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

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

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

ال�صرتاكات ال�صنوية: 

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

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

وزارة االإعلم �س.ب: 3002 - الرمز الربيدي 112 روي - �صلطنة ُعمان. 

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

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

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

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

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

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

»هكذا إذًا بامالدرور، غلبت »األمل« 

من اآلن فصاعدًا سيتغذى اليأس 

من أصفى جوهر فيك«

من أعمال الفنانة سارولتا بان- المجر
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يف  والأحــــالم  بالهلو�صاِت  مــلــيٍء  ــوم  ن مــن  �صحوت 

الغربان  اأ�صوات  اإل  اأ�صمع  ل  رج. 
ّ
املتع ليله  ت�صاري�ص 

على  تتقافز  الأق�صى  ال�رّصق  من  املجلوبة  ة 
ّ
الآ�صيوي

يف  بي�صها  على  تكرك  حيث  املنزل،  ونوافذ  ال�صجرة 

الهواء. فات 
ّ
مكي بها  جتوُد  التي  للربودة  طلبًا   الفتحات 

ال�صغرية  والــعــنــادِل  الــعــ�ــصــافــري   
ُ

ـــوات اأ�ـــص تــال�ــصــت 

من  كاأمّنا  ا  متعّثً  
ُ
قمت الزاهية.  باألوانها  احة 

ّ
ال�صد

فتدّفق  النافذة   
ُ
فتحت متعاقبة.  لأعـــوام  طويل،  نــوم 

ا غــرفــة املــكــتــبــة حتى 
ً
 غـــامـــر

ّ
ــوء الــنــهــار الـــقـــوي �ــص

ــات.
ّ
واحلــاجــي احلقائب  وخمــزن  الداخلية،   الــ�ــصــالت 

ل باأ�صواته 
ّ
عرفت اأنني جتاوزت وقت �صحيان الفجر الأو

 
ُ
قمت الثامنة،  ال�صاعة  وفــرح.  بتغريٍد  ة 

ّ
ال�صاج ية 

ّ
احلي

اأغ�صل وجهي اإذ ل ملحق نوم �صاعتني لالإ�صباع والتوازن 

حتى ينق�صي النهار املنزيل ويدلف اآخر.

ة 
ّ
الليلي الأحالم  ة( ترتّكز 

ّ
)البيتوتي الليايل  رة هذه 

ْ
يف غم

خمتلفة  واأماكن  اأزمنة  من  وجوه  �صحبة  راأيُتني  اأكث: 

يتوافدون بكرم يف حياة الأحالم ال�صاخبة امُل�صتعلة، يف 

اإن تظهر وتنجلي  العامل املختلفة. وجوه ومدن ما  مدن 

ت�صاري�ص  يف  كال�صمع  وتــذوب  متيع  حتى  مالحمها 

ة 
ّ
الهذيانات والأحالم، يف ف�صاء ال�صوارع املفعمة باملار

 
ٌ
زة باملطاعم واملقاهي واملحالت، وجوه

ّ
وال�صخب، املطر

كّلما  التي  احلياة  منذ مطالع هذه  الّذاكرة  �صكنت  ومدٌن 

بريقًا  ازدادت  والنكبات،  والأحــداث  الزمن  عليها  تراكم 

ها ت�صبًثا مبا تبّقى من اإغراءاتها 
ُ
ة، وازداد اأ�صحاب

ّ
وجاذبي

وجمالها؛ كاأمّنا هذا الربيق واجلمال العابر الفاين حتمًا، 

 واملكانة مع اأطروحات 
َ
يف حلظات بعينها، يتنازُع الوهم

وهم الر�صوخ واخللود.

ــــِرم، عـــن انــتــ�ــصــار 
َ
ــق كــالــ�ــصــيــل الــــع ــدّف ــت الأخـــبـــار ت

ــه  ــولت
ُ
ــم ــح ــــامَل ب ــــع وبــــــاء )كــــــورونــــــا(، ويــــلــــّف ال

ــب. ــرائ واخل الــواقــعــيــة  بــاأبــعــاده  ــوداء  ــص ــ� ال ة 
ّ
 اجلهنمي

�صوت »ال�صفرد« وهديُل مياٍم يتناهى من التالل القريبة 

والأودية. اأم�صي اإىل �رُصب القهوة وال�صاي، لعّلي اأ�صحو 

 وكوابي�ص ليلِه التي ل تنتهي.
ّ

من ذلك ال�صبات الدهري

ها 
ُ
مت وانق�صت، ازداد �صاحب

ّ
ا ت�رص

ّ
اإّن �صنوات العمر كلم

ًكا 
ّ
ة ل ت�صكو من الكثري-  مت�ص

ّ
ة اإذا كانت ال�صح

ّ
- خا�ص

ورغبة بها ولأوقاتها اجلميلة ال�رصيعة الزوال.

 اأن رغبة النتحار ونزوعه، ُتهيمن يف 
ُ
الحظ املرء

ُ
لذلك ي

حتتدم  التي  الرغبة  تلك  مه. 
ّ
متقد من  اأكث  العمر  قتبل 

ُ
م

صحبة وجوه وأطياف*

حين أقفرت مدن الحضارة 
واحتلتها األشباح والحيوانات

االفتتاحية
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 بعدم كفاية الواقع وق�صوته 
ٌّ
 طوباوي

ٌ
، يغذيها �صعور

ّ
وتلح

احلياة  فتجمع  وانحطاطه،  تفاهته  مثل  حتتمل  ل  التي 

 وامُل�صتحيل، 
ّ
 احلنني اإىل املناطق الوعرة للق�صي

ُ
وينفجر

، وفق 
ّ
ا بهواج�ص العجز عن حتقيق ذي قيمة وعلو

ً
م�صحوب

امل�صيطرة  ة 
ّ
املدلهم املناخات  هذه  و�صط  احلامل،  �صطح 

قوى  قبل  من  امُلغلقة  ونوافذها  احلياة  تفا�صيل  على 

النحطاط واخلراب.

هذا  يقل  رمبــا  و»ن�صجه«  العمر  �صنوات  م 
ّ
تــ�ــرص مــع 

يف  ــن،  ــك اأم مــا  ــف 
ّ
الــتــكــي ل�صالح  ويتقّل�ص  الــ�ــصــعــور 

ولو  تتيحه،  الــذي  الإن�صاين  اجلمايل  اجلانب  ا�صتثمار 

امل�صار.  
ُ

وتقلبات احلياة  هذه   
ُ

م�صارب �صخاء،  غري   من 

يف  املنتحرين  اأولئك  اأن  ب�صهولة،  املالحظة  ميكن  لذلك 

حيث  املبكرة،  ة 
ّ
العمري الفئة  من  خا�صة،  الأدب  تاريخ 

ة 
َ
اخل�صب الآفــاَق   

ّ
ي�صد الطازج،   

ّ
الفتي اندفاعه  يف  دم 

َ
الع

والنوافذ والأبواب.

البارحة، عرب الهاتف قال يل �صديق قدمي، �صمن �صياق 

؛ فحياتك 
ّ
ال�صحي العزل  تاأثرت من  اأّنك  اأعتقد  الكالم: ل 

ا. اأجبُته اأن ال�صتثناء 
ً
ال�صابقة يف م�صقط، ل تختلف كثري

ا 
ً
ا اإىل املطار اأو قادم

ً
 بالن�صبة يل هو ال�صفر، متجه

ّ
الأهم

الفندق  حديقة  اإىل  اليومي  والذهاب  اأ�صاء،  وقتما  منه، 

ال�ّصا�ِصعة،  الطويلة  ب�صواحله   
ّ

البحري للف�صاء  املتاخمة 

اإىل  اأق�صاه  العامل من  يلّف  الذي   
ّ
الكابو�صي املناُخ  وهذا 

اأق�صاه.

ماين 
ُ
الع الداخل  من  املكاملات  ة 

ّ
كبقي املكاملة  اختتمنا 

)�صدة وتزول(، اأو اخلارج حيث ينت�رص الأ�صدقاء واملعارف، 

يف معظم اأنحاء هذا الكون املرتامي بتناق�صاته وحروبه 

مل  توحيٍد  ــا 
ّ

اأمي  ،
ّ
امل�صتجد الوباء  ــده 

ّ
وح الذي  املختلفة، 

واملوائد  الولئم  هذه  �صاِبقة.  ة 
ّ
عاملي  

ٌ
حــروب ت�صتطعه 

القا�ِصي،  املجهول  وترّقب  لِع 
َ
واله بالهواِج�ص،  امُلحت�صدة 

التي ل تبخُل و�صائل امليديا ب�صطوتها املطلقة على هذه 

الطاحنة،  اآلتها  اأ�صنان  بني  املتخبطة  احلائرة  الب�رصية 

الرعب  بني  واخلــرافــة،  الواقع  بني  ز 
ّ
متي ل  لتكاد  حتى 

 الّناجت عن احلدث الثقيل الوطاأة، وبني اأعا�صري 
ّ
احلقيقي

بعد  عر�صه  من  )هوليوود(  �صتنتهي  علمي  خيال  فيلم 

دة.
ّ
انتهاء الفرتة املحد

 غري امل�صبوق ي�صّكل بداية زمنية 
ّ
هل هذا احلدث الوبائي

املقاربات  �صتختلف  احلــال  بطبيعة  جديدة؟!  ة 
ّ
وقيمي

مفّكر  اأخرى. كتب  اإىل  اآخر، ومن جتربة  اإىل  �صخ�ص  من 

ٍة وقلق، 
َ
 اأّن هذا احلدث مبا يعنيه من خوٍف وحري

ٌّ
�صوري

يق�ّص امل�صاجع وينتزُع الطماأنينة، لي�ص بالن�صبة له اإل 

ى فيها �صتة ع�رص  ا لعذاباِت �صجوِن بالده التي َق�صَ
ً
ا�صتمرار

والّتدمري،  والّت�صفية  اجلماعية  الإبــادة  وحروب  ا، 
ً
عام

 
ّ
فهو واأبناء جتربته الأليمة يف كل مكان وزمان )العربي

بحلقات  ي�صعرون  كما  ينظرون  احلالة(  هذه  يف  اهن 
ّ
الر

ة، متوا�صلة ومتداخلة ب�صكل 
ّ
الأمل واملنفى والعزلة الق�رصي

، فلي�صت حمنة الوباء، اإل حلقة يف هذا 
ّ

وجودي وع�صوي

امل�صار املم�ّص الطويل.

الكبري،  بالإن�صان  الكون  و�صفوا  قد  املت�صوفة  وكــان 

له  يتداعى  راهًنا  ودوائــره،  الوجود  مركز  تداُخل  �صمن 

حتت  �رصيف،  حديٍث  وفَق  ى، 
ّ
واحُلم هر 

ّ
بال�ص اجل�صد  ة 

ّ
بقي

اأو  ، وهو نف�صه )الكون- اجل�صد 
ّ
ق�صف الفريو�ِص امل�صتجد

الإن�صان( مل يتداعى حني حّلت الكارثة على جزٍء منه يف 

 واملجازر، 
ِّ
بلد اأو قارٍة ما، بحكم احلروب، والقمع الوح�صي

 مثلها مثل اأخبار عرو�ص 
ّ
اإل كعناوين اأخبار روتينية متر

التجميل.  وم�صتح�رصات  القدم  كرة  ومناف�صات  الأزيــاء 

اجل�صد،  هذا  يف  عميقة  ة 
ّ
بنيوي عّلة  عن  ف�صح 

ُ
ي ما  وهو 

عن  الطرف  وغ�ص  ة 
ّ
الوح�صي ة 

ّ
بالأناني اأي�صًا  امُلتخم 

الآلم الرهيبة التي تنزل نوازلها بالآخرين يف »الأ�رصة 

ق 
ّ
والتفو وال�صتحواذ  منة 

ْ
الهي اإىل  النازعة  الب�رصية« 

ا.
ً
ئة دائم

ّ
باأ�صكالِه ال�صي

الكون  ــزاء  اأج ترابط  يف  القدمية  الفيزيائية  ة 
ّ
والنظري

تهّز  حني  الفرا�صة  باأن  القائلة  وب�رصاً،  طبيعة  وخالياه 

يف  والعوا�صف  الأعا�صري  تخلق  ال�صني،  يف  جناحيها 

وال�صديد   
ّ
الق�صي الأخرى، رمبا متثياًل على  العامل  اأنحاء 

النبوي  احلديث  طريقة  على   
ّ

الب�رصي اخليال  يف  عد 
ُ
الب

ال�رصيف »اطلبوا العلم ولو يف ال�صني« من جهة ورود ا�صم 

ال�صني، ولي�صت غريها من جهات الكوكب الأر�صي الذي 

االفتتاحية
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 اجلاثم. يف 
ّ
رت اإليه )ال�صني( كل هذا الّزخم الوبائي

َّ
�صد

هذا ال�صياق اأي�صا »اإن اأي تغيري يف نظام املدخالت يوؤدي 

الفرا�صة  برفرفة  اأي�صا  ومثلوا  كبري«.  تاأثري  اإىل  حتما 

وح�صب  تك�صا�ص.  يف  زلزاٍل  اإىل  توؤدي  التي  الربازيل  يف 

الفيل�صوف الأملاين »فيخته« ل ميكنك اإزالة حبة رمٍل من 

مكانها دون تغيري �صيء يف جميع اأجزاء الكل.

اأيام مت�صابهة رتيبة تتنا�صل يف هذه الأ�رصحة والكهوف 

ى بيوًتا ومنازَل وفيلاًل وعمائر. لكّن 
ّ
»احلديثة« التي ُت�صم

و�صيظالن  الوباء  قبل  موجودين  كانا  تابة 
ّ
والر الّت�صابه 

حيث  والأطــــراف  الأقــا�ــصــي  ــلــدان 
ُ
ب يف  ة 

ّ
خا�ص بــعــده؛ 

لكن حتى  اجلارفة.  الب�رصية  والأن�صطة  احلياة  ة 
ّ
حمدودي

قة ب�صكٍل ل ي�صتدعي املقارنة، باأن�صطتها 
ّ
يف هذه املتفو

جة ال�رصيعة اجلريان واحلركة، 
ّ
اتها اخلاّلقة املتمو

ّ
وحيوي

مت�صي   
ّ
روتيني منٍط  �صنع  من  واجلماعة،  للفرد  بد  ل 

يِه لإجناز اأعمالها ومتابعتها اليومية يف املدن 
ْ
على هد

 الفو�صى والالنظام الذي 
ّ
والأرياف املختلفة؛ واإل �صتعم

 بكامله. 
ّ

انبنت عليه اأركان احل�صارات والعمران الب�رصي

هــادئ،  طبيعي  ب�صكل  لكن  ــاهــا، 
ّ
اإي املــخــاوف  وهناك 

ِطريه 
ْ
ت�ص رغم  الذي  واملجهول  واملر�ص  املوت  خماوف 

يف لوائح وقوانني واأرقام يعرفها اجلميع، يظّل يف جزء 

بة والغمو�ص.
ْ
من اأعماق الكائن مّلبًدا بالري

 بني هواج�ص وخماوف 
ُّ

لكن بداهًة يظّل الفرُق اجلوهري

وبني  العتيادية،  و�صريورتها  ة 
ّ
العادي احلياة  جريان 

�رصوط هذه احلياة ال�صتثنائية التي تنزل فيها الأحداث 

ة يف اأرجاء 
ّ
ة من حروب واأوبئة، كال�صواعق ال�صام

ّ
القدري

هذه  رغم  على  اخلــراب،  اأ�صباح  فيها  جتو�ص  املعمورة 

العمران  وقوة  العلمي  والتطور  التكنولوجيا  من  الذرى 

ت�صنع  التي  وعقولهم  الب�رص  اأيدي  �صنع  من  واحل�صارة 

اجلراثيم  مع  متواكبًة  والنعمة  والرّتياق  العمران  قيم 

موم واخلراب، تقف حائرة مرتبكة، عاجزة ولو لفرتة 
ّ
وال�ص

تطول اأو تق�رص اأمام هذا الّزحف الأ�صود.

اأن يرى الواحد مّنا على �صطوع ال�صا�صات امُلختلفة مدن 

من  الأطل�صي  �صفتي  على  ة 
ّ

خا�ص العظمى،  احل�صارة 

نيويورك حتى برلني ولندن وباري�ص وروما... اإلخ خاوية 

هذا  ب�صب  واملوت  اخلطر  اأ�صباح  جتو�صها  عرو�صها،  على 

والت�صخيم  اللحظة،  حتى  دواء  من  له  لي�ص  الذي  الوباء 

هذه  الأر�ص.  على  الوقائع  من  اأكث  الإعالمي  والتهويل 

اللحظة من انفجار املخاوف واحتمالت اخلطر الكا�صح 

ملخ�ص  هو  كاأمّنا  واحــدة  دفعة   
ُ
يذر ول  بقي 

ُ
ي ل  الذي 

ة يف ع�صورها املختلفة، منذ 
ّ
الب�رصي لنفجار املخاوف 

حياة الكهوف حتى هذه الربهة التي كاأمّنا تد�ّصن مل�صهد 

 قادم.
ّ
قيامي

املدن  تلك  يقطنون  وفال�صفة،  وفنانني  لكّتاب  نقراأ  اأن 

ا 
َ
نعرْفه مل  التي  احلزينة،  ائ�صة 

َ
الي الّنربة  بتلك  الكبرية، 

لدى اأ�صالفهم حتى يف عّز ذروة تلك احلروب، التي كانت 

والبلدان  الأنحاء  كل  اجلثث، يف  جتندل ع�رصات ماليني 

فقة من ال�صحايا 
ّ
حيُث الأنهار مت�صي بغزارة الدماء املتد

تنوء  وبرهٌة  جلٌل  لأمر  ذلك  اإّن  واجلرحى،  واملقتولني 

باأثقال احتمالِتها اجلباُل واملدن والوَهاد.

تدّفْق ب�صوتك يا ع�صفور ال�صباح 

ال�صادح بالأمل والذكريات

ة ثكلى يف املنازل والكهوف
ّ
الب�رصي

اللتك البعيدة
ُ
واأنت ب�ص

 بطالئع ال�صيف احلارق
ّ
تلثم الف�صاء املغرب

يا من اختارتك امل�صيئة والقدر

لتكون الكويّن ر�صوَل

 وال�صفاء، على نقي�ص اأوبئة الّطبيعة والب�رص الكا�رصة
ّ
احُلب

لتكون مع اأعراق طيور ال�صحراء،

 وتلك الغربان املكلومة بظلم الأحقاب كنذير �صوؤم وخراب

وهي الرائية يف ليل الب�رص الأعمى.

باركِك اخلالق يا اأ�صجار احللم 

االفتتاحية
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در والغاف والإثل
ّ
امليموزا وال�ص

امُلنت�صية، على رغم جربوت القائلة،

بوب القادم من املحيط
ُ
باله

ا ت�صتوطن �صفاف الأودية والنوافذ والأ�صالك،
ً
يا ُطيور

ا يف اأزمنة الوباء واجلفاف.
ً
لتكوين ذخر

تها الأرواح املكتفية بذاتها، ل
ّ
اأي

ا ول امتناًنا من اأحد،
ً
ُتريدين �صكر

لأّن امل�صيئة �صنعتك على �صكل الرحمة املجردة والغفران.

مثل  ة 
ّ
والعدواني ال�رصا�صة  البالغة  العنيفُة  الأحـــداث 

والأعا�صري  والزلزل  الرباكني  والطبيعة،  الب�رص  حروب 

والأوبئة، مثل هذا الوافد الإمرباطوري امل�صتبد بغمو�ص 

ة 
ّ
عبه، اأكث من و�صوحه الذي حتيط به احلقائق العلمي

ُ
ر

لهم عرب 
ّ
وتخي الب�رص  ومكا�صبها  اإجنازها  يف  قطع  التي 

العلم  من  ة 
ّ
الأ�صطوري وامل�صافة  ال�صحيق.  تاريخهم 

واأجنزتها  قطعتها  التي  ة، 
ّ
والرقمي الريا�صية  واملعرفة 

احل�صارة املعا�رصة، تقف �صبه عاجزٍة مرتبكٍة اأمام هذا 

 الذي ميّزق 
ّ
 احلقيقي

ُ
الإمرباطور الّتدمريي اجلاثم. الرعب

 ويقلق احلياة قاذًفا بها اإىل هاوياته 
َ
النفو�ص وامل�صاعر

ه عرب �رصاديب 
َ
التي بال �صقف ول قرار، واإمنا يخو�ص حرب

مالمح  تت�صح  حتى  واملــوت،  املم�ّص  الأمل  الغمو�ص، 

ليظهر  كمونه،  اأو  واإعدامه،  عليه  القب�ص  ويتم  القاتل 

الفريو�صات يف  اأخرى.  باأ�صكال  اأخرى  ة 
ّ
يف مرحلة زمني

رغم  على  الب�رص  من  وفتًكا  ا 
ً
مكر اأكث  هذه  احلرب  رحلة 

اآناء  وخمترباتها،  وبحثها  العظيمة  ة 
ّ
العلمي الإجنــازات 

اآليات  ر 
ّ
تطو تلقائي  با�صتمرار  ني. 

ّ
الب�رصي والنهار  الليل 

اتهم 
ّ
وم�صد الب�رص،  هجوم  �صد  ودفاعاتها،  كينوناتها 

يف  اجلديد  الف�صل  اإنه  ال�صطناعي.  وذكائهم  ة 
ّ
الرتياقي

واإبــادة،  وتعقيًدا  ا  غمو�صً الأكث  التاريخ  حروب  م�صار 

الطبيعة  �صنع  من  التي  واجلراثيم  الفريو�صات  حروب 

الذي  الّتدمريي،  وذكائهم  الب�رص  �صنع  ومــن  اخلالقة 

جتاوز متطّلبات احلياة والقيم واحلدود.

يف  والغمو�ص  العنِف  البالغة  الأحــداث  من  النوُع  هذا 

ة، ماذا ي�صتطيع الّتعبري 
ّ
التاريخ واحلياة بانعطافاتها احلاد

 
ُ
 واأ�صكاٍل ت�صتطيع

َ
 طرٍق واأ�صاليب

ّ
ها، اأي

َ
 اإزاء

ّ
الأدبي والفني

ه وح�صوراته اجلارفة؟
ّ
الم�صة هوام

ُ
 مقاربة احلدث وحتى م

احل�صارة  دن 
ُ
م توؤثث  التي  املوت  اأ�صباح  ة، 

ْ
احلــري اإنها 

النوافذ  خلف  املنكفئة  �صعوبها  عــن   
ً

بــديــال الــكــربى، 

والأبواب امُلو�صدة. 

دم، احلياة والفناء يف رحلة العبور 
َ
اإنه �صوؤال الوجود والع

 
ُ
 بها الهرم

ّ
الب�رصي على �صطح هذه الأر�ص التي بداأ ي�صتبد

 الأ�صالف املتواري خلف الأجداث واملجازر وال�صنني.
ُ
 ونداء

ارمة، 
ّ

ال�ص الرقمية  التجريبية،  ة 
ّ
الريا�صي العلوم  ح�صور 

ال�صادقة  العادلة  والقيِم  ة 
ّ
الروحي املــالذات  غياب  مع 

ــزاء. ــع وال الــ�ــصــلــواَن  ت�صّكُل  العميقة  ب�صاطتها   على 

ب�صطوتها  ة 
ّ
الرقمي ة وغري 

ّ
الرقمي التكنولوجيا  ت�صتطع  مل 

حتّل  اأن  ذعنة، 
ُ
م قطعان  اإىل  اأحالتهم  الذين  الب�رص  على 

حمّل الإله والروح الأعلى.

العلماء  الأ�صود )اجلائحة( جرف اجلميع،  الزحف  ها هو 

واملتح�رصين، قبل املتخلفني واجلهلة، مبعايري احلداثة 

الع�صور  يف  كما  واخلــوف،  ة 
ْ

احلــري عرين  اإىل  ال�صائدة، 

البدائية للكائن، والهروب والرتباك.

ا، 
ً
اإله اأن لها  عي 

ّ
التي تد الوحيدة  »الب�رص هم املخلوقات 

املخلوقات  رمبــا  اإلـــه«..  هناك  لي�ص  كاأمنا  وتت�رصف 

 ول 
ِّ
 يف اأعماق كينونتها )من غري دليٍل علمي

ّ
الأخرى حت�ص

اأو الإله. وت�صبط حركتها و�صلوكها  غري علمي( باخلالق 

الغور،  العميق  الإح�صا�ص  هذا  على  املختلفة  الأطوار  يف 

ني يف 
ّ
وغري القابِل لل�رّصح املنطقي كما لدى الب�رص العلي

�صّلم اخللق واملخلوقات.

وجلوء هوؤلء الب�رص العقالء، اإىل ربهم وخالقهم، يف اأوقات 

 �صلوكًا انتهازيًا، 
ّ

ال�صدائد والكوارث بكل اأنواعها، األ يف�رص

والقوة  احلياة  ية 
ّ
�صو اإىل  يعودون  وحني  العجز؟  ي�صببه 

االفتتاحية
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فون 
ّ
ة التي ي�صت�صعرها اأو ي�صتب�رص بها بع�صهم يت�رص

َ
الواِهم

، واإله؟!
ّ
 قيمي

ّ
وي�صلكون وكاأمنا لي�ص هناك من حد

اأو ظالله يف  الوح�ص  لهذا   
ّ

الأ�صطوري يف غمار احل�صور 

اأعماق »طيبة« العامل وعلى مداخل الأبواب والنوافذ، كاأمّنا 

وبذخ  التكثيف  ال�صديدة  املرّكزة  املنتظرة  اخلال�صة  هو 

احل�صور، رغم تواريه خلف الأدغال والأكمات، بداأ احلديث 

يف مكان ما، وعلى م�صتويات الفّن والإعالم وال�صيا�صة، 

ــوف«، اخلــوف وحــده، هو  لو كان »اخل بافرتا�ص، مــاذا 

جة بالهلع 
ّ
ة امل�رص

ّ
 لهذه احللبة الكوني

ّ
البطل الأ�صطوري

عرب  ة 
ّ
والواقعي ة 

ّ
الفرتا�صي الأجوبة  �صت�صيل  والدماء؟ 

النوعي  التوا�صل والعزلة، �صيالًنا يليق باحلدث  �صبكات 

النتائج؟  �صياق  يف   
ّ

�صيتغري الذي  ما  لكن  امل�صبوق.  غري 

ني مثل الوباء نف�صه، اأو 
ّ
�صواء بالن�صبة للمخططني الالمرئي

اري هو املخّطط ال�صرتاتيجي  ني، اأو اأّن القدر ال�صّ
ّ
املرئي

اإجناز  ي�صتثمرون  الأقوياء  الب�رص  من  الّنفر  وذلك  ل، 
ّ
الأو

ل  بنهٍم  واأطماعهم  م�صاحلهم  لوجهة   
ّ
الوح�صي القدر 

تن�صب له رغبة اأو معني. اأن يكون »اخلوف« وحده ال�صند 

ده 
ُ
ع

ُ
�ص  

ٍّ
واقعي حدٍث  من  املرّكب  املزيج  ذلك  اأو  امُلطاع 

ل  عب وموت 
ُ
ر اأ�صطورة  اإىل  املجهول،   من 

ُ
والذعر الفزُع 

تقهر. مهما كانت الفرتا�صات والوقائع التي من ال�صعب 

اجلاثم  وال�صباب  الت�صوي�ص  هذا  ظل  يف  بينهما  الف�صُل 

اء هذا احلدث، طريقها يف 
ّ
والرتباك، �صت�صق النتائج، جر

ذاجِة، حول 
ّ
ت�صكيِل عامل الغد، من غري تفاوؤل يّت�صم بال�ص

لته 
ْ
العربة والدر�ص الإن�صاين والّت�صامح والّت�صامن الذي اأم

ة جمعاء.
ّ
 بالب�رصي

َ
املحنُة الكبرية التي اأمّلت

على الأرجح �صيرتبع اأباطرُة املال والنهب املنّظم ملوارد 

ا�صو 
ّ

و�صيفتح م�ص والبالد،  ات 
ّ
القار كل  الب�رص يف  اأر�ص 

على  وا�صتثماراتهم  مل�صاحلهم  جديدة  طرًقا  مــاء 
ّ
الــد

 
ُ

عظم �صعوب هذا الكوكب الذي تفرت�صه احلروب
ُ
ح�صاب م

من كل نوٍع ون�صل، ويفرت�صه الُظلم والنكبات.

الثالثاء 7 اأبريل املوافق 17 �صعبان امُلف�صي بداهة اإىل 

�صوت  بزوغ  ا، 
ً

�صباح اخلام�صة  املبارك.  رم�صان  �صهر 

يُد  زرعتها  التي  املباركة  ال�صجرة  على  الأول  الع�صفور 

اأو  القريب،  امل�صجد  يف  املــوؤذن  كان  امُلبدعة.  الفّنانة 

املهجورة،  �صبه  املدينة  يف  بعيد  من  القادمة  الأ�صوات 

ته. ل اأعرف اإن كان املوؤذنون يذهبون اإىل 
ّ
قد اأجنز مهم

ربمج 
ُ
�صجٌل وم

ُ
اجلوامع وامل�صاجد منفردين، اأم اأّن الأذان م

�صة؟
ّ
املقد الإ�صالم  اأركان  كاأحد  اخلم�ص،  ال�صلوات   وفق 

اآخر،  الذي �صيتبعه  �صفور 
ُ
الع اإىل �صوت   

َ
الإ�صغاء اأحاول 

املجلوبة  وتلك  ة، 
ّ
حملي غربان  و�صخب  ميــاٍم  وهديل 

النطفاء  ُتقاوم  ورغبٍة  ب�صجٍر  الآ�صيوية،  الأقا�صي  من 

 البارحة م�صاء مع نا�رص وعزان، نتم�ّصى 
ُ
والغروب. وكنت

خارجه  اجلنبات  وعلى  املنزل  فناء  يف  الغروب،  وقت 

ة يف هذا 
ّ
ا مكتمَل الهيئة واجلمال. وثم

ً
حني بدا القمر بدر

نة من الزوج والزوجة 
ّ
الف�صاء امُلقفر، عائلُة اإجنليزية، مكو

يف  يتنزهون  اآ�صيوية  خادمة  ب�صحبة  الأ�صقر،  وطفلهما 

وقًتا،  ليق�صوا  مــاوٍر  بيٍت  من  ياأتون  يوم  كل  اجلــوار. 

ليبنوا  والألــوان،  الأ�صكال  املختلفة  ال�صخور  جلب  يف 

ة 
ّ
بها يف الأر�ص الف�صاء بيوًتا وحدائق باأ�صكال هند�صي

نزهتهم  برنامج  من  ا 
ً
جــزء �صارت  العادة  هذه  تقنة. 

ُ
م

ة التي تف�صي بهم اأحيانًا اإىل وادي )غال( القريب.  
ّ
اليومي

ة 
ّ
وكان دائما ب�صحبة العائلة كلبها الذي تبدو عليه القو

الأج�صام  اإىل  �رصراً  تتطاير  التي  نظراته،  يف  وال�رّصا�صة 

قد  كانوا   .
ّ
احلــاد بنظره  يلتقطها  التي  القليلة  ة 

ّ
الب�رصي

خوا عن خْطمه القناع، لي�ص قناَع الكورونا واإمنا قناع 
ْ
اأر

موثوًقا  فّكيه،  بني  �صخرة  واأجلموه  والتاأديب،  ال�صبط 

 بحزاٍم بال�صتيكي اإىل يِد �صاحبه اأو يد العاملة الآ�صيوية.

البدر   
َ
القمر راأيــت  ا، 

ً
�صباح اخلام�صة  يف  �صحوت  حني 

الغروب  و�صك  على  ل، 
ّ

والرتح الأ�صفار  ط 
ْ
فر من  امُلنهك 

النهائي، دقائق واختفى.

اأتذكر، هرني ميللر، يف اإحدى رواياته، حني كان مي�صي 

ا، بالغ 
ً
ا يائ�ص

ً
لياًل على غري وجهة يف ال�صارع الكبري، مفل�ص

ال�صخط والقرف، يلعن الكون والكينونة والب�رص واحليوان، 

حني لح له من بني اأكوام املزابل املبعثة، �صوء القمر 

االفتتاحية
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اأنت يا  ال�صاطع بن�صوة وابتهاج، ول�صان حاله يقول: من 

هذا، تلعن العامل، لأنك مفل�ص يف هذه اللحظة، لقد �صار 

يل ماليني ال�صنني واأنا اأ�صيء هذه املخلوقات والأكوان 

من غري اأن اأ�صمع كلمة �صكر واحدة ول امتنان من اأحد!

�صة 
ّ

ذّكرين كلب العائلة الإجنليزية بنظراته املرتابة املتوح

 الذي ن�صكن، بكالب 
ّ
 اأزّقة احلي

ُ ُ
لأي حركة اأو ظّل �صبٍح يعرب

واء 
ُ
بالع الليل  ف�صاء  متالأ  كانت  التي  املا�صي  الّزمن 

موجودة  د 
ُ
تع مل  واحلركة.  بالقفز  الّنهار  ومتالأ  والُنباح، 

من  ا 
ً
جزء كان  الذي  الباذخ،  الوجوِد  لذلك  نة 

ّ
كعي حّتى 

األعاب طفولتنا الآفلة و�صخبها �صواء يف البندر )مطرح( 

قاطبة. مان 
ُ
ع وقرى  ببنادر  اأ�صوة  )�رصور(  القرية   اأو يف 

ا 
ًّ
يومي جتــواًل  اأوا�صل  واأنــا  والأ�صابيع،  الأيــام  م 

ّ
تت�رص

ال�صارع  على  ُتطّل  ة، 
ّ
جبلي تّلة  على  الواقع  البيت  حول 

املياه،  من  ا 
ً
نادر اإل  اجلاّف  )غال(  وادي  وعلى  ال�رصيع، 

لكن املاأهول بتلك الأ�صجار التي ُتغالب حتفها يف العراء 

زلة 
ُ
 �صيًفا، يف العزلة والريح. ُتغالب الع

ّ
احلارق، اجلحيمي

ا 
ًّ
ل، وتنت�رص للحياة وال�صتمرار ف�صاًل زمني

ْ
واملوت واملح

بعد اآخر. لقد اأوتيت هذه الأ�صجار واحليوات، قدرة خارقة 

على املقاومة وال�صمود يف وجه عوامِل الّذبول والفناء، 

قا�ص من اأ�صجار الغابات املطرية والطبيعة 
ُ
اأكث مبا ل ي

اأ�صجار  والنماء.  اخل�صيب  الطق�ص  نعمُة  ت�صملها  التي 

ها 
ُ
ة والأخاديد والقنوات التي جّفت اأنهار

ّ
زلة احلجري

ُ
الع

ة 
ّ
اجليولوجي دورتها  الطبيعة  دارت  اأن  بعد  قرون  منذ 

ا 
ً

وكفاح �صاقة  ة 
ّ
مهم والنماء  احلياة  فاأ�صبحت  الكربى، 

ا، يف �صبيل البقاء وال�صتمرار.
ً
�صاري

 الكالب 
َ
ل يف ال�صفوِح ول يف اأخاديِد الأودية، تلمح قطيع

ال�رصيدة، كما يف الذاكرة، اأو جزء منها يتكون من كلبني 

حق 
ّ
ال�ص واأدركها  يبدو  ما  على  انقر�صت  لقد  ثالثة،  اأو 

الألــوان  عة 
ّ
املتنو اجلميلة،  احلمري  اأَفَلت  كما  ــول،  والأف

مانية 
ُ
الع والأ�صكال التي كان نهيقها ي�رصح يف اجلهات 

ات 
ّ
لة يف خ�صم

ّ
ا، بنرباته املمو�صقة املرتح

ً
ا و�صفوح

ً
قمم

حيقة.
ّ
الف�صاء امُلرتامي الذي يطويها يف اأعماقه ال�ص

من  اأعلى  البدر  القمر  التوقيت،  بنف�ص  الّتايل  اليوم  يف 

ل 
ُ
متاي اإيقاع  على  متماياًل  روؤيُته  ميكن  الأفول،  منطقة 

الّتعب  التي بداأت يف  اأ�صواءه  ا، 
ً

اح ال�صجرة، و�صّ اأغ�صان 

على غدور ال�صجرة واأغ�صانها امُلتمايلة بفعل ريح خفيفة 

ماين. 
ُ
من جهة البحر الع

 اأتذّكر ابن اأبي ربيعة يف ق�صيدته امُلده�صة:
ُ
كنت

ُ
»اأمن اآل ُنعٍم اأنت غاٍد فمبكر

»
ُ
 فمهجر

ٌ
َغداَة غٍد اأم رائح

حتى قوله:

 اأهوى غيابه
ُ
 كنت

ٌ
»وغاب قمري

.»
ُ
ر

َّ
ولوح رعيان ونوم �صه

ا �صيف�صح ت�صّلله ِخل�صة اإىل احلبيبة 
ّ

 لأّن القمر رمب

لة، ويف هذه اللحظة وقبل 
ّ
ة، اأو امُلتخي

ّ
نة، الواقعي

ّ
امُلح�ص

على   
َ
هجم الغرام،  وملّذات  الع�صق  خمائل  يف  يتيه  اأن 

ة 
ّ
امللحمي ق�صيدته  من  دروي�ص  ملحمود   

ّ
غنائي مقطع 

)اأحمر الزعرت(:

بـــــريوت عــــلــــى  ودم  ـــك،  ـــب ـــل ـــع ب عــــلــــى   »قـــــمـــــر 

ا من الياقوت«...اإلخ.
ً
ك فر�ص

ّ
يا حلو من �صب

�صياق  يف  الكور�ص  ده 
ّ
ـــرد

ُ
ي ك�صوٍت  ياأتي  املقطع  هــذا 

تقارب  الــتــي  ة 
َ
ال�صا�ِصع ــة 

ّ
الــرتاجــيــدي الق�صيدة  تلك 

التي  الأحــــداث  �صال�صل  �صمن   
ّ
الوح�صي احلــدث  ــك  ذل

الفل�صطينية،  »اللبنانية،  ــروب  احل يف  ة 
ّ
وح�صي تقّل  ل 

ت 
ّ
ا�صتمر التي  ة 

ّ
ال�صامي البالد  اأر�ص  على  الإ�رصائيلية« 

ونكبات. ف�صوًل  تتنا�صل  اأكرب،  ة 
ّ
وبربري عنف 

ُ
ب  

ّ
 وت�صتمر

ة يف مقاومٍة 
ّ
اأبدى حيوي الذي  الِعراِق  الإجهاز على  بعد 

الأوبئة  ــّل  ُك  
ّ
�صد الأخـــرية،  الفرتة  يف  بتاريخه  َتليق 

الّنب�ص  من  تبّقى  ما   
َ

افرتا�ص حُتاول  التي  والفريو�صات 

لجئني  اأنهار  ال�صام  بالد  هي  ها  والَكرامة،  ب 
َ

�ص
َ
والع

والف�صاءات  والأرجاء  البلدان  كل  يف  عتقلني، 
ُ
وم وقتلى 

اإىل  بعدوانية  تنظر  اللجوء،  ت�صاعف  مع  اأ�صحت  التي 

االفتتاحية
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ا مع ا�صتداد وانعدام احلماية 
ّ

هوؤلء الالجئني اجلدد. ورمب

يف  �صتقبلون 
ُ
ي ل  الطاردة،  اأوطانهم  يف  افتقدوها  التي 

مدن وبلدان الآخرين اإل كاأوبئة وفريو�صات توؤرق حياة 

كورونا،  فريو�ص  اإن  ة. 
ّ
امل�صتقر ة 

ّ
احل�صاري ال�صعوب  تلك 

والدمار،  واملوت  املر�ص  تفا�صيل  من  تف�صياًل  اإل  لي�ص 

تف�صياًل �صمن  واخلراب،  القتل  اآلة  من  النازحني  لهوؤلء 

والأمــرا�ــص.  الــكــوارث  جوائح  من  حُت�صى  ل  تفا�صيل 

هذه  ُتلقي مبرا�صيها يف  ا، 
ً
دوم املاأ�صاوية  الأقدار  كاأمّنا 

اإىل   
ّ
لين�صم كورونا،  فريو�ص  بالنكبات،  مة 

َ
امُلفع البلدان 

التي  ــان،  اأزم منذ  واملتنا�صلة  امل�صتوطنة  الفريو�صات 

وموًتا  فتكًا   ،
ّ
امل�صتجد الفريو�ص  اللحظة  حتى  تفوق، 

ا من كل نوع.
ً
ا وخراب

ًّ
جماعي

خطواتنا  وقع  و�صدى  الع�صافري  زقزقة  اإل  ن�صمع  »ل 

امُلذيع  كان  املهجورة...«  وال�صاحة  ال�صارع  اإ�صفلت  على 

ة 
ّ
الباري�صي الكونكورد  �صاحة  �صحن  على  ِقف 

َ
ي امُلرا�صل 

ون 
ّ
اأمام حديقة التويلري، عن ميينه فندق كري ال�صهرية، 

اإىل  وا�صتطراًدا  الإليزيه..  وق�رص  الأمريكية،  وال�صفارة 

هذه  الن�رص.  قو�ص  حتى  ال�صانزليزيه  �صارع  الأعــلــى 

ة، 
ّ
وال�صياحي ة، 

ّ
ال�صيا�صي ة، 

ّ
الثقافي واملعامل  الأمــاكــن 

كافة  من  واملركبات  بالب�رص  احت�صاًدا  الأكث  هي  كانت 

تهداأ  ل  التي  ة 
ّ
الكرنفالي واحلياة  باحلركة  العامل،  اأنحاء 

»اأ�صحت  والأيــام،  الف�صول  تعاقب  على  نهاراً  ول  لياًل، 

البعيد،  اإىل  يرحتلوا  مل  ارحتلوا«.  اأهلها  واأ�صحى  ا 
ً
يباب

باملنازل  الالمرئية،  الوباء  اأ�صباح وحو�ص  بل لذوا من 

املرتو  )كلو�صارية(  اأن  اأخــال  ول  والأ�صيجة،  واجلــدران 

الأر�ــص  باطن  من  اقُتلعوا  اأنهم  اإل  باري�ص  اأنحاء  يف 

التي ت�رصح فيها القطارات اإىل مالجئ خا�صة. وال�صور 

والغياب  والهلع  بالهجران  ين�صح  م�صهًدا  الناطقة 

اأق�صى  املدينة حتى يف  ت�صهده  الذي مل  القاهر،  ي 
ْ

الق�رص

حيوية  انطفاء  )ال�صورة(  تلخ�ص  وحروبها،  احتاللتها 

تلخ�ص  كما  واملعامل،  والأحياء  الأنحاء  كل  يف  باري�ص 

و�صوًل  الأطل�صي  �صفتي  وعلى  الأوروبية،  املدن  �صورة 

احل�صارة  اأركان  الأمريكية.  املدن  و�صائر  نيويورك  اإىل 

العلم  والإمربيالية.  احلداثة،  نبع  املعا�رصة،  الب�رصية 

الذي  عليها  »اأخنى  العظمى  الإجنــازات  و�صائر  والفنون 

اأخنى على ُلبِد«. هذا الختبار، رمبا هو الأعظم يف تاريخ 

دول  من  املحّقق  خطره  ياأتي  ل  الــذي  احل�صارة  هــذه 

التعامل معهم وفق املعايري   
ّ
الب�رص يتم واأعداء، من بني 

امَلعرفة  واإجنازات  ال�صاحقة  ة 
ّ
القو مُلقت�صيات  املعروفة 

من  الأرجح  على  واإمّنا  �صلفًا،  وامُلنجَزة  ة 
ّ
املعد ة 

ّ
العلمي

اء 
ّ
ها وعنُفها جر

ُ
ا تراكم غ�صب

ّ
امتة التي رمب

ّ
الطبيعة ال�ص

قد�صاتها 
ُ
وم ماتها 

ُ
ر

ُ
ح على  ال�صافر  والعتداء  النتهاك 

 
ّ
م العقلي

ّ
ة بالغمو�ص امليتافيزيقي على رغم التقد

َ
امللّفع

الطبيعة  هذه  اأ�ــرصار  فّك  يف  بعيًدا  ذهب  الذي   ،
ّ
والعلمي

ا تروي�ص وا�صتئنا�ص حتى الإذلل، ها هي 
ّ

وتروي�صها اأمي

ات واأ�صكال خمتلفة. ها هي ما تزال 
ّ
تنفجر وُتبيد بتجلي

قادرة على التهديد وبّث الرعب وال�صتات يف كل القارات 

مب�صار  املم�صكة  والدول  البلدان  راأ�صها  وعلى  والأنحاء، 

م الأق�صى واحلداثة. هذه البلدان اأكث من 
ّ
التاريخ والتقد

اإىل  اأن ترى بطريقة خمتلفة، بحاجة  اإىل  غريها بحاجة 

والغرور،  الغطر�صة  تعايل  من  والتقليل  التوا�صع  بع�ص 

الذي تنظر  اإىل »الآخر«  النظر  العدالة يف  واإىل �صيٍء من 

 
ّ
د وجودها عرب حتليق خطره الوهمي

ّ
اإليه كفريو�صات تهد

جرى  الــذي  ـــاب«  »الإره فريو�ص  عرب  تــارة  واحتقاره، 

 وهمه اإىل مقت�صى الإبادة وت�رصيد املاليني من 
ُ
نيع

ْ
ت�ص

التعامل معها كميكروبات،  ثم  واأوطانهم؛ ومن  ديارهم 

 اأن تنكفئ اإىل مالجئ ومعتزلت، اأو عرب مقت�صيات 
ّ
ل بد

دولة  ت�صنيع  دعم  يف  �ص، 
ّ

التوح  
َّ
حد الأنانية  امل�صلحة 

الوح�صي  الراأ�صمالية يف تاريخها  النفايات  هي خال�صة 

مثل »ال�صني« التي ل يعني الب�رص والإن�صان يف مفهومها 

على  ومن  قيمة«.  و»فائ�ص  رخي�صًة  اأداًة  اإل  و�صلوكها 

طها من دوٍل اأقلَّ �صاأًنا وقدرة بالطبع، حظيت من قبل  مَنَ

بغ�ّص  اأو   ،
ّ
ال�صمني اأو   

ّ
العلني بالدعم  واأمريكا(  )الغرب 

النظر عن الرتكابات الفظيعة.

�صوره  اأكث  يف  ى 
ّ
يتبد الكاِلح  الكروين  امل�صهد  هو  ها 

�صتفتح هذه املحنة، طريًقا  واأمًلا. هل  وانحطاًطا  قتامًة 

جديًدا للروؤية وال�صلوك؟!

االفتتاحية
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الكتاب  ذلك  »لوتريامون«،  لـ  مالدرور(  )اأنا�صيد  اأتذكر 

النف�ص  يف  ة 
ّ
الق�صي واملناطق  الأعماق  ب 

َ
َله من  الطاِلع 

 الغ�صب التدمريي والت�صّظي 
ُ
الب�رصية التي تتقاذفها اأمواج

الغام�ص  احلنني  وذلــك  املـــوؤودة،  بالرغبات  املحتدم 

مل   
ٍّ

�صاب خياُل  دعه 
َ
اأب  

ٌ
فريد  

ٌ
كتاب وامُلطلق.  ال�صبيه  اإىل 

ر الذي اخُتطف باكراً، وقد جعله 
ُ
م

ُ
يتجاوِز الّثالثني من الع

لة 
ّ
ة املخي

ّ
ون اأحَد اأناجيلهم ومراجعهم يف حري

ُّ
ال�صوريالي

ة 
ّ
التعبريي الأمنــاط  حتطيم  ويف  الالحمدود،  موِحها 

ُ
وج

ة؛ 
ّ
 وجديٍد كلَّ اجِلد

ٍّ
امُلتداولة وامُلتوارثة، باجتاه ف�صاء حر

فهو يلتقي مع )رامبو( يف اأكث من منطقة حياة وكتابة 

)ينبغي اأن نكون مطلقي احلداثة( من غري قيود.

ة، يف 
ّ
 يل اأْن اأقراأ هذا الكتاب حني �صدور طبعته العربي

َ
ُقدر

ات بني ال�صام وبريوت 
ّ
بريوت قراأته واأعدت القراءة عدة مر

ات وبني العا�صمتني يف )ال�رصفي�ص( جيئًة 
ّ
مطلع الثمانيني

 كاإع�صار اقتلعني من كل اجلذور 
ّ
ا، فا�صتحوذ علي

ً
وذهاب

ة ال�صائدة لربهة من الزمن.
ّ
ة والثقافي

ّ
وال�صالت الغرائبي

الآن  ــن  م ـــــل«  »الأم غــلــبــت  بـــامـــالـــدرور،  اإذا  ــذا  ــك »ه

فيك« جــوهــر  اأ�صفى  مــن  الــيــاأ�ــص  �صيتغذى   ف�صاعداً 

اأفرت�ص  اأنا  الع�صور.  كل  ه جمياًل يف 
َ
نف�ص الإن�صان  »ظّن 

بدافع  اإل   
ّ
الإبـــداعـــي بجماله  ــوؤمــن 

ُ
ي ل  الإنــ�ــصــان  اأن 

هذا  يف  ي�صّك  وهــو  ا  حقًّ جمياًل  لي�ص  لكّنه  الــكــربيــاء؛ 

الحتقار«. هــذا  بكل  �صبيهه  اإىل  ينظر  ملــاذا  اإذ  ــر؛   الأم

ة 
ّ
الكربى هي فكرة طوباوي ة 

ّ
الكوني الآدميني  »اإّن عائلة 

خليقة باأرداأ منطق«.

الهائجة،  املحيط  جلــج  و�ــصــط  الــرهــيــب  امل�صهد  ـــك  وذل

ــص، ويـــقـــول: ها  ــر� ــق  اأنـــثـــى ال
ْ
حـــني يـــحـــّدق يف عــيــنــي

طــويــاًل. عــنــه  بحثت  ـــذي  ال �صبيهي  ــق  ــان اأع اأخــــرياً  ـــا   اأن

اته، 
ّ
كتاب هو املحيط امل�صطرب نف�صه لتعدد م�صادره وم�صب

اخ غ�صبه اجلارف.
ُ

ه وُغمو�صه، ب�صمته و�رص
ّ
بهوام

 
ّ
حر �صبقه  وقد  رم�صان،  فيه  فنا 

ّ
�رص الذي  العام  هذا  يف 

ة توحيًدا 
ّ
د الب�رصي

ّ
ال�صيف و«الكورونا« مبناخه الذي وح

ا غري م�صبوق يف جميع الأزمنة التي ت�رصمت على 
ًّ
ق�رصي

املاآ�صي  كثافة  فرط  من  املحدودب  الكوكب  هذا  ظهر 

اأ�صنافها وم�صاربها. يف هذا  وال�رصور والختاللت بكل 

الذي كان يف املا�صي  الب�رصي  العام يتقل�ص الجتماع 

ا 
ً
ولعب ا 

ً
�صهر ة، 

ّ
الرم�صاني للطقو�ص  الرئي�صية  العالمة 

النقطاع  ًنا لأ�صحاب 
ّ
وتدي الألعاب، و�صلواٍت  لأ�صحاب 

اأو متثياًل ي�صبه غ�صيل الأموال القذرة،  اإىل الأعلى حقيقة 

واأكاًل لكل اأ�صناف ما لذَّ وطاب يفوق احلاجة وامُلتطّلب 

اجلماعات  بــني  مــبــارزة  هناك  كــاأمنــا  خـــرايّف  بحجم 

والع�صائر والأفراد يف قطع اأعناق الذبائح امل�صكينة التي 

املبارك،  الفطر  عيد  اأيــام  ة 
ّ
اله�صتريي حلقاتها  ت�صتكمل 

يح�صى.  ول   
ّ
يعد ل  وما  والأطباق،  ات 

ّ
احللوي وتكدي�ص 

اأولئك  لدى  رّفة جفن-  ول  تفكري  الأرجــح من غري  على 

يوم  كل  وال�صواين  الأطباق  هذه  تبديد  على  القادرين 

اأولئك  والإن�صانية،  ة 
ّ
والهوي الدين  يف  اإخوانهم  جتاه   -

اأق�صى  يف  مات 
ّ
واملخي وال�صجون  املالجئ  يف  العالقني 

هذا  من  نقا�ٌص  حَدَث  مرة  ذات  اأتذّكر  واأعتاها.  ال�رصوط 

دعى 
ُ
ي الــذي  الكالم  وكث  والإن�صاين،  الأخالقي  القبيل 

بالتحليل، حتى انربى اأحدُهم وكاأّنه اكت�صف �صيئًا مذهاًل 

اأن هذا  واأردف   من رفاقتي«، 
ّ
ناقتي ما علي �صلمت  »اإذا 

اأجبته:  حيث  الو�صع،  هذا  ملثل  احلّل  هو  ماين 
ُ
الع املثل 

نحن  الذي  الو�صع  اإزاء  اإنه  مانيًا؛ 
ُ
ع مثال  لي�ص  هذا  اأن 

ب�صدده، منوذج للو�صاعة الأخالقية، وجتفيف لإن�صانية 

بْلع  قناة  ة، 
ّ
الوح�صي الأنانية  هذه  اإىل  بتحويله  الإن�صان 

ماين 
ُ
واإخراج وظلم لالآخر. اأنت ُتهني املوروث ال�صعبي اُلع

الب�رص. بني  واملـــودة  والإخـــاء  النجدة  باأمثلة   املليء 

وال�صهر  الجتماُع  تقّل�ص  ال�صتثنائي،  العام  هــذا  يف 

والولئم عدا عرب �صا�صات الأجهزة التي اأحكمت �صيطرتها 

امُلطلقة ونفوذها اأكث من ذي قبل، وعدا امل�صل�صالت التي 

يهيئها اأ�صحابها على مدار العام، ومعظمها تهريج ثقيل 

الدم واحلركة و»دراما« مفتعلة بليدة، رمبا تليق باأزمنة 

 ورخائه امل�صطنع؛ لكن لي�ص يف هذا 
ّ

النحطاط الب�رصي

الوقت الذي ت�صّن فيه فريو�صات الطبيعة والب�رص كل هذه 

احلروب الطاحنة.

االفتتاحية
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�صباح الثالث من رم�صان، اأطّل من غرفة الأولد ناحية 

العائلة  اأطــفــال  خياُل  دها 
ّ
�صي التي  والبيوت  املباين 

 
ٌ
�صمت الغا�صب.  ها 

ُ
كلب ا 

ً
دوم يتقدمها  التي  الإجنليزية 

ٌة ُتطّل من �رصفات املنازل املبعثة 
ّ
 وهمي

ٌ
مطبٌق، روؤو�ص

يف هذه التالل اجلرداء. ل �صيء، ل نباح كالب ول �صخب 

اآ�صيوي  عامل  عن  الفراُغ   
ُ
ينفجر ذهبت؟!(  )اأين  ع�صافري 

الأغلبية  فهي  هندي،  اأنــه  الأرجــح  على  امة، 
ّ
كم يلب�ص 

بخليج  و�صف 
ُ
ي الذي  العرب  وخليج  مان 

ُ
ع يف  امُلقيمة 

يار 
ّ
والد املنازل  ر 

ّ
وي�صو تليفونه  العامل  خرج 

ُ
ي النفط. 

التي ت�صفوها رياح ال�صكون والغياب.. »املنازل والديار« 

ال�صعر  عيون  جمع  منقذ،  ابــن  لأ�صامة  مرجعي  كتاب 

العربي الذي يتمحور حول البكاء واحلنني والوقوف على 

الأطالل والدمن، تلك الديار التي غادرها الأحبة والأهل 

وال�صحب من غري اأمل يف عودة واإياب.

مع  حــروب  من  عــاد  حني  ال�صاعر  الفار�ص  هــذا  وكــان 

ر املنازل والديار 
ّ
الأعداء، وجد زلزاًل قد �رصب البالد ودم

من  )�صيزر(  اإىل  ينتمي  منقذ،  ابن  اأ�صامة  وكان  والبالد. 

مدينة  مع  الزلزال  مزقها  التي  ال�صهباء،  حلب  نواحي 

على  الواقعة  ال�صام  بالد  من  وغريها  وطرابل�ص  حم�ص 

روحها  متزق  التي  والب�رصية  اجليولوجية  الــزلزل  خط 

اهنة.
َ
هة الر

ُ
حتى الرب

الأخرية  الناأمة  الوحيد،  ال�صاهد  هو  الراعي  هذا  كاأمنا 

والع�صب  والأ�صباح  بالتهاومي  املكتّظ  الف�صاء  هذا  يف 

املحروق، كاأنه النغمة الهاربة قبل انك�صار الناي.

وكانوا يف تلك الف�صاءات البعيدة الأبعَد من جنم �صهيل، 

ي�صتيقظون مع الفجر واأذان ب�رصه وديكته و�صخب حيواته 

يف  املراعي  اإىل  القطيع  يقودون  احلقول،  يف  ة 
ّ

ال�صاج

ال�صهول واجلبال حتى متيل ال�صم�ص اإىل جهة الغروب، ثم 

يعودون اإىل املنازل والديار لتبداأ حياة الهدوء وال�صكينة 

الندى  ر 
ّ
اأحالمه بانتظار تفج الليل بغزارة  دورتها ويبداأ 

وال�صباح.

من  اأكــث  الراهن  تالم�ص  دللــة  ذا  �رصيفًا  حديثًا  اأقــراأ 

يف  اأت�صاءل  تــدوم«.  ل  النعم  فاإن  »اخ�صو�صنوا،  املا�صي 

متها 
ّ
عد، ويف مقد

ُ
د النهيارات على كافة ال�ص

ُ
ظلِّ ت�صاع

�صبح النهيار القت�صادي املخيف، هل اأخذ �صكان اخلليج 

التي  احلكمة  هذه  فحوى  من  بقب�ٍص  العربية  واجلزيرة 

اخل�صونة،  ِحم 
َ
ر من  الطالعون  هم  الزمان،  مع  َت�صيخ  ل 

اأنف�صهم  ــدوا  ووج والكفاف،  والق�صوة  ال�صحراء  ذاكــرة 

رغم  ال�صعيدة،  اجليولوجية  النفط  �صدفة  بعد  وحياتهم 

ال�صتهالكي  والنعيم  الرَغد  حياة  يف  الكثرية،  مثالبها 

خروا قر�صًا 
ّ
واملدنية الطافحة بالأدوات والعمران؟ هل اد

ة، لليايل ال�صود 
ّ
اأبي�ص، مبختلف املعاين املادية والروحي

احلالكة، التي ل ياأمن غدرها الكائُن مهما �صّطت �رصوط 

قاتلة،  ة 
ّ
�رصابي اأوهــام  م  خ�صّ يف  ــاه  اإي قاذفة  رخائه، 

الأزمــات؟  
ُّ
وت�صتد ن، 

َ
املح ــواِدِع  ال اأفقه  يف  ترت�صم   حني 

ب�صكل  املنحى  هذا  يف  ينطبق  الكلم  وهــذا  �صرندد-  اأم 

بلدانه- تردد ما   مبختلف 
ّ
العربي الف�صاء  جوهري على 

عِت اللنب(؟
ّ
قالته العرب )... بال�صيف �صي

ا برم�صان املبارك حتى و�صط 
ً
وها هو ال�صيف، م�صحوب

الثقيل  بعتاده  ا 
ً
قادم امل�صبوقة،  غري  الأوبــئــة،  زحــف 

وخماوفه الكثرية.

االفتتاحية
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االرتباط بالماضي نزع التَّماهي الذي 
كان ينبغي أن يكون بين اإلسالم 

والمجتمعات الحديثة، وحرمها من 
دخول عصر النَّهضة بل جعلها 

تصطدم مع حضارات أخرى

ملفات / محمد أركون 

من أعمال الفنان فهد الزدجالي
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الأكث  رين  املفكِّ اأركون من بني  د 
َّ
 حمم

ّ
عد

ُ
ي  

يف  ة 
َّ
يني

ّ
الد الظاهرة  تناول  يف  ة 

َّ
عقالني

العامل العربي والإ�صالمي؛ اإذ �صاهم يف جتديد 

د 
َّ
حمم ويعتقد  لها.  ة 

َّ
العلمي املقاربة  منهج 

يزال  الإ�صالمي احلديث ما  العامل  اأنَّ  اأركون 

ابقة من تاريخ 
َّ
رهني ما اأنتجته الفرتات ال�ص

اأ�صعدة خمتلفة؛ من مفاهيم  امل�صلمني على 

ة، 
َّ
واجتماعي ة 

َّ
و�صيا�صي ة 

َّ
ومذهبي ة 

َّ
عقائدي

نزع  باملا�صي يف  الرتباط  هذا  �صاهم  فقد 

بني  يكون  اأن  ينبغي  كــان  الــذي  التَّماهي 

احلديثة، وحرمها من  واملجتمعات  الإ�صالم 

الدخول اإىل ع�رص النَّه�صة بل جعلها ت�صطدم 

مع ح�صارات اأخرى حديثة.

ة 
َّ
جوهري م�صاكل  اهرة  الظَّ هذه  اأفرزت  ولقد 

تهمي�ص  بينها  الإ�صالمي، من  العربي  للعامل 

دين 
ِّ
املجد وتكفري  الجتهاد  وعــزل  العقل 

ة قام الإن�صان 
َّ
ات وهمي

ّ
والعتماد على يقيني

اأو  نقدها  دون  املا�صي  من  با�صتعارتها 

ة 
َّ
�صلُّطي التَّ الأنظمة  على  ل 

َّ
�صه ا 

َّ
مم فح�صها، 

�صياقاتها-  -خارج  ا�صتخدامها  ة 
َّ
عبوي ال�صَّ

 
ّ
ا�صي

َّ
ال�صي بالتَّخلف  املجتمعات  لإغـــراق 

 وتــخــديــر وعــيــهــا الــفــردي 
ّ
ــمــاعــي والجــت

د اأركون على 
َّ
ز حمم واجلماعي. ولذلك، فقد ركَّ

ليمة التي حتيد بالإ�صالم 
َّ
ة ال�ص

َّ
املناهج العلمي

ة 
َّ
والأيديولوجي ة 

َّ
العاطفي هات 

ُّ
التوج عن 

ة 
َّ
ة باعتماد الدرا�صات التَّاريخي

َّ
وامليثولوجي

ة لغر�ص درا�صة 
َّ
ة والأنرتبولوجي

َّ
والجتماعي

�صاأنها  من  مناهج  وهي  ة. 
َّ
يني

ّ
الد اهرة  الظَّ

عن  جديدة  حقائق  ا�صتنباط  اإىل  الو�صول 

ل على املجتمعات احلديثة فهم 
ِّ
الإ�صالم ت�صه

ر. 
ِّ
اآلياته باإدماجها �صمن م�صاره املتطو

وفاته  �صنة  تكون  اأن  دف 
ُّ

ال�ص �صاءت  ولقد 

2010 هي �صنة فا�صلة قبل اندلع الثورات 
اإذ  العربي.  بيع 

َّ
بالر يت 

ّ
�صم التي  ة 

َّ
العربي

عا�صفة  يف  العربي  العامل  من   
ٌ
جــزء دخــل 

منها   
ٌ
جزء  

َّ
ا�صتمد التِّي  ة 

َّ
يني

ِّ
الد احلروب  من 

ة الأوىل، والتي 
َّ
فتاواه من الع�صور الإ�صالمي

 
ٌ
وجــزء اهــن، 

َّ
ــر ال الــوقــت  اإىل  ب�صلة   

ُّ
متــت ل 

الأنظمة  �صلطات  من  فتاواه   
َّ
ا�صتمد قد  اآخر 

-ب�صكٍل  ت�صتغفُل  وهي  ين 
ِّ
للد وا�صتخدامها 

كامٍل ومق�صوٍد- عقول امل�صلمني حل�صابات 

الكارثة  حجم  وبقيا�ص  وا�صحة.  ة 
َّ
ا�صي

َّ
�صي

العامل  بــلــدان  بع�ص  اإلــيــهــا  و�صلت  الــتــي 

الذي  اأركون  د 
َّ
حمم طرح  فاإنَّ  الآن،  العربي 

التَّوثيق التاريخي 
هو القراءة 

المقبولة لقراءة 
القرآن وما عداها 

تشرح وتفسر 
ول فحسب وتؤِّ

ملفات / محمد أركون 

 إعداد وتقديم:  الهواري غزالي

كاتب وأكاديمي جزائري
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ة 
َّ
الفكري املنظومة  اإ�صالح  على   

ُّ
ين�صب كان 

عاُد 
ُ
ي ا 

ًّ
اأ�صا�صي ا 

ً
 ليكون منهج

ٌ
ح لالإ�صالم مر�صَّ

ة 
َّ
البيداغوجي املناهج  يف  بف�صلِه   

ُ
النَّظر

نهي 
ُ
ي اأن  ميكن  ملا  ا 

ً
ب جتنُّ الإ�صالم  لتعليم 

ة 
َّ
ة ال�صالمي

َّ
ا بقايا احل�صارة العربي

ًّ
ولو رمزي

ة �صبه فاعلة يف العامل، ف�صال عن 
َّ
لالأبد كقو

عليها  اهدة  ال�صَّ اآثارها  من  انهار  ما  كون 

ميكُن  ل  احلــروب  ب�صبب  الأ�صيل  وعمرانها 

ه بثمن.
ُّ
عد

مبنطقة   1928 ــام  ع اأركــــون،  حممد  ــد  ول

بالعا�صمة  الآداب  بكلية  وِالتحق  القبائل، 

للغة  اأ�ــصــتــاًذا   1951 عــام  ي�صبح  اأن  قبل 

اأكمل  دائما.  بالعا�صمة  بالثانوية  العربية 

بباري�ص  بون 
َّ

ال�رص بجامعة  العليا  درا�صاته 

اللغة  يف  تربيز  �صهادة  باإعداد  قام  اأن  بعد 

العربية، ثم حاز بعدها على درجة الدكتوراه 

اأ�صتاذا  لينتهي   ،1969 �صنة  الفل�صفة  يف 

تويف  املطاف.  اآخر  يف  وربون 
ُّ
ال�ص بجامعة 

يف  �صنة   82 يناهز  عمر  عن   2010 عــام 

باري�ص ودفن باملغرب.

نخبة  فيه  �ــصــاركــت  الـــذي  املــلــف  ــذا  ه يف 

العربي  بالفكر  ني 
ِّ

املخت�ص رين  املفكِّ من 

اأركــون  د 
َّ
حمم وبفكر  عموما،  الإ�ــصــالمــي 

هذا  حمطات   
َّ
اأهـــم ن�صتعر�ص  ا، 

ً
خ�صو�ص

ف ب�صكٍل  ا، كما �صنتوقَّ
ًّ
ا وفل�صفي

ًّ
الأخري فكري

اي 
َّ
دو اأ�صامة  الدكتور  م�صاركة  على   

ٍّ
خا�ص

واأ�صتاذ حما�رص بجامعة  �صوري  وهو مفكر 

اأركون  د 
َّ
ملحم مالزما  كان  وقد  ال�رصبون، 

وفاته  يوم  حتى  ق�صمه  يف  طالبا  كان  منذ 

يدي  ان 
َّ
ت�صم يــداه  كانت  اأي  بامل�صت�صفى، 

الفقيد وهو يلفظ اأنفا�صه الأخرية. اإنَّ كتابات 

ا ومنبعا اأ�صياًل 
َّ
ا ثري

ً
 م�صدر

ّ
اي تعد

َّ
اأ�صامة دو

�صهاداته   
ّ
تعد كما  اأركــون،  د 

َّ
حمم لدار�صي 

ا 
ً
اإذ يقبل حالي ا حلياة الفقيد، 

ً
ة ا�صتمرار

َّ
احلي

على تاأليف كتٍب انطالقا من اأر�صيف الفقيد 

حبي�ص  حجمه-  كرب  -على  يــزال  ما  الــذي 

 
ٌ
ة. وهو م�رصوع جدير

َّ
رفوف مكتبته اخلا�ص

�صغية 
ُ
م ــا  اآذاًن العربي  العامل  يف  يجد  بــاأن 

ا واعية فرتعاه وتعتني به. 
ً
وقلوب

التون�صي  املفكر  امللف  هذا  يف  �صارك  كما 

الفرن�صية  ران  بجامعة  املحا�رص  والأ�صتاذ 

ر يف النَّه�صة  �صكري ميموين حول دور املفكِّ

ره 
َّ
حتر اأنَّ  يعترب  حيث  الإ�صالمي،  بالعامل 

ين 
ِّ
للد الأ�صطوري  البعد  اإلغاء  على  ٌف  متوقِّ

وري  د اأركون، ومن ال�رصَّ
َّ
كما يرى ذلك حمم

اث الإ�صالمي حتى ل  بالنِّ�صبة له تفكيك الرتُّ

را�صات 
ِّ
الد اأو  الأن�صنة  مفهوم  مع  يتعار�ص 

جديد  فكر  بظهور  ي�صمح  بحيث  ة، 
َّ
الإن�صاني

متوافق مع الإن�صان املعا�رص. 

ة 
ّ
و�صارك يف هذا امللف اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صي

لوي�ص،  �صانت  بجامعة  الدولية،  والعالقات 

اأجرى  الفرن�صي خمائيل براء، حيث  مبدريد، 

الدكتور  كتاب  بخ�صو�ص  ل 
َّ
مــطــو حـــوارا 

ق الذي يحمل 
َّ
والباحث املغربي ح�صن م�صد

والعقالنية  الالهوتية  "العقالنية  عنوان 

الّفكر  بناء  ــادة  واإع اأركــون  د 
ّ
حمم النقدية؛ 

ا  اأي�صً املــلــف  تخلََّلت  ولــقــد   ."
ّ
الإ�صالمي

اعرة  ال�صَّ كدرا�صة  اأخرى  و�صهادات  درا�صات 

اجلزائرية والأ�صتاذة بجامعة اجلزائر حليمة 

لظاهرة  درا�صتها  �صت 
َّ

خ�ص التي  قطاي 

�ص يف العامل 
َّ
ب والتَّجهيل املوؤ�ص اجلهل املركَّ

العربي خ�صو�صا،  كما �صارك يف هذا امللّف 

 يف 
ٌّ

نبيل ماتي وهو باحث  جزائري خمت�ص

را�صات 
ِّ
الد مبعهد  والإ�صالمي  العربي  العامل 

وقد  بباري�ص  الجتماعية  للعلوم  العليا 

التَّعمق لفهم  الكاتب بكثري من  تناول حياة 

خلفيات نظرياته ومقولته.

ملفات / محمد أركون 

تفسير الطبري 
وثيقة مفيدة 

للتاريخ الثقافي 
والفكري خالل 

العصر العباسي 
أكثر منها وثيقة 

تدخلنا إلى عالم 
معنى الخطاب 

القرآني
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اإىل ذكرى حممد اأركون معلمي و�صديقي واأبي 

وحي.
ُّ
الر

ينتمي عهدي اإىل عهِد اأركون 

اُد واإليِه يْنَتِمي َهَذا الُفوؤَ                   

ا
َ
ر

ْ
م

ُ
ِري ِبِه ع

ْ
م

ُ
ْكَت�ِصي ع

َ
ي

اُد
َ
ع

ُ
ي

َ
ا و

ً
م

ْ
ُق َدو

ْ
و وُد ال�صَّ

ُ
ع

َ
ي

َ
و   

مع  ــواٍر  ح من  ِاستلهاماٌت   -  1
أركون نهاية سنة 1990:

واأ�صتاذي  معلمي  مع  العمر  رحلة  كانت  لقد 

وكم  طويلًة،  اأركــون  الروحي  واأبي  و�صديقي 

متنيت لو اأنها طالت حتى نهاية عمري.

وحلقات  درو�ــصــه  عن  اأغيب  كنت  ما  ا 
ً
نـــادر

وربون وملدة 
ُّ
البحث التي كان يقوم بها يف ال�ص

ا ما كنت اأ�صاحبه 
ً
تزيد عن ع�رصة اأعوام، وكثري

باري�ص.  اأنحاء  ندوات ولقاءات فكرية يف  اإىل 

دت عالقتي  ا حينما توطَّ
ً
ي عظيم وكم كان حظِّ

وكان  منه  بني 
َّ
فقر به،  �صداقتي  خت 

َّ
وتر�ص

اإىل بيته للحوار والنقا�ص  يدعوين ب�صكل دائم 

�صنوات  منذ  اأركــون  فكر  واكبت  لقد  واللقاء. 

ات حتى يومنا هذا، وما اأزال اأواكبه 
ّ
الثَّمانيني

واأتابعه وكم كان �صعبا يف البداية، وكم كان 

بعيد املنال.

متّنيت  وربون 
ُّ
ال�ص يف  حما�رصاته  اإحــدى  يف 

يعطينا  اأن  اأو  ه، 
َ
فــكــر لنا  �ص  يلخِّ اأن  عليه 

هذا  بدخول  لنا  ت�صمح  التي  ة 
ّ
امُلهم املفاتيح 

"البانتيون" الذي ي�صتع�صي على كل الدروب. 
بعدها بفرتة قليلة، ا�صتجاب اأ�صتاذنا ملطالبنا 

وقدَّم لنا عر�صا موجزا عن املنهج الذي يتبعه 

اأنني  واأذكر  الإ�صالمي.  العربي  اث  الرتُّ لدرا�صة 

املالحظات  الرتكيز  من  كثري  مع  اأ�صجل  كنت 

الذي  التي يعر�صها علينا ثم احلوار  والأفكار 

يتبع هذا العر�ص املوجز واملكثف.

اإىل  اجلامعة  من  خروجه  وبعد  �صنوات  بعد 

اأراه  وكنت  بيننا.  العالقة  توا�صلت  التَّقاعد، 

ه 
ُ
ين قليال واأزور

ُ
زور

َ
ات كثرية يف ال�صهر، َفي

َّ
مر

كثريا يف بيته يف �صارع "ماجنتا" قرب حمطة 

ات، 
َّ
ال�رصق للقطارات يف باري�ص. يف اإحدى املر

ابقة 
َّ
ال�ص املحا�رصة  تلك  اأفكار  معه  ا�صتعدت 

وربون، والتي كتبُت 
ُّ
التي األقاها علينا يف ال�ص

كثريا من املالحظات حولها، فعّلق على ذلك 

اي أسامة دوَّ
ربون أستاذ محاضر بجامعة السَّ

كل أديان التوحيد 
لديها خطاب نبوي 

يدعى بالوحي، 
ولذا ينبغي تحليل 

نات الرسمية  المدوَّ
المغلقة لألديان 

الثالثة

ملفات / محمد أركون 
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املنهجية؛  بهذه  نحتفظ  اأن  ميكننا  قــائــال: 

جديدة  ــرى  اأخ اأ�صياء  اإ�صافة  ميكننا  ولكن 

ا�صتجدَّت ونلحقها بها. وقد حدَّد يل بع�ص هذه 

وها  الأخرية.  كتبه  املوجودة يف  امل�صتجدات 

اأركون حول  اأفكار  اأعر�ص واأخل�ص ممَل  اأنا 

طريقته التي األقاها علينا يف مقاربته لدرا�صة 

الفكر العربي الإ�صالمي مع بع�ص الت�رصفات 

الأ�صلوبية.

يقدِّم لنا اأركون منهجه على �صكل بروتوكولت 

تفر�ص قواعدها املنتظمة التي يجب احرتامها 

د بها. 
ُّ
والتقي

ي�رصح  التي  الثالثة  الربوتوكولت  هي  هذه 

العربي  الفكر  ندر�ص  كيف  اأركون  من خاللها 

التكوين  فرتة  منذ  مراحله  كل  عرب  الإ�صالمي 

مرورا  احلالية  الفرتة  اإىل  والتاأ�صي�ص  والن�صوء 

بالفرتة الكال�صيكية املزدهرة وال�صكول�صتيكية 

فع�رص النه�صة ثم الفرتة احلديثة.

أ- البروتوكول األول:

اأن  هو  اأركــون  بح�صب  الأول  الربوتوكول  اإنَّ 

التَّاريخية  وط  ال�رصُّ يف  نف�صه  الباحث  ي�صع 

ظ  يتلفَّ وهو  حممد  للنَّبي  الأوائــل  للم�صتمعني 

�صكل  على  منطوًقا  قراآنيا  ا 
ًّ

ن�ص الأوىل  ة 
َّ
للمر

اأو  للكلمة،  اللُّغوي  الأل�صني  باملعنى  خطاب 

بعبارة اأخرى، على �صكل ملفوظة �صفهية، لأن 

النَّبي كان يتلفظ بطريقة �صفهية ول يقدم ما 

فهو  ملعا�رصيه.  مكتوٍب  �صكٍل  يف  به  يتلفظ 

كان  ــا  واإمنَّ واقــروؤوه،  هذا  لهم خذوا  يقول  ل 

يتلفظه بالطريقة ال�صفهية دائما. 

ولكي  خا�صة،  قراءة  له  بروتوكول  اإذن  وهذا 

نتمو�صع داخل هذا الربوتوكول للقراءة ينبغي 

دين. واإن مل 
ِّ
خني حمرتفني وجي

ِّ
اأن نكون موؤر

منثِّل هذا النموذج، فاإنه من امل�صتحيل بالن�صبة 

اإلينا حتقيق هذا الربوتوكول واإجنازه.

لأنــه  ومهم  اأ�صا�صي  هــذا  فــاإن  نــرى،  وكما 

الربوتوكول الوحيد الذي ي�صمح لنا با�صتقبال 

هذا اخلطاب يف معانيه الأولية النَّا�صجة على 

امل�صتوى الكرونولوجي اأي الرتتيب التاريخي 

وجوب  يعني  وهذا  ا.  اأي�صً اللغوي  وامل�صتوى 

ل  تدخُّ اأي  قبل   
ٍّ
�صفهي كخطاب  ــاه 

َّ
اإي تلقِّينا 

بني  ينق�صمون  الذين  الآخرين  اء 
َّ
للقر خارجي 

ال�صفهي.  مف�رصين ومعلقني على هذا اخلطاب 

وهذا هو اإذن الربوتوكول الأول للقراءة والذي 

ينبغي اأن نبداأ به.

الــذي  زم  ـــالَّ ال التاريخي  التَّوثيق  اأن  ومبــا 

بني  مــا  واأن  مــوجــود،  غــري  الــيــوم  بحوزتنا 

هذا  اإىل  ندخل  كي  البتَّة  كافيا  لي�ص  اأيدينا 

نقول  اأن  وينبغي  خطر  هو  بل  الربوتوكول، 

متنعنا  اأن  ينبغي  ل  احلقيقة  وهذه  خطر.  اإنه 

القراءة  هو  التاريخي  التَّوثيق  اإن  القول  من 

الوحيدة املقبولة لقراءة القراآن، واأنَّ ما عداها 

وتف�رصها  ت�رصحها  ا  اإمنَّ الأخرى  القراءات  من 

وتوؤِّولها فح�صب. 

ويفرت�ص التَّوثيق التَّاريخي اأنَّ اللغة لي�صت يف 

 
ّ
الواقع لغة توا�صلية لها معنى فوري وبدهي

كان  التي  اللحظة  يف  نفتقد،  ا  لأننَّ وحــايل؛ 

م�صتمعيه،  اأمام  ة 
َّ
مر لأول  فيها  يتلفظ  النبي 

ملعايري كثرية. فنحن ولالأ�صف ل نعلم من كان 

ي�صمعون،  كانوا  وماذا  عددهم،  هو  وما  معه، 

وماذا كان يجري حولهم. وحينما كان النبي 

�صاحبكم  �صل  ما  هوى،  اإذا  )والنجم  ظ  يتلفَّ

فلم  ــخ.  اإل الهوى(  عن  ينطق  ومــا  غــوى،  ومــا 

حت�رص  كانت  التي  هي  وحدها  الكلمات  تكن 

اأن يفهموا مق�صود هذا  مبا ي�صمح للم�صتمعني 

على  وي�صاعدهم  �صاعدهم  ما  ــا  واإمنَّ الكالم، 

اإنه  اآخر.  تف�صري  لأي  مال  اأي  يرتك  ل  الفهم 

ال�صياق وال�صياق اجلدايل و�صياق الرف�ص، ولنا 

كانوا  الذين  النا�ص  اأولئك  نت�صاءل من هم  اأن 

ي�صتمعون اإىل النبي، والذين كانوا يعار�صونه 

ول ي�صدِّقونه.

اأمام  وتتجلَّى  تراودنا  الأ�صئلة  هذه  اأنواع  كل 

نتمكن  لكي  التَّاريخ  اإل  لدينا  ولي�ص  اأذهاننا 

وجوب تلقي 
الخطاب 

الشفهي قبل 
تدخل المفسرين 

والمعلقين عليه
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ل 
َّ
من الدُّخول يف �صميم هذا الربوتوكول الأو

وقواعده. 

ب- البروتوكول الثاني:

ل 
َّ
الأو ــول  ــوك ــربوت ال على   

َّ
نــ�ــرص اأن  يجب 

ن�صتطيع  لكي  وذلك  منه،  ننطلق  اأن  وينبغي 

با�صتمرار  �صتتو�صع  التي  امل�صافة  نقي�ص  اأن 

تقوله  وما  له  التَّابعة  القراءة  تقوله  ما  بني 

الآن  هي  والتي  ُقــدِّمــت،  التي  الــقــراءات  كل 

الذي ميكن قبوله  الوحيد  رٌة بني يدينا.  متوفِّ

يت�صدَّى  الــذي  ــاين  الــثَّ الربوتوكول  هــذا  هو 

والتَّعليقات  وحات  وال�رصُّ التَّفا�صري  لقراءة 

على اخلطاب القراآين الذي تناولناه منذ قليل، 

وميكننا اأن ناأخذ للدَّللة عليه اأمثلًة من قبيل 

ازي وتف�صري مدر�صة املنار 
َّ
ربي والر تف�صري الطَّ

وطاهر بن عا�صور وغريهم.

هذا  على  كمثال  الطربي  تف�صري  اأخذنا  فــاإذا 

ه من الواجب علينا -حينما  الربوتوكول، فاإنَّ

مر�صًدا  ربي  الطَّ نتَّخذ  األَّ  ونعاجله-  نقروؤُه 

ْدِخُلنا 
ُ
ي عندما  ل�صيما  بثقتنا؛  ا 

ً
جدير ودلياًل 

ومعامله،  الــقــراآين  الن�ص  معنى  اأجـــواء  يف 

التَّف�صريي  ه 
َّ

ن�ص نعترب  اأن  ينبغي  واإمنـــا 

بِعُدنا 
ُ
ا �صي�صلُِّلنا وي

ًّ
ل بك�رص الواو[ ن�ص

ِّ
]املوؤو

هذا  فاإن  نرى،  وكما  ال�صحيح.  ريق  الطَّ عن 

الطربي،  ينتهجه  مــا  عك�ص  هــو  العــتــبــار، 

فهم  على  وي�صاعدنا  يقودنا  اأن  من  فبدًل 

ا�صترياتيجيته  �صتبعدنا  ومقا�صده،  القراآن 

يبعدنا عن  الطربي  تف�صري  اإنَّ  الفهم.  عن هذا 

مقا�صد القراآن، ويبعدنا عن هذا اخلطاب الذي 

ل، وهذه هي 
َّ
يناه بح�صب الربوتوكول الأو تلقَّ

ينبغي علينا  التي  امل�صاءلة املهمة والالزمة 

ها على الطربي.
َ

ح
َ
اأن نطر

وكما نعلم، فاإنَّ امل�صلمني وامل�صت�رصقني حتَّى 

كي  ودلياًل  مر�صًدا  ربي  الطَّ اإىل  هوا 
َّ

توج الآن 

املعنى  هو  هذا  لهم:  ويقول  ويدلَّهم  يقوَدهم 

القراآين املق�صود. لكن مل ي�صتبهوا -من جهة 

كوا  اأخرى- به ومل يرتابوا بقراءته، ومل ي�صكِّ

قراءته   عن 
ُ
ينُتج يلحظوا كيف  بطريقته، ومل 

للمعنى  خمالفٌة  عنها   
ُ
وت�صدر ن�صاٌز،  هــذه 

معًنى  تفر�ص  وقد  قطيعًة،  تن�صاأ  بل  القراآين، 

ا  وم�صادًّ الــقــراآين  اخلطاب  ملعنى  ا 
ً
معاك�ص

ملقا�صده.

اأمامنا  اأوىل املالحظات التي تظهر  هذه هي 

نة 
َّ
مدو هو  فتف�صريه  ــربي،  الــطَّ نقراأ  حينما 

كاملة ُتْنِتج نف�صها وتخلق ِان�صجامها الثقايف 

الثالث  القرن  نهاية  العبا�صي  املجتمع  مع 

للهجرة واأوائل القرن الرابع. فهي اإذن وثيقة 

للمجتمع  والفكري  الثقايف  للتاريخ  مفيدة 

منها  اأكث  العبا�صي  الع�رص  خالل  الإ�صالمي 

معنى  عــامل  رحـــاب  اإىل  �صتدخلنا  وثيقة 

اآخر  القراءة هي بحث  القراآين. وهذه  اخلطاب 

للتف�صري  العام  النَّقدي  التَّاريخ  داخل  يندرج 

القراآين.

وكما نرى؛ فاإن قراءة هذا الربوتوكول الثَّاين 

يعمل  تف�صرٍي  كلِّ  مبكانة  ومرتبطة  ا  جدًّ ٌة 
َّ
غني

التياران 
األساسيان اللَّذان 

اخترقا الفضاء 
المتوسطي هما 
الديانة التوحيدية 

من جهة، والفكر 
اإلغريقي من جهة 

أخرى
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بالع�رص  �صلة  له  ثقايف  وكقانون  ة 
َ
َك�َصْفر

واأُْنِتج.  ل  ت�صكَّ حيث  فيه   
َ
كِتب الذي  التَّاريخي 

ولكن - يف واقع الأمر- ل يوؤدِّي هذا التَّف�صري 

اإىل عامل املعنى  دور املر�صد والدليل ليدخلنا 

واملنار  ربي  الطَّ فتفا�صري  الــقــراآين.  للخطاب 

كلُّ  ُل 
َ
تعم وغريهم  والطباأطبائي  عا�صور  وبن 

اتي  ه الذَّ
ُ
واحٍد منها على اإنتاج منٍت له ان�صجام

ى من ثقافة املوؤلف ومن  وله معناه الذي يتاأتَّ

داخلها  يعمل  التي  والفكر  الثَّقافة  متطلبات 

هذه  من  تف�صرٍي  كلَّ  فاإنَّ  ولهذا،  املوؤلف.  هذا 

التَّفا�صري ي�صهم يف تغذية خميال اإ�صالمي حول 

هذه  من  منٍت  وكلُّ  القراآين،  اخلطاب  مقا�صد 

ا هو م�صاهمة يف تقوية ما يتخيله  املتون اإمنَّ

ما  تقوية  اأي  الإ�صالمي(  )املخيال  امل�صلمون 

ا اأن يكونوا عليه.
ً
يرونه واجب

مقا�صد  اأقـــول  عندما  ــا: 
ً
دائــم اأركـــون  ُد  يـــردِّ

مقا�صد  اأقــ�ــصــد  ل  فــاأنــا  الـــقـــراآين؛  اخلــطــاب 

من  قطعة  ياأخذ  الطربي  فتف�صري  امل�صحف، 

اهلل  "قال  بجملة  ويــبــدوؤهــا  ــة 
َّ
قــراآنــي �ــصــورة 

تعاىل"، ولكن يف احلقيقة، من يتكلم هنا هو 

تف�صري  يقراأ  الذي  امل�صلم  فاإن  ولذلك  الطربي. 

هذا  يف  �صلًفا  قلناه  ما  ــدرك  ي ول  ــربي،  الــطَّ

ة فكرة عن تعليالتنا 
َّ
املو�صوع، ومل تكن له اأي

حال  ي�صقط  نف�صه  �صريى  ه  فاإنَّ و�رصوحاتنا، 

-وهو يقراأ الطربي- يف اأجواء خميال مقا�صد 

اخلطاب القراآين، و�صيعتقد اأن ما يقوله الطربي 

ا هو الوحي اأو الك�صف ال�صحيح، اأو التعليل  اإمنَّ

وعلم  للقواعد  ليمة 
َّ
ال�ص القراءة  بح�صب  القومي، 

�صيجعل  والأخبار. وهذا  والقوامي�ص  املفردات 

ا مقاَل 
ً
�ص

ِّ
اًل ومتلم

ِّ
من املخيال الإ�صالمي متو�ص

"يقول اهلل"- كما  الطربي -من خالل �صيغة 

الكوداج  هذا  عترب 
ُ
ي بينما  اهلل،  كالم  كان  لو 

تتفاعل  الطربي  لالأ�صتاذ  ًة 
َّ
ثقافي ت�صفريًة 

. وتعمل يف املجتمع العبا�صي، لي�ص اإلَّ

ج- البروتوكول الثَّالث:

من  يهدف  طريقًة  الربوتوكول  هــذا  ى  يتوخَّ

النُّ�صو�ص والدِّرا�صات   ممل 
ِّ
اإىل �صم خاللها 

الإ�صالمي،  العربي  الفكر  عــن  الكال�صيكية 

النُّ�صو�ص   
ِّ
�صم اإىل  ذاته  الوقت  يف  يعمد   

َّ
ثم

درا�صة  يف  �صاهمت  التي  العلمية  والدِّرا�صات 

�صنوات  منذ  وحتليله  الإ�صالمي  العربي  الفكر 

حقال  ل  ي�صكِّ مما  تينيات، 
ِّ
وال�ص اخلم�صينيات 

بالتايل  وهــو  للمفهومية،  ووا�ــصــعــا  جــديــدا 

�صبقه.  عما  اأكيد  بالتَّ خمتلف  اآخر  بروتوكول 

لــني 
َّ
الأو الربوتوكولني  اإنَّ  نقول  اأن  وميكننا 

واإعداد،  ارتكاٍز  نقطة  اأ�صا�صي  ب�صكل  عتربان 
ُ
ي

بينما ي�صكل الربوتوكول الثالث -وهو اأ�صا�صي 

على  ويعمل  ويهدف  الو�صول،  نقطة  ا-  جــدًّ

 ديٍن 
َّ

اأي الدِّين  والتَّعقل ملفهوم  التَّفكري  اإعادة 

كان.

الذين  نحن  ُتنا 
َّ
مهم هو  الربوتوكول  هذا  اإنَّ 

نعي�ص يف هذه الأزمنة احلديثة، والذين ننهمك 

يف قراءة الفكر العربي الإ�صالمي ويف معاجلته 

و�صول  نقطة  يجعلُه  مبا  ا، 
ً
حالي ودرا�صته 

ودرا�صات  البحوث  حلقة  يف  ا 
ً
اأخــري ومطاًفا 

الفكر العربي الإ�صالمي.

اإىل هنا وينتهي احلوار مع اأركون اأو بالأحرى 

الربوتوكولت  ملفهوم  ــون  اأرك �رصح  ينتهي 

الثالثة باخت�صار �صديد. لقد اأجرينا هذا احلوار 

عمد  ولكن   ،1990 �صنة  نهاية  اأركـــون  مع 

قــراءة  واإغــنــاء  وتف�صيل  تطوير  اإىل  نا 
ُ
معلِّم

الربوتوكولت مع اإ�صافة اأفكار اأخرى.

قراءة  في  أركــون  منهجيَّة   –  2
التُّراث: 

بكيفية  �صلٌة  لها  ــون  لأرك مهمة  درا�صة  يف 

فيها  حـــدَّد  الــعــربــي،  والفكر  اث  الـــرتُّ قـــراءة 

اأربعة  يف  بالرتاث  املتَّ�صل  للفكر  م�صتويات 

م�صتويات هي:

1 - الفكر املنتج

اث – الفكر امل�صتغل للرتُّ  2

ثّمة صراع بين 
خط ابن سينا 

األفالطوني في 
الساحة العربية 

اإلسالمية 
وخط ابن رشد 

األرسطوطاليسي 
المحض
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اث  – الفكر امل�صتهلك للرتُّ  3

اث – الفكر الدار�ص واملبلغ للرتُّ  4

الفرتة  فهي  العربي  للفكر  املنتج  الفكر  فاأما 

القرن  اإىل  ــراآن  ــق ال ظــاهــرة  مــن  متتد  الــتــي 

لهذا  الذهبية  الفرتة  وهي  الهجري،  اخلام�ص 

اجتاهني  اإىل  ينق�صم  نف�صه  الفكر  وهذا  الفكر. 

اه  اجتِّ والثاين   ،
ٌّ
اأ�صطوري  

ٌّ
�صلفي  

ٌ
اه اجتِّ ُلهما 

َّ
اأو

اث،  للرتُّ امل�صتغل  الفكر  ــا 
َّ
واأم علمي.  عقالينٌّ 

للفكر  البداعي  النَّ�صاط  ليوا�صل  اجتهد  فاإنه 

املنتج ممعًنا النَّظر يف علوم القراآن واحلديث 

البيئات  يف  املــوجــودة  واملــعــارف  والعلوم 

الفكر  ا 
َّ
اأم الإ�صالم.  فيها  �صاد  التي  الثقافية 

العلوم  عن  بالن�صغال  فيمتاز  امل�صتهلك، 

عنا�رص  واختيار  الفل�صفة  وخا�صة  ة 
ّ
العقلي

تالخي�ص  يف  لي�صعها  ة 
ّ
الديني العلوم  من 

ظاهرة  تتعا�رص  لذلك  مذهب،  بكل  ٍة 
َّ

خا�ص

الفكر امل�صتهلك باإن�صاء املدار�ص اخلا�صة بكل 

مذهب مع انت�صار الطريقة املدر�صية التقليدية 

وهو  واملبلغ  ار�ص  الدَّ الفكر  اأما  التعليم.  يف 

ا،  اهن اأي�صً
َّ
خا�ص بع�رص النَّه�صة وع�رصنا الر

مع  وتفاعله  ا�صطدامه  �صهد  الذي  الفكر  فهو 

الفكر الأوروبي وا�صطدامه باحلداثة. 

�صواء  ة 
َّ
مــر اأكــث من  اأركـــون يف  اأ�ــصــار  ولقد 

خالل  من  اأو  كتبه  اأو  حما�رصاته  خالل  من 

الربوتوكول  كون  اإىل  ا،  اأي�صَ معه  حواراتي 

الفكر  م�صتويات  اأي�صا  ي�صمل  للقراءة  الثَّالث 

ثم  اأعــاله،  ذكرها  على  اأتيت  التي  الأربــعــة 

للقراءة  اجلديدة  املهام  ا 
ً
اأخــري اإليها  ي�صيف 

التَّفكيكية للموا�صيع اجلديدة. 

اأ�صافه  فيما  اجلديدة  املوا�صيع  هذه  تكمن 

عليها،  ِا�صتغل  رات مفهومية 
ُّ
ت�صو اأركون من 

وهي متثِّل ما ا�صتجدَّ على �صاحة الفكر العربي 

يف  جديدة  اآفاًقا  تفتح  اأفكار  من  الإ�صالمي 

ع 
ُّ
بتو�ص اأركــون  عاجلها  ولقد  الفكر.  مــال 

يف  األقاها  وحما�رصات  درا�صات  خالل  من 

خمتلف البالد العربية والأوروبية منها:

�صو�صيولوجي  بحث  كتابة  على  الإحلاح   – اأ 

الفكرية  احلداثة  ف�صل  �صبب  لنا   
ِّ

يف�رص ق 
َّ
معم

ياقات الإ�صالمية.
ِّ
يف ال�ص

الب�رصية  ــجــربــة  الــتَّ ــ�ــصــاع  اتِّ معاجلة   – ب 

معامل  ــم  ــص ور� الإلــهــي  ــامل  ــع ال بخ�صو�ص 

اإىل   من ال�صوفية وو�صول 
ً
حمدوديتها ابتداء

اأركون  ويق�صد  املتع�صبة.  ال�صعبوية  الطرق 

الب�رص  ر 
ُّ
ت�صو هنا  لالإلهي  الب�رصية  بالتجربة 

الكربى  الأديــان  خالل  من  الإلهي  للتَّعايل 

ة والإ�صالم.
َّ
كاليهودية وامل�صيحي

للخطاب  واملعرفية  اللغوية  املكانة   – ج 

املعرفية  ــرهــانــات  ال وراء  فيما  الــنــبــوي 

باخلطاب  هنا  اأركـــون  ويق�صد  والــروحــيــة، 

يهوديا  اأكــان  �صواء  الوحي  خطاب  النَّبوي 

التوحيد  اأديان  فكل  اإ�صالميا،  اأو  م�صيحيا  اأو 

يدعى  نبوي  خطاب  لديها  اأركـــون  بح�صب 

بالوحي.

اعد، وهو 
َّ

د – بلورة مفهوم العقل املنبثق ال�ص

أركون يعيُدنا إلى 
القرآن الكريم 

كمصدر ثقافي 
يمكن للباحث أن 

يرى ما كان يحدث 
تاريخّيا على أرض 

الواقع

ملفات / محمد أركون 
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الكائنة بني   بدرا�صة اجلدلية 
ّ
الذي يهتم العقل 

املمكن التفكري فيه وامل�صتحيل التفكري فيه، ثم 

ر  ر فيه اأي موروث املا�صي والالمفكَّ بني املفكَّ

فيه اأي غري املربمج حتى يف حدود العقالنية 

اخلط  �صمن  كانت  �صواء  �صُتقِبُل  التي  القادمة 

الر�صمية  ــات  املــدون خــط  �صمن  اأو  الغربي 

املغلقة لالأديان التوحيدية.

النَّزعة  م�صاألة  اإىل  الــعــودة  �ـــرصورة   – هـــ 

املنبثق  العقل  منظور  �صمن  وذلك  الإن�صانية، 

جبهات  على  املــعــارك  يقود  ــذي  ال اعد 
َّ

ال�ص

املعرفة كلِّها.

الإمــرباطــوريــات  ل  ت�صكُّ كيفية  درا�ــصــة   – و 

امللكية  والأنــظــمــة  والإمـــامـــة  واخلـــالفـــة 

بال�صاأن  يهتم  الــذي  والنظام  واجلمهوريات 

احلزب  واأنظمة  الدِّميقراطية  والأنظمة  العام 

الواحد.

املتبعة من  العامل  �صيا�صة نهب  – مو�صوع  ز 

قبل القوى العظمى منذ القرن التا�صع ع�رص.

القيام  يجب  ــذي  ال الربنامج  معاجلة   – ح 

املقولت  مــن  الإ�ــصــالمــي  الفكر  لتحرير  بــه 

ويق�صد  احلــداثــة،  على  وفتحها  الدُّوغمائية 

ب�صفتها  الدينية  الظاهرة  درا�صة  اأركــون  به 

الأعظم بالن�صبة للعقل يف  مفكر فيه، وهو  الالَّ

كل الع�صور.

ب�صفتها  العلمانية  عن  التَّحدث  ينبغي   – ط 

ة 
َّ
تاأ�صي�صي ذروة  اأو  ا 

ًّ
ثقافي ا 

ًّ
اجتماعي ا 

ً
برنام

ة 
ّ
ت اإىل �صحب ال�صلطات الفكرية والعلمي ليا اأدَّ

ُ
ع

امل�صيحية  الكني�صة  اأيـــدي  مــن  ة 
ّ
وال�صيا�صي

والكهنة يف اأوروبا الغربية.

نات الر�صمية املغلقة 
َّ
ي – ينبغي حتليل املدو

لالأديان الثالثة، اأو ما يدعى بالكتب املقدَّ�صة 

من  كليا  جــديــد  ب�صكل  ندر�صها  اأن  ويــجــب 

احلقيقة-املعنى  برهانات  عالقتها  خــالل 

والنت�صار  التو�صع  حب  اأي  واحلقيقة-القوة 

والهيمنة.

�صمية 
َّ
الر نات 

َّ
املدو اإىل  امل�صحف  فمن   – ك 

التَّ�صكل  كيفية  درا�ــصــة  ينبغي  املــغــلــقــة، 

الإ�صالمي  لالعتقاد  التاريخي  الجتماعي 

لكيفية  العلمية  الــدرا�ــصــة  ــالل  خ مــن  وذلـــك 

 
ُ
الأمر وهذا   ،

ٍّ
تاريخي ب�صكٍل  امل�صحف  ل  ت�صكُّ

العربي  العاملني  يف  الآن  حتى  معروف  غري 

والإ�صالمي.

يف  النبوي  واخلطاب  اهلل  كالم  مقاربة   – ل 

اآخــر  كتاريخ  والــلُّــوغــو�ــص  امليثو�ص  مقابل 

مع  املتو�صط.  الأبي�ص  البحر  ف�صاء  يف  للفكر 

اأو  الأ�صطوري  الفكر  امليثو�ص يعني  باأن  العلم 

واللوغو�ص يعني  الإغريقي،  الفكر  اخليايل يف 

التيارين  اأن  ومعلوم  املنطقي.  العقالين  الفكر 

املتو�صطي  الف�صاء  اخرتقا  اللَّذين  الأ�صا�صيني 

والفكر  جهة،  مــن  التوحيدية  الديانة  هما 

الإغريقي من جهة اأخرى.

بني  الكائنة  اجلدلية  خــالل  من  ندر�ص  م– 

اهلل  خطاب  مواجهة  يف  وامليثو�ص  اللُّوغو�ص 

لالأنظمة  الدائمَة  الرهانات  النَّبوي  واخلطاب 

املنطقي  النظام  فهناك  للحقيقة.  اعية 
ِّ

ال�رص

وهناك  اأر�صطو  طريقة  على  للحقيقة  العقالين 

للحقيقة  الأ�صطوري  اخليايل  مزي 
َّ
الر النظام 

ابن  بــني  فال�رصاع  ــون،  ــالط اأف طريقة  على 

�صينا وابن ر�صد هو �رصاع بني خط ابن �صينا 

الأفالطوين يف ال�صاحة العربية الإ�صالمية وخط 

وهناك  املح�ص.  الأر�صطوطالي�صي  ر�صد  ابن 

ا اخلط املادي الواقعي يف التاريخ وهناك  اأي�صً

اخلط املثايل، وكل تاريخ الفل�صفة خمرتق من 

ني.  قبل ال�رصاع بني هذين اخلطَّ

اإىل  اخلـــطـــاب  حتــلــيــل  مـــن  ــال  ــق ــت – الن ن 

اأن  ينبغي  اأنــه  مبعنى  العامة،  يميائيات 
ِّ
ال�ص

ت�صكيل  اإىل  اللغوي  اخلطاب  حتليل  من  ننتقل 

كل  ي�صمل  الذي  العامة  الدَّللة  لعالمات  علم 

اللغات مبا فيها ال�صيفرات والرموز والإ�صارات 

التي حتفل بها احلياة الجتماعية.

ينبغي العودة إلى 
النزعة اإلنسانية 

ضمن منظور 
العقل 

ملفات / محمد أركون 
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اأركون  يطرحها  التي  املو�صوعات  اأهم  هذه 

للبحث يف مال الفكر العربي الإ�صالمي. وقد 

من  الأخرية  ودرا�صاته  حتليالته  يف  عاجلها 

املتعدِّدة،  الخت�صا�صات  ذي  منهجه  خالل 

التَّطبيقية  بــالإ�ــصــالمــيــات  ي�صميه  ـــذي  وال

الجتماع  وعلم  ــاريــخ  الــتَّ مــن  تتَّخذ  التي 

احلديثة  الــلــغــة  ــوم  وعــل ــا  ــوجــي والأنــرتبــول

قيمة  وذات  فعالة  بحث  مناهج  والفل�صفة 

ونتائج مر�صية.

من  اأركـــون  عليه  هــو  مــا  ن�صيان  ينبغي  ل 

وهو  �صيء،  كل  قبل  حمرتفا  موؤرخا  كونه 

التاريخية  الفرن�صية  احلوليات  مدر�صة  �صليل 

ا مهما يف تثوير 
ً
ت دور ووارثها، وهي التِّي اأدَّ

الفرن�صي  ال�صعيد  على  التاريخية  الدرا�صات 

والعاملي معا. لقد قلبت هذه املدر�صة مناهج 

مناهج  و�صنَّت  التاريخ  يف  العلمي  البحث 

وطرقا جديدة يف فهم املجتمعات والعقليات 

ابتكارية  ا 
ً
اأفكار واأ�صافت  الع�صور،  كل  يف 

حديثة اأغنت املبحث التاريخي. ولقد ا�صتفاد 

قها 
َّ
اأركون من هذه املعطيات واملناهج وطب

باقتدار  الإ�ــصــالمــي  الــعــربــي  ـــرتاث  ال على 

واأ�صتاذية.

3 – ذكرياتي مع أركون :

م�صت  عاما  اأربعني  اإىل  الــذِّكــرى  بي  تعود 

يف  باحثا  العمر  مقتبل  يف  كنت  حينما 

ا 
ً
بدايات الطريق، األتم�ص دربا وطريقة ومنهج

بعد  باري�ص.  مدينة  يف  العلمي  البحث  يف 

ت�صعة اأ�صهر تعلمت خاللها اللغة الفرن�صية يف 

مدينة  يف  فالريي  بول  جلامعة  اللغة  معهد 

باري�ص  جئت  البحر  من  القريبة  مونتبلييه 

لأبدا اأطروحة الدكتوراه يف جامعة ال�صوربون 

اجلديدة.

التتويج  فرتة  الثمانينيات،  بداية  يف  نحن 

اإىل  البنيوية  من  والنتقال  البنيوي  للمنهج 

جمالية  ونظرية  وال�صيميائية  التفكيكية 

العربي  الأدب  اأق�صام  دكاترة  كان  التلقي. 

ال�صعر  على  املناهج  هذه  تطبيق  يحاولون 

دانييل  هناك  كــان  ــة.  ــرواي ال حتليل  وعلى 

ميكيل  واأندريه  �صيخ  ابن  الدين  وجمال  ريغ 

ــــون معهم  اأرك ـــان  والــ�ــصــيــدة تــومــيــ�ــص، وك

لالإ�رصاف على اأطروحات الدكتوراه يف الفكر 

العربي الإ�صالمي. 

كنت  اأركــون.  مع  الأول  اللقاء  اأذكــر  زلت  ما 

ب�صيطة  اأفكار  عن   
ِّ

اأعــرب كيف  اأعــرف  بالكاد 

ـــون  اأرك هيبة  كــانــت  الــفــرنــ�ــصــيــة.  باللغة 

بني  معروفة  العلمية  و�صطوته و�رصامته 

اأن  الــزمــالء  بع�ص  ن�صحني  وقــد  الــطــالب، 

وجهه  كان  معه.  الدكتوراه  حت�صري  اأجتنب 

ا بالوقار والتزان والهدوء، وطلب مني 
ًّ
مك�صو

اأخل�ص له م�صاري اجلامعي والعلمي واأن  اأن 

ه خطتي املبدئية لأطروحتي يف 
َ
اأعر�ص اأمام

الدكتوراه.

اأقوله  اأن  اأريد  كنت  ما  دا 
ّ
جي اأعددت  قد  كنت 

خطة  عنوان  كان  بهدوء.  اإيّل  ين�صت  وراح 

اأدوني�ص  عند  الإبداعية  مفهوم  عن  بحثي 

اعر واملفكر. ال�صَّ

ب�صوت  يل  قــال  العر�ص  من  انتهائي  بعد 

هادئ وعميق: اأنت يف بداية البدايات واأمامك 

وعمل  �صرب  اإىل  يحتاج  طويل  طويل  طريق 

ومنها  اللُّغة،  منها  جبهات  عدَّة  على  دوؤوب 

�صتعمل  لأنــك  للمو�صوع  مالئم  منهج  خلق 

الفكر.  وجبهة  ال�صعر  جبهة  جبهتني  على 

وطلب مّني ح�صور حلقات البحث التي يقوم 

بها يومي الثنني والثالثاء.

وهكذا بداأت رحلتي مع اأركون، وبداأت اأح�رص 

منها  اأفهم  كنت  ما  التي  الأ�صبوعية  درو�صه 

اأ�صمع بها من قبل  اإل الي�صري؛ م�صطلحات مل 

الفهم  على  ت�صتع�صي  ونظريات  حياتي،  يف 

ومناهج جديدة جتعل الراأ�ص يدور.

كانت الفرتة الأوىل فرتة ياأ�ص وقنوط، وكان 

انتقد أركون 
المناهج 

االستشراقية 
فها  لتوقُّ

عند المنهج 
الفيلولوجي 

التَّاريخي 
دون معالجة 

اإلشكاليات 
الفكرية 

ملفات / محمد أركون 
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جدا.  ي�صريا  الفهم  من  الأ�صبوعي  ح�صادي 

وكان  البائ�صة  بحالتي  ــون  اأرك فاحتت  وقــد 

اأمامي  وامل�صتقبل  �صاب  باأين  قائال  ي�صجعني 

اأو ما ي�صابهها:  اأنه قال يل هذه اجلمل  واأذكر 

اأنت ت�صتعجل فهم مناهج وم�صطلحات واأفكار 

�صعبة.  يجدونها  الفرن�صيون  الباحثون  حتى 

والتفاوؤل  والعمل  الأمــل  روح  يفَّ  يبث  وكان 

مرّدًدا �صربا جميال ف�صربا جميال. وهكذا رحت 

وبــداأت  والياأ�ص،  ــل  والأم الرجاء  بني  اأتقلب 

اأبحث عن حلٍّ ميكنني اأن اأدخل اإىل عامل اأركون 

 وراودتني فكرة 
ٌ
اإلهام الفكري حتَّى هبط علي 

واأ�صتمع  حما�رصاته  ل 
ِّ
اأ�صج اأن  وهي  مبتكرة 

اأركون  فاحتت  البيت.  يف  عليها  واأعمل  اإليها 

 ورقَّ 
َّ
اأ�صفق علي اأنه  بالأمر فوافق عليه واأظنُّ 

حلالتي البائ�صة، فن�صحني و�صمح يل بح�صور 

لطلبة  يعطيها  كان  التي  الأخرى  حما�رصاته 

لإعــداد  التربيز  ول�صهادة  املعمقة  هادة  ال�صَّ

املعلمني.

ب�صكل  يل  يتجلى  الفكري  اأركـــون  عــامل  ــداأ  ب

على  تعرفت  ني  اأنَّ مهمتي  ل 
َّ
�صه ومما  اأف�صل، 

ل  رفيقني  فاأ�صبحنا  �صالح  ها�صم  ال�صديق 

نا 
ُ
ب نفرتق خالل ثالثني عاما وكان اأركون يلقِّ

بال�صقيقني. مل تكن موؤلفات اأركون قد ُترجمت 

اأب�رصت  قد  قليلة  مقالت  كانت  العربية.  اإىل 

الأوقـــات،  تلك  ومنذ  ب�صيء.  تغني  ل  الــنــور 

نتناق�ص  يومي  �صبه  ب�صكل  بها�صم  األتقي  كنت 

وفكر  احلداثة  حول  الآراء  ونتبادل  ونتحاور 

اأركون وحول اأدوني�ص وفكره واأ�صعاره، وفيما 

ة اأعوام يف �صاتني مالبري  بعد �صكنَّا معا لعدَّ

ال�صاحية اجلنوبية اجلميلة الهادئة املتاخمة 

حلديقة �صو بباري�ص على ب�صعة اأمتار من منزل 

الفيل�صوف الفرن�صي ذي احليطان البي�صاء بول 

ريكور �صديق اأركون.

اأن تواكب احللقة الأ�صبوعية لطالب الدكتوراه 

واأن  ال�صوربون،  يف  اأركون  يديرها  كان  التي 

ل�صهادة  ــرى  الأخ ال�صبوعية  درو�صه  حت�رص 

اأن  لك  ت�صنح  واأن  اأعــوام،  ع�رصة  ملدة  التربيز 

املراكز  واإىل  الأخالق"  "اأكادميية  اإىل  ترافقه 

مركز  واإىل  بــاريــ�ــص  يف  العربية  الثقافية 

بومبيدو ال�صهري، واإىل مركز الثقافات املدنية 

للدرا�صات واحلدث الديني يف �صاحية مونروي 

فهذا  بنف�صه،  اأركــون  اأ�ص�صه  والذي  الباري�صية 

عامل  الكونية؛  الثقافة  عامل  تدخل  اأنك  معناه 

عامل  الإن�صانية؛  والعلوم  الفل�صفة  يف  احلداثة 

ا اأن  احل�صارة العربية الإ�صالمية، ومعناه اأي�صً

والثقافات  احل�صارات  من  ع�صور  عرب  تتنقل 

وعرب املناهج الأكث حداثة واأ�صالة.

ــة يف  ــي ــوع ــب ــص ــحــث الأ� ــب ــات ال ــق كــانــت حــل

فكرية  واحتفاليات  ثقافية  اأعيادا  ال�صوربون 

الكونية  املو�صوعية  بثقافته  اأركون  ي�صيوؤها 

والبيداغوجية.

يف بداية ال�صنة الدرا�صية، كان اأركون يعلن عن 

�ص 
َّ

خ�ص فقد  وهكذا  لدرو�صه.  العام  املو�صوع 

و�صنة  لالأ�صعري،  �صالة 
ِّ
الر لدرا�صة  كاملة  �صنة 

ازي، 
َّ
كاملة لتف�صري الطربي، واأخرى لتف�صري الر

اأنني  واأزعــم  والإ�صالم.  احلداثة  عن  رابعة  ثم 

واأعطيتها  نة 
َّ
ال�ص هذه  حلقات  كامل  لت 

َّ
�صج

وين�رصها يف  ويكتبها  ليفرغها  لها�صم �صالح 

اأركون  �ص 
َّ

خ�ص  
َّ
ثم واحلداثة.  الإ�صالم  كتاب 

ول  العرب،  عند  الب�صتيمولوجي  للفكر  �صنة 

�صها 
َّ

خ�ص التي  الدرا�صية  ال�صنة  ــدا  اأب اأن�صى 

عديدة  �صنوات  ثم  ر�صد  لبــن  املقال  لف�صل 

عها 
َ
ب اتَّ التي  واملناهج  القراآنية  للدرا�صات 

امل�صت�رصقون  ثم  الأوائل  امل�صلمون  املف�رصون 

وملة املنار وغريه كثريون.

ز املقال على اأن اأحتدَّث باإ�صهاب 
ِّ
ي�صيق بي حي

واحلـــوارات  والنِّقا�صات  املــداخــالت  كل  عن 

يف  اأركــون  حما�رصات  يف  جتري  كانت  التي 

طريقته  اأ�صتعيد  اأن  ميكنني  ولكن  وربون؛ 
ُّ
ال�ص

لف�صل  ومقاربته  �رصحه  خالل  من  ومقاربته 

املقال لبن ر�صد.

يتعجب أركون 
من نبذ  المفكرين 

العالميين لإلسالم 
الذي ثقف أوروبا 

في القرون 
الوسطى، ويحتل 

اليوم المرتبة الثانية 
كأكبر دين في 

أوروبا ! 

ملفات / محمد أركون 
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ابن  خطاب  حتليل  يف  اأركــون  طريقة  كانت 

وتعتمد على مموعة  وتتنامى  تت�صعب  ر�صد 

اخت�صا�صات، وهي الطريقة التي كان اأركون 

ياأمل يف اأن يدخلها اإىل اأفهامنا واإىل ثقافتنا، 

واأظن اأنه كان يعك�ص طريقته اأو بداية طريقته 

مل  التي  التطبيقية  ات 
ّ
بالإ�صالمي املو�صومة 

املعروف  �صكلها  اأخــذت  اأو  تبلورت  قد  تكن 

فيما بعد.

كان اأركون يقوم بو�صع اأ�صكلة للم�صطلحات 

اجلهاز  يف  يبحث  وفهمها،  عر�صها  بعد 

ــ�ــص، ويــزحــزح  املــفــهــومــي عــنــد قــــراءة الــنَّ

 
َّ
ثم ر�صد  ابن  ي�صتخدمها  كان  التي  املفاهيم 

وهي  يتجاوزها.  ثم  اأر�صيتها  من  ينقلها 

اأركون ونظر لها يف  التي برع فيها  الطريقة 

كتابه الأن�صنة والإ�صالم حتت عنوان النتهاك 

الزحزحة والتَّجاوز.

الفكر  اأقاليم  يف  بنا  ل 
َّ
يتجو اأركـــون  كــان 

حتى  التَّاريخ  اأعماق  يف  ويغو�ص  والثقافة، 

النَّهرين  بــني  مــا  حــ�ــصــارات  اإىل  الــو�ــصــول 

هذه  على   
ُّ
يلح وكان  الإ�صالم،  على  ابقة 

َّ
ال�ص

اأن  منا  ويطلب  ين�صحنا  وكان  كثريا  الفكرة 

الإ�صالم  قبل  الأوىل  الإرها�صات  اإىل  نعود 

تاريخ  واإىل  واحلجاز  العربية  اجلزيرة  يف 

الذي  الدِّيني  التَّاريخ  وخا�صة  املنطقة  هذه 

كان يتناوله من زاوية الأنرتبولوجيا الدينية 

فوكو.  طريقة  على  الأركيولوجي  والتاريخ 

 من جهة اأخرى على معرفة ودرا�صة 
ُّ
وكان يلح

والثقافية  والجتماعية  التاريخية  الطبقات 

التي تراكمت على اأر�ص اجلزيرة العربية.

كان اأركون يعيُدنا اإىل القراآن الكرمي كم�صدر 

لُه  درا�صِتِه  خالل  من  للباحث  ميكن  ثقايف 

يرى  اأن  اأنرتبوبولوجيًة  تاريخيًة  درا�ــصــًة 

الواقع.  اأر�ــص  على  تاريخيا  يحدث  كان  ما 

فالقراآن يعك�ص هذا اجلدال العنيف والتناف�ص 

حممد  النَّبي  بني  مــزي 
َّ
الــر املــال  ــص  راأ� على 

الوثنيني  وبــني  الإ�صالمية  الــدَّعــوة  ل 
َّ
اأو يف 

فالنَّبي  بالكفار.  يهم 
ِّ
ي�صم القراآن  كان  الذين 

مع  ًل 
َّ
اأو واجلــدال  ال�رصاع  هذا  خا�ص  حممد 

املال  راأ�ص  متتلك  كانت  التي  قري�ص  قبيلته 

مزي وراأ�ص املال القت�صادي والجتماعي 
َّ
الر

ائد اآنذاك. ولكن ها هو النبي حممد يقوم 
َّ
ال�ص

املعتقد  على  كبريين  هائلني  بانقالبني 

الوقت: الأول هو  ائدين يف ذلك 
َّ
ال�ص والإميان 

املتعدِّدة  الآلهة  ذات  الوثنية  على  النقالب 

ثم  ائد، 
َّ
ال�ص القبلي  الــنِّــظــام  يف  املنت�رصة 

التَّوحيديتني  الديانتني  على  الثاين  النقالب 

التي كانت منت�رصة منذ مئات  ل 
َّ
اأو اليهودية 

قريظة،  بني  مثل  القبائل  بع�ص  يف  نني 
ِّ
ال�ص

وامل�صيحية ثانيا التي وفدت منذ القرن الأول 

امليالدي والتي اعتنقتها بع�ص القبائل مثل 

الغ�صا�صنة واملناذرة وغريهما.

الوثنية  على  هائال  انقالبا  اإذن  هــذا  كــان 

التَّوحيديتني،  الديانتني  وعلى  اجلاهلية 

وكان اأركون يرينا من خالل الآيات القراآنية 

النَّا�صئ  الدِّين  بني  ال�رصاع  ذلك  تعك�ص  التي 

وكان  ومناف�صيه  خ�صومه  وبــني  اعد 
َّ

ال�ص

باأنه  النبي  يقوله  كــان  ما  ي�صفون  ــوؤلء  ه

اأ�صاطري الأولني.

كانت حما�رصات اأركون تعك�ص هذه اجلدالت 

ة التي تعك�صها  والنِّقا�صات والتَّناف�صات احلادَّ

 علينا اأن نعود 
ُّ
الآيات القراآنية. ولهذا كان يلح

واملدرو�صة  املنقولة  التاريخية  امل�صادر  اإىل 

ابن رشد هو 
الذي فتح أبواب 

العقالنية اليونانية 
ورسم آفاقها أمام 

الفكر األوروبي

ملفات / محمد أركون 

المفكر أركون 
مع أسامة دواي
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القراءة  وعن  الأ�صطرة  عن  بعيًدا  علمي  ب�صكل 

والفل�صفي.  النقدي  الفكر  تخدِّر  التي  الإميانية 

الإ�ــصــالم  تــاريــخ  تفهموا  لــن  لنا  يقول  كــان 

النِّقا�صات  تلك  تفهموا  مل  اإن  القراآن  وتاريخ 

النبي وبني  تدور بني  التي كانت  جالت 
ِّ
وال�ص

اليهودية وامل�صيحية ثم بني  الدِّيانتني  ممثلي 

واملدينة  مكة  يف  الوثنية  والقبائل  �صول 
َّ
الر

وذلــــك مــن خـــالل املــنــهــج النــرتبــولــوجــي 

وال�صيميائي والتاريخي.

كيز على املنهج التاريخي والجتماعي  اإن الرتَّ

هدفه  كــان  ــون  اأرك قبل  من  والأنرتبولوجي 

وربون 
ُّ
بال�ص حمــا�ــرصاتــه  يف  لنا   

ِّ
يــبــني اأن 

ولد  ة 
َّ
وتاريخي وثقافية  اجتماعية  اأطٍر  وجود 

القرن  يف  العربية  اجلزيرة  يف  الإ�صالم  فيها 

اإىل  الــعــودة  ينبغي  ــه  واأن املــيــالدي،  ال�صابع 

تاريخي  منظور  من  ودرا�صتها  الأطــر  هــذه 

درا�صة  كل  واأن  اأنرتبولوجي،  اجتماعي  نقدي 

درا�صات  تبقى  والأطر  املنظورات  هذه  خارج 

اإىل  يحيلنا  اأركــون  كان  لها.  علمية  قيمة  ل 

مراجع ا�صت�رصاقية علمية مهمة منها املدر�صة 

نولديكيه  مثل  لعلماء  الأملانية  الفيلولوجية 

ال�صت�رصاق  القراآن يف  عن  كتاب  اأهم  �صاحب 

كولدزيهر  اأيــ�ــصــا  وهــنــاك  قاطبة  الــغــربــي 

الإنكليزي  وامل�صت�رصق  �صاخت  وجــوزيــف 

دعاه  الذي  اأ�ص  فان  جوزيف  واملعا�رص  واط 

اأركون للقاء حما�رصات يف ال�صوربون، والتي 

يحلو  وكان  الثمانينيات  بداية  يف  ح�رصناه 

لأركون اأن ي�صف اأعمال فان اأ�ص باأنها تتويج 

ة درا�صات 
َّ
للدرا�صات الفيلولوجية الأملانية ودر

الهيماليا  باأنها  وي�صفها  قاطبة،  ال�صت�رصاق 

لر�صوخها وعظمتها. وكانت درا�صات مريي�صيا 

تاريخ  يف  امل�صادر  قائمة  راأ�ــص  على  اإلياد 

بدرا�صتها  اأركون  ين�صحنا  كان  التي  الأديان 

وحتليلها.

مكانة  �صابي  جاكلني  ال�صيدة  كتب  وحتتل 

اأركون  كان  التي  املراجع  قائمة  يف  زة 
َّ
متمي

زا 
ِّ
حي ولأعمالها  لها  �ص 

َّ
خ�ص والتي  يذكرها 

ها ذهبت اإىل املدى الأق�صى  ا، وهو يرى اأنَّ
ًّ
مهم

التاريخي  املــنــهــج  تطبيق  يف  الآن  حــتــى 

الفيلولوجي  املنهج  ثغرات  متجنِّبة  ال�صارم 

يعتز  اأن  لأركـــون  يحلو  كــان  ال�صت�رصاقي. 

بكون هذه الباحثة القديرة الالمعة هي اإحدى 

الثالثة  "الأركان  كتابها  اأهدت  وقد  طالباته 

فت 
َّ
لال�صالم" لأركون. اأذكر فيما بعد اأنني تعر

بن  ور�صيد  اأنا  وقمنا  الفذَّة  الباحثة  هذه  على 

اأكدَّت فيها مقولت  زين باإجراء مقابلة معها 

اأركون حول �رصورة درا�صة الأطر الجتماعية 

قبل  العربية  للجزيرة  والتاريخية  والثقافية 

الإ�صالم.

كان اأركون يرى يف حما�رصاته على اأن املظهر 

اأ�ص�ص  د 
ِّ
ي�صي الذي  هو  والجتماعي  التاريخي 

ولي�ص  للواقع،  والتاريخي  الجتماعي  الواقع 

البناء الديني والغيبي، وهذه كانت نقطة مهمة 

الإميــان  �صد  اأركــون  يكن  مل  تكرارها.  يعيد 

اأُفِرغ  الإميان  اأن  د  يردِّ كان  ولكنه  والعقيدة، 

التي  املجتمعات  يف  الروحي  م�صمونه  من 

تنت�رص فيها الظاهرة الإ�صالمية ب�صبب التكرار 

والفل�صفي  الفكري  الجتهاد  وغياب  التقليدي 

وحي الذي كان �صائدا يف الع�رص الذهبي 
ُّ
والر

يرمي أركون 
إلدخال اإلسالم 

في الحداثة عن 
طريق تفكيك 

ياجات  السِّ
الدوغمائية 

المغلقة سواء 
أكانت إسالمية أو 

غربية

ملفات / محمد أركون 

إلى أسامة، تلميذي ثم مريدي األكثر وفاًء لي ودفئا، مع كامل رجائي 
لك بالّنجاح، بالفرح وبالسعادة لك وألهلك. بتاريخ 13 ديسمبر 2007.
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ابن  موت  حتى  الإ�صالمية  العربية  للح�صارة 

ر�صد �صنة 1198.

اأنه  ا  اأي�صً حما�رصاته  يف  يردد  اأركــون  كان 

الإ�صالمي  العربي  الفكر  ــال  اإدخ اإىل  ي�صعى 

-ومن خالله املجتمعات العربية الإ�صالمية- 

منذ  عنه  الغائبة  الفكرية  احلداثة  ف�صاء  اإىل 

وفاة ابن ر�صد وانح�صار الفكر الفل�صفي وغيابه 

عن ال�صاحة العربية الإ�صالمية.

الديانات  من   
ٌ
جــزء الإ�صالم  اأن  اأركــون  يرى 

اليهودية وامل�صيحية ويحاول من  التوحيدية 

يبنيِّ  اأن  وكتبه  ودرا�صاته  حما�رصاته  خالل 

الإ�صالم  تربط  التي  والقوية  الوثيقة  لة 
ِّ

ال�ص

اإىل  تنتمي  جميعا  فهي  الديانتني،  بهاتني 

ظاهرة الوحي التَّوحيدي الإبراهيمي. وكثريا 

ما كان يتاأملَّ ويثور على مواقف ممثِّلي هاتني 

انتني التي تبعد الإ�صالم عن �صاحة الوحي 
َّ
الدِّي

ا؛ 
ّ
تاريخي املوقف  هــذا  وينتِقد  التَّوحيدي، 

يميائي، 
ِّ
م�صتعينا باملنهج الأنرتبولوجي وال�ص

القراآن  يف  الق�ص�ص  اأمثلة  خالل  من  ويبنيِّ 

اليهودي وامل�صيحي  النَّ�صني  التي تتوارد يف 

يف  بالإ�رصائيليات  ي�صمى  ما  وجــود  ومــن 

داخل  مو�صوعات  متاثل  ومن  الكرمي  القراآن 

القراآن والعهد القدمي واجلديد.

وي�صري اأركون اإىل ابتهاجه باحلدث التاريخي 

الكبري ملجمع الفاتيكان الثَّاين الذي اأنهى هذا 

التفريق بني الأديان الثالثة، وذلك من خالل 

ا مثله 
ًّ
اعرتافه بالإ�صالم بو�صفه ديًنا توحيدي

مثل امل�صيحية واليهودية.

 عن 
ِّ

كــان يف حمــا�ــرصاتــه يعرب مــا  وكــثــريا 

موقفه املعار�ص لالأيديولوجيات التِّي حتجب 

احلقيقة التَّاريخية والجتماعية ملا ح�صل يف 

الإ�صالمية.  بغة 
ِّ

بال�ص امل�صبوغة  املجتمعات 

الأيديولوجيات  هذه  ي�صتعر�ص  اأركــون  كان 

ــا  ــدوؤه ــب ــا وفـــكـــريـــا ي ــي يـــهـــا مــعــرف
ِّ
ويـــعـــر

املحافظة  لفية 
َّ
ال�ص التَّقليدية  بالأيديولوجية 

واملتكلِّمني  ين 
ِّ

املف�رص ت�صمل  الــتــي  ا؛  جـــدًّ

الذي  ت 
ِّ
املتزم لفي 

َّ
ال�ص الدِّيني  ار 

َّ
ي التَّ ومعظم 

�صيطر على الفكر العربي الإ�صالمي منذ �صقوط 

ل، 
َّ
اأو العربي  املعتزلة والفال�صفة يف امل�رصق 

وموتها  واختفائها  الفل�صفة  انح�صار  منذ  ثم 

�صنة  ر�صد  ابن  رحيل  بعد  العربي  املغرب  يف 

الدِّين  لرجال  الفكرية  احة 
َّ
ال�ص ليرتك   1198

ار ما يزال 
َّ
ي ال�صوؤون الدينية. هذا التي

ِّ
وم�صري

امل�رصق  يف  الفكرية  احة 
َّ
ال�ص على  ي�صيطر 

كلِّ  ويف  ــواء، 
َّ

الــ�ــص على  العربيني  واملــغــرب 

عززت  وقد  الإ�صالمية.  بغة 
ّ

ال�ص ذات  البالد 

هذه ال�صيطرة ولدة احلركة الوهابية احلنبلية 

تة يف اجلزيرة العربية وحركة الإخوان 
ِّ
املتزم

من  الأول  ــلــث  الــثُّ يف  م�رص  يف  امل�صلمني 

القرن الع�رصين واحلركات الإ�صالمية الدينية 

ثم  وغريهما  والهند  باك�صتان  يف  امل�صابهة 

ال�صيعية  الإ�صالمية"  "الثورة  و�صول  اأخــريا 

بقيادة اخلميني اإىل ال�صلطة يف اإيران.

ثم تاأتي اأيديولوجية الكفاح اأو الأيديولوجية 

الإ�صالمي  املخيال  �صت 
َّ
جي التي  القومية 

لتح�صد  والثَّقافية  الدِّينية  بالرموز  الغني 

لنتزاع  الأجنبي  امل�صتعمر  �صد  اجلماهري 

القومية.  الدَّولة  وتاأ�صي�ص  الوطني  ال�صتقالل 

لطة 
ُّ
ال�ص ا�صتولت على  التي  الإيديولوجيا  هذه 

احلزب  �صيا�صة  وفر�صت  بالقوة  ة 
َّ
يا�صي

ِّ
ال�ص

التاريخ  م�صتلهمة  الــواحــد  والقائد  الــواحــد 

ات 
ّ
ال�صخ�صي على  الرتكيز  مــع  الإ�ــصــالمــي 

عور  ال�صُّ لتدغدغ  الوطنية  والزَّعامات  القومية 

عليه  وتهيمن  ــا 
ً
مــع ــي  ــالم ــص والإ� الــقــومــي 

ة ثقافية ودينية دون اأن 
ّ
وت�صتعمله كم�رصوعي

تقوم باملهمة الرئي�صة الأ�صا�صية اأو ما ي�صميه 

به  ويعني  للوطن  الثاين  بالتحرير  اأركــون 

التحرير الفكري والثقايف لهذه املجتمعات. 

قــراءة  يف  ال�صت�رصاقية  ة 
ّ
الأيديولوجي اأمــا 

الرتاث الإ�صالمي من ثقافة وتاريخ ومتمع، 

الفيلولوجيا  مناهج  على  تركز  كانت  التي 

ملفات / محمد أركون 

سيطر التزمت 
على الفكر العربي 

اإلسالمي منذ 
سقوط المعتزلة 

والفالسفة ورحيل 
ابن رشد 1198
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على  وتعمل  ع�رص  التا�صع  للقرن  الكال�صيكية 

وتقدميها  الكال�صيكية  الن�صو�ص  حتقيق 

ا 
ًّ
معرفي تنخرط  ل  بــاردة  مبنهجية  و�رصحها 

يف مواجهة الإ�صكاليات التاريخية وامل�صريية 

معها  تت�صامن  ول  املدرو�صة  للمجتمعات 

املناهج  اإدخـــال  على  مب�صاعدتها  ا 
ًّ
معرفي

التي تطبقها هي نف�صها على  الة 
َّ
الفع احلديثة 

يثمن  كان  اأركــون  اأن  العلم  مع  متمعاتها. 

التي  ة 
ّ
ال�صت�رصاقي املعرفية  اجلهود  وميــدح 

والكتب  املخطوطات  ومئات  مئات  اأخرجت 

التي طواها النِّ�صيان اإىل ال�صوء، وقدَّمتها للفكر 

الإ�صالمي والعاملي. ويف الواقع، ما كان ينتقده 

ا�صت�رصاقية  اأركون يف حما�رصاته من مناهج 

فها عند املنهج الفيلولوجي  ا توقُّ ا هو اأي�صً اإمنَّ

الفكرية  الإ�صكاليات  معاجلة  دون  التَّاريخي 

وعلم  تاريخ  من  الإن�صانية  العلوم  �صوء  على 

احلديثة  اللغة  وعلوم  واأنرتوبولوجيا  اجتماع 

درا�صة  يف  وواعــدة  ف�صيحة  اآفاقا  فتحت  التي 

الن�صو�ص واخلطابات الدينية.

من  حما�رصاته  يف  اأركــون  ا�صتكى  ولطاملا 

قبل  من  لالإ�صالم  وال�صتبعاد  والنَّبذ  الإهمال 

الفرن�صيني.  واملفكرين  واملثقفني  الباحثني 

هو  الإ�ــصــالم  فــاإن  يقول  كــان  كما  العلم  مع 

ولها  التوحيدية  الدِّيانات  من  الثَّالث  الفرع 

والثقافة  بالتاريخ  وثيقة  �صالت  بينها  فيما 

يقول  كما  والإ�ــصــالم  الأوروبــيــة.  واحل�صارة 

يف  الة 
َّ
وفع كبرية  م�صاهمة  �صاهم  اأركـــون 

تثقيف اأوروبا يف الع�صور الو�صطى ونقل اإليها 

من  وغريها  وطب  فل�صفة  من  اليوناين  اث  الرتُّ

اأبواب  فتح  الذي  هو  ر�صد  ابن  اأنَّ  كما  العلوم، 

الفكر  اأمام  اآفاقها  ور�صم  اليونانية  العقالنية 

الأوروبي. وي�صتغرب اأركون ا�صتبعاد املفكرين 

دائرة  من  لالإ�صالم  والأوروبــيــني  الفرن�صيني 

نات 
ِّ
غم من كونه اأحد مكو

َّ
اهتماماتهم، على الر

املرتبة  ويحتلُّ  والأوروبي  الفرن�صي  املجتمع 

معه  حاماًل  اأوروبـــا  يف  ديــن  كاأكرب  الثانية 

ثقافته وفكره. 

اأذكر يف اإحدى مناق�صاتي مع اأركون يف بيته 

لالإ�صالم.  ال�صتبعاد  هذا  من  يتاأمل  كان  اأنــه 

ا �صاألته كيف يعلُِّل هذا الإبعاد والإق�صاء،  وملَّ

رين  واملفكِّ الفال�صفة  معظم  بـــاأنَّ  فــاأجــاب 

�صرتاو�ص  وليفي  ودريـــدا  كفوكو  الفال�صفة 

يعتربون  كانوا  بورديو  بيري  وحتى  والتو�رص 

املجتمعات  يف  لَّت  ُ
ح قد  الدينية  امل�صالة  اأن 

الأوروبية ول اأهمية لإعادة فتحها من جديد، 

ا عدميا 
ًّ
اأنَّ بع�صهم كان نهل�صي اإىل  بالإ�صافة 

اأركون  �صاألت  وملا  الناحية.  هذه  من  كفوكو 

هزَّ  امل�صاألة  هذه  من  ريكور  بول  موقف  عن 

موقف  اأن  معناه  ما  يقول  وهو  حزنا  ــُه 
َ

راأ�ــص

بتقديره  يكن  مل  ــالم  ــص الإ� مــن  ريــكــور  ــول  ب

ا موؤمًنا وميار�ص 
ّ
ه كان م�صيحي اأنَّ ا مع 

ً
وا�صح

منذ  يعرفه  واأنــه  والتَّعبد،  الدِّينية  قو�ص  الطُّ

يف  ات 
ّ
اخلم�صيني نهاية  منذ  اأي  طويل  زمــن 

واأنَّ احلوار معه مل ينقطع،  مدينة �صرتا�صبوغ، 

احليطان  ذي  بيته  يف  وفاته  قبيل  زاره  ه  واأنَّ

البي�صاء يف �صاتني مالبري "حيث كنُت اأ�صكن 

واحدة".  ًة 
َّ
مر وِالتقيته  �صنة  ع�رصة  خم�ص  مدة 

يقول اأركون متابعا حتى بول ريكور ل يدرج 

الفكري. ثم  اهتماماته وم�رصوعه  الإ�صالم يف 

يتابع اأركون هناك باحث ومفكر فرن�صي اآخر 

الذي  غو�صة  مار�صيل  وهو  وظنِّي،  اأملي  ب 
َّ
خي

�ص م�رصوعه الكبري حول خروج املجتمعات 
َّ
كر

كتابه  يف  واإ�صاره  الدين  نطاق  من  الأوروبية 

�ص هذا 
َّ
العامل. كر حر عن 

ِّ
ال�ص ِانح�صار  امل�صهور 

ة 
َّ
مهم كتب  مموعة  الكبري  واملفكر  الباحث 

يا�صة 
ِّ
وال�ص واّلدِّميقراطية  الدِّين  م�صائل  عن 

ه  باأنَّ اأركون  ويتابع  لالإ�صالم،  �ٍص 
ُّ
تعر دومنا 

ِالتقاه عاتبه وانتقد تق�صريه املنهجي  حينما 

 غو�صية 
َّ

وا�صتبعاده الإ�صالم عن م�رصوعه؛ عرب

عن اأ�صِفه لأنه ل ميتلك معرفة عميقة بالإ�صالم 

وح�صارته وثقافته وفكره.

الإ�صالم  ي�صتبعدا  مل  باحثنَي  اأركون  وي�صتثني 

جاكلني  وهما  بحوثهما  عن  وح�صارة  كدين 

�صت 
َّ

والتي خ�ص �صابقا  ها 
ُ
 ذكر

َّ
مر التي  �صابي 

ملفات / محمد أركون 

" جاكلين شابي" 
و "أالن دو ليبيرا" 

كان رأيهما بشأن 
اإلسالم عاداًل 

ومنصفاً
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ــدة من اأهــم الأعــمــال عن  ــراأي اأركـــون واح ب

الثالثة،  الإ�صالم  اأركــان  كتبها  يف  الإ�صالم 

للقراآن  اأنرتبولوجية  درا�صة  عن  عبارة  وهو 

اأركــون،  لأ�صتاذها  املوؤلف  قبل  من  املهدى 

د القبائل والقراآن م�رصوحّا. 
ِّ
وكتاب حممد �صي

الذي كان موقفه  الثَّاين  ر  واملفكِّ الباحث  اأما 

عادل واإيجابيا براأي اأركون من ال�صالم فهو 

ني 
ِّ
الخت�صا�صي  

ِّ
اأهم من  وهو  ليبريا  دو  األن 

القرون  يف  الفل�صفة  تاريخ  يف  الفرن�صيني 

يف  والأ�صتاذ  الكبري  ر  املفكِّ فهذا  الو�صطى. 

بحثا  كتب  قــد  كــان  فــرانــ�ــص  دو  الكوليج 

اأركـــون يف  عنه  ــره  ذك ــالم،  ــص الإ� عــن  ا 
ًّ
مهم

يذكره يف  كان  كما  احلياة  بجريدة  له  مقال 

وربون، وهو بحٌث عنوانه 
ُّ
حما�رصاته يف ال�ص

الذي  الإ�صالم  به  ويق�صد  املن�صي"  "الإرث 
الفكر واحل�صارة يف  �صهد فرتات نا�صعة من 

الع�صور الو�صطى. ودو ليربا هذا هو واحد من 

الإ�صالمية وعن  احل�صارة  املدافعني عن  اأهم 

اأنني  اأذكــر   " العامل.  يف  وثقافتها  فل�صفتها 

قرب  كومبانيي  ل  مكتبة  يف  ة 
َّ
مــر ِالتقيته 

ني  اأنَّ على  نف�صي  وقدَّمت  فرن�ص،  دو  الكوليج 

طالب و�صديق اأركون، ورغم �صيق وقته فقد 

�ص يل ن�صف �صاعة تقريبا من وقته، وما 
َّ
كر

اأذين  التي ما زالت ترنُّ يف  اأذكر جملته  اأزال 

حينما قال: اإن هناك ثالثة مثقفني ومفكرين 

يف العامل دافعوا عن الثقافة العربية الإ�صالمية 

والدولية  العاملية  الثقافية  املحافل  يف 

التقدير  كلَّ  له  اأكنُّ  الذي  اأركون  اأولُّهم حممد 

واملحبة على ال�صعيدين الفكري وال�صخ�صي، 

الكتاب  �صاحب  �صعيد  اإدوارد  اأي�صا  وهناك 

ول  نا�صلت  لقد  اأنا؛  ثم  ال�صت�رصاق  امل�صهور 

العربي  للفكر  العتبار  لإعــادة  اأنا�صل  اأزال 

الأوروبية  الثقافة  �صمن  واإدراجه  الإ�صالمي 

والعاملية ويف املكانة التي ي�صتحقها."

اإن الأهداف التي كان ين�صدها اأركون من وراء 

بحوثه ودرا�صاته وتدخالته يف الف�صاء العام 

ب�صكل  بتلخي�صها  و�صاأقوم  كثرية،  للمجتمع 

وجيز:

ــال الإ�ــصــالم يف  اإدخ ــون يرمي اإىل  اأرك كــان 

ياجات 
ِّ
احلداثة وذلك عن طريق تفكيك كل ال�ص

اأو  اإ�صالمية  اأكانت  �صواء  املغلقة  الدوغمائية 

غربية.

ة يف درا�صة الدين الإ�صالمي 
َّ
اإدخال التَّاريخاني

وثقافته وح�صارته وكتابه املقد�ص.

الإ�ــصــالم  يف  الأن�صنة  نــزعــة  على  التاأكيد 

هالة  لنزع  رئي�ص  كمحور  عليها  والرتكيز 

الإ�صالم،  تاريخ  عن  واملاورائيات  التَّقدي�ص 

فالإن�صان هو مركز الكون واملجتمع بحركته 

داخل التاريخ هو ما يجب درا�صته.

تاريخ  يف  مرة  لأول  الوحي  م�صاألة  اأ�صكلة 

تاريخية  مبــنــاهــج  ومعاجلتها  الإ�ـــصـــالم 

اأنرتوبولوجية واجتماعية وفل�صفية.

علم  مــن  بــدل  حديث  لهــوت  علم  تاأ�صي�ص 

الو�صطى  الع�صور  عــن  املـــوروث  الــالهــوت 

والذي يقف عائقا عن دخول امل�صلمني والفكر 

لأركون  احلداثة. وكان  الإ�صالمي يف  العربي 

 يف تاأ�صي�ص املركز املدين لدرا�صات 
ّ
دور مهم

يف  مــونــرتوي  �صاحية  يف  الديني  احلــدث 

تدخل  كل  يف  يدعوين  ــون  اأرك كان  باري�ص. 

له يف هذا املركز املفتوح لكل الباحثني من 

اأنحاء العامل، واإين لأذكر وبكل فخر كيف كان 

مداخلة  نهاية  يف  يقفون  احلا�رصين  مئات 

لهذا  واإجــالل  تقديرا  ي�صفقون  وهم  اأركــون 

املفكر الكبري.

اأركــون  دعــاين  حينما  حييت  ما  اأن�صى  ولن 

للعلوم  الكــادميــيــة  يف  مداخلته  حل�صور 

يوم  بــاريــ�ــص  يف  وال�صيا�صية  الأخــالقــيــة 

كانون  من  والع�رصين  الثالث  يف  الثنني 

حول  �صالح  ها�صم  مع   1989 عام  الثاين 

مو�صوع الأ�صول الإ�صالمية حلقوق الإن�صان 

ومفكري  علماء  مــن  كبري  ح�صد  بح�صور 

ملفات / محمد أركون 

كان ألركون دور 
مهّم في تأسيس 

المركز المدني 
لدراسات الحدث 
الديني في باريس
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َّ
و�صع اأركـــون  تــاألــق  الــيــوم  ذلــك  يف  فرن�صا. 

لديه  واأعمق ما  اأف�صل  واأخرج  واأنوارا  اأ�صواء 

احل�صور  فاأبهر  وفل�صفي  فكري  خمزون  من 

الإن�صان  حقوق  لتاريخ  عر�صا  قدَّم  اأن  بعد 

وناق�صه  حاوره  وقد  منها،  الإ�صالم  وموقف 

�صنو، واملفكر  امل�صهور بيري  الفرن�صي  املوؤرخ 

روجيه  الإ�صالمية  بالفل�صفة  الخت�صا�صي 

اأقوال بيري �صنو  اأن�صى ما حييت  اأنالديز، ولن 

بعد نهاية اجلل�صة وهو يردد : هذا �صيء مذهل، 

الكبري  اإعجابه  عن  تعبريا  مذهل،  �صيء  هذا 

بت�صجيل  قمت  اأنني  واأذكــر  اأركــون.  مبداخلة 

ولها�صم  لأركـــون  وقدمتها  كاملة  اجلل�صة 

يف  ون�رصها  ترجمتها  اإىل  عمد  الذي  �صالح 

كتاب الفكر الإ�صالمي نقد واجتهاد.

حينما  روعـــة  عنها  تــقــلُّ  ل  ـــرى  اأخ ذكـــرى 

حول  العاملية  النَّدوة  حل�صور  اأركون  دعاين 

يف   2007 متوز   12 يف  الإ�صالم  مع  احلوار 

مل�ص ال�صيوخ الفرن�صي الذي يقع يف حديقة 

لوك�صمبورغ ال�صهرية، وكان عنوان حما�رصة 

لأذكر  واإين  واحلداثة.  الإ�صالم  القراآن  اأركون 

دعوة  اأمــام  ه 
َ
م وتهكُّ اأركــون  فعل  ة  ردَّ دا 

ِّ
جي

ال�صناتور الذي طلب منه اأن يقدم مداخلته يف 

زمن ل يتجاوز ربع �صاعة، فما كان من هذا 

ال�صناتور اإل اأن قال لأركون �صيدي الربوف�صور 

عن   
ِّ

لتعرب الــكــايف  الــوقــت  تــاأخــذ  اأن  ميكنك 

ت�صهد  ًها، 
َّ
مفو خطيبا  اأركــون  كان  اأفكارك. 

والراديو  واملــوؤمتــرات  وربون 
ُّ
ال�ص قاعات  له 

الهائلة يف  التلفزيون على مقدرته  و�صا�صات 

ولكنني مل  والإبهار،  النتباه  الإقناع وجذب 

اأركون طيلة ثالثني �صنة رافقته فيها كما   
َ
اأر

وكاأّن  مداخلته؛  يف  اللَّحظات  تللك  يف  كان 

 
ٌّ
�صعري وحــي  اأو  عليه  هبطت  علوية  اأنـــوارا 

 ما ورائية راحت 
ٌ

َلَته اأو ا�صتلهامات
ِّ
اجتاح خمي

مداخلته  انتهاء  وعند  املــكــان،  فــوق  حتلِّق 

كانت القاعة ال�صخمة مبئات من احلا�رصين 

وهم  وقوفا  �صناتورا  ع�رص  اأربعة  هم 
ُ
يتقدَّم

لهذا  واحــرتامــا  واإعجابا  تقديرا  ي�صفقون 

ه 
ُ
خطاب خهم 

َّ
دو اأن  بعد  ال�صتثنائي  املفكر 

فرتكت  نف�صي  اأمتالك  اأن  اأ�صتطع  ومل  الباهر. 

دموع الفرح ت�صيُل بعفوية و�صدق. بعد الغداء 

فيها  يتناول  كــان  التي  القاعة  يف  الفاخر 

انتهاء  وبعد  ه، 
َ
طعام نابليون  الإمــرباطــور 

اأرافقه  اأن  اأركــون  اإيل  اأ�صار  الندوة  فعاليات 

اإىل اخلارج، ودعاين اإىل بيته الذي يقع قرب 

حمطة ال�رصق للقطارات.

اليونانيني.  اآلهة  ا وقورا مثل 
ًّ
اأركون بهي كان 

الندوة،  وؤال عن انطباعاتي حول 
ُّ
بادرين بال�ص

كلِّها  حياتي  يف  اأره  مل  بــاأنــنــي  فاأجبته 

الأعايل  يف  والتَّحليق  والتَّوهج  األق  التَّ بهذا 

اأنني يف ح�رصة مي�صيليه  اأتخيل  لدرجة كنت 

املوؤرخ الفرن�صي الأهم يف القرن الثامن ع�رص 

وباأ�صلوبه  اخلطابية  بعبقريته  وامل�صهور 

البالغي الفريد. 

قال يل اأركون حينما اأكون يف اأمكنة تاريخية 

 باأنني اأعي�ص كلَّ 
ُّ

ميدة كمجل�ص ال�صيوخ اأح�ص

يف  جرت  التي  العظيمة  التاريخية  الحــداث 

ذاكرتي  اأ�صداءها ترتدد يف  واأن  الأمكنة  هذه 

فتحملني على اأجنحة اخليال.

هناك مئات الذكريات التي ع�صتها مع حممد 

اآفــاق  يف  اأ�صداوؤها  تــرتدد  زالــت  ما  اأركــون 

حياتي وعمري، وهي ت�صكل الذاكرة ال�صخ�صية 

ومــئــات  مــئــات  كتبت  لــقــد  يل.  والــفــكــريــة 

وال�صديق  اجلليل  العامل  هذا  عن  ال�صفحات 

ي�صكن  زال  ما  الــذي  الروحي  والأب  ــدي  الأب

اأعماق القلب ويحتل تالفيف الروح واأرجو اأن 

واأعيد  ه  حقَّ اأوفيه  لكي  قليال  الأقدار  متهلني 

عبارة:  �صماعه  على  اأردد  كنت  ما  ذكراه  اإىل 

ثالثني  ح�صاد  عنه  اأن�رص  واأن  املعنى  دين 

عاما من �صداقة اأقوى من الغياب واأقوى من 

املوت.

ملفات / محمد أركون 

أذهل أركون 
محاوريه بقوة 

حجته ومخزونه 
الفكري والفلسفي
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حممد  ي�صكِّك  ا، 
ًّ
وعلماني معا�رصا  را  مفكِّ ب�صفته 

وب�صكل  املعا�رص،  الإ�صالمي  الفكر  يف  اأركــون 

خا�ص يف حركات الإ�صالح التي يعتربها فا�صلة 

والإ�ــصــالم.  الأن�صنة  كتاب  يف  ذلــك  يزعم  كما 

النظر  »اإعــادة  يف  يتمّثل  الإ�صالح  اأن  ويو�صح 

ك 
ّ
التم�ص يف  وال�صتمرار  العقائدي،  املوروث  يف 

عنها،  ن�صاأت  التي  واملذاهب  ال�رصيعة  باأ�صول 

مع  ة 
ّ
ال�صيا�صي بال�صلطة  التالعب  عن  والتخلي 

اأركون  حممد  يختلف  هنا  ومن  اأغرا�صها.  ترك 

الإ�صالح  ي�صجع  ل  اأنه  بحيث  الإ�صالحيني  مع 

»داخل ال�صور العقائدي« بل ي�صعى للخروج منه 

ليتجاوزه. ولهذا دعا اإىل »حتوير فكري وروحي« 

نات العقيدة الإ�صالمية.
ّ
ق اإىل جميع مكو

ّ
يتطر

فتح  يف  اأركـــون  ح�صب  التَّحوير  هــذا  ويتمثل 

ل 
َّ
لأو احلر،  والنَّقد  العلمي  البحث  ف�صاءات  كل 

يف  للم�صاهمة  الإ�صالمي،  الفكر  تاريخ  يف  مرة 

والثقافات  ال�صعوب  بني  م�صرتك  تاريخ  اإنتاج 

بفكرة  وباإدلئه  امل�صرتكة.  املعرفة  ومتمعات 

اأ�صاطري  الديني مبا يف املعتقد من  الفكر  حتوير 

وانحرافات  احلديث  الفكر  تغيري  اأو  تاريخية، 

الإيديولوجيا الأ�صطورية، ي�صري حممد اأركون اإىل 

ري على خطى فال�صفة ع�رص التَّنوير يف القرن 
ّ
ال�ص

اآفاق  الثامن ع�رص واإعادة تن�صيط بوادرهم لفتح 

جديدة املعنى، والو�صوح، واملعرفة مع الهتمام 

الدائم بالتنوير، واإحداث عمل ثوري وتاريخي.

يرف�ص  اأركــون  حممد  باأّن  التذكري  علينا  ويجب 

البعد الأ�صطوري للدين، ويعترب اأنه ل ميكن حترير 

الفكر الإ�صالمي طاملا مل يتم تغيري الأطر والأ�ص�ص 

القرن  يف  ذلــك  كــان  كما  لــالإميــان  الأ�صطورية 

يرى  وبالتايل،  ة. 
ّ
امل�صيحي للديانة  ع�رص  الثامن 

اأركون اأّنه من ال�رصوري تفكيك الرتاث الإ�صالمي 

ككل،  الــقــراآين  الن�ص  يف  النظر  ــادة  اإع اأجــل  من 

يعترب  فهو  �صابق.  ديني  �رصط  اأي  باإلغاء  وذلك 

اأّن الإيديولوجيا الأ�صطورية تتعار�ص مع مفهوم 

الأن�صنة. لذلك يهدف عمله اإىل اإزالة امليثولوجيا 

عن الفكر الديني يف الإ�صالم ونزع اأيديولوجيتها 

من اأجل امل�صاهمة يف ظهور فكر جديد.

الفكر الإ�صالمي« حاول حممد  ويف كتاب »نقد 

 
ّ
ويقر الإ�صالمي،  العقل  تاريخ  ا�صرتجاع  اأركون 

دقيق  تاريخي  �صياق  يف  ظهر  قــد  هــذا  بـــاأّن 

املوافق  هجري  ابع 
َّ
ال�ص القرن  يف  اأي  للغاية، 

دور المفكر المعاصر 

ملفات / محمد أركون 

اإلصالح يتمّثل 
في إعادة النظر 

في الموروث 
العقائدي، 

واالستمرار 
في التمّسك 

بأصول الشريعة 
والمذاهب التي 

نشأت عنها

 شكري الميموني
 باحٌث تونسي مقيم بفرنسا

وفق فكر محمد أركون 
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»جتربة  يها 
ّ
ي�صم فرتة  يف  ع�رص  الثالث  للقرن 

املدينة«. وي�صيف اأنه بالرغم من كون الأحداث 

ها  اأنَّ اإلَّ  الفرتة حمددة ودقيقة،  التاريخية لتلك 

اأ�صبحت منوذجا يحتذى به و�صارت بذلك نوًعا 

ب، مبعنى نوع من دين ر�صمي وكاأنه 
ّ

من التع�ص

تتكون  اأ�صطورية  وت�صورات  معتقدات  مموعة 

وتبني  معينة  اجتماعية  مموعة  ظّلها  يف 

تاريخها عليها.

الجتماعية  املجموعات  فاإن  اأو�صح،  وبعبارة 

املعتقدات  عــلــى  تــاريــخــهــا  ــْت  ــَن
َ
ب املختلفة 

واإعطاء هذه  العقيدة.  اأن�صاأتها  التي  والتخيالت 

ة كربى ل ي�صمح لنا بالتعرف عليها 
ّ
ي

ّ
العقيدة اأهم

اأو ت�صحيح الأخطاء والنقو�صات املوجودة يف 

حممد  ويوؤكد  الإ�صالمي.  الفكر  ويف  التاريخ 

عرب  للنقو�صات  املوؤرخني  جتاهل  اأن  اأركــون 

الزمن يف تاريخ املجتمعات اأّدى اإىل مْلء هذه 

النقو�صات باأ�صياء غري �صحيحة. ومن هنا يتهم 

النقدية  للدرا�صة  بافتقارهم  املوؤرخني  اأركون 

كما  احلياد.  �صعار  وراء  بالختفاء  ويتهمهم 

عدة  نتيجة  هو  الإ�صالم  اأن  حلقيقة  ياأ�صف  اأنه 

قرون من "النقطاعات، والن�صيان، وما ل ميكن 

ه، ويدعو اإىل وجوب التفكري يف القطيعة 
ُ
ر

ُّ
ت�صو

اأركون  حممد  يو�صي  لذلك  واحلديثة.  القدمية 

با�صتخدام العقل احلداثي. ويرى اأّنه على عك�ص 

من  املعتقد،  لنظام  اخلا�صع  الإ�صالمي  العقل 

املفرت�ص اأن يدمر العقل احلداثي كل املعلومات 

بالو�صول  للمثقفني  وي�صمح  لقرون،  املرتاكمة 

اإىل عامل ما ميكن ت�صوره وما ل ميكن ت�صوره. 

يكون  اأن  يجب  ديني،  تاأثري  اأي  عن  وبعيًدا 

ا على اإنتاج معرفة متجددة 
ً
العقل احلديث قادر

الفكري  الف�صول  تغذية  اأجــل  من  با�صتمرار 

يف  ت�صتمر  اأن  يجب  التي  القادمة  لالأجيال 

اإىل  وبرجوعها  دائــم.  ب�صكل  والإنتاج  الإبــداع 

اإىل  الــعــودة  الإ�ــصــالمــي  العقل  يقرتح  ـــوراء،  ال

الإ�صالم البدائي، بينما ينفتح العقل احلديث على 

وعندما  ا. 
ً
دائم جتديًدا  يفرت�ص  لأنه  امل�صتقبل، 

يتهم املوؤمنون الباحثني ورجال العلم بتقلي�ص 

اأو حتى باإزالة البعد الروحي لالإن�صان املخلوق 

على �صورة اهلل، ي�صري حممد اأركون اإىل اأن رجال 

العلم الذين حترروا من اليقينيات الوهمية التي 

غري  عن  ون 
ّ

يف�رص الدينية،  احلقيقة  بها  جاءت 

قناعة اأن الأ�صوار العقائدية هي م�صدر كل هذا 

ٍر ما، دعا اأركون  العنف. واإدراًكا منه لوجود توتُّ

اإىل التغلب على الالتوافق الذي يوجد بني العقل 

وال�صتعمال  احلديث.  النقدي  والعقل  الديني 

اأن  يجب  النا�صئ  الفكر  ي�صميه  ملــا  النقدي 

اللُّب�ص والت�صابك والتناق�ص  ننا من اختزال  ميكِّ

والت�صارب الدليل الذي يتزايد يف متمعاتنا.

وجتديده  الإ�صالمي  الفكر  حترير  ــل  اأج ومــن 

القيود  ك�رص  اإىل  اأركون  حممد  ي�صعى  وحتديثه، 

اإبعاد  يف  ت�صهم  التي  والأيديولوجية  املعرفية 

وباخل�صو�ص  احلــداثــة،  عن  الإ�صالمي  الفكر 

اإعادة تاأهيل العقل العربي الإ�صالمي الذي كان 

�صا وم�صتبعدا من اأ�ص�ص الفكر الإ�صالمي كما 
ّ
مهم

�صاغته العقيدة الإ�صالمية. وبالتايل وبعد الآن، 

ل ح�صب 
ّ
فلن ندعو اإىل عودة وهمية لالإ�صالم الأو

علمية  بروح  العمل  �صيعيد  اإّنه  ويقول  الكاتب؛ 

ي�صجع  وبهذا  القراآن.  معاين  جميع  يف  جديدة 

حممد اأركون على ممار�صة العقل الب�رصي ويذكر 

يف  واملنطقية  العقلية  بخ�صو�صيته  املثقف 

حتليل الرتاث الإ�صالمي.

يتجاوز  اأن  للمفكر  اأركون، ميكن  ووفًقا ملحمد 

الدوغمائية  تفر�صها  التي  املحدودة  الروؤية 

وبهذا  النقدية.  نظرته  ا�صتعمل  ما  اإذا  الدينية 

الإبقاء  اأجل  من  النقدية  بعينه  املثقف  يعرف 

من  حتريره  يجب  لذلك  عقله.  ا�صتقاللية  على 

اأي قيد اأو انتماء ديني ح�صب اأركون: فال ميكن 

ٍد من �صاأنه اأن يربطه 
ِّ
للمفكر النقدي قبول اأي مقي

ال يمكن تحرير 
الفكر اإلسالمي 

طالما لم يتم تغيير 
األطر واألسس 

األسطورية 
لإليمان 

ملفات / محمد أركون 
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ا بانتماء عقائدي اأو �صيا�صي اأو حتى وطني. 
ً
فور

ة 
ّ
ة الأن�صنة الذي هي مبني

ّ
ي

ّ
ومن هنا تتاأّتى اأهم

على الإن�صان ولي�ص على الدين، وبالتايل ي�صمح 

املختلفة.  النتماءات  هذه  من  بالتَّحرر  للفرد 

وبتبّني الأن�صنة، ميكن للمثقف اأن ميار�ص عقله 

م�صطلح  ُطــِرح  وهنا  النقدي.  التحليل  لغر�ص 

»النقد« بقوة يف كّل اأعمال حممد اأركون.

التبني  يعني  فهذا  النقدي،  املوقف  وباّتخاذ 

جميع  مــع  ــالم،  ــص الإ�  
ّ

يخ�ص فيما  ف، 
ّ
والتكي

الغرب  ي�صتخدمها  التي  العلمي  البحث  و�صائل 

على  يفر�ص  ــذا  وه ــه.  اأزمــات على  التغلب  يف 

التمييز بني مقت�صيات  الإ�صالمي احلايل  الفكر 

تكامل  و�ـــــرصورة  ــي  ــوج ــول ــدي الأي الـــ�ـــرصاع 

امل�صاهمة العلمية للغرب. 

النقدي يف  للموقف  الأ�صا�صية  اجلوانب  اأحد  اإن 

للحقيقة  اإجراء حتليل  اأركون هو  مفهوم حممد 

الدينية الإ�صالمية من خالل اللجوء اإىل الأدوات 

التغلب  اأجل  من  احلديثة،  التحليلية  والتقنيات 

على الدوغماتية الدينية التقليدية والتي تطورت 

وكا�صرتاتيجيات  الآخر  لإق�صاء  ثقافية  كنظم 

لرف�ص كل ما هو خارج عن اجلماعة )الكني�صة، 

معرقالت  خلقت  الدينية  العلوم  هذه  الأمــة(. 

للفكر  ميكن  التي  امل�صاكل  كل  جعلت  معرفية 

النقدي اأن يحررها اليوم ل تخطر على البال.

نظر  ويف  النقدية،  وظيفته  اإىل  وبالإ�صافة 

الفاعلني  من  غريه  عن  املثقف  يتميز  اأركــون 

عن  بالبحث  معني  اأنــه  بحيث  الجتماعيني 

هو  ــا  »م عــن  ويت�صاءل  ي�صاأل  فهو  املعنى. 

الآخر«.  للبع�ص  للبع�ص، وغري منطقي  منطقي 

وباخت�صار، يجب على املفكر اأن ميار�ص "زهد 

والروحي  الأخالقي  الطابع  ي�صمل  الذي  العقل 

والعلمي والفل�صفي".

ثالث  يف  املفكر  برنامج  اأركون  حممد  يلخ�ص 

ويعترب  وتعدٍّ «.  وحتــرك  »جتــاوز  هي  خ�صال 

يوؤمن  اأوًل،  �ــرصوريــا.  الثالوث  هــذا  اأركـــون 

يف  والنخراط  الدينية  العقيدة  حدود  بتجاوز 

من  ا، 
ً
ثاني الإ�صالمية.  للتقاليد  نقدية  درا�صة 

مب�صادر  املتعلقة  الأ�صئلة  حتويل  ال�رصوري 

العلمي،  التحليل  اإىل  املختلفة  الديني  املعتقد 

ا يف نزع الالمركزية عن القراآن 
ً
اأي امل�صي قدم

من خالل اعتماد الل�صانيات والأدب اإىل جانب 

وجوب  اأركــون  يرى  ا، 
ً
ــري و اأخ الأنثوبولوجيا. 

 حمّل �صك كل 
ُ
جتاوز التعليم الديني مبعنى و�صع

اآفاق  الآن، مع فتح  املعلومات املرتاكمة حتى 

جديدة من اأجل اإنتاج فكر مفتوح وحديث بدون 

اأي حدود دينية اأو اأيديولوجية.         

اجلمع  خــالل  من  اأّنــه  اأركـــون  حممد  وي�صيف 

التاريخ  اإنتاج  مناطق  جميع  يف  البحث  بني 

والكتابة  الإ�صالحية  الروؤى  �صننجح يف جتاوز 

التاريخية الب�صيطة والو�صف املدقق ملا ي�صمى 

كدين  نف�صه  ولالإ�صالم  الإ�صالمية  باملجتمعات 

التاأكيد  اأركــون  حممد  ويوا�صل  فكري.  وتقليد 

على اأنه طاملا مل يتم اإعادة النظر يف ما�صي كل 

اأو كل متمع ديني واإعادة تقييمه واإعادة  ة 
َّ
اأم

التاريخي  النقد  اأدوات  بف�صل  وذلك  �صياغته، 

فلن  والأنثوبولوجي،  وال�صيميائي  واللغوي 

خ�صبة؛  ثقافية  ملواجهات  فر�صة  هناك  تكون 

�صوف  الثقافية  ال�صطدامات  فاإّن  بالعك�ص،  بل 

ت�صتمر يف اإ�صفاء ال�رصعية على النِّ�صالت ل�صالح 

الهويات الثقافية اخليالية وامليثولوجية. 

على  الإنــ�ــصــاين  ـــون  اأرك حممد  مــ�ــرصوع  يقوم 

ذكرها.  ال�صابق  الثالث  النقاط  على  العتماد 

احلديث،  والفل�صفي  العلمي  العقل  وبف�صل 

جتاوز  ال�رصوري  من  ــه  اأّن ــون  اأرك حممد  يرى 

وتغيري وتعّدي العقل الإ�صالمي من اأجل حتقيق 

متمع دميقراطي يكون الإن�صان فيه حمور كل 

الهتمامات.

تجاهل المؤرخين 
لنقوصات  تاريخ 
المجتمعات عبر 

التاريخ أّدى إلى 
مْلئها بأشياء غير 

صحيحة

ملفات / محمد أركون 
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د اأركون )1928- 2010( من اأبرز 
ّ
يعد حمم

ني بالفكر 
ّ

واأهم الّفال�صفة املعا�رصين املخت�ص

بكثري  حماولته  متيزت  والإ�صالمي،  العربي 

اأو�صاع  اإ�صالح  اإىل  الدعوة  يف  ــراأة  اجل من 

املعا�رصة،  والإ�صالمية  العربية  املجتمعات 

ة والتقليدية 
ّ
�صمي

ّ
يغ الر

ّ
كما انتقاد م�صوح ال�ص

مومياء  ا�صتحالت  التي  واملعتمدة  املعتادة 

كما  اليوم،  ويــدور  يجري  ما  مع  مبقارنتها 

قام بتحليل بنيات الفكر العربي- الإ�صالمي 

الإ�صالمي  الفكر  تاريخ  اإىل  ق 
ّ
الّتطر حني 

يف  نب�ص  اأنه  ذلك  الإ�صالمي.  ين 
ّ
الد ومقا�صد 

وال�صلطات  املعرفية  ال�صلطات  اأركيولوجيا 

وما  ال�صعبية،  والأعراف  والتقاليد  ال�صيا�صية 

من  وال�صلوك  الذهن  يف  التقائهم  عن  ي�صتق 

العقالين، احلر  الإن�صان  ت�رصفات تعوق بناء 

وم�صتقل الإرادة.

من  العديد  ر�صائله  حملت  ـــون  اأرك ــد 
ّ
حمــم

الفرتا�صات والّنداءات، لعّل اأبرزها دعوته اإىل 

تاأ�صي�ص فهم عقالين نقدي للتاريخ الإ�صالمي 

يف  الإن�صانية  النزعة  اإحياء  اإعادة  وحماولة 

ين 
ّ
الفكر الإ�صالمي، مبعنى اأن الوعي بهذا الد

وما  اأديــان  من  �صبقه  ا 
ّ
مم يتجّزاأ  ل  جزء  هو 

عا�صه من اأحداث ووقائع، طبعت م�صاره وهو 

بذلك غري منف�صل عنها. 

وتفا�صيل  وكذلك اأ�ص�ص  املعطيات  ــذه  ه

طويلة  بحث  رحلة  يف  الأركوين"  "الّفكر 
جند  قــرن  ن�صف  من  اأكــث  ا�صتمرت  النف�ص 

باللغة  الكتاب  اأبرز �صماتها ملّخ�صة يف هذا 

ة للمفكر والأكادميي املغربي املقيم 
ّ
الّفرن�صي

عن  ادر 
ّ

وال�ص امل�صدق،  ح�صن  باري�ص  يف 

معهد العامل العربي يف باري�ص وجائزة امللك 

في�صل واملركز الثقايف للكتاب حتت عنوان: 

النقدية.  والعقالنية  الالهوتية  العقالنية 

.
ّ
د اأركون واإعادة بناء الّفكر الإ�صالمي

ّ
حمم

وكذلك  الكتاب  هــذا  وماهية  فحوى  ولفهم 

د 
ّ
حمم املرحوم  بها  امتاز  اّلتي  الأفكار  اأبرز 

الربوف�صور  مع  احلــوار  هذا  لنا  كان  اأركــون، 

قّوض الرواية التاريخية 
الرسمية التي استبدت بالرؤى 

الفقهية الجامدة
مخائيل براء

 أستاذ العلوم السياسية - أسبانيا

قرأ أركون الّتراث 
اإلسالمّي قراءًة 

نقدّيًة معّمقة 
وبفكر موسوعّي

في حوار مع حسن المصّدق: 

ملفات / محمد أركون 
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ق.
ّ
ح�صن امل�صد

الّفال�سفة  واأبرز  اأهّم  من  اأركون  حمّمد  يعدُّ 

ني بالّدين الإ�سالمي، ملاذا هذا الكتاب  املخت�سّ

على  �سنوات   10 الـ  قرابة  م�ضت  وقد  الآن 

وفاته؟

اإىل   
ّ
ومتتد ة 

ّ
�صخ�صي اأركــون  د 

ّ
مبحم عالقتي 

ويف  وربون 
ّ
ال�ص جامعة  يف  طويلة  �صنوات 

املــوؤمتــرات  بع�ص  يف  املــ�ــصــاركــات  بع�ص 

ــقــراآن  وال الـــرّتاث  ــول  ح املنعقدة  ــة 
ّ
ولــي

ّ
الــد

ما  وهــي  املعا�رص،   
ّ
العربي الّفكر  وطبيعة 

بوفاته  تنقطع  ولن  كتبه  مع  ة 
ّ
م�صتمر زالت 

لأّن احلاجة اإليه تفر�ص نف�صها اليوم باإحلاح 

 من 
ّ
 الإ�صالمي

ّ
من منطلق حترير تراثنا العربي

ة 
ّ
والدوغمائي ة 

ّ
والّتقريري ة 

ّ
الوثوقي القراءات 

اّلتي ا�صتبدت به طوياًل وما زالت حتكم اإ�صاره.

عد 
ّ
الب كّل  بعيدين  زلنا  ما  احلقيقة،  يف  نحن 

املبّكر  ومن  املفّكر،  هذا  ة 
ّ
ي

ّ
اأهم اكت�صاف  عن 

وفهم  ومنهجه،  اأفكاره  اآثار  على  احلكم  اً 
ّ
جد

ة 
ّ
الّفكري مهوداته  كل  ومتثُّل  كتبه،  ما  كّل 

ة، بحيث ميكن 
ّ
ة والّتطبيقي

ّ
واجتهاداته الّنظري

القول اإّن فكره يفتح اآفاقًا رحبة يف تاأويالته 

قراءتها  يف  كثرياً  تاأّخرنا  ا 
ّ

ولرمب دة، 
ّ
املتعد

وتاأويلها، ففكره ما زال مل ي�صل ب�صكل كاٍف 

ال�رّصائح  ولأو�صع  اجلديدة  لالأجيال  وواٍف 

الجتماعية.

الكّل يف  اأو تختلف، لكن ي�صهد  قد تّتفق معه 

ة 
ّ

واملخت�ص ة 
ّ
والأكادميي ة 

ّ
اجلامعي املنابر 

ًة 
ّ
نقدي قراءًة   

ّ
الإ�صالمي الرّتاث  قراأ  جل 

ّ
الر اأّن 

بفكر  ميتاز  الــقــراءة  هــذه  يف  وهــو  قة، 
ّ
معم

اأنثوبولوجيا،  الــتــاريــخ،  )علم   
ّ
مو�صوعي

الأديان  علم  اجتماع،  علم  فل�صفة،  ات، 
ّ
ل�صاني

مفّكرين  جتد  اأن  اأ�صعب  ما   .)… املقارن 

الفكرية  اجلغرافيا  دة 
ّ
متعد بروؤية  ميتازون 

ة 
ّ
اإن�صاني ة 

ّ
ة تاريخي

ّ
لون م�صوؤولي

ّ
مثله، ويتحم

ة 
ّ
ة نقدي

ّ
اإب�صتمولوجي حث وتقدمي روؤية 

ّ
الب يف 

مــا هو  لــكــّل  النــتــ�ــصــار  مــع  للجدل  مــثــرية 

اإن�صايّن وعقاليّن يف الرّتاث الإن�صايّن والرّتاث 

.
ّ
الإ�صالمي

وهنا تكمن اأحد اأبرز م�صاهماته، فهو يبحث يف 

اتها، اإن مل نقل 
ّ
ة مبختلف جتلي

ّ
يني

ّ
الّظاهرة الد

 ،
ّ
 الإ�صالمي

ّ
يني

ّ
اإّنه غا�ص يف عمق الرّتاث الد

يف  امل�صت�رصقني  حمــاولت  من  كلَّ  وحــارب 

وامل�صطلحات  الأفــكــار  مــن  جملة  اإ�صقاط 

ة عليه، ورف�ص يف الوقت نف�صه الّتوفيق 
ّ
الغربي

 من جهة، ومن 
ّ
 والإ�صالمي

ّ
بني الّفكر الغربي

ى بجراأته املعهودة للقراءات 
ّ
جهة اأخرى ت�صد

ة وامل�صلمات املوروثة.
ّ
الّتقليدي

الرواية  �ص 
ّ
قو بــاأّنــه  القول  ميكن  اإجــمــاًل، 

بالروؤى  ا�صتبدلت  التي  الر�صمية  التاريخية 

خارج  نف�صها  ت�صع  اّلتي  اجلامدة  الفقهية 

اأن  اأن كّل م�صاهمة ل ميكن  الّتاريخ، واعترب 

ة 
ّ
والجتماعي ة 

ّ
الّتاريخي �رصوطها  على  تعلو 

يتعّلق   
ّ
الأهــم الأمــر  اأن  مبعنى  ة. 

ّ
يا�صي

ّ
وال�ص

بو�صع الّتاريخية والّنقد الّتاريخي يف �صلب 

نى 
ّ
الب وخمتلف  ة 

ّ
يني

ّ
الد الــّظــاهــرة  درا�ــصــة 

ينبغي إعادة 
تركيب الذاكرة 

الجماعية بوضع 
التاريخ الرسمي 

مقابل التاريخ 
المسكوت عنه

ملفات / محمد أركون 
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ة 
ّ
ميوغرافي

ّ
والد ة 

ّ
والقت�صادي ة 

ّ
الجتماعي

ة اّلتي تظهر فيه.
ّ
يميائي

ّ
ة وال�ص

ّ
يا�صي

ّ
وال�ص

ــون  اأرك حممد  مــ�ــرصوع  جوهر  وبب�صاطة، 

ولي�ص  الّتاريخ  يف  يقع   
ّ
الإ�صالمي ين 

ّ
الد اأّن 

القراآن خطاب  اإّن  الّتاريخ، وبالتايل:  خارج 

اأّن  )مبعنى  ة 
ّ
رمزي اأبعاد  له  مازي   

ّ
ديني

 تاأويل 
ّ

 مفتوح يتعّذر على اأي
ّ

القراآن هو ن�ص

من  مذهب   
ّ

اأي يف  ة 
ّ
قطعي ب�صورة  غلقه 

علم  يف  كتابًا  ولي�ص  ة(، 
ّ
الإ�صالمي املذاهب 

يا�صة 
ّ
ات والّفيزياء ول يف علم ال�ص

ّ
يا�صي

ّ
الر

والقت�صاد.

لذلك يجب الّف�صل بني “الّظاهرة القراآنية” 

مت�صامية  الأوىل  ة”، 
ّ
الإ�صالمي و”الّظاهرة 

الّثانية  فيما  ورحبة،  ومفتوحة  بطبعها 

مــوا 
ّ
قــد ب�رص  عــرب  جت�صيدها  ومّت  ة 

ّ
ب�رصي

عليها،  ما  وعليها  لها  ما  لها  اجتهادات 

تبحث  ــادات  ــه ــت الج هــذه  راحـــت  بحيث 

الّفقهاء  بــاأّن  ترى  لذلك  لها.  ة 
ّ
�رصعي عن 

ل  ــًا، 
ّ
حــالــي عــوة 

ّ
ــد ال ورجـــال  املعا�رصين 

ذلك  لأّن  وؤية 
ّ
الر هذه  على  البّتة  يوافقون 

اّلذي  �رصي 
ّ
الب العقل  ة 

ّ
حمدودي عن  يك�صف 

طابعها  يك�صف   
ّ
ثم ومن  اإنتاجها،  حــاول 

تها باملقابل.
ّ
 اأي ن�صبي

ّ
الّتاريخي

ما  واأهّم  اأركون  كيف تلّخ�سون فكر حمّمد 

نادى به طوال عقود بحثه؟

بطرح  ويبداأ  اً، 
ّ
جــد ب 

ّ
مت�صع ال�صوؤال  هذا   •

م�رصوع  اأ�ص�ص  هي  ما  تباعًا:  اأخرى  اأ�صئلة 

تناول  وكــيــف  املعرفية؟  اأركـــون  حممد 

فيها  للتفكري  نف�صه  نــذر  التي  الق�صايا 

معامل  هي  ما  وبالتايل،  واأجوبة؟  كاأ�صئلة 

روؤيته التاريخية النقدية؟

بني  كبري  خلط  هناك  له  بالن�صبة  بداية، 

الإ�صالم بو�صفه دينا والإ�صالم بو�صفه اإطارا 

تاريخيا اأنتج ثقافة عاملة وثقافة �صفهية، 

تطبيق  يف  منهجه  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 

والجتماعية  الإن�صانية  والعلوم  التاريخ 

اإ�صالمية  تاريخية  �صريورة  على  للقب�ص 

بحدث  ابتداأت  قرنا،  ع�رص  اأربعة  منذ  بداأت 

النبوة وتلته حتولت كربى كمرحلة الع�رص 

الكال�صيكي، ومرحلة الع�رص التكراري الذي 

النه�صة  ومرحلة  وال�صلل،  باجلمود  عرف 

التي انتهت اليوم بف�صل ذريع، بحيث ي�صبح 

واإعادة  الإ�صالمي  العقل  تفكيك  املهم  من 

هذه  من  مرحلة  كّل  يف  له  تاريخي  بناء 

املراحل. مبعنى، والقول ملحمد اأركون، اأّنك 

اإذا مل ت�صحح نظرتك ملا�صيك، لن ت�صحح 

نظرتك حلا�رصك وم�صتقبلك.

ة كّل فكر وكّل 
ّ
وهو هنا يرّكز على تاريخي

بحيث  الإ�صالمي،  الفكر  مذاهب  من  مذهب 

التي  غات 
ّ
وامل�صو الّتالعبات  كل  يك�صف 

احلقائق  لتربير  ذاك  اأو  املذهب  هذا  مها 
ّ
قد

م�صالح  بح�صب  ع�رصه  يف  مها 
ّ
قد التي 

العقل  ن�صبية  مراعات  مع  عليها  مني 
ّ
القي

ة 
ّ
التي وّلدها باملقارنة مع احلقيقة املثالي

التي بثها اهلل يف القراآن، لفتا من جديد يف 

�رصورة  يف  النظر  اأهمية  اإىل  امل�صعى  هذا 

هذا  يف  املهم�صة  الثقافات  عــن  الك�صف 

التاريخ.

الذين  املنت�رصون  يكتبه  التاريخ  اإّن  اإذ 

ر  فكَّ
ُ
بالطبع رموا اإىل الهام�ص اأو دائرة الالم

املعار�صة  وثقافات  خمالفيهم،  كل  فيه 

اأو  ت�صفية  عرب  �صواء  ال�صعبية  والثقافات 

لذلك  كتبهم…  حرق  بعد  رموزهم  ت�صويه 

اجلماعية  الذاكرة  تركيب  اإعــادة  من   
ّ
بد ل 

التاريخ  مقابل  الر�صمي  التاريخ  بو�صع 

 اأو امل�صكوت عنه، على �صعيد الرتاث 
ّ

ي
ّ ّ
ال�رص

الكتابي  الــرتاث  �صعيد  على  اأم  ال�صفهي 

املعجم  كل  وتاأويل  فح�ص  ــادة  اإع بغاية 

 الذي و�صل اإلينا.
ّ
اللغوي واملفهومي

يف  ومنهجية  فكرية  خطة  من  هل هناك 

موقف أركون 
من التراث كان 

سبباً في تجييش 
الجمهور الّدينّي 

من حوله لرفض 
آرائه

ملفات / محمد أركون 
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معاجلة  يف  اأرك��ون  حممد  عند  الباب  ه��ذا 

العقل الإ�سالمي عرب التاريخ؟

ة 
ّ
• الواقع اأن اأركون يطرح ا�صرتاتيجية فكري

خمتلف  من  جــهــوداً  وتتطّلب  اً 
ّ
جــد وا�صعة 

ة القيام بدرا�صة 
ّ
التخ�ص�صات، اأوكل لها مهم

تركيبية تفكيكية للحقائق )وفق ا�صرتاتيجية 

“اإزاحة”،  “اخرتاق”،  فكرية ثالثية الأبعاد: 

“جتاوز”( التي يفّكر بها النا�ص اأو اّلتي تفّكر 
�صبعة  خــالل  من  الإ�صالمي  العقل  يف  لهم 

م�صتويات:

اللغوي  امل�صتوى  هــو  الأول  امل�صتوى   •
وم�صامني  اأ�صكال  يف  للتنقيب  وال�صيميائي 

الأفكار والكلمات التي يتم تداولها.

امل�صتوى  بفح�ص  يتعّلق  الثاين  امل�صتوى   •
نات 

ّ
املدو يف  مة 

ّ
املقد للحقائق  التاريخي 

من  التاريخي  ب�صياقها  وربطها  واملراجع 

خالل العالقة التي تربط بني العقل والذاكرة 

واخليال.

بالبنية  ارتباطها  اإىل  النظر  ثــالــثــًا:   •
موقعها  عــن  تك�صف  الــتــي  الجــتــمــاعــيــة 

وعالقاتها مبن يدافعون عنها اأو من يقفون 

منهم  النا�ص  عــرب  د 
ّ
تتج�ص فهي  هــا، 

ّ
�ــصــد

واإليهم، ول ميكن القفز عن ذلك.

الــذي  الأنــثبــولــوجــي  امل�صتوى  رابــعــًا،   •
الثقافات  مع  عالقاتها  يف  بعدها  يك�صف 

ين والتفاعل معه 
ّ
الأخرى، وكيف مّت تلّقي الد

ال�صفهي/  العالقة:  ة 
ّ
جدلي فح�ص  خالل  من 

العقالين.  الأ�ــصــطــوري/   
ّ
ثــم ومــن  الكتابي، 

واجلانب   
ّ

ي
ّ
املاد باجلانب  الهتمام  غايته 

 يف حياة الب�رص على حد �صواء.
ّ

مزي
ّ
الر

• خام�صًا: موقعها يف تاريخ اأنظمة الأفكار 
وهو  �صارمة،  فل�صفية  معاينة  خــالل  من 

يف  الفكر  نظام  عــن  حث 
ّ
بالب يه 

ّ
ي�صم مــا 

الإب�صتمولوجيا  من  نوع  وهو  حقيقة،  اأي 

العقل  تكوين  تدر�ص م�صرية  التي  التاريخية 

عرب التاريخ.

يراه  الالهوتي  امل�صتوى  فح�ص  �صاد�صًا:   •
ا يف كل تراث ديني.

ًّ
ا �رصوري

ً
اأمر

ل  عن  للك�صف  النف�صي  امل�صتوى  �صابعًا:   •
تداولها،   

ّ
يتم التي  احلقيقة  اأو  الفكرة  وعي 

والأو�ــصــاط  البيئات  بح�صب  ن 
ّ
تتلو والتي 

اأمام حماولة فّك  اإّننا هنا  اأي  واملجتمعات. 

بدرا�صة  تها 
ّ
وذهني ة 

ّ
اجلماعي ة 

ّ
العقلي معامل 

اأ�صاطريها وخميالها وخيالها. فلي�ص هناك 

عقل بدون خيال، ولي�ص هناك خيال بدون 

عقل.

طبيعة اأفكاره  على  اأرك��ون  حمّمد  بقي  هل 

طوال �سنوات درا�سته وبحوثه، اأم اأّن فكره 

م�سّي  على  ت��ط��ّورت  ت�����س��اوؤلت��ه  وطبيعة 

العقود؟

يحاول  حياته  طوال  اأركــون  حممد  بقي   •
عن  بعيدا  الإ�صالمي  ــرتاث  ال ــراءة  ق اإعـــادة 

املغلقة  والأنظمة  الدوغمائية  اليقينيات 

بالإ�صافة  التبجيلية،  والأيــديــولــوجــيــات 

الثقافات  للّتقريب بني  ا 
ً
اأنه �صعى جاهد اإىل 

امل�صيحية  )الإ�ـــصـــالمـــيـــة،  ــة 
ّ
ــطــي

ّ
املــتــو�ــص

واليهودية( بكل ما اأوتي من جهد.

كّل  اأركــون يف  اأّكــد حممد  احلــال،  وبطبيعة 

جميع  عن  الك�صف  ــرصورة  � على  منا�صبة 

 
ّ
اأ�صكال الت�صّلط اّلذي مار�صه العقل الإ�صالمي

حول  وء  ال�صّ ت�صليط  خالل  من   
ّ
الأرثوذك�صي

بحيث  الأهــمــيــة،  غاية  يف  ـــا  اأراه م�صاألة 

التفكري  ممكن  هو  فيما  الّتفكري  ة 
ّ
عملي تبداأ 

مفّكر  والــال  فيه،  التفكري  وامل�صتحيل  فيه، 

هانات 
ّ
الر ممل  على  وء  ال�صّ لت�صليط  فيه 

كّل فكر.  ة يف 
ّ
وال�صيا�صي ة 

ّ
والثقافي ة 

ّ
املعرفي

وتنتهي  تبداأ  وحــدوده  حــدود،  له  عقل  فكّل 

ما  اأو  اأنتجه  اّلــذي  واملكان  الّزمن  يف  ًل 
ّ
اأو

لطة التي يعي�ص بينها.
ّ
ت�صمح به اإكراهات ال�ص

ملفات / محمد أركون 

أصّر على معرفة 
الّسبب الحقيقّي 
الذي منع انتشار 

العقالنية النقدّية 
في العالم العربي 

واإلسالمي
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فيه،  التفكري  م�صموح  هو  ما  هناك  بالّطبع، 

نية 
ّ
)الب فيه  التفكري  ممنوع  هو  ما  وهناك 

ة للخطاب القراآين، مثاًل، منع التفكري 
ّ
املجازي

 
ّ
 مب�صاعدة اجلهاز العقلي

ّ
فيها(، وكّل ذلك يتم

وهناك  مثال(،  )القيا�ص  اآنــذاك  فيه  املتوّفر 

ر فيه، ذلك العقل الّثاوي يف الأعماق  فكَّ
ُ
الال م

ات.
ّ
ة والّذهني

ّ
ة والجتماعي

ّ
الّنف�صي

ة احلقائق لكّل 
ّ
بالك�صف عن ذلك، تّت�صح ن�صبي

عقل مهما بلغ من قدرة.

“العقل  يف  فكر  كــّل  كــان  عــامــة،  وب�صفة 

لطة 
ّ
” ي�صارع من اأجل ا�صتالم ال�ص

ّ
الإ�صالمي

فاع عنها، ويف �صبيل 
ّ
اأو الو�صول اإليها اأو الد

تفا�صريه  فر�ص  طرف  كّل  يحاول  كان  ذلك 

ومبادئه التي كان يرى اأّنها ت�صاعده يف ذلك. 

ة، 
ّ
هذا هو معنى اإدخال الإ�صالم يف الّتاريخي

واإخ�صاعه ل�رصوط الفئات التي ارت�صته دينًا 

وانت�رص بينها.

وؤية كما 
ّ
يح املبا�رص، هذه الر

ّ
اإجماًل، وبال�رص

 
ّ
�صيا�صي نظام  بها  يقبل  اأن  م�صتحيل  تعرف 

ة 
ّ
تقليدي ة 

ّ
ديني �صلطة  اأو   

ّ
اإ�ــصــالحــي غــري 

الذي  الإ�صالم  اأّن  ر 
ّ
ي�صو فالكّل  متحجرة، 

يخ�صع  ل  حّتى  التاريخ  فــوق  عنه  يدافع 

منوذجه وتف�صريه ومذهبه هو الآخر للّفح�ص 

اجلميع  حــاول  بحيث  والــّنــقــد،  والّتفكيك 

 واحد ووحيد 
ّ
ا�صتخدام ال�رّصيعة كنظام قيمي

 
ّ

ته اأو اإيجاد دعم رمزي
ّ
من اأجل فر�ص �رصعي

ة القائمة.
ّ
يني

ّ
ة والد

ّ
يا�صي

ّ
لطات ال�ص

ّ
لل�ص

�سوؤال افرتا�سي وقد ت�سعب الإجابة عليه: 

اجلريء  اأرك��ون  حمّمد  فكر  اأّن  تعتقد  هل 

على  واآث��اره  للتاأريخ  الالذعة  وانتقاداته 

جزئّيًا  ولو  ينحدر  الإ�سالم  لطبيعة  فهمنا 

اأّنه  اأم  غربّية؟  جامعات  يف  در�س  كونه  من 

لوع يف انتقاد واإعادة جرد كّل  كان مهياأ لل�سّ

ما كان ي�سادقه؟

يتوفر  مل  لو  ممكنًا  ذلك  يكن  مل  تاأكيد،  بكّل 

املمنوحة  ة 
ّ
ي

ّ
باحلر يّت�صم  معريّف  مناخ  له 

 يف اجلامعات 
ّ
حث العلمي

ّ
وامل�صموح بها للب

املناهج  وفرة  من  ا�صتفاد  اأّنه  كما  ة، 
ّ
الغربي

ة 
ّ
ة اّلتي ما زال بع�صها مل ينقل للعربي

ّ
العلمي

بخالف  ـــه  اأّن عــن  ناهيك  ــذا  ه الآن!  حتى 

ملراجعة  وام 
ّ
الــد على  ي�صعى  كان  الكثريين 

بو�صفه  ة 
ّ
نقدي بــروؤيــة  وفح�صها  اأفــكــاره 

العقل  �صلطة  واأخــ�ــصــع  فيل�صوفًا  ــًا  خ
ّ
ــوؤر م

ة لنتقادات عنيفة.
ّ
والعلماني

يف  املقايي�ص  بكّل   
ّ

نقدي  
ّ

فكري منوذج  اإنه 

هذا الباب حتى مع اأفكاره واأطروحاته.

ات 
ّ
“اإ�صالمي عن  يدافع  الباب  هذا  يف  فهو 

ولي�ص  �ص 
ّ
املقد اأ�رص  من  ة” واخلروج 

ّ
تطبيقي

ة 
ّ
ة والإ�صالمي

ّ
ين، مبعنى اأّن احلداثة العربي

ّ
الد

ة، ول ينبغي لها ذلك 
ّ
ل يجب اأن تكون ديني

ة. معنى ذلك، اأّن تفكيك 
ّ
لأنها ح�صارة ب�رصي

للّن�صو�ص  تفكيك  هو  مبا  ة 
ّ
يني

ّ
الد لطة 

ّ
ال�ص

ة 
ّ
الّتقليدي ات 

ّ
واملرجعي ة 

ّ
املعياري الكربى 

حاولت  اّلتي   
ّ
الإ�صالمي يــن 

ّ
الــد تف�صري  يف 

ملفات / محمد أركون 

خاض دفاعاً كبيرًا 
عن اإلسالم في 

الغرب بوصفه 
دين العقالنية 

واألنسنة 
والعلمانية 
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ملفات / محمد أركون 

ة واأنظمة �صارمة، 
ّ
اختزاله يف قوالب لهوتي

والّتخّلف  العنف  عن  اليوم  امل�صوؤولة  هي 

ين 
ّ
الد �صت 

ّ
كر اأغلبها  اأّن  كما  ة، 

ّ
والالعقالني

ـــدرت فــتــاوى  ـــص ــات واأ� ــوم ــك لــ�ــصــالــح احل

ل�صاحلها واأ�صفت قدا�صة عليها.

اإّن نزع هالة الّتقدي�ص حولها يف الواقع، هو 

لتمثيل  لنف�صها  اأعطته  الذي  احلّق  لهذا  نقد 

القيام  �ــرصورة   
ّ
ثم ومن  الأر�ــص،  فوق  اهلل 

 
ّ
ة ت�صمل العقل الإ�صالمي

ّ
ة جذري

ّ
مبراجعة نقدي

 جزء منها ولي�ص فقط 
ّ
يني

ّ
الد والعقل  ته 

ّ
برم

الوحيد  بيل 
ّ
ال�ص هو  هذا  ثقافته.  من  جوانب 

للخروج من اأقنوم الّتخّلف واجلمود احلايّل.

ا 
ً
كثري لــه  جلب  املــوقــف  هــذا  اأن  يخفى،  ل 

لطات 
ّ
ال�ص من  كثري  وغ�صب  الّتهامات،  من 

ة عليه، بل هناك من جعل 
ّ
يني

ّ
ات الد

ّ
واملرجعي

مطية  لأفكاره،  املق�صود  الّت�صطيح  هذا  من 

ة 
ّ
واملنهجي ة 

ّ
الّفكري �صياقاتها  من  لنزعها 

ة 
ّ
ل�صتقاللي يدعو  جل 

ّ
الر كــان  الواقع  )يف 

( والّتاأليب 
ّ
يني

ّ
 عن املجال الد

ّ
املجال الفكري

عليه، كما حاول بع�صهم اأن يوهم باأّن قوله 

نة 
ّ
املدو تكوين  �صريورة  م�صاءلة  ب�رصورة 

م�صا�ص  هو   ... القراآن(  فيها  )مبا  ة 
ّ
الإ�صالمي

 وبالقراآن نف�صهّ؟! وهذا غري 
ّ
ين الإ�صالمي

ّ
بالد

�صحيح، وفيه كثري من الّتجّني عليه، وكان 

 من حوله 
ّ
يني

ّ
الد اجّلمهور  �صببًا يف جتيي�ص 

 
ّ

الّن�ص وتف�صري  القراآن  حول  ــه  اآرائ لرف�ص 

 وموقفه من الرّتاث.
ّ
يني

ّ
الد

وجهة  من  الّثقايف  اأرك��ون  حمّمد  اإرث  هو  ما 

نظرك؟

ــار  اإط يف  جهة  مــن  وانفتاحه  ته 
ّ
اإن�صاني

 
ّ

للّن�ص منفتحة  جديدة  لــقــراءة  الّتاأ�صي�ص 

ف 
ّ
 تتجاوز الفهم غري ال�صليم واملتطر

ّ
يني

ّ
الد

الّفهم  اأخـــرى  جهة  ومــن  جهة،  مــن  ين 
ّ
للد

لها  حديثًا  علمًا  بو�صفها  يا�صة 
ّ
لل�ص القا�رص 

ة، عالوة 
ّ
اتها الّتدبريي

ّ
�صها وقوانينها واآلي

ّ
اأ�ص

 على معرفة 
ّ
 امّلو�صوعي

ّ
على اإ�رصاره الّفكري

ة 
ّ
العقالني انت�صار  منع  اّلذي   

ّ
احلقيقي بب 

ّ
ال�ص

 واجلهر 
ّ
 والإ�صالمي

ّ
ة يف العامل العربي

ّ
الّنقدي

بذلك.

دفاعًا  يخو�ص  كــان  للّتاريخ،  واإن�صافًا 

دينًا  بو�صفه  الغرب  يف  الإ�صالم  عن  كبرياً 

كّل  يف  والعلمنة  ة 
ّ
والعقالني لالأن�صنة  يدعو 

يدعو  باملنا�صبة، كان  لكّنه  الدولية.  املنابر 

م�صجب  على  خيباتنا  تعليق  عدم  اإىل  دائمًا 

موجودة  والّتخّلف  العّلة  فاأ�صباب  الآخرين، 

ة 
ّ
اأر�صي مغادرة  من   

ّ
بد ول  ظهرانينا،  بني 

 
ّ

الّنقدي املوروث  تنظيف  و�رصورة  الّتواكل، 

ة منذ 
ّ
ا علق به من �صوائب وتراكمات �صلبي

ّ
مم

قرون.

خ��ت��ام��ا، ب��و���س��ف��ك م��ّط��ل��ع��ًا ع��ل��ى اأب��ح��اث��ة 

ودرا�ساته، هل من درا�سة نقدّية مل�سروعه؟

ذلك،  هاج�صه  لي�ص  يديك  بني  الذي  الكتاب 

ة 
ّ
حتليلي حماولة  فهو  متاما،  ذلك  غري  وهو 

املناهج  ــرز  واأب العام  مب�رصوعه  للّتعريف 

التي اعتمدها وامل�صطلحات التي بلورها يف 

ياق ب�صكل خا�ص، بحيث مل ي�صتوف 
ّ
هذا ال�ص

ة يف 
ّ
الّنقدي واأطروحاته  اآرائه  الكتاب جميع 

العدالة  وفل�صفة  ة 
ّ
يا�صي

ّ
ال�ص الّفل�صفة  مال 

اً اخلو�ص يف درا�صة 
ّ
مثاًل. لذلك من املبّكر جد

اّلذي  ار 
ّ
 اجلب

ّ
ة يف هذا امّل�رصوع النقدي

ّ
نقدي

بالقول  اأكتفي  لكن  داً. 
ّ
ن�صتوعبه جي اأن  يجب 

اإّن اأفكاره تطرح كثرياً من الأ�صئلة التي ت�صتفز 

ويكفيني  ات، 
ّ
واليقيني الّثوابت  من  كثرياً 

اء تاركًا لكّل 
ّ
�رصف تقدمي بع�ص اأفكاره للقر

كون له راأيه اخلا�ص.
ُ
ة اأن ي

ّ
ي

ّ
منهم حر

راجع أفكاره .. 
وأخضع سلطة 

العقل والعلمانية 
النتقادات عنيفة
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من  وف�صيل  العلم،  نقي�ص  اأنه  اجلهل  يعرف 

فقدان اأو غياب املعرفة؛ وهو اأي�صا نظري عدم 

اأنه يقارن يف  الفهم بامل�صائل والظواهر، غري 

واليقني  باحلقيقة  الفا�صدة  باملعرفة  الأديان 

ا  )اإَِنّ  ،
)1(

ُغوَن(
ْ
ب
َ
ي ِة 

َّ
اِهِلي اجْلَ  

َ
ْكم

ُ
)اأََفح ماوي 

َّ
ال�ص

�ـــصِ 
ْ
اْلأَر

َ
و اِت 

َ
او

َ
م

َّ
ال�ص َلى 

َ
ع ــَة  ــاَن

َ
م اْلأَ َنا  �صْ

َ
ر

َ
ع

ِمْنَها  اأَ�ْصَفْقَن 
َ
و ِمْلَنَها 

ْ
ح

َ
ي اأَن  نْيَ  َ

َفاأَب اِل 
َ
ب اجْلِ

َ
و

؛ 
)2(

ُهول
َ

ج ا 
ً
َظُلوم َكاَن  ــُه  اإَِنّ  

ۖ
اُن 

َ
اْلإِن�ص َلَها 

َ
م

َ
ح

َ
و

فــاإنَّ  ة، 
َّ
الدِّيني املفاهيم  مــن  انطلقنا  واإذا 

اأنَّ  اإىل   
ُ
ت�صري الآية  هذه  ت�رصح  التِّي  التَّفا�صري 

 
َّ
غر كان  اآدم-  �صخ�ص  يف  ممثَّال   - الإن�صان 

املعرفة عند قبوله حمل الأمانة حني عر�صها 

التي قد تكون املعرفة  اهلل عليه، هذه الأمانة 

يف حدِّ ذاتها التي ا�صتثقل حملها ما هو اأعظم 

منه قوة وجلدا. ثم اأ�صاب اخلطيئة بعدها يف 

زمن ق�صري، ما بني ع�رص وليل، كربهان على 

فهمه ال�صتعجايل وعدم وثوق يقينه املعريف 

ل من خالئق. 
ْ
و

َ
باملاح

اإنَّ هذا اجلهل باملعرفة التي ل يعيها الإن�صان 

اجلهل   
َ
َلُهو يجهل  وهو  يعلم  باأنه  اليقني  ثم 

اأفالطون  �صماه  ما  وهو  ووطاأة،  �صدَّة  الأخطر 

ك ل جتهل الأ�صياء  اأنَّ ؛ ذلك 
)3(

باجلهل املزدوج

اأنــك تعرفها  اأنــت تظن  واإمنــا،  الأهــم وح�صب، 

 
ُ
اه

َّ
�صم ما  يقارب  ما،  ب�صورة  وهو   ،

اأي�صا")4(

معرفٍة  بناء  اأي  له؛  املوؤ�ص�ص  باجلهل  اأركــون 

قاعدة  على  اأو  اجلهل  من  قاعدة  على  جاهلة 

من املعرفة املتوارثة دون نقد اأو اإعادة تفكري، 

ِاعتقاد  على  فيه  ٍد  تــعــدُّ من  اجلهل  فيرتكب 

باملعرفة. 

العربي  العامل  يف  له   
ُ

�ص
َّ
املوؤ�ص اجلهل  ويقرتن 

الدينية  بــاملــعــرفــة  ا 
ً

خ�صو�ص ــالمــي  ــص الإ�

باخلطاب  بــدءا  والتاأويل،  بالفهم  املرتبطة 

القراآين ومرورا بالجتهاد الفقهي الذي اأ�صبح 

معرفة م�صلمة ويقينية ل يجوز اخلو�ص فيها 

ديد، متَّ ربط وعي  ال�صَّ ول مغالطتها. ولالأ�صف 

من  اخلطابات  بهذه  ا 
ً
تقريب تها 

َّ
برم الأجيال 

م�رصوطة  تــاأويــالت  اأنها  رغــم  وفقه؛  تف�صري 

بلحظات تاريخية وثقافية واجتماعية �صهدت 

ت  متَّ والتاأويالت  التف�صريات  ولدتها."وهذه 

 �صمن ظروف اأيديولوجية و�صمن 
ُّ
ول تزال تتم

�رصاعات فئوية وطبقية .. على ال�صلطة واملال 

والأرزاق ثم من اأجل احتالل املراتب العليا يف 

.
الهرم الديني")5(

حليمة قطاي
 شاعرة و باحثة - الجزائر

بين استبداد المركزية 
وتسلـط الهامش

الجهل مرتبٌط 
بالمعرفة 

التَّقليديَّة المسلَِّم 
ا التَّجهيل  بها ، أمَّ

فهي ظاهرة 
رجة  سيَّاسيٌَّة بالدَّ

األولى

ملفات / محمد أركون 

س  من الجهل المركـّب إلى التَّجهيل المؤسَّ
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املعرفة  مع  التَّعامل  من  النَّوع  هذا  فر�ص 

ة تطابًقا بني اخلطاب القراآين املفرو�ص 
َّ
الدِّيني

تعني  التِّي  الطريقة  هذه  فهمه،  طريقة  وبني 

خطاب الب�رص الذي فر�صه الب�رص على بع�صهم 

اأو  الأحــكــام  اأن  يعتقدون   " فهم  البع�ص، 

م�صتمدة  الفقه  كتب  يف  املت�صمنة  الفتاوى 

املحفوظ  اهلل  كالم  من  منتظم  وب�صكل  ا 
ًّ
كلي

 نوعا[ من 
ُ َ
عترب

ُ
يف القراآن، ]اإلَّ اأنَّ هذا الأمر ي

اإ�صفاء الدُّونية على خا�صية التفكري الفردية 

ب�رص  لكل  املفرو�ص[  ]من  املمنوحة   )...(

.
بالتَّ�صاوي")6(

ول بدَّ من التَّفريق بني اجلهل وبني التَّجهيل، 

امل�صلَِّم  ة 
َّ
التَّقليدي باملعرفة  مرتبٌط  فاجلهل 

ٌة 
َّ
ا�صي

َّ
�صي ظاهرة  فهي  التَّجهيل  ــا 

َّ
اأم فيها، 

اإىل ن�رص  ا�صُة 
َّ
ال�ص الأوىل، يعمُد فيها  بالدَّرجة 

اجلهل بني الأو�صاط الجتماعية املختلفة. اإنَّ 

ج واملق�صود ُفر�ص 
َّ
�ص وامُلمنه

َّ
التَّجهيل املوؤ�ص

اآليات   
َ
ليهِدم تعليم  �صكل  يف  ِني 

ُ
وب �صيِطر، 

ُ
لي

ليمة، ل�صيما 
َّ
 مناهج التفكري ال�ص

َ
م النَّقد ويحطِّ

؛ 
)7(

ا
ً
مع واملغاربي  العربي  التَّعليم  بقطاع 

َطِة التفكري، 
َّ
 اأجياٍل منم

ُ
والغاية من ذلك اإن�صاء

بجديدها،  الوثوق  تراثيِة  الوعي،  ِاتِّباعيِة 

معرفة  على  ا 
ً
�ص

ِّ
متاأ�ص املركب  جهلها  فيكون 

يقينية لي�ص للجدل فيها مكان. 

ولعل من اأفظع و�صائل هذا التَّجهيل ا�صتخدام 

متعلمة  اأجيال  لتن�صئة  الرتبوية  التَّحكم  اأداة 

التي  التفكري  بوؤر  اإحدى  بتفكري جاهل. وهي 

مبثابة  ويعتربها  اأركــون،  حممد  فيها  نب�ص 

تقت�صيها  التي  الإجــرائــيــة  الآلــيــات  اإحــدى 

التي  الآلــيــات  اأي  التطبيقية،  الإ�صالميات 

وامل�صلمات  اليقينيات  يف  احلــفــر  تــوجــب 

والبدهيات الفكرية الإ�صالمية.

بالتَّعدد  �ص 
َّ
املوؤ�ص التَّجهيل  هــذا  يعرتف  ل 

والختالف، ول ميار�ص النقد اإّل يف املختلف، 

من  اأ�صا�ص  على  اإل  املغاير  مع  يتعامل  ول 

ة واملعاداة، فكل الهويات مرفو�صة وكل 
َّ
النِّدي

املعرفة املختلفة هي كفر، وكل اختالف هو 

التمثيل لهذا مبا حدث  ة وزندقة. وميكننا  ردَّ

رت 
َّ
تفج التي  العربية،  ــورات  الــثَّ مع  ر 

َّ
وتكر

لطات التي تتمركز حول 
ُّ
ائد وال�ص

َّ
لرتف�ص ال�ص

ماح به يف نظم التَّعليم 
َّ
رف�ص النقد وعدم ال�ص

�صاته. 
َّ
ومناهج الوعي وموؤ�ص

واإذا اأخذنا على �صبيل املثال ثورة 22 فرباير 

اجلزائر،  يف  جت 
َّ

تاأج التي  ة 
َّ
لمي

ِّ
ال�ص  2019

د اأركون، فاإنَّ 
َّ
وهو البلد الذي ينحدر منه حمم

اجلزائري  املجتمع  �صباِب  جلُّ  عليه  فق  ِاتَّ ما 

متعلِّميها  �صت 
َّ
هم لطاملا  �صلطٍة  ا�صتبعاِد  من 

ا كان لأ�صباب تتَّفُق مع  واأق�صت كفاءاتها اإمنَّ

حركة  كانت  فبينما  اأركــون.  د 
َّ
حمم ذكره  ما 

كلَّ  ارع  ال�صَّ يف  تتظاهر   2019 فرباير   22
بكل  لتع�صف  هادر  نهر  مثل  وثالثاء  جمعة 

فا�صلة،  ومركزية  اإق�صائية  من  حولها  ما 

الذي  املجتمع  مبركزية  �رصيعا  ا�صطدمت 

�صلطة  وتلغي،  تفر�ص  �صلطة  لنف�صه  �صنع 

متاخمة ل�صلطة املركز ت�صبه اإىل حدٍّ بعيٍد ما 

لأحالم  ت�صفيه  من  ة 
َّ
الوثني القبائل  به  تقوم 

يذهب لآلليات 
التي توجب الحفر 

في اليقينّيات 
والمسلمات 

والبدهيات 
الفكرّية 

اإلسالمية

ملفات / محمد أركون 



نزوى العدد 106 إبريل 2021
42

العقالء وت�صويه لآراء احلكماء. 

تاأ�ص�صت مركزية املجتمع لأكث من عقدين من 

الفكر  من  نوٍع  على  اأر�صيُتها  لت  وت�صكَّ الزَّمن 

اجلزائرية،  املدر�صة  تبنَّته  الــذي  التَّنميطي 

 
َ
 منه يف رهاٍب اجتماعي اأفظع

ٌ
ن �صٌق كبري

َّ
وتكو

بكثري من رهاب ال�صيا�صة والتَّطرف الدِّيني. 

ا�صة 
َّ
ال�ص من  باإيعاٍز  املجتمع  ة 

َّ
مركزي َفعمدت 

ات 
َّ
النِّي وتبييت  النِّ�صال،  تخوين  اإىل  واإعالمِه 

حينها  ــداأت  ب التي  الثقة  واجتثاث  يئة، 
َّ
ال�ص

ت�صود املجتمع، واإحالل اجلهل اجلديد حملَّها، 

ومتتني عقده مبا ل ي�صمح البتَّة بتفكيكه. بداأت 

خروج  كاعتبار  الآخر،  برف�ص  ة 
َّ
املركزي هذه 

املراأة اإىل التَّظاهر واإبداء رغبتها يف احل�صول 

 
َ
ا وعدم

ً
على حق احلرية واحلياة الكرمية �صفور

اختالٍف  كلِّ  واعتبار  -مثال-،  بالدِّين  التزاٍم 

يف الأ�صل والعرق جرميًة، اإذ اإن العرق الوحيد 

املقبول هو العرق الأقرب اإىل ال�صلطة املتطرفة 

ه  اإنَّ وم�صّفه.  اأ 
َ
وخمّطـ مرفو�ص  �صواه  ما  وكل 

معرفة  كلِّ  �صدَّ  املعلوم  باملعنى   
ٌ
قائم جهٌل 

بينٍة وخ�صو�صية عقلية، وظيفته الوحيدة هو 

مابهة القوى الفتية الفاعلة والعاقلة. 

ب يتَّكئ على �صلطات خمتلفة  اإنَّ التَّجهيل املركَّ

�صلطة  منها  وهيمنتها،  قوتها  ب�صط  حتــاول 

وال�صتبداد  الديني  التَّطرف  و�صلطة  املجتمع 

البلد  ج�صد  تنخر  اأن  ا�صتطاعت  التي  يا�صي 
ِّ
ال�ص

بني  من  الأخــريان  الوجهان  عقود.  من  لأكث 

ليحدثا  �صبيال  وجــدا  قد  فة 
ِّ
املتطر ال�صلطات 

عبي واجلماهريي،  تراكما خطريا يف التفكري ال�صَّ

ها  اأن يناق�صَ  لهذا الأخري حدوًدا ل ميكن 
َ
ر�صم

اأحٌد اإل وانهالت عليه التُّهم اجلاهزة واملرتبة 

�صلفا.

من  ي�صلم  مل  اأي�صا  فهو  الثقايف،  الكيان  اأمــا 

ا�صتبدادية  ها 
ُ
اأحكام ــُه  داخــَل �صلطة  ت�صكيل 

وتتكئ  د، 
َّ
لتت�صي نف�صها  تفر�ص  حيادية،  ل 

ومنحازة  اإْلغائية  معايري  على  القوانني  فيها 

ة 
َّ
وحمابية، )حيث تكفُّ الثَّقافة عن كونها دنيوي

ودهمائية.  جماعاتية   
)8(

ة..(
َّ
وثني لت�صبح 

وحيث تت�صاوى الفئات املجتمعية يف التَّجهيل 

وت�صنع  واملادِّي.  والفكري  املعنوي  والتَّفقري 

 من خالله حماربة 
ُّ
ًزا ل�صلطتها يتم

ِّ
كلٌّ منها حي

به،  القبول  وعــدم  ومعاداته  عنها  املختلف 

ا  واإمنَّ فقط،  الإق�صاء  حدَّ  مداه  يبلغ  ل  رف�صا 

يتجاوزه اإىل املعاقبة واإقامة احلدِّ متاما كما 

تقام احلدود على اخلارجني عن قوانني الإله. 

وحني جتتمع الفئات الهام�صية على مركزيتها 

كانت  واإن  حتى  تناحرها،  ي�صهل  املوهومة، 

وهو  مه�صوم.  حق  ُة 
َّ
قو لأنها  �صلطة  ذات  قوة 

املفهوم الذي �صعت ال�صلطة املركزية لتفر�صه 

اإىل  را�صخة وجنحت  كعقيدة  الزمن  من  لعقود 

حد بعيد جدا يف ذلك.

ب  التَّجهيل المركَّ
يتَّئك على سلطة 

المجتمع وسلطة 
التَّطرف الديني 

واالستبداد 
ياسي السِّ

ملفات / محمد أركون 
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حممد اأركون، موؤرخ وناقد للعقل الإ�صالمي 

املعا�رصة،  البارزة  ال�صخ�صيات  من   
ُّ
يعد

يني  بــن  1928 ببلدية  مواليد  مــن  وهــو 

مبنطقة القبائل ولية تيزي وزو، انتقل يف 

�صغره مع والده للعمل يف امليدان التِّجاري 

 
ّ
تعد كانت  التي  تيمو�صنت  عني  مدينة  اإىل 

ياحية ال�صرتاتيجية 
ِّ
واحدة من املناطق ال�ص

التي تزخر بها اجلزائر حيث كانت ت�صتقطب 

عددا كبريا من امل�صتعمرين الفرن�صني.

الغربية  بــالــثــقــافــة  �ــصــغــره  مــنــذ  ــر  ــاأث ت  

الإعدادي بني  تعليمه  تلقى  الفرن�صية حيث 

الآباء  عليه  ي�رصف  مبعهد   1941-1945
البي�ص مبدينة وهران يف الغرب اجلزائري، 

ثم التحق بكلية الآداب باجلزائر العا�صمة. 

يف  اأ�صتاذ  من�صب  �صغل   1951 �صنة  ويف 

بثانوية  �صنوات  اأربعة  ملدة  العربية  اللغة 

احلرا�ص باجلزائر العا�صمة. ولالإ�صارة، فقد 

تكويُنه  يكون  اأن  ا على 
ً

اأركون حري�ص كان 

يف بداية م�صواره الثَّقايف باللغة العربية يف 

ون 
ُّ
تلك الفرتة يف حنٍي كان فيه اأقرانه يهتم

بدرا�صة اللغة الفرن�صية. 

املطالعة  على  ــدوؤوب  وال املتوا�صل  �صغفه 

باري�ص  نحو  التوجه  اإىل  به  ى 
َّ
اأد واملعرفة 

العريقة  ال�صوربون  بجامعة  ِالتحق  حيث 

املثقَّفني  الكثري من  ت�صتقطب  كانت  التي 

امل�صت�رصق  ومب�صاعدة  العربي.  العامل  من 

لوي�ص ما�صينيون، قام باإعداد �صهادة تربيز 

يف اللغة العربية، ثم حاز بعدها على درجة 

الدكتوراه يف الفل�صفة �صنة 1969، ثم اأ�صبح 

الفرن�صية،  العديد من اجلامعات  �صا يف 
ِّ
مدر

جامعة �صرتا�صبورغ، جامعة ليون وجامعة 

اأ�صتاذا  اأ�صبح  ثــم  دوين-فــانــ�ــصــان  �صان 

وربون بني 1972 و1992. 
ُّ
بجامعة ال�ص

اأعلى  قبِل  مــن  اأو�صمة  ة 
َّ
ــد ع اأركـــون   نــال 

اإطارات الدولة الفرن�صية وكذلك من خمتلف 

اإ�صهاماته  جلميع  تكرميا  الثقافية  الهيئات 

�صنة  ففي  الإ�صالمية،  الدرا�صات  مال  يف 

1996 تقلد و�صام �صابط جوقة ال�رصف، ثم 
�صابط النخيل الأكادميي ويف عام 2002 

ح�صل على جائزة جورجيو ليفي ديال فيدا 

ال�رصق  درا�صات  مركز  من  ع�رصة  ال�صابعة 

الأدنى ويف عام 2003 ح�صل على جائزة 

ابن ر�صد.

استقرأ الواقع التاريخي اإلسالمي 

نبيل ماتي
معهد الدراسات العليا للعلوم االجتماعية- باريس

حرص على أن يبدأ 
مشواره الثَّقافي 

باللغة العربية 
في حين كان  

ون  أقرانه يهتمُّ
بالفرنسية

ملفات / محمد أركون 

بمقاربات مستلهمة من النظرية الغربية 
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باري�ص  يف  �صنة   82 يناهز  عمر  عن  تويف 

ودفن حممد اأركون اجلزائري باملغرب وفقا 

ه قد( جاء يف و�صيته.  قال اإنَّ
ُ
ملا )ي

األَّف العديد من الكتب والدرا�صات واملقالت 

اإىل  اأعماله  جلُّ  ترجمت  حيث  بالفرن�صية، 

التي  موؤلفاته  اأ�صهر  اأخرى. ومن  لغات  عدة 

ترجمت اإىل العربية: "الفكر الإ�صالمي قراءة 

الأخالق وال�صيا�صة"،  "الإ�صالم،  علمية"، 

و"الفكر  واجتهاد"،  نقد  الإ�صالمي  "الفكر 
الأ�صويل وا�صتحالة التاأ�صيل".

الذين حتّلوا بروح   اأركون من املثقَّفني 
ُّ
عد

ُ
ي

اإذ  والتَّحري،  الكت�صاف   
ِّ
وبحب م�صتقلة 

لالأ�ص�ص  بنقده  جريئة  قــراءة  ــون  اأرك م 
َّ
قــد

املنهجية التي يقوم عليها الفكر الإ�صالمي، 

يف  م�صتلهمة  منهجية  مبقاربات  قام  فقد 

جملتها من املدر�صة الغربية وذلك بتوظيفه 

الواقع  ل�صتقراء  احلديثة  الإن�صانية  العلوم 

ــاريــخــي لــلــعــامل الــعــربــي الإ�ــصــالمــي.  الــتَّ

العربي  العقل  عــودة  ذلــك  من  هدفه  كــان 

من  التاريخي وحتريره  للم�صار  الإ�صالمي 

اأ�صا�صا  يرتكز  تفكريه  القيود. فكان  �صتى 

�ــرصوط  اإمــكــانــيــة و�ــصــع  عــن  البحث  عــن 

للن�صو�ص  القراءات التقليدية  من  للخروج 

الدينية مع عدم اإعادة اإنتاج ما كان متَّفقا 

�صلًفا وذلك ببلورة نظام جديد للعمل  عليه 

وحركتها  الإ�صالمية  للظاهرة  التاريخي 

منذ اأكث من اأربعة ع�رص قرنا، فنظرة العامل 

مرهونة  م�صتقبله  اإىل  الإ�صالمي  العربي 

حتما بحقيقة فهمه العميق ملا�صيه، حيث 

جذور  ولها  اإل  م�صكلة  توجد  ل  ــه  اإنَّ يقول 

على  البعيد، ويذكر  املا�صي  يف  عميقة 

�صبيل املثال التَّوترات الطائفية قائمة بني 

مرهونة  اأخرى  جهة  ومن  نة، 
ُّ
وال�ص يعة  ال�صِّ

الكافية  الأجوبة  توفري  على  بقدرته  كذلك 

تطرحها  التي  جتاه الإ�صكالت  والوافية 

املجتمعات الإ�صالمية والغربية املعا�رصة. 

ما  على  العلمية  ا�صتنتاجاته  يف  ِاعتمد 

التَّطبيقية  الإ�صالمية  بالدرا�صات  ي�صميه 

التي كان  �صتَّى اجلامعات  �صها يف 
َّ
التي در

املتحدة  والوليات  اأوروبا  بها يف  مرتبطا 

الن�ص  تفكيك  بعملية  قام  الأمريكية، حيث 

القراآين وحتريره من كلِّ القيود التي و�صعها 

م�صاألة  يزحزح  اأن  وحــاول  الدين،  رجــال 

الوحي من الأر�صية التي يقول عنها باأنها 

اأدوات  فيها  ي�صتعمل  اأر�صية  اإىل  تقليدية 

كالأنثوبولوجيا التاريخية حديثة  علمية 

يميائي 
ِّ
وال�ص الأل�صني  والتحليل  وال�صيا�صية 

مما  املتداولة  التَّفا�صري  متجاوًزا  الــدليل 

ي�صمح لهذا العقل الإ�صالمي باإعادة اكت�صاف 

اإمكانياته.

اأنَّ املجتمعات الإ�صالمية  اأركون  لقد لحظ 

قد  ميالدي  ع�رص  الثَّالث  القرن  من   
ً
ابتداء

فر�صت تدريجيا ممار�صة اأرثوذك�صية للفكر 

كما  الدنيوية،  العلوم  م�صتبعدا  الديني 

الفل�صفي،  للبعد   
ٍّ
تــام اختفاء  يف  �صاهمت 

ــزال  ت ــا  م مكتبات  فــيــه  كــانــت  ــني  ح يف 

هذه  خلدون.  كابن  مثقفني  بظهور  ت�صمح 

تدريجيا  رهيب  ب�صكل  تقل�صت  امل�صاحة 

دون  ا 
ًّ
ديني مفهوما  قوله  ح�صب  واأنتجت 

�صماه  الــذي  وهــو  عقلي  جتديد  اأو  ابتكار 

مما  املغلق"،  وغمائي 
ُّ
الد ياج 

ِّ
بـ"ال�ص اأركون 

الإ�صالمية  العربية  باملجتمعات  بهذه  ى 
َّ
اأد

اإىل  �ص 
ُّ
التعر عدم  اإىل  الظواهر  تناول  عند 

عليها،  ف 
َّ
بالتعر فقط  والكتفاء  حقيقتها 

ذلك،  من  اأبعد  اإىل  حتليالته  يف  ذهب  بل 

الأنظمة  م�صوؤولية  على  ال�صوء  ت�صليط  وهو 

الإ�صالمية  العربية  ال�صتبدادية  ال�صيا�صية 

قرون  منذ  ت�رصف  اإنها  عنها  يقول  التي 

ة 
َّ
لتزكي املحافظ  الديني  الفكر  ت�صويق  على 

�رصعيتها ال�صيا�صية.

للوقوف  جديدة  قواعد  اأركون  حممد  ي�صع 

تنتظر  التي  املعا�رصة،  التحديات  ــام  اأم

تحّلى بروح 
مستقلة وجريئة، 

عبر نقده لألسس 
المنهجية التي 

يقوم عليها الفكر 
اإلسالمي

ملفات / محمد أركون 
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م�صتقبال،  الإ�ــصــالمــي  العربي  املجتمع 

الكامل  التَّجنيد  ــة  ــوي اأول يف  ويجمعها 

الأ�صا�صية  وظيفته  يف  واإدماجه  للمثقَّف 

الأفكار  من  بديل  اإنتاج  يف  تكمن  التي 

للفكر  جديدة  حيوية  بعث  هدفها  الة 
َّ
الفع

على  قــرون،  منذ  فقدها  والتي  الإ�صالمي 

يــزال  ل  املثقَّفني  عــدد  كــون  مــن  غــم 
َّ
الــر

ناق�صا قيا�صا باملهمة التاريخية العظيمة 

التي تنتظرهم. اإىل جانب ذلك، يدقُّ اأركون 

هيب 
َّ
الر النُّق�ص  بخ�صو�ص  اخلطر  ناقو�ص 

الإ�صالمية،  العربية  لل�ّصعوب  يف التَّكوين 

ا�صتيعاب  مما �صاهم يف عدم قدرتها على 

احلديثة،  والعلمية  الفكرية  النَّظريات 

املح�ص  النفعايل  ردها  يف  وانح�صارها 

ة القطيعة.
َّ
ب يف زيادة حد

ِّ
املت�صب

امل�صاير  والتَّجديد  حوة 
َّ

ال�ص عملية  تكمن 

ــادة  اإع ــوب  وج يف  اأركـــون  لــدى  للحداثة 

بالعامل  ارية حاليا 
َّ
ال�ص املعايري  النظر يف 

الثُّالثية  بنقد  يه 
ِّ
وي�صم الإ�صالمي،  العربي 

ولة 
َّ
الد اأنتجتها  التي  املغلقة  وغماتية 

ُّ
الد

ين يف العامل العربي الإ�صالمي 
ِّ
ورجال الد

وهو  ر، 
َّ
مكر وب�صكل  الزَّمن  من  عقود  طيلة 

الذي  الدوغماتي  ياج 
ِّ
لل�ص متاما  امل�صابه 

كان حا�رصا يف اأوروبا والغرب الذي اأخذ 

ينهار بدءا من القرن ال�صاد�ص ع�رص بوا�صطة 

املتوا�صل  وال�صعود  التدريجية  العلمنة 

ة رغم مقاومة 
َّ
والعقالني الثقافية  للحداثة 

الكني�صة.

لقي اأركون- يف الواقع- انتقادات لذعة 

من قبل بع�ص املفكرين العرب وكذا رجال 

ُترب 
ْ
اُع حيث  واملعتدلني،  املت�صددين  الدين 

همه الدكتور رم�صان  خطرا على الإ�صالم. ِاتَّ

ه بطل من  "باأنَّ املثال  �صبيل  البوطي على 

خمابر  يف   
ُ
ُتـــدار مة  منظَّ مــوؤامــرة  اأبــطــال 

وامل�صلمني"،  الإ�صالم  �صد  هة 
َّ

موج غربية 

حتَّى  اتِّهامه  اإىل  ــر  الآخ البع�ص  وذهــب 

بالإحلاد.

ــت نــخــبــة من  ــام ـــــرى، ق ـــن جــهــة اأخ وم

ني ب�صنِّ حملة اإعالمية 
ِّ
ني والأوربي

ِّ
الفرن�صي

ه ب�صبب نقده للمفهوم العلماين 
َّ
�رص�صة �صد

نقده  ــذا  وك ف 
ِّ
املتطر النِّ�صايل  الغربي 

العلمية.  امل�صت�رصقني  بع�ص  ملنهجية 

ف" 
ِّ
ها "بالأ�صويل املتطر

َ
هم اأركون اإثر واتُّ

ل�صيما بخ�صو�ص موقفه من ق�صية كتاب 

عنوان  حتــت   
َ
ُنــ�ــرِص ــذي  ال ر�ــصــدي  �صلمان 

اأثار  الذي  الكتاب  وهو  �صيطانية"،  "اآيات 
�صجة اإعالمية كبرية يف الغرب ويف العامل 

حيث  الثَّمانينيات،  اأواخــر  معا  الإ�صالمي 

كتب اأركون يف جريدة "لوموند" الفرن�صية 

مقال حتت عنوان "املفهوم الغربي حلقوق 

الإ�صالم"  مع  التَّفاهم  �صوء  يعزِّز  الإن�صان 

حني انتقد �صلمان ر�صدي قائال »اأنا اأرف�ص 

هولة يف القول اإنَّ الكاتب له احلق 
ُّ
هذه ال�ص

يف قول كلِّ �صيء وكتابة كلِّ �صيء، �صلمان 

م�رصف.  ب�صكل  هذا  من  اأكــث  فعل  ر�صدي 

امل�صلمني  لدى   
ٌ

�ص
َّ
مقد الر�صول  �صخ�ص  اإنَّ 

ويجب احرتامه...«

ما تزال نظريات حممد اأركون حمل نقا�ص 

اجلامعية  ة 
َّ
العلمي بالأو�صاط  ونقد  وجدال 

رهينة  تزال  ل  فهي  والإ�صالمية،  الغربية 

ال�صتنباطية  الأدوات  وحداثة  حداثتها 

اأركون  حممد  ا�صتعملها  التي  والتاأويلية 

اجلغرافية  الف�صاءات  كل  جتاوزت  بحيث 

اأثــراه  الــذي  النقا�ص  هذا  ولعلَّ  والزمنية. 

كان  اإذا  اإل  مفيدا  يكون  ل  اأركــون  د 
َّ
حمم

الإيديولوجية  الأطـــر  كــل  خــارج  قائما 

اليقينيات  عن  بعيدا  والدينية  ال�صيا�صية 

العقل  حرمان  حتــاول  التي  الدوغمائية 

نوعية  ــزة  قــف مــن  الإ�ــصــالمــي  الــعــربــي 

ا�صتك�صافية قد تعيد رمبا من جديد دوران 

عقارب ال�صاعة.

وجود الممارسة 
األرثوذكسية، 

ساهم في اختفاء 
الفلسفة في 
القرن الثالث 
عشر ميالدي

ملفات / محمد أركون 
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دراسات 

ثمة عالقة بين »حكاية بلوقيا« 
و»ملحمة جلجامش«، وكأن الحكاية 
َلها َفها وعدَّ ت بوسيٍط سرديٍّ كيَّ مرَّ
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دراسات 

الزَّمن  اخرتاق  مبحاولة  بلوقيا  حكاية  تتعلَّق 

داخل  يف  تقع  وهي  اخللود.   
ِّ
�رص وافت�صا�ص 

ملكة  له  وترويها  الدِّين،  كرمي  حا�صب  حكاية 

اإّل  حكايَته  حلا�صب  تروي  ل  لكنَّها  ات. 
ّ
احلي

وال�صتماع  معها،  البقاء  عليه  ت�صرتَط  اأن  بعد 

بني  من  ملك  ابن  بلوقيا  كان  حكاياتها.  اإىل 

اأبيه  وفــاة  وبعد  م�رص.  مدينة  يف  اإ�رصائيَل 

، اأخَذ بلوقيا يفتِّ�ُص يف خزائن اأبيه، فوجد 
ِّ
التَّقي

ُه، فوجد 
َ
ها، فوجَد فيها بابًا ففتح

َ
خزانًة ففتح

الآبنو�ص  من  �صندوقًا  فوجَد  فدخَلها،  خلوًة 

الذََّهب. وحني  ُه، فوجَد فيه �صندوقًا من 
َ
ففتح

د 
َّ
حمم  

ِّ
النَّبي اأو�صاُف  فيه  كتابًا  راأى  ُه 

َ
فتح

ُد 
ِّ
�صي الزَّمان، وهو  اآخِر  ُث يف 

َ
بع

ُ
ي ه  "واأنَّ )�ص(، 

 ،
َ

ا قراأَ بلوقيا هذا الكتاب
ّ
لني والآخريَن. فلم

َّ
الأو

ُه 
ُ
قلب تعلََّق  د )�ص(، 

َّ
ِدنا حمم

ِّ
�صي وعرَف �صفاِت 

هنا  ــنــا  اأنَّ الوا�صح  ومــن   .)1/660( ِه" 
ِّ
بحب

ندوق. ويف 
ُّ

ندوق يف داخل ال�ص
ُّ

اأمام لعبة ال�ص

 
ُّ ِّ
 الأ�رصار. ما ال�رص

ُ
ندوق الأخري تكمُن اأخطر

ُّ
ال�ص

الإعالن  الأخري؟  ندوق 
ُّ

ال�ص عليه  ينطوي  الذي 

لــني 
َّ
الأو د 

ِّ
�صي ــه  واأنَّ د، 

َّ
حمم  

ِّ
النَّبي حقيقة  عن 

 لوجود العامل 
ُّ
والآخريَن، اأي املعنى التاريخي

هذا  خطورة  وتتمثَّل  نتهاه. 
ُ
م اإىل  بدِئِه  من 

د 
َّ
حمم  

ِّ
النَّبي زمان  قبل  ياأتي  ه  اأنَّ يف  الإعالن 

هو  للحكاية   
ُّ
الفعلي فالزَّمن  متطاولٍة.  بقروٍن 

د مل 
َّ
 حمم

ُّ
َليمان بقليل، والنَّبي

ُ
د �ص

ِّ
ي

َّ
بعد وفاة ال�ص

 به 
َ
خَلْق بعُد، وبالتايل ل ميكُن لأحٍد اأن يلتقي

ُ
ي

اإّل اإذا ا�صتطاع اخرتاق حاجز الزَّمن.

 عنه هذه املعرفة، 
َ
ا�صتغرب بلوقيا اأنَّ اأباه كتم

زمان  اإىل  للو�صول  حماولة  يف  فر 
َّ
ال�ص  

َ
ر

َّ
وقــر

"يا  غبة: 
َّ
الر بهذه  ــُه 

َّ
اأُم و�صارح  د. 

َّ
حمم  

ِّ
النَّبي

ي، اإينِّ راأيُت يف خزائِن اأبي كتابًا فيه �صفُة 
ِّ
اأُم

الزَّمان،  اآخِر  ُث يف 
َ
بع

ُ
ي  

ٌّ
نبي د )�ص(، وهو 

َّ
حمم

يف   
َ
اأ�صيح اأن  اأريُد  واأنا  ِه، 

ِّ
بحب قلبي  تعلََّق  وقد 

 
ْ
اأجتمع مل  اإن  ني  فاإنَّ به.   

َ
اأجتمع حّتى  البالِد 

الو�صيلة   .)1/660( ِه" 
ِّ
حب يف  غرامًا  متُّ  به 

فر يف املكاِن. 
َّ
فر يف الزَّمان هي ال�ص

َّ
الأوىل لل�ص

 خفيًة 
َ
 بلوقيا على مغادرِة م�رص

ُ
 قرار

َّ
وهكذا قر

 
ٌ
مركب  

ُ
اقتاَده ال�صام  ويف  ال�صام.  نحو  متَّجهًا 

ّكاب، انفرد 
ُّ
اإىل جزيرٍة يف البحر. وحني نزل الر

اأنَّ  وجد  ا�صتيقظ  وحني  النَّوم.   
ُ
ه

َ
وخامر عنهم، 

فاأخَذ  وحده.  وترَكُه  اجلزيرة   
َ
غادر قد  املركب 

اٍت بحجم اجلمال 
ّ
مي�صي يف اجلزيرة، فراأى حي

 .
َ
م ات جهنَّ

ّ
هم من حي اأنَّ والنَّخيل، وعرف منهم 

"يا  له:  قالوا  د، 
َّ
حمم  

ِّ
النَّبي عن  �صاألهم  وحني 

سعيد الغانمي

نحن أمام لعبة 
ندوق في  الصُّ

ندوق،  داخل الصُّ
حيث تكمُن أخطُر 

األسرار

 ناقد  عراقي مقيم في استراليا

حكاية بلوقيا ولغز اختراق الزَّمن

في »ألف ليلة وليلة«
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 على باِب 
ٌ

د مكتوب
َّ
 حمم

ِّ
النَّبي  

َ
اإنَّ ا�صم بلوقيا، 

ًة   ما خلَق اهلُل املخلوقاِت، ول جنَّ
ُ
اجلنَّة، ولوله

 ول اأر�صًا، لأنَّ اهلَل مل يخلْق 
ً
ول ناراً، ول �صماء

)�ص(،  د 
َّ
حمم اأجل  من  اإّل  املوجوداِت   

َ
جميع

ولأجِل هذا  مكاٍن،  كلِّ  با�صِمِه يف  ُه 
َ
ا�صم وقرَن 

 بلوقيا هذا 
َ
ا �صمع

ّ
داً )�ص(. فلم

َّ
 حمم

ُّ
نحُن نحب

ٍد 
َّ
حمم  

ِّ
حب يف  ُه 

ُ
غرام زاَد  ات 

ّ
احلي من   

َ
الكالم

 ا�صتياُقُه اإليِه" )1/661(.
َ
)�ص(، وعظم

اِت 
ّ
على ال�صاحل، وجد بلوقيا مركبًا، فرتَك احلي

و�صعَد فيه، ومل يزالوا �صائريَن حّتى و�صلوا اإىل 

ى يف اجلزيرة،  جزيرٍة اأُخرى، فنزل بلوقيا، ومت�صَّ

اٍت خمتلفًة، كان من بينها 
ّ
َة حي

َّ
فراأى هذه املر

فيها  "راأى  حكايته.  تروي  التي  ات 
ّ
احلي ملكة 

اهلُل  اإّل  عدَدها   
ُ
يعلم ل  و�صغاراً،  كباراً  اٍت 

ّ
حي

البلُّور،  اأبي�ُص من   
ُ
بي�صاء ٌة 

َّ
وبيَنها حي تعاىل، 

بق  الطَّ وذلك  ذهٍب،  من  طبٍق  يف  جال�صٌة  وهي 

ملكُة  ُة 
َّ
احلي وتلك  الفيِل.  مثل  ٍة 

َّ
حي ظهِر  على 

اللِّقاء  اأنا" )1/661(. لكنَّ هذا  ات، وهي 
ّ
احلي

فقد  التَّعارف.  حدَّ  يتجاوْز  ومل  طوياًل،   
ْ
يدم مل 

َه اإىل بيِت املقد�ِص.
َّ

كان على بلوقيا اأن يتوج

احُلَكماء  يف بيت املقد�ص، يلتقي بلوقيا باأحِد 

ن 
َ
م اأنَّ كلَّ  له  ُه عّفان، يك�صف 

ُ
وا�صم العارفني، 

 . واجلنُّ الإن�ص  له  انقاَدْت  �صليمان  خامت  لب�ص 

بعة، 
َّ
ُد اإّل خلَف الأبحر ال�ص

َ
وخامُت �صليمان ل يوج

ول ميكُن اجتياُزها اإّل اإذا ح�صَل الإن�صان على 

 بو�صعه اأن 
َ
ن دهَن به قدميه �صار

َ
الع�صِب الذي م

 على املاِء. ول ميكُن احل�صول على هذا 
َ
مي�صي

ات. هنا 
ّ
الع�صِب اإّل اإذا اأخَذ املرء معه ملكَة احلي

ط امل�صرتك لعّفاَن  ات يف املخطَّ
ّ
تدخل ملكة احلي

يعود  عر�صًا  عّفاُن  عليه  فيعر�ص  وبلوقيا. 

 اإنَّ عّفان قاَل لبلوقيا: 
َّ
بالنَّفع على كليهما: "ثم

َك على 
ُ
اأجمع واأنا  ات، 

ّ
احلي ملكِة  ني على 

ْ
اجمع

د بعيٌد. واإذا 
َّ
ٍد )�ص(، لأنَّ زماَن مبعِث حمم

َّ
حمم

 
ُ
ها يف قف�ٍص، ونروح ات، نحطُّ

ّ
نا مبلكِة احلي

ْ
ظفر

التي يف اجلباِل، وكلُّ ع�صٍب  الأع�صاِب  اإىل  بها 

مبنفعِتِه،   
ُ
ويخرب ينطُق  نا 

َ
مع وهي  عليه  ْزنا 

ُ
ج

يف  عندي  وجــدُت  قد  فــاإينِّ  تعاىل.  اهلِل  بقدرِة 

 
ُ
اأخــَذه ن 

َ
م كلُّ  ع�صبًا  الأع�صاِب  يف  اأنَّ  الكتِب 

، ودهَن به قدميه، وم�صى على 
ُ
ه

َ
ُه، واأخَذ ماء ودقَّ

. فاإذا 
ٌ
 بحٍر خلَقُه اهلُل تعاىل مل يبتلَّ له قدم

ِّ
اأي

ات تدلُّنا على ذلك الع�صِب. واإذا 
ّ
اأخْذنا ملكَة احلي

 نطلُقها 
َّ
، ثم

ُ
ه

َ
ُه، وناأخُذ ماء  وندقُّ

ُ
وجْدناه ناأخُذه

نا، 
َ
اأقدام املاِء  بذلك  وندهُن  �صبيِلها،  حاِل  اإىل 

ِدنا 
ِّ
بعة، ون�صُل اإىل مدفِن �صي

َّ
 ال�ص

َ
ونعدِّي الأبحر

 كما 
ُ
َليمان، وناأخُذ اخلامَت من اإ�صبِعِه، ونحكم

ُ
�ص

مق�صوِدنا.  اإىل  ون�صُل  َليمان، 
ُ

�ص ُدنا 
ِّ
�صي  

َ
حكم

 من ماِء 
ُ

لماِت، ون�رصب  الظُّ
َ
وبعَد ذلَك ندخُل بحر

 
ُ
الزَّماِن، وجنتمع اآخِر  اإىل  اهلُل  مِهُلنا 

ُ
في احلياِة، 

ٍد )�ص(" )1/662(.
َّ
مبحم

الظاهر،  يف  ب�صيٍط  بطموٍح  تبداأ  رهيبة  ة  خطَّ

الزَّمن  لغز  اختال�ص  مبحاولة  تنتهي  ولكنَّها 

تتعلَّق  الــبــدايــة  اأنَّ  يبدو  بــاخلــلــود.  ــفــر  والــظَّ

ات، 
ّ
احلي مبلكة  ني 

ْ
اجمع ب�صيطة؛  مبقاي�صة 

د. لكنَّ هذه املقاي�صة ُتخفي يف 
َّ
َك مبحم

ْ
اأجمع

ات خملوٌق 
ّ
داخلها م�رصوعًا خطرياً. فملكة احلي

 
ٌ
معا�رص ه  فاإنَّ �صعبًا،  كــان  ومهما  مــوجــوٌد، 

داً، واإن كان جزءاً 
َّ
 حمم

َّ
لهما، يف حني اأنَّ النَّبي

ًا بعد. 
ّ
ْق زمني ه مل يتحقَّ ، فاإنَّ

ِّ
ط الإلهي من املخطَّ

املقاي�صة  هذه  يف  ة 
َّ
اخلفي فاخلطوات  ولذلك 

اإىل  ف�صي 
ُ
ي ات 

ّ
احلي ملكة  على  احل�صول  اأنَّ 

ف�صي 
ُ
احل�صول على ع�صِب امل�صِي على املاء، وي

اإىل  والو�صول  بعة، 
َّ
ال�ص البحار  عبور  اإىل  هذا 

خامته.  على  للح�صول  �صليمان  د 
ِّ
ي

َّ
ال�ص مدفن 

 ، اجلنِّ مرَدُة  اأطاَعهما  اخلامت  على  واإذا ح�صال 

و�صار بو�صعهما بلوغ نبع احلياة مثل اخل�رص. 

ما  د، 
َّ
 حمم

ِّ
النَّبي لقاء  بلوقيا   

ُ
ي�صتطيع وحينئٍذ 

م بالزَّمن. دام ي�صتطيع التَّحكُّ

ات. �صنع 
ّ
رفاِن على اختطاف ملكة احلي فَق الطَّ اتَّ

نِي، ومالأ 
َ

ُه قدح
َ
عّفاُن قف�صًا من حديد، واأخذ مع

اإىل  و�صال  وحني  لبنًا.   
َ
والآخر خمراً،  اأحَدهما 

اجلزيرة التي راآها فيها بلوقيا، و�صعا القف�ص 

نِي يف حماولٍة منهما ل�صتدراِجها. وقد 
َ

والقدح

ة تبدأ بطموٍح  خطَّ
بسيٍط في 

الظاهر، ولكنَّها 
تنتهي باختالس 

لغز الزَّمن 
فر بالخلود والظَّ

دراسات 
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ات 
ّ
احلي ملكة  دخلْت  فحاملا  ة،  اخلطَّ ِت 

َ
جنح

اإطباِقِه  اإىل  ديقاِن 
َّ

ال�ص ــرصَع  اأ� القف�ص،  يف 

هما  باأنَّ منهما  واعتذرا  واختطاِفها.  عليها 

ع�صِب  اإىل  للو�صول  ا�صطحابها  يريداِن  فقط 

طلقاِنها. وبقيا ي�صرياِن 
ُ
 ي

َّ
رِي على املاِء، ثم

َّ
ال�ص

التي  اجلزيرة  اإىل  و�صال  حّتى  وليايَل  امًا 
ّ
اأي

بها  ت 
َّ
مر اإذا  مبنفعتها،   

ُ
الأع�صاب فيها  تنطُق 

ات. وهناك �صارت الأع�صاب جميعًا 
ّ
ملكة احلي

 امل�صِي 
ُ
تهتُف مبنافِعها، وكان من بينها ع�صب

يف  ات 
ّ
احلي مبلكة  وعادا  فاأخذاه،  املاء.  على 

ريق نف�صه. و�رصحا لها اأنَّ هدَفهما هو عبور  الطَّ

َليمان، 
ُ

�ص خامت  اإىل  للو�صول  بعة 
َّ
ال�ص البحار 

الذي  الع�صب  من  اأََخــذمُتــا  "لو  فاأخربْتهما: 

الأوىل،  النَّفخة  اإىل  منه ل ميوُت  اأكَل  ن 
َ
م كلُّ 

من  لكما   
َ
اأنفع لكاَن  الأع�صاِب،  تلَك  بنَي  وهو 

منه  لكما  ه ل يح�صُل  فاإنَّ اأخذمتاه،  الذي  هذا 

مق�صوٌد" )1/663(.

وا�صتاأنَفْت  اإىل جزيرتها.  ات 
ّ
احلي عادت ملكة 

ها  ْت له اأنَّ
َ
ة بلوقيا حلا�صب، واأو�صح

َّ
روايَة ق�ص

التقيا فيه.  كانت تعي�ُص يف هذا املكان الذي 

ا فيما ي�صعياِن اإليه، 
ّ
هما ا�صتمر ْت له اأنَّ

َ
وهنا رو

اًل 
َ
ب

َ
ج "وجدا  بعة، 

َّ
ال�ص البحار  عربا  اأن  وبعد 

د 
ُّ
ر

ُ
م الزُّ من  وهو  الهواِء،  يف  �صاِهقًا  عظيمًا 

من  كلُُّه  ُه 
ُ
وتراب جتري،  عنٌي  وفيه  الأخ�رِص، 

َفِرحا،  املكاَن  ذلــَك  اإىل  و�صال  ا 
ّ
فلم امل�صِك. 

حّتى  �صارا   
َّ
ثــم مق�صوَدنا.  بلغنا  قد  ــال  وق

يا مغارًة  اأَ
َ
�صيا فيه، َفر

َ
و�صال اإىل جبٍل عاٍل، َفم

ٌة عظيمٌة، 
َّ
من بعيٍد يف ذلك اجلبِل، وعليها قب

املغارَة  تلَك  اأَيــا 
َ
ر ا 

ّ
فلم منها.   

ُ
يلوح والنُّور 

يا تختًا  اأَ
َ
ق�صداها، حّتى و�صال اإليها. فدخال َفر

عًا باأنواِع اجلواهِر، 
َّ

من�صوبًا من الذََّهب، مر�ص

َعَدداً  لها  ح�صي 
ُ
ي ل  من�صوبٌة   

ُّ
كرا�صي وحوَلُه 

َليمان نائمًا فوَق 
ُ

د �ص
ِّ
ي

َّ
اأَيا ال�ص

َ
ر

َ
اإّل اهلُل تعاىل. و

الأخ�رِص،  احلريِر  حلٌَّة من  وعليه  التَّخت،  ذلَك 

املعادِن  بنفي�ِص  عٌة 
َّ

مر�ص بالذََّهب،  مزرك�صٌة 

منى على �صدِرِه، واخلامُت 
ُ
 الي

ُ
من اجلواهِر، ويُده

تلك  نوِر  على   
ُ
يغلب اخلامِت   

ُ
ونور اإ�صبِعِه،  يف 

عّفان  اإنَّ   
َّ
ثم املكاِن.  ذلَك  يف  التي  اجلواهِر 

 وقاَل له: اقراأْ هذه 
َ
 بلوقيا اأق�صامًا وعزائم

َ
علَّم

، ول ترتْك قراءَتها، حّتى اآخَذ اخلامَت. 
َ
الأق�صام

 منه. واإذا 
َ

 عّفان اإىل التَّخت، حّتى قرب
َ
م  تقدَّ

َّ
ثم

ٍة عظيمٍة طلعْت من حتت التَّخِت، وزعَقْت 
َّ
بحي

زعقًة عظيمًة، فارتعَد ذلَك املكاُن من زعقِتها، 

ة قالْت 
َّ
 اإنَّ احلي

َّ
 ِمن فِمها. ثم

ُ
 يطري

ُ
ر  ال�رصَّ

َ
و�صار

عّفان  فا�صتغَل  هلكَت.   
ْ
ترجع مل  اإن  لعّفان: 

ة. فنفَخْت 
َّ
 من تلك احلي

ْ
بالأق�صام، ومل ينزعج

ُة نفخًة عظيمًة كادت اأن حترَق ذلك 
َّ
عليه احلي

 اأحرقُتَك. 
ْ
املكاَن، وقالْت: يا ويَلَك، اإن مل ترجع

 
َ
طلع ِة 

َّ
احلي من   

َ
الكالم هذا  بلوقيا   

َ
�صمع ا 

ّ
فلم

من   
ْ
ينزعج مل  ه  فاإنَّ عّفاُن  ــا 

ّ
واأم املغارِة.  من 

 
ُ
يَده ومدَّ  َليمان، 

ُ
�ص د 

ِّ
ي

َّ
ال�ص اإىل   

َ
م تقدَّ بل  ذلــَك، 

اإ�صبِع  من  ُه 
َ
ي�صحب اأن  واأراَد  اخلــامَت،   

َ
ومل�ص

ِة نفخْت على عّفاَن، 
َّ
ِد �صليماَن. واإذا باحلي

ِّ
ي

َّ
ال�ص

كاَن من  ما  رماٍد. هذا   
َ
كوم  

َ
ف�صار فاأحرقْتُه، 

 
َ
وقع ه  فاإنَّ بلوقيا  اأمِر  كاَن من  ما  ا 

ّ
واأم اأمِرِه، 

ًا عليه من هذا الأمِر" )1/664(.
ّ
مغ�صي

 من اأجِلِه بلوقيا، 
َ
�صّتاَن بني الهدف الذي جاء

 
َ
جاء الذي  والهدف  د، 

َّ
حمم  

ِّ
النَّبي روؤيــة  وهو 

َليمان. 
ُ

�ص خامت  امتالك  وهو  عّفان،  اأجِلِه  من 

نفَخْت  املوؤمل.   
َ
امل�صري هذا  عّفاُن  واجَه  لذلك 

 .
ُ
وجوَده فاأنهْت  الكنوز،  حار�صة  الأفعى  عليه 

 ،
ِّ
الأبدي البقاء  اإك�صري  وبدًل من ح�صوِلِه على 

ا بلوقيا 
ّ
ٍة موؤملٍة. اأم

َّ
 حتفه بطريقٍة ماأ�صاوي

َ
لقي

ة. ففي اللَّحظة التي 
َّ
فقد اأدركْتُه العناية الإلهي

جربيل  هبَط  عّفاَن،  على  ُة 
َّ
احلي فيها  نفَخْت 

ُه من �صعقة 
َ

اأن يخلِّ�ص على بلوقيا، وا�صتطاَع 

يف  النَّبيل  ملق�صِدِه  احرتامًا  ال�صاحقة،  النَّفخ 

يتعدَّ  مل  جربيل  دور  لكنَّ  د. 
َّ
حمم  

ِّ
النَّبي روؤية 

وهكذا  القاتلة.  النَّفخة  �ــرصور  من  ُه 
َ

تخلي�ص

ماء.
َّ
 اإىل ال�ص

َ
ترَكُه وحده وارتفع

ري على املاِء ما زال مع بلوقيا، 
َّ
كان دهن ال�ص

البحار املتالطمة. ويف  فا�صتعمَلُه حّتى يعرب 

ذهب بلوقيا 
لرؤية النبّي فحماه 
هللا، وذهب عّفان 

المتالك خاتم 
ُسَليمان فانتهى 

بنهاية مأساوية

دراسات 
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ترابها  عظيمة،  "بجزيرة   
َّ
مر عــودِتــِه،  طريق 

واملعادن  الياقوت  من  وح�صاها  الزَّعفران، 

من  وزرعها  اليا�صمني،  و�صياجها  الفاخرة، 

وهي   .)1/665( واأطيبها"  الأ�صجار  اأح�صن 

التي  للجزيرة  اأو�صافها  دون �صك م�صابهة يف 

ا�ص العمالقة 
ّ
 بها جلجام�ص بعد اأن ترك احلر

َّ
مر

جال العقارب، وقبل لقاِئِه 
ِّ
املعروفني با�صم الر

يف  كانْت  اجلزيرة  تلك  لكنَّ  احلانة.  ب�صاحبة 

 
َ
ر

َّ
�صة، فقر

ِّ
اللَّيِل ماأوى حليواناٍت عمالقٍة متوح

وكلَّما  م�ص.  ال�صَّ اإ�رصاقة  مع  مفارقَتها  بلوقيا 

يجهُلُه.  حيواٍن   
ُ
خطر ُه 

َ
هاجم اً، 

ّ
بر بلوقيا  وجد 

، يدهُن َقَدميه بالع�صب، 
ُ
لذلك كان البحر مالَذه

ويظلُّ �صائراً فوَقُه.

يف اإحدى اجلزر، راأى بلوقيا �صجرة تّفاح، فمدَّ 

 عمالٌق 
ٌ

 ليقطَفها. وفجاأًة �صاح به �صخ�ص
ُ
يَده

وهو  يِدِه.  مدِّ  ُه من 
َ
ومنع ذراعًا،  اأربعون  طوُلُه 

بعدها  والتقى  فــرتَكــُه  الغابة.  تلك  حــار�ــص 

وهم  خيوِلهم،  ظهوِر  على  اجلــنِّ  من  باأنا�ٍص 

ه يجب اأن  هم، واأخربوه اأنَّ يف ا�صتباٍك مع بع�صِ

حاكم  �صخر،  امللك  ملكهم  لروؤية  هم 
َ
ي�صطحب

وقد  قاف.  جبل  خلف  عاد"  بن  �صّداد  "اأر�ص 
اهلَل  حمَد  عام،  الطَّ تناول  وبعد  امللك،  ُه 

َ
اأكرم

بلوقيا  فا�صتغلَّها  د، 
َّ
حمم  

ِّ
النَّبي على  و�صلَّى 

. فروى له امللك �صخر 
ِّ
وؤال عن النَّبي

ُّ
فر�صًة لل�ص

 
ُّ
، كان فيها حب اأ�صطورَة خليقٍة عن خلِق اجلنِّ

باأر�ص  بلوقيا   
َّ
مر  

َّ
ثم الناِر.  من  منقذاً   

ِّ
النَّبي

ُه "خماييل"، 
ُ
 مارد ا�صم

َّ
َلك ا�صمه "براخيا"، ثم

َ
م

ل بت�رصيف اللَّيل والنَّهار. ففي رحلِتِه يف  موكَّ

بلوقيا  ا�صتطاع  د، 
َّ
حمم  

ِّ
النَّبي زمن  عن  البحث 

ِب 
ُ
ج

ُ
ح لخرتاِق  متهيداً  املكان  ِب 

ُ
ج

ُ
ح اخرتاَق 

ل  ة 
َّ
اأ�صطوري جغرافيا  اإىل  والو�صول  الزَّمان، 

اأزمنٍة  من  عــوامُل  اإليها.  ي�صل  اأن  لأحــٍد  ميكن 

اخليال.  اأمكنٍة موغلٍة يف  اأو  القدم،  موغلٍة يف 

كما  بلوقيا،  يلتقي  ويلة  الطَّ حلة 
ِّ
الر هذه  وبعد 

 جال�ٍص بني 
ٍّ

ات حلا�صب، ب�صاب
ّ
تروي ملكة احلي

يِن، وهو يبكي.
َ
قرب

جانشاه: الحياة بين قبرين

معنى  عــن  ــوؤال 
ُّ

الــ�ــص نتحا�صى  جميعًا  نحن 

ه النِّهاية التي �صوف  نا نعرف اأنَّ "القرب"، مع اأنَّ
اأحبابنا  من  واحٌد  يفارُق  وحني  فيها.   

ُّ
ن�صتقر

الأخــري،  مثواه  يف  ونــوِدُعــُه  ُعــُه،  نــودِّ احلياَة، 

تعني  "املثوى"  اأنَّ  َتغافلني 
ُ
م اأو  غافلني 

املكان  هو  القرب  فــاإنَّ  وبالتايل  كنى"، 
ُّ
"ال�ص

البيت  اأنَّ  كما  متامًا  "امليت"،  ي�صكُنُه  الــذي 

بب 
َّ
ال�ص ولهذا   ."

ُّ
"احلي ي�صكُنُه  الذي  املكان  هو 

قبورهم،  عند  ونقُف  ــوات،  الأم اأحبابنا  نزور 

ا مل  هم، ون�صرتجع ذكرياِتنا معهم، كاأمنَّ
ُ
ونكلِّم

ُتعطينا  زيارتهم  ولعلَّ  بعُد.  هم 
َ
قبور يفارقوا 

هوا 
َّ
ليتنب اأبوابهم،  على  نطرق  نا  باأنَّ الإح�صا�ص 

ن�رصع  وحينئٍذ  اإلينا،  ويخرجوا  رقاِدهم  من 

باحلديث معهم. وكاأنَّ الأموات ما زالوا اأحياء، 

ن�صتعيَدهم  اأن  ن�صتطيع  لهم  بزيارتنا  نا  وكـاأنَّ

 
ً
لقاء ولو  هم، 

َ
لقاء مني  براثن املوت، متوهِّ من 

�رصيعًا.

ل �صاعراً يحتفل باملوت، 
َّ
هل ن�صتطيع اأن نتخي

ه اأبو  اأنَّ كما يحتفل باحلياة؟ لي�ص من �صكٍّ يف 

يف  جتوال  هو  العتاهية  اأبي  ف�صعر  العتاهية. 

مقربة مرتامية بال انتهاء. وهكذا فهو ينطوي 

على جتربٍة فريدٍة من نوعها حّقًا، وهي احلياة 

خانقٌة،  جتربٌة  ذلــك  مع  لكنَّها  القبور،  بني 

اأن يغلق عليك قرباً ل تخرج منه.  ريد 
ُ
ي ه  وكاأنَّ

فهو حماولة ل�صتدراج القارئ نحو قربه، نحو 

قاومه 
ُ
ي ما  وهــذا  فيه.  وحب�ِصِه  عليه  اإغــالِقــِه 

اأبي  �صعر  من  بالتايل  فيخرج  ة. 
َّ
بقو القارئ 

العتاهية �صاعراً بخطورة املجازفة يف خو�ص 

املوت  اأدقَّ مع  بعبارة  اأو  الأموات،  مع  احلوار 

ا 
َّ

، ورمب
ِّ
فلي

ُّ
نف�صه، ما دام الهبوط اإىل العامل ال�ص

بالبقاء يف  املرء  يهدِّد  اأن  فيه، ميكن  كنى 
ُّ
ال�ص

اأر�ص الالعودة.

ق �صعر اأبي العتاهية  يف اإحدى احلكايات، يتحقَّ

مبدينٍة  القرنني  ذو  الإ�صكندر  اجتاز  �ــرصداً. 

استطاع بلوقيا 
اختراَق ُحُجِب 

المكان تمهيدًا 
الختراِق ُحُجِب 

الزَّمان، والوصول 
إلى جغرافيا 

أسطوريَّة

دراسات 
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ّكانها "حفروا قبور 
ُ

لي�صت �صوى مقربٍة، لأنَّ �ص

كلِّ  يف  وكانوا  دورهــم،  اأبــواب  على  موتاهم 

اب  الرتُّ ويكن�صون  القبور،  تلك  دون  يتعهَّ وقٍت 

اهلل  ويعبدون  ويزورونها،  فونها  وينظِّ عنها، 

احل�صي�ص  اإّل   
ٌ
طعام لهم  ولي�ص  فيها،  تعاىل 

ذو  الإ�صكندر  التقى  وقــد  الأر�ص".  ونبات 

احلياة"  "نبع  عن  يبحث  كان  الذي  القرنني، 

ة، باملدينة املقربة يف "األف 
َّ
عبي يف �صريته ال�صَّ

ليلة وليلة". ويف هذا اللِّقاء ت�صل احلبكة اإىل 

غبة 
َّ
بالر باخللود  غبة 

َّ
الر ت�صطدم  اإذ  ذروتها، 

يف الفناء، واإرادة احلياة باإرادة املوت. �صّكان 

ها  وكاأنَّ بقبورهم،  يعتنون  القبور  مدينة 

بيوٍت  مبثابة  �صارت  وقد  احلياة،  رمز  هي 

هم ينتمون  ي�صكنونها. بعبارٍة اأخرى، ل يبدو اأنَّ

اإىل عــامل ما  بل  الأر�ـــص،  فــوق  اإىل عــامل ما 

حتتها، اإىل القبور التي اأ�صبحت بيوتهم. مل تعْد 

يعودوا  فلم  لديهم،  احلياة  على  عالمة  هناك 

ميلكون �صوى ما جتود به الأر�ص عليهم. لقد 

امتالك  يرف�صون  هم  لأنَّ نباتيني،  اإىل  لوا 
َّ
حتو

�صيء. وهكذا فكلُّ ما ميلكونه هو القبور التي 

خال�صة  ها  وكاأنَّ تنظيفها،  على  يحر�صون 

معهم  الإ�صكندر  حــوار  يف  ة. 
َّ
الأر�صي الكنوز 

مدَّ  املــوت،  ة  حافَّ على  حياتهم  اأ�صلوب  حول 

فاأخرج قحفًا   
ُ
"يَده  

ِّ
فلي

ُّ
ال�ص العامل  ملك مدينة 

الإ�صكندر،  يدي  بني  ُه 
َ
فو�صع  ،

ٍّ
اآدمي راأ�ص  من 

ن كاَن �صاحب 
َ
وقال له: يا ذا القرنني، اأتعلم م

ُه ملكًا من ملوك 
ُ
هذا؟ قال: ل. قال: كان �صاحب

 
َّ
ثم  عليهم". 

ُ
َتُه ويجور

َّ
رعي  

ُ
يظلم نيا، فكان  الدُّ

ن هذا؟ قال: 
َ
اأتعرُف م  وقال: 

َ
اآخر  قحفًا 

َ
اأخرج

على  �صِفُق 
ُ
ي عــادًل  ملكًا  كــان  هــذا  قــال:  ل. 

 
َ

خل�ص  
َّ
ثم مر�صاتهم.  على   

ُ
ويحر�ص ِتِه 

َّ
رعي

ينتهي  اأن  يجب  التي  ة 
َّ
النِّهائي النَّ�صيحة  اإىل 

 هذين 
ُّ

اأي اأنت  "ُترى  النَّوع:  بها �رصد من هذا 

 حتت اأيديهم 
ُ
ر ا يتوفَّ

ّ
اأ�صني"؟ ما من �صيٍء مم

َّ
الر

يدلُّ على احلياة، ثرواتهم هي جماجم املوتى، 

وعــظــام الــذاهــبــني. مــا الــفــرق بــني جمجمة 

على  فرَق  ل  عادٍل؟  ملٍك  ظامٍل وجمجمة  ملٍك 

ة التي يحدُِّدها 
َّ
الإطالق �صوى القيمة الأخالقي

املوقف من املوت.

حكاية  تقاطع  التي  جان�صاه،  حكاية  تبداأ 

اإنَّ  لنقْل  اأو  متامًا،  تنتهي  حيُث  من  بلوقيا، 

يِن. 
َ
قرب بني  املمتدَّ  الزَّمن  ا�صتغرَقِت  روايَتها 

ن؟ قرب زوجِتِه �صم�صة، وقربه هو 
َ
ولكْن قربا م

 
َ
ليق�صي  

َ
وجل�ص قربها،  جواِر  اإىل  بناه  الذي 

به  ا�صتبدَّ  ــد  وق عليهما،  الــبــكــاِء  يف  عــمــره 

ذلك  . ففي 
ِّ
الب�رصي امل�رصوع  بعبث  الإح�صا�ص 

 اأحٌد جان�صاه �صوى 
َ
ر

َ
الربزخ النائي البعيد، مل ي

َتُه، وروى جان�صاه اأي�صًا 
َّ

بلوقيا، فروى له ق�ص

زة 
ِّ
َتُه له. وتبادل رواية الق�ص�ص �صمٌة ممي

َّ
ق�ص

ومن  ويلة.  الطَّ الدِّين  كــرمي  حا�صب  حلكاية 

ات، ومن خالل 
ّ
خالل بلوقيا عرفْتُه ملكُة احلي

ات، عرَفُه حا�صب كرمي الدِّين.
ّ
ملكة احلي

كان جان�صاه ابَن امللك طيغمو�ص، ملِك مملكٍة 

رَزْق به 
ُ
مرتاميِة الأطراف يف كابل، لكنَّه مل ي

مون باملتاعب 
ِّ
اأَ له املنج

َّ
اإّل بعد ياأ�ٍص. وقد تنب

 امللك 
َ
التي �صيواجُهها طفاًل. وح�صل اأن خرج

فــراأى  جان�صاه،  ال�صاب  ابنه  مــع  ة 
َّ
ــر م ذات 

بع  وبالطَّ يطارُدها.  و�صار  غزالًة  جان�صاه 

اإىل  ْتُه 
َ

ا�صتدرج حّتى  ُه 
ُ
جتتذب هي  �صارت 

اأخرجْتُه  ها  اأنَّ نعرف  ولكنَّنا  عظيمٍة.  جزيرٍة 

، ودخلْت به يف اأزمنِة عوامَل 
ِّ
من الزَّمن الواقعي

كان  جزيرة،  يف  جان�صاه  دخل  كلَّما  اأُخــرى. 

جزيرٍة،  ل 
َّ
اأو يف  عنه.  غريبًا  عاملًا  �صادف 

ُ
ي

جزوؤُهم   
ُ
ويذهب �صفرياً،  يتكلَّمون  ب�رصاً  راأى 

 .
َ
اٍه اآخر اٍه، وجزوؤُهم الأ�صفل باجتِّ الأعلى باجتِّ

واتَّخذوه  الــقــروُد،   
ُ
ه

َ
ــرص اأ� اأخــرى  جزيرٍة  ويف 

بِن  ل�صليماَن  كانت  ها  اأنَّ ورووا  عليهم،  ملكًا 

 
ٌ

داوَد، وي�صاكُنهم فيها الغيالن، وبينهم حروب

 
َّ
ه مر ردة. والأغرب من هاتني اجلزيرتني اأنَّ مطَّ

العمالق".  "النَّمل  من  نوٌع  ي�صكُنها  بجزيرٍة 

ها  اأنَّ غري  معاناٍة،  من  بدَّ  ل  جزيرة  كلِّ  ويف 

يكون  باأن   
ُ
وتعُده بانت�صاِرِه،  تنتهي  معاناة 

شعر أبي العتاهية 
هو تجوال في 

مقبرة مترامية بال 
انتهاء، إذ ينطوي 
على تجربٍة فريدٍة 

من نوعها

دراسات 
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اأنَّ  نفهم  اأن  يجب  هنا  من  ًا. 
ّ
تاأ�صي�صي بطاًل 

 بها جان�صاه 
ُّ
ديدة التي مير �رصوب املعاناة ال�صَّ

لنت�صاِرِه  متجيداً  الأمر  نهاية  يف  تعني  ا  اإمنَّ

روف الع�صيبة، وتتويجًا له بطاًل  على هذه الظُّ

 عليها.
ُ
َقباِت وينت�رص

َ
ًا يتحدَّى الع

ّ
تاأ�صي�صي

اع بني 
ِّ

 جان�صاه من مدينة ال�رص
َ

بعد اأن تخلَّ�ص

والعفاريت  والوحو�ص  العمالق  والنَّمل  القرود 

ا�صتدلٍل،  لــوِح  على  عَث  َدة، 
َ
واملـــر والغيالن 

ه يجب اأن يظلَّ ما�صيًا حّتى ي�صَل  وفهم منه اأنَّ

 كلَّ �صبٍت، 
ُ
اإىل اجلبل، والنَّهر الذي ين�صف ماوؤُه

واإىل جواِرِه تقع مدينة اليهود. ولي�ص من �صكٍّ 

ولكنَّه  ُه، 
َ

يخلِّ�ص اأن  يريد  "اللَّوح"  هذا  اأنَّ  يف 

 
ُ
ه

ُ
ه بطٌل ثقايفٌّ تختار باأنَّ اأي�صًا  بلَِّغُه  ُ

ي اأن  يريد 

 املزيد من املعاناة، 
َ
ع الأ�صطورة، وعليه اأن يتوقَّ

ويف الوقت نف�صه املزيد من النت�صار للربهنة 

وجتــاوز  َقباِت 
َ
الع ي  تخطِّ على  قــدرِتــِه  على 

ْت.
َ
ْت وتفاقم

َ
املحن، مهما �صعب

يف  بالدُّخول  الأحــداث  تبداأ  اليهود  مدينة  يف 

كبرٍي من  اإىل حدٍّ  تقرتب  ها  لأنَّ ع،  املتوقَّ دائرة 

التَّ�صابه مع الأحداث التي ترويها حكاية ح�صن 

ترتيب  يف  عليها  التالية   ،
ِّ
الب�رصي ال�صائغ 

ي�صادُف  اإذ  وليلة".  ليلة  "األف  يف  احلكايات 

األَف  ياأخذ  ن 
َ
م ويقول:  نادي 

ُ
ي رجاًل  جان�صاه 

ديناٍر وجاريًة بديعَة اجلمال، ويوؤدِّي يل عماًل 

ما  جان�صاه،  ع 
َّ
فيتطو هر.  الظُّ اإىل  بح 

ُّ
ال�ص من 

فر اإىل مدينٍة يعرفها، للقيام 
َّ
دام يائ�صًا من ال�ص

 
ُّ
املجو�صي  

َ
ذبــح مثلما  ومتامًا  ة. 

َّ
املهم بهذه 

 
َ
لرتتفع  ،

ِّ
الب�رصي ح�صن  على  وخاَطُه  جماًل 

 
ُّ

اليهودي  
َ
ة اجلبل، ذبح

َّ
قم اإىل  خم 

َّ
الر  

ُ
به طيور

عليه،  امتطاها جان�صاه، وخاَطها  التي  البغلَة 

نزَل  �صاعٍة  وبعَد  اجلبِل،  ذيِل  يف  "وا�صتخفى 
 
َّ
ثم  ،

َ
وطار فاختطَفها   ،

ٌ
عظيم  

ٌ
طائر البغلِة  على 

ياأكَلها،  اأن  واأراَد  اجلبِل،  اأعلى  على  بها  حطَّ 

البغلِة  بطَن  ف�صَقّ  بالطائِر،  جان�صاه   
َّ

فح�ص

جان�صاه،  راأى  مّلا   
ُ
الطائر فجفَل  منها،   

َ
وخرج

اإىل حاِل �صبيِلِه" )1/680(. ومن   
َ
 وراح

َ
وطار

من  اأراَد  خمادعًا،  كان   
َّ

اليهودي اأنَّ  الوا�صح 

من  الكرمية  الأحــجــار  له   
َ
يرمي اأن  جان�صاه 

 ترَكُه 
َّ
الغالية، ثم الياقوت والزَّبرجد واجلواهر 

وحيداً ملواجهة م�صرِيِه اليائ�ِص.

، بل ظلَّ مي�صي 
َ

لكنَّ جان�صاه ل ميكُن اأن يياأ�ص

 
َ
ِطلُّ على واٍد اأخ�رص

ُ
ُه على جبٍل ي

َ
حّتى وجَد نف�ص

يف  �صاهٌق   
ٌ
ق�رص وفيه  وثــمــار،  اأ�صجار  فيه 

�صيخ  وهو  ن�رص،  يخ  ال�صَّ قابل  وهناك  الهواء. 

وبيِدِه  وجِهِه،  من  النُّور   
ُ
يلمع الهيئِة،   

ُ
"مليح

عّكاٌز من الياقوِت". ول يعدو الدَّور الذي يقوم 

يخ النُّوراينُّ دور لوح ال�صتدلل الذي  به هذا ال�صَّ

الدَّور امل�صاعد  اأي  عَث عليه جان�صاه من قبل، 

اإليه.  امل�صندة  ة 
َّ
املهم لإجناِز  البطل  تهيئة  يف 

ِتِه 
َّ
يخ ن�رص عن هوي ويف هذه النُّقطة يك�صف ال�صَّ

َلني  َليمان وكَّ
ُ

د �ص
ِّ
ي

َّ
 اأنَّ ال�ص

ْ
جلان�صاه قائاًل: "اعلم

وجعَلني  رِي،  الطَّ منطَق  ني 
َ
وعلَّم الق�رِص،  بهذا 

نيا. ويف  رِي الذي يف الدُّ حاكمًا على جميِع الطَّ

 
ُ
ه

ُ
وننظر الق�رِص  هذا  اإىل   

ُ
ري الطَّ ياأتي  �صنٍة  كلِّ 

املكاِن"  هذا  يف  ُقعودي   
ُ
�صبب وهذا   .

ُ
ويــروح

ن�رص  يخ  ال�صَّ وظيفة  تتعدَّى  فال   .)1/681(

كوَنُه حار�صًا للمكان، ودلياًل م�صاعداً جلان�صاه 

ن�رص  يخ  ال�صَّ ــيــور  الــطُّ ملُك   
َ
ـــب

َّ
رح واأمــثــالــه. 

ل يف الق�رص مثلما 
ُّ
 له بالتَّجو

َ
بجان�صاه، و�صمح

املق�صورات،  جميع   
َ
مفاتيح واأعطاه   ،

ُ
ي�صاء

له دخولها، با�صتثناء مق�صورٍة واحدٍة،   
َ
واأباح

هذا  يف  بع  وبالطَّ اإليها.  الــدُّخــول  من   
ُ
ه

َ
ر حـــذَّ

نٌة  مبطَّ ودعـــوٌة  للف�صول،  ا�صتفزاٌز  التَّحذير 

هذا  ا�صتفزَّ  فقد  وفعاًل  باقتحاِمها.  للمغامرة 

ووجــَد  املق�صورة،  فدخل  ف�صوَلُه،  التَّحذير 

ح�صاه   ،
ٌ
كبري ب�صتاٌن  داخِلِه  يف  ق�رصاً،  فيها 

من الأحجار الكرمية، واإىل جواِرِه بحريٌة. ومل 

مثل  طيور  ثالثة  راأى  حّتى  قلياًل  مي�صي  يكْد 

اأجنحة  َن 
ْ
ونزع الأر�ــص،  من  اقرتبَن  احلمام، 

 ،
ُ
الأقمار هنَّ  كاأنَّ بناٍت،  "ثالَث  و�رصَن  ي�ص، 

ِّ
الر

البحريَة،  نزْلَن   
َّ
ثم �صبيٌه،  نيا  الدُّ يف  لهنَّ   

َ
لي�ص

راآهنَّ  ا 
ّ
فلم و�صحْكَن.  ولعنْبَ  فيها،  َن 

ْ
و�صبح

دراسات 

تصطدم الرَّغبة 
بالخلود بالرَّغبة 

في الفناء، 
فسّكان مدينة 
القبور يعتنون 

بقبورهم، وكأنَّها 
رمز الحياة
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 ،
َ
يذهب اأن  عقُلُه  كاَد   

ِّ
الرب اإىل  َن 

ْ
طلع جان�صاه 

 . اإليهنَّ و�صَل  حّتى  ى  ومت�صَّ َقَدميه  على   
َ
وقام

عليه  ــردْدَن  ف  ، عليهنَّ  
َ
�صلَّم منهنَّ   

َ
قــرب ا 

ّ
فلم

اأننتَّ  ن 
َ
م  : لهنَّ وقاَل  �صاألهنَّ  ه  اإنَّ  

َّ
ثم الم. 

َّ
ال�ص

؟  ْلنُتَّ
َ
اأَْقب اأيَن  ومن  الفاخرات؟  دات 

ِّ
ي

َّ
ال�ص ُتها 

َّ
اأي

ملكوِت  من  اأتينا  نحُن  غرية: 
َّ

ال�ص له  فقاَلْت 

 من 
َ
ب

َّ
 يف هذا املكاِن. فتعج

َ
ج

َّ
اهلِل تعاىل لنتفر

في  غرية: ارحميني وتعطَّ
َّ

 قاَل لل�ص
َّ
. ثم ح�صِنهنَّ

ري. 
ْ
ُعم يف  يل  جرى  وما  حلايل  وارثــي   

َّ
علي

 اإىل حاِل 
ْ
 واذهب

َ
فقاَلْت له: دْع عنَك هذا الكالم

 
ِّ
�رص يعرُف  يكْن  مل  ه  ولأنَّ �صبيِلَك" )1/682(. 

 مبهوتًا 
ُ
 ليبقى وحَده

ُ
انها، فقد ترَكها تطري

َ
َطري

يف ذلك الق�رص.

جان�صاه  عودِة   
َ
اأمر  

َ
ب رتَّ قد  ن�رص  يخ  ال�صَّ كان 

رف�َص  لكنَّه  يور.  الطُّ بع�ص  برفقة  بالده  اإىل 

اإىل  الو�صوِل  يف  رغبِتِه  على   
َّ
واأ�ــرص العودَة، 

انتظر  بها.  ُه 
ُ
قلب تعلََّق  التي  الطائرة  ة 

َّ
احلوري

جان�صاه �صنًة كاملًة حّتى موعِد زيارِة حمبوبِتِه 

الطائرة يف العام التايل. وحينئٍذ كمَن لها يف 

�رصَق   ،
ُّ

الب�رصي ح�صن  فعَل  ومثلما  املكاِن. 

واأخفاه  به،   
ُ
تطري الــذي  ي�ص 

ِّ
الر  

َ
جناح منها 

يخ ن�رص وافَقْت �صم�صة،  عنها. وحني ح�رص ال�صَّ

والزَّواج به.  البقاِء معه  حبيبة جان�صاه، على 

اأبيه يف  اإىل بالد   
ُ
تاأخَذه اأن  را 

َّ
قر �صهور  وبعد 

مبا  اأهِلها   
َ
اإخبار اأُختيها  من  وطلبْت  كابل، 

ح�صَل لها معه. حمَلْت جان�صاه على ظهِرها، 

م�صافة  ْت 
َ
وقطع داً، 

ِّ
جي بها  ك 

ُّ
بالتَّم�ص واأمرْتُه 

باأهله   
ُ
لــقــاوؤُه وكــان  وليلٍة.  يــوٍم  يف  �صنتني 

جان�صاه،  واإي�صالها  ل�صم�صة  واإكرامًا  حافاًل. 

تتمنَّى،  ما  منها  طيغمو�ص  امللك  اأبــوه   
َ
طلب

بناِء  يف   
َ
بو�رِص وفعاًل  لها.  ق�رٍص   

َ
بناء فتمنَّت 

ثوبها  اأخفى جان�صاه  وقد  الفور.  على  الق�رص 

خفاِئِه  من  وا�صتوثق  اأعمدِتِه،  اأحِد  يف  ي�ص 
ِّ
الر

 ُ تتحنيَّ وبقيت  ُه، 
َ
مو�صع عرَفْت  لكنَّها  فيها. 

ت  العمود، وا�صرتدَّ ، حّتى حفرت حتت 
َ

الفر�ص

نى زوجة ح�صن 
َّ
ها. ومثلما فعلْت منار ال�ص

َ
ثوب

ْت 
َ
، حلَّقت �صم�صة فوق الق�رص، وخاطب

ِّ
الب�رصي

َة عيني، وثمرَة 
َّ
جان�صاه قائلًة: "يا حبيبي وقر

وقد  عظيمًة،  ًة 
َّ
حمب َك 

ُّ
اأُحب اإينِّ  واهلِل  ُفــوؤادي، 

َك  اأر�صِ اإىل  اأو�صلُتَك  حًا �صديداً حيُث 
َ
َفر فرحُت 

ني 
ُّ
َك واأباك. فاإن كنَت حتب

َّ
اأُم وبالِدَك، وراأيَت 

َك فتعاَل عندي اإىل قلعِة جوهر تكني. 
ُّ
كما اأُحب

اإىل  ْت  وم�صَ و�صاعِتها،  وقِتها  من  طارْت   
َّ
ثم

اأهِلها" )1/689(.

"قلعة جوهر   
ُ
اأين تقع مل يكْن جان�صاه يعرف 

اأبوه امللك  با�صمها. وحاول   
َ
�صمع تكني"، ول 

عبثًا.  عنها  وؤال 
ُّ
لل�ص ل 

ُ
�ص

ُّ
الر اإر�صال  طيغمو�ص 

فقد  بحَثهم.  عاَق  ما  ح�صَل  ه  اأنَّ ذلك  على  زْد 

كفيد  الهند  وملك  طيغمو�ص  امللك  بني  كان 

ُه 
َ
يهاجم اأن  الأخري  هذا  وراأى  �صديدٌة،  عداوٌة 

ت 
َّ
اٍر ل يقوى على مواجهته. وا�صتمر

ّ
بجي�ٍص جر

املنازلت بينهما عدَّة �صهور، كانت يف اأغلبها 

ل�صالح ملك الهند. وحني راأى جان�صاه انك�صار 

فار�ص  األف  مع  باخلروج   
َ
تظاهر اأبيه،  جي�ص 

ه 
ُّ

ِه التَّوج
ِّ
ن�رصًة لأبيه، لكنَّه قرر يف دخيلِة �رص

منذ  موجودًة  كانت  هنا  وبغداُد  بغداد،  اإىل 

د �صليمان بن داود، ومنها اإىل مدينة 
ِّ
ي

َّ
عهد ال�ص

وؤال عن "قلعة جوهر تكني". وخفيًة 
ُّ
اليهود لل�ص

وانفرد  الفر�صان،  من  بنف�صه  ان�صحب جان�صاه 

باختفاِئِه،  اأباه  اأخــربوا  علموا  ا 
ّ
فلم م�صافراً. 

م�صلحته  اأنَّ  راأى   
َّ
ثــم لفقِدِه.  كثرياً   َ فــتــاأملَّ

تقت�صي الن�صحاب من �صاحة القتال مع ملك 

 
َّ
ن باأ�صوار قلعِة مدينِتِه. وا�صتمر

ُّ
الهند، والتَّح�ص

بالدِّفاع عنها مدَّة �صبع �صنني.

بحثًا  والِقفار  ــرباري  ال يقطع  جان�صاه   
َ
بقي

لها  يجْد  مل  لكنَّه  تكني"،  جوهر  "قلعة  عن 

اأن   
َ
ر

َّ
قــر وهكذا  بها.   

َ
�صمع ن 

َ
م قابَل  ول  اأثــراً، 

ف�صلَك  عنها.  لي�صاأَل  اليهود  مدينة  اإىل   
َ
يذهب

الأوىل،  رحلِتِه  يف  �صلَكُه  الذي  نف�صه  ريق  الطَّ

العمالق،  النَّمل  وجزيرة  القرود،  بجزيرة   
َّ
فمر

و�صَل  حّتى  بت، 
َّ
ال�ص يوم  ين�صُف  الذي  والنَّهر 

ُه 
َ
اإىل مدينة اليهود، وقابل التاجر الذي و�صع

خصيَّة  الشَّ
اإلنسانيَّة مهما 

ُأوتَيْت من أسباِب 
 ، ُموِّ االرتفاع والسُّ

فإنَّها تظلُّ عرضًة 
 ، للمصير البشريِّ

ما داَم الموُت 
يتربَُّص بها

دراسات 
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اإىل  العمالُق   
ُ
الطائر به  لي�صعَد  البغل،  يف جلد 

راآه يف  ما  كلُّ  الأوىل.  حلة 
ِّ
الر اجلبل يف  اأعلى 

ثانيًة  ة 
َّ
مر يراه  هو  ها  مرباً،  الأوىل  رحلِتِه 

َتُه عن التاجر، 
َّ
طوعًا باختياِرِه. لكنَّه اأخفى هوي

 به الطائر العمالق، وهو حتت جلِد 
َ
وحني ارتفع

ه  ة اجلبل، اأخرب التاجر باأنَّ
َّ
فر�ٍص، وو�صل اإىل قم

 له �صيئًا 
َ
ن خدَعُه قبل خم�ص �صننَي، ولن يرمي

َ
م

من الأحجار الكرمية اأبداً.

َليمان، 
ُ

�ص د 
ِّ
ي

َّ
ال�ص ق�رِص  اإىل  و�صَل جان�صاه  حني 

له  فحكى  اإليه.  عودَتُه  ن�رص  يخ  ال�صَّ  
َ

ا�صتغرب

مل  ن�رص  يخ  ال�صَّ لكنَّ  كاملًة.  ته 
َّ

ق�ص جان�صاه 

ه  باأنَّ القلعة، وطماأَنُه  با�صم هذه   
َ
�صمع قد  يكْن 

 .
ُ
عنَده ْت 

َ
اجتمع اإذا  عنها،  يور  الطُّ ي�صاأل  �صوف 

 با�صمها اأي�صًا. 
َ
ولكْن عبثًا، فما من طائٍر �صمع

القلعة،  اإىل  الو�صول  من  جان�صاه   
َ

ِئ�ص
َ
ي وحني 

اأن يو�صَلُه  يخ ن�رص من طائٍر عمالٍق  ال�صَّ  
َ
طلب

يوٍم وليلٍة من  اأبيه يف كابل. وبعد  اإىل مملكِة 

ريق،  الطَّ عن  الطائر   
َ
تــاه  ،

ِّ
ــو اجل يف  ان 

َ
ــري الــطَّ

نِزَلُه عند ملك الوحو�ص �صاه 
ُ
 جان�صاه اأن ي

َ
فطلب

ميوَت  حّتى  �صبيِلِه،  حاِل  اإىل   
َ
ويذهب بــدري، 

هنا، اأو ي�صَل اإىل بالِدِه.

جان�صاه،  على  الوحو�ِص  ملُك  َف 
َّ
تعر اأن  بعد 

وحكى له الأخري حكايَتُه، اأخربه ملُك الوحو�ِص 

القلعة من قبُل.   با�صم هذه 
ْ
ي�صمع ه مل  اأنَّ اأي�صًا 

كانت  ا 
َّ

رمب غام�صة،  "األواح"  ذكر  يرد  وهنا 

جلجام�ص  خاللها  من   
َ
عرب التي   

َ
الألواح ُت�صِبُه 

من  الوحو�ِص  ملُك   
َ
ب

َّ
"تعج املــوت.  مياِه   

َ
بحر

اإينِّ ما  َليمان 
ُ

د �ص
ِّ
ي

َّ
ال�ص حكايِتِه، وقاَل له: وحقِّ 

ُه، 
ُ
ن دلَّنا عليها نكرم

َ
اأعرُف هذه القلعَة، وكلُّ م

�صديداً.   
ً
بكاء جان�صاه  َكى 

َ
فب اإليها.  ونر�صُلَك 

الوحو�ص،  اأتاه ملك   مدَّة قليلة، وبعَدها 
َ
و�صرب

وُخْذ  َلــدي، 
َ
و يا   

ْ
ُقم له:  وقاَل  بدري،  �صاه  وهو 

ــِت  اأَت واإذا  فيها.  الــذي  واحفِظ   ،
َ
ـــواح الأل هــذه 

الوحو�ُص ن�صاأُلها عن تلَك القلعِة" )1/696(.

َنَفِت  قبُل،  من  يور  الطُّ ملك  عند  يور  الطُّ ومثل 

الوحو�ُص عند ملك الوحو�ص معرفَتها بالقلعة. 

بها   
َ
�صعر التي  الوحو�ص اخليبَة  راأى ملك  ومّلا 

ظهِر  على  ير�صُلُه  �صوف  ه  باأنَّ  
ُ
ه

َ
اأخرب جان�صاه، 

اخ، وهو واحٌد 
ّ
اأحد الوحو�ص اإىل اأخيه امللك �صم

ُه.   اأن يدلَّ
ُ
من كباِر ملوك اجلان، ع�صاه ي�صتطيع

اخ، وتبادل 
ّ
وحنَي و�صَل جان�صاه اإىل امللك �صم

ه   باأنَّ
ُ
 الأخري

ُ
ه

َ
التَّعارف وروايَة احلكاياِت، اأخرب

 بوجوِد هذه القلعة. لكنَّ هناك راهبًا 
ْ
مل ي�صمع

يور  والطُّ الوحو�ص  ُه 
ُ
تطيع اجلبل،  يف  منقطعًا 

ة: 
َّ
حري

ِّ
ال�ص علوِمِه  لغزارة  َدة 

َ
واملــر والعفاريت 

ين 
َ
َليمان، فهو اأ�رص

ُ
د �ص

ِّ
ي

َّ
"اأنا كنُت َقد ع�صيُت ال�ص

ة  �صدَّ من  الراهِب،  هذا  �صوى  ني 
َ
غلب وما   ،

ُ
عنَده

ْكِرِه واأق�صاِمِه و�صحِرِه، وقد بقيُت يف خدمِتِه. 
َ
م

والأقاليِم،  البالِد  جميِع  يف   
َ
�صاح ــه  اأنَّ  

ْ
واعلم

والأمــاكــِن  ق واجلــهــاِت 
ُ
ــر الــطُّ  

َ
وعـــرَف جميع

عليه  يخفى  ــه  اأنَّ اأظــنُّ  وما  واملدائِن،  والقالِع 

هذه  على  يدلَُّك  لعلَُّه  اإليِه،  اأر�صُلَك  فاأنا  مكاٌن. 

َك عليها  القلعِة. واإن مل يدلََّك هو عليها فما يدلُّ

يور والوحو�ُص واجلان،  ه قد اأطاعْتُه الطُّ اأحٌد، لأنَّ

وكلُّهم ياأتوَنُه" )1/696(.

اأر�صَل ملُك الوحو�ِص جان�صاه مع طائٍر عمالٍق، 

�صيقان  مثل  �صيقان  واأربعة  اأجنحة  اأربعة  له 

يف  يغمو�ص  الراهب  اإىل  يو�صَلُه  حّتى  الفيل، 

اجلبل. ويف ح�رصة الراهب يغمو�ص اأي�صًا، ظهر 

ْت 
َ
يور واجلان مل تكْن قد �صِمع اأنَّ الوحو�ص والطُّ

 جان�صاه يبكي بحرقٍة 
َ
القلعِة. هكذا بقي با�صِم 

 اأ�صوُد، 
ٌ
َل طائر

َ
على جهوده ال�صائعة. وفجاأًة اأقب

عن  �صاأَلُه  وحني  يغمو�ص،  الراهِب  يَد  َل 
َّ
وقب

، اإّنا كّنا 
ُ
ها الراهب

ُّ
 بالإيجاِب. "اأي

َ
القلعة اأجاب

 
ٍّ
بر يف  البلُّور  بجبِل  قاف  جبِل  خلَف  �صاكننَي 

عظيٍم، وكنُت اأنا واإخوتي فراخًا �صغاراً، واأبي 

ويجيئاِن  يــوٍم  كلِّ  يف  ي�رصحاِن  كانا  ــي 
ِّ
واأُم

اِم 
ّ
الأي من  يومًا  �رصحا  هما  اأنَّ فق  فاتَّ برزِقنا. 

 
َّ
اٍم، فا�صتدَّ علينا اجلوُع، ثم

ّ
وغابا عّنا �صبعَة اأي

اأتيا يف اليوِم الثامِن وهما يبكياِن. فُقلنا لهما: 

علينا   
َ
خرج ه  اإنَّ فقال  عّنا؟  غياِبكما   

ُ
�صبب ما 

يرد ذكر "ألواح" 
غامضة، ربَّما 

كانت ُتشِبُه 
األلواَح التي 

عبَر من خاللها 
جلجامش بحَر 

مياِه الموت

دراسات 
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جوهر  قلعِة  اإىل  بنا   
َ
وذهــب فخَطَفنا،  مــارٌد 

راآنا  ا 
ّ
فلم �صهالَن.  امللِك  اإىل  واأو�صَلنا  تكني، 

نا 
َ
وراء اإنَّ  له  فُقلنا  قْتَلنا،  اأراَد  �صهالُن  امللُك 

كاَن  ولو  القتِل.  من  فاأعتَقنا  �صغاراً،  فراخًا 

عن  اأخرباكم  لكانا  احلياِة  قيِد  يف  ي 
ِّ
واأم اأبي 

القلعِة" )1/697(.

 هناَك 
َ
دام الأموِر حملولًة، ما   

ُ
ْت جميع

َ
اأ�صبح

املتاهة.  هذه  من  واخلــروِج  لال�صتهداء  خيٌط 

يحمَل  اأن  الأ�ــصــود  الطائر  من  الراهب   
َ
طلب

جبل  خــلــَف  ــــِه 
ِّ
واأُم اأبــيــه  وكـــِر  اإىل  جان�صاه 

اآخر  اإىل  و�صَل  حّتى  به   
َ
وطار فوافق.  البلُّور، 

 
َ
نام وهناك،  البلُّور.  جبل  فوق  يعرُفها  نقطٍة 

عينيه  اأمــام  ْت 
َ
التمع �صحا  وحني  جان�صاه، 

ها  اأنَّ  
ْ
، ومل يعلم

َ
الأب�صار �صاطعٌة تخطُف   

ٌ
اأنوار

اأنوار قلعة جوهر تكني التي يبحُث عنها. ومن 

دة �صم�صة حني عادْت اإىل 
ِّ
ي

َّ
امل�صادفات اأنَّ ال�ص

َتها مع جان�صاه، لماها 
َّ

اأهِلها، وحَكْت لهم ق�ص

ه �صوف  على ما فعلْتُه به، لكنَّها طماأنْتُهم باأنَّ

 لها. فاأر�صَل اأبوها عدداً من مردة اجلانِّ 
ُ
يجيء

لنتظاِرِه على حدود مملكِتِه والإتياِن به عند 

ال�صاطعة،  الأنوار  جان�صاه  راأى  وحني  روؤيِتِه. 

كاَد  وما  ها، 
َ
نحو ه 

ُّ
التَّوج اإىل  الف�صول  دعاه 

وبعد  الأعــوان.  اأحُد  التقاه  حّتى  قلياًل  مي�صي 

منه   
َ
ا�صتف�رص منهما،  كلٍّ  ة 

َّ
هوي من  دا  تاأكَّ اأن 

 
ْ
"اعلم قائاًل:   

ُ
ه

َ
فاأخرب حمبوبِتِه،  عن  جان�صاه 

اأباها  ْت 
َ
اأعلم وقد  عظيمًة،  ًة 

َّ
حمب َك 

ُّ
حتب ها  اأنَّ

َك 
ُّ
يحب القلعِة  يف  ن 

َ
م وكــلُّ  ِتَك، 

َّ
مبحب ــهــا 

َّ
واأُم

 .)1/698( عينًا"   
َّ
وقــر نف�صًا   

ْ
فطب لأجِلها، 

 
َ

�صوب به  و�صار  كتفيه  على  املارد  حمَلُه   
َّ
ثم

القلعة.

كان لقاء احلبيبني مفعمًا بامل�صاعر امل�صبوبة 

ما  جان�صاه  لهم  روى  املحمومة.  والعواطف 

عاناه من اأمل الفراق، وكيف ترَك عائلَتُه بعدما 

ما واجَهُه اأبوه من خ�صومة ملك الهند، واأعباء 

ها 
ُّ
اأُم فطماأنْتُه  بها.   

َّ
مر التي  املهلكة  ريق  الطَّ

القابِل  هر  ال�صَّ يف  تعاىل  اهلُل   
َ
�صاء "اإن  قائلًة: 

بها،  َك 
ُ

ج
ِّ
ونزو  ،

َ
العر�ص ونعمُل   ،

َ
الفرح  

ُ
نن�صب

من  مارٍد  األَف  وُنعطيَك  بالِدَك.  اإىل   
ُ
تذهب  

َّ
ثم

اأن يقتَل  ن فيهم يف 
َ
اأذنَت لأقلِّ م لو  الأعواِن، 

ويف  حلظٍة.  يف  ذلَك  لفعَل  ُه 
َ
وقوم كفيد  امللَك 

كلِّ عاٍم نر�صُل اإليك قومًا اإذا اأمرَت واحداً منهم 

 .)1/699( اأهلَكُهم"  جميعًا  اأعداِئَك  باإهالِك 

اأبوها  َز لهم  جا. وجهَّ
َّ
هر تزو وبعد انق�صاء ال�صَّ

عًا 
َّ

امللُك "تختًا عظيمًا من الذَّهِب الأحمِر مر�ص

احلريِر  مــن  خيمٌة  فــوَقــُه  ــِر،  ــوه واجل  
ِّ
ر ــدُّ بــال

عٌة 
َّ

مر�ص الألــواِن،  ب�صائِر  منقو�صٌة  الأخ�رِص، 

واأوكَل   ."
ُ
الناظر فيها   

ُ
يحار اجلواهِر،  بنفي�ِص 

والنتقاِل  التَّخِت  بحمِل  املردِة  من  مموعًة 

بالعرو�صنِي اإىل بالِد كابل.

قد  طيغمو�ص  املــلــُك  كـــاَن  كــابــَل،  بـــالِد  يف 

اأ�صواِر  داخل   
َ
فاعت�صم  ،

َ
نكراء لهزميٍة  �ص 

َّ
تعر

اإىل   
ُ
ه

َّ
ا�صطر خانٍق،  حل�صاٍر   

َ
وخ�صع مدينِتِه، 

يقبْل.  فلم  كفيد،  الهند  ملك  من  الأمــاِن  طلِب 

 امللك طيغمو�ص بالنتحار، وبداأ بتوديِع 
َ
ر ففكَّ

التَّوديع،  يكتمَل  اأن  وقبل  ــِه.  واأعــواِن اأ�ــرصِتــِه 

�صطح  فــوق  نــزل  ابنه  ــاأنَّ  ب املماليُك   
ُ
ه

َ
اأخـــرب

اأخــرى،  ناحيٍة  من  عظيٍم.  تخٍت  يف  الق�رص 

اجلي�ص  على  �صم�صة  دة 
ِّ
ي

َّ
ال�ص ــردة  م انق�صَّ 

 وفتكوا بهم. كان املارُد يحمل ثمانيَة 
ِّ
الهندي

 يرمي بهم. واأخذوا 
َّ
فيلة اأو ع�رصًة، وميزُِّقهم ثم

واألقوه يف  اًل بالأغالل، 
َّ
مكب اأ�صرياً  امللك كفيد 

الذي  الثاين  العر�ِص  الأ�صود. ويف  الربج  �صجن 

ُه، 
ُ

 يف مدينة امللك طيغمو�ص، اأُطلق �رصاح
َ
اأُقيم

واأُعيَد اإىل بالِدِه، على اأن ل يعوَد اإىل مثلها.

 عند 
ٌ

كلُّ هذا رواه جان�صاه لبلوقيا، وهو جال�ص

َثُه كيف بقوا عدَّة �صنني، يق�صونها  القربين. حدَّ

يف  وهم  تكني،  جوهر  وقلعة  كابل  بالد  بني 

دة 
ِّ
ي

َّ
ة هبطِت ال�ص

َّ
األذِّ عي�ٍص واأهناأه. ويف ذات مر

"فقاَلِت  املكان،  هذا  يف  ومرافقاتها  �صم�صة 

دة �صم�صة اإينِّ اأريُد اأن اأغت�صَل يف هذا النَّهر، 
ِّ
ي

َّ
ال�ص

 ، ثيابهنَّ ــواري  اجل ونــزَع  ها، 
َ
ثياب نزَعْت   

َّ
ثم

يُت  اإينِّ مت�صَّ  
َّ
ثم َن فيه. 

ْ
النَّهر، و�صبح ونزْلَن يف 

لت "ألف ليلة  حوَّ
وليلة" جلجامش 

إلى بلوقيا، 
وأنكيدو إلى عّفان، 

وأوتانبشتم إلى 
ملكة الحّيات

دراسات 
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نْبَ فيه  َ
 يلع

َ
على �صاطئ النَّهر، وترْكُت اجلواري

 البحِر 
ِّ

دة. فاإذا بقر�ٍص عظيٍم من دواب
ِّ
ي

َّ
 ال�ص

َ
مع

ها يف رجِلها من دوِن اجلواري، ف�رصَخْت 
َ
�رصب

ِت 
َ
فطلع و�صاعِتها.  وقِتها  من  تًة 

ِّ
مي ْت 

َ
ووقع

اجلواري من النَّهر هارباٍت اإىل اخليمِة من ذلَك 

 اإنَّ بع�َص اجلواري حمَلها واأتى بها 
َّ
القر�ِص. ثم

تًة وقعُت 
ِّ
ا راأيُتها مي

ّ
تٌة. فلم

ِّ
 مي

َ
اإىل اخليمِة وهي

اأفقُت  ا 
ّ
فلم باملاء.  وا وجهي  فر�صُّ  ،

َّ
علي ًا 

ّ
مغ�صي

بكيُت عليها، واأمرُت الأعواَن اأن ياأخذوا التَّخَت 

جرى  مبا  عِلموهم 
ُ
وي اأهِلها،  اإىل  به  ويروحوا 

َلموهم مبا جرى لها، 
ْ
لها. فراحوا اإىل اأهِلها واأع

 اأهُلها اإّل قلياًل حّتى اأتوا هذا املكاَن. 
ْ
فلم يغب

دفنوها،  املكاِن  هذا  نوها، ويف  وكفَّ لوها 
َّ
فغ�ص

هم اإىل 
َ
ها. وطلبوا اأن ياأخذوين مع

َ
وعملوا عزاء

يل   
َ
حتفر اأن  منَك  اأريــُد  لأبيها:  فقلُت  بالِدهم. 

قرباً  احلفرَة  تلك  واجعْل  قرِبها،  بجانِب  حفرًة 

 
َ
فاأمر بجانِبها.  فيها  ــُن  اأُدَف متُّ  اإذا  لعلي  يل، 

ففعَل  بذلَك،  الأعــواِن  من  عونًا  �صهالُن  امللُك 

 راحوا من عندي، وخلُّوين هنا 
َّ
يل ما اأردُتُه. ثم

 ُقعودي 
ُ
تي و�صبب

َّ
 واأبكي عليها. وهذه ق�ص

ُ
اأنوح

بني هذيِن القربيِن" )1/702(.

جان�صاه  حكاية  بــني  �صبهًا  هناك  اإنَّ  قلنا 

نى. 
َّ
 ومنار ال�ص

ِّ
و�صم�صة وحكاية ح�صن الب�رصي

لكنَّنا مل نقْل اإنَّ هذه العالقة موجودٌة اأي�صًا يف 

حكاية لقاء امللك �صيف بن ذي يزن مع زوجِتِه 

اليمن".  فار�ص  "�صرية  يف  النُّفو�ص"،  "منية 
 "

ِّ
ونحن نرى اأن حكاية "ح�صن ال�صائغ الب�رصي

ة البطل فيها باعتباره 
َّ
ترمي اإىل اإبراز �صخ�صي

ًا يح�صل على 
ّ
ة، وبطاًل ثقافي

َّ
ة تاأ�صي�صي

َّ
�صخ�صي

لكنَّه يف  املزايا.  �صواه من  عليه  ما ل يح�صُل 

ماأ�صاة  اإىل  �ُص 
َّ
يتعر جان�صاه  حكاية  �صياق 

حتقيق  من  احلكاية  َن  تتمكَّ اأن  فبعد  ة. 
َّ
حقيقي

جتعُلُه  ة، 
َّ
تاأ�صي�صي ة 

َّ
�صخ�صي بو�صفه  بطولِتِه 

�ُص لكارثة كربى بوفاة حمبوبِتِه �صم�صة، 
َّ
يتعر

ى  تبقَّ يِن، يق�صي ما 
َ
بناء قرب اإىل   

ُ
ه

ُّ
ا ي�صطر

ّ
مم

من حياته يف البكاء فوَقهما. والهدف من ذلك 

مهما  ة 
َّ
الإن�صاني ة 

َّ
خ�صي ال�صَّ اأنَّ  �صهريار  اإخبار 

ها تظلُّ  ، فاإنَّ
ِّ
و

ُ
م

ُّ
ْت من اأ�صباِب الرتفاع وال�ص

َ
اأُوتي

 
ُ

�ص
َّ
 املوُت يرتب

َ
، ما دام

ِّ
عر�صًة للم�صري الب�رصي

من  بدَّ  ل  ولذلك  امل�رصوع.  بهذا  النِّهاية  يف 

اأخِذِه بالعتبار حّتى لو كاَن الإن�صان يف ذروة 

ًا، كما 
ّ
 بو�صفه بطاًل تاأ�صي�صي

ِّ
خ�صي ال�صَّ اإجناِزِه 

هو احلال مع جان�صاه.

استئناف حكاية بلوقيا

اأن روى جان�صاه حكايَتُه لبلوقيا، كاَن ل  بعد 

 
َ
ومي�صي القربين،  بني  باكيًا  يرتَكُه  اأن  له  بدَّ 

اأن  اأن يرتَكُه، طلب منه  يف حال �صبيِلِه. وقبل 

، وعاد اإىل موا�صلة 
ُ
ريق، فاأر�صَده يدلَُّه على الطَّ

ا بلوقيا 
ّ
اأم ا موِتِه بني القربين. 

َّ
اأو رمب حياِتِه، 

ري على املاِء، 
َّ
ال�ص فقد ظلَّ يدهُن رجليه بع�صب 

جزيرٍة  وعند  ــرى.  اأُخ اإىل  جزيرٍة  من  وينتقُل 

د 
ُّ
ر

ُ
م والزُّ اللُّوؤلوؤ  من  بطائٍر  يلتقي  اجلنَّة،  ت�صبه 

ة. 
َّ
الأخ�رص، ويروي له بع�ص الق�ص�ص الفردو�صي

ومل يكْد ينتهي من اأكِلِه على مائدة هذا الطائر، 

بلوقيا   
َ
"فقام اخل�رص.  بح�صور  فوجَئ  حّتى 

 :
ُ
ري ، فقاَل له الطَّ

َ
 عليِه، واأراَد اأن يذهب

َ
اإليِه، و�صلَّم

 
َ

 يا بلوقيا يف ح�رصِة اخل�رِص )ع(. فجل�ص
ْ

اجل�ص

ين ب�صاأِنَك، واحِك 
ْ
: اأخرب

ُ
بلوقيا. فقاَل له اخل�رص

جرى  ما  بجميِع  بلوقيا   
ُ
ه

َ
فاأخرب حكايَتَك.  يل 

دي، 
ِّ
 قال له: يا �صي

َّ
ل اإىل الآخِر.. ثم

َّ
له من الأو

؟ فقاَل له: 
َ
ريق من هنا اإىل م�رص  الطَّ

ُ
ما مقدار

 بلوقيا 
َ
ا �صمع

ّ
م�صريُة خم�صٍة وت�صعنَي عامًا. فلم

َلها، 
َّ
 على يِد اخل�رِص وقب

َ
 وقع

َّ
 بكى ثم

َ
هذا الكالم

َك على 
ُ
واأجر الغربِة،  اأنقْذين من هذه  له:  وقال 

بقيْت  وما  الهالِك،  على  اأ�رصفُت  قد  لأينِّ  اهلِل، 

اأن  تعاىل  اهلَل  ادُع   :
ُ
اخل�رص له  فقاَل  حيلٌة.  يل 

 قبل اأن تهلَك. 
َ
ياأذَن يل يف اأن اأو�صَلَك اإىل م�رص

َل اهلُل 
َّ
َع اإىل اهلِل تعاىل، فتقب

َّ
فبكى بلوقيا وت�رص

 )ع( اأن يو�صَلُه اإىل اأهِلِه. 
َ
 اخل�رص

َ
، واألهم

ُ
ه

َ
دعاء

َل 
َّ
َك، فقد تقب

َ
 راأ�ص

ْ
 )ع( لبلوقيا: ارفع

ُ
فقاَل اخل�رص

 .
َ
م�رص اإىل  اأو�صَلَك  اأن  ني 

َ
واألهم َك، 

َ
ــاء دع اهلُل 

ال بدَّ أن نميِّز بين 
حكاية بلوقيا 

في "ألف ليلة 
وليلة"بوصفه 

بطاًل تأسيسّياً، 
وبين المصادر 

األخرى بوصفه 
نبّياً

دراسات 
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واأغم�ْص  بيديَك،   
َّ
علي واقب�ْص  بــي،  فتعلَّْق 

وقب�َص  )ع(،  باخل�رِص  بلوقيا  فتعلََّق  عينيَك. 

 
ُ
اخل�رص وخطا  عينيِه.  واأغم�َص  بيديِه،  عليه 

 
َ
 عينيَك. ففتح

ْ
 قاَل لبلوقيا: افتح

َّ
)ع( خطوًة، ثم

 
َّ
ُه واقفًا على باِب منزِلِه. ثم

َ
عينيِه، فراأى نف�ص

 )ع(، فلم يجْد له اأثراً" 
َ
َع اخل�رص ه التفَت ليودِّ اإنَّ

.)1/704(

بلوقيا  عالقة  اأنَّ  وهو   ،
ٌّ
مهم �صوؤاٌل  يظهر  هنا 

هو  ترَكها  اأن  بعد  انقطعْت  ــات 
ّ
احلــي مبلكة 

وعّفان قبل انطالِقهما يف رحلتهما بحثًا عن 

ات 
ّ
احلي ملكة  عرفت  فكيف  َليماَن، 

ُ
�ص خامت 

يف  ذلــك؟  بعد  جــرْت  التي  حكايِتِه  بــاأحــداِث 

مللكة  بلوقيا  رواها  الأحداث  ة 
َّ
بقي اأنَّ  الواقع 

حا�صب  له  َه 
َّ
تنب ما  وهذا  بالو�صاطة.  ات 

ّ
احلي

هذه  عرفِت  "كيَف  �صاألها:  حني  الدِّين  كرمي 

اأينِّ كنُت   ،
ُ
يا حا�صب  

ْ
اعلم له:  فقاَلْت  ؟ 

َ
الأخبار

مدَّة  من  عظيمًة  ًة 
َّ
حي  

َ
م�رص بالِد  اإىل  اأر�صلُت 

كتابًا  ها 
َ
مع واأر�صلُت  عامًا،  وع�رصيَن  خم�صٍة 

فاأخذْت  اإليه...  لتو�صَلُه  بلوقيا  على  الم 
َّ
بال�ص

 .
َ
م�رص اإىل  و�صَلْت  حّتى  ْت 

َ
و�صار  

َ
الكتاب ذلَك 

ا 
ّ
 عن بلوقيا، فدلُّوها عليه. فلم

َ
و�صاأَلِت النا�ص

 ..
َ

اأتْت وراأْتُه، �صلَّمْت عليِه، واأعطْتُه ذلَك الكتاب

ات، 
ّ
ِك اإىل ملكِة احلي

َ
 مع

َ
فقاَل لها: اأُريد اأن اأروح

�صمعًا وطاعًة"  فقالْت:  لأنَّ يل عنَدها حاجًة. 

.)1/703(

فيه  ُتقيم  الذي  اجلبل  اإىل  بلوقيا  و�صَل  حني 

فقد  مــوجــودًة،  هــذه  تكْن  مل  ــات، 
ّ
احلــي ملكُة 

ذهبْت مع جي�صها اإىل جبِل قاف. لكنَّ بلوقيا 

روى لنائبِتها كلَّ ما جرى له، ونقلْتُه هذه اإىل 

 بلوقيا يف 
َ
اأنَّ طموح  َ ات. وقد تبنيَّ

ّ
ملكِة احلي

اخللود  واإك�صري  احلياة  ع�صبة  على  احل�صول 

ريد 
ُ
ي ه  باأنَّ للنائبة   

َ
ح

َّ
�رص قد  وهو  ْف.  يتوقَّ مل 

طلبًا.  منها   
َ
يطلب لكي  ات 

ّ
احلي ملكِة  مقابلَة 

فاأنا  حاجٌة  لك  كاَنْت  "اإن  النائبة:  له  فقالْت 

اأن  منك  اأُريــد  بلوقيا:  لها  فقاَل  لَك.  اأْق�صيها 

 
ُ
ه

َ
 ماء

َ
ُه و�رصب ن دقَّ

َ
جتيئي بالنَّباِت الذي كلُّ م

 ول ميوُت. فقالْت له تلَك 
ُ
ل ي�صعُف ول ي�صيب

مبا  ين 
َ
تخرب حّتى  به   

ُ
اأجــيء ما  واهلِل  ُة: 

َّ
احلي

جرى لَك بعد مفارقِتها" )1/703(. وبعد اأن 

اأعلَنْت له  ِة حكايِتِه، 
َّ
ا�صتح�صلْت منه على تتم

ها ل طاقَة لها ول معرفَة عنَدها باحل�صوِل  اأنَّ

على ذلك الع�صِب.

اأوجه  من  ا�صتخل�صُت  ات، 
ّ
الثَّمانيني اأواخر  يف 

"حكاية  بني  عالقة  وجــود  ة 
َّ
دي

َّ
ال�رص به  ال�صَّ

افرت�صُت  وقد  جلجام�ص".  و"ملحمة  بلوقيا" 

َفها 
َّ
 كي

ٍّ
ت بو�صيٍط �رصدي

َّ
حينئٍذ اأنَّ احلكاية مر

ينقُلها  التي  وايات 
ِّ
الر اإىل  وبالعودة  َلها.  وعدَّ

ه يف كتاب "التِّيجان"، راأيت اأنَّ 
ِّ
وهب بن منب

نقَلها  التي  ة 
َّ
اليمني وايات 

ِّ
الر هو  الو�صيط  هذا 

ويف  القرنني".  ذي  عب 
َّ

"ال�ص عن  الكتاب  هذا 

"حكاية  موؤلِّفي  اأنَّ  اإىل  خل�صُت  الوقت  ذلك 

هذه  كتبوا  متى  نــعــرَف  لــن  الــذيــن  بلوقيا 

امل�صادر  من  يغرتفوَن  اأيــن،  ول  احلكاية، 

القد�ص  اإىل  بلوقيا   
ُ
و�صَفر جميعًا.  املذكورة 

عب لاللتقاء 
َّ

لاللتقاء بعّفاَن مطابٌق ل�صفر ال�ص

اأي�صًا، ح�صب رواية وهب  باخل�رص يف القد�ص 

اأنكيدو  ملوِت  مطابق  عّفان  وموت  ه. 
ِّ
منب بن 

ة 
َّ
دي

َّ
ال�رص واجلغرافية  جلجام�ص.  ملحمة  يف 

ة. 
َّ
وفي

ُّ
للحكاية مطابقٌة جلغرافية احلكاية ال�ص

بل اإنَّ تعدُّد امل�صادر ينك�صف يف خطاأ �صغرٍي 

احلياِة"   
َ
"ماء يذكر  حــني   ،

ُّ
ــ�ــص الــنَّ ُه 

ُ
يرتكب

ن 
َ
م كلُّ  الذي  "الع�صب   

ُ
يذكر  

َّ
ثم  ،)662 )�ص 

بعد  ليعوَد   ،)663 )�ص  ميوُت"  ل  منه  اأكــَل 

664(. ويف  احلياِة" )�ص  "ماِء  اإىل ذكر  ذلك 

اإىل  اإ�صارٍة  من  ما  املذكورة،  امل�صادر  جميع 

جلجام�ص".  "ملحمة  يف  اإّل  احلياة"  "ع�صبة 
بينما تتَّفق جميع امل�صادر الأخرى على نبِع 

لت "األف ليلة وليلة" جلجام�ص 
َّ
احلياِة. لقد حو

واأوتانب�صتم  عّفان،  اإىل  واأنكيدو  بلوقيا،  اإىل 

اآخر  ات، وا�صتعارت اخل�رص يف 
ّ
اإىل ملكة احلي

فت 
َّ
ا ت�رص

َّ
رمب اأو  امل�صادر،  ة 

َّ
بقي احلكاية من 

بت�صمية )خا�صي�صرتا( الذي هو مقلوب ا�صم بطل 

وفان يف امللحمة امل�صابهة )اأترا ح�صي�ص(،  الطُّ

الخلود الفعليَّ 
الوحيد المتاح 

هو الخلود 
ردّي، وعلى  السَّ

اإلنسان أن يدرك 
حدوده البشريِّة 

المتواضعة

دراسات 
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اأي الفائق احلكمة. والقدر واحد".

وك�صفْت  تتزايد،  ــْت 
َ

بــرح ما  النُّ�صو�ص  لكنَّ 

فبعد  تعقيداً.   اأكث  اأخــرى  و�صائَط  وجود  عن 

اأنَّ   
َ
ظهر ت، 

ِّ
املي البحر  خمطوطات  ن�رص  اإطالق 

اأو  الطائفة،  هذه  لدى  اجلبابرة"  "�صفر  كتاب 

ذرات املتبقِّية منه، تطلق  بالأحرى ظهر اأنَّ ال�صَّ

 ا�صم "جلجام�ص". ومن 
ِّ على كبري مالئكة ال�رصَّ

ُعِثَ  ًا، 
ّ
ن�صبي مقارب  وقت  ويف  اأُخــرى،  ناحية 

ة الباقية من كتاب "�صفر 
َّ
غدي

ُّ
ذرات ال�ص يف ال�صَّ

"اأتامبي�ص"  ا�صمي  على   
ِّ
املانوي اجلبابرة" 

ة 
َّ
غدي

ُّ
ال�ص ياغة 

ِّ
ال�ص وهما  و"هوبابي�ص"، 

"ملحمة  يف  و"خمبابا"  "اأوتانب�صتم"  ل�صمي 

جلجام�ص". 

ْف عند هذا  اأنَّ اكت�صاف النُّ�صو�ص مل يتوقَّ بيَد 

ة 
َّ
وحيثي ة 

َّ
حوري ترجمات  على  ُعِثَ  فقد  احلدِّ. 

جلجام�ص  فيها  دعى 
ُ
ي جلجام�ص"،  لـ"ملحمة 

ال�صمني  بني  املقارنة  ومن  "بلقمي�ص".  با�صم 

دايل  �صتيفاين  الباحثة  ذهبت  واحلكايتني، 

اإىل  القدمي"  العراق  من  "اأ�صاطري  كتابها  يف 

اأنَّ ا�صم "بلوقيا" يف "األف ليلة وليلة" م�صتمدٌّ 

ة ل�صم جلجام�ص. 
َّ
ة اأو �صومري

َّ
من �صيغة حوري

من  لوقيا" عدداً 
ُ
ب "حكاية  "حتمل  دايل:  تقول 

ِه مع "ملحمة جلجام�ص"، ي�صتع�صي 
َ
ب اأوجه ال�صَّ

اأحــداث  جتــري  م�صادفاٍت.  د 
َّ
مــر اعتبارها 

ة لغة مكتوبة، 
َّ
ة حني كانت اللُّغة الإغريقي

َّ
الق�ص

الإ�صالم.  قبل  ما  اأخرى يف ع�صور  بعبارة  اأي 

 )الذي يبدو اأنَّ ا�صمه 
ُّ

ينطلق بلوقيا امللك ال�صاب

اأو   
ِّ
ومري

ُّ
"ِبْلقمي�ص" ال�ص ا�صم  ب من 

ُّ
�صيغة حتب

( مع �صديٍق له حميٍم بحثًا عن اخللود، 
ِّ
احلوري

)كبديٍل  َليمان 
ُ

�ص خامت  على  احل�صول  اأجل  من 

ميتًة  �صديُقُه  وميــوت  خمبابا(.  اأحدوثة  عن 

ي�صعياِن  مبا  ظفرهما  حلظة  قبل  الأواِن  قبَل 

به  الالحقة  بلوقيا  اأ�صفار  وُتف�صي  اأجله.  من 

يف  جلجام�ص  مع  ح�صل  )كما   
ٍّ
خفي  

ٍّ
ممر اإىل 

حتمل  مملكٍة  اأر�َص  ي�صل  حّتى  التا�صع(  اللَّوح 

الياقوِت   
َ
وثمار د 

ُّ
ــر

ُ
م الــزُّ اأغ�صاَن  ها 

ُ
اأ�صجار

امللك  يلتقي   
َّ
ثم التا�صع(،  اللَّوح  )جلجام�ص، 

 باخللوِد 
َ
ة، وظفر

َّ
�صخر الذي يحكم مملكة ق�صي

ب�رصبه  بلوقيا،  اأمــام  ممكنًة  تعْد  مل  بطريقٍة 

ها اخل�رص )اأي 
ُ

املاء من نبع احلياة التي يحر�ص

ُه 
َ

اأتراح�صي�ص منوذج احلكيم امل�صلم الذي ميثُِّل 

الأعلى قبله بكثرٍي(، فريوي امللك �صخر لبلوقيا 

ر )اللَّوح احلادي ع�رص، -10  تاريخ العامل املبكِّ

رحلة  يف  بلوقيا  يعود  ب�رص،  وبلمحة   .)197
ة 

َّ
ل. وقد ا�صتعملت الق�ص

َّ
ة اإىل موطنه الأو

َّ
روحي

د".
َّ
 حمم

ِّ
وؤ مبجيء النَّبي

ُّ
نب التَّ

ومل يكن ظهور اخل�رص من اأجل اإي�صال بلوقيا 

اإىل بيِتِه يف م�رص يف "األف ليلة وليلة" حم�َص 

ا منذ القرن الرابع 
َّ

ل رمب
َّ
ه حتو م�صادفٍة، بل لأنَّ

مع  احلــال  هو  كما   ، ثقايفٍّ بطٍل  من   
ِّ
الهجري

كتاب  يف  القرنني  ذي  عب 
َّ

وال�ص جلجام�ص 

كتب  يف  ُتُه 
َّ

ق�ص ُتــروى   
ٍّ
نبي اإىل  "التِّيجان" 

 ،
ُّ
ته اخلركو�صي

َّ
"ق�ص�ص الأنبياء". وقد نقل ق�ص

"�رصف  كــتــابــه  يف   ،406 �ــصــنــة  ــى  ــوفَّ املــت

نقلها   
َّ
الثَّعلبي اأنَّ  املحتمل  ومن  امل�صطفى". 

عنه، واإن مل ي�صتعمْل اأ�صلوبًا مطابقًا متامًا.

وقفُت  فقد  املكتوبة،  امل�صادر  حيث  ومــن 

بلوقيا؛  ة 
َّ

بق�ص ــتــا 
َ
ُعــِنــي خمطوطتني  عــلــى 

وهذه   .)2686( برقم  غوطا  خمطوطة  الأوىل 

كتاب  يرويها  التي  احلكاية  ت�صبه  املخطوطة 

الأفعال  ت�صل�صل  حيث  من  وليلة"  ليلة  "األف 
ًا. اأ�صْف 

ّ
اأ�صلوبي ة، ولكنَّها تختلف عنها 

َّ
دي

َّ
ال�رص

اأبو  وهو  فيها،  مذكوٍر  راٍو  اآخــر  اأنَّ  ذلك  اإىل 

 .
ُّ
الأ�صمعي لها هو  راٍو  اأقدم  اأنَّ  املعايل، يزعم 

رة، ل ميكن اجلزم يف  ها ن�صخة متاأخِّ اأنَّ ويبدو 

كونها منقولًة مع بع�ص التَّعديل عن "األف ليلة 

وليلة". واملخطوطة الثانية هي خمطوطة برلني 

"حكاية  لها 
َّ
اأو يف   

ُّ
ت�صم وهي   ،)3860( برقم 

بلوقية وما راآه من العجائب والغرائب"، وهي 

، واجلزء الأخري، وهو �صرية 
ٍّ
مكتوبة بخطٍّ مغربي

�صيف بن ذي يزن، من املخطوطة يحمل تاريخ 

رواية تختلف من  تقدِّم  لكنَّها  1188هـ.  �صنة 

دراسات 

لم يكن ظهور 
الخضر محض 
مصادفة ألّنه 

تحول من بطل 
ثقافي إلى نبيٍّ 

تروى قصته
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حيث التَّفا�صيل عن حكاية "األف ليلة وليلة"، 

الأنبياء".  "ق�ص�ص  حكاية  عن  تختلف  كما 

ابن  ها منقولٌة عن  باأنَّ واية 
ِّ
الر ح هذه 

ِّ
اإذ ت�رص

الأُوىل،  اخلليقة  اأخبار  ب�رصد  وتبداأ  ا�ص، 
ّ
عب

د �صببًا لإيجاد اخلالئق، 
َّ
 حمم

ِّ
وجتعل من النَّبي

ظهوره  قبل  به  بلوقيا  ملعرفة  ُد  متهِّ وبهذا 

اخلليقة،  مبداأ  ا�صتعرا�ص  وبعد   .
ِّ
التاريخي

 
َّ
ثم اأبيه.  عن  بوقائعها  ي�صمع  بلوقيا  جتعل 

بعد وفاة اأبيه ي�رصع بالبحث بنف�صه عن هذه 

ا ا�صم "عّفان" يف هذه املخطوطة 
ّ
الوقائع. اأم

ذلك  من   
ُّ
والأهم "عفران"(.  "عفوان" )اأو  فهو 

وفان، وناقة �صالح،  ة الطُّ
َّ

ها تنفرد بنقل ق�ص اأنَّ

اأو�صاف  وتقدمي  يحة، 
َّ

بال�ص املدائن  وهالك 

ُه 
ُ

"راأ�ص عمالٍق،  بطائٍر  واللِّقاء  "قاف"،  جبل 

 من الياقوِت، واأجنحُتُه من 
ُ
من ذهٍب، وعيناه

ِة" )الورقة 11(. ورواية معجزات عي�صى،  الف�صَّ

اأخت  ــُن  اب ــه  بــاأنَّ وو�صفه  اخل�رص،  وح�صور 

الإ�صكندر.

 متعدِّدة 
َ

وهكذا فمن الوا�صح اأنَّ هناك م�صارب

بدَّ  ل  ذلك،  مع  بلوقيا؛  حكاية  منها  ت�صتقي 

"األف  يف  بلوقيا  حكاية  بــني  ز 
ِّ
مني اأن  لنا 

بطاًل  بو�صفه  ُه 
ُ
تقدِّم التي  وهي  وليلة"،  ليلة 

ًا، وحكاية بلوقيا يف امل�صادر الأخرى 
ّ
تاأ�صي�صي

ة. 
َّ
ًا يف حقبة نبوي

ّ
ًا اأو بطاًل تاأ�صي�صي

ّ
بو�صفه نبي

بلوقيا  حكايات  اأنَّ  احلالتني  يف  يظلُّ  ولكْن 

جميعًا اأرادْت له اأن يرتفع فوق م�صتوى الب�رص 

ات الكربى، مثل 
ّ
خ�صي العاديني، واأن يقلِّد ال�صَّ

والهدف  القرنني.  ذي  عب 
َّ

ال�ص اأو  جلجام�ص 

ة 
َّ
ة ا�صتثنائي

َّ
من هذا الرتفاع هو خلق �صخ�صي

ن�صتطيع  ولعلَّنا  والتَّقدير.  بالإكبار  حتظى 

تطويع  هو  للحكاية  الأبعد  الهدف  اإنَّ  القول 

ة، 
َّ
الإ�صالمي البيئة  يف  وتكييفها  الأ�صطورة، 

"امليثولوجيا  جلعلها  الأ�صطورة  حتوير  اأي 

�صحيح  �صتيتكيفت�ص.  يها 
ِّ
ي�صم كما  احلالل"، 

اإىل  يرتِق  مل  هــذه،  حكايتنا  يف  بلوقيا،  اأنَّ 

ة، كما هو احلال يف كتب "ق�ص�ص 
َّ
بو مرتبة النُّ

من  ن  متكَّ نف�صه  الوقت  يف  لكنَّه  الأنبياء"، 

ة. 
َّ
اأ�صي�صي التَّ ة 

َّ
خ�صي ال�صَّ منزلة  اإىل  الرتفاع 

اآخــر  يف  لــه  اخل�رص  ظهور  معنى  هــو  وهــذا 

و�صيلة  يتعدَّ  مل  فيها  اخل�رص  ودور  احلكاية. 

 
ِّ
دي

َّ
 من و�صائل التَّ�صخري ال�رص

ٍّ
اإي�صاٍل اإعجازي

ة 
َّ
دي

َّ
ال�رص ات 

ّ
خ�صي ال�صَّ عليها  حت�صل  التي 

الكربى.

ات 
ّ
اأنَّ ملكة احلي اعتبارنا  اأن ن�صع يف  علينا 

ة 
َّ

ق�ص الــدِّيــن  كــرمي  حلا�صب  تــروي  التي  هي 

 
َ
يحذو اأن  نف�صه  الوقت  يف  ُه 

ُ
وتطالب بلوقيا، 

َن 
َّ
، فهو مثله ابُن ملٍك، ول بدَّ له اأن يتمع

ُ
ه

َ
حذو

ة 
َّ
خ�صي د، واأن يتبنَّى موقف ال�صَّ

َّ
يف معنى ال�رص

ة الكربى. لقد راأى بعينه امل�صري الذي 
َّ
دي

َّ
ال�رص

ُه 
ُ

طموح زاد  حني  عّفان،  �صديقه  اإليه  انتهى 

عن حدِِّه، وطالب مبا ل ينبغي لب�رٍص اأن يطالب 

خامت  على  احل�صول  هو  ذلك  اأكان   
ٌ
�صواء به، 

 .
ِّ
َليماَن، اأو احل�صول على اإك�صري البقاء الأبدي

ُ
�ص

جان�صاه  م�رصوع  انتهى  كيف  راأى  ــه  اأنَّ كما 

بالبكاء بني قربين. ومن هنا ا�صتوعب بلوقيا 

د، واأدرك اأنَّ اخللود الوحيد املتاح اأمامه 
َّ

ال�رص

اأي   ،
ّ

دي
َّ

ال�رص اخللود  بل   ،
َّ
الفعلي اخللود  لي�ص 

 املتوا�صعة، 
ِّ
اأن يدرك حدود امل�رصوع الب�رصي

اإىل  ل 
ُّ
التَّحو اأجل  الوقت نف�صه من  وي�صعى يف 

تطالب  وهكذا  ة. 
َّ
تاأ�صي�صي ة 

َّ
ثقافي ة 

َّ
�صخ�صي

م�رصوع  َل  يتمثَّ بــاأن  حا�صبًا  ــات 
ّ
احلــي ملكة 

 
ِّ
الب�رصي امل�رصوع  بتوا�صع  ويوؤمن  بلوقيا، 

اإمكان  عينيِه   
َ
ن�صب في�صع  نف�صه،  الوقت  يف 

وبالتايل  الكربى؛  بالأفعال   
ِّ
دي

َّ
ال�رص اخللود 

ة. ولكنَّنا 
َّ
ة تاأ�صي�صي

َّ
ل مثله اإىل �صخ�صي

َّ
اأن يتحو

اأنَّ �صهرزاد نف�صها مت�صك بجميع  اأي�صًا  نعرف 

ملكة  خطاب  خالل  من  واأنها  د، 
َّ

ال�رص خيوط 

اً خطابًا 
ّ
 �رص

ُ
ب

ِّ
ات حلا�صب كرمي الدِّين تهر

ّ
احلي

م�رصوع  عن  يتخلَّى  باأن  �صهريار  اإىل  مماثاًل 

اإىل  ــر  الآخ هو  ل 
َّ
يتحو واأن  الــظــامل،   

ُّ
التَّجرب

ة.
َّ
ة تاأ�صي�صي

َّ
�صخ�صي

دراسات 

 تحوير األسطورة 
وتكييفها في 

البيئة اإلسالمية 
لجعلها 

"الميثولوجيا 
الحالل"
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1 ـ تعنى هذه الدرا�صة بقراءة كتاب عنوانه:» �صرية 
 ملوؤلفه ال�صعودي 

)1(
الوقت ـ حياة فرد، حكاية جيل«

ذاتية  �صريًة  به  مراٌد  التاأليف  هذا  الزهراين.  معجب 

يف نوعه، ح�صب ما يعلن �صاحبه عن ذلك �رصاحة 

يف ديباجته بحديثه عن»الكتابة عن حياة �صخ�صّية 

منت  يف  فعال  ويتحقق   
.)2(

جدا.« عــادّيــة  اأح�صبها 

ال�صكل  حيث  من  ن 
ّ
يتكو �صفحة،   279 امتداد  على 

ولي�ص  الطول،  متفاوتة  الفقرات،  من  مموعة  من 

مبقدار  اأحيانا،  �صابهتها،  واإن  م�صتقلة،  ف�صول  من 

التفاوت.  

واإل  حا�صل،  حت�صيَل  لي�صت  للنوع  ت�صميُتنا  2ـ 
وحتليله،  العمل  هذا  لقراءة  اأ�صا�صًا  احلاجة  لبطلت 

يخ�صعون  اإذ  الدار�صني  بع�ص  عنه  يغفل  ما  وهو 

تخفى  �صابقة،  ت�صنيفات  ل�صوابط  الن�صو�ص 

ما  لدر�صها  الداعي  انتفى  واإما  ُوجدت،  اإن  فرادتها 

دامت م�صنفًة �صلفا ومقررًة بقواعد نوِعها. اإن العمل 

الذي بني يديك هو الذي يثري الف�صول اأو يلغيه، من 

جازًما  اأقــول  ومادته.  حمله  وناحية  بنائه،  جهة 

عن  يكون  ما  اأبعد  الزهراين  كتاب  باأن  البداية  من 

التاأليف العادي ما ُيقراأ وُيطوى لين�صم اإىل ح�صيلة 

رَي ال�صخ�صية، وهذه ُيظن 
ّ
�صابقة من جن�صه، نعني ال�ص

اأنها نٌث �صهٌل من التاأليف، مطواع، بو�صع اأّي حامل 

اأن  وذكريات  اأخبار  ببع�ص  عا�ص حياة  من  اأو  قلم 

ي�صجلها، في�صت�صهل هذا؛ وحتى اإنه ي�صتكثه فياأنف 

اأكث من حياة  لي�ص  منه ويرتدد باعتبار ما عا�صه 

»عادية جدا« بعبارة الزهراين نف�صه، واإل ا�صت�صعبها 

الن�ص  تبلور  دون  حتــول  قــد  ومثّبطات  لعوائق 

ريي كما يحب �صاحبه اأن ياأتي على وجه احلكي 
ِّ
ال�ص

والك�صف ور�صم الذات يف املجال.

3 ـ نح�صبه قَلقا مقبوًل يف كل حال؛ لأّن هذا النوع 
الذاتية  ال�صرية  منه  املق�صود  كان  اإذا  التاأليف،  من 

عندنا  الن�صاأة  حديُث  وم�صمونًا،  ون�صقًا  ونهجًا  ا  فنًّ

نحن العرب، وُتثار عديد اأ�صئلة حوله، ورمبا ُتخفى، 

احلديثة  العربية  النثية  املدونة  يف  ح�صته  لأن 

ا بالق�صة الق�صرية والرواية، تنال 
ً
�صئيلة جدا قيا�ص

 بالذكر اأننا ل نعني 
ٌ
ة الأ�صد. جدير فيها الأخرية ح�صّ

ري والرتاجم التي كانت مزدهرًة 
ِّ
النوع املعروف بال�ص

عند العرب، و�صعوا فيها م�صنفات كبرية خا�صة يف 

القرنني الثامن والتا�صع الهجريني �صملت �صخ�صيات 

على  منها  نذكر  وموؤرخة،  وعاملة  وحاكمة  دينية 

السيرة الذاتية العربية بين 
المعيار واالنزياح

أحمد المديني

الزم هذا الفّن 
الندرة والتحفظ 

ولم يظهر 
خارج المحّددات 

الثقافية والقيمّية 
والعقيدّية 

للمجتمع، بسبب 
المحّرمات 

والموانع والتأويل 
المتزمت

دراسات 

 كاتب وناقد مغربي مقيم في باريس

                                              » سيرة الوقت «  
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و»معجم  ه�صام«،  ابن  »�صرية  فقط،  املثال  �صبيل 

الأدباء« لياقوت احلموي، و»وفيات الأعيان« لبن 

اأخرى،  ولغايات  خمتلف  طراز  من  هي   .
)3(

خلكان 

والأخـــالق  ــال  ــع والأف التاريخ  تــدويــن  اإىل  اأقـــرب 

ل�صتخال�ص العربة واحلكم من �صلوك كبار الرجال 

والرومان  اليونان  عند  اأمثلة  لها  الدهر،  وحــوادث 

مما  واأدق  اأبعد  عندنا  املطلوب  كذلك  فيها.  وبرعوا 

كان يكتب وي�صمى الرتجمة ال�صخ�صية، وهي عاّمة 

 الأزمنة؛ حتى اإنك تقراأ 
ّ
كتبها اأفراد كثريون على مر

عن  لهم  تعريفات  احلوا�صي  اأو  الكتب  مقدمات  يف 

من�صئهم وتعليمهم وال�صيوخ الذين اأخذوا عنهم العلم، 

غ له حديثهم 
ّ
ومثله، كله توطئة للمبحث الذي يتفر

بهذا  املرتجم  يبغي  ما  وغالبا  كــان،  نوع  اأي  من 

ال�صنيع تزكية نف�صه لدى جمهور زمانه من فقهاء 

اأو اأدباء اأو قراء ليوؤخذ علُمه على حمَمل اجلد، اأوًل، 

وليفهم اأهل زمانه حكاًما وزمالء مزاحمني من هو 

فيح�صبوا ح�صابه.      

 Genre و)نوع(  اأخرى،  كتابة  فالق�صد  واإذن،  4ـ 
جن�صهما  من  يظهر  قد  مبا  التب�ص  واإن  خمتلف، 

بالتايل  عنه  وينجم  اأدواتهما،  بع�ص  وي�صتخدم 

الأنواع   وتاأويٌل نقدي تختّل به 
ٌّ
 ا�صطالحي

ٌ
التبا�ص

والتحليل  التفكري  نريد  كنا  اإذا  طبعا  واملفاهيم، 

�صبط  من  بهما  العمل  يقت�صيه  وما  اإطارهما  يف 

وف�صفا�صًا  عائمًا  ويبقى  بقي  ما  وهو  وح�صافة، 

اإذ يتّم اإدراج اأيِّ حديث ذي منزع �ِصرَيي يف ال�صرية 

نادر،  بل  قليٌل،  حديثا  منها  حظنا  احلق،  الذاتية. 

واأ�صماء  عناوين  يف  اإح�صاوؤه  باإمكاننا  لدرجة 

جند  حيث  العربية،  والبيئات  البلدان  جميع  بني 

اإن  التاأليف.  هــذا  جتــاه  متقاربا  والتحفظ  الندرة 

اعترب  الــذي   )1929( ح�صني  لطه  كــتــاب»الأيــام« 

الفن  هذا  باكورة  احلديث  العربي  الأدب  تاريخ  يف 

النقاد امل�رصيني، اخل�صائ�ُص  ومتثلت فيه يف نظر 

موؤلفه  �صعى  بل  يتمثلها  ل  واملحددة،  له  امُلجنِّ�صُة 

د  اأن يتباعد عنها ما اأمكنه، من اأمثلة ذلك اأنه تق�صّ

ا�صتبعاد �صمري املتكلم وهو عمدة فا�صتبدله ب�صمري 

اإل  هي  وما  العلماء،  توا�صع  هذا  �صيقال  الغائب، 

خطابها  زمــام  ــا  الأن ت�صلم  من  واحليطة  اخل�صية 

ل�رصد ق�صتها و�صجونها على قدر منا�صب من البوح 

وعر�ص اأحوالها ذكريات يف الزمان واملكان، واإذ ل 

الكتابة  فاإن من �رصوط هذه  نغفل ظروف املحيط؛ 

والتعرية، ويف  بالك�صف عن اخلبايا  �صجاعة قولها 

اإىل  حتتاج  وهي  الــذات،  عن  حديٌث  ال�صميم  القلب 

تعريف يف نطاق كل ثقافة ومتمع على حدة، ما 

بهذا  النوع.  ظهور  ل�رصوط  بالنتباه  وجوبًا  يلزم 

الوقت  )العربي( ويف  لن نتجنى على كاتبها  احلذر 

ن عندئذ 
ُ
نتعاطى معها بن�صبية يف اإطار ثقافته. يح�ص

�صاحبها،  خارج  مكتوبة  وكاأنها  �صريًة،  ت�صميتها 

يع�صها، مثالنا »حياتي«  ن حياًة مل 
ّ
يدو  

ُ
اآخر اأو هو 

اأنها تروي لنا  لأحمد اأمني )1886ـ1954( مبعنى 

ن ال�صخ�صية 
ّ
املقاطع وت�صف امل�صاهد التي تربز تكو

ال�صعاب  برغم  املثايل  التكوين  مــدارج  يف  وهي 

الرجل،  عن  نعرف  ما  اإىل  و�صلت  وقــد  وامل�صاق 

القدوة  مرتبة  ويف  زمانها،  ظروف  �صمن  ي�صعها 

اأراد النجاح، تقرتب اإىل حدٍّ بعيد من »الأيام«.  ملن 

وما كان لها اأن تختلف نظرا لأنها حمكومة باأقنوم 

الف�صيلة  وُخلَق  املثاَل،  يفر�ص  الــذي  ذاك  واحــد، 

و)ال�صرية احل�صنة(، اإذ الذاُت هنا مو�صوٌع، ول توجد 

القراءة النقدية جزء 
من عملية إكمال 

بناء النصوص 
وتواصل نمّوها 

وتفّتحها بين قرائِح 
منشئيها وعيوِن 

متلقيها

دراسات 
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الفردي  والوجودي  الو�صعي  الإب�صتمي  مبفهومها 

الذي �صعت ثقافة الأنوار لإطالقه وتثبيته. بالنتيجة 

ولغًة  ومنطقًا  روحــًا  خمتلفا  عنهما  التعبري  ياأتي 

معا  يحمال  اأن  هذه،  واحلالة  ُيعقل،  فهل  واأ�صلوبًا، 

احلقل  اإىل  الكتابة  ُن�صبت  ولو  حتى  ذاته،  التجني�ص 

نف�ِصه، من باب التعميم. 

اأن تظهر  رَيية العربية 
ِّ
ال�ص 5ـ مل يكن ممكنًا للكتابة 

الجتماعي  مالها  عن  مغايرة  و�صيغة  ــروح  ب

والعقيدية  القيمية  واملداميك  الثقافية  وحمدداتها 

مطبوعة  غــمــارهــا،  يف  تنتج  الــتــي  للمجتمعات 

مات 
ّ
حمر بها  حتيط  واملحافظة،  بالتقليدانية 

اأحدها  اإل  للدين  ال�صيق  الفهم  لي�ص   
ّ
�صتى وموانع 

يغلب العرف والتاأويل املتزمت خدمة لت�صلط جماعة 

على حقوق وم�صاعر اأفراد ومن بينها التعبري بحرّية، 

الأول �رصٌد ملحكيات  ها 
ُ
فكيف وكتابة �صرية مظهر

واأحداث وفي�ص خاطر ول�صان م�صاعر، وهذه �صا�صٌة 

واجلماعة  الأنــا  �صور  فيها  نقراأ  بي�صاُء  فا�صحٌة 

واملجال مر�صومة يف خريطة مك�صوفة فيها خطوط 

ب�صطحها  والت�صاري�ص  العر�ص  وخطوط  الطول 

ال�صاكلة،  هذه  على  اأنها  ُيفرت�ص  دونها.  واخلبايا 

وال�صخ�صية  نها 
ّ
يدو الــذي  الــرياع  ح�صب  بن�صب  اأو 

مناذجها  يف  نلتم�صها  كما  فاإنها  واإل  حمورها، 

املوؤ�ص�صة وجدت ومتثلت يف هيئة  العربية احلديثة 

وح�صب اأطر ومفاهيم وبراديغمات منطية، من النادر 

فاإن هي  اخل�صو�صية،  الفردية  النربة  فيها  اأن جتد 

املن�صجم  الو�صفي  الإيقاع  يعود  ما  بت �رصعان 
ِّ
ُجر

ن�صري  اللحن اجلماعي لأمة و�صمريها اجلمعي.  مع 

هنا اإىل ال�صرية ال�صهرية والرائدة يف الأدب املغربي 

حيث   )1981 )1919ـ  جلون  بــن  املجيد  لعبد 

الأوىل يف مان�ص�صرت، وتتوا�صل يف  تتربعم طفولته 

فا�ص، ومتتد م�صرية حياة اإىل القاهرة، و�صتان بني 

األوان واإيقاع وم�صاهد ومعاين كتابة هذه املراحل، 

ينكفئ منك�رصاً،  تراه  ثم  البياين �صاعداً  يبداأ خّطها 

وجدان  على  تت�صلط  اإذ  الأجــداد  بيئة  مع  مت�صاحلًا 

 .
)4( 

الأحفاد

املحت�صمة  ب�ِصماتها  الفطرية  بداياتها  مــن  6ـ 

العربية  الــذاتــيــة  الــ�ــصــرية  �صتبقى  والف�صلوية، 

مو�صوعها،  عن  وتبتعد  تقرتب  متذبذبة،  احلديثة 

اأي  ــني،  ب ـ  بــني  ب�صيغة  ُتن�صج  �صاحبها،  ذاِت 

امل�صتحدثة كنوع ذي  والثانية  الكال�صيكية،  ال�صرية 

رحاها  قطب  اإليها  �صن�صري  معلومة  خ�صو�صيات 

تتجّذر  اأن  لها  يقّدر  ل  نف�صها  ال�صيغة  بهذه  ذات. 

اأكث  اأو  اأقّل  ل  املعا�رص،  العربي  الأدب  حقول  يف 

بعيداً  هنا  نذهب  لن  ق�صرية،  بذوائب  �صجريات  من 

يف البحث عن الأ�صباب، ح�صبنا القول اإن هذا النوع 

اأدبّيا،  ا�صطبغ  نق�صد  جاء،  منوال  اأي  على  النثي، 

اأو ُكتب من خارج دائرة الأدب، ذو وجود حمدود، ل 

يلقى حظوة عند الكتاب، هم بالأحرى ل يجروؤون، 

واإل ذهبوا يناورون با�صتثمار ماّدته يف ن�صو�صهم 

ال�رصدية، ليالحقهم نقاد جمركيون، ب�صطاء الثقافة، 

مقت�صى  عن  وتخليتم  فعلتم  ملاذا  والثبور،  بالويل 

عليه  يقبل  ول  )كــذا(؛  لل�رصد  املو�صوعية  العوامل 

ول  ُدوين  نوع  كاأنه  دائمًا(  العرب،  قراوؤنا   ( القراء 

لأنه  جــدًل،  �صحيح،  وهذا  الأدب،  مقام  اإىل  يرقى 

مبدئيا متاٌح للجميع، اإذ جميُعنا منلك حياًة ع�صناها 

بكيفية من الكيفيات، اأفراحًا واأتراحًا، ونظن بنزعة 

ال�صرية،  كتابة  بواعث  من  وهي  غريزية،  نرج�صّية 

اأننا قادرون وموؤّهلون لهذه الكتابة، ومع ذلك قليل 

وقلة منا من تفعل، فاإن خرقت جدار ال�صمت كثرياً 

اأن  اأعماٍل ينبغي  ما يْعرُب خطاُبها يف �صمت، حاَل 

على  نعكف  اأن  لنا  ثم  اأوًل،  بظهورها  اإليها،  ننتبه 

وتبيان  والتحليل  الفح�ص  بقراءة  عليها  ال�صتغال 

اإليه وكيف جاء على  معاملها وتقومي ما ان�رصفت 

هذه ال�صورة وتلك وملاذا، لأن القراءة النقدية كانت 

اإذا  الن�ص، كيف  بناء  اإكمال  من عملية  دائمًا جزءاً 

هو  هذا  التفاعل  وعمُل  اأدبيني،  ولنِب  مبعمار  ُبني 

توا�صل  باأن  الأدبية  لالأجنا�ص  تاريخيا  �صمح  ما 

ها وتفّتحها بني قرائِح من�صئيها وعيوِن متلقيها 
ّ
منو

ب�رصورة  يوؤمنون  ممن  الثاقبة،  النظرات  ذوي  من 

ّنون له القواعد 
ُ
الإبداع، ولكي ل يقع التفريط فيه َي�ص

اأننا  اأح�صب  ال�صواء.  على  والقراء  املن�صئني  لتقود 

اخلام،  ذاتي  ال�صري  الن�ص  معا،  الإثنني  اإىل  نفتقر 

والنقد، التلقي املحرتف املواكب له، وهذا من ذاك. 

المادة الحياتية 
المتحصلة ال تخص 

الزهراني وحده 
وإنما تومئ إلى 

جيل، ولذا ال يتحّرج 
من قول صريح 
لمجتمع تقليدي

دراسات 
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لهذا فاإن كتاًبا مثل »�صرية الوقت« مُلعجب الزهراين 

ي�صتدعي الهتمام، لأنه يك�رِص �صمتا، وُيلّبي حاجًة 

�صها 
ِّ
يحر اأن  ينبغي  نحن،  ولنا  اأوًل،  ل�صاحبه  ـ 

�صيقوم  من  ال�صطور  هذه  كاتب  اإىل  بالن�صبة  ـ  فينا 

ما  احلكم  واأحتا�صى  والتحليل،  واحلفر  بالو�صف 

اإىل  بتحويله  ي�صمح  ما  فيه  وجد  اأمــري،  و�صعني 

ور�صة عمل ثانية، هكذا هي القراءة، مبا يحمل من 

كيف  الن�صية  وبحيازاته  معطى،  ويح�صد  موروث 

ت�صعه يف فن ال�صرية الذاتية املرّكب.

يذهب  بل  اللتبا�ص،  من  الــزهــراين  يفلت  ل  7ـ 
يف  يعلن  التي  كتابته،  فيه   

ّ
ي�صب قاَلبا  راأ�صا  اإليه 

املقدمة باأنها جاءت من غري ق�صد، لكتابة »مقالة 

ثم   
)5(

)الوقت(« جريدة  يف  لتن�رص  خمتزلة  �ِصرَيية 

راودته فكرة اأن يحول تلك املادة اإىل »حكاية اأكث 

. لر�صم �صورة اللتبا�ص 
)6(

 و�صفافية« 
ً
اّت�صاعا وغنى

ن�صع اأمامنا عنوان التاأليف مبفرداته كاملة اأول« 

نعود  ثم  جيل«  حكاية  فــردـ  حياة  الوقت/  �صرية 

�صرية؛  مفردة:  الآتية،  الكلمات  من  مركبا  نقروؤه 

ثالثا  ونقروؤه  وجيل.  حكاية؛  فــرد؛  حياة؛  وقــت؛ 

ُمركبا زوجا: �صرية وقت؛ حياة فرد، وحكاية جيل. 

يقت�صي كلُّ و�صٍع تف�صرياً، معه �صنعيد بناء الكتاب 

كما لو اأننا �صنوؤلفه، اإمنا تبًعا لأداء موؤلفه وبنواياه: 

. )�صار بهم �صريًة ح�صنة( 
)7(

 1.7ـ ال�صرية لغًة الطريقة

ومنه ا�صطالحا ال�صرية مبعنى ما يروى عن �صخ�ص 

)حياة( من خ�صال اأو اأفعال. منلك يف تراثنا كثرًيا 

نوًعا  املعتمدة  �صابقا، وهي  بها  هنا 
ّ
نو ال�صري،  من 

�صخ�ص  يكتبه  ما  هي  الكال�صيكي.  اأدبنا  يف  نثيا 

)فقيه، موؤرخ، اأديب لغوي( عن اآخر، ل عن نف�صه، اأو 

اإنها كتابة غريية، الأنا  اأي  عن حدث تاريخي ما، 

فيها م�صتبعدة، والآخر هو مو�صوعها ومادتها. هو 

ا�صطالح  واكت�صب  الإغريق،  منذ  وجد  نثي  نوع 

لي�صبح 
 )8(

ع�رص ال�صابع  القرن  منذ  البيوغرافيا 

انت�صارا  ويعرف  اهتماماته  وتتنوع  به،  معرتًفا 

كبرياً يف الع�رص احلا�رص مناف�صًا الروايًة وم�صتِمّداً 

ال�صخ�صية  ور�صم  كال�رصد  اأدواتها  من  كثرياً  منها 

وال�صك بني  التخييل واحلبكة،  با�صتثناء  وغريهما، 

نه باخليال.
ّ
الدار�صني قائم يف تلو

عنوانا  الوقت«  �صرية   « بـ  تاأليفه  الزهراين  َم 
َ
و�ص

اأنها ل تعني �صخ�صا  الأوىل  للوهلة  فُيفَهم  رئي�صًا، 

اأن  )الوقت(. ومبا  اأو فرتة منه  حمدداً، واإمنا زمنًا، 

يرتبط  اأن  يكفي  ول  مطلق،  مردة،  كلمة  )الوقت( 

حــدود  يف  جتــريــده  تن�صيب  فاقت�صى  مب�صاف 

اإعادة ت�صميته  اأي  م�صاحة العنونة، وذلك بتعيينه، 

مبا يك�صف عن الغر�ص، للقارئ، طبعا، فال ين�رصف 

الــزوج  داخــل  واإمنــا  اإىل،  ـ  من  توقيت  اإىل  الذهن 

الذي  املجاَل  لنا  لري�صم  الوقت(  )�صرية  العنوان 

العنوانان  تاليًا  د 
َ
فور به،   

َّ
املعني والفاعَل  ي�صمل، 

ال�صغريان الفرعيان: 

اأـ حياة فرد؛ ب. حكاية جيل. 

اأن ُتعّد مرادفًا  اأ تفيد كلمة حياة ال�صرية، وميكن  اأ. 

ها. ومبا 
ُ
اأن هذه تت�صمنها، وهي م�صمار لها، مبا 

اأن الكلمة بدورها تبقى يف نطاق التجريد ومعناها 

الفاعل  لتعيني  ح�رُصها  ــَب  وَج بــاإطــالق،  ل 
َ
مر�ص

املق�صود بها )فرد( واإل قد تكون جماعة، اأو �صعًبا 

املدعو  اإىل  )حياة(  كلمة  جنمع  حني  ال�صعوب.  من 

تيمة  باأّن  التفاعلية  بعالقته  الــزوُج  يوحي  )فرد( 

ال�صتغال على حياة �صخ�ص بعينه، وحلد  التاأليف 

العنوان، هو غري م�صمى، اأي ل ُيعلم من يكون، بل 

الَغرْيية  ال�صرية  معنى  اإىل  يحيل  قد  هذا  من  اأكث 

اإىل  بال�رصورة  ولي�ص  وارد،  وهو  )البيوغرافيا( 

املوؤلف، اإىل ذات �صاحبه فيعَلن بذا نوعه بو�صوح 

اإذ  بتاتا،  منا  متّحل  التاأويل  هذا  ما  ذاتية،  �صرية 

اللتبا�ص 
َ
اأن �صحابة  �صيظِهر لنا عموم املنت كيف 

هذه، واآليَة الرتاوح ل اأقول بني )نوعني: البيوغرايف 

وف�صاءين  �صاغلني  بني  ولكن  والأتوبيوغرايف( 

يف  املوؤلف  ا�صتغرق  كلما  وعك�صًا،  طرداً  �صيعمالن 

اإليه،  فان�صاق  الثاين  جاذبيُة  اأخذته  منهما،  واحد 

وهكذا دواليك، ذهابا واإيابا، قّل اأن تكتمل خا�صية 

ال�صطفاء.

يقطع  مبا  املــوؤلــف  واجهك  �صّك،  ــرتاك  اع فلو  ب. 

اأو �صبهه، دافعًا بهما يف  حبله، ويقودك اإىل يقني، 

ال تحتاج السيرة 
إلى التوّتر الدرامي، 

وهي تستدعي 
المجابهة بين 

مرجعّيتين 
ثقافيتين 

متضاربتين، وإنما 
االكتفاء بصور 

تشبه ديابوزتيف

دراسات 
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الثاين:»حكاية  الفرعي  العنوان  اإليك  واحد  براديغم 

وزوجــا،  ــده،  وح يعني  حدين،  من  ن 
ّ
ومــكــو جيل« 

فيحقق  التفاعلية،  العالفة  بقرينة  م�صرتكا  ومعنى 

الآتي:  ال�رصح  ويبنيه  املطلوب.  واملعنى  الغر�ص 

وهي  ُتروى،  اأخبار  جملًة  واحلكاية  حكاية،  وجود 

تكون �صفوية بالدرجة الأوىل، واحلال هنا نحن اإزاء 

لي�صت  اأو  والكذب،  ال�صدق  حتتمل  واحلكاية  كتابة، 

فيها  اأ�صل  عن�رص  هذه  اإن  نقل  مل  اإن  كلها،  حقيقًة 

تركيب  لكن  اخليال.  �صنع  من  الكربى  والعنا�رص 

التاأويل، واإن هو  اإفراط  ُيبعد عن  الّزوج باملر�صاد، 

ل يلغيه، فالق�صد اأن ما ُيحكى يخ�ّص جياًل، جماعًة 

)فرد(  واإليها  منها  الأفــراد،  من  النا�ص،  من  كبرية 

حياة  معا  يتماهيان  بذا  حياته،  توازي  وحكايتها 

وحكاية يجمعهما براديغم واحد ا�صمه )ال�صرية( ذو 

مكونني )فردي( و)جيلي( ويتعالقان يف بنية �رصدية 

الق�صة  يف  كما  الــراوي،  اأو  ال�صارد  ي�صعى  واحــدة 

متاما، اأن يحقق لها التناغم والن�صجام. وهذه اأكث 

من مهارة، اأي قدرة على التاأليف وال�رصد، هي لعبة، 

يتعلق  وهنا   ،intrigue حبكة  ن�صنع  الرواية  يف 

الأمر بحبكة مغايرة، بديل، غري مطلوبة اأ�صال، لكن 

فرد وحكاية  الوقت( حلياة  )�صرية  لتت�صع  �رصورية 

جيل. هل هذا كل ما يف الأمر؟

الكلمة  ي�صتخدم  حيث  للكتاب  مقدمته  يف  8ـ 
يعنونها  دائما  الــرجــراج،  املعنى  ذات  امللتب�صة، 

بينما  ــاح،  ــ�ــص الإي �صبيل  وعــلــى  الــنــ�ــص(  )�ــصــرية 

عــبــارات  ــراين  ــزه ال معجب  يكتب  بلبلة،  يزيدنا 

اإىل  موؤلَّفه،  تيمة  �رصح  تتجاوز  بالت�صجيل،  جديرة 

تبيان طريقته يف بنائه ومنهجيته وروحه واأداته، 

نعر�صها مزاأًة، واإن وردت يف �صياق واحد:    

ـ يف الأول، ينبهنا اأن مرماه اأبعد من عر�ص م�صرية 

اإذ: »الرهان  حياة، واأن ي�صجلها باأي طريقة كانت، 

تفا�صيل  ولي�ص على  اللغة  يظّل مع  والأجمل  الأهم 

عن  يتحدث  ومن   
)9(

امل�صتعادة«  واأحداثها  احلياة 

)يتمو�صع(  اأن  يريد  الرهان  لدرجة  اللغة  ا�صتخدام 

يف اأر�ص الأدب و�رصوطه. 

املتح�صلة  احلياتية  املادة  اأن  يعلمنا  الثاين،  يف  ـ 

)جيل(  اإىل  يومئ  )الفرد(  وحــده  ه  تخ�صّ لن  عنده 

 ،
)10(

و�صفافية« اّت�صاعا  اأكث  »حكاية  اإىل:  بتحويلها 

وال�صفافية  ال�صمول،  بغر�ص  التمّدد  هو  والت�صاع 

واأ�ــرصارهــا  خباياها  يف  ــذات  ال ل�صتغراق  نق�ص 

)اللغة،  القامو�ص  ـــاأدوات  ب تعمل  للعلن،  وظهور 

الكالم( والأ�صلوب واملادة املحكية.

الرباديغم  الق�صيد،  بيت  ا  حقًّ وهنا  الثالث،  يف  ـ 

) hypertexte )11 الذي ينوي 
اجلامع للن�ص الكلي

له، وهو مفيد من زاوية 
ّ
)اأو يتمنى( الزهراين اأن يطو

تبيان درجة وعي الكاتب مبا يقبل عليه، وماذا يريد 

منه، وباأي كيفية، نعتربه اإدراكًا مهمًا يتميز به من 

يقرر اأن يعانق الكتابة ويتخذ الأدب م�صرياً غري ذاك 

اأمرها  من  يعنيه  ل  ال�صبيل،  عابر  الغاوي  الهاوي 

حميم  ن�ص  الأول:»كتابة  مــزدوج:  اأو  واحــد  هدف 

 
)12(

يعيد يل بع�ص �صور احلياة املفتقدة..«

ـ الثاين:» قد ُي�صهم يف تعميق الوعي بتحولٍت جذرية 

مثيال  متمعاتنا  ت�صهد  ومل  جيلي  عاي�صها  �صاملة 

 واإذ جنمع طريف هذا 
)13(

لها من قبل طوال تاريخها«

 املوؤلف الَقْبلي 
َ
القول نظّن للوهلة الأوىل باأن ت�صور

اإىل  كذلك  هو  عليه،  غبار  ل  طموحه  اإجناز  لكيفية 

وقبَله  املكتوب،  حِمّك  على  مُيَتحن  اإذ  لكّنه  ما،  حدٍّ 

امل�صطلح فاإنه ي�صعه يف مفارقة بني ما اأراد وَجنى 

ال�صرية الفعلي.

خمتار  يف  جــاء  ـــَوّد.  َت مــن  القريب،  لــغــًة،  احلميُم 

الذي تهتم لأمره.  َحَمم(:« َحميُمك  ) مادة  ال�صحاح 

الكتابة  النوع من  دار�صي هذا  ال�صطالح عند  ويف 

  respondant بالإجنليزية   )حميمية(  امل�صمّاة 

يّت�صف   
ّ
احلميمي فــاإن   .intime الفرن�صية  ويف 

الألــفــة،  ــرب؛  ــق ال الآتـــيـــة:«  الــثــالث  باخل�صائ�ص 

احلميمي  كتابة  تعريف  وميكن   
)14(

والكتمان«

 
.)15(

التحّفظ«  �رصط  على  نه�ص  ما  باأنها  جوهريًا 

هكذا  حميم  ن�صٍّ  جت�صيد  ميكن  هذه  واحلالة  كيف 

�رصطه وحتميله �صهادة اأو حكاية عن جيل؟ هل يف 

ا 
ّ
عم نبحث  اأم  الظهور،   

ّ
بَدهي وهو  تناق�ص،  الأمر 

قدم الزهراني 
مائدة حافلة عن 

مجتمع الجزيرة 
العربية، ُتزيل جهال 

وصوًرا نمطّية 
محّملة ًبإسقاطات 

فلكلورية بمعنى 
مبتذل

دراسات 
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فوق الدللة ال�صطالحية لكلمة هي اإحدى �صفات 

مناذجه  عديد  ح�صب  ومتّثلت  كّلها،  ولي�صت  النوع 

بني ع�صور خمتلفة باأ�صكال ونربات خمتلفة، حتمل 

ذاُتها مفارقًة عجيبًة ح�صب تعريفها ما اإن ي�صبح 

املنبع،  اإىل  الذهاب  اإذن،  علينا،  كتابة!  احلميم 

اخل�صائ�ص  حيث  ال�صغري،  قبل  الكبري  النوع  اإىل 

الأ�صا�ص له. 

من  الزهرانية،  ال�صرية  هذه  هي  ما  ذلك،  قبل  9ـ 
و�صخ�صياِتها،  ناِتها، 

ّ
ومكو حمكياِتها،  نواحي 

وحميطها؟ ما هي حميميتها اإن توفرت، والعنا�رص 

حتمل  الذي  للموؤلف  �صرية  و�صع  متنحها  الثابتة 

ا�صمه هو بالذات واإن جتاورت واأ�رصك معه ع�رصات 

الأ�صماء، واأ�صئلة اأخرى من قبيله؟

الزهراين،  معجب  اأن  القارئ،  نظر  يلفت  ما  اأول 

تدوين  يبداأ  احلــديــث،  الزمن  الــيــوم،  وكاتب  ابــن 

عن  الغبار  فينف�ص  القدامى،  غــرار  على  �صريته 

اجلد  الأجــداد،  جــذور  اإىل  بالعودة  اأن�صابه  �صجرة 

ورقة  ميالأ  ومي�صي  الغريب،  الدين  حميي  الأ�صلي 

اإليه  جاء  ال�صخ�صي  ا�صمه  اأن  فيها  املدين  ال�صجل 

�صقيق جدته لأبيه(،   ( اإبراهيم بن معجب  من جده 

بنت  بعد  اخلام�ص  ولــد   )1954( ميالده  و�صنة 

الثالثة،  دون  وهو  اأبــوه  تويف  يتيما؛  ماتا،  وولد 

ج 
ّ
يتحر ل  م�صتقبله،  ي�صت�رصف  الُيتم  اإ�صارة  ومن 

»كثرياً  تقليدي:  ملجتمع  و�صادم  �رصيح  قول  من 

حياته  اأن  واثــقــًا  ــي،  اأب مــوت  على  اهلل  حمدت  ما 

ملــاذا؟«  ريــب«  دون  حياتي  مرى  �صتغرّي  كانت 

 .
)16(

طريق« اأي  يف  بعيداً  م�صيت  ملا  اأبي  عا�ص  لو 

وي�صتعر�ص حمّطات وم�صاهَد من طفولته يف قرية 

وتركيب  بدقة،  ي�صفها  الطائف  مدينة  اأرياف  من 

�صكانها واأو�صاع املعي�صة وما يت�صل بحياة اأ�رصته 

انتماءه  يحّدد  باخت�صار؛  واأخواته.  واأمه  الفالحّية 

 
ّ
، ثم ينتقل اإىل تعليمه الذي مر

ّ
 والطبقي

ّ
الجتماعي

القرية، والإعدادي  البتدائي يف  التمدر�ص  مبراحل 

خارجها، ثم الثانوي بالريا�ص، و�صوًل اإىل التعليم 

وقلة  باحلرمان  اّت�صمت  مراحل  هي  اجلامعي. 

يف  وكدٍّ  ومثابرة  ال�صدائد  على  �صرٍب  مع  اليد،  ذات 

اأجل  من  َطموح  وعناد  للتح�صيل،  والدر�ص  احلقل 

الريفي، متوا�صَع  الولد  مّلا قادت  اأُكلها  اأتت  العلم، 

لول  يقنع،  كاد  من  هو  اجلامعة  كر�صي  اإىل  احلال 

املعلمني.  دار  من  بالتخرج  الــظــروف،  معاك�صة 

�صخ�صية،  بتكوين  فللتعريف  �ــرصوري:»  كله  هذا 

وانطالًقا منها،بتاريخ الفرد، باأي �صيٍء نحتاج اأن 

الذين  الآباء  واأي�صا جيل  البداية، امليالد،  نبداأ من 

منه اإىل الق�صم الثاين من 
 )17(

كانوا م�صوؤولني عنها«

�صاحبها  يف�صل  مل  واإن  ق�صمان،  هي  اإذ  ال�صرية، 

بينهما اإل بالعنوان، باعتبار اأّنه وّزع م�صرية حياته 

وهي  تغريبات،  ومتمعًة  »تغريبة«  �صّماه  ما  اإىل 

الأر�ص  يف  لل�رصب  )الأ�صلية(  الديار  من  اخلروج 

وما يجري يف الأ�صفار على غرار التغريبة الهاللية؛ 

ورمزّية  ملحمّية   
ّ
ال�صخ�صي مل�صاره  يعطي  فكاأّنه 

، وهذا مبحٌث لن نخو�ص 
)18(

بطلها اأبو زيد الهاليل

تعليمه  اإكمال  اإىل  الأخرية(  )التغريبة  تقوده  فيه. 

من  باري�ص،  يف  الدكتوراه  اأطروحة  باإعداد  العايل 

ري الذاتّية العربّية، 
ّ
الالفت اأنه خطٌّ متواتر يف كل ال�ص

�صهيل  مبارك،  بزكي  مــروراً  ح�صني،  طه  من  بــدًءا 

اإدري�ص، لوي�ص عو�ص، واآخرون، وانتهاء، اخت�صاراً، 

مبعجب الزهراين، الدكتوراه اأعّز ما ُيطلب، يندر اأن 

جند من ين�صد غري هذا، واأن ل ُيبتلى بغرام �صقراء، 

اإمنا  وباطنًا،  ظاهراً  الغرب  �صورة  هــذه  فتكون 

والتدري�ص  بال�صهادة  تتويجه  بعد  �صاحبنا  طموح 

اجلامعي يف بالده عودته اإىل باري�ص لي�صغل فيها 

�رصقا  فيجمع  العربي،  العامل  املعهد  مدير  من�صب 

لغرب. 

يف  الكرنولوجي  اخلط  ال�صرية  هذه  تتبع  ل  10ـ 
مت�صاعد،  زمــنــي  خــط  يف  تــذهــب  نعم  �ــرصدهــا، 

الت�رصيح  بعد  فال�صباب،  الفتوة  اإىل  الطفولة  من 

واأي  الزمنية  مــن  تخلو  تكاد  املــيــالد،  بتاريخ 

العقود  اإىل  العامة  الإ�صارات  بع�ص  اللهم  حتقيب، 

الثمانينيات  كذلك  �ص70،  مثال  )ال�صبعينّيات، 

كتبت  هي   .)1977  ( اجلامعة  من  التخرج  و�صنة 

مع  وتن�صجم  الرتاث،  يف  امل�صكوك  تقلد  خطة  وفق 

اأي  بني،  ـ  بني  نوًعا  اأرادها  الذي  �صاحبها  ر 
ّ
ت�صو

الذاتّية،  وال�صرية  ال�صرية  ن�ّص م�صرتك بني  م�صاحة 

سيرة بانورامية 
تغطي زمنيا نصف 
قرن، وموضوعاتيًّا 

األصل والفصل، 
الحاضر والماضي، 

سيرة وقت، وحياة 
فرد وحكاية أجيال

دراسات 
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يف  وينف�صالن  يت�صالن  وهما  بع�صهما  يلقحان 

وخطي  تعاقبي  �ــرصد  لهما  ي�صلح  ل  لــذلــك  اآن، 

وت�صخي�ص  تعداد  اإذن  توّجب   .)LINEAIRE(

مبا�رصة  ال�صوء  تلقي  التي  واملواقف  ال�صور  اأهم 

حافًزا  وُتعّد  الهوية،  وتكوين  ال�صخ�صية  بناء  على 

ا لأّي كتابة اأوتوبيوغرافية، �صواء ظهرت فيها 
ً
اأ�صا�ص

وتتو�صل  متخللًة  اأو  املتكلم  ب�صمري  �رصيحًة  الأنا 

. من املهم التنبيه اإىل اأّن غر�ص هذا البناء 
)19(

غريها

اإيديولوجية(  اأقــول  ل  )حتى  فل�صفة  مع  املن�صجم 

يا ت�صعد  موؤلفه هو �صنع هوية حديثة، وروؤيتها �صرَيِ

خلف(.  )حديث،  اأعلى  نحو  �صلف(  )قدمي،  حتت  من 

الّتوتر  اإىل  الرواية،  نظري  الكتابة،  هذه  حتتاج  ول 

الدرامي كما قد ت�صتدعي املجابهة بني مرجعّيتني 

ت�صبه  ب�صور  الكتفاء  واإمنا  ثقافيتني مت�صاربتني، 

الزهراين  به  قــام  ما  بال�صبط  وهــذا  ديابوزتيف، 

متحا�صيًا ما ل يخُدمه، وُمقِبال على ما يبني عاملا 

بدياًل.

الطباَع  تخ�ّص  الأوىل،  �صور:  لئحتا  هما   1.10
املحيط:  وطقو�ص  معامل  والثانية،  ال�صخ�صية، 

مرة الب�رصة، ِق�رُص القامة 
ُ

فالأوىل، بيولوجية، مثل �ص

)التاأتاأة(؛ واأخرى   
ّ
العود، والعي اإىل اعتدال، �صالبُة 

على  احلفظ  احلليب،  من  النفور  قبيل  من  بة، 
َ
مكت�ص

 الأر�ص، التعلق باملطر. هذه ومثيالتها 
ّ
الغيب، حب

على  طرحه  الــذي  ال�صوؤال  على  اجلــواب  يف  تندرج 

نف�صه:»من اأنا خارَج الت�صمية واحلكاية العائلية؟«. 

فيه  ترتعرع  الذي  اخلارج  تر�صد  الثانية،   2.10
ــروَف  وظ وطقو�صًا  ومتمعًا  طبيعًة  ال�صخ�صية 

احلا�صم  تاأثريها  الإن�صانية  العلوم  اأثبتت  حياة، 

الالئحة  تت�صمن  و�صيكولوجيته.   الفرد  تكوين  يف 

الأحوال  فيها،  العمل  الن�صاأة،  قرية  و�صف  الثانية 

اخل�صب  وموا�صم  ال�صت�صقاء  طقو�ص  الطبيعية، 

ومال�ص  والأعرا�ص  الهادرة،  وال�صاللت  والأمطار 

املحلّية  واملهن  ال�صنائَع  اأ�صف  ال�صاعرات،  الن�صاء 

بناء.  واأعــمــال  ون�صيج  وغــْزل  وجنــارة  حــدادة  من 

�صاملة  بــاإحــاطــة  املــجــال  بــانــورامــا  بــالإجــمــال، 

تفلت  ل  وفـــارزة، 
ٌ
دقيقة  وا�صفٌة  عــنٌي  بها  قامت 

الأ�صياء  من  حُت�صي  الكبرية،  بعد  ال�صغرية  منها 

للبحث  وفرية  مادة  ي�صلح  ما  والظواهر  والعادات 

ال�صو�صيولوجي، ولن يعيبها اأي حكم

فولكلورية،  طبيعة  ذات  معطيات  باأنها  متعّجل 

الفطرية  الثقافة  هو  الــعــامِل  مبعناه  فالفولكلور 

والأ�صلية لل�صعوب. ول بد اأن َنحَمد ملعجب الزهراين 

عن  ب�صخاء  اأمامنا  و�صعها  التي  احلافلة  املائدة 

ناحية  اأو  العربية،  اجلــزيــرة  متمع  عــن  بيئته، 

جهال  فتزيل  القارئ،  مدارك  تو�صع  منه،  جغرافية 

والعتباطية  النمطّية  ال�صور  من  كثرياً  تزحزح  اأو 

باإ�صقاط معطيات حا�رص 
ً
املجتمع حمّملة  هذا  عن 

باأنها  تو�صم حقا  اأن  التي ميكن  خمتلف، هذه هي 

فولكلورية، باملعنى املبتذل. 

خانة  املوؤلف  ي�صع  البانوراما  هذه  داخــل  11ـ 
تندرج  جانبية،  تنّحت  واإن  حتديداً  هو  به  خا�صة 

يف �صلك تكوين ال�صخ�صية، ولو كنت مكانه لأفردت 

منثورة  معلومات  جعلتها  ل  م�صتقال  ف�صال  لها 

على  يذكر  بال�صيء  ال�صيء  باب  ومن  وهناك،  هنا 

�صبيل ال�صتطراد؛ اإذ مبا اأنها من طبيعة مو�صوعية 

على  ال�صخ�صية  بهذه  التعريف  تعزز  فهي  �رصف، 

ت�صتحق من  ما  لها  وُيفرد  واملقنع  ال�صحيح  الوجه 

اخلرب والتوثيق وال�صهادة، فهي ما ي�صمى بـ )�صنوات 

 les années d’apprentissage)التعلم

للو�صع املهني  ت�صبح عماًدا مركزيا ل�صريته، نظراً 

الفاعل  املــ�ــرصف،  اجلــامــعــي(  )الأ�ــصــتــاذ  للموؤلف 

كذا  الأكـــادميـــي،  ال�صلم  يف  والرتــقــاء  الــثــقــايف، 

الإ�صادة به من  �صيلّح على  الذي  الو�صع العتباري 

العرب  اإحــدى  تبدو  ال�صرية  هذه  ففي  العتزاز.  باب 

وا�صح،  تربويٌّ  ق�صٌد  هناك  ا�صتخال�صها،  الواجب 

يف  النابت  الفتى  م�صار  وراء  من  املعلنة،  البطولة 

مبرتبة  يتخرج  هو  ها  �صحيح،  وو�صع  عزلء  قرية 

وي�صبح   ،
)20(

املثايل  الطالب  بلقب  ويفوز  ال�رصف، 

ا، وكاتبا ـ هذا كتاُبه لتهتدي به الأجيال من 
ً
دكتور

بني وطنه ـ ما يقت�صي دقة ال�صرية وتو�صعها، واإذن، 

من  ومفكرين  اأدباء  باأ�صماء  مذر  �صذر  معلوماٍت  ل 

خليٌط  وحمدثني،  قدامى  ومت�صاربة،  خمتلفة  اآفاق 

دراسات 

وقعت سيرة 
الزهراني بين 

السرد والخطاب، 
النافع والممتع
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من كل لون )تروت�صكي، م�صيل عفلق، �صارتر، األبري 

احلكيم  وتوفيق  حمفوظ  وجنيب  ح�صني  طه  كامو، 

واملعري  اجلاحظ  ال�صلف  ومن  اإدريــ�ــص.  ويو�صف 

لبع�ص  الإ�ــصــارة  مع   .
)21(

ر�صد( وابــن  حــزم  وابــن 

عياد،  �صكري  اأبرزهم  حممود،  �صاأن  هو  اأ�صاتذته، 

املعنون  الثاين،  الق�صم  يف  التواب.  عبد  رم�صان 

باري�ص،  اإىل  النتقال  تخ�ص  الكربى(  )التغريبة  بـ 

عا�صمة الأنوار والثقافة الغربية، ل نظفر مبا يفيد 

نتًفا  اللهم  ريية، 
ِّ
ال�ص لل�صخ�صية  الثقايف  الغنى  عن 

وعناوين  واأدباء  اأكادمييني  اأعالم  عن  ومتفرقات 

قبيل  من  ومتداولة،  عابرة  و)كل�صيهات(  و�صور 

بالذات،  العرب  والطالب  وال�صائح  الزائر  يبهر  ما 

اجتذبت  التي  حر 
ِّ
ال�ص دائرة  من  الزهراين  يفلت  ومل 

اأ�صالفه ممن كتبوا عن هذه املدينة الغانية الع�صّية 

عن الرتكيب، مبا يدعو اإىل الت�صاوؤل عن الفرق بني 

ره �صهيل 
ّ
املروي يف »�صرية الوقت« وذاك الذي �صو

الالتيني«  ــي  »احل يف   )2008 اإدري�ص)1925ـ 

اأ�صبه مبذّكرات، رغم البون الزمني  )1953( رواية 

اإن  لنقل  اأو  فرق،  هناك  بلى،  العملني.  بني  الوا�صع 

جنح  بل  مبو�صوع،  يخت�ّص  مل  الــزهــراين  معجب 

اأرادها �صاملة، بانورامية وزاخرة  اإىل كتابة �صرية 

بالتفا�صيل، تغطي زمنيا ن�صف قرن، ومو�صوعاتيا 

بينهما،  وما  واملا�صي  احلا�رص  والف�صل،  الأ�صل 

�صرية وقت، وحياة فرد وحكاية اأجيال، وهذا كثري!

ترتيبا  يتبع  مل  رَيي 
ِّ
ال�ص التاأليف  هذا  اإن  قلت  12ـ 

غالًبا،  الكتابة  هــذه  نهج  على  تعاقبيا،  زمنيا 

ت�صوره  مــع  تن�صجم  طريقة  مــوؤلــفــه  لــه  اخــتــار 

و�صع  اأجلها  من  التي  والهدف/الأهداف  ومادته 

قلبها عر�ص مراحل حياته، ومبوازاتها  عمله، يف 

مناذج  تقدمي  هذه  لعر�ص  اختار  جيل(،  )حكاية 

يف مرافق وبخ�صو�ص ق�صايا �صتى، وذلك بطريقة 

ميكن  وبــهــذا   )thématique(،مو�صوعاتية

تقريبا  كلية  �صورة  يربز  منها  حمدد  عدد  ح�رص 

للمجتمع ال�صعودي يف احلقبة التاريخية امل�صمولة 

والتطور،  اجلمود  مالمح  ور�صد  ال�صرية،  بزمن 

النا�ص  ومعي�ص  احلياة  اعــرتى  ما  نب�ص  وقيا�ص 

الكت�صاف  ب�صيغة  ياأتي  ما  منها  م�صتويات،  يف 

لقحط  خالفا  ال�صوق،  ب�صائع  )وفـــرة  والده�صة 

القريةـ م�صاهدة اآلة الت�صوير لأول مرة: »كم كانت 

ده�صتنا وهي ت�صع اأمام وجوهنا وتع�صي اأب�صارنا، 

ليقدم  الوقت  بع�ص  اليمني  امل�صور  يعاجلها  ثم 

فنون  ـ 
)22(

منا �صورة على ورق متني �صقيل« لكل 

اأي  اللعب والرق�ص، منها ظهور الأغاين الع�رصية، 

اكت�صاف  ـ  احلديث  اإىل  الفولكلوري  من  النتقال 

املدينة، بعني القروي، مبا يظهر الفرق بني البادية 

هنا  لكّنها  متواترة،  �صورة  هي  نعم  واحلا�رصة، 

اإظهار  �صبيل  على  ومنها  بالتعريف.  تغني  مفردة، 

البداوة  من  النتقال  يف  الفروق  ور�صد  الأو�صاع 

اإىل احلا�رصة، اأو نحو عي�ص التمّدن، ميكن التما�صها 

خالل  من  وتاأثريها،  اجلديدة  الفالحّية  الآلت  يف 

اإليها  حمل  وقد  الراوي  عائلة  غمرت  التي  البهجة 

الرا�صية،  مكافاأته  ر�صيد  من  اقتناها  املدينة،  من 

ال�صواين  اإرهاق  بدل  لل�صقي  ع�رصية  مياه  م�صخَة 

اجللل:  اأمرها  تظهر  بعبارات  ويثمنها  التقليدية، 

يف  حقيقّية  ثورة  مثلت  العجيبة  امل�صخات  »هذه 

فاإن  العالية  وُكلفتها  ولُندرتها  الفالحني.  حياة 

امتالك واحدة منها يعني النتقال من ع�رص لآخر 

التغرّي  مبو�صوعة  املوؤلف  ويعنى  ؛ 
)23(

�صك« دون 

العامة من خالل  وال�صلوكي والأخالق  الجتماعي 

عن  تخرج  اإذ  اجلــديــد،  الن�صوي  الهندام  مظاهر 

واألوانها،  واأ�صكالها  خاماتها  لتتنوع  ال�رصامة 

واإن  بهن،  التغزل  اإىل  ويدفعن  الإعــجــاب  فيثن 

امل�صلت  الأخالق  ل�صيف  يعر�ص  هنا  �صديد،  بحذر 

بلهجة تقريرية تعلن لئحة املحرمات: »فاملجتمع 

حمافظ، ومفهوم العيب قوي، بل اأقوى من مفهوم 

 
ّ
احلرام )...( وما ي�صمى بجرائم ال�رصف اإبداٌع عربي

لذلك»الغزل 
 )24(

يبدو« فيما  اأحد  عليه  يناف�صنا  ل 

املبا�رص ممنوع، مهما كان رومان�صيا بريئا، والغزل 

ح�صنة  اأو  �رصيعة  قبلة  اإىل  ُيف�صي  قد  قــرب  عن 

عنف  اإىل  يــوؤدي  قد  كبري  خطر  فهو  ولــذا  ق�صرية؛ 

. من هذا القبيل اأي�صا، 
)25(

حقيقي فيما لو انك�صف«

احلديث  يجري  الأخــالق  حديث  موا�صيع  لتو�صيع 

وانعكا�صاته  اجلن�صني  بني  العالقة  طبيعة  عن 

النف�صّية وتبعاته ال�صذوذية، ثم بع�ص ما طراأ عليها 

البوح والحميمّية 
قليالن لديه فهو 

ابن مجتمع ال 
فردانية فيه

دراسات 
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ورجعّية،  نكو�ص  بالأحرى  جيلني،  بني  تغرّي  من 

ن�صبّيا  العهد  حديث  وهو  املوؤلف  جيل  فيها  كان 

حمظوظا باملقارنة مع اجليل الالحق حيث ا�صتفحل 

الت�صعينيات.  منت�صف  منذ  اجلن�صني  بني  الف�صل 

والرتبية  والعمران  بالبيئة  تت�صل  اأخــرى،  حالت 

املوؤلف  عندها  يقف  الفردي،  وال�صلوك  والتعليم 

وقفات حمددة واإما باإ�صارات عابرة، بع�صها مّت�صل 

مبا�رصة بخط حياته وامتداد له، وبع�صها �صلته بها 

واهية ويجدها فر�صة للوعظ والحتجاج والإنكار، 

لإثبات ال�صهادة، ما ينقل الكتابة اإىل �صعيد خمتلف. 

مدخالن  وله  اخلطاب،  ُي�صّمى  ال�صعيد  هذا  13ـ 
والثاين   

)26(
الل�صاين، الن�صق  �صمن  واحــد  للفهم، 

الإب�صتمية  باملفاهيم  حمكوًما  حديثًا  باعتباره 

الكالم  ياأتي  حيث   ،
)27(

والدللة املعنى  واإنــتــاج 

الذي  احلقل  من  لن�صق  وخا�صعًا  الذات  عن  م�صتقاًل 

ال�رصد  بني  الوقت«  »�صرية  زاوجت  لقد  فيه.  ي�صتغل 

واملفهومني  الأداتــني  هذين  من  ولكل  واخلطاب، 

الذي  الفعل  على  ُيطلق  فال�رصد  ــــه.  واأدواُت عمُله 

وكيفياُت  حدث،  مبا  الإبــالغ  موؤداها  عالقة  ينتج 

نحو  عليه  اأطلق  ما  هي  ومنظوراُتها  النقل  هــذا 

)narratologie( ينقل، يحكي �صرية 
)28(

ال�رصديات

اإن�صان، ق�صة �صخ�صية، �صواء ب�صواء مع الرواية، مع 

ل  الأوىل  اأن  اأخــرى،  فــوارق  هو  من   اأ�صا�ٍص،  فارق 

يح�رص فيها التخييل )fiction( لأن من �رصوطها 

اأن  وميكن  متخيال،  ل  حقيقّيا  تاريخا  تــروي  اأن 

تتلون وتتجمل، وهذا مو�صوع اآخر؛ واخلطاب لي�ص 

اأُح�ِصن  اإن  ويجاوره  فيه  يندمج  اأن  وميكن  احلكي، 

مموع  هو  الــزهــراين  كتاب  يف  و�صياُقه.  و�صُعه 

والتلميحات  والإ�صارات  واملوا�صيع  الق�صايا  تلك 

ال�صهادة،  حا�صل  يف  واملــعــلــومــات  واملــواقــف 

ول  وهي  رَيية، 
ِّ
ال�ص الذات  خ�صو�صية  عن  امل�صتقلة 

ل، خ�صو�صا حني تظهر مثل عد�صة  �صك ُبعٌد لها وُمكمِّ

تتجول وتلتقط ق�صداً اأو �صدفة، ومراآًة تنعك�ص عليها 

وجوه النا�ص ومظاهر حياتهم واأ�صياء الواقع، كثرياً 

ما ا�صتغلت بطريقة روائية، ولو خ�صع الكل حلبكة، 

اإذ اخلطاب هنا  الغاية،  تكن هذه  رواية، ومل  لأنتج 

باملر�صاد يحا�رص ال�رصد ويكَبحه، والغر�ص املعلن 

من املقدمة )�صرية الن�ص( والثابت يف مراه ومن 

فحواه يوؤكده اأراد بناء على )ا�صرتاتيجية كتابة( اأن 

يجمع الذات باملو�صوع، الفرد اإىل اجلماعة، اجليل، 

كاأنه ي�صتوحي عبارة فرن�صية م�صكوكة:»�صّم النافع 

 .)joindre l’utile à l’agréable(»اإىل املمتع

ن�رصد  ل  نحن  اإذ  تاأكيد،  بكل   
ٌّ
م�صتحب �صيٌء  هو 

الذين  الآخــريــن  حياة  معها  بــل  وحــدهــا  حياتنا 

ن�صٌّ مزدوج  ينتج عنه   
)29(

باأ�صباب  ارتبطنا معهم 

ذو طبقتني: )الأتوبيوغرايف والبيوغرايف(، اإمّنا حبذا 

غر�ص  نح�صب  دقيق.  وتوازن  الأطراف  بني  بتناغم 

هذه ال�صرية، ب�رصف النظر عن اأقوال �صاحبها، اإىل 

جانب �رصد م�صار حياة وحتقيق ذات مبثال اخل�صال 

تربوي  خطاب  �صنع  اأول،  هو،  بالنجاح،  جة 
ّ
املتو

التب�صريي  الوعظي  ل  الإتيكي،  باملعنى  واأخالقي، 

مناه�صا  يبدو  التي  املتزّمتة  الفقهية  النربة  ذي 

الع�رص  عن  �صهادة  و�صع  وثانيا،  به؛  واجلهر  لها، 

وبطبيعة  لحــق.  جيل  ليقراأها  جيل  من  )الــوقــت( 

مزدوجتني  مهّمتني  يتوىّل  الذي  فالكاتب  احلــال، 

من هذا القبيل ي�صتعمل �صجّلني لغويني خمتلفني، اأو 

باعتبار  وال�صياق،  املو�صوع  ح�صب  كذلك،  يفرت�ص 

اأن الف�صاحة باأب�صط تعريف هي اأن لكل مقام مقال 

)انظر ل�صان العرب لبن منظور يف مادة ف �ص ح( 

يف كليهما يبغي البيان ح�صب مقت�صى احلال، فلغة 

وت�صتدعي  النف�ص  خمابئ  اإىل  نافذة  اللواعج  تثري 

والتفاخر،  وال�رصح  للمحا�رصة  التي  غري  الذكرى، 

ف�صد  الأ�صل  الق�صد  على  طغت  فــاإن  واملتفرقات؛ 

الطعم واختّل امليزان، ل �صّيما من قبل موؤلف ي�رصح 

من بداية ن�صه: »اأن الرهان الأهم والأجمل يظل مع 

الو�صوح  يف  غاية  ا  حقًّ الزهراين  ولغة   ،
)30  (

اللغة«

وال�صال�صة وال�صالمة وجزالة اللفظ ومتانة الرتكيب، 

من  اإليه  يحتاج  ما  اأول  وذا  اأ�صولها،  من  ر�صعها 

لنحتكم  واإذن  اأدبيا؛  املتكلم  �صمري  ا�صتخدام  يريد 

اإليه يف نهاية املطاف.  

عن  ملالحظاتنا  املتتبع  القارئ  اأن  �صك  ول  14ـ 
هذا التاأليف الذي نوليه الأهمية يف نوعه ومادته، 

دراسات 

تجّلى البطل 
مناضال قّدم 

شهادة عن جيل 
بخيباته ومطامحه 

لغد مشرق
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الت�صمية  ا�صتعمال  الإمكان  اأننا جتنبنا قدر  انتبه 

بالأحرى  الذاتية(  )ال�صرية  للنوع  امل�صطلحية 

الــوقــت(،  )�ــصــرية  بكتاب  اإل�صاقها  يف  تــرددنــا 

مبعنى اإلبا�ص الن�ص جلباب النوع م�صبقا، �صنيع 

ل�رصير  يخ�صعونه  القواعد،  �صدنة  فني 
ّ
متع�ص نقاد 

بروك�صت وهو ما مينع من قراءة م�صتك�ِصفة ومنِتجة 

اأن  اعتاد  نقد  ال�صدور.  حديث  لنقل  جديد،  لن�ص 

يف  عليها  املن�صو�ص  والأقانيم  بال�رصوط  يتقيد 

 )31(
كتاب فليب لوجون« امليثاق الأوتوبيوغرايف«

باًبا ومفتاًحا لدخول بيت ال�صرية الذاتية بطريقة 

�رصعّية وم�رصوعة، علما باأن هذا املبحث النظرّي 

 ،1975 �صنة  اأي  متاأخرا،  �صدر  املهم   
ّ
والتوثيقي

من  م�صتوحاٌة  وا�صتنتاجاته  تقعيداته  جميع 

ن�صو�ص ح�صم تاريخ الأدب يف جتني�صها قبل ذلك، 

اأو اأحلقت بالنوع لغلبة �صماته عليها من هذا النحو 

منهجه  ر 
ّ
طو لوجون  فليب  اأن  احلق  ومن  ذاك.  اأو 

مل  ما  وهو  لحقة،  اأبحاث  يف  اأو�صع  بابه  و�رَصع 

ينتبه له �صدنة ُعمي، لذلك اقتنع باأن »اأنا هو اآخر« 

ها 
ِّ
واأ�صل�ص القياد للتطور الذي اعرتى الّنوع متمو

ين�ص  الذي  ما  ح�صن؛  الذاتي(.  )التخييل  ب�صورة 

نحاول  البحث  �صعة  رغم  لوجون؟  ميثاق  عليه 

بدءاً  التعريف  الآتية: يتكون  اختزاله يف اخلطوط 

من جماع اأربعة مراتب خمتلفة: 1 - �صكل اللغة، 

املعالج:  املو�صوع    -  2 ونث.  ق�صة  يف  يتمثل 

خ�صو�صا  يــروي  حقيقي  ل�صخ�ص  فردية  حياة 

املوؤلف  هوية  تطابق    -  3. الــفــردي  تاريخه 

من  ال�صارد،  موقع   -  4 وال�صارد.  ال�صخ�صية  مع 

ومن  الرئي�صة،  وال�صخ�صية  ال�صارد  هوية  زاويتي 

ناحية الأفق ال�صرتجاعي. هكذا، هي �صرية ذاتّية 

اإذ تلبي هذه ال�رصوط ح�صب مراتبها الأربع، ويبنى 

عليها مفهوم ويربم عقد »امليثاق الأتوبيوغرايف 

]ال�صري ذاتي[« وهو الت�رصيح داخل الن�ص بتماٍه 
ثالثي؛ اأ�صماء املوؤلف وال�صارد وال�صخ�صية، حتيل 

وهذا  الكتاب.  غالف  على  املو�صوع  الإ�صم  اإىل 

نوع  اأي  تعاقد،  وجــود  املطاف  خامتة  يف  يفيد 

 )Genre contractuel( تعاقدي   كتاب 

ول  �صري  بدليل  فيه  يلتزم  وقـــارئ  كاتب  بــني 

�صك،  غــري  مــن  حمكمة  ــٌن 
ُ

�ــص هــي  غــريهــا.  �صيء 

ال�رصد  جن�ص  �صمن  اأدبي  لنوع  نظاًما  ُت�صتخل�ص 

داخــل  يوجد  حتــديــداً،  الأدب  والكتابة،  الــعــام، 

ويحتاج  واأدًبــا،  ا  ن�صًّ كالٍم  اأيُّ  اأ�صبح  واإل  نظام 

للنوع،  لالهتداء  معا  والــقــارئ  الــدار�ــص  اإليها 

اقت�صت  اإذا  اأي�صا ي�صتوعبها، ويتخطاها  والكاتب 

 les Mots((»الكلمات« فـ  جتربته وروؤيته ذلك، 

»الرجل]الإن�صان[  و  �صارتر،  بول  جلان   ))1965
ن�ص  لكامو،   le Premier Homme(»الأول

يتنّزل  مل   )1994( رحيله  بعد  ن�رص  مكتمل  غري 

اأحدثه  الكبري  واخلرق  لوجون،  تقعيد  منوال  على 

األن روب غريي يف ثالثيته ال�صري ذاتية املعنونة 

 
ٍّ
كلي بانزياٍح  كتبت   )Romanesques( 

)32(
بـ

عن ميثاق لوجون، ما اأثار معركة نقدّية �صاخبة 

دائما  يك�صب  الأدب،  منها  ك�صب  الثــنــني  بــني 

ر بالن�صو�ص املجّددة، وهي التي تتمّثل ما 
ّ
ويتطو

 
.)33(

�صبقها وتاأتي مبا )مل ت�صتطعه الأوائل(

والقواعد  الوقت«  »�صرية  قابلنا بني  واإذا نحن  15ـ 
النظامي  ن�صبها  مــدى  نــعــرف  لكي  املـــذكـــورة، 

اأغلبها  وجدنا  الذاتية،  ال�صرية  لنوع  و)الكال�صيكي( 

وانتهاًء  الثالثي  التطابق  بقاعدة  ــدءاً  ب حا�رصاً 

التطابق  عنا�رص  يخلخل  بتفاوت  واإن  بالتعاقد، 

ذاتية  �صرية  املعتمدة  املـــادة  بــني  تـــوازن  ــدم  وع

الآخرين،  قبل  بعينه  الفرد  التي تخ�ص  اأي  حم�صًا، 

ور�صم  املدنية  احلالة  معلومات  بعد  فيها  ويف�صي 

فيها  البوح واحلميمّية  نرى  والتعلم.  الرتبية  م�صار 

مرتبة  بلوغ  منها  نتطّلب  اأن  غري  من  جدا،  قليالن 

)العرتاف( لدى جان جاك رو�صو)1712ـ1778(، 

ال�صهرية«  �صريته  يف  للنوع  احلديث  ال�رصعي  اجلد 

بالآتي  كتابه  افتتح  »)الذي   les confessions
ي�صبق  مل  عمال  »�صاأ�صكل  املوؤ�ص�صة:  العبارات  بهذه 

اأظهر  اأن  ــد  اأري اأحــد.  يقلده  لن  واإجنـــازه  مثيل،  له 

حقيقة،  من  الطبيعة  يف  ما  بكل  اإن�صاًنا  لنظرائي 

اأنــا«   « الـــ  هــذه   .
)34(

اأنا« �صيكون  الإن�صان،  وهــذا 

يف  الذاتية،  ال�صرية  اأقنوم  هي  وجتلياتها  ببوحها 

وطريقة  متثيالتها  تاأتي  ثم  الزاوية،  قائم  مثلث 

اإذ  التاريخي،  اأو  الأدبي  الن�صب  لتمنحها  �صياغتها 

دراسات 

السيرة الذاتية 
عربيا نّص محدود، 

مخاتل، حربائي، 
لن تتأتى كتابته إال 
برسوخ األسباب 
المساعدة لتلقيه
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دراسات 

ذكرنا،  ما  عدا  �صلفا.  نوعا،  اأدبية  �صرية  كل  لي�صت 

فهو  وعابر،  جزئي  الزهرانية  »اأنا«  الـ  ح�صور  فاإن 

هو  يتمه  اأن  ر 
ّ
كر وكم  فيه،  فردانية  ل  متمع  ابن 

الربقة  من  الختيار  وحرية  الوجود  حق  منحه  ما 

اأما  و�صوتها.  الع�صرية  هيمنة  ورائها  من  الأبوية، 

احلميمّية، امل�صار اإليها �صابقا، التي باح بها فهي يف 

عرف املجتمع اأقرب اإىل احلرام والفح�ص يف متمع 

ا  حقًّ جراأة  كانت  لذلك  الغرائز.  قبل  امل�صاعر  يكبت 

ذكر وو�صف بع�ص ال�صور ال�صبقة )خا�صة الغتالم 

يف قلب مو�صم احلج، �رصب من الرفث »فال َرفَث ول 

ف�صوَق ول جدال يف احلج« )البقرة، 197((. ومع هذا 

مرحلتي  بني  الواقعة  ذات،  �صرية  من  بن�صيب  ُفزنا 

الطفولة وال�صباب يف »التغريبات« داخل الوطن، هي 

والباقي  الأدبي،  وقوامه  الن�ص  هذا  نعّده ع�صب  ما 

ك جّله يف الف�صاء الباري�صي حوا�صي اإخبارية، 
ّ
املتحر

نحن نظن اأن ال�صرية الذاتية حتى وهي تقت�صي قول 

ال�رصد  �رصوطها  من  وكذلك  الدّقة،  وتق�صي  احلقيقة 

الكرونولوجي، يتدخل فيها ال�صطفاء ولي�صت وعاًء 

 احلاكي، خا�صة 
ّ
الفرد احلقيقي يت�صع لكل ما عا�صه 

وعدا  اأدبية.  كتابة  عينه  ن�صب  موؤلفها  و�صع  اإذا 

ر�صم  اإىل  ال�صاردة  الأنا  �صعت  والكوابح  املوانع  عن 

�صتربز  الــذي  وحميطها  الفا�صلة،  ــا  الأن �صخ�صية 

والنماذج  املثل  على  تركيزها  لذلك  فيه،  وتنجح 

النمطّية، والقيم، اأي�صا. هنا ل يفوتنا اأن ن�صجل باأن 

ا منافًحا  )بطل( »�صرية الوقت« يتجّلى منا�صال ثقافيًّ

على  ووطنه،  اأف�صل ملجتمعه  وحياة  بديلة  قيم  عن 

والثقافة  والرتبية  التعليم  وجبهة  كافة،  ال�صعد 

معركته. اأي �صاحب ر�صالة، جهر بها ب�صجاعة مقدما 

�صهادة عن جيل بخيباته ومطاحمه لغد م�رصق. 

والواعية  واملحللة  الوا�صفة  القراءة  تكفي  هل  16ـ 
للوفاء  تكوينه،  و�ــرصوط  الن�ص  بناء  مبقت�صيات 

ومبناه  بــنــوعــه  يــخــّل  ل  مبــا  ــه،  ــل ــاأوي وت بفهمه 

تاأليًفا  كان  اإن  �صيما  ل  تاأكيد،  بكل  ل،  ومراميه؟ 

منظوراته،  ع 
ّ
وتنو طبقاته  وبتعدد  مبحكياته  غنّيا 

وطول احلقبة وحتولتها التي ميتد فيها زمنيا.  

لذلك مل جنزم بالأحادية ول منيل اإىل احلكم اإل ما 

جتمع  مقاربة  على  ونبقي  ببيان،  التاأليف  يثبته 

واملرا�ص  اخلربة  وثمرة  امللكة  بو�صفه  الذوق  بني 

منها،  تتولد  التي  باملتعة  والإح�صا�ص  بالن�صو�ص، 

وعندي  ونقدها،  القواعد  قراءة  على  معا  يتفوقان 

اأنهما يكمالنها وي�صدان اأي ثغرة اإن ُوجدت، ومينعان 

كال،  رديء،  اأو  متو�صط  اأو  جيد  قطعي،  تقومي  من 

�صاحب  بارت،  رولن  وبعبارة  هكذا«،  »هو  الن�ص 

اإيّل، ل ذاتي ول وجودي،  الفهم، هكذا بالن�صبة  هذا 

. مينح » �صرية 
)35(

اإنه نيت�صوي، اأي ما هو بالن�صبة اإيّل 

تولدها  املتعة،  من  وا�صعة  ف�صحة  للقارئ  الوقت« 

فهو  البارتي  اللتذاذ  اأما  الن�ص،  يف  عطاءات  عديد 

.
)36(

املت�صل باحلميم �صبه امل�صتحيل، فابحث عنه 

اأكث  يفعل  اأن  الزهراين  معجب  مبقدور  كان  هل  17ـ 
للجواب  القيمة؟  ه خارج حكم  فن�صّ اأف�صل،  نقول  ول 

ومعرفة  كتابة  واأي  الأدبية،  الكتابة  اإن  الآتي:  نقول 

هي نتاج بيئتها، وحمكومة بداهًة مبا ي�صمى ال�رصوط 

املو�صوعية ال�صائدة فيها. اإن الرواية وال�صرية الذاتية 

فرع من تعبريها ال�رصدّي، تقول اأوليات �صو�صيولوجيا 

فيها  قامت  متمعات  يف  اأدبيا  جن�صا  ظهرا  الأدب، 

التحرر  قوامها  واجتماعية  و�صيا�صية  فكرية  حركات 

وحكمية  واإقــطــاعــيــة  وكن�صية  لهوتية  قــيــود  مــن 

وانت�صار  للحقوق،  و�صالبة  للحرية  مقيدة  ا�صتعبادية 

الغربي بدءا من  الأنوار  ابتداء من عهد  تلك احلركات 

حامية،  اجتماعية  ن�صالت  مع  ع�رص  الثامن  القرن 

من  ثقافة جديدة  تبلور  وبداأ  الفردية،  احلرّيات  اأطلق 

تعبرياتها اإن�صان يعرب عن اأحا�صي�صه، ويقول اأنا، فعلها 

رو�صو هو نف�صه الذي و�صع »العقد الجتماعي« اجلديد، 

اأن  غرابة  ل  لذلك،  حديثة.  ملدنية  منطلقا  ذلك  وكان 

ال�صرية الذاتية ن�ّص حمدود يف تاأليف العرب، اأو ن�ّص 

خماتل وحربائي، اأو بتعريفي ن�ص هجني، لن تتاأتى 

كتابته اإل بر�صوخ الأ�صباب امل�صاعدة على ظهوره يف 

البيئة القابلة لتلقيه والإقرار عقيديا وقانونيا وفكريا 

والتعبري  التفكري  يف  الكائن  بحق  وعرفا  واجتماعيا 

م�صتحيل،  ن�ص  باأنه  القول  من  اأف�صل  وهذا  بحرية، 

وعندئذ اأجزم باأن معجب الزهراين قد فعل امل�صتحيل، 

وهذا مك�صب مدعاة لالهتمام ب�صريته واللتفات بجّد 

اإىل هذا العمل من كل النواحي.
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مقدمة

 ،
ّ
كمي تراكم  حتقيق  من  العربيات  الروائيات  متكنت 

الروائية التي اكت�صحت  فيكفينا النظر يف الإجنازات 

اأن  يتبّدى  حتى  ال�رصدية،  الكتابة  يف  مهًما  قطاعا 

ال�صوؤال  اأّن  الن�صوة كان لفًتا للنظر، بيد  ن�صيب نون 

الآونــة  حــدود  اإىل  النقدي  الدر�ص  به  ان�صغل  الــذي 

وكيفّيات  النوعّية  التيمات  حــول  كــان  ـــرية،  الأخ

الق�صايا  م�صاف  يف  ولعلها  الــ�ــرصدي،  ال�صتغال 

البارزة التي ا�صتاأثرت ذائقة القراء؟

لو اأْجلنا النظر يف ممل الروايات الن�صوّية، نكاد نعث 

فيها على قوا�صم م�صرتكة؛ فقد ناق�صت كلهن ق�صايا 

اأكث  من  اجلن�ص"  "تيمة  تبقى  »لكن  رواياتهن  يف 

الن�صاء،  كتبت  ما  معظم  يف  وبــروًزا  هيمنة  التيمات 

لروايات  قارئ  كل  على  نف�صها  التيمة  هذه  لتفر�ص 

التاأنيث مهما كان حر�صه على جتنب اختزال املراأة 

)1(
يف اجل�صد« 

 ق�صايا اجلن�ص واجل�صد كدعامات 
)2 (

اختار اأدب احلرمي

انتخاب  مّت  وقــد  الــ�ــرصديــة،  الهوية  تقوم  وعليها 

اأعمق،  فكري  اإطــار  يف  »ج�صد«  و  »جن�ص«  ثنائية 

الأنثوية  الذات  ا�صتعادة  خالله  من  الروائيات  تروم 

له  و�صّوقت  الذكورة،  �صته 
ّ
كر فيما  الغلط  وت�صحيح 

خطاباتها الرنج�صّية لعقوٍد من الزمن.

يف  تكونا  مل  واجل�صد  اجلن�ص  تيمة  ــاإّن  ف وبالتايل 

يف  اإل  ذاتها؛  حد  يف  غاية  الن�صوة  نــون  اإبــداعــات 

الت�صبيك والأخطبوط الفكري الذي تتداعى فيها. لقد 

الثقافية  املواجهة  اإطــار  يف  التيمات  تلك  نوق�صت 

بالتهم  والدفع  الذكورّية،  الت�صورات  لدرء  ال�رص�صة 

من  كبرًيا  عــدًدا  اأن  »ذلــك  التوتر.  م�صافة  وتقلي�ص 

تفوق  م�صدر  اجل�صد  يف  يرين  العربّيات  الروائّيات 

اعتباره  اأو  الرجل،  مع  ال�رصاع  يف  توظيفه  يجب 

امل�صوؤول عن دونية املراأة، ومن ثم احتقاره واإهانته« 

النتهاك  حّد  �صتمتد  الإهانة  هذه  اأ�صكال  اأن  غري   
)3  (

والقدحّية والت�صويه. فمن الروائيات من قمن بتعرية 

عن  باحثات  الذكورة  خبايا  يف  وتوغلن  امل�صتور 

ينابيع �صعيفة تكون م�صدرا لهن يف الرد، وت�صعهن 

غالبا  وذلك  والبطولة،  الطهارة  كفة  يف  املقابل  يف 

وتقاومن  بالنت�صار،  ُي�صعرهن  �ــرصديٍّ  متثيل  يف 

استراتيجيات االنتهاك في رواية 
»التشهي« لـ عالية ممدوح

ُتضمر الرواية 
خطاَب الِجنس 

والَجسد في 
عالئق جدلّية 

تتماهى مع 
وشوم الهزائم 

وإيقاعات 
السياسة

محمد آيت أحمد
كاتب وناقد مغربي

دراسات 

تقويض الطابو الذكوري
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الذات األنثوية 
تظهر بطريقتين 

إّما حّرة عطوفة 
متعّرية، وإّما 
متمّردة على 

القوالب 
المجتمعّية

 حيث تركن زاوية 
)4(

من خالله الدعاية اجلماهريية

ا لهجمة جماهريية مرتقبة. ال�صحّية يف املعتاد �صدًّ

اإن املنجز ال�رصدي الن�صوي واإن كان يبحث يف اأ�صئلة 

وال�صلطة  الثقافة  واأ�صئلة  الهوية،  كاأ�صئلة  م�رصوعة، 

عميقا  حتفر  �رصدية  �صيا�صات  يف  يتم  ذلــك  فــاإن 

لتن�صج »اأ�صئلة ت�صع �صورة الرجل يف حالة اهتزاز 

القوة  فت�صبح 
 )5(

و�صلطة«  ثقافة  من  يرث  ما  جتاه 

التي  لل�صلطة  معادل  الأنثى  تكت�صيها  التي  الرمزية 

متار�ص على الأج�صاد.

هكذا اإذن، وقد كان ال�صياق العام للم�صاءلة الكيفية، 

يزج بنا يف خانتي اجلن�صي واجل�صدي، لكن م�صاءلتنا 

للكيفية الروائية يف جغرافية بعينها كالعراق، نعث 

فيها على �صمة مميزة، ت�صمر خطاب اجلن�ص واجل�صد 

و�صوم  مع  تتماهى  وتو�ّصجات  جدلية  عالئق  يف 

الهزائم واأ�صداء الن�صال واإيقاعات ال�صيا�صة.

لقد عملت الروائيات العراقيات على مقاربة الق�صايا 

الذاتية كاحلب واجلن�ص واجل�صد »مقاربة مل تختلف 

عما األفيناه لدى الروائيات العربيات بالرتكيز على 

والرجل،  املــراأة  بني  العالقة  وتــاأزمي  اجلن�ص،  اأزمــة 

مت�صلطا  باإظهاره  الأزمة  م�صوؤولية  الرجل  وحتميل 

حمتقرا للمراأة. واإن متيزت الرواية العراقية باإ�صافة 

اأزمة الواقع الناجتة عن احلروب والهزائم املتتابعة 

 
) 6(

اإىل الأزمة اجلن�صية بني الرجل واملراأة...« 

الروائيات  هاته  من  واحــدة  ممــدوح  عالية  تعترب 

 )7(
ال�رصدية- كتاباتها  بداية  التي-ومنذ  العراقيات 

واجلــ�ــصــدي،  اجلن�صي  بــني  روايــاتــهــا  يف  ـــت  زاوج

ال�صيا�صي والن�صايل، وجعلت هذه املوا�صيع مت�صعبة 

يف وجهان لعملة واحدة. وقد تعاملت يف رواياتها 

مع اجل�صد على غرار اأخريات تعامال متمايزا يطرق 

اجلانب الإيرو�صي يف التعامل مع ج�صد املراأة.

جراأة  يف  الكاتبة  تطرق   
"الت�صهي")8( روايتها  يف 

الن�صياع  وطبعها  والك�صف  البوح  �صادها  �رصدية 

عند  »تقف  بالغة  ح�صا�صية  ذا  مو�صوعا  للتفا�صيل 

اأزمة اجلن�ص »العجز اجلن�صي عند  مظهر من مظاهر 

الذي  "�رصمد"  البطل  جتربة   خــالل  من  الــرجــال« 

توقف ع�صوه التنا�صلي عن النت�صاب، وهو مل يبلغ 

اخلم�صني �صنة بعد، ليق�صي ما تبقى من حياته على 

واحل�صيلة   
)9(

اجلن�صية...« حياته  ذكريات  ا�صتعادة 

تفا�صيل  وتت�صقق  الــذكــورة  ينابيع  تنهار  حينما 

ال�صتيهامات  الأنثوية نحو  الذاكرة  تنجرف  اجل�صد، 

والتخيالت املا�صوية باحثة فيها عن باكورة جديدة 

خمتلفا  يبدو  الأمر  اأن  بيد  تنمو،  علها  بذرة  عن  اأو 

مغامرة  اأججت  فالذاكرة   " الت�صهي   " ــة  رواي يف 

املواجهة و�صنعت �رصديات بديلة قوامها املقاومة. 

الذكوري  الوهم  نــزع  ــاولت  حم على  دومــا  تعمل 

الذي  الأ�صلي  الوهم  هذا   "Désillusionner"
الأبنية  له  وكر�صت 

 )10(
الليبيدو اأ�صا�صه  �صك  من دون 

القول  يف  يعادلها  ما  لها  »اأحكام  يف  املجتمعية 

) 11(
املاأثور "الرجل ل يعيبه �صيء اأبدا"«

املو�صوع  هــذا  ن�صقّية  الــدرا�ــصــة  هــذه  يف  نــقــارب 

باعتماد رافد الدرا�صات الثقافية، ذلك اأن فلك البحث 

الهيمنة  اأ�صكال  حول  ان�صب  الثقافية  الدرا�صات  يف 

 Domination et résistances"" واملقاومة

دروب ال�رصد 
 )12 (

كما يوؤكد على ذلك اأرموند ماتالر 

واإبدالت احلكاية. 

دروب السرد وإبداالت الحكاية

منازعات  على  "الت�صّهي"  يف  املـــروّي  ينه�ص 

برهان  )�صي  "�رصمد  �صخ�صية  على  ق�صت  �صهوانّية 

خميلة  فيها  اأنبتت  التي  ال�صخ�صية  هذه  الدين(" 

ان�صطاراتها  العربية، يف  للذكورة  براديغما  املبدعة 

واآهاتها، ويف متابعة قرائية لها، قد تبني اأنها مثقلة 

ال�رصد  عــوامل  وتقودنا  والتحول.  واجلن�ص  باجل�صد 

يف  وانفالته،  رغباته  يف  اجل�صد،  ماهية  »تاأمل  اإىل 

ده، ويف عالقته بالأنوثة وهرموناتها« 
ّ
حترره ومتر

من  بدًءا  باملتناق�صات  الروائي  العامل  ويحفل 
 )13  (

البقاء  على  الداّلة  "�رصمد"  للبطل  ال�صمية  العالمة 

فاأودى  ال�صهواين،  اجل�صد  اأف�صده  بقاء  اأّنه  اإل  الأزيّل، 

ال�صمنة  واأمرا�ص  اجلن�صي  ال�صعف  متاهات  يف  به 

املفرطة.

يف  ال�رصدية  القرابات  ت�صّوره  كما  "�رصمد"  ج�صد 

دراسات 



نزوى العدد 106 إبريل 2021
74

يف  القابعة  العربي  اجل�صد  ل�صورة  ميثل  الــروايــة، 

الرغبة  اأثقلته  �صخم  ج�صد  الثائر،  الن�صوي  املخيال 

يتعر�ص  واأ�صبح  منهار  ج�صد  ال�صهوة،  واأف�صلته 

قاد  وقــد  نواق�صه،  اكت�صاف  بعد  الن�صوية  لــالإدانــة 

احلميمة  العالقة  اإف�صاد  اإىل  اجل�صدي  النهيار  ذاك 

والرجل  الطريدة،  الأنثى  فيها  تكون  التي  واجلدلية 

ال�صياد. ووفق ذلك تعمل الروائية على اإنتاج خطاب 

معه  ي�صبح  الذكوري،  واجل�صد  الذكورة  حول  جديد 

الرجل الطريد ومت�صي فيه الأنثى ال�صيادة. »فاجل�صد 

امليت الننت يرمز يف املدونة امليثولوجية اإىل اجل�صد 

بو�صفه  النظيف  اجل�صد  مقابل  يف  امللعون،  ال�رصير 

ويف اأتون ال�رصد نلفي 
 )14 (

رمزا للطهارة واخلال�ص« 

لل�رص  الذكورية رمزا  القّوتني،  ادعاءات قوية ل�رصاع 

واللعنة، والأنثوية رمزا للطهارة واخلال�ص.

فاإذا مل يكن مبقدور الأنثى يف ف�صول الرواية اأن حتقق 

املعاملة  وك�صب  )ال�صيا�صي...(  النخراط  يف  هويتها 

الن�صوية،  تاأكيد هوّيتها  اإىل  �صعت  قد  فاإنها  العادلة، 

وبدا اأن »�صيا�صة الهوية هنا تتحر�ص بوا�صطة الرغبة 

يف احل�صول على العرتاف واملعاملة احلرة والعادلة 

ما  البي�صاوية"  "حكاية  ويف 
 )15  (

املتحيزة«  وغري 

»كنت  الن�صوية  الهوية  مبعامل  التم�صك  ذاك  يوؤكد 

اأحب اأنوثتي، اأحب الك�صف عن حمتويات املراأة التي 

 
) 16(

اأحملها« 

يقوم ال�رصد يف الرواية على نو�صتاجليا تزّج باملتلقي 

ال�صخ�صيات،  بباقي  "�رصمد"  ربطت  و�صائج  يف 

يف  �صواء  واجلن�ص،  ال�صيا�صة  ترنيمة  عليها  طغت 

العالئقي  انخراطه  يف  اأو  كمرتجم،  املهني  انخراطه 

مع اأخيه "مهند" و�صديقه " يو�صف " اأو مع "طبيبه 

الباك�صتاين"، اأو مع �صحبته ال�صيوعيني: "اأبو العز" و 

ا�صتنطاق  اإىل  ت�صعى  الدرا�صة  اأّن  مك�صيم"، ومبا  "اأبو 
تفاعالت  اإبـــراز  مفيدا  يبدو  الأنثوية،  ال�صيا�صات 

التي  الأنثوية،  ال�رصدية  الأ�صوات  بقّية  "�رصمد" مع 
كان لها ح�صور وازن.

له  كانت  طاملا  التي  "�رصمد"  حبيبة  األــف:  حمكي 

بيد  ال�صفحات،  من  القادم  اإىل  بها  الدفع  يف  رغبة 

اأنها كانت م�صدر انزعاج يف احلكي وتاأبى التاأجيل 

»...ملاذا ح�رصت األف للتو؟ حاولت دفعها وقيادتها 

اإىل �صفحات اآتية، لكنها اأبت. كنت اأتلذذ بغيابها لكن 

ال�صفحات  جميع  تاأخذ  حتى  ا�صمها  يح�رص  اإن  ما 

الالتي  جميع  اأقــــدام  حتــت  مــن  الأر�ــــص  وت�صحب 

الدكتور  ابنة  بعامني،  منه  اأ�صغر  هي   
)17(

عا�رصت.«

ريا�ص البغدادي، اأ�صهر جراح عراقي، تزوجت باأخيه 

  
)18(

اأنت« فا�صتوطنتني  مهند  اأخاك  "مهند" »تزوجت 
اإل اأنها ظلت حتبه، بعدما خيب اآمالها بطول انتظار 

منذ تعارفهما الأول يف ال�صنوات الأوىل من اجلامعة، 

ل   ...« والتخلي  اخليانة  برحلة  ابتعاده  و�صفت 

"األف" التي ت�صورتني رجال مقداما  اليوم  اإىل  زالت 

كانت  وهــذه  الأوىل  بالدرجة  اآمالها  خيبت  لكنني 

فظل يتخيلها وي�صده احلنني اإليها يف 
 )19 (

طبيعتي...«

اأطفاأه  قطاع الرواية كلها، ويحرك يف ذاكرته رمادا 

املر�ص والبعد بعدما كان قبال لهيب حب جامح »... 

ال�صك "باألف" وبالدرجة الأوىل. اأتلذذ بطريقة ماجنة 

ومن اأجلها 
 ) 20(

واأنا اأتخيلهما هي ومهند ملتحمني...« 

�صافر اإىل باري�ص مع �صديقه يو�صف ق�صد ال�صت�صفاء، 

ل�صفط �صمنته املفرطة وتقليب خبايا التخلي املفاجئ 

"األف" فقط وهي بني  الذي �صاحب ذكره. »من اأجل 

 
)21 (

اأنقا�ص الروث والبلد، من اأجلها هي ح�رصت...« 

اختل�ص  اللواتي  الن�صاء  كغري  األف  حبيبته  كانت  لقد 

له،  بالن�صبة  الأنــ�ــص  فكانت  �صبقية،  حلظة  معهن 

وجانبا نريا للحظة حب امتدت يف الزمان واملكان، 

اجلن�ص،  اأنهكها  التي  ذاكرته  دغدغة  عن  تكف  ول 

واأ�صعفها الرتهل. »"األف" تبدو امراأة ف�صيحة م�صانة 

)22 (
من الفناء واأنثى نزيلة الأحالم واخليالت« 

الأ�صكتلندية  املعلمة  لنتون  فيونا  فيونا:  حمكي 

الربيطاين  املعهد  يف  املبجلة  الأ�صتاذة  الأربعينية، 

الكائن يف الوزيرية، تلك التي علمت "�رصمد" قوانني 

اجلن�ص و�صن املداعبة، واأيقظت �صهوته يف �صن مبكر، 

اللغة  يف  المتزاجات  من  �رصوبا  ذهنه  يف  خلقت 

والأكل واجلن�ص، فنت بها البطل فكانت م�صدر اإلهام 

جن�صي فيا�ص قاده اإىل الحتالم واجلنون بال�صهوة. 

عربي"  "كج�صد  به  احلميمة  لقاءاتها  كانت  ما  بقدر 

على  اإياه  ودربت  جتويدها  اإىل  �صعت  فاإنها  ممتعة، 

ويف  الأنــثــوي،  مع  التعامل  يف  ثقافية"  "�صفرات 

تعيُش 
الشخصيات 
األنثوّية في 

أتون هذا السرد 
تشظًيا إيروسيًّا

دراسات 
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منبع  الرواية  قطاع  يف  وكانت  اللذة،  مع  التعاطي 

ت�صورات ثقافّية حول اجلن�ص واجل�صد وال�صهوة.

حمكي كيتا: الفتاة الربلينية الناقدة، اأحبت �صخ�صية 

برهان  "�رصمد  بها  وتلذذ  وتــودد  جالل"،  "ن�صيم 
الثنني،  بني  اجلمع  كيف  تعرف  تكن  مل  الدين" 

للتنظري،  واجته  ال�صيا�صة  طلق  "ن�صيم"  اأن  ترى  اإذ 

اإليها  واجتــه  �صيء  كل  "�رصمد"  طلق  املقابل  يف 

الروائي  الن�ص  يف  اعرتافاتها  تقودها  البداية.  يف 

لطيفة  �صابة  »كنت  �صيا�صي  تاآمر  �صحية  اأنها  اإىل 

وم�صتهاة اأي�صا، والذي غدر بي يا ن�صيم هم رفاقي. 

رفاق الطريق املتعرج، هوؤلء الذين كانوا الأعز يف 

حياتي على ال�صعيد ال�صخ�صي واحلزبي والن�صايل« 

العربية  املخيلة  من  مواقف  لها  كانت  وقــد   
)23  (

منوذجا  احلكاية  يف  ــدت  وب واجلن�ص،  لل�صيا�صة 

واقع  على  ومتمردة  الرومان�صية  بالثقافة  ملتاأثرة 

التمايزات  بعيدا عن  العدالة  ي�صمن  ميوؤو�ص منه ل 

اأن  يريد  كان  قابلته  عراقي  �صيوعي  »كل  النوعية 

املبجل  واملنا�صل  الأ�صتاذ  الداعية،  موقع  يحتل 

 ويف عالقتها ببطل الرواية، فقد �صادها 
)24 

الوطني«)

�صهوانية  تبادلت  على  مبنية  كانت  واإن  الت�صظي 

�صاهدت �رصمد، قلت، هذا ي�صاجع ب�صورة  »اأول ما 

مده�صة لكنه ل يغرم البتة، ونحن يف �صن متقارب، 

رمبا اأكربه قليال اأو العك�ص، لكن من يهتم ؟ بداأ يعاين 

)25 (
من خيبات ل اأول لها ول اآخر« 

اأمينة  ال�رصدي،  التمثيل  البي�صاوية: هي يف  حمكي 

بالبي�صاوية،  اأبومك�صيم  لقبها  والتي  املغربية، 

والدها الثي متوفى وكانت له نفوذ اإقطاعية، كان 

�صديق اأبو العز الفل�صطيني اللبناين �صاحب ال�رصكة، 

حطت قدمها يف ربوع بريطانيا عام 1998، متيزت 

ال�صبقية،  وطاقتها  اجلن�صي  بحد�صها  �رصديتها  يف 

حت�رص يف الن�ص منوذجا لمراأة نابها على �صهوتها، 

حتكي تفا�صيل ن�صوتها اجلن�صية مع �رصكاء عملها، 

اإح�صا�ص  حفنة  له  واأكنت  �رصمد  بالبطل  ات�صلت 

�صورة  يف  لنزواته  اخل�صوع  اختارت  كما  ورغبة، 

�صي  يا  »تعرف  والغياب،  احل�صور  يف  اآخذة  جدلية 

جميلة  بقعة  داخل  اأنني  اأت�صور  اأ�صمك  حني  �رصمد، 

كانت  املقابل  ويف   
)26  (

اأمــي« مدينة  مكنا�ص  يف 

اللواتي �صاجعهن ومل  الن�صاء  اأجمل  لدى �رصمد من 

ال�صمور وحكاية الختفاء  التنحي بعد هزء  يخرتن 

الن�صاء يف حياتي،  األذ  املفاجئة »البي�صاوية كانت 

)27 (
ت�صبه احلورية«

مداركها  اختالف  وعلى  الن�صوية  الأ�صوات  هذه  اإن 

الن�ص  يف  حت�رص  فاإنها  وجن�صياتها،  وهوياتها 

حل�صورين:  توؤ�ص�ص  مزدوجة  ب�صيغة  هذا  الروائي 

الأنثوية  بــالــذات  الحتفاء  لهن  ي�صمن  ح�صور 

املتعرية، وح�صور ي�صمن  العطوفة  املتحيزة  احلرة 

التي  اجلاهزة  املجتمعية  القوالب  على  التمرد  لهن 

رغباتهن  لها  واأوكلت  قراراتهن،  للذكورة  فو�صت 

وانفالتاتهن.

وسياسات  الثقافية  المواجهة 
»الرد بالكتابة«

  تعترب املواجهة جزءا من احلّل والت�صوية، وطريقة 

عامة  الن�صائية  الكتابة  تنذر  لذلك  النزاع،  حل  نحو 

حيًنا،  احلكاية  تك�صفها  علنّية  اإما  "مواجهة"  عن 

اأخرى تظل تلك املواجهة م�صمرة وثاوية  واأحايني 

خلف اخلطاب.

يف �صياق ما بعد الكولونيالية، نحت بيل اأ�صكروفت 

اأدب  اإىل  لالإحالة   
)28(" بالكتابة  "الرد  مفهوم 

تواريخه،  تعديل  على  عمل  الـــذي  امل�صتعمرات 

ردا  �صورته  وت�صحيح  هويته،  با�صتعادة  وان�صغل 

على الأ�صكال التي �صوق لها امل�صتعمر يف خطابات 

اللغو�ص الغربي.

  يبدو لئقا تبني هذا املفهوم وا�صتعارته للتعبري عن 

�صعت  التي  الن�صوية  الإبداعات  يف  الكتابية  الردود 

اإىل درء الحتقار الذكوري. وتعطيل ال�صورة التي مت 

الذكورية، وقد �صاغت يف  الكتابة  لها يف  الت�صويق 

مناذجها �صيا�صات م�صتحدثة للرد بالكتابة، ا�صتغلت 

اأدب  بها  اخت�ص  �رصدية  ومزايا  فنية  قوالب  وفق 

احلرمي.

ال�رصد  يعمل  ممدوح  لعالية  "الت�صهي"  روايتها  يف 

تراوغ عالية 
ممدوح لتؤكد 

االنهيار الرجولي 
مقابل بناء صرٍح 

لالستحواذ 
النسوّي

دراسات 
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املواجهة  هــذه  املواجهة،  �صيا�صات  ت�رصيب  على 

الثقافية،  والأن�صاق  البنيات  تعديل  اإىل  ت�صعى  التي 

ملاأ�ص�صة �صورة ت�صبح فيها الأنثى على غري عادتها. 

ــادرة  ق اأ�صبحت  اخلــطــاب،  �صلطة  امتالكها  فمع 

الذكورية  للمركزية  تابعة  غري  والبوح  الك�صف  على 

تعديل  اإىل  �صعت  كما   ""Androcentrique
ذاكرتها  وا�صتعادة  �صمتها  من  والتحرر  تواريخها 

و�رصد هويتها من منظورها اخلا�ص. وخالل التاأهب 

ال�رصدية،  املرافعات  تتاأ�ص�ص  ال�صتعادة  مل�رصوع 

نورد مثال ما جاء على ل�صان "�رصمد": يف اأحد الأيام 

دفعتني "كيتا" عنها وهي على و�صك ال�رصاخ احلاد. 

ت�صاجع  ل  اأنت  »ا�صمع،  عادتها:  خالف  كان  وهذا 

العرب  الــرجــال  جميع  هــل  اأخـــربين،  تنتقم.  لكنك 

)29 (
ميتلكون �رصاوة النتقام هذه وممن يا عزيزي؟« 

تقودنا تفا�صيل احلكاية اإىل �صخ�صيات ن�صوية )األف، 

فيونا، كيتا، البي�صاوية...( كانت املدار الذي حتركت 

فيه �صخ�صية "�رصمد " يف تاريخها الغرائزي، وهذه 

ال�صخ�صيات الن�صوية كلها عملت على تعرية نواق�ص 

اجل�صدي  �صعفه  مواطن  يف  النظر  واأجــالــت  �رصمد 

واأ�صلوب  لغوية  واجلن�صي، وقد عربن عن ذلك بجراأة 

الن�صوية.  ال�رصديات  ممكنات  من  اأ�صحى  �صاعد 

يف  الن�صاء  هــذه  ان�صغلت  الهيمنة  عالقة  ولتثوير 

Inversion"" على حد تعبري  القلب  باآلية  الرواية 

الذكورية قد  الهيمنة   فاإذا كانت 
)31()30(

برير بورديو 

الن�صاء »مو�صوعات م�صيافة، مبت�صمات،  �صكلت من 

حمت�صمات،  خــا�ــصــعــات،  مـــامـــالت،  لــطــيــفــات، 

 فاإن هذه ال�رصدّية 
) 32(

متحفظات، وحتى منزويات« 

تف�صُخ هذا امليثاق وتقلبه، دفاًعا عن الهوّية الن�صوية، 

الن�صائية  اأ�صواتها  لذلك  تبعا  ممدوح  عالية  فاأعدت 

يف قالب عنيف غري حمت�صم ول متحفظ.

بيد اأن اخللفية الب�صتيمية لهذا البوح الأنثوي ُت�صمر 

الذكورة  من  �صاخر  ن�صوّي  ردٍّ  عن  وتعلن  مواجهة 

الكاتبة  ا�صتطاعت  وقد  واملقاومة.  للهيمنة  ورمــزا 

وبناء  املواجهة  لإعالن  ال�رصدية  م�صاراتها  توجيه 

انتهاكّية  �صيا�صات  خالل  من  الذكورة،  وتعتيم  الرد 

نه�صت على ثالث ركائز:

• المنطق الباثولوجي: 

بارتكا�صة  "�رصمد"  �صخ�صية  على  الكاتبة  حكمت 

ا�صتعادة  وممكنات  يتالءم  مدخال  هّياأتها  جن�صية، 

قلب  ا�صرتاتيجية  اأن  ذلك  وقوتها؛  عنفوانها  الأنثى 

فيها عن متغريات  يبحث  التاأنيث  �رصد  كان  الأدوار 

الأنوثة  وتقود  منزلتها  الذكورة  تنزل  اأن  باإمكانها 

وجن�صية  ج�صدية  متغريات  وهــي  القيادة،  ملركز 

يف  يــربز  كما  التحول،  مبداأ  على  تاأ�ص�صت  حم�صة 

يف  "�رصمد"  يطمئن  وهو  الطبيب"  "حكيم  �رصدية 

انتكا�صته »اإن اأع�صاءنا ل متوت اأو تختفي، اإنها رمبا 

الكلمة  اأي�صا لي�ص دقيقا، لكنها  التحول هذا  تتحول، 

 ) 33(
الأقرب« 

هذا ويبدو اأن اختالق هذه النتكا�صة ال�صحّية ت�صّح 

الأ�صا�ص  يف  ذلك  ينطوي  حيث  عك�صية،  قــراءة  فيه 

الأطــراف،  متكافئة  مواجهة  يف  ن�صوي  ف�صل  على 

�ص لعداء وا�صح بني اجل�صد رمًزا للقّوة الذكورية، 
ّ
ويكر

لرف�ص  �ص 
ّ
ويوؤ�ص ا.  اأنثويًّ مــالًذا  التخيلّية  والكتابة 

كياٌن  الأنثوي  اجل�صد  »اأن  يرى  الذي  للتمايز  وا�صح 

اأ�صعف وغري منطقي باملقارنة اإىل ج�صد الذكر القوي 

وامل�صموح له بالتفاعل الجتماعي غري املقيد يف اأي 

) 34(
موقف« 

• سيكولوجية العواطف: 

على  "الت�صهي"  ن�ص  يف  ال�رصدّية  العوامل  د 
ّ
تتمر   

الــذوات  اأّن  اإل  �رصمد  انهيار  من  فالربغم  اجلاهز، 

بل  املهزوم،  حا�رصه  �صوء  على  تدينه  ل  الن�صوّية، 

ر، ما�صي 
ّ
ُتدينه على �صوء املا�صي، ما�صيه املتحر

�صي  يا  النهاية  يف  »غاب  ال�صبقّية،  ومزالق  ال�صهوة 

برهان؟  هذا  من  اأكث  عاد  تبغي  �صنو  الدين،  برهان 

احلرّية، رمّبا تفعل هذا، احلرّية جتعله يغيب ويروح 

م�صوؤولية  الرجل  حتميل  ورغــم   
)  35(

هـــواه...«  على 

الّت�صوية، اإل اأّن املراأة اأبانت عن انخراطها املتعاطف 

"�صيكولوجية  من  التعاطف  هــذا  يحتويه  ما  رغــم 

بني  قط  ك 
ّ
يتحر مل  »وملــا  انتقام"  وثقافة  �صماتة 

ب�صوت  تردد  بداأت  الإلهية  يديها  وحركات  �صوتها 

سحبت الجسد 
األنثوي من 

جدلّية المقدس 
والمدنس ومنحته 

قراءات ثقافية 
جديدة

دراسات 
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"اأظن  نهايته  اإل  اأ�صمع  فلم  كثريا...  �صعف  �صعيف، 

 ) 36(
ما هو اإل حادث عر�صي ولن يدوم طويال"« 

اإن هذا ال�صعف الرجويّل كان فر�صة �صانحة انتهزتها 

الن�صوة للرّد بالقوة ولفر�ص الهيمنة والتعاطي الذي 

اأمام  من  »حا�رصتني  بالعنف  حينا  الأق�صى  يبلغ 

التالعب  يتم  اأنني مرد ح�رصة  ومن خلف ف�صعرت 

 واأحايني اأخرى 
) 37(

بها مت �صحقها وبالتايل موتها« 

اخل�صو�صية،  وخــرق  القيمة  ونــزع  بال�صت�صغار 

"املاليزية"  قول  مثال  ال�صياق  هذا  يف  نقراأ  ومما 

األب�صه  ت�صبه طفلي،  اإنك  »اأق�صم  وهي ترا�صي �رصمد: 

)38 (
احلفا�صات ثم اللبا�ص املبطن هو الآخر« 

ضوء  فــي  النسوية  الــمــواجــهــة   •
تحديات الكتابة اإليروسية:

يف  الأنثوية  ال�صخ�صيات  تعي�ص  احلالة  هذه  اإزاء 

املعادلة  فكانت  اإيرو�صيا،  ت�صظيا  ال�رصد  هذا  اأتون 

الهزائم اجل�صدية واجلن�صية  اإما نقل  �صاقة،  ال�رصدية 

التي و�صمت "�رصمد" نقال و�صفيا دقيقا يوقعنا يف 

اأن  ومبا  اإبداعي،  ب�صكل  م�صاءلتها  اأو  الربنوغرافية، 

الذي  لالإبداع  فعل  فهي  حداثي،  فعل  »الإيرو�صية 

ولكنه  املبتذل،  ب�صكلها  الربنوغرافية  يف  ي�صقط  ل 

عن  وانح�صاراتها  وت�صدعاتها  الذات  اأ�صئلة  ي�صائل 

النف�صية، وف�صاءاتها  الفعل كما ي�صائل تعوي�صاتها 

وعليه، فقد انعطفت الكتابة ال�رصدية 
)39(

الجتماعية«

تعري  اإيرو�صية  زاويــة  يف  ممــدوح  عالية  عمل  يف 

»منظور  وفق  املغت�صب  والوجود  الوهمية  املرايا 

كعراب  اإليها،  الرجل  روؤية  من  نف�صها،  املراأة  يحرر 

اأو �صانع اأكوان، لأن اأكوانها يف ال�صنع اأكث دفقا...« 

ويتاأّكد هذا التحدي الذي يطرحه النموذج الإيرو�صي 

يف الكتابة ال�رصدية يف كثري من املقامات ال�رصدية 

نورد بع�صا منها يف الآتي:

على  الإ�صفاق  حتاول  "البي�صاوية":  �رصدية  يف   -

التي  اأنا  »...دعني  قائلة:  الدين  برهان  �صي  و�صع 

تقوم بالتفتي�ص عن �صاحبك بدل عنك، اأنت ل تقوم 

متدد  هّيا  دعني   )...( املرعية  الأ�صول  بح�صب  بذلك 

�صاأقودك  التي  اأنا  تتولك،  التي  اأنا  لكن  كال�صابق 

اأنت.  كنوزك  ل  كنوزه هو  ت�صاهد  اأدعك  �صوف  اإليه، 

 ويتبدى من خالل 
)40(  

اأف�صل وخري منك« اأعرفه  اأنا 

هذا  وفق  الن�صوية  اللغة  تطويع  اأن  التدوينة  هذه 

ممكنات  حول  ال�صوؤال  ي�صاعف  الإيرو�صي  النموذج 

اللغة ال�رصدية واآليات تكييفها.

خالل  "�رصمد"  ذاكــرة  يف  "فيونا":  �رصدية  يف   -

البطل  عنها  يقول  جن�صية،  مغامرات  نو�صتاجليا 

فتح  وتريد  الكتب  كما  تت�صفحني  »كانت  الدرامي: 

مار جديدة ملياهها اجلوفية التي كانت ل تعرف 

ويكفي اإمعان النظر يف 
 ) 41(

كيف ت�رصف واإىل اأين؟« 

هذا املقطع ال�رصدي اأي�صا حتى يت�صح اأن املركبات 

لزمة  اأ�صحت  الأ�صلوبية  والنزياحات  ال�صتعارية 

منطق  واإ�ــصــفــاء  الإيــرو�ــصــيــة  الد�صائ�ص  لتطويع 

املقبولية عليها.

ب�صخ�صية  "البي�صاوية": يف عالقتها  - يف �رصدية 

فوق  اأنثوية  لطاقة  خا�صعة  ت�صبح  الهادي"،  "�صي 
املعتاد، جاء على ل�صانها: »اأت�صهى واأ�صتهي كما لو 

اأن الذي اأمامي هو ال�صيزبورغر. اأ�صور �رصيكي هكذا 

هكذا 
 )42  (

فمي...«  على  ت�صيح  وهي  حارة  ب�صوائل 

يربز بجالء اأن يف القول واملقول احتياطات تنت�صب 

اأمام الكتابة الإيرو�صية املبا�رصة، ولكن هذا مل مينع 

فيما قل من ال�صياقات من اأن تبحر اللغة يف ت�صوير 

يف  "األف":  �رصدية  يف  نقراأ  كما  انتهاكي،  اإيرو�صي 

قائلة:  تف�صح  لندن  "�رصمد" بفندق  مع  حميم  لقاء 

»هيا يا �رصمد ابداأ من �صمانة �صاقي، ب�صها، ول تن�ص 

راحة يدي، وبطن قدمي ومف�صل احلجل والركبة...« 

 
)43 (

ــاك الــطــابــو  ــه ــت اســتــراتــيــجــيــات ان
الذكوري.

احلتمية  يف  الــوهــن  مــاآلــه  كــان  واإن  اجل�صد  اإن 

البيولوجية، اإل اأن الت�صور الذكوري الثقايف املتغلغل 

تكن  مل  لذلك  والقوة،  الرتكاز  �رصعية  عليه  ي�صفي 

املجتمعات  يف  كافية  وحدها  البيولوجية  احلقيقة 

واجلن�صي،  اجلــ�ــصــدي  ال�صعف  لتربير  الــذكــوريــة 

فاأ�صحت من املهام املوكولة للقلم الن�صائي نقد هذه 

ُيحيي النّص 
مقموعاِت الّتاريخ 

الّنسوي، ويفتح 
مجاال لتحررها 

من قيم ُمكرسة 
كالحشمة والحياء

دراسات 
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الأن�صاق الثقافية النمطية و�صياغة بدائل؟ وبالتايل 

 )44(
فاإن ت�صحيح الت�صور يفر�ص من القراءة الطباقية

تنقل  اأن  "Contrapuntal Reading" لالأنثى 
الرجل  يتذوقها  التي  اجلن�صية  القيمة  من  اجل�صد 

�صك  ول  الأنثى،  ت�صتكنهها  التي  الثقافية  القيمة  اإىل 

اإىل قيمة ثقافية  اأن »حتول اجل�صد من قيمة جن�صية 

اأدى اإىل ظهور منوذج ن�صوي فريد هو مبثابة الإبداع 

اآليات  نه�صت  وقد   
)45  (

الن�صاء«  جن�ص  يف  النوعي 

ن�ص  يف  وتقوي�صها  الذكورية  الطابوهات  تفكيك 

"الت�صهي" ب�صكل بانورامي على ما يلي:

الــنــســويــة  الــــذاكــــرة  اشــتــغــال   •
المضادة:

يحيي هذا الن�ص الروائي مقموعات التاريخ الن�صوي، 

اإذ يعمل على قراءة  اأمام التحرر،  ويفتح لها املجال 

التي  واحلياء(  )احل�صمة  املا�صوية:  الن�صوية  القيم 

كر�صت لها الذاكرة الرجولية، ومناه�صتها من خالل 

اإنعا�ص ذاكرة م�صادة تتاأ�ص�ص على: )الف�صح والهدم( 

ا لو مّتت قراءة هذا الن�ص الروائي  ويتاأكد ذلك فر�صً

مع ا�صتبعاد هوّية املوؤلف، �صيتم حتديد الن�ص على اأنه 

ذكورّي، ذلك اأن اأ�صلوب الف�صح وا�صتعارة اجلن�صانّية 

كانت اإىل عهد قريب من خ�صائ�ص الأ�صلوب الرجويل، 

�صفيح  على  لغتها  اأن  الــروايــة  يف  للنظر  فالالفت 

�صاخٍن تروم تعرية الرجل وتفتيت �صيء من ن�صقّيته 

عنان  اإطالق  ومع  طواعية.  اكت�صبها  التي  الذكورية 

وتقّوت  الفا�صح  الأ�صلوب  تعاىل  امل�صادة،  الذاكرة 

الن�صوّي ما  ال�رصدي  ال�صوت  التعري. لذلك خرق  لغة 

وما  نف�صها،  قوله عن  الرجولّية  الأ�صوات  ت�صتطع  مل 

ظل م�صكوتا عنه يف تفا�صيل ج�صدها.

ممدوح  لعالية  ال�رصدي  الإجنــاز  ا�صتطاع  وبالتايل 

اأن يطرق طابوهات يف العامل الرجويل مثل: البدانة، 

م�صادة  ذاكرة  بناء  خالل  من   ... اجلن�صي،  ال�صعف 

لمتداد  يكر�ص  الــذي  امليتافيزيقي  ال�صامن  تهدم 

املقابل  يف  وتوؤ�ص�ص  ــوري.  ــذك ال واجل�صد  اجلن�ص 

ملفاهيم احلب كقيمة خالدة، ذلك اأن »اكت�صاف اجل�صد 

بني  املقارنة  جــذوة  يذكي  ما  هو  احلب  طريق  عن 

) 46(
اجل�صد بعاطفة وج�صد بال عاطفة« 

اإزاء  بالأ�صف  بطلها  اإ�صعار  يف  الكاتبة  رغبة  ومع 

لتخلق  الكتابية  املمار�صة  تتوغل  الطابوهات  هذه 

نواق�صها،  ف�صح  حني  الرجولة  تنتاب  ارتياب  حالة 

اأمام  »وقفت  "�رصمد":  حمكي  يف  ال�صدد  بهذا  ونقراأ 

عني  غاب  �صيء  واأي  �صيء  كل  ثيابي،  بدون  املــراآة 

اأتعامل بها مع هذا الرجل  اإل تلك احلكمة التي كنت 

 ونقراأ 
)47 (

الواقف اأمامي املنك�رص ال�صعيف الفا�صل« 

يف �صياق اآخر: »...�صكتات الدماغ والقلب، اأما �صكتات 

.
)48 (

الذكر فتلك ظاهرة جديدة بالن�صبة له« 

-هنا  تتطلع  الن�صوي  للقلم  النتهاكية  اللغة  وحيث 

يف  رغــبــة  وغـــريهـــا-اإىل  ال�صياقات  هــذه  مثل  يف 

ج�صد  من  ينطلق  ذاتــي  ذكــوري  اإ�صالح  الإ�ــصــالح، 

نقد  عن  تكف  ل  فاإنها  للجن�ص،  ت�صوره  ومن  الرجل 

اآملة يف جتويد املمكن وح�صول  الكائن واملو�صوع، 

متعددة  خطابات  يف  الأمر  هذا  مثل  ويتاأكد  القيمة. 

تاأكيدات  ل  »رمبا  ل�رصمد  الطبيب  وجهه  الذي  كهذا 

يقدر  اأحد  ل  ثانية،  الظهور  ع�صوك  يعاود  اأن  البتة، 

على تاأكيد اأو نفي ذلك، فكل �صيء يح�صم على اأر�صك 

)49 (
اأنت، اأعني ج�صمك..ها«

ي�صل النموذج الإيرو�صي يف الكتابة مداه الأق�صى يف 

د�صي�صة  يف  غا�صت  التي  ال�رصدية  التمثيالت  بع�ص 

اأبعادها  يف  لكنها  التعبري،  وم�صكوكات  الأ�صلوب 

اخلطابية ت�صيئ لالآخر املتمايز جن�صيا ونزع ل�صمات 

رائحة  به  معطر  مــاوؤك  غزير،  »مــاوؤك  عنه:  الآدمية 

�صم  اأنت ل تقدر على  الليمون و�صابون، يود وزلل. 

)50 (
ذلك. اأجل رائحة حيوان اأمالحه األذ من �صكرياته« 

• استراتيجية "الال مستور": 

هي  وطابوهاتهما،  مكنوناتهما  واجل�صد  اجلن�ص 

عبيد  معا  اأنهما  رغم  اجلن�صني،  ترعب  التي  الأ�صياء 

واأ�رصى لها، وقد �صاد ال�صمت املريب وانحب�ص البوح 

الذي مل ي�صتطع ال�رصد الذكوري اأن يف�صح عنه، ياأتي 

ال�رصد الأنثوي بديال للتعبري عنه، بعد عياء وملل من 

املراوغات الذكورية تلك التي ل تتقن اإل اإمعان النظر 

دراسات 

يصوغ السرد 
النسوي هذا 

الطابو في قالب 
شوبنهاوري
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يف نواق�ص الأنثى دون اأن متعن النظر يف نواق�صها 

فيها  ت�صتمر  التي  تلك  التمويه  لعبة  من  وكذا  هي، 

اإبطال  ولأجــل  الك�صف،  لإخفاق  الذكورية  العقلية 

الأنثى  واحــتــفــاء  للفحولة  الكال�صيكي  املفهوم 

التي كانت تابعة وقيد  با�صتعادة فرادتها اجل�صدية 

النزوة املرتددة للرجل، فاإنها تعمل على اإزالة اللثام 

عن الطابوهات الرجولية.

الن�صوي  الــ�ــرصد  ي�صوغ  املــفــاجــئ:  الخــتــفــاء   -

الذات  اأن  ذلك  �صوبنهاوري،  قالب  يف  الطابو  هذا 

والتقبل،  العــرتاف  نحو  نف�صها  تقود  ل  الذكورية 

مراحل  من  متر  حقيقة  »كل  اإن  �صوبنهاور  بتعبري 

تواجه  ثــم  �صخرية،  مثار  الــبــدء  يف  تكون  ثــالثــة: 

مبقاومة عنيفة، وتنتهي باأن تقبل بو�صفها حقيقة 

  ويت�صح ذلك يف اأ�صواط الت�صخي�ص التي 
 )51(

واقعة« 

الأمر.  "�رصمد" هروبا من حقيقة  �صخ�صية  قطعتها 

اإل اأن الوجود الذكوري وراء ال�صتارة مل يعد حمتمال 

ذكرك  اختفاء  »اإن  النتظار  اإل  اأمامه  خيار  ول 

يحتمل تف�صريات عدة، وعودته، رمبا لن تتحقق، ول 

 ومع اكت�صاف الذهنية 
)52(

خيار اأمامك اإل النتظار« 

الذكورية فقدان ذاتها اجل�صدية ومقدرتها اجلن�صية، 

ذاته،  يف  غاية  يكن  مل  الذكوري  الوعي  اأن  يتاأكد 

العرتاف  وحيث   
)53(

نزوة  لق�صاء  و�صيلة  مرد  بل 

واكت�صاف الالجدوى والعدمية ي�صبح الهروب بعدئذ 

وهو  "�رصمد"  ميتلكها  التي  الوحيدة  احلقيقة  هو 

املالذ وال�صكينة.

-التخيالت: يف كثري من ال�رصديات الذكورية، نلفي 

ح�صور املراأة خا�صعة م�صتلبة من الإح�صا�ص تعاين 

ت�صييء ل يرى فيها الذكر اإل مالذا لق�صاء حاجياته، 

تفا�صيل  ير�صم  ج�صديا  هيكال  اإل  يت�صورها  ول 

ال�صهوة ويطفئ لهيب الرغبة، ومع هذا كله ويف ظل 

ال�صمت املريب املمتد لل�رصد الأنثوي، يح�رص ال�رصد 

اجل�صدية  امللحمة  ملتابعة  الرواية  هذه  يف  الن�صوي 

قلب  ق�صد  الدرامية،  �صياقاتها  وك�صف  للرجولة 

اجل�صد،»... لروؤى  جديد  تف�صري  ومنح  القوى  موازين 

من  عالية  درجة  بلوغ  ت�صتطيع  كانت  البي�صاوية 

من  اأكث  مــرارا  اأتخّيلها  فتجعلني   
ّ
علي ال�صتحواذ 

بهذا  الأنثى  ت�صبح   
)54  (

»... حقيقة  بها  الإم�صاك 

املعنى قادرة على اإقبار ال�صهوة الذكورية، وتزج بها 

يف مدارات التخّيل وتبعدها عن فلك احلقيقة. »ب�صكل 

كامل يجمع بني متقلبني، اجل�صد الذي ل يثبت على 

حال، واحلب الذي يبحث فيما وراء اجل�صد وما وراء 

فيما  الذكورّي  الت�صّور  اأن  بدا  حيث   
)55  (

اللحظة« 

الأمل يف  اللذة ويجتنب  الرواية، يذهب �صوب  متليه 

احلب  مبادئ  خلف  الن�صوي  النموذج  يتوارى  حني 

والعاطفة.

ل�صان  على  ــدوح  مم عالية  روايـــة  تنتقد  الــبــدانــة: 

ل  اإذ  العربي،  الذكوري  اجل�صد  الن�صوية  اأ�صواتها 

اء 
ّ
جر ُمثقال  ج�صًدا  تقدمه  بل  ن�صطا،  ج�صدا  ت�صّوره 

يف  العنيف  وغو�صه  امللذات  يف  املفرط  جماحه 

واقع  عن  الن�صوية  الأ�صوات  تف�صح  واإذ  املاأدبات، 

اجل�صد، فاإن خطابها ي�صمر منوذجا حاملا مل يتحقق 

بعد، ويف خطاب ن�صوي موجه "ل�رصمد )�صي برهان 

من  عليه  اأنت  ما  الأ�صباب  »اأحد  نقراأ:  الدين(" مثال 

 ويعزى يف نظر ال�صوت الن�صوي 
)56(

�صحوم وحلوم...« 

واقع اجل�صد الذكوري العربي هذا اإىل خلل يف الثقافة، 

تقول "األف" يف حمكيها حمدثة: »كال، ال�صمنة لي�صت 

 وعليه، ويف 
)57(

مر�صا فقط، اإنها جهل وقلة ثقافة...« 

املقابل تتمادى الذكورة يف متثيليتها راغبة يف هذا 

وقد  اجل�صد،  تثقيف  فكرة  للهام�ص  و�صاربة  اجلهل 

ورد يف �رصدية "�رصمد" بهذا ال�صدد: »بدانتي اأحبها 

) 58(
ول اأريد التفريط بها« 

إلى  الجنسّي  التصور  مــن  الجسد 
القيمة الثقافية.

اجل�صد  يف  راأت  قد  الذكورية  ال�رصديات  كانت  اإذا    

ال�رصدية  املعاجلة  فــاإن  للجن�ص،  �صنما  الأنــثــوي 

الرواية  هذه  يف  الذكوري  اجل�صد  ملو�صوع  الن�صوية 

ترتقي وتعلو على هذا الت�صور النمطي، حيث جعلته 

مو�صوعا ثقافيا �صحبته من جدلية مقد�ص ومدن�ص 

ومنحته قراءات ثقافية اإ�صالحية جديدة. 

ج�صدي  وجود  الإن�صان  وجود  »اأن  فيه  �صك  ل  ومما 

واملعاجلة الثقافية التي يعد مو�صوعا لها، وال�صور 

دراسات 

تذليل الرجل 
وتقويض سلطته 

من خالل التوّغل 
في طابوهاته 

ومواطن ضعفه
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متيزه،  التي  والقيم  املخباأ،  عمقه  من  تتكلم  التي 

 
ّ
حتدثنا اأي�صا عن ال�صخ�ص، وعن املتغريات التي مير

 ومن ثم ا�صتطاع ال�رصد الأنثوي عرب القراءة 
) 59(

بها«

الثقافية ملداخل اجل�صد واجلن�ص اأن ي�صتوعب متغرّيات 

�صيا�صة  ويجعل  ال�صخ�صية.  واأبعاده  الذكوري  الوعي 

الهوية الن�صوية ها هنا جزءا من ال�صيا�صة الالمنطية 

�صاميون  تعبري  حد  على   "Queer politics"
لأنها ت�صعى اإىل تذويب وحمو الختالفات 

 )60 (
دورين

الداخلية بني النوعني"Genres". اإن املراوغة التي 

�ص لها عالية ممدوح يف روايتها جدواها تاأكيد 
ّ
توؤ�ص

انهيار رجويل مقابل بناء �رصح لال�صتحواذ الن�صوي، 

لأفكار حتررية  مقابل خلق  الذكورية  لالأفكار  وهدم 

اأنثوية.

�صّورت  التي  الذكورية  الكتابات  من  زخما  اأن  ذلك 

اجلن�ص  على  وركزت  واملتعة،  للجن�ص  كعنوان  املراأة 

لقيت  الرواية،  داخل  املراأة  حل�صور  اأ�صا�صية  كدعامة 

اعتمدت  فقد  الرواية  هذه  مثل  ويف  كتابية  ردودا 

�صلطته  وتقوي�ص  الرجل  تذليل  على  ال�رصد  �صيا�صات 

من خالل التوّغل يف طابوهاته ومواطن �صعفه.

واجل�صد  اجلن�ص  نقا�صات  طرح  حماولة  ومع  اأّنــه  اإل 

الأ�صباب  يف  تبحث  التي  الثقافية  املطارحة  مو�صع 

له  ميهد  دميقراطي  �صكل  يف  حلول  اإيجاد  وتتغيا 

احلوار البيني، كما جاء على ل�صان �صخ�صية "ن�صيم": 

الن�صاء.  من  تعلمته  حياتي،  يف  تعلمته  ما  »جميع 

اأن  ميكن  فال   
)61(

اإن�صانيتي«  تكتمل  ح�رصتهن  ويف 

نتغافل عن تبدل بع�ص القيم وزيفها، اإذ اأ�صبح الرجل 

م�صوهة  وملمار�صات  وعنفها  املراأة  لظلم  »يتعر�ص 

�صده، تخل بالطبيعة الأنثوية للمراأة التي هي رديف 

ال�رصدّي  التمثيل   ويف 
)62(

والدفء«  والليونة  للحنان 

ي�صل هذا العنف ذروته حتى ي�صبح ل اإن�صانيا »فيونا 

) 63(
هذه )...( لي�صت من الب�رص، اآفة هي.« 

باأن  ت�صليم  وجود  ال�رصد  معامل  يف  الوا�صح  اأن  بيد 

»ثقافة الكراهية ل تنبع اأبدا من حقيقة الختالف مع 

الآخر، فالختالف نف�صه مينح احلياة ثراء وتعددا« ) ( 

فاإذا كانت الهيمنة الذكورية قد ا�صتطاعت خلق اأ�صمى 

ارتكاب  نف�صه  الوقت  ويف  والت�صحيات،  احلب  اأنواع 

الرد  فاإن  والأنانية،  والعنف  الق�صوة  �رصوب  اأب�صع 

ذلك وكان حري�صا  يتجاوز عنه  الن�صوي مل  ال�رصدي 

على ت�صويق ال�صورة نف�صها ب�صكل معكو�ص، اإل اأنه رد 

الغري  اأكان  القول عادة: »�صواء  يتنا�صى ما يطرد يف 

كان  اأم  عليه،  واأمترد  معه  اأ�صطرع  الذي  اخل�صم  هو 

واأجنذب نحوه، ففي  اأتعاطف معه  الذي  ال�صديق  هو 

اأملك �صوى  العي�ص من دونه ول  اأ�صتطيع  احلالتني ل 

 
) 64(

اأن اأحدد وجودي اإزاءه«

بعدما كان اجل�صد الذكوري فحوليا اأ�صبح رمزا للهزء 

والف�صل وبواعث تاأمالت ثقافية م�صنية، هذه "فيونا" 

الأربعينية تخاطب البطل الدرامي قائلة: »قل يل، هل 

تعرف املراأة حقا كما تدعي؟ هل تعرفت عليها فعال؟ 

)...( انتبه قد تغ�صك وت�صخر منك، مبقدورها اأن ت�صوهك 

اأنت  فت�صري  وزيف  برياء  عوملت  اإذا  عليك  وت�صحك 

) 65(
مبعثا للف�صل والهزء« 

لل�رصاع  ميادين  الرواية  هذه  يف  الأج�صاد  ت�صبح 

اجلن�صي،  لل�رصاع  ميادين  هي  مما  اأكــث  الثقايف، 

فالأنثى ت�صعى اإىل تغيري الطبائع اجل�صدية الذكورية، 

والذكر يروم احلفاظ على ما تبقى من اأفكاره النمطية 

"فيونا" يف مقام مغاير حمدثة  واإرثه اجلمعي، هذه 

قوة  اأكث  هو  الهدوء،  تعلم  �رصمد  يا  »اأرجوك  �رصمد: 

هذه  خ�صم  ويف 
 )66  (

تــرى«  و�صوف  جرب  وا�صتهاء. 

اللعبة التي يت�صابك فيها الإمربيقي وال�رصدي تخو�ص 

لتهذيبه  اجل�صد  ماهية  يف  م�صنيا  بحثا  الروائية 

وعقابه يف اآن واحد على حد تعبري مي�صيل فوكو فقد 

كان هذا الأخري »اأبلغ حملل للطرائق التي ميثل اجل�صد 

فهو  وال�صيا�صية،  الثقافية  للتحكمات  موقعا  عربها 

معاجلة  اإطار  يف   
)  67(

والعقاب"«  "ال�صبط  يف  يكتب 

اجل�صد كبنية ثقافية.

تع�صيد  اإطــار  يف  اأي�صا  "فيونا"  �رصدية  يف  نقراأ 

عندك  الأماكن  »جميع  الأنثويني  والتحكم  ال�صيطرة 

وعندي هي ملك يل بالدرجة الأوىل، )...( وما عليك اإل 

 يقودنا ال�رصد ختاما اإىل فكرة انت�صار 
)68 (

بالقبول« 

والعدمية  الرتكا�صة  واإعـــالن  الن�صوية  املواجهة 

الن�صوية،  الثقافية  القيمة  انت�صار  واإىل  الذكورية، 

حمادثة  ويف  الذكورية،  اجلن�صية  القيمة  وارتياب 

دراسات 

وقعت في 
المسافة 

المتوترة من 
تلك الصراعات 

المؤدلجة الممتدة 
في الزمان 

والمكان
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�صخ�ص اأو حيوان. اأنت �رصمد برهان الدين، بال مرتبة ول من�صب، 

ل خمتلف اأو خارق اأو غري ماألوف. اأنت ل �صيء. ل عدد ول حرف، ل 

رقم ول ك�رص الرقم ول معدل وراثيا ول جاهز ل�صناعة �صيء اآخر.« 

 )69 (

خاتمة
�صمن  عامة  الن�صوي  ال�رصد  يف  اجل�صد"  "متو�صعات  اأ�صبحت  لقد 

الثقافية،  واملمار�صة  ال�صيا�صية  الفاعلية  بني  ميزج  جديد  ت�صور 

على  ركز  فانون" ملا  "فرانز  اهتمام  ا�صتاأثرت  التي  الق�صية  وهي 

الفاعلية  بني  ما  اخلا�ص  التفكري  يف  يقع  مركزا  بو�صفه  اجل�صد 

. الفاعلية ال�صيا�صية التي ت�رصف 
)70(

ال�صيا�صية واملمار�صة الثقافية 

نقاط الرتكاز والقوة لالأنثى، واملمار�صة الثقافية التي تروم خد�ص 

الأبنية اجلوانية لنقي�ص الأنوثة بدعوى »املو�صة الثقافية؟«

عامة؛ لقد ك�صفت رواية "الت�صهي" بو�صفها �رصديات بديلة ومنوذجا 

ال�رصد على اخرتاق  الن�صوية يف مازات  الهوية  تخييليا عن قدرة 

متاري�ص الإ�صكات الثقايف الذي فر�صته الثقافة الأبوية يف الن�صق 

اإنتاج خطاب معريف  الإيديولوجي العربي، وبالنتيجة �صاهمت يف 

الق�صايا، مبا فيها اجل�صد واجلن�ص وال�صيا�صة  م�صاد عن جملة من 

والثقافة.

ال�رصدية  "الكتابة  اأن  اإىل  نخل�ص  التحليلية  مقاربتنا  ختام  ويف 

حدين:  ذو  منعطفا  اأحدثت  "الت�صهي"  روايتها  يف  ممدوح"  لعالية 

لئقا من جهة لأنه اإثبات للخ�صو�صية الإبداعية وللفرادة التخييلية 

الرجل  متف�صالت  زمن  يف  ال�صائعة  الن�صوية  للهوية  وا�صتعادة 

ال�رصدية، ولكنها من جهة ثانية معاجلة  التمثيالت  وهيمنته على 

للثقايف وال�صيا�صي، وقعت يف امل�صافة املتوترة من تلك ال�رصاعات 

هي  مبا  اجلندر  �رصاعات  واملكان،  الزمان  يف  املمتدة  املوؤدجلة 

حتري�ص ثقايف ولي�ص حتري�صا طبيعيا.
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  تقديم:

 بالرغم من اعتباطية العالقة بني الداّل واملدلول 

تلك  اأّن  ينفي  ل  ذلك  فــاإّن  اللغوية،  العالمة  يف 

اإّن  بــل  بحتة.  اجتماعية  طبيعة  ذات  العالمة 

العالمات مبجملها تّت�صف بذلك، حتى العالمات 

ظواهر  العالمات  تلك  فلي�صت  منها.  الطبيعية 

فالظواهر  اإيــكــو،  اأمــربتــو  يــقــول  كما  طبيعية، 

حتّدثنا  ل  اإنها  �صيئًا.  تقول  ل  بذاتها  الطبيعية 

هذه  نقراأ  كيف  تعّلمنا  تقاليد  لدينا  كانت  اإذا  اإل 

الظواهر، وهذه التقاليد هي تقاليد متمع حمّدد 

ذات  الطبيعة  ظواهر  كانت  فــاإذا   .
)1(

بال�رصورة

يت�صاعف  اأن   
ّ
البدهي فمن  ة، 

ّ
اجتماعي عالمات 

على  اللغوية  العالمة  يف  الجتماعي  احل�صور 

خمتلف امل�صتويات املعرفية والأخالقية والدينية 

التي  اجلمالية  الثقافة  ومنها  العامة،  والثقافية 

ون بها يف هذا البحث.
ّ
نحن معني

اللغة  يف  اجلمالية  للثقافة  اأّن  الــزعــم  ميكن 

من  الكثري  الكثري  يف  اأ�صا�صيًا  ح�صوراً  العربية 

من  ُيح�صى  ل  ما  اإىل  اإ�صافة  املعجمية،  املــواّد 

ذات  والعر�صية  واجلــزئــيــة  الفرعية  ـــدللت  ال

الأن�صاق  مت�صّعب  ح�صور  وهو  اجلمايل؛  املنحى 

واحلقول وامل�صتويات، ل ي�صمح لنا باحلديث عن 

تلك الثقافة وح�صب؛ بل ي�صمح اأي�صًا باحلديث عن 

فل�صفة العربية يف اجلمال، بو�صفها فل�صفة لغوية 

من جهة، وفل�صفة متمعية عامة من جهة اأخرى. 

 
ّ
وقد ارتاأينا من اأجل ذلك اأن ن�صتنطق واحداً من اأهم

املعاجم العربية القدمية، وهو معجم ل�صان العرب 

لبن منظور، رغبًة منا يف حتديد ال�صمات العامة 

والجتماعي  اللغوي  اجلمايل-  للوعي  الناظمة 

معًا- بدللته ومفاهيمه اجلمالية والفنية.

   �صحيح اأّن مادة البحث هي اللغة الأُم يف ل�صان 

 
ّ
الأُم اللغة  منطق  اأّن  اأي�صًا  �صحيح  ولكن  العرب، 

اإذ  املعا�رصة؛  العربية  ابنتها  يف  كالن�صغ  ي�رصي 

والــدليل  والنحوي  وال�رصيف  ال�صوتي  النظام 

الأ�صاليب  م�صتوى  على  اإل  اختالف  ول  هو،  هو 

الأكث  هي  التي  اللغوية  ــدللت  وال والتعبريات 

ال�صريورة  لعــتــبــارات  والــتــبــّدل   
ّ

للتغري قابلية 

التاريخية. ولكن مع هذا فما يزال  الجتماعية- 

اجلمالية  الدللت  ذات  اللغوية  املواّد  من  الكثري 

بذات  املعا�رصة  العربية  يف  ومهيمنًا  متداوًل 

ات 
ّ
العامي اأّن  نزعم  لعّلنا  بل  تقريبًا.  املعنى 

العربية الراهنة ياأخذ كّل منها بن�صيبه الوافر من 

تلك املواّد والدللت، الأ�صا�صية منها اأو الفرعية، 

سعد الدين كليب

دراسات 

 كاتب وناقد سوري

تحضر الثقافة 
الجمالية حضورًا 

متشعب األنساق 
والحقول 

والمستويات

العربية وفلسفة الجمال

قراءة جمالية في » لسان العرب« 
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وذلك بح�صب كّل لهجة عامية على حدة.

إحصاء ودالالت:

تزخر اللغة العربية بعدد فائق من املفردات الداّلة 

على احلقول اجلمالّية والفنّية �صكاًل و�صعوراً وقيمة 

العرب وحده  ل�صان  اأح�صينا يف معجم  واأداء؛ فقد 

ما ينوف على 450 مادة لغوية ذات دللة جمالية 

تنطوي  التي  املــواّد  عدا  هذا  مهيمنة.  اأو  اأ�صا�صية 

جزئية،  اأو  عر�صية  اأو  فرعية  جمالية  دللة  على 

بدللته  مثاًل،  كالرعديد  حت�صى،  تكاد  ل  وهــي 

الرعديدة يف  اأو  الرعديد  ة وهي اجلبان، لكّن 
ّ
القار

اإحدى دللتها، يف مادة رعد، هي املراأة الرخ�صة 

املراأة  فرعدت  نعمتها،  من  حلمها  يرتجرج  التي 

اأو  امل�صيق  يف  وكذا  �صت؛ 
ّ
وتعر نت 

ّ
حت�ص واأرعــدت: 

املم�صوق، يف مادة م�صق، ومنه اجلارية املم�صوقة 

يف  امَل�ْصقة  اأّن  مع  اللحم،  قليلة  القوام  ح�صنة  اأي 

القوائم،  يف  تباعٌد-  اأي  ٌج- 
ّ
تفح احلافر:  ذوات 

هذا  ومثل  امل�صقاء،  واملراأة  الأم�صق  الرجل  ومنها 

كثري ل يكاد يح�صى؛ اأما املفردات التي ميكن اأن 

اأو  الكالم  اأثناء  يف  اجلمايل،  للتقومي  مادة  تقّدم 

وال�صمني  والق�صري  كالطويل  اللغوي،  ال�صتخدام 

والنحيل وال�رصيع والبطيء، فهي الأخرى ل ميكن 

اإح�صاوؤها، ول تدخل يف الإح�صاء اأ�صاًل. 

الأدوات  اأ�صماء  ي�صمل  ل  الإح�صاء  ذلك  اأّن  علمًا 

كامِليل   ،
ّ
الفني اأو  اجلــمــايل  الفعل  يف  الداخلة 

اأ�صماء  ي�صمل  ول  ــــراآة؛  وامل واملــقــ�ــّص  وامل�صط 

والأ�صاور  واخلالخيل   
ّ
كاحللي التزيينية  الأ�صياء 

والأقم�صة مما  الألب�صة  اأ�صماء  ي�صمل  ول  واخلوامت؛ 

ي�صمل  ل  كما  العرب؛  ل�صان  يف  جماليًا  م 
ّ
مقو هو 

املعايب  اأو  املقابح  على  الداّلة  املفردات  كذلك 

اخلْلقية كالرب�ص والعور والعرج والفحج، ول حتى 

املفردات الداّلة على العنا�رص اجلزئية امل�صتح�صنة 

كالعني والعنق والأ�صنان. بل اإنه مل ُيعن اإل باأ�صماء 

املفردات  بع�ص  عدا  ما  حتديداً،  الثالثية  املعاين 

والتي  ة، 
ّ
القار اجلمالية  الــدللت  ذات  الرباعية 

فر�صت نف�صها علينا، وهي قليلة جداً. 

مع العلم اأّن ذلك العدد الكبري اأ�صاًل هو عدد اجلذور 

فيه،  الــدللت  عــدد  ل  العرب  ل�صان  يف  اللغوية 

و�صعنا  اإذا  �صيما  ول  حت�صى،  تكاد  ل  حقًا  فهذه 

املفردة  يف  اجلمالية  الــدللت  تعّدد  العتبار  يف 

اإىل ال�صتقاقات التي تتوّلد منها  اإ�صافة  الواحدة، 

دللت اإ�صافية، فتتعّدد حقولها وتقومياتها تعدداً 

ال واجلميل والأجمل 
ّ
هائاًل، من مثل اجلمال واجُلم

ن 
ْ
احُل�ص وكذلك  والتجميل،  ل 

ّ
والتجم واملجاملة 

واحل�صناء  انة 
ّ
واحُل�ص ان 

ّ
واحَل�ص والتح�صني  ن 

َ
واحل�ص

يجعل  الذي  الأمر  واحُل�صنى؛  واملح�صن  والأح�صن 

ات. وهو غنى وثراء 
ّ
ات ومر

ّ
ذلك العدد يت�صاعف مر

يف العربية، لعّلها متتاز به على �صواها. 

كتاب  اأن  اإىل  ن�صري  اأن  املفيد  من  يكون  وقــد 

م اجلوزية 
ّ
 املن�صوب اإىل ابن قي

الن�صاء")2( "اأخبار 
 100 عن  يزيد  ما  الن�صاء  اأو�صاف  من  ذكر  قد 

والربحلة  ال�صبحلة  منها  م�صتح�صنة،  �صفة 

والعيطمو�ص  والعطبول  والدهثمة  والبهكنة 

والرجراجة  واملرمارة  واخلم�صانة  واملم�صوقة 

وال�رصعوفة والرعبوبة... اإلخ، علمًا اأننا مل نعتمد 

ا�صمًا   30 �صوى  العرب  ل�صان  منها يف  ورد  مما 

اأو �صفة فقط، وذلك خلروج معظمها عن منحى 

الإح�صاء لدينا، وهو الرتكيز على املعاين العامة 

دون �صواها. ومن املفيد اأن ن�صري اأي�صًا اإىل اأّننا 

ا�صتق�صاء،  ودومنــا  امل�صادفة  مبح�ص  وقعنا، 

اجلديلة،  اأو  ال�صفرية  على  دالة  مفردة   16 على 

والذوؤابة  والعقي�صة  والرغيدة  الغديرة  وهــي: 

ة والقنزعة واخل�صلة 
ّ

واحلبيكة والق�صيبة والُق�ص

ن، اإ�صافة 
ْ
ج والقر

َ
نة والدَّم

ْ
فة والُك�ّصة والُغ�ص

ْ
والُعر

ال�صفرية واجلديلة. ولكّل منها دللة فرعية  اإىل 

ول�صنا  الأوىل.  الأ�صا�صية  الدللة  اإىل  اإ�صافة 

حدة،  على  مفردة  كــّل  �ــرصح  معر�ص  يف  هنا 

اأو  الت�صفري  فعل  ولكّن  �صواها،  من  زها 
ّ
ميي وما 

يقع  تزييني  فعل  اإلخ  التعقي�ص...  اأو  التجديل 

وبغر�ص  جهة  من  اجلمال  بغر�ص  عر  ال�صَّ على 

يف  جند  ل  ذلك  ومع  اأخــرى.  جهة  من  النظافة 

ة ما خال ثالث 
ّ
تلك املفردات دللت جمالية قار

مفردات لها ات�صال وثيق باملعاين العامة، هي: 

دراسات 

عدد الجذور 
اللغوية في لسان 

العرب أكثر من 
عدد الدالالت فيه
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نة والرغيدة واحلبيكة. لدللتها على النعمة 
ْ
الُغ�ص

والطراءة اأو القوة واملتانة. ولعّل هذا يلقي بع�صًا 

املعجمية  املــواّد  عدد  �صخامة  على  ال�صوء  من 

ذات الدللت اجلمالية، الأ�صا�صية منها والفرعية، 

التي تزخر بها اللغة العربية.

تتوّزع الدللت اجلمالية والفنية، يف ل�صان العرب، 

على  ت�صنيفها  ميكن  كــربى،  حقول  خم�صة  على 

النحو الآتي:

 / الأداء   - الزينة   - الفنون   - اجلمالية  القيم   (

ال�صلوك -  امل�صاعر اجلمالية (.

على  تنطوي  فهي  كــربى،  حقول  اأّنــهــا  مبا  ولكن 

اأطياف وا�صعة من الدللت املتباعدة واملتناق�صة 

اأي�صًا. �صحيح اأنها تاأتلف فيما بينها على م�صتوى 

التقومي العام، ولكنها تختلف على م�صتوى التقومي 

اجلمال  فبني  وال�صلبي؛  الإيجابي  بني  اخلا�ص 

التناق�ص ما ل  اأو اجلالل والهزل من  والقبح مثاًل 

والنفور  الأُن�ص  بني  احلال  هي  وكذا  اإغفاله،  ميكن 

اأو  والركاكة  املهارة  وبني  وال�صمئزاز،  املتعة  اأو 

يجمع  ما  ثمة  ذلــك  مع  ولكن  واحلذلقة،  احلذاقة 

بينهما، وهو الطبيعة اجلمالية للتلّقي والتقومي. هذا 

نق�صد  الذي  والأداء-  وامل�صاعر  القيم  �صعيد  على 

كاملهارة  وال�صلوكي  والعملي  احلركي  الأداء  به 

والزينة  الفن  �صعيد  على  اأما  والإتقان-  والرباعة 

وال�صناعة  املــادة  يف  التناق�ص  ل  التباعد  فنجد 

اأو  ال�صعر والر�صم والرق�ص  وال�صياق، كالتباعد بني 

التباعد بني الزخرفة والو�صم والتطريز.

الإح�صاءات  بع�ص  عند  نتوّقف  لذلك  وتو�صيًحا 

مــواّده  بلغت  الــذي  اجلمال  مبفهوم  ونبداأ  الــداّلــة. 

 125 على  ينوف  ما  العرب  ل�صان  يف  املعجمية 

يدانيه  ول  البّتة،  به  ي�صتهان  ل  عدد  وهو  مــاّدة، 

يف هذا العدد اأّي مفهوم اآخر. بل اأّي حقل اآخر. فال 

ول  مــادة،   75 من  اأكث  مثاًل  القبح  مــواّد  تتجاوز 

 25 الهزل  ومواّد  مادة،   40 اجلالل  مواّد  تتجاوز 

اإذا  اأما  40 مادة،  مادة، وحقل امل�صاعر ل يتجاوز 

جمعنا الفنون والزينة يف حقل واحد- من منظور 

عدد  على  نح�صل  ف�صوف  تطبيقي-  فّن  الزينة  اأن 

 125 وهو  اجلمال،  مواّد  من  اأح�صيناه  ملا  مماثل 

مع  والتطبيقية؛  اجلميلة  الفنون  حقل  يف  مــادة 

الإ�صارة اإىل اأّن حقل الأداء ي�صتمل على مواّد خا�صة 

به، وي�صتمل اأي�صًا على عدد من املواد التي تتقاطع 

ولذلك  الزينة،  حقل  �صيما  ول  الأخرى  احلقول  مع 

فمن ال�صعب اإح�صاوؤه على نحو دقيق.

ــي الــجــمــالــي في  ــوع ســمــات ال
العربية:

اإّن تلك الكثة الكاثرة من دللت اجلمال بل مواّده 

والطبيعة  العامل  تلّقي  اأّن  على  حتيل  العربية  يف 

يحتّل  اجلمايل  الأعلى  املثل  منظور  من  والإن�صان 

حّيزاً وا�صعًا من الوعي الجتماعي، ومن ثّم فاإّن له 

اأهمية كربى يف ال�صلوك فرديًا وجماعيًا على ال�صواء. 

اجلمالية  التقوميات  خمتلف  على  اللغة  فا�صتمال 

واأ�صكاله  واأ�صيائه  ومظاهره  الواقع  جوانب  ملجمل 

وعيًا  ثمة  اأّن  بال�رصورة  يعني  الدقيقة،  وعنا�رصه 

و�صلوكًا جماليني �صاغطني يف "حياة" اللغة. وقد ل 

تتو�صح فل�صفة اللغة يف اجلمال من دون ا�صتح�صار 

دللت القبح فيها؛ وهي من الكثة اأي�صًا ما يجعلها 

حتتّل املرتبة الثانية عدديًا يف حقل القيم اجلمالية. 

تت�صل باجلمال  200 مادة معجمية  اإّن هنالك  اأي 

هذا  �صمات  بني  دقيقًا  متييزاً  ثمة  ولأّن  والقبح. 

ر 
ّ
ر اللغة وجود اجلمال، مثلما تقر

ّ
و�صمات ذاك، تقر

برغبة  تتعّلق  ل  فامل�صاألة  مو�صوعيًا؛  القبح  وجود 

اأوًل  ترتبط  بل  اخلا�صة،  الفردية  واأذواقهم  الأفراد 

وقبح  هذا  جمال  حتّدد  التي  املو�صوعية  بال�صمات 

ذاك. ومع اأّن لالأذواق الفردية طرائقها اخلا�صة يف 

التلقي والتقومي، فاإنها طرائق ل تلغي جمال اجلميل 

بتف�صيالتها  اللغة  ره 
ّ
تقر فيما  القبيح،  قباحة  ول 

تعزيزية  طرائق  هي  واإمنــا  اجلمالية،  وحتديداتها 

على  اجلمال  من  النوع  هذا  ل  تف�صّ كاأّن  انتقائية، 

ذاك، اأو "توّبخ" هذا القبح اأكث من ذلك.

اأي اإّن ال�صمة الأبرز بفل�صفة اجلمال يف العربية هي 

مو�صوعي  وهو  مو�صوعي،  فاجلمال  املو�صوعية، 

دراسات 

بلغت مواد 
مفهوم الجمال 

في " لسان 
العرب " 125 مادة 

وهو عدد ال ُيدانيه 
مفهوم آخر فيه
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ة 
ّ
ملا يّت�صف به من خ�صائ�ص مادية ومعنوية قار

فيه، ل ميكن التنّكر لها اأو التغا�صي عنها. فالوجه 

الب�صو�ص اأو الو�صيم اأو الق�صيم اأو املليح جميل بذاته، 

املفيد  ومن  ل.  اأم  كذلك  اأنــه  على  اإليه  ُنظر  �صواء 

من�صور  لأبي  بكالم  فيه  نحن  فيما  ن�صتاأن�ص  اأن 

الثعالبي، على احلاجب والعني. يقول يف احلاجب: 

ن 
َ
الَقر معايبه:  ومن  والَبَلج،  الزََّجج  "من حما�صنه: 

احلاجبني  فدّقة  الزجج  فاأما  ــط.  وامَلــَع ــب  َب ــزَّ وال

وامتدادهما حتى كاأنهما ُخّطا بقلم. واأما البلج فهو 

 ذلك، وتكره 
ّ
اأن تكون بينهما فرجٌة، والعرب ت�صتحب

�صعرهما.  كثة  والزبب:  ات�صالهما.  وهو  القرن، 

 .  
اأجزائهما.")3( بع�ص  عن  ال�صعر  ت�صاقط  واملعط: 

العني  اأن تكون  "الدََّعج:  العني:  ويقول يف حما�صن 

�صديدة ال�صواد مع �صعة امُلقلة. الرَبَج: �صّدة �صوادها 

�صواد  الَكَحل:  �صعتها.  النََّجل:  بيا�صها.  و�ــصــّدة 

�صوادها...،  ات�صاع  احلــَور:  ُكحل.  غري  من  جفونها 

ُحمرة  هلة:  ال�صُّ ومتامها...،  اأ�صفارها  طول  الَوَطف: 

يف �صوادها.")4(

احلاجب  يف  مو�صوعية  مادية  خ�صائ�ص  ثمة  اإّن 

والعني، بكونهما مثالني ل اأكث، جتعلهما جميلني 

اأو غري ذلك، وجتعل التعامل معهما حمكومًا م�صّبقًا 

بناء على  اللغوي  اجلمايل-  التحديد  مبا جاء يف 

تعرّب،  ف  تو�صّ حني  اللغة  وكاأّن  اخل�صائ�ص،  تلك 

ووعيهم  ناطقيها  اأذواق  عن  الآنــاء،  من  اآٍن  يف 

اجلمايل؛ ولكنها حني حتتفظ بالتو�صيف والتقومي 

الأجيال  بني  والوعي  الــذوق  ن�رص  مبهمة  تنه�ص 

تقوميًا  ذاتــه  يف  التو�صيف  يجعل  مبا  الالحقة، 

اأ�صبه  اأو  يبدو مو�صوعيًا، باملعنى املادي للكلمة، 

باملو�صوعي. فلي�ص اأمام الأفراد، واحلال كذلك، اإل 

الإعجاب مثاًل بالَكَحل والَوَطف، اأو الزَجج والبَلج. 

لدى  واملدلول  الــدال  بني  العالقة  اإىل  ُينظر  ل  اإذ 

اأنها  على  واإمنا  اعتباطية،  اأنها  على  اللغة  اأبناء 

؛ وهو 
 )5(

بل طبيعية وع�صوية كذلك عالقة متينة. 

ننطق  "عندما  بقوله:  اإيكو  اأمربتو  اأي�صًا  اأّكده  ما 

اأننا نتعامل  اأنف�صنا  بعالمات فنحن نعتقد بقرارة 

الكلمات على  التعامل مع  اإّن ذلك   .  
اأ�صياء.")6( مع 

اأنها اأ�صياء هو اأ�صل املو�صوعية اجلمالية يف اللغة. 

تلك  اأّن  نــالحــظ  �ــصــوف  التدقيق  عند  اأنـــه  غــري 

التو�صيف،  حيث  من  موؤّكدة  املادية  املو�صوعية 

يكون  اأن  ميكن  اأي  التقومي.  حيث  من  وحمتملة 

اأن ل يكون كذلك،  اأو الَكَحل جمياًل، وميكن  الزجج 

نف�صها  العربية  اأبناء  لدى  حتى  اأو  اأخرى  لغة  يف 

اأو  الأذواق  فيها  اختلفت  تاريخية  مــراحــل  يف 

ا�صتجّدت اأذواق مغايرة متامًا، الأمر الذي ي�صتدعي 

مفردات اأو دللت جديدة تنه�ص مبا ا�صتجّد ذوقّيًا، 

املعجم.  �صفحات  يف  ودللت  مــفــردات  وتغفو 

اإىل  بالن�صبة  ا�صتيقظ،  الذي  ول  غفا  الذي  ل  ولكن 

بل كالهما مو�صوعي  ذاتيًا.  يكون  اأن  اللغة ميكن 

تلك  حتديد  اإىل  منيل  ولهذا  ذاتها.  اللغة  لطبيعة 

مو�صوعية  ثمة  اأي  بالجتماعية.  املو�صوعية 

هي  اأي�صًا  املجتمع  وداخل  اللغة  داخل  اجتماعية 

ومبا  املادية.  اجلمالية  باملو�صوعية  توهم  التي 

الذوقي  التوافق  تعني  الجتماعية  املو�صوعية  اأّن 

القيمي يف حدود املجتمع الواحد، على اخل�صائ�ص 

الإيجابية وال�صلبية، فمن البدهي اأن تبدو تقومياتها 

اإنها  كذلك.  هي  وما  املادي،  باملعنى  مو�صوعية 

مو�صوعية اجتماعيًا ذاتية اإن�صانيًا؛ اأي اإنها ذاتية 

ويف  ــرى.  الأخ واللغات  املجتمعات  اإىل  بالن�صبة 

بتاأثرياتها  املختلفة  الثقافية  الأن�صاق  تتبدى  هذا 

اأنه  اإيهامه  الثقايف  الن�صق  طبيعة  فمن  اجلمالية. 

حقيقي اأو اأنه ميتلك احلقيقة وحده.

العربية مادة  اإطار املو�صوعية والذاتية تقّدم  ويف 

وا�صعة من املفردات ذات ال�صلة باجلمال اأو اجلالل 

الأ�صيل  بني  اأو  والزائف  احلقيقي  بني  فيها  متّيز 

فاجلميل  والــذاتــي؛  املو�صوعي  بني  اأي   ،
ّ
والــدعــي

مثاًل  والعظيم  واملاجد  وال�صامخ  والفاخر   
ّ
والبهي

واملت�صامخ  واملتفاخر  واملتباهي  املتجّمل  غري 

ذاتية  �صفات  فــهــذه  واملــتــعــاظــم...،  واملتماجد 

ي�صبغها مّدعيها على نف�صه، يف حني اأن تلك �صفات 

الطريف  ومن  اجتماعيًا.  فيها  مراء  ل  مو�صوعية 

هنا اأّن املّدعي، وهو ي�صعى اإىل ادعاء ما لي�ص فيه، 

فيه  فرتى  جماليًا،  �صلبي  هو  فيما  اللغة  ُت�صقطه 

بخالف ما ادعاه مادًة للقبح اأو لل�صخرية. فالتحديد 

القائمة  اخل�صائ�ص  على  اإذاً  يقوم  للقيمة  اللغوي 
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د ادعائها ذاتيًا.
ّ
فعليًا يف املو�صوع ل على مر

الأوىل  عن  خطورة  تقّل  ل  التي  الثانية  ال�صمة  اأمــا 

اجلمالية  القيمتني  تالزم  بها  ونق�صد  اخلريية،  فهي 

والأخالقية يف الأذواق والأ�صكال والأفعال. فاجلمال 

خري، واخلري جمال، ب�رصف النظر عن م�صتوى اخلري 

ووظيفته و�صياقه. وبدهي اأن تظهر اخلريية وا�صحة 

�رصيحة يف الأفعال لطبيعتها الجتماعية ال�رصف، 

لطبيعتها  ملتب�ص،  نحو  على  الأ�صكال  يف  تظهر  واأن 

اإل  الأذواق فال تظهر  اأما يف  اأي�صًا،  احل�صية ال�رصف 

 دقيق. فمفردة اجلمال دالة على اخلْلق 
ّ
على نحو خفي

اأو  اخُلُلق  اأي�صًا على  اأو ال�صورة، وهي دالة  ال�صكل  اأو 

اجلمالية  القيمة  بني  �صديد  تداخل  هذا  ويف  الفعل. 

ْبل،  والقيمة الأخالقية؛ وكذا هي احلال يف مفردة النُّ

ْبل: الذكاء والنجابة.  حيث نقراأ يف ل�صان العرب: "النُّ

جتري  اأعــّم  فهي  النَّبالة  واأمــا  الف�صيلة،  والنبيلة: 

اجل�صيم.  النبيل  لل�صيء  م�صدراً  وتكون  ْبل،  النُّ مرى 

النبل والنبالة: الف�صل، وامراأة نبيلة يف احل�ْصن بّينة 

نبيل  اخلْلق، وفر�ص  الناقة يف ح�ْصن  النبالة، وكذلك 

اجلالل  يف  يدخل  فالنبل  ِغلظ.".  مع  ح�صُنه  املْحِزم: 

واجلمال، كما يدخل يف الف�صيلة واخلري عامة، وذلك 

فال  بينهما،  التمييز  فيه  ي�صعب  الــذي  النحو  على 

ح اأّي القيمتني هو الأ�صل يف النبالة. هل ال�صكل  يتو�صّ

اجل�صيم اأو ال�صلوك الف�صيل اأو كالهما يف اآن. وتعميقًا 

ول  فقط،  احل�ْصن  على  دالة  مادة  عند  نتوّقف  لذلك 

ُت�صتخدم اإل يف معر�ص اجلمال دون الأخالق. 

"الَبْثنة  بثن:  العرب حتت مادة  ل�صان  فقد جاء يف 

املراأة  يت 
ّ
�صم وبها  اللّينة،  ال�صهلة  الأر�ص  والِبْثنة: 

الزبدة.  والَبَثنّية:  ُبثينة.  يت 
ّ
�صم وبت�صغريها  َبْثنة، 

اللينة.  الرملة  والبثنة:  النِّعمة.  يف  النَّعمة  والَبْثنة: 

ة. ويقال: هي الأر�ص  والبثنة: املراأة احل�صناء الب�صّ

.
الطيبة، وقيل: الُبُثن الريا�ص.")7(

حّد  اإىل  ــادة  امل تلك  يف  اخلــري  يف  اجلمال  يتداخل 

هي  اأي  النِّعمة  يف  النَّعمة  هي  فالبثنة  التماهي. 

الرتّفه يف النِّعمة اأو النعيم. اإنها اخلري يف اأق�صاه وقد 

ظهر يف لني العي�ص ونعومته ورفاهيته. والبثنة هي 

الأر�ص الطيبة اأو ال�صهلة اللينة، وهي الرو�صة اأي�صًا. 

بل اإنها الرملة ال�صلدة وقد تنّدت اأو ترّطبت ف�صارت 

والأر�ــص  العي�ص  يف  عميم  خري  كّله  ــذا  وه ة.  ب�صّ

والرو�ص والرمل، وهو اأي�صًا جمال يت�صم بالب�صا�صة 

ح  والليونة والرقة، ولعّل البثنية التي هي الزبدة تو�صّ

التي  احل�صناء  املــراأة  يف  اللدنة  اللّينة  ال�صمات  تلك 

ح�ْصنها َنعمة يف ِنعمة. اأو خري وجمال معًا.

اجلمالية  القيمتان  تتالزم  على  اأمثلة  اإل  تلك  ما 

والأخالقية يف فل�صفة اجلمال  العربية؛ فثمة الكثري 

الكثري من الأمثلة الداّلة على ذلك، منها الب�صا�صة 

والغ�صا�صة  والطراءة  والطالوة  واملالوة  والرتارة 

والرخو�صة،  والن�صارة  واللني  والنظافة  والنعومة 

ميكن  ل  وثيقًا  ات�صاًل  باخلري  يت�صل  منها  وكــّل 

َغ�ّص النظر عنه يف اأثناء التلّقي والتقومي. 

القيمتني ل جنده بني اجلمال  التالزم بني  اإّن ذلك 

واخلري وح�صب، واإمنا يف القيم اجلمالية الإيجابية 

يف  نراه  لعّلنا  بل  اأي�صًا.  منها  ال�صلبية  ويف  كّلها، 

القبح  بني  وكاأن  الإيجابية،  يف  منه  اأ�صّد  ال�صلبية 

وال�رّص تالزمًا تامًا. وهو ما لي�ص قائمًا بال�رصورة 

التامة بني اخلري واجلمال. فالقبح �رّص يف الأ�صكال، 

وال�رّص قبح يف الأفعال. هذا هو منطق اللغة العربية 

ح�صور  قوة  عن  النظر  ب�رصف  وال�رّص،  القبح  يف 

نلحظ ذلك يف  اأو طبيعته.  الآخر  الواحد منهما يف 

مثل  من  القبح،  على  الدالّة  املفردات  من  الكثري 

والغثاثة  وال�صفاقة  وال�صماجة  والدناءة  الب�صاعة 

والقماءة والوخامة والوقاحة.

الطعام  من  اخَل�ِصن  "الَب�ِصُع:  نقراأ:  ب�صع  مادة  ففي 

واللبا�ص والكالم. والب�ِصع: طعم كريه. وكالم ب�صيع: 

دميمًا.  كان  اإذا  املنظر  ب�ِصع  ورجــل  كريه.  خ�صن 

ورجل ب�ِصع النف�ص اأي خبيث النف�ص، وب�ِصع الوجه اإذا 

كان عاب�صًا با�رصاً. ورجل ب�ِصع الفم: كريه ريح الفم. 

ورجل ب�صع اخُلُلق: اإذا كان �صّيئ اخلُلق والع�رْصة." .

اإّن ال�رصح املعجمي كاف وحده للدللة على تالزم 

ة 
ّ
القبح وال�رّص تالزمًا تامًا. فالب�صاعة خ�صونة �صار

اأو غري م�صتحّبة يف الطعام واللبا�ص والكالم، وهي 

يف  وخباثة  الفم،  رائحة  ويف  الطعم  يف  كراهة 
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ف�صاًل  وهي  واملعا�رصة،  اخُلُلق  يف  و�صوء  النف�ص، 

يف  ودمامة  الوجه،  يف  وتقطيب  عبو�ص  ذلك  عن 

املنظر. وذلك كّله قبح و�رّص معًا. فخ�صونة املاأكل 

اأو اخلطاب قبح من جهة، و�رّص  وامللب�ص واملنطق 

من جهة اأخرى، وكذلك خباثة النف�ص و�صوء اخلُلق 

واملعا�رصة. اأما العبو�ص فخ�صونة كريهة يف الوجه 

والنف�ص والفعل، علمًا اأّن من معاين الدمامة القبح 

واحلقارة والِق�رص.

القبح وال�رّص  القيمتني يف  اأّن تالزم  اإىل  اآنفًا  اأ�رصنا 

اأ�صّد من التالزم بني قيمتي اجلمال واخلري؛ ويعود 

 
ّ

ذلك اإىل اأّن يف القبح وال�رّص اإ�رصاراً يقع على احلوا�ص

والنفو�ص والعالقات البينية اإ�صافة اإىل اإ�رصارهما 

يجعل  الذي  الأمــر  واجلماعية.  الفردية  بال�صالمة 

يف  ــى؛  الأدن احلــّد  يف  تــاّم  �صبه  اأو  تامًا  تالزمهما 

جًا على 
ّ
حني اأّن يف التالزم بني اجلمال واخلري تدر

م�صتوى الأفعال والأ�صكال والأذواق. بل قد ل يظهر 

اخلري يف ال�صكل اأو الذوق اإل بعد تدقيق ومتحي�ص، 

كما يف حما�صن احلاجب والعني، وقد �صبق ذكرها، 

فاأين اخلري مثاًل يف الزجج والبلج اأو الدعج والربج، 

معظمها  اأو  املعايب  يف  جلّيًا  يّت�صح  ال�رّص  ولكن 

ملر�ص  احلاجب  �صعر  ت�صاقط  هو  ــذي  ال كاملَعط 

ومنها  العني،  �رّص. وكذلك يف معايب  واملر�ص  ما، 

اجلفن.  انقالب  رَت:  وال�صَّ العينني،  �صيق  "احلَو�ص: 
اإّن   .

وترم�ص.")8( ت�صيل  العني  تزال  ل  اأن  والعَم�ص: 

تلك املعايب اأو املقابح يف مملها اأمرا�ص ت�صيب 

العني، فتمنعها من الروؤية ال�صليمة وت�صّوه منظرها 

اإىل ال�صمة الثالثة  يف الوقت نف�صه. وهو ما ي�صلمنا 

فل�صفة  اأو  العربية  يف  اجلمايل  الوعي  �صمات  من 

اجلمال فيها. وهي �صمة احليوية.

باجلمال  حتكم  ل  العربية  اأّن  احليوية  ب�صمة  نق�صد 

اإذا  اإل  اإلخ  فعل...  اأو  �صيء  اأو  وجه  اأو  �صخ�ص  على 

عرب  وعنفوانها،  وفاعليتها  احلياة  قوة  فيه  ظهرت 

املقابل  ويف  والن�صاط.  والكتناز  والعافية  ال�صحة 

اأو  انحراف  فيه  ما  على  اإل  بالقبح  حتكم  ل  فاإنها 

ت�صّوه اأو خلل اأو اإ�رصار، مما يوؤدي اإىل انعدام احليوية 

معرّباً  ال�صيء  كان  فكّلما  نقائ�صها.  اأو  �صاآلتها  اأو 

وجالًل؛  جماًل  اأكث  كان  احلّية  وقواها  احلياة  عن 

وكّلما كان على خالف ذلك اأو على �صّده كان اأكث 

اجلمالية  القيمتني  تــالزم  ولعّل  وفظاعة.  قباحة 

�صمة  يف  جــداً،  عميق  نحو  على  يظهر،  والأخالقية 

هنا-  املجتمعية  احلياة-  اإىل  فالإ�صاءة  احليوية؛ 

هي يف ذاتها موقف �صلبي اأخالقيًا وجماليًا، مثلما 

اإيجابي  موقف  هو  الأف�صل  الوجه  على  متثيلها  اأن 

جماليًا واأخالقيًا. ولكن من جهة اأخرى، حتيل �صمة 

احليوية على موقف وجودي اإيجابي فحواه اجلمال.

الداّلة  املواّد  من   40% ن�صبة  اأّن  التوكيد  ن�صتطيع 

مادة   125 وهــي  العرب  ل�صان  يف  اجلمال  على 

باملاء،  وثيقًا  ات�صاًل  تّت�صل معظمها  اأ�صلفنا،  كما 

اإما على نحو �رصيح واإما على نحو خفي، ويّت�صل 

كما  معًا؛  والنبات  باملاء  اأو  بالنبات،  منه  الباقي 

باحلركة  اأو  باحلركة  تّت�صل  منها   10% ن�صبة  اأّن 

والبهاء  الب�صا�صة  مثل  من  وذلك  معَا.  والنبات 

ْلم  والظَّ والطالوة  والطراوة  والرونق  والرخو�صة 

يّت�صل  وفيما  باملاء؛  يّت�صل  فيما  اإلخ  وال�صباطة... 

واملــاأَد  والبهجة  والبهار  الب�صاطة  جند:  بالنبات 

واملَيد  والبخرتة  الر�صاقة  اأما  والَهيف...،  وامَلَلد 

فاأن  باحلركة.  فتّت�صل  واخلــَود...،  والغَيد  د 
ّ
والتاأو

والنبات  باملاء  الرتــبــاط  ذات  املــفــردات  ت�صل 

واحلركة، وهي التعبري الأدّق عن احلياة، اإىل ن�صبة 

%50 من مموع املواّد الدالة على اجلمال، معناه 
اأننا اأمام لغة تاأ�ص�صت فل�صفتها اجلمالية على اعتبار 

احلياة هي املثل الأعلى يف اجلمال، مبا يرتّتب على 

 احلياة وتقديرها واحرتامها؛ ول �صيما 
ّ
ذلك من حب

اأّن ن�صبة الـ %50 الباقية من مواّد اجلمال تتوزع 

والطعم  وال�صوت  كال�صوء  احلقول  الكثري من  على 

والرائحة وال�صحة اأو العافية. 

اأما املواّد الداّلة على القبح فتكاد تخلو متامًا من اأّي 

اإحالة على املاء اأو النبات، اأما اإحالتها على احلركة 

فغالبًا ما تكون احلركة فيها غري م�صتحّبة كالّظَلع 

الن�صبة  اأّن  ذلك  اإىل  ي�صاف  وال�صطراب؛  واخليالء 

الكربى من مواّد القبح ذات �صلة وثيقة بالو�صاخة 

واخل�صونة �صكليًا ونف�صيًا و�صلوكيًا؛ من مثل البالدة 

دراسات 

العربية ال تحكم 
بالجمال على 

شخص أو وجه 
أو شيء أو 

فعل...  إال إذا 
ظهرت فيه قوة 
الحياة وفاعليتها 

وعنفوانها
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والركاكة والطفا�صة والوخامة، والفظاظة والكزازة، 

على  يحيل  الذي  الأمر  ...اإلخ.  واخل�صا�صة  والو�صاعة 

اأّن القبح �صّد احلياة نف�صها �صواء اأكان ذلك باملعنى 

الوجودي اأم باملعنى الجتماعي.

به،  ال�صلة  ذات  اأو  اجلــالل  على  الدالة  املــواّد  اأمــا 

والبالغة 40 مادة لغوية، فل�صمة احليوية فيها �صاأن 

اآخر؛ حيث تاأخذ احليوية يف اجلالل بعداً اجتماعيًا 

والفاعلية  الذاتية  الفرادة  خالل  من  وذلك  �رصفًا، 

من  معًا،  واأدائــه  ب�صفاته  اجلليل  يف  الجتماعية 

مثل الب�صالة والبطولة والبجالة وال�صموخ والفخامة 

نلحظ  كما  وهي  اإلخ.  والوقار...  والنبالة  والرزانة 

ب�رصيحته  الجتماعي  باحلقل  تّت�صل  مــفــردات 

جهة،  مــن  الأوىل  بالدرجة  العليا  الجتماعية 

وب�رصيحة الفر�صان من جهة اأخرى. اأي اإنها تتوّزع 

اجلالل  فيربز  ــرب.  واحل ال�صلم  حقَلي  على  غالبًا 

ونبالًة  فخامًة  وال�صلوك  الهيئة  خالل  من  �رصفًا 

املو�ّصح  الجتماعي، ويربز اجلالل  ال�صلم  اأثناء  يف 

لكّن  وبطولة.  ب�صالة  احلرب  اأثناء  يف  بالفرو�صية 

اأّن اجلالل خا�ّص باحلقل الجتماعي  هذا ل يعني 

الطبيعة  مظاهر  اإىل  اأي�صًا  ميتّد  ــا  واإمن فح�صب؛ 

دة بعظمتها ور�صوخها كاجلبال وال�صحاري 
ّ
املتفر

والبحار والقفار، تلك املظاهر التي ي�صتعري اجلالل 

املتفردة  خ�صائ�صها  من  بع�صًا  منها  الجتماعي 

عرب  احليوية،  �صمة  فيه  فتظهر  اجلاللية،  بدللته 

ة والفاعلية جميعًا. وبذلك نكون اأمام 
ّ
الفرادة والقو

 جماًل وجالًل.
ً
احليوية طبيعة ومتمعا،

اجلمال  فل�صفة  اأو  اجلمايل  الوعي  �صمات  هي  تلك 

بع�ص  مع  تتقاطع  �صمات  وهي  العربية،  اللغة  يف 

الأطروحات اجلمالية القدمية واحلديثة على ال�صواء؛ 

يف  مو�صوعية  �صمة  اجلمال  يف  ترى  التي  كتلك 

اأو  الإن�صانية،  الذات  عن  مبعزل  والأ�صياء  الظواهر 

تلك التي ترى اأّن اجلمال هو احلياة اأو ما ينبئ به، 

اأو  واخلري متالزمان،  اجلمال  اأّن  ترى  التي  تلك  اأو 

يوؤدي الواحد منهما اإىل الآخر. ومنها فل�صفة اجلمال 

العربية  احل�صارة  ويف  اليونانية  احل�صارة  يف 

و�صوًل اإىل ع�رص التنوير الأوربي. 

الفقرة،  هذه  نغادر  اأن  قبل  الإ�صارة،  جتدر  ولكن 

اإىل اأّن هنالك �صمتني اأخريني تتالحمان يف بع�ص 

ج القيمي. 
ّ
الدللت اجلمالية، وهما: الن�صبية والتدر

الإيجاب  من  الدللة  لت 
ّ
حتــو بالن�صبية  ونق�صد 

الجتماعي.  ال�صياق  بح�صب  العك�ص  اأو  ال�صلب  اإىل 

يجوز  ل  املراأة  اأو  للفتاة  الدّل  اأو  الغنج  اأو  فالبثنة 

اأن يو�صف بها ال�صاب اأو الرجل واإل كانت مثلبة اأو 

قباحة، وكذلك الظرافة التي هي �صمة جماٍل يو�صف 

بها ال�صاب ول يو�صف بها الرجل واإل كانت مثلبة 

هي  التي  الب�صالة  دللة  يف  جنده  ما  وهو  اأي�صًا؛ 

�صمة قبٍح يف الأ�صل، لكن حني يو�صف بها الفار�ص 

عب�ص  الرجل:  ل 
َ
"َب�ص فـ  وبطولة.  جالل  �صمة  تغدو 

اإذا راأيته  ل يل فالن 
ّ
اأو ال�صجاعة. وتب�ص من الغ�صب 

هه. والب�صالة: 
َّ
ل فالن وجَهه اإذا كر

ّ
كريه املنظر. وب�ص

ال�صجاعة. والبا�صل: ال�صديد." . 

فنلحظها  القيمي  ج 
ّ
التدر �صمة  اإىل  بالن�صبة  اأمــا 

الت�صابه  اللغوي، حيث  بالرتادف  ى 
ّ
ُي�صم ة فيما 

ّ
بقو

الن�صبي بني الدللت من دون التطابق التام بينها، 

بني  الب�صيط  الختالف  يعني   
ّ
التام التطابق  وعدم 

يف  جًا 
ّ
تدر ينعك�ص  مما  الــدللت،  من  وتلك  هذه 

التو�صيف والتقومي؛ فالب�صاعة غري ال�صتامة، وهذه 

غري ال�صناءة، وهي غري ال�صناعة؛ اإذ الب�صاعة خ�صونة 

قبح  مع  اخلْلق  �صّدة  وال�صتامة  ودمامته،  املنظر 

الوجه، وال�صناءة اجتماع القبح والبغ�ص يف املنظر، 

اأما ال�صناعة فهي الفظاعة يف املنظر. وال�صيء نف�صه 

واملالوة،  والطراءة  والطالوة  الب�صا�صة  بني  جنده 

وبني الرزانة والر�صانة والوقار. واإذا كان معظمنا 

اإذا  اإل  الدللت  تلك  بني  التمييز  ي�صتطيع  ل  اليوم 

عاد اإىل املعجم، فال يعني ذلك اأنها باملعنى نف�صه. 

تنعك�ص  جــداً،  دقيقة  بينها  الفوارق  اأّن  يعني  بل 

جًا يف التو�صيف اللغوي والتقومي اجلمايل مبا 
ّ
تدر

ي�صمل اأدّق الدقائق يف الظواهر والأ�صياء والأ�صكال.

 

دالالت ومفاهيم: 

اجــرتاح  اللغة  وظيفة  من  لي�ص  ــه  اأن املعلوم  من 

فهذه  العلمية،  اأو  الفل�صفية  اأو  الفكرية  املفاهيم 

دراسات 

هنالك سمتان  
تتالمحان في 

بعض الدالالت 
الجمالية، وهما: 

النسبية والتدّرج 
القيمي
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اللغة،  اأّن  غري  حتــديــداً؛  املعرفية  احلقول  مهمة 

بو�صفها معرفة وثقافة عامتني، تقّدم مادة ميكن 

ا�صتنطاقها معرفيًا يف بلورة املفاهيم مب�صطلحات 

الت�صال  ذات  اللغوية  الــدللت  فكثة  حمــّددة. 

باجلمال اأو القبح مثاًل قد يربك �صياغة امل�صطلح 

املعاجم  فــاإّن  املقابل  يف  ولكن  يغنيه؛  ما  بقدر 

املفردات  ببع�ص  ل 
ّ
تتو�ص مفرداتها  ت�رصح  وهي 

ما  ا�صمًا جامعًا،  تكون  ما  غالبًا  والتي  ال�صارحة، 

يعني اأّن ال�صم اجلامع اأ�صبه باملفهوم اأو امل�صطلح 

التي  املفردات  من  مموعة  على  ــداّل  ال اللغوي 

تتقارب دللتها مع اختالف م�صمياتها. اإّن ال�صم 

رة، يف احلقل 
ّ
اأو املفردات ال�صارحة املتكر اجلامع 

اعتبارها  ميكن  التي  هي  املعجمي  اجلــمــايل- 

اأّن  اجلمالية، غري  املفاهيم  على  داّلة  م�صطلحات 

دون  من  بدّقة  فهمها  ميكن  ل  امل�صطلحات  تلك 

ال�صتعانة باملفردات التي تقوم ب�رصحها اأو تقوم 

بجمعها يف دللتها العامة.

اعتبارها  ميكن  مــفــردات  اأربـــع  ثمة  اأّن  نــزعــم 

مفاهيم  اأربعة  على  ــة  داّل معجمية  م�صطلحات 

والعظمة  والقبح  ن 
ْ
احل�ص وهــي  ــربى،  ك جمالية 

ن هي الأكث دورانًا يف ل�صان 
ْ
والهْزل. فمفردة احل�ص

اأو  اجلامع  ال�صم  فهي  اجلمال،  مفردة  من  العرب 

يف  الداخلة  املفردات  ملجمل  ال�صارحة  املفردة 

نف�صها؛  اجلمال  مفردة  ومنها  العامة،  دللتها 

دللة  ت�صتوعب  التي  العظمة  مفردة  يف  وكذلك 

اجلالل ومفردات اأخرى كثرية م�صابهة. ففي مادة 

يكون يف  ُن 
ْ
"احُل�ص باأنه   �رصح اجلمال 

ّ
"جمل" يتم

 �رصح اجلالل، يف مادة 
ّ
الفعل واخَلْلق."، مثلما يتم

"جلل" بالعظمة فـ: "َجّل فالن يف عيني اأي عُظم، 
: التعاظم."، يف حني  واأجللته اأي عّظمُته. والتجالُّ

ن والعظمة. ففي ل�صان 
ْ
ل جند العك�ص يف �رصح احل�ص

يحتاج  ول  ونقي�صه"  القبح  �صّد  ن 
ْ
"احل�ص العرب: 

ال�صارح املعجمي اإىل تو�صيحه باجلمال مثاًل؛ وكذا 

هي احلال يف �رصح العظمة التي ل يحتاج ال�صارح 

اإىل تو�صيحها باجلالل، فـ: "عُظم: كرُب، وهو عظيم. 

النا�ص  راآه عظيمًا. ولفالن عَظمة عند  وا�صتعظمه: 

 وعّظمه: فّخمه. 
َ
الأمر واأعظم  لها.  ُيعّظم  ُحرمٌة  اأي 

يف  اأما  الكربياء.".  والَعَظمة:  التبجيل.  والتعظيم: 

يف  يكون  ن 
ْ
احل�ص �صّد  "الُقْبُح:  فنقراأ:  القبح  �رصح 

ال�صورة. قال الأزهري: هو نقي�ص احل�صن، عام يف 

تبلوراً  اأقّل  وهو  الهْزل،  اإىل  وبالن�صبة  �صيء.".  كّل 

على امل�صتوى اجلمايل من احل�صن والقبح والعظمة، 

كثري  هزيل:  ورجــل  اجِلــّد.  نقي�ص  "الهْزل:  فنقراأ: 

ابًا. والهْزل واللعب من واٍد  الهْزل. واأهزله: وجده لعَّ

واحد. وقول هزل: ُهذاٌء. والهزالة: الفكاهة. والهزل: 

ا�صرتخاُء الكالم وتفنيُنه.".

 اعتبارها م�صطلحات 
ّ
تلك هي املفردات التي ي�صح

معجمية للدللة على املفاهيم اجلمالية، يف اللغة 

مفاهيم،  اأربعة  وهــي  العرب،  ل�صان  اأو  العربية 

اثنان منها متبلوران على نحو لفت للنظر، وهما 

العظمة  وهما  تبلوراً  اأقّل  واثنان  والقبح؛  احل�صن 

والهزل على تفاوت بينهما يف التبلور. اأما مفهوم 

املقابل  الأ�صى  ومفهوم  للعظمة،  املقابل  التفاهة 

يف  اجلمايل  ال�صطالحي  فو�صوحهما  للهزل، 

حّده الأدنى، بالرغم من مفرداتهما الكثرية ن�صبيًا 

والتي تدّلل على التقاط اللغة بع�صًا من اأبعادهما 

ال�صطالحية اجلمالية. 

القبح  دللة  حتت  التفاهة  مفردات  انــدراج  ولعّل 

عدم  يف�رّص  الو�صيع،  القبح  منه  يتوّلد  مبا  عامة، 

ا�صطالحيًا  بها  خا�ّص  مبعنى  التفاهة  ا�صتقالل 

اأّن  حــتــى عــلــى املــ�ــصــتــوى املــعــجــمــي؛ يف حــني 

يف  الــرثــاء،  غر�ص  حتت  الأ�صى  مفردات  ــدراج  ان

غنية  دللية  مادة  جعلها  القدمي،  العربي  ال�صعر 

كثرية  وقفات  لهم  كان  الذين  ال�صعراء  اأيدي  بني 

م�صطلح  حتت  ولكن  املاأ�صوي،  اأو  الفجائعي  عند 

�صيء  واملاأ�صاة  �صيء  والرثاء  املاأ�صاة،  ل  الرثاء 

العرب  اأن املرتجمني  اآخر خمتلف؛ وما يعّزز ذلك 

للدللة  الرثاء  مفردة  من  اأن�صب  يجدوا  مل  الأوائــل 

اأما  "الرتاجيديا"؛  القدمي  اليوناين  امل�صطلح  على 

معلوم  هو  كما  ترجموه  فقد  الكوميديا  م�صطلح 

اأّن  بالهزل، غري  ُترجم  لو  الأن�صب  بالهجاء، وكان 

عدم التبلور ال�صطالحي الكايف ملفردة الهزل من 

دراسات 

مال الفكر 
العربي اإلسالمي 
لمفردتْي الجمال 
والجالل بداًل من 

الحْسن والعظمة
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ال�صعر  �صعري هزيل، يف  وعدم وجود غر�ص  جهة، 

جهة  من  ال�صعرية  الأغرا�ص  كبقية  القدمي،  العربي 

اأخرى، كان من اأ�صباب تلك الرتجمة. 

ما يعنينا هنا لي�ص م�صارات الرتجمة، واإمنا املفهوم 

اجلمايل الذي يقبع يف مفردة الهزل، والذي مل يظهر 

ا�صطالحيًا يف العربية اإل يف الع�رص احلديث. علمًا 

ي�صتبك  الهزل  على  الداّلة  املفردات  من  عــدداً  اأّن 

القبيح  منه  يتوّلد  مبا  اجتماعيًا،  القبح  بدللة 

امل�صحك، كالوكاعة والت�صّدق واحلذلقة. وقد كنا قد 

ذكرنا اأّن عدد املواّد املعجمية الدالة على الهزل ل 

يتجاوز 25 مادة، وهو عدد �صئيل قيا�صًا باجلالل 

اأو�صع  احلال،  واقع  يف  الهزل،  دللت  ولكن  مثاًل؛ 

مت�صابكة  الــدللت  تلك  جند  حيث  بكثري.  ذلك  من 

الذاتي،  ادعائهما  عرب  واجلالل،  اجلمال  مبفهومي 

اأو ما ُيعرف بالتكّلف والتظاهر يف البناء ال�رصيف 

والتعاظم،  والعظمة  والتكرّب،  كالِكرْب  للمفردة، 

والتظارف.  والــظــرافــة  والتفا�صح،  والف�صاحة 

التبلور  من  الأدنــى  احلّد  يف  الهزل  بقي  ذلك  ومع 

ال�صطالحي جماليًا.

ا�صُطلح  كربى،  جمالية  مفاهيم  ثالثة  هنالك  اإّن 

الفكر  يف  ــبــح،  ــق وال واجلــمــال  ــالل  ــاجل ب عليها 

الإ�صالمي، كان لها ح�صور فل�صفي لفت  العربي- 

التا�صع  الهجري/  الثالث  القرن  من  اعتباراً  للنظر، 

الكالم  علم  يف  ذلك  اأكان  �صواء  تقريبًا،  امليالدي 

مال  الفكر  ذلك  اإّن  اأي  ف. 
ّ
الت�صو اأم  الفل�صفة  اأم 

من  بــدًل  واجلــالل  اجلمال  مفردتي  ا�صتعمال  اإىل 

ن والعظمة اللتني هما الأكث دورانًا 
ْ
مفردتي احل�ص

يف بابهما يف اللغة العربية؛ وهو ما اعتمدناه يف 

وعلم  القدمي  الفل�صفي  الفكر  مع  ات�صاقًا  البحث  هذا 

اجلمال احلديث معًا. من دون اأن ي�صّكل ذلك اأّي خلل 

ن 
ْ
الذي يعتمد احل�ص العرب  ا�صتغالنا على ل�صان  يف 

والعظمة بدًل من اجلمال واجلالل. 

لذا نرى من املنا�صب التذكري "باأّن اجلالل عامة يف 

بالكمال والعظمة  الإ�صالمي، يتحّدد  العربي-  الفكر 

النفعايل  النف�صي-  اأثــره  ويتحّدد  والقهر،  واملجد 

اجلمال  ويتحّدد  ؛   
بالأُْن�ص.")9( املمزوجة  بالهيبة 

اأثــره  ويتحّدد  بــالعــتــدال،  املو�صوف  "بالكمال 
 ؛ اأما القبح فيتحّدد 

النف�صي- النفعايل بالأُْن�ص.")10(

وينعك�ص   ،
بالتنافر.")11( املو�صوف  "بالنق�ص 

فالكمال  النفعايل.  النف�صي-  امل�صتوى  على  نفوراً 

ح�صوراً اأو غيابًا هو الأ�صا�ص الأول يف حتديد القيمة 

اجلمالية، ثّم يكون لبع�ص ال�صفات دور يف التمييز 

بني اجلالل واجلمال؛ فالكمال الذي يّت�صف بالعظمة 

يندرج حتت اجلالل، والذي يّت�صف بالعتدال يندرج 

حتت اجلمال، اأما الكمال املفقود فيعني القبح.

الكربى  اأو  الأ�صا�صية  اجلمالية  املفاهيم  هي  تلك 

حمــّدداً  الإ�صالمي،  العربي-  الفكر  طرحها  التي 

اإياها مب�صطلحات فل�صفية، وم�صتنداً فيها اإىل اللغة 

ل�صتالل  املفردات  بع�ص  فيها  ر 
ّ
طو التي  العربية 

الفل�صفي،  التفكري  باأغرا�ص  تفي  جديدة  دللت 

فل�صفة  اأّن  غري  والقهر.  والعتدال  الكمال  مثل  من 

اجلمال، يف اللغة العربية قبل ذلك التطوير، مل تكن 

تويل تلك املفردات الأهمية التي اأولها اإياها الفكر 

الفل�صفي، فال الكمال ول القهر من املفردات الدالة 

مفردة  حتى  بل  العربية.  يف  اجلمايل  احلقل  على 

بكّل  قيا�صًا  عر�صية  جمالية  قيمة  ذات  العتدال 

ت بنا من قبل. الأمر الذي يغري 
ّ
املفردات التي مر

باملقارنة بني فل�صفة اجلمال يف اللغة العربية وبني 

فة امل�صلمني، 
ّ
الفكر اجلمايل لدى الفال�صفة واملت�صو

وهو ما يخرج عن نطاق هذا البحث. ولكن ل باأ�ص 

اأو  اجلمال  ت�صع  العربية  اللغة  اإّن  هنا  القول  من 

العددية  القيمة  القائمة، من حيث  اأعلى  ن يف 
ْ
احل�ص

العربي-  الفكر  اأّن  حني  يف  اجلمالية؛  والأهمية 

لدللته  القائمة،  اأعلى  يف  اجلالل  ي�صع  الإ�صالمي 

الأوىل على الذات الإلهية. هذا من جهة، ومن جهة 

ل  اللغة،  ما يف  الهزل ح�صوراً  فاإّن ملفهوم  اأخرى 

جنده يف ذلك الفكر الذي ح�رص فيه مفهوم العذاب 

على نحو اأويّل.

ورغبًة منا يف التحديد الأدّق للمفهوم اجلمايل، يف 

عليه،  حتيل  التي  الدللت  با�صتقراء  قمنا  العربية، 

للو�صول  امل�صرتكة  اجلمالية  اأبعادها  وا�صتنباط 

ال�رصح  مــن  م�صتفيدين  لــه،  الناظمة  الأ�ص�ص  اإىل 

دراسات 

هذا المفهوم 
متعدد ومتنوع 

ومتداخل ، 
ودالالته الفرعية 

ال حصر لها
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على  اجلدولة  �صاعدتنا  وقد  الإمكان.  قدر  املعجمي 

التحليل والتاأويل وال�صتنتاج، بالرغم من �صعوبتها 

واإرباكها كذلك. فمن الدللت ما هو عام كالب�صاطة 

اأقّل تعميمًا  واحلالوة واملالحة مثاًل، ومنها ما هو 

خا�ّص  هو  ما  ومنها  والدماثة،  والر�صاقة  كالأناقة 

كالغّنة  اأخــ�ــّص  هــو  ومــا  وال�صباحة،  كالب�صا�صة 

والغنج. وما يقال يف دللت اجلمال يقال يف دللت 

الت�صنيف  بّد من الحرتاز عند  �صواه. ولذلك مل يكن 

املفردة  اأّن  اإىل  النتباه  من  بّد  يكن  ومل  واجلدولة، 

تتقاطع  قد  بل  حقول،  عّدة  مع  تتقاطع  قد  الواحدة 

مع عّدة جداول يف الوقت نف�صه، ب�صبب التعّدد الدليل 

والتعميم  التخ�صي�ص  وب�صبب  الواحدة،  املفردة  يف 

فيها اأي�صًا، �صواء ظهر ذلك يف جداولنا املعتمدة اأم 

الواحدة  اإىل عدم تكرار املفردة  اأننا �صعينا  ل. علمًا 

يف اجلدول الواحد، كما �صعينا اإىل اأن تكون املفردات 

للقارئ  ومعروفة  مفهومة  ــداول  اجل يف  املعتمدة 

العام، قدر امل�صتطاع، وقد �صاعدتنا العربية بثائها 

العجيب، يف حتقيق هذا امل�صعى.

ونبداأ مبفهوم اجلمال وجدولة دللته اللغوية التي 

ع والتفاوت 
ّ
ل تكاد تنتهي، من حيث التعّدد والتنو

والتداخل، على م�صتوى املواّد املعجمية الأ�صا�صية 

واجلزئية  الفرعية  الدللت  اأما  حتديداً.  واملهيمنة 

والكنايات  ال�صتعارات  تبتكرها  التي  والعر�صية 

يف  حا�رص  يح�رصها  فــال  املر�صلة  ــازات  ــج وامل

املعجم والكالم على ال�صواء.  

ــال-  ــم ــج جـــــدول الـــحـــْســـن/ ال
الدالالت:

خمتلف  ت�صمل  حقول،  �صبعة  على  اجلدول  توزيع  مّت 

الدللة،  التي تقع عليها  الإن�صان  الكلّية يف  الأ�صكال 

وهي الوجه كّله دون التخ�صي�ص بعنا�رصه، والب�رصة 

اإىل  اإ�صافة  وال�صلوك،  واخلطاب  والهيئة  والقامة 

ال�صكل  يف  اجلزئية  العنا�رص  بني  القائمة  العالقة 

ل  العالقة  تلك  فدون  و�صواه؛  ال�صكل  بني  اأو  الكّلي، 

فما  ال�صلوك.  اأو  ال�صكل  يف  اجلمال  اأو  للح�ْصن  وجود 

بني  تنا�صق  اأو  الوجه،  عنا�رص  بني  تنا�صب  يكن  مل 

الأع�صاء، اأو احتباك- اأي قوة وان�صداد- يف القامة، ل 

ميكن الكالم على جمال الوجه اأو الأع�صاء اأو القامة؛ 

وما مل يّت�صم ال�صلوك باللباقة اأو الكيا�صة، مع توافقه 

 عن 
ّ
ومقت�صى احلال فال ميكن اعتباره جمياًل. وغني

التو�صيح اأّن اجتماع تلك الدللت يف �صخ�ص واحد، 

اأمر يف غاية ال�صعوبة، ولكن اجتماعها املفرت�ص هو 

ي�صّكل  الذي  نف�صه  وهو  اجلمال،  مفهوم  ي�صّكل  الذي 

املثل الأعلى يف اجلمال فرديًا وجماعيًا. 

ن يف كّل 
ْ
وتقت�صي الإ�صارة هنا اإىل اأّن دللت احل�ص

من الوجه والب�رصة هي الأكث عدداً من بني دللت 

الوجه.  على  عدديًا  تتفّوق  الب�رصة  اأّن  كما  احل�صن، 

الب�رصة  يف  ن  مت�صمَّ الوجه  اأّن  اإىل  يعود  ذلك  ولعّل 

واجهة  وهــي  كله،  اجل�صد  على  الدالة  فهي  اأ�ــصــاًل. 

الوجه اأي�صًا. ونق�صد بتلك الإ�صارة اأّن �صمة احليوية 

�رصط اأ�صا�صي يف اجلمال؛ اإذ اإّن مفردات حقل الب�رصة 

ترتبط كّلها باحليوية الدالة على ال�صباب الدائم. بل 

نكاد نقول اإّن ن�صارة ال�صباب هي الأ�صل يف مفهوم 

اجلمال يف العربية. وهذا ل يعني اأّن امل�صاألة عمرية 

اأو تتعّلق بعمر ال�صباب ح�رصاً، واإمنا يعني اأنه كلما 

ازدادت قّوة احلياة يف الإن�صان �صكاًل واأداء، اأو خْلقًا 

دراسات 

العالقة بـال�صلوكاخلطابالقامةالهيئةالب�رصةالوجه

التاألفالب�صاطةالأدباجلهارةالأّبهةالب�صا�صةالب�صا�صة

الحتباكالب�صارةالبالغةالر�صاقةالأناقةالرتارةالبهاء

التنا�صبالدماثةاجلزالةال�صباطةالتزّينالطالوةاحلالوة

التنا�صقال�صهولةاحلذاقةال�صجاحةال�صارةالغ�صا�صةالق�صامة

التناظراللباقةالذلقةالفراهةالنظافةالنظارةاملالحة

التوافقالكيا�صةالظرافةالفعامةاللياقةالنقاوةالو�صامة

... اإلخ ... اإلخ ... اإلخ ... اإلخ ... اإلخ ... اإلخ ... اإلخ 

كلما ازدادت 
قّوة الحياة في 
اإلنسان شكاًل 

وأداء، أو خْلقاً 
وُخُلقاً، ازدادت 

قّوة الجمال فيه، 
والعكس
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بالعك�ص. والعك�ص  فيه،  اجلمال  قّوة  ازدادت  وُخُلقًا، 

اأن  ال�صابق  اجلــدول  يف  متفّح�صة  بنظرة  ميكننا 

ن�صتنتج بع�ص الروابط بني تلك الدللت. بل ميكننا 

اأن نحّدد الأ�ص�ص العامة ملفهوم اجلمال يف العربية، 

اإّن  والتنا�صق.  والن�صارة  والر�صاقة  الأناقة  من  بكّل 

املفهوم،  حتديد  ت�صتطيع  متمعة  اخل�صائ�ص  تلك 

وت�صتطيع تلخي�ص الذوق اجلمايل العام يف العربية 

جتاه  ل  والأ�صكال،  والأ�صياء  الظواهر  خمتلف  جتاه 

مفردات  من  يبدو  قد  كما  وح�صب،  الرجل  اأو  املــراأة 

الإن�صان  على  معظمها  يف  الداّلة  ال�صابق،  اجلــدول 

تعرّب  الإن�صان  جمال  عن  تعرّب  اإذ  فهي  واأداء.  �صكاًل 

مبظاهرها  الطبيعة  جمال  عــن  نف�صه  الــوقــت  يف 

اجلميلة  الفنون  عن  كذلك  وتعرّب  وال�صامتة،  احلّية 

النَّ�رصِ  الر�صيق  الأنيق  هو  اإذاً  فاجلميل  والتطبيقية. 

الإن�صان  يف  ذلك  اأكــان  �صواء  املتنا�صق.  اأو  الن�صيق 

اخل�صائ�ص  تلك  فاجتماع  الفنون.  اأم  الطبيعة  اأم 

وتاآلفها يف املو�صوع يجعله اأكث جماًل، بل يجعله 

منوذجًا يحتذى يف اجلمال، واأّي افتقاد لأّي واحدة 

فالأناقة  فيه.  اجلمال  لبع�ص  خ�رصانه  يعني  منها 

والر�صاقة  �صكل جامد،  د 
ّ
تبدو مر قد  الر�صاقة  دون 

واخل�صائ�ص  اآلية،  حركة  تبدو  قد  الن�صارة  دون 

الثالث الأوىل قد تكون مفّككة بحيث تبدو كّل واحدة 

كّل  كــاأّن  اأي  اخل�صائ�ص،  بقية  على  م�صتملة  منها 

واحدة منها هي الكّل.  وبذلك تختلف فل�صفة اجلمال 

العربي-  الفكر  طرحها  التي  تلك  عن  العربية  يف 

الإ�صالمي اختالفًا بّينًا. ولعّل الختالف يجد اأ�صا�صه 

احلياة  عن   
ّ
حي تعبري  اللغة  اأّن  يف  املكني  اأو  الأول 

كما يعي�صها املجتمع وكما يراها؛ يف حني اأّن الفكر 

والغاية  الجتماعي  واملوقف  د 
ّ
املجر التاأمل  نتاج 

عامًا  الفكر  جمال  فجاء  الأيديولوجية.  الثقافية- 

حمّدداً  اللغة  جمال  وجاء  باملعاين،  ممتلئًا  داً 
ّ
مــر

وم�صّخ�صًا وممتلئًا بالأ�صياء، ومكتنزاً باحلياة اأي�صًا.

ح يف اجلدول  واأما تلك الأ�ص�ص- اخل�صائ�ص فتتو�صّ

التايل: 

ــال-  ــم ــج ـــــدول الـــحـــْســـن/ ال ج
األسس:

�صّتة حقول،  على  توزيعه  مّت  فقد  القبح  مفهوم  اأما 

والهيئة  والــقــامــة  الــوجــه  يف  دللتـــه  ا�صتوعبت 

العالقة  طبيعة  اإىل  اإ�صافة  واخلــطــاب،  وال�صلوك 

عالقة  مملها  يف  وهــي  واخلــارجــيــة،  الداخلية 

اختالل، فيما بني عنا�رصه الذاتية من جهة، وفيما 

بينه وبني �صواه من جهة اأخرى. وكاأّن القبح ينه�ص 

الأ�صياء  يف  املتنافرة  اأو  املفّككة  العالئق  من  اأوًل 

اإقامة  معه  ي�صعب  نحو  على  والأفعال،  والأ�صكال 

عالقة وّدية مع العامل املحيط؛ اإذ اإّن التاأّزم الداخلي 

هو الأ�صل يف وجوده ويف �صريورته. واإذا ما اأ�صفنا 

والتنافر  والبتذال  واخل�صونة  الفظاظة  اأّن  ذلك  اإىل 

كّلها؛  حقوله  يف  القبح  دللت  ممل  ت�صمل  تكاد 

الذوقي  الوئام  �صّد  القبح  اأّن  على  يحيل  ذلك  فاإّن 

الفردي  الوئام  �صّد  وهو  يًا، 
ّ
و�صم وب�رصيًا  �صمعيًا 

على  اإنه  بل  و�صلوكيًا.  واأخالقيًا  نف�صيًا  واجلماعي 

دللت  فكثة  نف�صها؛  احلياة  مع  وجــودي  ت�صاّد 

الو�صاخة البدنية واملعنوية يف القبح توؤّكد ذلك فيه 

القبح �صّد احل�صن  الآن نف�صه. فلي�ص  وتنّفر منه يف 

فقط، واإمنا هو �صّد احلياة اأي�صًا. 

دراسات 

تختلف فلسفة 
الجمال في 

العربية عن تلك 
التي طرحها الفكر 
العربي- اإلسالمي 

اختالفاً بّيناً

التنا�صق " قوة النظم"الن�صارة " قوة احلياة"الر�صاقة " قوة احلركة"الأناقة " قوة احل�صور"

التاآلفالب�صا�صةالرهرهةالربوز

الحتباكالب�صا�صةالرهافةالب�صارة

الرتا�صفالرونقال�صهولةالبهار

ْلتاجلهارة
َّ

التالوؤمال�صباحةال�ص

الدملجةالطراوةالطالقةاخلالبة

التنا�صبالغ�صا�صةالهيفالن�صاعة

ف ... اإلخالو�صوح ... اإلخ 
ّ
التناظر ... اإلخاملالوة ... اإلخالت�صو

جدول الحسن / الجمال- األسس
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مو�صوع  كّل  اأّن  اإىل  يــوؤدي  ل  ذلك  اأّن  غري 

م�صتوياته  من  م�صتوى  يف  بالقبح  ات�صف 

اأو   هذا 
ّ
 احلياة مبجملها. بل هو �صد

ّ
هو �صد

دة. فالتعميم اللغوي 
ّ
ذاك من جوانبها املتعد

مه يف �صفة من �صفات 
ّ
يعم اإل ما  ي�صمل  ل 

املو�صوع الذي قد يكون فيه من ال�صفات ما 

"�صناأ"  ة 
ّ
القبح. ففي ماد ل يدخل يف تعميم 

غ�ص. 
ُ
مثاًل، نقراأ: " ال�صناءة مثل ال�صناعة: الب

اإذا كان مبَغ�صًا،  و�ُصِنئ الرجُل، فهو م�صنوء، 

: قبيح الوجه اأو قبيح  �ْصَناأٌ
َ
واإن كان جمياًل. وم

املنظر،  القبيح  ع:  امُلب�صَّ مثل  امُل�َصّناأ  املنظر. 

دقيقًا  ز متييزاً 
ّ
بًا". فاللغة متي

ّ
واإن كان حمب

وبني  جهة،  من  جماله  اأو  املنظر  قبح  بني 

ال�صناءة  ففي  اأخرى.  جهة  من   
ّ
احلب م�صاعر 

عدين اثنني. الأول اأن يكون ال�صيء اأو 
ُ
نلحظ ب

ال�صخ�ص جميل املنظر لكنه بغي�ص، اأي قبيح 

يف اأدائه اخلا�ص اأو العام؛ والثاين اأن يكون 

ب، اأي جميل يف اأدائه. 
ّ
قبيح املنظر لكنه حمب

 بنا �صابقًا يف مفردة الب�صالة التي 
ّ
وهو ما مر

اآخر.  هي قبح من جانب وبطولة من جانب 

فالبطولة يف الب�صالة ل تلغي القباحة فيها، 

 ح�رصاً، اأي 
ّ
 العدو

ّ
هة �صد

ّ
ولكنها قباحة موج

 
ّ
دفاعًا عن احلياة. ولذلك ل يكون القبح �صد

بنموذج  القباحة  اإذا متّثلت  اإل  عامة  احلياة 

التي  اللغة  افرتا�ص ل جنده يف  اأعلى، وهذا 

والأ�ــصــكــال  بالأ�صياء  اأ�صا�صًا  معنية  هــي 

تلك،  اأو  منها  ال�صفة  هــذه  يف  ــال،  ــع والأف

ذلك  من  �صفات  ة 
ّ
عــد توافرت  لو  حتى  بل 

النموذج فيها، فهنالك ما يخرج عنه. فما من 

مو�صوع مكتمل ال�صفات جماليًا يف اللغة.

جدول القبح- الدالالت:

يف  القبح  مفهوم  تنظم  عامة  اأ�ص�ص  ثالثة  حتديد  ميكن 

الدمامة  اأما  والغالظة.  والو�صاخة  الدمامة  العربية، وهي 

والأنف�ص،  الأعني  يف  املو�صوع  اأو  ال�صكل  ا�صطراب  فهي 

لفتقاده اإىل الوحدة الع�صوية، اإّن �صّح التعبري، وذلك مبا 

بني  داخلي  تناق�ص  اأو  انحراف  اأو  تفّكك  من  به  يّت�صف 

اأو  احل�صور  �صوء  فهي  الو�صاخة  واأما  املختلفة.  عنا�رصه 

فداحته، وذلك حني ينعك�ص اإيالمًا يف احلوا�ص والنفو�ص، 

خ�صونة  فتعني  الغالظة  واأما  مذمومًا.  كريهًا  يجعله  مبا 

منه  التام  النفور  اإىل  يــوؤدي  ما  اأداء،  اأو  �صكاًل  احل�صور 

ومن العالقة به. وبذلك فالقبيح هو الدميم الو�صخ الغليظ. 

اأنه قّلما تتحّقق تلك اخل�صائ�ص يف  التو�صيح  وغني عن 

لإدخال  تكفي  فقط  منها  واحدة  اأّن  غري  واحد،  مو�صوع 

املو�صوع يف دائرة القبح. فال حاجة لكّل تلك اخل�صائ�ص 

يف  الأعلى  النموذج  ولكن  قبيحًا،  املو�صوع  يكون  كي 

القباحة ل يكتمل من دون تلك اخل�صائ�ص. وبقدر اقرتاب 

املو�صوعات اأو ابتعادها من ذلك النموذج يتبنّي م�صتوى 

تلك  اإّن  وتخ�صي�صًا.  تعميمًا  و�صعفًا،  قوًة  فيها  القباحة 

الأ�ص�ص ذات بعد مادي وذات بعد معنوي، وهي ت�رصي 

مثاًل  فالدمامة  الأداء.  على  ت�رصي  مثلما  ال�صكل  على 

تكون معنوية  وقد  املظهر  �صكلية يف  تكون مادية  قد 

يف النف�ص واخُلُلق وال�صلوك جميعًا، وكذا هي احلال يف 

الو�صاخة والغالظة.

دراسات 

الجالل بذاته 
استثناء، وهو 

استثناء لفرادته 
الخاّصة ولقيمته 

العليا

العالقة بـال�صلوكال�صلوكالهيئةالقامةالوجه

التباعدالبذاءةالبتذالالرثاثةاجلفاءالب�صاعة

التباغ�صالركاكةالتفاهةالرج�صاجلالفةال�صتامة

الختاللال�صف�صفةاخلراعةالدن�صاجلهامةال�صقاحة

الت�صامتالت�صدقالدناءةال�صعوثةالدمامةال�صناءة

التفككالعجرفةال�صلفالقذارةال�صالةال�صناعة

النذالةالنجا�صةالغالظةالكزازة
ّ
التناق�صالِعي

اله�صا�صة ... اإلخالفهاهة ... اإلخالو�صاعة ... اإلخالوخامة ... اإلخامل�صاخة... اإلخالكالح ... اإلخ 
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جدول القبح- األسس:

اإذا كان احل�صن والقبح قد حظيا بالهتمام اللغوي 

جداً،  ومتعّددة  متنوعة  دللتهما  فجاءت  ال�صديد، 

اليومية  باحلياة  واملبا�رص  الوطيد  لت�صالهما 

للنا�ص يف حالتي الإيجاب وال�صلب؛ فما من جانب 

من جوانب الفرد واملجتمع والطبيعة اإل وله �صلة 

بهذا اأو بذاك؛ نقول اإذا كان احل�صن والقبح كذلك فاإّن 

اأي�صًا. �صحيح  اأو اجلالل ح�صوره اخلا�ص  للعظمة 

اأنه اأقّل من احل�صن والقبح، من حيث عدد املفردات 

الدالة، ولكنه لي�ص اأقّل خطورة منهما على امل�صتوى 

بذاته  ــالل  اجل اإّن  الــعــام.  والجتماعي  اجلــمــايل 

ولقيمته  ة  اخلا�صّ لفرادته  ا�صتثناء  وهو  ا�صتثناء، 

اإذ يندر وجوده يف الطبيعة واملجتمع على  العليا؛ 

الداّلة  املفردات  تكون  اأن  اإذاً   
ّ
البدهي فمن  ال�صواء. 

ن 
ْ
احل�ص من  بكّل  قيا�صًا  الأدنـــى  حّدها  يف  عليه 

ذلك  ومع  مثاًل.  الفنون  بحقل  قيا�صًا  اأو  والقبح، 

العربية مبا ي�صتحّقه من الهتمام  فلم تبخل عليه 

تو�صيفه  يف  اأفا�صت  قد  اإنها  نقل  مل  اإن  اللغوي، 

 40 اإىل  ي�صل  املفردات،  من  وافر  بعدد  وتقوميه 

التي ل ميكن  التقوميات  اأ�صا�صية، عدا  مادة لغوية 

والكنايات  ال�صتعارات  من  والناجمة  ح�رصها، 

واملجازات املر�صلة.

اجلمال  من  كــّل  مع  العربية  يف  اجلــالل  يتداخل 

على  جمياًل  يكون  ما  غالبًا  فاجلليل  والبطولية. 

م�صتوى ال�صكل والأداء، لكنه جمال خا�ّص له نكهة 

 التعبري. اأي اإّن اجلالل ينطوي 
ّ
اجلالل اإن �صح

على اجلمال من دون اأن يتطابق معه، اإنه يّت�صف 

اإذ  الأعــلــى،  حّدها  يف  ولكن  �صماته،  من  ببع�ص 

يف  والإدها�ص؛  الروعة  حّد  اإىل  اجلالل  بها  يرتفع 

حني اأّن العك�ص غري ممكن واإل فقد اجلمال طبيعته 

الأْن�ص.  وفحواها  به،  املرتبطة  وامل�صاعر  الذاتية 

املو�صوع  يف  واجلــالل  اجلمال  بني  تداخل  فــاأّي 

�صوف يدفع به اإىل اجلالل واإن انطوى على اجلمال. 

يف  يكون  ما  فغالبًا  بالبطولية  اجلالل  تداخل  اأما 

الطبيعة  ذات  ال�صتثنائية  املواقف  اأو  اللحظات 

كاحلرب  ق�صوى  فعالية  تتطّلب  التي  ال�صدامية 

التي هي  البطولة  ياأخذ اجلالل �صفة  وبذلك  مثاًل؛ 

اأن  اإذاً   
ّ
البدهي فمن  منه.  فرعية  قيمة  الأ�صل  يف 

اجلالل،  حتت  العربية  يف  البطولة  مفردات  تندرج 

مثلما ت�صتمل كثري من مفردات اجلالل على بع�ص 

من دللت اجلمال ذات امل�صتوى الرفيع، كالنبالة 

والر�صانة والرزانة والوقار. 

وهي  حــقــول.  ثالثة  على  ــالل  اجل ــدول  ج يــتــوّزع 

العالية  واملكانة  الق�صوى  الجتماعية  الفاعلية 

والمتالء الذاتي مبعنى الثقة بالنف�ص. وهي جميعًا 

اجلليل،  بها  يتمّيز  التي  اخل�صو�صية  على  ترّكز 

تلك  توؤّكد  عالية  مكانة  وذو  اجتماعيًا  فاعل  فهو 

امتالئه  اأو  ثقته  اإىل  اإ�صافة  بها،  وتتاأّكد  الفاعلية 

ة التي يتمتع بها، وي�صهدها  النف�صي بقدراته اخلا�صّ

�صهادة  اإّن  اأي�صًا.  بها  وي�صهدون  فيه  الآخـــرون 

 
ّ
يتم ما  فكثرياً  ق�صوى؛  �رصورة  ذات  بها  الآخرين 

دراسات 

 ينطوي الجالل 
على جماٍل ال 
يتطابق معه 

شيء

الغالظة " خ�صونة احل�صور"الو�صاخة " �صوء احل�صور"الدمامة " ا�صطراب احل�صور"

البذاءةالبذاذةالتفاهة

اجلفاءالرج�صاخلراعة

اجلالفةالدن�صالركاكة

ال�صلفال�صعوثةال�صخافة

ال�صفاقةالطفا�صةال�صاآلة

الإقذاعالنجا�صةالقماءة

الوقاحة ... اإلخالوخامة ... اإلخامل�صاخة ... اإلخ 
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دراسات 

هوامش

املركز . 1 الغامني.  �صعيد  مرا:  بنكراد.  �صعيد  تر:  وتاريخه.  املفهوم  حتليل  العالمة-  اأمربتو:  اإيكو، 

الثقايف العربي. بريوت/ الدار البي�صاء- 2007. را: �ص: 34.

2 . .122 1319 هـ. را: �ص: -119  اأخبار الن�صاء. مطبعة التقدم العلمية. م�رص-  م اجلوزية: 
ّ
ابن قي

وراجع اأي�صًا كتابنا: تراثنا واجلمال. دائرة الثقافة يف ال�صارقة- 2018. �ص: -159 162.

 العربية. حت: م�صطفى ال�صقا واآخران. مطبعة البابي احللبي. . 3
ّ
الثعالبي، اأبو من�صور: فقه اللغة و�رص

القاهرة، ط-1 1938. �ص: 111.

نف�صه، �ص: -111 112.. 4

 املرعي، فوؤاد: يف اللغة والتفكري. دار نون4. حلب- ط-2 2010. را: �ص: 11.. 5

اإيكو، املرجع ال�صابق، �ص: 53.. 6

ابن منظور: ل�صان العرب. دار �صادر. بريوت- 1997. را: مادة » بثن«. علمًا اأننا �صوف نكتفي بذكر . 7

املادة يف املنت، دون الإحالة عليها يف الهام�ص.

الثعالبي: املرجع ال�صابق. �ص: 112.. 8

اأو التظاهر به، لأهميته الجتماعية،  ادعاء اجلالل 

بدّقة  متّيز  اللغة  جعل  ما  وهو  اأي�صًا؛  وال�صلطوية 

والكبري  العظيم واملتعاظم، واجلليل واملتجاّل  بني 

 بنا �صابقًا. 
ّ
واملتكرّب، كما مر

ال�صامخ  النبيل  هو  اجلليل  اأّن  اإىل  ذلك  من  ن�صل 

الوقور، كما نلحظ يف اجلدول الآتي:

ـــــدول الــعــظــمــة/ الـــجـــالل-  ج
األسس:

 يف ممله 
ّ
يجدر بنا التذكري اأخرياً اأّن حديثنا ان�صب

الجتماعي،  احلقل  يف  اجلمالية،  املفاهيم  على 

لنتبنّي  ال�صامتة  اأو  الطبيعة احلّية  ومل نتوّقف عند 

هو  الأ�صا�صي  وال�صبب  عنها؛  املفاهيم  تلك  تعبري 

اأّن حتديد املفاهيم اجتماعيًا يوؤدي بطبيعة احلال 

من  الطبيعة  يف  اجلمالية  اخل�صائ�ص  حتديد  اإىل 

اأّن كثرياً  منظورها الجتماعي- اللغوي، ول �صيما 

احلية  الطبيعة  على  اأ�صا�صًا  مبنية  الـــدللت  من 

الإن�صان  ي�صمل  منها  كثرياً  اأّن  كما  ال�صامتة،  اأو 

واحليوان والنبات.

المتالء الذاتياملكانة العاليةالفاعلية الجتماعية

الرزانةالباأواءالب�صالة

الر�صانةالبجالةالبطولة

الزهاءالرفعةال�صجاعة

ال�صالعة
ّ
ال�صكينةال�صمو

النزاهةال�صموخالنبالة

الوقار ... اإلخاملجد ... اإلخاملروءة ... اإلخ 
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عر  ال�صِّ يف  �صيء  كل  يِقني.  ول  عر  ال�صِّ يف  ُمْطَلق  ل 

اإلغاء  ْعر،  ال�صِّ يف  اليقني  وامُل�صاءلة.  ل 
ُّ
للتاأم قابل 

بل  القاعدة،  القانون، وهو  اليقني، هو  لأن  ْعر،  لل�صِّ

ل  يِّقًا،  �صَ الهواء  ي�صبح  داِخَله  الــذي  الإطــار  هو 

�ص بحرية، اأو مِلا يف الطبيَعِة من ِريٍح،  َنفُّ ي�صلح للتَّ

ُع ُكلَّ اجِلَهاِت.
َ
َت�ص

ُة، ُكلَُّها 
َ
َماُء واملاُء والَياِب�ص

َّ
ْعر، َجاِمُع اأَْنَواٍع، ال�ص ال�صِّ

َف�ِص، كثرٌي يف واِحٍد، اأو واِحٌد يف كثرٍي، ل  يِف َنْف�ص النَّ

َقِة التي يف اأُُفِقَها، 
ْ
ر ْعر، بالزُّ  ُمَتَعلٌِّق بال�صِّ

ُ
َق. الأْمر

ْ
َفر

اَفَة، بل َت�رْصَُح يف 
َ
اَحَة اأو امَل�ص

َ
 امِل�ص

ُ
الَعنْيُ ل َتِقي�ص

بالَكَثاَفة  َتْكَت�ِصي  َقُتَها 
ْ
ُزر الُعُبور والْخرِتاِق،  َن�ْصَوِة 

ْعر ُغمو�صًا، دون اأن  يها يف ال�صِّ مِّ َ
التي، غاِلبًا، ما ُن�ص

اَدى  ها ِلَتَت�صَ لُّ يف َبْع�صِ َق بني َعَنا�رصِ حَتُ
ْ
ُنْدِرَك الَفر

ِق، 
َّ

اخلــال  
ِّ
ــي الإ�ــرْصاِق احُلُلول  من  بنوٍع  َوتَتَناَدى 

اأَْن ُيْدِرَكها امَلَطر، وَبنْيَ  ِة الَغَماَمِة، َقْبَل  بنف�ص ُحجَّ

ريَق   الطَّ
َ

�ص
َّ
َة ِفيِه، ِلَنَتلم

َّ
رُي ُظْلَمًة َباُبَها ل ُكو ما َي�صِ

 
ُ

ُيو�ص
ْ
اأوِدي�ص َكان  ِمْنه  الَّذي  يُء  �صِ امُلُ ْلِم  الثَّ  

َ
ب

ْ
و �صَ

ا باأََبِده من َعَدٍم راآُه ُيْطِبُق  ، جَنَ
َ

َعرَب َجِحيَم َهاِدي�ص

َعَلى اأَِخيَل يف ُظْلَمِتِه امُلْطَفاأَة.

من  النُُّهو�ص  يف  ِبَها،  َتَعقُّ يف  ْلَماِت،  الثَّ �ص 
ُّ
َتلم يف 

امُلَخيَِّلُة  فيه  رَتِْخي  ْ
َت�ص الــذي  اجَلـــاِرِف  ــاِق  الإْطــَب

اأو  ْعر،  ال�صِّ به  ي  مِّ َ
ُن�ص ما  اأَحدُهما  وي�صرُي  َغم،  والنَّ

ُتراِجع  اٍت مل  َنَظِريَّ َيْحُدُث يف  الأْكرَب، كما  َدالُّه  هو 

نكون  الَهواء،  ٍق 
ْ
َفــر ْغــم 

َ
ر فيه،  ــاَدْت  مَتَ بل  َخَلَلها، 

ء، 
ْ
و ال�صَّ َهر 

ْ
َجو التي هي  َقة، 

ْ
ر الزُّ �ص 

ُّ
َتلم ْعنا يف  �رَصَ

ْلمة ُتْطِبُق  ِفي عليه اإ�رْصاَقُه، َحتَّى والظُّ وهي ما ُي�صْ

على ُنوِره، فهي، لن َتُكوَن �ِصَوى الَكَثاَفِة َذاِتها، التي 

اِعِر ِمْن  ْعر، لَيُقوَل َما َيْعَتِمُل يف َيِد ال�صَّ ر ال�صِّ ِبها َيتَدثَّ

 
ِّ

م، بل ُكّل احَلَوا�ص
ْ
َع�َصاُت اجِل�ص

َ
ها ر

ُ
َع�َصاٍت، هي نف�ص

َ
ر

يف َتناِديَها وَتناُغِمها. 

II 

ُتعاِنُق،  ُت�صاِفُح،  التي  الَيُد   
َ
ِهي  ،

ُ
َتْكُتب التي  الَيُد 

ح للَقَواِرِب الَعاِبِرِة اإىل امَلْجُهوِل. 
ِّ
وهي الَيُد التي ُتلو

اِلِب  ْيُتُه يف »خَمَ
َّ
م

َ
يف امَلْطَهر، اأو »امَلْح�رَص«، َكَما �ص

 
ُ
ُبوِل امُلِريِب ِمَن احُلُلم[«، َحْيُث الُعُبور الَعَدِم ]يف الذُّ

ماء اإىل الأر�ص. 
َّ
ل ِمن ال�ص

َّ
َقْذٌف اآَخر، بعد الَقْذِف الأو

اأياِديِهُم َمِليَئًة  ا يف امَلْح�رَص، ُهْم من َكانْت 
ْ
َمْن َبَقو

َتْفَتاأُ  ل  مبو�صيَقاُه،  بَخَيالته،  ًة  َغا�صَّ ْعر،  بال�صِّ

ِتعاَدة، 
ْ
وال�ص التِّْكرار  ِمَن  وُنُه  َت�صُ امَلَجاَز،  َتِحثُّ 

ْ
َت�ص

ُجوِد، َتْخُلُقه، وُتوِجُده، يكون ِعْنَدها 
ْ
ِل امَلو

ْ
ومن َقو

ِق، مَتامًا، فهو 
َ
فًا، ِمْثُل الَغ�ص اْنِبَثاقًا وُظُهوراً، بل َتَك�صُّ

اأَْن  دون  ِفيِه،  َتْدُخُل  اأو  ِء، 
ْ
و ال�صَّ على  ُتْطِبُق  ُظْلَمٌة 

ْقـر ... َيـُد الشاعر َمجـازاُت الصَّ

الكتابة ثوٌب يتخلق 
من خيوط تتوارى 

في البناء

دراسات 

صالح بوسريف

 شاعر وكاتب مغربي
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ِة 
َ
ور ُه يف الَهواِء، ِليُعوَد يف َغرْيِ �صُ

َ
ُء تناُثر

ْ
و َيُفِقد ال�صَّ

َتال�َصى  َيْبُدو  اأَْن  َقْبَل  َعَلْيَها،  َكان  الَِّتي  ْم�ِص  ال�صَّ

واْنَتَث.

ْم�ص  ال�صَّ  
َ
ِهي ْت 

َ
َلْي�ص يوٍم،  ُكّل  اَها 

َ
َنر التي   

ُ
ْم�ص ال�صَّ

ج من ما�صيِه، 
ُ
اَها َهَكَذا، فهو مَلْ َيْخر

َ
َنْف�صها. َمْن َير

ــواِت  اأَ�ــصْ ِمــْن  َتــاأِْتــي  وهي  نف�ِصَها،  امَلــَجــازاِت  من 

ما  �َصاِمل،  َكاإْطَباٍق  ِق 
َ
بالَغ�ص ا 

ْ
اْكَتَفو َمن  ني،  امَلا�صِ

َياأِْتي َبْعَدُه، َلْي�ص �صوى نف�ص الإْطَباِق، ِبُحَلِل اخليال 

نف�صه.

III 

يف  ى 
َ
َتَتَوار ُخيوٍط  من  َيَتخلَُّق   

ٌ
ب

ْ
َثو ٌج، 

ْ
َن�ص الِكَتاَبُة 

رْب الذي به  ْثل ال�صَّ ِج ذاِته، مِبِ
ْ
�ص الِبَناِء، اأعني يف النَّ

ُتُه يف َه�َصا�َصِتِه، 
َّ
، ُقو

ٌّ
 ِفَخاَخَها. َتَوا�ُصج

ُ
ُج الَعَناِكب

ُ
َتْن�ص

َلُه. ما ل   
ٌ
َمْنُذور الذي هو  التَّال�ِصي  اأو  اِط 

َ
الْنِفر يف 

ِتْعَداٌد للَقاِدم، مِلا ل َيْكَتِمل َول َيْنَتِهي. 
ْ
ه ا�ص َيْبَقى، لأنَّ

دُّعاِت التي  ُوخ والتَّ�صَ اْكِتماُله يف ُنْق�صاِنه، يف ال�رصُّ

َحْيُث  اجلرمَية،  َم�رْصَح  ِمْثل  ْفَحِة،  ال�صَّ على  ُيْبِقيَها 

، ل اخِلَطاب، ]1[ 
ّ

ِريق اإىل النَّ�ص ِت�ْصَفاُف الطَّ
ْ
ِكن ا�ص مُيْ

َع�َصاِت 
َ
، ُهَو ما َيْنَطِوي َعَلى ِبَناِئِه، َعَلى ر

ّ
لأنَّ النَّ�ص

َن�ِصيِجَها،  َكَثاَفَة  َتْخُلُق  اِعر، وهي  ال�صَّ َيِد  ُجاِت 
ُّ
َومُتو

ْعر، واأَتاَحْت حِلداَثِة  َعْت ِبِه َدواّل ال�صِّ
َّ
ُتَعتُِّمُه فيما َو�ص

، واأَْن ُتْب�رصِ فيما   ُتْب�رصِ
َ
َمَع فيَما ِهي

ْ
الِكَتاَبِة اأَْن َت�ص

ِعُفها يف 
ْ
ِق، َبْل ُت�ص

َ
َمع، ل تَخَذُلَها ُظْلَمُة الَغ�ص

ْ
 َت�ص

َ
ِهي

اِبُع  ِغبِت الأ�صَ
َ
ِج، ما ر

ْ
�ص اِئق الِبَناِء والنَّ اْكِت�َصاِف َم�صَ

اأَن َتَتَكتَّم عليه، ل ُتْديِل ِبه، لأنَّ َعْيَنَها َعَلى َقارٍئ، 

يٍة  َتْف�صِ من  فيها  مبا  املَحّك،   
َ
ِهي ِعْنَدُه  ْفَحُة  ال�صَّ

َوَعناِويَن،  َقام 
ْ
اأر ِفيها من  ٍة، ومبا  يَّ َخطِّ ِزيعاٍت 

ْ
وَتو

وما فيها من بيا�صات ونقط وفوا�صل ور�صومات 

وف..
ُ
هند�صية، اأو َت�ْصِظيٍة للكِلَمات واجُلَمل واحُلر

ْدَفًة، َحتَّى والَيد ل  اِعر يكون �صُ َيِد ال�صَّ َء يف 
ْ
ل �َصي

َدُف، يف  ْت، فال�صُّ ْدَفَة اأو ُتْلِغيَها اإِْن َح�رَصَ تْنِفي ال�صُّ

 من َمَثاِلِب الِكتاَبة.
َ
ع الِكَتاَبِة، ِهي و�صْ

ْفَحِة، الَبيا�ُص  اأُُه يف ال�صَّ
َ
الّلَغُة، مل َتُعْد َوْحَدَها ما َنْقر

ِميم  ْمُت واحَلْذُف والتاأِجيل، ُكلَُّها تدُخل يف �صَ وال�صَّ

ة ِحَياَكِته،  ْعِري، مثل ن�صيج العنكبوت، ِدقَّ الَعَمِل ال�صِّ

راِئد.  الطَّ باْقِتَنا�ِص  ُتــْغــِري  التي  الــَفــراغــاِت  يف 

َوْحَدُه،  الَعْزف،   
َ

َلْي�ص ِء، 
ْ
ي ال�صَّ  

َ
َنْف�ص َتْفَعل  امُلو�ِصيَقى 

ِفيها،  ْمِت  ال�صَّ َظاُت  حَلَ بامُلو�صيَقى،  فيه  َن�ْصُعر  ما 

ُنُفو�ِصنا.  يف  امُلو�ِصيَقى  يف  الَكاِمَن  اجَلَمال  ُتوِقُظ 

بني  َتــدواٌل  هو  واإيقاُعه،  الَقْلِب  َدَفــقــاُت  م، 
ْ
اجِل�ص

�ص 
َّ
ِلَتَتَح�ص َقْلِبَك  َعَلى  َيَدَك  ْع  �صَ ت. 

ْ
و وال�صَّ ْمِت  ال�صَّ

ُكون 
ُ

ْعر: اإيقاعاٌت تختلُف، باْخِتالِف حرَكِة اأو �ص ال�صِّ

َفُع 
ْ
ُحها اأو َقَلُقها. ار

َ
ْف�ص، اْطِمْئناُنها اأو َهَلُعَها، َفر النَّ

َتْدِرُج 
ْ
َت�ص  

َ
وِهي َيِدَك،  اِته يف  َدقَّ لأن  َقْلِبَك،  َعْن  َيَدَك 

الَفراغ  هــذا  الَبَيا�ِص،  اإىل  ْفَحِة،  ال�صَّ اإىل   
َ
ْعر ال�صِّ

املهيب.

يَدة«، من  ْت ِبي َحداَثُة الكتابة، من »الَق�صِ َهَكَذا، جَنَ

ِهي  التي  الِغَناِئية  من  الواَِحد،  ِت 
ْ
و وال�صَّ َفاَهة  ال�صَّ

هي  ْت 
َ
وَلْي�ص ْعِرّي،  ال�صِّ العمل  عنا�رص  من  ُعْن�رُصٌ 

 اأو ِبَناٌء 
ٌ

ْعِري، هو َنَف�ص ْعِرّي، لأن الَعَمل ال�صِّ العمل ال�صِّ

اأَى يف الأ�ْصياء 
ْ
ِرّي، ِبَقْدِر ما يَتَمر

ْ
، ِبلَّو

ٌ
ب  ُمركَّ

ّ
ملحِمي

العمل  فيِه.  اأَى 
ْ
َتَتَمر  ُ والَعنا�رصِ الأ�صياء  والَعنا�رص، 

والُكتَّاب  عراء  ال�صُّ اإليه  َبا  �صَ ما  نف�صه  هو  ْعِرّي،  ال�صِّ

خالل  من  اإجْناِزه،  على  َعِمُلوا  وما  ِتْثنائيون، 
ْ
ال�ص

ْعِرّي. مفهوم »الِكَتاب« اأو العمل ال�صِّ

، َمْزَلٌق ِبَتْعِبري املرئ القي�ص، فهي 
ّ
يَدة« َمَطب »الَق�صِ

، وَتْفِر�ُص ِبناَءها،  َتْفِر�ُص �رَصَْطها الِفْكِرّي واجَلَمايِلّ

اآِهٌل.  كون، 
ْ
َم�ص ة، 

َّ
َمر اأْكَث من  َكَتْبُت  َكَما  ِبَناٌء،  وهو 

ُكون ـ امَلاأُْهول، 
ْ
ُكَن يف الَبْيَت امَل�ص

ْ
فمن َيْقَبل اأْن َي�ص

على  غــريه،  َطعاَم  وياأُكل  غــريه،  ِفرا�ِص  يف  يناُم 

مائَدة غريه !!؟

اِت التي ما َتَزاُل 
َ
ٌل يف الَعراِء، يف اخَلالء

َ
ْعر، َعم ال�صِّ

َذ 
َ
َن�ْصح اأن   

ُ
َتاج حَتْ الَعاِبِرين.   

ُ
ْقع

َ
و ُدث فيها 

ْ
ح

َ
ي مَلْ 

ُنِزيل  اإىل ماِئها،  َنْنِزل  َتها، 
َ
ب

ْ
ُتر  

َ
ِلَنْقِلب اِريَثَنا 

َ
حم

اأو  اَتها، 
َ
ي

َ
ح ْت 

َ
ر

َ
َطم التي  َتة 

َّ
امَلي َقات 

َ
ب الطَّ َعْنها 

َقة 
ْ
ر ة، ل الزُّ

َ
ْلم َق، ِفيها، يُكون هو الظُّ

َ
َعَلِت الَغ�ص

َ
ج

اِعر.  ِد ال�صَّ
َ
الَكاِمَنة يف ي

IV   

َفاَهِة. اْنِتَقاٌل  ان. الِكتاَبُة ُمَقاِبل ال�صَّ
َ
ت اللِّ�ص

َ
الَيُد، َلْي�ص

ى 
َ
َجر ، ما  نْيِ يَّ الَب�رَصِ واخَلَياِل  الِفْكر  َطِبيَعة  ْتُه  �صَ

َ
َفر

دراسات 

اللغة والَبياُض 
ْمُت والَحْذُف،  والصَّ

تدُخل في َصِميم 
ْعِر، مثل نسيج  الشِّ

العنكبوت، تدخل 
الطرائد لَفراغات 

دقة حياكته

ْقـر ... َيـُد الشاعر َمجـازاُت الصَّ
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َها 
ُّ
اأَهم َكِبرَية،  طْفراٍت  ِمْن  واخَلَياِل  الِفْكِر  َهَذا  يف 

ِم 
ْ
�ص

َ
َها الأوىل يف الر َكان الِكَتاَبة، التي َبَدْت َمالحِمُ

ائل 
َ
�ص

َّ
الر امُلْعِتَمِة.  والُكُهوِف  امَلَغاراِت  يِف  واحَلْفِر 

اأن  ِخالِلَها  ِمْن  َعى 
ْ
َت�ص الأُوىل،   

ُ
ُعوب ال�صُّ َكاَنِت  التي 

َمْت 
َ
َها َتَقا�ص َل اإَلْيَنا، اأن َتُقول َلَنا اإنَّ ل ِبَنا، َوَت�صِ َتتَّ�صِ

َكَمْن  الــُوُجــوَد،  َمَعنا  َمْت 
َ
وَتَقا�ص  ، ـــصَ �

ْ
الأَر َمَعَنا 

ِلُيْديِلَ  اَلًة يِف ُزجاَجٍة، 
َ
ِر�ص الِبَحاِر،  اأَعايِل  ْع يِف  َي�صَ

ِبُوُجوِده َعَلى َقْيِد احلياِة. 

ا   َمَظاِهر ِلَهِذه الّطْفراِت، مِلَ
َ
ن، ِهي

ْ
ْمز واللَّو

َّ
اخَلّط والر

َينْيِ من ُوُجود بامَلْعِرَفِة   الَب�رَصِ
ُ
َبَلَغُه اخلياُل والِفْكر

امَلْكَتَبات.  ت 
َ
الُكُتب، وظَهر والإْبداع والِعْلم. ظهرت 

والإْبَداع.  امَلْعِرَفة  َحاِمَل  امَل�ْصِوّي  نِي  الطِّ َكاَن  َقْبُل 

ِجْلَجاِم�ص«،  »َمْلَحمة  َلْتَنا  َو�صَ الَو�ِصيط  َهــَذا   َ ْ
َعــرب

ِري به ح�صارات  َكاَنْت جَتْ َبْع�َص ما  ْفنا 
َ
َعر وعربُه 

ٌء 
ْ
و �صَ اِفَدْين. 

َّ
الر بني  ما  بالد  ومعاِرف  وثَقافات 

مَلْ  اُن 
َ
اللِّ�ص ى. 

َ
بالأَْحر ْدِوين،  التَّ اأو  الِكَتاَبُة  اأََتاَحْته 

واخَلّط  الِكَتاَبُة  اأََتاَحْته  ا  مِبَ َيْبُلَغَنا  اأْن  ِكنًا  مُمْ َيُكْن 

ن، مِبا يف َذِلك الِكَتاَبة الِبْكُتوْغراِمَية، 
ْ
ْمُز واللَّو

َّ
والر

.
ٌ
، اأََثر

ّ
ي ْعَناَها اخَلطِّ ل لالأَثر. َفالِكَتاَبة، مِبَ

َّ
امَلْظَهر الأَو

يِف  َنْخَتِلَف  اأْن  ُدوَن  ِجْلَجاِم�ص«،  »َمْلَحَمة  نقراأُ 

اِت 
َ

ــث ِت وَع واِة، يف َزلَّ
ُّ
الـــر ِف  َتــ�ــرَصُّ ــة، يف  َواَي

ِّ
الــر

ى من 
َ
، وما َجر

ّ
ْعر اجلاِهِلي اِن. ما َحَدَث يِف ال�صِّ

َ
اللِّ�ص

اَف ومن َحَذَف،  ْن، َمْن اأَ�صَ َوى مِلَ
َ
ل َمْن ر

ْ
ِنقا�َصاٍت َحو

َياِن!!؟
ْ
ُمد اأَماَم التَّال�ِصي والنِّ�ص ُة َت�صْ

َ
اِكر وهل الذَّ

الّطْفراِت،  ِلَهِذه  َمَظاِهر   
َ
ِهي ن، 

ْ
واللَّو ْمز 

َّ
والر اخَلّط 

َكاَنِت  ،الِكَتاَبُة،  َينْيِ الَب�رَصِ  
ُ
والِفْكر اخلياُل  َبَلَغُه  ا  مِلَ

ُكّل  ّي.  الَب�رَصِ الَوْعِي  يِف  احَلا�ِصَمة  الُكرْبَى  ة 
َ
ر

ْ
و الثَّ

ن، ُمْنُذ ما�صي امَلْكَتَبة عند الآ�ُصوِريِّني 
ْ
َمْكَتَباِت الَكو

اأَثر  ِهي  العرب،  وعند  ومريِّني، 
ُّ
وال�ص والبابليني 

ِريُفَها،  ة ل ميكُن حَتْ
َ
ْدِوين. َذاِكر الِكَتاَبِة واخَلطِّ والتَّ

لِحقًا،  َباَعَة  والطِّ َخ 
ْ
�ص النَّ لأنَّ  اإْتالُفَها،  ميكن  ول 

اأَُه يِف 
َ
ة الأَثر امَلْكُتوب، َنْقر

َ
ة الَيد، َذِكر

َ
َكانا ُهَما َذاِكر

ُنْق�صان.  ول  ِزَياَدَة  ل  الِعَباراِت،  بَنْف�ِص  َمَكان،  ُكّل 

الِكَتاَبة  ُل  َف�صْ ُه 
ُ
َنْف�ص ُهو  اِن، 

َ
اللِّ�ص على  الَيِد  ل  َف�صْ

ِبيَّة، 
َ
الَعر َقاَفِة  الثَّ يِف  اإَذْن،  ــاَذا،  مِلَ َفاَهِة.  ال�صَّ على 

لوَكاِتَنا، يِف 
ُ

، حْتِديداً، مَلْ َتَتغريَّ �ص
ّ
ِبي

َ
ْعر الَعر ويف ال�صِّ

م 
ْ
�ص

َّ
الر اأو  اخَلطِّ  ْعَنى  مِبْ  

ُ
َنْكُتب وَبَقْيَنا  َياق، 

ِّ
ال�ص هذا 

ْدِوين، ل مبْعَنى الِكَتاَبة الَِّتي َقَطَعْت َمع »َكالم  والتَّ

ان، 
َ
َفاَهة واللِّ�ص اهلل«، بتْعرِب مريلو بوْنِتي، اأي مع ال�صَّ

ُت ُهَو امُلَهْيِمن يِف �ِصْعِرنا، َنْكُتب ِبَوْعِي 
ْ
و  ال�صَّ

َ
َوَبِقي

َتْدِوين  من  َنْنَتِهي  اإْن  ما  والَيُد،  والإْلَقاِء.  الإْن�صاِد 

َيُد   
َ
ِهي ْت 

َ
َلْي�ص َجْدَوى،  ِبدوِن  ري  َت�صِ َحتَّى  ِت، 

ْ
و ال�صَّ

ِق، 
َ
الَور َعَلى  اأُُه 

َ
َنْقر  ما 

َ
اِعر، ِهي ال�صَّ َيد  اِعر، لأنَّ  ال�صَّ

 ،
ٌ
اِمر �صَ ُه  َلِكنَّ  ،ٌ َحا�رصِ ِفيه  ُت 

ْ
و ال�صَّ ْفَحِة،  ال�صَّ َعَلى 

وما  َحَكم،  ما  ُهَو  َبْل  النَّ�ص،  ِبْنَية  َيْحُكُم  ما   
َ

َلْي�ص

�َصَفاِهية،  ِبْنَيٌة  يَدُة،  الَق�صِ يَدة«.  »الَق�صِ ِبْنَية  َيْحُكُم 

�َصْطر  َتْعِني  ِمَيِتَها، 
ْ
َت�ص  يف 

َ
َوِهي يٌِّد،  َ

�ص ِفيها  ُت 
ْ
و ال�صَّ

َلُه  َما�ٍص،  من  َجــاَءْت  ِميَّة 
ْ
َت�ص ْيِن. 

َ
�َصْطر اإىل  الُعود 

 
َ
ِهي ْت 

َ
َلي�ص التي  ُة،  واجَلَماِليَّ ُة  َقاِفيَّ الثَّ �ِصَياَقاُتُه 

�ِصَياَقات َزَمن الِكَتاَبة.

V

ان، 
َ
ِللِّ�ص ًدى  �صَ ِهي  َم�ْصُلوَلة،  اِعر  ال�صَّ َيُد  ــَزاُل  َت َما 

ان، 
َ
وا اأَياِديِهُم من اللِّ�ص

ُ
ر

َّ
َعراء الذين َحر ِت. ال�صُّ

ْ
و لل�صَّ

ُهم،  و�صَ ُن�صُ وؤون 
َ
َيْقر ِحنَي  امُلْخَتِلَفة،  الثقافات  من 

ْت 
َ
وَلْي�ص و�ٌص،  ُن�صُ َها  اأنَّ الأوىل،  الَوْهَلِة  ُمْنُذ  ُنْدِرُك، 

َء، 
ْ
ي ْعَنى َلَفَظ ال�صَّ ْت َلْفَظًا، مِبَ

َ
ِخَطاَبات، ِن�صيٌج، وَلْي�ص

ُف�ُص 
ْ
َير كان  ِبرْي�ص،  جون  ان 

َ
�ص الَهَواء.  يِف  اأَْلَقاُه 

َك فيه 
َ
اأْدر اأَُه، 

َ
َقر الَِّذي  القليل منه  ِلأنَّ  قراءَة �ِصْعِره، 

�ِصْعِره،  اإْن�َصاِد  ف عن  َفتَوقَّ اِن، 
َ
اللِّ�ص َعَلى  الَيِد  ْطَوَة 

َ
�ص

ٌل، وَجرْبٌ ِلْلَيِد على الَكالم. حُّ ِلأَنَّ اإْن�َصاَد امَلْكُتوِب مَتَ

 من اآَثاِر الِكَتاَبِة، 
َ
ات التي ِهي اأُ، ِبُكّل التَّعثُّ

َ
الَيُد ُتْقر

َتُعْد  مَلْ  ها  ِلأَنَّ َتْثِبيِته،  ىَل  اإِ الِكَتاَبُة  ُد  َتْق�صِ ما  اأو 

ب امُلتداِخُل،   امُلركَّ
ّ

يَدًة«. النَّ�ص ِغَناِئيًة، مَلْ َتُعد »َق�صِ

وامَلناِحي،  اجِلَهاِت  ُمتعدِّد  امُلرتاِئيِة،  الع  الأ�صْ ُذو 

ل  ِفيه،  ــِري  جَتْ كثرية  داء  اأ�صْ ــواِت،  الأَ�ــصْ وُمَتَعدِّد 

ُلَغِته،  يف  واحــداً  لوبًا 
ْ
اأُ�ص ى 

َ
بالأَْحر اأو  َلَغًة،  َيُكوُن 

اللَُّغُة  ْث.  النَّ َعاَنَق   
ُ
ْعر وال�صِّ ْعر،  ال�صِّ  

َ
ب �رَصِ ْثُ  النَّ َفُهو 

نَِّف  ل اأر�صطو لُي�صَ َتُعوُد اإِىَل ِبداياِتَها، َقْبل اأن يتدخَّ

ري َلَغة وتعابري  َق اللَغُة، ِلَت�صِ زَّ ، وَقْبَل اأْن مَتَ
َ

وُيَجنِّ�ص

للنث.  وُمْفردات  وَتَعابري  ولغة  ْعر،  لل�صِّ وُمْفردات 

ُم، اإذن !!؟ 
ْ
يِّ َدٍم َيْحيا اجِل�ص

، ِباأَ ُم واِحٌد ِبَدَمنْيِ
ْ
ِج�ص

دراسات 

ْعر، َعَمٌل  الشِّ
في الَعراِء، في 

الَخالَءاِت التي ما 
َتَزاُل َلْم َيْحُدث 

فيها َوْقُع الَعاِبِرين
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VI 

ه  و�صِ ن�صُ يف   
َ

]لْي�ص وي�ص، 
ْ
َدر ُمود  وحَمْ اأَدوني�ص، 

»اأَحد  َوَبْيَنها  َوَفاِته،  َقْبل  َكَتَبَها  التي  الأخــرية 

اِن. الَيُد، 
َ
َجا ِمن َهْيَمَنة اللِّ�ص

ُ
َع�رَص كوكبًا«[، مَلْ َيْخر

ل  هَّ َ
�ص ما  ِت، 

ْ
و ال�صَّ ِمن  ُكلِّيًا  ر 

َّ
َتَتحر مَلْ  ِعْنَدُهَما، 

يف  ًة  ي�صَ َخ�صِ َكان  الإْن�َصاد  َبل  الإْن�صاَد،  َعَلْيِهما 

ِرَبَتْيِهَما. جَتْ

»الِكَتابـ  اأم�ص امَلكان الآن«، لأدوني�ص، رْغم الَهاَلَة 

الثالثة،  اأْجَزائه  يِف  ِفيه،  املوُجوَدْيِن  والإْدَها�ص 

ِزيعات 
ْ
و يَّة والتَّ

ْف�صِ راً من ُخَدِع التَّ
ِّ
ُله ُمتحر

َّ
من يتاأم

ُيْدِرُك 
َ
ية، واحَلوا�ِصي والهواِم�ص والإَحالت، �ص اخَلطِّ

َخاِرَج  َجاء  َما  َبْع�ِص  عَلى  ِفيه،  ِت 
ْ
و ال�صَّ َهْيَمَنَة 

َنْعَترِبُ 
َ
�ص َهْل  اإحــالت.  ِهي  َمَقاِطع،  من  ِت 

ْ
و ال�صَّ

ُنوفاِلي�ص،  اإَِلْيِه   
َ
َذَهب الذي  بامَلْعَنى  ِكَتابًا،  َهَذا 

ي«، َكَما  ِميه وْفلوِبري، وحتَّى »ِكَتاب الزِّجْنِ
ْ
ومالر

اْمُبو !!؟
َ
َلُه ر َتخيَّ

ِة.  ِبيَّ
َ
الَعر َثَقاَفِتَنا  يِف  َعِجيَبٍة  َقاٍت 

َ
ُمَفار اإَزاَء  َنا  اإنَّ

 ،
ّ
الِكَتاِبي الَوْعِي  َيْنَخِرْط يِف  مَلْ  الَعْقُل ِفيها  َثَقاَفٌة، 

َهذا  َيْنَتِقُد  َوُهــو  حتَّى  يه،  ما�صِ يِف  ُمِقيمًا   
َ
َبِقي

ُه اْن�ِصالٌخ يِف  امَلا�صي، وُيوِهم بالْن�ِصالِخ َعْنُه، َلَكنَّ

اِن عَلى الَيد.
َ
ْلَطُة اللِّ�ص

ُ
 ُهَو �ص

ُ
َهر

ْ
اِهر، اجَلو الظَّ

الَعالَقَة  ُنْلِغي  اِن، 
َ
اللِّ�ص ِمــَن  الَيَد  ر 

ِّ
ُنحر

َ
�ص َمَتى 

على  ِلي  مُيْ الأْعَلى  والَيد،  ان 
َ
اللِّ�ص َبنْي  الَعُموِدية 

ن. الِكَتاَبُة، ُهنا، 
ِّ
ل وَدو جِّ َ

«، مبعنى �ص
ْ
الأْدَنى: »اْكُتب

َها  َبْع�صَ َتْنِفر 
ْ
َت�ص ُه 

ُّ
َحوا�ص داً 

َ
َج�ص ْت 

َ
وَلْي�ص اإْمالٌء،  ِهي 

�ْصَوِة  والنَّ احلُلول  من  ٍع 
ْ
ِبَنو وَتَتَناَدى،  اَدى  ِلَتَت�صَ

الزَّمان  ِفيها  َف�صاًء،  ْفَحُة  ال�صَّ ِلَتُكون  وِفَينْي،  ال�صُّ

الَِّتي  َيَتجاَوباِن، يف �صَبَكٍة من الَعالقاِت  وامَلَكان 

ب ِلَن�ِصيج الَعْنَكُبوت ذاته!!؟ ُت�ْصِبُه الِبَناَء امُلركَّ

َهــَذا:  اِب  الْغـــرِتَ  
ِّ
َجــو يِف  َنِعي�َص  اأْن  ــِكــُن  مُيْ َكْيَف 

 
ُ
الَوْعي الِكَتاَبة.  َزَمن  ُحو  ومَيْ ُيْلِغي  َفاَهة  ال�صَّ َزَمن 

الوْعي  ُمقاِبل  يِف   ، امُلْنَت�رصِ  
ُ
الَوْعي هو   ،

ّ
َفاِهي ال�صَّ

َهَذا هو   
َ

اأَلْي�ص بعد.  �ِصْعِريًا  َنْبُلْغه  مَلْ  الذي   
ّ
الِكتاِبي

عن  �ِصْعِرَنا،  ويف  َثَقاَفِتَنا،  يف  ِحيح،  ال�صَّ ْعِبري  التَّ

!!؟
ّ
ِقي َمْعَنى الَوْعِي ال�صَّ

VII

فقط،  ْفَحة،  ال�صَّ يِف  َنْنُظر  ْعر،  ال�صِّ اأُ 
َ
َنْقر َوَنْحُن  َهْل 

واجُلَمل،  والَكِلَماُت،  وف، 
ُ
احُلــر امَلْكُتوب،  اأ 

َ
ِلَنْقر

اِغ، 
َ
والَفر ِم 

ْ
�ص

َّ
والر الَبَيا�ص  َعِن  َنا  ِبَب�رَصِ ون�ِصيُح 

َظر اإىَل  ُيو�ص، يف َتَفاِدي النَّ
ْ
ِمْثَلَما َكاَن َيْفَعل ِبرْي�ص

ْعَنى  مِبَ ُغباراً!!؟  ري  وَي�صِ ر،  َيَتَحجَّ ل  حتَّى  ِميُدوزا، 

بع�ص  يف  ُة، 
َ
ــطــور

ْ
الأ�ــص َتْغِرُقنا 

ْ
َت�ص ــَزال  َن ما  َنا  اأنَّ

ِبَتالِبيِبَنا،  �ِصك  مُيْ َيْنَفكُّ  ل  يَنا  َما�صِ َكَما  َمعاِنيها، 

َحتَّى َوَنْحُن ندَِّعي الْنِفَكاَك ِمْنُه

ُفوا َعْن 
َ
َعراء الَعرب الَِّذين اْنَزاُحوا واْنَحر َقِليُلون ال�صُّ

َلِكنَّ  وؤو�ص الأ�صاِبع، 
ُ
َهَذا الَوْعِي، َمْعُدوُدون على ر

ة، 
َ
�ص

َّ
ْته امُلوؤ�ص

َ
�ص

َّ
 الإْن�َصاِديَّ الَِّذي َكر

َّ
َفاِهي  ال�صَّ

َ
الَوْعي

َتِطع اْخرِتاَق هذه التَّجاِرب الَِّتي 
ْ
ِعْند الَقاِرئ، مل َي�ص

يها بتجربة الِكَتاب، اأو بتجربة َحداَثة الِكَتاَبة،  مِّ َ
اأُ�ص

اِعر، الَيد الَِّتي  �ِصيج، ِلَيِد ال�صَّ  النَّ
ّ

التي َتْنَت�رصِ للنَّ�ص

على  ان 
َ
اللِّ�ص م 

ُ
�ص

ْ
َوَتر َمع 

ْ
َت�ص التي  الَيد  ل  َتْكُتب، 

الِكتاب  هو  املْعَنى،  بهذا  ْعِرّي،  ال�صِّ الَعَمل  ق. 
َ
الــَور

عاِت يف 
ُّ
َو�ص ، ِبُكّل التَّ

ّ
يِته، يف ِبَناِئه الِكَتاِبي يف َن�صِّ

ها،  ْفَحة َبنْي اأََهمِّ ِت ال�صَّ
َ
ار ة، التي �صَ ْعِريَّ الدَّوالِّ ال�صِّ

د َحاِمٍل، فقط.
َّ
ومَلْ َتُعد ُمر

 
ّ
ِقي ال�صَّ الَوْعي  ُيَقاِبُله  اِعر،  لل�صَّ  

ُّ
ِقي ال�صَّ  

ُ
الــَوْعــي

ُهَما َجاءا من َنْف�ص  للقارئ. َوْعَياِن ُهَما َواِحٌد، لأنَّ

َنْف�ص  ومن  الِفْكِرّي،  ق 
َ
�ص النَّ َنَف�ص  ومن  الِبْنَية، 

»اخَلَيال  كتابه  يف  ابِّي،  ال�صَّ َكان  ــذى  الَّ اخَلَيال، 

ُه َخَياًل َماِديًا،  ْعِرّي عند العرب« اْنَتَقَدُه، واْعَترَبَ ال�صِّ

اِير، 
َ
َيْنُقل ما َيراُه، ل َجِديَد ِفيه، لأنه ُيحاِكي وُي�ص

ول يخُلق وَيْبَتِدع.

ة للَمْطَهر، 
َ
ُح ِبِه اإىل الَقَواِرب الَعاِبر

ِّ
امِلْنِديُل الَِّذي ُنَلو

يِف  ُهناَك  جُتدُِّف  التي  الَيُد  ه 
ُ
َنْف�ص ُهَو  امَلْح�رَص،  اأو 

ك اأو َيْجِري 
َّ
َء يَتحر

ْ
ْهر، ل �َصي ِف الآَخر من النَّ

َ
ر الطَّ

ُتْدِرك ما  َلْن  َتْكَتِفي بامِلْنِديل،  الَِّتي  الَعنْيُ  ِلَوْحِده. 

َغَبٍة يِف الُعُبور. وهذا ماأِزُق 
َ
َع�َصاٍت، ور

َ
يِف الَيِد من ر

اِن 
َ
ِلِلّ�ص َتْنُقُل   

َ
َفِهي بالِقراَءة،  عالَقِتها  يف  الَعنْي 

د.   امُلَعقَّ
ّ
َبِكي َها يِف ِبَناِئَها ال�صَّ َتِحثُّ

ْ
الِكِلَمات، ول َت�ص

اإْخَفاٌق  اُهُلَها،  جَتَ اأي�صًا،  بالِبناء  َعالَقة  ِلْلَكَثاَفة 

دراسات 

ْمز  الَخّط والرَّ
واللَّْون، َمَظاِهر 
ِلَما َبَلَغُه الخياُل 

والِفْكُر الَبَشِرَيْيِن، 
والكتابة هي الثورة 

الحاسمة في 
تشكيل الوعي
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ْعر  ال�صِّ اإىل  َظر  النَّ يف  ة،  ْعِريَّ ال�صِّ �ْصَوِة  النَّ ُبلوِغ  يِف 

باْعِتَباره َجاِمع اأَْنواع.

VIII 

ه هايدغر  َت�َصفَّ
ْ
لِّي الُوُجود يف الَكِلَمات، ُهَو ما ا�ص جَتَ

ْعر،  ع من ال�صِّ
ْ
و يف �ِصْعر هولدرلني، باعتبار هذا النَّ

ْعر  ال�صِّ َعَلى  ِفي  ُن�صْ امَلْعَنى  ِبَهَذا  لِّيًا.  وجَتَ اإ�رْصاقًا 

َقاَوَمِة  ، يف التَّعلُِّق بالُوُجوِد مِبُ
ّ
َطاَبَعُه الأُْنُطولوِجي

نف�صه،  ياق 
ِّ
ال�ص هذا  يف  َتْعِبريُه،  ِلُفوُكو  َياِنه. 

ْ
ِن�ص

يان«.
ْ
َماُه بـ »َتْذِكري النِّ�ص

َ
يان، ما �ص

ْ
ِلَتَفاِدي هذا النِّ�ص

ياَنُه، َهْل َقاَوَم، 
ْ
 ِن�ص

َ
ر َتَذكَّ اِهن 

َّ
 الر

ّ
ِبي

َ
ْعر الَعر َهِل ال�صِّ

ل  بالإيَجاد  الــُوُجــود  ــه،  ِب وتعلََّق  الــُوُجــود  َحــّقــًا، 

ُهَو،  َوَمْن  ُهَو،  ما  ي  مِّ َ
ُي�ص الَِّذي  الُوُجوُد  ُجود. 

ْ
بامَلو

�ِصَمته  ِة 
َ
ور رْيُ بال�صَّ ــُدوُث  احُل َيُكون،  وَما  َكــاَن  ما 

وامُلتاح،  والَقائم  باحَلاِدِث  احُلُدوُث  ل  ة،  َهِريَّ
ْ
اجَلو

 ُوُجوداً، بل ُهَو وجود بامِلْعَيار، اأو بتعبري 
َ

هذا َلْي�ص

ِمْعَياراً  ُيَعّد  ا  مِلَ ُوُجود  ة 
َّ
َثم  

َ
»َلْي�ص ماركز  هربرت 

ْغِيري«. ُمْلِزمًا َوُمْطَلقًا لِلتَّ

َكِثري  للَجِميع.  ُمَتاَحٌة  الِكَتاَبُة  َتْكُتب،  َك  اأنَّ ِمْن  َدْعَك 

ر  ُنَذكِّ ل  الَّذي  وؤاُل 
ُّ
ال�ص َدَواِويــن،  من   

ُ
ُدر َي�صْ َما  عدد 

اأّي  يان، هو، َكْيَف َنْكُتب، باأي َمْعَنى، َوْفق 
ْ
ِبِه النِّ�ص

َمازاُتَها،  ِبَها،   
ُ
َنْكُتب التي  الّلَغُة  اأُُفق،  واأي  وؤْيا  ُ

ر

َوْعٍي  باأّي  ْعِرّي،  ال�صِّ الَعَمل  بناء  يف  تتخلَُّق  َكْيَف 

َتْكُتُبنا.  الَِّتي   
َ
اأم ِهي َنْكُتُبها،  َمْن  َنْحُن  َهْل   ، َجَمايِلّ

اللَُّغُة  َنِعي�ُصه من َخَدٍر،  ه يف ما 
ُ
ر

ْ
يان، ُهنا، َدو

ْ
للنِّ�ص

َتْدِعي 
ْ
َتْدِعي تاريَخَها، وَت�ص

ْ
َت�ص ا،  ِمنَّ َغْفَلٍة  ِفيِه، ويف 

ما ُيراِدُفَها، ِهي َمْن َتْختار ما َنُقوُله، حتَّى وَنْحُن 

َوَعْيَنا  َنُكْن  مل  ما  امُلراَجَعة،  يف  مراَجَعَتها،  ندَِّعي 

ْعر، بل للكَتاَبِة يف ُعُموِمَها،   لل�صِّ
َّ
اَبع الأْنطوُلوِجي الطَّ

ِمْن  الِكتاَبة  ج 
ُ
وَتْخر الْنِكتاب،  مفهوم  يف  ُقط 

ْ
َن�ص

َيُدَنا،  َدُمَنا، ِهي   
َ
َنْحُن، ِهي الِكَتاَبة التي هي  َيِدنا، 

ْعر  ال�صِّ َفخِّ  يِف  َنِعي،  ل  َحْيُث  ِمْن  َقْطنا، 
َ
�ص ِلَنُكون 

عراء،  ال�صُّ على  َياِطني  ال�صَّ ِليه  مُتْ �صًا،  ُمَدنَّ باعتباره 

، يف ما َكَتَبُه يف 
ّ
ثَّل َذِلك ابُن �ُصَهْيد الأْنَدُل�ِصي َكَما مَتَ

َواِبع«. َواِبع والزَّ »ر�صالة التَّ

IX 

ْبح الأَْع�َصى«: »اَلَيُد الَِّتي َل  َكَتب الَقَلَف�َصْنِدي، يف »�صُ

َكَما  الِكَتاَبِة  َمْعَنى  َنْف�ِص  يكن يف  ِرْجل«، مل   
ُ
َتْكُتب

َوِفْعِلَها،  الَيِد،  ِر 
ْ
َدو اإِىَل  َح  مَلَّ ُه  َلِكنَّ ُهَنا،  اإَلْيِه   

ُ
َنْذَهب

ل  ِحنَي  الَيِد،   َوِظيَفُة  َتْبُطل  وِظيَفٍة  من  َلَها  وما 

َها   بال َمْعَنى، َبْل اإنَّ
َ
، َفِهي

َ
، ل َتْعِرُف اأَْن َتْكُتب

ُ
َتْكُتب

َفَقْط،  َحاِمٌل  ِهي  الَِّتي  ْجل 
ِّ
الر َمكاَنِة  يِف  رُي  َت�صِ َقْد 

غري   
َ
ِهي َيِتَها  اأََهمِّ ْغَم 

َ
ر ووظيُفُتها،  �ِصْئَنا،  اإَذا  اأَداٌة، 

ِع الَِّذي  ٍء. يِف الَو�صْ
ْ
وظيَفة الَيِد ول ُت�ْصِبُهَها يِف �َصي

اإذا  ِرْجــٌل،   
َ
َفِهي اَعَفٌة،  ُم�صَ الَيِد  َوِظيَفُة  ِفيِه،  َنْحُن 

َتِعي  ول  وَو�ِصيطًا،  حاماًل  تكوَن  اأَْن  َتْكَتِفي  َكانْت 

َواد، وِهي الَبَيا�ُص والَفراُغ، 
َّ
، اأي ال�ص  احِلرْبُ

َ
ها ِهي اأنَّ

َيِتَها،  ْفَحة يف َن�ِصيِجَها، ويف طريَقة َتْف�صِ وِهي ال�صَّ

وامَلَقاِطع،  ُطر 
ْ
والأ�ص والَكِلَماِت  احلروف  ِزيع 

ْ
وَتو

والهوام�ص  والعناوين،  َقــام 
ْ
بــالأر النَّ�ص  وتاأِْثيل 

َعَلى   
ُ
َهر

ْ
َت�ص َيٍد،  ِمْن   

َ
اأْكــث يف  َيٌد  فهي  ــالت.  والإح

ِفيِه  َتْخُلُقُه  ا  مِبَ ِحَياَكِتِه  َعَلى  ْعِرّي،  ال�صِّ الَعَمل  ِبَناِء 

َكَثاَفِة   على 
ُ

يْنَعِك�ص ، ما  الدَّوالِّ اء يف 
َ
وَثر ِغًنى  من 

الَعَمل، اأي َعَلى َمَداِليِله. 

َيد  ِمْثُل  وَتْبَتِدُع،   
ُ
َتْبَتِكر َتْخُلُق،  َتْبِني،  الَِّتي  الَيُد 

 
َ
ِد، ِهي

ْ
ِفَها، ِهي َطْعُم الور

ْ
، الأَ�ْصَواُك يِف ُعر َتايِنّ

ْ
الُب�ص

جزء   
َ
ِهي والْنِهياِر،  ُبوِل  الذُّ من  َد 

ْ
الــَور َيْحِمي  ما 

 ، َتايِنّ
ْ
الُب�ص َيُد  َها. 

ِّ
و ومُنُ ة 

َ
ْهر الزَّ اْنِبَثاِق  يِف  َحا�ِصٌم 

ِهي  َها، 
ُ
َنْف�ص الأ�صواُك  ِهي  ِعْنَدُه،  ة 

َ
ْهر الزَّ ُتَوْيَجاُت 

ِظلٍّ يف  ِمْن  دُلُه 
ْ
ُت�ص َما  يِف  ُة 

َ
ْهر الزَّ  

َ
ِهي بل  ُن،  الُغ�صْ

ِلأنَّ  َيــُدُه،   
َ
ِهي  ، َتايِنّ

ْ
الُب�ص َعنْيُ  َتان. 

ْ
الُب�ص اأو  احَلْقل 

يف  ْفَحة  ال�صَّ مثُل  ٍة،  ُخــ�ــرْصَ اُء  َف�صَ ُهو  َتاَن 
ْ
الُب�ص

اِعر  ال�صَّ َيُد  َوْحَدَها،  ِبيَعُة  الطَّ ُجُه 
ُ
َتْن�ص ل  الِكتاَبة، 

ْه�َصِة  الدَّ َمــَواِطــِن  َعــْن  الَك�ْصِف  يف   
ٌ
ر

ْ
َدو َلَها  يكون 

�ْصَوِة واجَلَمال. والنَّ

َيُقوُد  ما   
َ
ِهي اأْي�صًا،  اِعر،  ال�صَّ َيُد   

َ
ِهي َيُدُه،  الأَْعَمى، 

اَها، 
َ
َير ْلَمَة،  الظُّ  

ُ
�ص

َّ
َيَتَح�ص َوِبَيِدِه  َبَيِده،  اأُ 

َ
َيْقر َعْيَنْيه. 

وَتُقوُد،  اأُ، 
َ
وَتْقر َمُع، 

ْ
َت�ص الأَْعَمى  َيُد  ُنوٍر.  اإىَل  ُلَها 

ِّ
ُيَحو

اأْعَمى،  اِعر،  ال�صَّ اِلك. 
َ
وامَل�ص ِق 

ُ
ر الطُّ اإىَل  ُتْهِدي  َبْل 

ِكن اأن ُنرَتِْجَمها ُهَنا  رَيِة، التي مُيْ ْعَنى الَب�صِ  مِبَ
َ

َلْي�ص

واِد 
َّ
 بال�ص

َ
َيْكَتِفي اأْن  اأي  الَب�رَص،  وؤَْيا، بل مَبْعَنى  ُّ

بالر

دراسات 

َنا إَزاَء ُمَفاَرَقاٍت  إنَّ
َعِجيَبٍة ِفي َثَقاَفِتَنا 

الَعَرِبيَِّة، الَعْقُل 
ِفيها َلْم َيْنَخِرْط 

ِفي الَوْعِي الِكَتاِبّي، 
َبِقَي ُمِقيماً ِفي 

ماِضيه
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ْفَحِة، اأو ِمْن َدَواّل الِكَتاب،  ه من َدَوالِّ ال�صَّ ُدون َغرْيِ

اأي  وؤَيا، 
ُّ
الر ِعْنَده  وَتْنَعِدُم  وؤَْيِة،  ُّ

بالر َيْكَتِفي  ه  وكاأنَّ

َقُة.
ْ
ر الأُُفُق والزُّ

ُء 
ْ
و ْلَمُة وال�صَّ الظُّ الأَْع�َصى«،  ْبُح  ِبِه »�صُ اأَْدىَل  َما  َهَذا 

 ،
ُ
َتْكُتب الَِّتي  الَيُد   

َ
ِهي َهِذِه  واُد، 

َّ
وال�ص الَبَيا�ُص  َمعًا، 

ُح 
َ
�ص مَتْ َيٌد  َها.  َدَوالَّ وَتْخَتِلق  ُتَدلُِّل،  َكَما   ، َوَتُدلُّ ُتْديِل 

ِته  ْعر يِف َكْثَ �ِصُدُه اإِىَل ال�صِّ
ْ
الَغْيَم َعْن َعنْيِ الأَْع�َصى، ُتر

يَدِة«، واْمِتالِئَها، اأو  اِر »الَق�صِ
َ
ِته، َخاِرِج اْنِح�ص

َ
َوَوْفر

ى. 
َ
اْكِتَظاِظَها بالأَْحر

X      

يِف  الَبِعيَدِة،  وؤَْيِة  ُّ
الر يِف  اِلِبِه،  خَمَ يِف  ْقِر  ال�صَّ َعنْيُ 

الَِّتي  ي  ا�صِ
َ
لالأر ِبِه  َيُقوُم  الَِّذي  ِح 

ْ
امَل�ص يِف  وؤَْيا،  ُّ

الر

َعْن  َناأُْيَها  ِريَدِة،  الطَّ اَء 
َ
َعر  

ُ
َيْنَتِظر رْبٍ  ِب�صَ ُبَها.  َيَتَعقَّ

ُه 
َّ
ُعُلو ُل  َيْف�صِ َما   

ُ
َيِقي�ص وَتَب�رصُّ  ِبِحْنَكٍة  َخِبيَئِتَها، 

ِبَنْف�ِص  اِعر،  ال�صَّ اَزاِت  َمَ ِبَنْف�ِص  ِريَدة،  الطَّ  
ِّ
ُخُلو َعْن 

ِريَدِة، ُظُهوِرَها  ُن باإيَقاَعاِت الطَّ
َّ
اإيَقاَعاِته التي َتَتلو

�ِصَها.  وَتَوجُّ ِتَها 
َ
ار

َ
َج�ص َها،  ِ وَتَعثُّ َعْدِوَها  وُكُموِنَها، 

ها، 
ُ
َنْف�ص امَلَجاَزات  َتدُّ  حَتْ  ، َتدُّ حَتْ وؤَْيُة  ُّ

الر ما  ِبَقْدِر 

ما  ِبَقْدِر  َطِرُم،  َت�صْ اأو  ِريَدُة  الطَّ  
ُ

َطِرب َت�صْ ما  وِبَقْدِر 

لَتُكون   ،
ُ
ْقر ال�صَّ ُبَها  َيَت�رَصَّ َكُة، 

َ
َغُم واحَلر الإيَقاُع والنَّ

اِلُبُه َيِقَظًة، ُم�ْصَتِعَلًة، َتْقَتِن�ُص امَلجاَزاِت، ِلَتُجوَز  خَمَ

وؤَْيا يف ُعُبوِرَها. ُّ
وِرَها، اإىل الر وؤَْية، يِف ُق�صُ ُّ

ِمَن الر

XI 

ِكُن اأْن َنُقوَلُه  ما َقاَلُه اأُْنْطوان �صعادة عن الِفْكر، مُيْ

»الِفْكر  َعن  احَلِديِث  َدِد  ِب�صَ َكان  وُهَو  ْعر،  ال�صِّ َعِن 

اأَْفكاٍر  يِف  و�ِصْجَنًا  َتْلِفيقًا،  اآُه 
َ
ر الَِّذي  َطِرب«  امُل�صْ

َحتَّى  ِمْنَها،  َج 
ُ
َيْخر اأن  َيْقِدر  َيُعد  مل  َنْف�صَها   

َ
ِهي

ة 
َ
الِفْطر َذاَجة 

َ
�ص َعَلى  َيــَزاُل  ل  ــِذي  الَّ اَن 

َ
»الإْن�ص اأنَّ 

من  اأعظم  وجوهر  نف�صي  وا�صتقالل  �َصْخ�صية  َلُه 

ُه اأَداًة َت�ِصرُي ِباأَْفَكار َحِقيَقِته«. 
َ
�صخ�ص و�صع نف�ص

َمط،  والنَّ املثال  َيْعَتِنُق  ِحنَي  ْعِر،  ال�صِّ يِف  نراُه  ما 

وف من الأ�صكال 
ُ
ُبوِق وامَلْعر

ْ
َيْبَقى يف امَل�ص وِحنَي 

ج َعْنَها، ُيِقيُم ِفيها، َفاِقداً حرَكَة َنْف�ِصِه ُهَو، 
ُ
ل َيْخر

ِطراِب  اَزاٍت. َفحالُة ال�صْ ما َيِجي�ُص يِف ِفْكِره من َمَ

وفيَها   ، لٍّ ومَتَ ر  َتَفكُّ ُدوَن  ر  َتاأَثُّ  
َ
ِهي َهِذِه،  ْعِرّي،  ال�صِّ

الَِّتي  ِميُق[  ْ ِقيُع والرتَّ ْ ]الرتَّ اُء 
َ
ْيِف�ص

َ
الُف�ص »َتْن�َصاأُ َحاَلُة 

 ِقَطُعَها ول َتتَِّحد«. 
ُ

ب
َ
َتَتَقار

ج 
ُ
يَدة«، حتَّى يِف َحداثتها، مَلْ َتْخر ُع »الَق�صِ َهَذا َو�صْ

ِت، 
ْ
و من الَبْيِت، َوِمَن الَقاِفية، ومن الَوْزن، ومن ال�صَّ

ى ِفيها من 
َ
ْغَم ُكّل ما َجر

َ
ان، ر

َ
َفاَهِة واللِّ�ص َوِمَن ال�صَّ

ُبُلوغَها  َتِطيُع 
ْ
َن�ص َقِليَلٌة،  الْخرِتاَقاُت  اء. 

َ
ْيِف�ص

َ
ُف�ص

َتْبَق  مَلْ  ِفيَها  الَيُد  الِكَتاَبِة،  اإِىَل  َماَلْت  اِرب  جَتَ يِف 

َعَلْيه  وَيُحثُّ  ِليه  مُيْ ا  مِلَ  
ُ
َتِجيب

ْ
َت�ص اِن، 

َ
اللِّ�ص اأَ�ِصرَيَة 

يَدة« ِرْجٌل، هذا هو َلْيُل  واٍت. الَيُد يف »الَق�صِ من اأَ�صْ

الأَْع�َصى.

XII 

، كما  َع�َصاِتَها، َتُخطُّ
َ
اِعر اأَثر. َيٌد َدْه�َصُتها يف ر َيُد ال�صَّ

اآثاِرها،  من   
ٌ
اأََثر الَبَيا�ُص  الَفراَغات.  َخْلَفَها  َترْتُك 

وَحتَّى  امَلـــْلِء،  يف   
ُ
ر َتَفكِّ ل  ــا.  ــَه َدَوالِّ من  َدالٌّ  بل 

لإْظَهاِر  َعى 
ْ
َت�ص ُتْفِرُغ،   

َ
فِهي امَلْلِء،  اإىل  يل  مَتِ ِحنَي 

مَل  َك�ِصيَحًة،  َتُعْد  مَلْ  اِعر  ال�صَّ َيُد  ــرازِه.  لأب اغ، 
َ
الَفر

وَما  َيُقوُله  ما  ُن 
ِّ
ُتَدو ُبُه،  َتَتَعقَّ ان، 

َ
اللِّ�ص ِهيَنة 

َ
ر َتُعد 

ِلي، مل َتْبَق اأَداًة   َمْن مُتْ
َ
ْت ِهي

َ
ار ْت، �صَ

َ
ر

َّ
ِليه. حتر مُيْ

يُك  َبَها، حُتِ
ْ
ُج َثو

ُ
ُل، َتْن�ص ْع�َصٍة َتَتخيَّ

َ
وَو�ِصيطًا، يف ُكلِّ ر

امًا. ُخُيوَطُه، مثل الَعْنَكُبوِت مَتَ

عاِته. 
ُّ
بتَو�ص َدوالِِّه،  ِبُكلِّ  ْعر  ال�صِّ الَيِد.   

ُ
اأَثر هو   ،

ُ
ْعر ال�صِّ

ٍء 
ْ
ِتْنَفاٌد ِللَُّغِة َنْف�ِصَها، ُكلُّ �َصي

ْ
ْعر، هي ا�ص اللَُّغة يف ال�صِّ

 الَكِلَماِت واجُلَمِل 
َ
 الَيِد اأن ُتِذيب

ُ
ر

ْ
، َدو

ٌ
يف اللَُّغِة، �ِصْعر

ل  الذي  ِب، 
ْ
و الثَّ يف  اأْعِني  الِبَناِء،  يف  والِعَباراِت 

ه  ، دون َغرْيِ
ُ

ب
ْ
و ى به الثَّ

َّ
م

َ
َيْبَقى ِفيِه َخْيٌط ُهَو ما ُي�ص

بن�صيِجِه،  ى 
َّ
م

َ
ُي�ص ْعر،  ال�صِّ يف   ،

ُ
ب

ْ
و الثَّ اخُلُيوِط.  من 

ى ِب�ِصْعِريِتَها، ل 
َّ
م

َ
َكما اللَُّغة، يف حداثة الِكَتاَبِة، ُت�ص

ِج اأو الِبَناِء.
ْ
�ص بالكِلَمِة َخاِرج هذا النَّ

وٌج من 
ُ
، ُكلُّ ِبَناٍء ِعْنَدُه َحَدٌث، ُخر اِعر ِمْعَماِريٌّ ال�صَّ

ا  ا هو كاِمٌن، مِلَ ا مَل ُيوَجْد َبْعُد، مِلَ  مِلَ
ٌ
ْعي

َ
اِبِق، �ص

َّ
ال�ص

َقاِعِه،  اإىَل  َنْنِزُل  اإَِلْيِه،   
ُ
َنْذَهب اُه،  َنَتَق�صَّ اأن  َيْحَتاُج 

ُه يف َخَفاِئِه، وُنْخِفيِه يف 
ُ
ُنْخِرُجُه ِمْن ُغْفِلَيِتِه، ُنْظِهر

َمْن  وِفية،  ال�صُّ من  الإ�رْصاِقيِّني  َعَمل  ِمْثُل  اإْظهاِرِه. 

ِط �َصَفاَفِتِه، َبَدا ُكْفراً.
ْ
اإمَياُنُهم، ِلَفر

دراسات 

َفاَهة  َزَمن الشَّ
ُيْلِغي وَيْمُحو 
َزَمن الِكَتاَبة، 

أَلْيَس َهَذا هو 
ِحيح،  التَّْعِبير الصَّ
في َثَقاَفِتَنا، عن 

َمْعَنى الَوْعِي 
ِقّي!!؟ الشَّ
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 َعْن َيٍد، ُكلُّ َيٍد َلَها 
ُ

ل َيَد، يف حداَثة الِكتابة، َتُنوب

وَدْفُقَها،  َخْفُقَها  َلَها  ُمو�ِصيَقاَها،  َلَها  اإيقاعاُتها، 

بعالَماِتَها،  ِب�ِصيَماِئَها،  ِبُلَغِتَها،  َتْفِرُد 
ْ
َت�ص َيٌد   

َ
وِهي

ُكَها  َترْتُ التي  اِت  بالَبَيا�صَ وَماِتَها، 
ُ

�ص
ُ
ور ِرَها 

َ
و ِب�صُ

َة »اأ�ْصَياء اأُخرى يف الَعامَل تتكلَّم، مع اأنَّ 
َّ
َخْلَفَها. َثم

ِتْلَك،  ل  الَيُد،  َهِذِه   
َ
ِهي ُلَغًة«  الأ�صياء ل تكون  هذه 

الِكَتاَبُة،  َهَفْتها 
ْ
اأر الِتي  الَيُد   

َ
ِهي َبْل  َتُكون.  َلــْن 

َ
و

ِتي  َياأْ �َصاُبُه،  التَّ الِكَتاَبُة.  َهَقْتَها 
ْ
اأَر

َ
و نيت�صه،  بتعبري 

ُكُن يف الأُذن، ل يف 
ْ
ا َي�ص

َّ
اِن، مِم

َ
َفاَهِة واللِّ�ص من ال�صَّ

الَبَدِن.

ِمِه 
ْ
ِبِج�ص ْيِدِه،  ِب�صَ  

ُ
َيْظَفر  

ُ
ْقر

َّ
ال�ص الِكَتاَبِة،  حداثة  يف 

الَيِد،  يف  امَلَخاِلِب،  يف   
ُ

َيُذوب ُكلُُّه،  ُم 
ْ
اجِل�ص كاماًل. 

 من اآثاٍر 
ُ
ُه امَلَخاِلب ِم هذا، فيما َتُخطُّ

ْ
يف ماِز اجِل�ص

ُة  ِحدَّ َها 
ُ
َنْف�ص  

َ
ِهي  ، الَب�رَصِ ُة  ِحدَّ ِريَدِة.  الطَّ ِو 

ْ
َفر َعَلى 

الآخر،  َطِريَق  يُء  ُي�صِ ِكاَلُهَما  َق، 
ْ
َفــر ل  امَلَخاِلِب، 

َتِمدُّ َطاَقَتُه، بل َدَمُه.
ْ
وِمْنُه َي�ص

XIII    

ها 
ُ
َنْف�ص هي  الِكَتاَبة،  حداثة  َتُكوُن  امَلْعَنى،  ِبَهَذا 

ْعر، ويف  ال�صِّ ي  َي�ُصكُّ يف ما�صِ  ما 
َ
ْعر، ِهي ال�صِّ َقُة 

ْ
ُزر

يان، وما ُيَبْعِثُ 
ْ
ر النِّ�ص ، ما ُيَذكِّ

ُ
َتاب

ْ
ِه، ما َير ِ حا�رصِ

ُه 
ُّ
ر ا جَتُ ر مِبَ ُكها، وُيَذكِّ ُيَفكِّ ِمَياِت، 

ْ
�ص املفهوماِت والتَّ

، ُيْعِميِه،  َخْلَفَها ِمْن ُغَباٍر َقِدمٍي، َكان ُيْع�ِصي الَب�رَصَ

َفِة،  وال�صِّ م 
ْ
ال�ص بَنْف�ِص  َيْنِطُق  ق، 

ِّ
ُيَفر ول  ُق،  ُيَحقِّ ل 

ُ اإَِلْيِه.
 َغرْي ما ُيِريُدُه وَيْذَهب

َ
ِهي

َ
َحتَّى و

ْنِظرياِت  ْن َكاُنوا يِف َقْلِب التَّ
َّ
عند بع�ص احَلَداِثيِّني مَم

َهــَذا 
َ
و الت�صوي�ص،  َهذا  ــُد  جَنِ ة،  َ امُلعا�رصِ ِة  ْعِريَّ ال�صِّ

ُدون  ِمَياِت، 
ْ
�ص التَّ يف  ــُط  اخَلــْل وَهـــَذا  الْلــِتــَبــا�ــص، 

 
ْ
ُه ِمْن ُمراَقَبٍة ِوُمراَجَعٌة. ُهم

ْ
َعو ْغَم ما ادَّ

َ
ُمراَقَبِتَها، ر

اِد  َ ْ
ول..َيَناُم يِف َحِريِر الأَم

ُ
َهُموا الَقارئ بـ »الـَك�ص اتَّ

ِة 
َ
امُلَغاَمر َطَلِب  ِمْن  اَح  رَتَ ْ

ية..وا�ص امَلا�صِ والُك�ُصوِف 

اِد« يِف  َ ْ
 الأم

ُ
رِيّي«، كاَن »َحِرير ُهول امَل�صِ

ْ
يف امَلج

ي الَِّذي ِمْنُه َجاوؤُوا. َفُهم ِجيٌل  ْعِيِهم، يف امَلا�صِ
َ
ل و

يَدة«،  ْعر، اإي يف »الَق�صِ َقاَفِة وال�صِّ َن�َصاأَ يِف َما�صي الثَّ

ي احَلَداَثة ِبَها، يِف َغْفَلٍة 
ِّ
م

َ
 ُي�ص

َ
َقْبَل اأْن َيْنَتِقَدَها، وُهو

من احَلداَثِة َنْف�ِصَها.

اإْبَداَع، دون  َة، ول 
َ
ُمَغاَمر ، ول 

َ
َتْنِوير َحَداَثَة، ول  ل 

 ِفيَنا من ُغَباِر 
َ
اإِىَل َما َبِقي اِت، 

َ
ا�ص

َ
اإِىَل الأ�ص َهاِب  الذَّ

بُِّبَها وُيَغيُِّمَها،  وؤَْيَة، ُي�صَ ُّ
ا الر  َعنَّ

ُ
امَلا�صي، ما َيْحُجب

نا  ا اأنَّ ُقُط ِفيِه، َظّنًا ِمنَّ
ْ
َبْل َيْجَعُلَها َفّخًا، اأو �رَصَكًا َن�ص

جَتاَوْزَناُه. 

XIV 

 
ُّ

َيُد�ص امَلــْفــُقــود«،  الزمن  عن  »بحثًا  روايــتــه  يف 

ر 
َ
و و�صْت، يف �رصده وما ُيراِكُمُه من �صُ

ُ
مار�صيل ْبر

وعن  ْعر  ال�صِّ عن  راِته 
ُّ
و َت�صَ من  الكثري  �صاف، 

ْ
واأَو

َبَق، 
َ
�ص َما  َعَلى  َعْطفًا  ياق، 

ِّ
ال�ص هذا  ويف  الِكَتاَبة، 

اأَْعَمَلَنا  اإذا  اأو،  يِه«. 
ِّ
م

َ
ُن�ص َما  َنْبَتِدُع  ُن 

ْ
»َفَنح يقوُل 

ي َما َنْبَتِدُعه.
ِّ
م

َ
ُن َمْن ُن�ص

ْ
َياَغِة، َفَنح  يف ال�صِّ

َ
الَقْلب

اَع، مبعنى 
َ
�ص بهذا املعنى، فنحن َنْكرُب، وُنْدِرُك التِّ

 
ُّ

اأُِح�ص اِع 
َ
�ص والتِّ الَكَثاَفِة  من  ٌء 

ْ
»�َصي ِبـ  و�صت، 

ُ
ْبر

ِعب 
ْ
َتو

ْ
َجِة التي مَلْ َي�ص

َ
ر «. اإىل الدَّ ا ِفْكِري َيْكرُبُ كاأَمّنَ

َ
و

َعمل برو�صت هذا  اأنَّ  ا 
َ
ْن�ص

َ
َفر ِكبار يف  ُكتَّاب  مَعها 

واَية عندهم 
ِّ
َها. الر ْف�صِ

َ
ا�رِصَ َعَلى ر وا النَّ ِرواَيًة، وَحثُّ

املعيار،  خاِرج  من  جاء  و�صت 
ُ
وُبر ِمْعياراً،  كانت 

وُيَبْلِبُل  ر،  َيَتَعذَّ ــا  مِمَ ِمَيته، 
ْ
َت�ص  

ُ
ُعب َت�صْ ــا 

َّ
مِم جــاَء 

�صياُق  َياق، 
ِّ
ال�ص اإِىَل  ِق  َ

�ص النَّ ِمَن  ِبَها  ُج 
ُ
َيْخر الِقراءة، 

اُوَزاٍت. ْقر، مِبا يِف روؤَْيِتِه من َمازاٍت وجَتَ
َّ

ال�ص

وِف 
ُ
امَلْعر ِمَن  ٌة 

َ
َنُه، هو »ُخْطو

ْ
م ْعر �صِ ، وال�صِّ الَفنُّ َفـ 

 
ُّ
ُيِلح جرباُن  هاااا   .»

ّ
اخَلِفي ُهول 

ْ
امَلج اإِىَل  اِهر  الظَّ

امُلتاِح،  َعَلى  اْنَقَلُبوا  الَِّذين  من  واِحٌد   
َ
وُهو َعَلْيَنا، 

اِن، 
َ
 يف اللِّ�ص

ُّ
َتِقر

ْ
ه العاَدُة، اأو َي�ص

ُ
وَماَل اإىل ما ل َتْلَتِم�ص

ُهوُل، هو ما تاأتي منه 
ْ
دون اختباٍر وُم�صاَءَلٍة. امَلج

يدة«،  »الَق�صِ ْعر.  ال�صِّ ياأِْتي  ومنه  الِكتاَبة،  حداَثُة 

َك َذِلَك ابن 
َ
ُكوٌن، َكَما اأْدر

ْ
ِهي املعلوم، هي بناء َم�ص

َدة«.
ْ
ر�صيق القريواين، يف كتابه »الُعم

XV

مَلْ  ْنَعَطٍف، 
ُ
م  

َ
ـــام

َ
اأم نحُن،  الِكتابة،  حداثة  يف 

ِثَلة 
ْ
والأَم اِذج 

َ
م النَّ ا  َعنَّ ه 

ُ
ب

ُ
ج حَتْ ْعُد، 

َ
ب ْنُه 

َّ
ي
َ
َنَتب

 
َ
الإطار اِرها 

َ
باْعِتب ِتَها، 

َ
ِقي

َ
ِلَن�ص نا 

ْ
َلم

ْ
َت�ص

ْ
ا�ص التي 

َعِن  ْل 
َ
ب الَقِدمِي،  ْعِر  ال�صِّ عن  اأحَتدَُّث  ل   .

َ
ِجع

ْ
امَلر اأو 

مَل  ما  ة. 
َ امُلَعا�رصِ ْعِريِة  وال�صِّ  ، امُلعا�رصِ ْعِر  ال�صِّ

دراسات 

 ، اِعر ِمْعَماِريٌّ الشَّ
ُكلُّ ِبَناٍء ِعْنَدُه 

َحَدٌث، ُخُروٌج من 
اِبِق، َسْعٌي  السَّ

ِلَما َلم ُيوَجْد َبْعُد، 
ِلَما هو كاِمٌن، ِلَما 

اُه َيْحَتاُج أن َنَتَقصَّ

دراسات 
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ُدُث يف 
ْ
ح

َ
اإِىَل هَذا امُلْنَعَطِف، َلْن ُنْدِرَك ما ي َنْنَتِبْه 

اٍت 
َ

اح
َ
ِم�ص ومن  ٍع، 

ُّ
وَتنو ع 

ُّ
َتو�ص من  ْعِرية  ال�صِّ َهِذه 

ة. 
َ
ُث والِقراء

ْ
ح

َ
ْقُد والب َها النَّ

ْ
 اإَلي

ْ
ْذَهب

َ
ٍة، مَلْ ي

َ
�َصاِغر

ِفيَها  َدَثْت 
َ

ح َعْتَها، 
َّ
َنو يَها،  اأرا�صِ َعْت 

َّ
�ص

َ
و ِريُة 

ْ
ع ال�صِّ

ا 
َ
اِن، َكم

َ
ت واللِّ�ص

ْ
و

َّ
َة ال�ص

َ
َق اأ�ِصري

ْ
ِتَداداٌت، ومَلْ َتب

ْ
ام

َها  َنى، لأنَّ
ْ
ل امَلع �َصكِّ

ُ
اأنَّ اللَُّغَة ِفيَها، مل َتُعْد ِهي ما ي

 
َ
َة ما ُهو

َّ
َة. َثم

َ
ُه الِقراء

ِّ
ج

َ
و

ُ
اّل الَِّذي ي مَلْ َتُعْد ِهي الدَّ

الِكَتابة على  ُل حداَثُة 
َ
م

ْ
َتع ِة، 

َ
ْفح

َّ
ال�ص اِمٌت يِف 

َ
�ص

َظر  والنَّ وِنه، 
ُ
ُكم

َ
و َغْفَلِتِه  من  واإْخراِجِه  اإْظَهاِرِه، 

م 
ْ
�ص

َّ
، ِمْثُله ِمْثل اللغة، مثل الإ�صارة والر ِه كدالٍّ

ْ
اإِلي

اإْغَفاٌل   
َ
ُهو ة، 

َ
ْفح

َّ
ال�ص اإْغَفاَل  َق، لأنَّ 

ْ
َفر ، ل  واخَلِطّ

التي  ة 
َ
الِكَتاب حِلداَثة   ،

ّ
ِري

ْ
ع ال�صِّ ل 

َ
الَعم ِرية 

ْ
ل�ِصع

ِكِن، ل 
ْ
ىَل امُلم َعْت اإِ

َ
يَدة« َخْلَفَها، و�ص َكِت »الَق�صِ

َ
َتر

ِته 
َ
َقدِّم

ُ
اُه َكاِميل ِفيَتار، يف م

َّ
م

َ
الَكاِئِن، اإىل ما �ص

و�صت 
ُ
ر

ْ
ب �ِصيل 

ْ
ار

َ
م مع  اَدَلَها 

َ
َتب التي  لر�صائِلِه 

]و  الأْقــوا�ــِص  د  َتَعدُّ اإِىَل  يُل  مَتِ التي  »التقنية  بـ 

اع 
َ

رِتْج ْ
ط، وال�ص

ْ
ب

َّ
ل واأََدوات الر

َ
ُقوَفات[ واجُلم

ْ
امَلع

ر، 
ْ
ع ال�صِّ َدواّل   

َ
ع

َّ
�ص

َ
و ما  ل«.  ا�صِ

َ
والَفو ِليد 

ْ
و والتَّ

ْلَناَها 
َّ
تو�ص الَِّتي  اللَُّغِة  َنة 

َ
م

ْ
َهي ِمــْن  َها 

َ
ج

َ
واأْخر

ر.
ْ
ع م ال�صِّ

ْ
م ِبا�ص

ْ
و

َ
 اإىَل الي

َ
ا ُكِتب

َ
َدَها، فيم

ْ
ح

َ
و

 .»
ّ
، مثل »الَعْقل الَهْنَد�ِصي

ّ
 َخَياٍل َهْنَد�ِصي

َ
ام

َ
ُن اأَم

ْ
َفَنح

 ،
ّ
َخراِئِطي اأو   ،

ٌّ
�رَصاِديِبي ـ  اإ�ْصَكايِلّ  ـ   

ّ
�َصَبِكي  

ٌ
ِبَناء

اٍد،  ِكيٍب وَت�صَ
ْ
اَحاُتُه، وما ِفيِه ِمْن َتر

َ
اَءاُته وِم�ص َف�صَ

 واِحٌد، 
ٌ

، الَِّذي َلُه َباب
ِّ
ام يُِّزُه َعْن امِلْعماِر التَّ  ما مُيَ

َ
ُهو

َنْدُخُل  َحْيُث  من  واِحَدٍة،  واِجَهٍة  عَلى  ُتِطلُّ  اِفذ 
َ
ونو

 تدَِّعي 
َ
ِهي

َ
يَدِة«، َحتَّى و  ِبَناُء »الَق�صِ

َ
ُج. هذا ُهو

ُ
َنْخر

َداُه.  �صَ َتْدِعي 
ْ
َي�ص َظلَّ  ِفيَها  َت 

ْ
و

َّ
ال�ص نَّ 

ِلأَ احَلَداَثَة، 

�رُص. 
ْ
ا�ٍص ل َيْفَتاأُ َيح

َ
، اأو م ي يِف احَلا�رصِ امَلا�صِ

XVI 

بالأَناِمل،  بل   ، باحِلرْبِ  
ُ
لَنْكُتب الِكتاَبة،  حداَثة  يِف 

ر�صائل  ُطوطات  خَمْ عن  ِفيَتار  َكاِميل  َيُقول  َكَما 

ي�َصِة بل بالأَناِمل«. 
ِّ
ُه ل َيْكُتب بالر نَّ ت »َيْبُدو َكاأَ

ْ
و�ص

ُ
ْبر

لــلــَمــْحــُذوِف،  بــامَلــْكــُتــوِب،  َتْكَتِفي  ل  ــُل  ــاِم فــالأَن

ُيْكَتب،  َما ل  اأو  َنُقوُله،  اِمِت، وامَلرْتُوك، ما ل  وال�صَّ

ه يف ِغَياِبه. ِغياُبه ما ُيَنبُِّهَنا اإىَل ُوُجوِده. 
ُ
ور ُح�صُ

، وكَما ُتْظِهر ُتْخِفي، 
ُ
اِعر، اإَذْن، ل َتُقوُل، َتْكُتب َيُد ال�صَّ

 ِعْنَدَها اإْثباٌت، 
ُ
ْفي ، والنَّ

ٌ
ه َنْفي

ُ
ات فيما تكُتب

َ
الإْثب

يف  اأي  ية، 
ّ

النَّ�ص ة 
َ
�ص

َ
ار

َ
امُلم يِف   

ُ
ُده جَنِ ما  وَهَذا 

اَكٌة، 
َ
وِحي  

ٌ
وَن�صج  

ُّ
َن�ص  

َ
ُهو الَّذي  ِري 

ْ
ع ال�صِّ ل 

َ
م

َ
الع

َلُه  ٌن 
َ
َزم . هذا 

ً
اأي �َصَفاَهة واإْلَقاء  ِخطابًا، 

َ
�ص

ْ
وَلي

 غري مفهوم 
َ
ِهي

َ
و اِلية، 

َ
اجَلم ِرية 

ْ
ع ال�صِّ �صياَقاُته 

م. 
ْ
و

َ
 الي

ُ
اه

َ
ا َنر

َ
ال َكم

َ
ومعنى اجَلم

 ، نْيٍ َ
ع ِمْن  ِباأَْكَث   

ُ
ر

ْ
ع ال�صِّ  

َ
ِهي ة، 

َ
الِكَتاب حداَثُة 

د 
َ

اأح هو  ــوِدِه، 
ُ

ج
ُ
و يف  اُن، 

َ
واللِّ�ص ٍد، 

َ
ي ِمْن   

َ
واأَْكــث

َنة 
َ
م

ْ
َهي لأن  النَّ�ص،  هو  ولي�ص   ،

ّ
النَّ�ص دواّل 

ُله اإىَل ِخَطاٍب. ترف�ص 
ِّ
و

َ
ح

ُ
َلى النَّ�ص، ي

َ
ت ع

ْ
و

َّ
ال�ص

يْكُلوب، 
ِّ
ال�ص نْي 

َ
ِبع ر 

ْ
ع ال�صِّ اءة 

َ
ِقر ة 

َ
الِكتاب حداثة 

 
َ
َفِهي اجِلــَهــات،   

ُ
ع

َ
َت�ص ل  اِحــَدة 

َ
الــو  َ

ْ
ــني

َ
الــع نَّ 

ِلأَ

ُق 
َ
وَتْغر َها، 

َ
َنَهار تْفِقُد  َقــًذى،  يَها  رَتِ

ْ
ع

َ
ي امَلا 

َ
ح

اْكَت�َصَف  ِة، َكما يِف »الأوِدي�صا«، ِحنَي 
َ
ْلم الظُّ يِف 

ِنِه يف 
ْ
ْكُلوب، ِبَطع

ِّ
ُه من ال�ص

َ
و�ص َخال�ص

ُ
ي

ْ
اأوِديى�ص

اِحدة.
َ
ِنِه الو

ْ
ي

َ
ع

نَّ 
ة، ِلأَ

َ
وؤي

ُ
وؤْياااا، ل ر ُ

وِن، ُهو ر
ُ
ي

ُ
، ُهو ُكل الع

ُ
ر

ْ
ع ال�صِّ

ٍء 
ْ
و �صَ ى 

َ
ُكو  

َ
ِهي َتْكُتب،  التي  الأَناِمل  اأو  َد، 

َ
الي

ى 
َ
ى، َتر

َ
اأُْخر نْيٌ  َ

 اآخر، بل ِهي ع
ٌ
ى، ِهي َنور

َ
اأُْخر

َدِة.
َّ
نْيِ امُلجر

َ
 بالع

ُ
ما ل َنراه

ْكل الواِحِد،   يف ال�صَّ
َ
عر  ال�صِّ

َ ُ
�رص

ْ
، اإَذْن، ِلَنح

َ
ل َداِعي

الِبَناِء  اأو  الواِحَدة،  نْيِ 
َ
الع اأو  الواِحد،  م 

ْ
الَفه اأو 

 
َ
ل، ُهو

ْ
ِر، بالِفع

ْ
ع ُن ال�صِّ

َ
 وامُلْغَلق. َزم

ِّ
ام اِحد التَّ

َ
الو

الدَّوالِّ  ُن 
َ
َزم َفاَهِة،  ال�صَّ َن 

َ
َزم ل  ِة، 

َ
الِكَتاب ُن 

َ
َزم

ال 
َ
 باخَلي

ُ
ناه

ْ
ي

َّ
م

َ
ِة، يِف ما �ص

َ
دَِّدِة، امُلتوا�ِصج َ

امُلَتع

ة 
َ
ار

َ
ِعم ِهي  ر، 

ْ
ع ال�صِّ ُة 

َ
ــار

َ
ِعــم ُث 

ْ
ي

َ
ح  ،

ِّ
الَهْنَد�ِصي

من  واأَْكَث  ناِفَذة،  من  وباأكث  باٍب،  من  باأكث 

ْكَتِنُفَك 
َ
َت ي

ْ
ا َنَظر

َ
ُثم

ْ
ي

َ
�ص، ح

ْ
واِجَهٍة واأْكَث من �َصم

َلى 
َ
ع  

ُ
ِك�ص

َ
ْنع

َ
ي وما   ، لُّ الظِّ ْكَتِنُفَك 

َ
ي ا 

َ
َكم  ،

ُ
ء

ْ
و ال�صَّ

ا 
َ
َكم  

ْ
اأو اٍر. 

َ
واأْقم و�ٍص 

ُ
�ُصم من   

ّ
ِري

ْ
الِبلَّو اِجَها 

َ
ُزج

َتْزَداُد   
ُ
اخَلَطر  

ُ
َتَقب

ْ
ر

ُ
ي ُث 

ْ
ي

َ
ح

َ
»و هولدرلني  ُقوُل 

َ
ي

�صًا«.
ْ
ُظوُظ اخَلال�ِص اأَي

ُ
ح

َلْن ُنْدِرَك 
حداثة الكتابة 
وِمَساَحاتها 

الَشاِغَرٍة، التي َلْم 
َيْذَهْب إَلْيَها النَّْقُد 
والَبْحُث والِقراَءة، 
ما دامت النماذج 

واألمثلة التي 
نعتبرها مرجعا لنا 

تحجب عنا الرؤية

دراسات 
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با�صكال،  يقول  احلركة"  طبيعتنا  من  "اإمنا 
"الهدوء التام هو املوت."

البقاء يف  يطيقون  النا�ص ممن ل  هناك من 

 
ٌ
دافع ة 

ّ
ثم ق�صرية،  لفرتة  اإل  نف�صه  املكان 

الرحيل  اإىل  احلــركــة،  اإىل  يدفعهم  غام�ص 

اآخر. ما الذي يوقد  والنتقال، من مكان اإىل 

رغبتهم يف النتقال والرحيل؟ ملاذا يكرهون 

 رهاب )فوبيا( 
ّ
ال�صتقرار اإىل هذا احلد؟ ما �رص

ال�صتقرار هذا؟

) 1 (

املتنبي  حتتي" يقول  الريح  كاأّن  قلٍق  "على 
ت�صوير  يف  ُكتب  مــا  اأروع  مــن  عــبــارة  يف 

حياته  ق�صى  ــذي  ال هو  ال�صتقرار،  رهــاب 

اإىل  بلد  ومــن  اأخــرى  اإىل  ــارة  اإم من  متنّقاًل 

اآخر.

ل  �صبيٍل   
ُ
عابر اأنا  الطريق!  ها 

ّ
اأي بنا  هيا   "

يقّل  ل  اآخــر  �صاعر  رامبو،  اأرثــر  يقول  اأكث" 

عاين منذ وقت مبّكر 
ُ
ة عن املتنبي، �صي

ّ
عبقري

التنّقل  يف  ويــ�ــرصع  ال�صتقرار  ــاب  ره مــن 

وحتى  ع�رصة  اخلام�صة  �صن  منذ  والرحتــال 

وفاته وهو يف ال�صابعة والثالثني من العمر.

لروائي  كتاب  عنوان  هنا"  اأفعله  الذي  "ما 
واأحد كبار كّتاب "اأدب الرحالت"، الربيطاين 

ن، وهي عبارة ماأخوذة 
ِّ
الراحل برو�ص ت�صاتو

من اإحدى ر�صائل رامبو.  

ال�صتقرار  بـرهاب  ا 
ً
م�صاب كــان  ت�صاتون 

اأي�صًا. مل يكن ي�صتطيع البقاء يف مكان واحد، 

غام�ص  �صعور  طويلة.  ملدة  وظيفة،  اأو  بيت 

ه دائما على ال�صفر.  كان يح�صّ

مبجتمعات  ة 
ّ

خا�ص عناية  ــدى  اأب ت�صاتون 

من  الكثري  عنها  جمع  واملهاجرين.  ل 
ّ

الرح

يق�صد  مل  ــو  وه عنها،  وكــتــب  املــعــلــومــات 

عاة التي ترحل طلبًا للكالأ واملاء 
ّ
جماعات الر

لأجل املا�صية؛ واإمنا اجلماعات الأخرى، التي 

ة وحدها ما 
ّ
مل تكن الدوافع الطبيعية واملادي

حيل؛ واإمّنا طقو�ص 
ّ
ها على النتقال والر يح�صّ

ة غام�صة الطبيعة وامل�صدر. 
ّ
ة وثقافي

ّ
ديني

الب�رصية يف ع�صورها  فاإن  ت�صاتون؛  بح�صب 

الأوىل كانت جماعات رحالة ومهاجرة، واإن 

ال�صتقرار ح�صل لحًقا مع اكت�صاف الزراعة 

املوت  اإىل  ى 
ّ
اأد مبا  واملــدن،  القرى  ون�صوء 

          الحركة والعبارة

رهاب االستقرار في الفلسفة واألدب

لم تكن الدوافع 
الطبيعية والمادّية 

وحدها ما يحّض 
على االنتقال 

والرحيل وإّنما 
طقوس دينية 

وثقافية غامضة 
الطبيعة والمصدر

سمير اليوسف
كاتب فلسطيني مقيم في لندن
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منها  تبق  ومل  ل، 
ّ

الرح ملجتمعات   
ّ
التدريجي

يف  تعي�ص  زالــت  ما  التي  اجلماعات  �صوى 

الزمن البدائي.

الأغنية"  "خطوط  كتاب  موؤلف  هو  ت�صاتون 

الرحالت.  واأدب  الــروايــة  بني  ما  يقع  وهــو 

وفيه يروي وقائع بحثه يف ثقافة الرحتال 

والتنقل عند الأ�صرتاليني الأ�صليني من خالل 

كما  الأغنية"،  "خطوط  بـ  عرف 
ُ
ي ما  اتباع 

�صن�رصح لحقًا.

ما  الــروايــة،  الكتاب-  هذا  يف   
َ
املثري ولكن 

ينطوي عليه من مقالت ق�صرية وا�صكت�صات 

جمعها  ت�صاتون  كان  متنوعة  وا�صت�صهادات 

مدى  على  مالحظات  دفــاتــر  يف  ــا  ــه ن
ّ
ودو

الرحتــال  بتاريخ  تتعلق  الزمن  من  عقدين 

وثقافته. 

ال�ــصــكــتــ�ــصــات، يعود  يف واحــــدة مــن هـــذه 

ال�رصاع  لأ�صل  ة 
ّ
الديني الرواية  اإىل  ت�صاتون 

ما بني منطني من احلياة والثقافة، ال�صتقرار 

والرحتال. ال�رصاع الأول يف تاريخ الب�رصية، 

ال�صدام ما بني قابيل، املزارع، اأي امل�صتقر، 

وهابيل، الراعي، اأي املتنّقل الرحالة. امل�صتقر 

ه هو 
ُ
الة، كما نعلم، ثم يكون م�صري

ّ
يقتل الرح

ة تكفرياً عن جرمية قتل 
ّ
اأي�صًا الّتيه يف الربي

الأب  من  انحدرنا  �صواء  املعنى  بهذا  اأخيه.  

رحتل، اأو 
ُ
القاتل اأو املقتول فنحن اأبناء اأب م

تائه يف الربية، متنقل. 

اللقاء  اإىل حاجة  الرحتال  وهناك من يعزو 

ال�صعبي،  الــقــول  بح�صب  مــثــاًل،  �ص. 
ّ
باملقد

مبا  بركة"،  احلركة  "يف  اأو  بركة"  "احلركة 
حركة  يف  ة 

ّ
اإلهي م�صادقة  ة 

ّ
ثم اأن  يعني 

لهذا  ا 
ً
تبع املق�صودة  احلركة  ولكّن  الإن�صان، 

وهدف  ة 
ّ
عملي غاية  ذات  حركة  هي  القول 

.
ّ
معي�صي

بالن�صبة  الفجر  �صالة  فاإن  بلغنا،  ما  وعلى 

الإ�صالمية  املجتمعات  بع�ص  يف  للتاجر، 

العمل.  نهار  فاحتة  مبثابة  هي  التقليدية، 

ثم  امل�صجد  يف  الفجر  �صالة  يــوؤدي  الّتاجر 

اإىل  اأن يذهب  البازار.  اإىل متجره يف  ه 
ّ

يتوج

الفجر  �صالة  اأداء  دون  من  مبا�رصة  ال�صوق 

اأن  دون  مــن  ال�صوق  اإىل  يذهب  كمن  فهو 

يحمل مفتاح متجره يف جيبه. الرزق �صيكون 

ممتنعًا عليه. 

الذي  الإن�صاين  ال�صلوك  بني  ما  الربط  هــذا 

ي�صعى نحو الرزق والك�صب والفائدة وما بني 

الربكة، مبعنى املباركة اأوامل�صادقة الإلهية، 

يف  للمقد�ص  الب�رص  توظيف  قبيل  من  �صيبدو 

الدنيا.  �صبيل  يف  للدين  املقد�ص،  غري  خدمة 

هذا على الأقل هو التاأويل العلماين الو�صعي 

ة ما هو اأبعد عن احلقيقة 
ّ
املنهجية. ولي�ص ثم

من ذلك. 

املجتمعات  من  برحلة  قمنا  ما  اإذا  ونحن 

من  الآخــر  الطرف  اإىل  ة 
ّ
التقليدي الإ�صالمية 

احلركة  باأن  �صرنى  اأ�صرتاليا؛  حتديًدا  العامل، 

واأن  الغاية،  ــة 
ّ
روحــي اإلهية،  بالأ�صل  هي 

نتيجة  د 
ّ
مر هي  الإن�صانية  العملية  الفائدة 

من نتائج هذه احلركة.

 )2 (

ا�صمه  علم  الأ�صليني  الأ�صرتاليني  عند  هناك 

جغرافيا  بعلم  اأ�صبه  اإنه  الأغنية".  "خطوط 
اآلف  اإىل  اأ�صوله  وتعود  الأ�صرتالية،  القارة 

ا 
ًّ
ال�صنني، وحتى الآن يتم تناقله �صفويًا وعملي

من جيل اإىل جيل. اإنه علم احلركة والنتقال 

اأثر  ة ترمي اإىل اقتفاء 
ّ
يف �صياق رحلة روحي

اأرواح الأ�صالف الذين خلقوا الأر�ص واحليوان 

والنبات، يقوم بها كّل جيٍل من الأجيال وفًقا 

لـ "خطوط الأغنية". 

ة اأغنية تدّل على الطريق.  
ّ
ففي كل منطقة ثم

وتبعًا  الأغــنــيــة،  ويغني  مي�صي  والــرحــالــة 

لكلمات الأغنية ومو�صيقاها، يوا�صل ال�صري اأو 

الحركة هي باألصل  
روحّية الغاية،  

والفائدة العملية 
اإلنسانية هي 

مجّرد نتيجة من 
نتائج هذه الحركة
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االنتقال طلًبا 
للمقّدس نجد له 
أهمية استثنائية 

لدى اإلغريق 
في زمن والدة 

العقالنية الغربية 

ينعطف �صماًل اأو ميينًا اإىل اأن تنتهي الأغنية 

جديدة  منطقة  فتبداأ  منطقة  نهاية  فتكون 

واأغنية جديدة، وهكذا. 

غّني وي�صتدّل 
ُ
مي�صي الأ�صرتايل الأ�صلي، اذاً، وي

�صياق  يف  الأغنية  خــالل  من  الطريق  على 

الأ�صالف.  اأرواح  اقتفاء  غايتها  حج  رحلة 

وعنده  �ص، 
ّ
مقد  

ٌ
موقع منطقة  كل  يف  وهناك 

دينية  ا 
ً
طقو�ص ــاج،  احل اأو  الة، 

ّ
الرح ــوؤدي  ي

�صياقها  ويف  الرحلة.  ي�صتاأنف  ثم  معينة، 

يح�صل على ما يقيم اأوده من طعام و�رصاب.

�صيزعم  الو�صعي،  املنهج  �صاحب  العلماين، 

اأ�صباب  عن  البحث  هي  حلة 
ّ
الر غاية  بــاأن 

اأما البحث  البقاء، الطعام وال�رصاب والدفء. 

من  ذريعة  د 
ّ
مر فهي  �صة 

ّ
املقد املواقع  عن 

اأجل اتباع الطريق ال�صحيح، جياًل بعد جيل، 

ا�صتخدام  وما  البقاء.  اأ�صباب  على  للح�صول 

الأغنية  حفظ  هو  الأ�صهل  لأّن  اإل  الأغنية 

جافة.  معلومات  جملة  حفظ  من  وتذكرها، 

�صياق  يف  الــ�ــرصوريــة  املعلومات  ـــدرج  ُت

يف  واتباعها  ا�صتعادتها  في�صهل  الأغنية 

ال�صري على الطريق ال�صحيح. 

واأن  ة، 
ّ
بالتطوري موؤمن  عمومًا  هو  العلمايّن 

عن  يختلف  ل  الأ�صل  يف  الب�رصي  ال�صلوك 

�صلوك الكثري من الكائنات احليوانية. والكثري 

اآخر  اإىل  مكان  من  ترحتل  هذه  ف�صائل  من 

دة.
ّ
ة املجر

ّ
طلبًا لأ�صباب البقاء املادي

د كائنات 
ّ
بالن�صبة للعلماين فاحليوانات مر

ة. ل تتمتع �صوى 
ّ
دنيا يف هرم الكائنات احلي

العاطفة  من  القليل  ورمبــا  البقاء،  بغريزة 

اأو  احليوانات،  ولكن  ا؛  بع�صً بع�صها  جتاه 

بالن�صبة  كذلك  لي�صت  ــل،  الأق على  بع�صها 

اأبناء  من  غريهم  اأو  الأ�صليني  لال�صرتاليني 

ذات  كائنات  اإّنــهــا  الطوطمية.  الثقافات 

بالن�صبة  الأهمية  بالغة  ة 
ّ
رمزي ودللة  روح 

ع عن 
ّ
ا العلماين لن يتور

ً
لوجود الإن�صان. طبع

البدائي  املوقف  لهذا  عقالين  تف�صري  اإيجاد 

ة 
ّ
من احليوانات يربطه باحلاجات ال�رصوري

لالإن�صان. 

الباحث  يتبعه  ـــذي  ال  
ّ
الــو�ــصــعــي املــنــهــج 

منهج  هو  الطابع   
ّ
ديني باإخال�ص  العلماين 

غري  يف  ف�صل،  ثــم  ومــن  النزعة  ت�صغريي 

الظواهر  بع�ص  تف�صري  يف  واحــدة،  منا�صبة 

نزعت  ملــاذا  مثاًل  والثقافية.  الجتماعية 

املقد�ص  البحث عن  بع�ص املجتمعات نزعة 

يف حني مل تفعل جماعات اأخرى؟ ما احلاجة 

يتلّخ�ص  الأمــر  كان  اإذا  امل�صاألة  تعقيد  اإىل 

هل  ذلــك  اإىل  البقاء؟  اأ�صباب  عن  بالبحث 

ب�صيطة  الناطقة هي  احليوانات غري  اأّن  حقًا 

بوظيفة  تقوم  التي  الب�رصية  الأدوات  ب�صاطة 

هذا  يف  األي�ص  الب�رصي؟  ال�صانع  يحددها 

جهل  عن   
ّ
ينم ما  الإن�صانية"  "املركزية  من 

وحتامٍل ي�صتدعي اإعادة النظر؟

) 3  (

الرغبة  ال�صتقرار.  رهــاب  حالة  تختِف  مل   

اآخر ما  اإىل  والنتقال من مكان  الرحيل  يف 

وغايات  بدوافع  واإن  الأفــراد،  تنتاب  انفكت 

ابن  مثل  الكبار  بالرحالة   
ّ
فكر متباينة. 

بي�صوع  فّكر  بــل  بــولــو،  مــاركــو  اأو  بطوطة 

امل�صيح وتالمذته يجوبون اأر�ص فل�صطني، اأو 

ب�صاعر مثل با�صو اأو نرفال ورامبو، كما �صبق 

ورحالة  التب�صرييني  الدين  برجال  وذكرنا، 

وغاندي  لورن�ص  ات�ص  تي  البوذيني،  ال�رصق 

وت�صي غيفارا ومئات غريهم. بع�صهم ارحتل 

ن�رصاً  وبع�صهم  واملعرفة،  للمغامرة  طلبًا 

يف  الــروح  لغاية  ا�صتجابة  اأو  دينية  لدعوة 

اأو من اأجل ق�صية  عدم املكوث مبكان واحد 

ة ما. 
ّ
�صيا�صي

قد تكون الدوافع والغايات املعلنة والواعية 

من  والنتقال  الرحيل  دوافــع  وحدها  هي 
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نيتشه كان نصير 
الشاعر الفيلسوف 

ضد الفيلسوف 
العقالني

اآخر؛ ولكن ماذا لو كان ثمة دافع  اإىل  مكان 

اأعمق غوراً من كاّفة الدوافع املعلنة والواعية؟ 

د تربيٍر عقالينٍّ ملخالفة 
ّ
اإن هذه الأخرية مر

متمعات ال�صتقرار وثقافة ال�صتقرار؟ 

ملاذا نرحل، اإذاً؟ 

رمبا عودة اإىل الأ�صل املوؤنث، مثاًل؟

دروي�ص،  حممود  الأر�ص" يقول  بنا  "ت�صيق 
 الأخري/ فنخلع اأع�صاءنا 

ّ
"حت�رصنا يف املمر

 منر/ وتع�رصنا الأر�ص. يا ليتنا قمحها 
ّ
كي

نا/ لرتحمنا 
ّ
اأم ليتها  يا/  ونحيا.  كي منوت 

اأمّنا."

 
ّ
ال�رص باإف�صاء  الرائع دروي�ص ي�صخو  كالعادة، 

وحّل اللغز.

فما  بنا وحت�رصنا وتع�رصنا.  ت�صيق  الأر�ص 

الذي نح�ص به حينما يحدث كل ذلك؟

نح�ص  حينما  طــبــعــًا.  بــالخــتــنــاق  نح�ص   

عن  نرحل  احلــركــة،  اإىل  نبادر  بالختناق 

اآخر  مكان  اإىل  ننتقل  يخنقنا،  الذي  املكان 

يف  بالختناق  نح�ص  ــد  وق لــلــهــواء.  طلبًا 

ا يف املنزل  ة، واأي�صً
ّ
ة اأو العام

ّ
الأماكن اخلا�ص

والعالقة  والـــزواج  والوظيفة  العائلة  ومــع 

 
ّ
ال�صيا�صي واحلزب  الجتماعية  اأو  العاطفية 

والوطن نف�صه.  

الأر�ــص.  لرتحمنا  املق�صود  نا! 
ّ
اأم لرتحمنا 

امل�صطلح  هنا  ومــن  الأم،  ى 
ّ
ُت�صم الأر�ـــص 

دروي�ص  منا�صدة  الأم".  "الأر�ص  ال�صائع 

لالأر�ص، طالبًا الرحمة، ي�صعنا على م�صارف 

ال�صوؤال الآتي:

هي  الأم  اأن  اأم  حقا؟  الأم  هي  ــص  الأر� هل 

)الــرتاب  الأربــعــة  العنا�رص  من  اآخــر  عن�رص 

واملاء والهواء والنار( ماذا لو اأن الأم لي�صت 

 منها، واإمنا من نطلبه، 
ّ
هي التي تخنقنا فنفر

اأّنه  لو  ماذا  الختناق؟  من  هربًا  اإليه   
ّ
ونفر

الهواء؟

يف كتابها "ن�صيان الهواء يف فل�صفة هيدغر" 

لو�صي  الفرن�صية  ة 
ّ
الن�صوي الفيل�صوفة  جتادل 

عن�رص   
ّ
اأهــم ن�صي  قد  هيدغر  باأن  ايرغاراي 

يف الكون، و�رصورة الكون، مبعنى اأن نكون، 

وهو عن�رص الهواء. 

عن  تكّلم  قد  الكبري  الأملاين  الفيل�صوف  كان 

ن�صيان �صوؤال الكون يف امليتافيزيقيا الغربية 

املخّل�ص.  هو  ظهوره  وحتى  اأفالطون  منذ 

من  الغائب  تكري�ص  لأجــل  جــادل  هيدغر 

وغني  والإقــامــة،  كن 
ّ
ال�ص على  الكالم  خالل 

الف�صاء  اأو  املكان  اأي  ال�صتقرار،  القول،  عن 

ويف النهاية الأر�ص حيث يف تربتها ت�رصب 

ال�صجرة جذورها )ولالأ�صجار واجلذور مكانة 

ل تعلو عليها مكانة يف فل�صفة هيدغر( ولكن 

الفيل�صوف  تنا�صى  بالأحرى،  اأو  ن�صي،  ملاذا 

الكبري الهواء؟

واملذكر  موؤنث.  والهواء  للمذكر  الفل�صفة  لأّن 

املوؤنث ويف  اإق�صاء  اأو  قتل  اإىل  ي�صعى  دائما 

ماآربه.   يخدم  مبا  ا�صتعباده  الأحــوال  اأح�صن 

لقد مّت ا�صتبعاد الهواء من الفل�صفة، لي�ص فقط 

اأفالطون واإمنا ما قبل ذلك. طالي�ص هو  منذ 

ال�صائل، املاء، هراقليط�ص املتحرك  فيل�صوف 

الأر�ص.  الثابت،  ال�صلب  وبارمنيد�ص  النار 

ولكن ل فيل�صوف هناك للهواء.

ولكن ملاذا الهواء موؤنث؟ 

عطاء  لــالأم،  املوؤنث  مبعنى  الأم،  مثل  لأّنــه 

اأو مقابل. بخالف  متوا�صل من دون ح�صاب 

ندفع  اأن  يجب  التي  والــنــار  ــاء  وامل ــرتاب  ال

ثمنها، الهواء ن�صتخدمه ب�صكل متوا�صل ومن 

�صيء   
ّ

اأي نعطيه  اأن  دون  ومن  ح�صاب،  دون 

باملقابل. بل اإننا نادراً ما ننتبه لوجوده، اإنه 

غري مرئي. ونحن اإذا نتحرك، نغادر اأو نرحل، 

ا 
ً
طلب نفعل  اإمنا  اآخر،  اإىل  مكان  من  وننتقل 

للهواء؛ طلبًا لالأم.  
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طلبًا  النــتــقــال،  فعل  يف  متمّثلة  واحلــركــة 

 غر�ٍص اآخر، جندها ذات اأهمية 
ّ

للمقد�ص اأو لأي

ة لدى الإغريق اأي�صًا يف زمن ولدة 
ّ
ا�صتثنائي

ة.
ّ
العقالنية الغربي

ة هرم�ص، 
ّ
يتجّلى ذلك ب�صكل خا�ص يف �صخ�صي

هو  وال�صفيع.  الر�صول  ة، 
ّ
النتقالي احلركة  اإله 

الب�رص،  اإىل عرق  الآلهة  انتقل من طبقة  الذي 

ورعى بعنايته كل حالة انتقال للثوة واحلظ 

والنوم واخل�صوبة، تخ�صيب احليوانات مثاًل، 

اأو  بطريقة  اأ�صياء،  نقل  اأو  انتقل،  من  كل  اأو 

الأموال  ينقلون  ار 
ّ
والتج امل�صافرون  باأخرى: 

وال�صلع، واملرتجمون الذين ينقلون الن�صو�ص 

من لغة اإىل اأخرى؛ بل وحتى الل�صو�ص الذين 

راعاهم  اآخــر.  اإىل  جيب  من  ــال  امل ينقلون 

هرم�ص بعنايته ال�صماوية.

بالن�صبة  ة 
ّ
م�صتمر  يف حالة حركة 

ٌ
نهر العامل 

احلركة  هذ  الإغريق.  والعقالنيني  لهرقليط�ص 

ة؛ ويف كال احلالني 
ّ
ة اأو طوعي

ّ
قد تكون طبيعي

 منها ماراًة منا لتدّفق احلياة نف�صها. 
ّ
ل مفر

اأو  التحام  بفعل  حاله  على  يبقى  �صيء  ل 

اأو  الطبيعة  يف  امل�صادة   العنا�رص  �ــرصاع 

ل. 
ّ
يبقى مكانه بفعل اجلريان والتحو

باأعمال  ب�صدة  ــراً  ــاأّث مــت ــان  ك هريقليط�ص 

هومريو�ص �صاحب الإلياذة والأودي�صة. وعلى 

الأرجح فاإن تاأثره مبلحمتي هومري�ص هاتني 

هو ما اأو�صله اإىل فكرة اأن العامل اأ�صبه بالنار، 

والّنهر،  ة، 
ّ
امل�صاد العوامل  �رصاع  حيث  من 

كان  ثم  ومن  املتوا�صل؛  اجلريان  حيث  من 

اخللو�ص اإىل مفهوم ال�صريورة. 

يف  الكبري  اأثرها  لها  كان  ال�صريورة  وفكرة 

ونيت�صه.  هيغل  عند  خا�صة  الغربية  الفل�صفة 

اأن البع�ص يرى باأن  نيت�صه بالتحديد، طاملا 

تطوير  اإل  هي  ما  الأبدي"  "العود  نظرية 

هو  هيدغر،  بح�صب  نيت�صه،  ال�صريورة.  لفكرة 

هريقليط�ص القرن التا�صع ع�رص. هذا من جهة، 

ومن جهة اأخرى، فاإن هريقليط�ص ذاته ما هو 

اإل نيت�صه الع�صور ال�صابقة لأفالطون.

اأو  الفيل�صوف،  ال�صاعر �صد  نيت�صه كان ن�صري 

الفيل�صوف  �صد  الفيل�صوف  ال�صاعر  بالأحرى 

اإىل  ال�صعر  اأعــاد  �صقراط.  وحتديًدا  العقالين، 

عليه  اأفــالطــون  حكم  بعدما  الفل�صفة  عــامل 

باملنفى، وحياة الربية.

يف  يرد  ما  على  ال�صعراء،  يهيم  الربية  ويف 

القراآن الكرمي:

)�صورة  يهيمون"  واٍد  كل  يف  اأّنهم  تر  "اأمل 
ال�صعراء(

يف النهاية؛ معظم النا�ص ت�صتخدم ما يقع يف 

ال�صعراء  يدها من معاجم ومازات.  متناول 

هو  مبا  الكتفاء  عن  يرتفعون  من  وحدهم 

اليد فح�صب. لهذا نراهم، على ما  يف متناول 

تذهب الآية القراآنية، يف كل واد يهيمون؛ فمن 

الربية ياأتي املجاز اجلديد. 

ال�صجاعة،  ميتلكون  مــن  وحــدهــم  ال�صعراء 

�صجاعة املجنون، لكي يتجاوزوا حدود اللغة 

املتداولة، ويغامروا متوّغلني يف عامٍل ما انفّك 

ة اخلا�صة لالأفراد واجلماعات. 
ّ
اً من امللكي

ّ
حر

اإل من خالل ولدة  واللغة ل تتجدد وتتطور 

مــــازات جــديــدة. هـــذه املـــجـــازات ت�صري 

ت�صري  اأي  اللغة؛  من  يتجزاأ  ل  جزءاً  تدريجيًا 

املعنى احلريف. ذلك اأّن املجاز هو اأ�صل اللغة. 

الآية  بح�صب  اإمنا،  اللغة،  اآدم   
ّ
علم حينما  اهلل 

مازات.  الأ�صماء  الأ�صماء.  عّلمه  القرانية، 

اآدم،  هــذا  ال�صيء:  اأو  لل�صخ�ص  مــاز  ال�صم 

مالك  اإبلي�ص،  وذاك  امــراأة،  حواء،  هذه  رجل، 

متمرد.

اأي  و�صفة،  با�صم  يحظى  الذي  اإبلي�ص  وحده 

اأو  املتمرد  املــالك،  اإبلي�ص  اثنني.  مازين 

احلــدود  ــادى وجتـــاوز  ــذي مت ال هــو  ال�صال، 

يمتلك الشعراء 
شجاعة المجانين 

لتجاوز حدود اللغة 
المتداولة

دراسات 
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ابتكار  اإىل  �صعيه  يف  وال�صاعر  املر�صومة. 

مازات جديدة اإمنا يتجاوز احلدود القائمة، 

ويحذو حذو املالك املتمرد. 

ل غرابة اأن اهلل يكره ال�صعراء. وكذلك اأفالطون. 

مبن  ليثق  كان  ما  اليوناين  العقل  فيل�صوف 

جديد.  مــاز  خلف  �صعيًا  ــة 
ّ
الــربي يف  يهيم 

عند  اليقينية،  ة، 
ّ
النقي املعرفة  ذروة  احلكمة، 

على  القادر  العقل  نتاج  هي  اإمنا  اأفالطون، 

وقف  لذلك  املنطقي؛  اجلدل  �صالح  ا�صتخدام 

اأفالطون على باب "اجلمهورية" وهتف: ابق 

هومريو�ص!  �صيد  يا  الربية،  يف  اخلــارج،  يف 

ادخل يا �صيد �صقراط!

اأن  ا�صتطاع  العقالين،  الفيل�صوف  �صقراط، 

ال�صادقة  يبنّي كيفية احل�صول على املعرفة 

هومريو�ص،  اأمــا  املنطقي.  اجلــدل  بوا�صطة 

فلم  واملمثل،  املغني  امل�رصحي،  ال�صاعر، 

اخليال.  معارفه،  م�صدر   
ّ

يف�رص اأن  ي�صتطع 

بال�صبط  كيف ي�صتقي اخليال معارفه؟  

لآدم  ي�صجد  اأن  ورف�ص  املالك  د 
ّ
متر حينما 

الــرتاب.  مــن  اأف�صل  الــنــار  اأن  بزعم  تــذرع 

الإن�صان  اآدم  بينما  نار  من  املتمرد  واملالك 

الزعم  اأتــى املــالك بهذا  اأيــن  تــراب. فمن  من 

احلكم اأن النار اأف�صل من الرتاب؟ 

اخليال  حتما!  املنطقي  اجلدل  بوا�صطة  لي�ص 

النار  تثريها  الــتــي  املــجــازات  مــا  رمبـــا؟ 

واملجازات التي يثريها الرتاب؟ 

النار: النور، الدفء، احلركة، التطهري، الفاعل، 

املهاجم، ال�صالح .. الخ.

عن  العجز  ــربد،  ال الظالم،  ال�صواد،  الــرتاب: 

احلركة، املتلقي ال�صلبي، املفعول به.. اإلخ. 

اإ�صايف،  اأول من ظفر مبجاز  د 
ّ
املتمر املالك 

جديد  مـــاز  عــن  بــحــث  مــن  واأول  ــد،  جــدي

م�صتخدمًا اخليال. 

حيث  من  بــه،  واملت�صبهني  اإذاً،  اهلل،  هناك 

ال�صعي اإىل اقامة الفردو�ص على الأر�ص، �صاأن 

املتمرد  املالك  وهناك  اأفالطون.  جمهورية 

�صعيهم  يف  ال�صعراء،  حذوه،  يحذون  والذين 

�صبقًا.
ُ
د على اللغة املر�صومة م

ّ
التمر

) 5  (

نيت�صه مرة اأخرى! 

عنده  والــكــتــابــة  الفل�صفي  الــّتــفــكــري  كـــان 

يف  حتى  امل�صي.  احلــركــة،  مــع  مت�صاوقان 

 به 
ّ
ال�صنوات الأخرية من حياته، بعدما ا�صتبد

اجلنون والعجز اجل�صماين، بحيث مل يعد قادراً 

بكر�صي  ال�صتعانة  دون  من  احلركة،  على 

على  نقل 
ُ
ي اأن  ال�رصوري  من  كان  متحرك، 

�رصفة البيت من مكان اإىل اآخر. 

الرابعة  �صن  يف  بعد  وهو  ة؛ 
ّ
�صحي لأ�صباب 

يف  من�صبه  من  نيت�صه  ا�صتقال  والثالثني، 

فقه  درا�صات  كر�صي  كاأ�صتاذ  بازل  جامعة 

ذلك  بعد  اأعــوام  ولع�رصة  ة. 
ّ
الكال�صيكي اللغة 

عانى الفيل�صوف الأملاين من اأمرا�ص خمتلفة 

النظر  يف  و�صعف  الن�صفي  ال�صداع  اأبرزها 

راتبه  الــقــراءة.  على  القدرة  فقدان  حد  بلغ 

التقاعدي املتوا�صع كان م�صدر رزقه املادي 

الوحيد مبا ا�صطره للعي�ص حياة �صظف.

بعد ع�رصة اأعوام مل تعد معاناته تقت�رص على 

الأمرا�ص اجل�صدية فح�صب؛ واإمنا طالت قواه 

ة اأي�صا، لذلك فقد ق�صى الأعوام ال�صتة 
ّ
العقلي

الأخرية م�صابًا باجلنون. 

حياته الفل�صفية مل تتجاوز اأكث من عقد واحد 

اأهم الأعمال الفل�صفية يف  اأنتج خالله بع�ص 

الفاقة  حياة  رغــم  وعلى  ة. 
ّ
الب�رصي تاريخ 

كانت،  فل�صفته  اأن  اإل  كابدها  التي  واملر�ص 

اأو  املعنى  اأو  التعبري  م�صتوى  على  �ــصــواء 

لالأمل،  ال�صعف  �صد  للقوة  متجيًدا  املنهج، 

�صد الياأ�ص، للهجوم، �صد الرتاجع، ولتحطيم 

فيلسوف العقل 
اليوناني ما كان 

ليثق بمن يهيم في 
البرّية سعياً خلف 

مجاز جديد

دراسات 
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ا 
ً
وطبع لها،  اخل�صوع  عن  ا  عو�صً الأوثـــان 

"الإن�صان  �صاأن  وخطرية  جديدة  ات 
ّ
نظري

الأعلى" و"العود الأبدي".

حياته  اإىل  الإحــالــة  عن  نيت�صه  ع 
ّ
يــتــور مل 

ال�صخ�صية. وكتابه الأخري "هذا هو الإن�صان" 

من  مقت�صبة  فكرية  ذاتية  �صرية  مبثابة  هو 

خالل الكالم على موؤلفاته. لكن فل�صفة نيت�صه 

د ردة فعّل على ما كابده من اأمل 
ّ
مل تكن مر

ج�صمايّن اأو حاجة مادية. 

الإن�صاين  اجل�صد  اأوىل  قبل  من  فيل�صوف  ل 

على  التاأكيد  له.  نيت�صه  اأولها  التي  ة 
ّ
الأهمي

ة اجل�صد حّكم فل�صفته يف �صتى املوا�صيع 
ّ
اأولوي

وعلم  والأخالق  امليتافيزيقيا  عاجلها،  التي 

اجل�صد  ولكّن  احلديث.  والعلم  والدين  اجلمال 

مركب  على  يقت�رص  ل  لنيت�صه  بالن�صبة 

وحتمًا  للروح،  امل�صاد  هو  ول  فيزيولوجي 

ا امل�صاد للعقل  لي�ص الأدنى منها. ولي�ص اأي�صً

اأو التفكري. اجل�صد هو املر�صاة التي تتعلق بها 

املعنية  والت�صورات  واملزاعم  احلقائق  كافة 

ة 
ّ
ال�صخ�صي ة 

ّ
والهوي والــذات  والعقل  بالروح 

واللغة والأحكام واملعتقدات. 

اأو  نيت�صه كان ن�صري ال�صاعر �صد الفيل�صوف، 

الفيل�صوف  �صد  الفيل�صوف  ال�صاعر  بالأحرى 

دفاتر  يف  نه 
ّ
دو كتبه  مما  والكثري  العقالين، 

كان  اأحياًنا  مي�صي.  كان  بينما  مالحظات 

مي�صي ما ل يقل عن خم�ص �صاعات يف اليوم 

الواحد. 

ول  ال�صكون  يعنى  ل  لنيت�صه  بالن�صبة  اجل�صد 

نيت�صه كان  النحدار.  يعني  الثقل، وحتمًا ل 

فيل�صوف الأعايل باملعنى احلريّف واملجازي 

على ال�صواء. واأنت ل تبلغ الأعايل، قمم اجلبال 

والوثوب  بامل�صي  باحلركة.  اإل  الفل�صفة،  اأو 

وت�صّلق اجلبال والطريان. 

�صاقة والرق�ص، 
ّ
اجل�صد اأي�صًا يعني اخلّفة والر

ة 
ّ
 العقول الفل�صفي

ّ
اأي الفن. نيت�صه كان من اأهم

عا�صًقا  كان  اأّنه  غري  ة 
ّ
الب�رصي اأنتجتها  التي 

هو  وفــنــانــًا.  املو�صيقى(  ا 
ً

)خ�صو�ص للفّن 

املو�صيقى  "لول  ال�صهرية  املقولة  �صاحب 

ومل  كبريا".  خطاأً  الإن�صاين  الــوجــود  لكان 

 نقده اأحد اإل من متّتع باأ�صلوب 
ّ
ي�صلم من �رص

اإمير�صون  ورالف  �صك�صبري  مثل  جميٍل   
ٍّ
اأدبــي

كتابة  على  حري�صًا  كان  هينه.  وهايرن�ص 

 ي�صاهي اأ�صلوب الأدباء اأنف�صهم، 
ّ
اأ�صلوب اأدبي

اأف�صل  اإىل جانب هينه،  اأّنه،   دائمًا 
ّ
اأ�رص وقد 

من كتب النث باللغة الأملانية. 

يف احلقيقة نحن حينما نقراأ نيت�صه حتى يف 

الإنكليزية( لن ن�صتطيع  اأو  )العربية  الرتجمة 

لأ�صلوب  ــا  اأوله التي  العناية  نتجاهل  اأن 

مازات  ي�صبه  ما  نيت�صه  عبارة  يف  التعبري. 

وت�صلق  والوثوب  امل�صي  نف�صه،  اجل�صد  حركة 

الأعايل، وعالوة على كل ذلك، الرق�ص. 

)  6 (

ارثر  الفرن�صي  ال�صاعر  هو  اآخــر  مهم  م�ّصاء 

رامبو، كما اأ�رصنا من قبل.

عابر  اإل  اأنا  ما  الطريق!  اأيها  نذهب،  "دعنا 
هذا  يف  ولعّل  رامبو  يقول  اأكث"  ل  �صبيل 

ال�صخ�صية  ال�صاعر  حياة  يلخ�ص  ما  القول 

يف  ب�رصعة  ويختفي  فجاأة  يظهر  وال�صعرية. 

احلياة والكتابة على ال�صواء. 

اأُ�ــصــيــب رامــبــو بــرهــاب ال�ــصــتــقــرار بــاكــراً 

الداء قام باأول رحلة وهو ما  ومدفوعًا بهذا 

وتوالت  العمر.  من  ع�رصة  اخلام�صة  يف  زال 

ثم  فرن�صا  داخــل  ــال  والرحت التنقل  حــالت 

ما  متنقاًل  اأفريقيا  واأخرياً  الأوروبية  القارة 

بني اليمن واأثيوبيا.   

كان  والتعبري،  الكتابة  ال�صعر،  يف  النغما�ص 

ال�صتقرار  رهاب  عن  التعبري  مبثابة  اأي�صًا 

والرغبة يف الرحيل. حياته الأدبية الق�صرية 

كانت ف�صاًل من مغامرة الرحتال املتوا�صلة، 

دراسات 

الجسد بالنسبة 
لنيتشه ال يعني 

السكون وال 
الثقل، وحتماً ال 

يعني االنحدار
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معًا.  والواقعي  اخليايل،  املجازي  باملعنى 

الأدبية  احلياة  يف  ظهر  �صبيل  عابر  ومثل 

دخل  �صبيل  عابر  ومثل  واختفى  الباري�صية 

تاريخ الأدب لفرتة ق�صرية اختفى وان بقيت 

اآخر،  �صبيل  عابر  اي  فبخالف  طبعًا.  اأعماله 

اأو ما ي�صي به م�صطلح عابر �صبيل، فاإنه ترك 

ن�صى �صواء يف الو�صط الأدبي اأو تاريخ 
ُ
اأثراً ل ي

الأدب. هذا الرحالة املغامر كان �صداميًا فظًا 

ومتهوراً بحيث اأخاف من التقى بهم. عالقته 

ال�صاعر فرلني كانت �صاخبة وم�صطربة  مع 

اأدى  مبا  عليه،  النار  فرلني  باإطالق  وانتهت 

فريلني  دخــل  بينما  ذراعـــه،  يف  ــرٍح  ج اإىل 

ال�صجن. 

ة، 
ّ
اأما اأعماله الأدبية، ومع اأّنها باهرة وريادي

خم�صة  يتجاوز  مل  جهد  ح�صيلة  كانت  فلقد 

اجلحيم"  يف  "ف�صل  اأهمها  ولعل  اأعـــوام. 

يبلغ  مل  وهو  كتبها  التي  الطويلة  الق�صيدة 

الع�رصين بعد. 

مبنولوج  اأ�صبه  هــي  اجلحيم"  يف  "ف�صٌل 
ة 

ّ
م�رصحي اإىل  اأقــرب  اإنها  طويل.  �صك�صبريي 

ال�صعر  بني  ما  تــرتاوح  الواحدة.  ة 
ّ
ال�صخ�صي

الذاتية  ال�صرية  بــني  مــا  وتــتــاأرجــح  والــنــث 

بني  ما  والــواقــع  اخليال  بني  ما  والتاريخ 

اخلرافة واحلقيقة، امل�صيحية والوثنية، ال�رصق 

والغرب .. الخ. 

يف  متوا�صلة  انتقال  حركة  العبارة  يف  ثمة 

ة 
ّ
مر متباينة،  وم�صتويات  خمتلفة  اجتاهات 

ل  املتكّلم  املجارير.  يف  واأخرى  ال�صماء  يف 

ير�صو على اأمر اأو �صورة اأو حكاية لأكث من 

متابعة  ت�صبُه  متابعته  اأحيانًا.  واحدة  فقرة 

اإىل  زهرة  من  تنتقل  فرا�صة،  اأو  نحلة  حركة 

يف  املكوث  عن  العاجز  حركة  اإنها  اأخــرى، 

خوفًا  اخلــائــف  طــويــل.  لوقت  واحــد  مكان 

مر�صيًا من ال�صتقرار.

كتعبري  اجلحيم"  يف  "ف�صل  نقراأ  اأن  ميكننا 

اأي�صًا  وميكننا  ملوؤلفها.  النف�صية  احلالة  عن 

قراءتها كن�ص متكن موؤلفه خالله من حتويل 

 
ّ
اأدبي عمل  اإىل  ال�صتقرار  من  اخلوف  حالة 

ريادي رائع.

 والن�ص ينطلق من تقرير حقيقة اأن املتكلم، 

كان �صعيداً، م�صتقراً، يف يوم من الأيام؛ اإل اأّن 

عن  عاجًزا  وجعلته  روحه  اخرتقت  جرثومة 

الر�صا باحلياة يف الوطن.  النتيجة النزلق 

 ل نهاية له، وحيث الأمور 
ٍّ
اإىل عامٍل كابو�صي

اأو  منطق  دون  ومــن  الــربق  ب�رصعة  حت�صل 

نظام. اإّنه عامل ال�صواد والدم واجلرمية واللعنة 

تف�صل  التي  احلدود  تتال�صى  حيث  واجلنون 

ا عن 
ً
ز ع�رص

ّ
الأمكنة عن بع�صها بع�صا، اأو متي

اآخر، وتختلط ال�صفات والقيم. 

والو�صيع  مــرة،  املنحدر،  نبيل  هو  ال�صاعر 

اأوروبي  وم�صيحي،  النزعة  وثني  اأخرى،  مرة 

ولكن منتهى رغباته الهروب اإىل ال�رصق، يف 

.  هذا الكابو�ص هو 
ّ
اليقظة والنوم، الربد واحلر

الذي اأراد ال�صاعر اأن ينه�ص منه، اأو يخرج من 

�صجنه، واأن مي�صي م�صي عابر ال�صبيل. وهو 

عرب يف النهاية؛ ولكن اإىل املوت.

رتت �صاقه، و�صار عاجزاً 
ُ
مات رامبو بعدما ب

اآخر  اإحــدى  والتنقل.  والــرتحــال  امل�صي  عن 

عجزه  على  اً 
ّ

متح�رص نطقها،  التي  العبارات 

اإىل  �صاأهبط  "اأنا  ل�صقيقته:  قوله  احلركة،  عن 

باطن الأر�ص بينما اأنت �صتظلني قادرة على 

بدقائق  موته  وقبل  ال�صم�ص."  يف  مت�صي  اأن 

م باأنه كان �صائراً، مغادراً ثانية، منتقاًل 
ّ
توه

رحلة  يف  ــدن،  ع اإىل  اأثيوبيا،  يف  هــرر  من 

اأخرى يف ال�صم�ص التي منذ البداية غّذ اخلطى 

باجتاها. 

دراسات 

قال رامبو ألخته 
بعدما ُبترت 

ساقه وصار عاجزًا 
عن الحركة: "أنا 

سأهبط إلى باطن 
األرض بينما أنِت 
ستظلين قادرة 

على أن تمشي في 
الشمس"
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التشكيل

الحدائق موضوعاً أدبياً وفنياً يتداخل 
ل فيهما الواقع بالُمَتخيَّ

من أعمال  فان غوغ   
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ل 
ّ
الأو جديدان،  كتابان  الرافدين  دار  عن  ي�صدر 

من  م�صتوحى  العنوان   - اأخرى"  "�صفاٌف  عنوانه 

عبارة لل�صاعر الفرن�صي �صان جون بري�ص: "موعودٌة 

اأخرى"  �صفاٍف  من  الآتــي  الُهبوب  بهذا  نــا 
ُ
اأقــدار

حممود  علي  ال�صاعر  اأجـــراه  طويل  حــوار  وهــو   -

الذي  خملوف  عي�صى  والكاتب  ال�صاعر  مع  خ�صرّي 

�صريته  فت�صبح  منها  اأبعد  ليذهب  ذاته  من  ينطلق 

�صاهدها  التي  واللوحات  قراأها  التي  الكتب  �صريَة 

التي  الإن�صانّية  واللقاءات  �صمعها  التي  واملو�صيقى 

رحلة  املعنى،  بهذا  والكتاب،  نف�صه.  يف  حفرت 

الكتاب  املختلفة.  والثقافات  واملكان  الزمان  يف 

الثاين بعنوان: "فان غوغ ُمنَتحر املجتمع" للكاتب 

له  وقّدم  العربّية  اإىل  نقله  اأرتو،  اأنطونان  الفرن�صي 

ا. ولقد اخرتنا، هنا، ف�صاًل من  عي�صى خملوف اأي�صً

"�صفاف اأخرى" عنوانه "احلدائق الّزمنّية واحلدائق 
غوغ  "فان  كتاب  مقّدمة  نن�رص  كما  الاّلزمنّية"، 

ُمنَتحر املجتمع".

بة اللُّغز الخالص للّزهرة المعذَّ
عيسى  وضعها  الــتــي  )الــمــقــّدمــة 
ُمنَتِحر  غوغ  "فــان  لكتاب  مخلوف 

المجتمع"
 ألنطونان أْرتو(.

ه 
ّ

توج  ،1947 فرباير  �صباط/  �صهر  من  الّثاين  يف 

 
ّ
الباري�صي "اأوراجنوري"  متحف  اإىل  اأرتو  اأنطونان 

�صاحة  على  واملطّل  "تويلري"،  حديقة  يف  الكائن 

الفّنان  اأعمال  �ص 
َ
ُتعر كانت  هناك،  "كونكورد". 

1853-( غوغ  فان  فان�صان  الهوّلندّي   
ّ
الّت�صكيلي

�صوم بعني نافذة، 
ّ
1890(. �صاهد اأرتو الّلوحات والر

ا، ف�صاًل عن كونه كاتًبا  اًما اأي�صً
ّ
وكان هو نف�صه ر�ص

يف  امل�رصح  ري  ُمنظِّ اأبــرز  واأحــد  وممّثاًل،  ا 
ً
و�صاعر

ل من القرن الع�رصين، وقد ُعرَف بنحته 
ّ
الّن�صف الأو

ابتكار  اإىل  يتطّلع  اّلــذي  الق�صوة"  "م�رصح  مفهوم 

مّلة  �صت  خ�صّ نف�صها،  الفرتة  يف  جديد.  م�رصح 

فقرات  على  حتتوي  غوغ  فان  عن  مقالًة  "فنون" 
فران�صوا-خواكيم  الّطبيب  توقيع  حتمل  درا�صة  من 

يعاين  كــان  الّنابغة  الفّنان  "هذا  اأّن  وفيها  بــري، 

الوقت".  مرور  مع  حّدة  ازدادت  نف�صّية  ا�صطرابات 

دفعتاه  املقالة  وقراءته  املعر�ص  اأرتــو  م�صاهدة 

مغايرة  روؤيــة  وتقدمي  غوغ،  فان  عن  الكتابة  اإىل 

من  انطالًقا  كتَب  ولقد   .
ّ
الفّني ونتاجه  �صريته  اإىل 

والعذاب  املعاناة  ب 
ّ
جر لأّنــه  ال�ّصخ�صّية،  جتربته 

طوال  رافقته  التي  الآلم  يعالج  اأن  وحاول  ا،  اأي�صً

دمات الكهربائّية واملخّدرات.  حياته بالأدوية وال�صّ

اأّنه عا�ص �صنوات عّدة متنّقاًل بني م�صت�صفيات  كما 

ة كانت الأخرية  ات خا�صّ
ّ
الأمرا�ص الّنف�صّية وم�صح

))فان غوغ منتحر المجتمع(( ألرتو 
و))ضفاف أخرى((  

رسائل فان غوغ 
مرجع أساسّي 

يعتمد عليه مؤّرخو 
الفّن والّنّقاد 

والكّتاب

عيسى مخلوف
شاعر لبناني مقيٌم في باريس

الحديقة تأليٌف متكامل كالفّن

من أعمال  فان غوغ   
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يف مدينة روديز الفرن�صّية. لذلك، بدا وهو يكتب عن 

فان غوغ اأّنه ينظر اإىل وجهه يف املراآة ويكتب عن 

يف  ن�صمعه  اّلذي  وبال�رّصاخ  كتب  ّكني 
ّ
بال�ص نف�صه. 

كّل كلمة، وكذلك يف غ�صبه واإدانته اّلذين يّتهمون 

مر�صى؛  اأّنهم  معتربين  ويحاكمونهم،  املبدعني 

وهو  املري�ص،  هو  اإليه،  بالّن�صبة  املجتمع؛  فيما 

اته 
ّ
م�صح يف  و"خنَق  واجلرمية،  الّظلم  د 

ّ
ج�ص اّلذي 

الّدفاع  اأو  جميًعا  منهم  الّتخلُّ�ص  اأراد  اّلذين  اأولئك 

عن نف�صه اأمام اّتهاماتهم، لأّنهم رف�صوا اأن يكونوا 

متواطئني مثله مع اأب�صع القذارات".

قعر،  بال  هاوية  وحتته  حبل  فوق  ي�صري  كبهلوان 

اّلتي  احلــدود  عند  يقيم  كان  حياته.  اأرتــو  اأم�صى 

ي�صوغها  والهذيان،  العالية  الــّدّقــة  فيها  تلتقي 

الرَبق،  ب�رصعة  نرى،  وجتعلنا  اأمامنا  ج  تتوهَّ بُلغة 

كيف تبطل امل�صافة بني الّنبوغ واجلنون. اإّنها لغة 

ة داخل لغة موليري، وقد ا�صتطاع من خاللها  خا�صّ

.
ّ
اأن يقّدم نتاًجا له فرادته يف الأدب الفرن�صي

عا�صفة  بل  كتاًبا  لي�ص  غوغ  فان  عن  اأرتو  كتاب 

هو  وما  الأمل  كها 
ّ
يحر كتاب،  �صفحات  يف  تتحّفز 

اأبعد من الأمل. الغ�صب، هنا، كا�رص الأبواب وم�صًعى 

مع  كما  الّذات  مراجعة  ل  الأغالل،  من  ر 
ُّ
الّتحر اإىل 

غ�صبها  عن  عرّبت  اّلتي  �صافو  اليونانّية  ال�ّصاعرة 

"لأّن  بالقول:  غته  و�صوَّ �صنة   2600 من  اأكث  منذ 

ّياد  ال�صّ روح  اأفعل:  ما  اأعرف  ل  روَحني  نف�صي  يف 

 
ّ
الفرن�صي ال�ّصاعر  قال  كما  اأو،  الّطريدة"،  وروح 

ّكني". اإّنه، يف جميع 
ّ
�صارل بودلري: "اأنا اجلرح وال�ص

احلالت، الأمل اّلذي ي�صبح ُتربة تتفّتح فيها الأزهار 

 ." مبا فيها "اأزهار ال�رّصّ

دت ملا كتبه عن  ة ن�صو�ص كثرية كتبها اأرتو مهَّ
ّ
ثم

ف 
َّ
فان غوغ. يف مقالة ن�رصها يف العام 1936، عر

، بالّطريقة الآتية: "الفّنان 
ّ
بدور املبدع، ب�صكل عام

اّلذي مل ي�صِغ اإىل قلب الإن�صان، الفّنان اّلذي يجهل 

اأّنه كب�ص حمرقة، اأّن واجبه اأن يجذب كاملغناطي�ص، 

الّزمان  غ�صب  كتفه  على  ُي�صقط  اأن  ي�صتميل،  اأن 

، من ل 
ّ
يق الّنف�صي ره من ال�ّصعور بال�صّ

ّ
ال�ّصارد ليحر

يكون كذلك لي�ص فّناًنا".

اأرتو عن فان غوغ ليربِّئه من اجلنون وينتقد  كتَب 

ب�صّدة علماء الّنف�ص واملجتمع اّلذي يحميهم، ويحّمله 

م�صوؤولّية انتحار فان غوغ، وقبله جريار دو نرفال. 

اأمعن يف ت�رصيح عدد من الّلوحات  اآخر،  من جانب 

وغربان"،  القمح  "حقل  ومنها:  اأ�رصارها،  عن  بحًثا 

"ر�صيف  دوبينيي"،  "حديقة  غوغان"،   
ّ
"كر�صي

امُلَكوَكب"  "الّليل  القمح"،  "�صنابل  م�صاًء"،  مقهى، 

اإىل  الأعمال مدخاًل  اأ�صبحت هذه  ال�ّصم�ص".  ار 
ّ
و"دو

واأعماق  اأعماقنا"  اإىل  "ينفذ  اّلذي  غوغ  فان  عامل 

املو�صوعات اّلتي ير�صمها ويوؤن�صنها، من اأجنم الّليل 

ن احلقول امُلوا�صي، املائلة 
َ
و�ص

َ
ويّف، اإىل �ص واأزرقه ال�صُّ

اأوراقه مع ريح منطقة "الربوفان�ص"، فاحلذاء اّلذي 

والعبيد.  البوؤ�صاء  ماأ�صاة  ويختزل  ا" 
ً
بوؤ�ص "ير�صح 

لكن، اإىل َمن تتوّجه جميع هذا الأعمال؟ اإذا طرحنا 

تو، فهو لن يتوانى عن الإجابة الآتية: 
ْ
وؤال على اأر

ّ
ال�ص

َعِملنا  الأر�ص،  لهذه  اأبًدا  ولي�ص  العامل،  لهذا  "لي�ص 
عب والبوؤ�ص 

ّ
كّلنا دائًما، و�صارعنا، و�رصخنا من الر

الأ�صياء  هذه  ومن  وال�صمئزاز،  والف�صيحة  واحلقد 

كّلها ت�صّممنا جميًعا، مع اأّننا كّنا جميًعا م�صحورين 

غوغ  كفان  مًعا،  كّلنا  لأّننا  اأخــرًيا،  وانتحرنا  بها، 

امل�صكني نف�صه، ُمنتحرو املجتمع!".

اأ�صار  اأن  اأخرى، ما �صبق  تو، بطريقة 
ْ
اأر هكذا يروي 

اجلحيم":  يف  "ف�صل  ديوانه  يف  رامبو  اأرتــور  اإليه 

العامل".  يف  ل�صنا  نحن  غائبة.  احلقيقّية  "احلياة 
الفّن  يف  احلقيقّية  احلياة  عن  الفّنان  يبحث  لذلك، 

وؤيا 
ّ
ّية الر

ّ
بنا من حر

ّ
كاأمّنا الإبداع حلظة جمال تقر

والب�صاعات  اليومّية  احلياة  �صوائب  من  وتبعدنا 

اّلتي يلجاأ  الّطبيعة  ا 
ّ
اأم املرتاكمة و�صطوة البتذال. 

الّطبيعة  فهي  عنا�رصها  ل 
ّ
ويتاأم غوغ  فان  اإليها 

نف�صها حني نعرف  لنا  اّلتي تك�صف  الّنقّية  العارية 

ل  اأُف�صِّ اجلحيم،  من  "لأخرج  منها.  نقرتب  كيف 

امُلختِلج  هــذا  اأجنــزهــا  اّلتي  الّطبيعّية  امَل�صاهد 

الهادئ"، يرّدد اأرتو اّلذي ينظر اإىل فان غوغ ب�صفته 

اأُرغن لعا�صفة  "عازف  اإّنه  ا.  اأي�صً ا وكاتًبا  مو�صيقيًّ

هذا  افية".  ال�صّ الّطبيعة  قلب  يف  وت�صحك  انتهت 

العزف ل يحتاج اإىل اآلة مو�صيقّية كما كانت احلال 

بول  ومنهم  املو�صيقى  احرتفوا  اآخرين  فّنانني  مع 

ْكلي وفا�صيلي كاندن�صكي. كانت مو�صيقاه جزًءا من 

كتب أرتو عن فان 
غوغ وكأنه ينظر إلى 

وجهه في المرآة!

التشكيل
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رب الأبعاد 
َ
اأحالمه ومن تالعبه بالّلون وال�صوء و�ص

الاّلمرئّية يف الكائنات والأ�صياء.

ر�صائل  اأرتو عند  يتوّقف  الكتابة،  اإىل  املو�صيقى  من 

واخلم�صني  تمئة 
ّ
ال�ص جتاوَزت   - اأخيه  اإىل  غوغ  فان 

هذه  يف  كتابه.  يف  منها  اثنتني  ــورد  وُي  - ر�صالة 

العام  اأم�صرتدام،  يف  ة 
ّ
مر اأّول  ُطبعت  اّلتي  �صائل 

ّ
الر

1914، وتعك�ص ثقافة اأدبّية وثقافة فّنّية ممّيزتني، 
يحكي فان غوغ عن لوحاته واأ�صلوبه وتقنّياته وعن 

 
ّ
حي باأ�صلوب  كذلك،  ويعربِّ  زمنه،  يف   

ّ
الفّني امل�صهد 

واأفكاره  تاأّمالته  عن  اجلوهر،  نحو  مبا�رصًة  يذهب 

وحياته الّداخلّية ونظرته اإىل العامل، وهذا ما يجعل 

لتندرج يف  الّذاتّية  �صائل تخرج من خ�صو�صّيتها 
ّ
الر

 
ّ
، على غرار يومّيات الفّنان الفرن�صي

ّ
اإطار الأدب الفّني

اأوجني دولكروا. لقد حتّولت ر�صائل فان غوغ مرجًعا 

الفّن والفّنانون والّنّقاد  خو 
ّ
ا يعتمد عليه موؤر اأ�صا�صيًّ

كما  ونتاجه،  الفّنان  حياة  من  لالقرتاب  والكّتاب، 

احلال مع اأرتو اّلذي حتّدث عن اأهّمّيتها وو�صعها يف 

م�صتوى واحد مع اأعماله الفّنّية. 

ّية الكلمة املكتوبة، وكان 
ّ
كان فان غوغ يعي اأهم

اإميل  لني  املف�صّ كّتابه  ومن  القراءة،  على  مواظًبا 

زول واألفون�ص دوديه وجون كيت�ص وفيكتور هوغو 

ب�صكل  الّتعبري  اأّن  يرى  كان  و�صك�صبري.  وفولتري 

ّية و�صعوبة عن ر�صم 
ّ
جّيد عن �صيء ما ل يقّل اأهم

�صيء جّيد. ر�صالته الأخرية غري املكتملة اإىل اأخيه، 

ُوجدت يف جيبه بعد اأن اأطلق ر�صا�صة يف �صدره 

ور 
ُ

�ص اأُوفري  بلدة  يف   1890 يوليو  مّتوز/   27 يف 

الّنهار، ويف  الأخرية. ذلك  اأّيامه  اأم�صى  واز حيث 

�صورته  بل  الّطبيعة   
َ
ير مل  بالّذات،  الّلحظة  تلك 

اّلتي  القمح  �صنابل  اأمــام  وحيًدا  كان  وكم  فيها، 

لطاملا هرب اإليها من اأمواج جنونه العالية !

البور�صة  يف  ا  خا�صًّ موقًعا  يحتّل  اّلــذي  غوغ  فان 

الفّنّية، وُتعّد اأعماله من الأغلى ثمًنا يف العامل - كّل 

لوحة منها تقدَّر مباليني الدولرات - مل يبع اإّل لوحة 

واحدة طوال حياته. املال اّلذي يهيمن على الّثقافة 

واأحا�صي�صهم،  الب�رص  عواطف  على  وحّتى  ــداع  والإب

لة، مبا  ما�ٍص يف ت�صليع اأعماله وكّل ما ميّت اإليه ِب�صِ

ينتحر.  اأن  اأجل  من  ا�صتعمله  اّلذي  امل�صّد�ص  ذلك  يف 

 يف مركز 
ّ
ولقد ُعر�ص العام 2009 يف املزاد العلني

 162500  للمزادات، وبيع مببلغ 
ّ
"ْدُرُوو" الباري�صي

فرة اّلتي �صلم بها �َصحمة اأذنه فثّمة من  يورو. اأّما ال�صَّ

ل يزال يبحث عنها للرتويج لها.

تو 
ْ
هل مقاربة لغة اأنطونان اأر

ّ
اأخرًيا، مل يكن من ال�ص

الهاذية اجلاحِمة امُلَكهربة، ومل اأ�صع اإىل تروي�صها 

وحماذاة  حماذاتها،  يف  ذهبت  بل  الإطــالق،  على 

الّتكرار  على  حافظُت  امل�صتطاع.  قدر  اإيقاعاتها، 

وترديد  واملــقــاطــع،  اجُلــَمــل  مطالع  يف  د  املتعمَّ

والو�صل،  بط 
ّ
الر واأدوات  والكلمات  الأ�صماء  بع�ص 

املتداخلة  الّطويلة  العبارات  على  حافظُت  كما 

طفيفة  تغيريات  مع  اآخر،  حيًنا  عة  واملتقطِّ حيًنا، 

كانت  اإذا  اأخــرى.  اإىل  لغة  من  النتقال  يقت�صيها 

فهي،  الّن�ّص،  جلد  حتت  تغو�ص  قــراءة  الرّتجمة 

هنا، قراءة لن�صٍّ م�صتعل يحتمل قراءات كثرية. اإّنه 

اأرتو  "الّلغز اخلال�ص للّزهرة املعذَّبة"، وفق تعبري 
ابع من �صهر اآذار/ مار�ص 1948، 

ّ
اّلذي رحل يف الر

بعد اأ�صهر قليلة من �صدور الكتاب. وكتابه هذا هو 

المتثال  اّلتي عربَّ فيها عن رف�صه  ا و�صّيته  اأي�صً

يعرقل  اأن  �صاأنه  من  ما  ولكّل  ائدة 
ّ
ال�ص لالأعراف 

الإن�صان يف �صعوده نحو الأعماق.

التشكيل

أنطوان أرتو 
شاعٌر وممثل 
وناقد ومخرج 

مسرحي.
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نتاجك:  يف  بارز  ح�سور  واحلدائق  للّطبيعة   -

الأ�سجار والينابيع والّنباتات والأزهار والغيوم، 

اأكرث من ذلك، هما رحلة يف الّذات والكون.  بل 

نظرتك اإليهما تتجاوز البعد اجلمايّل وتالم�س 

احلديقة  متّثل  م��اذا  املَح�س.  الإن�سايّن  البعد 

بالّن�سبة اإليك؟ 

واختالء  ل  تاأمُّ حلظة  والفّن،  كالكتابة  احلديقة، 

العامل.  عن  النف�صال  دون  من  وبالّطبيعة  بالّذات 

الكون  لنظام  ا  مثاليًّ ا 
ً
ر ت�صوُّ تعك�ص  ف�صحة  اإّنها 

عن  بعيًدا  والن�صجام،  الّتناغم  ي�صوده  ولــعــامل 

املكان  وهــي  اليومّية.  احلياة  ــرصاع  و� خب  ال�صّ

خاللها  ومــن  لت�صرتيح،  الّنف�ص  اإليه  تركن  ــذي  اّل

الّنفو�ص  "اأريحوا   :
ّ
الأندل�صي حزم  ابن  دعوة  ن�صمع 

ترتقي  احلديقة  احلديد".  ي�صداأ  كما  ت�صداأ  لأّنها 

 وتتوق اإىل امل�صهد الأعلى. 
ّ
فوق مظهرها اخلارجي

والاّلحمدود.  امليتافيزيقا  اإىل  الواقع  من  تنطلق 

. اإّنها، يف 
ّ
وهي، يف هذا املعنى، اأقرب اإىل نتاج فّني

اأحيان كثرية، لوحة فّنّية.

احلديقة نقطة مركزّية يف املخّيلة الإن�صانّية، رافقت 

الب�رص منذ اأقدم الع�صور وتعود جذورها الأوىل اإىل 

الأ�صاطري  يف  طالعتنا  وقد  الّنهرين.  بني  ما  بالد 

"جلجام�ص" و"حدائق بابل املعّلقة"،  اأ�صطورة  منذ 

ويف "اأنا�صيد الأنا�صيد" حيث "يفيح النهار وتنهزم 

املن�صوب  الأنا�صيد"  "كتاب  يف  وكذلك  الظالل"، 

من  امتّدت  التي  �صياغته  لكن  كونفو�صيو�ص،  اإىل 

القرن العا�رص اإىل القرن ال�صاد�ص قبل امليالد تعود 

ت�صع  ق�صائد  ن 
ّ
ويت�صم الكّتاب،  من  مموعة  اإىل 

مع  التناغم  اأّن  وتعترب  الكون  قلب  يف  الإن�صان 

كانت  للح�صارة.  الأ�صا�صّية  الركيزة  هو  الطبيعة 

مينحه  وما  اجلمايّل  بعدها  اإىل  اإ�صافة  ال�ّصجرة، 

ا  دينيًّ رمــًزا  وظــالل،  وعطاء  راحــة  من  ح�صورها 

مع  الآ�ــصــورّيــني  عند  احلــال  كما  روحــّيــة،  وقيمة 

�صجرة احلياة املقّد�صة اّلتي يعتليها رمز الإله اأ�صور. 

�صوم 
ّ
الر خالل  من  لنا،  تركت  ا  اأي�صً القدمية  م�رص 

اّلتي  احلديقة  عن  �صورة  احلجرّية،  واملحفورات 

ابتكرتها.

مليئة  عدن"  "جّنة  كانت  الّتكوين"،  "�صفر  يف 

ُمَنزَّه  مكان  يف  ونــوع.  �صنف  كــّل  من  باأ�صجار 

"كّل  اء. 
ّ
وحــو اآدم  ة  ق�صّ القدمي"  "العهد  رفَع  كهذا، 

�صجرة �صهّية للّنظر وجّيدة لالأكل"، اإّل �صجرة واحدة 

مة، "يف و�صط اجلّنة"، هي �صجرة معرفة اخلري 
َّ
حمر

للخطيئة  معرًبا  لت 
ّ
حتو اّلتي  ال�ّصجرة  اإّنها   . وال�رّصّ

رُجلِك  "اإىل  املــراأة:  لدونّية  ورمــًزا  للموت  ومدخاًل 

يف  احلدائق،  عليِك"!  ي�صود  وهو  ا�صتياقِك  يكون 

احلني":  "ال�صّ مكافاأة  الّدينّية،  الّن�صو�ص  بع�ص 

"جّنة عدن" و"جّنات جتري من حتتها الأنهار".

التشكيل

 "ليك نصنع حديقة، 
تلزمنا قطعة أرض 

واألبدّية".

جيل كليمان

 الحدائق الزمنّية والحدائق الالزمنّية
من كتاب "ضفاف أخرى"
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ة 
ّ
- هناك حدائق متخّيلة واأُخرى واقعّية، ولي�ص ثم

ة اأ�صلوب 
ّ
ر واحد ومعًنى واحد للحديقة، ول ثم ت�صوُّ

واحد!

احلديقة  من  وتتعّدد،  احلــدائــق  اأ�صاليب  ع 
ّ
تتنو

اليابانّية  احلديقة  ومن  الإيطالّية،  اإىل  الفرن�صّية 

اإىل احلديقة يف الإ�صالم. لكّل ثقافة حديقتها ولكّل 

على  منها،  اأذكــر  وممّيزاتها.  خ�صائ�صها  حديقة 

�صبيل املثال، حدائق "بحرية ماجيوري" الإيطالّية 

الّتاريخّية، ومنها حديقة "اإيزول بيال"، وهي �صورة 

باأ�صجار  ومليئة  باملاء  حُماطة  معّلقة  جلنائن 

وطواوي�ص  طّية 
ّ
متو�ص ونباتات  وورود  الربتقال، 

يف  العريف"  "جّنة  من  الأندل�صّية  احلدائق  ِبي�ص. 

غرناطة وورودها وُخ�رَصتها وَو�صَو�صة مائها، اإىل 

و�صن واجَلَهنَّميَّة 
ّ
رة باأزهار ال�ص

ّ
جنائن قرطبة امل�صو

ة  املدعوَّ تلك  ا  واأي�صً )بوغنفيلييه(،  �صة 
ّ
املتعر

الّليل" اّلتي تتفّتح لياًل وي�صوع عطرها  "يا�صمني 
الأّخاذ. ترتفع و�صط احلدائق الأندل�صّية، كامل�صاّلت، 

اأ�صجار ال�رّصو، رمز الأبدّية وجمال املراأة، وحولها 

والّزيتون.  ــان 
ّ
م

ّ
والــر والّليمون  الربتقال  اأ�صجار 

مدينة  الغريكو" يف  "متحف  زرُت   ،2018 �صيف 

غرية  ال�صّ حديقته  ولفتتني  الإ�صبانّية  طليطلة 

ميّيز  ما  اأكــث  من  احلــدائــق.  بتلك  ذّكرتني  اّلتي 

احلديقة الإ�صالمّية اّلتي تركت اأثرها على احلديقة 

حول  متحورها  الو�صطى،  القرون  منذ  الأوروبّية 

. اأذكر 
ّ
 يف تق�صيمها الهند�صي

ّ
املاء ودوره الأ�صا�صي

الإ�صارات  على  القائمة  اليابانّية  احلدائق  ا  اأي�صً

زمنها  عبور  يف  املتالألئة  الكرز  واأزهار  والإيهام 

" يف كيوتو 
ّ
ال�رّصيع، ومنها حديقة "اجلناح الّذهبي

�صواء  اليابانّية،  واحلدائق  الوا�صع.  مائها  وحو�ص 

الأثرّية،  واملواقع  املدن  يف  املوّزعة  اأو  ة  اخلا�صّ

ال�ّصا�صعة،  الّطبيعّية  للمناظر  م�صّغرة  �صورة 

عة، منها حديقة الّزّن اّلتي حتتوي 
ّ
واأ�صكالها متنو

طحلبّية  ونباتات  ورمــل  وح�صى  �صخور  على 

تنمو يف م�صتوى الرّتبة. هذه احلديقة، يتنّزه فيها 

اأن  ويكفي  القدمني،  على  �صرًيا  ل  بفكره  ُل 
ّ
املتاأم

احلّية.  عنا�رصها  اأحد  لي�صبح  فيها  موقعه  يجد 

ا داخل 
ّ
للحديقة اليابانّية مناذج خارج اليابان، اإم

حديقة  مثل  ذاتها  يف  قائمة  اأو  كبرية،  حدائق 

الم" 
ّ
ال�ص "حديقة  اأو  باري�ص،  يف  "غيميه"  متحف 

احية  يف اليوني�صكو، اأو "حديقة األبري كان" يف ال�صّ

اأترّدد  "بولون"، وهي من احلدائق اّلتي  الباري�صّية 

ًل 
ّ
اأو هناك  الفرن�صّية،  احلدائق  اإىل  بالّن�صبة  اإليها. 

اأندريه  املهند�ص  مها 
ّ
�صم اّلتي  فر�صاي"  "حديقة 

ابع ع�رص، وطبعت 
ّ
لونوتر، يف عهد امللك لوي�ص الر

ت�صاميم احلديقة الفرن�صّية اّلتي تتمّيز مب�صاحاتها 

الف�صيحة واأ�صكالها الهند�صّية املنتظمة واأ�صجارها 

ا الّدلب واحَلور - واأزهارها ومتاثيلها  - خ�صو�صً

 
ّ
اأر�صي بفردو�ص  لونوتر  َحُلَم  مائها...  واأحوا�ص 

يف  له  اأُتيَحت  اّلتي  الكبرية  بالإمكانات  وحّققه 

األيغيريي،  دانتي  َحُلم  كما  ع�رص،  ابع 
ّ
ال�ص القرن 

ابع ع�رص - يف كوميدياه الإلهّية - 
ّ
مطلع القرن الر

له على قيا�ص ُحبِّه لبياتري�ص  بفردو�ص �صماوّي َف�صَّ

يف  الفردو�ص  لهذا  اأثر  ة 
ّ
ثم يكن  ومل  اأجلها.  ومن 

من  جغرافّيون  لة.  املتخيَّ القدمية  الأزمنة  خرائط 

مكان  يف  ماء، 
ّ
ال�ص موقع  حــّددوا  الو�صطى  القرون 

وطئت  هناك  والقد�ص.  روما  بني  تبيانه،  يتعّذر 

ر نبع ماء كان ينهل منه نهرا  َقَدم بياتري�ص وتفجَّ

دجلة والفرات. هكذا، يتداخل الواقع باملتخيَّل يف 

والأ�صاطري.  امللمو�صة  احلقائق  تتقاطع  احلدائق. 

ويف بع�ص املعتقدات، ي�صبح اخليال نف�صه واقًعا 

ياق.
ّ
يتعّذر الّنظر اإليه خارج هذا ال�ص

- اإىل اأّي مدى يح�سر ال�ّسعر يف هذا املجال؟

 احلديقة لي�صت ُخ�رصة وماء و�صوًءا وظالًل وم�صًعى 

حلظة  هــي  بــل  وح�صب،   
ّ
داخــلــي �صالم  بلوغ  اإىل 

الغنّية  الأ�صطورة  على  مفتوح  وباب  �صعرّي  تاأّمل 

ا. "داْفِني، يف الأ�صطورة الإغريقّية،  بالّتحّولت اأي�صً

حلظة  اأبــولــون.  من  لتتخّل�ص  غار  �صجرَة  تتحّول 

ومايّن اأوفيد و�صًفا 
ّ
حتّولها هذه، ي�صفها ال�ّصاعر الر

ا،  اأي�صً الأ�صطورة  يف  "الّتحّولت".  كتابه  يف  رائًعا 

الّن�صاء  كانت  نوّية، 
ّ
ال�ص اأدوني�ص  احتفالت  ويف 

طوح 
ّ
ال�ص فوق  �صغرية  حدائق  يزرعَن  الإغريقّيات 

وي�صقينها دموعهّن على اأمل انبعاثه من املوت.

الفّن،  يف  احلديقة  عن  احلديث  اإىل  �سنعود   -

التشكيل

"الحديقة هي الجزء 
األصغر من العالم، 

وهي أيًضا العالم 
أجمع" 

ميشال فوكو
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لكن هنا ل بّد من وقفة: كيف تنظر اإىل الواقع 

الّراهن للحديقة يف العامل العربّي؟

قليلة  حدائق  ت�صهده  ــذي  اّل الإهــمــال  مــوازاة  يف   

بهذا  الهتمام  وعدم   ،
ّ
العربي العامل  يف  موجودة 

يف  الآن  م�صاٍع  هناك  ّيته، 
ّ
اأهم وعي  وقّلة  القطاع 

خ�رٍص  ف�صحات  خلق  اإىل  العربّية  ــّدول  ال من  عدد 

كانت  قدمية  حدائق  من  انطلق  بع�صها  وحدائق، 

نوات 
ّ
موجودة ومهملة، وبع�صها الآخر اأُن�صئ يف ال�ص

مثاًل،  مراك�ص،  يف  الإن�صاء.  قيد  هو  اأو  املا�صية 

اأن�صاأها  "ماجوريل" اّلتي  حدائق عّدة منها حديقة 

ثالثينّيات  مطلع  ماجوريل،  جان   
ّ
الفرن�صي الفّنان 

ــار  واأزه نباتات  على  وحتتوي  الع�رصين،  القرن 

العام  ّية" اّلتي افتتحت يف  ال�رّصّ نادرة، و"احلديقة 

عن  �صورة  وهي  القدمية  املدينة  قلب  يف   2016
ذلك،  اإىل  املغربّية.  واحلديقة  الأندل�صّية  احلديقة 

من  بدعوة  "املعمار"  مللتقى  �صنوّية  دورة  م  ُتَنظَّ

"املدر�صة الوطنّية للهند�صة املعمارّية" يف املدينة، 
فرن�صّية  وجهات  مغربّية  هيئات  مع  بالّتعاون 

العمارة  فّن  اهتماماتها  ومن  دولّية،  �صات 
ّ
وموؤ�ص

 .
ّ
واملجتمعي  

ّ
البيئي ل  الّتحوُّ �صياق  يف  واحلدائق 

الّتنظيم  وغياب  العمرانّية،  الفو�صى  ب�صبب  لكن، 

املديّن يف معظم الّدول العربّية، ويف غياب الهتمام 

الرّتبية  من  كجزء   
ّ
والّطبيعي املعمارّي  بالرّتاثني 

اّلتي تعتمد  والّتعليم، وتوثيقهما بالطرائق العلمّية 

الو�صائل احلديثة واأُولها املعلوماتّية، جتد احلدائق 

كام 
ُ
نف�صها، يف حال وجودها، كاأّنها واحة داخل ر

من احلجارة.

- اأَُمكت�َسٌب الفردو�ُس اأم م�سًعى؟

 كّل فردو�ص مفقود، وعلينا اأن نبحث عنه دائًما، يف 

واء. والفردو�ص، ككّل 
ّ
دواخلنا ويف اخلارج على ال�ص

اأمام اجلميع، فهو يح�رص  ، لي�ص مك�صوًفا 
ّ
عمل فّني

.
ّ
"يف عني اّلذي يرى" وفق املثل الّتيبتي

هل من اهتمام باحلديقة اليوم، مبا هي حاجة 

يف  الأم��ر  ك��ان  كما  روح��ّي��ة،  وحاجة  ج�سدّية 

ال�ّسابق؟

اجلديدة،  الّتقنّية  والو�صائل  البيئة  علم  ر 
ّ
تطو مع 

اأ�ــصــبــح الــّتــعــاطــي مــع احلــديــقــة يــدخــل يف ن�صق 

مــوجــودة  تكن  مل  عنا�رص  عليها  ي�صفي  جــديــد 

للحدائق  مزّي 
ّ
الر البعد  من  غم 

ّ
الر وعلى  قبل.  من 

واأخرى،  ثقافة  بني  متّيزها  اّلتي  واخل�صو�صّيات 

ثورة  مع  اليوم،  بينها  م�صرتكة  قوا�صم  ة 
ّ
ثم اأّن  اإّل 

ا كانت عليه يف 
ّ
اأكث مم العوملة،  الّت�صالت ومع 

املا�صي، ومنها قدرتها على احتواء اأ�صناف اأ�صجار 

ات اخلم�ص وَتزاوجها يف م�صاحة 
ّ
ونباتات من القار

ة ُتعنى بتدري�ص  َتعاُي�ص واحدة. هناك مدار�ص خا�صّ

م يف بع�ص الّدول  هند�صة احلدائق وفّن امل�صهد. وُتَنظَّ

ا، مهرجانات للحدائق، ي�صارك فيها  الغربّية، �صنويًّ

وفّنانون  وب�صتانّيون   
ّ
الّطبيعي للم�صهد  مهند�صون 

 
ّ
العاملي وكّتاب و�صعراء، كما احلال مع املهرجان 

للحدائق يف فرن�صا.

ع�رص،  التا�صع  القرن  منذ  ُتعنى،  باري�ص  كانت  واإذا 

والعتماد  بالأ�صجار  وحدائقها  �صوارعها  بتزيني 

اّتخذته  جديًدا  ا 
ً
قــرار فاإّن  ّية، 

ّ
ال�صح فوائدها  على 

الأ�صجار  ــوف  األ ع�رصات  بزراعة  يق�صي  بلدّيتها 

الراهن  الــوقــت  ـــا عــدد الأ�ــصــجــار يف 
ّ
اأم اجلــديــدة. 

الدلب  من  معظمها  �صجرة  ــف  األ املئَتي  فيناهز 

رة. 
ّ
املعم الأ�صجار  والزيزفون، وهي من  والك�صتناء 

غابَتي  يف  �صجرة  األــف  ثالثمئة  اإليها  ت�صاف 

ولكّل  للمدينة.  املحاذيتني  وفان�صان  بولونيا 

معلومات  على  حتتوي  رقمّية  هوّية  بطاقة  �صجرة 

وو�صعها  وت�صذيبها  ورّيها  زراعتها  تاريخ  حول 

َدمات(، وذلك لت�صهيل  ي )جروح، فطرّيات، �صَ
ّ
ال�صح

ت�صخي�صها ور�صدها بانتظام.

نعم، يزداد الهتمام لدى البع�ص باحلديقة مبقدار 

�ص له، كما يحدث للبيئة 
ّ
ت�صاعد الّتهديد اّلذي تتعر

ر  ث والّت�صحُّ
ّ
ة، ب�صبب الّتلو

ّ
والإن�صان يف �صورة عام

للموارد  املنّظم  غري  وال�صتغالل   
ّ
الع�صوائي والبناء 

ووعي  البيئّية  املعرفة  يف  ق  الّتعمُّ مع  الّطبيعّية. 

مواردها  تتجّدد  اأن  ميكن  ل  اّلتي  الأر�ص  ه�صا�صة 

م�صوؤولّية  تت�صاعف  نهاية،  ل  ما  اإىل  الّطبيعّية 

الإن�صان يف احلفاظ عليها، لكن يبدو، �صمن منطق 

موسيقاه جزء 
من أحالمه 

وتالعبه بالّلون 
والضوء وَسبر 

األبعاد الاّلمرئّية 
في الكائنات 

واألشياء

التشكيل
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من  كلفة  اأقــّل  ــص  الأر� تدمري  اأّن  ائد، 
ّ
ال�ص بح 

ّ
الر

احلفاظ عليها.

اأن تكون احلديقة حا�سرة يف نتاجك، فهذا   -

ا يف حياتك اليومّية، هل  يعني اأّنها حا�سرة اأي�سً

من حدائق معّينة ترتّدد اإليها؟

ل تكتمل زيارتي املدن اّلتي اأ�صافر اإليها من دون 

"حديقة  ــريوت،  ب يف  ومنها،  بحدائقها،  ــرور  امل

نائع،  ال�صّ منطقة  يف  �ص" 
ّ
معو رينيه  ئي�ص 

ّ
الر

وتطعيمها  عنها  احلرب  اآثار  حمو  بعد  ا  خ�صو�صً

و"احلديقة  بعيدة،  اأ�صقاع  من  ونباتات  باأ�صجار 

ّية" يف مراك�ص، و"جّنة العريف" يف غرناطة،  ال�رّصّ

دل  و"باركي  نــيــويــورك،  يف  بارك"  و"�صنرتل 

اإي�صتي" يف كراكا�ص، وحدائق "بحرية ماجيوري" 

 
ّ
مقر من  القريبة  "باغاتيل"  وحديقة  اإيطاليا،  يف 

اآلف  ع�رصة  على  وحتتوي  باري�ص  يف  اإقامتي 

�صهر  يف  اأريجها  ويفوح  كّلها  تتفّتح  ورد،  �صجرة 

اأّيار/ مايو كاآلف الكمنجات تنطلق، فجاأًة، دفعة 

ا حديقة "لوك�صمبور"، يف جوار  واحدة. هناك اأي�صً

در�صُت  اّلتي  اجلامعة  على  امُلطّل  القدمي  َكني 
َ
�ص

املدن  روح  اإيّل، هي  بالّن�صبة  احلدائق،  هذه  فيها. 

اإليها،  اإ�صافة  �رصورّية.  �صكون  وحلظة  ونب�صها، 

هناك ُف�صحات طبيعّية خاّلبة اأذكر منها: "ليزيتان 

دو كورو"، بني باري�ص وفر�صاي، وهي من اأماكني 

�صاكر  هاجرية  الإعالمّية  عليها  َفتني 
َّ
عر الأثرية. 

الكاتب موؤن�ص ح�صني،  لقاًء مع  اأجرت  التي كانت 

العا�صمة  اأّيام من وفاته يف  ابن طه ح�صني، قبل 

مائها  ي  بَحو�صَ الف�صحة  هذه  تتمّيز  الفرن�صّية. 

الغابة. هناك، ر�صَم  باأ�صجار  امُلحاَطني  الف�صيَحني 

و بع�ص 
ُ
ُكور  

ّ
الفرن�صي جان باتي�صت كامي الفّنان 

البيانو  عازف  �صفافها  على  وتنّزه  اأعماله،  اأ�صهر 

فوقها  املطر  قــطــرات  َوْقـــع  مــن  وقــطــَف  �صوبان 

اإيقاعات موجودة اأ�صاًل يف نف�صه.

ا  - قلت اإّن احلديقة عمل فّنّي، لكن هناك اأي�سً

ة بني الفّنانني والأدباء من جهة،  عالقة خا�سّ

كيف  ثانية،  جهة  من  واحل��دائ��ق  والّطبيعة 

تتمّثل الّطبيعة يف الأدب اأّوًل؟    

ل ح�رص للّنتاجات الأدبّية اّلتي تنطلق من امل�صهد 

اأقدم  منذ  وغرًبا،  �رصًقا  احلديقة،  ومن   
ّ
الّطبيعي

ومكان،  بزمان  املوروث  هذا  يرتبط  ول  الع�صور. 

كّلها.  والأمكنة  الأزمنة  على  اأجنحته  يب�صط  بل 

والأ�صجار  واحلدائق  الغابات  ت�صبح  اأن  وقبل  اإًذا، 

ا  ، كانت وما تزال مو�صوًعا اأدبيًّ
ّ
ماّدَة بحث علمي

بامُلَتخيَّل.  الواقع  فيهما  يتداخل  ا  فّنيًّ ومو�صوًعا 

على  اأتينا  اّلتي  جلجام�ص"،  "ملحمة  يف  جــاء 

جلجام�ص  مــغــامــرات  لإحـــدى  و�ــصــف  ــا،  ــره ذك

اإىل جمال الأرز  "وَقفا مذهوَلني ينظران  واأنكيدو: 

ماء. ظلُّه وارف، ميالأ 
ّ
)...( الأرز اأمامهما يطاول ال�ص

القلب بالفرح والبهجة". وحت�رص الغابة يف الّن�صيد 

لدانتي،  الإلهّية"  "الكوميديا  جحيم  من  ل 
ّ
الأو

وهي، هنا، "الغابة املظلمة"، كما حت�رص الغابات 

الكّتاب  مــن  كبري  ــدد  ع نتاجات  يف  ــق  ــدائ واحل

بينهم فريجيل،  وال�ّصعراء، ما�صًيا وحا�رًصا، ومن 

همنغواي،  اإرنــ�ــصــت  هــوغــو،  فيكتور  �صك�صبري، 

"الهايكو"  ق�صائد  و�صعراء  كاواباتا  يا�صوناري 

اليابانّية، فريجينيا وولف، ليونولد �صيدار �صنغور، 

نريودا،  بابلو  غراك،  ُيور�صنار، جوليان  مارغريت 

ومن بني ال�ّصعراء العرب: اأبو نوا�ص، البحرتّي، ابن 

منهم  البع�ص  عند  وجند  الكثري.  وغريهم  زيدون، 

اّلتي، بح�صب قول  الّطبيعة واملراأة  هذا املزج بني 

اللتفات  لكّن  منها".  الّليُل   
ُ

"ُي�ِصم�ص  ،
ّ
ومي

ّ
الر ابن 

يف  يرّكز،   ،
ّ
الّطبيعي بامل�صهد  وربطها  املــراأة  اإىل 

جمالها  على   ،
ّ
العربي الأدب  يف  منه  كبرية  ن�صبة 

يف  غافاًل،  البديّن،  اجلمال  اأي  امللمو�ص،   
ّ
ي

ّ
احل�ص

 واحلياة الّداخلّية، 
ّ
معظم الأحيان، اجلانَب الّنف�صي

ويحزن  يفرح  ككائن  وجودها  عن  جمالها  عازًل 

وُيعاين.

مقاربات  من  الآن  بالك  يف  يخطر  اّل��ذي  ما   -

الكّتاب للّطبيعة؟

وامل�صهد  اجلــزائــر  �صم�ص  اإىل  يلتفت  كامو  األبري 

متاأّنًيا  و�صًفا  تقّدم  �صاند  جــورج   .
ّ
طي

ّ
املتو�ص

للحدائق. بابلو نريودا يحكي عن عودته املرتقبة 

بة والّتحّدث يف هدوء مع اجلذور. هريمان  اإىل الرتُّ

الحديقة 
نقطة مركزية 

في المخيلة 
اإلنسانية.. وباب 

مفتوح على 
األسطورة الغنّية 

بالّتحّوالت

التشكيل
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ّفة الأخرى: "غًدا، بعد  ه ينظر اإىل نف�صه من ال�صّ
ّ
ه�ص

�صاأكون  اآخر.  �صيًئا  �صاأكون  ا،  جدًّ قريًبا  قريًبا،  غد، 

الغيمة  �صاأكون  ــص،  الأر� �صاأكون  الأ�صجار،  َورق 

الّن�صيان  اأدخــل  افية...  ال�صّ ماء 
ّ
ال�ص يف  ابحة 

ّ
ال�ص

لت امُل�صتهاة بحرارة". هذا 
ّ
واأغو�ص يف دورة الّتحو

الّتماهي مع الّطبيعة يطالعنا عند فريجينيا وولف 

اأ�رصب الّندى،  اأ�صبح،  اأرك�ص، اأطري،  "اأحياًنا،  ا:  اأي�صً

اأزحف  ات، 
َّ

الــُقــرب مع  اأعي�ص  ال�ّصم�ص،  اأمــام  اأتفّتح 

امللتمعة.  والديدان  الّنجوم  مع  اأملع  حايل، 
َّ
ال�ص مع 

ي�صّكل  اّلذي  الو�صط  يوؤّلف  اأخرًيا، يف كّل ما  اأعي�ص، 

امتداًدا لوجودي".

- كيف تتبنّي ح�سور احلدائق وامل�سهد الّطبيعي 

يف الأعمال الفّنّية؟

تاأليٌف متكامل هي احلديقة كالفّن، وح�صورها يف 

الأدبّية،  الأعمال  يف  كح�صورها  الفّنّية،  الأعمال 

هنا،  �صاأكتفي،  �صفحات.  اإىل  عنه  احلديث  يحتاج 

ف�صيف�صاء  والأمثلة:  اجلوانب  بع�ص  اإىل  بالإ�صارة 

جت�صيد  وهــي  دم�صق،  يف  الكبري  الأمـــوّي  امل�صجد 

خرة يف القد�ص  ، وم�صجد قّبة ال�صّ
ّ
للّنموذج البيزنطي

يف اأ�صكال ف�صيف�صائه الهند�صّية والّنباتّية. زخارف 

�صرياميك اإزنيك - يف احلقبة العثمانّية - املزدانة 

بالأزهار، ل �صّيما زهرة اخلزامى. جدارّيات مدينة 

القرون  من  الغربّيني  الفّنانني  لوحات  بومبيي. 

احلديث،  الع�رص  حّتى  الّنه�صة  وع�رص  الو�صطى 

واأنــدريــا  بّليني  وجيوفاين  جيوّتو  منهم  ونذكر 

د معاناة 
ّ
ا يف الّلوحات اّلتي جت�ص مانتغنا، خ�صو�صً

للمجدلّية  وظهوره  الّزيتون  ب�صتان  يف  امل�صيح 

هناك  ذلك،  اإىل  اإ�صافة  ب�صتايّن.  �صورة  يف  ا 
ً
متنّكر

رافقت  اّلتي  �صوم 
ّ
الر ومنها  الفار�صّية،  املنمنمات 

بن  يحيى  ومنمنمات  و�صريين،  خ�رصو  ملحمة 

 والأ�صجار اّلتي فيها، واملنمنمات 
ّ
حممود الوا�صطي

يف  �صغرية  نقطة  الإن�صان  حجم  حيث  اليابانّية، 

ا اأعمال بيار بونار و�صفيق عّبود،  الكون. اأذكر اأي�صً

هذه  اأعـــالم  مــن  النطباعّية.  املدر�صة  وقبلهما 

داخل  حياته  عا�ص  ــذي  اّل مونيه  كلود  املدر�صة، 

حديقة يف قرية جيفريين يف الّنورماندي، وهو اّلذي 

ونباتاتها،  اأزهارها  معظم  بنف�صه  وزرع  مها 
ّ
�صم

املاء  فوق  امل�صرتخية  النيلوفر  زهرة  ير�صم  وظّل 

الفّنان غو�صتاف  الآن �صديق مونيه،  اأتذّكر  عقوًدا. 

الّنباتات  قريًبا من عامل  مثله،  اّلذي كان  كايبوت 

يوم، ويف  كّل  بر�صالة  اإليه  يبعث  وكان  والأزهــار، 

كتابة  عن  ــام  اأّي ب�صعة  "�صاأتوّقف  كتب:  اإحداها 

زهرة  تفتُّح  بروؤية  منهمًكا  �صاأكون  لأّنني  �صائل 
ّ
الر

الّتعامل   يف 
ّ
نعم، هناك جانب طقو�صي الأوركيد". 

مع الّنباتات والأزهار. الب�صتايّن يجثو اأمام الّزهرة 

ليعتني بها، وبكّفيه الثنتني يربِّت الأر�ص حولها. 

ومن الّن�صاء، عا�صقات كنَّ اأم ل، َمن ي�صعَن بتالت 

�صَنها يف �صدورهّن اأو 
ُ

الورد بني دّفات الكتب، َيد�ص

بني ثيابهّن املرّتبة يف اخلزائن. احلديقة، بدللتها 

مزّية، ل تنح�رص يف مكان واحد فح�صب.
ّ
الر

بالأ�سجار  العلمّي  الهتمام  تزايد  �سيغّي  هل   -

طريقة الّتعامل معها؟

ر العلوم، بداأت الأ�صجار تك�صف خ�صائ�صها 
ّ
مع تطو

ُكتب  هناك  املعار�ص،  اإىل  اإ�صافة  ــا.  ــرصاره واأ�

ـــات ومــقــالت كــثــرية ُكــتــبــت حـــول هــذا  ـــص ودرا�

املو�صوع، واأّكدت اأّن هذه الكائنات الّدهرّية لي�صت 

د.  اأ�صرية �صمتها، فهي تعي�ص وفق نظام متكامل معقَّ

تتوا�صل فيما بينها. ت�صغي اإىل ما يح�صل حولها، 

اخلطر  ة،  اخلا�صّ الكيميائّية  بطريقتها  وت�صت�صعر، 

اإىل  اإ�صافة  نف�صها.  عن  تدافع  اأن  وحتاول  الّداهم، 

منافعها بالّن�صبة اإىل الب�رص، الّنف�صّية واجل�صدّية على 

عّدة،  علمّية  درا�صات  عنها  اأف�صحت  واّلتي  واء، 
ّ
ال�ص

فهي ُتطعمنا وتنّقي الهواء اّلذي نتن�ّصقه بتحويلها 

الع�صافري  توؤوي  اأُوك�صيجينا.  الكربون  اأُك�صيد  ثاين 

و�صناعة  الّتدفئة  يف  ُت�صتعَمل  الــّظــالل.  وتفر�ص 

الآلت  وبع�ص  والورق  واملراكب  والّنوافذ  الأبواب 

البنادق،  اأعقاب  ا  اأي�صً منها  ُت�صَنع  املو�صيقّية... 

كاكني، ما يحيلنا اإىل َقْول 
ّ
ومقاب�ص اخلناجر وال�ص

يف  املرُء  َب  كَّ
َ
ر قناًة  الّزماُن  اأنبَت  "كّلما  املتنّبي: 

كائنات  فهي  نف�صها  الأ�صجار  ا 
ّ
اأم �ِصنانا".  القناِة 

اإّنها،  اأ�صلحة ول تخو�ص حروًبا.  ُم�صاملة ل متتلك 

الأر�ص،  على  الإن�صان  وجود  تعاين  ذلك،  بخالف 

يف  ا�صتئ�صالها  وحماولت  معها،  تعامله  وطريقة 

اأماكن كثرية من هذا الكوكب.

التشكيل

هذه الكائنات 
الّدهرّية ليست 
أسيرة صمتها، 

فهي تعيش 
وفق نظام 

د متكامل معقَّ
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التشكيل

هناك  وهل  اليوم؟  احلرجّية  ال��رّثوة  حال  ما   -

ناعّي  ال�سّ الإن��ت��اج  فو�سى  ب�سبب  فعلّي،  خطر 

والّتلّوث وتغيُّ املناخ، يتهّدد الغابات والأ�سجار؟

رة تالم�ص الأبدّية وتعي�ص  لئن كانت ال�ّصجرة املعمِّ

ك�صجرة  نني 
ّ
ال�ص واألــوف  مئات  اأ�صنافها  بع�ص 

الّتنكيل  اأنــواع  ل�صّتى  الآن  �ص 
ّ
تتعر فاإّنها  الأرز، 

الندثار  خطر  يتهّددها  غابات  هناك  والإبـــادة. 

�صّيما  ل  الع�رصين،  القرن  خالل  ر  ُدمِّ وقد  الكامل. 

يزيد على خم�صني يف  ما  منه،  الّثاين  الّن�صف  يف 

املئة من غابات العامل. ارتفاع ن�صبة َقطع الأ�صجار 

مقّدمها  ويف  ال�صتوائّية  الغابات  ا  اأي�صً ُيطاول 

واآ�صيا  اأفريقيا  يف  بلدان  ة 
ّ
وثم الأمـــازون.  غابة 

فقدت قرابة ثمانني يف املئة من ثرواتها احلرجّية. 

غابات  دون  من  تعي�ص  اأن  الب�رصّية  ت�صتطيع  فهل 

البيئة  تخريب  من  جزًءا  تدمريها  األي�ص  واأحــراج؟ 

الّطبيعّية والق�صاء على الأنواع احلّية؟ األ ي�صاعف 

احلــرارّي  الحتبا�ص  ظاهرَة  معها  الّتعامل  هــذا 

اجلفاف  ن�صبة  وزيــادة   
ّ
القطبي اجلليد  وذوبــان 

املدعومة  الكربى  العاملّية  ال�رّصكات  ر؟  والّت�صحُّ

من  الّنوع  هذا  اإىل  اأ�صاًل  تلتفت  ل  احلكومات  من 

الأ�صئلة، ول تعنيها حياة الإن�صان على الأر�ص.

- اإىل اأّي مدى ت�سعر باأّن ال�ّسجرة كائن غام�س 

وُملغز على الّرغم من البحوث العلمّية حولها، 

واّلتي مل تك�سف بعُد اأ�سرارها كّلها؟

اإليه  ي�صري  مــا  ــذا  ه ـــرّصي.  �  
ّ
ـــر مَمَ �صجرة  ــّل  ك يف 

على  ة،  اخلا�صّ احَلد�صيَّة  بروؤيته  يدّل،  كاأنه  ال�ّصعر، 

وال�ّصعر  العلم  بني  العالقة  هذه  العلمّية.  الك�صوف 

اثة 
ّ
والبح الفال�صفة  من  عدد  اإليها  ق 

ّ
تطر اأن  �صبق 

الفكرّي،  امل�صتوى  على  با�صالر.  غا�صتون  ومنهم 

اأّن  امليالد،  قبل  ابع 
ّ
الر القرن  ومنذ  اأر�صطو،  لحظ 

م، وفَق   ُينظِّ
ّ
الكائنات احلّية كّلها متتلك مركًزا للّنمو

ر الأنواع. وهذا ما اأّكدته، يف  �صاعة بيولوجّية، تطوُّ

اهن، بحوث العلماء اّلذين حّددوا العنا�رص 
ّ
زمننا الر

واحليوانات  الّنباتات  حياة  ُت�صريِّ  اّلتي  واجلينات 

 الإيقاع الاّلزم. كان 
ّ
والب�رص ومتنح كّل ما هو حي

اأ�صار اإىل مو�صوع الذكاء الّنباتي  ل من 
ّ
اأو داروين 

العقود املا�صية مع باحثني  ق يف 
ّ
اأخذ يتعم الذي 

اليوم  الأ�صجار  لغة  يفّكك  العلم  النبات.  علم  يف 

ي�صتطيع  ل  لكّنه  ناتها، 
ّ
مكو درا�ــصــة  يف  وميعن 

املاّدّية  املردودّية  منطق  هيمنة  من  يحميها  اأن 

املنطق اخلايل من  �صيء. هذا  كّل  واأ�صبقّيتها على 

اأّي روؤية اإن�صانّية اأو �صعرّية، يجهل اأّن الق�صاء على 

رة،  ورة الّنفعّية املدمِّ عنا�رص الّطبيعة، يف هذه ال�صّ

الإن�صان نف�صه ويهّدد  ا على روح  اأي�صً اإمّنا يق�صي 

ثقافة  اإليه  انتبهت  ما  وهذا  الأر�ص.  على  وجوده 

بالّطبيعة تخت�رصها  الهنود احلمر. فعالقة هوؤلء 

خطبة الّزعيم الهندي "�صياتل"، يف العام 1854. 

يقول فيها اإّننا نتقا�صم، مع احليوانات والأ�صجار، 

�صاطئ  كّل  ملتمعة،  �صنوبرة  "كّل  ذاتــه:  َف�ص  النَّ

، كّل �صحابة يف الغابات املظلمة، كّل ُفرجة 
ّ
رملي

ُم�صاءة وكّل طنني ح�رصة، كّلها جميًعا مقدَّ�ص يف 

فاف  ال�صّ تبقى  �صوف   )...( وجتربته  �صعبي  ذاكرة 

 هذه 
ّ
لأّننا نحب �صعبي  باأرواح  والغابات م�صكونة 

ه".
ّ
 دّقات قلب اأم

ّ
�صيع يحب

ّ
الأر�ص مثلما الّطفل الر

اأ�صوات  العقود املا�صية  ياق، علت يف 
ّ
ال�ص يف هذا 

جان  الكاتب  لحــظ  الأخــطــار.  مــن  ــّذر  حت كثرية 

 ،"
ّ
املك�صيكي "احللم  كتابه  يف  لوكليزيو،  مــاري 

الأمريكّية،   - الهندّية  احل�صارات  "مفاهيم  اأّن 

الّطبيعة  قوى  باحرتام  منها  يتعّلق  ما  ا  خ�صو�صً

كان  والكون،  الإن�صان  بني  الّتوازن  اإىل  عي 
ّ
وال�ص

للّتقّدم  ال�رّصورّي  ادع 
ّ
الر ت�صّكل  اأن  اإمكانها  "يف 

عامل  راأى  ثانية،  جهة  من  الغرب".  يف   
ّ
الّتقني

ا   كلود ليفي �صرتو�ص اأي�صً
ّ
الأنرتوبولوجيا الفرن�صي

اأّن الغرب، اإذا اأراد فعاًل اأن ينقذ نف�صه والعامل حوله، 

احل�صارات  ِقَيم  بع�ص  اإىل  العتبار  يعيد  اأن  عليه 

كتابه  يف  اأ�صاف  ما  �رصعان  لكّنه  رها.  دمَّ اّلتي 

دعوته  مبثالّية   
ّ

اأح�ص كاأّنه  حزينة"،  "مدارات 
الإن�صان  دون  من  العامل  "بداأ  حتقيقها:  و�صعوبة 

و�صينتهي من دونه".
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نقلت قصيدته هموم اإلنسان العربي 
بعد الحرب العالمية وما تالها من 

تحّوالت كبرى وأزمات وجودية عنيفة 
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اأبرز ال�صعراء  اأحد  اأحمد عبد املعطي حجازي 

، واأحد امُل�صاهمني 
ّ
املجددين يف ال�صعر العربي

منذ  العربية  احلداثة  �صعر  تاأ�صي�ص  يف  بقوة 

حتى  الع�رصين  القرن  ات 
ّ
خم�صيني منت�صف 

طور  من  العربي  ال�صعر  انتقل  بعدما  الآن، 

 اإىل ال�صعر التفعيلي بالتوازي 
ّ

النمط العمودي

العربي  لالأدب  والفل�صفية  الفكرية  النقلة  مع 

ة، وال�ّصعر بخا�صة من التيار الرومان�صي 
ّ
بعام

الذي طغى بقوة حتى نهاية العقد الرابع من 

الواقعية والواقعية  اإىل تيار  الع�رصين،  القرن 

العاملية  لــلــتــحــولت  ا 
ً
ا�صتيعاب ــدة  ــدي اجل

التي  العنيفة  الوجودية  والأزمـــات  الكربى 

العاملية  احلـــرب  جـــراء  بالإن�صانية  اأملـــت 

الثانية، وما تالها من خطر وجودي حمدق 

�صطح  حتت  ميور  كان  ما  نتيجة  بالب�رصية، 

انتهاء  بعد  اله�ص  العاملي  وال�صالم  الواقع 

تهدد  كثرية  اأخــطــار  مــن  العاملية،  ــرب  احل

الباردة  احلرب  فرتة  اإبان  الإن�صان،  م�صتقبل 

العاملي،  ال�صعيد  على  املتوترة  والتجاذبات 

يف  اندلعت  التي  التحرر  حركات  عن  ف�صاًل 

ا لتوق الإن�صان العربي 
ً
اإ�صباع العامل العربي، 

فكانت  امل�صتقلة،  هويته  وتاأكيد  احلرية  اإىل 

ا عن الهموم الوجودية 
ً
ق�صيدة حجازي تعبري

 
ّ

املــ�ــرصي الإنــ�ــصــان  ت�صاغل  الــتــي  الــكــربى 

امل�صتقلة  احلــرة  لهويته  تاأكيًدا  والعربي؛ 

اإىل  وامُلتطلِّعة  الثقافية  جلــذوره  املنتمية 

�رِصق بالأحالم الزاهية.
ُ
م�صتقبل م

جديدة  بــالغــات  حــجــازي  ق�صيدة  حملت 

يف  لل�صابق  مــتــجــاوزة  تعبريية  ــق  ــرائ وط

ا 
ً
مغاير اآخر  طريًقا  ليفتح  العربية  الق�صيدة 

العربية  ال�صعرية  رفــد  التفعيلي  لل�صعر 

بخ�صوبة جمالية. اأحمد عبد املعطي حجازي 

هذا  يف  ال�صعر  وعرب  ال�صعر،  يف  ر  فكِّ
ُ
ي �صاعر 

ال�صعر، لدى حجازي،  اإنَّ  اأي  العامل والوجود. 

تعبريية  اأداة  اأو  جمالية  و�صيلة  مرد  لي�ص 

 
ٌّ
ا هو مو�صوٌع وهم ل متثياًل للعامل، اإمنَّ

َ
ُت�صَتعم

عند  ال�صعر  ويالحقه.  ال�صاعر  ي�صاغل  كبري 

 
ِّ

عرب
ُ
ا، طريقة ي

ً
حجازي هو طريقة وطريق مع

ي�صتك�صفه  الذي  والعامل  ذاته  عن  ال�صاعر  به 

ويتاأمله، وطريق ي�صلكه بحًثا عن ال�صعر نف�صه 

ا عنه. 
ً
ا له ودفاع

ً
وطلب

�صعرية  مدر�صة  ميثِّل  ا 
ً
�صاعر حجازي  يبدو 

يف  جتــلــى  وراأي  روؤيــــة  �ــصــاحــب  خــا�ــصــة، 

شمس الحداثة الشعرية 
والتنوير الفكري

 أعد الملف وقّدمه: رضا عطية

ُيعبِّر بالشعر عن 
ذاته والعالم الذي 

يستكشفه ويتأمله

كاتب وناقد مصري

أحمد عبد المعطي حجازي
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يف  كما  ال�صعر  حــول  التنظريية  اأطروحاته 

روؤيته  فيه  يطرح  الذي  رفيقي  ال�صعر  كتابيه 

كاملعنى  ال�صعري  الت�صكيل  عنا�رص  حــول 

وغريها،  والقافية  واملو�صيقى  وال�صورة 

ذلك  اخلر�صاء،  الق�صيدة  اأو  النث  وق�صيدة 

فيه  اأعلن  قد  ا، 
ً
كبري جدًل  اأثار  الذي  الكتاب 

الوجود  يف  النث  ق�صيدة  حق  عن  حجازي 

كنوع �صعري؛ لكّنه رف�ص اأن تكون هي املنت 

اأ�صحابه لبرت  ال�صعري الذي ي�صعى  يف النوع 

ال�صعر املوزون التفعيلي والعمودي من �صجل 

�صعراء  من  عــدًدا  حجازي  قدَّم  كذلك  ال�صعر، 

ات امل�رصيني مثل ح�صن طلب 
ّ
جيل ال�صبعيني

وعبد املنعم رم�صان وحممد �صليمان وحلمي 

�صامل يف مقالته بالأهرام التي �صمها كتابه 

بارًزا  ا 
ًّ
فكري ا 

ً
دور ثمة  اأنَّ  �صوقي. غري  اأحفاد 

القرن  ت�صعينيات  منذ  يوؤديه  ظل  حلجازي 

التنوير،  عــن  ــا 
ً
دفــاع الآن  حتى  الع�رصين 

التي  الفكري  ف 
ُّ
التطر لهجمات  ومقاومة 

ة م�رص الفكرية والثقافية 
ّ
�صعت اإىل تغيري هوي

وال�صيا�صية مع بروز جماعات اليمني املت�صدد 

واغتيال اأو حماولت اغتيال مفكري التنوير 

عن  حــجــازي  ق�صيدتا  فكانت  امل�رصيني 

جنيب  اغتيال  وحماولة  فــودة  فرج  اغتيال 

الرائد،  ال�صاعر  اّتخذه  ا 
ًّ
قوي موقًفا  حمفوظ 

 لأمانتها.
ً
حتماًل مل�صوؤوليات الكلمة واأداء

عــــدًدا من  تــقــدِّم   ــف  املــل هـــذا  ويف 

الدرا�صات واملقالت وال�صهادات حول جتربة 

املعطي  عبد  اأحمد  الكبري  العربي  ال�صاعر 

حجازي ال�صعرية والفكرية.

فتحت نصوصه 
بالغة جديدة 

وطرائق تعبيرية 
متجاوزة للسابق، 

رافدة الشعرية 
العربية بخصوبة 

جمالية
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شاعر اليوتوبيا المفقودة

توارى إيمانه 
باأليديولوجيا 
الناصرية مع 

الوقت والتجربة 
حتى تداعى حّد 

االنهيار الفادح مع 
هزيمة يونيو 1967

و�صعد  حجازي  املعطي  عبد  اأحمد  ن�صاأ  لقد 

جنمه ك�صاعر يف زمن الأحالم الكربى وحقبة 

م�رصوع  حيث  العظيمة،  الفكرية  الأطروحات 

ة العربية والتطلُّع 
ّ
ثورة يوليو، واحللم بالقومي

الثورة؛  بها  نادت  اجتماعية  عدالة  لتحقيق 

الفا�صلة  واملدينة  العادل  املجتمع  كان  لذا 

حجازي  اأ�صعار  يف  يلوح  ا 
ًّ
بهي جمياًل  ا 

ً
حلم

الأوىل، بالرغم من �صعوره بالغرتاب املديني 

واإح�صا�صه بق�صوة هذه املدينة.

اليوتوبيا هي احللم ون�صدان النموذج املثايل 

�صواء  الــعــامل،  عليه  يكون  اأن  ينبغي  ــذي  ال

الجتماعية  ب�صياقاته  املو�صوعي،  العامل 

ونظمه الفاعلة، اأو العامل اجلمايل الذي يرتبط 

يف  ويتجاوزه  املو�صوعي  الواقعي  بالعامل 

بعامل  حتلم  اقرتاحية  فل�صفة  اليوتوبيا  اآٍن. 

اأحمد  نح�صب  اأن  باطمئنان،  ميكننا،  اأف�صل. 

الدائم،  احللم  �صاعر  حجازي،  املعطي  عبد 

وجود  اإىل  والتطلُّع  »اليوتوبيا«  �صاعر  هو 

وفردو�ص  مفارًقا  يكون  يكاد  وكون  مثايل 

ل يف وعي ال�صاعر وعرب خميلته،  مفقود، يت�صكَّ

احتكاك  يف  تبزغ  كربى  اإ�صكالية  ثمة  لكنَّ 

ول  يريد  ما  مينحه  ل  الذي  بالواقع  ال�صاعر 

»�صاعر  هو  حجازي  يبدو  لذا  اأحالمه.  يحقق 

اليوتوبيا املفقودة«. 

ونقد  الناصرية  عن  التخلي   -  1
دولة يوليو

 برغم اإميان حجازي املخل�ص بالأيديولوجيا 

من  وجليله  له  له  متثُّ كانت  ملا  النا�رصية 

الوطن  ومد  الكرامة  تن�صد  حتررية  يوتوبيا 

ال�صعيد  على  اجتماعية  عــدالــة  وحتقيق 

وال�صتقالل  احلرية  مبادئ  واإر�صاء  الوطني 

يكفل   مبا 
ّ
النحياز على �صعيد عاملي وعدم 

ا وزعامة اإقليمية 
ًّ
مل�رص مكانة مرموقة عاملي

والتجربة  الوقت  مع  تــوارى  فقد  ــة- 
ّ
وقــاري

خ 
َّ
تر�ص قد  كان  الذي  الأيديولوجي  العتقاد 

ة 
ّ
والعروبي ة 

ّ
القومي باليوتوبيا  حجازي  لدى 

يف امل�رصوع النا�رصي حتى تداعى احللم حد 

النهيار الفادح مع هزمية يونيو 1967.

يف  احلــاد  ل 
ّ
التحو حتمل  التي  الق�صائد  من 

وتــاأيــيــده  النا�رصية  مــن  حــجــازي  مــوقــف 

للعمر  النا�رص، ق�صيدة »مرثية  لعبد  اجلارف 

اجلميل«:

هذه اآخر الأر�ص!

مل يبَق اإل الفراْق

ا،
ً
�صاأ�صوي هنا َلَك قرب

واأجعل �صاهده ِمزقَة من لوائَك،

ا!
َ
ثم اأقول �صالم

زمن الغزوات م�صى، والرفاْق

ى
َ
ذهبوا، ورجعنا يتام

هل �صوى زهرتني اأ�صمهما فوق قربك،

ثم اأمزق عن قدمي الوثاْق

اإنني قد تبعتك من اأوِل احللِم،

من اأول الياأ�ص حتى نهايتِه،
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ل التكرار نبًضا  ُيشكِّ
إيقاعيًّا ذا تبئير 

داللي؛ فثمة إلحاح 
على تبعية الشاعر 

لبطله اليوتوبي 
في تطلعاته 

المستحيلة 

ا
َ
ووفيت الذمام

م�صتحيْل.  اإىل  م�صتحيٍل  من  وراءك  ورحلت 

)اأحمد عبد املعطي حجازي، الأعمال ال�صعرية 

الكاملة، ديوان مرثية للعمر اجلميل، القاهرة، 

 ،2018 الثقافة، طبعة  العامة لق�صور  الهيئة 

�ص �ص-332 333(.

يرثي  اجلميل«  للعمر  »مرثية  العنوان  من 

ي�صعر  اأخذ  الذي  اجلميل  ال�صباب  عمر  ال�صاعر 

كان  بيوتوبيا  عري�صة،  ــالم  اأح يف  ده 
ّ
بتبد

اأحالمه  ولمــ�ــص  بلغها  ـــه  اأنَّ وظــن  ين�صدها 

الأيديولوجيا  مع  لأجلها  عا�ص  طاملا  التي 

ه اأ�صاع عمره �صدى  ة؛ حتى اكت�صف اأنَّ
ّ
النا�رصي

بداية  من  ال�صاعر  علن 
ُ
في اأوهــام،  وراء  ا 

ً
جري

اآخر الأر�ص!(،  ا بالقطيعة: )هذه 
ً
ق�صيدته قرار

والالبعدية،  واحل�صم  املنتهى  يعني  ــر  الآخ

التي  ـــص«  الأر� ــر  اآخ ــذه  »ه تكون  هــل  ولكن 

اأن خ�رصت كّل الأرا�صي، كل  تبقت للذات بعد 

بها  تغّنى  طاملا  التي  واليوتوبيات  الأحــالم 

الأر�ــص«  اآخر  »هذه  اأم  النا�رصي؟  العهد  يف 

الذي  وزعيمه  بطله  ال�صاعر  فيها  يتبع  التي 

لذا  عليه؟  علقها  التي  اأحالمه  ة 
ّ
اكت�صف وهمي

القطيعة،  اإل  يبق  مل  الــفــراْق«،  اإل  يبَق  فـــ«مل 

ال�صابق  ببطله  التعلُّق  مــوات  ال�صاعر  ليعلن 

يف  ا( 
ً
قرب َلَك  هنا  )�صاأ�صوي  الراحل:  وزعيمه 

لدى  ال�صابق  العتقاد  انتهاء  د  توؤكِّ ا�صتعارة 

ال�صاعر بكاريزمية نا�رص وزعامته، اأما �صاهد 

)واأجعل  الزعيم:  اأيديولوجيا  عن  التخلي  هذا 

يعلن  فال�صاعر  ــوائــَك(،  ل من  ِمــزقــَة  �صاهده 

املبادئ  اأي  الأيديولوجية  الراية  متــزُّق  عن 

اليوتوبي  التي كان يرفعها رمزه  وال�صعارات 

الراحل.

الزعيم  قرب  فوق  وردتني  ال�صاعر  و�صع  ومع 

الراحل، ما يعني عدم �صخ�صنة اخلالف معه، 

يعلن متزيق ذلك الوثاق الذي جعل قدم ال�صاعر 

دة بالزعيم وتابعة له، بال حرية اأو 
ّ
لة ومقي

َّ
مكب

قدرة على ال�صري باإرادتها الذاتية، لكنَّ حجازي 

قد  )اإنني  النا�رصي:  احللم  انك�صار  عن   
ِّ

يعرب

حتى  الياأ�ص  اأول  من  احللِم،/  اأوِل  من  تبعتك 

ا/ ورحلت وراءك من 
َ
نهايتِه،/ ووفيت الذمام

م�صتحيٍل اإىل م�صتحيْل(، بعد ما اأخل�ص حللمه 

من  الياأ�ص  يف  وحتى  بدايته،  منذ  اليوتوبي 

ل من احللم اإىل 
ُّ
حتقيق حلمه هذا، حيث التحو

الياأ�ص والتخلي عن الآمال الكربى التي اأدرك 

كان  امل�صتحيالت،  من  �ــرصب  اأّنها  ال�صاعر 

حتقيقها.  ا 
ً
متوهم  

ّ
اليوتوبي بطله  وراء  يلهث 

وراءك من  )ورحلت  ا�صتعارة:  يتبدى من  كما 

اأثرية  اأ�صلوبية  اآلية  م�صتحيْل(  اإىل  م�صتحيٍل 

اأن  كننا 
ُ

مي ال�صعرية  حجازي  �صياغات  يف 

ن�صميها بـ«التداول الوحدوي« بتكرار وحدة ما 

مُتثِّل وحدة لفظية ودللية ككلمة )م�صتحيل(، 

ا ذا تبئري دليل، 
ًّ
ا اإيقاعي ل تكرارها نب�صً �صكِّ

ُ
لي

فثمة اإحلاح على تبعية الذات/ ال�صاعر لبطله 

اأم�صى  فقد  امل�صتحيلة؛  تطلعاته  يف  اليوتوبي 

واأفًقا،  ومق�صًدا  مبتداأً  للذات،  مدى  امل�صتحيل 

تتجدد  غاية  اأو  الــذات،  بها  متر  كمحطات  اأو 

لها  مثَّل  الــذي  للزعيم  تاأييدها  يف  وتتكاثر 

اأيقونة احللم اليوتوبي.

وسقوط  اليوتوبيا  انهيار   -  2
الشاعر

مع متادي ال�صاعر يف اأحالمه اليوتوبية يبدو 

اأنَّ ا�صطدامه بالواقع اأمر حتمي ول مفر منه، 

من�صودة  مبثالية  لأحالمه  ًقا 
ِّ
معو يجده  اإذ 

وبعدالة اجتماعية وكونية متوخاة، وحجازي 

�صواء  القومي  احللم  ونبل  برباءة  عا�ص  الذي 

العروبي  اأو  امل�رصي  الوطني  ال�صعيد  على 

�صخ�صي  �صعيد  على  اأو  العام  امل�صتوى  يف 

الواقع  تغيري  عن  بالعجز  ال�صاعر  �صعور  يف 

حللمه  ِه�ص 
ُ

م العامل  باأنَّ  اأدرك  قد  وتقوميه 

لأمانيه  ا 
ً
مالئم لي�ص  الواقع  وباأنَّ  اليوتوبي، 

وتطلعاته لعامل اأف�صل.

العامل  بت�صييق  املاأ�صاوي  ال�صعور  ذروة  تبلغ 

يف  بعامة  الإن�صان  اأو  ال�صاعر  على  اخلناق 
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نصوص حجازي 
ذات بنية 

أركيولوكية؛ 
متعددة الداللة، 
شديدة التكثيف 

واإلحكام 

حلمه اليوتوبي وبعدم مواتاة العامل ليوتوبياه 

بل وعمله �صدها يف ق�صيدته ال�صهرية »مرثية 

على  تتاأ�ص�ص  التي   ،)1966( �صريك«  لعب 

الت�صوير  وتقنيات  الأمثويل  التعبري  اأ�صلوب 

الإن�صان/  ملاأ�صاة  التمثيل  يف  الأليجوري 

اأدرك عدم منا�صبة العامل حللمه  الذي  ال�صاعر 

ا 
ً
خماطر ي�صري  الذي  ال�صريك  بالعب  اليوتوبي 

اأن  يحتمل  التي  بحياته  ا 
ً
مغامر احلبل  على 

يفقدها يف اأي حلظة �صقوط:

َ
يف العامل اململوِء اأخطاء

 وحدَك األ تخطَئا
ٌ
طالب

ُ
م

َك النحيْل
َ
لأنَّ ج�صم

رًة اأ�رصَع اأو اأبطاأَ
َ
لو م

!)�ص315(.
َ
هوى، وغطى الأر�َص اأ�صالء

يف  املخاطب  �صمري  ال�صعري  الت�صكيل  يعتمد 

ظات الن�صية، ويبدو �صمري املخاطب،  بث التلفُّ

يحمل  اإذ  املــراوغــة،  �صديد  بل  مــراوًغــا،  هنا، 

قد  فهو  لعائده،  بالن�صبة  احتمالت  ثالثة 

ي�صري اإىل لعب ال�صريك، اأو قد ي�صري اإىل الذات 

اإىل  ي�صري  قد  اأو  لل�صاعر،  املمثلة  ال�صاعرة 

ميثِّله،  الذي  الوجود  هذا  يف  بعامة  الإن�صان 

تكثِّف  الق�صيدة  م�صتهل  من  املتلقي.  هنا، 

الأزمة  وجوهر  امل�صكلة  ُلب  ال�صعرية  الروؤية 

مقابل  يف  بالأخطاء  املالآن  العامل  ف�صاد  يف 

مطالبة لعب ال�صريك/ ال�صاعر/ الإن�صان بعدم 

اخلطاأ، مبا ي�صي �صمًنا بغياب العدالة عن هذا 

املفعول  ا�صم  �صيغة  ــدل  وُت وق�صوته.  العامل 

اخلطاب  �صمري  عرب  اإليها  امل�صند  طالب( 
ُ
)م

الالعب/  اإىل  بالإ�صارة  )وحــدك(  احلــال  يف 

ال�صاعر/ الإن�صان، عن كون الأخري مفعوًل به، 

الوقوع يف  يف و�صعية جربية ب�رصورة عدم 

اخلطاأ للنجاة واخلال�ص، واأنَّ خطاأ واحًدا فقط 

�صوف يودي بحياة مرتكبه: الالعب/ ال�صاعر/ 

عزلة  اإىل  )وحدَك(  احلال  ي�صري  كما  الإن�صان، 

هذا  يف  واغرتابه  الالعب  ال�صاعر/  الإن�صان/ 

العامل الذي يرتب�ص به ليهلكه، ويبدو اأنَّ ثمن 

اأو بالأحرى الهفوة يف اإيقاع الالعب/  اخلطاأ 

ال�صاعر/ الإن�صان ولو ملرة واحدة باهًظا جًدا، 

�صنيعة،  ميتة  واملوت  والهالك  ال�صقوط  حيث 

قا�صية  نهاية  �صيكون  ماأ�صاوي  ب�صكل  ًقا،  مَتزُّ

لعب  متطلبات  من  هو  الذي  النحيل  للج�صم 

ال�صريك لكنَّه قد ي�صي يف الآن نف�صه به�صا�صة 

الوجود الإن�صاين و�صاآلته يف ف�صاء هذا العامل 

املاهول الرهيب.

يف �صعر حجازي كما يف هذه الق�صيدة، »مرثية 

الدللة  طبقات  يف  تعددٌّ  ثمة  �صريك«،  لعب 

التي تبدو كبنية اأركيولوجية، اإذ توجد الدللة 

ظات  لتلفُّ الأول  املعنى  اأو  املبا�رصة  الأوىل 

اخلطاب ال�صعري، كما يبدو هنا، يف احتمالية 

يف  يحدث،  خطاأ  لأي  ال�صريك  لعــب  �صقوط 

الوحيد  هو  الالعب  ليبقى  اأخطاء  مملوء  عامل 

الأول،  املعنى  فيعتمد  اخلطاأ،  بعدم  املطالب 

اأو الطبقة الدللية الأوىل، على قانون اللعبة، 

املوت  من  لينجو  اخلطاأ  بعدم  الالعب  باإلزام 

يف عامل حافل بالأخطاء.

الأعمق  الدللية  الطبقة  اأو  الغائر  لكنَّ املعنى 

ت�رصبل  التي  للدللة  الأمثولية  البنية  وفــق 

اإىل  يذهب  األيجوري  ــرداء  ب ال�صعري  الن�ص 

اِدل 
َ
ع

ُ
م هو  هنا،  الالعب،  يكون  اأن  احتمالية 

هذا  يف  الإن�صان  اأو  املثقف  لل�صاعر/  اأمثويل 

ال�صاعر/  لِزم 
ُ
ي ه  لكنَّ بالأخطاء  احلافل  العامل 

املــوت  �صيكون  واإل  اخلــطــاأ  بعدم  الإنــ�ــصــان 

تتحول  اإذ  ت�صويرية  ــوازاة  م فثمة  م�صريه، 

 
ٍّ

ــزي رم رداء  اإىل  كلها  الــ�ــصــورة  احلــكــايــة/ 

ال�صريك  حلبة  فـــاإنَّ  وكــذلــك  اأخـــرى،  ملــعــاٍن 

يف�صي  قد  الــذي  الوجود  اأو  للعامل  رمــز  هي 

عمله  اأداء  اإىل  فيه  الإن�صان  ال�صاعر/  �صعي 

واإمتاعهم  الآخرين  اإ�صعاد  اأجل  من  ور�صالته 

كما  وهالكه،  �صقوطه  اإىل  اإفادتهم  حتى  اأو 

تبدو هذه ال�صقطة املهلكة كعالمة رمزية لها 

ال�صاعر  �صقوط  تعني  فقد  الأخــرى  اإحالتها 
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اأجلها  من  غامر  التي  واأحالمه  تطلعاته  باأثر 

قد  مثلما  وثمني،  غال  بكل  وخاطر  وجــازف 

اأو  ال�صاعر  �صقوط  ا 
ًّ
رمزي الالعب  �صقوط  يعني 

الإن�صان من اأعلى خط احللم اليوتوبي امُلَغاِمر، 

ال�رصد  يف  احلــوادث  ي�صبق  »ال�صاعر  اأنَّ  فنجد 

لأنَّ الزمن يتعقبه، ال�صقوط حتمي لأنَّ الكمال 

هي  هذه  هل  يخطئ؟  ل  الــذي  من  م�صتحيل. 

�صقطة التمثيل يف ال�صريك، اأم �صقطة ال�صيا�صة 

يف  ال�صعر  �صقطة  اأم  الوهمية  م�صاريعها  يف 

تعّلقه باملثل الأعلى الذي ل وجود له؟ ت�صلح 

ت�صري  وهي  الحتمالت  هذه  جلميع  الأمثولة 

فثمة   ،
)1(

الدليل« هيكلها  ت�صنع  بينما  اإليها 

الأليجوري  التعبري  يف  مزدوجة  دللية  بنية 

الألــيــجــوريــا  فتحيل  ـــويل،  ـــث الأم والــنــ�ــصــق 

من  ا�صتعاري  ن�صق  اأو  ت�رصيحية  كا�صتعارة 

املعادلة  الت�رصيحية  ال�صتعارات  اأو  الرموز 

اإىل دللت  ال�صورة  الدليل ملعنى  العمق  يف 

ة اأو ورائية مغايرة للدللة الظاهرة 
ّ
اأخرى خفي

املبا�رصة ومعادلة وموازية لها.

الإن�صان، هنا،  ال�صاعر/  الالعب/  �صقطة  تبدو 

الدراما  يف  الرتاجيدي  البطل  ب�صقطة  اأ�صبه 

ت�صليم  عن  تك�صف  التي  القدمية  اليونانية 

وجودية  لقدرية  ا�صت�صالمه  لنقل  اأو  ال�صاعر 

والوقوع  حلظة  اأي  يف  ال�صقوط  باحتمالية 

ازدواجية  وثمة  املفني،  الهالك  م�صري  يف 

ال�صعري تتمثل  التعبري  ا�صرتاتيجية  اأخرى يف 

اخلارجية  احلركة  ة 
ّ
م�صهدي بني  اجلمع  يف 

لذا  الرتاجيدي،  للبطل  النف�صية  والنفعالت 

الق�صيدة ومن مقطعها الفتتاحي  فمن بداية 

ثمة تر�صيح للنهاية املحتومة املنتظرة يف اأي 

حلظة.

املقطع،  هذا  خالل  من  حجازي،  جمل  تبدو 

البناء،  يف  والإحكام  ا 
ًّ
لغوي التكثيف  �صديدة 

ا رهافة ال�صتعمال القافوي الذي ميثِّل  واأي�صً

�صوت  فياأتي  للمو�صيقى،  اخلــارجــي  البعد 

م�صبوًقا  للروي مرة  املفتوحة حرًفا  )الهمزة( 

املفتتح  ال�صطر  يف  له  اإ�صناًدا  )الألف(  ب�صوت 

 ،)
َ
اأ�صالء  /

َ
)اأخطاء املختتم:  وال�صطر  للمقطع 

هذا  اأخطاء  بقاعدة   
ّ
يقر الذي  البتداء  وكــاأنَّ 

العامل، تف�صي يف النهاية اإىل متزق الإن�صان/ 

اأ�صالء، ومرة ثانية يكون  الالعب بعد �صقوطه 

ا 
ً
�صوت )الهمزة( املفتوحة حرًفا للروي متبوع

ب�صوت )الألف( كو�صل له كما يف )األ تخطَئا/ 

احلتمية  الــقــاعــدة  ببيان  ــاأَ(  ــط اأب اأو  ـــرصَع  اأ�

بوجوب  الإن�صان  الالعب/  على  املفرو�صة 

القاعدة  هذه  ك�رص  احتمالت  مع  اخلطاأ،  عدم 

املف�صية اإىل هالٍك �صواء بالإ�رصاع اأو الإبطاء 

اأي باختالل املحافظة على  ولو ملرة واحدة، 

اختالل  اإىل  يوؤدي  الذي   
ّ
احلركي الإيقاع  اآلية 

التوازن، وبالتايل، ال�صقوط والهالك.

الق�صيدة،  هذه  يف  حجازي،  عند  انتقال  ثمة 

من الإجمال اإىل التف�صيل، من احلكم احلتمي 

على الالعب باملوت، اإىل تفا�صيل ا�صتعرا�صه 

ولعبته اخلطرة كلَّ ليلة:

 ذلك اخلطاأْ
ُ
ى يقبع

َ
 ليلٍة ُتر

ِّ
يف اأي

يف هذه الليلِة! اأو يف غريها من اللياْل

ها 
ُ
نور املــكــاِن  م�صابيح  يف  يغي�ُص  حــني 

وتنطفْئ

هم،
َ

 �صياح
ُ

 النا�ص
ُ
وي�صحب

!
َ
على مقدِمك املفرو�ص اأ�صواء

َف يف مدينته
ْ
حني تلوح مثَل فار�ٍص يجيُل الطر

 ودَّ النا�ِص، يف �صمٍت نبيْل
ُ
ا. يطلب

ً
ع مودِّ

ِل احلباِل،
ٌ
 نحو اأو

ُ
ثم ت�صري

ا موِمَئا
ً
م�صتقيم

ون على اإيقاع خطِوك الطبوْل وهم يدقُّ

َ
 �صو�صاء

َ
 الوا�صع

َ
وميالأوَن امللعب

ثم يقولون: ابتدْئ!

)�ص  اخلــطــاأْ!  ذلــك   
ُ
يقبع ى 

َ
ُتـــر ليلٍة   

ِّ
اأي يف 

�ص315-316(.

تتأسس "مرثية 
العب سيرك" 

على أسلوب 
التعبير األمثولي 

لتصوير مأساة 
اإلنسان الذي 

أدرك عدم 
مناسبة العالم 
لحلمه اليوتوبي
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 الن�ص، من خالل 
ّ
من م�صتهّل هذا املقطع ي�صد

 ذلك اخلطاأْ( 
ُ
يقبع ى 

َ
ُتر ليلٍة   

ِّ
اأي الت�صاوؤل: )يف 

يعي�صه  الــذي  الرهيب   
ّ
النف�صي التوتر  ــار  اأوت

املوت  خطر  اإزاء  الإن�صان  ال�صاعر/  الالعب/ 

ذات  املنتظر.  احلتمي  وال�صقوط  به  املحِدق 

ثانية  كل  موتها  وتعي�ص  ة 
ّ
املني تتعاورها 

اإجــابــة  اأمـــا  حلــظــة.  اأي  يف  حتفها  وتنتظر 

الت�صاوؤل تكون �صوؤاًل اآخر يتولَّد عنه: )يف هذه 

انفتاح  اللياْل( حيث  اأو يف غريها من  الليلِة! 

والزمن  للموت،  مر�صح  كله  فالزمن  زمني، 

مبا  واملخاطرة،  واملغامرة  اللعب  زمن  ليلي، 

والغياب. واملوت  النتهاء  من  الليل  له  يرمز 

ياأخذ �صيناريو الق�صيدة يف الت�صوير امل�صهدي 

حلركة الالعب والتفا�صيل الدقيقة ل�صتعرا�صه 

امل�صتمرة  اليومية  مغامرته  ليلة،  كلَّ  املتكرر 

اإىل حني �صقوطه امُلنتَظر، فيكون الالعب حمور 

النا�ص،  انتباه  ومركز  الإ�صاءة  وبوؤرة  احلدث 

الت�صويري حلركات  الو�صف  تدقيق يف  فثمة 

تذبذبات  و�صف  يف  كما  امل�صهد،  عنا�رص 

الإ�صاءة بني الإنارة والنطفاء: )حني يغي�ُص 

ها وتنطفْئ(، فيك�صف 
ُ
يف م�صابيح املكاِن نور

ويذهب  املــاء  يقل  مبعنى  )يغي�ُص(  التعبري 

عن  ا 
ً
تعبري ين�صب،  اأي  الأر�ـــص،  يف  ويغور 

امل�صباح،  يف  لل�صوء  التدريجي  النخفا�ص 

الريفي  اخليال  قرين  املائي،  اخليال  اأثر  عن 

ع بالرتباط بالأر�ص الزراعية الطينية، 
َّ
امُل�صب

الو�صف  يف  وتــ�ــرصبــه،  املـــاء  متت�ص  حــني 

ا�صتعارة  ال�صوء  حيث  احلجازي؛  الت�صويري 

ا�صتعارة  وامل�صابيح  املــاء  عن  ت�رصيحية 

ت�رصيحية اأخرى عن الأر�ص. ولكن هل يكون 

اإ�صاءة  انبثاق  و�صف  يف  الإحايل  ال�صتبدال 

ترا�صلي  تعبري  مرد  املاء  بغي�ص  امل�صابيح 

لرتباط  ذلك  اأنَّ  اأم  ا 
ًّ
عنا�رصي ترا�صاًل  د 

ِّ
ج�ص

ُ
ي

كان  فــاإذا  واملـــاء؟  ال�صوء  بني  غائر  دليل 

با�صتعرا�ص  مرتبًطا  هنا،  وانبثاقه،  ال�صوء 

املحتمل  املــوت  مبخاطر  املحفوف  الالعب 

ال�صوء  يربط  �صفيًفا  ا 
ًّ
رمزي خيًطا  ثمة  فــاإنَّ 

باملاء، فكالهما من العنا�رص ال�صفافة، كذلك 

ولي�ص  للقدر«،  »منوذج  ا  اأي�صً املاء  »اأنَّ  جند 

ا 
ًّ
وهمي ا 

ً
قدر هاربة،  ل�صور  ا 

ًّ
وهمي ا 

ً
قدر فقط 

ال�صوء كاملاء  يكون  ، فهل 
)2  (

يكتمل« حللم ل 

البقاء  حللم  ا 
ً
قدر يغي�ص،  الفعل  اإىل  باإ�صناده 

ل  الــذي  الإن�صان،  ال�صاعر/  لالعب/  ا 
ًّ
عالي

ثمة  واملــوت؟  ال�صقوط  خطر  ويتهدده  يكتمل 

الوجودي،  والتحول  املاء  بني  رمزي  ارتباط 

فل�صفٌة  الهرياقليطي�صية  »احلركية  اإنَّ  حيث 

 
ّ
ت�صتحم ل  »�صاملة«،  فل�صفٌة  »حم�صو�صة«، 

يف  الب�رصي،  الكائن  قدر  لأنَّ  مرتني،  نهر  يف 

مقه، هو املاء اجلاري. املاء هو حًقا العن�رص 
ُ
ع

الكائني اجلوهري بني  ل 
ُّ
التحو ه  اإنَّ النتقايل. 

 كائٌن 
ُ
ه املاء

ُ
النار والرتاب. والكائن الذي قَدر

ٍف...  دائخ. فهو ميوت كلَّ حلظٍة، ومن دون توقُّ

مَتثُّل  اأنَّ  فيبدو   ،
)3(

املاء« عذاب  هو  نهائي  ل 

 
ً
مــاء الــالعــب  يكتنف  ــذي  ال  

َ
ال�صوء ال�صاعر 

ا 
ً
ا، انتظار

ًّ
يغي�ص، جالء للموت كل حلظة نف�صي

للموت وال�صقوط يف اأي حلظة. 

الكائن الذي قدره 
الماء  .. كائن دائخ 
يموت كل لحظة 

دون توقف
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ولزمة  ا 
ً
اأثــر اجلمهور  النا�ص/  �صياح  ويبدو 

الالعب،  ومغامرة  اخلطرة  اللعبة  لــوازم  من 

مع مقدمه ودخوله حلبة ال�صريك، اإّنه املكافئ 

املكان  يف  القابعة  اجلماهري  لدور  الأمثويل 

التي  املخاطرة  لعبة  تتابع  بينما  الآمـــن، 

املثقف/  ال�صاعر/  الــالعــب/  يخو�صها/ 

الإثـــارة  تاأجيج  حيث  ـــاِدئ، 
َ
امُلـــب الإنــ�ــصــان 

ا ملقدم الالعب.
ً
وال�صخب انتظار

في�صفها  جمهوره  على  الالعب  اإطاللة  اأمــا 

َف 
ْ
ال�صاعر: )حني تلوح مثَل فار�ٍص يجيُل الطر

ف�صاء  مطالعته  يف  فالالعب  مدينته(،  يف 

د مدينته، فاحللبة هنا،  اللعب هو فار�ص يتفقَّ

ال�صاعر  الالعب/  يخو�ص  التي  املدينة  هي 

نا�صها،  اأجــل  ومــن  ف�صائها  يف  مغامرته 

ازدواجية  على  الأمثويل  البناء  يعتمد  حيث 

الإ�صارات )العنا�رص(، واإحالتها املرواغة بني 

الدللة املبا�رصة وامل�صتوى ال�صطحي للمعنى، 

فالفار�ص  والرمزية،  البعيدة  الأخرى  والدللة 

يف الإ�صارة اإىل الالعب تفتح التاأ�صري الإحايل 

ة، 
ّ
بالفرو�صي يو�صم  اأن  كن 

ُ
مي من  اإىل  للدللة 

املدينة  اأما  الإن�صانية،  كاأبطال  اأو  كال�صاعر 

فتجلي  للحلبة،  بــه  ا 
ً
م�صبه هنا  هــي  التي 

تلك  واملدينة،  احللبة  بني  الأمثويل  التعادل 

اأخطاء«،  اململوء  »العامل  تعني  التي  املدينة 

على  ــة  داّل »قرائن  على  الأليجوريا  فتعتمد 

 ،
)4  (

الظاهر« املعنى   
ّ
طي  

ّ
خفي معنى  ح�صور 

ويبدو الرابط ال�صمائري يف )مدينته( كاإ�صارة 

لنتماء ال�صاعر/ الالعب للمدينة اأو لمتالكه 

لها بفنه املبهر الذي يدفع ثمًنا له املخاطرة.

اجلدلية  العالقة  عــن  املقطع  هــذا  ويك�صف 

الإن�صان  املثقف/  اأو  ال�صاعر  الالعب/  بني 

ال�صاعر  الالعب/  واجلمهور، حيث ظفر  البطل 

وانتمائه  اهتمام.  ــوؤرة  ب ليكون  بالأ�صواء، 

ا للجماهري، 
ً
وامتالكه للمدينة باعتباره ملهم

يلحقان  و�صو�صاء  �صجيج  ثمة  املقابل  يف 

به،  اجلماهري  تعلُّق  جراء  ال�صاعر  بالالعب/ 

�صو�صاء  بني  الرتكيبي  املوقع  »تقابل  فاإنَّ 

وال�صورة  ال�صوت  ترا�صل  عن  يك�صف  واأ�صواء 

يف منظومة ال�صهرة بقدر ما يك�صف عن فداحة 

ا هي التي  ، واجلماهري اأي�صً
)5 (

الثمن املنتظر«

�ص الالعب/ ال�صاعر/ الإن�صان 
ِّ
�ص اأو حُتر

ِّ
حُتم

البطل على ابتداء املغامرة، لكنَّها لن ت�صاركه 

الثمن الباهظ الذي �صيدفعه حال �صقوطه.

تركيب  يف  الدائرية  البنية  نالحظ  اأن  ولنا 

التي  اجلملة  بنف�ص  ختتم 
ُ
ي حيث  املقطع  هذا 

ذلك   
ُ
يقبع ى 

َ
ُتــر ليلٍة   

ِّ
اأي )يف  بها:  ا�صُتِهلَّ 

اخلطاأْ( للدللة على دائرية ذلك امل�صري امُلهِلك 

هذا  باأفعاله،  واإحاطته  لالعب  وحما�رصته 

حدوثه  باحتمالية  معلوم  املجهول.  املعلوم 

دَّد  ُ
حم توقيت  بتحديد  ومهول،  احلتمية.  حد 

هذا  فنجد  ليلة،  اأي  يف  �صيقع  لكنه  للحدوث، 

األيفة  تقنية  عرب  الغنائي  وتره  ي�صد  »املقطع 

ى 
َ
 ليلٍة ُتر

ِّ
هي تكرار البداية يف النهاية »يف اأي

ا 
ًّ
�صوتي ا 

ً
تكرار لي�ص  وهو  اخلطاأْ«  ذلك   

ُ
يقبع

�ص بالالعب 
َّ
بقدر ما هو م�صريي قدري يرتب

وامل�صاهد واملخاطب ب�صكل ل فكاك منه، كل 

وقوع  ولأنَّ  موعده.  نعرف  ل  اأّننا  هنالك  ما 

الق�صيدة  ت�صبح  انتظاره  من  اأخــف  البالء 

حارقة  ومرثية  باخلطاأ  مرهًقا  ــا 
ً

اإرهــا�ــص

اإىل  ال�صانعة  الإرادة  تتحول  هنا  ل�صحيته، 

متهيد  مرد  اإىل  الرفيع  والفن  رة  �صخِّ
ُ
م اأداة 

حرية  عن  الت�صاوؤل  هذا   
ِّ

عرب
ُ
لي  ،

)6  (
لل�صقوط«

وما  املنتظر،  الدامي  امل�صري  حول  ال�صاعر 

يف  ال�صعر؟  يف  اخلطاأ  يكمن  »اأيــن  اإذ  �صببه، 

الرهان على اجلياد اخلا�رصة؟ يف الرهان على 

على  الرهان  يف  ومــات؟  انقهر  الــذي  الزعيم 

اآخر؟  ا 
ً
ع�رص وخلَّف  وىل  الذي  التحرير  زمن 

»جمال«  من  العمر  يف  ما  على  الرهان  يف 

على  الرهان  يف  اأم  زائــل؟  وعاطفي  �صيا�صي 

ل 
ِّ
التعلُّق ال�صديد باإعجاب الآخرين وهو متحو

اإنَّ هذا اخلطاأ   .
)7  (

ل حمالة اإىل رثاء واإ�صفاق«

وهالك  اليوتوبيا  �صقوط  هو  ال�صقوط  وذاك 

احلامل بها، كما �صقوط الالعب على حلبة لعبه 

أحمد عبدالمعطي حجازي
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اأمام اجلماهري التي طاملا �صجعته و�صفقت له، 

قه اأ�صالء. لكنها لن تنفعه حال �صقوطه ومتزُّ

عبداملعطي  لأحمد  ال�صعري  القتدار  يتبدى 

»مرثية  الق�صيدة،  هــذه  يف  كما  حــجــازي، 

الأمثولية  البنية  اإتقانه  يف  �صريك«،  لعــب 

ا 
ًّ
 �صوري

ً
التي ت�صبح من خاللها الق�صيدة بناء

الت�صكيل  الدللية يف  الطبقات  ومتعدد  عميًقا 

الوقائع  حتويل  و»لعل  لدللته،  الأركيولوجي 

املعنى هو  وتعدد  التاأويل  اأمثولة حتتمل  اإىل 

العبور من الزائل اإىل الدائم، من اللعب اإىل الفن، 

 ،
) 8(

اإىل ال�صعر الر�صني احلكيم« من البهلوانية 

ظ ال�صعري  حيث ت�صبح العالمة ال�صعرية/ التلفُّ

يف  املدلول  وي�صتحيل  املدلولت  متعدد  داًل 

الن�ص ال�صعري، اأي املعنى الأول، داًل اآخر، يف 

�ص لـ»لحم�صومية« الدللة 
ِّ
كر

ُ
متدد عالماتي ي

الن�صية واإرجاء املعنى ال�صعري وتكاثره.

ويف  بــل  املقطع،  لهذا  التقفية  نظام  ويف 

ال�صياغة  تنويع  نالحظ  ال�صعري   
ّ

الن�ص هذا 

احلجازية الت�صكيل ال�صوتي على نف�ص ال�صوت 

)الــهــمــزة(،  ــروي، حيث �ــصــوت  ــل ل )احلــــرف( 

املقطع  اأول  يف  املرة  هذه  �صاكًنا  ياأتي  لكن 

د 
ِّ
ج�ص

ُ
ي مبا  )اخلــطــاأْ(  كلمة  يف  كما  وخمتتمه 

ا 
ً
انتظار الأنفا�ص،  واحتبا�ص  ب  الرتقُّ حالة 

لتلك  متابعًة  اأو  امُلهِلك  اخلطاأ  ذلــك  لوقوع 

حلرف  تكرار  ثمة  كذلك  اخلطرية.  املغامرة 

ــني، يف هـــذا املــقــطــع، يف  ــرت الــــروي هـــذا م

اإيذاًنا  اإ�صارتان  وكالهما  و)ابتدئ(  )تنطفئ( 

�صوئية  اإحداهما  ا�صتعرا�صه:  الالعب  ببدء 

بانطفاء الأ�صواء يف �صالة العر�ص، والأخرى 

ببدء  لالعب  اجلماهري  مبطالبات  �صوتية 

رابًطا  ثمة  ــاأنَّ  وك ال�صتعرا�صية،  مغامرته 

فابتداء  اخلــطــاأ،  وذلــك  البــتــداء  هــذا  ما بني 

ا 
ً
حتم �صيف�صي  الــذي  هو  اخلطرية  املغامرة 

تكون  ثم  ما.  ليلة  يف  املميت  اخلطاأ  ذلك  اإىل 

هناك الهمزة املفتوحة �صوًتا للروي م�صبوقا 

ا 
ً
تكرار عدُّ 

ُ
ي فيما  كاإ�صناد،  )الألف(  مد  ب�صوت 

التقفوية  ال�صوتية  احلركة  لتلك  ا�صتمرار  اأو 

 )
َ
)اأ�ــصــواء كلمتي  يف  ال�صابق  املقطع  مــن 

النجومية  ل�صتحقاقات  اإبــراًزا   ،)
َ
و)�صو�صاء

و�صو�صاء  التلقي  اأ�صواء  بني  ما  واملغامرة 

يف  عة 
ِّ
املنو املــراوحــة  وتتبدى  املتابعني، 

كحرف  والفتح  الت�صكني  بني  الهمزة  �صوت 

على  دال  �صوتي  كاإبراز  لفت  ب�صكل  للروي 

املراوحة املتوترة لالعب بني احلياة واملوت، 

حه  النجاة وال�صقوط، وهو ما يو�صِّ احتمالت 

حجازي:

اأجعل  اأن  حاولت  �صريك«  لعب  »مرثية  ويف 

ذروة  املختلفة  باأ�صكالها  الهمزية  القافية 

يف  ويبتعد  يقرتب  ــذي  ال اخلطر  لإيــقــاعــات 

الهمزة  الإن�صان مع املوت، ولعل مكان  حوار 

الكتابة هو  و�صكلها يف  العربية  الأبجدية  يف 

الذي األهمني اتخاذها رمًزا للتفوق الرهيب اأو 

.
) 9(

للذروة الزلقة

فيتجلى ا�صتثمار ال�صياغة ال�صعرية احلجازية 

لأبـــعـــاد احلــــرف واعــتــ�ــصــارهــا لــطــاقــاتــه، 

وجت�صيًدا  للدللة  ا 
ً
تدعيم واخلطية،  ال�صوتية 

فتبدو  الن�صي،  اخلطاب  من  املتوخى  للمعنى 

الروي  ل�صوت  والفتح  الت�صكني  بني  املراوحة 

النف�صي  التذبذب  د 
ِّ
يج�ص اإيقاعيًا  ت�صكياًل  هي 

والتوتر املحتدم نتيجة التعلق امل�صريي بني 

احلياة واملوت.

ذلك  هوية  متثُّل  اإىل  ال�صعري  اخلطاب  ينتقل 

و�صقوطه  الالعب  تــردي  ينتظر  الــذي  املــوت 

اأثناء مغامرته:

ًدا حتتك يف الظلمِة، دَّ َ ُ
مم

ه الثقيْل
َ
يجرّت انتظار

كفُّ   
ْ
ت �صَ

َّ
رو ما  الذي  اخلــرايفُّ  الوح�ُص  كاأنه 

ْ
ب�رص

فهو جميْل!

ُ
كاأَنه الطاوو�ص

أحمد عبدالمعطي حجازي
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القافية الهمزية 
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 كاأفعى،
ٌ

جذاب

!
ْ
ِمر كالنَّ

ٌ
ور�صيق 

وهو جليْل!

ْ
كالأ�صِد الهادِئ �صاعَة اخلطر

ا
ً
وهو خماتٌل، فيبدو نائم

ْة
َ
ه للوثبِة امل�صتعر

َ
بينا يعدُّ نف�ص

رى
ُ
 ل ي

ٌّ
وهو خفي

ْ
لكنه حتتك يعلك احلجر

�ص-317 )�ص  ْة. 
َ
املنتَظر �صقطتَك  ا 

ً
منتظر

.)318

الذي  املوت،  برت�صيم  ال�صعري  اخلطاب  يقوم 

الزمكاين  متو�صعه  باإبراز  مرد،  مفهوم  هو 

يف  الظلمة،  يف  متمدد  فهو  بالالعب،  ا 
ً

ترب�ص

ا ومتلهًفا 
ً
اخلفاء، ل ميكن اإدراكه، ويبدو منتظر

ال�صعرية  الروؤية  مت�صي  كما  فري�صته،  لقن�ص 

يف اأ�صطرة املوت فيبدو »كاأنه الوح�ُص اخلرايفُّ 

ب�صور  وت�صبيهه   ،»
ْ
ب�رص كفُّ   

ْ
ت �صَ

َّ
رو ما  الذي 

واأبطال  ال�صريك  كائنات  هي  التي  احليوانات 

عرو�صه.

متيل ا�صرتاتيجيات حجازي ال�صعرية يف روؤية 

التج�صيم،  اإىل  كاملوت،  املجردة،  املفاهيم 

بتج�صيد هذه الأفكار يف �صور مادية ملمو�صة، 

له  ومتثُّ احلجازي  الوعي  رهافة  يعك�ص  ما 

و�صف  يف  كما  املفاهيم.  ترجمة  يف  احل�صي 

و«اجلليل«،  »اجلميل«  و�صما  املوت،  حجازي 

يف  بقوة  بــرزا  اللذان  الفل�صفيان  املفهومان 

»اجلميل«  يبدو  حيث  كانط،  اإميانويل  فل�صفة 

احلكم  يف  ا�صتعماله  يغلب  ا 
ًّ
ن�صبي ا 

ً
و�صم

ملحًقا  فيبدو  »اجلليل«  اأما  ات، 
ّ
الن�صبي على 

هنا  غرابة  ول  وامليتافيزيقيات،  ات 
ّ
بالكلي

يف و�صم املوت باجلميل، فقد يكون »اجلميل« 

اإىل  ا 
ً
اأو قد يكون اجلمال �رصًكا مف�صي مميًتا، 

اأو فًخا لالإيقاع بال�صحايا.  التهلكة وم�صيدة 

باجلميل  املــوت  و�صف  يف  اأنَّ  هنا،  ويبدو 

اأو  جمياًل  يبدو  قد  ما  اأنَّ  اإىل  اإ�صارة  واجلليل 

مغامرة  اأو  نف�صها،  »اليوتوبيا«  كفكرة  جلياًل 

الإن�صان املبادر، بروح ج�صور، من اأجل حتقيق 

قد  وجــالًل  جماًل  فيها  يــرى  ما  »يوتوبيا« 

يكون هو املوت نف�صه والهالك بالن�صبة له. 

ال�صوت  ينتقل  املــوت  ة 
ّ
ماهي ــل  مَتــثُّ وبعد 

الق�صيدة  الثاين من مقطع  ال�صطر  ال�صعري يف 

الرابع اإىل مَتثُّل حلظة الرتدي وال�صقوط:

يف حلظٍة تغفُل فيها عن ح�صاِب اخلطِو

ْة
َ
اأو تفقد فيها حكمَة املبادر

اإذ تعِر�ُص الذكرى!

ها املفاِجَئا
َ
تغطي عري

ْة
َ
وحيدًة معتذر

ا،
ً
 على راأ�صَك طري

ُ
اأو يقُف الزهو

ا ممتلَئا!
ً
�صارب

الأرجــوحــِة  عن  مذهول  بال�صمِت،  ا 
ً
منت�صي

ْة
َ
املنحدر

ْة!
َ
 الدائر

ُ
حني تدور

ه
َ
تنب�ُص حتتك احلباُل مثلما اأنب�َص راٍم وتر

 ال�رصخُة يف الليِل،
ُ

تنغر�ص

ْ
ه

َ
 خنجر

ٌّ
 ِل�ص

َ
ح

َّ
كما طو

ْة!
َ
حني تدور الدائر

ْ
يرتبك ال�صوء على اجل�صِم املهي�ِص املرتطم

ْ
على الذراِع املتهدِل الك�صرِي والقدم

!
ْ
وتبت�صم

َ
 اأ�صياء

َ
ا عرفت كاأمنَّ

 النباأْ! )�ص �ص318-319(.
َ
و�صدقت

لحتمالته  امُلر�ِصحة  ال�صقوط  اأ�صباب  تتمثَّل 

وحركة  قادمة  خطوة  تقدير  ح�صاب  خطاأ  يف 

الــالعــب/  تقدير  عــدم  يف�صي  فقد  تــالــيــة، 

�صقوطه  اإىل  امُلغاِمر  البطل  الإن�صان  ال�صاعر/ 

يوظف حجازي 
الطاقات الصوتية 

والخطية للحرف؛ 
تدعيًما للداللة 

وتجسيًدا للمعنى 
المتوخى من 

الخطاب النصي
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املبادرة  زمام  فقدان  حالة  يف  اأو  وهالكه، 

كن اأن ُتكَتب 
ُ

اأو حكمتها، فلي�ص كل مبادرة مي

ذكرى  م�صاغلة  عند  اأو  والنجاة،  ال�صالمة  لها 

ما لالعب/ البطل املغامر، فقد تكون منازعة 

املا�صي ومزاحمته للذات يف الوعي باحلا�رص 

�صبب  يكون  قد  اأو  والفناء.  ال�صقوط  يف  ا 
ً
�صبب

اأي  لــالعــب،  الــزهــو  طــري  م�صاغلة  ال�صقوط 

الزائد  والن�صغال  بالذات  املفرط  الإعجاب 

بالأنا، والزهو مبا اأُجنز قد يوقع الذات يف هوة 

ها حلظات ال�صعف الإن�صاين  الرتدي املميت، اإنَّ

فتوؤدي  مغاِمر  بطل  اأي  لها  �ص 
َّ
يتعر قد  التي 

اإىل �صقوطه وترديه.

من  كامل  بعمر  خطاأ  حلظة  تودي  فقد  هكذا، 

الإجناز والرباعة، وقد متحو حلظة خطاأ واحدة 

تاريًخا ميًدا من النت�صارات، قد يتبدد احللم 

اأو  �صهو  حلظة  يف  �صاحبه،  ويهلك  اليوتوبي 

الزهو باملا�صي  ب�صبب  تراٍخ  اأو  تقدير،  اإ�صاءة 

غري  بال�صقوط  احلكم  فيبدو  به،  واملفاخرة 

عادل، لكنَّها قواعد اللعبة وقوانينها احلاكمة 

اإن�صان  �صاعر/  لعب/  كل  على  تفِر�ص  التي 

ويعي  جــيــًدا  ح�صباته  يح�صب  اأن  ــغــاِمــر 
ُ
م

احتمالت اخل�رصان يف اأي حلظة. يتبدى تعدد 

عبداملعطي  اأحمد  لدى  الت�صوير  ا�صرتاتيجات 

اأثر  ت�صوير  ففي  م�صادره،  وتنوع  حجازي 

املغاِمر  لالعب/  الإلهائي  وفعلها  الذكرى 

اللعبة  يف  ــة  ــي الآن حلظته  يف  الــرتكــيــز  عــن 

بامراأة  الذكرى  ه 
ّ
ي�صب اخلطرة  ال�صتعرا�صية 

ها 
َ
عري تغطي  ــذكــرى!/  ال )تــعــِر�ــصُ  تتعرى: 

ْة(، فتتبدى املرجعية 
َ
املفاِجَئا/ وحيدًة معتذر

�صهوة  ملغالبة  بياًنا  لل�صورة،  الأيروتيكية 

وت�صتيتها  للذات  الإغــوائــي  وفعلها  الذكرى 

وح�صاب  الآين  و�صعه  عــن  الــالعــب  انتباه 

للحياة  القادمة، فكاأنَّ روؤية حجازي  خطوته 

القادمة  اللحظة  وح�صاب  الآنية  اللحظة  توؤِثر 

)امل�صتقِبل( وعدم التعلُّق باملا�صي مهما كان 

�صورة  ثم  ــذات.  ال ــراودة  امل و�صهوته  اإغـــراوؤه 

ا( 
ً
طري راأ�صَك  على   

ُ
الزهو )يقُف  للزهو:  اأخرى 

حديث  حيث  الــرتاث،  من  م�صتّلة  تبدو  التي 

الرباء بن عازب يف و�صف مل�ص ر�صول اهلل 

على املقابر، »قال: فجل�ص )كاأنَّ على روؤو�صنا 

الطري(« )�صن ابن ماجة ١٥٤٨(، هذا التعبري 

حجازي  لكنَّ  للرتكيز،  ال�صمت  عن  الكنائي 

ف ذلك التعبري الرتاثي،  برباعة ت�صويرية يوظِّ

اإىل  الذي يذهب مدلوله  ال�رصيف،  من احلديث 

معنى الرتكيز ال�صديد يف اجتاه معاك�ص، حيث 

مي�صي هذا الزهو الذي يقف على راأ�ص الالعب 

اإىل  ف�صيا 
ُ
وم والرتكيز  النتباه  فقًدا 

ُ
م ا 

ً
طــري

ال�صقوط والرتدي. ثم تكون ال�صورة اخلتامية 

هوى  الذي  الالعب  ج�صد  على  ال�صوء  ل�صقوط 

املهي�ِص  اجل�صِم  على  ال�صوء  )يرتبك  ميتا: 

�ص ال�صوء،  ( يف ا�صتعارة مكنية ُت�صخِّ
ْ
املرتطم

الــدخــول  يف  الأ�ـــصـــواء  حــركــة  اإىل  وحتــيــل 

مقدمه  يكون  حيث  البطل،  لالعب  الحتفايل 

مفرو�ًصا بالأ�صواء، يف مقابل النهاية الأليمة 

املهي�ص  اجل�صم  على  ال�صوء  ارتــبــاك  حيث 

امليت، اإعالًنا عن النهاية املاأ�صاوية لالعب.

ا 
ً

منوذج �صريك«  لعب  »مرثية  ق�صيدة  تبدو   

ا للبنية الأمثولية 
ً
ا بارع

ًّ
ا فني

ً
ا وا�صتثمار

ً
نا�صع

التمثيل  يف  باأكملها،  الق�صيدة  �صملت  التي 

ال�صاعر  وماأ�صاة  الع�رص  هذا  اإن�صان  ملاأ�صاة 

بيوتوبيا  وحلمه  املثايل  تطلعه  يف  املثقف 

اأجــل  مــن  يقبلها  الــتــي  املــخــاطــرة  حتــتــاج 

تكمن  املثقف  ال�صاعر  �صعود  ويف  اجلماهري، 

املخاطرة، فبقدر البعد امل�صافاتي عن الأر�ص، 

مهلًكا  اخلطاأ  يكون  ما  بقدر  الــواقــع،  اأر�ــص 

خلطاأ  يكون  قد  الــذي  ال�صقوط  هــذا  ومميًتا، 

اأو ب�صبب  ب�صيط يف حركة ويف تقدير املوقف 

التي  املا�صي  اآثــار  وبــزوغ  الذكرى  م�صاغلة 

ل من يتاأثر بها عن اخلطو ال�صليم، اأو كذلك  تعطِّ

التزان  �صاحبه  يفقد  قد  الذي  الزهو  ب�صبب 

الأليجوري  فالتمثيل  الــ�ــصــواب،  تقدير  يف 

موازية  كربى  ا�صتعارة  مبثابة  الن�ص  يجعل 

اأو حزمة من  �صل�صلة  اأو هو  للدللة املق�صودة 

اأقنعة  متثَّل  التي  الت�رصيحية  ال�صتعارات 

المراوحة في 
تشكيل إيقاعي 
د التذبذب  يجسِّ

النفسي والتوتر 
المحتدم نتيجة 

التعلق المصيري 
بين الحياة والموت

ملفات / أحمد عبدالمعطي حجازي
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اإنَّ الن�ص باعتباره  اأو لنقل  رمزية ملرموزات 

دللته  ت�صتحيل  اإحالتها،  لها  لغوية  عالمة 

الأوىل مدلوًل يكون مبثابة دللة اأخرى ثانية 

حتيل اإىل مدلول اآخر، متواٍر، غري اأنَّ ثمة رابًطا 

ح بها والدللة 
َّ
�صفيًفا يجمع بني الدللة امُل�رص

املتوارية يف ديناميكية �صورية.

عن  والتخلي  المدينة  صدمة   -  3
اليوتوبيا

لل�صعراء  بالن�صبة  احللم  ف�صاء  املدينة  مثَّلت 

ــف بــاأحــالمــهــم  ــري ــن ال ــازحــني اإلــيــهــا م ــن ال

لختالفها  املدينة  �صدمة  فرتجع  العري�صة، 

الرومان�صي  للح�ص  طبيعتها  ومغايرة  القيمي 

ل لتكوينهم يف حياتهم الريفية ال�صابقة. امُل�صكِّ

ديــوان  من  املت�صول«  »الأمـــري  ق�صيدة  ويف 

الذات  اكت�صاف  يتبدى  العــرتاف  اإل  يبق  مل 

املدينة،  مع  للتوافق  م�صعاها  يف  اإخفاقها 

حيث  تن�صدها،  كانت  التي  يوتوبياها  وتبدُّد 

الدرامي  التمثيل  قالب  الق�صيدة  هذه  تتخذ 

وال�صمت الأليجوري:

اأقفرت الآن �صوارُع املدينْة

ْ
 اأيها الأمري

ُ
وانف�ّص عنَك النا�ص

فاحمل بقاياك الثمينْة

واحمل متاثيَل الأمريِة ال�صجينْة

َنا الأخري! )�ص205(.
ُ
ام

َ
 ِتر

َ
واذهب.. فقد جاء

ة ما بني عن�رصي العنوان املبني 
ّ
ثمة تناق�صي

اأّن الأمري مت�صول؟  من تركيب و�صفي؛ فكيف 

فيبني العنوان عن �صخرية ما، فالإمارة تعني 

ا، 
ًّ
و�صلطوي ا 

ًّ
ومادي ا 

ًّ
اجتماعي مميزة  و�صعية 

والفقر  ال�صديد  العوز  يعني  الت�صول  وفعل 

الــذاتــي،  الك�صب  على  الــقــدرة  ــدم  وع املــدقــع 

وي�صع �صاحبه �صمن تقدير اجتماعي متدٍن.

بالهزمية،   
ّ
�صمني اعــرتاف  ثمة  البداية  من 

اإذ  املدينة،  �صوارع  باإقفار  متيقن  واإدراك 

ال�صارَع، وفقد اجلماهري، وهو ما   
ُ
ال�صاعر فقد 

ما  قيمة  رغم  ال�صارع  من  ين�صحب  اأن  يجربه 

واإبداع جمايل. وقد  واآمال  اأحالم  يحمله، من 

بالأمرية،  للمدينة  مــرة،  غري  حجازي،  مثَّل 

من  مبــا 
ُ
ر ياأتي  الــذي  التخييلي  التمثيل  هذا 

اأعطاف وعي �صعبي اأ�صطوري، اإذ ترمز الأمرية 

يف خطابات الرتاث ال�صعبي اإىل املراأة احللم، 

اجتماعية  لــفــوارق  املــنــال  بعيدة  واملــــراأة 

اإليها  وي�صعى  بها  يحلم  ومن  بينها  �صا�صعة 

و�صف  مِلَ  ولــكــن  بــهــا،  القــــرتان  يف  ــا 
ً
راغــب

ال�صاعر الأمرية/ املدينة بال�صجينة؟ هل يعني 

�صنع  من  يوتوبيا  مفارقة،  مدينة  اأمــرية/ 

يجدها  اأن  دون  فكرة  �صجينه  تظل  خياله 

الأمرية  متاثيل  هي  وما  الواقع؟  اأر�ــص  على 

ا 
ً
مغادر معه  ال�صاعر  �صيحملها  التي  ال�صجينة 

املدينة؟ هل تكون التماثيل هي القيم واملثل 

التي كان يتمناها  اليوتوبية  العليا والأحالم 

ال�صاعر  باإخفاق  مرير  �صعور  ثمة  ملدينته؟ 

املثقف يف اأن يجد املدينة احللم التي متناها، 

اأن ي�صتحوذ على املكانة التي تليق به يف  اأو 

املدينة، ما يوجب عليه املغاردة والن�صحاب. 

اأما الرتام الأخري فيعني الفر�صة الأخرية التي 

الفعل  اأو  الأخري  اخليار  فر�صية  �صمًنا  حتمل 

الإجباري املتبقي الأوحد، ملغادرة املكان.

هذه  يف  لل�صمائر  ال�صعري  ال�صتعمال  يعتمد 

ال�صمري،  من  »العائد«  مراوغة  على  الق�صيدة 

ى ظاهرة لفتة،  لذا »جند اأنَّ �صعر احلداثة قد منَّ

 .
)10(

كن اأن نطلق عليها )ا�صتعارة ال�صمائر(«
ُ

مي

ل�صمري  ال�صعرية  ال�صياغة  ا�صتعمال  ويف 

ا 
ً
تعبري الثاين،  ال�رصدي  ال�صمري  »امُلخاَطب«، 

الــذات التي  الــذات،  اإبــراٌز لن�صطار  الــذات  عن 

ــا  د منها ذاًت
ِّ
ـــر ـــرى وجُت اأنــاهــا الأخ حتــادث 

املخاطب  �صمري  يف  بديلًة،  ــا  ذاًت اأو  مقابلة 

مكبوتاتها  عن  الأنــا  وتنفي�ص  للبوح  اإتاحة 

�صمري  ا�صتخدام  فيبدو  املنهمر،  بالتداعي 

الوعي  لجــرتاح  الوعي  من  كمحاولة  الأنــت 

الذات  وا�صتنطاق  الالوعي،  وا�صتكناه  العميق 

أحمد عبدالمعطي حجازي

شكلت المدينة 
صدمة للشعراء 

النازحين إليها من 
الريف بأحالمهم 

العريضة؛ 
الختالفها 

القيمي ومغايرة 
طبيعتها للحس 

الرومانسي
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اأناها الأخرى. 

ا، على 
ً
ويبدو احلديث يف هذا اخلطاب توجيه

اأكث  تنظر  التي  اخللفية،  الــذات  من  ما،  نحو 

الواقع  ة وعمق نحو 
ّ
ة ومو�صوعي

ّ
بعني حيادي

التي تتحدث  الأخرى  الذات  اأحالم  الذي خذل 

كانت  التي  البديلة،  الــذات  متثَّل  التي  اإليها، 

واحللم،  املثالية  من  ب�صيء  العامل  اإىل  بتطلع 

هنا،  املخاطب،  �صمري  فيبدو  ما،  بيوتوبيا 

»الوعي  اأو  ال�صقي  الوعي  تبديات  من  ا 
ً
ي

ّ
تبد

التع�ص« الذي يتبدى يف »الوعي عند من ياأخذ 

مبذهب ال�صك الفل�صفي باأّنه وعي منق�صم على 

نف�صه، اأو اأّن �صاحبه كائن مزدوج متناق�ص، 

اإذ اأ�صيب بالغرتاب عن ذاته، بعد اأن اأُحِبطت 

فكاأّن   ،
)11  (

العامل« اإىل  النتماء  اإىل  تطلُّعاته 

�صوت �صمري املخاطب، هنا، هو �صوت الوعي 

جموح  الكابح  املو�صوعي  الوعي  اأو  امُل�صاِئل 

التي  اليوتوبية  تطلعاتها  يف  املثالية  الذات 

نفاها الواقع. 

الداخلي  الــوعــي  �صوت  اأنَّ  هنا،  ــادي،  ــب وال

اإخفاقات  باأثر  ًطا 
َ
ب

ُ
حم يبدو  الــذي  العميق 

الواقع-  يف  يوتوبياه  يجد  اأن  يف  ال�صاعر 

يدفع الذات يف جتليها احلامل اأو املثايل ويف 

واحللم  العامل  روؤيــة  يف  الرومان�صي  طورها 

الفكر،  �صجينة  مثالية،  ومدينة  ماوز  بعامل 

اإىل الن�صحاب مبا حتمل من تطلعات واأحالم، 

فيمثِّل �صمري املخاطب نافذة لل�صوت امل�صاد 

اِكم الذات يف حلمها اليوتوبي.
َ
اأو امُلح
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الجيرنيكا بين حجازي وبيكاسو
أحمد مجاهد

أكاديمي مصري

العمل الفنّي 
ال يستنفد، بل 
ال يتساوى مع 

قصد الكاتب منه، 
فهو يعيش حياة 

مستقلة

بديوانه  حجازي  ق�صائد  اإحدى  حتمل  اأن  غريبا  يكن  مل 

لوحة  ا�صم  باري�ص  يف  كتبه  الذي  الليل(  مملكة  )كائنات 

عنوان  هو  الغريب  لكن  )جرينيكا(؛  ال�صهرية  بيكا�صو 

فــاإذا  اخلام�صة(.  ال�صاعة  اأو  )جرينيكا  نف�صه  الق�صيدة 

كان املدخل ال�صحيح لقراءة ق�صيدة يبداأ بعنوانها، فاإن 

اأولية  اللغوية لهذا العنوان جعلته ميّثل م�صكلة  ال�صياغة 

م�صباًحا  ميّثل  اأن  من  بــدًل  الن�ص،  تلّقي  عند  للقارئ 

ُي�صيء له الطريق.

اإىل  ي�صري  الأول:  لق�صيدته،  عنوانني  ي�صع  فحجازي 

اجلرينيكا  لوحة  اإىل  الإ�صارة  يف  متمّثال  املكان،  دائرة 

الإ�صبانية  القرية  على  الوح�صي  الدمار  اآثار  ت�صّور  التي 

من  باإيعاز  الأملانية  الطائرات  ق�صفت  »حني  ال�صغرية 

البا�صك  اإقليم  يف  ال�صغرية  اجلرينيكا  قرية  فرانكو، 

.
)1(

الإ�صباين بطريقة وح�صية« 

متمّثال يف  الزمان،  دائرة  اإىل  في�صري  الثاين:  العنوان  اأما 

عبارة )ال�صاعة اخلام�صة(.

ولكن ما عالقة هذه احلادثة بال�صاعة اخلام�صة؟ هل هي 

ال�صاعة التي بداأ اأو انتهى فيها ق�صف القرية؟ وما فائدة 

الذي  العربي  امل�رصي/  للمتلّقي  بالن�صبة  التوقيت  هذا 

يف  عنه  نف�صه  يف  ال�صاعة  لهذه  الرمزي  املدلول  يختلف 

نف�ص الإ�صبانيني؛ نظرا لختالف التوقيت وتباين �صاعات 

ال�رصوق والغروب؟

التي  »اأو«  العطف  بــاأداة  للعنوانني  ال�صاعر  عطف  اإن 

وتقت�صي  النحوية،  املرتبة  يف  الطرفني  بني  )ت�صاوي( 

عالقة  جتعل  عليه،  املعطوف  عن  املعطوف  )اختالف( 

اجلزء الأول من العنوان باجلزء الآخر منه عالقة جدلية، 

موّحد  عام  مغزى  اإىل  الإ�صارة  يف  اجلــزءان  يتفق  حيث 

وينتج كل جزء منهما دللته  الق�صيدة من جهة،  تنتجه 

امل�صتقلة بالتفاعل مع وحدات الن�ص من جهة اأخرى.

اإذن لي�ص اأمام املتلّقي �صوى اأن ي�رصع يف قراءة الن�ص.

تتاألف الق�صيدة من اأربعة مقاطع حتمل العناوين الآتية: 

»خطبة لو�صيا�ص الأخرية، بحارة ماجالن، بابلو نريودا، 

امل�صهد الأخري من فيلم زد«.

يف املقطع الأول يتحدث ال�صاعر عن املحامي واخلطيب 

الإغريقي ال�صهري لو�صيا�ص، وقد اأ�صار حجازي اإىل ا�صتغال 

لو�صيا�ص باملحاماة يف قوله: »اأغنياته للحق«، كما اأ�صار 

اإىل اهتمامه اخلا�ّص بالأفكار يف قوله: »الكف التي كم 

رفرفت فوق روؤو�ص النا�ص باحلكمة«، داخل املقطع الذي 

قتيال«،  البهو  �صجادة  على  لو�صيا�ص  »كان  بقوله:  يبداأ 

الرتاجيدي  امل�صهد  لهذا  الدرامية  الأبعاد  ب�رصح  وينتهي 

ملفات / أحمد عبدالمعطي حجازي
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المعنى الكلّي 
للعمل الفنى ال 

يعرف فقط بحدود 
معاصريه، بل 

يتحدد بتاريخ نقده 
على يد العديد من 

القّراء في العديد 
من العصور

املفجع:

يف ال�صتني يا لو�صيا�ص

لن حت�صن تلك املهنة الأخرى،

ولو �رصت ا�صرتاكيا،

وقا�صمت اأرقاء اأثينا اخلبز واخلمر.

وهل كنت اأخذت الق�رص بال�صيف،

لكي متنعه بال�صيف؟

ل باأ�ص اإذن

اأن يقتل اجلند خطيبا،

حتت �صقف الربملان!

يرى ال�صاعر اأن حتّول لو�صيا�ص من ا�صتخدام الكلمة التي 

الذي  هو  يجيده،  ل  الذي  ال�صيف  ا�صتخدام  اإىل  يجيدها، 

الن�صال  ت�صبب يف قتله. فقد �صارك لو�صيا�ص بالفعل يف 

�صد مموعة الثالثني الإ�صربطية حتى �صقطت، وعاد مّرة 

اأثينا بعد جناح الثورة الدميقراطية، ولكن يف  اإىل  اأخرى 

�صفوف ال�صلطة هذه املرة.

الداّلة  الإ�صارات  من  مبجموعة  يخرج  اأن  للقارئ  وميكن 

من  التالية  املقاطع  اقتحام  يف  ت�صاعده  لو�صيا�ص  عن 

الن�ص، وهي: املوت قتيال، على اأيدي اجلنود، حتت �صقف 

الربملان، يف �صبيل الدفاع عن ال�صرتاكية.

وعلى  ماجالن«،  »بّحارة  عنوان:  الثاين  املقطع  يحمل 

لو�صيا�ص  �صخ�صيتي  بني  الوا�صح  التباين  من  الرغم 

اخلطيب وماجالن املالح، فاإّن ال�صاعر قد عث على رابط 

حيث  هدوء،  يف  طريقه  نتح�ص�ص  اأن  علينا  بينهما   
ّ
خفي

يقول يف بداية املقطع:

كانت ال�صم�ص التي تلفحنا فوق مدار ال�رصطان

زهرة مقرورة

فوق مدار اجلدي

الكرة  ن�صف  جتعل  التي  ة 
ّ
الطبقي التفرقة  اإنها 

مقرورا وادعا، والن�صف الآخر ي�صطلي يف جحيم 

ال�صم�ص.

هذه  من  ا�صرتاكيا  يبدو  الــذي  ماجالن  حــاول  وقــد 

الزاوية اأن يوّحد العامل، ويثبت اأن الب�رص كافة يعي�صون 

يف �صّلة واحدة فوق ظهر الكرة الأر�صية، لكن الواقع 

املوؤمل مل ي�صمح له باإكمال هذه املحاولة النبيلة:

لي�صت هذه الأر�ص اإذن تفاحة،

بل �صخرة تفلت منا

يف التقاومي التي مل نكت�صف اإيقاعها ال�صعب،

فمن يوقف هذا الدوران

�صاعة،

ندفن ماجالن فيها،

ون�صم الريح هل حتمل طعم ال�صاطئ الآخر؟

اإن ماجالن »قد قتل يف جزيرة �صيبو يوم 27 اأبريل عام 

فيه  ف�صل  ما  اإثبات  يف  »جنح  قد  اأنه  ف�صحيح   ،»1521
مل  لكنه   ،

)2(
كروية« الأر�ــص  اأن  على  وبرهن  كولومب�ص، 

ينجح قّط يف التوحيد بني قلوب الب�رص وعقولهم:

كم تبعد �صيلي عن نيويورك،

وعن مو�صكو؟

وكم قرب من ال�صاحل لل�صاحل؟

كم ميل ترى بني الكال�صينكوف والأيدي؟

كم يبعد مبنى الربملان

عن �صالح الطريان!

�صاحات  اإىل  تكون  ما  ــرب  اأق الديكتاتورية  مدافع  اإن 

ما  اأبعد  نيويورك  يف  الراأ�صمايل  والنظام  الدميقراطية، 

والطريق  مو�صكو حينها،  ال�صيوعي يف  النظام  عن  يكون 

بني املدينتني/ النظامني مفرو�ص بقبور املنا�صلني.

فلي�ص غريبا اأن ي�صرتك لو�صيا�ص مع ماجالن يف اأن كاًل 

منهما قد مات قتيال يف �صبيل الدفاع عن ال�صرتاكية.

بني  م�صرتكة  مالمح  تر�صيخ  يف  بداأ  قد  الن�ص  اأن  يبدو 

تراكم  خالل  من  داخله  املوّظفة  ال�صخ�صيات  مموعة 

قبل  الرحلة  علينا موا�صلة  لكن  املعينة،  ال�صفات  بع�ص 
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قصيدة حجازي 
تّتفق مع قصيدة 

لوركا ومع لوحة 
بيكاسو، في 

االهتمام البارز 
بالثور، وتوظيفه 
فنّيا بوصفه رمزا 
للقاتل المعتدي

اأن نقطع بهذا احلكم.

اإن املقطع الثالث من الن�ص يحمل عنوان »بابلو نريودا«، 

�صاعر �صيلي الذي ق�صى حياته مدافًعا بفّنه عن ال�صرتاكية 

يف بقاع الأر�ص كافة. فقد وقف بجانب اجلمهوريني يف 

)اإ�صبانيا يف  ديوانه  الإ�صبانية من خالل  الأهلية  احلرب 

)ن�صيد  ديوانه  يف  الرو�صّية  املقاومة  �صاند  كما  القلب(، 

الذي  الأممي(  )الن�صيد  بـ  اأعماله  كلل  ثم  جراد(،  �صتالني 

هاجم فيه طغاة العامل بوجه عام.

اإن حجازي يبداأ حديثه عن ال�صاعر ال�صرتاكي قائال:

ها هو الثور اخلرايف

يقوم الآن من لوحات بيكا�صو،

ومن اأ�صعار لوركا

بينما اأ�صبحت �صيًخا،

ة البكر،
ّ
عاجزا عن اأن ترى روعته الوح�صي

وتلقاه بذات العنفوان

يف الثالثني التي مل تتكرر اأبدا،

كنت تناديه،

وتغويه بزخات ال�صهام احلمر اأن ياأتي،

وتعطيه الأمان.

اإذا كانت عبارة »لوحات بيكا�صو« ترتّد بالقارئ العادي 

ميكن  فاإنه  )اجلرينيكا(،  العنوان  من  الأول  الن�صف  اإىل 

املتخ�ص�ص  بالناقد  ترتّد  اأن  لوركا«  »اأ�صعار  لعبارة 

تذكره  حيث  اخلام�صة(،  )ال�صاعة  منه  الآخر  الن�صف  اإىل 

بق�صيدة لوركا »ن�صيد جنائزي من اأجل اإينا�صيو �صان�صيز 

الإ�صباين  الثريان  م�صارع  فيها  يرثي  التي  ميجا�ص« 

حمورية  عبارة  اخلام�صة«  »ال�صاعة  تعد  حيث  ال�صهري«، 

يف  مرة   27 ويكررها  ق�صيدته،  لوركا  بها  يبداأ  بــارزة 

.
)3(

املقطع الأول الذي يتاألف من 48 �صطًرا فقط

مع  بنائّيا  تّتفق  لوركا  ق�صيدة  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

اأربعة مقاطع  اأّنها تتكون من  اأي�صا يف  ق�صيدة حجازي 

اأّنها  يف  ودلليًّا  فرعي،  بعنوان  منها  مقطع  كل  ي�صتقّل 

ت�صور )حلظة موت( هذا امل�صارع العظيم. كما اأنها تتفق 

بيكا�صو  لوحة  ومع  حجازي،  ن�ص  من  املقطع  هذا  مع 

اأي�صا، يف الهتمام البارز بالثور، وتوظيفه فنّيا بو�صفه 

رمزا للقاتل املعتدي.

اأّن  ترجح  التي  الرت�صيحات  هــذه  كل  من  الرغم  وعلى 

ق�صيدة  عنوان  يف  اخلام�صة(  )ال�صاعة  بعبارة  املق�صود 

عبارة  فــاإن  لوركا،  ق�صيدة  اإىل  الإ�ــصــارة  هو  حجازي 

»فراي« ما زالت توؤرقني وجتلد م�صامعي: »اإنه من ال�صخف 

)4(
اعتبار حكم الناقد احلكم الأخري على معنى الق�صيدة« 

ق�صيدة  يعرف  ل  الذي  العادي  القارئ  تفاعل  عن  فماذا 

لوركا، مع اجلزء الآخر من العنوان؟ وماذا عن قدرته على 

اإنتاج دللة متفّردة تناأى به عن اأن يكون مرادفا �صعرّيا 

للوحة بيكا�صو؟

اإذن لن�صرب قليال على �صرب غور هذا العنوان، ولرنجع مّرة 

اأخرى اإىل لوحة بيكا�صو التي نعرفها.

ب�صكل  اللوحة  اجلرينيكا/  يف  اهتّم  قد  بيكا�صو  كان  اإذا 

درجة  الثور  منح  قد  حجازي  فاإن  خا�صة،  ب�صفة  الثور 

مماثلة من الهتمام يف اجلرينيكا/ الق�صيدة، حيث يحتّل 

يف  اأخرى  مّرات  ثالث  ويتكرر  بالكامل،  ال�صابقة  الفقرة 

نريودا  بني  ال�صاعر  ربط  وقد  املقطع.  من  الباقي  اجلزء 

الذي يرتدد كثرًيا  الثور  وبيكا�صو ولوركا من خالل رمز 

الرمزي  املدلول  يختلف  هل  ولكن  الفنية.  اأعمالهم  يف 

للثور يف اجلرينيكا اللوحة عنه يف اجلرينيكا الق�صيدة؟

اأ�صكال:  ت�صعة  على  حتتوي  اللوحة  اجلرينيكا  كانت  اإذا 

اأربع ن�صاء، طفل واحد، متثال املحارب، الثور، احل�صان، 

ب�صفة  اهتّم  قد  بيكا�صو  »اإن  يقول  اآرنهيم  فاإن  الطائر؛ 

خا�صة ب�صكل الثور يف اللوحة، فهو يف اللوحة املكتملة 

ال�صارخة،  املراأة  نحوه:  العيون م�صّوبة  وكل  بارز  �صكل 

والطفل امليت، واملحارب، واحل�صان، واإحدى الن�صاء ترفع 

امل�صباح ناحيته، واملراأة ال�صارخة جتري نحوه وحتّدق 

يف الجتاه العام، فقط املراأة التي تهوى ناحية اليمني يف 

وبينما  املعزول.  الثور  املتناغم مع  املقابل  عزلتها هي 

تعر�ص هذه املراأة حاجة �صديدة اإىل امل�صاعدة، فاإّن الثور 

اإّنه ال�صكل  يظّل يف الطرف الآخر من الثبات وال�صتقرار. 

املراأة  عزلة  اإن  �صاقيه.  على  بثبات  يقف  الذي  الوحيد 
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ُيلقي حجازي ظالال 
على الخامس من 

يونيو عام 1967، 
عندما ُقصفت 

أرض سيناء، عبر 
قرية "جيرنيكا" التي 

ضربتها األنظمة 
الديكتاتورية  

خارج  فيبدو  الثور  اأّما  النهائية،  الكارثة  هي  املتهاوية 

ال�صتجابة،  املاأ�صاة؛ بل يبدو غري متاأّثر بها ويف�صل يف 

لي�ص ب�صبب نق�ص م�صاعره )لأن حركة ذيله العنيفة تدّل 

على امل�صاعر الداخلّية( لكنه يبدو غائبا عن امل�صهد رغم 

. 
)5(

تنا�صب وجوده داخله« 

الغريب  الثبات  اإن هذا  اإذا قلت  اأكون متجاوًزا  األ  واأرجو 

للثور الذي يبدو خارج املاأ�صاة، وهذا احل�صور املكّثف له 

الذي يبدو اأقرب ما يكون اإىل الغياب، يذكرين على الفور 

اإىل احلكومة الأملانية  اأوعز  الذي  بوجه اجليرنال فرانكو 

بق�صف قرية اجلرينيكا الوادعة.

اجلرينيكا  يف  للثور  الرمزي  املدلول  اأن  ويبدو 

حيث  الفهم،  هذا  عن  كثريا  يختلف  ل  الق�صيدة 

يقول حجازي يف باقي املقطع:

من يغنيك الن�صيد الأممي الآن،

من يدنيك من اأر�ص الهنود احلمر،

من رائحة النرتات واخلبز

ومن ليل املراعي،

لت�صم النار يف الع�صب ال�صتائي

ومن يعطيك اأ�صماء الذين ا�صت�صهدوا قبلك؟

يف ال�صتني ياأتي الثور يف هيئته الع�رصية النكراء

يف حلته ال�صفراء،

ياأتي

بينما اأنت هنا وحدك

ملقى على فرا�ص املر�ص امللعون

ماذا؟

قد تاأخرت اأيها الثور اخلرايف

تاأخرت كثريا،

اأيها الثور اجلبان!

يرتدي  قاتل  جيرنال  الق�صيدة  اجلرينيكا  يف  الثور  اإن 

احللة ال�صفراء اأي�صا، ولكنه يقيم هذه املّرة يف �صيلي التي 

ورد ذكرها باملقطع ال�صابق.

قبيل  من  يكن  مل  ل�صيلي  ال�صاعر  اختيار  اأن  فندرك 

القبور  تلك  مــن  ــد  واح نـــريودا  قــرب  واأن  امل�صادفة، 

كثرية  اأميال  ثّمة  واأن  لل�صاحل،  ال�صاحل  من  املمتدة 

وبني  الــربملــان(،  )مبنى  ال�صرتاكي  نــريودا  فكر  بني 

ع�صالت اجليرنالت اليمينيني املوالني لأمريكا )�صالح 

الطريان(، الذين ا�صتّد �صاعدهم يف �صيلي عام 1973، 

ال�صتيالء  نريودا،  قتل  اإىل  بالإ�صافة  ا�صتطاعوا  حيث 

على احلكم بعد انقالب ع�صكري قاده اجليرنال بينو�صيه 

�صد الرئي�ص ال�صرتاكي �صلفادور اللندي.

اإن نريودا ي�صرتك مع لو�صيا�ص وماجالن يف اأّنه قد مات 

قتيال، على اأيدي اجلنود، يف �صبيل الدفاع عن ال�صرتاكية.

اأما املقطع الرابع والأخري فيحمل عنوان )امل�صهد الأخري 

من فيلم زد(، ويقول يف بدايته:

اب الأقاليم ي�صدون على الأعني ظل القبعات
ّ
كان نو

ال�صود يف خوف فكاهي

وين�صلون يف الليل فرادى.

تلك �صياراتهم مذعورة،

مترق كالفريان،

يف منعطف الوادي الذي ميتّد مثل الأفعوان

والرئي�ص ال�صرتاكي على �صجادة البهو،

بنظارته، �صيخ وحيد،

هجرته هيبة املن�صب،

واحلرا�ص قتلى حوله،

ا.
ّ
والدم ما زال طري

وجنود النقالب اجلامد والأوجه،

يلقون على جثته القب�ص،

وي�صطفون كالأعمدة اجلوفاء يف البهو

اإنه قتيل ا�صرتاكي جديد ميوت حتت �صقف الربملان اأمام 

»نواب الأقاليم«، وفوق »�صجادة البهو« اأي�صا مثلما »كان 
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لو�صيا�ص على �صجادة البهو قتيال«.

فهذا الرئي�ص ي�صرتك مع لو�صيا�ص وماجالن ونريودا يف 

اأن كالًّ منهم قد مات قتيال، على اأيدي اجلنود، يف �صبيل 

الدفاع عن ال�صرتاكية.

ال�صاعر ل يعر�ص امل�صهد  اأن  الفيلم تك�صف  لكن م�صاهدة 

الأخري من فيلم زد، بل يعر�ص روؤية موازية له. فالقتيل 

القتل  ومكان  برملانيا.  نائبا  بل  رئي�ًصا،  لي�ص  الفيلم  يف 

لي�ص مبنى الربملان، بل ميدانا عاما. وو�صيلة القتل لي�صت 

انقالبا ع�صكريا بل �صيارة م�رصعة.

اإذن من اأين جاء هذا )الرئي�ص( الذي يطالعنا يف الق�صيدة؟

اإذا كان املخرج قد اختار »األ يحدد البلد الذي تدور عليه 

حّول  مما   ،
)6(

فيه« وقعت  الذي  الزمان  اأو  فيلمه،  اأحداث 

ر�صالته اإىل �صفرة حّرة ت�صلح للتاأويالت املتعددة«؛ فاإّن 

حجازي قد اختار التقنية نف�صها، حيث تعمد اإغفال ا�صم 

ذلك الرئي�ص ال�صرتاكي، حتى مينح القارئ فر�صة اإكمال 

ف�صاء الن�ص مبن ي�صاء من اأ�صماء.

هذا  كون  ير�ّصحان  ونريودا  �صيلي  اإىل  ال�صاعر  اإ�صارة  اإن 

اإىل  ال�صاعر  اإ�صارة  لكن  الليندي،  �صلفادور  هو  الرئي�ص 

يطرح  اأن  ميكن  الق�صيدة  عنوان  يف  اخلام�صة(  )ال�صاعة 

دللة اأخرى يف ذهن املتلقي امل�رصي/ العربي.

ال�صرتاكيني،  ت�صّم  قرية  ال�صاعر  جرينيكا  كانت  فــاإذا 

فيها  قامت  التي  اللحظة  تلك  بت�صوير  حتديدا  وتهتم 

الأنظمة الديكتاتورية ب�رصب دعاة ال�صرتاكية؛ فاإن هذا 

هو ما حدث متاما يف ال�صاعة اخلام�صة، اخلام�ص من يونيو 

عام 1967، عندما ق�صفت الطائرات الإ�رصائيلية بدل من 

الأملانية، اأر�ص �صيناء احلبيبة بدل من اجلرينيكا، باإيعاز 

من احلكومة الأمريكية بدل من فرانكو.

حيث ميثل هذا اليوم »5 يونيو« حلظة النهيار احلقيقية 

للنظام ال�صرتاكي يف م�رص بزعامة جمال عبد النا�رص.

اأن  عن  »متاما  لوحته  يف  ابتعد  قد  بيكا�صو  كان  واإذا 

اآثــار  بت�صوير  ذلــك  مع  ــام  وق ا،  �صيا�صيًّ تقريًرا  تكون 

وجتلب  مكان  اأي  يف  حتدث  قد  التي  والدمار  الوح�صية 

، فاإن حجازي قد فعل 
)7(

الأمل واملعاناة الإن�صانية عموًما

�صحايا  بت�صوير  قام  حيث  ق�صيدته،  يف  نف�صه  ال�صيء 

عن  وابتعد  عموما،  العامل  يف  ال�صرتاكّية  عن  الدفاع 

الإ�صارة اإىل الواقع املحّلي مكتفًيا برمزية العنوان.

ال�صاعر يق�صد  القراءة: هل كان  يت�صاءل متلقى هذه  وقد 

اخلام�صة(  )ال�صاعة  بعنوان  ق�صد  وهــل  حقا؟  اللندي 

التقاطع مع لوركا فقط، اأم الإ�صارة اإىل اخلام�ص من يونيو 

اأي�صا؟

 ل ي�صتنفد، بل ل يت�صاوى مع ق�صد 
ّ
»اإن معنى العمل الفني

يعي�ص حياة م�صتقلة، بو�صفه منظومة  الكاتب منه. فهو 

اأن   للعمل الفنى ل ميكن 
ّ
اأن املعنى الكلي من القيم. كما 

له.  واملعا�رصين  الكاتب  لدى  معناه  بحدود  فقط  يعرف 

اإنه اإىل حد كبري عملية تراكم، اأي اإن معناه يتحدد بتاريخ 

)8(
نقده على يد العديد من القّراء يف العديد من الع�صور«.
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شذرات 

طارق النعمان
أكاديمي مصري

اإذا كان ميكن القول اإن تيمة الفقد ت�صكل تيمة 

العربي  ال�صعر  ن�صو�ص  معظم  يف  حمورية 

املعا�رص؛ فال �صك يف كونها تكت�صب خ�صو�صية 

لفتة ومتميزة يف ن�صو�ص اأحمد عبد املعطي 

حجازي. فيمكن القول اإنها ت�صكل تيمة توليدية 

يف معظم دواوينه وق�صائده، بداية من ديوانه 

ويتجلى  لــه.  ــوان  دي اآخــر  اإىل  وو�ــصــوًل  الأول 

عتبات  من  العديد  يف  ا 
ً
�رصيح احل�صور  هذا 

ما  دواوينه،  كل  عناوين  يف  �صواء  ن�صو�صه، 

عدا اأورا�ص، اأو يف عناوين العديد من ق�صائده 

ل  عديدة  اأخــرى  ق�صائد  ن�صيج  يف  حتى  اأو 

ا  اأي�صً الفقد.وتتجلى  تت�صمن عناوينها دللت 

من  الكثري  وبناء  حبكة  ت�صكيل  يف  الفقد  تيمة 

تلك الق�صائد، وهو ما يعني اأن املجال الدليل 

ا؛ 
ً
ا وراأ�صي

ً
للفقد ميتد عرب ن�صو�صه امتداًدا اأفقي

’’العن�رص  دور  تلعب  التيمة  هــذه  يجعل  مما 

ال�صكالنيني  م�صطلح  حــد  على  املهيمن’’، 

مب�صطلح  العميقة’’،  ’’البنية  اأو  ــص،  ــرو� ال

امُلولِّدة’’، وفق م�صطلح  اأو’’البنية  ت�صوم�صكي، 

لو�صيان جولدمان، اأو لنقل، بعبارة اأخرى، اإنها 

ملجمل  واجلامع  احلاكم  م  امُلنظِّ املبداأ  متثل 

ن�صو�ص حجازي الذي ل تفتاأ تنطلق منه حتى 

ة 
ّ
ة خفي

ّ
ة قوى جربي

ّ
اإليه؛ وكاأّن ثم ا 

ً
تعود دوم

اإليه.وميتّد  الن�صو�ص  تلك  تدفع  اإراديـــة  ول 

اأمكنٍة  فقد  لي�صمل  حجازي  ن�صو�ص  يف  الفقد 

اأحالم  وفقد  باأكملها،  وعــوامَل  ومــدٍن  وبلداٍن 

اأ�صدقاء،  اأ�صخا�ص:  وفقد  واأمنيات،  واآمــال 

و�صعراء،  وُكتَّاب،  ون�صاء،  وزعماء،  ــارب،  واأق

اأزمنة  ثل ومعاٍن، وفقد 
ُ
وفنانني، وفقد قيم وم

خا�صة وعامة، بل واخلوف من فقد الذات ذاتها 

اجل�صد  يفقده  عما  ف�صاًل  وتناثرها؛  وت�صظيها 

الفقد  اأنــواع  اأق�صى  اإىل  اإ�صافة  ذاته،  من  ذاته 

قاطبة وهو فقد الأوهام، بكل ما ينطوي عليه 

فقدها من �صدمة وروؤى خمتلفة للذات ولالآخر 

ا من 
ً
يف ظل ما تن�صجه الأوهام املطمئنة دوم

اأمان ويقني زائفني؛ مما يجعل تيمة الفقد متثل 

تًدا يف ممل ن�صو�ص 
ُ

ا ومم
ً
ا �صاري

ً
ًغا حتتي

ْ
ُن�ص

متوا�صل  ب�صكل  وُتغذِّيها  منها  متتح  حجازي، 

وال�صعرية،  ال�صعر،  تيمة  هي  وكاأنها  وم�صتمر، 

منها  ي�صتقي،  يــزال  ول  ا�صتقى،  التي  الأوىل 

وكاأنها  وحيويته.  وح�صوره  كينونته  ال�صعر 

تها وماأ�صاويتها 
ّ
ا يف ثناياها درامي

ً
حتمل دوم

النوعية  ا غنائيتها  اأي�صً اخلا�صة، مثلما حتمل 

والأحا�صي�ص  بامل�صاعر  ــة  َع
ْ

ــرت وامُل احلافلة 

ثيمة الفقد 
هي "العنصر 

المهيمن" في 
نصه الشعرّي، 

وتتجلى في 
عنواناته ونسيج 

قصائده

من تجليات الفقد في شعر حجازي
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الفقد في نصوصه 
ال يفضي إلى 

العدمّية أو اليأس، 
بل لمقاومته 

عبر أفعال التذّكر 
التي ال تكّف 

عن الظهور 
والمعاودة

على  ـــا 
ً
دوم تتفتح  اإذ  والفيا�صة؛  الناب�صة 

اأو الندمال  اأو جراح غري قابلة لاللتئام  رح 
ُ

ج

الفقد يف عامل حجازي ح�صور  والذبول وكاأن 

دائم، ح�صور ل يقبل الفقد قط ول يقبل الغياب، 

يكّف قط عن  الذي ل  ال�صائل  ال�صعر  وكاأنه دم 

النزيف والتدفق وال�رصيان. ولعّله ميكن القول 

اإن هذا احل�صور الطاغي لتلك التيمة هو  ا  اأي�صً

اأبعادها  حجازي  ق�صائد  من  العديد  مينح  ما 

اأن  دام  ما  ذاتية،   
ْ

ري
َّ
ال�ص اأو  الأتوبيوجرافية، 

نبئنا بول دميان، هي �صيغة 
ُ
 ذاتية، كما ي

ْ
ري

َّ
ال�ص

ذاته.  على  منغلًقا  ا 
ً
نوع منها  اأكث  نوعية  عرب 

التيمة على هذا  اأن تكرار ح�صور هذه  ول �صّك 

النحو الالاإرادي اأو �صبه الق�رصي، لدى حجازي، 

طِلق عليه فرويد جرب التكرار، 
ُ
يدلف بنا اإىل ما ي

يتولد  وما  الفقد،  بخربة  حتديًدا  يقرتن  والذي 

وعنيفة،  حــادة  وفجائع  �صدمات  من  عنها 

مطولة؛  قـــراءات  بالتاأكيد  ي�صتحق  مــا  وهــو 

يقرتن  ما  كل  عن  تك�صف  وعميقة،  تف�صيلية 

التيمة يف ن�صو�صه من  بح�صور وهيمنة هذه 

ومتعددة،  خمتلفة  ودللية  اأ�صلوبية  ظواهر 

وما  والنفي  والتكرار،  وامل�صهدية،  كال�رصدية 

يرتدد من اأ�صوات واأ�صداء قادمة من املا�صي 

ومن عوامل تلك الكائنات وال�صخو�ص واملعاين 

من  ن�صو�صه  يعرتي  ومــا  ــة،  ــذاوي ال والقيم 

وال�صدمة  والده�صة  كاملفاجاأة  متنوعة  نربات 

وال�صتنكار،  والإنــكــار  والرف�ص  ــذهــول،  وال

والأمل  واخليبة،  والإحباط  والإخفاق  والف�صل 

والندم  والندب  واحُلــرقــة،  واللوعة  والتفجع 

والوح�صة  واحل�رصة،  واملرارة  والأ�صف  والأ�صى 

والت�صاوؤل  وال�صتفهام  والبحث  والــُغــربــة، 

اإلخ  والنو�صتاجليا،...  ــرتاب  والغ وامل�صاءلة، 

ا من مفعولت وجتليات خربة 
ً
بو�صفها جميع

حجازي.  ق�صائد  وجــدان  يف  الغائرة  الفقد 

مع  ّت�صٍل 
ُ
م على  تبدو  الفقد  تيمة  فاإن  وبداية؛ 

وهي  حجازي،  ن�ص  يف  حمورية  اأخرى  تيمة 

ا ما يبدو الفقد يف العديد 
ً
تيمة ال�صقوط. اإذ كثري

هذا  على  ال�صقوط،  وليد  الن�صو�ص  تلك  من 

النحو الذي توجزه وتكثفه �صورة ح�صان اأمني 

ق�صيدة  يف  القلعة  اأ�صوار  فوق  من  الطائر  بك 

حلظتا  عليه  تنطوي  ما  بكل  القلعة«،  »مذبحة 

درامية؛  من  وال�صقوط  والفقد  والفقد،  ال�صقوط 

اإذ واإن احّتد الفار�ص والفر�ص، يف حلظة �صقوط 

وكاأنها  تبدو  الفر�ص،  فقد  اأن حلظة  اإل  واحدة، 

فر�صه  فــوق  من  للفار�ص  اآخــر  �صقوًطا  تعني 

يهوي  ما  نحو  على  اأو  لل�صقوط،  �صاَعفة 
ُ
م اأو 

ذهب  على  اخليل  من  الكلمة  فر�صان  ويت�صاقط 

الطرقات، فيفقدون طبع احلكمة، اأو على حد ما 

هو ماثل يف مرثية لعب �صريك من تالزم بني 

حالت  يف  ال�صقوط  يبدو  كما  والفقد.  ال�صقوط 

اأخرى وليد الفقد؛ على نحو ما يتجلى يف تلك 

القلعة  مذبحة  ق�صيدة  من  اخلتامية  ال�صورة 

التي يهبط فيها ح�صان من القلعة وحيًدا بعد 

اأن فقد فار�صه، حيث يف�صي يف ال�صورة الأوىل 

يف  الفقد  يف�صي  بينما  الفقد،  اإىل  ال�صقوط 

ال�صورة الثانية اإىل الوحدة وال�صقوط، اإذ يهبط 

احل�صان وحيًدا من القلعة، وهو مي�صغ اأحزانه. 

اأو على نحو ما هو يف ق�صيدة الرحلة ابتداأت، 

هاربًة،   
ُ
الأ�صجار »ترتاجع  الزعيم  فقد  مع  اإذ 

�صاقطًة،  متيُل  ثم   
ُ
الأ�صياء حولنا  وَت�ْصُخ�ص 

ِعُن يف الأفول«، اأو كما يتك�صف فقد الزعيم  ومُتْ

اأن  وعن  �صقطت،  قد  غرناطة  اأن  عن  ذلك  بعد 

الزعيم ذاته �صقط ولكن دون جرح »كما ي�صقط 

النجم دون احرتاق!«، واأن »اأهل املدينة غرقى 

ميوتون حتت املجاعة«يف ق�صيدة مرثية للعمر 

من  مليان  واملجاعة  الغرق  حيث  اجلميل، 

ال�صاعر يف خطاه  ال�صقوط الذي يحمله  مايل 

خطاأي  حامل  نكبتي،  دمي  يف  »حامُل  ودمه 

و�صقوطي هل ترى اأتذكر �صوتي القدمي،فيبعثني 

اهلل من حتت هذا الرماد، اأم اأغيب كما غبَت اأنَت، 

اأو على نحو ما  وت�صقط غرناطة يف املحيط!«، 

يف  لو�صيا�ص  كف  من  ال�صيف  �صقوط  يف�صي 

اإىل  اخلام�صة«  ال�صاعة  اأو  »جرينيكا  ق�صيدة 

�صقوطه على �صجادة البهو قتياًل وفقده. وهكذا 

تكون  اأن  قابلة  التيمتني  من  تيمة  كل  تبدو 
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نتيجة  اأخرى  اأحياًنا  تكون  واأن  ا 
ً
�صبب اأحياًنا 

ال�صقوط  الأخرى:  اإنتاج  منهما  كل  تعيد  اأن  اأو 

املزيد  اإىل  يف�صي  والفقد  الفقد  اإىل  يف�صي 

بناء  بها  يتم  التي  للكيفية  وفًقا  ال�صقوط،  من 

بناءها  تنتظم  التي  للكيفية  ووفًقا  الق�صيدة، 

ا اإن ثمة تيمة  وت�صكيلها. كما ميكن القول اأي�صً

كلتا  فيه  تتجلى  ــذي  ال الف�صاء  متثل  ثالثة 

ال�صابقتني، وهي تيمة املدينة، حيث  التيمتني 

ال�صقوط  من  لكل  امُلنِتج  الف�صاء  هي  املدينة 

جولدمان،  لو�صيان  تعبري  حد  على  اأو،  والفقد، 

كلتا  منها  وتتولد  تنبع  التي  املولدة  البنية 

بني  اجلامعة  التيمة  يجعلها  مبا  التيمتني، 

التيمتني. فاملدينة بنية مولدة للفقد وال�صقوط، 

والفقد بنية مولدة ل�صعرية الن�صو�ص.

اإن هذا الثالوث متالزم يف العديد من ن�صو�ص 

ا 
ً
حجازي، اإذ جند املدينة ف�صاء للفقد الذي غالب

ا  اأي�صً اأنها  جند  مثلما  ال�صقوط،  اإىل  يف�صي  ما 

بدوره  يف�صي  اأن  ميكن  الذي  لل�صقوط  ف�صاء 

اإىل الفقد، يف دورة هي اأ�صبه ما تكون بعملية 

اإنتاج متبادل بني هذين احلدثني وبني  اإعادة 

متوا�صل  ب�صكل  ُت�صاهم،  مثلما  التي  املدينة 

�صاهم 
ُ
اإنتاج هذين احلدثني، ي اإعادة  يف عملية 

ا تكرار وقوع هذين احلدثني يف ف�صائها  اأي�صً

يف اإعادة اإنتاجها على تلك ال�صورة الغرتابية 

ا ما تتجلى بها يف ن�صو�ص 
ً
ال�صالبة التي غالب

حجازي؛ مبا هي ذلك الف�صاء املتاهي، الهارب 

والفجيعة  لالأمل  واحلا�صن  وامُلولِّد  ــراِوغ  وامُل

والغرتاب والوح�صة وال�صياع املادي والنف�صي 

متاهيتها  من  الرغم  على  هي  ومبا  والروحي؛ 

ف�صاء من احلديد والزجاج واحلوائط، ف�صاء ل 

احلوائط،  من  �صواه  اإىل  اإل  احلائط  فيه  يف�صي 

وامُلدِه�ص  املفاجئ  اكت�صافه  من  الرغم  على 

الثالوث يبدو وكاأنه  لها؛ مما يجعل هذا  حلبه 

ممل  يف  و�صعرية  تيمية  مــتــالزمــة  ميثل 

يف  القرية  عن  يبحث  الذي  حجازي  ن�صو�ص 

بعينها  مدينة  عن  ويبحث  )القاهرة(  املدينة 

)باري�ص(،  �صواها  اأخرى  مدينة  يف  )القاهرة( 

للقاهرة،  اأغنية  ق�صيدة  يف  هو  ما  نحو  على 

دِرُك منها اإل 
ُ
»زمن يلتقي منازله الأوىل، فال ي

ا بحلم وو�صلُت 
ً
طلوًل طلول، اأتراين بادلُت حلم

اغرتاب يوٍم باأم�ِص؟« ليظل الفقد هو رفيقه يف 

كلتا املدينتني.

الفقد، لدى حجازي، ل يف�صي  فاإن  ومع ذلك، 

اإىل  يف�صي  واإمنــا  الياأ�ص،  اأو  ة 
ّ
العدمي اإىل  قّط 

اأفعال  عرب  الفقد  ومقاومة  مواجهة  حماولة 

الظهور  عن  تتوانى  ول  تكّف  ل  التي  التذّكر 

واملعاودة، وال�صت�صافة الدائمة ل�صور واأ�صباح 

ثاء 
ّ
املفقودين، ومن هنا �رص كل هذا الكم من الر

بالرثاء  تنحو  التي  ن�صو�صه،  يف  واملرثيات 

التقليدي  املنا�صباتي  للمنحى  ا 
ً
مغاير منحى 

ا 
ً
تطويب لديه  لي�صبح  املوتى،  بع�ص  ل�صخو�ص 

ال�صقوط  راد لها 
ُ
اغتيالها، وي راد 

ُ
ي لقيم ومعاٍن 

ميكن  املعنى  وبهذا  والفقد،  والفناء  والغياب 

القول اإن ن�صو�ص حجازي تن�صخ الفقد وتقاوم 

الفقد من خالل اللعب على تيمة الفقد ذاتها.

المدينة هي 
ذلك الفضاء 

المتاهي، الحاضن 
لأللم والفجيعة 

واالغتراب 
والضياع المادي 

والنفسي 
والروحي
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خاض مع رفيقه 
صالح عبد الصبور 

معركة التجديد 
الشعري في مصر 

فأقاما "عمود 
الشعر الحر" !

سالح وحيد.. ومعارك في كل اتجاه

هناك الكثري مما ينبغي قوله عن »اأحمد عبد املعطي 

حجازي« ونحن نحتفل ببلوغه اخلام�صة والثمانني 

البدء  �صاأختار  اأيّن  غري  اهلل،  باإذن  املديد  عمره  من 

باأهم ما اأحببته فيه بعد اأن رافقته يف العمل مبجلة 

2014؛  حتى   1991 منذ  طويلة:  اأعواًما  ــداع(  )اإب

ال�صعراء  بني  يكاد- من  اأو  ينفرد  اأنه  كيف  ف�صهدت 

الثقافية على  احلــيــاة  ــوز  رم بــني  مــن  بــل  اد؛ 
ّ
الــــرو

والأ�صد  مبادئه،  على  ثباًتا  الأكــث  باأنه  العموم- 

الفكرّية وقناعاته الأدبية. ولعل  مت�صّكا بانحيازاته 

)مدينة  ديوان  اأول  �صعره من  م�صداق هذا ماثل يف 

اآخر  اإىل  املا�صي،  القرن  خم�صينّيات  يف  قلب(  بال 

�صاألته:  ما  اإذا  فاأنت  2011؛  الوقت(  )طلل  ديــوان: 

ملاذا تغنِّي؟ لوجدت اجلواب جاهًزا يف ق�صيدته )ملن 

تغني- 1957( بديوانه الأول:-

 الأر�ُص احلزينُة بالغ�صْب
َ
من اأجِل اأن تتفجر

وُتطل من جوِف املاآذِن اأغنياٌت كاللهْب

اأنت؟ ف�صتجد اجلواب جاهًزا  اإنك لو �صاألته من     ثم 

عن  دفاع  )ق�صيدة  كذلك  الأول  الديوان  ويف  اأي�صا، 

الكلمة- 1958(:-

 فر�صاِن الكلمة
ُ
اأنا اأ�صغر

لكّني �صوف اأزاحُم من علمني لعَب ال�صيْف

من علمني تلويَن احلرْف

�صاأمر عليه ممتطًيا �صهوَة فر�ِصي

َل.. لن ياأخَذين اخلوْف لن اأترجَّ

..
ُ
فاأنا الأ�صغر

مل اأعرْف بعُد م�صاحبَة الأمراْء

مل اأتعلْم ُخلَق الندماْء

مل اأِبِع الكلمَة بالذهِب الالألْء

الروؤية  �صيء من حيث     فهل يختلف اجلوابان يف 

)الطغاة(  ق�صيدة  يف  قوله  عن  الفكري،  واملوقف 

بالديوان الأخري: 

نا الطغاُة نقائ�صُ

خوُفنا: جربوُت الطغاِة.. 

يُنهم ُجرُحنا و�صكِّ

�صمُتنا �صوُتهم

هم ُعرُينا
ُ
ومالب�ص

هكذا حني يكتمُل النق�ُص بالنق�ِص..

ت�صبُح اأمُتنا اأمتنْيِ

 : وتن�صقُّ ن�صفنْيْ

ا ا و�صدَّ �صدًّ

ي�صبح العبُد طاغيًة

والذي كان طاغيًة �صار عبَدا

يظلُّ يبدُِّل بالقيِد قيَدا

�صالح  رفيقه  مع  يخو�ص  اأن  »حجازي«  على  كان 

عبد ال�صبور، معركة التجديد ال�صعري يف م�رص، على 

ال�صعري؛  واملعجم  الروؤية  يف  بينهما   
ٍّ
فني اختالف 

يف  موهوبون  فر�صان  وخلفهما  معا،  متّكنا  اأن  اإىل 

ح�صب   )
ّ
احلر ال�صعر  )عمود  اإقامة  من  التايل،  اجليل 

فاأ�صاعه  عو�ص،  لوي�ص  الدكتور  �صّكه  الذي  التعبري 

بني النقاد. 

حسن طلب
شاعر وأكاديمي  مصري
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في كتابه "قصيدة 
ال" وقف على 
شعراء التمّرد 
والرفض في 
التراث. وفي 

"أحفاد شوقي" 
درس األجيال 

الشعرية الالحقة

من  اأقــرانــه  بــني  ينفرد  يكاد  »حــجــازي«  اأن  غــري 

اد؛ باإخال�صه للر�صالة التنويرية التي نذر نف�صه 
ّ
الرو

املنوط  بالّدور  العميق  ووعيه  وكاتبا؛  �صاعرا  لها 

رائــًدا  يكون  لكي  الرائد  على  كان  فــاإذا  بالريادة؛ 

كتابه  يف  فعل  فقد  لغته؛  تراث  يف  النظر  ُيدمي  اأن 

د 
ّ
التمر �صعراء  عند  بنا  وقــف  حيث  ل(،  )ق�صيدة 

باإجناز  ُيلّم  اأن  واإذا كان عليه  الرتاث؛  والرف�ص يف 

الأجيال ال�صابقة، فقد فعل يف كتابه: )النه�صة و�صعر 

النه�صة( وكذلك يف كتابه )اأ�صئلة ال�صعر(؛ واإذا كان 

ما  على  ليقف  الأمــام  اإىل  بنظرته  ينتقل  اأن  عليه 

ت�صنعه الأجيال التالية؛ فقد فعل يف كتابه )اأحفاد 

�صوقي(، الذي �صبق به النقاد املحرتفني يف التعريف 

ب�صعراء ال�صبعينّيات؛ وا�صتمر ليمتحن اإجناز ق�صيدة 

انت�رصت  الذين  ال�صباب  �صعرائها  اأيــدي  على  النث 

الكم  فيها  غلب  ب�صورة  الت�صعينّيات  منذ  اأعمالهم 

النث..  )ق�صيدة  ال�صهري  كتابه  فاأ�صدر  الكيف؛  على 

الذي  الوحيد  الرائد  واأظنه  اخلر�صاء(،  الق�صيدة  اأو 

واتته ال�صجاعة ليواجه الفيالق املنت�رصة من �صعراء 

فيها؛  مواربة  ل  �رصيحة  مواجهة  النث،  ق�صيدة 

الديني  اأئمة التطرف  بال�صبط كما فعل وهو يواجه 

عليه  كان  )واإذا  والدين(؛  )الدنيا  كتابه  ودعاته يف 

اإىل  منها  وينقل  العاملي  ال�صعر  روائع  اإىل  ينظر  اأن 

)مدن  كتابه  يف  فعل  فقد  منا�صبا؛  يراه  ما  العربية 

الآخرين(، واإذا كان عليه اأخريا اأن يتاأّمل رحلته مع 

ال�صعر؛ فقد فعل يف كتابه )ال�صعر رفيقي(.

ي�صتطيع  ل  التي  الكربى،  الثقافية  الق�صايا  اأمــا 

فقد  ناثرا،  اأو  كان  �صاعرا  قلم،  حامل  يتجاهلها  اأن 

كتب  متثلها  ملحوظة؛  اإ�صهامات  فيها  له  كانت 

اأخرى، منها: )عروبة م�رص- حديث الثالثاء- الدنيا 

والدين- نعم لفولتري.. ل لبونابرت- الثقافة لي�صت 

هو  وحيد  ب�صالح  ا�صتطاع  فكيف  وغريها.  بخري( 

الكلمة، اأن يخو�ص غمار تلك امليادين!      

الغنية،  باإيقاعاتها  حجازي  ق�صيدة  ا�صتطاعت  لقد 

اأن جتذب قراء  الناب�صة، وروحها املتمردة،  ولغتها 

�صعراء  من  املتميزين  على  ب�صمتها  وترتك  ال�صعر؛ 

ورمبا  العربي؛  والعامل  م�رص  يف  التالية،  الأجيال 

التوا�صل  هذا  على  نا�صعا  مثال  دنقل«  »اأمــل  يعد 

حمل  ومــن  اد، 
ّ
ـــرو ال جيل  بني  اخل�صب،   

ّ
الإيجابي

الراية من ال�صعراء املجددين يف الأجيال الالحقة؛ ل 

�صيما يف عقدي ال�صتينيات وال�صبعينيات؛ اإن �صيحة 

»حجازي« التي اأطلقها يف ق�صيدة )البحر والربكان( 

عام 1969:-

قل ل هنا

لتقولها يف كل مملكة �صواها

لتقولها يوم احل�صاب اإذا اأتى يوم احل�صاب..

وعادت الأ�صالء ت�صاأل: من رماها للكالب؟

ومن ا�صرتاها وافتداها!

د 
ّ
التمر دليل  لتكون  اأ�صداوؤها  ترددت  ال�صيحة  هذه 

»اأمل دنقل«  يقول  الالحقني؛  ال�صعراء  والرف�ص عند 

يف ق�صيد )كلمات �صبارتاكو�ص الأخرية(:-

املجد لل�صيطان معبود الرياح

َمن قال »ل« يف َوْجه َمن قال »نعْم«

َمن علَّم الإن�صاَن متزيَق العدْم

وقال »ل« فلم ميْت 

وظلَّ روًحا اأبديَة الأمْل

الذين  ال�صبعينيات؛  �صعراء  اإىل  دنقل«  »اأمــل  ومن 

ا�صتوحى معظمهم هذه ال�صيحة ليجعل منها �صعارا 

الكتابات  يف  اأو  ال�صعري،  الإبــداع  يف  �صواء  ثوريا، 

النظرية حول ال�صعر. ومن هنا تبدو جتربة »حجازي« 

ن�صيدا رائعا للحرية؛ وملحمة مهيبة تنت�رص لكرامة 

مهما  الطغيان،  قوى  �صائر  مواجهة  يف  الإن�صان، 

ت�صرتت  ومهما  اأ�صاليبه؛  وتعددت  �صوره  تنوعت 

خلف قناع ال�صيا�صة اأو قناع الدين.

ت�رصق علينا من جتربة حجازي ال�صعرية، لغة حية 

اجلملة  واأناقة  اللفظ  بطالوة  حتتفي  فهي  ناب�صة، 

اأن ت�صحي بانت�صابها احلميم لهموم  ال�صعرية، دون 

اأخــرى.  جهة  من  الع�رص  ــروح  ول جهة،  من  الب�رص 

وهكذا ت�صتعيد العربّية على يد »حجازي« ن�صارتها، 
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في قصائده 
تستحيل المعاني 

الفلسفية الكبيرة 
إلى لوحات شعرية 

نابضة بروح الفن

النحو  الفاتنة، على  القوية  ديباجتها  فنطالعها يف 

اأحدث  يف  نا�صف  م�صفى  الدكتور  عنه  ك�صف  الذي 

كتاب له عن �صعر »حجازي« بعنوان )اللغة ال�صاعرة(.

الروؤى  يلم�ص  اأن  »حجازي«،  �صعر  قارئ  وي�صتطيع 

الفل�صفية  املعاين  معها  ت�صتحيل  التي  العميقة، 

الفن؛  بــروح  ناب�صة  �صعرية  لوحات  اإىل  الكربى 

فنحن جند اأنف�صنا يف معظم اأعماله اأمام لغة �صعرية 

على  ــادرة  ق فهي  هنا  ومــن  امل�صتويات،  متعددة 

حلظاته  جتلو  اإذ  الإن�صاين؛  الوجود  اأغــوار  ت�صرب  اأن 

درجنا  لأننا  دائما؛  منا  تفلت  التي  املفعمة،  الغنية 

يف حياتنا العادية، على اأن نح�رصها ما بني �صبب 

قد  اأننا  نكت�صف  بنا  فاإذا  تتلوها!  ونتيجة  ي�صبقها 

الوجود،  اأثمن حلظات  ال�صبب ونتيجته،  اأ�صعنا بني 

امل�صري،  باأ�رصار  اكتنازا  واأكثها  توترا،  واأ�صدها 

واأ�صئلة احلياة العميقة وامل�صكوت عنها.

لتلك  مازية  نظائر  يكت�صف  اأن  القارئ  وبو�صع 

�صعر  مــن  كــثــرية  ق�صائد  يف  احلــرجــة،  اللحظات 

ق�صيدته  اإىل  هنا  ن�صري  اأن  ويكفي  ــازي«،  ــج »ح

ق�صيدة  وكذلك  �ــصــريك(،  لعــب  )مرثية  ال�صهرية: 

)اغتيال(؛ ففي الأوىل يقتن�ص ال�صاعر بقوة اخليال، 

فوق  ال�صريك  انتقال لعب  عند  اخلطرة  اللحظة  تلك 

بها  يحدق  حركة  يف  اآخــر،  اإىل  مو�صع  من  احلبال 

�صبح املوت:

يف العامِل اململوِء اأخطاَء

مطالٌب وحدَك األ تخِطئا

لأن ج�صمَك النحيْل

لو َمرة اأ�رصَع اأو اأبطاأَ

هوى، وغطى الأر�َص اأ�صالَء

يف اأيِّ ليلٍة ترى يقبع ذلك اخلطاأ

يف هذه الليلة! اأو يف غريها من اللياْل

لقد اأ�صبحت هذه الق�صيدة من فرائد »حجازي«، بل 

ومن فرائد ال�صعر احلديث كله؛ وقد اعتربها الدكتور 

يف  م�صريا  حجازي،  كتبه  ما  اأهم  من  ف�صل  �صالح 

�صنوات،  الثمانني منذ ب�صع  ببلوغه  الحتفال  اأثناء 

اإىل  العربية  �صعراء  ــرب  اأق هو  »حــجــازي«  اأّن  اإىل 

روحها.

اأما ق�صيدة )اغتيال(، فال تقل عمًقا وجاذبّية، فهي 

خاطفة  لكنها  متوّترة  درامية  حلظة  د 
ّ
جت�ص اأي�صا 

ال�صغط على  الفا�صلة ما بني  اللحظة  اإنها  كالربق؛ 

اأيا  ال�صحية  قلب  يف  الر�صا�صة  وا�صتقرار  الزناد، 

كان �صاحبها:- 

اإنني قاتُلُه

اأفرغُت فيه ع�رَص طلقاٍت

 الناريَّ
َ
 الدُم هذا املطر

ُّ
ى كيف يح�ص

َ
ُتر

ا عليِه.. وهو يحُلْم! ينهاُل ُفجائيَّ

اآهـِ .. ما بني ارجتاِف الوجِه قبل الطلِق..

 يف اللحِم..
ُ
 النار

َّ
حتى ت�صتقر

ى اأيُّ حديٍث متلعِثْم
َ
ُتر

كان يجِري بيننا!

حقيقية،  اغتيال  واقعة  عقب  مكتوبة  والق�صيدة 

اغتيال  على  الفل�صطينيني  الفدائيني  اأحد  اأقدم  حني 

رئي�ص الوزراء الأردين »و�صفي التل« يف بهو فندق 

باأننا  هذا  يوحي  وقد  1971؛  بالقاهرة  �صرياتون 

قراءة  اأن  املنا�صبات؛ غري  ق�صائد  من  ق�صيدة  اأمام 

 كبري، 
ّ
لنا كيف ميكن لأي عمل فني توؤكد  الق�صيدة 

نقطة  الواقعية،  احلادثة  اأو  املنا�صبة  من  يتخذ  اأن 

اإىل  اأو فل�صفية قد ل متت  اآفاق وجودية  اإىل  انطالق 

الأعمال  اأن  واحلــق  مبا�رصة!  ب�صلة  احلادثة  هذه 

الإن�صايّن، هي  التاريخ  الكربى يف  الفنية  اأو  الأدبية 

التي  املنا�صبات  على  تعلو  اأن  يف  جنحت  التي  تلك 

يكاد  ما  اإىل  تتجاوزها  اأن  فا�صتطاعت  اأثارتها، 

ين�صينا املنا�صبة نف�صها، بالقيا�ص اإىل العامل اجلديد 

خالل  من  بالتدريج،  اأمامنا  يتك�صف  الذي  املده�ص 

تلك الأعمال الفنية العظمى؛ وهذا هو ما ينطبق على 

ق�صيدة )اغتيال(. 
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   عن شاعر يحرس المدينة 

جرجس شكري
شاعر وكاتب مصري

دافع بإخالص عن 
الهوية الثقافية، 

ودفع ثمناً باهظاً 
في سبيل حراسة 

العقل المصري

التقيته يف مدينة بال قلب منذ ما يقرب من 

ة يف 
ّ
ربع قرن، ورحت اأقراأ مموعاته ال�صعري

ملد �صغري احلجم، ثم بعد ذلك تابعت ب�صغف 

مقالته يف الأهرام، ال�صاعر اأحمد عبد املعطي 

فقط  لي�ص  كبرياً  جــدًل  اأثــار  ــذي  ال حجازي 

واملجددين  التفعيلة  اد ق�صيدة 
ّ
رو اأحد  لكونه 

عن  ب�رصاوة  دافــع  الــذي  العربي،  ال�صعر  يف 

موقفه وكان خ�صمًا للعقاد عمالق الأدب يف 

عّز مده؛ بل واأثارت حياُته يف كل مراحلها 

املوهوب  ال�صاعر  لي�ص  فهو  ينقطع،  مل  جدًل 

املثقف  فقط  ولي�ص  الــتــجــديــد،  رواد  اأحـــد 

�صاحب  ال�صاعر  لكّنه  العاجي،  برجه  يف 

الر�صالة، لي�ص فقط يف اأ�صعاره التي ازدحمت 

والأحــداث  وال�صوارع  واملــدن  بال�صخ�صيات 

ومن  بل  الراهنة،  اللحظة  وق�صايا  اجلارية 

التطرف  مواجهة  يف  العنيفة  معاركه  خالل 

العقل  هددت  التي  ة 
ّ
الظالمي والقوى  الفكري 

كانت  حياته  بداية  ففي  وهويته،   
ّ

امل�رصي

التي  الوقائع  على  و�صاهداً  �رصيكًا  اأ�صعاره 

الأخرية  الأربعة  العقود  ويف  الوطن،  �صهدها 

تبنى من  باري�ص  ومنذ عودته من منفاه يف 

الراهنة ودافع  اللحظة  خالل مقالته ق�صايا 

ثمنًا  ودفع  الثقافية،  الهوية  عن  باإخال�ص 

باهظًا يف �صبيل حرا�صة العقل امل�رصي.

مبّكرة  فرتة  منذ  اأعماله  قــراأت  اأنني  واأذكــر   

�صعوري  اأذكر  ومازلت  العودة،  دار  طبعة  يف 

مع  ال�صلة  تنقطع  ومل  القراءة  اأثناء  بالفرحة 

 الذي كنا نحفظ ق�صيدته 
ّ
اأحد رواد ال�صعر احلر

اجلامعة،  �صنوات  خــالل  العقاد  هجاء  يف 

تاأثريه  ونناق�ص  �صجاعته،  على  كثرياً  ونثني 

الــتــالــيــة، ويف  اأمـــل دنــقــل والأجـــيـــال  على 

 اإىل ق�صيدة النث �صقط 
ّ
طريقي من ال�صعر احلر

كــثــريون ولكن ظــّل حــجــازي و�ــصــالح عبد 

خارج  ال�صعرية،  النحيازات  خارج  ال�صبور 

املدار�ص والتيارات، ظل ال�صعر �صامداً، وحني 

طبعتها  يف  الكاملة  ة 
ّ
ال�صعري اأعماله  قــراأت 

اإىل قاهرة  اأخرى  امل�رصية حديثا، عدت مرة 

مدينة  يف  حجازي  بناها  التي  ات 
ّ
اخلم�صيني

الآه  اأرقرق  املدينة/  ليل  يا  »و�رصت  بالقلب 

»ويف  لل�صيدة  املجهدة  �صاقي  اأجر  احلزينة/ 

قبابا  اأيا  قاهرة!  »يا  املدينة  يهجو  نهايتها 

يا  ملحدة/  مئذنات  يا  قــاعــدة/  متخمات 

كروؤيا  كاملوتى،  �صيء،  ل  هنا  اأنــا  كافرة/ 

التي  الن�صو�ص  اأجر �صاقي املجهدة،  عابرة/ 

القاهرة  ق�صوة  بها من  لنحتمي  كّنا نحفظها 

يف بداية الطريق حني قذفنا القطار القادم من 

اجلنوب اإىل �صوارعها التي ل ترحم غريبًا ول 

تقيم عالقة مع �صاعٍر، وعدت معه اإىل ما�صي 

املدينة من خالل مذبحة القلعة ودراما اأمني 

بك الذي هرب بح�صانه من املوت، وق�صيدته 

رئي�ص  الــنــا�ــرص  عــبــد  جــمــال  ــن  ع الأوىل 

ة معمار �صامل 
ّ
اجلمهورية يف ذلك الوقت، فثم

ثم  ا، 
ًّ
وتاريخي ا 

ًّ
واجتماعي ا 

ًّ
�صيا�صي للمدينة 

دت معه يف �صوارعها »واأنا الذي هرولت 
ّ
ت�رص

الكلمات  تخرج  كي  رغيف  بدون  مــاأوى  بال 

طوياًل  وتوقفت  خميف«.  بكل  عة 
ّ
مرو راجفة 

اأده�صتني  التي  الق�صيدة  الليمون  �صّلة  اأمام 

ات القرن 
ّ
وحفظتها عن ظهر قلب يف ت�صعيني

زالت  الأوىل وما  للمرة  قراأتها  املا�صي حني 
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في قصيدته ثّمة 
معمار شامل 

للقاهرة؛ سياسيًّا 
واجتماعيًّا وتاريخيًّا

»�صلة ليمون/ حتت �صعاع ال�صم�ص امل�صنون/ 

ع�رصون  املحزون  بال�صوت  ينادي  والولد 

املدينة  عــ�ــرصون«  الــواحــد  بالقر�ص  بقر�ص 

اأ�صجار  مــن  غابة  اأ�صبحت  التي  القا�صية 

التي  املدينة  منفاه،  من  عاد  حني  الإ�صمنت 

ظل طيلة حياته يحر�صها تارة بال�صعر وتارة 

الكم  اأمــام  املرة  هذه  توقفت  لكنني  بالنث. 

الن�صو�ص  يف  الــواردة  الأ�صماء  من  الهائل 

فهناك  والأحـــداث  والبالد  الأمــاكــن  واأي�صا 

وجنيب  ح�صني  وطــه  احلكيم  توفيق  اأ�صماء 

وجورج  ولومومبا  النقا�ص  ورجــاء  حمفوظ 

رزق  وعديل  منيف  الرحمن  وعبد  البهجوري 

الذي  النا�رص  عبد  جمال  اإىل  بالإ�صافة  اهلل 

ديوانه  فمنذ  وغــريهــم،  ــرات  م ا�صمه  ر 
ّ
تــكــر

�صي�صافر  التالية؛  باأعماله  ومـــروراً  الأول، 

واأورا�ص  وبغداد  وبريوت  دم�صق  اإىل  القارئ 

اأثناء  وفل�صطني  والقاهرة  وباري�ص  وطليطلة 

الظاهرة!  هــذه  اأمــام  كثرياً  توقفت  الــقــراءة، 

املدن وال�صخ�صيات التي ازدحمت بها اأ�صعار 

حجازي الذي كلما قراأته �صعراً اأو نثاً اأفكر يف 

ب�صكل  الكتابة  من  وموقفه  ال�صعر  من  موقفه 

الأول،  ديوانه  منذ  وا�صحًا  يبدو  والذي  عام، 

اأّنه قد ا�صتجاب ملا يفر�صه الوجدان، وجدان 

ال�صاعر، الذي ظّل خمل�صًا لواقعه وزمنه بدءاً 

اإىل  وو�صوًل  ال�صعر؛  عمود  على  ده 
ّ
متــر من 

عن  دفاعًا  حياته  من  الأكرب  اجلانب  ت�صخري 

العقل يف مواجهة قوى الظالم، ففي معاركه 

اأفكاره  وعن  ال�صعر  عن  دفاعا  خا�صها  التي 

عالقته  يف  لنف�صه  خمل�صًا  كــان  التنويرية 

بواقعه ومنحازاً لزمنه، ولي�ص �صدفة اأن تكون 

الأوىل،  لق�صائده  م�رصحًا  القاهرة  املدينة/ 

يف  جتلياتها  بكل  املدينة  ي�صاهد  فالقارئ 

كلمات  الكلمات،  قوامها  مدينة  الديوان،  هذا 

املدينة  عمارة  املعاين  دت 
ّ
ج�ص حيث  ال�صاعر 

اليومية،  احلياة  وتفا�صيل  و�صخ�صياتها 

والقت�صادية؛  وال�صيا�صية  الجتماعية 

فهذا  املدينة،  هــذه  تاريخ  من  وملحات  بل 

القرن  من  ات 
ّ
اخلم�صيني لقاهرة  مراآة  الديوان 

املا�صي، فاأنت ل تقراأ بقدر ما تعي�ص املدينة 

يف ذلك الع�رص، ليكتب بعد ثالثة عقود على 

»املعنى  املعنى  قلب حول  بال  مدينة  �صدور 

ثمرة  هو  بل  غريزة  اأو  فطرة  لي�ص  ال�صعر  يف 

بال  غاية  هناك  ولي�صت  وغايتها،  الكتابة 

و�صور  املــو�ــصــوع  ي�صمل  فاملعنى  ق�صد، 

ــرة واخلــربات  ــّذاك ال  واخلــيــال وعمل 
ّ

احلــ�ــص

لقد  واللغوية«  الثقافية  واملهارات  والالوعي 

ارات 
ّ
وقف حجازي يف �صّف املعنى �صد التي

ة التي ُتنكر وجوده يف ال�ّصعر 
ّ
ة وال�صكلي

ّ
العدمي

وانحاز مل�رصوعها الثقايف الكبري، فالق�صيدة 

ثالثة  ومنذ  �صك  دون  فراغ  من  تبداأ  ل  عنده 

اأعوام قال يل يف حوار حني �صاألته عن ال�صعر 

نعي�صه  الذي  الواقع  اأن  اأعتقد  »دائما  والواقع 

ينبغي  ل  واأنه  الإبداع  م�صدر  هو  بتفا�صيله 

ثرثرة  اأو  تقريراً  اأو  و�صفا  ي�صبح  اأن  لل�صعر 

�صناعة  نتعمد  اأن  ي�صح  ل  واأي�صا  نثية، 

قطيعة مع الواقع، بل بالعك�ص علينا اأن نذكر 

باأ�صمائه«  ون�صميه  الواقع  هذا  يف  مكاننا 

وجيله  حجازي  قــراءة  ميكن  ل  اأنــه  »وظني 

دون الأخذ يف العتبار طغيان ال�صيا�صة على 

التي  الأحالم  مراقبة  دون  الثقايف  امل�رصوع 

الوحدة  اأحـــالم  وخا�صة  وتال�صت  بت 
ّ
ت�رص

يف  الكّتاب  من  جيلني  راودت  التي  العربية 

بع�صهم  وراح  وال�صتينيات،  اخلم�صينيات 

�صحية هذه الأحالم.

عن  توقف  كيف  �صاألته  اأعـــوام  ثالثة  منذ 

تواريخ  اأقراأ  واأنا  لحظت  فقد  ال�صعر؟  كتابة 

عام  قلب  بال  مدينة  ال�صعرية:  املجموعات 

1959 ثم اأورا�ص 1962، مل يبق اإل العرتاف 
ثم   1972 اجلميل،  للعمر  مرثية   ،1965
�صنوات  ثماين  فاحتجت  امل�صافات  تباعدت 

اأكث  ثم   ،1978 الليل  لكتابة كائنات مملكة 

الأ�صمنت  اأ�صجار  لكتابة  �صنوات  ع�رص  من 

1989، ثم اأكث من ع�رصين عاما للمجموعة 
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عن  كثرياً  توقفت  لقد  الوقت،  طلل  ــرية  الأخ

يومها  ال�صاعر،  يبتعد  كيف  ال�صعر!  كتابة 

يعود  وكــاأنــه  بعيداً،  بب�رصه  و�ــرصح  �صمت 

اإىل  مرتبط  »�صعري  وقال  �صنوات  الــوراء  اإىل 

الواقع امل�رصي متاما،  حد كبري باحلياة يف 

وخروجي من هذا الواقع كان له تاأثري«.

والثورة  »اأنا   1974 عام  كتب  باري�ص  ويف 

نبحث  باري�ص،  يف  عمل  عن  نبحث  العربية 

عن غرفة/ نت�صكع يف �صم�ص اأبريل، اإن زمانا 

العربية:  للثورة  قلت  يجيء!  وزمانا  م�صى 

هالك«  فاأنا  اأنــا  اأمــا  اأنــِت،  ترجعي  اأن  لبــد 

العربية وعاد  الثورة  لكنه مل يهلك بل هلكت 

الأهرام،  ُكتَّاب  لي�صبح من  اإىل وطنه  ال�صاعر 

جنيب  وزكـــي  احلكيم  توفيق  حمــل  ويــحــّل 

يف  وكنت  م�صوؤولية،  »هذه  يل  وقال  حممود 

اأ�صبوع، هذا  اأكتب ال�صفحة كاملة كل  البداية 

لل�صعر،  كتابتي  علي   
ّ
�صلبي تاأثري  له  اأي�صًا 

فاأ�صبحت مقاًل » كان عندي ف�صول اأن اأعرف 

�صنوات،  الكتابة  عن  ال�صاعر  يتوقف  كيف 

وراح البع�ص يف�رص توّقف حجازي عن كتابة 

الطبيعي  من  �صك  ودون  له،  يحلو  كما  ال�صعر 

اأن يحدث هذا من �صاعر ومثقف كبري حري�ص 

على اأداء واجبه وحري�ص على اأن يحمي نف�صه 

من العتماد علي ال�صلطة، فقط العتماد على 

�صاحب  املثقف  باأن  وقناعته  ككاتب  عمله 

ر�صالة نحو املجتمع. 

النث،  ق�صيدة  �صد  يوما  حجازي  يكن  مل 

ارتكابها  مت  التي  اجلرائم  �صد  كان  ولكنه 

النث حني ظن  ق�صيدة  با�صم  ال�صعر  يف حق 

والتي  يكتبونها،  التي  اخلواطر  اأن  البع�ص 

ل تتخّلى فقط عن مو�صيقى ال�صعر التقليدية 

بل تتخلى عن كل مفردات ال�صعر، عن اللغة، 

�صيء،  كل  عن  ال�صعرية،  ال�صورة  اخليال، 

ت�صعينيات  ويف  ال�صعر،  عن  تتخلى  اإنها  اأي 

قا�صداً  اأذهـــب  كنت  حــني  املا�صي  الــقــرن 

ملة اإبداع، فقط اأ�صّلم عليه، نتبادل التحية، 

لي�ص  فورا،  واأغادر  يبت�صم  الق�صيدة  له  اأترك 

بيننا حديث اأو كالم، ويف العدد القادم اأجد 

ق�صيدتي من�صورة، وما زلت اأذكر اأي�صًا حني 

فاطمة«  »قدا�ص  عنوانها  ق�صيدة  له  قدمت 

عام 1995 نظر يف الأوراق، و�صعرت بده�صته 

 املجلة، وبعد اأ�صبوعني 
ّ
وابت�صم وغادرت مقر

ق 
ّ
اأ�صد ال�صحف، ومل  كانت املجلة مع باعة 

كان  كيف  لكن  العدد،  يف  الق�صيدة  وجــود 

�صد ق�صيدة النث، فهل تكره ق�صيدة النث يا 

بعيداً  نظر  الأفق،  يف  ق 
ّ
حد حجازي؟  اأ�صتاذ 

وهب واقفًا وقال يل: اأ�صتطيع اأن اأقراأ ق�صيدة 

بجودتها،  واأ�صهد  واأتذوقها  اجليدة  النث 

الق�صيدة  وبني  بينها  ز 
ّ
اأمي اأن  بد  ل  ولكن 

املوزونة، فاأنا ل اأعرت�ص على وجود ق�صيدة 

ق�صيدة  تكون  اأن  على  اأعرت�ص  ولكن  النث؛ 

املوزونة،  الق�صيدة  حمل  يحّل  طــوراً  النث 

زائد  الوزن  اأن  اعتبار  على  اأعرت�ص  واأي�صًا 

لأنني  عنه؛  ت�صتغني  اأن  الق�صيدة ميكن  واأن 

اأخرى  اأداة  اأي�صًا،  اإ�صافة  الــوزن  اأن  اأعتقد 

جتعل اللغة �صعرية لأنك يف ال�صعر ت�صنع لغة 

اأخرى، وحني اأطلقت عليها الق�صيدة اخلر�صاء 

اأنها لي�صت للغناء والإلقاء والإن�صاد،  مبعنى 

الذي  الوقت  لي�صت لغة �صائتة ولكن يف  اأي 

اأعلنت فيه هذا الراأي اأقراأ ق�صيدة النث واأعرب 

عن اأعجابي بها. 

النث  ق�صيدة  �ــصــعــراء  مــن  ـــا  واأن ــه:  ل فقلت 

متاما  اأوافقك  جتعلني  ال�صخ�صية  وقناعتي 

حمل  النث  ق�صيدة  حتل  اأن  ميكن  ل  اأنــه  يف 

ق�صيدة التفعيلة كما ل ميكن اأن حتّل التفعيلة 

حمّل عمود ال�صعر. فاأنا اأقراأ املتنبي اأكث من 

اأو عدم  كل �صعراء ق�صيدة النث، رمبا خاليف 

ومرتبط  �ــرصورة،  الــوزن  اأن  بفكرة  قناعتي 

عنه،  ال�صتغناء  ميكن  ول  اخلليل  بعرو�ص 

واأنت قلت اإنه �صمن الأدوات ولي�ص كلها. 

انتصر للمعنى 
في الشعر ضد 

التّيارات العدمّية 
والشكلّية التي 

ُتنكر وجوده في 
الّشعر 

ملفات / أحمد عبدالمعطي حجازي
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مرثية العب سيرك 

محمد علي  شمس الدين
شاعر لبناني

عبد  لحمد  �صريك«  لعب  »مرثية  ق�صيدة 

حمافظة  ــال/  ت )ولدة  حــجــازي  املعطي 

مملكة.  ت�صاوي  ق�صيدة   )1935 املنوفية 

املبتكرة  وال�صور  باحلركة  زاخــرة  ق�صيدة 

لعب  تــوازنــات  حــول  الوجودية  والأ�صئلة 

ــة واخلــطــاأ  ــرك بــهــلــوان اأمــــام فــيــزيــاء احل

حجازي  كتبها  اأن  منذ  املوت.  وميتافيزيك 

يف العام 1966 ثم �صمنها ديوانه« مرثية 

مطلع  يف  اللحظة  هذه  حتى  اجلميل  للعمر 

على  يزيد  ما  اأ�صتعيدها  واأنا   2021 العام 

اأمامي  وتتفتح  �صنوات  بب�صع  قرن  ن�صف 

ومو�صيقاها  املــوؤثــرة  واأبــعــادهــا  �صورها 

اجلنائزية فاأعيد القراءة اأو الإ�صغاء وكاأنني 

»�صوبان«  ملو�صيقى  اأ�صطوانة  اإىل  اأ�صتمع 

بيانو  �رصبات  nocturne2\ليلية2(..... 
غام�ص  ليل  يف  حزين  مطر  كحبات  تنقط 

تتواىل وت�صد بحبال روحي اإليها تارة ببطء 

تكاد  اأحيانا  كرجا..  تكرج  ب�رصعة  وطــورا 

تتال�صى �رصبة �رصبة ويبقى �صداها م�صتمرا 

يف تاأليفات متباعدة )opus( حلن »مرثية 

)اجلملة/  مــرات  ثــالث  يعيد  �صريك«  لعــب 

ذلك  يقبع  ترى  ليلة  اأي  التالية »يف  النواة( 

جريئة  ب�صور  كة 
ّ
متحر مرثية  هي  اخلطاأ... 

اإيقاعاتها  اأن  تقليدية. كما  وا�صتعارات غري 

يف  الرجز  بني  متــزج  املختلطة  ــهــا  واأوزان

نواة  به  لتلحق  )م�صتفعلن(  الأ�صا�صية  نواته 

املتدارك )فاعلن( واملتقارب )فعولن( مع ما 

وخبل،  وطي  خنب  من  التفاعيل  هذه  يلحق 

احلداثة  عرو�ص  يف  ابتكار  على  ينطوي  ما 

وتفاعيل  لنوطات  جديد  وتوزيع  ال�صعرية 

لالعب  تقليدية  غري  مرثية  هنا  كال�صيكية. 

�صيمرتية  لتوازنات  ج�صده  يخ�صع  �صريك 

على  والنتقال  احلركة  يف  الأنفا�ص  حتب�ص 

ال�صاكنة  الهمزية  القوايف  �صتلبي  احلبال. 

)اخلطاأ( واملتحركة )اأخطاء( حب�ص الأنفا�ص 

هذه  الــالعــب..  حتــركــات  مــع  اإر�صالها  ثــم 

بها  الإخـــالل  ينذر  ال�صيمرتية  الــتــوازنــات 

هو  هنا  اخلطاأ  املميت..  اخلطاأ  يف  بالوقوع 

خمباأ  القدر،  مبثابة  وهو   .
ّ
احلتمي املجهول 

كاأفعى يف جحر.

مــرات  عــدة  بنف�صي  الق�صيدة  هــذه  قـــراأت 

املعطي  عبد  اأحمد  ال�صاعر  من  و�صمعتها 

ــدة، يف بـــريوت ويف  ات عــدي
ّ
ـــر حــجــازي م

صوٌر جريئة واستعارات غير 
تقليدية

ملفات / أحمد عبدالمعطي حجازي
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القاهرة، يف اإحدى اأم�صيات القاهرة �صمعتها 

منه وكان م�صارًكا معه اآخرون بينهم حممد 

تلك  ق�صيدته  حجازي  يلقي  مطر..  عفيفي 

اأورك�صرتا. يقف منت�صبا فار�ًصا يديه  كقائد 

يحركهما ي�صري بهما، يحرك ج�صده، يتماوج 

ال�صوء  حتت  وجهه،  وال�صور  الكلمات  مع 

�صلعته تلمع وعيناه تربقان. وحني اأ�صغيت 

ل�صوبان يف nocturne2. ملحت حجازي. 

�صور  اأ�ــصــالء  �صريك  لعــب  مرثية  هــي  مــا 

وتاأمالت تتواىل اأو تتدافع حول لعب �صريك 

فاغرة  يلعب على حبال عالية. وحتته هوة 

قدمه  تزل  حني  لتتلقفه  فمها  تفتح  كاأفعى 

يخطئ فيهوي. لعب ال�صريك مدرب وينتقل 

والأفعى  الع�صفور  بخفة  حلبل  حبل  من 

ه �صيقع يف فمها حتما بنتيجة  بانتظاره؛ لأنَّ

ليلة  اأي  »يف  اخلطاأ.  ذلك  هو  ما  ما.  خطاأ 

ترى يقبع ذلك اخلطاأ«.... اإنه لعب. لكنه لي�ص 

اأهو خطاأ يف النتظام  بلعب. ما هو املوت، 

اأهو خوف اجل�صم من املغامرة. غفلة  مثال.. 

املبادرة،  حكمة  فقدان  اخلطو،  ح�صاب  عن 

لكن  خطواتنا  يف  نخطئ  لأننا  منــوت  هل 

ا.  ال�صائبني احلذرين املدربني ميوتون اأي�صً

رباعياته:  اإحـــدى  يف  اخلــيــام  عمر  يقول 

»�صتموت اإن ت�رصب واإن مل ت�رصب«.

وهو  ال�صريك  لعب  اأماكن  حجازي  ي�صمي 

»منازل  لآخــر  حبل  من  الــهــواء  يف  يتنقل 

احلياة  اأي  باملرعب،  فنه  وينعت  املــوت« 

»كــاأن  احلبال  ت�صوير  يف  ويبدع  نف�صها. 

حيات تلوت/ قططا توح�صت �صوداء بي�صاء/ 

تعاركت وافرتقت على حميط الدائرة »ما هو 

املحطة  بنف�صها  احلياة  هو  الدائرة  حميط 

يف  تتجلى  الق�صيدة  يف  لــالإبــداع  الثانية 

لعب  حبال  حتت  املرتب�ص  املــوت  و�صف 

تتواىل  الظلمةحيث  يف  حتته  ا 
ً
ممدد ال�صريك 

اخلرايف  الوح�ص  »كاأنه  الت�صبيه  مــازات 

بــ�ــرص/ فهو جميل  الـــذي مــا رو�ــصــت كــف 

ور�صيق  كاأفعى  جــذاب  الــطــاوو�ــص/  كانه 

�صاعة  الهادئ  كالأ�صد  جليل  وهو  كالنمر/ 

يعد  بينا  نائما  فيبدو  خماتل  وهو  اخلطر/ 

الثالث  املطرح  اأما  م�صتعرة«...  لوثبة  نف�صه 

اأن  بعد  حيث  الق�صيدة،  نهاية  فهو  لالإبداع 

يهوي لعب ال�صريك بج�صده يف الهوة يبت�صم 

»كاأمنا عرفت اأ�صياء و�صدقت النباأ« 

ملفات / أحمد عبدالمعطي حجازي
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يو�صف  اأحمد   
ّ

اجلزائري  
ّ
الأكادميي ا�صم  ارتبط 

 ،
ّ
والفل�صفي  

ّ
النقدي بالدر�ص  العميق  بانهمامه 

الوا�صع   
ّ
البحثي منجُزه  اأوثقه  ا 

ً
كبري ارتباًطا 

على  احلديثة  ة 
ّ
النقدي الدرا�صات  يف  �ِص 

ِّ
واملوؤ�ص

والدرا�صات  العالمة  وفل�صفة  العموم،  وجــه 

ة على وجه اخل�صو�ص.
ّ
ال�صيميائي

بالروؤى   
ٌ
زاخر ا، 

ً
وتنظري تطبيقا  ؛ 

ّ
النقدي ه 

ُّ
ن�ص

ة بني 
ّ
قيم عالقات حواري

ُ
والتحليالت العميقة، ي

ة، وبني ما ين�صح به 
ّ
ة الغربي

ّ
املعطيات الفكري

ا 
ً
ا وفل�صفة، جامع

ً
ا ونقًدا وفكر

ً
؛ اأدب

ّ
تراثنا العربي

ة تت�صافع فيها 
ّ
كل هذه املعطيات يف روؤية نقدي

ة املتعددة. 
ّ
الروافد املعرفي

ع�رصات   
ّ

النقدي املنجز  هذا  عن  متخ�صت  وقد 

الكتب واملقالت املحّكمة والأعمال امل�صرتكة، 

املنطق  الوا�صفة،  ات 
ّ
"ال�صيميائي اأهمها:  من 

 وجرب العالمات 2005"، " الدللت 
ّ
ال�صيميائي

ة يف فل�صفة العالمة 
ّ
املفتوحة، مقاربة �صيميائي

وفعالية  التوا�صل  ات 
ّ
"�صيميائي  ،"2005

اجلزائر،  يف  ال�صعرية  "ال�صاللة  احلوار2004"، 

 "  ،"2004 اليتم  و�صيمياء  اخلفوت  عالمات 

املحايثة  ووهم  البنية  �صلطة  الن�صقية،  القراءة 

ال�صائعة  واجلينالوجيا  الن�ص  "يتم   ،"2003
والفكر  الثقافة  يف  فارقة  2002"،"عالمات 
من  ة، 

ّ
ال�صيميائي ة 

ّ
"النظري  ،"2013 والأدب 

من  وغــريهــا   "2018 اخلــطــاب  اإىل  العالمة 

املقام  ي�صيق  التي  املحكمة  والأبحاث  الكتب 

عن تعدادها.

 من الطراز 
ّ
وهو اإىل جانب ذلك، اأ�صتاذ اأكادميي

التدري�ص  باأعباء  ان�صغاله  يقت�رص  ل  الرفيع، 

ذلك  جانب  اإىل  يحمل  بل  وح�صب،  املعتادة 

كما  النقاد،  الباحثني  من  جيٍل  تاأ�صي�ص  ُلم 
ُ

ح

من   
ّ
الأكادميي الدر�ص  خرج 

ُ
ي اأن  ا�صتطاع  اأّنه 

الرحبة،  ة 
ّ
الجتماعي الف�صاءات  اإىل  اجلامعة 

ة 
ّ
العام ة 

ّ
الثقافي ات 

ّ
الفعالي اإقامة  خالل  من 

ا عددا من 
ً
، م�صتدعي

ّ
املوؤطرة بالإطار املنهجي

مايّن. 
ُ
ة القارة يف امل�صهد الع

ّ
التجارب الأدبي

يف  دكتوراه  على  يو�صف  اأحمد  الأ�صتاذ  ح�صل 

دكتوراه  وعلى   ،1999 عــام   
ّ
العربي الأدب 

يف  تكوينه  وزاول   ،2002 يف  ثانية  الفل�صفة 

جامعة �صرتا�صبورغ بفرن�صا. عمل يف عدد من 

يف   
ّ
اأكادميي ا 

ًّ
حالي وهو  ة، 

ّ
العربي اجلامعات 

جامعة ال�صلطان قابو�ص.

 أحمد يوسف

حاوره : عبدالرحمن المسكري

تأسسُت على 
كتب التراث منذ 

سنوات الدراسة 
األولى.. وقرأت 

األغاني ألبي الفرج 
األصفهانّي وأنا لم 
أدخل الجامعة بعد

حوارات 

دخلُت إلى عالم المناهج النقدّية 
الحديثة من بّوابة األدب الشعبي!
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ملة  مقر  يف  اأجريناه  الــذي  اللقاء  هــذا  يف 

نزوى، �صعينا اإىل تقفي  اأثر العالمات يف جتربة 

الأ�صتاذ اأحمد يو�صف النقدية، بح�صور الكاتبة 

الروائية هدى حمد.

املرجعّيات  ع��ن  اأ���س��األ��ك  اأن  ب��داي��ة  •اأود 
اأّط��رت  والتي  عليها،  تاأ�ّس�ست  التي  العلمّية 

جمال بحثك النقدّي؟

ة: 
ّ
اأ�صا�صي حمّطات  ثــالث  يف  تكويني  اأخّل�ص 

تتعلق  الــتــي  ة 
ّ
العلمي املحطة  هــي  الأوىل 

واأح�صب  ات، 
ّ
الريا�صي يف  ل 

ّ
الأو بتخ�ص�صي 

فيه،  ًزا 
ّ
ومتمي العلم،  بهذا  �صغوًفا  كنُت  اأّنني 

ا يف ح�صاب الّنهايات؛ وهو ما اأ�صهم يف 
ً
وماهر

، فروح 
ّ

ة وتفكريي النقدي
ّ
تكوين روحي العلمي

والدّقة  امة 
ّ

ال�رص  
َ
روح اأك�صبتني  ات 

ّ
الريا�صي

ة التي ترى باأّن احلقيقة ل ميكن اأن تكون 
ّ
العلمي

وال�صتدلل  الّتفكري  يف  �صليمة  اأ�ص�ٍص  على  اإل 

يف  ات 
ّ
للريا�صي مدين  اأنــا  ولذلك  والــربهــان؛ 

 وحتى كتابتي؛ ولكّني 
ّ

ت�صكيل وعيي وتفكريي

اّطلعت على  ات حتى 
ّ
اأكت�صف قيمة الريا�صي مل 

ت 
ّ

وحت�رص ات، 
ّ
وال�صيميائي واملنطق  الفل�صفة 

. وكان ذلك 
ّ
ا على اأّنني مل اأوا�صل درا�صتي

ً
كثري

ميكن اأن يجعلني اأقرب اإىل فيثاغور�ص واإقليد�ص 

ونيوتن  وليبنتز  ــارت  ــك ودي  
ّ
واخلـــوارزمـــي

وبيانو  وبــور�ــص  تورنغ  واآلن  بــول  وجــورج 

ات 
ّ
وال�صيميائي ات 

ّ
الريا�صي اإّن  �صل. 

َ
ور وفريجه 

 العلوم.
ّ
كالهما اأم

لقي بي ذات يوم 
ُ
القدر �صي اأّن  اأح�صب  وما كنت 

فاإّن  وعليه  والفل�صفة؛  واللغة  الأدب  حميط  يف 

التي  والدين،  الفل�صفة  كانت  الثانية  املحطة 

املرحلة  يف  ــا  واأن مبكر  وقــت  يف  معي  ــداأت  ب

ة اإىل ا�صرتاكي 
ّ
ة، وتعود ثقافتي الديني

ّ
الإعدادي

وزارة  ت�صدرها  كانت  التي  الأ�صالة  ملة  يف 

بع�ص  تن�رص  وكانت  ــذاك،  اآن ة 
ّ
الديني ال�صوؤون 

كان  الذي   
ّ
الإ�صالمي الفكر  ملتقى  حما�رصات 

 
ّ

ا وفكرُته تعود اإىل املفكر اجلزائري
ًّ
عقُد �صنوي

ُ
ي

اأبحاًثا  املجلة  هذه  يف  فقراأت   ،
ّ
نبي بن  مالك 

ة ر�صينة يف الفقه واأ�صوله ويف املذاهب 
ّ
علمي

والعقائد.

ا يف مال الفل�صفِة فالف�صل يعود اإىل ملة 
ّ
اأم

اإذ  ة؛ 
ّ
ثقافي منارة  كانت  التي  ة 

ّ
الكويتي  

ّ
العربي

ة؛ 
ّ
كان لها تاأثري كبري اآنذاك يف الثقافة العربي

اأعــدادهــا؛   عــدد من 
ّ

وذات مــرة وقــع بني يــدي

بنهم،  فقراأته  �صوبنهاور،  عن  مقال  فيه  واإذا 

م�صحة  فاأك�صبني  تــاأثــري،  ـــا 
ّ

اأمي بــه  ــرت  ــاأّث وت

واأورثني  احلياة،  عن  قامتة  ة 
ّ
�صطحي ة 

ّ
ت�صاوؤمي

ال�صجن  من  قلياًل  اأو  احلزن  من  �صيًئا  �صئت  اإن 

العميق. من هذه اللحظة بداأت تت�صكل قراءاتي 

يف  ا�صرتيته  كتاب  ل 
ّ
اأو كــان  وقــد  ة، 

ّ
الفل�صفي

القرية  من  انتقلت  عندما  ة 
ّ
الثانوي املرحلة 

ة" لأر�صطو، 
ّ
"ال�صماء والآثار العلوي اإىل املدينة 

باأن  اأحلم  بدوي، -وكنت  الرحمن  عبد  ترجمة 

ــام- 
ّ
الأي من  يوم  يف  وفيل�صوًفا  عامًلا  اأ�صبح 

منه  اأفهم  مل  الــذي  بالذات  الكتاب  هذا  ملــاذا 

ة 
ّ
العلمي الروح  الطموح، وتلك  لعله ذلك  �صيًئا؟! 

ة التي 
ّ
ات والعلوم الطبيعي

ّ
واحلنني اإىل الريا�صي

بد  ل  وقلت  داخلي،  تتزعزع يف  اأن  لها  اأرد  مل 

اأن يلتقي العلم بالفل�صفة؛ فال�صماء هي الظاهرة 

امليتافيزيقا،  هي  ة 
ّ
العلوي والآثــار  ة، 

ّ
الطبيعي

من  ل 
ّ
اأو كان  ديكارت  اأّن  بعد  فيما  و�صاأدرك 

ف�صل بني الفيزيقا وامليتافيزيفا.

حوارات 

منذ القراءات 
األولى.. أسرني 

في الشعر 
المعّري وصالح 

عبد الصبور، 
وفي الفلسفة 

شوبنهاور 
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وعندما بداأت اأقراأ الأدب، وهو حمطتي الثالثة، 

ي، 
ّ
 الكبري اأبو العالء املعر

ّ
اأ�رصين ال�صاعر العربي

�صوبنهاور  ــاه  اإي اأورثــنــي  ما  ا  اأي�صً واأورثــنــي 

احلياة،  عن  ة 
ّ
�صلبي ونظرة   

ّ
ماأ�صاوي  

ٍّ
ح�ص من 

ووجدت ا�صتجابة عندي، واأنا يف عّز املراهقة؛ 

اإّنني  وقلت  ا، 
ً
ا �صغري

ً
ا�ص

ّ
كر ا�صرتيُت  اإّنني  حتى 

�صوبنهاور  بني  يجمع  ا 
ً
كتاب اأكتب  اأن  بــّد  ل 

يف  حينها  كتبته  الذي  ما  اأعرف  ل  ي. 
ّ
واملعر

من  تنقالتنا  اأثناء  �صاع  فقد  ا�ص؛ 
ّ
الكر ذلــك 

مكان اإىل اآخر.

تعود قراءتي لالأدب يف بداية الأمر اإىل والدي 

"عالمات  كتابي  اأهديته  الذي  اهلل -  - رحمه 

ال�صف  يف  واأنا  يل  ا�صرتى  اإذ  2013"؛  فارقة 

ــا 
ّ
اأم �صغريين؛  كتابني   

ّ
البــتــدائــي ال�صاد�ص 

مر�صوم  الكرمي  القراآن  من   
ٌ
فربع الأول  الكتاب 

ــا 
ّ
واأم �صفراء،  اأوراق  على   

ّ
املغربي باخلط 

حكايات  من  منتخبة  ة 
ّ

فق�ص الثاين  الكتاب 

هذه  وكانت  ة، 
ّ
تون�صي بطبعة  وليلة،  ليلة  األف 

من اأوىل الهدايا التي تلقيتها من والدي رحمه 

اهلل. ويف هذا ال�صياق اأتذكر اأنني قراأت عن ابنة 

ال�رصق  �صحر  كان  -عندما  امل�صت�رصقني  اأحد 

 على 
ّ
ني – وهي تلح

ّ
ا على األباب الغربي

ً
م�صتولي

اأبيها لزيارة ال�رصق، والعي�ص فيه، فقال لها اإذا 

الكرمي  بالقراآن  فعليك  ال�رصق  تعريف  اأن  اأردت 

واألف ليلة وليلة. 

اأبي يف بداية حياتي القراآن الكرمي  لقد اأهداين 

وليلة  ليلة  األــف  وحكاية  املقد�ص(،  )الكتاب 

الإهـــداء:  يف  قلت  ولهذا  (؛ 
ّ

الــدنــيــوي )الكتاب 

 الدين والدنيا، 
ّ

ة اختياره بني يدي
ّ
"و�صع بعفوي

الن�صق وهباء  البحث عن بهاء  وترك يل طريق 

الت�صجيع الذي حباين  اأن�صى ذلك  التاأويل". ول 

اهلل  مّتعه  الــديــن  نــور  اأولها�صي  معّلمي  بــه 

بال�صحة والعافية.

�صني 
ّ
در ة 

ّ
الإعدادي املرحلة  اإىل  انتقلت  وعندما 

حممد،  غول  وا�صمه  ة 
ّ
العربي اللغة  مادة  اأ�صتاذ 

ا 
ّ

اأمي يّف  اأّثر  ا 
ًّ
وحيوي ن�صيًطا  اأ�صتاًذا  كان  وقد 

تاأثري؛ اإذ كان �صعلة وليت املعّلمني يكونون من 

ة قّدم لنا طه 
ّ
طينته، ومما اأذكره عنه اأّنه ذات مر

ح�صني بطريقة عجيبة، ويندرج هذا يف الإبداع 

؛ فقد اأخذ �رصيًطا م�صجاًل حلوار مع طه 
ّ

الرتبوي

فا�صتمعنا  للمغرب،  زيارته  اأثناء  يف  ح�صني 

ُطرحت عليه  التي  الأ�صئلة  وّزع علينا   
ّ
ثم اإليه، 

ني واحل�صور، وكنا كاأّننا نحن 
ّ
من قبل ال�صحفي

من ي�صاأل طه ح�صني يف ال�رصيط امل�صجل، واأذكر 

ما  ح�صني:  طه  على  طرحته  الــذي  ال�صوؤال  اأّن 

؟  لحظ اأّن 
ّ
راأيك فيما قلَته عن ال�صعر اجلاهلي

 ن�صاأ معي 
ّ
مو�صوع الت�صكيك يف ال�صعر اجلاهلي

ة، واأتذكر الآن �صوت 
ّ
واأنا يف املرحلة الإعدادي

اأجابني بقوله:  اأذين عندما  طه ح�صني يرّن يف 

لقد كانت نزوة من نزوات ال�صباب!

هت اإىل 
ِّ
ج

ُ
، وو

ّ
ة امل�صلك العلمي

ّ
�صلكت يف الثانوي

ات، وقبل دخويل اجلامعة مل 
ّ
تخ�ص�ص الريا�صي

الإطالق؛  على  ا 
ّ
اأكادميي اأكون  باأن  حلمي  يكن 

فقد كان مبلغ حلمي اأن اأكون معّلما؛ وح�صبي 

بيتا،  واأ�صنع  عائلة،  ن 
ّ
اأكــو اأن  كله  الأمــر  من 

 فيه، وينتهي حلمي عند هذا احلد! لذلك 
ّ
واأ�صتقر

ل 
َ
ِقب مت وجهي 

ّ
اإىل اجلامعة، مي ه 

ّ
اأتوج اأن  بدل 

�ص اللغة 
ّ

معهد تاأهيل املعلمني، واخرتُت تخ�ص

ا 
ًّ
جم ا 

ًّ
حب ة 

ّ
العربي اأحببت  اأنني  ذلك  ة؛ 

ّ
العربي

بت روحها بع�صق.
ّ
وت�رص

العهد  حديثي  اجلــزائــر  يف  حينها  كّنا  وقــد   

 
ّ
الفرن�صي "ال�صتدمار"  خروج  بعد  بال�صتقالل 

 مولود قا�صم؛ اإذ 
ّ

كما يطلق عليه املفّكر اجلزائري

ة، ويق�صي 
ّ
ة والثقافي

ّ
تنا الديني

َّ
كاد يطم�ص ُهوي

فكانت  وجودنا،  قوام  هي  التي  تنا 
ّ
عربي على 

ــُت  وراأي ة، 
ّ
العربي تدري�ص  اإىل  ة 

ّ
ما�ص احلاجة 

ة 
ّ
العربي لتعليم  جهدي  تكري�ص  واجبي  من  اأن 

ات، 
ّ
الريا�صي يف  متخ�ص�ص  ولأّنني  ون�رصها؛ 

ا؛ 
ً

ناق�ص ة 
ّ
العربي يف   

ّ
املدر�صي تكويني  كان 

بالتف�صيل  ة 
ّ
الأدبي املواّد  درا�صة  يل   

ْ
يتح مل  اإذ 

املعروف، وعندما تقّدمت اإىل اختبار امل�صابقة، 

الفلسفة الوجودّية 
هي محطتي األولى 

التي جمعت فيها 
الفلسفة واألدب

حوارات 
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تفاجاأت باأ�صئلة ل عالقة لتكويني الأويّل بها؛ 

اأن ل يكون يل حظ يف النجاح،  ولذلك توقعُت 

من  الأوىل  الرتبة  بنيلي  فوجئت  اأّنــنــي  غري 

ممل 500 متقدم!

ا�صطدمُت  لكّنني  التاأهيل؛  مبعهد  التحقت   

�صي، 
ّ

تخ�ص ة عن 
ّ
العربي اأ�صتاذ  ب�صوؤال  يوم  اأول 

وا�صتنكر  ا، 
ً
غ�صب ا�صت�صاط  به  اأخربته  وعندما 

ا�صتنكار،  ا 
ّ

اأمي ة 
ّ
العربي بتدري�ص  التحاقي   

ّ
علي

ال�صّف،  اليوم يف  بعد  اأراك  اأن  اأريد  ل  قال  بل 

نف�صي  على  ّت 
ّ
فو اأنني  ا�صتنكاره  مبعث  وكان 

واأّن  ات، 
ّ
الريا�صي يف  �ص 

ّ
التخ�ص اإىل  احلاجة 

ة للفا�صلني يف 
ّ
ة ما ينبغي اأن تكون مطي

ّ
العربي

ة، بغ�ص النظر عن تفوقهم 
ّ
�صات العلمي

ّ
التخ�ص

زهم! 
ّ
ومتي

على  اأ�ــــرصرُت  ولكن  ال�صدمة؛  هــذه  لت 
ّ
تقب

اختياري، ومن حما�صن الأقدار اأّن هذا الأ�صتاذ 

ما  ا 
ً
حميم و�صديًقا  ـــا 

ً
واأب يل،  ــدوة  ق اأ�صبح 

لهذا  كــان  ة. 
ّ
املحب اأوا�ــرص  به  تربطني  زالــت 

 
ٌ
الأ�صتاذ – وا�صمه اأحمد �صاحلي-  ف�صٌل كبري

كان  فقد  الر�صني.   
ّ
الرتاثي تكويني  يف   

َّ
علي

وال�رصامة  الدّقة  منه  اكت�صبت  ا 
ًّ
مثالي معّلما 

عني 
ّ
والإخال�ص والتفاين يف العمل، فكان ي�صج

ويوجهني  ـــرتاث،  ال كتب  ـــات 
َّ
اأم قـــراءة  على 

اأحمد  الأ�صتاذ  �صاعدين  اإذ  ؛ 
ّ
العلمي البحث  اإىل 

�صاحلي على بناء اأ�ص�ص �صلبة يف قراءة الرتاث 

 
ُّ

اأي لحًقا   
ّ

لدي يكن  مل  ولذلك  ومتّثله؛   
ّ
العربي

خ 
ّ
�صعور بالنف�صام بني احلداثة والرتاث، وتر�ص

�صورة  يف  وجدته  ما  بفعل  اأكث  ال�صعور  هذا 

اأ�صتاذي الدكتور عبد امللك مرتا�ص الذي كان 

ني، 
ّ
ا لنا يف اجلامعة �صد �صطوة التقليدي

ً
حجاب

ا لنا يف ارتياد اآفاق احلداثة. 
ً
وداعم

يعطوننا  كانوا  م 
ّ
اأنه ال�صياق،  هذا  يف  واأذكــر 

هذا،  التاأهيل  معهد  يف  �صغرية  ة 
ّ
مالي منحة 

فا�صرتيُت  عليه،  اأح�صل  مايّل  دخل  اأول  وهي 

بهذه املنحة الزهيدة كتاب الأغاين لأبي الفرج 

وهذا  والع�رصين،  الثالثة  باأجزائه  الأ�صفهايّن 

امل�صدر ما زال يف مكتبتي. واأذكر واأنا خارج 

بوهران  القدمية  املدينة  يف  املكتبة  تلك  من 

باب  اأحدهم عند  واجهني  ؛ 
ّ
زميلي رفقة  اأحمله 

املكتبة بقوله: هل اأنت حت�رص الدكتوراه؟! وما 

كنت اأدري حينذاك ما الدكتوراه؟! واأذكر كذلك 

اأّن ثمن الكتاب مل تكفه تلك املنحة، فا�صتلفت 

كتاب  وقــراأت  منحته،  من  ا 
ً
جــزء �صاحبي  من 

اأن  قبل  والع�رصين  الثالثة  باأجزائه  ــاين  الأغ

اأدخل اجلامعة!

دخول  عن  ال��ع��دول  ق��ررت  قد  كنت  اأم��ا   •
اجلامعة؟

على  ا 
ً
م

ّ
م�صم كنت  التاأهيل،  معهد  اأنهيت  بعد 

يف  ا 
ً
معّلم اأكــون  بــاأن  واأكتفي  حلمي،  حتقيق 

 
ُّ

ين�ص املعهد  نظام  اأّن  ومع  وح�صب.  املدر�صة 

املراتب  على  واحلا�صلني  املتفوقني  اأّن  على 

التعليم  اإكــمــال  لهم  يحّق  الدفعة  يف  الأوىل 

يف  للتدري�ص  اللي�صان�ص(  )مرحلة   
ّ
اجلامعي

 مع ح�صول على منحة حمرتمة 
ّ

التعليم الثانوي

من  الرغم  وعلى  اأّنني  اإل  اأعــوام؛  اأربعة  طوال 

ذلك، كتبُت لهم يومها باأنني ل اأريد املوا�صلة، 

واأكتفي بالتاأهيل!

اآمــن  ــذي  ال �صاحلي،  اأحــمــد  الأ�ــصــتــاذ  اأنَّ  غــري 

اأْن  على   
ّ
اأ�رص اإمكاناتي؛  على  وراهن  بقدراتي 

غيابي  يف  بامللف  دفع  وقد  الدرا�صة،  اأوا�صل 

"ع�صيُت"  ــك  ذل ومــع  باجلامعة؛  لاللتحاق 

املتو�صطات  باإحدى  والتحقت  الأ�صتاذ!  اأمــر 

يف  كانت  مبديرة  اأ�صطدم  بي  فاإذا  ة؛ 
ّ
الإعدادي

لتكون  القدر  ف�صاقها  والت�صّلط؛  الق�صوة  غاية 

وكان  ة، 
ّ
اجلامعي درا�صتي  اإكــمــال  يف  ا 

ً
�صبب

عدلت  حينها  مفتوحا،  زال  ما  اأمامي  املجال 

عن قراري، والتحقت بجامعة وهران.

كنت  باجلامعة،  التحقت  عندما  اأّنــنــي  ــر  اأذك

فكانوا  اأقراين،  على  متقدم  تكويني  باأّن  اأ�صعر 

حوارات 

الوعي يتشكل 
من مجموع 
االختالفات.. 
والصراع هو 

المحّرك ألحداث 
التاريخ
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�ص 
ُ
اأْدر كنُت  اإذا  ما  الأوىل  ال�صنة  ي�صاألونني يف 

يف مرحلة املاج�صتري اأو اأّنني طالب يف مرحلة 

ج؟! ويف اإحدى املحا�رصات �صاألت اأ�صتاًذا 
ّ
التخر

، فاأثاره �صوؤايل 
ّ
كان يدر�ص لنا الأدب اجلاهلي

 
ّ

 واأنا يف ال�صنة الأوىل: ملاذا يغيب احل�ص
ّ
الآتي

انتهت  وعندما  اجلاهلي؟  ال�صعر  يف   
ّ
الدرامي

و�صاألني  معه،  اأبــقــى  اأن  مّني  طلب  احل�صة 

الثابت  قراأت  له  فقلت  تقراأ؟  ماذا  با�صتغراب: 

 لأدوني�ص.
ّ
واملتحول ومقدمة لل�صعر العربي

قراءة  على  النظري  منقطع  اإقباٌل  عندي  كان 

لكن  �صاحلي؛  اأحمد  باأ�صتاذي  ا 
ً
متاأثر الــرتاث 

احلداثة  اإىل  ميل  عندي  منا  نف�صه  الوقت  يف 

 اآنذاك 
ّ
بحكم متابعتي للحراك الثقايّف والأدبي

ا اأّنني كنت اأتابع ملة اآمال لالأدباء 
ً

وخ�صو�ص

 جلريدة 
ّ
النادي الأدبي النا�صئني وكذلك ملحق 

ة التي ت�صدر بوهران، وقد متكنت من 
ّ
اجلمهوري

الن�رص فيهما واأنا طالب، كما ن�رصت مقاًل عن 

موقف الإ�صالم من ال�صعر واأنا يف ال�صنة الثانية 

الع�رص. كان جيلي يحلم  ة يف جريدة 
ّ
اجلامعي

ا 
ًّ
ببناء دولة حديثة، منفتحة على العامل ثقافي

ا.
ًّ
وفكري

التقيت  ال�صعر  اأي�صا، ويف   
ُ
ال�صعر  كان ي�صغلني 

ال�صاعر  هو  األ  ا، 
ً
كثري اأحببته   

ّ
م�رصي ب�صاعر 

كوكبة  مع  �صياأتي  الذي  عبدال�صبور،  �صالح 

هو  احلـــزن  ثــنــي 
ّ
فــور ي، 

ّ
واملـــعـــر �صوبنهاور 

اأدخل  اأن  قبل  ديوانه  اقتنيت  كنت  وقد  الآخر، 

وما  الطرقات،  يف  باأ�صعاره  واأدندن  اجلامعة، 

يف  لبحثي  مو�صوًعا  �صيكون  اأنه  اأدري  كنُت 

اأن  اإىل  قــادين  ال�صاعر  هذا  العليا!  الدرا�صات 

عبد  جتربة  قــراأت  عندما  لأّنني  نيت�صه؛  ــراأ  اأق

باأّن  يقول  وجدته  حياته؛  وتفا�صيل  ال�صبور 

الذي انت�صله من جربان خليل جربان يف "دمعة 

لنت�صه!  زراد�صت"  تكلم  وابت�صامة"هو"هكذا 

وقادين ذلك اإىل فال�صفة الختالف.

اآنذاك  ال�صائد  اأّن  مع  عبدال�صبور،  قراأت �صالح 

مثل:  ة، 
ّ
ال�صرتاكي ة 

ّ
الواقعي �صعراء  قراءة  كان 

البياتي  الوهاب  وعبد  ولوركا  حكمت  ناظم 

ب�صي�صو،  ومعني  الــ�ــرصقــاوي  الرحمن  وعبد 

اب وخليل 
ّ
ال�صي �صاكر  بدر  اآخرين مثل  و�صعراء 

وعبد  احلــيــدري  وبلند  قباين  ونـــزار  حـــاوي، 

وقد  �صعر.  ملة  وجتــربــة  حــجــازي  املعطي 

�صالح  من  انطالقا  املرحلة  هذه  يف  تاأّثرت 

ا في  نشأُت حرًّ
التفكير في 

مناخ مشحون 
باالستقطاب 

تتجاذبه التّيارات 
المتباينة

حوارات 

أثناء إجراء الحوار 
في مقر مجلة 

نزوى -تصوير 
شمسة الحارثية
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وبالفل�صفة  وجهة  من  ة 
ّ
بالواقعي عبدال�صبور 

الفل�صفة  وكانت  اأخــرى.  وجهة  من  ة 
ّ
الوجودي

التقْت  التي  الأوىل  املحطة  هــي  ــة 
ّ
الــوجــودي

هيدغر  فل�صفة  فقراأت  ــالأدب،  ب الفل�صفة  فيها 

وكريكيغارد وجون بول �صارتر، ووجدتني اأقراأ 

ني 
ّ
قرب والذي  كامو،  لألبري  ة 

ّ
العبثي الوجودية 

بدوي  عبدالرحمن  موؤلفات  العوامل  هذه  اإىل 

ة". 
ّ
والوجودي و"ال�صوفية  والعبقرية"  "املوت 

مرحلة  يف  الأوىل  قراءتي  �صكلوا  كلهم  هوؤلء 

اللي�صان�ص باجلامعة؛ ولذلك عندما وجلت عامل 

منظور  من  وجلته   
ّ

ال�صعري عبدال�صبور  �صالح 

ة.
ّ
الفل�صفة الوجودي

اجلامعة،  من  الثانية  ال�صنة  يف  الأقــدار  ت�صاء 

من  وهو   
ّ
الع�صي اهلل  عبد  مناق�صة  اأح�رص  اأن 

زين لر�صالته يف ماج�صتري حول 
ّ
الأ�صاتذة املتمي

عبدال�صبور،  �صالح  �صعر  يف   
ّ

املاأ�صاوي احل�ص 

�صالح  وجدت  اجلادة؛   ر�صالته  قراأت  وعندما 

 ،
ّ

عبدال�صبور غري الذي ارت�صم يف وعيي النقدي

عن  ماج�صتري  ر�صالة  اأجنــز  اأن  ــذاك  اآن رت 
ّ
وقــر

بع�ص  كتابة  يف  ف�رصعت  عبدال�صبور،  �صالح 

ف�صولها قبل اأن اأنهي مرحلة اللي�صان�ص، وكان 

عنوان:  لها  فا�صطفيت  القلق،  على  مدارها 

عبدال�صبور".  �صالح  �صعر  يف  القلق  ات 
ّ
"جتلي

 ،
ّ
در�صت فيها ثالثة م�صتويات: القلق الرومان�صي

وكانت  ال�صويّف،  والقلق   ،
ّ

الــوجــودي والقلق 

والفل�صفة.  الأدب  بني  ا 
ً
مزيج عندي  الكتابة 

كنت  الأوىل  ة 
ّ
اجلامعي املرحلة  اأكملت  وعندما 

الأول على امل�صتوى الوطني يف الدفعة. اأجنزت 

واأ�رصرت  زمالئي،  كل  قبل  املاج�صتري  بعدها 

على اأن اأكمل درا�صتي عن عبدال�صبور فقد كان 

رفيقي يف احلياة، وكنت اأراه الإن�صان النورايّن 

ا؛ بيد اأّنه �صار يف 
ًّ
ا مارك�صي

ًّ
مع اأّنه كان ي�صاري

�صالم مع اهلل.

الدكتوراه  لإكمال  منحة  على  ح�صلت  وحينما 

�صرتا�صبورغ،  جامعة  يف  �صجلت  فرن�صا،  يف 

اخلطة  لو�صع  املــ�ــرصف  بالأ�صتاذ  فالتقيت 

يف  عاطفة  ل  �صارما  وجــدتــه  والــربنــامــج، 

قبل  كتب  ع�رصة  اأقــراأ  اأن  مني  وطلب  حديثه، 

والربنامج،  اخلطة  ملناق�صة  لقاءاتنا  نبداأ  اأن 

كري�صتيفا،  بارط، جوليا  يعددها: رولن  وراح 

القائمة.  واأعطاين  ريكور،  وبول  اإيكو،  اإمربتو 

ف�صاألني  اأبت�صم،  بداأت  القائمة  اإىل  نظرت  حني 

اأقراأها  مل  الكتب  هذه  له،  فقلت  ابت�صامتي  عن 

�صتها لطلبتي! 
َّ
وح�صب؛ بل در

عينت  عندما  �صابقة  مرحلة  يف  وباملنا�صبة، 

تدري�ص  اإيّل  ي�صندون  كانوا  اجلامعة  يف  معيدا 

وهو  العامة،  النظر  وجهة  من  املقررات  اأدنى 

، الذي كان ينظر اإليه نظرة 
ّ
مقرر الأدب ال�صعبي

ة مقابل املقررات الأخرى كالنقد والبالغة 
ّ
دوني

وغريها، اإل اأّن هذا الباب كان مدخلي للحداثة، 

�صتهم اإياه 
ّ
 در

ّ
�صت الأدب ال�صعبي

ّ
لأّنني عندما در

احلكاية،  مورفولوجيا  بوب:  فالدميري  مبنظور 

�صرتاو�ص،  ليفي  لكلود  البنوية  والأنثبولوجيا 

باملناهج   
ّ
ال�صعبي الأدب  اأدر�صهم  كنت  فقد 

املناهج  اإىل  دخلت  هكذا  احلديثة؛  ة 
ّ
النقدي

. وبعد 
ّ
ة احلديثة من بوابة الأدب ال�صعبي

ّ
النقدي

النقد  مقرر  تدري�ص  اإيّل  ي�صندون  اأ�صبحوا  ذلك 

اأخرى  مرة  بالأنثبولوجيا  فالتقيت  احلديث، 

ة و�صيخها كلود ليفي �صرتاو�ص.
ّ
وبالبنوي

اأيــ�ــصــا يف مرحلة  واأذكــــر مــن بــني الأ�ــصــيــاء 

اجلديدة  املقررات  اإيّل  ت�صند  كانت  اأنه  لحقة، 

مثال  ذلــك  من  منها؛  ا 
ً

تخّل�ص وامل�صتع�صية؛ 

اأنا  ة القراءة، اأما 
ّ
اأ�صند اإيّل تدري�ص نظري عندما 

فقد كنت اأراها �صانحة لأقراأها. وعندما ذهبت 

يف العام الذي بعده اإىل فرن�صا، ا�صرتيت كتاب 

اطلعت  اأن  وبعد  اإيكو،  لإمربتو  التاأويل  حدود 

عليه قلت لو اأّن اأحًدا قد ا�صتمع اإىل حما�رصاتي 

الكتاب،  هذا  من  �ص 
ّ
يدر يو�صف  اأحمد  اإن  لقال 

وت�صابه.  تــالق  نقاط  بينهما  ــدت  وج لأنــنــي 

والأمر نف�صه حدث يف كتابي: القراءة الن�صقية، 

تشّكل وعيي من 
جمعي لتناقضات 

عديدة، وكما 
يقول جالل 

الدين الرومي: 
بين التناقضات 

انسجام خفي!

حوارات 



نزوى العدد 106 إبريل 2021
161

منه  ف�صول  ثالثة  حذف  اإىل  ا�صطررت  حينما 

ة 
ّ
ب�صبب ترجمة عز الدين اإ�صماعيل لكتاب نظري

الذي  نف�ص  هو  تقريبا  كتبته  ما  لأن  التلقي، 

كتبه، فحذفت الف�صول خ�صية اأن يقال باأن ما 

ذلك؛  قبل  �صدر  كتابه  اأّن  ذلك  منحول،  كتبُته 

ا 
ً
التقاطع والت�صابه دافع اأعطاين هذا  ومع ذلك 

التي ل  ا، وهو ما نفتقده يف متمعاتنا 
ًّ
نف�صي

حت�صن اإل حتطيم الذات.

•حديثك هذا يقودين اإىل �سوؤالك عن طبيعة 
اآنذاك،  اجلزائر  يف  وال�سيا�سّي  الثقايّف  امل�سهد 

خرجت  مرحلة  ع��ن  نتحدث  واأن��ن��ا  �سيما  ل 

فيها اجلزائر من اأتون الحتالل وقتذاك؟   

 
ّ
يف ذلك الوقت كانت تتجاذب امل�صهد ال�صيا�صي

ما  بداأ  وقد  متباينة،  فكرية  تيارات  والثقايّف 

وقد  ة. 
ّ
الإ�صالمي بال�صحوة  اآنــذاك  يعرف  كان 

التيارات  خمتلف  مــن  بــي  املحيطون  لحــظ 

ي�صتميلونني  فبداأوا  القراءة،  على  وداأبي  ولعي 

ذوو  ــالء  زم معنا  كــان  فقد  وي�صتقطبونني، 

بــادئ  يف  يجادلوين  مل  اإ�صالمية،  توجهات 

الأمر؛ لكنهم بداأوا يعطونني كتبا، ككتب ال�صيد 

يّف  فاأثر  حينها؛  قطب  ال�صيد  قراأت  وقد  قطب، 

ا، ل �صيما كتبه: معامل يف الطريق، 
ً
ا كبري

ً
تاأثري

واأفراح الروح، ومقدمته يف ظالل القراآن، والآن 

اأدركُت �صبب تاأثري العميق به؛ لي�ص لأنه ذلك 

؛ الذي ل اأعترب اليوم فكره فكرا 
ّ
الرجل الإ�صالمي

تتعامل  كانت  ا�صتبدادية،  بيئة  وّلدته  ا، 
ً
غا�صب

ل 
ّ
فتحو والتعنيف،  بالتعذيب  اخل�صوم  مع 

والتكفري، وخ�رصنا  العنف  اإىل ممار�صة  فكرهم 

حمفوظ،  جنيب  موهبة  اكت�صف  اأن  �صبق  ناقًدا 

وقراأت  البيان،  بارع   
ٌ
اأديب اأّنه  لحًقا  واأدركت 

له فيما بعد روايته "املدينة امل�صحورة" و"طفل 

يف القرية". يف املقابل؛ كان معنا اأ�صتاذ رحمه 

، يحاول 
ّ
 معروف بانتمائه املارك�صي

ّ
اهلل عراقي

يحرتمني،  وكــان  النجباء،  الطالب  يجّند  اأن 

اأن  لكّنه مل ينجح يف  اإليه،  يقربني  اأن  وحاول 

ا. 
ّ
ا �صيوعي

ّ
يجعلني مارك�صي

ة 
ّ
اجلامعي مرحلتي  يف  قراأت  ذلك  اإىل  اإ�صافة 

واملارك�صية،  الوجودية،  الفل�صفية:  الكتب  من 

ا 
ً
 كثري

ّ
ة التي كانت تعتا�ص علي

ّ
والفل�صفة النقدي

اأّنني قراأت كتاب الزمن  يف ذلك الوقت. واأذكر 

والأدب لهانز مريهوف، وحّللت به ق�صيدة من 

حيث مفهوم الزمن، واأذكر اأنني كنُت يف �رصاع 

وعندما  ا، 
ًّ
مارك�صي اأ�صتاًذا  وكان  الأ�صتاذ،  مع 

الدرا�صة  يف  واملكان  الزمان  عن  اأتكلم  كنت 

الزمن  مفهوم  اأمتثل  كنت  ال�صعر،  يف  الأدبية 

ا، وهو 
ًّ
له وجوًدا مادي الذي ل يرى  عند كانط 

لي�ص  الزمن  لأّن  الأدب،  اإىل  الأقــرب  املفهوم 

هو  فالزمان  باحل�ص،  مرتبط  هو  واإمنا  ا؛ 
ًّ
مرتي

ا 
ً
ع

ّ
مت�صب فكان  الأ�صتاذ  اأما  احل�ص،  وجده 

ُ
ي ما 

يقول  وكان  ة، 
ّ
وال�صيوعي ة 

ّ
املارك�صي ة 

ّ
بالواقعي

يل اأنت دائما ما ت�صت�صهد بفال�صفة رجعيني مثل 

ا، 
ًّ
اإذا كان كانط رجعي له  هيجل وكانط، فقلت 

تــوزع  كانت  ة 
ّ
الرجعي هــذه   !

ّ
التقدمي فمن 

اأدب كافكا  باملجان مثلما كان لوكات�ص يرى 

ة؛ 
ّ
ا، كانت عنده احلداثة اأي�صا رجعي

ًّ
ا رجعي

ً
اأدب

عاش في داخلي 
نوع من التصالح 

مع األضداد، 
ووجدت نفسي في 

طريق الالمنتمي، 
لكنه الالنتماء الذي 

ينتصر لإلنسان

حوارات 
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منظور  من  والنظام  ال�صف  يف  لي�صت  لأنها 

ة.
ّ
ة املارك�صي

ّ
الأيديولوجي

املرحلة،  تلك  ع�صت  املتجاذب  املناخ  هذا  يف 

الــذي  الــ�ــرصاع  اأفـــدت مــن اجلامعة هــذا  وقــد 

 
ّ
الإ�ــصــالمــي ــار 

ّ
الــتــي بــني  فيها  ا 

ً
حمتدم ــان  ك

م�صحونا  كان  الــذي  اجلو  هذا  الي�صار،  ار 
ّ
وتي

 ،
ّ

ا يف تفكريي
ًّ
اأّنني كنت حر بال�صتقطاب، غري 

بل  الفريقني،  من   
ٍّ

اأي يف  ا 
ً
من�صوي اأكــن  ومل 

ني، واأ�صدقاء 
ّ
كان عندي اأ�صدقاء من الإ�صالمي

من  يحّذرونني  ون 
ّ
اليميني وكان  الي�صار،  من 

وهوؤلء،  هوؤلء  وبني  كذلك.  والعك�ص  الي�صار، 

تكن  مل  الوقت  ذلك  من  ة. 
ّ
باحلري اأ�صعر  كنُت 

التفكري  بل  ؛ 
ّ

تفكريي تقود  التي  هي  العاطفة 

. وقد كنت اأرى باأّن هوؤلء على حق يف 
ّ

النقدي

جانب، واأولئك على حق يف جانب اآخر؛ وكنت 

اإىل عدم فهمهم لأفكار  اأن امل�صكلة ترجع  اأرى 

اأدافع  ني 
ّ
الي�صاري مع  اأكون  عندما  لذلك  الآخر؛ 

ني"، وعندما اأكون مع 
ّ
عن وجهة نظر "الإ�صالمي

ني! 
ّ
ني" اأدافع عن وجهة نظر الي�صاري

ّ
"الإ�صالمي

وكنت اأقول لهم ملاذا ل تقروؤون!

اجلمع  نتيجة هذا  ت�صّكل وعيي  الإطار  يف هذا 

ة 
ّ
املحتدم بني هذه التناق�صات التي تربز جدلي

التي  اجلامعات  حال  على  اأحت�رص  واأنا  الفكر، 

لأّن  ؛ 
ّ

والفكري الثقايّف  احَلراك  هذا  فيها  انعدم 

الواقع؛  ندرك  به  الذي  ال�رصاع  كه 
ّ
يحر الوعي 

وهو قائم على منطق الإيجاب وال�صلب. 

كان  واإن  الأ�صداد،  هذه  داخلي  يف  ت�صاحلت 

يقول  فكما  ا،  تناق�صً ذلك  اأّن يف  بع�صهم  يرى 

متناق�صا،  لنا  يبدو  "ما  الرومي:  الدين  جالل 

ة 
ّ
اإمّنا هو ان�صجام خفي". وهذه املنزلة الروحي

يف  تناق�صات  فثمة  للجميع.  متاحة  لي�صت 

الإن�صان هو من يجعلها متناغمة  احلياة؛ لكن 

الإن�صان  اأمنــوذج  هو  هذا  ذاته؛  مع  ومن�صجمة 

�صيطاًنا؛  ولي�ص  مالًكا،  لي�ص  فهي  اأن�صده  الذي 

اأقول باأّن الطريق الذي وجدت فيه نف�صي  لهذا 

الالانتماء  الالمنتمي! لكن هذا  اأ�صبه بحال  هو 

ة. اإّنه الالانتماء املنحاز اإىل كل 
ّ
له اأبعاد اإيجابي

املنتهى  �صدرة  ة هي 
ّ
فالإن�صاني اإن�صايّن.  ما هو 

يف عامل النا�صوت. 

اأ�صري يف هذا ال�صياق اإىل ف�صح  اأن  ولذلك اأحب 

ن املغ�صو�ص.  فكما 
ّ
حممد الغزايل لظاهرة التدي

اإحلاٌد  اأي�صا  هناك  مغ�صو�ًصا،  ًنا 
ّ
تدي لدينا  اأّن 

مغ�صو�صة  ٌة 
ّ
وعلماني مغ�صو�ٌص   

ٌ
وي�صار مغ�صو�ٌص 

ٌة مغ�صو�صة؛ لدينا يف احلالت كلِّها غ�ّص! 
ّ
ووطني

 على اأّنه ما اإن دخل الغ�ّص ماًل اإّل 
ٌ
وهذا موؤ�رص

ته.
ّ
�صانه، وفقد معه الإن�صان اإن�صاني

الــدرجــات  اأعــلــى  اأّن  بعد  فيما  تعلمت  ــد  وق

هي  والفل�صفة  والفكر  الدين  فيها  يلتقي  التي 

ا 
ًّ
حقيقي ًنا 

ّ
متدي ن 

ّ
املتدي يكون  فال  ة، 

ّ
الإن�صاني

ا اأو اأي 
ًّ
 ي�صاري

ُّ
ا، ول الي�صاري

ًّ
اإذا مل يكن اإن�صاني

ا؛ 
ًّ
اإن�صاني كان  اإذا  اإل  كذلك  يكون  ل  اآخر  �صيء 

هي  ة 
ّ
الإن�صاني تكون  واملنتهى  املبتدى  ففي 

بتها من الرتبية 
ّ
 الأكرب. هذه الفكرة ت�رص

ّ
املحج

التي تلقيتها من والدتي بالدرجة الأوىل، ومن 

ة ق�صة 
ّ
اإذ قراأت ذات مر ة؛ 

ّ
الروحاني ات 

ّ
ال�رصدي

 ،
ّ
ملالك بن دينار، واأح�صبها من ال�رصد التخييلي

 
ّ
مر قد  مالًكا  اأّن  الق�صة  هذه  يف  احلدث  ومدار 

اإليه؛ ليم�صح  على رجل خممور، واإذا به يجل�ص 

هذه  اإىل  ينزل  اأمثلك  الــقــوم:  لــه  فقال  فمه، 

با�صم  يتلفظ  �صمعته  لقد  بقوله:  فرّد  املنزلة؟! 

اجلاللة؛ واأحببت اأن يخرج ا�صم اهلل من فم نقي 

ناداه هاتف يف امل�صجد،  ال�صبح  وطاهر. ويف 

قائاًل: اأنت طهرت فمه من اأجلنا، ونحن طهرنا 

قلبه من اأجلك.

�سمة  يجد  منك،  ي�سمع  اأو  لك  يقراأ  •من 
وهي  ال��ن��ق��دّي��ة،  اأع��م��ال��ك  جممل  يف  ب���ارزة 

الغربّي  الفكر  معطيات  بني  �سلة  تقيم  اأنك 

به  ين�سح  م��ا  وب��ني  واأدب����ا،  ون��ق��دا  فل�سفة 

وفل�سفة، تدمج  ونقد  فكر  العربّي من  تراثنا 

روؤي��ة  �سمن  بها  وتخرج  املعطيات  ه��ذه  كل 

نقدّية واحدة.. ما مدى اأهمية توا�سج العلوم 

والروافد املعرفّية يف م�سروعك النقدّي؟  

حوارات 

كما أّن لدينا 
تدّيًنا مغشوًشا، 
هناك أيضا يساٌر 
مغشوش؛ ألّن 
جوهر اإلنسان 
في غالب هذه 

الحاالت معدوم!
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كبار  اأو  اليوم،  واملعتزلة  اجلاحظ  اأقراأ  عندما 

فاإّنني  ــايّن؛  ــرج اجل كعبدالقاهر  ني 
ّ
البالغي

 
ّ
اأ�صتدعيهم اإىل حا�رصي؛ لأقراأهم بعيون زمني

اأنتج  الذي   
ّ
التاريخي ال�رصط  اأغفل  اأن  من دون 

هي  ا، 
ًّ
زمني اإطــارا  لي�صت  احلداثة  لأّن  فكرهم، 

ة 
ّ
متعالي لكّنها  ؛ 

ّ
زمني جانب  يف  تنبثق  حلظة 

اأدغال  األج هذه الأيام يف   .
ّ
على ال�رصط الزمني

مارتن هيدغر، واأدر�ص عالقة الدللة بالوجود، 

ودافيد�صن  وكــارنــاب  �ــصــل 
َ
ور لفريجه  ـــراأ  واأق

واحد  هو  الفكر  اأّن  واأرى  وكريبكه؛  وكواين 

حامد  ــا  اأب اأقـــراأ  فعندما  ــالق؛  ت نقاط  جتمعه 

ما  وبني  بينه  تالق  مواطن  ة 
ّ
ثم اأرى  الغزايل 

اأثاره ديكارت وفريجه على �صبيل املثال؛ لكننا 

التي  الوا�صفة  اللغة  اإىل  نهتِد  مل  الذين  نحن 

 بغ�ص 
ّ

جتعلنا ننظر اإىل الرتاث والإبداع الفكري

ته. 
ّ
ته اأو جغرافي

ّ
النظر عن قومي

تيمية،  ابن  مبنطق  معجب  اإّنني  اأقول  فعندما 

، فما ذنب فكر 
ّ
ال�صلفي اأعني ابن تيمية  فاأنا ل 

اًل 
َ
�صتعمل من قبل اآخرين ا�صتعم

ُ
ابن تيمية باأن ي

ي�صقطون يف هذه  النا�ص  ير�صينا؛ كثري من  ل 

الأحكام، ويف هذه العداوات؛ مع اأن ابن تيمية 

وغريه اأنتج فكره يف ع�رص معني، قبلناه اأو مل 

ني 
ّ
ال�صلفي ليت  يا  واأقــول  اآخر.  �صيء  هذا  نقبله 

عليه  ويردون  اأر�صطو،  يقروؤون  تيمية  ابن  مثل 

ني". 
ّ
"الرد على املنطقي يف كتاب من ملدين: 

ر" 
ّ
ما قام به ابن تيمية يف بحث "احلّد والت�صو

اأر�صطو  منطق  ونقد  والت�صديق"  و"القيا�ص 

موؤخرا؛  بيكون  فران�صي�ص  به  قام  ما  نف�صه  هو 

ل ابن 
ّ
ولكّننا نحتفي ببيكون، ونكتفي باأن نحم

تيمية عيوبنا، ونغفل ما هو م�رصق يف تراثه اإذا 

اأّنه يوجد ما هو م�صيء يف هذا الرتاث.  قّدرنا 

وما  غــريه،  اأو  تيمية  ابن  د 
ّ
منج اأن  ينبغي  ما 

ا اأن نن�صئ عداوة معه، بل املطلوب  ينبغي اأي�صً

ة 
ّ
ة علمي

ّ
هو اإعادة قراءة هذا الرتاث قراءة نقدي

ة. 
ّ
مو�صوعي

والتوحيدي  اجلــاحــظ  الـــرتاث  هــذا  يف  يوجد 

ر�صد،  وابــن  والغزايل  خلدون،  وابــن  والكندي 

والنوبختي وال�صهروردي وابن تيمية وابن حزم 

واحلالج  العربي  وابن  باجة  وابن  طفيل  وابن 

وال�صبلي واملتنبي واملعري، وما ينبغي لنا اأّننا 

 يف اأثناء ا�صتدعاء اأفكار 
ّ
ن�صقط ال�رصط التاريخي

قراءتهم،  نعيد  اأننا  مبعنى  ع�رصنا،  اإىل  هوؤلء 

لأّن  التبجيل،  يف  ول  الرف�ص  يف  ل  ندخل  ول 

اأّن ابن ر�صد الذي عا�ص يف �صياق  العتقاد يف 

ل م�صكالتنا؛ واإمّنا هو اإ�صقاط 
ّ
معني هو من يح

، ونحن اليوم بحاجة اإىل ابن 
ّ
لل�رصط التاريخي

ة اآخر وابن خلدون اآخر. نحن 
ّ
ر�صد اآخر وابن تيمي

احلداثة ل حت�صل  اإّن  تنوير جديد.  اإىل  بحاجة 

فقط بتقليد املا�صي، ول بتقليد فكر الأنوار.

يف  خــرباتــه  تـــزداد  ــرء  امل فكر  ين�صج  عندما 

اإىل  بالأ�صخا�ص  التعّلق  من  فينتقل  احلياة، 

مارك�ص  عن  اأحتدث  وعندما  الأفكار،  حماورة 

فاإّنني   
ّ
الغربي الفكر  يف  غريهما  اأو  وفرويد 

يعنيني  فما  اأفكارهم،  مناق�صة  اإىل  اأن�رصف 

تدافع  �صياق  يف  الفكرة  هذه  ت�صمد  كيف  هو 

الأفكار، وتتمخ�ص عنها فكرة ت�صبح يف دائرة 

المتالك؛ ومع ذلك فالإن�صان املت�صلح بالتفكري 

أقرأ التراث 
بعيون حديثة، 
وأحاور األفكار 
ال األشخاص، 

والفكرة عندي هي 
ما يصمد في سياق 

التدافع
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با�صتمرار،  اأحكامه  ملراجعة  م�صتعد   
ّ

النقدي

متى  تلك  اأو  الفكرة  هذه  عن  التخلي  وميكنه 

رات وجودها، ومثل هذا 
ِّ
اأّنها فقدت مرب اقتنع 

معتقد  �صجني  يكون  اأن  يقبل  ل   
ّ
احلــر الفكر 

بعينه؛ ولذلك كنت دائما اأقول مع فيتغن�صتاين 

ر عقله من فتنة �صحر 
ّ
اإّن الإن�صان يجب اأن يتحر

الكلمات التي ل تتوافر على قيم ال�صدق. وهذا 

ة التي وردت يف 
ّ
ما فهمته لحقا من تلك املروي

ا�ص على خلف 
ّ
ا�ص؛ اإذ اأقدم اأبو نو

ّ
اأخبار اأبي نو

ة ي�صتاأذنه يف نظم ال�صعر، فاأ�صار 
َّ
اِوي

َّ
الأحمر الر

بني  ما  للعرب  مقطوع  األــف  يحفظ  اأن  عليه 

بعد  اإليه  عاد  ثم  ومقطوعة،  وق�صيدة  اأرجوزة 

اأن حفظ ما طلب منه، وا�صتظهر هذا املحفوظ 

ب 
ُ
 طلب منه اأن ين�صى ما حفظ، و�صع

ّ
اأمامه، ثم

نف�صه  هو  وهذا  املبتغى.  نال  الأمر حتى  عليه 

ما عرب عنه جريار جينيت مب�صطلح الأطرا�ص، 

ا ح�صب �صاحب 
ً

مبعنى اإذا كانت الكتابة نكاح

 
ّ
�صم عــن  عــبــارة  لكونها  ة 

ّ
املكي الفتوحات 

نهاية  يف  فاإّنها  بع�ص؛  اإىل  بع�صها  احلروف 

فاإّننا  نكتب؛  عندما  مبعنى  حمو،  ة 
ّ
عملي الأمر 

منار�ص دائما فعل املحو، لكن داخل هذا املحو 

ة باقية ترت�صخ فيك. 
ّ
تبقى هناك نتوءات ن�صي

"يتم  كتابي  يف  الفكرة  هــذه  عن  ت 
ّ

عــرب وقــد 

 واجلينيالوجيا ال�صائعة" حينما لحظت 
ّ

الّن�ص

تم يف اجلزائر دعوا اإىل التخّل�ص 
ُ
باأّن �صعراء الي

ربط  اأن  بارط  لرولن  و�صبق  الأب.  ة 
ّ
رمزي من 

ميالد القارئ مبوت املوؤلف.

ع لفكرة "موت املوؤلف" التي نادت بها 
ّ
مل اأت�صي

"و�صع  وهو  اآخر،  منظورا  واجرتحت  ة، 
ّ
البنوي

ة الإيبوخا 
ّ
املوؤلف بني قو�صني"، على غرار نظري

بني  الــعــامل  "و�صع  اإىل  دعــت  التي  لهو�رصل 

يجب  ا 
ً
�صليم فهما  العامل  تفهم  فلكي  قو�صني"، 

اأن ُتعلِّق معارفك ال�صابقة. وعندما در�صت رواية 

الأمري لوا�صيني الأعرج، و�صعت درا�صة بعنوان 

فك الأقوا�ص عن املوؤلف؛ اإذ نحتاج اإىل ا�صتدعاء 

املوؤلف عندما ندر�ص ن�صو�ص اأدب الذات واأدب 

ال�صرية.

اإنتاج  يف  �رصكاء  باأّننا  تخربنا  الفكرة  هذه 

نحن  العظيمة  فالن�صو�ص  الأعــظــم،   
ّ

الن�ص

�رصكاء يف بنائها ولو بقدر �صئيل؛ اإذ ل يوجد 

الن�صو�ص  فــاإّن  ولذلك  الآخــر؛  ميتلكه  ل  ن�ص 

املمكنات  على  تــتــوافــر  الــتــي  هــي  العظيمة 

املفتوحة.  بالدللت  اأنا  اأ�صميه  ما  اأو  ة، 
ّ
الدللي

اأينما  مفتوحة،  دللة  هو  دائما  العظيم  الن�ص 

قراأته وجدته.

اأجيال  اأمامنا  القطيعة؟  ه��ذه  �سبب  ما   •
م��ن��ب��ّت��ة مت��ام��ا ع��ن ه���ذا ال�����رتاث، ال����ذي ل 

مذهبية  ملناو�سات  اإل  قلت  كما  ي�ستدعى 

فكًرا  كونه  م��ن  اأك��رث  للتبجيل،  اأو  ودينّية 

ي�ستوجب الدرا�سة والتفنيد؟

لن  فاإننا  والأفكار،  الأ�صخا�ص  اإذا ظللنا نبجل 

واإذا حتدثنا عن عهد  الأمام.  اإىل  نتقدم خطوة 

تنوير  اإىل  بحاجة  اليوم  فنحن  مثال،  التنوير 

اآخر كما تقّدم، ل نكتفي بتنوير املعتزلة اأو ابن 

ر�صد اأو فل�صفة الأنوار يف القرن الثامن ع�رص، ول 

حّل مل�صكالتنا مبجر اأن نردد اأفكار لوك وهوبز 

وهيوم ورو�صو وفولتري، وديدرو، ومونتي�صكيو، 

وكانط... اإلخ.  نحن بحاجة اإىل تنوير اآخر، هذا 

ر 
ّ
وي�صو ق 

ّ
ي�صو كما  بال�رصورة  لي�ص  التنوير 

اأن يكون الهدف  كاأنه قطيعة مع الرتاث. يجب 

فكرة  هو  الهدف  وهذا  وا�صحا.  ده 
ّ

نتق�ص الذي 

الأمر  ومدار  ة. 
ّ
جوهري م�صاألة  هي  التي  التقدم 

اأن نحقق  لنا  اجلديد: كيف  القدمي  ال�صوؤال  على 

اأّل يح�صل ذلك  البداهة  التقدم؟ ومن فرط  هذا 

يح�صل  ل  التقدم  لأّن  والإ�صافة،  بالتجاوز  اإّل 

قد  جديدا،  ا 
ً
فكر نكت�صف  اأن  يجب  بل  بالتكرار؛ 

يخ�صع  اأن  بعد  ن�صتدعيه  لكّننا  فكرا؛  ن�صتدعي 

نقابله  اأو  التقدي�ص،  بهالة  نحيطه  اأن  ل  للنقد، 

بالتبخي�ص والإ�صاءة.

والتعاون  التفاهم  �صهل  العقل  ــّل  ح اأينما 

ويف   ،
ّ

الــنــقــدي التفكري  اأداة  لأّنـــه  ــم؛  ــرتاح وال

ة للنقا�ص والتفاهم. 
ّ
غيابه ي�صعب وجود اأر�صي

حينئذ  ت�صعب  احلقيقة،  ميتلك  اأنه  يعتقد  ومن 

عندما نستدعي 
من التراث ابن 

خلدون وابن رشد 
وابن تيمية أو 

غيرهم، ال نسقط 
الشرط التاريخّي، 

وال ندخل في 
الرفض أو التبجيل
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على  ا 
ً
منفتح يجعلك   

ّ
النقدي الفكر  حماورته. 

اإّن التعليم الذي يخلو من  اأقول  الأفكار؛ ولذلك 

 خمرجاته خا�رصة.
ّ

التفكري النقدي

•اإذن هذا ما تعنيه يف عبارة قراأتها عنك يف 
النقدّي يحمل يف داخله  الفكر  باأن  ما،  مكان 

نقد نف�سه؟

اأي�صا  جنده  الأ�صا�ص  وهــذا  �صحيح،  هذا  نعم 

اخلال�ص  العقل  نقد  يف  كانط  اإميانويل  عند 

بها  نفّكر  ظللنا  التي  الآلــة  اأّن  اإىل  ذهب  حني 

له  كانط  عند  العقل  اإّن  للنقد.  نخ�صعها  مل 

ة واملعرفة 
ّ
القبلي حدود، فهو حمكوم باملعرفة 

اأ�صوار  اقتحام  العقل  ي�صتطيع  ل  لذلك  ة، 
ّ
البعدي

امليتافيزيقا.

، مع اأّن 
ّ
واإذا نظرنا اإىل ال�صطفاف الأيديولوجي

الأيديولوجيا لي�صت كلها �رص، بل اإّنها يف الأ�صل 

عند  كانت  فالأيديولوجيا  الأفكار"؛  "علم  هي 

ا عند لينني فكانت 
ّ
ا زائًفا، اأم

ً
مارك�ص تعّد وعي

)الطبقة  الربوليتاريا  اأيــدي  يف  فعالة  اأداة 

الكادحة( لكي تدافع عن م�صاحلها، لكّني اأقول 

ما  مرحلة  هي  الأيديولوجيا  باأّن  األتو�صري  مع 

ولهذا  وتفكيكها.  نقدها  من  بد  ول  العلم،  قبل 

ات 
ّ
ات، لأّن ال�رصدي

ّ
يجب اأن نبداأ يف نقد ال�رصدي

ات ال�صغرى هي كثريا ما كانت 
ّ
الكربى وال�رصدي

�صبب انغالق العقل و�صبب التقدي�ص؛ واأعني هنا 

ة ... 
ّ
ة والوطني

ّ
ة وال�صعبي

ّ
ات الديني

ّ
جميع ال�رصدي

ات.
ّ
اإلخ، فتحرير العقل يبداأ من نقد هذه ال�رصدي

ملاذا  ال�سردّيات،  نقد  اأهمّية  نعي  كنا  •اإذا 
على  ق��ادر  غ��ي  ال��ن��ق��دّي  واقعنا  ب��اأن  ن�سعر 

اأن  لها  يراد  ال�سردّيات  هذه  لأن  هل  التغيي، 

باأي  اأو   ، �سيا�سيٍّ بدفع  ال�سيغة؟  بهذه  تبقى 

�سيء اآخر؟

ة 
ّ
والرتبي بالتعليم  يبداأ   

ّ
احلقيقي التغيري  اإّن 

والتثقيف، وعليه مدار بناء الفرد واملجتمع على 

واإنتاج  الإبــداع  اإىل  بنا  توؤدي  �صحيحة  اأ�ص�ص 

التخّلف،  مظاهر  كل  على  والق�صاء  املعرفة 

اإل بوجود  العنف  اإىل جتفيف منابع  ول �صبيل 

ة التي 
ّ
ة والثقافي

ّ
ة والرتبوي

ّ
هذه البيئة التعليمي

ات. 
ّ
اأ�صا�صها التفكري الناقد لهذه ال�رصدي

املناهج  لهم  �ص 
ِّ
اأدر الذين  لطلبتي  دائما  اأقول 

جديران  فيل�صوفان  هناك  احلديثة:  ة 
ّ
النقدي

وفرويد،  مارك�ص  ة: 
ّ
الواعي ة 

ّ
النقدي بالقراءة 

اأف�صل  ولكن  ة، 
ّ
الب�رصي النف�ص  َفِهما  لكونهما 

من  واأح�صن  ة، 
ّ
الب�رصي النف�ص  يف  غا�ص  من 

دو�صتويف�صكي.  الأديب  هو  م�صكالتها  عن  عرب 

اإىل  نظرا  اأّنهما  وفرويد  مارك�ص  على  ِعيب  لقد 

العامل من زاوية واحدة، فهذا جعل من اجلن�ص 

�صيء؛  كل  املــادة  من  جعل  وذاك  �صيء،  كل 

النظر  يف  تطرفا  واإمنــا  اأخــطــاآ،  لأنهما  لي�ص 

من  كثري  يف  فنحن  واإل  الأمرين؛  هذين  جتاه 

اإىل قليٍل من مارك�ص وفرويد  الأحيان بحاجة 

ة، واإن كنت 
ّ
ة والجتماعي

ّ
لفهم م�صكالتنا النف�صي

اأعتقد اأّن الإ�صالم عالج هذه امل�صكالت معاجلة 

ة.
ّ
واقعي

البحثّي،  جم��ال��ك  ع��ن  ن��ت��ح��دث  اأْن  •اأود 
النقدّي  مبنجزك  فيه  اأ�س�ست  ال��ذي  املجال 

بع�س  ذل��ك  يقرر  كما  عربّية  �سيميائّيات 

من  امل�سروع  هذا  عن  نتحدث  دعنا  الباحثني، 

اأين بداأ، كيف اجتهت هذا الجتاه؟

الفل�صفة ممثلة  ات من باب 
ّ
ال�صيميائي اإىل  اأتيت 

كثري  خــالف  على  واملنطق،  ات 
ّ
الريا�صي يف 

ات 
ّ
الل�صاني من   

ّ
العربي العامل  يف  تلقوها  ممن 

لأّنني بحكم تكويني كنت  ة، 
ّ
النقدي والدرا�صات 

بالدرجة  ة 
ّ
الأمريكي ات 

ّ
ال�صيميائي اإىل  اأميل 

بور�ص  �ــص.  �ــص.  قواعدها  اأر�صى  التي  الأوىل 

ممثلة  ــة 
ّ
الأوروبــي ات 

ّ
وال�صيميائي  ،

ّ
املو�صوعي

يف املناطقة مثل ليبنتز وجورج بول وفريجه 

�صل وكارناب...اإلخ.
َ
ور

الفل�صفة،  يف  ثانية  اأطروحة  قّدمت  عندما  لهذا 

خ�ص�صتها ملو�صوع فل�صفة العالمة، ومتخ�صت 

عنها كتب كثرية؛ لذلك فاإّن الذي يقراأ ما كتبُت 

الرياضيات 
تخصصي األول 

.. وأنا مدين له 
في تشكيل وعي 
وتفكيري وكتابتي
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الفال�صفة  الأ�صاتذة  اأحــد  يل  قــال  كما  �صيجد 

اأدهم، يف مناق�صته لأطروحتي:  �صامي  د.  وهو 

الفل�صفة،  تاريخ  يف  تغو�ص  اأن  ا�صتطعت  كيف 

وت�صتنبط منها مو�صوع العالمة عند الفال�صفة 

مل  الذي  الوقت  يف  اجتاهاتهم،  اختالف  على 

مني  اأخــذ  العمل  وهــذا  الآخـــرون؛  اإليها  ينتبه 

وقًتا لي�ص بالقليل؛ لكن ما ذلل ال�صعوبات يف 

طريقي اإقامتي يف فرن�صا بجامعة ا�صرتا�صبورغ، 

وميكن اأن اأقول بتوا�صع اإّنني ا�صتطعت اأن اأّطلع 

وكنت  ات، 
ّ
ال�صيميائي يف  امل�صادر  ــات 

ّ
اأم على 

توما�ص   
ّ
الإمريكي  

ّ
ال�صيميائي مع  توا�صل  على 

ة.
ّ
ات احليواني

ّ
�صيبوك املتخ�ص�ص يف ال�صيميائي

من  الفل�صفة  تاريخ  قــراءة  اأعيد  جعلني  هــذا   

اأمالأ  اأن  وحاولت  احلديث،  الع�رص  اإىل  الإغريق 

يف  ة 
ّ
ال�صيميائي الكتابات  يف  فراغا  راأيته  ما 

ة احلديثة؛ لأن الغالب 
ّ
ة العربي

ّ
الدرا�صات الفل�صفي

 ،
ّ
العربي العامل  يف  ة 

ّ
ال�صيميائي الدرا�صات  على 

هي تلك التي تاأثرت مبدر�صة باري�ص ممثلة يف 

ة. وعلى الرغم من 
ّ
ات رميا�ص ال�رصدي

ّ
�صيميائي

اإحاطتي بهذه املدر�صة بحكم عملي وتدري�صي، 

من  ول�صت  اإلــيــهــا،  متحم�صا  اأكــن  مل  فــاإّنــنــي 

ا عدت اإىل تطبيقاتها 
ً
اأ�صياعها؛ واإن كنت موؤخر

ة؛ ولكن من منظور 
ّ
ة ُعماني

ّ
على ن�صو�ص �رصدي

 
ّ

 مغاير، ورّكزت على املنعطف الت�صويري
ّ

نقدي

طرحته  ملا  امــتــداًدا  اخلطاب  ات 
ّ
�صيميائي يف 

العالمة  من  ة 
ّ
ال�صيميائي ة 

ّ
"النظري كتابي  يف 

اخلطاب  اأّن  فكرة  من  وانطلقت  اخلطاب"،  اإىل 

.
ّ
مو�صوع بيني

ال��دائ��م  ان��ت�����س��ارك  يف�سر  م��ا  ه���ذا  اإذن   •
اإليها  حتيل  جن��دك  اإذ  ب��ور���س؛  ل�سيميائّية 

كتبك  ويف  ولقاءاتك  حما�سراتك  يف  دائما 

اأي�سا.

اأن  املــعــمــقــة  ــي  ــت ــص درا� لأنـــنـــي وجــــدت يف 

مغلقة،  ات 
ّ
�صيميائي لي�صت  بور�ص  ات 

ّ
�صيميائي

ات 
ّ
ة، فاإّنها �صيميائي

ّ
ة وريا�صي

ّ
ومع اأّنها منطقي

نطبقها  اأن  ون�صتطيع  املفتوح،  للن�صق  تنت�رص 

الفارق،  هو  هذا  جميعها،  احلياة  مناحي  على 

واإن كنت اأدرك اأّن اأ�صياع مدر�صة باري�ص حاولوا 

ات على مالت 
ّ
اأن يعمموا تطبيقات ال�صيميائي

عديدة. اإّن مفهوم العالمة عند بور�ص اأقرب اإىل 

امل�صلمني وعلماء  الفال�صفة  الدللة عند  مفهوم 

فاخوري  عــادل  اإليه  لفت  ما  وهــذا  الأ�ــصــول. 

املغمور–   
ّ
العربي  

ّ
ال�صيميائي  

ّ
املنطقي -هذا 

با عن علم الدللة عند العرب يف 
ّ
الذي كتب كتي

من  ا 
ً

ن�صو�ص وا�صتخرج  بور�ص،  ة 
ّ
نظري �صوء 

تبدو وكاأّن  التي  البالغة  كتب املنطق و�رصوح 

ات 
ّ
اأطاريح بور�ص حا�رصة فيها؛ لأن �صيميائي

هذا  يف  درا�صات  حاليا  اأبلور  واأنــا   – بور�ص 

اأّن  على  تقوم  مفتوحة  اآفاًقا  ترتاد  املجال- 

 
ّ
والالنهائي ة، 

ّ
متناهي ل  اأو  ة، 

ّ
نهائي ل  الدللة 

اتي.
ّ
هو مفهوم ريا�صي

م�صطلح  الــ�ــصــابــق  يف  اأ�ــصــتــعــمــل  كــنــت  وقـــد 

ة، 
ّ
نهائي الال  الدللت  مبعنى  "ال�صيميوزي�ص" 

كتابي  يف  لتها 
ّ
و�صج الفكرة،  هذه  عن  وعدلُت 

ميكن  اإّنــهــا  اأي  مفتوحة،  عندي  الــدللــة  بــاأن 

ة 
ّ
الذر مثل  بالدللة؛  تت�صبع  عندما  تنغلق  اأن 

غري  ت�صبح  فاإّنها  ا؛ 
ّ
اإلكرتوني تت�صبع  عندما 

حوارات 

شروط إنتاج 
النظرّية النقدّية 

العربّية غائبة.. 
وبيئتنا ما زالت 

غير حاضنة للفكر 
واإلبداع 
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لت كلمة املفتوح على  قابلة للتفاعل؛ ولهذا ف�صّ

.
ّ
الالنهائي

اأي�صا  الــغــزايل  حامد  اأبــي  عند  هــذا  ــدت  ووج  

الفقه؛  اأ�صول  يف  كتاب  وهو  امل�صت�صفى،  يف 

خال�صة.  ة 
ّ
�صيميائي ة 

ّ
منطقي مقدمته  ولكن 

اأبــحــث فيما  الأعــــوام الأخــــرية  و�ــرصعــت يف 

غرار  على  ة 
ّ
الإ�صالمي ات 

ّ
بال�صيميائي يه 

ّ
اأ�صم

ة التي ن�صجت يف الع�رص 
ّ
ات امل�صيحي

ّ
ال�صيميائي

لها،  مدينة  احلديثة  ات 
ّ
وال�صيميائي الو�صيط، 

اأقول  ات؛ 
ّ
ال�صيميائي اأ�صلمة  باب  من  لي�ص  وهذا 

ولدت   
ّ

نظري يف  احلقة  ات 
ّ
ال�صيميائي لأن  هذا 

واأر�صطو،  اأفــالطــون  مع  املنطق  اأح�صان  يف 

ني 
ّ
امل�صيحي ني 

ّ
الالهوتي كتابات  يف  وتبلورت 

والإكويني  )اأوغ�صطني  الو�صيط  الع�رص  يف 

العلماء  وعند  �ــصــكــوت...(،  ودوني�ص  واأن�صامل 

الكالم  وعلماء  واملناطقة  )الفال�صفة  امل�صلمني 

خ�صو�صا  اللغة(؛  وعلماء  الأ�ــصــول  وعلماء 

امليتافيزيقيا  مع  املنطق  علم  تفاعل  عندما 

اأو  رمــز؛  اإىل  العالمة  فتحولت  الالهوت؛  ومع 

 
ّ
؛ فالفكر الديني

ّ
اإىل اأيقونة يف التفكري امل�صيحي

ة 
ّ
الإ�صالمي و�صفة  ة. 

ّ
�صيميائي رات 

ّ
ت�صو اأنتج 

مناحي  خمتلف  على  املوؤرخون  يطلقها  التي 

ة 
ّ
الإ�صالمي العمارة  مثل  واحل�صارة  الثقافة 

ة ...اإلخ. 
ّ
واملو�صيقا الإ�صالمي

ا بحًثا ن�رص يل، بعنوان:" متى 
ً
وقد كتبت موؤخر

ة؟" وهذا ال�صوؤال كنت 
ّ
ات العربي

ّ
تتكلم ال�صيميائي

باملغرب،  فا�ص  بجامعة  حما�رصة  يف  األقيته 

باأحد  يحتفي  ة 
ّ
الفرن�صي اللغة  ق�صم  كان  عندما 

يومها  ا�صتدعيت  ني، 
ّ
الفرن�صي ني 

ّ
ال�صيميائي

التكرمي،  هــذا  يف  مبحا�رصة  للم�صاركة  اإىل 

ات 
ّ
ال�صيميائي بــعــنــوان:  كانت  واملــحــا�ــرصة 

اأم  علم  ات 
ّ
ال�صيميائي هل  والعلم،  الفل�صفة  بني 

ن�صتعيد  اأننا  يجب  باأّنه  هناك  وقلت  فل�صفة؟ 

ة؛ 
ّ
مقولة هيدجر: على الفل�صفة اأن تتكّلم الأملاني

لأّنه كان يعتقد اأّنه عندما نتكّلم الفل�صفة؛ فاإّننا 

عنده  والفل�صفة  والأملانية،  ة، 
ّ
الإغريقي نتحدث 

ة. 
ّ
ة والأملاني

ّ
اليوناني اللغتني  ل�صان لها غري  ل 

ات 
ّ
ال�صيميائي نقول  عندما  اأي�صا  نحن  اإذن 

ة، 
ّ
ات العربي

ّ
ة، اأو متى تتكلم ال�صيميائي

ّ
الإ�صالمي

اأو  املعرفة  "عربَنة"  باب  من  لي�ص  ذلك  فــاإن 

تتكّلم  اأن  واإمنــا  ذلــك؛  من  �صيء  اأو  اأ�صلمتها، 

اللغة  تدخل  اأن  يعني  ة 
ّ
العربي ات 

ّ
ال�صيميائي

يتطلب  وهــذا   ،
ّ

الفكري احلــوار  درجــة  ة 
ّ
العربي

دائرة  من  نخرج  حتى  التفكري،  من   
َ
اأكرب جهًدا 

والإبداع،  النقد  دائرة  اإىل  وال�صتيعاب  التمّثل 

اأي  املتكافئ،  باحلوار  اإّل  ذلك  يح�صل  ل  وهذا 

جنعل  كيف  ــّدي  اجل بالتفكري  مطالبون  اإّنــنــا 

ة لغة علم واإنتاج معرفة، ولي�ص فقط لغة 
ّ
العربي

قدا�صة ودين ودعاء؛ ولكن عندما ناأتي اإىل العلم 

بيًنا 
ُ
ة ل�صاًنا م

ّ
والفل�صفة؛ فينبغي اأن تكون العربي

الع�رص،  �صالف  يف  كانت  كما  الع�رص  لعلوم 

والبتكار  والإبــداع  بالتمثل  اإل  يكون  ل  وهذا 

مقرتحات  قّدمت  وقــد  وا�صفة.  لغة  ــرتاح  واج

ر ليكون 
ّ
يف هذا الإطار، ولعل هذا البحث يتطو

ا يف امل�صتقبل.
ً
كتاب

ات 
ّ
ال�صيميائي ت�صور  مو�صوع  ي�صغلني  ا 

ًّ
حالي

�صوء  ويف  بخا�صة،   
ّ
والطبيعي بعامة  للعامل 

بني  اأو  واملنطق،  الأنطولوجيا  بــني  احلـــوار 

هي  الوجود  دللــة  اأّن  ذلــك  والــعــامل؛  العالمة 

امليتافيزيقا  اإّن  هيدغر  قال  كما  اأو  معطى، 

على  الوجود  اإىل  ينظران  ظاّل  الفل�صفة  وتاريخ 

ا، 
ًّ
من�صي ا 

ًّ
ن�صي الكينونة  �صوؤال  بات  موجود،  اأّنه 

ة؛ 
ّ
والزماني بـ»الدازين«  مرتبط  ال�صوؤال  وهذا 

ا 
ً
تعميم ة 

ّ
املنطقي ات 

ّ
ال�صيميائي اأّن  اأعتقد  لهذا 

على  تتوافر  ا 
ً

تخ�صي�ص بور�ص  ات 
ّ
و�صيميائي

ل  ما  وهو  الوجود،  جدار  تخرتق  عميقة  روؤية 

ات مدر�صة باري�ص با�صتثناء 
ّ
جنده يف �صيميائي

الكينونة  ات 
ّ
�صيميائي عرفته  الذي  ر 

ّ
التطو ذلك 

ة وانفتاحها على الفل�صفة 
ّ
ات الذاتي

ّ
اأو ال�صيميائي

ة. 
ّ
الظاهراتي

باري�ص  مدر�صة  ات 
ّ
�صيميائي على  يالحظ  وما 

من  كثري  يف  الأ�صياع  بع�ص  عند  لت 
ّ
حتو اأّنها 

حوارات 

عرفُت الصورة 
األولى عن ُعمان 

من خالل مجلة 
 التي رسمته 

في ذهني بلًدا 
متنّوًرا منفتًحا 

على عالم األفكار 
والثقافة
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ة اإىل تطبيقات اآلية مع 
ّ
ة العربي

ّ
الدرا�صات النقدي

ا�صتثناءات قليلة. ومع ذلك فقد قمُت موؤخرا كما 

م�صتوحاة  ة 
ّ
�صيميائي بدرا�صات  ذلك  اإىل  اأ�رصت 

الدرا�صة  تلك  اأبرزها  ومن  باري�ص،  مدر�صة  من 

التي تناولت فيها رواية "هم�ص اجل�صور" لعلي 

، وُن�رصت يف كتاب مو�صوم بجمهورية 
ّ

املعمري

قت 
ّ
طب الدرا�صة  هذه  اإّن  كتارا.  يف  �صولع  ابن 

؛ لكنها حاولت اأن تنفتح على 
ّ
الدر�ص ال�صيميائي

ة؛ 
ّ
ما ا�صتجّد فيها بتاأثري من الفل�صفة الظاهراتي

يف  نف�صها  �صجنت  رميا�ص  ات 
ّ
�صيميائي لأّن 

وهذا  للتاأويل.  ة، ومل ترتك مال 
ّ
البنوي �صياج 

وبول  رميا�ص  بني  دار  الذي  احلوار  �صلب  هو 

ات مدر�صة باري�ص 
ّ
اأّن �صيميائي ريكور، وفحواه 

ات 
ّ
�صيميائي ولي�صت  تف�صري،  ات 

ّ
�صيميائي هي 

فهم.

بني  الــرتاحــم  اإىل  بحوثي  يف  دائــمــا  دعـــوت 

اأ�صتغل  فيما  ــات، 
ّ
والــتــاأويــلــي ات 

ّ
ال�صيميائي

ة 
ّ
التاأويلي هيدغر  ات 

ّ
�صيميائي عــلــى:  الآن 

واأقارن  ة 
ّ
ال�صياقي فريجه  غوتلب  ات 

ّ
و�صيميائي

ات جاك بولن 
ّ
ات بور�ص وتداولي

ّ
بني �صيميائي

ذلك  لي�ص  هنا  اأعنيه  الذي  التاأويل  ة. 
ّ
التجريبي

 الذي يطبق على الن�صو�ص كما 
ّ
الإجراء املنهجي

اأعالم  عهدناه عند علماء امل�صلمني وحتى عند 

ودالتاي(،  )�صاليرماخر  ة 
ّ
التقليدي ات 

ّ
التاأويلي

لها  نلفي  التي  ة 
ّ
العملي تلك  هو  التاأويل  واإمّنا 

وهو  وفل�صفته،  الــوجــود  معرتك  يف  ح�صور 

ة، 
ّ
التاأويلي ات هيدغر 

ّ
�صيميائي الذي عربت عنه 

ات غادمري وريكور. 
ّ
وانبثقت منه لحًقا تاأويلي

ة تتيح لنا فر�صة 
ّ
ات التاأويلي

ّ
اإّن هذه ال�صيميائي

اإنتاج املعرفة، ولي�ص تكرارها، والتاأويل دائما 

 
ّ

اللغوي والبعد   
ّ
التاريخي ال�رصط  اإىل  يعيدنا 

 
ّ
التاريخي والوعي  الإن�صايّن،  للفهم   

ّ
والبالغي

عالقة  على  مدارها  التي  ة 
ّ
الكوني باملعرفة 

العالمة بالعامل.

• مبنا�سبة حديثك عن اإنتاج املعرفة، و�سابقا 
العربّية،  ال�سيميائّيات  تتكلم  متى  ت�ساءلت: 

النظرّية  جت��اه  روؤي��ت��ك  ع��ن  ن�ساأل  اأن  اأود 

النقدّية العربّية؟ 

جّدا،  ومعّقدة  �صائكة   
ّ

نظري يف  امل�صاألة  هذه 

 منذ 
ّ
ح علي

َ
طر

ُ
وعندما اأُ�صاأُل هذا ال�صوؤال الذي ي

ما يقارب اأربعة عقود من الزمن اأجدين عاجًزا 

اأمام اخرتاق هذا الإ�صكال، وهذا ال�صوؤال: ملاذا ل 

اأجيب  ة"؟ وقد 
ّ
"عربي ة 

ّ
ة نقدي

ّ
لدينا نظري تكون 

ة 
ّ
ة عربي

ّ
ة نقدي

ّ
ب�صوؤال م�صاّد. هل كانت لنا نظري

قدمية؟ واأنا ل اأملك �صلًفا اإجابة عن هذا ال�صوؤال 

ة لي�ص 
ّ
امل�رصوع. قد نتفق على اأّن اإنتاج النظري

ا نّتخذه متى �صئنا، واإمنا 
ًّ
ا اأو جماعي

ًّ
ا فردي

ً
قرار

لي�ص  ة 
ّ
مو�صوعي لعوامل  لة 

ّ
وحم�ص نتيجة  هو 

هذه  تتوافر  عندما  فيها؛  اخلو�ص  مال  هذا 

ة 
ّ
ة نقدي

ّ
ة �صت�صبح ثمة نظري

ّ
ال�رصوط املو�صوعي

 جهة كانت. 
ّ

ا من اأي
ً
من دون اأن ننتظر قرار

ال�رصوط  اإىل  ين�رصف   
ّ

اجلــوهــري ال�صوؤال  اإّن 

ة. 
ّ
النقدي ة 

ّ
النظري ننتج  بها  التي  ة 

ّ
املو�صوعي

ر هذه ال�رصوط؟ من  هل توجد بيئة حا�صنة توفِّ

؛ اأقول ل اأملك املعطيات 
ّ
ناحية التفكري املنطقي

ة لإ�صدار حكٍم بالإيجاب اأو بال�صلب؛ لكن 
ّ
الكافي

ميكنني اأن اأتكّلم يف حدود معرفتي، واأقول ما 

املوعود،  املولود  هذا  لروؤية  ا 
ًّ
مبكر الوقت  زال 

وغري  �صاحلة  غري  زالــت  ما  بيئتنا  اأّن  ل�صبب 

فعندما  والبتكار.  والفكر  لــالإبــداع  حا�صنة 

اأول  ا�صاأْلني  تلك  اأو  ة 
ّ
النظري هذه  عن  تكلمني 

فطاحل  علماء  اأو  كبار  فال�صفة  عندنا  كان  اإذا 

ة 
ّ
والإن�صاني ة 

ّ
الطبيعي الــعــلــوم  خمتلف  يف 

يف  تاأثري  لهم  هل  جــدوا 
ُ
و واإذا  ة، 

ّ
والجتماعي

هناك  هل  والنقاد؟  واملفكرين  العلماء  متمع 

توا�صل بني هوؤلء العلماء لإجناز ما يوؤدي اإىل 

الدرا�صات  مال  يف  الأقــل  على  ة 
ّ
النظري هذه 

ول�صنا  غائبة،  ال�رصوط  هذه  دامت  ما  ة؟ 
ّ
البيني

قادرين على توفريها؛ فاإيّن اأقول اإّن هذا احللم 

الذي نتطّلع ونرتقب ب�صغف اإىل طلوع فجره ما 

زال بعيد املنال.

حوارات 

النقد في ُعمان 
حاالت فردية.. 

وما نتطّلع إليه أن 
يتّحول إلى حالة 

موضوعّية
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• اإذن اأنت ل ترى باأن النقد وتطوره منف�سل 
عن الثقافة والفكر والفل�سفة؟

بهذا  اأ�ــصــدع  اأن  يف  غ�صا�صة  ــد  اأج ول  نعم، 

ل ويف دائرة 
ّ
اإّننا ما زلنا يف املربع الأو القول 

اأردت  واإذا  حديثا.  اأو  قدميا  قيل  ملا  الجــرتار 

فه قلت مازلنا يف حدود  واألطِّ القول،  اأهذِّب  اأن 

التفكري  ولكّن  والرتاكم،  وال�صتيعاب  التمّثل 

م�صاحته  ــت  زال مــا  املعرفة  واإنــتــاج   
ّ

النقدي

�صئيلة؛ لأّن اأوا�رص العالقة بني النقد والثقافة 

والفكر والفل�صفة ما فتئت ملتب�صة. 

لحظ اإذا ما اأراد موؤرخ الفكر اأن ينظر يف تاريخ 

املثال  �صبيل  واأخذ على  احلديث،   
ّ

النقدي الفكر 

الع�رصين،  القرن  مطلع  منذ  ة 
ّ
امل�رصي التجربة 

ة، ما 
ّ
�صيجد ع�رص طه ح�صني ميّثل �صعلة تنويري

لبثت اأن انطفاأت جذوتها، ومل جتد برومثيو�ص 

هذا  يف   
ّ
وي�صتمر امل�صعل،  حمل  ليوا�صل  جديد 

 
ّ

نقدي فعل  اأّنــه  ًزا- 
ّ
–جتو قّدرنا  الــذي  النهج 

؛ لأن هذا اجليل كان يجمع النقد بالعلم 
ّ

تنويري

ة.
ّ
ة والجتماعي

ّ
والفل�صفة و�صائر العلوم الإن�صاني

�صبق  ا 
ّ
مم خال�صة  اإىل  ننتهي  اأن  لنا  جاز  واإذا 

اإىل  جوانبه  من  جانب  يف  عائد  هذا  اإّن  قلنا 

ومن  تــدبــري.  هــي  حيث  مــن  ال�صيا�صة  �صعف 

مع  املجتمع،  م�رصوع  غياب  �صعفها  اأمــارات 

باأّننا  ة 
ّ
ال�صيا�صي اأّننا دائما نلهج يف خطاباتنا 

اأ�صحاب م�صاريع حتى �صار �صاحب امل�رصوع 

اًل. لكن وجدنا طه ح�صني يف زمانه ي�صتدعي 
ّ

دج

ة 
ّ
كبار الفال�صفة وامل�صت�رصقني للتدري�ص يف كلي

نالينو، وللند،  القاهرة، مثل:  الآداب بجامعة 

مفتوحة  اآنـــذاك  اجلامعة  وكــانــت  وغــريهــم. 

د العلم 
ّ
ومنخرطة يف بناء م�رصوع متمع ميج

.
ّ

والتفكري النقدي

تلك  قوامه  مامالت،  دون  من  نقد  ثمة  كان   

ح�صني  وطــه  العقاد  بني  ة" 
ّ
الأدبي "املعارك 

ارة، 
ّ
والرافعي التي كانت متوج بها ال�صحف ال�صي

يقظة  ــوادر  ب اإّنها  الطباعة،  دور  لها  وتتلّهف 

ة، واأنا ل اأ�صميها نه�صة؛ لأّنني ل�صت موؤمنا 
ّ
فكري

ة، فهذا مفهوم ا�صتعرناه من 
ّ
بوجود نه�صة عربي

. لقد اأنتجت النه�صُة 
ّ
�صياق تاريخ الفكر الأوروبي

اأّننا  فعلنا  ما  فكل  نحن  اأما  حداثًة،  ة 
ّ
الأوروبي

ا�صتيقظنا، ففتحنا اأعيننا على عامَل متقّدم ا�صمه 

وانبهرنا  ة، 
ّ
ح�صاري ب�صدمة  نا 

ْ
ب فاأُ�صِ الغرب، 

بعامل الأ�صياء. نعم ا�صتيقظنا؛ لكن لي�ص كل من 

رمبا  ينه�ص،  اأن  بال�رصورة  ي�صتطيع  ي�صتيقظ 

بالنهو�ص!  له  طاقة  ول  طوياًل،  م�صتلقيا  يبقى 

واأخ�صى ما اأخ�صاه اأن يكون هذا هو حالنا.

اإىل  يحتاج  النقد  ــاإّن  ف تقّدم  ما  على  وعطًفا 

ة مثلما يحتاج اإليه الإبداع. وعندما اأقول 
ّ
احلري

لها  تكون  اأن  ة 
ّ
للحري اأريــد  ل  فاإّنني  ة؛ 

ّ
احلري

هي  ة 
ّ
احلري امل�صوؤولة؛  ة 

ّ
احلري نقول  باأن  �صفة 

تها كامنة يف 
ّ
ة من دون �صفة؛ لأّن م�صوؤولي

ّ
حري

 واملفّكر م�صوؤول يف ذاته، 
ّ
ذاتها، والإن�صان احلر

ته 
ّ
د حري

ّ
اأن ت�صع له �صوابط تقي اإىل  ل يحتاج 

يف مال الإبداع والبتكار. 

ة 
ّ
النقدي احلالة  مت�صائمني جتاه  نكون  ل  وحتى 

ة كبرية 
ّ
عندنا، اأوّد اأن اأقول باأّن ثمة جتارب نقدي

، لكهنا يا لالأ�صف ظّلت 
ّ
عندنا يف الوطن العربي

حالت  اإىل  تتحول  مل  حمــدودة  ة 
ّ
فردي حــالت 

املجتمع.  م�رصوع  يف  "تتماأ�ص�ص"،  ة 
ّ
مو�صوعي

مان ويف غري ُعمان 
ّ
ة يف ع

ّ
ول تكاد احلالة النقدي

واإن بدرجات متفاوتة مترق من هذا التو�صيف.

اأو  ثقيلة  لغة  النقد  لغة  اأّن  بع�سهم  •  يرى 
القارئ  ف��اإّن  ث��ّم  وم��ن  النظرّيات،  يف  منغلقة 

اخلطاب  ه��ذا  يتجاوب  اأو  يتفاعل  ل  العام 

مل  ال��ذي  ال��ق��ارئ  يف  امل�سكلة  هل  ال��ن��ق��دّي.. 

اأو  اخلطاب  ه��ذا  اإىل  لي�سل  بوعيه  يجتهد 

نلوم اخلطاب النقدّي الذي يتعاىل على الفهم 

العام؟

ة كبرية بني النقد 
ّ
ة فجوة معرفي

ّ
احلا�صل اأّن ثم

 والقارئ العادي؛ لأّن النقد مبفهومه 
ّ
الأكادميي

املعارف  �صائر  مثل  ة 
ّ
علمي معرفة   

ّ
الأكادميي

حوارات 

عصُر طه حسين 
يمثل شعلًة 

تنويريًة، لكنها 
أنطفأت ولم تجد 

برميثيوس ليواصل 
حمل المشعل
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من  وجهاز  ة 
ّ
منهجي عّدة  على  ينه�ص  الأخرى 

�صاأن  ذلــك  يف  �صاأنه  وا�صفة  ولغة  املفاهيم 

اأن ي�رصح للمري�ص ما  الطبيب  اأراد  الطب. فاإذا 

ما  فهم  عليه  �صي�صعب  الطب،  بلغة  داء  من  به 

ز 
ّ
مني اأن  بد  ل  وحينئذ  الطبيب.  هذا  به  يتلفظ 

ن�صفه  ــذي  ال املتخ�ص�ص  "العامِل  النقد  بني 

، وبني النقد غري املتخ�ص�ص 
ّ
عادة بالأكادميي

له  الذي   
ّ
وال�صحفي  

ّ
بالنطباعي ن�صفه  الذي 

يحافظ  اأن  للنقد  ميكن  ولكن  املحفوظ،  دوره 

باأ�صلوب �صهل ممتنع. وهذه  على عمقه، ويقّدم 

مواهب لي�صت متاحة للجميع.

لت به؛ لأّنه ي�صتند اإىل   قد ينطبق عليه ما تف�صّ

العلم الذي بطبيعته جاف، فالطبيب مثال عندما 

ميكن  اإذ ل  ما؛  ملري�ص  ة 
ّ
جراحي ة 

ّ
عملي جري 

ُ
ي

ة كّلما تاأمّل 
ّ
اأن نطلب منه اأن يتوّقف عن العملي

املري�ص، وكذلك هي طبيعة العلم، فالقارئ ل 

 مبنهج معني وبلغة 
ّ

النقدي التطبيق  فرق بني 
ُ
ي

وا�صفة، اأو ل. وف�صل اخلطاب يف هذا الباب اأّنه 

ل يذهب اإىل املعركة من ل يحمل ال�صالح، واأّن 

العلم يوجد اأين ت�صكن ال�صياطني.

نقدّية  جت��ارب  منو�سع  اأن  ميكننا  وكيف   •
كليطو  كعبدالفتاح  العربّي،  امل�سهد  يف  وازنة 

مثال؟ 

ينماز عبدالفتاح كليطو بهذا الأمر لكونه قامة 

ميزان  ن�صعه يف  لكّننا عندما  ة موهوبة، 
ّ
نقدي

ة، فاإّنك جتد كليطو اأ�صبه برولن 
ّ
املناهج النقدي

ني 
ّ
الأكادميي عند  ناقدا  عّد 

ُ
ي ل  بارط  اإّن  بارط. 

وقد  بيكار،  رميـــون  اأمــثــال  مــن  املحافظني 

مرة  بارط  يذكر  ة. 
ّ
اجلامعي املوؤ�ص�صة  رف�صته 

عليه،  لي�رصف  مارتيني  اأندريه  اإىل  ه 
ّ

توج اأّنه 

املو�صة"،  "ن�صق  ملو�صوع  ا 
ً
ت�صور معه  واأخذ 

له  عالقة  ل  املو�صوع  هذا  مارتيني:  له  فقال 

اإىل  رميا�ص  ا�صطحبه  وعندما  ات. 
ّ
بالل�صاني

كلود ليفي �صرتاو�ص رجع بخفي حنني، اإذ راأى 

الدر�ص. وبارط مل  اأن يوا�صل معه  اأّنه ل ميكن 

مبدًعا خارج  كان  لكّنه  دكتوراه،  يح�صل على 

املناهج. هذا منط من النقد فر�ص نف�صه، والأمر 

نف�صه ميكن اأن ينطبق على بع�ص النّقاد، ولكن 

ينتمي  د 
ِّ
متفر  

ّ
نقدي �صوت  كيلطو  الفتاح  عبد 

ة.
ّ
اإىل املوؤ�ص�صة اجلامعي

العمل  يف  ق�سيتها  م��دي��دة  �سنوات  بعد   •
الثقايّف  الن�ساط  ويف  ُع��م��ان،  يف  الأك��ادمي��ّي 

وما  هنا؟  النقدّي  الواقع  تقراأ  كيف  العام، 

الذي نحتاجه؟

يف واقع الأمر عرفت ُعمان يف بادئ الأمر من 

مبجلة  فعالقتي  ة، 
ّ
الثقافي نزوى  ملة  خالل 

حقيقة  يف  ــداأت  ب قدمية؛  عالقة  كانت  نــزوى 

ة 
ّ
النقدي احلــداثــة  عــامل  على  بالنفتاح  ــر  الأم

وت�صجيع اأقالمها، يف الوقت الذي كانت بع�ص 

ب من اأن حتت�صن مثل هذا الفكر 
ّ
املجالت تتهي

اإىل املجلة مقال حينما  اأر�صلت  ؛ ولذلك 
ّ

النقدي

ة 
ّ
الثقافي املجلة  هذه  فرن�صا.  اإىل  مبتعثا  كنت 

ُعمان،  �صلطنة  عن  الأويّل  النطباع  اأعطتني 

فر�صمت �صورة عنها يف ذهني اآنذاك على اأّنها 

تن�رص  ا، وهي 
ًّ
ا وفكري

ًّ
ثقافي ر 

ّ
بلد منفتح ومتنو

ات اإىل 
ّ
يل مقالة يف حتليل اخلطاب من الل�صاني

ات.
ّ
ال�صيميائي

اإذا  وقلت  احللم،  البلد  ذهني  يف  ارت�صمت  ثم 

 
ّ

اأي اإىل  اأنت�صب  اأن  الأيــام  من  يــوم  يف  نويُت 

قابو�ص،  ال�صلطان  جامعة  ف�صتكون  جامعة 

و�صاءت الأقدار اأن يتحقق هذا احللم، واأنا �صعيد 

ز، واأعتز 
ّ
 املتمي

ّ
بوجودي يف هذا ال�رصح العلمي

مب�صتوى طلبتي وا�صتعدادهم للتعلم والتميز. 

ال�صعراء  من  ولها  عريق،  اأدبــي  ــراث  ت لُعمان 

الظروف  على  ح�صى 
ُ
ي ول  يعّد  ل  ما  والأدبـــاء 

ا من امل�صهد 
ً
ت بها، و�صارت جزء

ّ
ال�صعبة التي مر

امل�صهد  ت�صّدرت  بل  الــعــام،   
ّ
العربي الثقايّف 

الدكتورة  ة 
ّ
والأكادميي الأديبة  بفوز  الثقايّف 

ة؛ 
ّ
العاملي مان  البوكر  بجائزة  احلارثي  جوخة 

 ما زال متوا�صًعا، ويحتاج 
ّ

ولكن املنجز النقدي

اإىل الرتاكم، وبوادره تروح يف الأفق انطالًقا من 

حوارات 

المنجز النقدي في 
ُعمان يحتاج إلى 

التراكم .. وبوادره 
تروح في األفق
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حوارات 

ة.
ّ
ة والكتابات ال�صحفي

ّ
الدرا�صات الأكادميي

الأكادميّي  العمل  تخرج  اأن  ا�ستطعت  • كيف 
من اإطار اجلامعة اإىل الف�ساءات الجتماعّية 

�سنع  يف  ال��دائ��م  ن�ساطك  اأع��ن��ي  الأرح����ب؟ 

بالإطار  املوؤطرة  العاّمة  الثقافّية  الفعالّيات 

املنهجّي ال�سارم. وما اأهمّية ذلك اأي�سا؟

ميكنني اأن اأقول لك باأّنني عندما كنت يف اجلزائر، 

ال�صارمة،  ــة 
ّ
الأكــادميــي الــدائــرة  مــن  اأخـــرج  مل 

ا على نف�صي، لكن عندما جئت اإىل 
ّ
و�رصت منطوي

ت حياتي، ووجدت نف�صي - اأو هكذا 
ّ

ُعمان تغري

اأزعم اأو يخيل اإيّل – اأّنني اندمت ب�صال�صة وي�رص 

وخ�صت  ُعمان،  يف  العام  الثقايّف  امل�صهد  يف 

خ�صو�صا  البداية،  يف  ت�صجيًعا  ولقيت  جتربة، 

تت�صمن  واأهدافها  ور�صالتها  اجلامعة  روؤية  اأّن 

، والتدري�ص، وخدمة 
ّ
ثالثة حماور: البحث العلمي

املجتمع؛ ولهذا وجدت البيئة منا�صبة وم�صجعة 

ما  غرار  على  الدر�ص  نخرج  اأن  على  البداية  يف 

هو يف الغرب. وكان من اأهدايف واأنا اأدر�ص النقد 

البكالوريو�ص  يف  اجلامعة  يف  احلديث   
ّ
الأدبــي

والدرا�صات العليا، اأن اأ�صاعد على اإبراز الطاقات 

البلد علينا، وهي  ة، وهذا حق 
ّ
ة والفكري

ّ
الإبداعي

ر�صالة اأوؤديها، لي�ص باعتباري موظفا، واإمّنا هي 

يتوجب  التي  ة 
ّ
الأكادميي ر�صالتي  يتجّزاأ  ل  جزء 

 القيام بها.
ّ
علي

طاقة  بوجود  اجلامعة  اإىل  ميئي  اأول  انده�صت 

باأّنني  اأ�صعرتني  البيئة  ال�صباب، وهذه  كبرية عند 

كنت  مــا  خــالًفــا  عــال  م�صتوى  ذات  جامعة  يف 

اإمياين ب�رصورة  �ص منه خيفة، وهو ما عزز 
ّ

اأتوج

�صبيل  فعلى  وخدمته.  املجتمع  على  النفتاح 

يف  ة 
ّ
الأدبي التجارب  من  كثريا  ا�صتدعيُت  املثال، 

ُعمان اإىل قاعات الدر�ص، وكان طلبتي ي�صاركونني 

اختيار هذه الأ�صوات ملحاورتها. واأ�صعر باأّن لهذه 

ة تعود بالنفع على تكوين 
ّ
التجربة جوانب اإيجابي

 ،
ّ
الأكادميي الن�صاط  ة 

ّ
فاعلي يف  واإ�رصاكهم  الطلبة 

ومن دون مامالت كنا نحاور الأدباء؛ لأّن مدار 

النقد على النقا�ص واحلوار.

• ح�سرت لك مرة من�سطا ثقافّيا يف اجلامعة، 
طالبك  م��ن  جمموعة  ب��ه  كلفت  ق��د  وك��ن��ت 

نقدّية  اأوراق  لتقدمي  العليا  ال��درا���س��ات  يف 

ال�سردية  الأع��م��ال  م��ن  جمموعة  ت��ت��ن��اول 

م�سروع  عن  يومها  حُتدثنا  وكنت  الُعمانّية، 

و�سلنا؟ اأين  لل�سردّيات" فاإىل  م�سقط  "حلقة 

يف  واجهتنا  التي  التحّديات  من  واحــدة  هذه 

�صغر  ولكن  كبريا،  حلما  ذلك  كان  اجلامعة، 

يف  نواجهها  التي  ــة 
ّ
الإداري ال�صعوبات  ب�صبب 

 يف 
ّ
املوؤ�ص�صات، وكنت قد حتادثت مع زمالئي

غرار  على  ات، 
ّ
لل�رصدي م�صقط  حلقة  نن�صئ  اأن 

و�صطرنا  وكوبنهاغن،  ــراغ  وب مو�صكو  حلقة 

ا لدعوة كبار علماء ال�رصد ومنهم جريار 
ً
برنام

ني؛ 
ّ
عاملي ني 

ّ
روائي وكذلك  وفاته،  قبل  جونات 

ولكن هذا احللم ما زلنا ننتظر اأن يتحّقق.

تقت�سر  ل  اأّن���ك  يعرف  معك،  در���س  م��ن   •
املعتادة،  الأك��ادمي��ّي��ة  الواجبات  اأداء  على 

جتاه  اخل��ا���س  ومنهجك  روؤي��ت��ك  ل��دي��ك  ب��ل 

اأنك تداأب على  اإذ يالحظ  العمل الأكادميّي، 

تاأ�سي�س جيل من النقاد والباحثني.. اأو دعني 

بحثّي  اجت��اه  تاأ�سي�س  على  تعمل  اإّن��ك  اأق��ول 

ومنظار جديد للدر�س النقدّي.

 
ّ
اإن�صاء تيار �صيميائي اأ�صهم يف  اأن  الهدف  كان 

ــنــي حققت  اأّن  يف ُعــمــان، واأحــ�ــصــب 
ّ
ــي ــادمي اأك

ات 
ّ
ال�صيميائي اأول بارتياد  اإذ بداأنا  ا منه؛  بع�صً

والنار  اجلنة  عالمتي  عالج  بحث  يف  ة 
ّ
الديني

ة، 
ّ
ال�صكيلي اإميان  الطالبة  مع  الكرمي  القراآن  يف 

ثم  املو�صوع،  هــذا  يف  ح�صنا  بــالء  اأبلت  وقــد 

اأ�صول  غمار  وخ�صنا  الزدجايل  �صعود  د.  مع 

ودر�صنا  ة، 
ّ
التداولي ات 

ّ
ال�صيميائي �صمن  الفقه 

ة مع د. 
ّ
ماني

ُ
ات الأهواء يف الرواية الع

ّ
�صيميائي

ات 
ّ
�صيميائي در�صنا مال  ثم   ،

ّ
اليحيائي ة 

ّ
بدري

حتليل  ويف   ،
ّ
اليعقوبي خليفة  د.  مع  امل�رصح 

يف  بحًثا  اأمبو�صعيدي  حافظ  د.  اأجنز  اخلطاب 

؛ ولكن ينبغي 
ّ
حتفة الأعيان لنور الدين ال�صاملي

الدر�ص  تطوير  يف  وا 
ّ
ي�صتمر اأن  هـــوؤلء  على 

أحلم بإنشاء )حلقة 
مسقط للسريات( 

على غرار موسكو 
وبراغ وكوبنهاجن
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مان ح�صور فاعل يف 
ُ
 حتى يكون لع

ّ
ال�صيميائي

يكتفون باحل�صول  ، ول 
ّ
العربي  

ّ
النقدي امل�صهد 

توفري  من  بد  ل  املقابل  ويف  ال�صهادة.  على 

 
ّ
البيئة املنا�صبة لكي ي�صبح للدر�ص ال�صيميائي

ح�صوره يف ُعمان.

• وكيف ترى م�سار احللم اليوم؟ وكيف ترى 
واقع النقد يف ُعمان؟

ة 
ّ
ال�صيميائي الدرا�صات  يف  بارزة  اأ�صماء  هناك 

ا  اأي�صً ويوجد   ،
ّ
الدرمكي عائ�صة  الدكتورة  مثل 

ات 
ّ
ني متمّثل لل�صيميائي

ّ
ماني

ُ
جيل من ال�صباب الع

اأ�صواًتا  هناك  اإّن  القول  وميكن  وتطبيقاتها. 

ا ترتق اإىل احلالة  ة ملَّ
ّ
واعدة، لكنها حالت فردي

د 
ّ
تتج�ص املو�صوعية  احلالة  اإّن  ة. 

ّ
املو�صوعي

�صِهم يف �صناعة 
ُ
عندما منتلك م�رصوع متمع ي

البيئة  وهذه  ؛ 
ّ

النقدي لالإبداع  احلا�صنة  البيئة 

الأ�صوات  متعددة  متنوعة  بيئة  تعني  ة 
ّ
النقدي

كما ذكرنا ذلك �صابًقا.

ين اأكث: ملاذا ل يوجد حلّد الآن موؤرخ 
ِّ

ما يحري

ي�صاهي  ُعمان  تاريخ  اأّن  مع  ُعمان؟  يف  كبري 

تنجح  مل  وملاذا  الكربى.  ة 
ّ
العربي الدول  تاريخ 

موؤ�ص�صات التعليم يف �صناعة هذا املوؤرخ الذي 

تنتظره بفارغ ال�صرب ُعمان؟ نعم، هناك بع�ص 

وتابعة  ومــكــرورة  حمت�صمة  لكنها  الكتابات 

�صناعة  اإىل  نتطّلع  كيف  اإذ  ة. 
ّ
تقليدي ملدار�ص 

�ص فل�صفة التاريخ، ول 
ِّ
هذا املوؤرخ ونحن ل ندر

نبتدع مناهج جديدة؟! 

اأن  الــزمــان  من  عقد  بعد  اأنــه  اأرى  ذلــك؛  ومــع 

ات 
ّ
ذهني هناك  اأّن  ا 

ً
علم  ،

ّ
يتغري بــداأ  الو�صع 

 ،
ّ

النقدي التفكري  ل 
ّ
تتقب ول  التطور،  تعادي 

الرغم  وعلى  التجديد؛  وجه  يف  عائًقا  وتقف 

ة الجتاهات 
ّ
اقتناًعا باأهمي من ذلك؛ فاإّن ثمة 

�صهدت  النا�ص  لأن  والتفكري؛  النقد  يف  اجلديدة 

قبيل  من  لي�ص  ة 
ّ
النقدي املناهج  مو�صوع  باأن 

ة، واإمنا هي اأداة من اأدوات 
ّ
احلروب الأيديولوجي

ة 
ّ
الأكادميي البحوث  اإطــار  يف   

ّ
العلمي التفكري 

ة.
ّ
فق مناهج علمي

َ
التي تدر�ص الأحداث و

والنقاد  الباحثني  هوؤلء  من  كثيا  ولكن   •
ي��ن��ط��ف��ئ��ون، وم����ن ج���ان���ب اآخ�����ر ك��ث��ي من 

الدرا�سات تبقى حبي�سة الأدراج، كيف نف�ّسر 

هذا النطفاء؟ 

وميــوت؛  ينطفئ  الطاقات  هــذه  بع�ص  نعم، 

زمن  يف  الثقايّف  النادي  على  اقرتحت  لذلك 

 م�رصوع الناقد 
ّ
اإدارة الدكتورة عائ�صة الدرمكي

الباحثني  ي�صتقطب  مــ�ــرصوع  ــو  وه الأدبــــي، 

وت�صلحوا  اجلامعة،  يف  تخرجوا  الذين  ال�صباب، 

بحيث  احلديثة،  ة 
ّ
النقدي واملناهج  باملعرفة 

 ،
ّ

النقدي البحث  يف  جتربتهم  خال�صة  يقدمون 

الباحثني.  الطلبة  باأ�صماء  قائمة  لها  وقدمت 

اإىل  املناهج  هذه  تدخل  اأن  هو  الهدف  وكــان 

رحاب املجتمع والف�صاءات العامة، لكي تخرج 

ة؛ 
ّ
ة احلديثة من اأبراجها العاجي

ّ
الدرا�صات النقدي

والباحثني  للنقاد  حتفيز  هو  اأخرى  جهة  ومن 

ملوا�صلة الدر�ص.

اإىل  يعود  ة 
ّ
امل�صوؤولي هذه  من  جانبا  اأّن  غري 

الذي  الثقايّف  الإعالم  واإىل  اأنف�صهم،  الباحثني 

ة، وي�صجعها، 
ّ
عليه اأن يرافق هذه الطاقات العلمي

ة الإعالم خطرية، اإذ ل 
ّ
ويحرج ك�صلها، فم�صوؤولي

نريد لالإعالم اأن يكر�ص الرداءة.

امل�سوؤولية  هذه  من  جزء  يكون  ل  ومل��اذا   •
راجًعا اإىل الناقد ليطرق باب الإعالم؟

هذا مرده اإىل اأ�صباب عديدة، منها ما هو راجع 

الأمر  واقع  ففي   ،
ّ
الداخلي  

ّ
النف�صي التكوين  اإىل 

ل  من  وهناك  نف�صه،  ت�صويق  يح�صن  من  هناك 

اأخرى  فكرة  اإىل  راجــع  هو  ما  ومنها  يح�صن. 

اأقرب  بع�صهم  عند  ة 
ّ
العلمي الدرجات  اأّن  وهي 

احل�صول  فقط  يريدون  فهم  "الربي�صتيج"!  اإىل 

ينادوا  اأن  اإل  لهم   
ّ
هم ول  "دكتور"،  لقب  على 

بهذا اللقب اأو للح�صول على وظيفة، اأو للرتقي 

!
ّ
الوظيفي
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قادمًا  فرن�صا،  اإىل  بوبكري  قادر  جاء  حينما 

و�صوله  قبل  كان  ا�صتقاللها،  بعد  اجلزائر  من 

ما  اأن   ،
)1(

ال�صامل وعيه  يف  درك 
ُ
ي باري�ص  اإىل 

النق�ص  ذلك  احلق  يف  هو  الهجرة  "اإىل  دفعه 

ال�صتقالل  ثمار  ل�صت�رصاف  العلم  ميدان  يف 

. فمن 
اإمكانها")2( اأفق  التي مل يكن قد بدا بعُد 

هو قادر بوبكري الذي يقول يف �صاأن هجرته 

مقولة  با�صتيعاب  ُت 
ْ
اأُكِرم الأ�صح،  "على  هذه: 

الوطن  يف  "الفقر  طالب:  اأبي  بن  علي  الإمام 

ت�صّنى  ولقد  وطٌن".  الغربة  يف  والغنى  غربٌة 

املقولة  هذه  اأفهم  اأن  الإدراك،  لهذا  تبعًا  يل 

 
َ
العظيمة، بحيث اإن الإمام علي ق�صد بها الفقر

ال�صامل، باملعنى الفكري، وكذلك الغنى يق�صد 

ولعَلُّه  بل  اأي�صًا،  والروحي  الفكري  الغنى  به 

ًا عندي، فاإنني 
ّ
اأ�صا�صًا قوي الأ�صا�ص. كان ذلك 

اأ�صغر  كنت  اإذ  املادي،  الفقر  ب�صبب  اأهاجر  مل 

املذيعني واملنتجني يف الإذاعة اجلزائرية �صّنًا 

  .
)وعلمًا( غداة ا�صتقالل اجلزائر")3(

والدرا�صة  التعلم  بهاج�ص  بوبكري  م�صكوٌن 

والتح�صيل، مع اأن دخوله املدر�صة البتدائية 

جامعة  يف  در�ــص  اإذ  متاأخرة،  �صن  يف  كــان 

مع  ثم  فا�ص،  مدينة  يف  التاريخية  القرويني 

عمل  حيث  اجلزائر  اإىل  عاد  الثورة  انت�صار 

الإذاعــة  ويف  ال�صحافة  يف  ثم  التدري�ص  يف 

اجلزائرية بني العامني 1962 و1965.

له  ق�صيدٍة  يف  نف�صه  بوبكري  قــادر  ف 
ّ
يعر

"هذه  اإخال�ص"فيقول:  بكل  "اأنا  بعنوان 

اأو  اأداء العمرة يف معبد احلرية،  القا�صدة هي 

ى 
ّ
امل�صم ع 

َ
امُلقتم النف�ص �صيامًا عن  اإىل  احلج 

باملجتمع. اإذاً هي اأقرب ما يكون اإىل التناهي 

ًا ل اأنانيًة. 
ّ
بالـ"ُهنا" رفعًا ون�صبًا و"الآن" اإّني

 
ٌّ
عربي وقــ�ــصــداً،  عــمــداً  "اأنا،  اأيــ�ــصــًا:  ويــقــول 

والطائفية  العرقية  �صد  علمئيماين.  ح�صاري 

فالإ�صالم،  ال�صيا�صة؛  يف  الدين  وا�صتعمال 

جوهرية  بهزائم  ب 
َ

�ص
ُ
ي مل  تاريخًا،  بو�صفه 

مفل�صٍة  جتــارٍة  ب�صاعَة   
ُ
التاأ�صلم اأ�صابه  كما 

وا�صتعمال  الت�صلطية،  ال�صلطة  اإىل  للو�صول 

واطن الثورتني الفرن�صية 
ُ
ال�رصيعة ذريعة. اأنا، م

واجلزائرية، �صيا�صيًا، اأرى اأن كل "ربيع عربي" 

 قادر بوبكري: 

وجد في تقنية التواصل بالفيديو 
استمرارًا للثقافة الشفاهية 

حاوره :حسين جواد قبيسي

حوارات 

كاتب وباحث لبناني مقيم في فرنسا

اإلسالم، بوصفه 
تاريخاً، لم ُيَصب 
بهزائم جوهرية 

كما أصابه التأسلُم 
كبضاعة مفلسة 

للوصول إلى 
السلطة 
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عربية،  وحــدة  بناء  ــادة  اإع "خارج  و"حراك 

كاأ�صبقية حيوية، هو اأفيون للنا�ص".

بوبكري الشاعر والمفكر

قادر بوبكري كاتب مقّل، يفكر ويتكّلم باأكث 

يف  يتجّلى  ما  اأكث  فكره  ويتجّلى  يكتب،  مما 

 
ّ
ت�صم التي  الــدائــرة  تلك  من  هو  بل  احلـــوار.  

مفكرين قّلما يكتبون، كاملفكر املغربي ر�صيد 

�صباغي، الذي ربطته ببوبكري �صداقة فكرية 

منتظمة،  لقاءات  بينهما  يكون  اأن  دون  من 

ك�صديقه  املعنى،  بنف�ص  قــّط  يكتبون  ل  اأو 

 وقد 
)4(

اجلزائري علي بن قادر بوبكري عا�صور،

عرفُت  كما  عا�صور،  وبن  �صباغي  عرفتهما، 

ردحًا  وعاي�صتهما  كثب،  عن  نف�صه،  بوبكري 

من الزمن بني باري�ص وبريوت. وقد رحال من 

املكتوب،  الأثــر  من  القليل  اإّل  يرتكا  اأن  دون 

الداّل على قامتهما الفكرية. مفكرون يعي�صون 

كتابة  اأرادوا  وكلما  يكتبونه،  وقّلما  فكرهم، 

ثوا. متثل ن�صجهم الفكري يف نهج حياتي 
ّ
تري

 كتاب. وبح�صب 
ْ
مل يندرج يف �صطور بني دّفَتي

منهج بوبكري، فاإن "عدم ت�صجيل فكرة خّطيًا 

ل يعني اأنها قيلت من غري تاأمٍل "ليزري" )من 

"ليزر" Laser( �صابق بعمٍق �صارٍم حا�صم". ل 
يكتب بوبكري اإّل نادراً، ويتكلم بال خطابٍة ول 

منربية، وقد وجد يف تقنية التوا�صل بالفيديو 

ين�رص  فهو  ال�صفاهية؛  للثقافة  ا�ــصــتــمــراراً 

عرب  وال�صيا�صي  والجتماعي  املعريف  فكره 

فيديوهات بات عُددها )حتى الآن( يربو على 

والفرن�صية. بالعربية  فيديو  �رصيط  ثمامنائة 

َد اأن لبوبكري ن�صو�صًا كتبها يف تلك الفرتة 
ْ
ي
َ
ب

ت يف "الرغبة الإباحية" ثم يف "النقطة" 
َ
وُن�رِص

التي  ال�صوريالية  املجالت  وهي  و"فرادي�ص"، 

تعاون مع عبد القادر اجلنابي على اإ�صدارها 

 
ٌّ

ن�ص مثاًل،  الن�صو�ص  تلك  من  باري�ص.  يف 

العربية  "مال  بعنوان  وهو  كثرياً،  به  يعتّز 

العربية  د 
ْ
و

َ
"ع فرعي  )وعــنــوان  وجمالها" 

بعنوان  العامة  �صد  اآخــر  ون�ص  الأبدي"(، 

"العامقراطية". كما ن�رص ترجمًة لن�ص اأ�صا�صي 
بروتون  اأندريه  تاأليف  من  ال�صعر  ميدان  يف 

و�صديقه جون �صو�صرت بعنوان "�صناعة ال�صعر" 

)l'Art poétique(. غري اأن لبوبكري اأي�صًا 

تدجياًل  راأيــه  يف  ى 
ّ
�صم

ُ
ي ا 

ّ
مم  

ّ
يتغري مل  موقفًا 

ياأتي:  مبا  يلّخ�صه  العربية"  بـ"ال�صوريالية 

على  اأو  الفو�صوية  نقي�ص  هي  "ال�صوريالية 
بها  نــادى  التي  الفو�صوية  لي�صت  هي  الأقــل 

نا�صطون �صيا�صيون اأمثال باكونني. لكَن بع�ص 

ملة  نا�رص  اجلنابي  القادر  عبد  مثل  العرب 

�صميتها "الرغبة  )التي  الباحية"  "الرغبة 
جريدة  ن�رصته  يل  مقال  يف  وذلك  النباحية"، 

الفو�صوية  مــن  قــفــزوا  اللندنية،  "احلياة" 
العرب  الفو�صويني  فبع�ص  ال�صوريالية  اإىل 

ل  واأعرابيتهم،  بداوتهم  يحملون  ظلوا  الذين 

عروبتهم، انتحلوا �صفة ال�صوريالية متامًا كما 

ثم  املارك�صية،  �صفة  الأخ�رص  العفيف  انتحل 

والتحليل  الفرويدية  اإىل  املارك�صية  من  قفز 

د 
ّ
د الإميان اإىل حمم

ّ
النف�صي )يف كتابه من حمم

التاريخ(. 

قد  اأملانيا  يف  "عيون" ال�صادرة  ملة  كانت 

ن�رصت خمتارات من مموعة بوبكري ال�صعرية 

"اإرادة التوترات". كما كانت ملة "بانيبال")5( 
من  مقتطفات  ن�رصت  قد  لندن،  يف  ال�صادرة 

لي�صت  )وهي  بالفرن�صية  له  �صعرية  مموعة 

الأ�صل  يف  مــوؤّلــفــة  بــل  الأوىل،  عــن  ترجمة 

وقد   )Pré-tensions بعنوان:  بالفرن�صية 

ا جد ق�صري اإىل 
ً
ترجم منها  عن الفرن�صية مقطع

كريكب  جيم�ص  الإجنليزي  ال�صاعر  الإجنليزية 

مموعته  تقدمي  James Kirkup. يف 
بوبكري:  كتب  التوترات"  "اإرادة  ال�صعرية 

ى 
ّ
�صم

ُ
ي ما  "اإبداع"  الن�ص  هذا  هدف  "لي�ص 

ـ  "روح  اأي  "روج�صا"،  الهدف  واإمنا  بال�صعر، 

حمتوى  عن  بعيداً  الروج�صا،  ومغزى  ج�صد" 

م�صطلح علم الطب، يف مال الأع�صاب مثاًل، 

وعالقة ذلك مبا تّدعيه بهلوانيات علم النف�ص 

)psychanalyse( حتت م�صطلح  التحليلي 

حوارات 

عدم تسجيل 
األفكار  خّطياً ال 
يعني أنها قيلت 

من غير تأمٍل
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التاأثري املتباَدل تفاعليًا بني النف�ص واجل�صد اأو 

. ")psychosomatique( "النفج�صدي"

هدفًا  فرويد  نتاج  من  بوبكري  جعل  لحقًا، 

"العلم  "العلم احلزين" مقابل  لنقده باعتباره 

 Friedrich نيت�صه  لفريدري�ص  املِرح" 

باللغة  بوبكري  و�صع  فقد   ،Nietzsche
"العلم  بــعــنــوان:  قًا 

ّ
معم بحثًا  الفرن�صية 

 Triste( النف�ص"  علم  من  التخّل�ص  احلزين: 

 science: se débarrasser de la
"تدا/جيل  فيه  ك�صف   )psychanalyse
العربية  باللغة  بوبكري  و�صع  كما   .

فرويد")7(

الغفران"،  "ر�صالة  مــنــوال  على  م�رصحية 

تدا/جيل  ملحاكمة  العليا  "املحكمة  بعنوان: 

اأع�صاء  املحكمة  لهذه  اختار  وقــد  فرويد". 

القدمي  الزمن  الع�صور: من  فال�صفة من جميع 

الفيل�صوف الإغريقي �صينك Sénèque، ومن 

قمة  ومن  واملعري،  املتنبي  الو�صطى  القرون 

اأي  عهد،  بعده  ي�رصق  مل  الذي  الفل�صفة  ع�رص 

القرن التا�صع ع�رص، هيغل ومارك�ص ونيت�صه". 

"متواتراً" مع اللغة واأبعادها التي ل حّد لها، 
باأ�صلوب  اأفكاره  عن  بالتعبري  بوبكري  ز 

ّ
يتمي

لجــرتاح عــبــارات  الــكــالم  يجرح  فهو  فريد 

وتوليد  جديد،  كالم  ل�صتقاق  وي�صّقه  جديدة، 

مفردات باتت حتتاجها لغتنا العربية. اجرتح 

ك" يف مقابل عبارة 
َ
قادر بوبكري كلمة "ِمدر

concept التي ابتدعتها الفل�صفات الالتينية، 
والتي ل يرى اأن "مفهوم" اأو "ت�صور" ي�صلح 

ك هو 
َ
"امِلْدر اإن  مقاباًل لها؛ ويربر ذلك بقوله 

على  الآلــة  ت�صتعمل  اإذ  فاإنك  ع،  امِلب�صَ عديل 

 مثاًل، امِلب�صع، 
ّ
منوال ا�صم الآلة يف علم الطب

اآلة  باآلة،  الفعل  م�صوؤول عن  واأبداً  تكون دومًا 

َدع".
ْ
يها "امِلب

ّ
 بنا اأن ن�صم

ٌ
جدير

ال�صعر  عن   
ّ

تعرب التي  ال�صعرية  النماذج  ومن 

بوبكري،  ه 
ّ

يف�رص ــذي  ال باملعنى  الفل�صفة، 

ق�صيدة بعنوان "خري اأمة اأو اجلهلوتيون با�صم 

. يقول بوبكري: "مفهومي اجلوهري 
)8(

الإ�صالم

التوترات" هو  "اإرادة  يف  قوا�صدي  خالل  من 

الفل�صفة  اإن  بحيث  الفل�صفة،  اأنــه  على  ال�صعر 

هي ال�صعر، ومبغزى اإن الفل�صفة هي ما يتاأّتى 

بالفل�صفة  اأعنيه  وما  الروج�صا.  كيانات  من 

احلكمة"،   
ّ
بـ"حب ف 

َ
عر

ُ
ي ملا  الن�ِصط  ال�صّد  هو 

اأمٍر  من  بّد  ل  كان  واإن  بـ"احلقيقة".  ناهيك 

ل  اأف�صّ فــاإين  احلقيقة،  م�صاألة  معنى  يقارب 

الهتمام مب�صاألة الكذب".

نيت�صه،  بنتاج  خا�صًا  اهتمامًا  بوبكري  اهتم 

�صيء  كل  قبل  منه  الغر�ص  كان  بحثًا  فو�صع 

يف  نيت�صه  با�صتقبال  "الحتفاء  ـ  يقول  كما  ـ 

"يف �صيافة  ، وهو ما ي�صميه 
الفكر العربي")9(

النجومية".  العربية  اخليمة  ــدى  ل نيت�صه 

ن البحث ملخ�صًا نقديًا لفل�صفة نيت�صه 
ّ
ويت�صم

وحياته، وترجمات لعدد من ق�صائده، منتقاة 

ا، وهي ق�صائد غري من�صورة يف العربية 
ًّ
فل�صفي

حلد الآن. ويرى بوبكري اأنه اأ�صاف جديداً اإىل 

ماهية الفل�صفة، اأ�صاف اإليها "اجتياز الفل�صفة" 

"جمال  مقالته  يف  ذكـــره  الـــذي  باملعنى 

من  جتــاوز  "ل  اأنــه  على  ومالها"  العربية 

غري اجتياز". والإ�صافة النقدية هذه يلّخ�صها 

حوارات 

الفرد ليس جديرًا 
بالفردية إال 

اجتيازًا لفلسفة 
شوبنهاور وهيغل 

وماركس ونيتشه

قادر بو بكري 
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ـ كما  "النيت�صارك�صية" اأي  بعبارة واحدة هي 

جمة( بني 
ْ
ة )بالّدال امُلع

ّ
يقول ـ "العالقة اجلذلي

يف  تقٌدم  والنيت�صارك�صية  ومارك�ص".  نيت�صه 

مال علم الفل�صفة، فهذه الت�صمية التي جتمع 

اأق�صى  الفل�صفة  بني ا�صمني لعاملني بلغا بعلم 

وفريدري�ص  كارل مارك�ص  وهما  مراحله، 

الو�صول  الب�رصية من  الطليعة  مّكنت  نيت�صه، 

حتى القرن احلادي والع�رصين. ويف �صدد هذا 

الك�صف/ الكت�صاف، يقول بوبكري:

التحليل  عــمــل  ـــالل  خ مـــن  ــه  ــُف ــص اأكــ� "ما 
الــذي  الإخــفــاء  ك�صف  بالبحث، م�صمونه 

املوؤلفات  يف  اليوم  حتى  الأبــحــاث  كر�صته 

التكري�ص  ل 
ّ
حتو وبالتكرار  املختلفة.  باللغات 

اإىل تر�صيخ اأن املارك�صية ل ميكن اأن تتوا�صل 

الفر�صية  هــذه  النيت�صية؛ فاأ�صبحت  مــع 

وبالباحثني، حتى  الباحثني،  على  مفرو�صة 

احلقيقة  حق. على  غري  من  "حقيقة"  �صارت 

يف  ورق  من  )تق�صري(  ق�صور  بناء  مت  هــذه، 

قيم  بها  انهارت  الفل�صفة،  علم  و�صماء  اأر�ص 

خطرية  �صطحيات  اإىل  العلمية، واأدت  النزاهة 

لهتلر  الفعلي  التاريخ  ربــط  منها  النتائج، 

و�صتالني   Nietzsche نيت�صه  بـ  "النازية" 
والتحليل  بالبحث  "ال�صيوعية".  بـ   Staline
بالزحف  ولو  الظهور،  طلب  لرف�ص  املنحاز 

عرف  نيت�صه  اأن  تاأكيد  اأ�صتطيع  الظهور،  على 

من هو مارك�ص وما اأنتجه وعرف �صريته. واأنا 

امل�صماة  باملنهجية  املو�صوع  اإجنــاز  ب�صدد 

اأن  اإىل  ــه 
ّ
واأنــب والأكادميية".  "اجلامعية  بـ 

عرف  نيت�صه  اأن  جتعل  التي  الفعلية  الو�صائط 

ـ  هو  و�صريته  نتاجه  جلهة  مارك�ص  هو  من 

اإىل  منه  بة 
ّ
املقر "�صديقته  ـ  اآخرين  بني  من 

احلنون"، املعروفة  بـ"الأم  لها  ت�صميته  حد 

اأملانية".  "مذكرات مثالية  واأولها  مبذكراتها، 

الأوىل  الطبعة  يف  مارك�ص  ا�صم  ذكــرت  فهي 

عند  الفرن�صية  اإىل  املرتجم  الأول  لكتابها 

لندن  يف  كانوا  ممن  اآخرين  واأ�صماء  �صدوره، 

وعائلته  مارك�ص  مثل  �صيا�صيني  كالجئني 

ل�صنني عديدة. واألفُت النتباه اإىل اأّن �صّن نيت�صه 

عند وفاة مارك�ص )عام 1883( هو 39 عاما، 

كان خاللها نيت�صه ما يزال يف حالة �صحية 

باملرا�صالت  والتوا�صل  الــقــراءة  من  مُتّكنه 

"مالأ  من  مع  املبا�رصة  باللقاءات  والتوا�صل 

نيت�صه  كــان  يف عــامل  النا�ص"  و�صغل  الدنيا 

بعد ماأ�صاة �صقوطه  قبل غيبوبته  فيه  حا�رصا 

يف مدينة "تورينو" الإيطالية، "جنون" نيت�صه 

يُته "عندما هوى نيت�صه". ويف مال 
ّ
الذي �صم

الفل�صفة  مال  يف  وبخا�صة  العلمي،  البحث 

الجتهاد  وحــده   - العقل  عقل  هي  التي   -

العقلي يجعلنا قادرين على عدم الوقوع فيما 

اأ�صميه الأكادميولوجيا وما تعنيه وتكر�صه من 

جمود بقناع البحث، املفرت�ص فيه اأنه يوجب 

فعال  كــان  "اإذا  الفعلية  ة 
ّ
الجتيازي احلركة 

بحثًا". والأكادميية يف من�صئها هي الن�صباط 

مب�صطرة الأوائل )ومن هنا معنى املرجع الذي 

ي�صمى اأي�صا باملوئل(. فاأقول تلخي�صًا:

"فرويد"،  ــو  ه ـــذي  ال ــذاكــي  املــت الــلــ�ــص   •
قمي�ص الطبيب  لب�ص  الــذي  املري�ص  الل�ص 

بال�صطو  قــام  ــذي  وال النف�صي"،  "بالتحليل 
لي�صتطيع  كان  ما  نيت�صه  عمل  على  والتطفل 

تواري  تركه  فراغا  لي" 
ُ

جديد "مي دين  خلق 

الدين )يف البلدان التي �صار للدين فيها، كي 

يتوارى، ناطحات �صحاب من امل�صانع، ولي�ص 

العقل  وعمل  العمل  بعقل  عامرة  عمارات غري 

ناجتة عن غري  ت�صرتى باأموال  التي  تلك  مثل 

نتائج اإخفاء وتغييب  بني  من  وهذا  اإنتاج(. 

نيت�صه من ح�صور نتاج مارك�ص، فكان فرويد 

من بني "احل�رصيني" بينهما متخفيا.

اجل�رص  لقطع  معلن  غري  تعاون  يتم  مل  لو   •
الفعلي املوجود بني فكر نيت�صه ومارك�ص، مَلا 

طبيب اأع�صاب بامل�صتوى  �صوى  فرويد  بقي 

الــتــا�ــصــع ع�رص  الـــقـــرن  لـــه يف  ـــان  ــــذي ك ال

ال�رصاع  م�صتوى  اأي  ـ  العلمية  اته 
ّ
مبحدودي

حوارات 

 الحضارة الغربية 
احتكرت الفلسفة 

وزّورت ملكيتها، 
والحضارة العربية 
ليست سوى من 

"يحمل أسفارا"!
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قادر بو بكري 
بصحبة سيف 

الرحبي

اإليها  اأ�صار  التي  ـ  التطبيقية  العلوم  يف مال 

"اإجنلز" �صديُق مارك�ص و�رصيكه فكريًا. 

• كان ممكنًا معرفة النقد ال�صلبي اأو التوافق بني 
نيت�صه،  بٌة من 

َّ
مقر تقم  لو مل  ونيت�صه  مارك�ص 

الكاتبة الأملانية "مالويدا ميزنبون"، باإخفاء 

ما تعرفه عن مدى معرفة نيت�صه بفكر ومكانة 

راأيي، هو  يف  ذلك،  يف عهده. و�صبب  مارك�ص 

جتاه  نف�صها  ذات  �رصاع مع  عا�صت يف  اأنها 

"لو  نف�صها حال  اأم ل وجود، وهي  اإله  وجود 

 Louise von احلقيقي  )وا�صمها  �صالومه" 

نيت�صه،  من  الإ�صكالية  املحبوبة   )Salomé
 م�صمومًا عند" 

ً
ولذلك وجدت "لو �صالومه" عزاء

فرويد"، �صماحة رجل الدين اجلديد الذي دينه 

اأنها:  �صماحته  قررت  دراهم  مقابل  ال�صماحة 

"جزء من العالج" )حرفيًا يف �صعائره وم�صجلة 
ك�رصط "علمي" يف مزامريه(. 

املوؤامرة،  نظرية  حكاية  عقليا عن  بعيداً    •
يف  رغبة  هــو  نيت�صه،  ــت  اأخ جلهة  حــدث  مــا 

�صعود  زمن  مع  من�صجما  اأخيها  و�صع  جعل 

عن�رصيا  ــان  ك "فر�صرت"  وخطيبها  هتلر. 

عالقة  يكره  نيت�صه  وكــان  نا�صطا.  معروفا 

اأخته به. ثم قامت نظريات من التلفيق جعلت 

وم�صالح  ملارك�ص،  افرتا�صيا  عــدواً  نيت�صه 

"لوران  مثل  "البازار"،  جلماعة  واقــعــيــة 

يف  وغريهما  اأنفري"  و"مي�صال  ح�صون" 

"فرن�صا الأنوار". "فرن�صا الأدوار" ل 

جديراً  "لي�ص  بوبكري  قــادر  راأي  يف  والفرد 

�صوبنهاور   لفل�صفة   اجتيازاً  اإل  بالفردية 

وهيغل   Arthur Schopenhauer
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
ومارك�ص ونيت�صه". هذا الفرد هو امللتزم مبا "ل 

يلزم" )اخت�صارا لقولة اأبي العالء املعري التي 

الف�صل  "اأُولو  الآن م�صداق لها:  ْفَهم حتى 
ُ
ي مل 

النيت�صارك�صية  .ويف 
)10(

غرباء"( اأوطانهم  يف 

قية 
ّ
والتفو  ،

)11(

ّ
و�رص خري  "فوق"  ما  هو  الفرد 

ولي�ص  ـــذات  ال "مع"  النف�ص  على  هــي  هنا 

"الفيل�صوف  اأن  اأي�صًا  ويرى  الآخرين.  "على" 
Gilles Deleuze مل  الفرن�صي جيل دولوز 

ي�صل مارك�ص بنيت�صه اإّل باإ�صارة عابرة، لأنه 

وِرفعة"،  علمية  وبنزاهة  احلايل  بالزمن   
َّ
انَهم

فيما  لي�ص  التدقيق،  يف  هي  دولــوز  ففل�صفة 

فوق الطبيعة اأو ما حتت الطبيعة اأو من خالل 

حوارات 

الِعلم ال يصّح إال 
بالدين، كما قال 

رابليه:"ِعلٌم بال 
ضمير خراٌب للروح"
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الطبيعة اأو الطبيعة نف�صها، اإمنا يف "ال�رصطية 

 André مالرو  اأندريه  )بعبارة  الإن�صانية" 

د 
ّ
جت�ص الــذي  الفرد  اأّن  مبعنى   )Malraux

بعد انت�صار الثورة الفرن�صية والوريث امُلزامن 

النتاج  هو  ال�صابقة،  احل�صارات  لكل  وامَلدين 

"النيت�صارك�صية"  بوبكري  ي�صميه  ملا  املنتج 

ع. 
َ
اأي:"املجتمع على اأنه املفرَتد، ولي�ص امُلقَتم

م من قيام الأفراد ل من "اأخالق" ما�صكة 
َ
الِقي

باملاديات  املت�صامن  الفرد  الأفراد،  باأخناق 

بال  م�صوؤولية  ل  اأي  باملعنويات،  وامل�صتقّل 

حرية، ول حرية بال م�صوؤولية". 

الفرتة  بداأ كل �صيء يف جامعة فن�صانفي تلك 

التمّكن  �صهادة  لنيل  بحثًا  بوبكري  قـــّدم 

يف  حمفوظًا  البحث  زال  وما   )Maîtrise(

"، مع 
ّ
مكتبة اجلامعة بعدما مّت ت�صنيفه "مهم

اأن البحوث لل�صهادات من درجة غري الدكتوراه 

 
ٌ
وجدير اجلامعة.  مكتبة  يف  بها  حتَفظ 

ُ
ي ل 

بيد  املخطوط  هذا  بوبكري  بحث  اأن  بالذكر 

ملة  يف  زميله  بوخري�ص،  مو�صى  �صديقه 

"اآفاق". 

"احتكرت  الغربية  احل�صارة  اأن  بوبكري  يرى 

مركز  اأنها  بزعم  ملكيتها،  رت 
ّ
وزو الفل�صفة 

واأن  الرومانية،  اليونانية  العاملية  الفل�صفة 

"يحمل  حركة  �صوى  لي�صت  العربية  احل�صارة 

اليونانية  الفل�صفة  حملت  اأنها  اأي  اأ�صفارا"، 

اأو  الغربية،  ى يف زمننا احل�صارة 
ّ
�صم

ُ
ي اإىل ما 

يف  فتمّثل  امل�صيحية".  اليهودية  "احل�صارة 
املرمري  العايل  ال�صموخ  جربوت  الزعم  هذا 

الفل�صفة  مركز  "هنا  رخامه:  على  نق�ص  الذي 

العاملية اليونانية الرومانية". فيكون بالتايل 

و�رصقيني  عرب  فال�صفة  من  ذلك  عدا  ما  كل 

و"املب�رصين"..  "املتكلمني"  ــاب  ب مــن  هــو 

فمن  "الفل�صفة".  اأكادميية  خــارج  ومقعدهم 

ال�صتعمارية  املقولة  هذه  نواجه  اأن  واجبنا 

مال  يف  العربية  احل�صارة  اأّن  مفادها  التي 

ونقل  "حمل  حــركــة  �ــصــوى  لي�صت  الفل�صفة 

اكتفوا  العرب  اأن  �صحيحًا  فلي�ص  اأ�صفار". 

اأوروبا، ومل يكونوا  اإىل  الإغريق  ل فل�صفة 
ْ
م

َ
بح

الني 
ّ
ة ال�صتعمارية ـ �صوى حم

ّ
ـ ح�صب الرنج�صي

ا. يف جامعة فن�صان مدر�صة يف 
ً
يحملون اأ�صفار

الفل�صفة موازية ملدر�صة فرانكفورت الأملانية 

 النتاج العلمي لدولوز".
َ
ع

َ
التي اأرى فيها منب

ونيت�صه  مارك�ص  "در�صُت  بــوبــكــري:  يقول 

خالل  ومن  منهما  كل  بيوغرافيا  خالل  من 

حياته  كانت  وكيف  عا�ص  وكيف  مرا�صالته، 

وو�صلُت اإىل اكت�صاف اأمور مهمة؛ اكت�صفُت اأن 

ا�صم  منهما  كل  يعرف  كان  ونيت�صه  مارك�ص 

يف  البحُث  هو  ذلك  اإىل  اأو�صلني  وما  الآخــر، 

بكتابها  املعروفة  ميزنبون"  "مالويدا  حياة 

اأملانية"، ومعرفتها الطويلة  "مذكرات مثالية 
بنيت�صه، فقد كانت له يف مقام �صديقة مبرتبة 

نيت�صه  معرفة  حتمية  هنا  من  حنون".  "اأم 
وهو  ذلــك،  خالل  من  مارك�ص  وهوية  ملوقع 

وجنحت  وفاته،  بعد  نيت�صه  اأخــُت  طم�صته  ما 

للوقوف  الباحثني ل يجدون مدخاًل  يف جعل 

منهما  كلٌّ  ومارك�ص  نيت�صه  معرفة  مدى  على 

الآخــر  منهما  كل  عا�رص  وقــد  ــر،  الآخ بهوية 

ـ   1818 ومارك�ص   1900 ـ   1844 )نيت�صه 

نيت�صه  عمر  كان  مارك�ص  وفاة  عند   .1883
جامعة  يف  جامعيًا  اأ�صتاذاً  وكان  عامًا،   26
الأملانية  للغة  امل�صتعملة  ال�صوي�رصية  بازل 

جانب  اإىل  مارك�ص،  مع  امل�صرتكة  اللغة  وهي 

الفرن�صية التي كان يتقنها. �صحيح اأن بورديو 

مارك�ص  على  ا�صتغل   Pierre Bourdieu
ًا"، اإذا جاز التعبري، ولكن على اجلانب 

ّ
"متحفي

على  ولي�ص  مــاركــ�ــص،  يف  ال�صو�صيولوجي 

بوبكري  يقول  ال�صدد  بهذا  الفل�صفي.  اجلانب 

لأنه  فل�صفة مارك�ص  ق يف 
ّ
يتعم بورديو مل  اإن 

لي�ص فيل�صوفًا بل هو عامل اجتماع. جيل دولوز 

Gilles Deleuze هو الوحيد بني املفكرين 
الذي يقول بالتقارب بني مارك�ص  الفرن�صيني 

 عن ذلك بقوله: "كانا يرق�صان 
ّ

ونيت�صه وقد عرب

حوارات 

اإلسالُم ُيِجلُّ 
العقَل، والقرآُن 
يحّث على الِعلم، 

واالجتهاُد في 
الِعلم ُيقَفل الباب 

أمام المتأسلمين
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اإىل  يف حلقة دائرية يداً بيد". وجتدر الإ�صارة 

اأن الفرن�صي "هرني  لفيفر"   Lefebvreهو 

اأول من اهتم مب�صاألة مارك�ص نيت�صه، يف بداية 

.
)12(

ات القرن الع�رصين
ّ
ع�رصيني

ويرى بوبكري اأن بع�ص ما و�صل من كتابات 

ر؛ لأن كثرياً من الوثائق 
ّ
نيت�صه هو اأ�صاًل مزو

بعدما  اإليزابيت  اأخته  تــهــا 
َ
ر

ّ
زو كتبها  التي 

بع�صها،  رت 
ّ
وحـــو كتاباته  اأر�صيف  اأخــفــت 

ت عالقة املعرفة هذه بينهما، وجمعت 
َ
فطم�ص

لكي  القوة"  "اإرادة  عنوان  حتت  له  ن�صو�صًا 

وكاأنه  نيت�صه  ْت 
َ
فاأظهر هتلر،   

َ
اإعجاب تنال 

قطع  قد  كان  نيت�صه  اأن  حني  يف  "عنرتة"، 
�صّده  وكتب  العن�رصي،  فاغرن  بفكر  عالقاته 

كتابًا بعنوان: "ريت�صارد فاغرن يف بايرويت" 

 )Richard Wagner à Bayreuth(

ة على فل�صفة فاغرن. كما 
ّ
اأما اأخته فبقيت نازي

نيت�صه  اأن  اجلميع  على  موا 
ّ
عم رين 

ّ
املزو اأن 

، كما قالوا عن مارك�ص "�صتاليني" )قبل 
ّ

نازي

"ال�صيوعية"  ــزاب  الأح اأ�صهمت  كما  الأوان(. 

كثرياً يف هدم فكر مارك�ص واأظهرته "معاديًا 

العرب  فعل  كذلك  فــادح.  خطاأ  وهذا  للدين"، 

النازية؛  من  بوه 
ّ
وقر نيت�صه  عن  تكلموا  الذين 

مغايٍر  نحٍو  على  القوة"  "اإرادة  تلقفوا  فقد 

من  جــاءهــم  الكتاب  لأّن  حتــديــداً  ملعناها. 

الغرب. كما اأّن حممود العّقاد اأ�صار اإىل الت�صابه 

على  ذلــك  فعل  ولكنه  ونيت�صه  املتنبي  بني 

كذلك  حتليلي.  ق 
ّ
بتعم ولي�ص  اإن�صائي  نحٍو 

زراد�صت  لكتاب  مقدمة  احلكيم  توفيق  كتب 

فار�ص،  فليك�ص  العربية  اإىل  ترجمه  ــذي  ال

عكا�صة  ثروت  ويقول  �صطحية.  مقدمة  لكنها 

وزير الثقافة يف عهد عبد النا�رص واملعا�رص 

لأندريه مالرو وزير الثقافة الفرن�صي يف عهد 

نقر  
 )13(

اجلرنال ديغول، يقول يف مذكراته: "كّنا

املتنبي  اإىل  اأ�صاء  ح�صني  طه  بينما  نيت�صه.." 

املعري  العالء  اأبي  واإىل  �صاأنه،  من  احلّط  يف 

يف معر�ص فهم حقيقة �صاأنه. غري اأن الباحث 

العراقي، حممد حميي الدين خفاجي، رّد على 

فقد  اللبنانيون  اأما   .
)14(

مفِحمًا رّداً  طه ح�صني 

فهموا نيت�صه كما فهموا جربان خليل جربان، 

فهمًا م�صيحيًا. يذكر بوبكري اأّن �صالمة مو�صى 

ا�صتعمل عبارة "�صوبرمان" بدًل من "الإن�صان 

بدوي  الرحمن  عبد  ا�صتعملها  )التي  الأعلى" 

وهي اأي�صا غلط(.

قادر بوبكري يرى اأن حّق واجبنا اليوم اإدراك 

اأن الثقافات عامليًا تتخالط مبعنى تتخال�ص، 

اأي اإّن حوار احل�صارات هو يف احلقيقة تخال�ص 

يلّخ�ص  �صعب  كل  تلخي�ص،  اأي  احل�صارات 

ويكون  منه  يتخّل�ص  اأن  دون  من  تاريخه 

للتاريخ  الرمزية  القوة  ف 
ْ
ر

ُ
ع يف  له.  خمل�صا 

و�صيناك  طنجة،  �صكان  مــن  فولتري  يكون 

باري�ص  �صكان  من  واملاأمون  كندا  �صكان  من 

عبقرية  متثل  التي  كلها  التاريخية  والوجوه 

�صعوبها ت�صكن كل �صرب من هذه الأر�ص".

املثرية  الفكرية  بــوبــكــري  �ــصــداقــات  ــن  وم

للده�صة العالقة الفكرية التي ربطته باأ�صدقاء 

ف اإليهم �صخ�صيًا كتلك العالقة )عن 
ّ
له مل يتعر

ربطته  التي  نا�رصوتلك  اأمــد  بانتاج  عد( 
ُ
ب

اإليه �صخ�صيًا  ف 
ّ
ب�صديق مل يره قط، ومل يتعر

بامل�صادفة،  ولو  يلتقيا  مل  اأنهما  حتى  البتة، 

الإ�صالمية  الفل�صفة  اأ�صتاذ  قبي�صي  ح�صن  هو 

عامًا،  ع�رصين  ملــدة  اللبنانية  اجلامعة  يف 

و"رودن�صون  والهام�ص"  "املنت  و�صاحب 

ــالق  الأخ "اأ�صل  ومــرتجــم  الإ�صالم"،  ونبي 

ــني 
ّ
الإّنــا�ــصــي مــن  وعـــدد  لنيت�صه،  وف�صلها" 

)الأنرتوبولوجيني( اأمثال كلود ليفي �صرتو�ص 

وجاك لومبارد واإيفنز بريت�صارد واإريك فروم..  

وقد بلغ تاأثر بوبكري بوفاة ح�صن قبي�صي اأنه 

املقد�ص،  "التوح�ص  بعنوان  ق�صيدة  يف  رثاه 

لة ب�صوته على اليوتيوب.
ّ
وهي ق�صيدة م�صج

عبارة  بوبكري  اجرتحها  التي  العبارات  من 

ا�صتعمال  العربية  يف  يكث  اإذ  "ِعلمئيمانية"، 

حوارات 

عاش أحداث 
68 في باريس 

من داخلها 
ال  هامشها، 

وعرف مختلف 
التيارات الفكرية 

التي شكلت تلك 
األحداث
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لمانية )بفتح العني( ن�صبًة اإىل عامَل، اأو 
َ
كلمة ع

ِعلمانية )بك�رص العني( من ِعلم، وبع�صهم يقول 

الالتينية  للعبارة  حتريف  هي  "لئكية" التي 
ولأّن  الدين.  مع  تتناق�ص  ل  التي   laïque
فقد  والِعلم،  الإميــان  بني  يجمع  املفهوم  هذا 

فهو  اإميانية"  ـ  "ِعلم  كلمة  بوبكري  له  ابتكر 

باملعنى  بالدين،  اإل   
ّ
ي�صح ل  الِعلم  اأن  يرى 

بال   
ٌ
"ِعلم قــال  حني  رابليه  اإليه  ذهــب  الــذي 

 للروح". مل يحارب كارل مارك�ص 
ٌ

�صمري خراب

بو�صفه  حاربه  واإمّنــا  اإميانًا،  بو�صفه  الدين 

ل لل�صيطرة والت�صليل، ومل يحارب 
َ
اأداًة ت�صتعم

الدين اإل ب�رصط واحد، وهو اإذا ا�صُتعِمل خمّدراً. 

وكان تكوين مارك�ص فل�صفيًا وكانت اأطروحته 

وحتمل  حم�صا،  فل�صفية   )1841( اجلامعية 

عند  الطبيعة  فل�صفة  ]مفهوم[  ن 
ُ
"تباي عنوان: 

 Différence entre( "ابيقور ودميقريط�ص

 la philosophie de la nature chez
ت�صي  كذلك   .)Épicure et Démocrite
ومل  والعفوية  بال�صليقة  مارك�صيًا  غيفارا كان 

التي  امل�صيحية  اأن  بدليل  للدين  معاديًا  يكن 

ت يف اأمريكا اجلنوبية كانت تيولوجيا 
َ
ا�صُتخِدم

مثلما  ال�صتعمار، متامًا  من  لتحريرها  دينية 

يف  ال�صتعمار  ملقاومة  اأداًة  الإ�صالم  ا�صُتخِدم 

اجلزائر.

يف نظر بوبكري اأن "ال�صيوعيني املتمرك�صني" 

على  ــروا  ــك اأن حينما  فــادحــًا  خــطــاأً  ارتــكــبــوا 

اأفيون  "الدين  والإميان، مبقولة  الدين  ة 
ّ
العام

من  الآخر  اجلزء  خفون 
ُ
ي بذلك  فُهم  ال�صعوب"، 

تها 
ّ
تتم عن  مقطوعًة  للم�صّلني..."  "ويٌل  الآية 

ل 
ّ
مطو ن�ص  ثمة  ال�صحيح.  للمعنى  املكملة 

الدين  ا�صتعمال  حول  فيه  ي�صتفي�ص  ملارك�ص 

تاريخيًا اأداًة لت�صليل ال�صعوب وتخديرها، لكّنه 

 .
)15(

النا�ص على  نِكره 
ُ
ي اأو  للدين  يتنّكر  مل  اأبًدا 

يف  للثقافة  الفقري  العمود  اأن  نــرى  ونحن 

من  نزعَت  فاإذا  الإميان،  هو  الإ�صالمي  العامل 

)غري  بدياًل  �صيئًا  تعِطهم  ومل  الإميــان  النا�ص 

فهذا  وامل�صتقبل..(  التحرر  عن  الفارغ  الكالم 

ِجلُّ 
ُ
ي  

ُ
والإ�صالم لهم.  احتقار  اأو  عليهم  اعتداء 

والجتهاُد  الِعلم،  على  يحّث  والقراآُن  العقَل، 

 
)16(

املتاأ�صلمني اأمــام  الباب  قَفل 
ُ
ي الِعلم  يف 

كهم بالتقليد ويدح�ص قولهم 
ّ
ويتنافى مع مت�ص

ا جاهًزا على كل �صيء، اإذ يكفي 
ً
ة جواب

ّ
باأن ثم

اأن ناأخذه من اجلواب الذي كان جتاه حوادث 

جرت فيما م�صى من الزمن. غري اأن الزمن مل 

امل�صلمني  وعلى  م�صتمرة،  واحلــوادث  يتوقف 

تقواهم  بف�صل  جتاهها  اإجابات  يجرتحوا  اأن 

بوفاة  الزمن  توقف  فهل  وعملهم.  وعلمهم 

 احل�رص 
ُ
الر�صول؟ لو اأن اهلل اأوقف الزمن حلّل يوم

من  واحلكمة  الزمن،  مّدد  اهلل  لكن  والقيامة. 

اأح�صن  كم 
ُّ
اأي ويرى  كم 

َ
"ليبلو الزمن هي  متديد 

يح�صل  ل  والمتحان  ليمتحنكم.  اأي  عمال"، 

يعرف  جميعًا  اخللق  لكان  واإل  واحــد،  بعمل 

�صلفًا النتيجة املطلوبة والعمل الذي يجب عليه 

 دائمًا، 
ّ

اأن يقوم به. واإمنا مادة المتحان تتغري

التي تتواىل ول تتوقف،  والزمن هو احلوادث 

ويجد  اتها 
ّ
لتحدي ي�صتجيب  اأن  الإن�صان  وعلى 

الإجابة ال�صحيحة عنها بف�صل عقله وِعلمه". 

بوبكري هو الذي د�ّصن م�صطَلح الـ"خميهابية" 

اإل   
ّ
ي�صح ل  للخمينية  نقد  كل  اأن  يعني  الذي 

نقد  ي�صتقيم  ل  وكذلك  الوهابية  بنقد  مقرونًا 

ل  وهو  اخلمينية.  نقد  عن  معزوًل  الوهابية 

من  ذلك  يبدو  ل  كي  اخلمينية  م�صاوئ  ينتقد 

اأن  يجب  للخمينية  نقد  فكل  وّهابي؛  منطلق 

يرتبط ارتباطًا وثيقًا وع�صويًا بنقد الوهابية، 

ت�صميته  ميكن  مــا  ي�صبحان  اإنهما  بحيث 

لكليهما  نقداً  النقد  هذا  لي�صبح  "خميهابية" 
واحدة  �صيا�صية  اإيديولوجية  اأداٌة  فُهما  معًا، 

املوحدة  الإ�صالمية  العربية  املجتمعات  لهدم 

من  لي�صت  هي  مذهبية  ب�رصاعات  وتفتيتها 

الدين يف �صيء، وهي من كل �صيء يف اجلهل 

القائم  ال�رصاع  ال. 
ّ
الفع العقل  �صّد  ال 

ّ
الفع

 ل ديني، والإ�صالم 
ّ
بينهما هو �رصاع �صيا�صي

حوارات 

اإليديولوجيا 
السياسية تستند 

إلى دين، غير أّن 
الدين ينفيها ألنه 

جامع وتوحيدي 
وشامل للجميع
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ٌ

توحيد ولي�ص مذهبية. على اأنه لي�ص هناك عرب

اأعراب لأن العروبة  يف هذا ال�رصاع بل هناك 

هي اأي�صًا توحيد، ويحّق لكل عربي اأن يختار 

الذي  املذهب  يعتنق  اأن  اأو  ي�صاء  الذي  الدين 

ي�صاء، اأو اأن يكون فكره الديني م�صتقاًل عن كل 

مذهب ديني. والعروبة تعرتف بحق العربي يف 

العربية  واحل�صارة  ي�صاء،  الذي  الفكر  اعتناق 

ت عنها جميع 
ّ

هي اأ�صاًل ثمرة هذه احلرية، عرب

العرقية  انتماءاتها  اختالف  على  ال�صعوب 

اللغوية  العروبة  اإطار  يف  واللغوية  والدينية 

والإ�صالم التوحيدي. والعروبة اأكث �صموًل من 

الدين لأنها جتمع �صمنها جميع الأديان. ولذا، 

خمينية  تبتلعها  اأن  ميكن  ل  ثقافة  فالعروبة 

الإيديولوجيات  من  غريهما  اأو  وهابية  اأو 

والوطن  وطن  العروبة  ال�صيا�صية.  املذهبية 

الدين  قبل  والعروبة  الديني.  املذهب  قبل 

ًا 
ّ
)ال�صيا�صي( وهل يحق للوهابي اأن يكون �صني

اأو  زيديًا  اأو  �صيعيًا  يكون  اأن   
ّ
لليمني ول يحق 

التي تعيث ف�صاداً يف  اإن احلرب  غري ذلك؟ ثم 

العرب بني امل�صلمني "�صيعة" و"�صنة"، هي من 

العبث والالعقالنية بحيث لو اأّنها كانت حربًا 

"�صيعة" و"�صّنة" لبقي لمعناها على ما  بني 

الإيديولوجيا  وتخّلفًا.  جهاًل  متامًا،  عليه  هو 

ال�صيا�صية ت�صتند اإىل دين، غري اأن املفارقة هي 

اأن الدين ينفيها لأنه جامع وتوحيدي و�صامل 

وقبائل  �صعوبًا  )خلقناكم  تفرقة  بال  للجميع 

"الوطن  يقول:  قا�صدة  ويف  اإلخ(  لتعارفوا... 

تريد  لدولة  املواطن  وتبعية  الدين:  ج�صد  هو 

للدين  خيانة  هي  الدين  با�صم  وطنه  احتالل 

اآخرين  اإىل  الوطن  )بالوعي(  فت�صليم  والوطن؛ 

بدعوى املذهب، يجعل الروح بال ج�صد".

بو�صفها  الفل�صفة  عــن  بــوبــكــري  يــتــحــّدث 

وتوترات،  جدليات  اإىل  ينزع  حياة«  »اأ�صلوب 

رئي�ص  الرحبي،  �صيف  ماين 
ُ
الع ال�صاعر  وكان 

مقالٍة  يف  ــر  ذك قــد  "نزوى"،  ملة  حتــريــر 

واملغربي  بوبكري  قــادر  اجلــزائــري  لة، 
ّ
مطو

عا�صور...  بن  علي  واجلزائري  �صباغي،  ر�صيد 

ن "مل يقعوا يف اإغراء الكتابة فظلوا 
ّ
وغريهم مم

ميلكون  كلهم  الأ�صدقاء.  لدائرة  اإل  مهولني 

 .
عمقا فل�صفيًا وروؤية مميزة للوجود والعامل")17(

قادر   
َّ

خ�ص تلك،  مقالته  يف  الرحبي   
ّ

وخ�ص

كثريين  مثل  ج�صَدك  "اقتلعَت  بقوله:  بوبكري 

باري�ص؛  نحو  مًا 
ِّ
م

َ
ي

ُ
م اجلــزائــر  �صحراء  مــن 

اأمل  غري  من  الآفلني  الأ�صالف  اأ�صباح  عانقَت 

والختزالت  اأنــت  الثنائيات  عدو  ياأ�ص؛  ول 

املدينة  حترث  واأنت  الأزمنة  من  كم  البلهاء. 

منذ  هرب  حلمًا  تطارد  كاأمنا  ومدنًا  اأفكاراً 

ولدتك يف ال�صحراء ولن يعود اإل بعد الرحيل 

الأخري واملوت. كم من الوقت م�صى..  ثالثون..  

الذي  ح�صانك  ممتطيًا  واأنت  عاما..  خم�صون 

به  لتمخر  الطرق  قارعة  من  اأ�صالءه  جمعَت 

الكتب  ها. عا�رصَت 
َ
ونهار  

ّ
الع�صي املدينة  ليَل 

العزلة بعدما  الب�رص وذهبَت يف ناأي  اأكث من 

 .
�صاهدَت القطيع يوغل يف انحداره املقيت")18(

"اأن  يف م�صاألة اجلرب والختيار يرى بوبكري 

الألفاظ،  لتالعبية  التنازل  غري  من  الإن�صان، 

 وخمري يف اآن.
ّ

، اأي م�صري
َ

ْخري
َ
هو: م�ص

كانت   1968 �صنة  "ثورة  بوبكري:  يقول 

اأنها  مبعنى  فعال،  قد�صية  اإيّل حالة  بالن�صبة 

وحالة  الإن�صان  بكونية  ال�صعور  من  مّكنتني 

من  ال�صتعمارية  لل�صفحات  كامل  غفران 

احلل  اإن  بحيث  اجلزائر،  عرب  العربي  التاريخ 

ل  اأنه  يل  بدا  عنه،  اأبحث  كغريي،  كنت،  الذي 

"ال�صم�ص  اأن  كما  كونيا،  اإل  يكون  اأن  ميكن 

وقد  وحده".  بيتي  يف  ت�صطع  اأن  ميكنها  ل 

�صاحب ذلك خرب وفاة ذلك املنا�صل ال�رصيف 

الذي هو ت�صي غيفارا، وكان منا�رصا للق�صايا 

مرًة  واليوم،  ات. 
ّ
ال�صتيني يف  العادلة  العربية 

اأخرى يغمز لنا التاريخ الآن �صنة 2007، باأّن 

اأحد اأهم احللفاء التاريخيني للق�صايا العربية 

ال�رصفاء يف  املنا�صلون  هــوؤلء  هم  العادلة 

اأي ابتزاز  اأمريكا الالتينية الذين ل ميار�صون 

حوارات 

يتحّدث بوبكري عن 
الفلسفة بوصفها 

»أسلوب حياة« 
ينزع إلى جدليات 

وتوترات
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ب�صاأن هذا الت�صامن، فهم ل يريدون ال�صتيالء 

على املاديات العربية ول يطالبونهم بالتخلي 

.
عن روحانيتهم")19(

الثاين   ،1968 زلــزال  "كان  بوبكري:  يقول 

جيل  ذهن  يف  ج�رصاً   ،1967 �صنة  زلزال  بعد 

يعي�ص  كان  الذي  العربي  اجليل  اأق�صد  كامل، 

اأي�صًا باأ�صداء �صنة  الغربية متاأثراً  اأوروبا  يف 

ن�صاأت  حيث  ال�صمالية،  اأمريكا  يف   1968
عامل  يف  بامتداداتها  ثقافية  حركة  اأقــوى 

لطاقات  وحتــريــرهــا  وال�صينما  املو�صيقى 

الأفروـ اأمريكيني الذين �رصفوا تاريخ اأجدادهم 

»مالكومل  املنا�صل  انتفا�صات  طريق  عن 

)الذين  الــ�ــصــود«  »الــفــهــود  حركة  ثــم  اإكــ�ــص« 

التجاأوا فيما بعد اإىل اجلزائر". فقد عا�ص قادر 

داخلها،  من  باري�ص  يف   68 اأحــداث  بوبكري 

التيارات  خمتلف  وعــرف  هام�صها،  على  ل 

ت�صكيل  يف  �صلعت  التي  التحررية  الفكرية 

ومعاي�صًة  مبا�رصة  َلع  اطَّ فقد  الأحـــداث،  تلك 

الأو�صاع"  "مبدعي  حركة  مفّكري  فكر  على 

اأمثال غي ديبور   )les situationnistes(

اأندريه  اأمثال  وراوؤول فانيغيم، وال�صورياليني 

والرتوت�صكيني   ،
)20(

�صو�صرت وجــون  بريتون 

اأمثال  واجليفاريني  بنديت،  كوهني  اأمثال 

كتب  الذي  الوحيد  والعربي  دوبري..  ريجي�ص 

بالفرن�صية يف ملتهم مقاًل له �صدى املعرفة 

تون�ص(  )من  خياطي  م�صطفى  هو  والأ�صلوب 

 Les( الأ�صرية"  "الكلمات  عنوانه  واملقال 

 . » )mots captifs

لها  الالتينية  يف  "ثورة"  اأن  بوبكري   
ّ

ويف�رص

عالقة لغويًا بثورة )دورة( الأر�ص واكتمالها، 

د 
ْ
و

َ
ع  ré-évolution ــدورة  ال اكتمال  اأي 

يف  تكميلية.  اأي  اإ�صافية  دورة  يجّدد  الــدورة 

�صيء  كل  قبل  م�صتقٌة  هي  العربي  الل�صان 

ومت�صلٌة بعملية الثاأر، واإىل درجة اأن ال�صخ�ص 

الذي يطلب بدم املقتول من اأهله اأو من ذوي 

ى "ثائر".  
ّ
القربى، فاإنه ي�صم

 يف مرحلة ما بالر�صم الت�صكيلي 
ّ
بوبكري اهتم

على  لوحاته  عــدد  ــاف  ن خمتلفة،  بــــاأدوات 

وقد  املتنبي،  لوحة عن  ومنها  ر�صمًا،  اأربعني 

وهي  �صرياك،  الرئي�ص  اإىل  اللوحة  هذه  اأهدى 

الذي  �صرياك  اليوم معرو�صٌة يف متحف جاك 

فل�صفة  من  م�صتوحاة  قريب،  زمٍن  منذ  ن  ُد�صِّ

ب�رٍص  على  ْن 
ّ
ــِو »َه قوله  من  وحتديداً  املتنبي 

َقَظاُت العني كاحُلُلم« 
َ
ي / فاإمنا 

ُ
ه

ُ
ما �صَقّ منظر

)وقد ترجم هذا البيت اإىل الفرن�صية مع اللوحة 

على  باملتنبي   
ٌّ
منَهم بوبكري  ولأن  املهداة(. 

)وُهما  ي 
ّ
املعر مثل  اأكادميي،  فيل�صوف  اأنــه 

ني باملعنى ال�صعبجي"، كما يقول 
َ
"لي�صا حكيم

القراءة  عن  بوبكري  يتوقف  وحني  بوبكري، 

فريدة:  تكون  تكاد  هواية  ميار�ص  الر�صم،  اأو 

لقي بحبوب الأرّز التي ل تخلو جيوبه منها 
ُ
ي

يفعل  وهو  الــدوري.  وع�صافري  احلمام  لطيور 

الوحيدة،  حجرته  منزله،  �رصفة  على  ذلــك 

ُتطّل  اأنها  �صوى  الفخامة  من  فيها  لي�ص  التي 

املقاهي،  اأحد  يف  جال�صًا  اأو  اإيفل،  برج  على 

اأو على مقعد يف حديقة عامة، اأو مت�صّكعًا يف 

�صوارع باري�ص التي يجوبها منذ حوايل ن�صف 

من  بالفرن�صية  يرّدد  و"اجتيازاً" لذلك،  قرن!  

 Je ne" يوم:  ذات  كتبه  ما  واإليـ...ـها،  نف�صه 

 suis pas un Homme comme les
 autres، je suis un autre comme
كما  اإنــ�ــصــانــًا  )"ل�صُت   "les Hommes

 كما النا�ص"(!
ٌ
الآخرين، اإين اآخر

حوارات 
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املرجع نف�صه.. 18
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"مرتجمون" على الرابط التايل: اأي�صًا من�صورة على موقع  "فرادي�ص". وهي 
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الأ�صوات  اأن�صط  من  واحدة  زتيلي  خديجة  د. 

الف�صاء  يف  واملتفاعلة  الفاعلة  الفل�صفية 

امل�صتوى  وعلى  اجلزائر    احلديث يف  الفل�صفي 

العربي.

ة 
ّ
ت�صغلها يف العمق تلك الأ�صئلة الفل�صفية امللح

ميتافيزيقا،  والنيو/  القيم  م�صتوى  على 

اخلطاب  وجتديد  العربية،  املراأة  ومواطنة 

ومدارات  ال�صيا�صة،  ات 
ّ
واأخالقي الديني، 

وتقوميًا(  )نقداً  املعا�رصين  الغرب  فال�صفة 

اأمثال: ت�صوم�صكي وهابرما�ص وموران وباديو   

وجوليا  وتيودوروف  وباومان  وجيجيك 

كري�صتيفا... اإلخ.

الفل�صفة  ق�صية  اأي�صًا  ال�صميم  يف  وت�صغلها 

ـــه من  اأن الــنــ�ــصــويــة، ويف هـــذا املــجــال تـــرى 

ك 
ّ
يحر الذي  هو  اجلندر،  باأن  القول  الإجحاف 

اإعــادة  اإىل  ويدفعهن  الفيل�صوفات  عند  الفكر 

ن�صوية.  نظر  زاويــة  من  الفل�صفة  تاريخ  كتابة 

واخلــري  احلـــق  ــة  وحمــب بــاحلــكــمــة  فال�صغف 

الإن�صاين  الفل�صفي  الفكر  ــاق  اآف من  واجلمال 

غــريه.  دون  جــنــ�ــص  عــلــى  يقت�رص  ل   الــــذي 

كما واأن اخلو�ص يف »الذات الأنثوية«، ل ينبغي 

فبال�صتناد  هًا، 
ّ
وم�صو ناق�صًا  فهمًا  يفهم  اأن 

النف�صانية  الفروقات  تتاأكد  النف�ص،  علم  اإىل 

املوجودة بني اجلن�صني التي من �صاأنها تو�صيع 

الت�صورات  واإ�ــصــبــاغ  وتعميقه  الفهم  مــال 

بهذا  الأنثوية«  و»الـــذات  املطلوبة.  ة 
ّ
الدللي

املعنى ل تقدم نف�صها على اأّنها الذات العارفة 

الوحيدة يف الفل�صفة الن�صوية، بل اإحدى الذوات 

هذا  يف  التذكري  مبكان  الأهمية  ومن  العارفة. 

الن�صوية  الفل�صفة  الثالثة من  اأن املوجة  املقام 

الت�صور وجادلت  ا�صتغلت على هذا  الغرب،  يف 

فيه. ويف �صوء جهودها املعمقة واملتوا�صلة، 

التي  املباحث  مــن  الن�صوية  الفل�صفة  باتت 

 يح�صب لها ح�صاب يف القرن احلادي والع�رصين.

ة 
ّ
فثم ــي،  ــل ــي زت د.  وبــحــ�ــصــب  ـــًا، 

ّ
عـــربـــي اأمــــا 

اإغفالها  يــجــوز  ل  ن�صوية  فل�صفية  جتـــارب 

ة 
ّ
والفاعلي بالزخم  لي�صت  كانت  واإن  اليوم، 

ــرب. ــغ ـــودة عــلــيــهــا نــظــرياتــهــا يف ال ـــوج  امل

لدى د. زتيلي العديد من املوؤلفات يف الف�صاء 

املعرفة،  ــون:  ــالط »اأف منها:  نذكر  الفل�صفي 

كروت�صه  »بنديتو   .2011  - املراأة«  ال�صيا�صة، 

  .2016  - املطلقة«  التاريخية  والــنــزعــة 

.2018  - والــكــتــابــة«  الــفــكــر  دروب   »يف 

هنا حوار مع د. خديجة زتيلي، الأمينة العامة 

حاورها: أحمد فرحات
كاتب مصري 

بالغ فالسفة 
اليونان في احتقار 

المرأة واالستهانة 
بعقلها، ويردد 
بعضهم اليوم 

أطروحات 
مشابهة

حوارات 

عندما تعيد النسوية الجديدة 
صوغ الخطاب الفلسفي

  خديجة زتيلي : 
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للجمعية اجلزائرية للدرا�صات الفل�صفية واأ�صتاذة 

جامعة  يف  الفل�صفة  ف�صم  يف  العايل  التعليم 

اجلزائر ،  تناولنا فيه ق�صايا فل�صفية عدة، اأبرزها 

باطراد. املتنامي  ومفهومها  الن�صوية   الفل�صفة 

ال�سوؤال  قلق  ذات��ك  يف  حتملني  ح��ّد  اأي  اإىل 

جمتمعات  يف  و«امل��غ��اِم��ر«  ال�سائك  الفل�سفي 

العقل؟ على  ي�سود  فيها  الالعقل  ي��زال   م��ا 

 - يدعوين واجب الوفاء لذاتي وقناعاتي وللفكر 

�صة 
ّ

متوج قلقة  اأكون  اأن  التنوير  وقيم  العقالين 

املعرفة  يف  رغبة  الفل�صفي  بال�صوؤال  ثة 
ّ
مت�صب

ة على الدوام. 
ّ
ي احلقيقة التي تتجّلى ن�صبي

ّ
 وحتر

الــ�ــرصب، واأفــّكــر بعيداً  اأغــّنــي خــارج  اأن   
ُّ
ــب اأح

فاملعرفة  املغلقة،  الدوغمائية  الأ�صيجة  عن 

واملطلق  اليقني  ُنخا�صم  اأن  ُتعّلمنا  ة 
ّ
الفل�صفي

املعرفة  اأفــق  يكون  واأن  اجلــاهــزة،  والقوالب 

وعيُت  فمْذ  والتعّدد.  لالختالف  ع 
ّ
يت�ص رحبًا 

يف  الإن�صان  منها  يعاين  التي  املاآ�صي  حجم 

مل  باأ�رصه،  العامل  ويف   
ّ
العربي والعامل  بالدي 

مو�صعه  غري  يف  حولنا  من  �صيء  فكّل  اأهــداأ، 

ال�صحيح وبغري مفهومه الالئق، فمن اأين تاأتي 

ال�صياقات   هذه 
ّ
يا ترى؟ ففي ِخ�صم الُطماأنينة 

ق 
ّ
ويتعم ال�صّك  تِعر 

ْ
ي�ص ة 

ّ
والعاملي ة 

ّ
املحلي

للعقل  مراتع  نحو  املغامرة  وت�صتّد  الاليقني 

ومن  املاآ�صي  غلواء  من  تخّفُف  قد  ــة 
ّ
واحلــري

القراءة  اإىل  كثرياً   
ُ

اأهــرب لذلك  العامل.  كــوارث 

بنورها..  والهتداء  املعنى  ل�صتلهام  والكتب 

اليوم  نهمكة 
ُ
م ة 

ّ
العربي متمعاتنا  اأّن  �صحيح 

لكّنني  املقّد�ص،  باجلهل  لة 
ّ
كب

ُ
وم م�صاكلها  يف 

ة 
ّ
كاأكادميي موقعي،  من  ا�صتطعُت  ما  اأحــاول 

حتريك  والكوكبي،  املحّلي  اإىل  تنتمي  وكاتبة 

والبحث  الفكر  دروب  يف   
ّ
واملــ�ــصــي ــراكــد  ال

باتنا 
ْ
خي على  ج 

ّ
التفر  

ُّ
اأحــب ل  فاأنا  والكتابة، 

لتجاوزها.    فهمها  ُل  واأف�صّ بارٍد  بدٍم   وماآ�صينا 

اخلالق  الفل�سفي  القول  ي��زال  ما  الآن،  حتى 

ورمبا  خجوًل،  العربي  العامل  يف  امل��راأة  ل��دى 

وماذا  براأيك؟  مل��اذا  كبية..  بحدود  م��رتّددًا 

هذا  يحملن  زلن  وما  حملن  الالئي  يف  تقولني 

اجل��دل  ي��ع��زز  تفّكري  �سياق  يف  ول��و  ال��ق��ول، 

 الفل�سفي وتطّوره يف حقول معارفنا املختلفة؟

دون  من  ال�صوؤال  هذا  عن  الإجابة  ميكن  ل   -

ُتراثنا  اإىل  والــعــودة  التاريخ  يف  ــخــراط  الْن

يجعل  الــذي  ال�صبب  لفهم  والــديــنــي  الفكري 

العربي  العامل  يف  املــراأة  لدى  الفل�صفي  القول 

خجوًل اأو مرتّدداً على حّد تو�صيفك، اإذ ل ميكن 

ح�صيفة  قراءة  بال  امل�صاألة  هذه  يف  الإن�صاف 

ومو�صوعية لأحداث املا�صي، التي َتك�صف يف 

وممار�صات  املعّتمة  الزوايا  عن  الأمر  حقيقة 

الت�صّلط والتهمي�ص والإق�صاء التي طالت الن�صاء 

التي  القوانني  ف 
ّ
ة وتع�ص

ّ
الذكوري الهيمنة  بفعل 

اأهــداف  مع  يتنا�صب  مبا  �صياغتها  كمْت 
ْ

اأُح

عّلمنا 
ُ
ي التاريخ  اأن  �صّك  البطريريكي. ول  العقل 

م�صريه   
ُ
وي�صنع طر 

ْ
�صي

ُ
ي الــذي  هو  الأقــوى  اأن 

وم�صري الآخرين. فكيف لك اأن ت�صع كائنًا يف 

اشتغلت النسوّية 
الغربّية على أّن 

"الذات األنثوية" 
ليست وحدها 
الذات العارفة 

في الفلسفة، بل 
إحداها

حوارات 
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ة، ثم 
ّ
ال�صجن ومْتنع عنه احلياة والهواء واحلري

األي�س  �سيئًا،  يقول  ول  يتحّرك  ل  ملاذا  ت�ساأله 

هذا من املغالطات؟

 كان هذا هو و�صع الن�صاء يف �صورة خُمت�رصة 

كّن  فقد  ة، 
ّ
والإ�صالمي ة 

ّ
العربي متمعاتنا  يف 

عتربن مواطنات من الدرجة الثانية 
ُ
حتقرن وي

ُ
ي

امل�صاركة  من  ممنوعات  وكــّن  اإنـــاث،  لأنــهــّن 

ل  بيولوجي  غ 
ّ
مب�صو ة 

ّ
والجتماعي ة 

ّ
ال�صيا�صي

واإْن  واليوم  ب�صلة.  واملنطق  العقل  اإىل   
ّ
ميت

ة ب�صكل عام، بف�صل 
ّ
ن و�صع املراأة العربي

ّ
حت�ص

املفاهيم  �صوغ  اأعـــادْت  م�صتميتة  ن�صالت 

الإق�صاء  من  تعاين  تزال  ما  فاإّنها  جديد،  من 

تفاقمه  املهيمن،  الثقايف  الن�صق  من  بتاأثري 

الفقهي  واخلطاب  ال�صيا�صي  الإ�صالم  اإكراهات 

حرية  لتطويق  بالدين  لني 
ّ
املتو�ص الأ�ــصــويل 

اأقول  ولذلك  ة. 
ّ
دوني كائنات  وجعلهّن  الن�صاء 

الأ�صياء  خلخلة  باإمكانهّن  اللواتي  للمرتّددات 

باأّنه ل وقت للرتاجع اإىل اخللف، واأوؤكد لنف�صي 

وؤال وامتالأن 
ُ
ال�ص اْكتوين بجمر  وملثيالتي ممن 

الفهم  يف  وبالرغبة  الفل�صفي  البحث  ب�صغف 

يوؤّخرنا  اإرجــاٍء   
ّ

لأي مال  ل  باأّنه  والتغيري، 

الكبرية  التحديات  فو�صط  والفعل،  القول  عن 

اأو  نكون  اأن  ا 
ّ
اإم الراهنة،  ة 

ّ
والعاملي ة 

ّ
الإقليمي

يجب  عميقة  كينونة  ة 
ّ
ق�صي وتلك  نكون،  ل 

ال�ْصتغال عليها. 

نزعة كره النساء عند أرسطو

اإىل  الإغ���ري���ق..  عند  وغ���يه  اأر���س��ط��و  منذ 

واملعا�سر..  الو�سيط  الزمن  يف  وغيه  نيت�سه 

يف  وال���س��ت��ه��ان��ة  ل��الإه��ان��ة  تتعّر�س  وامل����راأة 

اإن  حتى  وامل��ع��ريف،  الفل�سفي  عقلها  م��ّق��درات 

التي  الطبيعة  »اإن  القول  اإىل  ذه��ب  اأر�سطو 

امل��راأة  جعلت  التي  هي  باطاًل،  �سيئًا  تفعل  ل 

للعادات  ولي�س  الدونّية،  من  القدر  هذا  على 

ول�سيما   - املجتمع  اأف��ع��ال  اأو  التقاليد  اأو 

الدونية«..  هذه  حتديد  يف  دخل   - الذكوري 

»امليزوجينية«  النزعة  هذه  على  تعليقك  ما 

يكون  وك��ي��ف  اأر���س��ط��و،  ل��دى  الن�ساء(  )ك���ره 

ك��الم؟ ه��ك��ذا  مبثل  ينطق  م��ن  اأول«   »معّلمًا 

هم 
ّ
ا اأّن فال�صفة اليونان، واأهم - من الوا�صح جدًّ

املــراأة  احتقار  يف  بالغوا  واأر�صطو،  اأفالطون 

ة، 
ّ
ُعن�رصي تربيرات  حتت  بعقلها  تهانة 

ْ
وال�ص

ة: 
ّ
ة ُثنائيات هرمي

ّ
اأفرزْت الفل�صفة اليوناني فقد 

الرجل  والهام�ص،  املــركــز   ـــى،  والأدن الأعــلــى 

واملراأة، وهذا الت�صنيف اأ�صهم يف تكري�ص الفكر 

ة على 
ّ
الأبوي الذي كانت نتائجه وخيمة وكارثي

وتقهقرها  ة 
ّ
الإن�صاني ترّدي  اإىل  واأّدى  الن�صاء، 

حتت  لحقًا  ة 
ّ
الب�رصي وقعْت  فقد  ة. 

ّ
الوح�صي اإىل 

ْت 
ّ
ا�صتمر التي  �صّلماتهم 

ُ
وم اليونان  تــاأثــري 

يف  الو�صيط  الع�رص  اإىل  العقول  على  طوتها 
ُ

�ص

احلديث  الع�رص   
ّ
حتى منها  لم 

ْ
ي�ص ومل  ــا،  اأوروب

التي  اليونان  اأطروحات  فال�صفته  رّدد  عندما 

ُتعلي من �صاأن الذكر وتبخ�ص الأنثى، و�صارت 

ل  حقائق  بو�صفها   
ُ
ــّدم ــَق ُت الأطــروحــات  تلك 

تها. 
ّ
�صح يف  ن 

ْ
الطع تمل  حَتْ ول  اجلــدال   َتْقبُل 

الأر�صطي  القول  من  ال�صتغراب  يجب  ل  ولذلك 

لم يكن نيتشه 
وحده من صدمنا 

باحتقار المرأة، 
فقبله شوبنهاور 

الذي انقلب ضد 
المرأة متأّثرًا 

بسلوك والدته 
التي أهملت والده 

المريض

حوارات 
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يف  نتُه 
ّ
�صم والـــذي  بــاملــراأة  ي�صتخّف  الــذي 

ة 
ّ
�صوؤالَك، فاأر�صطو ل ي�صّذ على القاعدة اليوناني

احــرتام  على  يحر�ص  بــل  ة، 
ّ
الق�صي هــذه  يف 

الكال�صيكي وما جاء  اليوناين  تعاليم املجتمع 

ة 
ّ
الفعلي املواطنة  من  الّتي جعلْت  د�صاتريه  يف 

حّقا للرجال وح�صب. اأما الن�صاء فلم  مواطنات 

كمرتبة  ة 
ّ
الجتماعي مرتبتهّن  وكانت  ات 

ّ
فعلي

لطات املطلقة 
ُ
باء والعبيد، ما يعني اأّن ال�ص

َ
الُغر

اأم  اأبَا  اأم  كان  زوجًا  للرجل،  اإّل  متنح  تكن  مل 

فيما  حمّلها  واحلــّل  املــراأة  �صوؤون  لإدارة  اأخــًا 

يرتبط  ما  وكــّل  واأطفالها  مبمتلكاتها  يتعّلق 

الفكر،  هذا  واإيقاع  ة، 
ّ
م�صريي قــرارات  من  بها 

نف�صها  بالوترية  ي�رصي  كان  الأمــر،  واقــع  يف 

واحداً  كان  واأر�صطو  اليونان،  الفال�صفة  على 

�صائداً.  الذي كان  الثقايف  للن�صق   
َ

اأخل�ص  منهم 

احلديثة  ة 
ّ
الن�صوي ــات  ــص ــدرا� ال ت�صعى  لــذلــك 

قراءة  التاريخ  قــراءة  ــادة  اإع اإىل  واملعا�رصة 

مو�صوع  مــن  ـــراأة  امل انتقلْت  بعدما  جــديــدة 

قد  اأر�صطو  كان  واإذا  له.  �صانعة  اإىل  للخطاب 

ل، فلنبوغه يف املنطق 
ّ
الأو ا�صتهر بلقب املعّلم 

وا�صتحداثه له كمبحث معريّف غري م�صبوق يف 

ة 
ّ
الإن�صاني منه  ا�صتفادت  وقد  القدمي،  العامل 

طورتُه   
ّ
ثــم ذلــك،  يف  ريــب  ول  ا�صتفادة،  ــا 

ّ
اأمي

الريا�صي  باملنطق  يعرُف  بات  ما  اإىل  لحقًا 

ال�صيا�صي  املعا�رص، لكن فيما يتعّلق باملوقف 

ــاإّن  ــــراأة، ف والأخـــالقـــي الأر�ــصــطــي حــيــال امل

نتائجه كانت وباًل خطرياُ على الفكر الإن�صاين 

فل�صفته.  يف  �ــصــوداء  نقطة  بقي  وقــد   برمته، 

و���س��ل  ال�����ذي  احل�����ّد  ك���ذل���ك  ي�����س��دم��ك  األ 

امل���راأة  احتقار  م��ن  نيت�سه  الفيل�سوف  اإل��ي��ه 

ب��اح��ت��ق��ار اأم���ه واأخ��ت��ه يف ك��ت��اب��ه »ه���ذا هو 

الإن�������س���ان«.. وق��ول��ه ب����اأن امل�����راأة ه��ي »ف��خ 

ذلك  ي��ن��ّم  األ  ل��ل��رج��ل«..  الطبيعة  ن�سبته 

مري�س؟ عاطفي  بانفعال  مم��زوج  حقد   عن 

باحتقاره  نيت�صه وحده من �صدمنا  يكن  - مل 

الذي  �صوبنهاور،  الفيل�صوف  للمراأة، فقبلُه كان 

التي  والدته  ب�صلوك  متاأثراً  املــراأة  �صّد  اْنقلب 

وراحت  املري�ص  والده  اأهملْت  عندما  جرحتُه 

ما  وهو  ع�صيقها،  على  ب�صخاء  املال  ت�رصف 

من  واملوقف  ويحتقرهّن.  الن�صاء  يكره  جعله 

ة 
ّ
نف�صي تُه 

ّ
وخلفي العاطفة  من  ينبع  هذا  املراأة 

لكّن  ة، 
ّ
�صخ�صي جتربة  ح�صيلة  وهــو  بحتة، 

ة، 
ّ
�صوبنهاور وحتت رحمة هذه التجربة القا�صي

وهو  باخليانة،  ويتهمهّن  الن�صاء  يحتقر  راح 

التعميم الذي ل يقبله العقل. 

وتك�صف حياة نيت�صه هي الأخرى عن اأمل عميق 

ته 
ّ
ظّل عالقًا بالروح، و�صيوؤثر لحقًا على �صح

ة 
ّ
ة، فقد كانت لتجربته العاطفي

ّ
و�صالمته العقلي

اأثرها  �صالومي«  ــو  »ل حبيبته  مــع  الفا�صلة 

جميلة  امــراأة  »لو«  كانت  حياته.  على  العميق 

النف�صي  التحليل  ــرتف  وحت ومثّقفة  ــة 
ّ
وذكــي

عن  ف�صاًل  فرويد،  تالميذ  من  باأّنها  وتفتخر 

كونها �صغوفة بفل�صفة كانط و�صبينوزا، وعندما 

التقاها نيت�صه وقع يف غرامها، واعتقد اأّن احلّظ 

اللقاء، فلعّل هذه احلبيبة تنقذه  ابت�صم له بهذا 

الطباع،  التي جعلته خ�صن  من عزلته ووحدته 

ها بكل ما للع�صق من جنون و�صعف، لكنه 
ّ
واأحب

عندما طلبها للزواج رف�صته، كما رف�صت غريه 

اإياه يكابد اآلم اجلوى والفراق،  ورحلت تاركة 

بت 
ّ
ر  حجم الأمل والبوؤ�ص الذي ت�صب

ّ
ولنا اأن نت�صو

به »لو �صالومي« لنتي�صه. يقول يف كتابه »هكذا 

تكّلم زراد�صت«: »اأنَت ذاهب اإىل املراأة ل تن�صى 

ة 
ّ
العاطفي العارف باحلياة  �صوطك«، ولكن  اإذن 

يدرك اأن »لو �صالومي«، هي التي �صحبْت ال�صوط 

منه وجلدتُه به، يف جتربة قا�صية �صتفرز حقداً 

ة عمره.  
ّ
�صّد الن�صاء يحمله نيت�صه يف �صدره بقي

ديكارت هل أنقذ الموقف؟

الفل�سفية والفكرية  ديكارت، بوابة احلداثة 

ب��وج��ه ع���ام، ه��و ال���ذي و���س��ع ح���دًا للفكرة 

مع  وع��رّب  امل���راأة،  جت��اه  ال�سلبّية  الأر�سطّية 

دماغ  واأن  ل��ه،  جن�س  ل  العقل  ب��اأن  تالميذه 

املراأة، والدماغان يعمالن  الرجل م�ساٍو لدماغ 

ديكارت أعلى من 
شأن العقل، 

لكن هفواته تجاه 
النساء جعلت 
سوزان بوردو 

تطال عقالنّيته في 
الصميم

حوارات 
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واأن  خ�سو�سًا  تعليقك،  ما  عينها.  بالطريقة 

ب�سوزان  ممثلًة  الن�سوية،  التنظيات  بع�س 

يف  ديكارت  باأنوارية  �سّككت  قد  كانت  ب��وردو، 

العقالنية  فل�سفته  اإن  وقالت  اجل��ان��ب،  ه��ذا 

ظلت م�سدودة اإىل الذكورة و »تفوقها«، بدليل 

قوله لحقًا »اإن الن�ساء ل ي�سلحن لأمور كثية 

كربى، فهّن ل�سن م�سنوعات للتفكي، بل هّن اأكرث 

تعليقك؟ ما  العقل«..  من  احلد�س  على   اتكاًل 

- راهَن ديكارت يف كتابه »مقال/خطاب يف 

مبادئ  �صُّ 
ّ
تقو جديدة  فل�صفة  على  املنهج« 

ة ومنطق اأر�صطو، وُتعلي 
ّ
الفل�صفة ال�صكول�صتيكي

من �صاأن العقل، الذي و�صفه باأّنه »اأعدل الأ�صياء 

توّزعا بني النا�ص«، ما جعل منهجه امل�صتحدث 

من  ُعـــدْت  م�صبوقة  غــري  ة 
ّ
علمي ثــورة  ر 

ّ
فج

ُ
ي

ه اأب الفل�صفة احلديثة 
ّ

فتوحات احلداثة. فقد وج

يف  بالعقل  كها 
ّ
مت�ص اإِحكام  اإىل  الب�رصية  عناية 

م�صامينه اجلديدة. وقد خلع هذا املوقف مزيداً 

من الر�صانة على الطرح الديكارتي، يف الوقت 

ة حول العقل 
ّ
الذي تقهقرْت فيه الفكرة الأر�صطي

ولكّن  النقد.  ِمعول  حتت  وتهافتْت  الإن�صاين 

ال�صوؤال الوجيه يف هذا ال�صياق هل كان ديكارت 

ا هذا املفهوم للعقل الإن�صاين الذي يت�صاوى 
ّ
يتغي

املعنى؟  
ّ

غري املبنى  اأّن  اأم  جميعًا،  النا�ص   فيه 

زمانه  يف  اأُْعــجــب  ديــكــارت  اأّن  املعلوم  من   

وفل�صفتها  وبعلمها  »كري�صتينا«،  ال�صويد  مبلكة 

بتاأثري  امللكي  بالطها  اإىل  لدعوتها  وا�صتجاب 

اأمــرية  مع  مرا�صالته  واأّن  كما  موؤّلفاته،  من 

يف  �صليعة  كانت  التي  »اإليزابيت«  بوهيميا 

اللغات و�صغوفة بالفل�صفة، هي موّثقة و�صاهدة 

وعلى  واملحاججة  التفكري  على  مقدرتها  على 

يف  الفل�صفي  النقا�ص  يف  لها  ديكارت  ماراة 

ة غاية يف العمق. لكن اللتبا�ص 
ّ
م�صائل اإ�صكالي

ملا  خمالف  راأي  على  املــرء  يعث  عندما  يقع 

ة »�صوزان بوردو« 
ّ
قيل، كالذي تتبّناه الأمريكي

ة 
ّ
الذكوري املجازات  اإظهار  خالله  من  وحتاول 

وديكارت  ة 
ّ
العقالني ــاءات  اّدع وراء  املختبئة 

ين�صوي حتت هذا الّتهام، الذي ينتهي اإىل نزع 

ة عنه. 
ّ
�صفة الأنواري

تتجّنى  ل  بــوردو  بحجم  باحثة  اأّن  �صّك  ول 

 
ّ
يتم فكيف  ــيــل،  دل دون  مــن  ــارت  ــك دي عــلــى 

له  الــعــقــالين  املـــرياث  مــع  عندئذ  ف 
ّ
الــتــ�ــرص

اأنا  اإذن  اأفّكر  »اأنــا  الديكارتي  الكوجيتو  ومع 

م�صنوعات  ل�صن  الن�صاء  كانت  اإذا  مــوجــود« 

العجيبة  املفارقات  تلك  اأّن  �صّك  ل  للتفكري؟ 

لديه.  ة 
ّ
العقالني معنى  يــطــال  ال�صّك   جتعل 

 ث��م��ة م��ن ي��ت��ح��دث ع��ن اأن ان��ف�����س��ام ال���ذات 

ال��ن�����س��وي��ة ب���ني م��ظ��ه��ر م��ط��ل��وب وم���رغ���وب 

ذاتيًا،  وحمبب  م�سلوب  جوهر  وبني  اجتماعيًا 

يف  ازدواج��ي��ة  الفيل�سوفة  امل����راأة  ل��دى  وّل���د 

تعليقك؟ ما  وداخلية..  خارجية   ال�سخ�سية 

حتمله  ما  بكل  فيل�صوفة  املـــراأة  كانت  اإذا   -

ة 
ّ
الكلمة من معنى، فال تكون مزدوجة ال�صخ�صي

�صخ�صي،  والثاين  اجتماعي  واحــد  وبوجهني: 

ميكن  ًا 
ّ
اجتماعي فيه  مرغوب  هو  ما  كّل  فلي�ص 

الثقة به واأخذه على حممل اجلّد. ففي ظّل واقع 

�ص 
ّ
ويكر واجلهل،  ة 

ّ
الأمي اأو�صاله  تنه�ص  عربي 

املواطنة،  حقوق  فيه  وتنح�رص  املــراأة،  ة 
ّ
دوني

ويهيمن  �صاته، 
ّ
موؤ�ص عن  ة 

ّ
الدميقراطي وتغيب 

منظومته  على  الأ�ــصــويل  الــديــنــي  اخلــطــاب 

ة، ل ميكن للمرء اأن يهادن وي�صري خلف 
ّ
الثقافي

عندئذ،  الــرتاب  يف  راأ�صه  يدفن  ومــن  القطيع. 

وقارئ  ة 
ّ
ال�صخ�صي �صعيف  النف�ص  هزيل  هو 

اأّن  يعلمنا  الذي  الفل�صفي،  الفكر  لتاريخ  �صيئ 

يخ�صع،  ول  يتمّلق  ول  يحابي  ل   
ّ
احلــر الفكر 

ولعلمَك فاإّن هذه الطينة املقاومة موجودة يف 

الواقع، وهي ُتقّدم ت�صحيات كبرية على قّلتها 

و�صعوبة مهامها من اأجل اأن تتماهى مع ذاتها 

تلهمتها 
ْ
ا�ص التي  للمبادئ  وُتْخِل�ص  ة 

ّ
الأنثوي

األفت  اأن  ــد  اأري الــذي  لكّن  احلّقة.  الفل�صفة  من 

بني  التفرقة  وجوب  هو  ال�صطور،  هذه  يف  اإليه 

لي�صتغل  الفل�صفة  يف  �صهادة  على  يح�صل  من 

اأ�صلوب  يجعلها  من  وبني  بها،  وظيفة  ن 
ِّ
ويوؤم

وال�صخ�صي. الجتماعي  فيه  يتماهى   حياة 

الــيــوم ــغــرب  ال يف  احلــديــثــات   الفيل�صوفات 

الفلسفة بصيغة 
المؤنث في 

الغرب خليقة 
باالحترام، وإن 

اختلف المرء مع 
بعض أطروحاتها

حوارات 
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الفيل�سوفات  اأطروحات  يف  تقولينه  الذي  ما 

�ستاين  اأدي���ت  اأم��ث��ال:  ال��غ��رب  احل��دي��ث��ات يف 

وجوليا  ب��وف��وار  دو  و�سيمون  اأرن����دت  وح��ّن��ا 

وغ��يه��ن..  لن���غ���ر..  و����س���وزان  كري�ستيفا 

وغيهن. اأي اإ�سافات جديدة جئن بها وميكن 

الفل�سفة؟ تاريخ  م�سار  تعميق  يف  ت�سهم   اأن 

- اإّن الفل�صفة ب�صيغة املوؤّنث يف الغرب خليقة 

بع�ص  مع  املرء  اختلف  واإْن  حّتى  بالحرتام، 

اأطروحاتها، فقد خا�صْت الفيل�صوفات احلديثات 

�صائكة  ة 
ّ
واأخالقي ة 

ّ
و�صيا�صي ة 

ّ
فكري ق�صايا  يف 

موازين  باأّن  ة 
ّ
مر غري  وبرهنْت  وعمق،  بجراأة 

جتّلى  عندما  عقب،  على  راأ�صًا  انقلبْت  قد  الفكر 

بهّن وفيهّن تاريخ فكري جديد يحاول اأن يقَطع 

الأبنية  بنقد  املا�صي  ممار�صات  مع  الو�صل 

من  يعدُّ  كان  فيما  واخلو�ص  ة 
ّ
الأبوي ة 

ّ
الفكري

ــث  »اإدي الفيل�صوفة  متتعْت  فقد  املــحــظــورات. 

على  تتلمذْت  التي   )1891-1942( �صتاين« 

الب�صرية،  الأملاين هو�رصل بنفاذ  الفيل�صوف  يد 

النفعالت  ب 
ّ
»ت�رص بحثها  خالل  من  وحاولْت 

والعواطف« الذي اأجنزتُه لنيل درجة الدكتوراه، 

اأن تتجاوز علم النف�ص اإىل علم يعتني بالظواهر 

 عنها 
ّ

ة ل�صتكناه بواطن النف�ص املعرب
ّ
الإن�صاني

اأعماًل  وقّدمْت  ة، 
ّ
والعقلي ة 

ّ
النفعالي باحلدو�ص 

 اأخرى ُترّكز فيها على �صريتها الذاتية احلزينة. 

ف�ُصهرتها   )1906-1975( اأرندت«  »حّنا  اأما 

ة 
ّ
النقدي اأعمالها  بف�صل  ـــاق  الآف يف  طــارت 

وجه  على  ال�صيا�صي  الفكر  مال  يف  اجلريئة 

بع�ص  اإىل  هنا  اأ�صري  اأن  ويكفي  اخل�صو�ص، 

ة 
ّ
موؤّلفاتها، التي خا�صْت فيها يف ق�صايا احلري

ة، 
ّ
الإن�صاني والــكــرامــة  والــعــدالــة  والدمقرطة 

احلديثة  الأزمنة  يف  ة 
ّ
الفكري مكانتها  لتقدير 

»حياة  الـــثـــورة«،  »يف  الــعــنــف«،  »يف  مــثــل: 

ويعدُّ  وغريها؛  التوتاليتارية«  »اأ�صل  العقل«، 

يف  ة 
ّ
ال�صيا�صي الكتب   

ّ
اأهــم من  الأخــري  الكتاب 

قد  اأرنــدت  اأّن  التذكري   
ُ
ويجب الع�رصين،  القرن 

جتربتها  من  ة 
ّ
الفكري نجزاتها 

ُ
م يف  اْغرتفْت 

ات �صعبة. 
ّ
ة التي و�صعتها اأمام حتدي

ّ
 ال�صخ�صي

ــوار«  ــوف ب دو  »�ــصــيــمــون  الفيل�صوفة  ــّد  ــع وت

للفكر  احلقيقية  اجلــــّدة   )1908-198((

الثاين/ »اجلن�ص  وكتابها  احلديث،  الن�صوي 

الن�صوية  احلركات  اإجنيل  مبثابة  هو  ــر«،  الآخ

احلديثة، انتقدت فيه الطريقة التي عوملت بها 

الق�صايا  عن  كتبت  فقد  التاريخ.  عرب  الن�صاء 

املنظومات  خاللها  من  ت 
ّ
ــر وع ة 

ّ
الجتماعي

امل�صار  كتابها  واأ�صهم  املت�صّلطة،  ة 
ّ
البطريريكي

املوجة  انطالق  يف   1949 عام  ال�صادر  اإليه 

اأفكارها  لطرافة  ونظرا  ة. 
ّ
الن�صوي من  الثانية 

وو�صعه  مب�صادرته  الفاتيكان  قام  وجراأتها، 

تداولها.  واملمنوع  مة 
ّ
املحر الكتب  لئحة   على 

ات، 
ّ
الغربي الفيل�صوفات  عن  احلديث  وينقلنا 

»جوليا  الفيل�صوفة  �صرية  اإىل  قيل  ا 
ّ
عم ف�صاًل 

كري�صتيفا« التي ولدت عام 1941 يف بلغاريا 

وتعي�ص حاليًا يف فرن�صا، وجتربة هذه الأخرية ل 

فعمة بالن�صاط 
ُ
ة عن نظرياتها، وهي م

ّ
تقّل اأهمي

ة 
ّ
اأدبي ناقدة  فهي  خمتلفة،  �صات 

ّ
تخ�ص يف 

ة واأ�صتاذة 
ّ
ة ونا�صطة ن�صوي

ّ
ة وروائي

ّ
وحمّللة نف�صي

موؤلَّفًا،  ثالثني  من  اأكث  حوزتها  ويف  ة 
ّ
جامعي

التحليل  مــال  يف  ح�صاب  األــف  لها  ويح�صب 

ما يزال مبّكرًا 
القول بفلسفة 

نسوية عربّية على 
غرار نظيراتها في 

الغرب، فاألنثى 
عندنا ما تزال تعاني 

من الوأد بأشكال 
متعددة

حوارات 
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ة والنقد الأدبي وعلم 
ّ
النف�صي والدرا�صات الثقافي

وندواتها  حما�رصاتها  حتظى  كما  الل�صانيات، 

وحتــاول  كبرية،  مبتابعة  راهــنــًا  وموؤّلفاتها 

ومدار�ص  مبناهج  املتاأّثرة  وهي  كري�صتيفا، 

ة خمتلفة، اإعادة �صوغ جملة من املفاهيم 
ّ
فكري

واملـــراأة. واللغة  والثقافة  بال�صيا�صة   تتعّلق 

لنغر  �صوزان  بالفيل�صوفة  املحور  هذا  واأختم   

للفّن  اأهمية  اأولـــْت  التي   )1985  =  1895(

موؤّلفاتها  يف  وا�صلت  وقد  والفل�صفة،  واملنطق 

بحوث الفيل�صوف »اأرن�صت كا�صرير«  )1874 – 

 
ّ
ة.  واإذا كانت لنغر قد �صقت

ّ
1945( يف الرمزي

طريقها يف هذا املجال بعدم التماهي مع جميع 

اأطروحاته، فاإّنها �صارت على ُخطاه يف اعتبار 

الإن�صان كائنا رامزا، لذلك اأحّلْت يف ن�صو�صها 

على �رصورة العتناء بهذا اجلانب، لأّن الرموز 

بل الكفيلة مبعرفة اأعمق للفل�صفة والّلغة 
ُ
هي ال�ص

والأ�صاطري.  ة 
ّ
الديني والطقو�ص  والتاريخ   والفّن 

الأفكار،  هذه  كل  ُت�صيف  األ  قيل،  الذي  وبعد 

ة 
ّ
ة وفني

ّ
التي اأوجزُت يف تقدميها، قيمًا اأخالقي

 بها يف تعميق م�صار 
ُ
ة، ت�صهم

ّ
ة لالإن�صاني

ّ
ومعرفي

تاريخ الفل�صفة؟

 

الفل�سفة  ت��ي��ار  ظ���اه���رة  يف  ت��ق��ول��ني  م����اذا 

و�سبعينيات  �ستينيات  يف  ظهر  الذي  الن�سوية 

ال���ق���رن ال��ع�����س��ري��ن يف ف��رن�����س��ا وال���ولي���ات 

�سعود  م��ن  ي��ق��ال  ك��م��ا  م�ستفيدًا  امل��ت��ح��دة، 

البنيوية؟ بعد  وم��ا  واملارك�سية   الوجودية 

يف  اأ�صهمْت  ة 
ّ
وفكري ة 

ّ
تاريخي عوامل  هناك   -

�صتينيات  يف  ة 
ّ
الن�صوي الفل�صفة  ار 

ّ
تي ظهور 

طلُق 
ُ
ي باَت  ما  اأو  املا�صي  القرن  و�صبعينيات 

كانت  فاإذا  للن�صوية.  ة 
ّ
الثاني املوجة  ا�صم  عليه 

القرن  يف  ة 
ّ
الن�صوي للحركة  الأوىل  املــوجــة 

يف  باحلق  باملطالبة  زت 
ّ
متي قد  ع�رص  التا�صع 

وتوّلدت  لالنتخابات،  والرت�ّصح  وال�صغل  التعّلم 

الهيمنة  ر من 
ّ
للتحر ة تدعو 

ّ
عنها حركة �صيا�صي

اأكث  كانت  ة 
ّ
الثاني املوجة  ــاإّن  ف ــة، 

ّ
الــذكــوري

راحْت  اإذ  �صابقتها،  من  وعمقًا  ووعيًا  ُن�صجًا 

ة، 
ّ
الن�صوي ة 

ّ
للهوي ة 

ّ
نظري �صيغة  عن  تبحُث 

م�صتفيدة من فل�صفة احلداثة واملناهج اجلديدة، 

ومتكئة على كتاب �صيمون دو بوفوار »اجلن�ص 

ة بعد �صدوره. 
ّ
الثاين/الآخر « الذي اأحدث �صج

ل  »املراأة  �صهرية  بعبارة  الكاتبة  تهلتُه 
ْ
ا�ص وقد 

اإ�صارة منها  امــراأة«، يف  امــراأة، بل ت�صري  تولد 

وفق  عيد �صياغتها 
ُ
ي الذي  هو  املجتمع  اأّن  اإىل 

التي  هي  لي�صت  فالطبيعة  ة، 
ّ
الثقافي منظومتِه 

البيولوجي،  تكوينها  ول  �صعيفة  املراأة  جعلت 

تلك  توطني  يف  اأ�صهم  الــذي  هو  املجتمع  بل 

م 
ّ
ق�ص الـــذي  نف�صه  ــو  وه اخلــاطــئــة،  املفاهيم 

ابتداء  ِلَن�صهد  جندري.  اأ�صا�ص  على  املجتمع 

ميالد  على  الع�رصين  القرن  ثمانينيات  من 

ة 
ّ
بالن�صوي ت 

ّ
مي

ُ
�ص التي  ة 

ّ
للن�صوي الثالثة  املوجة 

اجلديدة، وقد جاءت كرّد فعل على الإفراط يف 

املطالبة بحقوق الن�صاء، وكان من خ�صائ�صها 

ْغية 
ُ
ب احلداثة«  بعد  »ما  ن�صو�ص  مع  تعاطيها 

والك�صف  املعا�رص  الفل�صفي  الفكر  اإعادة �صوغ 

فيه.  ال�صائدة  واخل�صوع  القمع  ِبنيات   عــْن 

الثالثة  املوجة  اأّن  اإىل  هنا  اأ�صري  اأن  ويجب 

مّتنْت  هــذا،  يومنا  اإىل  ة 
ّ
وامل�صتمر ة 

ّ
للن�صوي

كّن  اللواتي  الأكــادميــيــات  بالن�صاء  عالقتها 

تعاني المرأة من 
اإلقصاء بتأثير 

إكراهات اإلسالم 
السياسي 
والخطاب 

الفقهي األصولي 
المطوق لحريتها

حوارات 
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الرموز هي 
الُسبل الكفيلة 
بمعرفة أعمق 

للفلسفة والّلغة 
والفّن والتاريخ 

والطقوس الدينّية 
واألساطير

ُتَخْلخل  ة 
ّ
عاملي ة 

ّ
ح�صاري ــة  روؤي اإىل  ي�صعني 

يف  النظر  وُتعيد  والهام�ص،  املركز  مفاهيم 

الرجل  ومركزية  ة 
ّ
الغربي احل�صارة  ة 

ّ
مركزي

احلركة  اأّن  �صّك  ول  العقل.  ومركزية  الأبي�ص 

كنزعة  ظــهــرت  الــثــالث  مبوجاتها  الن�صوية 

والفكر. الــواقــع  ــدل  ج على  تاأ�ص�صْت  ة 
ّ
 نقدي

م���ا ت�����زال ال��ن��ظ��رة ال��ت��ف��ّك��ري��ة ال��ع��رب��ي��ة 

حم�س  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  الن�سوية  الفل�سفة  اإىل 

ت��ي��ار ف��ل�����س��ف��ي ي�����س��ك��ل ع��ام��ل اجل���ن���در، اأو 

تقولني؟  م��اذا  منطلقه..  اأ�سا�س   اجلنو�سة، 

مبقاربة  عمومًا  ة 
ّ
الن�صوي الفل�صفة   

ُّ
تهتم  -

مع  وبالتعاطي  ة، 
ّ
ن�صوي ــة  زاوي من  الفل�صفة 

يف  الن�صاء  بو�صعية  ترتبط  التي  املو�صوعات 

واجلن�ص  واملواطنة  والذات  ة 
ّ
كالهوي املجتمع 

ذلك،  عن  ف�صاًل  احلقوق  وق�صايا  واجلنو�صة 

الــثــاين  املــنــحــى  الأمــــر يف هـــذا  يــرتــبــط  ول 

اأي�صا  هم  الفال�صفة  لأّن  وح�صب،  بالفيل�صوفات 

الإجحاف  من  ولذلك  الق�صايا،  بهذه  ون 
ّ
يهتم

عند  الفكر  ك 
ّ
حر

ُ
ي الذي  هو  اجلندر  بــاأّن  القول 

تاريخ  كتابة  اإعادة  اإىل  ويدفعهّن  الفيل�صوفات 

الفل�صفة. فال�صغف باحلكمة وحمبة احلّق واخلري 

الإن�صاين  الفل�صفي  الفكر  ــاق  اآف من  واجلمال 

الذي ل يقت�رص على جن�ص دون غريه. كما واأّن 

ة« ل ينبغي 
ّ
اخلو�ص يف مو�صوع »الذات الأنثوي

هًا، فبال�صتناد اإىل 
ّ
فهم فهمًا ناق�صًا وم�صو

ُ
اأن ي

ة املوجودة 
ّ
علم النف�ص تتاأّكد الفروقات النف�صي

مال  تو�صيع  �صاأنها  من  التي  اجلن�صني  بني 

الأنثوية  الذات  مبقدور  ويكون  وتعميقه،  الفهم 

وت�صبغ  الأخــرى  الزوايا  اإىل  زاويــة  ت�صيف  اأن 

بهذا  وهــي  ــة. 
ّ

اخلــا�ــص ت�صوراتها  مــن  عليها 

اأّنها الذات العارفة  املعنى ل تقّدم نف�صها على 

ة، بل اإحدى الذوات 
ّ
الوحيدة يف الفل�صفة الن�صوي

هذا  يف  التذكري  مبكان  الأهمية  ومن  العارفة. 

ة 
ّ
الن�صوي الفل�صفة  الثالثة من  املوجة  اأّن  املقام 

وجادلْت  ر 
ّ
الت�صو هذا  على  ا�صتغلت  الغرب  يف 

و»دريـــدا«  »لكـــان«  بن�صو�ص  لة 
ّ
متو�ص فيه، 

بوجه  احلداثة«  بعد  »ما  وبفال�صفة  و»فوكو« 

ة 
ّ
الن�صوي الفل�صفة  عام، ويف �صوء جهودها تعدُّ 

ــادي  احل الــقــرن  يف  ة 
ّ
الفل�صفي املباحث  مــن 

والع�رصين التي يح�صب لها ح�صاب. ويف العامل 

اإغفالها،  يجوز  ل  ة 
ّ
ن�صوي اليوم جتارب  العربي 

املذكورتني  بال�صيغتني  الفل�صفة  متار�ص  وهي 

من  حرية  يف  نزال  ل  لأننا  نظراً  ولكّن  اأعــاله، 

القدامة واحلداثة،  ة بني 
ّ
الهوي م�صاألة  اأمرنا يف 

 
ّ

لأي نطمئن  ل  متناق�صة  اأفــكــار  وتتجاذبنا 

ة، 
ّ
وال�صيا�صي ــة 

ّ
الأخــالقــي ومنظومتنا  منها، 

ة 
ّ
احلري م�صائل  يف  احل�صم  با�صتطاعتها  لي�ص 

الجتماعية  والعدالة  اجلن�صني  بني  وامل�صاواة 

فــاإّن  ال�صلطات،  بني  والف�صل  ة 
ّ
والدميقراطي

ة 
ّ
والفاعلي بالزخم  ة 

ّ
عربي ة 

ّ
ن�صوي فل�صفة  وجود 

مبّكرا.  ــزال  ي ل  الــغــرب  يف  عليها  املــوجــودة 

فالأنثى عندنا، ويف زماننا هذا، تعاين من الواأد 

زاد  التي  ة، 
ّ
الذكوري والثقافة  متعّددة،  باأ�صكال 

ل  ت�صخيمها،  يف  املتطرف  الأ�صويل  اخلطاب 

.
ّ
ق الفكر احلر

ّ
تزال متار�ص اإكراهاتها وتطو

حوارات 
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محور .. حاتم علي

اشتغل على  تأصيل قطار الحيك عبر: 

تشريح المجتمع السوري، وقراءة 

التاريخ من موقع الضّد
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لوهلٍة خاطفة، بدت احل�صود التي رافقت جثمان 

 )2020 املخرج الراحل حامت علي )1962 - 

ة، 
ّ
الدرامي اأعماله  اأحد  من  م�صهٌد  اأّنها  لو  كما 

و�صجٌن  م�صبعة،  كــوادر  ال�صخ�صي.  وبتوقيعه 

يف  املوت  اأّن  ذلك  ة؛ 
ّ
جماعي وفجيعة  اأ�صيٌل، 

لفرط  ا 
ً
مثري حدثًا  يعد  مل   

ّ
ال�صوري ال�صارع 

تكراره. �صنتذّكر جنازة م�صابهة �صهدتها دم�صق 

نزار  الراحل  ال�صاعر  جنازة  هي  اأعــوام،  قبل 

ة وراء 
ّ
تان، ل جهة ر�صمي

ّ
قباين. اجلنازتان اأهلي

الوجدان  يف  ال�صخ�صني  ر�صيد  اإمنــا  الواقعة، 

لغياب  بالن�صبة  ال�صدمة  كانت  وح�صب.  العام 

لتاأثريه  اأعلى، نظراً  اأقوى، وبجرعة  حامت علي 

اأثثت لتاريخ م�صاّد  يف �صناعة �صورة لطاملا 

مفرداته  ي�صتلهم  ل  ة، 
ّ
العام الذائقة  خاطب 

ُ
ي

فيما  �ــصــواء  الر�صمي،  الــّتــاريــخ  اأر�ــصــيــف  مــن 

ما  اأو  ال�صوري،  املجتمع  �صي�صيولوجيا  يخ�ص 

ة، 
ّ
حكائي متوالية  بو�صفه  بالتاريخ  يتعّلق 

ال�صحرية  الو�صفة  باكراً  علي  حامت  اأدرك  اإذ 

ليلة  »األــف  ة 
ّ
ل�رصدي املــوازي  الب�رصي  د 

ّ
لل�رص

وليلة«، م�صتلهمًا باأدواته ب�صرية اجلّدة الأوىل 

ال�صفوي  من  النتقال  اآخــر  ومبعنى  �صهرزاد، 

بتفكيك  اخلطاب،  نحو  احلكي  اأو  املكتوب،  اإىل 

احلكاية واإعادة �صوغها مبا يكفي ثالثني حلقة 

�صهريار  �صيف  من  النجاة  م�صافة  هي  درامية، 

ــرميــوت كــونــرتول( وذلـــك بــاإغــالق حمطة  )ال

تكمن  ال�رصد.  لذة  اإىل  الجنــذاب  اأو  امل�صاهدة 

باحلذف  علي  حلامت  الب�رصي  املنجز  اأهمية 

يقع  ما  احلدود  اأق�صى  اإىل  الإ�صافة، خمّففًا  ل 

الأعمال  ورف�ص  التلفزيونية،  الثثرة  باب  يف 

على وعي  بناء  م�صية عرجاء،  اإىل  تقوده  التي 

امل�رصحي  املــرياث  من  �صواء  مرتاكم،  معريف 

ا�صتعادتنا  التاريخ بعني م�صادة. يف  اأو قراءة 

مل�صهد اجلنازة املحمولة على الأكتاف م�صافة 

عوه كانوا 
ّ
ثالثة كيلومرتات، �صندرك اأن من �صي

يرّدون ديًنا له بحقهم، هو الذي اأهداهم حكاية 

ُتغرق  التي  تلك  ة، 
ّ
ال�صار الأع�صاب  من  م�صذَّبة 

حقول الآخرين. ا�صتغل حامت علي على �صكتني 

فح�ص  احلكي:  قطار  تاأ�صيل  يف  متوازيتني 

يف  خ�صو�صًا  وت�رصيحه،  ال�صوري  املجتمع 

ًل 
ّ
معو كبرية«،  و»اأحــالم  الأربعة«،  »الف�صول 

النبيلة  القيم  ت�صدير  يف  الو�صطى  الطبقة  على 

والأفكار التي حتميها من الحت�صار، ومبعنى 

اإىل  تهوي  ل  كي  الإنـــذار  �صفارة  اإطــالق  ما 

�صة 
ّ

ومتوح هجينة  طبقة  زحــف  اأمــام  القاع 

لذة الّسرد وغواية الصورة  

خليل صويلح
روائي وكاتب  سينمائي سوري

محور .. حاتم علي
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لته 
ّ
بتحو املجتمع  اأ�صاب   

ّ
بنيوي خلٍل  ب�صبب 

غابت  واإن  الأ�ــصــفــل،  الـــدرك  اإىل  امُلت�صارعة 

الأرجح  على  الطارئ.  الع�صف  هذا  عن  الأ�صئلة 

�صيزيد  لكّنه  ل، 
ّ
الأو املقام  يف  ة 

ّ
رقابي لأ�صباب 

 
ّ
»ع�صي هو  لحــق  عمٍل  يف  املواجهة  جرعة 

واأحــوال  املدنية،  الأحــوال  ملف  بفتح  الدمع« 

الثانية  ال�صّكة  اأما  والقانون.  ال�رصع  يف  املراأة 

ال�صّد،  مــوقــع  مــن  الــتــاريــخ  بــقــراءة  فتتعّلق 

الدين  و»�صالح  الأندل�ص«،  »ثالثية  يف  كما 

الأيوبي«، و»عمر«. اأعمال اإ�صكالية جتاوز فيها 

جديل  حوار  نحو  للدراما  ة 
ّ
التقليدي التابوهات 

بني احلاكم واملحكوم. ففي »ثالثية الأندل�ص« 

و»ربيع  قري�ص«،  »�صقر  عناوينها  حملت  التي 

الطوائف«، نقع على جدارية  قرطبة«، و»ملوك 

�صرية  من  بــدءاً  الأندل�ص،  ح�صارة  عن  ة 
ّ
�رصدي

الأموية  الدولة  موؤ�ص�ص  الداخل«  الرحمن  »عبد 

»حممد  املن�صور  ب�صرية  مــروراً  الأندل�ص،  يف 

اإىل  العلمية و�صوًل  اأبي عامر« وطموحاته  بن 

اإىل  لها 
ّ
وحتو الأندل�ص  انهيار  ثم  قرطبة،  حكم 

اأن كانت مركزاً ح�صاريًا  بعد  للطوائف  ممالك 

على  الديني،  والتعاي�ص  والفنون  للعلوم  راقيًا 

تعك�ص  متقنة  بكوادر  اأّخــاذة  ب�رصية  خلفية 

ة لتلك احلقبة العربية امل�رصقة، 
ّ
الروح ال�صجالي

علي  وحامت  موؤلفًا  �صيف  وليد  يناأى  هنا  فها 

نحو  املعّلبة  التاريخية  الدرو�ص  عن  خمرجًا 

يجيب  اليوم.  اإىل  والراهنة  ال�صائكة  الأ�صئلة 

حامت علي عن �صوؤال كتابة التاريخ للتلفزيون 

بقوله »كل ما نقّدمه يف امل�صل�صالت التاريخية 

اأنها  مالحظة  مع  خا�صة،  نظر  وجهة  اإل  لي�ص 

ت�صتمد قوتها من خالل متا�صك خطابها الفكري 

ج 
ّ
املتفر اإقناع  يف  اأهميًة  يقل  ل  الذي  والفني 

باأن ما تقوله هو احلقيقة، فاإذا كنت تعترب هذا 

كذبًا، فاإن جزءاً من الكذبة الأ�صا�صية يكمن يف 

الأوىل  ة 
ّ
املف�صلي املحطة  اأما  نف�صه«.  التاريخ 

م�صل�صل»الزير  مع  فكانت  املخرج  هذ  لب�صمة 

 كتبه ممـــدوح عــــدوان، يف 
ّ

�ــصــامل« عــن نــ�ــص

ب�صحب  وذلك  وب�رصيًا،  ا 
ًّ
�رصدي جريئة  مغامرة 

اإىل  املقهى  حكواتي  اأقــدام  حتت  من  الب�صاط 

امل�صّلية  تتعدى احلكاية  اآ�رصة  بفرجة  ال�صا�صة  

بــا�ــصــتــدعــاء »حــرب  املــوقــف،  احلــكــايــة  اإىل 

اإىل  اجلاهلية  ووقائعها من حقبتها  الب�صو�ص« 

اللحظة الراهنة، واإذا بحروب القبائل يف الأم�ص 

معا�رصة  ون�صخة  اليوم،  حلروب  مــراآة  البعيد 

ا�ص«، و»كليب«، اأما بالن�صبة لـ »ناقة 
ّ
عن »ج�ص

اخرتاعها  يف  ذرائع  اإىل  نحتاج  فال  الب�صو�ص« 

اليوم.  قبائل  بني  ما  حــرٍب  �ــرصارة  لإ�صعال 

املقهى  حكواتي  يرويه  كان  ما  عك�ص  وعلى 

العمل  �صّناع  اأن  اإل  �صامل  الزير  بطولت  عن 

التلفزيوين جعلوه- يف نهاية املطاف- رجاًل 

مهزومًا. وعلى الرغم من حماولت حامت علي 

التلفزيونية  الدراما  نقل  بق�صد  التجريب  يف 

اأن  يعرتف  ــه  اأن اإل  اأرقـــى  ب�رصية  حلظة  اإىل 

هي  التاريخية  التلفزيونية  الأعــمــال  معظم 

خ�صع  فقد  الرقابات،  لتعّدد  نظراً  اأنياب،  بال 

دينية  رقابة  من  لأكث  مثاًل،  »عمر«  م�صل�صل 

مبهارة  خمرجه  متّكن  ذلك  ورغــم  و�صيا�صية، 

عمر  حياة  عن  لفتة  ب�رصية  وثيقة  ي�صنع  اأن 

دة عن 
ّ
بن اخلطاب وع�رصه، ناقاًل �صورة م�ص

النظر عن مو�صوعه  مقّد�صة، ب�رصف  �صخ�صية 

حاتم علي: 
األعمال التاريخية 
ليست إال وجهة 

نظر خاصة، 
تستمد قوتها 

من خالل 
تماسك خطابها 

الفكري والفني 

محور .. حاتم علي
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الإ�صكايل. لن نهمل بالطبع اأكث اأعمال �صاحب 

»التغريبة  وهــو  داً، 
ّ
تــفــر ـــام«  الأي طــول  »على 

دراميًا  وّثــق  الــذي  العمل  هــذا  الفل�صطينية«، 

بعد  ديارهم  من  الفل�صطينيني  نــزوح  لق�صية 

عاطفيًا،  م�صبعة  اإن�صانية  ب�صحنة   1948 نكبة 

اأن  دون  من  اأق�صاه  اإىل  الن�صيج  �صوت  اأعادت 

يتكئ على الهتاف وال�صعار بقدر عنايته بوجع 

النا�ص العاديني وملحمية اقتالعهم من بيوتهم 

يف م�صهدية �صك�صبريية عن معنى التيه. وتكمن 

�صيف(  وليد  )كتبه  ا 
ًّ
�رصدي العمل  هذا  اأهمية 

النزوح،  اأوجاع  ور�صد  الأمل،  طبقات  بتق�صريه 

وحماولة لرّد هذه النكبة لي�ص فقط اإىل م�رصوع 

، واإمنا اأي�صًا اإىل اأ�صباب ذاتية خا�صة 
ّ

ا�صتعماري

الأعــراف  جلهة  نف�صه  الفل�صطيني  باملجتمع 

ال�صارمة والنزوع الع�صائري، وانك�صار الأحالم. 

تنطوي »التغريبة« اإذاً، على �رصد روائي يقارب 

كنفاين  غ�صان  عليها  ا�صتغل  التي  املناخات 

قباًل، بالإ�صافة اإىل النزوع الذاتي لدى املوؤلف 

واآلم  كثب،  عــن  النكبة  وقــائــع  عا�ص  الــذي 

 
ّ
املخرج الذي نزح من اجلولن لي�صتبك مع الهم

الفل�صطيني يف املخيمات ال�صورية. هكذا امتزج 

اأق�صى  نحو   
ّ

الب�رصي د 
ّ

بال�رص  
ّ
ــي الأدب د 

ّ
ال�رص

الذاكرة  لإنعا�ص   
ّ
الإبــداعــي الّتطابق  حــالت 

نحٍو  على  تركيبها  واإعادة  �صني 
ّ
املهم بق�ص�ِص 

خاّلق. و�صوف يجد حامت علي نف�صه يف موقع 

دور  لعب  عندما  ال�صخ�صية،  �صريته  يتذّكر  من 

امل�صّلح  الكفاح  فكرة  اختار  الــذي  »ر�ــصــدي« 

للق�صية  التاريخية  ال�صريورة  مع  ان�صجامًا 

حامت  �صورة  �صعت 
ُ
و ملاذا  ولكن  الفل�صطينية. 

علي يف اإطاٍر خا�ص لدى متابعيه على ال�صا�صة 

للم�صاهد  يقّدم  مل  لأّنه  الأرجح  على  ال�صغرية؟ 

تقدمي وجبة  على  اإمنا عمل  مغ�صو�صة،  ب�صاعة 

ح�صوره  نــدرة  عن  كتعوي�ص  د�صمة  ة 
ّ
تنويري

التلفزيونية  ال�صورة  بتطوير  ال�صينمائي، وذلك 

الّتمثيل  در�ص  اإذ  معريف،  ثراء  على  املحمولة 

يف املعهد العايل للفنون امل�رصحية يف دم�صق، 

ة من وحي 
ّ
ة وتلفزيوني

ّ
وكتب ن�صو�صًا ق�ص�صي

م�صل�صل  كتابة  يف  �صك�صبري  )اقتب�ص  امل�رصح 

بروؤية  الإخراج م�صبعًا  اإىل  اجّته  ثم  »القالع«(، 

الوقت  يف  ًل 
ّ
ومعو الت�صلية،  لب�صاعة  م�صادة 

كّتاب  مع  بالتوافق  الثغرات  �صّد  على  نف�صه، 

نوعيني مثل وليد �صيف وممدوح عدوان، واأمل 

مراحل  على  ن�صج  فاإن م�رصوعه  وتاليًا،  حنا، 

اخلّفة  اأمناط  جتايف  تلفزيونية  رواية  بو�صفه 

بقو�ص مفتوح على اأ�صئلة ال�صارع اليومي حينًا، 

قدرة  اإىل  بالإ�صافة  طــوراً،  التاريخ  واأمرا�ص 

ا�صتثنائية على اإدارة املجاميع مبا ميالأ الكادر 

باأكث من احتمال وتاأويل ومتعة وغواية.  

مشروعه رواية 
تلفزيونّية تجافي 

أنماط الخّفة، 
بقوس مفتوح 

على أسئلة الشارع 
اليومي وأمراض 

التاريخ.  

محور .. حاتم علي



نزوى العدد 106 إبريل 2021
196

"قلم حمرة" 
لم يقدم عماًل 

استثنائياً فحسب، 
بل قدم خطاباً 

وإدارة لمخرج يمّيز 
الجرأة المطلوبة 

في المكان 
والزمان المناسبين

حاتم علي.. الشاهد 
على عصرنا  

عال الشيخ
ناقدة سينمائية فلسطينية 

اإىل   
ّ
مير من  كّل  يعلمها  التي  اخل�صو�صية  تلك  لديه 

اأن يفر�صها بق�صد. يف وقت ما  جانب طاولته، دون 

من ال�صباح، يف مكان ما، يجل�ص على طاولة �صغرية، 

تلك  يف  وقت  ل  ــه  اأّن اإىل  اإ�صارة  هي  واحــد،   
ٍّ
بكر�صي

يحت�صي  احلديث،  من  نوع  اأّي  ي�صاركه  لآخر  اللحظة 

، مُي�صك )املوبايل( يت�صّفح بيد و�صيجارته  قهوته بتاأٍنّ

بيده الثانية، يعطي ماًل ملن يحّبه ، وهنا من يحبه 

طاولته  يعربوا  باأن  باأعماله،  يوًما  تعّلق  من  يعني 

دمثة  بطريقة  يقرر  اأن  اإىل  عليه،  ال�صباح  بجملة 

 اآخر، هنا تدرك اأن ثمة فر�صة 
ٍّ
وخفيفة بو�صع كر�صي

لتجل�ص اأمامه وتتبادل احلديث، لديه تلك اخل�صو�صية 

التي ت�صبه كّل ما قدمه يف الدراما العربية، هو يجل�ص 

يفتح  وبعدها  ره، 
ّ
يقر وقت  يف  لوحده   

ّ
كر�صي على 

ويتحاور  لي�صاركه  عري�ص  جمهور  لكرا�صي  املجال 

معه فيما كان يفكر.. هنا �صنحكي عن حامت علي.. عن 

بع�ص اأعماله التي �صتظل تعّن على الذاكرة.

ثمة تفا�صيل ل تليق بها �صيغة املا�صي، لأّن اأثرها 

يح�رص، تلك التفا�صيل التي ترتبط ب�صخ�صية اأثبتت 

تتم  اأن  ت�صتحق  الأ�صداد،  جتميع  على  قادرة  انها 

كانت  لو  حتى  تتنف�ص،  زالت  ما  وكاأنها  روايتها 

احلقيقة اأّنها باتت حتت تراب، هنا تتاأمل قليال يف 

ت�صبه  بحالة  ارتبط  ما  اإذا  بخا�صة  الــرتاب،  معنى 

حالة علي الذي اعتاد منذ اأكث من 10 �صنوات على 

ثقافة الرحيل.

اأطراف  اأجتاذب معه  الأخري  قبل رحيله  يوما  كنت 

حديث بتلك الطاولة ال�صابق ذكرها، وكان يحّدثني 

)حلو  واحـــدة  بجملة  اخت�رصها  مــونــرتيــال،  عــن 

 حاله اإن�صان(، ثمة جمل ل حتتاج اإىل 
ّ

الواحد يح�ص

تاأويل، بل حتتاج فقط اأن تتلقاها كما هي، حتديًدا 

تغادره  مل  التي  ال�صورية،  باحلالة  ارتبطت  ما  اذا 

اأكتاف حمبيه  ا�صتقبلته ج�صًدا مرفوًعا على  اأن  اإىل 

يوؤكد  كاأّنه  و  فبات  يحب،  الذي  ترابها  يف  ليوارى 

، ف�صناعة 
ّ
يبقى، ومع علي الذي  الفعل هو  اأن  على 

عمل درامي اأو فيلم �صينمائي هو الذي يحدد موقفه 

منذ  و�صوحا  الأكث  املوقف  فكان  باآخر،  اأو  ب�صكل 

اندلع الثورة ال�صورية هو »قلم حومرة«.

عمل ُيدّرس

�ص؛ لذلك ي�صتحق الإ�صهاب، 
ّ
هنا احلديث عن عمل ُيدر

يف  العربية  الف�صائيات  يف  حينها  يعر�ص  مل  فهو 

على  م�صاهدة  ن�صبة  اأعلى  حّقق  لكّنه   ،2014 عام 

الإنتاجي  الزخم  ظل  يف  كثريا  وتفوق  اليوتيوب، 

الكبري حينها للدراما العربية املنت�رصة يف ف�صائيات 

عديدة، لكن الواجب املرتبط بتقدمي حكاية توؤكد اأن 

محور .. حاتم علي
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تكمن أهمية 
منجزه البصري في 

نزوعه إلى الحذف 
ال اإلضافة، مخّففاً 

إلى أقصى الحدود 
ما يقع في باب 

الثرثرة التلفزيونية

الدراما العربية بخري هذا من جهة، ومن جهة اأخرى 

هي الثقة املطلقة با�صم حامت علي، �صاحب التغريبة 

من  فهو  حتــديــدا،  الأربــعــة  والف�صول  الفل�صطينية 

الأ�صماء التي اأعطت قيمة ل�صكل ترت الأعمال، بحيث 

يتابع  اجلمهور  بات  زمن  يف  خمرًجا،  ا�صمه  يتزين 

من هو بطل العمل بغ�ص النظر عن خمرج العمل..

اأ�صلوبه يف  اأّن  اإل  بدايته ممثال؛   وبالرغم من 
ّ
فعلي

جمهوره  خلق  الذي  هو  الدرامية  الأعمال  �صناعة 

الذي ينتظر جديده دائما.

اإذا اأردت اأن ت�صاهد عماًل  نعم الدراما العربية بخري، 

متكاماًل  كـ »قلم حومرة« الذي يحمل ق�صة بتوقيع 

الكاتبة مي م�صهدي، ويوؤدي دور البطولة فيه مموعة 

معمار  �صالفة  بينهم  من  ال�صوريني،  الفنانني  من 

ورامي حنا وعابد فهد واأحمد الأحمد وكاري�ص ب�صار، 

وغريهم من الوجوه التي يحمل كل واحد منها حكاية 

ترويها ال�صخ�صية الرئي�صة يف العمل )ورد(، املعتقلة 

تريد  كاأّنها  حكاياتهم  تروي  ال�صورية،  ال�صجون  يف 

�صعب  ثورة  نتيجتها  التي كانت  الأ�صباب  تو�صل  اأن 

يطالب بكرامته وحرّيته، وكل هذه احلكايات مرتبطة 

بفئة الكّتاب واملثقفني والفنانني، وهم اأكث الفئات 

التي ت�صّببت يف �رصٍخ كبرٍي لدى معجبيها يف مواقفها 

املتباينة جتاه الثورة ال�صورية.

طريقة عر�ص احلكاية، هي بحّد ذاتها حكاية، فحامت 

علي ا�صتطاع اأن ينقل جتربة اإخراجية جديدة حتى 

تاأثر  كاأّنه  دائمًا،  واملميزة  املختلفة  طريقته  على 

قلياًل بالأعمال العاملية، لذلك مطلوب منك التدقيق 

النتقال من غرفة مرت يف  واأنت ت�صاهد، لأن  جيداً 

املعتقل، من  للحياة خارج  �صوري،  مرت يف معتقل 

اأنت  اأن يكون عاديًا، لكن مع حامت علي  املفرت�ص 

ل تنتقل من م�صهد اإىل م�صهد فح�صب، بل تنتقل من 

خمتلف  حــوار  اإىل  املعتقل  هذا  داخــل  معني  حــوار 

متامًا عن خارجه، قد تتخلل احلوار �صور غرافيكية، 

وت�صارك  نف�صها،  على  )ورد(  تطرحها  وخيالت 

امل�صاهد فيها، فقد جتدها من الع�رص احلجري رمّبا، 

باأن  الوهم  اإىل  تراها و�صلت  اأو  راق�صة �رصقية،  اأو 

تكون يف مطعم فاخر داخل زنزانتها.

وحتى  الفنّية  الناحية  من  للغاية،  �صعب  العمل 

قّدمت  التي  معمار،  �صالفة  وا�صتطاعت  النف�صّية، 

اأن  امل�صاهد،  ذهن  يف  العالقة  الأدوار  من  العديد 

تتفوق اأكث وتبدع اأكث، فهي )ورد( كاتبة م�صل�صالت، 

طــوال  �صاخرة  بحر،  ا�صمه  ابــن  ولديها  جة 
ّ
متزو

تقييم  يف  حتى  احلدود،  اأبعد  اإىل  و�رصيحة  الوقت، 

�صديقها  من  طلبت  عندما  تتخاذل  مل  فهي  نف�صها، 

الكاتب )حازم( اأن يرف�ص دعوة للع�صاء مل�صوؤول يف 

املخابرات ال�صورية، دعا عدًدا من الكّتاب والفنانني 

اإىل منزله، وتوؤكد له اأنها مل تتلق الدعوة، فيواجهها 

اأنها على الأقل تر�صيهم يف نهايات اأعمالها، لتوؤكد 

جميعنا  باأننا  ن�صعر  النهاية  يف  بلد  يف  »نحن  له 

نعمل مل�صلحة املخابرات«، هذا الكاتب نف�صه، الذي 

واحلرّيات،  واحلياة  احلب  عن  الوقت  طــوال  ينّظر 

باأن  حتلم  التي  �صديقته،  ابنة  ق�صية  يف  ي�صهد  مل 

احلفل،  هــذا  يف  وجــودهــا  و�ــصــادف  فنانة،  تكون 

وهربت منه بعد اأن وجدت اأن الثمن �صيكون ج�صدها 

حب�صها،  فتم  ذاته،  الع�صاء  دعوة  �صاحب  للم�صوؤول 

لأن زوجة امل�صوؤول علمت بالق�صة، واّتهمتها ب�رصقة 

موهراتها، وال�رصطة وجدت املجوهرات يف منزلها 

علمت  عندما  كله  هذا  وقبل  ت�رصقها،  مل  اأنها  مع 

اإىل بريوت، لأّنها  بها 
ّ
اأن تهر رت 

ّ
والدتها بالأمر، قر

تدرك ماهّية الذي حدث، لكن الوقت مل ي�صعفها.

هذه  ومثل  ويومّية،  كثرية  حكايات  من  جانب  هذا 

كثرية،  الكرامة  وانتهاك  بالظلم  املرتبطة  احلكايات 

الذي  اجلامعي  ال�صاب  حكاية  عن  تختلف  ل  وهي 

العزف  على  القدرة  ميلك  ل  الذي  املو�صيقى،  يوؤلف 

حتى يف ال�صارع اإل مبوافقة اأمنّية، كي ي�صرتزق، ول 

تختلف عن ال�صخ�صية الكردّية يف العمل، الذي اعتقل 

ال�صاب  النريوز، ول تختلف عن ق�صة  لحتفاله بعيد 

نف�صه  �صديقه  وحتى  عائلته  رف�صته  الــذي  ال�صاذ، 

الأ�صتاذة  ق�صة  عن  تختلف  ول  املو�صيقى،  موؤلف 

تتمنى  التي  العان�ص،  الفنون  معهد  يف  اجلامعّية 

يف  موجودة  ورمبــا  عادية  ق�ص�ص  اأحــد،  يحبها  اأن 

متمعات كثرية، لكّن الّتعبري عنها يف بلد هو ح�صب 

و�صف اإحدى ال�صخ�صيات يف العمل »مالب�ص مدار�صنا 

الأ�صماء  بت�صبه بع�ص، حتى  بت�صبه بع�ص، ودرو�صنا 
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أعماله تناولت 
الثورة السورية 

بطريقة غير 
مباشرة، غير أنه لم 
يعلن خاللها تأييدا 

أو معارضة

اللي حكمتنا بت�صبه بع�ص«، لن يكون حينها عاديًا.

املعتقل  يف  واحلوار  ناحية،  يف  الق�ص�ص  هذه  كل 

يف  مــرة،  كــل  ا�صمها  تغرّي  ومعتقلة  »ورد«  بــني 

الأخــرى  ت�صك يف  فيهن  واحــدة  كل  اأخــرى،  ناحية 

هو  بينهما  جمع  ما  لكن  الأمــن،  من  مبعوثة  اأنها 

ال�صمت  اأن  توؤكد  »ورد«  لأن  الكالم،  اإىل  احلاجة 

على  زالتا  ما  اأنهما  يوؤّكد  الذي  هو  والكالم  يقتل، 

قيد احلياة، احلوار بينهما هو احلوار القائم حاليًا، 

كالهما خرجت للمطالبة باحلرية، )ورد( توؤكد اأّنها 

يومها خرجت ل�رصاء »قلم حمرة« رغبة يف التغيري، 

لنيل  خرجت  اأنها  املعتقل  يف  زميلتها  توؤكد  فيما 

يربط  الذي  لكن  اإ�صالمي،  بنهج  املرتبطة  حريتها 

نظام  من  الواحد  بالظلم  �صعورهما  فعاًل  بينهما 

حلم  منوذج  من  تخاف  منهما  واحــدة  وكل  واحــد، 

اأن التغيري  امل�صوؤول القادم ليحكم بلدها، متفقتان 

هو الأ�صا�ص، واأن كل ما يحدث حاليًا هو نتاج عدم 

تغيري الأ�صا�ص، يف اإ�صارة اإىل »داع�ص« وغريها من 

الدخالء على ثورتهم التي بنيت بحلم التغيري املبني 

على �رصورة انتهاء حكم الأبد، وهذا هو الأ�صا�ص.

»قلم حمرة« مل يقدم عماًل ا�صتثنائيًا فح�صب، بل قدم 

خطابًا  واإدارة ملخرج يفرق فيه بني اجلراأة املطلوبة 

يف املكان والزمان املنا�صبني، وجراأة اجل�صد، فاأنت 

لو كان يف مكان  اأمامك م�صهد  اأن مير  من املمكن 

�ص منه، وتتهم من يوؤديه 
ّ
غري املعتقل لكنت �صتتح�ص

ا 
ً
اأدوار اأّنه قّدم  اإىل  اإ�صافة  بجراأة جرحت م�صاعرك، 

ا�صتثنائية ل�صخ�صيات عرفها اجلمهور بنمط معني، 

ل  اأداء  مع  جداً،  خا�صة  �صخ�صية  يقدم  فهد  فعابد 

ي�صبه الثوب الذي يرتديه  املتمثل ب�صابط اأمن يف 

زوجته،  خيانة  ب�صبب  مكلوم  بزوج  اأو  املخابرات، 

الأحمد،  اأحمد  جتد  املقابل  ويف  على  يغطي  دور 

العا�صق  دور  يقدم  الكوميدية  بـــاأدواره  املعروف 

الولهان من طرف واحد، وهنا معنى اإدارة املمثل، 

التي ُيتقنها علي دائما ويفاجئ اجلمهور بها اأي�صا. 

كل هوؤلء يجتمعون يف عمل من املتوقع اأن ي�صل 

اإىل اأّن كل ال�صخ�صيات فيه وهمّية، ومبنية يف راأ�ص 

وخيالها  كاتبة  تكون  اأن  �صادف  �صيا�صّية  معتقلة 

خ�صب، لكّن الر�صالة فيها هي احلكاية.

باخت�صار »قلم حمرة« ورغم الق�ص�ص املحزنة فيه، 

املغلفة ب�صكل جميل، يجعلك حتزن كلما اقرتب وقت 

هذا  مثل  قلبك،  مل�ص  على  قدرته  �صدة  من  نهايته 

بتكون  لكلمات  بت�صتاق  هون..  وب�ص  »هون..  امل�صهد 

ما  بهاملكان  اإلــهــا..  ت�صتاق  رح  ما  بحياتك  مفكر 

بت�صطر ت�صتخدمها فبت�صتاق لكلمة اأنا اآ�صف.. بت�صتاق 

لتعتذر من حدا.. هون.. كيف ولي�ص بدك تعتذر واأنت 

بتحب  بيجوز  لهيك  �صي..  ول  �صي..  اأي  تعمل  عم  ما 

ت�صتخدمها.. لنو هي من الكلمات القليلة يلي بتاأكدلك 

بحالك..  لو  حتى  �صي..  باأي  ت�صتغل  وعّم  عاي�ص  اأنك 

عم تعمل �صي �صح غلط ما كتري مهم، هون بتفكر انو 

املهم تكون عم ت�صتغل وحتى النتيجة بتبطل مهمة«.

البطولة الجماعية

من ناحية اأخرى ..الت�صل�صل يف تواريخ اإنتاج الأعمال 

الدرامية ل يتالءم اإذا كان حامت علي هو العنوان؛ لأنه 

يف كل عمل قدمه ثمة حالة تريد ا�صتعادتها بطريقة 

اب 
ّ
العر فم�صل�صل  ا؛  اآنيًّ وظرًفا  تتنا�صب  باأخرى  اأو 

بجزئيه )نادي ال�رصق و حتت احلزام(، من امُلمكن اأن 

علي  بقدرة  ارتبط  لكّنه  علي؛  اأعمال  اأف�صل  يكون  ل 

 ، اإدارته  مظلة  حتت  ال�صيا�صة  قتهم 
ّ
فر من  جمع  على 

هذا التجّمع الذي اأتقنه علي يف ت�صدير فكرة البطولة 

اجلماعية، كان �صابقا بظروف بعيدة عن احلرب التي 

و�صحت معاملها جليًّا يف م�صل�صل )الف�صول الأربعة( 

من   عري�ٌص  جمهوٌر  زال  ما  التي  الأعمال  من  وهو 

م�صاهدتها؛  ويعيد  تفا�صيلها،  يتذّكر  العربي  الوطن 

فالعمل الذي يجتمع عليه كل من �صاهده، لأّنه لم�ص 

جزًءا اأ�صيال من تفا�صيل حياته، وداعب ذكرى عالقة 

الأعمال  من  النوعية  وهذه  عقله،  يف  ما  مطرٍح  يف 

حتديًدا  وهنا  تفارقها،  ول  الذاكرة  ت�صكن  التي  هي 

من الف�صول الأربعة، ُتدرُك تقاطَع احلكايات التي ل 

عنواَن لها، لأّن �صّدة القرب فيها هو اجلامع، وبحنكة 

مبعنى  در�ًصا   
َ
ُيعطي اأن  علي  ا�صتطاَع  �صاب؛  خمرج 

اأكث  الأمكنة وال�صوء، وا�صتطاع  اإدارة املمّثل واإدارة 

ب�صوٍق  ننتظر  يومياتنا،  التفا�صيل يف  تلك  يدخل  اأْن 
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الَوطن  يف  كــرمٍي  فكم  الّتالية،  احللقة  موعَد  كبرٍي 

، الذي اأّدى دوره الراحل خالد تاجا الذي اأطلق 
ّ
العربي

وكم  اجلميل،  الّزمن  من  ملمثالٍت  اأ�صماء  بناته  على 

تلك  �صوكت  هالة  دورهــا  اأدت  والتي  تعرف،  جميلة 

وهي  ا،  �رصًّ ومغتاظة  علنا  بعزوبيتها  املعتزة  املراأة 

التي تّدعي اأن جمالها �صلب عقل حممد عبد الوهاب، 

اأدت  التي  نادية  على  ما  بطريقة  يتعرف  مل  ومــن 

مثل  اأ�صهار  بحياته  لي�ص  من  �صربي،  يارا   دورها 

عادل الذي اأّدى دوره جمال �صليمان، مالك بيك الذي 

ام 
ّ
اأّدى دوره �صليم �صربي، وجنيب الذي اأدى دوره ب�ص

كو�صا، وبرهوم الذي اأّدى دوره اأندريه �صكاف ال�صاعر 

املثقف الفقري احلال، وزوجاتهم اللواتي يع�صن ظروًفا 

مادّية غري متقاربة اأبدا، مثل فاتن زوجة مالك الغنّية 

واملرفهة التي اأدت دورها �صلمى امل�رصي، و�صقيقتها 

ماجدة زوجة جنيب املتوا�صع احلال التي اأّدت دورها 

مها امل�رصي، وزوجة برهوم �صادية التي اأّدت دورها 

ليلى جرب، ناهيك عن الأحفاد، كل �صخ�صية يف العمل 

ت بحياتك؛ لذلك ا�صتطاع اأن يجمع 
ّ
ت�صبه �صخ�صّية مر

عام  احللقات  بّث  حلظة  اأثناء  مًعا  الواحدة  العائلة 

1999 يف اجلزء الأول وعام 2002 يف اجلزء الثاين.

ا األلفية الجديدة والتوّسع عربيًّ

بداية الدخول اإىل الألفية الثالثة، تزامنت مع خطواِت 

طريقة  يف  ة  اخلا�صّ ب�صمته  تاأكيد  جتاه  علي  حامت 

مبا  ُينتظر،  ا�صمه  وبــداأ  الدرامّية،  الأعمال  �صناعة 

ن�صيبها  التاريخّية  لالأعمال  وكان  لحًقا،  �صيقّدمه 

ب�صي�صو(  وفرح  �صامل  )الزير  فح�رص  الوقت،  ذلك  يف 

امل�صاهد،  خالله  من  اأدرَك  الذي  حداد،  �صلوم  بطولة 

اأي�صا  خمتلفة  بطريقة  ت�صنع  التاريخية  الّدراما  اأّن 

اإىل مرحلة  بروؤية حامت علي، بحيث و�صل  اإذا كانت 

لو  حتى  ي�صنعها  التي  بالطريقة  اجلمهور  يعرفه  اأن 

مل يتم النتباه اإىل �صارة الأ�صماء �صابقا، وهذه  ميزة 

اإذا ما �صاهد اجلمهور عماًل ما  ما قدمه علي، بحيث 

مييز اإذا كان له اأم لغريه، ثمة روح يبثها ت�صبهه، تلك 

تعلق  �صخ�ص  كّل  باأن  ت�صعرك  التي  ذاتها  الروح هي 

هذه  نعم  ويعرفه،  �صديقه  بات  وكاأنه  لعلي،  بعمل 

حقيقة، نادرا ما جتد اأعماًل ت�صبه اأ�صحابها بالواقع، 

لكن بحالة علي ابن اجلولن املحتل، دائما ثمة �صيء 

ي�صبهه جتده يف طريقة �صنعه للعمل؛ لذلك هو قريب 

بهذا القدر، ولأجل هذا بكاه ماليني من العرب.

التاريخية،  الدراما  �صناعة  طريق  يف  علي  فدخول 

ناحية  من  حتى  عربيا  للتو�صع  بوابته  كان  عمليا 

الإنتاج، وا�صتقبال كربى املحطات العربية لحت�صان 

�صقر  الأيوبي،  الدين  )�صالح  مثل  الإنتاجات،  تلك 

كانت  التي  الإنتاجات  تلك  قرطبة(  ربيع  قري�ص، 

2003، لأّن علي بعد ذلك  اإىل عام   2000 بني عام 

دخل مرحلة جديدة يف تطور اأدواته وطريقة تعاطيه 

التغريبة  يف  جت�صد  ما  وهو  احلكايات،  �صناعة  يف 

الفل�صطينية عام 2004، بحيث اأ�صبح وكاأّنه مرحلة 

التغريبة  قبل  )حــامت  دائما  تتكرر  وجملة  فــارقــة، 

الفل�صطينية كان وبعد التغريبة الفل�صطينية اأ�صبح(.

هذا  خ�صو�صية  عن  باحلديث  قليال  ع 
ّ
التو�ص وقبل 

�صنعها  التي  بالأعمال  املرور  الواجب  من  العمل، 

والتي   ،2010 عــام  اإىل   2004 عــام  بــني  علي 

الفئات بني تاريخّية واجتماعية  �صهدت تنوّعا يف 

انتقلت  لأّنها  ا،  جماهرييًّ اإقباًل  ولقت  وتوثيقّية، 

من املحلّية ال�صورّية اإىل العربّية؛ وكان اأبرزها اإىل 

 
ّ
ع�صي كبرية،  اأحالم  الفل�صطينية،  التغريبة  جانب 

ندى  ـــام،  الأي طــول  على  الطوائف،  ملوك  الــدمــع، 

الذي  الرمال  على  و�ــرصاع  فــاروق،  امللك  ــام،  الأي

بنيت اأحداثه على �صعر �صمو ال�صيخ حممد بن را�صد.

كانت  ومكانية  نوعية  نقلة  ثّمة  الأعمال  تلك  ومع 

ملوك  م�صل�صل  بعد  حتــديــدا  عــلــي،  حــامت  بانتظار 

اإمكاناته  ا�صتعرا�ص  علي،  فيه  حاول  الذي  الطوائف 

يف توظيف املوؤثرات الب�رصية، وقدرته على اإدارتها، 

له  الر�صمي  التعريف  ح�صب  يحكي  ــذي  ال فالعمل 

الأندل�ص،  يف  الأموية  اخلالفة  �صقوط  بعد  »مرحلة 

قرطبة،   : يف  املتناحرة  ال�صغرية  الدويالت  ون�صوء 

ظهور  عن  يحكي  كما  بلن�صية،  اإ�صبيلية،  وغرناطة، 

ون�صاأة املرابطني يف املغرب، و�صيطرتهم يف النهاية 

الوقوع  الطوائف �صيانة لها من  على دويالت ملوك 

يف يد ق�صتالة التي  حتالف معها الكثريون من ملوك 

الطوائف. ويبداأ بانتهاء اخلالفة الأموية، وظهور حكم 

محور .. حاتم علي
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لم يكن "العّراب" 
أفضل أعماله؛ لكّنه 

ارتبط بقدرته على 
جمع من فّرقتهم 

السياسة تحت 
مظلة إدارته في 

إطار فكرة البطولة 
الجماعية

اجلماعة، منتهيًا بخروج املعتمد بن عباد منفيًا اإىل 

اأغمات مع اأ�رصته«

اإثارة من  العمل املثرية، لكن ثمة  اإىل ق�صة  اإ�صافة 

نوع اآخر اعتمدها علي، وهي طريق تناول م�صهدية 

الأزياء و�صكل  العمل و�صناعته، واللون املعتمد يف 

ال�صخ�صيات ومكياجها، ناهيك عن العبارات اخلالدة 

نقل  فقد  العربي،  املتلقي  م�صاعر  تدغدغ  التي  فيه 

طريق تناول احلكاية التاريخّية اإىل منحى خمتلف، 

ا جديًدا، والنهاية 
ً
ال�صدقّية واحلرفّية فيه كانت در�ص

يف  فجاأة  نف�صه  املتلقي  وجد  بحيث  اعتمدها  التي 

الألفية اجلديدة مع �رصيح املعتمد بن عباد وزوجته 

اعتماد الرميكية يف اأغمات على اأطراف مراك�ص.

املغرب  يف  ت�صويره  مت  والــذي  حتديدا  العمل  هذا 

و�صوريا، بنى ج�رصا من الثقة بينه وبني املنتجني 

م�صل�صل  ل�صناعة  م�رص  اإىل  النتقال  فكان  العرب، 

اإنــتــاج  ــو مــن  2007 وه ــام  ـــاروق يف ع املــلــك ف

تيم  مثل  عربية،  كبرية  اأ�صماء  وم�صاركة   ،MBC
اأبو عوف، وفاء عامر وغريهم، ليدخل  ح�صن، عزت 

مرحلة جديدة جعلته املخرج العربي ال�صوري حامت 

التي  املرحلة  وهي  عربيًّا  مطلوًبا  بات  لأّنه  علي؛ 

لزمته حتى وفاته.

بعد الوجع السوري

ة �صمٌت خّيم 
ّ
منذ حلظة اندلع الثورة يف �صوريا، ثم

على حامت علي، تتخيله يجل�ص اأمام �صا�صة التلفاز، 

خيال،  اأم  حقيقة  هو  هل  يحدث،  ما  فهم  يحاول 

هو يدرك معنى ال�صوري اإذا اأراد اأن ينتف�ص، عملّيا 

اأعماله بطريقة غري مبا�رصة،  حتدث عنه كثريا يف 

وا�صح  ب�صكل  الإعالن  فكرة  جتاوز  اأنه  املمكن  من 

اأو معار�صته لتلك الثورة؛ لكن ما فعله  عن تاأييده 

ومن  حدث،  ما  كل  جتاه  به  ي�صعر  ما  يوؤكد  لحقا 

ما  متاما  يعرف  واحــدة  طاولة  على  معه  جل�ص 

كان يحلم به، تعابري وجهه تك�صفه، حتى بح�رصة 

العام  التي ل تفارق وجهه، فتزامن ذلك  ابت�صامته 

بعمل الغفران الذي كان جاهزا قبل الثورة، وبعدها 

قدم م�صل�صل عمر، عام 2012 ، ومع اأن املو�صوع ل 

عالقة له مبا يحدث ببلده �صوريا مما �صكل �صدمة 

ملتابعيه؛ اإل اأنك لو نظرت ب�صكل اأو�صع �صتتاأكد اأن 

 ب�صكل مبا�رص على 
ّ
قبوله �صناعة م�صل�صل عمر ي�صب

التي  ال�صفات  اإظهارها، وخا�صة  التي يريد  احلالة 

تعنون  والتي  اخلطاب،  بن  عمر  اخلليفة  بها  متتع 

دائما ب�صفة الفاروق، ومعنى القائد الذي يجب اأن 

م�صاهدة  ن�صبة  العمل  هذا  حقق  وقد  عــادل،  يكون 

عالية عززت من مكانة حامت علي ب�صكل اأكرب.

ويف عام 2013 اأخرج حامت علي امل�صل�صل امل�رصي 

حتت الأر�ص، بطولة اأمري كرارة، ومل يلق هذا العمل 

انت�صارا، يف ح�رصة ابتعاد علي عن احلديث دراميًّا 

على الأقل بخ�صو�ص ما يحدث يف �صوريا.

درجة  اإىل  اقرتب  بل  ــًدا،  اأب يبتعد  مل  اأنه  واحلقيقة 

 2014 عام  حومرة«  »قلم  م�صل�صل  يخرج  جعلته 

عرب  عر�صه  ومت  عربية،  حمطة  اأية  ت�صرته  مل  الذي 

الأعلى،  كانت  م�صاهدة  ن�صبة  وحّقق  اليوتيوب، 

على  تعر�ص  عربية  اأعــمــال  م�صاهداته  وتــعــّدت 

اأن  ر 
ّ
وقـــر علي  وقــف  هنا  الف�صائية.  ال�صا�صات 

م�صل�صل  بعدها  ليقدم  بطريقته،  �صوريا  يحكي 

يف  ويغرد  و2016،   2015 عام  بجزئني  اب 
ّ
العر

م�صل�صل  مع  التاريخي  الدرامي  للعمل   2017 عام 

اأوركيديا الذي يتحدث عن عتبة بن الأكثم.

مع مصر

له يف  مونرتيال يف كندا،  النهائي  ال�صتقرار  قبل 

وكان  م�رص،  يف  عديدة  �صنوات  علي  حامت  عا�ص 

لي�ص  ال�صينمائية،  املهرجانات  يف  دائًما  يح�رص 

لالأعمال  كُم�صاهد  بــل  فح�صب،  الفنّية  ب�صفته 

الطابور  يف  يقف  فتجده  العربية،  ال�صينمائية 

ينتظر دوره للح�صول على تذكرة، كان يقول بتلك 

اأن يقف جمهوره  اأن من حق �صانع الفيلم   الوقفة 

التذكرة  اأن ت�صل  التذاكر، مل يكن ينتظر  يف طابور 

اإليه، ، فقد كان يحر�ص على دعم ال�صينما العربية، 

�صمته  اأو  حينا  اإعجابه  ويبدي  �صناعها،  يناق�ص 

وبتجربة  رفيع،  بخلق  العمل، يح�رص  يعجبه  اإذا مل 

يحملها بني طيات �صنني عمره، يخجل من الحتفاء 

محور .. حاتم علي
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به ويكتفي بابت�صامة من الود.

 اآخر اأعمال حامت علي الدرامية كانت يف م�رص مع 

يتجّهز  وكان  �صار(،  اللي  ده  و)اأهو  مبارح(  )كاأنه 

داعما ابنه لي�صنع فيلمه الروائي الطويل الأول.

»كتر خيرك«

اأحد وهي ت�صدح يف  التي مل يعرفها  �صوت املراأة 

وتزامنت  خــريك«  »كرت  وتقول  علي  حامت  جنازة 

كانت  التي  الفل�صطينية  التغريبة  مو�صيقى  مع 

وقت الوداع الأخري له لي�صت جملة عابرة، بل هي 

حامت  عرف  من  لكل  تعبرًيا  والأدق  الأكث  اجلملة 

ليعرفه  احلظ  له  كان  اأو  اأعماله،   خالل  من  علي 

؛ لذلك ت�صتحق التغريبة الفل�صطينية 
ّ
ب�صكل �صخ�صي

مثواه  اإىل  يرحل  وهو  له  املرافقة  هي  تكون  اأن 

 احلديث عنها  على ل�صانه  
ّ
الأخري، وت�صتحق اأن يتم

»اأنا ل�صت فقط اأحد اأبناء “اجلولن” املحتّل الذين 

تفا�صيلها مع  تتقاطع يف كثري من  عا�صوا جتربة 

جتربة �صخ�صّيات امل�صل�صل »التغريبة الفل�صطينية« 

خمّيم  يف  و�صبابي  طفولتي  ع�صت  اأي�صًا  ولكّنني 

»�صالح«  بعمر    1967 عام  يف  وكنت  الريموك، 

اأي�صًا  وكنت  “م�صعود”  خاله  يحمله  كان  الــذي 

اأخــوايل،  اأحد  ظهر  على  نف�صها  بالطريقة  حمموًل 

ب�صكل اأو باآخر ا�صتطعت اأن اأ�صتح�رص الكثري من هذه 

اأحيان  يف  وامل�صو�صة  اأحيانًا  الوا�صحة  التفا�صيل 

كثرية وامللتب�صة يف بع�ص الأحيان واأوظفها واأعيد 

تركيبها م�صتك�صفًا اإياها يف اأحيان كثرية من خالل 

وهو  ال�صوؤال  نف�ص  ئلت 
ُ

�ص ما  وكثرياً  نف�صه،  العمل 

كيف ميكن ملخرج غري فل�صطيني اأن يقدم عماًل عن 

الق�صّية  اإن  اأقول  كنت  �صخ�صيًا  واأنا  الق�صية،  هذه 

الفل�صطينية هي ق�صيتنا جميعًا كعرب«.

ل اإىل حالٍة توثيقّية من ال�صعب 
ّ
ولأن هذا العمل حتو

ا  اأ�صا�صيًّ مرجًعا  بات  اأنه  تكمن  واأهميته  اإلغاوؤها، 

عائالت  وتعتمده  الفل�صطينية،  النكبة  عن  للحديث 

وطالبهم  اأبنائهم  لتعريف  مدر�صية  مناهج  وحتى 

كوثيقة لت�صهيل احلديث عن تلك احلقبة، هنا املعنى 

احلقيقي جلملة )كرت خريك(، وهو ما ترجمته وزارة 

حامت  ا�صم  اأطلقت  باأن  ا 
ً
موؤخر الفل�صطينية  الثقافة 

علي على اإحدى �صوارع مدينة طول كرم.

وداعا حاتم علي

 كنا نبحث عن اأنف�صنا بال�صخ�صيات التي تتحرك 

كان  كمخرج،  يديرها  التي  الأعمال  عرب  اأمامنا 

ة 
ّ
عربي كانت  اإذا  والر�صالة  ر�صالة،  الفن  اأن  يعي 

خياراته،  يف  ا 
ّ
ذكي وكان  بالهموم،  مليئة  فهي 

ا يف رف�صه لأعمال عديدة. الدراما العربية 
ًّ
وذكي

جعل  من  خ�رصت  خمرجيها،   
ّ
اأهــم خ�رصت  فعاًل 

و�صوارعنا  حياتنا  وتفا�صيل  �صورنا  األبوم  من 

حكايات نراها على ال�صا�صة ال�صغرية.

حامت علي ل يليق بك اأن نبداأ حديثنا عنك بكان؛ 

على  اأنــك  وجعها  يخفف  التي  احلقيقة،  لكّنها 

الأقل عدت اإىل �صوريا مرفوع الهامة.
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تمثالت مشاهد االختفاء 
في السينما العالمية 

صالح الصحن
أكاديمي و سينمائي عراقي 

تاأتي م�صاهد الختفاء يف ال�صينما، اأو يف الفيلم، 

وما  عة، 
ّ
ومتنو متعّددة  و�صياغات  باأ�صكال 

نق�صده هو اأّن خيوط ال�رصد يف البناء الروائي اأو 

�ص اأحيانا اإىل الختفاء، بق�صدية 
ّ
الفيلمي، تتعر

�رصدية ،قد نكت�صف ذلك، اأو قد مير علينا دون اأن 

اأو قد تختفي  اأحيانا،  الأفكار  نعلم، فقد تختفي 

وقد  اجلرمية،  يف  الفاعل  يختفي  وقد  الأ�صباب، 

املعنى،  يختفي  وقد  الأ�صخا�ص،  م�صري  يختفي 

وهذا  والأمــوال،  والأ�ــرصار  الوثائق  تختفي  وقد 

وهو  والقلق،  الأ�صئلة  يثري  ما  ا 
ً
غالب الختفاء 

لنبحث  املتلقي،  وجذب  ال�صّد  ات 
ّ
عملي من   

ٌ
جزء

اأو تتخفى،  اأن تختفي،  اأي:  الختفاء،  عن معنى 

، يعني 
ً
، وقد يرد اختباء

ً
من خفي تخفى اختفاء

اأفل  اأو  لآخر،  اأو  ل�صبب  الأنظار  عن  تتوارى  اأن 

من الأفول، وقد ورد لدى املفكر الفرن�صي جريار 

بو�صفه  الــ�ــرصد،  لتقنيات  تناوله  يف  جينيت 

اأو احلذف يف خيوط ال�رصد  اأو التوّقف  الإ�صمار 

غات الروي اأو الق�ص،  وقد 
ّ
لأغرا�ص تتطّلبها م�صو

الختفاء  مل�صاهد  ة 
ّ
الإخراجي املعاجلة  تتطّلب 

يف  الدّقة  تعتمد  ومــهــارات  وتقنيات  اأ�صاليب 

باأ�صلوب  ومتريره  الختفاء،  ة 
ّ
�رصي على  احلفاظ 

امل�صاهد، مع  �صاعد على زيادة �صخونة 
ُ
ي  

ّ
درامي

امُلختفي،  ال�صيء  اأو  لل�صخ�صية  العالية  الأهمية 

ات التي اأثارها 
ّ
مع بيان ردود الأفعال لل�صخ�صي

هذا الختفاء، با�صتخدام حركاٍت واأ�صكاٍل واألواٍن 

ة تقرتب من 
ّ
واإ�صاءات وموؤثرات �صورية و�صوتي

الغمو�ص واخلفوت وعالمات ال�صتفهام، وعادة 

وزيادة  حتريك  يف  الختفاء  م�صاهد  تت�صبب  ما 

املتعلقة  امل�صاهد  وانفعالت  واإيقاعات  وتائر 

ثيمتها  يف  تعتمد  فيلمية  ق�ص�ص  وهناك   بها، 

ة على الختفاء، ومبا يجعل من امل�صاهد 
ّ
املحوري

الأخرى تدور عليه كما تدور الدوائر، وغالبا ما 

اأو  معلومة  اأم  كان  ا 
ًّ
�ــرص ا، 

ً
مثري  

ّ
املخفي يكون 

التي  التخّفي  اأو ج�صًدا ما، وبع�ص حالت  �صكاًل 

يف  فمثال  قلنا،  كما  والت�صويق  الإثـــارة  تنتج 

درجات  تتزايد  وال�صينمائي  الق�ص�صي  ال�رصد 

الإ�صمار  ــالت  ح يف  والهــتــمــام  ال�صتجابة 

وعدم  واإخفائها  الق�صة  خيوط  بع�ص  وحجب 

الإف�صاح عنها، هنالك �صياغات كثرية ومتعددة 

غات مربرة ت�صنع منها م�صاهد 
ّ
وخمتلفة ومب�صو

الختفاء يف ال�رصد الفيلمي، فهناك البطل الذي 

يف�صل الختفاء، ب�صبب التح�صب من خطر ج�صيم 

من  واأخــذ  ما،  باأمر  ان�صغلت  �صخ�صية  وهناك   ،

غ التام لها، مما 
ّ
وقتها الكثري، الذي يتطلب التفر

تحرك مشاهد 
االختفاء وتائر 

وإيقاعات 
وانفعاالت 

المشاهد المتعلقة 
بها

سينما
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تتطّلب المعالجة 
اإلخراجّية الدّقة 

للحفاظ على سرّية 
مشاهد االختفاء، 

وتمريرها بأسلوب 
يرفع وتيرة 

األحداث 

وهناك  احل�صور،  وعدم  التواري  ل  تف�صّ يجعلها 

ا من الأ�رصار، وهناك 
ًّ
اختفاء لوثيقة ما، تعّد �رص

ة اأو 
ّ
ات من يتعر�ص اإىل حالة نف�صي

ّ
من ال�صخ�صي

ة اأو اأمر مفاجئ يجعله يف و�صع خمتفٍي 
ّ
مر�صي

اأو خطاأ  اإثما  ات من ارتكب 
ّ
وهناك من ال�صخ�صي

ا لأحد 
ً
بحق ذاته اأو غريه، ومنهم من يكون مطلوب

ك�صخ�صيات  منها  ب 
ّ
التهر ويف�صل  مموعة،  اأو 

منه  يّتخذ  من  ومنهم  واملجرمني،  الل�صو�ص  

ة يف اأ�صلوب املواجهة مع اخل�صم، 
ّ
و�صيلة دفاعي

الذي  الختطاف  مبعنى   
ّ

ق�رصي اختفاء  وهناك 

وهناك  الأفــالم،  من  العديد  يف  م�صاهده  كثت 

ق�ص�ص فيلمية تتناول موا�صيع اقت�صادية مثال، 

وجهودها  ونــدرة  الب�صاعة  اختفاء  يعد  وفيها 

ًغا لرتفاع ثمنها، ومنهم من ل 
ّ
يف ال�صوق م�صو

ل العي�َص يف  تقوده نف�صه للظهور والألفة، ويف�صّ

ال�صخ�صيات  تناول  الغرتاب وخا�صة يف  حالة 

ومنهم  ة، 
ّ
نف�صي م�صكالت  تعاين  التي  النطوائية 

د اأ�رصار الأ�صخا�ص وحياتهم اأو اأموالهم 
ّ
من يت�صي

اأو  �ص 
ّ
التج�ص اإطــار  يف  نة 

ّ
معي حالت  ير�صد  اأو 

اأخرى،  حالت  وهناك  الل�صو�صية،  اأو  القن�ص 

وبدافع الف�صول، منهم من يرغب بارتداء الأقنعة 

لتمثيل دور اآخر يف تخّفيه، اأو قد ل تعجبه نف�صه 

لعيوب هو يعرفها يف ذاته، اأو قد ل يقوى على 

اأو  ما   بحالة وهن 
ّ
الآخرين، ومير املجابهة مع 

ل�صعف الثقة يف نف�صه، ومنهم من تنطبق عليه 

يفتقد(  ل  غــاب  واإن  يعد،  ل  ح�رص  )اإن  عبارة 

اختفاء،  يعد  هنا  احل�صور  �صعف  اأن  مبعنى 

ته 
ّ
�صخ�صي به  تّت�صم  الذي  الّتاأثري  �صعف  بفعل 

لديه،  الإن�صانية  ة 
ّ
الفاعلي وركود  التفاعل  وعدم 

اإىل  تقود  التي  والأ�صباب  احلالت  هي  وكثرية 

اأو تتخفى،  اأن تختفي  اأي�صا  الختفاء، وبع�صها 

لكائن  ا 
ّ
وهمي اإ�صافيا  رقما  ت�صجل  اأن  يعني 

ــام  اأرق مــن  ًنا 
ّ
مبي ــا 

ً
رقــم ومت�صح  لــه،  ــود  وج ل 

يتطلب  الذي  احل�صور  هذا  واحل�صور،  ال�رصعية 

يف  الفاعل  الــدور  م�صتوى  بيان  ال�صخ�صية  من 

ال�رص  اإىل  اأقرب ما يكون  امل�صهد، فالختفاء هو 

والهروب،  والعدم  واملجهول  والغياب  واللغز 

من  يقرتب  ما  اأو  الغائب،  ال�صمري  يكون  قد  اأو 

تقف  التي  ال�صمات  من  وغريها  عنه،  امل�صكوت 

لن  الختفاء  اأو  فالغياب  احل�صور،  من  بال�صد 

يقت�رص على ال�صخ�صيات فح�صب؛ واإمنا قد يكون 

اأو  ثروة،  اأو  كلمة  اأو  عالمة  اأو  �صورة  اأو  وثيقة 

اأو هوية، وغريها من احلالت، وميكن  معلومة، 

تناولت  التي  ة، 
ّ
الفيلمي الأمثلة  بع�ص  اإدراج 

)الختفاء( ومتّثالته بال�صكل وال�صيغة امل�صممة 

له يف الفيلم، ويف �صوء الدوافع الآتية:

1. االختفاء بدافع الجريمة:   
تعد  لهيت�صكوك:   Rope 1948 احلبل  فيلم   -

م�صهد  يف  ال�صديقان  ارتكبها  التي  اجلرمية 

يجمع  براندون �صو )جون دال( وفيليب مورجان 

الدرا�صة  يف  زميلهما  بقتل  جرينجر(  ــاريل  )ف

ديفيد كينتلي )ديك هوجان( بعد خنقه باحلبل 

اأنــه  على  ترتيبه  مت  �صندوق  يف  و)اإخــفــائــه( 

يتوافد  ع�صاء  اأعدت حلفل  التي  للطعام،  من�صدة 

التكهن  يبعد  ومبا  الأ�صدقاء،  من  العديد  اإليه 

هيت�صكوك  فعلها  وكذلك  اإخفاوؤه،  مت  ما  بك�صف 

ارتدى  عندما  )�صايكو(  فيلمه  يف  ــرى   اأخ مرة 

اأمه؛ فتنكر و)تخّفى( ودخل  ال�صاب ثياب  البطل 

نكراء،  بجرمية  فقتلها  احلمام  يف  الفتاة  على 

ا، اإ�صافة اإىل العديد من الأفالم. 
ً
ُعّدت عنًفا قا�صي

 Basic  ( ج2  ال�ــصــا�ــصــيــة  الــغــريــزة  فيلم   -

Instinct( مايكل كاتون، جونز: يف هذا الفيلم 
مّت ا�صتخدام )الختفاء( يف ممل ال�رصد الفيلمي، 

وقوع  اأ�صباب  عن  البحث  هو  حمورها  ة 
ّ

لق�ص

كاثرين  الكاتبة  ب�رصعة  تقودها  �صيارة  حادث 

لعب  جانبها  واإىل  �صتون(،  �صارون   ( تراميل 

كرة قدم �صهري ُتويف بعد اكت�صاف اأثر للمخدرات 

وجناة الكاتبة، بعد اأن فقدت ال�صيطرة لت�صقط يف 

نهر التاميز، وبعد الكثري من التحقيقات، تبني اأن 

�صاعدت  ال�صخ�صية،  العالقات  من  العديد  لديها 

على اإخفاء حقيقة احلادث، ومل يتم التو�صل اإىل 

دليل، بعد ما اأثريت العديد من الأ�صئلة وال�صكوك 

التي حاولت التخّل�ص منها.

سينما
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- فيلم الآثار البغي�صة ج2، 2011 للمخرج تود 

فيليب�ص: وفيه م�صهد يتخّل�ص مموعة اأ�صدقاء 

اأن  بعد  الثالجة  يف  و)يخفيه(  اأحدهم  جّثة  من 

باأّنه  وادعاوؤهم  مفرطة،  كوكائني  بجرعة  مات 

موجود يف ال�صجن

 Arbitrage2012 املراجحة  فيلم  يف   -

روبرت  البطل  م�صهد  وفيه  جاريكي:  لنيكول�ص 

كوت  جويل  ع�صيقته  مع  جري(  )ريت�صارد  ميلر 

ليال  ال�صيارة  ي�صريان يف  )ليتيتيا كا�صتا( وهما 

يف نيويورك، ويف اإغفاءة منه يت�صبب يف حادث 

حترتق  �صيارته  تارًكا  ع�صيقته،  مقتل  اإىل  اأدى 

خفي( حقيقة احلادث 
ُ
دون اأن يوقف ذلك، لكي )ي

بال�صتعانة  باحلادثة،  عالقته  على  و)التغطية( 

باأحد اأ�صدقائه �صاهًدا على احلادث، يف التخل�ص 

من التهمة.

- يف فيلم عودة فار�ص الظالم 2012 لكري�صتوفر 

نولن، هناك ت�صميم ل�صخ�صية البطلة بـ)اخلفاء( 

املمثلة  دورهــا  اأّدت  التي  تيت،  مرياندا  وهــي 

والعمل  )الختفاء(  مبهمة  كوتيالر(  )ماريون 

على انهيار �رصكة برو�ص وين ل�صتثمار الطاقة، 

الذي  وين،  برو�ص  من  لالنتقام  بال�رص  والعمل 

ت�صبب يف مقتل اأبيها.

 American 2014 فيلم القنا�ص المريكي -

�صخ�صية  وتعد  اي�صتوود،  لكلينت   Sniper
)اختفاء(  عالمة  الأفـــالم،  اأغلب  يف  القنا�ص 

والر�صد  الدقة  يتطلب  الذي  امل�صتهدف،  للطرف 

عــدٍد  اأكـــرب  ل�صتهداف  واملــعــلــومــات،  املنظم 

هذا  يف  ح�صل  كما  وقتلهم،  الأ�صخا�ص  مــن 

النقاد  قبل  من  ا 
ً
كبري ا�صتياء  حّقق  الذي  الفيلم 

واملخت�صني لب�صاعة العنف.

يــحــمــل  ــــــذي  ال االخــــتــــفــــاء   .2
ـــــرار والــحــقــائــق  األلـــغـــاز واألس

والمعلومات:

 City of Angels يف فيلم مدينة املالئكة -

1998 لرباد �صيلربلنج: هناك توظيف الختفاء 
اأن  دون  املدينة  يجوبون  املالئكة  اأن  بفكرة 

بع�ص  با�صتثناء  ة، 
ّ
املــار النا�ص  من  اأحد  يراهم 

ب�صكل مماثل يف  رت 
ّ
الأطفال، وبذات احلال تكر

فيلم الطفل يف م�صهٍد يتقرب من الطبيب النف�صي، 

ا كان قد اأخفاها عن اأمه، وهي 
ً
ويبوح له اأ�رصار

ا.
ًّ
ا ومبا اأتعبته نف�صي

ً
اأنه يرى اأ�صباح املوتى كثري

ملايك   2003 موناليزا  ابت�صامة  فيلم  يف   -

م�صهد  يف  ظهرت  وا�صحة  اإ�صارة  هناك  نيويل: 

اأّنها  تبني  عندما  اأمها  مع  بيتي  الطالبة  يجمع 

بال�صعادة  وتتظاهر  وال�صتياء  ــالأمل  ب ت�صعر 

ال�صهرية،  موناليزا  وبابت�صامة  زوجها  خليانة 

ابت�صامة  حًقا  كانت  هل  اأمها،  ت�صاأل  اأن  بعد 

)ُتخفي(  اأم كانت  ال�صعادة  ا عن 
ً
املوناليزا تعبري

�صيًئا ما؟ 

 The Da  2006 دافين�صي  �صفرة  فيلم   -

تتناول  وفيه  هــوارد:  لــرون   Vinci Code
يتعلق  قــدمي   

ٍّ
�ــرص على  الت�صرت  امل�صاهد  بع�ص 

الفنان  لوحات  يف   
ٍّ
خمفي امل�صيحية  بالديانة 

الق�صة  واأن  �صنة،   500 من  اأكث  منذ  دافين�صي 

ط الكني�صة يف 
ّ
ت�صري اإىل اإثارة ال�صكوك حول تور

جرمية قتل وقعت يف متحف اللوفر ومبا يتعلق 

سينما
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بال�رص املخفي يف اللوحات.

فان  جلا�ص   Milk 2008 ميلك  فيلم  يف   -

)املثلي(  البطل ميلك  �صانت: هناك م�صهد يجمع 

مع ع�صو مل�ص امل�صت�صارين دان وايت )جو�ص 

واأب  واملــتــزوج  املحافظ  الكاثوليكي  بروين( 

اجلن�صي  ال�صذوذ  ب�صدة  يعار�ص  والذي  لأطفال، 

 
ٌّ
مثلي اأي�صا  اأنه  مليلك  يعرتف  ولكنه  ة، 

ّ
واملثلي

يف )اخلفاء(، بعد اأن تعر�ص اإىل الهو�ص واجلنون 

والإدمان وهو ما اأدى اإىل انتحاره.

- فيلم القارئ The Reader 2008 ل�صتيفن 

�صخ�صية  )اختفاء(  يعد  الفيلم  هذا  يف  دالــدري: 

حنا �صميتز )كيت وين�صيليت( بعد عدة �صهور من 

عالقتها احلميمية مع مايكل الذي �صعر وكاأنه هو 

ال�صبب يف اختفائها، وهناك اإخفاء من نوع اآخر، 

عندما ذهب مايكل وهو طالب يف كلية احلقوق 

مل�صاهدة حماكمات مرمي احلرب، باّتهام عدد 

من الن�صاء الأملانيات ومن �صمنهن )حنا( التي 

اعرتفت بكتابة تقرير عن حادث حريق املع�صكر 

الذي ت�صبب يف مقتل عدد من اليهوديات؛ الأمر 

الذي اأ�صاب مايكل بالده�صة لهذا )الإخفاء( وما 

عرفه عن حّنا التي يقراأ لها الروايات يف مطلع 

على  �صقتها  يف  املتكررة  وخلوتهما  تعارفهما 

اأنها ل تقراأ ول تكتب، فكيف تكتب التقارير؟

ميندي�ص:  ل�صام   Skyfull فول  �صكاي  فيلم   -

ا 
ً

قر�ص يحمل  اإرهــابــي  عــدو  مــطــاردة  يت�صمن 

ة حتتوي على قائمة اأ�صماء 
ّ
ممغنطا وملفات �رصي

هم 
ّ
ود�ص ال�رصيني  الربيطانية  املخابرات  عمالء 

�ص 
ّ
يتعر فيما  اإرهابية،  جماعات  بني  )خفية( 

جيم�ص بوند اإىل الإ�صابة و)يختفي( عن الأنظار، 

ير �صيلفا يف )خمباأ( 
ّ
ثم يظهر ويقتل اخل�صم ال�رص

 بعد مقتل مديرة املخباأ.
ّ

�رصي

اإّن   :Philomena 2013 فيلومينا  فيلم   -

)اإخفاء  على  يقوم  الفيلم  لهذا  الرئي�ص  املحور 

ابن  تبني  اإخفاء  �رص  حول  تدور  التي  احلقيقة(، 

فيلومينا عاملة الغ�صيل يف الدير مدة 50 عاما 

من قبل الراهبات الالتي ينكرن ما قمن به من 

ابنها  عن  البحث  فيلومينا  حاولت  وقد  مكائد، 

مب�صاعدة اأحد ال�صحفيني، وقد تبنّي اأن الراهبات 

اأمرهن الذي  ك�صف 
ُ
التبّني كي ل ي حرقن وثائق 

بيعه  1000 جنيه عن كل طفل مت  قب�صن عنه 

يف �صفقات م�صبوهة.

مايكل  جلو�صو   Jobs 2013 جوبز   فيلم    -

ال�صرية  اأفـــالم  مــن  الفيلم   هــذا  يف  �ــصــتــرين: 

من  وا�صعة  م�صاحة  )اإخــفــاء(  هنالك  الذاتية، 

الفيلم  يتناول  اذ  البطل؛  عن  املعلومات  �صجل 

)�صتيف  املبتكر  احلا�صوب  العملية خلبري  احلياة 

تناول  عــدم  يف  وا�صحة  ة 
ّ
ق�صدي مــع  جــوبــز( 

وال�صنوات  واأ�صله،  ون�صاأته  الجتماعية،  حياته 

ال�صنوات  جتاهل  اإىل  اإ�صافة  عمره،  من  املبكرة 

الع�رص الأخرية من عمره، والهتمام الدقيق فقط 

�رصكات  يف  ا 
ً
خبري وعمله  وابتكاراته  مبنجزاته 

ا 
ً
ا كبري

ً
ا�صتفهام اأثار  الإلكرتونية؛ مما  التقنيات 

عن �رص )اإخفاء( مثل هذه املعلومات.

 The  2014 املـــحـــاكـــاة  ــة  ــعــب ل ــم  ــل فــي  -

Imitation Game: يف هذا الفيلم مّت تناول 
وعلوم  الريا�صيات  عامل  يف  عبقرية  �صخ�صية 

)بنيديكيت كمرببات�ص(،  األن تورجن  الكومبيوتر 

الذي يقوم بدور حل )ال�صفرة ال�رصية( وما حتمله 

من )ر�صائل خفية(، وهو الذي تراأ�ص جلنة العلماء 

لفك �صفرات الر�صائل ال�رصية الأملانية يف احلرب 

العاملية.

3. االختفاء الذي يتناول الخدعة:

-  يف فيلم طروادة 2004 لفولفجاجن بيرت�صني: 

ما  اأقرب  وهو  الأهمية،  غاية  يف  م�صهد  هنالك 

يكون اإىل اخلدعة، حني توّهم �صكان طروادة اأن 

اليونانيني قد ان�صحبوا وانهزم اجلي�ص، ولكن قام 

ح�صاًنا  باإهدائهم  ان�صحابهم  عند  ون 
ّ
اليوناني

ا قرباًنا لالآلهة، وما اإن حل الظالم، 
ً
ا كبري

ًّ
خ�صبي

اجلنود  من  العديد  احل�صان  من  يخرج  حتى 

بوابات  وفتحهم  داخله  املتخفني  اليونانيني 
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)خمتبئة(  كانت  التي  ال�صفن  حترك  مع  املدينة 

يف اأحد اخللجان، ويف هجوم مباغت ق�صي فيه 

على خ�صومهم.

الفيلم  هــذا  يف   :2013 البنك  �صحرة  فيلم   -

هنالك )اخفاء اموال( اخلزنة التي ا�صتوىل عليها 

مموعة �صحرة وهروبهم، بعد تقدمي عرو�صهم 

والتنومي  والتنكر  للخداع  حماولة  يف  ال�صحرية 

ا�صلوب  يف  عليها  اعتادوا  التي  املغناطي�صي، 

امل�صارف،  من  وال�رصقة،  واخلـــداع  الحتيال 

وتوزيع نقودا مزورة على اجلمهور.

ل�صريين   Amreeka 2009 اأمريكا  فيلم   -

ة املهنة( 
ّ
دعيب�ص: هنا يف هذا الفيلم )اإخفاء هوي

اأن  بعد  اأمــريكــا،  يف  تعي�ص  ة 
ّ
عربي ــرصة  اأ� ثمة 

هاجرت من فل�صطني، البطلة منى وابنها فادي 

وزوجها  عبا�ص(  )هيام  رغدة  اأختها  مع  تعي�ص 

بعمل  ينعم  ل  الذي  وردة(  اأبو  )يو�صف  الطبيب 

فالبطلة  املعاناة،  تبداأ  وهنا  عربي،  كونه  وفري 

البنوك،  اأعمال  يف  وذكائها  خربتها  رغم  منى 

بنك  يف  عمل  فر�صة  على  حت�صل  مل  اأنها  اإل 

ها اأن تعمل يف مطعم �صغري، 
ّ
اأمريكي، مما ا�صطر

اأن تتظاهر  اأ�رصتها، وحتاول  )وتخفي( ذلك عن 

كما لو اأنها تعمل يف بنك، خ�صية ا�صتياء اأ�رصتها.

  Gone Girl 2014 زوجــة  اختفاء  فيلم   -

)اختفاء(  هو  الفيلم  هذا  وحمور  فين�رص:  لديفيد 

الزوجة امي دان )روزاموند بايك( بعد اأن و�صل 

اإىل املنزل لغر�ص  زوجها نيك دان )بني افليك( 

ويظهر  ي�صري  ومبا  زواجهما،  بذكرى  الحتفال 

يف املنزل من اآثار عنف، اأّدى اإىل مقتل الزوجة، 

قد  التي   هي  اأنها  على  الكت�صاف  يتم  بعدما 

رت هذه املظاهر امللفقة للت�صّدي للزوج الذي 
ّ
دب

تعتقد اأّنه يخونها.

ــاول  ــن ــت ي ـــــذي  ال ـــاء  ـــف ـــت االخ  .4
االختطاف:

- يف فيلم �صوبر Super     2011 ،8للمخرج 

د 
ّ

ال�رص اأثــنــاء  املخرج  يكث  ابــرامــز:   جي  جي 

ا 
ً
بدء الخفاء،  حــالت  من  العديد  من  الفيلمي 

بت�صوير  جو  �صديقه  مع  ت�صاريل  ال�صاب  بقيام 

ة تامة(، فيما 
ّ
فيلم رعب يف اأجواء )غمو�ص و�رصي

ل�صتخدامها  )خفية(  اأبيها  �صيارة  األي�ص  تقود 

اأجهزة  )تختفي(  فيما  الت�صوير،  ات 
ّ
عملي يف 

كات ال�صيارات واأ�صالك الكهرباء، 
ّ
املطابخ، وحمر

ــالب، مــع ظــهــور خمــلــوق غريب  ــك وهــــروب ال

باختطاف األي�ص، مع ت�صلل مموعة  طلبة خفية 

و�رصقة وثائق اأ�صتاذهم، ويعث جو على )خمباأ( 

حتت الأر�ص يحتوي على العديد من الأ�صخا�ص 

املختطفني، مع بناء ق�صة فيلمية اعتمدت على 

الت�صرت والغمو�ص والختفاء والألغاز.

 In The  2007 ايــــاله   وادي  يف  فيلم   -

يتناول  هاجي�ص:  لبول   Valley of Elah
الــعــراق،  على  للحرب  مناه�صة  ق�صة  الفيلم 

يتناول ق�صة اختفاء جندي اأمريكي بعد عودته 

عن  ــده  وال يعلن  الــذي  اأمــريكــا،  اإىل  العراق  من 

نيو مك�صيكو  الع�صكرية يف  اختفائه من قاعدته 

التحقيقات  ومبــجــمــل  غــامــ�ــصــة،  ظـــروف  يف 

مفادها  نتيجة  اإىل  الأب  يتو�صل  عنه  والبحث 

اأن ال�صلطات الع�صكرية غري مكرتثة بق�صية ابنه، 

ومبا ي�صاب بخيبة اأمل وعدم ثقة بالإدارة، وهذا 

التي ولدتها احلرب  ة 
ّ
ال�صلبي الّتداعيات   من 

ٌ
جزء

التي ل يرغب فيها الكثريون. ويف ال�صياق ذاته 

يحمل ا�صم الفيلم )منقح2007 لربيان دي باملا 

والرقابة  املعلومات  تنقيح  على  للدللة  ت�صمية 

عن  واإخفائها  وحجبها  ومونتاجها  عليها 

املجتمع الأمريكي والعامل.

 years  12 العبودية  مــن  �صنة   ١٢ فيلم   -

رجالن  يقوم  الفيلم  هذا  يف   :Aslave 2013
الكمان  با�صتئجار عازف  بغي�صة  بعملية ن�صب 

يف  مو�صيقية،  جلــولــة  )ايــجــيــوفــور(  نــورثــوب 

ا 
ً
ا ليجد نف�صه مع�صوب

ً
وا�صنطن، وي�صتيقظ �صباح

ا ويكت�صف اأنه مّت اختطافه من قبلهم، ثم 
ً
وخمدر

بيعه دون اأدنى حرية اإن�صانية.

 Prisoners 2013 املخطوفتان   فيلم   -

سينما



نزوى العدد 106 إبريل 2021
207

لدني�ص فيلينيوف: فيلم قامت ق�صته على ق�صية 

من  ال�صاد�صة  ابنتي  وجوي(  طفلتني)اأنا  خطف 

وتق�ٍص  ومبحاولت  جارتني،  لعائلتني  العمر  

ومب�صاعدة ال�رصطي املخت�ص يتم حتريرهّن بعد 

مواجهات عنيفة مع اخلاطفني املتوح�صني.

لرباد   ،  The Call  2013 املكاملة،  فيلم   -

اندر�صون:  هذا الفيلم يتناول ق�صة فتاة )خمتبئة( 

لياه متبلتون )ايفي توم�صون( حمتجزة من قبل 

الذي  ايكالند(  )مايكل  فو�صرت  مايكل  الرجل 

اقتحم منزلها، فتت�صل بعاملة الهاتف جوردان 

حياتها،  عن  وخماوفها  قلقها  لإي�صال  ترينر  

ولكّن اخلط انقطع فجاأة، مما حدا بعاملة الهاتف 

ومبا  اأخــرى،  مرة  بالفتاة  الت�صال  اإعــادة  اإىل  

املختبئة  الفتاة  لأمر  فو�صرت  باكت�صاف  ب 
ّ
ت�صب

وقتلها حال، ومبا وّلد عقدة ال�صعور بالذنب عند 

اآخر من  اّت�صاًل  اأخرى   مرة  تلّقت  التي  العاملة 

فتاة اأخرى خمطوفة يف �صندوق �صيارة فو�صرت، 

الفتاة  توجيه  العاملة  حاولت  املرة  هذه  ولكن 

لتحدد بدقة مكان اخلاطف وحركاته، الأمر الذي 

واإف�صال  القب�ص عليه  واإلقاء  ت�صخي�صه  اإىل  اأدى 

حماولته الأخرى.

اآلثــار  يتناول  ــذي  ال االختفاء   .5
والوثائق:

-  يف فيلم الفولذ احلقيقي 2011 يتم العثور 

الرتاب وهي رجل  ة مدفونة يف 
ّ
اأثري على قطعة 

وتدريبه  تاأهيله  اإعـــادة  يتطلب  )خمــتــٍف(  اآيل 

للقيام بحركات املالكمة.

 :The Words 2012 كلمات  فيلم  يف   -

التي  املخطوطة  )اإخفاء(  ق�صة  الفيلم  يتناول 

اأ�صال رواية الرجل العجوز )املمثل جريمي  هي 

�صيليا  لزوجته  واأر�صلها  كتبها  التي  ايــرونــز( 

)املمثلة نورا ارنيزيدر( لغر�ص عودتها، اإل اأنها 

ن�صيت احلقيبة بالقطار وهي يف طريق عودتها 

اأن  ي�صادف  اأي�صا،  باري�ص  ويف  باري�ص،  اإىل 

ب�رصائها  قامت  حقيبة  لزوجها  تهدي  زوجــة 

الزوج  هذا  فيقوم  الأثرية،  للمقتنيات  متجر  من 

حّققت  ة 
ّ
مهم كرواية  اإليه  ون�صبتها  بطباعتها 

 
ّ
�رص يكت�صف  وبعدها  اأمريكا،  يف  ا 

ً
كبري ــا 

ً
رواج

النتحال، ويعتذر الزوج لكاتبها الأ�صلي.

 :The Lucky One 2012  فيلم املحظوظ -

اأمريكي يف �صحراء  يف هذا الفيلم هناك جندي 

املعارك يف العراق يج�صده املمثل )زاك ايفرون( 

اإذ  باأعجوبة،  قنبلة  �صقوط  اآثار  من  ينجو  الذي 

وهو  الرمال  يف  مدفونة  فتاة  �صورة  على  يعث 

املكان  على  ت�صقط  ثم  املكان،  ويتعّدى  مي�صي 

اأن  باعتقاده  رفاقه،  جميع  وتقتل  قنبلة  ذاته 

ا. هذه 
ً
ب
ّ
ا طي هذه ال�صورة قد جلبت له فاأًل وحظًّ

وجدها  اأن  بعد  )خمتفية(  كانت  التي  ال�صورة 

ا زاد من رغبته 
ّ
كاأمّنا وجد حياته من جديد، مم

على  وعـــزم  الــ�ــصــورة،  �صاحبة  عــن  بالبحث 

مقابلتها يف اإجازته وهو يتق�صى ال�صم واملكان 

اأن ت�صبح له  ال�صكر بعد  وي�صاأل عنها ليقدم لها 

�صديقة وحبيبة.

عامل  اختفاء  من  اتخذت  الأفــالم  بع�ص  وهناك 

خمت�ص بعلوم الأر�ص يف فيلم )رحلة اإىل مركز 

الأر�ص( مما ت�صبب يف خلق اأزمة علمية اأو بحثية 

فيلم  رجعة يف  اإىل غري  امللك  اختفاء  اأو  ة، 
ّ
مهم

)املراآة املراآة( الذي يتيح لزوجته ال�صيطرة على 

اململكة  وفر�ص القيود والنزوات، وهناك اأي�صا 

اختفاء الهوية اأو الت�صرت على �صلوك مغاير، كما 

يف فيلم )تعليم( وفيه �صخ�صية ديفيد جولدمان 

جاذبية  ولــه   ،
ّ

ثـــري رجــل  �صار�صجارد(  )بيرت 

والفنون،  بالثقافة  وا�صع  اهتمام  وله  عالية، 

ال�صديد والراعي لفتاة  وهو الذي يظهر اهتمامه 

جيني ميلور )كاري موليجان( ومبوافقة اأبويها، 

ليظهر  �صخ�صيته  ديفيد  يخفي  ذلك  بعد  ولكن 

به  وتلت�صق  وفا�صًقا،  ودنيًئا  نذًل  حقيقته  على 

الأمثلة  اإ�صافة  وميكن  ال�صيئة.   ال�صفات  كل 

)الختفاء(  من  اأخرى  حلالت  الأخرى  الفيلمية 

التي تناولتها اأنواع عديدة من الأفالم املعروفة 

يف حياتنا ال�صينمائية.

سينما
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شعر 

من أعمال  المصور أشرف بزناني  - المغرب
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)1(

اأنَت يف النهِر ...

بيوَت  ليبيعوا  زورقًا،  ا�صتقدموا  خالِتَك   
ُ
اأبناء

.
ْ
ال�صفاِف، الِعَنب

 يف عطلِة 
ُ
ّناَة كانت لهم. اأنت تذكر

َ
ـ�ص

ُ
اإّن تلَك الـم

ال�صيِف، اأنَك

 يف حلظٍة، 
َ

القاِع، كي تتالم�ص اإىل  تقفُز منها 

بال�صالحِف.

 خالِتَك، الآَن، يف عْتمِة الليِل، ياأتوَن يف 
ُ
اأبناء

َ
زورٍق ... اإن اأبناء

خالِتَك، الآَن، عندَك، يف قريٍة بال�صماِل الغريِب، 

ال�صماِل ال�صمايّل

َك الإجنليز.
ُ
جاور

ُ
حيُث ي

)2(

اأنَت يف البحِر...

واملقاهي  باأ�صجاِرها،  تــنــاأى،  ــُة 
ّ
والــالذقــي

الأليفِة، والفَتياِت الأمرياِت،

عِة 
ْ
�رِص يف  �رصَت  ُه، 

ُ
تذرع  

ِّ َ
بالرب ُل  كَّ

َ
ـو

ُ
الـم اأنَت 

البحِر. هل كانت الأر�ُص

ا 
ّ
عم يَت 

َ
تناء هذي،  ْفِر 

ِّ
ال�ص اللحظِة  يف  ؟ 

َ
اأرحم

َك بالنخِل واملنزِل ي�صدُّ

وهي  مفتوحٌة،  اخلرائِط  كلُّ   ... الآَن  ِل. 
ّ
الأو

مقروءٌة يف يَديَك ...

 
َ

لطرطو�ص وداعـــًا  ــْل  ُق لها،  وداعـــًا  ــْل  ُق اإذاً، 

ِة؛
ّ
والالذقي

.
ْ
وْلتنطِلْق يف العراء

)3(

اأنَت يف ال�صهِل...

ًة 
َ
م

ّ
َنع

ُ
وم ناعمًة،  البحِر،  عن  تناأى  وهـــراُن 

بالكروِم، احلقوُل الكرميُة

متتدُّ  الأهِل،  ومائدَة  النبيَذ  منحْتنا  التي  تلَك 

 ما كاَن
َ
حتى جُتاِور

 اأنك 
ُ
، بني اجلزائِر واملغرِب. الآَن تذكر

َ
�صحراء

يَت يف ال�صهِل اأم�صَ

شعر

سعدي يوسف

شاعر عراقي  

رباعّية  
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تلَك   
ُ
�صتذكر نبعًا.  للروِح  فّتحَت  واأنك  عًا، 

ْ
ب

َ
�ص

الأغاين التي كنَت

الفرقِة  من  اجلنوِد  لقدامى  حانٍة  يف   
ُ
ت�صمع

ِة. وهراُن كانت
ّ
الأجنبي

حيُث  ال�صوَت،  بها  امتلكَت  حيُث  البيَت،  لَك 

افرتعَت احلياَة

قد   ،
ُ
مــرمي �صرياُز،  الرياحنُي،  ابنتاَك  وحيُث 

جاءتا!

)4(

اأنَت يف التلِّ ...

الوقوُف  قيَل:   . التلِّ ِة 
ّ
قم يف   ، التلِّ رتقى 

ُ
م يف 

ْثَلبٌة ...
َ
على التلِّ م

اأو  القاِع   يف 
ُ
امَلثالب ال�صيا�صِة، وهي  ا يف 

ّ
رمب

فاِع.
َ
يف الي

ُه �صعدي يو�صف، 
ُ
ا�صم ٍد 

ّ
�صي اأحتّدُث عن  ولكنني 

. اإذ يرتقي التلَّ

 
َ
نحو ُه 

َ
�صارع  

ُ
ويقطع يِن، 

َ
و

َ
�ص

َ
الع مع  مي�صي 

مم�صى الكني�صِة، حيُث

ـراقي اإىل التلِّ ...
َ
الـم

لُغ 
ْ
يب �صوَف  بغتٍة  يف  وي�صعُد.  �صعدي،  ي�صعُد 

َتُه:
ّ
قم

 املنازِل، والقريُة املطمئّنُة. 
ُ
الآَن، تبدو �صطوح

والآَن يعرُف

راقي تليُق،
َ
اأّن الـم

�صيلفُظ  راقي 
َ
الـم لوَغ 

ُ
ب يحاوْل  مل  الــذي  واأّن 

ُه يف امل�صيْق!
َ
اأنفا�ص

شعر 

من أعمال الفنان أحمد الزم - العراق
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اإنه يوم اجلمعة 

 منه اإل �صوت اأمي 
ُّ
الذي ل اأحب

اأُهاِتُفها عادًة منت�صف نهاره 

حها عا�صقان 
َ
فياأتيني �صوُتها كوردٍة جر

 اأبناِئها 
ُ
اأنا اأكرب

حُهم عقاًل 
َ

ج
ْ
لكنني ل�صُت اأَر

عندما كنُت �صغريا 

حدتي 
َ
 و

ُ
م كانت َتْق�صِ

باأنا�صيد عن الأرا�صي البي�صاء 

ت وحدتي معي 
َ
وعندما تنام

كانت َتْنهاين عن مغازلة الأ�صباح 

التي تراها خارجة كل م�صاٍء 

من رفوف مكتبتي 

ت�صاألني عادة: 

متى �صتعوُد اأيها الغريب؟

اأقول لها: 

رائحتي ل زالت بني يديك 

والرائحة ت�صرتدُّ البعيد

تقول يل: 

بالأم�ص راأيُتَك على �صا�صة التليفزيون

مَلْ اأفهم �صيئا مما قلَت

لكنك ُكَلّما ابت�صمَت 

اأجدين قد فهمت كل �صيء 

اأقول لها: اإنني معتلٌّ يا اأمي 

تقول يل: 

عندما منحني اهلل ا�صمك ور�صمك 

مل ينتق�ص ِمن اأع�صائك �صيئا 

ته ال�صماء 
َ
َلح

ْ
حماقاتك اأف�صدْت ما اأ�ص

اأقول لها: 

لعَلّها ال�صفقة اخلا�رصة 

التي عقْدُتها مع �صيطاٍن 

 بائع الكتب القدمية 
َ

�صُكن جلباب
َ
ي

عندما ا�صتبدلت بـ "�صحيح البخاري" 

 بت�صاوير الن�صاء.
ُّ
ج ع�رصة اأعداد من ملة ت�صِ

اأمي كانت ل تزال �صغرية

عندما قام رجاٌل مهابو اجلانب 

بثورتهم على امَلِلك 

دِّي مل َيُكفَّ عن اإمالئها �صكاياِتِه احلارقة  َ
لكَنّ ج

َدة بلدتنا 
ْ
م

ُ
�صد "�صعد بك العي�صوي" ع

كانت حتفُظ َخْلَف جدِّي بيتني جميلني ِمَن ال�صعر 

يقدم بهما كل �ِصكاياِته: 

اإذا ال�صيف نبا َتُلم َكّفي  "ل 
 مني العزم والدهر اأبى

َّ
�صح

 �صاٍع مب�رصِ يف �صعيِه
َّ

ب
ُ
ر

اأخطاأ التوفيق فيما طلبا"

عرفُت، عندما كربت، اأنهما ل�صاعٍر غليظ

اللفظ  ح�صن املعنى هو"حافظ ابراهيم". 

ويف ليلٍة ما 

دخل حكمدار "الفيوم" على جدي دون ِحرا�صته 

�صلَّمه خطاب �صكر مِلوؤازرته الثورة 

وقال له: لقد نزعت الثورة ثوب البَكوية عن 

اأكتاف اأعدائها 

فنم قريرا اأيها ال�صيخ.

اأمي اأطلقت زغرودًة طويلة خلف احلكمدار 

فكافاأها جدي بخم�صة قرو�ص من الف�صة اخلال�صة 

ولطمٍة ثِخينة على وجهها 

لأنها اأطلقت �صوتها يف ح�رصة رجل غريب. 

بعدما كربت اأمي 

وت�رصبت �صعرات امل�صيب 

من اأ�صفل طرحتها 

دخل عليها اأبي بزوجة ثانية 

ف�صادقت زوج حماٍم يهدل فوق راأ�صها 

حممتني اأنا واإخوتي الثالثة 

بينما تغني ب�صوٍت جاٍف وخفي�ص: 

 
ْ
ْن راح

َ
"يا ويلهم راحوا مع م

 "
ْ
اح

َّ
 ول رم

ْ
ل ردهم فار�ص

اإنه يوم اجلمعة 

وقد اأدركني منت�صف نهاره

�صاأهاتف اأمي حاًل 

ولن اأُقيم اأي اعتباٍر

 اإخوتي عن وفاتها 
ُ
للَنعي الذي ن�رصه

�صبيحة الثالثاء املا�صي. 

زغرودة من أْجل الِحِكمَدار

شعر 

محمود قرني 
شاعرمصري
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■ َحاِئَرٌة ُخطواتي
فيما ل حريَة فيه..

مل�صٌة خاطفٌة من كّفِك 

كافيٌة لتف�صرِي كّفي

 ■ يف القمي�ِص املعّلِق بالدولِب

�صخ�ٌص موؤّجٌل اإىل الدفِء  

اأبت�صُم له كثرًيا

ول يبت�صم يل اأبًدا..

يف هذه الليلِة ال�صاخبِة

مّد يده فجاأة

رفع قبعة من على الرّف العلوّي

وناولني راأ�صي

وتال�صى

■ قلبي املهاجُر بعيًدا
اأنا حقيبة ثقيلة يف يدِه

ل يقوى على حملها

■ اجَلدُّ متدّثًرا ب�صمتِه
ُيجّمُد حروفه كلها

كي يحكي لهم عن الربد..

الأطفاُل من حوله ي�صاألون:

»اأيُّ �صبح اأبي�ص ابتلع املدفاأة؟«

■ ا�صنعي املارَد بقب�صتِك
اأيتها اليُد التي تدعُك الفانو�َص

■ مبحاذاِة بحٍر ثائٍر
اأم�صي �صاكًنا

يف ظلمة الليل

حت�صدين �صخرة كبرية 

َك
ّ
تودُّ اأن تتحر

يح�صدها قلبي الذي 

يتمنى اأن يتفتَت

■ نعم.. تلك رجفُة دي�صمرب
واأنا �صاقاَي من حطٍب ل ي�صتعُل

اأركُب الأرجوحة يف ال�صباح

اأعلو 

واأعلو 

حتى اأرى الكوَن اأ�صغَر 

من قطعة ثلج ب�صدري

ومع اختباء ال�صم�ص

اأهبط فجاأة 

كطائر اقتن�صه �صّياد

اأحياًنا ■ يتاأخُر القطاُر 
فاأم�صي اأنا على الق�صباِن

َل ل لكي اأ�صِ

لكْن لأده�َص كلَّ �صيٍء

■ حذاٌء �صغرٌي
يف �صندوق قمامة

مل يعد يليق ب�صاحبه..

�صاحبه الذي كرب وحده

ون�صي اأ�صياءه كلها..

اأ�صياءه التي مل تكرب معه

شعر

شريف الشافعي

شاعر مصري

أجّمد حروفي يك أحيك عن البرد
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اأ�صياءه التي مل تغادر طفولتها

وحده احلزن قال:

»هذا احلذاء ال�صغري.. على مقا�صي دائًما«

ا مع اأن احلزن كبري جدًّ

اأكرب من �صاحِب احلذاِء

اأكرب من �صندوِق القمامِة

اأكرب من نفاياِت هذا العامِل

■ اآه لو تعلمنَي كيف جنوِت
من اأ�صلحتهم؟

الذي اأطلَق عليِك ر�صا�صًة

فوِجَئ ب�صدري ي�صدها عارًيا

والذي �صّوب ك�ّصاَف الإ�صاءِة نحوِك

واُد
ّ
فوِجَئ باأنني ال�ص

الذي َطَم�َص امل�صهَد كاماًل 

اأوقَظ زهرًة واحدًة  ■ اأن 
خرٌي من اأْن اأناَم يف حديقٍة

كٍة متجمدة
ْ
■ من بر

طَلَعت ال�صمكة ناب�صة

ك�صحكتِك ال�صاّلِة

يف هذا املاأمِت

اأناُم ■ اأناُم كاأنني ل 
وكلما اقرتبْت ن�صمة.. انتبهُت

اأماًل يف اأن تكون اأنِت

■ حجران ي�صطدمان بقوٍة
�رصارٌة �صغريٌة تولد

�صيٌء كبرٌي.. ل اأعرُف ا�صمه

ميوُت

اأر�ٍص  ■ يل يف كل 
قلٌب قدمٌي

خطواتي املتبقية َدْه�ٌص

لكل ما �صعرُت به من قبل

اأَْحَتمي يف هذه الليلِة الباردِة؟ ْن  ■ مِبَ

ا القمُر قريٌب جدًّ

ّحالِة 
ّ
لكنه فري�صُة الر

وال�صعراِء 

واملر�صى النف�صيني

ا املعاطُف كثريٌة جدًّ

لكنني اأخ�صى اأن تفرت�َصِني

ا  اأنِت حا�رصٌة يف الدورِة الدَّموّيِة جدًّ

لكنِك اأنبُل من اأْن ُتذيبي 

دهوًنا بي�صاَء

ْت ِبُلْطٍف حتت ِجْلِدي 
َّ
ا�صتقر

منذ �صنوات

اأنَت خمتبٌئ حتت فّكي ■ ملاذا 

اأيها ال�صيُف العجوُز؟

اخرْج لكي تع�ّص الأر�َص

وتطحَن اجلماجَم ل�صتاٍء جائٍع

■ بالقرب من املدفاأة

يوقُن اأن ل فحَم اإل قلبه

�ُص ما بقي منِك يف يدِه يتح�صَّ

ت�صري اأ�صابُعُه اأعواَد ثقاٍب

■ اأن تطرَق باَب �صدِرَك ق�صيدٌة

يف اآخر الليِل

فتجدَك مرهًقا

هذا هو َواأُْد ال�صباِح

شعر 
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 باللُّغِة 
َ
عر  ال�صِّ

ُ
ومانيا، تكتب

ُ
�صاعرٌة مْن ر

َة: 
َّ
عري ِة. ن�رصْت مموعَتها ال�صِّ

َّ
الإِجنليزي

 �ِصينما بارادي�صو" يِف العاِم 
ُ
"�صجناء

 العاِم" ِمن 
ُ
: "�صاعر

َ
)2012م(. نالْت لقب

موقِع: "Destiny Poets"، يِف العاِم 

 Black Water" :2014م(. فازْت مب�صابقِة(

 Lost in" Poetry" عْن ق�صيدِتها: 
Blue Curtains"، يِف العاِم )2015م(. 

 The" :ِة
َّ
عري كانْت �صمَن املختاراِت ال�صِّ

Significant Anthology"، يِف العاِم 
ِت   يِف العديِد مَن املجالَّ

ُ
)2015م(. ت�صاهم

ِة.   
َّ
الإِلكرتوني

• بسبِب الوباِء
اتي تعانُق

َ
مَنْت جدراُن حي

َّ
 عيني

ُ
ًة �صخمًة تفقع

َّ
غابًة �ِصلكي

ا وحي اأَي�صً
ُ
 ر

ْ
خارجَتنْيِ مع

 ِذي 
ِّ
�صارْت ب�صاًطا مطحوًنا َعلى الكر�صي

الذِّراعنِي

َق َعلى �صا�صٍة �صخمٍة اأُل�صِ

نَي.
ِّ
اُ�صتعِبدْت ِمن ِقبِل �صياطنَي َغري مرئي

ب�صبِب الوباِء

 موًتا
ُ

كِن تعط�ص
َّ
فيقتي يِف ال�ص

َ
ر

ها كهوٌف �صخمٌة ابتلعِت الوقَت
ُ
خيا�صيم

َ
لقْد فقدُت الدَّرب

بداأُْت اأُخرب�ُص َعلى اجلدراِن بهذِه الق�صيدِة 

ا.
ً
ا �صائب

ً
�صيُل دم

ُ
حتديًدا فاخلوُف ي

ب�صبِب الوباِء

ها جديدًة
َ
مِت الأَقنعُة واأَنبتنا غري حتطَّ

• كآبُة "ُموِنيه"
 
ُ
�صام

َّ
)كلود مونيه )-1840 1926م(: الر

)
ُ
هري  ال�صَّ

ُّ
الفرن�صي

ا مْن اأَمٍل يِف هذِه اللَّوحِة،
َ
م

بيَنما اأَقُف وحيًدا يِف زقاِق احلياِة،

 َقربي.
ُ
 يحفر

ُّ
 الأَبدي

ُ
تاء وال�صِّ

مختارات من قصائد 
»يوليا غيرغي«

شعر 

د ِحلمي الرِّيشة ترجمة: محمَّ

شاعٌر وباحٌث ومترجٌم فلسطينيٌّ
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ماِء الكثيفِة؛
َّ
اأَقُف وحيًدا حتَت هذِه ال�ص

يتبلَُّل ِحذائي،

ُد اأَطرايف،
َّ
وتتجم

وحي.
ُ
 ر

ُ
ر

َّ
وتتحج

 ياأْتي مْن جدراِن البيوِت القدميِة،
ٌّ
�صمٌت وح�صي

ا...
ً
ِة دائم واملوُت يِف الأَ�صكاِل امُلزرقَّ

لوِج امُلتَّ�صخِة، زين عَلى الثُّ
ُ

نثُت ح

ا مْن اأَمٍل يِف َف�صلي هَذا؛
َ
فم

اأَقُف وحيًدا مثَل هذِه اخلرائِب

ًخا مبزاِج �ِصتائي. لطَّ
ُ
م

يِف العاصِف • بحُر الصَّ
ُ
يح

ِّ
ِف الر لأُ�صبوعنِي واإِىل الآَن مْل تتوقَّ

 يئنُّ ب�صكٍل متوا�صٍل َعلى 
َ
نَّ البحر

 كاأَ
ُ
َت�صعر

نوافِذَك

 
ُ
ًة تعرب

َّ
 مَن الأَ�صجاِر ير�صُل موجاٍت هوائي

ٌ
بحر

 َعلى نطاٍق وا�صٍع
ُ
تي وتنت�رص �صقَّ

ق�ِص
َّ
َف عِن الر َلْن تتوقَّ

ُك مثَل اآلِف الأَ�صباِح يِف حالِة ن�صوٍة
َّ
ها تتحر اإِنَّ

تغلُق الأَبواَب ب�رصبٍة عنيفٍة يِف مكاٍن َما يِف امَلبنى 

 
َ

ًة وا�صتعمَل الأَبواب
َّ
ا �صيمفوني

َ
 اأَحٌد م

َ
ا كتب

َّ
رمب

َ
بوِل هَذا املو�صم بدًل مَن الطُّ

ٌة ]ت�صونامي[ 
َّ
 مدِّي

ٌ
 اأَمواج

ُ
 تندفع

َ
ِمن وقٍت لآخر

ِة ِمن �صافراِت الإِنذاِر يِف اجلادَّ

 يِف مركبٍة 
ُّ
اَت القلِب واملوُت مير ى اأَنَت دقَّ تتخطَّ

فيِح
َّ

�صغريٍة مَن ال�ص

و�صاِء يِف ذلَك  دى ارتفاِع ال�صَّ
َ
ا م

َ
ُل م

َ
اأَت�صاء

امل�صَتلِم

 يخيُف 
ُ
هيب

َّ
وُت الر

َّ
ذا ذلَك ال�ص ُل اإِ َ

اأَت�صاء

 بعيًدا
َ

الفريو�ص

َة
َّ
َة النِّهائي

َ
ب  ال�رصَّ

ُ
يح

ِّ
ُل الر  ُتو�صِ

َّ
ثم

يُف يِف �صمٍت
َّ

نتهي ال�ص
َ
وهكَذا ي

يِح وكيَف 
ِّ
 مَن الر

َ
ر

َّ
لقْد بداأُْت هذِه الق�صيدَة لأَتذم

اتها تذهُل َكلبي
َّ
نَّ هب

اأَ

 وماِلكُه 
ٌ
كيَف، يِف بع�ِص اللَّيايل الآَن، كلب

يطارداِن حلظَة �صمٍت

ا يِف املنت�صِف، �رصقْت 
َ
لكْن يِف مكاٍن م

�صافراُت الإِنذاِر ق�صيَدتي بعيًدا، وبنغمِتها 

العاليِة

مَت حتَت الب�صاِط
َّ

 ال�ص
ُ
حتفر

اشِة الكبيرِة • ِإدماُن الشَّ
ُك

َّ
 �صيتحر

َ
نَّ القمر

مَن الوا�صِح اأَ

عي�صتي
َ
هدُفُه ُغرفَة م

ي ِذي الذِّراعنِي
ِّ
ِمن عنِد كر�صي

ِة
َّ
مادي

َّ
قعِه الر

ُ
 روؤيَة ب

ُ
اأَ�صتطيع

ها َتبدو مثَل بقِع �َصيخوختي اإِنَّ

 عجوٌز
ُ
القمر

اأَنا عجوٌز

 هذِه الق�صيدُة
ُ
ن يعرُف اأَيَن تذهب

َ
م

 اللَّيُل هادًئا
َ
ا اأَ�صبح

ً
اأخري

 ب�صا�صِة ِتلفازي الكبريِة
ُ
يحدُِّق القمر

ا يطاِن "لو�صيفر" اأَي�صً عجبي ال�صَّ
ُ
ا ِمن م

َّ
رمب

ٌ
 نائم

ُ
الكلب

ادٍة
َّ
ِمن تلَك امل�صافِة، قْد يرِبكُه لأَجِل �صج

ت�صتدُّ الدِّراما، متَّ القب�ُص َعلى القاتِل الآَن

ُ
رى كيَف يخجُل القمر ن اأَ  اأَ

ُ
اأَ�صتطيع

خفي وجَهُه خلَف �صحابٍة
ُ
ي

بدو نحُن الثننِي �صَنق�صي ليلًة طويلًة، طويلًة
َ
ي

 دليٌل َعلى اأَرقي
َ
ُة هي

َّ
ا�صتدارتُه املثالي

• َأصفاٌد مْن ضباٍب
اأُم�صيٌة طويلٌة باردٌة

ِمثَلما يحدُث يِف اأَيلوَل فقْط

وارِع الُل عَلى ال�صَّ  الظِّ
ُ

ترق�ص

 َل تزاُل بكامِل اأَرديِتها
ُ
حيُث الأَ�صجار

ق�ِص
َّ
 للر

ْ
اأَر�صَلْتها لهم

ا بورِة جدًّ
َّ

م�ِص ال�ص وِء امُلبهِج لغروِب ال�صَّ يِف ال�صَّ

زِننا
ُ

الُل �صاعدًة ِمن ح  الظِّ
ُ

ترق�ص

 الأَوراَق حتَّى ُنواتها
ُ

خ�ص �صيحرُق ال�صَّ

 مْن اأَجِل النَّبيِذ 
َ
 العنب

ُ
خ�ص و�صي�صحُق ال�صَّ

اجلديِد

 ذيوًل 
َّ
نا الدَّاخلي

َ
ُل بخار

ِّ
 الَّذي �صيحو

ُ
خ�ص ال�صَّ

طويلًة مْن �صباٍب

شعر
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نا
ْ
الَل عَلي اأَلَقى الظِّ

لِج خماوَف تتَّخُذ �صكَل رقاقاِت الثَّ

 جديٌد �صيبتِلُعنا
ٌ
مو�صم

ًة
َّ
كلِّي

 
ُ
بيَنما نحُن َل نزاُل عَلى قيِد احلياِة وننتظر

 اجلديَد
َ
التَّعذيب

ِة ل�صهِر اأَيلوَل
َّ
نخُطو عَلى الأَلواِح اجلانبي

ًة
َّ
حيُث َل تزاُل الأَ�صفاُد حر

• عاَد العبُث...
 خلَف جُنومي

َ
َل �صيء

نعم، كلُّها َتنتمي اإِيلَّ

ٍة
َّ
 اأَْن اأُحدَِّق ِفيها كلَّ مر

ُ
ر اأَتذكَّ

 مطيعٌة تنف�ُص 
َ
 كيَف هي

َ
خرب  اأَْن اأُ

ُ
َل اأَ�صتطيع

رمو�َصها

يني
َّ
لُتحي

 خلَف جُنومي
َ
ا كنُت اأَقوُل: َل �صيء

َ
كم

دَعى 
ُ
ٍة داكنٍة وموجٍة مْن �صيٍء ي

َّ
�ِصوى بطاني

ا
َ
ا م

ً
اأَمر

 فيِه
ُ

يِء واأَذوب ي نْف�صي بذلك ال�صَّ اأُغطِّ

 
َ

ًة بنَي خالياي
َّ
هم

َ
ني اأَكت�صُف م  اأَنَّ

ْ
ا لو

َ
كم

وغباِرها

ُة الآَن كالت�صاٍق واحٍد بنجوِم 
َّ
ى هذِه العملي

َّ
ُت�صم

انِة
َّ
ب درِب التَّ

 اأَكَث مْن �صيٍء َل يوجُد 
َ
َل �صيء

ِّ
مثَل ل�صِق عموِدَك الفقري

ماِء...
َّ
عَلى خطِّ ال�ص

م�ِص بوٍب مَن ال�صَّ
ُ
ا بح

ً
اأَتناوُل اإِفطار

 ترت�صُفُه
ٌ
 �صيء

َ
 هو

َ
َل �صيء

ِب  خدمُة القهوِة عَلى ذيِل املذنَّ
ُ
حنَي تقدَّم

، فقْط الأَزرُق يحرُق �صفَتَك
ٌ
ليب

َ
وَل ق�صدٌة اأَو ح

• داخَل ُهراٍء
َة

َّ
ر اأُ�صطِر الذَّ

اكِن واأَوجْد ملجاأً داخَل الفراِغ الدَّ

كَث اأُ�صطِر الفراَغ اأَ

دخنٍة لإِلِه
َ
قايا م

َ
ا اأَو ب

ً
جتُد اأَ�صباح

اأُ�صطِر الإِلَه

 فوَق ُهراٍء
ً
جتُد ُهراء

ِة اإىِل �َصظايا
َّ
 الب�رصي

َ
ان�صطار

• سفينُة الحمَقى
فينِتي.

َ
تعاَلوا، تعاَلوا ا�صَعدوا عَلى �ص

وا؛
ُ
 ذهب

َّ
ثم

 بابت�صامٍة �صاخرٍة!
ْ
حرُهم

َ
�ص

وَة،  ماواِت، والثَّ
َّ
 ال�ص

ُ
تعاَلوا اأَعر�ُص عليكم

واأَحلى الأَكاذيِب.

.
ْ
هم �ِصيديَن بحظِّ

ُ
ق�ِص، والغناِء، م

َّ
وا للر

ُ
وذهب

.
ْ
ى دِمهم

َ
 مر

ُ
ى �صوداء

َّ
م

ُ
 ح

ُ
تعرب

ِة، وْفرٌة حتَت 
َّ
تي الذَّهبي

َ
تعاَلوا انُظروا اإِىل واح

ى.
َ
ظالِل العذار

ع�ٍص، ويخُطوا 
َ
 ب

َ
 حلم

ْ
هم ع�صُ

َ
وا، يلدُغ ب

ُ
وذهب

ع�ٍص، 
َ
ثِث ب

ُ
 عَلى ج

ْ
هم ع�صُ

َ
ب

.
ْ
ُذوَن بدماِء جرياِنهم ويتلذَّ

.
َ
موم

ُّ
عي ال�ص

َ
بوا م

َ
تعاَلوا ا�رص

لْن تكوُن للحياِة نهايٌة وبدايٌة.

ا
ً
ا وُعمي

ًّ
م

ُ
وا �ص

ُ
وذهب

ُة
َّ
 العظمي

ُ
مَت�صي هياكُلهم

تُة
ِّ
ُة املي

َّ
احلي

اِن.
َّ
نهائي  الالَّ

ُ
 واجل�صع

ُ
يقوُدها، فقْط، الغ�صب

احلمَقى ِمن جميِع الأُمِم

بُة لأَنواٍع جديدٍة  الرتُّ

مَن الدِّينا�صوراِت القدميِة اجلديدِة.

• متالزماُت العزلِة
ا.

ًّ
 كلِّي

َ
اأَخَذ املر�ُص عقَلُه، ولكْن لي�ص

انٍة ِمن نافذِتِه كلَّ �صباٍح ي�رصُخ باأَل�صنٍة رطَّ

وَن بابتهالِتِه.
ُ
ل�صاعاٍت، وكلُّ اجلرياِن ماأْ�صور

:  احلديَث العقالينَّ
ُ
 ت�صمع

َّ
ثم

.
ٌ
اأَنا جائع

ًة اأُخرى.
َّ
ارَع مر  ال�صَّ

ُ
حكم

َ
بعَد ثواٍن، �صمٌت ي

ا.
َ
ا، �صِمعُه اأَحٌد م

َ
 اأَحٌد م

َ
ا�صتمع

ا لإِنقاِذنا.
َ
 اأَحٌد م

َ
جاء

شعر 
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ُه.
َ
اأَطعم

رنا ِمن ذْنِبنا.
َّ
حر

...
ُ
وحنَي ياأْتي امل�صاء

يا اهلل، لقْد قمُت بتدريِب اأُذينَّ عَلى عدِم 

�صماِعِه...

 ذاُتُه حنَي تكوُن يِف كني�صٍة والكاهُن 
ُ
عور ال�صُّ

يبقبُق بتعاويذِه،

 اأَنَت "اآمنَي" فقْط.
ُ
وتفهم

• هل َتسمُع سعاَلهم
...

ُ
 اجل�صع

ٌ
م

ِّ
 م�صم

َ
 هو

ْ
كم

لطِة...
ُّ
 جنوٌن العط�ُص اإِىل ال�ص

َ
 هو

ْ
كم

َة عالمِة تعاطٍف يِف روِحَك.
َّ
 اأَي

ُ
يحجب

 
ْ
ِث مع  يِف التَّحدُّ

ُّ
 اخلطاأُ الكيميائي

َ
ا هو

َ
م

دماِغَك؟!

كِم اإِذا ُقمَت بو�صِع حدٍّ 
ُ
كيَف �صتغذِّي جوَعَك للح

ل�صعِبَك؟

اٌن، َل مدن باقيٌة، وَل �صكَّ

اأَطالٌل وجثٌث، فقْط،

 حتَّى اْخَتنقِت املالئكُة.
ِّ
يِف اجلحيِم الكيميائي

؟
ْ
 �صعاَلهم

ُ
مع

َ
هْل ت�ص

• مراًرا وتكراًرا
جنَي؛

ِّ
ا�صتيقظُت، وكاَن العامُل مليًئا باملهر

 
َ
 يرتُدوَن ابت�صاماٍت كبرية، وي�صعوَن اأَحمر

ْ
كلُّهم

�صفاٍه،

 الأَحمر.
ُ
 الأَكاذيِب ِمن قرنفِلهم

ُ
وكلُّ لعاب

 يِف التَّقومياِت 
ُ
ظهر

َ
 ي

ُّ
و�صي

ُّ
 الر

ُ
ج

ِّ
نا املهر

ْ
لَدي

ِة؛
َّ
نوي

َّ
ال�ص

 لَنا يِف �صورِة 
ُ
ظهر

َ
هَذا يعرُف "الكاراتيه"، وي

�صهِر اأَبريَل،

شعر

 • تقاطعاٌت بيضاُء

ا يِف وقٍت لحٍق
َّ

رمب

�صتاأْتي الكلماُت،

غريَة.
َّ

 ال�ص
َ
 الرباعم

ُ
عر  ال�صِّ

ُ
ويغمر

ا يِف وقٍت قريٍب
َّ

رمب

 القدميَة،
َ

�صيحرُق الأَمُل النُّدوب

 الكرِز باحلزِن بعيًدا.
ُ
وتع�صُف اأَزهار

ا الآَن
َّ

رمب

�صيلفُّ الوقُت اعوجاجاتِه بجناحيِه،

 فوَق َخطايانا
ُ
ونطري

َ
ماء

َّ
 �صتنكُز ال�ص

ُ
خلَفنا تقاطعاٌت بي�صاء

يِف حماولٍة يائ�صٍة لبدِء هَذا. 

ٌّ
عِر الأَ�صقِر لديِه اأَ�صٌل غربي وُذو ال�صَّ

اِر،
َّ
ب

َّ
 جدراٍن جتاَه اأَ�صجاِر ال�ص

َ
يريُد بناء

 مفرقعاٌت 
َ
 هي

ْ
ا لو

َ
 بالقنابِل كم

ُ
والبديُن يلعب

ٌة.
َّ
ناري

، جوَن يِف كلِّ مكاٍن، فاخرَتْ ِلرَتَ
ِّ
املهر

 احلاكِم.
ِّ
يا�صي

ِّ
بغ�صِّ النَّظِر عِن النِّظاِم ال�ص

جينا؛
ِّ
هر

ُ
لكنِّي ن�صيُت م

 يِف وجِهَك بيَنما يداُه تفرُغ 
ُ
هَذا النَّوُع يبت�صم

َك،
َ
جيوب

ًة،
َّ
ا وطني

ً
 اأُمور

ُ
ع ًة، ويت�صنَّ

َّ
 �صيا�صًة هرائي

ُ
ويخطب

خِفي املالينَي يِف اجُلزِر الغريبِة، 
ُ
بيَنما ي

ِة.
ِّ

مِة، والبيئاِت املتغري والغاباِت املحطَّ

ِة الهرِم
َّ
: ملاَذا يِف قم

َ
وؤايل هو

ُ
�ص

جوَن هَكذا ب�صهولٍة فجاأًَة
ِّ
 املهر

ُ
يظهر

ا.
ً
ا وتكرار

ً
مرار
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على ال�رصيِر

بقايا اأرٍق كثيٍف

يفي�ُص

على ال�رصيِر املجاوِر

للغيم

الليُل معارك مع الأ�صباح

 نزالت
ُ
النهار

مع ظاللها يف الأر�ص

يف قب�صِة الذبول

اأ�صالُع الزهرِة اّلتي

 �صدِرها
َ
 اأزرار

ُ
كانت تفتح

للن�صيِم اأم�ص

ٌ
الليُل جرح

 �صماد
ُ
النهار

من الذقِن

د
ّ
يبداأ خيُط دٍم م�رص

 القلِب
ّ
ويف لب

يثوي

ولن ينه�َص

حّتى قيام عقرب ال�صاعة

الليُل كوابي�ص

 اأطياف
ُ
النهار

 عابٍر
ٍّ
من حلٍم ليلي

 يقظتي
ُ
 اأحالم

ْ
نالت

كدمًة

 توؤمُلني
ْ
ظّلت

طواَل النهاِر التايل

الليُل كلماٌت

 قلم
ُ
النهار

مل يكن لليل اأحد

ولي�ص لُه �رصيٌك

ومل تكن له �صاحبٌة

ول ولد

لذا تدّثر بالظالم

ٌ
الليُل ا�صم

  فعٌل
ُ
النهار

يف الذاكرِة

بقعُة عطِر رقبة

 حّتى
ُ
ي�صيح

َ
يغّطي الكواكب

ُ
زكم

ُ
وي

اأنَف الكون

ٌ
الليُل �صاعر

ي�رصُد حكاياِت

األِف نهاٍر ونهار

البقرُة التي مت�صُغ

ها نهارا
َ
طعام

ة
ّ
ب�صهي

 اأّنها
ُ
هل تعلم

شعر 

عبدالرّزاق الربيعي

شاعر ُعماني

نناُم ويحرُسنا ليُل أمس 
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�صتكوُن لقمًة

بفِم الليل؟

 الليل
ُ
اآناء

حتت�صن نهارا غائبا

اأطراف الليِل

اأطياُف النهار

يف املزاِج طعنٌة عميقٌة

ُ
عليها توقيع

حفيد" بروت�ص"

ال�صاد�ص ع�رص !

الليُل حمّطٌة

  قطار
ُ
النهار

يف الطعنِة اأر�صفٌة

ونهاراٌت قابلة للك�رص

الليُل �صكٌن

 ر�صيٌف
ُ
النهار

امه
ّ
 الذي يجرتُّ اأي

ُ
البعري

يف الليِل

اأين �صيويّل وجَهه

يف �صحراِء النهار؟

 الليِل
ُ
اأرباح

ٌ
خ�صائر

يف النهار

يف قلِب هذا الليِل الطويل

ومهجِته

ُ
ننام

نا
ُ

ويحر�ص

ليُل اأم�ص

شعر

من أعمال الفنان حسين ديهوم - ليبيا
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1 ـ  
ا تتفجر داخلي

ً
كاأن اأنهار

كاأن حياة اأخرى

ت�صّدين اإليها

كلما حاولت اأن اأتهجى اأملي 

واأكتب عنك 

ماذا اأكتب عنك

واأنا ل اأملك �صيئا 

غري هذه الروح الناق�صة

واأنت الن�صيد الكامل

 يف الألوان القزحية

يف دمك

تلمع جواهر الأنبياء وال�صلوات 

والأزهار الربية

ون�صائم املالئكة

 يف دمك

الأماكن نوافذ للزمرد الأزرق

والأيام كلمات حاملة

 يف خيام الأبرياء 

تبت�صم فت�صقط الأمطار

ت�صحك

 فتغرق الأر�ص باحلدائق

هي روحك الطليقة 

التي حترك الغيم وتت�صامى

يف دمك

ل وجود لالأ�صواك

ول للغرباء الذين اأنهكتهم

 ذئاب الأبدية 

ول لل�صحراء القاحلة

ول للحرب 

كل جهاتك

تقود اإىل املاء واليا�صمني

 

يف دمك

ما �صفه القمر  

من حكايات �صافية عن املا�صي

واأ�رصار القدامى

كيف ي�صعلون الوحي يف الظالم

وينثون الأنوار

كيف يعيدون للمنازل حكمتها

وللبحريات 

جمالها اخلالد

يف دمك

وحده ال�صمت ي�صعل القناديل

كي تهداأ احلوا�ص

 من الكالم اجلارح

ليعود الوقت يف مرابع احلياة 

حاملا و�صفيفا

ويخفت التاريخ 

يف دمك

ال�صنوات خفيفة

 مثل طائر القطر�ص

تطري بها الأجنحة

 اإىل جزر بال ذاكرة 

شعر

إسحاق الخنجري

شاعرُعماني

   عيسى
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خالية من ال�صوارع والقلق 

 واأنفا�ص املعذبني 

والأبراج ال�صارية   

 يف دمك

بهجة الع�صب  

ون�صوة الع�صافري اأمام الأنهار

 كاأنني اأراك الآن 

تب�صط قلبك على الأحالم 

وعينيك على الرياح البعيدة

اأرى خطواتك 

التي �صنعتها من الذهب

تعرب العامل

اأيها ال�صغري يف القرب

الكبري يف اأحاديث النجوم

اأنت ال�رص الوحيد

 ملرايا الرنج�ص 

اخليال لعائلة ريفية

غارقة يف احلنني 

ال�صويف الذي يدل امل�رصدين 

على الينابيع والأ�صجار

البلبل الهائم

ال�صياء يف مواكب زحل 

بعد الغروب

الغريب ال�صائر على طرقات الثلج

موؤمنا اأن الطماأنينة

تكمن يف البيا�ص

عا�صق املروج

ة 
ّ
الهادر بال�صحكات الندي

وطن الأطفال

 والفرا�صات والغرقى  

الربيع الذي 

يتدّثر به اليتامى

بعيدا عن جراحهم

اأنت اأغنية املدى 

 اأنت الأ�صياء الرقيقة كلها  

اأ�صمعك هناك

تردد ق�صائد خ�رصاء

عن الوطن والأ�صدقاء

والرحالت التي توم�ص يف اأعماقك

عن نداوة الكلمات

وهي تورق ال�صجريات حول بيتك 

عن ال�صفن املهاجرة

حني حتن عليك 

وت�صطفيك من جحيم ال�صحاري

اأ�صمع اأجرا�صك

تنادي قطعانا من الوعول

واأ�رصابا من اليمامات

اأ�صمعك تهم�ص:

 ما اأجملها هذه احلقول

وهذه العواطف النقية 

ل اأحقاد ول فخاخ

 ل �صم�ص حارقة 

ول عوا�صف

ل قرا�صنة ي�رصحون 

ول �صباع تزمر 

ل �صواطئ مظلمة 

 ول دلفني تربك الزوارق 

قل لنا يا اأخي:

هل املوت

 �رصير معلق يف هواء بارد 

اأم �رصفة تطل على ذكريات

اأم مو�صيقى النباتات البحرية 

اأم ال�صكون 

الذي يوؤدي اإىل هديل ال�صماء

اأين �صواحي اآدم وحواء

ملتقى الأغنيات يف اأرواحنا 

شعر 
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نراهما  

يف كل جوقة تغني 

عن احلب والنيازك 

واملوج والأ�صداف 

اأي القوافل 

م�صت ب�صوء القمر 

ودلت يو�صف على ال�صكينة

قادته اإىل وجهه اجلميل

وجه اخلزامى الذي ل يذوي

اأمام الرمال 

 اأما زالت 

ع�صا مو�صى فاتنة كالربق 

ته�ص اأوراق ال�صجر 

وت�صمو يف الرباري

 قل لنا :

 متى تتجمد الف�صول 

وتقوم القيامة

تنهد املمالك كلها

ول يبقى �صيء عدا الرماد 

ما هذه الدنيا 

�صوى اأ�صبع �صغري يف حميط

منلة جترها اأفيال

ورقة �صبار

�صمعة العا�صق املهزوم

عازف م�صاب باخلذلن 

 

 ما �صكل هذه الروح

التي تع�صف بنا

من �صباب اإىل �صباب

 ومن متاهة اإىل متاهة 

 تعبنا وانك�رصنا 

وتهنا خلف الثعالب يف الوجار 

اأنت الآن حر

جتل�ص 

على اأغ�صان �صدرة املنتهى

تنظر اإىل م�صاكن بي�صاء

وغلمان من زنابق

ونبيذ بال رائحة

ون�صاء قا�رصات الطرف 

اأنت الآن حر

ونحن الأ�رصى

املعذبون بالأحالم

2 ـ 
كنت ال�صم�ص والغدير

كنت ق�صيدة الندى

كنت الطري الأنيق 

كنت الع�صب الهادر فوق اجلبال 

كنت املالذ

حني يرجتف العامل 

وينت�رص ال�صباب

كنت ربابة الوقت

كنت الفنارات   

كنت بداية البحر

ماأخوذا باأغ�صان املدى   

كنت املالك الذي يربت على خطانا

وي�صتثري اأحالمنا

كنت الأقا�صي  

كنت القدر الأخ�رص 

كنت ال�صجر 

وكنا اأ�رصاب ميامات �صغرية

مت�صي على ظاللك

شعر
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َلى الطريِق
َ
طُل ع

ُ
 ي

ٌ
قمر

 يف الهواِء
ْ
اء تبِكي

َ
ق�صيدٌة عمي

ماِء
َ
 من دمِع ال�ص

َ
ابتاِن جتففاِن ال�ّصم�ص

َ
�صح

 عميٍق
ً
 بال معنى

ْ
َدقيقٌة جتري

ْ
 ُهنا لُتوؤن�صني

ُ
اح

ّ
 يْل اإل الري

َ
لي�ص

 عِن الأمواِت قبَل الأم�ِص
ْ
 خائٌف يحكي

ٌ
�صتاء

 يرَث اخُلراَفَة؟
ْ
اأيَن الظلُّ كي

 
َ

 وجوٌد يف احَلياِة؟ وهْل ملعَناي
ْ
ائي

َ
هْل لأ�صم

ْ
�ِصي  اأيْن خيبٌة مَتْ

َ
اكرَتاٌث غري

 اأعيَد اإىل اخَلريطِة 
ْ
اأريُد الآَن وقتًا هام�صيًا كي

َّ
ِوي

َ
�صْكلَها الُكر

 
َ
اء

َ
ريُد النتم

ُ
، بعٌد وحيٌد، ل ي

ْ
يْل يْف وجَهتي

 بعٍد خارجٍي
ّ

لأي

يها الطويِل’
ّ
ة من تعر

ّ
 لي�صتعيَد اجلاذبي

ُ
اترُكوه

 
ْ
عَت الطريَق.. هل الَطريُق طريَقتي

ّ
يُقوُل �صي

جوِد
ُ
ا�ِص على الو

َ
لالنكم

 ول اأقوُل
ُ
فال اأجيب

 �صوتًا
َّ

 لدي
ُ
ى ت�صري

َ
ولِكِن الذكر

 ون�صُف؟
ٌ
 هْل اأنا بعٌد ثالثي

اأريُد يل وقتًا اإ�صافيًا لتدريِب الهواِء على 

الَكالِم

حِر 
َ
اأريُد لليِل الطِويِل ت�صلاًل ي�صفٍي لهذا الب

وجهًا ناعمًا

اِل حلفلٍة ُكربى اأعوُد بَها 
َ
م

ّ
واأريُد ت�صِكيَل الر

 اإمّنا 
ْ

 لوحِدي
ْ
الئمني

ُ
اإىل حتٍف �صغرٍي ل ي

لقيامٍة مكتظٍة باملوؤمننَي العابريَن اإىل 

مازاِت اخُللوِد

َ
 البحر

ّ
حب

ُ
 ل ي

ْ
تريُد �صوتًا؟ ل ف�صوتي

ْ
ِدي

َ
، ج�ص

ٌ
لياًل دافئًا؟ �صيٌف طويٌل متعب

ِة 
ّ

 زائٌد مْن ح�ص
ٌ
 حجم

ّ
ّل؟ لدي

َ ُ
نهاراً ل مي

ال�ّصهواِت

ماذا ت�صتِهنَي؟

اِء
َ
ـ  اأريُد مت�ِصيَط الهو  1

ِة
َ

ماِل من املُلوح
ّ
اأريُد جتفيَف الر ـ    2

عًا
ّ
ـ  �صكُل هذي الأر�ِص، اأ�صَهى اأن يكوَن مرب  3

ـ  واأريُد للبحِر، ا�صِفراراً دافئًا ل زرقًة   4
ًة

َ
وع

ُ
موج

 الهواِء على الَكالِم
َ
ـ  واأريُد تدريب  5

ـ  اأريُد..  6

َ
 الكبري

َ
 معناي

َ
ائِد حفلًة لأ�صري

ّ
مْن كّل الق�ص

ـ  اأريُد ..  7
:
ّ
 الواقعي

ُ
 الُهدوء

ْ
فاِجئني

ُ
و ي

ُ
ا اأ�صح

َ
لكْن عندم

 يف الهواِء
ْ
اء تبِكي

َ
ق�صيدٌة عمي

 بال هدٍف عميٍق
ْ

َدقيقٌة جتري

ْ
 ُهنا لُتوؤن�صني

ُ
اح

ّ
 يْل اإل الري

َ
لي�ص

ور مْن 
ُ
ايَل امل�صع

َ
 كّل خي

ّ
 ميت�ص

ٌ
 اأخ�رَص

ٌ
و�صاي

ْ
عْقلي

ُفويْن �رصَخَة اخلَدِر الَكثيْف
ُ

 ويحِمُل عْن ج

عائشة السيفية

شاعرة ُعمانية 

شعر 

   تدريب الخيال على الغرابة
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أعمى

ل يرى احلرائق

يرى ب�صتانه فائ�صا بالن�صارة

ل يرى النهر اأحمَر

يرى كاأ�صه مرتعا بالنبيذ

ل يرى الدخان الرمادي يف ال�صماء

يرى دخان تبغه ير�صم الدوائر بي�صاء.. 

بي�صاْء

ل يرى ُحطاَم الزجاِج يف البيوِت

يرى نف�صُه يف املرايا

ل يرى العابرين اإىل الغياِب

يرى حا�رصُه يف احل�صوِر

ل يرى اخليل �صاردًة يف �صوِق النخا�صة

يرى املاَل يف خزائنه تكد�ُص لياًل نهارا

ل يرى الأر�َص جرداَء يف القرى

ل يرى الع�صَب ُم�صفراً

ل يرى الورَد ذاباًل يف احلقوِل

يرى ب�صتانُه والغالْل..

يرى الغالَل جيداً

يرى الأغالل جيداً

فضاُء الحرِب

ل تنتهي احلرُب، 

تبداأ يف ف�صاء املوِت ُجرحًا؛

قرباً،

قرباِن،

مقربٌة.

ل تنتهي احلرُب باخلطابِة والبياِن،

ل تنتهي بالأمنياِت،

ل تنتهي بالهزميِة

ل تنثني بالعزميِة

ل تنتهي احلرُب.. 

ل تنتهي باخلديعِة

ل تنتهي احلرُب بالن�رِص،

ل تنتهى احلرُب

يبقى الأثُر لمعا يف املرايا؛

نق�ُص الراحلنَي على ال�صواهِد

بقايا ر�صا�ٍص يف امل�صد�ِص

خرب�صاُت الطفولِة على جداِر احُللِم

األغاٌم

�صظيٌة

قذيفُة مدفٍع

مباٍن تتو�صُد الفراَغ

مقاعد �صاغرة لالأمِل

�صوارُع تبحُث عن م�صاٍة؛

،
ً
خطى

اأقداٌم مبتورة تتنزُه يف الدروِب القدميِة

اأ�صالُء ذاكرٍة..

                  ظالُل عائلٍة واأحالٌم  

                                 وبع�ُص الذكرياِت

محمد محمود البشتاوي 

  شاعر أردني 

شعر

   قصائد
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رهان

اأبو عاليا الذي مل مُيهلُه  ]اإىل الطفل علي 
ر�صا�ص القنا�ِص ليحتفَل بعيِد مولدِه 

فارتقى �صهيداً يف فل�صطني[

١

يت�صلى اجلنوُد باملارِة،

يعقدون رهانا؛

من ُي�صقط الطفل بر�صا�صٍة واحدٍة؟

٢

َة القتِل القنا�ُص يرتدي َبزَّ

يتمرت�ص خلف الرغباِت

ُع يف �صكوِن خوفِه من النهاِر َيَتَمْو�صَ

من انك�صاِف اأمرِه..

من ظلِه

من هبوِب عا�صفٍة

القنا�ُص يكتُم اأَنفا�صُه

ُي�صمُر عن �صاعدِه

ُي�صدل عينه الي�رصى

ُي�صوب فوهة الناِر

ل ينزُع يده عن زناد املوِت

ينزُع قلَب الطفِل،

يبت�صُم ب�صمٍت ل�رصخاِت ال�صارِع.

عين.. لو أن الثانيَة كأختها

١

امل�صهُد فائ�ٌص بالتناق�ِص؛

احلياة تولد من عنِي امل�صدَّ�ِص

اأزيُز الر�صا�ص يزغرُد

هة النار!. ُن فوَّ وبتالُت الوروِد تزيِّ

٢

عنٌي ل ترى امل�صهَد جيِّداً

تتغافل عن الدم املراِق

يف ال�صام.. والعراِق

عني ل ترى جيدا 

 لأنها زائدة يف الوجه!.

3

ال�صقُر يرى امل�صهَد من كلِّ اجلهاِت

من ال�صماِء �صا�صعا، وا�صعا.. وا�صحًا

لكنُه على الأر�ِص يبدو �صيِّقًا

٤

الذي يرى امل�صهَد بعنٍي واحدٍة متنى لو اأن 

الثانيَة كاأختها

٥

لو اأنَّ للر�صا�صة قلبا 

لأخطاأِت الطريَق

لو اأن لها عينا

لبكْت

لو اأن لها روًحا

حللقت يف ال�صماِء

لو اأنَّ لها عقاًل 

لرتدْت اإىل القاتِل.

6

الطفُل ي�صمو

يحلُق كما لو كاَن نور�صًا

يعلو على اجلرِح

يقبُل الغيَم

يقطُر ماًء

َيْغ�ِصُل وجَه الأر�ِص امُلتعِب

الطفُل ي�صرُي جْذراً يف الرتاِب

َنْوَبرًة يف اجلليِل  ينمو �صُ

يتكاثُر زيتونًا وتينًا وقمحًا

يتناثُر ورداً على العابرين اإىل الن�رِص

ميتُد داليًة من اخلليِل اإىل اخلليِل

شعر 
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شعر

عزيز أزغاي

شاعر وفنان تشكيلي مغربّي

– ١

َنِتهم؛ ُلون عن اأْح�صِ ها هم يرتجَّ

عراُء اجلائلوَن، ال�صُّ

الذين اأْنَهكْتهم

منايف اللُّغة.

– ٢

نواِت، َبعد كلِّ هذه ال�صَّ

ل اأحَد منهم َفِهم امُلَتع 

ِبكا�صاِت الّتْجربة.

 – 3

َها ُهْم َيُعودوَن اأَخرياً،

ْيُخوخة َت�ْصَحُبهم َب�صريُة ال�صَّ

نحو َم�ْصفى امَلْكفوفني.

 – ٤

بعد كل هذه الأ�صفار،

كلُّ �صيٍء عاد اإىل ُطفولِته:

احُلدو�ُص والتَّخيُّالُت 

وبعُد الّنظر.

 عالقًا 
َ
�صيٌء واحٌد بقي

يف الق�صائِد،

اآثاُر اأْقداِمِهْم

ريق. َقْتها الطَّ التي �َصقَّ

 – ٥

الأ�ْصباُب الّتي َحَملوها،

َفْوق اأْكتاِفهم،

َنْحو ُمرَتَفعاِت الُعْزلة،

ْدِفئْة، مل تكْن كافيًة للتَّ

ُد تاريٍخ من الَكدماِت 
ّ
ُمر

جْن. ُه ال�صَّ يْنُق�صُ

 – 6

بعد قليٍل،

�صيتحّلقوَن حْوَل ناِر امُلباَرزاِت.

كلُّ واحٍد �َصَيُمدُّ َيدْيِه امَلْعروَقتنْيِ 

َنْحَو َج�َصارِة الَرماد.

َقْبَل اأْن ُيغاِدرواْ،

نَي، مْثَل اأْبطاٍل ْتراِجيديِّ

َنْحَو َمَتاحِف الأ�ْصلَحة. 

 – 7

الِت، ّفُة اّلِتي كانْت لُهْم يف الَع�صَ اخْلِ

ِهي اآخُر َغِنيمٍة

َيتباَهْوَن بها

اأَمام اأْثقاِل اللُّغة.

– ٨

كلُّ �صيٍء فاَت،

وَمع َذلَك،

ظلُّوا َيبحثوَن عْن اأْوراٍق التُّوِت

امَلْنزوعِة 

عن ُفُحوَلِتِهْم

امَليِّتْة.

   مساءاُت الشعراء
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 – 9

كلُّ �صيٍء فاَت،

�ِصوى اأّن اأ�صاِبَعهم 

ي ُفَر�َص احَلظِّ ظّلْت حُت�صِ

يِف َبَياِدِر الُعْجَمة.

 – ١0

ًة اأن َتْقرتَب مْن َق�صاِئدِهْم،
ّ
ْب مر

ِّ
َجر

ديقٌة  ثّمَة ِنرياٌن �صَ

�َصتن�ُصُب يف اأْفكارَك

وَتْندْم.

 – ١١

ِب�صُع ُخطواٍت تف�صُلَك عن الأهّم،

اإّما تقطعها ُمْغم�َص العيننْيِ

اأو َتْكتِفي، 

مْثَل ِقطعِة ُرخاٍم،

.
ْ
ِبِحياِد النَّظر

 – ١٢

قبَل حلظاٍت،

كانْت ح�رْصجاُتهم تُدلُّ 

غاِئن ُقْطعاَن ال�صَّ

َعلى َمراِعي الأْلغاْم. 

– ١3

�صيٌء واحٌد،

اِحراُت،
ّ
ْح عنُه ال�ص مْل ُتف�صِ

َمفازاُتهم امُلْبهمُة

ْت فْوَقها الأْع�صاْب. التي مَنَ

– ١٤

َجميُعهم ا�ْصتطاَب الإَقامَة

يف َمنايِف اللُّغِة.

يا َل�صجِرها الَكثيِف

الذي ل ُتوؤكُل 

َغّلُته. 

– ١٥

�رْصبُة احلظِّ الأَِخريِة،

َة
ّ
كاَنت الَفاِكهَة امُلر

يف تْقديِر الَغنائِم.

– ١6

ُرُهم الآَن، َل اأَحَد َيتذكَّ

�ِصوى َيِد املْوِت

ُت َعلى اأْكتاِفهْم ُتربِّ

التي اأْخطاأْتها الأْو�ِصمْة. 

شعر 

من أعمال الفنان نيكوالي كوستانتينوفيتش ريرك - روسيا
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ورمبــا  تقطع،  �صوف  اإ�صبعه  القلق.  غرفة  املري�ص  دخــل 

�صيتناولها كهدية، و�صيخرجها من الكي�ص البال�صتيكي وي�صعها 

على الطاولة لي�صورها بهاتفه النقال. راودته فكرة اأن الطبيب 

هذه  بالذات  "ملاذا  نف�صه:  ف�صاأل  اخلربة.  وقليل  �صابًا  يزال  ما 

دون  فجاأة  "هكذا  يفكر:  واأخذ  قدمي".  كل  يف  الأمل  الإ�صبع؟ 

�صابق اإنذار، قرر الطبيب باأنها تالفة؟ رمبا هذا الطبيب موهوب، 

اح 
ّ
 جر

َ
ا كبرًيا كي ي�صبح اأ�صهر

ً
ويخبئ يف عقله ال�صغري طموح

للطب، رمبا، ولكن حلظة،  اإىل جائزة نوبل  العامل، ويتطلع  يف 

به  يفتخر  لكي  والده،  من  اإحلاٍح  ب�صبب  الطب  كلية  دخل  رمبا 

ب�صبب  بالّتعا�صة   
ٌ

م�صاب هو  ا 
ّ

ورمب واأ�صدقائه،  عائلته  اأمام 

راتبه القليل، فخطط لالنتقام من املر�صى". 

هذه الحتمالت حقتنه بال�صداع، فطردها من راأ�صه. اأخذ نف�صا 

عميقًا وقال: "اإنني جبان �رصير".

الغرفة.  من  خرج  الطبيب  باأن  واكت�صف  عيناه،  وفتح  انتزق 

ا�صتغرب خروجه املفاجئ، كانت احلما�صة ُترّق�صه وهو ي�رصح 

تفا�صيل املر�ص والعملية، كان يبدو �صعيدا خا�صة مع حتريك 

مل  اإ�صبعا.  يبرت  مرة  كل  يف  جائزة  على  يح�صل  كاأنه  يديه، 

ي�صتطع تذكر حديث الطبيب عن العملية فتفاقم اأمله. 

من  وخرج  التخدير.  طبيب  مع  موعد  بطاقة  املمر�صة  اأعطته 

كان  تفكريه.  نتيجة  رجله  يف   
ّ
ع�صلي ب�صدٍّ  م�صاًبا  امل�صت�صفى 

يعرج. متنى اأن يح�صل على قنبلة ليزرعها يف قلب امل�صت�صفى. 

رجع اإىل نف�صه ليحدثها، ومن له غريها: " لن ي�صلبوا مّني �صيئا.. 

حاولوا كثريا على مدار الأعوام املا�صية.. مرت �صنوات و�رصت 

اإبهام نحيل  ا�صتئ�صال  الآن لينجحوا يف  ياأتوا  �صبه م�صن.. لن 

ا موؤملا كان 
ً
من ج�صدي". انتابه �صحك ه�صتريي، وتذكر كابو�ص

على  قدرته  ورغم  اأ�صود،  لونه  نهر  يف  تطارده  اأفعى  يــراوده: 

ال�صباحة تعب وا�صت�صلم لأنيابها.

ابت�صامة. حدق يف  ال�صالم بدون  دخلت املمر�صة، واألقت عليه 

من  كان  مــرة.  اآخــر  قابلها  التي  لي�صت  باأنها  فعرف  هيئتها 

اعتربها مزعجة،  الوجوه وقراءتها. عادة  التدقيق يف  طبيعته 

كثريا ما �صببت له ماآزق يف حياته، فقراءة الوجوه قد ت�صيب، 

لكنه  الوهم،  من  �رصب  �صوى  لي�صت  باأنها  يوؤمن  تخطئ.  وقد 

ي�صدقها. وعدم دخول املمر�صة بابت�صامة كفيل بطعنه ب�صكني 

املبت�صمات،  غري  الطريان  م�صيفات  تذّكر  الفور  على  التوّتر. 

يف  الطائرة  اهــتــزاز  وقــت  خا�صة  خوفا  له  نب 
ّ
�صب واللواتي 

املطبات الهوائية. رد عليها مت�صّنعا الوجوم وقال: "وعليكم". 

جه.
ّ
كانت عيناها وا�صعتني، وم�صعتني يف وجه مبالغ يف ترب

اأخربته على م�ص�ٍص باأّن عليه اأن ي�صتعد لإجراءات التخدير قبل 

ملّفه من  اأخذت  نف�صه،  ثقيال على  بدا  انطباًعا  اأعطته  العملية. 

على طرف ال�رصير، واأم�صكت ذراعي كر�صيه املتحرك، لحظ باأّن 

وحينما  اأحمر.  اأظافرها  ولون  بها،  ومعتنى  ناعمة  اأ�صابعها 

ا، وقال لها: "توقفي يا ابنتي".
ًّ
ت بجره، رفع يده حمتج

ّ
هم

توقفت، و�صاألته: "ماذا هناك؟".

البي�صاء  التحديق ناحية املغ�صلة  اأخذ ف�صحة يف  �صمت قليال، 

ة. �صعر 
ّ
النظيفة، والبطء املزعج لقطرات املاء من احلنفية الف�صي

اأبي�ص، بعد ذلك قال لها: "اأنا  بقبح وجودها يف غرفة ب�رصير 

خائف".

قالت بربود: "ملاذا اأنت خائف؟".

عينيها،  يف  النظر  يتحا�صى  كان  خجله،  يداري  اأن  ي�صتطع  مل 

واملغ�صلة كانت مالذه رغم تقززه منها. مل يجد تف�صرًيا ل�صعوره 

ناحية عينيها، فهما جميلتان ولكّنهما �صاذجتني.

رد عليها: "اأنا خائف وفقط".

- "تاأّخرنا.. طبيب التخدير ينتظر".

�صعر بنربة غ�صب يف رّدها، وا�صتهانة وا�صحة خلوفه.

رفع يده، وهذه املرة ركز بنظره يف عينيها، وقال: "حلظة.. لو 

اإبهام  ويقطع  الطبيب،  يخطئ  اأن  خائف  اأنا  حلظة،  �صمحتي.. 

نصوص
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قدمي الي�رصى، بدل من قدمي اليمنى".

ا�صتقبلت خوفه بربود. تعابري وجهها ما زالت جامدة. وب�صيء 

من الالمبالة، وكاأنها تعودت على هكذا مواقف، قالت له: "ل 

تخف.. الأطباء يعرفون عملهم".

الثقيلة على  احلمرة  ل 
ّ
يتاأم قلقه. كان  ازداد  اإليها  ا�صتمع  كلما 

وجنتيها، ثم اأكملت: "ل تخف، اهلل معك". 

مل ي�صت�صغ برودها، كان يتوّقع موا�صاة اأو مبادرة لتخفيف قلقه 

بدل من قولها "ل تخف". رجع اإىل حزنه. �صاهد �صنوات عمره 

ال�صتني تتجول يف غرفة بثالثة جدران كانوا ي�صمونها "الغرفة 

ال�صمبو�صة"؛ فطرية املعجنات مثلثة ال�صكل. كان ي�صتهي النوع 

اأو  باللحم  املح�صوة  تلك  من  اأكث  والب�صل  بالبي�ص  املح�صو 

الدجاج اأو اخل�رصة اأو اجلنب. "ال�صمبو�صة"؟ ما الذي حولها اإىل 

غرفة، ثم اإىل حزن، وبعدها اإىل ظالم، ثم كوابي�ص، ثم جدران من 

ال�صنوات اأخذت تت�صدع �صيئا ف�صيئا، انهارت، حتولت اإىل ذرات 

مهول  مكان  من  انبعثت  اأ�صواء  اإىل  حتولت  والــذرات  رمال. 

اآخر. �صنوات عمره م�صت، ومل  وارتطمت يف جدار واجتهت اإىل 

ينم يف م�صت�صفى. وها هو الآن معر�ص لينام يوم اأو يومني اأو 

اأكث، و�صيفقد ع�صوا من ج�صمه. 

اأن  يوم  فتذّكر  التخدير،  غرفة  اإىل  تقوده  بــداأت  باأنها  تفاجاأ 

ا�صتقال من عمله بعد اأن اأ�صبحت امراأة رئي�صة له. قال م�صتهجنا 

لزميله الذي حاول اإقناعه بالعدول عن ال�صتقالة: "اأنا تقودين 

بعينني كبريتني  جة 
ّ
مترب تقوده ممر�صة  الآن  هو  وها  امراأة". 

ة لي�ص ب�صبب كونها امراأة، 
ّ
اإىل حتفه. �صعر بغ�صب. لكن هذه املر

لكن ل�صبب اآخر، فعاود الت�رصيح عن خماوفه:

 باأنهم �صيبرتون اإ�صبع رجلي الي�رصى، اأعرف مثل 
ٌ
 �صعور

ّ
- "لدي

هذه الأخطاء، اأعرف، اأعرف، �صمعت عنها، اهلل ي�صرت، اأرجوك اأن 

تتفهمي موقفي، اأرجوك".

اأقربائك  من  اأحد  يوجد  "األ  و�صاألته:  املمر،  و�صط  يف  توقفت 

معك؟".

رفع راأ�صه ببطء، و�صاهد طبيًبا مي�صي ب�رصعة وتتبعه ممر�صة، 

ثم وقعت عيناه على فتحة مظلمة اأ�صفل باب مغلق. كان يتوقع 

"ل  عليها:  رد  كثرًيا.  مثله  �صيتلقى  ورمبــا  ال�صوؤال،  هذا  مثل 

اأعرف".

الآن  لكان  يكرهها،  بات  التي  �صريته  فلول  وحدته،  يف  فكر 

رعايته،  على  �صيحر�صون  وكانوا  واأولده،  بزوجته  حماًطا 

ب�صبب عناده وحماقته، متزقت عواطفه،  اأن �صار وحيًدا  ومنذ 

وتناثرت مع الرياح، وحتول اإىل كتلة اأحجار مرتا�صة. فالوحدة 

حتول الإن�صان اإىل كرة يتقاذفها جداران بينهما م�صافة ق�صرية. 

�صاأل نف�صه: "هل تعرف هذه املمر�صة معنى الوحدة؟ �صاأخربها 

�صقة  يف  وت�صكن  باجلفاف،  حُماًطا  تكون  اأن  هي  الوحدة  باأن 

اأولد يغمرونك باحلنان وينتظرون  امراأة حتبك، وبدون  بدون 

قدومك ب�صوق يف كل مرة تغيب عنهم. ل، لن اأخربها، فرمبا لن 

تفهم ما اأقول، والوقت غري منا�صب." 

 يف 
ّ
�صوؤال املمر�صة ذّكره باأحداث ل يرغب يف تذكرها. ا�صتمر

اإل  ي�صاألها  اأن  تافهة ل ميكن  "اأ�صئلة  وقال:  نف�صه  مع  احلديث 

التافهون". يوقن باأن احلياة مل تكن �صهلة معه، حقنته برحيق 

 اأكث من رحيق اخلري، وهذا طبيعي فال�رص جائحة اأ�صابت 
ّ
ال�رص

منها  الناجون  اأمــا  منها؛  ينُج  مل  هو  الأر�ــص.  �صكان  معظم 

اإخفائها  يف  فنجح  �رصيرة،  �صحكة  انتابته  اأكث.  ف�صيعانون 

ب�صكل موؤقت.

ك تقوده امراأة ل يعرفها، ل يعرف 
ّ
ها هو الآن على كر�صي متحر

ب�صبب  تكرهه  اأو  عملها،  طبيعة  ب�صبب  عليه  تخاف  كانت  اإن 

�صغوطات العمل اأو �صغوطات اأخرى يف حياتها. كل ما ُيخيفه 

هو وجود �صخرة موؤامرة جديدة �صت�صطف مع بقية ال�صخور يف 

حياته، لتتاأهب يف رميه بالر�صا�صة املعتادة؛ ر�صا�صة الأمل. 

هكذا تعلم: كل �صيء يتاآمر �صده.  

اإىل الغرفة  مل تبد املمر�صة ردة فعل، بل قادته ب�رصعة لت�صل 

يعبق   
ّ
املمر كان  منه.  غ�صبها  عن   

ّ
تعرب وكاأمنا  املن�صودة، 

يف  يرى  ناحيته  ّتجها 
ُ
م طبيًبا  �صاهد  وكلما  الأدويــة،  برائحة 

ات كبرية من ال�صخرية. 
ّ
وجهه كمي

اأين  املمر�صة..  هذه  تاأتيني  الدنيا  ممر�صات  كّل  بني  "من   -

احلنان؟ يا رب �صرتك، ممر�صة جميلة ولكن قا�صية".

ويف  التخدير.  غرفة  اإىل  تقوده  وهي  �صامتة  املمر�صة  كانت 

حماولة منه يف لثنيها عن مهمتها قال لها: "كاأين راأيتك قبل 

لأّن  كالمه،  على  تعلق  مل  ت�صعف".  بــداأت  ذاكرتي  لكن  ذلك، 

هاتفها النقال رّن، فا�صتجابت له ب�رصعة: "اأنا حاليا م�صغولة 

مع مري�ص، �صاأكلمك لحقا". 

غرفة  اأو�صلته  لأّنها  املري�ص،  كالم  ون�صيت  الهاتف  اأغلقت 

خلف  اجلال�ص  للطبيب  ابت�صمت  اأدخلته،  وحينما  التخدير. 

اأن يتخل�ص  يريد  امللف وخرجت م�رصعة كمن  �صّلمته  املكتب. 

من ح�رصة، ويلتفت اإىل �صوؤونه الأخرى، �صتذهب اإىل املطبخ اأو 

من  تراكم  ما  و�صتقراأ  و�صتحتفل،  للم�صت�صفى  اخلارجي  الفناء 

مري�ص  عن  هاتفية  ر�صالة  �صتكتب  ورمبا  هاتفها،  يف  ر�صائل 

نصوص
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م�صّن م�صاٍب بالو�صوا�ص.

راأ�صه  ال�صّن، بدينا وق�صرًيا، و�صعر  ط 
ّ
التخدير متو�ص كان طبيب 

من�صدل حتى كتفه. بدا عليه الإعياء ال�صديد، تناول امللف وقلب 

اأوراقه ب�رصعة. ثم قال للمري�ص: "كيف احلال؟ بخري؟".

اأذنيه،  يف  طنيًنا  املري�ص  �صمع  ا.  ــادًّ ح كــان  الطبيب  �صوت 

فقال يف نف�صه: "هذا هو ال�صوت الذي يل�صع البعو�ص، ي�صاألني 

ويجاوب عّني.. الأمر مقلق". لكنه اأجاب:

- "ل.. ل�صت بخري.. تريدون قطع اإ�صبعي، نعم.. قطع اإ�صبعي.. 

جزء من ج�صدي.. فكيف اأكون بخري؟".

تخف،  "ل  وقال:  الطبيب  �صحك  الغا�صبة،  املري�ص  نربة  رغم 

عملية ب�صيطة". 

ل، 
ّ
امُلتخي امل�صهد  قطع  الطنني  لكن  ال�صحك،  من  يرتنح  له 

ّ
تخي

حدة  اأثــر  تقليل  حمــاول  اأذنــه،  يف  اليمنى  يده  �صبابة  فاأدخل 

ال�صوت، ثم قال:

عن  عبارة  لأّنها  ب�صيطة،  عملية  تعتربونها  نعم،  "ت�صحك؟   -

يف  ع�صو  ُيقطع  فقط  البرت..  من  اأب�صط  هو  ما  يوجد  ول  برت.. 

اجل�صد وتنجح العملية.. املهم الدقة يف اأدائها، وعدم الوقوع يف 

اخلطاأ".

ثم اأردف و�صاأل الطبيب بغر�ص اختباره: "يف اأيِّ �صاٍق �صتكون 

العملية؟". 

ارتبك الطبيب، فتح امللف، وقال: "ال�صاق اليمنى".

رد املري�ص ب�رصعة: "متاأكد؟".

انده�ص الطبيب وقال: "نعم متاأّكد، ملاذا ت�صاأل؟ هل الوجع يف 

مكان اآخر؟".

فيه  يبّث  اأن  الطبيب  حــاول  يجب.  ومل  راأ�صه،  املري�ص  نك�ص 

تخف،  ل  امللّف،  يف  املكتوب  هو  "هذا  له:  فقال  الطماأنينة، 

الأمور �صتكون بخري، ل بد من بع�ص الفحو�صات قبل التخدير".

يف  ويفكر  كاجلر�ص،  راأ�صه  كان  كالمه،  يف  يرّكز  مل  املري�ص 

اأثق  اأن  اأ�صتطيع  ل  "ل..  وقال:  فاعرت�ص  �صتبرت،  التي  اإ�صبعه 

فيكم".

انده�ص الطبيب وقال: " األ تريد اإجراء العملية؟".

قال املري�ص: "اأريدك اأن تكتب على قدمي اليمنى وبخط كبري 

باأنها هي الهدف، وت�صري اأي�صا اإىل الأ�صبع املعطوب، وغري ذلك 

اأرف�ص العملية".

هذا  "ملاذا  تفكري:  بعد  وقــال  با�صتغراب  اإليه  الطبيب  نظر 

الو�صوا�ص؟ نحن نعرف �صغلنا، ل تخف".

غ�صب املري�ص وقال: "هل �صتخ�رص �صيًئا اإذا فعلت ما طلبته؟".

الذي  الطبيب  تريد، و�صاأ�صت�صري  �صنعمل ما  "طيب  الطبيب:  قال 

�صيجري لك العملية، ورمبا �صيكون ذلك بعد التخدير".

بعد  تقول؟  "ماذا  قائال:  و�ــرصخ  اأخــرى  مرة  املري�ص  غ�صب 

ا؟ الآن تكتب.. الآن". التخدير؟ هل تراين غبيًّ

فّكر يف طريقة ال�رصاخ التي اكت�صبها من جتارب احلياة، يلجاأ 

واأخريا  النتباه،  للفت  وثانيًا  اأوًل،  الهدوء  قتل  اأجل  من  اإليها 

يبدو  اآخــر،   
ٌ
طبيب دخل  اخه  �رصُ وبعد  وخوفه.  جبنه  لإخفاء 

باأنه امل�صوؤول، و�صاأل عن �صبب ال�رصاخ، فاأخربه طبيب التخدير 

له  افعل  باأ�ص،  "ل  امل�صوؤول، وقال:  الطبيب  باحلكاية، ف�صحك 

ما يريد".

يكون  رمبا  امل�صوؤول.  الطبيب  يف  ا 
ًّ
�رص �ص 

ّ
توج املري�َص  لكن 

خُمطئا، ولكن لهجته كانت توؤكد ذلك، خا�صة �صحكته اخلبيثة 

ونظراته ال�صاخرة، لكن خطة ال�رصاخ جنحت. 

ال�صاق  يرفع  اأن  وكــاد  ا،  عري�صً ا 
ً
قلم التخدير  طبيب  تناول 

الُي�رصى للمري�ص، ففاجاأه ب�رصخة: "ماذا تفعل؟ اأنت من الآن 

تخطئ، العملية مل تبداأ بعد.. واأنت تخطئ، اأنا اأعرفكم، �صتبرتون 

الأ�صبع اخلطاأ".

وقراأه،  امللف  اإىل  رجع  يق�صد.  كان  وكاأنه  الطبيب،  يرتبك  مل 

وقال ب�رصعة: "اأعتذر اأعتذر، ن�صيت، ل تخف، ل تخف، �صاأكتب 

على القدم اليمنى".

هذا الطبيب ما هو اإل ممّثل، اأراد اأن يلعب باأع�صابه، واأن يزيد 

الت�صلية قليال. فال مانع من  من قلقه وخوفه، ورمبا رغب يف 

�صعيف  موقف  يف  فاملري�ص  حالته.  على  وال�صحك  خرية 
ّ
ال�ص

ومهزوز. هي فر�صة للتنّدر عليه، ون�صج ق�صة م�صحكة لتكون 

ة. 
ّ
ة يحكيها ب�صوته احلاد اأمام اأ�صدقائه يف �صهرة ليلي

ّ
مادة ثري

يكتم �صحكته،  اأن  اليمنى وحاول  القدم  التخدير  تناول طبيب 

املعطوب  الإبهام  على  عّلم  ثم  املتاأّثرة"،  "القدُم  فيها:  وكتب 

بنقطة �صوداء كبرية واأ�صار اإليها ب�صهم غامق اللون. 

هذا  "هل  للمري�ص:  وقــال  ة 
ّ
اجلدي ا�صطنع  انتهى،  اأن  وبعد 

منا�صب؟ هل اأفح�صك الآن لأبداأ عملية التخدير؟".
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لديه  وتفتحت  و�صوته،  الطبيب  ة 
ّ
�صخ�صي يك�صف  املري�ص  بداأ 

ما،  مكان  يف  �صاهده  واأن  �صبق  باأنه  لديه  وتالحظ  حقائقه، 

ولكن ل يتذكر اأين، وبعد تفكري قال: "نعم هكذا اأف�صل، ولكّنني 

اأقابله  اأن  بد  العملية، ل  الذي �صيجري يل  الطبيب  اأريد مقابلة 

قبل التخدير".

ابت�صم.  ثم  متما�صكا،  كان  لكّنه  بالغ�صب،  التخدير  طبيب  �صعر 

رت 
ّ
تكر جيًدا،  املري�ص  يعرفها  البت�صامات  من  النوع  وهذا 

العمل،  يف  روؤ�صائه  عند  خا�صة  العتيق  ما�صيه  يف  اأمامه 

 خبًثا، تعمُل مثل 
ّ
والبائعني والأ�رصار واملمثلني. ابت�صامة ت�صع

�صنارة ال�صيد التي ُغرزت يف ُطعم حلِو املذاق. ُتطلق ال�صنارة 

ما  و�رصعان  احلنك،  يف  فتنغرز  امل�صتهدف،  ال�صخ�ص  فم  يف 

ب 
ّ
يت�صب اأمًلا فظيًعا  ا 

ً
ر

ّ
ال�صنارة في�صق احلنك، مفج ُي�صحب خيط 

اإعياٍء واإغماٍء وك�صٍل وبالهٍة ت�صتغرق طوياًل، تخرج بعدها  يف 

ة حمّطمة ويائ�صة.
ّ
ال�صحي

�صاأت�صل  "ح�صنًا..  قائال:  للمري�ص  التخدير  طبيب  ا�صتجاب 

بالطبيب".

ه اإىل جهاز الهاتف وطلب الطبيب، كان املري�ص يدّقق 
ّ

ثم توج

الأر�ــص،  على  فمه  من  �صقطت  �صحكة  ملح  وكاأنه  وجهه،  يف 

بجناحيها  وهربت  ــذاء  احل قاومت  لكنها  بحذائه.  ودا�صها 

ال�صعيفني وا�صطدمت مبروحة ال�صقف ومتزقت. 

"طبيب  له:  وقال  املري�ص  اإىل  رجع  الهاتف  يف  تكّلم  اأن  بعد 

 
ّ
اأ�رص املري�ص  لكن  العمليات".  غرفة  يف  الآن  م�صغول  ة 

ّ
العملي

على مقابلته وقال: "�صاأنتظره".

لتدخل  التخدير  لك  اأجري  اأن  "املفرت�ص  التخدير:  طبيب  قال 

�صيجري  الذي  الآن، والطبيب  �صاعتني من  العمليات بعد  غرفة 

لك العملية م�صغول بعملية اأخرى ملري�ص اآخر، فال يوجد وقت 

ملا تطلب".

الطبيب  مقابلة  يجب  "ل،   وقال:  اأخرى،  مرة  املري�ص  غ�صب 

اأول، ل اأ�صتطيع الوثوق فيه".

قال طبيب التخدير: "لكّنني كتبت على القدم اليمنى واأ�رصت اإىل 

الأ�صبع امُل�صابة".

الذي  وما  كثرية،  بعمليات  يجهدون  "الأطباء  املري�ص:  قال 

ي�صمن يل باأن الطبيب �صينتبه اإىل ما كتب، رمبا �صريتبك من اأثر 

ة ال�صابقة، ولن ي�صتطيع الرتكيز، و�صيبرت الإ�صبع 
ّ
اإجهاد العملي

اخلطاأ، اأمل يحدث هذا من قبل؟".

رد طبيب التخدير وقال: "ل.. مل يحدث يف هذا امل�صت�صفى مثل 

هذا اخلطاأ".

 يتطاير من عينيك".
ُ

قال املري�ص ب�رصعة: "الكذب

واأنا  ُتهينني،  "بداأت  الغ�صب:  من  ب�صيء  التخدير  طبيب  قال 

�صربت عليك كثريا، ونفذت جميع طلباتك بقدر الإمكان". 

وقابله  املري�ص،  على  قا�صًيا  ة 
ّ
املــر هذه  ــني  الأذن ل�صع  كان 

بال�صمت لبع�ص الوقت، ثم قال: "اأرجوك لن اأطمئن اإل بعد اأن 

اأقابل طبيب العمليات، قلبي يوؤملني".

ه بها اإىل املري�ص 
ّ

اعة وتوج
ّ
انتزق طبيب التخدير وتناول ال�صم

ليفح�ص قلبه، فاأوقفه املري�ص قائال: "ماذا تريد اأن تفعل؟ اإنه 

اأمٌل مازي."

�صُيوؤثر على  اأمٍل   
ّ

اأي اأنت متاأكد؟ لأن  "هل  الطبيب وقال:  توقف 

اإجراء العملية، هناك مر�صى ينتظرون دورهم للدخول."

الطبيب  اأن تنبه   
ّ
اأعرف، املهم "ل  بياأ�ص وارتباك:  رد املري�ص 

على القدم اليمنى، اأرجوك، اأو�صيك بذلك، هل تفعل؟".

قال طبيب التخدير: "نعم �صاأفعل، ل تخف، �صاأفعل".

�صعر املري�ص باخل�صارة يف جزء من طلبه، واأن طبيب التخدير 

قال  بعدها  والنجاح،  باحلكاية  اأ�صدقائه  مع  الليلة  �صيحتفل 

ينفجر من  يكاد  قلبي  يا دكتور، لأن  اأكمل عملك  "هيا  بياأ�ص: 

اخلفقان".

دخلت املمر�صة مع الطبيب اإىل غرفة املري�ص، الذي بداأ ي�صتفيُق 

ا من الّتخدير، وبدون ابت�صامة قالت له: "احلمدهلل على  تدريجيًّ

ال�صالمة.. العملية جنحت".

املمر�صة  نف�ص  اأمــامــه  و�صاهد  عينيه،  بفتح  املري�ص  ــداأ  ب

ة يراه. لكنه لحظ باأن عينيها 
ّ
 لأول مر

ٌ
وبجانبها طبيب مبت�صم

ة املا�صية.
ّ
�صغرتا قلياًل عن املر

اأردف  ثم  عليك".  طمّنا  احلال؟  "كيف  ب�صوؤال:  الطبيب  بادره 

وقال: "اأنا الطبيب الذي اأجرى لك العملية".

نظره  ل 
ّ
حو ثم  بخري؟".  اأنا  "احلمدهلل  ب�صعوبة:  املري�ص  تكلم 

ة اأجريت يف اليمنى.
ّ
باجتاه �صاقه. واطماأّن باأن العملي

اليمنى  رجله  �صاهد  حينما  بقوة  و�صهق  ات�صعتا،  عيناه  ولكن 

بدون قدم.
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 ال�صنني، �صجدوا 
ّ
ًة عظيمة على مر

ّ
 �صخرًة وردي

ُ
عبَد القوم

لها، واأقاموا طقو�ص عبادتهم، ومنا�صباتهم، واحتفالتهم 

التي  متها 
ّ
مقد عنَد  القرابني  وذبحوا  لديها،  ة 

ّ
املو�صمي

ا انطالًقا   ج�صُدها عري�صً
ّ
�صاقت من اجلانبني، فيما امتد

ت عنَي ال�صم�ص، 
ّ
خمة، التي �صد منهما حتى موؤّخرتها ال�صّ

فظّنوا اأّن حدوَدها هي نهاية العامل.

من  ذلــك  �صمعوا  ي�صكنها،  اأكــَث  اأو  ا، 
ً
طــائــر اأّن  اعتقدوا 

�صار  ال�صنني   
ّ
طي ومع  البّتة،  وه 

َ
ير مل  لكّنهم  اأ�صالفهم، 

خرة، وحتمل تاريخ اأجدادهم.
ّ

اأ�صطورتهم التي حتر�ص ال�ص

ًة جمعتهم 
ّ
 على �صطحها، اأحدَث �صج

ٌ
ك �صيء

ّ
ذات يوٍم حتر

جناحيه  ك 
ّ
يحر بداأ  حينما  ا 

ً
و�صوح اأكث  بدا   

ّ
ثم حوَلها، 

فانهال  وردي،   
ٌ
و�صعر ري�ٌص  يغّطيهما  اللَذين  العمالَقني، 

مُل ين�صاب من 
ّ
 رفع عنَقه على مهل، والر

ّ
الرمُل عنهما، ثم

ر 
ّ
 حر

ّ
ثم الأر�ص،  ره من 

ّ
الوا�صعتني، حتى حر بني عينيه 

ب�صموخ،  فوَقها  واقًفا  فا�صتوى  بالّتدريج،  ج�صده  �صائر 

بعدما كان قطعًة منها، يلتحم بجزيئات رمالها، ف�صجدوا 

له.  

ب�صعره  فاحتواها  يغّطيها،  خرة 
ّ

ال�ص حوَل  جناحيه  َفرَد 

يليق  ا 
ً
اّت�صاع الوا�صعتني،  عينيه  بني  من   

ّ
املمتد الطويل، 

ي�ُص 
ّ
الر اختلط  الذي  ذيله،  اإىل  و�صوًل  راأ�صه،  با�صتدارة 

�صعره  األوان  وحتّللت  منه،  الدفء  ت 
ّ
ا�صتمد بال�ّصعر،  فيه 

خرة 
ّ

 ان�صابت تندمج باألوان رمال ال�ص
ّ
ة، ثم

ّ
وري�صه الوردي

 الدرجات.
ّ
ا تام

ًّ
وحجارتها، فان�صجم اللون، ون�صج وردي

 ٍ
ُّ

تك�رص ل 
ّ
اأو مع  قمر  فيها  وان�صّق  ال�صحراء،  اأ�ــرصقــت 

ــرى،  الأخ تلو  الــواحــدة  احلــجــارُة  �صقطت   
ّ
ثــم خرة، 

ّ
لل�ص

خرة.
ّ

وت�صّققت ال�ص

بهم،  ا 
ًّ

خا�ص ا 
ً
معلم ق�صاوتها  من  ونبطوا   ،

ُ
القوم حفرها 

اّتخذوها  كهوٍف  اإىل  ي 
ّ
ــوؤد ي ا 

ً
عظيم �صيًقا  فيها  جعلوا 

خر تتدفق فيها 
ّ

 حفروا قنواٍت داخَل ال�ص
ّ
م�صاكن لهم، ثم

مبحاذاة   
ّ
متــر  

ّ
ثــم فالأ�صواق،  بالكهوف،  ا 

ً
ــرور م املياه 

يف   
َّ
ب

ُ
ت�ص حتى  يجتمعون..  اأ�صبحوا  حيث  ال�صاحة، 

خّزاناٍت عميقة. 

ما  حكمت  مدينة  اإىل  حتولت  العظيمة  ال�صخرة  تلك 

�صكانها  حفر  مردوداتها،  فت�صخمت  وعدلت،  جوارها، 

التي  اأودعوها كنوزهم،  �صاهقة،  بال�صخر ونحتوا خزنة 

املدينة  دخل  من  وكّل  قط.  يخرتقها  اأن  اأحد  ي�صتطع  مل 

امل�صقوق  القمر  و�صاهد   ،
ّ

الــوردي لونها  اكت�صب  ا 
ً
م�صاملـ

على نحٍو خمتلف.

بينهم  اأقاويٌل  ت 
َ
�رص اليوم،  ذلك  منذ  الطائر   

ٌ
اأحــد  

َ
ير مل 

ال�صنني، ويف  اآلف  قبل  النور  بالد  اإىل  اأّنه طار  فحواها 

اأحد  عــراٍك مع  اإّنــه خ�رص جناحه يف  قيل  اأخــرى  روايــة 

اإثره، فنحت   مات على 
ّ
خرة، ثم

ّ
ال�ص العمالقة كي يحمي 

اّتخذت   
ّ
ثم مبتور،  بجناٍح  لكن  له،  ا 

ً
م�صابه القوم متثاًل 

ا لها.
ً
املدينُة من البرِت ا�صم
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ات، بداأت �صحبتي للموت. فعلى وقع 
ّ
يف مطلع الت�صعيني

يقني  متّلكني  ريفي،  خريف  يف  ال�صجر  اأوراق  ت�صاقط 

على   
ُ
كنت الأربعني.  اأبلغ  اأن  قبل  �صاأموت،  اأنني  غريب 

اأقود  اأ�صيل.  كّل  ال�صم�ص  مغيب  م�صهد  مع  يومي  موعد 

ا من ال�صيارات. 
ً
دراجتي ببطء يف الطريق اخلايل تقريب

 الب�رص، وحياة الريف بهدوئها وجمالها 
ّ
احلقول على مد

 اإىل 
َّ
حويل عن اليمني وعن الي�صار، لكنني اأ�صوب عيني

ا يف 
ً
ا رويد

ً
التي تهبط رويد اله�ّصة  ال�صم�ص احلمراء  عني 

املوت  هاج�ص  خاطري  يف  حينها  تولَّد  الظالم.  قلب 

 
ّ
اليومي التاأمل  اأكــان  الآن،  حتى  اأدري  ل�صت  املبكر. 

نتيجته؟!  اأم  الهاج�ص  �صبب  الغاربة  ال�صم�ص  م�صهد  يف 

ذاته،  الطريق  يف  اأ�صري  كنت  �صهور،  وراء  ا 
ً
�صهور لكني 

د �صوت �صالح عبد ال�صبور 
ّ
اأردد "اأغنية ال�صتاء". اأجت�ص

ن�صد مرثيته اخلالدة:
ُ
الواهن وهو ي

"ينبئني �صتاء هذا العام

اأنني اأموت وحدي

 �صتاء مثله، ذات �صتاء
َ

ذات

نبئني هذا امل�صاء اأنني اأموت وحدي
ُ
ي

ذات م�صاء مثله، ذات م�صاء

واأن اأعوامي التي م�صت كانت هباء

واأنني اأقيم يف العراء."

 ،
ّ
الزراعي ال�صيارات يف الطريق  ال�صنون، وتكاثرت  ت 

ّ
مر

اجة، لكن هاج�ص املوت املبكر ظّل يزورين 
ّ
و�صدئت الدر

جي 
ّ
تخر تزامن  ات 

ّ
الت�صعيني منت�صف  يف  خريف.  كل 

اإىل   
ّ
الهاج�ص من �صيف خريفي ل 

ّ
يف اجلامعة مع حتو

�صاكن مقيم. مل يعد �صبتمرب مبتداأه، ول نوفمرب منتهاه، 

ا كل الأوقات. الغريب اأن هذا الهاج�ص 
ً
بل �صحبني تقريب

مل ي�صبب يل اأية نوبة اكتئاب، اأو حزن جبار، خالل ثلث 

قرن �صحبني فيها بالتمام والكمال. رمبا يرجع هذا اإىل 

بال�صورة احلاملة ملبدعني  امتزاجه، يف مبتداأ ظهوره، 

باجلامعة  التحاقي  فمع  احلــيــاة.  مــن  ا 
ً
مبكر رحــلــوا 

فتحوا  الذين  الأدب  اأ�صدقاء  على   
ُ
تعرفت  ،1991 عام 

اأمامي عامًلا مده�ًصا من ع�صق الكلمات، والولع بكتابة 

�صورة  �صطوة  حتت  ـــا 
ً
اإرادي ل   

ُ
وقعت رمبا  احلكايات. 

املبدع الذين يغادر العامل يف ريعان ال�صباب، ومع ذلك 

يرتك اإرًثا من الأعمال العظيمة. كنت اأدر�ص اأ�صعار امرئ 

اأعمال  واأع�صق  الهي�رصي،  وحممد  متام،  واأبــي  القي�ص، 

اأبناء  من  وغريهم  ال�صياب،  �صاكر  وبدر  كنفاين  غ�صان 

من  ا 
ً
خالد ا  في�صً للب�رصية  تركوا  ممن  الق�صري،  العمر 

واأبو  دنقل  اأمل  العظيمني  اأ�صطورة  وكانت  الإبداعات، 

ا حتلق يف الآفاق.
ً
القا�صم ال�صابي حتديد

ا؛ لأن 
ً
ا كافية جد

ً
 اأن اأربعني عام

ُ
يف ذلك الوقت، ظننت

اأقول ما لدي للعامل واأن�رصف. فما بعد الأربعني هو عمر 

حتويل  لأجل  قا�صون 
ُ
ي من  هم  عادة  وهــوؤلء  الأنبياء، 

اأن  اإل يف  اأما من ل يطمع  واقع ملمو�ص،  اإىل  كلماتهم 

فتكفيه  للعامل،  ق�صيدة  ين�صد  اأو  للب�رص،  حكاية  يروي 

.
ُ
ا، اأو رمبا حتى تزيد. اأو هكذا ظننت

ً
ا جد

ً
الأربعون عام

كتابة  عن  توقفت  املا�صي،  القرن  ت�صعينيات  اأواخــر 

 عن العي�ص بروح الأديب. مع ذلك، ظل 
ُ
الق�ص�ص، واأقلعت

يقني الرحيل املبكر ي�صاحبني، دومنا خوف من املوت، 

هذا  ففي  ا. 
ً
مع عظيم  اأدبي  اإرث  ترك  اإىل  تطلع  ودومنا 

ا يف جامعة القاهرة، واأ�صبح البحث 
ً
 معيد

ُ
ينت

ُ
الوقت، ع

 اأن اأعمل يف اأطروحة ماج�صتري 
ّ
العلمي مهنة، وكان علي

جهد  من  اأوتيت  ما  بكل  البالغي  اخلطاب  حتليل  عن 

و�صرب، وقد وهبني اهلل منهما الكثري. كان حافزي على 

نصوص
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ا" يف 
ً
العمل هو اأن اأبرهن اأنني اأ�صتطيع اأن اأكون "خبري

اأرادوا  اإن  الباحثون  اإليه  ا يرجع 
ً
اأكتب كتاب واأن  عملي؛ 

روؤية الرتاث البالغي بطريقة غري ماألوفة. 

وبع�ص  الإتقان،  بهو�ص  الوقت  ذلك  يف  ا 
ً
مدفوع  

ُ
كنت

للربهنة  م�صتميتة  حماولة  يف  اأيامي  اأق�صي  ال�صغف. 

امل�صوؤولية  ل 
ُّ
وحتم بواجباتي،  للقيام  كفء  اأنني  على 

 ،
ُ
الرمزية التي يفر�صها املكان الذي اأعمل فيه. فقد كنت

، اأعتقد اأن عملي يف ق�صم اللغة العربية بجامعة 
ُ
وما زلت

تنازل عنه،  اإجادة ل  التم�صك مب�صتوى  القاهرة يفر�ص 

ا باأن ينت�صب اإىل ق�صم انت�صب 
ً
اإذ اأراد املرء اأن يكون جدير

اخلويل  واأمــني  اأمــني  واأحمد  ح�صني  طه  قبل  من  اإليه 

و�صوقي �صيف وح�صني ن�صار و�صهري القلماوي وع�رصات 

لوا عقل املجتمع امل�رصي وروحه على  غريهم ممن �صكَّ

مدار اأكث من قرن من الزمان. وزاد من هذه الإح�صا�ص 

بامل�صوؤولية عظمة املحبة والرعاية التي اأحاطني بهما 

العرفان  وكــان  الق�صم،  يف  واأ�صاتذتي  زمالئي  معظم 

اأخيب  اأن  وبني  بيني  يحول  النبالء  اأ�صاتذتي  بف�صل 

ظّنهم.

خالل تلك الفرتة مل يكن ثمة تاأثري ليقني املوت املبكر، 

ات عمره، تبدو الأربعني 
ّ
فحني يكون املرء يف ع�رصيني

اإىل   
ُ

اإن خطوت ما  لكن  ا. 
ً
اأبد تاأتي  لن  كاأنها  ا 

ً
بعيدة جد

اليقني.  كان ع�صق   على وقع هذا 
ُ
اأفقت الثالثني، حتى 

البحث العلمي قد متكن مّني اإىل درجة اإيثاره على كثري 

كاد  حتى  ا، 
ً
عارم باملعرفة  ال�صغف  وغــدا  امُلتع،  من 

-موؤقًتا-  يدي   
ُ
نف�صت قد   

ُ
وكنت �صواه.  ما  على  يطغى 

 فيها 
ُ
من درا�صة الرتاث البالغي، بعد اأربع �صنوات تفرغت

ا للتعرف عليه، والتحدث اإليه، والتعلم منه. 
ً
متام

البالغة  يف  دكتوراه  اأطروحة   
ُ
�صجلت  ،2003 عام  يف 

ا بحلم مثايل؛ هو اإنقاذ 
ً
ال�صيا�صية عند ال�صادات، مدفوع

فخاخ  ومــن  امل�صلِّلة،  اللغة  �صطوة  من  الب�رص  بع�ص 

، اأن البحث العلمي 
ُ
 حينها، وما زلت

ُ
الأكاذيب. ت�صورت

، اأن 
ُ
، وما زلت

ُ
ن�صاٌل، واأن املعرفَة �صالح حترير. واآمنت

ال�صتبداد واجلهل هما الداء، واأن املعرفة لكليهما دواء، 

�ص ما تبقى من 
ّ
ى ما ميكن فعله هو اأن اأكر

َ
 اأن اأ�صم

ُ
واأيقنت

عمري - ع�رص �صنوات حينها – من اأجل خدمة ال�صعفاء 

ا؛ 
ً
مثالي اإيلَّ  بالن�صبة  ال�صادات  اختيار  كان  املخدوعني. 

فالرجل الذي انحاز بال ح�صاب مل�صالح الأغنياء؛ كان 

اأكث موؤيديه من الفقراء، وكان هذا بحاجة اإىل كثرٍي من 

الفهم والتف�صري. 

ال�صادات،  خطب  معاي�صة  من  ون�صف  عام  من  اأقل  بعد 

ت فكرة بالغة اجلمهور من رحم الده�صة والت�صاوؤل. 
َ
وِلد

انتابتني  ال�صادات،  خطب  لت�صجيالت  ا�صتماعي  فاأثناء 

ت�صاوؤلت ل تنتهي عن عّلة ت�صفيق اجلمهور لعبارات اأو 

 اأنها ت�صتدعي ا�صتجابات اأبعد ما تكون عن 
ُ
اأقوال ظننت

اأداة  بو�صفه  البالغة  علم  يف  حينها   
ُ

وفكرت الت�صفيق! 

نهم من ال�صيطرة على ا�صتجابة  خلدمة ذوي ال�صلطة، ميكِّ

اأو  القهر،  �صلطة  ذلك من ميتلك  يت�صاوى يف  اجلماهري، 

تاأ�صي�ص  اإمكانية   يف 
ُ

والت�صليل. وفكرت التالعب  �صلطة 

ال�صائدة،  للبالغة  ا 
ً
م�صاد ا 

ً
م�صار م 

ِّ
ُتقد جديدة"،  "بالغة 

من  نهم  ميكِّ املخاَطبني/اجلمهور،  يخدم  جديد  علم 

نهم  التمييز بني خطابات تالعبية واأخرى حتررية، وميكِّ

خدمة  يف  لتكون  ا�صتجاباتهم؛  على  ال�صيطرة  مــن 

ق�صاياهم النبيلة. 

لَّ  ُ
ج  

ُ
�صت

َّ
خ�ص املــوعــودة،  الع�رص  ال�صنوات  مــدار  على 

وقتي لدرا�صة خطابات عمومية �صتى، قدمية، وحديثة، 

ومعا�رصة؛ بهدف تعرية الهيمنة، والتالعب، والت�صليل، 

واإ�صاءة ا�صتعمال ال�صلطة، والظلم الجتماعي، وتاأ�صي�ص 

�رصاعهم  يف  م�صاعدتهم  اإىل  تهدف  للجمهور،  بالغة 

الوقت  جاء  وحني  وال�صتبداد.  التالعب  خطابات  مع 

 على موعد فعلي مع 
ُ
املحتوم، يف عامي الأربعني، كنت

ا يف اأزمة �صحية عا�صفة، بدت يل 
ً
�صبح املوت، متج�صد

حينها اأنها حتمل معها الوعد املحتوم. لكن كان للقدر 

والرتقب،  املعاناة  من  �صهور  فبعد  اأخــرى،  ت�صاريف 

امل�صرية،  موا�صلة  ليتيح  ا، 
ً
جانب الطيب  ال�صبح  تنحى 

حتى حني. 

اأطل الآن اإىل ال�صنوات املنق�صية من حياتي فاأدرك كما 

ا 
ً
اأنا حمظوظ على نحو عجيب، فالرحيل الذي كان متوقع

نف�صه،  الآن  يف  لكنني،  حني.  حتى  تاأجل   ،2013 عام 

لِّ ما  ُ
مدين على نحو كبري اإىل هاج�ص املوت املبكر بج

الأربعني  قبل  املوت  غدا  فمنذ  عليه.   
ُ
واأ�صبحت مته، 

َّ
قد

ا من ت�صوري حلياتي الآتية. 
ً
اأ�صبح جزء ا، 

ً
ا حمتوم

ً
قدر

 اأن ما تبقى يل من العمر حمدود، واأن الزائر 
ُ
ومنذ اآمنت

نصوص
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الوقت  اأن   
ُ
اأدركت للقاء،  ويتاأهب  منجله،  ي�صن  املنتظر 

هو كنزي الأهم يف احلياة. وكان لن�صيحة ل ُتن�صى من 

اأثر هائل يف �صياغة الطريقة  الدكتور م�صطفى �صويف 

 اأن اأدير بها كنز الدقائق وال�صاعات. 
ُ
التي حاولت

ففي  الإنــ�ــصــان.  عــدو  الهدر  اأن  �صويف  م�صطفى  يــرى 

يحمل  ا  فائ�صً بو�صفه  الوقت  مع  تتعامل  متمعات 

للدقائق  حقيقية  قيمة  ثمة  لي�ص  ت�رصيفه،  عبء  املرء 

وال�صاعات. يف هذه املجتمعات يتفن الأفراد يف اإهدار 

قاوم 
ُ
 اأن ي

ٌ
الوقت، وت�صييعه بكل �صبيل. واإذا اأراد �صخ�ص

هائل  بقدر  يتحلى  اأن  فعليه  للوقت،  اجلماعي  الهدر 

ويخاطر  العام،  احل�ص  يتحدى  كي  واجلراأة؛  الإرادة  من 

باإق�صائه عن اجلماعة التي يخالف قيمها و�صلوكياتها 

ال�صائدة يف التعامل مع الوقت. كان هدر ال�صاعات يعني 

 اأن اأقاوم 
ُ
ا�صتنزاف كنزي املحدود من العمر؛ لذا حر�صت

الرائع  اليقني  اإىل ذلك �صبياًل، بف�صل  ا�صتطعت  الهدر ما 

بقرب مفارقة احلياة. 

 بنف�صي عن الن�صغال 
ُ
يف �صعيي للحفاظ على كنزي ناأيت

اأب�رص  )من  الرائعة  العبارة  تلك  من  انطالًقا  بالنا�ص 

مل  وهكذا  النا�ص(.  عيوب  عن  بها  �ُصغل  نف�صه،  عيوب 

ذاك،  يقول  ما  ول  هذا،  يفعل  ما  طويل  لزمن  ي�صغلني 

باأحوال  الهتمام  عن  ب�رصي  وكففت  اأذين،  و�صددت 

اأتفقده ويتفقدين حفًظا حلق  اأو قريب  اإل �صديق  غريي، 

على  الوقت  قتل  طقو�ص  واجتنبت  والعرفان.  املــودة 

مائدة القيل والقال، فلم اأنخرط يف �صلة اأو جماعة اإل ما 

كان فيه تقدير لقيمة الوقت، واإح�صان لتوظيفه. 

اأق�صيه  اأن   
ُ

اخــرتت فقد  ا 
ً
ق�صري اأمامي  بدا  العمر  لأن 

اأنافق  الإمكان. فلم  واأقول قدر  اأفعل  بنزاهة يف كل ما 

ا اأو رهبة. مل اأتزلف لأحد رغبة يف عطاياه اأو 
ً
ا، طمع

ً
اأحد

ا اأن اأقول ما اأعتقد يف �صحته، 
ً
 دوم

ُ
اأمًنا ل�رصه. واخرتت

يف  اأ�صمت  واأن  اعتبارات،  اأية  عن  النظر  بغ�ص  ونبله 

كثري من الأحيان. لذا ل اأدين اإل لذوي الف�صل من الب�رص 

الأ�صالء النبالء، ممن جمعتني بهم مودة اأ�صيلة م�صتمرة 

ل يبلوها الزمان. 

لكن الأثر الدامغ لهاج�ص املوت املبكر كان على عملي 

اأن  مبكر  وقت  منذ  اآمنت  عملي  ففي  ال�صخ�صية.  وحياة 

بدعه. والثمن الوحيد لالإتقان 
ُ
قيمة كل امرئ ما يتقنه، وي

والإبداع هو الوقت، الذي يو�صك، يف حالتي، على النفاد. 

 اأق�صي 
ُ
 البحث العلمي كل وقتي ل�صنوات. كنت

ُ
لذا اأعطيت

ا، 
ً
ا طوال اأيام الأ�صبوع تقريب

ً
يف عملي ت�صع �صاعات يومي

ممن  ولأنني  حمدودة.  با�صتثناءات  متوا�صلة،  ل�صنوات 

العمل  �صاعات   
ْ
اأ�صبحت يحبون  فيما  العمل  اهلل  وهبهم 

 اأ�صابق قدري، وحني 
ُ
املتوا�صلة هي حًقا لذة احلياة. كنت

اأ�صبحت  الرحيل،  قبل  للعامل  اأقوله  ما  لدي  اأن   
ُ
ظننت

غايتي هي اأن اأقوله قبل الرحيل.

 عائلة كان خيار اأن اأق�صي وقتي يف �صحبة 
ُ

حني اأن�صاأت

ا 
ً
وكثري الرحيل.  قرب  بهاج�ص  ا  اأي�صً ا 

ً
مدفوع اأفرادها 

اإل  البيت  اأخرج من  اأكاد  ا متوا�صلة ل 
ً
 �صهور

ُ
ما ق�صيت

اأو  �صيق  باأي  اأ�صعر  اأن  دون  حاجة،  لق�صاء  اأو  للعمل، 

اأ�صعى  اأن  على  حافًزا  املبكر  املوت  هاج�ص  كان  ملل. 

وامل�صوؤولني  اأهلي،  على  البهجة  لإدخــال  طاقتي  بكل 

نهم من  مني، حتى يتزودوا من ما�صيهم ال�صعيد مبا ميكِّ

مواجهة واقع الرحيل املرتقب.

 حياتي واأنا اأتوقع الرحيل يف اأية حلظة، وكان 
ُ
لقد ع�صت

جعلني  فقد  نحتها، 
ُ
م نعمة  اأكرب  املبكر  املوت  هاج�ص 

يفيد.  ل  فيما  هدره  ب�صالبة  واأقاوم  الوقت،  قيمة  اأقدر 

ا يف 
ً
ودفعني اإىل الت�صبث قدر الإمكان مبا اأظنه جوهري

احلياة. العلم، والنزاهة، واملحبة ال�صادقة، والعطاء قدر 

متع  ر 
ِّ
اأقــد اأن  املبكر  املوت  هاج�ص  علَّمني  امل�صتطاع. 

�صني.
ُ
ا قد ي

ّ
احلياة الب�صيطة الربيئة، واأن اأناأى بنف�صي عم

نصوص
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اأفاقت قريتي اجلبلية الراب�صة على تلتني و�صهل يف الوقت 

املحدد، وكما خّطط لها املختار، وقد �صارعت ن�صاء القرية 

لإ�صعال النار وعجن الطحني، ورك�ص الرجال اإىل احلقول 

واإطعام  البذار،  وبذر  الأر�ــص  وزراعــة  واحلراثة  لل�صقاية 

احليوانات والطيور.

اأما املختار فكان جال�صا يف م�صافته يراقب عقارب ال�صاعة 

عقارب  اقــرتاب  من  ومنذرا  وحمــذرا  الفالحني  م�صتعجال 

ال�صاعة من وقت النوم ال�صهري، وقد كان يعّد خطاب النوم 

ا 
ً
هلع امل�صافة  القطروز  دخل  عندما  الكربى  وترويدته 

�صاقيه  والقلق، ويف  مرتبًكا وعلى وجهه عالمات اخلوف 

الطويلتني اهتزازات وانحناءات:

م�صيبة يا خمتار م�صيبة!

املختار بعينني �صارمتني و�صفتني جافتني ول�صان واثق: 

ما بك يا ولد؟

قلبه  نب�صات  ت�صبقه  لهثا  املختار  اأمــام  القطروز  وقف 

يا خمتار،  اأبو جمال  ابن  وقال ب�صوت مرجت رخو: حممد 

مك�صل.. و�صكت القطروز بعد اأن انح�رصت اأنفا�صه يف حلقه، 

واأغلق ريقه الباب عليها.

ت عيناه من الغيظ، و�رصخ 
ّ
 املختار وغ�صب، واحمر

ّ
ف�صج

بالقطروز: "ولك احكي، يق�صف عمرك"!

فقام القطروز من غفوة اأنفا�صه فقال وكاأنه يلقي عن ظهره 

حمال من ال�صوك واجلمر: يقولون اإنه مل ينم ال�صهر معنا!

القطروز من جيب قمي�صه،  واأم�صك  فهب املختار غا�صبا، 

وقال والغ�صب يلت�صق بحروفه: "�صو قلت؟"

القطروز مرعوبا: حممد ابن اأبي جمال مل ينم معنا ال�صهر، 

ويقولون اإنه مل ينم معنا اأي �صهر، واإنه ينام ليال وي�صحو 

يف كل فجر ليجوب القرية، ويراقبنا ونحن نيام.

اأبي جمال ل ينام  اأّن حممدا ابن  وانت�رص اخلرب يف القرية 

مع النائمني.

ا�ص حممدا اإىل امل�صافة، كانت �صاعات 
ّ
وحني اأح�رص احلر

النهار قد رك�صت باجتاه الليل، وتكاد ُتنهي �صاعات يوم 

ال�صهرية  النومة  ولتبداأ  ال�صهيد،  ال�صهرية؛ �صحوة  ال�صحوة 

تكّفل  الذي  املختار  اأ�صماها  كما  الوطن،  نومة  الرابعة؛ 

بت�صمية النومات وال�صحوات.

املختار بغ�صب: حممد يا حممد، قل يل ما الأ�صهر التي مل 

تنم فيها؟

اإل  اأنام  األ  اأنام الليل، وقد  اأنا  حممد ابن اأبي جمال بثقة: 

ن�صفه.

تخالف  فاأنت  اإذن،  الغيظ:  من  ريقه  يبلع  وهو  املختار 

ا ملراقبتنا ونحن نائمون. واأنت ل تقراأ 
ً
اأمري، وتظّل �صاحي

تبايل  ول  اأحالمهم،  مب�صتقبل  تعتّز  ول  النائمني،  ترويدة 

الأمم  حتيا  وحده  بالنوم  باأنه  توؤمن  ول  الأحالم،  بحياة 

وت�صعد وباحللم تعي�ص؟

حممد ابن اأبي جمال بحب وبرّقة: كال. 

اأي�صا،  اإيقاظنا  حلن  على  عزفت  لعّلك  م�صتهزًئا:  املختار 

بحزم:  له  وقال  القطروز،  اإىل  التفت  ثم  العال،  عال  واهلل 

اربطوه اإىل العمود، واجمع يل مل�ص القرية.

اأن  بانتظار  كانا  امل�صافة  غّلفا  اللذان  وال�صكون  ال�صمت 

تنتهي نظرات املختار اإىل جبل الطلة، وم�صت دقائق كثرية 

قبل اأن يقف املختار ليقول لهم: يا ربعي ويا عزوتي، اأنا 

واأ�صار  امل�صتهرت،  العاّق  هذا  اأمــر  يف  ننظر  كي  جمعتكم 

بع�صاه اإىل حممد ابن اأبي جمال املربوط اإىل العمود.

نصوص

محمد السماعنة
قاص أردني 

   النومة الشهرية
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قال اأحدهم: اأرى اأن يظل مربوطا هنا.

اأعمدة  من  عمود  اإىل  نربطه  اأن  اأرى  بحما�ص:  اآخــر  قال 

امل�صجد.

خمتار،  يا  �صورك  وال�صور  راأيك  الراأي  بتوّدد:  ثالث  وقال 

ونحن ميناك وع�صاك.

ارتاحت عينا املختار قليال من �صعودهما امل�صتفّز املربك 

فقال: علينا اأول اأن ن�صمع منه ما راأى منا يف نومنا.

واأردف القطروز بحذر: ونعرف مَل وكيف ومتى وهل، علينا 

اأن نحدد اأيَن اخللل، وما ال�صبب.

يبَق  مل  ال�صاعة:  اإىل  وحــذٍر  بحر�ٍص  ينظر  وهو  املختار 

للتحقيق معه،  تكفي  ل  �صاعة، وهي  اإل  ال�صحوة  يوِم  من 

وليتوّل  ة، 
ّ
الق�صي جلاِن  بت�صكيل  فلنكتِف  اأقواله.  ول�صماع 

م�صوؤولياتها  وحتــديــَد  اللجان  ت�صكيل  املنجد  علي  اأبــو 

عليه،  النوم  ترويدة  بقراءة  فلنبداأ  الآن  اأما  اتها. 
ّ
و�صالحي

ولنتاأكد من نومه العميق.

على  تن�صكب  النحل  طنني  كاأنها  متداخلة  اأ�صوات  وبداأت 

 
ّ
ة على نا�صيته، ثم

ّ
عيني حممد واأذنيه، ترافقها لطمات قوي

ا، وقال: مْن يا 
ً
 قاني

َ
فتح اأحدهم فمه و�صكب فيه �صائال اأحمر

 حممد مربوطا اإىل عمود امل�صافة.
َ
د، ثالث مرات، فنام

ّ
حمم

ا ب�رصعة اإىل بيوتكم 
ّ
ا هي

ّ
املختار وهو ينظر اإىل ال�صاعة: هي

بالرجال  القرية  ات 
ّ
ممــر وامتالأت  النوم.  موعد  حان  فقد 

والن�صاء والأطفال الراك�صني امل�رصعني اإىل بيوتهم. 

اأبي  ابن  حممد  اإىل  وقلق  بخوف  ينظر  فكان  املختار  اأما 

خائًفا  القطروز  عليه  دخل  حني  النائم  املربوط  جمال 

مرتبًكا وهو ي�صيح: م�صيبة يا خمتار، م�صيبة يا خمتار!

نصوص
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اإىل  ذاهب  "اأنا  قلت  الواحات.  اأتوبي�ص  موقف  عن  �صاألتني 

هناك". لحظُت اأنها تتعث يف خطواتها. مت�صي ب�صع خطوات 

ال�صفر على الأر�ص لت�صرتيح. عر�صُت عليها  ثم ت�صع حقيبة 

حمل حقيبتها فلم متانع. 

ة الأوىل التي اأقرر فيها الذهاب اإىل الواحات. ل اأحد 
ّ
اإنها املر

لرغبتي  ا 
ً
�صبب اأعرف  ول  يرافقني،  اأحد  ول  هناك،  ينتظرين 

 الذهاب. 
ّ
التي اأملْت علي

و�صلنا اإىل موقف الأتوبي�ص، لحظُت اأنها مل تتقدم نحو �صباك 

بعد  �صيتحرك  الأتوبي�ص  اأّن  علمُت   .
ّ
اأهتم ومل  مثلي،  التذاكر 

املحطة  كافترييا  يف  اجللو�ص  عليها  عر�صُت  �صاعة،  ن�صف 

فلم متانع.

اإْذ  طبعي،  يف  متاأ�صلة  عادة  على  ا 
ً
كثري اأ�صدقائي  عاتبني 

اإنها عادة  اأن�صى نف�صي واأنا اأنظر يف وجوه الآخرين، وقالوا 

مرذولة، ورغم اقتناعي بن�صيحتهم، اأ�صبط نف�صي اأفعلها يف 

ل الوجوه، ومغرم بقراءة جلد الوجه 
ّ
الطريق. فاأنا مولع بتاأم

ا.  
ً
والعينني. واأُ�صبع رغبة ل اأعرف لها �صبب

حمل  يف  متانع  مل  والتي  اأمامي،  جتل�ص  التي  دة 
ّ
ال�صي وهذه 

الكافترييا،  يف  للجلو�ص  دعوتي  يف  متانع  ومل  حقيبتها، 

�صمتها؟  غ�صاء  يف�ّص  وجهها  غري  هناك  هل  وراءهــا؟  ماذا 

اجلال�ص  الوجه  اإىل  نظراتي  بُت 
ّ
و�صو ترددي  من  ـ�صُت 

ّ
تخلــ

اأمامي. �صّدين جلٌد متغ�صن، وبريٌق لمع يف العينني، وعندما 

ـد 
ّ
فتاأكــ الأوىل.  املرة  من  ت�صمعني  مل  ت�رصب،  ماذا  �صاألتها 

للجلد  عدُت  اأعرفه.  ل  عامل  يف  عني  غائبة  باأنها  �صعوري 

لن  اأنني  اإىل  مطمئٌن  بعمق.  اأقراأ  العينني.  ولربيق  املتغ�صن، 

�رصاع  اإنــه  الأوىل  قراءتي  قالت  بالتطفل.  ا 
ً
متلب�ص اأُ�صبط 

قراءتي  قالت  القراءة.  لهذه  اأطمئن  مل  وال�صيخوخة.  ال�صباب 

ـه امتزاج ال�صيخوخة بال�صباب. اأح�ص�صُت بها قراءة 
ّ
الثانية علــ

قلقة، فقالْت قراءتي الثالثة رمبا يكون تغ�صن اجللد مع بريق 

ال�صباب، قلُت  العينني، هو ت�صالح �صيخوخة اجل�صد مع روح 

رمبا واأنا اأكاد اأختنق بجهلي. 

فوجئُت بها ت�صاألني عن ال�صاعة، قلُت: "الثانية وع�رص دقائق" 

�صكرتني ونظرْت يف �صاعتها. ا�صرتخْت يف مقعدها، فاأر�صلُت 

ـلتها 
ّ
تخي عاملها.  يف  غائبة  كانت  نظراتي.  عينيها  اإىل 

ي�صاء  ما  ليفعل  الفنان  اأمــام  لهية  جتل�ص  التي  كاملوديل 

بوجهها. اكت�صفُت جمال يف الوجه الالهي عني؛ رمبا اأخفاه 

يف  ت�صتدير  م�صدودة،  جبهٌة  الأوىل.  نظرتي  يف  التغ�صن 

اأما  رقيقتني.  و�صفتني  �صغري،  ذقن  على  ونعومة  ان�صيابية، 

الق�صري، فقد تناغم مع بريق عينيها، كاأمنا  الف�صي  �صعرها 

وانتقلْت  قبل،  من  اإليه  اأنتبه  مل  الذي  اجلمال  حلن  يعزفان 

عيناي اإىل اجلاكت اخلريفي باألوانه الزاهية، فبدْت يل كلوحة 

ة بديعة. 
ّ
فني

ـْت عن ال�صرتخاء، 
ّ
اكت�صفُت اأنها انت�صبْت يف جل�صتها، وتخلــ

مدخل  واإىل  الي�صار،  واإىل  اليمني  اإىل  تتحرك  رقبتها  واأّن 

املحّطة. ول تكف عن �صوؤايل عن ال�صاعة ثم النظر يف �صاعتها. 

ـكني حنق على نف�صي لف�صلي يف قراءة 
ّ
�صني توترها، ومتلــ

ّ
تلب

عينيها. وعندما اقرتبْت ال�صاعة من الثانية والن�صف قلت لها: 

وقالت:  �صاعتها  يف  نظرْت  التحرك"  و�صك  على  "الأتوبي�ص 
"تف�صل اأنت قبل الأتوبي�ص ما يفوتك" �صاألتها: "واأنت؟" قالت: 
"تف�صل اأنت، ول ت�صغل بالك بي" و�صعتني اأمام احلّد الفا�صل 
ن: اأْن اأركب اأتوبي�ص الواحات اأم اأبقى معها؟ دقائق 

ْ
بني قراري

ل  مهول  اإىل  رحلتي  يف  اأذهــب  اأْن  الختيار:  بني  تف�صل 

اأعرفه، اأم اأبقى لهدف اأجهله؟ انتبهُت على �صوتها "الأتوبي�ص 

يتحرك، اجري ب�رصعة كي تلحقه"، قلُت وقد انحزُت لرغباتي 

التي ل اأعرف اأ�صبابها: "اأنا لن اأ�صافر".  

اأفكر يف قراري  اأنا  الثالث لعدة دقائق.  كان ال�صمت رفيقنا 

قرار  هو  هل  كال�صكني:  �صوؤال  �صدري  يف  وينحفر  الأحمق، 

نصوص

  طلعت رضوان
كاتب وقاص مصري

   رحلة إلى الواحــــــــات
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حياتي.  اأ�صلوب  اإىل  ي�صحبني  احلمق  و�صوؤال  فعال؟  اأحمق 

بال هدف،  ل�صفر  اأخ�ص�صه  الذي  الأ�صبوعية  اإجازتي  يوم  اإىل 

اإىل  ا وعودة، 
ً
امل�صافات ذهاب اأقطع  الإجازات.  اأيام  واإىل كل 

 
ْ
اأ�صرتي تذكرتي ة 

ّ
اأو املنيا. يف كل مر اأو دمياط  الإ�صكندرية 

اأ�صدقائي   
ّ
يلح القطاراأوالأتوبي�ص.  نف�ص  على  وعودة  ذهاب 

يف �رصورة عر�صي على طبيب نف�صي. اأقول لهم اإّن ما اأفعله 

بالزواج،  ين�صحونني  م�صدرها.  اأعــرف  ل  بهجة  يل  حقق 
ُ
ي

ن�صيحتهم  يف  بجدية  فكرُت  ما 
ّ
وكلــ الأربعني،  تخطيُت  وقد 

ـكتاين: ال�صفر بال 
ّ
 ل اأعرف اأ�صبابه. عادتان متلــ

ٌ
ـكني رعب

ّ
متلــ

اإليها.  اأ�صعى  بهجة  حققان 
ُ
تـ عادتان  الوجوه.  وقراءة  هدف، 

�صعرين بنب�ص احلياة. بعد رحلة 
ُ
اأُدرك اأنها غام�صة، ولكنها تـ

مع�صوقتي..  التقيُت  كاأنني  اأ�صعر  هدف،  بال  �صفر  من  العودة 

ـ�صنا اأوجاع النف�ص. واأمرا�ص 
ّ
وتبادلنا احلديث والغرام، و�صخــ

املجتمع واأزمة الوجود، فاأنام كالعا�صق على �صدرمع�صوقته. 

اأما متعة قراءة الوجوه فهي ل�صيقة مبتعة ال�صفربال هدف. اإْذ 

نُت من قراءة الوجوه، فهذا 
ّ
ما متكــ

ّ
اأنني كلــ ـكني يقني 

ّ
يتملــ

الوجه  قراءة  اأف�صل يف  اأنا  اآه، ها  اأنني موجود، ولكن،  يعني 

الالمع،  العينني  بريق  اأّن  اأكت�صف  مل  وكيف  اأمامي،  اجلال�ص 

 عن ال�صاعة؟ 
ّ
يذوي وينطفئ مع مرور الدقائق و�صوؤالها امللح

انتبهُت على �صوتها: "هل كنت تنتظر اأحًدا؟"  

اللوزيتني،  عينيها  يف  نظرُت  اأْن  وبعد  الإجابة،  يف  تــرّددُت 

لُت الكذب فقلت: "نعم" �صاألتني:  تني، ف�صّ
ّ
واإىل �صفتيها الوردي

ـما كانت كبرية 
ّ
رُت اأّن الكذبة كلــ

ّ
"�صديق اأم �صديقة؟" ت�صو

كان تاأثريها اأعمق فقلُت: "�صديقة"، قالْت: "اأكيد اأنت حزين 

لأنها مل حت�رص؟"، قلت: "بالعك�ص. اأنا �صعيد لأنها مل حت�رص" 

رد  اأغــرب  هذا  حت�رص؟  مل  لإنها  �صعيًدا  تكون  "كيف  قالت: 

نف�صها  تخاطب  اأنها  رُت 
ّ
ت�صو وقد  قلُت  حياتي"  يف  �صمعته 

الزعل  املوعد، لي�صتحق  "من ل يحرتم  اأكث مما تخاطبني: 

عليه" انفعلْت وانتف�صْت، وعال �صوتها لأول مرة ))اأنت جتل�ص 

�صْت حلادثة؟ اأو..اأو.." 
ّ
هنا، ول تعرف ماذا حدث لها، رمبا تعر

حماقتي  اأّن  اأيقنُت  عينيها.   
ْ
ـ�صبب

ُ
تــ ب�صحابات  فوجئُت 

 على 
ّ

وتتح�رص اأجهله،  الذي  تبكي حالها  واأنها  بال حدود، 

اأتوبي�ص الواحات الذي تركها وحيدة يف �صحراء بال ب�رص. 

تتزاحم  واملعاين  مقيدة.  ل�صاين  على  بالكلمات  اأح�ص�صُت 

اإن�صان  اأنني كذبُت عليها؟ واأنني  اأقول لها  وتت�صارع. هل 

رُت دموعها؟ 
ّ
عابث واأحمق؟ هل اأكتفي بالعتذار لأنني فج

قلُت:  ال�صاعة.  عن  �صاألتني  عندما  حريتي  من  اأنقذتني 

"الثالثة والن�صف" نظرْت يف �صاعتها، وقالت: "اأنا �صاأغادر 
املحطة، هل لديك اأمل يف و�صول �صديقتك؟"  

ا 
ً

�صالح اأجــد  مل  حلماقتي.  امل�صادة  براءتها  اأده�صتني 

غري�صالح احلماقة ف�صاألتها:

على  تنغلق  اأْن  اأخ�صى  كنُت  اأحًدا؟"  تنتظرين  كنِت  "هل 
ة: 

ّ
بعفوي ترد  بها  فوجئُت  ولكّنني  البوح،  وترف�ص  نف�صها 

 بنف�ص العفوية 
ْ
ا". قلُت: "�صديق، األي�ص كذلك؟" قالت

ً
"طبع

واأي �صديق؟  "�صديق؟  �صنوات:  لعدة  ا 
ً
اأده�صتني كثري التي 

 اأْن اأعرف ا�صمك، اأرجوك اأْن 
ّ
ا�صمع يا اأ�صتاذ، لي�ص من املهم

ت�صاأل عن �صديقتك، يجب اأْن تطمئن عليها، ول تتخلَّ عنها، 

خذ ن�صيحتي وخربتي، �صديقي الذي مل يح�رص، قابلته من 

اأ�صبوعنْي بعد فراق ع�رصين �صنة، وق�صينا اأجمل اأ�صبوعنْي 

وعر�ص  الواحات،  ـا يف 
ً
بيتــ بنى  اإّنه  قال يل  يف حياتنا. 

 اأْن اأعي�ص معه هناك، ونبداأ حياتنا من جديد".  
ّ
علي

انطباعاتي وهي تتكلم. هل هي تغ�صل همومها،  ت�صاربْت 

وتخبو  ت�صت�صلم  اأنها  اأم  معاناتها؟  فوق  وت�صمو  وتتطهر 

كل  ويف  ال�صاعة.  يف  تنظر  وهي  عينيها.  بريق  خبا  كما 

الجتاهات؟ قلُت اأوا�صيها.. وقد تغلغلْت روحها يف وجداين 

احل�صور"  من  منعه  اإرادتــه  عن  خــارج  �صبب  فيه  ))اأكيد 

ا 
ً
قالــــْت: "كالمك �صحيح، لكن كيف اأعرف؟" قلت م�صتنكر

"تعريف عندما تت�صلي به وت�صاأليه". قالت بنف�ص  �صوؤالها: 

العفوية: "امل�صكلة اأين ل اأعرف له ل تليفون، ول عنوان".

لول جالل املوقف ل�صحكُت بعنف. اأ�صعدين اأنني ل�صُت الأحمق 

الوحيد. كتمُت رغبتي يف ال�صحك وقلـــــُت: "هذا عبث".   

قلُت:  �صوؤالها.  اأده�صني  وظيفتي،  عن  ت�صاألني  بها  فوجئُت 

ا اأحب الفل�صفة، واإْن كنُت  "اأ�صتــــاذ فل�صفة". قالت: "اأنا اأي�صً
ل اأفهمها، وغري قادرة على فهم احلياة، رغم حبي لها".  

نظرْت يف ال�صاعة، ومل ت�صاألني عنها كما اعتادْت. ثم قالت: 

وارتبك  ل�صاين  ط 
ّ
تخب النتظار".  من  جدوى  ل  اأنه  "اأعتقد 

ا". 
ً
واأنا اأقول:" طبع

قد  كانْت  احلديث.  ي�صتمر  واأْن  البقاء،  يطول  اأْن  اأود  كنُت 

عليها  عر�صُت  ال�صفر،  حقيبة  حتمل  انحنْت  قبلي.  نه�صْت 

حمل احلقيبة فلم متانع، وغادرنا بوفيه املحطة. 

نصوص
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مل يكن فا�صٌل �صوى ممثل ثانوي )كومبار�ص( يف امل�رصحية 

�صوى  دوره  يكن  مل  الزمان(،  بئر  يف  )الــدوران  الكوميدية 

ذي  )املمثل(  اجلرنال  على  يدخل  يتعّداه..  ل  واحد  م�صهد 

زائف،  بذهب  مطلية  �صينية  يحمل  وو�صام،  و�صام  املئة 

يتقّدم  بالع�صل،  حمّلى  بخمر  مليء  �رصاب   
ُ

كاأ�ص يعلوها 

الظهر من اجلرنال املمثل يقف   
َّ
الكومبار�ص حمني فا�صٌل 

م�صمئزاً  خده  اجلرنال   
ُ
ر

ّ
في�صع �صيده  من  خطوات  بعد  على 

من روؤية فا�صل.

- تف�صل يا مولي، اأدامكم اهلل، اإىل اأبد الآبدين، اآمني.

عة 
ّ

املر�ص بيده  يحملها  بقرف،  الكاأ�ص  اجلــرنال  يتناول 

اللعبة  يف  تتحّكمان  اللتني  �صفتيه  اإىل  يرفعها  باخلوامت، 

ة 
ّ

معوج حنة 
َ
ب�ص يرت�صف  واملـــوت،  باحلياة  امل�رصحية 

اأ�صاريره، يب�صق  ب�صع قطرات، يربّد وجهه غ�صبًا، تختلج 

ال�رصاب يف وجه فا�صل، يقذفه بالكاأ�ص متبعًا اإياها بقطار 

الأر�ص  على  فا�صل  يهوي  ال�صتائم،  اأنــواع  بكل  م�صحون 

يرميه  يــداه،  جنت  عما  بحرقة  يت�صاءل  ال 
ّ
متو�ص �صاجداً 

نف�صه  فا�صل  يلملم  وحذائه،  ب�صوجلانه  الثائر  اجلــرنال 

ما  وكلُّ  ال�صتائم  تطارده  هاربا  يزحف  الكاأ�ص،  وبقايا 

ال�صاخبة  بالقهقهات  اجلمهور  ينفجر  اجلرنال،  يُد  تطاله 

طالبًا املزيد.

بدور  يقوم  وفا�صل  متوا�صلة  امل�رصحية  ــوام.  واأع اأعــوام 

اخلادم امُلهان م�صحِك اجلمهور ال�صهري حتى هرمت روحه 

حتى  حياته  من  �صبق  ما  ين�صى  كاد  الــدور.  هذا  واأدمنت 

 كان 
ّ
اآمن باأّن ل �صيء قبل ذلك �صوى ظالل باهتة ل�صبي

يهوى فتاة نحيلًة تطّل كل �صباح حني يذهب اإىل املدر�صة 

من باب بيت خ�صبي نق�صت يف اأعاله عبارة )ما �صاء اهلل( 

ة تبت�صم له را�صمة غمازتني 
ّ
تزين �صعرها بقرنفلة بنف�صجي

�صغريتني ملوحة باأ�صابعها الدقيقة، ثم تتوارى �صاحكة 

كحلم بعيد، بعيد.

اأنه عاد يف نهار �صتائي عاب�ص من املدر�صة ليجد  ويذكر 

ة زغاريُد تت�صاعد 
ّ
�صيارة فارهة اأمام الباب اخل�صبي، وثم

لأخته  تقول  اأمه  �صمع  البيت  الفتاة. وحني دخل  بيت  من 

البنف�صجية  القرنفلة  ذاَت  النحيلة  الفتاة  بــاأن  الكربى 

ازتني ال�صغريتني �صوف تتزوج وترحل بعيداً.
ّ
والغم

اأيامه  يتابع  م�صى  ثم  لأيام  مري�صا،  �صقط  ب�صمت،  بكى 

اأّن  اأي�صا  ويذكر  ت�صاء.  كما  �صفودها  على  احلياة  تقّلبه 

زغاريد اأمه بنجاحه يف الثانوية مل تدم بهجتها طويال فقد 

املو�صدة.  اجلامعة  واأبواب  القليل  املجموع  اأمام  تال�صت 

 �صيء اإل فيما يحب اأن يعمل فيه، اأجري بقال، 
ّ
عمل يف كل 

عامل دهان، موّزع جريدة اإعالنية تغري ب�رصاء كّل �صيء، 

ناقل اأنقا�ص واأدوات ومواد بناء. ويف اأحد الأيام كاد قلبه 

اأن يتوقف عن اخلفق حني و�صل لهثا اإىل الطابق اخلام�ص 

وهو يحمل حو�ص ا�صتحمام وردي. متّدد على �صفرة الدرج، 

ال اإىل قلبه األ يخذله الآن حتى 
ّ
مم�صكًا �صدره اخلافق متو�ص

ل يفقد اأجرة النهار. �صحا يف امل�صفى على �صوت بكاء اأمه، 

وهي ت�صغي للطبيب العجول:

- قلب ابنك مري�ص، وعليه اأن يختار مهنة اأخرى.

بقي اأ�صهرا دون عمل. وجاء الفرج على يد قريب له يعمل 

قاطع تذاكر يف اأحد امل�صارح. �صاأله املخرج عن ممثل لدور 

خادم اجلرنال فاختار فا�صال، ومنَّ عليه بهذا ال�صنيع.

اأتقن فا�صل دور اخلادم امُلهان حتى الإدمان.

اجلرنال  من  يتلّقى  امل�رصح  اإىل  م�صاء  كل  ياأتي  هو  ها 

املمثل ما يتلّقى مثرياً �صحك اجلمهور الذي يطلب املزيد 

للجرنال  ال 
ّ
متو�ص ا 

ً
داعي امل�رصح  خارج  يزحف  ثم  دائمًا. 

قيد  على  الآن  اإىل  اأبقاه  باأن  ف�صله  �صاكراً  اخللود.  بطول 

نصوص

  نور الدين الهاشمي
كاتب وقاص سوري 

   الفصل األخير
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احلياة. وحني كان فا�صل يطالب بني احلني والآخر برفع 

بتدعة 
ُ
الأجر قليال كان املخرج ي�صيف �صتائم وحركات م

تثري ال�صحك والت�صفيق و�صفري الإعجاب. واآخر ابتكارات 

اجلرنال  ب�صوجلان  مفاجئة  �رصبة  كانت  املبدع  املخرج 

الأر�ص  اأن يهوي فا�صل على  على خ�صيتي فا�صل. وبعد 

عتني.
َ

ينادي ب�صوت يكاد يخرج من خ�صيتيه املوج

- �صلمت يداك يا مولي.

الذنب يئن نادمًا وهو مي�صك  اإىل اخللف مثقل  ثم يرتاجع 

بخ�صيتيه.

- �صاحمني يا مولي لن اأ�صتطيع بعد الآن اأن جلب لكم اإىل 

الدنيا خادمًا يرثني يف طاعتك.

يف الأ�صهر الأخرية فرت �صحك اجلمهور، فاأ�صاف املخرج 

فا�صل  ظهر  ــرنال  اجل  
َ
ميتطي اأن  يقت�صي  فريداً  م�صهداً 

على  بال�صوت  الل�صع  مع  امل�رصح  اأرجـــاء  يف  وقيادته 

ون�صاَط  القهقهات  جديد  من  املخرج  فا�صتعاد  موؤخرته، 

�صباك التذاكر. 

النهاية.. البداية

ليلة  لكنها  ال�صابقة؛  العرو�ص  كبقية  ا 
ّ
عادي عر�صًا  كان 

املخرج  فيها.  ما  تقيء  تكاد  مكتظة  ال�صالة  اخلمي�ص. 

تابع بثقة عر�صه خمموراً 
ُ
املبدع يجل�ص يف �رصفته العالية ي

مبا اأبدع، فكلُّ حركة اأو ب�صمة اأو دمعة اأو غناء اأو �صمت اأو 

اإح�صا�ص هو من �صنعه. كان يت�صاءل مع نف�صه بخيالء.. يا 

هل  املعجزة؟!  الأفكار  هذه  كّل  اأبدعُت  قد  حّقًا  اأاأنا  اإلهي! 

اأنا... اأ�صتغفر اهلل.

فوق امل�رصح كان اجلرنال املمثل يتمادى يف حتقري فا�صل 

املزيد.  يطلب  �صاحكًا  ا�صرتخى  قد  واجلمهور  واإذللـــه. 

واأخرياً جاءت ذروة امل�صهد باعتالء اجلرنال ظهر فا�صل، 

ا، 
ً
�رصبه، لكزه، لدغه بال�صوط، �صاقه كما ي�صاء، ميينًا، ي�صار

ة مرهًقا 
ّ

املن�ص اأربع عند حافة  اأمامًا، توقف فا�صل على 

النا�ص  راأ�صه املثقل يتاأمل  اأ قليال، رفع 
ّ
النخاع، جتر حتى 

اأنهم  فوجئ  الأوىل،  ال�صفوف  يف  امُلقهقهني  املتفرجني 

دون عيون اأو اآذان اأو اأنوف. ولي�ص يف الوجوه �صوى اأفواه 

تقهقه وت�رصخ بوح�صية طالبة من اجلرنال مزيد الإهانة.

لكز  امل�رصح،  عمق  نحو  �صاقه  فا�صل  عنق  اجلــرنال  لوى 

عمق  نحو  فا�صل  فدب  الالمع  ب 
ّ
املدب بحذائه  خا�رصتيه 

امل�رصح على اأربع مرجراً ج�صده تقتحم اأنفه رائحة نتنة.

د حني برز له جرذ من خالل الأخ�صاب واحلطام، 
ّ
فجاأة جتم

الذي  ال�صخم  الكائن  اإىل  بده�صة  ينظر  وهو  اجلرذ  د 
ّ
جتم

بده�صة  ال�صغري  الكائن  حدق  اأمامه.  اأربع  على  الآن   
ّ

يدب

اإىل فا�صل بعينيه ال�صوداوين ال�صغريتني ثم ا�صتدار عائداً 

من حيث جاء.  لكز اجلرنال فا�صال بحذائه كي ي�صتمر يف 

الالمع،  احلذاء  اإىل  يحّدق  جامدا  بقي  فا�صال  لكن  اللعبة، 

مل يجد خياله يف احلذاء؛ بل راأى وجه جرذ �صخم يبكي. 

�رصخ اجلرنال املمثل اآمراً فا�صاًل باحلركة ح�صب ما ر�صمه 

ا، �صّد جلامه؛ لكن فا�صال بقي جامًدا يحّدق 
ً
املخرج متام

بخار  ة 
ّ
ثم �صيء،  كّل  فجاأة غاب  الباكي.  اجلرذ  اإىل خيال 

مة ين�صاب يف �رصايينه 
ّ
حار ي�صعد من رماد اأعماقه املتفح

ي�صعد. ي�صعد بقوة نحو الراأ�ص يحرق عفنًا وخيوط عناكب 

الراأ�ص  على  القاين  احلار  البخار  ي�صتويل  بالية.  واأن�صجة 

الآن  ميتلكه  عنيد  مــوؤمل  جميل  غريب  �صعور  ثمة  ا. 
ً
متام

الآن..  الآن..  )قف  به  ي�رصخ  الوقوف  على  ب�صالبة  يحثه 

واإل فلن تقف اأبداً( انتف�صت ع�صالت �صاقيه، انت�صب واقفًا 

الذي ت�صبث بعنقه مذعوراً.. �رصخ املخرج  يحمل اجلرنال 

من برجه ياأمر فا�صال بالركوع. مل ي�صمع، هّدده اجلرنال، 

�رصخ عوى، �صّد �صعره، مل ياأبه فا�صل بل مّد ذراعيه واقتلع 

الأعلى،  اإىل  رفعه  بلحمه،  كالعلق  املت�صبث  اجلرنال  بقوة 

طاف به يف اأرجاء امل�رصح يطلق �رصخات وح�صية حب�صها 

امل�رصح  اأر�ص  على  اجلرنال  فهوى  حمله  قذف  ثم  طوياًل. 

يتلوى.

اأو يرى �صيئًا  اأطبق ال�صمت والظالم، مل يعد فا�صل ي�صمع 

اإىل  ينفذ  �صئيل  �صعاع  ب 
ّ
يت�رص حيث  امل�رصح  باب  �صوى 

قلبه يناديه اإىل ال�صوء باإحلاح. م�صى نحوه يغمره اإح�صا�ص 

ال�صعاع  حيث  الباب  اإىل  و�صل  حني  جميل.  موؤمل  غريب 

توقف، ا�صتدار، مل ير اأحدا، لقد اختفى املتفرجون ال�صاخرون 

واملخرج املبدع. مل يكن هناك �صوى جثة اجلرنال ممددة 

كل  يف  املزيفة  اأو�صمته  تناثرت  وقد  امل�رصح.  اأر�ص  على 

مكان.

نصوص
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ق�صة  اأو  للنجاة  لوح  عن  تبحث  ل  ال�صفينة  تغرق  عندما 

للهروب اأو جناح للطريان اأو كهف لالختباء، بل اترْك ج�صدك 

يغرُق مع الغارقني، مع الذاهبني اإىل عمق اخلذلن، اإىل قاع 

اخليبات، مع ال�صاقطني من الأزمنة الرديئة اإىل ملعة الأمل. 

اأغم�ْص عينيك، ل لتحلم بزرقة �صماواتك، ل تنظر للغرقى 

ال وطالب 
ّ
الذين تعرفهم يف الرحلة ويعرفونك؛ جنود وعم

دون وباعة متجولون ومانون وعميان 
ّ
وحاملون وم�رص

�صوق  يف  ق�صائدهم  باعوا  و�صعراء  وطغاة  واأرامل  واأيتام 

اخلديعة. فاأنت ل حتتاج اإىل �صفقة كاذبة اأو اإىل املزيد من 

الأمل، وحتى ل ُت�صاعف اأملهم املتكّد�ص يف اأكبادهم اله�ّصة. 

ا يف ح�رصة الغرباء.
ً
كن غريب

على  و�صعك  من  الرحلة؟  يف  معهم  كنت  ملاذا  تدري  ل   

ا 
ً
 الرحلة؟ هل كنت هاربا من جحيم بالدك اأم راجع

ّ
كر�صي

؟ اأم حامال فوق راأ�صك خيبات الزمن 
ّ
اإىل جحيمك ال�صخ�صي

والرحلة؟ اأم هي �صدفة النهاية غري املتوقعة.

 ل�رصد تفا�صيل قدمية لرجل مل يكن له اأي ما�ٍص، اأو 
َ
ل داعي

 ،
ّ

 ذكرياته وذاكرته وزمنه اخلا�ص
َ
ريد اأن ي�صرتجع

ُ
رمبا ل ي

هو يتذكر حلظة ال�صقوط فقط. كان من بني امل�صافرين يف 

الرحلة، رحلة ت�صبه رحلة الهاربني من احلروب والكوارث 

واخليبات واحلياة واحلب. مل ي�صاأل ذاكرته ول عاطفته هل 

هي رحلة اإىل املنفى اأم عودة منه؟

ا اإن كانت الرحلة بالقطار اأو احلافلة اأو ال�صفينة 
ّ
لي�ص مهم

اأو كنت حافيا  اأعمى  اأو فوق حمار  ال�صيارة  اأو  اجِلمال  اأو 

اأو راك�صا يف الأحالم، فكل هذه الو�صائل لي�صت �رصورية 

ملعرفة طريق الرحلة، فكل رحلة هي امتداٌد روحي لغرتاب 

رحلة  فكل  املت�صظي.  الواقع  مرايا  من   
ٌ

وهــروب الكائن، 

ُن طرَقها وجهاتها للكائن الباحث عن ظالله.
ّ
تكو

كل  فلي�ص  الأ�صفل،  اإىل  لنقل  العمق،  اإىل  ي�صقط  هو  الآن 

اأ�صماك  اإىل  ج�صده  هدي 
ُ
�صي العمق.  اإىل  �صيو�صلك  �صقوط 

ومراوح  حمركات  حديدية،  وقطع  خ�صبية  األواح  الأبدية. 

�صفينة  من  تت�صاقط  وحديدية  بال�صتيكية  اأعمدة  �صخمة، 

قادرٌة على   
َ
الأ�صجار باأن  يعلم جيدا  تطفو، هو  ثم  الرحلة 

الهرب من ال�صقوط، لكن احلديد الذي ي�صبه كائنات م�ّصوهة 

�صي�صقط وتغرق معه، فحديد احلداثة ل يتقن فن املقاومة. 

لن اأمنح ج�صدي وجبة جاهزة لطائرعابر وك�صول، �صاأمنحه 

اإطعام كوكب نهم وجائع وج�صع  ة لها على 
ّ
لالأ�صماك هدي

باأكمله لقرون طويلة.

لديها  لي�ص  امليت،  الرجل  ل�صان  م�رصعة  �صمكة  �صتنتزع 

خلطيب  اأم  �رّصد 
ُ
م ل�صاعر  الل�صان  كان  هل  لت�صاأل،  الوقت 

الكالم   يردد  عاما  لثالثني  ظل  ملعلم  اأم  الق�صور  اأحد  يف 

 رحلتها 
ْ
لب؟ تلذذْت ال�صمكُة بالل�صان، وتابعت

ّ
البارد وامُلع

ال�صياد  قارب  اإىل   
ْ
و�صلت عندما  اأعمى،  �صياد  �صباك  اإىل 

م�صدر  ياُد 
ّ

ال�ص يعرف  مل  غريبة،  حكايات  ت�رصد  كانت 

الأعمى  ال�صياد  حمل  بيته،  اإىل  م�رصعا  فرجع  ال�صوت، 

 بطن ال�صمكة، 
ْ
ال�صمكة لزوجته، �صكني الزوجة احلادة �صّقت

اإحدى زوايا  اإىل  الل�صان  الأعمى قفز  ويف غفلة من زوجة 

املطبخ، يف الليل كان الأعمى ي�صمع احلكايات من املطبخ. 

يف ال�صباح �رصد الأعمى احلكايات التي �صمعها من زاوية 

لأنها  احلكايات؛  من  الزوجُة   
ْ
انده�صت املظلمة،  املطبخ 

ابت�صمت  اأحالمها.  يف  راأتها  التي  احلكايات  مع  تتطابق 

جثة الرجل الغارق من هذه امل�صادفة الغرائبية.

 يدي ل�صمكة اأخرى عقابا لها، لأنها مل تزرع �صجرة 
ُ
�صاأمنح

 ول احلزن ول روائح الفقر يف 
َ
يف رحلتها. مل ت�صافح التعب

حياتها، اأما العينان ف�صاأهديهما ل�صغار الأ�صماك ل لتب�رص 

طريق الأفخاخ و�صهام ال�صيادين، بل لتتذوق طعم دموع 

ة. اأما القدمان اللتان خذلتاين كثريا يف الطريق 
ّ
جثة من�صي

وك�صولة،  جائعة  قر�ص  ل�صمكة  جاهزة  ة 
ّ
هدي ف�صاأمنحهما 

نصوص

  حمود سعود
قاص ُعماني 

   حياة جثة
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حياته.  يف   
َ
اأعــرج كان  رجل  بقدمي  اجلائع  القر�ص  تلّذذ 

مهما حاول هذا الرجل اأن مي�صي يف الطريق ب�صكل �صحيح 

ل الرجل الأعرج �صّل 
ْ

تخذله قدماه. وبعدما اأكل القر�ص ِرج

طريقه اإىل بيته، و�صقط يف �صباك �صياد نائم على قاربه.

ف�صاأمنحه  وحنينه  وت�صظياته  خيباته  وكــل  القلب  اأمــا 

و�صخور  الفقد  غبار  عنه  ليكن�صا  ل  عا�صقتني،  ل�صمكتني 

من�صيا،  ن�صيًا  ويكون  اجل�صد  من  لينتزاعاه  بل  الن�صيان، 

اأ�صنان  املائيني،  العا�صقني  معدة  يف  دم  قطرات  لي�صري 

الرجل  قلب  وحمبات  واأ�ــصــواق  حنني   
ّ

ُتك�رص ال�صمكتني 

الغارق، الأ�صنان احلادة ت�صطدم بذكريات متكد�صة يف قلب 

الرجل امليت. اأ�صوات تندلق من قلبه امُلتمزق بني الأ�صنان 

طفولته،  يف  حفظها  ق�صائد  ة، 
ّ
من�صي طفولت  احلـــادة، 

اأن تتلذذ ال�صمكتان  خيبات عاطفية، تهرب من القلب قبل 

العا�صقتان بالقلب امليت.

القهوة،  واأطنان  باجلوع  اكتنزْت  التي  امليت  الرجل  معدة 

�صقطت  لــذا  بها،  املحيط  يف  بحري  كائن  اأي  يقبل  فلم 

وحدها فوق راأ�ص كائن بحري ميت. 

ل�صنوات  املياه  ف، فظّل طافيا فوق 
ّ
راأ�ص اجلثة املجو اأما 

جتلده  والأمـــواج،  والأعا�صري  الــريــاح  تقاذفته  طويلة، 

ال�صم�ص، يقرتب الراأ�ص من �صواحل دول ل يعرفها، ويطفو 

من  يقرتب  وموح�صة،  وحيدة  جــزر  من  بالقرب  اأحيانا 

ب ب�رصا حاملني بحياة اأخرى، 
ّ
قوارب املهربني، قوارب ُتهر

�صيفية  ظهرية  ويف  �صعوب.  واأحالم  اأموال  ب 
َ
ُتهر قوارب 

ف الذي تكد�ص بداخله اأمالح البحر 
ّ
 اجلثِة املجو

ُ
ِلَق راأ�ص

َ
ع

وتعب الرحلة يف ناقلة نفط عمالقة. فنزل عامل ال�صيانة 

نّظفه  الناقلة  مطبخ  اإىل  واأخذه  املجوف،  بالراأ�ص  فاأم�صك 

بي�صاء،  قطرات  تكد�صت  العينني  مكان  يف  الأمــالح،  من 

 اجلمجمة 
ّ

و�صعه يف كي�ص بال�صتكي، نزل اإىل املخزن، د�ص

اأغنية  الناقلة، دخّن، غّنى  اإىل �صطح  داخل كرتون، ف�صعد 

الأغنية  ردد 
ُ
ي �صوته  ي�صبه  �صوًتا  �صمع  واأطفاله،  لزوجته 

نف�صها، نزل يتتبع م�صدر ال�صوت، ال�صوت ياأتي من اأ�صفل 

اإىل باب املخزن، وقف  ال�صفينة، ارتبك، ارتعب كلما تقّدم 

ا عليه. 
ًّ
خلف باب املخزن، �صقط مغ�صي

نصوص

حارة المطر - من أعمال المصور  عبدالرحمن بن مصبح الكندي  - ُعمان
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عالقتي  بداية  حــول  وا�صح  ب�صيء  ذاكرتي  ت�صعفني  ل 

بفوؤاد التكريل، فهناك علي ال�صوك )2018-1930( الذي 

اأول ر�صالة، وهناك حكمت احلاج الذي كان  يرد ذكره يف 

وح�صني  معه،  توا�صل  على  وكنت  حينها  بتون�ص  يقيم 

معه  وجلب  تون�ص  زار  الــذي   )1954-2016( املــوزاين 

لغر�ص  والأوجـــاع«  ات 
ّ
»املــ�ــرص التكريل  روايــة  خمطوطة 

اأفلح يف ن�رصها  ن�رصها �صمن من�صورات اجلمل، ولكّني مل 

حينذاك  اأعانيها  كنت  التي  العديدة  ال�صعوبات  ب�صبب 

اقرتح  من  هو  ال�صوك  علي  اأن  ويبدو  الن�صو�ص.  �صف  يف 

علينا التوا�صل فيما بيننا كما هو وا�صح من اأقدم ر�صالة 

حمفوظة. لقد ن�رصت لفوؤاد التكريل روايته الق�صرية الأوىل 

»ب�صقة يف وجه احلياة« عام 2000 بطبعة وحيدة مل تنفذ 

حتى يومنا هذا.

ة خالل معر�ص تون�ص للكتاب يف كل 
ّ
اأتذكر لقاءاتنا الدوري

ة ب�صيارته ال�صغرية، على الأغلب 
ّ
عام، حيث كنا نخرج �صوي

مع حكمت احلاج. يف لقاء لنا بتون�ص، وكان هذا قبل عام 

 
ّ
ا من ح�صني املوزاين ل�صوء فهم �صيا�صي

ً
2003 كان غا�صب

ب خاطره موؤكدا له اأن 
ّ
بينهما، وكنُت اأحاول بلطف اأن اأطي

 طبيعي وهو �رصاع اأجيال وعقدة الأبن والأب 
ٌ
اخلالف اأمر

الخ... لكّنه اأجابني بلهجة بغدادية افتقدتها لزمن طويل:« 

خالد،  اأ�صتاذ  موزان،  اآل  وهوؤلء  ببغداد...  قا�صيًا  كنت  اأنا 

ع�صرية قتلة، كل اأ�صبوع يقتل اأحدهم الثاين...«. حني عدُت 

حول  املــوزاين  ح�صني  من  ال�صتفهام  حاولت  اأملانيا  اإىل 

القتلة،  حكاية  له  وذكــرت  التكريل،  مع  خالفه  مو�صوع 

ف�صحك املوزاين، ولكنه فيما بعد اأخربين باأن الع�صرية التي 

لآخر  التقينا  لكننا  هو.  ع�صريته  لي�صت  التكريل  يق�صدها 

فرانكفورت  معر�ص  خالل   2004 اأكتوبر  �صهر  يف  مرة 

ا اآنذاك مبنا�صبة 
ًّ
للكتاب، واأعتقد اأّن فوؤاد التكريل كان مدعو

ا�صت�صافة الثقافة العربية يف املعر�ص.

يذكر يف ر�صالته الأوىل م�رصحية »�صقوط بابل« وين�صبها 

هي  امل�رصحية  اأن  ال�صحيح  اأن  واأعتقد  ال�صوك،  علي  اإىل 

»هالك بابل« وهي للكاتب العراقي عارف علوان )-1941

اأنه  اأذكر  ول  منها.  ن�صخة  اإليه  اأر�صلت  كنُت  التي   )2017
اأر�صل يل مادة للن�رص بقلم زوجته الكاتب ر�صيدة الرتكي.

اأما  اأر�صيفي،  يف  وجدتها  التي  الر�صائل  من  مموعة  هنا 

ر�صائلي اإليه فال اأملك ن�صًخا منها، ع�صى ياأتي وقت وترى 

النور هي اأي�صًا.

 )خ. م.(

تون�ص: 27/08/1996

عزيزي الأ�صتاذ خالد املعايل

حتية طيبة

من  عدد  باإر�صال  اجلميلة  مبادرتك  ال�صكر  جزيل  لك  اأ�صكر 

وم�رصحية  »اجلمل«  من�صورات  بع�ص  مع  »عيون«  ملة 

ال�صديق علي ال�صوك »�صقوط بابل«.

وجهه  العراق  من  يربز  زاً، 
ّ
متمي املجلة  عدد  وجــدُت  لقد 

وحمرتم.  متوازن  ب�صكل  العامل  بثقافات  ويت�صل  الأ�صيل، 

اأدورنو  اأطلع على مقالة »هابرما�ص« عن  اأن  اأ�صعدين حقًا 

من  الأول  العدد  يف  ُن�رصت  اأدورنــو  عن  هابرما�ص  )مقالة 

ملة »عيون« العدد 1-  1995، وهي من ترجمة ح�صني 

  خالد المعالي
كاتب عراقي

   رسائل من فؤاد التكرلي     
)2008-1927( 
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ومرا�صالت  طهمازي،  لل�صديق  اأقراأ  واأن  م.(،  خ.  املوزاين. 

ال�صديقني �صاكر )ح�صن اآل �صعيد( و)حامت( ال�صكر. اأرجو اأن 

. ي�صمح يل الوقت لقراءة مموعة الأخ ح�صني املوزاين بتاأٍنّ

عزيزي الأخ خالد،

النية تو�صيع  ال�صوك( باأن يف  اأبو زينب )علي  الأخ  اأخربين 

 
ّ
علي واقرتح  منها،  املطبوع  وزيــادة  »اجلمل«  من�صورات 

اأ�صهر واأ�صتغل على  اأمتمتها منذ  اأت�صل بك ب�صاأن رواية  اأن 

القادمني.  ال�صهرين  خالل  منها  اأنتهي  ولعلي  تبيي�صها، 

اأدري ما  اأدري�ص؛ ول  لقد ن�رصُت ثالث روايات لدى �صهيل 

اإذا كانت من�صوراته ت�صل اإليكم اأم ل؛ وهل لديك فكرة عن 

كتاباتي!

البالد  يف  للن�رص  ت�صلح  ل  قد  اجلديدة  الرواية  اأن  املهم 

العربية، ولدى �صهيل اأدري�ص على الأخ�ص؛ ففيها حتديات 

كثرية للرقباء على الأخالق العامة كما ي�صمون اأنف�صهم؛ اإذ 

ما اإن مي�صك الكاتب حقًا بطرٍف من حريته الداخلية، حتى 

اأفّت�ص عن  يجد نف�صه متجاوزاً احلدود مبراحل. باخت�صار، 

نا�رص يف اأوروبا، رغم علمي ب�صعف التوزيع عمومًا هناك، 

ة 
ّ
والقابلي الرغبة  لديك  كانت  اإن  اأ�صاألك  اأن  اأحببُت  ولذلك 

على ن�رص عمل �صخم اإىل حد ما )100 األف كلمة( يت�صمن... 

اأو »قد« يت�صمن ن�رصه بع�ص امل�صاكل يف اإدخاله اإىل البالد 

العربية، لي�ص من الناحية ال�صيا�صية بل فيما يعترب ت�صويراً 

ملناظر مت�ص »احلياء العام« كما يعربون عنها؟ ويف هذه 

احلالة، ما ال�رصوط التي تتعامل بها كنا�رص؟

يف  منه  نعاين  فما  خالد،  الأخ  اأيها  عليك  اأثقل  األ  اأرجــو 

الغربة هو نف�صه �صواء كان يف اأوروبا اأو يف البالد العربية.

الكتب  رزمة  باإر�صال  وكرمك  للطفك  �صكري  ر 
ّ
اأكر ختامًا، 

اإيّل. اآمل اأن ت�صنح لنا الفر�صة لن�صتمر يف التوا�صل.

وا�صلم مع الود،  

املخل�ص فوؤاد التكريل

تون�ص: 31/10/1997

عزيزي الأ�صتاذ خالد

حتية وموّدة

يجب اأن اأعتذر لك لعدم اإجابتي على ر�صالتك الأخرية التي 

اأعمل  اأن  مّني  اأردت  اأنك  اأتذكر  طويلة.  مدة  منذ  و�صلتني 

)الدي�صك( لروايتي الأخرية واأر�صله لك لن�رصها... اإلخ ونظراً 

لو�صعي املادي مل يخطر يل اأن اأعمل هذه »الدي�صك« اللعينة 

لأنها تكلفني ماًل ل اأملكه. 

على كل حال، فقد حدث اأخرياً اأن قبل فخري كرمي »املدى« 

وهي  ال�صوك  علي  ال�صديق  له  فاأر�صلها  الرواية  يطبع  اأن 

الآن – كما كتب يل �صعدي يو�صف – على مكتبه يف دم�صق 

بت مب�صريها.
ُ
تنتظر اأن ي

اأخي خالد،

ل�صت متفائاًل كثرياً من هذا الرتتيب، لأّن يف الرواية بع�ص 

الألغام )اجلن�صية خا�صة( التي قد يخ�صى معها الأخ فخري 

الأخ ح�صني  اأخربت  كما  دورك،  ياأتي  الرواية. حينئٍذ  ن�رص 

– عن متاعب من  – مثلي  اأنك تبحث  املوزاين، لأيّن واثق 

هذا النوع. لذلك �صاأر�صل لكما، لالأخ ح�صني ولك، ن�صخة من 

الرواية وهي بعنوان )امل�رصات والأوجاع( لكي تطلع عليها 

اأوًل وتتمتعا مبا فيها ثانيًا ولكي نكون على ات�صال فيما 

بيننا بعد ذلك ثالثًا. األديك اقرتاح اآخر؟

اأرجو لطفك اإي�صال ر�صالتي اإىل الأخ ح�صني املوزاين.

خال�ص حمبتي ومتنياتي الطيبة، وا�صلم.

فوؤاد التكريل

تون�ص: 29/12/1997

عزيزي الأ�صتاذ خالد

حتية املودة

�صكراً لر�صالتك الأخرية وملخابرتك التلفونية التي اأحاطتني 

علي  الأخ  بي  ات�صل  يتملكك.  الــذي  اجليد  احلما�ص   
ّ
بجو

 واأخربين باأن فخري كرمي خابره واأخربه 
ً
ال�صوك اأم�ص م�صاء

لحت 
ُ

و�ص �صفحة   )470( يف  »امل�رصات«  طبع  مت  قد  باأنه 

مرتني، و�صري�صلون مع ذلك الربوفات يل لت�صليحها للمرة 

الثالثة. وهكذا خرجت الرواية من �صيطرتي. اإمنا يهمني اأن 
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اأعر�ص عليك، حمبًة مني لنزوعك الثقايف املوؤّثر، اأن تن�رص 

مموعة ق�ص�صية يل مل جتمع من قبل يف كتاب، مع رواية 

اأنهيتها يف �صنة  �صغرية قدمية مل اأجتراأ على ن�رصها حني 

1949 وهي معي الآن يف تون�ص وا�صمها )ب�صقة يف وجه 
احلياة( ل اأدري ان كنَت �صمعت بها اأم ل، فقد حتدث عنها 

العراقية«  »الق�صة  عن  كتابه  يف  اأحمد  عبدالإله  د.  طوياًل 

الأقا�صي�ص واأر�صل لك  اإذا كنت م�صتعداً فاكتب يل لأجمع 

�صورها مع الرواية.

حتياتي لالأخ ح�صني املوزاين ومتنياتي الطيبة له ولعائلته 

مليء  م�رصق  جديد  بعام  لك  متنياتي  اجلــديــد.  بالعام 

بالن�صاط وبقليل من خيبات الأمل.

وا�صلم مع الود الدائم

فوؤاد التكريل

تون�ص: 09/02/1998

عزيزي الأخ خالد

حتية املودة

ا�صتلمت ر�صالتك الأخرية منذ اأ�صابيع، كنت بداأُت بتح�صري 

اأن  مموعة من الأقا�صي�ص مل تن�رص يف مموعة، فكرت 

ن ع�رص اأقا�صي�ص 
ّ
ها اإىل )ب�صقة يف وجه احلياة( لتكو

ّ
اأ�صم

خالل  والنف�صي  احلياتي  موقفي  عن  اأكتبها  مقدمة  مع 

كتابة هذه الق�صة �صنة 1948/1949. اأرجو اأن يكون هذا 

مالئمًا لك وملن�صورات اجلمل. واأنا اأكتب اإليك هذه الر�صالة 

لأيّن اأ�صعر باأين �صاأتاأخر قلياًل يف اإر�صالها اإليك. اإذ مل اأزل مل 

القاهرة، فتنقطع  اإىل   20/2 اأكمل املقدمة و�صاأ�صافر يوم 

�صل�صلة اأفكاري! مع ذلك، تاأكد باأين �صاأر�صل لك �صورة من 

املجموعة لالطالع وتقدير ن�رصها من عدمه. ووددُت كذلك 

)لها  الرتكي  ة ر�صيدة 
ّ
التون�صي باأن لدى زوجتي  اأخربك  اأن 

بعنوان   89 �صنة  الآداب  دار  ن�رصتها  ق�ص�صية  مموعة 

ت�صّكل مموعة  اأن  اأقا�صي�ص جديدة ميكن  ع�رص احلنني( 

الأخــرية  حماولتها  اإن  حمــرتم.  م�صتوى  ذات  ق�ص�صية 

لك  اأر�صلُت  مّت�صع  لديك  كان  اإذا  حقًا.  الهتمام  ت�صتحق 

املجموعة لالطالع عليها. 

عزيزي خالد،

ات 
ّ
»للم�رص النهائية  الــربوفــات  كــرمي  فخري  يل  اأر�ــصــل 

واأعدتها  ف�صلحتها  اأ�صبوعني  من  اأكــث  منذ  والأوجـــاع« 

لك  ير�صلون  هل  قريب.  وقت  خالل  ت�صدر  اأن  اأرجــو  اإليه. 

وهي  يقبلها،  اأن  اآمل  �رصوطًا  عليه  اقرتحت  مطبوعاتهم؟ 

�ِصطة.
ُ
على كل حال، لي�صت م

ر�صيدة.  زوجتي  ومن  مني  املــوزاين  ح�صني  لالأخ  حتياتي 

يق�صد كارين، زوجة  )رمبا  مدام هانيك  تعارفنا مع  كان 

املوزاين حينها... خ. م.( �صعيداً حقًا وهي امراأة جدية وتهتم 

بالثقافة.

وا�صلم.

املخل�ص

فوؤاد التكريل

تون�ص: 16/02/1998

عزيزي خالد،

حتية

اأر�صل اإليك هذه »الب�صقة يف وجه احلياة« ح�صب وعدي لك. 

اإّنها ن�صخة اأعددتها لك وميكنك اأن تقراأها على مهل وتقرر 

مكتوبة  فاإنها  �صتالحظ  وكما  عدمها.  من  ن�رصها  ق�صية 

يف ظروف خا�صة )�صاأ�رصحها يف املقدمة( من قبل �صاب 

للن�رص  �صاحلة  وجدتها  فاإذا  الأدبية!  اأموره  كل  تن�صج  مل 

ن مموعة حمرتمة. 
ِّ
اأ�صفنا اإليها ت�صع اأقا�صي�ص اأخرى تكو

التي  اإليك املقدمة  اأر�صل  اأجبني على ما تراه ب�صاأنها لكي 

الأقا�صي�ص مل تن�رص يف  الأقا�صي�ص.  اأمتها بعد ون�صخ  مل 

من  تخرج  مل  مموعة  يف  ن�رصت  منها  ثالث  مموعة، 

تون�ص!
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ا 
ً
اأ�صبوع للبقاء  القاهرة  اإىل  القادمة  اجلمعة  �صاأ�صافر 

اللغة  عن  ببحث  العربية  الــروايــة  موؤمتر  يف  و�صاأ�صارك 

 اللعني 
ّ
ا للتنقل، وهذا اجلو ال�صيا�صي

ً
الأدائية. ل�صت متحم�ص

يطاردنا ليل نهار.

 
ْ
كنُت اأر�صلت لك ر�صالة كي ل يطول انتظارك. دعني ا�صمع

منك عن قريب. حتياتي لالأخ ح�صني املوزاين.

وا�صلم مع الود.

فوؤاد التكريل

تون�ص: 27/04/1998

عزيزي خالد

حتياتي

�رصين حديثنا التلفوين الق�صري �صباح اليوم.

اإن  ظني،  يف  بها.  وعدتك  التي  املقدمة  ا 
ًّ
طي اإليك  اأر�صل 

ن�رص »الب�صقة« مبفردها �صيكون عماًل مربراً ب�صبب طبيعة 

ح�صب  مالئم  ب�صكل  اإخراجه  اإليك  يعود  ذلك،  بعد  الن�ص. 

اأنك ل حتتاج مل�صورة اأحد بهذا  ذوقك وخربتك؛ واأنا واثق 

ال�صاأن.

وهي  للن�رص،  جاهزة  اأقا�صي�ص  ع�رص  اأخربتك،  كما  لدي، 

الثانية. �صبع منها ن�رصت يف  الق�ص�صية  ت�صكل مموعتي 

التون�صية  مموعتي  �صمن  ن�رصت  وثالث  فقط،  ال�صحف 

التي مل توزع خارج تون�ص. �صاأنتظر منك اأن تر�صل يل عقداً 

عن )الب�صقة(. اقرتاحاتي هي: %10 من �صعر الغالف. 30 

ن�صخة يل. %25 من احلقوق عند الن�رص. اكتب يل عن راأيك 

.
ً
يف هذه ال�رصوط، رجاء

حتياتي لالأخ ح�صني املوزاين.

وا�صلم مع املودة الدائمة

فوؤاد التكريل

تون�ص: 23/11/1998

عزيزي الأ�صتاذ خالد

حتية املودة

املــوؤرخــة  ر�صالتك  على  الإجــابــة  يف  لــتــاأخــري  اآ�ــصــف 

04/09/1998. ظننتك م�صتعجاًل لن�رص الكتاب فاأ�رصعُت 
ًل على ن�رصه هذه ال�صنة لأ�صباب 

ّ
لكتابة مقدمته! كنت معو

بتحقيق  دائــمــًا  ت�صمح  ل  فالظروف  ــك،  ذل مــع  خا�صة. 

الرغبات.

اأخي خالد،

ل باأ�ص ب�رصوطك للن�رص، �صوى اأين غري مهتم مبثل هذا املبلغ 

من املال ياأتيني يف القرن القادم! لذلك اأف�صل اأن تر�صل يل 

اأو بق�صم منه ن�صًخا من »الب�صقة« اإن اأمكن. كما اأرجو لطفك 

اأن نتعاون فرت�صل يل الربوفات الأخرية لت�صليحها. اأعانك 

اهلل على اإجناز اأعمالك ومنحك ال�صحة والقوة.

وا�صلم. 

املخل�ص

فوؤاد التكريل

تون�ص: 13/04/1999

عزيزي الأ�صتاذ خالد

حتية املودة

من�صورات  ــدُت  وج حني  اأ�صابيع  عــدة  قبل  كثرياً  �ــرصرت 

هذا  اإن  اإذ  تون�ص!  مكتبات  اإحــدى  يف  معرو�صة  »اجلمل« 

والأدباء  الأدب  ي�صع  الذي  البلد  هذا  يف  ا�صتثنائي،  حدث 

فوق الف�صالت بقليل!

الدويل  تون�ص  معر�ص  خالل  �صرناك  هل  اأخبارك؟  هي  ما 

للكتاب؟ اأم �صرنى من�صوراتك فقط؟ 

عزيزي خالد

نصوص
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ــرية  الأخ الــربوفــة  ت�صحيح  يف  برغبتي  تذكريك  وددت 

�صاأكون  ممكنًا.  ذلك  كان  اإذا  احلياة«،  وجه  يف  »ب�صقة  لـ 

�صاكراً لك جهدك الأخوي لإي�صالها اإيّل.

وا�صلم مع التمنيات الطيبة. 

املخل�ص

فوؤاد التكريل

تون�ص: 01/09/1999

عزيزي الأخ خالد

حتية املودة

اأخبارك يف مال الن�رص والرتجمة والتوزيع واأفرح  اأ�صمع 

بها كثرياً؛ ولقد �صكرُت لك اهتمامك باأن تر�صل يل الربوفات 

الأخرية لروايتي ال�صغرية؛ اإل اأين اأ�صك يف اأنك �صتقدر على 

الرب بوعدك! 

اأبو  يقوم  لكي   
ّ

الن�ص اإلينا  تعيد  اأن  عليك  اأقــرتح  ولذلك 

زينب... حكمت احلاج، برتتيب الدي�صك واأكون اأنا قريبًا منه 

فاأ�صلحه يف الوقت نف�صه. ما راأيك؟ يهمني اأن نتعاون اأوًل 

واأخرياً.

وخا�صة  مطبوعاتك،  قائمة  على  لــالطــالع  ب�صوق  ــا  اأن

لالأدب  عظيمة  خدمة  توؤدي  اإنك  الأملانية.  من  الرتجمات 

بهذا العمل. وفقك اهلل و�صكراً لهتمامك »بامل�رصات«.

وا�صلم مع الود الدائم.

فوؤاد التكريل

تون�ص: 31/08/2001

عزيزي خالد،

حتية املودة

و�صلتني �صباح اليوم رزمة حتتوي على ع�رصين ن�صخة من 

املخل�ص.  الأخوي  الهتمام  لهذا  جزياًل  �صكراً  »الب�صقة«. 

اأخذوا  الذين  الأ�صدقاء  اأجل  من  الن�صخ  لهذه  بحاجة  كنُت 

ون بطلبها على اأ�صا�ص اأنهم ل يجدونها يف املكتبات! 
ّ
يلح

اأكرر �صكري لك يا عزيزي خالد.

اأفعال  لردود  ال�صيء  بع�ص  ده�صُت  باأين  القول  اأ�صارحك 

بهذا  اأ�صادوا  حني  النقدي،  وراأيهم  ذوقهم  اأحرتم  اأ�صدقاء 

العمل ال�صغري واعتربوه مذهاًل!

املرتجمة  حتى  لذلك.  تف�صرياً  اأجد  اأن  حقيقة،  اأ�صتطع،  مل 

الأ�صتاذة كاترين كوبهام، التي ترجمت »الرجع البعيد« – 

وقد ُن�رصت قبل �صهرين يف القاهرة ونيويورك – اأبدت يل 

اإعجابها وقررت اأن تكتب عنها مقاًل!

عزيزي خالد،

لقاءاتنا  خالل  ب�صخ�صك  اأعجبت  باأين  لك  اأقــول  اأن  يجب 

 / ــاء  »الأدب يف  كثرياً  اأحب  الكتاب.  معر�ص  يف  الق�صرية 

الأ�صدقاء« اأن يكون لديهم بع�ص التعايل اجلميل عن املادة 

التقاتل  هذا  اإعجابي  يثري  ل  الرخي�صة.  احلياة  و�صوؤون 

ال�صمج حول املال. ولقد حد�صُت فيك هذا ال�صيء. 

ت�صمح  اأن  بد  ل  الظروف  ولكن  الأ�صف،  مع  كثرياً  نلتق  مل 

بلقاء اآخر طويل.

توفيق  كل  لك  متمنيًا  خالد،  عزيزي  لــك،  �صكري  اأكــرر 

و�صعادة. 

وا�صلم.

املخل�ص

فوؤاد التكريل

الأ�صول  ح�صب  موقعة  العقد  ن�صخة  اإليك  اأر�صل  مالحظة: 

وكما طلبَت منذ فرتة طويلة. مع العتذار.

نصوص
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هو مل يكن ُمذنًبا.

خيالها هو املذنب الوحيد فيما حدث.

ي�صتحق  من  هو  بعيًدا  بقلبها  �صافر  الــذي  الطائر  ذلك  خيالها 

د اأن يكون لطيًفا وَدِمًثا مع اجلميع، وقد 
ّ
التوبيخ، اأما هو فقد تعو

كانت هي واحدًة من اجلميع، هو مل يكن يعرف اأنها كانت رماًدا 

من بقايا احلرب حني �صكب �صفتيه النديتني كاملطر حول اأذنيها 

 
َّ
احمر حتى  اأخــرى،  تارًة  رمادها  يف  وينفخ  تــارًة،  يهم�ص  وبداأ 

اجلمرات  وبداأت  العميق،  باتها 
ُ

�ص من  روحها  وانتف�صت  ماد 
َّ
الر

ت�صتعل وتنب�ص باحلياة.

 كان يهم�ص يف اأذنها كما يفعل مع اجلميع، ن�صاًء ورجاًل، فقد 

ُعرف بلطفه وهدوئه ودماثة ُخلقه مع اجلميع.

ا؛ لكن هي من كانت رماًدا. 
ً
هو مل يكن نار

روحها املت�صظية ب�رصبات ال�صواريخ، قلبها الفارغ بالفقد، فقد 

اأفرغتُه  الذي  قلبها  واجلــدران،  ال�صقوف  اأنقا�ص  حتت  عائلتها 

الياب�صة من ماء احلب، حاجتها اإىل وطن كال�صالم الذي ان�صكب 

تقدميه  اأثناء  ق�صد  دون  يديها  اأنامله  لم�صت  حني  عروقها  يف 

لفنجان قهوتها، حني لم�صت كفاه ظماأ خديها ذات �صباح .

وماذا بعد توقد الروح بنار احلب وال�صتياق. 

عادت اإىل غرفتها بعد لقائهما يف ذلك اليوم، نفثت على �رصيرها 

بج�صدها  واألقت  رائحته،  ي�صبه  الذي  اليا�صمني  عطر  من  رذاًذا 

اليا�صمني جمرها، فكم هي بحاجة  ليوقظ  الفرا�ص؛  الرماد على 

اإىل ال�صعور ب�رصارات الع�صق التي تذيب رمادها، فمنذ زمن بعيد 

مل يجروؤ رجل على اإثارتها.

ورق�ص  البي�صاء  و�صادتها  عانقت  قربها،  به  حتلم  وهي  نامت 

النوم على جفنيها متناغما مع دقات �صغفها الكبري.

ا�صتيقظت من نومها، وهي ت�صعر وكاأنها عرو�ص يف �صباح ليلتها 

اأن ترى وردة حمراء على و�صادتها، واأنامل  الأوىل، كانت حتلم 

تلم�ص خديها لتوقظها، ويد مت�صح خ�صالت �صعرها، ثم تراه يبتعد 

يدندن  الغرفة،  زاوية  يف  �صغرية  طاولة  اإىل  متجها  يغني  وهو 

 قهوته ويجل�ص على املقعد مت�صفًحا اأوراق اجلريدة.
ّ
وهو ي�صب

لكنه خيالها املذنب هو من ي�صتحق التوبيخ، اإذ اإنها مل جتد قربها 

اأو  ر�صالة  اأي  من  خاليا  وحيداً  جوارها  اإىل  ينام  هاتفها  �صوى 

حتية من فار�ص ليلتها.

خيبة مالأت روحها وجتهم وجهها وهي حتاول اأن تتفقد الهاتف 

مرة اأخرى، لكن دون جدوى.

م�صغول  فحبيبها  اخليبات،  مت�صابهة يف  كثرية  مرت �صباحات 

دائما يف اأموره اخلا�صة.

ل يبادر يف ال�صوؤال عنها اأو تفقد اأحوالها، لقد كانت واحدة مثل 

اجلميع يف حياته.

اأدركت بعدها اأن حاجتها اإىل احلب واحلنان والرعاية قد جعلتها 

اأمنياتها الذي �صتعو�ص به  اأّنه الرجل الذي �صتجد فيه كل  تظن 

�صنوات �صربها وحزنها فهو رجل خمتلف، يكفي اأنه الوحيد الذي 

اأ�صتطاع النفخ يف رمادها وحترير جمرها من الندثار الطويل. 

لكنه مل يكن �صوى رجل لطيفا مع اجلميع. 

اأوراقه،  وت�صاقطت  اآماله  انك�رصت  كغ�صن  الأر�ص  على  جل�صت 

حتدث جدران غرفتها: 

  اأحيانا قد نف�رص اهتمام البع�ص بنا وفق حاجتنا العاطفية اإليه 

وكما ت�صتهي رغباتنا، فنبالغ يف تاأويله ونخطئ يف حتويله.

ا واحًدا كاجلميع، قررت كبح �صغفها به،  قررت اأن جتعله هي اأي�صً

اهتمامه  قلة  تعاتبه على  األ  اإليه، قررت  اأ�صواقها  والتغلب على 

بها، لقد و�صعت لها مقعًدا اإ�صافيًا يف �صف اخليبات واخلذلن.

اأغم�صت عينيها بابت�صامة مك�صورة وهي تخمد جمرها وحتاول 

اأن تلملم اأجزاء رمادها الذي تناثر وذاب.

  غالية عيسى
قاّصة يمنّية 

     أعمق من سوِء فهٍم عابر 
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فيزيده  �صفحته  على  �صياءه  يبعث  والقمر  هادئ  البحر 

غابة  بينما  يظهر،  هكذا  اأو  �صامتون،  اجلميع  �صحرا. 

 عن 
ْ
انحجبت زاوية،  النفو�ص. يف  الأفكار متالأ  كثيفة من 

ال�صفة  ال�صباب، يراقبون  القمر، يجتمع مموعة من  نور 

من  مينع  مل  املتوهجة،  مب�صابيحها  املتالألئة  املقابلة 

ظهورها الطق�ص البارد. اأعمار متقاربة، مالمح مت�صابهة، 

تف�صح  ل  جامدة  مالحمه  بدت  ال�صن  يف  كبري  رجل  غري 

عن �صيء. اأج�صاد متهالكة تدثرت باحلزن، الأعني تراقب 

البحر  خمتل�صة.  ونظرات  بحرف،  تنطق  اأن  دون  الو�صع 

رموزه،  لأحد على فك  قدرة  ال�صامتة، ول  ر�صائله  ير�صل 

حبط حماولت فهمها.
ُ
كما اأن الربد القار�ص ي

ا للدفء. 
ً
 احلطب ياأكل نف�صه، واجلميع متحلقون حوله طلب

من  ويزيد  نف�صها،  تاأكل  احلطب  خطى  على  وال�صجائر 

ودخان  الأخــرى.  تلو  �صيجارة  ال�صباب.  اأنفا�ص  توهجها 

الأ�صنان  عتيقة.  كقاطرة  الروؤو�ص  فوق  يت�صاعد  رمادي 

ت�صطك، والربد يوا�صل هجومه. �صهر مار�ص. ا�صُتِهر كثريا 

اِته. تزايَد 
َ
ع

َ
بزمهريره، غري اأن من مل يتذوقه، لن يعرف َل�ص

تفلح  ومل  اأكث.  م�صموعا  و�صار  الأ�صنان  ا�صطكاك  وقع 

املعاطف وال�رصاويل الكثرية يف منع ت�صلله.

اجلنة  يف  ـــة 
َّ
وردي ــا 

ً
اأحــالم ير�صمون  �صامتون  اجلميع 

املفقودة بعيًدا عن القهر الذي عاي�صوه. نعم، القهر. لو اأنهم 

مل يُقهروا ملا جتراأوا على خو�ص بحر، قد تكون نهايتهم 

غمار  خو�ص  �صوى  يبقى  ل  الآفــاق  تنغلق  حينما  فيه. 

املجهول. فاأن متوت واأنت حُتاول خري من اأن متوت واأنت 

ان�صب  اأدري ملاذا  ل  �صقفه.  ينق�ص عليك  بيت  عاجز يف 

تركيزي على الرجل الكبري يف ال�صن. متكنت التجاعيد من 

وجهه، متكن املحراث من اأر�ص خ�صبة. مالحمه جامدة 

بِد اأي تفاعل مع ما يح�صل، ومل ت�صطك 
ُ
ل ت�صي ب�صيء. مل ي

اأ�صنانه، كاأنه ُقذف به اإىل هنا. 

فلح احلطب يف 
ُ
ي لنا، مل  الربد يتجا�رص ويعلن عن حتديه 

تبديد ق�صاوة الليلة الباردة. و�صار وقع ا�صطكاك الأ�صنان 

 
ُّ

كنغمة مزعجة نافذة اإىل اأعماقنا، طاردا �صمفونية تك�رص

ال�صن  يف  الكبري  والرجل  الكبرية.  ال�صخور  على  الأمــواج 

جامد غري عابئ مبا يح�صل. انطلق راأ�صي يطرح الأ�صئلة 

دون انقطاع؛ ما الذي عاي�صه حتى تعطّلت حا�صة ال�صعور 

لديه؟ هل ا�صتوعب احلياة وفِهمها، فلم يعد يلتفت لنوائبها! 

اأم اأنها لفظته فعطلت اأحا�صي�صه ومل يعد ي�صعر ب�صيء! فال 

بعد  اإل  هذه،  التبلد  مرحلة  اإىل  الإن�صان  ي�صل  اأن  عقل 
ُ
ي

معاناة مريرة. و�صيجارة بني اأ�صبعيه تاأكل نف�صها، دون 

نقذها. 
ُ
نَف�ص ي

التوا�صل  موقع  اأت�صفح   
ُ
ــت ح

ُ
ور الذكي،  هاتفي  اأخــذت 

الجتماعي، حماول تبديد ثقل الوقت اجلاثم على �صدري. 

ل  ر�صائل،  ل  اإ�صعارات،  ل  ال�صا�صة،  على  اأ�صبعي  اأمــرر 

تزيد  مكررة  من�صورات  فقط  جديدة.  اأخبار  ول  تعليقات، 

ت�صفحي  ا�صتمررت يف  وال�صجر.  بال�صاآمة  الإح�صا�ص  من 

ع�صى اأن اأجَد ما يغري �صعوري، اأو ت�صلني ر�صالة ت�صاأل عن 

ا�صطكاك  �صوت  �صدر  ال�صفحات...  اأقلب  وبقيت  غيابي. 

يف  الكبري  بالرجل  فــاإذ  فالتفت  مني،  قريب  لالأ�صنان 

ثم  اأكث.  بالربد  و�صعرت  تفاجاأت،  اأو�صاله.  ترتعد  ال�صن 

راأيت بريق احلطب امل�صتعل يف عينيه، والدموع متلوؤهما. 

فعاد راأ�صي ليطرح الأ�صئلة دون كلل؛ ما هي اأحالمه التي 

اأرغمته على خو�ص مغامرة مهولة العواقب؟ ما ال�صبب 

نف�صه  اأن يح�رص  �صنة  �صيجعل رجال جاوز اخلم�صني  الذي 

بيننا؟ هل هدفه اأي�صا حتقيق حلم ما يف ال�صفة املقابلة! 

بداأ يك�صف  اأظنه  الذي  حكايا كثرية تختبئ خلف وجهه، 

عن اأ�رصاره. 

القلوب  بني  امل�صافات  واأم�صت  واحدة،  قرية  العامل  �صار 

رغم  التوا�صل  وقــّل  الت�صال،  و�صائل  تعددت  �صا�صعة. 

  فريد الخمال
قاص مغربي 

   ارتطام الذاكرة
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تالوين التطبيقات واختالفها، ومل توفق يف تليني القلوب، 

الر�صائل  تفعل  كانت  كما  عربها  امل�صاعر  اإي�صال  ول 

اخلطية التي تبقى �صهورا كي ت�صل، و�صهورا اأخرى حتى 

تتجاوز  مل  التي  الهاتفية  املكاملات  اأن  كما  الرد.  ياأتي 

الدقائق، حملت م�صاعر دافئة و�صادقة، عك�ص املكاملات 

عنها  يقال  ما  اأقل  مب�صاعر  �صاعات  تدوم  التي  احلالية، 

علبة   
ُ
اأقلِّب واأنا  نف�صي  خاطبت  هكذا  فقط.  ماملة  اأنها 

الر�صائل من غري جديد.

مقاومتها  بعد  النتهاء،  على  اأ�رصفت  امل�صتعلة  النار 

الذي  للقارب  املرتقبة  الأعني  نامت  كله.  الليل  النطفاء 

ــص  الأر� واإىل  املحققة،  الأحـــالم  مدينة  اإىل  �صينقلها 

الرجل  ظل  ي�صمونها..  كما  الإن�صان  اإن�صانية  حترتم  التي 

ويرتكها  ال�صيجارة  �صعل 
ُ
ي يقظا،  وحده  ال�صن  يف  الكبري 

كي  الأخــرى  وياأخذ  يده،  من  ت�صقط  حتى  بع�صها  تاأكل 

ترتقرق  والدموع  منه،  مبالة  دون  نف�صه،  امل�صري  تلقى 

لول  اإيل.  ينتبه  اأن  اأتاأمله من غري  يف �صمت على خديه. 

التحذيرات التي تلقيناها اأول ميئنا اإىل هنا خلففت عليه 

وطاأة هذه الليلة.

الذي  ال�صارخ  التطور  عن  �صغري،  ــا  واأن كثريا،  �صمعت 

ال�صفر  مبقدورنا  و�صي�صبح  اجلو،  تغزو  ال�صيارات  �صيجعل 

عرب الزمن، والعي�ص يف كوكب اآخر. كل ما قيل مل يتحقق. 

وبدل  اأماكنها.  من  القلوب  طارت  بل  ال�صيارات،  تِطر  مل 

ترك الأر�ص، ترَك اأحبُة الأم�ص بع�صهم اليوم. وبدل العي�ص 

يف كوكب اآخر، عا�ص كل فرد يف عامل افرتا�صي بنى فيه 

ع وجهه املالئكي. 
ّ
ته ولـم

ّ
مثالي

ال�صغرية بال�صخور  الأمواج  ارتطام  ل �صوت غري �صوت 

الكبرية، و�صوت النار وهي تاأكل بع�صها. لو اأنني رجعت 

بال�صنني اإىل اخللف، ملا تخيلت نف�صي اأين �صاأ�صل اإىل هنا، 

و�صاأخطط لل�صفر بطريقة غري �رصعية. كافحت، واجتهدت. 

معدلت  فح�صدت  و�صربت...  عانيت،  وجنحت.  تفوقت، 

بنيت  املنال.  بعيد  حلما  اإليها  الو�صول  كان  و�صواهد 

اأحالما ل يتخللها كوابي�ص. مل تكن بالأحالم اخلارقة. فقط 

بيت ي�صمني واأ�رصتي، اأنت�صل به اأبي من خمالب �صاحب 

ت�صديد  عن  تاأخرنا  كلما  اأ�صطواناته،  حفظنا  الذي  البيت 

اأجر الكراء. كل الأحالم اأحيلت اإىل كوابي�ص تطاردين، حني 

 
َ

تقاذفتني �رصكات مل تلتفت اإىل �صهاداتي، ول اإىل م�صتواي

العلمي. 

الذكي،  هاتفي  من  انبعثت  ر�صالة  �صوت  اقتحم  فجاأة، 

اإليها.  �صحتبني  بعدما  الذاكرة  �رصاديب  من  انتزعتني 

اأخذت الهاتف، فظهر ا�صم �صديٍق مل يبعث يل ر�صالة منذ 

اتبع  اأ�صبوعيا  دولر  باألف  »للفوز  فتحتها:  طويلة،  مدة 

يف  الأرقــام  جميع  اإىل  الر�صالة  واأر�صل  التالية،  الروابط 

ال�صم  �صاهدت  عندما  �صاأجيبه،  مبا  مليا   
ُ

فّكرت هاتفك«. 

اأحوايل  يتفقد  ورا�صلني  تذكرين  ح�ِصبته  الأوىل،  للوهلة 

واأخباري! غري اأنه كان له راأي اآخر. فهو م�صغول مع عامل 

الدولرات.

عق، راأيت الرجل 
ُ

 كمن �ص
ُ
تعاىل �صوت �صهيق وزفري. التفت

ب�رصعة.  ويهبط  يعلو  و�صدره  الأر�ص  على  ممددا  امل�صّن 

على  قدموا 
ُ
ي اأن  دون  م�صدومني  وظلوا  البع�ص  ا�صتيقظ 

الرجل  اأن  ترون  »األ  كاملجنون:  فيهم  �رصخت  فعل.  اأي 

�صوى  ردا  لهم  اأ�صمع  مل  جـــواره.  اإىل  وقفزت  يختنق«. 

نب�صه،  وحت�ص�صت  الأميــن،  جنبه  على  و�صعته  همهمات. 

واأخذ  تنتظم،  اأنفا�صه  فبداأت  باملاء.  وم�صحت على وجهه 

اإىل  وعــدت  اأجل�صته  �َصِحب.  الــذي  لونه  ي�صرتجع  وجهه 

مكاين، دون اأن اأنب�ص بحرف. 

وي�صقط خائرا  ال�رصع  ب�صبب  يختنق  اأبي حني  فيه  راأيت 

يعود  ثم  �صيفارقنا  كـاأنه  ب�رصه  وي�صخ�ص  الأر�ص،  على 

تركته  فقد  حارة  دموع  خدي  على  ترقرقت  و�صعه.  اإىل 

فقط  اأجلهم  من  البيوت.  يف  تعمل  واأمــي  الفرا�ص  طريح 

ت�صحياتهم.  من  بع�ص   
ّ
رد اأ�صتطيع  حتى  حياتي،   

ُ
وهبت

على  قــارب  من  ينبعث  مناٍد   
ٌ

�صوت تفكريي  حبل  قطع 

ال�صط، فهرول اجلميع �صوب القارب املطاطي ملبني النداء 

القرف�صاء  ال�صن جال�صا  الكبري يف  الرجل  وتبعتهم. وبقي 

من غري حركة.
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طراوة الجبل*

بيتنا، كان قريًبا من الوادي، ومراه العميق، تطلُع فيه اأ�صجاٌر برّية، 

والذئاب تعي�ص هناك، ورغم اأنني كنُت اأق�صي وقتًا طوياًل يف جرف 

الوادي ال�رصقي واملحاذي للبيت، اإل اأنني ل اأكاد اأعرف �صيئًا عنه. 

ياأِت  ال�صورة، بل مل  اأ�صبح هذا املكان بهذه  اأحد، كيف  مل يقل يل 

على ذكر تلك احلفرة الطويلة وال�صخمة اأحد. وكنا نقطع ذلك الوادي 

باللتفاف عليه، بدًل من خو�صه، باجتاه مزرعٍة خلفه، جدتي تق�ُص 

ح�صائ�ص احلقل لأبقارها. واأنا واأختي نقطف الفلفل احلار، والطماطم 

ممتلئ. �صندوق  كل  لقاء  بي�صة  مائة  على  نح�صل  ثم  ة،   الغ�صّ

البني  املاء  الوادي، ورطب  »دفَع«  ب�صدة، حتى  اليوم  ذلك  اأمطرت   

البيت  يف  من  جميع  وذهــب  ونباتاته،  الـــوادي،  �صعاب  ــاري  اجل

من  قادمًا  يل،  بالن�صبة  معلوم  غري  مكان  من  يتدفُق  مل�صاهدته 

من  املف�صلة  زاويتي  اإىل  الو�صول  اأحــاول  حينها  كنُت  البعيد، 

كانت  �صغرية،  بتلة  اأ�صبه  مكّور  ارتفاٌع  امت�صّني  عندما  اجلرف، 

من  ماأمن  يف  اأنني  ظننُت  عليها،  قدمي  و�صعُت  عندما  طرّية، 

املاء اجلاري، تلّقفني اأبي فوراً، و�رصبني كثرياً. اأردُت اأن اأقول له 

ال�صغرية  التلة  تلك  واأن  �صيجرفني،  الوادي  اأن  اأعرف  اأكن  مل  اإّنني 

عمق  يف  يقفان  وهما  لهما  �صورًة  يعلقان  واأمي  واأنه  مغ�صو�صة، 

واأمي  الطويل،  ثوبه  يرفع  كان  الآخر،  هو  تّلة  على  واقفًا  الــوادي، 

اأولــد.  اأن  قبل  بعيد،  زمن  قبل  ذلك  كان  للكامريا،  بخجٍل   تبت�صم 

ومنذ ذلك احلني ولدّي حوا�ص يقظة، لأنني تعلمُت در�صًا قا�صيًا، اأنني 

 اأن اأقدر الأ�صياء، تلك التي 
ّ
م�صوؤولة ل عن اللم�صة وحدها فح�صب، علي

ميكن اأن تذوب اأو تتبخر مع مرور الوقت، ف�رصُت حبي�صة حالة ذهان 

اأرى فيها الأ�صياء متت�صني قبل اأن يحدث هذا حقًا. يتطلب ذلك بع�ص 

التمارين، للتو�صل للتاأثري نف�صه، قد تبدو قّمة الأ�صياء �صخمة، لكن 

على املرء اأن يتخيل منطًا لكل ما هو موجود، حتى تطفو على ال�صطح 

اإليه، ومن خالل هذا النموذج امل�صتقيم،  كل املكّونات التي تنتمي 

 ميكن اأن ن�صتمع حلركة الديدان ال�رصيطية داخل اأكث الأج�صاد جموداً. 

يف عودتنا من املزرعة خلف الوادي، كنُت اأنظر اإىل الوادي، واأمتنى 

يحدث  مل  هذا  لكن  عليه،  لأتعرف  بال�صيارة  نقطعه  اأن  ميكن  لو 

اأبداً، وبعد مرور خم�صة ع�رص عامًا، �صاألتني اأختي: ها ما زالت تلك 

�صورة  ا�صتعادة  اأحاول  واأنا  �صهيقًا،  واأخدت  مكانها؟  يف  املزرعة 

يف  كانت  ما  اإذا  اأتذكر  اأن  اأ�صتطع  ومل  الآن،  الوادي  خلف  يقف  ما 

هناك،  زالــت  ما  ــوادي  ال حفرة  اأن  من  الرغم  على  نف�صه  مكانها 

الوقت.  مرور  مع  النظَر  تقطُع  يبدو  وكما  معلومة،  وغري   موح�صة 

لو  كما  ال�صالة،  و�صط  يف  ال�رصقّية  ال�صجادة  على  اأ�صتلقي  كنت 

غرفة  باب  عن  ال�صادر  املفتاح  �صوت  اأ�صمع  وعندما  مّيتة،  اأنني 

اأبداً  لكّنني  جل�صتي  من  اأعدُل  ال�صالة،  منت�صف  يخرتق  الذي  اأبي، 

اإذا �رصدُت فهذا لأنني  اإنني  اإذ  اأحدق فيه برتكيز،  اأّدعي ال�رصود،  ل 

على  الوحيد  عزائي  كان  التفكري  اأن  ومع  �صيطايّن،  �صيء  يف  اأفكر 

اآمن،  مكان  يف  خيالتي  اأخبئ  اأن   
ّ
علي اأن  اإل  الواقع؛  حمدودّية 

الهيئة  اإىل  اأعــود  البيت،  هذا  مغادرة  من  اأمتكن  حتى  الأقــل  على 

واأتكوُر  الأر�ــص،  على  اأمتــدُد  ثم  البيت،  من  يخرج  اإن  ما  الناع�صة 

اأظهُر  التي  الأحيان  ال�صجادة مهدي، ويف بع�ص  كما لو كانت تلك 

كثرياً  واأ�صحُك  اجلــدار،  على   
ّ
قدمي اأ�صُع  واإقــدامــًا،  �صجاعة  فيها 

�صاهدُت  هناك،  معلقتان  قدماي  بينما  ال�صتلقاء  اأ�صتطيع  لأنني 

لكن  هناك،  وتلعُب  ال�صطح،  �صّلم  من  تهبُط  ات 
ّ
املر اإحدى  يف  اأختي 

اأ�صحُك كثرياً، كما  ذلك مل يغرين، وعندما كانت تنام بقربي، كنُت 

تعرف  ف�صارت  مبهم!  �صوؤال  على  مبهًما  جواًبا  وجــدُت  اأنني  لو 

نف�صه.  باللحاف  تغطينا  اإن  خ�صو�صًا  كثرياً،  ي�صحكني  هذا   اأن 

املاء  �رّصبت  ال�صطح  نافذة  اإّن  حتى  كثرياً  اأمطرْت  الأيام  اأحد  ويف 

واأمي  اأبــي  بينما  فــوراً  فكرُت  كثرياً،  ال�صجادة  فابتّلت  لل�صالة، 

لي�ص  الفور،  على  تراجعت  لكّنني  اأطويها،  اأن   
ّ
علي اأن  نائمان، 

فيما  فا�صلة  اأنني  يبدو  ما  وعلى  الإطــالق،  على  بحد�صي  ثقة  لدي 

وبدًل من  ال�صجادة،  يومها على  اأ�صتلِق  الرطبة، مل  بالأ�صياء  يتعلق 

اليوم  يف  خرجُت  عندما  اأختي  يل  قالت  بالنوم،  تظاهرُت  ذلــك، 

داخل  تقفز  كانت  فاتني،  املــاء  يف  اللعب  اإن  فرا�صي،  من  التايل 

امل�صتنقعات ال�صغرية كما اأّن الوادي جاء اأخرياً، كنُت اأ�صتمع اإليها 

مبالية،  غري  باأنني  توحي  امل�رصمنة  هيئتي  لكن  �صديد،  برتكيز 

قالت هذا وتاأففت كثرياً لأنني ل�صُت من النوع الظريف الذي يلعب 

اللحظة.  هذه  حتى  هذا  بخ�صو�ص  �صيئًا  اأقــل  ومل  املتعة.   وُيحب 

  ن�ص من كتاب �صي�صدر قريبا، بعنوان: »مدخل جانبي اإىل البيت«.
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م�صارها  ت 
ْ
نح التوبية  �رصيفة  الُعمانية  الكاتبة  توا�صل 

باإ�صدار  الق�ص�صي،  الــنــوع  مــال  يف  ز 
ّ
املتمي الإبــداعــي 

لت 
ّ
التحو من  م�صتفيدة   

)1(
)انعكا�ص( اجلديدة  مموعتها 

مب�صتجّدات  ا 
ً
تاأثر ة، 

ّ
الثقافي ال�صاحة  تعرفها  التي  املت�صارعة 

وال�صريورة  املجتمعات  بنيات  وتطور   ،
ّ
التكنولوجي العامل 

من  دية 
ّ

ال�رص ذاكرتها  يف  ر�صخ  ما  وم�صتلهمة  ة، 
ّ
القيمي

وامل�صموين،  التقني  امل�صتويني  على  اخلطاب  نات 
ّ
حم�ص

عنها  ت�صفر  التي  اليومية  احلياتية  الــظــواهــر  ومعاجلة 

الدقيقة  التفا�صيل  تلك  منها،  خا�صة  الإن�صانية؛  التفاعالت 

فتلتقطها  العادة،  بحكم  النا�ص  انتباه  تلفت  ما  نادرا  التي 

ا اإىل معطيات حكائية مثرية، ناقلة 
ًّ
برباعة، ثم حتولها �رصدي

ت�صري  اإنها  حتى  الإثــارة،  رحابة  اإىل  تها 
ِّ
هام�صي من  اإياها 

 العامل 
ُ
اأخرى تعترب اأحيانا، املحور الفكري املوّلد لعنا�رص 

واآثار  متظُهرات  د 
ّ
مر اأنها  بيد   ،

َّ
احلــي واملف�صل  الأ�صا�ص 

 جانبية لأ�صئلة وتفاعالت عميقة جتتلب يف الغياب واخلفاء. 

�رصدية  لغة  موظفة  باإتقان؛  مادتها  بعجن  �رصيفة  تقوم 

ا 
ّ
كم ــراء،  ــق ال فئات  خمتلف  بــني  تــداولــهــا  ي�صهل  ة 

ّ
مي�رص

التكثيف  اإىل  اجلانحة  الق�ص�صية  ن�صو�صها  حجم  اأّن 

ومفا�صلها  احلكاية  لعنا�رص  املبهر  والخت�صار  الدقيق، 

وم�صامينها، ا�صتنادا اإىل تقنيات ال�رصد املعروفة، وتوظيف 

اللغة الإيحائية والفراغات والقفزات بني الوقائع والأحداث، 

يجعل املتلّقي يلتهم �صفحات املجموعة بنهٍم كبرٍي يف وقت 

وجيز، دون اأن ي�صت�صعر ملال اأو ح�صوا، فكل كلمة، اأو عبارة، 

وا�صحا  ودلليا  جماليا  ا 
ً
دور لتوؤّدي  املقا�ص  على  تو�صع 

الواحد يكون مدعاة  الن�ص  اأّن  اأو نق�صان، علما  دون زيادة 

للتحليل والت�صخي�ص والتاأويل واإعادة البناء وترتيب العوامل 

الكثافة والتلميح واملفاجاأة، فال بد  ة املعتمدة على 
ّ
ال�رصدي

للقارئ، عقب انتهائه من تلّقي كل ن�ص، من اأخذ وقت كاٍف 

لإعادة النظر يف متوالياته و�صخ�صياته وعوامله وف�صاءاته، 

 مع 
ّ
لته يف ارتباط ن�صقي

ّ
واإقامة ال�صالت بني مقاطعه وحتو

 ن�صيجه الداخلي بوعي 
ّ
 وت�صم

ّ
حبكة عامة ت�صّد ممكنات الن�ص

م�صبق وتفكري متواٍز. 

1.موضوعات متنوعة:

دة، 
ّ
متفر مو�صوعات  ــرتاح  اج يف  التوبية  �رصيفة  جتتهد 

ت�صتلهمها من قاع النف�ص اجلمعية، ومن تفاعالت العنا�رص 

والطقو�صية،  الفكرية  البنيات  وت�صادمات  الجتماعية 

وحتولت  املجتمع،  بتقلبات  الوا�صعة  خربتها  اإىل  م�صتندة 

باأفق  ة، 
ّ
احل�صا�صي �صديد  ن�صق  داخل  احل�صارية  ال�صياقات 

تلتهم  وهي  للت�صكيالت،  دقيقة  ونظرة  الروؤيا،  على  مفتوح 

ن الأحا�صي�ص.
ّ
بع�صها غري عابئة بردود الأفعال، وتلو

حولها،  من  املحيط  به  ي�صتغل  مما  ق�صاياها  الكاتبة  ت�صرب 

لكن بروؤية عامل اجتماعي حري�ص، وذكاء �صارد يجيد اللعب 

 »انعكاس« لـ شريفة التوبي: 

إبراهيم الحجري

ناقد وروائي مغربي
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كمائن  ين�صب  كمن  احلبكات  بناء  يف  ويتفن  بالوقائع، 

املوؤ�ص�صة،  تبدو احلكايات  للقارئ.  اأو يفر�ص فخاخا  املتعة، 

يف بداياتها، ب�صيطة م�صت�صاغة، لكن ما اإن تتطور العالقات 

بني ال�صخو�ص، وتتحول امل�صارات حتى تتعقد احلبكة، رامية 

ف�صول  يتحرك  معا.  والت�صاوؤل  الفتتان  �رصك  يف  باملتلقي 

الق�صة،  راأ�ص  اإىل  م�صلك  بالغواية؛ بحثا عن  امل�صبع  املتلقي 

تفاجئه  حتى  ما،  ة 
ّ
�صي

ْ
فر بتبني  نف�صه  يقنع  بينما  اأنه  غري 

النهاية مبا ل يخطر له على بال، وا�صعة اإياه يف قلب عا�صفة 

من التحول غري املتوقع. 

الذي  )الفرد  الّذات  اأ�صئلة  بني  املجموعة  مو�صوعات  تتوزع 

املجتمع  واأ�صئلة  وال�ّصخو�ص(،  واة 
ّ
ـــر ال معه  يتماهى  قد 

واة 
ّ
الر اإليها  ينتمي  التي  الب�رصية  )املجموعة  عامة  ب�صفة 

الأ�رصة منطلقا  اأو  العائلة   
ّ
و�صخو�صهم(، فتارة يكون حمكي

اإىل قلب  واة 
ّ
الر اأخرى ين�رصف  د، وتارة 

ّ
ال�رص لتاأ�صي�ص عامل 

غرية امل�صتحكمة 
ّ

املجتمع ل�صتلهام الوقائع والتفا�صيل ال�ص

 ،
ّ
اليومي تفاعلهم  اإطار  يف  لالأفراد  واملنغ�صة  النفو�ص،  يف 

وبني هاته وتلك، ل تعدم القا�صة دهاء يف التالعب بالعنا�رص 

ال�رصدية مهما كانت �صغرية، واإعادة ت�صييدها وفق هند�صة 

مثرية، خمرجة اإياها من دائرة العدم والتهمي�ص، وجاعلة منها 

حمور العامل الق�ص�صي. وبحكم طابع الإثارة والت�صويق الذي 

حتفل به احلكايات، فاإن القارئ يجد نف�صه عالًقا يف دائرة 

الأحبولة ال�رصدية غري عابئ بالعواقب، ومنخرطا يف تاأ�صي�ص 

العوامل والأوهام والأحالم مثلما لو كان �صخ�صية �صمن الكون 

الق�ص�صي، اأو كما لو كانت الباّثة تعزف مقطوعة مو�صيقية. 

   
ونهاية!")2( ومنت�صف  بداية  لها  �صمفونية  "ال�رصد   األي�ص 

2.هيمنة قضية المرأة:
تراهن الق�ص�ص، يف جوهرها، على مالم�صة مو�صوعة املراأة، 

وما قا�صته من معاناة على امتداد التاريخ، طارحة باإحلاح 

وا�صتمرار  الأنوثة،  مع  الأبدي  �رصاعها  يف  الذكورة  ق�صية 

ة، وكثري 
ّ
العربي املجتمعات  داخل  املراأة  اإىل  ة 

ّ
الدوني النظرة 

اأبدتها  التي  العالية  الكفاءات  رغم  العاملية  املجتمعات  من 

اأن  على  بامللمو�ص،  مربهنة  احلــيــاة،  مناحي  �صتى  يف 

 �صّكل اإ�صافة نوعية لالإ�صهام 
ّ
انخراطها يف العمل املجتمعي

يف التنمية ال�صاملة، وعلى اأنها قد تتفوق كثريا على �صقيقها 

الرجل يف اأكث من مهمة ُتناط بها يف مالت تدبري ال�صاأن 

العام واخلا�ص.

جها 
ّ
حتر تكتم  اأن  دون  مبــرارة،  الو�صع  هذا  الكاتبة  تتناول 

املتالطمة  الــزمــن  هــذا  يف  الأفــكــار  هاته  مثل  �صيادة  مــن 

من  والعقليات  الذهنيات  تتحرر  يف  اأمــل  وكلها  اأمــواجــه، 

نحو  بال�صورة  تدفع  التي  الــ�ــصــوداء  والــنــتــوءات  ال�صوائب 

�صيء  كّل  مينح  ه�ّص  كائن  على  م�صلطة  القتامة،  من  مزيد 

مباهج  ويف  ــون،  ــك ال يف  خفاقا  اجلــمــال  يــربز  اأجـــل  مــن 

املبذول.  جهده  اإىل  ُيلتفت  اأن  دون  الإن�صانية  احلياة   كل 

ذلك،  اإىل  الإ�صارة  �صبقت  ،كما  الق�ص�صي  املنجز  على  تهيمن 

ق�صية املراأة باأبعادها الإن�صانية والأنثوبولوجية والرمزية، 

ة الن�صوية 
ّ
حتى اإّنا ل جنازف اإن اأدرجنا املنت �صمن الأطروحي

غري  املبطنة  الأ�صئلة  من  عدد  عن  ال�صاتر  الغطاء  تزيح  التي 

املدركة من قبل الرجل )ال�صقيق اللدود(، فكون الكاتبة امراأة 

وترافع  العامل،  اإىل  ر�صالة  ن حمتواها 
ّ
لُت�صم تكتب عن وعي، 

الن�صاء  مرارتها  التي جترعت   
ّ
التاريخي الظلم  اأنواع من  �صّد 

ى على التقريرية 
ّ
وحدهن، باأ�صلوب مهّذب وراق، و�صمني يتاأب

وال�صتعارات  والتلميح  الإحــالــة  على  مراهنا  واملبا�رصة، 

ة من ح�صناتها 
ّ
احلياتية امل�صت�صاغة، وكون الكتابة قناة ن�صالي

الإف�صاح عن الذات، واإبراز خ�صو�صياتها، والإعالن عن الوجود 

ر باأ�صيجة فولذية ثقيلة من 
ّ
 حمافظ، م�صو

ّ
داخل متمع منطي

ي انتماء هذا املنت 
ّ
لة للذات الأنثوية... كل ذلك يقو

ّ
التقاليد املكب

التي  الوا�صحة  الأطروحة  ذات  الن�صوية  الكتابات  مدونة  اإىل 

تتبنى الدفاع عن الوجود العتباري للمراأة بغاية تخلي�صها 

الطام�صة  الذكورية  املجتمعية  الثقافة  وروا�صب  القيود  من 

املجتمعي.  الن�صيج  داخــل  اجل�صيمة  ووظائفها   ملواهبها 

كينونة  يف  الغام�صة  امليزات  هنا،  الق�ص�صية  الكتابة  تربز 

واملجتمع،  الرجل  قبل  من  تخيلها  ي�صعب  التي  تلك  املــراأة. 

اأو ال�صعور بها رغم قربه املوازي لها طيلة حياتها، �صواء ما 

يتعلق بفي�صيولوجيتها املتفردة، اأو مالمح �صخ�صيتها النف�صية 

امل�صمرة. ومن جملة هذه املظاهر الع�صية على الفهم: م�صاعر 

غريزة  الفطري،  الدهاء  املفرط،  الإح�صا�صي  التدفق  الأمومة، 

والق�صايا  الظواهر  تف�صري  يف  الغيبيات  اإىل  امليول  التحكم، 

الآلم  ـــولدة،  وال لالإجناب  الغريزي  اجلنوح  امل�صتع�صية، 

املرافقة  واملــرارات  ــزان  الأح للحبل،  امل�صاحبة  وامل�صاعر 

لالإجها�ص و�صقوط اجلنني، الأحا�صي�ص اجلارحة اإبان التعدد، 

واخليانة، وتخلي الع�صيق واحلبيب والرفيق والزوج. 

المتابعات والرؤى
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ة الأنثى املغ�صوبة، الكائن الذي يفعل 
ّ
تف�صح الكتابة عن هوي

كل �صيء ول يجني �صوى الأ�صى والآلم والأحزان. وبقدر ما 

د هنا، �رصخة مكلومة تلفظها الذات )ذات ال�صارد( 
ّ

ي�صكل ال�رص

 
ٌ
ت�رصيح اأي�صا،  فهي  وغ�صوم،  ظلوم  ف، 

ّ
مزي عامل  وجه  يف 

ة(، ت�صعى، عرب ميثاق 
ّ
)ذاٌت جمعي  حلالة جماعية 

ٌ
ومتحي�ص

للمراأة،  الإن�صاين  احل�صور  جوهر  من  الإعــالء  اإىل  الكتابة، 

وخ�صو�صياتها  ورغباتها  حلاجاتها   
ّ
املجتمعي والإن�صات 

 املقموع، وت�صفح �صجاّلت دامية 
ّ
امللتب�صة، واأنينها التاريخي

من تاريخ ت�صحياتها يف متمع ذي نزعة �صلطوية ذكورية 

م�صّخمة قّلما يعرتُف بالف�صل واجلميل.     

3.تجريب من داخل الحكاية:

ة �رصيفة على العمود الأ�صا�ص لبنية الق�صة كما 
ّ

حتافظ القا�ص

ت�صل�صال يف  نلفي  اإذ  التقليدية؛  ال�رصدية  الأدبيات  لها  دت 
ّ
قع

ا ملنطق احلكي )و�صعية ا�صتقرار- 
ً
الأحداث والوقائع احرتام

ات، 
ّ
ال�ّصخ�صي من  حمــدوًدا  عدًدا  ون�صادف  نهاية(،  حتول- 

توظيف  مع  ق�صة،  كل  يف  الف�صاء  وحدة  هيمنة  نلم�ص  كما 

ة، ينتظمها منظور الروؤية من خلف، حيث يهيمن 
ّ

لغة متي�رص

ال�صارد العليم باخلبايا وما يجول يف اأذهان �صخ�صياته، وما 

ي�صت�رصف من حبكات و�صياقات، وما اإىل ذلك مما ي�صمن مبداأ 

 بني املتلقي والباّث، غري اأّن هذا ل يعني اأّن 
ّ
التوافق الّن�صبي

 الكال�صيكي، ويعيد 
ّ

الن�ص تقليدي، يخ�صع كليا ملبادئ الق�ص

اإنتاج التقنيات واملو�صوعات والبنى ذاتها، بل على العك�ص 

من ذلك، اجتهدت القا�صة "�رصيفة التوبي" يف �صبيل ت�صييد 

داخل  من  د 
ّ
التفر �رصفة  اإىل  ترنو  منحوتة،  تخييلية  عوامل 

اأ�صلوب  التجريب  اأّن  م�صمر،  ب�صكل  موؤكدة  املتداول،  الن�صق 

 عاٍل مبمكنات الكتابة 
ٌ
كتابة، ولي�ص كتابة اأ�صلوب، واأنه وعي

اإىل  تتطلع  اإنها  اأي  ال�رصب،  خارج  تغريًدا  ولي�ص  الق�ص�صية، 

 خماتٍل، يحر�ص على املبادئ بقدر ما  يعمل 
ّ
جتريٍب نوعي

اأن تنتقي   على 
ّ
اإرباكها وخلخلتها. وبالقدر نف�صه ت�رص على 

ا�صة من قاع اليومي حتى تظل قريبة من 
ّ
املو�صوعات احل�ص

روح الع�رص، ومن قلوب القراء.

وم�صموعها،  باخلطاب"مقروءها،  املتلفظة  "الذات  ت�صتح�رص 

اأمثال، حكم  )قراآن كرمي، �صعر عربي قدمي،  اليومي،  وحمكيها 

الكتابة  متنح  اإذ  تكراره،  �رصك  يف  ت�صقط  اأن  دون  ماأثورة...( 

ق�صدها  يكون  اأن  دون  الغائبة  الن�صو�ص  حمــاورة  فر�صة 

حياة  امل�صتعادة  املقولت  اإعطاء  بل  فح�صب،  ال�صت�صهاد 

اأن  غري  الق�ص�صي،  املنت  جو  يف  اإقحامها  خالل  من  متجددة 

املجموعة تورد املادة امل�صتعارة بن�صها حينا: )يا اأيها النف�ص 

املطمئنة ارجعي اإىل ربك را�صية مر�صية...( واأحيانا، تت�رصف 

يف املقول امُل�صتدعى، مكتفية بالتلميح اإىل مدلوله ومعناه.

جتتهد الكتابة يف هذه املجموعة على م�صتوى اختيار الثيمات 

املعاجلة )les thèmes traités(، حري�صة على اأن تنتقى 

 يف غفلة 
ّ
بعناية من التفا�صيل الإن�صانية املهملة، اأو التي متر

اأن  الكربى، متنا�صني  بق�صاياهم  من�صغلون  النا�ص، وهم  من 

تاريخ التحولت احل�صارية ت�صنعه التفا�صيل الدقيقة. 

املطروحة  الق�صايا  هاته  تكون  اأن  ت�صرتط  الكتابة  اأن  غري 

م�صاعر  اأو  اأ�صى  متلقيها  نف�ص  يف  ترتك  وموؤثرة،  �صادمة 

عميقة تنمي احل�ص الإن�صاين، وتعّدل اجلانب القيمي لديه، كما 

بعد  ال�صجن،  ت�صتقبل موظفة  الأوىل، حيث  الق�صة  ح�صل يف 

مرور �صنوات، هدية عبارة عن باقة ورد عمالقة اإىل مكتبها، 

اأنها  على  بطاقتها  يف  ي�صكرها  ال�صابق  �صجينها  من  واردة 

كانت ال�صوء الوحيد الذي جعله ياألف ال�صجن بل يحبه، ويف 

الفنان  تقراأ بذهول، خربا يف جريدة يعلن وفاة  ذاته  الوقت 

الت�صكيلي )ح�صني �صامل( الذي مل يكن �صوى ال�صخ�ص، �صاحب 

ة عنيفة للم�صاعر والأعراف 
ّ

الهدية. وبقدر ما  ي�صكل الأمر، رج

ة، اإذ تقت�صي احلالة هاته ارتباطا بالّن�صق املتعارف 
ّ
املجتمعي

ا على 
ً

انفتاح
ّ
انه، فهو اأي�صا، يعد 

ّ
عليه، اأن يكره ال�صجني �صج

عوامل الفّن الت�صكيلي، ولو عرب الإحالة امل�صتبطنة، على اعتبار 
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ا اإىل فنون 
ً
د فّن الزمن، مثله مثل املو�صيقى، قيا�ص

ّ
"ال�رص اأن 

.
ز كالر�صم والنق�ص والنحت والت�صوير")3(

ّ
احلي

ق�صة  يف  احلــدث  اجتــاه  قلب  عرب  املفاجاأة  رهــاُن  يرت�صخ 

)ال�صحر الأ�صود(، حيث تقرر فتاة جميلة، دون �صابق اإنذار اأو 

احلالق،  ذهول  اأمام  اأ�صله،  من  �صعرها  قطع  ملمو�ص،  �صبٍب 

ال�صبب  عن  لُتعلن  املتلقني،  وجمهور  زمالئها،  باقي  ومعه 

يف اآخر حلظة، وهو اأنها قطعته م�صطرة لتبداأ اأوىل ح�ص�ص 

 
ّ

تخ�ص مو�صوعات  عن  ناهيك  بالأ�صعة،  والتداوي  ال�صيميو 

له،  امل�صاحبة  والأحا�صي�ص  النفا�ص،  ق�صية  مثل  املــراأة 

توؤّثر  وكيف  بحماته،  ال�صهر  وعالقة  بابنتها،  الأم  وعالقة 

هذه العالقات امللتب�صة يف عالقة الزواج، وامل�صاعر املوؤملة 

بفر�صة  التي مل حتظ  تلك  اأو  العاقر،  املراأة  قلب  تنازع  التي 

وتقلباته  الزمن  فعل  اأثر  ال�صخ�صية  اكت�صاف  اأو  الإجنــاب، 

املراآة  انعكا�ص  على ت�صاري�ص ج�صدها ومالمح وجهها عرب 

الكلي  النا�ص  ان�صغال  على  ــة  دلل القطار،  يف  بال�صدفة 

بها  يعرب  التي  ال�رصعة  اإىل  النتباه  دون   
ّ
اليومي مبتاهات 

التي  وحاجاتها  واأنف�صهم  بذواتهم  الهتمام  ودون  الدهر، 

ال�صخ�ص  التفات  فر�صية  تغتال  ق�صايا  اأمام  ة 
ّ
هام�صي غدت 

اإىل نف�صه والإن�صات اإليها، بل اإنها اأحيانا، تقرتح خمرجات 

وقلقها  النف�صية،  اأزمتها  من  ال�صخ�صية  لتخلي�ص  ة 
ّ
�صمني

اليومي جراء ال�صغوطات امُلتتالية، كممار�صة اأعمال التفّتح، 

مظاهر  وا�صتبطان  والتاأمل  والكتابة  بالقراءة  والن�صغال 

املهمالت،  �صلة  القلق، وو�صعها يف  م�صببات  ونفث  اجلمال، 

والإقبال على احلياة بنهم.

مبتذلة  الــعــادي  للقارئ  بــدت  واإن  م�رصقة،  ثيمات  تلك 

الفي�ص  من  ا 
ً
كثري ت�صت�صمر  اأنها  بحكم  ورائجة،  ة 

ّ
وواقعي

بغ�ص  الإن�صاين،  والدفق  الإح�صا�صي،  والرجع  ال�صعوري، 

النظر عن املمار�صات املرتبطة بها، لأن، يف ترددها العابر، 

العالئق  يف  واختالل  الفردية،  ال�صريورة  ملفرزات  جتّليا 

والتوا�صجات، ونكو�صا عن الق�صايا اجلوهرية، وانفراط عقد 

الن�صجام مع الذات ومع الآخرين، كاأن املجموعة تنبه، عن 

والهواج�ص  العابرة،  الأ�صئلة  اإهمال  بخطورة  �صابق،  وعي 

لأنها  العار�صة،  وال�صلوكيات  الطارئة،  واحلــالت  الدفينة، 

الرتاكم  عرب  ت�صتطيع،  والأحـــوال،  امل�صاعر  على  بتاأثريها 

ة. 
ّ
ة وب�رصي

ّ
ب يف نك�صات قيمي

ّ
والتكرر، الت�صب

مع  التعامل  على  "انعكا�ص"،  مموعة  يف  ة 
ّ

القا�ص  
ُ

حتر�ص

مفردات   
ّ

تخري اإىل  ت�صعى  ما  فبقدر  �صاعف، 
ُ
م بوعٍي  اللغة 

معنى  تعميق  على  تعمل  فهي  الأفهام،  من  قريبٍة  وعبارات 

�صارخة  منحوتة،  لتبدو  العبارة،  يف  وحفرها  الكلمات 

على  تعمل  مثلما  الوا�صحة،  والإ�صارات  املكّثفة،  بالدللت 

ة، مع الإحالة على مرادفاته 
ّ
اإقحام معجٍم من اللهجة املحلي

الّنزوع  باأهمية  الكاتبة  اعتقاًدا من  الهام�ص،  بالف�صحى يف 

البوليفوين لل�رصد، وقدرته اخلالقة على اإثراء الن�ص، وتعميق 

بالثقافات  معرفته  وتعزيز  القارئ،  انتباه  و�صد  ر�صالته، 

مع  الت�صور  هــذا  وين�صجم  البعيدة،  اأو  املــجــاورة  الأخــرى 

ة باتت تتعاىل؛ داعية اإىل انفتاح الأدب بجميع 
ّ
اأ�صوات نقدي

ة ومعجم الفلكلور، ومعني 
ّ
فروعه على مفردات الثقافة ال�صعبي

الغمي�صة،  العامية  اللغات  وقوامي�ص  ة، 
ّ
الطقو�صي املمار�صات 

الف�صحى،  اللغة  باإغناء  كفيل  املنهجي  الإجــراء  هذا  لأّن 

والرتقاء ببعدها التوا�صلي، وتو�صيع دائرة الهتمام الأدبي، 

اته، والنفتاح على كل �رصائح وفئات املحيط 
ّ
وتنويع مرجعي

الذي ينتمي اإليه هذا الأدب، ومنه ال�رصد الق�ص�صي.تبدو اللغة 

م�صتوياتها ومعاجمها  تنويع  ة هنا، هجينة بحكم 
ّ
الق�ص�صي

 
ّ
ة بني العربية والدراجة والإجنليزية، ذات مقام و�صطي

ّ
الل�صني

اللغوية  الإيقاعات  اعتماد  يف  العتدال  اإىل  جنوحها  بفعل 

ومتظهراتها، مطمئنة اإىل التاأرجح اخلالق بني �صعرية راقية 

ولغة   ،
ّ
العامي التلفظ   ومازات 

ّ
اليومي ا�صتعارات  من  تنهل 

ة مهّذبة وموحية، ُت�صري ول تف�صح، وُتومئ 
ّ
توا�صلية تقريري

ح�صب  كلٌّ  للقراء،  والتاأويل  الجتهاد  اأمر  تاركة  تف�صح،  ول 

له للمنجز ال�رصدي، وقدرته على التفاعل 
ّ
م�صتواه، و�صكل تقب

تداخل، 
ُ
م كياٍن  اإىل   

ّ
الن�ص يتحول  اإذ  نة. 

ّ
املتلو اإيقاعاته  مع 

واأنــواع  واللغات  الأ�ــصــوات  فيه  تت�صارع   
ٍّ
ن�صي ون�صيٍج 

عميًقا  ا 
ً
ان�صجام الأخــري،  يف  حمققة،  والأن�صاق،  اخلطابات 

واأن�صاق  وحدات  بني  ا 
ً
"منظم تطويريا  وتفاعاًل  الــروؤى،  يف 

ا من 
ًّ
اإيديولوجي ا 

ًّ
ا طبقي

ً
متنوعة من الأ�صاليب، تعك�ص تناحر

 .
خالل اللغات والأ�صوات واللهجات")4(

اإىل  "انعكا�ص"  يف  ال�رصدية  الكتابة  ترتهن  ذلك،  عن  ف�صال 

والعوامل  امل�صافات  واخت�صار  والإيجاز،  اللغوية،  الكثافة 

املتلقي  اأمــام  ا 
ً
ف�صيح املجال  تاركة  كنة، 

ُ
مم كتلة  اأقــل  يف 

خالل  من  متثيالته،  وخلق  والت�صييد،  البناء،  يف  للم�صاهمة 

من  ال�رصيع  والنتقال  والإ�صمار،  التلميح،  منطق  اعتماد 

والتفا�صيل، وحتا�صي  الأحداث  والقفز على  اآخر،  اإىل  مف�صل 

لهند�صة  موؤثثة  بيا�صات  ترك  مع  الّتو�صيف،  يف  الإغــراق 
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 قارئ، ملوؤها وفق 
ّ

الن�صو�ص، بحيث ي�صهل على القارئ، اأي

املمكنة. الفرتا�صات  ور�صم  امل�صاهد،  متثيل  على   قدراته 

خالل  من  ال�صينما  معطيات  الق�ص�صي  اخلطاب  ي�صتلهم 

والت�صغري،  والعر�ص،   ،zoom "الزووم"  تقنيات  توظيف 

ا 
ً
م�صتثار والف�صاءات،  ال�صخو�ص  حول  البانورامية  واحلركة 

دون  املتلقني،  على  تاأثريها  و�صحر  فيها،  الإلهام  باأبعاد 

"قوة  "املونتاج" بو�صفه  الذي يلعبه  ال 
ّ
الفع الدور  اأن يغفل 

مك�صبة  املتفرقة  اللقطات  يف  احلياة  بعث  ت�صتطيع  خالقة 

ا ذا معنى، اأي ترتيب اللقطات وامل�صاهد، 
ًّ
اإياها منطقا ت�صل�صلي

اآخر  اإىل  م�صهد  من  والنتقال  ثري، 
ُ
م فني  باأ�صلوب  وتن�صيقها 

 .
بال�صال�صة املطلوبة، وتوليف ما تفرق منها")5(

ال�صتعانة بها يف عملية   من 
َ

ة ل منا�ص
ّ
تلك تقنيات �رصدي

قبل  ال�رصدي،  الت�صوير  بواقعية  لالإيهام  التخييلي  البناء 

ل�صتكمال  واخل�صو�صيات،  ات 
ّ
النف�صي اأعماق  يف  الغو�ص 

تقنية  ت�صتثمر  "التوبي"  اأن  كما  الق�ص�صي،  العامل  ت�صميم 

حياة  يف  م�صت  ـــوادث  ح ا�ــصــرتجــاع  عــرب  بـــاك،  الــفــال�ــص 

ال�صخ�صية، مثلما ت�صتح�رص �صخ�صيات مقبورة، وتنفخ فيها 

احلياة لتوؤدي وظيفة فنية ودللية داخل املنت مثل: ا�صتدعاء 

�صخ�صية ال�صاعر "فيديريكو غار�صيا لوركا" وعازف اجليتار 

الإ�صباين يف ق�صة )غجرية(، ت�صتعيد حياة الغجر وطقو�صهم 

الفنية، واإقبالهم على احلياة، والفنون، واحلرية املطلقة بعيدا 

ال�صياقات  طبيعة  على  حميلة  املكبلة،  والنظم  القيود  عن 

التي يتحتم توفرها للفنان كي يبدع، ومينح الإن�صانية حتفا 

خالدة، عليه التنعم بحرية �صبه مطلقة ل ي�صت�صعر فيها �صيًقا 

اأو حتر�صات بطبيعته احل�صا�صة باأي �صكل من الأ�صكال... على 

اعتبار اأّن "ال�رصد واملو�صيقى فّنان يو�صح اأحدهما الآخر، ول 

.
 الثاين")6(

ّ
بد حني نقد واحد منهما ال�صتعانة باألفاظ تخ�ص

غم من ب�صاطة العبارة يف اأغلب الق�ص�ص، فاإنها توظف، 
ّ
بالر

بني الفينة والأخرى، ا�صتعارات كلية حتيل بها على واقع 

حمفوفا  القارئ  اإىل  تبلغه  اأن  تف�صل  مراوغ،  باأ�صلوب  ما 

بن�صيج بالغي يليق بح�صا�صيته، مثل الذي ح�صل يف ق�صة 

ت�صتعري  اإذ  ماأ�صاوية،  �صريتها من  يكتنف  "الربتقالة" وما 
اإثارة وبهاء واإقبال  احلياة من الأنثى، بكل ما حتمله من 

عليها  فيتهافت  ون�صجها،  وريعانها  �صبابها  حلظة  يف 

القاطفون ليق�صوا �رصيط حياتها بتواطوؤ مع الأم )ال�صجرة( 

التي ل تبذل اأي جهد؛ حر�صا على ع�صارة جهدها. فما اأ�صبه 

هذه ال�صرية ب�صرية طفلة غ�صة تهيئها الأم وتربيها وتكونها 

وفق �صريورة متنامية، لتهديها مطمئنة اإىل قاطف غريب، 

ا�صتكمال لدراما الكائن الأنثوي، وق�صة قدره التي اأفردت 

بذلك،  خة 
ّ
مر�ص بها،  �صتهان 

ُ
ي ل  م�صاحات  املجموعة  لها 

اأطروحة " الكتابة الن�صوية"، يف جزء من ان�صغالها الفكري، 

بينما تعمل يف ق�صة )ال�صواد والبيا�ص( على اختزال حياة 

املتتالية  ماآ�صيه  بني  ممزقا  املرء  يعي�صها  ق�صرية  ب�رصية 

 يف رحلة انتقال م�صن من حلكة ال�صواد اإىل بيا�ص النور. 

املقفرة  احلياة  ظلمة  من  خارجة  ذاتها  ال�صخ�صية  ترى 

والفي�ص  املطلقة  احلرية  اأّنه  مفرت�صة  املوت؛  رحابة  اإىل 

يعلو  النا�ص  ولغط  ى 
ّ
م�صج ج�صدها  ترى  مثلما  النوراين، 

من حولها، وا�صتعال فجيعة والدتها ومقربيها، وهي تلثم 

جثتها، لعنة، يف نف�صها، خيانات الب�رص و�صارتر وماو وكل 

الرفاق الذين باعوا اأوهامهم للب�رص،  يقول الراوي يف ق�صة 

)ال�صواد والبيا�ص(: "اأ�رصخ: اأمي، اأمي، اأمي... متتد يد اإيّل، 

ترفعني اليد من ذراعي، ت�صند جذعي اخلفيف جداً، ل وزن 

يل، اأخرج من بني يديها، اأطفو كري�صة على �صطح ماء، اأطفو 

ومع الطفو كنت اأعلو، اأراين اأحّلق، اأجتاوز اجلدران والأبواب 

خوا�صها  الأ�صياء  تفقد  العتمة،  ليل  من  اأخــرج  املغلقة، 

خرجني 
ُ
ي �صني، 

ّ
يتلب يعانقني،  ال�صوء،  يبهرين  واألوانها، 

من العتمة، كما ُتَخرج ال�صعرة من العجني دون اأن تنقطع، 

وبيتي  اأخرج من حميط غرفتي  نور،  اإىل طائر من  اأحتول 

اإىل البيا�ص، البيا�ص باهر، يفقد كل �صيء فيه خوا�صه من 

�صكل اأو لون، تفقد الأر�ص جاذبيتها، ل �صيء ي�صدين اإليها، 

اأرفرف، وبني الرفرفة وال�صقوط وبني البيا�ص وال�صواد ما 

اأ�صمع مواء قطتي اجلائعة واأ�صواتا خمتلطة تتناهى  زلت 

بكاء  �صوت  اأ�صمع  مزعجة،  بعو�صة  كطنني  م�صمعي  اإىل 

ى وتبكي، اأراهم يتحّلقون 
ّ
اأمي، اأراها حتت�صن اجل�صد امل�صج

يعانقون  كــذلــك،  يعد  ومل  يل  بالأم�ص  كــان  ج�صد  حــول 

اجل�صد، وروحي تهفو لعناقهم جميعًا، اأعلو واأ�صبح بي�صاء 

كبيا�ص قطنه، اأطري بخفة ري�صة، اأرتفع، اأعلو، اأمتاهى مع 

)72 )7(". )�ص. �ص. -71 
جلة البيا�ص

ــال  ــق ــت ــول واالن ــح ــت ــى ال ــل ــــان ع ــــره 4.ال
والمفاجأة

ت�صمم  كونها  املجموعة،  ق�ص�ص  بها  تتفرد  ميزة  اأهــم  لعل 

املتلقي،  مفاجاأة  على  يراهن  اإيقاع  وفق  ال�رصدية  املتواليات 

والزج به عرب نهايات �صادمة يف خ�صم احلرية، وقلب التمثالت، 
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ن�صية ماأخوذة من املنت، ف�صلت التن�صي�ص على رقم �صفحاتها داخل املنت لي�صهل على املتلقي الرجوع اإليها.

واإعادة النظر يف الأ�صياء والعوامل، وكاأنها تدعوه اإىل عدم الثقة 

اقة، وال�صريورات املخادعة، وتوّقع التحول يف 
ّ
يف املظاهر الرب

كل حلظة، تلك �صنة احلياة. فالزمن ل ي�صري وفق وترية واحدة، 

املنتظرات  كل  يخرق  اأحيانا،  و�صادم.  متبدل  اليومي  ومنطق 

والتكهنات،  والإح�صائيات  احل�صابات  مبعثا  والتوّهمات، 

وعا�صفا بالتمثيالت املوؤ�ص�صة على منطق الطماأنينة والرتابة. 

اأوهامهم، ج�صدت ملمحا  القراء ب�صدمة   
ّ
فاإ�صعار املحكي لذلك، 

ووعي  �صابق،  بت�صميم  الق�ص�ص،  اأغلب  نهايات  بني  م�صرتكا 

"هذه  "املزهرية":  ق�صة  يف  الــراوي  يقول  بعناية.  فيه  مفكر 

متنحينني  كنِت  ما  على  و�صكر  امتنان  �صوى  لي�صت  الباقة 

�صباحًا  عملك  اإىل  تدخلني  اأراك  واأنــا  باحلياة  اأمــل  من  اإيــاه 

وتخرجني منه ظهراً، لقد كانت اأيامي التي ق�صيتها يف ال�صجن 

اليومي،  بواجبك  تقومني  واأنــت  ومغادرتك  قدومك  رهينة 

الق�صم  غري  اآخر  ق�صم  يف  لوجودي  �صيئًا،  عني  تعلمي  اأن  دون 

من  فيه  كنت  ما  وح�صة  يبدد  �صيء  ل  حيث  فيه،  تعملني  الذي 

اأراك تعربين  ان �صوى وجودك حني 
ّ
ال�صج ال�صجن وق�صوة  �صيق 

الع�صكرّي  ثوبك  مرتدية  ثابتة،  بخطى  املع�صب  الطريق  ذلك 

قدميك،  بخطوة  د 
ّ
املقي �صجينك  واأنا  وهيبة،  �صحراً  يزيدك  الذي 

وجودك  �صوى  الأيام  تلك  من  اأتذّكر  فال  الزنزانة،  نافذة  خلف 

)12 )�ص.  روحي".  يف  الوجود  ذلك  يزرعه  كان  الذي   والأمــل 

مكِر  اإىل  اخل�صو�ص، حتتاج  بهذا  اأكلها  ال�رصد  توؤتي حيلُة  لكي 

اإخفاء موؤ�رصات النهاية املفكر  ال�صتدراج واملخاتلة عن طريق 

، قبل 
ٍّ
فيها، واإيهام املتلقي بنهاية مزيفة تقوده يف اجتاه عك�صي

اأن تلفظ يف وجهه احلدث ال�رصدي امل�صمر الذي �صيقلب تكهنات 

القارئ راأ�صا على عقب، فتتحول م�صاعره واأحا�صي�صه تفاعال مع 

و�صعية اخلتم، ب�صكل مباغت، يف الوقت الذي اجتهت فيه عقارب 

بتقنية  القا�صة  ت�صتعني  لذلك،  خمتلفة.  وجهات  نحو  تكهناته 

موظفة  فيها،  املفكر  الو�صعيات  مقا�ص  وفق  "تقطري" احلكاية 
واأ�صلوًبا  خمادعة،  وموؤ�رصات  ودقيقة،  ق�صرية  �رصدية  جمال 

ا، مرتبة التو�صيفات والوقائع والعنا�رص التخييلية بحر�ص 
ً
�صل�ص

عاٍل، حتى ل تفت�صح خدعة ال�رصد، وحتى يظل القارئ واثًقا يف 

 وقعه املده�ص 
ِّ
اختيارات بنائه، ليكون للحدث ال�رصدّي النهائي

املر�صوم بعناية، يقول الراوي يف ق�صة )ال�صحر الأ�صود(: "تنتبه 

نعيمًا،  لها  تقول  وهي  �صعرها  لها   
ّ

تق�ص التي  املــراأة  ل�صوت 

حتت  لالأر�ص  تنظر  منهكة،  متعبة  ذاكرتها  دهاليز  من  تعود 

�صورتها  �صاهد  الأ�صود،  �صعرها  خ�صالت  غّطتها  وقد  قدميها 

 يف يد 
ّ

يف املراآة وكاأّنها لي�صت هي بق�صة ال�صعر اجلديدة، تد�ص

املراأة مبلغًا من املال، اأكث من املبلغ الذي طلبته منها، حتاول 

املراأة اإرجاع املبلغ الإ�صايف، فت�صري لها بيدها اأن ترتكه معها، 

دون  تخرج  راأ�صها،  على  ال�صوداء  �صيلتها  تلّف  بينما  ت�صكرها، 

كي  �صيارتها  �صوب  تتجه  �صريها،  يف  ت�رصع  للخلف،  تنظر  اأن 

 تذهب اإىل موعدها الأول لتناول جرعة الكيماوي". )�ص. 17(.

حالة  خلخلة  اإىل  الق�ص�ص  يف  املتوقعة  غري  النهايات  ت�صعى 

على  را�صخة  عادات  وفق  املتلقي  اإليها  يركن  التي  الطمئنان 

اإىل روؤية فكرية عميقة  التمثيالت العتيادية، م�صتندة  م�صتوى 

والتاأويالت،  الأحكام  بناء  يف  املبتذلة  النمطية  اإربــاك  تروم 

م�صّللة،  م�صريات  اإىل  ارتهانا  العامل،  اإىل  النظرة  واأحــاديــة 

و�صع  على  القارئ  تعويد  بذلك،  م�صتهدفة  خادعة،  وعالمات 

ل عبء بناء التمثالت 
ّ
الفرتا�صات، وتو�صيع مال الروؤية، وحتم

، مع الرتيث يف تاأ�صي�ص الّت�صورات، وهند�صة 
ّ
على اأ�صا�ص منطقي

العوامل، والّتحقق ب�صاأن امل�صلمات الرائجة، والأفكار ال�صائبة بال 

دلئل حمكمة، ودون اإعمال منطق التثبت واملماحكة.
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ربيعة  الروائّية  فّككت  الآيل"  املالك  "قلب  الأخرية  روايتها  يف 

جلطي بكثري من التمّيز وال�صتثناء ال�رصدي "منظومة املخاوف" 

جهة،  من  ال�صطناعي  الّذكاء  توح�ص  عن  املرتتبة  الإن�صانية 

ووح�صية الإرهاب الديني وهمجّيته املتمّثلة يف الدولة اجلهادّية 

الكونّية التي رافعت من اأجلها داع�ص، �صعت الكاتبة اإىل اأن تظهر 

يعملون،  وكيف  �ص! 
ّ

املتوح الغرب  ح�صارة  و�صلت  اأين  اإىل  لنا 

جاعلة نوًعا من املقارنة مبا ُتنتجه عقول وجنون دولة الدواع�ص 

لها  �صنًدا  الدين  ت�صع  التي  واخلزعبالت  باخلرافات  اململوءة 

لطة، 
ّ
ال�ص اإىل  وجوعها  همجّيتها  يخدم  مبا  ن�صو�صه  بتاأويالت 

اإذا وقع  ما  والفناء يف حالة  للخراب  �صة 
ّ
الأر�َص معر اأن  ويبدو 

عن  تفلت  قد  اآلية  روبوتات  مع  جهة  من  جيو�صهم  بني  دام  �صِ

اأو ما ميكن ت�صميته بجيو�ص   ،
ّ
العلمي الرقابة والتحّكم املخربّي 

جني بالربمّيات والتطبيقات الفّتاكة.
ّ

اجليل اخلام�ص، املدج

داع�ص  دولــة  مــاهــدو  يلتقي  الآيل"  املــالك  "قلب  روايـــة  يف 

يف 
ّ
باأ�صاليبهم القتالّية التقليدّية، مبا ميلكونه من فنون قتال ال�ص

واخليل الذي كان �صائًدا يف الع�صور املا�صية، التي ما تزال ُمتمكّنة 

يف عقولهم املتخّلفة باآخر جنوِد الروبوتات املعّقدة التي ت�صنع 

يف املخابر الأوروبية. وّظفت الروائيُة حوادث ومعارك تاريخّية، 

لتربز لنا كيف يفّكر هوؤلء امل�صلوبون يف املا�صي البعيد، وكيف 

امُللّحة  ، ورغبتهم  ميّثل هذا املا�صي �صيطرًة كاملة على احلا�رصِ

ك�صورة  وا�صتح�صاره  واجرتاره  جديد،  من  بحذافريه  اإحيائه  يف 

طبق الأ�صل، وتدفعهم يف انتقامهم من العامل العودة اإىل اأحداث 

اأن  اإنها فئة تعي�ص يف املا�صي، وُتريد  ت عليها قروٌن طويلة، 
ّ
مر

ُتعيد تركيب اأحداث احلا�رص والبناء عليه للم�صتقبل من خالل تلك 

الروؤى والأحالم، مبا ل ي�صتقيم عقاًل اأو منطًقا، مع �صياق ونوامي�ص 

اهن. 
ّ
الكون ومعطيات الزمان احل�صاري الر

اخلالفة  جلي�ص  املوؤقتة  النت�صارات  تلك  كل  من  الرغم  على 

اجلهادية الداع�صّية، وما يطغى على ممار�صاتها من ذبح وتقتيل 

وتفجري ونهب و�صلٍب و�صبٍي؛ ينهزم جي�ص الربدادي الذي ما هو 

اإل "البغدادي زعيم دولة داع�ص" اأمام القوة التي حُتاربه بو�صفه 

الفريقني،  الع�صكرّية بني  القوى  نتيجة طبيعّية لختالل موازين 

ا يف حبكة الرواية بينما هو  ا حموريًّ
ً
 دور

ّ
يلعب اخلياُل امل�صتقبلي

حلم اليوم، وما ميكن اأن يكون عليه واقع الغد.

الرواية  يف  الرئي�صة  الروبوت  البطلة  )مانويال(  �صخ�صّية  متّثل 

 ت�صبيك ال�رّصد يف ت�صاُعده امُلده�ص 
ّ
العن�رص الذي من خالله يتم

وامُلثري، فمانويال هي عبارة عن ج�صم اأنثوي جميل اآيل رّكب فيه 

المتابعات والرؤى

»قلب المالك اآللي« لربيعة جلطي:

أحمد السماري

كاتب  سعودي

حين يصبح العالم أمام أزمة 
»فلسفة أخالق«
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رحم وقلب، وهي من �صناعة خمرب �رصكة )كون�صيون�ص روبوتك�ص( 

املخت�صة يف �صناعة الروبوتات املعّقدة من اجليل اجلديد، هدف 

جلنون  �صة 
ّ
املعر الب�رصية  احلياة  عن  كتاٍب  اإجناز  هو  مانويال 

الب�رص املوّزعني ما بني جنون ال�صلطة عن طريق التطرف الديني 

وجنون العلم والتكنولوجيا احلديثة )ويف الرواية اكتفت الكاتبة 

وعالقتها  الأحــداث  �رصد  يف  منه(.  الق�صرية  املقاطع  ببع�ص 

امللتب�صة، تقع مانويال الروبوت اأ�صرية اخلليفة "البغدادي" الذي 

ر 
ّ
تطلق عليه ا�صم "اخلليفة الربدادي"، ومن خالل هذا الأ�رص �صيتقر

تفا�صيل  الرواية  وتكتب  حبها،  يف  وقع  الذي  الــربدادي  م�صري 

النخا�صة اجلديدة يف عهد الدواع�ص، و�صيطرة الإرهاب والتع�صب 

يف  الروائّية  تقول  �صمري،  اأو  رحمة  دون  اجل�صدّية  والت�صفيات 

املقطع الآتي:

وامل�رصكني،  الكفار  من  اهلل  واأعداء  اأعدائه،  اإفناء  يف  "ي�صتميت 
ينظر بربودة اإىل كومة الروؤو�ص املقطوعة التي ياأتي بها رجال 

من جنوده من مناطق املواجهات ال�صاخنة".

 وت�صيف الروائية على ل�صان البطلة مانويال الروبوت التي متتلك 

قدرة الربمية على قراءة ما �صيحدث وما حدث، وهي من خالل 

ذلك تك�صف اأكاذيب الربدادي:

يف  اأرى  واأنني  قتله  واأّنه  يكذب..  اأنه  اأعلم  اأنني  يعرف  ل  "اإنه 
عند  يتدحرجان  ابنه  وراأ�ص  الربدادي  اخلليفة  راأ�ص  عينيه  بوؤبوؤ 

قدميه". 

وتقاطع  اليهودية(،  )حــّدة  �صخ�صّية  خالل  من  الكاتبة  حاولت 

ال�صتغال  الكونّية  الإميان  دولة  مع  ة  اخلا�صّ املالّية  م�صاحلها 

على نظرية املوؤامرة اخلارجية ال�صيا�صّية كاإحدى نقاط ال�صعف 

من  الرغم  على  التي  فة، 
ّ
املتطر اجلهادية  ال�صرتاتيجيات  يف 

اأنها ويف كل مرة تكون عر�صة لالخرتاق  اإل  حر�صها وتدقيقها 

الأمني، حيث يتم تفكيك اأكث مراكزها حت�صيًنا، با�صتخدام املال 

اإىل  للو�صول  اأو  ت�صفيته  املطلوب  لل�صخ�ص  للو�صول  واجلن�ص 

اأمنية ما. واعتماًدا على جمالّيات رواية اخليال العلمي  معلومة 

الأمريكية املعا�رصة متّكنت الروائية من ا�صتك�صاف اآفاق مغلقة 

الربدادي.  راأ�صهم  �صلوك قادته وعلى  الإرهابي ويف  التنظيم  يف 

ومل حت�رص الرواية �رصدّيتها يف املا�صي وهي تقّدم لنا �صخ�صّية 

من  فيه  ما  بكل  املعي�ص  بالراهن  هذا  ربطت  بل  اليهودية  حدة 

اأحداٍث ج�صاٍم غرّيت مرى  مفا�صل  �صكلت  وت�صفيات  موؤامرات 

التاريخ اأحيانًا.

يف رواية "قلب املالك الآيل" ت�صتغل الروائية ربيعة جلطي على 

فكرة مركزية وهي "فل�صفة الأخالق" الغائبة يف ت�صور م�صتقبل 

دولة "الإرهاب"، وذلك من خالل املتاجرة باجلن�ص واملمنوعات 

الأخرى والعتماد على ت�صفية اخل�صم وت�صكيل متمع "القطيع" 

للقائد، ويتخّلى اجلميع عن عقولهم  حيث اجلميع يرهن تفكريه 

ل�صالح فكر الزعيم وعقل الزعيم، وذلك بن�رِص ثقافة اخلوف التي 

 فظاعات الإرهاب �صد الفرد من جهة واخلوف اأي�صا 
ُ
مبعُثها �صور

اجلديدة  والطريقة  الّتهديد  ظل  يف  الإن�صاين  الوجود  م�صري  على 

التي �صيتخذها الإرهاب يف العامل م�صتقباًل. 

"قلب املالك الآيل" لربيعة جلطي على اقت�صاد  لقد ُبنيت رواية 

قامو�ص  اإىل  اللجوء  دون  الروائي  ال�رصد  يف  وب�صاطة  اللغة  يف 

غريب اأو معقد مع اأننا اأمام عامل حداثي تتقاطع فيه اأخالقيات 

الهمجية،  الإرهــاب  واأخالقيات  املعقدة  احلديثة  التكنولوجيا 

خالل  من  التنا�ص  يف  ال�صتثمار  الروائية  حاولت  الرواية  يف 

واأي�صا  املقد�صة،  الكتب  بع�ص  ن�صو�ص  ال�رصدية مع  التقاطعات 

والأمثال  ال�صعر  من  العامِل  اأو  ال�صعبي  الإبداعي  املــوروث  مع 

والأقوال املاأثورة، وهو ما اأعطى ال�رصد كثرًيا من التمّيز واملحلية 

وال�صهولة  بال�صال�صة  يتميز  وجعله  العاملية،  على  تنفتح  التي 

والإثارة اأثناء قراءتها، بحيث ي�صعب على القارئ على اختالف 

درجاته العمرّية والثقافية اأن يرتك الرواية قبل اأن يفرغ منها . 

ا�صتخدمت الكاتبة ال�رصد على ل�صان الراوي العليم غالًبا وبل�صان 

الروبوت  قــدرات  متتلك  )التي  اأحيانًا  ال�صاهدة  مانويال  البطلة 

واكت�صاف  ال�صخو�ص  دواخل  اإىل  النفاذ  له  تتيح  التي  اخلارقة 

حلظة  بني  ما  يتقاطع  ال�رصد  جعَل  ما  وهو  فيه(  تفكر  ما  حتى 

الزمن  مفهوم  يف  ال�صتثمار  مّيز  ما  وهو  تقع،  اأن  قبل  قادمة 

الغمو�ص املقبول وال�صائق املوؤ�ص�ص  الروائي، فطبع ذلك ببع�ص 

واحلا�رص  املا�صي  واحــدة،  حلظة  يف  الأزمنة  تزاحم  لعبة  على 

من  الهائل  الكم  هذا  هو  مالحظته  اأي�صا  ميكن  وما  وامل�صتقبل، 

وتاريخية  ونف�صّية،  علمّية،  بني  املتنوعة  املعرفّية  املعلومات 

ثقيل  �صكل  يف  تقدم  مل  املعرفية  الــثوة  هذه  لكن  ومو�صيقية، 

"ت�رصيدها" ب�صكل  مت  العدة  هذه  كل  بل  خارجي،  اأو  منف�صل  اأو 

فبني  للرواية،  الفقري  العمود  ت�صكل  التي  احلكاية  �صمن  ذكي 

املعرفة  تناثرت  �صخو�صه  األ�صنة  وعلى  وفقراته  الن�ص  �صطور 

وان�صابت بغري ن�صاز، كما هو ال�صاأن حول �صقوط غرناطة واحلكم 

التحليل  عامل  من  الإ�ــصــارات  بع�ص  وكــذا  لالأندل�ص،  الإ�صالمي 

قبل  ح�صل  الذي  العظيم  والنفجار  فرويد،  ل�صيغموند  النف�صي 

خم�صة ع�رص مليار �صنة، امل�صافة التي تف�صل ال�صم�ص عن الأر�ص، 

المتابعات والرؤى
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وغري  والفالمنكو،  الفادو  مو�صيقى  اأمام  نف�صه  القارئ  يجد  كما 

وبكثري  رمزّية  باإيحاءات  اأي�صا  ال�رصد  وحمل  املعارف.  من  ذلك 

من ال�صعرية ال�رصدية اإىل بع�ص الأحداث ال�صيا�صّية العاملية غري 

العادلة، التي اأ�صهمت يف اإذكاء نار ثقافة العنف والكراهية، كما 

التي  �صة 
ّ

املتوح الراأ�صمالية  فظائع  �صور  بع�ص  الرواية  تعر�ص 

تقوم على املال قبل الإن�صان، واختالل التوازن ما بني ال�صعوب 

الأر�صية، وهو اختالٌل يوحي باختالل يف  الكرة  واملناطق على 

ومتنحنا  تنتجها  التي  واخلــريات  الــثوات  توزيع  ويف  الأخــالق 

واغتيالها،  تخريبها  يوميا  يتم  التي  اجلميلة  الأر�ص  هذه  اإياها 

اإىل حالة من الفو�صى حيث الكل  حتى يتحول العامل من حولنا 

اأق�صى  اأحيانًا  املظلومون  الب�رص،  عامل  " يف  الكل:  ياأكل  اأن  يريد 

على املظلومني مثلهم من ق�صوة الظاملني"، " املت�صلطون ال�صغار 

مهما  �صلطتهم  يفقدوا  اأن  يخ�صون  متامًا.  الكبار  املت�صّلطني  مثل 

"الآدميون  درجة".  جربوتها  من  نق�صت  اإن  ويفجعون  �صغرت، 

غريبو الطباع ... جتمع بني حدة ونيكول روابط الطفولة املتينة 

واختالف  التاريخ  اأحداث  بينهما  وتفرق  الغزيرة،  وذكرياتهما 

ة �صغرية منه على يوم 
ّ
اأوِجه، فتحُت كو الليل يف  املعتقد.  كان 

يوم  ذاك.  النا�ص  يوم  من  القادمة  ال�صاعات  على  منه  اأطلُّ  الغد. 

اآخر مل ي�صنعه  الكوكب غري املحظوظ. يوم  اآخر على هذا  ب�رصّي 

هتلر"  "اأدولف  بيتان" ول  "املاري�صال  ت�رص�صل" ول  "وين�صتون 
ول غريهم من �صناع احلروب التقليدية القدمية، وقائدي اجليو�ص 

اأرى خطاأ من  ة 
ّ
اجلرارة، ومانني ال�صلطة واملوت...من هذه الكو

ها 
ّ
نوع اآخر. اإنه خطاأ تكنولوجي ت�صببت فيه العامِلة "اأ�صيان" بد�ص

بة تخرج  الرحم يف ج�صدي الآيل... اأرى مليارات الأرحام املخ�صّ

من حتت الرتاب. تتكاثر ب�رصعة عجيبة. جتتاح الكوكب يف زمن 

اأراه قبل  تاأكل كل ما ت�صادفه يف طريقها. منظر مهول  �صئيل. 

�صاعات من وقوعه".

الآيل"  املالك  "قلب  رواية  ت�صعنا  املتميزة،  املقاربة  هذه  مبثل 

لربيعة جلطي اأمام اأزمة "فل�صفة اأخالق" حادة يعي�صها الإن�صان 

املعا�رص، حيث اختفاء اأو تراجع القيم الإن�صانية وت�صلط وطغيان 

قيم العنف واملال والتوح�ص املعا�رص. 

المتابعات والرؤى
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سوى  ليس  للعقل  بالنسبة  »الجنون 
قّوته الحّية السرّية«)1(

عرفت الإن�صانية اأ�صكاًل خمتلفة من اجلنون لعل اأ�صهرها، 

واأكثها انت�صارا نوعان؛ الأول: ال�صكل املر�صي النفعايل 

فيفقد  �صلطة عقله  ذاًتا وفعال عن  ال�صخ�ص  حيث يخرج 

القدرة على التمييز وال�صتجابة للقواعد والقيود والأعراف 

ويكون ب�صبب خلٍل فيزيولوجي. وال�صكل الثاين وهو املر�ص 

بامل�صاعر  يرتبط  وجداينٍّ  ا�صطراب  عن  الناجم   
ّ
النف�صي

من  الغاية  ويف  والوجود  الأ�صياء  يف  والتفكري  واملزاج 

الأول  النوع  حلقه  من  كان  واإذا  تفا�صيلها،  بكلِّ  احلياة 

ياأتي اأفعال غري مقبولة كليا، فاإن من حلقه النوع الثاين 

تاأتي اأفعاله واأقواله بني املقبولة واملرفو�صة، متناوبة، 

وغالبا ما ت�صيطر عليه احلدة والرمزية والإيحاء والنقد 

 قولها، اأو يخاف من 
ُ
وقول احلقيقة التي يتجنب املجتمع

بالفو�صى،  واأفعاله  بالرتدد  اأقواله  تنطبع  مثلما  قولها، 

النف�صية،  املرجعية  يف  اجلنون  من  النوع  هذا  ويعترب 

الذهان. عليه  يطلق   
)2(

ال�صطراب من  متقدمة   مرحلة 

حول  عديدة  درا�صات  العالجي  النف�صي  التحليل  م 
ّ
يقد

دائرة  �صمن  الأول  مثل  اأدرجناه  الذي  الثاين  النوع  هذا 

 )اأو الذهان( 
ّ
ما يطلق عليه باجلنون؛ ال�صطراب النف�صي

هذه  اأغلب  وجُتمع  اإليه.  تقود  التي  والــدوافــع  اأ�صكاله 

 يوؤّثر يف عقل 
ّ
 ا�صطراب نف�صي

)3(
الدرا�صات على اأن الذهان

ال�صخ�ص وي�صوه طريقة تفكريه وفهمه للعامل املحيط به، 

امل�صاب  ال�صخ�ص  يدرك  ول  بالواقع،  الت�صال  ويفقده 

الواقع غري  ه وت�صوراته حول هذا 
َ
اأفكار اأن  بال�صطراب 

والعجز  ال�صيق،  اأو  باخلوف  ي�صعره  ما  وهو  حقيقية، 

اأو  بالعمل  املتعلقة  املعتادة  مب�صوؤوليته  ال�صطالع  عن 

بالأن�صطة الجتماعية، غري اأن هذه احلالة املر�صية تظهر 

وتختفي بدرجات، و�صاحبها يكون يف الغالب بعيدا عن 

العنف والعدوان، ويرجع النف�صانيون الذهان اإىل اأ�صباب 

بالجتماعي،  العاطفي  الــذاتــي  فيها  يتداخل  عديدة 

وح�رصوا اأهم هذه الأ�صباب يف: اأحــداث احليــاة الع�صيبــة 

ر�ص لأحــداث تهــدد احليــاة، 
ّ
املليئة بامل�صائب؛ كالتعــ

�صديــق  فقــدان  �صدمة  اأو  ب�صــدة،  موؤملــة  اأحــداث  اأو 

واأ�صباهه  كاحل�صي�ص  املخدرات  واإدمان  عزيز،  اأو  قريب 

�صخ�صون 
ُ
وي الكتئاب.  وِحدة  الوعي،  عن  بات 

ّ
املغي من 

الهالو�ص؛  منها:  املري�ص،  على  عالمات  بظهور  الذهان 

لهــا  وجــود  ل  اأ�صوات  ب�صمــاع  امل�صطرب  يبداأ  حيث 

ي�صــعر  اأو  موجودة،  غري  اأ�صــياء  يرى  اأو  ذهــنه،  يف  اإل 

بهــا، اأو ي�صــم روائح ل ي�صمها غريه، اإ�صافة اإىل اعتقاده 

اأو �صيء غـيـر  اأو منظمة  اعتقادا را�صــخا بوجود �صخ�ص 

. ول �صيء كذلك ميكــن 
)4(

حقيقــي يهدد حياته اأو م�صتقبله

اأن يقنــعه بــاأن فكرتــه خاطئــة حتــى يف حالــة وجــود 

دليــل وا�صــح يثبــت عكــ�ص ذلــك.

النوع  لهذا  وت�صورات  �صورا  عديدة  روائية  اأعمال  تقدم 

واتفاقا،  جتــاوزا  هنا  عليه  نطلق  الذي  ال�صطراب  من 

لل�صخ�صية  النف�صية  احلياة  ت�صخي�ص  خالل  من  اجلنون 

وت�صخي�ص  ت�صوير  من  النتقال  اأن  ونفرت�ص  الروائية، 

اإىل  الروائية  لل�صخ�صية  الجتماعي  الــروائــي  الــواقــع 

اتها واأفعالها 
ّ
ت�صخي�ص حياتها النف�صية، بت�صوير �صلوكي

العربية. الــروايــة  يف  بـــارًزا  ل 
ّ
حتــو ميثل   وانفعالتها 

الروائية  لل�صخ�صية  النف�صية  احلياة  ت�صخي�ص  كان  واإذا 

المتابعات والرؤى
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الإن�صانية  النف�ص  تعقيدات  لك�صف  الوحيدة  ال�صيغة 

�صالبتها  و�صعفها  قوتها  واأزماتها،  اأعطابها  وك�صف 

رات 
ّ
اإىل ت�صو وه�صا�صتها، فاإننا نفرت�ص كذلك وا�صتنادا 

، اأنه لي�ص هناك اختالف كبري يف الت�صخي�ص بني 
)5(

فرويد

و�رصاماغو  وكافكا  وموب�صان  ديو�صتف�صكي  مثل  مبدع 

واإليا�ص  �صالح  والطيب  هل�صا  وغالب  حمفوظ  جنيب  اأو 

�صيغ  يف  اإل  النف�صي  املحلل  يقدمه  قد  وما  خــوري)...(، 

الت�صخي�ص والتعبري.

من  وثــانــيــا،  اجلــنــون،  حــول  تقدم  ممــا  اأول،  انطالقا 

الفر�صيتني ال�صابقتني، وثالثا، وهو الأهم، من اأ�صئلة:كيف 

ة اجلنون؟ وهل ي�صتطيع 
ّ
ت�صخ�ص الكتابة الروائية العربي

 اأن يغو�ص يف اأعماق النف�ص الإن�صانية بت�صخي�صه 
ّ
الروائي

يتمثل  وكيف  الــروائــيــة؟  لل�صخ�صية  النف�صية  للحياة 

الروائي اجلنون من خالل نف�صيات ال�صخ�صيات واأفعالها 

اأم  ال�صائدة؟  التقليدية  الت�صورات  يوافق  هل  و�صلوكها؟ 

يوافق ت�صورات علماء النف�ص؟ ما الإ�صافة التي يقدمها 

 الأدب، والروائي منه على وجه التحديد، يف ت�رصيد اجلنون؟

اإن الرواية العربية مل تلتفت كثريا اإىل مو�صوعة اجلنون، 

ال�رصدية  مدونتها  يف  وا�صحة  م�صاحة  متنحها  ومل 

الغربية، رغم �صعة م�صاحة اجلنون يف  مقارنة مبثيلتها 

تتجاوز  ل  فاإنها  التفتت  ما  واإذا  العربية،  متمعاتنا 

عن  بعيدا  خارجيا  و�صفا  املجنون  ل�صخ�صية  و�صفها 

و�صدة  اجلنون  ظاهرة  ت�رصيد  ل�صعوبة  الداخلية،  حياته 

املحاولت  بع�ص  نعدم  ل  ذلــك  مع  اأنــه  ال  تعقيدها، 

الروائي  يقدم  واملقاربة.  والتفكري  لالهتمام  املثرية 

اإحدى هذه املحاولت حيث  التون�صي املح�صن بن هنية 

 .
)6(

 يعمل على ت�رصيد اجلنون يف روايته »مرافئ اجلنون«

حكاية  هنية  بن  للمح�صن  اجلنون  مرافئ  روايــة  ت�رصد 

املعروف  التون�صي  ال�صحفي  ح�صني  بن  ال�صاذيل  جنون 

قادته  نف�صية  نتيجة �صدمة  بحكايات جحا،  ائه 
ّ
قر لدى 

رغباته  كل  يرتك  اأن  واإىل  وانعزال،  ع�صبي  انهيار  اإىل 

وحينما  ال�رصير،  مالزما  نف�صه  على  لينكفئ  ومواعيده 

اأعرا�ص  معه  يحمل  تون�ص  ريف  اجتاه  يف  كان  غــادره 

اجلنون التي �صتتوجه بلقب املجنون هناك. 

الـــجـــنـــون بــــــدايــــــة  الـــــصـــــدمـــــة   -1 
�صديقة  بــري«،  دي  »�صلفي  ال�صحفية  قتل  حدث  �صكل 

فيها  يعمل  التي  ال�صحيفة  ومالكة  ح�صني،  بن  ال�صاذيل 

)�ص127(،  بقتلها  واتهامه  مفتعل  �صري  ــادث  ح يف 

اأعرا�ص  وبداية ظهور  النف�صي،  وا�صطرابه  �صبب �صدمته 

ال�صاذيل،  بوعي  الذاكرة  فيها  تع�صف  عر�صية  هذيانية 

تطورت �رصيعا بفعل توايل الأحداث؛ اأحداث غلق مكاتب 

ال�صحيفة، واحلجز على الأموال والأدوات، لرت�صم الطريق 

لهذيان مزمن رجع معه املكبوت اإىل وعيه، يقول ال�صارد: 

»وتربز من �صواد الدنيا بارقة �صوء تاأتي من مراتع ال�صبا 

ة عنيفة 
ّ
وتنفجر« )�ص23(  فت�صبح الأعرا�ص الرتكا�صي

وتفقده التوازن باإعادة بعث الأب والأم اإىل احلياة »اأريد 

اأبي واأمي...مل اأرهما..؟« )24(، ويبعث معهما كّل امل�صاعر 

نتيجة  الن�صيان  وطواها  الكبت  طالها  التي  والعواطف 

البلدة، هذه  الطويل عن  العمل، وغيابه  الن�صغال بهموم 

الن�صغالت التي مل تكن غري �صيغة من ال�صيغ التي يلجاأ 

اإليها الكبت يف ح�صم معاركه، غري اأّن حدث قتل ال�صديقة 

يدفع بكل �صيء اإىل الأعلى مرة اأخرى مبا يف ذلك امل�صاعر 

الأيرو�صية الغافية »وهج الأيام املوا�صي يرج احلا�رص... 

�صوت فاطمة يدق م�صمعي وكاأنه اآت خلف املوا�صي التي 

الغدران  يف  ج�صدينا  �صوت  ومع  طفالن  ونحن  نرعاها 

نحن ن�صتحم ون�صبح« )الرواية، �ص24-25(. 

إلى  الجنون  لتطور  سبًبا  الكبت  من   -2
الجنون قناًعا للتعبير عن الكبت.

بيت  ودخوله  بلدته  اإىل  ح�صني  بن  ال�صاذيل  بو�صول 

الأحـــداث  مــن  فيه  مبــا  احلــا�ــرص  يغيب  ح�صناء،  اأخــتــه 

�صور  من  حوله  ومبــا  تــوازنــه،  اأربــكــت  التي  اجل�صيمة 

لتحّل  والأ�صدقاء،  الأهل  من  به  املحيطني  الأ�صخا�ص 

حملها �صور الذاكرة، وحت�رص �صورة فاطمة حبيبته يف 

يقول  الذاكرة  مرايا  على  م�صيطرة  جانبه  اإىل  الطفولة، 

�صرتين  ــراآة  امل يف  »انظري  فاطمة  حمدثا  هذيانه  يف 

�ص25(.  ....«)الــروايــة،  عراة  الغدير  يف  نلعب  كنا   كيف 

تظل م�صاحة ح�صور �صور فاطمة »و�صوتها الذي ي�صتدعي 

املا�صي« )الرواية، �ص42( وا�صعة اأمام �صور اأخرى لالأب 

والأم، والأم زينة وال�صيخ الطيب والأخت ح�صناء وابنها 

حممود، والطبيب امل�رصف على متابعة حالته اجلنونية 

وم�صاعدة الطبيب فاطمة، التي تعيد اإليه وهي وت�صاعده 

�صورة  الطبي،  الك�صف  �رصير  فــوق  مالب�صه  نــزع  على 
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فاطمة يف حلظة هذيان جنوين طويل ينت�رص فيها على 

التقاليد التي منعت زواجه بفاطمة، وحتققت فيها رغبته 

من  فاطمة  اأم�صك  ــا  »واأن ال�صتيهام  بوا�صطة  املكبوتة 

العر�ص.  النوم يف مالب�ص  نتقدم نحو غرفة  يدها ونحن 

راأ�صها  عن  اأرفــع  واأنــا  ثيابي  نزع  على  ت�صاعدين  كانت 

ال�صال الأبي�ص واأفك اأقفال ف�صتان عر�صها الأبي�ص. اأخريا 

)الرواية، �ص77(. العم...«  ابن  انت�رص على تقاليد   حبنا 

�صابقها  وربط  اأحداثها  وحتليل  الرواية  يف  التقدم  اإن   

الطبيب  على  ال�صاذيل  عر�ص  بعد  يك�صف  بالحقها، 

املتمثلة  عالجه  و�صفة  واقـــرتاح  مر�صه  وت�صخي�ص 

اإىل  يدفعنا  �ص129(  )الــروايــة،  بفاطمة  تزوجيه  يف 

الــروايــة  تقول  هــل  كــالآتــي:  ن�صوغه  �ــصــوؤل  نطرح  اأن 

التحليل  علم  يف  حتديدا  املتمّثل  العلم  به  يقول  مبا 

باقرتاح  العلم  يتجاوز  الروائي  العمل  اأن  اأم  النف�صي، 

الأدب  اأمام  العلم  تف�صريات  �صمود  ويخترب  اآخر،  ر 
ّ
ت�صو

»غرديفا«  لرواية  قراءته  �صوؤال  يف  فرويد  يطرح   مثلما 

.
)7(

الروائي« العمل  اأمــام  ي�صمد  ل  العلم  »هل   ليون�صن، 

 ل 
ّ
الروائي اأن  الرواية تك�صف  اأحداث  اأّن متابعة  احلقيقة 

يختلف يف ت�صوره وت�صخي�صه لأعرا�ص جنون ال�صاذيل 

يختلف  ول  النف�صي،  التحليل  يقرتحه  ا 
ّ
عم ح�صني  بن 

الأ�صباب  اأهم  من  واحد  لعالج  اقرتحه  فيما  كذلك  عنه 

�صكوك  حتى  بل  الكبت،  يف  واملتمثلة  للجنون  املبا�رصة 

ة الطبيب يف تعاطي ال�صاذيل للمخدرات، وتاأكيده 
ّ
�صخ�صي

فيما بعد من الناحية الع�صبية بكونه يف بداية الإدمان، 

النف�صي  ه 
ّ
حمكي �رصد  يف  نف�صه  ال�صاذيل  يرف�صه  الــذي 

 يل ما مل اأفعل...«، توؤكده تفا�صيل احلكاية 
ُ
ْن�صب

َ
»كيف ي

»هل  ال�صاذيل؛  اأخت  ابن  الطبيب وحممود  بني  يف حوار 

ا من امل�رصوبات؟ اأبدا اإل بع�صا بل كثريا من 
ً
يتناول نوع

ال�صاي، ال�صاي فقط؟ نعم معه بع�ص احل�صائ�ص تقول اأمي 

اإنها من ف�صيلة اخل�صخا�ص وهي مهدئة. نعم هذه بها مادة 

.)80  79- �ص  ات�صح«)الرواية،  اجلانب   خمدرة...هذا 

يف  املجنونة  لل�صخ�صية  النف�صية  احلياة  هند�صة  اإن 

الرواية تقت�صي القدرة الفائقة يف الإح�صا�ص، والإن�صات 

لأعماق الذات الإن�صانية ورغباتها وتقلباتها، ه�صا�صتها 

وقوتها، ولعل املح�صن بن هنية اأتقن الغو�ص فيها، ب�رصٍد 

ة وا�صطرابها، احلياة 
ّ
النف�صي القوى  باألوان �رصاع  ير�صم 

ا�صتطاع  مثلما  ح�صني،  بن  ال�صاذيل  ل�صخ�صية  الداخلية 

تدفع  التي  الدوافع  اأهــم  من  اآخــر  ا 
ً
دافع اأّن  يك�صف  اأن 

بني  القائمة  احلدود  تخطي  اإىل  الإن�صانية  بال�صخ�صية 

العقل والالعقل، بني الواقع بقوانينه اإىل اجلنون، يتمثل 

ل عقل املجنون قبل جنونه للتناق�ص الذي 
ّ
يف عدم حتم

واملمكن  جهة،  من  ويعي�صه  يراه  وما  الواقع  بني  يجده 

مما يفّكر فيه من جهة ثانية، فينتقل اإىل اجلهة الثانية 

)اجلنون( حيث امل�صاحة اأرحب مبنطقها القابل للتناق�ص 

مال  منه  ويجعل  والأفعال  الأفكار  من  والالمعقول 

ته التي  اأربكها واقعه بتناق�صاته.
ّ
لإعادة التوازن لنف�صي

والقمع  الــرقــابــة  الــجــنــون:  اكــتــمــال   -4
ــد ــرص ــت ـــــذاء ال ــــى ه ــا إل ــّي ــك ــل ــا م ــق ــري  ط
اإن �صدة وقوة �صدمة ال�صاذيل واتهامه بالقتل ل�صديقته 

ال�صحيفة  و�صائل  كل  وم�صادرة  ال�صحيفة  �صاحبة 

جحا  حلكايات  �رصده  ا�صتمرار  لإيقاف  مقرها  واإغــالق 

�صتائرهم  ومزقت  »عوراتهم  يقول:  مثلما  ك�صفت  التي 

واأر�صلت الأ�صواء تهتك زورهم« )الرواية، �ص127( وما 

اأن  ميكن  ما  اإىل  قاده  ة 
ّ
نف�صي �صريورات  من  عنها  جنم 

بهذاء  امل�صابني  فرويد  عليه هذاءالرت�صد. ويحدد  نطلق 

الرت�صد باأنهم، من ي�صتكون من اأنهم مو�صع رقابة دائمة 

.
)8(

مهولة قوى  قبل  من  احلميمية  اأفعالهم  يف   حتى 

اأ�صلوب الف�صح خلف �صخ�صية جحا وحكاياته  لقد �صكل 

)الـــروايـــة،  الــقــ�ــصــور  ولأ�ـــــرصار  واملــ�ــصــاهــري  لل�صا�صة 

�ص94/112( الذي ابتكره ال�صاذيل بن ح�صني و�صايرته 

ح�صور  اإىل  جحاهما  ليت�رصب  »�صلفي«  �صديقته  فيه 

وغريب  والر�صاوى  ال�صالح  وبيع  امل�صاربة  مال�ص 

الأخبار و�رصدها، وك�صف عالقات جن�صية اأدت اإىل �صقوط 

�صببا  �ص112(  )الــروايــة،  ــزاب  اأح وخ�صارة  حكومات 

كافيا لدخول ال�صاذيل لنفٍق مظلٍم تختلط فيه كل الأ�صياء 

املتعدد  الزمن  وي�صري  باحلا�رص  املا�صي  فيه  ويتداخل 

الذي  الواحد متعدًدا متغريا ولكن  ا وواحًدا، واملكان 
ًّ
قار

يف  والرت�صد.  بالرقابة  ال�صعور  هو  جميعا  بينها  يجمع 

 نوبِة جنوٍن وا�صطراٍب نف�صي لل�صاذيل يقول« 
ِّ
�رصد حمكي

رئي�ص  اأقدام  بالأحداث... وقع  ال�رصير مدينة تعج  اأ�صبح 

الطبول.  كقرع  طرق  جمجمتي،  يف  رجع  لها  ال�رصطة 
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بحًثا  منها   
ّ
واأفر العوامل  هذه  رجا...اأطرد  اأ�صئلته  ترجني 

عن زاوية �صمت وهدوء، يطّل علي وجه الدكتور يت�صنع 

اإّنها  ال�رصطة  وجوه  من  اآخر  وجه  ...اإنه  اخلبث  ابت�صامة 

يعمل  الدكتور  ال�رصطة...اإّن  اإليها  تلتجئ  خبيثة  طرق 

ل  ملــاذا  ال�رصطة  من  يكن  مل  اإن  املتاآمرين...  لفائدة 

حممود  تغري  هل  طرفهم...ولكن  من  مــاأجــورا  يكون 

�صك  ويتجاوز  �ص110-111(  الأموال«)الرواية،  اأي�صا 

اأن يكونا ماأجورين  اأخته من  وابن  الطبيب  ال�صاذيل يف 

اإىل اأخته نف�صها. 

الجنون  بــجــنــونــه:  الــمــجــنــون  وعـــي   -  4
الـــروايـــة يف   

»الحقيقة«)9( لــقــول   قــنــاعــا 
يبداأ وعي ال�صخ�صية املجنونة بجنونها منذ بداية الن�ص؛ 

ح�صناء  لأخته  حديثه  خــالل  من  ال�صاذيل  يكت�صف  اإذ 

مدة  قبل  ماتوا  الذين  زينة  والأم  والأم  الأب  وبحثه عن 

غري ي�صرية من الزمن، ويتطور وعيه بجنونه ليك�صف عن 

يف�صح  حيث  للطبيب  حماوراته  يف  اأو�صح  ب�صكل  نف�صه 

الطبيب  لغايات  ــه  اإدراك النف�صي  ه 
ّ
حمكي عرب  ال�صاذيل 

�رصد  اإىل  يدفعني  اأنه  اأدرك  »كنت  يقول:  حماورته  من 

البحر وكيف عاملت وتعاملت  اأطوار عي�صي هناك خلف 

�ص91-92(. »)الـــروايـــة،  ا�صتغلت  ومبـــاذا   وعملت 

يتمثل  مهم  اآخر  جانب  بجنونه  املجنون  لوعي  اأن  غري 

كونه  اإىل  بالإ�صافة  املجنون،  عند  اجلنون  كــون  يف 

ا بالإيحاء والرمز عن مكنونات الذات، قناع لقول 
ً
تعبري

احلقائق قول مبا�رصا، ونقدا �رصيحا للواقع وتناق�صاته، 

وبهذا يتجاوز اجلنون حدوده كظاهرة وتعبري عن غياب 

عن  تك�صف  الإبــداعــي  الن�ص  يف  للنقد  اآلية  اإىل  العقل، 

قدرة ونباهة املجنون الروائي لي�ص فقط يف التعبري عن 

واحلريات  احلقوق  �صعار  تناق�ص  ر�صد  يف  بل  دواخله، 

)حجا  الإن�صانية  املجتمعات  يف  حقيقة  قائم  هو  وما 

والفعل  القول  يف  والتناق�صات  الــروايــة(،  يف  الغربي 

التطور  حركة  تعيق  التي  والديني  والثقايف  الجتماعي 

ال�رصقي(. )حجا  والعربي  التون�صي  متمعه  يف   والتقدم 

التي ميتلكها املجنون  والنباهة واجلراأة  القدرة  اإن هذه 

وموؤ�ص�صات  اأفــرادا  املجتمع  ورف�ص  جنونه  وحني  قبل 

املجتمع  يف  النــخــراط  يف  الرغبة  يفقده  ما  هو  لها، 

 
)10(

ويدفعه اإىل الن�صحاب من متمعه اإىل عامله اخلا�ص

حيث قد يكون عنيفا اأو دائم الرتياب، ولكن يظل قائال 

ل  انحرافات.  من  عينه  عليه  تقع  ملا  را�صًدا  للحقيقة 

يخرج ال�صاذيل منون رواية »مرافئ اجلنون« للمح�صن 

طقو�صه  عن  ول  متمعه  وتقاليد  عادات  عن  هنية،  بن 

اإل   ،
)11(

مقابرهم يف  واحتفالته  لالأولياء،  وابتهالته 

»الإن�صان  باأن  القول  فهل ميكن  زيفها  ويك�صف  ليعريها 

يوؤكد  مثلما  جنون«؟  �صوى  لي�ص  باحلكمة  عالقته  يف 

، وهل ميكننا القول اإن 
)12(

م�صيل فوكو يف تاريخ اجلنون

اجلنون يف الرواية تعبري عن احلكمة واملعرفة، و�صيغة 

من �صيغ قولها؟ 

ــــر  ــــري ــــح ت مـــــــــن  الـــــــجـــــــنـــــــون   -5
ـــــــى تــــحــــريــــر الــــســــرد  ـــــــي إل ـــــــروائ  ال
ارتهانه  عدم  »يف  الروائي  املجنون  اختالف  يتمثل  ل 

على  اأ�صال  يقوم  ــوده  وج لأن  الجتماعية،  لل�صوابط 

ميزة  ولي�صت  فقط،   
)13(

لها« المتثال  وعــدم  خرقها، 

جنونا  كونه  يف  ول  والك�صفي،  النقدي  بعده  يف  جنونه 

اإىل  ت�صعى  ــة  وواعــي مــدركــة  ذات  عــن  ي�صدر  »فــعــال 

الذي  اخلا�ص  منظورها  وفق  والعامل  الأ�صياء  ت�صمية 

واملفاهيم  املعطيات  مــع  بــالــ�ــرصورة  ين�صجم  ل  قــد 

اللغة  مل�صتويات  خرًقا  كونه  يف  كذلك  بل   ،
)14(

ال�صائدة«

للروائي  يتيحه  وفيما  الدللية،  واأن�صاقها  ولأنظمتها 

 من اإمكانات خرق كل العتبارات وال�رصوط التي تقيده.

تارة  بن هنية  املح�صن  رواية  اجلنون يف  ياأتي خطاب   

ا �صفاًفا للقول، وتارة اأخرى �صيغة لرتميز اخلطاب 
ً
قناع

ا ملغًزا، عرب ت�رصيد اأقوال واأفعال 
ً
الروائي وجعله اإيحائي

للروائي  اأتاح  مما   ،
ّ
النف�صي وحمكيه  ح�صني  بن  ال�صاذيل 

من جهة اأن يقول ما يريد قوله واأن يعيد التفكري يف �صيغ 

القول وت�صفريها عرب اآليتي اخلرق والرف�ص ل�صيغ القول 

البناء  ثانية؛ جعل  الكتابة، ومن جهة  واأ�صكال  واملقول 

على  رواياته،  من  ك�صابقاتها  يقوم  ل  للرواية  ال�رصدي 

التما�صك والوحدة واإمنا على التغيري والتجريب يف اأ�صكال 

البناء املمكنة، اإ�صافة اإىل التغيري يف الأ�صكال الطباعية 

احلجم  وذات  والعادية/  املتموجة/  )اخلطوط  للكتابة 

املجنونة،  الروائية  ال�صخ�صية  حــالت  لت�صاير  الزائد( 
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احلكايات  وتوظيف  واملــكــان،  الزمان  يف  وحتولتها 

اجلزئية )حكايات جحا( داخل حكاية اإطار؛ حكاية جنون 

ال�صاذيل، واعتماد نظام املالحق لإعادة ترتيب الأحداث 

الكربى للحكاية، وترتيب ت�رصيد اجلنون ومنحه م�صداقية 

الذي  الوثائق  ال�رصطة/ ملف  املرجع املعتمد ) حما�رص 

الطبيب  تقرير  كاتبها/  اأو  الرواية  ل�صارد  ال�صاذيل  �صلمه 

 ال�رصعي/ قرارات واأحكام املحكمة/ حما�رص املعاينة ...(.

والبناء  للقول  �صيغة  اجلنون  �صكل  لقد  القول  خال�صة 

 
ّ
التون�صي للروائي  اجلنون«  »مرافئ  ــة  رواي يف  الفني 

املح�صن بن هنية، كما �صكلت الرواية مال لإعادة طرح 

وهل  واخلفية؟  الظاهرة  اأ�صبابه  وما  اجلنون؟  ما  �صوؤال 

عند  الكتابة  يجعل  مما  روائيا؟  اجلنون  ت�صخي�ص  ميكن 

اأ�صئلة وجودنا  اأمام  بن هنية؛ كتابة لذواتنا وه�صا�صتها 

اخلارجية  والجتماعية  الداخلية  النف�صية  وعواملنا 

واأحالم  هذيانات  من  عنها  يعرب  وما  املقلقة،  وغرابتها 

وا�صتيهامات.
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والتحليل  األدبــــي  التمثيل  بــيــن  الــعــالقــة 
النفسي         

َحِرجة  التقاء  زاويا   
ّ
الأدبي والّتمثيل  الّنف�صي  الّتحليل  جتمُع بني 

اخلطابني  مقاربة  عند  البينّية  م�صاحاتها  اكت�صاُف  امُلمكن  من 

التاأ�صي�صّية  املقولت  مراجعة  وعند  كليهما،  وال�صعري  النف�صي 

اإقامة  من  متّكن  ياكوب�صن  رومان  اأن  جند  فيهما؛  للمتخ�ص�صني 

 من جهة وبني املجاز والكناية من 
ّ
لة بني الالوعي اجلمعي ال�صّ

جهة ثانية عندما قارب بني مفهوم الإزاحة النف�صّية التي ُت�صري اإىل 

الأ�صلية  ت�صوراتها  لالنف�صال عن  قابلة  لالأ�صياء  توظيف  طاقة 

عالقة  بينها  خُمتلفني  لفظني   
َ
جتــاور تعني  التي  الكناية  وبني 

ا�صتند ياكوب�صن يف وجهة نظره على  . وقد 
)1(

اأو مكانية  زمانية 

هات لكان يف التحليل التي ت�صري اإىل اأّن تكوينات الالوعي 
ّ

توج

. اأما جورج 
)2(

هي دوالٌّ لغوية واإ�صارية وعالقتها بالذات املتكلمة 

الُهو الذي تلّقفه بعد ذلك  اأول من اكت�صف مفهوم  غرودريك وهو 

النف�صي يقول:»اإننا ل  التحليل  لنظرّيته يف  ا 
ً
اأ�صا�ص فرويد وجعله 

الأكرب  ُيوجد منه يف �صعورنا، واجلزء  اإل ما  الُهو  نعرف من هذا 

مبا ل يقا�ص مال يتعّذر مّنا له مبدئيا، ولكن من املمكن اأن ننفذ 

 
)3(

بعمق اإىل ل �صعورنا عندما ن�صمم على اأن نتخيل ل اأن نعرف«

 اأو املر�صي يعّد نتاًجا للثقافة والهوّية 
ّ
فالالوعي بتمثليه احُللمي

والّذاكرة وهو بذلك يقارب مفهوم الأدب.

بالبيولوجيا  احتفت  التي  النف�صي  التحليل  نظرية  من  بالتوازي 

يف  الل�صان  وزّلت  والأ�صاطري  الأحــالم  مثل   العالمات  ونظام 

من  الأخري  الربع  يف  الثقافّية  الّدرا�صات  �صّيدت  للنف�ص  حتليلها 

الراهن حوارّية جديدة بني علمي  الع�رص  الع�رصين وحتى  القرن 

ال�صايكولوجيا والأنثوبولوجيا؛ �صّدرت فيها قيمة الثقافة �صلوًكا 

وخطاًبا يف �صياغة الأ�ص�ص النف�صية ملجتمعات بعينها، ومنحتها 

اأفراد ذلك املجتمع واأع�صبته  وظيفة رئي�صة يف درا�صة جن�صانية 

ال�صلوك،  ُم�صتخل�ٌص من  الثقافة جتريٌد  اأن م�صطلح  ولوعيه، مبا 

وهذا الأخري بدوره من عالمات النف�ص. ذهب فيجوت�صكي - وهو 

»اأن  اإىل  النف�صية-  الدرا�صات  يف  الثقافية  هات 
ّ

التوج اد 
ّ
رو من 

اأدوات  الإن�صان؛  منتجات  من  عامل  تعي�ص يف  الب�رصية  الكائنات 

وكلمات ووترية اأعمال وطقو�ص، وهي اأ�صياء متبّدلة يتحّتم على 

الفرد اأن يتعامل معها يف الوقت نف�صه الذي هي فيه م�صتودعاٌت 

. نقل فرع علم النف�ص الثقايف الدرا�صاِت 
)4(

للفكر واحلكمة الب�رصية«

النف�صّية من انكفائها على الالوعي واأخذها اإىل ف�صاءات اإن�صانية 

اأرحب واأغنى؛ تلك هي ف�صاءات الثقافة الإن�صانية، وبذلك اأ�صحت 

ال�صعبية  والطقو�ص  والتقاليد  والذاكرة  والإدراك  العقل  مفاهيم 

اإ�صافة لالآداب والفنون نوافَذ ُمنفتحة على نظرية التحليل النف

�صي.                                                      

الإلــه،  عبد  لــوؤي  العراقي  والــروائــي  القا�ص  مموعة  ا�صتغلت 

الزوايا  لتلك  البينّية  الفجوات  على  الأقنعة«  »لعبة  وعنوانها 

من  يتبني  وكما  فاملجموعة  والنف�ص؛  الق�ّص  بني  املنفرجة 

مفاهيم  وفــَق  ال�صخ�صّية  اأقنعة  تعّدد  مفهوم  ُتقارب  عنوانها 

»لعبة  عليه  نطلق  اأن  ميكن  ما  ف�صاء  �صمن  النف�صي  التحليل 

املرايا« بحيث يتبّدى الالوعي ويك�صف عن بنائه امل�صمر مبراآة 

البناء وال�صكل الق�ص�صّيني، ولي�صت املجموعة ب�صدد تقدمي �صورة 

 الذي يجنح نحو تطبيق مقولت »فرويد« 
ّ
تقليدّية لل�رصد النف�صي

واتباعه ال�صخ�صية الق�ص�صية ووظائفها الدللية؛ ذلك الأمر الذي 

طالعه القارئ العربي يف بدايات ن�صاأة الق�صة والرواية العربيتني 

و»فوؤاد التكريل« و »حممد خ�صري« 
)5(

يف نتاجات »جنيب حمفوظ«

وغريهم . 

أكاديمية عراقية

»لعبة األقنعة« للؤي عبداإلله 

حوارية النفس والقص 
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أوال: البداية من الطفولة:

يف  ترتكز   
ّ
النف�صي التحليل  نظرية  اإن  القول  البدهّيات  من  بات 

اإىل  الو�صول  �صبيل  يف  الطفولّية  اجلن�صانّية  تاأويل  على  اأ�صا�صها 

فهم للنف�ص التي متّثل مرحلة الطفولة م�صتودعها الرئي�ص، خلزن 

لحقة  عمرية  مراحل  اإىل  النف�صية  واملكبوتات  العقد  وحتويل 

هذا  جن�ص  عن  املو�صوع  اختيار  ا�صتقالل  اأن  التحليل  »يعترب 

 ل تلتقي 
)6(

الذي يتطور انطالقا منه« الأ�صل  املو�صوع ذاته هو 

قبلها من  اأما  البلوغ؛  اإل يف    
ّ
ال�صبقي اجلن�صانية مع مو�صوعها 

الأ�صول  اأو  الفمّية وال�رصجّية فتعّد اجلذور  مراحل وهي املرحلة 

الق�صيب يف  ارتباطا ع�صويا مبركزّية  املرتبطة  النف�صّية  للحياة 

احلياة البيولوجية والنف�صية على حد �صواء.  

التذّكر  اآليات  خالل  ومن  ارد 
ّ
ال�ص يــروي  »املــخــادع«  ق�صة  يف 

و�صفها  التي  طفولته  جتــارب  من  جتربة  باخليال  املمتزجة 

بالهانئة؛ فقد عا�صها يف كنف والدين عطوفني مبقت�صى الظاهر؛ 

املتوارث جزءا  العنف  ال�رصقيني ميثل  الآباء  اأغلبية  لكنهما مثل 

متنحهما  ما  اإىل  اإ�صافة  الأ�صا�صّية  ال�صخ�صّية  �صماتهما  من 

ال�صارد  ي�رص  مل  رمّبا  وهيمنة،  تعاٍل  من  الأبناء  على  �صلطتهما 

للبيت العراقي بال�صم اإل اأن القارئ ي�صعر بالأجواء البغدادية يف 

و�صف ال�صخ�صيات والف�صاء الق�ص�صّيني؛ بالأخ�ص اإ�صارته  للقبو 

الذي حتر�ص العوائل على ت�صييده حتت بيوتهم؛ ليكون مالًذا لهم 

ميثل  للتخزين،  ي�صتخدمه  وبع�صهم  واحلــروب،  ال�صّدة  اأزمنة  يف 

القبو اأو »ال�رصداب« باللهجة الدارجة م�صتودًعا لذكريات الطفولة 

املا�صية وعقدها النف�صّية وحماولة قراءتها قراءة ق�ص�صّية ن�صّية 

جديدة. 

ي�صتعيُد ال�صارد ذكريات طفولته يف بيتهم القدمي مب�صاعر متناق�صة 

جتمع بني الّنقمة والرتياب تارة، وبني احلنني للما�صي واملحبة 

تارة اأخرى، ل ت�صتعاد مرحلة الطفولة اإل بال�صورة احل�صّية لأّنها 

احلديث  دار  كّلما   ،
ٌ
�صعور »ينتابني  املدى:  بعيدة  للذاكرة  تنتمي 

عن طفولتنا اأنها لي�صت اإل حكاية ن�صيت �صهرزاد اأن ترويها للملك 

اأربعني  التي تدور عن ق�رص يحوي  �صهريار؛ فهي مثل ق�ص�صها 

غرفة، وما على البطل اإل اأن ي�صتمتع فيها جميًعا عدا واحدة عليه 

األ يفتحها اأبدا، لكّنه وحتت وطاأة ف�صول عارٍم ينغزه دون توّقف 

تعّد   .
)7(

امل�صوؤومة« الغرفة  باب  فيفتح  قطعه،  الذي  الوعد  يخلف 

 واأداٍء تعبريّي الطريقة الأمثل 
ٍّ
الق�صة ومبا متثله من ت�صوير ح�صي

ل�صتدعاء مرحلة الطفولة وحماولة فهم عقدها النف�صّية، وقد َمنَح 

ا يتنا�صُب  َة بناًء غرائبيًّ التداُخُل ال�رصدّي مع ق�ص�ص الليايل الق�صّ

مع خمّيلة الطفل احل�صّية ودْه�صة وغمو�ص الالوعي عند الإن�صان؛ 

حكايات  يف  والأربعني  الأربعة  الغرف  بعيد  حدٍّ  اإىل  ي�صبه  فهو 

�صهرزاد .ل تخلو حياة العائلة من الغمو�ص وبع�ص املنغ�صات؛ 

 
ٌ

منها وفاة طفلتهم »فدوى« يف ظروف غام�صة، وقد يتوارد هم�ص

اأحد الوالدين قد  اأّن  اإىل  بني الفينة والأخرى عن مالب�صات ُت�صري 

ت�صّبب يف وفاتها �صهًوا ولمبالة. املنّغ�ص الآخر هو ح�صور رجل 

من اأقرباء الأب اأطلق عليه ال�صارد لقب »الغريب« ياأتي لزيارتهم 

عند  والقلق  ُتثري احلرية  وزيارُته  العام،  معّينة خالل  اأوقات  يف 

البيت  قبو  اإىل  بالنزول  طفلهما  ياأمران  الذي  احلّد  اإىل  الأبوين 

اأثناء الزيارة وعدم مغادرته اإىل اأن ياأذن له بال�صعود اإىل الأعلى 

ر ك�رص 
ّ
مرة اأخرى؛ لكن الطفل امل�صاك�ص، ويف اإحدى الزيارات يقر

املغلقة.  الأبــواب  يدور خلف  ما  اكت�صاف  منه يف  رغبة  الأوامــر 

�ص يوًما على اأبيه اأثناء حواره مع الغريب،  ارد اأنه تل�صّ
ّ
يتذّكر ال�ص

ت الطفل من خالل ثقب الباب اأو العني الثالثة حقيقة  يك�صف تن�صّ

الأب بعد �صقوط قناع الّطيبة والّتزان عنه، وارتدائه وجهه الآخر؛ 

وجه العنف والعدوان على الآخر. يرى الطفل وي�صتمع اإىل م�صاجرة 

عنيفة بني ال�صيف والأب تدور على اإ�رصار القريب »الغريب« على 

التدّخل يف حياة الأب وحتويل م�صارها؛ فالأخري كان يتمنى اأن 

ال�صعوب والبلدان؛  واأدب  يكون باحًثا تاريخيًّا لهتمامه بثقافة 

اأما قريبه فقد اأراد له اأن يعمل يف التجارة؛ وهكذا اأم�صى الأُب رجل 

ج زواًجا تقليدّيا من امراأة مل تربطه بها 
ّ
اأعماٍل مي�صور احلال يتزو

التنا�صل،  قانون  بحكم  اأطفال  منها  واأجنب  زواجه،  قبل  م�صاعر 

وبذلك ترتبت حياته بخالف رغبته، وما يريد هو اأن يكون. يقول 
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على  يح�صدونك  اأقاربك  كّل  اليوم،  حولك  انظر   « لالأب:  الغريب 

التفرغ  لتمّكنت من  اأبي  اأمالك  اأيّن بعت  »لو  الأب:  يرد  لديك«  ما 

 يعاين الأُب ف�صاًما بني اأناه املثايّل 
)8(

للدرا�صة، وملا تزوجت اأبدا«

الذي  اأن يكون �صخ�صية بارزة قريبة من املثال  الذي يرغب يف 

�صنوات.  عرب  ت�صّكلت  التي  احلقيقّية  �صورته  ذاته  وبني  ين�صده 

ونتيجة لهذه الزدواجية؛ يعاين مر�َص الع�صاب الهي�صتريّي الذي 

يعني ان�صطار وعِي ال�صخ�صّية اإىل مموعتني نف�صّيتني منف�صلتني؛ 

وّلد  الف�صام  هذا  للواقع.  را�صخة  والثانية  املثال،  تن�صُد  الأوىل 

ع عن ارتكاب 
ّ
لديه دافًعا ُعدوانيا جتاَه الآخر؛ ولذلك فاإّنه مل يتور

جرمية قتل الغريب ركال ثم خنقا »ها هما الغريب والأب يتبادلن 

قناعيهما اأمام عيني الثالثة، تاأتيني اأ�صوات ب�رصية متنافرة من 

وبينهما  حيوانية   
ٌ

واأنفا�ص ح�رصجاٌت  معها  تتقاطع  الغرفة  قلب 

 )9(
الأر�صّية« بالطات  فوق  تتك�رّص  ل�صحون  �صاخبة  ارتطاماٌت 

ولرمبا  الوالدين؛  �صلوك  يف  متجذرة  العدوانّية  نزعة  اأن  ،يبدو 

بدوافع  املرتبط  ال�صلوك  لهذا  نتيجة  )فدوى(  الطفلة  وفاة  جاءت 

عقد اخلوف والرتياب والق�صوة التي عا�صها الأبوان يف طفولتهما 

وبعد ن�صوجهما يقول )فرويد(: »اإننا نرى اإن ال�صادية واملازو�صية 

تقدمان لنا مثالني ممتازين على احّتاد نوعي النزوات الأيرو�صية 

التي ميكننا درا�صتها هي  النزوية  واإّن كل احلركات  والعدوانّية، 

غريبُة  عائلة  اإنها   
)10(

النزوات« من  النوعني  هذين  احتــاد  من 

 
ّ
الهدوء واحلنو اأق�صى  الوالدين فيها من  الأطوار يرتاوح ت�رّصف 

والت�صامح اإىل اأق�صى ال�صادّية والعنف والعدوان، اأمنوذٌج للعوائل 

العربية التي تعي�ص تراكم عنف ال�صلطات الجتماعية وال�صيا�صّية 

منها  اجلن�صانية  الرغبات  حتقيق  وعدم  �صنوات،  عرب  والدينية 

يعمل  بالعنف،  خ�صائهما  عقدة  يعو�صان  والأم  الأب  والفكرية، 

فاإّن  واملــراأة؛  الرجل  عند  اجلن�صية  الرغبة  تنظيم  على  اخل�صاء 

تهديد اخل�صاء يوؤدي اإىل زوال عقدة اأوديب عند الرجل، واعرتاف 

.
)11(

املراأة بخ�صائها يحدد انتظامها بالأوديب الأنثوي 

خماتلة  عن  معرّبة  �صعرّية  �رصدّية  بلغٍة  )املخادع(  ق�صة  متيزت 

البعيدة وامتزاجها باخليال من خالل تكثيف الح�صا�ص  الذاكرة 

بالإ�صارة  البيت  ف�صاء  على  وده�صة  غرائبّية  اإ�صفاء  مع  بالزمن 

اإىل الغرف الأربعني يف حكايات الف ليلة وليلة.

المرأة  بين  الجندر  وعــالقــات  اللبيدو  ثانيا: 
والرجل

يف  اجلن�صّية  الّنزوة  عن   
ّ
الدينامي باأنه»الّتعبري  )الللبيدو(  يعرف 

الأمرا�ص  ت�صخي�ص  للمحّلل  املفهوم  يتيح  النف�صّية«)5(  احلياة 

مبراحل  املرتبطة  واجل�صدّية  العاطفّية  املرجعّيات  ذات  النف�صّية 

والكمون؛  وال�رصجّية  الفمّية  ومنها  واجلن�صي؛  النفعايّل  الن�صج 

طرحت  التي  الق�ص�ص  من  والتنا�صل.  البلوغ  ملرحلة  و�صول 

الهوية  �صياغة  يف  واأثرها  اجلن�صّية  الرغبة  اأو  اللبيدو  مو�صوعة 

ال�صخ�صية وماآلت الأحداث، �صارحة توازن نزوة احلياة واملوت، 

يف  الوعي  تيار  بطريقة  تــروى  التي  »قب�صتان«  ق�صة  نطالع 

فالقارُئ  ال�صخ�صّية؛  ونــزوات  لعقد  وتبيانها  لالأحداث  �رصدها 

ذهنّيا،  امل�صطرب  ارد 
ّ
ال�ص مونولوج  �ــصــذرات  بل�صق   

ٌ
مطالب

الزمانية  امل�صافة  بو�صف  حافلٌة  الق�صة  فجواته.  بني  وبالربط 

بني  الفا�صلة  امل�صافة  وهي  الثنني،  بني  الفا�صلة  واملكانية 

الفرح واحلزن، اللقاء اأم الفراق، منطق املقدمة والنتيجة ومنطق 

ال�صباب  لعا�صمة  ي�صافران  عراقّيان  ورجل  امراأة  هما  ال�صدفة، 

لندن، لق�صاء �صهر ع�صلهما بعد لقاء وتعارف يف بلدهما الأ�صل، 

 ما 
ٌ
وبعد قليل من �صفو اللذائذ احل�صّية ووجد ال�صتياق يحدُث كدر

كان لهما يف احل�صبان، ُيحيل ال�صفَو اإىل نفوٍر وانزعاٍج، ثم فراق 

 كتفي كتفها، وكفي كفها، 
ّ

اأبدي »وها اأنذا م�صتلٍق بجانبها مي�ص

 
)12(

و�صاقي �صاقها؛ لكنني اأعرف اأن حميطات تف�صلنا عن بع�ص«

باحلميمّية  بوا�ص(  )فرانز  و�صفها  التي  ال�صخ�صّية  امل�صافة  اإنها 

التي �رصعان ما تتحول اإىل م�صافة عدائّية حني ينقطع التوا�صل 

، ففي ليلة مقمرة خرجا للتنّزه ويف طريق العودة 
)13(

بني �صفتني

�صادفهما مموعة من املراهقني املخمورين وحاول �رصقتهما 

»مل يبق اأمامنا �صوى الرتاجع خطوتني ثم النحراف ي�صارا لندخل 

فناء الفندق حيث الأ�صواء ال�صاطعة، وحيُث الأمان املطلق. كان 

ذلك  وتنفيذ  �صرتتي،  بقما�ص  املت�صبث  رجاء  ذراع  اأعّت  اأن   
ّ
علي

 يفهم من موقف ال�صاب جنٌب وتخاذٌل 
)14(

اخليار فورا كان علي«

اأمامها رجولة املوقف يف حمايتها  يبد  عن حماية عرو�صه فلم 

اإىل  ذلك  اأدى  الإنــاث،  مع  ذلك  الذكور  يفعل  كما  عنها  والدفاع 

اإثر ذلك، وبقيت ذكرى تلك الليلة يف وعي  نفورها منه، وافرتقا 

د كابو�ص بعيد راآه بني اليقظة والنوم واأحال 
ّ
وخميلة العا�صق مر

حياته اإىل جحيم. 

الع�صل  العرو�ص النف�صال عن عري�صها يف �صهر  رت 
ّ
اإذن ملاذا قر

ا للوهلة الأوىل، 
ً
ا اأو عابر بعد وقوع هذا احلادث الذي يبدو عر�صيًّ

وغري  الهادئ  عري�صها  �صلوك  جتاه  امُلفرطة  ح�صا�صّيتها  وملاذا 

حيل لأّنها 
ّ
رت العرو�ص الر

ّ
العدواين مع الآخر؟ الحتمال الأول قر

انت�صائها  اإىل  ت�صل  ومل  الفرا�ص  يف  �رصيكها  عن  را�صية  تكن  مل 

ا مل ي�صبق لهما العالقة اجل�صدّية  معه؛ فزواجهما كان عربّيا تقليديًّ
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باأنها  ال�صارد  واإن جمعتهما عالقة عاطفية و�صفها  الزواج  قبل 

»عذرية« وقد وجدت يف تخاذله عن حمايتها مرّبرا كافًيا لف�صخ 

 اآخر يبدو يل وجيًها مثل الأول هو اأن رغبة 
ٌ
العالقة بينهما. �صبب

املراأة دائما ما تختبئ خلف عواطفها، واأحيانا تتوارى خلف املثل 

»اإ�صافية«  باأنها  �صهواتها  تو�صف  لذلك  الجتماعية؛  والتقاليد 

 
)15(

فهي ل تتكامل مع املتعة الذكرّية املرتبطة بالأيرو�صية غالبا

فنزواتها م�صتقّلة عن مو�صوع اجلن�ص ترتهن اإىل ُمثريات جانبّية 

�صا عن حياتها اجلن�صيِّة 
ِّ
ذهنّية وانفعالية متنح املراأة الن�صوة والر

والزوجيِّة، واملثري الذي مل جتده مع �رصيكها يف هذه الق�صة هو 

�ص به نق�صها 
ّ
ة اأو ال�صجاعة الذي من امُلمكن اأن تعو

ّ
مفهوم الفتو

البيولوجي بتج�صده واكتماله عند زوجها اأو من تقبل به �رصيًكا 

الدللة  مع  تتالزم  الق�صة  يف  النف�صّية  الدللة  تنفّك  ملا  لها.   

اأ�صهم املكان  ال�صخ�صّيتني؛ فقد  الثقايف لكال  الفل�صفّية والالوعي 

املختلف اأو املعادي يف اإعادة �صياغة الهوية ال�صخ�صية �صماتها 

ن�صّية  هوية  املتخّيل  ال�رصد  مينحها  وقد  ووظائفها،  واأدوارهــا 

بديلة عن الهوية العينية، لقد اأعادت جتربة ال�صفر �صياغة هوية 

كال الزوجني اأو جعلتهما يف مواجهة بني الأ�صل والقناع داخل 

ذاتهما الرجل »الفحل« الذي اكت�صف يف طباعه رقة التخنث، واملراأة 

طرق  مفرتق  عند  و�صعهما  الق�صيب  قوة  عن  الباحثة  »الأنثى« 

النهاية، من جهة اأخرى يفر�ص املكاُن قوانينه على الذات، قوانني 

ة وق�ص�ص اأخرى  اجلاذبية والقوة وال�رصعة والنطالق، فهذه الق�صّ

ت�صف تفا�صيل احلياة اليومية بالإ�صارة اإىل قوانني الفيزياء ذات 

الأبعاد الفل�صفّية مثل ال�رصعة والنطالق واجلاذبية تلك القوانني 

واأخرى يطلق  ا على عقب بني حلظة 
ً
راأ�ص الب�رص  التي تقلب حياة 

عليها املتدّينون الق�صاء والقدر والليرباليون ال�صدفة والحتمال، 

فالالوعي اأو العالقة بني الهو والأنا، والأنا العليا قد ل حتكمها 

فقد  ذلك  على  النف�صي  التحليل  علماء  يوؤكد  كما  اللبيدو  قوانني 

توؤثر عليها قوانني الفيزياء والهند�صة والريا�صيات وهي قوانني 

فل�صفّية يف اأ�صولها، فالإن�صان روح ومادة مثلما توؤثر النف�ص يف 

عليه،  موؤثرة  الأخرى  هي  املادة  »الروحانيات«،  اأقداره  �صياغة 

املادة املتمثلة يف تاآمر الطبيعة وال�صدفة، املكان والزمان �صّده، 

ح�رًصا  ال�صخ�صيات   
َ
قدر والزمان  املكان  حوارية  حتدد  ل  وقد 

ا على  ا فيزيائًيا قاب�صً فنًّ الق�ص�ص وت�صيئها  واإمّنا حتّدد منطق 

 يف حياتنا.  
ّ
 وال�صتثنائي

ّ
الهام�صي

يف ق�صة )الن�صف الآخر( يربُز قانون ال�صدفة والحتمال وا�صًحا 

�صم ورجل يحرتف 
ّ
الر امراأة تهوى  ال�صخ�صّيتني،  يف �صياغة قدر 

عن  بعيدا  عا�صفة؛   
ّ
حب ق�صة  جمعتهما  الفوتوغرايف  الت�صوير 

موطنهما يف مدينة الربد والظل والرطوبة والغيوم واملطر لندن؛ 

ال�صخ�صية  رغباتهما  لختالف  يفرتقان  ما  �رصعان  لكّنهما 

مبنطق  حياتهما  توجيه  اأرادا  لقد  للحياة.  الإدراكية  وروؤيتهما 

 وبيولوجي حمكم يوؤمن لهما حياة مّتزنة وهادئة بعيًدا 
ّ
ريا�صي

بريطاين  رجل  من  املــراأة  تزوجت  الفنانني.  حياة  بوهيمية  عن 

من  امــراأة  حبيُبها  وتزوج  طفلني،  منه  واأجنبت  »مايكل«  يدعى 

اأقربائه و�صار عنده هو الآخر طفالن »اأعتقد كاٍف اأنه حّقق وفق 

وامل�صتقبل  املا�صي  اغتيال  ح�صارّيا،  ا 
ً
انتحار التقليدي  زواجه 

اأنهما  ظّنا  التي  اللحظة  ويف   
)16(

باحلا�رص« الأعمى  والت�صّبث 

اأ�صلهما  بني  يوائم  �صبًطا  هذا،  الرتيب  حياتهما  اإيقاع  �صبَطا 

ولعبت  باملر�صاد  لهما  القدر  كان  الغربي،  وقناعهما   
ّ
ال�رصقي

عند  لكن  �صنواٍت؛  دام  فــراق  بعد  ثانية  جمعهما  يف  ال�صدفة 

تقريره  يف   
ّ
ال�صحفي »توقف  املاأ�صاوية:  والنهاية  الفراق  نقطة 

الفوز  احتمال وقوعها، حتى عن  يقّل  عن احلادث عند م�صادفة 

ويف  املدينة  نف�ص  يف  مولودين  القتيالن  يكون  اأن  باليان�صيب، 

لعبة الأقنعة لي�صت كناية معربة عن لعبة احلياة 
 )17(

نف�ص اليوم«.

فدائما  كذلك؛  للموت  لعبة  هي  واإمّنا  ح�رًصا؛  بالكون  وعالقتها 

ما نلحظ  يف �صياق احلياة قرينة داّلة ُت�صري ل�صياق املوت وتدّل 

عليه، والعك�ص �صحيح؛ ففي �صياق املوت ما ي�صري اإىل معنى حياة 

. يف اأغلب ق�ص�ص املجموعة ومنها الق�صة ال�صابقة و�صع املوؤلف 

 النزوات اجلن�صّية لل�صخ�صيات على هام�ص نزوات املوت 
ّ
ال�صمني

والقتل، منحت هذه احلوارّية املثرية بني متون وهوام�ص غريزة 

التي  احلياة   وغريزة  املنت،  يف  �صدرت  التي  والعدوان  املوت 

ا؛ خا�صة واأن كل واحدة  ذّيلت نحو الهام�ص الق�ص�ص توازًنا بنائيًّ

من الغريزتني تعادل الأخرى يف القوة، واإن كانت تعاك�صها يف 

الجتاه .  

من  �صيء  على  تنطوي  املجموعة  عنوان  الأقنعة«  »لعبة  ق�صة 

الإ�صحاك والطرافة؛ فلم  تكن اأجواوؤها قامتة و�صوداوّية مثل بقّية 

تني ال�صابقتني   من الق�صّ
ّ
الق�ص�ص مع مالحظة قربها املو�صوعي

حتكي عن عالقة زوجني عربّيني يقيمان يف »لندن« بعد ح�صولهما 

على الإقامة ينتقالن لل�صكن يف اأحد اأحياء العا�صمة، عندها تاأخذ 

الزوجة بالندماج مع املجتمع اجلديد واإقامة عالقات ودّية مع 

على  للحفاظ  الآخر  وجتّنب  العزلة  الزوُج  ل  يف�صّ بينما  اجلريان؛ 

وهي  »لو�صي«  جارتهما  اجلديد.  املجتمع  يف  الذوبان  من  ذاته 

اأوقات  يف  نف�صها  عن  ترّفه  اأن  رغبت  �صديق،  ولديها  عازبة،  اأم 

 املنطوي على نف�صه خري و�صيلة 
ّ
الفراغ فوجدت يف الرجل ال�رصقي

يف  يقع  واأخــذ  ميانع،  مل  جانبه  من  وهو  احلياة،  رتابة  لك�رص 
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دائرة اللعبة. اإن زمن احلكي ي�صتغرق مدة مكوث الزوج يف فرا�ص 

واأخرى مغادرة زوجته، وزيارة  �صاعة  ينتظر بني  الزوجّية وهو 

عالقة  وهوام�ص  تفا�صيل  الو�صف  واجهة  وتت�صّدر  له،  جارتهم 

ال�صخ�صية باملكان وبالآخر، ومن خالل مونولوج ال�صارد ب�صمري 

ال�صخ�ص الثالث ت�صتذكر اأحداث اإقامة الزوجني يف بلد الغرتاب 

حتى و�صولهما ل�صقتهما اجلديدة، ي�صطدم الزوج يف النهاية  باأن 

زوجته تعرف خيانته لها؛ لكّنها تتجاهل ما تعرف لأّنها ترغب 

ا�صرتاطات املجتمع اجلديد؛  يف ت�صكيل قناعها )هويتها( بح�صب 

فاملراأة جتيد ارتداء الأقنعة، وهي عك�ص الرجل يف ذلك. 

  ثالثا: الذئاب البشرية » االفتراس«: 

تناولت ق�صة )كذبة بي�صاء( مفهوم )الفرتا�ص( وهو من املفاهيم 

كتابه»الطوطم  يف  بالأخ�ص  )فــرويــد(  طرحها  التي  ة 
ّ
املهم

»العتقاد  به  يعني  الأب  قتل  عقدة  فيه  �رصح  الــذي  واملحرم« 

ن يف ممار�صة ال�صعوب البدائية لالفرتا�صية فمن خالل اأكل 
ّ
املت�صم

 
)18(

بع�ص اأج�صاد الآخر ُي�صار اإىل امتالك خ�صائ�ص هذا ال�صخ�ص«

اأي  الفمّية؛  املو�صوع  عالقة  خ�صائ�ص  بع�ص  امل�صطلح   يوؤكد 

احتاد اللبيدو والعدوانّية. حتكي الق�صة عن �صعراء يقومون باأكل 

ا بعد �رصبه �رصًبا مربًحا؛ دافُعهم لفعل ذلك  �صديقهم ال�صاعر حيًّ

اأكث منهم، وقد ح�صل  غريُتهم منه وكراهّيُتهم له؛ لأّنه موهوب 

على جائزة �صعرّية من اإيطاليا. ي�صري ال�صارد اإىل عملية )الفرتا�ص( 

يف  ي�رصي  زال  ما  ج�صده  اأن  يعرف  اأحــد  هنالك  »هل  مبا�رصة: 

اإل  ال�صحية ل تتحقق  واأّن قدا�صة  دًما،  الأربعة  اأ�صدقائه  اأج�صاد 

ا للعدائية  ا مر�صيًّ
ً
ر

ّ
 تعّد الرغبة يف اأكل الآخر تطو

)19(
بعد اأكله حيا«

عندما ترتك�ص نحو الفمّية؛ فتتقم�ص الأنا عندها احلالة احليوانية 

الطوطمية اأو الذئبية. 

التي  الرنج�صّية  لعقدة  ال�صخ�صيات  اأقرب  هم  والفنانون  ال�صعراء 

تعني رجوع املري�ص اإىل الغلمة الذاتّية؛ حيث يبداأ ال�صخ�ص باأن 

اإّنها مرحلة احتبا�ص  يّتخذ من ذاته ومن ج�صده مو�صوًعا حلبِّه؛ 

.
)20(

اللبيدو عند الغلمة الذاتّية والعالقة املراآوية معه

الذي متثل بتعّدد  الأ�صلوبي   تتميز ق�صة »كذبة بي�صاء« بثائها 

فاأجد  الأ�صوات  تعدد  اأما  اللغوية،  التعبري  الأ�صوات  وم�صتويات 

ارد العليم الذي 
ّ
اأن هنالك متايًزا يف وجهة النظر بني �صوت ال�ص

 مع �صديقهم، وبني 
ّ
يبدو اأنه حانق على �صلوك الأ�صدقاء الوح�صي

وعي ال�صحّية امل�صّفى من اأدران احلياة الدنيا وعقدها؛ فاملغدور 

نقاًء  اأكــث  روحــه  اأ�صحت  فقد  اأ�صدقائه؛  �صلوك  مع  مت�صامٌح 

و�صفافّية يف العامل الآخر. تتميز الق�صة بتعّدد م�صتويات التعبري؛ 

اأ�صبه  �صخرية  من  حتمله  ما  بقدر  مثرية   تراجيدية  ق�صة  فهي 

ذاته،  الوقت  الب�رص احليوانية يف  ال�صوداء من طبائع  بالكوميديا 

زيف  املوؤلف من  قبل  وا�صح من  تهّكم  دللة  فيه  الق�صة  عنوان 

منت  ال�صاعر، �صُ راأ�ص  د وهٍم يف 
ّ
ال�صهرة لكون اجلائزة مر عامل 

خمتلف  بني  ترّهل  اأو  اإطناٍب  دون  من  ر�صيقة  حوارّية  الق�صة 

 واآخر ت�صويري، 
ّ
اأو تف�صيلي  

ّ
ال�رصد من و�صف تلخي�صي اأ�صاليب 

حفلت  ما  اإىل  اإ�صافة  امل�رصد،  اخلطاب  ونظريه  مبا�رص،  وحوار 

ُمتناغًما  اإيقاًعا  الق�صة من مقتب�صات حكمّية و�صعرية حققت  به 

ن 
ّ
ت�صم فقد  ة  الق�صّ اأما مو�صوع  ال�رصدي وم�صمونه،  ال�صكل  بني 

هو الآخر حوارّيات عّدة اأهمها مع ق�ص�ص القراآن؛ حيث اأ�صري اإىل 

النبي ُيو�صف وغدر اإخوته به، واتهامهم الذئب باجلرمية الب�صعة، 

ت الق�صة مع كتاب »الطوطم واملحرم« )ل�صيجموند فرويد(  وتنا�صّ

اإىل  املقد�ص  لتحويل  ال�صحية  حلم  اأكــل  على  ال�صارد  اأكــد  حيث 

الذين  الأدب  م�صاهري  لق�ص�ص  اإ�صارات  وهنالك  القتلة،  اأج�صاد 

مثل اختفاوؤهم املريب �رّص ر�صوخهم يف ذاكرة القراء، ومن هوؤلء 

ال�صاعر الإ�صباين )لوركا(.

نتائج:

القا�ص  يبدعها  التي  الق�ص�صّية  الن�صو�ص  اأ�صف  اأن  الالئق  من 

ة يف مموعته الأخرية »لعبة  والروائي»لوؤي عبد الإله« وبخا�صّ

ي�صرتك  اختيارّية  نف�صّية عيادّية  باأنها مبكانة جل�صات  الأقنعة« 

كلٌّ من املوؤلف والراوي واملروّي له يف �رصد احلالت املر�صّية، 

الق�ص�ص  رواية  تقنع  ولرمبا  تاأويلها،  يف  بدوره  القارئ  وي�صهم 

املوؤلف والقارئ معا بالحتفاظ بقناٍع �صفاٍف لوجهيهما، والكّف 

عن ممار�صة لعبة الأقنعة، وهو اإذ يحبك ن�صو�صه؛ فاإنه ُيناغم بني 

امل�صامني  من  الق�ص�صني  والأ�صلوب  ال�صكل  ب 
ّ
تقر عدة  اإيقاعات 

ال�صعبّية  واحلكاية  والإدها�ص  الغرابة  فين�صج  والفل�صفّية  النف�صّية 

املكبوتة،  وعقدها  الطفولة  مرحلة  تناولت  التي  ة  للق�صّ اأ�صلوًبا 

البولي�صّية  احلبكة  واإيقاع  اللغوي  البوح  �صعرية  بني  ويناغم 

املتواتر زمنّيا وامُلثري �صعورّيا يف الق�ص�ص التي قاربت اأمرا�ص 

والهي�صترييا  الع�صاب  مثل  والعقلية؛  منها  النف�صية  ال�صخ�صّية 

و�صعرّية  التعبري  ببالغة   
ّ
يهتم وال�صادّية،  والرنج�صّية  والذهان 

الق�ص�صّية  ال�صخ�صيات  امل�صافة احلميمّية بني  الّتفا�صيل ودللة 

من جهة وبني ال�صخ�صيات والأمكنة من جهة ثانية عندما يتناول 

طبيعة العالقات الإن�صانية. 
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 الرومانسية* لروبت والير

 ترجمة: عبدهللا علي العنزي/  مترجم كويتي
 مراجعة: طارق فخرالدين/ اختصاصي أول في اللغات والترجمة 

غريبة؛  �صادفة 
ُ
م د 

ّ
اأكث من مر يبدو  هنا  اليوم  وقويف  اإن 

�صهادتي  ا�صتلمت  ال�صالة حتديًدا  املبنى ويف هذه  ففي هذا 

هنا  اأهــدرُت  قد  كنُت  ذلك  وقبل   .1962 عام  يف  اجلامعية 

�صاعاٍت ل ح�رص لها من �صنوات �صبابي. فقد لعبت كرة ال�صلة 

ى اآنذاك بفريق كلية معلمي ولية اأيوا. وعلى 
ّ
�صمن ما كان ي�صم

يف  الق�صري   
ّ
الريا�صي ب�رصوايل  رك�صت  �صنوات  ثالث  مدى 

ا الكرة. ما زال �صوت والدي 
ً
اأرجاء هذه ال�صالة مراوغا ورامي

ة يل من جوانب 
ّ
الت�صجيعي اأذين ب�صيحاته  الراحل يرتّدد يف 

امللعب حينما كّنا نخو�ص معركة �صد فريق جامعة �صمال 

داكوتا اأو فريق ولية جنوب داكوتا. فقد اعتاد والدي القدوم 

 
ّ
ب�صيارته من مدينة روكفورد يف ليايل �صتاء اأيوا الباردة لي�صم

املكان  هذا  مالأوا  لطاملا  طالب   4000 اأ�صوات  مع  �صوته 

ا 
ً
ا تلو الآخر. كان والدي يعتقد دائم

ً
اأثناء جرينا ولعبنا مو�صم

اأن بو�صع الكتب اأن جتعلني اأكث �صعادة من كرات ال�صلة. ولقد 

اآخر.  وقت  يف  نرويها  اأخرى  حكاية  هذه  ولكن  ا،  حمقًّ  كان 

ا 
ّ
 عم

ٌّ
اإذن هذا املكان مليء بالذكريات، والذكريات جزء مهم

اأريد التحدث عنه اليوم. وحيث اإين اأ�صغل من�صب عميد كلية 

ا اأن بع�صكم قد ح�رص 
ً
الدرا�صات التجارية، فاأنا متاأّكد متام

هم �رصكات احلوا�صيب 
ْ
متوقًعا ال�صتماع لن�صائح مهمة حول اأ�ص

ال�صغرية، اأو رمبا عن اآخر اأخبار تذبذب �صّخ ال�صيولة النقدية. 

اآ�صف، فلن اأحدثكم عن ذلك؛ كما اأّنني لن اأحدثكم عن )1( مدى 

جودة تعليمكم، ول عن )2( الفر�ص الرائعة التي تنتظركم، ول 

 عن )3( اأهمية قيامكم بتغيريات جذرية ودائمة يف حميطكم. 

 
ٌ
اأمر قليال،  خمتلٌف   

ٌ
اأمــر هو  اليوم  عنه  اأحتــّدث  اأن  اأريــد  ما 

القيام  اإىل  تتوقون  مــا  ــّل  وك العي�ص  مناحي  كــّل  يجعل 

يجعل  اإنــه  ذلــك،  من  اأكــث  بل  بالهتمام.  ا 
ً
جــديــر ا 

ً
اأمـــر به 

الآن،  عليه  هي  ا 
ّ
عم حــاًل  اأف�صل  خو�صها  وجتربة  احلياة 

الرومان�صية. عــن  �صاأحدثكم  الــيــوم  ــا.  ونــوًع ا 
ّ
كم  اأف�صل 

القوامي�ص.  من  العديد  يف  ة 
ّ
الرومان�صي تعريف  عن  بحثت 

اأكث  هي  الرومان�صية  تعريفات  ــراءة  ق اأن  توقعت،  وكما 

الرومان�صية،  بتعريف  اأقــوم  لن  ولــذا  رومان�صي.  غري  عمل 

 
َ
روح �صتتلم�صون  لكنكم  مبا�رص.  ب�صكل  لي�ص  ــل  الأق على 

 الــرومــانــ�ــصــيــة الــتــي اأريــــد مــن خـــالل مــا �ــصــاأقــول عنها. 

 وموؤلف اأغاٍن. اإحدى اأغنياتي التي اأ�صميها " يف 
ّ
اأنا مو�صيقي

ع�رص ال�صهول املمتدة " تبداأ بهذا ال�صكل:

اأراك الآن كما كنت حينئذ

يف اأوان الع�رص يف ال�صهول املمتدة

)األ تذكرين الزهور،

األ تذكرين الريح؟(

عارية قد رق�صت يف غبار اأواخر اخلريف،

حينما اعتلى ال�صتاء القا�صي مهددا الأفق الرمادي 

ا؟
ً
)األ تتذكرين اأولئك الذين كانوا اأحرار

قد طردناهم من حياتنا(

عن  اأنها  انطباًعا  ُتعطي  فاإنها  الأغنية،  هذه  اأغني  حينما 

فكرة  عن  اأغنية  اأي�صا  ولكّنها  كذلك،  ظاهريا  وهي  امــراأة. 

اأّنها  لو  كما  هنا(  التاأنيث  ـــذروا  )واع فهي  الرومان�صية، 
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مل  ما  حياتنا  من  تخرج  اأن  تلبث  ما  ثم  اأمامنا،  ترق�ص 

تــرون،  كما  الرومان�صية،  ال�صحيح.  النحو  على  نعاملها 

ومــاء  لــغــذاء  بحاجة  فالرومان�صية  الــرعــايــة،  ت�صتوجب 

الرومان�صية،  حتطم  اأن  مبقدورك  خا�ص.  نوع  من  وعناية 

اأن تعلم  الأقل تطردها بعيدا عن حياتك، ومن دون  اأو على 

مثال. لكم  اأ�ــرصب  اأن  يل  ا�صمحوا  تقريبا.  بذلك  تقوم   اأّنــك 

كانت هناك اأ�صتاذة يف هذا احلرم اجلامعي تعمل على كتابة 

مع  مقابالت  باإجراء  تقوم  كانت  وقد  الدكتوراه،  اأطروحة 

جني كجزء من اأطروحتها عن مو�صوع الزواج. 
ّ
اأ�صخا�ص متزو

عندما طلبت مّني ومن جورجيا اآن امل�صاركة يف الإجابة عن 

اأ�صئلتها، فّكرنا ثم رددنا بكل اأدب "ل" ل نرغب بامل�صاركة. 

ا، ونحتفظ مب�صتوى 
ً
جان منذ ما يقرب من 22 عام

ّ
نحن متزو

لدينا  كانت  رمبا  ولذا  عالقتنا،  يف  والبهجة  الوّد  من  عاٍل 

رنا عدم 
ّ
بع�ص املالحظات امُلفيدة عن الزواج. اإذن ملاذا قر

ملوا�صيع  املفرط  الّتحليل  اأن  على  اتفقنا  لأننا  امل�صاركة؟ 

تلك  اإحدى  هي  وعالقتنا  عنها.  الرومان�صية  �صيزيل  نة 
ّ
معي

املوا�صيع.

زوايا  ويف  امل�صتعلة،  النار  نور  خلف  الرومان�صية  ترتاق�ص 

 
ّ
عينيك. فال يروق لها اأن ينظر اإليها ب�صكل مبا�رص؛ وهي تفر

والتحليل عندما  البيانات  املنطق وجتميع  برودة �صوء  من 

 نحوها. اإذا اأحلحت على درا�صتها فاإّنها تتفكك اأوًل ثم 
ّ
ين�صب

تذوب ثم ت�صتحيل اإىل ل �صيء على الإطالق.

عن  م�صابًها  �صيًئا  ة 
ّ
مــر ذات   E. B. White وايــت  ذكــر 

�صفدع،  كت�رصيح  ت�رصيحها،  "ميكن  اإنه  قال  حينما  الّنكتة، 

بال  حينها  اأح�صاوؤه  لتبقى  العملية،  اأثناء  �صيموت  لكّنه 

الو�صول  ميكنك  ل  اإذن  البحت".  العلمي  للعقل  �صوى  قيمة 

الغربية.  الختزالية  املنهجية  خــالل  مــن   للرومان�صية 

بني   
ّ
احلب مبعنى  هنا  الرومان�صية  عن  اأحتــدث  ل  اأيّن  اأعلم 

املحبة  ملوؤها  عالقة  يف  تكون  اأن  ميكنك  فال  �صخ�صني. 

من  اأعــرف  من  ومعظم  اأوًل.  ا 
ًّ
رومان�صي تكن  مل  ما  اآخر  مع 

الأ�صخا�ص لي�صوا غارقني يف الرومان�صية. لعّلهم كانوا كذلك 

ا اأتيحت لهم فر�صة باأن يكونوا رومان�صيني 
ّ

ا ما، اأو رمب
ً
يوم

وغرقت  الدروب،  متاهات  قد �صاعت يف  رومان�صية  ولكنها 

املعلمني  اأولئك  ــادي  اأي على  وحتطمت  احلياة،   
ّ
خ�صم يف 

ممن  ال�صاخرين  قهقهات  وعلى  بالتحليل،  املهوو�صني 

ي�صفون الرومان�صيني باحلماقة وال�صعف. ترمق الرومان�صية 

ا". هوؤلء ول�صان حالها يقول “لن اأبقى؛ فاملقام ُهنا بارٌد جدًّ

اأنه  هو  اجلــواب  الرومان�صيون؟  يبدو  كيف  تت�صاءلون  قد 

ل�صفات  قائمة  و�صع  اأّن  ذلك  على  وزد  التعميم.  ميكنك  ل 

الرومان�صيني يوقعنا يف ارتكاب خطيئة حتليل الرومان�صية 

وتفتيتها لأجزاء �صغرية، وقد حّذرت من فعل هذا من قبل. 

ا 
ً
لذا فاإن اأف�صل طريقة ملعرفة الرومان�صي هي اأن تكون قريب

 بحما�صتهم 
ُ
من اأحدهم. و�صتعرف حينها ل حمالة. اإنك ت�صعر

ة يف تعاطيهم مع احلياة، 
ّ
ا�صة، وت�صعر بحّدتهم العاطفي

ّ
اجلي

ويف اهتمامهم اأحيانا لأمور قد تبدو لالآخرين اأنها �صخيفة 

خالل  لزمك  قدمٍي  مبقعد  كاحتفاظك  جدوى-  ذات  ولي�صت 

اأو  ة، 
ّ
املهني حياتك  مراحل  اأوىل  يف  ا 

ّ
ورمب الدرا�صية  اأيامك 

اأو  عام،  بعد  ا 
ً
عام مكتبك  على  يوجد  الر�صائل  لف�ّص  �صكني 

�صندوق خ�صبي ب�صيط. تعرف الرومان�صي من نربات �صوته، 

فاإنها ترق�ص لأن عقله يف حالة ن�صوة راق�صة.

الرومان�صيني  جميع  اإن  تاأكيد:  بكل  لكم  اأقول  اأن  اأ�صتطيع   

ي�صتلطفون الكالب والقطط ورمبا بع�ص املخلوقات الأخرى، 

لأجل  تاأتي  التي  دة 
ّ
امل�رص احليوانات  من  تكون  اأن  ل  ويف�صّ

الذي  اجلنون  يف  وامل�صاركة  البقاء  وتقرر  الطعام  من  قليل 

احليوانات  وال�صحك.  الطعام  املكان حيث  به يف هذا  ت�صعر 

تع�صق الرومان�صيني، لأنها تعرف اأنهم لن يخذلوها.

ا 
ً
�صاعر تكون  اأن  عليك  يتحّتم  ل  اأّنه  ُهنا   

َ
اأ�صري اأن   

ّ
املهم من 

الواقع،  يف  ا. 
ً
رومان�صي لتكون  ا 

ًّ
مو�صيقي عازًفا  اأو  ا 

ً
ام

ّ
ر�ص اأو 

ا لديهم مثل هذه الهتمامات وهم بكل تاأكيد 
ً

اأعرف اأ�صخا�ص

كارنيجي  اأندرو  كان  اأخرى،  ناحية  ومن  رومان�صيني.  غري 

معتنقي  قاد  عندما  �صميث  جوزيف  كان  وكذلك  ا، 
ً
رومان�صي

ة باجتاه الغرب الأمريكي. ولقد راأيت كم من بائعي 
ّ
املورموني

بولي�صات التاأمني يف احلانات التي كنت اأعزف فيها وكانت 

البت�صامات  دواخلهم  من  وتنبعث  وجوههم  على  ترت�صم 

دروب  وعن  والزهور  الريح  عن  اأغنية  اأبداأ  حينما  املبتهجة 

الأ�صفار املمتدة اإىل الأبد.

يف  جيًدا  ذلك    Robert Pirsig بري�صيج  روبرت  بني  قد 

عندما  النارية  الدراجات  �صيانة  وفن  الزين  معتقد  كتابه 

اأملح اأن "بوذا ... يرتبع بكل ارتياح على الدوائر اللكرتونية 

يف جهاز حا�صوب رقمي اأو ترو�ص ناقل حركة دراجة نارية 

واأن  زهرة.  بتالت  داخل  اأو  قمة جبل  على  يفعل  كما  متاما 



نزوى العدد 106 إبريل 2021
277

المتابعات والرؤى

 التفكري بخالف ذلك هو مهانة لبوذا – اأي مهانة املرء لذاته".

ا. اإنها متنح حياتك 
ًّ
ا عملي

ً
ة اأمر

ّ
 مبعنى اآخر تبقى الرومان�صي

وتفعم عملك بالإلهام والأمل والهتمام. وحيث اإنك قد تعمل 

بجودة  يت�صم  عملك  فاإن  لنف�صك،  فقط  ولي�ص  الآخرين  لأجل 

الرومان�صية.   ة ما كنت �صوف حت�صل عليها من دون 
ّ
اإ�صافي

ت�صتطيع القول اإن الرومان�صية متّدك بجوهر احلياة، وحينما 

منظومتي  يف  بالهنّي  لي�ص  با�صتنزاف  اأ�صعر  ذلــك  ــول  اأق

ال�صخ�صية، عندما اأرى اأن الرومان�صية ت�صتعد ملغادرتها.

الرومان�صية  نيل  كيفية  عن  للحديث  الآن  اأنتقل  دعــوين 

و�صعبة  املنال  �صعبة  الرومان�صية  اإن  عليها.  والإبــقــاء 

على  عازما  ا  حقًّ كنت  اإذا  ولكن  ال�صياع.  و�صهلة  الحتواء 

اإليك بع�ص القرتاحات املوجزة: الرومان�صية،   التخل�ص من 

ا بالرتتيب والتنظيم، خا�صة يف طريقة ترتيب 
ً
- كن مهوو�ص

مكتبك.

وعندما  منزلك،  يف  الثمن  باهظة  ادة 
ّ
�صج بو�صع  قم   -

ي�صكب  حينما  اأو  بتو�صيخها  بــاملــنــزل  الــكــلــب  يــقــوم 

تقعد. ول  القيامة  تــقــوم  �ــرصابــا  اأ�ــصــدقــائــك  اأحـــد   عليها 

 Bach بــاخ  فتجاهل  جيدة.  مو�صيقى  لأي  ت�صتمع  ل   -

Pete Seegerوبول  �صيغر  وبيت   Mozart ــوزارت  وم

وينرتPaul Winter. بدًل من ذلك، ا�صتمع فقط اإىل اأف�صل 

اأربعني اأغنية �صائعة يف املذياع. هذه اأف�صل طريقة للتخل�ص 

 من الرومان�صية من حياتك، فهي حتب الرقة والإيقاع الهادئ.

ة على 
ّ
ال�صكلي والإجراءات  التفا�صيل  املفرط على  الرّتكيز   -

جيدة  اأخرى  طريقة  هي  والتاأمل،  والأحــالم،  الروؤى  ح�صاب 

ة. وقد اأتقنا نحن الأكادمييني هذا النهج يف 
ّ
لطرد الرومان�صي

عاملنا الأكادميي.

املنا�صبات  وبطاقات  امليالد  اأعياد  بطاقات  ب�رصاء  قم   -

ال�صنوية وما �صابه ذلك بعباراتها اجلاهزة املنمقة بدًل من 

كتابتها بنف�صك. كلنا �صعراء ولكن بع�صنا قد فقد اأحلانه منذ 

زمن.  وكما قال راي برادبري Ray Bradbury ذات مرة، 

اأ�صبحت  عندما  جميًعا،  "وكانوا  عام  ب�صكل  النا�ص  وا�صفا 

اأرواحهم دافئة، �صعراء". 

ــد  الأب اإىل  الرومان�صية  لفقدان  طريقة  اأ�صمن  ا، 
ً
واأخــــري

اأن  الــرغــم  على  فــقــط،  املـــال  لأجـــل  بــاأعــمــال  قيامك  هــي 

بهذا. القيام  عليك  يجب  ل  وتــقــول  ت�صيح  فيك  ذرة   كــل 

اإليك بع�ص القرتاحات لإبقاء  الآن، ومن دون ترتيب معني 

الرومان�صية حولك )اأو ل�صتعادتها اإن رحلت(:

للمبتدئني،  بالن�صبة  الأ�صعار.  من  ا  بع�صً يوم  كل  اقــراأ   -

من  جانب  ثم   ،Yeats ييت�ص  �صعر  من  نــزٍر  قــراءة  جربوا 

اأعرف  ق�ص�صه(.  بع�ص  )مع   Kipling كيبلينغ  ق�صائد 

املا�صي  اإىل  ب�صدة  منتميا  الآن  يــبــدو  قــد  كيبلينغ  اأن 

ل  الرومان�صي  لكن  الآن،  �صائد  هو  ما  مع  يتما�صى  ول 

حــال. اأي  على  �صائد  هــو  مبــا  معني  ــري  وغ اأبــــًدا   يــكــرتث 

ا  عو�صً الآتي:  ب 
ّ
جر لقراءاتك.  جديًدا  جدوًل  لنف�صك  �صع   -

الرابعة  يف  رمبا   – ا 
ً
مبكر ا�صتيقظ  ال�رصير،  يف  التقلب  عن 

اأيوا  رياح  تع�صف  عندما  ال�صتوي،  الأحــد  يوم  يف  ا 
ً

�صباح

القار�صة املعروفة القادمة من اأقاليم داكوتا. فاإن هذا يفعل 

ة كونك 
ّ
الأعاجيب. وعالوة على ذلك �صتتولد لديك متعة خفي

من  الغربي  الن�صف  يف  الوحيد  اأّنك  من  معقوٍل  حلدٍّ  متيقًنا 

بالذات. اللحظة  تلك  يف  لكيبلينغ  يقراأ  الذي  الأر�صية   الكرة 

قم  حياتك،  مراحل  من  ما  مرحلة  يف  اأخــرى،  فكرة  اإليك 

منه.  ة 
ّ
حميمي الأكــث  الأجــزاء  الأقــل  على  اأو  منزلك  ببناء 

�صوف  اأفــكــار.  مــن  اأوتــيــت  مــا  بكل  ا  اأي�صً بت�صميمها  قــم 

حينما  لهما  حــّد  ل  ة 
ّ
ورومان�صي متعة  ــك  ذل مــن  ت�صتمد 

اأنــك قــد و�صعت  تعرب مــن خــالل مــداخــل املــنــزل، مــدرًكــا 

ال�صخ�صي.   وجــهــدك  بــفــكــرك  ــد  اجلــدي مــكــانــه  يف  ــاب  ــب  ال

الأظرف  لفتح  قدمي  �صكني  مثل  ال�صغرية،  الأ�صياء  قم بجمع 

اأو �صندوق �صغري كتذكار منذ كنت طفال.  يف  على مكتبك 

الأعمال  عــبء  من  عانيت  قد  كنت  حياتي  مراحل  اإحــدى 

اي، اأعطاين اأحد اأع�صاء 
ّ
الإدارية، وكان ذلك باديا على حمي

هيئة التدري�ص وقتها نايا خ�صبيا �صغريا مع ق�صا�صة ورقية 

مكتوب فيها “ل تدع ملهمتك تهرب". والآن، احتفظ بالناي 

يف مكان حيث ميكنني دائما روؤيته.

العزف  من  ت�صتفيد  اأن  ت�صتطيع  مو�صيقية.   اآلة  على  اعزف 

يف وقت ال�صباح الباكر عندما ل تكون القراءة ال�صيء الذي 

مو�صيقي  بح�ص  تتمتع  ل  اأنك  يل  تقل  ل  حينها.  فيه  ترغب 

اأذنا مو�صيقية.  فاإين بب�صاطة  اأنك ل متلك  ك 
ّ
ول تخربين برب

حماولتك  اأخفقت  اإذا  اأما  بذلك،  اأ�صمح  لن  التعبري  جاز  اإن 

الأبال�صي.  املو�صيقية  القانون  اآلة  ب�رصاء  عليك  تخفق،  مل  اأو 

ومن  الفور  على  وغريبة  دافئة  اأ�صوات  على  منها  �صتح�صل 

دون معرفة �صابقة عن العزف. حاول قراءة بع�ص من ال�صعر 
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ال�صيني القدمي بينما تعزف على الآلة. فاإن لهذا تاأثري ال�صحر. 

ال�صفر مفيد للرومان�صية. ولكن ل تكن مرد م�صافر عادي، بل 

مار�ص ال�صفر. هذا ما حتتاج اإليه: كرا�صة لتدوين املالحظات، 

العامل،  لأطل�ص  اجليب  بحجم  �صغري  ب 
ّ
كتي �صغرية،  بو�صلة 

اأ�صطح  فوق  من  اأو  الطائرات  نوافذ  من  للنظر   
ّ

مكرب ومنظار 

يف  الريفية  املمرات  امتداد  على  اأو  باري�ص  مدينة  منازل 

ا مع رئي�صك 
ً
اإجنلرتا. ولكن وجب التحذير هنا: اإذا كنت م�صافر

اأو رئي�صتك يف العمل، واإذا كان ل يوؤمن بالرومان�صية، فعليك 

ط. فقد ل ترغب يف اأن يراك الآخرون حامال البو�صلة 
ّ
التحو

ا، فلن 
ً
ا حقيقي

ً
واملنظار يف الطائرة. ولكن اإذا كنت رومان�صي

ولن  تفعله  فيما  رائعا  �صتكون  لأنك  ا، 
ً
كثري الأمر  هذا  يهمك 

ميلك رئي�صك اإل اأن يهز راأ�صه ويتمتم ببع�ص العبارات حول 

ما يجب على املرء حتمله للح�صول على جودة العمل يف هذا 

الزمن.

احتفظ ب�صجل جيد ليوميات حياتك واأ�صفارك. هذا مهم للغاية. 

مغامراتي  قــراءة  ــادة  واإع م�صاهداتي  قــراءة  يف  متعة  اأجــد 

باعة  اأ�صاوم  كنت  حيث  ال�صعودية،  يف  القدمية  الأ�صواق  يف 

الذهب والف�صة باحثا عن هدايا اأقدمها حينما اأعود للديار، 

وحينما كنت اأجوب �صوارع مدينة الريا�ص يف وقت متاأخر 

من الليل مع �صائق �صيارة اأجرة بدوي مع �صوت املو�صيقى 

العربية ال�صادر من �رصيط يف م�صجلة ال�صيارة وحماولته اأن 

ما  اأف�صل  بينما  الأم،  بلغته  ق�صرية  تدريبية  دورة  يعطيني 

"كلينيك�ص"  عبارة  ينطق  اأن  تعليمه  هو  فعله  ميكنني  كان 

م�صريا اإىل علبة مناديل ورقية يف �صيارته.

كما يروق يل اأن اأعرف -كما هو مكتوب يف كرا�صة مذكراتي- 

اأنني كنت يف مدينة ريت�صموند، يف ولية فريجينيا، ال�صاعة 

ا. يف تاريخ 7 يونيو، 1981، اأو اأنني كنت يف 
ً

7:55 �صباح
باري�ص اأم�صي على بيا�ص الثلج يف يناير 1982، اأو اأنني كنت 

 يف اإحدى املرات يف خليج مونتيغو، جامايكا، يف ف�صل الربيع. 

انتابتني  بهواج�ص  موؤرقة  يومياتي مذكرة  وقراأت يف دفرت 

الظهر،  بعد  من   12:24" كتبت  حيث  �صيء  كل  فاق  ب�صكل 

جورجيا  �صباحا(   3:24 الوقت  )حيث  اأيــوا  ولية  يف  الآن 

الأجـــواء  فــوق  ــق  اأحــل واأنـــا  ــوم،  ــن ال ورا�ــصــيــل تغطان يف 

اأين  �صعرت  قد  اأنني  اأتذكر  ذلــك،  كتبت  عندما   ." امل�رصية 

واأميال. م�صافات  مــرد  من  اأبعد  نحو  وعلى  ــًدا،  ج  بعيد 

اأكــون  عندما  لــوحــدي  مكتبي  م�صاعدة  تركتني  لطاملا   

يكون  ل  حينما  خا�صة  الأعمال،  بع�ص  اإجنــاز  يف  ا 
ً
متاأخر

نوفمرب  �صهر  بغيوم  د 
ّ
وملب ــارد  ب والطق�ص  ممتًعا،  عمال 

بنوافذ  ــطــام  الرت عــن  تكف  ل  املطر  وزخـــات  الــرمــاديــة 

اأنني  حينها  تعرف  اإنها  �صرييل.  لقاعة  الثالث  الطابق 

تلك  عرب  حمــّدًقــا  جيوبي  يف   
ّ

ويــدي ــف  اأق �صفر.  حالة  يف 

يف  الكبرية  الطائرات  اأن  اأعلم  لأين  البال  مطمئن  النوافذ، 

بري�صبان  اإىل  بانكوك،  اأو  لبومباي  متجهة  حتلق  ما  مكان 

اأجنحتها. امتداد  على  تن�صاب  والرومان�صية  بر�صلونة،   اأو 

اإنها  املغادرة.  بالرحالت  فقط  مرتبطة  لي�صت  الرومان�صية 

تكون  حينما  للديار،  عودتك  عند  كتفك  وتعتلي  ترادفك 

وحقيبتك  اخلا�صة،  مب�صاهداتك  ممتلئة  مالحظاتك  ا�صة 
ّ
كر

مليئة باملالب�ص املّت�صخة، قبيل اأيام من اأعياد ميالد امل�صيح 

تكون  حينما  الزحام،  فو�صى  يف  لندن  يف  هيثو  ومطار 

بعد  ولكن  طاقتها.  فوق  حمجوزة  اجلوية  الرحالت  جميع 

برهة من الزمن ومن مقعدك يف الطائرة ترى اختفاء لندن، 

مرة  مالحظاتك  كرا�صة  تخرج  وعندما  الأ�صفل؛  يف  واأيرلندا 

روؤية  هو  الآن  اأريــده  ما  كل  اإلهي،  "يا  فيها  وتدون  اأخــرى، 

واأن  ــات،  رودك والقط  ال�صغرية  واجلــراء  ورا�صيل  جورجيا 

ال�صهرية عامليا". ا من معكرونة جورجيا 
ً
 اأتناول طبًقا كبري

ا، عليك اأن جتتهد يف تذكر اأّن الرومان�صية منت�رصة يف كل 
ً
اأخري

 مكان حولك. فهي لي�صت يف مكان اآخر. واإليك مثالني على ذلك:

يف  اأواهــو  جزيرة  اإىل  للذهاب  املرات  اإحدى  يف  ا�صطررت   

كيف  ذهابي،  قبل  الأ�صخا�ص  من  كثري  ــربين  اأخ هــاواي. 

بل  جاذبية؛  بال  اأ�صبحتا  هونولولو  وخا�صة  اأواهـــو  اأن 

ومتهالكتني. للوهلة الأوىل بدا يل ومن دون �صك اأنهما كذلك. 

ما  مكان  يف  تزال  ل  حتما  الرومان�صية  "ولكن  لنف�صي  قلت 

فروؤيتي كانت  الأمــر.  بادئ  روؤيتها يف  اأوّفــق يف  ". مل  هنا 

حمجوبة ب�صورة منطية ملغني الأغاين التقليدية دون هو- 

لكن  الهند.  جوز  كرمية  �رصاب  يتناول  واقفا  هــاواي-  من 

واقفة  الرومان�صية،  اإنها   – انتباهي  لفت  هناك  ما  �صيًئا 

بيديها.  يل  وتلوح  ولالأ�صفل  لالأعلى  مرحا  وتقفز  خلفه، 

بنطال  رفعت  ال�صاطئ،  اإىل  وتوجهت  الفجر  قبل  ا�صتيقظت 

الرمادي  الفجر  يلفني  ووقفت  البحر  نحو  وتقدمت  اجلينز، 

قبل بزوغ �صوئه، وبداأت بعزف الناي و�صوت ارتطام املاء 

عندما  املكان  هذا  يبدو  كان  كيف  اأت�صاءل  كنت  يحيطني، 

مرة  لأول  هيد  داميوند  منطقة  قرب  كوك  القبطان  و�صل 

الهبوب.  الدائمة  التجارية  الرياح  مع  املنت�صبة  باأ�رصعته 
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هوامش

 األقيت هذه اخلطبة �صمن حفل تخريج طلبة جامعة �صمال اأيوا الأمريكية يف 29 يوليو 1983. وظهرت 

 .1983 4 �صبتمرب  اليومية يف   The Des Moines Register اأول مرة �صمن �صحيفة  هذه املقالة 

قد  ومنه  خمتارة(  مقالت  جديد:  مقهى  يف  قدمية  )اأغــان  بعنوان  للموؤلف  كتاب  �صمن  مددا  وطبعت 

مقاطعة  )ج�صور  روايــة  موؤلف  هو  املقالة  كاتب  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  للعربية.  املقالة  ترجمة  اأخــرتت 

مادي�صون( والتي مت جت�صيدها فيلما �صينمائيا �صهريا يحمل ا�صم الرواية. 

لكنهم  ال�صاطئ،  على  الأ�صخا�ص  من  قليل  عدد  يوجد  كان 

حينما  الأ�صباب.  لنف�ص  اأتــوا  فقد  اهتمام،  اأي  يعريوين  مل 

م�صافة  من  اآتيا  ت�صفيق  �صوت  �صمعت  العزف  من  انتهيت 

حينما  ملحتها،  الرومان�صية.  هي،  فكانت  فالتفّت  بعيدة، 

املرجاين،  احلاجز  الباكرة  ال�صم�ص  نور  اأ�صعة  اأوىل  لم�صت 

الرياح  "تهب  مفكرتي  وتقول  امتداده.  على  ترتاق�ص  كانت 

اخلفيفة برفق، هنا يف امل�صاء، بينما ت�صتحم اأواهو يف عبق 

اأزهار الأوركيد الزاكية. متتطي هذه الطائرة الرياح الغربية 

 حتى ال�صباح فتهبط يف لو�ص اأجنلو�ص مبا�رصة بعد الفجر."

وهي  جدا  رومان�صية  اآيوا  اأيوا.  بولية  متعلق  الثاين  املثال 

اأجدها  لكّني  ذلــك،  �رصح  اأ�صتطيع  ل  اأي�صا.  �صويّف  مكان 

فهي   – روكــي  جبال  م�صاهدة  �صخ�ص  لأي  ميكن  هنا. 

لروؤية  منظور  من  اأكث  يتطلب  المر  ولكّن  للعيان.  وا�صحة 

جمال اأيوا اأو الرومان�صية يف المتداد الطويل ملروج داكوتا 

عندما  مرة  ذات  لرميــور.  مدينة  غرب  جهة  من  ال�صمالية 

الغابة جنوب مدينة وادينا، يف �صمال �رصق  اأعمل يف  كنت 

ذلك  من  متاأخر  وقــت  يف  تهطل  الثلوج  ــداأت  ب ــوا،  اأي وليــة 

�صيء  بح�صور  �صعرت  عملي  موا�صال  كنت  وبينما  اليوم. 

الغابة، ماذا كان  الثلوج متالأ  يا ترى؟ كانت  ما. ماذا كان 

عرفت  ولكنني  الوقت،  بع�ص  مني  الأمــر  ا�صتغرق  هناك؟ 

اأيوا كالرومان�صية ل تتباهى  اأيوا.  ال�رص بعد ذلك: كانت هي 

اأنا  كم  اإيّل،  انظر  “اأنت،  قائلة  اأمامك  باليه  كراق�صة  وتدور 

حتت  م�صتلقية  كامراأة  هناك،  ت�صتلقي  فقط  اإنها  جميلة". 

يف  حولها  من  الرومان�صية  وتتناثر  ال�صاخنة  يونيو  �صم�ص 

تلك الأماكن، حيث يجري نهر وينيباغو لتقبيل مدينة �صيل 

فيه. ترعرعت  الذي  املكان  من  فقط  ميلني  بعد  على   روك، 

لكم  يتبق  ومل  الفكرة.  و�صلتكم  اأعتقد  هنا.  اأكتفي  ح�صنا، 

األي�ص  اأن هناك اختبارا،  اأنتم توقعتم  )بالطبع  �صوى اختبار 

كذلك؟(. كيف لك اأن تعرف اإذا كنت قد ع�صت حياة رومان�صية 

اأم ل؟  اإليك اجلواب: بعد خو�صك احلياة وعي�صها، وعلى فرا�ص 

ل�صاعر  الق�صيدة  هذه  ذهنك  يف  ت�صتح�رص  اأن  عليك  موتك، 

:R.M. Rilke القرن ريلكه

مـــتـــنـــامـــيـــة، مـــــــــــــدارات  يف  ــــاتــــي  حــــي  اأعـــــيـــــ�ـــــص 

تتحرك فوق ماديات هذا العامل.

رمبا لن اأ�صتطيع الو�صول لآخرها،

ولكنها �صتكون حماولتي.

اأطوف حول الرب،

حول الربج العتيق،

مثلما طفت لآلف ال�صنني.

وما زلت ل اأعلم،

اإذا كنت �صقرا، 

اأو عا�صفة،

اأو اأن�صودة رائعة.

حينها  ا�صتطعت  واإذا  موتك  فرا�ص  على  بذلك  تقوم  عندما 

جنحت،  قد  اإنــك  فاعلم  بهدوء،  لنف�صك  وتومئ  تبت�صم  اأن 

الــقــرار.   لــدار  عــودتــك  رحلة  يف  الرومان�صية   و�صرتافقك 

فلتم�صوا ب�صالم. وتذكروا الزهور، تذكروا الريح. �صكرا لكم

المتابعات والرؤى
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محور.. رفعت سالم

تتشابك األصوات وتتداخل في النص 

الشعري، يك يخرج المتلقي من النص 

بمعاٍن ال نهائية
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 )2020 الأول  كانون   6 )1951ـــ  �صالم  رفعت 

ة، 
ّ
العربي احلداثة  �صعراء  كبار  من   

ّ
م�رصي �صاعر 

ة على مدى 
ّ
اأ�صهم ب�صكل وا�صع يف احلركة ال�صعري

القرن  ات 
ّ
�صبعيني اأوائـــل  من  بــدءا  قــرن،  ن�صف 

امتلك   ،77 اإ�صاءة  جماعة  وبتاأ�صي�ص  الفائت، 

دا، �صاخبا 
ّ
�صالم بداية اخليط ال�صعري، فراح متمر

ا يف جراأة  ة اآنذاك، معرت�صً
ّ
على الق�صيدة التفعيلي

للفنون  الأعلى  باملجل�ص  ال�صعر  جلنة  على  بالغة 

روٌح  كله  هذا  تفّتقت عن  وقد  بالقاهرة،  والآداب 

، بحًثا 
ّ

�صعرية مغامرة، تبحر يف املجهول ال�صعري

الطينية  والبيوت  الفقراء،  عيون  يف  ال�صعر  عن 

والقطارات التي ل تعود يف امل�صاءات احلزينة يف 

»منية �صبني« م�صقط راأ�صه، �صمايل م�رص. 

ال�صعرية  الدواوين  من  الكثري  �صالم  رفعت  اأ�صدر 

عام  اجلميلة  الفو�صى  )وردة  ديوانه  من  بــدءا 

1987(، )اإنها تومئ يل 1993(، )اإ�رصاقات رفعت 
 ،)1998 املا�صي  النهار  )اإىل   ،)1993 �صالم 

على  يطفو  )حجر  الأر�ص2000(،  نهاية  )كاأنها 

 ،)2012 الكركدن  تكلم  )هكذا   ،)2008 املــاء 

)اأرعى ال�صياه على املياه،2018(. كما قدم �صالم 

من  والإجنليزية  الفرن�صية  عن  مهمة  ترجمات 

ورامبو،  بودلري،  ل�صارل  ال�صعرية  الأعمال  اأهمها 

وكفافي�ص، والت ويتمان، وريت�صو�ص، وغريهم. 

• تعّدد األصوات: 

اخلطاب  يف  ــوات  ــص الأ� تــعــّدد  تقنيات  تتجلى 

ويف  خا�صة،  ب�صفة  �صالم،  رفعت  عند  ال�صعري 

احلداثي،  ال�صاعر  اإّن  حيث  بعامة،  النث  ق�صيدة 

يلجاأ اإىل هذه التقنية؛ رغبة يف ت�صابك الأ�صوات، 

املتلقي  ال�صعري، كي يخرج  الن�ص  وتداخلها يف 

 
ّ

الن�ص اأن  مفادها  نهائية،  ل  مبعاٍن  الن�ص  من 

اأ�صبح عامًلا من الأ�صوات املت�صابكة واملتداخلة، 

اجلمع  ب�صيغة  مفرًدا  الواحد  ال�صوت  �صار  بل 

العامل  اإىل  ال�صعري  الن�ص  األ�صنة  متتد  حيث   ،

هو  اآخــر  تعبري  يف   
ّ

الن�ص �صار  بل    ، اخلارجي 

املربكة،  وم�صاهده  تناق�صاته،  بكل  نف�صه  العامل 

وطموحاته واآلمه واآماله؛ مما يجعلنا ن�صتك�صف 

التي  البوليفونية،  املو�صيقى  خالل  من  اأرواحنا 

على  واحــد  وقــت  يف  كثرية  ــوات  اأ�ــص عــن   
ّ

تعرب

�صعرية  كتابه  يف  باختني  ميخائيل  قــول  حــد 

ة 
ّ
البوليفوني تر�صم  »قــد  فيقول:  دي�صتوف�صكي 

د 
ّ
وجت�ص الفجائعي،  اأو  املاأ�صاوي  الإن�صان  �صورة 

 
ّ

وتعرب املكتملة،  غري  اأو  املنجزة  غري  ة 
ّ
ال�صخ�صي

ومن  كافة،  ب�صورها  احلياة  اأ�صوات  ع  
ّ
تنو عن 

 »هكذا تكلم الكركدن« للشاعر 

رفعت َسالم

استفادته 
من العوالم 
االفتراضية 
جعلتنا أمام 

طرائق نصّية 
مختلفة األطوار 

واألشكال

أحمد الصغير
ناقد وأكاديمي مصري 

محور.. رفعت سالم

تعّدد األصوات في ديوان
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وؤِ العالقات  وؤ الإن�صان و�صّد ت�صيُّ  فهي �صّد ت�صيُّ
ّ
ثم

النظام  ظل  يف  الإن�صانية  القيم  وكّل  الإن�صانية 

حمملة  م�صاحاته  �صارت  الــذي   
)1(

الراأ�صمايل.«

بالتناق�ص الجتماعي والهوة الطبقية املوجودة 

الآن بني فئات املجتمع، ف�صار اخلطاب احلداثي 

ا، يحمل اأع�صاء  يف ال�صعرية العربية خطابا مراآويًّ

جديد،  من  فيبعثها  متاآكلة،  وحيوانات  جمادات 

العبثية  خاللها  من  تتج�صد  معكو�صة  �صورة  يف 

يجمع  الــذي  اجلمعي  العقل  على  �صيطرت  التي 

بني  املزاوجة   اإن  »بل  والــدرامــي.  الغنائي  بني 

للبناء  التعبريي  الن�صق  يف  والدرامية  الغنائية 

ُتلغي  اأن  ا�صتطاعت  ة 
ّ
�صعري حداثة  تعّد  ال�صعري 

اأ�صبح  حيث  واملو�صوعي،  الذاتي  بني  امل�صافة 

املو�صوع  هو احلركة الداخلية  التي تق�صم  الذات 

وتعيد توحيدها، اإذ يلجاأ ال�صاعر اإىل احلوار املنكر 

داخلية  تداعيات  �صكل  على  ياأتي  الذي  لالأطراف 

 
)2(

تق�صم الذات على نقي�صني متحاورين«

من   
ّ

احلــواري والتداعي  التفاعل،  ذلك  جتّلى  وقد 

اأ�صوات  من  مموعة  اإىل  ــذات  ال ان�صطار  خالل 

ة 
ّ
ة ت�صدر عن كائنات حي

ّ
ة، واأخرى خيالي

ّ
حقيقي

ة. واأعتقد اأن �صمة تعدد الأ�صوات 
ّ
وكائنات غري حي

ظاهرة  بو�صفها  جــاءت  قد  �صالم،  رفعت  لــدى 

تكلك  )هكذا  عنها  الكا�صف  ديوانه  يف  �صعرية 

الكركدن، القاهرة ،2012( 

• عتبات صوتية متعددة:

    جاء هذا الديوان يف ق�صيدة �صعرية طويلة اّت�صمت 

ال�صفحة  حتمل  والكونية؛  والدرامية  ة 
ّ
بامللحمي

املتقاطعة  الن�صو�ص  مــن  مموعة  البي�صاء 

والبيا�ص،  والهام�ص،  املــنت  يف  تتج�صد  التي 

التي  ة 
ّ
الن�صي واملو�صيقى  الرتقيم،  وعــالمــات 

 الكلي يف �صكل جمل �صعرية ق�صرية، 
ّ

تتخلل الن�ص

الن�صو�ص  خارج  وكاأنه  ق�صري  معلوماتي   
ّ

ون�ص

 بتقنية 
ّ

املتقاطعة؛ اإ�صافة اإىل ذلك اللعب ال�صعري

اأمام مموعة من امل�صاهد  اخلط العربي، وكاأننا 

مرة  منف�صلة  قــراءتــهــا  ميكن  الــتــي  املختلطة 

ومموعة مرة اأخرى.  

متعددة  غــابــات  اأمـــام  الأمـــر  حقيقة  يف  فنحن 

الأ�صوات وطرائق ن�صية خمتلفة الأطوار والأ�صكال 

العوامل   من  نف�صه  الوقت  يف  وم�صتفيدة  معتمدة 

الإنرتنت  �صبكات  واأعني  املفتوحة  الفرتا�صية  

اأ�صواتا  بو�صفها  الجتماعية  التوا�صل  ومواقع 

�صالم  رفعت  عند  ال�صعري  الن�ص  داخل  مت�صابكة 

،وتويرت   FACEBOOK بــوك  »الفي�ص  مثل 

YouTube«،وحمركات  ويوتيوب   ،twitter
الفــرتا�ــصــيــة  الــكــائــنــات  هـــذه  عــاملــيــة  بحثية 

للديوان  اخلارجي  الغالف  مر�صودة على �صفحة 

الذي ميثل موؤ�رصا دلليا مهما يف قراءة الديوان؛ 

الغالف يحمل �صورة  احليوان اخلرايف  فقد جاء 

ال�صخم  ج�صده  وعلى  الــقــرن(  )وحيد  الكركدن 

اأيقونات العوامل الكونية املتعددة منها  اأ�صوات/ 

 ومنها ما هو افرتا�صي، اإّن جل هذه 
ّ
ما هو حقيقي

ة الذات املحرتقة داخل هذه 
ّ
العوامل تتحرك بفاعلي

بكل  املا�صي  حتمل  اأ�صطورية  ذات  فهي  العوامل 

الراهن  الآين  وحتمل  وحواجزه  وخروقاته  اآلمه 

واإ�صكالياته  وتداخالته  وانهياراته  فتوحاته  بكل 

والــتــاريــخ  واجلــغــرافــيــا  والفل�صفية  الــفــكــريــة 

كما  ال�صنني،  لآلف  متتد  ح�صارية  و�رصاعات 

حتمل املجموعة )مموعة الن�صو�ص املتقاطعة( 

امل�رصوع  جت�صد  خمتلفة  ديوانية  ات 
ّ

تنا�ص اأي�صا 

واملرجعيات  والإحــالت  �صالم  لق�صيدة  ال�صعري 

التي ذكرها يف ن�صو�صه ال�صالفة والقادمة، هذه 

الن�صو�ص املربكة التي تفكك العوامل املزيفة.

 

• صوت اآلخر الـ)هو(: 

�صا؛ 
ّ
ات القرن الفائت موؤ�ص

ّ
  بداأ �صالَّم منذ �صبعيني

للدواوين  املاألوف  ال�صكل  على  تتمرد  ل�صعرية 

الفتنة  عن  يبحث  �ْصكٌل 
ُ
م �صاعر  فهو  الأخـــرى، 

الكونية املنبعثة من رحم الأر�ص الأخرى يف كل 

ال�صعري  ن�صه  يخلق  فهو   
َّ
ثم ومن  ومكان،  زمان 

ــو( الآخـــر، متج�صدة يف  الـــ )ه ــوامل  مــن خــالل ع

العوامل/  هذه  ومتفاوتة.  متعددة،  ة 
ّ
حي اأ�صوات 

عبر القراءة 
البصرية 

المدعومة بقراءة 
سيميائية تأويلّية 

مغايرة، يمكنك 
الولوج لعوالمه 

الشعرية 

محور.. رفعت سالم
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عمومها  يف  احلية  بالكائنات  ت�صتظل  الأ�صوات 

والإن�صان  والطيور  واحليوانات  النباتات  مثل 

الرتاث  من  اأي�صا  احلية  والن�صو�ص  واجلمادات 

العاملي والعربي بخا�صة، مرتكزة ن�صو�صه على 

�صعرية الأ�صاطري الكونية التي تلتحم بروح الن�ص، 

املاء  هذا  واحــد،  ن�صي  ماء  يف  ال�صاعرة  والــذات 

الوحدات  واأن�صجة  يكمن يف خاليا  الذي  ال�صعري 

ال�رصفية ال�صغرية يف اأبدان املفردات العابرة من 

 فاإن 
َّ
جيل اإىل جيل ومن مرحلة اإىل اأخرى، ومن ثم

جلَّ دواوين �صالم لها �صكل �صعري مائز، تتخذ من 

ويف  للتعبري،   طريقا  ال�صعرية  الكونية  املخاتلة 

العوامل  هذه  يف  للولوج   الطرق  اأف�صل  اأن  ظني 

ال�صعرية اأن تعتمد على القراءة الب�رصية مدعومة 

جتلت  وقد  مغايرة،   تاأويلية  �صيميائية  بقراءة 

هذه املغايرة يف هكذا تكلم الكركدن. يجيء هذا 

ق�صيدة  �صعرية  يف  جديدة  اأر�صا  ليفتح  الديوان؛ 

احليوانات  اأ�صاطري  على  يعتمد  اإذ  العربية،  النث 

القدمية، م�صتعيًدا اأ�صواتها الأ�صطورية، وهنا نذكر 

احل�صان   ،Unicorn اليونيكورن(   ( اأ�صطورة 

وحيد القرن  ذلك احل�صان الذي فنت النا�ص قدميا 

بجماله وقوته وفرائه املطرز بالألوان، وميكن اأن 

مع   ) القرن  وحيد   ( اخلرتيت  هو  الكركدن  نعترب 

الفارق بني احل�صان وحيد القرن، والكركدن وحيد 

من  مموعة  ال�صعري  الن�ص  منحنا  فقد  القرن؛ 

العبارات املعرفية / املعلوماتية، وذلك يف قوله: 

الثور؛  ِخْلَقِة  ِخْلَقَته  الفيل،  جثة  يف  حيوان  »هو 

الغ�صب،  اأعظم منه، ذو حافر، وهو �رصيع  اأنه  اإل 

على  احليوانات.  �صاير  يخافه  احلملة،  �صادق 

راأ�صه قرن واحد حاد الراأ�ص. يعي�ص �صبعمائة �صنة، 

 
)3(

وهيجان �صهوته بعد خم�صني �صنة«

الذي  )اخلرتيت(  للكركدن  الدقيق  الو�صف  اإن 

بعد  لها  وطنيا  رمزا  ال�صودان  جمهورية  اتخذته 

اأن تتخلى عنه لحقا ملا فيه من  ال�صتقالل قبل 

فهو  احليوانات،  جلميع  خميفا  وال�صالبة،  القوة 

القدمية،  امليثولوجيا  اإىل  ينتمي  اأ�صطوري  رمز 

اأن  ونالحظ  اخلرافية.  احليوانات  تقد�ص  التي 

احلال  تنا�صب  به  خا�صة  لغة  ي�صتدعي  الكركدن 

التي عليها روحه وكيانه: فت�صري امل�صادر اإىل اأنه: 

يقاتل  فاإنه  وجماله  الرائع  مظهره  من  وبالرغم 

بوح�صية وعنف �صديدين، ومن امل�صتحيل اإم�صاكه 

خ�صو�صا اإذا حو�رص لكنه ي�صتجيب ب�صهولة للم�صة 

)وحيد  الكركدن  الونيكورن  اإن  اأي  عــذراء.  اأنثى 

الفريدين  للقوة واجلمال  يرمز  ب�صكل عام  القرن( 

اأنه كان رمزا خا�صا  اإىل  من نوعهما، بالإ�صافة 

بالنبالء والأمراء وال�صالطني يف القرون الو�صطى. 

• صوت الشاعر/ الكركدن:

اأعتقُد اأن عنوان الديوان جاء ب�صيغة لغوية ت�صي 

بالكثري من الإ�صارات املهمة يف حياتنا الثقافية؛ 

فعندما نقول هكذا تكلم الكركدن ت�صتدعي الذاكرة 

الفل�صفة  تاريخ  يف  الأ�صهر  الكتاب  الثقافية  

هكذا  وكتابه  نيت�صه  الأملاين  للفيل�صوف  احلديثة 

لدى   
ّ

ال�صعري الن�ص  فاإن   
ّ
ثم ومن  زراد�صت؛  تكلم 

�صالم  يعتمد على اإغراء املتلقي النموذج )املثايل( 

اأو باآخر بني  للبحث عن عالقة ما مكنونة بوجه 

زراد�صت والكركدن، اأظن اأن العالقة القوية تكمن 

يف  املطلقة  احلقيقة  عن  يبحث  كالهما  اأن  يف 

املطلق  والإ�رصار  يجدها،  ولن  املختلفة  الأكوان 

تلتحف  ال�صاعرة  الذات  جعل  ما  هو  البحث  على 

بذات اأكرب واأ�صخم واأوقع اأثرا وهي ذات الكركدن 

يعلن  الذي  نف�صه  ال�صعر  هو  الكركدن  لأن  نف�صه؛ 

�صائر  على  و�صيطرته  ومترده  ع�صيانه  عن  دائما 

الواقعية،  وغري  الواقعية  واملخلوقات  الأنف�ص 

احتفت  قد  كانت  الفرتا�صية  العوامل  اإن  حتى 

�صطح  على  ولدتها  منذ  )ال�صعر(  الأكــرب  بكائن 

الظالم  مواجهة  يف  �صالحا  منه  متخذة  العامل، 

والت�صويه اللذين حلقا بالعامل املحيط بنا. فيقول: 

هولكو  ل�صت  كال؛  واألــف  ل  دينا�صورا،  »ل�صت    

ول هتلر ول احلجاج ل مو�صوليني ول بينو�صيه، 

.............اأنــا  باهتة  والكل ظالل  ال�صاللة  اأ�صل  اأنا 

اللحظة املارقة الفالتة ا�صتعاروا قامتي و�صريتي 

�صلبوين مني، وارتدوا قناعي الذهبي يف غفلة من 

سلطة الذات 
الشاعرة تتجلى 

في أصوات 
تتداخل وتتآزر 

فيما بينها مكونة 
حواًرا درامتيكّيا 
من خالل تكرار 
ضمير المتكلم 

)أنا(

محور.. رفعت سالم



نزوى العدد 106 إبريل 2021
284

الزمن.

وكل غفلة: حمنة

كل حمنة: ميتة

وكل ميتة: �رصاط واأ�صن«

�صخ�صيات  ا�صتدعاء  على  �ــصــالم  ن�ص  يتكئ 

احلجاج،  هتلر،  هولكو،  اأمثال  بعينها  ة 
ّ
تاريخي

ال�صخ�صيات  هذه  حتمل  بينو�صيه،  مو�صوليني، 

ارتبط  الذي  البغي�ص  اأحداث املا�صي  اتها 
ّ
يف طي

العامل  جمال  اأذهبت  ديكتاتورية  ب�صخ�صيات 

فرادي�ص  عن  تبحث  ل  فالّذات  الأر�صي،  وبهاءه 

 
ّ
ة بقدر بحثها عن اخلال�ص احلقيقي

ّ
ة اأو علوي

ّ
اأر�صي

واقًعا  لتخلق  الكون؛  يف  املتج�صدة  الكيانات  من 

املارقة  اللحظات  وتنتزعه  الطهر  فيه  يفرت�ص 

ال�صاعرة يف  الذات  �صلطة  اإن  الذات.  ت�صكنها  التي 

متعّددة،  اأ�صوات  يف  تتجلى  الكركدن  تكلم  هكذا 

بينها  فيما  تتاآزر  و  تتداخل  التي  الأ�صوات  هذه 

�صمري  تكرار  خالل  من  ا 
ّ
درامتيكي ا 

ً
حوار مكونة 

اأ�صلها  اإىل  يومئ  مــرة  من  اأكــث  )اأنـــا(  املتكلم 

ظالل  فالكل  ظلها  اإل  ظال  ترى  ل  واأنها  ون�صبها 

الآلم  عن  الـــّذات  تتحدث  لها،  ظــالل  ل  باهتة 

القدمية التي يومئ اإليها ا�صتخدام الفعل املا�صي 

(  نالحظ  ارتدوا  �صلبوين،  )ا�صتعاروا،  كثريا، مثل: 

املمنهج  ال�صلب  عملية  يف  املتعاقبة  الأحداث  اأن 

كما  احل�صارات  �ــرصاع  د 
ّ
يج�ص الــذي  واملتطور 

ذكرنا، وتاأتي الأحداث اأول بال�صتعارة ثم ال�صلب 

الذي ميّزق  الروحي، ثم الرتداء  اجل�صدي وال�صلخ 

ه الوجه احلقيقي للذات الأ�صلية، اإ�صافة اإىل 
ّ
وي�صو

ت؛ فكل 
ّ
املحنة التي وقعت يف غفلة من الزمن املي

اإىل ذلك كثرًيا داخل  الذات  حمنة ميتة كما ت�صري 

الديوان،  ويقول يف مقطع اآخر:

وين مني 
ّ
والأبجدية، عر القامو�ص    »�رصقوا مني 

قبل حلويل، و�صبقوين اإىل املدائن املنذورة للنار، 

اإىل القطعان املنذورة لل�صفك اإىل ال�صبي والهتك«. 

التي  اجلحيم  ة 
ّ
�صعري الفائت  املقطع  يف  تتجلى 

تر�صدها الذات عرب م�صاهد مكتنزة، هذه امل�صاهد 

الوقوف عليها  النموذج  املتلقي  التي حتتاج من 

وا�صتكمال روؤيتها الرا�صخة يف جبينه،  كما ت�صمل 

امل�صاهد املمحاة مفارقات خمتلفة على م�صتوى 

ــات  الآي اإىل  قــولــه:  يف  مثال  والت�صوير  الــروؤيــة 

املحكمات مما لعني من قبل راأت، ول اأذن �صمعت 

تكمن هنا يف  املفارقة  ب�رص:  قلب  على  ول خطر 

وم�صهد  اجلحيم  م�صهد  املتناق�صني  امل�صهدين 

الفرادي�ص ال�صماوية  الذي يتج�صد من خالل بنية 

يقوم  الــذي  القد�صي  احلديث  ت�صتدعي  ية 
ّ

تنا�ص

باإغراء الب�رص وترغيبهم يف جنان اخللد ومتاعها 

له، 
ّ
وجمالها الذي ل ت�صتطيع العقول اجلمعية تخي

اإىل  اأمام م�صهدين متناق�صني ينتميان  اإذن  نحن 

ا 
ً
رئي�ص ركًنا  اأ�صبحت  التي  الت�صويرية  املفارقة 

وقًعا  متّثل  لأنها  ة؛ 
ّ
العربي احلداثة  �صعرية  يف 

و�صدمة اإدراكية لدى املتلّقي. ومن ثم فقد اعتمد 

�صالم على التجريب الالنهائي يف الفعل الكتابي 

حتتاج  ن�صو�ص  ــام  اأم يجعلنا  مما  لن�صو�صه؛ 

لقراءة خمتلفة جتريبية )اإن جاز القول(، حتى يتم 

للمتلقي التوا�صل مع مثل هذه الكتابات املربكة.

محور.. رفعت سالم
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ينتمي ال�صاعر امل�رصي الراحل رفعت �صالم اإىل ما 

يعرف بجيل ال�صبعينّيات الذي جاء بعد جيل الريادة 

التفعيلية ممثال يف �صالح عبد ال�صبور واأحمد عبد 

املعطي حجازي وجيل ال�صتينّيات الذي كان حممد 

ما  وهو  �صعرائه،  اأبرز  من  دنقل  واأمل  مطر  عفيفي 

يطرح – مبدئيا – هذا ال�صوؤال املهم: ما الذي قّدمه 

ولالإجابة  ومعرفّية؟  جمالية  روؤى  من  اجليل  هذا 

التفعيلة  ق�صيدة  اإن  القول  ميكن  ال�صوؤال  هذا  عن 

وق�صيدة النث قد انق�صمت – منذ اأواخر الأربعينّيات 

الأول  يوؤكد  كبريين  تيارين  اإىل   – بعدها  ومــا 

التغيري  حركة  يف  وغاياته  ال�صعر  وظيفية  منهما 

هذه  يف  ت�صاعدت  التي  وال�صيا�صي  الجتماعي 

ال�صنوات، وقد حتّلق �صعراء هذا التيار حول ملة " 

الآداب " البريوتية بنزوعها القومي ومن �صعراء هذا 

وحجازي  ال�صبور  عبد  و�صالح  ال�صياب   " التوجه 

والفيتوري واآخرون ، بينما ا�صتبعد التيار الثاين – 

الذي حتّلق حول ملة " �صعر" اللبنانية – اأن يكون 

لل�صعر غايات اجتماعية اأو �صيا�صية مبا�رصة، وراأوا 

اأن ال�صعر غاية يف ذاته ومن هوؤلء ال�صعراء: يو�صف 

اأنه  اخلال واأن�صي احلاج واأدوني�ص الذي كان يقول 

هزمية  اأن  �صّك  ول  الإبداع".  اإل  لالإبداع  غاية  "ل 
 هذا التيار يف 

ّ
ال�صابع وال�صتني قد �صاهمت يف منو

على  النقالب  اإىل  بالإ�صافة  ال�صبعينيات  حقبة 

كل  وت�صليع  الرئي�صية  وتوجهاتها  ال�صتينّيات  قيم 

�صيء؛ الأمر الذي جعل �صعراء ال�صبعينّيات - كنوع 

من املقاومة -  يكتبون ق�صائد متاأّبية على الفهم 

لعبة  يف  الدخول  وراف�صة  وال�صتهالك،  املتعجل 

العر�ص والطلب؛ ومع كل هذا الهتمام بجماليات 

الق�صيدة وتخلي�صها من الغايات الراهنة؛ فقد ظلت 

– يف معظمها وبو�صائل خمتلفة – م�صت�صعرة وطاأة 
الهموم الجتماعية وال�صيا�صّية، وهو ما ي�صل هذه 

الأول  التّيار  �صعرّية  خا�صة   – ب�صابقتها  ال�صعرّية 

– وميايز بينهما يف الآن نف�صه، ولعّل رفعت �صالم 
مثال  خري  – يكون  ال�صبعينّيات  جيل  اأبرز  – اأحد 
�صعرّيته  اإ�صماعيل  الدين  عز  و�صف  فقد  ذلك؛  على 

د على ما �صبقها من حيث بناء الق�صيدة 
ّ
باأنها متر

مما  نف�صه  الوقت  يف  معه  وتوا�صل  وجمالياتها 

اأو  والعطاء  الأخذ  على  تقوم  جدلّية  عالقة  ي�صنع 

التمرد والنتماء وهو ما يطرح فكرة "التطور" التي 

حتكم الفنون عموما حني يخرج اجلديد من القدمي 

القدمي  يف  الفاعلة  العنا�رص  وتظل  يلغيه  اأن  دون 

ا خمتلفة مع كل 
ً
اّتخذت �صور واإن  دائمة احل�صور، 

"التقدم"  فكرة  من  العك�ص  على  جتديدّية،  حركة 

التي حتكم العلم فيلغي الالحق ال�صابق يف م�صرية 

محور.. رفعت سالم

الشاعر ال يعود 
إلى التراث بل 
يتمثله ويفكر 

به؛ سواء أكان 
متماثال معه أو 

مخالفا له

قراءة في شعر رفعت سالم

محمد السيد إسماعيل
شاعر مصري

التراث والحداثة 



نزوى العدد 106 إبريل 2021
286

مّطردة. يقول رولن بارت "تنطوي الكتابة الأدبية 

التاريخ  ا�صتالب  على  برمته  احلديث  الفن  مثل 

واحللم به يف اآٍن واحد؛ فهي ب�صفتها �رصورة ت�صهد 

اللغات املت�صل بتمزق الطبقات وتفتت  على متّزق 

العالقات، وهي ب�صفتها حرّية ت�صبح هي وعي هذا 

التمّزق واجلهد الطامح اإىل جتاوزه يف الآن نف�صه" 

 وبعبارة اأخرى: اإن الكتابة – يف حلمها بالتاريخ 
)1(

– لحتلم – بداهة – بالتاريخ الذي َنفْته ورف�صت 
الروؤية  هذه  مغاير،  بتاريٍخ  حتُلم  واإمنــا  منطقه؛ 

الق�صيدة  اأنقذت  والتجاوز  الت�صال  على  القائمة 

 – حتديدا  الفرتة  هــذه  يف   – املعا�رصة  العربّية 

املو�صوعية  التيمات  م�صتوى  على  ــرتار  الج من 

ق�صيدة  بكال�صيكية  عرف  فيما  الفنّية  والتقنيات 

التفعيلة يف اأواخر ال�صتينّيات .

التراث والحداثة: 

الرتاث واحلداثة اإذن اأحد املحاور املهمة يف جتربة 

"بحثا  الفكري  كتابه  نتذكر  اأن  ولنا  �صالم،  رفعت 

عالج  الــذي  منهجية"  نقدية  نظرات  ــرتاث..  ال عن 

منه  وموقفهم  للرتاث  املفكرين  بع�ص  روؤى  فيه 

وح�صني  تيزيني  والطيب  حنفي  ح�صن  اأمثال  من 

معرفة  على  نراه  الذي  الوقت  يف  واأدوني�ص  مروة 

من  املعا�رصة  ال�صعرية  التيارات  باأحدث  عميقة 

"بحًثا  كتابه  خالل  ومن  العديدة  ترجماته  خالل 

عن  "بحثا  بـ  عنونته  ينوي  كان  ال�صعر" الذي  عن 

ال�صعر بحثا عن احلداثة " ومن املهم اأن ننوه اإىل اأن 

ال�صاعر ليعود اإىل الرتاث بل يتمثله ويفكر به؛ �صواء 

اأكان متماثال معه اأو خمالفا له حني يقول – على 

�صبيل املثال – " لن اأخرق الأر�ص / لن اأبلغ اجلبال 

اإيل  " ملاذا ياأوي  " اأو قوله   ) ) ل�صت م�صغول بذلك 

الراحلون ) مل اأ�صبح – بعد- مقربة ( ملاذا – حني 

اأغ�صاين ي�صاقط احلطيئة وب�صار ورامبو  الريح  تهز 

القي�ص  وامروؤ  نوا�ص  واأبو  ومايكوف�صكي  واملتنبي 

الأول  ال�صاهد  يقوم   
)2(  ".. �رصا  وتاأبط  وريت�صو�ص 

على التماثل مع قوله تعاىل " اإنك لن تخرق الأر�ص 

ولن تبلغ اجلبال طول" ول يرجع ذلك – يف روؤية 

ال�صاعر – اإىل عجزه بل لكونه "لي�ص م�صغول بذلك 

اأن ياأتي مبعجزات خارقة بل يكفيه  " فهو ل يريد 
فاعليته الإيجابية التي تنتمى اإىل دائرة وا�صعة من 

الذي  الثاين  ال�صاهد  يف  يّت�صح  ما  وهذا  املبدعني، 

على  يــدّل  مما  والغرب  ال�رصق  مبدعي  بني  يجمع 

اّت�صاع دائرة الرتاث الذي ينتمى اإليه، ومن الوا�صح 

يوؤلف  ما  هو  عديدة  م�صتويات  على  د" 
ّ
"التمر اأن 

اخلا�ص  املا�صي  هذا  اأو  ــرتاث،  ال هذا  ممثلي  بني 

بال�صاعر تطبيًقا لقول "�صتيفنز" :"بينما – بالطبع 

– انحدر من املا�صي فاإنه ما�ٍص خا�ص بي، ولي�ص 
اأحدا  اأعرف  ل   ، ووردزورث  كولريدج  يدعى  �صيئا 

الواقعي  مركب  يل،  بالن�صبة  ة  خا�صّ اأهمّية  اكت�صب 

يف  راأيته  اإن  حّتى  اأ�صا�صا  بي  خا�صٌّ  – التخييلي 
حني  �صالم  رفعت  عنه  يعرب  ما  وهو 

 )3( " الآخرين 

يف  والزمان  املكان  اختالف  على  قرناءه  ينادي 

اأنت يا طرفة يا نريودا يا بو�صكني يا  "فاأين  قوله 

ومن 
�صعدي يا بيتهوفن يا اأ�صالن ياريت�صو�ص .." )4( 

يقوم  الــرتاث  توظيف  اأن   – الآن  حتى   – الوا�صح 

اإىل  بالإ�صافة  ال�صاعر  لكن  اأعالمه؛  ا�صتدعاء  على 

ذلك  يعتمد  اأي�صا على ا�صتدعاء احلادثة / املعجزة 

واإعطائها مدلول معا�رصا؛ فحني نتاأمل قوله "هكذا 

يا �صادتي الكرام �رصبت البحر فان�صّق طريق مرقت 

 – " نتذكر معجزة مو�صى  الأخرى  ال�صفة  اإىل  فيه 

– فرارا  البحر بع�صاه  – حني �رصب  ال�صالم  عليه 

اإىل ال�صفة  اأمامه وعربه  – فان�صق من  من فرعون 

يتخذ   – هنا   – ال�صاعر  اأن  الوا�صح  .ومن  الأخرى 

و�صعّية الراوي ال�صعبي يف قوله " هكذا يا �صادتي 

توازي  �صعبّية  حكاية  اأمام  يجعلنا  مما   "... الكرام 

الن�ّص الديني دون تعديل، هذا التعديل – بالزيادة 

– الذي نراه يف ا�صتدعائه لبيت متيم بن مقبل" ما 
اأطيب العي�ص لو اأن الفتى حجر / تنبو احلوادث عنه 

" يا ليتني حجر / تخطو  وهو ملموم" حني يقول 

لقول  وا�صتدعائه  وتنحدر"  ج�صمي  على  الف�صول 

اأوجهها   / حتتي  الريح  كــاأن  قلق  "على  املتنبي 

فانك�رص  ال�صور  قفزت   " قوله  يف  �صمال"  اأو  ميينا 

وفخار رخي�ص يف  كوابي�ص  �صظايا من  اإىل  الفوؤاد 

ال�صوارع هل اأمللمها اأكومها بجنب احلائط املهدوم 

وبيت   
)5( حتتي"  الريح  كــاأن  قلق  على  اأم�صي  اأم 

محور.. رفعت سالم

توظيف التراث 
لديه يقوم على 

استدعاء أعالمه؛ 
واستدعاء 

المعجزة 
وإعطائها مدلوال 

معاصرا
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بل  املركبة  ال�صورة  هذه  حمور  هو  لي�ص  املتنبي 

الأفعال  العديد من  داّلة و�صط  اإ�صارة  ياأتي بو�صفه 

النك�صار  ثم  التجاوز،   / القفز  مبحاولة  تبداأ  التي 

وفخار  كوابي�ص  مــن   - �صظايا  اإىل  والتحطم 

اأم مي�صي  يلملمها  ال�صاعر هل  يعرف  رخي�ص– ل 

املتنبى  لقول  باملخالفة  وا�صتدعاوؤه  ؟  عنها  بعيدا 

ا " اأ�صبحت اأروح مث خازنا ويدا / اأنا الغني  اأي�صً

مدى  اإىل  "اتركوين  يقول:  حني  املواعيد"  واأموايل 

من ال�صدى والغياب، كي حتّط فوق اأهدابي نحلة من 

ع�صل تبتّزين من ثيابي/ فاأخرج لها فقرًيا واأموايل 

املواعيد" واإذا كان بيت املتنبي يقوم على املفارقة 

اأكث من  لي�صت  التي  والأمــوال  املوهوم  الثاء  بني 

مواعيد؛ فاإن �صطور رفعت �صالم تعتمد على الإيغال 

يف ت�صوير حالة الفقر لهذا تكث الدوال امل�صرية اإىل 

املواعيد  الفقر/  البتزاز/  الغياب/  ال�صدى/  ذلك: 

ال�صابقة  ال�صورة  مدار  الفقر هو  واإذا كان  الكاذبة، 

– يجعله   الدائم  الجتماعي  ه 
ّ
– بح�ص ال�صاعر  فاإن 

اأي�صا البنية الظاهرة يف قوله "اأيادي الن�صاء احلانية 

م�صتدعًيا  لهّن"  طعاًما  �صاروا  اأطفالهن/  طبخت 

اأحوال "ال�صدة امل�صتن�رصية" يف م�رص، وهي �صورة 

ُتلهي  كانت  التي  املراأة  عن  ُيروى  مما  ق�صوة  اأكث 

اأطفالها اجلوعى باإ�صعال النار حتت اآنية لي�ص فيها 

اخلطاب،  بن  عمر  زمن  على  واحلجارة  املاء  �صوى 

يف هذه احلالة التي يرزح فيها اجلميع حتت وطاأة 

ال�رصخات  وي�صمع  بالوحدة  ال�صاعر   
ّ

يح�ص الفقر 

املتوالية م�صتدعًيا بيت عمرو بن معد يكرب "ذهب 

الذين اأحبهم/ وبقيت مثل ال�صيف فردا " حني يقول: 

لأهوى  كهاوية  بابتعدوا  ال�رصخات  من  "ذاكرة 
دمي  من  تبّقى  ما  اأمــزق  ا 

ً
�رص�ص متخافًقا  فوقها 

لأكون مثل ال�صيف فردا" على اأن الأمر يتجاوز هذه 

اجلمل التي ميكن اأن نطلق عليها "اجلمل الثقافية" 

التي  الأ�صطورة  توظيف  اإىل  غريها  ت�صتدعى  التي 

"هكذا  ديوان  به  واأعنى  بكامله،  ديوان  ت�صّكل منت 

امل�رصية  يناير  ثــورة  عن  املعرّب  الكركدن"  تكّلم 

حني ي�صتدعي "الكركدن اأو وحيد القرن الذي يحب 

املراأة العذراء فيمتنع عن تلبية كل اأ�صكال الإغراء، 

وي�صت�صلم  �رصاوته،  نا�صًيا  املراأة  تلك  اإىل  وينتهي 

فت�صلمه املراأة العذراء اإىل ال�صيادين الذين ميزقون 

ج�صده وياأخذون قرنه الذي ي�صتخدم يف عالج العقم 

 لكن رفعت �صالم يقلب هذه 
عند الن�صاء والرجال" )6(

مُيار�ص  جالًدا  الكركدن  من  يجعل  حني  الأ�صطورة 

يقول  حني  �صحّية  الــعــذراء  من  ويجعل  البط�ص 

اأنت ول  اأنت  "ل�صت  الكركدن  ل�صانها خماطبة  على 

اأ�صل  الذي هو  الكركدن  ل�صان  اأنا" ويقول على  اأنا 

هتلر/   / هولكو  الع�صور:   
ّ
مر على  الطغاة  �صاللة 

ال�صاللة،  اأ�صل  اأنا   " يقول  مو�صيليني،   / احلجاج 

والكل ظالل باهتة / اأنا اللحظة املارقة الفاتنة / 

وارتدوا  منى  �صلبوين   / و�صريتي  قامتي  ا�صتعاروا 

 ولي�ص بعيًدا 
قناعي الذهبي يف غفلة من الزمن" )7(

الكركدن  واإن  العذراء هنا رمز مل�رص،  اإن  نقول  اأن 

رمز للحاكم الطاغية الذي قامت الثورة �صّده، ويف 

جعفر  فعله  ملا  مناق�صة  �صورة  يقدم  اآخر  مو�صع 

الراية  حمل  حني  موؤتة،  موقعة  يف  طالب  اأبي  بن 

فلما  بالي�رصى  حملها  قطعوها  ا 
ّ
فلم اليمنى،  بكفه 

قطعوها حملها باملرفقني اإىل اأن متكنوا منه ومات 

�صهيدا، يقدم �صالم �صورة مناق�صة لدلك حني يقول: 

فلما  بال�صالح/  لذت  جيو�صنا/  انك�رصت  "وحينما 
جيو�صهم  اأتت  وملا  بالبحر/  لذت  ال�صالح/  انك�رص 

قوله:  اأما   ، فقتلونا"  بها/  اعت�صمت  البحر/  من 

الأمام  يف  والعدو  الوراء  يف  البحر  لنف�صي  "قلت 
اآخر  يف  وتعوي  ا  راأ�صيًّ ترفرف  اآتية  حالة  واأنــت 

الأر�ص القتيلة" فاإّنه ي�صتدعي قول طارق بن زياد 

جلنوده" العدو من اأمامكم والبحر من ورائكم" مما 

 من املواجهة.
ّ
يعني اأّنه ل مفر

خارج على الصفوف والطوابير:

تلغي  ل  "الرتاث"  من  امل�صرتفدة  العنا�رص  هــذه 

ل�صوت  �صدى  لي�ص  فهو  بداهة؛  ال�صاعر  "�صوت" 
وخلقه،  اجلديد  اجــرتاح  اإىل  ي�صعى  اإنه  بل  �صابق؛ 

يقول:  ذلــك  ويف  مطروقة،  غري  م�صالك  ويختار 

"اأبوابها فادحة فا�صحة )قلت لنف�صي مل ل األج من 
البابني املن�صيني واأن�صى ال�صهري( فالبد اأن كثريين 

اأو  باأحدهم  تعثت  ولرمّبا  اإليه،  �صبقوين  قد  غريي 

و"اأنا  الأريب"  الهام�ص  اأنــا   " وقوله:   " بع�صهم 

محور.. رفعت سالم

العناصر 
المسترفدة 

من "التراث" 
ال تلغي صوت 
الشاعر؛ فهو 

يختار مسالك غير 
مطروقة للقول
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" خارج  " اأو ي�صف نف�صه بقوله 
ّ
الهام�صي املرجتل 

ال�صطور  – يف  والطوابري" فال�صاعر  ال�صفوف  على 

املن�صيني  البابني  اإىل  انتماءه  يوؤكد   – ال�صابقة 

الباب  عن  وعزوفه  البابني،  هذين  دللة  كانت  اأيا 

ال�صهري الذي دخله كثريون قبله، كما توؤّكد ال�صطور 

النتماء اإىل الهام�ص يف مقابل املوؤ�ص�صة والهام�صي 

يف مقابل الر�صمي، وبهذه املعاين تتاأّكد خ�صو�صية 

ا – يف قوله  ده وهذا ما نالحظه – اأي�صً
ّ
ال�صاعر وتفر

" اأم�صي على حّد انت�صاف الليل : �صاخًبا جريًئا / 
ويل قدمان تخرتعان ما اأ�صاء من دروب / حتفران 

يل – يف كل خطوة – مفازة اأو هاوية " اإن اخرتاع 

غري  جديدة  فنية  طرائق  اكت�صاف  يــوازي  الــدروب 

الــذروة،  ببلوغ  يوحي  الليل  وانت�صاف  م�صبوقة، 

ال�صاعر،  جعل  ما  هذا  ولعل  جديدة  ببداية  ويــوؤذن 

ر هذا النت�صاف على م�صتوى الزمان واملكان 
ّ
يكر

حني نقراأ – مثال – " واقف يف مفرتق ال�صاعات " 

"من  " وقوله:  الرملية  " اأنا يف منت�صف الطرق  اأو 

يطرق منت�صف الوقت الراكد". 

السوقي والسامي: 

" ال�صوقي  ثنائية  �صقطت  احلديث  ال�صعر  حركة  مع 

وال�صامي" اأو "الرّث وال�صاعرّي" التي ظّلت حاكمة 

يف احلركتني: الإحيائية والرومان�صية، يقول �صالح 

يغ�صى  اأن  ي�صنيه  بع�صهم  "واأعرف  ال�صبور:  عبد 

زحام ال�صوق/ ولكن هم من ال�صوقة " لذلك ظل هذا 

امل�صتويني  والتداخل بني هذين  والتحاور  التجاور 

بعد  وما  احلداثية  الق�صيدة  �صمات  اأحد  التعبرييني 

�صيء  كل  اأ�صبح  لقد  اخلراط  اإدوار  يقول  احلداثية 

حني  املتاع  �صقط  ذلك  يف  مبا  لل�صعر  "مو�صوًعا 
بني  الفوارق  فتذوب  ال�صحرّية  ال�صعر  روح  تتخلله 

الركيك  ول  الر�صني  فيها  فلي�ص  الكالم،  طبقات 

 ول�صّك اأن حيوية ال�صعر كانت 
بطبعه وخلقته" )10(

" قائمة  الالذقاين  الدين  و�صتظل كما يقول حميي 

والأر�صي  واخليايل  الواقعي  بني  املزج  ذلك  على 

واجل�صدي  واملعنوي  واحل�صي  والعكر  وال�صماوي 

 وهذا ما نالحظه يف اأكث من �صاهد 
والروحي" )11(

ال�صعرية  اللغة  بني  املــزج  مع  ويــتــوازى  �صعري، 

املكتنزة بالإيحاءات واللغة الأيديولوجية املبا�رصة 

كما يبدو يف قوله: "�صاخبة هي الدفوف والغواين 

اأيها البهلول / لعبت بك ال�صمول / هل نام احلر�ص 

والع�ص�ص واملنظرون ل�صرتاكية الدولة البولي�صية " 

 اإ�صافة ملا �صبق، ميكن القول اإن رفعت �صالم كان 
)12(

�صاحب اأ�صاليب، حيث يجمع بني الغنائي وامللحمي 

التي  العدودة  واإيقاع  بل  والت�صكيلي،  والــدرامــي 

رثاء  "ل  ذلك:  ومن  القافية  وتواتر  بالق�رص  تتميز 

/ فرار �صيد / ذهاب بال وراء / �رصخة نائمة يف 

�صماء / ف�صاء ف�صاء / ب�رص بال ب�صرية / وب�صرية 

ومن ذلك ما يطلق عليه اأ�صلوب "الكولج" 
عماء" )13( 

الذي يعتمد على توظيف ال�صور امل�صاحبة للن�ص 

ال�صعري الذي ظهر – بو�صوح – يف ديوانه "اأرعى 

ال�صم�ص  ال�صياه على املياه" الذي توالت فيه �صور 

حور�ص  وعني  والطيور  العارية  والأقــدام  والوعول 

اإىل منت وهام�ص  ال�صعري  الن�ص  وغريها، وتق�صيم 

وما يوؤدي اإليه من ازدواجية اأو ثنائية الن�ص التي 

تقنية  اأي  بريختية  "تقنية  اخلــراط  اإدوار  يراها 

الندماج  اأو  الإيهام  تك�رص  اأّنها  مبعنى   ، تغريبية 

العاطفي  اأو  الوجداين  الن�صياب  وتقطع  النفعايل 

ما  وهو   
)14(  " الرئي�صي  نهره  يف  الفكري  حتى  اأو 

ا�صتخدام  "يف  القدمية  غواياته  لإحدى  امتداًدا  يعّد 

كلمات  تكبري  مثل:  للحروف  الب�رصي  التاأثري 

بعينها اأو جعلها بلوك " �صوداء" اأو مائلة اأو كتابة 

اأطلقواااا"  مثل:  تنطق  اأن  لها  يريد  كما  الكلمات 

الإيهام  التي تك�رص  اأما ثنائية املنت والهام�ص   
)15(

العاطفي؛ فقد جتلت وا�صحة يف ديوان  والندماج 

"اإ�رصاقات رفعت �صالم" وقد تاأخذ عالقة تف�صريية 
تقوم على التف�صيل بعد الإجمال، فعندما يقول يف 

"ذاكرة من ال�رصخات )1( فابتعدوا كهاوية  املنت 

يتوّقف  ــراه  ن ا.." 
ً
�رص�ص متخافقا  فوقها  لأهــوى 

بالعمومية  يت�صف  الــذى  "ال�رصخات"  دال  عند 

والإجمال مف�رصا ومف�صال اإياه يف الهام�ص على هذا 

امل�صاء  تاأتي يف   / ال�رصخات  " اأ�رصاب من  النحو 

امل�صظى.."  امل�رصوخ / يف ج�صدي  / وتبني ع�صها 

 – – يف املنت  التي كانت تنتمي   فال�رصخات 
)16(

اأ�صبحت  ذاكــرة  مرد  كانت  والتي  املا�صي  اإىل 

محور.. رفعت سالم

العالقة بين 
المتن والهامش، 

تأتي على صور 
مختلفة، تثري 

النّص  وتفعل 
آليات تأويله
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يف  تاأتي  ال�رصخات  من  – اأ�رصاًبا  الهام�ص  – يف 
ال�صاعر  ج�صد  حتتّل  حا�رصة  اأ�صبحت  لقد  امل�صاء، 

امل�صّظى، وتبني ع�ّصها على اأنقا�صه، واأحيانا تقوم 

حني  املخالفة  على  والهام�ص  املنت  بني  العالقة 

على  واأنثها  جيبي  من   )2( الأ�صماء  "اأ�صحب  نقراأ 

الأ�صياء بالع�صواء.." فيتوقف – يف الهام�ص – عند 

اأفر  اأو  مني  الأ�صماء  "تهرب  قائال  "الأ�صماء"  دال 

 فهذه الأ�صماء التي 
)17(

... منها / ظل يفر من ج�صد 

جيبه  من  ي�رص  يف  ويخرجها  ميلكها  ال�صاعر  كان 

 – الهام�ص  يف   – اأ�صبحت  الأ�صياء  على  وينثها 

تهرب منه اأو يفر هو منها كما يفر الظّل من ج�صده. 

ويف مو�صع اآخر يعود ال�صاعر اإىل العالقة التف�صريية 

اأم  حتتي  الريح  كــاأّن  قلق  على  "اأم�صي  نقراأ  حني 

ا 
ً
عابر واأعــدو   )5( املوتى  لأوقــظ  بالعويل  اأدمــدم 

مف�رّصا  الهام�ص  م�صعورة" فياأتي  قفزة  فاأقفز  ظّلي 

كيفية هذا املوت على هذا النحو: "ماتوا / كحبات 

رمال كظيمة / مل كنت �صحًوا �صاخبا/ يرّف يف 

 وقد تكون العالقة تعليلية مبعنى 
�صماء قدمية " )18(

�صببه  ح  يو�صّ ثم  املنت  يف  ا 
ً
اأمــر ي�صدر  ال�صاعر  اأن 

وتاأكل  مني  مملكتي  "�صاعت  يقول:  الهام�ص،  يف 

..فاأف�صحوا  الويف  واخلل  والغيالن  والغربان  البوم 

 " – الهام�ص  – يف  الأمر بقوله  )7(" ثم يعلل هذا 

كحلم  فاأدخلوين   / الــرباح  اأنا   / �صّيقة  فالأر�ص 

اإن العالقة بني  القول  ح�صوًدا عارية" وهكذا ميكن 

املنت والهام�ص لي�صت كعالقة ال�صوت بال�صدى، اأو 

عالقة امتداد بالتماثل بل تاأتي على �صور خمتلفة 

مما يثي الن�ّص ال�صعري ويفعل اآليات تاأويله.

محور.. رفعت سالم

نقال عن " حتولت ال�صعر والواقع يف ال�صبعينيات " د.�صربى حافظ ملة األف �ص33العدد احلادى . 1

ع�رص 1991

2 .1993 " رفعت �صالم �ص13-12الهيئة امل�رصية العامة للكتاب  " هكذا قلت للهاوية 
نقال عن " ال�صاعر التجريبى والثقافة" عبداملق�صود عبد الكرمي ملة األف �ص138مرجع �صابق . 3

4 .1997 " رفعت �صالم �ص25الهيئة امل�رصية العامة للكتاب  " اإ�رصاقات رفعت �صالم 
العامة لق�صور . 5 " رفعت �صالم �ص39الهيئة امل�رصية  – خمتارات �صعرية  " على خا�رصة الأر�ص 

الثقافة 2020

يف . 6 نقدية  قراءات   " كتاب  �صمن  �رصغام  عادل   " الإن�صانى  الواقع  ومقاربة  الأ�صوات  تعدد   "
التجربة ال�صعرية لرفعت �صالم – النهار الآتى " �ص451دارالأدهم 2018

ال�صابق �ص452. 7

" رفعت �صالم �ص51 م�صدر �صابق . 8 " هكذا قلت للهاوية 
9 .1993 44الهيئة العامة لق�صور الثقافة  " رفعت �صالم �ص  " اإنها تومىء ىل 

لرفعت . 10 ال�صعرية  التجربة  نقدية يف  " قراءات  كتاب  اخلراط �صمن  �صالم" اإدوار  رفعت  " اإ�رصاقات 
�صالم – النهار الآتى " �ص127مرجع �صابق 

الدين . 11 حمى  املعا�رص"  ال�صورى  ال�صعر  يف  ال�صورة  ت�صكيل  يف  واأثرها  ال�صخ�صية  التجارب   "
الالذقانى �صمن بحوث مهرجان القاهرة لل�صعر العربى �ص202اأكتوبر1993

" �ص65. 12 " هكذا قلت للهاوية 
ال�صابق �ص52. 13

129مرجع �صابق . 14 " اإدوار اخلراط �ص  " اإ�رصاقات رفعت �صالم 
" قراءات . 15 اأبو �صعدة �صمن كتاب  " فريد  الغرابة واإثارة املخيلة  " �صينوغرافيا �صعرية لتخلو من   

نقدية يف التجربة ال�صعرية لرفعت �صالم ..." �ص385مرجع �صابق 

.." �ص34م�صدر �صابق . 16 " على خا�رصة الأر�ص 
ال�صابق �ص34. 17

ال�صابق �ص 39. 18

هوامش
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الوثوق واليقني والإرادة، ثالثة اأحجار �صغرية 

ته، وتعرب بجالء 
ّ
بنى عليها رفعت �صالم �صعري

كما  والأ�صياء،  والواقع  العامل  من  موقفه  عن 

ة 
ّ
الن�صي املتوالية  ي�صبه  ما  بينها  فيما  ت�صّكل 

بال�صالبة  تتمتع  متوالية  وهــي  ال�صعرية، 

الوثوق  دون  من  يقني  ة 
ّ
ثم فلي�ص  والو�صوح؛ 

به، ومن دون اإرادة تدّل عليه وتت�صبث بلحظات 

وعيه ول وعيه، حلظات ح�صوره وغيابه. 

وربطه  الوعي،  ملفهوم  ا 
ً
مبّكر رفعت  انحاز   

العقل  نافذة  الثالثة، باعتباره  الأحجار  بهذه 

والعامل  الأ�صياء  وحقائق  الــوجــود،  لإدراك 

ذاته  يف  الوعي  حقيقة  ا 
ً
متحا�صي اخلارجي، 

ما  م�صاحة  على  ينطوي  ــه  لأّن رمبــا  ولــذاتــه، 

 
ٍّ
اأ�صا�صي و�رصيٍك  ك�صنٍو  الالوعي،  فيها  يربز 

من  ينتجه  مبــا  الــنــافــذة،  ــذه  ه �صناعة  يف 

ت�صارف  قــد  ومــفــاجــئــة،  مباغتة  عــالقــات 

تهدد  الــتــي  والفو�صى  واملــغــامــرة  اجلــنــون 

لديه  الق�صيدة  فظلت  نف�صها،  النافذة  بن�صف 

انعك�ص  ما  وهو  الثاقب،  الوا�صح  الوعي  ابنة 

جوهره  يف   
ّ
ان�صب الــذي  التجريب   

ّ
هــم على 

طباعي  �صكل  يف  ال�صعري  الن�ص  اإخــراج  على 

خا�ص، واإبرازه وكاأنه حم�ص ف�صاء �صيمائي، 

ترتاكب فيه العالمات والرموز والإ�صارات، يف 

حقول  ابنة  حمــّددة،  ة 
ّ
واأ�صلوبي ة 

ّ
لغوي اأن�صاق 

ة ميكن القب�ص عليها وتاأويلها 
ّ
دللية ومعرفي

اأق�رص نقطة ميتد  اأثرها من  بو�صوح، واقتفاء 

اإليها النظر.

 هاجس التجاوز

فعل  يبدو  اأن  الطبيعي  من  الــروؤيــة  هــذه  يف 

والتخّطي،  التجاوز  بهاج�ص  م�صكوًنا  الإرادة 

يف  الــوقــوع  عن  يناأى  لذاته  يخل�ص  وحتى 

الوقت  املعقدة، ويف  ة 
ّ
ال�صدي ات 

ّ
الثنائي ك 

َ
�رَص

حتت  التعاي�ص  على  بــالــقــدرة  يــلــوح  نف�صه 

�صقفها بالقوة، وهو املنطق نف�صه الذي يحكم 

حتذى، لكن يجب 
ُ
عالقة الأنا بالآخر كمثال ي

ويف  منه،  بالهروب  ولــو  وجتـــاوزه،  تخّطيه 

عالمة  كمجرد  معه  ل 
ُ
التعام الأحــوال  اأح�صن 

وعلى  اخللف  يف  دائــمــا  تبقى  الطريق،  يف 

و�صائج   
ّ

نف�رص اأن  ميكن  هكذا  الذاكرة..  �صطح 

ومبدعني،  وفال�صفة  �صعراء  مع   
ّ

التنا�ص من 

و�صانعي اأفكار، وحماولة خلق موازاة �صعرية 

من  اأبعد  تذهب  مل  ــوازاة  امل هذه  لكن  معهم، 

الن�ص،  �صطح  اإ�صارة عابرة فوق  د 
ّ
كونها مر

ل ت�صكل امتداًدا من الوعي امل�صرتك بينه وبني 

محور.. رفعت سالم

الوعي الثاقب 
بالشيء ال يصنع 

منه مثاال أو 
صنما، إنما يحفز 

على المعرفة 
به، حتى يمكن 

تجاوزه

يقين المتن وجدل الهامش

أحجار رفعت سالم الشعرّية 

جمال القصاص
كاتب وشاعر 
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ما يطرحونه  ت�صتبك مع  اأو  ال�صخو�ص،  هوؤلء 

يف  فارقة  عالمات  �صّكلت  وروؤى  اأفكار  من 

تت�صع  ثم  ومن  الإن�صانية.  واملعرفة  اخلــربة 

" بروحانيتها  " اإ�رصاقات رامبو  امل�صافة بني 

واملعنى،  اجلمال  فوق  ت�صمو  التي  الطافرة 

"هكذا  كذلك  �صالم"،  رفعت  "اإ�رصاقات  وبني 

بت اأفكاره 
ّ
"تكلم زراد�صت" لنيت�صه، الذي ت�رص

الأدب واملو�صيقى والفّن  ة يف 
ّ
اأعمال مهم اإىل 

الكركدن"  تكلم  "هكذا  ديوان  وبني  وال�صينما، 

 على وقائع واأحداث 
ّ
حيث لعبة الإ�صقاط الفني

ورموز �صيا�صية معينة بالواقع امل�رصي. 

 اإن الوعي الثاقب بال�صيء ل ي�صنع منه مثال 

حتى  به،  املعرفة  على  يحفز  اإمنا  �صنما،  اأو 

ا 
ً
مدار الإرادة  تربز  ال�صعر  ويف  جتاوزه،  ميكن 

ي�صعى  مردا  فعال  ولي�ص  لها،  وحقاًل  للروؤية 

قد  عابرة،  �صدفة  ابن  ناتئ،  يقني  لمتالك 

ا يف حلظة ما.   ي�صبح ه�صًّ

تتجلى هذه املراوحة فيما ميكن ت�صميته، اآلية 

اإرادة  اإىل  الإرادة  يقني  من  والإيــاب  الذهاب 

تعيد  الغالب-   يف   - مراوحة  وهي  اليقني. 

اإنتاج ما اأثمرته �صابقا، ما يجعل القدرة على 

النهائية، مرد  النفي والإثبات يف املح�صلة 

اإىل طرقة مرجتفة على باب  اأقرب   �صكلي، 
ٍّ
َهم

يف  وحيلها  الذات  �صور  تعّددت  مهما  واحد، 

الدخول واخلروج منه. 

ال�صعرية  هذه  يف  باليقني  الت�صبث  بدا  لذلك 

احلقيقة  اإىل  للو�صول  املخادعة  الطرق  اأق�رص 

القابع  املبا�رص   
ّ

املـــادي عيانها  يف  �ــصــواء 

الأخرى  اأوجهها  مالم�صة  يف  اأو  ال�صطح،  فوق 

املتخفية واملخبوءة يف طوايا العمق والنف�ص 

عن  مبعزل  املالم�صة  هذه  تتم  ول  الإن�صانية، 

وحتويله  العمق،  يف  والهدم  والنب�ص  احلفر 

وجدل  التاأويل،  براح  على  مفتوحة  طاقة  اإىل 

 واحل�صور والغياب. واإل �صيظّل الزمن 
ّ

احلوا�ص

يراوح يف مكانه، ابن حلظته املبا�رصة كنقطة 

�صيولته  عن  بعيًدا  بالقوة،  متحققة  ثابتة، 

والأ�صياء.   الوجود   
ّ
م�صام يف  بالفعل  الدافقة 

ومن ثم، يبدو كل ما يرجوه ال�صاعر من الزمن 

حلظة  اإىل  يعود  واأن  وخداعه،  مراوغته  هو 

الربيء، حينئذ   
ّ
ال�صقي الطفويل  بلعبها  ال�صفر 

ال�صعر  زمن  عن  نت�صاءل  اأن  العبث  من  ي�صبح 

ل  �رصاع  يف  الآخــر  ي�صبق  هما 
ّ
واأي وال�صاعر، 

محور.. رفعت سالم

ولع رفعت 
سالم بلعبة 

المتن والهامش 
في أغلب 

دواوينه، كما 
ولع بتعامله مع 
الزمن في عيانه 

اآلني اللحظي

رفعت سالم 
بجوار جابر 

عصفور 
وعبدالمنعم 

رمضان
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الذات  وكينونة  الن�ص،  كينونة  حول  ينتهي، 

ال�صاعرة نف�صها، وكيف ت�رصق يف ثوب مغاير 

وفوا�صله  عالئقه  يتجاوز  بها،  خا�ص  وزمن 

تبدو  التي  والأ�صياء  العنا�رص  يف  النمطية 

من  يقول   ... ال�صباق،  هذا  عن  مبعزل  وكاأنها 

ديوان )" كاأنها نهاية الأر�ص"/ ديوان رفعت 

�صالم / اجلزء الثاين/ الهيئة امل�رصية للكتاب 

 :)2014

اأغنية  " كل خطوة 

 اإليَك اإليَك، اأيها القادم من وجعي الطويل، هل 

�صنعت  الهروب  من  باحلليب،  ال�صاي  اأعــددت 

ة، اأعددُت لك 
ّ
تاريًخا اإليك من املراوغة الغريزي

البي�َص واجلنَب وفاكهتي اجلائعة.

كل ق�صمة واقعة

اإىل  تعيدها  ج�صدي،  يف  الــتــواريــخ  تخ�صُّ 

تهزُّين  بكارته،  اإىل  تعيده   ،
َ
بي�صاء ال�صفر 

ملمومًة  ًة 
َّ
�صهي عناقيدي،  تنفرط  فيَك،  اقط 

ّ
اأ�ص

اأنَت  غــريي،  ل  �صواي،  ل  الدافئ،  حجرَك  يف 

واأمي  الراحل  اأبي  من  فراغي  بعد  بي  املوكل 

 واأطفالهما، واخَلالت 
َّ
وزوجي  وابني و�صقيقي

ات، والأخوال والأعمام، واأبنائهما فردا 
َّ
والعم

والأدبــاء  وال�صحفيني  ال�صبيل   واأبناء  فــردا، 

الزاهرة   واخلزعبالت  واحًدا،  واحًدا  والأفاقني 

واحدة  اإليَك،  بها  اأجــيء  الباهرة،  والأوهـــام 

ال�صالني،  ول  عليهم  املغ�صوب  وغري  واحدة، 

اإىل الفرا�ص الأر�صي يند�صون بيننا يف الدفء: 

قبيلتي البائدة،

 اأ�صغاث اأحالم �صاردة."

فجوة الزمن

باملراهقة  املم�صو�ص   
ّ
احلــر التداعي  هذا  يف   

الزمن كفجوة، الالفت  ة يربز 
ّ
ة والنف�صي

ّ
الذهني

تو�صيعها  اأو  ردمها  اإىل  ت�صعى  ل  ــذات  ال اأن 

واإمنا  والأ�صياء،  النف�ص  اأغوار  و�صرب  ل 
ّ
بالتاأم

اإىل  الهذيان  رذاذ  حتت  ل 
ّ
تتحو لأن  تدفعها 

�صوٍط من التهّكم وال�صخرية املرة من كل �صيء. 

والت�صق  ق�صيدته،  �صالم  رفعت   
ّ
اأحــب هكذا   

اإرادة  ابنة  فهي  واليقني،  الوثوق  حّد  اإىل  بها 

العار�صة،  اللحظة  تلك  ابنة  ال�صعر،  ال�صاعر، ل 

وما  املاثل،   
ّ

املــادي عيانه  يف  الوجود  حيث 

يوحي به من ثباٍت خُماتل، ولي�ص الوجود فيما 

الظواهر  وراء  وكامن،  ل 
ّ
ومتخي  ، متخفٍّ هو 

اأن كّل هذا ل ينف�صل  اأي�صا الالفت  والعا�رص. 

التي  لل�صاعر،  الواثقة  ال�صخ�صية  الطبيعة  عن 

اأحياًنا  واخل�صونة  بال�صالبة  ا 
ً
انطباع تعطي 

دا، كما ل تنف�صل عن تكوينه، 
ّ
ملن ل يعرفه جي

ة 
ّ

وانحيازه املبّكر مل�صاع الأيديولوجيا؛ خا�ص

التاريخ  حتكمه  يف نزوعها املارك�صي، حيث 

يتطور  املطلقة،  ة 
ّ
باحلتمي اأ�صبه  ة 

ّ
مادي ة 

ّ
جدلي

الواقع  يف ظلها وفق �صريورة داخلية، تتناحر 

ال�رصاع  القوة وال�صعف، وي�صل  فيها موازين 

امتالك  على  بــالــقــدرة  الطبقية  ذروتـــه  اإىل 

تقبل  ل  نهائية  كحقيقة  به  والتلويح  اليقني، 

ال�رصاع  اأن�صاُق  تظّل  فيما  وال�صك،  املناورة 

معّلقة  ا 
ّ
واإن�صاني ا 

ّ
واقت�صادي ا 

ّ
اجتماعي نف�صه 

 والآخر 
ّ
بني خّطني ل ثالَث لهما، اأحدهما فوقي

ا 
ًّ
�صعري اخلطني  هذين  مناظرة  وميكن  حتتي. 

رفعت  بها  ولع  التي  والهام�ص،  املنت  بلعبة 

�صالم يف اأغلب دواوينه، ي�صاف اإىل ذلك تعامله 

والوقوف  اللحظي،  الآين  عيانه  يف  الزمن  مع 

نقطة  واتخاذها  ة 
ّ
الن�صفي املنطقة  اأحيانا يف 

ة 
ّ
ة يف الن�ص، وهي منطقة رمادي

ّ
انطالق �صعري

وال�صد،  املع  الفروق بني  فيها  م 
ّ
تغي ما  ا 

ً
كثري

والع�صق  احلب  منت�صف  بل  الوقت،  فمنت�صف 

دوائر �صائكة وملتب�صة، ل تكتمل بالفعل الذاتي 

النابع من ر�صح اخلارج وما يحمله من ر�صائل 

ممزقة ومفتتة، تلت�صق بال�صعر كاأ�صياء عابرة؛ 

يف  الوجود  على  مفتوحة  الدائرة   تبقى  لذلك 

بداهته الطبيعية وان�صجامه الكوين بني الفعل 

ال�صاعر  بــاإرادة   
ٌّ
حر الوجود  نعم  معا..  والقوة 

موؤقتة  مــازيــة،  حرية  تبقى  لكنها  ة، 
ّ
احلـــر

لالكتمال  م�صتعّد  ن�صق،  ابنة  فهي  وطارئة، 

محور.. رفعت سالم

يتعّدد حضور 
األنا في هذه 
الشعرّية، وال 

يفارقها، ويّتسم 
غالبا بنبرة عالية 

وخشنة، تبدو 
كأنها صدى 

لصوت يأتي من 
المجهول
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يهدم  ل  الوعي؛  هذا  دون  من  دوما.  والنق�ص 

من  حالة  دائما  يراكم  اإمنا  يبني؛  ول  ال�صعر 

ــة، ننتظر 
ّ
الــالجــدوى والــعــبــث.  فــكــاأن احلــري

وحت�صنها  نف�صها،  من  حتررها  اأخــرى  ة 
ّ
حري

ابن  الإن�صاين،  وال�صعف  اله�صا�صة  من حلظات 

ن�صق  يف  دائما  الأنــا  تربز  هنا  الرخو.  الزمن 

�صطح  ن�صٍق متعاٍل، فوق  اأدق  اأو مبعنى  اأعلى، 

الذات واملو�صوع، يتوّهم باأّنه املفرد املتفرد 

هذا  لكن  واليقني؛  املعرفة  بداهة  ميتلك  الذي 

باجل�صد  باحل�صور  حمكوما  يظّل  التعايل 

مغامرة  يف  الوقوع   مغامرة  متجّنبا  غالبا، 

ابن  ــام،  اخل البكر  بنزقها  الالوعي  حتت  ما 

حد�ص املفاجاأة، وما حتمله من فوران الروؤى 

والوجدان،  والأحا�صي�ص   امل�صاعر  وا�صتعال 

املع  اأقانيم   - تك�رص  ما  �صمن  تك�رص-  التي 

ة الوعي بهوام�صه ومتنه 
ّ
وال�صد، وتفتت مركزي

خاّلقة،  جمالية  اإىل  وحتيله  لد، 
ّ

ال�ص املنطقي 

والروح،  اجل�صد  واحللم،  اخليال  فيها  يت�صافر 

اآخر،  مينح  واإيقاع  اأخرى  لغة  وبفي�صان عن 

ال�صائد  للنمط  مغايرين  ا 
ً
و�صطح عمًقا  الذاكرة 

املاألوف،  بعيًدا عن ما يلمع فوق ال�صطح من 

والزينة،  الزخرف  اإىل  اأقــرب  ة 
ّ
�صوري اأ�صكال 

اأكث هدوءا  الأعماق،  بينما اجلوهر كامن يف 

ا و�صريورة.
ً
و�صخب

ماهّية األنا 

ول  ة، 
ّ
ال�صعري هــذه  يف  ــا  الأن ح�صور  يتعّدد   

وخ�صنة،  عالية  بنربة  غالبا  ويّت�صم  يفارقها، 

تبدو كاأنها �صدى ل�صوت ياأتي من املجهول، 

متاأّلهة،  تبدو  واأحيانا  �صحيقة،  اأزمنة  من  اأو 

كاأن الوجود في�ص من �صدورها.. لكن م�صكل 

يف  ول  الباذخ،  احل�صور  هذا  يف  لي�ص  الأنــا 

معها  ويتعامل  الن�ص،  ها 
ُّ
يلم التي  العنا�رص 

ات�صاعه  يف  ــرتاث  ال ومنها  ــود،  وج ك�صظايا 

على  الــقــراآن  الدينية،  الن�صو�ص  الإن�صاين، 

وجه التحديد، وا�صتخدام مفردات بعينها على 

طريقة قلب املعنى، من مثل الآية الكرمية "يف 

الق�صيدة  يف  فت�صبح  حبة"،  مائة  �صنبلة  كل 

هنا  الأنا  م�صكل  قتلة".  مائة  طعنة  كل  " يف 
يف كونها تبدو متعالية على الن�ص، حتا�رصه 

هو  والن�ص  فوق"،  "املا  فهي  التعايل،  بهذا 

ال�صاعر  يقول  دون"...  "املا  اأو   ، حتت"  "املا 
الهيئة   / للهاوية"  قلت  هكذا   " ديــوان  من   (

امل�رصية للكتاب 1993(:   

" اأنا القاتل الربيء 

يف   
َ

النعا�ص اأطعن  خاطفا  بطيئا  اأجيئكم   

عيونكم )طعنٌة واحدٌة ل تكفي( 

م 
ِّ
يحم غام�ص  �صاطئ  اإىل  مه�صا  فريفرف 

منقاره وبرميه اإىل الرمل

 يخلع ري�صه ويرمي جرحه اإىل القاع امل�صيء 

 اأنا اخلائف اجلريء

واأطعنكم واحدا واحدا )طعنٌة واحدة ل تكفي( 

يف كل طعنة مائُة قتلٍة

)واهلل – بالطبع- ي�صاعف ملن ي�صاء( ويف كل 

قتلة ينه�ص حقٌل من 

و�صل�صلٌة   
ُ
جـــرداء واأبــــواٌق   

َ
خــ�ــرصاء بــيــارَق 

و�صهيل خبيء 

اأنا القاتل الدينء 

واأ�صتلُّ  اله�صم  �صهلة  ة 
ّ
طري قافية  لكم  واأرمي 

ا و�صيفا 
ً
م

ُ
�صينية �ص

و�صيئاتي  �صوئي  لأ�صومكم  و�صهما  و�صوطا 

�ص لكم واأ�صو�صكم 
ِّ
اأو�صو

اأو  �صهاد  من  نة 
َ
�ص يل  فت�صت�صلمون  ب�صخطي   

نعا�ص 

اأنا وردة النحا�ص

تغطيها  الطعينة  جثثكم  على  ال  م�صل�صِ  
ُ
اأزهر

�صهواُت الذباب الالمعة واأ�صفو 

وطيبتي  بلعناتي  عليكم  اأفي�ص  رقراقا  َكِدرا 

محور.. رفعت سالم

حلمي سالم 
وحسن طلب 

وأنا، لم ُنخرج 
رفعت سالم من 
جماعة إضاءة 77، 

ولم يتم التآمر 
عليه!
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اأقول اأنتم ذاكرتي املهجورُة 

القرن  يف  دمــوعــي  �رصبت  الطائلة  اأطـــاليل 

واملنا�صبة(  ال�صبب  الآن  اأذكــر  )ل  املا�صي 

اإىل  الكهل  كاهلي  عن  �صقوطكم  نخب  اأ�ــرصب 

الوحل �رصاراٍت بائدة واأ�صمال حانية 

 اأنا الأبدية الفانية 

 يل اخلزعبالُت الباقية 

 اأنطوي عليها واأطعمها ب�صريتي 

 األعبها واأمنحها جنوين

 فتمنحني فجيعة �صافية 

 اإنها اأر�صي، واأرملتي 

 وطفلتي ال�صارية. 

 ويقول من ديوان ) "اأرعى ال�صياه على املياه" 

/ دار مومنت – لندن  2020(: 

 " اأنا الغزالة احلائرة، 

 انتظرت ال�ّصفق فجاء الغ�صق.

انتظرت احلبق، فجاء الأرق. 

 اأنا الغزالة الغائرة.  

وم�صائده  العامل،  طوب  يف  مرتنحًة  اأتخبط   

احلــارات،  املفرتقات،  الطرقات،  يف  املنورة 

من  بي  يلحق  اأن  اإىل  ال�رصخات،  الأ�ــصــواق، 

�صلوا،  �صلوا،  فريممني  نف�صي،  من  ينت�صلني 

جرحي  ــداوي  ي ال�صيف،  اأمطار  يف  يغ�صلني 

النازف اأبدا، فاأعود امراأة من نعناع، وقطيفة، 

اأنا  الوقت؛  فوات  قبل  يدركني،  بي،  يلحق  من 

حافية  اأم�صي  اأخيلتي،  اأ�ِصنَّة  فوق  اآ�صنة،  امراأة 

واخليط انقطع، ول ظل يظللني يف �صم�ص جهّنم، 

مات؟   من  يل؛  يا  وريقي؛  �صفتي  يبلل   
َ
ماء ل 

الربيع،  يف  بقلبي،  اجلنازات  تزدهر  فبماذا 

ا من 
ً
اأوراقا جاّفة، وثمار  

ُ
الأ�صجار ملاذا تنبت 

 ميتة؟ 
َ
 ال�صواَد ع�صافري

ُ
، ملاذا تهطل ال�صماء

ّ
ر

ُ
م

تاأتي  اأيــن  من  الآن؟  يحت�رص  من  مــات؟  من 

احل�رصجات، والأنات الذاوية، ابتعدوا قليال عن 

َه املقطوعة، املتهالكة 
َ
َط اأنفا�ص ج�صدي لينقِّ

 اأيتها اللحظة ال�صائكة 

 اأيتها اللحظة احلالكة " 

حد  اإىل  بقوة  فيهما  تتداعى  لــالأنــا،  �صوتان 

على  الــوجــود  يــربز  الأول  املقطع  يف  الــنــزف. 

ك�صفة  اجلــراأة  تقابله  فاخلوف  ال�صفة،  حممل 

قو�ص  يف  ـــرباءة  ال تقابله  اأي�صا  والقتل  ــه،  ل

الثنائيات،  تتوارى حركة  بينما  نف�صها،  الدللة 

ينح�رص  فيما  ونقي�صه؛  ال�صيء  بني  وتتال�صى 

الكينونة،  حلفظ  ا 
ً

�صياج بو�صفه  ال�صفة  دور 

ما  على  مهيمنة  املتفردة  الأنا  ة 
ّ
مركزي لتبقى 

اإىل  بدوره  ل 
ّ
يتحو الذي  ال�صطح،  فوق  يرتجرج 

على  يعمل  ل  خــارجــي،  وغــطــاء  ق�رصة  د 
ّ
ــر م

الت�صافر بني الوجود بالفعل والوجود بالقوة، اأو 

اإبراز �صورة  الوعي والالوعي؛ واإمنا يعمل على 

الأنا دائما يف الن�صق الأعلى، فوق كل املعايري 

والروؤى.  كاأنها �رصفة الإله وال�صاعر معا.

 بديهيا ترتبط هذه الأنا بالأحا�صي�ص وامل�صاعر 

املطمورة يف اأعماق الذات؛ لكن حني تطفو هذه 

امل�صاعر على ال�صطح، ل حتتفي بها بل حتولها 

ما  وال�صكوى،  ع، 
ّ

والتوج لل�صخرية  مــادة  اإىل 

للذات،   
ّ
اخلفي الرثاء  اأ�صكال  من  �صكال  ي�صمر 

واحلــذر،  احليطة  من  مب�صاعر  دائما  م�صكونا 

عر�صها  ويتهاوى  الأنا  ت�صقط  اأن  من  واخلوف 

املتعايل، يف عامل كل �صيء فيه يتحطم وينهار.  

 إلى الماضي

اإىل  ال�صطور  واأنا بني هذه  الذاكرة  ت�صطح بي   

اأنها ت�صب  اأح�صب  املا�صي وتفا�صيل واقعية، 

ولالأ�صف  الأنا؛  حات 
ّ
تطو من  ال�صياق  هذا  يف 

واللقاءات  املراجع  يف  تناولها  يتم  ما  كثريا 

ف وال�صطط 
ّ
الأدبية ب�صكل خاطئ ي�صوبه التع�ص

طرف  ح�صاب  على  ــرف  ط لتربئة  اأحــيــانــا، 

من  �صالم  رفعت  بخروج  الواقعة  تتعلق  اآخر. 

محور.. رفعت سالم

اعتمد ما يمكن 
تسميته بـ " كتلة 
النص" المحّملة 

بما هو ممكن 
وما هو مستحيل
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العدد  مع  ة 
ّ
ال�صعري  "  77 اإ�ــصــاءة  "جماعة 

وكاأنه   ،"77 اإ�ــصــاءة   " ملتها  من  الثالث 

ت�صتطع  مل  خا�ص،  راأي  عن  الدفاع  �صحية 

ومن  مهني.  ب�صكل  ورف�صته  حتمله،  اجلماعة 

لهذه  املوؤ�ص�صني  ال�صعراء  اأحــد  كــوين  منطلق 

خرج اأحٌد 
ُ
اجلماعة، اأو�صح الآتي وللتاريخ: مل ي

من اأع�صاء اجلماعة، حلمي �صامل وح�صن طلب 

التاآمر عليه،  واأنا، رفعت �صالم منها، ومل يتم 

اإرادتــه.  اأخــرج نف�صه مبح�ص  الــذي  واإمنــا هو 

يكون  اأن  على  واأ�ــرص  �صيا�صيا،  من�صورا  كتب 

لأّننا  ا 
ً
جميع رف�صاه  الثالث.  العدد  مقدمة 

ال�صابق  العدد  مقدمة  يف  قلنا  �صعرية،  ملة 

يت�صمن  ل  ال�صحيح  ال�صيا�صي  "ال�صعار  اإن 

اأن  هدفنا  وكان  ال�صحيح"،  ال�صعر  بال�رصورة 

ا 
ًّ
نراكم نظرتنا اجلمالية لل�صعر، ومنح�صه نقدي

جديدة  دمــاء  ب�صخ  وطموحنا  روؤيتنا،  وفق 

منف�صلني  غري  اإننا  ثم  الق�صيدة.  �رصايني  يف 

�صعرنا مغرو�ص يف غباره  ال�صارع،  نب�ص  عن 

 
ّ
ال�صيا�صي  

ّ
اجلو كان  واحلرية..  للعدل  و�صوقه 

تــزال  ول   1977 ــام  ع يف  وخــانــقــا  �صعبا 

يف  الطلبة  ومظاهرات  اخلبز  انتفا�صة  اأ�صداء 

رفعت  اأ�ــرص  م�صامعنا.  يف  تــرتدد  اجلامعات 

خا�ص،  نحو  على  اخلالف  وا�صتّد  موقفه  على 

بني �صديقه، زميل الراية املارك�صية والدرا�صة 

حلمي  قــال  �صامل:  حلمي  ال�صاعر  اجلامعية 

اأطبعه  اأن  م�صتعد  اأنا   ،
ّ
�صيا�صي من�صور  هذا  له: 

واأوزعه يف الأتوبي�صات وعلى املقاهي العامة، 

لكن لن يكون مقدمة املجلة. 

موقفه،  على  رفعت  اإ�رصار  مع  املوقف  تعّقد   

ما حدا بحلمي اأن يهّدد بالن�صحاب من املجلة 

الأمر  وانتهى  موقفه.  عن  رفعت  يعدل  مل  اإذا 

على:  والت�صويت  الدميقراطية،  اإىل  بالحتكام 

من  يخرج  اأو  موقفه  عن  رفعت  يعدل  اأن  اإما 

اأمام  املجلة. رف�صت خروج رفعت من املجلة 

�صوتان  بالتعادل،  الت�صويت  وانتهى  �صهود، 

وح�صن.   وحلمي  واأنـــا،  رفعت  �صوتني،  �صد 

لكن  ق�صرية..   لفرتة  املوقف  اأن جنمد  وراأينا 

عن  ــالن  ــالإع ب بـــادر   
ّ

ـــردي ف وب�صكل  رفــعــت 

وتاأ�صي�صه   ،77 اإ�صاءة  جماعة  من  خروجه 

ملجلة جديدة اأ�صماها "كتابات". 

دون  هنا  الواقعة  هــذه  ذكــر  مــن  ـــده  اأري مــا   

اأولهما  مهمان:  اأمــران  غبارها،  يف  اخلو�ص 

ال�صفينة  رب  هو  يكون  اأن  يف  رفعت  رغبة 

اجلماعي  العمل  اأن  الــثــاين:  الأمـــر  املطلق. 

الأخــرى،  ــذات  ال احــرتام  على  ينبني  الناجح 

ومغامرة  حماولة  هو  طاملا  باخلطاأ  ويعتّد 

حترير  يف  رفعت  �صاعدت  لقد  ال�صواب.  لبلوغ 

"كتابات"  وذلك عن طيب  اأعداد ملة  بع�ص 

اإىل  الثقايف  الواقع  باحتياج  ولإمياين  خاطر، 

م�صتقلة  نوافذ  بو�صفها  املجالت  هــذه  مثل 

 على الإ�صارة اإىل ذلك يف 
ّ
للتعبري، وكان ي�رص

اأحب ذلك.  اأنني ل  تروي�صة املجلة، رغم علمه 

ان�صم ثالثة من ال�صعراء املتميزين على فرتات 

لكّنهم  املجلة،  يف  رفعت  مع  للعمل  متفاوتة 

حممود  فان�صم  عنها،  انف�صوا  ما  �رصعان 

ن�صيم، ووليد منري اإىل جماعة اإ�صاءة، وا�صتمرا 

يو�صف  �صعبان  وبقي  ال�صوط.  اآخر  حتى  معها 

خارج ال�رصب.  

محور.. رفعت سالم

على عكس 
نفوره من الدائرة 
المتصلة الجامدة 

في استداراتها، 
أحّب الفوضى 

الجميلة، النهايات 
المكتملة 

المجروحة 
بقوتها وضعفها



نزوى العدد 106 إبريل 2021
296

محور.. رفعت سالم

تجربة خاصة   

يبقى  الذي  الكثري  وترك  لل�صعر،  �صالم  رفعت  اأخل�ص  لقد   

و�صعى  عليه  لعب  بال�صكل،  مبّكرا  وعيه  وكان  الذاكرة،  يف 

يحمله  ا 
ّ
عم ينف�صل  ل  خا�صة،  جتربة  ابن  يكون  اأن  اإىل 

من حمتوى وم�صمون.  فاعتمد ما ميكن ت�صمية بـ " كتلة 

بة 
ّ
لة مبا هو ممكن وما هو م�صتحيل، وم�رص

ّ
الن�ص" املحم

بوم�صات اإيقاعية تفعيلية خاطفة. كتلة توم�ص فيها �صتى 

َل الن�ص يف 
ّ
حدو�صات اخلربة واملعرفة الإن�صانية، كما حتو

الكثري من اأعماله اإىل م�صفاة، ت�صفي ما يعلق بهذه الكتل، 

ا اإىل النواة الأ�صا�ص التي ت�صيف للن�ص وتاأخذ منه؛ 
ً

خلو�ص

لكن تفاقم ح�صور الأنا واإيقاعها املتعايل، واعتماد الن�ص 

على احليل اجلرافيكية الطباعية فوق ال�صطح  كثريا ما اأفقد 

يف  فرطا 
ُ
م فبدا  الن�ص،  داخل  وتوازنها  حيويتها  الكتلة 

ا للعبث املفتوح على اأي �صيء، كما ت�صتتت 
ً
ته، وم�صاع

ّ
نثي

والدللية  ال�صوتية  ترا�صالتها  وتناثرت  ال�صمائر،  حركة 

روحها  اأو  بكليتها  حت�رص  ل  لأزمنة   �صدى  رجع  كاأنها 

وال�صورة  زمــن،  الال  هو  فالزمن  اخلا�صة،   روائحها  اأو 

الب�رصية ال�صعرية، ل ترتك ذبذبة على العني، بقدر ما هي 

ت�صو�ص الروؤية .... يقول يف )ديوان" حجر يطفو على املاء" 

امل�رصية  الهيئة  الثاين/  اجلــزء   / �صالم  رفعت  ديــوان   /

للكتاب 2014(: 

" �صاأعرف بعد فوات الأوان اأين القتيل الأبدي، واأن اأ�صالئي 
توزعتها الرياح، 

 ودمي �صاع بني القبائل املتناحرة 

 اأنا اجلملة ال�صاعرة 

بني فا�صلتني داميتني، 

خارج على ال�صياق 

 دومنا �صياق، اأو

 �صغينٍة، من�صيا يف 

ال 
َ
م

َ
املفرتقات، ج

ا اأعور،
ً
، اأو كلب

َ
ب

َ
ر

ْ
 اأج

 ،
ُ

 يتحاماه النا�ص

ى و�صط اجلثث  فاأمت�صَّ

 املبقورة واملفقوءِة 

ا اأتقافز فوق  
ً

ِرح
َ
 م

 دماء متخثٍة تنفُث

ودخانا يت�صادم
ً
 ح�رصجة 

 بالأطالل الالمعة، فيهطل �رصخاٍت ثكلى تتعلَّق متاأرجحًة 

فوق القتلى 

 املن�صيني، كاأ�رصاب البوم، ت�صدُّ الأفق الكابي دون نهار اأو 

�صم�ص تعوي يف 

 الليل كاأرملة عرجاء 

 اأنا اجلملة البكماء 

ًة 
َّ
همجي اأن�صودًة  اأغني  ال�صياق،  عك�ص  الــوراء،  اإىل  اأم�صي 

 ... امل�صعورة،  وال�صقور  الب�صو�صة  اخلفافي�ص  فيها  تع�ص�ص 

اإلخ".

يف  اجلــامــدة  املت�صلة  الــدائــرة  مــن  نــفــوره  عك�ص  وعلى 

ا�صتداراتها، اأحب �صاعر الفو�صى اجلميلة، النهايات املكتملة 

لفكرة  الأمثل  التجّلي  اإنها  و�صعفها،  بقوتها  املجروحة 

املراوحة والزمن الهارب يف طوايا مثلث اأحجاره ال�صغرية 

ا 
ً
)الوثوق واليقني والإرادة(، كما اأّنه ي�صتطيع اأن يقلبه راأ�ص

عك�ص  على  اإليه،  النظر  ومال  زواياه  فتتغري  عقب،  على 

 
َ
ال�صنو فيها  ووجد  بالرتجمة،  ان�صغل  لذلك  رمبا  الدائرة.. 

يف  ترجمته  ت 
ّ
فان�صب النهاية،  هذه  ته 

ّ
�صعري مينح  الذي 

معظمها على ترجمة ال�صعر لدى طبقة من اأمهر �صعرائه يف 

العامل فرتجم خمتارات من �صعر: بو�صكني، ماياكوف�صكي، 

الكاملة  ال�صعرية  الأعمال  وترجم  ريت�صو�ص،  لريمنتوف، 

لكفافي�ص، ورامبو، وبودلري، وولت ويتمان. 

واأ�صاف  ال�صعر،   هكذا، عا�ص رفعت �صالم مغامرة ترجمة 

على  خالله  من  يتعرف  معياريا،  ا 
ً

مفتاح الوعي  حلركة 

كاأنها حجر  العامل؛  الآخر وت�صوراته ورغباته يف  حيوات 

اأو كاأنها الزمن الذي ي�صع اللط�صة  يطفو اأي�صا على املاء، 

الأخرية يف قو�ص النهاية لت�صل اإىل اكتمالها املن�صود.
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ال�صعرية  جتربته  تنت�صب  �صالم  رفعت  ال�صاعر 

اجليل  هــذا  ال�صبعينات،  جيل  اإىل  املتميزة 

جماليات  يف  كــبــرية  طــفــرة  ــــدث  اأح الــــذي 

جارفة  رغبة  لديه  وكــان  العربية،  الق�صيدة 

�صالم  رفعت  ويعد  والتجريب،  التجديد  يف 

يف  �صاهموا  الذين  ال�صعراء  ــوؤلء  ه اأملــع  من 

كان  ذلك  ورغم  �صعريًا،  اجليل  هذا  مد  بناء 

بني  حتى  اخلــا�ــصــة  ب�صمته  �ــصــالم  لرفعت 

ال�صامق،  الإبداعي  نَف�صه  له  اأبناء جيله، وكان 

تتلب�ص  ل  التي  اخلا�صة،  ال�صعرية  و�صخ�صيته 

طوال  ي�صغله  كان  ما  وهــذا  اآخــر،  �صاعر  بــاأي 

 الوقت األ يكون �صدى اأو تكراراً لأي �صاعر اآخر.

منيا  مبدينة  1951م  عام  �صالم  رفعت  ولد 

بجامعة  التحق  ال�رصقية،  حمافظة  يف  القمح 

ال�صحافة  ودر�ـــص  1969م،  عــام  الــقــاهــرة 

�صارك  1973م  عــام  منها  تخرج  ثم  فيها، 

اأ�ص�ص  كما   ،77 “اإ�صاءة  ملة  تاأ�صي�ص  يف 

على  ُن�رصت  التي  الأدبــيــة،  “كتابات”  ملة 

“جيل  م�صطلح  الأوىل  للمرة  �صفحاتها 

اأعداد، �صدر  ثمانية  منها  ال�صبعينات” و�صدر 

بديوان»وردة  بداأها  �صعرية،  دواوين  ت�صعة  له 

رفعت  و»اإ�رصاقات  اجلميلة«1987م  الفو�صى 

واملطبعة  كاملة(،1987م  غري  )طبعة  �صالَّم« 

الكاملة 1992م ثم »اإنها ُتومئ يل« 1993م 

»اإىل  و  م  للهاوية«1993  ــلــُت  ُق »هــكــذا  و 

نهاية  ها  كاأنَّ »و  1998م  املا�صى«  النَّهار 

املاء«  على  يطفو   
ٌ
و»حجر 1999م  الأر�ــص« 

2012م   الَكرَكدن«  تكلَّم  و»هكذا  2008م 
2020م اه« 

َ
املي على  اه 

َ
ـي ال�صِّ »اأرعى   واأخــرياً 

بل  فح�صب،  �ــصــاعــراً  �ــصــالم  رفــعــت  يكن  ومل 

اأن  ميكن  ولكننا  بارعًا،  مرتجمًا  اأي�صًا  كان 

الرتجمة،  لعامل  بوابته  كان  ال�صعر  اأن  نالحظ 

وبني  بينه  الو�صائجية  تلك  �صنع  الــذي  وهو 

با�صتثناء  ل�صعراء  اإل  يرتجم  مل  فهو  الرتجمة، 

يردد  وكــان  اإدري�ص،  يو�صف  عن  واحــد  كتاب 

يل،  بالن�صبة  العامل  مفتاح  هو  »ال�صعر  دائما  

اإىل  دخلت  وقد  اآخــر،  طريق  لأى  البوابة  وهو 

عامل الرتجمة للتعرف اإىل �صعراء العامل الكبار، 

ال�صعر« على  عندي  الرتجمة  ق�رصت   وب�صببه 

اأبرزها:  فمن  ال�صعرية  لرتجماته  بالن�صبة  اأما 

الأعمال  لبودلري،  الكاملة  ال�صعرية  الأعمال 

الأعــمــال  لـ»كفافي�ص«،  الكاملة  ال�صعرية 

ال�صعرية الكاملة لـ«رامبـو«، »البعيد.. خمتارات 

ــا..  »اأن ريت�صو�ص«،  ياني�ص  لـ  �صاملة  �صعرية 

محور.. رفعت سالم

ليس هناك أفق وحيد للتجديد 
اإلبداعي

حاوره : ياسر الششتاوي
كاتب وناقد مصري

رفعت سالم: 

غلبني االنبهار 
وأنا أرى اسمي 

مطبوًعا ألول مّرة 
في مجلة قادمة 

من بيروت إلى 
قريتي المجهولة
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عندما كتبُت "منية 
شبين" )1975(، 
أحسست أنها 

قصيدتي األولى 
التي تحمل صوتي 

الصافي، بال أصداء، 
وبال مزاحمة من 

أحد

»الغجر  عاملية،  �صعرية  خمــتــارات  ـــر«  الآخ

وم�رصحية  �صعرية  خمتارات  اأخــرى«  واأعمال 

لل�صاعر  ترجماته  اإىل  بالإ�صافة  بو�صكني،  لـ 

والت ويتمان، وقطف من �صجرة تلك الرتجمة 

جائزة »اأبو القا�صم ال�صابي« يف الرتجمة عام 

الع�صب«  »اأوراق  ديوان  ترجمته  عن  2018م 
العربية. للغة  ويتمان  والت  الأمريكي   لل�صاعر 

وكما �صدر له يف الدرا�صات: »امل�رصح ال�صعري 

العربي:  الــرتاث  عن  »بحًثا   ،1986 العربي« 

عن  »بحًثا   ،1990 منهجية«  نقدية  نظرة 

 ،  .2010 نقدية  وقـــراءات  مقالت  ال�صعر«، 

قبل  واملاتع  الكا�صف  احلوار  بهذا  �رصفنا  وقد 

رحيله بقليل يف 6 دي�صمرب 2020م.

مع  الأوىل  الإب��داع��ي��ة  بداياتك  تكن  مل   -

اأخرى، حتى ر�سوت  ال�سعر، بل جذبتك فنوٌن 

على ال�سعر. حدثنا عن تلك البدايات املبكرة.

ا ل اأدري، يف املرحلة الإعدادية 
ّ
كنت اأبحث عم

الإجازة  �صهور  يف  وخا�صة  �صنة[،   12-15[
ة 

ّ
حري فيها  اأمتلك  التي  الطويلة،  ال�صيفية 

�صوًطا يف  قطعُت  والنهار،  الليل  مطلقة، طوال 

اإىل  بالن�صمام  واحللم  القدم،  كرة  ممار�صة 

"قلب  مركز  يف  الأهلي،  النادي  اأ�صبال  فريق 

فكيف  ذلك؟  اإىل  ال�صبيل  كيف  ]لكن  الدفاع" 

التي  القاهرة،  يف  النادي  اإىل  الو�صول  ميكن 

يل  �صيكون  اأبــي  اأن  ولبــد  بعيد؟  كحلم  تبدو 

الدرا�صة،  يف  انتظامي  على  خوًفا  باملر�صاد، 

الأول  ال�صمان  هي  له-  بالن�صبة  فالدرا�صة- 

مل�صتقبل اأولده[. 

فال بد اإذن من العتماد على املمكن، وخا�صًة 

على  الباعثة  الطويلة  ال�صيفية  الإجازة  خالل 

"الفحم"  اأقــالم  واكت�صاف  الر�صم،  هو  امللل: 

باإحدى مكتبات "�صبني القناطر"؛ وبعده- حني 

اخلواطر  كتابة  تاأتي  الطريق-  بانغالق  اأح�ص 

بداية  ومــع  والق�صة،  ال�صخ�صية  واملــذكــرات 

ة، 
ّ
ال�صعري املحاولت  تاأتي  الثانوية  املرحلة 

واملعاناة  العمودية،  الق�صائد  هو  وال�صعر 

بالن�صبة لطالب  والقافية  الوزن  لل�صيطرة على 

يف ال�صنة الأوىل الثانوية. 

لقد كانت املرحلة الإعدادية هي مرحلة البحث، 

ومع ال�صنة الأوىل الثانوية، و�صعت قدمي على 

طريق ال�صعر.

بداياتك  يف  العمودية  الق�سيدة  كتبت   -

�ستظل  اأن��ك  وقتها  توؤمن  كنت  هل  ال�سعرية، 

�ساعرًا عموديًا اإىل الأبد؟ وما اإح�سا�سك بعد 

كتابة اأول ق�سيدة؟

كنت يف ال�صف الأول الثانوي، حني بداأت اأوىل 

الق�صيدة  كانت  ال�صعرية،  الكتابة  حمــاولت 

العمودية هي ال�صعر، ول �صعر �صواها، فمعرفتي 

ال�صعرية كانت م�صتمدة من كتاب اللغة العربية 

باملدر�صة، ويف الكتاب ل �صعر �صوى الق�صائد 

حماولة  يف  الأول  العام  وق�صيت  العمودية، 

ل  اأخرى،  وراء  مرة  والقافية،  الوزن  تروي�ص 

�صيء �صوى الوزن والقافية، وكنت اأعرف اأن ما 

لي�ص �صوى تلك املحاولت امل�صحكة  اأقوم به 

اأوىل  كخطوة  والقافية  ــوزن  ال على  للقب�ص 

املحاولت  هذه  لكن  ال�صعر،  لكتابة  �رصورية 

"حممد  الأ�صتاذ  ا 
ً
كثري اأ�صعدت  "امل�صحكة" 

العربية، حني عر�صتها  اللغة  اأ�صتاذ  دروي�ص"، 

عليه، وذهب بي-من باب الكت�صاف والفخر- 

اإىل ناظر املدر�صة.

ويف العامني التاليني، �صيتح�صن الو�صع �صيًئا 

ما، وتبداأ الق�صائد.. ومن هذه الق�صائد، �صُتن�رص 

مبجلة  عموديتان  ق�صيدتان  بعد-  فيما  يل- 

يف  العددان  و�صي�صلني  البريوتية،  "الأديب" 
�صبني"  "منية  املغمورة  ال�صغرية  القرية  تلك 

ن�رص يل، على وجه الإطالق يف 
ُ
]هما اأول ما �صي

اجلرائد واملجالت[.. حالة من النبهار اأن اأرى 

ا يف ملة، قادمة من بريوت، اإىل 
ً
ا�صمي مطبوع

واأوا�صل  مهولة،  بقرية  مهول  �صغري  �صاب 

اإتقان الكتابة العمودية اإىل اأن اأكت�صف الق�صيدة 

التفعيلية يف العام الأول من اجلامعة.

محور.. رفعت سالم
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- النتقال من الق�سيدة العمودية اإىل ق�سيدة 

التفعيلة، ثم اإىل ق�سيدة النرث؛ هل كان هذا 

انتقال؟  كل  وراء  الدافع  وما  �سهاًل؟  النتقال 

وهل كانت هناك مطبات يف الطريق؟

الع�رصين  حــوايل  يف  وكنت  الأول-  النتقال 

من عمري- كان مبثابة قفزة رهيبة، مرعبة، 

يف الفراغ، كنت بالكاد قد متكنت- فيما يبدو 

يل  وبدت  العمودية،  الكتابة  تقنيات  من  يل- 

على  بال�صيطرة  اخلا�صة  الأولية-  �صعوباتها 

تال�صت،  قد  ال�صورة-  وبناء  والقافية  الــوزن 

ق�صيت  )ما  اأمتلك  عما  التخلي  ميكنني  فكيف 

�صنوات من العناء يف �صبيل امتالكه( من اأجل 

مهول، قد ل يزيد عن �رصاب؟ هو اخلوف- بل 

من  عانيت  ما  وخ�صارة  الف�صل،  من  الرعب- 

اأجله، ولكني تعاملت مع نف�صي اآنذاك ب�صذاجة 

اأ�صفرت  ــاإن  ف املجهول؛  يف  فلتقفز  جميلة: 

خطوة  الوراء  اإىل  فلتقفز  �رصاب،  عن  املغامرة 

اأو خطوتني، لت�صتعيد و�صعك ال�صابق، دون اأن 

تخ�رص �صيًئا، وقفزت اإىل املجهول.

جديدة  ن�صو�ص  جتــارب/  ب�صع  اإىل  احتجُت 

اجلــديــد،  املــ�ــصــار  اإىل  لأطــمــئــن  "تفعيلية" 
امتالك  على  وقدرتي  باحلرية،  ولإح�صا�صي 

اأدواته، والتعبري الأف�صل من خالله؛ واحتجُت 

اإىل نحو عامني لُتن�رص يل اأول ق�صيدة "تفعيلية" 

بف�صل   ،)1972( والتليفزيون  الإذاعة  مبجلة 

)امل�رصف  جنيب  مدي  القدير  العامية  �صاعر 

اآنذاك(، وقد كانت الق�صيدة  الفني على املجلة 

عبدال�صبور،  وا�صحة من �صالح  اأ�صداء  حتمل 

لكنها تنطوي على اإحكام مبكر للبنية العامة، 

و�صياغة ال�صورة، وحداثة اللغة.

اأح�ص�صت  "منية �صبني" )1975(،  وحني كتبت 

�صوتي  حتمل  الــتــي  الأوىل  ق�صيدتي  اأنــهــا 

اأفق  اإىل  اأ�صداء، ونقطة النطالق  ال�صايف، بال 

خا�ص بي، بال مزاحمة من اأحد.

 77 اإ�ساءة  جماعة  تكوين  وراء  ال�سر  ما   -

يف  ال�سعري  امل�سهد  يف  دوره��ا  وما  ال�سعرية؟ 

ذلك الوقت؟

يف عام 1972، اأ�صدرت- مع ال�صديق ال�صاعر 

والنتظار"،  "الغربة  ديــوان  �صامل-  حلمي 

بجامعة  الآداب  بكلية  طالبني  نزال  ما  ونحن 

ارتباطنا فيما بعد تخرجي  القاهرة. وتوا�صل 

)مايو 1973( وتخرجه يف العام التايل )كان 

ال�صنة  الإجنليزية، يف  اللغة  قد ر�صب يف مادة 

ثالث  ق�صيت  بكامله!(.  العام  فاأعاد  الرابعة، 

الع�صكرية  اخلدمة  يف  �صهور  وثالثة  �صنوات 

اإىل  وعــدت  احتياط(،  �صابط  )كنت  ب�صيناء 

ة يف يناير 1977، لنبداأ التفكري 
ّ
احلياة املدني

خا�صة  م�صتقلة،  ة 
ّ
�صعري ملة  اإ�صدار  يف  ا 

ً
مع

"اأبولو"  منذ  م�صتقلة  �صعرية  ملة  كاأول  بنا، 

.)1932(

ال�صعرية مكد�صة يف  والتيارات  الأجيال  كانت 

والثقايف  ال�صعري  والتحقق  الن�رص  اإىل  طريقنا 

يفر�ص  الفردي،  بح�صورنا  يقبل  ن 
َ
وم العام. 

حلمي  اأننا-   تن�ص  )ل  الأبــوي  منطقه  علينا 

جماعة "إضاءة 77" 
أصدرت أول مجلة 

شعرية مستقلة 
منذ "أبولو" )1932(، 
ووصفها النقاش 

بأنها صفعة في 
وجه الذوق العام

محور.. رفعت سالم
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 ،1972 اجلامعة  انتفا�صة  اأبناء  من  واأنــا- 

العفوي  ال�صيا�صي  موقفه  ثمن  مّنا  كل  ودفع 

ــا  واأن لأ�ــصــبــوع،  هــو  ــادات-  ــص ــ� ال �صجون  يف 

لأ�صبوعني!(. فهو و�صع مل يكن مقبوًل.

ال�صاعرين  مع  العملي-  التنفيذ  بداأنا  هكذا، 

اإنهائي  عند  طلب-  وح�صن  الق�صا�ص  جمال 

اخلدمة الع�صكرية، لي�صدر العدد الأول يف يوليو 

القدير  الناقد  خ�ص�ص  �صدوره  ولدى   1977
"امل�صور"  مبجلة  كاماًل  مقاًل  النقا�ص  رجاء 

"�صفعة يف وجه  عنوان  بالعدد، حتت   
ً
احتفاء

الذوق العام" )عنوان بيان احلركة امل�صتقبلية 

ا 
ً
ثاني مقاًل  وخ�ص�ص   .)1912 الرو�صية- 

للعدد الثاين، عند �صدوره.

اأدرك بب�صريته - هو والدكتور عبداملنعم  لقد 

املجلة  دعم  الذي  واأ�صتاذنا  �صديقنا  تليمة، 

املجلة  اأن  اإ�صدارها-  يف  التفكري  منذ  بقوة 

اإ�صهار ول�صان حال جيل �صعري قادم يف  هي 

قادر  �صعري  جيل  والعربية؛  امل�رصية  الثقافة 

على افتتاح اأفق جديد لل�صعر العربي، ي�صبه تلك 

احلركات الكربى يف التاريخ ال�صعري بالعامل، 

امل�صتقبلية، ال�صرييالية، اإلخ.. وهو ما كان.

والتجريب،  التمرد  جيل  ال�سبعينّيات  جيل   -

من  واحد  اأنت  الذي  اجليل  هذا  اأ�ساف  فماذا 

اأعالمه للق�سيدة العربية؟

الإ�صافة،  لكت�صاف  ناقد  اإىل  الأمــر  يحتاج 

على  الق�صيدة  اأفق  فتح  جيل  اأنه  اأعتقد  لكني 

م�صاريعه، بعد اأن كانت قد دخلت اإىل منطقة 

ق�صيدة  انغلقت  فقد  منطية،  �صكونية،  رمادية، 

�صعراوؤها  واأ�صبح  نف�صها،  على  اآنذاك  التفعيلة 

اكت�صاف  قدرة على  اأنف�صهم بال  يدورون حول 

يكررون  التي  املغلقة،  الدائرة  من  لهم  خمرج 

الق�صيدة  ويحولون  ق�صائدهم،  اإنتاج  بداخلها 

اإىل منط تقليدي ذي موا�صفات وحدود م�صهرة 

ا.
ًّ
وملزمة َقبلي

وكان ل بد اأن ياأتي جيل اآخر، قادر على التحرر 

"التفعيلة"، الذي اأجنزه رواد كبار،  من مرياث 

حتى  الفارقة،  الإ�صافة  على  القدرة  وميتلك 

التفعيلة  �صفينة  القفز خارج  الأمر  ا�صتدعى  لو 

ذاتها. 

احلرية  من  ات 
ّ
ال�صبعيني �صعراء  انطلق  هكذا، 

تلك  املطلقة!  احلرية  )نعم،  لل�صاعر  املطلقة 

"القاعدة" اخلارجية،  احلرية املرعبة!(؛ ل من 

�صواه  ل  فال�صاعر  الكتابة،  فعل  على  امل�صبقة 

الإبداعية،  القاعدة  ن يخلق 
َ
م لهم- هو  وفًقا  ـ 

ولهذا  وتغيريها،  لتعديلها،  ال�صالحية  وميتلك 

باتهامات  املثال-  �صبيل  على  يكرتثوا-  مل 

ثم  الــبــدايــة،  يف  نالتهم  التي  "الغمو�ص" 
مثقفي  )من  اجلمهور  على  التعايل  اتهامات 

الي�صار بالذات(. 

يف  بديهية  اأ�صبح  ال�صاعر  حرية  عن  فالدفاع 

الواقع الثقايف العام، بعد اأن انهزم التقليديون 

اأمام ال�صبعينيني، وانتفت اخلطوط احلمراء من 

ال�صعر.

اأن ديوانك  اإل  ال�سبعينات  اأنك من جيل  - مع 

الأول )وردة الفو�سى اجلميلة( تاأخر �سدوره 

حتى الثمانينّيات. ما ال�سر يف ذلك؟

مفتوحة  ـــواب  الأب تكن  مل  ال�صبعينيات،  يف 

اأمامنا للن�رص، فاخرتعنا املطبوعات امل�صتقلة 

 
ّ
كلي ب�صكل  يعتمدون  الآخـــرون  كــان  )فيما 

 
ً
ابتداء احلكومية(،  املطبوعات  على  ومبا�رص 

�صوتنا  لنمتلك  "اإ�صاءة77-"،  ملة  مــن 

وحريتنا، بال و�صاية، وخاللها ظهرت طريقة 

"املا�صرت" يف الطباعة )طريقة متق�صفة، وغري 
ومن  "ال�صبان"-  الأدباء  فبداأ  الثمن(،  باهظة 

الأوىل  اأعمالهم  ن�رص  يف  ال�صعراء-  بينهم 

يف  بقوة  م�صاركتي  ورغــم  الطريقة،  بهذه 

تاأ�صي�ص  يف  م�صاركتي  )بعد  املطبوعات  هذه 

واإ�صدار "اإ�صاءة"، اأ�ص�صت واأ�صدرت "كتابات" 

اأحتم�ص لن�رص  اأنني مل  اإل  اأ�صدقاء �صعراء(،  مع 

ديوان يل بهذه الطريقة الطباعية.

كان البد أن يأتي 
جيل آخر، قادر على 

التحرر من ميراث 
"التفعيلة"، الذي 

أنجزه رواد كبار، 
ويمتلك القدرة 

على اإلضافة 
الفارقة
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العمل الشعري"، 
" موحد،  هو "ُكلٌّ

مندمج في بنيته، 
ومؤّسس على 

العضوية منذ 
لحظة الكتابة

محور.. رفعت سالم

 ،)1980 الأول من  )الن�صف  اآنذاك  يوم،  وذات 

مكتبه  يف  عبدال�صبور  �صالح  على  مــررت 

برئا�صة هيئة الكتاب، �صاألني عن �صعري، وطلب 

عليه مبلف مكتوب  اأ�صبوع مررت  بعد  قراءته، 

ا 
ً
اأ�صبوع اأمهلني  ق�صائدي،  ي�صم  اليد  بخط 

لقراءته، بعد اأ�صبوع حني عدت اإليه، اعتذر عن 

عدم القراءة ل�صيق الوقت؛ لكنه قال يل: �صاأقروؤه 

ا، خذ امللف، وا�صعد اإىل الأ�صتاذ فوزي 
ً
مطبوع

قبل  به  و�صاأت�صل  العلوي،  الطابق  يف  العنتيل 

اأن  اأخــربين  اإليه،  و�صلت  حني  اإليه،  و�صولك 

اأن يكتب  الأ�صتاذ �صالح ات�صل به، وطلب منه 

�صينجز  واأنــه  للن�رص،  الديوان  �صالحية  تقرير 

وو�صل  مت.  ما  وهو  اأ�صبوعني.  خالل  التقرير 

املخطوط والتقرير اإىل اإدارة الن�رص.

ويف �صيف ذلك العام، تويف �صالح عبدال�صبور، 

بــاإدارة  عام  وراء  ا 
ً
عام يتاأجل  الديوان  وظل 

 مدخل 
َّ

الن�رص، ملدة �صبع �صنوات..! ]مل يكن لدي

الهيئة  رئي�ص  اإ�صماعيل،  عزالدين  الدكتور  اإىل 

ا 
ً
متحم�ص اأكن  ومل  عبدال�صبور.  ل�صالح  التايل 

رمبا  عجل،  على  لإ�صداره  جهودي  مل�صاعفة 

لأنني كنت متحقًقا بدونه! مالت غري دورية- 

"اإ�صاءة"، ثم "كتابات"، والن�رص يف الدوريات 
اإلــخ[.  ومــقــالت،  وحـــوارات  ق�صائد  العربية، 

بحذف  قمت  اأن  بعد  كبرية،  بهجة  بال  و�صدر 

الق�صائد القدمية، واإ�صافة اجلديدة.

قيامك  �سبب  ما  الديوان.  الق�سيدة  تكتب   -

مرهقة  تكون  ق��د  اأّن��ه��ا  م��ع  التجربة،  بتلك 

لل�ساعر؟

"، ل "الديوان" فـ"الديوان" 
ّ

اإنه "العمل ال�صعري

جتميع لق�صائد منفردة، كتبها ال�صاعر ب�صورة 

برتتيب  الطباعة،  عند  ا�صتعادها  ثم  منف�صلة، 

 "
ّ
"اجلزئي جتميع  على  يقوم  فهو   "

ّ
"مزاجي

ا اأو متتايل الأجزاء. 
ً
" متجاور لي�صنع منه "ُكالًّ

د، مندمج 
ّ

" موح اأما "العمل ال�صعري"، فهو "ُكلٌّ

حلظة  منذ  الع�صوية  على  وموؤ�ص�ص  بنيته،  يف 

الكتابة.

يل  بدت  ات، 
ّ
ال�صبعيني منت�صف  منذ  ا، 

ً
فمبّكر

حتى  املتاحة،  اأ�صكالها  يف  "الق�صيدة"- 
"�صعراء  ظاهرة  بعد  فيما  �صي�صكلون  ن 

َ
م لدى 

تت�صع يل، كنت  اأ�صيق مني، ل  ات"- 
ّ
ال�صبعيني

فالآفاق  ملاذا،  اأدري  اأن  دون  داخلها،  اأختنق 

تنفتح بداخلي، مع �رصاهتي اإزاء العامل واأ�صعاره 

بقراءاتي  تت�صاعف  التي  وامل�صادر  املختلفة، 

ة، لكن الق�صيدة ت�صيق 
ّ
بالإجنليزية ثم الفرن�صي

]كلما ات�صعت الروؤية، �صاقت الق�صيدة![.

عن  البحث  يف  ق�صد-  اأو  وعــي  بال  وبـــداأُت- 

ويخرج  ال�صعري،  الن�ص  اأفــق  يفتح  ما،  بديٍل 

عن  بي  ويخرج  والتكرار،  ال�صكونية  عن  به 

ق�صائد  بع�ص  يف  التجربة  وبــداأت  الختناق، 

اجلميلة"،  الفو�صى  "وردة  الأول  ـــواين  دي

وخا�صًة "تنحدر �صخور الوقت..".. التي فتحت 

رفعت  "اإ�رصاقات  احللول:  لأول  ا 
ًّ
ن�صبي الطريق 

على  املفتوح  العمل  هو  فالإ�رصاقات  �صالم". 

واملتحرر  ال�صياقات،  على  اخلارج  م�صاريعه، 

"هكذا  اإىل  من كل �رصوط قبلية، وهو املنطلق 

قلت للهاوية"، و"اإىل النهار املا�صي".. و�صوًل 

ال�صياه  و"اأرعى  املاء"  على  يطفو  "حجر  اإىل 
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سقف اإلبداع 
الشعري في 

الجوائز الخليجية  
قصيدة "التفعيلة"، 

في ظل هيمنة 
قصيدة النثر على 

المناخ العام!

محور.. رفعت سالم

على املياه".

كان  م�صاريعها،  على  انفتحت  الأعمال  ولأن 

من الطبيعي اأن تدخل اإىل ف�صاءاتها الكائنات، 

والأيقونات، والرموز الت�صكيلية، لتتعدد اللغات 

الت�صكيلية  البنية  وتتعدد  والب�رصية،  الأبجدية 

والقارات  العوامل  تتعدد  مثلما  ال�صفحة،  يف 

واجلغرافيات والأزمنة.. بال اأحادية اأو واحدية.

من  ال�سعرية  الأ���س��ك��ال  جت���اور  ميكن  ه��ل   -

الوقت  يف  ون��رث  وتفعيلة  عمودية  ق�سيدة 

وع��اء  ه��ي  ال��ن��رث  ق�سيدة  اأن  اأم  احل��ا���س��ر؟ 

التجديد الوحيد؟

لي�ص هناك اأفق وحيد للتجديد الإبداعي. فهناك 

"اآفاق"، تنتظر الكت�صاف والخرتاق، ففي ظني 
قابلة  ثروات  تكتنز طاقات/  الأ�صكال  اأن هذه 

النمط،  نف�ص  من  ن�صخة  لإنتاج  ل  لال�صتخدام، 

يعرفه  مل  اآخر  اأفق  اإىل  ذاته  النمط  لتجاوز  بل 

�صعراء النمط، فهذا "النمط" اأو ذاك لي�ص الغاية، 

بل الأفق املغاير، املخرتق واملتجاوز للماألوف 

والتجاوز  املغايرة  تتحقق  مل  واإن  وال�صائد، 

"النمطية"  والكت�صاف، ف�صنكون قد وقعنا يف 

مع  يتنافى  ما  وهو  الإنتاج،  واإعادة  والتكرار 

ا. 
ً
جوهر الإبداع عموم

- هل تعتقد اأنه ما زال اأمام الأجيال اجلديدة 

فر�سة للتجريب والتمرد بعد الذي فعله جيل 

ال�سبعينيات؟

ل التجريب ينتهي، ول التمرد ميكن م�صادرته، 

فهما مرهونان بوجود الإبداع ذاته، ل بوجود 

جيل اأو تيار معني، وهما ينتظران فح�صب من 

من  ل  املقتحمة،  واجلــراأة  ال�صجاعة  ميتلكون 

فال�صتقاللية  الآخــريــن،  ظــالل  على  يتكئون 

واملغامرة،  للتمرد  �رصط  والإبداعية  الروحية 

والتمرد واملغامرة- يف ظني- �رصط الإبداع، 

لكن هذا ال�رصط ل يتحقق �صوى لدى الآحاد من 

املبدعني، النادرين؛ اأما الأغلبية فهي تركن اإىل 

ال�صوت  ففرادة  ولهذا  الإنتاج،  واإعادة  التقليد 

العام،  القانون  هو  والت�صابه  نادرة،  الإبداعي 

اأو  اجليل،  يكتبها  عامة"  "ق�صيدة  هناك  كاأن 

تزعج  ل  رمادية،  متو�صطة،  ق�صيدة  غالبيته، 

اأحًدا اأو تقلقه.

بروح  النرث  ق�سيدة  يكتبون  من  هناك  هل   -

عمودية ؟!

ما  تكرر  "منطية"،  بــروح  اأو  تقليدية!  بــروح  

وهج  وبال  خ�صو�صية،  نربة  بال  موجود،  هو 

اإبداعي. 

بالذات-  امل�رصية،  النث  ق�صيدة  يف  فلدينا- 

الأ�صماء  بع�ص  ق�صائد  ا�صتن�صاخ  يعيدون  ن 
َ
م

ا�صتن�صخت-  التي كانت قد  العربية امل�صهورة، 

ريت�صو�ص  ياني�ص  اليوناين  ق�صائد  قبل-  من 

بعد  جياًل  ال�صتن�صاخ،  مبداأ  يتوارثون  )اإنهم 

جيل!(. ول يكتبون ق�صيدتهم امل�صتقلة، بنربات 

خا�ص،  اأفـــق  عــن  بحًثا  ــــم،  وروؤاه �صوتهم، 

واأرا�صي مل تطاأها قدم، فهم يخطون وي�صريون 

اأو  هنا  ــدام،  الأق ا�صتهلكتها  ودروب  طرق  يف 

هناك. 

ل�سعراء  ترجمات  عدة  �سالم  رفعت  ترجم   -

م��ه��م��ني، وح���از ج��ائ��زة ال�����س��اب��ي م��ن تون�س 

)وال��ت  الأم��ري��ك��ي  ال�ساعر  اأ�سعار  لرتجمة 

وي��ت��م��ان(. ف��م��اذا اأ���س��اف��ت ال��رتج��م��ة اإىل 

جتربتك الإبداعية؟ وهل املرتجم مظلوم يف 

عاملنا العربي؟

اأ�صافت الرتجمة طبقات ل نهائية من الوعي 

النقدي وال�صعري، منذ وقت مبكر؛ ذلك الوعي 

واملغامرة،  التجريب  يف  عليه  ا�صتندت  الذي 

ل  ال�صعرية،  الآفــــاق  بتعددية  وعــي  لأنـــه 

امل�صار  يف  ا 
ً
حمــ�ــصــور اأعـــد  فلم  اأحــاديــتــهــا. 

�صعر  منذ  العربي،  ال�صعري  لالإبداع  التاريخي 

املعلقات اإىل الراهن، الذي يهيمن عليه التقليد؛ 

بل تعددت- عندي- م�صارات الإبداع ال�صعري، 

على  عكفُت  حني  للحداثة؛  املوؤ�ص�صة  وخا�صة 

ترجمة بو�صكني ولريمونتوف وماياكوف�صكي- 
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الرو�صية،  ال�صعرية  للحداثة  تاأ�صي�صهم  يف 

للحداثة  تاأ�صي�صه  يف  كفافي�ص  وق�صطنطني 

ال�صعرية اليونانية، وبعده ياني�ص ريت�صو�ص؛ ثم 

بودلري ورامبو يف تاأ�صي�صهما للحداثة ال�صعرية 

تاأ�صي�صه  يف  ويتمان  والت  ا 
ً
واأخــري الفرن�صية، 

للحداثة ال�صعرية الأمريكية والربيطانية..

عمومها،  يف  "حداثية"  جتــارب  ــهــا  اأّن ومــع 

اأّن  اإل  م�صرتكة،  ة 
ّ
عام �صمات  على  وتنطوي 

على  وتنطوي  الأخــرى،  تتمايز عن  كل جتربة 

نافية  جتــارب  فهي  الفارقة،  خ�صو�صياتها 

وتلك هي  لل�صكونية.  والتكرار، م�صادة  للتقليد 

القيمة الأ�صا�صية للرتجمة عندي. 

وخارج هذه القيمة التي متنحها يل الرتجمة، 

ا ما اأعزي نف�صي: "اإمنا اأترجم لوجه اهلل، 
ً
دائم

على  يوم-  فذات  ا".. 
ً
�صكور ول   

ً
جــزاء اأريــد  ل 

ال�صعرية  "الأعمال  ن�رصت  املــثــال-  �صبيل 

ال�صعرية  احلــداثــة  �صي 
ّ
موؤ�ص لأحــد  الكاملة" 

وجــدت  الــذهــول حــني  الــعــامل، و�رصبني  يف 

املكافاأة- بعد الن�رص- ل تزيد عن ثالثة اآلف 

توا�صلت  معاناة  على  مكافاأًة  م�رصي،  جنيه 

يف  جنيه   600 مبعدل  �صنوات،  خم�ص  نحو 

ال�صنة، مبعدل 50 جنيها يف ال�صهر! واملفارقة 

اأّن امل�صوؤولني عن هذه املوؤ�ص�صة كانوا اأ�صدقاء 

 
ُ
يل، فلم اأ�صتطع مناق�صتهم يف الأمر، واعت�صمت

بال�صمت. 

وطبعة اأخرى لالأعمال ال�صعرية الكاملة، ل�صاعر 

اآخر، مل تزد املكافاأة عنها- مبوؤ�ص�صة اأخرى- عن 

خم�صة اآلف جنيه م�رصي! وميكن للم�صوؤولني 

يــردوا  اأن  الكبريتني  املوؤ�ص�صتني  هاتني  عن 

ب�صورة بريوقراطية باأنها "اللوائح"! وميكنني 

اأرد يف املقابل- عن معرفة بريوقراطية-  اأن 

باأن "اللوائح" لي�صت مقد�صة، واأنها بال�رصورة 

ل  لكنهم  "ا�صتثناءات"؛  تت�صمن  البريوقراطية 

على  اإل  املفيدة  "ال�صتثناءات"  هذه  يطبقون 

اأنف�صهم ومعارفهم واأحبائهم!

- رغم اإ�سهاماتك الكبية اإبداعًا و�سعرًا ونقدًا 

كيف  جوائز؟  من  ت�ستحق  ما  تنل  مل  اأنك  اإل 

ترى هذا الأمر ؟ وما اأثر اجلائزة على املبدع؟

كفافي�ص"  "جائزة  جــائــزتــان:  ر�صيدي  يف 

الدولية يف ال�صعر )1993(، و"جائزة ال�صابي" 

اأكث،  ل   ،)2019( ال�صعر  ترجمة  يف  ة 
ّ
التون�صي

وهو اأمر لي�ص �صيًئا، ول جيًدا.

وما  ا- 
ً
عموم ة 

ّ
والعربي امل�رصية  فاجلوائز 

ة 
ّ
الثقافي الورطة  تعك�ص  اأفدحها-  ما  اأكثها، 

التي نتخبط فيها، كثقافة وموؤ�ص�صات ومثقفني، 

لي�صت  فهي  للخروج،  طريق  لنا  يبني  اأن  دون 

للفائز  الثقايف  اأو  الإبداعي  التميز  عن  ا 
ً
تعبري

بها، بقدر ما تعرب عن ح�صابات معينة خا�صة 

تكون  ما  واأحياًنا  متنحها؛  التي  باملوؤ�ص�صة 

ح�صابات لإف�صاد ال�صياق الإبداعي، اأو توجيهه، 

مثلما يحدث بالذات يف ال�صعر )ف�صقف الإبداع 

ق�صيدة  هــو  اخلليجية  اجلــوائــز  يف  ال�صعري 

النث على  "التفعيلة"، يف زمن هيمنة ق�صيدة 
اجلوائز،  بع�ص  من  ال�صعر  نفي  العام(:  املناخ 

يف  بال�صعر  التنكيل  على  باهظة  جوائز  منح 

تبتذل  التي  ال�صعراء"  "اأمري  قبيل  من  جوائز 

امني  لنظَّ ومتنحه  �صوقي،  اأحمد  و�صفة  لقب 

افني من الدرجة العا�رصة.
َّ

ور�ص

غري  احل�صابات-   تلك  عن  بنف�صي  اأناأى  ولأين 

ب�رصامة  ومتم�صك  الإبداعية-  وغري  الثقافية 

فال  تواطوؤ،  بال  والثقافية  ال�صعرية  بتوجهاتي 

على  خروجي  على  مكافاأتي  انتظار  يل  يحق 

�صيء،  على  ندم  ول  ى 
ً
اأ�ص فال  ال�صياقات؛  هذه 

على  "ال�صتقاللية"،  على  متنح  ل  فاجلوائز 

اأو الثقايف اخلال�ص.  "الإجناز" الإبداعي 

اأما يف الو�صع احلايل، فهي قيمة مالية ل اأكث، 

ل تعني �صوى الفائز بها.. اأما اأية قيمة اأخرى، 

فهي بحاجة اإىل ميكرو�صكوب لكت�صافها.

محور.. رفعت سالم
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