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االفتتاحية

من أعمال التشكيلي المصري عمر النجدي
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االفتتاحية

تداعيات جبال سراييفو 1

آلة  هدير  غير  من  وأصحو  أنام  زمٍن  منذ  مّرة  ألول 
ورغبة  الّطويل  الّسفر  إرهاق  بقايا  ثّمة  الهواء،  تكييف 
مقموعة في استمرار النوم، بغية اكتشاف المكان المحيط 
بهذه المدينة والجلوس في مقهى في الهواء الّطلق. في 
ور الخامس عشر من الفندق الكبير، أصحو من غير  الدَّ
الخضراء  بأشجاره  سراييفو  جبل  أمام  الهواء،  مكيف 
بيضاء  طيوٍر  أسراُب  وثّمة  القرميدّية،  بيوته  وسطوح 
تطير وتختفي في األفق أو تحّط في الّتالل المرئّية قبل 

أن تكسوها الغيوُم الّزاحفة. 

قلٍّة  بلداٍن  من  الوحيدة  وهي  قبل،  من  البوسنة  أزر  لم 
أّنني  أتذّكر  لكّنني  العصيب،  الّظرف  هذا  في  مفتوحٍة 
ا من صوفيا المجاورة، في أواخر  أتيت إلى بلّجراد قادماً
العهد الشيوعّي اآلفل حين كانت عاصمة يوغوسالفيا، 

الوحيدة التي انقسمت إلى عّدة دوٍل منها البوسنة.

البارحة في التاكسي الذي ُيقلّنا من المطار، بكلماٍت تختلط 
كورونا  أن  منه  فهمُت  إنجليزية،  كلمات  مع  لغته  فيها 
غير موجود فهو ل يلبس الكمامة، في بالده، وعبر قفزة 
نوعية عّبر عن إعجابه بالمرشال تيتو، لكّنه أردف أّنه 
حاولت  قد  وكنت  ا.  عظيماً كان  لكّنه  ديمقراطّياًا  يكن  لم 
أن أسأله عن قرب لغته من الروسّية، حين سمع كلمة 
)روسكي( وليس )رشا( التي لم يفهمها، صرخ )روسكي 
بالبلغارية، وربما  ليسوا جيدين، وهي كذلك  نيدوبريه( 
بالروسية. وهذا ما لحظته فيما أتيح لي مع أناٍس ينتمون 
إلى بالد الشرق األوروبّي »الشيوعية أو الشتراكية« 

ا للروس، وعلى األرجح؛ لتلك  سابقاًا، أنهم ل يكّنون وّداً
الحقبة التي حكمت فيها موسكو هذه األقطار والبلدان، 
ألمانيا  ا  وطبعاً والبولند  التشيك  مثل  بعضها  كان  التي 
الشرقية في طوٍر حضارّي وصناعّي متقّدم على روسيا 
الزراعّية. كذلك جاءت رّدة الفعل إثر النهيار الكبير، 
اآلخر؛  المعسكر  إلى  النتقال  في  وعشوائية  سريعة 
البدايات  إلى  العودة  في  بقصيرة  ليست  فترة  اقتضت 

العقالنية المدروسة والمتوازنة.

فيلٌم  ُعرض  المجاورة،  بلغاريا  في  لفترٍة  أقمُت  وحين 
وكان  برتون  ريتشارد  بطولة  من  تيتو،  الرئيس  عن 
يذهبون  فينيتسيا«  »دار  الطلبة  دار  في  اليوغسالف 
إليه، ويحّرضون اآلخرين على الذهاب، رحل  جماعّياًا 
والمكان،  الذاكرة  في  أثره  ا  تاركاً »الرمز«  المارشال 
أكثر من غيره، رّبما من قادة الفلك الشيوعي بعد استالين 
ا. الذي كان الوحيد الذي يتجرأ على الختالف معه أحياناً

أصحو من غير مكّيف هواء ومراوح، بشعوٍر ُمضطرب 
كان  لو  حّتى  أّي وضٍع  مع  التكّيف  أن  أفّكر  وغريب، 
لكن  الوقت.  بعض  إلى  يحتاج  ا  وطقساً طبيعة  األفضل 
ومعه،  فيه  وتكّيفنا  بمكاٍن  حلْلنا  متى  أشمل،  بصورٍة 
كما يجب وينبغي، عدا ذلك التآلف الذي ُتمليه ضرورة 
المنسجم  الضطراب  ذلك  وعدا  الحياة،  في  الستمرار 
ا عن توصيفات التكّيف أو السخط والنفور. مع نفسه بعيداً
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قهوتي  أشرب  العالي،  الفندق  ببهو  خارجيٍّ  مقهى  في 
الصباحّية العتيدة، )تركش كوفي( التي ُصنعت بنكهتها 
ورائحتها، مثل تلك التي كّنا نرتشفها في بيروت والشام.

إزاء جبل أو جبال سراييفو التي تسورها من الجهات، 
نذهب في الذاكرة إلى أواخر السبعينّيات على ما أظن، 
نقيم  الذي  )فيتوشا(  وجبل  المرحلة،  تلك  إلى )صوفيا( 
تحت سفوحه مباشرة، وكنت أحّدق فيه كّل صباح، مكلالاً 
ا قصصّياًا هو األول  بالغيوم والثلوج. وهناك كتبُت نّصاً
رّبما، )تجلّيات النزهة الجبلّية( ُنشر في مجموعة )الجبل 

األخضر( بدمشق.

وجبال  ُذرى  إلى  متناسالاً  سراييفو،  جبل  إلى  أنظر 
ا )لبنان( وُمدنه المسّورة بالجبال  مكلّلة بالضباب متذكراً
من  خارجة  البوسنة،  لبنان  ومثل  كلها،  الجهات  من 
التحاد  انفراط عصر  بعد  طاحنة  وإثنّيٍة  دينّية  حروٍب 
اليوغوسالفي، تحلُم بمستقبل واعد وُمختلف كما تتجلّى 

طالئعه في هذه الحيوّية، وهذا الستقرار.

تحت  يرزح  زال  ما  والعجم  العرب  بالد  كسائر  لبنان 
والجذور،  واأللوان  األشكال  المتعددة  حروبه  كابوس 
المراوغ،  صمتها  في  الفتاكة  وتلك  الضاّجة،  الناطقة 
ما  الرماد،  تحت  المضطرب  وقودها  جذوَر  أّن  طالما 

ا مشتعالاً وقابالاً لالشتعال والنفجار. زال سارياً

غرباٌن تحلّق في الحديقة المجاورة، حيُث يلعب أطفاٌل 
لعبة الغّميضة والختباء، حالمين بالمستقبل واألعياد.

هضابها  في  حلّقت  المفقوءة  والعيون  الجثث  من  كم 
هذه الغربان، وتغّذت على أجسادها الُمجندلة وأحالمها 

المحروقة، في الماضي القريب.

أّيٌل ينحدر من الجبال المحيطة، رأسه في نفور إلى أعلى 
تلك  السفح:  في  عالية  ا  أشجاراً تشبه  التي  قرونه  بشبكة 

المأهول  الفندق  بهو  أمام  هارب،  ألّيل  تخيلّية  صورة 
بالسّياح والضجيج.

تعبنا من العالم واألرض الدائرة حول نجمتها منذ أزل 
اآلزلين، وهي تعَبْت مّنا حّد اإلنهاك واإلغماء.

األّيل الهارب يتنبأ بعودة النفجار الكبير الذي ولّد الكون 
والكائنات، سيمحقه ويعود إلى ُظلمة البدايات.

ا على شيٍء عبر شريط حياِتِه الطويل، عدا  لم يكن نادماً
ذلك القدح الذي انسكَب ذات ليلٍة ظلماء في الفراغ، لينام 

على جفاف األحشاء واللهيب.

كان يستّل العبارَة من األحشاء كما ُيستلُّ النصل الحاد 
من اللحِم الحّي.

مشغولٌة لياليِك بالذهب ومياه البحر، أّيتها المرأة الّذاهبة 
المقّدس  الجبل  شغاَف  متسلقةاً  والتوّحد  الحّب  نحو 

والكمال.

ا،  امنحيني هنيهة أّيتها الحياة، كي أنجز عمالاً ولو ناقصاً
من أعمال الّنشوة والكمال.

الخلود والكمال، ما فِتئا يتسلّقان جباَل الُمطلق منذ األزل 
وما زال يلهثان.

االفتتاحية
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الشجرة تدنو بعثاكيلها من األرض، أّمها الرؤوم، لتقبل 
ا على هذه السعادة وهدّية الولدة. ثراها، امتناناً

كان شاعر أسبانيا الكبير يقول: إذا مُت فاتركي النافذة 
مفتوحة يا ميري.

ثّمة رجٌل وحيٌد يستشعر دنّو األجل والنهاية، ول أحد 
ينادي بفتح باٍب أو نافذة.

وقد  سراييفو،  جبال  خلف  من  يطلع  الذي  القمر  عدا 
على  نافذته  يفتح  بأن  قليل،  قبل  البهّية  طلعته  صّور 

مدارات األفق والحرّية.

بالنسبة لشخٍص مثلي لم يزْر أوروبا الشرقية، بعد انهيار 
منظومتها الشتراكية وطليعتها التحاد السوفييتي وفق 
في  تصّدع  من  أصابها  ما  على  المرحلة،  تلك  رطانة 
القيِم والّسلوكيات التي كانت موّجهة من )األخ األكبر( 
بحيث ل  دقيقاًا  ا  توجيهاًا صارماً أورويل(  وفق )جورج 
يجد الفرُد موطئ قدٍم وسط الحشود الهاتفة بحياة الزعيم 
المبدعين  األفــراد  معظم  فّر  لذلك  والدولة،  والحزب 
فالسفة  من  ومسلكه،  القطيع  نظرية  مع  والمختلفين 
الغرب  وبالد  أمريكا  إلى  وأكاديميين  وفنانين  وشعراء 
كما هو معروف وسم تلك البالد، وأخذ حّيزه الطليعّي 

في سياق النخب الغربّية والجماهير.

)واحدية  على  والصيرورة،  الّتاريخ  مسار  استعصى 
على  وانفتح  وطليعتها،  الشتراكية  المنظومة  إنسان( 
جعل  مما  الشاسعة؛  وحريته  وتعدديته  الغرب  واحدّية 
دورته الدموّية حين توشك على التخّثر والنهيار، تتجدد 
من  جديدة  آفاق  نحو  وليبراليتها  برأسمالّيتها  وتمضي 

الهيمنة والعولمة والتحكم في مصائر العالم والكون.

التوليتارية  واألنظمة  السوفييتية،  الهيمنة  أثر  لحظت 
شّطت  مهما  ا  باقياً زال  ما  فلكه،  في  تدور  كانت  التي 
رأسمالية  مثالها  جديدة،  آفاق  عن  البحث  في  المسافة 
الحديدّية  القبضة  من  عقود  فثمانية  والّسوق،  الغرب 
بتلك  ُتمَح  لم  وبشرها  البالد  هذه  وقولبت  أّطرت  التي 
عالية،  واألحــالم  ا  كبيراً الطموح  كان  مهما  السرعة، 
فسلوك البشر في يومّياتهم وتفاصيلهم ُيذّكر بتلك الحقبة 
التي تؤرخها معظم هذه الشعوب السالفّية سوداء قاتمة، 
عن  بمعزل  واإلنجازات،  المحاسن  من  الكثير  رغم 
ا. ربما هذا  الحرية والديمقراطية؛ بل على نقيضها تماماً
يؤكد القيمة العظيمة ألفكار الحرّية والتنوير والتعددّية، 
التي تصل حّد الّتجريد والقداسة لدى الشعوب المحرومة 
التقّدم  من  ا  جيداً ا  قسطاً أصابت  التي  هذه  خاصة  منها، 

الحضارّي والمدنّي.

فلم  إلى مطعم اإلفطار،  ا  اليوم نزلت مبكراً صباح هذا 
أجد ذلك الحشد الذي وجدته باألمس. بضعة سّياح يتبدى 
من سحناتهم أنهم من أوروبا الشرقّية المجاورة، نساء 
وحيدات أو مع رجال، يتوزعون على طاولت متباعدة، 
أمامي رجل وامرأة، بعد أن أخذا طعام اإلفطار أخرجا 
كومة أوراق يبحثان ويتناقشان، أحسست بألفة، لمنظر 
الورق واألقالم، وأنه ما زال حتى في أوروبا، على قيد 
الحياة ومتداول في الكتابة والقراءة بمعزل عن األجهزة 
اإللكترونية التي ُتوشك على القضاء عليه. وكنُت باألمس 
في خضّم زحمة األقوام، تذّكرت ذات دهر، حين كنت 
في مؤتمٍر - ربما في القاهرة أو الرباط- أسأل خيري 
منصور، ونحن نوشك على تناول القهوة في بهو الفندق 
لإلفطار،  ينزل  أل  درويــش،  محمود  عن  الصباحي، 
ا  أجابني خيري، بأن من عادات محمود أل ُيفطر إفطاراً
ا على صفاء  جماعّياًا، ويطلب ما يريد في الغرفة حفاظاً
يذّوبها  ومالحظات،  ليلّية  أحالٍم  كتابة  ورّبما  مزاجه، 

بخياله السحرّي في نسيج القصيدة والكتابة. 

إّياها، كنُت مع درويش، حين تتاح  في سياق المناسبة 
مرة  من  أكثر  سؤالي  ُيعيد  منفردين،  الجلوس  فرصة 
حول الوزير الُعماني المتقاعد حالياًّا يوسف بن علوي، 
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ا  عضواً محمود  كان  حين  رسميٍّ  وفٍد  مع  التقاه  وكان 
له ما  التحرير. كان يشّكل  التنفيذّية لمنّظمة  اللجنة  في 
ُيشبه الهاجس حول رؤيته لطبيعة الصراع بين الدولة 
حول  أخرى  ومسألة  والعرب؟!  والفلسطينيين  العبرّية 
الهند، وكان قد زارها إّبان حكم أنديرا غاندي والتقاها، 
الشعرّية  بصفته  أو  نفسها  السياسّية  بالّصفة  أعرف  ل 

الشهيرة، وهي األهم بالطبع.

الهند،  من  جغرافياًّا  قريب  بلٍد  إلى  أنتمي  أنني  وبما 
فتحت  وحين  هيلتون،  فندق  في  نزلنا  ا:  متعجباً يقول 
ا  رفوف الغرفة للمالبس وجدت )زبالة( اتصلت غاضباً
أعصاب،  برود  بكلِّ  رّدهم  واألعجب  بالستعالمات، 
ا يلمها من غرفتك. هذا بالغ الغرابة بالنسبة  سنبعث أحداً
له، وبالنسبة لفرد ينتمي إلى بلٍد من بالد الشام بنظافته 

المعهودة في كافة طبقات المجتمع.

النساء الموجودات هذا الصباح يملن إلى الّشقرة لكن ليس 
من ضمنهن، شظّية البرق الخاطف، تلك التي جادت بها 
ا خارجة  الصدفة صباح األمس، ولم أرها ثانية، إل لمحاً
والّتسلية،  للمشي  الجبل  أو  المدينة  باتجاه  الفندق  من 
أحالمها  هذيان  في  غارقة  والالمبالة،  الخّفة  بنفس 
ا  الخاص. ل ترى العالم المحيط إل كمرايا وأشباح مندفعاً
نحو المجهول، وهي على نفس السياق المضطرب، لكن 

بمنطقها الخاص، وليس منطق الجموع.

أنزل من المطعم باّتجاه الساحة التي أتجول في أنحائها، 
أرى الجموع، في الشوارع ومداخل المولت، وهناك في 
الطرف اآلخر كنيسة متوّسطة الحجم، وكنت في الليل، 
المترامية  إلى مسمعي صوت األذان وأصداؤه  يتناهى 
العقدين  على  يربو  ما  ومنذ  والــذاكــرة.  المخّيلة  في 
نعته الصديق  الذي  بيجوفيتش  لعلي عزت  ا  قرأت كتاباً
أو  السابق  الرئيس  المقاتل.  بالمثقف  الهنائي  عبدالملك 
فيه  يتحدث  انفصالها،  إثر  البوسنة،  لجمهورّية  األول 
المحترفين، عن أرض  الّساسة  ثقافة  بثقافٍة تفوق حجم 
وأديان  ثقافات  منابِع  ملتقى  كونها  والهرسك،  البوسنة 
وأعراف مختلفة، تتعايش وتثري بعضها بصورة خاّلقة 
وفريدة، قبل انفجار الحروب األهلّية التي تنفض رمادها 

ا باتجاه مستقبل مختلف. البالد راهناً

مدخل  أمام  المكان  تمأل  بسياراٍت  وإذا  الّساحة،  أدخل 
المول، سوداء أنيقة لمعة، من نوع بي أم دبليو، وأوبل 
األلمانيتين، بدفع رباعي وصالون، وثمة رجاٌل أقوياء 
مفتولو العضالت، ببدلت فاخرة يتوزعون في الساحة، 
وأعود  أدخل،  أل  نحوي  بيده  العمالقة  أحد  أشار  حين 
الُمخيفة  بتمظهراتها  السلطة  إّنها  الفندق.  إلى  أدراجي 

في كل زمان ومكان.

درج في قاموس اللغة السياسية المعاصرة، بأّن حروب 
البلقان هي النموذج األعلى للتمثيل في ُصدف انطالقها 
مثل قتل الدوق النمساوي في صربيا الذي فّجر الحرب 
الكونية األولى، في فوضى الحروب األهلية ووحشّيتها 
وتردي األحوال إلى التشظي والهاوية، لذلك حين تنشب 
بلقنة  )بلقنة(  عليها  يطلقون  السياق،  هذا  حرب ضمن 
ا  يقيناً تجاوزت  التي  إلخ.  والجزائر...  العراق  لبنان، 
وها  زمن،  من  أوزارها  أرخت  التي  البلقان،  حروب 
نهضة  بمشروع  والّرماد،  األنقاض  بين  تطلع من  هي 

وحضارة بّين.

أما تلك فما زالت ترزح تحت وطأة وقائع تلك الحروب 
الزمن  خارج  بها  طّوحت  التي  الشاملة  وانهياراتها 
المعهود  التحليل  والتاريخ، الحرب، ربما، بمعزل عن 
المرأة  تلك  هي  ونتائج،  ومقدمات  وسياسة  ا  اقتصاداً
الرغبات  هذه  كل  لماذا  وإل  واألنوثة؛  بالفتنة  المفعمة 
عبر  عرينها،  إلى  والندفاع  الشبق  ذلك  المحتدمة، 

مختلف العصور والجغرافّيات.

المنظومات  خاتم  وفق  مذبحة«  إل  ليس  »التاريخ 
الفلسفية الكبرى.

وفي مقاربٍة تّتسم بالعمق للكاتب اللبنانّي وسام سعادة، 
قواسم  لهما  وألبانيا  لبنان  كون  البلقانّية،  وألبانيا  لبالده 
نسبُة  العثمانّية،  الهيمنة  من  قــروٍن  أربعة  مشتركة؛ 
ولبنان  متقاربة،  البلدين  في كال  والمسلمين  المسيحّيين 
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أّن  عدا  وإمكانّيات؛  سّكانا  وأكثر  بقليل،  مساحة  أكبر 
ألبانيا تعاقبت عليها دكتاتورّيات أبرزها دكتاتورّية أنور 
خوجة الشيوعّية، التي ل ُتشبه أّي شيوعّية أخرى؛ فهي 
على النقيض من شيوعّية التحاد اليوغسالفي الُمجاور، 
وعلى الّنقيض من شيوعّية التحاد السوفييتي والصين. 
من  أُعيدْت  بمساعداٍت  مرة  ذات  موسكو  بعثت  وحين 
مطار تيرانا إلى موسكو. رغم هذا وغيره ألبانيا على 
الوضع  على  متقّدمة  األخرى،  البلقانّية  البلدان  ِمنوال 
الطائفّية  الُمحاَصصة  ذات  الّدولة  وتركيبة  اللبناني 
على  عرضه  إلى  أوصلته  التي  األجنبية  والمرجعّيات 

العالم كحالة إنسانية ُمزرية تستحّق الشفقة. 

دول  وسائر  لبنان  أن  البسيط  المتّتبع  على  يخفى  ول 
المشرق كسوريا والعراق وأيضا الجزائر، وغيرها من 
والبشرية،  الطبيعّية  اإلمكانات  من  لها  العربية،  الدول 
ليس  الّنحو،  هذا  على  وانحطاطها  تخلّفها  يجعل  ما 
خرافات  من  ســوداء  ُخرافة  بل  فحسب؛  مبّرر  غير 
الّتاريخ على هذا الكوكب، سترويها األجيال المستقبلّية 
الُمتعاقبة، كمأساة أو كملهاة، أو ذلك المزيج المرّكب في 
لغِة المسرح )التراجيكوميدي( التي ل ُتشبه إل نفسها، 

ول تحّدق إل في مرايا انهيارها الخاص.

أصحاب  ــا  زارن الغروب،  ضوء  في  األمــس،  مساء 
تتقن  التي  أمينة،  ابنتهما  مع  وامرأته  الرجل  المنزل، 
اللغة اإلنجليزية، وهما يعرفان الروسّية التي أخذت في 
األفول مع األجيال الجديدة. حديث متفّرٌق حول شؤوٍن 
شتى. لقد زاروا من الدول العربية تونس، واصطافوا 
بتونس،  ا  كبيراً ا  إعجاباً ــدوا  وأب )المهدّية(  منطقة  في 

والكسكسي والطقس والبحر.

وعبر التعرف على األسماء استوقفهم اسم )ناصر( ألنه 
كان بمثابة بطل في الحرب األخيرة مع الصرب. وبأّنه 
أوقف مجازر واستباحات الصرب الذين ورثوا معظم 
ا في  الجيش اليوغسالفي.. كان )الجنرال ناصر( ضابطاً
يشاهد  إلى رتبة جنرال،  يرتِق  لم  اليوغسالفي  الجيش 
ويعيش المذابح ضّد أبناء وطنه ودينه بمرارة وانكسار، 

الجيش،  انفصل عن  لبث أن شّكل مجموعة، حيث  ما 
قيادتها ضد  يتولى  التي  والجماعات  مقاتالاً هو  وصار 
هذا الجيش. وأول كمين نصبه لجنرالت منهم رئيسه، 
ا  والتصفية، وأصبح شهيراً القتل  أوامر  يعطون  وكانوا 
هجومات  صّد  في  األسطورة،  لمست  التي  ببطولته 
اإلنسانية  وضد  شعبه  أبناء  ضد  الكاسحة  الصرب 

جمعاء.

وطيبة  ا  مرحاً الجو  على  البوسنّية،  العائلة  أضفت  لقد 
وألفة تستطيع أن تستنشق عبيرها في الهواء والكلمات 
واإلشارات، شعٌب طالٌع من جحيم حرب إبادّية، يرّمم 
حياته ويتطلّع صوب المستقبل، وتحدثوا عن الفساد في 
مفاصل دولتهم المتعددة الرؤوس؛ فهناك ثالثة رؤساء؛ 
والثالث  للكروات،  والثاني  الُمسلمة  لألغلبية  واحد 
للصرب. في سراييفو يشّكل المسلمون خمسة وتسعين 
في المائة، وباقي المدن مختلطة بنسب مختلفة، وأحالم 

صعبة تغّذ السير الحثيث نحو التقّدم والحضارة.

سألوا عن الشعر واألدب، بما أني َقدمت في هذا السياق 
فأشرت إلى ترجمات ألدب ُعماني في جامعة سراييفو، 
وكنت ُدعيت، ولم أتمكن من الحضور في هذه المناسبة 
بمعّية عائشة الدرمكي، التي تعّد حالياًّا ملفاًا حول األدب 
في البوسنة والهرسك لمجلة        وفتحت أمينة جوجل، 
واّطلعت على ما تيّسر من سيرة ورؤوس أقالم لتثري 

بها الجلسة، وتتابع البحث لحقاًا.

المخرج  عن  سألتهم  الحرب،  إلى  تطرقنا  أننا  وبما 
البوسني )أمير كوستوريتسا( فما إن سمَع األب السم 
ا لديهم وقد شاهدوا أفالمه  حتى أجاب، بأنه معروف جداً
من )أبي في رحلة عمل( الذي تدور أحداثه إّبان حكم 
ظالم  في  ا  قابعاً كان  األب  إّن  حيث  )تيتو(  المارشال 
السجون؛ لكّن اإلشاعة ألولده وغيرهم، أنه في رحلة 
عمل، إلى )تحت األرض( و)معجزة الحياة( التي تدور 
حول الحرب األهلية وخاصة تداعياتها الرهيبة، وكلها 
ضمنت للمخرج الكبير جوائز كبرى في محافل السينما 
العالمية، أهمها ثالث سعفات ذهبّية في مهرجان )كان( 
كحدث هو األّول من نوعه في تاريخ المهرجان الشهير. 
وبما  مارادونا.  الشهير  الكرة  لعب  حول  فيلم  وحتى 
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أّن المخرج يعيش حالّياًا في )صربيا( وليس في موطنه 
البوسنة؛ فهو رغم نقده الحاد للصرب، ما زال “المواطن 
األخير” في التحاد اليوغسالفي الراحل. وقال األب إن 
أيضا رجل  السيناريو ألفالمه )عبدهللا سيدران(  كاتب 
البوسنة، ضمن  أن شعب  والثقافة. وبما  الرؤية  عميق 
لكن  األوروبي،  الشرق  تغطي  التي  السالفّية  الشعوب 
عبر  حياتها  وأنماط  تقاليدها  في  وافٌر  نصيٌب  لتركيا 
هذه  عمر  في  الممتّد  الزمان،  من  قرون  خمسة  هيمنة 
“الحداثة”  طالئع  تبدأ  أن  قبل  المديد،  اإلمبراطورّية 
القواعد  التسّيد والكتساح وفق ما يشبه  األوروبّية في 
الكبرى  والحضارات  الــدول  صعود  في  الخلدونّية، 
البلقان  دول  على  السوفييتية  الهيمنة  وحتى  واندثارها. 
تلك  من  شٍق  هيمنة  هي  الثانية،  الكونية  الحرب  إثر 
الحضارة، ُدعي بالشتراكي أو الشيوعي الذي لم يعّمر 
تلك اإلمبراطورية  تهاوت  ا حتى  أكثر من سبعين عاماً
ول  مسلّحة  مواجهة  غير  من  صاعق  بشكل  الحديدّية 
“القوى  أو  الحرب  مخططات  عدا  مباشرة.  حروب 
أنهتها  حتى  الداخل  من  ببطء  افترستها  التي  الناعمة” 
الَمنَعة  من  إمبراطورية  هكذا  بجالل  يليق  ل  بشكٍل 
وقّوة التكنولوجيا العسكرية والقبضة الديكتاتورية التي 
ٌتخيف األصدقاء واألعداء. ولذلك كله عناصره الكبيرة، 
البسيطة والمركبة؛ ليست هذه العجالت سياَق عرضها 

وتحليلها.

لكن بما أنني في بلدان الشرق الشتراكي، أتذّكر، عبر 
إقامتي المبّكرة في البلد المجاور الجميل )بلغاريا( التي 
ا من الجرأة في نقد  أبدت ُنخبها، في تلك المرحلة نوعاً
األوضاع القائمة أسوة بدول المعسكر األخرى، األكثر 

ا وصناعة. ا تاريخّياًا، أفكاراً تطوراً

زرت  إنني  صوفيا،  في  لبعضهم  ــول  أق حين  كنت 
الطفولّية على مالمحهم  الدهشة  تبدو  لندن،  أو  باريس 
)ساعة  رأيت  هل  ايفل؟(  )برج  رأيت  هل  والذهول.. 
ما  كل  تجاه  ساحق  استالب  ثمة  إلخ،  هل...  بن(  بج 
أفضل،  ربما  أو  له  مثيالاً  يملكون  لو  حتى  غربي  هو 
الهمبرجر  مثل  وأطعمة،  ومشروبات  بضائع  من 
الجنز  وبنطلون  والمارلبورو  والكتب  والكوكاكول 
هذه  من  والرجال.  خاصة  للنساء  السحري  الجاذب 

الّتفاصيل وغياب حرّية التعبير عبر القمع الشمولي لكل 
ما يخالف الرأي الواحد والحزب الواحد والزعيم، في 
رؤيته الكلّية الشمولية، هذه العناصر، التي راهن عليها 
بشكل  عليها  وأجهزت  باإلمبراطورّية  أودت  الغرب 

كاريكاتورّي ل يليق.

والغرب  مستمّرة،  حركة  في  والحياة  الّتاريخ  لكن 
بأزماته  يختنق  واألخرى  الفترة  بين  نفسه  المنتصر، 
الداخلية فيفرغها عبر اصطناع أعداء متعددي المشارب 
يهدد  الذي  الجاثم  الخطر  من  يحملون  ل  والجهات، 
مصير حضارة الغرب إل الِظالل والدعايات المخططة 

المقصودة.

الحياة  إرادة  عبرها  تتجلى  التي  الرغبة  أن  أفكر 
حسب )شوبنهور( أنها فعالاً هي التي تسّبب المصائب 
والملمات، تلك الرغبة التي ل ينضب لها معيٌن أو شهّية 
الهاويات  قعر  في  الوقوع  حتى  وافتراس،  استحواذ 
التي بال سقف ول قرار. عذاٌب أبديٌّ للكائن في ظلمة 
األهواء والرغبات في ظلمة الدورة العبثّية لحياة الكائن 

المندثر ل محالة.

هل الزهد والتقّشف والبتعاد عن مظاهر الحياة البّراقة 
الجاذبة، إلى جوهرها هو الحل؟ 

ممكٌن  األولــى-  للوهلة  يلوح  ما  -وهذا  األقل  على  أو 
بعدم  أقلها  للرغبات،  العاصفة  التبعّية  من  التخفيف 

النغماس الكلي؟

بتلقائية  والعيش  الصدفة  غارب  على  الحبل  ترك  أو 
صافية؟ ل أعرف، وليس ثّمة من جواٍب َيشفي أصحاب 
القلق والريبة وانعدام الوثوقّية في أي مبدأ نظري. إّنهم 

في قلب إعصار دائم.

ا من  انحسرت موجة الحّر الثالثينّية التي ضربت شطراً

االفتتاحية
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أوروبا، ارتفاع حرارة وحرائق، والشطر اآلخر سيول 
وهياج،  برهة غضب  في  الطبيعة  جارفة.  وفيضانات 
صار  الالمحدود.  جموحها  لجوائح  مختلفة  مظاهر 
الطقس ألطف يميل إلى البرودة والنسيم العليل الشافي 

للجسد والمزاج.

المدّمرة،  الكمبيوتر  ألعاب  يتركان  وعــزان  ناصر 
ويمرحان  نفسهما،  وعن  عّنا  غريبين  تجعلهما  التي 
يقول  ناصر  والحشرات،  الحيوانات،  الحديقة ومع  في 
عليها  وأجهز  نملة  على  شباكه  ألقى  ا  عنكبوتاً ثمة  إن 
الغيبوبة  قبل  روح،  لها  وهل  وتتألم  النملة  تحس  )هل 

النهائية؟(.

ولها  تتألم،  ا  عموماً والحيوانات  النمل  أن  أعتقد  أجبته، 
روح وإحساس وتلوت عليه اآلية القرآنية الكريمة: “يا 
أّيها النمل ادخلوا مساكنكم ل يحطمنكم سليمان وجنوده 

وهم ل يشعرون”.

وبقّية  النمل  أن  المنحى،  هذا  في  قرأته  ما  وأضفت 
الحيوانات يعبِّر كلٌّ بلغته الخاصة التي يفهمها بنو جنسه. 
ربما إن النبي سليمان من ضمن معجزاته وخوارقه التي 
حباه هللا بها، فهمه للغة الحيوان، سمع النملة وهي تحّث 
قومها على الهرب من الخطر الداهم الذي يمثله جيش 

سليمان وعتاده.

ثم قفز إلى ذهني )ديكارت(، قلت على عكس ما يقول 
هذا الفيلسوف الكبير بأن الحيوانات أشبه بآلٍت، لكّنها 

أكثر كمالاً وتناسقاًا من اآللة.

سألني من هو ديكارت هل هو عربي، قلت فرنسي.

أجاب ل يعجبني رأيه في الحيوانات، قلت هناك حكماء 
مفكرين  من  وغيرهم  البوذيين  من  اآلسيوي  الشرق 
يحّرمون قتل كّل ذي حياة على األرض، ويعتبرون ذلك 
إزهاقاًا للروح، مثلما هي أرواح البشر، وألّنهم يؤمنون 
في  الحيوان  هذا  يكون  أن  فيمكن  والتقّمص،  بالتناسخ 
ا، أو سيكونه في المستقبل. ا بشرياً مرحلة زمنّية ما كائناً

الفنون  الذين نمارس كتابة الشعر واألدب، وبقية  نحن 
ا إلى أّن الحيوانات كينونات روحّية وجسدّية  نميل حدساً
والغياب،  بالحضور  وتحّس  وتسعد  وتفرح  تتألم 
الكبرى،  وحدتها  في  األخرى  الطبيعة  تجلّيات  ومثلها 
نوٌع  والجبال،  والبحار  والغابات  واألنهار  كاألشجار 
من أنسنة الطبيعة؛ نخاطبها ونتوّسل إليها مثلما خاطبت 
جبال ُعمان ربيبة األزل، بأن تشفق وترأف بالكائنات 
تعاني  نفسه،  الوقت  وفي  المغرورة،  المّدعية  البشرّية 
خاطبت  ومثلما  والمعاناة،  والهشاشة  الشقاء  أصناف 
البحر والغابة والذئب وبنات آوى ذوات الحدس النبوئي 
ا  باقتراب الفجيعة والموت. خاطبت الجمال األكثر صبراً
واحتمالاً ألعباء المسافة والّصحراء التي تدّمر عواصف 
في  المقطع  هذا  مثل  بكاملها،  قبائل  المتحّولة،  رمالها 

)قوس قزح الصحراء(:

كل هذه المياه التي ادخرتها األرُض في جوفها
السحيق بهذا الكون، ال تكفي لردم عطش الجمل 

الشريد،
 الذي أحّدق فيه أمامي بصحراء عاتية.

 لقد حلمت به يرغي ويزبد كانهيار جروف جبلّية.
كان يتعذب يقيناً.. كان رغاء الحنين والفقد ذاك

الذي يفترس أحشاءه كأنه الجمل األخير 
على أديم هذه األرض. 

ظل جمل يتالشى في انقراض سحابة.

ووفق عالم األيكيولوجيا، النرويجي )آرثر نايس( وحدة 
الكون البيولوجية، في تناغم الكائنات مع بعضها، وتناغم 
اإلنسان من غير نظرة الّسيادة الستعالئّية مع محيطه 
البيولوجي، البيئي، وكّفه عن اعتبار الطبيعة بكينوناتها 
المختلفة، ُوجدت على األرض لتلبية احتياجاته الغريزّية 
حّد  في  الوجود  وإنما  فحسب.  يشبع،  ل  الذي  وجشعه 
ا روحّياًا وجمالّياًا، يفتقده إنسان  ذاته يمنح الحياة انسجاماً
العصر والحداثة. كما يقول “ما تعلمته من مراقبة سلوك 

الفئران، أكثر مما تعلمته من قراءة أفالطون”.

المخلوقات”  “سّيد  اإلنسان  كبرياء  تجرح  ربما  عبارة 
كينونات  من  كجزء  الطبيعي  حجمه  في  تجعله  لكّنها 

الكون، وليس السّيد المطاع، اآلمر الّناهي.

االفتتاحية
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مجتمعات  من  ينطلق  النرويجي  الفيلسوف  كان  إذا 
سالم  ويقرن  العالم  شمولّية  نحو  الغربية،  الحضارة 
الكثير عن  البشرّي، فهو ل يعرف  العالم  البيئة بسالم 
التي  ُسميت،  كما  ثالثّية،  العالم  أو  الفقيرة  المجتمعات 
والتي  والقداسة،  التنزيه  تحتكر  ديكتاتورّيات  تحكمها 
البشرية  الكائنات  لكافة  القصوى  التدمير  بوحدة  تتسم 
نفايات  بمكّب  أشبه  السواء، فهي  البشرية، على  وغير 
الكمبرادور  عبر  واستنزافه،  نهبه  ومحطات  العالم، 

المحلّي أو بالطرق المباشرة.

دراسة  عربيا،  األيكيولوجي،  السياق  هذا  في  أتذكر 
قرأتها لألكاديمية اللبنانية والناقدة زهيدة درويش كجزء 
من  العربي،  الشعر  من  ا  جــزءاً فيه  تتناول  كتاب  من 
والمحيط،  والمناخ  بالبيئة  وتأّثره  األيكيولوجية  الزاوية 
وهي في ظني زاوية جديدة في دراسات الشعر العربي 
نقدّية  مقاربات  في  وذابت  منها  مالمح  توزعت  وإن 

كثيرة وافرة.

العقاعق ترعى بتّوحد مع األرض، ثم تصعد إلى أعالي 
شجر التفاح والبلوط، لتطلق نداءاً ُيشبه النشيد، يسترسل 
جبال  بأعماق  منصح،  وادي  حتى  سراييفو  جبال  من 
الغاف، ما  أو  السمر  ُعمان. هناك سمعُت على شجرة 
الماضية.  الشتاءات  أحد  في  بكثافة  الصوت  هذا  يشبه 
هل هو الطائر نفسه أو يشبهه؟ ل أعرف؛ لكن الطائر 
في  يغشاها  ُعمان  في  العقعق  اسم  عليه  نطلق  الذي 
مواسم معّينة من العام، وكان ذا ريش ملّون بكثافة، أما 
الذي أراه هنا وفي أرياف أوروبّية؛ فتكوينه األساسّي 
من بياض وسواد، بذيله الطويل الزاهي الذي يحّركه، 

ا باستمرار. غبطة وابتهاجاً

المندفع نحو  النهر الصغير  الفراشات ترّف على وجه 
األكمات والغابات.

ل شيء يعّكر صفو هذه الظهيرة وهدوءها، حتى الكالب 
الحارسة كّفت مع انطفاء حركة البشر والحيوانات عن 

إطالق تلك الرشقات التحذيرية من النباح.

الُمعجبين  أشد  من  منيف،  عبدالرحمن  المرحوم  كان 
الذي  وهو  اندريتش(  )ايفو  النوبلي  البوسني  بالكاتب 
إن  حتى  اللغة،  وأتقن  اليوغسالفي  التحاد  في  درس 
ا في  بعض النقاد قارن تأثير اندريتش، على منيف، تحديداً
رواية )حين تركنا الجسر( برواية )علىو جْسر درينا(، 
وأتذكر أنه ترجم بعض قصصه غير المتداولة، لمجلة 
)نزوى(، واندريتش بعد نوبل في مطلع الستينّيات، كان 
النوبلي  له تأثير على المستوى العربّي والعالمّي. فهو 
الصربّية  األقلّية  إلى  ينتمي  أنه  وبما  يوغوسالفيا،  في 
في البوسنة، وليس للبوسنيين )البوشناق( فقد ظّل بعض 
لصربيا،  النحياز  بتهم  يرشقونه  البوسنيين،  األدبــاء 
لكن المخرج البوسني )أمير كوستوريتسا( صّمم مدينة 

ا. ا وتخليداً باسمه إعجاباً

أستعيد  أن  البلقانّية،  البوسنّية  األجواء  هذه  في  حاولُت 
قراءة )على جسر درينا( فقراءة الصبا المبكرة صارت 
بعيدة في الذاكرة، كما أن قراءة األعمال التي هي حّيز 
البقاء المتجدد أو ما يشبه الخلود، من المجدي قراءتها، 
دللية  آفاقاًا  لتثري  ومكانّياًا  زمنّياًا  مختلفة  مراحل  في 
ا، مثل صعودك إلى  وجمالية تنفتح أمامك وتتجلى تباعاً
سالسل  وتسطع  أمامك  لتنفتح  السفح،  من  الجبل  قمة 
القمم والنتوءات والهضاب التي تسبح في بحر الغموض 

والالنهاية.

محركات  عبر  عليها  العثور  في  أوّفق  لم  األسف  مع 
البحث، وهي الرواية األكثر شهرة للكاتب الذي كانت 
الممالك  انعطافات  في  ملحمّية  بسماٍت  تّتسم  حياته 
والحروب واألزمنة، فمثال اّتهم من قبل النمسا بتقبل أو 
المشاركة في قتل الدوق النمساوي، الذي كان الّشرارة 
التي فّجرت الحرب العالمّية األولى. وعايش صعود دول 
ا حتى المرحلة الشيوعية في  إمبراطورية وانهيارها تباعاً
ظل المارشال )جوزيف بروز تيتو( والفلك السوفييتي 

وانهيارها.

الجسر  ذلك  قصة  ا  روائياً درينا(  جسر  )على  تسرد 
)فيشجراد(  بمدينة  درينا  نهر  أقيم على  الذي  الحجري 

االفتتاحية
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وكان الهدف من إقامته في تلك الحقبة من التاريخ، أن 
من  إقليم  يومذاك  وهما  والصرب،  البوسنة  بين  يربط 
أقاليم اإلمبراطورية العثمانّية. والبطولة في هذه الرواية 
الفّذة، كانت لهذا الجسر الذي تتوزع على حلبته مصائر 
األفراد والجماعات في مواجهة التاريخ العاصف. حتى 
)إسماعيل كداريه( الروائي األلباني المجاور لندريتش 
ا وجغرافيا، لم ينُج من تأثير هذه الرواية، حيث  تاريخاً
عقد البطولة في إحدى رواياته على جسٍر يفصل ضفتين 
في ألبانيا إّبان المرحلة العثمانّية ذاتها. وعلى ما أتذكر 
هناك قلّة من األدباء العرب زار البوسنة والهرسك أثناء 
الحرب، وحتى حين أرخت أحمالها، يأتي في مقدمتهم 
الذي  المصباحي،  حسونة  الصديق  التونسي  الكاتب 
ا بأهّم األدباء والفنانين وكانت ثمرة  ذهب إلى هناك ملتقياً
البالد؛ أما  الزيارة كتاب حول األدب والشعر في تلك 
أنا فقد أرجأت اللقاء بأوساط األدب والفكر، إلى زيارة 

قريبة لحقة.

التي  النسيان  استراتيجية  عن  كونديرا(  )ميالن  تحدث 
كان يمارسها النظام الشيوعي تلك المرحلة في روايات 
مهّمة كثيرة له، منها )الضحك والنسيان( و)خفة الكائن( 
العالم  قُرئت على مستوى  التي  الروايات  من  وغيرها 

بشكل جيد.

أّمة هو استهداف كل وجوداتها  الذاكرة ألّية  استهداف 
الطاعة  قطيع  إلــى  تحويلها  يسُهل  بحيث  الكيانّية، 
الذي أضحى في كنف  النظام  ذلك  إذا كان  واإلذعان، 
التاريخ يمارس هذا كجزء من آلية عنفه الشامل، الكاسح، 
المباشر، وجرى على منواله الكثير من األنظمة، وربما 
تتذرع  وربما  شيوعية،  ليست  وهي  أكبر،  بفجاجة 
بقشور الديمقراطية والليبرالية والعلمانية، منها األنظمة 
العربية والكثير من أنظمة العالم. يبقى الغرب األمريكي 
حيث تتنوع ببريق جّذاب ُطرُق الهيمنة والسيطرة لديه، 
ا عبر مائدة  ويتمدد بشكل مراوغ غير محسوس، مقدماً
باذخة من عوامل الجذب والتشويق والديمقراطية أو ما 
الرئيس  البنيوي  المركب  هي  الناعمة”  “القوى  ُيدعى 
الهيمنة  في  أو  الغربّية.  المجتمعات  على  الهيمنة  في 

التدميرية للخارج على الحدود، من دول وبلدان، أعداء 
وأصدقاء، الكل واقع في شباك هذه القوى األسطورية 
ا وأنماط  ، وفنوناً القدرة والتمدد والستحواذ الكلي، ثقافةاً
هي  أشــرت،  وكما  إلــخ.  ا...  وترفيهاً ا  طعاماً معيش، 
المرّوع  التطور  هذا  المسلّحة،  الحروب  تجّنبه خوض 
للتكنولوجيا العسكرية، البدائل الناعمة، للقوة الفّظة التي 
ا يعلمنا التاريخ - بما أنه المعلم األول حسب  كانها. وطبعاً
تهدد  التي  القصوى  الضرورات  في  بأنهم  )إنجلز(-  
السالح  استخدام  من  يتورعوا  لن  األساسية  مصالحهم 

التدميرّي الثاني.

إذا كان “الموت في حّد ذاته غير مخيف، وإّنما توّقُعه هو 
الُمخيف” توّقعه هو األلم الطويل الُمضني، هو المعّكر 
والممّزق للحظات الّصفو والفرح والغبطة، التي تجود 

ا من الّدهر. بها الحياة حيناً

ما  منذ  الخرافي،  الواقعي  كورونا  فايروس  هو  هكذا 
البشرّية، حتى  يقّض مضاجع  العامين وهو  يقرب من 
وانحسار  واللقاحات  الّترياق  اكتشاف  مع  اللحظة 
اإلغالق الكلّي في معظم بالد العالم، وحتى لو كان هناك 
تسعة من عشرة يتماثلون للشفاء أو يصابون بأعراض 
بسيطة وبالغة البساطة أحيانا، يبقى ذلك )الواحد(، يقلق 
ويؤرق، وُيبيد الطمأنينة وهدوء النفس التي تحلم بالعودة 

إلى تفاصيل حياتها الطبيعّية.

والمطر  الحديقة  عريشة  في  اللحظة،  هذه  في  حتى 
به  أحلم  كنت  الذي  السديمّي  المناخ  هذا  في  ا،  مــدراراً
كفردوس مستحيٍل، تخترقني سهام كوفيد اللعين وأفكر 
في األولد ومن أحب وفي نفسي أكيد. وحتى هذه البالد 
التي أتينا إليها بعد صراٍع مريٍر مع السفر أو الجمود 
في مكاننا الذي نعرفه واعتدنا عليه منذ بدء الجائحة، 
غير  من  طبيعّية،  شبه  حياة  تمارس  )البالد(  وهي 
رحى  تحت  نبقى  المستمّرة،  والمخاوف  المحاذير  تلك 
َجَشِعها  من  الهروب  نحاول  التي  وتوقعاتنا  هواجسنا 

المرير.

االفتتاحية
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البشرّية،  الجماعات  بين  الوحشّية،  الحروب  في  حتى 
يبقى  والبنادق،  المدافع  وتسكت  أوزارها  ُترخي  حين 
ا لفتراٍت طويلٍة من رصاص قّناٍص طائٍش  الخوف قائماً
أو غيره، دْعك من الّتداعيات والِجراحات العنيفة التي 
حتى  قائمة  زالت  ما  )كوفيد(  وحرب  بالك  ما  تعقبها، 
البائسة  البشرّية  هذه  على  األمل  إشراقُة  أكثر،  تّتضح 

رغم خطابها وسلوكها الستعالئي.

حتى لو وصلت إلى األقاصي، في هذا الكوكب المترامي 
في األعين والمخيال، إلى أرض ُتشبه الجّنة في بعدها 
ا عن صراخ الضحايا  الجغرافي وطبيعتها المدهشة، بعيداً
ومْحق المآسي اليومّية في الواقع المحيط، أرض تشبه 
أن  ا،  حتماً تستطيع  فلن  والهدوء،  النفصال  في  األبدّية 
تعيش جّنتك وأبدّيتك الخاصة عبر هذا الهروب الكبير. 
ا إلى ماضيك الدموّي، وحاضرك األكثر  ستظل مشدوداً
المستقبل،  أّما  وإنسانّياًا،  قيمّياًا  حياتياًّا،  ا  وانحداراً بشاعة 
ا  بطشاً أكثر  ربما  غامضة؛  هواجَس  بضعة  إل  فليس 
وقسوة من األزمنة التي خبرتها. ستظل فيالُق األشباِح 
واألشالء تطارُدك، إذا كنت ذا ضميٍر وقيم، أي في أّي 
زماٍن ومكان، ورّبما حتى إلى مثواك األخير، القبر أو 

اللحد.

“رب لحد قد صار لحًدا مراًرا
ضاحكاً من تزاحم األضداد”  

أو الضريح، أو ليس من كل هذه الّتكريمات التي درجت 
في  ُملقاة  جّثة  وإنما  الموتى،  للراحلين  تدبيجها  العادة 
حتى  والجوارح،  النسور  تنهشها  الصحراء  خضّمات 
ُتمحى من على صفحة الرمال المتحّولة، لكن يبقى ماثالاً 

وجدانها الجريح، خيالها األليم.

ستحمل جحيمك إلى جّنة اآلخرين، لكْن رّبما أقل وْطأةاً 
وسحقاًا.

ا-  حين زرت ذات مرة سعدي يوسف -الذي رحل قريباً
ا من لندن، وبدأنا في  في قريته التي تبعد 40 كيلومتراً

الشام،  لها، من  الموصول ألحاديث ل حصر  الحديث 
وحتى القاهرة وباريس وغيرها، أبو حيدر هذه القرية 
فردوس،  هذي  فردوس،  سيف،  إيه  إيه  أجاب،  جّنة، 
بين نهر وحقل وبحيرة وغابة. لكن كتابات ونصوص 
صدى  كانت  الجّنة،  هذه  صدى  تحمل  تكن  لم  سعدي 
المجازر، والستباحات في بلده والبالد األخرى، وكانت 
المختلفين  اآلخرين  مع  ا  ا وصراعاً األكثر صداماً فترته 
الزمن  أصدقاء  من  خاصة  والخيارات،  التوّجهات  في 

الغابر.

بيروت.  مرفأ  لنفجار  السنوّية  الذكرى  يصادف  اليوم 
حوماني  دارين  بي  اتصلت  ومرفأ”،  مدينة  “بيروت 
المأساوّية، وتحدثت عن  المناسبة  بهذه  كلمة  أقول  كي 
والثنان  وازن،  عبده  العويط،  عقل  فيها،  المشاركين 
قرأت لهما نصوصا تعبر عن فجيعة هذا الحدث ضمن 
بيروت  بها  مــّرت  التي  التراجيدّية  األحــداث  سلسلة 
ا من سابقه، منذ مطلع  ولبنان، كّل حدٍث يأتي أكثر فتكاً
إلى  أنتمي  الذي  للجيل  بالنسبة  األقل  على  السبعينّيات 

سياق ذاكرته وتعبيره.

حقائق  عن  التاريخ  تحدث  الذي  البلد،  هذا  قدر  كأّنما 
عصر  مطالع  منذ  المتعاقبة  أجياله  إلنجازات  راسخة 
الحداثات الفكرّية والتنويرّية، واألدبّية التي حمل مشاعلها 
لكّنه  الجغرافية،  الصغير في مساحته  البلد  األولى هذا 
الكبير والمكثف أّيما تكثيٍف في فعله اإلبداعي وتأثيره 

في محيطه العربي.

منذ القرن الّتاسع عشر، وحّتى ستينّيات وسبعينّيات القرن 
الماضي وما قبلها من عقود، وهو على دروب الجمال 
واإلبداع والحرّية. وصار الواحة والمالذ لضحايا القمع 
العربي الُمستفحل، من الكّتاب والمثقفين العرب، وكان 
الوافد من كل أنحاء تلك  المدينة على الجمع  كرم هذه 
األوطان المنكوبة بديكتاتورّيات كمبرادورّية بالغة العتّو 

ا. والّتدمير، كبيراً

ا  وقائع تاريخّية وفكرّية راسخة، يتّم استعراضها أحياناً

االفتتاحية
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ا  ا، حرباً في ضوء الَخراب الكبيِر وحلقاته المتناسلة تباعاً
الهول  هذا  إلى  قادت  التي  الحرب  يشبه  وما  صريحة 
الكاسر والفساد، للطبقة  العظيم من الظالم والنحطاط 
الحاكمة بمشاربها وتوّجهاتها ومليشياتها المختلفة التي 
تلك  أّن  ويبدو  األرض.  على  اللبنانيين  جحيم  صنعت 
المواقف الكوميدية الدالّة، في إحدى مسرحّيات فيروز 
والرحابنة، حيث “الشعب هو الّلي بيفّل”، إذا لم تفاجئ 

اللبنانيين بارقُة أمل تحيي األرض الموات.

كأنما التاريخ والجغرافيا والمحيط، كلها أقدار، ساعدت 
في خراب هذا البلد وتكسيره.

واليمن  والعراق  سوريا  عن  المرُء  يقول  مــاذا  لكن 
وليبيا... إلخ التي انحدرت إلى مراتع الوحش، وانفجار 
الغرائز السوداء التي صنعت هذا المشهد القيامّي األليم.

في ختام المحادثة العبثّية أمام فظاعة ما يجري، سألت 
في  سلحت(  )انطوان  التحرير  مسؤول  عن  داريــن، 
الجريدة التي تعمل فيها، عبر )األون لين( وكلنا نحن 
العاملين في هذا المجال، صرنا نشتغل مع فريق العمل 
عبر هذا التباُعد منُذ بدِء الجائحة، سواء في البلد الواحد، 
زمان  كان  لها  قلُت  متفّرقة،  وجغرافّيات  بلدان  في  أو 
ثمة تواصل مع اإلخوة، الكتاب والكاتبات في فلسطين 
الداخل، أو ما ُيسمى بالخط األزرق: لكن منذ فترة ضمر 
الّصعيد  التقيت على  التواصل مع األشقاء، وكنت  هذا 
الشخصي انطوان صدفة في فندق وسط بيروت، كان 
هناك  كان  وأتذكر  الداخل،  من  ومجموعة  زوجته  مع 

الصديق صقر أبو فجر، وسهى صباغ من لبنان.

صخب العائلة بمثابة هدوء للقلب، يقول ديستويفسكي. 
تعشق  ما  “ن��ادًرا  فيقول  عنه  يقل خطورة  ال  آخر  أما 
دائما  الحياة،  كينونتها،  عمق  في  الموجوعة  النفوس 
يعصف بها هاجس البحث عن مبرر للعيش والوجود”.

أليمة،  ذكريات  فيها  تحتدم  التي  اللحظة  هذه  في  أنا 
تجعلني أفّكر، أّن تراكم سنين العمر والّزمن، ال يهب 

الكائن- الذي هو اإلنسان هنا- إال تكثيًفا للمأساة الوجودّية 
والمتاه. أجد في هذه األشجار الملتّفة، الخمائل والغيوم 

واألكمات، وسط مياه جارية، بعَض عزاٍء وسلوان.

مستطيٍل  كرسي  في  هكذا  أجلس  قصيرة  غير  لفترات 
ا،  بزاوية من زوايا الحديقة الُمعتنى بها هندسةاً وتشذيباً
من  أكثر  األعلى  في  البرّية  الغابة  عن  تبعد  ل  والتي 

عشر دقائق.

ذؤابات  ارتعاش  في  قاًا  محدِّ وانخطاف،  بذهوٍل  أجلس 
الُمسالم،  الصيفي  بالهبوب  اآلخر  هو  الُمنتشي  الشجر 
بينما الطيور تترّحل من شجرة إلى أخرى، محّدقاًا في 
غير  من  النجوم  يرعى  الذي  ذلك  مثل  واألفق  الغيوم 

إياب، في رائعة النابغة الذبياني.

أن موجة  يبدو  بدرجة حرارة مرتفعة،  صباح مشمس 
الحر مستمرة في بالد البلقان وتركيا، تحذيرات كثيرة 
من الّتداعيات واألعطاب التي تسّببها الحرارة المرتفعة 
تلك  من  القادمين  فمثلنا،  األرجح،  على  البالد  لسكان 
البالد في شبه الجزيرة العربية، ل تبدو لنا هذه الحرارة 
متطرفة وخطيرة، يكفي أن نجلس تحت ِظالل األشجار 

الباسقة لنشعر بلطافة الطقس.

ا  نضراً الطقس  كان  الشروق  قبل  ا،  فجراً حين صحوُت 
التي  القّطة  ، كّل شيء ينعم بالراحة والسكينة،  وجميالاً
األكمات  بين  تقفز  )أولجا(  اسم  األولد  عليها  أطلق 
رمادّية.  خطوط  وذي  أبيض  فحل  بصحبة  والروابي 
ومرح،  ببهجة  يلعبان  ُعمان  أهل  لهجة  وفق  )محّقب( 

دعابة وغزل كأنما خارج أحكام الزمن وإكراهاته.

مواصلة  إلى  أدراجي  عدُت  بقليل  الشمس  طلوع  قبل 
النوم بعد عشاء البارحة في المدينة القديمة. حين تكون 
ــاف،  واألري الجبال  إلى  الحنين  يأخذك  المدينة،  في 
وحين تكون فيها، يومض في أعماقك نداؤها الصاخب 

االفتتاحية
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البعيد. حّل هذه المعادلة ليس باألمر الّصعب في بلداٍن 
وجغرافّيات ُحظيت بكرم الطبيعة والجمال الخصيب. 

حين يسُطع القمر بين غابات الصنوبر
في جبال البوسنة 
ُتشرقين في قلبي

طالعًة بسمّو، من ُمدن
الموتى واألجداث

تخّيل، وهو يمشي سكراًنا في ضوء
القمر بين أشجار الغاب

أن ظّله المتمادي يشبه خالًقا أو إله.
فجأة تعّثر في خطوه الّسريع

حتى تالشى الظلُّ والقمر 
في غياهب الظالم.

****
أسبح في أحالمي

مع أسماكي الشرسة
والوديعة

تلعُب الغّميضة وتخاتلُ
األعاصيَر في القاع

أسبح مع كوابيسي التي،
كل ليلة تقفُز من

بحٍر إلى آخر، في أراٍض
هجرُتها منذ زمن، لكّنها

ظّلت وفّية بالزيارة والَمحبة
كل ليلة أتمرغ على

فراشها الوثير بين خالئقها
وأشناتها، ضارًعا إلى
هللا أن ال توقظ أطفالي

بزعانفها العمالقة، 
فال يعودون 

إلى النوم ألبد بعيد.

في دمشَق كما في سراييفو
تحت المطر الُمنهمر من أفواه

مالئكة وسماوات
وّدع العاشقان بعضهما
في المحّطة الموحشة

ذاهبين إلى الحرب والمنفى
تعاهدا على العودة إلى الحب األول

والذوبان في كياٍن واحد، هذه 
المرة، من غير فراق.

أمام هذا الجمال الّراشح من بحار العالم، 
غاباتِه وهوامشِه، الجمال الفائض 

على التخوم واألحصنة الراكضة في البراري.
وأنت مترّحل في األماكن والجهات، 

حتى لترى فيما يرى النائم في غمرة 
األحالم والهذيانات، أن ال مكان 

للبشاعة والقبح اللذين يحتالن العالم 
والوجود بطغيان عارم، ال مكان 

لهما على مائدة الحياة والطفولة، 
وإنهما في ذبول واضمحالل 

حتى تستيقظ سريعاً من غيبوبتك السعيدة، 
على الهول المشهدي الشاسع والخراب.

يا أليام وذكريات، 
وّدعتها من غير أمل في عودة، 
وجدتها تنتظرني في كل منعطف 

وزقاق.

أدعو ربي، كما دعا قّديس التيني 
أال يزيد في شيء، على هذه األرض، 

إال في بركة الخير 
والجمال.
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جاؤوا، مشدودين بالخيل والسيوف 
وحكمة األجداد، من بالد بعيدة، 

إلى مملكة الحلم والذهب. 
بعد مسيرِة ألف ميل من التعب والحّمى، 

سقطوا في هاويات الّرمل التي تجلدها 
رياُح الغربي العاتية. 
صاروا وليمة شهّية 
لنسور األزل الجاثمة.

كانت مدّونة، أحشاٍء وعقبان جريحة 
وبطون مبقورة، 

تلك الصفحاُت المنسّية المهجورة 
التي تركها الشاعر في َصقع ناٍء، 

وهو يحلم ببلوغ 
مشارف النضج واالستقرار.

تبث الحياة ما ال نحتمل من أخبار وقصص، فنلجأ إلى 
محاولة التناسي والنسيان، عّلها ُتنقذنا من موت قاٍس 

سريع، إلى آخر بإشراقة من هدوٍء واطمئنان.

كأعداء  الــهــواء  طواحين  كيخوته(  )دون  ــارب  ح
مدجّجين: هل كان ساذًجا، أم ُمفرط الذكاء والحساسّية، 
هذه  حروب  إال  ليست  والتاريخ  الواقع  حروب  كون 

الّطواحين الفارغة؟

ضوُء  عنها  غاب  التي  الليلة  هذه  النيازك،  تمضي 
القمر، إلى منازلها، بهدوٍء وسالم، من غير أن تخّلف 

أثًرا أو كارثة.

األخرى،  والمواّد  والطين،  اللون  من  الرّسامة  تشّكل 
أشباًحا ومخلوقات من بشٍر ونجوٍم وحيوانات، ربما لن 
تطأ أقداُمها صفحات التاريخ المتقّلبة، بل تبقى هكذا، 

متحّجرة، في أحفورات الَعدم والسديم.

يكابد الشاعر والرّسام طوياًل آالم الوالدة الصعبة، حتى 
يرتطم نيزك بمدينة ال مرئّية في الربع الخالي، فتجرف 

العالَم الشظايا والحطام.

اإلنسان الواقف
مذعوًرا إزاء البحر المضطرب،

هو في الحقيقة مذعور من الدخول
إلى أعماق ذاته الُمظلمة

يجدف في السنين الخوالي
والفراغات المهجورة

تتناثر في جنباتها أشالُء حيوانات 
نافقة وريش غراب يتطاير
سفينة تغرق في خضّمات 

الموج الهادِر
ونورس وحيد يحّلق في حفرة المغيب.

االفتتاحية

مقاطع غري متسلسلة من كتاب قادم بعنوان: )رحلة إىل رساييفو(.. 1
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سطح القصيدة بل ينبث 

بلطف في المفردات والصور
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محور - فيليب جاكوتيه

 يسبُر األعماق، 
يتساءل، ُمدركا 

أّن كل ما هو 
جوهرّي بعيد عن 

المنال.

إعداد وتقديم وترجمة: عيسى مخلوف
شاعر ومترجم لبناني مقيم في باريس

االقتراب من اللغز الذي 
يتعذّر اختراقه

الشاعر السويسري فيليب جاكوتيه:

السويسري  والناقد  والمترجم  الشاعر  ُيَعّد 
القرن  فيليب جاكوتيه أحد أبرز الشعراء في 
1925 في سويسرا  العام  ُولَد في  العشرين. 
الماضي  فبراير  شباط/  شهر  في  وتوّفي 
وجد  التي  الفرنسّية  ُروْم«  »الـــّدْ منطقة  في 
ملجأه  العشرين،  القرن  خمسينّيات  منذ  فيها، 
من  الكثير  َنَهَل  ومنها  الطبيعة،  إلى  األقرب 
ا  أيضاً فرنسا  في  جمعته  ونصوصه.  قصائده 
ومنهم  شعرائها  من  عدد  مع  عميقة  صداقة 
إيف بونفوا وجاك دوبان وأندريه دوبوشيه. 

بالتقاطها  النثرّية  جاكوتيه  قصائد  تمّيزت 
ا  بعيداً الخفّية  جوانبها  ورؤية  الحياة  تفاصيل 
عن الصورة الشعرّية التي »تحجب الواقع«، 
الجانب  هو  هنا،  والواقع،  تعبيره.  حّد  على 
ولذلك  واألشــيــاء.  للكائنات  المرئّي  غير 
والضوء  ُيفصح،  ما  بقدر  يخفي  شعره  فإّن 
ذاهب  كأّنه  يبدو  منه  يتسّرب  الذي  الخافت 
نحو الّمحاء، وهي »طريقته لبلوغ التألُّق«. 
من  ا  عـــدداً أيضا  ترجم  السياق،  هــذا  فــي 
راينر  لنتاج  وترجمته  والشعراء،  الروائيين 
ما  أجمل  ِمن  هي  وهولدرلين  ريلكه  ماريا 
ُنقل لهذين الشاعرين إلى اللغة الفرنسّية. إلى 

ا بما سّمي »الرواية الجديدة«  ذلك، كان مهتماً
كّل من ميشال  أعمال  ا في  المتمّثلة خصوصاً
بوتور وناتالي ساّروت وألن روب غرييه. 
وتقتضي اإلشارة أيضا إلى أّن جاكوتيه لفتته 
ياسين، وهو  كاتب  الجزائري  الكاتب  تجربة 
على  بها  التعريف  في  ساهموا  الذين  أحد 

نطاق واسع.
استوقفني بين كتب جاكوتيه التي صدرت 
في السنوات األخيرة قبل وفاته كتاب عنوانه 
مورغانا«  »فاتا  )منشورات  هادئة«  »نار 
إلى  بها  قام  رحلة  عن  ويحكي  الفرنسّية(، 
أّن  إلى  البداية،  منذ  ا،  مشيراً وسوريا  لبنان 
المحنة التي تضرب تلك المنطقة من العالم ل 
والدهشة.  بالحياة  الطافحة  المفاجآت  تحجب 
الموت  فيها  يتزاوج  بالد  في  رحلة  الكتاب 
والتهديد بالموت، من جهة، ونمط حياة يّتسم 
جهة  من  والبتسامة«،  واألناقة  »بالجمال 

أخرى.
ا  لبنان وتنتهي فيه، مروراً الرحلة في  تبدأ 
في  الرحلة  بهذه  قام  الذي  والمؤلّف  بسوريا. 
خريف العام 2004، يأخذنا معه إلى أماكن 
كثيرة تعّرف إليها بين البلدين. يصف إحدى 



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
20

والسياسي  اإلعالمي  منزل  في  األمسيات 
تويني،  الراحل غسان  اللبناني  والديبلوماسي 
ــدفء  وال الخفيف  الـــوّد  »مـــزاج  ويــالحــظ 
مؤلّفة  بعيدة  ذكرى  يوقظ  وعالم  الملّون«، 
من عطر أشجار البرتقال في مدينَتي إشبيلية 
ليلة  »ألف  أجواء  يستحضر  كما  وقرطبة، 
طفولته  كتاَب  حكاياُتها  تمّثل  التي  وليلة« 

القديمة حيث الحلم جزء من الواقع.
بيت  من  وخــرج  السهرة،  انتهت  عندما 
وكالب  حــّراس  أمام  نفسه  وجد  الُمضيف، 
والعنف  القسوة  أّن  ــى  إل وتنّبه  حــراســة، 
»الليالي«.  حكايات  في  ا  معاً ا  أيضاً يحضران 
اللهب  وجه  األسطورة:  في  جانوس  وجها 

المزدوج  !
والذكريات.  الحاضر  كتاب  هادئة«  »نار 
يتذّكر  البقاع،  سهل  في  بعلبك،  قلعة  في 
كان  »حيث  أثينا  ــول«  ــروب »أك جاكوتيه 
األكثر  األطـــالل  نحو  البطيء  الصعود 
إلى  يصعد  ــه  أّن تخّيل  وحيث  ــا«،  ــراقاً إش
العمالقة،  الحجارة  أمام  اآللهة«.  »أرضّية 
األنثوية«،  النباتية  »النعمة  يستحضر 
و»تتحّرك السعادة لرؤية األعشاب البّرية في 
أنه  وظّن  الصباح«.  لذلك  المضيء  الهواء 
يسمع »النشيد« الذي خّصه الشاعر الفرنسي 
بول فاليري لتلك األعمدة التي راح جاكوتيه 
أشجار  من  »صّف  أّنها  لو  كما  إليها  ينظر 
الحجرية  القيثارة  من  »نــوع  أو  الحور«، 

الهائلة«.
يتصالح  حيث  حماة  مدينة  إلى  بعلبك  من 
»عالم  والــجــديــد،  والــعــالــم  القديم  العالم 
الشُّقرة  وعالم  السوداء  وقّفازاتهّن  المحّجبات 
ترفعه  الذي  الماء  رأى  وحيث  الرمادّية«، 
الكبيرة  الخشب  بعجالتها  الكبيرة،  النواعير 
الرّحالة  وصفها   كما  بالنجوم«،  »الشبيهة 

الشهير ابن بطوطة في القرن الرابع عشر.
الجامع  واجهة  أمــام  توّقف  دمشق،  في 
الواجهة  الثالث.  والمآذن  الكبير  األمــوي 

ورسومها  الجميلة  بفسيفسائها  المعروفة 
وأوانيها  مخّرمة  ُسنبلّية  أوراٍق  من  المؤلّفة 
المتدّفقة وأشجارها الُمَؤْسَلَبة التي أحالته إلى 
ولئن  اإليطالّية.  رافينا  ومدينة  القسطنطينّية 
كانت األشجار، هنا، ُمنَجزة بصورة واقعّية، 
إلى  أي  الواقع،  فوق  هو  ما  إلى  تشير  فهي 
في  األشجار  هذه  حضور  وينعكس  الجّنة. 

اللون األزرق الفسيح لمدينة مثالّية. 
الصالة  إلى صالة  المزخرفة  الواجهة  من 
حولنا،  ما  كّل  رقيق  ضوء  »لفَح  الكبيرة، 
هذه  كانت  سعيد«.  بهدوء  ا  إحساساً فينا  وبثَّ 
اآلثار التاريخّية تفتح في مخّيلة الكاتب أماكن 
إلى  وتعيده  وُصــَور،  بُكتب  وتذّكره  أخرى 
ا  الذي كان، منحنياً الطفل  به  الذي حلم  العالم 

فوق ُصَور يستحيل نسيانها. 
العاشرة  المرثّية  اسستحضر  تدمر،  في 
ماريا  راينر  الشاعر  رائعة  »ْدويــنــو«،  ِل 
ريلكه. في ضوء الصباح األّول، يتداخل فوق 
جاكوتيه  واألمَغر.  الوردّي  اللونان  األعمدة 
بعينيه  يرسمهما  بل  كلماته،  في  يصفهما  ل 
مستشهدااً ِب »نشيد الَقَدر« لهولدرلين: »لكن، 
هكذا نحن، / ل نستطيع بلوغ الراحة في أّي 
مكان/ رجال األلم نحن/ نترّنح ونتهاوى، بال 
الماء  مثل  أخرى،/  إلى  ساعة/   من  ر/  َتَبصُّ
ترميه  أخــرى/  إلى   / صخرة  من  الُمرتّد/، 

السنون في الهاوية الُمريبة«.
يتجاوز  المرئّي  الشيء  فــإن  ــك،  ذل مع 
َور والذكريات. الضوء السخّي والمكّثف  الصُّ
ا في كتابه يحيلنا  الذي أشار إليه الشاعر مراراً
تأليفه،  من  أخــرى  وقصائد  نصوص  إلــى 
الضوء هنا  بالطبيعة.  فيها عالقته  يستعرض 
ل ُيبهر بل يدلّنا على الطريق، ويساعدنا على 

اكتشاف نور الداخل. 
الحاضر  تشمل  التي  الرحلة  هــذه  فــي 
الهندسة  عند  المؤلّف  يتوّقف  والماضي، 
المعمارية، ل سّيما العمارة المقّدسة لألماكن 
التي هجرتها اآللهة. يراقب األقواس وتيجان 

في كتابه "نار 
هادئة" ُيعرج 

على المحنة التي 
تضرب المنطقة 

العربية حيث 
يتزاوج الموت 

والجمال
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عن  تعّبر  التي  المنحوتة  واألحجار  األعمدة 
افتتان النّحات بالنباتات، كما لو كان غرض 
يصغي  الطبيعة.  لعناصر  ا  تمجيداً هنا  الفّن 
تصدح  التي  الموسيقى  هذه  إلى  جاكوتيه 
والالمرئّي،  المرئّي  بين  الفاصل  الخّط  عند 
ترتفع أعلى من العمود الذي رفعه العمودّي 
اقتفوا أثره، على  الذين  الُحّجاج  للهروب من 
في  كانت،  التي  السماء  من  القتراب  أمل 
اآلن،  عليه  هي  مّما  بكثير  أقرب  الماضي، 
على الرغم من التقّدم في مجال علوم الفضاء، 

ومن الصواريخ واألقمار الصناعية.
ويقارنه  القديم  الفّن  إلى  جاكوتيه  ينظر 
عن  فكرة  الماضي  في  يجد  الحالي.  بالفّن 
أنقاض  أمام  العزاء.  بعض  تمنحه  الجمال 
وأمــام  العمودي،   سمعان  القّديس  كنيسة 
بفعل  المائلة  األشجار  أوراق  تشبه  »تيجان 
المسافر ضريح  عيَنّي  أمام  يظهر  الريح!«، 
القّديس أنتيمو، الكاهن والشهيد، في توسكانا. 
في تلك الكنائس، يجد الشاعر »أحد المساكن 
ا فيها، كقلب بعيد  التي ل يزال المقّدس حاضراً
للغاية«.  وثابتة  للغاية  ملتمع، كشعلة ضعيفة 
المعابد  ألحجار  المقّدس  المعنى  عن  يتحّدث 
الهندسة  في  اللحظة  »تلك  وعن  والكنائس، 
نحو  األولى  األوراق  تتقّدم  عندما  المعمارية 
األغصان،  مع  تفعل  كما  تمامااً  الحجارة، 

نهاية كّل شتاء«.  
جاكوتيه  يغرق  القديمة،  اآلثار  هذه  أمام 
ا  كتاباً أمامه  اآلثار  تبدو  والذهول.  التأّمل  في 

ا على القراءة والتخيُّل. مفتوحاً
أمسيته  يمضي  بيروت،  إلى  عودته  عند 
سليم  فــايــزة  األمــيــرة  ضيافة  فــي  األخــيــرة 
مكتبتها  رفــوف  أحد  على  يالحظ  الخازن. 
»غاليمار«  دار  في  المطبوعة  ريلكه  ُكتب 
الباريسّية ضمن سلسلة »ل بلياد«، وهي من 
ترجمته، فتطمئّن نفسه، لكّنه يلمح عزلة هذه 

د بالندثار. النعمة العابرة في مكان مهدَّ
ا، دخل فيليب جاكوتيه إلى  من جهة الحلم، إذاً

ا  بدءاً ا.  أيضاً الشعر  لبنان وسوريا. ومن جهة 
يستدعي  الكتاب،  من  األولى  الصفحات  من 
قصيدة لهولدرلين، ومنها استمّد عنوان كتابه. 
في مكان آخر، يستشهد براينر ماريا ريلكه، 
وبسان جون بيرس ، وجورج شحاده ، وناديا 
تويني ، وفؤاد غبلاير نّفاع، وصالح ستيتّية، 
ومحمود   ، وأدونيس   ، السّياب  شاكر  وبدر 
درويش. الشعر حاضر بقّوة في الكتاب، كأنه 
األكثر  تظّل  للعالم  الشعرية  الرؤية  إن  يقول 
ألنها  صدقاًا،  واألكثر  واقعية  األكثر  أهمية، 
تحاول أن تعطي معنى لعالم تشّوهه الكراهية 

ونوازع العنف.
كتاب  في  نتقّدم  كأننا  هادئة«  »نار  نقرأ 
مع  طبيعّية  »َمشاهد  عنوانه  لجاكوتيه  آخر 
ا  مصدراً فيه  الطبيعة  وتبدو   ، غائبة«  وجوه 
المحّدد  الشرق  فضاء  في  والسحر.  للعجب 
هذا، يقترب الشاعر من أرض مليئة بالمعاني، 
وكتاباته تحاول أن تلتقط عناصرها: الفضاء 

يستحضر أجواء 
"ألف ليلة وليلة" 

التي تمّثل 
حكاياُتها كتاَب 

طفولته القديمة 
حيث الحلم جزء 

من الواقع.
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واألنوار، في المقام الّول. الفضاء: للصعود 
والتجاُوز  البعيد  إلى  والذهاب  والطيران 
ومعانقة السماء. أّما األنوار فلمواجهة الموت 
الحياة  في  السائد  والبتذال  البشر  وحروب 

اليومية، ولجعل الحياة قابلة للعيش.
على  مفتوحة  بالطبيعة  جاكوتيه  عالقة 
ا وثيقاًا بقراءة شعراء  ميتافيزيقّية ترتبط ارتباطاً
إلى  أمثال هولدرلين وريلكه، وترجمتهم  من 
اللغة الفرنسّية. لذلك يتحّدث عن الطبيعة كأنه 
ا، ويصبح الشعر، في ما وراء  يفشي لنا سراً
الجمال  عن  ا  بحثاً عنها،  ُيفصح  التي  الكآبة 

والتناغم. 
أّن اإلنسان،  ا  نتاج جاكوتيه أيضاً يبدو في 
مهما بلغت قّوته، ليس، بأّي حال من األحوال، 
ا  المرء ضاّراً الُمطلق. أن يكون  الطبيعة  سّيد 
النظام  يهّدد  أن  للحيوان،  ا  ومسيئاً لجنسه 
األرض،  على  الحياة  ومعه  بأكمله  البيئّي 
هذا ل يعني التعبير عن القّوة. اإلنسان الذي 
إلى حّد بعيد، ذاك  إليه جاكوتيه يشبه،  يتوق 
الذي يطالعنا في منمنمة يابانّية: نقطة في هذا 
نسمع  المنمنمة،  هذه  وأمام  الالنهائّي.  الكون 
الشاعر يرّدد: »نراها ونتوق إلى الذهاب نحو 

األشجار، نستظلّها ونبقى هناك في سكون«. 
بال حراك، لكن أحياء ومنسجمين مع العالم.

الشعري، هي  السياق  كّل حركة، في هذا 
الريح  في  تتحّرك  رمل  حّبة  جديدة.  ولدة 
ا ل يتجزأ  الصاعدة. هكذا ستكون الكتابة جزءاً
من التجربة الداخلية للكاتب. لقد رأيناه كيف 
تفاعل مع أعمدة بعلبك وتدمر، وأمام أطالل 
كما  ا  تماماً العمودي،  سمعان  القّديس  كنيسة 
هو األمر حيال عناصر الطبيعة، فهو يصغي 
تتماهى  األســرار.  على  وُيشرف  العالم  إلى 
الكتابة عنده مع الموسيقى. تمّر السحابة ول 
تتوّقف  عندما  القصيدة  تتحّقق  بكلمة.  تنبس 
وفّنه  الشعرّية،  فلسفته  تكمن  هنا  الكالم.  عن 
يشبه تمارين الصمت من أجل التقاط »صوت 
تفتح  رائعة  بمخلوقات  يربطه  الذي  الكون« 
ليكون  الشاعر  يكتب  للحواّس.  جديدة  آفاقاًا 
الكالم  وليعطيها  األشياء  من  يكون  ما  أقرب 
لحقاًا. لتتكلّم هي عن نفسها، ألّن الكالم نيابةاً 

عنها َضرٌب من العبث.
من  جاكوتيه  فيليب  يقترب  الشعر،  َعْبَر 
»اللغز الذي يتعّذر اختراقه« مذّكرااً بالكاتب 
الذي  بورِخس  لويس  خورخي  األرجنتيني 
يتحّدث عن استحالة قياس األلوهّية بالوسائل 
الضوء  إلــى  ويلتفت  لإلنسان.  المحدودة 
من  لألشجار  الطازجة  األوراق  من  المتدّفق 
دون أن ينسى التهديدات المترّبصة بنا. يسبر 
الحقيقة  البحث عن  ويتابع  يتساءل  األعماق، 

ا أّن كّل ما هو جوهرّي بعيد المنال. ُمدركاً

عالقة جاكوتيه 
بالطبيعة 

مفتوحة على 
ميتافيزيقّية 

ترتبط ارتباًطا 
وثيًقا بقراءة 

شعراء كـ 
هولدرلين 

وريلكه. 
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حقيقة الشعرية 
ليست قائمة 

خارج الذات، وال 
في داخلها، بل 

تولد من تفاعل 
متجدد بين 

الداخل والخارج

زهيدة درويش جبور
ناقدة وأكاديمية لبنانية

 مالمُح التجربِة الوجدانيِة وسؤاُل 
الشعر عند جاكوتيه

كل شعره صوٌت ُيمنح للموت

»لَم الشعراء في زمن األزمة«؟ سؤال طرحه 
التاسع  القرن  في  هولدرلين  األلماني  الشاعر 
عشر، ويعود ليطرح نفسه بإلحاح في اللحظة 
الراهنة حيث تعيش البشرية تحولت وأزمات 
عليه  اإلجــابــة  الممكن  مــن  ولعله  كــبــرى. 
باستعادة لما كتبه فيليب جاكوتيه سنة 1950، 
العالمية  الحرب  انتهاء  من  قليلة  سنوات  بعد 
الشاعر  صديقه  لكتاب  تقديمه  في  الثانية، 
كما  اليوم  العالم  انحطاط  »إن  رو:  غوستاف 
تكشف عنه بشكل مريع الحروب ومعسكرات 
زعزعة  من  يتمكن  لن  والصحافة،  التعذيب 
مشاعر  كل  رغم  نؤمن  نزال  ل  إننا  إيماننا. 
القلق أن الحياة الوحيدة التي تستحق أن ُتعاش 
هي تلك التي نسعى فيها إلى تحويل األقل نقاءاً 
األكثر  إلى  ديمومة  واألقل   ، نقاءاً األكثر  إلى 
ديمومة، والشر إلى خير، بمعنى آخر هي تلك 
التي نسعى فيها ل إلى زيادة ما لدينا من قوة 
بالمتالء.  تحقيق شعورنا  إلى  بل  وممتلكات، 

الشتغال بالشعر ليس له هدف آخر«. 
حقيقة الشعر، إذن، هي أنه سعي لتحقيق 
إنسانية اإلنسان ومحاولة لملء الهوة بينه وبين 
مضمونة  غير  محاولة  مجرد  لكنها  العالم. 

ا لهشاشة القول الشعري وعجزه  النتائج نظراً
معظم  أن  نجد  لذلك  والزمن.  الموت  أمام 
قضية  جعل  في  يترددون  ل  الحداثة  شعراء 
القصيدة  موضوع  وغايته،  ماهيته  الشعر 
تصدى  وقد  نفسها.  عن  عندئذ  تتحدث  التي 
جاكوتيه لهذه المسألة في معظم أعماله النثرية 
عن  تكشف  التي  الشعرية  دواوينه  في  كما 
اكتشاف  إلى  التوق  يحركها  إبداعية  تجربة 
تجربة  بالتوازي مع  الجمال، وتتطور  منابع 
وجدانية مسكونة بهاجس الموت، ملّونة بشيء 
الشعراء  من  ليس  فهو  المكتوم.  الحزن  من 
تقتضي  الشعرية  الكتابة  بأن  يؤمنون  الذين 
الموهبة  وأن  القصيدة  عن  للذات  إقصاء 
تقتصر على القدرة على امتالك ناصية اللغة 
وعلى التالعب بالعالقة بين األلفاظ والمعاني 
األساسي  المرتكز  أن  ذلك  الجديد،  لبتداع 
واإلخالص  الصدق  هو  الشعرية  لمغامرته 
للذات في بحثها عن الحقيقة1. وهذه األخيرة 
هي  ول  ا  معتقداً ول  فكرية  منظومة  ليست 
حالة شعورية معينة، بل تتجلى في »نزاهة 
ا مع ما يظهر أمامنا وما  العالقة المتجددة دائماً
الفرنسي  الناقد  تعبير  حد  على  منا«2،  يفلت 
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ليست  الشعرية  الحقيقة  ستاروبنسكي.  جان 
الذات، ول هي في داخلها، بل  قائمة خارج 
تولد من تفاعل متجدد بين الداخل والخارج. 
عن  التعبير  للذات  اإلخالص  يعني  ل  لذلك 
طبيعة موجودة سلفاًا بل اإلعالن عن البحث 
عن حقيقة خفية في الذات وفي العالم وداخل 
بطريقة  إليه جاكوتيه  يشير  ما  الكلمات. هذا 
نقصده  الذي  »ما  يسأل:  حين  مباشرة  غير 
يبدأ  ــن  وأي الــخــارج  ينتهي  أيــن  بالداخل؟ 
للخارج،  تنتمي  البيضاء  الصفحة  الداخل؟ 
لكن الكلمات المكتوبة عليها؟«3.  فهو شاعر 

ل يغيب عن قوله  لكن حضوره في القصيدة 
مرئي. ل  غير  يكون  ليكاد  ا حتى  خافتاً يبقى 
يخلو شعره من عذوبة الغنائية، لكنها غنائية 
حيية. وإذا تتبعنا تطور الكتابة الشعرية عنده 
الذات وأن طابع  باّمحاء  مقترن  أنه  لنا  تبين 
ا المجال  ا  مفسحاً السيرة الذاتية يغيب تدريجياً
إلقامة عالقة مع المحسوسات ومع العناصر: 
ولعل  الضوء...  الهواء،  الفضاء،  األرض، 
تشكل  التي  الشفافية  سر  هو  المحو  هــذا 
بالذات  »التعلق  لشعره:  األساسية  الخاصية 
يزيد الحياة ضبابية«4، »المحو هو طريقتي 

اإلخالص للذات 
ال يعني التعبير 

عن طبيعة 
موجودة، بل عن 

حقيقة خفية 
في الذات وفي 

العالم والكلمات
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بل  للسهولة  مرادفاًا  هنا  الشفافية  ليست   .5 أشّع«  لكي 
للمصداقية التي تجعل الشعر هو الحياة نفسها، فالقصيدة 
الحقيقية هي التي تستطيع أن تّمحي لصالح ما تقوله أو 
التي  الزائفة  الشاشات  »كل  ُتسقط  التي  هي  تسّميه،  ما 
تنعكس عليها صورة العالم، لكي توصلنا إلى قلب النهار، 
والمشاكسة  األخيرة،  الحواجز  مواجهة  في  وتضعنا 
األكثر  بالنور  تختلط  تزال  ل  التي  األولى  أو  األخيرة 
ا«6، كما يشرح ستاروبنسكي بلغة شاعرية بامتياز.  توهجاً
لكن الشفافية المطلقة مستحيلة ألن ما تكشف عنه الكلمات 
ا أو ظالاً لما ليس باإلمكان الوصول إليه،  ليس إل انعكاساً
أو اإلمساك به. فالشعر ل يمكن أن يكون مجرد زجاج 
نرى العالم من خالله، بل هو دخول في عتمة األشياء، 
نافذة تطل على عالم يستنبطه الفن إذ يعّريه من قشرته، 

كما رأى مالرميه في قصيدته الشهيرة »نوافذ«.
هذا العالم المغاير هو ما نقع عليه في قصائد جاكوتيه 
ا لفن الوصف فيما هي في واقع األمر  التي تنتمي ظاهرياً
تحت  يتحول  والذي  العين  تلتقطه  الذي  للمشهد  ابتكار 
ريشة الشاعر الرسام إلى ساحة لتفاعل خاّلق بين الخارج 
الخمسة  األجزاء  عناوين  استعراض  يكفي  قد  والداخل. 
لندرك  »نسمات«  الشعرية  مجموعته  منها  تتألف  التي 
العالقة الوثيقة بين ركني التجربة: الذات والعالم الطبيعي: 
وثمار«، »حقل  وأزهار  الخريف«، »عصافير  »نهاية 
الفتتاحية  األبيات  أما  »أمنيات«.  »عالم«،  تشرين«، 
ثالثة  على  فتتوزع  القصائد  معظم  عناوين  تشكل  التي 
الشعرية:  اللغة  الطبيعي،  المشهد  الذات،  دللية:  حقول 
حديقة  حرم  في  »أمشي  أحرقك«،  الفتي  العمر  »أيها 
الخريف«، »هناك حيث تنتهي األرض«، »حيث ل أحد 
يمكنه اإلقامة أو الدخول«، »صور هاربة«، »يا رفيقة 
الصور«،  عن  أتخلى  أن  علّي  »يصعب  الغامض«، 

»عالم يولد من جرح«. 
مالمح  عن  بداية  نكشف  أن  المقالة  هذه  في  سنحاول 
الذات كما تتجلى في القصائد من خالل تفاعلها مع المشهد 
الخارجي، وأن نرصد من ثّم التحولت التي ُتدخلها الرؤيا 
ا يحيلنا إلى طبيعة  ا رمزياً الشعرية على المشهد ليكتسب ُبعداً
الشاعر  وهوية  الشعر،  ماهية  وإلى  اإلبداعية  المغامرة 

ودوره.

في سمات الذات ومالمح التجربة الوجدانية 
النثرية  أعماله  في  كما  الشعرية  دواوينه  في  جاكوتيه  يبدو 
يعلن  »البذار«  النثري  كتابه  في  الموت.  بهاجس  ا  مسكوناً
شعر  كل  وبلساني.  داخلي  في  يتكلم  الموت  سوى  »ليس 
تحمل  »الجاهل«8  ديوانه  وفي  للموت«7،  ُيمنح  صوت  هو 
وفي  األمــوات«،  »كتاب  عنوان  الطويلة  الختامية  القصيدة 
على  ا  عصياً الموت  يبدو  القاع«  من  تنبع  »أناشيد  ديــوان 
الكلمات: »هو ما ليس له شكل، ول وجه، ول اسم«/ ما ل 
يمكن تدجينه في الصور/ ول إخضاعه لقوانين الكلمات« 9، 
فيما يسيطر على ديوان »نسمات« 10 شعور بالحزن ل يطفو 
المفردات والصور:   القصيدة بل ينبث بلطف في  على سطح 
الهواء  »في   )110 )ص.  دموع«  من  نبعين  يطعم  »الجبل 
ا/ دمعة ل تزال تلمع/ أو لهب خافت في  ا فشيئاً الذي يبيض شيئاً
كأس/ عندما من ُثبات الجبال/ يصعد ضباب مذّهب« )ص. 
فصل  مالمحه/  تغيرت  وجه  على  دموع/  من  »بذار   )99
السواقي الفائضة الوّضاء/ حزن يحفر في األرض/ فيما العمر 
ينظر للثلج يغادر الجبال« )ص. 96(. ثمة عالقة وثيقة بين 
والخارج  الداخل  فيتشابك  وعناصره  المكاني  والفضاء  األنا 
الطبيعة  استفاقة  الشاعر  يراقب  والوصف.  البوح  ويتداخل 
من نومها لحظة الفجر حيث تذهِّب الشمس بأشعتها الضباب 
الصاعد من الوادي، لكنه إذ ينظر بعينه الداخلية ل يرى سوى 
الساهر  كأس  في  الخمرة  تتألأل  كما  العين  في  تضيء  دمعة 
الثلوج  ذوبان  كان  وإذا  اآلتي.   المجهول  من  الخوف  يقلقه 
األنهر  مياه  منسوب  ارتفاع  من  به  يتسبب  وما  الجبال  عن 
الحزين  الشاعر  رؤيا  فإن  الربيع،  بقرب  يبّشر  والسواقي 
تقلب منطق األشياء وتنسج صالت بين الدموع على الوجه، 
وفيضان المياه التي عوض أن تروي األرض »تحفر« فيها 
ل  ا  رمزياً معنى  المشهد  يكتسب  القلب.  في  جرح  يحفر  كما 
الوجدانية  الحالة  لغة  نفسه  الخارج  ويصبح  الوصف  يستنفده 
الذي  اإلنساني  الوجود  لهشاشة  عميق  وعي  عن  الناجمة 
»الروح  القلق عن  لطرد  الزمن: »ل شيء  لعبة  أسير  يبقى 
التائهة«، »غير الواثقة من أنها تدوم« )ص. 95(، كل شيء 
كدخان«  تتالشى  للزوال »حقيقة، ل حقيقة/  مهّدد ومعرض 
ا  ا موكباً )ص. 98(. يتسلل الموت إلى جسد القصيدة مصطحباً
من الصور المعتمة التي تنجح في تحويل الربيع إلى خريف 
الذي  »العشب  في  سكون.  إلى  والحركة  كآبة  إلى  والحيوية 
يبقى بعد رحيل الشتاء« ل يرى الشاعر سوى »األثر الباقي 
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سقوف  وفي   ،)97 )ص.  ُيرى«  بالكاد  لموٍت 
ا زرقاًا«  القرميد حيث تعّشش العصافير إل »قبوراً
)ص. 97(، فيما حقول الزهر الربيعي ل تبدو 
له سوى »قبٍر للنحل« )ص. 101(. كأن مشهد 
الطبيعة وهي تولد من جديد يعّمق لديه اإلحساس 
بمحدودية وجوده وبالعمر الذي ينقص مع توالي 
هذا  مع  أحرقك/  الفتي،  العمر  »أيها  الفصول: 
الدخان  في  وأبّددك  أخضر/  كان  الذي  الخشب 
اإلشارة  تجدر  ما  لكن   .)101 )ص.  األنقى« 
الحزين،  الوعي  من  الرغم  على  أنه  هو  إليه 
والتشاؤم  السوداوية  من  الشعرية  اللغة  تخلو 
وتنأى عن التفجع والشكوى، فنسمع في القصيدة 
صوت الشجن ونبرة األلم الخِفر، إذ تتشابك فيها 
الصور والمفردات بعضها مشرق وبعضها على 
العكس ملّون بالظلمة: »فالروح الخائفة التائهة« 
 » نقاءاً األكثر  بالصوت  »تغني  التي  نفسها  هي 
)ص. 95(، و«قبور القرميد األزرق« تتجاور 
على الصفحة مع تحليق العصافير )ص. 97(، 
 .)96 )ص.  بالنور  تشّع  الوجه  على  والدموع 
ذلك أن األلم عنده كما عند ريلكيه ونوفاليس هو 
األلم المِخصب، هو الجمرة التي تحرق وتضيء 
في الوقت نفسه، هو »الدمعة التي تصير لهباًا« 
عجين  في  المباركة  الخميرة  هو   )111 )ص. 
المجال  ليفسح  حينئذ  يشّف  الذي  الشهادة  عالم 
للعالم الغائب يتجلى في القصيدة- »البيت المعلق/ 
على ميزان الفجر/ بين الجمرة الموعودة/ وهذه 
اللؤلؤة الضائعة« )ص. 99(. هو األلم الصادر 
بين  وظلها،  الحقيقة  بين  للمسافة  وعــي  عن 
الجوهر والعرض، بين النهائي والالنهائي والتي 

ا إلى اجتيازها. يسعى الشاعر جاهداً

في جدلية الرؤية-الرؤيا وفي 
الميتاشعرية

إلى  للسعي  منذور  كله  الشعري  النشاط  »إن 
والالمحدود،  المحدود  بين  المصالحة  تحقيق 
 )...( والشكل  النفحة  والغامض،  الواضح 

المحدود  يصبح  عندما  الجمال  يولد  أن  يمكن 
والالمحدود مرئيين في الوقت نفسه، أي عندما 
نرى األشكال وندرك في الوقت نفسه أنها ل 
ذاتها،  في  ُتختصر  ل  وأنها  شيء،  كل  تقول 
وأنها تترك حصة فيها لما ل يدرك«11. بهذه 
طبيعة  يحدد  أن  جاكوتيه  يحاول  العبارات 
في  ذلك  يتجلى  كيف  لكن  اإلبداعية  التجربة 
الشعري  القول  نتلمس في  القصائد، كيف  لغة 
ما ليس يقوله بل يوحي به، كيف نقرأ الغياب 
تراه  ما  بين  العالقة  هي  ما  الحضور،  في 
العين وما ل ُيعرف إل بالحدس، بين محدودية 
األسماء ول محدودية المسميات، بين المرئي 
نجد  لعلنا  وظلها؟  الحقيقة  بين  والمتواري، 
التي  نفسها  القصائد  في  ذلك  على  اإلجابة 
في  تنتمي  والتي  الطبيعية  بالمشاهد  تزخر 
بالطابع  أحيانا  وتتسم  الوصف  لفن  الظاهر 
ا  بعداً تختزن  الحال  واقع  في  أنها  إل  الرعوي 
في عملية  التأمل  الوصف على  يشّرع  ا  رمزياً
لعبة  في  فندخل  الشعري،  القول  وفي  الكتابة 
مرايا تتعدد فيها األشكال كما الظالل. يطرب 
لوحة رعوية لصوت  يتأمل في  الذي  الشاعر 
: »آه!  أناشيدهم  يطلقون  الطيبين وهم  الرعاة 
مرة جديدة أغنية الحب البريء/ تعلو من قلب 
أن  إل  الطيبون«  الرعاة  ينشدها  الحقول،/ 
المشهد يأخذه إلى عالم آخر حيث المعشوق هو 
يلتمع  الطازج  »فالعنقود  ممتنع  متعاٍل  جمال 
فينوس«،  كوكب  من  أعلى  األقاصي،  في 
من  تشرب  »أن  يمكنها  ل  العطشى  والروح 
في  )ص.115(.  باللهاث«  المملوءة  الكأس 
عدة  ترتسم  »ثمار«  بعنوان  طويلة  قصيدة 
والصوت  والضوء  بالحركة  تنبض  مشاهد 
من  بالحياة،  تضج  طبيعية  لوحات  فتصبح 
جهة، وتنضوي من جهة أخرى، على دللت 
الميتاشعرية.  في  خطابااً  لتصبح  غنية  رمزية 
يتأمل الشاعر مشهد الصيف في البساتين حيث 
الشجر:  أغصان  على  تتدلى  الناضجة  الثمار 
تلّونها  معلّقة/  فوانيس  البساتين/  غرف  »في 

ثمة عالقة 
وثيقة بين األنا 

والفضاء المكاني 
وعناصره 

فيتشابك الداخل 
والخارج ويتداخل 

البوح والوصف
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سرعة الوقت/ مصابيح يشعلها الوقت/ نورها 
عطر/ نتنشق تحت كل غصن/ رائحة الَعَجلة 
لكن    .)119 )ص.  كالسوط«،  تلسع  التي 
الغائب  المعنى  يكمن  المرئي  المشهد  خلف 
األساس  العنصر  مفارقة،  وتلك  يشّكل،  الذي 
)العطر  النور-العطر  هو  بكاملها:  اللوحة  في 
هو سر الوردة( الهارب والذي يرمز للحقيقة 
الشعرية التي تومض كالشهاب قبل أن تختفي 
ا بالفقد الموجع. وإذ يتنزه  تاركةاً وراءها شعوراً
الشاعر في كرم عنب عناقيده الحمر كالجمر 
تتألأل بين الدوالي ينتابه عطش للخمرة اللذيذة 
نشوة  سوى  المجازي  بمعناها  ليست  والتي 
في  »أسير   : المعاني  تبتكر  حين  الكلمات 
حديقة من الجمر الندي/ يختبىء في بيٍت من 
 .)109 ورق/ وفي فمي فحم يشتعل« )ص. 
للحقيقة  ا  رمزاً الندى  يصبح  آخر  موضٍع  في 
كما  األشياء  عتمة  في  تلمع  التي  الشعرية 
بين  الضباب: »هي  العشب وسط  الندى على 
/ حبات لؤلؤ زهري، يزيد لمعانها/  العشب لقىاً
يثقل  قالدات  هي  أقرب/  الضباب  صار  كلما 
تتزين«  بها  التي  المالبس  خّفت  كلما  وزنها/ 
تعرية  أنه  الشعري  القول  سّر   .)119 )ص. 
القائم  الجوهر  عن  تشّف  كي  للمحسوسات 
مصباحا  ول   / مشتعالاً ا  موقداً ليس  »هو  فيها: 
معلّقاًا على األغصان/ هو النهار على القشرة/ 
اإللهي/الذي  النور  ربما  المبثوث/  الحب 
تختصر   .)106 )ص.  قوة«  الفأس  يمنحه 
الشعري  الفعل  المجازية  بلغتها  األبيات  هذه 
للمعاني  وتحرير  للمحسوسات  تعرية  برمته: 
ا لمعانقة  التي تختزنها، ورفع للحجب، استعداداً
فالمعاني  فيه.  الذوبان  بل  به  واللتحام  العالم 
فيه  بادية  هي  ول  العالم  خارج  قائمة  ليست 
في  وتقبع  بالعتمة  تلتحف  بل  واضح،  بشكل 
بل  السطح،  متاحة على  ليست  الظالل، وهي 
فأس  يشّذب  وحين  القشرة  تسقط  حين  تتبدى 
مجالاً  للنور  فتفسح  الشجر  أغصان  الحطاب 
الحواجز  تسقط  عندئذ  الغابة.  ظــالم  ليبدد 

في  فيدخل  الكون،  عن  الكائن  تفصل  التي 
ا بالنشوة  طقس الحب والوحدة ويعيش احساساً
التجلي:  لحظة  الصوفي  يعرفه  والمــتــالء 
»عين الشاعر نبع يفيض/ لكن أين منبعه؟/ من 
أبعد من األبعد/ ومن أعمق من األعمق/ أعتقد 
أنني شربت العالم اآلخر« )ص. 113(. لكنها 
الصدأ  الخيال وتغسل  هاربة تخصب  لحظات 
عن العين لتولد الرؤى »شعالت ل تفتأ تغّير 
مكانها/ حتى نكاد ل نراها حين تمر« )ص. 
135(، وتتجسد في »صور تمر أسرع/ من 
التي  فالرؤيا    .)127 )ص.  الهواء«  مرور 
منبعها  إلى  تعود  أن  تلبث  ل  هنيهةاً  تضيء 
في الظلمة، كأنها بين جالء وخفاء تقلّد حركة 
مروحة تبعث الهواء في الكلمات »ما هذا الذي 
المترددة«  النسمة  هذه  باعثااً  ينفتح/  ثم  ينغلق 
ا  )ص.127(. بل إن نورها نفسه يبقى مختلطاً
النهائية،  الحقائق  سمة  الوضوح  ألن  بالظلمة 
الحتمال  حيز  في  تبقى  الشعرية  الحقيقة  فيما 
مفتوحة على الالنهائي والالمحدود. لذلك سمة 
المضيء،  الغموض  لغة  أنه  األساسية  الشعر 
جاكوتيه  يعّبر  بالعتمة.  المتدّثر  النور  لغة  أو 
عن ذلك بالصور المجازية: » عالمة أحملها/ 
حنيني إلى الليل/ حتى ولو اجتزته/ بمنجل من 
مراعي  في  »الماعز   ،)141 )ص.  حليب« 
العشب/ حليب يراق« )ص. 132(، »لشيء 
سوى نظرات متوقدة/ تتالقى/ شحارير وحمائم 
الزهرة  كانت  وإذا   .)134 )ص.  بيضاء« 
ا  بعضاً إل  الشعرية فهي »ليست  الحقيقة  رمز 
من ليل/ يتظاهر بأنه يقترب/... كل لون، كل 
حياة/ تولد حيث يتوقف النظر/ ليس هذا العالم 
سوى النقطة األعلى/ لحريق ل ُيرى« )ص. 

 .)108
عند  الشعرية  الكتابة  أن  تقدم  مما  يتضح 
متأثرة  فلسفية  رؤيــا  على  تتأسس  جاكوتيه 
ا  روحانياً ا  بعداً تكسبها  األفالطونية  بالمدرسة 
حضور  الشعرية  فالمغامرة  ا.  ممّيزاً ا  وصوفياً
كشف  ومحاولة  له،  واختبار  العالم  في  كثيف 

مشهد الطبيعة 
وهي تولد كّل 

يوم، ُيعّمق 
لديه اإلحساس 

بمحدودية وجوده 
وبالعمر الذي 

ينقص

محور - فيليب جاكوتيه
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عن المحتجب فيه، في آٍن معااً؛ وهي تقتضي 
بالتالي أن يخوض الشاعر غمار تجربة تقوده 
ليتقصى  األشياء  بظاهر  الكتفاء  عدم  إلى 
المتاهة  في  الدخول  على  وتحمله  العمق، 
دون بوصلة ما خال بصيرته وحدسه بالحقيقة 
المرآة  هذه  خذ  العتمة/  تدخل  المتوارية:»كي 
قلب  تبلغ  وإذ  جليدي:/  ينطفىء/ حريق  حيث 
ا/ إل عماد 12 نعاج«  الليل/ لن ترى فيه ملتمعاً
)ص. 100(. المغامرة الشعرية سفر في سّر 
الكائن يتخلى فيها الشاعر عن المعرفة اليقينية 
وعن الركون إلى األجوبة المعلّبة، ليجعل من 
الجهل األداة األثمن لمعرفة الحقيقة. يلزمه أن 
يدخل مناخ القلق وأن يمارس الكتابة فعل تزهد 
الشعور  لتحقيق  للذات كشرط أساسي  وتعرية 
بالمتالء، ولختبار الموت-الولدة: »يا رفيقة 
إليه  يصغي  لما  استمعي  الغامض/  الشاعر 
الغزيرة  المياه   / للنار:  رماده/ كي يسلم نفسه 
والعصافير  والصخر/  العشب  لتالمس  تهبط/ 
الدوام/  على  األطول  النهار   / تمجد  األوائل 
)ص.104(.  الــدوام«  على  ــرب  األق النور 
يتحرك،  جموده،  من  العالم  يخرج  عندئذ 
من  العاصف  الوقت  »في  بالحياة:  ويمتلىء 
كل  القش/  تحصد  المناجل  هذه  النهار/.../ 
يبلغه  شيء يصرخ فجأة أعلى/ مما يمكن أن 
الكائنات  تنطق  هكذا   )117 )ص.  السمع« 
والمسّمى  السم  ويصير  اللغة  وتتحرر  بلغتها 
ا لألشياء  ا، ويكون الشعر عندئذ »ابتكاراً واحداً
من خالل قولها، ويقترب من الصالة من دون 
أن يتماهى معها« 13. فالشاعر »نوتي الليل« 
)ص. 111(، يهبط في الظلمة ويغمض عينيه 
األولى  »الخطوة  يضّل:  ل  حتى  النهار  على 
124(؛  الليل« )ص.  ما يصله  تقطع  للنهار/ 
كسهم  نظرته  ويرمي  األبعد  باتجاه  يتطلع 
ل  لكنه  يصيب  وقد  يخطىء  قد  أعمى  صياد 
»ما  عن  الكشف  غايته  المحاولة.  عن  يكّف 
متساٍم  نموذج  عن   ،)150 )ص.  يفنى«  ل 
ا نحو األبعد،  للجمال يحدس به ويتقصاه صعوداً

األعمق  نحو  ا  وهبوطاً المعلّقة«،  في«الجبال 
حين  الــدوار  يصيبه  الضّيق«،  »الــوادي  في 
يهبط، ويشعر بالختناق حين يعلو: »يلزمني 
القلب فجأةاً/ كمن اختطف إلى األعالي« )ص. 
يصبو  ما  بالفشل،ألن  محكوم  ولكنه   ،)125
إليه عالم مرصود »حيث ل أحد يمكنه اإلقامة 
أو الدخول« )ص. 126(، وألن ما يتبدى له 
لحظة التجلي ليس الحقيقة بل سرابها: »عالم 
مولود من جرح/ يظهر ليكون دخانااً/ مع ذلك، 
المصباح مضاء/ على قراءة ل تنتهي« )ص. 
لكي  وجد  »العالم  بورجيس  يقل  ألم   .)151
ٌيقرأ«؟. والقراءة عند جاكوتيه تكون بالحدس 
كما بالحواس، بالبصيرة كما بالبصر وتفترض 
المحسوسات  عالم  في  الكثيف  الذات  حضور 
ألنه مليء بالعجائبي شرط أن يخترق سماكته 
في  بل  الصومعة  في  الشعر  يولد  ل  النظر. 
تعّمق  تجربة حياتية ووجدانية  العالم من  قلب 
وعي الشاعر لذاته وللوجود من حوله في آٍن 
من  أنا  »لست  الخاّلق:  خياله  وتخصب  ا  معاً
يكتب كما يفعل كاتب يجلس على طاولته، بل 
حياتي هي التي تكتب، هي أحداث حياتي التي 
أية  في  ول  لنفسي  أقل  لم  عني.  نيابة  تكتب 
هي  الطريقة«  بهذه  أكتب  أن  »يجب  لحظة: 
أكثر  تجعلها  وإذ  األشياء.  تغّير  التي  التجربة 
يكن  لم  ذلك  ولكن  ا.  حسناً سيكون  فهذا   ، نقاءاً
ا على األرجح« 14. يعيش الشاعر إذن  مقصوداً
الهناك، كما  ا على  مفتوحاً يبقى  الذي  الُهنا  في 
الذي  الُهناك  إلى  ويتوق  شحادة،  جورج  عند 
ا متى انقطعت صلته بالُهنا: »ما  يصير مرعباً
)ص.  المابين«  ربما  آخر/  ا  عالماً نسكن  زلنا 
جوال/  كبائع  ا،  رويــداً ا  رويداً »نتقدم   ،)145
الشعراء  هم   .)149 )ص.  آلخر«  فجر  من 
العالم من أدرانه كما تنقي  تنقية  يتقنون  الذين 
األشجار الهواء: »من العالم المشّوش السميك/ 
أنفسهم  يقتلعون  البذور/  العظام ومن  بقايا  من 
عام«  كل  أكثر  الهواء/  يخترقهم  كي  بأناة/ 
الطريدة  على  ينّقضون  تارةاً   ،)138 )ص. 

رغم الوعي 
الحزين، تخلو 

اللغة الشعرية 
من السوداوية 

والتشاؤم وتنأى 
عن التفجع 
والشكوى 
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يعلن عن عجزه 
أمام لغز الوجود 

ويوقن أّن 
السعي وراءه 
هو ما يعطي 
للحياة معنى.

»كطائر كاسر« )ص. 114( أو كفرس جامح 
عبء  من  يتخففون  ا  وطــوراً  ،)122 )ص. 
كالعصافير  أحالمهم  ليطلقوا  المادي  الوجود 
في فضاء الحرية: »لم أعد أريد أن أحّط/ أريد 
للحظة/  أظن  وأن  الوقت/  بسرعة  أطير  أن 
أنني ثابت في انتظاري« )ص. 116(. الشعر 
وانتظار  تأهب  حالة  جاكوتيه  يعيشه  كما  إذن 
الشعور  يخالطها  حالة  ولكنها  وقلق  وتوتر 
األشياء  وتكشف  المعنى  يتوهج  حين  بالنشوة 
عن سرها في الكلمات التي تبدو كأنها تولد من 
جديد في لغة ل تفتأ تتجاوز نفسها كلما ازداد 
شك الشاعر في قدرة القول على الكشف عن 

ما ل يقال.

خاتمة

في  أن جاكوتيه  إلى  اإلشارة  بّد من  ا ل  أخيراً
ا أمام  شعره كما في كتاباته النثرية يقف مشدوهاً
لغز الوجود يحدس به في الطبيعة وداخل ذاته 
الوقت  في  يوقن  إدراكه  يعلن عجزه عن  وإذ 
للحياة  يعطي  ما  هو  وراءه  السعي  أن  نفسه 
وهولدرلين  ريلكيه  يالقي  بذلك  وهو  معنى. 

اللذين كان له الفضل في ترجمة أعمالهما إلى 
مساحة  له  بالنسبة  الترجمة  فكانت  الفرنسية. 
للقاء ثري ولتفاعل خالق. ولعل جاكوتيه هو 
الترجمة  مارسوا  الذين  القالئل  الشعراء  من 
أن  فاستحق  الشعر  كتابة  مع  بالتوازي  والنقد 
تنشر أعماله الكاملة في حياته ضمن مجموعة 

ل بلياد التي تضم أعمال الخالدين.  

 "حقيقة، ال حقيقة" هو عنوان إحدى قصائد مجموعته الشعرية . 1
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مختارات شعرّية 1

1
ثّمة نار تحت األشجار:

نسمعها تتحّدث إلى األّمة النائمة
بصوت خفيض

بالقرب من بّوابات المدينة.

إذا مشينا بصمت
- نحن األَْنفُس القصيرة األجل

بين المساكن المظلمة -
فَخوفاً من أن تموت،

يا الهمس الدائم للضوء الخفّي.

2
هل ثّمة أشياء تسكن الكلمات 

ِبطيبة خاطر، وتّتفق معها
لحظات السعادة التي نجدها في القصائد، 

الضوء الذي يعبر الكلمات
كما لو أنه يمحوها – وأشياء أخرى
تثور ضّد الكلمات، ُتفسدها وتدّمرها:

كما لو أّن الكلمة تصّد الموت،
أو كما أّن الموت هو الذي ُيتلف الكلمات نفسها

ويجعلها تتعّفن.
3

َكفى! آه َكفى.
ر إًذا هذه اليد التي ال يمكنها أن ترسم َدمِّ

إالّ الدخان،
وانظر بملِء عيَنيك:

هكذا يبتعد مركُب العظام الذي أقلَّك،

هكذا يغرق )والفكرة األعمق
لن تشفي مفاصله(،

هكذا سيمتلئ بالماء الُمّر.

4
آه، هل باإلمكان - إن لم توجد شبكة الضوء 

الكبيرة، غير المتوقَّعة،
لكلّ قارب بشرّي قديم في هذه المياه المميتة -

إيجاد َمغفرة األحزان، النسيم الناعم والنوم 
الطفولّي؟

5
كنُت أتمّنى أن أتحّدث من دون ُصَور، 

أن أدفَع الباَب فحسب...
لهذا لدّي خوف كبير،

وَشّك، وَشَفَقة، أحياًنا:
نحن ال نعيش طوياًل كالطيور 

في وضوح السماء،
والسقوط أرًضا.

َور لم نعد نرى إالّ الصُّ
أو األحالم.

6
تلك المرأة البعيدة التي تشتعل تحت الثلج 

من سيقول لها أن تشّع،
إذا التزمُت الّصمت، من سيقول لها ثانيًة أن 

تضيء وتشّع،
أالّ تمضي مع الحرائق األخرى 

محور - فيليب جاكوتيه
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القصائد املختارة هنا، للشاعر فيليب جاكوتيه، تعود إىل مجموعات شعريّة عّدة منها ديوانه »يف ضوء الشتاء« الذي يكشف فيه رؤيته للطبيعة وللعامل من . 1

ا التالعب بثقل األشياء التي تحّولت إىل كلامت«. حوله، وكذلك شكّه يف اللغة وقدراتها، وهذا ما يعرّب عنه يف قوله: »فعُل الَقول أمٌر َسهل! ومن السهل جدًّ

في مستودع عظام الغابة؟ من سيفتح لي
لمات طريق الندى؟ في هذه الظُّ

7
تبقى الثماٌر مع الوقت األكثر ُزرَقة

كأّنها نائمة وراء قناع من ُحلم
في الَقش الملتهب

وغبار ما بعد الصيف.
ليلٌ متأللئ.

هي لحظة يبدو فيها 
أّن النبَع نفسه اشتعلت فيه النيران.

8
ما النشيد إًذا سوى

نظرة؟
لو يستطيع أن يقطن في منزل

كما يفعل العصفور
الذي يعّشش في الرماد

ويطير بين الدموع.
لو يستطيع، على األقلّ، أن يحتفظ بنا 

حّتى نصبح كائًنا واحًدا مع البهيمة العمياء.

9
أقوم بهذه الخطوات قبل أن أصعد

حيث ال أعرف ما الذي ينتظرني، رفيقة 
أو مختطفة، خادمات مطيعات

ألحالمنا أو وجوه قديمة تتوّسل... 
يكتشف ضوء النهار وهو ينسحب

ا حول  كوشاح يسقط ويبقى للحظات مرئّيً
قدمين حافيتين جميلتين -

المرأة اآلبنوس
والبّلور،

امرأة الحرير األسود الكبيرة
التي ال تزال نظراتها تتألأل من أجلي.

من عينيها اللتين رّبما انطفأتا منذ زمن طويل.
انسحب ضوُء النهار وراح يكشف

بمقدار ما يمضي الوقت وأتقّدم
في الحديقة -

شيًئا آخر 
في ما وراء الجميلة المالَحقة باستمرار

وملكة االحتفال الذي لم ُيدع إليه أحد
ومشابك ذهب لم تعد تزّين ثوًبا. 

يكشف شيًئا أكثر خفية وأكثر قرًبا في آن.
ظاللٌ هادئة، أدغال مرتعشة، وألواٌن ُتطبق 

جفونها
بينما الظالم يغسل األرض.

10
ساعدني اآلن، أّيها الهواء األسود المنعش، 

البلَّور 
األسود. األوراق الخفيفة التي بالكاد تتحّرك،

كأفكار أطفال نيام. 
أجتاز المسافَة الشّفافة. إّنه الوقت نفسه 

الذي يسير هكذا في الحديقة،
كما يسير عالًيا من سقف إلى آخر، من نجمة

إلى أخرى. الليلُ نفسه هو الذي َيعبر.  

11
ال يهّمني متى بدأ العالم.

أوراقه تتحّرك اآلن،
شجرة ضخمة ألمس حزَن خشبها اآلن.

والنوُر من خاللها 
دموٌع َتلمع.

محور - فيليب جاكوتيه

   الهوامش: 
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دراسات

من ٔاعمال الفنان والمستشرق النمساوي لودفيغ دويتش
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دراسات

»ُترجم كتاب 
االستشراق إلى 

ثالث عشرة 
لغة والعربية 

أسوؤها«

محمد شاهين
أكاديمي ومترجم فلسطيني

الكتاب الذي خذلته 
الترجمة والتلقي!

"االستشراق" إلْدَورد سعيد

منذ ظهور الستشراق عام 1978، وهو يشكل 
مصدر جذب يغلب فيه المّد على الجزر. وهو 
إلى يومنا هذا يحظى باهتمام الباحثين في شتى 
أنحاء المعمورة؛ إذ إنه يخاطب مختلف الثقافات 
التي  المعرفة  أنــواع  شتى  ويجمع  واألعــراق 
كونّي  خطاب  إلى  بنا  لتؤول  وتتقاطع  تتداخل 
تهدي  بوصلة  يحمل  العالم  خارطة  على  حطَّ 

سواء السبيل.
أول تواصل لي مع الستشراق كان صيف 
كانت  إدَوْرد.  بلقاء  حظيت  عندما   ،1983
الثانية عشرة ظهرااً حسب الموعد عندما دلفت 
إلى مكتبه. كان من الطبيعي أن ينتابني شعور 
بالرهبة وقد وجدت نفسي وجهااً لوجه مع رجل 
كانت شهرته تمأل اآلفاق بعد خمس سنوات من 
بقول  بادرت  التحية،  بعد  الستشراق.  ظهور 
ما استذكرته من ريموند وليمز، صديق إدَوْرد  
الحميم وأستاذي بالجامعة، وكان قد طلب مني 
السالم. على  إدَوْرد  أبلغ  أن  لقاء معه  آخر  في 
ريموند  كتاب  من  نسخة  إدَوْرد  تناول  الفور 
وليمز: الثقافة والمجتمع، طبعة جديدة كانت قد 
كولومبيا  بجامعة  النشر  دار  من  للتو  صدرت 
إلصدارها(.  سعى  قد  كان  إدَوْرد  أن  بّد  )ول 
وقد عثرت لحقااً على رسالة في طّيات الكتاب 

سطرااً  ولو  إدَوْرد  من  تطلب  النشر  مدير  من 
كتابااً  تناول  للكتاب.  مراجعة  يتضمن  واحــدااً 
وقدمه  بالكمير  وهو  عليه  عزيز  ألستاذ  آخر 
إلّي. آخر الهبات نسخة من الستشراق. سألني 
بأنني  أجبته  الكتاب،  أقتني  كنت  إذا  عّما  بداية 
اآلتية:  بالعبارة  وّشحها  موقعة.  بنسخة  أرحب 
 a trouble-making( للمشاكل  مثير  كتاب 

.)book
مكتبه  في  قصيرة  استراحة  بعد  توجهنا 
الجامعي.  الحرم  حدود  في  يوناني  مطعم  إلى 
حول  حديثنا  الستشراق  ترجمة  تصدرت 
ذكر  الجلسة.  تلك  في  تبادلناها  كثيرة  مواضيع 
عشرة  ثالث  إلى  ترجم  الستشراق  أن  إدَوْرد 
لغة وأن الترجمة العربية أسوأ تلك الترجمات. 
التي  القاسية  اللغة  إعادة  على  أتحفظ  أنني  كما 
لترجمة  التقييم  هذا  ظل  الترجمة.  بها  نعت 
يؤرقني  الستشراق  صاحب  من  الستشراق 
ردحااً من الزمن إلى أن التقيت بإحسان عباس 
منه شيئااً عن  الزمن ألعلم  بعد عقد ونيف من 
سيرة ومسيرة ترجمة الستشراق ألعلم منه عن 
جانب آخر من القصة، التي سأرويها في مناسبة 

لحقة.
واستقبلت  ديب  أبو  كمال  ترجمة  ظهرت 
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الحد  تفتقد  بشكل عام  إنها  إذ  بانتقادات لذعة؛ 
عند  مفهومة  تجعلها  التي  السالسة  من  األدنى 
القارئ العادي، بل وغير العادي، وذلك بسبب 
النقص اللغوي والحذلقة األسلوبية التي سيطرت 
على النص العربي. وكم من قارئ سمعته يقول 
لقراءة  يؤهله  اإلنجليزية  اللغة  في  ضعفه  إن 
أفضل للنص اإلنجليزي بدلاً عن النص المترجم 

إلى العربية.
تفاصيل  فــي  ــوض  أخ أن  نّيتي  فــي  ليس 
منه  أكثر  تجريحااً  األمر  يبدو  ل  كي  الترجمة 
نقدااً. ولكن يمكن القول إن النطباع العام الذي 
يخرج منه القارئ عند قراءة ترجمة كمال أبو 
أسلوبه  يستعرض  كان  المترجم  أن  هو  ديب 
كان  التي  البنيوية  عن  الكتابة  في  به  الخاص 
ا بها في سبعينيات القرن الماضي، ومفاده  مهتّماً
لتثبت  نحتها  في  جهد  لغوية  كليشيهات  تقديم 
وجودها كلغة جديدة تخرج عن اللغة المألوفة، 
تفرضه  الذي  المعنى  من  مفرغة  أنها  والنتيجة 
عادة التقاليد اللغوية كعقد اجتماعي. ولمزيد من 
اتبعه  الذي  األسلوب  مقارنة  يمكننا  اإليضاح، 
نشرتها  التي  المساهمات  في  ديب  أبو  كمال 
مجلة مواقف بأسلوبه في الستشراق لتبين كيف 
اتخذ من الستشراق تجربة  أبو ديب  أن كمال 
ميدانية في البنيوية التي نّصب نفسه مبشرااً لها 

في العالم العربي!
الموقف  سيدة  ديب  أبو  كمال  ترجمة  ظلّت 
على مدى عقدين؛ إذ إن انتشارها ازداد بازدياد 
شهرة الكتاب وصاحبه في شتى أنحاء المعمورة، 
المادي  الكسب  المحترفين في  مما شجع بعض 
على السطو على ترجمته من خالل اإلقبال عليه 

كسلعة تجارية، بكل أسف.
هنالك ناشر متواضع على سبيل المثال دفع 
أستاذ األدب  إلى مترجم شغل منصب  بالكتاب 
اإلنجليزي بجامعة القاهرة. التقيت بالناشر بعد 
عليه  وعتبت  الترجمة،  من  نسخة  لي  قدم  أن 
إلى  الوصول  دون  بالمشروع  القيام  في  أولاً 
ول  سعيد  إدَوْرد  ورثة  من  ل  الملكية،  حقوق 

من  وأكثر  ديب.  أبو  كمال  ترجمة  ناشر  من 
ذلك أنني أخبرته أن الترجمة، رغم أنها تتفوق 
على ترجمة كمال أبو ديب في مجملها، ل تخلو 
من أخطاء جسيمة، خصوصااً ما جاء في تقديم 
المترجم الذي اشتقه من تقديم النسخة اإلنجليزية 

)سآتي بالتفصيل على ذلك لحقااً(.
أجابني الناشر بكل بساطة أن تسويق الكتاب 
ل يعتمد على مثل قراءاتي للترجمة. ورغم كل 
ما في هذه اإلجابة من سذاجة، فإنها، بكل أسف، 
تنطق بلسان الواقع، وكأن الستشراق المترجم 
إلى العربّية أضحى ديكورااً يدخل بيت من يقتنيه 
من خالل الشهرة التي يتمتع بها الكتاب أصالاً.

لكتاب  ترجمة  ظهرت  سنوات،  بضع  وقبل 
تكون  تكاد  بدمشق  المدى  دار  عن  الستشراق 
أسوأ الترجمات، ليس فقط ألنها لم تحصل على 
بل  الكتاب،  نشر  تخص  التي  الملكية  حقوق 
أيضااً ألن المترجم نذير جزماتي ينقل حرفيااً ما 

ل يقل عن %90 من ترجمة كمال أبو ديب. 

***

الترجمة تشّكل عبئااً على مريم  ظلت قضية 
بسبب  فقط  ليس  زوجــهــا،  رحيل  بعد  سعيد 
القاهرة  في  ظهرت  التي  المسيئة  الترجمات 
ودمشق؛ بل أيضااً ألّن حقوق إعادة نشر ترجمة 
نشرت  التي  النشر  بدار  منوطة  بقيت  جديدة 
ترجمة كمال أبو ديب. استمرت مريم سعيد عبر 
السنوات الماضية تفاوض دار النشر المذكورة 
إلى أن حصلت على حقوق نشر ترجمة جديدة 
أصبحت  وبذلك  الدار،  تلك  من  الستشراق  لـ 
حقوق النشر كاملة بيد الورثة ممثَّلين في مريم 
المشروع.  بمتابعة  بتكليفي  تشرْفُت  وقد  سعيد. 
محمد  وافــق  عندما  غامرة  سعادتي  وكانت 
أُعطيت  إذ  الترجمة؛  بمهمة  بالقيام  عصفور، 
المعاناة  هللا  ويعلم  يقال.  كما  لباريها  القوس 
المنصرمين  العامين  في  الصديق  بها  مّر  التي 
ألسباب  الثناء  تستحّق  بترجمة  علينا  ليخرج 
به  الذي مرت  المسار  أّنها تصّحح  أولها  عدة، 

كتاب 
االستشراق من 

أشهر األعمال 
تأثيًرا في التاريخ 

الفكري لحقبة ما 
بعد الحرب، وهو 

واحٌد من أكثر 
األعمال التي 

أسيء فهمها.

دراسات
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لنا الستشراق في  ترجمة السلف؛ إذ إنها تقدم 
عصفور  محمد  ترجمة  أن  وثانيها  حلله.  أبهى 
في  فقط  ليس  للباحثين،  ا  مهّماً مرجعااً  تشكل 
قضايا الترجمة )أقصد هنا مقاربات الترجمات 
العربية  المكتبة  تثري  أيضااً  إنها  المختلفة(، بل 
الستشراق،  في شؤون  الباحثين  ُتعين  بترجمة 
باللغة  اإللمام  لديهم  يتّيسر  ل  ممن  خصوصااً 

اإلنكليزية.
وإنه لمن قبيل اإلنصاف أل نضع اللوم جله 
على المترجم حتى لو جاءت الترجمة معطوبة 
التزوير،  ذلك  إلى  )يضاف  بآخر  أو  بشكل 
اللغوية  المعقد والبنية  النص  طبعااً(؛ بمعنى أن 
المحكمة التي كتب بها الستشراق تشكل عائقااً 
أساسيااً في عملية الترجمة ل يستطيع المترجم، 

أي مترجم، الفرار منه.
أقبل إدَوْرد سعيد على كتابة الستشراق كما 
هو معروف بعد أن تسلح بشتى أنواع المعرفة 
المتمثلة في أساطين الخطاب المعرفي من فوكو 
إلى دريدا مرورااً بنيتشه وهيجل، وبعد أن أعد 
الحديثة،  والنظرية  النقد  منظومتي  في  نفسه 
بدايات  هو  ضخمااً  ثقافيااً  عمالاً  أنجز  أن  وبعد 
الذي أثرى الستشراق لحقااً بأسلوبه ومقاصده، 
ومن  الكتابة،  عملية  على  سابقة  سيطرة  وبعد 
بنفسه  سعيد  إدَوْرد  إليها  يشير  التي  القراءة  ثم 

بعبارة "الستيعاب وإعادة الستيعاب".
نفسها  تفرض  اللغة  إن  سعيد  إدَوْرد  يقول 
علينا. بالمثل يمكن القول إن الرد على استشراق 
سعيد.  إدَوْرد  على  نفسه  فرض  المستشرقين 
وبعبارة إدَوْرد سعيد التي شاعت بين أصدقائه 
اكتب  لكتاباتهم:  عنوانااً  واتخذوها  المناصرين 
 .)write back( عنك  كتبوا  ما  على  ردك 
فإذا كان الستعمار حسب مقولة كبلنغ وأمثاله 
في  األبــيــض  الــرجــل  على  هللا  فرضه  عبئااً 
اآلخر  عبء  يصبح  فالرّد  اآلخر،  مع  تعامله 
يقّرره  الذي  الواقع  للصمت وقبول األمر  بديالاً 
وأطروحته.  اعتقاده  ضمن  األبيض  الرجل 
قد  الستشراق  إن  إحراج  دون  القول  ويمكننا 

الكتابة  في  الحديثة  النظرّيات  توجه  ضمن  تم 
ومفاده أن الخلف يعيد كتابة السلف )بعيدااً عن 
يسعى  الخلف  أن  بمعنى  المباشرة(؛  المحاكاة 
 models &( إلى البحث عن أشكال وأساليب
خالل  من  ومتكافئة  ومتباينة  جديدة   )styles
فعٍل يرّد به الخلُف على ما كتبه الّسلف. وهذا 
يعني أن عملية الرّد ل تنطلق من فراغ. ومهما 
تواجه  السلف  لكتابة  الخلف  فكتابة  األمر،  يكن 
مشاكل جّمة، أبرزها األخذ في العتبار السياق 
الذي تمت فيه كتابة السلف، والسياق الذي تتم 
فيه كتابة الخلف، والتقاطع بينهما للتعرف على 
ينتج  الذي  المركبة  الكتابة  لنوع  الجديد  الموقع 

عن هذا التقاطع.
تتطلب أي قراءة منصفة لالستشراق استيعاب 
السياق التي تمت فيه الدراسات الشرقية وإعادة 
استيعابه فعالاً كتابيااً لما يحتاجه الرد للتعبير عن 
األبيض  الرجل  ألطروحة  مناهضة  أطروحة 
خطاب  على  ردااً  النهاية  في  لتكون  المذكورة 

الستشراق األحادّي الجانب.
 ينسحب هذا بالطبع على الترجمة المنصفة 
بمعنى  ؛  كتابيٌّ فعٌل  األمر  واقع  في  هي  التي 
حدٍّ  إلــى  يكتب  الخلف  الكفء  المترجم  أن 
ترجمة  يقرأ  ومن  السلف.  الكفء  كتابة  قريب 
التقط  عصفور  محمد  أن  يدرك  الستشراق، 
يكون  أن  قبل  شاعر  )فهو  الشعرية  بحساسيته 
أكاديميااً( روح السياق ونصه وأفلح في كتابتها 
ترجمة مثل ما استشعر هموم الستشراق التي 
ومماته.  حياته  في  الستشراق  صاحب  حملها 
في  أمينااً  معينااً  عصفور  محمد  أصبح  بهذا 

استكمال عملية الرد المذكورة.

***

الستشراق ما زال بحاجة ماّسة إلى المزيد 
الخطاب  ومراجعة  والستيعاب  القراءة  من 
المعّقد الذي أنتجه مؤلف الستشراق من خالل 
من  كبيرااً  ــزءااً  ج له  خصص  ــادٍّ  ج مــشــروٍع 
مسيرته األكاديمية وغير األكاديمية ليكشف لنا 

اتخذ أبو ديب من 
كتاب االستشراق 
تجربة ميدانية في 

تبشيره للبنيوية 
وترجمته افتقدت 

الحد األدنى من 
السالسة 

دراسات
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التي  والغرب  الشرق  بين  الشائكة  العالقة  عن 
تخضع لمكونات معرفية ل حصر لها. استطاع 
إدَوْرد سعيد أن يلم شمل هذه المكونات المعرفية 
تاريخ وسياسة وأدب وأنثروبولوجيا ودين  من 
لما  ذكي  من خالل رصد مضن  ذلك  إلى  وما 
يمكن  تقاطع وتداخل ل  المعارف من  بين هذه 
أن يفيه حقه اإللمام باختصاص معين على حدة، 

كما سيتضح لحقااً.
منذ  الستشراق  أحــرزه  ما  ينكر  أحد  ول 
وإعجاب جعال  تقدير  من   1978 عام  ظهوره 
الكتاب يتبوأ مكانة رفيعة، وجعاله مصدر إلهام 
العالم. ولست  لدراسات لحقة في شتى أرجاء 
إنجاز  من  الكتاب  حققه  ما  بإبراز  معنّيااً  هنا 
الجادة  والدراسات  األبحاث  له  تشهد  تنويري 
خطاٌب  أنه  على  الكتاب  تقدم  زالــت  ما  التي 
وغرب  عربّي  شرق  بين  المواجهة  في  متمّيز 
وثقافّياًا  سياسيااً  بينهما  العالقة  تداخلت  أوروبي 
إلى  حاجة  في  أضحت  أنها  لدرجة  وحضارّياًا 
المزيد من الفكر التنويري الذي يؤدي إلى فهم 

هذه العالقة.
ما أود القيام به هنا أقل شأنااً من شأن الكتاب 
وموقعه المتمّيز في العالم األكاديمي وخارجه؛ 
رؤية  من  أحيانااً  الكتاب  يواجهه  ما  وهو  أل 
غير  أو  قصد  عن  ربما  به،  تخرج  أن  تحاول 
عقود  منذ  فيه  استقام  الذي  مساره  عن  قصد، 
يعترض هذه  ما  أن  أؤكد  أن  وأود  الزمن.  من 
إلى  الترجمة  هو  العربي  العالم  في  المسيرة 
المتوفرة  الوسيلة  تكون  ما  غالبااً  التي  العربّية 
لدى الباحث العربي أو القارئ العربي بشكل عام 
للوصول إلى الكتاب. وهنا يكمن بيت القصيد، 
وهو قضية الّترجمة ومالبساتها. والمعروف أن 
الّترجمة العربّية التي ظهرت عام 1981 التي 
قام بها كمال أبو ديب أثارت العديد من األسئلة 
على  العربّية  إلى  المترجم  النص  قدرة  حول 

توفير درجة معقولة من الستيعاب.
هذه  أن  مناسبة  من  أكثر  في  ذكــرت  وقد 
األحوال  جميع  في  الستذكار  تستحّق  الترجمة 

على  ساعدت  ألنها  نقص؛  من  اعتراها  ومهما 
انتشار الكتاب بالعربية، على األقل. ومن قبيل 
المفارقة أن الترجمتين الالحقتين أثارتا تساؤلت 
ربما ل تقل عن تلك التساؤلت حول الترجمة 

األولى، إن لم تكن أوسع منها في تنّوعها.
إلى  الكتاب  ترجمات  أن  بالذكر  والجدير 
العربية تمّهد السبيل إلى اجتهادات نقدّية مشتّقة 
من  المزيد  هي  والنتيجة  الّترجمات،  تلك  من 
ما  وهــذا  المترجم.  لألصل  الستيعاب  سوء 
يجعل الكتاب بحاجة ملّحة إلى ترجمة يمكن أن 
تخلو  ل  قراءة  جماَح  يكبُح  بشكٍل  األصل  تنقل 
من  ما،  نوعااً  تخفف،  أو  األصــل  تشويه  من 
بها،  كتب  التي  اإلنكليزية  باللغتين:  فهمه  سوء 
والعربية التي ترجم إليها. ولتوضيح هذا األمر، 
نستذكر هنا النسخة العربّية من الستشراق التي 
صدرت عن دار نشر رؤية، وقدم لها المترجم 
محمد عناني؛ إذ قام لطيف القصاب بكتابة مقالة 
)العدد  استشراقية  دراســات  مجلة  في  ظهرت 
ا  رئيساً اعتمادااً  اعتمدت   ،)2019 شتاء   ،17
التي  سعيد  إدَوْرد  لمقدمة  مغلوطة  قراءة  على 
ترجمها كمال أبو ديب. وهذا ما يقوله القصاب:
سعيد  إلدَوْرد  الستشراق  كتاب  "قــراءة 
يمّثل  الكتاب  بــأن  تدريجيااً  استنتاجااً  تعطي 
خطابااً فكريااً بليغااً أكثر منه نصااً مكتوبااً بروح 
علمية خالصة؛ فليس هو بحثااً منهجّياًا يستقرئ 
كتابات المستشرقين للكشف عن الموقف الثقافي 
النقاد،  إليه بعض  بالسلطة مثلما ذهب  المرتبط 
بإسقاطات  محملة  تأملية  سياحة  مجرد  هو  ول 
الشخصية،  الكاتب  تجارب  تغذيها  آيديولوجية 

ولواعجه النفسية.
النقطة األساسية التي يثيرها هذا البحث هي 
أن إدَوْرد سعيد استطاع أن يحرز نجاحااً مذهالاً 
في جعل كتابه الستشراق مقروءااً على الصعيد 
العالمي، والغربي على وجه الخصوص، بسبب 
الذي  الموقع  هذا  المرموق،  األكاديمي  موقعه 
ربط  مجال  في  استثمار  خير  الكاتب  استثمره 
الباهرة  المعرفة بالسلطة، وكذلك بفضل قدرته 

دراسات

 النص المعقد 
والبنية اللغوية 

المحكمة للكتاب  
شكلت عائًقا 

ال يستطيع 
المترجم الفرار 

منه.
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السواء  والجمهور على  النخبة  على "مخاطبة" 
بلغة إنكليزية فذة يحسده عليها حتى كبار الكّتاب 

اإلنكليز" )ص70(.
وينهي الكاتب قوله بالخاتمة اآلتية: 

خلٍل  على  ينطوي  الســتــشــراق  "كــتــاب 
غالبها  في  معتمدة  بتعميمات  يتعلّق  منهجيٍّ 
تتناول  لمستشرقين  كتابات  من  انتقاءات  على 
عن  النظر  وبغّض  ودونيَّة،  بامتهاٍن  الشرقّيين 
كتابات آلخرين ) تنحو( نحوااً مغايرااً في وصف 
سعيد  إدَوْرد  يمّيز  لم  كما  والشرقيين.  الشرق 
فيما نقله من كتابات للمستشرقين بين من كتب 
طلبااً لمجرد النتقاص ومن كتب تشخصيااً للخلل 

الذي يستلزم العالج.
طرف  مــن  بــه  والهــتــمــام  الكتاب  رواج 
المقام  في  مــرّده  الغربيين  والجمهور  النخبة 
العلمّية، ومهارته في  الكاتب  إلى سطوة  األول 
فخم  أدبيٍّ  بأسلوب  الحجاج،  أدوات  استعمال 
شديد الحرص على التناغم مع الذائقة الغربية، 
سعيد  وإدَوْرد  التفكير.  في  طرائقها  ومحاكاة 
رسالة  بــأداء  ملتزمااً  أديبااً  كان  هذا  كتابه  في 
أدبي  موضوع  في  ناقدااً  منه  أكثر  اجتماعية 
عــداه.  ما  على  العلم  تغليب  يقتضي  صــرف 
كتاب  أحــرزه  الــذي  النجاح  أن  الظن  وأغلب 
الستشراق مرده إلى هذا المنهج الصارم الذي 
يعمد  لم  حينما  عالية  باحترافية  المؤلف  اتبعه 
أنواع  إلى  الستشراق  موضوع  تصنيف  إلى 
أو أشكال مختلفة على غرار ما اتبعه السابقون 
اكتفى  بل  المعرفي،  الحقل  بهذا  المشتغلين  من 
الكاتب بتقديمه جملة واحدة، والحكم عليه حكمااً 
مطلقااً. ولول تلك األسباب لما خرج النّص من 
رّف الكتاب محدود التداول إلى فضاء الخطاب 

المفتوح" )ص88(.
بين المقدمة المذكورة والخاتمة هذه، يضيف 
الكاتب لطيف القصاب نقده الالذع لالستشراق 
أقتبُسه  فرعي  عنوان  تحت  سعيد  إدَوْرد  عند 
هنا بشيء من التفصيل كما فعلت في القتباس 
أي  بنفسه؛  نفسه  يدين  القتباسين  كال  السابق. 

به  ينطق  الذي  ذاته  النص  في  يكمن  الفشل  إن 
ليست  العادية  أطروحته  أن  بمعنى  الكاتب؛ 
أو ل منطقها. هذا  يفند منطقها  إلى رد  بحاجة 
"أسلوب  عنوان:  تحت  نفسه  الكاتب  يقوله  ما 

الكتاب وأسباب رواجه":
"ُترجم كتاب الستشراق إلى عشرات اللغات 
أن  الكتاب  لهذا  كان  وما  المتداولة،  اإلنسانية 
يجد مثل هذه الفرصة النادرة من ذيوع الصيت 
والنتشار لول نفوذ صاحبه العلمي وكونه أحد 
ألمع أساتذة جامعة كولومبيا المصنفة باعتبارها 
الوليات  في  جامعات  خمس  أفضل  إحــدى 
الرسمية  سجالتها  وتفخر  األمريكية،  المتحدة 
بحصول 104 من خريجيها على جائزة نوبل، 
دول  أربع  ميزانية  السنوية  ميزانيتها  وتعادل 
وفلسطين  واألردن  لبنان  هي  مجتمعة  عربية 
الرفيع  األكاديمي  الموقع  هذا  ولول  وسوريا. 
لما  النهاية،  إدَوْرد سعيد حتى  الذي تربع عليه 
وأن  الغربي،  الجمهور  يخاطب  أن  استطاع 
يحرك بعضااً من المياه الراكدة في قناعاته تجاه 
اآلخر، والعربي المسلم منه على وجه التحديد، 
جو  في  والتحليق  التفتيش  بمتعة  يأسره  وهو 
أدبي ملحمي، ويقوده بحذق ومهارة إلى مكامن 
اإلبداع الماثل في عيون األدب الغربي، مجندااً 
في ذلك كل ما أوتيه من قدرة لغوية فذة يحسده 
عليها كبار الكتاب اإلنكليز أنفسهم. أغلب الظن 
أن الستشراق، هذا الكتاب الفريد، لم يكن ليأخذ 
هذه المساحة من الشهرة وذيوع الصيت لو كان 
على  المتعالية  الفخمة  األدبية  اللغة  من  ا  خالياً

اللغة العادية" )ص82-81(.
إنه لمن المؤسف حقااً أن يقوم لطيف القّصاب 
إدَوْرد  مسيرة  في  اإليجابيات  من  الكثير  بحشد 
العشوائية  الطريقة  بهذه  عليها  ينقلب  ثم  سعيد 
التي تظهر تناقضااً بّينااً في عرضه. من قال إن 
أسلوب إدَوْرد سعيد الذي ينّم عن موهبة فريدة 
شهد له بها صفوة المفكرين والمثقفين في الغرب 
والشرق، يعّد نقصااً يعيَُّر به صاحبه؟ من منا ل 
هو  "الرجل  المشهور  الفرنسي  القول  يستذكر 

دراسات

التقط محمد 
عصفور 

بحساسيته 
الشعرية روح 
السياق ونصه 

وأفلح في ترجمة 
هموم صاحب 
»االستشراق«
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األسلوب"؟ أليس األسلوب في حّد ذاته هو الذي 
يقف وراء الشهرة التي يحققها مشاهير الفنانين 
الواقعية  من  الفن  في  التحّول  أليس  والكتاب؟ 
التقليدية إلى األسلوب والتقنية والشكل الفضائي 
أن  في  العيب  ما  الحداثة؟  خصائص  أهم  من 
ذلك  وأكثر من  أجنبيااً،  إدَوْرد سعيد  اسم  يكون 
اسمه  أن  في  نفسه حرجااً  إدَوْرد سعيد  يجد  أن 
األول ل ينسجم مع السم العربي ألسرته؟ أليس 
هذا المأخذ شبيهااً بالعتقاد أن المسلم أو العربي 
إرهابي ألنه مجّرد حامل لعقيدة مختلفة عن بقّية 
مناسبات  في  سعيد  إدَوْرد  يردد  ألم  الديانات؟ 
عدة أنه ابن ثقافة إسالمية، وأنه ل يعيب على 
هنالك  هل  كذلك؟  يكون  أن  العربي  المسيحي 
من عيب في موقف إدَوْرد سعيد العلماني الذي 
القصاب في سياق  يقر به )ربما سهوااً( لطيف 
حديثه عن الستشراق، وهو أن الختالف بين 
كأن  الدونية؛  أو  التفوق  يعني  أل  يجب  البشر 
يكون طرف متفوقااً وآخر أدنى بسبب اختالف 
من  هل  الثقافة؟  أو  اللون  أو  العرق  أو  الدين 
إدَوْرد سعيد ألنه  إلى  اإلنصاف أن نوجه لومااً 
عربي كتب الستشراق بلغة إنكليزية ليشهد له 
اإلعجاب  درجة  إلى  بإتقانها  القصاب  لطيف 

بقدرته على التعامل معها؟
ولإلجابة عن المالحظات السابقة الذكر، هذه 

بعض المالبسات:
سعيد  بإدَوْرد  التقيت   ،1983 حزيران  في 
لبنان".  تجتاح  "إسرائيل  في محاضرة عنوانها 
بعض  اصطّف  المحاضرة،  من  الفراغ  بعد 
لتحيته والسالم عليه. عّبرت  الجمهور  أعضاء 
بالمحاضرة، ردة  الخلق عن إعجابي  بقية  مثل 
أن يحاضر في  كثيرااً  يسعده  أنه ل  كانت  فعله 
بريطانيا أو في أمريكا وُيستقبل بإعجاب شديد 
لدى الجمهور الغربي، بل يؤثر أن يحاضر في 

العالم العربي وباللغة العربية.
جاهدااً  حاول  سعيد  إدَوْرد  أن  والمعروف 
مرتين تعلم العربية )كتابة على األقل(؛ األولى 
لهذا  عّمان  إلى  حضر  عندما   ،1968 عام 

اختار  عندما   1972 عام  واألخرى  الغرض، 
الجامعة األمريكية لقضاء سنة التفرغ. لم يحقق 
مطلبه في الحالة األولى لما انتاب المنطقة آنذاك 
من اضطراب جعل البقاء ولو لمدة وجيزة غير 
مقبول، وفي الحالة الثانية عندما اختار قسطنطين 
زريق ليكون معلمه في العربية؛ إذ أيقن أّن سنة 
واحدة ل تفي بالغرض. وفي مقابلة أجراها معه 
لما  اللغات  أجمل  العربية  أّن  أكد  بارسميان، 
فيها من أناقة، وهي في نظره أرسطّية. صرح 
بهذا القول مشيرااً إلى أّنه في موقع يستطيع أن 
العديد  من  يتقنه  ما  بسبب  العربية  على  يحكم 
من اللغات األوروبية األخرى التي تؤهله لتقديم 
حكم موضوعي. عالوة على ذلك، كان إدَوْرد 
سعيد يولي نقل ما يكتبه باإلنجليزية إلى العربية 
اهتمامااً بالغااً؛ إذ إنه كان على اتصال بالمجالت 
العربية المرموقة التي ظهرت فيها كتاباته مثل 
كذلك  والكرمل.  فلسطينية  ودراســات  مواقف 
بنشر  تقوم  المختلفة  العربّية  الصحف  كانت 
ترجمة ما يكتب باإلنكليزية مثل القدس العربي 
عاتقها  على  أخذت  التي  األسبوعية  واألهــرام 

نشر الكثير مما كان يكتبه، وفي حينه. 
هل من منطق يعزو رواج كتاب الستشراق 
إلى مهنّية إدَوْرد سعيد العالية التي استطاعت، 
منهجها  خالل  من  القصاب،  لطيف  يدعي  كما 
األوائل  المستشرقين  نجاح  تقصي  أن  الصارم 
على  مطلق  حكم  لتحقيق  انتقائية  تكون  وأن 
الستشراق؟ في العادة، قد نوجه نقدااً إلى عمل 
لم يحقق انتشارااً مرضيااً بعد نشره، أما أن نعزو 
فشل مؤلف، أي مؤلف، إلى انتشاره الواسع في 
الستهجان  إلى  يدعو  أمر  فهذا  الرحب،  العالم 

والّدهشة!
أبعادااً  عندما يحتدم الجدل حول قضية تأخذ 
أشبه  مناظرة  بتنظيم  ما  جهة  تتبرع  عالمية، 
بتلك المناظرات التي تعقد بين المتنافسين على 
وكأنه  الجدل،  في  المأل  لتشرك  الرئاسة،  مقعد 
الجمهور  على  تعرض  مصارعة  بحلقة  أشبه 
ممسرحااً  الجدل  تقدم  أن  شأنها  من  العريض، 

دراسات

ترجمات الكتاب 
السابقة إلى 
العربية أدت 

إلى اجتهادات 
نقدّية زادت من 

سوء االستيعاب 
لألصل المترجم. 
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نظمتها  التي  المناظرة  انتهت  الجمهور.  أمام 
وخصمه  سعيد  إدَوْرد  بين  بوست  واشنطن 
المستشرقين  أبرز  لويس،  بيرنارد  المستشرق 
المعروفين بتحيزهم ضد اإلسالم والعروبة في 
التاريخ الحديث، بنصر ساحق حققه إدَوْرد سعيد 
من خالل أسلوبه في المواجهة، وهو األسلوب 
نفسه الذي يعيب فيه لطيف القصاب على إدَوْرد 
سعيد  إدَوْرد  ونجم  الحين،  ذلك  ومنذ  سعيد. 
هذا  وفي  أفول.  في  خصمه  ونجم  صعود  في 
السياق، نستذكر كيف أن بيرنارد لويس، عندما 
تبوأ رئاسة مركز الدراسات الشرقية في جامعة 
الدراسات  أقسام  إلى  توصية  أرسل  برنستون، 
سعيد  إدَوْرد  بتدريس  تقوم  أل  مفادها  الشرقية 
في معاهدها. أليس من المفارقة أن يلتقي لطيف 
من  موقفهما  في  لويس  بيرنارد  مع  القصاب 
أن  هي  األكبر  المفارقة  لكن  سعيد؟!  إدَوْرد  
يكّفر إدَوْرد سعيد بسبب أسلوبه الذي تبناه وهو 
يحمل على عاتقه الدفاع عن الحق والحقيقة في 
وجه الهجمة الشرسة التي ما فتئ المستشرقون 
وأعوانهم يقابلون بها الشرق العربي على مدى 

قرون!
التقيت  التي  المتكررة  اللقاءات  أحد  وفي 
فيها توني تانر، أستاذ األدب اإلنكليزي بجامعة 
كمبردج والناقد المعروف، صديق إدَوْرد سعيد 
، شمل الحديث بيننا ذلك النفر من النقاد الذين 
على  )منهم  الستشراق  على  للهجوم  انبروا 
سبيل المثال مكية ونذير العظمة وفؤاد عجمي 
فئة  هنالك  بأن  تانر  توني  أجــاب  وغيرهم(. 
مهما  حقيقة  كل  حسابها  من  تقصي  البشر  من 
الوجود ومعناه  البياض وتحصر  ناصعة  كانت 
في دائرتها الضيقة. وأذكر جيدااً كيف أن تانر 
 .)dismissive( استخدم لوصف هؤلء عبارة
واستطرد قائالاً: يمكن أن تقول لنا تلك الفئة، على 
سبيل المثال: من هو شكسپير أو أفالطون؟! أل 
يقول  مقالته  في  نتخيله  القصاب  لطيف  يجعلنا 
يستحق  حتى  سعيد  إدَوْرد  هو  ومن  بالمثل: 

"فضاء الخطاب المفتوح"!

ول بد في هذا السياق من أن أستذكر ما قلته أنا 
شخصيااً على مسمع توني تانر، وهو أن إدَوْرد 
إحدى  تكتم  عن  مرة  النقاب ألول  كشف  سعيد 
استعمارية.  خلفية  على  أوستن  جين  روايــات 
كبيرة  حجة  تانر  بأن  علم  على  وأنا  ذلك  قلت 
خاصة  بحميمّية  عنها  وكتب  للروائية،  بالنسبة 
تتناسب مع مكانتها عند الجمهور اإلنكليزي، إذ 
إنها تحظى بتقدير ل يحظى به روائي إنكليزي 
ا  ا خروجاً آخر، وما كتبه إدَوْرد سعيد يعّد تقريباً
عن النص المألوف. أجاب تانر بإعجاب شديٍد 
يجوز  ل  ما  له  تجيز  سعيد  إدَوْرد  عبقرّية  أن 
لغيره. والمعروف أن كوكبة من مفكري العالم 
اإلعجاب  هذا  مثل  يحملون  ومثقفيه  الغربي 

إلدَوْرد سعيد.
لطيف  مقالة  في  النظر  يلفت  ما  وأكثر 
من  على  يخفى  ل  الذي  التناقض  هو  القصاب 
لديه أبسط درجات اإللمام بالموضوع. فهو يتهم 
أن  دون  "انتقائي"  بأنه  قصد  عن  سعيد  إدَوْرد 
مقولته  إن  إذ  بامتياز؛  انتقائي  نفسه  إنه  يدرك 
ترتكز في الدرجة األولى على اقتباسات طويلة 
عناني  محمد  المترجم  كتبها  التي  المقدمة  من 
نشر  دار  التي صدرت عن  الستشراق  لنسخة 
قام  التي  الترجمة  ترويج  إلى  تنحو  التي  رؤية 
الترجمة  بها عناني دون الحصول على حقوق 
القصاب  أن  األمر  في  ما  وأغرب  النشر.  أو 
الحصول مسبقااً  األمر، وهو عدم  بهذا  يعترف 

على حقوق النشر.
تفاصيل  على  الوقوف  من  جدوى  أرى  ل 
التناقض الذي تقوم عليه مقالة لطيف القصاب؛ 
إذ إنني سأكتفي بعرض مقتطف منها يقع تحت 
التعميم  وعيوب  الكتاب  "منهج  فرعي  عنوان 
والتعتيم"، وفيه يقتبس لطيف القصاب ما يريد 
ضالته.  وجد  وكأنه  عناني  محمد  مقدمة  من 
يقّول  عناني  أن  ذلك  مغلوطة؛  نفسها  والمقدمة 
جملة  فهمه  ويسيء  يقوله  ل  ما  سعيد  إدَوْرد 
وتفصيالاً. هذا ما يقوله لطيف القصاب أو يكرر 

قوله معتمدااً اعتمادااً كليااً على عناني: 

استطاع إدَوْرد 
سعيد الجمع 
بين مكونات 

التاريخ والسياسة 
واألدب 

واألنثروبولوجيا 
والدين وغيرها 
من خالل رصد 

ذيك لما بين هذه 
المعارف من 

تقاطع وتداخل

دراسات
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"قراءة كتاب الستشراق إلدَوْرد سعيد تعطي 
يمثل  الكتاب  أن  في  يتمثل  تدريجيااً   استنتاجااً 
منه  أكثر  إعالمية  صفة  ذا  بليغااً  فكريااً  خطابااً 
نصااً مكتوبااً بروح علمية خالصة، على الرغم 
من استعمال الكاتب 414 هامشااً تحيل القارئ 
إلى مراجع أجنبية مختلفة. فليس الكتاب بمجمله 
المستشرقين  كتابات  يستقرئ  منهجيااً  بحثااً 
بالسلطة  المرتبط  الثقافي  الموقف  عن  للكشف 
كما وصفه مترجم الكتاب الدكتور محمد عناني؛ 
إذ الكتاب في خطه العام لم يؤّد مهمة الستقراء 
بالمعنى الذي ذهب إليه المترجم بإقرار الكاتب 
في  يتكئ  والكتاب  لحقااً.  سنورده  الذي  نفسه 
التعميمات  من  جملة  على  األساسية  أطروحته 
على الرغم من طابعه الستدراكي العام. وتشمل 
على  والمستشرقين  الستشراق  التعميمات  هذه 
أو  النوع  بحسب  بينهم  تمييز  دون  السواء، 
واتجاه  واحد  استشراق  فالستشراق  التجاه؛ 
واحد، وواقعه "معاٍد لإلنسانية"، والمستشرقون 
ل يتميز أحدهم عن اآلخر، وهم جميعااً يمثلون 
رابطة لها تاريخ محدد في التواطؤ مع السلطة 
ل  واقعيااً  التعميم  لغة  واستعمال  اإلمبريالية". 
بخشيته  الكاتب  شعور  على  اتكالاً  نفيها  يمكن 
الدقة ويقرنها  التي يصفها بعدم   اللغة  من هذه 
بممارسة التشويه، حين يقول: "تنحصر مخاوفي 
باألحرى  أو  الدقة،  وعدم  التشويه  أمرين:  في 
ذلك اللون من عدم الدقة التي تنتج عن التعميم" 

)ص75(.
أن  أولاً  تبّين  المذكور  لالقتباس  قراءة  أي 
أو دون وعي، أساء فهم مقدمة  عناني، بوعي 
إدَوْرد سعيد الواقعة أصالاً في الستشراق التي 
التي وضعها  مقدمة عناني  في  ترجمتها  تظهر 
بدوره  القصاب  لطيف  أن  تبّين  كما  لترجمته. 
وجد في قراءة عناني لتلك المقدمة دعمااً جاهزااً 
لموقفه من إدَوْرد سعيد، ولهذا أقبل على التسلح 
يكون  بهذا  مقالته.  من  مختلفة  مواقع  في  بها 
البتعاد  في  شريكين  وعناني  القصاب  لطيف 
فإن  لهذا،  مقدمته.  في  إدَوْرد سعيد  عن مقصد 

العودة إلى المقدمة، حتى لو كانت تلك المقدمة 
الستشراق  طبعة  في  بالعربية  ظهرت  التي 
األولى التي ترجمها كمال أبو ديب، دون مطالبة 
لطيف القصاب بالرجوع إلى النص اإلنكليزي 
األقل  تبين على  المقدمة أصالاً،  به  الذي كتبت 
في  فيه عناني  الذي وقع  البين  الخطأ  أن  كيف 
قد  الستشراق  بترجمة  ألحقها  التي  مقدمته 
 oriental )انتقل إليه، وهو الخلط بين )شرقي
بدوره  آل  مما   ،orientalist و)مستشرق( 
إلى استنتاج مغلوط لرؤية المؤلف إدَوْرد سعيد 

للقضية برمتها. 

***
عناني  فيه  وقع  الخلط  من  آخر  نوع  هنالك 
أل  عنه؛  نقل  الذي  القصاب  ثم  ومن  المترجم، 
العنصر  موقع  فهم  البعد عن  كل  البتعاد  وهو 
الذي  وفكره  سعيد  إدَوْرد  حياة  في  الشخصي 
الشخصية  الــذات  تفاعل  فائقة  بمهارة  يرصد 
وسياسية  واجتماعية  تاريخية  من  مكوناتها  مع 
ذاتااً جماعية  إلينا  لتصل  ذلك،  إلى  وثقافية وما 
يفوق  فعل  إلى  قادته  لها  حصر  ل  أبعاد  ذات 
الذات الشخصية، ذات البعد األحادي المحدود.

القصاب  لطيف  ــراءة  ق تتطلبه  ما  وأبسط 
اقتطاف  هو  مقابل  رد  من  عناني  وترجمة 
بعض ما يرد في مقدمة الستشراق، من ترجمة 
كمال أبو ديب، كنموذج يوضح كيف أن مفردة 
)شخصي( بالنسبة إلدَوْرد سعيد ل تعني المعنى 
إلى  دللة  هي  بل  عليه،  المتعارف  القاموسي 
جمعي  مكّون  إلى  الشخصي  العنصر  تحولت 
ظروف  أوقعتها  التي  اآلثار  تفعيل  خالل  من 
الحياة المعيشة من تاريخية واجتماعية وسياسية 
وثقافية وما إلى ذلك، التي يشير إليها كمال أبو 
تخلفها  التي  اآلثــار  أي  "جــرد"؛  بمفردة  ديب 
الوعي  الزمن  مر  على  لتسكن  الظروف  تلك 
الشخصي إلى أن تلّح في لحظة ما على صاحبها 
بالبحث عن شكل يعبر عن مغزاها أو مدلولها 
يشير  لما  ديب  أبو  كمال  ترجمة  هذه  الجمعي. 

دراسات

ساهم إدَوْرد 
سعيد في هدم 
البنيوية بمعول 

نهجه المرتكز 
على لغة إنكليزية 

جديدة تناهض 
رطانتها.
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إليه إدَوْرد سعيد تحت عنوان فرعي يقول فيه:
"يقول غرامشي في دفاتر السجن: إن نقطة 
انطالق اإلتقان النقدي المحكم هي وعي المرء 
لما هو حقااً، وهو "اعرف نفسك" كنتاج للعملية 
التاريخية حتى اللحظة الحاضرة، التي أودعت 
جردااً  تترك  أن  دون  لها،  ل حصر  آثارااً  فيك 
الوحيدة  اإلنكليزية  الترجمة  وتترك  "بها". 
عبارة  واضح،  سبب  دونما  متناولنا،  في  التي 
يختتم نص  بينما  الصورة،  هذه  غرامشي على 
اآلتية:  باإلضافة  الواقع  اإليطالي في  غرامشي 
أن  البداية  منذ  ملزمة  لضرورة  فإنه  "ولذلك 
نقوم بتنظيم مثل هذا الجرد". إن معظم ما في 
من  ليشتّق  شخصي  استثمار  من  الدراسة  هذه 
مستعمرتين  في  نشأ طفالاً  لكوني شرقّياًا  وعيي 
بريطانّيتين. ولقد كانت كل دراستي، في هاتين 
الوليات  وفي  )فلسطين ومصر(  المستعمرتين 
العميق  الوعي  ذلك  أن  بيد  غربية،  المتحدة، 
وبطرق  بإلحاح.  ذلــك  رغــم  استمّر  المبكر 
فإّن دراستي لالستشراق كانت محاولة  عديدة، 
لجرد تلك اآلثار علّي؛ إذ إّن الموضوع الشرقي 
للثقافة كانت سيطرته عامالاً على درجة كبيرة 
هو  وذلك  الشرقيين.  جميع  حياة  في  القوة  من 
إلّي،  بالنسبة  اإلسالمي،  الشرق  أن  في  السبب 
كان ل بد من أن يكون مركز الهتمام. وليس لي 
أنا أن أحكم على كون ما حققته هو ذلك الجرد 
الذي وصفه غرامشي، مع أّنني أحسست بأهمية 
أن أعي كوني أحاول أن أنتج مثل هذا الجرد. 
وعلى الدرب، وإلى أقصى درجة من الصرامة 
والعقالنية في وسعي، حاولت أن أحتفظ بوعيٍ 
البحث  أدوات  أستخدم  أن  حاولت  كما   ، نقديٍّ
جعلتني  التي  والثقافي  واإلنساني،  التاريخي، 
في  أنني  بيد  لها.  الحظ  سعيد  متلقيااً  دراستي 
الواقع  على  السيطرة  أبدااً  أفقد  لم  هذا  من  أي 
الثقافي "الشرقي" أو النشباك الشخصي لكوني 
التاريخّية  الظروف  إن  "كشرقي".  تكونت  قد 
التي جعلت من هذه الدراسة أمرااً ممكنااً، على 
التعقيد والتشابك، وليس  درجة ل بأس بها من 

بوسعي سوى أن أوردها بشكل تخطيطي هنا. 
كل من أقام في الغرب منذ 1950، خصوصااً 
عبر  عاش  قد  سيكون  المتحدة،  الوليات  في 
عهد من الضطراب الخارق في العالقات بين 

الشرق والغرب.
وما من إنسان يمكن أن يكون قد أخفق في 
كان  المرحلة  "الشرق" خالل هذه  أن  مالحظة 
يدّل دائمااً على الخطر والتهديد، حتى وهو يعني 
وفي  روسيا.  إلى  باإلضافة  التقليدي  الشرق 
لبرامج  المتنامية  المؤسسة  حّولت  الجامعات، 
البحثية  الدراسية  اإلقليمية ومعاهدها  الدراسات 
القومية.  السياسة  فروع  من  فرع  إلى  للشرق 
اهتمامااً  البالد  هذه  في  العامة  القضايا  وتشمل 
الستراتيجية  أهميته  من  نابعااً  بالشرق،  سليمااً 
غرابته  من  نابع  هو  ما  بقدر  والقتصادية 
أصبح  قد  العالم  كان  ولئن  التقليدية.  المدهشة 
مباشرة في متناول المواطن الغربي الذي يعيش 
أيضااً  الشرق  فــإن  اإللكتروني،  العصر  في 
أصبح أكثر قربااً منه؛ ولربما كان الشرق اآلن 
تتقاطع  مكان  هو  مما  أقل  درجة  إلى  أسطورة 
األمريكية"  وخاصة  الغربية،  المصالح  فيه 

)ص59-58(.
هذا هو إذن "البعد الشخصي": إدَوْرد سعيد 
كانت  التي  للثقافة  الشرقي  الموضوع  ذاتــه 
سيطرتها عامالاً على درجة كبيرة من القوة في 
أن  في  السبب  أيضااً  هو  وهذا  الشرقيين.  حياة 
أن  بد من  له كان ل  بالنسبة  الشرق اإلسالمي 

يكون مركز الهتمام.
انطالق  نقطة  "إن  وحسب مقولة غرامشي: 
لطيف  فيه  رأى  الذي   ( المحكم  النقدي  اإلتقان 
نصااً  منه  أكثر  بليغااً  فكريااً  خطابااً  القصاب 
المرء  بروح علمية خالصة( هي وعي  مكتوبااً 
لما هو حقااً، وهو "اعرف نفسك": كنتاج للعملية 
التاريخية حتى اللحظة الحاضرة، التي أودعت 
دون  لها  حصر  ل  حياته  سياق  من  آثــارااً  فيه 
أن تترك جردااً بها". ويحتاج تفعيل هذه اآلثار 
المودعة سلفااً، عطفااً على رؤية غرامشي، إلى 

إلى متى يظل 
االستشراق 

يحمل روح العداء 
في العالقة بين 
الشرق والغرب؟
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أي  الجرد"؛  هذا  "مثل  بتنظيم  ملزمة  ضرورة 
أن  عليه  لزامااً  رأى  سعيد  إدَوْرد  الشرقي  إن 
من  وعيه  في  استقر  لما  "جــرد"  بإنتاج  يقوم 
وكأنه  حياته.  في  الشرقية  المكونات  لتلك  آثار 
مقاربة  تعرفك  خالل  من  نفسك  اعرف  يقول 
من  النفر  ذلك  استشرقها  كما  شرقك  بمكونات 
المستشرقين؛ إذ أضحى الشرقي صورة تعكسها 
مرآة المستشرق. في النهاية، يجد إدَوْرد سعيد 
الذي كونته ظروف حياته التي عاشها كشرقي 
ابتدعها  شرق  صورة  أمام  لوجه  وجهااً  نفسه 
إدَوْرد  على  تلّح  المواجهة  هذه  المستشرقون. 
صورته  مكونات  على  يتعرف  أن  سعيد 
المستشَرَقة من خالل إنتاج خطاب جديد حولها 
وقبولها  محاكاتها  من  بدلاً  أعماقها  إلى  ينفذ 
إلى  السبيل  المستشرق.  مرآة  تعكسها  كصورة 
ذلك هو البحث عن منهج إبستمولوجي معرفي 
الستشراق  أنتجت  التي  اآللية  عن  يكشف 
على  تعرفنا  أن  لحقااً  شأنها  من  والتي  أصالاً، 
عربي  شرق  بين  ومالبساتها  المواجهة  طبيعة 

وغرٍب أوروبّي.
ثاقبة  مالحظة  السياق  هذا  في  وتحضرني 
يقدمها ميشيل كويل في دراسة له عن الشاعر 
باوند تقع في مجلد بعنوان إزرا باوند في السياق 
)Ezra Pound in Context( صدر عن 
يشير كويل   .)2010( مطبعة جامعة كمبردج 
إلى ذلك المصطلح ذائع الشهرة )كلمات كويل( 
شمسي  "بيت  وهو  سعيد  إدَوْرد  نحته  الــذي 
 )hothouse formulations( "للتشكيالت
واألمــة.  والثقافة  والعقل  العرق  تشمل  التي 
يالحظ كويل أن تقاطع هذه التشكيالت وتداخلها 
ل يؤول بنا إلى إنتاج أفكار بقدر ما ينتج عنه، 
األفكار؛  لهذه   )modes( أشكال  منه،  وربما 
أو طرق  أشكال  الستشراق في مجمله  إّن  أي 
أو أساليب أو منهج يتم من خاللها إنتاج أفكار 
ذلك.  غير  أو  كانت  واقعية  لحقة،  أو  سابقة 
إدَوْرد  منهج  الستشراق حسب  أن  يعني  وهذا 
الخاصة  األشكال  أو  الشكل  تقصي  هو  سعيد 

أفكارهم  خاللها  من  المستشرقون  صاغ  التي 
دزريلي  مقولة  من  يقربنا  وهذا  الشرق،  عن 
سعيد،  إدورد  بها  استشهد  التي  رؤيته  في 
كويل  ويستطرد  صنعة".  "الشرق  أن  وهي 
قائالاً إن خطاب إدَوْرد سعيد الذي يرتكز على 
الشرق الستشراقية يكشف  التنقيب عن أشكال 
تعكسها  التي  الشرق  صــورة  خــالل  من  لنا 
بين  تساوي  التي  المعادلة  المستشرقين  مرآة 
التي   )primitivism( والبدائية  الستشراق 
تخرج الشرق من التاريخ. ول يفوتنا أن نذكر 
به  تعامل  الــذي  الشكل  يميز  ما  هــذا  أن  هنا 
التي  األشكال  الستشراق عن  إدَوْرد سعيد مع 
والستشراق؛  الشرق  مع  سبقه  من  بها  تعامل 
تقاطع  حسابها  من  أقصت  التي  األشكال  تلك 
األشكال وتداخلها وتفعيل آثارها التي بقيت في 
حالة سكون داخل وعي الشرقي العربي رغم ما 

تمتلكه من زخم.

***
المحدثين  الفكر  رجــال  من  الكثير  هنالك 
الذي  سعيد  إدَوْرد  نهج  يقدرون  الذين  والنقاد 
قدمه لمشهد الخطاب الفكري والنقدي. وها هو 
المعروف بجامعة أكسفورد،  الناقد  بيلي،  جون 
يشيد بجهود إدَوْرد سعيد على صفحات الملحق 
عرض  في  اللندنية  التايمز  لصحيفة  الثقافي 
 .)1982( البنيوية  عن  إيجلتون  تيري  لكتاب 
نجم  أفــول  عن  حديثه  سياق  في  بيلي  يشير 
البنيوية إلى أن إدَوْرد سعيد ساهم مساهمة جليلة 
في هدمها بمعول نهجه الذي ارتكز على خلق 
رطانة  مفرداتها  تناهض  جديدة  إنكليزية  لغة 
)jargen( البنيوية. ويؤكد هذا عمليااً على تبنيه 
نحته  والذي  أعاله  إليه  المشار  المصطلح  ذلك 
وأضحى نبراسااً في دراسات ما بعد الستعمار؛ 
أل وهو دعوة للرد على ما يكتبه الطرف اآلخر 
التي  اآلثار  تفعيل  من  بداية   )write back(

تخلفها تجارب الحياة في وعينا.
كان بودي أل أقوم بالرد على لطيف القصاب 

االستشراق 
مؤّسسة 

استعمارية، 
أنموذج يتكرر 

حدوثه، يتعدى 
في أبعاده مجرد 

خطاب يحايك 
التوتر بين الوجه 
والقناع في زمن 

معين 
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إليها  التي يشار  التعبير  بمبدأ حرية  تيمنااً  بداية 
هذه األيام في فرنسا. غير أني اخترت أن أقدم 
ما  األولى  الدرجة  في  ألبّين  رد  من  قدمته  ما 
من  المنصفة  غير  الترجمة  تلحقه   أن  يمكن 
ضرر عندما تكون مصدرااً رئيسيااً لقراءة عمل 
إلى  نتوق  هذا  يجعلنا  أل  الستشراق.  بقامة 
تتبنى  التي  لالستشراق  الجديدة  الترجمة  هذه 

إصدارها دار اآلداب العريقة؟

***
عن  يجيب  األيام؟  هذه  الستشراق  يقع  أين 
هذا التساؤل آدم شتز، وهو صحفي ناشط يعنى 
سياسة  خصوصااً  المعاصر،  الفكر  بشؤون 
العالم،  أجــزاء  وبقية  الغرب  بين  المواجهة 
مختلف  في  تظهر  التي  مساهماته  توضح  كما 
الصحف والمجالت العالمية. كتب شتز مؤخرااً 
لندن ريفيو أف بوكس  مقالة ظهرت في مجلة 
المعروفة بعنوان "الستشراق إلى أين؟"، وهي 
اإلعالم  وسائل   " عنوانها  مداخلة  األصل  في 
والحرب  اإلسالم  تغطية  الثقافية:  والتمثيالت 
الكونية على اإلرهاب". وقد قام شتز بإلقائها في 
مؤتمر نظمه كريم إميل بيطار في معهد العالم 
بالشتراك مع  بجامعة سينت جوزف  السياسي 
 3 بتاريخ  بيروت  في  أديناور  كونراد  مؤسسة 

أيار 2019.
هذه مداخلة يستحق صاحبها الثناء وتستحق 
منصفة  نظرة  من  فيها  لما  عندها  الــوقــوف 
وآفاقه  منظوره  في  نوعية  ونقلة  لالستشراق 
وجعل  سعيد  إدَوْرد  لها  أسس  التي  الواسعة 
من  يسر  بكل  بالستشراق  تنتقل  مكوناتها 
الماضي إلى الحاضر دون التحول عن مقصده 

أو مضمونه.

هكذا تبدأ المداخلة:
واحدااً  سعيد  إدَوْرد  كتبه  الذي  الستشراق  يعد 
الفكري  التاريخ  في  تأثيرااً  األعمال  أشهر  من 
لحقبة ما بعد الحرب. وهو أيضااً واحٌد من أكثر 

األعمال التي أسيء فهمهما.
إلى  شيوعااً  الفهم  سوء  أنواع  أكثر  ويعود 
بالشرق  يتعلق  الكتاب  مضمون  أن  العتقاد 
األوسط. لكنه على غير ذلك؛ فهو دراسة تصور 
اإلسالمي، وهي  العربي  للعالم  الغرب  تمثالت 
تلك الصورة التي ينعتها إدَوْرد سعيد بمصطلح 
وليم بليك: "القيود التي يصوغها العقل". كذلك 
يخطئ النقاد المحافظون من المواطنين العرب 
عندما يقرأونه على أنه رفض للدراسات البحثية 
مديح  من  الكتاب  يقدمه  ما  متجاهلين  الغربية 
وكيلفورد  بيرك  وجــاك  ماسنيون  لويس  إلى 
جيرتر. وبالمثل، يحظى الكتاب بسوء فهم من 
اإلسالميين، وهم يغفلون التزام سعيد بسياسات 

العلمانية.
وفي عبارة مكثفة يتابع شتز قائالاً إن إدَوْرد 
إلى أن  سعيد كان يهدف من كتابة الستشراق 
حاضر  للحاضر:  تاريخااً  يجعله  كتابااً  يكتب 
عن  ويختلف  اآلن،  ماٍض  األمر  واقع  في  هو 
قبيل  ومن   ( فيه  نحن  الذي  الحقيقي  الحاضر 
المشار  الزمن  أن  إلى  التنويه  يمكن  التوضيح، 
المستمر والحاضر  إليه هو الحاضر، الحاضر 
التام، كما هو في اإلنكليزية(؛ أي أن يكتب تاريخ 
الحاضر، في  بتاريخ  الماضي من خالل وعيه 
ظالله على األقل، أو - كما يقولون - الحاضر 
فقرة  العبارة  هذه  وتسبق  الماضي.  عدسة  من 
توضح أوجه هذا الحاضر، ومنها معاهدة كامب 
والثورة  لبنان،  في  األهلية  والحرب  ديفيد، 
حيز  إلى  طريقها  في  كانت  التي  اإلسالمية 
اللبنانية  الوجود، مضيفااً غزو شارون األرض 
ومذابح الفلسطينيين في صبرا وشاتيال. وأود أن 
أضيف هنا حرب حزيران 1967 التي غيرت 
في وقعها مسيرة إدَوْرد سعيد، كما هو معروف.
خير  هي  العبارة  هذه  فإن  اعتقادي،  وفي 
تقديم  في  وردت  التي  "جرد"  لعبارة  توضيح 
أبو ديب لالستشراق. وهي -كما  ترجمة كمال 
ورد أعاله- عبارة يبدو أنها أدت إلى سوء فهم 
القصاب.  لطيف  بعده  ومن  عناني  محمد  عند 

أسوأ أنواع الفهم 
شيوًعا اعتقاد أن 

الكتاب متعلق 
بالشرق األوسط، 

بينما هو يدرس 
تمثالت الغرب 
للعالم العربي 

واإلسالمي، أو ما 
يسميه »القيود 

التي يصوغها 
العقل«

دراسات



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
44

يقدم شتز أمثلة من الظروف التاريخية، كما ورد 
إدَوْرد  وعي  تكوين  في  أثرت  كعوامل  أعاله، 
أثناء  في  الستشراق  بمنظور  الشخصي  سعيد 
كتابته؛ بمعنى أن إدَوْرد سعيد لم يكن بمنأى عن 
ليكتب  المعيشية  بحياته  أحاطت  التي  الظروف 
وعايشه.  عاشه  الذي  التاريخ  خارج  استشراقااً 
سجالت  مراجعة  ديب  أبو  كمال  قصد  ربما 
الماضي في الزمن الحاضر للوقوف على أمر 
في  تسجيله  تم  ما  ذخيرته  الحاضر  في  خاص 
العبارة تظل شبه غامضة قد ل  الماضي. لكن 

يستقيم موقعها في قامة الستشراق.
في  بها  الستشهاد  لي  يحلو  عبارة  هنالك 
وهي  أعاله،  ذكرها  ورد  وقد  عدة،  مناسبات 
من  تزيد  أن  يمكن  التي  ليتش  إدموند  عبارة 
يعيد  ل  "التاريخ  هي  العبارة  شتز.  توضيح 
نفسها".  حدوث  تعيد  نماذج  هنالك  بل  نفسه، 
أّن  على  التأكيد  طبعااً  ذلــك  من  والمقصود 
التاريخ من صنع البشر، وليس العكس كما تفيد 
اعتقدت  التي  الكالسيكية  الماركسية  أطروحة 
يصنع  الذي  هو  تطوره  أو  التاريخ  تسلسل  أن 
في  شتز  به  يذكرنا  الــذي  والنموذج  حياتنا. 
نموذج  هو  نفسه  إنتاج  يعيد  والذي  الستشراق 
من  سعيد  إدَوْرد  اشتقه  الذي  والمعرفة  السلطة 
فوكو، كما هو معروف. هذا النموذج ل يعرف 
زمانااً معينااً ول مكانااً محددااً، ول هو حكر على 
أناس بعينهم. فهو فعل يسافر عبر الزمن دون 
يصطحب  أن  ودون  معين،  زمن  عند  الوقوف 

معه من قام بالفعل.
الستشراق  "إن  قائالاً:  تحليله  شتز  ويتابع 
نحو  القوي  خطاب  هو  سعيد  إدَوْرد  نظر  في 
الذي  والمعرفة"  "القوة  نصير  وهو  الضعيف، 
هذا  وأعــراض  النرجسّية،  تعبير  مع  يتماهى 
الخطاب ظاهرة للعيان هذه األيام. فالستشراق 
الشأن  من  يقلّل  عربية  مدينة  في  أجنبي  سفير 
العرب  ويصّور  فلسطين  يخّص  الــذي  العام 
 2011 عام  فقط  أفاق  طّيع  جمهور  أنهم  على 
إلى  انتكاسته  وآلت  العربي  الربيع  ثورات  في 

خيبة أمل لدى الغرب المعطاء )بسخريته طبعااً( 
 )tutor( مرشده  يكون  أن  إلى  يسعى  الــذي 
غربي  "خبير"  خالل  من  هذا  كل  يتم  الطيب. 
بالمستشرق( يختزل اإلرهاب اإلسالمي  )أشبه 
عند  الزدراء  سيكولوجية  إلــى  أوروبــا  في 
المسلمين دون أن يعبأ بتقديم األسباب التي تدعو 
المواطنين األوروبيين من أصل عربي إلى أن 

يشعروا بعدم المواطنة...".
ما  الستشراق  إن  القول  إلى  شتز  ويخلص 
زال فينا )نحن الغرب(، وإنه جزء من الالوعي 
السياسي الغربي، وإنه يأخذ أشكالاً متعددة من 
التعبير كالتعّصب أحيانااً والنتقام أحيانااً أخرى. 
لكن الستشراق هذه األيام، يستطرد شتز، ليس 
سعيد  إدَوْرد  فيه  بحث  الذي  الستشراق  بذلك 
قبل أربعين عامااً ونيف. يوضح شتز هذا األمر 
ا كان إلى حدٍّ كبير  بالقول إن الستشراق ماضياً
نتاج فترة ڤيتنام، عندما قامت "الصفوة الذكية" 
جنوب  في  الغابات  مستنقع  إلى  أمريكا  بدفع 
بالمثل، يشير شتز إلى ما يالحظه  شرق آسيا. 
Ivy-( سعيد حيث قام جيل جديد من تلك الصفوة
المواجهة  بشرعنة  الختصاصيين   )league
العميقة بين أمريكا والعالم العربي، وخصوصااً 
في  فالستشراق  الفلسطينّية.  القضية  يخّص  ما 
قام به  لما  نقد  لنا شتز، هو  جوهره، كما يؤكد 
الخبير المختص الغربي )expert( الذي سعى 
إلى إنتاج المعرفة عن العالم العربي اإلسالمي 
ببيرنارد  مرورااً  ومونتسكيو  فلوبير  من  بداية 
لويس ودانيال بايس. ويختتم شتز مقاربته بالقول 
إن الهدف في الحالتين يظل متناسقااً رغم تغّير 

.)caste( الشخصيات وأدوارها ومظاهرها
عندما  حقااً  الهدف  أصاب  شتز  أن  وأعتقد 
أكتاف  على  قام  الستشراق  أّن  كيف  لنا  بين 
األوروبيين،  المختصين  الخبراء  من  صفوة 
سعيد  أطروحة  صلب  في  يقع  األمر  هذا  وأن 
أن  لحقااً  يالحظ  شتز  أن  كما  الموضوع.  عن 
سعيد،  به  تنبأ  كما  مستمرٌّ  حدٌث  الستشراق 
قد  التغيير.  أحوال  من  بحالة  ينتهي  حدٌث  ول 
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يتغّير الخبراء كأشخاص، ولكن دون أن يتغّير 
الضعيف  على  القوّي  هيمنة  وهو  أل  الهدف؛ 
حتى لو تغّير الخبير القوي من شخص إلى آخر 

ومن زمن إلى آخر.
الستمرارية  أهمية  عن  الحديث  سياق  وفي 
الواقع  من  أمثلة  شتز  يقدم  الستشراق،  في 
الراهن بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001، 
بنوع  فعلها  رد  بدأ  التي  بوش  إدارة  من  بداية 
النساء  تحرير  وتبني  المستشرق  جنون  من 
إلى  آلت  التي  األسباب  من  كسبب  المسلمات 
غزو أفغانستان مستعينااً بالنظرة الكافية للخبير 
المختص في معرفة العقل العربي، وهو رفائيل 
وصف  ــذي  ال  ،Raphael Patai بــاتــاي 
أبو  سجن  في  استخدمت  التي  التعذيب  آليات 
آراءه  ليقدم  لويس  بيرنارد  ُدعي  غريب. كذلك 
 Atlantic أتالنتك  مجلة  في  صالفة  بكل 
الوقت  في  اإلسالمي.  الغضب  مسببات  حول 
العديد  سافر  كيف  ليقول  شتز  يستطرد  نفسه، 
في  للتحقيق  الغربية  الضفة  إلى  الصحفيين  من 
الغضب الذي أصاب النتحاريين الفلسطينيين.

إدارة  عرض  السجل  هذا  إلى  شتز  يضيف 
أوباما وخطابه المعهود في جامعة القاهرة عام 
استشراقية  بروح  وعدااً  فيه  قدم  الذي   ،2009
مخففة حول إيران ووضع الضفة الغربية. كذلك 
أقصى  إلى  تذهب  ترمب  إدارة  أن  إلى  يشير 
كل  الستشراقية.  الروح  في  التطرف  درجات 
تتم  الشرق  نحو  التحركات  من  المظاهر  هذه 
تحت مظلة المستشرق ورايته التي حملها معه 
المبتذلة  "المعرفة  أعمدتها  وأهم  الشرق،  إلى 
يقتبسها  التي  سعيد  إدَوْرد  )كلمات  المغرية" 
شتز( التي تتبرع بإنتاجها وتقديمها تلك الصفوة  
هذه  -كاتب  أنا  أشبهها  أن  يمكن  إذ  المختارة؛ 
الحرس  به  يقوم  ــذي  ال بالعرض  السطور- 

.)change of guards( المتغير
والتساؤل الذي يبرز بعد هذه القراءة الثرية 
روح  يحمل  الستشراق  يظل  متى  إلى  هو: 
هذه  والغرب؟  الشرق  بين  العالقة  في  العداء 

إجابة شتز: "سيظل اإلغراء بإشعال الحرب بين 
العالمين مستمرااً إذا استمرت الوليات المتحدة 
ليس على  اإلسالمي  العربي  العالم  إلى  بالنظر 
أنه عالم يتكون من بنية مركبة ونسيج متنوع من 
المجتمعات اإلنسانية، بل على أنه "جاٌر سيء" 
يحكمه رجال دين إيرانيون ودكتاتوريون عرب 

وإرهابيون فلسطينيون وجهاديو داعش.

***

مقالته  شتز  ينهي  سبق؛  ما  على  وعطفااً 
التي  األسباب  نفسه  مناقشة سعيد  بموجز حول 
غياب   " وأهمها  الستشراق،  فشل  إلى  تدعو 
الستشراق  إن  إذ  والفكري؛  اإلنساني  العنصر 
نفسه  تعريف  في  فشل  طبعااً(  الكتاب  )ليس 
إليه  النظر  في  أيضااً  وفشل  اإلنسانية  بالتجربة 
ل  موقع  خلف  تمترس  ألنه  إنسانية  كتجربة 
غريبااً  اعتبره  لعالم  بالنسبة  عنه  التحول  يمكن 
يقول  ختامية  بجملة  المقالة  شتز  ويختتم  عنه". 
فيها: "إن الدرس الذي تعلمناه من الحرب على 
السبعة  خالل  المعمورة  أرجــاء  في  اإلرهــاب 
إلى  السبيل  أن  هو  الماضية  ونيف  عامااً  عشر 

البربرية يبدأ من هذا الفشل".
من يتأمل كتابات إدَوْرد سعيد بعد الستشراق، 
يرى أن الستشراق كتب لحقااً أكثر من مرة. 
المثقف الذي هو في األصل  هذا كتاب صورة 
محاضرات دعي إدَوْرد سعيد إللقائها في هيئة 
اإلذاعة البريطانية ضمن ما يعرف بمحاضرات 
ريث التي دعي إليها من قبل كبار أعالم الفكر 
أمثال برتراند راسل. شهدت المحاضرات إقبالاً 
شعبيااً في ذلك الصيف الذي شهدته شخصيااً في 
لندن، وهي تنشر تباعااً في الصحف والمجالت 
لي  زميل  بزيارة  قمت  أن  صدف  بثها.  بعد 
لندن  بجامعة  الشرقية  للدراسات  مدرسة  في 
وسمعت أحد طالب بيرنارد لويس يقول مازحااً 
جزءا  فيها  نشر  التي  بالصحيفة  يمسك  وهو 
سعيد  إدَوْرد  لنا  سيقدم  هل  المحاضرات:  من 
استشراقااً جديدااً؟ صحيح أنه لم يكن على وعي 
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قاله بصورة هزلية هو في واقع األمر  ما  بأن 
التي  المحاضرات  إن  إذ  صحيح؛  وللمفارقة 
تمحورت حول صورة المثقف كانت تهدف إلى 
تقديم صورة مغايرة لتلك الصورة التي صنعها 
"الخبير المثقف"، وهو المستشرق. ذكرُت على 
المذكورة  المحاضرات  أن  سعيد  إدَوْرد  مسمع 
ــرب الســتــشــراق، فــأجــاب:  تــغــرد خـــارج س
نستذكر  أن  ويكفي  هــذا".  أسمع  أن  "يسرني 
اكتسبت شيوعااً  السياق عبارة مفصلية  في هذا 
يقول  الستعمار  بعد  ما  دراســات  في  خاصااً 
بالحقيقة في وجه  المثقف: "اجهر  فيها مخاطبااً 
السلطان"، نقيضها في الستشراق تلك العبارة 
الموحية التي ورد ذكرها أعاله واقتبسها شتز، 
المتسلط  وهي بتصرف: " كيف تغوي السلطة 
التي  المبتذلة  الوظيفية  بصورتها  يعبأ  أن  دون 
خالل  من  البتذال  من  الحالة  هذه  إلى  تتحول 

تمسكه بها؟".

***

تجعلنا  سعيد  وإدورد  لالستشراق  شتز  قراءة 
نستذكر على الفور قراءة ل تقل في منظورها 
الشمولي، إن لم يكن الكوني، عن قراءة أخرى، 
القراءة:  عنوان  توضيحااً.  تزيدها  ربما  بل 
"اإلنسانية، فقه اللغة، والستعمار"، وقد وردت 
الثقافية  السياسات  المواقع:  حرب  كتاب  في 
الذي صدر عن مطبعة جامعة  واليمين  لليسار 
برنن،  تيموثي  ومؤلفه   ،)2006( كولومبيا 
في  الثقافية  والدراسات  المقارن  األدب  أستاذ 
وليس  منيسوتا.  بجامعة  اإلنجليزي  األدب  قسم 
من قبيل الصدفة أن يقع الختيار هنا على الناقد 
برنن في سياق الحديث عن الستشراق وإدورد 
إذ إن برنن يعد في األوساط األكاديمية  سعيد؛ 
يكون  ل  وكيف  سعيد.  إدورد  تراث  في  حجة 
كذلك، وهو الطالب المتميز الذي نهل من علم 
معلمه ورافق مسيرته زهاء عقدين من الزمان، 
بل وما زال يتابع مسيرة معلمه الراحل بكل جد 

وإخالص.

آخر تجليات هذه المتابعة كتابه الذي سيصدر 
قريبااً، وهو سيرة ذاتية إلدورد سعيد قضى في 
تحضيرها عدة سنوات. وإنه لمن حسن الطالع أن 
تقوم دار المعرفة الكويتية بنشر الكتاب بالعربية، 
وقد  باإلنجليزية.  مع صدوره  يتزامن  وقت  في 
حظيت بمعرفة تيموثي برنن وشهدت عن قرب 
ما بذله من جهد مضٍن عبر سنوات مضت وهو 

يحشد طاقاته إلنجاز هذا العمل.
وما يحثني على التنويه بتيموثي برنن بشكل 
سعيد  إدورد  بتراث  عنايتنا  أن  هو  خــاص، 
تتطلب التنبه إلى ما ُيكتب عنه، خصوصااً باللغة 
العالمي،  الفكر  أعالم  من  كَعَلم  اإلنجليزية، 
رافدااً  ليكون  العربية،  إلى  بنقله  لحقااً  والقيام 
هذه  مثل  تساهم  أن  في  أمالاً  أعماله،  لترجمة 
يمكن  التي  المغالطات  شر  درء  في  المحاولة 
القربى،  األقل من ذوي  لها، على  يتعرض  أن 
إلى  تقربنا  الدراسات  هذه  مثل  أن  على  عالوة 

قراءة منصفة لفكر إدورد سعيد.
برنن  تيموثي  نرى  أن  كبيرة  لمفارقة  وإنها 
إيجابية  مساهمة  ساهمت  التي  بالمكونات  يشيد 
في تشكيل الستشراق وفكر إدورد سعيد بشكل 
عام، في الوقت الذي ينظر فيه لطيف القصاب 
زائفة  مكونات  أنها  على  المكونات  تلك  إلى 
الشخصي،  لصالحه  سعيد  إدورد  استثمرها 
الستشراق.  عن  مزيفة  بصورة  علينا  ليخرج 
في  إدورد سعيد  المكونات هي وجود  أهم هذه 
جامعة عريقة مثل جامعة كولومبيا وتمكنه من 
اللغة اإلنجليزية، مما ساعده بشكل خاص على 
التميز.  في  غاية  بأسلوب  الستشراق  طرح 
ومن الطريف في األمر، أن نرى كيف استطاع 
تيموثي برنن أن ينفذ إلى أعماق هذه المكونات، 
يتعدى  سعيد  إدورد  تركه  الذي  األثر  أن  مبينااً 
بين  من  كولومبيا  جامعة  جعل  في  مساهمته 
وكيف   .)Ivy-League( العريقة  الجامعات 
القريبة  خبرته  من  برنن  تيموثي  لحظ  ذلك؟ 
الذي  كولومبيا  جامعة  في  التعليم  تجربة  من 
كيف  لحقااً،  وكمدرس  كطالب  بنفسه  شهدها 
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الدنيا  الدراسات  طلبة  يولي  سعيد  إدورد  أن 
)مرحلة البكالوريوس( اهتمامااً خاصااً ويشملهم 
بالعناية الفائقة، وكأنه كان يقوم بكل هذا وذاك 
الجامعة  في  التثبيت  ينتظر  من  رتبة  في  وهو 
قد  فعالاً  كان  أنه  في حين   ،)not tenured(
تخّطى مرحلة التثبيت بكثير؛ إذ إن سمعَته كانت 
آنذاك تمأل اآلفاق. أما أسلوب إدورد سعيد الذي 
في  يتلخص  فإنه  القصاب،  لطيف  عليه  عابه 
على  برنن،  تيموثي  يوضح  كما  طالبه،  حّث 
الستقاللية في التفكير، والبتعاد كل البعد عن 
لما يسمعونه منه  السلبية  أو  المطلقة  الستجابة 
شخصيااً. وقد ُروي أن أحد طالب إدورد سعيد 
بدأ مداخلته في "سمنار" للدراسات العليا قائالاً: 
أوقفه  الجملة،  يكمل  أن  "يرى فوكو...". وقبل 
إدورد سعيد طالبااً منه أن يدلي بدلوه مستقالاً عن 
قول فوكو. وهكذا. وقد يكون من غير المجدي 
المفارقة،  هذه  تفاصيل  سرد  في  بعيدااً  الذهاب 
خشية أل يتحول النتباه من الهتمام بالنص ذاته 
سيد الموقف إلى تأويل خارج النص؛ معتمدين 
أيضااً على مقولة إدورد سعيد ومفادها أن خير 
رد على ما يقوله الغير هو الكتابة فعالاً ل قولاً، 
ما  هو  الكتابة  هذه  مثل  الموضوع.  على  كرد 
يرد في قراءتي شتز وبرنن وهما قراءتان َتِفيان 
الرجوع  وتستحقان  حقهما  ومؤلفه  الستشراق 
الذي  اللبس  إليهما كلما دعت الضرورة لجالء 

يسببه الخروج عن النص.
إلى  تعيد  حديثااً  صــدرت  التي  شتز  قــراءة 
سبقتها،  التي  برنن  تيموثي  ــراءة  ق األذهــان 
ما  الذي  المرموق  الموقع  في  وضوحااً  لتزيدنا 
زال الستشراق يحتله منذ ظهوره عام 1978. 
وتلتقي  وضوحااً  األخرى  تزيد  الواحدة  القراءة 
األسلوب  بدا  لو  حتى  نفسه  المنظور  في  معها 
فما  التعبير.  طريقة  في  متجددااً  قراءة  كل  في 
بثقافة  اختص  الذي  الستشراق  أن  شتز  يؤكده 
الستعمار في القرن التاسع عشر التي صاغها 
بشكل  والفرنسيون  البريطانيون  المستشرقون 
خاص، لتكون في خدمة الستعمارْين البريطاني 

تقريبااً  نفسه  استمرارّيتهما،  وتبّرر  والفرنسي 
األحداث  مشهد  في  جليااً  واضحااً  تبّدى  الذي 
السياسة األمريكية وثقافتها. موقف  الراهنة في 
الذي  برنن  موقف  مع  متفقااً  يأتي  هــذا  شتز 
أمريكي"؛  "كتاب  الستشراق  أن  في  يلخصه 
بمعنى أّن الظروف التي كتب فيها حاضرااً في 
الظروف  مع  تتقاطع  الماضي،  القرن  منتصف 
القرن  في  عنها  ماضيااً  الستشراق  كتب  التي 
تجلّيات  استمراِر  يتضح من  كما  التاسع عشر، 
العصر  من  الستشراق  في  المرتبطة  الثيمات 
الفكتوري إلى عصر ريغان ومارغريت ثاتشر. 
الذي  العرقي  التعّصب  الثيمات  هذه  أبرز  ومن 
يمارسه الغرب القوي على الشرق الذي ل يملك 

قوة مكافئة.
يذكر تيموثي برنن أن الستشراق مؤّسسة، 
يعنى  الذي  الستشراق  أن  بمعنى  ليس خطابااً؛ 
به إدوارد سعيد ل يسعى فقط إلى الكشف عن 
عن  المستشرقين  بعض  أنتجها  التي  الصورة 
السياسة الستعمارية  لتكون في خدمة  الشرق، 
الستعمارية  المنظومة  تمارسها  كانت  التي 
المعرفة"  أساس  "القوة  أطروحة  على  معتمدة 
السياسية؛  المؤسسة  حليفة  المعرفة  جعل  مما 
أن  وهو  ذلك،  من  أبعد  هو  ما  إلى  ينفذ  إنه  إذ 
الستشراق ليس حدثااً ماضيااً يغطي فعله القرن 
التاسع عشر؛ بل إّنه استمّر بعد ذلك حتى زمننا 
يعطيه  برنن  تيموثي  جعل  ما  وهذا  الراهن، 

صفة المؤسسة.
انتشاره  تتبع  يتطلب  الستشراق  في  البحث 
وخصوصااً  المؤسسات،  مختلف  في  وإنتاجه 
السياسية منها، وهذا ما يجعل فعل الستشراق 
مجرد  أبعاده  في  يتعدى  استعمارية  كظاهرة 
خطاب يحاكي التوتر بين الوجه والقناع في زمن 
معين يتوقف عنده وكأنه في واقع األمر أضحى 
الماضي يمكن قراءته  الماضي؛ بمعنى أن  من 
الماضي  استشراق  وأن  الحاضر،  الزمن  في 
ما هو إل ظاهرة متنقلة تتحدى البقاء في زمن 
ومكان معينْين، وهي بلغة إدموند ليتش، العالم 

نجح االستعمار 
في خلق مزيج 
من الثقافات 

والهويات 
على مستوى 

العولمة
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وليست  حدوثه،  يتكرر  أنموذج  األنثربولوجي، 
أن  على  تأكيدااً  شئنا  ولو  نفسه.  يعيد  تاريخااً 
أطروحة الستعمار هي في بنيتها مؤسسة كما 
يالحظ شتز وبرنن، لستحضرنا ما يشبه اللغط 
األيام،  هذه  الغربية  اإلعالم  وسائل  في  الشائع 
وهو ما يتعلق باإلسالم السياسي. ولو تأملنا فقط 
اللفظ قليالاً، لتبين لنا أن مثل ذلك اللفظ يهدف إلى 
محاولة التغطية على الستشراق السياسي الذي 
ما زال مهيمنااً على المجتمع الذي أنتجه أصالاً.

الغربية  التجارية  الشركات  أن  والمعروف 
شركة  مثل  الشرقي،  العالم  بقاع  غزت  التي 
المؤسسة  ظل  في  تعمل  كانت  الشرقية،  الهند 
الستعمارية الكبرى التي كان الشعب ينظر إليها 
كمؤسسة عادية. بل إن المؤسسة نفسها كمؤسسة 
الذي  الجمهور  برضا  تحظى  كانت  استعمارية 
بأخرى.  أو  بطريقة  إليه  تصل  غنائمها  كانت 
لو  حتى  هيمنة،  مؤسسة  غالبه  في  الستشراق 
للقارات  عابرة  مؤسسة  وهي  ذلك،  غير  بدت 

واألزمنة.
عرضه  سياق  فــي  برنن  تيموثي  يطرح 
للوهلة  ظاهره  في  يبدو  قد  سؤالاً  لالستشراق 
عنه  اإلجابة  محاولة  أن  غير  ساذجااً،  األولى 
السؤال هو:  الصفة.  تنفي عنه هذه  ما  سرعان 
لماذا نجد مفردة شرقي سائدة في الغرب دون أن 
نجدها موجودة في شرق الشرقي؟ أقرب إجابة 
لهذا السؤال، أو لما يمكن أن يسميه نزار قباني 
"وجع اإليجاز" هو أن هوية الشرقي الوجودية 
تم ترحيلها إلى الغرب لتأخذ تشكيالاً غربيااً بغض 
وربما  شرقها.  في  لها  سابق  وجود  عن  النظر 
كاتب  مع  حدثت  قصة  من خالل  األمر  يتضح 
الجامعة،  في  طالبااً  كنت  عندما  السطور.  هذه 
الخبز  من  حاجتي  ألبتاع  صباح  ذات  ذهبت 
إقامتي  لمكان  مجاور  حانوت  من  والحلويات 
من  طلبت  كيمبردج.  بجامعة  كولج  كنجز  في 
صاحب الحانوت أن يحتفظ لي بما ابتعت ريثما 
ذلك  بعد  أمرااً في شارع مجاور. عدت  أقضي 
أللتقط ما أودعته ألجد ورقة لصقة كتبت عليها 

كلمة wog، التي لم أفهم منها شيئااً في البداية. 
تبين لي بعد أن عرضتها على أصحاب الشأن 
الغرب  إلى  الوافدين  تختزل هوية  أنها حروف 
الفكتوريين  لدى  قد شاعت  الشرق، وكانت  من 
بوعي  استخدمها  الذي  الحانوت  أجداد صاحب 
أو دون وعي في تلك المناسبة. هذه الهوية هي: 

جنتلمان شرفي وافد إلى الغرب.
خير إجابة عن السؤال المذكور تقع في خاتمة 
إدورد  يقول  إذ  )1991(؛  واإلمبريالية  الثقافة 
يكون شيئااً  أن  يمكن  األيام  أحد هذه  سعيد: "ل 
واحدااً؛ إذ إن المفردات التي تشير إلى هندي أو 
امرأة أو مسلم أو أمريكي ما هي إل لصقات 
عند  تختفي  ما  سرعان  بداية  كمحطات  تسعفنا 
وضعها على محك التجربة منذ اللحظة األولى. 
لقد نجح الستعمار في خلق مزيج من الثقافات 
عبقريته  لكن  العولمة.  مستوى  على  والهويات 
أجاز  عندما  التناقض  حالت  أسوأ  في  تتجلى 
للناس العتقاد أنهم فقط، وبشكل رئيسي، ودون 
استثناءـ ينتمون إلى العرق األبيض أو األسود أو 
الغربي أو الشرقي. ورغم كل هذا وذاك، يستمر 
بنو البشر في صياغة ثقافاتهم وهوياتهم العرقية 

مثلما يستمرون في صياغة تاريخهم...".
يستطرد إدورد سعيد في هذه الخاتمة بتوجيه 
ثقافاتهم  أن  ــرددون  ي الذين  ألولئك  لذع  نقد 
يستشف  كان  وكأنه  )رقــم1(،  أولاً  وبلدانهم 
المأل  على  فعالاً  ظهوره  قبل  ترامب  خطاب 

بعقدين ونيف!
بها  تنتهي  التي  األخيرة  الجملة  هي  وهذه 
خاتمة الثالثية التي ابتدأت بـ الستشراق مرورااً 

بتغطية اإلسالم:
التي  القيم  من  يكفي  ما  المثقف  لدى  "إن 
الستشراقية  المؤسسة  ببضاعة  يعبأ  ل  تجعله 
هذا  في  أن  علينا  خافيااً  وليس  المهيمنة". 
وبرنن  شتز  أمثال  المثقفين  يدعم  ما  التصريح 
بأشكالها  الهيمنة  سرب  خارج  يغردون  الذين 
لديهم  يوفر  مما  المتباينة،  وأزمنتها  المتنوعة، 

القدرة على تفكيك عملية الستشراق برمتها.

يكتب تاريخ 
الماضي من 
خالل وعيه 

بتاريخ الحاضر
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دراسات

"نشيد اإلنشاد" 
للنبي سليمان 

أول نصٍّ 
تأسيسيٍّ لتيمة 

العشق، تجاوز 
أبعاده البسيطة 

يك ينصهر   في 
استشراف ال 
زمنية التخوم

رشيد المومني
شاعر وناقد مغربي

الالمتناهي يؤجج شرارة 
اإلبداع والفلسفة

ا وراء التخوم  في البحث األبدي عمَّ

 الكتابة بين حّد التطلع  وحّد 
التّعرف

إن الذهاب إلى "ما يدوم" في تجربة  الكتابة، 
األصوات   لنداءات  القول،  ذات  استجابة  هو 
فكلما تضاعف  والهادرة في دواخلها.  العميقة 
إل  الالمرئي؛  أسرار  معرفة  إلى  الذات  تطلُّع 
وتعالى إيقاُع هذه النداءات، باتجاه ما ل تراه 
إلى  أصداؤه  تتناهى   ل  وما  المجّردة،  العين 
والمعتاد.  المألوف  بشمع  المختومة  األسماع 
الحلقة  تلك  فيها  تحتّل  التي  التجربة  وهي 
الواصلة  بين حّد التطلع  وحّد التعرف مكانتها 

الستثنائية.
 إنها الحلقة الوسيط، والمتميزة بأهميتها في 
خاصية    تحقيق  في  أهميتها  عن  فضال  ذاتها، 
النتقال إلى الحّد الذي يليها. ويمكن إدراج  هذه 
"التيمة"  بـ  تقليديا  يتعارف عليه  فيما   الحلقة، 
في  الموضوعاتي  األدب  دعاة  يعتمدها  التي 
ما  حدٍّ  إلى   يمكن  حيث  للنصوص.  قراءتهم 
كافة  فيه  تندرج  الذي  العام،  اإلطاَر  اعتبارها 
المواضيع الموظفة من قبل  الكتابة  اإلبداعية؛ 

شعرا كانت  أم  نثرا.

وإذا ما اقتصرنا في هذا السياق على الشعر، 
قواعده/تيماته   بتصنيف  الستئناس  فيمكن  
الواردة في كتاب "العمدة " لبن رشيق، وهي 
الّرغبة  والّرهبة، والطرب، والغضب. ودون  
أن  نتقّيد  برؤيته  لـ "ألغراض"  المنضوية 
سنعتبر   فإننا   حدة؛  على   قاعدة  كل   تحت 
القواعد،  تقاطع كل  العشَق  هو  مركز   أن  
بما  يندرج  فيها  من  أغراض، وذلك  على 
ضوء ما  تتميز به مقاماته من طاقات جسدية 
الدقة، سُنشير   من  لقليٍل  مّنا  ا  وتوخياً وروحية. 
ا في  تكون قصداً التيمة/الحلقة، حينما  أّن  إلى  
ذاتها، تقترن أول  وأخيرا بالمتناهي، غير أنها  
إلى  يتطلع  وسيط/  إلى  تتحول  أن   وبمجرد  
معرفة ما يحتمل  أن  تفضي  إليه  إشاراتها؛ 
ذاتها  تتجاوز   سوف  لذلك،   وتبعا   فإنها  

لتقترن  بالالمتناهي، بما هو تجربة التخوم.
وفي هذا السياق يمكن  القول  إن نص "نشيد  
وجهة   من   يعتبر   سليمان،   للنبي  اإلنشاد" 
نظرنا،  أول نصٍّ تأسيسي لتيمة  العشق، الذي 
بامتياز   ينصهر   كي  البسيطة،  أبعاده  تجاوز 
فإن  وبالتالي،  التخوم.  لزمنية  استشراف  في 
تاللاً كاملة من  قصائد  الحب المتوّزعة  على  
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األمكنة واألزمنة واللغات، تظّل أسيرة دللتها 
المستشرف   األفق  إلى  ترقى  أن  دون  الذاتية، 
التي  القصائد  ذلك  في  بما  النشيد.  قبيل  من 
النصوص   روح  تقّمص  ــى  إل ا  عبثاً سعْت 
الصوفية  الكبيرة، دون أن يكون لها قليل من 
تجارب  وليدة  هي  النصوص  هذه  أّن  العلم، 
خصوصيتها  تتمثل  وروحية،  فكرّية،  شعرية 
أو   للتكرار   قابليتها   عدم  في  وأخيرا،   أول 
الستنساخ. كما أنها تتمثل أساسا في مالمستها  

دون غيرها لتخوم  الالمتناهي.

شعرية  الحضور 

العشقّية  التجارب  بأن  القول  يمكن   هنا  من 
تلك   فيها  تندرج   التي   المدونة  لهذه  المنتمية 
ذلك   . من  نادرة  جّد  تظل  الستثنائية  الرموز 
مثال، تجربة العشق الستثنائية، التي  خاضها 
الشاعر  األلماني  ريلكه مع صفّيته سالومي، 
ولعل  أهم ما  يعنينا  في  هذه  التجربة،  هو  
رؤية  الشاعر لسالومي  باعتبارها العتبة التي  

قادته  إلى  مسكن   الالمتناهي . يقول  :-
 شخصك كان  الباب  الحقيقي الذي 

وصلت من خالله. 
من  لسالومي  ريلكه  خّطه  ما  مجموع  وفي 
رسائل وقصائد، يمكن معايشة جوهر األحوال  
والبشرية،  الذاتية  بأبعادها  والروحية  النفسية 
وخاصة منها أحوال العشق التي تشير دللتها    
باتجاه الالمتناهي. إن العشق هنا،  يكشف عن  
حضور  آخر. أكثر  حياة.  أكثر اضطراما،  
التفاصيل  يشمل  حضور،  صفاء.  وأكــثــر  
يتعلّق   األمر  أّن  لو  كما  والعابرة،  الجزئية 
تشّكلها  ولزمن  لخيميائها،  العناصر  باستعادة 
وأن  خاّصة  الشعري،   السند  عبر  البدئي 
العنف التداولي  للعناصر، غالبا ما يؤدي إلى 
تغييب حياتها الرمزية؛ كي تقف هناك بانتظار 
أة أكثر  الّتجربة الشعرّية التي تعّد وحدها المهيَّ
من غيرها لستعادة مقومات هاته الحياة، كي 

تحظى من جديد بامتالك حضورها.
 وجوهر  الحضور  هنا،  يكمن  في  تلّفظها 
ا  على  لسان  اللغة.   بما لم يكن من قبل  وارداً
ا "،  علما  بأّن  ظهور ما "لم يكن من قبل وارداً
يعبر  عن  الدينامّية  الحّية، الثاوية في  عمق 
فيما  عالقات  من  تؤسسه  ما  وطّي  األشياء، 
المتوثبة  الديمومة   تلك  قوامها  بينها. عالقات 
تتناقض  الذي  الجوهر  طبيعة  من  هي  التي 
ا  مدعّواً يجعله  ما  البتذال.  بؤس  مع  طبيعته 
لممارسة فعل التخّفي. فالفضاء األثير لشتغال 
سلطة البتذال، هو الوهم. أي اعتقادها  الواهم 
بأنها تتصرف في  "الحقيقي" الذي يكون في 
دا عن  أنظار  ا،  وبعياً واقع  األمر متخّفيا تماماً

من ل يرى  بعين البصيرة .
ل  الحضور  بأن   التذكير  ينبغي   أيضا، 
يتحقق جزافاًا، أو  بفعل صدفة  مبيتة أو  غير  
إواليات   توافر   على   يستند  ما  بقدر  مبيتة، 
المعرفة. البحث  والمخاطرة  باختراق  قشرة  
المرئي  إلى ما عداه وبتعبير ريلكه "أستهوي 
ا بذلك إمكانية اكتشافنا  ما وراء  المرايا" مجدداً
بها  يتمتع  التي  والعشقية  الحسّية،  للطاقات 
الكائن، والمؤهلة لتمثل الوجود بما يشمله من 
تكون  ما  غالبا  التي  الطاقات  هذه  موجودات. 
معّطلة، إلى أن يبادر  الشعر  بإعادة  تفعيلها، 
تمليها  التي   تلك   عبر مسالك  مختلفة، غير 
علينا العقيدة. وهي  مسالك  األشياء التي  يلّح 
الشاعر ريلكه ومعه  الفيلسوف هيدغر، على 
محتفظة  ظاهراتية  نظر  وجهة  من  تظل  أن 

بهويتها، وفارغة من المعنى.

جمالية ركوب الخطر

التراكم  سلبية  يفيد غياب  هنا،  المعنى   غياب 
كفن   إلــى  الزمن   مع  يتحول  الــذي  الدللي 
يغري  الشيء بالموت  وإجهاض ما  يمتلكه 
األشياء   تخليص  فرصة  أن  كما  حمولة.  من  
إل  يتحقق  لن   الدللي،  التراكم  عبء  من  

دراسات

التصّوف هو 
أفق المنفتح 
على التخوم، 

األرض المؤجلة 
التي تحلم بإدراك 

خباياها العلوم
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عبر   أي   األولى.  طبيعتها   إلى  بها  بالعودة 
الرجوع  إلى  الطبيعة؛ ألّن الطبيعة هي نقطة 
أي   هيدغر.  بظاهرية  ريلكه  شعرية  تالقي 
النقطة التي  ينتفي فيها المعنى القبلي  للشيء،  
فيظل محتفظا بفراغه الدللي، وبانفتاحه  على 
ل تناهيه؛ أي  على  ما يدوم.  كما يقول "إنني  
أحمل  قطعة  من  األبدية  في صدري"  ومن 
المؤكد أن  القتناع  بهذا  التصور  هو اقتناع  
بأهمية  الوجود  في  قلب الخطر. أي  خطر  
ضــرورة   بوصفه  المعنى،  عــن   الستغناء 

حيوية  للتفاعالت المشتركة  و العاّمة. 
تبعا  لذلك سوف يكون من  الطبيعي للتوجه 
بركوب  المغامرة  شأن  من  ُيعلي  أن  الريلكي 
ساعات  :-"أحــب   المخاطر  من  النوع  هذا  
وجودي  المظلمة؛ ففيها تزداد بصيرتي عمقا"  
ومن  المنطلق ذاته، رأى هيدغر في الخطير 
موقفاًا   اّتخذ  ذلك؛  بسبب  وربما  العظيم.  صنو 
الفلسفي،  التأسيس  إلى  نزوع  كل  من  ا  مضاّداً
مدرجا تأسيسية "ما يدوم" ضمن اختصاصات   

الشعراء دون غيرهم. 
يكمن  الشعر،   إلى   هيدغر   ذهاب  ولعل 
تعجز     ما  لتحيين  المالئم  المجال  اعتباره  في 
الفلسفة عنه. حيث يعود الفضل في ذلك لبنيته 
المجهول،  فضاء   هو  المجاز  ألّن  المجازية؛ 
المعنى  في  سجنه  يتعّذر  الذي  الالمتناهي  أي 
الثابت؛ أي النهائي والمطلق.  والدور  األساسي  
هو  المجاز،  به  يضطلع  الــذي   والمركزي  
المتراكمة  المعاني   غبار  من  الشيء  تنظيف 
أن  لآلخرين  ينبغي  ما  يقول  ل  فهو  عليه.  
يعولوا عليه. لذلك ليس من شأنه أن يؤسس لما 
يكون المبتذل بحاجة إليه. إن تأسيسه يتمثل في  
إشعارك  بحضور  ما يدوم  وما يتبقى. وذلك 
هو التأسيس المختلف الذي يميل الشعراء إلى 
إنجازه. فما من شيء  يمكن  تأسيسه في قلب 
الدائرة، ما دامت هناك الحركية الدائمة، التي 

يتحقق معها  الهدم  الدائم للعناصر وللغات.
ظاهرة الستسالم لغواية  ركوب  الخطر، 

يمكن  معاينتها  لدى بودلير أيضا،  الذي وجد 
ديوانه  المرفوعة ضد  القضائية  الدعوى  في  
"أزهار الشر"  وفي  إهانة المحكمة له "هبة  
عن   انزياحه  بعمق  أقرت  بذلك  ألنها  إلهية" 
متناهية.  بما هي  المطروقة،  المعاني  مسالك  
وهي الفكرة التي أكدها "والتر بنيامين "حينما  
محيالاً  شعره"  في   شاخ   شيء  "ل  بأن  قال 
وما   ، يدوم  ما  لحقائق  امتالكه  على   بذلك 
أبدا  بحيويته  و شبابه، وأيضا محيالاً   يحتفظ 
التي   للشيء"  الالحقة   "الحياة   فكرة  على 
إليها  غريم غيلوتش في كتابه "تراكيب  انتبه 

نقدية".
ركوب  متعة  عن  الحديث  سياق  وفــي   
تامٌّ   تنّصل  هو   بما   التخوم،  اكتشاف  خطر 
من  سيكون  المتناهي،  في  اإلقامة  بؤس  من  
غامر   الذي  نتشه،  لتجربة  التلميُح  الضروري 
قوله  عبر   والمعنى  الحقيقة  من  كل  بتصفية 
الالمتناهي  عن  بحثه  وعبر   اإللــه،  بموت  
خارج  فضاء الآلهوت. ومحرضا على  هدم 
بذلك  ا  واضعاً البشري،  بالغيب  اإللهي  الغيب 
اتخذ   الذي  الفرد   قلب   في  المطلق   سلطة  

سمة اإلنسان المتفوق.
مناوئا   كان  نتشه  أن  األمــر   في  الغريب 
لميل  الشعراء  للتأسيس،  الذي  يتضّمن  من 
الروح. و  تخليد  بفكرة   قول   وجهة  نظره  
يؤمن  ل  الذي  "زارا''  يعارضها   فكرة   هي 
الجسد،  نطاق  خارج  يوجد  آخر   شيء  بأي 
القيم  هدم  سّيد  بامتياز  هو  الجسد  أّن  باعتبار 

السائدة  والمعاني  المألوفة.

 ال تناهي التخوم من منظور  زمني

إلى  اإلشارة  الضروري  من  سيكون  ولربما   
الالمتناهي من المنظور الزمني؛ ألنه سيساهم  
على  اإلضــاءات  من  المزيد  تقديم  في  حتما 
مقدمته  ففي  التخوم.  إشكاليات  من  يتخّفى  ما 
بقولة  بورخيس  يستشهد  الزمن،  حول  لمقالته 

دراسات

تجربة العشق 
االستثنائية التي  
خاضها الشاعر  
األلماني  ريلكه 

مع صفّيته 
سالومي هي  

العتبة التي  قادته  
إلى مسكن 
الالمتناهي 
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فالزمن  أموت"،  يوم  كل  "في  بولس  القديس 
بالنسبة له هو وحده "األزلي" و "الحقيقي" . 
ا ضمن   مندرجة حتماً فهي   القضايا  باقي   أما 
ماضي  األزلية.   هو  الزمن   "  . الميتافيزيقا 
الكون، حاضره ، ومستقبله" نحن نهٌر يجري 
نظر  وجهة  الــواقــع  في  وهــي  انقطاع.  بال 
طريفة حول الزمن، لكّنها في الوقت نفسه جّد  
تراجيدية.  حيث ما كان لنا لنكون، بدون هذه 
التتابعية لنهر الزمن، ما يجعلنا   نقول  البنية 
بأنها "فكرة الستمرارية في الزائل". بمعنى، 
وفانية  زمنّية   نسخة  هو  منا،  واحد  كّل  أن 

للنموذج  البشري.

الالمتناهي في  ضيافة النص 
الصوفي

هي  بما  السؤال،  مسارات  تتعدد  إذن،  هكذا 
ذاته،  السالك   ليجد  والقول،  البحث  مستويات 
العربي  التصوف  أرض  من  خطى  بعد  على 
"أهل   أرواح  تنهمك  حيث  هناك  اإلسالمي. 
الحقائق" في البحث عن السبل الكفيلة بتحقيق 
حظوة الحلول في الالمتناهي. وألن  الصوفية 
- ربما –  هي أكثر  واقعية،  فإنها  تطمئن  
بما  الوهم،  بحيرة  في   الكامل  غرقها   إلى 
تحفل به من جماليات اإليهام  والستيهام. وإذا 
العقل؛   جموِح   تلطيف  في  أمٌل  ثّمة  كان  ما 
ا لسلطة اإليهام  فإّن الكلمة الفصَل ستكون حتماً
أمام  كلّية  ــواب  األب ُتشرع  أن  يحدث  التي  
فالتصّوف  أخرى.  إشكالية  وتلك  الالمتوقع. 
هو أفق المنفتح على التخوم بما هي أفق متفّرد 
لستشراف الالمتناهي. األرض المؤجلة التي 
كانت  تجريبية  العلوم،  خباياها  بإدراك  تحلم 
مؤجلة.  باستمرار  ستظل  والتي  إنسانية،  أو 
باعتبار أن التقّدم العلمي، كلما خطا بخطواته 
أي  من  أكثر  وتأّكد  إل   األمام،  إلى  العمالقة 
باتجاه  وسبله  مساراته  يشّق  بأّنه  آخر،   وقت 
الستحالة، بما هي ترجمة صريحة للعجز عن 

سجين  هو  العلم،  أّن  لو   كما   الحقيقة.  تملّك 
دائم لمرحلة ما قبل التهّجي، أي مرحلة ما قبل 
النقيض   على   الشيء.  بخبايا  الدقيق  الوعي 
من  ذلك، تعمد النصوص الصوفية  -العميقة ، 
وليس المبتذلة -على  فك  ارتباطاتها  بالزمن  
تجترح  كي  نظريا،  أو  كان  تجريبيا  البشري، 
التي  بها،  التجريبية  للعلوم   قبل  ل  طرقات 
المتناهي،  حدود  بحثها  مجالت  تتجاوز  ل 

المؤطر بحيثياته العملية، المادية والملموسة.
  إنها تتجاوز مستويات التواصل والحوار 
بشكٍل  تتجه  كي  العالم،  أشياء  مع  الذرائعي 
ذلك، حذَف  في   متوّسلة  األصل،  إلى  مباشٍر 
كاّفة الوسائط النحوية المؤّدية إلى توسيع الهّوة 
الحذف  هذا  فبقّوة  والالمتناهي.  المتناهي  بين 
حضورها  امتالء  تحقيق  مستوى  إلى  ترقى 
في   بذلك  مندرجة   ، "هو"  حيث  تماما  هناك. 
أفق كينونة مختلفة، ل طاقة  لظاهرّية هيدغر  

بها.
نسٍق  شكَل  الصوفية  الكتابة  تأخذ  هنا  من 
عن   ففضال  والمقّومات.  الخصائص   متكامٍل 
منهج   ذلك   جانب  إلى  هي    رؤية،  كونها  
وأفق، يستند  على   منهج  تخييلي  وتذاوتّي، 
والعلمّية.  الفلسفية  للخطابات  جذرّيا  مفارق 
الخانة    ضمن  تصنيفها  ُيمكن  وبالتالي، 
انصهاره  فرصة  للكائن  تتيح  التي  اإلبداعية 
األديان   انفتاح  خانة  وهي  التخوم.  تجربة  في 
ا عن أي  تعّصب  عقدّي    على  بعضها، بعيداً
ثم   ذاتها.  على   المنغلقة  الخصوصية  لهوى  
الشرع،  قبل  القلب  لنداء  فعلّية   هي  استجابة 
جرعٍة   مع   . البرهان  قبل  الكشف   ولنداء  
ُيساعد  ملتبس،  عشٍق  جنون  من  مالئمة  
على  الصوفي،  النّص  باألحرى  أو  ــذات  الّ
بلوغ  أقصى  درجات الفراغ  الحارق،  لكّل  
المعاني  الجاهزة  والسائدة؛  ذلك  أّن  السائد  
تحّمل  المتناهي، وعاجز عن  هو  في  حكم  
بإمكانية  وحده  يعد  الذي  العظيم،  الفراغ  ثقل 

الدنّو من جوهر  الالمتناهي و الحلول  فيه.

شعرية الحضور 
تكمن  في  

التلّفظ بما لم 
يكن وارًدا  على 

لسان  اللغة، 
وهو  ما يعبر  

عن  الدينامّية  
الحّية، الثاوية في  

عمق األشياء

دراسات
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تجربة   أمام    أنفسنا ل محالة    نجد   إننا 
تخاطر  بارتكاب  المحظور،  الذي  يتمثل  في  
ادعاء حظوة القرب؛ ألّن من يتأتى له  ذلك، 
أشكال   من  شكٍل  كل  ممارسة  حق   له  يجوز 
التجديف التي بفضلها يتمظهر الالمتناهي من 
وراء حجاب اللغة، ومن وراء حجاب القول. 
القلب  نور  عن  المنبثق  لإلشراق  وسيكون 
للطبيعة  التمظهر. وبالنظر  دور كبير في هذا 
فإنه  الصوفي  القلب  بها  يتمّيز  التي  المعرفية 
شكل  يأخذ  كما  المصقولة،  المرآة  شكل  يأخذ 
وفي  العقل،  تبجح  في  نكاية  المحفوظ،  اللوح 
دون   المعرفي  المجال  على  هيمنته  ــاء  اّدع
الدين  اإلمام شهاب  ولنا في نصوص  منازع. 
تجربة   على  مثال  أرقى  القتيل،  السهروردي 
الذوق، وعلى  على  القائمة  الصوفي  اإلشراق 
حدوسات الذات العارفة التي ترى في الباحث 
عن  يبحث  بمن  شبيها  بالبرهان،  الحقيقة  عن 

الشمس بالمصباح. و حينما يقول :-
ال تظنوني بأني ميت

ليس ذا  الميت و هللا أنا 
فإنه يستثني صيرورة زمانه من صيرورة 
الزمن البشرّي المقّيدة بثنائية الميالد والموت، 
"ل  وما  "يــدوم"،   ما  تخوم  إلى  ينتمي  كي 
أساسّياًا  ا  دوراً المخيال  يلعب  حيث  ينتهي"،  
إلى  يمتدُّ  ــه  إّن المعطى.  هــذا  هندسة  ــي   ف
السهروردي،كي  جسد  موت  بعد  ما  مرحلة 
المسّجاة  فجّثته  الــصــورة.  بتصحيح  يقوم  
السهروردي  بهوّية  لها  اآلن، ل عالقة  أمامنا 
المتعارف   عليها عند العاّمة. ذلك أّن هوّيته 
الفعلية والحقيقية، مندمجة في  ذات ما يدوم،  
التي  يتناهى. وهي الوضعّية  ما يبقى  وما ل 
الحكيم  عّبر عنها  "هنري كوربان" بوضعية 
المتألّه،  الذي تتكامل فيه حياة العقل مع حياة 
ضراوة   تستفحل  سوف  ذلك  بموازاة  القلب. 
اندماجها  عن  الذات  إعالن  إثر  على  الخطر، 
في ذات ما يدوم. الشيء الذي يعتبر من وجهة 
وضربا  التجديف،  من  ا  ضرباً التقليدية  النظر 

الالمتناهية،  الذات  حرمة  على  التطاول  من 
التي  التي هي متفردة بحضورها وبوحدانّيتها 
يقول   كــان.  أيٍّ  من  مزاحمة  أّيــة  تحتمل  ل 
ا   أبداً  " المشهورة  السهروردي  في  قصيدته  

تحّن  إليكم  األرواح".

ال ذنب  للعشاق  إن غلب  الهوى 
كتمانهم فنما  الغرام فباحوا

بالسر إن باحوا تباح دماؤهم 
وكذا دماء البائحين تباح 

فنحن  ــك؛  ذل ــى  إل ـــارة  اإلش سبقت  وكما 
في  بالخوض  السياق  هذا   في   معنيين  غير 
متاهات   التجارب الصوفّية بحقها أو باطلها، 
ل  إشكاليات  من  فيها  يتوّزع  ما  تقليب  وفي 
معنّيون  فقط  هنا  نحن  وتتفرع.  تتشعب   تني 
وثيقة،  صلة  له  ما  إلــى  اللّماحة  بــاإلشــارة 
بلورته،  بصدد  نحن  الذي  بالنسق   ومباشرة 
تخوم  اختراق  على  النّص  بحرص  والمتعلق 
التوجه  هذا  وضمن  والالمتناهي.  الالمرئي 
الذي  البسطامي  يزيد   أبي   تجربة  تحضرنا 
اعتبره  المستشرق  "رينولد  ألين نيكلسن'' في  
كتابه "مقدمة في التصوف اإلسالمي" أول من 
امتالك  عبر   التحاد،  أو  الفناء  بفكرة   قال  
ا  وانسجاماً والخالصة.  الفردية،  األنا  مقومات 
لن  فإّننا  مقاربتنا؛  اختطته   الذي  النهج   مع 
هذه   و  الختيارات  هــذه   وضع  في   نتردد 
المواقف  ضمن  جمالية  التوليد  اللغوي، التي  
تعتبر في  نظرنا بوصفها  منظومة  متكاملة  
تتبادل  عناصرها  اإلضاءة  في ما بينها. وفي 
خضمِّ  هذه  اإلضاءات  المتبادلة  والمتكاملة، 
ممرات   تنحفر   كما   وأقدار،  تتهيكل مصائر 

و مسالك . فراديس و محارق 
فإننا  القانون؛  لهذا   احتكامنا  حالة  وفي   
سيكون  لغوّياًا،  الوحدة  مفهوم   بأن  سنسلّم 
في   المتناهي  دمج  عوامل  من  أساسيا  عامال 
المؤرقة  الهّوة  بذلك  لتنهدم   الالمتناهي،  

الفضاء األثير 
الشتغال سلطة 

االبتذال هو 
االعتقاد الواهم بـ 
»الحقيقي«، بينما 

هو متخفٍّ عن 
أنظار من ال يرى  

بعين البصيرة 

دراسات
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حضوره   نلمس  ما  وهــو  بينهما.  الفاصلة  
المنّزه  "لخالق   لـ  بمساواته  عربي  ابن  عند 
بالخلق   المشّبه" ما يؤدي  إلى  توليد  بنياٍت 
المخلوق  "الخالق   قبيل  من  توحدية  لغوّية 
الطبيعي  من  وسيكون  الخالق."  و"الخلق    "
مختلفة  كتابات  عن  البنيات  هذه  تتفتق  أن 
األساس  الحجر  وضع  شأنها  من   ومغايرة، 
حيث  بقوانينها.  مستقلة  جديدة  معرفية  لرؤية 
متعددة"   مرايا   في  واحدة  صورة  "الطبيعة  
فتتنوع   المجلّى  في   الحق   يتعدد    " وحيث 

األحكام  عليه  " و حيث:-
جمع و فرق و إن  العين واحدة
و هي الكثير  ما تبقي وال تذر 

غير  منعطفات  وتتشكل  تنفتح  ذلك  وعبر   
مسبوقة للقول والتأويل. وهي المنعطفات ذاتها  
إلكسانوفان،  أرجعها  قد  أرسطو  كان  التي 
واألفالطونية    للرواقية  بالنسبة  الشيء  ونفس 

الجديدة. فكما  يقول ابن الفارض:-
تراه إن غاب عّني  في كل جارحة

وفي كل معنى لطيف رائق به

أكثر  آخــر   منحى  تتخذ  أن  يحدث  كما 
تطرفاًا، حيث ل تكتفي  الذات  المتصوفة بتبّني 
فكرة  التوحيد؛ بل  تتجاوز  ذلك إلى اعتبار 
ذاتها محاّلاً لحلول الذات األولى. كما هو وارد 
في  منطوق الحالج "أنا الحق". وفي  السياق 
ذاته، يظل النفرّي في نظرنا الصوت المتفّرد 
من بين أهم األصوات المسكونة بفكرة التخوم 
بكافة   يحيط  أن  استطاع  أّنه  ذلك  الالمتناهية؛ 
التفاصيل الروحية، العقلية واللغوية واإلشارية 
المستحيلة،  العالقة    هذه  بإقامة  تسمح  التي 
به  يتميز  التي  القدري  الحضور  من  بالرغم 
ا  حجاباً بوصفه   الصوفي  حياة  في  "السوى" 
الرائية  وذات ما  الذات   بين  الحضور   دائم 

يدوم.
يوّسع  أن  المهّتم  بوسع  سيكون  أيضا 

"إخوان   فيترّدد  على  مسكن  البحث،   دائرة 
لمنطِق  رؤيتهم  على  يتعّرف  كي  الصفا"   
عن  المنحدرة  المقامات  يشمل  الذي  التدّرج 
هللا<  كالتالي:  وهــي  األول.  الخالق   مقام 
 > األجسام  األولى<  المادة   النفس<  العقل< 
األفالك < المعادن<  النبات < الحيوان، حيث 
ا  من النفس  الكلية. وهو   يعتبر اإلنسان جزءاً
حركية  تفاوت  من خالله رصد  يمكن  مساٌر  
محاولتها  في  والفنية،  اإلبداعية  النصوص 
الرمزية تجاوز المقامات الدنيا، باتجاه أخرى 
رؤيتها  مع  ا  انسجاماً وطبعا،  تقدما.  أكثر 
الوجود.  مكونات  لتراتبّية  والنظرية  الفكرية  
من  اإلسالمي  الفلسفي  الخطاب  اهتمام  ولعّل 
مرتكزه الصوفي بمسألة المقامات، هو  الذي  
أفضى  إلى إثارة إشكالية اإلنسان الكامل. كما 
وابن  والفارابي   للكندي  بالنسبة  الشأن  هو 
سينا. باعتبار  أن  تجاوز المقامات البسيطة،  
مشمولة  روحية  مقامات  من  يليها  ما  إلــى 
بتعاليها وقداستها، يستدعي من السالك  تجاوز  
لن  الــذي  الشيء  األرضية.  النقائص   كل  
يتحقق -من وجهة نظرهم -  إل عبر  اإلحاطة  
تتحصل عن طريق  التي   "الوهبية"   بالعلوم 
الذوق والكشف و'اإلمدادات" الروحية، فضال 
عن العلوم  الكسبية، الكفيلة  بتنظيف  الشريعة  

مما يطالها من تشويه.
  والحال، أننا هنا بصدد فعل إبداعي، وقد 
تحول إلى  قلق وجوديٍّ تشمل عدواه  اللغة، 
والفكر والروح،  ليصبح في  نهاية المطاف، 
ا متكامال تتخذ منه العقيدة المتحّررة  من  طقساً
أي  األثير.  سكنها  المشتركة  التعاليم  سكونية 
المختلف  القول   فيه  يعلن  الذي  ذاته  السكن 
أّن  على  التأكيد  مع  الستثنائي.  عن حضوره 
اإلبداع الذي  يعنينا في  هذا  السياق، يشتغل 
خارج الخطاطات الجاهزة، بل إنه إلى جانب 
عن  بها  ينأى   إنه  ذاتــه.  يشتغل ضد  ذلــك،  
بناء  على  الحريصة  المسكوكة،  القناعات 
واضعي   بسلطة  والموجه  المشترك،  المسكن 

المجاز يتعّذر 
سجنه في 

المعنى 
الثابت؛ ودوره 

األساسي 
تنظيف الشيء 

من غبار المعاني 
المتراكمة عليه. 
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فضاءات 
الالمتناهي 

محاطة 
بالمحظور، 

وغالًبا ما يتم 
استدراجها 

يك تصّب 
في الحوض 

المشترك 
المعروض على  
األنظار  الوصّية

الحجر األساس. كما  ينأى  عن تلك الطمأنينة 
الباردة، السعيدة بوجودها داخل خانة  المعنى.

تجربة التخوم بين الشعرّي 
والفلسفي

للفينومولوجيا،  يحسب  منجز  أهــم  ولعل   
خالل   من  المشترك،  سلطة  من  تخلّصها  هو 
من  يضاعف  ــذي  ال الــســؤال  عنف  تكريس 
ا بذلك الكينونة في   الغربة المولدة للقلق، واضعاً
كل  من  الخروج  سياق  أي  الطبيعي.  سياقها 
شيٍء، بلغة ما بعد الحداثة، من خالل  النتماء  

إلى  الالمتناهي. 
ومن جديد، سنجد أنفسنا في ضيافة التجربة 
الستثنائية، التي يتوّحد فيها الفلسفي  بالشعرّي. 
وأعني بها تجربة الفيلسوف هيدغر، والشاعر 
يقصدها   قبلة   إلى  تحولت  التي  هيلدرلين،  
الباحثون المعنيون بالكشف عن  أسرار تفاعل  
تحقيق  في   المركزي   ودورهما  الخطابين،  

حظوة  الحضور. 
 وفي اعتقادنا أن احتفاء الفيلسوف بالشاعر، 
قابل  ألن  يؤول  بحلوله  الصوفي في  لمتناه   
القدسّي، دون   ، تهتف قصائده  بلغات   بشريٍّ
أن يأخذ  الشاعر  بالضرورة  صفة  الوسيط،  
البرهنة   زمن   من  بالفيلسوف  ينتقل   الذي  

والستدلل، إلى زمن التأّمل الذوقي.
  إن  الشعرية الهولدرلينية هنا، هي غاية في 
ذاتها. وهي األفق الذي  يشير  إليه  الخطاب  
باسمه؛  الحديث  إلى  يطمح  أن  دون  الفلسفي 
حيث  نجد  أنفسنا  إزاء  تلك  الحالة  التي  ل  
حلول  متعة  عدا  بديل؛  مبادرة  أي  معها  تنفع 
الفلسفي في الشعري، أسوة بالرؤية  الصوفية 
الذات   الذات اإللهية  في  التي تحّل بمقتضاها 
البشرية. و العكس بالعكس. إنها  الحالة التي 
ا  تعبيراً بوصفها  حدوساته،  السؤال  فيها  يفجر 
عن  "الحضور  الكلّي  للوجود" الذي يطمح 

الدازاين الهيدغيري إلى تحقيقه.

رهاب  من  للتخلص  األخير،  الّترياق  إنها 
العدم الذي عّمق نتشه إحساسنا به، من خالل 
اإلرادة.  على  فقط  واإلبقاء   شيء،  لكل  نفيه 
أمام سطوة    تفعل   أن  اإلرادة  بوسع   ماذا  ثم 

الالمتناهي؟.
اللحظة  تأخذ  للوجود،  الكلي  الحضور  في 
التناقضات   تتخلّى  كاملة.  زينتها  الستيهامية 
توحي  فيما  قليال،  شراستها  عن  والختاللت 
القلق،  ليل  انسحاب  باحتمال  أمــل  بــارقــة 
هكذا  ثم  الطمأنينة.  شمس  لنبالج  ا  تمهيداً
نوشك أن نقول:- هو ذا التجلي الباذخ لوجهة  
ا بأّن الوجود، ل يمكن أن ُيعلن  الالمتناهي. علماً
عن حضوره، عبر تمّثل ساذج وبسيط  للنص 
الهولدرليني، أو الهيدغيري، ما لم يكن ثمة ذلك 
عن  الناتج   التوصيف  على  العصّي  التواطؤ 
وقراءاته.  النص  بين  المشتركة  الشفرة  تملك 
إن األمر يتعلق بتوافر قوانين الستجابة؛ حتى 
بالنسبة لهيدغر، وضمن كبرياء السؤال، كان  
األراضــي  فــي   يبحث   أن   الطبيعي   مــن  
البكر، التي  لم  يفسدها  الفضول المعرفي عن 
إمكانية محتملة لحلول ما. إمكانية البحث عن 
الحضور الكامل للوجود المتخفي فيما ليس هو 
لم  الذي  المنسّي،  الوجود  . أي في عمق ذلك 
الحلول   الميتافيزيقا.   قبل  من  إليه  النتباه  يتم 
الذي يختلف عن  الحلول  الصوفي، الذي ل 

يتقيد بولء أو بعبودية.
إن الحضور الهولدرليني كما تبناه هيدغر، 
الصوفي   بالمفهوم  القدسي  الحضور  يتجاوز 
المشترك  الالمتناهي  تجاوز  بمعنى  للكلمة. 
فقط  هنا  بقداسته.  مشمول  ا  متعالياً بوصفه 
الكبير  القلق  منبع  أي  للشعر،  العودة  يمكن 
الذي ل يلتزم بشيء، وبتعبير آخر اإلقامة في  
المابين. بين الفلسفة والشعر ، أو بتعبير آخر 

بين  الحيرتين .
المشترك،  المقّدس  كان  إذا  ما  حالة  وفي 
المقّدس  فــإّن   العاّمة،  التعاقدات  فضاء  هو 
الذاتّية،  الحرية  فضاء  هو  /الشعري،  الذاتّي 
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والمتميز بالتحرر التام من كل التعاقدات. ذلك 
الالمتناهي،  سقف  يتجاوز  حينما  الشعر  أّن 
المعبر عنه بالخالق األول، يخرج من  ظلمات 
أزمنة، تفوح  منها حرائق مدونات وخطابات. 
دوامات،   ومن  تعاقدات  من  بذاك  ومتخلصا 
واللغوية،   الفكرية   العاهات   بكل   مصابة 
تنعدم  التي   الدموية  تناحراتها   في  الغارقة 
اإلله.  على  المحتمل  التعرف  إمكانية  معها  
التوصيفات  المنّزه عن  المقدس  فإن  وبالتالي؛ 
الدينّية،  وحده يظل قابال للتماهي مع الحضور 
علينا   يقترح  المقّدس  هذا  إن  للوجود.  الكامل 
بذاكرة  مطلقا  لها  عالقة  ل   التي  قوانينه 

الميتافيزيقية.   القوانين 
التخوم  باستشراف  القول  فإن  ذلك،  ومع 
هو   سيظل  للشيء،  الفعلي  الحضور  هي  بما 
سبقت  كما  بخطورته،  الممهور  الختيار 
وجلها   من  الذات  تعاني  حيث  لذلك،  اإلشارة 
مقدسها  إلى  بالذهاب   المغامرة   في  الكبير 
ما،   حدٍّ  إلى  الطريق  تكون  حين  في  الفردي؛ 

معبدة أو تكاد، باتجاه المقدس المشترك.
يقول هيلدرلين:-

 "لكن ها هو النهار ينبثق
  لقد انتظرت و رأيته  قادما  و ما  

رأيته،
ليكن  المقدس كلمتي

وسيكون من  الضروري التساؤل عن سر 
هي  هل  بهيلدرلين؟  الهيدغيري  التعلق  هذا 
األمر   يتعلق   أم    تضليلية؟  مجرد   صداقة 
يوظف    حيث  والبوح،   الجهر   من  بالتهيب  
الشاعر / اآلخر  كذريعة.  ولن يفوتنا ضمن 
العالقة   اإلشكالي  الطابع  ذات  التعالقات  هذه 
مع  روحيا  هيلدرلين  أقامها  التي   ذاتها،  
"أمبيدوقليس")  الوثني  والشاعر  الفيلسوف، 
الطابع  ذات  الذاتية  بسيرته  ق.م(     5 ق 
غريب  من  تخللها  ما  فرط  من  األسطوري، 
ارتمائه في   األطوار، خاصة  منها   رواية  

"حقيقة"   على  منه  تأكيدا  إيتنا  بركان   نيران 
ألوهيته التي دأب  على ادعائها. وهي  النهاية 
التي كانت موضوع تأويالت متعددة ومتنوعة 
لعالقة   الحديثة،  العصور  فالسفة   قبل   من 
بما   و  بالمابعد،  الشعرية  و  المفكرة  الــذات 

يدوم. 
اتهم  قد  المعري  العالء   أبــو   كان  وإذا 
بالزندقة، جراء مبالغته في اإلعالء  من  قيمة 
به  ينأى  روحي  تهويم  ألي   ورفضه  العقل، 

عن الزمن المادي.

 " كذب الظن ال إمام سوى العقل
مشيرا  في  صبحه  والمساء"

التي  واإلرادة  والعقل  العمل  مفهوم  فإّن 
رافقت المسار البشري، بما أنتجته من نظريات  
معرفية وإبداعية وفكرية وتقنية، ترتبط بثنائية 
الفهم   أجل   من   ليس  والالمتناهي.  المتناهي 
السير   تدبير  أجل  من   فقط  وليس  ذاته،  في 
الطبيعي إليقاعات الحياة ؛ بل  أساسا من أجل 
المتناهي   الرؤية  في   الختالف   نار  إضرام 

أو  الالمتناهي. 
إن هذا  العالم الصعب والمعقد، كان بحاجة 
إلى من يفكر  فيه، من يشعر به،  ومن يعاني 
أيضا   هو  ككل،  العالم  وكوارثه.  نوائبه  من  
له بنية  الكائن على طريقته الخاصة به.  ول 
ألن  محتاج  إنــه   والــوحــدة.  العزلة  يتحمل  
يعترف  لمن  ماّسة  بحاجة  هو  كما  يتواصل، 
به. ولربما كان الكون هو أيضا، يستفيد  من 
الكائن،  أفق   أّن   الكائن؛ ذلك  شر ومن خير 
أن  يستطيع  أحد  ول   غموضه.  في  موغٌل 
يتكّهن بجديد ما يطرحه من إشكاليات. الوجود 
هو  أيضا، معنّي بأن يكون حذرا من المقالب 
من  ينتقم  الكائن  إن  الكائن.  لهذا  المنتظرة 
إن   ، بالقتل  و  بالكراهية،  باإلبداع،  تناهيه   

استدعى  األمر ذلك. 
تكون  قد  المتناهي  حركّية  فإن  وبالتالي، 

المعرفة 
تعمق لدى 

الكائن الوعي 
بالمقدس 

ونقيضه؛ 
و"اإلنسان 

الكامل" هو  
الذي يستطيع 

الخروج  من 
الثنائيات
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النصوص 
الفكرية 

واإلبداعية 
تستند في 

تأويالتها 
انسجاما مع 

اللحظـة الفاعلة 
في إنتاجها

باتجاه  تكون  وقد  وللتالشي،  الفناء   باتجاه 
التحّول. وهما معا قانونان من قوانين المتداد 
الكوني؛ ذلك أن الطبيعة تجدد ذاتها من خالل 
عمليات التحويل والتغيير، وهو  المجال  الذي 
يشتغل  عليه  التاريخ الطبيعي  والبشري بكل 
من  منعطفا  الفناء  يكون  حيث  تخصصاته. 
في  هو  فالتحّول  والتغيير.  التحّول   منعطفات 
إجراء  شأنها  من  خيميائية،   عملية  األصل 
وإذا  الوظيفة.  وعلى   الشكل  على   تغييرات 
كان  من الممكن التحقق من هذا المسار على 
مستوى بعض الظواهر  الطبيعية  والرمزية، 
أي  على مستوى  البنيات الجزئية؛ فإنَّ  األمر 
إلى   المنتمية  لألجزاء  بالنسبة  جذريا  يختلف 

المقولت الكبرى، أو الكليات.
توصيفاًا  أيضا  تكون  قد  المتناهي  تخوم  إّن 
منفلتا  باعتباره  أو  الالمتناهي،  لتخوم  مرحلّياًا 
ومتناهيا من  حيث  الظهور، بما ل يتيح أية 
إمكانية للتجلي. أي لإلعالن عن  جوهره، من 
أجل أن يكون موضوع تعرف تاّم يقيني، وخاٍل  
الالمتناهي،  أن   بمعنى   الشك.  شوائب  من  
المتناهي،  اتخاذه شكل  يتحقق عبر   قابٌل ألن 
التي  المعرفية  أرضيته  لكلٍّ  أن  العلم  مع  
يؤسس عليها  مفهومه للمتناهي والالمتناهي. 

سلطة المرئي و دورها في اإليماء 
للتخوم

هي  تكون  قد  الالمتناهي  تخوم  مرجعية 
عن  المنّزه  المجرد  شّقه  في  أي  الالمرئي؛ 
أو   التشبيه  القياس  على  مستنٍد  توصيف   أّي 
المقارنة. كما قد تكون أيضا في سياق المرئي 
المؤطر  بالديمومة؛ بمعنى إن  القول بالمرئي 
ل  يعني القول بتناهيه باعتباره مادة، وباعتبار 
التناهي، في حين ما  المادة  هو   أّن  مصير 
يتناهى من المادة هو زوائدها. تالشي الزوائد 
هو ما يتيح للمادة  إمكانية البقاء، فهناك المادة 

العابرة وفي الوقت نفسه  المادة  الدائمة.

إن إشكاليات المتناهي والالمتناهي في تنابذ 
دائم فيما بينها؛ إن بعضها ُيلغي بعضها اآلخر؛ 
ينفيه أو يثبته. هناك حرب دائمة بين الرؤى، 
الواحد؛  المفهوم  بها  يمّر  التي  المسارات  بين 
إذ في كل مرحلة يطغى، ويهيمن تصور معّين 
الالمتناهي  يستمتع  فيما  للمفهوم،  اآلخر  دون 
بتخّفيه  يحتفظ   كي  المفارقات؛  بهذه  كجوهر 

الكامل  أو  النسبي.
خلفية  في  تحضر  التي  اإلشكاليات  وهي 
أسئلة،  من  عنها  يتفّرع  بما  الكبيرة،  األعمال 
واختاللت،  اختالفات  من  تناقضات،  ومن  
في   المقيم  الكبير  التوّجس  ذلــك  ثّمة  أيضا 

أجواء كل طمأنينة.
على  تستند  واإلبداعّية  الفكرّية  النصوص   
المتناهي  لتخوم  ورؤيتها  وتأويالتها  قناعاتها 
اللحظة  طبيعة  مع  ا  انسجاماً الالمتناهي،  أو 
لحظة  هي  بما  إنتاجها،  في  الفاعلة  التاريخية 

مجتمعّية، و حضارية، و ثقافية.
إن التباس الالمتناهي يجعل طبيعته متعّددة؛ 
ا للشّر، كما يمكن  أن  يكون   فقد يكون مصدراً
ا  للخير؛ حيث تزدوج عالقة الكائن به،  مصدراً

مراوحة بين الرغبة والرهبة.   
المباشر  الدللي  بثقله  دائما  يحضر  ل  إنه 
والمركزي؛ إل في حالة الرّجات الكبرى التي 
ظرفّية  في  الجماعات  بها  تصاب  أن  يحدث 
فيه   يحضر  فما  ذلــك،  عدا  معّينة.  تاريخّية 
الضيق  لحظات  وكل  تداعياته.  أطيافه،  هو  
تهب  الكائن،  تعتري  أن  يمكن  التي  الفرح  أو 

أصداؤها من مراكزه.

المعرفة و القداسة 

الوعي  الكائن  لدى  تعمق  قد  المعرفة  إن 
الوعي  لديه  تعّمق  أن  يمكن  كما  بالمقدس، 
بنقيضه؛ لذلك فإن "اإلنسان الكامل" هو  الذي 
يستطيع  -في  حالة  وجوده - أن يخرج من 
والكل،  الجزء  فيزياء  قبيل  من  الثنائيات، 

دراسات
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يتعذر  فصله  كما  والنقسام.  التقسيم  وقوانين 
الثابت  التفكيك،  القطع،  البتر،  إيقاعات  عن 
والمتحرك، المطلق والنسبي، الوحدة والكثرة، 
الدال   والوحدة،  التنوع  والهامشي،  المركزي 
والالوعي،  الوعي  واآلخر،  الذات  والمدلول، 
المستحيل،   و  الممكن  والموضوعي،  الذاتي 

الحسّي  والعقلي، الظاهر  والباطن.
النواة  هو   نظري،  في  فالالمتناهي  لذلك 
أهم   عليها  تنطوي  التي  المركزية  الدللية 
العلوم  بها  تشتغل  التي  النظرية  التعريفات  
بأّن  القول،  على   غاليليو  حّفز  ما  واآلداب، 
الكون  كتاب  في  مدّونة  الطبيعية  الفلسفة  
الجميع،  أعين  أمام  دائمة  بصورة  المفتوح 
لغة  من  التمّكن  تقتضي  قراءته  بأّن  مضيفاًا 
سؤال  نطرح  يجعلنا  ما  وهو  الرياضيات، 
إشكالّياًا حول   مفهوم اللغة الجديرة باستنطاق 
األرقام،   بدل  الهندسية  األشكال  الكون،  كتاب 
القائمة  العالقات  اللغة يمكن ضبط  فعبر هذه  
األسباب   من   أهم  هي  التي  الظواهر،  بين 

الميتافيزيقية.
لكن ذلك، لن يمنعنا حتما من التساؤل عن 
كل   بها  اشتغل  التي  والنظام  المعقولية  حدود 
من غاليليو وكوبرن كوس. ثّمة أيضا  إشكالية 
لمقولة   ا   تبعاً مستحيلة  جّد  تبدو  التي  القسمة 
جيوردانو برونو " كل شيٍء متضمن في  كل 

شيء".
وفالسفة،  علماء  من  وغيرهم  هؤلء  إن 
يتقّمصون أصوات المالئكة واألنبياء المجندين 
في جيش الرحمن، وهم يتحدثون دون ملل عن 
خلق  العالم، كما لو  أّنهم كانوا  طرفا مباشرا  
موضوعي،  جّد  شيء  وهو  الموضوع.  في 
تسمية  بهاجس  مسكون  بطبعه  الكائن  مادام 
ما  األحــوال.  تقييد  وبهاجس  الكون،  أشياء  
إذن،  هكذا  مرئي.  غير  أو  منها،  مرئي  هو 
وتبعا لذلك،  نحتاج إلى أبدية كاملة من البحث 

والتحري.
أن  قبل  معيشة،  واقعية  إشكالت  وهي    

التفكيك ل يقع خارج دائرة   تكون نظرية. إن 
الكائن. إن الكائن هو الذي  يشتغل به، بإيعاز 
يؤدي   ما  يسكنه. و هو   الذي  الالمتناهي  من 
إلى ضياع المعنى، إلى ضياع  الحقيقة؛ حيث 
ليس لك  سوى أن تظل حيث  أنت. مراوحا    

مكانك حيا وميتا.
غير أّن منهجّية الشعر، ليست معنّية بالبث 
منهجية     غرار  على  الحقائق،  هذه  مثل   في 
تبدو  التجريبية. إن منهجيته  العلوم  أو  الفلسفة 
منفصلة  إلى حدٍّ ما، ومتصلة  في اآلن نفسه، 
ُيمسك  الذي  هو   الهندسة  سؤال  أّن  باعتبار 
ا في نزوع  المجاز  إلى  بتالبيب الشعر. مجسداً
لتلك  ومغايرة  مختلفة،  دللية  هندسة   إيجاد 

التي ترومها اللغة.
النظر  وبصرف  الالمتناهي  أن  بمعنى 
دائرة   يتقمصها ضمن   التي   األشكال   عن  
هيولى  يكون  أن  أخــرى،  بلغة  أو  المجّرد،  
يسكن  أنه   إل  حالة؛  أو   مــادة. صــورة   أو 
جسد  الكائن، الذي يستحضره فيه بشكل  من 

األشكال.
من  ما  رمزيٍّ  تجلٍّ  في  التفكير  مجرد  إن 
داخل  حلوله  في  يسهم  الالمتناهي،  تجليات 
الذات. إن لعبة التحاد هذه تكون متبادلة؛ ألّن 
الالمتناهي هو أيضا ل يمكن أن يكون كذلك،  
إل إذا استطاع أن  يكون  موضع تأّمل وتفكير  

من قبل الكائن.
وبالتالي، فإّن تبادل التحاد، ل يمكن إل أّن 
يكلّل بالدم، على شاكلة  الحالج  والسهروردي.  
ثم عبر قانون القتل  فقط،  يمكن للسهروردي 
- بوصفه قول  ل زمنيا- أن يستمر. ول  أحد 
الحالج،  جسد  من  الالمتناهي  انتزاع  يستطيع 
أو  من جسد السهروردي، من وقفة  النفري، 

أو من شطحات البسطامي.
اآلن،  هم   حيث   بالالمتناهي  ذهبوا  لقد   
بعد أن تملّكوه تماما، و لو  في  فسحة  الوهم.
النظر ضمن  تقليب  الحق في  يمتلك  الكائن 
على  قدرته  يثبت  أن  المتاحة،  الحرية  حدود  

دراسات

الكائن بطبعه 
مسكون 

بهاجس تسمية 
األشياء وتقييد 

األحوال
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التحكم  دون  الالمتناهي  هذا  قلب  في  التحرك 
فيه.

الفلسفية،  السرديات  في  المتجذرة  الحيرة 
لنا  ليس  الذي  المعرفّي  التخبط  ذلك  تعكس 
ذلك   ينتصب  حيث  معه،  نتعاطف  أن   إل 
األفالطونية  الرؤية   بين   الكبير  التعارض 
وذاك،  هذا  بمحاذاة  تتألق  وحيث  األرسطية، 
بين  المتوزعة  الفيتاغورية  الرؤية  شطحات 
جالل الرقم  وجالل العقيدة ، فضال عن جالل 
الالمتناهي  بأن  للقول  يدعونا   ما  الموسيقى. 
الكائن  خارج  إنه  مرئيا.  يكون  أن  يمكن   ل 

وخارج الكينونة.
إّنه التضاد كلّه، األرض الخطرة التي يقيم 
الذي  هو  التجزيء  قانون  وألّن  الشعر.  فيها 
يسعى  الشعر  فإّن  الصورة؛  بتفاصيل  يعصف 
إلى معرفة الروح الثاوية في الجزء، من أجل  
إعادة تركيب التفاصيل الواقعة خارج اإلطار.
بين  القائم  الحوار  في  يتجسد  المتناهي   
مهما  والمرئيات  المرئيات.  وبين  الجسد 
إلى سجن  تتحول  أن  يحدث  قوتها،  تضاعفت 
الالمتناهي  مستوى  هناك  عليه.  مصادق 
المتمحور  حول  المرئي البعيد، الغائب ماديا 
المساحات  بفعل وجوده خارج  األبصار،  عن 
قدراتنا  تحت  الــمــوضــوعــة  والــمــســافــات  
آخر  مستوى  وهناك  والبصرية.  المعرفية 
لالمتناهي المجرد  المتخفي خلف المرئي. ل 
المادية  الطبيعة  ذات  بالمسافات  األمر  يتعلق 
والملموسة مهما كانت ل مرئية، إن الالمرئي 
الذي يستمد ل مرئيته من خالل احتجابه خلف 
له  متناهية، ل عالقة  كانت ل  مهما  المسافة، 
بالالمتناهي. يتعلق  األمر أيضا حتى بالمرئي 
الجنة  بما هو مقيم  خارج  المتخيل. أي  بعين 
وخارج النار. خارج  اإليقاع  وخارج الهندسة. 
وعي النص بهذه  التفاصيل،  هو  الذي يجعل  

منه كائنا حّيا داخل الزمن وخارجه.   
على  يحيل  الجميل  كان  ذلك،  بسبب  ربما 
والمرعب   الآلمتناهي   من  المضيء  الجانب 

محاطة  الالمتناهي  فضاءات  أن  ذلك  أيضا؛ 
يتم  ما  وغالبا  والمحظور،  والنهي  باألمر 
في  يصّب  كي  الالمتناهي،  نهر  اســتــدراج  
المعروض   المشترك،   اآلمن  الحوض  ذلك 
فإن حضوره  لذلك،  الوصّية؛  األنظار   على  
القول  كواليس  بين  ــراوح  ي يظل  الخجول، 
الفلسفي واإلبداعي. إنه وخالفا للمطلق، يظل 
على   يبقى  المتناهي.  سمات   ببعض  محتفظا 
في  لكّنه  المعلوم.  من   أي  منه،  خطى  بعد  
لإلحالة  لحظة  أية  في  قابل  األحــوال  جميع 
على  المطلق ومرادفاته. إنه السؤال المسكون 
أي  الفقد.  لعبة  لتجريب  يتطلع  نداء  بأضداده. 
التطويح بما تمدك به تجربة المتناهي بوصفه 
اختياريا،  عمى  وبوصفه  للطمأنينة،  مسكنا 
الختيار القلق. إنه الستحالة القابلة ألن تكون 
ممكنة، ولعّل القول بالالمتناهي، هو اعتراف 
نفسه   اآلن  في  للكائن،   المعرفّية   بالحدود  

تعبير عن  الحاجة  الدائمة للمعرفة.
باهتمام  ومستبّد  مهيمن  كواقع  الالمتناهي 
ــداع  اإلب شـــرارة  يؤجج  ــذي  ال هــو  الكائن، 

والفلسفة.
إن عتبة الالمتناهي هي عتبة الجهة الخفية 
في  القرص  أن  وبما   ، المعرفة  قرص  من 
ألن   قابل  اآلن  المعلوم  فإن  دائمة  حركية  
هناك  متناٍه،  ل  إلى  أي  مجهول  إلى  يتحول 
الكبرى،  المواجهة  سؤال  أمامنا  يمثل   حيث 
بوصفه  الالمتناهي  وبين  الكائن،  تناهي  بين 
فكرة مجردة  بالكامل، و غير قابلة للتحيين إل 

في واقع الكتابة ومتخيلها.    

غياب المعنى 
يعني غياب 

التراكم الداللي 
الذي يحول 

الزمن إلى كفن

دراسات
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دراسات

غياب النظرية 
مؤشر لغياب 

الوعي البشري 
العميق في 

التعامل مع 
الحياة، واقتراضها 

فاتح لرصيد 
من اإلشكاالت 
المتوقعة، وغير 

المتوقعة.

طاهر مسعد صالح الجلوب
ناقد وأكاديمي يمني 

جوهر بدء النظرية النقدية 
العربّية 

جسُّ كينونة النص وكشف شبكة عالقاته

بتأسيس  المناشدةُ  ُد  تتردَّ آخر  إلى  حين  من 
الشعور  عامل  تحت  عربّية؛  نقدّية  نظرّية 
الُمعاصرة-  للنظريات  -الُمْنِتج  اآلخر  بهيمنة 
ودونّية الذات المستعيرة، العاجزة عن النتقال 
اإلنتاج،  مرحلة  إلى  الستهالك  مرحلة  من 
ُتراعي  نقدّية  نظرّية  تأسيس  إلى  المتطلِّعة 
وشبكة  العربي،  اإلبداعي  النص  خصوصية 
من  بعدد  أفضى  ما  ذلك  المختلفة.  عالقاته 
النقاد العرب إلى مناوشة الموضوع بدراسات، 

وبعدد آخر إلى تبني مشاريع بحثّية.
دااً ُيوحي بعدم الطمئنان  َطْرُح السؤال مجدَّ
المسار؛  هذا  في  إنجازها  تم  التي  للجهود 
أو  قيمتها،  من  يقلل  ل  أخرى  ناحية  من  لكنَّه 
نقدية  بنظرية  التفكير  ألّن  معطاها؛  في  يقدح 
الشائك  التاريخي  الظرف  عربّية في مثل هذا 
مرحلة  من  وَقْفِزِه  اآلخــر،  بسبق  -الموسوم 
العربية،  الذات  بتعثر  وبالمقابل  أخرى،  إلى 
تكرار  يتطلب  لحاقها-  بــطء  أو  وتخلفها، 
اإلشكالية  ومناوشة  الجهود،  وتتابع  المحاولة، 
نظرية  ولدة  برجاء  األطــراف؛  مختلف  من 
معرفي  بتراكم  َرْفدها  أو  عربية،  أدبية  نقدية 
ُد الطريق لتحققها في مرحلة قادمة مأُمْوَلة  يعبِّ

البدء من نقطة الصفر. فاستمراُر  ل نريد لها 
المحاولة يعني حضور الذات الناقدة المأزومة 
الغفلة  حالة  من  للنفاذ  وَتَمْلملها  عصرها،  في 

إلى حالة اليقظة.
بسابقاتها  َنْرُدفُها  محاولة  كل  في  لنا  ليس 
إل أن نعيد طرح أسئلة البدء؛ لتوجيه مسارنا 
يجنبنا  قد  الذي  الوقائي؛  الوعي  من  بشيء 
وَقَعْت  أن  لثقافتنا  َسَبَق  مآزق  في  النــزلق 
ثمانية؛  األسئلة  هذه  ِجَماع   من  ننتخُب  فيها. 

منطوقها:  
نقدية . 1 "نظرية"  لوجود  ضرورة  هناك  هل 

عربية؟ 
الــعــروبــة . 2 مصطلح  صــالحــيــة  مــدى  ــا  م

)العربية( لتسمية النظرية؟
نظرية . 3 لستشراف  الالزمة  القبليات  ما 

نقدية عربية؟
بالنظريات . 4 العربي  األدبي  النقد  عالقة  ما 

العربي  األدبـــي  للنص  ــل  وه الغربية؟ 
لتلك  الخضوع  يأبى  تجعله  خصوصية 

"المستوردة"؟  النظريات 
ما عالقة هذه النظرية المفترضة بالموروث . 5

المعرفي العربي؟



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
61

رهانها، . 6 النظرية  هــذه  تستمد  ــن  أي مــن 
وخصوصيتها؟

عن . 7 الحديث  تجعل  التي  اإلكــراهــات  ما 
ثقافتنا  نقدية عربّية مطروحة في  "نظرية" 

دائما؟ وكيف يمكن تجاوز هذه الوضعية؟
وَمن . 8 مسارها؟  النظرية  هذه  تبدأ  أين  من 

الَمْعِني بتنفيذ مرحلة البدء؟
التي  التوجيهية،  األسئلة  من  حزمة  هذي 
المحدودة  المساحة  بهذه  ورقــة  على  ر  يتعذَّ
اإلجابة عنها؛ وذلك ما ألزمنا بالزهد في القول؛ 

ومعالجتها بشيء من التكثيف، والختزال.

أوال: حتمية وجود نظرية نقدية 
عربية

لن نجزم بضرورة وجود نظرية نقدية عربية 
للنظرية؛  العامة  الوظيفة  في  النظر  بعد  إل 
المتمثلة في اإلجابة عن أسئلة أربعة؛ معطاها:

ما األدب؟ 	 
وما طبيعة شبكة عالقته باألطراف المختلفة 	 

)التاريخ، المبدع، المتلقي، الحياة(؟
والجتماعية، 	  الجمالية،  الوظائف  ما  ثم 

والحياتية التي تناط باإلبداع األدبي؟
من 	  بغيره  األدب  هذا  عالقة  ما  وأخيرا 

الوظيفة  تحقيق  في  له  المشاركة  الفنون 
التشكيلي،  الفن  )الموسيقى،  الجمالية 

السينما...(؟
المهمة  هــي  األسئلة  هــذه  على  اإلجــابــة 
تتحقق  لم  فإن  النقدية؛  النظرية  إلى  الموكلة 
وأجناسه،  األدب،  ماهية  باتت  النظرية  هذه 
نظامه  ومحددات  ووظائفه،  عالقاته،  وشبكة 
وموسومة  مجهولة،  األخـــرى  الفنون  مــع 
أن  ذلك  والتكرار؛  والمحدودية،  بالرتجالية، 
النظريات،  بتطور  يتطور  ــاآلداب  ب الوعي 

وينتقل من تشّكل إلى آخر بتقادمها.
ما يعني أن وجود النظرية النقدية ضرورة 
ل غنى عنها لآلداب؛ وهذا ما يلجئ الثقافات 

تتناغم  قد  نظريات  استعارة  إلى  الُمنِتَجة  غير 
حاجاتها،  ببعض  فتوافيها  مرحلتها؛  عوز  مع 
من  زوبعة  في  بها  فتزجُّ  تتناغم؛  ل  وقــد 
أجيالها.  من  لجهد جيل  الُمْسَتْهلَِكة  اإلشكاليات 
من  حضارة  أي  في  نقدية  نظرية  أي  ل  فتشكُّ
إليها،  األدب  حاجة  على  مبني  الحضارات 
أفاد  إذا ما  في طور من أطوار تكوينه؛ حتى 
لزاما  كان  تجاوزها  في  بغيته  ووجد  منها، 
على المعنيين تطويرها؛ فإن تعذر عليهم ذلك 

أبدلوها بأخرى.
نظريات  المقترضة  الثقافات  أن  هذا  وَمَسدُّ 
غيرها قد تكون عرضة للتورط في إشكالت 

من مظاهرها: 
مرحلتها 	  عوز  مع  يتطابق  ل  ما  استعارة 

ا. حتى وإن كان مثمراً
-مصاحبة 	  أخــرى  إلــى  نظرية  من  القفز 

لتقدم اآلخر المنتج- قبل اكتمال حاجتها من 
في  العربية  الثقافة  مع  حدث  كما  األولى؛ 
انتقالها إلى نظريات ما بعد الحداثة؛ قبل أن 

تفيد ما يكفي من نظريات الحداثة.
النفصام القيمي، أو المفهومي؛ الناجم عن 	 

المستوردة  النظرية  مبادئ  بعض  تعارض 
مع بعض المبادئ الموروثة.

منظومة  فالنظرية  التعميم  من  وبشيء 
العام  المستوى  على  َهة  ُمَوجِّ متطورة  فكرية 
النقدي  المستوى  وعلى  الحضاري؛  لإلنجاز 
لغياب  مؤشر  فغيابها  ولهذا  األدبي؛  لإلنجاز 
الوعي البشري العميق في التعامل مع الحياة، 
والنص على السواء؛ واقتراضها فاتح لرصيد 

من اإلشكالت المتوقعة، وغير المتوقعة.

ثانًيا: صالحية مصطلح العروبة 
)العربّية( لتسمية النظرية

في ضوء ما تقدم يجب التفكير مليَّا في عنونة 
إذ  )العربية(؛  العروبة  بمصطلح  النظرية 
نتائج؛  اإلجــراء  هذا  مثل  اتخاذ  على  يترتب 

توجيه النظرية 
نحو الرهان 

اإليديولوجي ال 
العلمي كفيل 

بإجهاضها

دراسات
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محتواها:
اإليديولوجي  الرهان  نحو  النظرية  توجيه 
عن  صرفها  وبالمقابل  بإجهاضها؛  الكفيل 
ُمحقَِّقة  نظرية  تكون  ل  الذي  العلمّي؛  الرهان 

إلضافة في ميدانها إل به.
في  هي  جانبّية  إشكالت  في  النظرية  َزجُّ 
غنى عنها؛ فمصطلح العروبة محّمل بحساسية 
اإلشارة إلى العرق العربّي؛ الذي ل يشمل كل 

أقاليم العالم العربي.
إلى  للتشّظي  القومي  المصطلح  هذا  قابليُة 
النزعات  تأثير  تحت  وطنية؛  مصطلحات 
المصرّية،  النظرية  أمام  فنصبح  اإلقليمية؛ 
لمجرد  اليمنّية؛  والنظرية  المغربّية،  والنظرية 
غير  مساره  مفترض  تطور  وهــذا  التمثيل؛ 

علمي.
بالتطلع  )العربية(  المصطلح  هذا  إيعاُز 
إلى بناء نظرية ُمْطَلَقة تمثِّل األمة العربّية في 
مختلف األزمنة، واألمكنة. وهذا الوعي يباين 
ما  مرحلة  في  س  ُتؤسَّ التي  النظرية؛  طبيعة 
بزوالها،  تتطور  ثم  معينة؛  دواٍع  إلحاِح  تحت 
عليها  ر  تعذَّ فإن  أخــرى؛  عوامل  وانبجاس 
بالثقافة  أفضى  ما  وهذا  بسواها؛  أُْبِدَلت  ذلك 
النظريات  من  سلسلة  تأسيس  إلى  األوروبية 
رغم  بعضا  لبعضها  َلة  والمكمِّ المتالحقة، 

تباينها.
على المستوى األيديولوجي/اإلنساني يخفف 
)العربية(  المصطلح  هذا  استعمال  أزمة  من 
الَمْنُعوتة  للجماعات  َدة  الموحِّ القيم  إلى  إحالته 
قيمتي:  التعيين  وجه  وعلى  العربي؛  بالعالم 
العلمي  المستوى  على  أما  والمكان.  اللغة، 
من  للحدِّ  ونستأنس  قائمة؛  اإلشكالية  فتظل 
َيت  أثرها بنظرية الشكالنيين الروس؛ التي ُسمِّ
لم  ولكنها  )الروس(  القومي  السم  هذا  بثبت 
ل  تعيَّن به إل بعد أن وسمت بالمصطلح الُمَحمَّ
بـ)الشكالنية(؛  المعروف  ابتكارها  بفرادة 
تحقيق  العربّية  النظرية  على  أن  يعني  وهذا 
كشفها؛ وتسمية نفسها به؛ ثم إتباعه بمصطلح 

أن  أما  ــرورة.  ض لذلك  كان  إن  )العروبة( 
لهذا  العنوان  وبناء  التسمية،  في  السبق  يكون 
أخرى؛  إشكالية  فتلك  )العروبة(  المصطلح 
ألن الّسبق في التأسيس يفضي إلى السبق في 

التوجيه.

ثالثا: القبلّيات الالزمة الستشراف 
نظرية نقدية عربية

استشراُف نظرية نقدية عربية مرهوٌن بقبليات 
ة؛ تأتي في صدارتها: عدَّ

والجتماعية،  الثقافية،  الحاضنة  جاهزية 
وباإلجمال الحضارية.

ل عليهم في  تكوين النقاد، والمنظرين الُمَعوَّ
تأسيس هذه النظرية.

برصيده  الُمشكِّل  الُمنجز  الثقافي  التراكم 
خلفية مرجعية تستند إليها النظرية.

لستقبال  ُمَمهَِّدة  القبليات  هذه  ُة  جاِهزيَّ
لخصائص  مراعية  عربية  أدبية  نقدية  نظرية 

النظرية العامة المشروطة بأن تكون:
إنسانية عامة.	 
علمية ل أيديولوجية.	 
شارحة للظواهر التي تتناولها.	 
قابلة للتجاوز، والتحول، والتغير من عصر 	 

إلى آخر.
هي  الحضارية  الجتماعية  الحاضنة 
رحابه  فــي  تتشكل  ــذي  ال الــواســع  الفضاء 
ما؛  نظرية  لتأسيس  الالزمة  الحيثيات  مختلف 
المشروع،  ببناء  الَمْعِني  ُر  الُمَنظِّ ذلك  في  بما 

والدراسات الُمْنَجَزة الرافدة لولدته. 
العربي،  الــعــالــم  خــارطــة  تفحصنا  إذا 
ُم  وأطرافها المترامية تبيَّن لنا الُعْسُر الذي يخيِّ
على المجتمعات العربية بهذا الخصوص؛ مع 
وآخر  ثقافي  إقليم  بين  ملموسة  فوارق  وجود 
التمثيل-  -لمجرد  المغربي  المحيط  فجاهزية 
العالمية،  بلوغ  إمكانية  في  غيرها  تتجاوز 
ألسباب  العلمية؛  من  مقبول  مستوى  وتحقيق 

استشراُف 
نظرية نقدية 

عربية مرهوٌن 
بجاهزية الحاضنة 

الحضارية، 
وتكوين النقاد، 

والمنظرين، 
والتراكم 
الثقافي.

دراسات
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في طليعتها: 
َدة  متعدِّ قوميات  من  المحيط  هذا  ل  تشكُّ
متباينة-  ألعــراق  مجاورته  إلى  -باإلضافة 
غيرهم   عن  تميِّزهم  مرونة  منظريه  أكسبت 
التي  األيديولوجية؛  السلطة  مع  التعاطي  في 
نظرية  أي  تأسيس  إمكانية  هيمنُتها  ض  تقوِّ

بالعالمية.  موسومة 
األخرى  للمحيطات  المحيط  هذا  مجاورةُ 
لها؛  َرة  والُمَصدِّ الحديثة،  للنظريات  َسة  الُمؤسِّ
على  النفتاح  ُدْرَبة  ِريه  ُمَنظِّ أكسب  ما  وذلك 
رصيده  من  واإلفــادة  به،  والحتكاك  اآلخر، 
المعرفي، باإلضافة إلى القدرة على الُمواءمة 
ناحية،  من  القديمة  العربية  الثقافة  ُمْنَتج  بين 
ما  وهــذا  ثانية؛  ناحية  من  الغربية  والثقافة 
َيْلَزُم توافره لتأسيس نظرية نقدية أدبية عربية 
ل  الــذي  اآلخــر  رصيد  من  مفيدة  معاصرة 
الثقافي  للموروث  ومستوعبة  تجاوزه،  يمكن 
العربي القديم الرافد ألي مشروع ثقافي عربّي 
أبناء هذا  يتبنَّى  التاريخية؛ التي  حديث بهويته 
وترسيخها؛  عنها،  الدفاع  مسؤولية  المحيط 
ذلك  قبل  من  المحو  لمحاولة  ضت  تعرَّ كلما 
إذابة  إلى  والمتطلع  المتقدم،  الجار)األوربي( 
الكيانات األضعف في محتواه. وهذا ما اختبره 
وبين  بينه  لما  أقل؛  بصورة  المشرقي  العربي 

ذلك اآلخر من مسافة.
نقدية  نظرية  لتأسيس  ِرين  الُمَنظِّ ُة  َجاِهِزيَّ
الحاضنة  بجاهزية  وثيقة  صلة  على  أدبية 
الذي  ِحُم  الرَّ ألنها  الحضارية؛  الجتماعية 
بعض  قدرة  مالحظة  مع  سراته،  في  تكونوا 
أيديولوجيا  حصار  اختراق  على  العقليات 
وإنتاج  تكوينها؛  بناء  في  وتخلفه  محيطها، 
بخواص  موسومة  للتداول،  قابلة  ــات  دراس
المحليَّة،  لقيمها  الوفيَّة  المحيط  ثقافة  تفتقدها 

واأليديولوجية.
أما بخصوص التراكم الثقافي الُمْنَجز؛ الذي 
المعطاة؛  المرجعّية  لمعرفة  مراجعته؛  يجب 
إليها،  الستناد  النظرية  لمؤسسي  يمكن  التي 

المستويين:  -على  الحديثة  العربية  فالثقافة 
النظري، والتطبيقي- تعاني من َبَذخ دراستين:

األولى: المتحيَِّزة للثقافة العربية القديمة.
الغربية،  للثقافة  ــَزة  الــمــتــحــيِّ الــثــانــيــة: 
التماهي  إلى  والمتطلعة  وآلياتها؛  ونظرياتها، 
بلوغه؛  عليها  ر  تعذَّ الذي  التوحد؛  َحّد  معها 
لكتساب عالميتها، وشرعيتها من وجهة نظر 

أصحابها.
َنة األولى من الدراسات  ومؤدى هذا أن الَعيِّ
إلى  النظرية  لــجــرجــرة  مؤهلة  العربية 
بالتصور  ها  مدِّ عن  وعاجزة  القديم؛  تكرار 
الستشرافي؛ الذي ل تكون إضافة في مجالها 
الدراسات  من  الثانية  َنة  الَعيِّ أن  كما  به.  إل 
إنتاج  إعــادة  إلــى  النظرية  لجرجرة  مؤهلة 
وعاجزة  الحديث؛  األوربي  النظري  التصور 
غيرها  عن  يميزها  الذي  بالوعي  رفدها  عن 
في المشهد التنظيري العالمي الحديث. يضاف 
الدراسات  من  العّينتين  هاتين  أن  تقدم  ما  إلى 
عرضة للتورط في النتصار لإليديولوجيات؛ 

وذلك ما يضاعف األزمة.
الشائك  اإلشكال  وهذا  التداخل،  هذا  أمام 
ليس لنا إل أن نقترب أكثر من طبيعة النظرية، 
الُملِزَمة  تأسيسها؛  مرحلة  في  حاجتها  ومن 
بمادة  تمّدها  عربّية  مرجعية  عن  بالبحث  لنا 
العربي،  النص  تكوين  بخصوصية  ُرها  تبصِّ
المادة  هذه  تكون  أن  على  عالقاته؛  وشبكة 
قابلة لتوظيف "العالم األدبي" الَمْعِني بتأسيس 
األمر  دام  وما  األولى؛  مرحلتها  في  النظرية 
اإلمكانية؛  بهذه  الموسومة  فالدراسات  كذلك 
مسارها  في  الُمْسَتِنَدة  العربية  الدراسات  هي 
البحثي إلى اآللية التي أّسستها الشعرية؛ التي 
أهمها،  حصر  إلى  لحق  مجهود  في  نتطلع 

وتحديد طبيعة اإلفادة اإلجرائية منها.
أنتجت الجهود المستندة إلى اتجاهات بحثية 
الشعرية-  عن  المتطور  المسار  -غير  أخرى 
النفع؛ لكن اإلفادة منها  دراسات قّيمة ل تعدم 
في مرحلة تأسيس النظرية مشروطة بتوظيف 

الثقافة العربية 
الحديثة تعاني 
من دراستين: 

المتحيَِّزة لثقافتها 
القديمة، 

والمتطلعة إلى 
التماهي مع 

الثقافة الغربية 
حد التوّحد.

دراسات
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النظرية وفق  بتأطير  الَمْعِني  األدبي"؛  "العالم 
الذي  األدبي"؛  "الناقد  وليس  دقيقة؛  معادلت 

نرى دوره لحقا لهذه المرحلة.

رابعا: عالقة النقد األدبي العربّي 
الغربّية بالنظريات 

بالنظرّيات  العربي  النقد األدبي  ُنجمل عالقة   
يتعذر  التي  المحّددات،  من  بعدد  الغربّية 

تفصيلها؛ لضيق المقام؛ هي:

الُمَهاِجَرة 	  النظريات  َفَعَلى  السطحية:  أوال: 
إلى  المتقدمة  الثقافية  محيطاتها  مــن 
حتى  وعيها؛  ح  تسطِّ أن  النامية  المحيطات 

يتسنَّى للجهاز المستقبل استيعابها.

تحت 	  ذلك  يتم  ما  غالبا  التحوير:  ثانيا: 
شعار أن ما تشكل في الغرب من نظريات 
القديمة؛  ثقافتنا  له أن تحقق في  نقدية سبق 
وتتم البرهنة على هذه المقاربات باستدعاء 
مع  المتناغمة  المبكرة  اإلرهاصات  بعض 
تنجح مثل هذه  تلك. ولن  أو  النظرية،  هذه 
الدعوى إل بشيء من التحوير؛ الذي يقرب 
مفاهيم هذه النظريات المتأخرة من رصيدنا 

القديم.  الثقافي 

النقد 	  وضعّية  تفرض  إذ  الجزئية:  ثالثا: 
تفاصيله  بعض  فــي  -المخالف  العربي 
يتماّس  ما  على  التركيز  األوروبــي-  للنقد 
يجّنب  ما  وعلى  ناحية،  من  حاجاته  مع 
موانع  مــع  الــصــدام  مــواطــن  المقترض 

أيديولوجياته من ناحية ثانية.

رابعا: تعطيل الفاعلية اإلجرائية:	 
اآلداب،  ماهيَة  ُد  تَحدِّ تقدم  كما  فالنظريات 
األطراف،  مختلف  مع  عالقاتها  شبكَة  وتنظُم 
والفنون وتعيُِّن وظائف اإلبداع؛ وهذا يعني أن 

لها فاعلية مباشرة، أو غير مباشرة في توجيه 
النظريات  لكّن  السواء.  على  والناقد  الُمبدع، 
َلة من  األوربّية المستعارة غالبا ما تنخرط معطَّ
لسطحية  إما  العربية؛  ثقافتنا  في  الفاعلية  هذه 
القيم  ببعض  لرتطامها  أو  المستقبل؛  الوعي 

المتجذرة. األيديولوجّية 
من  العربية  الناقدة  الذات  تهدف  وبالجملة 
الغربية  األدبية  النقدية  للنظريات  استعارتها 
)األوروبــي(،  اآلخر  وعي  من  القتراب  إلى 
بينها وبينه من فجوات؛  والتوّحد به؛ لردم ما 
المسلك  هذه  عبر  إنها  يقول  الحال  واقع  لكن 
ألن  وتخلفها؛  تقدمه،  استمرار  على  تحافظ 
يظل  من جهد-  بذلت  لنتاجه –مهما  استيعابها 
موسوما بالسطحية، والتشوه، والنقص، وعدم 
يؤجل من  له  دوام مالحقتها  أن  الفاعلية، كما 
اإلفادة  بين  مفارقة  وثمة  لنظريتها؛  تأسيسها 
مشروعها  إنتاج  في  النظري  تراكمه  من 
-وذلك ما يجب أن يكون- وبين ما هي عليه.

للذات النقدية الُمْقَتِرَضة أن تستعير األدوات، 
وفق  توظيفها  بمقدورها  التي  ــات؛  ــي واآلل
رؤيتها، أما أن تستعير اإلشكالية، أو النظرية 
فذلك عسير؛ ومفٍض بها إلى صراعات -بينما 
يناسبها، وما ل يناسبها، ما قد يعزز وجودها، 
معارك  نشوب  وإلى  هويتها-  يقوض  قد  وما 
أزمنتها.  وتسحق  طاقاتها،  تستهلك  جانبية 
َسة  وذلك ما ل تتورط فيه الذات الناقدة المؤسِّ
وحاجاتها؛  مكوناتها،  إلى  بالستناد  لنظريتها 
القادرة بعد إنجاز هذه الخطوة على اإلفادة من 
والوعي،  السكينة،  من  بشيء  اآلخر  نظريات 
والتنظيم وفق عوزها، وخصوصية مشروعها 
وشبكة  اإلبداعي،  نصها  فرادة  من  الُمْسَتْلَهَمة 

عالقاته. 
كل كيان أدبّي له شراكته البنائية -مع غيره 
النسبي  المتثال  له  ل  تخوِّ التي  اآلداب-  من 
بالمقابل  ولكن  المستوردة،  اآلخر  لنظريات 
التسمية  يستحق  ل  الذي  الجمالي؛  تمايزه  له 
نظرية  لتأسيس  الُملِزم  وهو  به،  إل  اإلبداعية 

عالقة النقد 
األدبي العربي 

بالنظريات 
الغربية قائمة 

على: التسطيح، 
والتحوير،  

والتجزيء !
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تكوينه، وشبكة عالقاته؛  أحادية  مستوحاة من 
المباينة بالتأكيد لشبكة عالقة أي نص أدبي في 
أي محيط آخر. ومؤدى هذا أن للنص األدبي 
يأبى  التي تجعله  النسبية؛  العربي خصوصيته 

الخضوع الكلي لتلك النظريات الُمستقَطَبة.

خامسا: عالقة النظرية النقدية 
العربية الُمْفَتَرَضة بالتراث العربي

بالتراث  المفترضة  للنظرية  المتوقَّعة  العالقة 
أهم  من  فهو  الحساسية؛  وشــديــدةُ  ـــِذَرة،  َح
المصادر الرافدة لهويتها في المشهد التنظيري 
وقوعها  احتمالت  من  وبالمقابل  العالمي، 
أن  فاألصل  ولهذا  والجترار؛  التكرار،  في 
)النظرية،  الطرفين  هذين  بين  المواءمة  تتم 
العميق، والرقابة  الوعي  والتراث( بشيء من 
الجترار  تاريخ  من  المفيدة  العالية  النقدية 
العربي،  األدبي  النص  عاشه  الذي  الطويل؛ 

والنقدي على السواء.
المقاربة  تتم  أن  يجب  التي  المحددات  من 

بين النظرية والتراث في ضوئها:
في 	  التراث  َتَجْسُدن  محاور  إلى  ُيْنَظر  أن 

لرصدها  الحديث؛  العربي  األدبي  النص 
ضمن مكتسباته الموروثة المحددة لهويته.

ذات 	  العربي  التراث  مواد  قراءة  ُتَعاد  أن 
جديدة  بآليات  النظرية  بحاجة  العالقة 
التي  المخبأة؛  التفاصيل  بعض  قُها  تنطِّ
عالئق،  استشراف  للنظرية  تضيء  قد 
القراءة  تعّدد  فمع  بها؛  خاصة  ومسارات 
الحقائق،  وتتوارد  ويتّجدد،  التراث،  يتوالد 
التقليدية  القرائية  األجهزة  على  تعذر  التي 

بلوغها. القديمة 
التراثية  فللمادة  آنفا نقوله مجددا؛  قلناه  وما 
أجهزة  لقراءات  تخضع  أن  بالدراسة  الَمْعِنّية 
الثقافي؛  والنقد  الــقــراءة،  -كنظرية  مختلفة 
توجيه  تحت  تعمل  أن  على  التمثيل-  لمجرد 
النظرية،  خارطة  برسم  الَمْعِني  األدب(  )علم 

وتأسيسها، وتحديد حاجاتها؛ وهنا نصبح أمام 
الداعم  القراءة(؛  بـ)مختبر  تسميته  يمكن  ما 

النظرية.  لتأسيس 

سادسا: المصادر الرافدة للنظرية 
بخصوصيتها

من أين تستمد هذه النظرية خصوصيتها؛ التي 
تمكنها من الستقالل كنظرية تشكل إضافة إلى 
النظريات النقدية المتحققة؟ هذا ما يجب التفكير 
األيديولوجيا  إلى  ذلك  في  تستند  ملّياًا. هل  فيه 
الذي  العروبة؛  مصطلح  بوساطة  العربية؟ 
أم  للنقاش.  موضوعها  طرح  كلما  به  تعنون 

إلى مصوغات أخرى يمكن اقتراحها؟
الهتداء  إلى  يحتاج  تقديرنا  في  والجواب 
النقدي  المشهد  على  المهيمنة  بالنظريات 
غيرها؛  مفارقة  ترسيخ  في  الناجحة  العالمي، 
سبيل  -على  الــروس  الشكالنيين  كنظرية 
فرادة رؤيتها،  أحاديتها من  ة  الُمْسَتِمدَّ التمثيل- 
لو  التي  اإليديولوجية؛  الخلفية  من  وليس 
الحياة؛  لها  كتبت  لما  لحصارها  رضخت 
المحيطات  واستقبلتها  محيطها؛  غادرت  ولما 
للنظريات  تيسر  ولما  األخــرى؛  المعرفية 
-مثل  الخارجية  باألطراف  المتعلقة  الالحقة 
إلى  ننظر  هكذا  منها.  اإلفادة  التلقي-  نظرية 
الكائن،  للنص  ااً  علميَّ وصفااً  ِبَنْعتها  النظرية 
لقفزة  يمكن  وهكذا  الممكن.  للنص  واستشرافا 

في الوعي أن تتحقق.
النظرية  رفـــد  فــمــصــادر  عـــام  وبــشــكــل 
نذكر  متعددة؛  تقديرنا-  -حسب  باستقالليتها 

منها:
خصوصية رؤيتها.	 
استلهمت 	  الذي  النص  كينونة  خصوصية 

تحققها منه، ومن شبكة عالقاته باألطراف 
األخرى.

خصوصية محيطها الحضاري.	 
خصوصية رافدها التراثي؛ المتمثل بالثقافة 	 

 للنص األدبي 
العربي 

خصوصيته 
النسبية؛ التي 

تجعله يأبى 
الخضوع الكلي 

للنظريات 
الُمستقَطَبة.
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القديمة. العربية 
خصوصية زمنها؛ المحدد بالمعاصر.	 
النشطة 	  بالحضارات  عالقاتها  خصوصية 

يوافيك  فاآلخر  وبنظرياتها؛  مرحلتها،  في 
بمصادر فرادتك، ويلهمك بمواطن مباينتك 

له، وتكميلك لنواقصه.
لتأسيسها؛ 	  الُمْلِزَمة  اإلشكالت  خصوصية 

فالنظرية تؤسس لحل إشكالت ملتبسة تجاه 
النص، وعالقاته.

خصوصية المآزق التي تواجهها، وتعترض 	 
إبدال  أو  مسارها،  بتغيير  وتلزمها  تحققها، 

قبلتها من وجهة إلى أخرى.
متعددة؛  الفرادة  مصادر  أن  هذا  ومعطى 
وأن بعضها قد يتحقق لنظرية، والبعض اآلخر 
لستلهام  معين  مصدر  على  الوقوع  لسواها. 
بتكوين  عالقة  ذو  تلك  أو  الخصوصية،  هذي 
ر، وعبقريته، وثقافته، وقدرته على َجسِّ  الُمَنظِّ
الحيثيات المعطاة، واستنطاقها؛ والبناء عليها. 
بمواطن  النظرية  تمدَّ  أن  َدات  الُمَحدِّ لهذه 
بمواطن  تمدها  أن  أيضا  لها  مثلما  أحادّيتها؛ 
ماضوّية،  لتصورات  وتكرارها  تعثرها، 
أو  هذا  في  لفالحها  َهة  فالُمَوجِّ معاصرة؛  أو 
وقوعها في ذاك هي اآلليات المتعاطية معها؛ 
كما  والتقليدية؛  والعطب،  بالعقم،  الموسومة 
العربية،  المعرفة  ميادين  في  نشاطها  هو 
في  نشاطها  هو  كما  واإلنتاجية  وبالحداثة، 

ميادين المعرفة األوربية.

سابعا: اإلكراهات الُمْلِزَمة بوجود 
نظرية نقدية عربية

نقدية  نظرية  بوجود  الملزمة  اإلكــراهــات 
عالقة  ذات  ومعقَّدة  ومتداخلة،  كثيرة،  عربية 
واإليديولوجي؛  والنقدي،  اإلبداعي،  بالمشهد 
وبالجملة الحياتي. نجتهد في تقرب بعضها في 

الموجبات اآلتية:

تــبــصــيــر الــنــص اإلبــــداعــــي الــعــربــي 	 
بخصوصّيات تشّكله، وبمقومات هويته في 
يحترم  ل  الذي  العالمي؛  اإلبداعي  المشهد 

المتشابه.
بشبكة 	  ــي  ــداع اإلب الــنــص  عــالقــة  تنظيم 

تضطرب  قــد  التي  األخـــرى؛  األطـــراف 
فتحول بينه وبين استمرار تجدده.

تحديد المعطيات المتحققة للنص اإلبداعي؛ 	 
وتجنيبه مزالق التكرار.

توجيه النص اإلبداعي؛ لستشراف تجدده.	 
التي 	  باأليديولوجيا؛  األدب  عالقة  تنظيم 

تطغى عليه من حين إلى آخر؛ وتحوله إلى 
امتداد لصوتها. 

ا 	  توفير المستوى النظري؛ الذي يشكل مهاداً
أوليا لقتراح منهج نقدي في خطوة لحقة.

العربية 	  النقدية  النظرية  الممارسة  تمكين 
العربي؛  اإلبــداع  مصاحبة  من  المأزومة 
إثبات  معدودة  مواقف  في  له  تحقق  الذي 

عالميته برغم ما يحيط به من مآزق. 
في 	  المستعارة  والمناهج  النظريات  فشل 

كشف خصوصية النص اإلبداعي العربي، 
وفي معالجة إشكالياته، وتوجيه مساره.

اإلبــداع  هوية  تعيُِّن  فالنظرية  وبالجملة 
وظائفه،  وتسمي  مساراته،  وترسم  األدبــي، 
لآلداب  مفارقاته  وتحدد  عالقاته؛  وتضبط 
-بطريقة  الناقَد  ُتْلِهم  بذلك   وهي  األخــرى؛ 
مادته،  يرتب  كيف  مباشرة-  غير  أو  مباشرة 
ويخطُّ خارطة عمله. فإذا غابت النظرية غاب 

معها كل هذا.

مقترح التجاوز 

الحتمالت  مختلف  على  مفتوحة  النظرية 
الفكرية، والتطبيقية؛ وما يجب مراعاته أن أي 
إل  مرحلتها  في  الحياة  لها  توهب  لن  نظرية 
ظرفهم  مع  التعامل  لكيفية  منظروها  فطن  إذا 

عالقة النظرية 
بالتراث َحِذَرة 

وشديدُة 
الحساسية؛ 

فمع أنه يمثل 
أهّم روافدها، 
إال أنه يحتمل 
وقوعها في 

التكرار واالجترار.
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تتباين  التي  محيطهم،  ومعطيات  التاريخي، 
فيها المجتمعات؛ كما هي المسافة الواسعة بين 

المجتمع العربي، واألوروبي.
الوضعية  هذه  فمواجهة  مخل؛  وباختزال 
تكون بالتفكير في تأسيس نظرية قابلة للحياة؛ 

من مواصفاتها:
مراعاة المرحلة التاريخية التي تتشكل فيها.	 
األيديولوجية 	  الصراعات  عن  البتعاد 

بتقويضها. الكفيلة 
لستمرار 	  الداعمة  الجهات  استقطاب 

تكوينها.
ُة النظرية هي ما يضمن لها هذه الحيادية؛  ِعْلِميَّ
الجهات  استقطاب  من  ويمكنها  القبول؛  وذلك 
األيديولوجيات  صدامات  ويجنبها  الداعمة، 
في  منازلتها  على  تقوى  ل  التي  المتوحشة؛ 
محيط كمحيطنا، وزمن كزمننا. وهذا ما سبق 
مرحلة  في  له  فطنوا  أن  الروس  للشكالنيين 
هذه  بكل  محاطة  المولودة  نظريتهم؛  تأسيس 
بذرة  إلى  نجاحها  بعد  والمتحولة  اإلشكالت؛ 
مساهمة في إنتاج سلسلة لحقة من النظريات 
المتناغمة معها حينا، والمباينة لها  المتواردة، 

حينا آخر.
ُكِتَبْت الحياةُ للنظرية الشكالنية في موطنها 
ثقافي  بلد  من  الرتحال  لها  تسنى  ثم  األول؛  
الحدودية،  الحواجز  كل  متجاوزة  آخر  إلى 
التي  القيم؛  بهذه  ألنها  اإلقليمية؛  والموانع 
أقامت.  أينما  النمو  واستمرار  للقبول،  تؤهلها 
ولعل المسار النقدي المتطور عن هذا التجاه 
األنسب  الثقافي- هو  في محيطنا  الشكالني – 
لحتضان النظرية النقدية العربية في مرحلتها 

األولى؛ حسب تقديرنا.
َلة؛  الُمؤجِّ القناعات  هذا  تصورنا  يرفض 
عربية  نقدية  نظرية  تأسيس  أن  ترى  التي 
محدودية  وأن  الحرية؛  من  عال  يعوزه سقف 
للتوقف  مبرر  العربي  عالمنا  في  السقف  هذا 
مأمولة  أزمنة  إلــى  األمــر  في  التفكير  عن 

على  والشتغال  الواقع؛  فقبول  معلومة.  غير 
لعجلة  المحرك  األمثل،  الخيار  هو  معطياته 

السير المتعثرة، أو الواقفة.

ثامنا: َتْعييُن البداية وتسميُة 
بالبدء الَمْعِني 

ِبَجسِّ  مسارها  تبدأ  أن  العربية  النظرية  على 
كينونة النص العربي، وكشف شبكة عالقاته؛ 
مستويات  إلــى  ذلــك  بعد  ترتحل  أن  لها  ثم 
أخرى؛ ألن الشروع دائما يكون بتحديد جوهر 
الشيء، والبحث في روابطه، ومواطن تبايناته 
تأسيس  ُتوكل مهمة  أن  يعني  مع غيره؛ وهذا 
عن  المتطور  النقدي  المسار  إلى  النظرية 
هذه  مثل  لتنفيذ  اهتمامها  أولت  التي  الشعرية؛ 
اإلمساك  يمكن  قوانين  إلى  بالستناد  العملية 
والتوظيف،  التخمين،  عن  بعيدا  وقياسها  بها، 

والتلفيق؛ الذي تمليه هذه الجهة، أو تلك. 
في  بالبدء  للَمْعِني  تحديٌد  هي  البداية  تسميُة 
الوقت نفسه؛ فاألصل في إيكال هذه المهمة أن 
بمصطلح  يقطين  سعيد  له  نّظر  من  إلى  تسند 
"العالم األدبي" -الذي عرفه بالمقارنة مع الناقد 
األدب"  "علم  بدراسة  وظيفته  وعين  األدبي- 
الشكالنيين  تعبير  حسب  بـــ"األدبــيــة"؛  -أو 
قوانين  كبريات  في  بالبحث  الُمكلَّف  الروس- 

األدب، وقضاياه، وعالقاته.
أن  لحقة  مراحل  في  العربية  للنظرية 
ألنه  َتَحقُِّقه؛  بعد  ولكن  األفــق؛  هذا  تتجاوز 
في  وُيْنَظُر  عليه،  ُيْبَنى  الذي  األول  األساس 
توسعاته المقبلة؛ باإلفادة من مختلف المسارات 

النقدية األخرى.

اإلكراهات 
الملزمة بوجود 

نظرية نقدية 
عربية كثيرة 

ومتداخلة 
دة، ذات  ومعقَّ

عالقة بالمشهد 
اإلبداعي والنقدي 

واإليديولوجي.

دراسات
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دراسات

جيمس فيالن- ترجمة: ُكـميل الحرز 
أكاديمي ومترجم سعودي

الالموثوقية التباعدية،  والتقاربية، 
وأخالقيات »لوليتا«

ُيقّلص المسافة بين السارد والجمهور أو يرسخها

والالموثوقية  التباعدية،  )الالموثوقية  الدراسة  هذه  ُنشرت 
َنَرِتڤ  مجلة  في  ابتداء  »لوليتا«(  وأخالقيات  التقاربية، 
نشرها  أُعيد  ثم  2007م،  عام  المحكمة   )Narrative(
ضمن مجموعة من الدراسات حول الالموثوقية في السرد 
األلمانية  غرودر  والتر  دار  عن  صدر  كتاب  في  ضّمت 
بعنوان »الالموثوقية في سرد الشخصية في روايات القرن 
العشرين« )2008م(. وقد أعد الكتاب ونّقحه كل من إيلكا 
ُدوكر وغونتر مارتنز. وكما يوحي العنوان، فإن هذا الكتاب 
)1961م(،  بووث  نحته  الذي  الالموثوقية،  مفهوم  يتناول 
البحث  من  ا  وافراً ا  حظاً ينل  لم  الذي  المفاهيم  أحد  وهو 
الكتاب قراءات مستفيضة  إلى حد ما. ويقدم هذا  والدراسة 
القرن  في  ا  تحديداً أُنتجت  التي  التخييلية،  السردية  لألعمال 

العشرين ضمن سياقات األدب الغربي. 
المناهج والتجاهات  القراءات على مختلف  وتعتمد هذه 
األدبية، من أبرزها المنهج البالغي والمنهج اإلدراكي. كما 
تهدف هذه الدراسات المتنوعة في مجملها إلى إرساء أهمية 
 - تحاول  إذ  ماهيتها.  وتحديد  ومقاربتها  الالموثوقية  مسألة 
بصورة عامة - أن تقبض على مالمح مفهوم الالموثوقية، 
الضمني  المؤلف  بمفهوم  عالقته  وتوضيح  تعريفه،  وإعادة 
إلى  تسعى  كما  القراء.  قبل  من  إدراكه  وكيفية  والقارئ، 
أنماطه،  وتحديد  التخييلي  النص  في  الالموثوقية  مقاربة 
وخصائصه، ووظائفه. ويعد مؤلف هذه الدراسة، البرفسيور 

جميس فيالن أحد أبرز المساهمين في هذا الكتاب إضافة إلى 
عالم السرد اآلخر أْنسغار نونينغ. 

يتبنى فيالن في مقارباته للسرد التخييلي المنهج البالغي. 
على  يؤكد  المنهج  هذا  أن   )8 )1989، ص  فيالن  ويرى 
النظر إلى النص السردي بوصفه عملّية تواصلية بين المؤلف 
والنص السردي والقارئ بشكل عام. فالقراءة البالغية، كما 
يشير مؤلف الدراسة، ل تعني بأي حال من األحوال توظيف 
األدوات البالغية بالمعنى الضّيق لكلمة )بالغة(، أو النظر 
إلى النّص السرد كمحض قصة، بل يركز المنهج البالغي 
على أن نتعامل مع النص السردي كفعل بالغي ينطوي على 
فعل القص والقاص والمناسبة والغاية والقارئ الفتراضي/
الضمني. كما أن الفعل البالغي للسرد ذو طبيعة مزدوجة. 
ا يقّص حكايته للمروي له  بمعنى، أن لدينا - من جهة - راوياً
ا - من جهة أخرى - مؤلفاًا يقص  لغايات معينة. كما لدينا أيضاً
حكاية الراوي تلك، التي تمّثل مجّرد لبنة من بناء المؤلف 
يجسد  ما  وعليه،  محددة.  لغايات  لجمهوره/قرائه  السردي، 
عالم الحكي/السرد على مستوى معّين )قص الراوي(، فإنه 
على  المحكي/المسرود  عالم  من  ا  جزءاً يجسد  ذاته  حّد  في 
 ،2005( فيالن  رأي  وفي  المؤلف(.  )قص  آخر  مستوى 
ص 18-21(، يقوم المنهج البالغي على جملة من الركائز 
أو المبادئ النظرية، التي يمكن من خاللها مقاربة )الموقف 

األخالقي( في المتخّيل السردّي. أوجزها في اآلتي:



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
69

 
يرتبط  السردي  للعمل  البالغي  الفهم  أن  فيالن  يرى  أواًل، 
بالتعريف البالغي التواصلي للسرد، الذي يفيد بأن الّسرد هو 
عبارة عن قيام »شخص ما بإخبار شخص آخر عن حدوث 
هذا  يلقي  معينة«.  ولغاية  معينة  مناسبة  في  معينة  واقعة 
التواصل  لنموذج  المزدوجة  الطبيعة  التعريف الضوء على 

السردي التي أشرت إليها أعاله. 

ثانًيا، ُيحيل النظر للنص السردّي كنص بالغي إلى فرضّية 
مفادها أن تشييد المؤلف للعالم التخييلي في السرد من خالل 
توظيف اللغة يرمي إلى التأثير على القارئ بطريقة معينة. 
مساءلة خيارات  إلى  عندئذ  للنص  البالغية  المقاربة  تصبو 
السارد أو المؤلف الضمني في صنعته السردية، وما قد تثمر 
القراءة  تهتم  المتلقي.  على  جمالية  آثار  أو  نتائج  من  عنها 
البالغية – مثالاً – بالتساؤل عن: لَم اختار المؤلف أو السارد 
هذا القالب للنص التخييلي، أو هذه التقنيات السردية، أو هكذا 
أسلوب؟ أو لَم استعمل المؤلف هذه التراكيب اللغوية المعينة 
ا عن أن يوظف مثيالتها المتاحة له  على وجه التحديد عوضاً
)راجع على سبيل المثال قراءة فيالن لراوية كوْتسي »في 
البرابرة« )1994(، ولرواية ڤتزجيرالد »غاتسبي  انتظار 
العظيم« )2008((؟ فمن ثّم، ما األثر الذي يحاول المؤلف 
أو السارد أن يتركه علينا كقراء، أو نوع الستجابة التي يود 
أن يستثيرها لدينا من خالل لجوئه لهكذا خيارات لسانية أو 

توظيفه ألساليب سردية معينة؟ 

ثالًثا، ثّمة احتمالية أن يتوصل القراء الحقيقّيون من لحم ودم 
»اآلثار  ذات  للعالقة  نتيجة  ينشأ  قد  الذي  ذاته  التأويل  إلى 
وتلّقي  النص  في  المتمظهرة  واللغة  المؤلف  بين  المرتدة« 
القارئ. حينما يكتب المؤلف نصه السردي، فهو يكتب وفي 
باله قارئ ضمني، أو )جمهور تأليفي( على حّد تعبير فيالن. 
يحاول هذا القارئ بدوره أن يضع له موطأ قدم ضمن بوتقة 
ذلك الجمهور التأليفي. ويوضح فيالن هنا أن القراءة البالغّية 
ل تعني فقط أن يقوم القارئ بالتأويل أو صياغة الفرضيات 
المبنية على التلّقي القرائي، ومن ثم البحث في النص على ما 
ا أن يمضي  يدعم استجاباته وانفعالته. بل يتعّين عليه أيضاً
الستجابات  تلك  بمقاربة  أن يضطلع  ذلك،  أبعد من  خطوة 
ممكنة  استجابات  من  يبديه  قد  بما  ومقارنتها  والنفعالت، 

ا آخر، أو فيما لو تمت  إثر القراءة فيما لو اتخذ النّص مساراً
صياغته بصورة مختلفة. 

رابًعا: يحيل الفعل البالغي للّسرد إلى عملية تواصلّية بين 
المؤلف وقرائه، إذ تمتاز هذه العملية التواصلية بمستويات 
متعددة ومتداخلة فيما بينها. فاألحكام التي يطلقها الجمهور 
بحّق شخصّيات العمل السردي أو مجرياته أو بحق السارد 
يعبر  التي  بالقيم  تتأثر  يتبنونها، كما  التي  بقيمهم  تتأثر  ذاته 

عنها السارد في النص أو تلك التي يؤمن بها المؤلف. 

)التسلسل  بـمفهوم  للسرد  البالغي  الفهم  يرتبط  خامًسا، 
تتابع أحداث النص السردي  المفهوم  السردي(. ويعني هذا 
هذا  تحكم  التي  المبادئ  وكذلك  النهاية،  إلى  البداية  من 
التسلسل. حيث يتمثل في المنطق الداخلي للنص، وما يثيره 
هذا المنطق من استجابات معّينة لدى الجمهور التأليفي حين 
تتم قراءة النص التخييلي أو الالتخييلي )الواقعي التأريخي( 
مفاعيل  بمسألة  متعلق  أنه  بمعنى،  النهاية.  إلى  البداية  من 
العالقة بين القارئ الضمني وتلّقيه لتتابع األحداث في الّسرد 

من أولها إلى آخرها وتأويلها. 

سادًسا، تشير الطبيعة المزدوجة للعملية التواصلّية السردّية، 
كما أشرت آنفا في حّد ذاتها إلى تشّعب المسؤولية األخالقية 
وتعددها في السرد. فالكيفّية التي يتناول بها الراوي الحدث 
السردي تعبر عن مواقفه ووجهة نظره تجاه القضايا والقيم 
النظر  ووجهة  المواقف  هذه  الروائي.  العمل  يطرحها  التي 
كما  له.  المروّي  إزاء  األخالقي  التزامه  على  تدّل  بدورها 
والجمهور  الراوي  المؤلّف  فيها  يتناول  التي  الطريقة  أّن 
هذا  تجاه  األخالقية  مسؤوليته  طّياتها  في  تحمل  التأليفي 
واستجاباتهم  القراء  تلّقي  ويشير  السرد.  وعملّية  الجمهور 
األخالقية  ومسؤوليتهم  مواقفهم  إلى  كذلك  التخييلي  للنّص 
يعبر  التي  والقيم  السردي  والنص  والراوي  المؤلف  حيال 

عنها النص. 
والذي  السرد  في  الالموثوقية  بمفهوم  يتصل  فيما  أما 
فإنه  المنظور،  هذا  من  2007م(  )2005م،  فيالن  يقاربه 
)1961م(.  بووث  اقترحه  مما  وأشمل  أعّم  ا  تصوراً يقدم 
يرى هذا األخير أن الالموثوقية هي ابتعاد الراوي عن القيم 
والمعايير التي قعدها المؤلف الضمني في النص السردي. 
للعالم  الراوي  وصف  ينسجم  ل  حينما  الالموثوقية  تنشأ 

دراسات
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العمل  هذا  بها  ينضح  التي  والمعايير  القيم  وتلك  التخييلي 
الروائي. بمعنى، إن ما يخبره لنا السارد يتنافى أو يتناقض 
وما يمكن أن يخبره لنا المؤلف الضمني فيما يخص مجريات 
العمل السردي وأحداثه، أو فيما يخص سمات الشخصيات 
يعبر  التي  القّيمية  بالمنظومات  ُيعنى  فيما  أو  ومواقفها، 
عنها ذلك العمل السردي. وعلى الرغم من أهمية ما ذهب 
الالموثوقية ل يخلو من  لمفهوم  إليه بووث، إل أن تعريفه 
الختزالية، مغفالاً بذلك بعض التعقيدات الشائكة التي يمكن 
أن تتبدى في النص التخييلي. يبين فيالن أن الالموثوقية من 
وجهة نظر بووث تنحصر في محورين أساسيين من العملية 
التواصلية السردية. وهما محور الوقائع واألحداث، ومحور 
بيد أن رؤية بووث هذه تظل عاجزة  ا.  القيم أو كالهما معاً
عن أن تضع في اعتبارها عامل معرفة الشخصية الساردة 
ا  ا ثالثاً وتأويالتها وإدراكها لألحداث. لذا، يطرح فيالن محوراً
القراءة  محور  وهو  أل  الالموثوقية،  فيه  نرصد  أن  يمكن 
خاطئة،  قراءة  لنا  يقدم  قد  فالّسارد  الناقصة.  أو  المغلوطة 
الضمني  المؤلف  يرتئيه  قد  تتقاطع وما  من حيث كونها ل 
تصنعه  ما  أو  ووقائعه  التخييلي  العالم  بأحداث  يرتبط  فيما 
الشخصّيات فيه أو ما تتمّتع به من خصاٍل أو مواقفها تجاه 
القراءة  هذه  كانت  سواء  العمل،  في  األخرى  الشخصيات 
السارد  قصد  عن  نابعة  والشخصيات  لألحداث  المغلوطة 
ووعيه بذلك، أو كانت نابعة من مجرد قصور معرفته وجهله 
فيالن  نظر  وجهة  من  الالموثوقية  فإّن  وعليه،  باألمور. 
تتجسد فيما يورده الراوي من سرد مغلوط أو ناقص، أو فيما 
يبديه من قراءات/تأويالت مغلوطة أو ناقصة، أو فيما يطلقه 

من أحكام تقييمية أخالقية مغلوطة أو ناقصة.
المترجم

1. وين سي بووث، السرد الالموثوق به، 
وأخالقيات »لوليتا«

هل يمكننا أن نستغرب فعالاً من أّن القراء قد أغفلوا مفارقات 
نابوكوف في روايته »لوليتا«، حينما ُمنح همبرت همبرت 

كامل السلطة المطلقة على الموارد البالغّية؟.
المبهجة  الرواية  هذه  تتخللها  التي  المباهج  إحدى  بين  من 
والعميقة هي مراقبة همبرت، وهو على وشك أن يحاجج عن 

موقفه. إلّ أن نابوكوف مطمئن بأن العديد من قرائه، وربما 
معظمهم، سيبوؤون بالفشل؛ إذ سيشبهون شخصّية همبرت 

بالمؤلف أكثر مما كانت تشي به نية نابوكوف )391(. 
وين سي بووث، »بالغة التخييل«، الفصل 13

بين  فيه  لبس  ل  نحٍو  على  أمّيز  أن  األحرى  من  كان 
جهة،  من  البالغية  المقاربات  عن  تنبثق  التي  الستنتاجات 
الشخصية  التزاماتي  ببساطة  تمثل  التي  الستنتاجات  وتلك 

الراسخة من جهة أخرى.
ا – وعلى وجه التحديد في الفصل الثالث  يبدو أني أنسى أحياناً
التعقيدات  ننصف  أن  بمكان  الصعوبة  من  هي  كم  عشر– 
وفي  القراءة،  في  تجربتنا  في  لنا  تتبّدى  التي  األخالقية 
ا حول  دراستنا للمسائل البالغية، وفيما نحمله من أفكار أيضاً
القيم النسبية ألعمال فنية محددة تؤلف الذوات والمجتمعات 

وتنقُدها )419(. 
وين سي بووث، )الخاتمة(، »بالغة التخييل«، الطبعة الثانية
نثر  إسلوب  صناعة  في  قاتل  على  ا  دائماً تعول  أن  يمكنك 

شعري )9(.
فالديمير نابوكوف، »لوليتا«

في عام 1961م، حين نشر وين سي بووث كتابه »بالغة 
التخييل«، كانت النظرية األدبّية المهيمنة بالطبع آنذاك )النقد 
الجديد(. كان يرى منّظروها األعمال األدبية الخالدة على أنها 
أيقونات لفظية أو زهرّيات محكمة الصنع. كما كانوا يطلقون 
ا تقضي بأن التأويالت القائمة على تلّقي القراء النفعالي  أحكاماً
العاطفي هي تأويالت متورطة بـــ )المغالطة التأثيرية(. في 
)أخالق  الثالث عشر  الفصل  السائد، شّكل  الُمناخ  ذاك  ظل 
السرد الموضوعي( من كتاب بووث منعطفاًا جذرّياًا، حيث 
يطرح فيه قراءته لرواية »لوليتا«. ويعود السبب في ذلك 
أعمالاً  بوصفها  ليس  التخييلية،  السردية  األعمال  لمقاربته 
تتماهى  تواصلّية،  أفعالاً  بوصفها  وإنما  باستقالليتها،  تتمتع 
سماتها الجمالية وآثارها األخالقية على القراء. وبالنظر إلى 
في  الغرابة  من  فليس  حينذاك،  الجديد(  )النقد  مدرسة  تسّيد 
شيء أن يواجه هذا الفصل من الكتاب جملة من النتقادات 
من قرائه األوائل، أو أن تمثل المالحظات الواردة فيه حول 
رواية »لوليتا« الشعلة التي تهتدي بها تلك النتقادات. وحتى 
إذا ما أخذنا تعليقات بووث في ذلك الفصل من منظور العام 
النقد  شأن  من  ُيعلي  الذي  الدراسة(،  نشر  )تأريخ  2007م 
األخالقي، فإنها ما تزال تستدعي العتراضات. كيف يمكن 
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أن يعترف بووث بأن نابوكوف قد مّيز همبرت 
على أنه راٍو غير جدير بالثقة، ويتّشكى في اآلن 
ا ألّ  ذاته من أخالق لوليتا؟ أليس من األجدر إذاً
تجّرح شخصية نابوكوف إثر إخفاقات قرائه؟! 
أَيقارب بووث هنا وطوال الفصل الثالث عشر 
لفن  ضيقة  أخالقية  نظر  وجهة  من  المسألة 

الرواية؟
في الطبعة الثانية لكتابه )1983م(، ل يزيد 
بووث في )الخاتمة( على ما تناوله حول رواية 
فضفاضين  ردين  أورد  أنه  سوى  »لوليتا«، 
على العتراضات التي طاولت الفصل اآلنف 
التي  اهتماماته  عن  بووث  يدافع   )1( الذكر. 
تتصل بالعالقة بين التقنية واألخالق بوصفهما 
الرواية  عن  وتصوره  التمام  حّد  منسجمين 
ا بأن ثمة معضلتين  كفعل بالغي. )2( يقّر أيضاً
تبطالن نفاذ حّجته. وكما يشير القتباس الثاني 
الذي تصدرت به هذه المقالة، فالمعضلتان هما: 
وتحليالته،  الذاتية  اعتقاداته  بين  المزج  )أ( 
و)ب( التهوين من شأن تعقيدات النقد األخالقي. 
الردين كان  أن بووث في عرضه هذين  أظن 
المنشود،  هدفه  لبلوغ  الصحيح  المسار  يسلك 
تغلب  للرواية  مقاربته  أن  ا  أيضاً أظن  كما 
النقد  تعقيدات  شأن  من  التهوين  معضلة  عليها 
وعلى  األخرى.  نظيرتها  من  أكثر  األخالقي 
رواية  »لوليتا«  قد وجد  بووث  أن  من  الرغم 
تبين  تعليقاته  أن  إل  و»عميقة«،  »مبهجة« 
الحدث  في  متعة  أّيما  يجد  ل  أنه  كذلك  بجالء 
همبرت  انتهاكات  وهو  أل  الرئيس،  الروائي 
ا ذلك كله بعين  األخالقية بحق دورلويس. آخذاً
هذه  في  أفضل  بصورة  سأنصف  العتبار، 
بالعالقة  والمنوطة  الشائكة  المعضلة  الدراسة 
»لوليتا«.  رواية  في  واألخالقيات  التقنية  بين 
ويعني إنصاف هذه المعضلة من وجهة النظر 
البالغية التي أشاطرها وبووث، إيجاد حلٍّ من 
شأنه أن يضع نصب عينيه بالتحديد مجموعتين 
توجيه  في  التسرع  دون  القراء  من  بارزتين 
النقد الالذع لكل من أولئك القراء أو لنابوكوف 

من  هي  القراء  من  األولى  فالمجموعة  ذاته. 
أعيت بووث؛ إذ انخدعت بسرد همبرت الفاتن. 
 – فهي  القراء،  من  األخرى  المجموعة  وأما 
ا  شيوعاً األكثر  المجموعة   – علمي  حد  على 
في  آنذاك  عليه  كانت  مّما  الراهن،  الوقت  في 
العام 1961م. وعقد هؤلء القراء العزم على 
بالشجب  جابهوا  وإنما  بسرده.  ينخدعوا  ألّ 
بما  البالغية،  همبرت  التماسات  كل  والرفض 
لذاته،  إدانته  من  تنشأ  التي  التماساته  ذلك  في 
النهاية.  على  السردي  خطابه  يشارف  حينما 
هذين  مقاربة  ستعني  النظري،  الصعيد  وعلى 
مقاربة  ا  أيضاً جوهره  في  التلّقي  من  النمطين 
ما  ا  غالباً الجمهور،  من  نوعين  بين  العالقات 
الجمهور  بينهما:  تمّيز  البالغية  النظرية  كانت 

التأليفي، والقارئ الحقيقّي من لحم ودم.
التقنية  لقضية  تناولي  معرض  في  سأطرح 
ا  ا جديداً واألخالقيات في رواية »لوليتا« تمييزاً
ُيعنى بتقنية الالموثوقية في السرد. وعلى وجه 
التباعدية(  )الالموثوقية  بين  سأميز  التحديد، 
بالالموثوقية  وأعني  التقاربية(  و)الالموثوقية 
يرسخ  الذي  به،  الالموثوق  السرد  التباعدية، 
المسافة الواقعة بين السارد والجمهور التأليفي 
أو يعاظمها. بينما أقصد بالالموثوقية التقاربية، 
أو  الهّوة  يجسر  الذي  به،  الالموثوق  السرد 
يقلّص المسافة بين السارد والجمهور التأليفي. 
أفترض هنا أن نابوكوف يؤّصل لفهمنا للوشائج 
القراء  من  ونموذجين  التأليفي  جمهوره  بين 
الحقيقيين، سبق وأن أشرُت لهما أعاله، وذلك 
من خالل توظيفه الدقيق والمعقد لهذين النمطين 
في  ا  وخصوصاً السرد،  في  الالموثوقية  من 
)الجزء األول( من رواية »لوليتا«. لكن، وقبل 
الشروع في سبر غور هذه الفرضية، أعتقد بأن 
بين  التمييز  هذا  أضع  أن  بمكان  األهمّية  من 
في  التقاربية  واألخرى  التباعدّية  الالموثوقية 
البالغي في دراسة  للمنهج  العام  السياق  إطار 

الالموثوقية في السرد.

التسلسل 
السردي متعلق 

بمفاعيل العالقة 
بين القارئ 

الضمني وتلّقيه 
لتتابع األحداث 

من أولها إلى 
آخرها
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2. الالموثوقية التباعدية والالموثوقية 
التقاربية ضمن إطار المنهج البالغي للسرد

 كما جادلت في كتابي »عشُتُه ألرويه« )2005م(، يشبه 
السرد الالموثوق به على العموم سرد الشخصية، ويعّبر عن 
المؤلُف  يتواصُل وجمهوره  المباشر.  للتواصل غير  صيغة 
بين  )فالتمييز  فحسب  المؤلف   – شئْت  إن   – أو  الضمني 
المؤلف الحقيقي والمؤلف الضمني ليس ذا قيمة تذكر من حيث 
ارتباطه بأهداف هذه الدراسة، إل أّني بالرغم من ذلك، أؤثُر 
استعمال مصطلح المؤلف الضمني، كما سبق وأن أشرت في 
كتابي السالف الذكر(، وذلك من خالل صوت آخر يخاطب 
ا له صوتان )أحدهما  أيدينا نصاً إّن بين  ا آخر. أي،  جمهوراً
صريح، بينما اآلخر ضمني(. كما أن له جمهورين، وغايتين 
التواصل  من  النموذج  هذا  يتنبأ  ل  األحوال.  أضعف  في 
في  والسارد  الضمني  المؤلف  بين  العالقة  بواقع  السردي 
ا عن ذلك،  أي ضرب يجسد سرد الشخصية. بّيد أنه عوضاً
ا لتسلسل ممتد من العالقات المحتملة، بحيث  يقدم لنا تصوراً
يتموضع في إحدى طرفيه ما اصطلح عليه )السرد المقنع(. 
وأعني به الفعل البالغي، الذي يوظف فيه المؤلُف الضمني 
طرح  بمهمة  يضطلع  رسمي  كمتحدث  الساردة  الشخصية 
يستثمر  الواقع،  في  الضمني.  المؤلف  يتبناها  التي  األفكار 
المؤلف الضمني تخفيه خلف قناع الشخصية الساردة كوسيلة 
النص1.  في  عنها  المعبرة  واإلقناع  التأثير  دللت  إلذكاء 
يتموضع  التسلسل،  هذا  من  اآلخر  الطرف  على  حين  في 
السرد الالموثوق به على امتداد أكثر من محور من المحاور 
الثالثة الرئيسة من العملية التواصلية السردية. وتنطوي هذه 
المحاور على محور الحقائق واألحداث )إذ نعثر على السرد 
)حيث  الفهم/اإلدراك  ومحور  الناقص(  السرد  أو  المغلوط 
نجد القراءة المغلوطة/التأويل المغلوط أو القراءة الناقصة أو 
التأويل الناقص(، وكذلك محور القيم )حيث نرصد التقدير 

المغلوط أو التقييم المغلوط/التحقير أو التبخيس(.
في معظم المقاربات التي تناولت الالموثوقية في السرد، 
مذ أن نحت بوث هذا المصطلح عام 1961م، تمحور اهتمام 
المنظرين والنقاد على هذا الطرف اآلخر من التسلسل. خذ 
على  تدلل  التي  المألوفة  النماذج  بعض  المثال  سبيل  على 
السارد غير الجدير بالثقة: كالشخصية الساردة َدويل في رواية 
فورد مادوكس فورد »الجندي الصالح«، وشخصية وايتي 

في قصة رنغ لردنر القصيرة، »قصة الشَّعر«، وشخصية 
َجيسن في رواية وليام فوكنر »الصخب والغضب«، وكذلك 
القراءات لرواية هنري جيمس  المربية في إحدى  شخصية 
القصيرة، »دورة البرغي«. ثمة أسباب وجيهة لهذا التركيز: 
بين  واسعة  هّوات  عن  للتعبير  واحد  نص  استعمال  يعد  ل 
سرد الراوي أو قراءته أو تقييمه وبين نظيرتها التي يضطلع 
ا  عاجزاً يظل  ولكنه  ا،  متواضعاً ا  إنجازاً الضمني  المؤلف  بها 
مطالعة  لنا  تشير  كما  بينها،  العالقة  دينامية  توضيح  عن 
تأريخ المماحكات النظرية حول السرد الالموثوق به. يولي 
ا بهذه الدينامية  منظرو السرد منذ أطروحة بوث اهتماما بالغاً
دون أن يتوصلوا إلى إجماع حولها. إذ نجادل مثالاً فيما إذا 
في  أو  المؤلف  عند  أو  القارئ  عند  تقع  الالموثوقية  كانت 
النص أم في أحد مستويات العالقة المتبادلة بينهم. ونحاجج 
أم عامالاً  الضمني عائقاًا  المؤلف  إذا كان مفهوم  فيما  ا  أيضاً
كان  إذا  فيما  كذلك  ونناقش  الالموثوقية.  فهم  على  ا  مساعداً
من المرجح أن نطلق على سرد دقيق، ولكنه غير مفهوم، 
بـ)ــالسرد  أو  به  الالموثوق  بالسرد  ساذج،  راٍو  ويرويه 
المتباين(، أو تسميته أي شيء آخر2. قد تعلمت الشيء الكثير 
ا  من المشاركة في هذه النقاشات، غّير أني أخذت أفكر مؤخراً
الخاصة  مختبراته  في  كٌل  القضايا،  هذه  على  تركيزنا  بأن 
بنظرية السرد، قد صرفنا عن إبداء اهتمام كاٍف لمسألة تنّوع 
ا في عدد غير  السرد الالموثوق به ووفرته، إذ إنه يوجد تقريباً
متناٍه من األعمال التخييلية التي تمّثل سرد الشخصية على 
ا في  مّر تأريخ السرد )وبالتأكيد، يوجد مثل هذا التنوع أيضاً
بعض أنماط السرد األخرى، التي ل تجسد سرد الشخصية(. 
إلى  »لوليتا«  لــرواية  مقاربتي  في  أسعى  ل  وعليه؛ 
تحديد  حول  تدور  التي  النقاشات  مجمل  في  النظر  إعادة 
من  نجنيها  التي  الفائدة  استعراض  أو  الالموثوقية  موضع 
دراسة  بإجراء  هنا  معنٌي  أنا  بل  الضمني،  المؤلف  مفهوم 
البالغي،  المنهج  ا على  متكئاً النص،  تتناول شعرية  وصفية 
بالرجوع  وذلك  الشعرية،  هذه  تأثير  عن  الكشف  ثم  ومن 
لوليتا.  )أخالقيات(  تلقي  عن  الناتجة  التباينات  مقاربة  إلى 
الالموثوقية  بين  التمييز  هي  منها  أنطلق  التي  البداية  نقطة 
آنفاًا.  إليه  تطرقُت  والذي  التقاربية،  والالموثوقية  التباعدية 
الالموثوقية  آثار  إلى  و)التقاربية(  )التباعدية(  لفظتا  تشير 
ففي  التأليفي.  والجمهور  الراوي  بين  القائمة  الوشائج  في 
التباعدية،  الالموثوقية  على  ينطوي  الذي  السردي  النمط 
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قراءته  أو  الراوي  سرد  بين  التناقضات  تعمل 
أو تقييمه، وكذلك استدللت الجمهور التأليفي 
حول هذه الوظائف على َنأي عنصرين رئيسين 
ا.  بعضاً بعضهما  عن  التواصلية  العملية  في 
)تباعدية(.  واحدة  كلمة  في  نوجزها  أن  يمكن 
أو بصياغة أخرى، يدرك الجمهور التأليفي في 
هكذا سرد أن تبّني منظور الراوي يعني التباعد 
المعنى،  وبهذا  الضمني.  المؤلف  منظور  عن 
سيصبح هذا التبني بمثابة صافي الخسارة التي 
تتكبدها العالقة ما بين المؤلف والجمهور. حين 
كيندل  جيم  إن  لردنر،  وايتي، شخصية  يقول 
ا، ولكنه صديق طيب القلب«،  ا فظاً كان »شخصاً
فإنه بذلك يبدي قراءة وتقييما مغلوطْين. وألن 
الجمهور التأليفي يتبنى بدلاً من ذلك وجهة نظر 
أشد حدة حّيال جيم، فإننا من ثّم، نزيد من اتساع 
بيننا وبين منظور  المسافة األخالقية والتأويلية 

وايتي.           
التقاربية،  الالموثوقية  نصوص  في  بينما 
أو  الراوي  سرد  بين  التناقضات  عن  يتمخض 
الجمهور  استدللت  وكذلك  تقييمه،  أو  قراءته 
تقارب  مفارقة  الوظائف،  هذه  حول  التأليفي 
بين  التأويلية  أو  العاطفية  أو  المسافة األخالقية 
الراوي والجمهور التأليفي. وهذا يعني، بالرغم 
غير  السارد  أن  التأليفي  الجمهور  إدراك  من 
تتضمن  تلك  موثوقيته  ل  فإن  بالثقة،  جدير 
المؤلف  يتبناها  التي  النظر  وجهات  من  ا  بعضاً
الجمهور  ورائه  من  يتبناها  ثّم  ومن  الضمني، 
التأليفي. عندما يكتب ستيڤنس في نهاية رواية 
الدفء  سر  هو  »المزاح  أن  اليوم«،  »بقايا 
اإلنساني«، فإنه يبخس من شأن تلك القيمة؛ إذ 
ل يرى أن دفء اإلنسان يعول على ما هو أبعد 
العبارة  لنا هذه  تكشف  ذلك،  المزاح. ومع  من 
ا في سياق السرد؛  عن أن ستيڤنس قد تعلم شيئاً
فقد دنا أكثر من معتقدات إيشيجورو األخالقية 
ا على ذلك البرود  حول العالقات اإلنسانية قياساً
الذي كان يبديه ستيڤنس حينها حيال مزاح السيد 
هذا  صوب  ستيڤنس  يتحرك  وبينما  فارادي. 

التجاه، يتحرك كذلك الجمهور التأليفي صوبه، 
ا. ليس أخالقّياًا فحسب، بل عاطفّياًا أيضاً

وكما يوحي التركيز على آثار هذه العالقة، 
التباعدية  الالموثوقية  بين  التمييز  هذا  يقوم 
التأثير  مسألة  على  التقاربية  والالموثوقية 
البالغي لالموثوقية. ل يتأتى تقسيمي المنطوي 
وأن  سبق  التي  الستة  الالموثوقية  أنواع  على 
والقراءة  المغلوط،  )السرد  أعاله  ذكرتها 
الناقص،  والسرد  المغلوط،  والتقييم  المغلوطة، 
والقراءة الناقصة، والتبخيس( من تحليل اآلثار 
متغيرين  مقاربة  من  ينشأ  وإنما  البالغية. 
بين  السردي  التواصل  عملية  في  رئيسين 
التأليفي:  والجمهور  والراوي  الضمني  المؤلف 
الالموثوقية،  تكمن  حيث  التواصل  محور  )أ( 
تشير  هذه  التواصل  كانت عملية  ما  إذا  و)ب( 
رفض  إلى  بحاجة  التأليفي  الجمهور  أن  إلى 
ا  تبني منظور الراوي أو إتمام منظوره. ونظراً
لتحديد  المختلفتين  القاعدتين  هاتين  لوجود 
نمطي الالموثوقية، فإن التمييز بين الالموثوقية 
وجميع  يتقاطع  التقاربية  واألخرى  التباعدية 
األنواع الستة اآلنفة الذكر. ببساطة، يمكن ألي 
نوع من األنواع الستة أن يدل على الالموثوقية 

التباعدية أو نظيرتها التقاربية. 
السابقة  التنظيرية  األعمال  معظم  أن  وبما   
تمثل شواهد على ما اصطلح عليه بالالموثوقية 
على  اآلن  بالتركيز  فأرغب  التباعدية، 
اقتراح  خالل  من  وذلك  التقاربية،  الالموثوقية 
ستة أنواع فرعّية لها. سأنظر فيما إذا كان من 
المرجح أن يقع كل نوع فرعي على امتداد أحد 
على  بوجوده  مقارنة  الثالثة،  التصال  محاور 
طول المحورين اآلخرين. ومن ثّم، سأحّدد نوع 
المسافة أو الهّوة التي من المحتمل أن يجّسرها 
كل نوع. تجدر اإلشارة، بأني ل أزعم هنا أن 
قائمة  أقترحها هي  التي  الفرعية  األنواع  قائمة 
ذلك  يساعد  أن  آمل  ولكنني  وشاملة،  مفصلة 
على توضيح مفهوم الالموثوقية التقاربية وبيان 

أهميته.

 يقارب بووث 
األعمال السردية 

التخييلية، ليس 
بوصفها أعمااًل 
مستقلة؛ وإنما 

أفعاٌل تواصلّية، 
تتماهى سماتها 
الجمالية وآثارها 

األخالقية على 
القراء.
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3. أنواع الالموثوقية التقاربية الفرعية الستة: 
آثارها المحدودة أو الشاملة

ا، له قاصان وجمهوران  ا واحداً يستغّل النوع الفرعي األول نصاً
وغايتان، وذلك من خالل إحالة تواصل السارد إلى تواصل 
عادةاً  مجازّياًا(.  به  موثوق  ولكنه  )حقيقّياًا،  به  موثوق  غير 
ما يحدث هذا النوع على طول محوري الحقائق/األحداث، 
والفهم/اإلدراك. ويضطلع بإمكانية تجسير الفجوة اإلدراكية، 
خذ  التأليفي.  والجمهور  السارد  بين  والعاطفية  واألخالقية، 
َكيسي  ِكْن  رواية  من  اآلتي  المقتطف  المثال،  سبيل  على 
الزعيم  يصف  حيث  الوقواق«،  عش  فوق  ما  أحد  »حلّق 
جناح  في  الزمن  على  راتشيد  الممرضة  سلطة  برومدن 

الصحة النفسية.
تستطيع الممرضة الكبرى أن تضبط ساعة الحائط على 
أقراص  بأحد  تتالعب  أن  بمجرد  تشاء،  التي  السرعة 
تعّجل  أن  في  ترغب  إذ  الفوالذي.  الباب  على  الساعة 
في  برامق  ومثل  السّرعة.  فتزيد  األمور،  بمجريات 
قرص  حول  متناهية  بخفة  العقارب  تلك  تدور  دوالب، 
الساعة . . . . ُيستنفر الجميع كالمجانين بغية مواكبة 
ووجبات  للحالقة،  فظيع  تزاحم  الزائف؛  الزمن  مرور 
ومدة  األدوية،  وتناول  والغداء،  والمواعيد،  اإلفطار، 
قبل  فيها،  عينيك  تغمض  بالكاد  الليل  في  دقائق  عشر 
أن تنطلق صيحات صفارة المهجع إيذاًنا لك أن تنهض؛ 
لتعاود التزاحم كرة أخرى. وتسير على هذا النهج كابن 
مرة  عشرين  ربما  اليومية،  مهامك  مزاواًل  مومس، 
أن  الكبرى  الممرضة  ترى  أن  حين  إلى  الساعة،  في 
الجميع باتوا على حافة االنهيار. حينها، ترخي من شد 
الصمام الخانق، لتبطئ من دوران العقارب حول قرص 
وقد  سينمائية،  عرض  بآلة  يعبث  طفل  كأنها  الساعة. 
مّسرعة عشرة  الفلم  لقطات  مشاهدة  من  السأم  أصابه 
أضعاف سرعتها الطبيعية، متضجًرا من كل تلك الهرولة 
يصدرها   التي  الحشرات  صرير  وأصوات  السخيفة، 
الحديث؛ ليعيد مشاهدة لقطاته بصورتها الطبيعية.                 
قد دأبْت على أن تعّجل من وتيرة األمور هكذا في األيام 
التي  األيام  في  أو  زائًرا،  فيها  تستقبل  التي   – مثاًل   –
يقيم فيها المحاربون المخضرمون عرًضا للمرضى من 
عروض بورتالند. أوقات كهذه، ترغُب أن تطيلها، غير 

أن تلك األوقات هي ما تسّرع فيها الممرضة الكبرى من 
وتيرة األمور. 

إبطاء وتيرة مرور  يقع عموًما،  ما  النقيض  أنه  بَيد   
لحظة  على  الوقت  الكبرى  الممرضة  ستضبط  الزمن. 
في  هناك  هامدة  الشمس  فتجعل  الزمن،  فيها  يتوقف 
الشاشة، حتى ال تتحرك قيد أنملة طيلة أسابيع، فال تتألأل 
عقارب  تظل  مرج.  في  عشبة  وال  شجرة،  على  ورقة 
وربما  دقيقتين،  إال  الثالثة  الساعة  على  عالقة  الساعة 
تتركها هكذا عالقة هناك حتى تصدأ أجسادنا )71-70(.
ا لألحداث،  ا مغلوطاً من الواضح أن الزعيم يقّدم هنا سرداً
من  العديد  خالل  من  ذلك  على  نستدل  أن  بإمكاننا  ألن 
اإلشارات الواردة، بما فيها تلك التناقضات الداخلية في ثنايا 
القتباس. سأقتصر على مثالْين ألوضح أفظع اإلشارات التي 
لمدة عشر  النوم  المرضى  بمقدور  ليس  النص.  في  جاءت 
تناول  عن  ناهيك  ساعة،  غضون  في  مرة  عشرين  دقائق 
يمكنهم  ثالث وجبات عشرين مرة في غضون ساعة. ول 
ا البقاء على قيد الحياة دون نوم وطعام ألسابيع. وكما  أيضاً
من  النوع  هذا  يصاحب  المغلوط،  السرد  مع  عادة  يحدث 
يمنح  المغلوطة.  القراءة  وهو  أل  اآلخر،  مثيله  الالموثوقية 
الزعيم الممرضة راتشيد سلطة على ظاهرة الزمن التي ل 
تتصف بالذاتية، وهي سلطة ل تتمتع بها الممرضة إطالقاًا. 
فهمنا  في  كالهما  المغلوطة  والقراءة  المغلوط  السرد  يسهم 
في  ا  تجعله مريضاً التي  النفسية، واألسباب  الزعيم  لمشاكل 
الرتياب  يعاني من جنون  فهو  هذا.  النفسية  الصحة  جناح 
نتيجةاً  جاءت  التي  الظروف  هذه  تدفعه  الذات.  وتحقير 
لتجربته في مشاهدة العالم األبيض، وهو يحيل أباه الذي كان 
ا ذات مرة إلى مدمن للكحول وفرد معدم الجدوى، إلى  قوياً

التظاهر بأنه أصّم.
إلى  قراءة  الضمني  المؤلف  بوصفه  كيسي  َيْهدي  حين 
هذه الستدللت التي تتصل بالموثوقية الزعيم، فإنه يهدينا 
في الوقت ذاته إلى استدللت أخرى تفضي بنا إلى إدراك 
أن الزعيم – بالرغم من لموثوقيته – يلتقط بعض الحقائق 
النفسية،  الصحة  جناح  في  الحياة  تعنيه  ما  حول  الضمنية 
سرد  يصف   ، أولاً الحياة.  تلك  في  الممرضة  دور  وحول 
الزعيم بصورة فاعلة أن الجناح جدُّ منفصٍل عّما يدور خارج 
ا  أسواره في العالم، بحيث يمكن للجناح أن يكون لديه أيضاً
نسقه الزمني الخاص به، وبحيث يمكن أن تختلف التجربة 
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الذاتية إلدراك وتيرة الزمن اختالفاًا جذرّياًا من 
الزمني.  النسق  إلى آخر ضمن إطار ذاك  يوم 
الممرضة  أّن  إلى  الزعيم  سرد  يشير  ا،  ثانياً
راتشيد تتمتع بقدر بارز من السلطة. وإذا أضفنا 
بالمرضى  الممرضة  لتالعبات  ذلك سرده  إلى 
عن  فضالاً  بهم،  الجماعّية  لقاءاتها  تعقد  حين 
تقييم  فسنشاطر  األخرى،  تفاعالتها  من  العديد 
ندرك  ألننا  الممرضة؛  تجاه  األخالقي  الزعيم 
أن ذلك ما يصادق عليه كيسي الضمنّي. وتشبيه 
الزعيم للممرضة بالطفل المتبرم من آلة العرض 
السينمائية هو مثال ذو دللة واضحة على ذلك. 
ومن وجهة نظر الزعيم، فإّن دافع الممرضة في 
دوران عقارب  وتيرة  واإلبطاء »من  التراخي 
الساعة«، ل يمّت بأّي صلة لمساعدة المرضى. 
ولكّنه مرتبط ببسط سيطرتها عليهم، إذ تخفف 
الخناق فحسب، حين تدرك أن الجميَع  من شد 
تقوم بذلك  صاروا على شفا النهيار. وهي ل 
بدافع الرأفة بهم، وإنما تفعله بذات الحماسة التي 
تستحوذ  التي  الدهشة  الضجر من  الطفل  تغمر 
عليه نتيجة مشاهدة لقطات الفلم، وهي ُتعرض 

بسرعة متناهية.
في تصور الزعيم على العموم، تجسد سلطة 
ا  الممرضة راتشيد على الزمن في الجناح جزءاً
من عظيم دورها في )الئتالف(، المصطلح الذي 
يطلقه الزعيم على جميع القوى المجتمعّية التي 
تعمل على فرض التوافق السلبي على األفراد. 
يمّيز الزعيم جناح الصحة النفسية على أّنه إحدى 
إصالح  يتم  حيث  )الئتالف(،  ذلك  مؤسسات 
أولئك الذين يقاومون قوى التوافق الجتماعي. 
ا الممرضة راتشيد كمدير كفؤ  ويرى الزعيم أيضاً
المؤسسة.  تلك  إلدارة  باستمرار  ذاته  ومكّرس 
مرة أخرى، يدعو كيسي الضمني جمهوره إلى 
في  حقيقّياًا  بالثقة  جدير  غير  الزعيم  أّن  إدراك 
فهمه )فال وجود لهذا )الئتالف(، إّل أنه جدير 
بالثقة مجازّياًا في سرده وقراءته )يعمل الجناح 
الذكورية من  التوافق على حساب  على فرض 
بالثقة  جدير  أنه  كما  أخرى(.  أمور  عدة  بين 

راتشيد  الممرضة  ألعيب  )تخدم  تقييمه  في 
بأنفسهم  المرضى  ثقة  تقويض  مسألة  برمتها 
لسرد  الشامل  األثر  يفيد  لذواتهم(.  واحترامهم 
الزعيم بأننا نؤول جنون الرتياب لديه كشرط 
يمنحه امتياز الوصول إلى حقائق مجازّية مهمة 
موازية  بقدرة  والتمتع  التخييلي،  العالم  حول 
على إبداء أحكام أخالقية دقيقة حيال شخصيات 
ذاك العالم. بعبارة أخرى، إن الزعيم راٍو غير 
جدير بالثقة في سرده، إذا ما تعلق األمر بالزمن 
النفسية، وإذا ما تعلق األمر  في جناح الصحة 
ا بقراءته لسلطة الممرضة راتشيد. بيد أّن  أيضاً
التي  المجازي،  الطابع  ذات  اإلدراكية  الحقائق 
تكمن وراء تلك الالموثوقية الحقيقّية، تعزز من 
موثوقية تقييمه األخالقي لها. يساهم هذا األثر 
مساهمة بالغة في تعاطفنا مع شخصية الزعيم. 

ا في رغبتنا بأن يتحسن حاله. كما يساهم أيضاً
وجه   – على  تلّقينا  من  الجانب  هذا  يصبح 
في  النظر  أمعّنا  ما  إذا  ا،  مهماً ا  جانباً  – التعيين 
العامة  واألخالقية بصورتها  العاطفية  الدينامية 
لهذه  لألحداث  السردي  التسلسل  سياق  في 
الرواية. يخبرنا الزعيم عن أّن سلطة ماكميرفي 
ُتعطل من تالعب الممرضة بالمرضى، وتخّل 
ا عن  بسيطرتها على الجناح. إّل أنه يخبرنا أيضاً
بصفة  سلطته  ممارسة  أن  يعي  ماكميرفي  أن 
في  باإلقامة  ا  ملتزماً ا  شخصاً باعتباره  مستمرة 
المستشفى تعني مخاطرته بالبقاء فيه لألبد. يّبين 
ا أن األمل الوحيد للمرضى  كيسي الضمني أيضاً
في التحّسن والقدرة على العتماد على ذواتهم 
هو أن يستمر ماكميرفي في عمل تلك اإلرباكات، 
ليريهم بالتالي أنهم ليسوا عاجزين كما يظنون. 
جمهوره  الضمني  كيسي  يضع  عليه،  وبناء 
في موقف غير مألوف ينم عن الرغبة في أن 
يتخذ بطل الرواية المثير للتعاطف خيارات من 
المحتمل أن تفضي به إلى الهاوية. يعد تقاربنا 
ا أساسّياًا لبلورة فعالّية هذه  وشخصية الزعيم أمراً
كلما  تجاهه،  بالتعاطف  شعرنا  فكلما  الدينامية: 
أردنا أن يظل ماكميرفي في طريقه إلى الهاوية، 

الالموثوقية 
التباعدية هي 

السرد الذي 
يرسخ المسافة 

الواقعة بين 
السارد والجمهور 

التأليفي أو 
يعاظمها
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على الرغم من أننا ندرك حجم المخاطر التي يواجهها. 
وعلى نحو مماثل، تصبح أفعال الزعيم في نهاية السرد 
أن  بعد  وذلك  الرواية،  خاتمة  لفعالية  حاسمة  أهمّية  ذات 
ا عن الممرضة راتشيد، لتظهر لنا كامرأة  أزال القناع تماماً
ا لعملية الفّص الجبهي  مستبدة ومذنبة، وبعد أن أُخضع أيضاً
للمخ جراء تمرده. يطلق الزعيم أحكامه التقييمية، ويمارس 
– حياة  ا؛ كي ينهي – أولاً قوته الجسدية التي استعادها حديثاً
ا – من المستشفى  ماكميرفي رحمةاً به، وكي يهرب – ثانياً
ا. وبذات القدر من األهمية، يخلو سرد الزعيم لهذه  منتصراً
ا بالموثوقية  األحداث من جنون الرتياب، كما يتسم سرده أيضاً
ا من أمر واحد: ما كان ماكميرفي ليترك  ا. »كنت متيقناً تماماً
ا هناك في غرفة الترفيه في الجناح، وحامالاً  ا مثل هذا قابعاً شيئاً
ا، حتى يمكن للممرضة الكبرى  اسمه لعشرين أو ثالثين عاماً
أن تستخدمه كمثال على ما قد يحدث لك إن خالفت النظام« 
)270(. تفسح الالموثوقية التقاربية بصياغة أخرى، المجال 
للموثوقية التقاربية لتتسّيد، بينما ينجح كايسي في نحت لوحة 

مثالية يتعانق فيها الحلو والمر ليختم بها روايته3.
ا   أما أنواع الالموثوقية التقاربية الفرعّية األخرى، تحديداً
بصورة  فتتمظهر  والرابع،  والثالث  الثاني  الفرعي  النوع 
جلّية في بعض المقتطفات من رواية مارك توين »مغامرات 
ثم سأبدي بعض  ا، ومن  َهكلِبري ِفن«. سأستعرضها جميعاً
النوع  على  أصطلُح  الشاملة.  آثارها  حول  المالحظات 
الضمني  المؤلف  بين  الهزلّية  )المقارنة  الثاني  الفرعي 
المؤلف الضمني بشكل  التقنية، يوظف  والراوي(. في هذه 
هزلي الالموثوقية في السرد لجذب النتباه إلى أوجه التشابه 
ا  ا، وبين الراوي بوصفه قاصاً أو الختالف بينه بوصفه قاصاً
ا. وبالعتماد على كيفية تطوير المؤلف الضمني للعالقة  أيضاً
بينه وبين الراوي، يمكن للمقارنة الهزلّية أن تسفر عن آثار 
إّما تباعدية أو تقاربية. إذا كان المؤلف الضمني، على سبيل 
السردية  إمكاناته  تقدير  في  يبالغ  السارد  جعل  قد  المثال، 
آثار  يحمل  سرد  يدينا  بين  يكون  أن  المحتمل  فمن  كراٍو، 
الالموثوقية التباعدية. يعد مطلع رواية توين مثالاً جلياًّا على 

المقارنة الهزلية وآثارها التقاربية. 
لن تعرف من أنا، إذا لم تقرأ كتاًبا بعنوان »مغامرات 
توم سوير«. ولكن ال يهم. أّلف ذاك الكتاَب السيد مارك 
توين، وقد روى فيه الحقيقة جّلها، رغم بعض المبالغات 
التي أوردها، إاّل أنه قد روى أساًسا الحقيقة. ال يستأهل 

لم يكذب في حياته  أحًدا قط  أَر  لم  إذ  أية أهمية.  األمر 
من حين إلى آخر، ما عدا ربما، الخالة پولي واألرملة، 
واألرملة  وماري   – توم  خالة   – پولي  الخالة  ماري. 
كتاب  وهو  الكتاب.  ذاك  في  ُسطرن  جميعهن  دوغالس 
في معظمه يروي الحقيقة بجانب ما يشوبه من مبالغات، 

كما ذكرت آنًفا. )32(
هاك هنا راٍو جدير بالثقة في سرده عن رواية »مغامرات 
مثيرة  قضية  تغدو  الموثوقية  قضية  لكن  سوير«،  توم 
لالهتمام، حين نتأمل في أدوار هاك كقارئ ومقّيم أخالقي. 
ا مبرر مقنع  وبما أن هاك ذو سلطة نافذة في سرده، فلدينا إذاً
أنه  على  والتقييمي  التأويلي  موقفه  لتبني  تأليفي؛  كجمهور 
متن  في  مبالغات  ثمة  كانت  إن  يعرف  فمن  بالثقة.  جدير 
اآلخر،  المقلب  وفي  هاك.  سوى  سوير«  توم  »مغامرات 
حينئذ  بالمطلق،  بالثقة  جدير  غير  راٍو  هاك  بأن  سلمنا  إذا 
سيفضي بنا المؤلف الضمني إلى اقتفاء أثر الضعف األخالقي 
لـ»مغامرات توم سوير«، مهما كان ذلك طفيفاًا.  تأليفه  في 
المنال:  بعيد  ليس  المدهشة  المشكلة  المخرج من هذه  ولكن 
ينطوي سرد هاك هنا على قراءة وتقييم يتسمان بالالموثوقية 
ا إثر تالعب توين الضمني  ا ناشئاً بعض الشيء؛ لكونه سرداً
ونظيره  هاك،  لشخصية  الُمَحاَكاتي  المكون  بين  بالعالقة 
التخييلي. بالنسبة للجمهور التأليفي، تمثل شخصية هاك بناء 
سوير«.  توم  »مغامرات  رواية  أحداث  كمثل  مثله  ا  تخييلياً
الخيالّية  والمبالغات  الحقيقة  بين  الفاصل  الحّد  يتهاوى  لذا، 
الجمهور  الضمني  توين  يدعو  ل  الروائي.  العالم  ذلك  في 
تلك  عن  البحث  ثم  ومن  الكتاب،  ذلك  إلى  للعودة  التأليفي 
على  عالوة  عليها.  العثور  من  نتمكن  لن  ألننا  المبالغات؛ 
ذلك، ندرك أن بمقدور هاك أن يتهم توين بنسج المبالغات 
توين  أن  لمجرد   – نسج  هكذا  عن  ا  أيضاً يتغاضى  وأن   –
الهزلية( توظيف  )المقارنة  يخوله لسرد ذلك. أي، تتضمن 
أن  لنفسه  يتيح  السرد:  في  مختلفين  مستويين  لتداخل  توين 
الَمحكي، حيث يوجد هاك )وبهذا  العالم  يظهر في مستوى 
يتحول من مجرد مؤلف للراوية إلى صحفي/مترجم سيرة/
أنه  حين  في  عنها لحقاًا(،  ليكتب  توم  حياة  يتقصى  مؤرخ 
يتكئ على جمهوره؛ كي يدرك هذا األخير بأن المؤلف )1( 
يحتفظ بهويته كصانع لذلك العالم الَمحكي )2( وكصانع في 
المثالب  تلك  على  العثور  في  السلطة  هاك  يمنح  ذاته  اآلن 
في عالمه الَمحكي الموازي. عندما يجعل توين السارد هاك 
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ا  أيضاً ا  وقادراً المبالغات،  بنسج  لتهامه  مخولاً 
ا مع تلك اإلخفاقات، فإن  على أن يكون متسامحاً
راٍو غير جدير  إلى  هاك  يحيل  الضمني  توين 
الوقت  في  للغاية  الشيء، وجذاب  بعض  بالثقة 
يفضي  الرواية  أن مطلع  والمحصلة هي  ذاته. 
بنا إلى توطيد تقاربنا على الصعيدين العاطفي 
ومع  جانب،  من  السارد  هاك  مع  واألخالقي 

توين الضمني من جانب آخر.
أما النوع الفرعي الثالث، فهو ما أطلق عليه 
ڤيكتور  بمصطلح  ا  متأثراً الساذج(،  )التغريب 
شكلوڤسكي )التغريب( في دراسته )الفن بوصفه 
ا ما يحدث )التغريب الساذج( كنوع  تقنية(. غالباً
من القراءة التي تتصف بالالموثوقية. خذ على 
الفصل  من  اآلتية  الجملة  هذه  المثال،  سبيل 
»لكن،  ِفن«:  َهكلِبري  »مغامرات  من  األول 
األرملة  تطأطئ  ريثما  تصبر  أن  عليك  كان 
والشراب،  الطعام  من  قليالاً  لتتذمر  رأسها؛ 
ُيرام« )33(. أخفق  أنهما على ما  بالرغم من 
هاك بسذاجته في أن يدرك أن ما يسميه تذمر 
األرملة دوغالس هو مجرد تالوة للصالة قبل 
تناول الطعام. لكن طراوة وجهة نظره السردية 
تسمح له أن يكتشف هذه الحالة الروتينية، سمة 
صدرت  وإن  حتى  للتدبر،  تفتقر  التي  الصالة 
التدين كاألرملة دوغالس.  من شخص خالص 
نزع  على  هاك  سذاجة  تعمل  أخرى،  بعبارة 
نحو  على  وتغريبه  الصالة  فعل  من  األلفة 
وبين  بينه  اإلدراكية  الهوة  بوجود  فيه  تعترف 

الجمهور التأليفي، وتجسيرها. 
 فيما يخص النوع الفرعي الرابع، فأصطلح 
والمضلل(.  الصادق  الذاتي  )الستصغار  عليه 
النوع  هذا  فإن  المصطلح،  هذا  يوحي  وكما 
على  يحدث  التقاربية  الالموثوقية  من  الفرعي 
على  ويتكئ  األخالقيات/التقييم،  محور  طول 
ا في اآلن ذاته. يتصل  وجود حكمين أخالقيين معاً
األول بالستصغار الذاتي الصادق، بينما يشير 
الستصغار  هذا  كون  وراء  السبب  إلى  اآلخر 
في  الواردة  المقتطفات  تقدم   . مضلالاً الذاتي 

الفصل 31، التي تسرد قرار هاك بالذهاب إلى 
الجحيم، أمثلة بينة على ذلك.

أعلم يقيًنا لَِم لم تنسل ]كلمات الصالة[ من 
قلبي،  صميم  من  نابعة  تكن  لم  ألنها  فّي؛ 
شخًصا  كنت  ألني  مخلًصا،  أكن  لم  ألني 
ولكنني  خطاياي،  عن  سأتوب  أقول  مراٍء. 
ا. كنت  في قرارة نفسي أرتكب أشدها فحّشً
أحاول أن أجبر لساني على أن يقول سأفعل 
سيدة  إلى  فأكتب  الطاهر،  والعمل  الصواب 
أني  إال  بمكانه؛  الزنجي ألخبرها  العبد  ذاك 
كنت أعلم في أعماق ذاتي أنها كذبة – وكان 
يعلم اإلله ذلك. ال يمكنك أن تتلو صالة كاذبة 

– ذاك ما أدركته )200(. 
في هذا المثال، تظهر لنا الخطوات األولى من 
الصادق،  الذاتّي  لالستصغار  توين  توظيف 
ولكنه استصغار مضلل. يحكم هاك على نفسه 
يرشدنا  بينما  أخالقّي،  ضعٍف  من  يعاني  بأنه 
استطاعة هاك  لنحكم على عدم  الضمني  توين 
تقتضيه مصلحة جيم،  ما  يتصرف خالف  بأن 
بوصفها عالمة تدل على أن هاك يتصرف وفقاًا 

لمعايير أخالقية سامية.
يكتب هاك بعدئذ رسالة إلى اآلنسة واطسون، 
من  يتمكن  حتى  جيم،  مكان  عن  ويخبرها 
الخطيئة،  من  نفسه  يطهر  أن  في  أمالاً  الصالة 
أن  قبل  ولكن  الحال.  في  معاناته  من  ويخفف 
يهم بالصالة، أخذت تتداعى أفكاره عن رحلتهما 
في النهر، لترّسخ موثوقيته هنا، كسارد وقارئ 
ومقيم، الالموثوقية التقاربية السابقة، وذلك عبر 
توظيف الستصغار الذاتي الصادق والمضلل.

كنت  النهر.  في  رحلتنا  في  أفكر  وأخذت 
في  الوقت،  طوال  أمامي  ماثاًل  جيم  أرى 
ضوء  تحت  أحياًنا  الليل،  وفي  النهار، 
نطفو  كنا  العواصف.  أثناء  وأحياًنا  القمر، 
فوق صفحة الماء، نتجاذب أطراف الحديث، 
يبدو  كما  ما،  لظرف  ولكن  ونغني.  نضحك 
لي، لم يحضرني ما يبعث القسوة في قلبي 

الالموثوقية 
التقاربية هي 

السرد الذي 
يجسر الهّوة 

بين السارد 
والجمهور 

التأليفي
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كيف  تذكرت  وأخيًرا،  تماًما.  العكس  على  بل  نحوه. 
أنقذت حياته لّما كذبت على الرجلين بأن من على متن 
للغاية، وقال  لي  كان ممتًنا  الُجدري.  الرْمث يشكو من 
إني أفضل صديق عرفه جيم الكهل في العالم، وصديقه 
الوحيد اآلن؛ ثم تصادف أني نظرت حولي ورأيت تلك 

الورقة )200–201(.
الرسالة،  تلك  بتمزيق  القرار  هاك  يتخذ  حين  ثم؛  ومن 
ويقّيم فعله بمنتهى السلبية، يتملكنا الشعور بالتعاطف الشديد 
خياره  عن  والرضا  الستحسان  بعين  والنظر  وأفعاله، 

األخالقي.
»حسًنا، إًذا، سأذهب إلى الجحيم« – ومزقها.

كانت أفكاًرا شنيعة، وكلمات شنيعة أيًضا، ولكنني قد 
قلُتها. ولم أتراجع عنها. لم أفكر أبًدا في تطهير ذاتي. 
مرة  الشّر  سأركب  وقلت  رأسي،  من  كله  ذلك  طردت 
أخرى. ذاك ما دربت عليه، وما أحسنت صنعه. وما كنت 

أحسن خالفه )201(.

في ذروة الستصغار الذاتي هذا، تبلغ الالموثوقية التقاربية، 
فبينما  أوجها.  أقصى  األولى،  الفقرة  في  ابتداء  التي جاءت 
ا  يوقن هاك بأنه هالك ل محالة، يصبح جمهور توين أشد يقيناً
على  األخالقية  أحكامنا  تتكئ  يدرك خالصه.  هاك  أن  من 
ا في نظرته لنفسه، إّل أنه  استدللنا من أن هاك صادق تماماً

ا لخياراته األخالقية. ا مغلوطاً يبدي تقييماً
ألنواع  توظيفه  في  توين  يبديه  الذي  الهتمام  يلقي 
على  ا  أيضاً الضوء  المختلفة  الفرعية  التقاربية  الالموثوقية 
الجدل الدائر حول نهاية »مغامرات َهكلِبري ِفن«. فبالرغم 
التي  التقاربية،  الالموثوقية  توظيف  في  توين  استمرار  من 
التي  المفصلة  للمكائد  الساذج  هاك  تغريب  في  تتمظهر 
أن توين يكف عن مواصلة توظيفه  يدبرها توم سوير، إلّ 
لهذا النوع الفرعّي من الالموثوقية إثر لجوئه إلى استعمال 
الستصغار الذاتي الصادق. ولكن بدلاً من ذلك، َيْقبل هاك 
وقسوتهما  توم  يحيكها  التي  المكائد  معظم  سلبي  نحو  على 
العابرة تجاه جيم. بصياغة أخرى، يوظف توين الالموثوقية 
قراءته،  في  ا  مخطئاً بوصفه  بــــــهاك  يتصل  فيما  التقاربية 
ا. وعليه، تحافظ الالموثوقية أثناء  ا أخالقياً وليس بوصفه مقيماً
تقليصها.  على  وتعمل  اإلدراكية،  المسافة  على  )الهروب( 
أية  تقلص  ل  فإنها  لجيم،  هاك  بمعاملة  يتعلق  فيما  ولكن 

تقييم  في  هاك  فشل  يطرح  بالتأكيد،  مهّمة.  أخالقية  مسافة 
هذا  مثل  لجيم  توم  بمعاملة  المناطة  األخالقية  المعضالت 
التقارب الذي يوقعه الستصغار  التناقض الصارخ مع أثر 
ا  الذاتي الصادق والمضلل في الفصل 31، إذ إنه يبدي أسباباً
وجيهة تدعو العديد من القراء إلى التشكي من أن )الهروب( 

يمثل نقيصة بحق قالب الرواية.
بالنسبة للنوع الفرعّي الخامس من الالموثوقية التقاربية، 
فهو ما أسميه )التقدم الجزئي نحو المعيار(. يحدث هذا النوع 
أو  األخالقيات/التقييم،  محور  على طول  إّما  عادة  الفرعي 
الذي  ستيڤنس  تعليق  يعد  الفهم/اإلدراك.  محور  طول  على 
الدفء اإلنساني«، أحد األمثلة  فيه: »المزاح هو سر  جاء 
رواية  من  اآلتي  والمقتطف  الفرعي.  النوع  هذا  تبين  التي 

ا مثال آخر عليه. همنغواي »وداعا للسالح«، هو أيضاً
ذاك هو ما صنعَته. وافتك المنية. ولم تك تدري ما يعنيه 
ا متسع من الوقت كي تتعلم.  كل ذلك الموت. لم يكن لديك أبداً
الغلطة  ارتكبت  ما  ومتى  القواعد.  ولقنوك  هناك،  بك  ألقوا 
. أو قتلوك بال مبرر مثلما قتلوا أيمو.  األولى، أردوك قتيالاً
أو منحونك مرض الزهري مثلما منحوه لرينالدي. ولكنهم 
قتلوك في نهاية المطاف. بإمكانك أن تتيقن من ذلك. ابَق هنا 

بعض الوقت، وسوف يقتلونك )327(. 
أن  هو  الرواية  هذه  في  الضمنّية  همنغواي  مواقف  أحد 
ذلك  لمعرفة  استجابة  وأفضل  بطبيعته.  ر  مدمِّ مكان  العالم 
مثل  مواجهته،  بغرض  إيجابي  معادل  خلق  هو  التدمير 
ا  التعامل بكرامة. ُيظهر سرد فريدريك هنا أنه قد أحرز تقدماً
هائالاً في فهمه لطبيعة العالم التدميرية منذ تلك الحقبة التي 
ا بأن الحرب »لم تكن أكثر خطورة بالنسبة  كان فيها مقتنعاً
الشكوى  نبرة  أن  الحرب في األفالم« )37(. غير  لي من 
في خطابه تبين أنه لم يطِو َبعد المسافة كلها صوب وجهة 
نظر همنغواي الضمني– وهو ما يمكن تفهمه – ألنه، أي 
أثناء  للتو بأن ولده من كاثرين، قد مات  فريدريك، قد علم 
هذا  في  يظهر  الذي  المهيمن  األثر  فإن  ذلك،  الولدة. ومع 
الهوة اإلدراكية واألخالقية والعاطفية  المقتطف هو تجسير 
فترة  بعد  يعلم فريدريك،  التأليفي.  بين فريدريك والجمهور 
ا. حينها،  المنية أيضاً وجيزة من ذلك، أن كاثرين قد وافتها 
يخالجه شعور مبدئي يدفعه إلى توديعها بصورة رومنطيقية، 
توديع  فيقول: »كان يشبه  ا في ذلك.  يفشل فشالاً ذريعاً لكنه 
ا  تمثال ما« )332(. ثم ولظرٍف ما، يصبح فريدريك قادراً
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وجهة  األخيرة صوب  خطواته  يكمل  أن  على 
نظر همنغواي الضمني. فبإكماله المسير صوب 
الضمني،  همنغواي  منظور  األخرى،  الضفة 
اإلدراكية  المسافة  من  تبقى  ما  يطوي  فإنه 
والجمهور  فريدريك  بين  والعاطفية  واألخالقية 
التأليفي. تعّبر السمة الصادقة والمْحَكمة للجملة 
ا  تماماً تتصف  التي  فريدريك  األخيرة من سرد 
تلك  من  األخير  للجزء  قطعه  عن  بالموثوقية، 
المسافة. يبدو للوهلة األولى أن الجملة األخيرة 
لكنها  للحدث.  اإلخباري  الُبعد  على  إل  تدل  ل 
ا على موقف فريدريك  في السياق ذاته، تدل أيضاً
كاثرين  فراق  يدع  أّل  اختار  حين  األخالقي 
معترف  وهو  ا،  قُدماً المضي  آثر  بل  يهلكه، 
ا  بخسارته: »بعد برهة، غادرت المستشفى عائداً

إلى الفندق تحت زخات المطر« )332(.
عليه  فأصطلح  السادس،  الفرعي  النوع  أما 
ا من  المتفائلة(، مستفيداً المقارنة  )التقارب عبر 
استراتيجيات  حول  الجتماعية  العلوم  أبحاث 
هذا  يحدث  وسكولر(.  )پيرلن  التصدي 
بين  جلية  بصورة  السرد  يقارن  عندما  النوع 
الالموثوقية التباعدية، وبين ما هو أدنى درجة 
أفضل  نحو  على  أتعامل  أن  بوسعي  ا.  تباعدياً
سوداويته،  بلغت  مهما  أحياه  الذي  والوضع 
وذلك بمقارنته ببعض األوضاع الحياتية البديلة 
يمكن  ذلك،  وعلى غرار   . تفاؤلاً أقل  تعد  التي 
للمؤلفين الضمنيين أن يرشدوا قراءهم إلى أن 
يميزوا أحد أمثلة الالموثوقية على أنه )أحسن( 
التي  المقارنات  هذه  مثل  ستعيدنا  غيره.  من 
مصطلح  إلى  واحد  راٍو  خطاب  تجري ضمن 
السبب،  لهذا  المعيار(.  نحو  الجزئي  )التقدم 
أقترح استعمال مصطلح )التقارب عبر المقارنة 
تحصل  التي  المقارنات  على  للدللة  المتفائلة( 
بين مختلف الرواة في عمل سردي   واحد. حين 
روايته  في  المثال،  سبيل  على  فوكنر،  يقارن 
»وأنا على فراش الموت« بين سرد آْنس وسرد 
دارل، فإن أوجه القصور لدى آْنس في محور 
األخالقيات تجعل من مثيلتها العابرة لدى دارل 

ا،  أيضاً اإلدراك  محور  وفي  ذاته،  المحور  في 
فاتنة بعض الشيء. وكما يشير هذا المثال، فإن 
النتيجة العكسية للتقارب عبر المقارنة المتفائلة 
تعني التباعد الذي يتأتى نتيجة إجراء المقارنة 
السلبية. إذ ل تعمل المقارنة هنا بين سرد دارل 
وسرد آْنس على توطيد تقاربنا من دارل فحسب، 
ا على تعميق اغترابنا عن آْنس. بل وتعمل أيضاً

4. الالموثوقية التباعدية والتقاربية، 
وأخالقيات »لوليتا«

الالموثوقية  بين  للتمييز  ا  إذاً يمكن  كيف 
الظاهرة  يبين  أن  التقاربية  واألخرى  التباعدية 
همبرت  في  المنخدعين  للقراء،  المزدوجة 
ا  تماماً والمناهضين  جهة،  من  متناهية  بسهولة 
)الجزء  في  هنا  أفترض  أخرى؟  جهة  من  له 
يوظف  نابوكوف  بأن  الرواية،  من  األول( 
بنسق متكرر الموثوقية التباعدية، والالموثوقية 
بعض  في  ا  معقداً ا  تشفيرياً ونسقاًا  التقاربية، 
وفي  السردي.  همبرت  خطاب  من  األجزاء 
السرد  همبرت  يمنح  ل  التشفيري،  النسق  هذا 
الالموثوقية  على  الدالة  العالمات  من  العديد 
أنه  ا على  أيضاً له  بل ويشير  التقاربية فحسب، 
هذا  يؤتي  ولكي  التباعدية.  الالموثوقية  يمثل 
النسق المعقد مفعوله، ينبغي أن تكون عالمات 
الالموثوقية التقاربية في السرد مقنعة كفاية للحد 
ا التقارب  الذي يرتئي الجمهور التأليفي فيه جدياً
من منظور همبرت على النأي عنه. يكاد الجمع 
بين الموثوقية التقاربية، والالموثوقية التباعدية، 
وكذلك هذا النسق الشائك أن يضمن أن الكثير 
الحقيقيين من لحم ودم، سينخدعون  القراء  من 
في همبرت – ليس ألنهم سيغفلون عن مالحظة 
التباعدية  الالموثوقية  على  الدالة  العالمات 
ا ألنه بمجرد أن  فحسب. بل سينخدوعون أيضاً
يتم العثور على أية دللة تشير إلى الالموثوقية 
في السرد، فإنه من السهولة بمكان استخالص 
أن المرء واٍع لحيل الراوي. لذا، لن يقع ضحّية 

تجريب نابوكوف 
في منطقة 

السرد الالموثوق 
تنصب الفخاخ 

التأويلية 
واألخالقية للقراء
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»أتفُق،  بقولهم:  همبرت  على  القراء  هؤلء  يجيب  لها. 
الجمهور  من  الضمني  نابوكوف  يطلب  حين  في  ولكن«، 
التأليفي أن يتخذ خطوة أخرى في رده: »أوشكَت أن تجعلني 
أقول ›أتفق، ولكن‹، غّير أني واٍع لحيلك«. أضف إلى ذلك، 
أن تقنية النسق التشفيري المعقد بجانب الالموثوقية التباعدية 
القراء  النص، تضمن أن مجموعة أخرى من  المتسيدة في 
ثّم  التماسات همبرت. ومن  سيعدون دفوعهم لرفض جميع 
سرد  متن  في  جاء  ما  جميع  أن  ا مضمونه  قراراً سيّتخذون 
ذلك  في  بما  تباعدي،  أثر  على  باألساس  ينطوي  همبرت 
ا جزئّياًا  )الجزء الثاني( من الرواية. إذ يبدو أنه يحرز تقدماً

تجاه المعايير األخالقية للجمهور التأليفي. 
أو  ِفن،  هاك  أو  برومدن،  الزعيم  من  النقيض  وعلى 
ستيڤنس، أو فريدريك هنري، فإن همبرت راٍو شديد الوعي 
بذاته، رغم تمتعه بسلطة جمالية محدودة. بمعنى، أن همبرت 
ا لصنعته السردية وغاياته ككاتب، إّل أن إمكانيته  مدرك تماماً
الفنية محدودة من أجل أن يبلور النتائج والغايات التي يصبو 
ا عن  تماماً تختلف  تلك  غاياته  أن  إلى  يرجع  والسبب  إليها. 
أن  نتائج هذا الختالف في  تتمثل إحدى  نابوكوف.  غايات 
توظيف النوع الفرعي )التقارب عبر التغريب الساذج( هو 
األخرى  النتيجة  تتمظهر  بينما  لنابوكوف.  متاح  خيار غير 
المقارنة  خالل  من  التقاربية  الالموثوقية  استعمال  أن  في 
ا للغاية. في الواقع،  ا آسراً الهزلية، من المرجح أن يكون أسلوباً
يوظفه نابوكوف في الصفحة األولى من الرواية، حيث يكتب 
ا على قاتل لصناعة أسلوب  همبرت »يمكنك أن تعول دائماً
نثر شعري« )9(. تسلط المقارنة الهزلية الضوء على أوجه 
نابوكوف وهمبرت.  التشابه – واختالف واحد مهم – بين 
من  المفارقة  كالهما  ويقصد  الرفيع.  ألسلوبه  واٍع  كالهما 
ا  أيضاً بها. ويفصحان  يتلذذ كالهما  تلك. كما  جملة همبرت 
عن أمر مهّم في الوقت الذي يلفتان فيه النتباه إلى أسلوبهما. 
وكجمهور تأليفّي، نبدي تقديرنا لهزلهما ومهارتهما السردية 
قاتل،  همبرت  ولكن  همبرت.  نحو  فيه  ننجذب  الذي  للحّد 
الجمهوَر  أن  إلى  هنا  مفارقته  وتشير   نابوكوف.  بخالف 
األخالقية،  أحكامه  بشأن  الحذر  توّخي  إلى  بحاجة  التأليفي 
ألن جملته تلك تعبث باألفكار التي تفيد بأن القتل أدنى أهمية 
من األسلوب، أو أن األسلوب هو مجرد تعويض عن جريمة 
القتل. ولالطالع على المزيد من آثار الالموثوقية التقاربية 

هنا، يجدر بنا النظر إلى السياق العام الذي جاءت فيه.

تتذيل جملة همبرت تلك الفقرة الثالثة من خطابه الروائي، 
وتجيء بعد اعتكافه على سْبك بعض من كالمه. كما تأتي 
جملته تلك مباشرة كمتابعة لتوضيح نظيرتها السابقة، التي 
تتضّمن أنه قابل سلف دولوريس »قبل أن تولد لوليتا بأعوام، 
ا ما كنت أبلغ من العمر في ذلك الصيف« )9(.  تماثل تقريباً
لكن هذا التعقيب ل ينطبق على تلك المواربة الذكّية فحسب، 
األولى  الفقرتين  كلتا  في  اإلبداع  على  ا  أيضاً ينطبق  وإنما 
بخطابها  األولى  الفقرة  تتميز  الروائي.  النص  من  والثانية 
والمرصوفة،  الموازية  النصية  وبنيتها  المباشر  الغنائي 
وتتصف كذلك بالجناس الستهاللي: »لوليتا، يا نور حياتي، 
ونار أحشائي. يا روحي، وخطيئتي« )9(. كما تتميز الفقرة 
كذلك باحتفال همبرت بالمجد اللغوي لسمها: »لو ــــــ لي 
ــــــ تا. طرف اللسان وهو يقوم برحلة من ثالث خطوات 
ا. لو. لي. تا« )9(.  أدنى الحنك لينقر على األضراس ثالثاً
تستمر الفقرة الثانية في التالعب اللفظي باسمها، حيث ينتقل 
همبرت إلى ألقابها األخرى: لو، لول، دولي، دولوريس، إلى 
لُو  لُو، مجرد  لوليتا. »كانت  اسم  إلى  أن يعود مرة أخرى 
ا، طوله متر وأربعة  ا واحداً في الصباح، تتبدى مرتدية جورباً
ا. ولول حين ترتدي بنطالها. ودولي  وعشرين سنتمترا تقريباً
بين  لكنها  الرسمية.  الوثائق  في  ودولوريس  المدرسة.  في 

ا لوليتا« )9(. ذراعي، كانت دائماً
وبناء عليه، عندما يعّبر همبرت عن رأيه: »يمكنك أن 
فإن  شعري«،  نثر  أسلوب  لصناعة  قاتل  على  ا  دائماً تعول 
هزله يلفت األنظار إلى مهارة أسلوبه السردي. كما أنه يلفت 
ا إلى مقياس  ا إلى التشابه بينه وبين القاتل استناداً األنظار أيضاً
األسلوب هذا على األقل. ولكن هزله من جانب آخر، يجذب 
كذلك النتباه إلى العالقة بين األسلوب والتصورات اإلدراكية 
الحاّدة، التي يعبر عنها حيال دولوريس. ومن ثّم، فإّن أحد 
إرهاصات المقارنة الهزلية هي تقارب همبرت ونابوكوف 
يتيقن نابوكوف  الضمني على طول محور اإلدراك. ولكي 
من فهمنا لذلك، فإنه يضّمن في الفقرات القليلة األولى بعض 
العالمات المهمة، كما هو الحال من إدراج عبارة »يمكنك 
ا«، التي تحذر من التقارب وهمبرت أكثر مّما  أن تعول دائماً
ينبغي من ناحية المحور األخالقي )يثير سرده التساؤل عّما 
إذا كانت صورة لوليتا بين ذراعيه هي ذاتها صورة تلميذة 
ا(. لكن أثر  ا وأربعة وعشرين سنتمترا تقريباً يبلغ طولها متراً
بعبارة  ا.  وقعاً أشد  يظل  اإلدراك  محور  ناحية  من  التقارب 
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المقارنة  الضمني  نابوكوف  يوظف  أخرى، 
جماليات  عناصر  أحد  إن  بحيث  الهزلية؛ 
الرواية، أسلوب نابوكوف اإلبداعي الذي سمح 
لهمبرت بمشاركته، يدفع الجمهور التأليفي إلى 
يخضع  بالثقة.  جدير  كموؤل  همبرت  تصور 
حين  للتغيير  بالطبع  التصور  هذا  باتجاه  الدفع 
ينتج  أنه ل  الرواية، ول سيما  في  أكثر  نوغل 
أخالقي  مقيِّم  إلى  يحيل همبرت  ا  تلقائّياًا تصوراً
جدير بالثقة في ضوء تلك العالمات التحذيرية 
استراتيجية  ولكن  نابوكوف.  يوردها  التي 
تقاربنا  على  هنا  تشجع  عام،  بوجه  نابوكوف 

المبدئي من همبرت.
ا المقارنة المتفائلة  هذا التقارب تشجعه أيضاً
سرد  يؤطر  الذي  البن،  َريه  جون  سرد  مع 
العالقات  تستأهل  )التوطئة(.  في  همبرت 
المتبادلة بين الموثوقية ونقيضها في سرد   َريه 
مع  ا  تماشياً ولكن  ا.  موسعاً تحليالاً  ذاتها  حّد  في 
الصلة  ذات  الّسمة  فإن  هنا،  الّدارسة  أهداف 
أسلوبه.  اتساق  انتفاء  هي  َريه  بسرد  الوثيقة 
أخرق  شكلي  إجراء  من  السمة  هذه  تتغير 
هذه  كاتب  بموجبهما  تلقى  اللذان  )»العنوانان 
القصة«؛  لهذه  الغريبة  الصفحات  التوطئة 
 ،3[ التكرار«  من  المعلق  هذا  إعفاء  »يمكن 
)»شخص  مباشرة  أخالقية  فعالية  إلى   ،)]5
البتذال:  تكرار  وإلى   ،)]5[ ومنحط«  حقير، 
ا – نحن  أن تجعلنا جميعاً ›لوليتا‹  »يجب على 
الجتماعيين  واإلخصائيين  واألمهات  اآلباء 
والمعلمين – أن نكرس أنفسنا بمزيد من اليقظة 
عالم  في  أفضل  جيل  تنشئة  لمهمة  والبصيرة 
هي  بها  نخرج  التي  والمحصلة   .)6( أسلم« 
أننا أمام راٍو نتساءل عن تصوراته اإلدراكية، 
وأحكامه القّيمية، حتى لو لم تكن لدينا معلومات 
كافية لبناء وجهات نظر بديلة وواضحة. على 
العموم، بعد أن قدم لنا نابوكوف ثالث صفحات 
من سرد جون َريه البن في )التوطئة(، جعل 
كال الجمهور الحقيقي واآلخر التأليفي متأثرين 
عاطفّياًا بخطاب همبرت البالغي. وحين يوظف 

الصفحة  في  الهزلية  المقارنة  تقنية  نابوكوف 
على  يشجعنا  فإنه  همبرت،  سرد  من  األولى 

التقارب الشديد من منظور همبرت. 
الفصول  بقّية  معظم  في  نابوكوف  ولكن 
األولى من الرواية، يستعمل استراتيجية النسق 
في  ذلك  على  ا  بّيناً مثالاً  نجد  المعقد.  التشفيري 
نظريته  يشرح همبرت  الخامس، حيث  الفصل 

عن الُحويرات )حوريات صغيرات(.
فتيات  ثمة  التالية:  الفكرة  أقدم  أن  أود  اآلن 
التاسعة  بين  ما  أعمارهن  تبلغ  صغيرات 
المسافرين  لبعض  ويبدّن  عشرة.  والرابعة 
أو  بضعفين  ا  سناً أكبر  وكأنهن  المسحورين، 
الحقيقية،  طبيعتهن  عن  الغطاء  ويكشفن  أكثر. 
التي ليست بالطبيعة البشرية، وإنما هي طبيعة 
حورّية )تلك طبيعة شيطانية(. هذه المخلوقات 

المصطفاة أقترح أن أطلق عليها الُحويريات.
من المالحظ، أني أستعيض عن المصطلحات 
العمرية  الحدود  على  دللتها  في  الزمنية 
باستعارات مكانية. أود من القارئ أن يرى سني 
 – تخوم  وكأنهما  عشرة(  و)الرابعة  )التاسعة( 
الوردية  والصخور  الصافية  بمياهها  الشواطئ 
– جزيرة سحرية، تقطنها حويرياتي، ويحيطها 
الفتيات  وهل  الضباب.  يعلوه  شاسع  بحر 
و)الرابعة  )التاسعة(  سني  بين  ما  الصغيرات 
بالطبع ل. ولو كان  عشرة(، كلهن حويريات؟ 
األمر كذلك، ألصابنا، نحن العارفين والمغامرين 
الصغيرات،  بشغف  والمهووسين  وحدهم، 
الجنون منذ أمد بعيد. كما أن الجمال ل يشكل 
يسميه  ما  هكذا  أو  البتذال،  وأما  فارق؛  أي 
مجتمع معين، ل يبخس بالضرورة ما يتحلين به 
من الخصال الغامضة، العذوبة الغريبة، الفتنة 
تمّيز  التي  والمواربة  للروح  والمشظية  الخبيثة 
الحويرية عن أْترابها أولئك من يحيين في العالم 
العالم  بذلك  مقارنة  الزمكانية،  بأبعاده  الواقعي 
الخيالي الموازي، الجزيرة السحرية المعزولة، 

حيث تلعب لوليتا وأقرانها. )17-16(
المقارنة  الضمني  نابوكوف  وظف  أن  بعد 
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الهزلية ليدفعنا باتجاه قبول تأويل همبرت، يستغل نابوكوف 
مشكلة  أدنى  لدينا  ليس  هنا.  لصالحه  التوجه  ذلك  الضمني 
من   – حقيقّياًا  بالثقة  جدير  غير  همبرت  أن  ندرك  أن  في 
الواضح أن التمييز بين الحويريات الشيطانية وبين الفتيات 
أن  إّل   – الحقيقي  بالمعنى  باطل  تمييز  هو  الصغيرات 
ا بالثقة  نابوكوف يدعونا إلى النظر فيما إذا كان ذاته جديراً
المالحظة، بصدد  بشدة  يتحلّى  الذي  مجازّياًا. ربما همبرت 
ا،  ا وإناثاً إدراك أمر مهم. وبالتأكيد قد أمعن الكثير مّنا، ذكوراً
المرغوب  الجنس  فرز  تدور حول  التي  األفكار  في  النظر 
هذه  في  النظر  إمعان  ويعني  خاصة.  مجموعات  في  به 
ا العتراف بأن التماس سرد همبرت يْكمن  الحتمالية أيضاً
في قدرته على أن يستفيض فيما يقوله. بمعنى، أن بوسعه أن 
يوضح لنا الخصال المحكّية لهذه المجموعة من الحويريات، 
ووقع أعضائها على المسافرين المسحورين. بعبارة أخرى، 
ا،  ا مسحوراً ل يعني التقارب وهمبرت هنا أن تصبح مسافراً

بل يعني أن ترى العالم بعين هذا األخير.
عن  نظريته  حول  همبرت  سرد  يبني  نابوكوف  لكن 
يسفر  ا  سرداً المطاف  نهاية  في  يكون  بحيث  الحويريات، 
المقتطف  وفي  التقاربي.  اآلخر  من  بدلاً  تباعدي  أثر  عن 
الذي أوردته، تكمن اإلشارة الرئيسة في أن سمات تلك الفئة 
الغامضة« هو ما  بالمطلق. فوجود تلك »الخصال  مواربة 
أخرى  فتاة  انتفاؤها  يحيل  بينما  إلى حويرية،  ما  فتاة  يحيل 
الخبيثة  »الفتنة  تكون  أن  يجب  ول  بشرية.  محض  إلى 
والمشظية للروح« جد »مواربة« للحد الذي تصبح فيه جلّية 
لكائنات  بالطبع  وجود  ل  كان  إذا  إّل  للمسحورين،  فحسب 
كهذه الحويريات، بالمعنى الحقيقي أو المجازي، وتكون هذه 
من  لدى  الجنسية  الرغبة  إلشباع  أداة  مجرد  ا  أيضاً الفتيات 
يمارس المثلية الجنسية مع األطفال. كلما أمعن المرء التفكير 
في مزاعم همبرت هنا، كلما بدت هذه المزاعم وكأنها تبرير 
همبرت  يدرك  لم  لو  حتى  الجنسية،  المثلية  تلك  لممارسة 
ا قيامه بذلك. في الفقرة التالية، تصبح عالمات التباعد  تماماً

ا. أشد وضوحاً
ا ألن فكرة الزمن تلعب مثل ذلك الدور السحري،  ونظراً
ُيدهش الطالب حين يعرف أّنه ل بد من فجوة  فاألجدر ألّ 
عن  تقل  ل  فجوة  والرجل،  الصغيرات  الفتيات  بين  زمنية 
أربعين  أو  ثالثين  إلى  وتمتد  األحرى،  على  أعوام  عشرة 
ا في بعض الحالت النادرة؛ لكي يقع  ا، أو تسعين عاماً عاماً

جوهرها  في  فالمسألة  الحويرية.  سحر  طائلة  تحت  المرء 
معينة  مسافة  وجود  مسألة  الرؤية،  بؤرة  مسألة ضبط  هي 
كنَهه  يدرك  معين  وتناقض  لتطويها،  الباطنية  العين  تنتشي 
طفالاً  كنت  عندما  مجّنحة.  سعادة  شهقة  يطلق  وهو  العقُل، 
وكانت آنابيل طفلة، لم تكن تلك الصغيرة حويرية في عيني 

)17( ...
هنا تتعرى نظرية همبرت عن الحويريات بأكملها، لتظهر 
كتبرير مستفيض لممارسة المثلية الجنسية مع األطفال. فحين 
جعل نابوكوف همبرت يؤكد على فارق السن، فإن نابوكوف 
الصغيرات  »الفتيات  بين  الفروقات  إلى  النتباه  يسترعي 
يوسع  جعله  وعندما  والقوة.  الجسد  ناحيتي  من  والرجل« 
لتبلغ  والرجل«  الصغيرات  »الفتيات  بين  الزمنية  الفجوة 
أن  إلى  األنظار  يلفت  نابوكوف،  أي  فإنه،  ا،  عاماً تسعين 
أن  فكرة  فإن  لذلك،  العقل. ونتيجة  تنافي  ادعاءات همبرت 
السرد  إلى  تنتمي  الحويريات  طائلة سحر  تحت  المرء  يقع 
األثر  وأّما  المغلوط.  والتقييم  المغلوطة،  والقراءة  المغلوط، 
الشامل الذي يتركه هذا المقتطف فهو تباعد الجمهور التأليفي 
أساسيات  أحد  وتباعده عن  جهة،  من  همبرت  منظور  عن 
دفاع همبرت في )الجزء األول( من الرواية من جهة أخرى.
يواصل همبرت بالطبع محاولته في الدفاع عن نفسه في 
متفرقة  مقتطفات  لذلك  نابوكوف  ويمنحه  األول(،  )الجزء 
تحمل آثار الالموثوقية التقاربية، على الرغم من أنه يواصل 
همبرت،  انخراط  ولكن  الشائك.  التشفيري  النسق  ا  أيضاً
كما جادلت في كتابي »عشته ألرويه«، بسرد تجاربه مع 
ا، يفضي به إلى أن  دولوريس منذ نهاية )الجزء األول( فصاعداً
يرى بجالء ما ألحقه بها من أذى يتعذر مداواته. وبناء عليه، 
ل يمكنه في نهاية المطاف أن يحافظ على الهدف الذي يرمي 
إليه، أل وهو تبرئة نفسه. لذا، يكف عن تبرير سلوكه، ليأخذ 
على عاتقه مسؤولية تدمير حياتها. يصاحب هذه التغييرات 
توظيُف نابوكوف المطرد لتقنية الالموثوقية التقاربية، والتي 
األخالقي  المعيار  نحو  الجزئي  للتقدم  استعماله  في  تتجلى 
للمؤلف. وأبرز مثال على هذه الستراتيجية قوله: »لو كنُت 
قد مثلت أمام نفسي، لحكمت بالسجن على همبرت لمدة خمسة 
ا بتهمة الغتصاب، وألسقطت بقية التهم عنه«  وثالثين عاماً
ا بجريمة الغتصاب،  )308(. لم يكن همبرت بالطبع متهماً
غير أنه متهم بقتل كلير كويلتي. تبين رغبته بدحض تهمة 
ا أخالقّياًا غير جدير بالثقة، فيما  القتل عنه بأنه ما يزال مقيِّماً

دراسات
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يخص أفعاله. إّل أن رغبته بالحكم على نفسه بالسجن لمدة 
بالتأكيد  ورغبته   – الغتصاب  بتهمة  ا  عاماً وثالثين  خمسة 
أّي  إلى  تشير   – مرة  ألول  »اغتصاب«  لفظة  باستخدام 
مدى قد رحل إليه قصّياًا عن تبريراته حول فتنته بالحويرية. 
وكما حاولت أن أبّين في كتابي »عشته ألرويه«، فإن قدرة 
نابوكوف على أن يعرض لنا تطور همبرت منذ بداية سرده 
ا على أن يجعلنا متأثرين بتبدل  إلى هذه النهاية، وقدرته أيضاً

ا. ا باهراً حاله تعد إنجازاً
ا فيما ذهبت إليه بشأن  وبالرغم من ذلك، إذا كنت مصيباً
توظيفه لستراتيجية النسق التشفيري المعقد في سرد همبرت 
ا أن يريد بعض القراء  ا إذاً في )الجزء األول(، فليس مستغرباً
الذين قد أدركوا هذا النمط أن يدفعوا هذا التقدم الجزئي نحو 
التباعد. ومن  باتجاه  الخلف  إلى  التقاربي  المعيار األخالقي 
مجرد  هو  الصادق  الذاتي  الستصغار  أعتبره  ما  فإن  ثّم؛ 
حيلة للمراوغة بالنسبة لهؤلء القراء، مجرد خطوة أخرى 
في محاولة همبرت لكسب تعاطف المروي له. ومثل أولئك 
)الجزء  في  التقاربية  الالموثوقية  في  انخدعوا  الذين  القراء 
للتماسات  الرافضين  القراء  هؤلء  أن  لي  يبدو  األول(، 
همبرت ُيبدون قراءة مغلوطة للرواية. لكن في كلتا الحالتين، 
أقترح أن القراءة المغلوطة تتمخض عنها عواقب سلبية غير 
مقصودة بشأن تجريب نابوكوف المتألق لتقنية الالموثوقية 

التباعدية والتقاربية.
إذا كانت هذه المقاربة تصيب الهدف المنشود منها، فإنها 
التقنية  بأخالقيات  تتصل  التي  الكبرى  األسئلة  إلى  تعيدنا 

ُنحّمل  أن  أخالقّياًا  المنصف  من  هل  »لوليتا«.  رواية  في 
المقصودة  غير  السلبية  العواقب  عن  المسؤولية  نابوكوف 
من  هل  المنوال،  ذات  وعلى  أسلوبه؟  عن  تمخضت  التي 
مسؤولية  أية  يتحمل  ل  إنه  نقول  أن  أخالقّياًا  المنصف 
المؤلفون  يقوله  ما  عاٍل  بصوت  نقول  أن  على  أخالقية، 
بــ»نعم«  أجيب  أن  أريد  القراء«؟ ل  أّيها  ا: »حذاِر  جميعاً
على أّي من هذين السؤالين، ألني أعتقد بأن ثمة خطأ في 
صياغتهما. يكمن الخطأ، كما أظن، في أن السؤالين يفرضان 
ا فاصالاً بين المؤلف الضمني والجمهور الحقيقي، بينما  حداً
يؤدي فعل القراءة البالغية إلى اعتمادهما المتبادل. بعبارة 
المسؤولية  نابوكوف وقرائه بعض  يتحمل كل من  أخرى، 
بعض  كالهما  يتحمل  ما  بقدر  المغلوطة،  القراءات  جراء 
ا  ونظراً السردية.  التواصل  عملية  نجاح  عن  المسؤولية 
ألن تجريب نابوكوف في منطقة السرد الالموثوق تنصب 
يتحمل  أن  علّيه  فإن  للقراء،  واألخالقية  التأويلية  الفخاخ 
الذين يقعون ضحية لها. لكن  القراء  بعض المسؤولية عن 
تجريبه كذلك يتحدى القراء أن يتعرفوا على تلك األشراك، 
ا أن يتحملوا  ومن ثم يتجنبون الوقوع فيها. كما يتحداهم أيضاً
بعض المسؤولية، إن كانوا أهالاً للتحدي. والخالصة األهم 
الالموثوقية  توظيف  على  القائم  نابوكوف  تجريب  أن  هي 
النقد  حاجة  مدى  على  يؤكد  التباعدية  واألخرى  التقاربية 
بين  المتبادلة  العالقات  العتبار  بعين  لألخذ  األخالقي 
والقراء  التأليفي،  والجمهور  والسارد،  الضمني،  المؤلف 

الحقيقيين من لحم ودم في مقاربته للسرد.

دراسات

   الهوامش: 

 أنا مدين يف نحت مصطلح )الرسد املقنع( ملفهوم رالف ريدر )الغنائية املقنعة( الذي تناوله يف مقالته، )املنولوج الدرامي واألشكال الغنائية ذات الصلة(.. 1

لالطالع عىل عينة من هذه النقاشات، انظر، عىل وجه التعيني، كُون، وأنْسغار نونينغ، وفريا نونينغ، وهانسن، وأولِْسن، وبيرتِسن، وزيْرويك، وفيالن.. 2

 يرتبط هذا التحليل املوجز عن قصد ببعض القضايا األخالقية األخرى التي أثارها تناّول كييس لرسد الزعيم، ال سيام الطرق التي يعكس فيها الزعيم بصورة . 3

موثوقة االتجاهات العنرصية والجنسية ملؤلفه الضمني. سيسلط التحليل البالغي واألخالقي الكامل للرواية الضوء عىل عواقب هذه األبعاد يف الرسد عىل 

استجابتنا  الشاملة. 
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دراسات

ثّمة عالقة 
وثيقة يضيئها 

المنهج البنيوّي 
بين المضمون 
المعّبر عنه في 

النّص وبين اللغة 
وآلّيات التعبير 

نفسه

فادي معلوف
باحث فلسطيني

شعرّية الخطاب في "كتاب 
المواقف" للنفـَّري 

وى بنية معرفية محورها التوحد مع السِّ

الجّبار  بن عبد  لمحّمـد  المواقف  كتاب  يحـَظ  لم 
النّفري )ت 354 هـ/965م( باهتماٍم كاٍف على 
مستوى البحث األكاديمّي، أو حتى على مستوى 
ا.  عموماً الثقافّية  األوساط  في  والدراسة  القراءة 
بْيـَد أنَّ حضوره في األدب العربّي بدأ يتزايد مع 
ثورة الشعر العربّي ومغامراته التجريبّية؛ حيث 
الموروث  عَكف الشعراء واألدباء على استلهام 
عن  التعبير  في  منه  ــادة  واإلف العربّي،  الثقافّي 
القضايا اإلنسانّية التي يعايشها اإلنسان الحديث، 
تحت  بها  يمّر  التي  الوجدانّية  الحالت  وعن 
بذلك،  المتسارعة.  الحضارّية  التغّيرات  وطأة 
الكتابة  في  المواقف  كتاب  »استثمار«  أّن  نجد 
العربّية الحديثة جاء مّتسقاًا مع الحالة الحضارّية 
والثقافّية التي يعيشها األديب العربّي، بتناقضاتها 

ومشكالتها الفكرّية والجتماعّية المختلفة.1
وفّنّية  أدبّية  نواٍح  في  المواقف  كتاب  يتمّيز 
عديدة تندرج، بشكٍل عاّم، في إطار النّص النثرّي 
ا ألساليب  ا وتطويراً الصوفّي، لكّنها تشّكل تنويعاً

هذا النّص ونسقه الخطابّي. 
  نلقي الضوء، في هذه المقالة، على آلـّيات 
الخطاب في هذا الكتاب، وذلك في محاولة لتسليط 
اّتكأ  التي  النّصّية  الدواعي  بعض  على  الضوء 
كتاب  في جذب  الحداثة  ومنّظرو  شعراء  عليها 
الهامش  من  األدبّية  كاتبه  وشخصّية  المواقف 

القرن  سّتينيات  منذ  المركز،  إلى  الحضارّي 
المنصرم.2

شعرّية لغة الخطاب في »كتاب 
المواقف« 

الخطاب، في أبسط تعريفاته، هو »قول يفترض 
ا، ويتضّمن رغبة األّول بالتأثير  ا ومخاطباً متكلّماً
في  يعّبر  وهو  األشكال...  من  بشكل  الثاني  في 
المفهوم اللسانّي المعاصر عن القول الذي يتجاوز 
الجملة، والذي تدرسه اللسانّية انطالقاًا من قواعد 

تسلسل الجمل«3.
البنيوّي،  المنهج  يضيئها  وثيقة،  عالقة  ثّمة 
بين المضمون المعّبر عنه في النّص، وبين اللغة 
وآلّيات التعبير نفسها. فـ«ارتباط القول )الحكي( 
تالزمّية،  قضية  الحكي(  )أو  القول  بطريقة 
ضرورّي توافرها في عملية تحليل النّص نقديااً، 
ل سيما أننا سنجد أّن هذه القضية التالزمّية سيكون 
لها األثر الفاعل في توجيه )وجهات نظر( السارد 
في السرد حين تدرس طرائق السرد وآلياته؛ إذن 
كل مفصل من مفاصل البناء الهيكلّي للنّص يوّفر 
األدبي،  العمل  قيمة  إلجمالّي  مهمة  بنائية  قيمة 
واستقراء دور وأهمية كل مفصل تؤتي أكلها في 

فهم العمل األدبي بأكمله«4.
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نتناول نصوص المواقف، في هذه المعالجة، 
من حيث هي نصوص أدبّية تحمل ميزات خطابّية 
الخطابّية  مع  وجوهها  بعض  في  تلتقي  خاّصة 
الصوفّية، وتتفّرد عبر صفات خاّصة ل نجدها، 
، في أّي نّص صوفّي أو غير صوفّي ُكِتب  عاّمةاً

بالعربّية. 
في إطار بحث الخطاب نتناول اآللّيات التالية 
ضمير  وسلطة  الضمائر،  توظيف  ودللتها: 
الغائب؛ أنواع الجمل المستعملة، طريقة بنائها، 

ودللّيتها؛ ظاهرة التكرار وتنّوع استعمالتها.

 1( توظيف الضمائر، وسلطة ضمير 
الغائب في النصوص

النفصال  فكرة  على  الصوفّية  التجربة  تبنى 
والّتصال  السوى،  عن  النفصال  والّتصال: 
باهلل. ولقد تجلّت هذه التجربة، أكثر ما تجلّت، في 
أساليب التعبير الِخطابّية التي انتهجها الصوفّيون 
تكن  لم  يبدو،  كما  »والنّفري،  نصوصهم.  في 
َتـهّمه األفكار التي يعطيها عن التجربة الصوفّية، 
أثناء  األفكار  تنشأ هذه  يهّمه كيف  ما كان  بقدر 
التجربة، والصيغ التي تولّدها أو تتولّد عنها، ومن 
البداية على نقل تجربة  ذلك نراه يحرص ومنذ 
األفكار  إطارها  في  تنشأ  التي  باهلل،  الّتصال 
ا في ذلك العالقة بينه  والمعاني وتتشّكل، مراعياً
كمستقبٍل وبين هللا كمرِسل، لذلك يجعله مصدر 
السلطة الخطابّية«5. فمّما هو »جدير بالمالحظة 
مّما  أكثر  يتكلّم  الرّب  أّن  النّفرّية  النصوص  في 
يتكلّم العبد بكثير، بل إّن العبد في معظم المواقف 

والمخاطبات ل ينطق بأّية كلمة قّط«6.
يقلب  أن  على  المواقف  في  النّفري  يحرص 
يكون  أن  ا،  عموماً القارئ،  يتوّقع  إذ  األدوار؛ 
، ولكّنه ما يلبث أن يكتشف  ا/مرِسالاً الكاتب مخاِطباً
كمتلقٍّ  المستوى،  ذات  على  معه  الكاتب  وجود 
آخر  هو  المخاِطب  أو  المرِسل  بينما  للخطاب، 
مستتر أو مجهول، يقوم بإبالغ رسالته إلى األنا 
إلى  ا  أيضاً النّص، ومن خالله يصل  المتكلم في 

قارئ الكتاب7.
هذا اآلخر هو هللا بحكم أّن التجربة هي تجربٌة 

صوفّية كما تعلن اإلشارات الخارجنّصّية8، وما 
ا. ولكّن  يمكن أن يومئ إليه الخطاب نفسه أيضاً
تناول النّص دونما تقّيد بالدللة الصوفّية ل ينفي 
التأويل غير الصوفّي. ذلك أن ل تحديد للمرِسل 
تغّذي  التي  العناصر  أحد  هذا  ولعّل  النّص،  في 

الفاعلّية األدبّية لهذا النّص.
نرى إلى الجملة الفتتاحّية المتكّررة مع بداية 
باعتبارها   - لي«  وقال  »أوقفني  موقف:  كّل 
صاحب  يعتمده  الذي  الخطابي  للمبنى  ا  مفتاحاً
المتكلّم من  الجملة »يتجّرد  المواقف. فعبر هذه 
سلطة الكالم، ليحيلها إلى متكلّم آخر. ويصبح هو 
ا بحكم مضامين األقوال الموّجهة إليه«9.  مخاَطباً
يمكن اعتبار جملة الفتتاحّية هذه، مع تكرار 
حّول  الذي  األســاس  لي«، حجر  »وقــال  جملة 
النّص من مجّرد تعبير عن أفكار صوفّية، إلى 
عمل فّنّي يحكي تجربة ذاتّية في التواصل مع هللا. 
ا فّنّياًا، نستطيع  إذ يشّكل الكاتب من خاللها إطاراً
الفكرّي  النموذج  يوائم  بأّنه  استعماله،  نفّسر  أن 
الصوفّي الذي يؤمن به الكاتب، ويحاول التعبير 

عنه عبر هذه النصوص10.
ا أمام قدرة هللا، وهو  النّفري ُيلغي نفسه تماماً
ل  بحيث  الفناء،  من  حالة  يعيش  »الوقفة«  في 
ا  يعود له وجود مغاير للوجود اإللهّي، يذهب بعيداً
في رحلته الروحّية كي يمحو كّل ثنائّية، وليكون 
ا في هللا. لذلك فالصوت المسيطر في  الكّل واحداً
المواقف هو صوت الضمير الغائب، الحاضر في 

الواقف/العبد.
في  مــوضــع،  مــن  أكثر  فــي  النّفري  يشير 
النصوص، إلى أهمّية الرتفاع عن المثنوّية في 
الواقف وبين هللا، فيقول: »يا عبد،  العالقة بين 
إن بدت الرؤيا ُتبقي فتَذر، فما رأيَتني، وإن بدت 
ل تبقي ول تَذر فقد رأيتني«؛11 أي إّن رؤية هللا 
يجب أن تمحو كّل آخر سواه. ويقول: »وقال لي: 
إن لقيتني وبيني وبينك شيء مّما بدا، فلسَت مّني 

ول أنا منك«12. 
حيث  من  يختلف  القول  جملة  في  الكالم 
الكاتب أمام  استعمال الضمائر، فبعد أن يضعنا 
ضمير المتكلّم وعالقته مع ضمير الغائب، يبدأ 
ضمير  بين  جديدة  ثنائّية  إلى  بالتحّول  الخطاب 

 جملة االفتتاحّية 
مع تكرار "وقال 

لي" حّولت 
النّص من مجّرد 
تعبير عن أفكار 

صوفّيٍة، إلى 
عمل فنِّيٍّ يحيك 
تجربة ذاتّيًة في 

التواصل مع هللا.
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الغائب  ضمير  يتحّول  حيث  المخاَطب؛  وضمير  المتكلّم 
)والمستتر( في »أوقفني« إلى ضمير المتكلّم، ويتحّول ضمير 
المتكلّم إلى ضمير المخاَطب؛ كما نرى في الرسم التوضيحّي 

اآلتي:
كتاب  أسلوب  في  الضمائر  تحوالت  توضيح   :)1( رسم 

المواقف.  
)2( )1(

»أوقفني وقال لي: أنا ثابت ومثبت، فال تنظر إلى ثبتك فمن 
نظرك إليَك أتيت«13

)1( ضمير الغائب  ضمير المتكلّم.
)2( ضمير المتكلّم  ضمير المخاَطب.

الصوت  سلطة  تأكيد  في  واضــح  أثر  له  التحّول  هذا   
»المجهول« )هللا( في النّص، مّما يضفي على النّص الغموض 
أخرى  آلّيات  ترافقها  اآللّية  هذه  للقارئ.  والمثير  المحّرض 
على  لتؤّكد  التوّجه،  وأسلوب  المستعملة  الجمل  في  تتجلّى 
الّمحاق التاّم للعبد أمام هللا، أو - إن تجاهلنا الدللة الصوفّية - 

اّمحاق الذات أمام الضمير المستتر الغائب المجهول.
ا بشكل  في جملة القول ل يتوّجه القائل إلى المقول له دائماً
بينما ل غياب  ا،  دائماً يستعَمل  المخاَطب ل  مباشر، فضمير 
كالمه  يقول  األحيان  أكثر  في  فهو  إطالقاًا،  المتكلّم  لضمير 
ا مّمن يتوّجه إليهم. مثال  بصورة عاّمة ليكون المخاَطب فرداً
للقائي، لو  على هذا، قوله: »وقال لي: أين من أعّد معارفه 
أبديت له لسان الجبروت ألنكر ما عرف، ولمار مور السماء 
ا«،14 فهنا يسيطر صوت المتكلّم، بحيث يتكلّم  يوم تمور موراً
بشكل عاّم، وبصورة غير مباشرة مع المخاَطب. وهذه اآللّية 
ا، بالتأكيد، على »طغيان الصوت اإللهّي/ المجهول«،  تدلّل أيضاً
واّتضاع الصوت المتلّقي؛ أّما على مستوى الفاعلّية التواصلّية 
مع القارئ، فاألمر سيدفع إلى إشراك القارئ أكثر، كما لو أّن 

القارئ هو متلقٍّ آخر لكالم هذا الصوت.

2( الجمل المستعملة: بناؤها، أنواعها 
وإسهامها في بناء الداللة

ذهب أحد الصوفّيين إلى تعريف التصّوف بأّنه »النظر إلى 

الكون بعين النقص«15. والنّفري هو صوفّي أصيل صادق، 
رأى الخواء الذي يبطش بالكون، فبحث عن بديل له عبر سفره 

إلى هللا، وارتحاله عن كّل ما هو سواه.
 ، هذا التوّجه الناقد الباحث عن منظور أكثر قيمة وامتالءاً
افترض أمَرين: القطيعة مع البنية المعرفّية للذات، والبحث عن 
البديل لهذه البنية16. والبديل سيتجلّى بالتأكيد في السير باّتجاه 
النسجام بل الفناء باهلل، بحيث تّمحي الثنائّية التي بني عليها 

العالم، ويكون البقاء في هللا وحده17.
الخطابّي  المبنى  في  واضح  حضور  له  كان  التوّجه  هذا 
لنصوص المواقف، وذلك عبر أنواع الُجمل المستعملة، وطريقة 
ترتيبها وصياغتها؛ ذلك أّن كّل مبنى خطابّي، يستهدف التأثيَر 

في متلّقيه وإقناعه بأهّمّية هذا الخطاب. 
لذلك نجد عند النّفري في تعبيره عن الصوت اإللهي الذي 
إقناعّية  استدللّية  لجمل  توظيفاًا  المتلّقي  أذن  في  يلقي كالمه 
تجهد كي ترّسخ األفكار في نفس المتلّقي، كما تمكن مالحظة 

القدرة والثقة الكاملة في هذه القدرة عند القائل.
يبني النّفري الجمل عبر قوالب معّينة تشتمل، في الغالب، 

أنواع الجمل اآلتية:
الجملة اإلخبارّية التقريرّية.

الجملة اإلنشائّية الطلبّية، وتضّم: األمر، النهي، والستفهام.
الجملة الشرطّية.

يتشّكل الخطاب النّفرّي على الثنائّية، التي من خاللها يتولّد 
ا البدائل التي  ا على القطيعة مع العالم، وصانعاً الخطاب، مؤّكداً
ا؛ إّنه يهدم عالـمـاًا ويبني آخر. تتجلّى هذه  تحّقق له فضاءاً جديداً
الثنائّية من خالل: التقرير والطلب، الشرط وجوابه، واإلثبات 

والنفي. يقول النّفري: 
وقال لي: الخارجون عن الحرف هم أهل الحضرة. 
وقال لي: الخارجون عن أنفسهم هم الخارجون عن 

الحرف.
وقال لي: اخرج من العلم تخرج من الجهل، واخرج من 
العمل تخرج من المحاسبة، واخرج من اإلخالص تخرج 
من الشرك، واخرج من االّتحاد إلى الواحد، واخرج من 
الوحدة تخرج من الوحشة، واخرج من الذكر تخرج من 

الغفلة، واخرج من الشكر تخرج من الكفر.18
كما نالحظ، يدمج الكاتب هنا أسلوَبي التقرير والطلب، حيث 
يعرض في البداية فكرة الخروج من السوى من خالل جملَتين 
ا، في آن، ثنائّية  تقريرّيتين، ثّم ما يلبث أن يبدأ بالطلب عارضاً
من  يكون  فالخروج  منها،  الخروج  ا على  الوجود، ومحّرضاً
ا على  العلم والجهل، من الشكر والكفر...، وهو ل يفّضل شيئاً
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نقيضه؛ بل يرى أّن النقيَضين يستدعي أحدهما 
اآلخر؛ لذلك يحّث على الخروج من كليهما.

األمر  الطلب/  يكون  المواضع  من  كثير  في 
شيء  فعل  عن  ينهى  فهو  النهي،  مع  ا  مجتمعاً
من  ــرى،  ن كما  وهــذه،  عكسه،  فعل  ويطلب 
خصائص اللغة السلطوّية واإلرشادّية التي نجدها 
اإللهي.  الكالم  في  نجدها  كما  الحاكم،  في كالم 
على  أمــرك  ابــِن  لي:  ــال  »وق قوله:  ذلك  ومن 
الخوف، أثبته بالهّم؛ ول تبن أمرك على الرجاء، 

اهدمه إذا تكامل العمل«19.
يكون  يكاد  الشرط  ألسلوب  الكاتب  استعمال 
ا عن  ا، وهو من خالله ل يتركنا بعيداً األكثر شيوعاً
الشرطّية  الجملة  إّن  إذ  والطلب،  اإلخبار  ثنائّية 
جواب  وجملة  الشرط  فعل  جملة  من  المبنّية 
الشرط، تّتخذ من جواب الشرط أداة لالستمرار 
في بّث القول الخبرّي تارة، والقول الطلبّي تارة 

أخرى. ومن ذلك قوله:
وقال لي: إذا رأيتني استوى الكشف 

والحجاب.
وقال لي: إذا لم ترني، فاعتضد بالثمرة وال 

تعضدك ولكّنها محلّ فقرك.20
التقرير  بين  النّفري  يدمج  كيف  نرى  هنا 
الشرط.  أسلوب  استخدامه  خالل  من  والطلب، 
في  األســاس  المبنى  يبرح  لم  نجده  أّنــا  ورغــم 
التشكيل الخطابّي الذي يعرض من خالله أفكاره، 
ا  ا مهّماً فإّن استخدامه أسلوب الشرط يشّكل تنويعاً
على النّص، سواء من حيث فّنّية الكتابة وخلقها 
عالقات متنّوعة مع القارئ، أو من حيث توسيع 
إضافة  أّن  نالحظه،  فمّما  للغة،  الدللّي  األفق 
حروف الشرط على الجملة، سيؤّثر في دللّيتها؛ 
رغم أّن المعنى الذي يعطيه جواب الطلب مواٍز 

نحوّياًا لجواب الشرط.
المواقف  أحد  ذا تنصرف« هو  موقف »هو 
القصيرة، الذي يختصر أغلب األساليب الخطابّية 

التي نجدها متفّرقة في الكتاب؛ يقول:
أوقفني بين يديه وقال لي: هل ترى غيري؟ 

قلت: ال.
قال: فانظر إلّي. فنظرت إليه يخفض القسط 

ويرفعه ويتوّلى كلّ شيء وحده.

وقال لي: ال تراني إال بين يدّي، وهو ذا 
تنصرف وترى غيري وال تراني، فإذا رأيته 
فال تجحده، واحفظ وصّيتي فإّنك إن ضّيعتها 
كفرَت، وإذا قال لك أنا فصّدقه، فقد صّدقُته؛ 

وإذا قال لك هو فكّذبه، فإّني قد كّذبته.21 

فالكاتب  خطابّياًا؛  النّص  حيوّية  تتجلّى  هنا 
يقّدم أفكاره في توليفة زاخرة باألساليب: أسلوب 
الحوار،  أسلوب  الطلب،  أسلوب  الستفهام، 
والقصر،  الحصر  أسلوب  الوصف،  أسلوب 
اإلثبات والنفي، الشرط الذي جوابه طلبّي، الشرط 
والتفسير  بإّن،  التوكيد  طلبّي،  غير  الذي جوابه 

والتعليل.
هذه  كّل  من خالل  هنا  نّصه  يؤّسس  الكاتب 
األساليب؛ ويؤّكد من خاللها على سلطة الصوت 
الغائب؛ فهو عندما يستخدم أسلوب الستفهام، ل 
 - القائل  معرفة  في  نقص  عن  خالله  من  يعّبر 
ذلك أّن القائل كما يظهر في النّص هو صاحب 
هذا  في  الستفهام  لعّل  بل   - المطلقة  المعرفة 
فالقائل  والتأكيد،  التشديد  من  نوع  هو  المقام 
وفي  النحو،  هذا  على  يجيب  أن  لمخاَطبه  يريد 
إجابة المخاَطب تظهر السلبّية والالنّدّية، فكالمه 
مختَصر غير معّبر عن أّي شيء، إّنه متلقٍّ فقط. 
الذي يأتي في خضّم الحوار  أّما أسلوب الطلب 
ا من المقول له، لذلك  فيجيء من قائل أعلى مقاماً
يظهر كصيغة أمر. بينما يوّظف النّفري أسلوب 
التشديد  في  »إّن«  واستعمال  والقصر  الحصر 
على الفكرة، وهذه من أدوات اإلقناع التي يلجأ 
إليها المتحّدث. كما أّن أسلوب الشرط هو أسلوب 
ا  سلطوّي في هذه التوليفة من حيث إّنه يقّر أموراً
ا آخر، وهو يعمل كأسلوب الحصر  ا ويأمر حيناً حيناً

والقصر في فرض الحقائق واألوامر.

3( ظاهرة التكرار، واستعماالتها 
المتنّوعة 

تعود جذور ظاهرة التكرار في اللغة إلى استعمالها 
والطقوس  األغاني  بناء  في  مركزّي  كعنصر 
القديمة22. وذلك لما فيه  الدينّية في الحضارات 

الصوت 
المسيطر في 
المواقف هو 

صوت الضمير 
الغائب، الحاضر 

في الواقف: 
العبد.

دراسات



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
88

  يتشّكل خطابه 
على ثنائّية، من 

خاللها يتوّلد 
الخطاب، مؤّكًدا 

على القطيعة مع 
العالم، وصانًعا 

البدائل التي 
تحّقق له فضاًء 

جديًدا

من قدرة على الحفاظ على تماسك النّص، والتأثير 
في نفس المستمع، عبر إعادة الجمل أو الكلمات 
الهاّمة، سّيما وأّنه يغلّف النّص يإيقاعّية، ومبنى 

صوتي يترك أثره بقّوة في أعماق المتلّقي.
أهّمّية  على  العرب  النقاد  قدماء  وقف  ولقد 
األشــكــال  األدب، وعــلــى  فــي  الــظــاهــرة  ــذه  ه
مستحسنة  تكون  قد  فهي  لـتوظيفها،  المناسبة 
الجاحظ  نسب  لقد  آخر.  ا  حيناً تستقبح  وقد  ا،  حيناً
تواؤمه  إلى  التكرار  255هـ/868م( جودة  )ت 
لحكمة  دام  ما  عّياًا  التكرار  »ليس  إذ  والمعنى، 
كتقرير المعنى؛ كما أّن ترداد األلفاظ ليس بعّي ما 
لم يتجاوز مقدار الحاجة، ويخرج إلى العبث«23. 
في  فيرى  275هــــ/889م(،  )ت  قتيبة  ابن  أّما 
العرب،  التي جازها  التعبير  التكرار أحد طرق 
في  مجازات  »وللعرب  القرآن:  نزل  بها  والتي 
ففيها  ومآخذه.  القول  طرق  ومعناها:  الكالم، 
الستعارة، والتمثيل، والقلب، والتقديم، والتأخير، 
األساليب نزل  والتكرار... وبكّل هذه  والحذف، 

القرآن«24.
 ُتعتَبر ظاهرة التكرار إحدى الظواهر المهّمة 
ا  ا مقّدساً في اللغة القرآنّية 25. ولـّما كان القرآن نّصاً
غايته التأثير في المتلّقي، صار التكرار »وسيلة 
في  وإقــراره  قارئيه،  نفوس  في  المعنى  لتثبيت 

أفئدتهم، حّتى يصبح عقيدة من عقائدهم«26. 
كّل  في  ثابتة  دللــة  عن  يعّبر  ل  والتكرار 
ا في األهداف  مواضع استعماله، حيث نجد تنّوعاً
التي وّظف التكرار ألجلها في النّص القرآنّي27. 
وللتكرار في األدب العربّي، منذ القديم، توظيفات 
تعّبر عن معاٍن مختلفة متباينة: المبالغة، اإلغراء، 
والتصويب،  البيان  التعليل،  القسم،  التحذير، 
التحّسر والتحّزن، التهّكم، التحّدي، المفارقة..28؛ 
على  أهمّيتها  والمتأّدبون  الشعراء  عرف  وقد 

المستوى الخطابّي. 
مع النّفري لم تقف ظاهرة التكرار عند وظيفة 
ا في األدب العربّي،  دللّية محّددة كما نجد عموماً
الصوتّية،  بالوظيفة  اهتمامه  جانب  إلى  إّنه  بل 
الكتاب  نّص  أّسس  للتكرار،  الخطابّية  والوظيفة 
في  وّظفها  حيث  اآللّية،  هذه  على  ا  معتمداً كلّه 
المتجاورة،  المواقف  بين  النّصي  الترابط  خدمة 

غير المتسلسلة منطقّياًا أو من حيث الموضوع.  
كتاب  في  المنشورة  المواقف  كّل  أّن  نالحظ 
التي  والمواقف  آربــري،  حّققه  الذي  المواقف 
نشرها األب نويا في كتابه نصوص صوفّية غير 
منشورة تبتدئ بجملة واحدة متكّررة: »أوقفني«. 
وهذه الجملة تشّكل صلة الوصل األساسّية التي 
تجعل هذه النصوص أجزاء من نّص كبير واحد، 

يحمل رؤيا فكرّية - صوفّية واحدة.  
كّل موقف  بداية  كلمة »أوقفني« في  تكرار 
للكتاب،  الدرامّية  الطبيعة  في خلق  ا  أيضاً يسهم 
إلى  زمكانّية  من  انتقال  ا عن  دائماً تعلن  إّنها  إذ 
أخرى، وتشير إلى الشخصّيَتين اللَتين تتفاعالن 
فهما  بينهما؛  العالقة  نمط  وإلــى  النّص،  في 
ا، لكن أحدهما قائد واآلخر مقود،  مترافقتان دوماً
القائد مستتر والمقود هو الراوي. عندما تتكّرر 
العالقة  على  د  يؤكَّ موقف  كّل  بداية  في  الجملة 
بنفس القدر الذي يستفيد الكاتب منه في استمرار 
البنيوّي  التماسك  تحقيق  وفي  الكتابّي،  الفعل 

للكتاب.
على  للتكرار  البنيوّي  التوظيف  يقتصر  ل 
ربط المواقف المتجاورة فحسب، بل إّن الكاتب 
ينقل اآللّية نفسها إلى داخل النصوص/ المواقف. 
فكما أن ل رابط منطقّياًا يربط بين المواقف، فإّن 
ا  الجمل في داخل الموقف نفسه ل تتواصل دائماً
ا. وبذلك، يحتاج النّفري إلى  منطقّياًا أو موضوعاً
صيغة لغوّية بديلة تقوم بمهّمة بناء النّص، فكان 
التكرار هو الوسيلة التي اختار، إذ نجده يكّرر 
في كّل موقف جملة: »وقال لي«، التي تجّزئ 
النّص، من ناحية، وتبني فسيفساء المعنى الشامل 
للنّص من ناحية أخرى، وذلك من خالل األفكار 
التي تطرحها جمل القول المتجاورة. فالتكرار، 
النّص  تشكيل  في  أساسّي  الموضع،  هذا  في 

كصورة للفكر.
تمثيالاً لهذه الفكرة، نورد الموقف اآلتي: 
)1(أوقفني وقال لي:أظهرت كلّ شيء، 

وأدرأت عنه، وأدرأت به عّني.
)2(وقال لي: إذا نظرَت إلّي أثبت كلّ شيء، 

فقد آذنتك بمواصلتي.
)3(وقال لي: كلّ له عالمة ينقسم بها 
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وتنقسم به.
)4(وقال لي: إذا كان إلّي المنتهى سقط المعترض.

)5(وقال لي: ال يكون إلّي المنتهى حين تراني من وراء 
كلّ شيء.

)6(وقال لي: إثباتي ال يمتحى به وال بي، إّني أنا الحكيم 
المتقن على علم ما وضعت.

)7(وقال لي: انظر إلّي وال تطرف، يكن ذلك أّول اجتهادك 
فّي.

)8(وقال لي: ابِن أمرك على الخوف، أثبته بالهّم؛ وال 
تبِن أمرك على الرجاء، اهدمه إذا تكامل العمل.

)9(وقال لي: إذا أذهبتك عن األسماء آذنتك بحكومتي.29

جملة،  كّل  بداية  في  لي«،  »وقال  جملة  تكرار  نالحظ 
ا عالقة لغوّية منطقّية بين  فإذا نظرنا إلى الجمل، ل نجد دائماً
جملَتين متتاليَتين، إذ إّن ما يربط بينهما هو مبدأ التجاور ل 
مبدأ التسلسل )انظر العالقة بين الجمل: 1و2؛ 2و3؛ 3و4؛ 
تعويض عن  التكرار  في  ا،  إذاً 8و9(.  7و8؛  6و7؛  5و6؛ 
ميزة هاّمة هي الربط السببّي، فقد أّدت الجملة »وقال لي« 

مهّمة الفصل والوصل بين الجمل.
في  لي«  »وقال  جملة  تساهم  الخطابّي،  المستوى  على 
كّل تكرار جديد لها بالتأكيد على العالقة التخاطبّية بين القائل 
والمقول له، وتؤّكد على سلطة الصوت اإللهي - وفق الدللة 
ا، وهذا غير ُمغَفل خطابّياًا، بل  الصوفّية. فهو الذي يقول دائماً

إّن المخاَطب دائم التشديد عليه.
على المستوى الصوتي، تثير الجملة في نفس المستمع الذي 
ا من الرهبة،  ل يعرف القائل - أي أّنه مجهول بالنسبة له - شيئاً
حيث يأتي الصوت بكّل هذا الكالم المثير معرفّياًا وفكرّياًا دون 
المعّبر  الصوفّية  للفكرة  خدمة  هذا  وفي  يظهر صاحبه؛  أن 

عنها. 
ا  متفاوتاً جاء  المواقف  من  كّل  في  لي«  »وقال  استخدام 
من حيث العدد، وذلك حسب طول وقصر الجمل من جهة، 
وطول وقصر نصوص المواقف من جهة أخرى. في القائمة 
التالية سنرى كيف يتوّزع تكرار الجملة بناءاً على شريحة من 
بين  طولها  يتراوح  التي  المواقف  وهي  المختارة،  المواقف 

ا. خمسة أسطر وخمسة عشر سطراً

تكرار جملة »وقال لي« في شريحة مختارة من المواقف
 

)1(

رقم 
املوقف

)2( 

اسم املوقف

 )3( 

عدد األسطر

)4( عدد 
تكّرر "وقال 

يل"

يف بدايات 
األسطر

)5(النسبة 
املئويّة:

 *)3(/)4( 
 100

66.6 %1510 البحر6

41.6 %5 12 املوت16

63.6 % 117  الرفق19

90.9 % 1110 ال تطرف22

100 % 88ادعني وال تسألني30

31
استوى الكشف 

والحجاب
1111% 100

35.7 %145حّقه38

20 %51بحر39

40 %2  5هو ذا تنرصف40

37.5 %  3 8الفقه وعني القلب41

25 %82نور42

22.2 %  92بني يديه43

30 %103من أنت ومن أنا44

30.7 %134حّق املعرفـة59

من  كّل  أسطر  في  لي«  »وقال  الجملة  تكرار  نسبة  أّن  نرى 
المواقف في القائمة )1(، تتفاوت بين %100 وبين 20 %. وهذا 
التفاوت يتأّثر، بالدرجة األولى، بطول جمل القول أو قصرها. فكما 
أسلفنا، ل يبدأ النّفري أّية فكرة جديدة دون أن يباشر بـ«وقال لي«، 
ولكن كلّما طالت جملة القول احتاجت إلى امتداد أوسع، فكثرت 

السطور.
ا وتدّفـقاًا  هذه الميزة منحت النّص، على المستوى اإليقاعّي، تنّوعاً
ا في كّل  يغنيه ويجذب القارئ. فإّن استخدام الجملة ليس روتينّياًا ثابتاً
المواقف بل هو متغّير من موقف إلى آخر، وهذا يتالقى مع قصر 
الجمل وطولها - في خلق التجّدد الدائم لدى المتلّقي في رحلته عبر 

النّص. 
جملة  خالل  من  ككّل  الكتاب  في  التكرار  النّفري  استعمل 
المواقف من خالل جملة »وقال لي«،  »أوقفني«، وفي كّل من 
بني  الذي  األساس  بل حجر  بنائّية،  قيمة  هو  التكرار  أّن  فوجدنا 
التكرار، جمل  استخدامه  في  يغفل،  لم  النّفري  لكّن  النّص.  عليه 
القول نفسها؛ فهو ُيكثر في مواقفه من الستعانة بالتكرار لخدمة 
القول  التكرار في جمل  المعنى. ول نستغرب أن يكون استخدام 

دراسات



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
90

قد تولّد من الروح الخطابّية للنّص عاّمة، إذ يقوم الصوت المتكلّم 
التكرار،  بترسيخ فكرته وتأكيدها عبر  اإللهّية - صوفّياًا(  )الذات 
وهو أسلوب »إلهّي« نجده في القرآن الكريم، كما سبق وأشرنا في 

بداية حديثنا عن التكرار.
»موقف  الثاني  الموقف  نهاية  في  نرى  ذلك،  على  مثالاً 

القرب« كيف يخاطب الصوت اإللهّي األنا المتكلّم: 

وقال لي: تعّرفت إليَك وما عرفتني ذلك هو البعد، رآني 
قلبك وما رآني ذلك هو البعد.

وقال لي: تجدني وال تجدني ذلك هو البعد، تصفني وال 
تدركني ذلك هو البعد، تسمع خطابي لك من قلبك وهو 

مّني ذلك هو البعد، تراَك وأنا أقرب إليك من رؤيتك ذلك 
هو البعد.30

تكرار جملة »ذلك هو البعد« فيه تأكيد على فحوى الكالم 
من ناحية، وهو يخدم الجانب الصوتي واإليقاعّي في النّص، 
وذلك على ذات النسق الذي يمكن أن نجده في القرآن الكريم31، 

ولكن مع خصوصّية ما في أسلوب النّفري. 
نموذج آخر لهذا النوع من التكرار نجده في المقطع التالي 
من الموقف 67، »موقف المحضر والحرف«، عندما يقول:

وقال لي: الحرف فّج إبليس.
وقال لي: بقي علم بقي خطر، بقي قلب بقي خطر، بقي 

هّم بقي خطر.
وقال لي: معناَك أقوى من السماء واألرض.

وقال لي: معناك يبصر بال طرف ويسمع بال سمع.
وقال لي: معناك ال يسكن الديار وال يأكل من الثمار.

وقال لي: معناك ال يجّنه ليل وال يسرح بالنهار.
وقال لي: معناك ال تحيط به األلباب وال يتعّلق باألسباب.

وقال لي: هذا معناك أنا خلقته، وهذه أوصافه أنا جعلته، 
وهذه حليته أنا أثبّته، وهذا مبلغه أنا جّوزته.32

 تّتضح من هذا النموذج، سيرورة نمّو نّص النّفري؛ فالتكرار 
ا كلّّياًا:  يشّكل الحّيز األكبر في ما يقول، وهو يعتمد عليه اعتماداً
1- تكرار جملة »وقال لي«. 2 - تكرار الفعل »بقي«. 3 - 
تكرار الجملة »بقي خطر«. 4 - تكرار »معناك« في بدايات 
خمس جمل متتابعة. 5 - تكرار الضمير »أنا« في جملة القول 
األخيرة. والتكرار لم يكن وحده هو العامل اإليقاعّي والفّنّي في 
هذا المقطع، بل إّنه يدّعمه من خالل ما سأسّميه لحقاًا تكرار 

القالب )وهو ما قد يشبه، في بعض نماذجه، السجع أو الفواصل 
إّنما على هيئة لها خصوصّيتها عند  في النثر العربّي القديم 
النّفري(. كما أّنه ل بّد من النتباه إلى »التقفية« بين كلمَتي 
»الثمار« و«النهار« في األسطر 6 و- 7؛ ونهايات الجمل في 

األسطر 9 و- 10. 
للتكرار في كتاب المواقف حضور واسع وواضح، وذلك 
ل ينحصر في ما أشرنا إليه، بل إّن هنالك استخدامات مغايرة 
قوالب  وتكرار  الحرف،  الصوت/  كتكرار  للتكرار،  وجديدة 

نحوّية محّددة، في الكتاب ككّل أو في داخل المواقف. 
التجانس الحرفي )Assonance( هو من الظواهر التي 
الصوت  يتكّرر  التكرار؛ حيث  في حديثنا عن  يمكننا شملها 
ألهداف إيقاعّية موسيقّية في الكالم.33 والنّفري لم يوّفر هذا 
األسلوب، كذلك، في صياغة خطابه في المواقف، ومن ذلك 

نعرض النموذج التالي:
 أوقفني في وصف القّوة وقال لي: هي وصف من 

أوصاف القيومّية.
وقال لي: القيومّية قامت بكلّ شيء.

وقال لي: بين ما قام بالقّوة وما قام بالقيومّية فرق.
وقال لي: سرى وصف القّوة في كلّ شيء فيه قام على 

مختلف القيام. ولو سرى في وصف القيومّية لرفع 
المختلف وقام به على كلّ حال.

وقال لي: القيومّية محيطة ال تخرق.
وقال لي: القّوة ماسكة والقيومّية مقّلبة، والتقليب مثبت 

ماٍح.
وقال لي: قّوة القوّي وضعف الضعيف من أحكام وصف

القّوة.34

كما نرى، فالكلمات التي احتوت على الحرف »ق« في 
المقطع السابق من »موقف القّوة« هي 30 كلمة من مجموع 
77 كلمة أي بنسبة 39 %. هذا التكرار الصوتي يهيمن على 
التي يحاول  الشعورّية  الحالة  إلى  القارئ موسيقّياًا، ويوصله 
أحد  هو  القاف  فحرف  النّص،  هذا  في  عنها  التعبير  الكاتب 
هنا،  بالقّوة والنفجارّية35. من  تتمّيز  التي  الحلقّية  الحروف 
األونوموتوبيا  يسّمى  ما  إلى  تنتمي  الظاهرة  اعتبار  يمكننا 
حرف  يحملها  التي  القّوة  إّن  إذ   ،)Onomatopoeia(36

القاف توّظف هنا للتعبير عن المعنى، فالموقف موقف القّوة 
ا. والصوت هنا يعّبر عن هذه القّوة أيضاً

لم يقف استخدام التكرار عند الكلمات أو الحروف، بل تعّدى 
ذلك من خالل تكرار القوالب اللغوّية، وإن كّنا قد أشرنا فيما 
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سبق إلى التنّوع في الجمل المستعملة وطريقة تركيبها، مّما 
ينشئ دللت منسجمة مع مشروع النّفري، فإّننا ل بّد أن نشير 
هنا إلى كيفّية بناء الجملة نفسها، سواء كانت طلبّية أو تقريرّية 
أو شرطّية أو غير ذلك. فقد وّظف الكاتب آلّية التكرار في مبنى 

الجملة بتنّوع كبير.
ننظر إلى المقطع اآلتي لنتبّين القصد:

وقال لي: قف في معرفة المعارف، وأقم في معرفة 
المعارف تشهد ما أعلمته؛ فإذا شهدته أبصرته، وإذا 
أبصرته فّرقت بين الحّجة الواجبة وبين المعترضات 

الخاطرة، فإذا فّرقت ثبّت، وما لم تفّرق لم تثبت.
...

وقال لي: كلّ مشار إليه ذو جهة، وكلّ ذي جهة مكتنف، 
وكلّ مكتنٍف مفطون، وكلّ مفطون متخّيل، وكلّ متخّيل 

متجّزئ، وكلّ هاٍو ماّس، وكلّ ماّس محسوس، وكلّ 
فضاء مصادف.37

القول  النّفري جملة  يبني  الفقرة األولى، نالحظ كيف  في 
حروف  بينها  تربط  المتعاقبة،  الشرطّية  الجمل  خالل  من 
العطف، حيث يكّرر هذا القالب اللغوّي )الشرط( ثالث مّرات، 
ا آخر هو الجملة الطلبّية المبدوءة بفعل  وقبلها كان قد كّرر قالباً
أمر، كّررها مّرَتين. أّما في الفقرة الثانية، فهو يعرض جمالاً 
تقريرّية، ل يربط بينها أي رابط لغوّي، وإّنما تتسلسل منطقّياًا، 
من خالل تكرار القالب: »كّل س ص« )س = موقع كلمة، 
ا، كما نالحظ، قد تحّل الكلمة  ص = موقع كلمة أخرى(، وأحياناً
في الموقع »ص«، في الموقع »س« في الجملة التالية. هذا 
ا على امتداد المواقف، بشكل واضح. األسلوب نجد له حضوراً
هذا  يشتمل،  وقد ل  يشتمل على سجع  قد  المتكّرر،  القالب 
غير  الرصين  السجع  فوجود  الكاتب.  ولرؤية  للنّص،  مرتهن 
المتكلّف يغّذي النّص إيقاعّياًا وصوتّياًا في آن؛ كما في قول الكاتب: 

وقال لي: تب إلّي بمجامع علمك، واجتمع علّي بأقاصي 
هّمك.

وقال لي: اجعل موعظتي بين جلدك وعظمك، وبين نومك 
ويقظتك.

وقال لي: أعلن توبتك بالنهار بالصيام، وأعلن توبتك 
بالليل بالقيام.38

نالحظ أّن القالب الواحد يتكّرر في جمل القول الثالث أعاله، 
ولكن ما يمّيز هذه الجمل عن سابقاتها، أّن تكرار القالب، في 
كّل جملة قول يختلف عن األخرى في أّن الحرف األخير الذي 

تنتهي به الجمل الداخلّية يكون هو نفسه، كما أّن عدد الكلمات 
ا بين الجمل المشّكلة جملة القول. يكون متوازياً

ا من األساليب ليحّقق  خالصة القول، إّن النّفري وّظف عديداً
ا يجتهد  هدفه الخطابّي والمعرفّي في هذا النّص. فهو يكتب نّصاً
كي يقّرب عالَمين متناقَضين: عالم القدرة اإللهّية، وعالم البشر، 
ويحاول في تجربته تفكيَك الثنائّية التي وجد عليها العالم، عبر 
الفناء بالذات العليا والتوّحد معها. الخطاب هنا يسعى لوصف 
لحظة فناء ذات العبد/المريد في النور اإللهي؛ فإّنه بالرغم من 
تشديد لغته على الثنائّيات، فهي تسعى إلى تجاوز هذه الثنائّيات 
نحو الوحدة. وهذه اللغة التي ما كانت تصّرح بل تومئ، هي 

موضوع مهّم للبحث نتناوله في مقال آخر.

خالصة

يستخدم الكاتب تنّوع الضمائر بطريقة تعكس المعنى المطروح، 
الخطابّية  السلطة  مركز  عن  الستخدام  هــذا  كشف  وقــد 
وتأثيراتها، مّما يتوافق مع الدللة الصوفّية للنّص. إذ يظهر 
ا نّصّياًا عن فكرة األلوهة، أّما  الضمير الغائب والمستتر معّبراً
موقع المخاَطب - الذي يشترك فيه الراوي مع القارئ - فنجده 
يتمّيز بالخضوع المتناهي للضمير الغائب المستتر، وهو تعبير 

عن الفناء الكامل في الذات اإللهّية وكسر لكّل ثنائّية. 
تتنّوع الجمل المستعملة في نصوص المواقف، بين اإلخبار 
الكشف عن حاجة األنا  التنّوع في  واإلنشاء. ولقد أسهم هذا 
المتكلّم في النّص إلى النقطاع عن البنية المعرفّية التي تعتمد 
الرغبة  تشّكلها  جديدة  معرفّية  بنية  وإنشاء  والثنائّية،  الجدل 
بخلق كينونة وجودّية جديدة محورها توّحد هللا مع السوى؛ فال 
أنا ول آخر. اإلخبار يبني القطيعة مع العالم، أّما اإلنشاء فيعمل 

على اختراع البدائل.
يشّكل التكرار أداة لغوّية أساسّية في صياغة النّص وبنائه 
المنطقّي  النموذج  للنّص من  المعمارّية  الحالة  نقل  إذ  دللّياًا. 
الزمنّي إلى النموذج المشهدّي التجاورّي الفسيفسائّي. وبذلك، 
للخيال.  ا  استدراراً وأكثر  للحواس،  إعمالاً  أكثر  النّص  صار 
بل  المنطقّي،  العقل  تدّخل  يستوجب  المواقف ل  بين  فالربط 
يحتاج إلى تصّور للفسيفساء التي تشتمل كاّفة األجزاء. كما 
أّن التكرار، بوصفه بنية لغوّية إقناعّية، خدم حاجة الكاتب في 
التعبير عن كالم الضمير الغائب المستتر في النّص، باعتباره 
واأللفاظ  الحروف  أّن  إلى  باإلضافة  ا.  تأثيراً تمارس  سلطة 
المكّررة تساهم في التأثير على المتلّقي على المستوى الصوتّي 

واإليقاعّي.

دراسات
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دراسات

خطاب القيم 
كثيًرا ما ُيستخدم 
من أجل أغراض 

على النقيض 
منها تماًما 

’’أيها األوروبي، إنني أسرق كتاب عدو،
 فأتخذه وسيلة لشفاء أوربا من دائها.‘‘

                                  سارتر 

طارق النعمان
أكاديمي ومترجم مصري

قراءة في مقدمة سارتر 
لـ »معذبو األرض«

فرانز فانون وإعادة تأطير اآلخر االستعماري: 

لقد كان على سكان البالد الُمْسَتْعَمرة األصليين، 
فيما يرويه لنا جان بول سارتر في مقدمته لكتاب 
’’معذبو األرض‘‘ لفرانز فانون، أن ُيِحبُّوا عواصَم 
معذبو  )انظر  أمهاِتهم.  ُيحِبون  كما  الُمْسَتْعِمرين 
األرض، ترجمة سامي الدروبي وجمال أتاسي، 
ص19( وهو تشبيه ل يخلو ضمن دللته العديدة 
من  نــوع  على  ما  بصورة  ُتحيل  إيــمــاءات  من 
التبعية، وربما الطفولة، والثقة في األم والحاجة 
إلى الحماية، فضالاً عن عالقة أليفة داجنة ناعمة 
ُمِحبة، تحظى فيها األم، إلى جانب الحب، بما قد 
طاعة  من  األمومة  وعطايا  مزايا  عليه  تنطوي 
لقد كانت  واحترام وإجالل من األبناء ألمهاتهم، 
ا عالقة قواُمها الِبر، وكأن الُمْسَتْعَمرين هنا كانوا  إذاً
يؤمنون، كل على طريقته، أن الجنة تحت أقدام 
ُمْسَتْعِمريهم، أو أن ُمْسَتْعِمريهم يملكون مفاتيحها؛ 
بررة. وهو  أبناء  يكونوا  أن  ثم كان عليهم  ومن 
األوربية  الصفوات  استطاعت  كيف  لنا  يصف 
هؤلء  من  صفوة  لها  تصطنع  أن  الُمْسَتْعِمرة 

ومصنوعة  ُمْصَطنعة  األصليين، صفوة  السكان 
ا مراهقين تصطفيهم ُتدخلهم جنتها  على عينها، فتياناً
لفترة وجيزة؛ ثم تردهم مرة أخرى إلى األرض، 
ليبقى حلم العودة أو خلق جنة على غرار جنة األم 
عالقاًا وُمخايالاً على الدوام. لقد كانت ’’ترسم على 
األوربية،  الثقافة  مبادئ  األحمر  بالحديد  ِجباِههم 
انة، بكلمات كبيرة لزجة  وتحشو أفواههم بأشياء رنَّ
تلتصق باألسنان، ثم تردهم إلى ديارهم بعد إقامة 
قصيرة في العاصمة‘‘ )المرجع السابق، ص 20( 
ٍة  ليتحولوا، على حد وصف سارتر، إلى أكاذيَب حيَّ
تسعى. إل أن هذا فيما يرى سارتر لم يكن سوى 
مجرد مرحلة، إذ أخذ التابع ينهض، وينتهي ذلك 
العهد وإذا باألفواه تنفتح من تلقاء ذاتها لتتحدث 
عن نزعة الُمْسَتْعِمر اإلنسانية، لكنها تتحدث عن 
نزعته اإلنسانية ل لتشيد به وتمتدحه ولكن لتصدم 
كان  ولقد  وسلوكه.  أفعاله  بخطاب  قوله  خطاب 
ا  ا غريباً ره سارتر عجائبياً المشهد على نحو ما ُيصوِّ
أيتكلمون  ’’كيف؟  األفواه:  وانفغار  للدهشة  ا  ُمثيراً
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من تلقاء أنفسهم؟ انظروا .. ماذا خلقنا منهم؟‘‘، 
ومع ذلك فلم يَر الُمْسَتْعِمرون األوربيون في ذلك 
سوى عالمة إيمان من الُمْسَتْعَمر بالُمْسَتْعِمر عبر 
استدلل ضمني مؤداه ’’أنهم يقبلون َمَثَلنا األعلى، 

ماداموا يتهموننا بأننا لسنا أوفياء له.‘‘ )نفسه( 
ولم يكن هؤلء الُمْسَتْعِمرون وفق رؤية سارتر 
في حاجة إلى قراءة هيجل لمعرفة مفهوم الوعي 
الشَّقي ليدركوا أن تناقضات الُمْسَتْعِمر، الذي ُيعلن 
الُمناداة بالمذهب اإلنساني والقيم اإلنسانية، الحرية، 
ق وُيميِّز فيه  المساواة، العدل، في الوقت الذي ُيفرِّ
على أساس العرق واللون وسواها، ُتشقي ضمائر 
أولئك الذين آمنوا بهذه القيم من أبناء المستعمرات 
في ظل سياسات التمييز والتفوق التي لم تكف قط. 
ا  هنا ل بد من أن ُندرك أن خطاب القيم كثيراً
ما ُيستخدم من أجل أغراض ُمنافية للقيم، أغراض 
ل  أغــراض  القيم،  تلك  من  ا  تماماً النقيض  على 
بهذا  الناطق  مصالح  تحقيق  سوى  لشيء  تهدف 
الخطاب، بغض النظر عن مطابقة أفعاله ألقواله، 
ما دام سيستطيع تحقيق مصالحه عبر قوة وسحر 
تلك  الخطاب  لهذا  دام  الخطاب، وما  ذلك  بالغة 
الطاقة التخديرية القادرة على تأجيل إدراك فجاجة 
تبدو  وهنا  واألقــوال،  األفعال  بين  ما  التناقض 
ومن  األفعال،  قوة  من  بكثير  أقوى  األقــوال  قوة 
التي  الكالم،  أفعال  قوة  عن  التداولية  التنظيرات 
ترى أن األقوال أفعال، وأننا نفعل األشياء بالكلمات 
على حد عنوان كتاب أوستن الشهير، إذ تتفوق هنا 
أفعل من  األقوال  األفعال، وتصبح  األقوال على 
ا حين تعزف على أوتار القيم  األفعال، خصوصاً
والعدل  والمساواة  كالحرية  بها  والُمحلوم  الغائبة 

والديموقراطية وما إليها. 
ا في إدراكه، حين  ولعل الُمْسَتْعِمر لم يكن مخطئاً
ارتأى في إدانة الُمْسَتْعَمر له عالمة اعتقاد وإيمان 
بسّيده، أو، لكي نظل أوفياء للتشبيه، للسيدة األم. 
ربما في ثنايا سطور سارتر في هذه المقدمة ما 
يشي بأسباب هذا اإليمان، إذ كما يرى خبراء قراءة 
التابع، أو الخاضع، أو الضائع وقراءة خطابه، فإنه 
’’إذا كان في تأوهاتهم هذه ظل من مطمح، فهو 
التوق إلى النضمام‘‘ )نفسه، ص 21( وهو ما 
يعني مدى رسوخ هذا اإليمان ورغبة المغلوب في 
التماهي مع الغالب، أو على حد تعبير ابن خلدون 
’’تشبُّه المغلوب بالغالب، والقتداء به’’، )مقدمة ابن 

خلدون، ج1، ص ، 283، تحقيق عبدهللا محمد 
وهي   .)2004 دمشق،  يعرب،  دار  الدرويش، 
آلية نفسية من آليات التبعّية، وعالمة أخرى على 

الرغبة في التبعّية واللتحاق. 
إل أن سارتر ل يرى األمر على هذا النحو، 
ا  ا ُمْحِدقاًا، خطراً وإنما يرى في خطاب فانون خطراً
ربما أقوى مما كان يدور على أرض الواقع في 
أنه يحمل عالمة تحّول في  آنذاك. ذلك  الجزائر 
ضمائر الخطاب، لقد تحول الخطاب والُمخاَطبة 
من ُمخاَطبة الضمير الثاني إلى مخاطبة الضمير 
إلى  ه  ُموجَّ خطاب  من  الخطاب  تحول  األول، 
ا ومخاطبة للذات، لألنا  اآلخر، لألنت، ليصبح خطاباً
الجمعي، أو النحن، لقد بدأت تولد الذوات الجمعية 
ا  وُتشكِّل هوياتها الخاصة على نحو ما يبدو، بعيداً
عن أي مرجعّية لحضن األم. إذ كما يرى سارتر 
في خطاب فانون، فقد أخذ ’’العالم الثالث يكتشف 
نفسه ويخاطب نفسه بهذا الصوت‘‘ )نفسه، ص 
22( الذي هو صوت فانون، فالذات لم تعد تخاطب 
نفسها عبر اآلخر، أو عبر خطاب اآلخر، وإنما 
عبر خطابها المباشر لذاتها. هذا على الرغم من أن 
ا وغير  ا هجيناً هذا العالم قد جعل منه الُمْسَتْعِمر عالماً
متجانس، إذ مازالت فيه شعوب ُمستعَبدة ’’وأخرى 
أن  أجل  من  تقاتل  وأخرى  ا  كاذباً استقاللاً  نالت 
تحصل على سيادتها، وأخرى فازت بحرية كاملة 
ا.‘‘  ا دائماً دة بعدوان استعماري تهديداً ولكنها تحيا ُمهدَّ
الُهْجنة في  الرغم من كل هذه  ]نفسه[ لكن على 
تشكيل هذا )العالم الثالث(، فإن مكمن الخطر هنا، 
على نحو ما تشي عبارات سارتر، يتمثل في أنه 
يمكن من خالل إرهاصات هذا الصوت أن يصبح 
ا على تشكيل خطابه الخاص؛ أي قدرة هذا  قادراً
الصوت على أن يتحول إلى خطاب كامل مستقل 

بذاته وسماته.  
شديدة  بثقة  ينفي  سارتر  أن  هي  والمفارقة 
احتمال أن يفيد بنو جلدته من تصريح فانون وعلّو 
ا  صوته، وهنا تبدو نبرة خطابه وكأنها تحمل تحذيراً
بخطورة عدم اإلفادة؛ ومع هذا فلم يحدث سوى 
واستفادة  إفادة  األكثر  هم  الُمْسَتْعِمرون  كان  أن 
من درس فانون، ومن كل ما كتب ويكتب ضمن 
خطاب ما بعد الستعمار/ من أولئك الذين استهدفهم 
في  ولعل  الكتاب.  إليهم  ه  وتوجَّ أصالاً  وخاطبهم 
معاينة كلمات سارتر ما يدل على هذا القلق الذي 

يرى سارتر في 
خطاب فانون 

خطًرا ُمْحِدًقا 
يتمثل في 

تشكيل صوت 
خاص، يستقل 
فيه التابع عن 

المستعمر!

دراسات



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
95

ل بد من أن يكون استشعره الُمْسَتْعِمرون في نبرة 
الضمير  في  أناه  ُيدمج  وهو  ا  خصوصاً خطابه، 
الجمعي للمتكلم ’’إن فانون يتحدث بصوت عاٍل. 
إل   . نسمعه‘‘  أن  األوربيين  نحن  وسعنا  وفي 
الجملة  في  مباشرة  اللتفات  يمارس  سارتر  أّن 
التالية ويفصل ضميره كمتكلم فرد عن الضمير 
أّنكم  ذلك  يقول: ’’والدليل على  إذ  الستعماري، 
تمسكون اآلن بأيديكم هذا الكتاب. ُترى أال يخشى 
أن تستفيد الدول االستعمارية من صراحته؟ ال، 
إنه ال يخشى شيًئا.‘‘ لكنه سرعان ما يلتفت ثانية، 
وفي الجملة التالية مباشرة، ليدمج أنا المتكلم الفرد 
ضمن ممارسات النحن وأساليبها ’’ل، إنه ل يخشى 
ا. لقد أصبحت أساليبنا رّثة بالية: قد تستطيع  شيئاً
ر التحرر في بعض األحيان؛ ولكنها لن  أن ُتؤخِّ
توقفه. ول نتخيَّلنَّ أن في وسعنا أن ُنعدِّل طرائقنا: 
إن الستعمار الجديد، هذا الحلم الكسول الذي تحلمه 
عواصم أوربا، ليس إل هواء. إن ’’القوى الثالثة‘‘ ل 
وجود لها، أو هي البرجوازيات العميلة التي جعلها 
الستعمار في الحكم. إن أساليبنا الميكافيلية ليس لها 
ا  ا قوياً كبير سلطان على هذا العالم الذي تيقظ تيقظاً
وفضح أكاذيبنا واحدة بعد أخرى. وليس للُمستوِطن 
الُمْسَتْعِمر إل ملجأ  واحد هو القوة، حين يبقى له 
من القوة شيء. وليس للساكن األصلي إل اختيار 
واحد، هو الختيار بين العبودية والسيادة. هل ينفع 
فانون أو يضره أن تقرؤوا كتابه أو ل تقرؤوه؟ 
العتيقة،  الماكرة  أساليبنا  يفضح  إنما  إلخوته  إنه 
ا بأننا ل نملك لها بديالاً‘‘. )ص ص 24-23(  موقناً
وعلى الرغم من كل ما هو معروف حول مواقف 
سارتر التقدمية ومناهضته لالستعمار كمشروع، 
إل أّن استخدامه للضمائر في هذه المقدمة، ودون 
ا، ودالاً، إذ يبدو هو ذاته  ا، وإشكالياً شك، يبدو لفتاً
ا من جرأة فانون، من تصريحه، من عدم  منزعجاً
خشيته، من مخاطبته إلخوانه بدلاً من مخاطبات 
العواصم األم التي كان يخاطبها جيل اآلباء البررة. 
إن هذا التحّول في الخطاب ل يبدو فقط أّنه يمثل 
مصدر خطر ألوربا الُمْسَتْعِمرة، بل إنه يمّثل قلقاًا 
من نوع ما لسارتر نفسه، أي لسارتر رمز المثقف 
التقدمي، على صعيد عالقته بهذه األوربا وعالقة 
هذه األخيرة باآلخر. إّن خطاب سارتر هنا قد يبدو 
تحذير  بين  ما  والنُّصح،  اإلدانة  بين  ما  ا  ُمتشظياً
المجرم واإلشفاق عليه، وكل هذا تصحبه رغبة 

في أن يتدارك المجرم خطأه أو خطيئته، ويعلن 
ا من صورته في مخيلة  توبته لعلها ُتْقَبل، لينقذ جزءاً
ا في ظل رصيد عالقة األمومة  اآلخر، خصوصاً

السالف الذي قد يرد األحفاد عن عقوقهم.
رثاثة  اإللحاح على  هذا  كل  يعكس  أل  لكن   
وبالء وعتاقة أساليب الُمْسَتْعِمر، )أساليبنا(، وعدم 
امتالك بديل لها، قلق سارتر الالفت على أورباه 
، أو على األقل  التي تبدو في هذا المشهد أقل ذكاءاً
خانها ذكاؤها المعتاد، هل ستترك نفسها رهينة هذه 
األساليب الحقيرة التي لن ُتفِضي إل إلى العنف، 
الذي لن ُيفضي، بدوره، إل إلى الكارثة؟ أل يمكن 
تلطيف هذا العنف وإرهافه، أل يمكن إيجاد وسائل 
ف  أذكى للسيطرة والهيمنة، وسائل من العنف الُملطَّ
واألنعم، وسائل من العنف الرهيف أو األرهف، 
ا في تبعيته، وسائل أكثر  وسائل تجعل التابع سعيداً
الجديد  الكسول بالستعمار  الحلم  ا من هذا  نشاطاً
الذي تحلمه أوربا وهي واهمة، والذي هو في نظر 
أخذ  قد  التابع  كان  إذا  هواء؟  ليس سوى  سارتر 
ينهض ويستيقظ من ُسباته على حد استعارة سارتر؛ 
فعلى أوربا أن تترك أساليبها العتيقة الرثَّة البالية 
وتجد أساليب أنجح وأنجع، وسائل تتناسب مع تلك 
اليقظة، وسائل تحافظ على صورة أوربا اإلنسانية 
النزعة، أوربا األنوار، والحداثة، أوربا الُمعلِّمة، 
العقالني’’،  و’’الفعل  العقلي’’  ’’النموذج  صاحبة 
ا بعد أن فضح هذا العالم )الثالث( أكاذيَبنا  خصوصاً
واحدة بعد أخرى، بما لم يعد معه من حل سوى 

توّرط المستوطنين في المزيد من العنف. 
لقد انتهت صالحية أساليب أوربا، وقد أصبح 
ا عليها أن تنتج أساليب أطزج وأكثر نضارة،  لزاماً
هذا هو الدرس الذي يقرؤه سارتر في كتاب فانون 
ويحاول أن يلقنه ألوربا بنفسه قطرة قطرة، خشية 
يحمله  لما  تفطن  أو ل  القراءة،  أوربا  تسيء  أن 
أدل على هذا  الكتاب من دللت ومخاطر. ول 
ق فيه سارتر  الذي أقوله من هذا المقتطف الذي ُيفرِّ
من  الُمتحدِّث  خطاب  الخطاب؛  من  نوعين  بين 

داخل الُمَعْسكر، وخطاب الُمتحِدث من خارجه: 
ــ  ’’حين يقول فَرْنِسيٌّ لفرنسيين مثالاً: لقد أْفَلْسناـ 
وهذا ما أعرف أّنه يحدث كل يوم منذ عام 1930 
ا  ا يفيض بالعاطفة، خطاباً ـــ فهو إنما ُيلقي خطاباً
تضطرم فيه نيران الِحْنق والحب، والخطيب هنا 
يضع نفسه في المغطس مع جميع أهل وطنه. ثم 

سارتر: "العالم 
الثالث يكتشف 

نفسه ويخاطب 
نفسه بهذا 

الصوت"

دراسات



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
96

إنه ُيضيف على وجه العموم قوله: ’’اللهم إل أن ...‘‘. ومعنى 
ذلك واضح، فهو يريد أن يقول: علينا أل نقترف بعد اآلن خطيئة 
واحدة. فإذا لم ُتّتاًَبع وصاياه بحذافيرها، فعندئٍذ، عندئٍذ فقط، تنهار 
البالد. ومعنى ذلك أن ههنا وعيد يعقبه نصح، وكالم الخطيب 
ل يؤذي )ص 21( سامعيه ما دام يصدر عن الذاتية القومية 
الُمْشَتَركة. أما حين يقول )فانون( إن أوربا ساعية إلى حتفها، 
ص  فهو ل يصيح صيحة من ُينبِّه إلى الخطر، وإنما هو ُيشخِّ
ِعي أن أوربا مائتة ل محالة ـــ فقد  الداء. إن هذا الطبيب ل يدَّ
م لها وسائل الشفاء. وإنما  رأى الناس معجزات ـــ ل ول ُيقدِّ
ا على  هو يالحظ أنها تحتضر. يالحظ ذلك من خارج، ُمْعتِمداً
األعراض التي استطاع أن يجمعها. أما أن يعالجها فال‘‘)ص 

.)22-21
ا بقدر ما هو باحث في الطب يتعامل مع   إن فانون هنا ليس طبيباً
ا يستحق العالج والرعاية  المريض بوصفه حالة، وليس مريضاً
داخل  من  هنا،  من  المتحدث  أن  حين  في  والنُّصح.  والشفقة 
المعسكر قد يكون حاِنقاًا، إل أنه ُمشِفٌق وشفوق، عطوٌف وُمِحٌب، 
حاِنٌق نعم، إل أّن حّبه هو مصدر ِحنقه، وعطفه وإشفاقه ليسا إل 
ا من إشفاقه وعطفه على نفسه، ألنه في النهاية سينزل معهم  جزءاً
إلى نفس المغطس، ألنه جزء من حكاية المصير المشترك، أو 
حكاية الذاتية القومية الُمْشَتَركة على حد تعبير سارتر، هنا يكون 
ا آخر في هذه  ابن المعسكر الناصح الحانق، الذي ليس شخصاً
ا ينشد معرفة أسباب المرض  الحالة سوى سارتر نفسه، طبيباً
)األساليب الرثَّة، البالية، العتيقة(، ويبحث عن  العالج والدواء. 
ا من هناك، من بعيد، من خارج  لكن حين يكون الصوت آتياً
المعسكر األوربي، من معسكر آخر، من المعسكر اآلخر، أو 
باألحرى من معسكر اآلخر؛ فالمشهد جديٌد ومخيٌف، والموقف 
حافٌل بالمخاطر ول ينبئ بأي خير، واللهجة والنبرة ُمْفَعَمتاِن 
ا؛ إذ من  بدللت أخرى ومغايرة، وتنطقان فحاوى مختلفة تماماً
ذا الذي يجرؤ أن يتكلم بهذه اللهجة؟ بهذه اللهجة الجديدة الجريئة 
الرافضة؟ بهذه اللهجة التي يتهم فيها أوربا )األم( بأنها ’’ل تفرغ 
من الكالم على اإلنسان وهي تقتله جماعاٍت  حيثما تجده، في 
جميع نواصي شوارعها، وفي جميع أنحاء العالم. من ذا هو؟  
ا! فيا لخطر  إنه أفريقي، إنسان من ’’العالم الثالث‘‘ كان ُمستعَمراً
ا؛ إنها ’’أساليبنا‘‘  ُد حاضراً التحول، كيف أْقَدَم؟ كيف َجُرؤ؟ يبدو الرَّ
ثَّة البالية العتيقة عتاقة )الميكافيللية( التي كان  تلك األساليب الرَّ
دها لئال يجرؤ على مثل تلك الوقاحة  على الكولونيالية أن ُتجدِّ
ومثل هذا التطاول أمثال )فرانز عمر فانون( من تابعي األمس 
ره لهم غيُرهم بهذا  اه وأطَّ الذين أصبح لهم عالٌم يخصهم، عالٌم سمَّ
السم التراتبي الجميل، وهذا اإلطار الذي يضعهم هم اآلخرون 
ره  ضمن إطار العالم، )العالم الثالث( الذي ل يفتأ سارتر ُيكرِّ
كمصطلح يشير به بكل سماحة نفس ورضا عن هذه التسمية 

إلى أولئك الذين يمثلهم أو ينطق باسمهم )فرانز عمر فانون(، 
ا وأن المسافة  العالم الثالث الذي يعدهم بإمكان التقدم، خصوصاً
جّد قصيرة ما بين األول والثالث. إن صاحب هذا الصوت ـــ 
كما ُيلِّح سارتر في محاولته إلفهام بني جنسه، شركائه في الذاتية 
القومية الُمْشَتَركة، شركائه من أبطال سردية المصير، المصير 
ا  ا بعالج أوربا أو شفائها، ليس معنياً ــ ليس معنياً الواحد الُمْشَتَركـ 
بحياتها أو موتها. فهو مهموٌم بشئون أخرى، لديه جدول أعماله 
الخاص و’’ل يعنيه أن تفطس أو أن تعيش‘‘ أوربا؛ بل األفدح 
واألنكى أنه ل ُيخاِطبهم أصالاً بكتابه هذا، وهذا في حّد ذاته هو 
عنوان الفضيحة األكبر، والكاشف عن مدى عمق التحّول على 
حّد ما يرى سارتر؛ ذلك أن الفضيحة الحقيقية والُموجعة أو على 
حد تعبيره ’’الطبيعة الحقيقية للفضيحة‘‘ تتمثل من منظور سارتر 
ا البتة ... تتمثل في أن ’’مؤلف  في أن فانون ل يقدم إليهم شيئاً
هذا الكتاب يتحدث عنكم في كثير من األحيان، ولكنه ل يتحدث 
ا.‘‘ )ص 22( هنا تكمن الصدمة والطامة الكبرى بالنسبة  إليكم أبداً
لسارتر، الصدمة التي يحاول بكل ما أوتي أن يقرأها بأقصى ما 
يملك من علّو صوت لرفاق وأبطال سردّية المصير الُمْشَتَرك، 
ا عنهم.. لكن ما دللة هذا التحول،  لقد أصبح المروّي لهم مروياً
وأي نوع من الفضيحة هذا الذي ُيشير إليه سارتر، إنه في الواقع 
الفعل  هذا  وكأن  أوربا،  مركزية  في  أوربا،  مكانة  في  تحّول 
اللغوي الضمني، فعل التجاهل هو إعادة تأطير ُموِجعة ألوربا، 
إعادة تأطير تنطوي على عنف بالغي يثير أعصاب سارتر 
وُيوتِّره كل هذا التوتر، ل لشيء إل ألنه  ينطوي على نوع 
من اإلزاحة، إزاحة أوربا من المركز إلى الهامش، والنتقاص 
ا من مفاهيم بورديو، من رأس  واإلنقاص، إذا ما استعرنا واحداً
المال الرمزي ألوربا؛ ومن ثم فإن الفضيحة هنا هي فضيحة 
لألمر،  مني  مسرحة  أو  مبالغة  أدنى  ودون  بامتياز.  رمزية 
فإن هذا التحول أو باألحرى هذا التحويل، تحويل أوربا، وفق 
ا عنه  مصطلحات جيرالد بيرنس، من مروي له لتصبح مروياً
يكاد يكون، من منظور سارتر الفيلسوف ورمز الثقافة األول 
في زمنه، قد شيَّأها، قد أسقطها، أو أسقط عنها قناعها اإلنساني، 
ها وهبط بها من مصاف ُرعاة اإلنسانية، أو األم الراعية  وحطَّ
إلى مستوى األشياء والجمادات؛ إذ ها هي عبارات سارتر َتْجأر 
بالفضيحة ومدى ُجرحها على مستوى صورة الذات عن ذاتها 
’’يا له من سقوط، لقد كان اآلباء ل يتحدثون إل إلينا، فإذ باألبناء 
أصبحوا يرفضون حتى أن يعدونا أهالاً ألن ُيخاطبونا. والكالم 

يدور علينا.‘‘ )ص 22(.
 ل شك أن التحّول حاٌد والُمفاجأة صادمة إلى حّد الفجيعة، 
إذ بينما لم يكن اآلباء يتحدثون إل إليهم، وبالطبع فإن أسلوب 
ا ودال على مدى قوة التحول ودللته، إذا  القصر واضح تماماً
ا على  ا رأساً لون الصورة، يقلبونها تماماً باألبناء )الخونة( ُيحوِّ
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الّداجن،  الباّر،  الُمْسَتْعَمر  صــورة  من  عقب، 
الوفّي إلى صورة نقيضة ملؤها العقوق والرفض 
والثورة، وعدم الكتراث، ’’ إن عدم اكتراثهم هذا 
يحّز في القلب. إن آباءهم كانوا مخلوقات تعيش 
ل  وكانوا  خالقوها...  أنتم  مخلوقات  كنفكم،  في 
يتجهون بالحديث إل إليكم، وكنتم ل تكلفون أنفسكم 
عناء الرد على هؤلء البدائيين‘‘، وبعد كل هذا إذا 
إنهم يستضيئون ويستدفئون  باألبناء ’’يجهلونكم: 
بنار ليست ناركم. ولسوف تشعرون، وأنتم منهم 
ا، أنكم ُمتخفُّون ُمَتَسلِلُون في الظالم  على مسافة تهيباً
التي  الظلمات  هذه  وفي  دوره...  لكل  خائفون: 
سيْنَبِجُس منها فجٌر جديٌد ستكونون أنتم البدائيين‘‘ 
ا مما آلت إليه  )ص 24( إن سارتر يبدو مجروحاً
صورة أوربا، لم تعد أوربا وعواصم أوربا هي 
األم في نظر أبنائها، لم تعد مناط تطلعهم ونظرهم، 
لم تعد قبلتهم التي ل يتوجهون ألحد سواها كما كان 
يفعل اآلباء، إذ أتى جيل من األحفاد، ولكيما نفي 
لالستعارة الكامنة في تشبيه األم، لم يعد يرى فيها 
سوى صورة جدة عجوز، قبيحة، شرهة، وُمْفلِسة 
ا بأحفادها الصغار، ولم  ا، جدة لم ترفق يوماً أخالقياً
ا من حب آبائهم لها. إن فانون ـــ  ترد إليهم بعضاً
عبر هذا الفعل اللغوي الذي أقدم عليه والماثل في 
الُمخاَطب  ضمير  الثاني،  الضمير  من  النتقال 
إلى استخدام الضمير الثالث، ضمير الغائب ـــ قد 
أعاد  تأطير أوربا بهذه الصورة، صورة العجوز، 
الَهِرمة، الُمْفلِسة، الُمْحَتِضرة. وهو ما يعني بالنسبة 
لسارتر أن اآلخر قد أصبح، عبر استعارة النار 
تلك، يستدفئ بثقافة أخرى غير الثقافة األوربية، 
وأنه قد أوشك أن يكون هناك تبادل للمواقع سيصبح 
فيه: بدائي األمس هو حامل الشعلة وحامل الشعلة 

باألمس هو البدائي.
 إن سارتر يخشى أن يحدث هذا إلى أقصى 
لرفاق  والتحفيز  والتكرار  اإللحاح  حد  إلى  حد، 
وأبطال سردّية المصير الُمْشَتَرك على أن يقرأوا 
فانون بعناية شديدة، وألنه يخشى أل يقرأوه كما 
يقرؤه هو؛ فإنه ينوب عنهم في فعل القراءة، يقرأ 
لهم ما قد ل يستطيعون قراءته، وكأنه يتشكَّك في 
قيم القراءة لديهم وفي قدراتهم القرائية أل تستطيع 
ا‘‘  أن تقرأ في نص فانون ’’الذي لم يعد يخشى شيئاً
لهم إلى شيء،  )انظر ص 24 ( أنه قد شيَّأهم، حوَّ
’’إن  سردية.  إلى  للحكي،  موضوع  إلى  لهم  حوَّ

فانون يذكر في عرض الحديث جرائمنا المشهورة: 
صطيف، هانوي، مدغشقر، ولكنَّه ال ُيضيِّع وقته 
في استنكارها، وإنما هو يستعملها...، فهو إنما 
يفعل ذلك إلخوته، ألن هدفه هو أن يعلمهم كيف 

يحبطون مؤامرتنا.‘‘ )نفسه، ص 22(
 والالفت أن الضميرين )هم( / )نحن( حاضران 
نحو  على  المقدمة،  امتداد  على  ُصورهما  بكل 
الستعارات  أن  ا  أيضاً والالفت  استقطابي لفت، 
الُمْستخَدمة كلها مستمدة ومستقاة من مجال انطالق 
إذ  األسرية،  القرابة  وعالقات  األسرة  هو  واحد 
لدينا األم، واآلباء، واألبناء، واإلخوة، إل أن هذه 
واحدة  أسرة  فضاء  داخل  تعمل  ل  الستعارات 
ممتدة، وإنما داخل فضاء أسرتين: أسرة الُمْسَتْعِمر 
وأسرة الُمْسَتْعَمر، الذي كان يتوهم أّنه جزء من 

أسرة الُمْسَتْعِمر ثم استيقظ من هذا الوهم. 
عالقته  يفهم  الُمْسَتْعَمر  كــان  لقد  صحيح 
بالُمْسَتْعِمر على أنها عالقة أسرّية على نحو ما 
يحيل تشبيه األم، إل أّن هذا لم يكن سوى مرحلة، 
ولم يكن سوى وهٍم يكتب فانون نهايته الكاملة في 
كتابه هذا، ويتكشف عن أنه لم يكن هناك سوى 
أسرتين؛ أسرة الُمْسَتْعِمر المنغلقة على ذاتها التي 
ُيعبِّر عنها الضمير )نحن(، وأسرة الُمْسَتْعَمر التي 
ُيعبِّر عنها الضمير )هم( في خطاب سارتر. إذ كما 
دت إمكانية التبني أو النتساب، ولم  يتضح فقط تبدَّ

يعد هناك من حاكم سوى النَّسب. 
ويستمر سارتر في حّث وتحفيز إخوته أو أسرته 
هو على ضرورة قراءة الكتاب، ’’الحق أن هناك 
باعثين يجب أن يدفعاكم إلى قراءة هذا الكتاب: 
أولهما أن فانون يشرح أمركم إلخوته وُيحلِّل لهم 
أنواع الضياع التي نعيشها: فاستفيدوا من ذلك 
لتكشفوا ألنفسكم عن أنفسكم من حيث إنكم في 

حقيقتكم أشياء.‘‘ )نفسه، ص 24(
هذا  عليه  ينطوي  بما  سارتر  ح  ُيصرِّ هكذا   
ل به فانون أوربا  التحول أو هذا التحويل الذي حوَّ
من وضعية المروّي له إلى وضعية المروّي عنه. 
إن ما فعلته أوربا ل يمكن إنكاره أو التنّصل منه 
أجساد  على  عياٍن  كشاهِد  ومكتوٌب  ألنه حاضٌر 
الُمْسَتْعَمرين، وهو ذاته يستدعي القراءة من أوربا، 
التي تبدو وكأنها في طريقها إلى األمّية ونسيان 
القراءة، إن دعوة سارتر ألوربا هنا لقراءة الكتاب، 
ليست من أجل أن تقرأ أوربا اآلخر أو أن تتعرف 

خطابه ُمتشٍظ 
ما بين اإلدانة 

والنُّصح، ما بين 
تحذير المجرم 

واإلشفاق عليه
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عليه، بل من أجل أن تقرأ ذاتها هي، ذاتها التي 
في  الحاضرة  ذاتها  اآلخر،  أجساد  على  نقشتها 
يعرفوننا  ’’ضحايانا  أن  ذلك  اآلخر؛  هذا  جروح 
يجعل  ما  ــذا  وه وأغاللهم:  جراحهم  بواسطة 

شهاداتهم صادقةاً ل ُترد.‘‘ )نفسه(
باآلخر  ما صنعْته  أوربا  فإذا عرفْت  وهكذا   
ستكون أمامها فرصة أن تعرف ما فعلته بذاتها؛ 
ألن صورتها وصورة أفعالها منقوشة على جلد 
اآلخر ومغروسة فيه، إذ ’’يكفي أن تظهرونا على 
ما صنعناه بهم حتى نعرف ما صنعناه بأنفسنا.‘‘ 
)نفسه( إّن ما لم تدركه أوربا من منظور سارتر هو 
أن الجراح التي خلَّفتها ستجرحها وستظل نازفة في 
ذاكرة التاريخ، وستصيب وصماتها كل األوربيين 
دونما تمييز بين الُمْسَتْعِمر الُمْستوِطن أو الُمِقيم، 
واهيٌة  األعــذار  هذه  مثل  إن  الُمْستوِطن؛  وغير 
تاريخية؛  أية مساءلة  أمام  ُتْجِدي ول تصمد  ول 
ولذا يحرص سارتر على أل ُيْستدَرج رفاقُه إلى 
مثل هذا النوع من المنطق الواهي والُمتداعي في 
ا: ولكننا نعيش في أوربا  الدفاع ’’قد تقولون أيضاً
ونستنكر اإلفراط. صحيح: إنكم لْسُتم ُمْستوِطنين 
ا من أولئك  في البالد الُمْسَتْعَمرة. ولكنَّكم لْسُتم خيراً
إلى  أرسلتموهم  أنتم  رواُدكم،  إنهم  الُمْستوِطنين. 
ما وراء البحار، وقد أغنوكم.‘‘ )نفسه، ص 24( 
إن سارتر يؤكد لهم أنه لم تعد هناك جدوى من 
اإلنكار بعد أن كشف فانون لعبة الظاهر والباطن، 
لعبة الُمعَلن والخفي، لعبة اإلدانة في العلن والشّد 
على األيدي في الخفاء، لعبة توزيع األدوار. لقد 
شاعت الفضيحة ونشرها فانون في هذا الكتاب، 
ا ’’أنذرتموهم. قلتم  وأصبحت لعبتهم مقروءة تماماً
لهم إنكم ستنكرون أعمالهم من أطراف الشفاه إذا 
الدماء. مثلكم في ذلك مثل  هم أسرفوا في سفك 
الُمثيرين  من  الخارج جمهرة  في  ُتغذِّي   .. دولة 
عليهم  قُبض  فــإذا  والجواسيس،  ضين  والُمحرِّ
ا  أنكرتهم. إنكم وأنتم من أنتم تحررية وإنسانية وحباً
للثقافة إلى حّد التصّنع، تتظاهرون بأنكم تنسون أن 
ا يقومون بأعمال  لكم مستعمرات وأن هناك أناساً
القتل الجماعي باسمكم. )نفسه، ص ص 25-24(
 إن هذا لم يعد يجدي على اإلطالق ذلك أن 
’’فانون يكشف لرفاقه... تضامن سكان أوربا مع 
عمالئهم في المستعمرات.‘‘ )نفسه، ص 25( لقد 
ُكِشف المستور وانفضحت اللعبة؛ ومن ثم يجب 

عليهم أن يقرأوا هذا الكتاب ليروا حجم فضيحتهم 
عساهم أن يستشعروا الخجل، بما أن ’’الخجل كما 

قال ماركس عاطفة ثورية.‘‘ )نفسه(
 إن سارتر يطلب من أوربا الستعمارية أن 

تثور على نفسها لتصبح أوربا اإلنسانة.
وإذا كان هذا هو السبب األول، وهو أن الفضيحة 
قد أصبحت عامة وعالمية، ول جدوى من إنكارها، 
فإن القراءة أصبحت واجبة عسى أن يكون هناك 
ا أنه من الممكن استلهام العالج  عالج، خصوصاً
الثاني  الباعث  أو  الثاني  السبب  الكتاب، فإن  من 
الذي من أجله يستحق الكتاب القراءة هو النهاية 
الالإنسانية والكارثية والُمفِجعة التي سيؤول إليها 
الُمْسَتْعِمرون في ظل هذا العنف الذي يمكن إيجازه 
’’إن  الساحر.  على  السحر  انقالب  صــورة  في 
العنف يرتّد إلينا، ويضربنا، ثم نحن ل نفهم أّن 
ر اآلخر،  هذا العنف هو عنفنا نحن‘‘ بينما سُيحرِّ
حتى وهو يمارسه سيعيده من جديد إلى إنسانّيته 
التي أفقدها له الُمْسَتْعِمر. ومن ثم، فإّن تحريض 
فانون على العنف ليس وليد دماء ساخنة أو ُمْسِرفة 
الطفولة. وإنما  الغليان، أو عقدة ولدها شقاء  في 
ألنه ما من سبيل لرد الُمتوِحش إلى إنسانيته إل 
ا شتى من  عبر العنف، لقد مارس الُمْسَتْعِمر صوراً
ا منها ضمن تدليله على  العنف يورد سارتر بعضاً
ضرورة قراءة أوربا للكتاب. الضطهاد، العمل 
اإلكراهي دون عقد أو تعاقد، اإلقصاء والستبعاد 
من النوع اإلنساني، بناء على تلك المعادلة البديعة، 
وهي أنه ’’لما كان ل يستطيع أحد أن يسلب رزق 
أخيه اإلنسان أو أن يستعبده أو أن يقتله إل ويكون 
المبدأ وهو أن  قد اقترف جريمة، فقد أقروا هذا 

الُمْسَتْعَمر ليس شبيه اإلنسان‘‘ )نفسه(
 لقد نفوا بكل ورع المؤمنين عن الُمْسَتْعَمرين 
إنسانيتهم من أجل أن يستبيحوا ويستحلوا ألنفسهم 
اقتراف ما يقترفون من أفعال، دون أن تدخل في 
نطاق الجريمة أو اإلثم، إنه منطٌق اسمّي خالص 
يستند إلى التسميات وحدها ويجعلها هي الوقائع. 
من  جديدة  أفعال  عبر  العالم  خلق  أعــادوا  هكذا 
التسمية أو إعادة التسمية، ومنطق أرسطّي بائس. 
إلى  الملحقة  البالد  ’’سكان  مستوى  خفَّضوا  لقد 
مستوى القرود الراقية، من أجل تسويغ أن يعاملهم 

الُمستوِطن معاملَتُه للدواب. 
إن العنف الستعماري ل يريد المحافظة على 

فعل التجاهل 
إعادة تأطير 

ُموِجعة ألوربا، 
تنطوي على 

عنف بالغي يزيح 
أوربا من المركز 

إلى الهامش
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إخضاع هؤلء البشر الُمْسَتْعَبِدين، وإنما هو يحاول 
ا من  دهم من إنسانيتهم. إنه لن يدخر جهداً أن ُيجرِّ
أجل أن يقضي على تقاليدهم، ومن أجل أن يحل 
لغتنا محل لغاتهم، ومن أجل أن يهدم ثقافتهم دون 

أن ُيعطيهم ثقافتنا‘‘، 
قاموا  إذا  ــا  أمَّ  )26-25 ص  ص  )نفسه، 
َهات البنادق، فضالاً عن  ياط وفُوُّ فليس سوى السِّ
في  ُيماَرس  كان  ما  قبيل  من  أخرى  ممارسات 
الكونغو من تقطيع أيدي الزنوج أو ما كان ُيماَرس 
في أنجول من َثْقِب ِشَفاِه الُمتذِمرين وقفلها بأقفال 
د فيه الُمْسَتْعَمرين شعورهم بالخوف  إلى حد ُيجرِّ
د اإلنسان من  والعار من إنسانيتهم، أما وقد تجرَّ
إنسانّيته فإّنه ُيصبح في وضعية إشكالية بالنسبة 
لنفسه ولُمْسَتْعِمريه على حدٍّ سواء، إذ ُيصبح في 
منزلة بين المنزلتين، فال هو إنسان ول هو بهيمة، 
وإنما يكون من نوع ’’السكان األصليين‘‘، وكأنه 
جنس أو نوع آخر ’’كسول، ماكر، لص، يعيش 

بالقليل ول يعرف إل القوة‘‘ )ص 26(
زوال  إلــى  ا  حتماً سُتْفِضي  اآللية  هــذه  إن 
زوال  إلى  معها  سُتْفِضي  أنَّها  إل  الستعمار 
ما  أكثر  نفِسه، ولعل هذا هو  الُمْسَتْعِمر  إنسانية 
ق سارتر رغم كل تعاطفه مع فانون وإخوته  ُيؤرِّ
الذين يتوجه إليهم بخطابه، بعد أن كان اآلباء ل 
ا سواهم. إذ تتمثل اإلشكالية في أنه  ُيخاِطبون أحداً
سيصبح على هذا الُمْستْوِطن أن يقتل أولاً الذين 
ينهبهم في الوقت الذي ل يستطيع فيه نهبهم إل 
من خالل استغالل عملهم، وحتى إذا أراد قتلهم 
إبادة  إلى حد  القتل  يمتد في  أن  فإنه ل يستطيع 
النوع، كما ل يستطيع أن يمضي في الستعباد 
بدَّ  بهائم. وهي إشكالية ل  إلى  إلى حد تحويلهم 
لها من أن ُتْفِضي من منظور سارتر إلى الزوال 
لنا  يقدم  التاريخ  كان  وإن  لالستعمار.  الحتمي 
عن  سارتر  لسردية  ومغايرة  أخرى  سرديات 
يبدو  إذ  لالستعمار.  المحتوم  أو  الحتمي  الزوال 
ا من  أن الُمْسَتْعِمرين على اختالفهم قد أفادوا كثيراً
مقدمة سارتر ونصائحه كواحد من داخل البيت، 
أو من داخل األسرة، أو من داخل المعسكر، أو 
ممن يغتسلون في المغطس نفسه، كما استفادوا 
أساليبهم  نوا  فلوَّ الجهيرة،  فانون  من تصريحات 
بين  وجمعوا  طزاجة،  أكثر  وجعلوها  دوها  وجدَّ
والعنف  العنيف  العنف  بين  والجديد،  العتيق 

األقنعة،  عوا  ونوَّ لوا  وبدَّ ر،  والُمنكَّ ف  الُملطَّ
وطوروا بالتأكيد ميكافيللية ميكافيللي.

 إن ما يشغل سارتر هو إنقاذ سمعة أوربا وأن 
تسارع أوربا إلى إنقاذ مستوطينها الذين سيحصدون 
سيجنونه  ما  ألن  عنف،  من  زرعــوه  ما  ا  حتماً
أو  إليهم،  ارتّد  وقد  ليس سوى عنفهم  من عنف 
بضاعتهم ردت إليهم. ذلك أن عنف األوربي لن 
الُمْسَتْعَمرين إلى الخضوع، وإنما  ينجح في دفع 
سيلقي بهم في تناقض ل ُيحتَمل ول ُيطاق سيدفع 
واحدة  قوة  ’’إنها  آجالاً  أو  عاجالاً  األوربــي  ثمنه 
بعينها ترتد إلينا كإقبال خيالنا علينا من قرارة مرآة‘‘ 
األوربي  يتلقاه  الذي  فالعنف   )27 ص  )نفسه، 
ليس سوى صورة عنفه المنعكسة من قرارة مرآة 
ا عنفها في  ا أن تبصر جيداً اآلخر. على أوربا إذاً
عنف اآلخر ومن خالل مراياه. فاآلخر ل يعكس 
نفسه عبر مراياه وإنما يعكس صورة أخرى هي 
صورة آخره. وعلى الرغم من كل طقوس العنف 
وشعائره المادية والثقافية والرمزية التي مارسها 
تجريد  ومحاولت  ــي  األورب اآلخــر  ويمارسها 
اآلخر الُمْسَتْعَمر من إنسانيته، فإنه ل يزال يحمل 
بذرة اإلنسانية، إذ فشل الُمستوِطن ولم ينجح في 
تحويل هذا اآلخر إلى حيوان كامل الحيوانية، ألنه، 
ا في احتياج إلى جزء من  في تقديري، كان دوماً
إنسانيته لكي ينجح في استغالله، وألّنه في تقديري 
ا لم يكن يرغب في أن يتحول هو اآلخر إلى  أيضاً
حيوان كامل الحيوانية، إل أّن محصلة هذا الوضع 
آبار  امتالء  سوى  آخر  ا  شيئاً تكن  لم  اإلشكالي 
الكراهية، إذ يصبح الكره ’’هو كنزهم الوحيد‘‘، 
و’’السيد هو من يثير فيهم هذا الكره ألنه يريد أن 
يجعلهم كالبهائم، وهو ل يظفر بتحطيم هذا الكره، 
ألن مصالحه تجعله يتوقف في منتصف الطريق. 
ا  ا‘‘)نفسه( بشراً وهكذا يظل السكان األصليون بشراً
للمصير  المقاومة  من  مختلفة  أشكالاً  يمارسون 
الحيواني، وهنا ل تكون الصفات التحقيرية الُمسندة 
إليهم كالكسل واللصوصية والمكر سوى شكل من 
أشكال ’’المقاومة بالحيلة‘‘ على حد ما ُيْنِبئنا جيمس 
سكوت في كتابه الشهير الحامل لهذا العنوان، إل 
أن المقاومة تتجاوز تلك الصورة إلى صور أخرى 
أعنف صور تعكس وترد عنف األوربي األولي، 
لكنها في الوقت ذاته تولد الذعر في نفوس إخوانهم 
ا  من الجماهير األخرى، إل أّن الذعر ليس ذعراً

اآلخر بحسب 
خطاب سارتر 

أصبح يستدفئ 
بثقافة أخرى غير 
األوربية، وبدائّي 
األمس أوشك 
أن يكون حامل 

الشعلة
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ثَّة، وإنما هو  من أساليب الُمْسَتْعِمر العنيفة في القمع، البالية والرَّ
ذعر الُمْسَتْعَمرين من أنفسهم وقد أصبحوا ُمحاَصرين بين أسلحة 
بة إليهم وبين تلك الندفاعات والنفعالت الرهيبة  اآلخر الُمَصوَّ
ر من أعماق قلوبهم، التي لم يكن  التي ُيفاَجُئون بها وهي تتفجَّ
لهم بها سابق خبرة، ألنها ليست عنفهم الخاص أو البدئي، وإنما 
عنف اآلخر، أو على حد عبارة سارتر ’’عنفنا نحن وقد انقلب 

قُهم‘‘.)ص 28( واشتد وأصبح ُيمزِّ
 ورد فعلهم على هذا الغضب الُمْعتِمل داخلهم هو محاولة 
قمعه وكبته؛ ألنه لن ُيفضي إل إلى القتل الذي على حّد ما يذهب 
ا. والذي ليس  سارتر في قراءته ’’تستنكره أخالقهم وأخالقنا معاً
مع ذلك إل آخر ملجأ تفزع إليه إنسانيتهم. اقرؤوا فانون تعلموا 
أن جنون القتل إنما هو الالشعور الجمعي للُمْسَتْعَمرين في زمن 

عجزهم‘‘ )نفسه(.
إن سارتر هنا يبدو في الحقيقة وكأنه إنسانوي وتصالحي 
إنسانيتهم؛ لعل وعسى. إل  الطرفين على  وراغب في حفاظ 
أّن الصورة خالف ذلك، على مستوى الواقع والتاريخ، وعلى 
دراما  تصوير  هدفه  يكون  ربما  ثم  ومن  هو.  نّصه  مستوى 
المشاعر وسيرورة تحولتها، إذ ل ُيفلِح خطابه التالي بإقناعنا 
والغضب  العنف  أن  ذلك  الطرفين.  كال  لدى  اإلنسانية  بهذه 
المقموع لدى الُمْسَتْعَمرين يجد تنفيسه فيما بينهم، إذ ’’ينتهون 
ا، فالقبائل تقتتل  من أجل التحرر منه إلى أن يقتل بعضهم بعضاً
فيما بينها ألنها ل تستطيع أن تجابه العدو الحقيقي‘‘، كما أن 
ون  الُمْسَتْوِطنين الذين ُيفتَرض أن إنسانيتهم تأبى عليهم القتل ُيغذُّ
ا يكون الخالص بالرتماء في  الخصومات بين الُمقتتلين. وأحياناً
ا أخرى يكون بالرقص الذي يرخي  قاع الخرافات العتيقة وأحياناً
عضالتهم الُمْنَقِبضة انقباضات مؤلمة، وهنا نجد سارتر يقرأ 
ا عن رفضهم والعنف الُمْعَتِمل داخلهم،  في ثنايا رقصهم تعبيراً
ومحاكاة لواعية منهم لالعتراض الذي ل يستطيعون التصريح 
ا، على غير  به ورغبة القتل المقموعة ’’إن الرقص ُيحاكي سراً
علم منهم في كثير من األحيان، كلمة ’’ل‘‘ التي ل يستطيعون أن 
يقولوها، ويحاكي أعمال القتل التي ل يستطيعون أن يقترفوها.‘‘ 
)نفسه( هذا فضالاً عن استيهامات التلبس أو المّس كما يكون 
الستعماري  الستالب  من  للحماية  أخرى  حالت  في  المالذ 
ليجمعوا  الديني‘‘  الضياع  في  ’’المغالة  الديني  الستالب  هو 
َياعيِن الضياَع اآلخر.  ز كلُّ ضياع من الضَّ ا، لُيعزِّ الضياعين معاً
إل أن كل هذه ليست في النهاية إل تجليات عنف ما صريح أو 
ا آخر سوى  ل بصورة من الصور. وهو بالطبع ليس شيئاً ُمحوَّ
ا إليه. ومن ثم، فإن كل محاولت  عنف األوربي المرتد حتماً
العنيفين  الُمْسَتْعَمرين  استمالة  تحاول  التي  اليسار  ومناشدات 
بأن يكفُّوا عن عنفهم لكي ُيثبتوا أنهم بشر ـــ وكأن هذا أمٌر هم 
في احتياج إلى إثباته ويتطلب إقامة األدلة والبراهين، هذا وإل 

ــ ل تخدم في النهاية سوى خطاب الُمْسَتْعِمر  سحبوا تأييدهم لهمـ 
وممارساته، كما أنها تضمر في ثناياها تلك الصورة النمطية 
ا، أو أشباه بشر، أو دون  عن الُمْسَتْعَمرين بوصفهم ليسوا بشراً
ا  ذلك. إل أن هؤلء الُمْسَتْعَمرين لم يعد يعنيهم أن يثبتوا شيئاً
ألحد، أو أن يأخذوا اعترافاًا من أحد بإنسانيتهم، ألنهم فعالاً بشر 
وألنهم اآلن يصنعون عبر هذا العنف إنسانيتهم. بل إن األوربيين 
كلهم لم يعودوا يستحقون حتى الُمخاَطبة، على نحو ما يتجسد 
ا، إذ ’’ليس عليهم أن يبرهنوا  في كتاب فانون الذي شيَّأهم جميعاً
ا  ا واحداً لنا على شيء، ولن يشكروا ألحد ِمنَّة. إن هناك واجباً
ا يجب أن ُيحقِّقوه، هو أن  يقع على عاتقهم، إن هناك هدفاًا واحداً
يطردوا  الستعمار بجميع الوسائل.‘‘ )نفسه، ص ص 30-29 
( ولم يبق لهم سوى ما تركته لهم أوربا من عنفها ليطردوها به 
ذلك أن ’’عالئم العنف ل يستطيع أي لين أن يمحوها: إن العنف 

وحده يستطيع أن يهدمها‘‘. )نفسه، 30( 
على  كل حزنه  ورغم  العادل  سارتر  منظور  ووفق  هكذا 
صورة أوربا، ورمزيتها، وحسرته على شيخوختها وعجِزها، 
لم يعد من سبيل لسترداد الُمْسَتْعَمر المقهور إلنسانيته وتحرره 
ونبذ استالبه واغترابه سوى العنف، أو باألحرى سوى القتل 
ر  في ظل عالم قد أُْحِكم فيه التواطؤ. بل إن هذا العنف ل ُيحرِّ
ر العالم من وطأة الُمْسَتْعِمر وعدوانه.  الُمْسَتْعَمر فقط بل ُيحرِّ
ا يضرب بحجر واحد ضربتين:  فالُمْسَتْعَمر ’’حين يقتل أوربياً
ا في آن واحد: إذ يبقى بعد القتل رجل  ا وُمضطَهداً يزيل ُمضطِهداً
ا  ا على حسابه، وهو يصبح بشراً ميت ورجل حر. ’’لقد كنا بشراً
ا أفضل.‘‘ )نفسه ص 31( ا آخر إنساناً على حسابنا. يصبح إنساناً

إل أن سارتر في الحقيقة وإن كان يختتمم خطابه ومقدمته 
هذا الختام الدموي، فإنه في تقديري ل يختتمه على هذا النحو 
الخصوص  وجه  على  وفرنسا  آنذاك  العنيدة  أوربا  ليدفع  إل 
الذي  البدائي  اآلخر  لصوت  ولالكتراث  صلفها،  عن  للتخلي 
واستنزفت  ونهبته  أذنها،  تعره  ولم  واحتقرته  تجاهلته  لطالما 
ثرواته إلى حد اإلنهاك واإلعياء. ول أدل على هذا من نبرة 
المفاجئة والدهشة واأللم التي ينطق بها خطابه من جراء تجاهل 
خطاب فانون ألوربا، ولذا فإن كل هذا اإللحاح على أن يقرأ أبناء 
معسكره كتاب فانون، وإدماج ضميره كمتكلم فرد في ضمير 
ا  ه إليها خطابه، يعكس أن ثمة جانباً الجماعة، جماعته، التي ُيوجِّ
ا يسعى إلى تعنيف اآلخر من أجل  أكثر تكتيكية في خطابه، جانباً
ا أو  ا أكثر منه أيديولوجياً ا تكتيكياً إيقاظه من سباته العنيف، جانباً
ا أليديولوجيا تؤمن بالقتل والعنف، ول أدل على هذا من  عاكساً
تلك العبارة الالفتة للغاية التي ترد قرب منتصف تلك المقدمة 
والتي ُيْعِرب فيها عن انتمائه الصريح لمعسكر الُمْعتِدي المريض 
وأنه مضطر لسرقة كتاب العدو من أجل مداواة المريض العزيز 
على قلبه ’’أيها األوربي، إنني أسرق كتاب عدو، فأتخذه وسيلة 
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ا إنني أفعل ما أفعل أو  لشفاء أوربا من دائها.‘‘، وكأنه يقول ضمناً
أقول ما أقول ل بسبب حبي لآلخر، ولكن بسبب حبي لنا، فاآلخر 
عدو، شر، أليس الجحيم هو اآلخر، إل أنه شر ل بد منه. )نفسه، 
ص 25( إن خطاب سارتر تزداد نبرة عنفه إليقاظ قومه من 
سباتهم وبالدتهم ول إنسانيتهم، إنه يحاول أن يكشف مدى التدني 
والسقوط الذي بلغوه وبلغته معهم أمريكا الشمالية ’’ذلك المسخ 
ا يدَّعون الحديث  الذي فاق أوربا’’ )نفسه، ص 33( إنهم جميعاً
ثرثرة: حرية،  لها من  ’’يا  والدفاع عنه.  اإلنسانية  القيم  باسم 
مساواة، أخوة، محبة، شرف، وطن‘‘ )نفسه( تلك هي الُعمالت 
جون بها مصالحهم،  اللغوية التي يبيعونها ويتاجرون فيها وُيروِّ
ا  إل أن هذا الكالم ل يمنعهم في الوقت نفسه من أن يقولوا كالماً
ينضح بالعصبية العرقية من قبيل ’’زنجي قذر!‘‘.  إن سارتر 
يختتم مقدمته بالرهان على المستقبل ويقينه بأن ’’الزمن الذي 
نلتحق فيه بأولئك الذين يصنعون قصة اإلنسان، قريب ل ريب 

فيه.‘‘ )نفسه، ص 36(
إل أن المتأمل والقارئ لمسار التاريخ منذ أن كتب فانون 
تلك،  التكتيكية  أو  التحريضية  مقدمته  سارتر  وكتب  كتابه 
والُمتأِمل لستغراب سارتر من عدم خشية فانون من الجهر 
والتصريح بما ُيخاِطب به إخوته على حد تعبير سارتر، وأن 
ا أنها ليست أوربا فقط من أفادت، وإنما  تفيد منه أوربا ُيدِرك جيداً

أوربا وكل القوى والحكومات الستعمارية في العالم قد أفادت 
ول تزال تفيد كل اإلفادة من كل الخطابات الداعية للتحرر. وأن 
ا، وأن حكاية الستعمار أو الكولونيالية لم  الصراع مازال دائراً
تنتِه بعد، رغم ما صار ُيعرف بنظرية ما بعد الستعمار أو 
ما بعد الكولونيالية، وما قد توهم به، ومأزق المابعد الذي لم 
يأِت بعد، وإذا كان هناك ما بعد، فمتى كان الماقبل، في ظل 
الموجات المتالحقة لالستعمار والهيمنة والتبعية التي لم تكف 
على مدار التاريخ. ومع ذلك فإن من يفترض فيهم أن يصنعوا 
قصة اإلنسان ما زالوا يحاولون وكلما حاولوا وجدوا من ينبه 
اآلخرين لهم، ويشي بهم، ووجدوا صفواتهم، التي على حّد ما 
يصفها سارتر في مقدمته تلك، ليست سوى عصابات )انظر 
فها وتحاول  نفسه، ص 33( ُتْجِهض سرديتهم وَتْحِرفها أوُتحرِّ
ا لمنعهم من حكيها، وقلبها  تشويهها بكل الصور، بل وتسعى أيضاً
وتحويلها من قصة من قصص اإلنسانية إلى قصة ضد اإلنسانية 
واإلنسان عبر وسائط وأساليب إعالمية-استعمارية ل تكف عن 
تجريد البشر من إنسانيتهم واستالبهم. وكأن سارتر في تعجبه 
قاله،  ما  كل  مخاطبته إلخوانه، رغم  في  فانون  مجاهرة  من 
كان يحدس في أعماقه أن القارة العجوز ستفيد من تهور فانون 

ومجاهرته، وستغير جلدها مرات ومرات.
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العمق والرصانة جوار السخرية 
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مارس دوره 
التنويري 

المجتمعي بشكل 
هادئ وبأسلوب 

مؤثر وقريب 
للناس

محمد محمد إبراهيمعبد الرزاق الربيعي

إعداد وتقديم وحوار

كاتب يمني شاعر وكاتب عماني

ريادة ثقافّية وشعرّية في 
الجزيرة العربية

عبد العزيز المقالح العابر للجغرافيا

رغم زمن العزلة التي فرضتها الحرب وجائحة 
كورونا، والنكسات الصحية التي تعّرض لها في 
العامين األخيرين، يواصل حياته على حضور من 
السكينة والوقار المشرقين على محياه الذابل، الذي 
يقف على عتبة العقد التاسع من عمره المديد، دون 
أن ينقطع عن متابعة األحداث العربية والعالمية، 
متمّسكا ببرنامج القراءة اليومية، ومتابعته مسار 
األحداث التي تعصف باألمة العربية واإلسالمية، 
غير أّنه يظّل  أكثر تمسكا بأمل النفراج ونيل 

األجيال لتطلعات الرخاء والبناء. 
العزيز  الدكتور عبد  الكبير  اليمن  إّنه شاعر 
الثقافية والفكرية  القالع  يعّد آخر  الذي  المقالح، 
أن  بعد  الحياة،  في  باستمراره  ليس  المعاصرة، 
ومعاصريه،  أقرانه  من  األعظم  السواد  وّدع 
الدائم  الرفض  ذاكــرة  عن  الصادر  بتفّرده  بل 
لتوصيف المشكالت السياسية والثقافية، والفكرية، 

. والصراعات ومآلتها في كّل بلٍد عربيٍّ
األصيل،  اليماني  الوجه  المقالح  العزيز  عبد 
وتحديدا  السعيد،  اليمن  في  ــى  األول والوجهة 
والحضارية  التاريخية،  العاصمة  صنعاء  في 
الفكرية، واألدبية،  النخب  إلى  ينتمي  لكّل زائر 
والعالمية،  العربية،  والعلمية  واألكاديمية، 

واإلنسان المسؤول األقرب من الناس فرغم أن 
زواره في مقيله األسبوعي الدائم- حتى زمن ما 
قبل الجائحة- وأعماله الوظيفية السابقة، وعمله 
اليمني، إل  الدراسات والبحوث  كرئيس لمركز 
مقابلته في  أو طالب علم  انسان  أي  بإمكان  أن 
الرسمية،  المواعيد  روتينيات  وبدون  وقت  أي 
عند  الدائم  الموعد  هو  الــدؤوب  اليومي  فالعمل 
المقالح لكّل ذي حاجة بحثية أو علمية أو إنسانية، 
وليس لتواضعه الفطري فحسب، بل لكونه األب 
الروحي والمرجعية الثقافية واإلبداعية لكّل أجيال 
البلد المعاصرة منذ خمسينيات، وستينيات القرن 

المنصرم..
والتكوين،  النشأة،  سنوات  إلــى  عدنا  ولــو 
والرعي  بالزراعة  حافل  قروي  مجتمع  فوسط 
والحياة البسيطة في تفاصيلها اليومية، والعظيمة 
الفردي  المجتمع  ذلك  بناء  عناصر  تماسك  في 
عام  في  المقالح  العزيز  عبد  ولــد  واألســـري 
ليعيش  المقالح محافظة إب،  1937م في قرية 
طفولته حالما مفتونا بزهو الصباحات الجميلة، 
الشمس  خيوط  مع  المتساوقة  اآلســرة  وألوانها 
الذهبية على بساط السندس في أهم مسارح اليمن 
الخضراء، متأمال الطبيعة وراسما مالمَح تشكلت 
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َسة أولى ينابيع اإلبداع في وجدانه  في نفسه ُمؤسِّ
الصافي، بما رسمته بإحكام في ذاكرته من صور 
مطبوعة، كانت مصدر ارتباطه الروحي بالمكان 
الصباحات  تلك  سياق  وفي  القوة،  بالغ  كمؤثر 
وتفاصيلها كانت بداية اّتصاله بالتعليم عبر فصل 
دراسي واحد تمتلكه القرية يسمى »المعالمة« أو 
الكتاتيب، التي تعلَّم فيها الحروف، وفتح مداركه 
على حركاتها، ومتوالياتها وحفظ السور القرآنية 
البسيطة  الحساب  مبادئ  وبعض  الصغيرة، 

لألعداد.
وبالرغم من أن عبد العزيز المقالح فارق تلك 
ا إل أن أثر ظاللها  وشمسها وذكريات  البيئة مبكراً
ا من  طفولته فيها تعّمقت في روحه، وصارت جزءاً
المكونات األساسية لذاكرته، وغدت هي المصدر 
األول لمخياله الشعري الواسع وقصائده السيروية 
عن  الصادرة  الشعرية  والصورة  البيان  آسرة 
الطبيعة، لكن انتقاله إلى صنعاء أتاح له فرصة 
المعرفة  رموز  من  كوكبة  أيدي  على  الدراسة 
والعلم والفقه واللغة، ليتخرج من دار المعلمين 
في صنعاء عام 1960م، خالل دراسته في دار 
المعلمين كان المقالح يدّرس األدب العربي كل 
التعليم، وفي عقد  من هم أدنى منه في مراحل 
تحصيله  لمواصلة  إلى مصر  سافر  الستينيات، 
العلمي، فنال الشهادة الجامعية عام 1970، وفي 
في  الماجستير  درجة  على  1973 حصل  عام 
اللغة العربية وآدابها من كلية اآلداب بجامعة عين 

شمس، ثم ترّقى إلى األستاذية عام 1987م.
هذه السنوات من تحصيل العلم والمعرفة كانت 
الهتمامات  بموسوعية  حافلة  انشغالته  رغم 
وفكرا  ونقدا  وأدبــا،  شعرا،  اإلنساني  ــداع  واإلب
القضايا  إزاء  وضوحا  أكثر  كتاباته  وكانت 
العربية والقومية واإلنسانية، كما كان نازعا إلى 
العقالنية والتعايش وتكريس قيم الرسالة اإلسالمية 
السمحاء، كما كانت تلك السنوات مليئة بتفاصيل 
عمل  إذ  المجالت،  مختلف  في  اليومي  العمل 
ا لألدب والنقد الحديث في كلية اآلداب جامعة  أستاذاً
صنعاء، بعد عودته من القاهرة ترقى في العمل 

صنعاء  لجامعة  رئيسا  أصبح  حتى  األكاديمي 
العام 1982م واستمر حتى عام 2001م،  في 
وأثناء عمله اإلداري واألكاديمي كان يعمل على 
تكريس البحث العلمي،ّ فأسس مركز الدراسات 
حتى  له،  رئيسا  صار  الذي  اليمني،  والبحوث 
اليوم، وهو مؤسس ورئيس المجمع اللغوي اليمني 
حتى اللحظة، وغيرها من األعمال التي شغلها 
على الصعيد اليمني، أما على الصعيد العربي، 
فقد كانت عضويته دائمة في: مجمع اللغة العربية 
مجلس  بدمشق،  العربية  اللغة  مجمع  بالقاهرة، 
أمناء مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، 
كما يعّد عضوا مؤسسا لألكاديمية الدولية للشعر 

في إيطاليا.. 
التعليمية  واهتماماته  مشاغله  كثرة  وعلى 
واألكاديمية واإلبداعية، يعّد عبد العزيز المقالح 
والفكر  األدب واإلبداع  أهم رموز  قائمة  ضمن 
العربية  للمكتبة  أنجزه  بما  العربي،  الوطن  في 
اإلبداعي  العطاء  في  رصيد  فله  والعالمية، 
فإبداعيا  والنقدي،  العلمي  والبحث  والمعرفي 
شعريا صدر للمقالح الدواوين الشعرية: »ل بد 
مع  )بالشتراك  يتكلّم«  »مأرب  من صنعاء«، 
السفير عبده عثمان(، »رسالة إلى سيف بن ذي 
يزن«، »هوامش يمانية على تغريبة ابن زريق 
»الكتابة  اليمن«،  وضاح  »عودة  البغدادي«، 
»الخروج  الفضل«،  بن  علي  الثائر  بسيف 
الجسد  »وراق  السليمانّية«،  الساعة  دوائر  من 
الروح«، »كتاب  الموت«، »أبجدية  العائد من 
األصدقاء«  »كتاب  القرية«  »كتاب  صنعاء«، 
»كتاب بلقيس وقصائد لمياه األحزان«، »كتاب 
صنعاء  في  القهوة  تشرب  »الشمس  المدن«، 

القديمة«، »يوتوبيا وقصائد للشمس والمطر«. 
وفي مضمار الدراسات األدبية والفكرية صدر 
للدكتور عبد العزيز المقالح: »قراءة في أدب اليمن 
المعاصر«، »شعر العامية في اليمن«، »األبعاد 
الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في 
اليمن«، »أصوات من الزمن الجديد«، »قراءة 
في فكر الزيدية والمعتزلة«، »الحورش الشهيد 
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لم ينقطع 
عن األمل 

وعن متابعة 
األحداث العربية 

والعالمية حتى 
وهو على عتبة 

عقده التاسع
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المربي«، »أزمة القصيدة العربية«، »علي أحمد باكثير رائد 
التحديث في الشعر العربي المعاصر«، »أولّيات النقد األدبي 
في اليمن«، »عمالقة عند مطلع القرن«، »شعراء من اليمن«، 
»الزبيري ضمير اليمن الثائر«، وغيرها من األعمال البحثية.

وقد أّكد الكاتب والباحث اليمني الدكتور همدان دماج، في 
الفريدة،  إحصائية نشرها عن إنجازات صاحب هذه السيرة 
ا  أن المقالح رفد المكتبة العربية والعالمية، بأكثر من 23 ديواناً
ا، صدر أولها في عام 1971م تحت عنوان »ل  ا منشوراً شعرياً
بد من صنعاء«، وصدر آخرها في العام 2020م تحت عنوان 
ا فكرياًّا  »يوتوبيا وقصائد للشمس والمطر«، وأكثر من 32 كتاباً
ا، وهناك ما ل يقل عن مئة دراسة بحثية في الفكر  ونقدياًّا منشوراً
والنقد األدبي والتاريخ منشورة في مجلة »دراسات يمنية« 
لوحدها، وما ل يقل عن 1000 مقالة منشورة ضمن عموده 
الرسمية  الثورة  صحيفة  في  الثورة«  »يوميات  األسبوعي 
اليمنية، ومثلها في »صحيفة 26 سبتمبر« األسبوعية ضمن 
صفحته األدبية األسبوعية التي كان يشرف على تحريرها، 
التي  األخرى  والدراسات  المقالت  من  عدد  إلى  باإلضافة 
الثقافية  والمؤتمرات  للندوات  التوثيقية  الكتب  نشرت ضمن 
التي كتبها  إلى ذلك كم هائل من مقدماته  والعلمية، يضاف 
لآلخرين في إصداراتهم من دواوين شعرية ومجاميع قصصية 
وروايات ومسرحيات وُكتب في علوم الجتماع والفكر والنقد 
والموروث الشعبي، أو مساهماته في ُكتب السير الذاتية لعدد 

كبير من الشخصيات األدبية والجتماعية والسياسية في اليمن 
والوطن العربي، أو رسائله التي تبادلها مع مئات الشخصيات 

المختلفة من يمنيين وعرب وأجانب، ومعظمها موثقة لديه.
وعلى صعيد الحضور الشعبي يؤكد الدكتور همدان دماج 
أن المقالح يستمد حضوره الشعبي من عوامل عدة موصولة 
معظمها بمشاركاته شبه اليومية في الصحافة واإلذاعة وعبر 
تلك  خاصة  فيها،  يظهر  كان  كثيرة  برامج  في  التلفزيون 
التي كانت في شهر رمضان، ومنها مثالاً برنامج »خواطر 
رمضانية« الذي داوم اليمنيون على سماعه عبر إذاعة صنعاء 
ألعوام كثيرة، وفي التلفزيون عبر برامج متعددة مثل »أعالم 
من الفكر اإلسالمي«، و«هموم عربية«، وغيرها من البرامج 
التي كان من خاللها يمارس دوره التنويري المجتمعي بشكل 
هادئ وبأسلوب مؤثر قريب من الناس، إضافة إلى ذلك مقيله 
األدبي اليومي الذي كان يجتمع فيه مع عدد كبير من أصدقائه 
وتالمذته وضيوفه من أدباء وشخصيات اجتماعية وسياسية من 
اليمن وخارجه، وهو المقيل الذي ُيعدُّ ظاهرة مميزة كتَب عنها 

الكثيرون، وما زالت بحاجة إلى المزيد من الكتابات عنها.
المجرد  الكم  أو  العادي  النسق  ولم تكن هذه األعمال من 
من النوعية، بل كانت بنزعة التمرد السياقي والشكلي النازع 
إلى الحداثة كفيلة بأن تجعل من المقالح رائد الحداثة الحقيقية 
في اليمن، كما كانت جديرة بالقراءة الفاحصة والناقدة، وتبعا 
اليمنيين  والدارسين  والنقاد  الباحثين  أعماله  فقد شغلت  لذلك 
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والعرب واألجانب، كما ترجمت أعماله الشعرية 
إلى الفرنسية واإلنجليزية، ولعل من أهم الدراسات 
التي طرقت عطاء المقالح اإلبداعي الشعري تتمثل 
في: »إضاءات نقدية: د. عز الدين إسماعيل و د. 
أحمد عبد المعطي حجازي وآخرون«، »النص 
المفتوح دراسات في شعر د. عبد العزيز المقالح- 
مجموعة من النقاد«، »بنية الخطاب الشعري: د. 
عبد الملك مرتاض«، »شعرية القصيدة: د. عبد 
الملك مرتاض«، »الحداثة المتوازنة )عبد العزيز 
إبراهيم  د.  والحياة(:  الذات،  الحرف،  المقالح: 
الجرادي«، »المضامين السيكولوجية في شعر د. 
عبد العزيز المقالح: جاسم كريم حبيب«، »ثالثة 
شعراء معاصرين من اليمن )باللغة اإلنجليزية(-
بهجت رياض صليب«، »الدكتور عبد العزيز 
للتواصل«،  ــداري.  ب ثابت  د.   : ا  ناقداً المقالح 
المقالح«  ..عبدالعزيز  القصيدة  ـــب  »راه
لعبدالرّزاق الربيعي، ودراسات وأبحاث عربية 

أخرى ل يتسع المقام لسردها.
وما ظل غائبا عن الدارسين هو إنتاج الدكتور 
عبد العزيز المقالح الغنائي، وهذا الغياب ل يعني 
القلة في إنتاج المقالح للنص الغنائي الفريد، بل 
نتاج لعدم اهتمام المقالح نفسه بقصائده الغنائية 
ا، والتي  الرصينة والمدوزنة، إيقاعا ومعنىاً ولحناً

تعد من عيون الغناء اليمني األصيل.
هذا العطاء منح الشاعر والمفكر الموسوعي 
لإلبداع  العالمية،  جــواز  المقالح  العزيز  عبد 
اإلنساني العابر للجغرافيا، لتتشرف بحمل اسمه 
والعربية  اليمنية  واألوسمة  الجوائز  من  عدد 
والعالمية، فحصل على وسام الفنون واآلداب – 
عدن 1980م، ووسام الفنون واآلداب - صنعاء 
1982م، وتشرفت بحمل اسمه عدد من الجوائز 
الدولية واإلقليمية، كجائزة اللوتس 1982م التي 
عرفت بـ»لوتس الدولية لألدب« و»لوتس لألدبين 
األفريقي واألسيوي« وكان يمنحها اتحاد كتاب 
ا للُكتاب البارعين والمتميزين  آسيا وأفريقيا سنوياً
بطرحهم الناقد والمنتصر لحقوق الشعوب. جائزة 

الشارقة للثقافة العربية، بالتعاون مع اليونسكو، 
الدرجة  من  )الفارس(  جائزة  2002م،  باريس 
األولى في اآلداب والفنون من الحكومة الفرنسية 
المنظمة  من  العربية  الثقافة  جائزة  2003م، 
والثقافة والعلوم 2004م، وفي  للتربية  العربية 
العام 2010م حصل على جائزة سلطان العويس 
الثقافية في دورتها الـ)11(. أخيرا جائزة أحمد 
شوقي لإلبداع الشعري – مشاركة مع الشاعر 
المصري أحمد عبد المعطي حجازي - 2019م.

بالجديد  الحافل  الملف  هذا  مجلة      كّرست 
واألجد حول حياة وعطاء وإبداع شاعر اليمن 
الكبير عبد العزيز المقالح، مسلطة الضوء على 
مسارات موضوعية موصولة بإيجاز من سيرة 
اإلنجاز المفتوحة على تنوع العطاء الموسوعي 
المراسالت  إلى  باإلضافة  وفكرا،  ونقدا  شعرا 
البعد  األدبية والرؤى والمقاالت الصحفية ذات 
السجالي الفكري والسياسي مع رموز عالمية، 
وعبر أعمدة الصحافة العربية والعالمية، حول 
قضايا األمة وتطلعات شعوب اإلنسانية، إضافة 
إلى شهادات عابرة ألهم رموز األدب العربي من 
أمثال:  المقالح.  وأصدقاء  ومجايلي  معاصري 
علي  محمد  الهاشمي،  علوي  الصكر،  )حاتم 
شمس الدين، علي جعفر العالق، ليلى العثمان، 
عبد  محمد  فتحي،  أحمد  الدين،   فخر  جودت 

السالم منصور(.

ملف - عبد العزيز المقالح

أعماله تنزع 
إلى التمرد 

بشقيه الشكلي 
والسياقي 

ما جعله رائد 
الحداثة اليمنية
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الشعر قادر على إصالح 
ما أفسدته السياسة  

يشكل ملحمة عن الحرب اليمنية الضارية

األثير  األثير، في فضاءات  الصوت  المقالح  العزيز  عبد 
واإلعالم واألدب واإلبداع العربي واإلنساني، يحمل سيرًة 
إبداعية واسعة األفق والعطاء المعرفي، ومسيرة نضالية 
وتنويرية بوأته مكانة مرموقة في سرب مجايليه العرب، 
وأديب  المعاصر،  العربي  الفكر  أعمدة  أبرز  من  كواحٍد 
األدب  مسار  في  كبرى  تحوالت  شهد  مخضرم  وناقد 
فأثرى  الماضي،  القرن  ستينيات  منذ  الحديث  العربي 
واألطروحات  القّيمة  المؤلفات  بعشرات  العربية  المكتبة 
النقدية وعشرات الدواوين الشعرية والنقدية، وُترِجَمت 
جوائز  باسمه  وتشّرفْت  عالمية،  لغات  عدة  إلى  أعماله 

عربية وعالمية مختلفة.. 
كما كان لنا برفقة صديقه األقرب إلى مسيرته اإلبداعية 
والنضالية، محمد عبد السالم منصور، شرف الحصول 
على فرصة لزيارته في منزله، بعد انتظار طويل لتالشي 
التي  الصحية  وعكته  من  وخروجه  كورونا،  مخاوف 

الزمته خالل الفترة الماضية.
في هذا الحوار المقتضب واالستثنائي، المجيب على 
أسئلة مجلة      لخص المقالح بهدوء مشهد الحاضر 

والمستقبل.

في 	  اليمني  المثقف  يعيش  العزيز..  عبد  دكتور  بداية 
عزلتين طاحنتين؛ عزلة فرضتها الحرب، وتداعياتها 
االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية، وعزلة 
يستطيع  كيف  كورونا..  الكونية  الجائحة  فرضتها 

المثقف اليوم كسر نطاق هذه العزلة ؟

بالتواصل المستمر مع الحياة الثقافية بمختلف أبعادها ول بد 
من الممانعة، وتحدي الواقع بكل أبعاده ومؤثراته، نستطيع 

بال شك كسر العزلة التي صنعتها الحروب والجوائح.

الحياة 	  نمط  لتأثير جائحة كورونا على  تنظرون  كيف 
اليومية للمفكر والمثقف والكاتب؟

ل أستطيع تحديد موقف على المستوى التفصيلي، ولكن 
يكفي اإلشارة إلى أن هذه الجائحة بما أحدثته من تحولت 
عالمية ارتبطت بصحة اإلنسان، قد أفرزت أنماطا سلوكية 

ومهنية جديدة على كافة شرائح المجتمع.

طقوس العمل اليومي

األعمال 	  طقوس  على  بظاللها  الجائحة  ألقت  أيضا   
مالزمة  العالم  ونخب  موظفي  لدى  وســادت  اليومية 
البيت.. ما هي طقوس المقالح اليومية "كتابة وقراءة 

ومقيال" في زمن كورونا ؟ 
هي تلك الطقوس التي اعتدتها في زمن ما قبل الجائحة، أي 
زمن اإلجازات األسبوعية موزعة بين القراءة والمطالعة، 
اإلمكان  قدر  التغلب  أحاول  البيت  في  البقاء  طول  ومع 
على الواقع المستجد المقرون بالملل. ولم يؤثر ذلك على 
المقيل لكنه خفف منه، بشكل كبير كما خفف من زيارات 
تفاصيل  على  أثر  وما  واألسبوعية،  اليومية  األصدقاء 
الحياة اليومية هو الظروف الصحية التي ألزمتني البيت 

خالل العام األخير.

ملف - عبد العزيز المقالح
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اليأس واألمل

 لقد انعكست الحرب الدائرة على نصوصكم، 	 
وكانت لغة اليأس تبدو واضحة كمظهر من 
من  نخرج  أن  نستطيع  كيف  مظاهرها، 

دائرة اليأس وصوال لفسحة االمل ؟
التغيير  بأهمية  واإلحــســاس  ــه  ذات بــاألمــل 

والندفاع نحو التغيير. 

الحرب والقصيدة

الحرب 	  تأثير  إزاء  نقدية  نظر  وجهة  من 
تقييمكم  هو  ما  اليمنية..   القصيدة  على 
لحضور القصيدة الحديثة في زمن الحرب؟
القصيدة الحديثة حاضرة بقوة لعوامل وظروف 
له  ما  كل  على  بتبعاتها  ألقت  التي  الحرب 
والمبدعين..  للشعراء  اليومية  بالحياة  صلة 
ومن خالل متابعتي واطالعي خالل األعوام 
األخيرة، على ما كتبه ويكتبه عدد من الشعراء 
القول: إن ذلك  الشبان منهم خاصة، أستطيع 
يشكل ديوانا أو ملحمة عن الحرب الضارية 
التي تأكل بالدنا وترمي بقواها الشابة والفتية 
إلى محارقها بال رحمة ول حساب لما سوف 

يترتب على هذه الفعل الشنيع –أي الحرب- 
األجيال  مسار  بتوازن  إخالل  من  مستقبالاً 
كان  ما  لحرب  وقودا  مصادرها  قوة  وفقدان 
يجب أن تقوم أو تتم بالصورة البشعة التي تتم 
من  العصور  عبر  تكّون  ما  تدمر  والتي  بها 

وشائج األخوة والمواطنة..
كتبت  التي  الحرب  قصيدة  فإن  لذلك  ا  وتبعاً
لبؤس  سيؤرخ  من  وحدها  هي  اآلن،  حتى 
ا، غير أن  ا وعربياً هذه المرحلة المؤسفة محلياً
ما كتب حتى اآلن ل يزال في طور التراكم 
الباحثون  يتلفت  ولن  األحداث  مع  والتفاعل 
والدارسون إلى ما صار ناجزا من نصوص 
مدهشة بأبعادها اإلنسانية التي التقطت بإتقان 
معاناة اإلنسان العربي واليمني جزء ل يتجزأ 
قصائد  سياق  في  قرأته  ما  أهم  ولعل  منه، 
للشاعر  الحرب"  "هذه  قصيدة  هو  الحرب، 

محمد عبد السالم منصور.

الشعر الزواملي

سنوات 	  في  الطاغية  األدبية  الظواهر  من 
الشعر  هــو  األخـــيـــرة..  السبع  ــحــرب  ال

بالتواصل 
الثقافي نكسر 

العزلة التي 
صنعتها الحروب 

والجوائح 

ملف - عبد العزيز المقالح
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الظواهر ستزول بمجرد  الزواملي.. هل ترى أن هذه 
زوال المؤثرات ؟ أم أنها ستستمر ؟ وماذا عن الزامل 

كجنس أدبي؟
هي ظاهرة ستنتهي بنهاية الظرف الراهن.. لكن ذلك ل 
يعني أن الزامل وليد هذه الفترة الزمنية، كما ل يعني أنه 
قديم وأصيل  فالزامل فن  الحروب،  أزمنة  مقصور على 
في تاريخ اليمن ويمكن النظر إليه كنشيد جماعي يقال عند 
المناسبات ويكون حضوره أكثر في الحروب والمنازعات 
القبلية.. وبعض الزوامل ترقى في صياغتها الشعرية إلى 
درجة تتضاءل معها بعض القصائد الفصحى المكتوبة من 
وحي تلك المناسبات، وعلى كثرة الباحثين المتميزين في 
للقيام  يتصدون  من  بينهم  من  يظهر  لم  اليمنية  جامعاتنا 

بدراسة هذه الظاهرة التي تجمع بين األدب والفن.

رواية الحرب

بقوة في مسارات 	  أدبي صار حاضرا  الرواية كجنس 
الحياة اإلنسانية المعاصرة، وكثير من اإلنتاج الروائي 
نسق  وفق  ولكن  والحروب،  لألزمات  أّرخ  العالمي 
موغل في العاطفة واإلنسانية.. برأيكم هل كتبت رواية 
تدخل  واألزمة  اآلن خصوصا  حتى  اليمن  في  الحرب 

عامها السابع.. ؟
 لم تكتب رواية الحرب بعد، ربما ألن هذا العمل اإلبداعي 

لم ينضج بعد. 

متى سيكتب الساردون رواية الحرب اليمنية ؟	 
قد  السردية  الذاكرة  وتكون  لذلك.  الداعي  يأتي  عندما 
ارتاحت من صدمات األحداث المؤلمة والمتالحقة للحرب 
الطاحنة، التي تعيق الفكر من تحويلها إلى أعمال سردية 

وروائية.

تالشي المهرجانات العربية

كيف تقرؤون المشهد الشعري العربي اليوم ؟ وما سر 	 
كانت  التي  الكبيرة  الشعرية  المهرجانات  زخم  تالشي 

تمأل اآلفاق؟
 واقع زمن المهرجانات الشعرية كان موصول بتفاعالت 

أي  في  فتلتقي  والعالمية  العربية  الجغرافيا  عبر  النخب 
ومشهودة  مشهورة  مهرجانات  لتقيم  عربية  عاصمة 
النخب  تشهده  ما  لكن  والجمعية،  العربية  الذاكرة  في 
والمجتمعات في وطننا العربي اليوم واقع آخر، اختصرته 
طفرة الحياة التقنية والتواصلية، فصارت المهرجانات غير 
الفتراضية  والمنتديات  المؤتمرات  في زمن  أهمية  ذات 
بالصوت والصورة وعبر  الفوري  تقنيات التصال  عبر 
النترنت، ناهيك عن ما فرضته  الجائحة الكونية "كورونا" 
من تباعد اجتماعي قسري، على المستوى العالمي وعلى 

المستوى العربي.. 

هل ال يزال المقالح يؤمن بأن الثقافة قادرة على إصالح 	 
ما أفسدته السياسة ؟

بال شك، نعم.

المهمة في ظروف 	  بهذه  تقوم  أن  للثقافة  يمكن  كيف 
كهذه.. ؟

ذلك ألن األمم والشعوب  في هذا الزمن المادي والحسي، 
األساس  بوصفها  بثقافتها  الفّعال  التواصل  إلى  تحتاج 
الجامع ألبنائها، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، 
وعصور  ضمورها  رغــم  العربية  الثقافة  بقيت  وقــد 
الحد  على  المحافظة  الروحية  القوة  المتالحقة  النحطاط 
العربية، وقد حاول  أبناء األمة  بين  التواصل  األدنى من 
المشروع  بناء  الوحدة  ودعــاة  العرب  المفكرين  كبار 
الثقافي المستقبلي، وكانت هناك جهود كبيرة في الستينيات 
المشروع  هذا  إحياء  في  الثمانينيات  وحتى  والسبعينيات 
وصياغة مفرداته، وكانت منظمة الثقافة والعلوم قد نجحت 
في تحديد وتكوين معالم مشروع ثقافي عربي شامل، إل 
أن المتغيرات المريعة التي شهدها الوطن العربي وهيأت 
لحتالل العراق قد أهالت التراب أو كادت على مشروع 

عظيم..

الواحد 	  العربي  الثقافي  المشروع  غياب  يعني  ماذا   
المناط به هذه المهمة ؟!

هذا  يعنيه  وما  العربي  الثقافي  المشروع  غياب  سؤال 
اإلجابة  تكون  ل  العربي،  بالثقافة  المنوط  للدور  الغياب 
كتب  مجموعة  أو  بكتاب  وإنما  سطور  أو  بكلمات  عليه 

ملف - عبد العزيز المقالح
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العربية  األقطار  أغلب  تشهده  وما  العربي  الواقع  تدرس 
منذ عقود وعلى مختلف المستويات القتصادية والثقافية 
من عجز وافتقار وعدم قدرة على مواجهة مطالب العصر 
مستوى  ورفع  المعيشة  مستوى  تحسين  من  يفرضه  وما 
التعليم، والحد من الفقر  الذي يقف بمعناه القريب والمباشر 
وراء كل المشكالت التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية، 
الجتماعي،  والتمزق  والخالفات  الحروب  مقدمتها  وفي 
الوحدة  غياب  في  المريرة  تبعاته  ومن  منه  خالص  ول 
نحو  السير  على  القادرة  العربية  األسرة  وبناء  والتحاد 
المستقبل بعقول ل تشكو الخواء والجهل، وبطون ل تشكو 

الفراغ..

ما هي دعوتكم لنخب المثقفين إزاء قضايا األمة العربية 	 
واإلسالمية ؟

 الهتمام والنفتاح على الواقع... 

الشعر الغنائي

من أسئلة التجربة اإلبداعية التي تصدر عن جمهور 	 
ومحبي شاعر اليمن الكبير عبد العزيز المقالح سؤال 
الشعري  إنتاجكم  عن  فماذا  الغنائي  الشعري  اإلنتاج 

الغنائي.. ؟ وماذا عن قصيدة "ظبي اليمن"..؟
التغيير  في  رغبة  كانت  الشعر،  من  النوع  بهذا  أهتم  ل 
لست  وأني  ليس مجالي  هذا  أن  أعترف  لكني  والتجديد، 
كاتب أغنية، وما ُنسب إلّي من كلمات يغنّيها بعض من 
الفنانين اليمنيين لم تكن سوى تعابير مرتجلة كنت أكتبها 
أو باألحرى أمليها في حضور الفنان نفسه، كما هو الحال 
أحمد  القدير  الفنان  وغناها  لّحنها  التي  األغاني  تلك  مع 
السبعينيات من  أوائل  القاهرة في  في  فقد جمعتنا  فتحي، 
في  العليا  دراستي  أواصل  كنت  عندما  المنصرم  القرن 
كلية آداب جامعة عين شمس، وهو يدرس الفن في معهد 
الموسيقى، وفي تلك الفترة كنا نذهب إلى بعض األماكن 
ا  خارج القاهرة وبالقرب من األهرام ليعزف ويغني بعضاً
من أغانيه األولى، ثم كان يطلب بعض الكلمات أللحان 
جاهزة..  ول أخفي أنني كنت ل أود أن تحمل اسمي فقد 

كانت بسيطة وساذجة.. 

ت من الشارع غَبْش/ كان الزمن ظمآن، 	  صنعانية مرَّ
سال  مشت  لما  لكنها  العطْش/  نار  اشتكى  والفجر 
الندى/ والورد فّتح وانتعش. صنعانية. صدر المدينة 
المغنى  صاحب  يا  وارتعش/  تغنى  والشارع  هش/ 
نقش.  ما  واقــرأ  الخطوات/  صدى  واجمع  اقترب/ 
هذه  هطول  لحظة  من  تتذكر  مــاذا  صنعانية.."..  

المغناة..؟ القصيدة 
أنني  إل  أذكر  ول  يؤطره،  زمنا  النص  لهذا  أذكر  ل 
وجدت نفسي أكتبها بدون إحساس مسبق، ولعلها األغنية 

الوحيدة التي كتبتها بانسجام.

الديار 	  عن  الغربة  يعيش  لشاعر  الحب  يعني  ماذا   
والُبعد عن األهل والحبيب..؟ 

عليه  اإلجابة  تتكرر  كثيرا،  السؤال  هذا  تكرر  مثلما   -
تعرف  ل  التي  النفوس  بأن  تفيد  منها  فكاك  ل  بحقيقة 
الوطن،  هذا  خارج  أو  وطنها  في  كانت  سواء  الحب، 
الذاوية،  األشجار  بأوراق  تكون  ما  وأشبه  يابسة  نفوس 
العميقة والجميلة غذاء روحي تستمد  الحب بكل معانيه 
منه حياة البشر وجودها وحضورها اإليجابي على هذه 
األرض، ول أدري كيف تعيش بعض النفوس بال ُحْب 

وأشواق وحنين وأحالم.

أواخر األعمال

تنقطع عن 	  لم  الصّحي،  أنك رغم وضعك  المعروف   
هو  لكم  كتاب صدر  آخر  كان  فإذا  والكتابة،  القراءة 
في  وتحديدا  الدعيس"  حسن  الشيخ  الثورة  "حكيم 

أغسطس 2020م، فما هو آخر كتاب قرأتموه؟
ظروفي  سبقا  اللذين  األخيرين  العامين  خالل  اطلعت 
أستطيع  كتاب  آخر  لكن  كثيرة،  كتب  على  الصحية، 
فكرية  فيه من رؤى  ما  قرأته والتحمت مع  بأني  القول 
كتاب  هو  وإنسانية،  وثقافية  زمنية  ومفارقات  ومعرفية 
"حصاد السنين" لمؤلفه زكي نجيب محمود.. وهو كتاب 
هذا  إصدار  أعيد  لكن  التسعينيات،  حقبة  إلى  يعود  قديم 

الكتاب في 2018م.
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 على الطريقة 
الصوفية، 

مسكون »أناه« 
بالوطن فال 
ينفصل عنه 

علوي الهاشمي
شاعر وأكاديمي من البحرين

السيرة الغيرية قبل 
إعالن اليأس 

الصوت المعتدل وسط الصراعات السياسية

عالقتي  تركته  الذي  األقــوى  النطباع  كان 
منذ  المقالح  عبدالعزيز  بالشاعر  اللصيقة 
في  الماضي  القرن  من  السبعينيات  منتصف 
مسكون  الصديق  هذا  أن  في  يتمثل  القاهرة، 
من  باليمنيين  الوقت  كل  محاط  فهو  باليمن! 
ــاء  واألدب والشعراء  والمعارف  األصــدقــاء 
كرؤساء  رتبة  أعــالهــم  مــن  والسياسيين 
ــوزراء  ال مثل  رتبة  األقــل  إلى  الجمهورية 
ا على  واإلداريين الذين كانوا يحرصون جميعاً
زيارة المقالح في شقته في الدقي مساء كل يوم 

ثالثاء من األسبوع.
الــذي  األسبوعي  اللقاء  ــك  ذل مثَّل  ــد  وق
إلّي  بالنسبة  بالمقالح،  عالقتي  بحكم  أحضره 
على  للتعرف  تعّوض  ل  فرصة  ا،  شخصياً
هذه  بمثل  واللقاء  اليمنية،  األطياف  هذه  كل 
تجتمع  وهي  والمتنوعة  الرفيعة  الشخصيات 
في مكان واحد ضمن مجلس محدود المساحة 
مقاعدهم  في  الضيوف متالصقين  فيه  يجلس 
فقد  المكان.  بضيق  منهم  أحد  يشعر  أن  دون 
كان معظمهم ل يطيلون المكوث سوى بعض 
الشعراء الذين كانوا يتصيدون الفرص لقراءة 
المقالح  مسمع  على  قصائدهم  من  الجديد 
يخلو  أن  يندر  والذي  لديهم  المعتبر  الشاعر 

طلب  مقدمة  من  يمني  لشاعر  شعري  ديوان 
من المقالح كتابتها.

الذي  الزائرين  بين  من  الوحيد  أنا  وكنت 
يبقى في ذلك اللقاء األسبوعي اليمني بامتياز، 
ألرافق  الجميع،  ينصرف  حين  نهايته  حتى 
على  ا  سيراً القريب  الصيد  نادي  إلى  المقالح 
األقدام في مشية أسبوعية يتقاطر الشعر فيها 
صور  في  منا  كل  عند  القريحة  تقدحه  بيننا 
ا ما تتسرب إلى  شعرية مبتكرة ومرتجلة، غالباً

نصوصنا الجديدة التي نكتبها بعد ذلك.
ا من  وقد مثل هذا المشترك الشعري واحداً
المشترك  إلى  باإلضافة  بيننا،  العالقة  أبعاد 
خالل  بيننا  جمع  الــذي  واألكاديمي  النقدي 
مشتركين  أساتذة  أيدي  على  العلمية  دراستنا 
والدكتورة  إسماعيل  الدين  عز  الدكتور  مثل 
سهير القلماوي والدكتور إبراهيم عبدالرحمن 

والدكتور عبدالمنعم ثليمة وغيرهم.
شهادة  المقالح  بنيل  المرحلة  هذه  وانتهت 
اليمن  إلى  وسفره  1977م  عام  الدكتوراه 
أن  أعــرف  ألني  ا  مضطراً وقلت  ا.  مضطراً
مثلما  الــطــائــرات،  ــوب  رك يخشى  المقالح 
إلى  بالقوة  ترحيله  مفاجأة  وشهدت  عايشت 
ولم  عشته  ا  حزيناً مساء  ذاك  كان  فقد  اليمن. 
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ألتق بعده بصديقي المقالح منذ ذلك اليوم! ثم 
غرقت بضعة أشهر في طبع رسالة الماجستير 
قبل  القاهرة  جامعة  إلى  وتسليمها  ومتابعتها 
عام  من  فبراير  شهر  مطلع  في  مناقشتها 
1978م، ومن ثم عودتي إلى الوطن. وبقي 
الزمن الذي قضيته مع المقالح في القاهرة على 
الرغم من قصره يحمل أجمل الذكريات عن 
ثم  مغادرتها.  قبل  الكنانة  أرض  في  وجودي 
التقيت به لقاءات سريعة خالل أكثر من زيارة 
ا حرصت على  لي إلى اليمن السعيد. ومؤخراً
الحضور في حفل تكريم المقالح وعبدالمعطي 
2018م تحت عنوان )الشاعر  حجازي عام 
حين  الشعراء(،  أمير  شوقي  أحمد  الخالد 
دعيت إلى هذه المناسبة، وكنت واثقاًا من عدم 
بلقاء  ا  كثيراً فرحت  ولكني  المقالح،  حضور 
رفيق المقالح الشاعر والوزير حسن اللوزي، 
قبل أن أفجع بخبر وفاته بعد فترة قصيرة في 

مبتدأ جائحة كورونا - رحمه هللا.
ل أذكر أني تعرفت بصورة شخصية على 
عبدالعزيز  أعرف  أن  قبل  يمني  شاعر  أي 
من  عدد  على  وأتعرف  القاهرة  في  المقالح 
فيما  يزورونه،  كانوا  الذين  اليمنيين  الشعراء 
الذي  البردوني  عبدهللا  الكبير  الشاعر  عدا 
جمعتني به غرفة واحدة في الفندق الذي ضم 
الشعراء العرب المدعوين إلى مهرجان المربد 
الشعري الثاني عام 1972م، وكان ثالثنا في 
المدعوين  كثرة  بسبب  ضمتنا  التي  الغرفة 
ولم  البردوني.  مرافق  بهم،  الفندق  وازدحام 
نقلي  تم  واحدة  ليلة  من  أكثر  الرفقة  هذه  تدم 
الذي  األمر  منفردة،  أخرى  إلى غرفة  بعدها 
أكثر  التعرف  فرصة  علّي  وفــوت  حرمني 
على شاعر اليمن الكبير الذي انطلقت شهرته 
الجمهور  فاجأ  حين  الوقت  ذلك  منذ  العربية 
في  ومنفيون  المنفى  في  )يمانيون  بقصيدته 

اليمن(.
الذين  الشعراء  من  ذاكرتي  في  يتبق  ولم 
التقيتهم في مجلس المقالح في القاهرة وسمعت 

في  منهم  قليل  عــدد  غير  لي  وسمعوا  لهم 
مقدمتهم الشاعر زكي مبارك الذي أسماه أبوه 
ا باألديب المصري المعروف  بذلك السم تأثراً
زكي مبارك. ولكني التقيت بعد ذلك بشعراء 
متميزين من اليمن خالل حضوري مهرجانات 
الشعر العربية وخالل زياراتي المتكررة لليمن 
ا من المقالح في أكثر األحيان. وكان في  مدعواً
مقدمة هؤلء الشعراء إبراهيم الحضراتي )أبو 
الدكتورة بلقيس( وأحمد ضيف هللا العواضي 
إلى  باإلضافة  العطاس،  وهدى  أبالن  وهدى 
اليمن  في  والنقد  الشعر  ورائد  الجميع  أستاذ 

ا. عبدالعزيز المقالح طبعاً
الحياة  مشاغل  بيننا  باعدت  ا  فشيئاً ا  وشيئاً
السنوات  خــالل  اإلداريــــة  والمسؤوليات 
ا  رئيساً جامعته  في  هو  الماضية،  العشرين 
عنه  بالسؤال  أكتفي  وكنت  جامعتي  في  وأنا 
أو  بشاعر  التقيت  كلما  عليه  والطمئنان 
أو  األدبية  المؤتمرات  في  اليمن  من  أديب 
أو  أحضرها  التي  الشعرية  المهرجانات 
أشارك فيها في الوطن العربي، أو أقرأ بعض 
وهو  العربية  الصحافة  في  المقالح  ينشره  ما 
ا أو ما يصدره من مجموعات شعرية  قليل جداً
ا ما اقتبست  وكتب نقدية ومؤلفات متميزة كثيراً
أنه  إل  العلمية.  وأطاريحي  بحوثي  في  منها 
زاد في تباعدنا عدم حضور ومشاركة المقالح 
كالمؤتمرات  األدبية  النشاطات  من  أي  في 
كانت  التي  الشعرية  والمهرجانات  األدبية 
تقام في أرجاء الوطن العربي لخشيته ركوب 

الطائرة.
عبدالعزيز  على  الخوف  يساورني  ولم 
باقي األصدقاء  القديم وعلى  الصديق  المقالح 
إل  وأدبائه،  اليمن  شعراء  من  عرفتهم  الذين 
اليمن  في  وتزيد  تستعر  الحرب  ابتدأت  حين 
السعيد عام 2016م وما بعده خالل السنوات 
وقلقي على  المنصرمة. وزاد خوفي  الخمس 
لما  عرفتهم  الذين  الشعراء  وجميع  المقالح 
باليمن  الشديد  ارتباطهم  من  عنهم  أعــرف 

قصيدته )أعلنت 
اليأس( تختزل 
تجربة المقالح 

الشعرية 
والشخصية

ملف - عبد العزيز المقالح



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
113

عاب عدد 
من النقاد 

واألكاديميين 
اليمنيين الفهم 

المتعجل 
لقصيدته

ول  عنها  البتعاد  في  أحدهم  يفكر  ل  الذي 
يستطيعون ذلك وبخاصة عبدالعزيز المقالح! 
يمني  بهجرة شاعر  نسمع  كنا  ما  ا  نادراً لذلك 
من وطنه خاصة خالل نشوب الحرب. وهذه 
مدخالاً  منها  وتجعل  النتباه  تستلفت  ظاهرة 
الفترة  اليمني خالل هذه  الشعر  لدراسة  ا  نقدياً
من الزمن والظروف الملتبسة بها والمنعكسة 
عليها بمالمحها من النواحي النفسية والفكرية 
ا لمحور هذه المقالة  والسياسية والفنية. ونظراً
حول الشاعر عبدالعزيز المقالح، وبسبب ضيق 
المساحة المحدودة لهذه المقالة، فقد ارتأيت أن 
أركزها على قصيدة المقالح الموسومة بعنوان 
)أعلنت اليأس(. وهي قصيدة تختزل بالنسبة 
لي مجمل تجربة المقالح الشعرية والشخصية 
في نظري أي التجربة التي عايشتها مع المقالح 
هذه  من  سبق  فيما  تفاصيلها  بعض  وسردت 
ا  وناقداً ا  المقالح شاعراً والتركيز على  المقالة. 
ا، وبخاصة في هذه القصيدة، ضرورة  ومفكراً
الناقدة  هي  فها  أنفسهم.  اليمنيون  بها  يقّر 
األكاديمية منى المحاقري ترى أن »األنظار 
معلقة على المقالح في ظل ما يمّر به اليمن من 
صوت  المقالح  فيها  يمثل  سياسية  صراعات 

السالم والعتدال«.1
عتبة  من  ابتداء  اليأس(  )أعلنت  وقصيدة 
عنوانها تفصح عن نفسها وعن نفس المقالح 
صراع  من  اليمن  في  يــدور  بما  المهمومة 
سقوط  منذ  الشاعر  عاشها  طويلة  وحــروب 
اإلمامة في عقد الستينييات من القرن الماضي 
وقيام الجمهورية على أنقاضها. عاشها المقالح 
بالحلم  متوهجة  وبروح  مكتوم  وأمل  بصبر 
والترقب لبزوغ الفجر. والذي يعرف المقالح 
أن  يتأكد من   - لفترة قصيرة  ولو   - وعايشه 
الصمت  الدامغة:  شخصيته  سمات  هي  هذه 
المسكون  المآسي،  على  والصبر  والكتمان 

باألمل والحلم بالتغيير.
ستة  قبل  الشاعر  الحرب  فاجأت  وحين 
تجّرع  حــاول  2016م  عــام  ا  تقريباً ــوام  أع

الصبر عامين كاملين أمالاً في انطفاء نيرانها 
فانفجر  يحدث  لم  ذلك  أن  غير  المستعرة، 
فيه  أمل  ل  الذي  المطلق  يأسه  ا  معلناً الشاعر 
ول حلم بعده.2 فجاءت القصيدة بعنوانها الدال 
ا عن هذه الحالة التي يعلن فيها المقالح  تعبيراً
يأسه ألول مرة وبكل صراحة ووضوح منذ 
لحظة العنوان والمقالح الشاعر الصموت ذو 
ا ما يتحدث عن نفسه،  الصوت المنخفض نادراً
وإذا تحدث عن أناه فهو يعني اليمن، الوطن 
المسكون به ل ينفصل الواحد عن اآلخر على 
الطريقة الصوفية التي عبَّر عنها الحالج في 
لذلك  أنا(!  أهوى  ومن  أهوى  من  )أنا  قوله 
التفريق  المستحيل  من  بل  ا  جداً الصعب  من 
في  الوطن  وذات  الشاعر  ذات  بين  والتمييز 
مطلق،  صوفي  توحٌد  الذاتين  فبين  القصيدة، 
نحن روحان  السابق:  الحالج  قول  به  يكتمل 

حللنا بدنا
ــنــي          وإذا  ــإذا أبصرته أبــصــرت ف

أبصرتني أبصرتنا
وقت  حينها  في  القصيدة  يقرأوا  لم  والذين 
ا منه هؤلء،  نشرها عام 2018م، وكنت واحداً
بل قرأوها عندما انتشر خبر مرض المقالح بل 
الشيخوخة  شاع خبر وفاته، بعد بلوغه عمر 
واستبد به العجز من جراء مرضه في العمود 
الفقري وإصابته بانزلق غضروفي منعه من 
أن  قبل  الحركة والسير إل بكرسي متحرك، 
تناقلته وسائل اإلعالم  الذي  يشيع خبر وفاته 
جميعهم  المختلفة3،  الجتماعية  والمواقع 
الذاتي  الرثاء  مفهوم  إلى  القصيدة  أخضعوا 
المتصل بنعي المقالح لنفسه من فرط ما عاناه 
من  اليأس  فإعالن  وشيخوخة  مــرض  من 
الحياة والستسالم للموت! وقد عاب عدد من 
النقاد واألكاديميين اليمنيين هذا الفهم المتعجل 
للقصيدة. وهو فهم في الحقيقة ناقص أو قاصر 
لكنه  المحض،  الذاتي  الجانب  على  لعتماده 
في الوقت نفسه يكشف عن مكانة المقالح عند 
النحو  على  بالذات  المرحلة  هذه  في  اليمنيين 
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الذي أشارت إليه الدكتورة المحاقري المشار 
إليه سابقاًا.4

من  المنطلق  القاصر  الفهم  يكتمل  ولكي 
قراءة النص قراءة انفعالية وعاطفية مرتكزة 
به،  والتعلق  الشاعر  لهذا  القراء  حب  على 
الذاتي  بين  الفصل  عدم  نظري  في  ينبغي 
في  الذات وموضوعها  بين  أو  والموضوعي 
القصيدة أي بين أنا الشاعر واليمن بوصفهما 
ضفيرتين في بناء القصيدة يلتف الواحد منهما 
الثالث الحاصل من  الناتج  على اآلخر ليخلقا 
كما  الدللة  به  وأعني  بالمدلول  الدال  عالقة 
يسميها أبو األلسنية الحديثة دي سوسير. وهذا 
ما يجعل القراءة الكاشفة للقصيدة تعتمد على 
عملية التوازي المستمر في النظر للعالقة بين 
المقالح واليمن في انصهارهما المتبادل الذي 
ينتج عنه التأثير الوجداني المختلف الدللت 

في النص.
الــذات  واقــع  بتقرير  القصيدة  نص  يبدأ 
الشاعرة في معاناتها اإلشكالية الحية المتجاذبة 
بين الهالك والموت. وكأنهما قطبان متباعدان 
بين  ويباعدان  الشاعر  ذات  بينهما  يمزقان 
بكل  تبدأ  الشاعر  فأنا  وواقعمها.  شعورهما 
من خالل  المائل  واقعها  لتقرر  وشجاعة  ثقة 
جملة مباشرة جارحة لقارئها بتقريريتها التي 

ل مواربة فيها ول تردد:
أنا هالك حتًما

ثم يرد منها بذلك التساؤل الالمبالي الساخر 
من عملية تأجيل موته الذي يرى الشاعر أل 

ضرورة لها:
فما الداعي إلى تأجيل موتي؟

ما دامت جميع عناصر الهالك الذي هو 
أقسى من الموت متوافرة حتًما ودون 

ريب:
جسدي يشيُخ

ومثله لغتي وصوتي
وهنا يبرز شعور الذات الشاعرة بالتمزق 
والتشظي القاتل الذي يجعل الموت أخف من 

ذرات  إلى  الحي  الكائن  يحّول  الذي  الهالك 
متناثرة وأوصال ممزقة بين الجسد والروح، 
الــذات  افتقدت  حين  والمجتمع  ــرد  ال وبين 
)ذهب  الناس  من  حولها  من  بحب  شعورها 
بال  القاسي  الشعور  ذلك  وتبع  أحبهم(  الذين 
جدوى الحياة والعيش فيها بال حب ول أحباب:

ذهَب الذين أحبهم
وفقدت أسئلتي ووقتي

الذات  بتقرير  القصيدة  طالع  ابتدأ  ومثلما 
المفجع عن هالكها الحتمي، تعود الذات لتقفل 
السير وسط  تقرير  بدأته من  ما  بمثل  الطالع 

القبور والفرار من صمتها إلى صمتها:
أنا سائٌر وسط القبوِر

أفرُّ من صمتي
لصمتي

وبإقرار الذات الشاعرة في القول )أنا سائر 
وسط القبور( تبرز حالة النفصام والنشطار 
مما  ومجتمعها  الشاعر  ذات  بين  المفجعة 
يدفعها إلى الفرار حتى من صمتها ولكن إلى 
صمتها الذي فرت منه! إنها الذات المحاصرة 
يجسد  الذي  المفجع  الهالك  هو  وهذا  بموتها 

معاناة الذات منذ مطلع القصيدة.
ا  النشطار شيئاً الفجوة وحالة  تتسع  وهكذا 
بين  مقاطعها،  وتتابع  القصيدة  تقدم  ا مع  فشيئاً
حالة  عن  ا  تعبيراً ومجتمعها،  الــذات  طرفي 
الهالك التي تفوق الموت في التأثير والمعاناة 

لدى ذات الشاعر:
أبكي

فتضحك من بكائي
دوُر العبادِة والمالهي

جدوى  بال  محاصرة  هنا  الباكية  فالذات 
من  الضحك  فعل  يمارس  الذي  المجتمع  في 
بكائها على الرغم من تعارض وجوه المجتمع 
بين دور العبادة والمالهي! فالذات محاصرة 
بيأسها من كل شيء حولها، فتفزع إلى السماء 
في  افتقدته  ما  السماء  في  تجد  علَّها  بشكواها 
محسورة  كسيرة  تعود  أنها  غير  األرض، 

ملف - عبد العزيز المقالح

بوصفهما 
ضفيرتين، ال 

ينبغي الفصل 
بين الذات 

وموضوعها 
في القصيدة أي 
بين "أنا" الشاعر 

واليمن 
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محاصرة بحالة اليأس الذي يتكاثف عليها من جّراء سقوط 
الخلق كل الخلق تحت وطأته القاتلة:

وأمدُّ كفي للسماء
تقول: رفًقا يا إلهي

الخلق – كل الخلق –
من بشٍر، ومن طيٍر

ومن شجٍر
تكاثر حزنهم

واليأس يأخذهم  - صباَح مساَء –
من آهـٍ.. آلهـ

مركز  من  الدائرة  تتسع  كما  اليـأس  حالة  تتسع  هكذا 
الذات إلى محيطها المنداح مع تقدم خطوات القصيدة في 
بانتقاله  الشاعر  الذات  يـأس  فيها  يتكاثف  التي  مقاطعها 
عدم  الذات  محاولة  من  الرغم  على  حال،  إلى  حال  من 
الستسالم إلى يأسها  وإصرارها على البحث عن شمعة 
ا وأعداء،  في ظالم اليأس عند كل الناس من حولها، أصحاباً
خارجهم وداخلهم علّه يظفر بنقطة ضوء تبدد يأس الذات 

المتكاثف:
حاولُت أال أرتدي

يأسي
وأبدو مطمئًنا

بين أعدائي وصحبي
لكنني لما رحلُت

إلى دواخلهم

عرفت بأنهم مثلي
وأن اليأس ينهش

كل قلٍب.
عندها لم تملك هذه الذات اليائسة إل أن تعلن عن يأسها 

المطلق الذي ل أمل بعده، وبكل وضوح:
أعلنت يأسي للجميع
وقلُت إني لن أخبي

إعالن حالة  قبل  الشاعرة سهلة  الذات  تكن رحلة  ولم 
المراحل  من  بعدد  مرت  قد  نجدها  بل  المطلق،  يأسها 
والختبارات الصعبة ابتدأت بفحص دواخل من يحيط بها 

من أعداء وأصدقاء والوصول إلى الحقيقة المفجعة:
لكنني لما رحلُت

إلى دواخلهم
عرفُت بأنهم مثلي
وأن اليأس ينهش

كل قلٍب.
أعلنت يأسي للجميع
وقلت إني لن أخبي

إعالن حالة  قبل  الشاعرة سهلة  الذات  تكن رحلة  ولم 
المراحل  من  بعدد  مرت  قد  نجدها  بل  المطلق،  يأسها 
والختبارات الصعبة ابتدأت بفحص دواخل من يحيط بها 

من أعداء وأصدقاء والوصول إلى الحقيقة المفجعة:
لكنني لما رحلت 

إلى دواخلهم

ملف - عبد العزيز المقالح

المقالح مع القاضي 
عبدالرحمن اإلرياني 
ومحمود درويش وثلة 
من األصدقاء
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عرفت بأنهم مثلي
وأن اليأس ينهش

كل قلٍب.
أعلنُت يأسي للجميع
وقلُت إني لن أخبى

الفاحصة  الصعبة  الذات  رحلة  وتتضمن 
لكل ما حولها التلفت إلى الزمن المختلف الذي 
بالتعاسة والكآبة  الشاعر، والذي يتسم  يعيشه 
الزمن  ذلــك  عنوان  تمثالن  صفتان  وهما 

الغريب:
هذا زمان للتعاسة

والكآبة
لم يترك الشيطان فيِه

مساحة للضوء
أو وقًتا لتذكار المحبِة

والصبابة
في  المفجوعة  اليائسة  الذات  تتلفت  وحين 
مختلف أرجاء هذا الزمان ومكوناته فال تجد 

إل ما يحزنها:
أيامه مغبّرةٌ

وسماؤه مغبّرةٌ
ورياحه السوداء

تعصف بالرؤوس العاليات
وتزدري التاريخ

تهزأُ بالكتابة
وهنا في السطور األخيرة من هذا المقطع 
التي  النجالء  بالطعنة  الشاعرة  الذات  تشعر 
حين  خاصة  مقتل،  في  زمانها  إليها  وجهها 
تم العصف بأمثالها من أصحاب الهمم العالية 
الكتراث  وعــدم  المجيد  تاريخها  وازدراء 
بوصف  إليه  رمــزت  ــداع  إب من  حققته  بما 
بالكتابة  تهزأ  سوداء  رياح  فهي  »الكتابة«، 
خطه  الذي  التاريخ  وتــزدري  الجهل  وتشيع 
أصحاب الهمم والرؤوس العالية. وكان نتيجة 
يائسة  وحيدة  المطعونة  الذات  وقفت  أن  ذلك 
مكسورة باكية خجلى أمام وطنها الذي كانت 
فتح  أن  منذ  إليه  بالنتماء  وتفاخر  به  تعتز 

ا بامتياز: الشاعر عيونه وصار يمنياً
أنا ليس لي وطٌن

أفاخر باسمِه
وأقول حين أراه:

فليحيا الوطن
باليأس  المطعونة  الشاعرة  الذات  تجد  ولم 
تتمسك  أن  إل  الوطن  في  حولها  ما  كل  من 
بذاتها في رحلة معاكسة إلى الداخل لكي تجد 

ا بديالاً للوطن المسروق خارجها: فيها وطناً
وطني هو الكلماُت

والذكرى
وبعٌض من مرارات الشجْن

أما الوطن الميئوس منه فقد:
باعوه للمستثمرين وللصوص

وللحروب
ومشت على أشالئه

زمُر المناصب والمذاهب
والفتن

ا  وألن الذات الشاعرة كانت منصهرة داخلياً
بتجربته  الشاعر  المقالح  انصهار  باليمن 
)الذات  وألنهما  والكتابية  واإلبداعية  الحياتية 
وطن،  بال  يعيشا  أن  يمكن  ل  والشاعر( 
واليمن بالذات دون غيره، فقد اندمجت الذات 
لتنبجس  بالمدلول  الدال  والتحم  بموضوعها 
من بينهما دللة الوطن المستكّن في األعماق، 
وهي دللة تتمثل في »صنعاء« التي تستحق 
أن يتضرع لها الشاعر بكل وجوده وتاريخه 
وكيانه، ويقف أمامها في خشوع يشبه خشوع 
المصلي العابد وهو يخاطبها في أرّق ما سالت 
به كلمات القصيدة من عذوبة في لغتها التي 
قلبت حالة اليأس إلى حنّو وخشية عليها يمحو 
بواسطتها كل ما جاء في مقاطع القصيدة من 
مراحل متالحقة في رحلة اليأس الصعبة من 
مراحل متالحقة في رحلة اليأس الصعبة التي 
ا  ا على َوْهٍن وألماً قطعتها الذات الشاعرة َوْهناً
ا كل طاقتها الداخلية  فوق ألم، لتستجمع أخيراً
عمق  في  »صنعاء«  تستقر  حيث  المستكنة 

ملف - عبد العزيز المقالح

تشعر الذات 
الشاعرة 

بالطعنة النجالء 
حين عصفت 

الرياح السوداء 
بتاريخها 
اإلبداعي
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 موقع )أخباري نت( اإللكرتوين. د. عبدالله صالح.. 1

كتب املقالح هذه القصيدة عام 2018م بعد مرور عامني عىل الحرب.. 2

وكنت أحد الذين فزع من هذا الخرب وكتبت ما كتبته منفعاًل بخرب الوفاة.. 3

راجع الهامش رقم )1(، ص164.. 4

 

الهوامش: 

ملف - عبد العزيز المقالح

القصيدة وفي ذروتها الشعرية مثلما هي تستكن في أعماق 
وباليمن  بصنعاء  توحد  الذي  والمناضل  الشاعر  المقالح 
كله، لكنه اختار صنعاء لخاتمة قصيدته واختارت الذات 
صنعاء لصالتها، ألنها عاصمة الروح مثلما هي عاصمة 

اليمن/ الوطن الذي توحد بها الشاعر والذات الشاعرة:
صنعاء

يا بيًتا قديًما
ساكًنا في الروح

يا تاريخنا المجروح
والمرسوم في وجه النوافذ

والحجارة
أخشى عليك من القريب

ودونما سبٍب
أخاف عليك منِك

ومن صراعات اإلمارة
شاعرها  أهمية  اليأس(  )أعلنت  قصيدة  تؤكد  ا  وختاماً
بالنسبة إلى اليمنيين جميعهم، خاصة في فكرة وحدتهم بين 
المقالح  اليمني على شخصية  وإجماع  والجنوب،  الشمال 
غير  لكونها  مفرقة  غير  جامعة  شخصية  أنها  إلى  مرّده 
سياسية أو حزبية بل هي شخصية ثقافية وإبداعية بامتياز 
تخشى وتخاف على اليمن الواحد الموحد من »صراعات 
اإلمارة«، خاصة وهي تنفجر من داخل اليمن ومن صلب 
ودونما  البعيد  قبل  القريب  من  وتأتي  أنفسهم،  اليمنيين 
يقوم  الذي  الجماعية  الذات  مصدره  هنا  فالخوف  سبب. 

على تفتيت نفسها بيدها:
أخاف عليك منِك

ألن ذلك النوع من التفتيت الذاتي، على مستوى الوطن، 
وتجزئة  اإلمــارة«  »صراعات  إلى  ا  أخيراً يقود  ما  هو 
إلى  تقسيمها  وليس  اليمن،  وحدة  وتفتيت  الواحد  الوطن 
اليمنيين  تاريخ  يخبئه  الذي  النحو  فقط، على  اثنين  يمنين 
المجروح والمرسوم في وجه النوافذ والحجارة بجميع ما 
يوحي به الختالف الذي لم يزل يقبع بآثاره وجه اليمن 

الجرح  ذلك  على  الشاهدة  وحجارته  الكاشفة  بنوافذها 
العميق في تاريخ اليمن السعيد بوحدته التي يمثلها اليمن 

الواحد في ذاكرة اليمنيين ووعيهم.
الذي  الطريف  كتابه  للمقالح  قــرأت  ما  آخــر  وكــان 
عام  وقد صدر  منهم،  ا  واحداً وكنت  خصصه ألصدقائه، 
المقالح عالقتنا  ...  تحت عنوان )األصدقاء(، واختصر 
ا أرافقه  القاهرية في هذه السطور التي يصفني فيها شاعراً
نادي  إلى  سائرين  فيها  نترافق  التي  المسارات  تلك  في 
الصيد، وهو ما أشرت إليه سابقاًا في سطور هذه المقالة. 

فتحت عنوان )علوي الهاشمي( كتب المقالح:
من رخام قصائده

تصعد الكلمات
تموت مصافيرها  لم تولد
أذكر كان لنا في )الكنانة(

بيت من الشعر
كانت لنا خيمة من بديع الكالم

وكثرة األصدقاء الذين بنوه
وكانوا قناديله في المساء الجميل

التقينا،
     اختلفنا،

            افترقنا،
                    اتحدنا

وظلت أساطيره في ضمير الغياب
تضيء

     تغالب نار الفراق
وعتمته الموحشة.

ثم ختم المقالح سطوره بنشر مقطوعة صغيرة اختارها 
من آخر مجموعاتي الشعرية الموسومة )محطات للتعب(.
التي كانت تقام في أرجاء الوطن العربي لخشيته من 

ركوب الطائرة.
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حضور مشع 
في قلب أدب 

وطنه ولغته 
وتراثه ومستقبل 

حداثته

حاتم الصَكر
كاتب وأكاديمي عراقي

القصيدة األَجّد  والمحبة 
واألمل

من القرية إلى العالم: 

1 
من أين للكلمات مهما بلغت أوتبالغت، وأفصحت 
أو تفاصحت ، أن تلّم هذا الذي في الروح، هذا 
صحبٍة  من  ا  عاماً عشَر  ستة  أيــاُم  نسجته  الذي 
دائمة معه، وقرٍب من نبض قلبه المتوجس مما 
لتها  وكبَّ صنعاء  أسرتها  التي  وروحــه   ، يأتي 
بمحبتها، فغدت )عاصمة الروح(، وفاضت في 
ا  معلماً ،وألَفِته  ا  ناقداً كلماته  ودفء  قصائده  ثنايا 
األدباء في وطنه وخارجه؟ ا ألجيال من   وراعياً
شخصه  في  تجتمع  المقالح  عبدالعزيز  أن  ذلك 
والمعلم.  والكاتب  والشاعر  اإلنسان  خصال 
نفسه  الوقت  في  ليكون  لذاك  هذا  من  يقترض 
قلب  في  مشع  حضور  كلها  بشمائله  ا  موجوداً
ول  حداثته.  ومستقبل  وتراثه  ولغته  وطنه  أدب 
الريادي  الحداثي  الصوت  فهو  ذلك  في  غرابة 
الثقافية  الهّبة  في  العربية  والجزيرة  اليمن  في 
تالها. وما  الخمسينيات  منتصف  توهجت   التي 
 إنسانيااً هو قريب من الناس، وبعيد عن المكائد 
ويبدد  اآلخرين  يغري  بما  زاهــد  والضغائن. 
خطاهم في طرق الحياة.وإل فأين الشاعر الذي 
وسبعين  سبعة  وجــوه  شعري  ألبوم  في  ل  سجَّ
منهم  لكل  )كتاب األصدقاء(:  ا في  ا وكاتباً شاعراً

من  مبنيٌّ  لكنه  بالبورتريه،  أشبه  قصيدة  كتب 
الصديق  مالمح  ومــن  هــو،  وعاطفته  شعوره 
قصيدة  كل  من  الثاني  النصف  في  أدرج  الذي 
ا من نصه، كأنما ليقرن صفاتهم بكلماتهم.  مجتِزءاً
الفني  الصنيع  بهذا  األصــدقــاء(  )كتاب  وكــان 

ا لوفاء نادر لم ُيسبق إليه. والجمالي نموذجاً

2
تبلغ روح المقالح من الرهافة أن يرى القصيدة 
عاجزةاً عن احتواء األلم اإلنساني األكبر من كل 

خطاب ،فيقول:
عبًثا تحاول أن تكون قصيدًة

يف عامل أعمى

يجوع إىل رؤى املعنى

ويحلم بالرغيف

ا أوقف حياته وشعره  وكأنه يريد أن يقيم عدلاً مفقوداً
ليبشر به ويأمله. وهو ل ينحبس في حدود وطنه 
ا ليؤاخي  الذي أحبه وآلمته أحزانه، بل ينطلق إنسانياً
أزمات البشر في مواطنهم المختلفة. في )كتاب 
المدن( يبسط فرحه بمرائي األمكنة التي زارها 
ا،  في شطر حياته األول قبل أن يالزم صنعاء تماماً

ملف - عبد العزيز المقالح
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ا إلحدى وعشرين مدينة  يجول بقلبه وعينيه وكلماته ليرسم صوراً
يمنية وعربية وغربية ،عاش فيها أو مرَّ بها، ويالمس خلف 
 شواهدها شيئين ل تراهما إل العين المبصرة: تاريخها، وناسها.
القصيدة عنده كائن  سماوي، غموضه يشي بعراقته وبهائه.

فيتساءل في ) صعود القصيدة(:

من أّي ضلع يف دم اإلنسان

 تنشق القصيدْة؟

وبأي شمس يكتبون ظاللها

ويداعبون جوادها الفض

وهو يطرُي

 يركض نازًفا

يك يقبض الشمس البعيدْة؟

خْلق أشبه بكينونة البشر أنفسهم ، يحاكي ما ُجبل عليه هو ذاته 
من صفاء وتواضع وسمو.

3
يمكن لعارفي المقالح وأدبه أن يصفو جهده بأنه تمثيل ثقافي 
مواقف  له  أن  رغم  السياسي،  بالمعنى  ل  الكفاح،  لشعرية 
واضحة في قضية الحرية ووحدة وطنه وتحديث حياته وثقافته.
المتنوع تعود  بها شعرية منجزه  التي توصف  الكفاحية  لكن 
في صخر  والنحت  الشخصي،  بالكد  ا  ثقافياً المقترنة  لسيرته 
أشد  في  التعليم  فرصة  وانتزاعه   ، اإلمامة  زمن  التخلف 
لها  تعرضت  التي  والمضايقات  والبؤس  الظالم  مراحل 
إلى  يوم   كل  لساعات  ا  مشياً وكتبه  بزّوادته  ا  خارجاً أسرته، 
المدرسة، من قريته المسماة باسم عائلته، والمنزوية في واد 
وهنت،  كلما  روحه  يسند  سمارة،  جبل  عليه  يطل  خفيض 
حوله. من  واألمكنة  باألزمنة  يحيط  الذي  الظالم   وتغشاها 
السبع  الشعرية   بلوحاته  القرية(  )كتاب  بعد  من  لها  يكتب 
ا للبراءة والنطفة  ا، ويمّجدها نموذجاً ا ونثراً ا وزناً والسبعين أيضاً
العالم.كان يصحبنا  والتعّرف على  الشعرية  والتمتمة  األولى 
ذات زيارة إلى قرية المقالح ويرينا كعاشق يتقصى آثار حبيبته 
الرهافة  البالغة  البسيطة ،ولكن  معالَمها وصورها وإشاراِتها 

والعمق.ثم يراها:
جسدها عاٍر إال من األعشاب واألشجار

سياجها الجبل

وحدودها األفق الذي تطلع منه الشمس

السودان  دراسته  في  ليكمل  فيخرج  للعالم،  ستهبه   القرية 
التعليم  ا  التنوير في بلده ، مفتتحاً ومصر، ويعود ليوقد شعلة 
ا على رفد مؤسساتها بكفاءات عربية  الجامعي فيها وحريصاً
تركت آثارها في الحياة الثقافية والعلمية في اليمن..كان المثقفون 
مشروعه  في  معه  حوله  ليمضوا  يلتفون  والعرب  اليمنيون 
ا، فيطلق  فضاء  التحديثي ، مخففاًا عن سواه ما عانى منه صغيراً
ــراف. األط المترامي  اليمن  من  قصية  أنحاء  في   التعلم 

 
 4

ا حرص المقالح على تقديم أدباء  وطنه  وتراثه بأنواعه   نقدياً
ف بشعر الشباب، وبواكير الرواية  إلى الثقافة العربية ، فعرَّ
والنقد، ودرس بصبٍر ودقة نتاج المخيلة الشعبية، وما تركته 

من نصوص لم ُتدرس من قبل.
وهو يحافظ على حداثٍة وصفها النقاد بأنها )حداثة متوازنة( 
ا لعتدالها ، لكن ذلك  العتدال لم يمنعه من الحماسة  تلخيصاً
ر موقفه غير المتحفظ أو الرافض لقصيدة  للجديد واألجد .وتطوَّ
النثر حتى كتب  بها بعض أشعاره في العقود األخيرة. وزاوج 
بين الوزنية واإليقاعية  الطليقة في كثير من الكتب الشعرية 
التي نشرها. ودعا إلى المضّي في التجريب الذي وصفه في 
أحد حواراته بأنه )ضرورة لبد منها لالرتقاء بالفنون واآلداب 
التجريب  من  ا  محتِرزاً الجديدة(،  والُبنى  األنساق  واكتشاف 
المجاني الذي ل ينم عن دراية وإدراك جمالي كاٍف بالقول )ن 

ذلك التجريب ل يصنعه إل األدباء الناضجون(.

5
وهكذا أراه منذ عرفته:

 كلَّ فجر يحاور ) طفلة البن(
ويسألها ميالدا آخر.. ويراها

ا للصداقة( تجتث قاتها ، وتفرقه )عشباً
ويعلم أْن سيطول السفر..

ولكن ) لبد من صنعا(
زمن لوضاح هربت ساعاته من تقويم آلمه
وسكنت في قصائده متدثرة بنبضه الخجول.

ملف - عبد العزيز المقالح
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ُيضيء خارج 
"الشلليات" 

والطوائف األدبية 
والملل الشعرية 

المتحزبة

علي جعفر العـاّلق
شاعر وأكاديمي من العراق

الشاعر، والمفكر، والناقد 
"الحميم"  

أخرج اليمن من عزلته وجعله في صميم الحداثة

ي آخر الناجين  كأنن

بعد أربعين ليلةاً من القصف والظالم الكثيف، 
للعراقيين  وسمح  تنته،  ولم  الحرب  انتهت 
أن  علي  كــان   .1991 ــارس  م في  بالسفر، 
أعّجل باللتحاق بجامعة صنعاء التي وقعت 
ا. بعد أسبوع  ا للعمل منذ سنة تقريباً معها عقداً
كنت في عّمان، مررت للسالم على د. خالد 
الكركي الذي كان وزيراًا للثقافة آنذاك. وجدت 
لديه الراحلين الكبيرين: الشاعر عبد الرزاق 
عبد الواحد والمخرج المسرحّي قاسم محمد، 
ا آخر من الفنانين . اتصلت من مكتبه  وعدداً
بالدكتور عبد العزيز المقالح، رئيس جامعة 
صنعاء آنذاك، الذي فرح كثيراًا، حين أخبرته 

أنني قادم إلى صنعاء غدا.
 اكتشفت، في صنعاء، وأنا أمضي ليلتي 
األولى في دار الضيافة، في السكن الجامعي، 
الكبير  للشاعر  المجاورة  الغرفة  أسكن  أنني 
ا  صباحاً التقينا  أن  وبعد  العيسى،  سليمان 
مكتب  إلى  سوية  انطلقنا  إفطارنا،  وتناولنا 
كنت  الجامعة.  رئاسة  في  المقالح  الدكتور 
ا يمزقها التلفت،  في منتهى القلق والتوتر: ذاتاً

وذاكرة تتقاذفها أجراس من العويل والقرارات 
 الكارثية. كنت كأنني آخر الناجين من المذبحة. 
أدرك الشاعر العيسى ما أنا عليه من وضع 
ا ما أنت فيه،  نفسّي حارق، فقال : أعلم جيداً
على  تتعود  وأن  قليالاً  تهدأ  أن  عليك  لكن 
إن  ما   . حدث  ما  نسيان  النسيان،  فضيلة 
مسُت،  ل  حتى  المقالح  الدكتور  إلى  جلسنا 
التي  العظيمة  شخصيته  دفء  جديد،  من 
طالما أسرتني في زياراتي السابقة لصنعاء..
عنه  قلت  كما  فإنك،  إليه  تصغي  حين 
كان  لو  حتى  ا،  هامساً إل  تراه  ل  مرة،  ذات 
ضائعة..  غــزالــة  أو  ا،  نائياً ا  كوكباً ــنــادي  ي
صوته  كأن  حتى  أراه،  هكذا  أو  أظنه،  هكذا 
الهادئ، الغائم، العميق، لم يخلق إل للشعر، 
اآلفلة. الصداقات  إلى  الحنين  أو  البوح،   أو 
الفطنة؛  غاية  في  يكون  أن  جليسه  على 
ــث  وري المقالح  العزيز  عبد  فالدكتور 
وروح  بالذكاء،  المعروفة  اليمنية  الشخصية 
يخلو حديثه،  البديهة. ل  السخرية وحضور 
محببة:  دعابة  من  ورصانته،  عمقه  رغــم 
يروي النكتة ويستمتع بها، وهو بالغ الرهافة 
كان  مهما   – المرح  يحمله  ل  الحالتين:  في 
يدفعه  ول  الجميل،  وقاره  عن  ا  بعيداً ا-  جارفاً
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الغضب- مهما اشتد- خارج وداعته المهيبة.
حميم،  حديث  في  معك  ا  غارقاً يبدو  قد 
ــواك،  س مــع  جانبي  نقاش  فــي  منغمراًا  أو 
ــب عن  ــائ ـــه غ أن ــظــن  ت ــيــك أل  ــن عــل ــك ول
بعيد  أو  مجلسه  ــي  ف ـــرى  األخ ــث  ــادي األح
خيوط  أن  تكتشف  حين  وستدهش  عنها، 
ا. دائماً يديه  بين  تصب  كانت  كلها   الكالم 
مع  أمضيتها  التي  الست  السنوات  وطــوال 
كلما  أتساءل،  كنت  الجامعة،  في  المقالح  
مناصبه  من  أكبر  يجعله  الذي  ما  التقيته، 
من  ــم  أه اســمــه  أن  ــي  ف ــســر  ال ــا  وم كلها؟ 
أقوى  وداعة  ا؟  جميعاً به  تحيط  التي  األلقاب 
امتيازات  من  أكبر  وتواضع  المنصب،  من 
السلطة. لقد كان وسيظل، أحد األمثلة النادرة 
للمثقف أو المبدع حين تضيق عنه الوظيفة، 
أو يتضاءل موقع المسؤولية أمام سمو نفسه، 
ا من  فيعيد تهذيب الوظيفة حين يمنحها شيئاً

لطفه ونبله وحيائه.
تنتهي  ل  له،  بالنسبة  المسؤولية،  وكانت 
غرفة  عن  تفيض  كانت  بل  مكتبه  بحدود 
المزدحمة  الفضاءات  إلى  لترافقه  المكتب، 
ممرات  المتراصة،  المهمومة  باألجساد 
سيارته   حتى  الرئيسي،  مدخلها  الجامعة، 
والشارع، و بيته والمقيل، كل هذه الفضاءات 
وهم  المراجعين،  هموم   عن  بمنجاة  تكن  لم 
األبوي  اإلصغاء  ذلك  المقالح  من  يجدون 
الضنك  ا،  أحياناً يتجاوز،  ــذي  ال والتعاطف 
المادي للجامعة أو تعنت التعليمات واللوائح..
بالمعاني  عامرة  لحظة  ــر  أذك أزال  ما 
عصفور،  جابر  الناقد  د.  أقدم  كنت  الكثيرة، 
قال  حين  اآلداب.  كلية  في  محاضرة  ذات 
أحسست  اليمن،  حسين  طه  هو  المقالح  إن 
فقد  المتنان.  نشوة  هزتها  وقد  كلها  بالقاعة 
قال الرجل بالنيابة عنا ما هممنا، أو عجزنا 
عن قوله، في لحظة صدق طالما مررنا بها  
دون أن ننتبه، أو نفطن، أو نحس . ل بفعل 
الرجل  عظمة  ألن  بل  أوالنسيان،  الغفلة، 

شئتم،  إن  العظيمة،  بساطته  أو  البسيط، 
فنظل  لحظة،  كل  أنفسنا  عن  تشدهنا  كانت 
تغرقنا وتغرقنا في بحر لجي دون قاع، كما 
الممدوحين  عظماء  من  أخرى،  مرة  أنه،  لو 
من  الكبار  أساطير  وفي  العام،  المخيال  في 
ا، في بحر  ذوي الخصال النادرة، فنحن، دائماً

من لطائفه العالية، وكرم روحه.
ساهم  بدور جبار في إشاعة وعي جديد، 
وذائقة مختلفة في األدب اليمني. وعمل دائمااً 
على ربط هذا األدب ببعده العربي واإلنساني، 
من خالل كتاباته النقدية الرصينة، ومقالته 
خالل  ومن  والعربية،  اليمنية  الصحافة  في 
بالتنوع  عامرة  مدرسة  كانت  التي  مجالسه 
مختلفة،  أجيال  من  وأدباء  شعراء  والحيوية: 
نقاشات محتدمة في األدب والسياسة والحياة، 
ومتابعة واعية وحميمة ألكثر قضايانا حدة، 
ا. وإذا كان مجلسه هذا  وأشد انكساراتنا إيالماً
الشعراء  من  صنعاء  زوار  بكبار  جمعنا  قد 
واألدباء والمفكرين العرب واألجانب، فإنه قد 
عرفنا أيضا على ألمع شعراء اليمن ومثقفيه .
من  اليمن  ــراج  إخ في  باهر  دور  له  كان 
عزلته المعرفية، وجعله في الصميم من جدل 
الفكر،  في  اليوم،  عالم  في  الدائر  الحداثة، 
حتى   . والترجمة  الفنون  والشعر،  واألدب 
المهمة  للمؤتمرات  حاضنة  صنعاء  غدت 
بين  والتفاعل  التثاقف  عالقات  ترّصن  التي 
كالفرنسي،  الكبرى،  واآلداب  العربي   األدب 
المثال.  سبيل  على  واأللماني   واألسباني، 
سبل  ضاقت  العربية،  انهياراتنا  خضم  وفي 
واألكاديميين  المبدعين  من  بالكثير  العيش 
العرب . فتلقفتهم المنافي، في جميع جهات 
األرض. وكان للمقالح دوره الكبير في جعل 
ا بحق،  ا عربياً ا أكاديمياً جامعة صنعاء صرحاً
والمبدعين  المثقفين  من  للكثير  ا  ـــالذاً وم
أو نفسه،  العرب، لكل من ضاقت به أرضه 
بأفق  الجامعة  يدير  كان   . بهما  ضاق  أو 
إنساني شديد المرونة، وعلى تضاد كبير مع 

على جليسه أن 
يكون فطنا؛ 
ألّن المقالح 

وريث الشخصية 
اليمنية المعروفة 

بالذكاء، و روح 
السخرية وحضور 

البديهة
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جمود اللوائح . وقد يأخذني الظن أن مهمته 
لم تكن  العربية  الكفاءات  تلك في استقطاب 
يحس  كما  أحس،  كنت   . الدوام  على  يسيرة 
كانت  الفجوة،  يشبه  ما  هناك  أن  الكثيرون، 
تفصل بين العقل األكاديمي المستنير الثاقب 
مناهج  التعليمية،  للعملية  يخطط   ــذي  ال
ومفرداٍت وموارد بشرية، وبين الجسم اإلداري 
والعراقيل  للبطء  ا  مكمناً كان  الذي  للجامعة 

ا. . والترهل أو عنت الروتين أحياناً
                   

وردة المقيل المهيبة

يحضر المقالح جلسة المقيل فيسهم، بعمق، 
وذروتها،  بدايتها،  الثالثة:  أركانها  في وضع 
ا  هادئاً ينسّل  حين  ا،  أيضاً ختامها  ويصنع 
والعذاب  بالشعر  يغذيه  الليل،  بدايات  مع 
يكون  ما  عادة  ا:  دائماً هو  وهكذا  والعذوبة. 
يكون،  وقد  المقيل،  إلى  الحاضرين  أول  من 
يمتلك من  وبما  المغادرين.  أول  ا، من  أحياناً
فطنة وكاريزما شخصية، يعتبر المقالح هو 
لجلسة  واألدبي  والفكري  الوجداني  المحرك 
المقيل  جلسة  حضوره  مجرد  إن  المقيل. 
ا خاصين، فهو وردة  ا وعمقاً يضفي عليها مذاقاً
ا. كان يدخل حامالاً حزمة  المقيل المهيبة حقاً
القات بيد، ومجموعة من الصحف والمجالت 
األخــرى.  بيده  ا  حديثاً وصلته  التي  والكتب 
وكثيراًا ما كان يوزع حزمة القات التي يحملها 
على الحاضرين من الضيوف العرب بشكل 
ا، وكان مقالاً في تناول  ا وهادئاً خاص. كان أنيقاً
ا رغم عمقه ونباهته.  القات وفي الحديث أيضاً

.
وإضافة إلى الدكتور المقالح، كان للمقيل 
أعمدة دائمة تتمثل في شخصيات ل تستقيم 
حضورهم  دون  من  ــواؤه  وأج المقيل  طقوس 
السالم  عبد  محمد  الرويشان  خالد  الحيوي: 
الحبوري،  علي  العيسى،  سليمان  منصور، 
ا، حاتم  عبد الكريم الرازحي. وكان هناك، لحقاً

الصكر، عبد الرضا علي، فضل خلف جبر، 
الذين وصلوا صنعاء  الربيعي،  وعبد الرزاق 
أبرز  بين  من  وكان  قليلة..  بسنوات  بعدي 
رموز المقيل أيضااً الراحلون أحمد المروني، 
شاكر خصباك،  سليمان العيسى، زيد مطيع 
دماج، عبد اللطيف الربيع، أحمد قاسم دماج، 
أبو  وعدنان  جثير،  كريم  الجرادي،  إبراهيم 
أبو  كمال  ا   أيضاً البارزين  من  وكان  شادي. 
في  كولومبيا  جامعة   إلى  انتقاله  قبل  ديب 
من  جاءنا  كلما  الخطيب،  وحسام  نيويورك، 
هناك. اآلداب  لكلية  ا  عميداً كان  حيث   تعز 
ويأخذ،  ا.  وبسيطاً مبعثراًا  عادة،  المقيل،  يبدأ 
يبلغ  ثم  التدريجي،  بالكتمال  الوقت،  مع 
ذروة توهجه حين تلتقي أطرافه على موضوع 
الشاعر  يقترحه  ما  ا  باً غال للنقاش.  ــد  واح
كتب  من  المقيل  ــى  إل حمله  مما   المقالح 
ومجالٍت، أو اطلع عليه من أنباء في السياسة 
الالفت  حضوره  للشعر  ــان  وك الثقافة.  أو 
الصافية  بفطرته  جمهور عرف  وسط  ا،  دائماً
في  أكلف،  وكنت    . بالشعر  العالي  وشغفه 
نصوص  من  اختياره  يتم  ما  بقراءة  الغالب، 
النقاشات  ــُذُب  ــْع َت وهــكــذا  مميزة.  شعرية 
والدعابة.  والشعر  القات  بخضرة  ــّداةاً  ــن  م
ونكهة  الحديث  رائحة  تتصاعد  الوقت  ومع 
إلى   . حي  امتزاج  في  المساء  ودبيب  القات 
النقاش،  موضوع  الجلسة  مدير  يختتم  أن 
نهايته.  إلى  ا،  فشيئاً ا  شيئاً المقيل،  فينساب 
تنحصر األحاديث، هامسة أو ل تكاد تسمع، 
بين مجموعات صغيرة من المخزّنين، وتأخذ 
الحاضرون  ويبدأ  بالذبول،  الكالم  فضة 
أو  ترتيب،  دون  اآلخــر،  بعد  ا  ــداً واح بالتبخر 
البعض،  من  واضٍح،  وداٍع  ودون  بل  تزاحم، 

ا. أحياناً

فضاءات الحنين واأللفة 

جامعة  فــي  عملي  ــالل  خ ــي،  ل عرضت 

ال يحمله المرح 
بعيًدا عن وقاره 

وال يدفعه 
الغضب خارج 

وداعته المهيبة
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فرصة  من  أكثر   ،1997-1991 صنعاء 
تلك  أن  غير  ــرى،  أخ جامعات  في  للعمل  
الفرص كانت تتالشى، في منتصف الطريق 
لصنعاء  السريعة   األلفة  حيث  القلب،  إلى 
وشبكة دللتها الرمزية : تفاصيلها الموغلة 
الحاضرة  الصداقات  واللطف،  البساطة  في 
على  اإلقبال  تلقائية  ــا،  ــماً دائ المحك  على 

الحياة، الراهن المشوب بلوعة الماضي. 
في عام 1992، وكنت في عمان حينذاك، 
إلى  يدعوني  الكراعين،   أحمد  د.  بي  اتصل 
في  العربية  اللغة  قسم  ألعضاء  يقيمه  غداء 
انتهاء  بعد  إليها  عاد  التي  فيالدلفيا  جامعة 
 . صنعاء  بجامعة  اللغات  مركز  في  عمله 
إذ  غريبة،  صدفة  حدثت  الغداء  على  ونحن 
لم   التدريسية  الهيئة  أعضاء  أحد  أن  تبين 
على  الدراسية  السنة  وبينما  بالقسم،  يلتحق 
معي  التعاقد  تم   ذلك  على  وبناء  ــواب.  األب
للتدريس في القسم. تم كل شيء في غضون 
أسبوع ل غير: قرار القسم، والعمادة، وموافقة 
الجامعة، ثم صدور الموافقات األمنية بعون 

مشهود من بعض األصدقاء هناك .
العام  ــة  ــداي ب قبل  صــنــعــاء،  ــى  إل ــدت  ع
الدراسي، لترتيب أمور النفكاك من الجامعة. 
كنت  ما  حدث  حتى  صنعاء  وصلت  إن  ما 
وكلما  توصف.  ل  التردد  من  ليلة  أخشاه: 

اقتربت لحظة القرار األخير أخذني فيض من 
وفي  فيها.  أزال  ما  وأنا  صنعاء  إلى  الحنين 
من  أجد  لم  المحير:  الكتشاف  كان  الصباح 
واإلقامة،  الراتب  وامتيازات  عّمان،  إغراءات 
لم  التالل.  على  الموزع  فيالدلفيا  ومبنى 
ا  أجد من ذلك كله، إل يدين فارغتين، وروحاً
وصحبة  صنعاء،  عــن  ــالاً  ــدي ب ترتضي  ل 
األصدقاء.   من  قبيلة  تعادل  التي   المقالح 
بالكثير  أذكرها  سأظل  ــرى  أخ لحظة  ثمة 
مكنونها  في  استثنائية  كانت  اإلكبار،  من 
األرض  حسابات  على  ومتعالية  اإلنساني، 
من  إليها  يرتقي  ل  وقد  المسؤولية،  وقيود 
في  ا  قاً محل كــان  من  إل  الجامعات  ــاء  رؤس
شمائل بالغة الندرة. أخبرت الدكتور المقالح 
عربية،  جامعة  في  للعمل  فرصة  ــديَّ  ل أن 
المقابلة.  لغرض  هناك   إلى  السفر  وعلّي 
من  ميراث  نوعها:  من  فريدة  لحظة  كانت 
الصداقة كان على المحك. أين يقع التفريط 
بتلك المودات في لحظة كهذه؟ في العطاء أم 
في المنع؟ في التخلي عن أحد أطرافها أم في 

التشبث المستميت به؟
ــصــدق،  ي ل  ــرح  ــف ب نظراته   ــاضــت  ف   
اختصار  ــي  ف المعهودة  طريقته  ــى  وعــل
لحظاٍت  معي  عبر  الدال،  والسكوت  الكالم 
ــاء  أرج على  تتناثر  كانت  ــفــعــال  الن ــن  م

عّده جابر عصفور، 
"طه حسين" 

اليمن، لدوره في 
إشاعة الوعي 

الجديد والذائقة 
المختلفة وربط 

األدب ببعده 
العربي واإلنساني

مع غونتر غراس

ملف - عبد العزيز المقالح



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
124

ا  خارجاً صافحته  حين  المهيب:  حضوره 
ببهجة  مشرقتين  عيناه  كانت  مكتبه،  من 
األســى  مــن  بطيف  مشوبة  لكنها  ــرة،  غــام
للمقابلة   ــب  اذه تقولن:  وكأنهما  الرفيع، 
كعادتك. ندوة  في  شاركت  كأنك  منها   وعْد 
في مدينة العين، وقبل موعد المقابلة بساعتين 
ا، كنت على الغداء مع الدكتور إبراهيم  تقريباً

السعافين، قال لي قبل أن ينصرف: 
للتدريس  وظيفٍة  على  المنافسة  "ستكون 
هذه  أسمع عن  كنت  َوّجه".  الُم النتساب  في 
ا، ويفتقر  الوظيفة. وكنت أجدها عمالاً مجهداً
ل  يتوله،  من  أن  كما  ربما.  الجاذبية  إلى 
يحسب، عادة، على كادر الجامعة المقيمين 
في العين . بل يتحتم عليه النتقال بين مراكز 
ممن  األخــرى،  المدن  في  الموجه  النتساب 
والتحقوا  الجامعية  دراساتهم  إكمال  فاتهم 
ظني  في  كان  الدولة.  مؤسسات  في  بالعمل 
على  المنافسة  لحسم  ستكون  المقابلة  أن 
النتساب  في  ل  القسم  في  تدريسية   وظيفة 
اللحظة،  تلك  في  صنعاء،  ــدأت  ب الموّجه. 
تغمرني بالكثير من عناصر الحنين . وكان 
المقالح بصحبته الرفيعة ونبله الصافي أول 

تلك العناصر وأكثرها بهاء .. 
 أدرك د. السعافين برهافته العالية، ما أنا 
فيه تلك اللحظة، فهّون علّي األمر بنبله وخفة 
روحه. ذهبنا إلى المقابلة، وقد تركت في فندق 
الجامعة مجموعاتي الشعرية وكتبي  ومزاجي 
وتفاعلها. اللجنة  تفهم  يكسبني  قد   الذي  
كانت لجنة المقابلة تتكون من أهم القيادات 
األكاديمية واإلدارية العليا في الجامعة، مدير 
الجامعة ونائبه، األمين العام للجامعة، عميد 
كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، ود.أبراهيم 
السعافين، رئيس قسم اللغة العربية وصديقي 
بكل  ا  مفاجئاً اللجنة  ــؤال  س ــان  ك المميز. 

المعاني:

-" لماذا قررت أن تترك جامعة صنعاء ؟ "

ا  وشريفاً ا  قوياً ا  ضوءاً أن  لحظتها  أحسست 
المقالح  لي  بدا  الذاكرة،  أقاصي  في  يزهر 
ا بما أنا مقبل على قوله أو عمله في تلك  مغتبطاً
اللحظة الوجدانية واألكاديمية الفريدة. حدثت 
ا، عما كان يربطني باليمن من  اللجنة، صادقاً
أواصر ثقافية وأكاديمية وإنسانية،  وعما كنت 

أشاع وعًيا جديًدا 
وذائقة مختلفة 

في األدب 
اليمني

الرئيس اليمني 
األسبق عبدهللا 
السالل يكرم 
المقالح، ويظهر 
في الصورة ياسر 
عرفات والقاضيان 
عبدالرحمن اإلرياني 
وعبدالسالم صبره
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أحظى به من مكانة في جامعة صنعاء، طلبة 
لِست  فيها  عملي  طوال  ومسؤولين،  وأساتذة 
خالل  من  أسعى،  كنت  أنني  غير  سنوات، 
التحاقي بجامعة اإلمارات، إلى خبرة أكاديمية 
مضافة، وبيئة علمية مختلفة. ويبدو لي أن 
للحديث.  موفقة  بداية  كانت  تلك    إجابتي 
واسترخاء،  بسالسة  المقابلة  سارت  وهكذا 
أفصحت اللجنة فيها عن تفاعل إنساني كبير، 
خاصة وأنني من أوائل العراقيين الذين يلتحقون 
بجامعة اإلمارات، بعد قطيعة خليجية شاملة 
 .1990 في  الكويت  دخوله  منذ  العراق   مع 
الدكتور  ــظــار  ــت ان ــي  ف كنت  ــمــســاء  ال ــي  ف
السعافين. فاجأني بعبارته التي قلبت مزاجي 
كله: - "لقد قررت اللجنة باإلجماع استقطابك 
العين،  مدينة  في  الجامعة،  مقر  في  لتبقى 
وسيتم اختيار مرشٍح آخر لالنتساب الموجه"، 
يقولها عن  كان  إن  أدري  بعبارٍة ل  أكمل  ثم 

نفسه، أم عن لجنة المقابلة " : 

-" فليس من السهل دائًما أن يجتمع 
أكاديميٌّ وشاعٌر في إنساٍن واحد ".  

أنه،  غير  اللجنة،  بقرار  كبيراًا  فرحي  كان 
ــارح،  ج ــرح  ف كبيرة،  مفارقة  مــن  لها  ــا  وي
من  مــضــى،  ــت  وق أي  ــن  م ــر  أكــث يقربني 
الكثير  فيها  التعقيد،  بالغة  نفسية  لحظة 
وفيها  لصنعاء،  الوشيك  الفراق  قسوة  من 
الرفيعة.   الــصــداقــات  أحـــزان  مــن   الكثير 
ا،  قد تتعارض وظيفة الشاعر أوالكاتب، أحياناً
ما  وكثيراًا  بذاته.  لقائه  ولحظات  مزاجه  مع 
ل  ما،  مؤسسة  أو  جامعة  رئيس  أن  يحدث، 
شاعراًا  لديه،  العاملين  بين  أن  ربما  يعرف 
العاملين  يرى  فهو  مميزاًا،  ا  أوكاتباً ا   مهماً
لديه، في الغالب، باعتبارهم موظفين، مجرد 
أن  الحظ  ولحسن   . وأرقام  وملفات  موظفين، 
حتى  بذاكرتي  تستبد  ل  المرة  الحقيقة  هذه 
النهاية، فهناك ما يقابلها، ويمحو بشاعتها، 

وأريحية:  عطاءاً  يفيض  الذي  المشهد  كهذا 
اإلمارات،  جامعة  إلى  صنعاء  مغادرتي  قبل 
كان المقالح يقف في حفل التوديع الذي ضم 
ا . كان يتأبط  الصديق د. سعيد الزبيدي أيضاً

ا معه بيته الشهير: ذراع المتنبي مردداً

م   زُّ علينا أن نفارَقهـ يا من يعـ
دُم   وجداُننا كلَّ شيٍء بعدكم عـ

  النقـُد مرآًة للـذات

المقالح  العزيز  عبد  د.  جهود  تعكس 
النقدية، كما تعكس مرآة شديدة النقاء، أبعاد 
وطبيعة  الموسوعية،  وثقافته  شخصيته،  
اعتبار  يمكنني  لذلك   . المتعددة  اهتماماته 
لشخصيته  ا  موضوعياً معادلاً  الجهود  تلك 
ا بالوعي،  الفريدة في سلوكها الذي اتسم دائماً
والثقافة الواسعة، وتنوع الهتمامات والنتماء 
بالنتماء  تميز  كما   . ولألمة  لليمن  العميق 
هذا  المرهف.  عصبها  التراث  يشكل  لحداثة 
من جهة، ومن جهة أخرى، كانت شخصيته 
المنذورين  البشر  سجايا  من  باهراًا  ا  مزيجاً
واإليثار،  والمحبة،  الحياء،  األخالق:   لمكارم 

والموضوعية واإلنصاف، وتواضع الكبار.
ربما كانت الموسوعية هي أكثر الصفات 
لم  فهو  للمقالح،  النقدي  الجهد  في  ــروزاًا  ب
الواحد والوحيد، ولم  المنهج  يكن من سجناء 
الضيق  النقدي  التخصص  سجناء  من  يكن 
شديدة  خارطة  على  جهوده  توسعت  لقد   .
التساع والتنوع، وكان العمق والشمولية هما 
مثيالاً  ربما،  لهما،  نجد  اللذين ل  المهيمنين 
في النقد العربي : من الشعر المعاصر في  
اليمن، إلى شعره العامية، ومن أزمة القصيدة 
ومن  والمعتزلة،  الزيدية  كتب  إلى  الجديدة 
عن  دراسات  إلى   القرن  مطلع  عند  عمالقة 
المسرح  أوليات  العربي. ومن  والطفل  األدب 
األنين  ومن  الحجارة،  صدمة  إلى  اليمن  في 

تكمن الفجوة بين 
العقل األكاديمي 

المستنير والجسم 
اإلداري المترهل 

للجامعة!
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إلى الثورة، ومن البيت إلى القصيدة .. أمثلة 
المدهش   التنوع  هذا  على  الختصار  شديدة 
التنوع  هذا  يقف  ول  نقدي غني.  مسار  في 
مقاليٌّ  فالمقالح  النقدية،  كتبه  عند  والغنى 
في  الصحافة  الجميل على  يمتد ظله  مميز، 

العديد من األقطار العربية.

االفتتان بالجمال وصّناعه

مشهدنا  أن  الكثيرون  يعرف  كما  أعرف 
النقدي يحفل بالكثير من النقاد الذاهبين إلى 
األعالي في النضج والرؤيا وتفكيك النصوص 
لبعضهم  لكن  الداخلي،  منطقها  والتقاط  
فيقبلون على  ا،  أحياناً بالشوك  ا محشوة  نفوساً
الرحمة  تعرف  ل  بأنياب  اآلخرين  نصوص 
التي  بالنوايا  مدفوعين  مسمومة،  ومخالب 
تعرقل الوعي، وتعطل الثقافة عن تجلياتها، 

وتفتقر إلى محبة الجمال .. 
وكأنه من  المقالح  يبدو  األمثلة  هذه  وسط 
كوكب آخر، يضيء خارج الشلليات، وخارج 
الشعرية  والنحل  والملل  األدبية،  الطوائف 
المتحزبة. ل ينتمي إل لقبيلة من ضوء ولغة 
لألجيال  عابرة  كتاباته  ظلت  وقد  ــذاب،  وع
ا، ومتعالية على النحيازات الشللية، كما  دائماً
كانت تتعالى على النتماءات الفنية ألشكال 
قصيدة  كانت  وإذا  المختلفة،  الشعري  القول 
يسميها  كما  ـــد"،  "األج القصيدة  أو  النثر، 
فقد  الكبير،  باهتمامه  حظيت  قد  المقالح، 
الجديدة  القصيدة  أو  التفعيلة،  قصيدة  نالت 
باهتمام  العمودية  والقصيدة  مصطلحه  وفق 
والمحبة  اإلنصاف  فيه من  منه،  واسع  نقدي 

قدر ما فيه من عمق وانضباط منهجي .
إل  يحتكم  ل  ــذي  ال النقدي  السلوك  هذا 
مرتقيات  في  ورسوخها  النصوص  لجمال 
ا وسط  اللغة والرؤى المدهشة، يكاد يقف وحيداً
ا براهينها  سلوكيات نقدية أخرى ل تقدم أحياناً

الكافية على اإلنصاف أو التحليل العارف ..

موسوعية الناقد الحميم 

وشديدة  رصينة  النقدية  شخصيته  كانت 
ا، وكانت تحظى باحترام  الحميمية في آن معاً
النقاد والشعراء. وقد استندت هذه  النخبة من 
الشخصية، في مكوناتها المعرفية واإلجرائية، 
تقبل  مؤثرات  أية  عن  الكامل  استقاللها  إلى 
من خارج روحه، ول تنطلق من تربة النص 
 . والجتماعية  النفسية  ومحفزاته   الشعري 
أصيالاً  للمقالح  النقدي  المتن  كان  وهكذا  
ا، ومبرأاً من  الترديد المسّف للمصطلحات  دائماً
ا حد الرطانة النقدية  األجنبية، الذي يصل أحياناً
واإلرهاب المصطلحي. ومع ذلك فهو لم ينغلق 
المقتربات  مع  المعافى  التفاعل  ذلك  دون 
 الحديثة في تذوق النصوص وآليات تحليلها. 
وفي مشهد نقدي ل يخلو من الرتباك والتنافر 
ما  النقاد،  لدى بعض  المناهج،  لبعض  صار 
للوثن من سحر غامض مهيمن . حتى بدت 
متونهم النقدية كأنها سجالت لالنفعال باآلخر 
ل للتفاعل معه، تغرق بالتشجيرات والمثلثات 
فيه  يتغرب  قد  حد   إلى  والدوائر،  والمربعات 
تؤويه.  التي  أو صاحبته   النص عن صاحبه 
العزيز  عبد  د.  كان  اللحظات   هذه  مثل  في 
ذائقٍة صقلتها مصاحبة  إلى  يصغي  المقالح 
النصوص وأرهفتها الثقافة والحتفاء بالجمال، 
ا إلى منهجية ديناميكية مرنة، تقوم على  ساعياً
معادلة قد تبدو صعبة المنال، تتجاوز العبودية 
للمنهج الواحد كما ل تسقط في ترقيعية الجمع 
المنهجي المتعجل . ومن خالل ثقافته وذائقته 
ا،  العالية ووعيه المرهف بالتراث والحداثة معاً
تلك  يعمق  أن  المقالح  العزيز  عبد  استطاع 
ا  وتماسكاً ا  تزداد سطوعاً التي  الحية  المنهجية 
وخصوصية، مع كل إنجاز نقدي جديد يقدمه..

متنه النقدي 
أصيل، وُمبرأ من  

الترديد الُمسّف 
للمصطلحات 

األجنبية، وأيضا 
لم ينغلق عن 

المقاربات 
الحديثة
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يصعد بي إلى 
الجبال الخضراء 

الشاهقة 
ويسمي 

أسماءها 
ويمتطي الحجارة 

بخفة طفل

ليلى العثمان
كاتبة كويتية

قصائده مرهونة لعشق 
وطن لم يغادره

كثير من األصدقاء يستريحون في زوايا القلب. 
وربما  يدق  فيظّل  فيه  الدفء  بثَّ  يجيدون  وهم 
القلب  استوطنوا  أنهم  يعرفون  كثيرون  يرقص. 
ونظل  نحبهم  ألننا  الوطن  هذا  يستحقون  ألنهم 

نتذكرهم حتى وإن غادروا الحياة.
أغلى  من  واحــد  المقالح  عبدالعزيز  د.  و 
األصدقاء فإن كانوا هم استوطنوا القلب فإنه لم 
ا  يكتِف بالمكان فقط بل أراد أن يحفر اسمه حفراً
ا ولم يؤلمني هذا الحفر  عميقاًا ليبقى األثر راسخاً

ا لسعادتي. بل كان مصدراً
تعرفت عليه عام 2004 يوم دعاني للمشاركة 
في مؤتمر الرواية العربية وفي استقبالي األول 
الخفيض  وصوته  وهــدوئــه  بدفئه  شعرت  له 
حوله  من  العالم  يتأمل  وكأنه  الساهمة  ونظرته 
ول تفارقه ابتسامته، هكذا رأيته ول أدري كيف 

يراه غيري. 
كنت أزور اليمن ألول مّرة وأجهل كل شيء 
عليه.  ألتعرف  حد  ألبعد  شغوفة  وكنت  عنه 
آل  وقد  الفرصة  يمنحني  أن  المقالح  د.  وتكّرم 
ليفتح  الثمينة  أوقاته  من  يقتطع  أن  نفسه  على 
تعرفت  خالله  ومن  ــادرة.  ن سياحة  أبــواب  لي 
لقد كانت  على تفاصيل كثيرة في كل مناطقها. 
ا  ا غريباً الدهشة تأخذني كلما عانقت جبالاً أو شجراً

حولها  األغنام  ترتع  ينابيع صغيرة  بها  ا  وودياناً
آمنة وكانت غيوم اليمن أجمل ما رأيت من غيوم 
في بلدان العالم التي زرتها، إنها تتشّكل لوحات 

وكأنها تسرد حكايات قديمة. 
أشبه  هي  التي  صنعاء  تاريخ  على  عّرفني 
بمتحف مفتوح لكل سائح يزورها خاصة أنها ل 
القديم وزجاج نوافذها  تزال تحتفظ ببناء بيوتها 
بألوانه التي تعكس الشمس ظاللها داخل البيوت 

وقد أحببت هذا النعكاس الشفاف.
بي  يصعد  كان  معه..  ذكرياتي  هي  كثيرة 
أسماءها  الشاهقة ويسمي  الخضراء  الجبال  إلى 
وبعض األحيان يتسلّقها بخفة غزال دون خوف 
ويدعوني للصعود لكنني جبانة ل أجرؤ وأظل 
الصخور  يعشق  كان  اإلعجاب.  بنظرة  أتابعه 
المناظر  تدهشه  طفل  بخفة  حجارتها  ويمتطي 
الرائعة لكن كان خوفي يزول ما أن ينحدر وهو 

سعيد يرش علّي سعادته. 
إلى  المؤتمر  ضيوف  من  ومجموعة  رافقنا 
الرائع،  المكان  ذلك  ا  أبداً أنسى  لن  )المحويت( 
مدببة  رؤوسها  عالية  خضراء  جبال  منطقة 
مغطاة بالغيوم بكل تعرجاتها نكاد نقطفها باليد. 
يسري الغيم كثيفا ثم خفيفا ويترك للنظر فسحة 
ليشاهد الوديان العميقة. لقد عشقت غيوم اليمن 
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التي أذهلتني وكنت كمن سقطت في قلب غيمة.
ا  دائماً المكتظ  إلى مكتبه  أذهب  يوم  كنت كل 
بالمراجعين واألصدقاء وطلبة وطالبات الجامعة 
مّمن يعّدون رسائل الماجستير والدكتوراه وأعود 
ا،  أبداً يكلُّ  الذي هو عليه، فال  بالنشاط  مشحونة 

ا سنوات عمره.  ينشط كأنه شاب متجاوزاً
في المساء كان يأخذني معه إلى المقيل. أول 
المشهد.  واستغربت  الكتاب  بيت  في  كان  مّرة 
قّدم  األخضر،  القات  رزم  أمامهم  الجلوس  كل 
فضولي  دفعني  ثم  فترّددُت  منه  قطفة  أول  لي 
التجارب. لسعتني  فأنا ل أخاف من  أن أجرب 
واستعذبته.  عليه  اعتدُت  ثم  البدء  في  مرارته 
على مدار األسبوع تتنوع المقيالت، مقيل بيته 
المتواضع الذي أجد نفسي فيه وكأنني داخل قلب 
هذا الصديق العذب، ومقيل األصدقاء هناك تكون 
الجلسات التي تضم الشعراء والفنانين والكتاب 
المقالت  وقــراءة  والحوارات  الحديث  ويدور 
المقالح األسبوعي ويدلي الشعراء  خاصة مقال 
المطربون.  ويغني  الفنانون  ويعزف  بشعرهم 
كبيرة.  سعادة  قلبي  في  تبعث  تنسى  ل  جلسات 
حين أعود إلى الفندق ل أستطيع النوم، فالقات 
يبعث النشاط في أوصالي واستفدت من السهر 
وتوّقد الفكر، وانتعشت الذاكرة وكانت فرصتي 
للكتابة، وقد كتبت بعض قصصي هناك وبعض 

فصول من روايتي »صمت الفراشات«.
العنب  مزارع  إلى  اصطحبني  يوم  أنسى  ل 
بأبيات  ذكرتني  التي  الدوالي  بعشرات  الممتدة 
)هل  الناي وغني«  فيروز »أعطني  أغنية  من 

جلسَت العصر مثلي .. بين جفنات العنب
كانت  الذهب(  ات  كثريَّ  .. تدلت  والعناقيد 
كان  كيف  أذكر  مغرية  وألوانها  العناقيد  أحجام 
بمرض  مبالية  غير  ألتهم  وأنا  بيديه  لي  يقطف 
بائعو  يقف  نمشيها  التي  الطرقات  وفي  السكر 
الحجم  بنفسه  فيختار  أعشقه  الذي  »الصبير« 
واللون ويقدمه لي بعد أن يقشرونه. أذكر يوما 
استخدم  له:  فقلت  سكين  البائع  لدى  تكن  لم  أنه 
الجنبية، اغتاظ البائع، فالجنبية تعني لليمني رمزا 

ولم أكن أعرف أنها عزيزة عليهم.   
كنت  المقالح؟  العزيز  د.عبد  في  أقول  ماذا 
أنني  بصدق  أقول  لديه.  أثيرة  أنني  ا  دائماً أشعر 
أحببت هذا الشاعر وقرأت كل دواوينه وما زلت 
أتابع ما ينشر في المجالت أو ما يبعثه لي بعض 
ا وأنا أقرأ  أصدقائه بالهاتف، وكان حزني شديداً
المرض  فراش  على  وهو  كتبها  التي  قصيدته 
وكأنه يستعجل النهاية ليرتاح من كل ثقل حمله 
خاصة حمل الحرب الذي أثقله ورش الحزن في 
قلبه الذي تسكنه صنعاء. لقد كان عاشقاًا لوطنه 
أغلب  إن  إليه.  عاد  أن  منذ  ا  يوماً يغادره  ولم 
قصائده مرهونة لعشق هذا الوطن   وتعّبر عن 

مدى هذا العشق.
ذات يوم كنا في المقيل نتحدث عن الحروب 
الدائرة في لبنان والعراق وسوريا والتي أهلكت 
ستغزوها  العربية  بلداننا  كل  فقلت:  شعوبها 
ذراعه  رفع  كيف  أذكــر  وتدمرها،  الحروب 
وأشار بإصبعه بكل ثقته: )إل اليمن بعد التحاد 
انتهينا من الحروب(. تمنيت أن تبقى ثقته ثابتة 
بالموت  وتسببت  الحرب  اليمن  اجتاحت  حتى 
والدمار والجوع وما تزال تعّذبني فال أطيق أن 

يكون مصير هذا البلد الحبيب هكذا. 
الذي  البلد  زيــارة  من  الحرب  حرمتني  لقد 
مّرة  من  أكثر  العام  في  أزوره  وكنت  عشقته 
وأحيانا  حزينة  وأغادره  بالسعادة  مفعمة  أدخله 

أبكي بكاء عاشقة تفارق حبيبها.
إلى  ألسرع  الحرب  فيه  تخمد  أن  هللا  أدعو 
زيارته وألتقي بأصدقائي هناك وأولهم صديقي 
د. المقالح. أتمنى أن يطيل هللا في عمره ويمنحه 

الصحة والعافية فهو ثروة عربية غالية. 

في »مقيله« 
يجتمع الشعراء 

والفنانون 
والكتاب 

ويدور الحديث 
والحوارات 

وقراءة 
المقاالت
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كان ضليعا 
بتذوق ونقد 

جميع الفنون، 
جوار كونه 

شاعرا وأديبا 
حداثيا

أحمد فتحي
موسيقار يمني

محاٌط بحضور فريد من 
الفنانين والمثقفين العرب

جديرا  أكــون  لكي  ــدأ،  أب أين  من  أدري  ل 
بخوض غمار البحر اليمني الزاخر باإلبداع 
األصيل والحضور النخبوي والشعبي الواسع 
يمنيا وعربيا، شاعر اليمن الكبير الدكتور عبد 
العزيز المقالح الذي كان له الفضل الكبير في 
كما  الحداثي،  األدبي  اليمني  المشهد  صناعة 
مسيرتي  ودعم  تشجيعي  في  الفضل  له  كان 
بأن  وجدير  جميل  هو  بما  والموسيقية  الفنية 

يغدو على ألسنة الناس من أغاٍن شهيرة. 
المقام أن استعيد تلك   لكني أستطيع في هذا 
القاهرة  أيام  من  الجميلة  واأليام  الذكريات 
»المقالح«  على  بالتعرف  فيها  تشرفت  التي 
اإلنسان العظيم واألب الروحي لكل المبدعين 
اليمنيين. والذي رغم سماعي به وبحضوره 
المستوى  على  المعاصر  واألدبي  الشعري 
السبعينيات،  منتصف  في  والعربي،  اليمني 

إل أني لم أكن على معرفة به عن قرب .
به  ــى  األول معرفتي  أن  هو  أتــذكــره  ومما 
أيام  أحد  ففي  الصدفة،  على  محمولة  كانت 
وبين  الــقــاهــرة،  فــي  كنت  1975م  الــعــام 
الرائع  صديقنا  يزورنا  كان  واآلخر،  الحين 
طاهر،  الباري  عبد  األستاذ  الكبير  والمثقف 
يريد  إنه  لي  قال  الزيارات  تلك  إحدى  وفي 

نذهب  أن  علّي  واقترح  المقالح،  يزور  أن 
معا لزيارته، وهي فرصة كي يعّرفني عليه، 
أدرس  وكطالب  مبتدئ  كفنان  علّي  ويعّرفه 
في معهد الموسيقى في السنة الثانية، وهو ما 
كنت أتمناه، فذهبنا إلى حيث يسكن المقالح، 
الوليد  ابن  ميدان  في  كانت  شقته  أن  وأتذكر 
وهي منطقة حضرية حافلة بالحياة، وتقع بين 

)الدقي والمهندسين(.
مجلس  ــدت  ووج الشقة،  تلك  إلــى  وصلنا 
المقالح حافال بالحضور من أصدقائه  الُكُثر، 
الفن  موضوع  في  تحّدثنا  التعارف،  وبعد 
المقالح  فوجدت  اليمني،  والغناء  والموسيقى 
إلى جانب ما كنت أسمعه عنه كشاعر وأديب 
الفنون،  جميع  ونقد  بتذوق  ضليعا  حداثي، 
من  استرسال صادر  وفق  الغناء،  فن  ومنها 
الموسوعي،  والمفكر  الواعي  المثقف  ذاكرة 
ومتبنيا  ومشجعا  ومحبا  شغوفا  كــان  كما 

حقيقيا للمواهب اليمنية الفنية واألدبية.
 وسألني المقالح في تلك الزيارة عن تجربتي 
الغنائية التي ل تزال في البداية، وماذا سبق 
لي أن لحنت؟ ولمن؟ فقلت له: نعم سبق أن 
القدير  اليمني  للشاعر  األعمال  بعض  لّحنت 
إبراهيم صادق )من مواليد الحديدة 1931م 
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الثورية  أغانيه  أشهر  كان شاعرا وطنيا من 
ومن  1989م(  يمني«  ــا  »أن والحماسية 
»مش  »ليلتين«  له:  لحنتها  التي  األعمال 
مشكلة« »ربيع الحب« وغيرها من األغاني.

ورائع،  هذا شيء جميل  المقالح:   لي  فقال 
إن شاء هللا ستأتي الزيارة القادمة وقد كتبت 
زرته  وفعال  عليه.  تشتغل  غنائّيا،  نّصا  لك 
المرة القادمة ليفاجئني  بنصه الغنائي الشهير 
»لمع البرق اليماني« فكان نصا غنائيا رائعا 
البنائية  الناحيتين  المقاييس من  بكل  وجميال، 

والموضوعية:
 فبنائيا: تجسدت فيه شروط النص المكتوب 
جعله  ما  البيتية  الشطور  قصير  فهو  للغناء، 
التجمعات  مــن  الــصــادر  باإليقاع  مشبعا 
وبالموسيقى  مفردة،  كل  لحروف  الصوتية 
)المدوزنة(  الشعرية  العبارات  من  المنسابة 
السهل  من  النص  جعلت  بعناية  والمبنية 

الممتنع. 

اليمني  الحلم  عن  يتحدث  كان  وموضوعيا: 
وجنوبا،  شمال  اليمن  أبناء  بين  المشترك 
الوطن  وتوحيد  اليمنية،  الوحدة  عن  فهو 
والشاعر  اليمني،  واألديب  المثقف  وبَنَفِس 
وتطلعات  أحاسيس  من  بصدره  يختلج  وما 

إلى وحدة وطنه، وإنهاء الحدود الستعمارية 
المصطنعة بين شعب هو في األصل واحد..

أخذت النص، وبعد فترة لم تزد عن أسبوع 
العود  أحمل  ــا  وأن المقالح  شقة  إلــى  أتيت 
بكالم  علّي  وأثنى  به  فأشاد  اللحن،  وأسمعته 
القادمة  المرة  لي  فقال  ومشجع،  لطيف 
من  مجموعة  عندي  سيكون  كذا  يوم  ستأتي 

األصدقاء.
القادمة،  المرة  الــعــودة  أمــل  على   ذهبت 
مجموعة  من  واحــد  اسم  ببالي  يخطر  ولم 
األصدقاء، وعندما زرته كما اتفقنا، تفاجأت 
ومثقفيها  مصر  ــاء  أدب من  كبيرة  بقامات 
المعطي  عبد  أحمد  الشاعر  مثل:  وأعالمها، 
ومجموعة  النقاش،  رجاء  واألديب  حجازي 
من الفنانين اليمنيين  أمثال: »إبراهيم طاهر، 
المثقفين  من  وآخرين  عبسي.  طارش  أيوب 
والباحثين الجامعيين الذين كانوا يدرسون في 

القاهرة.
وفي مسار النقاش الهادئ والمنظم الذي كان 
للحضور:  قال  وفجأة  بهدوء،  المقالح  يديره 
أريد أن أسمعكم الموهبة اليمنية ولدنا الفنان 

الشاب أحمد فتحي، فبدأت أغني:

»لمع البرق اليماني         
 فشجاني ما شجاني
جرح القلب اشتياقا

 وبعينيه   بكـــــــــاني
ليته يحمل شوقي 

 نحو  هاتيك الِجناِن
لترى نيران شوقي
 واحتراقات دخاني
فشجاها ما شجاني

 وما إن أكملت األغنية حتى اشتعل المجلس 
واللحن  رفيعا  النص  كان  فقد  بالتصفيق، 
ثناء كبيرا  النص واألداء  فأثنوا على  موفقا، 
لنا  بالنسبة  الشاب  هذا  المقالح:  لهم  فقال 

يتمتع  بذاكرة 
المثقف الواعي 

والمفكر 
الموسوعي، كما 

كان شغوفا 
ومحبا ومشجعا 

ومتبنيا حقيقيا 
للمواهب 

اليمنية الفنية 
واألدبية

مع محمود درويش
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مع الماغوط

سيكون »عبد الوهاب اليمن«. 
لمستقبلي  بالنسبة  المهمة  الجلسة  تلك  بعد 
نصه  لي  وكتَب  الزيارات،  تتابعت  الفني، 
و»المهم  اليمن«  »ظبي  الجميل:  الغنائي 
مطلعها:  فــي  تقول  التي  احــوم«  يــا  أنــت 
الغرام«  وعنوانها  حبيب  يا  يحرمونا  »إن 
الجمهور هو  لكن  والفقر(،  )الحب  األصلي: 
احوم«  يا  انت  »المهم  إلى:  اسمها  من غير 

والبعض يسميها: »أولد آدم«.
للمقالح  لحنته  الذي  الثالث  الغنائي   النص 
بالزمة  اشتهرت  التي  اليمن«  »ظبي  هو 
الشتغال  أثناء  النص  على  دخلت  شعبية 
تلحينه: »لفتش مغطى ول غطي على  على 
على  دائما  حريصا  المقالح  وكان  مفتوش«، 
النص:  في  كتبها  التي  الالزمة  استخدام 

»حزني مغطى، وقلبي للهوى مفتوش«..
العزيز  عد  الكبير  اليمن  بشاعر   معرفتي 
المقالح، في القاهرة، وتلك النصوص الثالثة، 
التي لّحنتها حينها شكلت محطة محورية على 
واستمر  الفنية،  لتجربتي  التأسيس  طريق 
مصر  المقالح  غادر  أن  بعد  بيننا  التواصل 
بعد  إلى صنعاء  سافرت  وعندما  اليمن،  إلى 
الدراسات  الزمن، زرته في مركز  فترة من 
في  نلتقي  أن  »أريــد  لي:  فقال  والبحوث، 
هو  عظيما،  نصا  جّهز  قد  وكان  المقيل«، 
ذهبت  وعندما  »صنعانية«،  الغنائي:  نصه 
إلى مقيل المقالح وجدته عامرا بنخبة رفيعة 
من رموز اليمن، وبحضور شعبي من عامة 

الناس والشباب المبدعين.. 
المقالح،  شخصية  أن  هو  النتباه  يلفت  وما 
والحضور  األخالق  ودماثة  بالتواضع  تتميز 
بمعنى  إنسان عظيم  فهو  والشعبي،  النخبوي 
النص:  يسلمني  وهو  يومها  لي  قال  الكلمة.. 
يجعله  لحنا  النص  ستلحن  أنك  ثقة  على  أنا 
وذهبت  النص  فأخذت  أغانيك،  أجمل  من 
فوجدته  مرة،  من  أكثر  فقرأته  الفندق،  إلى 
عبقرية  عن  وناتجا  المستوى،  عالي  نّصا 

على  يشتمل  حيث  الحساسية  عالية  شاعرية 
العامرة  بطبيعته  لحنا  تنساب  شعرية  صور 
والنسجام  الرقة  وعوالم  الوجود،  بموسيقى 

بين »المبنى والمعنى والمغنى«: 

ت من الشارع غَبْش »صنعانية، مرَّ
 كان الزمن ظمآن، والفجر اشتكى نار 

العطْش
لكنها لما مشت سال الندى

والورد فّتح وانتعش. 
صنعانية

صدر المدينة هش، والشارع تغنى 
وارتعش

يا صاحب المغنى اقترب،
واجمع صدى الخطوات،

واقرأ ما نقش.
 صنعانية..«

نسقه  ــدا  وغ كياني  النص  هــذا  تملك   لقد 
وكما  الشاغل،  شغلي  التصويري  الشعري 
والخطوات  المشاهد  أستحضر  أنني  لــو 
أن يصحو  الفجر وقبيل  المتساوقة مع غبش 
الضجيج في شوارع صنعاء القديمة، صنعاء 
ولقد  اإلنساني،  والعمق  والتاريخ  الحضارة 
أخذت وقتا كافيا أوصلني إلى قناعة باكتمال 

معرفتي به في 
القاهرة، وتلك 

النصوص الثالثة، 
التي لّحنتها له، 

شكلت محطة 
محورية على 

طريق التأسيس 
لتجربتي الفنية
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بالمقالح  ألتصل  به،  الالئق  بلحنه  النص 
وأعتقد  اللحن  أتممت  له:  قلت  القاهرة،  من 
تليق  ترجمة  النص  أترجم  أن  استطعت  أني 
وانزاله  تسجيله  على  أشتغل  وسأبدأ  بــه، 
هللا،  بركة  على  ــي:  ل فقال  ــســوق،  ال ــى  إل
لالنتشار  مرشحة  شك  بال  وابداعاتك  موفق 
والبقاء، فأنزلت األغنية إلى السوق، واذا بها 
والخليج  اليمن  في  الهشيم،  في  كالنار  تنتشر 
والجزيرة العربية وتناولته كثير من البرامج 
واحتلّت  العربية،  والتلفزيونية  الذاعــيــة 
المراتب األولى في أكثر من قناة وأكثر من 
والعامة،  النخب  ألسنة  برنامج، وغدت على 

والحمد هلل. 
سنة  الدراسة  بعد  اليمن  إلى  عدت  وعندما 
لمسرحية  غنائية  لوحات  عملت  1980م 
معظم  فكانت  التهام«،  قفص  في  »الفأر 
المقالح،  للدكتور  العمل  هذا  في  النصوص 
بن  بلقيس«، و»إلى سيف  يا  »نحن جنودك 
في  لحنتها  النصوص  من  كثير  يزن«،  ذي 
هذه المسرحية، وبعد فترة من الزمن هاجرت 
إلى القاهرة، وظل التعاون الثنائي مع المقالح 
قائما، وقد أنتج نصوصا غنائية كثيرة منها:

»ال تظلموه يا ناس اذا ترايا
وأبصر حبيب القلب في المرايا

ال كلمه ال شاهده ال ذاب في الحنايا
بل شاهده عبر الفضا وارسل له التحايا«

ومن النصوص الغنائية والجمالية التي كتبها 
المقالح:

»سيرة شجن« 
غّنى القمر ودندن

وأرسل حنينه في دمي وهنهن
سيرة شجن،

صاغ الهوى ميعادها ولحن
يا عاذلي، مالك ولي، قلبك خلي،

وانا فؤادي كم شكى.. ! وكم حن !«

القاهرة،  في  المقالح  مجلس  إلى  وبالعودة 
وكانوا  آنفا،  ذكرتهم  من  بأن  التوضيح  فأوّد 
الفنية والنقاشية،  أثناء تلك الجلسة  حاضرين 
استحضار  أعرف واستطعت  فهم ممن كنت 
أسمائهم فقط، وما تجدر اإلشارة إليه هو أن 
ثقافيا  ملتقىاً  الفترة  تلك  في  شّكل  المجلس 
قضايا  على  المنتظم  والنقاش  السكينة  تحّفه 
بحضور  وعامرا  عظيما  كان  كما  األمــة، 
والموسيقيين  والفنانين  الشعراء  من  نخبوي 
والمثقفين المصريين العرب، وأتذكر أن من 
أهم مرتاديه حينها من الجانب المصري إلى 
جانب من ذكرتهم سابقا: الشاعر الكبير عبد 
طلب،  حسن  والشاعر  األبنودي،  الرحمن 

والفنان المصري محمد منير، وغيرهم.
الشاعر  والجليل  القدير  استاذنا  هللا   حفظ 

والمفكر الموسوعي عبد العزيز المقالح.

نصه الغنائي 
عامر بموسيقى 

الوجود 
واالنسجام 

بين »المبنى 
والمعنى 

والمغنى«

المقالح مع ثلة من 

األدباء العرب
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في كتابه 
»األصدقاء« 

حشٌد من 
الصداقات 

اإلنسانية 
والثقافية

 ع . ر

أمكنة األصدقاء محجوزة مع 
شعور جارف باأللم

ومن الصداقة ما يضّر ويؤلم

في أّول حضور لي بمجلس الدكتور عبدالعزيز 
دخلت  اليمنية،  الدراسات  مركز  في  المقالح، 
جبر،  خلف  فضل  الشاعر  صديقي  بصحبة 
المجلس،  صدارة  في  يجلس  المقالح  فشاهدت 
وكذلك  شاغرا  يمينه  على  الذي  المكان  وكان 
أماكن  في  أكاديميون  جلس  فيما  يساره،  الذي 
وحيدا،  جلوسه  استغربت  وحين  أخـــرى، 
المجاورة  األماكن  أّن  فضل  صديقي  أفهمني 
يومها،  المقّربين،  محجوزة ألصدقائه  للدكتور 
المقالح  حجزها  التي  المتمّيزة  المكانة  عرفت 
ألصدقائه في حياته،  فلم يحتف شاعر عربي 
حديث باألصدقاء في كيانه، ووجدانه، وشعره 
في  نراه  كّنا  ما  كثيرا  حياته،  ففي  كالمقالح، 
المقّربين  األصدقاء  من  بحلقة  محاطا  صنعاء 
لدرجة  به،  يحّل  مكان  كّل  في  يرافقونه  الذين 
أّن أماكن جلوسهم باتت معروفة للجميع، وإن 
حّتى  بال  له  يطمئن  ول  يتفّقده،  أحدهم  غاب 
إن  هاتفّيا  به  أويّتصل  متأّخرا،  كان  إذا  يصل 
الذي هو  اللقاء،  يتعّذر عليه حضور ذلك  كان 

شبه يومي.
أّما  حياته،   في  األصدقاء  مكانة  عن  هذا 

في شعره، ففي معظم دواوينه يأتي على ذكر 
األصدقاء مناجيا، وشاكيا، وراثيا زمنا مضى:

»الصديق الذي كان لي مات
خلف عنوانه ومضى راكضا

يتسكع تحت القبور األليفة
بحثا عن األصدقاء الحميمين 

يا أصدقائي الكثيرين , يا أّيها الطّيبون:
اتركوني وحيدا

أفّتش بين القبور األليفة
عن صور لبقايا األحّبة واألصدقاء«

أسماه  كتابا  لألصدقاء  أفــرد  أّنــه  ويكفي   
نجيب  دار  عن  الصادر  األصدقاء«  »كتاب 
 2002 في  ببيروت   والنشر  للكتب  الريس 
بهم  جمعته  الذين  أصدقائه  من  حشد  ففيه  م، 
صداقة إنسانّية وثقافّية، كأدونيس، والفيتوري، 
وعلوي  الصكر،  وحاتم  العيسى،  وسليمان 
وعبدالوهاب  ــش،  دروي ومحمود  الهاشمي، 
الغّزي،  ومحمد  الصائغ،  وعدنان  البياتي، 
ومحمد  دماج،  مطيع  وزيد  الرويشان،  وخالد 
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وبعضهم  الشاله،  وعلي  منصور،  عبدالسالم 
لكنه  آخر،  زمن  في  عاشوا  كونهم  فقط  ثقافية 
والمعّري،  كالمتنبي،  له  أصدقاء  اختارهم 
لكن  عصرنا  في  أو  شوقي،  وأحمد  والنّفري، 
لم يجتمع بهم كأحمد شوقي، والسّياب، ونازك 
صديقا،  وسبعين  سبعة  عددهم  وبلغ  المالئكة، 
فيها  األولى رسم  لكّل صديق صفحتين،  ا  فارداً
صورة قلمّية للصديق، والثانية يورد فيها مقطعا 
لذلك الصديق من نص شعري، أو سردي، أو 

مقال، ففي لوحة أدونيس يقول:

شاعر يجمع األرض والشمس
بين أصابعه

يجمع البحر والنهر في مورق
من فضاء قصائده..

مهيار
ها أنت في صيغة الجمع

أم أنت جمع على صيغة المفرد المتفرد؟
حيرتني – أتذكر – 

انك حيرت كل الذين أحبوك
كل الذين على قلق خاصموك

كأنك نهر يخبئ أسراره خلف موج الكالم
يسير ببطء ليشرب من مائه العذب كل 

األنام 

)أغاني  ديوانه  من  ألدونيس  مقطعا   ويختار 
مهيار الدمشقي( :

» امض ابتعد
 واحتضن األمواج والهواء

واحمل على أهدابك السحاب والبروق
ولتنكسر وراءك

مرآتنا , ولتنكسر قارورة السنين«

ويأخذ حضور األصدقاء شكال أبعد، وأعمق 
التي  »البالد  عيونهم  في  الشاعر  يرى  عندما 
رسمها  التي  اللوحة  في  رأينا  كما  تبتعد« 

للشاعر )عدنان الصائغ( :

» يتأبط منفاه
في خجل 
وانكسار ٍ

ويأوي إلى نفسه كلما أغمضت ْ
أعين األصدقاء 
يسألها ـ نفسه ـ

عن بالد ٍ وراء الغبار 

وصداقات المقالح معّمرة مثل أشجار السنديان، 
عميقة الجذور، متشابكة األغصان، وحين فقد 
رواية  مبدع  دّماح  مطيع  زيد  الروائي  صديقه 
أسرته،  مع  تواصل  على  ظّل  »الرهينة«، 
همدان،  زيد،  الراحل  ولد  شّب  حتى  وأولده، 
لكّل  متابعا  ــي،  األدب لمجلسه  مالزما  وصار 
مع  جرى  ما  وهذا  تخّصه،  وكبيرة  صغيرة، 
الشاعر الراحل محمد حسين هيثم إذ وّظف ابنه 
البكر في مركز الدراسات اليمنية ليظّل حضور 
والده مستمرا، ولو بشكل رمزي، فصداقاته ل 
يفصم عراها الموت، ول حتى السفر، فقد ظّل 
تواصله مستمرا مع من أقام باليمن، أو زارها، 
ثم غادرها، وفي حوار لي معه أّكد هذا المعنى 
غادرت  التي  والزمالت  »الصداقات  بقوله 
عالمنا بالموت، أو الهجرة إلى األماكن البعيدة 
الروح  في  متجذرة  الوجدان  في  تظل حاضرة 
أتصور  أن  أستطيع  اإليمان والصدق ل  وبكل 
صالح  من  خاليا  الخاص  عالمي  أو  عالمنا 
بركات،  وزكــي  دنقل،  وأمــل  عبدالصبور، 
من  بل  الصعب،  ومن   , الربيع  اللطيف  وعبد 
المستحيل تحديد المالمح، والظالل التي تركها 

صداقاته 
معّمرة كأشجار 

السنديان 
عميقة الجذور 

متشابكة 
األغصان
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األحياء واألموات من األصدقاء في الروح أو 
التجربة«

عبد  صالح  الشاعر  روح  خاطب  وحين   
الصبور قال :

»يا صديقي:
لماذا تعجلت موتك

واخترت أن تشرب الكأس 
منفردا؟

أنت من كان يؤثر أصحابه
ويقاسمهم – في المودة- 

ورد الحياة«

لديه  شكوى  المقالح  لشعر  المتتبع  يالحظ  وقد 
بشكل  أو  السطور،  بين  يبّثّها  األصدقاء،  من 
صريح، كما نرى بمقاطع من شعره، فالشاعر:

ال أصدقاء له غير توت البيوت
يناوش أطفالها وعجائزها باألساطير

وفي قصيدته »ابتهالت« المنشورة في ديوانه 
»أبجدية الروح« يقول:

إلهي
أعوذ بك اآلن من شّر نفسي

ومن شّر أهلي
ومن شّر أصحابي الطّيبين«

فكيف يجتمع الشّر مع الصداقة، والطيبة؟ هل 
يريد أن يحيلنا إلى قول المتنبي، صديقه األّول 

في »كتاب األصدقاء« :

»ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى
عدّوا له مامن صداقته بّد«؟

أو قوله
» ومن العداوة ما ينالك نفعه

ومن الصداقة ما يضّر ويؤلم«؟

انعكاسات  هي  المريرة  الشكوى  تلك  وهــل 
المرهفة،  الشاعر  روح  أصــابــت  لــجــروح 

وأحاسيسه الرقيقة بقروح ل تندمل؟
ليوّد  قلبه  في  دفينة  أســرارا  هناك  أن  أم 
أم  الموّدة؟  حبال  على  حفاظا  عنها،  الكشف 
تصّب في ضيق الشاعر بالعالم، وأحزانه، وهو 

يلتحم بصخب الوجود؟
في  تحمل  التساؤلت مجتمعة  هذه  أّن  أرى 
رحمها جزءا من اإلجابات، فالمقالح الذي أسبغ 
على المحيطين به من أصدقائه عاطفة جّياشة، 
واهتماما بالغا، ومحّبة صادقة، بالتأكيد سيكون 
حّساسا جّدا إزاء فقدانهم، بالرحيل، أو السفر، 
الذي  القلق  ذلك  الحياة،  ظــروف  تقلبات  أو 
الذي  القلق  ذاته  هو  شعره،  ثنايا  من  يتسّرب 
يجعله يتفّقدهم واحدا واحدا في كّل لقاء، ويبقى 
أحدهم،  غياب  سبب  معرفة  الشاغل  شغلهم 
رغم وجود المحيطين به، ول يهدأ له بال حّتى 
يطمئّن عليه، أليس من الطبيعي لمن يحمل هذا 
الحّب الجارف لألصدقاء أن يشعر باأللم  الذي 
يدّسه بين سطوره إن بدر من الطرف اآلخر، 

ما يزعجه؟
فقد  وقد  لسّيما  الفقدان،  خشية  من  ورّبما   
أصدقائه  أمكنة  لكّن  الحياة،  رحلة  في  الكثير 
ظلّت محجوزة لهم مع شعور جارف باأللم!    

صداقاته ال 
يفصم عراها 

الموت أو 
السفر
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ُيجري مْسحا 
شامال لتجاربه 

على أنواعها، 
مخّصًصا  لكّل 

واحدٍة منها كتاًبا 
مستقاًل.

جودت فخرالدين
شاعر وأكاديمي لبناني

مسيرة شعرية ونضالية 
وأكاديمية حافلة 

المقالح والحداثة الشعرية في اليمن

كتاب الُحّب

الديوان  الحّب«،  »كتاب  على  بالكالم  سأبدأ 
العام  في  المقالح  العزيز  عبد  أصدره  الذي 
الدواوين  عائلة  إلى  ينضمُّ  وجعله   ،2014
يقارب  ما  ذلك،على مدى  قبل  التي أصدرها 
صيغٍة  ذات  عناويَن  حملْت  والتي  العقدْين، 
بكلمة  يبدأ  إضــافــيٌّ  ــٌب  مــركَّ هــي  واحـــدة، 
هو »كتاب  العائلة  هذه  في  األّول  »كتاب«. 
»كتاب  ثم  القرية«،  تالهُ»كتاب  صنعاء«، 
»كتاب  ثم  المُدن«،  »كتاب  ثم  األصدقاء«، 

األّم«... 
قد  كان  المقالح  أّن  إلى  اإلشــارةُ  وتجدُر 
الشعرية،  الُكُتب  العائلة من  قبل هذه  أصدَر، 
مجالت  في  المتنوعة  المؤلفات  من  ا  كثيراً
الشعر والنقد والفكر، سوف أتطّرق إليها، أو 

إلى بعضها، في سياق هذه المقالة.
 العناوين في عائلة الُكُتب هذه، تدلُّ على 
خّطة الشاعر في إجراء مْسٍح شامٍل لتجاربه 
ا لكّل واحدٍة من هذه  على أنواعها ، مخّصصاً
البدايُة  هي  وصنعاء  مستقال.  كتابا  التجارب 
لدى المقالح، والنهايُة أيضا. هي المكان الذي 

آثَرهُ على األمكنة كلِّها. بل هي المكاُن الذي 
فالزَمُه  األمكنة،  من  غيره  دون  به  اكتفى 
والتزَم بعدمِ السفرِ منه، وذلك منذ عّدة عقود. 
ا أْن يكوَن »كتاُب صنعاء« األّوَل  فال عجب إذاً
ومزاجه،  الشاعر  قلب  إلى  واألقرَب  واألهمَّ 
من بين الدواوين التي شّكلْت تلك العائلة التي 

أشْرنا إليها. 
أُولى  يضمُّ  فإنه  الحّب«،  كتاب   « وأما 
البدايات، بداية البدايات، الكتابات األولى ... 
المقالح  العزيز  الشاعر عبد  بالصديق  وكأني 
القديمة،  األجــواء  تلك  إلى  العودَة  أراد  قد 
والحّب  والبراءة  واآلمال  باألحالم  المفعمة 
الضاغطة،  األجواء  اعلى  احتجاجاً والتوّثب، 
أحلَّْت  والتي  قاًا،  ضيِّ الفضاء  جعلت  التي 
ا من التعقيد والتخبُّط  محلَّفسحات األمل أنواعاً
ب، لم تقتصْر على اليمن، بل  والعنف والتعصُّ
ْتُه إلى مختلف البلدان العربية، التي كانت  تعدَّ
دةاً في وجدان المقالح  على الدوام واحدةاً موحَّ

وتطلُّعاته.
 كأني بالمقالح قد أراد أْن ُيْثِبَت في »كتاب 
نه  الحب« قصائَدهُ التي تشَهُد على بدايات تكوُّ
ينتظُمها  القصائد  هذه  والعاطفّي.  الثقافّي 
موضوُع الحّب، وتقبُض على لحظاٍت شفيفٍة 
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با والشباب.  من مراحل الصِّ
الشعرية  المقطوعات  هذه  من  والكثير   

المْثَبتة في الكتاب َنَظمُه الشاعر خالَل
ٌخ  مؤرَّ ومعظُمها  مصر.  في  ا  طالباً إقامته 
نهاية  إلى  بعُضها  يعوُد  فيما  السبعينيات،  في 

الستينيات من القرن الماضي. 
ــو ُصـــَوٌر  ــاب ه ــكــت ــي هـــذا ال ــبُّ ف ــح ال
راٌت  وتصوُّ ُصــَوٌر  إنه  حالمة.  راٌت  وتصوُّ
جميلة،  وأوهاٌم  بريئة،  نزعاٌت  فيها  تتداخُل 
الذي  الحبُّ  إنه  ــال.  وآم وخْيباٌت  ــواٌق  وأش
مشاعَر  من  ُل  يتشكَّ والذي  البراءة،  جوهُرهُ 
متضاربة. ففيه األمُل والتعثُّر، وفيه الكتفاء 
وفيه  والــحــزن،  الــفــرُح  وفيه  والــحــرمــان، 
يشعُر  ما  كلُّ  فيه  بل  والنكسار...  النطالق 
في  باألحرى  أو  تفتُّحه،  بدايات  في  الفتى  به 
نِه العاطفّي، إْذ تكوُن  المراحل األولى من تكوُّ

الرغباُت جامحةاً واألحالُم كبيرةاً.
أســراره  على  ينطوي  الــذي  الحبُّ  هو   

الطرية. هو الحبُّ الذي يجعُل من الحبيبة
فنُّ  والجمال.هو  والطْهر  للصفاء  مثالاً 

الحتفاظ بالِسّر، كما يعبُِّر المقالح :

»حين تحبُّ امرأًة وتحبَُّك،
حاولْ أْن ال يعرَف وجُه الليل،

ووجُه الصْبح بهذا الحّب،
وال تجعْلُه كتاًبا مفتوًحا

تقرؤهُ األيدي أو تلمُسُه الريح،
تبعثُرهُ ُصَوًرا في الطرقات،
وأسئلًة في أفواِه الناس«.

عن  يفصَح  أْن  الكتاب،  هذا  المقالح،في  أراد 
رغبته في استرجاع مساحاٍت للضوء واألمل، 
ويكاُد   ... وتبتعد  عّنا  تبتعُد  راحْت  مساحاٍت 
ذلك  عن  عبََّر  وقد  ث.  الملوَّ زماُننا  يحجُبها 
في كلمة الغالف، إْذ قال : »أدري أنه موسٌم 
والغزل.  للحّب  موسما  وليس  وكئيب،  بائٌس 
الخروج  المستقبل، وعلى  أراهن على  لكنني 

الوردة  زمن  إلى  والخنجر  البندقية  زمن  من 
الحّب  قصائَد  أنشُر  أنــذا  وها   ... والكتاب 
الحرُب  تكون  زمٌن  يأتَي  أْن  وأخشى  هذه.. 
، وحينئٍذ ل يبقى هناك مكاٌن  فيه أكثر سخونةاً

للكتابة ول للشعر ول للنشر« . 

وجه اليمن

كثيرةٌ هي الجوانب التي يمكننا التطرق إليها 
في الكالم على شخصية عبد العزيز المقالح. 
ا،  ا وناقداً وإذا كان قد ُعرف أولاً بكونه شاعراً
نضالية،  تجربة  صاحب  ذلــك-  -إلــى  فإنه 
وصاحب تجربة فكرية وأكاديمية طويلة. في 
من  المقالح  كان  النضالية  السياسية  تجربته 
أبرز المتحمسين لقيام الثورة في اليمن، ومن 
أبرز المنخرطين في صفوفها. ولم يكّف بعد 
قيام هذه الثورة في أوائل الستينيات من القرن 
قضايا  مع  والتفاعل  التعاطف  عن  الماضي 
أبرز  من  ظل  والقومية.كما  الوطنية  العرب 
اليمني   : المستويْين  في  الوحدة  إلى  الساعين 

بخاصة، والعربي بعامة.
بمهمة  المقالح  اضطلع  كلّه،  هذا  وفوق 
أكاديمية تربوية جليلة. فقد كان له أن يؤّسس 
أّسسها  صنعاء.  جامعة  اليمن،  في  الجامعة 
الجامعة  هذه  نمْت  وقد  لها.  ا  رئيساً وعمل 
وكلّيات  فروع  لها  أصبحت  حتى  وتوّسعت 
عالقاته  من  وبسبٍب  كلّها.  اليمن  أنحاء  في 
وخارجها،  اليمن  داخــل  والغنية  الواسعة 
الجامعة  في  يوّظف  أن  المقالح  استطاع 
وعمَل  المتاحة،  والكفاءات  الطاقات  مختلَف 
مختلف  من  الجامعيين  األساتذة  استقدام  على 
الجامعة  إنماء  في  للمساهمة  العربية  األقطار 

وتطويرها. 
المقالح  إن  القول  يمكننا  الشعر،  في   
من   وذلك  اليمن.  في  الحداثة  شرارة  أطلق 
خالل  ومن  ــن،  دواوي من  أصــدره  ما  خالل 
فتح  فقد  الواعدة.  الجديدة  التجارب  رعايته 

في »كتاب الحّب« 
يقبُض على 

لحظاٍت شفيفٍة 
با  من مراحل الصِّ

والشباب. 
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من  الشابة  الشعرية  األجيال  أمام  المجالت 
والمجالت  الشعر  ومجالس  المنتديات  خالل 
اليمن  في  عْقدها  من  أكثَر  التي  والمؤتمرات 

بمشاركات من الخارج.
المقالح مجموعات شعرية كثيرة،   أصدر 
و«مــأرب  صنعاء«  من  بدَّ  »ل  من  ابتداءاً 
تتكلّم« و«رسائل إلى سيف ذي يزن«، إلى 
»هوامش على تغريبة ابن زريق البغدادي« 
و»الخروج من الساعة السليمانية«، وصولاً 
»كتاب  وبعدها  ـــروح«،  ال »أبجدية  إلــى 
في  ذكرُتها  التي  الُكُتب  من  صنعاء« وغيره 

بداية مقالتي هذه.
من  ا  واضحاً يبدو  األولى،  المؤلفات  في   
يمنية  مفردات  على  الشاعر  تركيز  العناوين 
 : والرمزية  التاريخية  بــالــدللت  مفعمة 
الخ.   ... صنعاء، مأرب، سيف بن ذي يزن 
المقالح  شعر  منها  يْخُل  لم  مفردات  وهي 
ا  دائماً المقالح  سعى  لقد  آخره.  إلى  أّوله  من 
ا  حاضراً اليمنية  الشخصية  عن  التعبير  إلى 
ا، وكذلك في ما يرجو لها من انعتاق  وماضياً
وتطّور. وهذا السعي لم يُحْل دون التعبير عن 
بسيرة  ممتزجةاً  المقالح  أرادها  ذاتية،  سيرة 

الذي أحبَّه.  البلد  أو  المكان  عامة، هي سيرة 
هكذا كان وجُه اليمن جلّياًا في كتابات المقالح، 
تشّكالت  من  فيها  تجلّى  ما  وراء  ا  متخّفياً أو 

متنّوعة.
اقترنت  الطويلة  الشعرية  المقالح  تجربة   
هي  األخيرة  وهــذه  طويلة.  نقدية  بتجربة 
ولعمله  جهة،  من  الصحافة  في  لعمله  ثمرةٌ 
في  كانت  وإْن  ثانية.  جهة  من  التدريس  في 
تناول  الشعرية.  همومه  من  منبثقةاً  األساس 
القضايا  من  ا  كثيراً النقدية  كتاباته  في  المقالح 
من  أذكر  العربيْين.  واألدب  بالشعر  المتعلقة 
هذه المؤلفات : »األبعاد الموضوعية والفنية 
العامية  اليمن«، »شعر  في  المعاصر  للشعر 

في اليمن«،
)مــشــروع  العربية  القصيدة  »أزمـــة 
القصيدة«،  إلــى  البيت  »مــن  ــســاؤل(«،  ت
»ثالثيات  الجديد«،  الزمن  من  »أصــوات 
أن  النقدية  لتجربته  المقالح  أراد  لقد  نقدية«. 
التعبير  في  الشعرية  لتجربته  استكمالاً  تكون 
اليمن  احتضنت  التي  الثقافية  همومه  عن 

وأطلقْتها في المدى األوسع. 

تجربته النقدية 
هي استكمال 

لتجربته 
الشعرية 

في التعبير 
عن همومه 

الثقافية
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أتى الصبي ذو 
الستة األعوام 

من أعماق ريف 
بائس لتضمه 

صنعاء في أحد 
أحيائها الفقيرة

محمد عبد السالم منصور
شاعر يمني

أكبرُت في القَرويِّ عزة نفِسه   
وحِسبته في صبره أيُّوبا

حاضًنا للباحثين والمبدعين اليمنيين

الذين  القالئل،  الطلبة  بين  من  واحدا،  كنت 
المتوسطة  بالمدرسة  ١٩٥٨م،  التحقوا 
كان  صنعاء،  في  الوحيدة،  ــة(  ــدادي )اإلع
النصوص  أستاذ  أساتذتها،  بين  الالفت، من 
جميعا  ننجذب  المقالح،  العزيز  عبد  األدبية 
بصوته  للنصوص،  المميزة  قراءاته  إلى 
لطيف  الحرف،  واضح  الهادئ،  اإلذاعــي 
اإلعجاب  واستثارة  اإلفهام،  سهل  التعبير، 
العشريني  المعلم  أكبرنا  ومبدعه،  بالنص 
لقبول  مستعدين  جعلنا  بما  درسه،  وأحببنا 
رؤى األستاذ ومواقفه، التي تأتي على لسانه 
أخذ  وعــدم  البائسة،  حياتنا  حول  تلميحا، 
العرب بأسباب الحضارة اإلنسانية الحديثة، 
التاريخية  إسهاماتهم  استفادت من  أنها  رغم 
جوانب  لنا  يبين  كان  هادئ،  بأسلوب  فيها، 
البلدان  في  الحياة  إلى  بالمقارنة  بؤسنا، 
المتطورة، فيثير في أعماقنا، غريزة رفض 
بؤسها؛  حقيقة  يدرك  حين  لحالته  اإلنسان 
الحياة  صنع  إلى  الشابة،  أشواقنا  تطلعت 

األكرم واألغنى.
أستاذنا  علينا  أطل  ربيعي،  صباح  ذات 
الريف(  )جمال  قصيدة  يقرأ  شرع  األثير، 
لحظت  ١٩٧٢(؛  )١٩٠٢ـ  غنيم  لمحمود 

التالوة،  في  يتمهل  كان  أنه  وزمالئي  أنا 
التي  األبــيــات  بتلك  يتغنى،  أن  كــاد  حتى 
صقل  في  الريفي،  المجتمع  أثر  لنا  تصور 
بالقيم  النفوس،  وتنشئة  اإلبداعية،  القدرات 
المقال  هذا  عنوان  كان  الرفيعة.  اإلنسانية 
مني  سكن  الذي  القصيدة،  أبيات  أحد  هو، 
للتعرف على عبد  مفتاحا؛  الذاكرة، وجعلته 
العزيز المقالح اإلنسان، كما اعتمدته منطلقا؛ 
الغزير.  واإلبداعي  الفكري  إنتاجه،   لقراءة 
أتى الصبي ذو الستة األعوام من أعماق ريف 
بائس لتضمه صنعاء في أحد أحيائها الفقيرة، 
وظل كالهما ـ الريف بمدرجاته المزروعة، 
المعماري، يهمسان، ألعماق  بفنها  والمدينة 
توأما  أنهما  البتدائية،  دراسته  أيام  الصبي، 
ذهنه  فــي  تنامت  قديمة،  يمنية  حــضــارة 
يجد  فلم  اليمن،  تخلف  سبب  عن  األسئلة، 

ألحدها جوابا.
غادر صنعاء إلى مدينة حجة واستقر فيها 
مع  السجين  والده  بجوار  دراسته  لمواصلة 
تخلف  على  الثائرين  اليمن  مثقفي  من  نخبة 
إلى  تتابعت  اليمن وانغالقه، وأثناء دراسته، 
ذهنه اإلجابات على تلك األسئلة التي حيرته، 
ظل يلتقطها من واقع سجن هؤلء الثائرين، 
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لبعضهم  ُسِمح  التي  ــدروس  ال خالل  ومن 
واحدا  الفتى  كان  الذي  الطلبة  على  إلقاؤها 
التي  السبع،  الدراسة  سنوات  أثناء  منهم. 
السجناء،  الحرية  دعاة  مدرسيه  مع  قضاها 
التخلف  حقيقة  استوعب  مداركه؛  تفتحت 
ومداه الواسع، وابتدأت تتكشف له أسباب هذا 
الذي  الجهل،  أن  بوضوح  ليدرك  التخلف، 
المستبدين  التاريخ حروب  عبر  فرضته، 
هو  ــم،  األع المجتمع  أغلب  على  والــغــزاة 
وأفشل  الدستوريين،   ٤٨ ثوار  هزم  الذي 
إلى  بهم  ــى  ورم اإلصــالحــي،  مشروعهم 
األمر  اإلعــدام،  وساحات  السجون  عذابات 
حزن  غاللة  فاشتملته  وجدانه،  أوجع  الذي 
فيه  أن  غير  اآلن،  حتى  يفارقه  لم  شفيف 
الوعي والضمير، فاشتاقت نفس الشاب إلى 
أن يكون واحدا من هؤلء الثوار الداعين إلى 
تحرير الشعب من الستبداد والستعمار، وقد 
الدستور  هو  السلطة  بأن مصدر  مثلهم  آمن 
القضاء  بأن  آمن  كما  األمــة،  تضعه  الــذي 
على الجهل له األولوية؛ فكرس معظم وقته 
وجهده لتلقي العلوم األساسية بعامة، واألدبية 
منها على وجه الخصوص، كما اهتم بتكثيف 
بثقافة  فكره  إلثراء  المتعددة،  الحرة  قراءاته 
سعيا  العمل  دروب  له  تنير  موسوعية، 
لتحقيق مشروعه األدبي والتعليمي؛ فما أطل 
عام ١٩٥٨ إل وقد قرأ األغلب من دواوين 
الشعر العربي قديمه وحديثه وكثيرا من كتب 
النقد األدبي السالفة والمعاصرة، بما مكن هذا 
الكتابة  إجادة  من  المثقف،  العشريني  الشاب 
كاتب  كونه  عن  فضال  بامتياز،  الشعرية 
مقال ومذيعا متفردا، وها نحن طلبة المرحلة 
أستاذا  السنة،  تلك  في  رأيناه،  المتوسطة 
وناشطا  وأبصارنا.  أسماعنا  إليه  تنجذب 
سياسيا، هيأ نفسه لنشر المعرفة بين صفوف 
األساتذة  من  واحدا  وكان  اليمنية؛  الجماهير 
المظاهرة  الذين شجعونا على الشتراك في 
الشهيرة التي نظمها طلبة الثانوية قبل قيام ثوة 

الـ ٢٦ من سبتمبر بأشهر قليلة، وعلمنا بعد 
قيام الثورة أنه كان منخرطا مع نفر محدود 
من المثقفين المدنيين، في  عمل سري منظم 
يهيئون للثورة ولهم عالقة مع تنظيم الضباط 
أكثرهم  كان  وأنــه  فجرها،  الــذي  األحــرار 
مشاركة مع قيادة التنظيم، في تحديد أهداف 
لقيامها،  اإلعداد  خطوات  ومواكبة  الثورة، 
وكان بالفعل من أوائل من سمعناهم يعلنون، 
بأهدافها  الثورة،  قيام  صنعاء،  إذاعة  عبر 
 المتضمنة استبدال الملكية بالنظام الجمهوري.
ثبات  على  واطمئنانه  الثورة  نجاح  بعد  أما 
النظام الجمهوري؛ فقد أضاء وجدانه بالرغبة 
إلى تحصيل مزيد  التواقة  نفسه،  األثيرة في 
أكاديميا  يكون  أن  أراد  ــذي  ال العلم،  من 
غادر  ذلك  أجل  من  درجاته،  أعلى  حتى 
ووقته  جهده  ركز  القاهرة  وفي  صنعاء، 
إنتاجه  وتكثف  األكاديمية،  الدراسة  على 
األدبي،  النقد  مجال  في  واإلبداعي،  الفكري 
واإلبداع الشعري، فضال عن توسيع عالقاته 
مشاركا  والعرب،  المصريين  المثقفين  بأهم 
منزله  في  أقام  كما  الثقافية،  أنشطتهم  في 
أهم  يحضرها  كــان  أسبوعية  أدبية  ــدوة  ن
والعرب،  المصريين،  والمبدعين  المفكرين 
واهتمت المجالت األدبية المصرية والعربية 
خضم  وفي  والنقدية.  الشعرية  كتاباته  بنشر 
األدبي  ونشاطه  المكثف  األكاديمي  تحصيله 
اليمن  لم يغب لحظة، عن قضايا  المتواصل 
الصحف  كانت  بــل  ــة،  ــي واألدب السياسية 
تحتفي  الشطرين  في  اليمنية  والمجالت 
مكانته  فترسخت  المتنوعة،  كتاباته  بنشر 
وامتد  القراء،  نفوس  في  واإلبداعية  الفكرية 
في  إقامته  فترة  وظل  الكافة،  إلى  صداها 
بشطريه. اليمنية  النخب  ــزار  م  القاهرة 
التطبيع  قبل  الدكتوراه،  درجة  على  حصل 
إلى  مسرعا  فعاد  إسرائيل  مع  الساداتي 
صنعاء،  قلبه  شغاف  امتلكت  التي  المدينة 
ليؤدي أهم األدوار األنوارية في وطنه، من 

آمن بأن مصدر 
السلطة هو 

الدستور الذي 
تضعه األمة، 

والقضاء على 
الجهل أولوية
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خالل كتاباته عن قضايا اليمن في الصحف 
ليس  بشطريه،  واليمنية  العربية  والمجالت 
هذا فحسب بل ومن خالل نشاطاته العملية، 
والبحوث،  الدراسات  لمركز  رئاسته  أثناء 
أهم  وتركزت  صنعاء،  لجامعة  ورئاسته 
نشاطاته في المركز على طباعة مخطوطات 
التراث اليمني المتنوعة، وتوثيق أهم أحداث 
المركز  أصدرها  الحديثة،  اليمني  التاريخ 
المركز  قام  كما  متتالية،  كتب   في  ونشرها 
الذين  اليمنيين،  الباحثين  عشرات  باستيعاب 
أْثروا الساحة الفكرية بدراساتهم المنشورة في 
 مجلة المركز المتخصصة )دراسات يمنية(.
الجامعة، فقد حملت فترة رئاسته مشعل  أما 
التعليم األكاديمي بحق، فأنشأت كليات التربية، 
الجامعات  هي  صارت  حتى  تطورت  التي 
المنتشرة اآلن في معظم المحافظات اليمنية، 
فضال عن أن الجامعة كانت شديدة الهتمام 
المتخصصة  والمؤتمرات   الندوات  بإقامة 
اليمن  وقضايا  المختلفة  الفكر  مجالت  في 
الجامعة  احتضنت  كما  المعاصرة،  والعرب 

ظروف  أجبرتهم  الذين  العرب  األكاديميين 
بلدانهم على مغادرة جامعاتهم، وفي مقدمتهم 
الوسط  أثروا  الذين  العراقيون،  األكاديميون 
وســدوا  ومعارفهم  بخبراتهم  األكــاديــمــي 
فراغات كانت تعاني منها الجامعات اليمنية، 
الشهير  مقيله  المقالح   العزيز  عبد  د.  وأقام 
والمبدعين  المفكرين  من  كثير  الذي حضره 
ــن الــعــالــم، وكــان حاضنا  مــن الــعــرب وم
والشباب   - اليمنيين  والمبدعين  للباحثين 
المفكر  الذين شملتهم رعاية   - منهم بخاصة 
صار  حتى  المقالح،  العزيز  عبد  والشاعر 
وروائيين  ومسرحيين  شعراء  منهم  الكثير 
واإلبداعية  الفكرية  الساحة   أْثــروا  كبارا، 
اليمنية  والعربية وصارت إنتاجاتهم مقروءة 
عربيا، وكثير منها مترجمة إلى لغات عالمية 
عديدة. ومازال الدكتور المقالح راعيا لحركة 
التنوير ونشر التعليم في اليمن حتى يومنا هذا 
وستستمر رعايته لهما في المستقبل من خالل 

إنتاجه الفكري واإلبداعي الغزير والثري.

لم تغب اليمن 
وقضاياها عن 

ذهنه وهو على 
مقاعد الدراسة 

بمصر

ٔاثناء تسلمه لجائزة 

باريس لألدب
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محمد علي شمس الدين
شاعر من لبنان

المقالح واليمن يولدان من 
أحشاء الحرب!

أدخل مع الكلمات في عراك حين أكتب عن 

عبد العزيز المقالح.. أحبه حبا كثيرا وأشتاق إليه 

وأخاف عليه وأحزن وأحنُّ وأحّس بروحي تغادر 

جسدي وتسافر إلى حيث هو اآلن في صنعاء في 

اليمن السعيد به، والحزين أنا حتى الموت، فاليمن 

اآلن ومن ست سنوات، وعبد العزيز المقالح معا 

يولدان كل يوم ولدة دموية من أحشاء الحرب، 

ولماذا؟ 

وَمْن يقتل َمْن؟
 وهل يمكن أن نالمس تلك البالد الوديعة 

وشاعرها األجمل إاّل بقبل الحب؟ 
 لماذا يدّمرون الحياة بقسوة؟

..... ال تيأس من الشعر يا صديقي وال من 
الحب وال من اإلنسان وال من التاريخ   كل 

هذا هو أنت واليمن. 
أعود بذاكرتي إلى أزمنة زرتك فيها في 

صنعاء

 كنت على عرش الجامعة 
وعرش المعرفة
 وعرش الشعر
 وعرش الحب

 وجلسنا معا في المقيل ومضغنا قات الزمان، 
وبنينا سد مأرب من جديد، وأعدنا عرش 

بلقيس إلى مكانه قرب معبد القمر   
  كنت أجمل أيقونات اليمن، فأين أنت اآلن؟

  وكيف تنام؟
 وكيف تكتب؟
 وكيف تحلم؟

 هل تنام؟

أقول لك ما قلته أنت في كتاب »الحب«:

»في ظل الحب رأيت هللا  وبين يديه نفضت 
همومي  وذنوبي«

كيف أختصر البحر؟!
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الجدران ال توقف 
حياة اإلنسان بل 

تمنحه اإلصرار  
على البقاء حًرا 

في فكره ورؤاه

م . أ

 أرشيف الهموم الوطنية 
والقومية لألمة 

مراسالت المقالح األدبية

من  الــخــاص  أرشيفه  عالمي  أديـــب  لكل 
شك  بال  تعكس  التي  األدبــيــة  المراسالت 
عالقاته  وتؤصل  اإلبداعية  حياته  أرشيف 
بمحيطه  والسياسية   واالجتماعية  الثقافية 
الوطني والقومي والعالمي، وارشيف المقالح 
تعدد مساراتها  األدبية على  المراسالت  من 
األدب  واحدية  تحت  المتنوعة  الموضوعية 
محل  يكون  بــأن  وجدير  واســع  اإلنساني، 
دراسة وبحث وتحليل مضمون، ال أن يختزل 
في قراءة عابرة كهذه المادة، غير أننا سنقرأ 
بعضا منها وبما يزودنا برؤية حول أسباب 
رموز  مع  المقالح  الدكتور  عالقات  تميز 
األدب القدامى من جيله، وأجيال الحداثة التي 
واكبت زمنه وكان قطبا محوريا في صناعتها 

وتوجهها اإلبداعي.

قبل الدخول إلى عوالم صداقات المقالح التي 
أنتجت كّما هائال من المراسالت األدبية بينه 
وباألخص  الخارجية  والفكر  األدب  ورموز 
على  التعريج  ضــرورة  ارتأينا  العربية، 
اإلشارة الخاطفة إلى حضور المقالح النضالي 
الثقافة  وقامات  الوطني  النضال  رموز  مع 
البلد،  في  واألحدث  الحداثة  أجيال  العميدة، 

المقالح  شّكل  حيث  المحلي،  المستوى  على 
وأبوية  مجايليه،  لكل  وإخــاء  صداقة  وجهة 
روحية ألجيال الحداثة، فبين أيدينا مراسالت 
كثيرة ومتعددة من أصدقائه الوطنيين، سواء 
والثقافي  األكاديمي  الفضاء  من  التي  تلك 
وثقافيا  فكريا  الوطنية  الساحة  المتفاعل على 
أصدقاؤه  بها  بعث  التي  تلك  أم  وسياسيا، 
مكبلين  كانوا  حيث  السجون  من  المناضلون 
فقط،  والتوجه  الفكر  تمس  لُتهٍم  باألغالل 
موجهة  رسالة  المراسالت،  تلك  أهم  ولعل 
إلى الدكتور المقالح من سجن القلعة بصنعاء، 
خطها صديقه األثير والمقرب الشاعر الكبير 
محمد عبد السالم منصور في عام 1972م، 
من  كبيرة  مجموعة  مــع  مسجونا  وكــان 
مثقفي ومفكري اليسار بتهم انتمائهم الفكري 
والسياسي ألحزاب اليسار  ومنها الشتراكي 
الحاكم في جنوب الوطن والمتهم يومها بحادثة 
بيحان التي راح ضحيتها عشرات المشايخ من 

بينهم الشيخ الغادر.. 
هذه الرسالة التي تحمل عنوان: »جوانب 
واقع  برصانة  لخصت  السجن«  في  إيجابية 
البالد برمتها من داخل الزنزانة، مؤصلة قدرة 
المثقف والمفكر الثائر دائما على التكيف مع 
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كفاح  وفق  الحياة  مسيرة  وموصلة  الظروف 
يبني الذات ول يستسلم لليأس واإلحباط، وفق 
سياق جبري يؤكد مفارقات التاريخ في رموز 
بمجرد  العالم  في  التحولت  قــادت  عالمية 
محمد  ويقول  القضبان،  خلف  من  خروجها 
عبد السالم منصور في رسالته: »أخي العزيز 
الشاعر العربي الكبير عبد العزيز المقالح، في 
هذا الزمن الذي يسعى سدنة ماضيه إلى تسفيه 
ما كان لدينا من إصرار على التمسك بجوهر 
فعلنا الثوري، أجدني مضطرا إلى أن أحييك 
نقيةاً  ثوريةاً  فتحيةاً  ذاته:  الثوري  الفعل  تحية 
تتمنى عليك وعليَّ الوقوف، من أجل اليمن، 
موقفا أخالقيا يلفت إلى قيم ثورتنا اإلنسانية، 
التي كفلت حقوق المواطنة اليمنية المتساوية، 
حتى ألعدائها، ومدى أهمية التمسك بجوهر 
هذه القيم كونها هي األسس التي لبد أن ينبني 
عليها مجتمعنا اليمني الحديث، الذي استهدفه 
نفسه  يحكم  ذاته، مجتمعا موحدا  الثورة  قيام 
الكفاية  ــراده  ألف يحقق  أن  أجل  من  بنفسه، 
الوقت  في  مؤمن،  وهو  والحرية،  والعدل 
عربي  وطن  من  يتجزأ  ل  جزء  أنه  نفسه، 
القتصادية  إمكانياته  تتوحد  أن  يجب  كبير، 

والبشرية والثقافية«.
التي  المطولة  الرسالة  تلك  عكست  لقد   
يبنى  مميزا  جيال  كلمة،   4000 على  تزيد 
تتعلق  عندما  خصوصا  السجون،  ــل  داخ
أسباب سجنهم بتهم موصولة بالفكر والتوجه 
والثقافة اإلنسانية العالمة، وأهمية السجون في 
اإلنسان  طاقات  تفجير  في  تكمن  الحالة  هذه 
الفكرية  حياته  مواصلة  على  وإصـــراره 
والستشرافية لمستقبل الشعوب، فتستوي عند 
الحرية  وفضاء  السجن  جدران  النفوس  تلك 
المطلقة، فالجدران ل توقف حياة اإلنسان بل 
فكره  في  البقاء حرا  على  اإلصرار   تمنحه 
عبد  محمد  يقول  السياق  هذا  وفي  ورؤاه، 
إن هذه  الرسالة: »  تلك  في  السالم منصور 
هذه  موضوع  عن  التحدث  تريد  ل  الرسالة 

، أن  التحية الثورية، قدر ما تتمنى عليك وعليَّ
يكون موضوع الثورة، مجال ألحاديث طويلة 
ُر النسل وتحيي الحرث، ثورة وحياة  قادمة تثّوِّ
دائمتين، وأن يكون موضوعها- وهو األهم- 
خفاقة  وفنية  وأدبية  جمالية  إلبداعات  مجال 
الروح، داعية إلى استمرار سريان الحياة في 
جوهر فعلنا الثوري، وإلى ضرورة التمسك 
من  مرحلة  كل  في  بكونه،  إليه  والنظر  بِه، 
مراحل تطورنا، منطلقا حاميا لحكم الشعب، 
أهدافه  تبقى  وأن  المجتمع،  لتطور  ومجددا 
داعية إلى مزيد من العمل الدؤوب حتى تتحقق 
كاملة، في واقع حياتنا، وبخاصة منها الجانب 
الجتماعي، الذي كان إصرارنا، على التمسك 
به، والسعي إلى تحقيقه، هو سبب الخالفات، 
الجمهورية،  القوى  اتجاهات  اشتملت  التي 
في  عنها  المدافعين  بأهم  الزج  إلى  وأفضت 
قيام  حتى  منهم،  كثير  على  تتالت  سجون 
دولة الوحدة، تم ذلك بحجة نزوعهم اليساري 

المتطرف«.

المقالح وجهة لألدباء العرب

العزيز  عبد  إحــراز  في  األهــم  األســاس  إن 
لهموم  راقيا  حامال  يكون  أن  مثابة  المقالح  
الشخصية  السمة  حول  تتمحور  مجايليه، 
الستماع  بسجايا  تتميز  التي  المقالحية 
الوطنية  مشاعرهم  مع  والتفاعل  لآلخرين 
يجيش  عما  الحديث  على  وقدرته  والقومية، 
بأفكارهم ونفوسهم، وهي سمات صقلت عبر 
مسيرته اإلبداعية منذ نهاية الخمسينيات وعلى 
اللذين  والسبعينيات  الستينيات  عقدي  مرور 
اتسعت فيهما عالقات المقالح، عربيا وعالميا، 
بعد وصول  أكثر  العالقات  تلك  انفتحت  وقد 
الجامعات  أهم  إلى رئاسة واحدة من  المقالح 
في الوطن العربي وهي جامعة صنعاء، في 
حراك  إلى  الجامعة  ليحيل  الثمانينيات  بداية 
لنعقاد  دائمة  عمل  وورشــة  وعلمي  ثقافي 

حظي بعالقات 
منفتحة عربيا 

وعالميا وزادت 
بعد وصوله 

لرئاسة جامعة 
صنعاء
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الندوات العلمية واألكاديمية والثقافية والفكرية 
والعربي،  اليمني  الثقافي  المشهد  أثرت  التي 
بحضور  حظيت  الندوات  تلك  وأن   خاصة 
العرب  والمفكرين  والمثقفين  الساسة  كبار 

والعالميين.. 
وألن فترة أواخر السبعينيات وبدايات عقد 
الثمانينيات اتسمت بنزوح ثقافي وفكري من 
إلى عواصم عربية وكانت صنعاء  القاهرة، 
أبرز تلك العواصم بفعل عالقات كبار األدباء 
والمفكرين بالدكتور عبد العزيز المقالح، وفي 
هذا السياق يقول األستاذ عبد الرحمن بجاش 
– رئيس تحرير صحيفة الثورة األسبق- عن 
في  األدبية:  المقالح  مراسالت  قصص  أهم 
مطلع ثمانينيات القرن الماضي تزامن صدور 
تزينت  -الذي  الثورة  لجريدة  الثقافي  الملحق 
، أبو بكر  صفحاته بـــ : عبد العزيز المقالح أولاً
الودود  السقاف، يوسف محمد عبد هللا، عبد 
سيف، عبد الباري طاهر، علي حمود عفيف- 
وأقالم تدفقت من مصر بفضل األب الروحي 
منا  يطلب  كان  الذي  المقالح  العزيز  عبد  د. 
)أنا واألستاذ إبراهيم المقحفي( عمل حوارات 
صحفية ثقافية مع أبرز الرموز النخبوية من 
أصدقائه المصريين في صنعاء ومنهم أحمد 
كان  وغيرهما..  خورشيد،  وفاروق  دحبور، 
في  القدس  إلى  السادات  ذهــاب  عقب  ذلك 
تلك الزيارة التي لم نزل نتجرع ويالتها إلى 
اللحظة، تدفقت القاهرة إلى صنعاء، وفيما بعد 
بعث الناقد العربي الشهير الدكتور عبد القادر 
القط رسالة إلى الدكتور عبد العزيز المقالح 
يقول له وهو يْشَتمُّ رائحة حبر حروف ملحق 
أكن  “لم  الصادر من صنعاء:  الثقافي  الثورة 

أتخيل أن القاهرة ستنتقل إلى صنعاء”.

من عبد الوهاب البياتي

أدبائها  بأسماء  العالم  ارتبطت مدن  ما  كثيرا 
المقالح بصنعاء ذات  ارتباط  وأعالمها، لكن 
صبغة استثنائية، حيث تشكل ظاهرة ارتباط 
مكاني أزلية قل أن تتكرر، ربما لما غمرها 
األجيال  عبر  وستكتب  كتبت  قصائد  من 
القادمة بماء الذهب، صحيح قد نذكر قامات 
الوجه  لكن  الحديث عن صنعاء،  عند  كثيرة 
وبصورة  المقالح،  هو  يحضر  الذي  األول 
لعالم صنعاء  انتمائه  واستثنائية  تعكس عمق 
درجة  إلى  والبشري،  والتاريخي  الحضاري 
يعكسان  وجهين  والمقالح  صنعاء  تكون  أن 

ا.  اليمن جغرافيا وإنساناً

رسالة من البياتي
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من  خطية  رسالة  حملته  ما  فهذا  ذلك،  في  مبالغة  ل 
مدينة مدريد السبانية إلى صنعاء، وهي بين أيدينا برائحة 
الحبر والورق، من زمن الخط الجميل، وحضور القلم في 
التكنولوجيا والهواتف  التفاتات حياتنا قبل أن تطغي  كل 
العراقي  الشاعر   خطها  وقد  القلم،  سلطة  على  الخلوية 
العربي الكبير عبد الوهاب البياتي  في 27 يونيو  1983م 
يقول فيها بعد التوطئة الخطابية إلى الشاعر الكبير عبد 
العزيز المقالح: وصلت مدريد، كما يصل الطير المهاجر 
حامال غصن زيتون حبكم وصداقتكم واخوتكم، ان اللغة 
تعجز أحيانا عن التعبير عما في قلب العاشق المتيم، خاصة 
إذا كان عاشقاًا لصنعاء ومآذنها وشمسها وقمرها وشعرائها 
يقين الواعدين  وحكمائها وقديسيها وألناسها الطيبين الصدِّ

والمبدعين والكادحين.
ويواصل البياتي في رسالته الدافقة بالمشاعر الدافئة: 
بها وأنا أزور  لم أشعر بسعادة في حياتي مثلما شعرت 
الصادق، صنعاء  العربي  والفجر  النور والمطر  صنعاء 
الحب واإلنسان، صنعاء عبد العزيز المقالح، والبردوني 
وسواهما من الشعراء ورجال الشمس الطالعين من أرض 
المضمخة  الرسالة  آخر  إلى   .... واإلنسان  والشعر  هللا 

باألشواق الصادقة، التوقيع عبد الوهاب البياتي.

رسالة بلغة باذخة

ومن أرشيف المقالح األدبي يتجلى زخم الثراء التواصلي 
المفتوح على رموز األدب والثقافة والمعرفة في الوطن 
العربي، ففي رسالة وجهها األديب البحريني الدكتور كمال 
أبو ديب يتحدث بوجدان مفتوح دافق بنسق الحداثة، عنونها 
بــ : »صنعاء.. ذاكرة الحروف والخطوط واأللوان- في 
رسالة من كمال أبو ديب إلى عبد العزيز المقالح« يقول 
فيها: عبد العزيز، أخي وصديقي، وعزيزي، مثلما تسعى 
قصيدة للولدة، تلوب من أجل أن تجد إيقاعها القادر على 
تجسيد النبض واللهفة والعشق، ولغتها التي في مستوى 
الروح، تحاول رسالة أن تكتب نفسها  المجهد في  األلق 
عني إليك، وإنني ألجد الرسالة على صعوبة القصيدة في 
الذي قذفتني  الفكري، األسطوري  الروحي،  الفضاء  هذا 
ا عن اللغة التي  إليه اليمن. ألسبوعين ما زلت ألهث بحثاً
في  يكون  والكلمات  الورق  من  جسٍد  عن  بحثا  تستطيع 

العظمة-السحر-الفتنة-الفيض-الدخول-الحتواء- مستوى 
التكوكب  اليمن وأنتم- هذا  اليمن:  التي جميعا هي  التيه، 
المضيء من الوجوه الحبيبة األلفية النائية الدافئة الفياضة 

بالحياة، التي هي وجوهكم جميعا.
أنتم األهل والصحب واآلل  أبو ديب:  ويضيف كمال 
والوديان  والجبال  القات  من  تاريخ  عبق  والــرفــاق، 
الكامدة  صنعاء  جدران  تتسلق  التي  البيضاء  والخطوط 
يتمجد في  التي  الصّم  الشّم  البهي والذرى  الخافت  بألقها 
امتدادها وشموخها الصخر والحجر كما ل يتمجد صخر 

أو حجر في أي مكان من العالم )....(.
ذات  رسالته  في  ديب  أبو  كمال  الدكتور  ويواصل 
اللغة الشاعرية الباذخة: كيف أقدر أن أكتب لك ما يسمو 
ورفيقي  دليلي،  إليه  كنت  الذي  المذهل  العالم  إلى جالل 
ما  بكل  الكلمات  أشحن  أن  أقدر  دربي!؟ كيف  ومضيء 
فيك أنت من عطاء ودفء ومحبة وفيض وصالبة وتفنن 
ومهارة في منح كل شيء نعمة تويجات الياسمين وصالبة 
التي  الكينونات  أقدر أختصر هذه  الجبال!؟ كيف  ان  صوَّ
تعج بالحياة والخصب فأحيلها إلى كالم، ووجوهكم تطغى 
على  مكانها  لتمثل  يدي  بين  من  تفرقها  الكلمات  تزاحم 
الصفحات!؟ عبد السالم صبرة، عبدهللا صبرة، فأرى عالما 
ينهار، وعالما أبيا معتزا يتلهف لعجن المستقبل بصورته: 
صورة الحياة الواعدة الفياضة بدم األرض التي تتعطش- 
كما بلقيس في معابدها- أللف إله جديد يجدد خصبها وبذرة 
العطاء في ذّراتها. عبد العزيز المقالح، فأرى وداعة تنبع 
من ليونة التربة في الجبال الخضر، وأرى شموخ الصخر 
اليمني على الذرى الشاهقة، وتوحيد اليد التي تشق األرض 
بالتربة التي تبدعها من بين يد ثنايا الصخور لتكون يمن 
القهوة والقات والزهور البرية و)الصعتر( وزهو األرض 

بألف لون وعشبة وشجيرة ).....(.
ديب  أبو  كمال  المبدع  والمثقف  األديب  ويستعرض   
في تلك الرسالة حلقات من سلسلة ل متناهية من األسماء 
العابرة لتاريخ ماضي الحضارة اليمنية، من قالع وجبال 
ومدن وشخصيات ذات قداسة دينية، وأخرى ذات حضور 
اليماني،  الزمن  مناطق  على  توزعت  حاكمي  تاريخي 
والشعري  الثقافي  اليمني  الحاضر  أسماء  من  وأخــرى 
البسيط،  واإلنساني  والنضالي  والدبلوماسي  واإلداري 
وفي سياقات غاية في اإلبداع الصياغي التي تتكامل فيه 
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فتنة الكتابة التشكيلية التصويرية، حيث يقول: 
عبد العزيز، يا أخي وعزيزي، وصديقي. قد 
أظل أكتب عنكم، عن اليمن، عن األسطورة 
التي عشقها الشماليون، فاكتشفها قلبي الالهف 
إلى الغرق في أسطورة جديدة حية، وقد أظل 
أتلمظ أسماءكم وأحاديثكم إلى أن يتلمظ جسدي 
التراب، لكنني دائما سأفعل ذلك بمتعة متجددة، 
وثراء غير عادي. واألسطورة، والكتشاف، 
وتاريخي  وتاريخكم،  ووجوهكم،  وأسمائكم، 

الجديد، أنا مدين بإطالق لواحد فقط: أنت. 
من  آخر  مقام  ضمن  ديب  أبو  ويواصل 
رسالته المطولة مخاطبا الدكتور عبد العزيز 
المقالح: ستالحظ دون أدنى شك أن ثمة وجها 
غائبا من الكالم، وستدرك لماذا !؟ ألنه الوجه 
مجلال  ناصعا  حضورا  القلب  في  الحاضر 
باألسى، محترقا بالدمع، كأنني أخاف أن أتركه 
ينبثق على الورق فيحرق يدي التي تحاول أن 
تكتب ويشل قدرتها على قول أي شيء آخر 
سوى تقيس الحزن. إنه وجه عبد الفتاح عبد 
الولي، كأنما اليمن أبت إل أن تدمغ تاريخها 
الجديد بسمة تاريخها األولي: ازدواج الفرحة 
سجون  هي  التي  القالع  اقتران  والدمعة، 
مساكن  هي  التي  الصخر  بقالع  لألحرار، 
للبشر الطيبين في ذرى جبالها الشامخة، اتحاد 
الغبطة  بتاريخ  والمأساة  والعذاب  الدم  تاريخ 
أن  إل  أبت  اليمن  كأنما  والتمكين،  والمجد 
تجربتها،  وصدق  وجودها،  أصالة  تمنحني 
فأصابت عبد الفتاح بما أصابته قبل يومين من 
سفري لكي تغمرني أنا العاشق الحقيقي، بماء 
جسدها الحقيقي. عبد الفتاح الذي ترك دمغته 
في حياتي لمئة سبب وسبب كان آخرها هذا 
الباهر الذي تدفق من شفتيه  الثراء اإلنساني 
حين قال لي مودعا ليلة سفري: لقد أحببناك.. 

وإنني آلسف ألن زيارتك انتهت بمأساة«.
المقالح:  مخاطبا  ديب  أبو  كمال  ويضيف 
تصور! عبد الفتاح المضروب بالفاجعة، يظل 
ا على أن يرى ويتحسس أسى اآلخر بهذه  قادراً

لقصة  ختامااً  مقاله  كان  لو  المذهلة.  الطريقة 
غير  مذهال  ا  إنساناً يختلق  بأنه  لتهمته  كتبها 
ا  فذاً ا  نبضاً كانت  تكن قصة،  لم  لكنها  عادي، 
معي،  الفتاح  عبد  يظل  اإلنسان.  بإنسانية 
وسأصلي من أجله، من أجل أن يمنحه الزمان 
رقة أنامله فيمسح جراحه.. ويتطرق كمال أبو 
في  قابلها  التي  األسماء  من  قائمة  إلى  أديب 
القديمة،  صنعاء  حارات  في  صنعاء  جامعة 
وفي مجالسها ومقايلها، و و و )....( إلى آخر 
تلك الرسالة التي لم أجد أعذب من كلماتها، 
وأحدث من الصور الشعرية التي تجري في 
سطورها مشكلة مشاهَد من المخيال المشحون 

بطاقة هائلة من صدق المشاعر. 
 

بين الجغرافيا واألدب السردي

األديب القاص واألكاديمي الجغرافي العراقي 
رسالته  في  اآلخر  هو  يبين  خصباك  شاكر 
عربي  أدبــي  تاريخ  تفاصيل  عن  المطولة 
عريق معرجا في رده على استفسار  المقالح: 
األدبية  بالمجالت  عالقتي  عن  سألتني  لقد 
أن  قبل  ولكن  عموما،  واألدب  خصوصا 
أحدثك عن ذلك أود أن أطرح سؤال يتردد في 
ا: هل الفن بمختلف أشكاله- إحدى  أعماقي دوماً
غرائز اإلنسان، شأنه شأن غرائزه الطبيعية 
أنا  العاضة؟  نزواته  من  أنه  أم  األخــرى..؟ 
غيري  ولعل  جواب،  إلى  أصل  لم  شخصيا 

وصل إلى الجواب )....(«
رسالته  في  خصباك  شاكر  استرسل  لقد 
المطولة منطلقا من جدل فن الكتابة بين النزوة 
والغريزة، معرجا على قضايا سياسية وأدبية 
في الوطن العربي ومحطات تاريخية موصولة 
بمسار  وعالقتها  والثقافية  األدبية  بالمجالت 
بين  العالقة الجتماعية  العربية وبناء  الثقافة 
الجمهور والنخب والحكام، والقضايا الخالفية 
التي كانت تعكر صفو حرية الفكر والتعبير 

صنعاء 
والمقالح 

وجهان لليمن 
جغرافًيا 
وإنسانًيا

ملف - عبد العزيز المقالح
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لظروف فصله من جامعة  متطرقا  واألدب، 
بغداد في مطلع الثمانينيات وكيف ظل حبيس 
إليه  َهت  ُوجِّ مدى خمس سنوات  منزله على 
خاللها طلبات مختلفة من الجامعات العربية، 
لاللتحاق بها، وكانت تلك الطلبات تصد بسياج 
من تجاهل السلطات المعنية، حتى استجابت 
السلطات العراقية لطلب رئيس جامعة صنعاء 
الدكتور عبد العزيز المقالح في عام 1985م 
في  )المولود  خصباك  شاكر  بها  يلتحق  بأن 
مدينة الحلة العراقية في عام 1930( والذي 
الوطن  في  الجغرافيا  علماء  أبرز  من  يعد 
وعالية  بــارزة  إسهامات  وصاحب  العربي 
من  المختلفة  السردية  الفنون  في  المستوى 
رواية وقصة قصيرة ومسرح، وقد صدرت 
أعماله الكاملة في دمشق في ثمانية مجلدات 

تحت عنوان »المؤلفات اإلبداعية«.

هموم الحروب

الَحيَنة  بين  نشبت  التي  األهلية  الحروب 
تلك  لتمثل  بلد،  مــن  أكثر  فــي  ـــرى  واألخ
الحروب واحدة من أهم ما اتسمت به الشعوب 
تلك  تكن  ولم  الحديث،  العصر  في  العربية 
مراسالت  عن  منأى  في  اإلنسانية  الهموم 
اللبنانية  األهلية  الحرب  وباألخص  المقالح 
التي  وتداعياتها  )1975-1990م(،   خالل 
أثارت معاناة مريرة لدى المفكرين والكتاب، 
وطنهم،  أوضـــاع  مــن  شكواهم  وفــاضــت 
فكتبوا حول ذلك أعمال إبداعية مميزة، كما 
ألصدقائهم  برسائل  المعاناة  تلك  عن  عبروا 
من  لعدد  وجهة  المقالح  وكــان  وزمالئهم، 
الدكتور  أهمها رسالة  التي من  الرسائل  تلك 
»معن بشور« وهو مفكر وسياسي عربي من 
خالل  من  العربية  القضايا  في  وناشط  لبنان 
مؤلفاته ومواقفه، وقد حملت الرسالة المعنونة 
بـ»الحصار األقسى« يقول فيها: الدكتور معن 
مخاطبا المقالح، صباح الخير ! وأقول: صباح 

من  جديد  يوم  في صباح  أكتب  ألنني  الخير 
أيام ل يعرف فيها الموت التعب، ول القصف 
حتى  القاسي  الحصار  ول  الراحة،  المجنون 
التثاؤب... وألن صباح الخير في بيروت كلمة 
باتت اليوم مثقلة بالمعاني والدللت، فالصباح 
والمصير،  بالحياة  العبث  ليالي  بعد  منشود 
ألف  للشر  فيه  ينبت  في زمن  مفقود  والخير 
مخلب ومخلب، ولقد عشت حصارات كثيرة، 
شك  دون  لكن  وشعبي،  ورفاقي  أطفالي  مع 
مطوق  ألنه  واألدهــى،  األقسى  الحصار  أنه 
بألف التباس والتباس، ألنه مطوق بألف عجز 
؟!  يقصف من  يقول: من  وعجز عن سؤال 

ومن يساعد من ؟!
الدكتور:  عزيزي  بشور:  معن  وأضــاف 
لقد كنا مندفعين في حركتنا الوحدوية اللبنانية 
والعربية، وكان نشاطنا يمأل ساحات عراضا 
الحرب  بهذه  الصغير، حتى فوجئنا  البلد  في 
يجمعها  لكن  وأشكالها،  أسبابها  تعددت  التي 
لبنان  في  للحرب  أن  بــارز:  شأن  شك  دون 
وأدوات  مستفيدة،  وقوى  ضالعة،  مصالحة 
الحرب  هذه  بديمومة  ا  مرتبطاً مصيرها  بات 
لبنان  سننتزع  كيف  أدري  ول  شك،  دون 
الجميل من براثن هؤلء جميعا... أرجو منكم 
أن تهتموا بما يجري في لبنان، وأن تطالبوا 
اعتمد  »عماد«  على  ا  وأخيراً أول  بالضغط 
أن  على  وأصــر  للوصول،  وسيلة  الجنون 
الجديد... مستفيدا دون  يكون نيرون عصره 
لنا  وممارسات  وتجاوزات  أخطاء  من  شك 
ا عليها مالحظات.. ولعل في تجربتكم  جميعاً
اليمنية ما يجعلكم تفهموننا أكثر؛ فكل األخطاء 
لم تكن لتبرر عودة الحكم البائد، وفي لبنان ما 
من شيء في الدنيا يجب أن يبرر حكم التواطؤ  
الستعماري،  والغرب  اإلسرائيلي  العدو  مع 
تحت شعار: المتيازات ... مع هذه الرسالة 
جملة مواقف وبيانات ونشاطات لنا أرجو أن 
تطلع عليها مع إخوتنا هناك، وأن تساعدنا في 

إيقاف هذه المجزرة الملعونة المستمرة. 

القط: »لم 
أكن أتخيل أن 

القاهرة ستنتقل 
إلى صنعاء«

ملف - عبد العزيز المقالح
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أخوك: »معن بشور«

الصداقة الممتدة عبر الزمن

الدكتور  بين  المتبادلة  المهمة  الرسائل  ومن 
التواب  عبد  واألستاذ  المقالح  العزيز  عبد 
في  المشهورين  العرب  أعــالم  أحد  يوسف 
مجال الكتابة لألطفال، تؤصل رسالة األخير 
إلى األول امتداد الصداقة بين المقالح ورموز 
األدب العربي إلى حقبة الستينيات، حيث تحمل 
اإلنسانية،  الصداقة  »عمق  عنوان:  الرسالة 
وطول العهد بصداقة طويلة« يقول فيها عبد 
التواب يوسف: »العزيز عبد العزيز، خالص 
دعوة  تلقيت  ما  ومودتي...  ومحبتي  تحيتي 
منك لليمن ولصنعاء إل وعلى الفور قبلتها، 
دون تفكير أو تدبير، ومن غير أن أتطلع إلى 
تلبية  يمنعني من  فقد يكون هناك ما  أجندتي 
كريم الدعوة على اللقاء بك؛ ألنك منذ غادرت 
لليمن،  وعدت  عنها،  غائبا  وكنت  القاهرة، 
قررت أل تغادرها، وأضحى ما من سبيل إلى 
رؤيتك واللتقاء بك غير أن آتي إليك، تغلبني 
أنه  عاطفة الشوق الجارف. أقول هذا، رغم 
به،  أعترف  لكنني  شديد،  على ضعف  يدلل 
واحد.  لسبب  غضاضة:  ذلك  في  أجد  ول 
وهو عمق الصلة اإلنسانية بك، وطول العهد 
ا،  بصداقة امتدت ما يزيد على األربعين عاماً
وهي حالة أراها نادرة على مثل هذه الصلة 
رحلة  أرجأت  فقد  الطيبة،  الودودة  الحميمة، 
إلى جامعة أمريكية في الثمانينيات، من أجل 
القدوم إليك، ول أظنني ذكرت لك هذا؛ إذ ل 
فضل لي في ذلك على اإلطالق، ولست أنسى 
يوم حدثني د. عز الدين إسماعيل، يوم اثنين 
الخميس،  يوم  إليك  في طريقه  إنه  لي:  فقال 
وسألني مداعبا: هل تأتي معي.؟ وإذا بالدعابة 
في  معه  نفسي  ووجدت  جادة،  حقيقة  تصبح 
من  ما  دعوة  وبــدون  وصدقاًا؛  حقاًا  الطائرة 
وأنت  الجرأة،  هذه  مثل  غير  للقائك  سبيل 

تعلم أن الفالح المصري –بداخلي- ل يحب 
الطائرة؛  من ركوب  ويرتعد  والتنقل،  السفر 
ا،  لكنني هذه المرة أخالف هذه القاعدة غصباً
ا، مع أنني أعلم أنني قد أْحرم من لقاء  مضطراً
أراه في كل مرة »األخير«. وإذا باأليام تحقق 
وأذكر فضله؛  أحمد هللا عليهن  ا  وتدبر جديداً
اليوم  بلغت  وقد  أنني  هو  واضــح،  والسبب 
الماسي،  ميالدي  يوم   ، أكتوبر  أول  بالذات، 
بعد أن مد هللا عمري، ومّن علّي بهذه السنين 

الطوال.... آخر الرسالة. 
التوقيع عبد التواب يوسف

مفارقات العصر القاسية

زمن اإلعالم والتطور الفضائي أفرز جملة من 
المفارقات الكبيرة والقاسية على ذاكرة األمة 
العربية التي غدت مستهلكة وقابلة لكل ما يأتيها 
وتغطيات  إعالمية  رسائل  من  الغرب،  من 
لحروب ل صلة لشعوب أمتنا بأسبابها سوى 
قبل  من  ودمارا  قتال  دائما،  به  المفعول  أنها 
النهار،  رابعة  في  كالشمس  الظاهر  الفاعل 
التي تحاربنا على  الغربية،  الحرب  آلة  وهو 
مسارين، حروب الفكر واإلرهاب اإلعالمي، 
وحروب الدماء بأفتك األسلحة المتطورة في 
العصر الحديث. وفي هذا السياق لفتت انتباهي 
والمفكرة  لألديبة  واستثنائية  نــادرة  رسالة 
اللبنانية الدكتورة يمنى العيد، وتكمن استثنائية 
بمناسبة زمن  كونها جاءت  في  الرسالة  هذه 
طيران  غارات  ألولى  العراق  فيه  تعرضت 
الـ34  وحلفائها  األمريكية  المتحدة  الوليات 
التي  البداية  وهي  1991م  عام  مطلع  دولة 
عاما   13 استمرت  ا  وحصاراً ا  حروباً فتحت 
األكثر  العربية  العاصمة  بغداد  سقوط  حتى 
حضورا ثقافيا واقتصاديا وعسكريا في الوطن 
العربي والشرق األوسط، وكان سقوطها األليم 
جميعها،  ذابت  معلنة  طويلة  مبررات  تحت 
وظهر للسطح بعد سقوطها مبرران جديدان ل 

البياتي: »لم 
أشعر بسعادة 

في حياتي 
مثلما شعرت 

بها وأنا أزور 
صنعاء المقالح 

والبردوني 
وسواهما من 

رجال الشمس«

ملف - عبد العزيز المقالح
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ثالث لهما : الستيالء على النفط، والدفاع عن 
الكيان الصهيوني الحليف األقرب والحميم إلى 

قلب اإلدارة األمريكية )....(. 
تقول األديبة والمثقفة يمنى العيد في رسالتها 
صافياًا«  ا  ألماً غدونا  »لقد   : بـ  عنونتها  التي 
المقالح  العزيز  الدكتور عبد  الصديق  : األخ 
أود أن أكتب لك، لكني أجد الكالم صعبا ألنه 
معلق بين ما نرى وبين ما نود أن نرى، أجلس 
ساعات طويلة على غير عادتي، إلى الشاشة 
الصغيرة، األقمار الصناعية تنقل لنا مباشرة 
 )CNN ( ما يجري، من محطاتهم األمريكية
 SKY( واإلنكليزية   )TEY( والفرنسية 
NEWS(  تنقل لنا، هم يفعلون ويصورون، 
الحرب  يجري،  ما  كل  نشاهد  نرى،  ونحن 
التظاهرات...  المواقف،  اآلراء،  الخليج،  في 
وفي كل العواصم العربية والغربية، يقدمون 
لنا المشهد بعيونهم، ولكننا ننظر إليه بعيوننا 
وقلوبنا، نرى؛ نتألم أكثر من األلم، لقد غدونا 
المأساة....  الفضيحة،  الحرب،  ا.  صافياً ا  ألماً
ماذا أقول؟ فالكسور تمأل قلوبنا، لكننا نعي أن 

علينا أن ننهض من تدمير إلى تدمير. 
وتطرقت الدكتورة يمنى العيد في رسالتها 

المحروقة باأللم والتي كتبتها فجر 28 فبراير 
البدايات، هل  نكرر  أن  كأن علينا  1991م: 
أن  تعتقد  أل  البدايات!  نكرر  أن  حقا  علينا 
علينا أيضا، اآلن وأكثر من أي وقت مضى، 
الوطني  التحرر  أسئلتنا حول مفهوم  صياغة 
في تعقدها !؟ من الصعب علّي القبول بفهم لها 
يضعها في حدود عالقة ثنائية بسيطة؛ عالقة 
بين قطبين، كما هو سائد في معظم الخطاب 
الثقافي العربي، أو المركز واألطراف.... ذلك 
العالقة تغييبا لطبيعة  أني أرى في مثل هذه 
الطرف/القطب،  إن  بل  الطرف/القطب، 
في  يبدو  »أنا« »شرق«- »طرف  وخاصة 
ا مما هي هذه  يبدو واحداً قد  أو  العالقة،  هذه 
الـ»أنا« ومن هو هذا الشرق، أو هذا الطرف؟ 
هل هو الكل أم هو النظام أم هو المجتمع أم هو 
الثقافة أو السياسة أو التاريخ.. ؟ وهل تتساوى 
في الطرف التيارات أو المواقف... من حيث 

عالقتها بالمركز ؟!
وقالت الدكتورة يمنى العيد مخاطبة المقالح: 
أل تعتقد أننا بحاجة إلى فكر نقدي )أقول إلى 
نقد أدبي( ؟ أل ترى إلى أهميته، وأهمية تأمين 
شروط لممارسة مثل هذا الفكر، فال نقع في 
أن  ذلك  ديمقراطية؟  ذلك  ونسمي  الرتجال 
ممارسة الفكر النقدي هي في الواقع، ممارسة 
المعرفة؛ المعرفة في متغيرها الذي هو أيضا 
طابع  للمعرفة  كــان  ولئن  معرفي،  متغير 
القناعة، أو كانت المعرفة تؤدي إلى القناعة 
بل  أبدية  مساحة  ليست  ثابتة،  ليست  فإنها 
وظيفية تاريخية، ونحن معنيون بإنتاجها كي 
ل نقع في سهولة القبول وفوضاه أو عفويته، 
نحن معنيون إلنتاج متغيراتنا المعرفية وفق 
خصوصية تركيباتنا الجتماعية، وهذا عمل 
حقيقي،  إخالص  إلى  ويحتاج  وطويل  شاق 
إلى  و...  وتضحية،  جماعي،  معرفي  وجهد 

آخر الرسالة األكثر حزنا وألما.. 
التوقيع: يمنى العيد

ملف - عبد العزيز المقالح

المقالح مع
الشاعر عبد هللا 
البردوني
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حكاية نص

عبد العزيز المقالح

لم أكتب هذا النص
ولم يكتبني،

لكني أقرأ فيه وجًها
أعرفه

قلًقا يعرفني.
هل يخترق النص

جدار القلب؟
وهل يكتبنا

لحظة ال ندري
أو يدري؟

لم أكتب هذا النص
ولم يكتبني،

لكني أقرأني فيِه
أسمع آهات الروح

أنين شراييني.
هل كتبته يدي

في غسق الليل
ولم تأخذ إذًنا

من َسهري
وسواد ظنوني

لم أكتب هذا النص 
ولم يكتبني،

لكني ألمس فيه
صدى صوتي

 وظالل أصابعي المرتعشات
وألمس فيه سقَف سمائي،

وأرى زمًنا مختلًفا
ناًسا غير الناس

وأرًضا أخرى
ال تشبه هذى األرض.

لم أكتب هذا النص 
ولم يكتبني،

لكني أقرأ فيه حزًنا 
في حجم األرض

وفي حجم مياه البحر
وفي حجم فضاء هللا الواسع

ذلك حزني.
كيف استوعبه النص

ولم يترك شاردًة من وجٍع
أو واردًة من جرْح.

لم أكتب هذا النص
ولم يكتبني،

مذ فقدت روحي
نصَف سمائي

واغتسلْت كلماتي
بمياه بكائي

وأنا أخشى الكلمات
إذا اعترضْت وجَه طريقي

وأخاف على كفي
من ناِر حريقي.

لم أكتب هذا النص 
ولم يكتبني،

لكني ال أرفضه
ال أخجل منه إذا ما قيل

بأني صاحبه
أن مالمحه تشبهني

أدري كم أوغل في الحزن
وكم أفرط في تكرار الالزمة 

األولى
لكن القارئ يغفر ما اقترف 

الوزن
وما جنِت الكلمات.

لم أكتب هذا النص 
ولم يكتبني،

أتساءل : كيف أتى
في زمن الاّل شعر 
ومن دنيا الالّ حلم 

وكيف نجا من نار الحرب
ومن عبث الموت المجاني

وأتى مكتمال
ال يشكو من نقصاٍن
في المعنى والمبنى.

ملف - عبد العزيز المقالح
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حوارات

بدايتي مع 
الترجمة األدبية 

كانت محبطة 
ا ! جدًّ

حاوره: سليمان المعمري
كاتب وإعالمي عماني

لو تكلـَّم المترجمون بصراحة 
لغِضبت معظُم دور النشر!

المترجم سمير جريس:

له  سمير جريس مترجم مصري متميز كان 
من  بعدد  العربي  القارئ  تعريف  في  الفضل 
األعمال األدبية المهمة في اللغة األلمانية. بحَث 
عن التمّيز منذ البداية عندما اختار دراسة لغة 
غير شائعة في مصر، وليس لها حّظ اللغتين 
إلحباط  يستسلم  لم  والفرنسية.  اإلنجليزية 
البدايات، حتى وإن استغرق نشر كتابه المترجم 
األول ثماني سنوات منذ لحظة تسليمه حتى 
خروجه من المطبعة. وعندما شعر أن الترجمة 
الخاص  ووجـــوده  فــرادَتــه  تحقق  التي  هي 
في هذه الحياة تفرغ لها واستقال من عمله 
الصحفي، فكانت النتيجة أعمااًل أدبية مترَجمة 
ألهم كّتاب ألمانيا والنمسا وسويسرا استطاعت 
أن تسد بعض الفراغ في المكتبة العربية. تشد 
فيهتم  جريس  سمير  اإلنسانية  الموضوعات 
بترجمتها على الفور، تلك الموضوعات التي 
قارئ مهما  بها أي  يقرأها وينفعل  أن  يمكن 
كانت جنسيته أو دينه أو عرقه، ولذا، نجده 
ال يعبأ كثيرا باألعمال المثقلة بحمولة التاريخ 
األدبي  العمل  عن  وينقب  اإليديولوجيا،  أو 
كان  وإن  حتى  كل شيء،  قبل  للفّن  المنتمي 
العربي. سعدُت  للقارئ  مؤلفه مجهواًل تماًما 
بمحاورة األستاذ سمير جريس إلذاعة سلطنة 
يكن  لم  اإلذاعية  الساعة  ُعمان ، وألن وقت 

كافًيا فقد أضفُت أسئلة أخرى ألخرج منه بهذا 
، الذي تحدث فيه  الحوار الموّسع  لمجلة 
عن سيرته مع الترجمة، منذ البدايات المتعثرة 
إلى أن أصبح اليوم أحد أهم المترجمين العرب 
للنص  األلمانية، يسرد محددات اختياره  عن 
التي  التحديات  عن  ويتحدث  يترجمه،  الذي 
تواجهه في عمله، ويبوح بمعاناته مع بعض 
دور النشر، إضافة إلى شؤون وشجون أخرى 

تخص الترجمة واألدب األلماني.

دعني أسألك في البداية عن بداية عالقتك باللغة 	 
بجامعة  اآلداب  بكلية  التحاقك  هل  األلمانية، 
القاهرة ودراستك للترجمة من األلمانية فيها هي 

بداية عالقتك بهذه اللغة؟
عندما  تحديدا،   1980 سنة  بدأت  العالقة 
شمس  عين  جامعة  في  األلسن  بكلية  التحقت 
اللغة  أربع سنوات  هناك  درسُت  ]المصرية[، 
الدراسة  انتهائي من  واألدب األلماني، ثم بعد 
التحقت بكلية اآلداب بجامعة القاهرة التي كانت 
ا في الترجمة، ول أعلم  ا متخصصاً تقدم دبلوماً
ا أم ل. كانت مدة هذا  إن كان ل يزال موجوداً
الدبلوم سنتين فقط، وتضمنت الدراسة تدريبات 
ا  عملية على مختلف أنواع الترجمة ومنها طبعاً

الترجمة األدبية. 
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لكن بدايتك مع الترجمة األدبية كانت "محبطة 	 
ا" كما كتبَت في شهادة لك، قلَت فيها إن هذه  جّدً
البداية "لم تكن سوى سلسلة من اإلخفاقات التي 
استهلكْت وقتي وجهدي بال طائل". حدثنا عن 

هذه البداية.
بداية  الشهادة حكيُت عن  تلك  صحيح. في 
دراستي وتعرفي باألدب األلماني. خالل دراستي 
بجامعة  اآلداب  كلية  في  ثم  األلسن  كلية  في 
القاهرة كان يدرس لنا أساتذة كبار منهم الدكتور 
الراحل مصطفى ماهر صاحب الباع الطويل 
في الترجمة األدبية من األلمانية، والدكتور كمال 
القواميس  أهم  في  المساهمين  أحد  رضــوان، 
شريجله  جوتس  قاموس  األلمانية-العربية، 
Goetz Schregle، والسيدة الدكتورة ناهد 
الديب وهي مترجمة أدبية. بدأت أترجم بعض 
ناهد  الدكتورة  وشجعتني  القصيرة  القصص 
الديب على نشرها في المجالت األدبية آنذاك 
"القاهرة" و"إبداع". وبالفعل ظهرت  كمجلَتْي 
أولى الترجمات بسرعة – نسبيا - سنة 1986. 
ولكن المشكلة الحقيقية واجهتني عندما أردُت 
ا، فقد جمعُت مجموعة  ا مترجماً أن أصدر كتاباً
الهيئة  إلى  بها  القصيرة ودفعُت  القصص  من 
المصرية العامة للكتاب. كان نشر الترجمات 
في مصر آنذاك يكاد ينحصر في هيئة الكتاب 
الحكومية، أما دور النشر الخاصة فلم تكن تنشر 
إل قليالاً من المترجمات ولكّتاب لهم أسماؤهم 
سيلر   »بيست  المصنفة  األدبية  األعمال  أو 
Best Seller«. تقدمُت بالمجموعة إذن إلى 
الهيئة، ولألسف ظلت راقدة في األدراج شهورا 
ول  تعد  ل  هاتفية  اتصالت  وبعد  وسنوات، 
تحصى عرفُت أنهم وافقوا مبدئّياًا على النشر، 
وأن الترجمة أُحيلت إلى المترجم الكبير الدكتور 
مصطفى ماهر لكي يكتب لها مقدمة، وقد فعل 
حتى  تظهر  لم  الترجمة  ولكن  ا،  مشكوراً هذا 

اآلن. كان هذا هو اإلحباَط األول. 

دنيانا 	  عن  رحل  ماهر  مصطفى  الدكتور  طبًعا 
مؤخًرا.

صحيح. والدكتور ماهر عاّلمة كبير، وهو 
أيضا العميد المؤسس للدراسات الجرمانية في 
العالم العربي، وشيخ مترجمي األلمانية، وأول 

العربية  إلى  األلماني  األدب  عيون  نقل  من 
جوته  لغة  عن  ترجم  من  ــزر  وأغ مباشرة، 
على  المترجمين حضورا  وأكثر   ،Goethe
ولم  الستينيات.  منذ  العربية  الثقافية  الساحة 
تقتصر جهود هذا الرجل على التأسيس والتعليم 
والترجمة من األلمانية إلى العربية )نحو ستين 
عمال(، بل نقل إلى األلمانية نحو أربعين عمال 
معاني  ترجم  كما  العربي،  والفكر  األدب  من 
القرآن الكريم إلى األلمانية. كان الراحل صاحب 
معرفة موسوعية، وعطاء علمي هائل، وإنجاز 
ضخم ل يباريه فيه أحد، وكأنه كان فريقا من 
المترجمين والباحثين، يكتب، ويترجم، وينشر 
األلماني، ويقدم دراسات  المقالت عن األدب 
الثقافي،  الترجمة والتواصل  تنظيرية في علم 
الماجستير  رسائل  من  المئات  على  ويشرف 
والدكتوراه. والمرء يتساءل حقا عندما يرى هذا 
كله: من أين كان يأتي بالوقت إلنجاز هذا كله؟

المهم، أن ترجمتك تأخرْت عشر سنوات قبل أن 	 
تظهر للنور.

تقريبا. لكن الترجمة األولى التي تقدمُت بها 
إلى الهيئة العامة للكتاب لم أعثر عليها، ألننا كّنا 
نكتب آنذاك على اآللة الكاتبة ولم تعد لدي نسخ 
منها، وقد استعوضُت ربنا فيها.  أما المشروع 
الثاني فقد كان ترجمة قصص قصيرة لبورشرت 
التسعينيات  ــل  أوائ بها  تقدمُت   Borchert
للروائي جمال الغيطاني الذي كان حينئذ يرأس 
تحرير سلسلة "كتاب اليوم" وكانت هذه السلسلة 
تنشر الترجمات. وقد اطلع عليها وأبدى إعجابه 
الشهور  ومرت  ستنشر.  بأنها  وأخبرني  بها 
والسنوات، وسافرت للدراسة في ألمانيا. ومرةاً، 
بعد عودتي في إجازة، اتصلُت به تليفونيا ألسأله 
عنها، فأخبرني أنه لم يعد مسؤولاً عن السلسلة، 
لحسن  اآلن!  مخطوطتي  هي  أين  يعرف  ول 
الحظ كان األصل عندي هذه المرة، فراجعتها، 
وكتبتها مرة أخرى على اآللة الكاتبة، وتقدمت 
مصر،  في  الترجمة"  "آفــاق  سلسلة  إلى  بها 
وُنِشرت المجموعة سنة 1998، أي بعد حوالي 
ثماني سنوات من تقدمي بها ألول مرة لألستاذ 
جمال الغيطاني. كل هذا يبين لك العقبات التي 
ا مع  يمكن أن يواجهها المترجم المبتدئ، وتحديداً

درسُت اللغة 
األلمانية ألنها 
ليست شائعًة 

في مصر

حوارات
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ثالثين سنة.  أو  قبل عشرين  الحكومي  النشر 
الوضع اآلن اختلف كثيرا لحسن الحظ.

عموما، نحمد هللا أن سوء الحظ كان في البدايات 	 
فقط. حيث إن ترجماتك توالت بعد ذلك وسنتحدث 
عنها. ولكني أود أن أسألك قبل ذلك: لماذا اللغة 
األلمانية؟ لماذا لم تتجه مثاًل إلى اإلنجليزية أو 

اإلسبانية أو أي لغة أخرى؟
سؤالك وجيه. عندما اجتزت امتحان الثانوية 
العامة قررُت دراسة لغة غير شائعة في مصر 
لعتبارات عملية مهنية بحتة، أي ألجد عمالاً 
أن  وبما  األولــى.  الفكرة  هذه  كانت  ذلك.  بعد 
في  منتشرتان  والفرنسية  اإلنجليزية  اللغتين 
مصر، وهناك مدارس لغات متخصصة لم أكن 
من روادها، فقد قلُت لنفسي إنه لن يكون لي حّظ 
كبير في المستقبل في لغتين شائعتين، ولن تكون 
اللغة  في  فكرت  لذا  فيهما،  التميز  فرصة  لي 
األلمانية، ربما لحبي لبعض األعمال األلمانية 
العتبارات  ا  أيضاً هناك  كانت  قرأتها.  التي 
لوجود بعض  نظرا  إليها  أشرت  التي  المهنية 
الشركات األلمانية الكبرى في مصر. كما ترى، 
ثمة مجموعة من األسباب، أهمها أنني لم أكن 
أريد أن أدرس لغة شائعة في مصر، أردت أن 

ا. أدرس لغة نادرة نسبياً

أولى ترجماتك الطويلة كانت رواية "مونتاوك" 	 
 Max فــريــش  مــاكــس  السويسري  للكاتب 
عام  الجمل  دار  عن  صــدرت  التي   Frisch
2001. في شهادتك التي أشرنا إليها قبل قليل 
كتبَت أنك تعتز بهذه الترجمة كثيرا ولكنك تقول 

إنها تحمل كل أخطاء البدايات.
حداثي  بنَفس  مكتوبة  الرواية  هذه  طبعا. 
يعرفه  ما  األولى – وهذا  الترجمة  ا. وفي  جّداً
أي مترجم محنك - ل يكون المرء قد عثر بعد 
على أسلوبه الخاص، أو على حلول ترجمية 
للمشاكل والصعوبات التي تواجهه، وربما لم 
يتقن اللغة التي يترجم عنها إتقانا تاما، فيقع في 
بعض األخطاء. وأنا عندما تصفحُت الترجمة 
بعد مرور سنوات هالتني كثرة األخطاء، في 
الصياغة والنحو، فضال عن األخطاء المطبعية. 
لذا كتبُت للناشر أطلب منه إصدار طبعة ثانية 

منقحة ومصححة من الرواية، ألنها رواية جميلة 
ومتميزة، ويهمني أن تخرج خالية من األخطاء. 
لكن الناشر كان له رأي آخر، فأصدر طبعة ثانية 
من دون أن ُيخطرني حتى، أو يعيد لي الترجمة 
ألنظر فيها. وانتهت عالقتي بدار النشر هذه. 
أخرى  ترجمة  لي  شهور صدرت  قبل  ولكن 
عن ماكس فريش أيضا، وهي رواية "شتيللر"، 
وأعتقد أنني في هذه الترجمة عوضُت كل ما 
كنُت أريد أن أفعله في "مونتاوك" من إظهار 

ماكس فريش في حلة جيدة تليق به. 

على ما يبدو أن ماكس فريش، وأيًضا فريدريش 	 
 ،Friedrich Duerrenmatt دورنمات 

هما أكثر كاتبين تحّبهما. 
صحيح. وقد فكرت كثيرا لماذا. ربما ألن 
العالمية  الحرب  بعد  ا  عموماً األلمان  الكّتاب 
الثانية يغلب على أدبهم ثيمة معينة هي الماضي 
ُيلقي  التاريخ  إن  أي  تجاوزه،  وكيفية  النازي 
بثقله على معظم الروايات األلمانية. أما ماكس 
ا عالمّياًا حقا، من  فريش ودورنمات فيكتبان أدباً
إنسان في أي مكان من  يقرأه أي  أن  الممكن 
العالم ويتفاعل معه، أدب ليس مثقال بالتاريخ 
الذي  األلماني   أو  ــي  األوروب أو  السويسري 
ا استقبال هذه األعمال في دول أو  يعوق أحياناً
ماكس  لكتابة  الرئيسية  الثيمة  أخرى.  ثقافات 
اإلنسان،  هوية  الهوية؛  موضوع  هي  فريش 
صورته لدى اآلخر، صورة اإلنسان عن نفسه، 
اختالف هذه الصورة عن الصورة التي يصنعها 

فكرت كثيًرا 
لماذا أحب 

فريش 
ودورنمات أكثر 

من غيرهما، 
وبيتر هاندكه 

ليس من كّتابي 
المفضلين!

حوارات
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اآلخرون عنه، إلخ. هذه ثيمة عالمية . األمر 
"مونتاوك"  الصادقة  الذاتية  سيرته  في  نفسه 
التي يسرد فيها جزءا من سيرته، ويتحدث عن 
عالقته بالنساء، وصداقته التاريخية مع الشاعرة 
 Ingeborg باخمان  إنجبورج  النمساوية 
Bachmann، وانتحارها. أما دورنمات فهو 
أستاذ اإلثارة والروايات البوليسية المشوقة ذات 
الرواية  في  دورنمات  فعله  ما  األدبي.  العمق 
البوليسية هو في الحقيقة أمر فريد لم يستطع 
أحٌد أن يفعله بعده، فهو يكتب روايةاً تبدو على 
السطح رواية بوليسية مثيرة، وهي بالفعل كذلك، 
لكنها أيضا أدب يناقش قضايا أدبية وفلسفية بالغة 
العمق، مثل التفرقة بين العدالة والقانون، وعجز 
القانون عن تحقيق العدالة في كثير من األحيان. 
ا، فترجمُت "الوعد"  شدتني أعمال دورنمات كثيراً
ا قصة  وهي من أشهر رواياته البوليسية، وأيضاً
طويلة بالغة الروعة عنوانها "العطل"، وقريبا 
ستصدر لدى دار الكتب خان القاهرية ترجمتي 
لرواية بوليسية أخرى شهيرة عنوانها "القاضي 

وجالده". 

اللغة األلمانية تتيح لك أن تترِجم كّتاًبا من ألمانيا 	 
تحدثَت  اللذان  والكاتبان  وسويسرا،  والنمسا 
سويسريان.  ودورنمات(  )فريش  اآلن  عنهما 
الكتاب  على  اختيارك  يقع  كيف  هو  السؤال 
الرواية  هذه  تترِجم  أن  تختار  لماذا  المترَجم؟ 

وليس تلك؟ هذا الكاتب وليس ذاك؟
هناك عدة معايير تجعلني أختار روايةاً ما 
ألترجمها. عندما بدأُت الترجمة كنُت أحب أن 
األلماني  األدب  الكالسيكية في  الروايات  أنقل 
الحديث والمعاصر، تلك التي أصابت عن حق 
شهرة كبيرة، ولها وزن وثقل أدبي ولم ُتنَقْل بعد 
إلى اللغة العربية، مثل "مونتاوك" لماكس فريش 
 Wolfgang أو قصص فولفجانج بورشرت
 Heinrich Boll وهاينريش ُبل Borchert
وهي  "شتيللر"،  روايــة  هناك  آخر،  كمثال   .
التي  اللغة  ألمانية  الروايات  أهم  من  واحــدة 
صدرْت بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت قد 
صدرْت في الخمسينيات، ولم تصدر بالعربية 
إل هذا العام )2021(. هذا عمل مهّم ومؤسِّس. 
من األمثلة أيضا رواية "حلم" للكاتب النمساوي 

أرتور شنيتسلر Arthur Schnitzler التي 
ترجمتها العام الماضي )2020( وهي رواية 
بارعة،  نفسية  تحليالت  بها  )نوفيال(  قصيرة 
يقول فرويد عن مؤلفها شنيتسلر إنه توصل في 
رواياته عن طريق الحدس األدبي لما توصلُت 
أنا إليه في علم النفس بعد سنوات طويلة من 
بالفعل،  بديعة  ــة  رواي والستقصاء،  البحث 
 Eyes Wide هو  شهير  فيلم  إلى  تحولت 
"عيون  إلى  عربّياًا  اسمه  ترجم  الذي   Shut
مغلقة على اتساعها" وهو آخر أفالم المخرج 

 . Stanlley Kubrick ستانلي كوبريك
ا رواية "قصص بسيطة" للكاتب  أذكر أيضاً
األلماني إنجو شولتسه Ingo Schulze التي 
ُنشرت سنة 1998، وكانت من أبرز الروايات 
التي تناولت موضوع انهيار سور برلين ووحدة 
األلمانيتين الشرقية والغربية. وقد وقع اختياري 
على هذه الرواية لموضوعها ولألسلوب الجديد 
إلى  ُيترجم  أول عمل  وكانت  به،  كتبت  الذي 
ا  أيضاً هناك  شولتسه.  إنجو  للروائي  العربية 
 Patrick زوسكيند  لباتريك  "الكونترباص" 
مسرحية  مــونــودرامــا  وهــي   Sueskind
ثم  بها،  ففُِتنُت  المسرح  على  رأيُتها  شهيرة، 
فترجمُتها  أكثر،  بها  ففُِتْنُت  كتاب  في  قرأتها 
عرضُت  أن  إلى  ا،  ناشراً أجد  أن  قبل  حتى 

استقلُت من 
عملي الصحفي 
ألتفرغ للترجمة
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الترجمة على المشروع القومي للترجمة بمصر 
وصدرْت لديه. هناك كذلك رواية "العاصمة" 
 Robert ميناّسه  روبرت  النمساوي  للكاتب 
بجائزة   2017 سنة  الفائزة   Menasse
الكتاب األلماني وهي أهم جائزة ألمانية ُتمنح 
كل سنة في معرض فرانكفورت للكتاب ألفضل 
ميناّسه  ويتناول  األلمانية.  باللغة  اإلصــدارات 
فيها موضوع التحاد األوروبي روائّياًا. رواية 
الفني  وتناولها  السياسي  موضوعها  في  فاتنة 
والروائي، وصدرْت ترجمتي لها قبل سنتين عن 
ا،  دار "آفاق" بالقاهرة. كل هذه األعمال مهمة جّداً
ولألسف لم يكن القارئ العربي يعلم عنها شيئا، 
فكان هدفي أن أعرفه بهذه األعمال. ومعظم هذه 
الترجمات كانت من اختياري؛ أنا من اخترُت 
في  أما  النشر.  دور  واقترحُتها على  العناوين 
الفترة األخيرة وبعدما أصبحت معروفا بعض 
الشيء، بدأْت دور النشر تتوجه إلي وتعرض 
األعمال  ومنها  األعمال،  بعض  ترجمة  عليَّ 
فاجنر  لديفيد  "حياة"  كرواية  ا،  حديثاً الصادرة 
David Wagner التي صدرت عن شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر في لبنان، ومؤلفها 
كاتب ألماني شاب من مواليد عام 1971، وقد 
كتب في هذه الرواية المؤثرة عن تجربته في 
منذ صباه من مرض  إْذ عانى  إليه،  كبد  نقل 

إن  الوفاة،  إلى  به  كان سيودي  كبده  في  نادر 
لم ُتنَقْل إليه كبد أخرى. رواية مفعمة بالتأمالت 
عن الحياة والموت. وقريبا، ولدى الدار نفسها، 
ستظهر الترجمة العربية آلخر روايات فاجنر 
وهي رواية "العمالق الَنّساء" التي صدرت عام 
بحساسية عالية  مكتوبة  2019، وهي رواية 
عن موضوع شائك، وهو مرض والد الكاتب 
بالَخَرف، أو األلزهايمر، وكيف أضحى األب 
يرافق  للنسيان.  فريسة  السابق  في  العمالق 
بعض  وفــي  المسنين  دار  في  ــده  وال الكاتب 
الرحالت، ويستعيد عالقته الجدية مع أبيه بعد 
سنوات من الفتور. كما ترى، هناك تنويع بين 
قبل  أو  العام  هذا  الصادرة  الحديثة  الروايات 
خمس سنوات، والروايات الكالسيكية التي ل بّد 
أن ُتَترجم إلى اللغة العربية. وتوالت ترجماتي 

عبر السنين إلى أن تعدت الثالثين عمال.

للكاتبة 	  البيانو"  "عازفة  رواية  أيضا  ترجمَت 
 Elfriede Jelinek النمساوية ألفريده يلينك
الفائزة بجائزة نوبل لألدب عام 2004. وهذه 
الرواية ليست فقط من أهم روايات يلينك، ولكنها 
أنت  ترجمَتها  التي  الروايات  أجمل  من  أيًضا 

شخصيا.
نعم. أتذكر أنني كنُت في معرض فرانكفورت 
فوز  خبر  أُعلِن  عندما   2004 عام  للكتاب 
ليست  ويلينك  نوبل.  بجائزة  يلينك  ألفريده 
األلماني،  األدب  أو  النمسا  في  ا  طبعاً مجهولة 
  Peter ولكنها ليست مثالاً بشهرة بيتر هاندكه
Handke  أو آخرين توقع المرء حصولهم 
على جائزة نوبل. وبالتالي فإن أول سؤال تبادر 
هي  ما  فوزها:  بعد  العربي  القارئ  ذهن  إلى 
أعمالها المترجمة؟ واإلجابة: ل توجد. لم يكن 
هناك عمٌل واحد مترجم لها. فكانت فكرتي أنه 
ل بد أن ننقل وبسرعة أهم أعمالها من األلمانية 
النّقاد هي  بإجماع  أعمالها  وأهم  العربية.  إلى 
روايتها "عازفة البيانو" التي تتضمن نقدا لذعا 
للمجتمع النمساوي في الثمانينيات، ونقدا لمفهوم 
األمومة الشائع، وسخرية لذعة من "صناعة" 
نجوم الموسيقى في فيينا، بلد الموسيقى، ل سيما 

انتهاك الطفولة بدعوى الفن. 
حقوق  المصرية  ميريت  دار  اشــتــرت 

التالعب اللفظي 
والسخرية من 
األمور شديدة 

الصعوبة في 
الترجمة

حوارات
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الترجمة، وباشرُت العمل عليها، وربما كانت 
ا حتى  هي الترجمة الوحيدة التي تفرغُت لها تماماً
أنجزها بسرعة نسبية لُتنشر في معرض الكتاب 
في القاهرة في يناير 2005. وقد كنُت آنذاك 
 Deutsche فيله  دويتشه  إذاعة  في  صحفّياًا 
كانت  عملي.  من  فاستقلُت  بون  في   Welle
خطوة وصفها كثيرون بالجنونية، لكنني أقدمُت 
للترجمة. وقد واجهتني  ا  عليها وتفرغُت تماماً
مصاعب عديدة في ترجمة هذه الرواية، ألن 
اللفظي  التالعب  على  يعتمد  يلينك  أسلوب 
األمران  وهذان  السخرية.  على  ا  وثانياً  ، أولاً
من األمور شديدة الصعوبة في الترجمة، ألن 
ا  ما هو ساخر في لغة ليس بالضرورة ساخراً
في لغة أخرى إذا ما ترجْمَته ترجمة حرفية. 
فال بّد أن تظل طوال الوقت تبحث عن مقابل،  
تنقل هذه الصورة لكي  ويؤرقك سؤال: كيف 
التالعب  أما  األخرى؟  اللغة  في  تظل ساخرة 
اللفظي فهو أمر شديد الخطورة وشديد الصعوبة 
ا في اللغة  في النقل، ألنني عندما أتالعب لفظياً
العربية مثالاً بعبارة "نسيم عليل" ونحن نعلم أن 
ا "مريض"، هذا أمر ل  كلمة "عليل" تعني أيضاً
يمكن ترجمته حرفيا إلى اللغات األخرى، فليس 
لدي في اللغة األلمانية مثال كلمة واحدة تصلح 
هذا  على  ا.  معاً النسيم  ورقة  المرض  لوصف 
المنوال هناك العديد من العبارات الساخرة في 
"عازفة البيانو"، أو تلك التي تضم تالعبا لفظيا، 
ل يمكن نقلها كما هي في اللغة العربية. ل بد أن 
يجتهد المترجم ويبتكر حلولاً ترجمية لها دون 
إحدى  كانت  هذه  الحرفية.  بالترجمة  اللتزام 
ا إلى الصعوبة  أهم الصعوبات، باإلضافة طبعاً
أو  المباشرة  اإلباحية  المشاهد  وهي  األخرى، 
وصف الجنس بطريقة تكاد تكون مبتذلة، بل 
دة البتذال، وهذا كما تعلم مثير للجدل في  متعمَّ
ثقافتنا العربية. وأعتقد اآلن أن هذه الترجمة ما 
كانت لتنشر في دار نشر حكومية في مصر، 
المؤكد أنه كان سُيقتَطع وُيحذف منها الكثير. 
هاشم  محمد  الناشر  شجاعة  أقّدر  فإني  ولذا، 
دون  كما هي،  نشرها  ميريت ألنه  دار  مدير 
حذف كلمة منها. كان رأيي أن ألفريده يلينك 
المباشرة  بهذه  تكون  أن  الرواية  لهذه  أرادت 
والقسوة والبتذال في بعض األحيان، ول بد أن 

تصل الرسالة كما هي والقارئ هو الحكم. لم 
أمارس رقابة أخالقية على القارئ، ول الناشر 
ا بهذه الترجمة، ألنها  فعل ذلك. لهذا أعتز جّداً
ا  مجهوداً ترجمتها  في  وبذلُت  صعبة،  روايــة 
ا، وكان لها صدى نقدّي أبهجني، إذ كتب  كبيراً
عنها وأشاد بها نقاد وكّتاب مهمون، مثل الكاتب 
المصري عالء الديب والناقدة اللبنانية يسرى 
مقدم والشاعر الفلسطيني أحمد دحبور والقاص 

المصري هيثم الورداني. 

لم يكن 	  يلينك - وكما تفضلَت –  ألفريده  طبًعا 
بنوبل 2004 شهرة مواطنها  لها عند فوزها 
النمساوي بيتر هاندكه الذي سيفوز أيًضا بنوبل 
بعدها بخمسة عشر عاما )2019(. دعني أسألك 
له رواية "دون  الذي ترجمَت  عن هذا األخير 
جوان" وُنِشرْت ُبَعيد فوزه بنوبل. ألم تترجم له 

شيًئا قبل الجائزة؟
ل.

لماذا؟	 
له ذوقه الشخصي. وبيتر هاندكه  المترجم 
لكني  المفضلين.  كّتابي  من  الحقيقة  في  ليس 
األدب  فــي  وموقعه  األدبــيــة  أهميته  أدرك 
األلماني، لذا اقترحت على داَرْي النشر "سرد" 
و"ممدوح عدوان" ترجمة هذه الرواية، وكان 

ال بد أن يجتهد 
المترجم ويبتكر 

حلواًل ترجمية 
دون االلتزام 

بالترجمة الحرفية

حوارات
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ذلك قبل حصوله على نوبل بعام كامل. وسلّمُت الترجمة في 
شهر مايو 2019، وبدأت الداران الشتغال على التحرير 
والصف، ثم فوجئنا بخبر فوز هاندكه بنوبل عندما كانت 
الترجمة في المطبعة. ولذلك فإن كثيرين ظنوا أن الرواية 
ا بسبب فوزه بالجائزة، وهذا بالطبع ليس  صدرْت خصيصاً
صحيحا. وقد اخترُت هذه الرواية بالذات ألنني أعتبرها من 
األعمال المختلفة قليالاً عن بقية أعمال هاندكه. إذ يتناول فيها 
ا؛ أل وهو موضوع  ا تناُولاً جديداً تماماً ا عالمياً ا أدبياً موضوعاً
العالقة،  هذه  وكنه  والمرأة،  الرجل  بين  والعالقة  العشق 
طاغية  الناشرْين  وسعادة  سعادتي  وكانت  الحب.  وماهية 

بصدور هذه الترجمة بعد إعالن فوزه بأسابيع.

تنشر 	  التي  النشر  ُدور  مع  تعاملك  أسألك عن  أن  أود  اآلن 
ترجماتك. قبل قليل أشدَت بشجاعة محمد هاشم صاحب دار 
ميريت لنشره رواية يلينك دون أن يحذف منها شيًئا. فكيف هو 
تعاملك مع بقية دور النشر، سواء من ناحية الرقابة والحذف 

أو من ناحية التعامل المادي والمعنوي؟. 
تكلم كل  لو  وهللا  هذا موضوع شائك )يضحك(. ألنه 
المترجمين بصراحة عن هذا التعامل، فسُيغِضبون معظم 
تعمل  النشر  أن دور  أعلم  أنا  بداية،   : النشر. شوف  دور 
في ظروف شديدة الصعوبة، ولقد تعاملُت مع عدد كبير من 
دور النشر، من بينها ُدور محترمة بالفعل، حريصة على 
الحقوق المادية واألدبية للمترجم. لكن هناك في المقابل دور 
نشر غير حريصة على حقوق المترجم، خاّصةاً المادية. وفي 
ا مع إحدى  الفترة األخيرة كان لي لألسف تجربة سيئة جّداً
دور النشر الخليجية الكبيرة التي تدفع مكافآت مجزية، لكنها 
تمارس الرقابة األخالقية والدينية، ولذا لم تصدر ترجمتي 

بعد مرور نحو عامين على تسليمها.
لماذا؟ 	 

الكتاب يحمل عنوان "فهرس بعض الخسارات" للكاتبة 
التي   Judith Schalansky شالنسكي  يوديت  الشابة 
األلماني  األدبي  المشهد  في  البارزة  األصوات  من  تعتبر 
حاليا. ويعتبر هذا الكتاب من أبرز إصدارات عام 2018 
في ألمانيا، فالكاتبة تمزج بأسلوبها األدبي الفلسفي الوقائَع 
التاريخية والعلمية بالخيال الروائي، وتقدم 12 فصال، ترسم 
وجوها مختلفة لتراجيديا الفناء والزوال؛ فتحكي لنا – على 
سبيل المثال - قصة جزيرة تواناكي التي غرقت واختفت 
أهالي  بين  الذي حدث  اللقاء  وتتخيل  أثرا،  تترك  أن  دون 
الجزيرة والمكتشفين، أو تروي لنا قصة "فيال ساكيتي" في 
روما، فتحيي بذلك عصرا كامال، أو تحدثنا عن غزليات 
الشاعرة اإلغريقية صافو Sappho، وتشركنا في تأمالتها 

عما تبوح به تلك الشذرات وعما تسكت عنه. كما ترى، 
كتاب مثير للتأمالت العميقة. 

في أحد فصول الكتاب تتعرض شالنسكي إلى الجنس 
وأماكن اللذة في جسد المرأة، ما أثار حفيظة المسؤولين في 
الدار. المضحك في األمر أن هذا العمل كان من اختيارهم 
وليس من اختياري، وأتعجب: لماذا اختاروا هذا العمل إذن؟ 
ا في  ا كبيراً هل قرأوه قبل تكليفي بترجمته؟ لقد بذلُت مجهوداً
هذه الترجمة، ألن أسلوب الكاتبة يتسم بصعوبة كبيرة وبكثرة 
اإلحالت التاريخية والثقافية. هذا الكتاب المهم ُرشح بترجمته 
 Man Booker الدولية  بوكر  مان  لجائزة  اإلنجليزية 
International Prize، لكن صدور طبعته العربية يبدو 
مؤجال إلى أجل غير مسمى! بعد أن أرسلت الترجمة إلى 
الدار، وبعد أن ُصّفت، أرسلوا لي عدة مرات يسألونني أن 
أغير جمال معينة، أو فقرة كاملة، وأن "أخفف" من بعض 
العبارات، أي أل ألتزم األمانة في الترجمة، وبالطبع رفضت. 
لقد ترجمت لتلك الدار حتى اآلن أربعة أعمال، لم يظهر 
منها سوى عمل واحد!! ومن بين تلك األعمال عمٌل أنتظر 
صدوره منذ نحو عشر سنوات! وأعني هنا ترجمة لذكريات 
الشاعر النمساوي إريش فريد Erich Fried ، وهو كتاب 
من اقتراحهم هم، وحتى اآلن ل أعرف سببا حقيقيا لعدم 
ا للمترجم، الذي يبذل جهدا  نشره! هذا بالطبع أمٌر محِبط جّداً
كبيرا في الترجمة، لكن العمل ل يرى النور! أو يصدر العمل 
بعد تعديل عبارات تمّس جوهره، ول ُيؤخذ رأيك كمترجم 
في هذا التعديل، وإنما ُتفاَجأ به بعد صدور الكتاب . وهذا ما 
حدث للصديق المترجم أحمد فاروق، إذ صدرت قبل شهور 
للنمساوي  الدار نفسها ترجمته لرواية "مجد متأخر"  لدى 
أرتور شنيتسلر، ثم فوجئ بأنه كلما وردْت كلمة "نبيذ" أو 
"بيرة" في الرواية يتم حذفُها وتستبدل بكلمة "مشروب" أو 
"شراب" )يضحك(. هذا أمر مضحك للغاية، يذّكر بترجمة 
بعض األفالم، عندما يرى المرء رجال يدخل حانة ويطلب 
تتحدث  الترجمة  لكن  الكأس،  ونرى  الويسكي،  من  كأسا 
عن قدح من الماء!! أو كما نقرأ في ترجمات أخرى تحذف 
كلمة "كنيسة" أو "دير" وتضع بدل منها كلمة "دار عبادة"، 
المضحكات  هذه  آخر  إلى  دين"،  "رجل  يصبح  و"القس" 

المبكيات! 
أعتقد  ما  على  فهي  الترجمة  في  الكبيرة  المشكلة  أما 
المكافآت. فال أحد يستطيع أن يتعّيش من الترجمة في العالم 
العربي إل نادرا، وخاصة في مثل حالتي عندما تعيش في 
دولة أوروبية لها مستوى دخل معين. أتذكر أنني ترجمت 
برنهارد  توماس  للنمساوي  "صداقة"  كتاب   2005 عام 
Thomas Bernhard ، وكانت أول ترجمة لهذا الكاتب 
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مكافأة  آنذاك  "المدى"  دار  لي  دفعت  بالعربية.  النمساوي 
بالليرة السورية، بلغت قيمتها بعد التحويل مائتي يورو فقط! 
وهو مبلغ متواضع جدا، تصرفه في دعوة عشاء ألربعة أو 
خمسة أشخاص في مطعم فاخر بعض الشيء. وقد وافقُت 
على هذا المبلغ الضئيل لترجمة كتاب كامل ألنني أحببت هذه 

الرواية ورغبت في أن ترى النور لدى دار كبيرة. 
ول أذيع سرا إذا قلت إن ترجمات عديدة ما كان لها أن 
تظهر إل بدعم من الجهات األجنبية، وإن ثمة مشروعات 
مهمة أقترحها على دور النشر، لكنها ُترفض لعدم وجود 

الدعم. 

أنك 	  قليل  قبل  ذكرَت  أستاذ سمير:  إلى سؤال  يدفعني  وهذا 
للترجمة، ووصفت هذه الخطوة  لتتفرغ  استقلَت من عملك 

بالجنونية. هل ندمَت بعد ذلك على هذه االستقالة؟ 
ا. فقد استقلُت من عملي  )يضحك( ل. لكنني كنُت محظوظاً
كمذيع في إذاعة دويتشه فيله ولكنني ظللت أعمل بشكل حر، 
ا فورّياًا، وأجور الترجمة  باإلضافة إلى أنني عملُت مترجماً
الفورية كما تعلم مجزية. ومن المحزن حقا، أن تكسب في 
يومين أو ثالثة أيام من الترجمة الفورية ما يعادل ترجمة 
رواية كاملة تأخذ منك شهورا وشهورا من العمل الشاق!  
ا للترجمة األدبية، لكنني تحررت من عبء  لهذا لم أتفرغ تماماً

الوظيفة، وأصبح لدي وقت أكثر للترجمة األدبية.

مازلُت مع الندم وسأسأل عن ندم من نوع آخر: هل ندمَت على 	 
عمل ترجْمَته؟

ل. إن كان من ندم فهو على األعمال التي ترجمُتها ولم 
تصدر حتى اآلن، كما ذكرُت قبل قليل، أي أن تتعاقد مع 
دار نشر دون أن تعرف سياسة النشر لديها بالضبط. أما أن 
أندم على عمل مترجم منشور فال. إنني أعتبر كل ترجمة 
مغامرة، حتى لو لم يوافقني أسلوب الكاتب أو حتى آراؤه 
ا مختلفا  السياسية. أنت كمترجم تواجه في كل ترجمة تحّدياً
لنقل أفكار الكاتب وأسلوبه إلى لغة أخرى. وبالنسبة لي كان 
لكل عمل متعته في الترجمة. ربما ندمت على ترجمة عمل 
أي  يحقق  لم  لذلك  بألمانية جافة، وربما  ُكتب  واحد، ألنه 

صدى بعد صدوره.
أي عمل هذا بالضبط؟	 

 هو عمل مهم من ناحية الموضوع، لكنه مكتوب بشكل 
جاف، كان عنوانه "أدباء أمام المحاكم: األدب الممنوع في 
Joerg- أربعة قرون" ]اختيار وإعداد: يورغ- ديتر كوغل
تعرضوا  الذين  األدبــاء  عن  يتحدث   ]  Dieter Kogel
للمحاكمة في ألمانيا. كما ترى الموضوع مهم وشيق، وبعض 

فصول الكتاب شيقة، ولكن معظم فصوله دراسات أكاديمية 
جافة تتوجه للقارئ األلماني، وأعتبرها غير جاذبة للقارئ 
العربي العادي. ولذا، ل أظن هذا العمل معروفاًا أو قُِرئ 

بشكل جيد. 

عدا الترجمة، صدر لك أيًضا كتاب من تأليفك عنوانه "جونتر 	 
جراس ومواجهة ماٍض ال يمضي" عن األديب األلماني الفائز 
 Guenter هو اآلخر بجائزة نوبل عام 1999 جونتر جراس

Grass. ماذا تقول عن هذا الكتاب؟ 
جونتر جراس من األدباء الذين رافقُتهم كصحفي، وكتبُت 
عنه وعن أعماله الجديدة في أوقات مختلفة سلسلةاً من المقالت 
في جريدة الحياة وإذاعة دويتشه فيله. ومن حسن حظي أنني 
رافقُته في رحلته إلى اليمن. وكان جراس قد قام برحلتين إلى 
اليمن مع وفدين من األدباء األلمان والعرب في مؤتمرين 
عن الشعر العربي األلماني، والرواية العربية األلمانية. وقد 
شاركت في الرحلة الثانية ضمن الوفد الصحفي المرافق له، 
وكان ذلك عام 2004. ولذلك فقد تعرفُت عن قرب إلى هذا 
الكاتب الكبير. وعندما توفي سنة 2015 خطرت لي فكرة 
جمع كل المقالت التي كتبُتها عنه، وإعدادها كي تصدر في 
كتاب، فأعدت النظر في المقالت التي سبق نشرها، وأضفُت 
ا للكتاب، بحيث تتشّكل لدى  فصولاً عديدة ُكتبت خصيصاً
القارئ فكرة عن جراس منذ بدايته، ومنذ روايته األولى الفذة 
"الطبل الصفيح" وحتى وفاته، مع فصل نقدي عن الترجمات 
ا  العربية ألعماله. وكان آخر فصل في الكتاب بعنوان "أخيراً
ا" عن آخر كتاب نشره األديب األلماني  أستطيع أن أقول أخيراً

وهو كتاب "عن الزوال". 

- حصلَت عام 2014 على جائزة الترجمة األدبية من األلمانية 	 
إلى العربية من معهد جوته بالقاهرة، كما ِنلَت جائزة ترجمة 
في مصر سنة 1996  للثقافة  األعلى  المجلس  القصة من 
وفازت ترجمتك لرواية "حياة" بجائزة الشيخ حمد للترجمة. 
إلى أي مدى مثل هذه الجوائز تحفز المترجم؟ وهل نستطيع 
من  األخيرة  السنوات  في  حقه  يأخذ  بدأ  المترجم  إن  القول 

الجوائز العربية، أسوة بزميله الروائي؟ 
- أرى أن الجوائز تكريم وتقدير للمترجمين الذين، كما 
قلت، ل يحصلون في معظم األحيان على مكافآت جيدة. 
وعموما مترجم األدب يدفعه الشغف والعشق أكثر من الدافع 
المادي، والجائزة تكريم مادي ومعنوي مطلوب. ل تنَس أن 
المترجم يعمل في معظم األحيان في الظل، يجلس شهورا 
دون  الترجمة  تظهر  أن  ويحدث  نص،  مع  وحده  طويلة 
أن تلقى الهتمام المأمول، مما يشعره باإلحباط في كثير 
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ُتشعر  فالجائزة تكريم مهم  لذلك  من األحيان. 
المترجم بأن جهده لم يضع هباء.

نعم،  من سؤالك:  الثاني  الشق  إلى  بالنسبة 
في السنوات األخيرة تزايد الهتمام بالترجمة، 
وأتمنى أن تكثر الجوائز التي تلتفت إلى عمل 

المترجمين المجيدين.

- رغم أنك تخصصَت في ترجمة الرواية بشكل 	 
خاص، إال أننا نقرأ لك بين فترة وأخرى ترجمة 
للشعر، كما في مقالك بصحيفة أخبار األدب عن 
وقد  فريد.  إريش  اليهودي  النمساوي  الشاعر 
أعلنَت مؤخرا على صفحتك في فيسبوك عن قرب 
المؤّجل"  "الزمن  الشعرية  المجموعة  صدور 
إلنجبورج باخمان، التي شاركك ترجمتها يوسف 
ليمود. كيف تجد ترجمة الشعر؟ أسهل أم أصعب 
من ترجمة الرواية؟، خاصة إذا ما علمنا أن هناك 
مقولة للشاعر والمترجم بسام حجار يقول فيها 
إن "ما يسعى إليه القارئ إذا كان قارَئ شعر 

شِغًفا هو شعر الترجمة ال ترجمة الشعر"؟
الشعر، وباستثناء  أهاب ترجمة  - عادة ما 
بوبروفسكي  ليوهانيس  القصائد  بعض 
Johannes Bobrowski وجونتر جراس 
وإريش فريد، لم "أقترف" هذه الجريمة الجميلة. 
وفي عام 2017 عرض علّي الشاعر والفنان 

التشكيلي يوسف ليمود أن نشترك معا في ترجمة 
المعروفة  النمساوية  للشاعرة  قصيدة  خمسين 
حذري  بسرعة  تجاوزت  باخمان.  إنجبورج 
ووافقت على الفور، لمكانة الشاعرة في األدب 
ناحية، وألنني وجدت  من  المعاصر  األلماني 
أن التعاون مع شاعر يجيد األلمانية في ترجمة 

قصائد شاعرة كبيرة تجربة جميلة ومثيرة.
وبالرغم من انشغالي في ترجمات أخرى، 
لترجمة  جدا  الرمزية  المكافأة  من  وبالرغم 
الشعر، فقد انهمكت في ترجمة القصائد بعد أن 
قسمناها، وعندما انتهيت مما ترجمت أرسلته 
ليوسف إلبداء الرأي، وفعل هو الشيء نفسه، 
ثم تولى كتابة مقدمة للديوان، وسلمنا الديوان 
للنشر أواخر عام 2017. وآمل أن يصدر هذا 

الديوان قريبا.
الموضوع في رأيي ليس ما األصعب وما 
رايش  مارسيل  األلمان،  النقاد  لشيخ  األسهل. 
 ،  Marcel Reich-Ranicki رانيتسكي 
جملة شهيرة، وهي أن بعض الكّتاب )األلمان( 
يهربون من النثر – ألنهم ل يجيدونه – إلى 
الشعر، ألنهم يظنون أنه أسهل. ثمة مترجمون 
في  السؤال  الشعر.  ترجمة  أيضا  يستسهلون 
أي  وفي  كمترجم؟  نفسك  تجد  أين  هو:  رأيي 
الميادين تقدم إنجازا جيدا؟ عن نفسي، أميل أكثر 

إلى ترجمة النثر.

- في كتابك الذي أشرنا إليه في الحوار ]"جونتر 	 
جراس ومواجهة ماٍض ال يمضي"[ أشدت بنيابة 
القضية  التي حفظت  األلمانية  كوبلتنس  مدينة 
وتتهمه   1962 سنة  جــراس  ضد  المرفوعة 
بسبب روايته "قط وفأر" بنشر مؤلفات إباحية، 
تفهم  متبصرة  واعية  "نيابة  بأنها  ووصفَتها 
خصوصيات األدب والفن رفضت هذه الوشاية 
التي قدمت في صورة بالغ"، وقارنت بين قضية 
ألعشاب  "وليمة  رواية  أزمة  وقضية  جراس 
أُغلقْت  التي  مصر،  في  حيدر  لحيدر  البحر" 
قضيتها دون "نقاش مجتمعي حول المسموح 
والممنوع في األدب والفن". برأيك متى سيكون 

هذا النقاش ممكًنا في عالمنا العربي؟ 
- عندما أتذكر ما قلته لك عن ترجمات قمت 
الجمل،  أو بعض  فقرة  بسبب  ولم تصدر  بها 

تكسب في ثالثة 
أيام من الترجمة 

الفورية ما يعادل 
ترجمة رواية 

كاملة 
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فسأقول: ما زال أمامنا فترة طويلة حتى يستطيع 
أو  المختلف  ــرأي  ال حقا  يتقبل  أن  المجتمع 
المعارض أو الخارج عن اإلجماع. المرء يشعر 
بإحباط حقا عندما نرى قدر الحرية التي كان 
النشر يتمتع بها في العالم العربي قبل خمسين أو 

ستين سنة، ويقارنها باليوم!

- قرأنا بعض األعمال األدبية األلمانية مترجَمًة 	 
في  مثاًل  الحال  هي  كما  وسيطة،  لغة  عبر 
و"ِسدهارتا"  الشرق"  إلى  "رحلة  روايــات 
 Hermann هسه  لهرمان  ــان"  ــي و"دم
Hesse التي ترجمها عن اإلنجليزية ممدوح 
عدوان، وكذلك بعض أعمال برتولت بريخت 
Bertolt Brecht، وغيرها. ما رأيك في 
الترجمة عن األلمانية عبر لغة وسيطة؟. هل 
األدبي  النص  تفي  أن  الترجمة  هذه  تستطيع 

حقه كما لو كانت عن اللغة األم؟
- هذا موضوع متشعب، وعموما أستطيع 
أن أقول: أرى أن الترجمة عبر لغة وسيطة 
أمر إشكالي ويحمل مخاطرة كبيرة جدا، وقد 
كان لها ما يبررها في فترة سابقة، لم يكن 
لدينا فيها مترجمون عن لغات مثل األلمانية 
أو الروسية أو اإلسبانية. اآلن اختلف األمر. 
هذه الظاهرة تكاد تكون اختفت في أوروبا، 
ول يمكن أن يخطر على بال دار نشر ألمانية، 
مثال، أن تكلّف مترجما متخصصا في اللغة 
أو  اإلسبانية  من  عمل  بترجمة  اإلنجليزية 
الروسية أو حتى العربية التي ما زالت تعتبر 
لغة غير شائعة إلى حد ما. هذا أمر عفا عليه 
الزمن، ولم يعد يقوم به أحد إل في حالت 
اللغات النادرة فعال. في كتابه القّيم "أن نقول 
وعالم  الكاتب  يتأمل  تقريبا"  نفسه  الشيء 
 Umberto  اللغويات اإليطالي أمبرتو إيكو
Eco في ماهية الترجمة وجوهرها، معتبرا 
وتفاوض  للنص،  تأويل  وأخيرا،  أول  أنها، 
أشياء  عادة  يترك  والمتفاوض  األصل،  مع 
ليربح أشياء أخرى. الترجمة عبر لغة وسيطة 
تعني، إذن، تأويل نص مؤول، وتفاوض مع 
متفاوض. والخطورة كبيرة في أن يفقد النص 

األصلي الكثير عبر التفاوض مرتين.
لغة  عبر  الترجمة  في  المطروح  السؤال 

ينقل  أن  المترجم  استطاع  هل  هو:  وسيطة 
النص بكافة ظالله وإيحاءاته وإحالته؟ هذا 
شيء ل يمكن الحكم عليه عبر قراءة الترجمة 
التي قد تكون سلسة وتترك انطباعا  وحدها 
جيدا. ل بد هنا من الرجوع لألصل. وبيقين 
كبير يمكن القول إن الترجمة عبر لغة وسيطة 
ترجمة تقريبية، ألنها – كما ذكرت – "نتيجة 
تفاوض" مع متفاوض. لهذا يكاد يجمع معظم 
الباحثين في علم الترجمة على رفض الترجمة 
 - أحيانا   – واعتبارها  وسيطة،  لغة  عن 
تشويها مزدوجا لألصل. وبالطبع هناك دائما 

استثناءات.
وتتفاقم إشكاليات الترجمة عبر لغة وسيطة 
في األعمال التي تقوم أساسا على اللغة، ل 
على "الحدوتة" والحدث. ولعل المثال األبرز 
في ذلك هي ترجمة رواية الكاتبة النمساوية 
التي صدرت في عام 2013  يلينك  إلفريده 
عن دار "طوى" تحت عنوان "معلمة البيانو"، 
وهي الرواية التي سبق أن ترجمُتها في عام 
قرأ  َمن  البيانو".  "عازفة  بعنوان   2005
حول  يدور  موضوعها  أن  يعرف  الرواية 
امرأة تعلمت عزف البيانو منذ طفولتها، وكان 
حلمها، وحلم أمها، هو أن تصبح عازفة بيانو 
شهيرة ونجما من نجوم الموسيقى في سماء 

الترجمة عبر لغة 
وسيطة أمٌر عفا 

عليه الزمن!
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فيينا. فإذا قام المترجم اإلنجليزي بتأويل العنوان – وأنا 
أعتقد أن التأويل خاطئ - فإن المترجم العربي يعيد التأويل 
نفسه، أي يكرر الخطأ ذاته. وقد كتبت بالتفصيل في مقالة 
ُنشرت في "الحياة" األخطاء الفادحة التي تتضمنها ترجمة 

دار طوى. 
نقطة أخرى: أعمال يلينك تعتمد على التالعب اللفظي 
واإلحالت والتناص. كل هذه األشياء تضيع تماما خالل 
المقاطع  أحد  في  مثال:  سأعطيك  مرتين.  "التفاوض" 
ا، وفيه تتمنى المرأة  ا جنسياً تصف يلينك بابتذال متعمد مشهداً
أن تطول لحظة المتعة وتمتد. تستخدم يلينك في المشهد 
األشهر  عمله  في  جوته  يستخدمها  التي  نفسها  الكلمات 
، فما أجملك"؟ وبالطبع،  قليالاً "فاوست"، وهي: "تريثي 
الفارق شاسع بين الموقف المبتذل عند يلينك، والموقف 
الرومانسي الحالم لدى جوته. المترجم العربي عن األلمانية 
يستطيع على األقل - وهذا أضعف اإليمان - أن يلفت نظر 
القارئ في الهامش إلى هذا التناص األدبي المهم في رأيي، 
أو – وهذا أفضل - أن يجد في اللغة العربية تناصا مشابها؛ 
أما المترجم عن لغة وسيطة فال ينتبه إلى هذا التناص 

أساسا، وبالتالي يضيع تماما في ترجمته.
هذا  مثال.  "سدهارتا"  وترجمة  هسه  هرمان  ذكرَت 
أن  المفهوم  أعمال هرمان هسه، ومن  أجمل  عمل من 
يتسابق المترجمون على ترجمته، حتى عن لغة وسيطة، 
ل سيما بعد حصول هسه على جائزة نوبل عام 1946. 
لعل  لـ"ِسدهارتا"،  عربية  ترجمات  عدة  صدرت  لذا 
أكثرها شيوعا ترجمتان عن اإلنجليزية، األولى للمترجم 
والمترجم  للكاتب  والثانية  كامل،  فؤاد  القدير  المصري 
ثالثة  ترجمة  وثمة  ــدوان.  ع ممدوح  الكبير  السوري 
أنجزتها جيزل فالور حجار عن األصل األلماني، وربما 
تكون هناك ترجمات أخرى ل علم لي بها. لقد اطلعت 
بإمعان  وقرأت  الذكر،  سابقة  الثالث  الترجمات  على 
الترجمتين اللتين أنجزهما فؤاد كامل وممدوح عدوان، 
األسلوبية  سماتها  ولها  العموم،  في  جيدة  منهما  وكل 
الخاصة، لكن يعيبهما في رأيي أنهما عن لغة وسيطة، 
اإلنجليزية  الترجمة  أخطاء  تكرران  ولذا  اإلنجليزية، 
نفسها، من حذف لبعض الكلمات أو أجزاء من الجمل، 
وكذلك فهم بعض العبارات فهما خاطئا. وربما أكثر ما 
أسلوب هسه  الُبعد عن  هو  رأيي  في  الترجمتين  يعيب 
الشاعري، البسيط والبليغ في آن واحد، والبتعاد كذلك 
عن إيقاع جملته، إذ إن هسه يتعمد تكرار بعض الكلمات 
الفرعية  الجمل  طول  في  والمساواة  تأثيرها،  لتعميق 
إليجاد نوع من الموسيقى الجميلة، وهذا ما لم يحدث في 

الترجمتين. أما الترجمة التي أنجزتها جيزل فالور حجار 
فهي تتسم بالحرفية الشديدة التي تعوق القراءة في كثير 
من األحيان وتؤدي إلى عدم الفهم. إذن، كما ترى في 
هذه الحالة: ليست كل ترجمة عن األصل مباشرة ترجمة 

جيدة، وليست كل ترجمة عن لغة وسيطة سيئة.
عموما، ولفرادة هذا العمل، ولكل األسباب التي ذكرتها، 
إضافة إلى مرور عقود طويلة على الترجمتين، فقد وجدت 
نفسي مدفوعا إلى إنجاز ترجمة جديدة لهذا العمل البديع 
القريب جدا إلى قلبي. وسيصدر قريبا عن دار "الكرمة" 
المصرية. وآمل أن أكون قد وفقت في أن ينطق ِسدهارتا 

بالعربية، على النحو الذي أراده هسه باأللمانية. 
على  نعتمد  ظللنا  إذا  القضية:  هذه  في  أخيرة  كلمة 
الترجمة عبر الفرنسية والنجليزية، فإننا نمنع نشوء أجيال 
جديدة من المترجمين عن اللغات التي نعتبرها نادرة اآلن، 
فالترجمة، كأي علم،  اليابانية،  أو  الفارسية  أو  كالتركية 
تتطور بالتراكم، وبـ"التفاوض" المباشر مع اللغة األصلية.  

سؤال أخير أستاذ سمير. ذكرت "ِسدهارتا" كأحد مشاريعك 	 
الترجمية القادمة. هل هناك مشاريع أخرى قادمة؟ 

ا التحدث عن كتاب لم يصدر بعد. لكنني  ل أحبذ كثيراً
ترجمة  على  اآلن  أعمل  القاعدة.  هذه  معك  سأخالف 
رواية شهيرة في األدب األلماني صدرت سنة 1983 
"اكتشاف  عنوانها  العربية.  إلى  اآلن  حتى  تترجم  ولم 
جون  اسمه  إنجليزي  بحار  حياة  عن  وهي  البطء"، 
نابليون، ثم أصبح  فرانكلين، شارك في الحروب ضد 
بعد ذلك من المستكشفين للقطب الشمالي. مؤلف الرواية 
األلماني ستين نادولني Sten Nadolny يستلهم حياة 
البطء  اكتشاف  عن  أمثولة  منها  ليصنع  البحار  هذا 
أو  الكسل  دائما  يعني  ل  البطء  إن  لنا  ليقول  ومزاياه، 
الخمول، بل قد يعني التأني والتروي والتدبر والنظرة 
التي  هي  تحديدا  الصفات  هذه  األمــور.  في  المتمعنة 
جعلت من فرانكلين بحارا ومستكشفا مهما، وأنقذته هو 
وفريق البحارة من الموت عدة مرات. هي رواية جميلة 
مليئة  أنها  لي  بالنسبة  ولكن مشكلتها  الحقيقة،  في  ا  جّداً
بمصطلحات من لغة البحارة األلمان، ووصف تفصيلي 
للسفن الشراعية، ومختلف أنواع األشرعة والصواري 
والحبال في السفن، وفي اللغة األلمانية يحمل كل شراع 
ا خاصا، ولكل صارية وحبل لشّد األشرعة اسمه  اسماً
المترجم  يجد  ل  األحيان  من  كثير  وفي  به،  الخاص 
الذي  التحدي  هو  هذا  األسماء.  هذه  لكل  مقابالاً عربّياًا 

أواجهه اآلن، وْلنَر كيف سأتغلب عليه.

حوارات
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 الكتابة بالنسبة 
لي هي الحياة 

ُمَكّثَفة، ومؤّولة.. 
كل جملة هي 

شاهدة على 
الوجود  

ترجمة: حسونة المصباحي
كاتب وروائي تونسي

كاتب األمكنة ومالحم 
العصر الحديث 

الروائي بيتر هاندكه:

في نهاية الستينات من القرن الماضي، عرف 
المولود عام  بيتر هاندكه  النمساوي  الكاتب 
الجوائز  من  العديد  على  والحائز   ،1942
عام  لــآداب  نوبل  جائزة  آخرها  المرموقة 
صدور  بعد  واسعة  عالمية  شهرة   ،2019
فيها  يروي  التي  العادي«  »الشقاء  روايته 
أصدر  وبعدها  انتحرت.  التي  والدته  مأساة 
العديد من الروايات التي مكنته من أن يكون 
من ألمع األسماء في عالم الرواية العالمية. 
نذكر:  أن  يمكن  ــات،  ــرواي ال تلك  بين  من 
»المرأة العسراء«، و»قلق حارس المرمى 
قصيرة  و»رســالــة  الــجــزاء«،  ضربة  عند 
و»ظهيرة  و»كاسبار«،  الكبير«،  للوداع 
مسرحيات  كتب  أنه  كما  وغيرها.  كاتب« 
األوروبــيــة،  المسارح  أشهر  في  عرضت 
فيها  التي يروي  دائما«  أشهرها:«العاصفة 
فصوال من سيرة عائلته التي يختلط فيها الدم 
ناحية  من  سلوفينيا(  إلى  )نسبة  السلوفيني 

األم،  بالدم النمساوي من ناحية األب.  
العاشق  هاندكه  بيتر  قرر  سنوات،  ومنذ 
للسفر والموسيقى،  اإلقامة في بيت قديم في 
ضواحي باريس، يفصله عن محطة القطار 
في  الصفراء  األوراق  تغطيه  ريفي  درب 

الخريف، والثلج في الشتاء. 
األدبية«  »المجلة  أجرته  معه  حوار  هنا 
في  الصادر   531 رقم  الفرنسية في عددها 

شهر مايو-أيار 2013

الماضيتين، أصدرت سبعة 	  السنتين  خالل 
نصوص في ترجمة فرنسية، هل تعتقد أنك 

تكتب كثيرا؟ 
كنت قد كتبت »العاصفة دائما« قبل أربع 
سنوات، وحوار:« األيام السعيدة ألرانجواز« 
قبل سنة، أحيانا أنقطع عن الكتابة لفترة طويلة. 

ين، هل تشعر أنك تعمل؟	  بين النَّصَّ
أنا في الطريق باتجاه مشروع ما، من دون 
مشروع ستكون الحياة كئيبة حقا، بالنسبة لي 
خارجيا  نورا  نورا وحركة،  المشروع  يعني 
وداخليا والحركة التي تربط بينهما تؤثر فيهما، 
وتمنحهما نغما وفيهما تبّث الحيوية. لكني أحّب 
أيضا ألّ  أفعل أّي شيء، مع ذلك لم أتمكن 
تكون  أن  رائع  شيء  الوعد.  هذا  إنجاز  من 
معالجتها،  عليه  يتوجب  قضية  اإلنسان  لدى 
ملحمية:  القضية  هذه  تكون  حين  خصوصا 
في أّي وضعية تكون هذه الشخصية أو تلك، 
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الدراما؟  إيقاع  تكون القصة. أين  وعلى أي 
وأين التراجيديا« وأين الفرح؟  وحالما نعثر 
علينا  لكن  السعادة.  بنا  تستبّد  اإليقاع،  على  
أن نعمل طويال لكي نمسك بها. الملحمي هو 
طبيعتي العميقة.  وأنا كنت قد أصدرت ثالثة 
في  »سنتي  وهي:  تماما،  معي  تنسجم  كتب 
خليج ل أحد«، »فقدان  الصورة«، و»الليلة 

المورافية«.

ماذا تعني ب»الملحمي«؟ 	 
مالحم  خالل  من  هذا  عصرنا  أعيش  أنا 
»كريتيان  قــرأت  عندما  الوسطى.  القرون 
أو  اشنباخ)2(  وفولفرام  ترويس«)1(   دو 
اكتشفت   سترازبورغ)3(،  فــون   غوتفريد 
اإليقاع األكثر اتساعا. كما عثرت على أماكن 
وشخصيات تنسجم مع طريقتي في أن أحلم 
بالحاضر. أنا أطّور شكل رواية  تلقيتها من 
أجدادي الذين عاشوا  في العصور الوسطى 
بشخصيات  الحاضر،  الزمن  وريح  نور  في 
وأنا أضع هذه  أيضا.  الحاضر  الزمن   من  
الشخصيات في المفازة، وفي السهوب، وفي 
أطراف الغابات على حافة مجازة  هناك حيث 

وضع كريتيان دو ترويس مالحمه. 

هل تفضل األماكن؟	 
أنا كاتب األمكنة. واألماكن هي التي تبتكر 
يتغيرون،  الناس  وتختارها،  الشخصيات 
الناس  أرى  وأنــا  أخــرى.  أبعادا  ويتخذون 
بوضوح عندما أضعهم في الغابة مثال، وبنفس 
حين  يتساقط  وهو  بالثلج  أشعر  أنا  الطريقة 

أكون في الغابة.

مكان تظهر فيه الشخصيات.. هل هكذا تبدأ 	 
الكتابة؟ 

لكن ل بد أن تكون هناك حبكة، إلّ  أني 
أميل إلى إخفائها.  وأنا استعملها لكي أحصل 
تسير  أن  في  رغبة  لي  ليس  الحركة،  على 

ليس  النمسا،  في  الخط.  نفس  على  القصة 
هناك منعرجات ألن البالد جبلية، ول بد من 
الحتياط من مخاطر الفيضانات، ومن تغيير 
لكن  المنعرجات.  أحب  وأنا  األنهار،  مجرى 
شيء  كل  يكون  أن  يتوجب  أنه  أشعر  حين 
محاول  مستقيما  خطا  أختار  فإني  واضحا، 
الوضوح  من  يمكن  ما  أكثر  إلى  أصل  أن 
بالطريقة األكثر صفاء ووضوحا  لكي أكتب 
مثل قاض، أو طبيب، أو جيولوجي.. أحيانا 

أتوصل إلى ذلك.

الكتابة 	  بداية  نقطة  أيضا  الصورة  أليست 
وصف  من  تكثر  أنت  دفاترك  في  عندك؟ 

الصور.. 

أطّور شكل 
رواية  تلقيتها 

من أجدادي 
الذين عاشوا  

في العصور 
الوسطى في 

نور وريح الزمن 
الحاضر

حوارات
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-أنا ل أصف، بل أروي صورا. أنا ل أحب 
أن  هناك حركة،  تكون  أن  أحب  األوصاف. 

تكون هناك ملحمة. 

في 	  األنــور  السماء،  الطبيعية،  المشاهد 
تفعل لكي تحتفظ  دفاترك دقيقة جدا. ماذا 
في ذاكرتك  بالتفاصيل؟ هل تأخذ صورا؟ 

هل تكتب مباشرة انطالقا من الصورة؟
أستعمل  لكي  ليس  لكن  كثيرا،  أرسم  أنا 
الرسوم في كتبي ول لكي أحولها إلى كلمات، 
ولكي  الحاضر،  الزمن  في  تظل  لكي  وإنما 
وخصوصيته.  المكان  ماهية   أنــا  أكتشف 
صورة فوتوغرافية تسمح لي بأن أربط عالقة 
بالمكان، وأن أعاين أين يمكن أن أؤكد على 
شيء ما. لكني أفّضل الرسم، وهو شكل ُمهمل 
أن  وأظــن   بالمغامرة.  يسمح  يزال  ل  لكنه 
الفن التشكيلي استنفد امكانياته وأنا أتثّبت في 
الصور في الصباح، ثم أترك الليل يمر . كنت 
مسافرا. تحت قدمّي أرض إضافّية كي أروي 
صورا، ومواجهات، وما  يدخل فّي يْنَفعُل ، 

ويواصل إثارة انفعالت.

في وقت ما كنت قد كتبت أن السفر وهو 	 
من  الصنف  هــذا  إلدراك  المميز  الوقت 

األحاسيس..
على  مشيا  السفر  يكون  عندما  خصوصا 
القدمين، ونحن ل نعلم شيئا. عندما كنت شابا،  
كنت أشعر بالذنب ألني ل أعرف. مثال في 
بيران، وفي سلوفينيا.  وفيما بعد فقط أدركت 
كم هو رائع ألّ أعرف، وألّ ألحظ في ميناء 
بيران  كل األشياء الصغيرة التي هي في الحقيقة 
أشياء  كبيرة. اآلن أنا أعرف أكثر من الالزم 
بعد أن بلغت سن السبعين. أعرف األشجار، 
لكني ل أعرف جيدا الزهور، خاصة الزهور 
أن  وبإمكاني  األحجار،  وأعرف  المزروعة، 
أشعر بنغمات ما تحت األرض. أحيانا، أرغب 

في أن أعرف أقّل مما أنا أعرف..

-أي أنك تعثر من جديد على روح الطفولة..	 
الوقت  نفس  في  لكن  نعم  هاندكه:  بيتر 
أرغب في أن يكون ذلك مرفقا بموسيقى تلك 
وتلك  التجربة،  وتلك  عشتها.  التي  السنوات 
المادة، وتلك المعرفة، كم أود لو أحتفظ بكل 
الزمن  من  الموسيقى  تلك  وفاتي.  حتى  هذا 
والتي  الحاضر  الزمن  مع  في عالقة  القديم، 
تثير البكاء أحيانا...إنه شيء بديع، لكن ليس 
بديعا أن نعرف وأن نفكر وأن نقول أكثر من 
الالزم… علينا أن نكتب وكأننا ل نعلم شيئا، 

وكأن اإلنسانية ل تزال في الزمن البكر...

أي إعادة اكتشاف العالم..	 
ــذا مــا حــدث فعال فــي مالحم  نــعــم.. وه

العصور الوسطى..

بالنسبة لك، هل الكتابة مغامرة؟	 
ليس مع كل أنواع الكتابة.. مع الشعر، ومع 
الرواية التي هي تتويج لكل الفنون. لكن ليس 
الرواية المجانية التي ل هدف لها سوى أن تباع 
بأكثر عدد ممكن. ما أعنيه هي الرواية التي 
تنبثق من الداخل، والتي تتضمن مفهوما من 
غير رأي الكائن اإلنساني. الرواية الحقيقية-
حين ُيظهر الخيال ما وقع في الماضي،  وما 
يقع في الحاضر، وما سيقع في المستقبل-هي 
شكل من أشكال النعمة.  وهي نادرة جدا لكي 
تكون حدثا. إنها شرعية الكتابة. وهي ما ل  
أننا نخلُط كل شيء. يمكن  إذ  اليوم،  ُيمارس 
أن نتحدث عن مغامرة  حين نكتشف، ونحفر 
عميقا في القصة، وفي المواجهات، وفي الثلج، 
وفي الريح، وفي الكائن، وفي نظرة اآلخر، 
وفي  الحب بطبيعة الحال. األناجيل ُكتبت، لكن 
يمكننا أن نجد ما يتفرع عنها. أنا ل أؤمن أبدا 
بالطليعة، وبالتجديد، لكني أؤمن بالحركة التي 
تخترق الزمن، بتفّردات  وتنوعات من ملحمة 
جلجامش إلى هوميروس، إلى تولستوي، إلّي 

 أضُع 
الشخصيات 
في المفازة 
والسهوب 

وأطراف الغابات 
وعلى حافة 

مجازة ، حيث 
وضع كريتيان دو 
ترويس مالحمه 
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حوارات

أنا)يضحك(..
ما هي المكانة التي تحتلها الصورة في هذه 	 

الصورة«،   »فقدان  كتابك  في  المغامرة؟ 
شخصيتك الرئيسة »نظمت حياتها وليس 
فقط مهنتها، ووجودها كـ»أميرة المال«، 
بارتباط بالصور التي تنبثق فجأة )...( كما 
أنها كانت تعيش بمصير أن تكون صورة 
بجميع معاني  الكلمة، وكانت تعيش لنفسها 

أيضا«.  هل أنت تشبه هذه الشخصية؟ 
حين تنبثق الصورة في داخلي، أحّس بها 
فقط  وليس  الوجود،  عناصر  من  كعنصر 
الشخصي.  ــودي  وج عناصر  من  كعنصر 
وربما يكون هذا اإلحساس شكال من أشكال 
الصورة  لكن  الباطل،  العتقاد  أو  الغطرسة 
حيوية  يمنحني  ما  وهــذا  كونية.  لي  تبدو 
البنية  عن  البحث  على  والقدرة  المواصلة، 
بهدف أن أروي، لكن أيضا حيوية أن أحيا، 
فقدان  وان أحب، وأن أعمل.  ما أرويه في 
في وقت  به  ما شعرت  أيضا  الصورة« هو 
داخلي كانت في  تنبثق من  التي  الصور  ما: 
الخارجية  الصور  والشحوب.  الذبول  طور 
تدمير  إلى  تقود  النهار  طوال  تقصفنا  التي 
إلى  أيضا  ذلك  يعود  وقد  الداخلية.  الصورة 
بداية الشيخوخة. على أية حال، أحسست أن 
الصور التي تبرز لي لم يكن لها نفس البريق 
القديم. وكان ذلك بمثابة الصدمة بالنسبة لي. 
الصور  مأساة  أروي  فيه  ملحمة  كتبت  لذلك 

التي تختفي من الكائن البشري.  

ألم تكن تلك الصور مرئية؟	 
ا لم تكن كذلك بطبيعة الحال.. إنها َتَمثُّالت 
هي  تلك  معا.  واآلخر  أني  أرى  أنا  لآلخر. 
من  ذلك  ندرك  ونحن  لي.  بالنسبة  الصورة 
وإذا  اآلخــر.   أنــا،  الطبيعة،  المثلث:  خالل 
شيء  كل  فإن  المثلث،  قمم  إحدى  غابت  ما 
يتوقف، ويتعطل. وهذا ما يدفعني إلى السير 
وأمامي  القص،  في  ــرع  أش الطريق.  في 

فصول، وشخصيات، ومواجهات، وتمزقات، 
واتحادات، وتلك هي حياة الكاتب. نحن أنفسنا 
في  نجد  أن  يمكن  ونحن  يحدث.  بما  نتفاجأ 
الكتابة، ما ل يمكن أن نجده في الحياة ألننا نفقد 
الحياَة  في الحياة  دائما. لذا نحن ل  نتحدث 
عن الوقت الضائع، بل عن الحياة الضائعة. 
وهذا أمر موجع للغاية. الكتابة بالنسبة لي هي 
الحياة ُمَكّثَفة، وأيضا مأّولة. كل جملة شاهدة 
على الوج ود؟.. ل، ليس كل  جملة، من المهم 
يتوجب  لها،  قيمة  ل  جمال  أحيانا  نكتب  أن 
عليها فقط أن تظل في اإليقاع ألن اإليقاع هو 
الذي يتضّمُن المعنى. وإذا ما قرأتهم بالزاك، 
فإنكم  تالحظون ان كل جملة مليئة بالصور، 
وبالتفاصيل، حتى أننا نفقد التنفس أحيانا. عند 

أنا ال أصف، بل 
أروي صورا.. أنا ال 

أحب األوصاف.. 
أحب أن تكون 

هناك حركة وأن 
تكون هناك 

ملحمة 
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بالزاك، كل جملة تشبه المطرقة. وهو يضرب 
على مسمار لكي ُيَثّبت صورة. وعندما أعمل، 
أَثّبَت  لكي  مسمار  إلى  أحتاج  ل  أني  ألحظ 
صورة ما، بل يجدر بي أن أكّثَف، وأن أربط 
الكلمات ببعضها البعض أكثر مما يمكن. في 
قصص تشيكوف  حيث ل يحدث شيء، نحن 
يمكننا أن نستشّف أن شيئا ما يحدث رغم ذلك 

من خالل اإليقاع. ونحن نحّس بكل شيء. 

كما 	  ّبحث  لآخرين«  أيضا  بحثك هو  إن 
لدى المرأة في »فقدان الصورة«...

يحدث  أن  يمكن  أحيانا  لكن  الوهم.  إنه 
ذلك. كل شيء وهم. ونحن نجد أنفسنا أحيانا 
دائما  ليس  لكن  اآلخــر،  قبل  من  ُمْخَترقين 
المعنى  أصبح  أشيخ،  وأنا  طريقة.  بأفضل 
الجمالي وكأنه ظاهرة مرضية عندي. عندما 
الغابة،  في  أو  البيت،  في  اليوم  طوال  أكون 
وفي المساء أركب القطار، أشرع في التفاعل 
مع كل األصوات، ومع كل الوجوه، مثل فنان 
مهووس بالجمال. الوحدة لم ُتْثرني. أو على 
األقل ليس دائما. أما العمل فقد أثراني، وأيضا 

على  نركز  ل  عندما  والكلمات.   اليقاع، 
اإليقاع ، فإننا نستسلم ألنفسنا، وإلى أعصاب 
الفنان الغبي المغرم بالجمال. وأظن أن كلمة« 
أن  التي تصّح هنا.  نحن نشعر  غبي« هي 
أيضا  هي  والبشاعة  علينا،  تعتدي  البشاعة 

رواية، وبناء شخصي.

-هل تهتم باآلخرين؟	 
هايميتو  يدعى  نمساوي  كاتب  هناك 
بين  من  كتب روايات  قد  كان  دودرير  فون 
الروايات  األكثر ملحمية في النصف األول 
:»الشياطين«،  وهي  العشرين،  القرن  من 
و»سقطات  شــتــرودلــهــوف«،  و«مـــدرج 
زكانة  الكلمة:   هــذه  مستعمال  سلوني«، 
)إدراك مميز(.   وهو لم يكن مهتما بالناس. 
األمر  أن  لو  كما  إليه  يدخلون  تركهم  وقد 
ابتكر  بعد  ما  وفي  متبادل.  بتأثير  يتعلق 
قبل  ذي  من  أكثر  لالنتباه  لفتة  شخصيات 
وعلى  األلوان،  على  إقباله  خالل  من  وذلك 
األشكال، وعلى الناس. وهكذا أصبح جندّي 
يتوجب  أحيانا  اإلنساني. وهذه مهنة.  الكائن 

في الرواية 
الحقيقية ُيظهُر 

الخيال ما وقع 
في الماضي،  وما 
يقع في الحاضر، 

وما سيقع في 
المستقبل   

حوارات
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علينا أن نمضي من دون وجهة محددة لكن 
ما.  مكان  إلى  لكي نصل  بطريقة مضبوطة 
هذا أمر مهم للغاية. والحقيقة ليس هناك مبدأ 

يتحّكُم في الكاتب. 
رؤيتك للوجود متشائمة إلى حد ما.. ففي 	 

»كالي«، وفي »فقدان الصورة« أنت ترسم 
صورة للعالم بعد الحرب الكونية الثالثة...

أنا لست متشائما ول متفائال. ممنوع على 
الكاتب أن يتقّيد بوصف ما. علينا أن نسافر 
أوقات  في  ا.  تراجيدياً لست  أنا  النور.  باتجاه 
هو  ما  ِقَبل  من  ُمْخَتَرقا  نفسي  أجد  معّينة، 
تراجيدي في تاريخ البشرية. وأقول لنفسي إن 
زمننا هو زمن السواد الشامل. عندما أشرع 
في العمل، يحدث عندئذ  تغّيُر لون، وتظهر 
حيوية أخرى.  كل حيوية تحارب األخرى. 
وهي حرب عادلة بين الظلمة والنور. وأعتقد 
أن رؤية السواد الشامل موجودة، غير أني لم 
الكتابة،  أتوصل إلى »تحقيقها« . من خالل 
في المعنى الذي عند الفنان سيزان الذي يعني 
لدّي  ليس  وُيْنجز.  يتحقق،  ما  الرسم  بفعل 
الرؤية. وعندما كنت أصف  لمثل هذه  إيقاع 
في »فقدان الصورة«، مكان حضارة معادية 
تحّرُض على العنف، وليس فيها أي شيء، ل 
عقيدة ول صورة، منحني كل هذا القدرة على 
أن أبتكر مكانا آخر في »سيارا غرادوس«، 
وهي ُمْستعرة تسمى »ل أندريانا« إليها يأتي 
الناس وكأنهم أغبياء ومفعمون بالرغبة.  ثم 

يبدأون من جديد، ويبنون. أمر يشغلني دائما أن 
أكتب ملحمة فيها تتجلى الحياة كونية ولئقة، 
وبالحركات  وبالروائح،  بالرغبات،  ومليئة 
وليس  برواية  هنا  يتعلق  األمر  والتحولت. 
بملحمة لكي نستطيع أن نقول : هذا ممكن ألن 

هناك عناصر كثيرة من زمننا الحاضر. 

التراجيديا 	  في  الحفر  أيضا  تواصل  -أنت 
في تاريخ أجدادك، ذلك الشعب السلوفيني 
في  بتكريمه  تقوم  ــذي  ال كورانثي،  من 

مسرحيتك: »العاصفة دائما«...
ضد  كان  كورانثي  في  السلوفيني  الشعب 
التراجيديا، وكان ضحية التراجيديا. و ما حدث 
لألقلية السلوفينية خالل الحرب الكونية الثانية 
كان مأساة كونية إذ أصبح الشعب السلوفيني 
الرايخ  قبل  من  الملعونة  الشعوب  من  واحدا 
الثالث. وقد أجبر أبناء هذا الشعب على عدم 
التكلم بلغتهم األم. عندئذ برزت حركة المقاومة 
فترات  من  فترة  أي  في  أبدا  توجد  لم  التي 
قرون.   خمسة  مدى  على  السلوفيني  التاريخ 
ولم يكن السلوفينيون يعرفون فنون الحرب. 
وقد فروا من الجيش النازي ليجدوا أنفسهم في 
الغابة، يحاربون في الثلج. والطريقة التي بها 
ظلوا على قيد الحياة مأساة في حّد ذاتها. وأنا 
أشعر باألسف الشديد ألن المسرح لم يعد كونيا 
مثلما كان في عهد أونايل، وتينيسي ويليامز، 

وأرثر مولر.

الصور الخارجية 
التي تقصفنا 
طوال النهار 

تقود إلى تدمير 
الصورة الداخلية، 

ولذا كتبُت عن 
مأساة اختفاء 

الصور  

حوارات

كريتيان دو ترويس )ولد بني 1180 و1190 وتويف عام 1230 ( شاعر فرنيس من مؤسيس اللغة الفرنسية القدمية التي بها كتب مالحم متجد  النبل  . 1

األرستقراطي، والفروسية يف عرص الحرب الصليبية. 

-:فولفرام أشنباخ)1170-1220( شعر أملاين من العصور الوسطى. . 2

-: غوتفريد فون سرتازبورغ)1180-1215( أحد رموز الشعر األملاين يف العصور الوسطى. 3

   الهوامش: 
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فكرُت بإعطاء 
مصطفى سعيد 

دوافَع حقيقية 
للقتل، بينما 

شكسبير لم 
يفعل ذلك مع 

»عطيل«! 

ترجمه وحرره: بشير أبو سن
كاتب ومترجم سوداني

محاكمة األوهام القائمة بين العالمْيــن 
جوهر رواية »الهجرة إلى الشمال«

 عن الحوار وترجمته:

إنها من أروع مناطق السودان، هناك في وسط 
الشمال. لو استطعَت تخيَُّل خريطة السودان - 
الحدود مع مصر عند وادي حلفا، والخرطوم في 
الوسط حيث يلتقي النيُل األزرق بالنيل األبيض، 
فأنا قد ُولدت تمامااً في منتصف هذه المنطقة، 
وأهلي  مَروي،  في  الكبيرة  النيل  انحناءة  عند 

ناس زراعة، وهم فَُقراء وأولياء صالحون. 
مطلع  في  اإلذاعية  المقابلة  هذا  أُجرَيت 
العقد األخير من القرن الماضي، في باريس، 
حينها  كانت  التي  الخرطوم  عن  ا  بعيداً هناك 
في  ينتشرون  الجنوُد  ذْعر،  في  وتستيقظ  تنام 
طرقاتها ليثبِّتوا دعائم الحكم الجديد، النقالبّيون 
الذين ستْمهلهم الخرطوُم ثالثين عاما ثم تنتفض 
للحرب  أنصاَرهم  يحشدون  زالوا  ما  ضدهم، 
الجنوب،  في  اشتعالها  أوَج  حينها  بلغت  التي 
والتي أدت فيما بعد إلى تغيُّر جغرافيا السودان، 
واهتزاز نسيجه الجتماعي، ولهذا فتوقيُت هذا 
الحوار ومكاُنه يْضفيان عليه أهميةاً بالغة.  إن 
لمحاِوره  الطيب صالح  بها  أدلى  التي  اآلراء 
دقةاً  تقل  ل  إنجليزيٍة  بلغٍة  هنا،  براون  دانيال 

حيويَتـها  تفقْد  لم  العربية،  لغته  عن  ورشاقةاً 
رغم مرور أكثر من ثالثين عاما عليها، ورغم 
رحيل الطيب صالح، وانفصال جنوب السودان، 
وسقوط نظام البشير. تحدَث الطيب صالح عن 
أدبه، والعوالم التي نقَلها، والمحاكمات الثقافية 
التي أقامها، وتحدث عن بالده، عن الحكم القائم 
فيها آنذاك، وعن سنوات الستعمار، وأيضا عن 
الوضع الجتماعي للمرأة في العالم اإلسالمي. 
حديٍث  من  بنقله  قمُت  مهم،  حوار  أنه  أزعم 
مسموع باإلنجليزية، إلى نصٍّ مقروء بالعربية، 
ووجدُت عندئذ مشّقتين، مشقَة نقل الكالم إلى 
الجسدية،  المتحدث  تعابير  إخفاء  أْي  نّص، 
في  والسترخاء  والتّبسم،  الضحك  ولحظات 
الكالم والندفاع به، وغير ذلك مما يصاحب 
ا لوجه - وأتمنى أّل يكون  الكالَم حين يكون وجهاً
الفقد كبيرا، ومشقةاً أخرى جلبُتـها إلى نفسي، 
وهي أنني حاولُت أن أقترَب ولو قليال من لغة 
الطيب صالح العربية، وأسلوبه األّخاذ، وهذا هو 
العناء ذاته، فَمن يستطيع لغَة صاحب الموسم 

والعرس والدومة، وبقية الجواهر.  

مقدمة البرنامج اإلذاعي)*(:

حوارات

الروائي  الطّيب صالح:
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شماَل  صغيرة  قريٍة  في  صالح  الطيب  ُولــد 
أولاً  الدراسة  وساقْته  عام ١٩٢٩م،  السودان، 
قضى  بعد.  فيما  لندن  إلى  ثم  الخرطوم،  إلى 
ِشّقا كبيرا من حياته المهنية بعيدا عن موطنه؛ 
ففي بريطانيا عِمل بالقسم العربّي لهيئة اإلذاعة 
باريس،  في  باليونسكو  عِمل  ثم  البريطانية، 
ومديرا عاّما لوزارة اإلعالم في قَطر. واآلن 
لم  إذ  لندن،  في  يعيش  العمل،  تقاعد عن  وقد 
يُعد إلى السودان منذ وصول اإلسالمّيين -الذين 
يعارضهم – إلى ُسّدة الحكم بانقالٍب عسكري 

عام ١٩٨٩م.
ا قليلة، ورواياٍت  كَتب الطّيب صالح قصصاً
األدب  في  بارزة  أعمال  تَعّد  ولكنها  قصيرة، 
العربّي الحديث. في عام ١٩٦٦م، نَشر روايته 
ثالثة  بعد  أتَبعها  ثم  الّزين«،  »ُعرس  األولى 
أعوام روايَته »موسم الهجرة إلى الشمال« التي 
تعدُّ األكثَر نجاحا بين أعماله، وهي ذات بناء 
متشابك ومنسوٍج بين الراوي - الذي عاد من 
أوربا إلى قريته على ضفة النيل، و»مصطفى 
سعيد« الشخصيِة المحوريِة في الرواية، والذي 
يلتقيه الراوي في القرية ذاتها، ثم يكتشف لحقاًا 
قصَته، قصَة طالٍب عبقرّي، فَتن مجتمع لندن، 
تزّوجها  واحدة  بينهن  نساء عديداٍت،  وأغرى 
بين  والبغض  الحّب  عن  قصٌة  إنها  وقَتلها. 

الشمال والجنوب. 

الحوار:

كتبُتها  كان قصةاً قصيرة،  كتبُته،  أوُل  شيء 
اإلذاعــة  في  أعمل  كنُت  ــاَم  أي فقط،  للّتسلية 
معاوية  صديقي  قرأها  وعندما  البريطانية، 
ثم  بها،  أعجب  فلسطين،  من  وهو  الدرهلّي 

أذاعوها ونشروها في صحيفتهم اإلذاعية.

أية قصة قصيرة تلك؟ 	 
كانت  الجدول«،  اسُمها »نخلة على  قصة 
ا بدافع الحنين مع العالم الذي أتيُت منه،  ِحواراً

كانت  هنا  ومن  أهلي،  مع  فيها  أتحدث  كنُت 
البداية. 

ثم في نهاية الستينّيات حزَت انتباَه الدوائر 	 
األدبية العالمّية بكتابك »موسم الهجرة إلى 

الشمال«، كيف تصف هذه القصة؟ 
في األّول أردُت أن أكتب رواية تشويقية، هذه 
كانت نيتـي، لكنني وجدُت نفسي بصَدد قصة 
قاتل، ثم تطور األمُر إلى ضْرٍب من صراٍع 
بين حضاراٍت وثقافاٍت وعوالِم، وبالتأكيد ِقيلت 
عليَّ  يصعب  الرواية،  هذه  عن  كثيرة  أشياء 

إيجازها اآلن. 

وأنَت 	  الكتاب ذو صوت مؤثر وطــاٍغ،  هذا 
نفسك قلَت إنه كان يتغّير أثناء كتابتك له، 

فكيف كان تأثيره على حياتك اليومية؟ 
أعتقد أنني استغرقُت في كتابة هذه القصة، 

الشكل المتشّدد 
والمتزّمت 

من اإلسالم  
ينافي سجية 
السودانيين 
وطبيعتهم

حوارات
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كان علّي أن أُسايرها، شخصّياٌت جديدة تظَهر، 
وأبعاد وزوايا جديدة، ولهذا فقد أخذُت كتابتها 

على محمل الجّد. 

من »مصطفى 	  قريب  أنــَت  مــدى  أّي  إلــى 
النابغة،  الطالب  هذا  قصتك،  بطِل  سعيد«، 
ثقافات  بين  وتنّقل  لندن  إلى  ذهب  الــذي 

الشرق والغرب؟ 
أظّن أنني بعيد عنه، وكما تعَلم، فمصطفى 
المؤلِّف  سعيد شخصية خيالية. فكرةُ حضور 
في ما يكتبه هي أمر إشكالّي، ولسُت أنكر أنني 
موجود في كتاباتي بصورة أو بأخرى، ولكن ل 
أظن أن الكاتب يتجّسد في أعماله بهذه الطريقة 
المباشرة، بما يمّكنك أْن تختار شخصيةاً ما في 
الكاتب. ومن  ذا  إحدى رواياته وتقول ها هو 
شعورا  األدبــي،  العمل  أن  ظني  في  المرجح 
وجهدا وموِقفا، يمثل كاتَبه بال شك، ففي النهاية، 
إنما يحاول الكاتب التعبير عن بعض األفكار 

عن طريق الخيال. 

»جاك 	  المستشرق  ــرأي  ل استجبَت  كيف 
الذي   ،»]Jacque Berque[ بيرك 
كتَب تقديًما للترجمة الفرنسّية من »موسم 
الهجرة إلى الشمال، حين قاَرن »مصطفى 
سعيد« بعطيل )Othello(؟ - في الكتاب 
ذاته أنت تقول إن »مصطفى سعيد« يرفض 
أن يكون كعطيل: »أنا لست عطيال. عطيل 

كان أكذوبة«.
ما  نوعا  بتعّمٍد  »عطيل«  فكرة  استخدمُت 
الشخصية  وهو  سعيد  مصطفى  روايتي.  في 
بعض  فــي  يرفض  ــة  ــرواي ال فــي  المحورية 
أنه يكون كعطيل، ألن عطيال كان  المواضع 
شخصية مختَلقةاً غيَر حقيقية، وليست موجودةاً 
في التاريخ. وأنا شخصيا، كلما شاهدُت مسرحية 
عطيل، أحس دائما بأنها تفتقد شيئا ما، طبعا في 
ولكني  تطاُول من جانبي على شكسبير،  هذا 
أشعر هكذا دائما، أحس أن عطيال لم يعَط دوافع 

كاملة للقتل، وأّن »إياجو«  مستحوذ على القصة. 
سعيد  مصطفى  سأعطي  أنني  فكرُت  ولهذا 
دوافَع حقيقية للقتل، ذلك ألن الصراع الثقافي 
في مسرحية عطيل لم يكن واضحا، على كل 
حال، فعطيل شخصية خيالية في عمل خيالي، 
ومصطفى سعيد ذاته كان شخصية ُمتخيَّلة، ولذا 
فأنت ترى هذا التالعب بالشخصيات الخيالية، 
أحيانا يقول مصطفى إنه عطيل وأحيانا يقول أنا 

لست عطيال. 

قبل 	  الشمال«  إلى  الهجرة  »موسم  ُكتبت 
ثالثين عاما، ووصَفها أحد النّقاد بأنها ألُف 
ليلٍة ولْيلة أخرى، حيث يعود طالب نابغٌة من 
الجيل األول، إلى قريته السودانية، مهووسا 
اليد  وبالرغبة في عّض  الغامض،  بالغرب 
التي ساهمت في إطعامه، وقادْته إلى لندن، 
وإلى َمَخاِدع نساٍء مهووساٍت بالقْدر نفسه 
بين هذين  الغموض  الشرق. هذا  بغموض 
العالمْين، إلى أي مدى له ِصلة بعاَلم اليوم؟ 

أعتقد أنه وثيق الصلة، وهذا األمر - محاكمة 
األوهام القائمة بين هذين العالمْيــن - هو من 
أنا  الواقع  في  الرواية.  في  الجوهرية  األفكار 
الرواية، على األرجح،  بكْون هذه  فخور جدا 
وبدون اغترار، من المحاولت األولى لمساَءلة 
ا ظَهر الكتاُب العظيم؛  هذه األوهام. بعد ذلك طبعاً
كتاب »الستشراق« للبروفيسور إدوارد سعيد، 
الذي قال اآلراء ذاتها.  نحن ما زلنا نعيش في نوٍع 
من هذا الجو المضلِّل، وهذا بالتأكيد، كما أرى، 
يقوم حاجزا ضدَّ التفاهم بين الشرق والغرب، 
بعضهم  إلى  ينظرون  وهناك،  هنا  الناس  ألن 
األشياء  يرون  ل  ولذا  ضباب،  عْبر  البعض 
كما هي، فيقعون جميعا في سوء الفهم. وفي 
مة  زعمي، فإن تنميط اآلخرين والمفاهيم المتوهَّ
عنهم هي من األمور الرئيسية التي تمنع التفاهم 
بين الناس. وبمناسبة هذا الكالم، فأفريقانّيـة هذه 
الرواية غير معترف بها عند الجميع، فإخوُتنا 

ترك النيل أثرا 
عظيما فينا، 
فهو يندفع 

لسبٍب غير 
معلوم، ويصل 

إلى أماكن ال 
يصلها عادة، 

ثم ينحسر عائًدا 
لمجراه الطبيعي

حوارات
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ليست رواية  إنها  يقولون  السودان  في جنوب 
أفريقية، ألننا- نحن الروائّيـيـن العرب المسلمين 
- ل نستطيع أبدا أن نفهم أفريقيا. ول أدري ماذا 

يقصدون بأفريقيا!
النيل هو أهم األشياء، النيل هو اإلله.  ومنذ 
ظل  عام،  آلف  خمسة  قبل  البعيدة،  البدايات 
يرسم تدفَُّق الحضارة السودانية - أقول الحضارة 
السودانية ألن الفكرة عن السودان اآلن هي أنه 
كان مرآة انعكاس للحضارة المصرية القديمة، 
ولكن السودان قد أقاَم حضارته الخاصة، متأّثرا 
بحضارة مصر القديمة ومؤثِّرا فيها في الوقت 
ذاته، في عالقِة أخٍذ وعطاء. والنيل كان أهم 
ا  أَحداً أن  ولو  الملموسة،  الطبيعية  الموجودات 
عاش في تلك األْنحاء، خاصةاً في عمر الصبا، 
حيث يندفع النيل فجأة لغير سبٍب معلوم، ويصل 
الماُء إلى أماكن ل يصلها عادة، ثم ينحسر فجأة 
نفسّيا  أثرا  لهذا  فإن  الطبيعي،  لمجراه  ا  عائداً
على  يعيشون  الذين  الناس  في شعور  عظيما 

ضفتيه. 

واحدة من تلك الصور النمطية التي خاطَبْتها 	 
في  المرأة  صــورةُ  هي  وأزالتها  كتاباُتك 

السودان، صورتها الذليلة. نجد أنك أعطيتها 
شعورا كريما، ونــِجـد أيضا صوًرا حــّيـًة 
غيَر جامدة لنساٍء مختلفات، ومؤثرات في 
في  الناس  فعل  رد  كان  كيف  مجتمعهّن. 

السودان على هذه الصور؟

النساء  صــوَر  إن   ، بــدايــةاً ــول  أق أن  علّي 
لم  حقيقية،  أعمالي صوٌر  في  قدمُتهن  الالئي 
أكن أغالي في ذلك، فالمرأة في المجتمع الذي 
في  كانت مؤثرة وحرة، ومشاركة  فيه  نشأُت 
حياة العائلة. النساء كن فاعالٍت في المجتمع، 
أبواٍب  أو محبوساٍت وراء  يكّن محجوباٍت  لم 
تماما.  خاطئة  األخيرة  الفكرة  هذه  موَصدة، 
وأعتقد أن النساء في العالم اإلسالمي كلهن على 
هذا الحال، أعني أن فكرة عزل النساء وحجبهن 
ين أو لضرورة  جاءت لحقاًا، ليست بسبب الدِّ
ما، إنما بسبب بعض الناس الذين فّسروا الدين 
السودان  في  الناس  أن  أظن  النحو.  هذا  على 
أدركوا الشخصيات النسائية التي عرضُتها في 

رواياتي كشيء حقيقي. 

يعني أن السودانيين اليوَم يدركون تأثير هذه 	 
الشخصيات ومدى أهميتها؟ 

السودان  في  النساء  ألن  ذلك،  أعتقد  نعم، 
مهمات جدا في حياة المجتمع، ويتمّتعن دائما 

بالحرية.

الخرطوم هذه األيام محكومة بفلسفة تضع 	 
تفسيرات إسالمية محددة في الواجهة، كيف 

ترى هذه األوضاع الحالية في بالدك؟
إنه أمر ل يُسر، هذه الفلسفة هي الضد والنقيض 
لكل مساعي الشعب السوداني التي ظلت تنمو 
عبر قرون وقرون، فمثال، إقامُة مجتمٍع تسود 
فيه وتهيمن فكرةٌ واحدة شيٌء مستحيل الحدوث، 
ألن السودان كان دائما بوتقةاً لنصهاِر كثيٍر من 
المعتقدات واألعراق. والسودانيون عبر الزمن 
أقاموا نموذجا متحضرا من اإلسالم، دون أن 

 تنميط اآلخرين 
والمفاهيم 

مة عنهم  المتوهَّ
هي من األمور 

الرئيسية التي 
تمنع التفاهم بين 

الناس

حوارات
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يحّرفوا عقيدته الجوهرية، بتسامٍح مدهش، ومن 
إكــراه. وعلى كل حال، دخل  أو  فْرٍض  دون 
ا، هذه حقيقة مهمة،  اإلسالُم إلى السودان سلمياً
فالعرُب لم يغزوا السوداَن، كما فعلوا في مصر 
المتشّدد  الشكل  هذا  أن  فعندي  ولذا  وسوريا. 
والمتزّمت من اإلسالم ينافي سجية السودانيين 

وطبيعتهم، وأنا مؤمن بأنه لن يصمد طويال. 

شوينكا 	  ــي  وول النيجيري  الكاتب  يقول 
الصراع  هذا  إن   ]Wole Soyinka[
أَحُد الصراعات األفريقية الكبيرة التي نسيها 
ذلك  ترى  مدى  أي  إلى  الدولي.  المجتمع 

محِبطا؟
جنوب  بين  الصراع  يقصد  كان  أنه  أعتقد 
السودان وشماله. هذا األمر محزن، ومأساوي. 
علّي أن أقول إن مشكلة الجنوب هي من ُصنِع 
اإلنجليز، ول أدري ما إذا فعلوا ذلك متعّمدين 
أم بُحسن نية، لكنهم منذ البداية عزلوا الجنوب 
الجنوب  سكان  أّن  أحسوا  ألنهم  الشمال،  عن 
ولهذا  فأرادوا حمايتهم،  كانوا في وضع هّش 
الجنوب، في بعض  اإلداريين في  بعَض  تجد 
هناك  يعيشون  الناس  بكْون  معَجبين  المواقف 
ُعـــراةاً، أذكُر عندما زرنا الجنوَب ونحن طَلبة 
ُسمح  دفعة  أول  حينئذ  كّنا  وقد   ،١٩٤٨ عام 
لها بزيارة الجنوب، أننا التقْينا حاكَم المديرية، 
وقلنا له »كيف تْقبل أن يعيش الناس عراة؟«. 
ذلك  وفي  سعداء«.  إنهم  ل،  ــَم  »ول أجابنا: 
األمر. وأظن  هذا  لنفهم  بالطبع  كنا  ما  الوقت 
مأخوذين  كانوا  اإلنجليز  اإلداريين  بعض  أّن 
بهذه الفكرة، فقاموا بإغالق الجنوب في وجه 
الشمال، لعتقادهم أّن الشماليين ِعدائيون، وأنهم 
سيزيلون ثقافَة الجنوبّيين المحلية، والنتيجة في 
نهاية األمر هي أن الجنوَب عندما نال السوداُن 
استقالَله عن بريطانيا عام ١٩٥٥م، كان في 
اندلَع  وعندها  تماما،  مختلف  تنموّي  مستوى 

الصراع. 
في  الحكومات  بأن  العتراف  يجب  كما 

مشكلة  بحق  فادحةاً  أخطاء  ارتكبت  الشمال 
مجرد  وكأنها  القضية  مع  وتعاملوا  الجنوب، 
ٍد ضد السلطات المركزية، وحلُّهم لها كان  تمرُّ
في إرسال الجيوش. في الحقيقة، اإلنجليز ذاتهم 
فعلوا هذا مبكرا، ربما ألنهم كانوا أقَدر على 
ر  الجنوب، وشيئا فشيئا تطوَّ السْلم في  فرض 

الوضع وأصبح أكثر تعقيدا مما كان عليه. 

أنت ُولدت في المديرية الشمالية في السودان، 	 
عام ١٩٢٩م، ما طبيعة هذه المنطقة؟ 

هناك  ــســودان،  ال مناطق  أروع  من  إنها 
في وسط الشمال. لو استطعَت تخيَُّل خريطة 
السودان - الحدود مع مصر عند وادي حلفا، 
والخرطوم في الوسط حيث يلتقي النيلُ األزرق 
ا في منتصف  بالنيل األبيض، فأنا قد ُولدت تماماً
في  الكبيرة  النيل  انحناءة  عند  المنطقة،  هذه 
مَروي، وأهلي ناس زراعة، وهم فَُقراء وأولياء 

صالحون. 

وما الذي دعاك لمغادرة قريتك والذهاب إلى 	 
العاصمة الخرطوم؟

السبب التعليم. ففي أيامنا تلك، كانت هناك 
من  الطلبة  إليها  يأتي  واحــدة،  ثانوية  مدرسة 
ــســودان. مــؤخــرا وقبل رحيل  ال أنــحــاء  كــل 
اإلنجليز صارت مدرستْين، ولذا جئنا كلنا إلى 

الخرطوم... 

األمر 	  وْقع  كان  كيف  األربعينّيات.  في  هذا 
النيل  على  الراقدة  قريَتك  تغادر  أن  عليك: 
حيث  كالخرطوم  كبيرة  مدينة  إلى  وتذهب 

تسيِطر اإلدارة البريطانية؟ 
إلى حدٍّ ما، كان الوضع مختلفا، ألن الخرطوم 
مة بشكل جميل، وذات  كانت مدينة كبيرة ومنظَّ
شوارع واسعٍة منّسقة. ولكنها كانت من ناحية 
أخرى مألوفة لدّي، فهي واحدة من المدن الثالث 
المثلثة،  العاصمة  نسميهن جميعا  النيل،  على 
ويشّكلَن قلَب السودان. أمدرمان خاصةاً - وهي 

لم أكن أغالي 
في رسم صورة 

المرأة، ففي 
المجتمع الذي 

نشأُت فيه كانت 
مؤثرة وحرة

حوارات
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المهدي،  اإلمام  أّسسها  التي  القديمة  العاصمة 
بعد إزاحته للحكم التركي من السودان، والتي 
نعتبرها العاصمة الوطنية للبالد - لم تكن غريبةاً 
بالنسبة لي، ألنَّ سكانها أتوا من جميع نواحي 

السودان، خاصة من الشمال. 
الشيء المثير هو أن اإلنجليز - على األقل 
في العقد األخير من حكمهم للبالد، أْرسوا نوعا 
فريدا،  كان  ظني  في  الستعمار،  من  غريبا 
فالسودان كان محكوما رسميا بسيادة مشتركة 
الغزو  جيش  ألن  والمصريين،  اإلنجليز  بين 
اإلنجليزي احتّل السودان باسم مصر التي كانت 
وهذا  العثمانية،  اإلمبراطورية  باسم  تتصرف 
تلطيف لألمر وحسب، فالحكم في النهاية كان بيد 
اإلنجليز، َعـــَلــما مصر وبريطانيا كانا يرفرفان 
على قمة قصر الحاكم العام، ولكن بريطانيا هي 
في  من كان يتحّكم في األمر. ومعروف أن موظَّ
الخدمِة المدنية السودانيين كانوا ُيختارون بدقة، 
فقط  كأنه  اإلنجليزي  الستعمار  أصبح  وبذا 
البريطانيين  ألن  ذلك  البلد،  أهل  مع  شراكة 

ا  وجدوا الُعمد وزعماَء القبائل في السودان أناساً
محّنكين جدا، مثلهم مثل حّكامهم، ولذا فبالنسبة 
ا، ولقد رَكنوا  لهم لم يكن الستعمار أمرا بغيضاً
في الحقيقة إلى اإلحساس بأنهم إنما يحكمون 
أنفسهم بأنفسهم. وقد قيل إن عدد اإلنجليز كان 
بلٍد هو مليون ميل  أقل من ألف شخص، في 
مربع، فما أحس الناس أبدا بوجوٍد أجنبيٍّ في 

بالدهم. 

منذ خمسة أعوام وأنت متقاعد عن عملك 	 
في اليونسكو، ماذا تفعل اآلن، ما نشاطاتك؟ 
أقرأُ، وأسافُر، وأتلّقى بعض الدعوات من هنا 
وهناك للتحدث في الجامعات والمؤتمرات، وهذا 
ا إلى حد مقبول. إنني في كل عمٍل  يجعلني نِشطاً
قمُت به، كنُت أتعلّم، أخذُت أكثر مما أعطيُت، 
يمكنك أن تقول إن سيرتي ما هي إل سلسلة من 
الّتـــَتـــْلُمذ، هللا وحده يعلم كيف ستكون الخاتمة 

.)**(

تّم عزل النساء 
وحجبهن ليس 

ين،  بسبب الدِّ
وإّنما بسبب 

بعض الناس 
الذين فّسروه 
على هذا النحو.

حوارات

حوار إذاعي، أُذيع ضمن برنامج »صوت - Voice« عرب Radio France International يف مطلع تسعينيات القرن العرشين )التاريخ غري محدد( أجراه 	 

.Daniel Brown الصحفي دانيال براون

)*( الحوار وألنه مقابلة إذاعية فقد تخللته قراءة لبعض مقاطع من روايتي موسم الهجرة إىل الشامل وعرس الزين، مل نجد رضورة إلثبات النصوص املقتبسة. 	 

ميكن االستامع للحوار كامال عرب الرابط اإللكرتوين التايل: 

 	https://soundcloud.com/user-499411132/an-interview-with-tayeb-salih?ref=clipboard

)**( تويف الطيب صالح يف يوم األربعاء، املوافق 18 فرباير 2009م، يف لندن، وُدفن يف مقابر البكري مبدينة أمدرمان، تاركا وراءه أدبا ثريا ملهام، وسرية طيبة.	 

املرتِْجم: 

بشري أبو سن )بشري عيل محمد أبو سن(، مواليد عام 1994م – السودان.	 

شاعر وكاتب، صدر له »أغنيات يف شارع الحرية« – ديوان شعر، عام 2020م.	 

له مقاالت منشورة يف املجالت والصحف السودانية.	 

ُمــعـّد ومقدم برنامج »عرب رِضام األسئلة« – إذاعة جامعة الخرطوم، برنامج يُعنى بالشأن الثقايف والفكري واألديب.	 

يقيم يف الخرطوم.	 

 	 Basheer.sin94@gmail.com
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أنور اليزيدي
 شاعر وكاتب تونسّي.

زيف المخّلص وحقيقة الخالص

»كعبة ُجَهْيمان«

التونسي  للكاتب  مسرحي  نــّص  ُجَهْيمان«  »كعبُة 
دار  إصدارات  أحدِث  من  وهو  المسعودي،  الحليم  عبد 
الفصاحة  المؤّلف بين لسان  آَلَف فيه  للنشر.  مسكلياني 
وشفاه المحكّي، وجمع في شخوصه مّما يجتمع في الكعبة 
جزائرية،  مصرية،  تونسية،  )سعودية،  جنسّيات  من 
شخصّيتْين  عدا  ما  باكستانية(،  أمريكية،  سنيغالية، 
إحداهما صامتٌة يجري حضورها على ألسنة شخصّيات 
أمريكية  بعثة  )أعضاء  الزمان  دون  المكان  عن  أجنبّية 
للتنقيب عن اآلثار(، فلم يكن لها وجود ركحّي باعتبارها 
تاريخ موغٍل في  إلى  خارجًة عن زمن األحداث منتميًة 

القَِدِم. 

لعبة الزمن:
ما يسقط ِمن الزمن وما يسقط فيه

من  أكثر  الزمن  يشغله  المسعودي  الحليم  عبد  أّن  غير 
َمن  سوى  يستضيف  ل  الركح  فكأّن  بالتاريخ.  انشغاله 
ا  تقويماً علينا  يقترح  الّنص  وكأّن  الزمن،   » »َكْعِبيَّ كان 
النابتة من  الكعبة  بل  يحكمانه  القمر  الشمس ول  آخر ل 
المعتقد  في  األرضّية  الكعبة  أّن  ُنغفل  ل  كما  األرض. 
تطوف  سماوية  لِكعبة  عمودي«  »إسقاط  هي  اإلسالمّي 
بها مالئكة. ما يجعلنا ل نفّوت الفرصة لَتَلقُِّف رؤيٍة ّما قد 

تخّص الكاتب أو تتجاوزه، وقد ينطلق منها دون أن يتوّقف 
النّص  بين  العالقة  عليها  تنبني  رؤيٌة  العكُس.  أو  عندها 
إّنما  ِوْفَقها  النّصي  الزمن  حيث  ا،  ُمشاَهداً والنّص  ا  مكتوباً
هو زمن مفارق ل شيء »ُيعّقل« ُمطَلقه ويعّطل ألوهّيته 
ا إنسانّياًا نكاد حين نمّد أيادينا  سوى الّركِح الذي يجعله زمناً
نلمسه بل ويحّوله إلى كائن/شخصّية يتحّرك على مرأى 
من األعين. لكّن المسعودي يغامر بالزمن -وهو فيه- أكثر 
ا حتى  من ذلك في »كعبة جهيمان« فيجعله هو اآلخر مكاناً
تلتبس علينا الكعبة هل هي مكان أم زمان، ويغامر بالزمن 
الذي نحن فيه )مشاهدون( َفُيماِهي بينه وبين الركح ليعيد 
تشكيل الفضاء حتى تلتبس علينا أنفسنا هل نحن مشاهدون 

أم شاهدون، هل نحن نتفّرج أم نطوف؟ 

الكعبة على الركح:
تسييل األمكنة لتشكيل الرموز

ل مسافة إذن بين الركح بكل وظائفه ورمزّياته وتاريخه 
وبين الكعبة بما لها من مْثل ذلك. وقد نكتفي بتلك الرؤية 
حتى  الزمن  المسعودي  بها  َل  َسيَّ التي  تلك  تلّقفناها،  التي 
ا لالنسكاب في فضاء الركح، لنبني استنتاجا  يكون جاهزاً
رياضّياًا مفاده )وفق ما تبّيّناه آنفاًا(: بما أّن الزمن هو الكعبة، 
مسافة  ول  الركح،  هي  الكعبة  فإن  الركح،  هو  والزمن 
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بينهما. فكأّن الممّثلين فوق الركح/الكعبة هم »بالٌل« وهو 
يصدح باآلذان ألّول مّرة، وكأّن المتفّرجين حجيج. فالكاتب 
إذن ل يفّوُت فرصة التقاط حدث تاريخي دّنس الكعبة ل 
ا عن أسئلة راهنة ُطمرْت  ليدعونا إلى إعادة النظر فيه نبشاً
ا-  ا -أو رّبما أساساً في رسائل الماضي فحسب، بل وأيضاً
ليقّدم لنا َبَدَل هذه القداسة الساقطة عمودّياًا من السماء إلى 
نعلو  أو  قليالاً  علينا  تعلو  قد   ، أفقّيةاً أخرى  قداسةاً  األرض 
إلى  تنتمي  وحالتها  أحوالنا  كّل  في  لكّنها   ، قليالاً عليها 
ا وإعادة  األرض. إّنه الركح المقّدس، الركح باعتباره تاريخاً
كتابة للتاريخ، وبما هو واقع رافٌض لواقعه حالٌم بممكناته 
ا.   األخرى -التي قد تكون أكثر واقعّية- دون أن يكون موازياً
الركح  خارج  يحدث  ما  كّل  يصبح   النحو  هذا  على 
ا، زاِئفاًا ومزّيفاًا، في المقابل فإّن كّل ما يحدث  ا ومدنِّساً مدنَّساً
الّزيف  هذا  يكشف  مادام  بالقداسة  أحّق  الركح  »داخل« 
شخصيات  عليه  تلّح  ما  هذا  ــذوات.  وال المكان  ويطّهر 
تنقسم  هي  إذ  جهيمان«  »كعبة  مسرحيته  في  المسعودي 
إلى شخوص داخل الكعبة وأخرى خارجها. أّما شخصّيات 
ما  وْفــق  متفاوتة  بدرجات  كانت  وإن  فمعّرفة  الخارج 
معلومة  أّنها  يجمعها  ما  وأكثر  الشخصية،  دور  يستدعيه 
الجنسّية. في حين كانت شخصية الشيخ محمد نكرةاً رغم 
كان  مهما  انتماٍء  أيَّ  لها جنسّيةاً ول  نعرف  فال  التسمية، 
ا،  نوعه. هذه الشخصّية كان حضورها داخل الكعبة حصراً
وإن كانت غير منتمية إلى العالم الخارجي فإّنها مّتصلة به 
بل عارفة بحقيقته فاعلٌة في أحداثه من وراء حجاب أو لنقل 
من وراء جدار، جدار الكعبة. ومّما ُيخّفف من عتمة التنكير 
في هذه الشخصية خطاُبها. خطاب نورانّي يزيد غموُضه 
متصّوف،  شيخ  أنه  على  محمد  للشيخ  تمّثلنا  رجاحة  في 
لكّن عبد الحليم المسعودي يقتصر عند تقديم الشخصيات 
يلّح  به  فكأّني  غامض،  شيخ  أّنه  على  النّص  مستهل  في 
على تنكير هذه الشخصّية كي تظّل منّزهة من كّل تعريف 
يسعى  ما  يريد غير  فالكاتب  فُينّسبها.  نْسبةاً  لها  يجعل  قد 
إليه العقل البشري عاّمة وهو الحّد الذي به تتحّقق المعرفة 
وخالَف ما يجنح إليه العقل العربي خاصة إذ ل بّد بالنسبة 
إليه من انتماء ّما وفق جدول ينقسم إلى ثنائيات: نحن/هم، 
مسلم/كافر، معي/ضدي... تحت عنوان كبير وهو الخير 
والشر. وقد ُوّفق المسعودي إلى حّد كبير في بناء شخصّيته 
محمد  الشيخ  ليظّل  نريد،  لما  المناهض  النحو  على  هذه 

شخصّية مبنّية على القول أكثر من كونها متجّسدة، أو رّبما 
هي تجسيد لقول النبي: »من دخل الكعبة فهو آمن«. الشيخ 
محّمد هو المعنى العميق المتواصل الذي أّسسه النبي محمد 
اختالف  )على  بالكعبة  عالقتنا  في  وسلم  عليه  صلى هللا 

موضعنا منها(.

طبقات التجسيد والمعنى المتعّدي

أمكنة:  ثالثة  على  المسرحية  هذه  شخوص  توّزعت  لقد 
صحراء النفوذ، مصلّى بالمدينة المنّورة، ثّم الحرم المكّي 
بعضها  وجود  وانتفى  الشخصيات  أغلب  اجتمعت  حيث 
ا منها  بحكم منطق األحداث. لكّن المسعودي قد خّص ثالثاً
بمكان ممتنع عن الجميع وهو الكعبة من الداخل، كما مّيز 
فكان  ما.  بسمة  الشخصيات  جموع  عن  منها  واحدة  كل 
الشيخ محمد شخصية غامضة نورانّية ظهرت في سيرورة 
للمريد  الممّيزة  الّسمة  أّما  رؤيا.  أو  حلٌم  كأّنها  األحداث 
السنيغالي فهي كنيته حيث وقع استبدال لون بشرته باسمه 
فكان أكثر ما ُيذكر أو ينادى بـ»األسود«. وثالث الثنين 
ا بين الجمع  هو الطفل التونسي إسماعيل، وما يجعله فريداً

. هو كونه طفالاً
ْت  هذه الشخصيات الثالث لم تقتصر على كونها اُخُتصَّ
والطفل  األســود  والمريد  محمد  فالشيخ  الكعبة.  بدخول 
إسماعيل هم الكعبة عينها مجتمعين. الشيخ العارف نورها 
والمريد األسود حجرها وإسماعيل الطفل بانيها. لذلك، لم 
يظهر ل األسود ول الشيخ النوراني إّل بعد ظهور الطفل 
إسماعيل، بل بعد ضياعه من أّمه في الحرم المّكي، بل لم 
الكعبة من  لينقذاه مّما يحدث خارج  يظهَرا إّل من أجله، 
جرائم، فلم يخرجاه منها إّل بعد انقضاء الّزيف، ل بانتهاء 
انقضاء  فهذا  المكي،  الحرم  هاجم  الذي  جهيمان  واقعة 
حينّي سيخلفه زيف آخر، وإّنما ينقضي الّزيف إلى األبد 
باستمرار أسئلة الطفولة، تلك األسئلة التي قد تطول أكثر 
ظاهُر  أسئلٌة  هي  وإنما  التطاول،  بدافع  ل  قداسة  األشياء 
غايِتها بسيٌط إذ يريد الطفل من ورائها أن يسّمي ما يدهشه 
وما ل يدهشه على حدٍّ سواء، لكّن َخِفيَّ مقصِدها التجربة 
بيديه  األشياء  تجريب  إلى  الطفل  يجنح  فكما  والمغامرة. 
وإلى اختبارِها ومعرفِتها بجسده وحواّسه مهما قوبل بالمنع 
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والّردع فإنه كذلك يفعل بالسؤال في محاولة ألن يتذّكر من 
أين جاء ولماذا هو اآلن هنا؟ وما حدث داخل الكعبة كان 
الغامض،  بجوابه  حْيرةاً  الشيخ  فيزيده  الطفل  يلقيه  سؤالاً 
ولعّل كمال الجواب هو مرّد الغموض فيه. ولعّل غموض 
الشيخ محمد سليُل غموض الملك الذي جاءت تبحث عنه 
سارة باحثة اآلثار األمريكية فكان مصيرها مثل مصيره: 

ا.  غامضاً
بالكعبة  يلعب  -وهو  المسعودي  الحليم  عبد  أنشأ  لقد 
وبين  المادي  المكاني  وجودها  بين  حضورها  ا  مؤرِجحاً
خارَج  عاّمٍة  بين  بذلك  مفّرقاًا  الرمزية،  اإلحالّية  َتْعِدَيِتها 
باللعبة  عارفٍة  الكعبة  داخل  خاّصة  وبين  الكعبة/اللعبة 
ا ليس كذلك الذي يحدث خارج الكعبة  متحّكمٍة بها- تاريخاً
أعماق  في  بل  الذات،  داخل  داخلها،  يحدث  ما  هو  وإنما 
أعماقها، تحت موج من فوقه موج، حيث الظلمات بعضها 
فوق بعض، وسنظل نراها كذلك ما دمنا ننظر إلى قاعنا 
من َعٍل، ول سبيل لبلوغ النور، إّل بالنزول إلى ذلك القاع، 
ثم النظر إلى أعلى، حينها فقط، تصبح الذات نافذة، لكّن 

»الكعبة ل تحتاج إلى نافذة«.
كاتب  النص:  قبل  حدث  ما  نتخّيل  أن  يمكننا  اآلن، 
كّل  اإلسالمية،  الحركات  يهّم  تاريخي  حدث  عند  يتوّقف 
إبداعّياًا، هنا واآلن، قد ل تعدو أن  محاولٍة إلعادة كتابته 
ا لكليشيهات، وفي أحسن الحالت تنزلق في  تكون اجتراراً
األيديولوجي الفّج. لكن بحدٍس ّما ماكٍر على األرجح، يلقي 
عبد الحليم المسعودي بهذا الحدث في رحى األسئلة الطفولّية. 
لعبة »الزعمة  األبدية:  األطفال  لعبة  في  انخرط  ثّم  ومن 
والتحوير  والتبديل  الفتراض  على  تقوم  التي  زعمة« 
والمحو والزيادة، ببساطة هي لعبة الخيال بامتياز. فوجد 
الكاتب نفسه أمام ممكنات لما حدث وانقضى تجعل حقيقته 
التاريخية حقائق متعّددة يستحيل حصرها أو يكاد. ثم جاء 
ا يفتح على ممكنات ل متناهية ما دام ثّمة طفل  النص ممكناً
يسأل: »هاااي يا عبدو... قلبك مثلّث أم مرّبع؟«. سؤال 
يحّل في غموضه المتجّدِد الّنصُّ دون أن يستقّر عليه، وإّنما 
ا  يتعّداه إلى »سلّملي على لكي لوك«. رسالة أشّد غموضاً
فعالقٍة  ّما  تواصٍل  وجود  تفترض  هي  إذ  اإلطالق  على 
صريحٍة أو ضمنّيٍة بين المريد األسود »عبدو ماليك بامبا« 
وبين »لكي لوك« الشخصية الكارتونية: قد نوصد هذه 
المسرحّية بالضحك من هذا الطلب الطفولي الغامض حّد 

ا وتصعد أغنية  ا ُرويداً البراءة، لكن حين » يعّم الظالم ُرويداً
  I‘m poor  lonesome : [جنيريك سلسلة لكي لوك]
أخرى  مرة  الصحراء  في  أنفسنا  سنجد   »...  cowboy
اآلثار  باحثُة  ســاّرة،  تاهت  حيث  زرع(  ذي  غير  )بــواٍد 
األمريكية كما تاه فيها الملك البابلي »نبو ميد« الذي جاءت 
تنّقب عنه، غير أّن حجر المسرحّية األسود، عبدو ماليك، 
أعلن للطفل إسماعيل أنه ذاهب إلنقاذها كما أنقذ هاجر ِمْن 
َقْبُل، وكما أنقذه هو للتّو، إسماعيلاً الطفَل، الذي عرف أّن 
الكعبة، كعبِة  الخارَج من  الغزالتْين،  عبدو ماليك، راعي 
البقر،  راعي  َمَثُل  َمَثلُه  الحقيقي  المخلّص  هو  إسماعيل، 
الكعبة،  على  الّداخل  المنتظر  المهدي  وليس  لوك،  لكي 

كعبة جهيمان.

عوًدا على بدء: تطهير الزمن

إسماعيل الطفل خارج الكعبة اآلن، اآلن التي هي األمس 
األبدي حسب توقيت »أوميغا«، الساعِة التي عثر عليها 
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الطفل إسماعيل منسّية في مكان التطّهر، ساعٌة من نوع 
أوميغا معّطلٌة... هل بتعطيل الوقت يتطّهر الزمن؟ غير 
رغبة  عند  نزولاً  الساعة  أصلح  قد  النوراني  الشيخ  أّن 
الطفل، دارت عقاربها لكْن عكَس اّتجاه الوقت. فهل تطّهر 

الزمن؟
األولى  كان  يتطّهر،  كي  ا  ثالثاً يغتسل  أن  الزمن  على 
والثانية  وإبطاله.  الباطل  تعطيل  واإلبطال،  بالتعطيل 
بعكسه، ل بمعنى النكفاء والعودة إلى الوراء في إدبار، 
ا إلى الذات وفيها بحواسٍّ مقلوبة إلى الداخل،  وإنما سْيراً
حيث الزمن الحقيقي، حيث حقيقة الزمن. هناك، بل هنا، 
يكون  الكون،  إلى  األقرب  الذات،  في  األبعد  النقطة  عند 
تطّهر  ولقد  األلفا.  زمن  إلى  األوميغا  زمن  من  العبور 
والذي  فتجلّى،  دخل  الذي  إسماعيل  الطفل  في  الزمن 
»عبدو  أنبأه  حتى  بالسؤال  يسعى  خرج  ثّم  فرأى  َعَبَر 
ماليك: ساعتك صارت ألفا Alpha.« ثّم سّماه »صاحَب 
الوقت«. وصاحب الوقت في التصّوف هو المتصّرف في 

الخلق بحكم تصّرفه في الزمن.
قد يكون من اليسير أن نالحظ أن عبد الحليم المسعودي 
من  ا  دوماً بنا  يعود  الثالث-  الزمن  تطهير  مراحل  –في 
أرض َنْجٍد والحجاز إلى تونس أرض التصّوف. فعقارُب 
لنا مثيلها في جامع تستور  الوقت  الدّوارةُ عكَس  الساعة 
)وقد تّمت اإلشارة إلى ذلك في نص المسرحية(، ثّم يطلق 
الوقت«  »صاحب  َتسِميَة  الحرم  فضاء  في  ماليك  عبدو 
على الطفل التونسي إسماعيل فتنخطف النفس والوجدان 
الّسامع  المشاهد  القارئ  ليحّل  واألذهان،  العقول  وتلتفت 
في مكان غير المكان، محمولاً إلى الثاني دون أن يغادر 
من  فينتقل  التأّول،  يقوده  اإلحالة  ِبساط  ا  راكباً األّول، 
تنّقل، حيث جامع »سيدي صاحب  دون  قفصة  إلى  مّكة 

الوقت«.
وثيقاًا  ا  تالزماً ُظهورها  َتالزَم  المكانية  اإلحالت  هذه 
يكاد يكون آلّياًا بالحديث عن الساعة سواء في دللتها على 
الوقت أو التاريخ أو الزمن ورّبما كذلك بمعناها القيامّي 
الذي أشار إليه الشيخ النوراني وهو يعالج ساعة الطفل من 
نوع أوميغا. كيف ل نعود إلى تونس كلّما كانت الساعة 
إسماعيل(.  )الطفل  تونسي  الوقت  وصاحب  الكالم  مدار 
وعلى  عليها  فيفيض  األحــداث  أمكنة  ينبذ  الزمن  فكأّن 
ا عبر الذات نحو نبعه، أو سائالاً في الّذات،  تاريخها جارياً

تلك الّذات العارفة به، المتحّكمة بحدوده ومجراه، أو لعلّه 
كّل  فتغرق  المكان...  بمحو  إّل  يستقّر  ل  طوفانّي  زمن 
الشخصيات التاريخية المنتمية إلى مكان األحداث انتماءاً 
ماّدّياًا )جغرافّياًا( ول تنجو غير الشخصيات المتخّيلِة، تلك 
الخارجِة عن الحدث التاريخي )اقتحام الحرم المكي( الوافدِة 
الحج  المعنى. وهل  ا عن  بحثاً تجّرنا وراءها  الكعبة  على 
شيء آخر غير بحث عن المعنى: انتقال في المكان فوقوٌف 
فطواٌف وسعي؟ أوليست هذه هي رياضة العقل حين يفّكر 
ورياضة الروح حين تتوق؟ أليس الكاتب –حين تخلّص 
ا  ا وإلى األبد من الشخصيات التاريخية في نّصه ُمبقياً أخيراً
فقط شخوَصه المتخّيلَة- إّنما هو يفعل ما قاله هللا في كتابه: 
ا َغْيَرُكْم ُثمَّ َل َيُكوُنوا أَْمَثاَلُكم«؟  »َوإِن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْوماً
إّن عبد الحليم المسعودي يستبدل بمخلِِّص جهيمان وأمثالِه 
ا من تاريخنا المظلم  ا آخر، فيقّدم لنا الّتخييل خالصاً مخلّصاً
ا  ا موازياً ، ل باعتباره )التخييل( عالماً وواقعنا األشّد ظلمةاً
نهرب إليه، بل بما هو ممكنات أخرى متحقّقٌة في النص 
قابلة للتحّقق في الواقع واجبة التحّقق بتحّقق شرطها )وإن 
تتولّوا يستبدْل(، فالستبدال حتمّي ما إن توّفرت شروطه 
واسُتْوِفَيْت ظروفُه سواء أكان بالقانون اإللهي أو بقانون 

الّتاريخ، وفي كّل األحوال ذلك هو قانون الطبيعة.

من تونسّية الزمن إلى تْوَنسة الحدث: 
كونية المعنى في محّليته

من  الفّنيُّ  الخالُص  الذاتي،  خالصه  الكاتب  حّقق  هكذا 
إلى  التأريخ  ربقة  من  اإلبداع،  أفق  إلى  التاريخ  زجاجة 
فضاءات الكتابة المسرحّية، إلى حيث ينتمي. ماذا إذن عن 
الجمعي،  الخالص  عن  ماذا  الثقافي،  الجتماعي  انتمائه 
وبواقعه  جهيمان  لتاريخ  المغاير  بتاريخه  التونسي  وهو 
ا  المختلف عن واقع حال الكعبة؟ ما جدوى أن يكتب )نّصاً
مسرحّياًا قابالاً للفرجة( عن حادثة في أرض غير األرض 

وفي زمان غير الزمان؟ 
فعالوةاً  النص،  في  تونسّي  هو  ما  يجيبنا  أخرى  مرة 
تونس،  إلى  مرة  كل  في  تعيدنا  التي  اإلحالت  تلك  على 
البطل  التي تحمل سمات  الشخصية  إلى كون  وباإلضافة 
هي تونسية )الطفل إسماعيل الذي انصّبت األحداث السابقة 
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النص  ديناميكية  محور  ليصبح  مــداره  في 
ها(، نجد أّن تلك الشخصيات المتخّيلة  ومستقرَّ
الّناجية دون غيرها إّنما هي تونس التونسية: 
المهاجرة:  تونس  أو  إسماعيل،  أّم  جليلة 
اإلفريقية:  تونس  أو  الطبيب،  المهندس حيزم 
األندلسية:  تونس  أو  ماليك،  عبدو  السنيغالي 
ذلك أن الشيخ محمد إنما هو محمد محيي الدين 
ابن عربي، ومعلوم أن ابن عربي أندلسي من 
مرسية كما هو معلوم أن األندلس هي امتداد 
لتونس وتونس امتداد لألندلس. غير أّن الحوار 
الذي دار بين الطفل وبين الشيخ قد نتلّقاه أّولاً 
ضاحكين من براءة األطفال وسذاجتهم لنرتّد 
فيما بعد ُمقّرين بمكر الكاتب وانثناءات النص 

على دللته:
أنت  فهل  مرساوي،  إنك  قال  »إسماعيل: 

مرساوي من المرسى يعني تونسي؟
الشيخ: أنا من »ُمرسية » من بالد األندلس، 
لكّنني أعرف المرسى وجبل المنار ومقصورة 
ابن المثّنى في جامع الزيتونة الكبير، ولي في 

تونس خلّة ُكْثٌر.«
إذ بالطفل يستيقظ وينتفي ابن عربي. فنكاد 
ُحلُم  في  إّل  أصالاً  للشيخ  وجود  ل  بأّنه  نقّر 
الطفل إسماعيل. هو إذن شخصّية تنتمي إلى 
خلق  كما  خالقها  هو  بل  التونسي،  إسماعيل 
ابن عربي  حلم  من  الشخصّيتْين  لقاء  الكاتب 
الوارد في كتابه »الفتوحات المّكّية«: »فكنت 
بمكة سنة تسع وتسعين وخمسمائة، أرى فيما 
وذهب،  فضة  بلبن  مبنية  الكعبة  النائم  يرى 
لبنة فضة ولبنة ذهب، وقد كملت بالبناء وما 
بقي فيها شيء، وأنا أنظر إليها وإلى حسنها، 
اليماني  الركن  بين  الذي  الوجه  إلى  فالتفّت 
أقــرب[... الشامي  الركن  إلى  هو  والشامي 
في  أنحُن  ندري  عدنا  فما  ]واستيقظت...« 
رؤيا إسماعيل التونسي أم في رؤيا ابن عربي 
كما  بمّكة  توزر  أهل  من  عالم  له  أّولها  التي 
جاء في الفتوحات المكية: »فقصصت رؤياى 
أهل  من  بمكة  الشأن  هذا  علماء  بعض  على 

توزر فأخبرني في تأويلها بما وقع لي«. ولعّل 
السائِح  إبراهيم:  رؤيا  َسلِيَلَتا  الرؤيتْين  ِكاَل 
َمَلُكوَت  إِْبَراِهيَم  ُنِري  )َكَذلَِك  الملكوت:  في 
األصنام  على  الثائر  َواألَْرِض(،  َماَواِت  السَّ
عّمن/ّما  الباحث  ا(،  ــَذاذاً ُج )َفَجَعَلُهْم  هادُمها 
باني  اآلِفلِيَن(،  أُِحبُّ  ل  َقاَل  أََفَل  ا  )َفَلمَّ يحّب: 
البيت في قلب الصحراء بعد أن اطمأّن البيت 
فأَِمَن  الذي في صدره )ولكن ليطمئّن قلبي(، 
ا(... البيتان: )َمَقاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمناً

عاصفة  إّنها  قال  عبدو  عم  »إسماعيل: 
ستمّزق ستائر الكعبة. 

إذا  بمهّمة  الكعبة  ستائر  ليست  الشيخ: 
ُمّزقت، المهّم أّنها ل تمّزق القلوب.

)...(
إسماعيل: لماذا هي فارغة؟ الكعبة فارغة، 
هذا  تحمل  خشبّية  أعمدة  ثالثة  إّل  أرى  ل 

الّسقف، هذا كل ما فيها...هل تسكن هنا؟ 
أزورها  تسكنني،  التي  هي  ل...  الشيخ:  

كّل مّرة ألخّفف من عتابها لي.
إسماعيل: هل تعاتبك جدران الكعبة؟  كيف 

لها ذلك؟
كما  سقفاًا  ول  ا  جدراناً ليست  إنها  الشيخ: 

ترى.«
بل هي المعنى، المعنى الذي فاض بدخولك 
عربي،  ابن  كعبة  إسماعيل،  يا  الكعبة  إلى 
ليخرجنا من كعبة جهيمان. فكان لقاٌء فمعرفٌة 
فكشٌف، ثم انتفاٌء وحلوٌل، وفي أثناء كل ذلك 
عند  يحدث  أن  يمكن  هذا  غير  وهل  ضحٌك. 
اجتماع العاَلمْين في قلب الكعبة: عالم الطفولة 

وعالم التصّوف؟ 
فالحادثة التاريخية إذن كانت مجّرد مطّية 
فّنية تنتهي مهّمتها بإيصالنا إلى داخل الكعبة، 
َصْوَتْي  لَقْطِع  الصوت  بمكّبر  استقوائها  رغم 
الشيخ والطفل استقواَءها بالسالح »للخالص 
الذي  جهيمان  وصــوُت  بالدم«.  وهمها  من 
على  والرئيس  األبرز  العنوان  أنه  ُيفترض 
في  نشاز  مجّرد  يصبح  المسرحية  امتداد 

مسرح

المسعودي 
يستبدل بمخلِِّص 
جهيمان وأمثاِله 

مخّلًصا آخر، 
فيقّدم لنا الّتخييل 
خالًصا من تاريخنا 
المظلم وواقعنا 

األشّد ظلمًة
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حضرة ابن عربي والطفل إسماعيل.

إيقاع النص:
 ال نهائّية االنقطاع وديمومة االختراق

هكذا يضرب التخييليُّ التاريخيَّ فيدمغه ويقطع سيرورته 
ا  في النص وينفيه خارج المكان )الكعبة/الركح(، فارضاً
إلى  خلّية  مثل  النشطاَر  القارئ/المشاهد  بديهة  على 
بديهتْين: واحدة تواصل متابعة النص/المسرحية وأخرى 
تعود إلى كّل ما أُِهِمَل من تفاصيل حيث يسكن الشيطان. 
ا على التكثِِّر،  فكأّن الكاتب ل يخاطب سوى من كان قادراً
عبدو  مثل  الكعبة  حجَر  يكن  لْم  عّمن  ينغلق  بالنّص  إذ 
الشيخ  مثل  نقصانها  ويكمل  ُكّوتها  َيُسدَّ  لم  وَمن  ماليك، 
إسماعيل،  مثل  بيديه  يبنها  لم  الذي  وعلى  عربي،  ابن 
والذي لم يدخلها مثل الطفل فيجهره الضوء الداخل من 
الكّوة. وما يعّطل فّك الشيفرات ويرجئ اإلبانة هو تعّقد 
ورائه  النّص ومن  تقّدم  كلّما  فأكثر  أكثر  العالقات  بناء 
تعّقد نظام الترميز. فأوميغا نوع الساعة، ولهذا دللٌت 
في مستوى ما، لكنه المستوى الصفر مقارنةاً بالثنية التي 
يخفي المسعودي وراءها النظام الذي يحاكيه في إنشاء 
نّصه وهو يحكيه. فتشابك العالقات حدَّ التداخل وتحّولها 
في  ذاتّية صرٍف  إلى  َثّم  ومن  بين-ذاتية  إلى  بينّية  من 
مسار غير خّطي دون إمكان الجزم بأّنه لولبي أو دائرّي 
لعدم اّتسامه بالتواصل الدائم والالنهائي إذ أّن العالقات 
وُتطَمُس  رموز  من  أُنِشئ  ما  فينتكس  وتنقطع  تتقاطع 
الدللت وُتغمر لتنكشف أخرى، ل على أنقاض سابقتها، 
بل فيها وعنها. وكلّما تأّسس معنى اخترقه آَخر قد يغيب 
قلنا  إذا  ا مثل شهاب مقذوف أو يمتّد لبرهة حتى  سريعاً
هذا هو المعنى أفل وذوى فيرتّد إلينا البصر وهو حسير 
ا بإلماعة برق أو صدى يترّدد... هذا النظام المفرط  مكتفياً
في انتظامه حّد التمّنع عن النكشاف يتسّتر ببناء ظاهرّي 
يمّثل سطح النص وقشرة المعنى وستارة الّركح: إّننا في 
وإّنما  بها  لصيقين  كّنا  إن  حتى  الكعبة  نرى  ل  الحقيقة 
»كعبة  في  وإّننا  خارجها.  دمنا  ما  ذلك  ستارتها،  نرى 
جهيمان« إزاء نظام يحاكي نظام الكون الذي ل ندرك 
األدلّة  أكثر  الّزمن  ولعّل  الظاهرة،  قوانينه  سوى  منه 

ا، وما خفي كان أعظم. سطوعاً
أنــواع  من  نــوٍع  مجّرد  ليست  إذن  أوميغا  فساعة 
الساعات، ول هي فقط رافٌد من النص اإلنجيلي كما جاء 
أوميغا  »أوميغا؟  النوراني  الشيخ  لسان  على  صراحةاً 
)وكأنه يقرأ الّساعة(... »أنا هو األلفا واألوميغا، البداية 
يأتي،  والذي  كان  والذي  الكائن،  الّرب  يقول  والنهاية، 

القادر على كل شيء«1
وحركته  نسقه  في  المسرحّي  النص  هذا  إيقاع  إّن 
للوجود  تصّور  وفق  كلّي  نظام  داخل  ُمْنَشأٌ  ومحّركاته 
أّن  يعتبر  الذي  شاردان  دي  تيالر  بيير  تصّور  يحاور 
تحّوله  في  )أي  ا في صيرورته  تعّقداً يزداد  الكون  نظام 
النوعي( كلّما تقّدم في سيرورته )أي في تراكمه الكّمي( 
عّبر  والتي  المنّظم  التعقيد  من  نقطة  أقصى  يبلغ  حتى 
المسعودي  الحليم  عبد  أّن  غير  أوميغا.  بمصطلح  عنها 
من  »الشارداني«  النحو  على  نّصه  بنى  قد  كان  وإن 
النظام،  هذا  على  ينقلب  أّنه  إّل  المتعّقد  نظامه  حيث 
ا لحظَة استيقاظ الطفل إسماعيل بعد لقائه بالشيخ  تحديداً
على  ُينِبُئنا  هو  وها  الكعبة.  من  وخروجه  النوراني 
لسان عبدو ماليك أّن الّساعة قد أصبحت أَْلَفا، وألفا هي 
حدث  ما  كل  أّن  أم  كّنا،  حيث  إلى  عدنا  فهل  البداية. 
فإّن  شاردان  دي  حسب  للبداية؟  إرهاصات  مجّرد  هو 
)األوميغا( حيث وحدة  النهاية  إلى  بنا  التراكم سيفضي 
الروح، لكّن تراكم األحداث في »كعبة جهيمان« سار بنا 
نحو البداية )األلفا( حيث تتحّقق وحدة الطاقة داخل كعبة 
إسماعيل. وفي كّل األحوال ما كانت الطفرة لتكون لول 
ذلك التراكم الكّمي لألحداث، ما كان إلسماعيل أن يدخل 
الكعبة لول عثوره على ساعة منسّية عند إحدى الحنفّيات 
بعد  له  يبحث عّمن يصلحها  فراح  المباركة،  الزمزمية 
تعّذر إيجاد صاحبها، وما كان صاحبها ليكون هناك لول 
انتماؤه إلى جماعة جهيمان، وما كان للمريد عبدو ماليك 
أن يلتقط الطفل التائه ويدخله الكعبة لول الهرج والمرج 
الذي طرأ باقتحام الحرم المكي مع ما حّف بكل هذا من 
ا  أحداث سابقة وموازية ومتقاطعة. ثّم وبانقطاعها جميعاً
إصبع  النصر،  إصبعْي  الديالكتيك  يرفع  ا  تماماً وانتفائها 
هيغلية وأخرى ماركسية. غير أّن تواصل النص بعد ذلك 
بانعداٍم كلّيٍّ لألحداث يحذف من اإلصبعين السّبابة فتبقى 

مسرح
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ا  خارجاً سياقه  غير  في  لوك  لكي  يسقط  ثم  الوسطى. 
عن كل منطق -عدا منطق الطفل- ُمبطالاً من اإلصبعين 

الوسطى، وتبقى السّبابة مرفوعةاً تشير ول تقول.
إّنما هو من عجينة  المسعودي  يبّثه  الذي  المعنى  إّن 
يمكن  ما  وأقصى  إمساكه،  نستطيع  ول  نراه  الشعاع 
الكعبة  دخلنا  لحظَة  إّل  نبدأ  لم  أّننا  هو  إليه  نطمئّن  أن 
الكّوة،  الّداخل من  الضوء  اللّتين جهرهما  الطفل  بعينْي 
فنجفل وننكفئ محاولين بأيدينا َردَّ الضوء/اإلضاءة عن 
أعيننا... ثّم نخرج كما الطفُل في حضن المريد األسود 

يحملنا السؤال:
»إسماعيل: ودون ذلك ماذا ستفعل في الصحراء؟ 

عبدو ماليك: أرعى.
إسماعيل: ترعى؟ ترعى ماذا؟ 

عبدو ماليك: الغزالتْين الذهبّيتْين... غزالتْي الكعبة.«
الشبيهة  كهذه،  ضّيقة  مساحة  في  فعالاً  العسير  من 
ضوء  من  غزالة  »الغزالتْين«،  نرعى  أن  بذواتنا، 
وغزالة من ظلمة، شمس وقمر، نعجز عن ذلك حّقاًا ما 
دمنا ل نعلم أن الكعبة/الزمن مثلّثة مثل قلوب األنبياء، 
الشكلْين هو  أّي  لنا أن ندرك  قلوبنا مرّبعة. فكيف  وأّن 
الكامل؟ هندسّياًا إذا ألصقنا مثلّثْين متقايسْي القاعدة فإننا 
المثلّثْين  أحد  هو  الزمن  أن  عرفنا  مرّبع.  على  نحصل 
الذي يمأل نصف قلوبنا المرّبعة، وأّن األنبياء في غنى 
فما  مفارقاًا،  إلهّياًا  ا  حدثاً باعتبارهم  خارجه  هم  أو  عنه 
هذا  علينا محو  أم  المرّبع؟  ليكتمل  الثاني  المثلّث  يكون 
ا بذاته؟ وما دام  ا مكتفياً الفراغ الّزائد في القلب ليصير مثلّثاً

المرّبع يتضّمن المثلّث بالضرورة أليس إذن كّل إنسان 
هو نبّي بالقّوة؟ من حّق األسئلة أن تحملنا إلى أبعد من 
هذا، نحو األعلى أو األسفل، ولها أن تخرج من النّص 
ا في التونسّي، في اآللهة  وعنه، لتستقّر مّرة أخرى ودائماً

القرطاجية »تانيت«، برمزها المثلّث. 
أو  يتقاذفنا  يدفعنا،  أو  المسعودي،  نــّص  يسحبنا 
إلى  يحيلُنا  رمٌز  فوقه  من  رمٍز  إلى  ا  مشيراً يستدرجنا... 
رمز، حتى يستيقظ إسماعيل الطفل بعد خروجه من الكعبة 
في حضن عبدو ماليك وهو نائٌم، يبحث عن الشيخ محمد 
فال يجده، يسأل عنه ول مجيب... إذ هما ثاني اثنْين في 

واحد. 
والكعبة؟ ما في الكعبة أحٌد.

يتعّطل زمن الركح.
القيثارة في أغنية لكي لوك تعيدنا إلى »عزف مكتوم 
»جبل  قرب  جنباُته   ــٍر  وْع واٍد   في  غجرّية،  لقيثارة 
بينما  السوداء،  البركانية  األحجار  خلفّية  ومن  سواج«. 
يغسُل  الضوُء  حيث  الّنجدّية  الّصحراء  سراباُت  تتراءى 
كّل الموجودات والصحراُء تغربُل أصواتها الخرساء في 

طواحين األزلية...«  
ليبسط  النّصي  الزمن  محّرك  تشّغل  األغنية  وكلمات 

سطوته مرة أخرى
»أنا راعي البقر المسكين والوحيد

أنا بعيد جّدا عن البيت
»وأمامي طريق...

طريق طويل ألقطعه«2

   الهوامش: 

أنا هو األلفا واألوميجا، البداية والنهاية، يقول الرّب الكائن، والذي كان والذي يأيت، القادر عىل كل يشء": العهد الجديد، رؤيا يوحّنا، اإلصحاح الثامن.. 1

من أغنية السلسلة الكرتونية اليك لوك. 2

مسرح
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ادعاء جنونه وموته وحيًدا 
واكتشاف  كتاباته السرية 

المخبأة، كانت األعمدة التي 
بنيت عليها  أسطورة عبقريته 

المهملة
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 يقود التجارب 
في حقل اللغة، 
متأماًل حيويتها 

التي توقظ 
السعادة

إعداد وترجمة: مها لطفي
كاتبة ومترجمة لبنانية

»أنا هنا ليس ألكتب، ولكن 
ألكون مجنونـًا«

لماذا »روبرت والسر«؟

يتعلق  المترجم  عمل  أن  القارئ  يفترض  قد 
قبل كل شيء بتوضيح معاني الكلمات ونماذج 
ينتهي  أن  وبعد  جزئًيا.  صحيٌح  وهذا  الُجمل، 
عمل الترجمة بشكله المعروف، يجب أن يحاول 
التي تجعل  األسئلة  أهم  أحد  أن يجعل  المترجم 
هذا  اخترنا  لماذا  وهو:  مجدية،  العملية  هذه 

الكاتب بالذات؟ 
والطريقة التي نجيب فيها على هذا السؤال 
الترجمة  هذه  فهم  عملية  في  وأساسية  مهمة 
واستقبالها من جمهور القراء الواسع االنتشار. 
عن  لإلجابة  محاولتنا  تأتي  السياق،  هذا  وفي 

»لماذا نترجم روبرت والسر؟«. 
االهتمام  أو  األدبي  التماسك  يعتبر  ال  قد 
بشخصه كتبرير أول، كافًيا؛ مع أن هذه الحجة 

قد تكون بحد ذاتها مغرية. 
مرة  ُيقرأ  أن  يجب  والسر  إّن  ببساطة  لنقل 
وأكثر، ألّنه نموذج خاص للكاتب الذي ُتصنف 
هذه  الممتنع«.  »السهل  عنوان  تحت  أعماله 
الصفة األكثر ندرة، تتبدى بشكل أوضح عندما 
ويفاجأ  والسر،  روبرت  نصوص  اإلنسان  يقرأ 
شيء  أي  هنالك  ليس  ومتدفقة.  أصيلة  بأنها 
مزيف أو متكلف في كلماته. نستطيع غالًبا أن 

نقرأ قطعة ونفهم ماذا يحاول الكاتب أن يفعل. 
وفي هذه الحالة، يدور النقد بشكل أساسي حول 
كيفية استطاعة الكاتب التعبير عما يريد بمهارة.
يعيش  ألنه  النقد  سلطة  يتحدى  والسر  إن 
كلًيا. كلماته ليست كلمات  العبارات  خارج هذه 
قدرته  يصقل  إنه  التمرين.  مرحلة  في  فنان 
على التقاط العالم كما هو مفهوم من قبل عامة 
المجتمع. قراءة والسر تشبه أن تؤخذ بيدك لترى 
العالم على ضوء شمس جديدة كلًيا، كما شوهدت 
في  الفريدة  العقول  من  واحد  قبل  من  وفُهمت 

تاريخ األدب اإلنساني.

من مقدمة تعريفية لروبرت والسر – 
بقلم سام جونس 2008

البدايات

ولد روبرت والسر )1878 – 1956( في بييل 
تفصل  التي  اللغة  حدود  في  )سويسرا(،  بيين   /
بين المتكلمين باأللمانية عن المتكلمين بالفرنسية. 
ونشأ روبرت والسر يتكلم اللغتين. وكان للشاعر 
والسر  بأن أصل  هامبورجر رؤيا  مايكل  القديم 
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السويسري ساعده في تشكيل أسلوب في الكتابة 
مميز عن األسلوب األلماني المتداول، وقد تكون 

طالقة والسر الفرنسية أضافت إلى ذلك.
عمره،  من  الرابعة عشرة  والسر  بلغ  عندما 
والدته  وفاة  بعد  أنه  إل  البنوك.  أحد  في  عمل 
بعامين، في العام 1894، اتجهت حياته نحو الفن. 
انتقل والسر مع شقيقه كارل إلى شتوتجارت حيث 
عمل كارل كرسام. بداية، تمنى روبرت أن يعمل 
الكتابة.  على  استقرت  طموحاته  ولكن  كممثل، 
وعبر دائرة من الكّتاب حول مجلة »داي أنسل«، 
ظهرت أولى أعماله النثرية في العام 1899. كما 

نشر مجموعة من القصائد في نفس العام.
فقد   ،1901 في  خاص  أسلوب  ظهور  بدأ 
 Fritz Kocjer‘s« األول  كتابه  والسر  أكمل 
روائية،  حبكة  لها  ليس  رواية   .»Essays
مدرسي.  طالب  بقلم  مقالت  شكل  على  جاءت 
وفي هذا الكتاب، تظهر بدايات نوع الستطراد 
اللعوب والتساؤلت الذاتية التي نجدها في أسلوب 

والسر الناضج.
من  األوراق  تسقط  الخريف،  يأتي  عندما 
األشجار إلى األرض. في الحقيقة كان يجب أن 

أقول:
عندما تسقط األوراق، فإنه الخريف. يجب أن 

أحسن أسلوبي.
ومع ذلك ففي المقاطع األخيرة، نفس الصوت 
ينتمي ليس لواحد محدد المعالم كشخصية روائية، 
ا بالنسبة للكاتب نفسه،  ولكن لواحد قد يكون مخطئاً
الفتتاحية »تحت  األدبيات  في  كما هو موضح 

الزيزفون« )1928(.
البلدة كانت جميلة وخيالية. كم هي موضوعة 

بإيجاز! هل نستطيع أن ندعو هذا كتابة أدبية؟
وفي سنوات متأخرة يصف كل كتاباته كالتالي 
إلى  ممزق  كتاب  أو  ا  متنوعاً ا  تقطيعاً »مقطعة 

أجزاء لذاتي«.
كل  رغم  تبدو  حتمااً  األجزاء  هذه  وبعض 
األسنان  )ألم  حياته  من  حي  نقل  مثل  صخبها، 

:)1917
أذكر أنني أصبت مرة بألم أسنان حاد. وحتى 
أخدر األلم، ركضت نحو الحقول وزأرت هناك 
مثل الملك لير. في المنزل فكرت في أن أضرب 

أكسر بعض  وأثناء غضبي،  الحائط،  نفسي في 
الكراسي الثمينة من فترة »بريديرميير«، ولكن 
هذا لم يكن وسيلة إليقاف ألم األسنان. بل على 
األخرى.  بعد  المشكلة ساءت ساعة  ذلك  عكس 
الليل مشاهد الرعب التي مثلتها أيقظت كل  في 
من في المنزل، كانت فضيحة. التناول المتوالي 
من الكونياك الفاخر ساعدني قليالاً فقط. ضربت 
وجهي بلكمات مثل سانشو يانزا عندما اكتشف 

ضياع حماره.
من  ا  نوعاً والسر  ألعمال  تعطي  الميزة  هذه 
ا  الخفة الكوميدية وعنصر المفاجأة، ولكنها أيضاً
الجدية.  عدم  أو  بالقذارة  لالتهام  عرضة  جعلته 
ا، فإن نفس المناقشات التي أوحى بها والسر  حتماً
في أيامه استمرت اآلن، كما هي مذكورة في هذا 
ا عن  التقرير من قراءة عامة أخذت دورها مؤخراً

أعمال والسر:
ا  إن تغيرات نبرة صوت والسر كانت مصدراً
لتعليقات واحد من الحضور، الذي تساءل إذا ما 
من  ا  »نوعاً التثبيت  الصعبة  والسر  نبرة  كانت 

المظاهر« أو هي »غبّية« وتقر أنها للمظاهر.
لدرجة  ا  طبيعياً يظهر  والسر  فن  الواقع،  في 
أن اإلنسان يستطيع التخيل بسهولة أن والسر قد 
استغباه رأي مايكل هامبورجر من خالل المظهر 
منذ 1961 )منمنمات نثرية من التايمز الملحق 

األدبي(:
أكثر  الرتجال  لحرية  وبرر  والسر  استخدم 
المعالم  الواضحة  بالمخاطرة  كافكا،  من  بكثير 
أن يبقى غير متحيز لطبقة في األدب، كما كان 
والسر  بمفهوم  الرتجال  المجتمع.  في  اختياره 
وكافكا يجب أن يميز عن التجارب الذاتية الواعية 
أكثر  حول  مثير  هو  وما  رائد.  طليعي  هو  لما 
فيهم  بما  الحقبة،  تلك  في  الحقيقيين  المبتكرين 
ا، هو أن التزامهم بفن شخصي رفيع  جويس أيضاً
لم يتضمن ثورة ضد شرائع متعارف عليها، ولكن 
الرفض لألدب كمؤسسة ليس ثورة، بل هو منع 

فرض نفسه.
وفي قطعة نثر أخيرة )»المساعي« 1928-
1929( أدرك والسر المخاطر لمثل هذه المقاربة:
ا إطالقاًا، هل  السؤال، الذي تقوم به لم يعد فناً
ا بدا وكأنه يضع يده بلطف على  هو كذلك؟ أحياناً

االكتئاب 
الذي عانى 

منه في بيرن 
كانت تصاحبه 

كوابيس مخيفة 
وهلوسات

محور - روبرت والسر
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ا حول مغامرة، عن دافع،  كتفي... لو كتبت أحياناً
ا، ولكنني  فقد تبدو هزلية قليالاً للناس الجادين جداً
كنت أقود تجارب في حقل اللغة، متأمالاً أنها قد 
تحتوي على حيوية غير معروفة ما يسبب سعادة 

إيقاظها.

أربع مدن

تعتبر حياة والسر الكتابية وكأن لها أربعة وجوه، 
 : أولاً مختلفة.  مدينة  في  مكانه  يأخذ  واحد  كل 
سنواته األولى ككاتب، مركزها زيورخ )1896 
مختلفة  أوقات  في  تتضمن  ولكنها   ،)1903  –
إقامات قصيرة في شتوتجارت، برلين، سولوثون، 
ا: سبع سنوات عاشها في  ميونيخ، وروزبرج. ثانياً
برلين )1906 – 1913( مع شقيقه كارل، الذي 
ا.  ا توضيحياً ا ورساماً ا ناجحاً ا مسرحياً أصبح مصمماً
وكان  برلين  في  الرئيسية  رواياته  والسر  كتب 
أخيه  مع  سقط  ذلك  وبعد  األول.  العظيم  نجاحه 
وناشره بموت أحد المتبرعين له. عاد والسر إلى 
بييل )1913 – 1920(، يسكن بهدوء في غرفة 
في بيت للعمال األجانب. بعض روائعه كتبت في 
دخله،  انخفض  أن  بعد   1920 في  الوقت.  هذا 
برعاية   )1928  –  1920( بيرن  إلى  انتقل 
أرشيف  في  عمالاً  له  أوجدت  التي  ليزا  شقيقته 
الكانتونات. فصل بعد وقت قصير من عمله في 
هه إلى رئيسه،  األرشيف بسبب تعليق صفيق وجَّ
ا لنثره. سنواته في  ولكن لسعادته وجد سوقاًا جاهزاً
ا ونشر بشكل واسع. ومع  بيرن كانت مثمرة جداً
ذلك تحولت حياته في بيرن، مع مرور الزمن، 
ا خالل  عنواناً  14 في  سكن  فقد   – فوضى  إلى 
في  منه  عانى  الذي  والكتئاب   – سنوات  سبع 
بيرن كانت تصاحبه كوابيس مخيفة وهلوسات. 
كان  تعاني من مرض عقلي كما  كانت  )والدته 

أخوه ارنست، وشقيق آخر انتحر(.
حوالي عام 1924، وجد نفسه غير قادر على 
الكتابة بسبب ما سماه بشدة عضل في يده. عند 
هذا العام كتب معظم مؤلفاته بقلم رصاص، بنص 
ميكروسكوبي ّعود نفسه عليه في 1917 بعد أن 
جرب ما وصفه بشد عضلي في يده كان يمنعه 
العام 1928، بعد أن تزايدت  الكتابة. وفي  من 

أن  ليزا  شقيقته  اقترحت  العقلي،  اكتئابه  حالة 
يخضع نفسه لمصحة في والداو للعناية به. »عند 
ا لصديقة كارل سلينبج، »قمت  ذلك،« قال مؤخراً
بمحاولت فاشلة في حياتي. ولم أستطع حتى أن 
ا  ا، ذهب األمر بعيداً أصنع أنشوطة مالئمة. أخيراً
لدرجة أن شقيقتي ليزا أحضرتني إلى المستشفى 
في والداو وأمام البوابة سألت: هل نحن نفعل ما 
هو صواب؟ صمتها قال لي ما يكفي. هل هناك 

خيار غير أن أدخل؟« 
في العام 1933، أجبر والسر على النتقال 
والداو  قرر  عندما  هيريساو،  في  مؤسسة  إلى 
التركيز فقط على المرضى الذين يحتاجون عناية 
وعندما  كتاباته،  توقفت  النقطة  هذه  عند  أكثر. 

سئل، كان من المفترض أن يقول:
» أنا هنا ليس ألكتب، ولكن ألكون مجنوناًا«. 
ومع ذلك، فإن بعض أفراد الهيئة الطبية قالوا إنهم 
كانوا يشاهدونه يخربش مالحظات بعد الوجبات.

عبقرية روبرت والسر

يوم عيد الميالد، عام 1956، استدعي بوليس بلدة 
هيريساو في شرق سويسرا من قبل بعض األولد 
الذين تعثروا بجثة رجل، تجمد حتى الموت، في 
من  البوليس  اقترب  عندما  بالثلج.  مغطى  حقل 
المشهد، أخذ بعض الصور الفوتوغرافية وأزاح 

الجثة.
وقد كان من السهل معرفة الرجل الميت، أنه 
ا، فقد  روبرت والسر، عمره ثمانية وسبعون عاماً

من المستشفى المحلي لألمراض العصبية.
سنواته  في  اكتسب،  قد  والسر  روبرت  كان 
في  ككاتب،  الحسنة  السمعة  من  ا  شيئاً األولى، 
كانت  كتبه  بعض  ألمانيا.  في  وحتى  سويسرا 
حياة  سيرة  له  كان  وقد  الطبع.  تحت  زالت  ما 
قرن  ربع  من  يقرب  ما  قضاء  وبعد  مطبوعة. 
داخل المؤسسات العصبية، فإن كتابته قد نضبت. 
المسيرات الطولية في الطبيعة – مثل تلك التي 

مات فيها – كانت ترفيهه األساسي.
يلبس  ا  البوليس رجالاً عجوزاً أظهرت صور 
ا على الثلج، عيناه مفتوحتان،  معطفاًا وجزمة مرمياً
وفكه مرخي. وهذه الصور ظهرت بشكل واسع 

االرتجال بمفهوم 
والسر وكافكا 

يجب أن ُيميز عن 
التجارب الذاتية 
الواعية لما هو 

طليعي ورائد
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النقد األدبي  )لم يراَع الحياء( وأعيد نشرها في 
حول والسر الذي ازدهر منذ 1960.

وما  ا،  وحيداً وموته  والسر  بجنون  دعي  ما 
المخبأة،  السرية  كتاباته  في  وفاته  بعد  اكتشف 
كانت األعمدة التي بنيت عليها أسطورة عبقريته 
بوالسر أصبح  الفجائي  المهملة. وحتى الهتمام 
ا من الفضيحة. »أسأل نفسي« كتب الروائي  جزءاً
الياس كنيتي في 1973، »أليس هنالك، من بين 
واآلمنة  المترفة  األكاديمية  حياتهم  شيدوا  الذين 
واليأس،  البؤس  في  عاش  كاتب  على  والعادية 

أليس هنالك من يخجل من نفسه؟!!«.
في   1878 العام  في  والسر  روبرت  ولد 
إقليم بيرن، الطفل السابع بين ثمانية أطفال. كان 
والده يعمل في تغليف الكتب، ويدير محالاً يبيع 
القرطاسية ولوازم الخياطة. في الرابعة عشرة من 
العمر، أخرج روبرت من المدرسة وتوظف في 
قام بوظيفته بشكل نموذجي.  البنوك، حيث  أحد 

، دفعه إلى  ولكن، كونه كان يحلم بأن يصبح ممثالاً
الهروب إلى شتوتجارت. أثبتت تجربته الوحيدة 
الذريع: وقد رفض ألنه  فشلها  التمثيل  في عالم 
المسرح،  تركه  بعد  التعبير.  يستطيع  ول  جامد 
من  يتنقل  وأخذ  ا.  شاعراً يصبح  أن  والسر  قرر 
نثرية،  ا  ونصوصاً ا،  شعراً كتب  آخر،  إلى  عمل 
 ،)dramolots( شعرية  قصيرة  ومسرحيات 
ا ما أخذه ناشر يدعى  لقت بعض النجاح. وسريعاً
انسيل فيرلج، ناشر ريلكه وهوفماننستال، ونشر 

له أول كتاب.
العام 1905، صمم والسر على تطوير  في 
رسومه  في  الناجح  الكبير،  بأخيه  فلحق  عمله. 
برلين.  إلى  المسرحية،  وتصميماته  التوضيحية 
وعمل  الخدم،  لتدريب  مدرسة  في  سجل  حيث 
ريفي  منزل  في  للخدم  كرئيس  قصيرة  لفترة 
)لبس كسوة أجاب عند دعوته »السيد روبير«( . 
وعلى أي حال، فبعد فترة ليست طويلة، وجد أنه 
ا على ما يدخله من  يستطيع تأمين مصروفه اعتماداً
الكتابة. ساهم في مجالت أدبية رفيعة المستوى، 
الفنية الجادة. ولكنه لم  الدوائر  وكان مقبولاً في 
ا في دور المثقف المحافظ، فبعد  ا أبداً يكن مسترخياً
ا  وريفياً ا  وقحاً يصبح  كؤوس  بضعة  يشرب  أن 
من  النعزال  نحو  بالتدريج،  تراجع،  ا.  وعدائياً
المجتمع في حياة قليلة الحركة في بيوت صغيرة. 
في مثل هذا المحيط، كتب أربع روايات، بقي منها 
 The Tanner Children  )1906(،:ثالث
 Jakob و   ،)The Factotum )1908
استقى  جميعها   .)Von Gunten  )1909
فيما  ولكن  الشخصية.  حياته  تجربة  من  مادتها 
يتعلق بـ Jakob Von Gunten - أكثر رواية 
معروفة بين هذه الروايات المبكرة، وهي تستحق 

ذلك – ارتفعت هذه التجربة إلى حد مذهل.
ا هنا، يالحظ جاكوب  »اإلنسان يتعلم قليالاً جداً
فون جونتون الشاب بعد اليوم األول في مؤسسة 
المعلمون  كطالب.  نفسه  سجل  حيث  بنجامينتا، 
هنالك  أموات.  كرجال  المكان  حول  يستلقون 
مدرسة  واحد »ما هو موت صبيان  كتاب  فقط 
أن  يجب  فقط »كيف  واحد  بنجامينتا؟« ودرس 
السيدة  به  تقوم  التعليم  كل  الصبي؟«  يتصرف 
بنجامنيتا  السيد  المدير.  شقيقة  بنجامينتا،  ليزا 

أّلف أعمااًل 
فكاهيًة لمجرد 

يأسه من 
الحصول على نثر 

صعب المنال، 
وتبارى مع 

صور متحركة 
وأشكال سريعة 

الزوال
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نفسه يجلس في مكتبه ويعد نقوده مثل غول في 
حكاية خيالية. في الواقع فالمدرسة هي شيء من 
الحتيال ومع ذلك جاكوب ل ينوي الستسالم. 
ا نحو المدينة الكبيرة )ل يذكر اسمها  بإسراعه بعيداً
ولكن بوضوح هي برلين( في ما يدعوه عاصمة 
ا. ل يبالي إذا ما لبس الثوب الرسمي  صغيرة جداً
ا يركب  لبنجامينتا، ينهض مع رفاقه الطلبة وأيضاً
المصاعد نحو المدينة، مما يثيره ويجعله يشعر 

ا أنه طفل وقته. تماماً
من  ا  أساساً يتكون  جونتون  فون  جاكوب 
المذكرات التي احتفظ بها جاكوب أثناء إقامته في 
المؤسسة. إنها تتألف من األفكار حول التربية التي 
يحصل عليها هناك – تربية في التواضع، وعن 
األخ واألخت الغريبين اللذين يقدمانه. التواضع 
التنويعات  من  ليس  البنجامينتاس  يعلمه  الذي 
أو  يخدموا رجالاً  بأن  الدينية. يطمح خريجوهم 
حالة  جاكوب  ولكن  قديسين.  وليس  خدم،  كبار 
عميقة  نغمة  لها  تواضع  لدروس  تلميذ  خاصة، 

خاصة.
ا  »كم أنا محظوظ«، يكتب، »أن أكون قادراً
على أن أرى في نفسي أي شيء جدير بالحترام 

والمتابعة! أن أكون صغيرااً وأبقى صغيرااً«.

دعاية

النظرة  ومنذ  غامض،  زوج  هم  البنجامينتيون 
بمهمة  نفسه  متنوع يضع جاكوب  األولى زوج 
ولكن  باحترام  ليس  يعاملهم  اختراق غموضهم. 
األذية  ممارسة  على  المعتاد  الصفيق  الولد  بثقة 
من قبله وكأنها عمل خفيف الدم، يخلط الوقاحة 
بالصراحة في تحفيز النفس غير الصادقة ويقهقه 
على قلة إخالصه، واثقاًا من أن الصراحة سوف 
تخفف من سالح النقد ولكنه بالحقيقة غير مهتم 
إذا لم تكن كذلك. الكلمة التي يريد إضافتها على 
هي  إليه،  العالم  يضيفها  أن  يجب  والتي  نفسه، 
»عفرتة«. العفريت هو روح شريرة. والعفريت 

هو شيطان ضئيل.
بسرعة استطاع جاكوب أن يكسب رفعة فوق 
البنجامينتاس. السيدة بنجامينتا تلمح بأنها مغرمة 
به، يتظاهر بأنه ل يفهم. إنها تظهر أن ما تشعر 

به ربما أكثر من إعزاز... إنه ربما حب. يجيب 
بالمشاعر  مليئة  مراوغة  طويلة  بكلمة  جاكوب 
وشعرت  بنجامينتا،  السيدة  أُحبطت  المحترمة. 

بالنحالل والموت.
السيد بنجامنيتا عدائي منذ البداية نحو يعقوب. 
اخذ يناور لدرجة كي يصبح الولد صديقه، ويترك 
بداية،  العالم.  في  متجولاً  معه  ويأتي  خططه 
يرفض جاكوب: »ولكن كيف سآكل يا مدير؟ .... 
إنها مسؤوليتك أن تجد لي وظيفة محترمة. كل ما 
أريده هو عمل ما.« ومع ذلك فعند آخر صفحة 
في مذكراته يعلن أنه غير رأيه: سوف يرمي قلمه 
ا ويذهب إلى الغابة مع السيد بنجامينتا )والذي  بعيداً

يجيبه الواحد: حفظ الرب السيد بنجامينتا!(
ل  جونتون  فون  جاكوب  أدبية،  كشخصية 
سابقة له. في السعادة التي يشعر بها عندما ينتقد 
ما به، فهو به شيء من شخصية دوستويفسكي 
الرجل المخفي تحت األرض، وفي خلفه ما لدى 
جون جاك روسو بالعترافات. ولكن – كما قال 
أول مترجم فرنسي، مارتي روبرت – فهنالك في 
ا، شيئ من بطل القصص التقليدية،  جاكوب، أيضاً
في الولد الذي يتحدى قصر العمالق وينتصر ضد 
كل األعداء. في بداية عمله أعجب فرانز كافكا 
السعادة  عن  برود  ماكس  )يسجل  والسر  بعمل 
البالغة التي كان كافكا يقرأ بها مخطوطات والسر 

الفكاهية بصوت عاٍل(.
إن بارنباس وخيرنماياس مساعدي كافكا في 
في  الشيطانين  بالمساعدين  والمعروفين  البحث 
جاكوب  وضعا  »القصر«  في  العوائق  وضع 

كنموذج مبدئي لهم.
في كافكا يعثر القارئ على أصداء نثر والسر، 
العرضية  ومفارقاته  الواضح  النحوي  بتخطيطه 
المقنع  المخيف  وبمنطقه  والوضيع،  الرفيع  بين 

بمفارقته. هنا جاكوب في حالة تفكير تأملي!
المالبس  لبس  اآلن  موحدة.  ا  ثياباً نلبس  نحن 
الموحدة على التوالي يحقرنا ويرفعنا ونبدو كأننا 
ا، وهذا ربما عار علينا. ولكن نحن  لسنا أحراراً
نبدو لطافااً في ثيابنا الموحدة، وهذا يضعنا على 
يسيرون  الذين  للناس  العميق  العار  من  مسافة 
الممزقة  ولكن  بهم  الخاصة  مالبسهم  في  حولنا 
ا  ا موحداً ، أن ألبس ثوباً والقذرة. بالنسبة لي، مثالاً

تقلبات السوق 
والرأي العام 

وسلطة النقاد 
واألكاديميين، 

أصبحت أعمدة 
قفص عزلته !
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يسعدني ألنني لم أكن أعرف، قبل ذلك، ماذا سألبس. ولكن في 
ا أنا غامض لنفسي في هذا الوقت. هذا، أيضاً

بنجامين قطعة عن  والتر  ما هو غموض جاكوب؟ كتب 
كاملة  دراية غير  مبنية على  ا ألنها  تأثيراً األكثر  والسر هي 
بكتاباته. اقترح بنجامين أن ناس والسر مثل شخصيات قصص 
خرافية، وبمجرد أن تصل الحكاية إلى نهايتها، تستحيل إلى 
هنالك  الحقيقي.  العالم  في  تعيش  أن  عليها  التي  الشخصيات 
شيء ممزق، ل إنساني، ومزيف بال شك، حولها. وكأنهم، قد 
أنقذوا من الجنون )أو من نوبة سحر(، يخطون بحذر خوفاًا من 

السقوط مرة ثانية فيها.
جاكوب شخصية فريدة من نوعها. والهواء الذي ُيستنشق 
في مؤسسة بنجامينتا نادر، يكاد يصل إلى مرتبة المجازي. 
ومن الصعب أن تفكر فيها كممثل ألي عنصر من عناصر 
المجتمع. ولكن في تهكمية جاكوب حول الحضارة وحول القيم 
بشكل عام: ازدراؤه لحياة العقل، ومعتقداتها المبسطة حول كيف 
يعمل العالم حقاًا )أنه يدار من قبل األعمال الضخمة لستغالل 
الفضائل،  ألقصى  الخضوع  رفعه  الحال(.  القليل  الرجل 
القدر، ادعاؤه أنه مرسل من  لينتظر كل وقته نداء  استعداده 
نشير  التي  الكلمة  أصول  تشير  )عندما  مقاتلين  نبالء  أجداد 
إليها )Von Gunten( »من األسفل – تقترح شيئااً آخر(، 
مثل سعادته في األجواء الذكورية للمدرسة الداخلية وسعادته 
ا، وتشير  في المقالب الخبيثة – كل هذه المظاهر، مأخوذة معاً
متنبئة نحو البورجوازي الصغير الذي في أوقات الضطرابات 

الجتماعية الكبيرة سوف يجد قمصان هتلر البنية جذابة.
فإن  ذلك  ومع  علني.  بشكل  سياسيااً  كاتبااً  والسر  يكن  لم 
الحوانيت  الذي جاء منها، طبقة أصحاب  الطبقة  تعاطفه مع 
والكتبة والمدرسين كان عميقاًا. قدمت له برلين فرصة واضحة 
ليتنصل من أصوله الطبقية وينضم، كما فعل شقيقه، للمثقفين 
العالميين الذين ل طبقة لهم. وقد رفض هذا العرض واختار 
بدلاً منه أن يعود إلى معانقة سويسرا الريفية. ولكنه لم يفقد 
ا، لم يسمح له بأن يفقد رؤيته – لغير المتحررين،  رؤية – حتماً
الملتزمين، المتعصبين من طبقته، والذين يصدر تزمتهم تجاه 

أناس مثله، حالمين ومتشردين.

إعالن

في عام 1913 ترك والسر برلين ورجع إلى سويسرا »مؤلف 
ُيسخر منه وغير ناجح« )ما يقوله هو تعبير عن الستخفاف 
بنفسه(. أخذ غرفة في فندق معتدل في مدينة بيل الصناعية، 
حصل  التالية  السبع  السنوات  وخالل  شقيقته  من  بالقرب 

على حياة غير مستقرة وهو يشارك في صفحات التسلية – 
مخطوطات أدبية – للصحف.

وفيما تبقى كان يقوم بمسيرات طويلة في الريف، وكان يقوم 
بمهامه في الحرس الوطني. في مجموعاته الشعرية والنثرية 
إلى  فأكثر  أكثر  توجه  الظهور،  في  استمرت  التي  القصيرة 
روايتين  وكتب  والصناعية  المجتمعية  السويسرية  األراضي 
أخريين. المخطوطة األولى »تيودور«، فقدت من قبل الناشر، 

الثانية »توبولد«، اتلفت من ِقَبل والسر نفسه.
التي  الكتابة  لنوع  الجمهور  تذوق  العالمية  الحرب  بعد 
مرٍح  مصدر  كانت  التي  الكتابة  له،  كدخل  والسر  اعتمدها 
ا جميالاً بدأ يخفت ألقها. بدأ يفقد التواصل مع التيارات  أو فناً
بالنسبة لسويسرا فجمهور  أما  الواسع،  المجتمع األلماني  في 
الكتاب. رغم  من  أحدا  ليدعم  ا  جداً ا  كان صغيراً هناك  القراء 
ا إلغالق ما دعاه بـ  تفاخره بقدرته على التقشف كان مضطراً
»ورشة عمل لكتابة النصوص النثرية«. بدأ يشعر أكثر فأكثر 
بالضغط النفسي بنظرات جيرانه المنتقدة، بحاجته لالحترام. 
انتقل إلى بيرن إلى مكان في األرشيف الوطني، ولكن خالل 
شهور تم صرفه من عمله لعدم اللتزام. انتقل من مسكن إلى 
ا متخيلة،  آخر وشرب بكثافة. عانى من قلة النوم، سمع أصواتاً
عانى من كوابيس ونوبات توتر، ولما حاول النتحار، فشل 
ألنه - كما عبر عن ذلك باعترافه - »لم أكن أستطيع أن أصنع 

مشنقة مالئمة«.
أصبح من الواضح أنه لم يعد يستطيع العيش لوحده. كانت 
عائلته في تغيرات ذلك الزمان ملوثة. والدته كانت تعاني من 
اكتئاب مزمن، وأحد إخوته حاول النتحار واآلخر مات في 
مستشفى أمراض عقلية. اقترح على شقيقته أن تأخذه عندها، 
يكون  أن  لنفسه  سمح  فقد  ولذلك  ذلك.  ترفض  كانت  ولكنها 
ا بوضوح  في مستشفى األمراض العصبية في والداو. »مكتئباً
ا بشدة«. كان نص التقرير الطبي يتهرب من اإلجابة  ومحبطاً

ا في الحياة. على التساؤلت حول كونه مريضاً
في تقييمات أخرى يرفض أطباؤه فكرة أنه يعاني من أي 
شيء، حتى يحثونه على محاولة الحياة في الخارج ثانية. وهو 
اختار أن يبقى. في 1933 نقلته عائلته إلى المصحة العصبية 
ا بالدعم الجتماعي. هناك كان  في هيريساو، حيث كان مرتبطاً
يشغل وقته بأعمال روتينية مثل لصق أكياس الورق وتنقية 
ا على قواه جميعها. تابع قراءة الصحف  الفاصوليا. بقي محافظاً
والمجالت الشعبية، ولكن بعد 1932 لم يعد يكتب »أنا هنا 
ا«. قال ألحد الزوار. كما قال  ليس ألكتب أنا هنا ألكون مجنوناً
ا ادعى أحد المدرسين  مضيفاًا، »وقت األدب انتهى«. )مؤخراً
ا،  أنه رأى والسر يعمل في الكتابة. وحتى لو كان هذا صحيحاً
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فليس هنالك أي أثر للكتابة باق من فترة 1932(.
ا على والسر  ا( كانت صعبة جداً )أن يكون كاتباً
آلة  يستخدم  لم  فهو  بدائية.  األمور  بأكثر  ولو 
الشكل،  واضحة حسنة  بيد  كتب  ولكنه  طباعة، 

كانت مدعاة للكبرياء.
بسيطة عبارة عن  بقيت – نسخ  التي  النسخ 
أي  على  الكتابة  كانت  الخط.  فن  من  نماذج 
حال، أحد المظاهر حيث ظهرت الضطرابات 
في  األوقات  بعض  في  بوضوح.  العصبية 
بدأ  التاريخ(  من  متأكد  )والسر غير  الثالثينيات 
اليمنى  يده  في  وجسدية  نفسية  تشنجات  يعاني 
كان  كأداة.  الحبر  قلم  بكراهية  هو  فسرها  التي 
باستطاعته أن يتغلب عليها فقط عن طريق ترك 

ا، واستبداله بقلم رصاص. قلم الحبر جانباً
ا بشكل كاف  كان استخدام القلم الرصاص مهماً
لوالسر ليدعوه »أسلوبي في القلم« أو »طريقة 
القلم«. والذي ل يذكره هو أنه عندما اتجه نحو 
عند  بشكل جذري.  كتابته  غيَّر  بالقلم   – الكتابة 
وفاته ترك وراءه نحو خمسمائة من الصفحات 
الرصاص  بقلم  ميكروسكوبية  بنصوص  مغطاة 
على  الوصي  أن  لدرجة  قراءتها  الصعب  من 
أعماله اعتبرها في البداية مذكرات برموز سرية. 
كان  ول  مذكرات.  والسر  يحفظ  لم  الواقع  في 
النص له رموز: إنه ببساطة كتابة يدوية لها العديد 
كانت  ممكنة.  ا  دائماً ليست  التي  المتغيرات  من 
كتابات والسر العديدة األخيرة بهذه الكتابة بأقالم 
الرصاص لوحدها، بما في ذلك روايته األخيرة 
من  صفحة  وعشرون  )أربع   The Robber
الكتابة الميكروسكوبية، و141 صفحة مطبوعة( 

جاءت إلينا.
ا من النص نفسه هو السؤال عن  أكثر إمتاعاً
ما الذي حققته »طريقة القلم« وجعلته في متناول 
والسر ككاتب ولم يحققه قلم الحبر الجاف بعد اآلن 
القلم الجاف لبعض النسخ  )هو ما زال يستعمل 
النظيفة وكذلك عند المراسالت(. الجواب يبدو هو 
أنه كما يفعل فنان في عصاه الفحمية بين أصابعه، 
ثابتة،  يد  حركة  على  ليحصل  والسر  احتاج 
أن  يستطيع  أن  قبل  األمام  إلى  تتحرك  متناغمة 
ينزلق نحو إطار عقلي حيث يستغرق في الخيال 
والحلم فيؤلف وتتدفق أداة الكتابة بنفس الشكل. 

في مقطع عنوانه »مدونات قلم رصاص« بتاريخ 
الذي  الفريدة«  يذكر »السعادة   ،1927-1926
تغدقها عليه طريقة قلم الرصاص. وقال في مكان 

آخر، »إنها تهدئني وترفع معنوياتي«.
نصوص والسر ل يقودها المنطق ول السرد 
ولكن الحالة النفسية، الخيالت، وما يتبع ذلك: ما 
ا أو  يتعلق بالمزاج فهو كاتب مقالة أكثر منه مفكراً
راوي قصص. القلم الرصاص والنص الختزالي 
غير  الهادفة  اليد  لحركة  سمح  اخترعه  الذي 
متقطعة، والحالمة مع ذلك، والتي أصبحت ل بد 

منها في حالة الخلق هذه.
 The( األخيرة  والسر  أعمال  أطول 
 1926-1925 في  كتبت  السارق(   Robber
العام  في  فقط  وطبعت  رموزها  فكت  ولكن 
لها.  مادة  ل  أنها  لدرجة  خفيفة  القصة   .1972
هي تتعلق بالتشابكات العاطفية لرجل في منتصف 
له ولكن  بالسارق، رجل ل عمل  يعرف  العمر 
يتمكن من العيش على أطراف المجتمع المهذب 

في برلين على أساس ميراث متوسط.
نادلة  السارق،  يالحقهن  اللواتي  النساء  بين 

المخطوطة 
األولى من روايته 
»تيودور«، فقدت 

من قبل الناشر، 
والثانية »توبولد« 

أتلفها والسر 
نفسه
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تدعى إيديث. بين النساء اللواتي يتبعنه بصورة 
إما  أردنه  واللواتي  المتنوعات  السيدات  أقل، 
لبناتهم أو ألنفسهم. ينتهي الحدث في مشهد حيث 
يصعد السارق إلى المنصة، وأمام عدد كبير من 
ا  دونياً ا  منافساً لتفضيلها  إيديث  يعنف  المتجمعين 
تفكيره ويطلق رصاصة من  إيديث  تفقده  عليه. 
. تنتشر الثرثرة المرحة.  مسدسه، فيجرحها قليالاً
كاتب  مع  السارق  يتعاون  الغبار،  يهدأ  وعندما 

محترف ليخبر جانبه من القصة.
الشجاع  لهذا  ا  اسماً »السارق«  كان  لماذا 
والسر  اسم  إلى  ا،  حتماً الكلمة،  تشير  الخجول؟ 
نبراسكا  جامعة  مطبعة  ترجمة  غالف  األول. 
ا  ا مائياً يشير إلى هذا الموضوع. إنه يستنسخ لوناً
سن  في  روبرت.  شقيق  والسر  كارل  بريشة 
كارل  المفضل،  كبطله  يلبس  عشر  الخامسة 
السارق  »السارقون«.  شيلر  مسرحية  في  مور 
العصرية هو، لألسف،  لأليام  في رواية والسر 
أكثر  »بالغيرة«  ينتحل  سارق،  إنه   . بطالاً ليس 
يسرق  ما  أكثر  يسرق  هو  طريق،  قاطع  منه 
عواطف الفتيات وصيغ القصص الشعبية خلف 
 )R أدعوه  سوف  )الذي   Robert/Robber
يتقمص شخصية ظاللية، المؤلف األسمى للكتاب 
– الذي يتعامل مع R اآلن وكأنه الحامي، مرة 
كمنافس ومرة كمجرد لعبة ندور بها من حالة إلى 
حالة. إنه ينتقد R )بطريقة متابعة أمواله بشكل 
وبصورة  العامالت  بالفتيات  التصاقه  في  سيئ. 
سارق  به،  الوثوق  يمكن  ل  محتالاً  كونه  عامة 
مواطنا  منه  أكثر  متسكع  أو  النهار  وضح  في 
سويسريا متمتعا بالحكم الذاتي(. ومع ذلك، فهو 
لما حوله  إدراكه  يحافظ على  أن  يعترف: عليه 
حتى ل يخطئ بين نفسه وR. في الشخصية هو 
ا، يسخر من نفسه حتى وهو يمثل  يشبه R كثيراً
عاداته الجتماعية. بين الفترة واألخرى له نوبة 
من العصبية حول الكتاب الذي يكتبه أمام أعيننا 
البطيء، وتفاهة محتواه، وفراغ  تقدمه  – حول 

شخصية بطله.
سوى  ليست  »السارق«  أساسي  بشكل 
التفافها  في  جاذبيتها  تكمن  كتابية  مغامرات 
واستدارتها بالتجاه، وبتناولها التهكمي لمعادلت 
اللعب الغرامي، وباستغاللها المضطرب الخالق 

مؤلفها  وشخصية  األلمانية،  اللغة  لمصادر 
المضطربة بسبب تعدد خيوط الرواية التي عليه 
أن يتعامل معها فجأة حيث أن القلم في يده يتحرك. 
ستورن،  بلورنس  يفعل  ما  أكثر  يذكرك  وهو 

األكثر رقة، األخير، دون الشبق والزدواجية.
النتيجة البعيدة التي تنتجها الشخصية المسيطرة 
وبأسلوب حيث   ،R الذات  ا عن  بعيداً المنشطرة 
تسمح  ساخرة  محاكاة  بغطاء  مغطاة  العاطفة 
ا مرة تلو أخرى، حول  لوالسر أن يكتب متحركاً
ذاته )أي R‘s( التي ل يمكن الدفاع عنها على 

أطراف المجتمع السويسري.
ضائع  صغير  كحمل  ا  وحيداً ا...  دائماً كان 
والناس تالحقه لتساعده على تعلم طريقة معيشته. 
ا بالضعف. كان يشبه الورقة التي  أعطى إحساساً
الصغير بعصا من على غصنها  الولد  يضربها 
إلى أسفل، ألن فرادتها تجعلها ظاهرة. وبكلمات 

أخرى، فهو يستدعي الضطهاد.
وكما علق والسر، بنفس السخرية، ولكن بنفس 
الزمنية:  الفترة  نفس  من  رسالة  في  الشخص. 
ا اشعر أنني أكلت، أي أقول أنني استهلكت  »أحياناً
مواطني  وفائدة  واهتمام  بحب  كلي،  أو  نصفي 

الممتازين«.
»السارق« لم تكن مجهزة للطبع. في الواقع لم 
يذكر والسر وجودها في أي من محادثاته المتعددة 
مع صديقة والمحسن إليه كارل سيليج. إنها ترسم 
ا من حياته بالكاد مخفية، ومع ذلك تتضمن  أحداثاً
هنالك  أن  من  بالرغم  والسر.  من  ا  واحداً ا  جانباً
مراجع تشير إلى أصوات اضطهاد، وبالرغم من 
أن R يعاني من أوهام المراجع )فهو يشك في 
، في الطريقة التي ينفخ فيها  المعاني الخفية، مثالاً
الناس أنوفهم في حضرته(، فالجانب األكثر كآبة 
خارج  مجسم  بشكل  ا  بعيداً يبقى  ا  نفسياً والمحطم 

الصورة.
إن قصة »السارق« بتآلفها ومعاصرتها رواية 
جويس »يوليسيس«، ومع األجزاء األخيرة من 
في  لو صنعت   ،Rocherche بروست  قصة 
األلماني  األدب  سياق  في  أثرت  لكانت   1926
موضوع  مع  متآلفة  وحتى  مفتتحة  الحديث، 
مغامرات الكتابة أو األحالم الذاتية أو الخط الذي 
التي  اليد  يخرج من  الذي  )أوالقلم(  الحبر  يكتبه 

ترك وراءه 
نصوًصا 

»ميكروسكوبية«، 
من الصعب 

قراءتها، فظن 
الوصيُّ أّنها 

مذكرات برموز 
سرية! 
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من  بالرغم  حصل.  ما  هذا  ليس  ولكن  تكتب. 
موته،  قبل  والسر  كتابات  لتجميع  خطة  وضع 
مدرسية  لمجموعات  األولى  األجزاء  كانت 
مجمعة ظهرت عام 1966، وبعد أن بدأ يلحظه 
انتشار  على  حصل  وفرنسا  انكلترا  في  القراء 

واسع واهتمام في ألمانيا.
أساس  على  كبير  بشكل  والسر  يقّيم  اآلن 
رواياته. رغم أن هذه تشكل ُخمس إنتاجه األدبي 
نقطة قوة  لم تكن  الرواية كما تعرف  أن  ورغم 
روايات  تعتبر  تركها  التي  األربع  )الروايات 
في  براحة  يشعر  وهو   .)Novella( قصيرة 
 Kleist in :أعماله الروائية القصيرة: قطع مثل
 )Helling doy )1914 و )Than )1913

تظهره في أحسن إنتاجه.
هل يعتبر والسر كاتبا عظيما؟ إذا ما قرر واحد 
ا، قال كانيتي، ألنه ليس هنالك  أن يدعوه عظيماً
أواخر  في  العظمة.  كلقب  شخصه  يرافق  لقب 

شعره كتب والسر: 
ال أتمنى ألحد أن يكون أنا

فأنا فقط قادر أن أتحمل نفسي
أن أعرف الكثير وأن أرى الكثير

وأقول ال شيء، فقط، حول ال شيء

 Oct( شقيق كافكا التوأم األقرب إليه
)2012

إن رواية روبرت والسر القصيرة »المشوار« 
وهو  النكليزية  باللغة  يخرج  للكاتب  عمل  أول 

ا. الوحيد الذي ترجم له وهو مازال حياً
أعمال  من  العديد  ترجمت  التي  برنوفسكي، 
المشهورة  المنمنمة  كتاباته  ذلك  في  بما  والسر 
كتبت  أنها  طويلة  لفترة  الجميع  اعتقد  )والتي 
أن  برنوفسكي  وحاولت  الفهم(  صعبة  بقواعد 
تتابع التغيرات التي أحدثها والسر بإعادة ترتيبها 
والسر  يرغب  كان  ما  تخفيف  أو  وبإضافة 
نفسه القيام به بعد مراجعاته الدقيقة لها. وتقول 
السويسري  الكاتب  إن  المقدمة  في  برنوفسكي 
أخذ على عاتقه هذه التبديالت »من أجل تخفيف 
النقسام بين البطل الكاتب والبطل الذي يتسكع«.
ربما تكون القضية هي قضية تخفيف النقسام 

على أي حال أكثر منها دوزنة نموذجية لدقة ما 
خاص  بشكل  الغموض  هذا  ألن   – لغموضها 
تعلق  وكما  الغريب.  الكتاب  نحو  ا  جداً أساسي 
استطرادية  كوميديا  »المشوار«  برنوفسكي 
مزنرة بالظالم ويظهر عمقها تدريجيا فقط عندما 

يتابع الواحد تسكع الراوي.
غرفته  من  الكاتب  يطير  القصة،  بداية  في 
مكتبه  على  الملقاة  الفارغة  والورقة  الكئيبة 
ليستقر في مسيرة عبر البلدة السويسرية الريفية 
ا  وضواحيها البسيطة. وهو في تجواله يقابل أستاذاً
ا ذا مكانة كبيرة وسلطة شخصية ل جدال  كبيراً
ا كما يقتضي  فيها، الذي يملك فما مقفولاً إقفالاً تاماً
عمله القضائي... بائع كتب يقدم له عند الطلب 
األدب  من  عالميون  معجبون  له  خارقاًا  عمالاً 
المعاصر والذي يتركه بقلب بارد خلفه... موظف 
في البنك يبلغه أن مجموعة من المستفيدين أضافوا 
إلى حسابه كمية ل بأس بها » تخفيف من طبيعة 
إليها... لوحة مخبز  لطيفة » هو بأمس الحاجة 
تحثه على التوقف في سيره، ساخط على رؤية 
»مثل هذا النقش الذهبي البربري والذي يؤثر في 
ما يحيطنا من دائرة جشع وحب للمال واختزانه 
وتخشين للروح«... وامرأة يبدو أنها كانت ممثلة 
وله،  للعالم  معادية  كانت  بأنها  يثق  وهو  سابقة 
بلباقة  ا  سريعاً يودعها  التي  الثنين  عن  وغريبة 
ا. متناهية الدقة )...( وكأن ل شيء قد اتضح بتاتاً

ويتابع  ريفية  بطريق  البلدة  يغادر  هو  وبينما 
طريقه »كمتسكع« من نوع أفضل، متشرد نشال، 

خالي شغل ... »صايع«...
الكاتب شبح/ رواية والسر،  فجأة ينزل على 
العمالق توم زاك يقطع الطريق من أمامه، متشرد 
ا من الحزن من  يخرج من عينيه ويتفطر لمعاناً
يوصف  ل  وألم  العلوي،  والعالم  السفلي  العالم 
يخرج من حركاته المتراخية المتعبة دون زيادة 
والسر  عند  الرواي  يسير  الخلف.  إلى  ينظر 
تغني...   فتاة شابة  األمام وبسرعة يصادف  إلى 
بحماس  يهنئها  الرقيق،  صوتها  يسمع  يبتهج، 
عندما تنتهي، ويحثها على أن تحافظ عليه باهتمام 
بسبب  الناضج  غير  التعب  وتشويه  العبث  من 
ا منها  سوء التفكير واإلهمال. ألنه سيكون متوقعاً
ا. ثم ينطلق نحو منزل  أن تغني لربح أكثر يومياً

قلم الرصاص 
والنص االختزالي 

الذي اخترعه 
سمح لحركة اليد 

غير المتقطعة 
والحالمة أن 

تكون في حالة 
خلق
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السيدة فراو ايبي التي تقدم له غذاء شديد السخاء 
وبطريقة سوريالية، وتتابع الضغط بالطعام على 
شخصه الخائف حتى بعد أن يصل إلى النفجار، 
مؤكدة له أنه لن يترك هذه المائدة قبل أن يأكل 
ويزيل كل الذي قطعته أو سوف تقطعه من أجله. 
يتابع طريقه إلرسال رسالة بالبريد » لشخصية 
ا من بضع  ا لذعاً قيادية مؤثرة« يكتب لها هجوماً
إلى محاولة  تؤدي  أنها  بعد  فيما  تعلم  صفحات، 

انتحار احترافية.
»أنت ل تحافظ على كلمتك. تجرح دون إعادة 
التفكير بفضائل وسمعة من يتفاعلون معك. تسرق 
بإحسان«.  تقوم  أنك  تتظاهر  حيث  حساب  بال 
يقتنع  الذي  المتمرد  خياطه  نحو  السير  يتابع  ثم 
بعظمة مهارته التي لشك فيها، كما وأنه ممتلئ 
يتوقع  بدلة،  يقيس  أن  عليه  بكفاءته.  باإلحساس 
أن تظهر مجموعة من األخطاء والعيوب. سترة 
جعلته يبدو مثل األحدب و«عمل بائس، مضحك 
مخيف غبي من فن تفصيل البناطيل« التي عندما 
ا مؤسفاًا، تافهاًا سخيفاًا  ا حقيراً ا تحدث شيئاً تكون معاً

ا. ودونياً
وهنا، في آخر ما قدم توماس برنارد، فشتائمه 
من  األصلية  والنسخة  العقل  يلتقطها  المرحة 
ا،  Der soaziergang  تجعل األمر واضحاً
في  ا  مؤكداً كان  برنارد  على  والسر  تأثير  بأن 
تطور صوت المؤلف الصغير الذي ليضاهى، 
وتتالي  المعقدة  القواعدية  والسر  وتكوينات 
المستحدثة  المنمقة  المرحة  وثرثرته  األزمنة، 
اإلقليمية المهووسة تولد لغة منمقة بحيث يتداخل 
التافه مع الذي ينفطر له  الفكاهي مع المأساوي 
القلب ويصبحان متالزمين بحيث يصعب التفريق 

بينهما.
إن كتابة والسر بحرفية بالغة تغلف السخرية 
هذا  يظهر  بالعكس  والعكس  الذات،  بمحو 
الرفيع  المظهر  الرث  والكر  الشاعر/  بشخصية 
والمجاملة  التنافر  على  يسيل  الذي  التهذيب 
بإفراط وقلق مفصل في لغة تكاد تكون هلوسة 
ا  ا اجتماعياً بارعة. ومناجاة الراوي تظهر ارتباكاً
فيما يصعب عليه التحرك ضمن مجتمعه بدون 
أذى. وضعه األساسي التعرض للخوف، وكتاباته 

هروب إلزامي من ذلك الخوف.

كان  والسر  بروبرت  المعجبين  ضمن  ومن 
روبرت موسيل، هيرمان هيسه، ستيفان زفايج 
مارتن  سنوات.  بضع  بعد  حتما  كافكا،  وفرانز 
السويسري(  بالكاتب  له  عالقة  ل  )الذي  والسر 

كان يدعوه »التوأم األقرب إلى كافكا«.
في العام 1929 في مقالته عن روبرت والسر 
أكد والتر أن كل ما كان على الكاتب أن يقوله كان 

مغلفاًا بشكل رئيسي بأهمية الكتابة نفسها:
»في اللحظة التي يمسك بها القلم في يده، توقفه 
ا بالنسبة له.  حالة من اليأس. وكل شيء يبدو ضائعاً
ا في  شالل من الكالم ينسكب إلى الخارج متضمناً
كل جملة الهدف الوحيد لتقديم ما سبق ونسيناه، 
وهذا »العار«، »هذه المالحقة، الغباء الفني«، 
منها  تتدفق  بأفكار  اللغة  من  أكاليل  إلى  يتحول 
على شكل »نشال مشاغب وعبقري مثل األبطال 
)......( الذين يخرجون من الليل عندما يكون في 
أشد السواد حلكة«. تومض في هذا السواد على 

أية حال، مصابيح هزيلة من األمل.
ومع ذلك فإن األمل الذي يشع إلى األمام في 
لحظات المعرفة الذاتية يتجاوز هذا، والنغمة التي 
يصفها والسر هي أي شيء إل أنها هزيلة. وعلى 
عندما  الكاتب  به  يشعر  سمو  أنها  ذلك،  عكس 
يصل إلى السمو في تفاصيله الدقيقة في حياة كل 
اللطيف،  الريف  عبر  الرواي  يمر  وبينما  يوم. 
يصل إلى حالة من النتشاء يجد فيها عالقة شبه 

مقدسة مع الحاضر.
»شعرت أن أحدهم كان يدعوني باسمي، أو 

ا كان يقبلني ويطيب خاطري ).....(  كأن واحداً
هو  ما  كل  أن  وتخيلت  فتحت،  العالم  روح 
خبيث مقلق ومؤلم كان على وشك الزوال ).....(. 
كل ذكر للمستقبل بهت، وللماضي ذاب. في 
الحاضر المتألأل أنا نفسي تألألت ).....( العالم 
أعتقد  الحلو،  الحب  في ضوء   )......( الداخلي 
ا على التعرف عليه أو المفروض  أنني كنت قادراً
أن أحس به – وذلك ألن عالمي الداخلي هو العالم 

الوحيد الذي يبقى حقيقة.
 ومع ذلك فـتوم زاك،   العمالق المعدم الذي 
ا  حتماً قبل وقت قصير، هو  الراوي  ممر  اجتاز 
صورة مرآة للكاتب، الذي لوح بالمصير المخبأ 
له. ل يسع اإلنسان إل أن يبقى متسائال ما هو 

نصوص والسر 
ال يقودها 

المنطق وال 
السرد ولكن 

الحالة النفسية 
والخياالت
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ا  التأثير الذي تركه - وهو قد أمضى آخر 27 عاماً
من حياته في مصح - على األدب الحديث )أو 
حتى التاريخ األوروبي(، لو كانت كتاباته قد لقت 

ا أوسع. جمهوراً
تأثير  في  قناعة ساذجة  يكون  قد  تعليق  وفي 
األدب على إنقاذ اإلنسانية من كوارثها، أكثر من 
حساسية  بين  الموصولة  غير  المسافة  انعكاس 
والسر الفريدة واألجواء الثقافية التي دارت خالل 
فإن  الحرب،  خلفته  وفيما  النازية  ألمانيا  ظهور 
هيرمان هيسه ادعى مرة أنه »لو كان الشعراء 
أمثال روبرت والسر يمكن تعدادهم بين المثقفين 
له  كان  لو  ا.  حرباً لتكون  يكن  فلم  الطليعيين، 

100000 قارئ لكان العالم مكانااً أفضل.
 Le promeneur solitaire« في مقالته
» يصف سيبالدي صعوبة تصنيف والسر. فمن 
ناحية  ومن  الظالل،  بتأثير  ا  مظلوماً كان  جهة 
أعمالاً  ألف  حوله.  من  يشع  الذي  بالود  أخرى 
فكاهيةاً لمجرد يأسه من الحصول على نثر صعب 
المنال، يتبارى مع صور متحركة وأشكال سريعة 

الزوال.
ما يخصه هو، كان بمثابة كتب مستمرة تخلو 
قد تكون مخفية خلف مجموعة  التي  النفس  من 
نفس  ا  تقريباً يكتب  كان  العابرين.  من  منسقة 

الشيء، ومع ذلك ل يكرر نفسه.
تتجه  كانت  والسر  كتابة  أن  سيبالدي  يشير   
البداية،  منذ  واختصارات  جذري  تصغير  نحو 
ا  ا مناقضاً الوقت نزوعاً بينما تستعرض في نفس 
العربية  الزخرفة  بدقة  الموصوفة  التفاصيل  إلى 
والسر  كتاب  من  قسم  إلى  وبالعودة  المتالعبة. 
ا بشكل خاص ذات معنى يكتشف  التي وجدها تواً
ا طبقة أخرى من المفارقة في عمل  سيبالدى أيضاً
ا وإدراك  الكاتب السويسري، إيجادها كان صعباً
الطبقة  هذا،  وحتى  اهتمامه،  التقط  الذي  هو  ما 
أمام  إلى شبح يذوب  التقدير تتحول  العميقة من 

عينيه المحتارتين.
المشي مع حركة  يتطابق  عبر »المشوار«، 
في  تساعد  ا  أيضاً وهي  قصة،  تالوة  مع  الكتابة 
تشتت النتباه عن القضية األساسية الذي يتناولها 
والتي تصبح واضحة في الصفحات األخيرة من 
الكتاب. وهكذا تصبح الكتابة وسيلة للهروب من 

الحياة، وأسلوبها يتابع التأجيل. وأكثر من ذلك، 
بالطبيعة  العميقة  والسر  نشوة  إلى  باإلضافة 
وتمارينه في المشي لمسافات طويلة والتي مارسها 
طوال عمره، هنالك مؤشرات متعددة بأن معظم  
رمزية  هي  الراوي  مقابالت  كل-  نقل  لم  -إذا 
لشيء أكبر من رسومه الكاريكاتورية الذكية. ما 
ا ليست الرواية التي  تقترحه بداية »المشوار« إذاً
يصلنا المضمون المستمر الذي توحي به، ولكنها 
استعارة رمزية... مسلسل من المقالت القصيرة 
الخارجية  القوى  لتشكل  بعضها  مع  الموصولة 

التي تسود على وجود الكاتب.
السلطة األكاديمية الجامدة، والحقيقة المظلمة 
ا  أيضاً هو  ناجح  سوق  أكبر  له  الذي  األدب  أن 
األدب الذي له أكثر المعجبين، الهتمامات الخانقة 
البقاء  ضرورة  الجهلة،  المحسنين  من  لجمهور 
ا، هي  مجامالاً لرجال السلطة الذين يحتقرهم كلياً
بعض المقاييس الجتماعية التي يضطر الكاتب 
تقلبات  لوالسر،  بالنسبة  ضمنها.  التحرك  على 
السوق والرأي العام وسلطة النقاد واألكاديميين، 
ا عن ممارسة  أصبحت أعمدة قفص عزلته حتماً

عمله.

روبرت والسر كما وجد 

ميًتا بعد تْمِشيٍة في 

الثلوج
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قصص روبرت والسر1

األزهار  تفتح  الصيف.  فصل  في  ا  شعراً ا  ابــداً أكتب  لم 
في  يجب.  مما  أكثر  إحساسي  يحركان  كانا  والتألق 
ا ليغلف العالم. كنت أحب  الصيف كآبة. الخريف يأتي لحناً
البرد. وجدت  للظالم، مع  األولى  البدايات  الضباب، مع 
ا  سمواً أكثر   ، جمالاً أكثر  ربما  ولكن  ا،  سامياً ا  شيئاً الثلج 
بسبب العواطف المظلمة البرية الدافئة للربيع المبكر. في 
األصوات،  مبتهجة  وتتألأل  األمسيات  تلمع  الشتاء،  برد 
ا.  ا وحيداً أذهلتني، األلوان تتكلم. ل ريب أنني عشت أزلياً
الوحدة كانت عروستي التي انغمست بها، الصديق الذي 
استمتعت  الذي  الجمال  عبدتها،  التي  المحادثة  فضلت، 
أكثر  هو  ما  هنالك  يكن  لم  به.  الذي عشت  المجتمع  به، 
طبيعية ول هنالك ما هو أكثر ألفة لي. كنت موظفاًا وفي 
أكثر األحيان ل مكان مناسٌب لي، وكان هذا مقبول مني. 

الكآبة  المثير،  األمل  فقدان  الحالمة،  الممتعة،  للكآبة  آه 
السماوية الجمال، الحزن العبقري، القسوة اللذيذة. عبدت 
المغطاة  الحقول  المنعزلين.  العمال  بأشكال  الضواحي 
إلى  ينظر  ا  منكسراً يبكي  القمر  بدا  خاطبتني  التي  بالثلج 
ا  الثلج األبيض الشبحي. النجوم كانت منتصرة. كنت أميراً
يقرب  الشتائي  الليل  في  حريتي.  في  ا  وفخماً فقري  في 
نومي  قميص  في  المفتوح  الشباك  عند  وقفت  الصباح، 
وفي  وصدري.  وجهي  يلفح  ينفخ  المثلج  والهواء  فقط، 
نفس الوقت كان لدي إيحاء غريب أن الهواء كان يبرق 
بها  أسكن  التي  القريبة  الغرفة  في  ما  ا  كثيراً حولي.  من 
يهبني  أن  هللا  إلى  وتوسلت  ركبَتيَّ  على  نفسي  رميت 
ا جميالاً من الشعر. ثم سرت إلى خارج الباب وتهت  سطراً

في الطبيعة.

محور - روبرت والسر
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أذكر بعد ظهر جميل عشته. مشيت عبر البالد وبعقب 
فوق  أشعتها  ترسل  الشمس  فمي.  عليه  أطبق  سيجار 
ونساء  وأولد،  الحقول رجال،  في  الخضراء.  المنطقة 
وعلى  ذهبية  قناة  تدفقت  يساري  وعلى  يعملون،  كانوا 
تلكأت  الزراعية.  األرض  من  مشهد  لدي  كان  يميني 
وأنا أسير إلى األمام. شاحنة خبز انطلقت مسرعة. من 
الغريب أنني أتذكر بوضوح كل التفاصيل وكأنها كنز. 
ا.  لبد أن هنالك قوة هائلة داخل ذاكرتي، أنا سعيد جداً
الذكريات هي الحياة ثم تابعت سيري ومررت من أمام 
مرحة  ما  حد  إلى  تبدو  التي  العديدة  المزارعين  بيوت 
ومنتجة، فالحة أنََّبت كلبها الذي كانت لديه فكرة النباح 
المبهج  من  هناك.  من  المارين  األغراب  المشاة  على 
وأن  األرض  فوق  وروّية  بهدوء  اإلنسان  يسير  أن 
يجابه بتحية صداقة من قبل النساء الريفيات الهادئات، 

القويات.
مثل هذه التحية تفيد اإلنسان، مثل فكرة األزلية. جنة 
البعض.  بعضهم  مع  لطافا  الناس  يكون  عندما  تتفتح 
ا  حباً تسكب  المساء.  شمس  ا  وسريعاً الظهر  بعد  شمس 
ا فوق الطريق، وتبرق باللون األحمر. ا خيالياً سائالاً وذهباً
على كل شيء كانت هنالك لمسة من البنفسجي، ولكن 
بقدر  له  ليس  اقتراح  ترى.  بالكاد  ضئيلة  صبغة  فقط 
ويحوم  حوله  ما  يتلمس  ولكن  به  يتمسك  اللمسة  سمك 
وميض  مثل  كلية  والالمرئي  المرئي  حول  مباشرة 
دون  حانة  أمام  من  مررت  مشؤوم.  إحساس  لنغمة، 
وتابعت  بعد.  فيما  هذا  أفعل  قد  أنني  فكرت  أدخل،  أن 
قسيس  أي  عن  مختلفاًا  ليس  مريحة،  بخطوات  مسيري 
عيون  من  الكثير  هادئ.  رسول  أو  مدرس  أو  لطيف 
الناس رمقتني بفضول حتى تحل لغز من قد أكون. في 
شيء  كل  بروعة،  األصوات  فيه  تنعكس  الذي  الريف 
نحو حالوة  تقود  كل خطوة  فأكثر.  أكثر  جميالاً  يصبح 

أتخيل.  أحلم،  أكتب،  كنت  وكأنني  الحال  كان  أخرى. 
فتاة فالحة شاحبة جميلة، غامقة العينين، كحلت وجهها، 
المتأللئتين  بعينيها  متسائلة.  إلّي  نظرت  الشمس،  أشعة 
الغامقتين وقالت لي مساء الخير. بادلتها التحية ودخلت 
إلى بستان تتدلى من أشجاره الفاكهة الحمراء والذهبية. 
الشجر  ألوراق  الغامق  األخضر  عبر  الجنة.  فاكهة 
وفوق  المساء  شمُس  الجميالِت  التفاحاِت  أضاءت 
الحقول الخضراء قرعت أجراس عوامة النمل الدافئة. 
ووقفت  تمددت  وسوداء  بيضاء  بنية،  ضخمة  بقرات 
حول المكان مجموعات تفرقت بين المراعي الخصبة. 
أعين  لدي  يكن  لم  الفضية.  القناة  نحو  أسفل  إلى  ممتدة 
كافية ألنظر على كل ما كان يجب أن أراه أو آذان كافية 

ألسمعها كلها.
واحدة،  متعة  في  يشتركان  معااً  والسمع  النظر 
األخضر كله والمنظر الطبيعي الذهبي – أرسل صدى 
مثل  كانوا  والناس  الحيوانات  السرو،  غابة  األجراس، 
خشب  غابة  الرسامين.  كبار  أحد  استحضرها  لوحة 
زان كانت بنية وصفراء واألحمر واألزرق كان يضخ 
موسيقى. األلوان تدفقت إلى أصوات واألصوات لعبت 
باأللوان السامية الجمال مثل الشباب المرافق لصديقات 
األمام  إلى  مشيت   . اآللهات  مع  اإلله  مثل  لطيفات، 
الفاتح وبين األخضر والبني  ولكن ببطء تحت األزرق 
الرعيان  صبيان  بعض  ظالم.  إلى  تحولتا  ا  وتدريجياً

جاءوا إليَّ ليعرفوا ما الوقت.
ا بيت  فيما بعد، في القرية، خرجت ومشيت متجاوزاً
القسيس القديم الكبير الجليل. بعضهم كان يغني ويلعب 
داخل المنزل. كانت أصوات ُمجيدة أو هكذا تخيلتها. كم 
مساء  ذات  مسيرة  في  جميالاً  ا  شيئاً تتخيل  أن  سهل  هو 
ا.  سواداً تألألت  السماء  الليل،  كان  ساعة  بعد  هادئ. 

القمر والنجوم ظهرت.

محور - روبرت والسر

بعد ظهر خريفي
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في هذه اللحظة المعاطف كانت عند فوج. الملصقات اإلعالنية 
وجهت انتباهنا لهذا.

ا بعد ألنني ل أريد أن أرّفه نفسي. لم ألبس واحداً
معاطف النساء مذهلة. تفتنني مساعدة النساء في ارتدائها أو 
لشغفي  ا  أن أضع حداً المستحب  لي من  يبدو  إنه  خلعها، مع 

بالخدمة.
اللياقة،  في  التزايد  الفترة واألخرى على  بين  اإلنسان  يبتسم 

ولكن بوجه عام أنه لشيء جميل.

تستدعي معاطف الفرو الحترام.
ا بعد نهاية حفل موسيقي تفوقت في توزيع المعاطف. مؤخراً

. حاجتي لكي أكون لبقاًا سيطرت عليَّ
كتَّاب النثر يحبون الشعر.

السحري«  »الناي  ليشاهدن  بعباءة  متدثرات  الفتيات  تذهب 
لموزارت. أل يتكلم جوته عن العباءات السحرية؟

ا. أرجو أن تكون مقالتي مقبولة وتنفث دفئاً

كانت هنالك أيام كنت ألبس خاللها معطف بائع األعمال الفنية، 
وفي مناسبات أخرى معطف كونت. كالهما جمَّالني.

استيالء غير مرفوض يعني أن الواحد قد استفاد بسخاء. استالم 
الهدايا يتطلب الفهم.

»المالبس تصنع الرجال«، رواية قصيرة لمؤلفها كيلر وتقول. 
المعطف يثبت الثقة بالنفس.

ا، رغم قدم المعطف، فالقلب في داخله يزدهر ويرسل  أحياناً
ضربات فتية، والتي ألي سبب قد تكون موجودة.

الخادمة تمشي  بالك؟« كانت  قالت ربة منزل لخادمتها »ما 
حول المكان بطرحة سيدتها.

يجذب  كفكرة. حتى  ا  فاتحاً أزرَق  معطفاًا  لصديق  قدمت  مرة 
وافقته  معي،  تجاوب  متعب،  شيء  وهذا  نفسه  إلى  األنظار 

وتركت اإللهام يسقط في مكانه.
لنا  المشاكل  في  تسبََّبت  مرة  كم  أتعبني:  المعطف  موضوع 

ا. األمور التي كانت تبدو سهلة جداً

قيل له إنه قد عّذب، ولكنه لم يقتنع بذلك. مرة كان قد قبل 
وبدلاً  يلمع،  لم  الذهب  هذا  بفنائه.  الخاص  الذهبي  الحذاء 
من  فارغ  طالء  وكأنه  ا،  شاحباً ببساطة  بقي  فقد  ذلك  من 
الزمن كان في داخل عينيه شيء  لفترة من  اع.  اللمَّ الدهان 
أين جاء هذا. اآلخرون  من وميض حريق، ولم يدرك من 
ا.  ولداً نفسه  اعتبر  وبسعادة  طفل،  وكأنه  تجاهه  تصرفوا 
وبكل  تبكي  فتاة  رأى  قناعاته.  عن  تمنعه  لم  الكبر  مالمح 
ذكاء وبال عناء اقتنع أنها تبكي بسببه. لم يترك ألحد فرصة 
الضحك، حيث إنه تصرف كمذنب فقير، وبين الناس الذين 
وافقوا على التعامل معه ترك النطباع المثلج أنه بال قلب. 
مع  مقنعة  وصريحة  مرحة  بعالقات  للقيام  رشحته  سفليته 
ا  أبداً يكن  لم  أنه  تخيلت  والتي  ا،  جداً متواضعة  بيت  خادمة 
يبدو  كان  لها  بالنسبة  كريه.  شيء  بأي  قام  أنه  أو  ا  تعيساً
قليل الذكاء ألنه كان يتقن البتسامة، والتي استطاع امتالكها 

ا بسبب اطالعه من وقت آلخر  ا بسبب هزليتها وجزئياً جزئياً
على بعض األعمال المسلية.

كلمة.  كلمة  أعجبتها  ا  قصصاً لها  سرد  روائي  وبتماسك 
الطيش  من  كثوب  ولبسته  هاجمته  التي  التفاقمات  من  ألف 
واألناقة، وكأنما كساه الحزن وغلف تصرفاته وكيانه، وكأنه 
لم يكن يعرف كيف يتصرف بحيويته. مرونته كانت نتيجة 
ا إلى حد ما  اكتشافه جملة الذي ليس غير محتمل ولكن دائماً
الشتاء  في  التملق.  ا شجعت  لطافته جزئياً بنيان.  له  أو  مفيد 
كان يذهب للتزلج وكان يذهب للتراشق بكرات الثلج. لم يكن 
األزهار  تتراقص  الربيع  في  ا،  بتاتاً الصيف  حياة  ليمارس 
الصغيرة برشاقة، ترتجف نحو خريفه، الخريف الذي كان 
وكأنه رجل  امرأة  عاملته  حياته  في  واحدة  مرة  كيانه.  هو 

شهم كامل، وهذه الحادثة بقيت في ذاكرته إلى األبد.
ا أن يكون رجل العالم.  وعلى فكرة، لم يحاول أبداً

محور - روبرت والسر

معاطف

رجل العالم



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
199

كثير من األحيان بينما كنت أركب عبر شوارع برلين، وحياة 
غريبة  حصان،  يقودها  التي  العمومية  السيارة  في  برلين 
ا،  متثاقلة مزدهرة، والتي لم تتوقف عن إثارتي وجذبي مجدداً
حيث أسمع قائدها العجوز الطيب يتفوه بتواضع ومرح بكلمة 
اللحظة كانت  تلك  ا وفي  أيضاً لها ومع ذلك  واحدة ل معنى 
أجل  من  مكتوبة  ذلك  إلى  باإلضافة  هي  والتي  دللة،  لها 
ظاهرة،  أو  مخفية  تكون  قد  لوحة  على  والنظام  الستقامة 

عندما تكون الكتابة »كامل العدد« ..
معلقة بشكل مرتب ومناسب في مكانها، يعرف الناس أنه 
إليها  بالصعود والتسلق  الوقت لن يسمح ألحد آخر  في هذا 
ألن الجندول أو قصر الملذات الذي يتدحرج إلى األمام على 

إطاراته اآلن مليء حتى الختناق.
ظرف مؤسف يعلن عنه بعبارات ليست غير مؤكدة عن 
ا من يكن، فهذا الخط لن  طريق لوحة التحذير »توقف«. كائناً
ا مع ذلك رغم رفض اللوحة الرافضة، فهنالك  تجتازه! وأحياناً
جماعة تضغط إلى األمام معبرة عن الرغبة المتهورة للصعود 
المسؤول  الحاجب  مثل  واحد  يأتي  وعندئذ  ا.  بعيداً والنتقال 
أو  العدد«.  كاملو  فيقول بصوت مؤدب: »يا جماعة، نحن 
قد  أو  شيء.  في  يفيد  لن  فهذا  تدافع،  ل  »رجاء  يقول:  قد 
والسادة،  السيدات  أيها  »بكل سرور  يقول:  أن  بباله  يخطر 
كنت أود أن أدعوكم للصعود إلى الحافلة وتأخذوا أماكنكم، 
ولكن واجبي الثقيل أن أوجه انتباهكم لواقع أن السيارة مليئة 
سأمنع  أنني  في  ا  عــذراً أستميحكم  بالركاب.  الشقوق  حتى 
التدافع والدخول. »انزلق وهجوم من جانب، رفض وتمنع 
وسعادة  بهدوء  إبحارها  المركبة  تتابع  اآلخر،  الجانب  من 
عبر مرور المتروبوليتان، التي تكاد تشبه المحيط مرة ثانية، 
واحد متسرع عنيد يحاول القفز إلى أعلى، ومرة ثانية بلهجة 
الجنِّي  إلى أذن  العدد«! ترسل صداها  قاسية جامدة »كامل 
الجريء، حيث إنه هنا يضطر إلنزال قدمه بحذر من على 
بأقصى  تنطلق  الحافلة  كانت  ثانية ومرة عندما  المسند مرة 

سرعة إلى األمام وكل شيء يتقدم براحة وسالسة ولم يكن 
أو عمل عنيف تخريبي، واحد  تدبير مقلب  أي كان يحاول 
انزلق إلى أعلى – إنسان من الواضح أنه معتاد منذ صغره 
على أن يخترق الكثيف والرقيق ويدفع أي واحد أو أي شيء 

يقف في طريقه.
»كامل العدد تمامااً«.. قال الحاجب

»غبي، سخيف، بال طعم« أجاب السيد الجسور. كان بال 
أية سياسة  التالحم مع  الذي يرغب في  النوع  شك من ذلك 

بالغة الغضب.
رجل  تساءل  قلته؟«  ما  أسمع  لم  عــذرا«.  »استميحك 
السيارة الطيب ولكن اآلن هطلت بشكل حقيقي قذائف توجهت 

على رأسه المسكين.
المرئي كان ساحقاًا  الكدر غير  القوي من  الفيضان  وهذا 
لدرجة أن الرجل الطيب اضطر إلى الستسالم. وعلى أي 
: كل السادة مثل هذا السيد، الذي يشتمني  حال فقد اشتكى، قائالاً
رغم أن كل ما فعلته أنني قلت له أن المكان كامل العدد. كان 
هذا واجبي أن أقول له هذا، ولكن بعض الناس يصرون على 
التصرف بقسوة واستعالء ويستطيعون كل شيء لمجرد أنهم 

ا. قرروا أن يفعلوا شيئاً
ل أحب أن أدور وأقول: »كامل العدد« من أجل سروري 
وانبساطي أو ألنني أريد أن أقاوم الناس أو بسبب الشماتة. 
كل إنسان له مهامه ليقوم بها وواجباته لينجزها. ومن الصدفة 
أن تكون مهمتي أن أقول للناس »كامل العدد« عندما تكون 
هكذا.  مني  يتضايق  أن  العدل  من  وليس  مآلنة.  السيارة 
بصراحة من غير المعقول أن يغضب بعض الناس بسرعة. 
ا  شكراً الفطنة،  من  شيء  عندهم  من  إلى  سأنضم  فأنا  ا  حسناً

والحمد هلل أن بعضهم باق.
هذا ما قاله الحاجب بينما كانت الحافلة تنطلق ببطء في 

طريقها.

محور - روبرت والسر

كامل العدد



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
200

تشكيل



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
201

تشكيل

لم أشعر بالظلم 
االجتماعي ألّنّي 

نشأُت داخل 
أسرة مثقفة، 

كانت بمثابة 
الحصن الذي 

أحتمي به 

حاورتها  : غالية عيسى
شاعرة وباحثة يمنية

في تكوين الُمنتج الثقافي 
إلبداع آمنة النصيري

ثالثية الفن والفلسفة والجمال 

سرد  في  اإلبداعية  حياتها  النصيري  آمنة  بدأت 
في  تجول  مبتدئة،  ككاتبة  األدبــيــة  القصص 
خواطرها أسرار اإلبداع العميقة التي حملتها روحا 
جمالية يعد األدب والفن أحد مكوناتها الخلقية ، 
تلك الروح المبدعة التي تنظر إلى تفاصيل الوجود 
بشكل مختلف، تستوقفها حكايات البيوت الطينية 
الشامخة بصمت وثبات على جبين صنعاء، تثير 
دهشتها حكايات الرياح التي تضرب قمم الجبال 
بقوة دون أن تحركها، يستهويها اللحن القادم من 
واخضرار  القمح  لون  دهشتها  ويثير  الوديان، 

الحقول وزرقة السماء. 
السماء التي ترتبط بالحرية واألجنحة ، فربما 
السرد  فانتقلت من  بالريشة؛  تعلقها  من هنا جاء 
بالحروف إلى السرد باأللوان، ومع األلوان وجدت 
إلى  بحاجة  تعد  فلم  بها،  فالتصقت  بعمق  ذاتها 
المرويات بقدر حاجتها إلى الحكايا الصامتة، تخط 
بريشتها كل فكرة تشغل ذهنها وكل نظرة تجوب 
تساؤلت  من  ذاتها  في  يبحر  ما  وكل  تأمالتها، 

وآمال ورؤى.    
شكلت األلوان لديها سردا وتعبيرا ونقدا وتمردا، 
فاللون هو الرمز الذي تستخدمه للتعبير عن خيباتها 
رؤاها  ترسم  أيضا  وباللون  ورفضها،  وحزنها 

ومستقبلها وأمنياتها وانتصاراتها . 
تجربة آمنة النصيري لم تبدأ إل عميقة معبرة 

عمق  في  شائكة  وظواهر  ثقافية  مؤثرات  عن 
المجتمع المحلي اليمني، والوطن العربي، وفكرة 

الكون، وفلسفة الوجود . 
الفلسفة  ــة  دراس نحو  بها  حــدا  ما  ذلــك  ربما 
في  يغوص  الذي   الجمال  علم  في  والتخصص 
جوهر األشياء وعمقها؛ فيتجاوز  القشور والصدف 

مستهدفا الآللئ والدرر.
أستاذة  األكاديمية  والباحثة  التشكيلية  الفنانة 
الفلسفة وعلم الجمال لبد أن في حياِتك وتجربِتك 
الكثير من التحديات المشوقة الذي يجدر بنا الوقوف 
عندها والخوض في تفاصيلها، لكننا ربما نخالف 
السائد في الحوارات المشابهة، ونبدأ من آخر ما 
واإلنجازات  بالتحديات  حافلة  مرحلة  بعد  حققته 
في  المجال الجتماعي واألدبي والفني والفلسفي 

الجمالي .  

إشكالية الفضاء اإلبداعي في مجتمع 
منغلق

آمنة النصيري واحدة من النساء اليمنيات الالتي 	 
عشن في مجتمع منغلق يضع المرأة في زجاجة 
في  المرأة  بحق  يؤمن  ال  مجتمع  بإحكام،  مغلقة 
التعبير أو ممارسة اإلبداع وهذا األمر صعب بالنسبة  
للمرأة التي خلقها هللا بروح حرة متمردة، وأنِت لم  
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تعتبري السرد واأللوان جناحيك اللذين  تحلقين بهما 
من داخل الزجاجة، بل حاولت وبكل ثقة الخروج 
من الزجاجة وممارسة إبداعك في الفضاء الرحب 
الفسيح.. إلى أي مدى نجحت في تحقيق ذلك، وهل 
مازلت تشعرين بالظلم االجتماعي و تطمحين إلى 

مزيد من الحرية والمساحات المفتوحة ؟
هي قضية ملتبسة نوعا ما فأنا على المستوى 
الشخصي  لم أشعر  بنوع من الظلم الجتماعي 
كوني نشأت داخل أسرة مثقفة، كانت بمثابة الحصن 
الذي أحتمي به، ووفرت لي الدعم والتشجيع والثقة 
وأيضا الوعي، غير أن هذا الوعي جعلني في سن 
حياتهن،  وصعوبات  النساء  معاناة  أدرك  مبكرة 
الحقوق  على   النساء  فيها  تتوفر  عوالم  ووجود 
والعتراف، بدأت الكتابة حول قضايا المرأة وأنا 
وأدركت  الثانوية،  الدراسة  مرحلة  في  مازلت 
عندما اشتغلت بالسرد أن الكاتب والمبدع يتبنى 
الهّم العام، ويستوعب كافة أشكال المعاناة لألفراد، 

ولهذا رحت أتناول الكثير من حكايات النساء بوجه 
أكثر  وبالتالي  امــرأة  أني  اعتبار  على   ( خاص 
قربا  وإلماما بقضاياهن وحياتهن (  التي تنم عن 
الضغوط المجتمعية وغياب الحريات والمساواة، 
وإنكار حقوقهن  وتغييبهن رمزيا وفعليا من المشهد 
الكلي العام  بل وقمعهن في حال تجاوزن الهامش 
الضيق المتاح لهن للوجود في الحياة العملية، وذلك 
بوسائل مباشرة وغير مباشرة، لعل أهمها  توظيف 
الخطاب الديني المتشدد المعادي للنساء، والتشبث 

بمنظومة من العادات واألعراف الماضوية .
من هنا ربما أصبحت ثيمة قمع المرأة، والقمع 
الفنية،  تجاربي  وفي  كتاباتي  في  عموما، قضية 
التجربة  بالضرورة  مردها  يكن  لم  وإن  حتى 
الذاتية، فقناعتي أن من وظائف الفن بكل أشكاله 
إنتاج الحقيقة وتعرية المحيط الخارجي وإحداث 

تغيير ما.
ولعلك قصدت بالسؤال المحددات الجتماعية 
التي تضيق على المرأة الكاتبة والمرأة المصورة 
في مجتمعاتنا، وهل تجعلني  أعتقد بأنني في حاجة 
أنني  أو  التعبير؟   إلى مساحة أرحب من حرية 
التي  والتابوهات  المحاذير  بسبب  بالغبن   أشعر 
تحاصر إبداع النساء على وجه التحديد، فيمكنني 
القول بأن لغتي البصرية ليست مباشرة، ول تعتمد 
على المفردات الواقعية وهذا يضعني في مستوى 
كل  على  المهيمنة  بالفئات  الصطدام  عن  ينأى 
المعاصرة  التشكيل  اتجاهات  أن  كما  األصعدة، 
لزالت نخبوية، فالفنان التشكيلي يصعب أن يتحول 
إلى فنان جماهيري، وهذا يخلصني وأمثالي من 
مساءلت السلطة بكل أنواعها، حتى عندما قدمت 
وقع صادم  ذات  كانت  التي  )حصارات(  تجربة 
أو  التقنية  المعالجات  حيث  من  الجمهور  على 
المضمون الذي كان يدور بوضوح عن القمع في 
شتى مظاهره، وانتهاك الحريات، أحدث المعرض 

جدل في الوسط الثقافي، ولم يتعدَّ ذلك.
في  الــوقــت  مــع  الفنان  يكتسبه  ــر  آخ ــر  أم
المجتمعات العربية وهو الخبرة في التحايل على 
الرقابة المجتمعية بحيث يطرح رؤيته  دون أن 
يثير ضجيجا قد يشكل عائقا لالستمرار، وأتذكر 
هنا مقولة للصديق العزيز الناقد حاتم الصكر الذي 
أشار في أكثر من مرة إلى أن المجتمعات العربية 
رقيبا ضمنيا،  فنان  أو  كاتب  بداخل كل  صنعت 

تشكيل

نخبوية التشكيل 
المعاصر، وعدم 

جماهيريته، 
ُتخلصنا من 
مساءالت 

السلطة بكل 
أنواعها
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يالحقه خطوة بخطوة في أثناء إنتاج العمل .
وكثيرا ما أسأل نفسي: إن تواجدت في دولة 
غربية هل كانت مضامين أعمالي ستختلف عما 
أو  اإلجابة،  أعلم  ل  أنني  والحقيقة  ؟  عليه  هي 
أنني لست مهتمة باألمر، وربما لو استمررت في 
الكتابة القصصية كانت اإلشكالية ستبدو ذات أهمية 
الكتابة أقرب إلى تداول ووعي  أكبر، حيث لغة 
نطاق أوسع من الجمهور، ولذا يبقى الكاتب أكثر 
من المصور تحت طائلة المساءلة وسلطة الرقابة 

الدينية والجتماعية والسياسية. 

كيف جاءت إلى ذهن آمنة النصيري فكرة التخصص 	 
في الفلسفة،   وفي علم الجمال بشكل خاص، رغم 
أحد  الجمال  ومــازال  كان  مجتمع  في  عشت  أنك 
همومه الذي يعمد إلى محاربتها وتغطيتها بشتى 
الطرق، فالجمال المتمثل في جسد المرأة يشكل عبئا 
ثقيال عند الرجل اليمني فيسعى إلى محاربة ظهوره 
؛ بسبب معتقدات وتقاليد موروثة.  أعتقد أن قرار 
التخصص في الفن والجمال لم يكن سهال أو متاحا 
ذلك  في  اليمني  المجتمع  مثل  منغلق  مجتمع  في 
الوقت، فهل كان التطلع إلى إحداث تغيير في نظرة  

المجتمع إلى الجمال هو أحد دوافعك ؟
كان هدفي منذ البداية منصبا على فكرة السفر 
للدراسة األكاديمية للفن، ولكني واجهت صعوبات 
بالرغم من تفوقي في الشهادة الثانوية وحصولي 
الجمهورية،  أوائــل  بين  الخامسة  المرتبة  على 
لكن حينها وبصورة تعسفية طلبوا وجود محرم، 
للممارسة  األقرب  الدراسة  لختيار  فاضطررت 
اإلبداعية، ورأيت إن الفلسفة هي الخيار األفضل. 
أثناء  الفلسفة، واستمررت  التحقت بقسم  وبالفعل 
المعارض  في  والمشاركة  الكتابة  في  دراستي 
التشكيلية، وعندما كنت في المستوى الثالث تلقيت 
منحة لدراسة الفنون، وكانت شروط سفر الفتيات قد 
تم تعديلها، فقررت ترك الفلسفة والسفر إلى التحاد 
حينها،  التفكك  حافة  على  كان  الذي  السوفييتي 
وبالفعل التحقت بأكاديمية الدولة للفنون في موسكو، 
وكان أحد أقسامها هو قسم تأريخ ونظريات الفن، 
مما شجعني على الحصول على الماجستير من هذا 
القسم الذي يعنى بالنقد والدراسات الجمالية وبذلك 
للفلسفة، وأتخصص  السابقة  أستفيد من دراستي 
في علم الجمال الذي هو مبحث رئيس من مباحث 

للفن ستضيف  الفلسفية  الدراسة  الفلسفة، كما أن 
الكثير لتجربتي الفنية، وبعد الماجستير عدت ألعمل 
في قسم الفلسفة في جامعة صنعاء ثم ابُتعثت من 
جديد إلى روسيا للحصول على الدكتوراه في العام 
1999، وهو ما حدث حيث قدمت أطروحتي في 
فلسفة الفن، وأعتقد أنه حظ كبير أن مجال عملي 
األكاديمي والشتغال في الكتابات النقدية والجمالية 
في الفنون يفيد إلى حد كبير المجال اإلبداعي الذي 
أمارسه، فالرؤية الفلسفية تثري الفن، وتثير أسئلة 

أجد في أن  أتمثلها في تجاربي التشكيلية .

  االنطالق نحو ممارسة اإلبداع

أول معرض أقمِته كان في العام 1984 م بصنعاء، 	 
وعلى  العامة  الثانوية  من  تخرجك  بعد  تقريبا 
فيه لوحات  أنك قدمت  إال  الرغم من حداثة سنك 
وبورتريهات لمجموعة من أدباء وشعراء يمنيين 
محفوظ  ونجيب  البردوني  مثل  وغربيين  وعرب 
ومكسيم جوركي وبابلو نيرودا وغاندي، فما الذي 
الكبيرة؛  الشخصيات  لتلك   حينها  انتباهك  لفت 
لجعلها عنوان بداياتك ؟ وهل كانت هناك لوحات 

أخرى من الطبيعة اليمنية في معرضك األول؟

 غياب الرضا 
وعدم الثقة 

بالمنجز، ُيشكالن 
الدافع األساسي 

لالستمرار 
وللبحث وللتجدد

تشكيل
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تربيت في منزل مثقف، وأسرة ينتمي معظمها 
إلى ما يمكن أن نسميه بالفكر الليبرالي اليساري، 
إلى  أن أصل  وقبل  كبيرة،  مكتبة  لدينا  وتوفرت 
النتاج  معظم  قــرأت  قد  كنت  الثانوية  المرحلة 
المترجم من األدب العالمي، وشغفت بتاريخ اليسار، 
الثورات،  وتاريخ  الشعوب  نضالت  وتابعت 
نيرودا  أمثال  الكبار  واألدباء  بالشعراء  وتأثرت 
ولوركا وبريخت، وصالح عبد الصبور وعبدهللا 
البردوني وعبد العزيز المقالح وأمل دنقل ومكسيم 
غوركي وسعدهللا ونوس ونجيب سرور وكثيرين 
ل أستطيع ذكرهم جميعا، هذه األسماء ساهمت 
في تشكيل وعيي، وكان لها مكانة بالغة لدي حتى 
على المستوى الوجداني، ولذا عندما فكرت برسم 
تكويني  في  المؤثرة  البورتريهات  من  مجموعة 
اخترت تلك الشخصيات، وبعد إنجازها شجعني 
بعض المعارف الذين كانوا يتابعون ما ينشر لي 
من رسوم وكتابات في الصحف المحلية  - وهم 
ممن لهم صلة بوزارة الثقافة - على إقامة معرض 
شخصي، وقد كان، حينها لفت  المعرض انتباه 
الوسط الثقافي ربما لطبيعة الشخصيات المصورة 
أكثر من المستوى والمعالجة الفنية، فلم تكن هذه 
المبتدئين،  الفنانين  أعمال  في  واردة  الختيارات 
محصورا  عالمهن  يكون  حيث  الفتيات  وبالذات 
في خبرات محدودة، مما ينعكس على مواضيع 
التي  الكتابات  عنده  توقفت  ما  وهذا  لوحاتهن،  
استعرضت معرضي حينها. وأذكر أنني حظيت 
بالحفاوة والتشجيع، ومنذ تلك البداية المتواضعة 
المحلي،  الثقافي  المشهد  في  الحضور  في  بدأت 
بضرورة  السنوات  تلك  في  مدركة  كنت  لكني 
أجد  الجاد كي  البحث  أدواتي وبضرورة  تطوير 
نفسي، خشية أن تكون الحفاوة التي لقيتها من قبيل 
الترحاب بمشاركة النساء في حركة اإلبداع بغض 
النظر عن تواضع المستوى الفني، وهي ظاهرة 
إبداع  وتشجيع  لدعم  العربية  المنطقة  في  سادت 
المرأة، ولذا وعلى عكس المتوقع كنت أقلق في 
مرحلة البدايات أكثر مما اغتبط إذا ما ُكِتب مقال 

عني. 
التحقت بجامعة صنعاء لدراسة الفلسفة وتخرجت 	 

عام 1989م، سافرت بعدها في منحة لدراسة الفن 
في روسيا، في أكاديمية  )سوريكوف( وعْدِت في 
العام 1994م إلى صنعاء، وعملت في قسم الفلسفة 

كمتخصصة  في الجماليات، فكنت شعلة من العطاء 
المعارض  وأقمِت  الرسم  مارسِت  حيث  والعمل 
وكتبِت في النقد حتى عام 1998م، بعدها ابُتعثِت 
من الجامعة إلى موسكو للتخصص في علم الجمال 
وحصلت على الدكتوراه في عام 2001م ،وعدِت 
بعدها  إلى صنعاء لممارسة الفن والعمل األكاديمي.  
معنى ذلك أنك عشت ما يقارب عشر سنوات في 
روسيا، فهل كان لتأثير الثقافة الروسية دور كبير 

في تكوينك الثقافي؟
قرأت  قد  كنت  موسكو  إلى  سافرت  عندما 
الكثير من األعمال األدبية للكتاب من روسيا ومن 
التحاد السوفييتي و وقرأت عن تاريخه وعن الفكر 
العظمى  الدولة  وهذه  وصلت  لكني  الشتراكي، 
توشك على تفكيك التحاد، شهدت مأساوية تفكك 
المعسكر السياسي الضخم وما صاحب ذلك من 
انهيارات اقتصادية واجتماعية، سنوات المرحلة 
الشعوب  حياة  تتحول  كيف  عكست  النتقالية 
المنطق  تفوق  بسرعة  النقيض  إلى  النقيض  من 
التاريخي، حتى على مستوى الوعي العام، ففي 
داخل الشعب الكبير ذي القوميات المتعددة  المؤمن 
باألممية والمساواة وعدالة توزيع اإلنتاج وغياب 
الطبقية، خالل  مدى زمني بسيط ليتعدى أشهر 
تكن  وأخــرى  متعصبة  قومية  جماعات  بــرزت 
العداء لألجانب والملونين وتروج ألفكار عنصرية 
وللعنف بل وللنازية، وظهرت الجماعات الدينية 
المتطرفة التي لتعترف ببقية الديانات،  ووسط 
كل هذه الفوضى برزت طبقة ذات ثراء فاحش 
وسط فئات أفقرها التغيير. باختصار كانت تجربة 
على كابوسيتها ثرية أيضا، جعلتني أعيد النظر في 
المقولت  والقراءات والقوانين التاريخية النمطية، 
سياقاتها  عن  تخرج  قد  التاريخ  حركة  أن  وأجد 
وبالطبع فإن لذلك أسبابا كثيرة قد تمت دراستها من 
قبل المتخصصين، لكنها على المستوى الشخصي 

كانت شديدة التأثير فّي.
روسيا  حافظت  والثقافي  الفني  الصعيد  على 
الثقافية، وقد وجدت  على بهائها وبذخ نشاطاتها 
الحركات الفنية التي لم تحظ باعتراف المؤسسات 
السابقة   السنوات  في  المؤدلجة  الرسمية  الثقافية 
في  وجودها  عن  للتعبير  متسعا  للبروسترويكا 
بفرصة  حظيُت  وقد  الفنون،   مجالت  مختلف 
التشكيلية  والمعارض  المتاحف  لزيارة   كبيرة 

 انشغلُت 
بموضوع "قمع 

المرأة"، ألّن من 
وظائف الفن 
والكتابة إنتاج 

الحقيقة وإحداث 
تغيير ما

تشكيل
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فشاهدت األعمال األصلية ألهم المصورين من أرجاء العالم، 
وحضرت عروضا مسرحية متنوعة وكذا العروض الموسيقية 
والتظاهرات الثقافية المحلية والمستقدمة من دول العالم، وهكذا 
باإلضافة إلى  األكاديمية كنا نجد عالما رحبا زاخرا بالفنون 
من الكالسيكية إلى الحداثة وما بعدها،  ويمكنني القول إن تلك 

السنوات أضافت لي الكثير إبداعيا وثقافيا وإنسانيا.

منذ بدايتك الفنية في الثمانينيات وحتى اللحظة، بعد تجربة عمرها 	 
أربعون عاما تقريبا برفقة األلوان واألفكار، كم عدد المعارض 
التشكيلية الذي شاركت بها، وكم عدد المعارض الشخصية التي 
أنجزِتها، وهل هناك عمل معين تعتبرينه األكثر قربا إلى قلبك، أو 

أنه شّكل قيمة إبداعية أكثر تميزا في مسيرتك اإلبداعية؟

حتى اآلن أقمِت سبعة عشر معرضا شخصيا في اليمن وفي 
دول أوروبية .

أما عن المعارض التي شاركت بها مع آخرين فهي كثيرة 
إلى  باإلضافة   ،) عددها  بإحصاء  أفكر  لم   ( وعربية  دولية 
مشاركات بأوراق بحثية في ندوات ومؤتمرات حول قضايا الفن.
بالنسبة للسؤال عن العمل األقرب إلى نفسي، أو ما أعتبره 
يشكل قيمة إبداعية، فدائما ما يكون هذا العمل هو آخر لوحة 
قصير  زمن  بعد  يتالشى  أن  الشعور  هذا  يلبث  ول  أنجزها، 
ليتجاوز اليوم في بعض األحيان، وهذه الحالة وأقصد بها غياب 
األقل،  بالنسبة لي على  إيجابية  أنها مسألة  أستوعب  الرضا، 
فالقلق  وعدم الثقة بالمنجز يشكالن الدافع األساسي لالستمرار 

وللبحث وللتجدد.

تشكيل
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المالمح الفنية ودالالت الرمز

الصوفي 	  الفكر  روح  لوحاتك  بعض  في  نالحظ 
ورمزية اللغة كالحروف والنقاط وحركة الخطوط 
فضاءات  إلــى  البصرية  وظيفتها  تتعدى  التي 
وسيميائيات عالماتية ذات بعد تجريدي ميتافيزيقي، 
فمن أين استلهمِت روح هذا الفكر، وماذا يعني لك ؟
ولعي  أخفي  فأنا ل  في محلها،  هذه مالحظة 
بالفكر الصوفي وبالمنتوج الشعري بوجه خاص، 
وقد قرأت معظم تراث الصوفية أمثال السهروردي، 
ورابعة  الفارض،  وابن  والحالج،  عربي،  وابن 
العدوية، والتوحيدي، والنفري، وغيرهم، ودرست 
للحروف  الصوفيون  يستخدمها  التي  الرموز 
والتعاطي معها كعالمات والمعاني التي يسبغونها 
عليها، وكذلك رمزية األحجار الكريمة، وفهمهم 
للوجود وللكائنات، وتحويل حركة الكون وظواهره 
إلى مجموعة من البناءات الخطية، وإنتاج أشكال 
فنية مجردة يفسرونها بلغة غامضة أكثر تجريدا، 
وجدت في الفكر الصوفي فلسفة متشبعة بالروح 
في  أساسية  طريقة  الفنون  وتعتمد  اإلبداعية، 
الستغراق  طقوس  وفي  الفكر،  عن  اإلفصاح 
في المحبة الخالصة والنعتاق نحو المطلق، من 
الفكر الصوفي مصدرا  المنطلق وجدت في  هذا 
وظهر  البصري  النص  في  منه   ــادة  اإلف يمكن 
هذا الستلهام في معرض  )كائنات( الذي حمل 
إشارات إلى مستوى رمزي لفضاء اللوحة تجتمع 
مفتوحة  النصوص  وتركت  متخيلة،  كائنات  فيه 
لقراءات المتلقي، ولبد من القول بأنني تعاملت مع 
الصوفية بذهنية المصور الذي يبحث عن مصادر 
ملهمة، وحافظت على مسافة كافية حتى ألتقط منها 
ما يالئم النصوص، فالستغراق المتطرف كفيل 
بصرية  تفاسير  مجرد  إلى  اللوحات  يحول  بأن 

للعالمات المستهلكة سلفا في الفهم الصوفي . 
بعد مجموعة كائنات، انشغلت بتجارب أخرى، 
فيه  أحتاج  موضوعا  أجد  وآخر  حين  بين  لكني 
لشيء من الروح الصوفية، وهذا ل يحدث كثيرا، 
ألني أعتبر كل مجموعة من األعمال متمثلة حالة 
عند  طويال  والتوقف  معينة  ورؤيوية  بصرية 
التكرار،  إلى  باألعمال  ينزلق  قد  معين  مصدر 
وهذا الهاجس يقلقني لذلك أحرص على جعل كل 

مجموعة تتمحور حول ثيمة جديدة .

المتتبع للمالمح التعبيرية في لوحات آمنة النصيري 	 
يجد أن أغلبها يتسم بالتراجيديا والرمز والغموض 
خاصة لوحاتك في رسم المرأة ، فهي إما مغطاة 
بالشراشف البيضاء والملونة ، أو مغطاة بالستارة 
الصنعانية، أو أن مالمحها غير واضحة، ونرى أن 
المالمح التعبيرية في لوحاتك عن المرأة تفتقد إلى  
مالمح  الغنج والدالل وغواية األنوثة.   فهل للشكل  
الظاهري الذي تبدو عليه المرأة اليمنية في األحياء  
واألسواق واألزقة دور في ذلك، أم أن هناك نظرة 
فلسفية أخرى لصورة المرأة التي تعيش داخل ذهنك 

وتجربتك وتأمالتك؟
على  اإلنسان  هي  أحيانا  لوحاتي  في  المرأة 
وجه العموم، وهي كيان رمزي في أحيان أخرى، 
كما أنها قد تكون  األنثى التي تعيش هذا الواقع 

الجتماعي  بكل حمولته.
 أما تحديدا فذلك ألن كثيرا من المجتمعات تقهر 
اإلناث وتقمعهن وتنتصر للذكورة، هنا يمكن أن 
مفهوم  اختالل  عن  الحقوق،  غياب  عن  أتحدث 
العدل، عن سيادة األفكار المتشددة وتوظيفها في 
إقصاء وتهميش النساء، الذي يشغلني في كثير من 
أعمالي هو اإلنسان المنقوصة إنسانيته  المقهور 
والمعنف والممتهنة كرامته،  ولهذا تصبح حياة 
النساء جزءا مهما من هذه اإلشكالية فهن األكثر 
عرضة لالنتقاص والمتهان، وفي هذه الحالة ل 
تخلو اللوحات من إشارات "زمكانية"  فموضوع 
أعيش  الذي  المجتمع  بظروف  مرتبط  التجربة 
هذه  وفي  نسائي،  زمن  هو  الــذي  وبزمني  فيه 
من  منتزعات  اللوحات  نساء  تكون  المعالجات 
الواقع الذي حولنا، ولهذا تظهر الستارة أو العباءة 
أو المالبس الشعبية لكني أحملها الشكل الفني الذي 
يجسد رؤيتي للموضوع كفنانة وفي الوقت ذاته 
يبعد األعمال عن الفجاجة والمباشرة في محاولة 
اإلبقاء على المعالجات البصرية في مستوى يحتمل 
تعدد القراءات والتأويالت، فأنا لأحبذ المباشرة أو 
الصيغ الشعاراتية  مهما كانت رغبتي في تقريب 

المتلقي من الفكرة أو الحالة العامة للمعرض.  
 لكن الرجل يحضر أيضا في معارض كان 
موضوعها اإلنسان وأدوات القمع دونما تجنيس 

وهنا يتراجع مفهوما الذكورة واألنوثة.
أما عن افتقاد المرأة للجمال بمفهومه التقليدي، 

الكاتب أكثر من 
المصور تحت 

طائلة المساءلة 
وسلطة 

الرقابة الدينية 
واالجتماعية 
والسياسية 

تشكيل
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أو تأكيد األنوثة المقترنة بالغواية، وما إلى ذلك من 
صفات ملحقة بالنساء، فهو أمر أتحاشاه لعدة أسباب 
أهمها أن تنميط صورة األنثى واإلبقاء عليها في 
هذه المساحة سواء في الفنون أو في الواقع أمر 
فيه تكريس لصورة ل تخدم المرأة، بل إنني أجد 
في لوحات كثير من الفنانين وبوجه خاص في الفن 
العربي المعاصر إصرارا على  حبس المرأة في 
القالب الجميل ول أقول الجمالي فذلك مفهوم آخر، 
التزييني  الطابع  النساء  إكساب  على  والحرص 
أو اليروتيكي، إلى حد اختصارها كجسد مادي 
اللوحة  تصلح  بحيث  محدودة  جمالية   قيمة  ذي 
لتزيين أي صالون منزلي، وفي أحايين يصورها 
الليالي  تستدعي  استشراقية،  بــروح  الفنانون 
التراث  المترفة في روايات  السحرية والجلسات 
وفي تصورات الفنانين األجانب )المستشرقين(، 
وهي ظاهرة تستفزني كامرأة وكفنانة، فأين حياة 
النساء العربيات بما فيها من كفاح وتعب ومكابدة 
وقهر من هذه الصور المزركشة؟! وهل باإلمكان 
في  الفاعلة  وكينونتها   اإلنسانة  وجود  اختصار 
جسدها الجميل ؟  في اعتقادي إن هذا التوظيف 

يحمل مفارقة كبيرة.

لوحاتك 	  في  البصرية  الجاذبية  يثير  ما  أكثر 
استخدامك للون األخضر وذكاؤك الفني في توزيعه، 
حيث تجيدين مزجه مع األلوان األخرى؛ ليستفيد 
من بهائها؛ لكنه يتسيد اللوحة في موضعه المركزي 
في  األخضر  اللون  هو  فمن  لالنتباه.  والملفت 
فلسفتك وكيف ترينه في داخلك بروح الفنان والناقد 
الجمالي؟ وهل له عالقة بطفولتك المترفة بعناق 
صنعاء  أرض  على  االخضرار  واحتضان  العشب 

التي ال يجافيها المطر؟
ل يوجد لون محبب لدي أكثر من غيره فكل 
األلوان مطلوبة بقدر ما تخدم العمل، على األقل 
في المستوى الواعي من رؤيتي، فأنا أضع اللون 
وفق تصور متخيل، لكنه مبني على عالقات شكلية 
خالصة في معظم األحيان، إذ إن ما يشغلني في 
البصرية في  العالقات  تناغم  الدرجة األولى هو 
اللوحة والحفاظ على ما نسميه هارموني العالقات 
اللونية وإيقاعاتها، ولم أنتبه قبال إلى طغيان اللون 
األخضر في لوحاتي ، لهذا يصعب علي تفسير هذا 
الملمح، وربما لو قرأ العالقات اللونية ناقد آخر أو 

محلل نفسي  لوجد لها ما يمكن  أن يمنحها أبعادا 
أعمق من ذلك. 

على الرغم من ظهور عدد كبير جدا من الفنانين 	 
التشكيليين اليمنيين الشباب، وعلى الرغم من نجاح 
منتجهم التشكيلي في االنتشار ذي التعبير عن هموم 
الشعب اليمني واالنهيارات اإلنسانية  التي تعيشها 
البالد، إال أن لوحاتك تمتاز بالتفرد دائما سواء في  
جاذبيتها البصرية وطريقة توزيع األلوان بحرفية 
أمام  تفسح  التي  الغامضة  أو موضوعاتها  عالية 
المشاهد العديد من التأويالت والتأمالت في محاولة 
منه لفهم ماهيتها ورمزيتها  وأبعادها الفلسفية.  فما 

سر هذا التفردفي لوحاتك؟
متداخلة،  كثيرة  خبرات  محصلة  هو  الفنان 
والتعليم  البصرية  والثقافة  والمعرفة  القراءات 
األكاديمي والممارسة الفنية المتصلة، والتجريب 
والتأمل والتشارك مع الفنانين من ثقافات مختلفة 
التجربة  يصقل  ذلك  كل  اإلبداعية،  الورش  في 
التشكيلية، والجيل الشاب من الفنانين اليمنيين لم 
األزمات  أن  كما  المعطيات،  هذه  كل  له  تتوفر 
من  قلصت  فهي  كبيرا،  عائقا  تشكل  المتالحقة 
كل  مع  ولكن  الدراسة،  وفي  السفر  في  فرصهم 
الشابات  عدد  أن  إل  يعايشونها  التي  العراقيل 

تشكيل

ال أخفي ولعي 
بالفكر الصوفي 

وبالمنتوج 
الشعري، وقد 

نهلُت منهما في 
النص البصري 
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والشباب الذين يمارسون التشكيل في اليمن يظل 
ظاهرة ملفتة، وأنا على ثقة بأن أسماء كثيرة من 
بينهم ستحظى بالتفرد إذا ما توفر لها مناخ مناسب، 
البحث  سمات  بعضهم  أعمال  في  لحظت  وقد 
من  تمكنوا  الذين  أولئك  خاصة  الجاد،  البصري 
اللجوء إلى دول أوروبية في سنوات الحرب، فقد 
مكنتهم البيئات الجديدة من التطور وتحرير طاقاتهم 

اإلبداعية .
أما الحديث عن محترفي وخصوصية التعبير 
في أعمالي  وبقية السمات التي تفضلِت مشكورة 
بذكرها فأجد في ذلك إطراء ل أستحقه،  وخالصة 
القول أنني أرسم ما أشعر به، وأحاول في مشروعي 
الذي أقدمه أن أكون صادقة إلى أقصى مدى دون 
إصغاء لشتراطات الذائقة في  البيئة المحيطة أو 
إغراءاتها، وفي نصي التشكيلي أوظف كل تراكم 
الخبرات والمعارف فأنا في النهاية وكذلك تجربتي 
نتاج هذا التراكم المعرفي والعملي ومنه تشكلت 

رؤيتي للحياة ولإلبداع.

  الفن من منظور فلسفي 

دكتورة آمنة: الفن التشكيلي بالنسبة لك  فلسفة 	 
متصلة بثيمات الوجود واإلنسان، الوجود بمكنوناته 
الخارجية كمادة بصرية لونية ملموسة، واإلنسان 
بدواخله وتحوالته واضطراباته وثنائياته المتضادة 
الموت  والحرب،  السلم  والحصار،  الحرية  بين 
والحياة. يبدو ذلك جليا في اختيار عناوين معارضك 
أبيض،   الداخل،  من  الرؤية  حصارات،   : الفنية 
كائنات . حدثينا عن تلك التسميات الرمزية لعناوين 
معارضك والتي تقدمينها كمجموعة متكاملة بكل 

تفاصيلها عنوانا وفكرة وشكال ولونا؟
أنا في العادة ل أسمي لوحاتي منفردة، وإنما 
فكل  الواحد،  الموضوع  ذات  المجموعة  أسمي 
بصريا  مشروعا  تمثل  األعمال  من  مجموعة 
وفكريا بالنسبة لي، حيث تكون نتاجا تجريبيا تقنيا 
وبحثا ذهنيا في قضية بعينها، هذه القضية قد تكون 
شيء  أي  أو  اجتماعية  أو  فلسفية  إحــالت  ذات 
آخر، المهم أن تتضمن مجموعة لوحات المعرض 
الواحد ثيمة مشتركة، ول يعني ذلك عناوين سردية 
ذات  تسميات  هي  إنما  مباشرة،  حكايا  تستدعي 
دللت واسعة ل تحيل إلى حدث أو قصة بقدر ما 

تشير إلى حالة أو مفهوم يستوعب كافة اإلسقاطات 
الداخل(  من  )فالرؤية  الممكنة،   والحتمالت 
لحياة  ومتواترة  متعددة  حالت  يطرح  معرض 
اإلنسانة المخفية رمزيا عبر تغييب كل أجزائها 
وتغطيتها بطريقة ل تخلو من العنف وبالتالي رسم 
حدود رمزية للمدى المتاح لها من الوجود، وهو 
مدى شديد المحدودية، يكاد يشبه العجز والالحياة، 
في الوقت ذاته داخل هذا الشكل الخارجي المغلق 
يعتمل عالم من  األفكار والمشاعر المتباينة بين 
وانكسار  وتمرد  وارتباك  وأمل  وغضب  حزن 

...الخ  
داخل  المحبوسات  للنساء  الداخلي  العالم  إن   
كثيفة، وكذلك  إيحاءات  يحمله من  بما  سجونهن 
عالقة هذا الوجود المغلق بالفضاء الخارجي الفسيح 
المتلقي  وعلى  غنية،  ورؤى  أسئلة  بإثارة  كفيل 
واستنطاقها  الخفية  الحيوات  هذه  قراءة  تتوقف 
كيفما يشاء، فتلك وظيفته، حتى أنني أكتفي بطرح 
العنوان فقط في كتالوجات المعارض ول أضع أي 
تبريرات نظرية قد تحدد العمل الفني في مفهوم 
مسمى  توصيف  في  هنا  استرسلت  ولقد  ضيق، 
دليل  بمثابة  لتكون  الداخل(  من  )الرؤية  تجربة 
تفسر المدخل الذي يمكن به فهم بقية المسميات،  
فالعناوين بالنسبة لي مفهوم واسع يمكن تضمينه 

الالمحدود من المعاني . 
فنية  مجموعة  كل  في  التقني  المستوى  على 
أخوض أيضا في مساحات جديدة بغرض اكتشاف 
طاقات للون وتراكيب وتنويعات للسطح مغايرة 
في  الفني هو  العمل  إن  السابقة، حيث  للتجارب 
لونية  وعالقات  بصري  تشكيل  األولى  الدرجة 
والتجريب  التجديد  كثيرا  يشغلني  ولذا  وجمالية، 
واعتماد  اللوحة   إنشاء  أسلوب  في  والتغيير 
إجراءات تقنية مفاجئة مع كل معرض، ذلك إن 
أخطر مآزق الفنان يتمثل في الستقرار عند شكل 
واحد للتعبير والركون إلى أسلوب يكرر مفرداته، 

فالكتمال ل يحدث في أي محترف فني .  

الداخل(  إيحاء بأن 	  عنوان معرضك )الرؤية من 
فلسفة الفن والجمال تكمن بالبصيرة وليس بالبصر 
وتأمالته  وقلبه  بروحه  يرى  فاإلنسان  فحسب، 
والمتخيل  الذاكرة  تلعب  وقد  فقط.  بعينه  وليس 
الذهني دورا مركزيا في اإلنتاج التشكيلي. في هذا 

لسُت مع 
تقديم النساء 
بطابع تزييني 

أو إيروتييك إلى 
حد اختصارها 
كجسد مادي 

ذي قيمة جمالية  
محدودة! 

تشكيل
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المقام خطر لي سؤالك عن الفنانين غير المبصرين 
الناظرين،  تسر  ولوحات  جميال  فنا  أنتجوا  الذين 
أمثال:  الفنان األلماني كارل أوتو جوتس الذي يعد 
رائد الفن التجريدي لفترة ما بعد الحرب الكونية 
الثانية، وكذلك الفنان األمريكي جون برامبليت الذي 
قدم  للمبصرين لوحات لونية رائعة للطبيعة والمرأة 
في  والغروب  الشروق  لحظات  ورسم  والخيول 
السماء بشكل متقن.  بمنظورك الفلسفي على ماذا 

يعتمد الفنان الكفيف في إنتاج لوحاته اإلبداعية؟ 
في السؤال السابق أشرت إلى الموضوع  الذي 
لكن   ، الداخل(  من  )الرؤية  معرض  تضمنه  
المعنى الذي توصلِت إليه  قد أعجبني أيضا وهو 
يؤكد قناعتي بأن كل مشاهد يجد في النص معناه 

الخاص.
وبالنسبة للبصر والبصيرة في إنتاج العمل الفني 
فهما مهمان معا ، ونستند في إنجاز النص البصري 
على الحدس والمخيلة إلى جانب الرؤية الحسية، 
وقد يستخدم الفنان لونا معينا دون غيره بوازع من 
تظل عامال  العين   أن  إل  وليس بصره،  حدسه 
رئيسا في تنظيم عمليتي الرسم والتصوير على 
بأعداد  المكفوفون  فيها  أبدع  أخرى  فنون  عكس 
كبيرة ومنها على سبيل المثال الموسيقى والشعر 
والسرد، ولذا فالحالت النادرة لرسامين كفيفين ل 
يقاس عليها، ولقد اعتمد الفنانان المذكوران كارل 
أوتو جوتس وجون برامبليت على ملمس األلوان 
مستخدَمين اللمس كبديل أو تعويض عن الرؤية. 
واستعان برامبليت بالغراء األبيض لتخطيط لوحاته 
وعندما يجف يترك خطوطا بارزة يتلمسها الفنان، 
الكبير نتيجة سببين  وحظيت أعمالهما بالهتمام 
أولهما أنها متقنة كفن بصري أنتجه شخصان فاقدا 
البصر، وثانيهما تعاطف المجتمع مع الفنان الكفيف 
الذي تمرد على العجز وانتصر عليه، لكن أعمال 
برامبليت من خالل تقييم النقاد تنتمي إلى مستوى 
فني متواضع، وتشبه عشرات اللوحات التي ترسم 
الطبيعة وتزين المنازل العادية، قد يكون حكم النقاد 
قاسيا، لكنه يعيد النظر في تقييم أهمية البصر كقدرة 
حسية ضرورية في الفن التشكيلي،  وقد وجدت 
اللونية  العجائن  مثل  الكفيف،  للفنان  تقنية  بدائل 
التي تشكل السطوح البارزة والغائرة، كما  يتمكن 
المكفوفون من ممارسة فنون النحت والحفر أيضا، 
فالفن التشكيلي عالم رحب من التقنيات إلى جانب 

الرسم والتصوير، وقد أصبحت حاسة اللمس البديَل 
األمثل لهذه الفئة عن الرؤية. 

لعل السؤال المركزي والرئيس في هذا الحوار يتجه 	 
وكيف  والجمال  والفلسفة  الفن  بين  العالقة  نحو 
العالمية  الحداثة  في  الرائدة  الثالثية  هذه  عملت 
الثقافي  واالتجاه  اإلبداعي  المحتوى  تكوين  على 
التجربة  أن  سيما  ال  النصيري،  آمنة  تجربة  في 
المجتمعية والبيئية  في حياتك كانت متناقضة تماًما 
مع منحى هذه الثالثية وتطلعاتها المفتوحة بدون 

قيود ؟
وعلم  والفن  الفلسفة  أن  على  التأكيد  من  لبد 
الجمال ثالثة مجالت بينها روابط وثيقة، فالفنان 
تجاربه،  في صياغة  الفلسفية  الرؤية  إلى  يحتاج 
الجدة  إلى  تسعى  التجربة  كانت  ما  إذا  خاصة 
والتفرد. صحيح أن الفنان مثل أي مبدع بحاجة 
إلى مخزون معرفي موسوعي، لكن الفلسفة تمثل 
إحدى مرجعيات الفنان الرئيسة وفيها إجابة عن 
كثير من أسئلة الفن الوجودية، وكل موقف يتمثله 
علم   أما  فلسفة،  من  ليخلو  أعماله  في  الرسام 
النظرية  الدراسة  ضرورات  إحدى  فهو  الجمال 
للفنون، وأي فنان يتجاوز علم الجمال معتمدا على 

تشكيل

لسُت نسوية 
بالمعنى 

االصطالحي، وإن 
كنُت أتبنى في 
بعض التجارب 

الفنية معاناة 
تتعلق بحياة 

المرأة 
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أشبه  يكون  العملية  والمعارف  التقنية  المهارات 
بشخص أمي، ذلك أن الوعي بالفن ل يقل أهمية 
عن ممارسته، فهذا المبحث الفلسفي يشتمل على 
كل قضايا الفن الجوهرية، ويفسر طبيعة اإلبداع، 
والخبرة الجمالية، ونظريات الفالسفة حول الفن 
ومفهوم الجمال في إبداع اإلنسان وفي الطبيعة، 
والعديد من المفاهيم ذات العالقة بالفن وبالجمال. 

وعلى الصعيد الشخصي ل يمكن الجزم بأن 
البيئة التي عشت فيها كانت خلوا من هذه المجالت 
ببعدها  بربطها  تتمسكين  كنت  إن  إل  الثالثة، 
الحداثي، فالمعروف أن البيئة اليمنية غنية بمظاهر 
التقليدية  العمارة  في  المتجسدة  البصرية  الفنون 

والصناعات الشعبية واألزياء واآلثار،
باإلضافة إلى طبيعتها ذات الجغرافيا المتنوعة 
والجمال الخالب ,إنها بيئة ملهمة ألي فنان ، وفي 
هذه البيئة حظيت بأم تفردت شخصيتها عن نساء 
مجتمعها، فهي القارئة الجيدة والشاعرة والرسامة، 
بدأت  وفي صنعاء  بالفن،  شغفي  استقيت  ومنها 
عالقتي بالفكر الفلسفي عندما التحقت بقسم الفلسفة، 
كما  آخر  بلد  في  الدراسة  مع  رحلتي  أكملت  ثم 
ذكرت لك آنفا، ولكني مدينة لهذا البلد الذي دفعني 

نحو خياراتي بطرق مباشرة وغير مباشرة.
بيد أن  ما ينقص مجتمعنا إن كنت تقصدين 
هذه اإلشكالية، هو النفتاح على الحداثة بمفهومها 
تزال  ل  إذ  خــاص،  بشكل  الفنون  وفي  الواسع 
المنظومة السائدة بكل جوانبها تحافظ على البنى 
التقليدية، بينما العالم  يرى أن الحداثة قد استنفدت 
جديدة  مسارات  إلى  للولوج  خطاه  يحث  وصار 

على كل األصعدة الثقافية والفنية والعلمية .

الفن واألجناس اإلبداعية األخرى

األجناس 	  وبين  التشكيلي   الفن   بين  العالقة 
ورواية  وقصيدة  قصة  من  األخــرى:  اإلبداعية 
هي  هل  وموسيقى،  ومسرح  وسينما  ولوحة 
عالقة تناسبية متشابكة أم أن كل جنس منهم هو 

عمل إبداعي مستقل قائم بذاته؟
متشابكة،  عالقة  بعيد  زمن  منذ  الفنون  في 
والفن  الــدرامــا  تضّمن  اإلغريقي  فالمسرح 
ومثله  والشعر،  والغناء  والموسيقى  التشكيلي 
فن السينما منذ بدايات القرن العشرين استقطب 

جميع أشكال الفنون، وازداد التقارب بين األنواع 
الفنية في العالم المعاصر، فتشارك الشعراء مع 
مشتركة،  تجارب  في  والموسيقيين  التشكيليين 
عن  التشكيلي  الفن  فصل  الصعب  من  وبــات 
اللوحة  عن  نتحدث  فعندما  األخرى،  األجناس 
نشير إلى اإليقاع الخطي والهارموني والعالقات 
الدرامية بين عناصر الشكل وسردية التفاصيل، 
لقد انتقلت المفردات من حقل األدب إلى المجال 
التشكيلي، وفي تجارب الفن التشكيلي الحدوثي 
من  التشكيلي  والنص  مؤٍد  إلى  الرسام  تحول 
واألمثلة  مسرحي،  مشهد  إلى  المسندية  اللوحة 
كثيرة على حالة "النشباك"  القائمة بين التشكيل 
وبقية األجناس , فلم يكن التشكيل بعيدا في أي 

مرحلة من تاريخه عن فنون عصره.

نصوصا 	  هناك  نجد  والسينما  واألدب  الشعر  في 
بعيدة  وقــراءات  مستقبلية  تنبؤات  بمثابة  كانت 
المدى لبعض األحداث الحياتية، ربما ألن  المبدع 
يتجاوز الزمان والمكان ولديه من الحدس الذي 
للفنان  فهل  اآلخــرون.  يــراه  ما  يتعدى  يجعله 
التشكيلي  القدرة على ذلك التنبؤ ونحته باأللوان 
هذا  الستثارة  يعتمد   ماذا  وعلى  لوحاته،  على 

الحدس في أعماقه؟
في  الفنانين  من  غيره  مثل  التشكيلي  الفنان 
اآلخــرون،  يــراه  ل  ما  يرى  ــداع  اإلب مجالت 
فهو  المستقبل،  استشراف  على  القدرة  ولديه 
يسبق زمنه، ولعل المسألة محكومة بعدة عوامل 
منها المستوى  الثقافي والمعرفي للفنان، وعمق 
تجاه  ومواقفه  التاريخ،  بحركة  وإلمامه  رؤاه 
وتعاطفه  حساسيته  ودرجة  األحداث،  مجريات 
تحفز  معطيات  جميعها  هذه  البشر،  قضايا  مع 
قدراته الحدسية، وإمكاناته في استقراء القادم من 

األحداث أو التحولت.

  الفن خارج التجنيس 

خارج 	  الفنية  أعمالك  أن  مرة  من  أكثر  صرحِت 
النسوي وال  الفكر  إلى  تنتمين  التجنيس وأنك ال 
تسعين إلى إبراز حضورك األنثوي في لوحاتك، 
وفي الوقت نفسه تؤيدين أنماطا متعددة لتجنيس 
اإلبداع، فهناك اإلبداع األنثوي، واإلبداع النسائي، 

ال أحبذ المباشرة 
أو الصيغ 

"الشعاراتية" 
مهما كانت 

رغبتي في 
تقريب المتلقي 

من الفكرة

تشكيل
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لنا الفرق  واإلبداع النسوي.  نتمنى أن تشرحي 
بين األنماط الثالثة، ولماذا تصنفين أعمالك خارج 

التجنيس ؟
ربما إن  في الموضوع فهما خاطئا، لموقفي 
من  نمطين  بوجود  أقر  فأنا  المفاهيم  هذه  من 
شأن  وهذا  أؤيدها،  ل  لكني  المذكورة  األنماط 
النسوي حاضر بقوة في  مختلف، فمثال اإلبداع 
ومرجعياته  العموم،  وجه  على  الكونية  الثقافة 
النسوي،  الفكر  ترسيمات  في  محددة  أصبحت 
المرأة  ومشاركة  حضور  يكرس  اتجاه  وهو 
بشكل فاعل في كل جوانب الحياة، ويثبت حقوقها 
والتي أهمها المساواة، وقد برز داخل الفكر تيار 
النسوي  الوجود  مركزية  يرسخ  متطرف صار 
وإن  األمومية  المجتمعات  إيجابيات  ويستحضر 
اختصار  تم  وقد  الرجل،  تهميش  إلى  ذلك  أدى 
إلى  التاريخية وتعريتها من أسبابها  الصراعات 
والمرأة  الرجل  بين  الصراع  نموذج واحد وهو 
وأجد في تطرف التيار مغالة تفقده الموضوعية، 
في  النسوية  الحركات  نجحت  ذلــك  مع  لكن 
انتزاع بعض حقوق المرأة ونبهت إلى المخاطر 
والسلبيات التي نتجت عن اضطهاد النساء، ومن 
جهة أخرى أنتجت الفنانات والكاتبات النسويات 
وولف  فيرجينيا  من  بدءا  مهمة  إبداعية  أعمال 
ووصول إلى ألف شافاق. أما اإلبداع النسائي فهو 
مسمى  يفتقد إلى الوضوح، ويطلقه البعض على 
وفي  امــرأة،  يصدر عن  فني  أو  أدبي  نتاج  أي 
تصوري أن المسمى ل يقوم على أي أساس أو 
في  يجدون  كان هؤلء  إن  إل  محددة،  مرجعية 
نتاج النساء من الكاتبات والفنانات مالمح خاصة 
تدعو إلى تصنيفهن، وكثيرا ما يحدث أن أشاهد 
تحديد  كتابا ويصعب علي  أقرأ  أو  فنية  لوحات 
جنس الفنان أو المؤلف، وهذا أمر يدعو إلعادة 

النظر  في تجنيس أعمال النساء.
وعن اإلبداع األنثوي ل أعتقد أنني قد ذكرت 
مصطلحا كهذا، وإن حدث فكوني على ثقة بأنني 
المسمى  أتذكر  إنني ل  تغيرت نظرتي حتى  قد 

مطلقا. 
خــارج  تجربتي  مــن  كبيرا  ــزءا  ج أصنف 
من  تجعل  سمات  فيها  أجد  ل  ألنني  التجنيس 
السهولة تصنيف ما أصور ضمن الفكر النسوي، 
في  ألمس  ل  أخــرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 

منتوجي ذلك الحس الخاص المتعلق بكوني أنثى، 
وأفضل أن تقيَّم أعمالي بناء على القيم التي تتخلق 
فيها ومنها، وأن يلتفت المشاهد والناقد إلى شكل 
توظيف العمل الفني والسمت اإلبداعي للتجربة، 
دونما إلحاح على استكناه النزوع األنثوي، فهذا 
األخير ليس األهم في مجمل التجربة، وقد يؤدي 
التموقع حول جنس الفنان وخاصة إن كانت فنانة 

امرأة إلى قراءات مبتسرة.

الفن التشكيلي وتقنيات العالم 
الرقمي

هل تمتلك  الفنانة آمنة النصيري الروح التجريبية 	 
في مواكبة التقدم التكنولوجي واإلفادة من وسائط 
وهل  التشكيلي،  منتجها  إلثــراء  الرقمي  العالم 
التقليدية  اللوحات  آرت(  )ديجتال  لوحات  نافست 
المنتجة بأدوات الفنان وخاماته الزيتية أو المائية 

أو األكريلك؟
التساوق  من  نوع  يجري  المعاصر  الفن  في 
وتم  المبتكرة،  والتقنيات  التقليدية  التقنيات  بين 
كسر األنطقة بين األجناس الفنية وانبثق عن ذلك 
وفرة في الخيارات التقنية أمام الفنان التشكيلي، 
واألدوات  الرقمية  الوسائط  احتلت  نالحظ  وكما 

تشكيل

الفنان هو 
محصلة القراءات 

والثقافة 
البصرية والتعليم 

األكاديمي 
والجيل الشاب 

من اليمنيين لم 
تتوفر له كل هذه 

المعطيات 
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التكنولوجية مكانا في التطورية السائدة في الفنون 
التشكيلية، وأنا بطبيعتي يجتاحني هاجس أو خشية 
الوقوع في َشرك التكرار، ولذا فكرت في خوض 
تجربة مفاهيمية تعتمد على التراكيب الفراغية، 
قدمت  الفوتوغرافي،  والتصوير  آرت،  والفيديو 
هذه التقنيات مجتمعة في معرض )حصارات(، 
بالنسبة  مألوف  غير  حدثا  المعرض  مثل  وقد 
للجمهور المحلي في اليمن، ذلك أنه لم يعتد سوى 
بيئة  يجد  الجدار، وفجأة  للوحات  على عروض 
تفاعلية مغايرة داخل المعرض، حضور المعرض 
ولقد  التوقعات،  فاق  واهتمام  بترحاب  استقبلوه 
كانت  مغامرة فنية ممتعة وجدت فيها أدائية جد 
الثوابت  لزحزحة  محاولة  واعتبرتها  مختلفة، 

البصرية لدى جمهورنا اليمني.
لوحة  تنافس  أن  إمكانية  حول  سؤالك  وعن 
)الديجتال آرت( اللوحات التقليدية المنتجة بالفرشاة 
فلعل  الراهن،  سؤال  بالمناسبة  وهو  واأللــوان، 
الديجتال  لوحات  انسلت  كيف  يتابع  منا  البعض 
آرت إلى قاعات المزادات العالمية، وقبل أشهر 
رقمية  لوحة  كريستيز  مزاد  في  شخص  اقتنى 
الباهظ  اللوحة  سعر  وأثار   ، الماليين  بعشرات 
أسئلة حول قدرة اللوحات الرقمية على المنافسة، 
والخطر الذي قد يحمله للوحات التقليدية ، وفي 
إضافة  يمثل  الديجتال  لوحات  وجود  إن  رأيي 
تقنية لفنون التصوير، ويمكن للوحة الرقمية أن 
تختط لها مسارا في الحركة الفنية الكونية وتكسب 
امتداد وبقاء  تقطع  لن  لكنها  جمهورا، ومقتنين، 
اللوحات التقليدية ولن تؤثر في رواجها، فالعمل 
الذي تبدعه اليد اإلنسانية ل يمكن مضاهاة قيمته 
وأصالته وحيويته، وفي قادم السنوات  سيتمخض 
عن حركات الفن تقنيات مبتكرة وليدة عصرها، 
إل أنها ستمضي جنبا إلى جنب بمحاذاة اللوحات 

المسندية اليدوية .

ذائقته 	  خالل  من  للصورة  ناقل  مبدع  المصور 
الجمالية، أما الفنان فهو منتج وصانع للصورة، 
فهي ترجمة لمشاعره وأحاسيسه ورؤاه وتأمالته 
ومهاراته أيضا. ورغم ذلك نجد أن فن التصوير 
في  التشكيلي  للفن  كبيرا  منافسا  بات  الضوئي 
الطبيعة  وتفاصيل  األحداث  وتوثيق  الجمال  رسم 
والكون، فهل هذا يؤثر على حضور الفن التشكيلي 

وجماهيريته خاصة أن تداول الصورة وانتشارها 
أسرع بكثير من تداول اللوحة ؟

التطور  أن  التأكيد على  مرة أخرى لبد من 
اآللة  وإمكانات  الضوئي  التصوير  تقنيات  في 
الصور  حققتها  التي  والنتائج  الفوتوغرافية 
عليه  تجري  تقنيات  على  القائمة  الضوئية 
كبير من  قدر  نجم عنها  استحداثات  وإضافات 
اإلبهار والدهشة، ما جعل الجمهور يقبل عليها، 
بل وأصبحت الصورة الضوئية شعبوية ونعني 
انتشارها، لسيما وأن كلفة الصورة  بذلك حجم 
الضوئية ماديا أقل بكثير من سعر اللوحة المصورة 
بيد الفنان، كل ذلك جعل البعض يعتقد بأن تطور 
التصوير الفوتوغرافي وانتشار الصورة الضوئية 
قد يحتل مكانة تؤثر على حضور اللوحة، وهو ما 
لن يحدث، فالفنون التشكيلية على مدى تاريخها 
جمهورها  وتمتلك  بالنخبوية،  تزال  ول  اتسمت 
الذي يلم بقيمة العمل الفني التقليدي، ويقبل على 

اقتنائه بغض النظر عن منافسة جديدة.

 ونحن نعيش في عصر العالم المفتوح، هل تفرقين 	 
بين مالمح الفن التشكيلي العربي والفن التشكيلي 

الغربي، وهل تأثرا ببعضهما إلى حد ما؟
الحركات  تاريخ  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  بداية 
الفنية متداخل، وأن المدارس الفنية تمثل امتدادا  
لبعضها البعض شرقا وغربا، فالعولمة في مجال 
الفنون التشكيلية سبقت العولمة  الكونية المعاصرة 

بقرون. 
على سبيل المثال فن المنمنمات اإلسالمية كان 
نتاج تأثيرات الفنون الصينية والهندية والفارسية 
تكوين  في  دخلت  التي  الشعوب  من  وغيرها 

الخالفة اإلسالمية. 
القرن  بدايات  في  الفنية  الــمــدارس  ــورة  وث
والفن  الشرق،  فنون  من  استلهمت  العشرين 

األفريقي، والتراث الشعبي العالمي.
المعاصر  العربي  التشكيلي  الفن  ونشأة 
اعتمدت على مدارس الفن الغربي، وعلى مناهج 

األكاديميات الغربية .
وأهم ما يميز الفن أنه لغة كونية، ومن الصعب 
يتقيد  الذي  الفنون البصرية، ففي الوقت  جغرفة 
أن  نجد  بها،  كتب  التي  باللغة  مثال  الشعر  فيه 
اللوحة تنتمي إلى كل العالم، وبخاصة في األنساق 

 لوحات الديجتال 
تختط لها 

مساًرا وتكسب 
جمهوًرا، لكنها 

لن تقطع 
امتداد اللوحات 

التقليدية

تشكيل
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تكون  أن  يهمنا  ل  حيث  المعاصرة،  التشكيلية 
اللوحة يابانية أو فرنسية أو يمنية.

لقد جرت محاولت إلكساب السياقات الفنية 
الكتابة  فاستلهمت  الخصوصية  بعض  العربية 
فن  إحياء  وأعيد  الحروفية،  اللوحة  في  العربية 
الرسامين،  بعض  قبل  من  اإلسالمية  المنمنمات 
لكنها لم تتحول إلى تيار عام يطبع كل المحامل 
هذه  بقيت  وإنما  كلي،  بطابع  العربية  التشكيلية 
توجهات  داخل  تشكيلي  خط  بمثابة  المؤثرات 
ولم  العرب،  التشكيليين  ممارسات  في  متباينة 
يحدث تفكيك جوهري لمعطيات التشكيل تجعل 
من اللوحة العربية ذات سياق فني جمالي مغاير.

الشعبية  الحياة  مظاهر  تصوير  وشــهــد 
حضورية  البصرية  الشعبية  الفنون  وموتيفات 
جلية في الفن العربي في أساليب مدرسية افتقدت 
الحلول البصرية المبتكرة فأغلبها يندرج ضمن 
الواقعية والتعبيرية، ولهذا لم تقدم أي  النزعتين 

إضافة تذكر. 

غياب النقد الفلسفي األكاديمي

األكاديمية 	  النصيري  آمنة  الدكتورة  نسأل  حين 
سبب  عن  والجمال  الفلسفة  علم  في  والباحثة 
ضآلة البحوث الفلسفية في المكتبة العربية وإقفال 
الباحثين عن النقد الفني والفلسفي والجمالي ، فما 

هي اإلجابة يا ترى؟
الفكر بمعناه العام والفكر الفلسفي على وجه 
مناخات  في  إل  ينتعش  أن  يمكن  ل  التحديد 
والتسامح  الحرية  من  بدرجة  تتمتع  ديمقراطية 
وكذا  ثقافاته  على  والنفتاح  باآلخر  والعتراف 
الزدهار الحضاري، وهي شروط ل تتوفر عليها 
ولدينا  الحاضر،  الوقت  في  العربية  المجتمعات 
أمثلة لمفكرين وفالسفة عرب اغتيل بعضهم ونفي 
اآلخر،  البعض  وتمت مالحقة وسجن  بعضهم، 
ومن كتبت لهم النجاة قلة من األسماء وأكاد أجزم 
أن حياتهم في أوطانهم صاحبها الكثير من المعاناة 
وأجهزة  المتشددة،  الحركات  مع  والمواجهات 
الرقابة والمؤسسات األمنية، فالقمع بنية متجذرة 
في الحياة العربية، منذ زمن  الفيلسوف ابن رشد 

الذي أحرقت مؤلفاته حتى يومنا.

المعاناة تخلق أو تخنق اإلبداع ؟

المعاناة تخلق اإلبداع  .....  المعاناة تخنق اإلبداع. 	 
استطاعت  وهل  رأيــك،  في  أصّح  العبارتين  أي 
وسياسيا  اقتصاديا  المستقرة  العربية  الشعوب 
على  وأدبيا  فنيا  التفوق   - مثال  الخليج  كدول   -
وعدم  والحرب  الفقر  وطأة  تحت  القابعة  الدول 
المبدع  تكمن في  ق  االستقرار؟ وهل أدوات تفوُّ
موهبته ومهارته وعمقه التأملي الكامن في فكره 
الفن  أن دراسة  أم  فقط،  الحسية  وذهنه وذائقته 
التي  التطوير-  وبرامج  والــدورات  والورشات 
تخصصها الدول القادرة لمبدعيها-هي من تصنع 

التفوق والتميز ؟
اإلبداع عملية فيها كم كبير من المعاناة، لكنها 
ليست تلك المعاناة بمفهومها المستقر في الوعي 
الفنان مثال  الشعبي، والتي يقصد بها أن يرزح 
تحت ضغوط الفقر والتشرد والضياع والمالحقة 
إلى  القاسية  األوضــاع  هذه  تفضي  أن  ويتوقع 

تشكيل

الرؤية الفلسفية 
تثري الفن 

وتثير األسئلة 
التي أتمثلها 

في تجاربي 
التشكيلية
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األعمال  ولدة  عنه  تنتج  إبداعي  مزاج  بلورة 
أعمال  ينجز  لكي  الفنان  إن   ، العظيمة  الفنية 
خالقة أحوج ما يكون إلى سقف يؤويه وغطاء 
اقتصادي يحميه من القلق وفقدان األمان، ودرجة 
التعبير دون محاذير تخنق  له  تكفل  الحرية  من 
مخيلته ورؤاه وجموح مضامينه وجميعنا نشهد 
واألزمات  والحروب  الفقر  مجتمعات  أن  كيف 
والديكتاتورية استحالت إلى بيئات طاردة  تشتت 

معظم مبدعيها في أصقاع األرض .
عندما  إليها  نشير  التي  الحقيقية  المعاناة  إن 
بحث  في  تتمثل  اإلبداعية  العملية  فحوى  نفسر 
بالصورة  والفكرة  الشكل  عن  المضني  الفنان 
في  المجهدة  محاولته  وفي  للتجربة،  األمثل 
في  كذلك  وهي  ــه،  أدوات في  والتحكم  السيطرة 
الذي يصيبه وهو يكد في أن  التعب واإلرهــاق 
متحقق  فني  شكل  إلى  المتخيلة  الصورة  يحول 
واحد  فني  عمل  إنتاج  إن  اللوحة،  قماش  على 
يستنزف  الفنان  ذهنيا ووجدانيا وجسديا، وهذا 

أمر ينسحب على بقية األجناس اإلبداعية.
اقتصاديا  المستقرة  البيئة  تأثير  مدى  وعن 
وسياسيا على الفنان، ودور المناشط الفنية كورش 
تطوير  في  والندوات  الدولية  والملتقيات  العمل 
سبق  ما  كل  أهمية  توكيد  يمكن  الفنان،  قدرات 
استنادا إلى  األقطار التي تشهد نشاطا فنيا مكثفا، 
المحافل،  فنانيها في كافة  وتحرص على تواجد 
نقلة نوعية  الدول أن تحدث  إذ  استطاعت هذه 
مبدعيها،  وكفاءة  الفنية،  محترفاتها  مستوى  في 
بقية  عن  بعيدا  تتطور  معزولة  بنية  ليس  فالفن 
البنى، وموهبة الفنان وأدواته قد يصيبها النكوص 
وغياب  بالمحدودية  عالمه  اتسم  إذا  والجمود 
التواصل مع محترفات فنية متنوعة، وغياب عن 
الفنية الخارجية، وهي عوامل تمثل  التظاهرات 
الفنان  وخبرات  لمخيلة   ومحرضات  محفزات 

وامتالءاً معرفيا يجدد روحه وفكره.

الفن التشكيلي وتحديات الحرب في 
اليمن

اليمني  	  المجتمع  يعيش  الراهن  واقعنا  في 
واقتصادية  اجتماعية  متالحقة،  ـــات  أزم
وسياسية وفكرية ربما ، وعلى الرغم من كل 

ذلك نالحظ أن المبدعين اليمنيين لم يتوقفوا 
عن بث إبداعهم إلى العالم عبر مواقع التواصل 
هاجر  منهم  فريقا  أن   صحيح  االجتماعي، 
خارج اليمن وفريقا أصابته صدمة الحرب وما 
صاحبها من ضيق المعيشة في شتى مناحيها 
، إال أنه في المقابل هناك شباب غزر انتاجهم 
اإلبداعي وهناك مجالت إليكترونية ومنتديات 
ومؤسسات ثقافية وأحيانا نتابع إقامة فعاليات 

على أرض الواقع اليمني أيضا.  
والثبات 	  الصمود  النوع من  تفسرين هذا  بما 

واإلصرار على اإلنتاج والعطاء على الرغم من 
قسوة األحداث المحيطة، وفي خضم هذا العبء  
أين نجد  التحمل،  الثقيل على قدرة  اإلنساني 
آمنة النصيري، هل تهرب إلى الفن في محاولة 
روحها  لملء  ذاتها  على  االنكفاء  إلى  منها 
بطاقات الجمال وبهجة األلوان  أم تهرب إلى 
المكتبات والطالب،  األكاديمي وأوراق  البحث 
وأحزانها  الحرب  صدمة  تعيشين  مازلت  أم 
كما حدث لكثير من المبدعين والمثقفين في 

اليمن؟ 
القتصادية  األزمات  من  عانى  بلد  اليمن 
والسياسية منذ عقود، ولكنه بلد عريق يمتلك 
وغني  القدم،  في  موغال  حضاريا  تاريخا 
كما  البصرية  الفنون  من  ــه  وإرث بجغرافيته 
أسلفت سابقا، ولذا من الطبيعي أن تؤثر هذه 
اليمني،  اإلنسان  جينات  في  الخصبة  البيئة 
ومن يعرف اليمن يعلم مقدار حضور الشعر 
في حياة اليمنيين حتى على مستوى البيئات 
على  الحال  واقع  ينطبق  ــاف،  واألري الشعبية 
والكتابة  الشعبية  والموسيقى  التقليدي  الغناء 

السردية والرسم.
ومن الالفت لالهتمام اتساع مساحة اإلبداع 
في أوساط اليمنيين خالل فترة الحرب خاصة 
بين األجيال الشابة، وأعتقد أنهم بذلك يقاومون 
انكسار الروح الذي تخلقه الصراعات، وعبر 
مواجهة  في  وباألمل  بالحياة  يتشبثون  الفن 
الموت واليأس، فالحاجة إلى الفن تصبح ماسة 

للتخفيف من وطأة وأهوال العنف.
بالنسبة لي الفن لم يكن قط هروبا من الواقع 
المقاومة،  أداتي األساسية في  بقدر ما يشكل 
وفي اإلفصاح عن مواقفي تجاه جميع القضايا 

معاناة الفنان 
الخالقة ليست 
أن يجوع، وإنما 

بحثه المضني 
عن الشكل 

والفكرة 
بالصورة األمثل

تشكيل
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التي تهمني، وبالفعل في أكثر من حوار شددت على أن 
الفن وسيلتي للحفاظ على روحي من أن تصيبها الحرب 
بالتشوهات، إن حاجتي إلى ممارسة الفن في الوقت الراهن 
أشد من حاجتي إليه في أي وقت مضى ألنه يمدني بطاقة 
إيجابية وبالتفاؤل، ويجعلني أتسامى على أجواء الحرب 
والرتياب  باإلحباط  والمشبعة  المضطربة  الصاخبة 

والكراهية.
سنوات،  لثالث  لزمتني  فقد  الحرب  صدمة  عن  أما 
لم  الشلل،  عليه  استولى  الذي  اإلنسان  شعور  أصابني 
الربيع  انهار كل شيء، خاصة أن  استوعب كيف ولماذا 
العربي المبتسر قد منحنا إمكانية الحلم بتحقيق المجتمع 
المدني، ودولة القانون، ومن ثم تالشى الحلم وتحولنا إلى 
الحالة الكابوسية الراهنة، لكني لملمت شتات فكري بعدها 
وقررت أن ليس لي سوى مرسمي أستنجد به ، وليس سوى 

الفن منقذا في وقت الخراب.

ي وانحناءة األزمات المشهد العربي اإلبداع

العربية 	  القضايا  بعض  في  والكتاب  الشعراء  يتوحد  
التي كتب عنها جيل  فلسطين مثال  واإلنسانية،  كقضية 
الشعراء في مراحل زمنية مختلفة، وكذلك الفن التشكيلي 
العربي الذي عبر عن رفضه لالحتالل اإلسرائيلي وتعاطفه 
في  لكن  فلسطين،  في  والقتل  والقهر  الظلم  قضايا  مع 
عصرنا الراهن نجد أن التعبير عن ذلك الرفض بدأ بالتالشي 
تدريجيا وخمدت جذوة طرح قضية القدس المحتلة واألقصى 
الشريف أدبيا وفنيا، ما السبب في نظرك، وأين هو فن آمنة 

النصيري من هذه القضية؟  
ل أعتقد إن حركة اإلبداع العربية انسلخت عن قضايا 
العرب الكبرى ومنها فلسطين، لكن ما اختلف هو أشكال 
التعبير،  فقد تراجعت اللغة المباشرة مع تراجع التجاهات 
الواقعية،  واألهم من ذلك أنه غالبا ما يحدث  لبس مستمر 
بين وظيفة الفنان ووظيفة المؤرخ والباحث، فهذان األخيران  
وتحليله  الحدث،   وبتوثيق  والمكان  بالزمن  يلتزمان 
وإخضاعه للمنطق،  وهي اشتراطات بعيدة كل البعد عن 
جوهر التجربة الفنية ووظيفة الفن، فبينما يشتغل المؤرخ 
والباحث والمحلل على الظاهرة أو الحدث، يتمحور دور 
الرؤية   هذه  معينة،  رؤية  الجمال، وطرح  إنتاج  في  الفن 
تنأى عن سطح األحداث وعن معطياتها الخارجية المؤقتة 
والعارضة، فالمهم أن يلج  الفنان في عمق الظاهري، وإل 
انزلقت األعمال في فخ التعبير المباشر، واستحالت  إلى 
وظيفة  مع  يتنافى  أمر  وهو  موجهة،  شعبوية  ملصقات 

والكاريكاتير  الملصق  فنون  باستثناء  الفني،  العمل 
أكثر  لغة  استخدام  تقتضي  التي  التوضيحية  والرسوم 
لتأويالت  بقيت هي أيضا تخضع  وضوحا وتحديدا، وإن 

المتلقي. 
تجدر  وطبيعته،   الفن  وظيفة  مفهوم  تجاوزنا   وإذا 
نجد  أن  بمكان  الصعوبة  فمن  أخرى  مسألة  إلى  اإلشارة 
إجابة عند الفنان حول خياراته، وكيفية اختياره مضامينه، 
أو عن تغاضيه عن قضية محورية في الواقع الفعلي، ذلك 
ألن العامل الحدسي والالوعي يلعبان دورا رئيسا إلى جانب 
كما  اإلبداعية  فاللحظة  والشكل،  الفكرة  تخلق  في  الوعي 

نعلم  ليست عملية معقلنة.
لي  بالنسبة  التوضيح  من  ولمزيد  القول  وخاتمة 
والقمع  والعنف  كالصراع  مفاهيم  تجاربي  في  ستجدين 
والستالب ... الخ، وجميعها استعارات تختزل تراجيدية 
المباشر  التعبير  وعن  الكونية،  وأحيانا  العربية  حياتنا 
بمفردات واقعية حول قضايا عربية محددة مثل القضية 
عدة  رسمت  فقد  سؤالك،  في  جــاءت  التي  الفلسطينية 
هذه  لكن  العلي،  ناجي  عن  شيئا  ورسمت  ملصقات، 
األعمال  تختلف تماما عن عموم تجربتي ألنها تخضع 
ولذا  الناس  لعامة  الموجه  الفني  الخطاب  لمقتضيات 

يراعى فيه شيء من البساطة.

تشكيل
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معاوية الرواحي
 شاعر عماني

رقصة الوداع

ُولْدنا/  وفي زمٍن غافٍل
ولدت شوكٌة في لساني.

كبرُت ألعرَف.

 من يفهم الصامتين
سوى الخائفين؟

، أو كنه أغنية في الظالِم ولم أدرك السرَّ
وال صوَت نائحٍة، أو مغنّي، وال جسًدا

ليهاجَر مني.
تردى زماُن الحقيقة.

هذا زمان التمني.
كبرنا/ ولم يصِل الناُي للمغرمين.

عزفنا/ ولم تطرب الكلمات سوى الصامتين.
تلونا/ كوابيسنا انتصرْت، واْصَطَفتنا العقارُب للسمِّ

لم يكفِنا موُتنا كي نموَت.
هرمنا/ لنحيا، وعشنا لنهرَم.

صلت علينا األفاعي.
وحارسنا خائٌن.

وَصَبْرَنا/ ولم يكفنا صبرنا كي نعيش كوابيسنا آمنين.
غفرنا/ وكيف لمغفرٍة في السالسل أن تصبح العفَو؟

يحترق الَقلُب منصهرا، ال وتْر.
ال مفْر؛ َيسرُق الليلَ ساِرقُه،

والمصائب كالناس تأتي وترحلُ،
والشمس تشرُق بعد الحروب

وبعد وفاة النبيين

أو موِت راهبٍة في الفالِة.
النجاةُ المحبُة.

والحبُّ
حبُّ الحياْة.

   الذات 
 

آخيت نفسي، لم أكن لي صاحبا،
ومضيت في الدنيا أقاتلُ في الفراغ

صرعُت أشباح الصدى، وذهبت للطوفان
مرتبكا، معي األصناُم، والعمر الفقيُد،
معي العقارب، والصحاب الخائبون،
ي، وأرهقني المساُر. شربُت من سمِّ

 

وعندما أيقنت أن األرض ليست جنًة
للخاسرين، ذهبت للبركان مشتعال

وبي النيراُن، والزلزال، والحزُن/ السعيُر
ومن تضاريس الغواية فِضُت كالنهِر األخير

وغيبت نفسي النهايَة،
حجُة المشتاق، آالٌم

وذكرى تورث القلب التعاسة
والدمار.

الشعر
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ونجوت من نفسي، أخذت طريقها
من داخلي المدفوِن في عمق المخافِة.

خفُت من شر المسافة بين نيراني
الصديقة والدخان مع العواصف

في سماء الذهِن، والجرح الشعوري العميق.
أنا الطريُق، وحجتي هدفي، ورمزي بسمتي

ويدي، وأحرف راهٍب، وصدى المعارِك
والخسارات األليمة، والجنون.

هربُت من ذاتي الكسيرة كي أعيَش.
وعشُت في حزني، ألهرَب

من غواياِت الدوار.

 

     ُدوار

أمضي، كأن األرض ليست ــ والُهنا ــ أرضي
ويأخذني إلى حزني براٌق من غيوِم الليِل

. أيامي سواسيٌة، وذاكرتي هي المنفى النقيُّ
قصائدي يا عمُر تابوٌت من األحالِم

أسئلتي تدوُر مع الكواكِب، والعروِق
ومع دوار الشمِس في كبد السماء.

هجرُت نفسي كي أعيَش،
وعشُت في يوِم المهاجِر قصتي

وتلوُت ما لم أستطع قوال له
وغرقُت في بحر الجنوِن

وغصُت في تأويل أحزاني
وعدت بال هدْف.

 
وبكيُت، ثم ضحكُت، ثم نسيُت
واستسلمُت، ثم صرعت دمعي

كل ما في الفرد من ذاتي انعكاٌس
شاء َجمعي.

لم أكن إال خياالً أطفأ الغرباء شمعته
فصار إلى الظالِم،

وحلقت في كحِل أسئلتي نجوم.
من خياٍل واسٍع.
 جئنا لظلِّ الروِح

وانتصرت مع األقدار
نافذة الصدف.

وأسيُر في دربي كأني
لم أكن شبًحا. أراقب لعبَة األحياء

في دنيا الجماِد، وأستجير بما تبقى
من ضياء الروِح في جمر الجسد.

وأهيُم كالمعنى، بال لغٍة تعّبر عن جروحي.
أستغيُث بكل آالمي لعل قصيدة شردت

ستنقذ شاعًرا من يأِسه وحنينه لألمِس
يا دنيا مدْد.

سكب المصيَر الحبُر في نهر الدقائِق
والنهاياُت األليمُة عبرةٌ للقادمين

على مقابر أمسنا الملعون
بالتاريخ، واليأس المقّدِس

حين مزقنا الهدْف.
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عبدالحميدالقائد
 شاعر بحريني

هل كنُت أنا

َوَوقفُت أَماَم الماِء 
أشكو تيَه َبوَصلِتي

أتأّمل ما َمضى 
وَما لم يمِض 

الَبحُر َحادَث َجَسدي، 
َحاوَر َخفاياي  

َعثَر على َنفسِه 
ُحلًما في أسَراِري  

فأخَفى ُزرقتُه عنِّي  
َحّدَق في َداِخلي 

الُمحَترق الَمحروُق
َرفَع َموجُه إلى اكَتافي 

ألغرَق، 
لكنَّ الريَح أنقذتني 

فاسَتلَقى َعلى وْجهي
فناَم، ونمُت، 

َكانت الَنَسائُم ُتدغدُغ َخّديَّ 
َعبَر الخلُم َدمي عنوًة 

َكاَن َغاضًبا منِّي 

فأَنا اسَتهلكُتُه 
َحتى الَعظِم في ِمشَواري 

دت ُرؤاي   صحوُت بعد أن تبدَّ
كنُت َخائَر الروِح 

كأنَّ َقلبي اخَتطَفتُه ِمّني امرأةٌ 
ال تفقه ِعشقي 

الذي ُيشبه األساطيَر   
رأيُت َنفِسي على َظهِر ُحوٍت
َيمخُر بي الُعباَب إلى َمكاٍن 

ال هناَك 
وال ُهنا 

فأنا َلسُت َصِديًقا للتَراب
أنا الُحضوُر الُخرافي

ال أتقُن الغياْب
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 عبد العزيز أمزيان
 شاعر مغربي

ضجيج يخبو في ذاكرة المحو

أي صدى يرج سحنة الوجود 
أشواكا في العمر؟

ضجيج يخبو في ذاكرة المحو
كظل يرسو في مهجي

تتقاذفه أمواج األصباح
إذ تتوارى األماسي

في جسور النهر
أرنو إلى جماجم، وإلى غيوم الشجر

لعلي أتالشى في المعبر
أو أمخر صليل دميتي في قبضة القلب

إذ تكبر في مسامي 
مثل زغرودة الفجر

تمور الوجوه –عميقا- في انحدار البحر
ترسمها نوارس األزل

في البياض، والرحيق، والرذاذ
والعمر الخالد في ريش البئر

أيكون القطاف من نبض الروح؟
 ويكون من خفق التيه في الرماد؟

لم كل هذه األطياف، تطلقني في السديم،
نوحا ؟

وتمحق شرودي في انكسار ُمدٍو
كالرصاص

هل أكون الصدى ألسمائي، وأحباب الدم
هنا في البعيد؟

كما، هناك في القرب، شلوا مقطوع الماء؟
ليت شعري كم تتجدد مراياي في غصن، 
بات لي يدا ونفسا في مشاتل الغد اآلتي ! 

زهرا في مداه الموحش
رونق لم تكتمل لوحته 

كشوك الورد الحاني 
تزورني األطياف ، فأقبع في منفاي القريب

شريدا، أراقب انهيار الجسور
سحق الموانئ في اسمنت الذكرى 

كرحى ..
آه ! ليت الشمس تسعفني

أمضي إلى أحبابي، الذين ساروا إلي، 
في البعاد، في أقاصي الربوات 
أضم روائحهم إلى رفيف الريح
لعلهم، يحيون في دمع المآقي

يأتونني بمسير الظالل، وبحبي الغامر
إلى كل القطارات العابرة في الذكرى

وفي الحلم، وفي سفح األمل اآلتي
هم اآلن، يمدون لي نظرتهم الحزينة، 

صقيع العدم في المطايا العالية 
في القلب، 

يعانقون األطياف المتمازجة في الرميم
بكل شغف..

لهم كل سماء، سحبناها معا، إلى جوارنا
ولهم أن يجيئوا متى اشتد الحنين

ومتى طلعت زفرة من حناجرنا
إلى صدى وجودنا 
هناك في األزل...
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وسام العاني 
 شاعر عراقي

غيبوَبة

ُعودي
سئمُت الموَت وحدَي

آخَر السطِر

وسئمُت من ذلّ الوقوِف
كنقطٍة سوداَء
في ليِل الكتاِب
وَعتمِة الحبِر

عودي
لتحتفلَ النوارُس

فوق هذا الشاطئ المنسّي
في صدري

لم ترتعش في الباِل أجنحُة القصيدِة
لم يزل عبًثا يخّدرها انتظاُرِك

عند نافذِة الصباِح
تعاوديَن كنسمِة الفجِر

منُذ التفِت إلى اليميِن
تركِتني وحدي

أُقّلُب وحشَة المقهى 
كتمثاٍل

على المرسى ُتسّلي الريُح وحدَته
ويحلُُم أن يموَت بزرقِة البحِر

وحدي
ببئِر الوقِت

أنزُع من خياالتي شظايا الشكِّ
أُحصي َعتمَة األياِم
أَرُتُق ثوَبَي الغجرَي

منتظًرا
قوافَلِك التي

ُتلقي حبالَ الضوِء في البئِر

عودي
فهذا التيُه يفزُعني

أنا طفلٌ ولكن خاَنني عمري

أََنا خارَج الفردوِس ُملقى
والمدائُن وحشٌة

ودُم البدايِة ما يزال ُمعّلًقا
لآَن في نحري

وقبائلُ الموتى الذين نسيُتهم
تحت الثياِب

يطالبون اآلن بالثأِر

وقف الغراُب هنا طويال
ليس من أحٍد ُيعّلُمه

ُيواري

جثَة النهِر

عودي
ليذكَرني قطاُر الصبِح

بي )َحَمٌد(* أخيٌر
خاَنه ليلُ المحطِة
خاَنه ليلُ القُرى

المتناثراِت بدفتِر العمِر

ال شيَء يقنُع جذَعه
المنفيَّ في أرِض الغياِب

بفكرِة األغصاِن
إال عودةُ الطيِر

عودي
لتخضرَّ األصابُع مرًة أُخرى

لتكتَبني القصيدةُ
لم أُعْد أدري إذا ما كنُت موجوًدا

ألرتجلَ الختاَم
فكلُّ من واعدِت

من ُشَعراَء قبلَي 
لم يعودوا بعُد

من غيبوبِة الشعِر

*)الريل وحمد( عنوان ديوان للشاعر مظفر النواب
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بهاء إيعالي إليزا بيادجيني*
شاعر ومترجم لبنانيشاعرة  إيطالّية

لن تعود إلى حلقي في الصباح 

1
في هذا الضوء األصفر للحّمى، 

 للحادثة
 تجمُع شعري كحّبات الفطر
 تتفّحصه شعرًة تلو أخرى

 فبحال ال زال على قيد الحياة
فعيناك تغزواني كأحرِف االستهالل.

ا  )هنا يصبح الوقت حلزونّيً
 أسود كالزبيب

متشّنًجا للغاية(

2
 لدّي أذنان أيًضا في ذراَعي

 تنفتُح كالمسامات لترتشف الهواء
 الماء

 ذرات هذا الكالم
كغرفٍة مليئٍة بالرخام.

3
 أتنّفسك

 وأتعّرق بيت شعٍر

وألّطخ كنزتي بأحرف العّلة.

4
 تطّهر

 لجعل الحاضر مستداًما
 لنقص الغالف الجوّي للقمر

حيث ال يسقط شيٌء أبًدا:
 لك جّنة بال ريح

 بال ثنيات
بال شقوق.

5
 بحال كتبت اسمك في النهاية

 فسيكون فيما بعد
 سيكون فوق كرسّي لو قرأته النار

 سيكوُن ذلك لوقٍت قصيٍر
وبدون صوت.

6
 بحال سأفقدك

 في كلّ مّرٍة أتعّرق فيها

فسأكون على ما يرام:
 لن تعود إلى حلقي في الصباح

لكّنك ستكّفن نفسك في مالءتي.

7 
 تفتح الجّدة، يد الذئب، صوتي

 تفتُح حلقي
 لتطعمني على أفضل وجه

 ألبلي حبال بياضاتي
 لتجعلني رائيًة

ليكون كلّ شيٍء متناغًما )في السّيدة 
 الحقيقّية(

 صلصة الطماطم
 الدم

وجواربي.

8
 تعّد أقراص الدواء

 والحجارة
 كي تعود إلى فرن منزلك

عندما كنت محض عجينٍة تستريح.

* شاعرٌة ومرتجمٌة إيطالّية من مواليد فلورنسا عام 1970. حاصلة عىل شهادة الدكتوراه من جامعة روتجرز يف الواليات املتحدة األمريكّية. عملت كمدّرسة للغة اإليطالّية 

يف العديد من الجامعات األمريكّية أهمها جامعة كولومبيا. ترجمت قصائدها إىل العديد من اللغات أبرزها الفرنسية واألملانية. أهّم إصداراتها: بيضة »Uova« – 1999؛ 

.Nel bosco » – 2007 « ؛ يف الغابةL›ospite« – 2004 »الضيف
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راما وهبة
شاعرة سورية

خفيٌف على الِلسان ـ شمسيُّ في الذاكرة

)1(
ورقٌة بيضاء

ربَّما هذا كلّ ما تريدهُ
لتعلَم أنَّ بداياِت الكالم لم تكن أكثر من 

استرخاِء أصابعَك على زمٍن مبهٍم
لتَك مشاهد تبحُث فيها عن  ترتفُع في مخيِّ

اللُّغِة
حين لم يأتلف صوُتَك مع ذاكرِة التُّراِب

ا  غيرِة التي تلِمُسها محنيًَّ وتلك الشُّقوِق الصَّ
بيأٍس مزدوٍج

بولَ على زهرٍة ألنَّ الذُّ
 سرَق معنى وجودَك كامال

.
أبحُث عن اسٍم

يكون مناسًبا لحلِّ تلك النِّزاعاِت بين 
الشُّعوِر والكلمِة

واستالبنا من الغيرِة
ا قد يكون والخوِف ممَّ

أبحُث عن اسٍم 
أرتديِه عندما أخرُج من نفسي

ومن اآلخرين
تحت مطٍر خفيٍف

أبحُث عن اسٍم
وِء يكون حاضًرا للقفِز في بحيراِت الضَّ

فِء سيًرا على األقداِم وانتقاِء الدِّ
حين ال يناديني أحد

أبحُث عن اسٍم

يكوم مناسًبا تماًما
عِر لكتابِة الشِّ

ة بعد تجريِد الحداثِة من إنشاءاتها العسكريَّ
ل الموسيقا التي تعوُد إلى البدِء في  وتأمُّ

بيِع مِت والرَّ الصَّ
.

غبُة لم تعد الرَّ
مغامرَة الجسِد الكتشاِف جسٍد

ِق  عرُّ يحملُ المقدرَة نفَسها على اللُّهاِث والتَّ
والنُّضوِج
مع الوقت

غبة أعمَق يصبُح الشُّعوُر بالرَّ
من أن يحتويِه جسدان

تثيرني تلك األشياء التي تمنحِني القدرة
على الخروِج إلى أشكاِل الحواس األكثَر 

انفتاًحا
فقيِّ لنافذٍة مثل اللَّوِن الشَّ

م في األضالِع تهشِّ
رغبَة األيائِل الستنشاِق رائحِة الغاِب

أو حين أبدأ النَّهاَر بمقطوعٍة لديبوسي
وأدرُك أنَّ أكثَر ما يدهشني في الموسيقا

هو ما يجعلني متماهيًة                                         
مع احتماِل البقاِء والغياِب

عن األشرعِة والفصوِل وانطواِء وجهَك 
على عنقي

ا هذا الشُّعوُر باإلمساِك بشيٍء ال يكون حيًَّ
له إالَّ حين تتأمَّ

وتلمُسُه
ُن في أعماقِه قسوَة الحواِف تليِّ

ثم ترفُعُه برفٍق إلى شفتيَك
والَ أبًدا كيال يعرَف الزَّ

)2(
بيِع هِل الخروج للرَّ ليَس من السَّ

اكرِة الكثيُر من الذَّ
الوقِت

والغباِر
والخوِف من أن تكوَن وحَدك أيًضا

.
ريِق على الطَّ

فناِف على األسواِر تتدلَّى شجيراُت النَّ
ترتعُش

ثم تتساقُط مع كلِّ ذاكرٍة ضائعٍة للشُّعوِر
هذا مشابُه تماًما

لما يحُدث
كلَّما حاولُت استعادة صوتك

ثني بها دوَن الكلماِت التي تحدِّ
.

ليّس كلُّ شيٍء
معرفًة

بيُع يترك دائًما الموَت وراءه الرَّ
دون أن يعرَف إلى أين يمضي
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)3(

قبلٌة
ما تبقَّى منها على شفتيَّ

يخبرَك:
»دْع األصداَف في البحِر«

هنا
كلُّ شيٍء يعوُد إلى نفسِه

الغيُم للغيِم
األمواُج لألمواِج

بِد بُد للزَّ الزَّ
وأنا

إليك.
.

واحلُ السَّ
تشرُب لوَن النَّهار كّله

الحيرةُ
في عينيَّ فقط.

 .
بُد ينطفُئ الزَّ

على مهٍل.. على مهٍل
أسمُعَك

عميٌق ودافٌئ 
هذا االنتظار

.
أراَك

ث مع اآلخرين تتحدَّ
اكرة تلتفُت للذَّ

هاِر تستعيُد عينيك من كتِف النَّ
تلمُس الهواَء

تضحُك
مثل شراٍع

النَّظُر إليك يعانقني
حتَّى وأنت تبتعد.

)4(

أتجاهلُ 
المدَن التي تتالشى

اريَخ الذي تعَب من نصِب الهراِء التَّ
اإلنساَن الذي رأى كلَّ شيٍء

مثلَ حجر
.

أتجاهلُ
الوقوَف على جثِث العالِم بازدراٍء

الغرَب الذي يسخُر حّتًى   من نفسِه
والشَّرَق الذي لم يعد شرًقا

لُ صفحاِت كتاٍب وأضحك مع فوكوياما أتامَّ
كيف بإمكاننا االستمراَر بأكِل االناناِس على 

سطِح القمر؟
.

أتجاهلُ
يديَّ االثنتين

اكرِة حين أراهما لصيقتين بالذَّ
مع لحظاٍت تموُت من الجنوِن أو الوحدِة

ماء من فوقنا والسَّ
بسرعٍة 

تتبدَُّد
.

أتجاهلُ
ة الغيِظ البكاَء من شدَّ

البكاَء حين ال ينفًع شيٌء
ا مضى ألنَّه مضى البكاَء ممَّ

البكاَء في المشيِ والوقوِف والنَّظِر 
والوضوِح والنَّقِص والتَّخلِّي

والقتِل بعد القتِل بعد القتل
ِد البكاِء البكاَء لمجرَّ

البكاَء رغم كلِّ ما يحدث
البكاَء الذي يناُم في داخلي كلَّ ليلٍة

وفي النَّهار يهزُّ أعماقي بيأس

.

أتجاهلُ
نفُِّس االصطناعيِّ صوَت آلِة التَّ

وهي تخرُّ صعوًدا وهبوًطا
ثالَث مضخاٍت لألدرينالين

رائحَة اإليثانول وملمَس الشَّراشِف 
الخضراَء

ي المتدلِّية من العطِش شفّة أمِّ
غيرِة على  ِة الصَّ مويَّ وتلك الشُّقوق الدَّ

أطرافها
أوردَتها التي لم تعد تتَّسع لثقِب إبرٍة

ئيل جسَدها الضَّ
ونظرَتها األخيرة للبعيد

.

أتجاهلُ
ِم بين ساقيَّ دفَق الدَّ

غير النَّبضاِت المتبقيِة لجنيني الصَّ
الخدَر األسوأ من الموِت

لالستيقاِظ على رحٍم فارٍغ
.

أتجاهلُ الحبَّ
النَّوم على ضفَِّة نهٍر معتٍم

حين أمرُّ على جسدك
وال يكفينا أن نظلَّ أحراًرا من الفقِد

أو بعيدين
كرجٍل من انهياراٍت ومعجزٍة

وامرأٍة نسيت أن تكون
.

أتجاهلُ 
كلَّ شيٍء

أتجاهلُ هذا اليوم مثال
قائَق التي تسبقه الدَّ

اِت المكتفية بدورانها في الفراِغ  والمجرَّ
حوَلنا

دوَن أن تثبَت وجوَدنا بأدنى حركٍة

الشعر
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أتجاهلُ ويتمان بين »أوراِق العشِب«
يته إليك مَت حين يرسلُ حرِّ الصَّ

يح عن اآلتي سؤالَ الرِّ
هرَة التي لم يجد الشتاُء لها اسًما. والزَّ

)5(

ال شيَء أقولُه ألحٍد
ُد نفَسه هاِر الذي يبدِّ ٌة للنَّ مطمئنَّ

في نظراٍت خارَج الوقِت
ماِء نوبِر تخفي نصَف السَّ أشجاُر الصَّ

د احتماٍل ا قد يكون مجرَّ عمَّ
للغٍة أضعناها

ة وح بجثَّ في محاولِة وصِل الرُّ
والحبُّ في داخلي 

يهذي:
»في الخارج

كلُّ شيٍء جسد«
.

يَح الشَّكُّ في أنَّ الرِّ
هي افتقاُد أحدنا لآخر

سيصبُح أغنيًة
.

رأُسَك األكثر عناًدا
من صخرٍة

يراكُم كلَّ شيٍء حولي
رة كم هي ملساَء ومدوَّ

رؤيتنا البائسة لفقاعِة العالم؟
.

ر في أشياَء ال عالقة لها أفكِّ
بالحروِب التي تروُح وتجيُء

مستبدلًة وجوًها بحجارٍة
أو بالمدِن المتساقطِة

والقتلى الذين يصرُّ أهلهم على تسميتهم 
بـالمفقودين

ر في أشياَء ال عالقَة لها أفكِّ
حِك أو البكاِء بالضَّ

على الوباِء الذي لم يجعل العالم أكثَر خوًفا 
وال أجساًدا محترقة من الزَّ

ن من تقبيِل أخطائها وعيوبها قبل أن تتمكَّ
واأللم في العيش

ر في أشياَء ال عالقَة لها أفكِّ
بما نسيناهُ عن أنفسنا

أو ما أضعناهُ في محاولِة الوصوِل إليها
كاالرتماِء على أرجوحٍة

لألعلى نكون جسًدا للهواِء
لألسفل

شيٌء ال يرحم
.

ر في أشياَء أفكِّ
تمضي مع الحياِة بخفَّة

مَن طائٌر يرفع الزَّ
 لبحٍر ال يناُم

حصوات
وِء تنبُض تحت الماِء والضَّ

مثل كلِّ االختالفات بيننا
سالحف

تسبُح ببطٍء وسهولٍة
والعالُم من فوقها 

ُط يتخبَّ
.

ُر في هذه اللُّغة أفكِّ
ؤالَ عن )لماذا نكتب(؟ السُّ

ما ألنَّني: ربَّ
»حين أكتُب أشعُر أنَّك تمشي بجانبي«

أو كما كنَت لتقول:
»شجرةُ الحزِن الكبيرِة تسقُط ظاللُها هنا«

.
ُر كيف أنَّ هذه اللَّحظة أفكِّ

قد تعني أيَّ شيٍء بيننا

حذاًء مهترًئا
رغوَة الحليِب البيضاَء  

ِشعراً من )حجِر الشَّمِس(
شوارَع نصادفها

فة« بأسماٍء »شعراَء« و »متصوِّ
ِة  المزيَد من األدراِج الحجريَّ

ا ال  وِء واالرتماء ممَّ للُّهاِث وأنفاِق الضَّ
يكون

خروج تمثاِل امرأٍة من البحِر »بال يدين«
َم بريل تحطُّ

مثل قارٍب على صخرٍة:
 Et ils pissent comme je

»pleure
»Sur les femmes infidels

األثَر الخافَت للنُّجوم
للمِس أصابعك على جلدي

الصورة َالفوتوغرافية باألبيِض واألسوِد
التي نجت منها بأعجوبٍة

حيرتك في المكاِن
رقصَك البطيَء في لوِن التُّراِب والعزلِة

تائَم التي أحتفظ بها  الشَّ
بكائي من الغيرِة

وأنني فعاًل »ال أحبُّك«
حين أحبُّك

.
مثلَ قلٍب يمضي

ال شيَء أقولُه ألحٍد
ُد نفَسه هاِر الذي يبدِّ ٌة للنَّ مطمئنَّ

في نظراٍت خارَج الوقِت
والحبُّ في داخلي

يهذي:
»طعُم العسِل هذا النَّهار

خفيٌف على اللِّساِن
اكرِة« شمسيٌّ في الذَّ

الشعر
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ٔاوس أبو عطا
شاعر فلسطيني

بيسان

رأيتِك ..
لعقُت الكالم الُمحلى

تتبعت جدولك األعرج
جففُت بقع الدمع

وغفوت فوق صدرك الخصيب،
أرنو رغيف الّراحة/

ألهُج وجه طفٍل/
أسقُط في عبق بيسان

و نهُد بيسان مذبوح ..
أّي سيٍف يرمم الكبرياء من مأزق النكسات/
من خرابيش األسرى على حيطان الّرغبة.

رقد الخراب ولم ترقد الِحراب.
 

يسوسني الكالم
أغفو وتبزُغ نخلٌة تحت ظلي

أترك النخلة وظّلي والدهر
كما تركتِك بلبوِس الكاللة

وأمضي نازفاً :
»أنا النهُر الذي يغوي السواقي

أنا الحانوتي الذي يقّطب جروح األرض
بأجساد الموتى

أنا المطر في ريق السماء..
لفظتني ذاكرتي،

أشعل خشخاش السبات
أتوه في سراديب الوسن و الُحّجة الّضيقة.

ألهُث من ثقل قدمّي
من صندلي المصنوع من الوحل والشوك.

  وظهري أمسى كعرجوٍن
 من حدباِت األسماِل ووثائِق الملكية

التي ركبتُه بعد تزاحم النكبات والنكسات،
إلى متى سأحمل جسدي المثقب

بالتعاسِة و القروح وأكياس ثياِب البالة
وإلى متى هو سيحملني ؟

سأضعُه جانباً على قارعِة الطريق واأليام
عسى أن يتلقفُه رجلٌ ثري
أو يكون زاداً لنسِر النزوِح

بعدما ارتمى على جسِد الّتشرِد الفسيِح«.
وارتمى الّدمُع على نهد بيسان المذبوح

على حلمِة إحليلِة األسيِر القابِض على قنبلة الوقت
فيتجرع رضيعها الماء والملح.

 
بيساُن
أنا لِك

حاضناً لورقِة التاريخ
وأباعد بين الهاجِس و الخيام.

كلما حلّ الدمار األخير ولم يحّلو الفتح األخير.
أنت تثاؤب الالجئين على حافِة الهاوية
و تقّلب المستوطنين على وسائد القلق،

حلم األسير المتدثر بزفراته،
وشهوته العالقة في جسده

الشعر
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الشعر

يرسم ابنه على الورق
يخبئ األكسجين الهزيل

في سوق الغبار،
يزّمل جذوة الدفء والعودِة في أعاصير الهجرة.

وتشخُب عيناهُ شعراً و صبرا.
 

بيسان
سأتركك وأترك الكالم

سأخرج منك وعليك وفيك
وأترك نفسي ملقاًة عليِك

خذيها هي لِك
عّلقيها تميمًة في وجه الشيخوخِة.

نهدك العاري يسحقني
وأنا أجتّر الّدعة القديمة

حين تشّوه القذائف أحداق الفتنة،
أأنِت الفاتنٌة فوق الحورياِت؟

 
أنى لي أن أخّمر عطر الزهرة

حين تفترسنا ذئاب النابالم والفوسفور؟
أم أقطف الزهرة وأساند الحرب

بوجٍه خائٍن هادئ؟
و وجهك يا بيسان جميلُ جميل

يرتسم في قطن الّسحاب وقمر الّسحر
والتوليب الكسير

 يسعى لِك لتجّبريِه بعبيرك العذري.
وتهتُف لِك التربُة العقيمة كي تطئيها

عسى أن تحبل بشوكٍة أو زهرٍة أو سنبلٍة ما.
 

عرجاٌء أيامي عرجاء
ُتسحلُ بطيئًة في زقاق الوجل..

وتسد الطريق أمامي وخلفي وبين يدي

فكيف سأجد خصلة األصيل التائهة في الظالم؟!
سكوٌن هنا سكوٌن هناك واآلن سكون

تقرفصت األماني تحت حجر الدعاء األزرق
لم أبلغ السماء وما بعدها..

لكن ألفيتها في صدرك الحار
أمسك ذاك الحجر، كطفل يمسك ألف ديناٍر

بخوفه/ بعيون اللصوص /بتحذيرات أمه، يمسكها.
وأرمي الحجر على منزل الجنرال.

غفت السطور على السطور
تكلم ما شئت

وقف على طلل اليرموك ما شئت،
فقد استبد الهامش بعدما كان مستعّدا

حين غفت الّسطور على الّسطور
رقد الخراب ولم ترقد الِحراب..

»الحظوظ تبنى لبنًة لبنة كالبيوت
ال تولُد دفعًة واحدة كالخيمة«.

قالت لي هذا جدتي
وعلمتني أنك الفرُض والّدعاء هو الّنافلة،

لكنها لم تقل لي لم حلّ هذا بنا وبِك
ولم الّنسائم اختطفتها الّرياح

وصارت األخيرة زائرتك الوحيدة،
كعصفورتك األرملة

كعصفورك العقيم
فكل ما حولِك لئيٌم لئيم

 يتلّون في شبٍح وسيم.
و لكن وجهك يا بيسان جميل.

سأتركِك ها هنا تصطادين الرجاء
وأتركك و الكالم

ألنام فوق صدرك الخصيب الحبيب.
وأرقد بين الخراب

بين الحراب.
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خالد بن علي المعمري
 شاعر عماني

إلى امرأٍة ذاكرتـُها شجرة

)1(
اّتفقنا أْن نخدَع الشجرَة

أنا أهجُم من األماِم
وأنِت تتسّلليَن من الخلِف

ثم ُنعّلُق بالوًنا أحمَر
في غصنها الكبيْر.

في كلّ مرٍة تفشلُ المحاولُة
أنِت لم تتسّللي بعد،

والشجرةُ نائمٌة،

وأنا أُفّكُر ماذا سأفعلُ اآلن؟

)2(
ناقصٌة هذه األرجوحُة

ناقصٌة..
       بال حبليِن، وبال طفولٍة.

)3(
َرِت المرآةُ َتَكسَّ

لم أنظْر لها منذ عاٍم تقريًبا
كنُت منشغاًل بقراءة قصائدي للعصافيِر

عندما ذكرُت اْسَمِك
باَغَتها الحنيُن..

أنا هنا
واقٌف أمسُح الُكْحلَ

من ذاكرِة عينيِك

أَْسَتلُّ صورًة للحظٍة صباحيٍة
كوُب الشايِ في َيدْي

وأصابُعِك تعبُث بأزراِر القميِص

يوَمها ِصْرُت عازَف نايٍ
هل تذكريْن؟

)4(
الدمعُة التي َنَزَلْت من عينيِك

َنَبَتْت منها شجرةٌ
وأنا

َهَشْشُت منها لغنمي اليوْم.

)5(
ال يهمُّ إْن كنُت أعزُف للبحِر أو للرمِل

المسافاُت بيَدْيِك،
صوُتِك كان نغمَة شوٍق
أَطلَّْت من نافذٍة قديمٍة

أنا حائٌر أمام طلٍل
ال أدري

َمْن بكى عليه ِمْن قبلْ،
غير أّنني

تذّكرُت قُبلًة كانْت،
أيقَظْت نخلَة جّدي

وأَْلَقْت بأغاني الطفولِة في بئِر الحياْة.

الشعر
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الشعر

)6(
الذاكرةُ

التي اْبَتَكَرْتها امرأةٌ
ال تشيُخ أبًدا

 مثلُ قارٍب
يخشى الخروَج مَن الماِء.

)7(
القمُر ُمَعّلٌق في السماِء

ُيطلُّ على البحِر،
مشغولٌ بأعيِن الناِس إليِه

بكاميراِت الُمصّوريَن
وكلماِت الشُّعراْء

أما البحُر وحيًدا
مشغولٌ بخطواتِك على الرمِل

يتقّدُم خطوتيِن
ويرجُع خطوًة

مبتسًما،
حالًما عند قدميِك.

)8(
إلى امرأٍة ذاكرُتها شجرةٌ

أكتُب:
نسيُت أْن أُحّبِك اليوَم

فال تتركْي الغناَء.

)9(
- ماذا قالِت الُعصفورةُ للشجرِة

حتى حّلقتا معا؟

- أليس الُحبُّ مفردًة
 زعَم الرواةُ بأّنها ُولدْت

نِب؟ ِمْن معجِم الذَّ

)10(
األياُم التي َجَمَعْتنا صارْت شجرًة

الّذاكرةُ صارْت شجرًة
أنِت ُكنِت شجرًة ُتغني للضوِء والمطْر

فتِر ال أعرفُها والموسيقى في الدَّ
َعَزَفْتها أغنيٌة قديمٌة

المرأٍة كانْت ُتراقُص شجرًة
ُتشبهِك تماًما.
بفستاٍن أحمَر،

وحذاٍء أحمَر كنِت تختاليَن على العشِب
عندما أَْيَقْظُت النجوَم

لُتطلَّ عليِك
كنِت والشجرَة في وداٍع أخيْر.

هذه المعزوفُة
ُولَِدْت من دمعٍة ذابلٍة

لجذٍع يابٍس
في مكاٍن مهجوٍر

تزوُرهُ رائحُة عطٍر قديْم.
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 مريم الحتروشي
شاعرة عمانية

دمعة دمعتان فكان الموج

الموجة شهقة الحياة األولى 

الراعي… كان الراعي الشارد يقود قطعان الوعول 
نزوال من الجبل، الوعول تحمل شعاع الشمس بين 

قرنيها …سحرتها مرايا الماء الساكن فتقافزت إليه 
أسراًبا أسراًبا  تواصل الهروب جهة الماء؛ 

فكانت الموجة األولى .
الموجُة قطعاٌن من الوعول النزقة تطاردها الريح 

العاصف وعصا الراعي ، 
الراعي الذي سمعته حوريات الماء فاستفقن من سباتهن 

قرب الصخور فأسرعن للنداء 
كان الراعي وحيدا يعّلُق الناي تميمًة على صدره  بحبل 

من جلد ناعم  .. ويركض وراء القطعان بعصاه 
ولكن اآليائل غدت موجًة ال ُيرى إال أعرافها الراكضة 

في الزرقة …
فكانت الموجة األولى .. أيائلَ هاربة..

بات الراعي يعدُّ النجوم ، ويبثُّ شجونه إلى الناي
علّ األيائلَ أن تعود .. يسّرب أنفاسه أنغاماً تتهدج شوًقا 

لقطعانه ..
واصل الشجن .. امتأل الساحل بشجون الناي ورددت 

الجبالُ الصدى ..تجمعت الحوريات تبكي حرقة الراعي 
 ..

تبكي 
وتبكي…

ومن دموع الحوريات كان الموج..

الصياد…

خرج الصياد على قاربه في رحلته األولى ولم يعد ..
الموجُة المتوثبة كانت رعدة الصياد وحيًدا في فضاء الماء. 

ران السهاُد على أجفان األمهات وغشاها الوجوم..
الموجة سهاُد األمهات على اليابسة..

دمعٌة تنسل في الظلمة من عيون الصغار ..
دمعٌة دمعتان فكان الموج.

وتوالى الموج ..

الموجُة البيضاء نفيٌر أخير  ….عرفاُت الصعود إلى هللا ، 
ُضباُح الضفاف التي ال ُترى. 

الموجُة الزرقاء رؤى الناسكين  بفيء السماء
الموجُة الخضراء عناق الملح بأغاريد المطر 

الموجُة الساكنة مدارُج السالكين حتى ظلِّ العرش
الموجُة الصاخبة ... أنفاُس قيامة الهثة 

الموجُة المنكسرة ... خيبُة الصياد ذات وهن،
الموجُة المثقلة … أنفاس البحر الهرم منذ الطوفان 

الموجة الالمعة ... فضة ذهب وزئبق وابتسام
 الموجة الفاترة … مرآة نرسيس إذ أقعى ليسقط  في 

غيابات الجمال إلى الذهول ..
الموجة المتوارية ... رؤيا بّحار كهل -تنشقُّ نصفين : 

أنفاس الحياة وغرغرة الموت .
 الموجة الهادرة ... هزيم الرعود على ظهور الجبال 

الراكعة ، وانفجار المفاجأت على لسان البحر 
الموجة الطائشة ... نمرة نافرة  تجوس على حد ساحل .

الشعر
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 الموجة ال تموت

تصارع الحياة ، تركض للساحل تخسر قّوتها وتخور قواها 
وال تموت ..

تفتُّ بأحالمها  عضد الصخر وال تموت.
الموجة عنقاٌء الزرقة.

عنقاء تثور من ملح وزبد.
يا أيها الماء المالح .. يا ماء البحار األزلية .. قل لهاتيك 

المرافىء تتنظر..
ريثما »تدور بنديرة« الغنجات الصورية في مهب األزيب… 
أعلم أن حورياِت الرك )1( وبنات سالمة )2( يأكلهن االنتظار 
وقد ُبّحت أصواتهن من الغناء في انتظار رحالت الفينيق …
نَّ على  وكما في العباب …كانت الجنيات وبنات ابليس يْكمُّ

الساحل بحثا عن فرسان البحر  ومروضي الجان…
وما إن تغيب الظلمة يختفين إال عطورهن النفاذة .

وخرافات الفزع وتعويذات البشر.

بّية.. الصَّ

في البالد  القصية
وفي آخر الرحلة السرمدية

هنالك قرب الربيع وقرب الخريف وقرب الشتاء
وقرب الجرار التي تحرس الماَء من شر حاسد 

قرب المواقد 
سقطْت نجمٌة عن لحاف السماء

على قلب موجة…
رأتها  صبية

فاختبأت ريثما تعبُر األبدية 
ويكِنُس ريُح المساء غباَر النجوم 

وتقفل عائدة نجمُة الليل
ترعى األغاني  

تُهشُّ على ُهُدِب الليل 
تكمل سهرتها في فضاء من الموج 

فالموج فن الحياة ..
وتبقى الصبية

في يدها قبضٌة من أثر 
ودمدمٌة من صهيل النجوم
فيلمع خلخالُها في المساء

وترنو لنجم هناك
وراٍع وحيد ٍ تجّللَ 

بالفقد والكبرياء
فتلمع دمعاتها في الغناء

 دمعٌة دمعتان وينداُح ماء

طم طم ..

في ترّقٍب تغني النساُء قرب الموج 
»يا فاطمة يا فطمطم 

امتال البحر وتلّطم 
وال رجعت  الخشبان

وال  عّود الربان
بات القلب فرقان

وأمسي يضم الهم «
بحفنة رمل يغسلن  أواني النحاس يدعكنها

ويرسلنها  بين جدائل موجة راكضة  ..
موجة موجتان تكون الحياة.

لرك: جزيرة تقع على الساحل الشرقي في مياه الخليج العربي قرب مضيق هرمز تحت سيطرة إيران.. 1
جزيرة سالمة وبناتها تابعة لمضيق هرمز.. 2

الشعر
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سهى الصباغ
 فنانة تشكيلية وكاتبة لبنانية

راب يبتلع الموسيقى السَّ

هات 

اخلع عليها الموسيقى 

هات أيها القائد لألوركسترا 

تسلطن حتى تستدير على نفسك 

يسلطن العازفون معك 

تقفز والنوتة تدون ألف ليلة وليلة 

لم تعد كتفاها ملكها  

أصبحتا جناحا طير 

وهل الطير يعرف كيف يتلوى مثلها 

وهل يعرف كيف ينكز الكتف نصف نكزة 

هل يعرف الطير كيف تنتصب القامة 

ويميل الخصر على أقل من مهل 

وعصا الكمان تداعب األوتار 

»وهو العمر فيه كم ليلة، زي الليلة الليلة.. زي الليلة..«

وتيرا تاتارا تاتارا  تاتارا  تارا تتا.. 

ويذوب ظله في الجسد 

سرابه 

يخلع قائد األوركسترا النغم من النغم 

وينفخ في قصبته 

كل شجنه عازف الناي  

ليل، نهار ، صفحة ممحاة 

لم تعد الحياة سوى جائحة 

صمت يئن ألما ما 

تسحبها سيقانها بليونة ورشاقة راقصة إلى الشرفة 

شرفة كانت تعانق نفسها

تسامر الليل حتى تأتي من سهرتها، صاحبتها 

تتأبط ذراع سراب عشقها 

يسحلب من آلة صغيرة  

يهتف لها 

تساهرها اآللة، بل يساهرها، يساهدها 

الشعر
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يحضنها 

الشجن مبحوح 

تدوخ القصبة بأنفاس عازفها 

تيرة تاتارا تاتارا تاتارا  تارا تتا 

يصفق الليل طربا واألوركسترا تجود 

يمتد عنقها حتى يالمس نجمة في السماء 

والنجمة تولد نجوما من لؤلؤ تكرج على ورد الخدين 

شوق، فقد، شجن 

تيرا تاتارا تاتارا تاتارا تارا تتا 

المؤخرة ترجف مع ضربات الطبلة  

والكتف نصف نكزة تذهب ونصف أخرى تعود 

العالم بغير عالم 

تبتلع الموسيقى، تصبح سراب 

تيرا تاتارا تاتارا تيرا تتا 

ينخفض الصوت 

تيرا تاتارا تاتارا تاتارا تيرا تتا 

وألف ليلة وليلة  

يتصل 

يسأل عنها

تقول إنها بخير 

لم يشأ غير ذلك 

هو أيضا 

أخبرها أنه بخير 

تيرا تاتارا تاتارا تاتارا تارا تتا 

العالم ُتسكته جائحة 

وآالم ال يسمعها المختبئون في بيوتهم 

لكن، يشاهدون شحوب وجه السماء 

سيارة يضيع صوت محركها 

بتعرجات الشوارع الفارغة   

في بالدها لصوص يسرقون الدواء، والغذاء 

يحرقون الغابات 

تتلوى أرواح الحيوانات البريئة 

تيرا تتا..  

يؤكد لها أنه بخير 

تكمل أوراق الروزنامة تساقطها 

تيرا تاتارا تاتارا تاتارا تارا تتا 

السراب يبتلع الموسيقى 

تيرا تتا 

الشعر
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من ٔاعمال التشكيلي العراقي عامر العبيدي
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النصوص

تعلم الغابة النسيان.
كلما دخلت إلى الغابة ُخيل إلي أنني كمن ُيبتلع. كمن ُيسحب 
مشدودا بحبال متينة، غير مرئية. هناك قوة هائلة تجذبني إليها 
اتجاه نقطة كانت تتشكل تدريجيا  وعصف قوي يدفعني في 
نفسها  تدور حول  ُبنية مخضرة،  ولينة،  كثيفة  نقطة  أمامي. 
وهي ترتجف. كل جزء منها له لمعانه الخاص الذي يهبه نوعا 
من الحضور الطاغي الذي يخطف البصر. ومهما قيل عن 
اإلجراءات الوقائية والحترازية التي يقوم بها المعنيون في 
شؤون الغابات من أجل أن يكون المرور في طريق الغابة آمنا 
وأن ل يعكر صفو هدوئها حدث جارح فإن الغابة تفرض على 
المرء شعورا بالخوف، قد يحتاج المرء إلى شيء من الشجاعة 
لمواجهته. وهنا ل أقصد الشجاعة التي هي نقيض الجبن، بل 
هي القدرة على التوازن الذاتي والمتزاج المنصف بما يمكن 
بالدا  الغابة تظل  نتوقعه. وألن  ما  لحظة خارج  يقع كل  أن 
غير مأهولة، مظهريا على األقل فإن كل ما يقع فيها يعتبر من 
ناحية تاريخه جديدا. ل يتكرر شيء من وقائعها. كل شيء 
يقع منضبطا وفي مواقيت محددة غير أن غموضه يجعله كما 
لو أنه يحدث ألول مرة. من األصوات إلى الروائح مرورا 
بحفيف الورق وتهشم األغصان واهتزاز األعشاب الصغيرة 
واخضرار الصخور القديمة. هناك دائما عالم يتهاوى وعالم 
آخر ينهض من نومه. ومهما كانت الغابة صغيرة فإن سعتها 
ل يمكن أن تقارن بسعة أي شيء يمكن الستيالء عليه بنظرة 
واحدة. فما من نظرة يمكنها أن تقبض على شريط واحد من 
المرئيات المتعددة. ذلك ألن فعل البصر سرعان ما يجد نفسه 
غارقا في بركة متالصقة من الطبقات التي يشف بعضها عن 
المرء  يخاله  الذي  األخضر  من  نوع  هناك  اآلخر.  البعض 
فتتالشى  ينفتح  حتى  نظرة  شعاع  عليه  يسقط  إن  ما  معتما، 
عتمته لتحل محلها درجات من األخضر متفاوتة في قوتها، 
غير أن كل واحدة منها ل تبقى ثابتة في مكانها. تموج ساحر 

ل يصلح سوى أن يكون منجما لصبغات يتناثر غبارها ما إن 
يقترب منها أصبع عن طريق الخطأ. لم أكن إل ذلك الخطأ. 
كنت أنصت إلى وقع خطوتي. هل كنت موجودا هناك حقا؟ 
كنت واحدا من تلك الكائنات التي كانت تتبارى في ما بينها 
افتراضيا.  كائنا  إل  أكن  لم  الغابة.  في  للعيش  مؤهلة  لتكون 
كنت الكذبة التي لن تعترف بها الغابة كونها حقيقة. أنا الرجل 
العابر. لقد ألصقت األشجار على ظهري ظاللها. صار قلبي 

يستيقظ في الوقت الذي يبدأ فيه نقار الخشب عمله. 
بعد مترين من بيتي أكون سيد الكائنات التي ل تشبهني. 
أشارك في أكثر الهذيانات شاعرية. نعمة إلهية تهبني القدرة 
على دوزنة األصوات التي صارت تستقبلني بأنغامها. كما لو 
أن النداء كان موجها لي وحدي، أحث قدمي على المشي على 
أرض اسفنجية، تشترك األعشاب الصفراء الرطبة والماء في 
تأليف تربتها اللينة. هناك من يخاطبني باسمي السري الذي 
ل يعرفه أحد من البشر. اسمي العالق بمنقار طائر صغير، 
صوته أكبر من جسده. أرفع رأسي ألتأمله. كم كيلومترا من 
العاطفة أحتاج لكي أصل إليك؟ المسافة بيننا تبدو شاهقة. لديك 
ما تفعله ولدي ما أفعله. غير التأمل، غير المشي، كان هناك 
الروح  ستحل  المباشرة.  بعيدا عن حواسه  يشغل جسدي  ما 
مشكالتها بطريقة خفية. قد يكون غريبا أن ل يحل التعب بعد 
ساعات من المشي. ولكن الوقت يبدو عاطال. ما من وقت في 
الغابة. وبسبب ما تفرضه الغابة على المرء من عادات فقد 
استغنيت عن ساعتي اليدوية. لم يعد يقلقني أن معصمي لم يعد 
مطوقا بحزام الساعة. الوقت هنا يسقط مثل األوراق التي ل 
تكف عن الضحك وهي تموت. أدوس على األوراق الصفراء 
باطمئنان، من غير أن أشعر بإثم القتل. بعكس حذري من أن 
أدوس على حلزون، يمشي ببطء كما لو أنه ل يمشي. أهي 
رحلة العمر أيها الحلزون؟ ل أنثى ول عائلة ول ماض. وحدك 
تسافر في مسافة متر هي آلف الكيلومترات مما نعد. بعدك 

فاروق يوسف
كاتب عراقي مقيم في السويد

ألغاز الغابة
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سيكون قياس المسافات كذبة. تحمل بيتك مثلما نفعل ونحن 
نحمل بيوتنا من غير أن نتمكن من العودة إليها. بيوتنا هناك 
أما بيتك فهو هنا. غربتك تحل عقدة في صدري. أقف إجالل 
لصبرك واستبسالك. أيها النبيل أعّني على مقاومة قهري. ل 
يلتفت الحلزون. حياة كاملة تذهب إلى مصيرها الذهبي.          

كتابة نص  أحلم في  بروايات هيرمان هيسه كنت  متأثرا 
عن الغابة. ولم أكن أتوقع أن قدري سيلقي بي قريبا من باب 
الغابة، بعيدا عن باب بيتي الذي لن يغفر لي بلوطه أن يدي ما 
عادت تمحو عرقه. لقد بُعد بيتي بعد أن اختفت بالدي، فصار 
علي أن أعتبر كل متر يحط فيه جسدي بالدا عابرة وما من 
باب. أنام على سرير أظنه آلخر، سيأتي يوما ما ليطردني منه 
ويستلقي عليه كما لو كان أنا. ما الذي يجعل الساعات تركض 
كما لو أنها في سباق جنوني؟ تعلمني األوراق الصفراء التي 
تسقط من الشجرة شيئا عن حياة كاملة، استنفدت خضرتها في 
خلق عالم جميل. عالم ل ينتمي إلى التاريخ الذي نتعلق به، 
باعتباره خشبة خالصنا المنقذة. يحدثني الحطاب عن خشب 
الغابة الذي ل أراه. كان صاحبي قد انتقل بسبب مهنته إلى 

الضفة األخرى. هناك حيث الموت يلهو سعيدا.         
يضحك  ببابها.  الغابة  إلى  فيها  أدخل  مرة  كل  في  سأمر 
للغابة.  باب  من  ما  افتراضي.  باب  ولكنه  الفم.  في  اللؤلؤ 
الخرائط تقول غير ذلك. الطرق الملونة ليست لي. إنها حصة 
ل  التي  الخطوة  في  دائما  سأقع  أعد خطواتي.  لن  العدائين. 
تتذكرني. الخطوة التي ل تذكر بي. هو ذا باب ل يشبه بابا 
آخر. باب لم ألمس خشبه من قبل. باب لال أحد. في متر منه 
تزرع أحالمي شتالتها. لقد كنت غائما فصحوت. كنت منسيا 
فتذكرت. كنت محمول على أجنحة فاستقرت قدمي على أرض 
صارت تمسني بحنان األم. لن يسألني أحد »متى عدَت إلى 
البيت؟« في الغابة يشعر المرء كما لو أنه يعود إلى بيته، إلى 
رحم أمه دائما. يحيطني باب الخرافة بحكاياته. تسقط زهرة 
على كتفي فأشعر بفرحها. سعادتها تلتهمني. أنظر إلى الغيمة 
البيضاء. أتذكر ديك الجيران. كانت له صيحة بيضاء تصل 
بي سنجاب  يحدق  العائلة.  ذكرى  أستعيد  الكنيسة.  برج  إلى 
بسخرية. كان علي أن أقف أمامه باحترام. لو أنني ضحكت 
لفتضح أمري. كان الكائن البري يأخذني إلى أرض خياله. 
»ألِيس أبعدي أرنبك عني« قلت لألوزة العراقية ما إن اقتربت 
مني وهي تظن أن كيسي كانت ممتلئة بالطعام. »هل تأكلين 
الكلمات؟« سألتها وأنا أفكر في الكتب التي كنت قد وضعتها 

في الكيس. أنا مثلك مرمي في آخر األرض. أقرأ من أجل أن 
ل أفقد رأسي. 

لقد مشيت من أجل أن أقرأ. تنظر إلي األوزة بإشفاق. 
أن  الخفية وأعرف  إلى األصوات  أنا. أنصت  تكون  أنت 
للغابة أصواتها  أنفاسي على هيئة أصوات.  يلتقط  هناك من 
التي ل تقبل الستعادة. تزدحم الخزانة باألنغام. َمن يقوى على 
تذكر ما أماله هذا الشتاء من اللعثمات في الشتاء القادم؟ لن 
تتعلم شيئا يا صديقي إذا ما فكرت أنك ستكون سيدا إلى األبد. 
لكل  دين  هناك  سعادتها.  استعراض  في  المخلوقات  تتبارى 
طائر، لكل نبتة، لكل حجر. أوهم نفسي أننا نصلي. مسجدنا، 
كنيستنا، معبدنا الكون. غالبا ما كنت أجد نفسي منغمرا في 
ل  للجميع،  تتسع  لغة صالة  هناك  إرادية.  ل  جماعة  صالة 
ينظر أفرادها جانبيا. لن يقول أحد منهم لآلخر »قل لي َمن 
دائما.  تكون  َمن  أنت  َمن  تكون« ستتبع  َمن  لك  أقول  أنت؟ 
الغابة لن يقول لك أحد إنك على خطأ. غير  أنا فائض. في 
في  تعيش  أن  لها  قُدر  التي  المخلوقات  أن  يعني  ل  ذلك  أن 
الغابة ستكافئك على اكتشافك العبقري. هل ترغب في أن تكون 
كائنا طارئا دائما؟ لن يطردك أحد من بيته. هنا كل البيوت 
مفتوحة. عليك أن تصدق ان الكرم ليس شرطا، بل هو أسلوب 
عيش. ابتسم تبتسم لك المخلوقات. لقد صرت أبله البحيرات. 
أن  أجل  من  ابتسم  دائما.  التصوير  إلى  يدعوني  من  هناك 
تكون الصورة أحلى. تذكرت مصوري الهندي الذي كان كلما 
ابتسمت وبخني. »أريدك جادا. هذه صورة رسمية« كان يقول 
لي. ليته رآني وأنا أتجول بين دروب الغابة مبتسما مثل معتوه.   

أتنفس هواء الغابة، محمول على قدمين من حرير. 
أنا أبي وأمي وديك العائلة وأخواتي والجيران الذين اختفوا 
بعد الحرب األهلية. تتذكر جارتي البوسنية الجسر التاريخي 
الذي كانت تعبره كل يوم. »كانت بالدا رائعة« تقول. أنظر 
بعمق إلى عينيها. المرآة ل تكذب هذه المرة. زئبقها يحملني إلى 
بالد الياسمين. لن أخبرها أن السوريات جميالت مثلها. سنتكلم 
عن الخير. ربما سقطنا في خطأ لغوي. تضحك جارتي. »كنا 
نلعب باللغة. الشعراء مألوا المقاعد في المقاهي. كان لدينا في 

كل حي شاعر عظيم. غير أن اللغة لم ترحمهم« قالت. 
كنا منسيين. في الغابة تذكرنا. 

جارتي  لشبح  أقول  كنت  عني«  أرنبك  أبعدي  »أليس 
البوسنية. لقد تسربت حياتي بين أحجار بيوت سراييفو المهدمة. 
المسافر  أنا  آخر.  مكان  في  أكن  لم  أنني  لو  كما  هناك  كنت 
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في عربتك. المنسي بين أدوات تجميلك. الضائع في حقيبتك 
اليدوية. أعثر على مصطبة ألنام. تأتيني األحالم جالسا. ل 
يخلو األمر من الخطأ. يسقط حرف هنا وحرف هناك فتصير 
البالد متاهة كبرى. أتذكر كذبة بورخيس يوم ترك إمبراطور 
الصين تائها في الصحراء العربية. سيكون ذلك اإلمبراطور 
رمزا لكل الضائعين. في الغابة يصدق المرء ولو للحظة في 
حياته أن هناك ما يبرر شعوره بالضياع. هناك منطق آخر. 

منطق يعتبره حيا، لكن في حياة أخرى.
كانت الكائنات من حولي تتنفس بعمق فيما كنت أفكر في 

الموت. 
إلى أين تذهب كائنات الغابة حين تموت؟ مئات الكيلومترات 
الغابية مشيتها من غير أن أرى جثة حيوان أو طائر أو حشرة. 
لم أفكر في جواب علماء الغابات الذي قد يفسد خيالي. كنت 
أفكر بطريقة أخرى. ربما تستشعر تلك الكائنات دنو لحظة 
آمن  مخبأ  األنظار.  بعيد عن  مكان  في  نفسها  فتخفي  موتها 
إليه. أمن أجل أن ل  المستفهمة لن تصل  تعرف أن األيدي 
تفسد بالموت صورة الغابة تفضل تلك الكائنات أن تتوراى؟ 
على  العيون، حريصة  مفتوحة  وحيدة،  تجلس  أتخيلها وهي 
أن ترى ذلك الشيء الغامض الذي قرر أن يضع نهاية لحياة 
صاخبة، قُدر لها أن ل تشبه أية حياة مجاورة. حينها هل تنقص 
الغابة أم أنها تملك نظاما لتعويض ما تفقده، مثلما يحدث مع 
األشجار تماما؟ تخسر الغابة شجرة لتكسب مقابلها شجرة من 
النوع نفسه. شجرتان ل تتشابهان، فما من شجرة تشبه أخرى، 
غير أن الغابة ل تخطئ الطريق إلى أبنائها المختلفين. فهل يقع 
الشيء نفسه مع المخلوقات األخرى؟ يولد غزال في اللحظة 
على رأس شجرة  طائر  يهبط  آخر.  فيها غزال  يموت  التي 
في الوقت الذي يغادر فيه طائر إلى األبد. ما بال الحشرات 
تطير مجتمعة كما لو أنها في موكب عرس أو في جنازة؟ لقد 
رأيت آلف الحشرات تفعل الشيء نفسه، من غير أن تكترث 
بمروري قريبا منها. إنها تعيش زمنها مبتهجة كما لو أن أحدا 

قد أخبرها أن رمل ساعة سعادتها في طريقه إلى النفاد.
ما من قبر يتسع لموت استثنائي. فأين يضع الطائر صيحته 

حين يموت؟               
حتى الموت في الغابة يملك طابعا زئبقيا. ليس الوقت وحده. 
حين تموت مخلوقات الغابة، تعود إلى مادتها اللينة لتمتزج 
بعجين التربة التي خرجت من أعماقها. تقبض على سر الخلق 
كائن  خطوات  وقع  على  الخفية  أمكنتها  من  تتلصص  وهي 

الخفيف.  بمروره  تشعر  ل  أن  على  معه  تواطأت  غريب، 
تنصت إليه وهو يوزع قهقهاته بين الجهات وتعرف أن شغفه 
عليه  فيتعذر  الكائن  ذلك  يمرض  حين  كانت  يخيف.  ل  بها 
الحضور تشعر بالقلق. كان يهجس وجودها من غير أن يبحث 
عنها. عيناه سارحتان ويداه مسبلتان وفمه يصفر. لقد غزاها 

مثلما غزته. كانت العاطفة سالحهما المشترك.  
أفكر وأنا أخترق طرق الغابة أن هناك َمن صار يحرص 
على خطواتي.  ساعته  يضبط  مررت.  كلما  يراني  أن  على 
تأمل  يستغرق  كم  تأخرت.  أنني  لو  هناك  الوقت  سيمرض 
سروة من الوقت؟ كل إبرة هي مخطوطة أنسُل إلى صفحاتها 
بل  أتأمل  لكي  أقف  ل  دافئا.  يزال  ل  الذي  بحبرها  ألمتزج 
ألبكي. هذه األم العميقة في حنانها، العاكفة على أبنائها، تهبني 
مناخا شتويا. لو سألني أحدهم »كيف الطقس لديك؟« ألجبت 
»أشعر بالبرد اللذيذ« حتى لو كان الفصل صيفا. في الغابة 
شيء من توازن الجنة. في الشتاء ل يشعر المرء في الغابة 
بالبرد الذي يشعر به في شوارع المدينة أو حتى في بيته. الثلج 
نفسه ودرجة الحرارة نفسها غير أن هناك دفئا ينبعث من حنو 

الكائنات هو ما يجعل األمور مختلفة. 
ل بأس. لن أتحسر على ما خسرت من العمر، قبل أن تطأ 

قدماي أرض الغابة. 
في الغابة ينسى المرء عمره األرضي. 

يقول اإلحصاء الرسمي إن هناك أكثر من نصف مليون 
مواطن أسوجي يعيش في الغابات. لقد رأيت عددا منهم، بل 
إنني كلمت بعضهم، وأتيحت لي فرصة شرب النبيذ أو القهوة 
مع بعضهم اآلخر. كانوا بطريقة أو بأخرى شعراء وموسيقيين 
وروائيين ورسامين، حتى وإن لم يكتبوا أو يرسموا أو يؤلفوا 
قطعا موسيقية. ولكن من أين تأتي الحكايات وسط العزلة التي 
الصامتة؟  بنظراتهم  جدرانها  نباتات  سقاية  على  يحرصون 
المؤنس  الكالم  بتدفق  أُفاجأ  غابيا  إنسانا  التقيت  كلما  كنت 
والموحي. إنه كالم ل يشبه أي كالم آخر. فيه عذوبة ورقة 
مجتمعين  يجدهم  أن  للمرء  يمكن  ل  ورقي  وتفاؤل  وصدق 
في ما يسمعه من كالم يومي في محيطه المديني. كنت كلما 
ذاتها، وهي  الجمل  نفسي  مع  أردد  أحدهم  بيت  من  خرجت 
أقول »كان  الواقعي. كأن  المستوى  لها على  جمل ل معنى 
نبيا، كانت قديسة، كان شاعرا، كان عزفا كنسيا من باخ، كان 

سيزان حاضرا بقوة إنشاءاته«    
ذات مرة عثرت على بيت يقع على الماء. 
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»منذ مائتي سنة بنى أجدادي هذا البيت. كان مستقر العائلة. 
عشت طفولتي كلها فيه« قال لي ساكن ذلك البيت. »قبل ست 
سنوات انفصلت عن زوجتي فقررت أن أعود إلى العيش فيه، 

فأنا الوارث الوحيد«
ا، أنت تعيش وحدك؟« كان سؤال غبيا، هز الرجل رأسه  »إذاً
نافيا أن يكون وحده. »هناك مئات الكائنات تشاركني العيش 
هنا. لن أحدثك عن األشجار واألعشاب والغزلن واألفاعي 
والقنافذ واألسماك والسناجب وغيرها من الكائنات التي كنت 
ديستوفسكي  روايات  أبطال  عن  أحدثك  ولكني  رأيتها،  قد 
وهمنغواي وفلوبير وفوكنر وسترنبرغ، عن أصوات موسيقى 
بيتهوفن وفاغنر وفيفالدي وروسيني. أنا محاط باألعزاء من 
كل جانب يا صديقي. وقتي ممتلئ باألحداث كما رأيت« كان 
رجال مسنا، غير أنه لم يكن ينتظر الموت. كان ينتظر زرقة 

الفجر ببراءة طفل. 
يومها خرجت من بيته وصرت أدخن.   

هل تجلب الغابة سكانها من كواكب أخرى؟
ما إن ألتقي أحدا منهم، حتى أكون مضطرا إلى تأمل قوة 
المعنى في الحياة التي يعيشها، منفردا بنفسه، محيطا بنزعاتها 
وأهوائها، قادرا على مواجهة مرآتها بجرأة ذئب. ماذا يحدث 
لي لو أنني وضعت نفسي مكانه؟ كنت أتساءل كلما غادرت 
بيت أحد من سكان الغابة. كان علي في البدء أن أتخلى عن كل 
عاداتي السابقة، فللغابة عاداتها. بعدها يمكنني ببطء أن أتماهى 
ا ومعلمة بل  مع الطبيعة، ل في صفتها مزارا بل باعتبارها أماً
اللغة  الكشف عنها عن طريق  يمكن  إلهية ل  ونبعا ألسرار 
العادية. هناك لغة تقع مثل آثار أصابع غريق في الهواء بين 
الماء وخريره، على  بين  التي تفصل  المسافة  شجرتين، في 
رفيف الزقزقة. لغة هي المزيج الكوني ما بين ما نستطرد في 
الكالم، بحثا عن أسباب ارتباكنا أمامه واللعثمة التي يتركها 
ظهوره بين شفاهنا وبين ما نستسلم بين يديه مباشرة، حين 
نشعر أن كل األبواب قد أغلقت أمام حواسنا ولم يعد أمامنا 
من  جزءا  رؤيتها  تكون  لن  جانبية،  بقوة  نستغيث  أن  سوى 

األمل الذي نصبو إليه. 
بباب  معلقة  الساحر  تركها  بتميمة  أشبه  هي  الغابة  لغة 
كهف تسكنه الشياطين والمالئكة معا. ُيخدع المرء بصممه إن 
استرسل في إعجابه بصمت الغابة. ل لشيء إل ألن الذبذبات 
اللغة  أن  شعرت  ولطالما  صخبا.  تحدث  ل  هناك  الصوتية 
الغابة. تقطع غريب في  اللغات إلى لغة  الصينية هي أقرب 

يفرغ  الحب  من  كثير  شيء  الشهقات.  فراغاته  تمأل  الجملة 
آهاته في أباريق مصنوعة من الماس الذي يتلذذ في صنع أبعاد 
جديدة له في كل لحظة نظر. لغة الغابة ل تختزلها أصوات 
النداء وحدها، بل تدخل وقائع كثيرة في تشكيلها. هناك من 
يتنفس. هناك من يهذي. هناك من يجامع، هناك من يصلي، 
وأخيرا هناك من يحلم. أزعم أنه ل ماضي لهذه اللغة، وأنا 
أعرفه،  ما  أقول  ل  ألنني  ذلك  الحقيقة.  أضلل  أنني  أعرف 
فأنا ل أعرف شيئا. ما أقوله هو ما أفكر فيه وأنا أشعر بنوع 
من الهيجان العاطفي، كان يصل بي أحيانا إلى الصراخ وأنا 
إلى روحي،  تتسلل  كانت  التي  األناشيد  إلى  بخشوع  أنصت 
من غير أن أكون قادرا على فك طالسمها. ليتني أمتلك واحدا 

بالمئة من ذلك النغم الجبار الذي كان يفتك بي. 
في )هلستا همر( وهي قرية سكنت فيها قبل أكثر من عشرين 
سنة كنت أجلس على صخرة مبتلة، تقع على ضفة قناة مائية 
كانت تخترق الغابة. قدماي في الماء ورأسي تلمسه الطيور 
بأقدامها بخفة. َمن كنت يومها؟ كانت األسماك الصغيرة تحيط 
بقدمي، تلمسها بزعانفها، فأشعر بلذة َمن تترك حورية على 
شفتيه شيئا من عسلها. أسمع صيحة فأرفع رأسي ألرى غرابا 
»لقد رأيت كل شيء« فأعرف أنه غريب مثلي. ستكون تحيتك 
يا صديقي تاجا على رأسي. ولكن عليك اآلن، في هذه اللحظة 
البهية من عمري أن تصمت. كان الماء يبدل أسماكه مثلما 
يودع أمواجا ويستقبل أمواجا أخرى وكانت قدماي تسترسالن 
في أحالمهما الذكورية. سُيخيل إلي أنني ما تبقى من الطوف 
يركن  الوقت  كان  الخلق.  معنى  نوح  به  أنقذ  الذي  الخشبي 
دراجته الهوائية على جذع شجرة ويقترب مني حافي القدمين. 
الحمراء  حباتها  صارت   ، كرز  شجرة  تهز  المالئكة  كانت 
يفعل ذلك. ها  الخريف َمن  تتساقط على رأسي. ليس سوى 
هو يفتح كيسه ليخرج مارده الذي يسليه أن ينفخ هواء باردا 
تتساقط إثره األوراق. كما لو أن هناك أحدا ينثر تلك األوراق 
مجنونا.  يكون  يكاد  احتفال  في  الغابة  كائنات  رؤوس  على 
وكانت المياه تشارك في ذلك الحتفال بصخب أمواجها التي 
صارت تغطيني لثوان بمرح الصديقات النضرات. كنُت تمثال 
محتمال، أمُس وأُمُس. كنت الضيف المحتفى به في دائرة صار 
قطرها يضيق. تذكرت حينها الفكرة التي تضع الخريف في 
قائمة األسباب التي تدعو إلى الكآبة والشجن. كم يكون المذنب 
بريئا حتى بعد إصدار الحكم عليه. كان الخريف كذلك. لقد 
حملناه أوزار جريمة لم يرتكبها. يده التي تمحو ماضي الطبيعة 
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في  نوعه.  من  نادرا  أصباغها  أثرا من  تترك  إنما  األخضر 
تشكيله.  يعاد  الذي  الكون  طابع  الغابة  تكتسب  بعينها  لحظة 
تخرج األلوان كلها من مخابئها السرية، لتذكرنا أن ما رأيناه 
ربما  الحقيقة،  من  إل جزءا  ليمثل  يكن  لم  سابقة  أوقات  في 
هو الجزء األصغر. كانت األلوان الجانبية تضعني في قلب 
بهجتها. الشذري، القرمزي، البنفسجي، البرتقالي، الزهري، 
البني، األرجواني، الكستنائي، الجهنمي، النبيذي، التركواز، 

الناري وما ل اسم له من األلوان األخرى. 
النزهة في الغابة الخريفية كانت تعيدني إلى لحظات الخلق 
األولى. يومها لم يكن قد تقرر شيء ما بشكل نهائي. في مرآة 
الطبيعة كانت الكائنات واألشياء تستعرض أشكالها المتحولة 
ليقع الختيار بعدها على األحلى والعملي والمتناغم والمنسجم 
والمختلف ومن ثم الكامل.  كانت الحياة تتخذ هيأة مسرح لحياة 
لم تتشكل بعد. حياة هي في طريقها إلى أن تكتشف أشكالها. 
ليست األشكال وحدها هي ما تبدو نضرة وتجريبية أكثر مما 
يتوقع المرء. األصوات هي األخرى ترتقي ساللم موسيقية ل 
تظهر إل في الخريف. هناك روائح لم يشمها البشر من قبل 
تطير في الهواء. ألمس ورقة فأشعر أنها تتأوه، غير أنها وقبل 
أن تتهشم تطلق رائحة تغمرني برنين أجراسها. هو ذا العالم 
يشهد حفلة ولدته في خريف مبتهج مثل طفل. أصرخ فرحا 

»إنها الحياة الحقة«. 
غير أن هناك صوتا ينبعث من أعماقي يصرخ بي »كل 
قد غادرت  أنك  تعترف  أن  تريد  الموت من حولك ول  هذا 
ألتفت.  حياتك الحقيقية منذ زمن بعيد. يا لك من أحمق« ل 

أعرف من أين ينبعث ذلك الصوت فأغمض عيني. 
بتعاستها  المغمورة  أناي  الشخص وهو  ذلك  يعرفه  ما ل 
أنني صرت أسير الهمس الذي يتسلل إلى أذني قادما من أماكن 
خفية. كانت الغابة مستودعا لألصوات الخافتة التي ل تؤجل 
غبطتها. وكنُت أقيم في ذلك المستودع. كان من حسن حظي 
أني اهتديت إلى الباب الذي صرت كلما دفعته تتلقفني عاصفة 
من األصوات الناعمة لتحملني على بساطها إلى عالم سحري، 
يقيم في مخيلة البيانو. هناك يجلس األمل وهو ينصت إلى ما 
أبدعه من موسيقى بإعجاب. »لَم تبِك يا صاحبي؟ هنا ل يصح 
البكاء« يقول لي القنفذ وهو يقودني إلى بالد، لطالما حلمت أن 

أكون من سكانها.      
أبكي ألنني ل أزال أتذكر. 

أبكي ألن الحنين وهو عدوي ل يزال ممسكا بثيابي. 

أبكي ألن العشق ل يمكن أن يكون مؤكدا ما لم يقع الهجران. 
سأضع بالدي على قارب من ورق وأغني »أيها النهر ل 

تسر/ انتظرني ألتبعك«. 
بين البصرة وبغداد يمشي قطار، كان دخانه يعمي القرى فال 
يرى الفالحون أشباح األولياء الصالحين التي كانت تلتهم مثل 
الخيول سنابل القمح. كان العمى يتسلل إلى األحالم، فتحضر 
نساء المستنقعات باعتبارهن كاهنات الزقورة السومرية التي 
وضع عليها الغزاة طائرة خشبية. أعبر ساقية ألكون بعد نهر 
الحلة في شارع الموكب الذي سحقته المدرعات البولندية. كان 
علي أن أغني بصوت عال ألصحو »يل الماشية بليل لهلك« 

كان ليل ابي الطيب طويال. 
كل  هدرا.  يمض  لم  العمر  أن  أفكر  وأنا  موجة  تتسلقني 
قلته كان يمهد للحظة أكون  ما عشته، كل ما فعلته، كل ما 
فيها غريبا. ها أنذا في الغابة السوجية وحيدا مثلما كنت في 
رحم أمي. البذرة تحت األرض وحيدة. برج ايفل في باريس 
وحيد. الثيران المجنحة وحيدة. برج المر في بيروت وحيد. 
بلقيس في قصر سليمان وحيدة. الحلزون وهو يعبر مترا في 
الغابة وحيد. السياب على سرير موته في المستشفى األميري 
بالكويت وحيد. إبراهيم في بئر يوسف الخال المهجورة وحيد. 

نحن نمشي إلى وحدتنا. يا لهول ما ستكتبه الوحدة عنا. 
َمن وضعه  مبتل.  أجلس على حجر  الخشبي  الجسر  بعد 
هنا؟ كما لو أن النفجار العظيم قد حدث باألمس. مثل فاكهة 
صامتة كان ذلك الحجر. في انتظار الرسام كان الحجر يقف 
صامتا. الضفادع تنق من الجهة األخرى من العالم. ُخيل إلي 
أنني كنت مرئيا. هللا على األقل يراني. ما أعظم فكرة من هذا 
النوع. في الغابة يخشى المرء أن يكون قد انتهى إلى الدرب 
الموحش الذي ل عودة منه ومع ذلك كنت أشعر أن هناك من 
يراقبني. »سأكون معك« أهدأ قليال. غير أن شيئا من الفكرة 
ل يزال يستفزني. يقال إن كل هذه الكائنات تعبد هللا. تصلي 
مثلنا وتسبح مثلنا بحمد هللا. فهل هي مؤمنة؟ وبأي دين؟ أيحق 
لي أن أتبع ديانتها وهي التي تعبر البرزخ منعمة بدلل إلهي؟ 
كنت أغتبط وأنا أرى واحدا من تلك الكائنات الصغيرة وهو 
يقف صامتا من غير حراك. »إنه يصلي« أقول لنفسي وأبتعد:

سأكذب حين أتحدث عن الحرية.
ذلك المفهوم هو اختراع بشري يتحرر منه المرء ما إن 

يستقر قلبه في الغابة. 
»أنا حر« ل تعني شيئا في الغابة، ولن يفهمها أحد. 
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ل تكتب الغابة رسائل إلى أحد. ل ماضي للغابة. لم أكن 
من  أحد  على  أخف  لم  أنني  من  بالرغم  بالماضي،  مريضا 
كائنات الغابة ندمي على كل خريف عشته كئيبا. كلما أغمضت 
عيني كنت أتمنى أن تصاب أحالمي بالعمى. أدور في الدائرة 
نفسها ول أصل. ذات مرة انتبهت إلى أن سنجابا كان يراقبني. 
الجهة  إلى  نظرت  شجرة.  جذع  وراء  فاختفى  إليه  نظرت 
األخرى فشعرت أنه قد خرج من مخبئه وصار ينظر إلي. 
التفت إليه بسرعة فإذا به يسرع مرتبكا إلى إخفاء نفسه. وهكذا 
بقينا نكرر حركات اللعبة ذاتها، أنظر إليه فيختفي. يظهر حين 
يراني منشغال عنه. كانت لعبة مسلية لكلينا. وألني شعرت أن 
صديقي السنجاب كان مستعدا لالستمرار في تلك اللعبة العبثية 
إلى ما ل نهاية فقد قررت أن أضع حدا لها. ابتسمت له وكان 
قد اختبأ لتوه وأومأت له وأنا أقول »وداعا«. يومها حملته إلى 

أحالمي باعتباره صديقا. 
كانت الغابة قد نظفت أحالمي. 

لم تكن رائحة الغابة لتطاق في البيت، على الرغم من أن 
عن  يبعد  يكن  لم  بجزيرة،  أشبه  وهي  فيك،  فستر  في  بيتي 
الغابة إل أمتارا قليلة. كلما دخلت إلى البيت كنت كمن يهبط 
اعتبرها  ما صرت  ثيابي  انتقيت من  لذلك  بعيد.  من كوكب 
ثيابا لرجل الغابة. كنت أنزعها ما إن أدخل إلى البيت ألذهب 
ولو  أتخلص  لكي  الدوش  تحت  وأقف  الحمام  إلى  مباشرة 
مؤقتا من رائحة الغابة. لم أكن ثعلبا ألرضى في الذهاب إلى 
أن روحي تظل  القتيل. غير  الدجاج  برائحة  ممتلئا  سريري 
تعبق بتلك الرائحة التي تخلص منها جسدي. وهو ما يظهر 
على شاشة أحالمي. كنت ذلك الملك الذي ينصت إلى حديث 
النمل فيضحك. كنت النبي الذي عاش في بطن الحوت الجزء 
األكبر من حياته. كنت البدوي الذي عبث المراهقون بمزاج 
ناقته. كانت الحروب قد تركتني على قارب أزرق يطفو على 
مياه وردية. ابتسمت األوزة لي وقالت »أنا عراقية مثلك. غير 
أنني قدمت من سيدني« أردت أن أخبرها أن هناك العشرات 
من أصدقائي لم يصلوا إلى سيدني. لقد التهمتهم التماسيح في 
البحر بعد أن غرقت مراكب المهربين التي كانت تقلهم. تنظر 

إلي بأسى. 
أجلس على ضفة البحيرة من أجل أن أتعلم النسيان. شقيقاتي 
األوزات العراقيات يحطن بي من كل جانب. أشم رائحتهن، 

فهل يفعلن الشيء نفسه؟ الغابة بالد خالسية. 
لو قدر لك أن تولد في الغابة فستكون كائنا آخر، كائنا لن 

يرضى بمواطنة تكون حكرا على بلد بعينه. لقد التقيت بشرا 
في الغابة، هم في حقيقتهم ليسوا أسوجيين. لقد فرض عليهم أن 
يكونوا كذلك. إخوتهم يقيمون هناك، في القارات البعيدة وليس 
مثلي.  أجانب  كانوا  للغابات.  المجاورة  األسوجية  المدن  في 
األرض  على  يقيمون  بأنهم  العميق  شعورهم  بيننا  يفرق  ما 
التي تستجيب لنداء أقدامهم. أما أنا فإن قدَمّي ل تصالن إلى 
األرض. ل تزال خطواتي تذكر بخطوات غريب يشبهني.             

ناعمة ستكون أقدام األيائل 
يكن  ولم  لوجه  وجها  أمامي.  أيل  وقف  ضيقة  درب  في 
هناك متسع للتراجع أو الهرب. »إلى أين تمضي؟« هل سألته 
يؤلف حكاية  أن  يريد  منا  كنا حائرين. كل واحد  أم سألني؟ 
لصاحبه. كنا غريبين مرة أخرى. أحنى األيل رقبته وانحرف 
عن الطريق لكي أمر. هل كان يضحك في سره؟ هل كنت 
أبكي في سري؟ في تلك اللحظة القلقة من عمرينا كنا نسابق 
شجاعتنا إلى الموت. لقد قرر األيل أن يبقيني حيا من أجل أن 
تكون لحياته معنى. كنت أركض. لم ألتفت. ربما التفت األيل 
إلي براحة. كان ضميره مرتاحا. ثالثة أرباع اليأس يقيم هناك. 
لقد ذهب إلى نومه بحلم إنسي. سيستعيد ذكرى لقائنا اآلسر 
كلما اضطربت أحوال الغابة بمرأى الصيادين. كانت حكايتنا 
مختلفة. سيكون حكواتي جاليته التي قد تعتبره رسول مخيلتها. 
بعد ساعات من المشي في الغابة أذهب إلى نومي مطمئنا. 
أحلم بمن يحلم بي. أنا رجل الغابة الذي ترتجله لحظة إلهام 
لتضعه في مكان لن يتسع لقدميه. أصدق أن تلك الكائنات قد 
عبرت الممر السري الذي يفصل بين لغتينا وصارت تحدثني 
باللغة المتاحة. لغة الغابة التي تجلسني على ورقة لتكتب من 
الناس  يرى  لكي  تبتسم  أن  شرطا  ليس  مخطوطتها.  خاللي 
ممكنة.  سعادتي  تكون  أن  أجل  من  كثيرا  سأبكي  سعادتك. 
فقد قررت أن  السطر األخير  أقترب من  أني  وألني أعرف 
الضفادع  القنفذ »ادعت  لي  قال  بحكاية.  كلها  المسألة  أختتم 
أنني أقلق نومها بغنائي فقررت أن أصمت. صرت أغني في 
نومي. حين صمُت ادعت الضفادع أنها لم تعد قادرة على النوم 
ألنني لم أعد أغني. أخبرني القاضي أن الضفادع قد أدمنت 
على غنائي ولم يعد أمامي سوى الستمرار في الغناء من أجل 

عالجها« 
فيما كانت الطائرة تهبط كنت أنظر إلى نيويورك من خالل 
النافذة وأنا أفكر في غابتي األسوجية. كم كنُت سعيدا هناك.      
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ياسين عدنان
كاتب وإعالمي مغربي

أوراق أندلسية

غرناطة / 22 نوفمبر 2001
ا في اليقظِة قبل الكَرى. لم  لم يكن وصلُِك يا غرناطة إل حلماً
يكن وصلُِك إل حلما. لذا ما إن اتصلت بي الشاعرة اإلسبانية 
بيلين خواريث تدعوني إلى ندوٍة في غرناطة حتى لّبيت نداء 
في  كالمحلِّق  سحابة،  فوق  كالمحمول  كالمسرنم،  وأنا  الحلم 

سماء فرَدْوِسيٍة بأجنحٍة من أثير. 
لّبيِك غرناطُة. لّبيِك يا ُرّمانة المدائن.

لماذا كلما ناَدِت األندلس أحَدنا، نحن أبناَء الّضفة الجنوبية 
أو  زياد،  بن  طارق  نفسه  منا  الواحد  يتخّيل  قاق،  الزُّ للبحر 
ا يناسب مراكشّياًا مثلي  يوسف بن تاشفين؟ ابن تاشفين تحديداً
س المدينة وبانيها. ثم  بشكل أفضل. فالرجل أميُر مراكش، مؤسِّ
إن درس التاريخ يخبرنا أن األندلس سبق أن دعت الُمرابطّي 
الملثَّم فلّبى نداءها. فبعدما دّب الخالف بين أمراء الطوائف 
هناك، و«صاح فوق كل غصٍن ديك« بتعبير ابن الخطيب، 
طمع القشتاليون فيهم، فما كان من المعتمد بن عباد أمير أشبيلية 
إل أن استنجد بابن تاشفين الذي لّبى دعوته، قبل أن ُيوقعه في 
ا إلى مراكش حيث  األسر فيما بعد. وعاد باألمير الشاعر أسيراً
سجنه في شقيقتها الكبرى أغمات: مدينة العرصات والبساتين 
والحدائق الغّناء. كأنه هّربه من مراكش: من ورش العاصمة 
الجديدة المفتوح إلى حيث الهدوء والخضرة والماء الرقراق. 
وهناك، وسط بساتين أغمات، قضى المعتمد نحبه، وضريحُه 
قائٌم بالحاضرة العريقة، التي استحالت ضاحيةاً لمراكش، حتى 

اليوم.
ا من كل سالح. لست  لّبيِك يا غرناطة. لكنني سآتي عارياً
األمير الملثم ول الفاتح ابن زياد. أنا مجّرد شاعٍر من مراكش. 
أكتب قصيدة النثر، ولدّي ديوان يتيم منشور. لكنني سآتيك في 

كامل عّدتي وعتادي. سآتيك بكّل قصائدي وأشعاري.
هٌة لك ولصالح ستيتيه، هل  قالت لي بيلين: الدعوة موجَّ

تعرفه؟

كنُت قد قرأُت »ليل المعنى« قبل أشهر قليلة فقط، وهو 
ا.  فأجبتها: جّداً الشعر والوجود،  آراء ستيتيه في  كتاب يضّم 

ا، أّكدُت بثقة وحماس. داً أعرفه جيِّ
لّبيِك بيلين. لّبيِك يا غرناطة.

في الصباح، كانت هناك شابة إسبانية ضئيلة الحجم بفستان 
موّشى و)بيلوفر( أحمر فوقه. إسبانية كأنها الوردة تنتظرني 
في بهو الفندق. قالت إن اسمها آنو. وأنها مكلّفة من طرف 
الجهة الداعية بمرافقتنا في جولة صباحية صغيرة في دروب 

المدينة العتيقة. 
أنت وصالح ستيتيه، أين هو؟

ا  البهو يقرأ في كتاب. عرفته طبعاً ا في  كان صالح قاعداً
ا،  تماماً مثلي  آنو  ينتظر  كان  إزعاجه.  على  أجُرؤ  لم  لكنني 
وجوه  بتصفُّح  مكتفيا  كنت  فيما  القراءة،  في  مستغرقاًا  إنما 
فندق  المقيمات معنا في  األندلسيات والسائحات األوروبيات 

ميلّيا هنا في قلب غرناطة.
توجهنا نحوه آنو وأنا. تبادل معي تحية مقتضبة ثم غادرنا 
الفندق. بدأنا الرحلة بكنيسة صغيرة في الجوار. قالت عنها 
ا بالموضوع، أما أنا فلم أكن  آنو كالما كثيرا. بدا ستيتيه مهتّماً
ا لدرٍس صباحي في التاريخ الكنسي لغرناطة. لذا اكتفيُت  مستعّداً
بالتملّي في معمار الكنيسة اآلسر. دلفنا إلى الّداخل واقتعدنا 
سومات زاهية األلوان التي ُتزيِّن  ا ثم بدأنا ُنحّدق في الرُّ مجلساً
السقف وفي لوحاٍت ترسم السيد المسيح وأخرى لمريم العذراء 
تحمل الطفل يسوع وهالة الضوء تحيط برأسها. كانت الهالت 

تحيط برسومات العذراء، وطفلها وبباقي القديسين.
ا حينما همس صالح في أذني: لنقرأ الفاتحة.  كنت ساهماً
نظرت إليه مليا فبدا لي كما لو أن هالة عجيبة تحيط برأسه. 

لكنه كّرر طلبه فتبّخرت الهالة:
دعنا نقرأ الفاتحة، قلت لك.

مجاراته.  في  ا  مانعاً أر  لم  لكنني  الغريب.  طلبه  فاجأني 
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آمين.  خفيض.  بصوت  ي  سرِّ في  الفاتحة  أقرأ  بدأت  هكذا 
رّتلها صالح بصوت مسموع. فرفعت صوتي بها أنا اآلخر، 
ليطمئنَّ إلى أنني أنهيت تالوتي على هدىاً ورضوان. لكن ما 
إن انتهينا من تالوة فاتحة الكتاب حتى مال علّي صالح من 

جديد، وعاد ليهمس في أذني:
المساجد  في  واإلنجيل  الكنائس،  في  الفاتحة  أقرأ  ا  دائماً

ألضيِّع مالئكتي .........
بصعوبة أمسكُت نفسي عن القهقهة.

يبدو أنك لست بالبراءة التي تبدو على وجهك الطفولي أيها 
أن  عليَّ  ا،  في سّري، حسناً ستيتيه  الماكر، خاطبُت  العجوز 

أهيئ نفسي للمزيد من مقالبك.
في المساء أخذتنا بيلين خواريث إلى قصر الحمراء. عند 
مخرج القصر من جهة القصبة لفتت بيلين انتباهنا إلى مفتاٍح 
مرسوٍم فوق الباب الخشبي الضخم، وهناك يٌد تجاوره على 

السور. ثم استفاضت في الشرح: 
يزعمون هنا في غرناطة أنه يوَم تنجح هذه اليد في القبض 

على المفتاح، سيبوح قصر الحمراء بكل خزائنه ومكنوناته.
دنا صالح ستيتيه من الباب. رفع رأسه نحو المفتاح وظل 
يحّدق فيه بعين فاحصة. بعيِن صيرفيٍّ خبير. ثم التفت فجأة 

نحو بيلين معلّقا: 
الحق،  يد  هي  اليد  عزيزتي.  يا  فارغ  كالم  مجّرد  هذا 
هذه  وفَّى  من  اإلسالم.  أركان  إلى  تشير  الخمسة  واألصابع 

األركان حّقها، سينال مفتاح الجنان.
اندهشت بيلين. فهمسُت في أذنها: 

هذا قدركم يا شعراء غرناطة. ما إن تلجوا قصر الحمراء 
حتى تكتشفوا أّن الحكمة عربية.

فبادرتني الشاعرة الغرناطية الشابة: 
لست مستنكرة. فقصة صالح مدهشة، واألكيد أنها األقرب 

إلى الحقيقة.
قلت لها: 

جّيد أنك تقّبلِت روايته بأريحية، ودونما غيرة. 
وفكرت في فيديريكو غارثيا لوركا. لم يكن شاعُر غرناطة 
األول يخفي غيرته من ابن زمرك. كان يراه صاحب أفخم 
قصر  جدران  ي  تغطِّ قصائده  ألّن  العالم،  في  شعري  ديوان 

الحمراء وتزّين قاعاته وتحيط بأحواضه ونافوراته. 
كان لوركا أندلسيَّ الروح والوجدان. »ديوان التماريت« 
ه للنشر قبيل اغتياله،  الذي كتبه بعد عودته من نيويورك، وأعدَّ

نيويورك  من  هرب  إّنما  الكبير  غرناطة  شاعر  أّن  يؤّكد 
الكاثوليكي  اليمين  لكن  األندلسيين.  ووجدانه  ذاته  إلى  ليعود 
المتحالف مع الفاشيست سيغتاله عام 1936 في الطريق بين 
فيثنار وألفاكار، على التالل القريبة من غرناطة، ولن يصدر 
في  بل  أراد صاحبه،  كما  غرناطة  في  التماريت«  »ديوان 
ا أّن الشعر اإلنساني  بوينوس أيريس عام 1940. كان واضحاً
الشعرية،  تجربته  من  حاسم  منعطف  في  وهو  لوركا  فقَد 
العودة لإلقامة في قلب حلمه  التي قّرر فيها  اللحظة  أي في 
 El Sol ح لوركا لصحيفة األندلسي. قبيل وفاته مباشرةاً، صرَّ
التقدمية: »أنتمي لغرناطة التسامح. غرناطة ما قبل الّسقوط 
 في يد الكاثوليك«. وهو النتماء الذي اّتضح في هذا الديوان.
كلمة  »الديوان«  األندلس.  ضيافة  في  نحن  العنوان  منذ   
بمعناها  اإلسبانية  اللغة  تبنتها  فارسي،  أصل  ذات  عربية 
العاشقة،  تعني  أمازيغية  فكلمة  »تماريت«  أما  العربي. 
ملوك  أمــالك  ضمن  كانت  قريٍة  على  الســم  هذا  وُيطلق 
باكيروس«  »فوينطي  منطقة  في  وذلك  المسلمين،  غرناطة 
غرناطة. خارج  فقط  كيلومترات  بضعة  لوركا،  ُولد   حيث 
ا كما لو كنا بصدد قصيدة عربية تقليدية، استهلَّ لوركا   وتماماً
بالغزل والبكاء على األطالل، ووصِف  التماريت«  »ديوان 
آثار األحّبة في اثَنتْي عشرة »غزلية« قبل أن يبلغ بيت القصيد 
في القسم الثاني من الديوان الذي يضم تسع قصائد. وفي هذه 
القصائد بالذات سيّتضح أّن الوقت الطويل الذي قضاهُ لوركا 
في خزانة الدائرة الفنية في غرناطة عاكفاًا على شعر ابن شهيد 
وابن حزم وابن زيدون وابن قزمان وابن زمرك وغيرهم من 
ا. فُصَور الغزل العربي العذري  شعراء األندلس لم يكن عبثاً
في  الحال  هي  كما  التماريت«  »ديــوان  في  ا  كثيراً تكّررت 
صورة »الخد الشاحب حتى الموت بسبب الهجران« المألوفة 
في الشعر العربي. هذا دون الحديث عن استعادة لوركا في 
»قصيدة جريح الماء« لصورة الجدول الذي يكون مثل السيف 
في سكونه ومثل الّزرد إذا حّركته الريح في أبيات ابن الزقاق 
/ َجُه بالهبوِب مرُّ الرياِح/  البلنسي: »ُنِثر الورُد بالغدير وقد َدرَّ
الجراِح«.  دماء  به  فسالت  الطعُن/  قها  مزَّ الكمّي  درع  مثل 
يقول لوركا: »بَرٌك وأحواض وينابيع/ كانت ترفع سيوفها في 

وجه الهواء/ يا للحب الصاخب والحدِّ الجارح«.
دف الثقيل  بل لن يترّدد لوركا في الحديث عن تكامل الرَّ
الذوق  في  األنثوي  الجمال  قمة  باعتباره  النحيل  والخصر 
العربي: »ُرْؤيُتِك عاريةاً تذكيٌر باألرض الملساء/ الخالية من 
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/ إدراُك شوق المطر الباحِث عن قوام  الخيول/ رؤيُتِك عاريةاً
نحيل«.

الشابة  األندلسية  فالصيدلنية  ثقيال.  بيلين  ردف  يكن  لم 
هيفاء في اإلقبال واإلدبار. ثم إنها لم تشعر بالغيرة من رواية 

صالح عن اليد والمفتاح. 
ا أخرى سيطرت على حواسي في برهٍة كنا جالسين  لكّن يداً
خاللها لالستراحة في إحدى حدائق قصر الحمراء. يٌد وديعة 
رحيمة، خفيفة شفيفة. يٌد ل مرئية. كنا قد أخذنا مكاننا أمام 
صفٍّ من نافورات الماء الصغيرة. وكانت خيوط الماء تنبجس 
ا  ثم تّصاعد إلى أعلى قبل أن تبدأ فجأة في النزول كما لو أّن يداً
ا فتجبرها على التراجع والنسكاب. التفُت  خفية تضربها تباعاً
ا بعينين  إلى صالح ألسأله: هل رأيت تلك اليد؟ لكنه كان شارداً
ه للموسيقى الجميلة التي يخلّفها  مغمضتين. كأنما أسلَم حواسَّ
انتبهُت  باطني.  ستيتيه شخص  بالماء. صالح  الماء  ارتطام 
ا إلى سماء التجريد ثم  إلى أنه يعلو بالموجودات واألشياء أحياناً

ا صغيرة يناجيها في صمت. يغزل منها أرواحاً
حين  الُمحبَّبة  وباطنيته  تلك  خفَّته  يخون  ما  لكنه سرعان 
يشرع في لعب دور المعلم المرشد. اشترى صالح عند مدخل 
بعد  ومباشرة  المعلمة.  هذه  تاريخ  عن  ا  كتاباً الحمراء  قصر 
ولوج القصر طلب منا التريُّث. فتح الكتاب وقرأ علينا أكثر 
من عشر صفحات. يا له من تعذيب. لم أفهم لماذا علّي أن 

أستمع لكل هذه المعلومات عن القصر والحال أنني بداخله؟
ا إلى التاريخ ول إلى معلوماته التي  شخصياًّا ل أميل كثيراً
تّدعي الّدّقة. على العكس، أفّضل أن أدخل في عالقة مباشرة 
تبقى  أن  ا  أحياناً أفّضل  بل  وحواّسي.  بمساّمي  األمكنة،  مع 
ا  شة في ذهني ألرتجل للمكان تاريخاً المعلومات التاريخية مشوَّ
بديالاً على مزاجي. تاريٌخ مرٌن مضياف يفسح لي بدوري أنا 

ا داخله. الطارئ الغريب مكاناً

قرطبة / 23 نوفمبر 2001
تعّرفت إلى كارولين على مائدة اإلفطار.

حين أخبرتني بيلين على الهاتف، وأنا في مراكش ل أزال، 
أّن زوجة صالح ستكون برفقته في غرناطة فّكرُت مباشرة 
صالح  أتصّور  كنت  لماذا  أدري  لسُت  سيسيل.  ماري  في 
ستيتيه مثل إدمون عمران المليح. نفس القامة القصيرة، نفس 
ا.  الفرنسية الباذخة، نفس المالمح األوربية، ونفس الّسّن تقريباً
وألنه شبيه إدمون فال شك أن كارولين ستكون شبيهةاً بماري 

سيسيل التي التقيُت بها في أول مؤتمر أحضره لتحاد كتاب 
لي صالح  قّدم  إن  ما  لكن  التسعينيات.  أواسط  في  المغرب 
ا. رشيقة هيفاء في الثامنة  زوجته، حتى ُصِعْقت. ُصعقت تماماً
والعشرين، تصغرني بثالثة أعوام. كانت لطيفة جّذابة متوّقدة 
شبابها  تنذر  أن  الحلوة  الباريسية  هذه  قّررت  فكيف  الذكاء. 
لرفقِة شاعر في الثانية والسبعين؟ قلُت الّرفقة، وأنا أفّكر في 

الّسرير. يا َللُؤم الشعراء.
لكن كارولين بدت سعيدة بوجودها إلى جانب صالح. بل 
هما إلى بعض بحبال سّرّية  من الواضح أّن حّباًا جارفاًا كان يشدُّ

لم أتبّينها.
أخبرتني كارولين ونحن على مائدة اإلفطار أنها سافرت 

ا بحياتها إلى جانبه. ا مع صالح وهي مستمتعة جّداً كثيراً
سترافقيننا إلى قرطبة إذن هذا الصباح؟ سألُتها.

مع األسف، أصبحت مريضة اليوم، لذا ل أظن أنني قادرة 
ا لن يزعجني أن  على مرافقتكما. ثم إنني أقرأ باستمتاع كتاباً
أقضي يومي بين دّفتيه. لكن أرجوك، اهتّم بطفلي الكبير. خذ 

بالك منه.
لكن من سيهتمُّ بي أنا يا كارولين؟

ا. لكنها أجابتني على البديهة بروح ل  كان السؤال مشاكساً
تخلو من دعابة:

ل أريدك أن تغضب مّني. لكن، لديَّ فعال إحساس عميق 
الحالتان  باآلخر.  أوصيه  أن  يستحقُّ  من  بينكما  ليس  بأنه 
ا ميؤوس منهما. لذا، سأتضّرع إلى الّرّب لكي يحفظكما  معاً

وُيعيدكما إلى غرناطة كاملين غير منقوصين.
شّيعتنا كارولين إلى باب الفندق. خرجنا نرفل في القهقهات. 

ثم ناديت التاكسي. همس صالح في أذني:
ما رأيك في أن تتكّفل أنت بمصاريف الذهاب من تاكسي 
وحافلة وخالفه على أن أضطلع أنا بمصاريف التنقل هناك، 

وكذا بثمن حافلة اإلياب.
لكن حينما جاء الدور عليه ليدفع ثمن التاكسي في قرطبة، 

اقترح أن نستقّل األوتوبيس. استحسنُت الفكرة:
بهذه الطريقة سنربح جولة مذهلة في قرطبة بدل أن ندع 
دقائق  في  والمسجد  المحّطة  بين  المسافة  يختزل  التاكسي 

خاطفة.
بعينين  بادرني  فيه.  فّكرت  ما  هذا  عزيزي،  بالضبط 

مشرقتين.
ولو  األوتوبيس.  في  التاكسي.  في  برفقته.  ا  مستمتعاً كنُت 
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ا على األقدام.  حتى سيراً
ثمن  منا  كلٌّ  د  سدَّ الشمالي.  بابه  من  قرطبة  جامع  ولْجَنا 
بطاقة الدخول. لكن مرة أخرى استوقفني صالح في المدخل، 
ا جاء به من باريس، وبدأ يقرأ  ا قديماً وأشهر في وجهي كتاباً
لي خالل 25 دقيقة بالضبط فصالاً كامالاً عن المسجد، تاريخ 
امتداد  على  منها  مّر  التي  والتحّولت  ذلك،  ظروف  بنائه، 
الصباحي،  التاريخ  ا من درس  العريق. كنُت مقهوراً تاريخه 
وكنا واقفين أمام حديقة ليمون. لحسن الحظ، كان على يميننا 
عاشقان أندلسيان غارقان في فردوٍس من القبل. سهوت عن 
درس صالح ستيتيه، وسرحت في الماء والخضرة والوجه 
»فحَرْقنا  الوهاب:  عبد  محمد  أغنية  في  وفكرت  الحسن. 

نفوسنا/ في جحيٍم من القبل«
لكنَّ القَُبل فردوٌس يا أخي. فردوٌس ل جحيم. 

كان صالح مستغرقاًا في القراءة: »لقد تّم بناء هذا الجامع 
 92 سنة  إلى  تأسيسه  ويرجع  تقريبا،  ونصف  قرنين  خالل 
الخالفة  قرطبة حاضرة  األمويون  اّتخذ  عندما  هجرية، 
المسيحيين  المسلمون  شاطر  حيث  األندلس،  في  األموية 
الشطر  وبقي  ا  مسجداً شطرهم  في  فبنوا  العظمى،  كنيستهم 
بالمسلمين  المدينة  ازدحمت  وحينما  اآلخر للمسيحيين، 
العائد  الكنيسة  الداخل شطر  الرحمن  اشترى عبد  وجيوشهم 
للروم مقابل أن ُيعيد بناء ما تّم هدمه من كنائسهم وقت الغزو. 
مساحته  587م وكانت  سنة  قريش بإنشائه  صقر  أمر  وقد 
ا ُيسمى بجامع  ا وكان المسجد قديماً ا مربعاً آنذاك 4875 متراً

الحضرة أي جامع الخليفة.«
كان العاشقان األندلسيان ملتحمين في البداية وهما متكئان 
على أحد أعمدة فناء المسجد. وبعدها ارتخيا بالتدريج ليتمّددا 
على األرض. أدخل الفتى ُيمناه »في جيب« فستان عشيقته، 
تجّول بأريحية تحت السوتيان لُبرهٍة، فإذا بالقشدة األندلسية 

تفزُّ من مكمنها طرية بيضاء.
عن  يحكي  بدأ  القراءة.  في  ا  تماماً مستغرقاًا  صالح  كان 
شارل الخامس. حين سمع شارل الخامس أّن عمدة قرطبة قد 

أنشأ كنيسة داخل المسجد أّنَبُه قائال:
لقد أخطأت. فما بنيَته أنت له أماكن مشابهة في كل أرجاء 

إسبانيا، أّما ما هدمَته، فما له من نظير.
ا، سرحت فيما هو أبعد من فترة حكم شارل الخامس.  شارداً
أطبقوا  وقد  الحّراس  تخيلت  األول.  الجامع  زمن  إلى  عدت 

على العاشقين:

تمارسان الفاحشة في بهو المسجد يا أعداء هللا. خذوهما 
فغلّوهما ثم إلى الحاكم سوقوهما لينظر في أمر الفاسقين، هتف 

ا إلى مجلس األمير. قائد الجند بحرسه قبل أن يسبقهم جميعاً
ا  نظرت بعطف جهة العاشقين، لكنهما كانا مستغنيين تماماً
عن تعاطف غريٍب ُمريب. كانت القشدة تسيل في فناء المسجد 
كتابه  من  القراءَة  بهّمٍة  يواصل  صالح  فيما  رضّية،  حّرة 
العتيق. لم تعد لدّي قدرة على مواصلة الستماع إليه. كنت 
ا.  أستعجل التجوال في أبهاء هذه الكنيسة التي صارت مسجداً

هذا المسجد الذي استحال إلى كنيسة.

غرناطة / 24 نوفمبر 2001
مساء السبت، رافَقْتنا بيلين إلى حّي »البّيازين«: أشهر أحياء 
التقليديين  الّصّناع  حّي  القديم.  العربي  حيُّها  بل  غرناطة. 
والحرفيين، حيُّ األزقة الضيقة والحانات الصغيرة المزدحمة 
األعلى  من  عليه  يشرف  الحمراء  قصر  الشيشة.  ومحالت 
ويفصله عنه سور صغير. هناك من يقول إن اسمه الحقيقي 
من  كلثوم  أم  به  صدحت  ما  تــذّكــرُت  البائسين«.  »حــي 

»رباعيات الخيام«: 
عن  رِّ  الضُّ كاشف  يا  اليقين/  علم  ــرار  األس عالِم  »يــا 

البائسين«.
هل البائسون هم فلول بني األحمر الذين ُطِردوا من الحّي 

والمدينة واألندلس كلها إلى الضفة الجنوبية للمتوسط؟
مراكش؟  يغادر  لم  كأنه  الحّي  إلى  يعود  مثلي  واحد  أم 
امتداٌد  ــواق  األس هذه  ــأّن  وك غرناطة؟  بنت  مراكش  كــأّن 

لـ»الّسمارين« و»المواسين«؟
غرناطة  لجامعة  تابعة  إقامة  داخل  للتسلُّل  بيلين  دعتنا 
القديمة. تجّولنا قليال داخل اإلقامة الجامعية. كان هناك طلبة 
ُيذاكرون فرادى، وآخرون يتسامرون ربما في انتظار التحاق 
رفاق لهم آخرين. نّبهتنا بيلين إلى أنهم يرّصون صفوفهم اآلن 
السبت،  الليلة  المدينة.  وسط  على  لإلغارة  ينطلقوا  أن  قبل 
على  جامعية  إقامة  تكن  لم  بالّسهر.  يغري  غرناطة  وسبت 
شاسعة  حديقة  بها  تحيط  عتيقة  فيال  بل  المألوف،  الطراز 
الصغيرة  وأغراسه وشتالته  أشجاره  زالت  ما  بستان  غّناء. 
مخلصة لروح الروض العربي العاطر. كنا نشرف مباشرة 
على قصر الحمراء. بدأت الشمس تنسحب مثل أميرة تجرجر 
أذيال فستانها الأللء مفسحة المجال أمام الليل لُيرخي سدوله 
على المدينة. لكن وقبل أن تطبق علينا الظلمة وكآبة الغروب، 
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القصر  فبدا  الحمراء،  بخصر  تحيط  جميلة  أضواء  اندلَعْت 
ا  حوضاً تتوّسط  أسطورية  بزهرة  أشبه  المتوّهجة  بحمرته 

ا فادح الخضرار.  عظيماً
عطست كارولين، فانتبهُت إلى أن البرد بدأ يلسعني، ومع 

ذلك فقد كنت مأخوذا بالمشهد. بدأت أدندن بصوت خافت:
جادك الغيث إذا الغيث همى/ يا زمان الوصل باألندلِس

لكن بيلين سمعتني، فبادرتني:
أما زال العرب يحّنون إلى األندلس؟

ا كنت قد سمعته مرة ألحد فقهاء الظالم. كان  تذّكرُت شريطاً
ا بعذاب  راً ا العالم والناس بالويل والثبور، مذكِّ داً ينعق فيه مهدِّ
النار وأهوال القبور. ولكي يفلت العباد من المآل األسود الذي 
ُينِذرهم به، دعاهم إلى الّتلبية الفورية لدعوة الجهاد كلٌّ من 
صفوفنا  سنُرصُّ  وبعدها  بلده.  في  الطاغوت  ضّد  موقعه، 
في  إخواننا  ننجد  فلسطين،  نحّرر  األكبر،  للجهاد  ونخرج 
العراق، وبعدها نذهب لسترجاع األندلس. وما ذلك على هللا 

بعزيز.
إلى  يطمح  من  بيننا  زال  ما  مفقود،  كــفــردوس  ربما 

استرجاعه. فّكرت.
ما بالك ل ترّد؟ أما زال العرب يحّنون إلى األندلس؟

هناك بيت ثاٍن لم أنشده بعد:
لم يكن وصلَك إل حلما/ في الكرى أو خلسة المختلِس

األندلس حلٌم قديم يا بيلين. فردوس مفقود. هكذا يفّكر فيها 
العرب اليوم.

ا: ثم أضفُت مشاكساً
ا  هذا عن العرب، أّما جيرانكم المغاربة فهم ل يفكرون حالياً

إل في ثغريهما السليبين سبتة ومليلية. على األقل، المطمح هنا 
مشروع وواقعي.

على  ترتسم  لؤم  من  تخلو  ل  وابتسامة  بيلين  فبادرتني 
وجهها:

ا كما ذكرت. إنما واقعي؟ أشك  قد يكون المطمُح مشروعاً
في ذلك.

حّدقُت فيها باندهاش أعطاها ثقة أكثر فواصلت بنبرة واثقة:
ل أعتقد يا صديقي أن شباب سبتة ومليلية سيتخلّون هكذا 
بغباء عن جوازات سفرهم اإلسبانية من أجل عودة عاطفية 
إلى البلد األم، وهو يرون إخوانهم من أبناء المدن المغربية 
ضون  ويعرِّ الموت  زوارق  بركوب  يجازفون  بهم  المحيطة 
يفّضلون  حيث  إسبانيا  إلى  الهجرة  أجل  من  للخطر  أنفسهم 

اإلقامة السرية من دون أوراق على العودة إلى الوطن األم.
تّباًا يا بيلين. ما أقساك.

هل غضْبَت مني؟ سأَلْتني بارتباك.
ا عزيزتي. بل أغضبني واقع الحال. أبداً

عدت إلى الرباعيات أتّرنم بها:
رِّ عن البائسين يا عالم األسرار علم اليقين/ يا كاشف الضُّ

يا قابل األعذار ُعْدنا إلى ظلَك..
سمعُت صالح ستيتيه يناديني، فهرعت إليه. فإذا به يسحب 
كارولين.  إلى  سلّمه  معطفه،  جيب  من  ذاته  العتيق  الكتاب 
حّدد لها الصفحة والفقرة، وطلب منها أن تقرأ علينا بصوت 
مرتفع. بدأت كارولين تقرأ فقرة تقّدم معطيات تاريخية عن 
ا، كنت أستعيد منطق بيلين  حّي البّيازين. لم أكن أسمع. شارداً

القاسي، وأحّدق في البعيد.
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خليل النعيمي
روائي سوري مقيم في باريس

خـَديعة الرْمل

ِسع مثيرة  رآها في ذلك الفضاء الالمتناهي في ُبرودة الفجر الالَّ
ومغرية َتْجثو على القاع بكل ثقلها لكأنها تريد أن تنزرع في 
األرض َكْي ل يجَتثُّها أحد من بعد، ومنذ أن لمست الرمل 
أحّسْت بأن جسدها اللَِّدن يغوص فيه مثل َحْرَبة َمْسنونة حتى 
تبرح  أن  أن تمشي ول  تقوم ول  أن  تعد تستطيع ل  لم  أنها 
المكان. كادْت تصيح: اْشَلعوني من القاع، ولكن ل أحد يسمعها 
ْن تطلب الَعون، وها هي  في ذلك الَخالء المنفتح على الَهْول ِممَّ
ا،  ذي تغوص تغوص في باطن األرض ولم تعد تملك صوتاً
صرختها التي أطلَقْتها ظلَّْت مكتومة لكأن حّسها ينحدر إلى 
َتْبَلع الصوت بدلاً من أن ينبثق منها محمولاً  أعماقها لكأنها 
بالريح إلى البعيد وقبل أن تمأل رئَتْيها هواء لتصرخ من جديد 
أدركْت أْن ل أحد غيرها يمكنه أن ُيخلّصها مّما أصابها وهي 
باإلرادة،  له  عالقة  ل  الموت  لكن  أموت،  أن  أريد  ل  تفكرَّ 
لقدرها  تستسلَم  أن  وقبل  مباغت.  مثل حب  يأتي  أو ل  يأتي 
السّيء بدأت َتنود وحاوَلْت أن ترفع نفسها عن األرض قليالاً 
فغاصت أكثر، فَكّفْت عن الحركة وعن الهذيان وَكأنها أدركت 
ا فوق فوهة أي جحيم تجلس اآلن هي تعرف آبار الرمال  أخيراً
الهشة  القاع  ِاْنِهدامات  وتعرف  األعماق  في  المخبأة  الَبالَّعة 
مثل )َفراكيث( الُجْبن الطازج. وأكثر من مرة سمَعْت بقصص 
في جوف  َتَتَسْلَقط  قشة  مثل  األرض  التهمْتهم  الذين  الرجال 
أن  يمكن  األخرى  أنها هي  تحسب  تكن  لم  لكنها  ِبْئر عميق 
تقع في ُحْفرة لم َتْحِفْرها ألحد ول أن تكون هي نفسها ضحية 
بائسة لكوم من الرمل الناعم كالحرير. كادت تيأس من النجاة 
هاَجها  ما  ا  أمراً لكن  الُجّب  في  وتغيب  حياتها  َحْبل  وُتْرخي 
فغيَّرْت قناعتها الرهيبة التي بدأت تستْحوذ على مداركها، ل 
أحد يعرف ما َمرَّ في خواطرها العديدة في ذلك الفجر المنذر 
بالعدم، خواطرها بلى، فلكل منا آلف الخواطر المتشابكة، لكننا 
ل ندرك إلَّ أقربها إلينا، هكذا وجدت نفسها ترضخ لمشاعر 
الستمرار في الوجود وُتهيء نفسها للقيام بالمحاولة األخيرة 

ْت  ا في كتلة الرمل المْلَتِهمة. فَمدَّ للنجاة قبل أن تغوص نهائياً
الوحيدة  الُشجيرة  ُعذوق  أفعى ولَمَسْت  بهدوء  الطويلة  يدها 
ر.. هذه تستند على  الالبدة فوق األرض بالقرب منها وهي تفكِّ
أرض صلبة ول بد، وقبل أن تضيع فرصة النجاة أمسَكْت بها 
ْتها إليها بنعومة شديدة حاِبسة  بأطراف أصابعها الّراِجفة وجرَّ
منبتها  فَتْنَشلع من  الهشَّة  الُشجيرة  ُتْثِقل على  لَكْي ل  أنفاسها 
ْت  ا. وما أن اسَتتبَّ لها َرَجفان الرمل حتى َمدَّ فَتغوصان معاً
ينفرط  الَهّش، ولئالّ  ُتْقلِق استقراره  أن  ساقها برهبة محاذرة 
دْته بَثْديْيها ضاِغطة عليه بَحنان  َرْت، تَوسَّ ِعْقد ُحبيباته كما فكَّ
وكأنها تريد أن ُترضعه، وَهفَّْت ساحبة جسدها الجميل فوق 
ا ما رأتها تَتَسْلحب فوقه  ُمَوْيجاته مثلما تفعل األفاعي التي كثيراً
بال خوف. وقبل أن تَتمادى في حركتها األخيرة للخالص من 
ْت أن تطير،  الموت اختناقاًا مألت رئَتْيها هواء هواء هواء وهمَّ
لكنها لم تستطع، ساقها األخرى التي كانت ل تزال غائصة في 
ُجّب الرمل منَعْتها من الطيران، ولكي ُتخلِّصها من ثقل الكتلة 
الرملية الجاثمة فوقها َبَسَطْتها بشكل هاديء من دون أن ترفعها 
ا فاندَفَعْت هي األخرى  فارتطمت قدمها بكتلة صلبة فدفَعْتها َهْوناً
الصلبة.  الكتلة  ُصمود  من  هائلة  طاقة  مستمّدة  بتؤدة  زاحفة 
حركة مجهرية صغيرة قامت بها بدهاء بَدْت لها بحجم الكون 
ا أو أقل  لكأنها قطَعْت مسافات ل محدودة مع أنها كانت ِشْبراً
. فأغمَضْت عينيها وهي تتنّفس بحذر شديد خوفاًا من تبذير  قليالاً
الهواء المحبوس في صدرها، أما هو فقد كان يرتجف كالَجَمل 
أين غَدْت  ا عنها  باحثاً يمنة ويسرى  يتَلفَّت  الَمْعضوض وهو 
وكأنه ل يراها، وليس هو الذي َحّرض الرمل على ابتالعها. 
ا ولم يعَثْر لها على أَثر َهبَّ كالمْلسوع مدقِّقاًا  ولّما لم يسمع لها ِحّساً
في خالء الخيمة الفارغة إلّ من أنفاس الصبي الصغير الغافي، 
وبال انتظار رفع الّرواق وخرج مثل أسد غاضب يغادر عرينه 
الغزير  الفور رأى شعرها  َنَخَزه. وعلى  ا  أحداً ا وكأن  مَتحفِّزاً
ا بالرمل وهي َمْسدوحة فوقه ونصفها السفلّي يغوص فيه  ملّوثاً
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ا بهول  مثل طريدة جاهزة لالفتراس، فوقَف في مكانه مأخوذاً
مأل  وقد  يوم  ذات  سيراها  أنه  يحسب  يكن  لم  التي  الصورة 
نفسه شعور كاسح بالُغْربة والُيْتم. أتراه تذّكر أهله الغابرين، 
ا  أم أن الخوف على امرأته من الرمل الغادر الذي يبتلع أحياناً
ِجمال قافلة بأكملها هو الذي َشلَّه. وقَف مذهولاً وقد أدرك كل 
شيء بصمت وكأنه فَقَد صوته الجْهورّي الذي كان يسيطر به 
ا  على المجالس التي يؤّمها وَهمَّ أن يصرخ أن يصرخ منادياً
المرأة الغارقة في الرمل، لكنه أغلق فمه الواسع بكّفه بقسوة 
وكأنه يأمر نفسه: إخَرْس.. لقد َخشَي أن َتْجفُل المرأة بسبب 
صراخه الذي لم تكن تنتظره فتقوم بحركة مفاجئة تدفنها في 
قلب الرمل الفاغر فاه قبل أن يستطيع إنقاذها. وفجأة قال لنفسه: 
ا ضربة الَقَدر الالمتوقعة، وبدأ رأسه يعمل  ل بتصميم رافضاً
الذي  الوحيد  الَعمود  أولاً نحو  ه  فتَوجَّ الصنع،  متقنة  آلة  مثل 
كانت الخيمة تستند عليه وَهّم أن َيْشلعه ليستعين به لكنه توقف 
على الفور وهو يفكِّر، ستقع الخيمة على القاع وتخنق الصبي 
تثبِّتها وتحميها  التي  األوتاد  نحو  فاستدار بال ضجيج  النائم، 
ا ألسباب  من الطيران إذا َهبَّت الريح، لكنه تراجع عنها أيضاً
تتعلق باإلنهيار األكيد للخيمة المشؤومة عدا عن كون األْوتاد 
قصيرة.. ماذا يفعل، بدأ يحوص في مكانه وكأنه يقف فوق َكْوم 
من الَجْمر وهو يَتَفّرس في األنحاء، وبغتة من خالل ُسُجف 
الطويلة  الَخْيزران  بسببها رأى عصا  المرعب وربما  اليأس 
يراها  السعيدة وكأنه  اللُّْقيا  أن يشهق من  فكاد  قّدامه  َمْلقوحة 
ألول مرة، بحذر تناول العصا المرمية على القاع وتخفَّف من 
أثقاله النفسية وتقدم بُخطى وئيدة نحو المرأة الغارقة في الرمل، 
َمْن كان يظن نفسه آنذاك المنِقذ أم المتسبب بالهالك، ولكن أي 
ا سوى أنه تذّكر ليلة األمس الفائت  شيطان ركبه ليظن نفسه آِثماً
الِذْكرى من رأسه  ألغى  لكنه  يفقد عزيمته  أن  كاد  الفالة  في 
الخيزران  ِمْطرَق  يمدُّ  ا، وراح  يابساً ا  قشراً يلقي  كما  بتصميم 
الطويل ذا الُعَقد القاسية ليخترق به كثافة الرمل باتجاه جسدها 
المستسلم للموت، َمّده من بعيد ليتجّنب انهيار الَكْوم الَهّش تحت 
ا برْفق. وبعد أن استْلقى  َيْنَبِطح فوقه كالِعْربيد لِبداً ثقله وهو 
د قدَمْيه إلى أبعد النقاط التي يمكن أن تصل إليها وراح َيُمّط  َمدَّ
جسده كما تفعل ديدان األرض التي تخرج من جوف القاع بعد 
مطر الربيع، وبحَذر كبير صاَر يهّيء نفسه ليَتلّقاها أو ليفعل 
ا آخر ل يعرف بعد ماهو ولكن كيف يبدأ إنقاذها ومن أّي  شيئاً
النقاط يلتقط الجسد الذي يتَهاوى في َجْفر الرمال، الحيرة التي 
ركَبْته جعلته يكتشف َكْم كان يخاف عليها وَكْم كان يخاف على 

نفسه بعد َفْقدها، وها هو ذا يراها في رمقها األخير فصار يدور 
حول أفكاره المتزاحمة بدلاً من أن يدور حول هيكلها المغمور 
بالتراب، دقائق التحضير القليلة تلك بدت له وكأنها سنوات ل 
تريد أن تنصرم سنوات من اإلحباط واألسى والعذاب، وكاد 
ر أن  يبكي، ولكي يبتعد قليالاً عن أفكاره السود المشؤومة قرَّ
يفعل ما عليه أن يفعله مهما كانت نتيجته، فاقترب منها فرآها 
ا  ا ورتيباً تدخل في َطْور آخر أو هكذا بَدْت له، تنّفسها غدا رْخواً
ا لقدرها التعيس حتى أنها لم تشأ أن تفتح  وكأنها استسلمت نهائياً
عينيها لترى ما يدور حولها، َعْقلها األريب المَتَحفِّز الذي كانت 
ل وجودها  تتباهى به لم يعد يتفاعل مع ما يحدث بعد أن تحوَّ
أن  تريد  النجاة صارت  في  تأْمل  تعد  لم  وألنها  َعجين،  إلى 
تموت مغمضة العينين حتى ل ترى الكارثة التي هي فيها، 
ا  ر في كل ذلك وهو يروزها من قريب مثل َمْن يروز كائناً َفكَّ
ا حالتها تلك  وقع في مْصيدة ل خالص منها، لم ُتْدِهْشه كثيراً
مع أنها أرَعَبْته، فهي لم تكن األولى، في ذاكرته حالت أخرى 
ا ول تزال َحّية في  َبْته كثيراً أشد منها َهْولاً عاشها من قبل وعذَّ
نفسه، فأخذ ُيردد بصوت مكتوم: لم أعد احتمل المزيد من الَفْقد 
وهو يراها تتالشى أمام عينيه المْهزوزَتْين دون أن يستطيع 
نجدتها إْن لْم َيكْد يعلن عجزه عن إنقاذها، فأغمض هو اآلخر 
عينيه على دموعه لئالّ يرى المشهد األخير، هو يعرف أننا ل 
نعود نرى ول تظل لنا روح عندما تبدأ الحياة بالنفراط من 
بين أيدينا، َبْل نصبح مثل َخليط ُهالمّي مثير للنفور والغثيان، 
سأراها  فكرة غريبة..  له  حالتها. وخَطرْت  تلك هي  وكانت 
سنلتقي في عالم آخر، لكن الغضب َلَجَمه فلم َيقُْلها، ومن شّدة 
ا  الستياء الذي مأل نفسه كاد يهّز العصا في وجه الريح نافياً
كل تلك المقولت البغيضة.. ل.. ل أحد يلتقي أحدا آخر منذ 
جديد  ومن  مكان.  أي  في  نلتقي  لن  أو  هنا  نلتقي  يغيب،  أن 
أحّس أن َقْلبه ُمْفَعم بصورتها الجميلة التي عرفها، فَبدأ يرتجف 
أراها  أن  أردت  إذا  أنقذها  أن  عَليَّ  يردد:  النفعال وهو  من 
مرة أخرى، وَكِره وهو على حافة النهيار كل ما يمأل نفسه 
ا: الناس تتخاذل أمام الموت وأنا ل أريد أن  داً من أساطير مؤكِّ
ْرب نفسه، وأضاف وهو لم يعد يعرف من أين يبدأ:  أسلك الدَّ
جاتها  سأنقذها اآلن، لكن َحفيف أفعى الصحراء الهاجمة وَتَموُّ
تَتَسْلحب مندفعة نحوه ولسانها  الرمل وهي  المتسارعة فوق 
ا إليه بعينيه،  َيْكنس الفضاء جعَله يحذر الموت الذي رآه قادماً
ا عنها ولم يزل  ا وهو يَتَخمَّش القاع باحثاً َفَفّز من رقاده مرعوباً

ا في َخَدر النُّعاس. غاطساً
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جهاد جارهللا
كاتبة يمنية

قلُب القطِّ األخير

قال  جيم،  الفيلسوف  للعضو  مقابلة  من  ا  مقطعاً للتو  قرأت 
ا( أن يتكيف  فيها: »لقد استطاع ذلك المخلوق المسمى )قّطاً
ثم  بري  حيوان  فعالة،  بطريقة  المختلفة  الحياة  صور  مع 
ا أكثر من  مستأنس وها هو اآلن )C3C(، ربما بات معدنياً
رأسي  حككت  جيد«  بشكل  المواء  يستطيع  لكنه  الــالزم، 
بطرف سبابتي، زممت عيني في تركيز ثم واصلت القراءة: 
»هذا بالضبط ما يجب أن يفعله اإلنسان. إني ألعجب كثيرا 
من أولئك الرافضين للحياة الخالدة بحجة رهبة التفرد، إنهم 
يخشون سيطرة اآللت علينا، ماذا لو أن استمرارنا سيكون 
على هيئة آلة؟ ماذا لو أن هذا جزء من مسيرة تطور الكائن 

البشري!«
الكوكب قط بصورته  يبقى على هذا  تساءلت: ترى هل 
وإياه  أفتش  البحث  محرك  على  نفسي  وجدت  البدائية؟! 
متنوعة  لقطط  التاريخية  الصور  ماليين  األخير،  القط  عن 
ا،   ا، حياً األشكال واألحجام  ظهرت لي، لكنني كنت أريد قطاً
البرمجي.  النظام  خارج  عفوية  ا على صنع حركات  وقادراً
أنني  إل   ، قليالاً الرغبة مريبة  تبدو هذه  الحقيقة، وإن كانت 
المتحف  نافذة  ثم وجدته، على  قط.  نبض  أريد سماع  كنت 
ربطي  يمكنهم  نقطة  وبسبعين   ،465 بالمقاطعة  التاريخي 
التجوال  لي  يتيح  الذي  ماتا«  المحاكاة »ستورا  عبر جهاز 
في غرفة القط. تواصلت مع المتحف ألتأكد من استمرارية 
ا. وصلني جواب فوري يفيد  العرض حيث كان اإلعالن قديماً
للمجيب اآللي الخاص  ا. أرسلت  بأن العرض ما زال متاحاً
القط«،  قلب  فيه: »أريد سماع نبض  ا آخر، كتبت  بهم طلباً

استغرق األمر ساعات حتى وصلني الرد التالي:
عزيزتي العضوة ميم،

أن  لدرجة  للغاية،  ا  غريباً طلبِك  كان  لقد  بــِك،  مرحبا 
ا. المجيب اآللي لم يتمكن من فهمه جيداً

فهم  عن  ا  عاجزاً الصطناعي  الذكاء  يزال  ل  اآلن  حتى 

رغباتنا غير المعتادة، لكنني أفعل وأملك الكثير منها.
لكن  أنا حقاًا شخص مهني،  الرسالة مهنية،  تبدو هذه  ل 
الرسالة  هذه  لك  أكتب  ولذا  عاطفتي  أوتار  ضرب  طلبك 

. بوصفي صديقاًا، اعذريني رجاءاً
ستسمعين صوت قلبه بالتأكيد.

العضو المشرف سين .
عندما استلمت الرسالة، أخذ قلبي ينبض بتسارع كأنه للتو 
أدرك ما طلبته، شعرت بالرتباك. ل بد أنها لحظة مهمة في 
حياتي، واحدة من تلك األوقات التي نفقد معها اإلحساس بكل 
شيء عداها. لم أسمع نبض كائن غير بشري من قبل، تخُيل 
السطر  ورهيب.  مقلق  بشعور  جسدي  صعق  وحده  األمر 
ا بالنسبة لي، دفعني القلق  ا جداً األخير من رسالته كان مهيباً
الذي  ما  أتساءل  نظامه،  فقد  البيضة كروبوت  في  للدوران 
أفعله اآلن؟ أي طقوس يجب ممارستها إلجالل حدث كهذا؟ 

تملكني التوتر فأخذت أتصل بالعضو الصديق صاد:
احزر ماذا فعلت؟

أمر غير واٍع.
-  عضو صديق صاد!

-  ماذا؟ يحدث هذا كل مرة، ألم يحدث؟!
ا، ولكن هذه المرة مختلفة. -  حسناً

-  كيف؟
ا! -  وجدت قطاً

-  إذا عليك التأكد من شفرته والتواصل مع صاحبه. هل 
تنوين سرقته؟!

ل تقولي هذا يا عضوة ميم.
-  قط حقيقي!

ماذا  وقت،  أي  من  أكثر  ميم  يا عضوة  غريبة  أنِت    -
يكون هذا؟ جميع الـ)C3C( قطط  حقيقية!

ا. -  ليس معدنياً

النصوص
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-  بدائي؟! قط يتغوط في البيضة ويحتاج لطعام وحمام 
والكثير من النفقات والجهد! ما كنت ألقبل تربية كائن بهذا 
بالهدر،  مليئة  حياة  أجدادنا  عاش  لقد  األعباء،  من  القدر 
البشر كانت  بالخجل، مسيرة  ا أشعر  هل تعلمين هذا؟ أحياناً

متعثرة ومحرجة في أوقات كثيرة!
-  هذا وصف مجحف لالعتناء بروح!

تكن  لم  المصطلحات،  بهذه  تأتين  أين  من  إلهي.  يا    -
الروح سوى لفٍظ شاعري للطاقة المحركة لنا. وألن أجدادنا 
كانوا مغترين بعقولهم المتواضعة فإن تقبل أمر كهذا لم يكن 
التي ل  ابتكار أسماء لمعة لألشياء  فقد حاولوا  لذا  ا،  وارداً
يفهمونها، هكذا يبدون في وضع  معرفي مقبول أمام أنفسهم.

أنت تذكرني بالعضو الفيلسوف جيم.  -
الحقيقة ما كنت ألنكر إعجابي به. أوه، هل قرأِت   -
المقابلة األخيرة؟ ل أصدق، هل دفعك هذا للبحث عن قط؟! 

ل أفهم ردود أفعالك تجاه األشياء عضوة ميم!
-  وجدته. قٌط حي.

-  لاا ! تمزحين، صحيح؟ أين ذاك؟
-  في المتحف التاريخي للمقاطعة 465، يمكنني سماع 

نبض قلبه، سيكلفني هذا 70 نقطة فقط!
ا! أعتذر.  -  عضوة ميم! أنت تشبهين أجدادك البدائيين جداً

سأغلق المكالمة اآلن.
سابقاًا  شاهدت  األخير.  القط  بغرفة  جهازي  ربط  تم 
وتتغوط حتى، كي  وتموء  تلعب  لقطط  فيديو عديدة  مقاطع 
ا لهذا الحدث، على أمل أن يساعد ذلك في  أهيئ نفسي جيداً
تماريني  أن  ويبدو  مني،  القط  اقترب  توتري.  حدة  خفض 
أستطع  لم  هائل،  قلق  انتابني  مجدية، حيث  تكن  لم  السابقة 
ا مختلفاًا عن كل ما شاهدت. تلبستني  تحريك عيني، كان أمراً
سحابة كثيفة من العواطف المختلفة، فاكتفيت بفعل الالشيء 
سين  المشرف  العضو  ظهر  عندها  األشياء.  بكل  والشعور 
لقد  يكلفني هذا وظيفتي لكن ل بأس،  إنها جادة: »قد  قائالاً 
العظيمة، وهذا  الراحة لنضحي بها من أجل األمور  ُخلقت 
ا. يااااه من كان يتوقع!« ثم طلب مني  ا عظيماً يبدو لي أمراً
القط  من  دنا  فعلت  عندما   ،5000 الصوت  نظام  تشغيل 
تك  تك  صغير.  حساس  صوت  لقط  صدره  على  ا  واضعاً
يعد شيء  لم  ا،  فاغراً فمي  تيبس  التنفس،  توقفت عن  تك... 
يتحرك في جسدي غير مياه أخذت تزحف ببطء على خدي 

األيسر.

»هل تبكين؟ عضوة ميم هل تبكين حقاًا؟« سألني العضو 
المشرف سين. تيقظت وأقفلت النافذة.

البيضة، سرير وجهاز  يعيش في حجرة تسمى  كل فرد 
محاكاة وحاسوب ذكي يدير هذا المكان الصغير باحترافية. 
النوم، أضع شمس المركز، وهي شمس  عندما أستيقظ من 
بديلة بدأ اإلنسان باستخدامها منذ عقود، وتستمد طاقتها من 
الشمس األم إل أنه يمكن التحكم بدرجة حرارتها وسطوعها 
لو  األم حتى  كالشمس  تسبب حروقاًا  مؤذية ول  غير  وهي 
جيدة  دال  فيتامين  مستويات  فإن  لذا   ، طويالاً لها  تعرضت 
ا لدى هذا الجيل. يقول العضو الصديق صاد إن نموذج  جداً
الشمس الذي اخترته بدائي للغاية، النموذج األقدم من شمس 
عندما  وحنونة،  وبرتقالية  دافئة  أحبها،  ولكنني  المركز، 

أقول: »حنونة«،  يضحك. 
كبيرة  شاشة  وهي  النافذة  توجد  بيضه،  كل  جدار  في 
نريد،  مكان  ألي  وتأخذنا  شيء  أي  لنا  تظهر  أن  يمكنها 
عمالقة،  نافذة  إلى  للبيضة  الداخلي  الجزء  تحويل  يمكنني 
أن  يمكن   ،7000 والحاسوب  المحاكاة  جهاز  وبواسطة 
أماكن  أختار  فيها.  كنا  لو  كما  تظهر  التي  بالصورة  نشعر 
كثيرة، باردة ومشمسة وأعيش عشرات الفصول في الشهر 
يظهرون  ا،  أيضاً األصدقاء  نزور  البيضة  في  هنا  الواحد. 
جميعهم في النافذة وبالجلوس في منفذ جهاز المحاكاة يمكن 
أن نشعر بمصافحتهم وقبالتهم، حتى أنفاسهم حين يهمسون 

قرب آذاننا.

»هل لمسِت أحدهم من قبل؟« صوٌت يأتيني في الُحلم. 
المنفذ  إلى  بها  خرجت  التي  األخيرة  المرة  في  أفكر 
وقد  ا،  جــداً مريضة  كنت  يسمونه.  كانوا  كما  »الشارع« 
استحال على طبيب الوحدة اآللي اكتشاَف علتي، حين أتت 
بعض  أرى  أن  استطعت  للمنفذ  وخرجُت  اإلسعاف  وحدة 
مد  بإمكاني  وكان  للغاية،  حقيقيين  كانوا  يسيرون،  العجائز 
لذراعي  المرض  جلبه  الذي  الوهن  أن  لول  ولمسهم  يدي 
النحيلتين منعني من هذا. أُسعفت للمشفى التخصصي حيث 
نجد بشرااً هناك، لكنهم ل يقتربون، ول يشاركون المريض 
فقط،  الشاشات  على  هنالك  إنهم  للحظات،  ولو  غرفته 
ا  يصدرون األوامر لألطباء اآلليين حينما ل يجدون أعراضاً

مدرجة في أنظمتهم.

النصوص
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ا؟« يعود الصوت. »هل شعرِت بالوحدة يوماً
المنافذ،  في  السير  من  ا  أحداً المركزية  الحكومة  تمنع  ل 
البشر.  الجسدية بين  الزيارات  ا يمنع  ا قراراً ولم تصدر يوماً
القليل يفعل، المسنون باألخص، بينما الغالبية العظمى  لكن 
ظل  في  والجهد  للوقت  مضيعة  معنى،  بال  األمر  يجدون 
وجود نوافذ التصال. ثم هنالك أمر الوجوه. جميعنا نخشى 

أمر الوجوه.
»هل تريدين سماع نبض قلبي؟« يهمس الصوت.

أستيقظ من الحلم فزعة.

يتصل العضو الصديق صاد:
ا، عضو صاد! -  مرحباً

-  كيف كان نبض القط؟
ا! -  حياً

ا. هذا وصٌف مؤثر! -  حسناً
-  هل أنت سعيد في البيضة؟ 

ا أم ل في هذه الحياة، لكنها  -  ل أعرف إن كنُت سعيداً
مريحة.

-  سألتك عن البيضة وليس عن الحياة.
-  هل تناولِت افطارِك؟

-  قرصين من الكبسولت الغذائية.
ا تهتمين بأكلِك. -  هذا جيد. يسعدني أنِك أخيراً

؟ -  هل تسمين هذا أكالاً
-  إن كنِت تأكلينه!

-  ل يبتلع ذلك القط أي أقراص تغذية.
-  هل أنِت قط، بدائي؟

-  لقد كانوا يأكلون، عضو صديق صاد، يحركون أيديهم 
الوصفات  عشرات  ابتكار  بإمكانهم  كان  ما،  شيء  لصنع 
ا. الشهية، ثم تناولها بهدوء وبتلذذ، بينما الطبق ل يزال ساخناً
إنه سرٌد طويل لحدث بسيط كالشبع. ل أعرف ماذا    -
هذا  تقبل  ترفضين  ولكنِك  حالتِك،  على  أطلق  أن  يمكنني 
الزمن، إنِك منجذبة لحياة األولين وهذا أمٌر متطرف وغير 

صحي.
تشعرك  لعينة،  كيميائية  مادة  به  ا  غذائياً ا  قرصاً تضع    -

بالشبع ثم هذه الفيتامينات المصنعة تمأل خالياك.
ا، وبخير. كما كانوا! أليس هذا هو الغرض؟ -  وتبقى حياً

-  أنا ل أتغوط عضو صاد.

-  هذا مقرٌف، عضوة ميم. انحدار بدائي يحدث ألفكارك. 
ــو كــانــت رؤوســنــا  ل ما كان اإلنسان العاقل ليظهر  
تسير على هذا النحو، إننا نتطور عضوة ميم، ليتقبل رأسك 
هذا. نحن نسير نحو حياة أسهل وأطول وأقل تكلفة، ثم ها 
عن  تكفين  ل  ثم  نقص،  أي  تشكين  ول  بخير  تعيشين  أنت 

التذمر!
-  ألسنا آلت بالفعل؟!

-  هذا قدُرنا كبشر.

بدأ في  النفع. هكذا  كائن عديم  يتبَق سوى قط واحد.  لم 
 )C3C( .آلية الناس باستبداله بنسخ  النقراض بعد أن بدأ 
األغاني،  يشغل  اليومية،  الصحيفة  يقرأ  يالعبك،  يموء، 
وأنت  لك  احترافي  فيديو  تصوير  ويمكنه  البيضة،  يراقب 
ترقص لترفعه على النافذة. كما أنه ل يحتاج ألي عناية فهو 
صغير   )C3C( تخيلت  المركز.  شمس  من  طاقته  يستمد 
ثم  مبرر،  غير  بغضب  هذا  أصابني  الحجرة.  في  يدور 
7000 خاصتي رسالة  الحاسوب  أملي على  نفسي  وجدت 
للعضو المشرف سين في المتحف ودون أن أراجع ما قُلته، 

أرسلُت:
عزيزي العضو المشرف سين،

ا وسيئة للغاية هذه رسالة شخصية جداً
أريد سرقة ذلك القط.

قلبه  من  القط،  ذاك  من  أكثر  بالي  يشغل  شيء  يعد  لم 
لألبد  أذني  في  نبضاته  صوت  يسكن  أن  أردت  بالتحديد. 
الملحة  الحاجة  تلك  ليمأل  ا  كافياً التسجيل  جهاز  يكن  ولم 
ساعات  فزادت  بالكآبة،  هذا  أصابني  بداخلي.  والمتعطشة 
العضو  نصحني  ملحوظ.  بشكل  عملي  أداء  وتراجع  نومي 
بالوحدة  أشعر  إني  قال   ،)C3C( بشراء  صاد  الصديق 
ا غير مرفوض في طبيعة البشر  وبأن هذا األمر صار جزءاً
اليوم؛ بل إنه أمر صحي للغاية ووصفه له بالمسمى القديم 
عقلي  يفهم  لكي  يستخدمه  لكنه  منصف  غير  »الوحدة« 
البدائي والمضطرب حالتي فيكف عن تهويلها والتفكير في 
أجدادنا  أسماها  كما  إن »الوحدة«  أيضا  قال  أمور غريبة. 
ا ول يستدعي  ا مفزعاً هي استقاللية ولم تكن الستقاللية أمراً
العالج سوى لدى أولئك الذين يحتاجون لآلخرين، إنه أمر 
مزٍر أن تشعر باأللم فقط ألن ل أحد في الجوار يمكنه أن 
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ا من السلوى في  ا. )C3C( سيخلق نوعاً يمنحك عناقاًا خيرياً
بيضتي، الكثيرون على النافذة قيموه بأنه مسٍل ورفيق جيد. 
ولكن لَم لم يقترح العضو الصديق صاد زيارتي فقط؟ نحن 
نلتِق قط. سيرى  لم  لكننا  أصدقاء منذ أن أدركت وجودي، 
بأن أمر اللقاء هو َعَرض جديد لعقلي المضطرب حد قوله 
ذراعه  إمساك  في  رغبتي  عن  اإلفصاح  عن  أحجمت  لذا 

خارج جهاز المحاكاة.
ا،  يخطر في بالي سؤال اآلن، ربما مر على خاطرك أيضاً
رأيت  فعلت.  نعم  الحلم،  في  ا؟  يوماً أحدهم  من  اقتربت  هل 
األرض  على  يجلس  أمامي  كان  صاد،  الصديق  العضو 
ا ذراعيه، شعرت بأنفاسه تالمس جلد أنفي برفق، كان  باسطاً
وجهه ل يشبه ذاك الذي يظهر في النافذة لذا لم أكن متأكدة 
من كونه هو سوى أن شعوري في الحلم كان يخبرني بأنه 
الحقيقي،  العضو الصديق صاد. ربما كان ذاك وجهه  كان 
ا كوجه النافذة. عليه  بثور متفرقة في  األكيد أنه لم يكن مثالياً
غير  بشكل  ا   جداً جميلة  بدت  وقد  هديه  من  مختلفة  مناطق 
متوقع. لديه شارب خفيف كشعر رأسه، بنية متوسطة ويدان 
عروق  لتحسس  أصابعي  مددت  العروق.  بارزتا  نحيلتان 
ملمسها، عندما مررت  انتابتني شهوة عارمة لختبار  يده، 
كسلك  وصلبة  باردة  كانت  وجهي.  امتقع  عليها،  أصابعي 

كهربائي قديم، تركُت يده بفزع وركضت مبتعدة.

عزيزتي العضوة ميم:

ألف  ثالثون  قليل، حضرها  قبل  حفلة صاخبة  حضرت 
عضو، كلهم أصدقاء لي، هذه حفلة مولد الشخص الوحيد.

ا في متحف تاريخي مهمل  قد ل يبدو لك أن عامالاً وضيعاً
قادر على دفع تكاليف حفلة كهذه، لكن اسمحي لي أن أخبرك 
هذه  على  كلها  حياتي  مدخرات  أنفقت  لقد  حدث،  الذي  ما 
الحفلة، ل أعرف ما الذي أوحى لي بأن أطلب نسخة باهظة 
من حفالت النظام جي 400، وأرسلها ألصدقاء كثيرين ل 
ا، لكنك - بوصفك إنسان - تقوم  أعرفهم. لست شخصااً مبذراً
أنِك تفهمين هذه  بأمور ل معنى لها من وقت آلخر. أعتقد 

الجزئية جيدااً. 
أخبرت الجميع بأنه عيد ميالدي، وبأن هنالك حفلة على 
النظام جي  400  ذي الميزات العديدة، قوالب وجوه جديدة 
ا. أرسل لي الكثير تأكيد حضورهم وهذا  وعلى الموضة تماماً

بسبب  الجميع  من  متجاهالاً  كنُت  لطالما  إذ  متوقعااً،  يكن  لم 
ا  متوتراً كنت  الحفلة  بدأت  عندما  يزعمون.  كما  غرائبيتي 
ا، تصفحت قوالب الوجوه واخترت الوجه بي 11، إنه  كثيراً
الجميع  النافذة، كان  انفتحت  للغاية كما تعرفين. حين  رائج 
أعد  لم   ،11 بي  ألف وجه  ثالثون   ،11 بي  يضعون وجه 

أستطيع تمييز وجهي. لم أعد أعرف أي واحد أنا.
أنا  الرسالة،  هذه  كتابة  زمن  في  قائمة  تزال  ل  الحفلة 
أجلس وسط الحضور، الجميع على النافذة وأنا أرتعش كهٍر 
ضئيل في مقلب قمامة مهجور، هل تعرفين كيف كانت تبدو 
الجميع  لي.  يكترث  أحد  ل  هذا.  من  دعِك  القمامة؟  مقالب 

يرقصون.
مالحظة: ذلك القط األخير يملك وجهه. هل سبق لك أن 

امتلكِت وجهِك؟
المرسل:

العضو المشرف سين الذي أراد صديقاًا ل يموء.
ضغطت بسبابتي على صدغي، كان هنالك ألم محير في 
رأسي بسبب رسالة وصلتني قبل أيام ولم أجب عليها حتى 
والرد  الرسائل  تلقي  أن  أعتقد  ول  كبير  خوف  هذا  اآلن. 
ا مخيفاًا لكن يبدو بأن األمور تتغير. يسألني  عليها كان أمراً
في  سابقاًا  قرأت  وجهي.  عن  سين  المشرف  العضو  فيها 
ا متباينة ، منهم القبيح  كتاب تاريخ بأن أجدادنا امتلكوا وجوهاً
في  جسدية  ميزات  يملكون  ل  الذي  أولئك  عاش  والحسن. 
ا اآلن، يمكن للجميع قهر صفاتهم  حزن. لم يعد األمر وارداً
اختيار  على  قدرة  الوجوه  نظام  يمنحهم  حيث  البيولوجية، 
المالمح التي يرغبون الظهور بها على النافذة. يمكن أيضا 
برمجة هذه المالمح على مرآة النافذة بحيث يرى الشخص 
الميزة من على  أبطلت هذه  قد  بأنني  أعتقد  نفسه كذلك. ل 
مرآة النافذة منذ سنوات عدة، لذا ل أعتقد أنني أعرف كيف 
وجهي،  تحسس  من  حتى  أخشى  مفزع.  أمر  وهذا  أبدو، 
باأللفة  أشعر  أل  يرعبني  ذاتي،  مواجهة  مسألة  ترعبني 

تجاهي. ترعبني حقيقة أني حقاًا ل أعرفني.
عزيزتي العضوة ميم، 

خارج المقاطعات ل تزال هنالك غابات
ل تزال هنالك أزهار

ل تزال هنالك حياة
ا  خارج المقاطعات يمكنِك أن تجدي قطاً

ا روحاً
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ا. وربما قلباً
المشرف  العضو  من  جديدة  رسالة  وجدت  الصباح  هذا 
ا. ل أملك القوة والسكينة الالزمة  سين. تعمدت تجاهلها أيضاً
أردت  العتذار،  أردت  كهذه.  رسائل  على  جواب  لتحرير 
ا وبأنني بت أخاف من األماكن التي  القول بأنني أفكر دائماً
إلى  ببطء  يتحول  العالم  هذا  وبأن  إليها.  يجرني عقلي  بات 
قلبي  في  خلية  كل  أجد  حيث  وقاسية  بــاردة  معدنية  كتلة 
وبأن  بالنتماء  أشعر  ل  بأنني  أقول  أن  أردت  منه.  تنفر 
هذا الزمن ل يناسبني ول أعرف أين يمكنني تقديم شكوى 
بهذا. أردت أن أقول بأنني حزينة وبأنني لم أعد متأكدة من 
أي شيء، وبأنه منذ سماع دقات قلب القط األخير وهنالك 
أن  أريد  بأنني  أخبره  أن  أردت  قلبي،  في  مستمر  ضجيج 
التي شاهدتها في  للجبال  التي تحدث عنها،  للغابات  أهرب 
فيلم علمي. للمسطح المائي العظيم الذي يظهر من الصور 
مزٍر،  خيري  عناق  عن  للبحث  بحر،  والمسمى  الفضائية 

لكنها فكرة ل أتجرأ على قولها. 
انتحار  خبر  المركزية  الصحيفة  نشرت  المساء،  في   
العديد  شــارك  النافذة  على  تاريخي.  متحف  في  مشرٍف 
مقطع فيديو للمشرف وهو ينتحر بعد أن استخرج قلب القط 
ككائن  فيه  العامل  يظهر  تناوله.  في  وشرع  األخير  الحي 
متوحش، يجثم على األرض، شفتاه ملطختان بالدماء، يفتح 
للجميع:  يعتذر  بالبكاء،  يتعثر  لكنه  الحديث  محاولاً  فمه 
»سامحوني ألنني لم أستطع إنقاذكم معي..« يغرز في عنقه 

أداة معدنية. يموت.
يتصل بي العضو الصديق صاد:

-  كان ذلك قطك األخير، صحيح؟
-  كان ذلك العامل صديقي.

اختار  لقد  األيــام،  هذه  النتحار  حالت  تكثر  حقا؟    -
صديقك طريقة عجيبة ودرامية  للغاية.

-  لقد اختار إنقاذ نفسه.
-  أي هراء هذا، لقد تالشى، حتى أن لجنة التحقيق قالت 
بأنه قام بمسح جميع بياناته من على األنظمة، لم يعد بمقدوره  
ا من روبوت، معلومات ذاكرته اختفت  حتى إن يكون جزءاً

ا، بال ذاكرة ل وجود لنا. تماماً
-  هل نحن موجودون حقا؟

ا نحن موجودون.  -  نحن على النظام، إذاً

-  ماذا لو لم أكن على النظام لكنني كنت موجودة، ماذا 
ا عليه ول كتابات وليس لي أصدقاء  لو لم أكن أملك صوراً
ولم أحضر مناسبة واحدة أو أقيم فعالية واحدة على النافذة.

-  هذا مستحيل. ل يمكن أن يعيش شخص دون أن يلتقط 
فعل  كما  بحذفها  قام  إذا  إل  وجوده  ويسجل  بياناته  النظام 

صديقك. 
ا لم أعد على النظام لكنني ما زلت  -  وإذا قمُت بحذفها. إذاً

هنا. هل يعني هذا بأنني موجودة؟
-  ماذا تعنين بـ« ما زلت هنا« هنا أين؟

-  في الحياة!
-  ل شيء خارج النظام عضوة ميم.

ماذا لو هربُت نحو البرية، ما الذي يمكن أن أجده؟ أزهار؟ 
حيوانات مهددة بالنقراض؟ أو ربما يمكنني أن أجد نفسي؟ 
األفكار  تلك  كل  عن  النظر  أشيح  وكأنما  عيني  أغمضت 
الغريبة، لكن هذه الخطة البائسة للنسيان فشلت. لم ينجح هذا 
ا.  تماماً مني  بالداخل  وتعبث  الداخل  من  تأتي  جميعها  ألنها 
النفسي،  اإلرشاد  خط  على  وأتصل  مهدئة،  كبسولة  أتناول 
أخبر المجيب بأني أشعر برغبة في هجر البيضة والرحيل 
إلى الخارج، وبأنني أرى نفسي أركض في حقل ذرة واسع، 
وأسقط على األرض حيث التربة الجافة التي ل تتورع عن 
اللتصاق بثوبي، وحيث السماء باألعلى بعيدةٌ وثابتٌة جدااً. 
ا عن  قلت له أيضا بأنني شعرت بالريح تحمل شعري بعيداً
بمرح  يتصارعون  أطفالاً  شاهدت  وبأنني  للحظات  جسدي 
وامرأة تسير بجوار عشيقها وتقبله شفة لشفة. وجد المرشد 
النفسي بأني أعاني من مشكلة خطيرة تحتاج لجلسة عالجية 
عاجلة وبأن أولى خطوات العالج هي بالتوقف عن تصفح 
والنظام  البيضة  اآلن حيث  هنا  بأننا  قال  التاريخية.  النوافذ 
السليمة. وعقلي  العقول  تفعله  ما  هو  الواقع  استيعاب  وبأن 
طريق  عن  نفسية  تعديل  جلسة  بعد  قال  كما  ا  سليماً سيكون 
لمسح  البشري  الدماغ  ضبط  إعادة  بجهاز  رأسي  توصيل 
هذا الجزء المقلق من ذاكرتي، الجزء المتعلق بالحنين إلى 
ا معي، وربما لن تكون. ليس علي  األشياء التي لم تكن يوماً
ا  القلق، نعم ليس علي ذلك. قال بأنه سيرسل لي دواء مساعداً
ا  وحتماً المساء  بحلول  اإللكتروني  الموزع  عبر  سيصل 
ورميت  عيني  أغمضت  الجلسة.  موعد  حتى  سيساعدني 
ا. ا آلياً بنفس ثقيل على األرض. هذا المرشد النفسي كان طبيباً
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إدريسية بلفقيه
كاتبة ومترجمة مغربية

نصوص قصصية مترجمة
من إقليم كيبيك )كندا(

أنَت ال تقول لي أبدا إنني جميلة 

جيل أرشمبولت )1(

أنت ل تقول لي أبدا إنني جميلة. 
لو كان ماْرك يتوفر على القليل من روح الرد السريع، لكان 
قد جاوب سيليْن أن هذه الجملة قد ُوِضَعْت بشكل سيئ في 
معظم المحادثات التي أجرياها مؤخرا. المشاجرات تعقب 
النساء األخريات  منتظمة. على عكس  بوتيرة  الستياءات 
اللواتي كان قد عاش معهن من قبل، هي لم تغادر البيت. 
حتى أنها كانت تبحث عن ذريعة لتوافق على تركه وحيدا 
في إحدى الليالي. الكراهية بدت لها عالقة ضرورية أكثر 

من الحب.
مارْك لم يكن متنبها جدا. كان يعرف ذلك. أما بالنسبة 
لجمال رفيقته، فقد بدا له ذلك واضحا لدرجة أنه لم يعتقد 
الجمال  رؤية  على  اعتاد  لقد  ذلك.  ذكر  الحكمة  من  أنه 
يحوم حوله. بالتأكيد، هو يالحظ جيدا صالبة فخذيها حينما 
في  التحبيب  رغبة  أو  السرير  إلى  تذهب  أن  قبل  تتعرى 
يكون  أن  يمكن  هذا  بذلك؟  تذكيرها  يجب{   { لكن  عينيها. 
نوعا من اللغو. هكذا فقط، و قبل المجامعة، لو كان لديه 
كلمة في حق نهديها، الرشيقْي الستدارة. كانت ستنظر إليه 
في مظهر من المتنان، كما لو أنها توقعت منه أن يمتدح 
جزءا آخر من جسدها، أنفها على سبيل المثال، الذي كان 
قد وجده اآلخرون مثيرا للغاية. لكنه كان يصمت بسرعة، 
مشغول بمداعبتها، للوصول بأسرع ما يمكن إلى ما يتوقعه 

الجميع، كما كانت تكرر ذلك لزميالتها في العمل. 
ت.  لماذا ل تقول لي أبدا إنني جميلة؟ أََصرَّ
ل أعرف، قال، كما لو كان يخرج من حلم.

آنفا  متحفزة  و  تنتظره.  كانت  الذي  الجواب  يكن  لم 
للهجوم عليه:

أنك  هو  الخالصة  أعلمك.  سوف  تعرف،  ل  ُكْنَت  إذا 
أمامك،  أوجد  أنا  لرؤيتي.  التافه  ِبَشْخِصَك  جدا  مشغول 
أتحرك في المنزل، أفتح باب الثالجة، أرفع كبسولة الجعة، 

لكنك ل تراني. أنَت في مكان آخر.
أنه  لها  يثبت  أن   الجأش، ويريد  برباطة  يتظاهر  وهو 
كان يستمع إليها قليال، قصد الثالجة، تناول شراب برادور، 

وأفرغ محتواه في كأسين. محاولة للتقارب، مقدرا.
نظرت إليه بسخرية. هي ل ُتْشَترى ِبَكْبسولة جعة.

لسِت عطشانة؟ الجو حارٌّ مع ذلك. 
ما أريده، هو أن تخبرني أنني جميلة.

أنت تعرفين أنني أجدك أجمل فتاة في العالم. قلتها لك 
مائة مرة. أنا ل أنظر إلى النساء األخريات. يجب أن تريني 
في الشارع، مثل رجل أعمى، أنا. ولكن إذا َتَوقَّْفِت فقْط عن 

إثارتي بغضِبِك.
لقد ندم على الفور بعد نطقه بهذه الكلمات. لم يكن معتادا 
على العدوانية. في شعارهما الثنائي الذي يشكالنه، كانت 
َرْت، من جهة أخرى،  هي التي ُتبادر بالهجوم. كانت قد َطوَّ
خالل عام من عالقتهما تقنية قابلة ألي اختبار. وبما أنه لم 
يكن الرجل األول الذي عاشت معه، يمكن أن نعتقد أن ل 

حيلة كانت غريبة عليه. 
ألنني لن يكون من حقي أن أغضب اآلن ! فكرة جيدة، 
ا ! أنت قبيح، يا َرُجلي الِمسن  هاته. لكن انظر إلى نفسك إذاً
الصغير المسكين. وأنت تعرف جيدا لماذا ل تقول لي أبدا 
إنني جميلة. هل تريد مني أن أذكرك بذلك؟ ذلك ألنك قبيح.
العبوس  ذاك  لديها  يكن  ولم  غضبا  مستشاطة  كانت 
الذي كانت تتبناه حين لم تكن عدوانيتها محسوبة العواقب، 
منصورة برغبة زائفة قليال في القيام باألذى. ألول مرة، 
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العيون  أن  لتدرك  الوقت  بعض  أخــذت  غاضبة.  كانت 
وكان  بالعاطفة.  مترعة  اللحظة  تلك  في  نحوها  المصوبة 

مارْك مفتونا.
اسمح لي، ليس لدي الحق ....

أرادْت سيليْن أن تقترب من الرجل الذي كان ينظر اآلن 
إلى األرضية الخشبية، َتَعثََّر على األريكة، كاد أن يسقط. 
َظنَّْت هي أنه كان يضحك من أجل ل شيء. لم يكن لديه 

بعد اآلن، َطْعُم اللتهاء.  
كان يركن في نهاية أريكة ذات نوعية سيئة التي كانت 
في  سيليْن  قد سبقت  كانت  التي  تلك  له.  تركتها  قد  ماري 
يتذكر هذا األمر جيدا.  لم يعد  لم تكن سوزان،  حياته، ما 
جميعهن يغادرن بعد فترة من الوقت، وهن يعطين النطباع 
بأنهن وصلن إلى مستوى معيشي أفضل. المهجور، لم يكن 
َيّدعيَن. األسابيع األولى  سواه. سنبقى صديقين حميمين،  
أّن  الجميع  يدرَك  أن  يحصل  كان  ثم  يحدث،  اللقاء  كان 
الذين  مواضيع المحادثة كانت نادرة. خاصة وأن الرجال 
مارْك،  ا  إذاً بسرعة.  بالغيرة  يشعرون  كانوا  منهن  تمكنوا 
الذي لم يكن يحبذ الوحدة، انتهى به األمر إلى العثور على 
فتاة تعتبر نفسها شاغرة. األريكة؟ بالطبع، مارتيْن هي التي 
نحو  ينسحب  شاحب  لون  للغاية،  سيئة  هدية  له.  أعطتها 
هذا،  الجلد  تقليد  في  األزرق،  نحو  يكن  لم  ما  األخضر، 

خياطات تنفتح واحدة فواحدة.
ُمِحقَُّة في وصفي بالقبيح، قال. أعرف أنني قبيح.  أَْنِت 

كنُت قد نسيت ذلك. من الجيد أن تذكريني بذلك.
لم أكن أريد أن أُسمعك ما يؤذيك، لقد أغضبتني، لم أكن 

أعرف ماكنت أقوله، هذا كل شيء.
امتنع عن إخبارها أنه بسببها استطاع أن يتصرف كرجل 
ليخاف النظر إلى نفسه في مرآة، أن امرأة جذابة كمثلها 
ُيْنسيِه هذه  العيش معه تحت سقف واحد كان  توافق على 
وليس  لقسمات وجهه.  الضئيلة  الدمامة  األساسية،  الحقيقة 
فقط  هي أكثر جمال، أكثر ذكاء منه أيضا، هي أكثر راحة 
في المجتمع، وسريعة البديهة. المستهزئ، الذي ل يعرف 
إلى وجهه  ينظر  يكن  لم  ُهَو.  كان  بجسده،  يفعل  ماذا  أبدا 
في المرآة، ألنه كان يكره الصورة التي ترجعها إليه. كان 
لديه الكثير من الحترام للجمال، لجمالها هي، لدرجة أنه 
ل يستطيع أن يجعل منه موضوع محادثة. كان معجبا بها. 

سأذهب للنزهة. لبعض الوقت.

تريد أن أرافقك؟
أكثر  مارك  صوت  كان  وحدي  أكون  أن  أود  شكرا. 

وداعة من المعتاد.
ل َتُعْد متأخرا جدا ، ينتظرك الستيقاظ الباكر.

     ذكرته هذه المالحظة بالنصائح التي لم تتوقف أبدا 
أمه عن توجيهها إليه. َنَظَر إليها مبتسما. 

– أنت جميلة جدا.
      سّياَرةٌ َصَدَمْتُه على ُبْعِد أمتار من منزله. السائُق 

هاً َعَبَر ببطء الشارع في ضوء أحمر. عى أُنَّ ِادَّ
إِْحدى  َشراَكَة  َخَدَع  الذي  هو  مارْك،  واحدة،  ٍة  لَِمرَّ    

َشريكاِتِه. 

َأمواٌج وَصَخٌب

كرستين إدي )2(

َفة السفلي تنفرج ثم  من السهل أن يبتسم المرء. يجعل الشَّ
سائر الوجه  يستقر في أرجوحة. ابتسمُت. ُمَحفَّزةاً بالدعوة 
ا  اللبقة، ياْن قاَم بإفراغ زوادته اليومية من القفشات فاِرضاً
التجويد في كل ركن من أركان حكيه، كما لو كان سيكشف 
سيغير  أو  للحياة  معنى  سيمنح  الذي  الغموض  بعض  عن 
ولكن... ل  مدير،  تتذكرين؟...  البارحة...تلفزة...  العالم. 
نصف ساعة ...على العكس من ذلك... تتحدثين إنني قلت 
له طريقتي في التفكير! طريقته في التفكير يمكن التنبؤ بها، 
لكن من السهل أن يبدو المرء مهتما. َنْرَفُع الحاجب من خالل 
تركيز أعيننا على عيون اآلخر، ثم على الفم الذي تخرج 
منه هذه الالئحة الطويلة من األشياء المكشوفة العجيبة، ثم 
من جديد على األعين، ُمْصِدريَن أصواتا استفهامية صغيرة 
أو تشجيعات: َهْن؟ هاْن-هاْن، هووووووْن ! َبَدْوُت مهتمة. 
بينما هو يكشف لي قصصه، المكرورة على مدار اليوم، 
َمة ككنوز مكتملة، بقيُت مسمرة على طاولة المطبخ،  وُمَقدَّ
هْن؟ هاْن-هاْن، هوووووْن !، حبيسة منولوج ل نهائي الذي 
لم أستوعب موضوعه. سيكون األمر بالنسبة لِياْن مؤلما إذا 
الذي وصله استخفافي بحديثه. عشر مرات  المدى  عرف 
تردد  يسمح  أن  بمجرد  ثم  العشرين  يصل  ما  إلى  عددُت 
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بتسجيل بداية صمت، نظرت إلى ساعتي: ُكْنُت سأخرج، 
موعدي مع َكْلماْن هناك بقايا أكل في الثالجة، ل تنتظرني، 
المرء.  يكذب  أن  جدا  السهل  من  لحقا.  الحديث  سننهي 
ياْن قبلةاً على خدي ولم يطرح أي سؤال، مشغول  وضع 
بالفعل بجدول برامج التلفاز، اليد على باب الثالجة. ياْن ل 

يسأل أبدا.
المساء  انتعاش  وكان  أمطرت  قد  كانت  الخارج،  في 
َمَللي.  جيدا  تنفسُت  الرمادي.  مزاجي  مع  ينسجم  الرطب 
أعتقد أنه كان عليَّ أن أجد العالم والحياة المثيرة. أعتقد أن 
فضول صادقا،  يوم  ذات  في  أثارت  قد  البشرية  الكائنات 
تتحرك في مهب  األمل حتى. األشجار  وبالتأكيد  الهتمام 
الريح، أنظر إليها تتصادى، باهرة، على األرصفة المبللة. 
َو َصَلْت  إنه من السهل جدا المشي. حينما، فتاة صغيرة، 
إلى سن حيث فجأة لم يعد مسموحا بأي شيء يجلب المتعة 
نتألم، الضحك عندما يكون  البكاء عندما  –َمّصاً اإلبهام . 
في  أخرج.  بدأت  التحلية.  ثانية  تناول  أو  مضحكا  األمر 
منتصف الليل ألتجول بين مجموعة من البيوت. ل إخوتي 

قوني  ُيَصدِّ لن  وربما  واحدة  مرة  ذلك  أدركوا  والدي  ول 
إذا أخبرتهم بذلك. يمكننا في وقت مبكر جدا أن نتعلم َفنَّ 

الستتار.
هاتفت   قسمين،  إلى  المدينة  ُف  ُتَنصِّ التي  الجاّدة  في 
اللذين كنت  الفصلين  َكْلماْن من مخدع هاتفي، ألُخبره أن 
أنوي تركهما له ليقرأ ليسا جاهزين بعد. من النبرة المبهجة 
بذلك  وأردت  القديم  أستاذي  أمل  بخيبة  شعرت  لصوته، 
الزرقاء  السترة  في  أتخيله  وقت.  بأسرع  موعدا  ألغي  أن 
الذي  الكولونيا  بعطر  مطيبا  الميالد،  عيد  في  أهديته  التي 
يستعمله في لياليه الكبيرة، الّنفاذ جدا إلى درجة أنه يهاجمك 
على بعد ثالثة أمتار من باب مكتبه. لكنني كنت مرتاحة. 
بُدُور  أقوم  وأنا  محزن  في وضع  أيضا،  أنا  أراني،  كنت 
المغناجة، في كل مرة ُكنت أشعر بخيبة أمل لعدم العثور في 
عناق أي شخص على بعض فتات خالصي. ألجل رغبة 
جسدية عابرة وخاصة، الخوف من رؤيتها تختفي بمجرد 
ظهورها، ُكّنا قد ابتعدنا لفترة طويلة جدا عن عالقة فكرية 
كانت بالفعل جميلة. عزلة كل واحد مّنا، على العكس، قد 
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أسكنتنا في َعَبٍث أصبح عاديا جدا. تخلصُت منه بسرعة. 
     بالطبع، بتحطيم قلب َكْلماْن المنهوك، كنُت أَُخّرُب 
فرصتي األخيرة للتدريس في يوم من األيام بالجامعة. كنت 
أعرف واحدة ستقلق بهذا الشأن :»يمِكنِك أن تفعلي أفضل 
ُر دائما على مسامعي أمي الحازمة  ُتَكرِّ بكثير من ذلك«، 
التي ل تفهم أننا بإمكاننا الجلوس أمام رزمة ورق للبحث 
من  سنة  وثالثين  خمس  لتبرير  محتملة  إضاءة  عن  فيها 
الضطراب غير المنقطع. أمي تجد أنني أَْكُبر بشكل سيئ. 
وهي تعتقد أنه إذا َقِبْلُت في أحيان كثيرة أن أغض الطرف 
في  حتى  تسميمي  الملل عن  سيتوقف  العالم،  عن شوائب 
النوم  أستطيع  ل  زمان،  منذ  أنني،  تعرف  ل  أمي  نومي. 
الزرقاق  وقاء  لي  ُم  ُتَقدِّ زالت  وما  المنومة  الحبوب  دون 
الدائري حول العين، وتنصحني بقصة شعر جديدة وتدعو 
هللا ألمنحها أحفادا. هي تكره أن يصل إلى علمها أن ياْن 
أن يكون  يمكن  السنتين   العمر  يبلغ من  ِعنِّين وأن رجال 

والد أطفالي.
َكْلماْن.  و  ياْن  من  بكل  تربطني  كانت  التي  الُعَقُد      
السنة  أو  البارحة  وليس  بالذات،  اليوم  هذا  لماذا  انفكت. 
الماضية؟ هذا الخميس قد يكون، من جميع النواحي، يشبه 
األيام الخوالي األخرى. كان ياْن قد استقيظ قبلي، مختال 
كما هو الحال دائما في بهجة واضحة. كان قد أعد القهوة 
ُم لحن موزارت بالصفير.  َر عصير البرتقال وهو ُيَنغِّ وَحضَّ
جلد  في  متنكرا  كان  المطبخ،  في  إليه  انضممت  حينما 
مولع باألخبار، َعْيُنُه مسكوبة على الجريدة، أذنه ملتصقة 
أنه كان  أعلم  فأنا  بذلك،  له  قد سمحت  كنُت  إذا  بالمذياع، 
التمويه  التلفاز. هذا  الوقت، األخبار في  نفس  سيتابع، في 
من  لِياْن  الكبير  الرعب  سيئ  بشكل  يخفي  هو  الصباحي، 
أن  يمكن  لكلمة صادقة  استيقاظي-  -بمجرد  نطق  سماعي 
كنُت  يعتمرها.  التي  السعيد  الرجل  َدَرَقَة  ِمَزٍق  إلى  ُتَشتَِّت 
فإن  ياْننحيبا،  فيه  سينِفجر  الذي  اليوم  في  أنه  دائما  أعلم 
دموعه لن تفشل في إغرائنا أنا وهو وأن تأخذ المنزل في 
سيل من الطين. في هذه األثناء، هو قد خدعني ويجب أن 
أعترف أنني لم أترك أبدا مكاني، أنا كذلك، في هذه الملهاة 

الزوجية الصغيرة.
ياْن وأنا عشنا  كل هذه السنوات حتى ل ُنْغِضَب أحدا 
وألننا لم نكن نعرف كيف نسبح. أسباب أخرى، مصطنعة 
الرهن  بتوطيدنا:  انتهت  قد  كانت  البعض،  بعضها  مثل 

التوافقات. أخيرا، يمكنني فقط  المهنية،  العقاري، مسيرته 
في  الخوض  قاطع  بشكل  يرفض  وهو  ياْن  هنا،  التكهن 
هذا الموضوع، من أجل عدم المخاطرة لزعزعة المرقى 
تصيبني  أنا،  اإلثنان.  نحن  عليه  وضعنا  التي  العمالق 
الرتفاعات بالدوار لكن، أحيانا، الخوف من السقوط يكفي 
لحشرك في منتصف القاعدة حيث تقوم بأداء وصلة راقصة 
بذراعين في  تفكير،  بدون   الطلب،  الموسيقية عند  البالية 

األعلى إلخفاء بؤسك.
سأتركه،  أنني  لِياْن  فيها  أعلنُت  التي  األولى  المرة  في 
كنا في إجازة على ضفة النهر، وانكسر اثنان من ضلوعه 
أثناء المشي على الصخور، عشرون دقيقة بعد أن حدثته 
يقاطعني  سنوات،  بعد  الثانية،  المرة  في  الموضوع.  في 
وانتقالنا  ميالْن  }مدينة{  في  بتعيينه  مزهوا،  ليخبرني، 
الوشيك، المدفوع بالكامل من قبل »الشؤون الخارجية«. لم 
يكن هناك مرة ثالثة، واِجَهتنا كبيرة مثل سور الصين وأن 
أولئك الذين لم يسمحوا ألنفسهم أبدا بتجميع الغسيل القذر 

يرمونني بالحجر األول. 
ذلك اليوم، بين اللحظة التي غادر فيها للعمل والتي عاد 
استحالت  قد  كانت  نشكله  الذي  الثنائي  صورة  فإن  فيها، 
بوضوح متصلبة. لكن لم يكن هناك ما يوحي بأنها ستتمزق 
كله.  امتدادها  على  قليلة،  ساعات  في غضون  تلقائها  من 
أنا بنفسي، قد أظهرت في بداية هذا الصباح حالة من عدم 
اليقين النسبي، مدفوعة بهذه اآلليات التي تسيرك من غاسلة 
ومجفف  الكهربائية  القهوة  وماكينة   الغرفة  إلى  األطباق 
المحاضرة  الراديو ألكب على  غلق  أردت  عندما  الشعر. 
التي عليَّ كتابتها، صوت مهيج انطبق على وصف مجزرة 
في الجزائر واعتذرت، مثل كل صباح، عن عدم السماح  
له بمعرفة المزيد. ثم أخذت من األرض الصحف الدموية 
سن  دون  طفلين  الطاولة.صورة  تحت  ياْن  بعثرها  التي 
الرابعة على جميع الصفحات األولى، بصيص من الذعر 
المهمالت،  سلة  في  رميها  تجنب  على  يحثني  العيون  في 
حتى بحنان قدر اإلمكان، دون قراءة حكاية المجزرة. حينما 
اتصلْت بي أمي في التاسعة والربع لمعرفة أحوالي، نظرت 
ِزياَدة  واحدة  نسخة  أبع  ولم  أكن حامال  لم  أسفل، ل،  إلى 
الضيق،  من  لحظات  بعد  الثاني.  كتابي  من  البارحة،  منذ 
الذي تتدبق فيه العديد من أخطائي، بدل من أن يقدم لي يد 
المساعدة ويخرجني من المستنقع، أطلق فجأة:«ولكن متى 

النصوص
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تخون  بالغا؟‹‹نبرة  شخصا  تصبحي  أن  أخيرا  ستقررين 
خيبة األمل هذه حتى أنه، في الصمت الذي أعقب، يمكن 
للمرء أن يسمع دزينة من المفرقعات الملينة تنفجر بصوت 
عال، دون أي شرارة تذكر باأللعاب النارية المنتظرة. َرنَّ 
قلقة من  أمي كانت  أَنَّ  الهاتف من جديد واعتقدُت  جرس 
استبار  شركة  من  مخاطبتي  من  بحنق  تخلصت  إيذائي. 

تحاول معرفة رأيي في منتوج ياغورت جديد.
أن تصبحي راشدة ... صدى المفرقعات النارية ليزال 
يتردد، كنُت أود أن أتصرف كما لو أنني لم أسمع ما قاله، 
لكن طبلتْي أذني كانتا مليئتين باألصداء. رفضت فتح علبة 
الرد عليه.  أتمكن من  الرسائل، خوفا من عقاب جديد لن 
قطعت جميع الخيوط التي تربطني بالعالم الخارجي. أخذت 
حماما من َرْغَوِة الصابون وأنا أعد الثواني التي يمكن أن 
أحفظ خاللها رأسي غاطسا في الماء. في الثالجة، أحتفظ 
بعلبة من سجائر جيتاْن دون فيْلَتْر لترفع معنوياتي في بعض 
األحيان، في بعض الليالي التي يجافي فيها الكرى عيني. 
دخانها  أنفث  وأنا  تلو األخرى،  الواحدة  منها عدة،  دخنت 
عبر النافذة حتى ل تزعج الرائحة ياْن. لكن الحياة ل تزداد 
ا غامضا قد حولته متعذر  ا آخر، ِسّراً إل ثقال. كنُت شخصاً
الرتياد عادة المظهر الخداع. كنت أستمع إلى أقنعتي وهي 
أخرجت  البالط.  على  بقسوة،  اآلخر،  تلو  واحدا  تتحطم 
والتأمين  الــزواج،  وعقود  الصور،  ألبومات  خزنتي  من 
والملكّية المشتركة. ول تبادلتي التراسلية الملفوفة بعناية 
فائقة تجعلنا نتصور أنها تحتوي على كلمات الحب، الخداع 
يمكن ممارسته حتى أدق التفاصيل . شغلت جهاز التسخين 
في بهو الصالة الذي كان كافيا لتدفئة المنزل طوال اليوم. 
َمَحْوُت من حاسوبي  تقريبا كل ما قرأته وشاهدته.  ْبُت  َغيَّ
مئات الملفات الخاصة بي التي تشهد على سنوات من البحث 

كتبُت  أساسي.  فيها أي شي  أكتشف  ذلك، ل  التي، وفوق 
والثالثين  الخامسة  في  أنني  فيها  أخبرتها  أمي  إلى  رسالة 
من عمري وأخرى لياْن وضعتها تحت وسادته. في البنك، 
كيَس  أمي ووضعت  إلى  أرسلت رسالتي  أغلقت حسابي. 
َسَفر صغير في خزنة السفر بمحطة القطار. هذه التفاصيل 
هي دون أهمية، ل أعرف لماذا أرويها لكم، السفينة التي 
تقطع حبالها وُتْحِدُث موجات وَصَخبا، وخاصة عندما تقتلع 
الرصيف، لكن ل األمواج ول الصخب هما اللذان يقذفان 

بها بعيدا عن الشاطئ. 
ا  أَثراً المنزل،  لن يجد، في  ياْن من عمله،  حينما يرجع 
قبل خمسة عشر عاما. كنت  جها  َتَزوَّ قد  كان  التي  للمرأة 
خائفة من أن يذهب هذا الغياب بنور عينيه، فليكن، كانت 
لديه نظرة هادئة ألولئك الذين ل يرون أي شيء .  كان  من 
لُف الهتمام والكذب عليه مّرة أخيرة  الّسهل أن تبتسم له، َتكَّ
األرجل،  تحت ممسحة  المفتاح  أن دسست  بعد  . غادرت 
في  سيغادر  قطاري  ِبَكْلماْن.  أتصل  أن  قبل  قليال  مشيت 
األوراق  كانت  هادئة.  ولكن  متعبة  كنت  العاشرة.  الساعة 
تسقط بلطف من األشجار. في الحديقة، رجل ينام على مقعد 
ُتَوبُِّخ  أّم  الشارع،  من  اآلخر  الجانب  ومن  طويل،  خشبي 
صغيرها. مازلت لم أشعر بأي شيء. أفكاري لم تذهب إلى 
أي شخص على وجه الخصوص، لم تخطر على بالي أي 
ذكرى قبل المغادرة. ل فرح ول حزن ارتجف في طريقي. 
رفعت عيني إلى السماء. قمر كبير يرسل نوره األبيض 
عبر الغيوم. أنا لم أتحرك، فوجئت جدا أنني ل أزال على 
قيد الحياة. وعزمي مشدد قليال، حضنني الليل بين ذراعيه 
قبل أن أركب سيارة األجرة. سمحت له أن يفعل ذلك. لم 
أكن أعرف الوجهة التي كنت أقصدها ولكن ربما سأصلها 

آمنة وسليمة. 
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ترجمها عن اإلنجليزية: سليمان الخياريعلي جعفر أوغلو 
مترجم عماني كاتب أذري  

لب واأللواح  شجرة الدُّ

اجتّثوا شجرة الجوز البري من الغابة. حّفوا جذعها بآلة تسوية 
الخشب بعد أن جّذوا أغصانها ليصنعوا من أخشابها أبوابااً ونوافذ. 
َل الُصّناع األخشاب في الشاحنة وساقوها إلى داٍر جميلة.  َحمَّ
لحقااً ُصنعت أبواب الدار ونوافذها وقُِطَع الزجاج المزخرف 
ليتناسب وحجم أُُطر النوافذ. حين ُطليت األُطر باللون األحمر، 
أخذت تتألأل تحت بريق الشمس. أصبحت الدار أكثر جاذبية. 

صار المارة يتوقفون أمامها ليتمتعوا برؤيتها. 
ا ما شجرة جوز بري في  تطلّعت األلواح - التي كانت يوماً
السامقة.  ْلب  الدُّ الغابة قبل أن ُتحال ُجذاذااً - إلى هامة شجرة 
عاينت أوراقها الوارفة ِبِغيرة وكانت معجبة بجذعها. بعد هنيهة 

ْلب.  من الصمت الُمطبق، استدارت نحو شجرة الدُّ
م جمالك وفخامتك وظاللك.   »أيتها الشجرة، كل من يراك َعظَّ

ليتني كنت مكانك!« قالت األلواح.  
ْلب في التفكير، فكلمات األلواح بعثرت  استغرقت شجرة الدُّ
الصوت  منبع  نحو  النظر  وأجالت  أشالء.  إلى  أفكارها  بقايا 

وتساءلت:
»لَِم تسألين أيتها األلواح؟ لَِم تقولين ذلك، ألست مسرورة 

ِبحالك؟« 
ْلب. كانت في غاية  سددت األلواح نظرة حزن نحو شجرة الدُّ

الرتباك مما حدا بالشجرة أن تهدئ من روعها. 
لم ل تتكلمين؟ أخبريني ما الذي حدث؟ 

»كنُت فيما مضى شجرة سامقة، أصلها ثابت وفرعها في 
أغصاني،  فوق  العنادل  ترفرف  الغابة؛  َمْبَهجة  كنُت  السماء. 
ويتفيأ األطفال تحت ظاللي، وتقهقه الناس ملء شدقيها بالقرب 
مني. يا لها من أياٍم جميلة لن تعود. واليوم ل شيء يوحي أبدااً 

بسحري القديم. لقد تحولت إلى لوٍح عادي.« 
وعندما أنهت شجرة الجوز تفاصيل القضية تنهدت بعمق. 

ْلب هامتها.  هزت شجرة الدُّ

»يا أيتها األلواح! أتتحسرين على ما أنت عليه؟ لقد ُبهُِّت 
مما أَصابك فال تحزني! هل تظنين أن كل األشجار ستبقى على 
حالها؟ حتى الطبيعة األم ُتبّدل أسمالها. وفصول السنة تتعاقب، 
فصالاً ِتْلَو آخر، فالطبيعة تتوارى خلف ُجَنح الشتاء، ثم تستيقظ 
في الربيع متلفعة بالزهور، مكتسية ِبساطااً أخضر. وفي فصل 
الخريف تعصف الرياح الباردة بأوراقها الصفراء لتلقيها أرضااً. 

أنسيِت كل ذلك؟«
»إطالقااً، لم أنَس« قالت األلواح.

ْلب: »تفقهين بأن البشر ليسوا ُمخلدين  واستطردت شجرة الدُّ
كانوا  والذين  يأتون.  واألطفال  يرحلون  فالكبار  األرض.  في 
ا، أضحوا شيباناًا«  ا. ومن كانوا ُشباناً ا أصبحوا اآلن كباراً صغاراً
»هذه  وقالت:  صغيرة  شجيرات  إلى  ْلب  الدُّ شجرة  وأشارت 
الشجيرات الصغيرة ُغرست منذ عهد قريب. وبالماء والهواء 
وأشعة الشمس تغذت وبعناية الناس نبتت. سيأتي يوٌم وتكبر 
هذه الشجيرات لتكون سامقة ُتشبهني، وستكون َمْبَهجة الغابة 
وسحرها، ومصدر حبور للناس. بعضها لن ينمو، وسوف يجف. 

لذا أنصحك بأن ل تحزني مما أنِت عليه اآلن، عزيزتي!« 
»من سيحتاج إلّي؟ لن يحتاج إلّي أحد بعد اآلن. لن يحبني 

أحد، ولن يشعر أحد بملمس أوراقي.« قالت األلواح بيأس. 
ْلب األلواح وقالت:  عاينت شجرة الدُّ

»يجب عليك أن تتدثري ثوب السعادة ألنك تضفين جمالاً 
على الدار. فيما مضى ُكنِت َمْبَهجة الغابة واآلن أصبحت فاتنة 
الدار. انظري! فالناس من حولك يمعنون النظر فيك! يعجبهم 
جمالك! ولهذا زّينوك بالطالء. أما أنا فمصيري مجهول. ربما 
ا أو ربما أتالشى بسبب الجفاف وأمتزج  سأُجتث ألكون وقوداً

مع التربة.«
ْلب، هدأت  وبعد أن أصاخت األلواح السمع لكلمات شجرة الدُّ

وبدأت تنظر حولها بابتسامة ُمشرقة. 

النصوص
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مترجم عماني
سعيد الحاتمي

كاتب عماني

مشاهدات درَّاج يرتدي قميص منتخب األرجنتين

1
سياٌج  بها  يحيط  جرداء  أرض  هناك  العام  الشارع  على 
قرر  حين  يحلم  صاحبها  كان  الجهات،  جميع  من  شبكي 
شراءها بأن يحولها إلى مزرعة مليئة باألشجار والمواشي 
يعثر  -ولم  بالثقوب   مألها  أن  بعد  اكتشف  لكنه  والطيور، 
على قطرة ماء واحدة - أنه ل أمل لديه بأن يصبح صاحب 
مزرعة ، لذلك ظلت أرضا جرداء يحيط بها سياج شبكي 

على الشارع العام،
الحكاية ليست هنا...

مشروعا  يقيما  أن  كفيله  على  اقترح  ميزان  أن  الحكاية 
وفي  العام  الشارع  على  فهي  األرض،  هذه  على  تجاريا 
لهما  يكفل  المزارع والبيوت، مما  منتصف خط طويل من 

نجاحا مميزا في مشروعهما.
ما المشروع يا ميزان؟

المواجه  الجزء  بالطبع-  كفيله  -بأموال  ميزان  استأجر 
للشارع، بنى فيه غرفة صغيرة له مالصقة لما يشبه قاعة 
مغسلة  تحتها  وبنى  مظلة  نصب  األمام  وفي  مستطيلة. 
وطاولة إسمنتية غطاهما بالسيراميك. بنى جدران مشروعه 
يؤسس  أن  ميزان  قرر  لقد  بالصفيح.  وغطاها  بالطابوق 
الحية.  الدواجن  وذبح  لبيع  مشروعا  بالطبع  كفيله  بأموال 
عليها  مرسوما  مربعة  لوحة  أحضر  جاهزا  أصبح  حين 
إلى  يشير  وسهما  األسفل  في  رقمه  ووضع  أحمر،  ديٌك 
جهة اليمين، ثم غرسها على رصيف الشارع.  يشتري كل 
أسبوع صيصان الدجاج من شركة كبيرة للتفقيس في بركاء 
شهر  من  أقل  بعد  تكبر.  حتى  نهار  ليل  بإطعامها  يقوم  ثم 

يبيعها مذبوحة بهامش ربح جيد يتقاسمه مع كفيله.

الحكاية ليست هنا ..
يجلس  هزيل  صوص  كان  الصيصان  من  دفعة  آخر  في 

منزويا عن المجموعة ول يتحرك إل نادرا، وحين تتحلق 
المجموعة حول الصحن المخروطي كان يبتعد إل فيما ندر، 
أن  منذ  هزيلة.  دجاجة  أصبح  حتى  حجمه  كبر  ذلك  ومع 
كانت صوصا أخذت تالحظ دخول ميزان المتكرر للحظيرة 
. يختار مجموعة من الدجاج ويأخذها للخارج، ثم ل تعود، 
كانت تسمع الدجاجات التي يخرجها ميزان وهي تبقبق بهلع 

ثم يهمد صوتها فجأة. إلى أين تذهب؟
 قررت هذه الدجاجة أن تكتشف الحكاية، تحركت ببطء 
وجلست على حافة الباب. حين خرج ميزان حامال دجاجتين 
ألحد الزبائن، لم يغلق الباب جيدا. شاهدته وهو يثني رقبة 
إحدى الدجاجتين للخلف ثم يمرر شفرته الحادة على وريدها 
وهو يكبِّر. رأت نافورة صغيرة من الدم تثعب من الرقبة. 
ألقاها على الطاولة ثم تناول األخرى. بعد قليل عاد ميزان 
بسهولة،  فأمسكها  منكمشة  وجدها  الواسع،  الدجاج  قن  إلى 
التي  اليد  فأفلتتها  رفضها  الباب  على  الواقف  الرجل  لكن 
لم  مفتوحا.  الباب  ترك  خرج  حين  جناحيها.  على  تقبض 
تنتظر. خرجت من الباب ولبدت تحت شوالين للحبوب على 

يسار الباب.
الدجاجة قررت أن ل تموت..

لم ينتبه لها ميزان وهو يغلق الباب بقفل حديدي ثم يربط 
إلى  إلى غرفته. حين اطمأنت  المفتوحين ويذهب  الشوالين 

خلو المكان خرجت باتجاه الشارع العام..
ليست هذه هي الحكاية...

على  صباح  كل  يتريض  أن  تعود  رجال  أن  الحكاية   
بيضاء  دجاجة  على  األيام  أحد  في  عثر  الهوائية  دراجته 
تناثر ريشها على الرصيف بعد أن دهستها سيارة مسرعة..

مالحظة وحيدة على الحكاية..
الدجاجة كانت قد قررت أن ل تموت.. الشارع لم يكن 
الذي  اج  الدرَّ  . السيارة  يلحظها سائق  فلم  الليلة  مضاء هذه 

النصوص
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منتخب  قميص  يرتدي  كان  الرصيف  على  الدجاجة  شاهد 
األرجنتين لكرة القدم..

2
على السياج بين الشارعين  ثمة طائر ملون.. يقول عمود 
أين  فمن  بالتأكيد  مهاجر  طائر  هذا  لنفسه:  الضجر  اإلنارة 
على  مصوبتان  الطائر  عينا  القفر..  هذا  في  ملون  بطائر 
المصفر  العشب  على  يتقافز  الجراد  من  صغير  سرب 
بجانب الرصيف. الجراد الصغير جائع لذلك لم ينتبه لعيني 
الخطاف المصوبتين عليه. وألن الحياة في جلها قائمة على 
لرصيف  بري  قط  اللحظة  تلك  في  فقد وصل  المصادفات، 
بما  يشعر  لم  لذلك  أيضا  جائع  الطائر  المعاكس.  الشارع 
يحدث خلفه. عيناه على الجراد وقفاه للقط الجائع. المصباح 
الذي كان ضجرا قبل قليل أخذ يراقب كرنفال التربص من 
عٍل ،ل يشعر المصباح بالجوع، لذلك لن يفهم أبدا ما يحدث 

في األسفل. 
قليلة  جرادة  الطائر  عينا  فيها  اختارت  التي  اللحظة  في 
الطائر  أرخى  ينقض.  أن  المتحفز  القط  فيها  قرر  الحركة 
عجيزته  القط  وأمال  السياج،  حد  عن  الصغيرة  مخالبه 
للوراء .أفرد الطائر جناحيه وانقبضت عضالت أرجل القط 

بقوة. انقض الطائر وانطلق القط..
األعلى  في  والمصباح  جدا،  جائعين  جائعين،  كانا  لقد 
سيضيء بعد قليل، حيث شمس النهار ستغرب في غضون 
نهايته  في  تضجر  طويل  ظالم  بعدها  وسيحل  دقائق. 
الشارع.  على  السيارات  حركة  تتوقف  حين  المصابيح 
قميص  يرتدي  دراجة  سائق  المكان  سيعبر  الصباح  في 
يجد خطافا جميال  حين  قليال  ،وسيحزن  األرجنتين  منتخب 
متهشما على الرصيف ، سوف يتناول هاتفه ليصوره وسط 
الفيس  على  حسابه  في  الصورة  يضع  .قد  النافق  الجراد 
ينتهي  والضوء. حين  الجوع  تحتها: ضحايا  بوك وسيكتب 
في  مدهوسا  بريا  قطا  أبدا  يلحظ  ولن  تريضه  سيواصل 

الشارع المعاكس.. 

3
مسنان  زوجان  السليف  مدرسة  خلف  داخلي  شارع  في 

يمشيان ببطء. يضع الزوج راحته اليمنى عند آخر فقرة في 
ظهر زوجته و كأنه يساعدها على التقدم. هي بالكاد ترفع 
خطوتها عن األرض ، في حين يظهر هو أكثر صحة. فجأة 
توقفت الزوجة وكأنها تذكرت شيئا ما. التفتت إلى الرجل، 
أن  يكاد  وهو  بحماس  له  تحكي  وأخذت  بخنصره  أمسكت 

يلتهم وجهها من شدة تركيزه..
منتخب  قميص  يرتدي  دراج  بجانبهما  عبر  حين 
زوجته  كتف  خلف  يده  ووضع  الرجل  ضحك  األرجنتين 

وواصال سيرهما البطيء.

تذييل مهم
الدراج قضى بقية نهاره يفكر في الحكاية التي ظلت تلك 
صباح  عنها  تفرج  أن  قبل  طويلة  لسنوات  تخبئها  المسنة  
اليوم وتجعل عيني زوجها تبرقان كأنهما في وجه صبي. 

4
يمكن  ل  الحقيقة  في  المدينة،  هذه  في  وحيدة  حانة  هناك 
اعتبارها في المدينة أصال.. فهي تقع على حافة الصحراء 
وعند بداية طريق دولي طويل، وبذلك تكون هي أول من 
يستقبلك وآخر من يودعك. النادل السيالني تعود على عدد 
األودية  يفضلون  هنا  السكارى  حيث   ، الرواد  من  قليل 

البعيدة والشقق المستأجرة عوضا عن هذه الحانة. 
على  معتم  ركن  في  وانزوى  ونحيل  أسمر  شاب  دخل 
على  يحملها  كان  صغيرة  ورد  باقة  وضع  الباب.  يسار 
عندما  منهكتين.  بعينين  المكان  يمسح  وبدأ  أمامه  الطاولة 
يخلط  اللحظة  تلك  في  كان  الذي  النادل  إلى  أشار  يقلق  بدأ 
منه  اقترب  الحانة.  في  القليلين  الزبائن  ألحد  المشروب 
إلى مكانه  ابتعد عنه، عاد  ثم  لدقيقة واحدة  النادل وتهامسا 
من  كثيفة  سحب  عمره،  إلى  أضيف  مضاعفا  عمرا  وكأن 
ينشج  أن  هم  حين   . قلبه  على  واحدة  دفعة  هبطت  الحزن 

تحامل على نفسه وغادر المكان.
**

في الصباح وجد شاب يقود دراجته قريبا من فندق واحة 
الصحراء باقة ورد صغيرة مرمية بجانب الطريق، 

كانت ل تزال ندية ويانعة.
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عاطف سليمان
كاتب مصري

غفوُت فغدوُت فقرأُت

أحياٍن  ذلك في  أنسى  إني  ثم  القراءة،  ا معنى  أحياناً أعرُف 
فال أعوُد أعرُف ما كنُت أعرفُه، ثم قد تعاودني المعرفُة من 

جديد، ثم قد تفارقني. 
هوّيتي  تكوُن  بعد  ومن  قارئ،  أني  هي  األولى  هوّيتي 
قد  كتاٌب  ا  أحياناً يعجبني  وكقارٍئ  أكتُب.  أني  وهي  الثانية 
ل يعجبني بالقدر نفسه إذا نظرُت إليه من هويتي ككاتب، 
ا أني أختاُر للقراءة – بتسامٍح - ما ل يروقني -  وليس نادراً
بصرامٍة - ككاتب. أقرأُ، عادة، بال خطة ُمِبينة؛ إّنما أحبُّ 
أْن يسلمني كتاٌب أو مخطوٌط إلى كتاٍب أو مخطوٍط، ولسُت 
فضولي  وإرواِء  روحي  إمتاِع  سوى  القراءة  من  أترّجى 
نفسي  على  عثرُت  ما  له  قرأُت  َمْن  مع  الغيبي  والتواصِل 

فيه. 
العلوي  كفر  مدرسة  دخلُت   1964 سنة  خريف  في 

البتدائية المشتركة، وسرعان ما تعلمُت القراءة.
أسعى  صرُت  حتى  القراءة  على  قدرُت  إْن  ما   
لكي  هناك  أو  هنا  تكون  قد  كتابة  أية  على  وأتلّمُظ  فأفّتش 
أدري  ولسُت  الجديدة،  قُدراتي  طائلة  تحت  ا  فوراً أضعها 
ا بصوٍت عال،  لماذا استرحُت، منذ البداية، إلى أّل أقرأ أبداً
ول بأي صوت، إّنما فقط كنُت أمرُّ بعيني على المكتوب، 
ا أعتاُد عادَة أني إذا قرأُت  ا قد بدأُت مبكراً وربما كنُت أيضاً
ا، من المقروء،  ؛ بل يتبّدى لي دائماً ل أواصل القراءَة مطولاً
عنده  فأتوّقف  اهتمامي  يثير  جانبّي،  شاِغٌل  أو  ما  شيٌء 
ا عن السياق األصلي ثم  وأستغرُق فيه وأسرُح، وأذهُب بعيداً
قد تتشّعُب بي استغراقاتي في ذلك البعيد، فال أعوُد بعدها 
إلى ما كنُت أقرأه، أو أعود بعد حين، ولعل تلك الفسحات 
ازدحام  من  وترحمني  القراءة  من  الراحة  لي  تتيح  كانت 
نتيجة  أوراُق  تستهويني  كانت  استيعاَبها.  يفوُق  بما  نفسي 
الحائط السنوية )من نوع »الشمرلي« ، التي كانت موجودة 

وحروفها  الكبيرة  القليلة  بكلماتها  أسرتي(  بيت  في  ا  دائماً
ا، وكذلك كنُت  اجتذبتني دوماً التي  الممتلئة  األنيقة  السوداء 
األخبار،  جريدة  اليومية،  الجريدة  عناوين  شكل  إلى  أميُل 
بخط  المكتوبة  الحمراء  بعناوينها  أبي،  يفّضلها  كان  التي 
ا آنذاك أن أتملّى في الكلمات  الرقعة، ولطالما عشقُت كثيراً
المنقوشة بالحفر البارز على مشطة  َشْعر صفراء اللون، 
تخصُّ  كانت  بالعاج،  الشبيه  الجامد  البالستيك  من  لمعة، 
ا من مثيالت هذه المشطة  أمي، وكنُت أُلقي في البيت بعضاً
الصفراء ذات الصفْين غير المتماثلْين من األسنان، أحدهما 
أرق من اآلخر ومسافاته بين األسنان أضيق، أّما المستطيل 
دقيقة  هيأةُ غزالٍة  عليه  ا  منحوتاً فكان  الصفْين  بين  األوسط 
الفرنسية  لعلها  بلُغٍة،  مكتوبة  حروف  وبجوارها  بارزة 
الغزالة  تلك  إلى  أهفو  وكنُت  الصينية،  أو  اإلنجليزية  أو 
المنمنمة الجميلة؛ فأنظرها وأتلّمسها وأعكف عليها وأحبُّ 
ا بالذي تعنيه اللغة،  الحروَف المجاورة لها، وما علمُت أبداً

وما كان لي ِعلٌم بوجوِد لُغات.  
في ذلك الزمان، في بيتنا، كانت هنالك لوحة من ورق 
تخطيط  بها  الُغرف  بإحدى  حائط  على  معلقة  الكرتون 
باِسمة، وبالجوار كلمة »أسكين«  فتاة نحيلة  لصورة وجه 
سطٌر:  ُكِتَب  وباألسفل  الكبير،  الثخين  الثقيل  الرقعة  بخط 
»أقوى وأسرع مسكن«. بالطبع لم أكن أدري أن هذا كان 
ا، ولم أفهم كلمة »أسكين« إْذ لم تكن متداولة في ما  إعالناً
هو حولي، أو لعلها كانت متداولة من دون انتباهي إليها، 
وبدا  الرقعة،  بخط  الكلمة في صورتها  أعجبني شكل  لكن 
ا  أيضاً أفهم  ولم  رهيف،  مديٍد  سكيٍن  مثل  السين  لي حرف 
كلمة »ُمَسكِّن«، خاصةاً أنها لم تكن بها عالمات التشكيل، 
وحتى لو أنها كانت كاملة التشكيل فما كنُت سأفهمها ألننا لم 
ندرس عالمات التشكيل في الصف األول البتدائي بالطبع، 
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وعالوة على ذلك فهذه الكلمة لم يكن يقدر على فهمها إل 
تعني  إنها  إْذ  واحدة؛  كلمة  ل  كلمتْين  بمقام  أنها  يعي  َمْن 
تلك  كثياًرا  ألمُح  كنُت  فإني  أية حال  األلم«. على  ن  »ُمسكِّ
المكتوبة  والعبارة  المرسومة  الفتاة  وجه  بصورة  اللوحة 
تحت ذقنها، ولم تكن العبارة مستساغةاً مني ولم تمر بسالم 
شعوري  بسبب  أتضايُق  كنُت  أني  وأظنُّ  أمامي،  من  ا  أبداً
تكون  أن  يفترُض  كان  أنه  يبدو  الذي  العادي  التلقائي 
َمسكين«،  وأسرع  »أقوى  هي  »أسكين«  لكلمة  التكملة 
بالخلل،  الشعوُر  يعاودني  اللوحة  إلى  رنوت  كلّما  فكنُت 
بيني وبين نفسي، وأتنّغص ألن كلمة »مسكن« واضحة ل 
»ياء« فيها، َلكأنما كان يجب عليها، في نظري، أّل تكون 
دة على هذا النحو هي التي كان ُيفتَرُض بها أن تكون  مؤكَّ

»مسكين«، حسبما كنُت أشُعر.    
العلوي، وأنا  أثناء تجوالي بطرقات كفر  ا؛  وكذلك أيضاً
ا إلى دار سيدنا  طفل بالمدرسة اإلعدادية، كنُت ألتفُت دائماً
وَلطالما  القديم،  الكبير  الخشبي  ببابها  »الكريدي«،  الشيخ 
بأعلى  قوٍس  على  وبارزة  منقوشة  »كتابة«  نظري  لفتت 
لم  الواقع  في  هللا«.  مخافة  الحكمة  »رأس  الباب؛  إطار 
كلمة  من  حرفْين  ألن  النحو  هذا  على  »الكتابة«  تلك  أَر 
ما وانطمسا، فصار ما يمكنني قراءته،  »مخافة« كانا قد تهدَّ
لم  بالطبع  مخا   هللا«.  الحكمة  »رأس  هو  مرة،  كل  في 
عن  الناتج  للفراغ  أحسب  ولم  الحرفْين،  غياب  إلى  أنتبه 
حالها،  على  ا  تلقائياً الجملَة  قبلُت  إنما  ا،  حساباً الغياب  ذلك 
ولربما أكون قد خّمنُت بوجود عالقة طبيعية أو منطقية بين 
»المخ« و«الحكمة«، ولعل كلمة »رأس« في مطلع تلك 
الجملة كانت توفِّر التمهيَد إلقرار كلمة »مخ«. لكني كنُت 
قبولي  إْذ إن  بها  الكتابة كلّما مررُت  تلك  إلى  التطلَّع  أعيُد 
ا، ألني كنُت أشعر بوجود خطٍأ ما كامن  بها لم يكن مستقراً
في كلمة »مخا« مصدره هو »صيغة المثنى« التي عليها 
ا في مدرستي، لكني لم  الكلمة، والتي كنُت قد تعلمُتها حديثاً
أجرؤ بالطبع على أن أستفسر أو أن أستفهم، وهكذا تعايشُت 
إّبان صباَي مع فكرة أن رأس الحكمة هي »ُمخا« هللا، لكن 
عرفُت  متى  أدري  ولسُت  الفكرة،  تلك  من  استيقاٍن  دونما 

الجملة في حالتها الصحيحة.
نفسها،  الفترة  تلك  في  الصيفية،  اإلجازة  أتذّكر  كذلك 
، من أولِه  القرآَن كامالاً حين قررُت بمبادرة ذاتية أن أقرأ 
»سورة  بدايات  في  نفسي.  وبين  بيني  ا  سراً وبالترتيب، 

التي  نعمتي  اذكروا  إسرائيل  بني  ﴿يا  اآلية  قرأُت  البقرة« 
أنعمُت عليكم وأني فضلتكم على العالمين﴾، وكانت صدمتي 
وجوُد  يباغتني  أن  ق  أصدِّ لم  هائلة.  وحيرتي  ُمزلِزلة 
لها  ا  وجوداً أعاين  أْن  وهالني   ، أصالاً القرآن  في  إسرائيل 
ما  بحسب  الفترة،  تلك  في  والمحاباة.  بالمالطفة  مشمولاً 
الراديو،  ا يسمعون، في  الناُس جميعاً كنُت أسمُع، وما كان 
وبحسب  الشتراكي«،  »التحاد  ميكرفونات  وبحسب 
ا  ا ممقوتاً ا كريهاً األجواء العامة كلها، لم تكن إسرائيل إل شيئاً
لفَظ  أجد  أن  مطلقاًا  أتوّقع  ولم  التصويب،  واجَب  أ  وخطاً
لكني وجدت إسرائيل  الكريم،  قُرآني  ا في  إسرائيل مذكوراً
ليست فحسب مذكورة إنما أيضااً مخصوصة بما شعرُت أنه 
حفاوة وإطراء، حتى لو كان ذلك في سياق َلوٍم أو عتٍب أو 
غضب. أتذّكر أجواَء تلك التجربة وعذابها المخلِخل، حين 
قرأُت، ثم حين كففُت، وحين ُخِذلُت وُصِدمُت فيها صدمتي 
على  المكان،  في  جلستي  حتى  أتذكر  بل  األولى،  الكبرى 
الكبير،  الصالة  باب  في مواجهة  البلدي«،  طرف »الكنبة 
في بيتنا بكفر العلوي، وأتذكر الوقَت، يومذاك، الذي كان 
ما بين المغرب والعشاء أو بعد ذلك بقليل، على ما أظن. 

ما  أقرأ  أن  ا  دوماً لي  ُيتح  لم  أني  غير  فقرأُت،  غدوُت 
أشتهي، وما اشتهيُت في سنوات الكهولة أكثر من أن تتيّسر 
قُدامى  ابتكرها  التي  القديمة،  المصرية  اللغة  قراءة  لي 
المصريين بفطرتهم الطبيعية فكانت ل تحتاج إلى ُمعلِّمين 
الرموز  إن  إْذ  والرموز،  الشفرات  يفكون  أو  يرشدون 
واإلشارات كلها كانت مفهومة، من تلقائها للقارئين، حتى 
نغمات  كانت  وكذلك  مرة،  ألول  يرونها  الذين  لألغراب 
لكن  تلقائها.  من  وُمباحة  مكشوفة  اللغة  هذه  وصوتيات 
األحوال تغّيرت مع نمط الحياة الحالية والمعتقدات السائدة 
ا، فتعّقدت وغمضت  فيها، وغارت تلك الفطرة الطبيعية بعيداً

األمور التي كانت سهلة ويسيرة.

من طرٍف خفّي، أو لعله غير خفّي، يتدّخل شكُل حروِف 
الكتابة ويؤثر في معنى المكتوب؛ فال تكون الكلمة المكتوبة 
هي هي في وجدان رائيها وفي يقين قارئها إذا ُكِتبت بشكلْين 
مختلفْين، وكل شكٍل لكتابِة أية »كلمة« أو »جملة« يضفي 
عليها ما هو ليس في أصل وجودها. وفي هذا األمر يصعُب 
مثل  معينة  بأشكال  مكتوب  هو  ما  قراءة  أطيق  أن  عليَّ 
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خطوط الكتابة ذات الزوايا القائمة التي تكون الحروف فيها 
كأجزاٍء من مربعات، ول بد لي من تحويل مثل هذه الخطوط 
المزِعجة إلى األشكال المحبوبة لدّي؛ مثل خط النسخ. في 
بيوت القرية وعلى جدران دكاكينها وبقالتها كنُت أصادُف 
ا آنذاك  اللوحات التقليدية التي كان األهالي يصنعونها يدوياً
من عيدان القمح المقصوصة والملصوقة بالعجين أو النشا 
الذهبي،  العيدان  لوُن  قلبها  فيشعُّ من  قماشات سوداء  على 
والتي كان ُيكتب عليها آيات قرآنية أو عبارات ذات سداد، 
ول زلُت أتذكر لوحات »الصبر جميل« المكتوب بعضها 
بخط النسخ وبعضها بخط الرقعة وبعضها بالخط الفارسي، 
فكان كل »صبر جميل« منها يتباين عن سواه، في نفسي 
وفي وجداني، فمنها ما كان يضيف، على المعنى األساسي، 
من عنديات حروفه وتالوينها، هذه الرقة أو تلك الِحّدة أو 

النعومة أو الغلظة.

أنَت  كنَت  فإذا  مكتوب،  لكل  الثاني  الكاتُب  هو  القارُئ 
فسوف   – حق  عن   – كلماته  إلى  ُيسعى  الذي  الكاتب 

يشاطرك في كتابة مدوناتك أرقى وأفطُن القُراء، وإل... 
الناس،  من  الكثيرين  أيدي  في  يكون  نفُسه  والكتاُب 
قد  قارئ  ثمة  لكن  الناس،  أكثرية  أيدي  في  يكون  لعله  بل 
فيه،  الواحد مرة بعد مرة ويجد  الكتاب  يقرأ في هذا  يظل 
منه  ويستنبط  ا  جميعاً األخرى  الكتب  تحتويه  قد  ما  لنفسه، 
كل المعرفة ويلتقط اإلشارات التي تعنيه. واألمُر ل يتعلّق 
ومن  قارئه،  بخصوصية  بل  المقروء  الكتاب  بخصوصية 
ا لمدة  ا واحداً المعلوم أن فيودور دوستويـڤـسكي ظل يقرأ كتاباً
أربع سنوات إّبان فترة اعتقاله في ُعمر الشباب، إْذ لم يكن 
كتاب  أي  بحيازة  للمعتقلين  يسمح  القيصرية  قانون روسيا 
سوى الكتاب المقّدس، وفيما بعد لم يستغِن دوستويـڤـسكي 
طوال حياته عن نسخته تلك من الكتاب المقّدس المزدحمة 
َكَتَب  كذلك  تعليقات على هوامش صفحاتها.  نه من  دوَّ بما 
قارٍئ  عن  الشطرنج«  »لعُب  روايته  في  زفايج  ستيفان 
القارئ  ذلك  كان  العجيبة  وللمصادفة  واحد،  لكتاٍب  فريٍد 
اختلَس  وقد  دوستويـڤـسكي،  مثل  العتقال  رْهن  ا  أيضاً هو 
القارُئ الكتاَب المقصود، أثناء نوبة التحقيق معه، من جيب 
التحقيق،  غرفة  في  الحامل  على  المعلّق  الضابط،  معطف 
ليتسلّى بقراءته في محبسه الطويل المتوقَّع، ولم يكن يدري 

بسرقته،  غامَر  الذي  هذا  هو  كتاٍب  أيَّ  بالطبع  ن  يخمِّ أو 
كتاٌب  أنه  النفرادي  بالمحبس  خلوته  في  اكتشَف  أْن  إلى 
في خطط ومهارات المنافسات الشطرنجية، المجال األبعد 
عن اهتماماته، وقد عكَف بطُل ستيفان زفايج على استقراء 
يلعب  قبالاً كيف  يعرف  بالكاد  كان  الذي  ذاك – هو  كتابه 
الشطرنج – مثلما عكَف دوستويـڤـسكي على كتابه المقّدس 
ليخرج ُكل منهما بعد ذلك إلى العاَلم وقد استوى وأَتمَّ لنفسه 
رواية  في  باربوس  هنري  لدى  وكان  المراد.  النضوَج 
»الجحيم« قصة ُحب؛ فكان أْن التقى الفتى والفتاة في غراٍم 
هانٍئ، والفتاة الحسناء، العِطرة الدمثة فريدة الجمال، كانت 
يكتبها  التي كان  الحب  تهيُم بكلمات  تني  فتاها، ول  تعشق 
وفرادة  جمال  عن  أخبرته  ما  أكثر  وما  إليها،  رسائله  في 
كتاباته النفيسة. كانت الفتاةُ في رواية باربوس هي القارئة 
فأوصت  موتها  مرَض  مرضت  ما  ُسرعان  التي  ة  المعتزَّ
بأْن ُتدَفن معها ُرزُم الرسائل الجميلة وأُجيبت إلى رغبتها. 
ومّرت بعُض السنين، ولم ينَس الفتى فتاَته بعد موتها، غير 
ا ثروَته من الكتابات المأخوذة المقبورة في  أنه لم ينَس أيضاً
حضن الجثة. كانت اإلطراءاُت، من ِقبل القارئة الماِدحة، 
قد أغوته فتأسست أوهاُمه عن صفحاته المفقودة، واستوى 
شغفُه إلى استنقاذ واسترداد تلك الرزمة من الزوال، حسبما 
مٍة عِطنٍة  . فكان أْن نبَش الفتى قبَر َفتاته، وخاَض في رِّ ظنَّ
صارتها حبيبُته التي كانت جميلة وكانت ذات شذى، واستلَّ 
لعله  أو  وأدرَك،  وقرأها،  بها،  الرزمَة من حضنها، وعاد 

لم يدرك.

أن  كذلك  ومعلوٌم  طبقاٌت،  األدب  ُكتَّاَب  أن  معلوٌم 
بالمثل،  هم،   – ُكّتاِبه  غير  من  كانوا  وإْن   – األدب  قُّراَء 
قُّراء  من  هم  األدب  ُكّتاب  فإّن  الحال  وبطبيعة  طبقات. 
األدب المداومين، إل أن الطريف هو إمكانية وجود ُكّتاٍب 
ا؛  جيدين بينما هم في نفس الوقت قُّراء من طبقٍة أقل كثيراً
ل يقتاتون على األفضل، بل قد ُيسيئون فْهَم وتقديَر أجود 
هم  بينما  ا سيئين  ُكّتاباً نجد  أن  ا  أيضاً الطريف  الكتب، ومن 
من أرقى القُّراء، َلكأّن قراءاِتهم ل تستقر لهم إل خارَجهم. 
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تحتل النخبة الفكرية، في كل تاريخ المجتمعات، مكانة مؤثرة 
الناس  بهموم  تنشغل  ألنها  وذلك  ووعيهم.  األفراد  حياة  في 

ومستقبلهم دون أن يكلفها أحد بذلك كما يرى سارتر. 
ولقد  المهمة،  هذه  من  استثناء  تكن  لم  العربية  والنخبة   
أدى انشغالها بما يجب أن يكون، بالعالم المأمول، بالنقيض 
التاريخي لما هو واقع إلى طرحها كل األيديولوجيات الكبرى 
التي عرفها العرب المعاصرون، بل إن الفالسفة والمفكرين 
والحداثة،  والحرية  التقدم  أفكار  الغرب  استعاروا من  الذين 
والعلمانية والعلم والمواطنة والديمقراطية، وحاولوا توطينها 
ساحات  عن  أفكارهم  تغيب  تكاد  الحداثة  قبل  ما  بالد  في 

الصراع الراهن، ويجب أل تغيب.
وإعادة  األفكار  لستيراد  األهم  الحاضنة  مصر،  في   
زكي  اآلن  يذكر  أحد  ل  محليا،  ا  لبوساً وإلباسها  صياغتها 
يدعو  وهو  ريشته،  وُثلمت  ُبح صوته،  الذي  محمود  نجيب 
العقل.  واستخدام  األوهام  وترك  العلم  وأخالق  العلم  إلى 
وعبدالرحمن بدوي صاحب العشرات من كتب التراث الذي 
ا في وعي شباب  أثراً لم يترك  إليها،  الوجودية ودعا  اعتنق 

مصر، وقس على ذلك.
ا عن عقالنيٍة نقديٍة توحد   والجابري الذي قتل التراث بحثاً
بين ابن رشد والشاطبي وابن حزم، مات ولم يترك خلفه من 
يحمل “وهمه” التراثي، ككل التراثيين الذين راحوا ينبشون 
القبور بعد هزيمة حزيران، مستنجدين بها علهم يجدون حال 

للعالقة بين الوعي القديم والوعي الجديد.
 حاول ماركسيو ذلك الزمان أن ينتسبوا إلى واقعهم عبر 
الكندي، والفارابي، وابن سينا، وابن رشد وعبر “مركسة” 

ما ل “يمركس”.
 ولم تترك البيروسترويكا ماركسية العرب دون أن تقلل 
من شأنها إلى الحد الذي صارت فيه غريبة عن الحقل الثقافي 
شاغلين  أمين  وسمير  العالم  أمين  محمود  يعد  ولم  العربي، 

الناس.
 وشخصانية الحبابي بتأثيٍر من الفيلسوف الفرنسي مونيه، 
الوعي  في  ما  ندبة  تترك  لم  إسالمية،  الحبابي  أرادها  التي 
العربي والغربي. ومات حسن صعب، صاحب تحديث العقل 

ا شعبويا. العربي، وترك وراءه عقالاً عربياً
في  شديد  حذر  هناك  كان  مصر  شباب  ثورة  بعد  أجل   
“المدنية”  مصطلح  واستخدام  العلمانية،  مصطلح  استخدام 
في  تعلموا  الذين  األصوليين  بعض  وينبري  عنه.  عوضا 
عقالني،  بخطاٍب  يتحدث  من  كل  لمهاجمة  أصال  الغرب 

ويتحول مثقف كهذا إلى مشروع قاتل.
 العراق الذي كان أكثر المستهلكين للكتاب، واليوم ل هم 
يتعرضون  الذين  من  اآللف  ومداواة  عاشوراء،  سوى  له 
الكتاب  إنتاج  واحة  كان  الذي  لبنان  الجسد.  لتفجيرات 
والصحافة يتحكم به حزب أصولي باسم الممانعة، ما الذي 

جرى؟
 مصر العراق سوريا المغرب لبنان تونس بالد النهضات 
ا  ا تاريخياً العربية المبكرة في القرن التاسع عشر تعيش نكوصاً

ا وتفكر خارج ذهنية التجاوز نحو األعلى؟ فاجعاً
 أين هي العلة؟ هل العلة في واقٍع عصي على التغيير، 
أم في أفكاٍر ل عالقة لها بواقع المنطقة أو تاريخها أم تعود 
في ضوء  الراهنة  الثورات  نفهم  وكيف  معا؟  األمرين  إلى 

هذه األسئلة؟
التاريخية التي لم   تكمن المشكلة كما أعتقد في المكنسة 
تستطع أن تتحرر من الوسخ التاريخي نفسه، تعلقااً بالسلطة 
أمام  الطريق  تنظيف  مهمة  تنجز  أن  تستطع  ولم  الرعناء، 
التاريخ لنتصار األفكار وتحويلها إلى نمط حياة ونظرة إلى 

الوجود واإلنسان.
 أقصد بالمكنسة التاريخية، الفئات الجتماعية التي انتدبت 

نفسها لمهمة التغيير الجتماعي.

أحمد برقاوي 
كاتب ومفكر فلسطيني

النكوُص التاريخيُّ دعوة لوالدة األنـَا
الكائن خارج »أناه« الحرة منعدم الفاعلية
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المستعمرات  في  الوطنية”  “الدولة  تأسيس  كان  فلقد   
العربية حادثا جديدا، وكانت حاجات الدولة الوليدة كي تصل 
إلى شكل الدولة المعاصرة كبيرة؛حاجات اقتصادية وثقافية 

ومؤسساتية.
 والسلطة التي آلت إلى أرستقراطية مدينية وفالحية أخذت 
الطابع الديمقراطي الغربي ودون تاريخ تحولت عميقة في 
إنجاز  على  تعمل  أخذت  بل  ا،  واقتصادياً ا  سياسياً المجتمع، 
هذه التحولت دون تاريخ، وكان هذا أهم عقبة تاريخية أمام 
التحول الحداثوي وأمام مكنسة التاريخ. فبدلاً من أن تكون 
ثمرة تاريخ، وتطور المجتمع الرأسمالي، ومهمة برجوازية 

متكونة، أرادت السلطة أن تنجز ما أنجزه تاريخ أوروبا.
 ولهذا كانت السلطة الوليدة، بوصفها مكنسة التاريخ، ذات 
مالمح من التاريخ الذي تسعى لكنسه. الفئات الوسطى التي 
لألرستقراطية  بديل  إلى  تحولت  والتي  هائلة،  بسرعٍة  نمت 
لم  الوليدة  البرجوازية  الفئات  وبعض  والقروية،  المدينية 
األخرى  هي  فحملت  الحداثوي،  الفكري  تحررها  تنجز 
السلطة  آلت  إن  وما  الحياة.  إلى  التقليدي  المجتمع  نظرات 
إليها حتى حاولت إنجاز حداثة بعصبية تقليدية، وتلك كانت 
أكثر المفارقات مأساوية في التاريخ المعاصر للعرب. “هذا 
التحليل ل ينطبق على بلدان شبه الجزيرة العربية، وينطبق 

على اليمن جزئيا”. 
شبه  األرستقراطية،  السلطة  فيه  نشأت  الذي  الوقت  ففي 
الفئات  تكوين  في  ونجحت  والريفية،  المدينية  البرجوازية 
واألساتذة  المعلمين  من  المتكونة  المجتمع-  قلب  الوسطى- 
وما  والعسكر  والموظفين  والمهندسين  واألطباء  والمحامين 
شابه ذلك من مهن، وساعدت على تكّون نخبة فكرية ذات 
نظرة إلى مستقبل حداثوي بكل األفكار التي يعج بها الغرب، 
وموت الفئات الوسطى ذاتها بعد استالم جزء منها للسلطة، 
السورية  المصرية  األرستقراطية  أسست  الذي  الوقت  وفي 
الفئات  فإن  األحزاب،  وتكون  السياسية،  للحياة  والعراقية 
الوسطى التي يفترض أنها تريد إنجاز ما عجزت عن إنجازه 
الحياة  دمرت  قد  برجوازية(،  )المسماة جدل  األرستقراطية 
السياسة، ودمرت قدرة األفكار على تشكيل الوعي الروحي 

الحداثوي والمعاصر.
الطبقي  األصل  ذات  الوسطى  الفئات  أي  أنها،  وذلك   
الفالحي، لم تحصل على تربية مدينية باألصل، ولم تتشرب 
إنجازات برجوازية ثورية بالمعنى التاريخي، ولهذا وجدت 

موقع  من  ل  والريفية  المدينية  لألرستقراطية  نقيضا  نفسها 
معزز  وعي  السلطة،  باستالم  شره  وعي  من  بل  طبقي، 
بأيديولوجيا سرعان ما تحولت إلى خرق بالية تلهو بها الريح 

ويمر اإلنسان من أمامها دون أن يلتفت إليها.
ا على إنجاز   عبدالناصر الشخص الوحيد الذي كان قادراً
تكنيس قوي للتاريخ بحكم مشروعه وقوته وجماهيريته، لكنه 
التحديث والحداثة بال مجتمع سياسي، بال ديمقراطية،  أراد 
فحرم المجتمع المصري من إرثه التاريخي الحديث، ولهذا 
ما إن قضى نحبه حتى عادت مصر إلى ما قبل الناصرية، 

ولكن في صورة كاريكاتورية وفي حالة الدولة الفاسدة.
التحول  أمام  عقبة  إلى  الوسطى  الفئات  تحول  ومع   
عملية  وظيفة  النخبة  ألفكار  تعد  لم  الديمقراطي  الحداثوي 
واسعة وفاعلة. وتقوقعت في حقل ضيٍق من جماعاٍت محدودة 
تتحاور في الندوات والغرف المغلقة، دون أن ترى ما يجري 
تحت سطح الواقع، حيث عاد الناس ليحتموا بإرثهم التقليدي 
من تغول سلطة مغتربة عن الواقع المحلي والتاريخ العالمي.
األفكار  لصراع  ستؤسس  الراهنة  الثورات  أن  وعندي   
مرةاً أخرى، وقد يستعيد المفكر العربي دوره الذي لعبه في 
ا كهذا مستحيل  عصر النهضة وما بين الحربين. غير أن دوراً
اليقينيات من جهٍة  دون غربلة األفكار من جهة، وزعزعة 

ثانية، وشجاعة في طرح األقصى من جهٍة ثالثة.
السيرورات  نتائج  من  نتيجة  أهم  األنا  ولدة  أن  وعندي 
األنا  انتصار  إلى  الدعوة  فإن  وبالتالي  الحديثة.  التاريخية 
والكفاح من أجل تحولها إلى ذات، أي إلى الفعل، هي اآلن 
مشروع الفلسفة إذا ما أريد لها أن تحقق ماهيتها في الواقع 

الَمِعيش.
القول الفلسفي في )األنا( هو وعي حقيقي لمشكلة اإلنسان 
ا، وهو  ا مجرداً في الوطن العربي، وقد يراه البعض قولاً فلسفياً
كذلك، لكن هاجسه األساس هو اإلنسان في عالقته بالتاريخ 
في  لدورها  واعية  “أَنوات”  إل  التاريَخ  فال يصنع  والواقع، 
هذا العالم، ل يصنع التاريَخ إل إنساٌن يعي قيمته الفردية في 

هذا العالم.
كي  يعش  لم  ألنه  يُمت،  لم  العربي  الوطن  في  اإلنسان 
يموت، ولم ينتِه، ألنه لم يبدأ كي ينتهي، ولم يغب، ألنه لم 
ولدة  إلى  دعوة  لألنا  والنتصار  يغيب.  كي  ا  حاضراً يكن 
اإلنسان، دفاع عن اإلنسان بوصفه “أنا” ضد هذا الـ “نحن”، 
ضد القطيع الذي يسلب الكائن البشري أهم عناصر وجوده: 
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أناه التي تميزه عن غيره.
ا بالتفرد، يصبح  ا ذاتياً عندما تنتصر “األنا”، بوصفها وعياً
الواعي،  تاريخها  صنع  باتجاه  لها  ا  دافعاً “األنوات”  تعدد 
لماذا؟ ألنها، إذ تصل إلى مرحلة الكائن األنا، تكون قد وَعت 
حريتها في الفعل والممارسة والقول، دون أي مخاوف على 

وجودها الذاتي.
الكائن  إن  إذ  الحرية؛  فعل  خارج  لها  وجود  ل  و”األنا” 
إلى  تشير  شيء  وكلمة  شيء،  مجرد  الحرية  حقل  خارج 
انعدام الفاعلية، ل يمكن للـ “أنا” أن تنتقل إلى ذات فاعلة إل 

في حقل الحرية.
كيف لنا تخّيل إرادة تنهض بكامل وعيها، دون أن تكون 
إرادة حرة، إرادة أنوات حرة! لكن حرية األنا شعوٌر يقود 
إلى الممارسة، شعور ل يتولد إل إذا وصلت األنا إلى الوعي 

بالعبودية الَمِعيشة. واألنا ل تنفصل عن الذات.
الـ “أنا”، وقد  الـ “أنا” والذات؟ الذات هي  ما الفرق بين 
تصنعه  العالم،  تصنع  إذ  فهي،  العالم:  صناعة  إلى  تحولت 
لذلك  القطيع.  الحرة، وفق تحررها من غريزة  وفق رؤاها 
عالم  وليس  فقط،  “األكباش”  عالم  هو  الحرة  األنوات  عالم 
قولاً  البريطاني  الفيلسوف  قال  ولذلك  واألغنام”،  “الكبش 
قوٍل  على  وبناء  للقوة”،  العادل  التوزيع  هي  “الحرية  ا:  قوياً
الذئاب، حيث  المجتمعات هي مجتمعات  كهذا؛ فإن “أفضل 

ا”. كل أنا ذئب، وليست ذئاباً
العربية؟  الحرية في مجتمعاتنا  لظهور هذه  أفٍق  هل من 
دون  يحول  الذي  وما  فاعلة؟  “أنوات”  لظهور  أفٍق  من  هل 
دون  يحول  ما  العربي؟  عالمنا  في  “أنا”  الـ  وولدة  ظهور 
ولدة األنا ما أسميه النظام المتعالي على الـ “أنا”، هو نظام 

قامع لظهور الـ “أنا”، ويتكون من:
العسكريتاري  الستبداد  على  قام  الذي  السياسي  النظام 
“كبش  صورة  في  إلى  المجتمع  يرى  ل  الذي  المتخلف 
وحمالن”، وحول هذا “الكبش” مجموعٌة ممن فقدوا أي قيمة 
ترتبط بمكانة اإلنسان وحق اآلخر، ليس لديهم سوى العنف 
الذي  العنف  والحمالن”.  “الكبش  بنية  على  للحفاظ  وسيلة 
يحطم الكرامة اإلنسانية، للحيلولة دون أن تدافع عن نفسها.

يضاف إلى هذه السلطة السياسية السلطُة الدينية المتمّثلة 
بأولئك الذين يزّينون للسلطان )حكمته وعظمته(، أو أولئك 
الذين ُيحصون سكنات األنا وحركاته، ويقيمون عليه حدود 
ا  جهلهم. وحين يرتبط الدين بالسياسة؛ يخلق سلطة أشد فتكاً

العسكريتارية  وبخاصة  العسكريتارية،  السلطة  تلك  من 
الريفية.

النظام القيمي الجتماعي، التقاليد المتوارثة قامعة لظهور 
النصياع  األنا  على  يفرض  متوارث  نظام  وهو  “أنا”،  الـ 
لقيمه التقليدية، من دون النظر إلى تغّير األحوال واألزمان.

ولتجاوز هذا النظام المتعالي؛ ل بد من ظهور فئاٍت وصلت 
إلى مرحلة الوعي الذاتّي بقدرتها على تجاوز العالم، بقدرتها 
على تحطيم العالم القديم، وهذا ما فعلته الثورة البرجوازية 
الخمسينيات  في  يحدث  أن  قابالاً  كان  ما  وهذا  أوروبا،  في 
والستينيات في عالمنا العربي. لكن النكوص التاريخي، منذ 
تستمر  أن  دون  حال  اآلن،  حتى  الماضي  القرن  سبعينيات 
حركة ولدة الـ “أنا”، والسبب األعمق أّن الفئات الوسطى، 
التي تشكل وعيها بذاتها، لم تستطع أن تكون راديكالية إلى 
الحد الذي تكنس فيه التاريخ؛ فانهزمت، وبانهزامها، انهزم 
شرط ظهور الـ “أنا” وولدته، وهذا يعني أن نعمل جاهدين، 
كي تنشأ هذه الفئات الواعية لذاتها، بوصفها “أنوات” وليست 
الفلسفة  في  وليس  السياسة  في  قوٌل  األنا  في  القول  ا.  قطيعاً
في  تتحدث  أن  تستطيع  ل  فأنت  السياسة،  فلسفة  في  فقط، 

ا. السياسة إل انطالقاًا من الفلسفة، ألنك تقدم قولاً عاماً
هل هناك إمكانية لنتصار األنا؟ نعم. هذه اإلمكانية تواجه 
سلطة قامعة بالمعنيين: السياسي، واألخالقي للكلمة، ل تريد 
الوعي  تعمَم  أْن  لذلك،  العالم.  هذا  في  تنتصر  أن  “أنا”  للـ 
بذاتك وبعالمك، على نحٍو يكشف هذه العالقة المتناحرة بين 
السلطة والـ “أنا”، أمٌر في غاية األهمية؛ ألن وجود السلطة 
“أنا”،  الـ  من  السلطة  تخاف  ولهذا  بالقطيع،  رهن  وبقاءها 
فإنها  الحرية؛  تخاف  الحرية، وألنها  تخاف  )السلطة(  ألنها 

ا أو “أنا”. تخاف اإلنسان الذي يمكن أن يصبح فرداً
العالم.  تتجاوز  كي  ا؛  اغتراباً “أنا”  الـ  تعيش  أن  يجب 
وللفاعل  للمثقف  الضروري  التجاوز عبر مفهوم الغتراب 
تجاوز  تستطيع  لن  ألنك  المعيشي،  واقعه  عن  الجتماعي 
مع  ا  منسجماً كنت  إذا  أما  عنه.  باغترابك  تشعر  ل  عالٍم 
ا معه، فلماذا تغّيره؟ لذلك فإن المثقف غير  عالمك ومتصالحاً
المغترب عن واقعه المعيشي ليس مثقفاًا بالمعنى السارتري 
ا، أّنى له أن يصبح )أنا(  للكلمة. فحين يكون المثقف قطيعياً
، إنه لن يكون في هذه الحال إل الصورة المكثفة للقطيع  فاعالاً

ا. ا وسلوكاً وعياً
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)1(
»العصر الفّضي« في الشعر الروسي 

ولدة  إلى  إشارة  الفضي«  »العصر  مصطلح  يتضّمن 
ا مع نهضة »العصر الذهبي« )الثلث  نهضة ثانية، توازياً
األول من القرن التاسع عشر(، في تاريخ الشعر الروسي.  
القرنين  تخوم  على  زمنية  مرحلة  الفضي«  و«العصُر 
قريب  وقت  حّتى  معظُمها  والعشرين، ظل  التاسع عشر 
تحديد  على  إجماع  هناك  ليس  والتعقيد.  الغموض  شديَد 
للشعر  الفضي«  »العصر  بـ  يعَرف  لما  دقيق  تاريخ 
الروسي، أو لألدب والفنون، للثقافة الروسية عاّمة لدى َمن 
الفضي«  مدى شمولية مصطلح »العصر  في  يتوّسعون 
في روسيا. غير أن اإلجماع التقريبي، المتداَول والمقبول، 
يحدد عمَر »العصر الفضي« ما بين بداية 90ـ  ات القرن 
التاسع عشر وأواخر 20 ـ ات القرن العشرين )1890 
يذهب بعضهم مذاهب شّتى حول زمن  فيما   .)1930 ـ 
نهاية »العصر الفضي«، بين قائل إنها تزامنت مع بداية 
النهاية  الحرب العالمية األولى 1914، وآخَر يحدد تلك 
نيكولي  الشاعر  وإعدام  بلوك  ألِكساندر  الشاعر  بموت 
 ،1921 عام  آب/أغسطس  شهر  في  ا  معاً غوميليوف 
وثالٍث يؤّجل تلك النهاية إلى وقت انتحار الشاعر فالديِمر  

ماياكوفسكي عام 1930. 
تبرز نقطة الخالف األكبر عند السؤال عّمن أدخل هذا 
الثقافة  في  والتأريخ  البحث  ميداَن  التعبير  أو  المصطلح 
ا، ُيذكر عدد من األسماء، من أهّمها:  الروسية. واختصاراً
أوتسوب،  نيكولي  والناقد  ِبردياِيف،  نيكولي  الفيلسوف 
والشاعر فالديِمر ماياكوفسكي. وترد في سياق النقاشات 

حة،  حول هذه المسألة إشارات وحقائق يمكن أن تكون مرجِّ
إن لم تكن حاسمة بعد. فقد تزامن العصر الفضي في الشعر 
التي  الفرنسية  وخاصة  األوروبية،  الحداثة  مع  الروسي 
شاع فيها على تخوم القرنين التاسع عشر والعشرين تعبير 
ا  fin de siècle نهاية القرن، وكان هذا التعبير منتشراً
بين المثقفين الروس المهاجرين إلى فرنسا، ومن أبرزهم 
الشهرة  الواسع  ِبردياِيف  نيكولي  الوجودي  الفيلسوف 
)بين  زمانه  في  األوربيين  والفكر  الثقافة  في  والحضور 
كتبه ومقالته ما ألّفه ونشره باللغة األلمانية أو الفرنسية، 
أو بالروسية لغِته األّم، وقد ُرّشح سبع مّرات لجائزة نوبل(. 
دخل  تعبير  الفضي«  »العصر  أن  الباحثون  ل  ويسجِّ
حيِّز التداول في التحاد السوفيتي أواسط القرن العشرين، 
بعد أن نشرت آّنا أخماتوفا النسخة األولى من »ملحمة من 

دون بطل« عام 1965، تقول فيها:
في شارع غاليْرنايا قوٌس يعتريه السواد

في شارع ليتنايا غناُء ِمدخنٍة رقيق   
وهاللٌ فّضيٌّ ساطع

د فوق العصر الفّضّي. تجمَّ
 

أزمة  رحم  من  الرمزية  الحركة/المدرسة  نشأت  لقد 
ا أواخر القرن التاسع  عميقة أَلّمت بالثقافة األوروبية عموماً
إلى  السلبية  النظرة  في  ولدتها  مات  مقدِّ وتجلّت  عشر. 
تعريف األفكار الجتماعية التقدمية، وإعادة النظر بالقيم 
األخالقية، وفقدان اإليمان بقوة الوعي العالمي والمبالغة 
الروسية  الرمزية  أّما  المثالية.  الفلسفة  قيمة  من  بالرفع 
الحركة  انهيار  مرحلة  في  جاءت  فقد   )1910-1890(
الشعبية )نارودِنكي(، وانتشار مزاج الخيبة والتشاؤم في 

نوفل نّيوف
كاتب ومترجم سوري

أِلكساندر بلوك
في مرايا عصره )مواقف ومصير(
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الحياة على نطاق واسع بين المثقفين والمتعلّمين عموما. 
وقد أفضى ذلك إلى النصراف عن القضايا الجتماعية 
السياسية والتوجه نحو المسائل الفلسفية الكبرى، والقضايا 
فالديِمر صولوفيوف  جمعية  فظهرت  والروحية.  الغيبية 
الدينية الفلسفية عام 1906 في موسكو، والجمعية الدينية 

الفلسفية عام 1907 في بطرسبورغ. 
ا  مرجعاً كانا  أساسيَّين  بمصدرين  التذكير  من  بّد  ول 

للرمزية الروسية، هما: 
-1803( تيوتِشف  فيودور  الروسّيان  الشاعران  ـ 
والروائي   ،)1892-1820( ِفت  وأفاناسي  1873(؛ 

فيودور دستوِيفسكي؛
ـ الرمزية الفرنسية )بول فاليري، أرتور رامبو، شارل 

بودلير( التي اّتخذِت الفن وسيلة رئيسة لمعرفة العالم.
ا إلى مجموعتين تمّثلتا  انقسمت الرمزية الروسية زمنياً

في جيلين:
ـ الجيل األكبر )دميتري ميِرجكوفسكي وزوجته زيناييدا 
غيبيوس، فيودور صولوغوب، نيكولي مينسكي...( الذي 
تولّى في بطرسبورغ مهّمة التنظير للرمزية على المستوى 
الجمالي، انطالقاًا من أن األديب هو، قبل كل شيء، مبدُع 
)فاليري  والشاعران  للغاية،  وشخصيٍة  محض،  فنية  قيٍم 

بريوَسف وقسطنطين َبْلمونت( في موسكو. 
بيلي،  أندريه  بلوك،  )ألِكساندر  األصغر  الجيل  ـ 
فيتشيسالف إيفانوف...( الذي انضّم إلى الرمزية بالمعنى 
الوعي  في  تتجلّى  فلسفة  بوصفها  أي  الديني،  الفلسفي 

الشعري. 
شهدت السنوات العشرون األولى من القرن العشرين 
في روسيا ولدة كثير من التيارات والتجمعات الشعرية 
معها،  ا  توازياً الرمزية،  المدرسة  عن  )انشقاقاًا  التجديدية 
»المستقبلية«،  كـ  شّتى،  أسماء  تحت  لها...(  ا  نقيضاً أو 
التكعيبية«،  المستقبلية  و«أنا  التكعيبية«،  و«المستقبلية 
اهتمامها  دار  والعمالية...  والفالحية  والجمالية  والبالغية 
الشعر  لغة  تجديد  تخص  نظرية  مسائل  حول  أساسا 
ببريٍق  معظمها  واّتسم  عموما  الفني  والشكل  والصورة 

سريع التحّول والهشاشة، وسريِع الزوال أحيانا. 
« الروسي:  نذكر من بين أبرز شعراء »العصر الفضيِّ
فياتشيسالف  َبْلمونت،  قسطنطين  بريوسوف،  فاليري 
فولوِشن،  مكسيميليان  كوزمين،  ميخائيل  إيفانوف، 

آنا  غوميليوف،  نيكولي  بيلي،  أندريه  بلوك،  ألِكساندر 
بوريس  سيفيرياِنن،  إيغر  تسفيتايفا،  مارينا  أخماتوفا، 
فالديمير  يسيِنن،  سيرغي  ماندلشتام،  أوسيب  باسترناك، 

ماياكوفسكي...  
ا،  غير أن التاريخ الروسي جملة، ثقافة وحياة ومصيراً
ا مرحلة تحولت خطيرة  عاش خالل تلك السنوات تحديداً
داميٍة  كلِّ شيء وولدِة مجهوٍل  تحطيم  مرحلة  عاصفة، 
تجّسدت أولى بشائرها في خسارة روسيا القيصرية حرَبها 
األولى  الروسية  الثورة  وفشل   ،1904 عام  اليابان  مع 
ضد النظام القيصري عام 1905، والنخراط في الحرب 
العالمية األولى عام 1914، وسقوط النظام القيصري في 
السلطة  الشيوعيين على  1917، واستيالء  شباط/فبراير 

في أكتوبر 1917 أيضااً...
المرحلة وتقلّبوا في  الروس هذه  المثقفون  كيف واجه 
نيرانها؟ كيف أّثرت على إبداعهم؟ وفي رسم مصائرهم، 
تقديم  عبر  ـ  نحاول  أسئلة  بينهم؟  فيما  العالقات  وشبكِة 
نلقي  أن  ـ  الفضي  العصر  أدباء  بعض  حياة  من  مقاطع 
عليها بعض ما متاٌح من الضوء بعد انقضاء مائة عام على 

ذلك الزمان البعيد القريب. 
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)2(
أِلكساندر بلوك )1921-1880(

لعلّه الشاعر األبرز في »العصر الفّضي«. َوفقاًا لشهادات 
والجمالية،  الفكرية  مشاربهم  اختالف  على  معاصريه، 
ومذكراتهم وكتاباتهم البحثية والنقدية. يكاد اإلجماع على 
سلفه  به  انفرد  الذي  اإلجماع  يضاهي  »التخمين«  هذا 
تاريخ  وفي  الذهبي«،  »العصر  في  بوشِكن  ألِكساندر 

األدب الروسي بمجمله.
مترجمة.  أّمه  وارسو.  جامعة  في  قانون  أستاذ  أبوه 
وسرعان ما وقع الطالق بين والديه، فترّبى في بيت جّده، 
أندريه بيكيتوف، رئيس جامعة بطرسبورغ. كتب الشعر 
عام  في  ا  طالباً الجامعة  ودخل  عمره.  من  الخامسة  في 
ا إلى أبرز أعالم المدرسة الرمزية:  1898. تعّرف باكراً
في  غيبيوس  وزيناييدا  ميرجكوفسكي  دميتري  الزوجين 
بطرسبورغ، وفاليري بريوَسف وأندريه بيلي في موسكو. 

بدأ ينشر قصائده منذ عام 1903.
ا ألشعار فالديِمر صولوفيوف  ا متحّمساً كان بلوك نصيراً
المضطربة  التنّبؤية  وتعاليمه   ،)1900-1853(
أن  ما. غير  نحٍو  المسيحية على  من  المستقاة  الغامضة، 
مسيحّية صولوفيوف »لم تحَظ باهتمام لدى بلوك«، كما 
تقول غيبيوس التي تشير إلى وجود ازدواجية في شخصية 

بلوك، هي:
 »المأساوّية، وعدم اإلحساس باألمان... ولكِن األمان 
من أي شيء؟ من كل شيء: من نفسه، ومن اآلخرين، من 

الحياة ومن الموت«.  
الجاذبية  »مركز  غيبيوس  تعّدها  الزدواجية  هذه 

الرئيس في شخصية بلوك«.  
آمن الشاب ألِكساندر بلوك بأفكار ف. صولوفيوف عن 
ا ومأساوّياًا في  األنوثة األبدية النقية، وحاول تطبيقها فعلياً
ِمنديلِييفا،  لوبوف  زوجِته  الرائعة«،  »السّيدة  مع  حياته 
دعا  الذي  بيلي  أندريه  مع صديقه  مدّوية  عالقة  فأقامت 
لم  لو  كارثية  نتائجها  تكون  أن  أمكن  مبارزة  إلى  بلوك 

تتمكن ابنة العالم ِمنديليِيف من إلغائها بحنكة فائقة. 
عن  »قصائد  الشهيرة  األولى  مجموعته  بلوك  كتب 
السّيدة الرائعة« وأصدرها في كتاٍب عام 1904. وكان قد 

نشر باقة منها في مجلة »أزهار الشمال« عند بريوسوف، 
»الطريق  وغيبيوس  ميِرجكوفسكي  مجلّة  في  وأخرى 

الجديد« عام 1903. 
وقد أصّرت ز. غيبيوس أواخر عام 1904 على نشر 
مقالتها األولى عن بلوك في مجلة »الطريق الجديد« بعد 

العتراض في هيئة التحرير تحت ذريعة تقول: 
»ل المقالة اجتماعيٌة بالقْدر الكافي، ول بلوك مشهور 

بالقدر الكافي«... 
ونقرأ في شهادتها عن بلوك أنه: 

»كان ُيَعدُّ خارج السياسة، وكانوا يغفرون له ذلك ألنه 
الثقافية كان  التجمعات  ُبعده عن كثير من  شاعر. ورغم 
وجه  على  والحاّدة  ا،  عموماً الضبابية  الخاصة،  آراؤه  له 

الخصوص«. 

)3(
زيناييدا غيبيوس وبلوك

تمّثل زيناييدا غيبيوس )1869ـ1945( وزوجها دميتري 
العداء  السافَر  المعسكر  ميِرجكوفسكي )1941-8651( 

للشيوعية والبالشفة. 
بلوك حول مسائل عديدة، ولكن  اختلفت غيبيوس مع 
ا. فحين  ا وشاعراً ذلك لم يقلِّل من احترامها له وتقديِره إنساناً
وَصمه بعضهم بالشوفينية ومعاداة السامية نتيجة موقفه من 
الحرب عام 1914 قالت إن »عبادته روسيا« تبّرئه من 

هذه التهم، أو تشفع له. 
أبولون  الشاعر  وحين سّوغ بلوك في مقدمته ألعمال 
وانهال  ولمبالته،  الشاعر  مسؤولية  انعداَم  غريغورِيف 
إياها  ا  مّتهماً القديمة«  »اإلنتلجنسيا  على  القاسي  بالنقد 
بقتل غريغورِيف، ألنها أدانت »لمبالته وتقلّبه«، كتبْت 
استهلّته  بلوك،  ا على  رّداً  1916 غيبيوس في ربيع عام 

ببيتين من شعر ن. ِنكراسوف: 
ا، / ولكنك ملَزم بأن تكون مواط »لَك أل تكون شاعراً

ناًا«(.                                  
إل أّنها لم تنشر ذلك الرّد قبل أن تدعو بلوك إلى بيتها 

ليقرأه: 
ا.  طبعاً بلوك،  يقرأه  أن  قبل  أنشره  أن  لي  يخطر  »لم 
ا عنه بالغَة الحّدة، فنشب خالف  >...< وقد أسمعُته سطوراً

المتابعات والرؤى



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
271

بيننا وخرج على أثره حزيناًا«. 
التي  األزمة  واستفحال  القيصري،  النظام  سقوط  بعد 
أكتوبر  ثورة  عشية  وحكومته  كيرينسكي  بعنق  أحاطت 
1917 وَجد طيٌف واسٌع من المثقفين الروس نفَسه أمام 

سؤال مصيري حول الدور الذي يجب أن يلعبوه: 
»هل نقبل الخضوع والصمت والنتظار؟« 

للبالشفة،  فقررت جماعة منهم إصدار جريدة معادية 
يلتّف حولها عدد كبير من اإلنتلجنسيا الروسية. وفي بداية 
ا بالشاعر  أكتوبر 1917 اتصلت زيناييدا غيبيوس هاتفياً
التأسيسي،  الجتماع  حضور  فرفض  بلوك،  ألِكساندر 
أنه ضد  لها صراحة  وأعلن  الجريدة.  هذه  مع  والتعاون 
استمرار الحرب، ول بدَّ من عقد صلح مع ألمانيا، وأنه 

سيعمل مع البالشفة. 
وسرعان ما انخرط بلوك بالعمل الطوعي في الميدان 
الثقافي مع البلشفيَّين مكسيم غوركي ووزير الثقافة أناتولي 

لوناتشارسكي. 
استالم  على  شهرين  بعد   ،1918 عام  بداية  في 
البالشفة السلطة في البالد، أصدر بلوك ملحمته الشهيرة 
»اثنا عشر« التي انكشفِت اليوم نقاُط الغموض فيها عن 
ا  /مشهداً نبوءة حقيقية. تتألّف الملحمة من اثني عشر فصالاً
تخترقها مجموعٌة )اثنا عشر شخصااً( من جنود الحرس 
األحمر المسلّحين، يسيرون بخطوات عسكرية في شوارع 
الملحمة  تضعنا  وهكذا،  عاصفة.  ليلٍة  ذاَت  بطرسبورغ 
بمكوناته  الواقع  م  تقدِّ الشارع،  بلغة  تصرخ  لوحة  أمام 
يعلو  حيث  والفكرية،  السياسية  الجتماعية  وانقساماته 

شعاران أساسيان: 
»... ال تكن جباًنا، 

ولنطلِق الرصاص على روسيا المقّدسة!«
ا من  ا كبيراً ولّما كان تروتسكي ل يزال بعُد يتصّدر جزءاً

المشهد الثوري:
»ونكايًة بالبرجوازيين جميًعا

ا«.  سنضرم حريًقا عالمّيً
ا  شخصاً الجنود  باكتشاف  فجأةاً،  تنتهي،  الملحمة  لكّن 
يتقّدمهم، ل تؤثر فيه العاصفة ول الرصاص، على رأسه 
إكليل من الورود البيضاء، يرفع راية مخّضبة بالدم، إنه 

المسيح! 
التجاهات  مختلف  من  ككثيرين  غيبيوس،  تلّقت 

في  يخفِّفه،  ل  كبير  باستياء  بلوك  ملحمة  والمواقف، 
نظرها، إل كوُن أندريه بيلي كتب ملحمة »المسيح قام« 

ا. تقول: التي تفوقها تجديفاًا، ولم تلَق نجاحاً
ر بـ بيلي بشفقة واحتقار، وبألِكساندر بلوك  »كنُت أفكِّ

بشفقة وألم«.    
كتابها  بلوك  ألِكساندر  إلى  غيبيوس  زيناييدا  أرسلت 
»أشعار أخيرة«، فكتب قصيدة )مطلع حزيران 1918( 

: ختمها قائالاً
»بشوق، بحالوة، بحتمية أريُد

أن ألقي بنفسي في موٍج عارم مزِبد،
وتريدين، مثل حورية ماء خضراِء العينين،

أن تغّني، وتتأّلقي عند صخور إرلندا.

عالياً، فوقنا، وفوق األمواج،
مثل شفق الفجر فوق صخوٍر سوداء

ترفرف رايُة األممية«.

بلوك،  مع  األخير  لقاءها  غيبيوس  تصف  ذلك،  رغم 
مصادفة، في عربة ترام ببطرسبورغ خريف عام 1918 
فتعرف  التحية  عليها  وُيلقى  بجانبها  أحدهم  يقف  حين 

صوته: 
»ـ هل تمّدين لي يدِك؟ 

ا فقط. وليس اجتماعًيا.  ـ شخصّيً
يقبِّل بلوك يدها ويشكرها: 

ـ يقال إنك سترحلين؟ 
ـ وماذا... هنا إّما الرحيل وإّما الموت، لمن ليس في 

وضعَك، طبًعا. 
ا كان وضعه. ـ ويضيف فجأة:  ـ يمكن أن يموت المرء أّيً

ِك جًدا...  ـ إني أحبِّ
ـ أنَت تعرف أّني أحّبَك. ـ وتنهض لتخرج. 

ـ وداًعا، أشكرِك على أّنِك مددِت لي يَدِك. ـ يقول لها 
بلوك. 

رة. أنت تدري.  ـ وداًعا اجتماعًيا، فالجسور بيننا مدمَّ
إلى األبد... أّما شخصًيا... فكما كّنا من قبل... 

تمدُّ له يدها. ينحني وببطء يقّبل تلك اليد:
ـ أشكرِك. 

ينزالن من عربة الترام ويمضيان كلٌّ في طريق«.
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)4(
يفغيني َزمياِتن وبلوك

مؤلّف   ،)1937-1884( َزمياِتن  يفغيني  يمثِّل  بالمقابل، 
البالشفة  الشيوعّيين  معسكَر  »نحن«،  الروايِة/العالمة 
وكأنه واحد منهم. ويرى الباحثون أن مذكراته عن بلوك 
في  الشاعر  هذا  عن  ببلوغرافية  وثيقة  أثمن   )1921(

السنوات الثالث األخيرة من حياته )1918ـ1921(.
لم يكن الخالف بين زامياِتن وبلوك ينحصر في المجال 
الفّني الجمالي، بل تعّداه ليشمل المجال الفكري والسياسّي 
بلوك  مقالة  من  زامياتن  اتخذ   1918 عام  ففي  ا.  أيضاً

»اإلنتلجينسيا والثورة« موقفاًا اتهامّياًا تمّيز بالقسوة: 
»لقد أجاد بلوك تقبُّل ما لحّكامنا من مقدرة على ممارسة 
العبودية، وتغّنى به. ثم هبط الشاعر إلى األرض. فهو يريد 

أن يعيش، ل أن يحلم«.
حين  نقيضه،  إلى  زامياِتن  موقف  انقلب  ما  وسرعان 
مشروع  في  الحقيقي«  »اآلخر،  بلوك  مع  العمل  جمعه 
العالمي« تحت إشراف مكسيم غوركي. وتجلّى  »األدب 

هذا التحول العميق في اعتراف زامياِتن: 
ا. أّما  ا ما أُِحّب أحداً ، بل نادراً »إنني رجل معدنّي، وقليالاً

بلوك فقد أحببُته«.
الثورة  بعد  األولى  السنوات  عن  كتبوا  من  ُيجِمع 
أشّدها  كانت   1919 سنة  أن  على  روسيا  في  الشيوعية 
. كان البرد والجوع والفاقة والمرض، وسوء  ا وهولاً بؤساً
ا، أو عنوان  ، كالاً مترابطاً الظروف المعيشية والنفسية جملةاً
ا. لم تُعد مهنة األدب تحمي أهلها من  الحياة ومضمونها معاً
ذّل الحاجة، ولو في الحدود الدنيا. فباتت األحاديث الشفهية، 
ا للدخل  ا وحيداً على شكل محاضرات أو أمسيات... مصدراً

ا. كان بلوك يقول لزامياِتن:  تقريباً
»إني أحسدكم. أنتم تجيدون الكالم وتقديم المحاضرات... 
أّما أنا فال بّد لي من كتابة ما أريد أن أقوله في أّي محاضرة 

أو لقاء«. 
ولّما لم يكن اإلبداع والترجمة مصدر دخل يعتّد به، قال: 
»أي دخل، إذا لم أستطع أن أُترجم من هايني إل اثني 
في  ا  موجوداً يزال  ل  وكان  ساعتين!  خالل  ا  سطراً عشر 

مدفأة غرفتي ناٌر في ذلك المساء«. 

والظلم  العنف  تفّشي  عن  الناجم  النفسي  التأزم  فوق 
المحيط، وصعوبات العيش وقسوة الظروف الطبيعية، ألقت 
مسؤوليات  بلوك  كاهل  على  الشيوعية  الثقافية  المؤسسات 
ا، وأحاطته باجتماعات ل تنتهي، وكلّفته برئاسَة  ومهامَّ ِجساماً

لجان ومشاريع... تفوق ما تتسع له الطاقة وساعات النهار: 
»ل أعرف لماذا يدفعون لنا لَكي ل نعمل ما ينبغي عملُه؟« 

ـ يتساءل بلوك. 
ولكْن، ل ننَس أن بلوك كان يتشّوق لساعة يتسّنى له فيها 

أن يكتب: 
ا  نهائياً يحدث  ذلك  يعد  لم  اآلن  بالكتابة.  ا  كثيراً »أرغب 

تقريباًا«. 
ا بعد »اثنا عشر« وقصيدِة  وهكذا لم ُيَتح له أن يكتب شعراً
المقيتة  األجواء  هذه  في  السنوات.  تلك  »السكيثيون« خالل 

كان يقول لزامياتن: 
»ل هواَء للتنّفس. جّو خانق. لعلّي مريض«. 

ر مزاجه وحالته النفسية  يتحّدث زامياِتن عن بلوك، يصوِّ
ن كالمه:  ويدوِّ

»كلماته الُمّرة، القاسية عن الجيفة، وعن الكذب >...<، ثم 
ا، بعناد، ربما لنفسه وليس لي: يقول متجّهماً

ااً في هذا  ـ وعلى رغم ذلك، فثّمة ِدرهُم حقيقة ـ حقيقيٌّ جداً
كلّه. )ومع ذلك فإني أحّب روسيا(. إنه حبٌّ شديُد الكراهية، 
موقفي  عن  روسيا،  تحّدثُت عن  ما  إذا  تعبير  أدقُّ  هذا  لعّل 

منها«.
في معرض الكالم عن مدى معرفته ببلوك وأعماق نفسه، 
وعن إجالل اآلخرين له، يقول زامياِتن إن لقاءاته اليومية معه 

خالل آخر ثالث سنوات من عمره كانت: 
»َعجولةاً وقصيرة كما في عربة قطار. ولكن رّبما كانت 
نعمل  كنا  يومها   .1921 في صيف  عجلة  وأقّل  ا  قرباً أكثر 
لير« من أجل عرضه في »مسرح  ا على نص »الملك  معاً
التدريبات  يحَضران  وزامياتن  بلوك  كان  الكبير«.  الدراما 
على مسرحية شكسبير هذه مع ُمخرجها لفرينِتف حتى وقت 
ا،  متأخر من الليل أحيانا. فكان الممثلون، حتى أشرُسهم طباعاً
وهم يعيدون المشهد بال كلل، ينتبهون إلى كل خلجة أو تغير 
في مالمح بلوك، وإلى كّل كلمة ينطقها، وكانوا يقولون: »إنه 

ضميُرنا«... 
حّتى خّيل لزامياتن: 

»وكأن المسرح مليٌء بشخص واحٍد هو بلوك«. 
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في واحد من تلك التدريبات الليلية كانوا يريدون أن يتخلّوا 
عنف  من  فيه  لِما  غلوستر  عيَنّي  َسْمل  مشهد  عرض  عن 
ورعب. حينها قال ألِكساندر بلوك كلمته المعّبرة عّما تعيشه 

روسيا: 
»إن زمننا هو القرُن السادس عشر نفسه... ونحن قادرون 

ا على مشاهدة أشدِّ األشياء فظاعة...«.  تماماً

لقد كان للشاعر بلوك أعداء وخصوم في السلطة الشيوعية 
التالية  الواقعة  َخَدسيفتش  فالديسالف  الشاعر  يسّجل  نفسها. 
وفاته  قبل  بلوك،  شارك  مّرة  فذات  عليها.  ا  شاهداً كان  التي 
بنصف عام، في احتفالية إلحياء ذكرى شاعر روسيا الكبير 
البلشفية  الحكومة  ممثِّل  خاللها  تحدث  بوشِكن،  ألِكساندر 

رسمّياًا، اسمه )كريستي(1 فقال بركاكة: 
»يجب أل يتوّقع المجتمع الروسي أنه في كل ما يخّص 
تخليد ذكرى بوشِكن لن يواجه عقبات من جهة سلطة العمال 

والفالحين«... 
بسمة  كريستي  إلى  بلوك  وّجه  كيف  َخَدسيفتش  ويصف 
غير  بحّدة  قائالاً  الحتفالية  ليختم  نهض  ثّم  ساخرة،  احتقار 

متوّقعة: 
ْفلة، ُسْفلُة األمس واليوم«.  فين عندنا هم السُّ »إن الموظَّ

ا في كرسيه، ثم قال عند الباب، وهو  فتململ كريستي شاحباً
يغادر القاعة: 

»لم أتوّقع من بلوك أن يكون عديم اللباقة إلى هذا الحّد«. 
ا من لينين  جدير بالذكر أن مكسيم غوركي، الذي كان مقّرباً

وستالين، كان بشهادة يفغيني زامياتن: 
»في اجتماعات لجنة )األدب العالمي( يصغي أللكساندر 

بلوك كما ل يصغي ألّي شخص آخر«. 
التماس  قّدم  َمن  هو  غوركي  مكسيم  أن  بالذكر  وجدير 
زامياتن إلى ستالين وزّكاه للحصول على إذن رسمي بمغادرة 

البالد عام 1931، ثم توّفي ودفن في فرنسا. 

)5(
وفاة أِلكساندر بلوك

في النصف األول من عام 1921 أّدى البرد الجليدي 
في بيت ألِكساندر بلوك، كما في بيوت بطرسبورغ كلّها، 

إلى إصابته بنوبة روماتيزم حاّدة انقطع بسببها عن العمل 
 . ا كامالاً شهراً

غير أن مالبسات موت الشاعر بلوك وتفاصيلها تحملنا 
على تبّني وترجمة رواية موضوعية، حاّرة ومكّثفة عن 
هذا الموضوع ختم بها يفغيني زامياِتن مذّكراته عن بلوك:   
مكانه  ما، هو  مكان  الجتماعات  في  ّمنا  لكلِّ  كان   «
المألوف. وكان كرسّي بلوك عند طرف الطاولة، بالقرب 
ظل  الشتاء  ومنذ  ا.  مريضاً بلوك  كان  ا:  تماماً النافذة  من 
ا قرابة شهر. لكن بلوك عاد من مرضه بعد  كرسّيه فارغاً
ذا  فَمن  تتحّسن. ول عجب،  لم  حاله  وكأن  حوالي شهر 
الجليدي  بْرد بيوت بطرسبورغ  اليوم في  يعاني  الذي ل 
من روماتيزم حاّد؟ ما من أحد كان يظن أن هذا السبب 
باتت  بلوك  قلب  دّقات  بأن  قد قضى  المألوف  العتيادي 
وأن  جّدية،  المسألة  أن  علمنا  حين  َتفاَجأنا  وقد  معدودة. 
ا إلى مصّحة خارج  ا إل بنقله اآلن فوراً إنقاذه لم يكن ممكناً

البالد.
لم يَره أحد مّنا خالل ثالثة شهور من مرضه، فقد 
كان يضايقه وجود الناس، بل وكانت تضايقه األشياء 
ا. كان يفّضل البقاء  العادية. ولم يكن يريد أن يكلّم أحداً
عن  النسالخ  على  إطالقاًا  ا  قادراً يكن  لم  كما  ا.  وحيداً
ا. ولم يشأ أن يوافق على  روسيا المكروهة والحبيبة معاً
السفر قبل أن يدرك أن البقاء هنا يعني له الموت. بل 
يوقِّع  أن  ا  قاطعاً ا  رفضاً رفض  اللحظة  تلك  في  وحتى 
أي التماسات أو أوراق. فكانت إدارة اتحاد الكتاب )في 
شهر حزيران( هي من كتبت رسائل إلى موسكو تطلب 

فيها السماح له بالسفر إلى خارج البالد.
األوراق  تلك  أخذ  فقد  موسكو.  في  غوركي  كان 
ومّر بها على جميع الجهات المسؤولة. وكانت تصلنا 
ا.  األخبار: لقد وعدوا، وسيسمحون لبلوك بالمغادرة قريباً
ا من نقص الهواء،  فيما كان بلوك يتلّوى من األلم، شاكياً
ل يستطيع أن يتنّفس. كان الناس يأتون ويقولون: مؤلم 

أن تجلس في الغرفة المجاورة وتسمع كيف يختنق. 
المسؤولة،  الجهات  بين  تتنقل  األوراق  كانت  )حين 
علِمنا في شهر تموز أنه ُعِقد اجتماع ُسِمح فيه بمغادرة 
البالد لكل من صولوغوب وفينغيروفا، وُرِفض طلب 

بلوك(.
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كريستينسيك. نيكوالي نيكواليفتش )1883ـ  1938(. محاٍم، شيوعّي بلشفي، ووزير يف الحكومة السوفيتية بعد ثورة أكتوبر 1917، عضو لجنة مركزية . 1

ومكتب سيايس. قائم باألعامل وسفري يف أملانيا 1921ـ  1937. اعتقل بتهمة الرتوتسكية والتعامل مع املخابرات األملانية للقيام بأعامل إرهابية ضد أعضاء 

القيادة السوفيتية وأعدم رمياً بالرصاص.ـ  م

كنا نجتمع، ونقف في طوابير، ونتعلق على رفوف 
عربات الترام، فيما كان بلوك يتألّم، وغوركي يدور بين 
ا جاءت الموافقة من  الجهات المسؤولة من جديد. وأخيراً

موسكو يوم 3 أو 4 آب: ُيسَمح لبلوك بالمغادرة.
ريٌح ومطٌر في الحادية عشرة من صباح يوم األحد 
7 آب. ُرّن جرس الهاتف. »ألكونوست« )أليانسكي(: 

لقد توّفَي ألِكساندر بلوك.

أذكر: رعٌب، أَلٌم، غضٌب على كّل شيء، على كّل 
أحد، وعلى نفسي. نحن مذنبون ـ جميعنا. نحن الذين 
كتبنا، وتكلّمنا، كان ينبغي علينا أن نصرخ، كان يجب 
أن ندّق بقبضاتنا من أجل إنقاذ بلوك. )كان يمكن أن ُينَقذ 

وأن يتعافى(.
ا، فهاتفت غوركي: أذكر أني لم أِطق صبراً

ا. ـ لقد مات بلوك. وهذا ما ل يغَتفر لنا جميعاً
)وإذا بالهاتف يرّن من جديد: يجب عليك أن تكتب 
صفحة عن وفاته. جلست ولم أكتب في ذلك اليوم إل 

سطرين:
مات بلوك. وباألحرى: لقد قِتل. قتلْته حياتنا الراهنة، 

الفظيعة، حياةُ الكهوف«(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أزرق. ُدخاُن ُبخور أزرق  10 شهر آب، نهار حارُّ
في غرفة ضيقة. وجٌه غريب، طويل، بشاربين شائكين 
ن المصاَب  ولحيِة ذقن حاّدة، يشبه وجه دونكيشوت. ُيهوِّ

أنه ليس وجه بلوك، وأن من سُيدَفن اليوم ليس بلوك.

على سلٍّم لولبي، ضّيق، ل يخلو من وسخ، ُيخِرجون 
ا من البوابة،  النعش عبر باحة البيت. في الشارع، قريباً
الليلة  تلك  في  كانوا  من  أنفسهم  هم  الناس،  من  حشٌد 
مسرح  إلى  المدخل  باب  عند  نيسان  من  البيضاء 
الدراما ينتظرون بلوك، إنهم كّل ما تبّقى من األدب في 
بطرسبورغ. وهنا فقط يظهر كم هو قليٌل عدد من بقوا.

كنيسُة مقبرِة سمولينسك مليئة. شعاٌع مائل في أعلى 
ا على مهل. فتاة مجهولة تشّق الحشد  القّبة، يزداد هبوطاً
الشعاع  وتنصرف.  ـ  الصفراء  اليد  ُتقّبل  النعش.  نحو 

يزداد هبوطااً.
الظليلة  الممرات  عبر  الشمس،  تحت  ا،  وأخيراً
بقَي  الذي  الثقيل  الغريب،  الشيء  ذلك  نحمل  الضيقة، 
تلك  طول  بلوك  صمت  مثل  وبصمٍت،  بلوك.  من 

السنوات، بصمٍت تبتلع األرُض بلوك. 
.»1921

نضيف إلى هذه الخاتمة مالحظتين: 
خروج  تأشيرَة  منَحه  رفضوا  أن  بعد   *
له  )12.7.1921( قام بلوك بإتالف كلِّ ما كان يسجِّ
الطعام  تناول  عن  وامتنع  يده،  بخط  مالحظات  من 

والدواء.
بلوك يهذي وهو يرّدد متسائالاً  قبيل وفاته كان   **
»اثنا  ملحمته  نسخ  جميع  إتالف  تّم  قد  كان  إذا  عّما 

عشر« أم ل.

   الهوامش: 
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)1(
الفرنسي  الفيلسوف  يقول   الحقيقة«  بحث عن  »الحب  هو 
آلن باديو »الحقيقة في عالقتها بأمر دقيق تماما: أي عالم يراه 
ا؟ كيف  المرء حينما يخَبُره من وجهة نظر اثنين وليس واحداً
يكون العالم حينما نخبره، نطوره ونعيشه من منطلق الختالف 

وليس الهوية؟«* 
مواجهة  في  الوحيد  السالح  يكون  قد  لذلك،  وفقاًا  الحب، 
أم  ا كان  ُيعّرف كل موجوِد، بشراً الجناس حيث  ثقافة  شيوع 
ا، من خالل تشبيهه بشيء آخر مماثل له، وبحيث تنتهي  جماداً
ا أو  الموجودات كلها، كائنات حّية وأشياء، إلى أن تكون صوراً

ا.  ا لبعضها بعضاً نسخاً
وربيبتها  المتوحشة،  الرأسمالية  عصر  عصرنا،  في 
التي تعتبر السوق القتصادية  الليبرالية الجديدة،  »الفكرية« 
ا  ا ل مفّر منه، كل شيء يجب أن يشبه شيئاً ا نهائياً الحرة قَدراً
. لم تعد الفردية، التي تقضي بتمّيز كل فرٍد عن آخر،  متداولاً

سوى ضرب فظ من األنانية الُمعلنة. 
ا لليبرالية الكالسيكية فكل إنسان هو فرد، كائن مستقل حّر  تبعاً
اإلرادة، ومن الطبيعي أن  يتمّيز عن بقية األفراد بآرائه وذوقه 
وطريقة حياته. وعليه فال بد من التأكيد على أهمية الحرية التي 
تضمن لكل فرد أن يكون نفسه وليس مجرد نسخة عن آخر. 
الليبرالي في خدمة سياسة السوق  ولكن بعد تجيير الخطاب 
القتصادية الحرة، المرتَهنة بإرادة الرأسمالية المتوحشة،  لم 
يعد أمام هذا الفرد من طريقة للتعبير عن فرديته سوى التعبير 
عن إيثاره لنفسه على بقية البشر بطريقة ل إحساس بالخجل 
ا  فيها. الفرد صار مجرد كائن أناني وكل األفراد صاروا نسخاً

من كائنات أنانية. 
وعلى رغم أن مبدأ الرأسمالية األساسي »العرض والطلب« 
ُيملي ضرورة طرح سلع جديدة في السوق بما يضمن الربح 
المتواصل، إل أن الجديد المطروح من السلع ل يلبي حاجات 

ورغبات مختلفة ومتنوعة وإنما فقط  ضمان استمرار عملية 
اإلنتاج والستهالك. فالشرط الرئيسي للربح السريع والباهظ 
هو إنتاج واستهالك أكبر كمية ممكنة من السلعة الواحدة نفسها. 

ومن هنا ضرورة تجانس حاجات ورغبات المستهلكين. 
وكيف يمكن تحقيق هذا التجانس في ظل مجتمعات وثقافات 

تتفاخر بالفردية؟ 

)2(
المستهلك،  الشاري،  أن  المفترض  من  السليم  للحّس  تبعااً 
حينما يحتاج أو يرغب في شيء ما يطلبه، يذهب إلى السوق 

ويشتريه. بهذه البساطة.
ا للنظام الرأسمالي، لمبدأ »العرض والطلب«،  ولكن ل، تبعاً
البائع، الُمنتج، هو الذي يجب أن يبادر الى أن يبيع الشاري 
ما عنده من السلع. حقيقة أن الشاري ل يريد أن يشتري، ل 
المعروضة  السلعة  أن  المحتمل  يرغب ول يحتاج، بل ومن 
هي سلعة جديدة لم يسمع الشاري بها من قبل، ومن ثم فإنه من 

الطبيعي أنه لم يطلبها، هذا غير مهم. 
ا لم تفكر به أصالاً ولكن  صحيح أنت ل يمكن أن تطلب شيئاً
وتشتريه  فيه  تفكر  سنجعلك  الرأسمالي(  )المنتج-البائع  نحن 

أيضا.
ا سيقوم بالخطوات المطلوبة  الرأسمالي قبل أن يأتيك بائعاً
السلعة  بوجود  المستهلك،  أو  الشاري،  أنت  تعرف،  لكي 
الجديدة. أبعد من ذلك أنه سيجعلك ترغب بشرائها، بل وتحّس 

بالحاجة إليها. 
كيف؟ 

اإلعالن التجاري. 
هو  األول  التجاري:  لإلعالن  أهداف  ثالثة  هناك 
ما  الربط  الثاني  جديدة.  سلعة  بظهور  المستهلك  إعالم 
والثالث  المستهلك.  حاجة  أو  وإرادة  الجديدة  السلعة  بين 

سمير اليوسف
كاتب وناقد فلسطيني

انسحاب روحي من المجتمعات المؤدلجة

الحبُّ في مواجهِة ثقافِة الجناس 
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الجديدة. السلعة  لشراء  المستهلك  عند  الرغبة   اختالق 
جهة  أية  من  باإلعالنات  سيقصفك   ، أولاً الرأسمالي،  البائع 
ممكنة. في داخل بيتك وخارجه، من داخل هاتف الموبايل إلى 
أي مكان يمكن أن يبرز فيه إعالنه، أو يبّثه من خالله. ل مجال 

للمستهلك أن يتجنب اإلعالنات حتى وإن حاول. 
يكتفي  لن  المرة  هذه  التجاري-  لإلعالن  الثاني  الهدف 
أبعد  خطوة  سيذهب  جديدة.  سلعة  بتوافر  بإعالمك  اإلعالن 
ويربط ما بين السلعة الجديدة وإرادة أو حاجة المستهلك إلى 

شراء سلعة ما. 
مع ذلك، وعلى رغم الربط ما بين السلعة الجديدة وإرادة أو 
حاجة المستهلك لشراء هدية، المستهلك قد يتردد في الشراء أو 
. على األرجح المستهلك يتردد  حتى يرفض أن يشتري أصالاً
غير  جديدة،  ألنها  بالتحديد  الجديدة  السلعة  يرفض شراء  أو 
مجربة من المستهلك بعد، ومن ثم فهو يخشى أن تكون سلعة 

رديئة. 
تتجلى  وفيه  التجاري-  لإلعالن  الثالث  الهدف  يأتي  هنا 
البائع  سُيقبل  الخطوة  هذه  في  الرأسمالي.  البائع  عبقرية 
الرأسمالي على الفيلسوف وعالم التحليل النفسي جاك لكان 

متوسالاً النصيحة منه.
بحسب لكان الرغبة هي رغبة اآلخر. مثالاً المستهلك يريد 
أن يبتاع هدية لزوجته. هذا على مستوى الوعي. ولكن على 
المستوى األعمق، أي الالوعي، هو يرغب أن يشتري هدية 
لزوجته. وحيث أن ما يرغبه هو ما يرغبه اآلخر )في هذه 
الحالة الزوجة( فإنه يرغب في شراء ما ترغبه زوجته نفسها. 
اإلعالن اآلن لن يتوّجه إلى اإلرادة الواعية وإنما الرغبة 
لها  تقدمه  أن  منك  زوجتك  ترغب  الذي  »ما  الواعية:  غير 
العام؟ ما قدمته لها العام الماضي؟ طبعااً ل! وما  كهدية هذا 
اشترته هي نفسها؟ ايضااً ل! ما ترغبه منك ان تفاجئها بهدية 
جديدة، مختلفة، عما اشترته هي نفسها أو ما قدمته لها أنت 
في العام الماضي. ونحن عندنا بالضبط الهدية المفاجأة، تلبية 

لرغبة زوجتك، السلعة الجديدة!« 
هكذا فإن العديد من األزواج الذين يريدون أن يقدموا هدية 
لزوجاتهم سينتهون إلى شراء السلعة الجديدة المتوافرة- األفراد 
يصيروا  أن  إلى  ينتهون  المختلفة  واألذواق  اآلراء  أصحاب 

ا من المستهلكين.  قطيعاً
)3(

ا. إل  ثقافة الجناس هي الثقافة السائدة في كل مجال تقريباً

في الحب. في الحقيقة الحب هو عدو الجناس التقليدي. بخالف 
الجناس الذي يجمع من خالل إلغاء الفوارق ما بين فردين، أو 
أكثر، مختلفين، فإن الحب يجمع ما بين مختلفين اثنين من دون 
أن يلغي عناصر الختالف بل وأحيانا يجمع بسببها- جاذبية 
النفور  حد  إلى  يصل  ل  إختالفا  معك  يختلف  من  التناقض. 
والعداوة منه يجذبك. الحب هو وحده القادر على أن يجمع ما 
بين »تشيز وتشوك«، بحسب العبارة اإلنكليزية، أي الجبنة 

والطبشور. 
ا، يتوافق معك في كل  أن تحّب الشخص الذي يشبهك تماماً
شيء، فهذا يعني بأن من تحب ليس سوى ما تراه في المرآة 
فقط، صورتك أنت. وهذا ليس بحب ألن هذه مجرد عالقة ما 
بين الفرد وصورته. وحتى إن كان الحبيب توأم الروح فهذا ل 
يعني أنه يشبهك بحيث يستحيل على اآلخرين التمييز ما بينكما. 
ُيكملك من دون أن  الذي  إنما هو اآلخر  الحبيب  فتوأم روح 
يشبهك بالضرورة. »النصف اآلخر« أو »النصف األفضل«، 
كما يؤثر البعض القول، في إشارة إلى الشريك الحبيب، ليس 
هو فلقة من فلقتي الحبة الواحدة. ول األسطورة التي تقول: إن 
اجتماع الحبيبن هو إعادة اتحاد اثنين متجانسين في كيان واحد 

كان يجمعهما في األصل قبل أن يفّرق الدهر بينهما. 
ا  ا، تبّين أن التجانس ليس قدراً الحب، وعالقة الحب تحديداً
ل مفّر منه كما تزعم ثقافة الجناس خدمة منها لسياسة السوق 
والرأسمالية  عموما  الرأسمالية  زمن  في  الحرة  القتصادي 
المتوحشة خصوصا. هناك مفر، هناك بديل يعزز فردية المرء 
على نحو يحميه من أن يتحّول إلى مجرد مستهلك في قطيع 

من المستهلكين. 

)4(
ل يسأل الحبيب نفسه لماذا أحّب من أحب؟ بمعنى ما الفائدة 

التي أجنيها من حّبي للحبيب؟ 
الفائدة  أو  الفائدة  الزواج،  خاصة  أخرى،  عالقة  أية  في 
المتبادلة بين شريكين قد تكون المبرر الوحيد لقيام واستمرار 
ا. الحب قد ل يعود  العالقة. ليس في الحب وإل فإنه ليس حباً
علينا إل بالشقاء والعذاب واأللم ومع ذلك نستمر فيه، سواء من 
خالل عالقة حب أو بدونها. فنحن قد نتمكن من التحرر من 
عالقة حب ل تتسبب لنا إل بالشقاء والعذاب ولكننا ل نستطيع 

التخلص من عاطفة الحب نفسها.
خدمات،  تبادل  محمل  على  ُيحمل  لم  أنه  طالما  »الحب، 
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ا ُمسبقاًا بأنه استثمار ُمربح،« يقول آلن باديو  ول يكون محتسباً
»هو في الحقيقة ثقة فريدة من نوعها تودُع في ودائع الحظ. 
إنه يأخذنا إلى مناطق أساسية لختبار ما هو مختلف وبشكل 
أساسي إلى فكرة أن من الممكن أن تختبر العالم من منطلق 

المختلف.«
الحب حركة. حينما يقع المرء في الحب ل يعود بوسعه 
البقاء ساكنا، سواء أكان لوحده أم بصحبة آخرين. في غياب 
الحبيبة يستبد الشوق بالحبيب ويحس بالتململ ول يعود بوسعه 
المكوث في مكان فيشرع بالحركة والتنّقل من مكان إلى آخر. 
في  إل  الستقرار،  والقدرة على  بالستقرار،  يحّس  لن  وهو 

حضور الحبيبة. 
ولكن الحب قد يكون تعبيرااً عن رغبة في الحركة والنتقال 
من حالة إلى أخرى. النتقال النفسي من حالة السكون إلى حالة 
الحركة، النتقال من المستنقع اآلسن الذي تركن إليه النفس 

أحيانا إلى نهر الحياة الجاري. 
من  اآلخرين  قصص  معرفة  على  ُنقبل  مختلفة،  ألسباب 
خالل قراءة السير والسير الذاتية والروايات ونشاهد األفالم 
والمسلسالت التلفزيونية والمسرحيات، ونتفرج على المباريات 
الرياضية، كرة القدم والمصارعة أو المالكمة أو التنس.. من 
ضمن هذه األسباب، أنها تمنحنا الفرصة بأن نكون آخرين، 
من خالل التماهي بشخصية من الشخصيات التي نتفرج عليها 

ونتابعها. 
وفي عملية التماهي هذه ما ينّم عن انتقال من شخصية إلى 
أخرى، من شخصّية المرء المعهودة، وفقا لهويته الذاتية، إلى 
الممنوع من  يثير اعجابه ويعّبر عن طموحه  شخصّية آخر 
التحقق. مثل هذا النتقال هو في الحقيقة هو تعبير عما هو 

أعمق من مجرد أن تكون شخصية أفضل أو مختلفة. 
من كل ما قرأت ألمين معلوف، هناك عبارة واحدة أثارت 
اهتمامي، العبارة الوحيدة التي أتذكر: »نحن لسنا أشجارا لكي 

نبقى في مكاننا ونحتفي بجذورنا«. 
صحيح، أو على األقل، لم نكن كذلك في البداية، قبل حلول 
عصر الزراعة وما تاله بعد ذلك من عصور كّرست الستقرار 
باعتبارها الحالة الطبيعية للبشر. بل أن ثقافة الستقرار صارت 
من الشيوع لالستبداد إلى حّد أنها اعتبرت الرتحال والتشرد 

بمثابة جنحة ُيعاقب القانون مقترفها. 
الحب بهذا المعنى هو الطريقة لكي يستعيد المرء الحرية 
األسالف  زاولها  التي  الحرية  والنتقال.  الحركة  في  البدائية 

األوائل من دون أن يعّرفوها مفهوما أو يمنحونها اسما، على 
حد رأي نيتشه. وبهذا المعنى يكون الحب تحررا من النسبي 
لنا معانقة  إلى متى يمكن  أو األبدية. ولكن  للمطلق  ومعانقة 
األبدية؟ أم أن من الممكن أن تهبط األبدية الى العالم النسبي 
من دون أن تصير نسبية هي نفسها؟  على األقل هذا يزعمه 

آلن باديو.

)5(
لكلمة  الفلسفي  بالمعنى  باديو »حدث«  آلن  بحسب  الحب 
الحسابات  كافة  خارج  هو  ما  وقوع  هو  والحدث  حدث. 
طفلها  قتل  على  حنون  عاقلة  أُم  ُتقدم  أن   ، مثالاً والتوقعات. 
الرضيع، فهذا حدث، بينما اندلع حرب متوقعة الحدوث، ليس 

بحدث. 
الحب هو لقاء غير محسوب أو متوقع ما بين شخصين 
مختلفين. ولكن الحب ل يتوقف عند اللقاء-الحدث. فهذا اللقاء-
الحدث على ما يرى الفيلسوف الفرنسي الكبير »مفاجأة ُتطلق 
عملية هي باألصل تجربة في معرفة العالم. الحب ليس مجرد 
لقاء شخصين وعالقتهما الداخلية التوّجه: أنه بناء، حياة قيد 
اإلنجاز، ليس من منظور الواحد ولكن من منظور الثنين«

الحب ينطلق من الصدفة المفاِجئة الى المصير الذي يربط حياة 
شخصين مختلفين. عليه فإن اإلعالن عن الحب هو بمثابة انتقال 
من اللقاء-الحدث إلى الشروع في تأسيس الحقيقة. طبيعة الصدفة 
 التي تحكم اللقاء يتخذ شكل الفرضية الُمسبقة. بحسب باديو، وهو: 
ا بالبدعة وتجربة العالم بحيث ل  » يدوم لوقت طويل مشحوناً
ا كما يبدو  ا وعشوائياً يبدو، من خالل استعادة الماضي، طارئاً
للوهلة األولى ولكن تقريبا كضرورة. هكذا يتم كبح الصدفة، 
في  يتخذ  أعرفه،  أكن  لم  للقاء، مع شخص  المطلق  الطارئ 

النهاية شكل المصير.«
إن اإلعالن عن حب هو أقرب الى قرار بالنتقال من حالة 
اللقاء إلى حالة البناء ومن الصدفة إلى الضرورة. وبهذا نبلغ 

الخالصة الجدالية التي يسوقها باديو.
»ترّقب  بمثابة  هو  الضرورة  إلى  الصدفة  من  النتقال 
التصّور  فهل  الفرنسي.  الفيلسوف  تعبير  حد  على  لألبدية« 
المتوقع لمن يشرع في مشروع الحب ارتقاء نحو الُمطلق أو 

األبدية؟ 
أي  األساسي  الواقعي  الشرط  الى  تهبط  األبدية  وإنما  ل، 
الزمان ألن الحب، »إعالن أبدية يستوفى في سياق الزمان: 
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األبدية تهبط إلى الزمان« وما هو البرهان على إمكانية احتواء 
األبدية في الزمان؟ 

السعادة في الحب، يجيب باديو. أن يكون الحبُّ حّباًا سعيدا. 
السؤال، هل عصر ثقافة الجناس قادر على احتواء األبدية؟ 
بكلمات أخرى، هل السعادة في الحب ممكنة في عالم محكوم 

بالقيم والمعايير النسبية لزمن ثقافة الجناس؟ 

)6(
الحب حالة من أكثف الحالت النفسية للوعي الذاتي. ربما 
ألم  خاصة  واأللم،  بالمرض  اإلحساس  سوى  قوة  يفوقه  ل 
ُيملي  قد  الذاتي  الوعي  من  المستوى  هذا  مثل  نفسه.  الحب 
التركيز على اللحظة الراهنة أو الحاضر، هنا واآلن. ولكن 
ا. أيضاً إليه  ويؤدي  بل  الراهن  تجاوز  على  يحض   الحّب 
يفتح  غيابها،  أو  حضورها  في  سواء  بالحبيبة،  تنشغل  أن 
الباب على الرغبة والسؤال. الرغبة في أن تكون معها اآلن 
الرغبة في  الراهن؟ كيف نحقق  ودائما. والسؤال، ماذا بعد 

أن نكون دائما معا؟ 
هنا تبرز اإلجابة العملية الشائعة: الزواج باعتباره النهاية 

السعيدة للحب أو التجسيد العملي للحب. 
الزواج هو نهاية الحب فعال ولكنه ليس النهاية السعيدة أو 
الزواج هو مقبرة الحب. ولكن بأي  العملي للحب.  التجسيد 
معنى يتجاوز الحب حالة الفتتان الراهنة ويتوجه نحو اآلتي 

والمستقبل واألبدية؟ 
من خالل مقاومة العوامل التي تلغي مستقبل الحب، تقتل 
الحب. رفض الخضوع للقَيم والمعايير والحسابات النسبية. 

هل يمكننا القيام بذلك وإلى متى؟ 
في  صعوبة  يزداد  األمر  ولكن  بذلك  ويقوم  قام  البعض 
عصرنا. إنه عصر سيادة القيم والمعايير والحسابات النسبية 
األمور،  وحيث  وبذيء  صارم  مادي  وجه  على  الشاملة 
الربح  معايير  من خالل  قيمتها  تكتسب  واألشياء،  العالقات 
صادقة  محاولة  أية  والمال.  الشخصية  والمصلحة  والكسب 
ومخلصة للدفاع عن الحب ضد قيم ومعايير وحسابات عصر 
ا.  كهذا  قد تؤدي ببساطة الى التشرد بل الجنون والموت أيضاً
ا، بأن يستمر إلى المستقبل  أليس هناك من أمل للحب، إذاً

ا؟ ودائماً
الزواج  المعهودة-  النهاية  الغرض  تجاوز  ما  إذا  ربما 
المؤسسة.  هذه  المرء  قاوم  ما  إذا  بالعكس  الحب.  وموت 
والمعايير  للقيم  تطبيقا  وأشمل  ا  إخالصاً أشّد  مؤسسة  فال 
قضائها  هنا  ومن  الزواج  مؤسسة  من  النسبية  والحسابات 
المبرم على عالقة الحب ومشاعر الحب أيضا. ينبغي على 
العّشاق أن يحموا حبهم من خطر هذه المؤسسة القاتلة ومن 

كافة مؤسسات المجتمع والدولة المماثلة.  
كيف؟

من خالل النسحاب الروحي من المجتمع المحكوم بالقيم 
والمعايير والحسابات النسبية. هل انسحاب كهذا ممكن؟  

إرنست يوغنر، الروائي والفيلسوف األلماني- أحد مراجع 
مارتن هيدغر المهمة في إدراك خطر التقنية الحديثة- ابتكر 
يختلف  األنارك  »أنارك«.  أسماها  الطابع  حديثة  شخصية 
مصدر  األخير  هذا  الـ«أناركست«-  شخصية  عن  تماما 
من مصطلح »أناركي«- أي فوضى، ومن ثم فاألناركست 
هو فوضوي. شخصية األنارك التي بّشر بها يوغنر ليست 
فوضوية على اإلطالق. بالعكس فهي تؤمن بضرورة النظام 
حالة  تفشي  من  أفضل  اإلطالق  على  نظام  أي  سيادة  وأن 

الفوضى. 
في الحقيقة األنارك هو وليد الحياة في ظل نظام استبدادي 
ا منه بأن أي نظام أفضل  شامل )توتاليتاري( واألنارك، إيماناً
من حالة الفوضى، فإنه يخضع للنظام الشامل الستبداد ولكن 

في الوقت نفسه يقاومه. 
عامة،  حياة  الطبيعة:  مختلفتي  حياتين  يعيش  األنارك 
يخضع فيها للنظام خضوعا تاما، وحياة خاصة، يمارس فيها 
الداخلية  قناعاته  مع  ويتوافق  يستهويه  بما  يقوم  بأن  حريته 

خالفاًا لما هو األمر عليه في الحياة العامة. 
وفقا لذلك فإن اإلنسحاب الروحي من المجتمع، كما أشرنا 
ما  وبقدر  للحبيبين.  الخاصة  الحياة  إلى  انسحاب  سابقا، هو 
ُيفلح الحبيبان في إقصاء قيم ومعايير وحسابات الحياة العامة 
)الليبرالية  وأيديولوجيتها  المتوحشة  بالرأسمالية  المحكومة 
الجديدة( القائلة بحرية السوق القتصادية من دون حدود أو 

شروط، ومن ثم ثقافة الجناس، يزدهر الحب ويدوم. 

*كافة الستشهادات الواردة في هذه المقالة مأخوذة من كتاب آلن باديو »في مديح الحب« في ترجمته اإلنكليزية- الترجمة إلى العربية من اجتهادي. 
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بالقارئ  يضيق  إليوت  ت/س  اإلنجليزي  الشاعر  كان   
قراءة قصائده  ،واستقصاء   يتأّنى في  الذي ل  المتعّجل 
دللت رموزها وأقنعتها  حّتى أّنه صّرح  ذات مّرة : 
»إّنني أتعب أكثر من عام حّتى أكمل قصيدتي  لهذا ل 
أقبل بأّية حال من األحوال أن يقرأها القارئ  وهو في 
الترام أو القطار..لقد خّصصت عاما  من عمري إلبداعها 

فليخّصص ساعتين لفهمها..« 
يشير إليوت ، بكّل وضوح ، إلى أّن قصيدته  ل تستسلم 
، ككّل القصائد الحديثة ، إلى قارئها بيسر وسماحة . فهي  
تستدعي، من القارئ ،  فسحة من الوقت من أجل »فهمها 

»  واستيعاب دللتها ومعانيها.
ومثلما أوضح إليوت في الكثير من مقالته النقدّية فإّن 
غموض القصيدة الحديثة يرتّد إلى سببين يأولن إلى سبب 
واحد : أّولهما خروج هذه القصيدة عن كّل ما استتّب من 
طريقتها  بذلك  مؤّسسة  شعرّية  وتقاليد   ، لغوّية  أعراف 

المخصوصة في سياسة اللفظ وإجراء الكالم.
يتأّتى من طرائق  الحديثة ل  القصيدة  لكّن غموض   
  . القول  مقول  من   ، أيضا   يتأّتى  وإّنما  فحسب،  القول 
تسترفد  فتئت  ما  مثقفة »  قصيدة »  الحديثة   فالقصيدة 
أسئلتها من حقول معرفّية شّتى.   وهذا يعني أّن الشعر 
الحديث لم يعد يكتفي باستلهام الشعر في صياغة خطابه 
،  كما كانت الحال  في الشعر التقليدي ، وإّنما  أصبح 
اإلنسانّية  المعرفة  مطلق   ، اإلنسانية  المعرفة  يستلهم 
...الشعر الحديث ليس نتاج عفو البديهة بقدر ما هو نتاج 

كّد الروّية.

بعد كّل هذا،  أن تحيط  المتسّرعة،  للقراءة   فكيف  
التعبيرية  آفاقها  وتستكشف   الحديثة  القصيدة   بدللت 

والرمزية ؟ 
إلى  يرى  ل  الحديث  الشاعر  أّن  يؤّكد  إليوت  نّص 
إلهام ل يخضع  للمشاعر أو فيض  تلقائّيا  انسيابا  الشعر 
لحكم اإلرادة؛ وإّنما يراه جهدا ومكابدة ومواجهة لمعضلة 

الكلمات التي تستعصي عليه.
في هذا السياق يدعو إليوت إلى أن تتحّول القراءة، من 
جهتها، إلى فاعلّية إبداع  وإنتاج تفضي إلى فتح النّص 

على ممكنات دللية جديدة..
بسبب من كل هذا أدان إليوت  » قراءة الترام أو القطار 
» وهي القراءة العجلى التي ل يمكن أن تحيط بالقصيدة 
داعيا  ورموزها  غامض صورها  عن  وتكشف  الحديثة 
إلى ضرب آخر من القراءة  يمكن أن نسّميه »القراءة 
المتأّملة« وهي القراءة  التي تستغرق ، كما أشار إليوت 

، وقتا طويال من النظر والتدّبر.
تلّقي  نمط  تغيير  على   قامت  الشعرية  فالحداثة 
كتابتها  أسلوب  تغيير   خــالل   من  الشعرية  القصيدة 
وطرائق تصريف القول فيها أي أّن الحداثة الشعرية  قد 
عمدت إلى تجاوز شفوية هذه القصيدة من خالل تجاوز 
عناصرها اإليقاعية التقليدية من بحور وقواف وأروية..
إضافة إلى تجاوز عدد من صورها البالغية وزخارفها 
البديعية التي ارتبطت بالتقاليد الشفوية القديمة.. مستبدلة 
السمع  فبعد جارحة  بأخرى  جديدة  المألوفة  التلّقي  أداة 
بات المتلقي يستقبل القصيدة الحديثة عن طريق جارحة 

محمد الغزي
باحث وأكاديمي تونسي

د إليوت  المتعدِّ
ها مع التراث اإلنساني »األرُض اليباب« وتناصُّ
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النظر. فالقصيدة الحديثة قصيدة تحتاج إلى تأمل ومعاودة 
وطول نظر ول يمكن بأّية حال » استيعابها » من قراءة 

أولى.
كتاب  محور  كانت  الجديدة  القديمة  المعاني  هذه  كل 
للباحث  اإلنساني  التراث  مع  ها  وتناصِّ اليباب  األرض 

فاضل السلطاني الصادر عن دار المدى بغداد..
لعّل أّول سؤال يثيره القارئ وهو يقرأ هذا الكتاب: لم 
التي«قتلت » بحثا  الخراب  إلى قصيدة األرض  العودة 

ودراسة وترجمة؟ 
يتولّى الناقد خلدون الشمعة منذ المقدمة  اإلجابة على 
العربية في  إلى  الترجمة  :  »تحيلنا  فيقول  السؤال  هذا 
ونظرية  داروين  بيولوجيا  إلى  نتائجها  وتباين  تعدديتها 
النشوء والرتقاء تصبح الترجمة ، كما يفترض المرء، 
الكمال  على  حرصها  في  داروينية  للتكرار  نتيجة 

والكتمال. فالتكرار
الذي تمثله تعددية ترجمة عمل أدبي مهم كاألرض 
اليباب، يظل – شئنا أم أبينا – فعالاً دارويني المنزع. 
الشاعر  صديقي  فاعليتها  على  يبرهن  األدائية  وهذه 
والناقد فاضل السلطاني في كتابه البديع الذي يستعرض 
كمال واكتمال ست ترجمات عربية لرائعة إليوت، من 
نصوصها:  في  مقارنّيا  تحديقا  ا،  مجدداً التحديق  خالل 
تصويب هناتها الهينات حينا وتعديل وتصحيح كلماتها 
في  مستجدة  مدققة  قــراءة  اقتراح  ربما  أو  آخر  حينا 

ضوء احتكام لألصال الإلليوتي..«
بالتحليل  الباحث  عليها  انعطف  التي  الترجمات  أما 
الخال وأدونيس ولويس عوض  ليوسف  والتأويل فهي  
وعبد الواحد لؤلؤة ويوسف اليوسف وماهر شفيق  فريد 

وتوفيق الصايغ
أضف إلى هذا أّن هذه القصيدة مازالت تنبض بالحياة 
ما فتئ القراء يعودون إليها باستمرار ، يستعيدون تأويل 
رموزها وأقنعتها.. وإّنه ألمر ذو دللة أن تقبل عليها دور 
النشر من جديد تعيد نشرها في انكلترا والوليات المتحدة 

األمريكية ... 
لقد باشر الكاتب قصيدة األرض اليباب بوصفها فضاء 
والتدافع،  التآلف  من  حال  في  الّنصوص  فيه  تتماوج 

والتقارب والتباعد. 

كّل  متكامل،  بناء  الشعرّي  النّص  أّن  في   شّك  ل 
لكّن  مخصوصة.  بوظيفة  ينهض  عناصره  من  عنصر 
مفتقرة  غير  بذاتها  مستقلّة  بنية  النّص  أّن  يعني  ل  هذا 
وأشمل  أعّم  أخرى  بنية  داخل  بنية  فالنّص  إلى غيرها. 
الثقافة على وجه اإلطالق  بنية  األدب، ورّبما  بنية  هي 
والعموم. واسترفاد النّص لجملة من النصوص  يستدعيها 
من حقول معرفّية شّتى نفي لستقاللّية النّص التي رّوجت 
لها بعض التّيارات الّنقدّية إمعانا في فصل حركة النّص 

عن حركة الحياة والتاريخ. 
يستحضرها  النصوص  خالل  من  يتخلّق  النّص  إّن 
فيتشّربها فيحّولها إلى عناصر فاعلة فيه. هذه النصوص 
من  مكينا  أصال  وتصبح  النّص،  جسد  في  تذوب  التي 
أصوله، هي التي تخلع عليه النظام والمعنى، بل هي التي 

تجعل قراءته متعددة، متنوعة.
إلى  القصيدة  فكك  حيث  الكاتب  إلى  عمد  ما  وهذا 
حّد  على  واللمع  القتباسات  و  النصوص  من  مجموعة 

تعبير الكاتب خلدون الشمعة. 
الّشعراء  في  ا  أثراً المذاهب  أبعد  من  الّرمزّية  كانت 
ا.  ا خاّصاً كّل شاعٍر، طابعاً ،مع  اّتخذت  وإن  األوروبّيين 
أكثر  من   – اإلنكليزي  الّشاعر   – »إليوت«  كان  وقد 
حماسةاً  وأشّدهم  الحركة،  بهذه  تأّثرا  الّشعراء  هؤلء 

لمبادئها الفّنّية والجمالّية.
الّشعراء  كّل  مَثل  َمَثلُه  الّشاعر،  هذا  ناهض  لقد 
الّرمزّيين، نظرّية المحاكاة، سواء كانت محاكاة لما هو 
إلى  الّداخل، وذَهَب  في الخارج، أو محاكاة لما هو في 
أي  األدب،  يحاكي  وإّنما  الحياة،  يحاكي  ل  األدب  أّن 
يحاكي نفسه، ومن ثّم فإّن القصائد ل تصنع، كما يزعم 
الّرومنطيقّيون، من الّتجارب، ولكّنها تصنع من الّشعر، 
أي من الّتقاليد الفّنّية التي تستجلي إمكانات اللّغة، وقدرتها 
الّشعراء  أكثر  في  الّنظر  أمعّنا  إذا  فنحن،  الّتعبير.  على 
أصالة، ”وجدنا أّن خير ما لديه بل إّن الّنواحي المتفّردة 
الموتى من  أسالفه  ترك عليها  التي  إّنما هي  نتاجه  في 
الّشعراء طابع خلودهم بأسطع األلوان. ولست أعني بذلك 
نتاجه في دور الّصبا حيث المؤّثرات تنطبع بيسر وإّنما 

ما أنشأه في فترة نضجه الّتاّم.« 
وقد أفضى هذا الفهم لفعل الكتابة إلى تحويل القصيدة 
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مصادر  إلى  ترتّد  شّتى  نصوص  فيه  تلتقي  فضاٍء  إلى 
الواقع،  في  تشّكل،  التي  هي  الّنصوص  هذه  عديدة. 
صورها.  وتبني  رموزها،  وتصنع  القصيدة،  دللت 
أو  الّشاعر،  لقراءات  استحضاٌر  الّشعر  أّن  يعني  وهذا 
سبكا  الّسلف  ألعمال  ”سبٌك  »إليوت«  عبارة  حّد  على 
ا“حّتى تبدو حديثة على قدمها، أليفة على غرابتها،  جديداً
قريبة على بعدها، وهذه الوظيفة تستلزم منه إفناء دائما 
لشخصّيته ”فالفّنان يزداد تكامال كلّما ازداد انفصال في 

نفسه بين اإلنسان الذي يتألّم والفكر الذي يبدع«
غير أّن الّشاعر لن يتمّكن، في رأي »إليوت«، من 
متى  إلّ  الّذاتّية،  وعواطفه  إبداعه  بين  الفصل  تحقيق 
وجد بنية رمزّية غير شخصّية سّماها إليوت »المعادل 
الموضوعي«  ويتمّثل في العثور على ”مجموعة أشياء، 
على موقف على سلسلٍة من األحداث تكون هي الّصيغة 
الوقائع  أعطيت  إذا  حّتى  العاطفة  فيها  توضع  التي 
الحّسّية  الّتجربة  خالل  تنتهي  أن  بّد  ل  التي  الخارجّية 

» استثيرت للّتوِّ
ا من  الكتابة في نظر »إليوت«، ضرباً كّل هذا جعل 
على  بعضها  الّنصوص  من  عدد  تركيب  »الّتركيب«، 
ا«  بعٍض من أجل »خلق« نصٍّ جديٍد، يكون »امتصاصاً
هذه  في  فالّشعر،  آٍن،  في  لها  ا  وتجاوزاً الّنصوص  لتلك 
الّذاكرة  مع   حــوار   بل   الّشعر،  مع  حوار  المدّونة، 
اإلبداعّية على وجه اإلطالق والعموم. يقول الّشاعر في 

البيت العشرين من قصيدة »األرض اليباب«:
يا اْبَن اإلْنَسان لْيَس في َمقُدوِرَك أْن َتقُولَ و ال َتْحَدس

َمه َوِر الُمَهشَّ َك ال تعِرُف غْيَر َكْوَمٍة مَن الصُّ ألنَّ
وفي آخر القصيدة، نقرأ هذا البيت )البيت األربعمائة 

والّثالثين(
ْمُتَها أَماَم أْطاللي َذَرات قْد كوَّ هِذِه الشَّ

هذه هي قصيدة »إليوت«: أكواٌم من الّصور المهّشمة، 
وشذرات منتزعة من أعمال أدبّية وفكرّية كثيرة تتالقى 
كلّها في رنين واحد على الّرغم من اختالف مصادرها، 

وتباعد أزمنتها.
و  بذاته  الّشعر  وعي  إلى  الّرمزّية  الحركة  أفضت 
فشيئا  شيئا  ينصرفوا  أن  إلى  الّشعراء  قاد  الوعي  هذا 
حيث  من  باللّغة  ويحتفوا  المتداولة  المضامين  عن 

عند  ينشأ،  ل  فالّشعر  للّشعر.  الحقيقّي  المضمون  هي 
الّشاعر  يستلهمها   التي   الموضوعات   الّرمزّيين، من 
من العالم الخارجّي، أو من تجربة عاطفّية، وإّنما ينشأ 
التي  اإليحاءات  مختلف  ومن  وأجراسها،  الكلمات  من 
تشّع منها. فالقصيدة، لدى الّرمزّيين، ل تهدف إلى إبالغ 
رسالة أوعرض تجربة وإّنما تهدف قبل كّل شيء إلى شّد 
انتباه المتقّبل إلى حضورها الّذاتّي  وإلى أصواتها  و إلى  

ما تمتلئ به  ذاكرتها من أصداء  سحرّية وأسطورّية.
في هذا الّسياق نفهم احتفاء الشاعر إليوت بفعل الكتابة . 
فهذه القصائد، إذ تلتفت إلى حضورها الّذاتّي وتتأّمل آلّيات 
حركّيتها الّداخلية، فإّنما تستدرج القارئ إلى اللتفات إلى 
فعل الكتابة نفسه وإلى حركة اللّغة، وإلى حضور الّدواّل 
وإلى أجراس الكلمات وإلى توزيع الكلمات فوق الّصفحة، 
وإلى لعبة البياض والّسواد، أي تستدرجه إلى أن يتأّمل 

بدوره طبيعة الّشعر.
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ل الَبّر  » العالج بالمياه« قصة تجري أحداُثها بعد كارثٍة ُتحوِّ
الرئيس إلى حساء كيماوي سام، حيث َتجُد ثالث بنات بالغات 
ا  مالذاً واألم-  كينغ  ُيسميان  -ألبوين  وسكاي  ليا  -غريس، 
لّما كّن  الجزيرة  إلى  أتين  البنات   . ا  في جزيرة صغيرة جداً
صغيرات السن إل إنهن لم يعدن ُيدركن كم طول المدة الزمنية 
التي أَمضينها هنا . البنات نشأن على اإليمان بأّن العواطف 
صعبة المراس ، بخاصة تلك العائدة للرجال ، وُتفضي إلى 
الدمار الكيماوي للَبّر الرئيس . أحاسيس الرجال غير الُمسيطر 
عليها والعنف الذي ُيحدثونه تستمر كي تكون التهديد األعظم 
األبوان  كان  ولهذا   ، الناجين  من  الصغيرة  لألسرة  بالنسبة 
اليومية كي يربطوا األحاسيس الجسدية  التمارين  يستعمالن 

السلبية -األلم في األغلب- مع الستجابات العاطفية لبناتهم. 
عبر قصة هذه األسرة ، ُتبحر صوفي ماكنتوش ، الكاتبة 
ُنلقي  أن  في  معنى  ثمة  إذا  ما  مسألة  في  الشابة  البريطانية 
المسؤولية على النساء في أن ُيبقين أنفسهن آمنات في عالم 
خطير. وكي ُيبقى كينغ بناته الثالث في صحة تامة ُيخضعهن 
لـ » عالجات« غريبة ومعقدة بغية  تنقية أنفسهن من سموم 
غذائي  نظام  على  يبقين  أن  على  ُترغمن   . ُمحّددة  غير 
الوعي  فقدان  درجة  إلى  أنفسهن  يعّرقن  أن  وعلى  غريب 
وَحبس   ، الماءالُمثلّج  دلء  في  أيديهن  تجميد  الساونات،  في 
أنفاسهن إلى أن يغبن عن الوعي، ناهيك عن طرائق أخرى، 
من بينها ) كيس اإلغماء (، كما يتعلّمن على مّر األعوام أن 
يخففن حّدة العواطف التي تجتاحهن، وكيف يمتلكن وجعهن. 
ا، عالج الصراخ. تقول البنت الوسطى ليا: » في  وهنالك أيضاً
األيام المبكرة، عالج الصراخ، كان من المفتَرض أن ينزع 
السدادة عن أحاسيسنا الثاوية في داخلنا. األم تلبس سدادات 
األذن وتطّوقنا بذراعيها، تسندنا في هّبات الريح الحارة. كينغ 
يحمل عصا كان يدعوها عصا القيادة الموسيقية. كان يقف 
على ُبعد أقدام قليلة منا، من دون سدادات أذن، وهذا أحسن 

كي يتأكد من أننا نصرخ بإيقاع صحيح، وبحماسة كافية«.
باختصار، »العالج بالمياه »قصة أسرة عزلت نفسها في 
جزيرة بال اسم، في مكان ما في العالم، وفي زمن غير محدد، 
ا، عالٌم معاصر نعيش في كنفه اآلن، وهو عالم  إل أنه حتماً

ا طوال الوقت.  كان سائداً
يرحل األب كينغ، وحين يطول غيابه يسود العتقاد بأنه 
زورق،  متن  على  األم  تغادر  وجيزة  بمدة  ذلك  وبعد  قُتل، 
الجمر،  من  أحّر  على  األم  عودة  ينتظرن  الثالث  البنات 
الغرباء  الثالثة  الرجال  مع  التعامل  من  ا  دوماً محترسات 
الطعام  ويتناولون  معهن،  يسكنون  وباتوا  إليهن،  أتوا  الذين 

صحبتهن، ويتوددون إليهن. 
ا نساء فتكت الظروف بهن، نساء  وتأتي إلى الجزيرة أيضاً
يؤتمن  ل  رجال  الرجال،  لعنف  تعّرضن  باألذى،  ُمصابات 
التعّرض  تقليل  ينبغي  أنه  بينهن  فيما  يرددن  وكن  جانبهم 
للرجال. تكتب ماكنتوش على لسان واحدة من البنات الثالث: 
» قلّصي تعّرضك للرجال، أوجدي الشخص الذي ل ُيريد لِك 
األذى. سمعُت ذلك مصادفةاً ذات مرة، كالم ُيمّرر من امرأة 
مصابة باألذى إلى أخرى، حوار ُملّح، ُمغمَغم لم يكن ُيفترض 
بي أن أشهده. » إنهم الرجال الذين ل يعرفون أنفسهم أولئك 
الذين ُيريدون أن يؤذوِك - أولئك هم أخطر أنواع الرجال. 
الحب،  باسم  الخوف  من  مرتعدةاً  تنكمشين  يجعلونِك  إنهم 
هم  الرجال  من  الصنف  هذا  تجاهه.  حساسة  بأنِك  وتحسين 

ا«.  ا شديداً الذين يكرهون النساء كرهاً
المنزل الذي ُتقيم فيه األسرة ذو غرف ل ُتَعد ول ُتحصى، 
كّن  نسوة  متألمات،  نسوة  تؤمها  بمصحة  أشبه  أنه  ويبدو 
يفضلّن النوم بجوار النوافذ، أو كّن يرغبن أن ُيبقين أعينهن 
ُمّدربة على الباب في األوقات كلّها. نساٌء ُتزعجهن الرؤى، 
. البنات يشعرن بالسعادة حين يرين تأثير  قلوبهن تؤلمهن ليالاً
ا  العالجات عليهن. كيف قويت أجسادهن إلى أن أصبحن أخيراً

علي عبد األمير صالح
كاتب ومترجم عراقي

رواية » العالج بالمياه« لصوفي ماكنتوش
عالٌم مسموٌم ونساٌء ُمصاباٌت باألذى
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جاهزات للخضوع للمعالجة بالمياه. 
أّن  انقطاع  بال  الشابة  الكاتبة  تكرر  الرواية،  طول  على 
ا، إنه فقط ينتظر  العالم مليء بالسم، وهذا السم ل يزال باقياً
أجسامهن  ألّن  النساء،  على  ينقض  كي  المناسبة  فرصته 

ضعيفة، سريعة التأثر على العكس من أجسام الرجال.
ا مما يجعل العالم القديم  تكتب صوفي ماكنتوش: » إن جزءاً
لالستعداد  التام  النقص  هو  للدمار،  بشدة  ميالاً   ، ا  جداً ا  رهيباً
للطاقات الشخصية التي ُتسمى عادةاً  المشاعر. حكت لنا األم 
الطاقات. وهي طاقات خطيرة خاصة  عن هذه األنواع من 
ل  بطرائق  أصالاً  ضعيفة  جد  هي  أجسامنا  للنساء،  بالنسبة 
تزال  أنه ل  إنها ألعجوبة  كذلك.  الرجال  أجسام  فيها  تكون 
توجد أمكنة آمنة، ُجزر كجزيرتنا حيث بوسع النساء أن يكّن 

صحيحات األبدان، متمتعات بالصحة«. 
ا بالغة بجسم  العالم الخارجي مليء بالسموم ، ُيلحق أضراراً
الوقائية  اإلجراءات  تأخذ  لم  إن  المرأة،  وبخاصة  اإلنسان، 
ذبول  هذه األضرار  بين  بدنها. ومن  الصحيحة كي تصون 
الجلد وهزال الجسم وتحّدبه، اإلجهاد، فقدان الشعر، الهذيان، 
ونزف غير قابل للتفسير من أّي مكان، بخاصة من العينين، 

األذنين، األظافر، هالت ُحمر ُتحيط عيون النساء.
الرغم  على  قوية  وباتت  أجسادهم  نمت  فقد  الرجال  أما 
من الهواء المسموم. بعضهم ازدهروا على السّم، ويبدو كما 
لو أّن أجسادهم تعلّمت ليس النتصار على السّم فحسب بل 
الحاجة إليه. رجاٌل من ذلك النوع يمشون حول السموم من 
دون مبالة. بوسع المرأة أن تشعر بمفعول السّم في َنَفسهم، 
لمسة أيديهم. رجاٌل من هذا الطراز يكسرون ذراع المرأة من 
دون تفكير. هؤلء الرجال هم الذين ُيلحقون األذى بالنساء، 
ويدفعونهن إلى الجنون، كما ُتشير إلى ذلك الكاتبة والمحللة 
السيكولوجية فيليس تشيسلر، في كتابها ذائع الصيت »النساء 

والجنون«. 
على أن النسوة في هذه الرواية ينتابهن الخوف الذي يتكلّس 
وأبوابهن  نوافذهن  وكانت  أفئدتهن،  وتجاويف  أوردتهن  في 
ا ألّي طارئ. غير أنهن يشعرن بالتضامن  كلُّها مغلقة، تحسباً
ا، وينشجن  مع النساء المصابات باألذى الالئي يتوافدن تباعاً
بطريقة هستيرية، كلّهن من دون استثناء. إنهن قادمات من 
إليهن،  للخطر. عالم ُيسيء  أو ُمعّرض  عالم ملّوث، مشبوه 
الرجال  فيه  يجردهن  وأجسامهن،  بصحتهن  الضرر  ُيلحق 
من كرامتهن. غير أّن البنات الثالث وأمهن ل يثقن بالرجال 

بأكاذيبهم وألعيبهم وسمومهم. وكن  يتصل  ما  كّل  ويعرفن 
يتوجسن خيفة من مخالطتهم ومالمستهم، ولطالما حذرت األم 
»إذا لمستم  لهم:  قائلة  بناتها،  من مالمسة  الغرباء  الرجال 

البنات، يتعين علّي أن أقتلكم«. 
يعّم  الجنسين  بين  المتبادل  والشك  الثقة  العداء وعدم  هذا 
قتلتهم  ما  إذا  ا  لفتاً ا  شيئاً »سيكون  ومجرياتها.  الرواية  ثنايا 
سمكة قرش«. النساء يضمرن العداء للرجال على الرغم من 
الود الظاهر بينهم والعناق والمالمسة بين الجنسين. لم يكن 
ا لكّل طارئ، أو لكّل  يثقن بالرجال، وكن يخبئن األسلحة تحسباً
انقضاض. تقول إحدى البنات: إن »جسمي، حتى في الوقت 
الحاضر، لم يكن سوى شيء ينزف. شيء ذي رصيد ضخم 

من األلم. أداة غريبة ل أفهمها على الدوام«. 
هذا العمل الروائي الفذ ينتصر للمرأة بنحو جلّي، الكاتبة 
مجموعة  هو  وربما  المضطَهدات،  النساء  جانب  إلى  تقف 
حكايات عن كيف يؤذي الرجال النساء. غير أّن هذه الحكايات 
النساء  الثالث وأمهن، بل حكايات  بالبنات  تتعلق فحسب  ل 
السباحة كي  الواسع ذي حمام  المنزل  يتوافدن على  اللواتي 
 ، ا  ا غزيراً دماً ينزفن  النسوة  هؤلء  بالمياه.  للعالج  يخضعن 
جلدهن يترهل. عيونهن تسفح الدمع بنحو ل إرادي، شعرهن 
جانب  إلى  ماكنتوش  صوفي  تقف  أن  بد  ل  وكان  يخف. 
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هؤلء النسوة الُمضطَهدات، إذ »يجب على الشاعر أن يكون 
ا  قاسياً التاريخ  كان  ولئن  الجالدين.  ل  الضحايا،  جانب  إلى 
ا ، فعلى الشاعر أن يقف ضّده«، بحسب قول مارينا  وظالماً

تسـڤيتايـڤا«. 
تكتب صوفي ماكنتوش على لسان إحدى هؤلء النسوة: 
» أصبحت كارهة لزوجي. رفض العتراف بمسألة إلى أّي 
مدى جعلني مريضة. قال لي إني كنُت أفتعل ذلك، وإن هذا 
ا ، لّما كان شعري يسد  ا، حتى لّما كنُت أسعل دماً لم يكن ممكناً
ثقب حوض الستحمام. احتجزني طوال الليل وبحلول الفجر 
فيه.  الذي ضربني  الموضع  ا وأحمر في  أصبح جلدي صلباً
وما إلى ذلك. اتركني وحدي، تضّرعُت إليه، أل ُيمكنَك أن 
تستغني عن ذلك. اشترى لي غسول ستيرويد وقناع شاش لم 
ا، كان يتركني أتنفس بنحو سطحي في السرير كّل  يفعال شيئاً

صباح«. 
الشكوك  من  بحر  لجة  في  باستمرار  الكاتبة  ترمينا 
سامة،  أفعى  لدغته  ربما  كينغ  األب  إن  تقول  والوساوس، 
قد  أو  األشجار.  بين  ا  مختبئاً كان  مجهول  عدو  قتله  وربما 
تكون األم هي التي قتلته. وتنتاب الفتيات الرغبة في النتقام 
ا  من الرجال، وتفكر ليا في أن تستعمل غصن شجرة ساقطاً

 . وتضرب الرجل الذي نام معها على رأسه وترديه قتيالاً
ول غرابة أن تكون حتى قبالت أحد الرجال الثالثة مفعمة 
بصاقها  يغدو  أحدهم  مع  القبالت  ليا  تتبادل  أن  فبعد  بالسّم، 
ا بالدم، وعندما تنظف أسنانها في المرة الرابعة يكون  منقطاً
أثر  كّل  يكون  أن  إلى  تتمضمض وتتمضمض  ا.  دماً بصاقها 
ا من ثقب حوض الستحمام. وزيادة  من الُسّم قد خرج حتماً
تفكر  أن  لها  بد  ل  إنه  قائلة:  نفسها  الفتاة  تحّدث  ذلك،  على 
في التكفير عن تلك القبلة المسمومة، وأن تدفع ثمن العاطفة 
المتأججة التي قادتها إلى حضن الرجل الذي نامت معه، إنه 
»القلب الغادر«، الذي قادها إلى هذا المصير. الحب قد ل 
ا به لها على أية حال. لكن الفرصة حلّت اآلن.  يكون مسموحاً
: إّن الرجل طّوقها بذراعه غير أنها لم تنسحب  وتعترف قائلةاً

مبتعدةاً. »جسمي خائن. أنا أيضااً خائنة«.  
والعافية  الصحة  أجل  من  البريئات  البنات  هؤلء  تبتهل 
ألمهن، وُيصلين من أجل النساء المصابات باألذى، من أجل 
قوتهن وطمأنينتهن. كما ُيصلين لحمايتهن من أجساد الرجال. 
ا، معافاة.  أن تكون دماؤهن ل عيَب فيها، خالية من السّم تماماً
أن يبقين أنفسهن آمنات، بعيدات عن الخطر الذي يمتد إلى 

العدوى  انتقال  من  خيفةاً  يتّوجسن  إنهن  ا.  تحديداً نفسه  الجو 
إليهن إذا ما لمسن الرجال، أو اقتربن منهم. وتالحظ إحداهن 
ا ُمخلخلة في مؤخرة فمها. الكدمات على جسمها، وتحّرك سناً

ول يفوت القارئ أن ينتبه إلى اللغة الشعرية التي تسللت 
إلى النص الروائي الذي بين أيدينا، وهذا ل ُيثير استغرابنا 
ألن صوفي ماكنتوش شاعرة أصالاً ، بدأت مسيرتها األدبية 
في كتابة الشعر. وفي أحيان كثيرة تعمد إلى اإليحاء والمجاز 
فالشاعر  الشعر؛  حال  هو  هذا  ألن  والستعارة،  والتشبيه 
ُيوحي ول يقول، يومئ إنما ل ُيفسر، ُيَلّمح إنما ل يحدد ما 
يعنيه على وجه الدقة. ذلك أن معظم النقاد يذهب إلى القول 
إن اللغة الشعرية تقوم بتمويه الواقع، بل إنها تخلق مقاربات 
السردي  بالنص  وتنأى  المؤثر،  وقعها  لها  وجمالية  مجازية 
عن اللغة التقريرية أو الصحفية. وقد درجت الرواية الحديثة 
على الستعانة ببعض عناصر الشعر ومرتكزاته كالصورة 
والكناية  والمجاز  والستعارة  والتكثيف  واإليحاء  والرمز 
له  السردية  الكتابة  في  اللغة  هذه  استخدام  أن  ذلك  وسواها. 
تأثير سحري تخلّفه عند القارئ، إذ تقوم بتحرير الدال وتركه 
ما  القارئ،  باختالف  تختلف  مختلفة  تأويالت  على  ا  مفتوحاً
ا في الرواية. كما أضفت شاعرية التصوير  يخلق ثراءاً دللياً
في هذه األثر الروائي جمالية خاصة على الوصف وزادت 
من تأثير اللغة الواصفة. غير أّن هذه اللغة الشعرية لم تحتل 
مساحات واسعة في النص الروائي وتتحول إلى جزر معزولة 
وقائع  تطور  ُتبطئ  أو  ُتوقف  وبالتالي  السردية  البنية  داخل 
ا  جزءاً الشعرية  اللغة  كانت  ل،  فيها.  السرد  ونمو  الرواية 
ا من البنية السردية، كما أضفت عليها جمالاً وحققت  جوهرياً
الغريب،  بالشيء  ليس  وهذا  المتلقي.  لدى  المطلوب  التأثير 
ألن »اللغة، لغة الكتابة األدبية بعامة، هي لغة قلقة، متحولة، 
متغيرة، متحفزة، زئبقية الدللة بحكم تعامل المبدعين معها 
الكاتب  شأن  يعلو  األطوار.  من  كثير  في  ا  انزياحياً تعامال 
ويعظم قدُره بناءاً على تحكمه في لغته؛ وبناءاً على قدرته على 
تحميلها بالمعاني الجديدة التي لم تكن فيها«، كما يقول عبد 

الملك مرتاض.  
ا  ولنقرأ أمثلةاً على ذلك: »الهواء ناضج كالخوخ مشفوعاً
بسرعة  يصبح  وراءه  يتركه  الذي  األب  »شكل  بالسّمية«؛ 
القوية  األحاسيس  فيه«؛  حزننا  نضع  أن  بوسعنا  تجويفاًا 
نساء   « ُجرحااً«،  تفتح  أنها  لو  كما  جسمِك  تفتح  ُتضعفِك، 
النوتات  ليالاً«؛ »صوت  تؤلمهن  قلوبهن  الرؤى،  ُتزعجهن 
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الحزن في  ا، يخلق كرة صلبة من  الموسيقية ُيزعجني كثيراً
وجوهنا«؛  على  وُموجعٌة  عريضٌة  البسمات  صدري«؛ 
»أجزاء صغيرة من الغرام، محمولة في راحة اليد كالهدية«؛ 
»أرغب باإلمساك بكّل شيء في العالم في ذراعّي، أن أمسك 
بالكون نفسه«؛ »توجد كرة غضب ساخنة في وسط وجعي«؛ 
»قبضٌة من الحزن تنفتح في فؤادي. ثمة خطأ جديد في الهواء 
بيننا يهدد بأن يبتلع كّل شيء. هذا هو ما يحدث عندما يغادرك 
تعود  ل  عندما  يحدث  ما  هو  هذا  ُتحبهم.  الذين  األشخاص 
الحماية مستمرة«؛ »إن تشّرب اإلثم والحزن هو شيٌء يتّوقعه 
فيما  إياها  علَّمتني  التي  األشياء  أحد  هذا  النساء.  من  العالم 
يتصل بالحب«؛»زمننا شارف على اإلغالق. السماء فوقنا 

تشتعل. الحدود لن تصمد بعد اآلن«. 
وتشد  الُمتقنة،  بالحبكة  جلّي  بنحو  تمتاز  الرواية  إّن  كما 
سيحصل  ما  لتّرقب  وتدفعه  بالتشويق.  تتحلّى  ألنها  المتلّقي 
ا بنفاد صبر وقَلق.  لحقاًا، وانتظار ما ستؤول إليه الوقائع تالياً
ويتعين  كثيرة،  احتمالت  الكاتبة  تطرح  كثيرة،  مرات  وفي 
ا منها في  على المرء أن يصّدقها أو يكذبها، أو يختار واحداً
ا ما ُتستعمل في الرواية البوليسية.  األقل، وهذه الصفة كثيراً
األب، على سبيل المثال، يتوارى فجأة عن األنظار، ل نعرف 
ما إذا بات في ِعداد األموات، أم أّن زوجته سممته وجّرت 
ا إلى الغابة بشكل من األشكال. ول نعرف سبب  جثته خارجاً
ا في يوم من األيام، تاركة بناتها صحبة ثالثة  رحيل األم أيضاً
أّن  ويّدعون  يوم،  ذات  الجزيرة  إلى  يصلون  غرباء  رجال 
ل  كما  أرسلهم.  الذي  هو  وأنه  حيااً،  يزال  ل  األب،  كينغ، 
نعرف لماذا توقفت النساء الُمعرضات لألذى عن المجيء إلى 
المنزل – المصحة.« هل يعني هذا أّن العالم قد تحسن، أم أنه 
بات أسوأ من أّي وقت مضى. إنهن َيُمتن في سواحل بعيدة 
العنف،  حيوات  يعشن  إنهن  باآللف.  بالمئات،  بالعشرات، 
أبدانهن تشكلّت وفقه، كلماتهن موجعة، الهواء فوضى ُمسننة 
في حناجرهّن. أتمنى أن يكون هذا هو الجواب األول. أتمنى 
الموصلين   النسجام.  حيوات  البرودة،  معتدل  ا  توازناً لهّن 
يغطي وجوههن، طالسم قوية كي تدرأ عنهن الخطر. الرجال 
الذين سيكونون صالحين معهن. أجسامهم ليست ُمخيفة جدااً«.
الفتيات الثالث يسعين جاهدات لئال يطلقن العنان ألهوائهن. 
إنهن ل يرغبن في الستسالم لغوايات الرجال. ويبقين صامدات 
حتى النهاية، بعد رحيل األب واألم. متشبثات بالقواعد التي 
وضعها لهن الوالدان. تقول إحداهن إنهن أثبتن ألنفسهن بأنهن 

األشخاص الوحيدين الذين يستحقون اإلنقاذ.«حين تشتعل النار 
في المبنى، فإنك تنقذ أحب األشخاص إلى فؤادك«. يا ترى، 
هل كان هؤلء الفتيات الثالث هّن األحب إلى قلب صوفي 
بنات جنسها  أنهن مجّرد شريحة صغيرة من  أم  ماكنتوش؟ 
تنتصر لهن بدافع من األختية sisterhood، في عالم يسوده 
من  ا  بدءاً عّدة،  أشكالاً  يتخذ  العنف  هذا  النساء.  ضد  العنف 
التحّرش، واإليذاء الجسدي والجنسي، وختان النساء، وجرائم 
الشرف؟  وربما يرافق العنف أو ينجم عن: كره النساء والحط 
من قدرهن في مجتمع بطريركي قاس، وغير عادل، وفي ظل 
عالم تسوده العنصرية والتمييز بين الجنسين والمعاملة الدونية 
ووأد النساء ورجمهن بالحجارة وفرض مزيد من القيود على 
حريتهن، وعدم المساواة في التعامل معهن في مواقع العمل، 
يكن  حين  معهن  السلطة  استخدام  وسوء  األجور،  وتقاضي 
أو  المزارع  أو  المطاعم  أو  البيوت  أو  الفنادق  في  عامالت 
األب،  يمارسه  الذي  المنزلي  العنف  إلى  إضافة  المصانع، 
خالل  اغتصابهن  عن  ناهيك  األكبر،  األخ  أو  الزوج،  أو 
الحروب والنزاعات، وبيعهن في سوق النخاسة، كما حصل 
لإليزيديات في شمال العراق، حين احتلت داعش موطنهن، 
اإلنسان.  لحقوق  النتهاكات  أنواع  أبشع  ضدهن  ومورست 
لشتى  يتعّرضن  العالم  في  النساء  ماليين  هنالك  تزال  ول 
ضروب البتزاز وسوء المعاملة، وُتسَحق إنسانيتهن، وُتهَدر 
كرامتهن، باسم الدين تارةاً، وباسم التقاليد تارة أخرى، وباسم 
الولء ألنظمة سياسية فاسدة، وسلطات دينية قامعة في كثير 

من األحيان.  
ذي  هي  ها  باألمل.  متشبثات  يبقين  الثالث  بطالتنا  لكن 
ا أن تضحي بشيء ما،  إحداهن تقول: » الحب يطلب منِك دوماً
ا المشاركة بالجريمة. أفكر  أعرف هذا اآلن. إنه ُيطلب دوماً
باألم على الغداء، ذات مساء منذ ردٍح طويل من الزمن، تقول 
لنا، ]حتى إذا كانت يوتوبيا فاشلة، فعلى األقل أننا حاولنا[ ». 
الرواية  هي  بالمياه«  »العالج  أّن  بالذكر  الجدير  من   
األولى للروائية وكاتبة القصص القصيرة البريطانية صوفي 
ماكنتوش )ُولدت العام 1988(، وقد أُدرجت ضمن القائمة 
 Man Booker العالمية  بوكر  )مان  الـ  لجائزة  الطويلة 
بها  وأشادت   ،2018 لسنة    )International Prize
الشهيرة  الكندية  الكاتبة  عليها  أثنت  كما  العالمية،  الصحافة 

مارغريت أتوود. 

المتابعات والرؤى
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للنشر  الدراويش  )دار  »شيطان«  الثالث  ديوانه  في 
السوري  الشاعر  يجّرد   ،)2020 بلغاريا،  والترجمة، 
بها  ليتهّجى  الشعرية،  أسمائها  من  قصائده  زريفة  عالء 
خطوط الدم المشتعلة ونقاطه الحمراء المتفّجرة في صدره 
الثوري  الحراك  مع  التحم  الذي  فالشاعر  أصابعه.  وبين 
بالتفاؤل،  ا  متسلحاً الصغير«  »المسيح  األول  ديوانه  في 
في  بحذر  منه  ا  المحيط منسحباً الواقع  قسوة  َوَتَعاَطى مع 
إصداره الثاني »شوكول«، يقترب في عمله الجديد من 
تخوم موته البطيء، ذلك الموت الذي لم يعد يخصه وحده 
في تراجيديا الهالك الجماعي، حيث األنقاض والخرائب 
والشرور واألبالسة: »األبطال المعدمون ماتوا/ ولم يبق 
أطالل  سوى  األرض..  أثر  من  يبق  لم  الممثلون/  إل 
مملكة/ وجنود طيبين تركوا أسماءهم/ في ِسْفٍر ناقص.. 

أخفاه الجنرال«.
عبر صفحات ل تكاد تتخطى المئة، يشحن زريفة قصائده 
المجهول،  إلى  التعطش  وفحولة  القديم،  بالنهم  المكثفة 
ا بالشيطان )كوجه من وجوه جماليات القبح( من  مستعيذاً
ا به وبلعناته  السلطة األبوية المطلقة المتحجرة، ومستعيناً
ا وشراسة  على البشر المأفونين، الذين ربما هم أكثر قبحاً
وبشاعة. فما هو كائن على األرض ينبغي الخالص منه 
بأي ثمن وأية وسيلة متاحة، وإن لم ُيَتح تغييٌر أو هرٌب 
فليكن التالشي أو العدم حاّلاً سحرّياًا استثنائّياًا، مع شهادة 
»اسُتشهد  العراء  في  قصيدته  أوراق  وتطاير  الشاعر 

الشاعر/ وقعْت قصيدته«.
في  النثر  قصيدة  انزياحات  أحدث  زريفة  ديوان  يجسد 
لما  ا  عموماً الشعري  المشهد  على  الطاغية  فهي  سورية، 
على  ومقدرتها  والمضمون  الشكل  حرية  من  به  تتمتع 
الغوص عميقاًا في سبر النفس البشرية، والتصال باليومي 

الحسي المباشر، وربطه بالمتناهي البعيد، وذلك في ظل 
حنطتها  التي  الكالسيكية  للقصيدة  الكامل  شبه  الغياب 
النمطية والخطابية الخشبية الممجوجة في أغلب تجارب 
كتابها المعاصرين، إذ إنها  مؤسسة على الصوتية الجمعية 
دون الكتراث في الغالب ألزمة القلق الوجودي التي هي 

جوهر وخاصية الحساسية الشعرية. 
ومع اتكاء بنية ديوان »شيطان« على الفكاك من هيمنة 
أنا ملحد بك/ وما  أنا بريء منك/  المخبول:  األب »أبي 
ا  منحازاً النص  يبدو  أحبك«،  ل  ألنني  سامحني  كفرُت/ 
كلّية إلى التمرد، في سياق حركة قصيدة النثر السائدة في 
سورية اليوم، التي لم تخلص من الستغراق بالرمزية غير 
الشعري  بالمنجز  الالواعي  والتأثر  والمجانية  المفهومة 
التأثر، فإن منجز زريفة  لرواد سابقين. فعلى أهمية هذا 
يمضي صوب ما يمكن تسميته قتل هؤلء اآلباء شعرّياًا، 
وتجديد الحركة الجمالية بما يتصل بواقع سوري مغاير، 

مزقت أطَره الفكرية والثقافية قذائُف الحرب وأدخنتها.
يرتكز زريفة، شأن رفاق جيله، على فكرة إيجاد الصوت 
نطاق  خارج  فضاء  أو  ثالثة  ضفة  عن  ا  مفتشاً الخاص، 
محاولاً  الدمار،  وصور  المدافع  وأصوات  المتواتر  الدم 
استجالء المأساة أو صراع الموت العبثي الذي عانت منه 
سورية ول تزال تعاني ألعوام، وقد استطاع بعض شعراء 
هذا الجيل من أمثال زريفة ومحمد دريوس وعماد الدين 
الجاهزة  الشعرية  القوالب  من  الخروج  وغيرهم  موسى 
والشتغال على البناء النفسي الخاص لنصوصهم وتمثيل 
الحركة الشعرية الراهنة بعمق وإعطاء النص بعده الكوني 
الذي ينطلق من خصوصية الحالة السورية. يقول زريفة 
في أحد نصوص »شيطان«: »ل ليل في هذا اليوم/ ول 

دليل للنجم/ أصرخ في نومه: أين يدك؟ أين جناحي؟«.

شريف الشافعي  
شاعر وكاتب مصري

ديوان »شيطان«  لعالء زريفة 
ا ا وموتا عموميًّ القصيدة بوصفها وجًعا فرديًّ
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الذات  عن  البحث  في  والستغراق  المفاهيم،  خلخلة  إن 
ا  ساخراً ا  طابعاً تأخذ  قد  التي  المحببة،  والمشاغبة  الحرة، 
كقيمة  الجمالي  العنصر  نحو  النحياز  وكذلك  وتهكمّياًا، 
الغالب  فالتيار  زريفة،  تجربة  سمات  أبرز  من  مجردة، 
على أبناء هذا الجيل هو الرمزية الواقعية الشفافة، التي ل 
تزال في إطار التجريب المستمر )العزلة - شغف الوقوف 
على الهاوية - لذة الخالص(، فهي ضرورة بالمقام األول، 
ا عن نمطية واتباعية السابقين،  وصورة تعبيرية تحلق بعيداً
واستمرار للحداثة وإعادة صياغتها لغوّياًا وثقافّياًا بما يناسب 
الراهن اليومي وينسجم مع الحلم المبتغى شعرّياًا »ل تنس 
سوسنة في العتمة خائفة/ حرر ثور الملك المتكبر/ خيط 

الحرير دليلك إلى خارج المتاهة«.
وعلى الرغم من انشغالها بالهم الذاتي، والشأن المحلي، 
ذات  هي  زريفة  لعالء  »شيطان«  ديوان  نصوص  فإن 
طابع إنساني في المقام األول، كما أنها مشحونة بهواجس 
إسقاط  المتعة:  »رأس  عميقة  فلسفية  ورؤى  وجودية 
ا«.  ضريراً الحقيقة  أرنب  ليخرج  البداهة،  قبعة  المجاز 
فالقصيدة كاللوحة والمقطوعة الموسيقية، تحاول أن تمأل 
هذا البياض الكوني والفراغ الالنهائي بالكلمات والخطوط 
والنغم الفردي الخالص، وتصوير الخواء الشاسع، فاألدب 
ا لعدمه الخاص  والفن تاريخّياًا ينزعان نحو تتويج الفرد سيداً
ا خلفه مخلفات الشهوة واألنانية المتوحشة. واألبدي، رامياً

ويكاد يعترف الشاعر بأنه ل يدعي معرفة ثابتة مطلقة، 
كما أنه ل يسعى إلى أن يكون تطهيرّياًا بالمعنى األرسطي، 
ول انفعالاً تسجيلّياًا لمصير مأساوي لبطل تراجيدي، بل 
يشكل عملية  العنف  ينجم عن مشاهدة  الذي  التطهير  إن 
تنقية وتفريغ لشحنة العنف الموجودة، األمر الذي يحرر 
الذات من أهوائها، ويبث فيها روح التغيير الواعي، الذي 
ويتعرى  حرة.  متعددة  لذوات  الجمعي  الحضور  يعززه 
بأي  الشاعر  يعترف  ل  إذ  المنفرد،  البطولي  الصراخ 
ا نحو  شيء ول أية فكرة، ويقف على حافته الفردية ناظراً
والغيبية  البالدة  عصور  كوابيس  من  ا  ومتوجعاً الهاوية، 

الفكرية المكرسة منذ قرون.
من سمات تجربة »شيطان« الالفتة كذلك، توجيه الشعرية 
الوجود  عقدة  يوضح  الذي  التناهي،  محاربة  إلى  البكر 
وعثرة الكينونة، فالشاعر هو ابن الرعب والتأرجح بحبل 
إلى  الموت والساعي  الباحث عن أسرار  النتحار، وهو 

وسرد  الستعراض  بغرض  محاكاته  ل  فيه،  الغوص 
ا  قلقاًا لمنتمياً الشعرية  المكرورة. هكذا، تصير  اليوميات 
يكرس الجمال والذاتية، فالفرضية األخرى السائدة تقول 
إن األزمات والحروب والحرمان تخلق الشاعر في الفرد. 
ونتاج  تعويضية  آلية  مجرد  الكتابة  تكون  قد  لذلك،  وفقاًا 
أزمة ل تحبل إل بشعراء أزمات، ول يسعى عالء زريفة 
إلى أن يكون أحدهم بطبيعة الحال، فهو صاحب األفكار 
الشاردة، والرؤى المبتكرة »ما الحكمة من قطع رأسي، 
ما دامت األفكار تنتقُل بالعدوى؟/ ما الفائدة من جلدي ما 

ا؟!«. دام دمي فاسداً
ويمضي الشاعر عالء زريفة في سلسلة خطواته السرابية 
إلى  الحاجة  جدوى  عن  متسائالاً  المتصاعدة  وحسراته 
حال  الحقائب،  نفع  وحقيقة  الرجوع،  ومعنى  التاريخ، 
غياب الوطن؟! وفي مواجهة العدم، الذي ل ينفيه الشاعر 
كدستور للحياة، فإنه ل يزال يتمسك آلخر نفس ببصيص 
ليقول  ما،  نفق  من  ليل  ذات  يتسرب  قد  خافت،  ضوء 
كلمة مغايرة؛ دافئة أو عاشقة، بإمكانها تأجيل النقراض 
»ونحن مهددون بالنقراض، يا إخوتي، ل تخشوا تحطم 

الطائرة، فالصندوق األسود هو قلبي«.
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تأتي مجموعة الكاتب العُماني يحيى سالم المنذري حليب 
أربع  بعد   )2016 بيروت،  العربي،  )النتشار  التفاح، 
مجموعات قصصّية سابقة، والمتتبع والراصد لتجربة يحيى 
القّصة  لفن  الكامل  إخالصه  أولاً  ُيالحظ  الكتابّية  المنذري 
النشر، )حيث نشر مجموعته  الترّيث في  ا  القصيرة، وثانياً
الثانية  والمجموعة  البحر،  لذلك  نافذتان   ،1993 األولى 
رماد اللوحة 1999 والفرق بينهما ست سنوات، ثم انتظر 
أربع سنوات أخرى لينشر مجموعته الثالثة بيت وحيد في 
الصحراء 2003، وثماني سنوات أخرى لينشر مجموعته 
الرابعة الطيور الزجاجية 2011(. وبالرغم من أن تجربة 
بدأ  حيث  سنة؛   ثالثين  من  ألكثر  تمتد  الكتابة  في  يحيى 
في  قابوس  السلطان  جامعة  في  طالبا  كان  عندما  الكتابة 
نهاية الثمانينيات، إل أنه أصدر خمس مجموعات قصصّية 
فقط حتى اآلن، والُمالَحظ في هذه التجربة الشتغال الفنّي 
والعميق على نصوصه، وكّل مجموعة يبرز فيها النضج 
الفني، وتبدو تجربة جديدة ومختلفة في تقنياتها وثيماتها عن 
المجموعة التي تسبقها، كما أن الوعي الفنّي والسردّي لدى 

الكاتب ينمو ويتطور مع كل مجموعة جديدة.

نص اإلهداء 

دفتيها  بين  تضّم  نجدها  التفاح  حليب  لمجموعة  بالرجوع 
اعتبْرنا  إذا  صفحة،   136 في  قصصيا  نصا  عشر  ستة 
، فنص اإلهداء ملتبس بالنسبة للمتلقي،  اإلهداء نصا مكتمالاً
عملية  هي  أم  ــان،  األرك مكتمل  نصا  اعتباره  ُيمكن  هل 
تجريبّية من القاص، ليضع إهداء مختلفا ومغايرا عن كل 
التي ُتوضع في بدايات الكتب؟ ولكن بالرجوع  اإلهداءات 
القصة من حيث  يتضّمن مالمح  نجده  اإلهــداء«  لنص   «
وجود الشخصيات، والمكان، والزمان، واألحداث السردية، 

والمونولوج الداخلّي، ووجود التساؤلت عن جدوى الكتابة.
»لماذا هذه الكتابة؟ ما جدواها؟ ما قيمتها؟ ماذا سيكون 
رأي القّراء؟ آلف الكتب ُتطبع يوميا، ماذا تفعل هذه الكتب 
أمام جبروت التكنولوجيا واإلنترنت وما فيها من معلومات 

وبيانات؟«. )ص 8(
نصا،  ليس  اإلهداء  إن  للمجموعة  قارئ  سيقول  ربما   
وهذا حقه في القول وفي الحكم، ويعلل ذلك، بأنه لو كان 
وربما  به.  خاصا  عنوانا  له  القاص  لوضع  مستقال؛  نصا 
التي  التجريب،  فكرة  سببه  اإلهداء  في نص  اللتباس  هذا 
حاول أن يطبقها الكاتب في هذه المجموعة. وسواء اعتبرنا 
اإلهداء نصا مكتمال أم مجرد إهداء فقط، فإن ذلك ل يقلل 
من جماليته وذكاء القاص بوضع تلميحات في النص لتصل 

إلى المتلقي.
وبالنظر إلى قائمة عناوين نصوص المجموعة، سنجد أن 
أربعة نصوص عناوينها عبارة عن أسئلة، ليس هذا فقط؛ بل 
إن نص » هل في حقيبة الطفل فراشات؟« بأكمله، عبارة 
عن أسئلة. وهناك نص بعنوان األسئلة أغلى من النفط، وهذا 
يشير إلى أن القاص لديه هاجس السؤال أكثر من البحث عن 
م نصوصه بالكثير من األسئلة التي تدفع  اإلجابات، أو أنه ُيلغِّ
المتلقي للبحث والمشاركة عن إجابات لها، والتفاعل مع جو 
النصوص، ولحظنا حتى في نص اإلهداء طرح تساؤلته 
ثمة  اإلهداء  آخر جملة في نص  الكتابة، وفي  عن جدوى 
سؤال يتركه القاص لقارئه: »لماذا تخليت عني ... لماذا؟«.
وعناوين  األسئلة  ونص  اإلهــداء،  نص  فكرة  خالل  من 
تجربة  في  فقط  ليس  أمام مجموعة مختلفة  أنت  النصوص، 
القاص الكتابّية فقط، بل مختلفة ومغايرة في التجربة القصصّية 

العمانّية.

حمود سعود 
كاتب عماني

الحكاية في مواجهة الضجر والموت
»ما الحكاية األخيرة لشهرزاد؟« ليحىي سالم

المتابعات والرؤى
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المجموعة من خالل نص »ما  أجواء  إلى  الولوج  سأحاول 
الحكاية األخيرة لشهرزاد؟« ومحاولة معرفة أساليب السرد 
وثيمة النص. سنقترب من جو المجموعة، رغم تنّوع ثيماتها 
قبل  من  مطّولة  لدراسة  يحتاج  وهذا  فيها،  السرد  وأساليب 

متخصصين ونقاد أكثر تخصصا في النقد.
في العتبة األولى للنص، نلحظ أداة السؤال أولاً )ما(، ومن 
ثم وجود اسم شهرزاد التي  ُتحيل المتلقي إلى أجواء ألف ليلة 
وليلة في التراث العربي. ما عالقة شهرزاد بنص القاص؟ وهل 
هناك ترابط بين عنوان النص ومتنه؟ وهل أخذ النص من تقنيات 
األخيرة  الحكاية  المتلقي  سيجد  وهل  وليلة؟  ليلة  ألف  وأجواء 
العنوان  في  »األخيرة«  كلمة  إضافة  وهل  القاص؟  نص  في 
ضرورية؟ وهل يمكن لكل قاص أن يمسك بحكاية أخيرة له من 

حكايات شهرزاد؟
من خالل القتراب من أجواء النص وتحليله، سنقترب من 
األسئلة السابقة؛ ليس لإلجابة عنها بقدر ما نبحث عن وجودها 

وتقاطعاتها في النص.
ا وبشكل  كما عرفنا سابقا أن السؤال مبثوث بشكل خفّي حيناً
مباشر أحيانا في معظم نصوص المجموعة بطريقة أو بأخرى، 
جاهزة  إجابات  عن  البحث  في  رغبة  لديه  ليس  القاص  وأن 
لهذه األسئلة بقدر رغبته في مشاركة المتلّقي هواجس األسئلة، 
وكأنه يقول لنا بطريقة غير مباشرة، إن السؤال هو األهم، وهو 
المركز، وهو الهاجس األول للمعرفة والفن. فعليك أيها المتلقي 
فإنها  اإلجابات  عن  وأّما  بك،  الخاصة  أسئلتك  لديك  تكون  أن 

ستأتي لحقا مع الزمن والتجربة.
شهرزاد،  وهي  امرأة؛  السارد  أن  وليلة  ليلة  ألف  في  نجد 
ونجد كذلك في نص يحيى سالم المنذري أن السارد هنا كذلك 
امرأة؛ وهي جمانة.  من أساليب السرد في ألف ليلة وليلة، نجد 
أسلوب توالد الحكايات من حكاية واحدة، وهذا ما نجده في نص 
»ما الحكاية األخيرة لشهرزاد؟ ـ ولو بشكل مصّغرـ حيث نجد 
حكايتين بداخل حكاية واحدة، من حيث شكل الحكاية، والسارد 

واحد، هي جمانة. والمستمع رجل )راشد(.
متنوعة  حكايات  تسرد  وهي  إليها  يستمع  أن  يحب  كان   «
جيرانها  قصص  وعن  عملها،  مكان  في  وقعت  أحــداث  عن 
وعائلتها وصديقاتها، حكايات يسودها الغموض والمتعة والفرح 
والحزن. وبعض هذه القصص تسردها في حلقات كما يحدث في 

المسلسالت التلفزيونية، ول تخلو من مفاجآت ومتعة وتشويق«. 
)ص22(

المرأتين  بين  العالقة  نكتشف  الفقرة  هــذه  خــالل  مــن   
والعشاق  الجن  تسرد حكايات  كانت شهرزاد  فإذا  والحكايتين، 
جمانة  فإن  والسفر،  والمدن  والحروب  واألمــراء  والتجارب 
كذلك لديها ما تسرده عن جيرانها وعائلتها وصديقاتها وهموم 
عملها ومشاكل اإليجار، وكذلك فإن عوالم السرد لدى المرأتين 
يجمعهما الغموض والفرح والمتعة والحزن، وكذلك تكشف لنا 
الفقرة السابقة طريقة جمانة في سرد الحكاية في نص، »ما هي 
الحكاية األخيرة لشهرزاد؟« من خالل حلقات تشبه المسلسالت 
التلفزيونية، وهذا يشبه بطريقة ما طريقة سرد الحكايات في ألف 

ليلة وليلة، حيث كل حكاية ُتسرد في عدة لياٍل تشبه الحلقات.
هو  واحد،  مستمع  وليلة  ليلة  ألف  في  هناك  كان  وكذلك 
في  حكاياتها  تسرد  كانت شهرزاد  حين  في  الملك شهريار. 
يقتلها، كانت جمانة تسرد حكايتها بعد  الملك فال  لينام  الليل 
وجبة الغداء لتطرد الملل من جو البيت، ومن نفس زوجها، 
ليس  بأن جمانة  بالحكاية، علما  فهي تربط راشد وحضوره 
المرأتان  سنوات.  عشر  منذ  متزّوجة  وهي  أطفال،  لديها 
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وحيدتان أمام الضجر والموت، وسالحهما الحكاية.
ومن نقاط اللتقاء بين ألف ليلة وليلة ونص يحيى سالم 
المنذري؛ الزمن. حيث نجد الزمن في حكايات شهرزاد يمتد 
بالرغم  القاص،  نص  في  هنا  كذلك  طويلة،  لسنوات  ا  كثيراً
من أن حدث الحكاية صغير جدا، حدث في شهرين ونصف 
استخدم  حيث  سنوات،  من ست  ألكثر  امتد  أنه  إل  الشهر، 
القاص تقنية تقطيع الحدث، وتداخل الحكايتين، ربما سيسأل 
قارئ ما، كيف استطاع القاص أن يحافظ على دهشة القصة 
وهل  سنوات؟  ست  خالل  السرد  وحرارة  أحداثها  وتكثيف 
هذا  بسبب  السردّية  األحــداث  سير  في  وملل  خفوت  هناك 

التقطيع؟
تقنية  المنذري استخدم  إن  الجزئية،  القول في هذه  يمكن 
خطين  في  بالحكايتين  السير  )وليس  الحكايتين،  تداخل 
ويتابع  ومتلهفا،  متيقظا  المتلقي  ذهن  يظل  حيث  متوازيين( 
حكايتين في اللحظة نفسها. الحكايتان مرتبطتان مكانيا )حيث 
الحّيز  في  أي  حمدان،  ألم  جــاران  هما  وجمانة  راشد  إن 
المكانّي نفسه( وزمانّياًا )وقعت حادثة وفاة أم حمدان، وكانت 
نفس  في  أي  حمدان،  ألم  جارة  إنها  بحكم  حاضرة  جمانة 
حادثة  وقوع  راشد زمن  غياب  الحدث( رغم  وقوع  توقيت 
سير  في  المتحكمة  هي  جمانة  أن  ذلك  من  واألهم  الوفاة. 
الحكايتين، وأن راشد هو المحّرض بشكل غير مباشر لجمانة 
كي تسرد حكاية أم حمدان من خالل حوارات قصيرة مكثفة 
ورمزية بعض األحيان، كـ »الطعام بال طعم، السمكة لذيذة، 
راشد  بها  يقصد  الجمل  هذه  وكل  جدا«.  شهية  اليوم  وجبة 
طعم الحكاية، وإن كان المعنى الظاهري والسياق يدلن على 
الطعام. خيوط الحكايتين في يد ولسان جمانة، راشد كان يّشد 

الخيوط أحيانا لتستقيم حكاية أم حمدان.
العجائبي  بالجو  وليلة  ليلة  ألف  حكايات  أجــواء  تتميز 
الغرائبي موجود في جو نص يحيى  الجو  والغرائبي. وهذا 
في  الغرائبية  كانت  المنذري من خالل مشهدين، وإن  سالم 
الحياة  من  تفاصيلها  تأخذ  التي  واقعيته،  مع  تمتزج  النص 

اليومّية.
المشهد األول زوجة حمدان التي تقرأ أفكار وأحالم زوجها:
زوجها،  أفكار  قراءة  ادعائها  بسبب  زوجته  طلّق  »فقد 
ا  وإن ذلك يعذبها وينغص حياتها، فكلما كانت تشاهده جالساً
كان  التي  خيالته  وتشاهد  أفكاره  تقرأ  كانت  ا  نائماً أو  وحده 
يمارس  جميالت  لفتيات  مشاهد  قولها،  على  بناء  معظمها، 

معهن الحب«. )ص27(
والمشهد الثاني في نهاية النص حيث أشارْت جمانة إلى 

جدار الصالة، وهي تتخيل عيَنْي أم حمدان الميتة.
»ثم أشارت بيدها إلى جدار الصالة، وفاجأته جمانة بقولها: 
)انظر يا راشد إلى الجدار(. توجهت عينا راشد ناحية الجدار، 
»انظر  خائفة:  وهي  جمانة  عليه  رّدت  به؟«.  »ماذا  وقال: 
راشد  ذهل   .« تراهما؟  أل  مفتوحتان..  حمدان  أم  عينا   ...
وأجابها : »ل طبعا«. ثم قال لها: »ماذا حل بك يا جمانة؟«. 

)ص32(
خالل  من  النص،  في  الغرائبية  فكرة  تؤكد  الفقرة  وهذه 
الصالة، وكذلك  تتخيلها جمانة في جدار  التي  العيون  مشهد 
تؤكد انغماس وتركيز جمانة في القصص التي تسردها لدرجة 
بين  وفاصال  حاجزا  يكون  ربما  الجدار  أن  رغم  التخّيل. 
الحكايتين والزمنين، لكن القاص بذكاء منه جعل الجدار مكانا 

لربط الحكايتين نفسيا وتخيليا.
وحتى نختم هذا التداخل بين عنوان النص ومفردة شهرزاد 

والجو العجائبي، نستشهد بجملة في النص توضح ذلك:
»ابتسم راشد، وقال: »يا إلهي، حكاية خيالّية«.

احتجت جمانة، وقالت بشيء من الغضب: »ليست خيال، 
إنها حقيقة والجميع يتحدث عنها«. )ص31(

وخالصة القول إن القاص ُوّفق في اختيار عنوان النص، 
وإن ذكر لفظة شهرزاد لم يكن بالصدفة،  أو مجانّياًا، بل كان 
اختيارا موفقا ينمُّ عن ذكاء وفطنة القاص، وكأنه يقول لنا إن 

هناك قصة أخيرة لشهرزاد تسردها عنها جمانة. 
وإن لفظة »األخيرة« في العنوان تدل أن جمانة هي التي 
ستسرد هذه القصة، وعلى المتلقي أن ينصت لحكايتها. وربما 
يمكننا أن نقول بعد قراءة نهاية النص، إننا نحتاج إلى شهرزاد 
أخرى لتسرد لنا قصة جمانة، وما حدث لها بعدما رأت عيَنْي 
أم حمدان في جدار الصالة، وربما على قارئ النص أن يتخيل 

ويكمل الحكاية األخيرة لجمانة.
حيث  حمدان،  أم  قصة  بذكاء  سردت  جمانة  كانت  وإذا 
يستطيع  ل  القارئ  تجعل  مكثفة  بجمل  النص  القاص  افتتح 
لنها.  تركه: »ماتت أم حمدان وفتحت عينيها. كانت النسوة يغسِّ
تيقن أن قلبها صامت« )ص21(، فإن موت أم حمدان وهي 
الشخصية الرئيسية في الحكاية التي تسردها جمانة، سيجعل 
توقعات المتلقي أن قصة أم حمدان قد انتهت، ولكن هذا الموت 
وتبدأ  كثيرة،  للنص عوالم  النص سيخلق  من  كلمة  أول  في 
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انفتحتا  اللتين  أم حمدان  آخر، وأن عيَنْي  لنص  حياة أخرى 
ستحّرضان راشد على تتبع الحكاية.

فإن  النص،  أول  في  انفتحتا  حمدان  أم  عينا  كانت  وإذا   
جمانة  »أُغمضت  النص.  نهاية  في  أغمضتا  جمانة  عيَنْي 
عينيها، فتحتهما من جديد« )ص32( وبين إغالق أم حمدان 
القاص  ويرسم  الحكاية  تتداخل  عينيها،  جمانة  وفتح  عينيها 
األحداث بدقة. ولكن عندما تفتح جمانة عينيها في النهاية فإن 
على المتلقي أن يكمل النص في مخيلته، فالنهاية مفتوحة لكل 

الحتمالت.

رسم الشخصيات

بدقة، وأن  أنها مرسومة  النص يالحظ  المتأمل لشخصيات   
كل شخصية لها دور واضح في خارطة النص، ولها عوالمها 
أبو  وجمانة،  راشد  األخرى.  عن  المختلفة  ولغتها  الخاصة 
حمدان وأم حمدان ومحمود. جمانة الموظفة، التي بال أطفال، 
الفضولية التي تحب أن تجمع القصص، المتذمرة من العمل، 
قصص  لسماع  المتلهف  الصموت،  كذلك،  الموظف  راشد 
ا المشاركة  جمانة، ليست مهمته الستماع للنص فقط، بل أيضاً
والتفاعل مع جمانة في جمع أجزاء القصة داخل النص )قصة 
أم حمدان( في أوقات مختلفة، رغم إنه لم يتفاعل في نهاية 
النص مع تخيالت جمانة عندما رأْت عيَنْي أم حمدان في جدار 
الصالة، وكذلك عندما قال لها إنها قصة خيالية. عدم التفاعل 

ل يعني عدم تشّوقه لسماع قصة أم حمدان. 
راشد قليل الكالم، ومستمع جيد، وينفر من قصص الواقع 
جمع  في   تركيزه  وكل  مهتم  هو  النميمة.  وقصص  والظلم 
أجزاء قصة أم حمدان )جارته(، هي الجزء الثاني من قصة 
أم حمدان التي سردتها جمانة بعد ست سنوات، كان متشّوقاًا 
لسماع الجزء المفقود من الحكاية. ورغم أن راشد جاٌر ألبي 
الحكاية من لسان زوجته، وذلك  أنه كان يجمع  إل  حمدان، 
بسبب غيابه عندما حدثت قصة أم حمدان؛ حيث كان مسافرا، 

وألن جمانة كانت تجمع أجزاء الحكاية.
وجبة  وأمــام  حمدان،  أم  وفاة  على  السادس  العام  »في 
زمالء  على  المكافآت  توزيع  من  يوم  وبعد  دجاج،  مكبوس 
سلطة  صحنها  في  تمضغ  وهــي  قالت  وغضبها،  جمانة 

خضراء: »هناك مفاجأة صادمة في حكاية أم حمدان«.
قال لها بتشوق: »عسى خير«.

مضغت كمية من السلطة الحامضة وقالت : »اتضح أن 
زوجته لم تمت بسبب سقوطها عن درج البيت«.

تساءل راشد بدهشة: »إذن كيف ماتت؟«. )ص28/27(
السابقة تدلن على أن راشد ليس فقط  الفقرة  لفظتان في 
ا،  لها أيضاً التي تسردها جمانة، بل متشوٌق  للحكاية  مستمعا 
ومندهٌش منها )بتشوق، وبدهشة( وترد ألفاظ أخرى بعد هاتين 

اللفظتين:
د  )تطلع راشد إليها غير مصدق، سألها بتوتر(، وهنا ُيصعِّ
قليال،  تقدمْت  كلما  الحكاية  مع  راشد  تفاعل  درجة  القاص 
)تشوق بعده دهشة، يشرب الماء، يتطلع غير مصدق، السؤال 
بتوتر، الصمت القصير( كل هذه األفعال السردية والصفات 
تأخذ حكاية جمانة  مباشرة  بعدها  الحكاية.  كانت تصّعد من 

استراحة قصيرة.
غير  حكايات  جمانة  تسرد  ــام،  أي لعدة  الحكاية  توقفت 
مكتملة، ولكن مخّيلة وشغف راشد يبحثان عن اكتمال الحكاية 
األخيرة. ولذا، فإننا في بداية النص وتحديدا في الفقرة األولى، 
نكتشف شغف واهتمام راشد بالحكاية »هذا ما حكته جمانة 
لزوجها راشد الذي غطس في الدهشة« )ص21( فراشد ليس 
ا، ففعل »غطس« يدل على مدى انجذابه للحكاية،  فقط مندهشاً

وانغماسه في جّوها.
إذن؛ ليس لدى راشد مهمة واحدة داخل النص، بل أكثر 
من مهمة، أول هو مستمع لحكاية شهرزاِده ) جمانة(، وثانيا 
هو محرض كبير لها؛ كي تواصل ترميم حكاية أم حمدان، 
أم  حكاية  في  منصبا  جمانة  تركيز  يجعل  أن  يحاول  وثالثا 
يتفاعل مع قصص جمانة  نراه ل  لذا  إليها،  حمدان ومتجها 
األخرى حول مواضيع العمل والفساد، وكذلك حاول منعها 
من استخدام الهاتف أثناء تناول وجبة الغداء، لكي تركز في 
مهمتها السردّية داخل النص، وهي الحكي. وكل هذه المهام 
ا ليطرد  التي اضطلع بها لم تكن لبناء الحكاية فقط، ولكن أيضاً

الضجر من داخله.
سنوات،  ثالث  منذ  تدريجيا  تقل  بدأت  جمانة  »حكايات 
بسبب تقنية الهواتف النقالة، وتحديدا نظام الواتس آب، فهذا 
النظام أصبح يلهيها عن سرد القصص، ويلهي زوجها راشد 
عن سماع ما يحب، وذات يوم قال لها: )الطعام بال طعم(، 
وبعد ذلك اتفقا على إبعاد الهاتف النقال عند تناول الوجبات«. 

ص22
  يتضح لنا أن كل شخصية لها مهمة سردية داخل النص، 
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وأحيانا أكثر من مهمة. فجمانة ساردة الحكاية وجامعة لها، 
وباحثة عنها. وهناك مهمة أكبر، وهي الربط بين الحكايتين، 
ليس  وراشد  حمدان(.  )أم  وحكاية  وراشــد(  )جمانة  حكاية 

مهمته فقط الستماع؛ بل لديه مهام ذكرناها سابقا.
األخرى  الحكاية  في  أخرى  شخصية  إلى  بالنتقال  أما 
شخصية أبي حمدان، فقد رسمها القاص بالتدرج، فكلما تقدمت 
جمانة في سرد الحكاية تكّشفْت لنا مالمح أبي حمدان أكثر من 
خالل أوصافه الخارجية، وبعض تصرفاته تكشف عن مالمح 

شخصيته.
»أبو حمدان مكافح صلب كان يعمل في الشركة العالمية 
للحديد واإلسمنت، عمل أربعين سنة، وبعد وفاة زوجته لم يقدر 
على العمل، وفقد شهيته للطعام، وأصابه النحول والوهن«. 

)ص27(
)ويمكن  األخرى  الحكاية  داخل  حمدان  أبي  وظيفة  كانت 
أحداثها(  قصر  رغم  المركزية،  الحكاية  عليها  نطلق  أن 
محدودة، وتكاد تكون محصورة في عدة أفعال، )نقل زوجته 
إلى المستشفى، إخراجها من المستشفى بعد أسبوعين، وبعدها 
حملها إلى أحد بيوت الطب الشعبي، ثم العودة بها للمستشفى 
الذي ماتت فيه بعد يومين، ودفنها(. رغم قلة المهام التي قام بها 
أبو حمدان داخل الحكاية المركزية، إل أنها كانت ضرورية 
جدا للدفع بأحداث الحكاية، هذا أول. وثانيا وهذا األهم كشفت 
ا من شخصية أبي حمدان؛ فهذا الرجل أخرج  ا مهّماً لنا جزءاً
زوجته من العناية المركزة، وحملها إلى بيت الطب الشعبي، 
التي  األفعال  ضمن  ومن  وتموت.  الصحية  حالتها  لتتدهور 
ارتكبها أبو حمدان، وتكشف لنا، كيف ينظر لألشياء، إخفاؤه 

السبب الحقيقي لوفاة زوجته، وذلك خوفا على ولده محمود.
أما أم حمدان، الشخصية الميتة في النص، فربما يتساءل 
المتلقي: بما أنها ميتة، فهل هي ضرورية؟ اإلجابة: نعم هي 
المركزية  الحكاية  في  فّعالاً  كان  فوجودها  جدا،  ضرورية 
ا ألحداثها ومصّعدا لها، مع زوجها أبي حمدان، ولول  ومحركاً
أم حمدان لم تجد جمانة المادة الخام للحكي لراشد، خالل ست 

سنوات. فموت أم حمدان فّجر الحكايتين وربطهما معا.
أنه شخصية  أم حمدان، رغم  ابن  حتى شخصية محمود 
ثانوية في الحكاية المركزية، إل أن ما فعله خالل مشهدين 
في النص ُيعتبر من األفعال المهمة جدا، ورغم أنه لم ينطق 
بأي كلمة داخل النص، إل أن جمانة استطاعت أن تنقل لنا 
الوصف.  دقة  خالل  من  سينمائية،  كاميرا  وكأنها  الحدثين، 

للحكاية  الفقري  العمود  ُيعتبر  محمود  ارتكبه  الذي  والفعل 
المركزية، فمحمود تسبب بطريقة غير متعّمدة في موت أمه.

ظالل الواقع في النص

هل على األدب أن يعالج مشاكل الواقع؟ هل عليه أن ينغمس 
الحلول  عن  ويبحث  لإلنسان،  اليومية  المشاكل  في  كليا 
واألسباب؟ أم على األدب أن يلمح بشكل رمزي وسريع لهذه 
أم أن األدب عليه أن  المشاكل، وأن يقرع أجراس الخطر؟ 
يبتعد كليا عن الواقع الَمعيش؟ ولو اقترب األدب من الواقع 

وهمومه، فكيف يكون هذا القتراب؟
القاص  تناول  كيفية  من  سنقترب  األسئلة  هذه  خالل  من 
النص.  في  التي ظهرت  والطريقة  في نصه.  الواقع  لقضايا 
وهل كانت هذه القضايا متناسقة مع سيرورة السرد، أم ظهرت 

بشكل غير مقنع، كأنها مقحمة على النص؟.
هموم  بعض  طرح  القاص  أن  نجد  للنص  الرجوع  عند 
يتوسع في  أن  الَمعيش بشكل رمزي وبلمحات، دون  الواقع 
ذلك، لكيال يقطع خيوط السرد وينحرف عن انسيابية النص 
ودهشته، وترك مهمة التقاط هذه القضايا على المتلقي الفِطن، 
من  حمدان  أم  إخــراج  حادثة  ذكر  حين  مثال  يدركها.  لكي 
المستشفى )من العناية المركزة( والذهاب بها إلى أحد بيوت 
الطب الشعبي، مما أدى في النهاية لتدهور حالتها ووفاتها، 
فهذه الحادثة تكشف لنا مستوى التفكير لدى طبقة من المجتمع 
التي ل تؤمن بالطب الحديث. في هذه الحادثة لم يقع القاص 
ماتت  حمدان  أم  إن  يقل  ولم  والخطابية،  المباشرة  فخ  في 
بسبب الطب الشعبي، ولكن األسلوب الفني وتصاعد األحداث 

وترابطها يدلن المتلقي على السبب والنتيجة.
في  طرحت  الواقع  تهم  التي  القضايا  من  الكثير  وهناك 
في  تقع  ولم  فنية رمزية  بطريقة  النص، وجميعها طرحت، 
العمل،  في  والمحسوبية  اإليجارات،  كقضية  الوعظية،  فخ 
ظهرت  القضايا  هذه  كل  العدالة.  وغياب  والفقر،  والديون، 
بلمحات وبطريقة غير مقحمة بل متناسقة مع انسيابية النص.

األخيرة  الحكاية  ما  نص  إن  القول  يمكننا  النهاية  وفي 
ومن  المتقن،  الفني  البناء  خالل  من  بإحكام  ُبني  لشهرزاد؟ 
الحكايتين، وإن شخصيات النص كانت واعية  خالل تداخل 
وعميقة  مكثفة  كانت  المقتضبة  الحوارات  حتى  بدورها، 

وتؤدي دورها دون إسهاب أو ترف لغوي.
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المفارقة في  الشعرية  التجارب  بنطلحة من  الشاعر محمد  يعّد 
الشعرية العربية،نظرا لما يمّثله من صْوت شعرّي له إضافات 
متمّيزة على مستوى النص الشعرّي المعاصر من حاّفٍة، ومن 
ُنه من تحرير اللغة الشعرية من األثر اإليديولوجي،  َحافٍَّة ثانية  َتمكُّ
الذي كان ُيوَسُم به الشعر الستينّي،  بإْسباغ روح الذات وخْفق 
الوجود على الخطاب الشعري، فجاءت القصيدة، عنده، مدبوغة 
الشعرية،  الكتابة  في  المألوف  والختالف عن  التجديد  بمالمح 
الّداخلي المنبثق من حرارة التجربة وعمقها،  وصانعة صْوَتها 
مبتعدا عن المسكوكات األسلوبية، التي تتعامل مع اللغة َكِحْلَيٍة  
ُل البنية الشَّكلية للقصيدة، مّما ُيْفقدها جانبين مهّمين في جوهر  ُتَجمِّ

الشعر، اإلبداع والبعد الجمالي. 
هاِجُسه  للشاعر  الشعري  المشروع  إن  القول  يمكننا  لذا 
األساس الخروج عن عبودية القوالب الجاهزة، من خالل، إبداع 
نص شعري يعّبر عن كينونته بلغته النابعة من خطاب شعري 
ُمتمّرد عن مسالك األسالف، مّما يوّضح أن تجديد الشاعر له 
منطلقاته الفكرية والثقافية والشعرية، التي تثبت التعّدد والختالف 
بنطلحة  فمحمد  أوضح  بعبارة  شعريته.  مكمن  والغنى،وهنا 
َتجاَور وَتحاَور مع الموروث العربي قديمه وحديثه بعين ثاقبة 
ورؤية متفّحصة، منفتحا على الثقافة الغربية،  خالقا بذلك خطابا  
َها، في بنية  تقويضيا- إن صّح التعبير-  لهذه األشكال، عْبر َصبِّ
تستجيب للحظة الحضارية والمزاج الثقافي المهيمن. ألن » قوة 
أي شاعر تكمن في مهارته وفي إبداعه في اإلبدال والتعويض«، 
وفي هذا السياق تنجلي ميولت الشاعر نحو الخرق، وتحطيم 
صنمية الّنمط، على اعتبار أن أساس الكتابة الشعرية« الخرق 

المنّظم والممنهج لكل المعايير والقواعد«1     
من هذا المنطلق سنروم محاوَرة هذه التجربة والكشف عّما 
يمّيزها عن غْيرها من التجارب المجايلة والمحايثة، و استنباط 
اآلثار التي َبَصمت صيرورة القصيدة المغربية منذ السبعينيات 
إلى هذه اللحظة، خصوصا وأن الشاعر - فيما نعتقده-  عِمَل على 

تأسيس خطاب شعري مفارق ومغاير لما هو كائن في الشعر 
المغربي، فاألمر إذن متعلّق بتجربة َمْنِبُتَها شْعر حداثة أسهم في 
حداثة الشعر، وكّرس     »النفتاح على ماهو حديث ومعاصر 
من النصوص واإلنتاجات اإلبداعية المختلفة، يسمح هو أيضا بأن 
يتنّفس النص الجديد بأكثر من رئة واحدة«2، كطابع تنماز به 
تجربته الشعرية المتحّولة والجانحة صوب أفق شعرّي حداثّي، 
ل يفّرط في جذوره ول يرتمي في حضن حداثة بغير وعي في 

الكتابة واإلبداع. 

 محمد بنطلحة والشعر المغربي:

إن الخوض في الحديث عن الشعر المغربي، يقتضي من الباحث 
التسلّح ِبُعّدة نقدية تكون لها القدرة، على إضاءة مساراته وانعطافاته 
ذات  الشعري  خطابه  شّكلت  التي  التجارب  ألن  التجديدية، 
خصيصات متنوعة ومختلفة، ذلك أن شعر الستينيات له صوت 
اإليديولوجيا، في حين أن شعر السبعينيات يّتصف بخفوت صداها 
)اإليديولوجيا( ، ليفتح أفق الشتغال على اللغة وبها، والعودة إلى 
الذات دون التفريط في المرجع.  ومادمنا نتناول تجربة الشاعر 
محمد بنطلحة، فالبد من استحضار سياقات التحّول التي كان لها 
أثرها الجلّي على النص الشعري المغربي خاصة، والعربي عاّمة. 
وفي ظلّها جاءت تجربته محّملة برؤية تثويرية للقصيدة المعاصرة، 
رؤية مجّددة مسارها ، وموسومة بالّتمّرد والعقوق ل«أن الخلق 
يستلزم الخرق، وليس الطاعة والخضوع«. إلى جانب تجارب 
تلة من الشعراء أمثال محمد بنيس وعبد هللا راجع وأحمد بلبداوي 
ومحمد الميموني وأحمد بنميمون ومحمد علي الرباوي وغيرهم، 
وبالبحث عن هوية للقصيدة المغربية تليق بها،فكان اللجوء إلى 
توظيف شخصيات تاريخية كأقنعة شعرية، والحتفاء بأخرى شاّذة 
داخل المجتمع المغربي كصالح الشكدالي لعبد هللا راجع، وإحياء 
الكتابة الكاليغرافية دليل على هذه الرغبة في ابتكار الشعر المغربي 

صالح لبريني
شاعر من المغرب

 ينزع إلى التجريِب وكسِر بْنية الشكل
قراءة في تجربة الشاعر محمد بنطلحة

المتابعات والرؤى
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لستعاراته اإلبدالية المّتسمة بالغموض، من أجل خلق ذائقة شعرية 
تجترح أفقا شعريا مختلفا ومغايرا،« يقودنا صوب عالم جديد، 
صوب إنسانية جديدة بآفاق جديدة«3، ويمهد لستراتيجيات شعرية 
واسعة تزيد من تطعيم الخطاب وتخصيبه بجماليات أسلوبية تبتدع 
شعرية تتجاوز »المحاكاة والتمثيل، فإنما يضعها، في الواقع، في 
قالب مستقل، خالص من الستعمال التقليدي« . هذا الخرق  للتقليد 
يحمل دللة على امتالك الشعراء السبعينيين لوعي عميق بالذات و 
التاريخ والمجتمع، وذلك بجعل مقصدية الشعر  كونا جماليا وفنيا 

على مستوى الخطاب.
وعليه فالشعر المغربي لم َيْنزِو إلى البدايات، بقدر ما سلك 
طريقا آخر في الكتابة الشعرية، َمْدَمُكُه الفهم الُمْدِرك للموروث 
في  ما  ُمْنزاَحة عن  يتخلّق من رؤية  ابتداع نص شعري  ُبْغَية 
األعيان وتشكيلها عْبر األذهان؛ و تشكيل شعر متحّول يحّرر 
الخيال ويوّسع الدللت، إل أن السبب الذي أْكَسَب الشعر المغربي 
تمّيزه، فرادته وإبداعيته هو أن » القصيدة لم تعد نموا أفقيا بخط 
واحد، بل أصبحت تنمو عمقّيا، صارت شبكة مشّعة من المعاني 
واألخيلة والمشاعر. لم تعد تتوالد انفعاليا وحسب، بل أصبحت 

تتوالد في التأّمل، والوعي، والصبر والجهد«4. 
هكذا تجعلنا القصيدة الفريدة أسرى جمالها، مغلولي الدهشة، 
بمراودة  وتغري  تغوي  تجربة  تجاه  العشق  جريرة  ومرتكبي 
عوالمها المتخّيلة، ومصاحبتها صحبة هادئة،مصغية، حافرة في 
أعماقها الّضاّجة بهدير الروح وارتجاج الجسد، والمؤسسة لمجازها 
اإلبداعي الذي يدنو من بالغة التعبير -على حّد وصف الجرجاني 
للمجاز-  بأنه« أبلغ من الحقيقة«5 ،  وذلك وفق ابتداع إيقاعها 
الخاص، إيقاع الصور وانسيابها داخل القصيدة في نمّو درامي 
متنوع6، ألن المرحلة السبعينية كانت مرحلة عنف السلطة، فكان 
الرّد على عنفها بإبداع مشحون بالرفض والمواجهة، بعبارة أخرى 
مرحلة السيف في مقابل القلم، فتولّدت تجارب شعرية لها »من 
القدرة على العطاء والتجّدد ما يضمن له)ا( البقاء حّيا)ة( على 
مّر السنين، بعد زوال ظروفه ومالبساته. فإن كان فوق ظروفه 
ومالبساتها بقي، وإن كان محكوما بها زال معها«7، ولعّل هذا 
ما كان من نصيب تجارب شعرية تجّردت من المرجع الخارجي 
وانتسبت إلى ذاتها لتكون أكثر انفتاحا، خالقة لغتها الشعرية لخطاب 
مثقل بالهاجس اإلنساني والوجودي. خلّف أثره لمتلّق ينتج النص، 
بلغة رولن بارت، الذي يعّبر عن تجربة« تعّرف النص، وتحّدد 
مضمونه، وتجذب القارئ إليه وتغويه«8، وفي هذا اإلطار يندرج 
هذا الشعر، الذي يبقى تعبيرا عن حالة النفصال مع الواقع، أي 

أنه ليقوله كما هو، وإنما يصوغه انطالقا من تصّور يدرك دور 
اللغة في تشكيل مالمحه بعيدا عن التصوير الساذج، حتى يحّقق 
التصال معه. وأيضا لكي تكون هذه التجارب الشعرية ذات قيمة 
إبداعية تخلصت من الفكرة القائلة أن » الشكل الجديد هو تاريخ 
القصيدة، أي أن دراسة األشكال وتطورها، أصبح الوسيلة الوحيدة 
لفهم هذه الحركة الجديدة وتقييمها«9، إلى الفكرة المؤمنة بضرورة 
التنقيب عّما يميزها لغة وتخييال، ألن النص الشعري الذي ليحدث 
القطيعة مع التجارب السالفة، دون نكران وجودها، نص مّيت 
لروح فيه ول حياة، ذلك أن التجارب الشعرية التي نالت ديمومتها 
وتداولها إنسانيا هي من تمّكنت من تجسير صلتها بالمنجز السابق، 
حتى تمتلك شرعيتها اإلبداعية.  فالشاعر هو القادر على التعبير 
عن مكنونات النفس ودواخلها، بوساطة، لغة شعرية تعتمد على 
اإليحاء، وتعتبر » من أبرز وسائل التصوير الشعرية التي ابتدعها 
الشاعر المعاصر عْبر سعيه الدائب وراء اكتشاف وسائل تعبير 
لغويةـ، يثري بها لغته الشعرية، ويجعلها قادرة على اإليحاء بما 
يستعصي على التحديد والوصف من مشاعره وأحاسيسه وأبعاد 

رؤيته الشعرية المختلفة«10
وانطالقا مما سبق فمحمد بنطلحة شاعر اختار اإلقامة الدائمة 
في مملكة العزلة ُمطّرزا وناسجا  تجربة شعرية مختلفة،صادمة، 
وصادحة بصوتها الشعري المتميز، فشعره- فيما أعتقد- » يفتح 
لنا أبواب العالم، ويضيء أمامنا آفاق سيرنا اإلنساني الطويل« - 
كما يقول أدونيس- هذه األبواب التي َنلُِجها ُمْبتهجين، ونحن نعانق 
عوالم تجربة شعرية تتخلّق من رحم التأمل الهادئ، والغوص 
العميق في ذات تعشق الحبر لتسّود به بياض األرض ، وتكشف 
عن أزلية الشعر مادام الجسد في ساحة الحرب مدججا بظّل يكتب 
تاريخ الجسد، الذي يخوض حرب الكتابة؛ حيث انهزام الذات أمام 

سطوة البياض، وتلك شيمة من شيم الشعراء النادرين يقول: 
يرى ويسكت/على  حرب/وأن  جسدي/ساحة  من  أجعل  )أن 
أنا من ذهب/ أكن  لم  الحقيقة،  وانهزمت/ وفي  الورق هزمت  
 إلى آخر األرض/لم أكن أنا صاحب الجبروت/وإنما ظلي.....(
تلك سيرة شاعر َخِبَر المسالك الضّيقة للكتابة الشعرية ، وكان 
جديرا بها ولها، باحثا عن حكمة الحياة في كتابة شعرية متجّددة 
ومدموغة بصوت منفرد ومتفرد؛ ل لشيء إل لكونه ُيبدع من 
لخطاب  تؤسس  ما  بقدر  إبداعيا،  الّسائد  الكائن  ر  تكرِّ ل  رؤية 
الُمعتمة، أساسه  البعيدة  المناطق  المجهول،من  شعري قادم من 
حداثة شعرية تبتغي الكشف عن المعاني الخفية والمضمرة، وسْبر 
الواقع الذي  »  تتناوله بطريقة تزيل ألفته بما تضفي عليه من 
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تغريب . الواقع في القصيدة الحداثية يتجّرد من منطقيته ووتيرته 
اإليقاعية المعهودة إلى واقع ل يخلو من تنافر ونشوز وتشّوه أحيانا 
بسبب غياب عالقاته«11. يقول:) نهرّي الّنبرة/ يأتيني صوتِك من 
خلف األسوار / مبغوما، ورخيما يبعث في نفسي أكثر من حسرة/ 
ويفاغمني نغما أتسّقطه، وأعانق منه صدى ينهار في أذني./ وأقوم 
ألعبر هذي األسوار،/ فيباعد بين خطاي وبينك سور دخان ودم، 
أتسلقه،/ فيطاولني/ ويرين على الصوت شحوب الّزمن( ، فالذات 
تنوجد بين الصدى والصوت مختلف اإليقاع يثير األلم ويعكس 
الزمن شاحبا دللة على مكابدة الشاعر في خلق تجربته الشعرية 
الشعرية  فالرؤية  اللتباس،  أقاصي  من  القادم  صوته  وابتداع 
الحالم  ُصنع صوتها  تروم  أنها  المرحلة غير  مشحونة بصدى 
والمفصح عن اشتباك األسئلة مع تجربة الذات في الكتابة والحياة. 

 الوعي بحداثة الشعر:

إذا كانت الحداثة وعيا مغايرا ميزته الحركية والتجاوز، والرغبة 
في ارتياد الممكن لكتابة تشرع أبواب التحديث على مصراعيها 
للتجديد والخلق، وتشّيد خطابها من تصور مختلف ومتخّط لوعي  
يّتصف بالجمود والّتكلّس في نظرته إلى التراث، بخْلق وعي جديد 
يؤمن باإلبداع وينبذ التباع. ول بد من اإلشارة إلى أن كل تجديد، 
في العالم العربي، إل و يتعرض للمقاومة من األشكال المنّمطة، 
التي تأبى الخلق وترتضي السائد. فالوعي بالحداثة إدراك لجوهر 
اإلبداع، وتبئير للحياة واألشياء والوجود حتى تحمل أبعادا جديدة 
وتشحن بطاقة تزيد من الرغبة في تحطيم الثابت بوعي مكين 
ومتأصل،خصوصا إذا » عرفنا أن من مالمح شعر هذه الحركة 
تجاوز اإلطراب والغنائية -بمفهومها الحّسي في القديم- إلى الرؤيا 
والكشف والحفر في أعماق النفس واألشياء، أدركنا أن هذا يتطلب 
ثقافة فيها من البعد والعمق والشمول ما ُيقّدر الشاعر على أن 
ينهض بتقنيات خاصة لهذه الرؤيا وهذا الكشف والحفر ، وهي 

ة وغرابة وتعقيد«12 . تقنيات أسلوبية، ل تخلو من ِجدَّ
    فالحداثة ل ينبغي أن ُتفهم على أنها ضد التراث ونْسف له، 
وإّنما الغاية المثلى تكمن في بذرها بروح جديدة وَنَفٍس متجّدد ، 
والسعي إلى إخراجه من حالة الحتباس إلى حالة النفتاح على كل 
الممكنات التعبيرية، التي ل توجد إل وفق إبدالت طبيعية تطول 
المخالفة  إلى عالم  المطابقة والئتالف  الخروج من  اإلبداع.أي 
الماضي  بكهوف  ُمتشبثا  يظّل  إلبداع  وجود  فال  والختالف، 
ومغاراته، بل إن قيمة  اإلبداع الحّي تتمظهر في إثارة األسئلة، 

والحيرة في العقول ، وإحداث رّجات في القلوب، والّتحّرر من 
قراءة   « يجعل  الذي  البتداع.األمر  حرية  لمعانقة  النقل  قيود 
نص شعري حداثي، تشبه الّسير في دروب ملتوية معّقدة مليئة 
التضاريس،  بالنتوءات والنكماشات والفجوات، دروب صعبة 
مبهمة المعالم ل تتضح فيها المحاّط التذوقية والدللية مثلما تتضح 
في دروب الشعر القديم. لهذا فمهمة القارئ هي الهتداء في هذه 
الدروب بالّنْبش والتساؤل والّتأّمل والحدس، وهي مهمة مجاهدة 
ومكابدة«13 . انبثاقا من هذا التصور نعتقد أن الشاعر المغربي 
محمد بنطلحة ينتمي إلى هذا الوعي الحداثي الشعري لكونه« 
حالة وعي متغّير، يبدأ بالّشّك في ماهو قائم، ويعيد التساؤل في 
ماهو مسلّم به، ويتجاوز ذلك إلى صياغة إبداعية جذرية لتغّير 
حادث في عالقات المجتمع، ليجّسد موقفا من هذا التغّير، يصوغه 
صياغة تتجاوز األعراف األدبية للماضي، وتفيد من الكشوف 
الفكرية للحاضر«14  وتجترح سبيل المجهول لستشراف الزمن 
اآلتي، ول غرابة في ذلك مادام الشاعر، منذ البدايات، يكّسر بنية 
الشكل بخلق شكل يستجيب للزمن المنتمي إليه، فلكل زمن إبداعه، 
ولكل إبداع زمن يخلقه. فتجربته ترفض الماثل وتكراره واتباعه، 

وتنزع صوب المغامرة التجريبية .
إن الثنائية التي تحكم تصورنا في هذه المناولة تحكمها رؤية 
موّحدة تنطوي على التفاعل والتواشج، إذ ل يمكن أن نتحدث 
أفق  إلى  التباع   ِسْمِت  عن  الخروج  سمُته  حداثي  شعر  عن 
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إبداعي مطلق يتغيى اإلتيان بالمختلف، وحداثة شعرية تؤسس 
لإلبهار وللمتع واإلدهاش، وتحريك بواعث الرغبة الكامنة في 
الّتنقيب والحْفر  يتمّثل في  َنُروُمه  فما  المتلقي، وعليه  ل وعي 
في مواطن التجربة وبواطنها عن شعرية جوهرها خلق جديد 
للعالم، ألن في » الفن يقول هيجل أودعت الشعوب أسمى أفكارها 
ومشاعرها« ومن ثّم فكل نّص إبداعي يشّكل مستودع الذاكرة 
بتشعباتها المتعددة، ومساربها الملتوية، فتجربة بنطلحة تنطلق 
من مبدأ أساس يكمن في العمل على ابتداع نص شعري يثير 
الذائقة ويستفّزها، ويذهب بعيدا في التمّرد إلى أقصى الحدود، 
رغم أن بداياته األولى كان صوت الخارج حاضرا، إل أن هذا 
ل ينفي عنها صفة الخروج عن النمط في الشكل والمضمون، 
قد شّحت   ( يقول:  بدللت جديدة  الطافح  الرمز  اعتمادا على 
المر/ وسوى ُخطى  الحنظل  فليس غير  اللذيذ  بالّثْمر  األشجار 
الّصمت،/ وصدى هديل يْقرع البابا./ الطائر المقهور طلّق وْكَرهُ. 
األسى  نَسج  ريشه  من  القديمة/  نوافذنا  وعلى  الّسراَبا/  ركَب 
عّشا/ وعنكبيِت المرارة...( فالملفوظات في هذا المقطع عالمات 
محّملة بمعان تنّز بأنفاس مخنوقة ومقّيدة، مقموعة حيث ل أمل 
في الخالص من واقع مدلهم، فالحرية المجّسدة في الطائر مقهورة 
واألمكنة الحميمة ل حياة فيها، سوى األسى والمرارة، عناوين 
تحفل بها سيرة الذات والمكان، لكن المخالف في كل هذا جمالية 
البناء، فالصمت له خطى والطائر راكب السراب، ناسجا األسى 
ُعّشا وقد تعنكبت المرارة، عالقات بين المفردات مفارقة وغريبة 
بالنسبة لذوي الذائقة المحنطة، إل أن جماليتها تتمظهر في القدرة 
على إلباس اللفظ دللت مفتوحة على اإلبهار البالغي،ذلك »أن 
الكتابة الشعرية ل تؤدي، بالضرورة، إلى الالمعنى، بل هي إهانة 
لكل معنى متداول، ألن هذا األخير يقوم على الستقرار داخل 
نسق معّين، وعلى الطمئنان إلى المنظومات التأويلية لمصير 
على  التأكيد  من  لبد  السياق  هذا  وفي  العالم.«15،  في  الكائن 
أن اإلبداع الشعري غايته الجوهرية هي خلق الجمال،وتحفيز 
الذات القارئة إلى ارتياد عوالمه الُمْبهرة،وذلك عن طريق الخيال 
الذي يشّكل ُصلب العملية اإلبداعية، التي  تمتح » من الشعور 
والالشعور )...( ومن الواقع والخيال، ومن الحاضر والماضي، 
ومن العقل والعاطفة معا« 16، يقول الشاعر بلغة شعرية تنبض 
ببالغة التحّسر والتوّجع : )فآه وطني ! / أُحّسك في عيوني/ نفايات 
من البارود تصعد في فوانيس البيوت/ وفي دواويني..( فالصورة 
التي يتّم تشكيل مالمح الوطن بها، ممسوخة تبّطن سخرية لذعة 
وقاسية له، مادام أصبح مجّرد كيان مصاب بالشلل،وفي حال 

الغياب. وهي أيضا صرخة في وجه الفراغ. إل أن هذا التشكيل 
التراجيدي تّم بلغة شعرية عمادها اإليحاء واإليغال في الترميز 
والتلميح. هكذا نلمس في الشواهد الشعرية السابقة حضور صوت 
الواقع غير أن حضوره خافت نظرا لرجاحة الرؤية الشعرية التي 
تنسج خطابها الشعري. و« هي لغة ذات طبيعة رمزية إيحائية 
والدللت  للمعاني  والتكرار، وهي  خالقة  التشاكل  إلى  تميل 
والصور والرموز في سياقات وأنسقة متعددة منفصلة ومترابطة 
في نفس اآلن، بمعنى أنها تميل إلى التعدد والتنوع وإلى الوحدة 

والنسجام الشعري في آن واحد«17.
أساس  على  تقوم  محكمة  استراتيجية  له  الشعري  فالعمل 
تجاوز لغة الصفر إلى لغة التصوير واإليحاء، و تثير »المسافة 
المعرفية  ذخائره  كل  وتستثير  المتلقي  تربك  التي  الجمالية« 
في  المضمون  ف«  الجمالي  البعد  على  للوقوف  والثقافية 
الشعر الحديث يجب أن يكون نابعا من تجربة الشاعر وفرادة 
هو  مصيره  أمام  وحدته  في  اإلنسان  يكون  وأن  شخصيته. 
الموضوع األول، وأن يعرب هذا المضمون عن رؤية جديدة 
للعالم«18،   فخلق رؤية جديدة للعالم ل تتم إل بنهج لغة شعرية 
التأكيد على أن الشاعر  أكثر تلميحا، ولعّل هذا ما يجعلنا من 
بنطلحة خالق لغة شعرية يتفّرد بها،ذات بنية موغلة في اإلرباك، 
فبالرغم من هيمنة المعطى الواقعي يعبر عنه بنطلحة بطريقة 
تعبيرية تزيد المعنى قدرة على التخفي واستحالة القبض عليه 
يقول: )وفي مدينتي/ الّنسر جاثم على مداخل األسوار/ وفرس 
البحر، على رؤوس البجع انقّض،/ لقيت هامتي/ نّضاحة بعرق 
الشجا.( فواقع الحال يستحيل إلى عالم مدجج بأشكال التعذيب، 
عالم العنف واأللم، فالشاعر لم يعكس الواقع بشكل مرآوي وإنما 
فعالقة  الدللت.  يثّور  مجال  للتأويل  فَتح  مما  ترميزا  عكسه 
الوشج بين الذات والواقع تؤدي إلى خلق« وعي جمالي يعمد 
 ، واإلبداع«19  الصياغة  في  لعبقريته  المجال  في  ليفسح  إليه 
فسلطة الغواية حاضرة في تجربة بنطلحة مما يحّول الخطاب 
الشعري إلى عالمات مشرعة على قراءات عّدة، تسهم في العمل 
على شحن اللغة الشعرية وتخصيبها. وفي السياق نفسه ندرج 
يقول  )الخارج نصي(   يحيل على  الذي  الشعري  الشاهد  هذا 
فيه:) في رصيف الشارع المهمل/ غّصت كلماتي/ بالفراشات/ 
وأزرار الجنود/ مّرِت األخبار عجلى/ وأتت أزمنة مختلفة/ أبدا 
تمأل صندوق البريد األغلفة/ ويغيب وجه في ريح المسافات...(، 
إل أن بنطلحة قام بعملية التحويل أي جعل الواقع منطمسا في 
البنية الداخلية للقصيدة، مما يعكس تحول وعي الكتابة الشعرية، 
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الهوامش: 

فالمقطع حابل باإلحالت الخارجية التي تعّبر عن مرحلة عصيبة 
من تاريخ المغرب، غير أنها لم تطف على سطح النص، وإنما 
غارت فيه، والذي حقق هذا التماهي المتنافرات اللغوية (غصت 
كلماتي/ الفراشات/ أزرار الجنود( التي ساهمت في إبراز معالم 
الواقع،  في مواجهة  الذات  بها  تشعر  التي  الضيق والختناق، 
وهنا يبدو الشتغال الواعي للشاعر،حيث ُيشّغل اللغة في أقصى 
حدودها الستعارية، ويبرز« وعي الذات الكاتبة بدور الدال في 
بناء الشعر، وهو وعي تخلّق في سياق تاريخي أعلى من شأن 
الخارج نصي، على نحو قلّص الحدود بين الشعر والخطابة«20 
.  فاللغة بالنسبة لمحمد بنطلحة وسيلة لختراق الممكن النّصي 
وبوابة عْبرها تلج الذات عوالم مغمورة المفضية هي األخرى 
إلى أكوان أكثر التباسا وقدرة على شحن الخطاب بتخييل شعري 
الخطاب  تشكيل  في  والتفّنن  المستحيل،  مطاردة  على  محّفز 
الشعري بتشكالت سوريالية ورمزية تصّيره صدفة يصعب فّك 
مغالقها ، والمتأمل في هذا المقول الشعري يكشف حقيقة  هذه 
التشّكالت السالفة الذكر :)  ُغّنتها جسر آيل للسقوط/ هكذا إذن 
هو الوقت/ حذاء في قدم أفالطون./ فَمن ذا الذي يقول اآلن: ما 
أشبه الصمت بالّرعاف؟ زَمن ذا الذي سوف ينُبر الهواء بقُّفازات 
من الورق المقّوى؟ يا إلهي!كأّن الصمت مفتون بشعائره...(   إن 
التشكيل اللغوي من المميزات األسلوبية التي ُتوَصُم بها اللغة 
الشعرية عند محمد بنطلحة، مما يجعلنا في حضرة عوالم شعرية 
تستدعي  اللتباس،  الكثير من  فيها  بعد سوريالي رمزي  ذات 
ذاكرة شعرية موغلة في المجهول، حيث التجربة تؤثث الخطاب 

الشعري بينابيع متنوعة وذات تجذر في أرض اإلبداع اإلنساني. 
وهذا الطابع الرمزي نعثر عليه في التعلق النصي مع نصوص 
سواء شعرية / دينية / فلسفية/ تاريخية، ولعّل هذا ما منح للتجربة 
جدارتها اإلبداعية يقول: )وقتئذ كانت حنجرة الليل عمشاء./غير 
أن الليل نْفَسه كان ذا بَصر./ بَصر بأعماقه./ وبَصر بالنهايات 
نقطة  تكمن  أين  تعرف-بالتحديد-  ل  حلزونية  ألنفاس  المدّببة 
ضعف المرايا، ول ِمن أين يؤتى بأخبار عشب الخلود..( ففي 
هذا النص يستحضر الشاعر دين الجن ولكن بأسلوب شعري 
يمتّص فيه حياته ورؤاه الشعرية وصّبها في قالب شعري رمزي 
للكثير من اللتباس واألسئلة، مستضيفا تلميحا أسطورة  مثير 
كولسترول  من  خالية  شعرية  جمالية  أضفى  مما  جلجامش 

العبارة، بل مشبعة بروح الدللت البعيدة القصد والمرام. 

خاتمة: 

فالتجربة الشعرية لدى محمد بنطلحة تخلق كينونتها الشعرية من 
التمازج القائم  بين برانية النص وجوانيته، ففي المرحلة األولى 
و  الجتماعي  للسياق  طبيعية  استجابة  باإلحالة  النهمام  كانت 
التاريخي والسياسي، لكن مسار تجربته الشعرية، في المرحلة 
الثانية، سيعرف تجاوزا لصدى الواقع بتمزيق الحجب كاّفة لخلق 

صوته الشعري المنبجس من عمق التجربة. 
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العزلة الجماعية 
كَسرت وهَم 

البشر بالسيطرة 
على الوقت 

مته وضخَّ

رنا نجار
إعالمية لبنانية

هل حّولت أزمة كورونا الزمَن 
إلى غول؟

نضع أنفسنا في موقع قتالي لخلق عادات جديدة

ا  زمنياً ا  نظاماً  »19 »كوفيد  ثقافة  فرضت 
ا. صار يومنا »ل متناهياًا« كما وصفه  مشّوشاً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إحدى 
لإلعالن  شعبه  الى  فيها  توّجه  التي  خطاباته 
 .2020 أكتوبر  في  البالد  إقفال  إعادة  عن 
ضبابّي  جديد  زمني  تسلسل  في  نعيش  وبتنا 
البيولوجية  إيقاعاتنا  معه  اضطربت  األفق. 
ا في  ا هائماً الفردية وصار الوقت يتدّفق غزيراً

حياتنا من دون أن نتمكن من التحكم به. 
 تمضي ساعات طوال بال جدوى وتتوّسع 
التي  المتقطعة  الَحجر  فترات  وتطول. خالل 
بعض  في  وامتّدت   2020 في  العالم  شهدها 
البلدان مثل الهند الى 2021، صارت األيام 
تعد  لم  األسبوع  نهاية  وعطالت  متشابهة 
بشكل  لالستراحة  ول  البيت  من  للخروج 
اختلطت  فكثيرون  سابقاًا.  كانت  كما  واضح 
الرياضة  ساعات  أو  بعطالتهم  عملهم  أيام 
وقت  مع  الطبخ  وقت  أو  النوم،  ساعات  مع 
ومع  تنتهي.  ل  افتراضية  عمل  اجتماعات 
الفرج  ننتظر  ونحن  ا  سريعاً الوقت  مّر  ذلك 
ا  هائمين، كما مّر قطار محمود درويش سريعاً
وهو ينتظر حيث لم يكن زمنه وحيث اختلفت 

الساعة واليوم، على ما كتب في قصيدة »مّر 
القطار«. وبتنا ننظر الى ما قبل كورونا كأنه 
دهٌر سبق حياتنا اآلنية المتوترة، أما الغّد فهو 
نعرف  ل  التي  »السحبة«  أو  اإلخفاء  كلعبة 

بما ُتفاجئنا؟

الَحْجر كسر َوْهم اإلنسان 
بالسيطرة على الوقت

وقضاياه  الزمن  مسائل  في  البحث  كان  لقد 
المتشعبة موضوع بحث عميق ومعّقد منذ الِقدم 
لكثير من الفالسفة من هيراقليط الى أفالطون 
وكانط  وأوغسطينوس  أرسطو  إلى  وصولاً 
فلسفة  أن  ا  خصوصاً وهايدغر،  وبروست 
المركزية  األفكار  من  هي  والمكان  الزمن 
حضارات  وشغل  نشأته  منذ  الفلسفة  علم  في 
واليونانيين  المصريين  مثل  مختلفة  قديمة 

والهندوسيين واألنكا والهنود. 
تنطلق الباحثة في علم الفلسفة واألستاذة في 
جامعة البلمند اللبنانية الدكتورة مارلين كنعان 
حديثها  في  الشائكة  القضية  هذه  عن  للحديث 
مع مجلة »نزوى« من مبدأ أن »اإلنسان في 
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علم الفلسفة هو الزمن«. 
»لكن كي ُنبعد الُبعد التراجيدي عن الزمن، 
نحاول أن نحّول المعنى من »أنا الوقت« الي 
أجدِول  أن  آخر  بمعنى  أو  الوقت«،  »عندي 
الوقت وأنّظمه وأقّسمه بحسب المشاغل، وقت 
للعمل  وقت  للقراءة  وقت  للعائلة  وقت  للنوم 

وما إلى ذلك«، بحسب قولها. 
أي  حادثة    كائنات  هم  البشر  أن  وتفّسر 
ينفصلوا عنه،  أن  يمكن  لديهم وقت محدد ل 
لذلك جوهر اإلنسان هو الزمن«. وتشير إلى 
وهو  بالمكان  ا  أيضاً مرتبط  كائن  اإلنسان  أن 
 »Spacio-temporel« أو  »زمكني« 
ل  الذي  الزمن  عكس  على  لكن  بالفرنسية، 
يستطيع اإلنسان السيطرة عليه بما أن عالقته 
به واهنة ول رجعة فيها، يمكنه السيطرة على 
المكان والتحكم به وتغييره والعودة إليه وقت 

يشاء«. 
اإلنسان  أن  تشرح  أن  كنعان  وتــحــاول 
يتحّكم  وهو  ملكه  الوقت  بأن  موهوم  بفطرته 
به بمجرد تحديد مهامه اليومية ضمنه، لتؤكد 
أن »الحجر الصحي والعزلة وعدم الختالط 
والتالقي وغيرها من السلوكيات التي فرضها 
الوقت  من  ا  مزيداً كلّها  قّدمت  كورونا،  وباء 
العصري  لإلنسان  والكسل  الفراغ  وأوقــات 
ا وليس لديه الوقت ليفّكر بنفسه  المشغول دائماً
وقت  لديه  ليس  ألنه  بالملل،  ول  براحته  ول 
حياتنا  في  فالوقت  والتأمل«.  لالسترخاء 
إلى  يلتفت  ل  النهر  كمياه  يجري  المعاصرة 
طالل  اللبناني  الشاعر  يقول  وكما  الــوراء، 

حيدر »الوقت ما عندو وقت ينظر حدا«. 
النظريات  تلك  كل  كورونا  اخترق  بينما 
وبالتالي  الوقت  ومنحنا أضعافا مضاعفة من 
»كسر الَحْجر الوهم الذي كنا نعيش فيه بأننا 
نسيطر على الوقت ووضعنا في مواجهة مع 
ترى  كما  الالمتناهية«،  الساعات  هذه  كل 

كنعان.

نظرة إيجابية

على  تفاعلت  »الناس  بأن  كنعان  وتحلّل 
الحجر،  خالل  الوقت  مسألة  مع  مستويات 
ا  ا وسلبياً ا مميتاً فمنهم من وجد في المسألة أمراً
ا  ومنهم من وجد ضالته في الحجر لينّفذ أموراً
في  والمشي  كالزراعة  بتنفيذها  يحلم  كان 
أو  عالقة  تنفيذ مشاريع  أو  الرسم  أو  الطبيعة 
من رأى في هذا الكسل فرصة لإلبداع الذي 

كان يحتاج الى هدوء ما«. 
كنا  إيجابية  نقطة  »هذه  أن  كنعان  وتعتبر 
نحتاج إليها في خضم عشرات السنوات التي 
غزتها السرعة، لنأخذ استراحة ونتوقف عن 
الدوران ونجلس مع أنفسنا ونفكر بذواتنا وهو 
منظومة  كثيرون ألنهم خرقوا  منه  يخاف  ما 
الروتين والعمل والسرعة ولم يستطعوا إيقاف 
عقارب الساعة«. وبالنسبة لكنعان هذه نقطة 
إيجابية في تغيير النظرة إلى عالقتنا بالوقت 
كبشر، إذ يحتاج اإلنسان إلى الكسل وإلى أن 
النطالق  ويعاود  نفسه  لُيسائل  الوقت  يتدفق 

من جديد«. 

يومان في يوم

في  العامالت  إحدى  »هناء«  لـ  بالنسبة  لكن 
جمعية خيرية في بيروت )45 سنة( ل يمكن 
لهذه العزلة التي فرضها الوباء أن يكون فيها 
أي إيجابية. وتقول: »طبيعة عملي هي العمل 
مع العائالت األكثر حاجة والنساء المعنفات، 
كارثية  األولــى  الحجر  فترة  كانت  وبالتالي 
المنزل  في  سجنت  التي  العائالت  هذه  على 
التعنيف  وازداد  مادي  مردود  أي  دون  من 
المنزلي بشكل هائل، لذا كنت أعمل من البيت 
لكن نهاري اتصل بليلي ولم أستطع أن أتوقف 
عن العمل، وكانت أيام األسبوع كلها سواسية 
من  أتحرك،  ول  أطبخ  عدت  ما  أنني  حتى 

اإلنسان في علم 
الفلسفة هو 

الزمن

محور - اإلنسان في زمن »كورونا« 



نزوى العدد 108 أكتوبر 2021
301

النوم والعكس«.  التلفون الى  الكومبيوتر إلى 
وتضيف: »كان الوقت ول يزال لكوننا ل زلنا 
نعمل من المنزل بعد ظهور متحّورات »دلتا« 
وغيرها«، يمر من دون أي نقطة مرجعية أو 
رادع أو جدول زمني يجعلني أرتب أموري، 
مرهونة  وصرت  ببعضها  األمــور  تداخلت 
للعمل المتواصل من دون أن أستطيع التحكم 

بشيء. فقدت السيطرة وأكاد أنفجر«.

الوقت المتضّخم

فترات  خالل  هناء  عاشته  ما  كثيرون  عاش 
ا،  تقريباً عامين  مدى  على  المتقطعة  الحجر 
حيث لم تعد الجداول الزمنية هي التي تتحكم 
نفسه  العمل  أو  النشاط  إنما  حياتنا،  إيقاع  في 

من يفعل ذلك. 
»اثنين- مصطلح  درج   ، مثالاً فرنسا  ففي 
الحجر  خالل   )Lundimanche( أحــد« 
العيش  عن  للتعبير   ،2020 ربيع  في  األول 
األنغلوساكسونية  الدول  وفي  واحد.  يوم  في 
استعار الناس صفة »Blur« أي ضبابي أو 
أيام األسبوع ليصبح  مشّوش، وأضافوه على 
يوم  أو  ضبابي  يــوم  أي   »Blursday«
مشّوش. وهو ما تحّدث عنه الفيلسوف الفرنسي 
الذي   )Pascal Chabot( شابو  باسكال 
الزمن  مع  عالقتها  في  المرحلة  تلك  وصف 
 )Hypertemps( المتضخم«  »الوقت  بـ 
بين  الدائمة  المزامنة  ديناميكية  عن  ليعبر 
ينشأ  حيث  حياتنا،  وإيقاعات  وعملنا  أنشطتنا 
ا اإلحساس الفضولي بالعيش يومين في  أحياناً
للتأكيد على طموح هذا العمالق الذي  واحد، 
كانت  التي  اإلنسان  أيام  لغزو  الوقت  يسمى 
منظمة بشكل طقسي وتحولت إلى متفلتة من 
والتطبيقات  األدوات  عبر  واضحة  أي حدود 

التكنولوجية الحديثة.  

انقالب الوقت على صاحبه

هذا  كنعان  مارلين  الدكتورة  وُتــرجــع 
وما  والليالي  األيام  بين  الحدود  في  الذوبان 
أن عالقة  الى  وتشّوش،  نتج عنه من ضيق 
والعمل  والداخل  الخارج  بثنائية  اإلنسان 
نظمت  وقديمة  متجذرة  عالقة  هي  والبيت 
بتر  »عندما  ولكن  السنين.  مّر  على  حياته 
المنظمة  عالقتنا  قتل  الحدود  هذه  الحجر 
بالوقت )الذي هو نحن بينما نحن موهومون 
بأننا نتحكم به( وفرض عالقة جديدة مشّوشة 
اإلنسان  أن  وتشرح  كنعان.  تقول  معه«، 
الحياة  أن  ذهنه  في  تترسخ  يولد  عندما 
القصير  الوقت  من  الستفادة  وعليه  قصيرة 
الذي سيعيشه، وفجأة رأى أن الحجر ُيضّيع 
وقته فيما كان يجهد ليستفيد من كل ثانية فيه 
الزمنية«.  برنامجه ومخططاته  فخّرب عليه 
عالقة  ا  أيضاً خلخل  كورونا  أن  وتــردف 
اإلنسان بصفته كائنا اجتماعيا مع اآلخر الذي 
تواصل  كل  عليه  وسّكر  به  عالقته  بترت 
ا له العالم الفتراضي فقط  حقيقي وفعلي تاركاً
كمنفذ«. وتستنتج في النهاية أن »الوقت الذي 

هو نحن انقلب اليوم علينا«.

للمتقاعدين صراع آخر مع الوقت

هذه السباحة في سحاب الوقت، لم تشّوش 
تحّدد  طوال  سنوات  عاشوا  الذين  العاملين 
مجرى أيامهم حدود زمنية بين العمل والمنزل 
وتشّوش  شــّوشــت  ــا  أيــضاً لكنها  والــعــطــل، 
إذ  بيتهم.  في  أصالاً  يعملون  ومن  المتقاعدين 
أن هذا الضياع رافقه حجر تام منع البشر من 
لقاء عائالتهم وأقربائهم واألصدقاء والزمالء، 
فباتوا بحكم المنبوذين ل يمكنهم حتى المشي 
الذهاب  أو  طوال  لشهور  العامة  الحديقة  في 
الرياضة والرقص والرسم ألكثر  نوادي  الى 

 لنتوقف عن 
الدوران ولنجلس 

مع أنفسنا ونفكر 
بذواتنا عقب 
سنوات من 

السرعة
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من عام... 
تعيش  جّدة  وهي  سنة(   66( سميرة  تقول 
التعليم  تقاعدت من  بعدما  بيروت  في  وحدها 
في  أوقعها  الناس  مخالطة  عدم  أن  الثانوي، 
الكتئاب وجعلها تنسى متى يعرض مسلسلها 

المفضل أو حتى في أي يوم هي!
من  ألكثر  البيت  في  المكوث  أعتد  »لم   
يومين في حياتي، بعدما تزوج أبنائي وتوفي 
اجتماعية  بنشاطات  وحدتي  شغلت  زوجي، 
محو  لتعليم  التطّوع  مثل  مختلفة  ورياضية 
في  وأجتمع  األسبوع،  في  أيام  ثالثة  األمية 
ا بأخواتي وأصحابي على شرب  الصباح يومياً
في  أيام  ثالثة  الرياضة  أمــارس  ثم  القهوة، 
العامة  والحديقة  النادي  بين  ا  أيضاً األسبوع 
القريبة من منزلي«، تقول سميرة التي تحّولت 
»جحيم«.  الى  الكورونا  ظهور  منذ  حياتها 
وكتابة  القراءة  في  وقتي  »قضيت  وتضيف: 
الشعر وهي هواية قديمة، لكن الوقت لم يكن 
ينتهي، اليوم ينبت كل فترة متحّور جديد وما 
أن تفرج وتفتح األبواب حتى يعاد إقفالها.... 
في  أنسى  متواصلة،  كلها  والليالي  النهارات 
أخذت  كنت  إن  أنسى  ا  وأحياناً نحن  يوم  أي 
الدواء في موعده أم ل ألنني فقدت اإلحساس 

ا بالوقت«. تماماً

80 في المائة عالقتهم بالوقت 
تشّوشت

جامعة  في  الباحثة  أوغــدن  روث  ــرت  أج
في   )John Mores( موريس«  »جــون 
»بلوس  مجلة  نشرتها  دراســـة  ليفربول، 
مقابالت  تضمنت   )Plos One( وان« 
في  كورونا  بسبب  المحجورين  من  عّينة  مع 
المائة  في   80 أن  لها  وتبّين   ،2020 ربيع 
في  بتشويه  شعروا  األشخاص  هــؤلء  من 

عالقتهم بالوقت. ووجدت أن الضغط النفسي 
ا  ا مباشراً المتعلّق بهذا التصّور، يرتبط ارتباطاً
بعدد  أي  الجتماعي«،  الرضا  »مستوى  بـ 
النتيجة  التفاعالت مع اآلخرين. هذه  ونوعية 
بحسب  توضح  الدراسة،  إليها  توصلت  التي 
»األصغر  أن  أودغن  روث  الجتماع  عالمة 
ا، لديهم شعور بأن  ا الذين هم األكثر نشاطاً سناً
كبار  عكس  على  أســرع  بشكل  تمّر  أيامهم 

السن«.  

الخوف من الفراغ

فرانس  الفرنسية  النفس  عالمة  تعتبر  بينما 
الحصول  هــو  يزعجنا  ــا  »م أن  مــارشــان 
أن  دون  من  به  نتحّكم  إضافي  وقــت  على 
في  التفكير  أو  التخطيط  على  قادرين  نكون 
»لوموند«  صحيفة  الى  مشيرة  المستقبل«، 
الفرنسية، أن »عدم التأكد من أي شيء يثير 
كما  الفراغ،  ومن  المجهول  من  المخاوف 
والفراغ  الفقد  من  يتوّجسون  ــداد  األج كان 

والموت«. 
إعادة اختراع عادات جديدة

الفرنسي  الجتماع  عالم  يقول  جهته،  من 
نعيش  الفرنسية: »نحن  للصحيفة  فيارد  جان 
مرحلة  ا  أيضاً لكنها  تراجيدية،  مرحلة  في 
موقع  في  أنفسنا  نضع  أن  وعلينا  الفُرص، 
ويضيف:  ــدة«.  جــدي عـــادات  لخلق  قتالي 
»علينا أن نعيد اختراع أنفسنا ووضع ذواتنا 
)مثالاً  جديدة  عادات  لنبتكر  قتال  موقف  في 
وتطوير  الصباح(  في  المسرح  الى  الذهاب 
عالم ثاٍن من العمل من خالل ترتيب مساحات 
المنزل،  ول  المكتب  ليست  جديدة  مجتمعية 
النتقال...  مبتكر وربما  وبناء مجتمع رقمي 
في  أنفسنا  ونحبس  الكتئاب  في  سنقع  وإل 

المحّصنة«. »قالعنا« 

كانت فترة 
الَحْجر كارثية 

على العائالت 
التي ُسجنت في 
المنزل دون أي 

مردود مادي 
فازداد التعنيف!

محور - اإلنسان في زمن »كورونا« 
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من ٔاعمال الفنانة الكردية زهرة دوغان
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جمانا مع العدد كتاب نزوى »قبل اأن ن�صقط يف البحر«


