  واأقمنا 

ربا  هم، 
ّ
نحب ربا  لنا:  اأ�صدقاء  باتوا  املعاين 

ربا  عليهم،  ن�صفق  ــا  رب معهم،  نتعاطف 

اأي�صًا،  نكرههم  وربــا  نغبطهم،  اأو  نح�صدهم 

باتوا  هوؤلء  باأن  ال�صعور  اأ�رصى  ن�صبح  لكننا 

اأو معارف على الأقل. ا" لنا 
ً
"اأ�صحاب

بني  الــوحــيــد  اأو  الأول  رمــ�ــصــان  فــريــد  لي�ص 

عامة،  واخلليجيني  ني، 
ّ
البحريني الروائيني 

ملفات 

يشتغل بعناية 
الباحث إلقامة 

معماره الروائي 
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مو�صوع  على  رواياتهم  يف  ا�صتغلوا  الذين 

ا، لكنه بالتاأكيد اأبرزهم واأ�صملهم 
ً
ات، تالي

ّ
الهوي

لهذا  تناوله  يف  ة، 
ّ
بانورامي واأكــرثهــم،  روؤيــة 

�ص 
ّ
كر فريد  اإن  القول  ميكن  الــذي  املو�صوع، 

 له.
ّ
منتوجه الروائي

املختلفة  الأ�ــصــول  بو�صوع  ا 
ً
اهتمام جنــد 

كتاب  عند  البحرين  يف  املجتمع  ملكونات 

لعّل عبداهلل  اآخرين،  ق�صة وروائيني بحرينيني 

يف  اأبــرزهــم  البحريني،  النطاق  على  خليفة، 

مو�صوع  فيها  يح�رص  التي  ''الينابيع''  روايته 

الرّق الذي عرفته جمتمعات املنطقة يف فرتات 

اأحد  الــروايــة،  يف  يبحث،  حيث  تاريخها،  من 

الرق، عن جذوره  هذا  كانوا �صحايا  اأفراد من 

تعرفون  ''اأنتم  اأعماقه:  يف  املتوغلة  الإفريقية 

كيف كانت اأ�رصتي، وكيف كنا ملحقني بهام�ص 

واإخــواين  اأبي  وكان  بالزريبة.  اأ�صبه  هو  بيت، 

يعملون طوال النهار والليل يف تنظيف القدور 

يختلوا  اأن  لهم  وال�صادة  الر�صع.  وحمل  وطبخ 

حتى بالبنات. اأتعرف كم حتملت وقا�صيت من 

يف  ''عبد''  كلمة  وتطاردك  الإهانات؟  هذه  كل 

كل مكان''. وتعاود ال�صود ذكرياتهم واأحالمهم 

كيف  اأتذكر  اأحياًنا:  احلرية  نحو  وطموحاتهم 

الأزقة، وكنا  العبيد من كل  ال�صود  طلعنا نحن 

ك�صيل من الأحجار واملاء والثياب الرثة''. )اأنظر: 

http://www.alwaqt. الكعبي:  �صياء 

)com/art.php?aid=140267

البحريني، فاإننا  جند يف   وعلى امل�صتوى غري 

�صامل  العماين  للكاتب  �صاهني"  "اأيوب  روايــة 

ات 
ّ
الهوي ملو�صوع  ــرى  اأخ مقاربة  ه، 

ّ
توي اآل 

مرحلة  يف  كان  الــذي  العماين،   املجتمع  يف 

ة وا�صعة متتّد 
ّ
ة طويلة ي�صّكل اإمرباطوري

ّ
تاريخي

حدودها اإىل اأطراف اآ�صيوية، اإىل جوادر املدينة 

باك�صتان،  حدود  يف  الآن  تقع  التي  ة 
ّ
ال�صاحلي

وعلينا  اأفريقيا،  و�رصقي  فار�ص  �صواحل  واإىل 

 توّقع  مقدار التنوع يف جمتمع كان بهذا 
ّ
من ثم

اأطراف  من  املتحدرون  ي�صعر  حيث  الت�صاع، 

الإمرباطورية التي تقل�صت، بقادير من الغربة 

يف مركزها، الذي عادوا اإليه، وبحنني غام�ص 

اإىل م�صاقط روؤو�صهم، حتى من قبل اأفراد اجليل 

الأحدث الذي ل ذاكرة فعلية له يف تلك امل�صاقط، 

التي باتت تابعة لدول اأخرى غري عمان، ومن 

تق�صي  واأحيانًا،  اإظهار،  الكاتب  حر�ص  هنا 

توّزع اأفراد العائلة التي يتحدر منها �صخو�صه 

بني اأمكنة خمتلفة. اإن عمان هي مكان احلدث، 

ولكن بو�صعنا تتبع امتدادات هذه ال�صخو�ص يف 

العمياء:  املعلمة  حال  هو  كما  اأخرى،  مناطق 

�صخ�صية  �صاهني،  اأيــوب  حفظ  التي  "زمان" 
الرواية الرئي�صة القراآن على يديها. 

عًدا متكاماًل 
ُ
لكّن الأمر عند فريد رم�صان اأخذ ب

على  الكاتب  انهمك  م�رصوع  اإطــار  يف  يندرج 

املبكر  موته  لول  ميتّد  اأن  له  وكــان  اإجنــازه، 

املــبــاغــت، حــني يـــدور احلــديــث عــن هجرات 

يف  متنوعة  فاإنها   
ّ
ثم ومن  امل�صادر،  عة 

ّ
متنو

تاأثريها الثقايف، وكما اأ�صلفنا فاإن ان�صغال فريد 

"املحيط  بـ  يبداأ  مل  الهوية،  بو�صوع  رم�صان 

اأي�صًا،  الن�صغال،  هذا  جند  حيث  الإجنليزي" 

البحرين«  لباب  غيمة  »التنور؛  روايـــات  يف 

هــويــات  يف  فيها  يبحث  ــتــي  ال  ،)1994(

حيث  فار�ص،   
ّ
بر القاطنني  )العرب  »الهولة« 

اخلليج(،  يف  عربية  اأقاليم  اإىل  جمدداً  هاجروا 

لتهم من ال�صاحل الفار�صي، حتى 
ّ
ويتناول حتو

اخلليج،  من  العربي  اجلانب  يف  ا�صتقرارهم 

التي   ،)2006( النعيم«  ماء  »ال�صوافح  روايــة 

ة التي هاجرت من 
ّ
تتق�صى املجموعات ال�صكاني

ة. ورواية 
ّ
اجلنوب العراقي، ومن �رصق ال�صعودي

فيها  الكاتب  يتناول  التي   ،)2000( »الربزخ« 

اأ�صول  من  بحرينيني  مواطنني  هويات  جذور 

ة، متتد يف الهجرة وال�صتيطان 
ّ
عمانية وعراقي

يف البحرين.

ملفات 

االهتمام 
بالهويات موجود 

في األدب 
الخليجي لكن 

رمضان كّرس 
منتوجه الروائي 

له 
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هذا  يوجز  يكاد  ما  )التنور(  ــة  رواي يف  ولعل 

قرية/  ف�صاء  يف  الرواية  تبداأ  حيث  التنوع، 

لل�صفن  ة 
ّ
اليومي باحلركة   

ّ
ي�صج اإيــراين  ميناء 

وللمراكب املتنقلة بني مرفاأ املنامة وبر دبي 

القرية  ال�صيخ �صعيب. يف هذه  وم�صقط وجزيرة 

ة الفار�صية من حيث الثقافة واللغة، 
ّ
ذات الهوي

الذي  الطبل  "�صوت  ي�صمعوا  اأن  لأهلها  ميكن 

ذو  الأفريقي،  الكهل  عبود  بابا  عليه  ي�رصب 

مميز،  باإيقاع  ي�رصب  املفلطح،  الكبري  الأنــف 

الفار�صية والعربية  الكلمات  ويغني بخليط من 

والزجنبارية" )التنور/10(.

قال  ة 
ّ
الهوي بو�صوع  اهتمامه  تو�صيح  يف 

م�صرتكة  ذاكــرة  عن  اأبحث  لأنني  ربــا  فريد: 

ا�صتباك  اأو�صع،  لفهم  توؤ�ص�ص  ذاكرة  الآخر،  مع 

اأعمق، وانزياح نحو "الأنا" يف ذاتها وذوبانها. 

حقها  يف  وكفرها.  اإميانها،  ودينها.  مذهبها، 

اأن  لنا  هل  عليها.  ومــا  لها  فيما  وحقوقها. 

اجلزيرة  �صبه  اأن  ل 
ّ
ونتخي اأكرث،  بجراأة  نتحدث 

بحرين؛  بني  ة 
ّ
حممي كانت  بحجمها  العربية 

البحر الأحمر واأفريقيا، واخلليج العربي واآ�صيا 

عزلة  �ص 
ّ
كر التو�صيط  هذا  الآخــر.  اجلانب  على 

ال�صتاء  رحلة  طريق  عرب  اإل  لها،  كاملة  �صبه 

مكة،  يف  الإبراهيمي  احلج  ومو�صم  وال�صيف، 

املتعط�صة  الإ�صالمية  الــدولــة  تاأ�ص�صت  حتى 

للتو�صع وعبور البحار نحو الآخر. اأي اآخر؟ حيث 

الهويات والأعراق واللغات، وحيث العامل وهو 

يبتلع كل �صيء با فيها حكم الدولة الإ�صالمية 

اأخرى  واأعــراق  واأجنا�ص  بهويات  انتهى  الذي 

اجلزيرة  ب�صبه  ب�صلة  متت  ول  با�صمه  حتكم 

اأن  ينبغي  تاريخية  �صريورة  وهــذه  العربية، 

فهما  الآخـــر  فهم  نحو  ومن�صي  بها  نعرتف 

ح�صاريًا، اإذ لي�ص من املعقول اأن نظل نتنادى 

ونحن  العرقي  والنقاء  والأ�صالة  القبيلة  با�صم 

يف القرن احلادي والع�رصين، حيث العامل قرية 

�صغرية. ويف غياب كامل حلق املواطنة الكاملة 

لالإن�صان العربي. وكاأننا خارج التاريخ. ) انظر 

احلوار مع مريزا اخلويلدي(.

فريد  روايــات  على  بق�صوة  املوت  ثيمة  ت�صغط 

رم�صان، ب�صورة تلفت انتباه القارئ، و"يوؤثث" 

الكاتب الف�صاء الروائي با يخدم طق�ص املوت 

رواياته  يف  ذلك  يتجّلى  كما  بقوة،  احلا�رص 

الثالث الأوىل خا�صة، من خالل عنايته باختيار 

ففي  للموت،  الطاغي  باحل�صور  املثقل  املكان 

م�صاحة  املحرق  ت�صّكل مقربة  "الربزخ"،  رواية 

فح�صب،  ذلك  ولي�ص  ال�صخو�ص،  حلركة  وا�صعة 

الأ�صا�صية  ال�صخو�ص  مهنة  باختيار  واإمنــا 

يحمله  ما  مع  القبور،  حفار  مهنة  الرواية،  يف 

ذلك من �صحنة عالية الّدللت يف العالقة، يف 

اإحالتها لنا على طق�ص املوت.

على  الإحلــاح  هذا  باأن  جنزم  اأن  بالو�صع  لي�ص 

بني  عالقة  من  اأوجهه  بع�ص  يف  ينبع  املوت 

عن  الناجم  الفقد  مع  للكاتب  حمتملة  ذاكــرة 

املوت، لكن ي�صعب تفادي غواية هذا الحتمال 

اأخري  »عطر  كتابه  اإىل  عدنا  ما  اإذا  خا�صة 

اإنــه:  نف�صه  الكاتب  عنه  قــال  الــذي  للعائلة«، 

"يذهب اإىل فح�ص تاريخ املوت يف عائلتي، اإل 
وحياة  حياتي  تفا�صيل  من  الكثري  يك�صف  اأنه 

العائلة". 

لكن الكاتب �صيعرب برزًخا من الوعي واملعرفة، 

ل 
ّ
يجعله يرتقي بفهوم املوت اإىل م�صاف التاأم

مغزاه  من  املوت  هذا  د 
ّ
يجر لكي  ل  الفل�صفي، 

�صخو�ص  اإليه  تنقاد  فاجع  كحدث  املبا�رص 

مهابًة  الفكرة  على  لي�صفي  ــا  واإمن روايــاتــه، 

جتعل منها اأبعد من ذلك بكثري. بالن�صبة لفريد 

العمل  يف  املوت  "ح�صور  فاإن  نف�صه  رم�صان 

ا �صمن �صياق الفكرة والبحث 
ً
ا مهم

ً
ي�صبح جزء

والدرا�صة"، ولكن لي�ص املوت وحده، ما يح�رص، 

احلالت،  بع�ص  ويف  اأي�صًا،  الولدة  حت�رص  اإذ 

ــوت والــــولدة، ويف  يح�رص الثــنــان مــعــًا: امل

ملفات 

أبحث عن 
ذاكرة مشتركة 
ا  تؤسس فهماً

أوسع وتنزاح نحو 
"األنا"
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حالت اأخرى يح�رص اأحدهما منفرًدا. 

تخطيط  �صمن  يح�رصان  والــولدة  املــوت  اإن 

يرى  وهو  املوت.  و�صبب  الــولدات،  ل�صبب  واٍع 

�صوف  رواية �صادقة يف �رصدها  ثمة  لي�ص  اأنه 

على  ة 
ّ
الق�رصي الإمـــالءات  هــذه  ملثل  تخ�صع 

تبداأ  اإن  ما  الّتجربة  اأن  ذلك  ال�رصدي؛  الن�ص 

فعل  من  �صخو�صها  تتحول  حتى  �رصدها،  يف 

، بعنى اأنها �صوف 
ّ
ل اإىل فعل واقعي وحي

ّ
متخي

خالق،  ح�صور  باكت�صاب  ف�صيًئا  �صيًئا  تبداأ 

ة 
ّ
د يف اأحيان كثرية على الت�صورات الأولي

ّ
يتمر

القول  ميكن  وهنا  الكاتب،  قبل  من  املر�صومة 

ر 
ّ
التحر يف  ياأخذون  و�صخو�صها  احلكاية  اإن 

اخلا�صة  �صياقاتهم  وفر�ص  الكاتب  �صطوة  من 

بهم، بل اإّنهم اأحيانا يقودون الكاتب اإىل مواقع 

و�صياقات مل ي�صعها يف تخطيطاته الأولية. 

ويعطي فريد رم�صان مثاًل على ذلك �صخ�صية 

النعيم"  ماء  "ال�صوافح..  روايته  يف  "خاتون" 
مري�صة  ك�صخ�صية  الــبــدء  يف  ر�صمها  الــتــي 

بعد  موتها  وتنتظر حلظة  اجلن،  بلعنة  م�صابة 

و�صول كفنها الذي اأر�صلته اإىل النجف ليلف به 

هناك.  املقد�ص  للمكان  مباركته  بعد  ج�صدها 

هذه  متــرد  بــدى  �صعر  مــا،  نقطة  عند  ولكن 

منها  كان  فما  املر�صوم،  ل�صياقها  ال�صخ�صية 

ت م�صار حياتها باختفائها، وبعدم 
ّ

اأن غري اإل 

عن  كتبوا  من  بع�ص  اأّن  مع  الكفن،  و�صول 

الرواية خال لهم اأنها ماتت، فيما هي، بكلمات 

فريد نف�صه، ذهبت لت�صجل قدرها الذي اختارته 

"اإن هذه التجربة عّلمتني  بنف�صها. يقول فريد: 

اإىل  تتحول  وهي  ال�صخو�ص  اأحــرتم  اأن  ا 
ً
كثري

تقود  اأن  يف  الكاملة  تها 
ّ
ا�صتقاللي لها  كيانات 

الكاتب  يقودها  اأن  ل  م�صائرها،  نحو  الكاتب 

نحو ما يريد هو". 

�صياق  من  نفهم  حتديًدا  الّتف�صيل  هذا  وحول 

م�صار  اأّن  الإجنليزي"  لـ"املحيط  فريد  تقدمي 

يكون  وربا  الأول،  التخطيط  عن  خرج  العمل 

م�صار  تتبع  من  اأكرث  البداية،  يف  يرد،  مل  فريد 

نف�صها،  البحرين  اإىل  اإفريقيا  من  الرقيق  جلب 

رواياته  يف  راأيناه  كما  مل�رصوعه،  ا�صتكماًل 

ة 
ّ
الهجرات، طوعي اأتت به  ال�صابقة يف بحث ما 

اآثار على ت�صكيل الن�صيج  ة، من  
ّ
اأو ق�رصي كانت 

الن�صيج،  هذا  يف  اندجمت  كونها  فمع   ،
ّ
املحلي

اكت�صبتها  التي  بال�صمات  حمتفظة  ظلت  لكّنها 

وورثتها  منها،  هاجرت  التي  املجتمعات  يف 

بالنتيجة،  وغدت،  منها،  التالية  الأجيال  اإىل 

عن�رصاً من عنا�رص تكوين الهوية الوطنية يف 

املجتمع.

قاد  ــذي  ال هو  امل�صار  هــذا  يف  البحث  ولكن   

ز املحلي نحو احليز 
ّ
اإىل اخلروج من احلي فريد 

اأهل  م�صائر  تعّدد  اأو�صع  بعني  فراأى  الأ�صمل، 

هذه الهجرات، وتوزعهم على اأكرث من مكان يف 

جذورهم  عن  البحث  يجعل  ما  املنطقة،  بلدان 

الهجرة  م�صارات  يف  للبحث  بالنتيجة،  يقود، 

جميعًا  حتملهم  مل  التي  الأ�صل،  الأوطــان  من 

ما  ملمو�ص،  جغرايف  ز 
ّ
كحي نف�صه،  املكان  اإىل 

بكافة  القربى،  اأوا�ــرص  يف  التفتي�ص  يقت�صي 

�صور هذه القربى، بني هوؤلء الأفراد.

فريد  ا�صتغالت  اإن  القول  ميكن  النهاية  يف 

م�صدراً  باتت  ة، 
ّ
الهوي مو�صوع  على  رم�صان 

ة ال�صاملة يف 
ّ
ف على مكونات الهوي

ّ
ثريًا للتعر

جمموعة  اإىل  تفكيكها  بهدف  ل  جمتمعاتنا، 

هويات متنافرة، واإمنا بالعك�ص متامًا للتاأكيد 

وجمتمعي،  وطني  ن�صيج  يف  اندماجها  على 

قيم  على  بالتاأكيد  متا�صكه،  تعزيز  يجب 

التمييز،  �صور  لكافة  النافية  احلّقة،  املواطنة 

ر�صمية كانت اأو جمتمعية.

ملفات 

اشتغاالته مصدر 
ثري للتأكيد على 
اندماج الهويات 

في نسيج 
مجتمعي يرفض 

الّتمييز 



نزوى العدد 105 يناير 2021
284

ديد
َ

 ج
ٌ
َخرب

 الَفريد
ُ
رحَل الذهب

 َت�صاقطت على الُغيوم
ُ
ماء

َ
ال�ص

ديْد
َ

 ح
ُ
�رص

َ
 الب

َ
ار

َ
�ص

 الزوايا
ّ
نباأٌ كالفجاأِة رج

ك�صكنٍي م�صتاقٍة لدِم القلب

دم اأم �صديْد

ديقي
َ

ل �ص
َّ
قلُت: مَته

اأيا اأيقونَة الَده�صة امل�صتبّدة

عد
َ
روِد ب

ُ
مل تكتبَك كل الو

عد
َ
مل يكمل َقلمَك األواَن الوجِد ب

وحدَك مَت�صي دوَن اأحْد

 اإىل اأوَكاِرها
ُ
تاأخذَك الُنجوم

اعات
َ
 ال�ص

َ
لتحمل عنَك وجع

�صوَن...
َ

اإنهم مي

ْ
زرافاٌت ترحُل الأقمار

و�ِصيقى
ُ
رتكوَن امَلكاَن بال م

َ
ي

ِحيد .............
َ
و

كان من املفرت�ص اأن يزورين يف مكتبي ب�صارع املعار�ص 

)طريق  الثانية  لروايتي  �صيناريو  و�صع  عن  نتحدث  لكي 

ا قبل رحيله، 
ً
العنكبوت(. كان ذلك منذ اأكرث من �صهر تقريب

ن 
ّ
تتح�ص اأن  بعد  ياأتي  �صوف  باأنه  ووعــدين  اعتذر  لكّنه 

�صحته، وكنت اأتوُق لزيارته لأننا مل نلتِق منذ فرتة، ولكن 

القدر كان باملر�صاد، اأغلق الأبواب.. اأنزل ال�صتائر ومل ياأِت 

 �صوى يف الذاكرة ويف احلنني.
َ
اأبًدا، ولن ياأتي

اأ�صحاب  نــوّدع  كيف  الراحل،  عن  قال 
ُ
ي اأن  ميكن  مــاذا   

كن اأن نقول عن الذي 
ُ

 غري امُلداهن، ماذا مي
ّ
احلرف احلقيقي

ا واقًفا، 
ً
غادرنا يف حلظة عبٍث عظيمة، عن رجل كان دائم

�صاهًقا كالنخلة. اأ�صياء كثرية ميكن اأن تقال، ولكن كلها لن 

تفي هذا الرجل حّقه.

م�صرتك،  لقاء يف عمل  لنا  كان  �صنًة  وع�رصين  قبل خم�ص 

ا 
ًّ
فني عماًل  كان  "نوران"،  ا�صمه  جرافيك  عمل  عن  عبارة 

جميلة  ا�صكت�صات  اأو  لوحات  على  ي�صتمل  ا 
ً
مبدع ا 

ً
�صخم

عبدالرحيم.  جمال  اجلميل  للفنان  النحا�ص  على  باحلفر 

رم�صان،  لفريد  "نوران"  برواية  ا�صت�صاء  اأو  العمل  اعتمد 

وانتهى  الإجنليزية،  اللغة  اإىل  الن�ص  ترجمة  دوري  وكان 

زال معي  وما  للنور  اأكمل وجه، وخرج  واأجنز على  العمل 

ن�صخة منه اأحتفظ به يف مكتبي، موقعة من الفنان جمال 

عبدالرحيم، الذي عمل منه خم�صني ن�صخة فقط.

ب الفنان البحريني 
ّ
ة يل مع �صديقه املقر

ّ
يف مكاملة هاتفي

الفقيد،  دفن  من  النتهاء  بعد  عبدالرحيم  جمال  ال�صديق 

اأ�صهر تنفيذ  ر مع الراحل قبل عدة 
ّ
اأخربين باأنه كان قد قر

ا فريد رمضان  وداعاً

أطلق عليه النقاد لقب 
»كاتب الهويات«

عبدالحميد القائد
كاتب وشاعر بحريني 

ملفات 
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عمل جديٍد بعد مرور ربع قرن على "نوران"، والدخول يف 

ت اأحوال الدنيا، 
ّ

رت الروؤى وتغري
ّ
جتربة اأخرى بعد اأن تطو

وان�صهرت الروح يف بوتقة خمتلفة. كان العمل املفرت�ص 

هو اإجناز م�رصوع جرافيك مع الراحل ا�صمه "طريق احلج" 

ح�صب   
ّ

ــودي وج اأو   
ّ

دنيوي �صويّف  عمل  عن  عبارة  وهو 

الأديان  قول جمال عبدالرحيم. فاحلج موجوٌد يف جميع 

واملذاهب اإىل اأماكن مقد�صة. ويف هذا ال�صدد اأنهى جمال 

لكي  للفقيد  و�صّلمها  املو�صوع،  حول  ا�صكت�ًصا   81 حوايل 

يقوم بالكتابة على �صوئها، انطالًقا من روؤية جمال باأن 

اللوحة هي التي تخلق الن�ص، ولي�ص العك�ص، وباأّن اللوحة 

يف  الغريب  احلياة.   ومتنحه  التابوت  من  الن�ص  ُتخرج 

العمل،  فكرة  بلورة  اأثناء  جلمال  قال  فريد  اأّن  املو�صوع 

"ربا يكون هذا اآخر عمل يل وبعده �صاأموت". قلب املبدع 
بالكتابة  بداأ  قد  الراحل  باأن  يعتقد جمال  دليله.  )اأحياًنا( 

ا بها، ولكّنه ل يعلم 
ً
بالفعل م�صرت�صًدا باللوحات اأو م�صتلهم

اإىل اأين و�صل بال�صبط. كان املوت اأ�رصع مما توقعه الفقيد، 

العمل بالقدر  العمل، لكّن جمال يخطط لإ�صدار  ومل يكمل 

ال�صداقة  مل�صرية  ا 
ً
وتقدير عرفاًنا  الفقيد  منه  انتهى  الذي 

ا �صنواٍت طواًل. 
ً
التي جمعتهما مع

ا مع مر�ص "ال�صكلر" الذي 
ً
الأ�صهر الأخرية عانى الفقيد كثري

اإىل  ه 
ّ
ي�صطر كان  الذي  املر�ص  هذا  طفولته،  منذ  يكابده 

مالزمة امل�صت�صفى لتغيري دمه كل �صهرين اأو ثالثة، ويحتاج 

اآخر لكي يتاأقلم مع الدم اجلديد. يتذّكر  اأ�صبوع  اإىل  بعدها 

الفقيد اأيامه الأوىل، ويقول يف اإحدى مقابالته التلفزيونية 

ا 
ً
م�صي امل�صت�صفى  اإىل  طفولته  يف  حتمله  كانت  والدته  اأن 

ا وع�رصين كيلومرًتا. 
ً
على الأقدام م�صافة تبلغ حوايل خم�ص

بحياتها  ت 
ّ
�صح التي  العظيمة  الأم  هذه  معاناة  لنتخيل 

 الآخر، 
َ
اأطفالها الذين بداأوا يت�صاقطون واحًدا تلو اأجل  من 

ملفات 
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�صت حلادث 
ّ
اإىل احلياة الأخرى، وابنتها التي تعر راحلني 

�صبه  اأو  معوقة  �صبه  اإىل  لتتحول  وموجع  موؤمل  ماأ�صاوي 

للتحدث  جمــال  هناك  لي�ص  ــرى  اأخ ق�صة  وهــذه  اإن�صان، 

عنها. كان فريد �صاهًدا على هذه امل�صرية املوؤملة من الفقد 

الت�صحيات  �صاحبة  احلنونة  والدته  رحيل  وعلى  والثكل، 

"نوران" يتحدث عن  اإحدى مقاطع روايته  الكبرية. �صمن 

ا يف كتاباته: "�صتذهب لتبقى. كم 
ً
ر كثري

ّ
املوت الذي يتكر

كانت حدائق املوت تراوغ قلبك، تهدهد جراحك البي�صاء، 

واأنت ذاهب للمرة الأوىل، تارًكا خلفك اآثار قبالتي، وجحيم 

اأ�صواقي لتوؤملني. اأيها الرجل يا عليل الوقت، ل ترتك خلفك 

امراأًة يف ركن احلرائق تقطف قالئد املوت، وتتبع خطاك، 

تّزين اأجرا�ص قمي�صك برائحة ال�صالة. �صتذهب اأيها الرجل 

لتبقى يف الهداأة. فال تبقى يف الرتاب، احلفرة الرائعة لي�صت 

يقول  الربزخ  رواية  هي" ويف  العودة  لحتمالت  للج�صد، 

 
ّ
على ل�صان �صخ�صيته: "اأبداأ بالعّد من جديد، اأغم�ص عيني

ببطء،  اجل�صد  يرتفع  فيه رخيم وغام�ص،  ما  اأفٍق كل  على 

فتت�صح يل ب�صعوبة بالغة اأر�ص ياب�صة و�صط مياه غامرة... 

ظللت  تة... 
ّ
مي زلت  ما  باأنني  فاأعرف  قلياًل،  نف�صي  اأن�صى 

اأطرايف  تتحرك  ومل  طويل  لزمن  موح�ص  �صكون  يف  هكذا 

فاأيقنت باأنني قد مت. واأنني هناك، مع اأبي".

تتوقف،  ل  املاآ�صي  من  ف�صوٌل  الراحل،  حياة  كانت  هكذا 

اأو  ي�صكو  القريب. مل يكن فريد  واملوت املجاور املتجاور، 

وكاأّن  ا، 
ً
دائم ا 

ً
مبت�صم كان  بل  امل�صتدمي،  وجعه  عن   

ّ
يعرب

ا، وا�صتمر يف جتربته 
ً
الدنيا بخري، ولكّنها مل تكن كذلك فعلي

كل  من  بالرغم  الطموح،  ال�صينمائي  وم�رصوعه  الروائية 

ا 
ً
ا على تكملة جتربته الإبداعية. مل يكن �صالع

ً
الأمل، حري�ص

اأبًدا خالل حياته ورحلته الإبداعية يف اأية �صلة من ال�صلل 

ح�صد  اأو  الآخرين  لتهمي�ص  اخلبيث  كالع�صب  تتكاثر  التي 

مبادئ  ذي  ملتزم  واأديــب  ككاتب  بدع 
ُ
ي ظّل  بل  الآخرين؛ 

ا 
ً
بدع

ُ
الرّتهات؛ لأّنه كان م اإن�صانية راقية تارًكا خلفه كل 

ة يف كل مكان.
ّ
ا يحمل لواء املحب

ًّ
حقيقي

ات" لأّنه تناول يف رواياته 
ّ
 اأطلق عليه النّقاد "كاتب الهوي

�صغرية،  جزيرة  ب�صفتها  البحرين  ففي  خمتلفة.  ات 
ّ
هوي

ياأتي  من  باأن  عتقد 
ُ
ي كان  التي  املقد�صة،  دملون  واأر�ــص 

كان  جلجام�ص،  اأ�صطورة  ح�صب  اخللود  له  كتب 
ُ
ي اإليها 

ال�صاحرة  اجلزيرة  هذه  يف  دفنوا 
ُ
ي باأن  يحلمون  الكثريون 

فقد وفد  التاريخ.   املقابر عرب  اأ�صبحت من كربيات  التي 

العرب  من  خُمتلفة  ات 
ّ
هوي من   

ٌ
اأنا�ص تاريخها  عرب  اإليها 

والهنود  والبلو�ص  والأفارقة  والفر�ص  املختلفة  بقبائلهم 

وغريهم لتتحول البحرين اإىل هوية ف�صيف�صائية متناغمة. 

 2018 عام  ال�صادرة  الإجنليزي"  "املحيط  رواية  كانت 

اآخر رواية مطبوعة له ح�صب علمي، ول علم يل اإذا كان قد 

وعن  اإبداعه.  يتوقف  ل  فهو رجل  ل،  اأم  اأخرى  برواية  بداأ 

الرواية يقول الكاتب فريد رم�صان" اإنها حقل األغام كبري، 

وخمزون من الأ�صئلة امل�صبعة بكل اأ�صكال احلياة من القتل 

والتنكيل والبط�ص يف حق الإن�صان ونف�صه )الآخر والأنا(". 

اأنه اختار عنوانها  اإىل  الكاتب  اأ�صار  الراوية  وحول عنوان 

من  جاءت  فكرته  اأن  حًا  مو�صّ الكتابة،  عملية  نهاية  قبل 

ة املتعلقة بفرتة ال�صيطرة الإجنليزية 
ّ
اأحد الوثائق التاريخي

على املنطقة.

غيمة   – )التنور  روايــات  ثالث  اإ�صدار  بعد  اخلطة  كانت   

– ماء  ال�صوافح  �صفر،  يف  جنمة  الــربزخ-  البحرين،  لباب 

هويات  تتناول    - رم�صان  فريد  يقول  كما   – النعيم( 

وجذورها  البحرين  يف  وال�صتيطان  الهجرة  من  خمتلفة 

والقطيف  والأح�صاء  فار�ص  و�صاحل  الب�رصة  من  القادمة 

وكانت  اأخــرى،  وهجرات  تاريخ  يف  البحث  هو  وعمان 

عالقة  له  لي�ص  وهذا  ال�صود،  تاريخ  ا�صتك�صاف  هي  الفكرة 

عن�رصية بتاًتا، الألوان ل نختارها بل نرثها يف جيناتنا. 

ة يف ظل غياب 
ّ
وهو هنا اإكماًل لتاريخ البحث يف فهم الهوي

املواطنة  مفهوم  حتقيق  يف  الأنظمة  وف�صل  الدميقراطية 

ة، ويف ظل تكري�ص مفهوم الأر�ص وما 
ّ
والعدالة الجتماعي

عليها. وهكذا انطلق البحث يف زجنبار ثم ممبا�صا، وجتارة 

اأفريقيا  من  ال�رصقي  ال�صاحل  هذا  على  جًدا  الن�صطة  الرق 

للمملكة   
ّ
التاريخي والمتداد  العربية،  اجلزيرة  �صبه  اإىل 

النورانية الزراد�صتية يف فار�ص وو�صولها اإىل هذا ال�صاحل 

الإفريقي.  الإن�صان  حق  يف  البط�ص  وممار�صتها  اأي�صا. 

له  تك�ّصفت  ــر،  الآخ اجلانب  على  باأنه  احل 
ّ
الر وي�صتطرد 

ة ُتعيد له ذاكرة �صقوط الأندل�ص، 
ّ
جتارة اأخرى وهجرة ق�رصي

وتق�صيمها  وتفككها  البلو�صية  اململكة  �صقوط  هنا  وهي 

الغربي،  ال�صاحل  اإىل  عليها  ترتبت  التي  الهجرات  وحجم 

انتزاع  ا 
ً
واأخري واأفغان�صتان،  باك�صتان  بني  تق�صيمها  بعد 

الدولة البهلوية اجلزء الأخري املتبقي منها، مما اأحدث اأكرب 

ملفات 
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هجرة لل�صّكان من ال�صفة ال�رصقية اإىل ال�صفة الغربية حيث 

 
ّ
دول اخلليج العربية، و�صاعد على ذلك التوا�صل التاريخي

مكران  على  العمايّن   
ّ

والتجاري  
ّ
ال�صيا�صي للنفوذ  العميق 

ل!
ّ
وغوادر �صهولة النتقال والتحو

ة 
ّ
بني اأفريقيا ال�رصقية ومكران، ب�صطت �رصكة الهند ال�رصقي

�صيطرتها على البحر والأر�ص والإن�صان واحليوان. و�صار 

بو�صهر  يف   
ّ
تقر ة 

ّ
اإجنليزي باأوامر  �رصف 

ُ
وي دار 

ُ
ي �صيٍء  كّل 

اأن  ا. وكان عليه 
ًّ
اإجنليزي اأ�صحى هذا املحيط  والهند حتى 

ة، عن ال�رصد بعيًدا 
ّ

 كل هذه الأفكار عن الق�ص
ّ
يبحث يف خ�صم

ة متّثلت يف غرق 
ّ
عن كل ما �صبق! و�صّكلت له حادثة حقيقي

ة وقعت يف املحيط الهندي وهي حتمل عبيًدا، 
ّ
�صفينة عربي

 لتك�صف له حجم اأحالم التب�صري 
ّ

منطلًقا اأول للبناء ال�رصدي

ة يف �صبه اجلزيرة العربية وارتباطها 
ّ
والتن�صري بامل�صيحي

ة 
ّ
القبلي و�صّكلت احلروب  ة. 

ّ
والعبودي الرّق  ب�صكل عميٍق مع 

اختطاف  عرب  اآخر  ا 
ًّ
زمني ا 

ً
م�صار مكران  يف  الرّق  وجتارة 

ب�صكل  احلكايتان  ت�صري  مطرح.  يف  وبيعه   
ّ
بلو�صي �صاب 

من  تبقى  من  يجمع  واحٍد  م�صلٍك  يلتقيان يف  متواٍز حتى 

لت 
ّ
�صخ�صيات العمل الروائي يف الف�صل الأخري، بعد حتو

الآخر  البع�ص  اأديــان  وتبدل  البع�ص،  وهجرات  واإقامات 

من الهند ومكران وغوادر واملنامة ومطرح وم�صقط وجدة 

ومكة و�صوًل اإىل اأر�ص القرنفل؛ زجنبار.  

 كان قبل وفاته يجري ال�صتعدادات لإعادة طباعة كتابه 

 اأخري للعائلة" يف الكويت لدى دار الفرا�صة لل�صحافة 
ٌ
"عطر

ُكتب  الكتاب  هذا  الهندال.  فهد  الأ�صتاذ  ل�صاحبها  والن�رص 

اأعمال  خلفيته  يف  جاء  و2002،   2000 الأعوام  بني  ما 

يدخل  الكتاب  هذا  يف  نف�صه.  الكاتب  وقلم  بري�صة  فنية 

فريد يف الن�ص ال�رصدي املمزوج ب�صاعرية �صاحرة جعلته 

يو�صم على غالفه كلمة: ن�ص، وهو عبارة عن �صرية ذاتية 

جرت  اأحداث  على  املبا�رص  غري  العبور  خالل  من  للموؤلف 

كان  "حممد" الذي  لأخيه  جرى  ما  خ�صو�صا  العائلة  يف 

اإىل  العطر  ينق�صم  الكتاب.  ات 
ّ
�رصدي من  الأكرب  ن�صيبه  له 

اأيقونات  العطر،  الكاتب كالآتي: باب  اأبواب رتبها  ثمانية 

العائلة)1(، باب الأمل، باب اللقاءات، اأيقونات العائلة )2(، 

ا: األبوم �صور. 
ً
باب التواريخ، باب امل�صرية الأخرية واأخري

ميثل   - املنّقحة  ربا   – اجلديدة  طبعته  يف  الكتاب  هذا 

ا 
ً
ا من الوداع وعطر اأخري فعاًل لأحبائه، وهو كان عطر

ً
نوع

يذبل.  ل  الذي  قلبه  ووهج  العميق  نقائه  ب�صبب  اأينما حل 

يف هذا الكتاب يتحّدث فريد عن جتربته وعالقته بالعائلة 

 
ّ

ومعاناته الطويلة واملريرة مع املر�ص.  ربا كان يح�ص

التي كان يخفيها  النجاة من عذاباته   نهايته وقرب 
ّ
بدنو

الذي  الوطن  هذا  بحجم  قلب  ال�صغري/الكبري..  قلبه  يف 

املذكورة كانت  الأحداث  باأن كل  اأ�صعر  اإنني  يع�صقه.  كان 

ي�صع  خمدٍة  اإىل  بحاجة  باأنه  ي�صعر  كان  برحيله،  تنبوؤات 

راأ�صه عليها لي�صرتيح اىل الأبد، ليبقى يف الهداأة، ول يبقى 

يف الرّتاب، احلفرة الرائعة لي�صت للج�صد، لحتمالت العودة 

ا. 
ً
هي كما قال الفقيد يوم

تبًا لَك اأيها امَلوت

ا
ً
مَتاديَت كثري

يف كل يوٍم َتختطف عزيًزا

تقتلع جنمًة �صاطعًة يف القلب

ملفات 
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140 قّصة تحتفي بالحياة .. تخمُش 

الموت بالذهاب إليه والعودة منه 

سعيد كفراوي 

ملفات 
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ات م�صغولني 
ّ
يف وقٍت كان كّتاب جيل ال�صتيني

ة، 
ّ
العاملي ــة  ــرواي ال يف  رات 

ُّ
الــتــطــو بالحقة 

واإكمال ما بداأه جنيب حمفوظ واإدوارد اخلراط، 

ومراكمة طوابق برجهم ال�صخم، غري ملتفتني 

اإل  الق�صرية،  الق�صة  اإىل  - بنف�ص الهتمام - 

لم« اأو »ا�صرتاحة 
ّ
طة ال�ص

ْ
�ص

َ
باعتبارها اأحيانًا »ب

هناك  كان  »ال�صاليه«،  اأو   ال�رصيعة«  الُطرق 

كتَّاب اآخرون قليلون ينظرون اإليها باعتبارها 

ا ي�صتحق التعامل بنوع من الهتمام ل يقّل  فنًّ

َدا هوؤلء 
َ
 فنٍّ اآخر، وب

ّ
عن الّتعامل باهتماٍم مع اأي

معبدهم  اإىل  يذهبون  جديدة  ديانة  اأ�صحاب 

واأ�صواٍت  باأج�صاٍد  تكتّظ  مدينٍة  اأطــراف  على 

واإعــالمــهــم  ال�صاخبة  ــني 
ّ
ــي ــروائ ال ــارك  ومــع

و�صحفهم وندواتهم؛ اإل اأّنهم حّققوا يف الّنهاية 

هل، 
َ
م على  الن�صوج  يف   

ّ
ا�صتمر لفًتا،  ا 

ً
ح�صور

ق�صًة بعد ق�صٍة، وجمموعًة بعد جمموعٍة، وكما 

للق�صة  �صارت  اأ�صاطريها،  للرواية  اأ�صبحت 

ويحيى  اإدري�ص،  يو�صف  اأمثال  من  عالماتها، 

وبالنظر  الكفراوي،  و�صعيد  عبداهلل،  الطاهر 

ة 
ّ
الثقافي احلركة  يف  الأ�صماء  هذه  حجم  اإىل 

كّتاب  ا�صتطاع  كيف  اإدراك  ميكن  ة، 
ّ
امل�رصي

اإليهم  والنظر  بل  الروائيني،  مزاحمة  الق�صة 

ي�صع  اإدريــ�ــص  يو�صف  جعلت  بالغة،  ة 
ّ
بندي

كتفه بكتف جنيب حمفوظ، ويرحل وهو ي�صعر 

وجعلت  منه،  نوبل  بجائزة  الأحــق  كان  باأنه 

يتحركان  والكفراوي  عبداهلل  الطاهر  يحيى 

باعتبارهما  حياتهما  من  حلظة  اآخــر  حتى 

بحبتها،  ويدينان  الق�صة،  فن  اإىل  ينتميان 

ان  ويب�رصِّ اإليها،  ويــدعــوان  لها،  ويخل�صان 

اإثبات  خري  هــوؤلء  الق�صة  كّتاب  وكــان  بها، 

ما  وبقدر  فــّن،  اأهــم من  فنٌّ  يوجد  اأنــه ل  على 

كما  اهــتــمــام،  على  حت�صل  مــا  بــقــدر  تعطي 

على  املراكمة  فر�صة  اجلديدة  الأجيال  منحوا 

بنبع  اأ�صبه  وبــدوا  �صخم،   
ّ
ق�ص�صي م�رصوع 

مياه  لحقة  اأجيال  من  الكّتاب  بينما  النهر، 

تغذيه،  التي  ال�صغرية،  ــروع  ــف وال الأمــطــار 

 ومتنحه القدرة على ال�صتمرار اإىل ما ل نهاية.

واأزال  القرية،  ان  ب�صكَّ اإدريــ�ــص  يو�صف   
ّ
اهتم

اأدق:  ب�صكل  فلنقل  اأو  ـــرباءة،  ال اأقنعة  عنهم 

بة،  اأ�صفلها وجوه مركَّ الب�صاطة، فظهرت  اأقنعة 

ة، 
ّ
و�صعبة، لي�ص يف الإمكان فهمها من اأول مر

اأكرث باللغة،  بينما اهتم يحيى الطاهر عبداهلل 

كاأنه  اللغة  بهذه  �صخ�صياته  يقدم  وهو  وبدا 

ة، 
ّ
ت�صويري مو�صيقى  خلفيتها  ويف  يقدمها 

ا سعيد الكفراوي  وداعاً

الصبا والموت ولعبة الحنين 
في أعماله

حسن عبدالموجود
كاتب وقاص مصري 

أخلص الكفراوي 
للقصة في عصر 

مالحقة الرواية 

ملفات 
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م�صبوغ  �صعيدي  عــديــد  اأو  لن�صيج  اإيــقــاع 

ي�صتمر معنا  اإيقاع  وال�صموخ،  بالأ�صى واحلزن 

من اأول كلمة اإىل اآخر كلمة يف ق�ص�صه، بينما 

الكفراوي،  �صعيد  اأعمال  يف  املوت  يحا�رصك 

والعظام  »القرافات«،  تــراب  رائحة  وتخنقك 

البالية، واخلوف من ال�صياع يف ذاكرة النا�ص 

الطيبني. 

ق�صرية  ق�صة  واأربعني  مائة  الكفراوي  كتب 

يف  وهي  املجموعات،  من  عدد  على  عة  موزَّ

حتتفي  اأنها  لو  كما  تبدو:  م�صتوياتها  اأحــد 

اأنها  لــو  كما  اآخـــر:  م�صتوى  ويف  بــاحلــيــاة، 

تناق�ص العالقة بني املدينة يف الدلتا واملدينة 

الكبرية: العا�صمة، القاهرة، اأو »حوت يون�ص«، 

م�صتوى  ويف  اجلميع،  ليلقم  فمه  يفتح  الــذي 

الب�رص  العالقة بني  لفهم  كاأنها حماولة  ثالث: 

اأو املدينة، لكنها  واحليوانات �صواء يف القرية 

حماولة  ومركزها  وجوهرها  �صميمها  يف 

وم�صاءلته  وفهمه  وحتــّديــه  املـــوت  خلم�ص 

بجرد  منه.  العودة  وحماولة  اإليه  والذهاب 

الكفراوي  �صعيد  ق�ص�ص  يف  الإن�صان  ولدة 

يتهياأ  ــه  ولدت بجرد  باملوت،  العالقة  تبداأ 

للرحيل، واأقرب نوع من الفن ميكنه ا�صتيعاب 

هي  لالإن�صان  اجلميلة  الق�صرية  ــوات  احلــي

للكفراوي  بالن�صبة  حيواتنا  الق�صرية،  الق�صة 

 - لكن  طويلة،  روايـــات  ل  ق�صرية،  ق�ص�ص 

اأين  ال�صتغراق يف عوامل ق�ص�صه - من  وقبل 

ملاذا  باملوت؟  عالقته  الكفراوي  �صعيد  ا�صتمد 

املوت  �صّكل  ملاذا  تفكريه؟  مركز  املوت  كان 

والــدائــم؟ الرئي�صي  م�صدرها  وبــات   اأفــكــاره 

يحكي �صعيد الكفراوي اأنه يف طفولته ذهب اإىل 

اإليه ال�صيخ مهمة مرافقة  اأوكل  الُكّتاب وهناك 

اإىل  البيت  من  »الطاهرة«  ا�صمها  كفيفة  طفلة 

كانت  اأنها  نظره  ولفت  وبالعك�ص،  الُكتَّاب 

�صيء  كل  تعرف  ب�صرية حاّدة، جعلتها  متتلك 

واحليوانات،  والب�رص،  البيوت،  �صكل  حولها، 

كاأنها مب�رصة، وربا كانت ترى ب�صورة اأف�صل 

من املب�رصين، ثم فجاأة - وبينما يقع رويًدا 

غرامها  يف  الربيئة  الطفولية  ب�صاعره  رويًدا 

ي�صيطر  �صوؤال  اأول  لي�صبح  - يختطفها املوت، 

عليه، �صوؤال الفقد، فقد املالئكة ال�صغار، وكان 

على  قدرته  من  اأكرب  الهاج�ص  اأو  ال�صوؤال  ذلك 

اأخــرى،  عوامل  مع  ت�صافر  لكّنه  ال�صتيعاب، 

واأعمامه وجّدته والنا�ص من  اأبيه  مثل تعامل 

حولهم مع املوت وحكاياتهم عنه، يف ت�صكيل 

روؤيته له، وقد ن�صجت تلك العوامل يف �صنوات، 

ولذلك  له،  بالن�صبة  الكتابة  عجينة  لت  و�صكَّ

مهما تالعب بالكلمات، اأو مهما حاول الإيحاء 

اللحظات  من  البهجة  لقتنا�ص  ي�صعى  باأنه 

اأنه  اإل  اأو يف حلم،  ب�صحبة حبيبة،  امل�رصوقة 

املوت. مل�ص  ويحاول  ويتق�صى  يراقب   غالبًا 

باالأ�سى  م�سكون  طويل  �ملقربة  �إىل  »�لطريق 

و�لبلد يتهياأ للدخول يف �لليل«

من ق�سة »زيارة« 

جمموعة »مدينة �ملوت �جلميل«

مل يكن غريبًا بهذا املعنى اأن تكون جمموعته 

املــوت  »مدينة  بعنوان  الأوىل  الق�ص�صية 

نف�ص  يف   - كذلك  غريبًا  يكن  ومل  اجلميل«، 

العنوان - اأن ي�صبغ على املوت اأف�صل ال�صفات 

تلك  مــن  الــثــانــيــة  الق�صة  ويف  ــل«،  »اجلــمــي

ب 
ِّ
ي�رص وبينما  اليتيمة«  »اجلمعة  املجموعة 

ب لنا بطله تلك الهواج�ص 
ِّ
لنا الكفراوي اأو ي�رص

اأو يف  املخيفة التي يعي�صها، يف معتقل ربا، 

فيه  يتحرك  �صغري  بيت  يف  اأو  �صغري،  �صجن 

القدمية  الأزمنة  روائح  ي�صف  وبينما  بالكاد، 

املخيف  الأ�صود  وقطها  الأيوبية،  القاهرة  يف 

ال�صخرية  وممراتها  ال�صفراوين  العينني  ذا 

من  الإفــالت  وحماولته  مقابرها،  هــات 
ّ
وفــو

ويرتدي  رقبة  ذا  حــذاء  ينتعل  رجــل  ـــر  اأوام

طفولته،  اإىل  يعود  الأكــمــام،  وا�صع  »بالطو« 

�صّلم  ت�صعد  وهي  احلزين  اجلدة  ن�صيج  متذّكراً 

ملفات 

عاش الكفراوي 
أحداث رواية كتبها 
محفوظ.. "الكرنك"
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ولغزاً  ونهاراً،  لياًل  وبكاءها  اخل�صبي،  البيت 

عن الغياب، لغزاً األقته اجلدة يف حجره وتركته 

اإذ  طويل،  بزمن  رحيلها  بعد  حتى  حلٍّ  بدون 

اأخربته اأنها مل تعرف عن جده �صوى اأنه »مات 

وُدفن يف ج�رص النيل واأنه قبل اأن ميوت غاب 

واأنها ظلت  له مكانًا،  تعرف  �صنوات طويلة ل 

تبحث يف اجلهات الأربع لوادينا ال�صعيد، ومّلا 

يف  لكنها  ذلك«.  بعد  تندبه  اأخذت  هي،  يئ�صت 

جاوؤوا  غرباء  رجاًل  باأن  تخربه  اآخر  مو�صع 

متى  �صاألتهم  وحينما  ح�صنها،  من  ــذوه  واأخ

به.  وم�صوا  غا�صبة  بنظرات  رمقوها  �صيعود؟ 

ج�صور  ليحر�ص  ال�صلطة  رجــال  مع  �صافر  لقد 

ل  وبالتايل  تعرف،  ل  لكّنها  البعيدة،  النيل 

يعرف حفيدها ماذا جرى له، وملاذا مل يرتكوه 

اجلمعة،  على  ُتطلق جدته  اإليها، وملاذا  ليعود 

قرب  على  اجلدة  تعرث  »اليتيمة«؟ مل  اأي جمعة: 

ال�صطر  نهاية  حتى  البطل  يفهم  ومل  زوجها، 

مقدَّر  م�صار  يف  مي�صي  اأنه  الق�صة  من  الأخري 

اأنف�صهم  اأخذوا جده، هم  الذين  والرجال  �صلفًا، 

الرجال الذين ي�صوقونه كالعبد الآن يف مكان 

املوت،  تنبعث منه روائح  القبور، مكان  ي�صبه 

الأ�ــصــود. قطه  اجلــارحــة  الطيور  فيه   وتلتهم 

حكاية »الطاهرة« 

يف  »الطاهرة«  الكفيفة  ملهمته  ظهرت  وقــد 

ا�صمها   
ّ

غري اأنه  اإل  »الأعــراف«  الثالثة  الق�صة 

البطل ي�صحبها من يدها -  »اأني�صة«. كان  اإىل 

بال�صبط مثلما كان يفعل الكفراوي مع فتاته 

البلد، عن ميينه  اآخر  الكّتاب  اإىل  الواقع -  يف 

بها  ي�صري  القدمي،  امل�صجد  ي�صاره  وعن  القبور، 

الأزقــة  والــتــفــاف  الــطــرق،  جات 
ّ
متعر خــالل 

فيه  يدفن  �صدرها  اإىل  يت�صلل  القمر  بحر  ويف 

اأنت  طاهرة  لها:  يقول  اأحالمه،  ويبثها  خوفه 

يا اأني�صة. كانت ت�صري اإىل باب ما، وتخربه اأنه 

 امل�صجد الكبري على �صبيل املثال، وكان 
ّ

يخ�ص

لكنها مل متت  الإب�صار،  على  لقدرتها  ينده�ص 

على  البطل  م�صكلة  كانت  اإذ  الق�صة،  هذه  يف 

مل  حيث  �صيخه،  مع  اآخر،  �صخ�ص  مع  يبدو  ما 

يحفظ الراوي ال�صغري �صورة »الأعراف« وعليه 

عن  الرحمة  فيها  غابت  رعب،  ليلة  يعي�ص  اأن 

قلب �صيخه: »القدم حتت رحمة اجللدة، واجللدة 

رفيع  ب�صلك  من�صوجة  وملح،  زيت  يف  مدبوغة 

دمي، ال�رصب اأع�صى«، لكن البطل يف حمنته، 
ُ
ي

�صيٍء  يف  فّكر 
ُ
ي ــه  اأّن اإل  املوقف  ق�صوة  ورغــم 

ملفات 

"الطاهرة" أول 
مواجهاته مع 
الموت والفقد
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الو�صيك،  موته  يف  �صيخه،  نهاية  يف  اآخـــر، 

كان  تتكرر،  ملن  تلك  ال�رصب  حفالت  اأن  يف 

يف  مــولنــا  »نحنحة  نحنحته:  اإىل  ين�صت 

حلق  من  تخرج  وزلقة،  ممطوطة  املرحا�ص، 

يكن  مل  اخلواتيم«.  اأثقال  هي  املجرى.  �صيق 

الغ�صب،  اأو  الكراهية،  باب  من  الو�صف  ذلك 

�صفحات  من  يقفز  اأن  يكاد  �صخ�ص  من  لكّنه 

الق�ص�ص املائة والأربعني ليخربك اأن باإمكانه 

اأو  نهايتك،  على  احلكم  اأو  م�صريك،  ا�صتنتاج 

مطالعة  بجرد  عمرك،  من  املتبقي  ح�صاب 

�صوت  اأو  خــطــوك،  طريقة  روؤيـــة  اأو  وجــهــك، 

رائحتك.  
ّ
�صم حتى  اأو  نحنحتك،  اأو   تنهدك، 

قدرة  بدت  اجلميل«  املوت  »مدينة  ق�صة  ويف 

اإذ  ومبكرة،  وا�صحة  التجريب  على  الكفراوي 

فيه  تختلط  بامتياز،  فانتازيًا  عماًل  يقدم  اإنه 

الواقع.  ب�صخ�صيات  �صومات، 
ّ
الر �صخ�صيات 

قرميد  �صقفه من  منعزل  بيت  الق�صة يف  تدور 

واأمامه  ب، 
ّ
مدب حديد  من  �صور  يحوطه  اأحمر 

البطل  يرى  البيت  وداخــل  الع�صب،  من  مم�صى 

�صورة جاء من اأجلها، �صورة »البنت وال�صفينة 

عيني  يف  الذعر  وراأى  تاأملها،  والــنــور�ــص«. 

ا�صتغاثة،  يطلق  النور�ص  كاأن  له  وبدا  الفتاة، 

بدوره  ي�صعر  وهو  عاجزين،  بجناحني  ويرف 

باخلوف من عا�صفة وليدة. ويف عز تاأمالته، 

يبداأ  وترقب،  قلق  وبني  الباب،  �صيدة  تطرق 

اأن  اإل  ميكن  ل  حــوار  بينهما،  عجيب  حــوار 

اإىل  ينتمي  منهما  كل  �صخ�صني،  بني  يكون 

عد. 
ُ
الب غري  عد 

ُ
وب مغاير،  وزمن  خمتلف،  عامل 

اإن  البيت،  هذا  عنوان  عن  ت�صاأله  املراأة  كانت 

كان هو فيال النور�ص؟ اإن كان يقع يف �صارع 

لكنها  عاديًا،  يبدو  الأمر  كان  هنا  اإىل  البحر؟ 

اإذا كان هذا العنوان موجوداً يف  اإن �صاألته  ما 

بالتوتر  �صعر  حتى  اجلميل«  املــوت  »مدينة 

ل  باأنه  اإقناعها  حمــاوًل  والرعب،  والغ�صب 

توجد مدينة بهذا ال�صم، ثم ياأخذهما احلديث 

وال�صارع،  والنور�ص،  اللوحة،  يف  البنت  اإىل 

املدينة  ا�صم  اإىل  يعودان  ما  �رصعان  لكنهما 

يغرق  وهو  بالأ�صئلة،  حتا�رصه  هي  الغريب، 

تغادر  التي  اللحظة  ويف  واخلــوف،  التوتر  يف 

فيها املراأة الغام�صة، يدرك اختالط العاملني، 

يتطلع  بينما  فوجئ  اإذ  اللوحة،  وعامل  عامله 

البحر«  من  هائلة  بـ»م�صاحات  جمــدداً  اإليها 

و»�صفينة تبحر اإىل ل مكان« و»بنت تلب�ص ثوبًا 

من الدانتيال اخل�رصاء«، وحينما و�صلت عيناه 

وجد  اخل�صبي،  الإطار  فوق  اللوحة،  اأ�صفل  اإىل 

وقدمية،  متاآكلة  منثورة،  اأبجدية  من  حروفًا 

كتاب  من  تخرج  ميتة  مهجورة،  لغة  كاأنها 

قدمي، وحينما جمع احلروف اإىل بع�صها، وفهم 

اجلميل«  املــوت  »مدينة  لها  الوحيد  املعنى 

اأدرك ربا اأنه يعي�ص يف قرب وا�صع، قرب ي�صبه 

النباتات،  فيها  وتزهر  البحر،  يحّدها  مدينة، 

عزرائيل! هو  واآمــرهــا  وملكها  �صاكنها   لكّن 

�إبر�هيم  حكاية  يل  حكى  قــد  عمي  ــان  »ك

�أجريًا، عندما  �لذي كان يعمل عنده  �لعريني 

�لفجر  �ملياه. يف  قرب  لينام  �لليل  �رشح يف 

�ل�ساقية  مد�ر  على  و��ستلقى  منامته،  ب  رتَّ

ثقيل  �سيء  على  ��ستيقظ  حني  بعد  و�سخر. 

يف  ذئبًا  �أن  وتاأكد  �نتبه  �سدره.  على  يجثم 

على  هدوء  ي�ستوي يف  �لكبري  �خلروف  حجم 

�الأُجري يف  مات  �لقمر.  ناحية  ويحدق  قلبه، 

جلده، وتاأكد �أنه مالق وجه رب كرمي، و�أنه بعد 

�سلوعه،  �لذئب  ميزق  �سوف  و�حدة  �نتباهة 

�رشبة  يف  �الأحــد  �لو�حد  بــاإذن  يروح  و�سوف 

�لرجيم  �ل�سيطان  من  �لعريني  ��ستعاذ  ماء. 

و�حد،  و�لــرب  و�حــد  �لعمر  نف�سه:  يف  وقــال 

مقب�س  على  وقب�ست  هدوء  يف  يده  وزحفت 

�ل�رش�رشة بجانبه، وبكل عزم، عزم خوفه، ر�سق 

ب�رشبة  و��ستقرت  �لعني  فاخرتقت  �ل�رش�رشة 

�لوح�س«. دمــاغ  يف  �لرحمن  وعــزم   �خلــوف 

من ق�سة »�بن �آوى«

جمموعة »�سرت �لعورة«

يضعنا الكفراوي 
في مواجهة أسئلة 

القسوة المفرطة 
لإلنسان 
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يف  ــوت  امل اأر�ــص  الكفراوي  �صعيد  يغادر  ل 

يحاول  لكّنه  العورة«  »�صرت  الثانية  جمموعته 

من  ه�صا�صة  اأكرث  كائنات  موت  من  القــرتاب 

اأمرها، تتقا�صم  الإن�صان، كائنات مغلوبة على 

لكّننا  والهواء،  واملاء  والطعام  الأر�ــص  معنا 

لكلب  »بــورتــريــه  يف  حالها.  يف  نرتكها  ل 

عن  ق�صرية  حكايات  »ثــالث  ير�صم  العائلة« 

ل  منها  الأوىل  احلكاية  يف  احليوان«.  جّدنا 

فعنوان  احليوان،  نوع  بتحديد  الكفراوي  يهتم 

ذئب،  بطلها  هــذا  ومــع  اآوى«  ــن  »اب احلكاية 

وغالبية الأبطال، ومنهم الأب والبن ي�صفونه 

الذئب  وقع  وقد  ديب«،  ابن  »كلب  باأّنه  دائمًا 

اأن  فــقــرر  ال�صبي،  ــذا  ه قب�صة  يف  ال�صغري 

فيهم  له، بن  اجلميع  ن�صيحة  رغم  ي�صتاأن�صه، 

ول  احلب�ص،  تكره  فالذئاب  طلقه، 
ُ
ي باأن  الأب 

بحكاية  امُلغرم  الفتى  لكّن  تروي�صها،  ميكن 

الذي  العريني  ير�صخ.  ل  العريني  اإبراهيم 

»من  اأن  واأطفالها  البلد  رجال  علَّم  ذئبًا  قتل 

لكّنه  اخلــوف«  قلبه  يعرف  ل  ذئب  قلب  ياأكل 

مات يف النهاية بعد اأن عقرته ذئبة م�صعورة. 

ال�صغري،  بالذئب  التنكيل  يف  ا�صتمر  الفتى 

الذئب،  اأمل  ت�صوير  يف  الــكــفــراوي  بــرع  وقــد 

وغ�صبه الذي جعل عينيه تتوهجان كجمرتني 

البعيدة  الــرباري  اإىل  وتوقه  النار،  برقة  لهما 

اآبائه،  وجحور  الريح  و�صوت  اجلبل  وف�صحة 

من  التخل�ص  وحماولته  للطعام،  وخما�صمته 

تنتهي  املقاومة  هذه  كل  لكن  احلديدي،  قيده 

الإن�صان  يجنيه  ما  هذا  اأن  فنعرف  بر�صا�صة، 

الفر�صة،  له  ت�صنح  على احليوان، خا�صة حني 

فيحاول احل�صول لنف�صه على دور الوح�ص.

غري  حيوان  الأوىل  احلكاية  بطل  كــان  واإذا 

الثانية »جر�ص �صغري من  فاإن بطل  م�صتاأن�ص 

وذكي  جميل  كلب  م�صتاأن�ص،  حيوان  ف�صة« 

املطيع  »عبد  العجوز  العم  عليه  عرث  ونظيف، 

رقبته،  يف  جر�صًا  وعلق  املطيع«  عبد  اأفندي 

يف  وال�صبية  الأطــفــال  اإمــكــان  يف  فاأ�صبح 

كلما  يــروه  اأن  احلكاية  بطل  ومنهم  ال�صارع 

�رصب  يقتحم  اأن  اأفــنــدي  املطيع  عبد  اأمـــره 

الع�صافري، ويطارد الفر�صات، وياأتي لهم - اأي 

راق�صًا. قدميه  على  ويقف  – بالكرة،   لالأولد 

قد  اأنه  اخلريف«  »مزهرية  �صارع  �صكان  تاأكد 

�صار لهم كلب يه�ص يف وجوههم ميتلك قدرة 

قدِّم لهم املحبة عربونًا 
ُ
اللعب مع الفرا�صات وي

لعالقة ممكنة. كان الكلب و�صاحبه عبداملطيع 

اأفندي ميثِّالن املحبة بدون ح�صاب يف مدينة 

كابو�صية، وكل ذنب الكلب اأن �صاحبه الكرمي، 

الذي يدعو الأطفال اإىل منزله لي�رصبوا ال�صاي، 

اأو لي�صتمعوا اإىل اأ�صطوانات �صيد دروي�ص وداود 

فحزن  مــات،  قد  عبدالوهاب  وحممد  ح�صني 

بينهم  الأطفال  فت�صاءل  �صديداً،  حزنًا  عليه 

كانوا  احليوان؟!«.  يحزن  »هل  اأنف�صهم:  وبني 

واملاء،  الطعام  اأمامه  لي�صعوا  اإليه  يذهبون 

فاإذا  يديه،  بني  راأ�صه  دفن  وقد  نائمًا  ويرونه 

على  فيم�صحون  حزين  ب�صوت  زام  بهم   
َّ

اأح�ص

حتى  له،  حمبتهم  على  ظلوا  م�صفقني،  ظهره 

ال�صور،  جانب  اإىل  به  واألقت  �صيارة،  �صدمته 

ــان الــرمــح، واخـــرتاق �رصب  وقــد »فــارقــه زم

الع�صافري«، ووا�صاه الأطفال اأول الأمر وعطفوا 

جتاهلوه  لكنهم  ظهره،  على  تني 
ِّ
مرب عليه، 

م�صدوداً  جلده  وبان  �صاخ  حتى  الوقت،  برور 

الكالب«  اوي 
َّ
»�صم راأوا  ثم  بارزة،  على �صلوع 

بعد  املري�ص  الكلب  وي�صاأل عن  ال�صارع  يدخل 

ال�صباح  ويف  الأ�صخا�ص،  اأحــد  عنه  اأبلغ  اأن 

قامت قيامة الكلب امل�صكني: »و�صعت ن�صاوؤنا 

ــا،  اأولدن زنا  وجهَّ ذقوننا،  وحلقنا  زينتهن، 

اأننا  اإل  الأعياد،  بهجة  يف  البيوت  من  ونزلنا 

يف  نحدق  م�صدوهني،  الر�صيف  على  وقفنا 

�صجرة الرمان، وقد حتولت مل�صنقة. كان رك�ص 

يف  يتاأرجح  حبل،  رقبته  حول  يلتف  معلقًا 

الريح ويدور الهواء به. كلب املا�صي، الذي لعب 

بكى  الع�صافري.  �رصب  واقتحم  الفرا�صات،  مع 

ال�صغار، ونظرنا يف عيون بع�صنا باحثني عن 
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اعرتاف، اإل اأننا دفعنا باأولدنا وانحدرنا عرب 

ال�صارع نتطلع اإىل التلة ونرى البدو يتجهزون 

للرحيل«.

 تعادل الوحش واإلنسان

لكن الكلب يف احلكاية الثالثة »خط الزوال« اأكرث 

قوة، بل وقادر على الفتك بالإن�صان، وقد حدث 

نة كمالب�ص 
ّ
اأن البطل، الذي يرتدي مالب�ص ملو

مطر  عفيفي  ــوان  دي عن  ويبحث  البليات�صو، 

�ص 
َّ
»اأنت واحدها وهي اأع�صاوؤك انترثت«، تعر

»مر�صيد�ص«،  �صيارة  تقود  امــراأة  من  ملهانة 

وح�صًا  جتاهه  فاأطلقت  ب�صتيمة،  ال�صتيمة  وردَّ 

�صاريًا مل ينتبه اإىل وجوده على املقعد اخللفي 

ل�صيارتها، ا�صمه اأودلف، وله جناحان، اأحدهما 

الباب  من  قفز  عوا�صف،  من  والثاين  نار،  من 

جتاه البطل »الذي رفع ق�صبة �صيده يدفع بها 

القواطع  الأنياب  فيما كانت  الأذى،  نف�صه  عن 

ك�صكني تنتزع باإ�رصار منقطع النظري، وبحالة 

منها  اندفع  التي  حنجرته،  العجب  اإىل  تدعو 

�رصيان من دم على �صكل نافورة حجبت وجه 

تخربك  ول  املــديــنــة«،  وجــه   
َّ
ثــم ومــن  النيل، 

نهاية تلك الق�صة، حنجرة من تلك؟ البليات�صو 

ومن  احليوان؟  اأم  الرجل  من؟  ودم  الكلب؟  اأم 

الدم؟  ي�صيل  وملــاذا  ال�رص؟  معركة  يف  انت�رص 

اأن  �صغري  موقف  يف  لــزامــًا  ي�صبح  وملـــاذا 

يدفع طرٌف حياته ثمنًا ل�رصاع بني �صخ�صني 

اإن اأدار كل  ن قد ل جتمعهما احلياة اأبداً 
ْ
عابري

منهما بب�صاطة ظهره لالآخر و�صار مبتعداً، لكنه 

الإن�صان، يجلب املوت واخلراب معه اأينما وىّل 

واأينما حل.

بني  ذاتــهــا  املجموعة  يف  الــ�ــرصاع  ي�صتمر 

الب�رص واحليوان، ففي ق�صة »زبيدة والوح�ص« 

باإمكاننا روؤية العالقة العظيمة بني ذلك الثور 

ال�صخم، وهو ي�صبه جباًل من اللحم، بتلك الفتاة 

اجلميلة »زبيدة«، كيف ي�صتكني بني يديها، اإىل 

النهر،  ت�صطحبه يف موكب حتى  رقيق،  كائن 

ي�صهلل بجر�صه، بينما يهّل الرجال مع اأبقارهن 

الوح�ص  هذا  �رص. كان ميكن حلياة 
ُ
الع طالبات 

ا 
ًّ
حقيقي وح�صًا  لكنَّ  وهانئة،  ب�صيطة  تكون  اأن 

اآخر، هو »اأبو �صالمة« �صقيق زبيدة يق�صو على 

يجنيه  الذي  الكبري  باملال  يكتفي  ول  الثور، 

الإناث،  من  كثري  معا�رصة  على  يجربه  اإذ  له، 

الواحدة تلو الأخرى، لرياكم املال والإح�صا�ص 

على  املغلوب  الثور  بينما  وال�صيطرة،  بالزهو 

اأمره، الذي حتول اإىل ما ي�صبه الآلة، يفقد قوته، 

العمل با  اإننا ن�صطدم يف  رويداً، حتى  رويداً 

ي�صبه املوت، موت الثور، ويف واحد من اأجمل 

يدخل  الكفراوي،  �صعيد  �صاغها  التي  امل�صاهد 

ًا على جنبه، ي�صد 
ًّ
»اأبو �صالمة« عليه، فرياه مرمي

راأ�صه فتحة الباب، فريكع على ركبته، ليتح�ص�ص 

ثوره، وي�صاأل نف�صه عن اأ�صباب مر�صه، واقرتابه 

اأنه وهو يف العتمة التي بداأت  من املوت: »اإل 

ذات  اجلميلة  الأرملة  زبيدة  اأخته  راأى  تزول 

حتني  خرافتها  تعي�ص  التي  ربيعًا،  الثالثني 

اعة  ر�صَّ من  وتخرج   - املجد  له   - ج�صدها 

الزريبة  عتمة  ينري  الذي  الأمين  ثديها  ثوبها 

وتع�رصه  عليه،  بكفها  وتقب�ص  زيت،  غري  من 

�رص�صوب  فين�صاب  م�صبوبة،  جليلة،  بن�صوة 

تخوم  البعيدة،  التخوم  اللنب يف خطوط حيث 

ع�صق احلياة واملوت«، وهكذا ي�صعنا الكفراوي 

تتعلق  اأ�صئلة  مواجهة  يف   – اأخــرى  مــرة   -

متنحه  حينما  لالإن�صان،  املفرطة  بالق�صوة 

احلياة قدرة على التحكم يف م�صائر الآخرين، 

 �صواء كانوا من جن�صه، اأو حتى من احليوانات.

�سدري  على  ويعلِّم  �سكينه  يفتح  »ر�أيــتــه 

عالمة، فا�ستد روعي. فقال: ال تخف، و�سق يل 

 �سدري، فقلت: �آه، ف�سمعتهم يرددون: �سالمتك«.

ـــــة �ملــــالئــــكــــة« ـــة »تـــــلَّ ـــس ـــ�  مـــــن ق

جمموعة »�سدرة �ملنتهى«

ملعظم  بطاًل  نف�صه  يجعل  الــكــفــراوي  �صعيد 
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لنف�صه  يختار  ــه  اأن �صتجد  وغالبًا  ق�ص�صه، 

عمه  با�صم  نف�صه  ي 
ِّ
ي�صم واأي�صًا  ال�صبا،  ُعمر 

وجوده  يكون  وغالبًا  املوىل«،  »عبد  احلقيقي 

راآهــا،  م�صاهد  نقل  ووظيفته  حم�صو�ص،  غري 

لكنه  والوح�ص«،  »زبيدة  ق�صة  يف  دوره  مثل 

الق�ص�ص،  بع�ص  يف  ا، 
ًّ
مهم �صخ�صًا  ي�صبح 

»�صدرة  جمموعته  من  املالئكة«  »تّلة  مثل 

ال�صبا،  �صن  ال�صن،  لتلك  واختياره  املنتهى«، 

اأعماله  مــالمــح  مــن  اآخـــر  ملمح  كــاأنــه  يــبــدو 

على  التاأكيد  يريد  اإذ  املـــوت،  مواجهة  يف 

»اليفاعة« يف مواجهة »ال�صيخوخة«، �صيخوخة 

من  الـــدوام  على  واقــرتابــهــم  ــه،  ب املحيطني 

القول  يريد  كاأنه  النهائية،  املــغــادرة  حلظة 

مع  جديدة  ملنازلة  دائمة  فر�صة  هناك  اإن 

مقتبل  يف  �صغاراً  منتلك  اأننا  طاملا  املــوت، 

جّده  منه  يطلب  املالئكة«  »تلَّة  يف  حيواتهم. 

باندها�ص  في�صعر  الغجر«،  »تلة  اإىل  يذهب  اأن 

دائمًا ما يخوفونهم منها  الكبار  اأن  اإذ  عظيم؛ 

العيال،  يخطفون  الغجر،  وتلة  ــاك  »اإي وبها: 

ويدقون على �صدورهم الو�صم، وي�صمونهم بغري 

يا  ارجعوا  مفاعي�ص..  يا  و»اأنتم  اأ�صمائهم«، 

اإن ذهبتم  ال�صياطني.. غجر يف عيونكم..  اأولد 

ويخ�صونكم  يخطفونكم  ف�صوف  هناك  اإىل 

ويخرجون  بطونكم،  ويفتحون  كاجلديان، 

ح�صاكم، ثم ميلوؤونها بامللح... ويعلقونكم على 

اأبواب خيامهم« واملده�ص اأن اجلّد يخربه بذلك 

وي�صتغرق يف النوم طالبًا منه األ يوقظه مهما 

�صعبي  اعتقاد  الغائبني، وهذا  �صيزور  اإذ  حدث 

 - امل�رصيني  قدماء  اعتقد  اإذ  قــدمي،  م�رصي 

اآخر  عامل  يف  اأحياء  املوتى  اأن   - الدوام  على 

املنام،  يف  زيارتهم  با�صتطاعتهم  اأنَّ  طاملا 

اإن  وعك�صه  الأمــر،  ر 
َّ
طــو الكفراوي  �صعيد  لكن 

اأنف�صهم  اأبطاله  باإمكان  �صار  اإذ  التعبري،  جاز 

املوتى. زيـــارة  خطوة  اخلــطــوة،  تلك   اتــخــاذ 

اأدراجهم  ال�صغار  ال�صبي  مرافقي  معظم  يعود 

تلوح  حتى  جــده،  اأمــر  ينّفذ  لكنه  خائفني، 

معلقة  م�صابيح  تــنــريهــا  ثـــالث  خــيــام  ــه  ل

الوبر  خيام  عن  كا�صفة  تخفق  عواميد  على 

ا، وبدا كما  املن�صوبة يف ح�صن بع�صها بع�صً

على  ظهره  فوق  وا�صتلقى  ينتظرونه،  اأنهم  لو 

�ص - يف طق�ص احتفايل 
َّ
طاولة، وبدا اأنه يتعر

وا �صدره واأخرجوا قلبه، فراآه  ر، اإذ �صقُّ
ّ
- للتطه

جعل نفسه بطال 
لمعظم قصصه 
واختار عمر الصبا 

ا على اليفاعة  تأكيداً
مقابل الشيخوخة 
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يف  القلب  ذلــك  فوا  نظَّ ثم  ــف،  الأك بني  يخفق 

وكلماٍت،  حروفًا  بالقلم  عليه  وكتبوا  املــاء، 

حلفيده  �صيجري  بــا  يعلم  اجلـــُد  ــان  ك فهل 

يف  �صابقًا  املكان  هذا  زار  هل  »عبداملوىل«؟ 

التلة  �صكان  كان  وهل  اأحالمه؟  يف  اأو  الواقع 

من البدو اأم اأنهم موتى مينحون القلوب بع�ص 

ال�صكينة التي حتتاجها؟

نصف واقع.. نصف خيال

ــــه يف قــ�ــصــة »مـــربر  الــبــطــل الــ�ــصــغــري ذات

ــا يخو�ص  ــه ذات املــجــمــوعــة  ــن  م لــلــمــوت« 

واقعنا،  ن�صفها من  امراأة  مع  اأخرى  مغامرة 

ا�صمها  اخلــيــال،  عــوامل  من  ــر  الآخ ون�صفها 

املعجزات. من  كثري  لها  امــراأة  ها�صم«،   »اأم 

توزع »اأم ها�صم« ع�صافري اجلنة على الأطفال 

حينما يذهبون لزيارة اأمواتهم، واأثناء ان�صغال 

 
ّ
اجلميع تختفي داخل املقابر، فينه�ص ال�صبي

يقابل  املعجزة  �صبه 
ُ
ي با  ثم  عنها،  للبحث 

املوت،  عن  حوار  بينهما  ويدور  امليت،  اأباه 

اأن يرتكه  الفقراء، وموت الأغنياء، قبل  موت 

الواقع،  اإىل  ة 
ّ
اخليالي رحلته  من  ليعود  الأب 

القبور  اأحــد  نحو  تنظر  التي  ها�صم  اأم  واإىل 

وتهم�ص له ب�صوت كاأنه الدعاء: »طوبى ملن 

 اأبحروا قبل ال�صباح.. ملن ماتوا موتًا عجبًا«.

اإىل  ال�صغري  بطله  ومعه  الكفراوي  ينتقل  ثم 

يهديها  التي  العيون«  ــرى  »جم جمموعته 

�صديقه  ق�ص�صه،  معظم  يف  دومــًا  للحا�رص 

ال�صاعر حممد عفيفي مطر، وما اإن تخطو اإىل 

اأر�ص اأوىل الق�ص�ص »عري�ص وعرو�صة« �صتجد 

مالئكية،  اأجــواء  يف  حا�رصاً  ال�صغري  البطل 

م�صتدعيًا »الطاهرة« مرة اأخرى، لكنه يجعلها 

من  يتزوج  وبباركتها  املرة،  هذه  �صقيقته 

ابنة عمه »مديحة« وبينما هم يعي�صون اأجواء 

في�صبحون  ه، 
ّ
عم ياأتي  حقلهم،  يف  البهجة 

يفهمه  اأن  حاول  وعبثًا  �صخمة،  م�صكلة  يف 

وانتقل  �رصبه،  يف   
ّ
ا�صتمر فقد  يلعبون،  اأنهم 

التوبيخ اإىل البيت، حيث حاول العم اأن يقلب 

الأب عليه، لكنه - حل�صن احلظ - مل ي�صتجب 

له. كان البطل ال�صغري يحاول اأن يفهم �صبب 

 طفلتني كانتا تلهوان 
ّ
ه و�صد

ّ
ق�صوة العامل �صد

معه، ثم ينقلب العامل فجاأة، ال�صغار ي�صبحون 

اأخرى،  واأج�صاد  اأ�صماء  واإن كانت لهم  كباراً، 

و�صعوبة،  كابو�صية،  اأكــرث  ت�صري  والأجـــواء 

بيت  على  يهجمون  والــرجــال  وخــطــورة، 

اجلدار،  اإىل  اخلطيئة  �صاحب  الفتى  تون 
ِّ
ويثب

فينتف�ص ويتخبط كحيواٍن يف فخ، حماوًل اأن 

يل�صق التهمة بالفتاة، لكنهم مل ي�صتمعوا اإليه 

�صبب  اأنه  يعتقد  ما  ببرت  اأبوها  ويقوم  طبعًا، 

اخلطيئة ورمزها من ج�صده، فينفجر الدم من 

العار  �صاحب  ياأخذ  بينما  بطنه،  اأ�صفل  ثقب 

غنيمته يف �صال عمامته ويندفع خارجًا من 

الدار يف ن�صوة حيوان. 

ل  ــراوي  ــف ــك ال اأن  ــدرك  ــت ل الق�صة  تنتهي 

بالن�صبة  الأمــل  لالأمل.  ق�ص�صه  يف  ي�صتكني 

اإلــيــه خـــادع، وقــد يلهيك عــن روؤيـــة عــدوك 

واأجــولــة  الأبــــواب،  خلف  بــك  يرتب�ص  وهــو 

روحــك،  ليح�صد  ـــذرة،  ال و�صيقان  الدقيق، 

قلياًل. تن�صاه  اأو  عــنــه،  تغفل  اأن   بــجــرد 

»وجدته يعتمد ح�سرية من �سمار، متاآكلة... 

نخلة،  كجريدتي  �سغري  طفل  بفخذي  مييل 

ور�أ�س غر�ب نوحي، يدخل يف كتفيه �للذين 

تلم�سهما �أذناه، متجليًا لها يف قعدته كميت 

من زمن، يدندن بكلمات ال تعرف لها معنى 

 عن �حلجر و�لطاحون و�ملاأوى �الأخري للطري«.

 مــــــــن قــــ�ــــســــة »�لـــــــرحـــــــايـــــــة« 

جمموعة »جمرى �لعيون«

اأ�صعب ق�ص�ص �صعيد الكفراوي، واأكرثها  اأما 

ق�صة  تر�صد  اإذ  »الرحاية«،  فق�صة  اإن�صانية، 

األمل بالنسبة إليه 
خادع يلهي عن 

عدٍو متربص
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تف�صلهما  ال�صن،  يف  طاعنني  ورجــل  ــراأة  ام

الرجل  كان  واإن  املــوت،  عن  قليلة  خطوات 

بو�صعها  ما  املــراأة  تعمل  اإليه.  بكثري  اأقــرب 

ال�صبيه  لزوجها  ر  لتوفِّ ت�صقى  احلياة،  لتدبري 

ت�رصح  لقيمات،  ب�صع  وحلم«  »عظام  بكومة 

يف احلقل وجتمع بقايا �صنابل القمح املتبقية 

تغ�صلها  ثم  جوال،  يف  جتمعها  احل�صاد،  بعد 

وتخزِّن  ال�صم�ص،  يف  وجتففها  النهر،  يف 

الباقي لأيام اجلوع، وتطحن الذرة، وتبيعها 

ملن يريد، �صافحة الدمع والعرق، لكنها طبعًا 

لنف�صها عن �صيقها باحلال، وق�صوة   
ّ

قد تعرب

الزمن، و�صياع عمرها وهي تلهث خلف لقمة 

العي�ص »اللي نبات فيه ن�صبح فيه« وتدرك اأن 

»العمر طال، وباخ، واأن حياتهما ثوب تهلهل، 

واأ�صبح من الرميم«، وندرك بالتايل اأن املراأة 

ربنا  »لــو  تتمنى  اإنها  بل  بــاملــوت،  تر�صى 

رميم«،  بقى  ده  الدنيا.  من  ويريحه  يفتكره 

التي  اليومية،  الواجبات  من  ت�صرتيح  حتى 

عليها:  يرد  لكنه  والطاحون،  احلجر  تتجاوز 

»اإن �صاء اهلل اأنِت. 

اأن  اأرادت  وقد  حفيظة«،  يا  اأنِت  اهلل  �صاء  اإن 

اأن   
ّ
تود واأّنها  �صعبة،  احلياة  »اإن  له:  تقول 

واحدة،  ودفنة  واحــد،  يوم  ويف  معًا،  يذهبا 

احلمل  �صيل  ت�صتطيع  تعد  ومل  تعبت،  لأنها 

وهو  �صجرة،  مــن  املقطوعة  هــي  وحــدهــا، 

اأكرب  كانت  اأخ«.  ول  ابن  ل  زمانه،  فاته  من 

اأين  ال�صقاء  حياة  اإىل  تخرج  وهي  م�صاكلها 

ويخ�صى  الظالم،  يخاف  فهو  زوجها،  ترتك 

قاعة  يف  ترتكه  اأن  تفكر  وكانت  العفاريت، 

وبالدنيا  به  »�صاقت  ثم  يفزع،  لكنه  الفرن، 

ة متهرئة  فدخلت اإىل و�صط الدار واأح�رصت ُقفَّ

يف  وو�صعته  بعزمها  وحملته  اخلو�ص،  من 

من  خطاف  يف  وعلقتها  رفعتها...  ثم  ة،  الُقفَّ

بابها  اأمــام  الــدار  �صقف  من  يتدىل  احلديد 

اخلارجي وم�صت«.

شبَّاك في عمارة الحكايات

باملوت  الكفراوي  اأبطال  اإح�صا�ص  ي�صل  ثم 

واملوتى اإىل حدوده الق�صوى يف ق�صة »اخلوف 

القدمي«، فال�صيدة العجوز، املراأة املقطوعة من 

القدمية،  املقربة  »بــالل«  ابنها  وارت  عائلة، 

يف  لكّنها  بلدها،  اإىل  عني 
ِّ
امل�صي مع  وعــادت 

ي�صاألها  وحينما  اإلــيــه،  مهرولة  تعود  حلظة 

ناداها،  ابنها  اإن  تقول  جــرى؟  مــاذا  النا�ص 

املوتى  اأن  الكفراوي:  ق�ص�ص  يف  تيمة  وهذه 

ي�صتطيعون الت�صال بالأحياء، واملوت ل يقف 

عائقًا يف توا�صل الأحبة، لدرجة اأن تلك ال�صيدة 

تقرر احلياة يف املقربة: »تروي ال�صبارات من 

ال�صجر،  اأعلى  الريح يف  ل�صوت  وتن�صت  قلَّتها 

وتتاأمل اجلمال الباركة على ظهر كل قرب«، ثم 

اإنها تزيح كفن ابنها وحتوله اإىل و�صادة تريح 

راأ�صها عليها، كان للمراأة هدف واحد، اأن توؤن�ص 

بفرده،  الآخــر  للعامل  ترتكه  األ  ابنها،  وحدة 

له. وا�صتجابت  نداءه  �صمعت  اإنها  له  تقول   اأن 

تبدو  الكفراوي  �صعيد  اأعمال  يف  ق�صة  وكــل 

كاأنها �صباك يف عمارة، كل �صكانها ل يفكرون 

�صوى يف اخلامتة، اإذ يذهب بطل الق�صة التالية 

مبا�رصة »عزاء« اإىل مدفنه كل خمي�ص، ليطمئن 

يخ�صى  ل  كــان  ــة.  ــدي الأب راحــتــه  مكان  على 

النا�ص  اأن يجده  بقدر ما ت�صنيه فكرة  املوت، 

اأيام من رحيله، فتف�صحه رائحة  متحّلاًل، بعد 

هي  جارته  »جليلة«  ال�صيدة  وكانت  ج�صده، 

مالكه احلار�ص، اإذ توقظه كل �صباح، فينه�ص 

جديد،  بيوم  عليه  منَّ  اهلل  اأن  مدركًا  متهلاًل، 

ال�صيدة  تلك  وجود  اأن  الدوام  على  يفكر  وكان 

اأن ي�صبح  يحميه من امل�صري املخيف، م�صري 

ج�صده »رمة« ذات �صباح، لكنه يفاجاأ ب�صفرها 

تغيب  قد  اأنها  ويعلم  ال�صعيد،  يف  اأختها  اإىل 

لفرتة طويلة، ربا ت�صل اإىل �صهر، فيدرك - يا 

 للح�رصة - اأن هذا زمن يكفي حلدوث املاأ�صاة!

قاطني  على  املــوت  يف  التفكري  يقت�رص  ول 

تواصل األحياء 
باألموات ثيمة 

واضحة في أعماله 
وكأن الموت ال 

يمنع وصال األحبة
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اإىل  يتعّداهم  بــل  الــكــفــراوي،  �صعيد  عــمــارة 

دين والبائعني الب�صطاء يف ال�صارع. 
ّ
امل�رص

التي  الق�صة  وهي  العيون«،  »جمرى  ق�صة  بطل 

حتمل عنوان املجموعة، يجل�ص يف مدخل جمرى 

بال�صواقي  ينتهي  �صارع  يف  وحتديداً  العيون، 

القدمية،  املقابر  من  بالقرب  النهر،  عند  الأربع 

وال�صفراء  واحلــمــراء  البي�صاء  وروده  ليبيع 

اأحد  ول  فيهم  ي�صيح  املقابر.  اإىل  للمتجهني 

وحينما  للميتني«،  »ورد  منهم:  له  ي�صتجيب 

اإىل �صدره  الرزق »يحمل  بالياأ�ص من قلة  ي�صعر 

اأزقة  ال�صارع خمرتقًا  الورود كلها... ويعرب  حزم 

منها  يختار  �صبخ،  من  التي  ال�صيقة،  املقربة 

مقابر الفقراء، اأهل ال�صكك، املحرومني، منك�رصي 

باأ�صمائهم،  يعرفهم  الذين  دنياهم،  يف  القلوب 

كل  فوق  لي�صع  الأوان،  قبل  رحلوا  الذين  هوؤلء 

 قرب من قبورهم زهرة واحدة مروية بدمع العني!

اإن املوتى حتى واإن مل يظهروا يف حلم، اأو ينادوا 

اإىل جمرد �صور  ويتحولوا  واأقرباءهم،  اأحباءهم 

الكفراوي  اأعمال  يف  كذلك  باإمكانهم  وذكريات، 

اأن يكونوا اأ�صحاب تاأثري ل ُي�صدق، ففي واحدة 

الدرج«  اأعماله، وهي ق�صة »�صيدة على  اأهم  من 

املــراأة  كانت  العيون«  »جمــرى  جمموعته  من 

القبطية توقف جارها، البطل، كل يوم يف نزوله 

»لتتقد�ص  الراحل  زوجها  عن  لتحدثه  و�صعوده، 

روحه مع القدي�صني«، حماولة اأن تو�صل له اأنها 

اأن  الإخال�ص  واأول  له،  اإخال�صها  على  تزال  ل 

تتذكره، واأن حتيي �صريته مع النا�ص، واجلار منهم 

طبعًا، لكّن البطل يعلم، اأن هذه ال�صيدة حترتق يف 

اأو مل�صة،  وحدتها، فقد مر عامان دون موؤان�صة، 

حتى اأنها تعرتف له اأخرياً: »الوحدة �صعبة، واأنا 

كما  واأنت  ال�صباب،  عمر  يف  بنتان  عندي  امراأة 

اأزواجنا«،  اأن ميوت  بعد  نتزوج  ل  نحن  تعرف.. 

ول�صبب ما يقاوم الراوي، ربا خوفًا من امليت، 

لقد ظل  اإن مل�ص زوجته،  كاأنه �صيعود ليمثل به 

ما  يعلم  باأنه  لل�صيدة  ملَّح  وحينما  كثرياً  يقاوم 

يدور يف راأ�صها، نهرته قائلة: »هل تريدين اأن اأدور 

يف ال�صوارع؟! اأنا �صيدة واأنت �صيد العارفني«، لقد 

ظل ال�رصاع بينهما حتى اآخر حلظة، اأو اآخر �صطر 

لقد  الكفراوي؟  يقول  اأن  يريد  فماذا  الق�صة،  من 

الذي  امليت،  الــزوج  احلقيقي  الق�صة  بطل  كان 

 يراقب من مكانه يف ال�صورة املعلقة اإىل احلائط!

وما ينطبق على ق�صة »�صيدة على الدرج« ينطبق 

على ق�صة »قمر معلق فوق املاء« من جمموعة 

»مدينة املوت اجلميل« فلول موت الأب، ما كان 

انتزاعًا من  ُينتزع  املوىل«  الراوي »عبد  ال�صبي 

قريته، لي�صافر مع عمه التاجر اإىل املدينة، لول 

الــراوي - وهي يف   
َّ
اأم العم  اأجرب  ما  الأب  موت 

منت�صف عمرها - على اأن تكدح من طلوع ال�صم�ص 

للكفراوي هو  بالن�صبة  القمر. املوت  حتى طلوع 

ما يحدد م�صائر الأحياء، وقد قرر الأب لبنه اأن 

يعي�ص جتربة ج�صدية مبكرة مع جارته الع�رصينية 

»نبيلة«. كان �صديقها، وحبيبها من طرف واحد، 

بينما هي ع�صيقة مدر�ص احل�صاب. لقد ظل الراوي 

ال�صغري على حبه لفتاة تكربه ب�صنوات لكنه بعد 

اأو  يكرهها،  احل�صاب  مدر�ص  ح�صن  يف  راآها  اأن 

يعافها، حتى وهي متنحه ج�صدها  اأدق:  بعنى 

كاماًل. جلاأ الراوي اإىل ال�صالة والإن�صاد، ثم هجر 

برجم  العا�صقنْي،  من  النتقام  وقــرر  امل�صجد، 

ما  على  امليت   
َ

الأب لكنَّ  باحلجارة،  �صباكهما 

ابنه  ملغامرة  النهاية  و�صع  قرر  قد  كان  يبدو 

اإىل  خائبًا  ليعود  العم،  طرده  وهكذا  وجموحه، 

ال�صيارات  موقف  يف  بلده  اأهــل  ويــرى  قريته، 

الفقرية.  واأمتعتهم  مقاطفهم  حول  يتجمعون 

يبكي.   وظــل  بينهم،  فاند�ص  وعــرفــوه   عرفهم 

جمموعته  يف  النو�صتاجليا  الكفراوي  ويقدم 

فخ  يف  �صقوطًا  باعتبارها  حنني«  من  »دوائــر 

وبالتايل  زنزانتهم،  يف  ي�صعونك  فهم  املوتى، 

وبهذا  وا�صتدعائهم،  فيهم،  التفكري  عن  تكف  ل 

ول  غالبًا،  املا�صي  يف  تعي�ص  فاأنت  املعنى 

تنتبه اإىل ما يجري يف احلا�رص. ي�صدَّر الكفراوي 

جمموعته بهذه العبارات الدالة: »قالت يل جدتي 

قبل اأن تغادر، حلظة اأن �صاهدتني اأنتف�ص قرب 

النهر: ثق اأن كل �صيء لي�ص كما نراه. خذ هذا الدواء 

يقدم النستلوجيا 
ا  بوصفها سقوطاً

في الماضي 
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احلنني.  من  روحــك  ويطهر  قلبك،  ي�صفي  فربا 

�رصبت الدواء فلم يرباأ القلب، ومل تتطهر الروح« 

وها هو �صعيد الكفراوي اأو بطله يف ق�صة »�رصف 

الدم« الذي مل يرباأ من احلنني، يذهب اإىل املقابر 

لي�صاهد بناء مقربة العائلة، وتغو�ص قدماه يف 

املقربة  �صقف  يك�رصون  كانوا  تني. 
ِّ
املي عظام 

القدمي ليعيدوا بناءه من جديد، ويجمعون العظام 

يف اأجولة، حماذرين األ تنك�رص عظمة، اأو ت�صيع 

ابن  ثم جاء  للموتى،  اإ�صاءة  اأكرب  فهذه  جمجمة، 

العم وهو يقب�ص على جوال اجلماجم وقَلَبه اأمام 

و�صائهة  موح�صة  »كانت  احل�صري:  على  الــراوي 

الــراوي  كــان  والــرمــيــم«،  البلى  اخرتقها  وقــد 

اأهله  من   - يبدو  ما  على   - لختبار  �ص 
ّ
يتعر

احلني، لكّنه جنح ب�صكل ل 
ّ
املقيمني، عن اأهله الر

ه بنظرة واحدة، بعد اأن تاأمل 
ّ
ُي�صدق، فقد عرف اأم

والأنف،  والفم  العينني  فجوات  ا، 
ًّ
ملي جمجمتها 

يف  الباقية  الثالث  والأ�صنان  ال�صيقة،  واجلبهة 

احلنني  و�صاعده  اإليها  ينظر  كان  العلوي.  الفك 

وبريق  واللحم  ال�صحم  وجهها  اإىل  يعيد  اأن  على 

احلياة: »برقت العينان باحلنان القدمي، وحتركت 

اأمي  اإنها  �صحُت:  منرية.  طيبة  بب�صمة  ال�صفتان 

اإىل جدته »هان«  الراوي كذلك  اأمينة«، وتعرف 

من فكها، فن�صفه ال�صفلي كامل الأ�صنان والعلوي 

الق�صة  هذه  ويف   - »الطاهرة«  راأى  ثم  خــاٍل، 

كذلك جعلها اأخته – و»اأ�صنانها ت�صوي كحبات 

املا�ص« لكن الق�صة تذهب يف اجتاه اآخر حينما 

عنه،  البحث  رحلة  فيبداأ  اأبيه،  عظام  يجدون  ل 

يف املمرات الرتابية اخلانقة املليئة بالكوابي�ص، 

اإىل  العودة  الرحلة  تلك  من  املق�صود  ويكون 

ما�ص اأبعد، ي�صتطيع فيه مقابلة الأب وهو يجل�ص 

 كعادته مم�صكًا ب�صبحة من العنرب فوق احل�صري.

كرب الكفراوي لكن بطله مل يكرب. مات الكفراوي 

لكن بطله مل ميت ولن ميوت. وهو �صيظل غالبًا ذلك 

الفتى ال�صغري »عبد املوىل«، املتل�ص�ص »الطيب« 

مة، والبهجات ال�صغرية، يف 
َّ
على العالقات املحر

والكبرية،  ال�صغرية  اخليبات  الكثري من  به  عامل 

جه املقابر، وميرح فيه الأموات يف كل 
ِّ
عامل ت�صي

حينما  ينتظرنا  ملا  »بروفة«  ُي�صبه  عامل  مكان، 

يف  الكفراوي  كان  الأخــرية.  للمرة  اأعيننا  نغلق 

ومك�صوري  واملعاقني،  للعميان،  ن�صرياً  ق�ص�صه 

وحاول  احلقيقة،  اأدرك  فقد  والعجائز،  اخلاطر، 

ينقلها  اأن  ق�ص�صه،  خــالل  من  الإمــكــان  بقدر 

اأردنا  واإذا  الرحيل،  من  اأمتار  ُبعد  على  اأننا  لنا: 

يف  نبقى  اأن  ــا  اأردن اإذا  اأطــول،  حياة  نعي�ص  اأن 

اأنف�صنا،  اأن نكون  التذكر واحلنني، فعلينا  األعاب 

وح�صب،  الب�رص  من  الب�صاطة:  بنتهى  نكون  اأن 

 وهكذا كان �صعيد الكفراوي، وهكذا كان اأبطاله.   
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خالل  من  كثرية  حيواٍت  الكفراوي  �صعيد  عا�ص 

اأها 
ّ
خب عنها،  ُيف�صح  مل  عــديــدة  ات 

ّ
�صخ�صي

 ، منها  الهروب  دائم  وكان  بل  امل�صتطاع،  قدر 

املقدمة  ويف  حياة،  ة 
ّ
�صخ�صي لكل  و�صع  فقد 

الق�صة  كاتب  ة 
ّ
�صخ�صي ة، 

ّ
الر�صمي ة 

ّ
ال�صخ�صي

 �صاحب الروايات 
ّ
الق�صرية، ثم احلّكاء ال�صفاهي

ثم  وهــنــاك،  هنا  يرويها  التي  املكتوبة،  غري 

�صاحب  الإنــ�ــصــان  الــكــفــراوي  �صعيد  ة 
ّ
�صخ�صي

الّنا�ص  من  ح�صٌد  فيه  يقيم  الــذي  الكبري  القلب 

م 
ّ
ي�صم �صاحبه  جعل  الذي  القلب  دائمة،  اإقامة 

اأ�صدقاءه الرتاب  د 
ّ
اإىل املقربة ليو�ص الّنزول  على 

اإىل  اأ�صالن  اإبراهيم  حمل  فقد  عليهم،  ويطمئن 

و�صاح  بكاه  مالب�صه،  عنه  وخلع  نومه  غرفة 

ب�صوت عاٍل: مع ال�صالمة يا رفيق العمر، ودخل 

د ج�صده وبكى، 
ّ
القرب مع  ال�صاعر عفيفي مطر وم�ص

حزينًا،  ــادر  وغ الأكــفــان  يف  �صاحبه  اإىل  نظر 

مع  تتعامل  اأن  وعليك   ! عديدة  اأخــرى  واأمثلة 

ًدا.
ّ
جي تعرفه  حتى  وحيواتها  ات 

ّ
ال�صخ�صي  هذه 

التي  ة 
ّ
الثقافي احلــيــاة   

ُ
ملح الــكــفــراوي  �صعيد 

الأحـــداث  فــكــّل  بــدونــه،  لها 
ّ
تتخي اأن  ميكن  ل 

املعارك  والأحــزان،  الأفــراح  وال�صغرى،  الكربى 

ل 
ّ
اأو فهو  طرًفا  فيها  يدخل  ة، 

ّ
وال�صخ�صي ة 

ّ
الأدبي

عني واأول املهنئني والنا�صحني وال�صاعني 
ّ
امل�صي

امُلعرت�صني  ل 
ّ
واأو الأزمات،  يف  للخريوالداعمني 

ع�رصات  له  يذكر  فكّلنا  ني، 
ّ
املحتج راأ�ــص  وعلى 

املواقف التي انتف�ص فيها دفاًعا عن اأ�صدقائه؛ 

اط - على �صبيل املثال-  
ّ
ففي مر�ص اإدوارد اخلر

الثقافة  وزارة  ا 
ً
مطالب ويهاتفني  يــزوره  كان 

اأّن عائلته مل  بالتدّخل لإنقاذه، ويكاد يبكي مع 

 لها؛ فقد 
َ
تطلب امل�صاعدة، واأمثلة عديدة ل ح�رص

كان ي�صعر اأنه امل�صوؤول  الأول والأخريعن ب�رٍص ل 

ح�رص لهم، ُيقيمون جميًعا يف قلبه اإقامة دائمة، 

وعنف. بقوٍة  ة 
ّ
حب عن  اأعلن  ا 

ً
�صخ�ص  

ّ
اأحب  فاإذا  

ات، 
ّ
ال�صتيني جيل  اإىل  الكفراوي  �صعيد  ينتمي 

الأدب  يف  ا  حظًّ ـــر  والأوف �صهرة  الأكـــرث  اجليل 

طريًقا  اختار  وقد  وايــة، 
ّ
الــر وخا�صة   

ّ
امل�رصي

واآمنوا  الرواية  كتبوا  الذين  جيله  لأبناء  ا 
ً
مغاير

بها واعتربوا الق�صة الق�صرية ما هي اإل ا�صرتاحة 

بع�ص  من  الكاتب  فيها  يتخّل�ص  روايتني،  بني 

من  حياته  يف   العابرة  ات 
ّ
ال�صخ�صي اأو  الأفكار 

خالل ق�صة ق�صرية، اأو قل هي عملية اإحماء قبل 

�صعيد  وانحرف  جديدة،  رواية  اأر�ص  اإىل  النزول 

اوي عن كل هوؤلء واآمن بالق�صة الق�صرية 
َ
الكفر

وحدها، واعتربها املنت ل الهام�ص كاأبناء جيله، 

املا�صي  القرن  ات 
ّ
ت�صعيني يف  عرفته  اأن  ومنذ 

وهو ينحاز اإىل هذا الختيار، ينحاز اإىل الهام�ص. 

املكا�صب  واأق�صد  الرواية،  اإغراءت  كل  قاوم  لقد 

ا سعيد الكفراوي  وداعاً

كتب قصًصا قصيرة وعاش رواية 
طويلة 

جرجس شكري
كاتب وناقد مصري

الذاكرة توأم الخيال 
والمالذ األخير 

للحياة 

ملفات 



نزوى العدد 105 يناير 2021
301

احتفظ بشخصيات 
قريته وحيواتهم 

في رأسه 

ة 
ّ
تليفزيوني ودراما  و�صينما  جوائز  من  يعة 

ّ
ال�رص

الروائيني  من  جيله  اأبناء  عليه  ح�صل  ما  وهو 

ا لفّن الق�صة 
ً

والأجيال التالية، ولكّنه ظّل خمل�ص

لل�صماء،  وروحه  ج�صده  اأ�صلم  كراهب  الق�صرية، 

ظّل  فقد  الأر�ـــص،  على  يعي�ص  زال  ما  ــه  اأّن مع 

"بطر�ص  ا�صمها  رواية  عن  يتحدث  حياته  طيلة 

اعتربها  اأّنــه  وظني  يكتبها،  زال  ما  ال�صياد"، 

الق�صة  ــص  اأر� اإىل  للنزول  دائــم  اإحــمــاء  عملية 

الق�صرية على عك�ص ما يفعل كّل الكتاب، وحني 

�صاألته عّنها رّد بكل توا�صع يليق به قائاًل: ظننُت 

اأّنني �صاأكتب رواية مل ُتكتب بعد، فلم ُتكتب، ولن 

ا 
ً

ُتكتب! هذا هو �صعيد الكفرواي الذي قّدم منوذج

الق�صرية.  الق�صة  لفن  ــص  ــال� الإخ يف  ا 
ً
 نـــادر

ات يف قاهرة 
ّ
منذ اأن التقيته يف بدايات الت�صعيني

فيه  نغيب  اأن  ن�صتطيع  ل  كّنا  التي  الزمان  ذلك 

يومني  الثقافية  احلياة  معقل  البلد"  "و�صط  عن 

واية 
ّ
متتاليني! كان هذا الكاتب الذي مل يكتب الر

ل�صجاعته  ا 
ً
وتقدير ا 

ً
اإعجاب اأ�صميه  كنُت  كما 

واإ�رصاره على كتابة الق�صة الق�صرية، كنت اأراه 

يتجول يف ليايل ال�صتاء بني املنتديات الثقافية 

ا 
ً
الأنيق، مبت�صم الأدباء بعطفه  وال�صاهرين من 

ته، 
ّ
 عن حمب

ّ
ًدا كيف يعرب

ّ
للجميع، فهو يعرف جي

ة �صوف تخرج بجموعة 
ّ
فاإذا جل�صت اإىل جواره مر

وطيدة  عالقتي  وكانت  امُلده�صة،  احلكايات  من 

الأديب خريي �صلبي،  اآخر من جيله وهو  بحّكاء 

والفرق بينهما اأن الأول كان يحكي كاأّنه يكتب؛ 

الرتقيم  ي�صع عالمات  اأنه  قلت  اإذا  اأبالغ  لن  بل 

فكان  �صلبي  خريي  اأما  ال�صفاهية،  احلكاية  يف 

يحكي حكايات مثرية ومده�صة؛ لكّنه كان يّدخر 

اأ�صتمع  وظللت  ــورق،  ال على  للكتابة  الأ�صلوب 

به  ربطتني  الذي  الكفراوي  �صعيد  حكايات  اإىل 

حكايات  اإىل  املحبة  قوامها  حميمة،  عالقة 

ظننت  ات 
ّ
�صخ�صي خاللها  من  عرفت  عــديــدة، 

كانت  نوات 
ّ
ال�ص مرور  ومع  اخليال،  من  بع�صها 

التي  ات 
ّ
وال�صخ�صي وتتطور،  تنمو  احلكايات 

ات �صواء التي ا�صتعارها 
ّ
حكى عنها يف الت�صعيني

"كفر  اأو من  م�صقط راأ�صه  ات 
ّ
ال�صتيني من قاهرة 

قد  الكربى،  للمحلة  الّتابعة  القرية   حجازي" 

كان  فقد  وا�صحة؛  مالحمها  واأ�صبحت  ت 
ّ

كــرب

اأناديه يعي�ص رواية �صخمًة  �صعيد كما كنت   
ّ
عم

ات ي�صطحبهم معه، 
ّ
اأبطاُلها العديد من ال�صخ�صي

اأو قل هم يتبعونه اأينما حّل،  يجل�صون معه على 

ة، فما اإن يجل�ص 
ّ
املقهى اأو يف املنتديات الثقافي

املكان  وميالأون  معطفه  من  يخرجون  ويبت�صم، 

بهجة وده�صة، وهذا هو �صعيد الكفراوي ل ياأتي 

وحيًدا اأبًدا؛ بل يحمل فوق كاهله ح�صًدا من الب�رص 

ات بكامل حيواتها 
ّ
احتفظ بهم من قريته، �صخ�صي

وبيوتهم  حيواناتهم  يحملون  راأ�صه،  يف  تعي�ص 

ي�صامرونه  حّل،  اأينما  معه  يذهبون  وحكايتهم 

وي�صامرهم، ويف كل مرة تنمو احلكاية وتتطور 

اأذكر اآخر حكايته  ا، وما زلت 
ًّ
ال�صخ�صيات درامي

التي اأده�صتني عن اإح�صان عبد القدو�ص و�صدامه 

يحكي  كان  النا�رصية،  احلقبة  يف  ال�صلطة  مع 

عن  يخرج  ل  مرتب  الــكــالم  حيث  يكتب،  كما 

عبد  اإح�صان  اعتقال  كيفية  بدقة  د 
ّ
ج�ص ال�صطر، 

املحقق،  وبني  بينه  دار  الذي  واحلــوار  القّدو�ص 

احلــزن  وم�صاعر  املعتقل  يف  بــه  فعلوا  ومـــاذا 

يف  معه  ا 
ً
حا�رص كان  وكاأنه  تعت�رصه  والأ�صى 

كل خطوة، واإذا انفعل انتف�ص واقًفا واأ�صاح بيده 

ا، وكاأّنه يوؤدي على خ�صبة امل�رصح، 
ً
مييًنا وي�صار

الراأي  يوافقني  وكان  ًدا 
ّ
جي يعرفه  الذي  امل�رصح 

�صعدت  وقد  ات، 
ّ
ال�صتيني نه�صة  على  التحفظ  يف 

يف  ر 
ّ
وتطو وعيه  ومنا  عا�ص  لكاتب  الــراأي  بهذا 

وعيه. �صالمة  على   يدّل   
ٌ
راأي وهذا  احلقبة،   تلك 

ا عن الهيئة العامة 
ً
ويف الكتاب الذي �صدر موؤخر

دفرت  من  "حكايات  عنوان  حتت  لق�صورالثقافة 

" يقدم مكنون �صخ�صيته للقارئ، لي�ص  الأحوال 

فقط من خالل ذكرياته ال�صخ�صية؛  بل اأي�صا من 

لكّنها  ذاتية  �صرية  لي�صت   ، للعامل  روؤيته  خالل 

حمطات وذكريات من حياته، ويف ال�صطورالأوىل 

خطري   
ٍّ
ب�رص يبوح  وكاأنه  قارئه  اأذن  يف  يهم�ص 

الأخري"  املالذ  واأنها  اخليال  تواأم  الذاكرة  "اأن 
ليكت�صف القارئ اأّنها املالذ الأخري للعقل والروح، 

املالذ الأخري للحياة، بل اإن الذاكرة هي بطاقته 

ة، واجل�رص الذي يعرب عليه من روحه اإىل 
ّ
ال�صخ�صي

العامل، حتى واإن راح  يكّد�ص اخليبات يف جرار، 

�صنواته  يف  الــدمــوع  يــذرف  بجانبها  ويجل�ص 
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ات 
ّ
ال�صخ�صي من  ر�صيده  فــالــّذاكــرة  الأخـــرية؛ 

والأحداث التي تتج�صد بقوة يف اأعمالة املكتوبة 

للقارئ  بها  يبوح  التي  الأ�رصار  ومن  ة، 
ّ
واملحكي

عالقته بال�صيا�صة التي �صوف يالحظ القارئ اأنها 

ة؛ ففي 
ّ
ل تخلو من الفنتازيا، ل تخلو من الغرائبي

خم�صينيات القرن املا�صي، ويف �صنوات املراهقة 

احل�صود  الكفراوى  �صعيد  املراهق   
ّ
ال�صبي اخرتق 

احلما�ص  ن�صوة  ويف  النا�رص،  لعبد  يهتف  وراح 

اأن  من  ــدًل  وب الرئي�ص،  ب�صيارة  ليتعلق  اندفع 

ينال الربكة انهالت عليه الأيدي باللكم والرف�ص 

بون- كما 
ّ
الطي  

ُ
النا�ص ح؛ ف�صحبه 

ّ
وال�رصب املرب

من  لي�ص  ليفيق  املاء،  عليه  وا 
ّ
و�صب  - و�صفهم 

للحقبة  الرومان�صية  النظرة  من  بل  ال�رصبات 

اأعـــوام  بعد  ليكتب  حياته!  طيلة  ــة 
ّ
الــنــا�ــرصي

اأنه  واأ�صاروا  البع�ص،  به  فو�صى  "املهرة"  ة 
ّ

ق�ص

تدور  حيث  النا�رص،  عبد  جمال  الزعيم  يق�صد  

�صفة  الكاتب  منحها  فر�صة  حول  الق�صة  اأحداث 

الأخ  ركوبها  يحتكر  التي  ة 
ّ
البهي الفر�ص  البهاء، 

يف  بها  ويرمح  ميتطيها  القلب،  قا�صي  الكبري 

كان  الأ�صغر  الأخ  امتطاها  وحــني  الغيطان، 

الأخ  �صخ�صية  الو�صاة   
ّ

وفــ�ــرص اجلــلــد،  ن�صيبه 

والأخ  م�رص،  واملهرة  عبدالنا�رص،  باأّنه  الأكرب 

يف  بحقه  يطالب  الذي  الطامح  ال�صباب  الأ�صغر 

وق�صى  الكفراوي،  على  وقب�ص  ة، 
ّ
واحلري املهرة 

التقى  خرج  وحني  القلعة،  �صجن  يف  اأ�صهر  �صتة 

كل  عن  ف�صاأله  ري�ص،  مقهى  يف  حمفوظ  جنيب 

"الكرنك"  رواية  �صدرت  �صهور  وبعد  التفا�صيل، 

ت الأ�صتاذ جنيب علي ظهر الكفراوي و�صحك 
ّ
ورب

اإ�صماعيل  اأنــت  فكرة  "على  املجلجلة  �صحكته 

لقد  عم"  يــا  اب�صط  الكرنك  روايـــة  يف  ال�صيخ 

وكتبها  الرواية،  اأحــداث  الكفراوي  �صعيد  عا�ص 

حياته  �صمات  مــن  الفعل  هــذا  حمــفــوظ!  جنــب 

بني  فيه  جمع  الذي  الكتاب  هذا  دها 
ّ
يج�ص التي 

م�صدر  ة 
ّ
العام والأفكار  ة 

ّ
ال�صخ�صي احلكايات 

احلني  بني  يرويها  كان  التي  احلكايات  اأغلب 

ة يتاأّكد من يعرفه اأّنه عا�ص 
ّ
واحلني، ويف كل مر

كتبها  ــا 
ّ

رب يكتبها!  مل  الروايات  من  جمموعة 

ة 
ّ
اأو ظّلت حر الكرنك،  غريه كما حدث يف واقعة 

تكون حكايته  اأن  ل  ف�صّ الهواء، حيث  طليقة يف 

درامية  بــراحــل  ت 
ّ
ــر م التي  النا�رص  عبد  مــع 

ثم  واحلما�صة،  بالرومان�صية  بــداأت  متعّددة، 

العتاب والتعاطف يف اآٍن ليقول عنه يف النهاية 

راً اأخطاءه " لو اأكل ولب�ص وا�صتمع للمو�صيقى 
ّ
مرب

ميكن  العاملني،  بالد  اإىل  و�صافر  الن�صاء  وع�صق 

يف هذه احلالة اأحوالنا البائ�صة قد تغريت ميكن" 

ة بكاملها، 
ّ
 يف الهجوم على املرحلة النا�رصي

ّ
ثم

يف  لها 
ّ
�صج التي  العبارة  يردد  كان  ما  ا 

ً
ودائم

اآخر معتقل اعتقله عبد النا�رص  "اأنا  هذا الكتاب 

واأول معتقل اأفرج عنه ال�صادات، كنُت عالمة على 

جلاأ  اإ�رصائيل  مع  املعاهدة  اإبرام  "ويوم  عهدين 

اإىل ذاكرته ي�صتعني بها، فمنحته حكاية مواطن 

اأبو   من قريته ا�صمه مطاوع عبدال�صبور 
ّ

م�رصي

الرئي�ص  مقابلة  على  م 
ّ
�صم الذي  الرجل  العزائم، 

ب�صبب  بكاملها  ة 
ّ
املديري وانتف�صت  ال�صادات، 

ات التي اأر�صلها للرئا�صة. العمدة واملاأمور 
ّ
الربقي

وماجوا  هاجوا  ته 
ّ
قو بكل  املدينة  �رصطة  وق�صم 

والتعذيب  الــ�ــرصب  ل 
ّ
يتحم �صامد  واملــواطــن 

ات، وحني مل يجدوا حاًلّ 
ّ
الربقي اإر�صال  ويوا�صل 

تلعثٍم  وبعد  ال�صادات،  الرئي�ص  اإىل  حملوه  معه 

اللقاء  يا ري�ص" وبعد  اليهود  "مت�صلح�ص  اأخربه 

اإىل  برقياته  وتوقفت  نهائيًا  العزائم  اأبو  اختفى 

الأبد.

الكفرواي  �صعيد  ير�صم  اأي�صًا  الكتاب  هــذا  يف 

يقراأ وملاذا  الكاتب، كيف  لنف�صه، �صورة  �صورة 

العامل؟  يف  اأقــرانــه  هم  ومــن  يحب،  ومــن  يكتب 

ا وي�صخر 
ًّ
يكتب عن �رصورة اأن يكون الكاتب حملي

من هوؤلء الذين يطمحون يف اأن يكونوا عامليني 

وي�صف اأداءهم املفتعل الذي جعله يحكي لنجيب 

حمفوظ حني كان يجل�ص معه يف كازينو ق�رص 

النيل قبل ح�صوله على جائزة نوبل عن مر�صى 

وقال  منفعاًل،  ناحيته  الأ�صتاذ  فنظر  ة، 
ّ
العاملي

اأهلنا  اأن يقراأنا  اأوًل  اأي نوبل؟ يا رجل نريد  له: 

كاتب   
ّ

اأي يبيعها  التي  الن�صخ  بعدد  ذّكره  "ثم 
عربي، ومار�ص �صعيد الكفراوي يف هذه احلكاية 

الكاتب  الكوميدي وراح ميدح  اأ�صلوبه امل�رصحي 

 ، النخاع  حتى  حملي  كاتب  اأنا  وقال:  املحلي، 

و�صط  ويعي�ص  الق�صرية،  الق�صة  �صوى  يكتب  مل 

يقدم رؤيته للعالم 
ليس كسيرة ذاتية 

وإنما كمحطات 
وذكريات 
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عالية  بدرجة  تهم 
ّ
حملي يعي�صون  و�صعراء  كتاب 

هذه  ة 
ّ
العاملي اإىل  ناظرين  والقبول،  الر�صى  من 

وحني  ال�صحك!  من  تفط�ص  حالة  باعتبارها 

 
ٌّ

خا�ص هو  ما  اأبــرز  العامل  يف  اأقرانه  عن  حكى 

جونرت  فالأملاين  بالواقع،  وعالقتهم  تهم 
ّ
بهوي

ا يّت�صم اأدبه بالغمو�ص، 
ً
ا �صعب

ً
جرا�ص يراه روائي

ق�صايا  يعالج  لكّنه  بــالــواقــع،  اخلــيــال  ميــزج 

�صة 
ّ
ع�رصه، ق�صايا الفقر وحقوق اجلماعات املهم

وامل�صطهدة يف العامل الثالث، وبعد رحيله اّتهم 

لي�صمت  به  ظفر  عمد،  عن  ا�صطاده  باأنه  املوت 

جونرت جرا�ص اإىل الأبد؛ تارًكا ما اأبدعه يحادث 

جربائيل  الكولومبي  اأما   الع�صور،  عرب  الإن�صان 

الذي  ال�صتثنائي  الروائي  فهو  ماركيز  جارثيا 

ب�صكل  خمتلف  وتخييٍل  فــنٍّ  اإىل  واقعه  ل 
ّ
يحو

ل  ب�صورة   
ّ

املــ�ــرصي للقارئ  ويقّدمه   ،
ّ

جـــذري

ال�صبور  عبد  مطاوع  �صورة  عن  ا 
ً
كثري تختلف 

اأو  ات، 
ّ
الربقي �صاحب  الذكر  �صالفة  ة 

ّ
ال�صخ�صي

م على لقاء 
ّ
قل �صاحب اخليال اجلامح الذي �صم

الكتاب  �صفحات  خالل  فمن  ة، 
ّ
اجلمهوري رئي�ص 

العميقة على احلكي ميدح من  بنيُته  الذي تقوم 

عديدة  ات 
ّ
مر الفعل  هذا  الكفراوي  �صعيد  خالله 

الب�رص، وعربه نعرف  الّتوا�صل مع  "للحكي طبع 
اجلديد،  من  القدمي  نعرف  الــرديء،  من  ب 

ّ
الطي

والعامل الذي ل نعرفه يبدو مده�ًصا"  يف حكايات 

ل، 
ّ
 واملتخي

ّ
�صقط فيها احلّد الفا�صل بني الواقعي

كما  اإدوارد  العم  اأو  اط  
ّ
اخلر اإدوارد  يذكر  فحني 

ة التي 
ّ
كان ي�صميه؛ ل يذكر فقط اأعماله الق�ص�صي

بهرته يف البداية؛ بل يتحّدث عن بيته، عن كتبه، 

عن املو�صيقى التى ت�صدح يف اأرجاء البيت وعن 

الباب الذي كتب عليه لفتة تقول "اقرعوا ُيفتح 

عمره  اأم�صى  الــذي  الكاتب  باأنه  وي�صفه  لكم" 

ي�صعى ليكتب كتابة تعي�ص زمنها ثم تعربه لت�صل 

واملكان.  الع�رص  بتجاوز  حاملة  اآخر،  زمٍن   اإىل 

ورحل    1939 عام  ولد  الذي  الكفراوي  �صعيد   

�صباح ال�صبت 14 نوفمرب 2020 عن عمر ناهز 

فقد  قلياًل؛  اجلوائز  من  حّظه  كان  عاما،   81
عليها  ح�صل  التي  الكربى  اجلوائز  اأوىل  كانت 

الدولة  نال جائزة  ثم   ال�صلطان قابو�ص،  جائزة 

ا 
ً
كثري تــاأّخــرت  التي   ،2016 عــام  التقديرية 

ال�رصائح  خمتلف  من  املثقفني  فعل  رّد  اأّن  اإل 

بثابة  وكان  اجلائزة،  على  ق 
ّ
تفو والجتاهات 

وقد  الكاتب،  لهذا  املحبة  قوامها  اأخرى   جائزة 

املقهى،  يف  البلد  و�صط  يف  الأدبـــاء  به  احتفل 

احتفل الهام�ص بالأديب الذي انحاز اإىل الهام�ص  

ت 
ّ

طيلة حياته، وكانت مظاهرة حب كبرية عرب

 يف ال�صارع اختلط 
ّ
عن حمبتهم له، مظاهرة حب

باخليال،  ــواقــع  وال باحلا�رص  املا�صي  فيها 

جارثيا  جوار  اإىل  قطز  الدين  �صيف  فيها  وقف 

مع  احللبي  و�صليمان  ــراط،  اخل واإدوارد  لوركا 

ماركيز  وبينهما  كفر حجازي،  قرية  �صخ�صيات 

وجونرت جرا�ص وجمال عبد النا�رص، وعبد املنعم 

ل 
ّ
اأتاأم رم�صان ومكاوي �صعيد واآخرون، ووقفت 

كلَّ هوؤلء؛ فلم يتوّقف �صعيد الكفراوي عن احلكي 

ات 
ّ
ال�صخ�صي هذه   عن  حكى  احلفل،  زمن  طيلة 

وكاأّنه يدعوها لت�صاركنا فرحة فوزه باجلائزة ، 

واإدوارد  احللبي  �صليمان  احلديث عن  اأفا�ص يف 

اخلراط واإح�صان عبد القدو�ص، وكان قد طلب مني 

اأن اأقّدم هذا احلفل الغريب على املقهى يف و�صط 

تدّفقت  التي  �صخ�صياته  يرتب  تركته  ال�صارع، 

من الذاكرة، يقاطع احل�صور ويقدم لهم اأ�صدقاء 

ل كتاب اأهداين 
ّ
اأو اأتذّكر  الذاكرة، ورحُت بدوري  

 " حنني  من  " دوائر  الق�ص�صية  املجموعة  ــاه 
ّ
اإي

وكنت  املغرب،  يف  توبقال  دار  عن  ال�صادرة 

املوت  "مدينة  جمموعات  قبل  من  له  قــراأت  قد 

جمرى  املنتهى،  �صدرة  الــعــورة،  �صرت  اجلميل، 

ميار�ص  ال�صخب  هذا  و�صط  اأراه  واأنــا  العيون" 

واخليال؛  الواقع  بني  ويخلط  املف�صلة،  هوايته 

الق�ص�ص  فقط  لي�ص  القادمة  لالأجيال  ليرتك 

طويلة،  روايـــة  بــل  جمموعاته؛  يف  الق�صرية 

اأحداثها  رواية  بيننا؛  فيما  نتناقلها  جداً  طويلة 

الليل  يف  وال�صوارع،  املقاهي  يف  و�صخ�صياتها 

الكفراوي   �صعيد  كان  فقد  الذاكرة؛  ويف  والنهار 

غناء  دون  ين�صد  الذي  الربابة  �صاعر  اإىل  اأقــرب 

باأداء قوامه املحبة حكايات  ين�صد  اأو مو�صيقى، 

 �صوف ت�صتطيع البقاء بعيًدا عن الكتب والأوراق.  

آخر من اعتقله 
عبدالناصر وأول 

من أفرج عنه 
السادات.. عالمة 

بين عهدين 

ملفات 
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s  الغالف األخير :  من أعمال الفنان بايو اوكاهينا - امريكا   من أعمال الفنان كولد مونيه
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