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ف�صلية ثقافية

ت�صـــدر عــن :

م�ؤ�ص�صة ُعمان لل�صحافة 

والن�صر واالعالن

الرئي�س التنفيذي

عبداهلل بن نا�صر الرحبي

رئي�س التحرير

�صـــــيف الرحـــبي

مدير التحـرير

طــالب املعمـري

العــــدد ال�صاد�س واخلم�صـــــ�ن

اكتوبر 2008 م - �شوال 1429 هـ

عن�ان املرا�صلة : 

�ص.ب 855 الرمز الربيدي: 117   

الوادي الكبري، م�شقط - �شـلطنة ُعمان

هاتف:24601608 ) 00968( 

فاك�س: 24694254 )00968( 

�صـــعار :  االأ

مــارات  الإ  - واحـد  ريال  ُعمان  �شلطنة 

10 دراهم - قطــر 15 ريال - البحـرين  
دينـــار   1.5 الكويت   - دينــار   1.5
  1.5 ردن  15 ريــال - الأ - ال�شـعودية 

لبنان   - لرية   75 �شوريا   - دينار 

 - جنيهات   4 م�شر   - لرية   3000
ال�شودان 125 جنيها - تون�س ديناران 

- اجلــزائر 125 دينــــارا - ليبيـــا 1.5  

اليمن   - درهما   20 املغرب   - دينار 

90  ريال - اململكة املتحدة  جنيهان - 
امريكا 3 دولرات - فرن�شا 20  فرنكا 

- ايطــــاليـا 4560  لرية.

اال�صرتاكات ال�صن�ية : 

فراد: 5 ريالت ُعمانية،  للموؤ�ش�شات:  للأ

ق�شيمة  تراجع  عمانية-  ريالت   10
ال�شرتاك. 

وميكن للراغبني يف ال�شرتاك خماطبة 

على  »نزوى«  ملجلة  التوزيع  اإدارة 

العنوان التايل:

والن�شـر  لل�شحافة  ُعمان  موؤ�ش�شة 

الرمز   -  3002  : �س.ب  والعلن  

الربيدي 112 روي - �شلطنة ُعمان. 



sمن اأعمال الفنان �سليم �سخي - ُعمان  



االفتتاحية :

- ثيمة الغياب يف �سعر حممود دروي�ش:  �سيف الرحبي 

 الدرا�صـات:

- تو�سيع اجلناح اال�سالمي يف متحف اللوفر يف باري�ش: اورا�ش زيباوي - الفرتات التاريخية املتعاقبة 

العربية:  الروائية  الكتابة  وعي  وتطور  الب�ساطي  ال�ساملي-  عبدالرحمن  عمان:  يف  النباهنة  حلكم 

فاطمة املح�سن- اأ�سالف ال�سورياليني .. ترجمة واعداد: اأمني �سالح - ال�رسد وال�رسديات واالختالف 

عبدال�سمد  والزمان:  الرغبة  فكر  بوم�سهويل..  عزيز  يقطني-  �سعيد  العربية(  ال�رسدية  النظرية  )وهم 

الكبا�ش- التنا�ش، التال�ش يف املوروث النقدي: عزالدين املنا�رسة - الت�ساد والتالوؤم.. قراءة يف فكر 

ن�ساري: غ�سان علم الدين - جتديد اخلطاب النقدي: اأحمد عفيفي  حممد جابر االأ

 لقـــــاءات :

عرج: فاديا دال - القا�ش  - فيليب لوجون: كمال الرياحي تعريب: �سالح الدين بوجاه- الروائي وا�سيني االأ

عبدالعزيز الفار�سي: �سليمان املعمري. 

م�صـــــــرح :

- مفهوم امل�رسحة ماري اليا�ش- فخــاخ العــــدم )ن�ش م�رسحي(: فاطمة ال�سيدي

ت�صكيــــــل:

-اخل�سي�سة الغرافيكية يف التجربة احلروفية للفنان حممد فا�سل احل�سني: حممود �ساهني.

�صينمــــــــا :

- ذبابة احلانة .. �سيناريو ت�سارلز بكوف�سكي  ترجمة : مها لطفي.   

�صعـــــــــــر :

ال�سعر  من  خمتارات  الري�سوين-  خالد  وتقدمي:  ترجمة  خاني�ش  كالرا  �سبانية  االإ ال�ساعرة   -

الفرنكوفوين املعا�رس يف افريقيا الو�سطى والغربية: ترجمة وتقدمي: روؤي عبود - بخ�سو�ش احللم 

)حوار متخيل( عبداللطيف اللعبي ترجمة: �سعيد بوخليط- اأول مرة : خالد دروي�ش- البحر ال يعتذر 

لل�سفن: علي ال�رسقاوي - ناحية: اأحمد مدن- ق�سائد: خلود املعال- ق�سائد العائدين من حرب: 

�سجار: فوزية العكرمي- لنذهب جميعا اىل اجلنة: ف�سل خلف  �سعيد بوكرامي- �سيء من �سمت االأ

ْخطاِء: وداد بنمو�سى. ـَا�ُش باالأَ ـِْئن جرب - ق�سائد مرتجمة .. ت�سارلز بكوف�سكي: كرمي دروزة - اال�ْست

ن�صـــــ��س :

- حقيبة اأبي: اأورهان مابوق: تعريب: عزيز احلاكم- ليلة �سوفية : عبداهلل خليفة- قناع العامل: �سمري 

عبدالفتاح- �سم اال�سماء: ابراهيم احلجري وابراهيم احلجري - خـيـل �سـنـون : �سلطان العزري- ال�سيد 

�سني: مي�سلون هادي- ريجيم: اأحمد حممد الرحبي

 متابعــــات: 

- الكتابة والعنف.. اخلبز احلايف منوذجًا: ح�سن املودن- »معمار الرباءة« لكاظم جهاد: ثامر 

لهة« حلبيب عبدالرب �رسوري: ومي�ش عبدالرحمن اليماين- املنفى.. هذا  علي اليو�سف- »عرق االآ

كرُث وطنًا: طه عدنان- »ب�سحبة جبل اأعمى« حممد اأحمد بني�ش: حممد بوعزة- »جاهلية«  االأ

م�رسحية  الربيعي-  عبدالرزاق  الكلباين:  عادل   .. ال�سيح  بيت  العو�ش-  خالد  اجلهني:  لليلى 

»ا�سمي ريت�سل كوري«: ندى احلم�سي- خاميي ال�سغبيني.. ال�ساعر املك�سيكي )العربي(: جميل 

قا�سم - هالل احلجري: عمر �سبانة- ال�سينما الرقمية يف �سورية : تهامة اجلندي .  

^ تر�سل املقاالت با�سم رئي�ش التحرير.. واملقاالت تعرب عن وجهات نظر كتابها، واملجلة لي�ست بال�رسورة م�سوؤولة عما يرد بها من اآراء̂ 
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يف  والبداهات  احلدود  تتال�شى  مدى  اأي  اإىل 

ال�شاعر  ان  امللتب�شة،  بداعية  الإ احلقيقة  هذه 

كرث  كرث ح�شوراً يف اجلماهري والق�شّية والأ الأ

هو  النبيل،  امللحمّي  باملعنى  وغناًء  احت�شاداً 

ال�شاعر املجبول يف عمق كيانه و�شميم �شنيعه 

بداعي، على الغياب واملوت والتال�شي، من : الإ

»خديجه ل تغلقي الباب

ل تدخلي يف الغياب«   

واأي�شا :

»مطر ناعم يف خريف بعيد

والع�شافري زرقاء، زرقاء

ر�ض عيد. والأ

ل تقويل اأنا غيمة يف املطار

فاأنا ل اأريد

من بالدي التي �شقطت من زجاج القطار

غري منديل اأمي

واأ�شباب موت جديد«

حماطة  املبكرة  الفرتة  تلك  منذ  م  الأ البالد/ 

واأطياف  الرتاجيدي  باملعنى  ال�شقوط  بهالة 

املوت املتطاولة..

ال�شاعر  روح  على  يهيمنان  واملوت  الغياب 

ا�شتمرت  اأ�شيلة  كثيمة  وجوده  وُلبِّ  الكبري 

فرداً  واحلياتي  ال�شعري  عامله  يف  وتعّمقت 

وجماعة، حيث الفل�شطيني الذي ُولد من �شدمة 

يف  ر�ض  الأ باأرجاء  وانت�رش  واملوت  الغياب 

ال�شحيح،  العودة  �شوء  عن  وبحٍث  ِتيٍه  رحلة 

عنوًة  منها  اقُتلع  التي  وىل  الأ اأر�شه  اىل 

وقيمها  احلديثة  احل�شارة  وباأ�شلحة  وق�رشاً 

العم،  واأبناء  خوة  الأ وباأ�شلحة  واإجنازاتها، 

وال�شاللة بكل معانيها، واأبناء الق�شية الواحدة 

واخلندق الواحد.

ي�شند  ما  يجد  ل  امل�رشد  عزل  الأ الفل�شطيني 

من  والوحو�ض  ال�شواري  تفرت�شه  الذي  كيانه 

كل حْدب و�شوب، اإل ذلك احللم الع�شي البعيد،  

ما زال يت�شلل من نوافذ مغلقة واآفاق مدلهمة.

دروي�ض،  حممود  �شعر  يف  الثيمة  هذه  ت�شتمر 

وما  »اجلدارية«  حتى  خرية  الأ اأعماله  حتى 

قل  تعبريّية  ف�شاءات  اىل  بها  دافعًا  بعدها، 

مثيلها يف الرثاء والدللة وال�شطوع املاأ�شاوي.. 

ال�شعر الذي يقيم م�شارَبه و�ُشكناه على اأر�ض 
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ثيمــة الغيــاب 
فـي �شعر حممود دروي�ش

الكا�شرة،  ال�شرّية  هجماتك  �شد  القدر،  اأيها  �شدك  نا�شلنا  »لقد 

واملعلنة. لكن حني ياأتي موعُد رحيلنا، �شنم�شي با�شقني على هذا 

العامل مردّدين اأن�شودة ن�شر جميد: لقد ع�شنا حياًة طّيبة«.

              أبيقور



�شحراء  على  التدمريّية،  والهواج�ض  اخلطر 

الق�شوة واملوت الزاحف ل حمالة، والفناء. وذلك 

ح�شا�ض العبثي الذي ي�شل حدَّ الَعَدم العاتي  الإ

اأخ�شب �شعريته بح�شد  الوجود برمته، ما  اإزاء 

يف  املت�شادمة  املتناق�شة  والدللت  املعاين 

لكن  والثورة،  نبعاث  الإ �شاعر  كونه  ظاهرها 

التجربة  غنى  ح�شا�ض  الإ هذا  اأعطى  العمق  يف 

وات�شاعها، اأعطاها بعدها اجلوهري الكبري.

التي  ر�ض  الأ تلك  على  املبّكرة  بداياته  منذ 

اأ�شيل  اأزيّل  لغياب  رمز  اإىل  لحقًا  �شتتحّول 

عن  وتفي�ض  ومكان  زمان  كل  يف  للكائن 

وحتى   - واملحّدد  العاتي  التاريخي  �رشطها 

)اجلدارّية( وما تالها من اأعمال �شّكلت مرحلة 

حا�شمة يف تاريخ ال�شعرّية العربّية قاطبة.

اأر�ض  من  ال�شغرية اخل�رشاء  البقعة  تلك  على 

وقواه  اأدواته  ويح�شد  يكرب  احلنني  ظل  الب�رش، 

اخلاّلقة عرب ذلك اخليال ال�شعري الذي بقدرته 

املده�شة يحّول ما ل يتحول قاذفًا به اإىل قفار 

اأ�شطورته اخلا�شة  ليبني  وعوامل غري م�شبوقة 

اأ�شطورة  مع  واملتماهية  واملوازية  امل�شتبكة 

الوطن ال�شليب...

رغم  طفولته،  منذ  ال�شاعر  و�َشم  الذي  الغياب 

و�شعاراتها  املرحلة  ل�شخب  العارم  احل�شور 

واآمالها امل�شتقبلّيه اآنذاك...

غياب �شاعق للوطن وللعائلة واملركز الوجداين 

والعاطفي �شيطبع جياًل عربّيًا بكامله و�شتكون 

ملا  املكثف  املاأ�شاوي  النموذج  هي  فل�شطني 

انف�شل  )التي  البالد عامة  اأحوال  اإليه  �شتوؤول 

حيث  ن  الآ عليه  نحن  وما  مدنها(  عن  البحر 

�شقف  بال  تبدو  التي  الهاوية  قلب  قامة يف  الإ

ول قرار.

واملخرتق  امل�شوب  واجلماعة  ال�شاعر  غياب 

دائمًا بحلم العودة واحلنني...

لكن هل ثمة امكانّية واقعّية للعودة؟

دعامة  من  نوعًا  ال�شاعر  ي�شكن  حلمًا  تظل  اأم 

روحّية من النهيار والتال�شي؟

a j a

حممود دروي�ض الذي خرب احلياة والعامل �شفراً 

خر. وترحاًل ومنايف، ي�شلمه الواحد اإىل الآ

التي  التيه احلقيقية  وعا�ض يف قلب تراجيديا 

من  تبقى  ما  وا�شمحالل  �شعب  اقتالع  هي 

اأخرياً  اختار  ؛  احلديث  للع�رش  ن�شاين  الإ رث  الإ

�شح  اإذا  وموتًا(  )حياة  اللـه  رام  يف  قامة  الإ

التعبري،  يف قلب املجزرة والبطولة، يف اأعماق 

عماله  ول لأ الأ اأحبه، وكان امللهم  الذي  �شعبه 

اخلالدة.

مل  )الربوه(  قريته  اإىل  مرة  ذات  رجع  وحني 

بعد  العائدون  �شاطري  الأ اأبطال  وجده  ما  يجد 

اختزلت  التي  وحمنهم،  واأ�شفارهم  مغامرتهم 

ول  حمن ع�شور بكاملها، مل يجد حلم موطنه الأ

ول حتى بقاياه.

كاأمنا  وحطاما،  اأطالًل  طفولته  قرية  كانت 

ترف�ض اأن توجد وتزهر اإل يف خمّيلة ال�شاعر، 

لجئًة من الربابرة اإىل خميلته ووجدانه لتظل 

بداعي والرمز. وهل ثمة ما هو اأ�شمى  الوقود الإ

واأنبل من ذلك على قلب ال�شاعر اجلريح ؟

الرتحل  يف  وخياره  حّريته  ي�شكن  املبدع 

ي�شكن  ُوجد،  اإن  وال�شلم  احلرب  يف  قامة،  والإ

الزمن  اجتياحات  و�شط  وتاريخه  اأمله  �رشط 

والتاريخ.

a j a

ن، حمّدقني يف ذواتنا  نقراأ حممود دروي�ض الآ
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وتلك  �شالء،  والأ واجلثث  بالغيابات  املمزقة 

هذه  عن  انف�شل  ككوكب  امل�شيئة  الطفولة 

ا�شتعادته  امل�شتحيل  ومن  ال�شدئة،  ر�ض  الأ

املرحلة  تاريخ  ونقراأ  وال�شعر،  احللم  عرب  اإل 

فل�شطينيًا وعربّيا، ونقراأ تاريخ القرن الع�رشين، 

وكل قرون العذابات الب�رشّية.

كاتبني  اأكرب  كنفاين  وغ�شان  دروي�ض  حممود 

الفل�شطينّية  الرتاجيديا  اأجنبتهما  و�شاعرين 

اللغة  عرب  رد  ماأ�شاة،  هكذا  بحجم  يليق  وما 

املفَعمة بهواج�ض التاريخ واجلمال على ع�رش 

اإىل  اعتبار  واإعادة  والنحطاط،  الف�شا�شة 

الذاكرة املنتَهكة.

ما يجمعنا مبحمود دروي�ض والفل�شطينيني لي�ض 

املبا�رش  بعدها  يف  الق�شّية  منا�رشة  بداهة 

كوام من »الذباب  الذي جتمع عليه كل هذه الأ

بنا  طّوح  الذي  املتاه  روح  واإمنا  املو�شمّي« 

اإىل اأقا�شي الَعَدم الباحث عن جماله املفَتَقد، 

املعذَّب وامل�شتحيل.

يف  امل�شّي  واإمنا  املهم  هو  الو�شول  »لي�ض 

الطريق املوؤدي، رمبا اإىل الال�شيء. الطريق يف 

حد ذاته اأجمل من الو�شول اإىل الهدف«.

a j a

حممود دروي�ض من تلك القلة يف �شعراء العامل 

عرب التاريخ، الذين ربحهم ال�شعر والنرث اإذا ثمة 

اجلوهرّية  واملبادئ  الق�شّية  وربحتهم  فرق، 

ا�شتنزفوا  الذين  وتوج�ض(  ريبة  )لي�ض من غري 

اأعمارهم من اأجلها... وربحهم الروح الن�شاين 

واجلمايل وهو يف طور انك�شاره وهبوطه.

الفريد،  املادي وح�شوره  غيابه  فاجعة  تبقى 

عن  تف�شح  التي  املركبة  ال�شخ�شية  تلك 

الرّتفع  يف  تتوارى  مثلما   ، وطيبة  ب�شاطة 

مزجة  والأ املواقف  متطّلبات  وفق  والغمو�ض 

واحل�شا�شيات. يطبعها املرح وعادية التفا�شيل 

يطبعها  مثلما  احلدود،  وك�رش  القرب  اليومية، 

�شطورة. ال�شم والتوقيع والأ

يعرف كيف مي�شك  الذي كان  دروي�ض  حممود 

بخيوط العالقات الب�رشّية وق�شطاط امل�شافات 

الغائمة، املعتمة يف احلياة وال�شعر.

a j a

حداث مواكب الأ

وتتكاثف  تت�شارع  دومًا،  تت�شارع  حداث  الأ

يف  منها  ي�شتقر  يكاد  ل  حتى  عا�شف  ب�شكل 

رغم  غابرة،  حداث  لأ اأطياف  نتف  اإل  الذاكرة 

م�ض واليوم واللحظة.. اأنها نف�شها اأحداث الأ

نحو  املندفع  املوكب  هذا  يف  احلدث  يكاد  ل 

الواقع  ف�شاء  يف  ينبثق   ، الن�شيان  هاوية 

اجلَلبة  تلك  ويخلق  والوعي  عالم  الإ وقنوات 

والربيق الكارثي اأو ما ينذر بذلك، اإل وي�شارع 

التواري  اىل  لتدفعه  اأخرى  ونازلة  اآخر  حدث 

اجلديد  ليت�شدَّر  والختفاء.  املحو  يكن  مل  اإن 

امل�شهَد وم�شاحة اخلطاب بثًا وحتلياًل واختالفًا 

وافرتا�شيني...  واقعيني  مت�شارعني  بني 

ال�شل�شلة  خر ويزيحه يف هذه  الآ يرف�ض احلدث 

اأو  الب�رشّية،  احلياة  وقائع  من  الالمتناهية 

العابثة بامل�شائر  ر�شية  الأ من هذه امل�شخرة 

والتوقعات.

اأحداث ووقائع �شيا�شّية واقت�شادية، اجتماعية 

، وثقافية.. ال�شيا�شية طبعا هي حمل ال�شدارة 

التعبري املبا�رش  وال�شيادة والهيمنة وب�شفتها 

احلرب  اأن  كما  القت�شادي،  ال�رشاع  عن 

املكثف  وال�شتمرار  التعبري  هي  امل�شّلحة 

منحى  اأخذت  وعقائدية،  �شيا�شية  ل�رشاعات 
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دوات  العنف العاري واأدواته وف�شاحة هذه الأ

التي يحل �شليلها حمل اأدوات اخلطاب و�شليله، 

جلبة  و�شارحًا  تابعَا  خري  الأ هذا  يبقى  حيث 

م�شّوقا  برياء،  والأ ال�شحايا  و�رشاخ  املذبحة 

التي  »ال�شهادة«  اأو  القتل  �رشعّية  طرق  كل 

جلدته  اأبناء  من  خر  الآ الطرف  �شد  بها  يقوم 

الراهنة  العربّية  احلالة  يف  وق�شيته  وعائلته 

وجوارها القريب.. اأو �شد عدو فيه من �شفات 

الواقع  ت�شخي�ض  من  اأكرث  وال�شتيهام  الوهم 

واحلقيقة.

ونوازله  املعنى  بهذا  ال�شيا�شي  احلدث  يت�شدر 

كاملة  ال�شاحة  لتحتل  حلظة  يف  تتنا�شل  التي 

حداث الجتماعّية  اأو �شبه كاملة، اإذ، ترتاجع الأ

ال�شحف  و�شفحات  الف�شاء  �شا�شات  على 

)الثقايف(  تراجع  من  دعك  اأنواعها  بكافة 

كانت  فمهما  والتال�شي،  حماء  والإ الطرد  حّد 

الب�رشي  ال�شاأن  تناول  يف  اجلوهرّية  همّية  الأ

املاأزوم وامل�شتْهدف يف اأعماق وجوده املادي 

الثقايف  احلدث  �شاأن  عظم  مهما  واملعنوي.. 

اأطراف  اإل  اأن يحتل  والفني احلقيقي ل ميكنه 

وبالتايل  اهتمامه  وحواف  عالمي  الإ امل�شهد 

اهتمام املتابعني واملتلقني. ومهما �شغر �شاأن 

الواجهة  �شدة  اىل  يرتفع  اأن  لبد  )ال�شيا�شي( 

�شغرياً  يكون  ان  اإل  ميكن  ل  وهو  وال�شتئثار 

التاريخ  �شعيد  على  لها  وزن  ل  بلدان  يف 

اأن  القوي  خر(  )الآ يريد  ما  اإل  ُعده،  �شُ بكافة 

يلب�شه لها ويخ�شعها ملنطقه، وهي يف معظم 

املجيدة  النت�شارات  رايات  ترفع   ، حوال  الأ

ملنتجها الوحيد من مذابح ل تطال، غالبًا ، اإل 

ر�ض امل�شرتكة،  قرباء، يف رقعة الأ خوة والأ الأ

�شغائن  ومن  وفقر  خراب  من  ذلك  يتبع  وما 

زمان ب�شهولة كما متحو  واأحقاد، ل متحوها الأ

اأخرى  بعد  واحدة  والنوازل  حداث  الأ ال�شورة 

بذلك ال�شكل ال�رشيع.

نحو  على  امل�شّوقة  اخلطابات  اأطنان  تبقى 

التي  البلدان  تلك  لفرقاء  وكابو�شي  خميف 

يراد لها اأن تكون خالية من الوزن احل�شاري 

ذلك  يبقى   .. ت�شتمر  واأن  والن�شاين  واملعريف 

الكالم  والدوران يف خواء  والتفا�شح  التذاكي 

ب�رشها..  مثل  واملعذَّبة  امُلهانة  اللغة  وفراغ 

كيد..   عالمة النحدار الأ

�شيف الرحبي
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�سالمي تو�سيع اجلناح الإ

 يف متحف اللوفر يف باري�س

 اأورا�س زيبـــاوي

كاتبة من لبنان تقيم يف باري�س

ي�سم متحف اللوفر الكبري جمموعة اإ�سالمية تعد من اأهم املجموعات املتحفية 

اأخرى  عاملية  مبجموعات  املجموعة  هذه  مقارنة  وميكن  اليوم  العامل  يف 

الربيطاين  املتحف  وجمموعة  نيويورك  يف  امليرتوبوليتان  متحف  كمجموعة 

�سالمية اإىل نهاية القرن التا�سع  يف لندن. يعود اهتمام اللوفر باقتناء التحف الإ

مينني غا�ستون ميجون واإمييل  ع�رش وبالتحديد اإىل عام 1890 بف�سل جهود الأ

�سالمي يف اللوفر عام 1893، ثم  خري خ�س�س �سالة للفن الإ مولينييه. وهذا الأ

جاءت هبات عدد هام من ال�سخ�سيات الفرن�سية التي كانت تهوى جمع الفنون 

لف. �سالمية لتزيد من قيمة املجموعة التي يقّدر عددها اليوم بالآ الإ



عهد  يف  الكبري«  »اللوفر  م�رشوع  تاأ�سي�س  ومع   

لّلوفر عام  اأ�سبح  الراحل فرن�سوا ميرتان  الرئي�س 

ثار ال�رشقية  1993 جناح اإ�سالمي ملحق بق�سم الآ

وفينيقيا  النهرين  بني  ما  بالد  اآثار  ي�سم  الذي 

حاليا  �سالمي  الإ اجلناح  ويخ�سع  و�سوريا. 

حيث   2010 عام  حتى  �ستتوا�سل  لتو�سيعات 

تعد  قطعة  األفي  حوايل  عر�س  باإمكانه  �سي�سبح 

�سالمي  بداع الإ من الروائع الفنية وهي تخت�رش الإ

لف عام.  خالل مرحلة زمنية طويلة تتجاوز الأ

اجلمالية  بقيمها  تتميز  اجلديد  اجلناح  حتف 

موية  الأ املرحلة  اىل  اأقدمها  ويرجع  العالية 

�سالمي وبالتحديد  التي �سهدت بدايات الفن الإ

يف مدينة القد�س حيث �سيدت قبة ال�سخرة عام 

موي  الأ اجلامع  �سيد  حيث  دم�سق  ويف   691

اأقدم  يعد  وهو  و715   705 عام  بني  الكبري 

التي  التاريخية  اجلوامع  بني  معروف  منوذج 

اعتمدت الت�سميم العربي للم�ساجد. من املرحلة 

فيها  تظهر  متنوعة  حتفًا  اللوفر  ميلك  موية  الأ

واملوؤثرات  جهة  من  املتو�سطية  املوؤثرات 

جهة  من  ال�سا�ساين  الفن  وبالتحديد  الفار�سية 

اأخرى.

حتف  عن  العبا�سية  املرحلة  حتف  تختلف 

جمالية  ولدة  تعك�س  نها  لأ موية  الأ املرحلة 

فنون  يف  تطالعنا  التي  لتلك  مغايرة  جديدة 

البيزنطية  وخا�سة  ال�سابقة  احل�سارات 

وال�سا�سانية. نتعرف على هذه اجلمالية اجلديدة 

يف عمارة مدينة �سامراء - �رّش من راأى- التي 

�سيدها اخلليفة املعت�سم عام 836 حتى يبتعد 

عن بغداد، وقد ظلت عا�سمة للخالفة العبا�سية 

ملدة خم�سني عامًا وبنيت فيها جوامع وق�سور 

تقان.  ناف�ست عمارة بغداد من حيث الروعة والإ

حتوير  على  اجلديدة  اجلمالية  هذه  قامت 

كما  جتريديًا  بعداً  واإعطائها  الطبيعة  عنا�رش 

مبتكرة  زخرفية  تقنيات  على  اعتمدت  اأنها 

�سالمي اإ�سم اأ�سلوب  اأطلق عليها موؤرخو الفن الإ

�سامراء. ومن هذه املرحلة ميلك متحف اللوفر 

بابًا عرث عليه يف تكريت وكان من اأبواب ق�رش 

عام  �سامراء  يف  �سيد  الذي  اخلاقاين  جو�سق 

.836

تبني درا�سة هذا الباب كيف متّكن الفنانون من 

وُيعرف  اخل�سب  حفر  يف  جديد  اأ�سلوب  ابتكار 

اخل�سب  جتويف  على  ويقوم  املائل  باحلفر 

�سلوب اجلديد  بعمق. ومن �سامراء انتقل هذا الأ

اىل م�رش وهو يطالعنا يف التحف التي اأجنزت 

وميلك   905-868 الطولونية  املرحلة  خالل 

اللوفر جمموعة كبرية منها.

احلكم  على  مترد  قد  طولون  ابن  اأن  �سحيح 

حملها  التي  للثقافة  وفيًا  ظل  لكنه  العبا�سي 

معه من �سامراء واأراد اأن ي�سيد يف م�رش اأبنية 

ال�سهري  اجلامع  فكان  �سامراء  اأبنية  ت�ساهي 

الذي يحمل ا�سمه والذي يعد من روائع العمارة 

�سالمية. الإ

الفاطمية  املرحلة  اإىل  الطولونية  املرحلة  من 

التي امتدت من عام 909 اىل عام 1171 وعرفت 

القاهرة  مدينة  تاأ�سي�س  منها  كبرية  حتولت 

عن  بعيداً  حا�سيتهم  مع  احلكام  فيها  لي�سكن 

التجارية  عالقاتهم  وبف�سل  ال�سكنية.  حياء  الأ

ذات الطابع العاملي ورعايتهم للفنون ترك لنا 

منها  ال�رشوح  من  نادرة  الفاطميون جمموعة 

قمر.  الأ وجامع  احلاكم  وجامع  زهر  الأ اجلامع 

على  احلفر  ومنها  خرى  الأ الفنون  ملعت  كذلك 

قم�سة. وميلك اللوفر  اخل�سب والعاج واخلزف والأ

التي  اخل�سبية  املحفورات  من  نادرة  مناذج 

ال�سعيدين  على  جديدة  اأ�ساليب  ولدة  �سهدت 

اجلمايل والتقني. تتميز هذه املحفورات بكونها 

امل�ساهد  على  وبرتكيزها  بعدين  على  جم�سدة 

الت�سويرية مثل جمال�س الطرب وم�ساهد ال�سيد 

اخل�سب  حفر  اأ�سلوب  اإن  احليوانات.  و�رشاع 

التي  دمية  الآ �سكال  الأ واإبراز  التحف  هذه  يف 

زهار  وراق والأ تاأتي على خلفية نباتية من الأ
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طابعًا  مينحها  مما  والظل  ال�سوء  لعبة  على  يوؤكدان 

فريداً و�سخ�سية مميزة.

طار اأي�سًا ميكن احلديث عن املنحوتات  �سمن هذا الإ

منها  مناذج  اللوفر  ميلك  التي  الفاطمية  العاجية 

وهي ت�سبه املحفورات اخل�سبية من حيث موا�سيعها 

على  تركيزها  مع  املعتمدة  والتقنيات  الزخرفية 

م�ساهد الرق�س وال�سيد وعزف املو�سيقى.

بل  الفاطمي  احلكم  نهاية  عند  الفنون  ترتاجع  مل 

زمن حكم  و�سوريا يف  تاألقها يف م�رش  ا�ستمرت يف 

يوبيني واملماليك الذين ارتبط ا�سمهم بت�سييد مئات  الأ

بنية التي منحت القاهرة مكانة ا�ستثنائية بني مدن  الأ

العامل العربي وال�سالمي.

من هذه املرحلة ميلك اللوفر حتفًا زجاجية ومعدنية 

فن  اأن  التحف  هذه  درا�سة  وتبني  نادرة.  وخ�سبية 

التعدين كان يف �سدارة الفنون وهو تطور يف املدن 

الفنانون  ركز  وقد  وحلب،  والقاهرة  كدم�سق  الكربى 

يف عملهم على �سفحة املعادن املكونة من الربونز اأو 

النحا�س وطّعموها مبعادن اأخرى مثل الذهب والف�سة. 

ب�رشية  تاأثريات  لبتكار  املختلفة  املواد  ا�ستعملوا 

تطالعنا  اللون.  م�ستوى  اأو  ال�سكل  م�ستوى  على  �سواء 

باريق واملباخر  يف جمموعة اللوفر ال�سمعادانات والأ

�سكال وتكت�سب هذه  حجام والأ والطا�سات املتنوعة الأ

�سافة اإىل بعدها الوظائفي، بعداً جماليًا  التحف، بالإ

�سكال  ب�سبب زينتها البديعة التي جتمع بني الأ نادراً 

واخلطوط  النباتية  الفروع  من  وت�ستوحي  الهند�سية 

واحليوانات.  الب�رش  ت�سور  التي  وامل�ساهد  العربية 

ية فنية حتكم اأدق  اإنها متعة للعني مبا تقدمه من روؤ

التفا�سيل.

الزجاج  فن  على  ينطبق  التعدين  فن  عن  قلناه  ما 

يوبية واململوكية التي تو�سل فيها  خالل املرحلة الأ

احل�سارات  يف  يعرف  مل  رفيع  م�ستوى  اىل  الفنانون 

هذه  نادرة من  اللوفر مناذج  خرى. وميلك متحف  الأ

املذّهبة  بزخرفتها  تتميز  وهي  الزجاجية  التحف 

�سكال  وامللونة مبادة املينا. تعتمد الزخارف على الأ

النباتية التي ت�سكل خلفية ل�سور الفر�سان وال�سيادين 
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وهي متتزج باخلطوط العربية التي لعبت دوراً 

معدة  كانت  التي  القناديل  زخرفة  يف  اأ�سا�سيًا 

القراآنية  يات  الآ تورد  وهي  امل�ساجد  نارة  لإ

والعبارات التي متجد ال�سالطني.

التي  ال�سالمية  اللوفر  يف جتوالنا على  حتف 

اأجنزت خالل مرحلة القرون الو�سطى ل بد من 

ندل�سية واأهمها  اأن نتوقف اأي�سًا عند التحف الأ

اأنتجتها  التي  العاجية  وال�سناديق  العلب 

للخلفاء  الزهراء  ومدينة  قرطبة  حمرتفات 

مويني واأفراد عائالتهم وهي موؤرخة وعليها  الأ

اأ�سماء اأ�سحابها. ت�سهد هذه التحف على امل�ستوى 

يف  �سالمية  الإ احل�سارة  حققته  الذي  العايل 

اإ�سبانيا وهي تتميز مبحفوراتها امل�ستوحاة من 

اأ�سهرها �سندوق  ومن  واحليوانات  الب�رش  عامل 

يحمل ا�سم املغرية وكان من اأبناء اخلليفة عبد 

الدائري  ال�سندوق  هذا  اأجنز  الثالث.  الرحمن 

احلجم يف قرطبة عام 968 وهو يتمتع ب�سهرة 

عاملية ب�سبب زخارفه املحفورة بعمق واإح�سا�س 

ال�سندوق  خارج  تغطي  وهي  مرهف  فني 

الذي  غطائه  على  وردت  اأ�سفله.  اىل  اأعاله  من 

مّكنت  التي  التالية  العبارة  قبة  �سكل  ياأخذ 

املوؤرخني من حتديد �ساحب ال�سندوق:» بركة 

من اهلل ونعمة و�رشور وغبطة للمغرية بن اأمري 

ال�سندوق  تركز زخارف  اهلل«.  املوؤمنني رحمه 

على �سور الب�رش وت�ستوحي من م�ساهد ال�سيد 

غزال،  على  ينق�ّس  اأ�سد  احليوانات:  و�رشاع 

بينهما  وتف�سل  ح�سانيهما  ميتطيان  فار�سان 

�سجرة نخيل، عازف عود يرتدي ثوبا طويال... 

حتيط بهذه امل�ساهد الت�سويرية الفروع النباتية 

�سكال الهند�سية التي ت�سكل اأطراً لل�سور. والأ

جميع  ال�سالمية  اللوفر  جمموعة  تغطي 

املناطق والدول التي برزت فيها الفنون ومنها 

بالد فار�س والهند وتركيا العثمانية. وتخت�رش 

التحف املنفذة يف اإيران التحولت التي عرفتها 

الفنون خالل مراحل احلكم ال�سلجوقي واملغويل 

نادرة  مناذج  على  فيها  ونتعرف  وال�سفوي. 

الهام  الدور  تعك�س  التي  اخلزفية  القطع  من 

�سالمية. وميلك  الذي لعبه اخلزف يف الفنون الإ

اللوفر جمموعة نادرة من البالطات التي كانت 

املحاريب  كذلك  فيها  وت�سنع  اجلدران  تغطي 

وال�سواهد.

من  الثاين  الن�سف  يف  البالطات  هذه  اأجنزت 

�سليب  �سكل  على  وهي  ع�رش  الثالث  القرن 

احلقبة،  هذه  يف  العادة  درجت  كما  جنمة  اأو 

املكونة  الت�سويرية  امل�ساهد  عليها  ور�سمت 

الزخارف  من  اأو  واحليوانات  �سخا�س  الأ من 

التجريدي. �سنعت هذه  الهند�سية ذات املنحى 

البالطات يف مدينة قا�سان التي كانت املركز 

امل�ستعملة  البالطات اخلزفية  نتاج  �سا�سي لإ الأ

ماكن الدينية. يف الأ

�سناعة  ازدهرت  البالطات  �سناعة  مبوازاة 

بتقنيات  املنفذة  اخلزفية  واين  والأ ال�سحون 

الزخرفية  التقنيات  تعك�س  والتي  خمتلفة 

املده�سة التي تو�سل اإليها اخلزافون امل�سلمون 

منذ احلقبة العبا�سية ب�سبب تطور العلوم ومنها 

�سارة اإىل اأن اخلزافني  الكيمياء. ول بد هنا من الإ

زخارفهم  من  العديد  ا�ستوحوا  فار�س  بالد  يف 

»ال�ساهنامة«  ملحمة  اأحداث  من  الت�سويرية 

كتبت  التي  امللحمة  وهذه  الفردو�سي.  لل�ساعر 

القرن  مطلع  عند  امل�ستحدثة  الفار�سية  باللغة 

الفار�سي  دب  الأ روائع  من  تعد  ع�رش  احلادي 

روى  وقد  �سطورة  والأ التاريخ  بني  متزج  وهي 

ب�سرية  مروراً  القدمي  اإيران  تاريخ  ال�ساعر  فيها 

وجم�سيد.  وزال  �سام  ومنهم  ولني  الأ بطال  الأ

ولقت هذه امللحمة، منذ تاريخ كتابتها، رواجًا 

العامل  اأنحاء  بل يف  اإيران  فقط يف  لي�س  كبرياً 

كلغة  الفار�سية  اللغة  اعتمدت  حيث  ال�سالمي 

الو�سطى.  واآ�سيا  الهند  والثقافة كما يف  دب  لالأ

وتك�سف درا�سة املنمنمات الفار�سية التي ميلكها 

»ال�ساهنامة«  ملحمة  اأحداث  اأن  اللوفر  متحف 
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كانت حا�رشة بقوة يف ر�سوم املخطوطات التي نفذت 

مراء خالل قرون طويلة  والأ ال�سالطني  بف�سل رعاية 

الغزو  اأعقبت  التي  يلخانية  الإ املرحلة  منذ  امتدت 

املغويل للعامل ال�سالمي يف القرن الثالث ع�رش حتى 

للفنون  الذهبية  الع�سور  تعد  ال�سفوية وهي  املرحلة 

�سالمية الفار�سية. الإ

من الفنون الفار�سية اإىل الفنون العثمانية التي متتلك 

�سالمية،  الإ الفنون  بقية  عن  مييزها  خا�سًا  طابعًا 

ازدهار  يف  اأ�سا�سيًا  دوراً  العثمانيون  ال�سالطني  لعب 

الفنون. ومل ينح�رش دورهم يف الرعاية فقط، بل كانوا 

اأي�سًا من املبدعني يف جمالت اخلّط والت�سوير،  هم 

ومن امل�ساهمني يف اإحياء امل�سهد الفني نف�سه. 

من الفنون العثمانية ميلك اللوفر حتفًا خزفية تك�سف 

عن املكانة التي يحتلها فن ال�سرياميك يف هذه الفنون، 

�سا�سية ولي�س من الفنون ال�سغرية  وكان من الفنون الأ

زخرفة  يف  اأ�سا�سيًا  دوراً  لعب  اأنه  كما  الفرعية،  اأو 

العمارة الدينية واملدنية حيث كانت البالطات تغطي 

اجلدران لتك�سبها بعداً جماليًا وروحانيًا اأكيداً. 

التي  اخلزف  قطع  اغلب  اأن  اللوفر  حتف  درا�سة  تبنّي 

القرن  نهاية  منذ  العثمانية  املحرتفات  اأنتجتها 

اخلام�س ع�رش وحتى بداية القرن الثامن ع�رش يعتمد 

ال�سوان مغطاة بق�رشة  �سنعها على عجينة من رمل 

الزخارف امللونة مبادة امليناء.  بي�ساء تر�سم عليها 

يف  وتو�سع  زجاجية  بق�رشة  الزخارف  هذه  وتغطى 

فران اخلا�سة. واإذا كانت التقنية مت�سابهة بالن�سبة  الأ

املفردات  فاإن  العثماين  اخلزف  قطع  غالبية  اىل 

واملوا�سيع الزخرفية كانت على قدر كبري من التنوع. 

ومن املعروف اأن حمرتفات مدينة اإزنيق التي كانت 

يف  متكنت  اخلزفية  والبالطات  القطع  فيها  ت�سنع 

من  ع�رش  ال�ساد�س  القرن  من  الثاين  الن�سف  بداية 

ولدة  يف  �ساهمت  لوان  الأ من  جديدة  اأنواع  ابتكار 

اأ�سكال زخرفية جدية.

امل�سنوعة  ال�سحون  من  جمموعة  اللوفر  يف  ن�ساهد 

ربع اأزهار نالت �سهرة  يف اإزنيق وهي ت�سم ر�سومًا لأ

القرنفل واخلزامى  العثمانية وهي:  الفنون  كبرية يف 



زهار  الأ هذه  اأن  ونالحظ  والزنبق.  والن�رشين 

العثمانية  الفنون  على  بقوة  ح�سورها  فر�ست 

ومنها  اللوفر  جمموعة  يف  يت�سح  كما  خرى  الأ

قم�سة وال�سجاد واملنمنمات... وتخت�رش روعتها  الأ

يف  املتخ�س�س  �سو�ستيل  جوزيف  قالها  عبارة 

حمرتفات  تنتج  »هكذا  العثماين:  ال�سرياميك  فن 

يعادله  ل  وبريقها  اجلمال  يف  غاية  قطعًا  اإزنيق 

مكان.  كل  يف  لوان  الأ تطالعنا  اأي�سًا  هكذا  �سيء. 

تتفّتح،  كان،  واأينما  الق�سور...  يف  اجلوامع...  يف 

تزهو وتنت�رش اأزهار اخلزامى والقرنفل والن�رشين 

والزنبق«.

يتجلى اإبداع الفنانني يف ا�ستعمالهم لهذه الزهور 

اللوفر  يف  اأحيانًا  تطالعنا  اإذ  متنوعة  باأ�سكال 

جمموعة من ال�سحون التي يتو�سط فيها كل �سحن 

ِلف وحولها  ر�سم ل�سجرة ال�رشبني الواقفة كحرف الأ

اأخرى تطغى عليها اخللفية  زهار. ثمة �سحون  الأ

اإليها  ي�ستند  كبرية  قرنفلة  وتتو�سطها  اخل�رشاء 

الن�رشين  اأزهار  دائري  ب�سكل  بها  ع�سفور وحتيط 

والزنبق.

�سالمية  اأخرًيا، ويف ختام جولتنا على املجموعة الإ

�سارة اإىل قطع ال�سجاد  يف متحف اللوفر ل بد من الإ

النادرة التي ميلكها وهي تبني اأن حياكة ال�سجاد 

�سالمي ملا  كانت من الفنون الكربى يف ال�رشق الإ

وزخرفية  ب�رشية  واأ�سكال  عنا�رش  من  تعك�سه 

وعن  القدم  يف  موغلة  دينية  رموز  عن  تك�سف 

معتقدات وم�ساعر اإن�سانية عميقة.

فر�سة  �سيكون  اليوم  اللوفر  متحف  تو�سيع  اإّن 

التحف والفنون  للك�سف عن ثراء جمموعة  جديدة 

امل�ستوى  تعك�س  والتي  ميلكها،  التي  �سالمية  الإ

ومتيزت  الفنون  تلك  بلغته  الذي  الرفيع  الفني 

العاملية  والثقافات  احل�سارات  اإبداعات  بني  به 

خرى.  الأ
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الفرتات التاريخية املتعاقبة
حلكم النباهنة يف عمان

عبدالرحمن ال�ساملي

كاتب وباحث من عمان

اأما   ،iوىل من طي الأ تنحدر  النباهنة؛   ا�سم  قبيلتان حتمالن  يوجد يف عمان 

هم والتي هي مو�سوع هذه الدرا�سة - فتنت�سب اإىل العتيك؛   الثانية - وهي الأ

طول يف تاريخ  كرث من خم�سة قرون، والذي يعد حكمهم الأ حيث حكمت عمان لأ

�رشة من  خرى،  حيث امتد حكم هذه الأ �رش الأ عمان باملقارنة بفرتات حكم الأ

هذه   اأن  بيد  امليالدي.  ع�رش  ال�سابع  القرن  وحتى  امليالدي  ع�رش  الثاين  القرن 

عليها  يطلق  بع�سهم  اإن  حتى  املوؤرخني،  جمهور  لدى  جمهولة  ظلت  الفرتة 

»ع�سور الظالم يف عمان«، وهذا اجلهل حاول الباحثون املحدثون ن�سبته اإىل 

اأو وجهات  التاريخي عنها،  التدوين  العمانيني يف جتاوزهم وعدم  املوؤرخني 

التع�سب �سدهم، اإل اأننا �سرنكز يف بحثنا هذا عن ن�ساأة الدولة النبهانية على 

�سورة مغايرة  متتبعني ثالثة اأفكار اأ�سا�سية لدرا�سة ن�ساأة الدول عند املوؤرخني،  

وهي: املوؤ�س�س، والعا�سمة ، واحلدود.

قراءة جديدة ملرحلة

مهمة من التاريخ 

الُعماين



جنده  الدولة  هذه  على  لتنا  ت�ساوؤ طبقنا  ما  واإذا 

تي: كالآ

هذه  موؤ�س�س  حول  متحريين  املوؤرخون  يزال  ل   .1

الدولة، يف حني يفرت�س عدد من الباحثني اأن 

 ،)ii(النباهنة ملوك  اأول  هو  بن حم�سن  فالح 

واحلقيقة هي اأن فالح بن حم�سن كان احلاكم 

النباهنة  فرتة  ترتيب  يف  الثالث  النبهاين 

املتاأخرين،  حيث اإن هناك فرتتني خمتلفتني 

وائل،  الأ النباهنة  وهما  النباهنة،  حكم  من 

من  الثاين  الن�سف  من  حكموا  الذين  وهم 

القرن اخلام�س الهجري/ القرن احلادي ع�رش 

حينما  905هـ/1500م  وحتى  امليالدي 

تويف امللك �سليمان بن �سليمان النبهاين. اأما 

الفرتة  يف  حكموا  فقد  املتاأخرون  النباهنة 

اإىل 1034هـ/1624م  من 906هـ/1500م 

)عمان يف التاريخ، 1995، �س: 178(.

يعمد  فحينما  دوري،   ب�سكل  عا�سمتهم  تغري   .2

فاإن  النباهنة  عا�سمة  حتديد  اإىل  الباحث 

نزوى  مثل  املدن  من  عددا  تذكر  امل�سادر 

وبهالء واملقنيات،  وهذا ما �سكل �سعوبة على 

الباحثني يف حتديد العا�سمة ب�سكل دقيق، بل 

جتاوزها البع�س يف اأبحاثهم.

الو�سوح،  بعدم  النبهانيني  دولة  حدود  تت�سم   .3

فمحاولة تعيني حدود الدولة ونطاق �سلطتها 

حداث املعا�رشة لها  كثرياً ما يت�سابك مع الأ

ي�سعب  مما  خرى  الأ واحلكومات  الدول  مع 

متييز حدود الدولة، وقوة �سيطرتها.  

نفة الذكر �سنهدف يف هذه الدرا�سة  �سا�سيات الآ ومن الأ

�سئلة التالية: جابة عن الأ اإىل الإ

j كيف ن�ساأت الدولة النبهانية؟

j كيف تو�سعت هذه الدولة؟

j اأين حَكم النبهانيون؟

فهم  لنا  يحبب  الي�رش  بهذا  �سئلة  الأ هذه  وطرح 

جهة،  من  عمان  يف  الكال�سيكية  الدولة  تكون  كيف 

يف  اجلذور  عن  بحثنا  يف  اأرحب  فهم  اإىل  ويو�سلنا 

تاأ�س�س النباهنة. 

دبا وامل�ستوطنات العربية املبكرة يف عمان:

تعود اأ�سول النباهنة اإىل املوجة الثانية من 

زد هو ا�سم  اإىل عمان، والأ زد  الأ هجرة قبائل 

بعد  عرفتا  العرب  من  تاريخيتني  لقبيلتني 

وىل من مرتفعات  انهيار �سد ماأرب، نزحت الأ

التي  والثانية  ال�رساة  باأزد  وتعرف  ع�سري 

اأقامت يف عمان وتعرف باأزد عمان. فاملوجة 

قادها  عمان  اإىل  زدية  الأ الهجرة  من  وىل  الأ

اأن  غري  ماأرب،   اأحداث  بعد  فهم  بن  مالك 

الهجرة  اأ�سباب  تذكر  ل  التاريخية  امل�سادر 

الثانية حينما قام اأفراد من اأزد �سنوءة بعبور 

ال�رساة  اأر�سهم يف  العربية تاركني  ال�سحراء 

امليالد  قبل  ول  الأ القرن  اأواخر  يف  واحلجاز 

متجهني نحو عمان لي�ستوطنوا �سمالها بدبا. 

)�رسحان:ك�سف الغمة ،  4-3 (. 

اأن�ساب  بحفظ  واملتعلقة  املوروثة  الكتابات  فبح�سب 

ن�سل عتيك  النباهنة هم من  فاإن  القبائل يف عمان، 

بن  مالك  فبعد   .)117  :2 ن�ساب:  الأ )العوتبي،  زد  الأ

وا�ستقرت  زد ب�سورة متتالية  الأ قبائل  فهم هاجرت 

يف �سمال عمان ) �رشحان: 7(؛ ولذا يق�سم الن�سابون 

بح�سب  اأق�سام  ثالثة  اإىل  عمان  يف   زد  الأ اأن�ساب 

هجراتهم:

مالك  من  تفرعت  التي  القبائل  وهم  ول  الأ فالق�سم   

من  انحدروا  الذين  فهم  الثاين  الق�سم  اأما  فهم.  بن 

)اليحمد،  ن�رش بن زهران والذين عرفوا باأزد �سنوءة 

خري فهم اأولئك الذين  احلّدان، املعاول(. واأما الق�سم الأ

ينت�سبون اإىل عمران بن عمر بن مزيقيا  والذي ت�سل�سل 

.)E12:Azd( .سود واملعروف بالعتيك واحلجر� منه الأ

ال�سابقة فهنالك  ومع ذكر امل�سادر لهذه املعلومات 

ندرة يف املعلومات املتعلقة باملواقع املبكرة  التي 

اجلديد  موطنها  يف  حدة  على  قبيلة  كل  ا�ستوطنتها 

اإذا ما حاولنا حتديدها ب�سكل دقيق،  واإذا ما تتبعنا 

امل�سادر العمانية جند - كما ورد يف كتاب »ك�سف 

زد اإىل عمان بعد  الغمة - » اأن اأول من هاجر من الأ

مالك بن فهم هو عمران بن عمر بن عامر ماء ال�سماء 

�سود )�رشحان: iii()7( ، وكان هذا  وولداه: احلجر والأ

ن�ساب: 2 �س.  خري هو جد اأزد العتيك )العوتبي، الأ الأ

الغربي  ال�سمال  امتداد  على  هوؤلء  خيم  وقد   .)117

من عمان وا�ستقروا يف منطقة دبا املتاخمة ل�سواحل 

مقربة  وعلى  الفار�سية؛  للمواين  واملقابلة  البحر 

احلّدان.  هم  اأخرى  عربية  قبلية  جتمعات  من  كذلك 

)�رشحان:7(.

مبدئيا  ال�سوء  يلقي  دبا  يف  ويل  الأ فال�ستيطان 
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عربية  قبائل  مع  العتيك  قبيلة  اندماج  كيفية  على 

العمانيني يف  اندماج  اإىل  اأخرى،  وهذا بدوره ي�سري 

اإطار النظام القبلي العربي والذي كانت ت�سكل بذرات 

قليم  اإطار الإ تنظيمهم ال�سيا�سي العام من خالله يف 

الهجرة  يف  وىل  الأ مراحله  ات�سمت  والذي  املحدد، 

حدود  ل�ستيطان  مبيلها  عمان  اإىل  املبكرة  العربية 

ال�سحراء على اجلانب الغربي للمرتفعات ومل ينفذوا 

ال�سال�سل  نهايات  عدا  فيما  اجلبلية  املناطق  اإىل 

على  تدخل  التي  القبلية  التجمعات  حيث  اجلبلية 

طول طرق الهجرات اجلنوبية وال�سمالية،  تدفع ببع�س 

املرتفعات  اأودية  نحو   اآخر  اإىل  اجلماعات من حني 

املجاورة لخرتاق تلك ال�سال�سل. وعليه فلم يكن هناك 

قدمني اأي  را�سي بني الأ �سا�س اأي نزاع حول الأ يف الأ

وائل واجلدد )اأزد �سنوءة( الذين ا�ستوطنوا  زديني الأ الأ

اأنه مل  اإىل  املراعي اجلبلية، وهذا بدوره كان موؤ�رشا 

يكن ثمة مانع من اندماج نظامهم ال�سيا�سي القبلي، 

تلك  ح�سم  يف  املوؤ�رش  هو  الغلبة  نحو  التدافع  ولكن 

 .)Wilkinson, 1975, i: 97-99( .القيادة

تدخل  دون  ال�رشاع  هذا  ح�سم  يف  يتم  مل  ذلك  لكن 

ت�سنى  امليالدي  الثالث  القرن  ففي  املحيطة،  القوى 

عمان،  على  ال�سيطرة  اأرد�سري  ال�سا�ساين  للملك 

حرب  يف  املحليني  العرب  ال�سكان  مع  دخل  حينها 

ال�سكان  مع  احلكم  الفر�س  اقت�سم  وعندها  عنيفة،  

العرب وكان من نتيجة هذا التق�سيم اأن حكمت اأ�رشة 

الداخلية  املناطق  يف  العربية  القبائل  اجللندانيني 

املدن  حكم  الفر�س  توىل  بينما  البالد  من  واجلبلية 

على  الزراعية  املناطق  وغالبية  واملوانئ  ال�ساحلية 

.)Wilkinson, 1973, 44(ال�سهول

مقاليد  �سلموا  قد  العربية  القبائل  زعماء  اأن  بيد 

على  قيادتهم  حتت  مّتحدين  للجلنديني  ال�سيا�سية 

التحالفات  اإطار  يف  الدولة  هيكلة  تنظيم  منطلق 

العربية  القبائل  قيادات  ا�ستقرت  قد  وبهذا  القبلية، 

املناطق  وبني  بينهم  مق�سمة  �سبه  م�ستوطنات  يف 

ال�سيطرة  بلورتها  وال�سحراوية  وال�ساحلية  اجلبلية 

اأن هذا  اإل  على م�سادر املياه يف تلك امل�ستوطنات. 

من  »بطن  املعاول  مكن  القبلية   للزعامة  الربوز 

اجللنديني« من ال�سيطرة على هذه التحالفات متخذين 

من  �سحار عا�سمة لهم، اأما العتيك فقد ا�ستقروا يف 

بني  التناف�س  ن�سوء  اإىل  بعد  فيما  اأدى  ما  وهو  دبا. 

ال�رشقي  اجلنوب  يف  التجاريني  البحريني  املنفذين 

�سحار  ففي  ودبا،  �سحار  وهما  العربية،  للجزيرة 

بداأ زعيم اجللندانيني عبد عز ب�سن هجوم على �سكان 

ا�ستوطنوا  الذين  هم  وهوؤلء  العباب(  )اأهل  ال�سواحل 

وقد   .)Wilkinson, 1975:99( الفر�س  حكم  حتت  اخلليج 

حتالفهما:  خالل  من  العربيتان  القبيلتان  جنحت 

ال�ستيالء على  )اجللنديني( يف  �سم�س  واأولد  العتيك 

هذه املوانئ ومتكنتا بذلك من ال�سيطرة على التجارة 

ية قوة  البحرية يف اخلليج.  ول�سك يف اأن اأي بروز لأ

�سيا�سية يف عمان يغريها بالتوجه نحو ال�سيطرة على 

باأن  ويلكن�سون  بدقه  حدده  ما  وهذا  اخلليج.  جتارة 

التي  العوامل  مامة،  والإ البحرية  والتجارة  القبيلة 

�سكلت الثقافة والتاريخ يف عمان.   

اثنان يف تطور  اأ�سهم عامالن  مر،   الأ ي�ساح هذا  ولإ

التي  العالقة  هو  ول  الأ اآنذاك:  اخلليج  يف  التجارة 

ال�سيطرة  يف  وفار�س  العربية  اجلزيرة  بني  ربطت 

الثاين  العامل  اأما  اخلليج.  البحرية يف  التجارة  على 

الداخل  تقطن  كان  التي  القبلية  التجمعات  �سم  فهو 

الداخل  بني  التجارة  تطور  على  �ساعد  مما  واجلبال 

و�سحار ودبا. ورمبا مل تبادر قبيلة املعاول اإىل هذا 

وهي  اإليها  املقربة  القبيلة  دفعتها  واإمنا  ذاتها  من 

نه يبدو اأنهم هم الذين بادروا بال�ستيطان  احلّدان؛ لأ

)جبال  وينقل  ال�رش  منطقة  يف  اجلبلية  املناطق  يف 

احلدان( ويف توام )الربميي(. واأما ميناء دبا املزدهر 

�سالم قد و�سف باأنه العا�سمة  يف مرحلة ما قبل الإ

اأنها  اأو   ،)2:435 املعجم،  )ياقوت،  لعمان  القدمية 

�سواق العربية واأحد املوانئ التي ي�سيطر  كانت اأحد الأ

عليها العرب بدل من ال�سا�سانيني )ابن حبيب، املحرب: 

265(. ف�سحار فيما يبدو جرت امل�ساحلة بني الفر�س 

واجللندانيني على اقت�سام مدخل �رشائبه وامل�ساركة 

يف التحكم به. 

وي�سيف ابن حبيب باأن ال�رشائب يف كل من اأ�سواق 

حكام  اجللندانيني   اإىل  تذهب  كانت  ودبا  �سحار 

ابن  اأورده  ما  اأهمية  نربز  اأن  ينبغي  وهنا  عمان. 

اأن ثمة ما يوؤكد  وىل  الأ حبيب فيما يتعلق بنقطتني: 

�سالم،  وجود �سلة بال�سني يف القرون التي �سبقت الإ

دلة التي توؤكد هذه النقطة �سحيحة للغاية،  مع اأن  الأ

�سارة اإىل اأن دبا كانت �سوقا يلتقي فيها  وقد وردت الإ

والهند  ال�سني  من  نظرائهم  مع  العرب  التجار  كافة 

وال�سند. اأما الثانية فاإن دبا كانت ميناء عربيا ولي�س 

فار�سيا ولذلك فاإن خراجها و�رشائبها كانت تذهب 
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اإىل اجللندانيني. )ابن حبيب، املحرب:265(. 

�سالم  دبا يف �سدر الإ

املحلية  القبائل  �سالم  الإ عظمة  اأعطت  لقد 

فر�سة للتخل�س من ال�سيطرة الفار�سية التي 

ال�ساحلية،  املناطق  يف  اأ�سا�سا  ترتكز  كانت 

التجارة  ثمار  جني  من  دبا  مليناء  ومكن 

مهما  ميناء  وجعلها  اخلليج  يف  البحرية 

للعمانيني وبذلك اأُجرب الفر�س على املغادرة. 

كان  الذين  العرب  على  كبري  اأثر  لهذا  وكان 

مع  عالقتهم  ب�ساأن  قرارا  يتخذوا  اأن  عليهم 

اإثره  وعلى  حكمهم،  انتهى  الذين  الفر�س 

ر�س التي كانت  ا�ستوىل رجال القبائل على الأ

لذلك  قبل. ونتيجة  الفر�س من  ا�ستوطنها  قد 

يف  الفر�سة  ذلك  يف  اجللندانيون  وجد  فقد 

تو�سيع �سيطرتهم على القبائل العربية. ومبا 

اأن هناك روايات خمتلفة حول كيفية اعتناق 

�سالم فاإنه من ال�سعوبة مبكان  العمانيني الإ

القول باأن امللكني العمانيني جيفر وعبد ابنا 

نتيجة  �سالم  الإ قبال  امل�ستكرب  بن  اجللندى 

يف  كانت  والتي  العا�س  بن  عمرو  لبعثة 

ال�سنة  اأو يف  630م  الثامنة للهجرة/  ال�سنة 

العا�رسة/632م.  

هذه  يف  يعنينا  فما  الختالف  ذلك  من  وبالرغم 

وفاة  �سبقت  التي  ال�سنوات  يف  كان  اأنه  املو�سوع 

مهما  اأمرا  ثمة  اأن  اإل  و�سلم،   عليه  اهلل  �سلى  النبي 

اأي�سا حدث بعد وفاة  النبي وهو حروب الردة يف بع�س 

�سا�س كان �سبب هذه  جهات اجلزيرة العربية؛ ويف الأ

املدينة،  اإىل  الزكاة  دفع  حول  اخلالف  هو  احلرب 

عمان  يف  احلرب  هذه  يف  مهما  دورا  دبا  لعبت  وقد 

اإمام  العتكي  مالك  بن  لقيط  احلرب  هذه  قاد  عندما 

اجلي�س املبعوث من املدينة املنورة، اإل اأن اجللنديني 

كانوا حذرين اإزاء هذه التطورات فلم يوافقوا دبا على 

ما قامت به كما مل يجربوها على عك�سه، ولذلك كان 

القادم  �سالمي  الإ اجلي�س  مواجهة  العتيك  اأزد  على 

جلمع الزكاة. وتاريخيا هناك ثالث روايات تعد كل 

ا حدث يف  واحدة منها م�سدرا ملن اأخذ بها لحقا مِلَ

ما  ا�ستغرقت  الروايات  هذه  كل  اأن  غري  دبا،  معركة 

وىل  يقرب من قرن من الزمان لو�سفها. اأما الرواية الأ

التاريخية  دبيات  الأ بع�س  يف  جندها  اأن  فيمكن 

احلرب  باأن  العمانيون  عنها  يدافع  والتي  العمانية 

من  ردة  تكن  ومل  الطرفني  بني  فهم  �سوء  اإل  تكن  مل 

اأهل دباء وهي بداأ من �سرية خلف بن زياد البحراين 

بن  خالد  قحطان  اأبي  و�سرية   ،)740/130 )تويف 

العا�رش  الرابع/القرن  القرن  اأوائل  )تويف  قحطان 

يف  )املتوفى  للعوتبي  ن�ساب  الأ وكتاب  امليالدي(، 

ال�ساملي  الثاين ع�رش( وحتفة  القرن  ال�ساد�س/  القرن 

)املتوفى 1914/1332(. اأما الرواية الثانية والثالثة 

دبيات التاريخية القدمية وغالبيتها  فقد وردتا يف الأ

الطربي  اأو  )املولود 748/130(  الواقدي  اإما  اتبعت 

)املولود 839/221( يف رواياتهم. وعموما فاإن ما 

انتفا�سة  اإىل  اأنها ت�سري  الروايات هو  يهمنا يف هذه 

على  �سالمي  الإ الهجوم  اأدى  ولقد  دباء،  يف  العتيك 

دبا  يف  ممتلكاتهم  يرتكون  جعلهم  اإىل  العتيك 

ويهاجرون تدريجيا اإىل املناطق الداخلية يف عمان، 

كرب للعتيك  اإل اأن هذا احلدث وهو الظهور ال�سيا�سي الأ

وانطالقة ظهورهم يف التاريخ ال�سيا�سي العماين منذ 

اأحفاد  اأن بع�س  اأنه من املوؤكد  تلك النتفا�سة، غري 

ومنهم  العراق  يف  الب�رشة  اإىل  هاجروا  قد  العتيك 

المتداد  يف  وا�سعة  ترابط  حلقة  لتت�سكل  املهلبيون؛ 

لقبائل العتيك وتفرعاتها. 

هجرة العتيك اإىل املناطق الداخلية يف عمان

هذه  متت  كيف  تتبع  اإىل  �سيلزمنا  هذا  اإن 

مدى  فعلى  العماين،   الداخل  اإىل  الهجرة 

احلراك  الفاعل يف  امل�سهد  كان  ون�سف  قرن 

اأن  اإل  واليحمد،  اجللندانيني  بني  ال�سيا�سي 

وم�ساركتهم  بداياته  يف  كان  العتيك  بروز 

الفاعلة يف احلياة ال�سيا�سية يف عمان  بيد 

وىل يف عمان  مامة الأ ئمة اإبان الإ اأن  اأغلب الأ

مام  كانوا ينتمون اإىل قبائل اليحمد ماعدا الإ

عبد امللك بن حميد )823/207 – 841/226( 

 Wilkinson،( العتيك  قبيلة  من  ينحدر  والذي 

1��7:205(. وحتى نهاية القرن الثالث الهجري/

يف  هلية  الأ احلرب  وخالل  امليالدي  التا�سع 

عمان، قاد زعيم العتيك ال�سلت بن الن�رس بن 

املنهال ع�سريته وان�سموا اإىل اليحمديني يف 

مام عزان بن متيم وُقتل على اإثر  م�ساندة الإ

ذلك ال�سلت وابناه املنهال وغ�سان يف معركة 

و�سف  وقد  885/280؛  �سنة  يف  الرو�سة 
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يف  مدينة  هي  والهجار  بالهجاري،  ال�سلط 

ذلك  وبعد  الباطنة.  ملنطقة  ال�رسقي  ال�سمال 

بالد  من  البدو  مع  العبا�سيني  العتيك  دعم 

نهاية  يزيد يف  مام حممد بن  الإ ال�رس خللع 

 :1 حتفة،  )ال�ساملي،  الثالث/التا�سع  القرن 

173(. ومما ذكر ميكن اأن يتبني لنا اأن العتيك 

انتقلوا من دبا اإىل بالد ال�رس عن طريق اأودية 

خالل  �سغرية  م�ستوطنات  واأقاموا  الباطنة 

العا�رس  والرابع/  الثالث/التا�سع  القرنني 

الداخل  يف  واملناطق  ال�ساحل  بني  اخرتقوا 

التوا�سل  ولكنهم جعلوا من بهال مركزا لهذا 

فاإن  ولهذا  ال�سكانية،   الهجرات  تلك  خالل 

اأن  يف   دقيقة  كانت  ولكين�سون   مالحظة  

م�سمى  تطلق  كانت  القدمية  العمانية  الكتب 

الت�سميتان  ترتادف  ولذا  بهالء،  على  العتيك 

 .)Wilkinson، 1��7: 206( .اأحيانا

فقد  ع�رش  /احلادي  اخلام�س  القرن  منت�سف  يف  اأما 

هناك  يكن  مل  حيث  قطاعي  الإ احلكم  عمان  دخلت 

ي�سف  وكما  باأكملها،  عمان  حتكم  مركزية  �سلطة 

ئمة حكموا يف بع�س  الأ »فاإن  العمانيون  املوؤرخون 

اأخرى  مناطق  يف  حكموا  القبائل  وزعماء  املناطق 

خمتلفة« )ال�ساملي، حتفة، 1: 245(. 

من  للنبهانيني  الفر�سة  الظروف  هذه  اأتاحت  وقد 

املناطق  يف  القبائل  يتزعموا  باأن  العتيك  اأ�سول 

لهم  كان  وبهذا  ال�رش  بالد  ويف  عمان  من  الداخلية 

بنزوى  مرورا  �سنك  من  عمان  اأنحاء  كل  يف  �سيوخ 

ال�ساحل  اإىل  ذلك  بعد  تو�سعهم  �سمل  وحتى  و�سمائل 

ال�رشقي حيث اتخذوا من قلهات ميناء لهم، اأما �سحار 

فال يوجد لدينا ما ي�سري اإىل ن�ساطهم يف هذه املدينة، 

على  �سيطرته  فر�س  يف  ا�ستمر  هرمز  ملك  اأن  غري 

 Badger, History( .16/10 الق�ساء يف �سحار يف القرن

of the Imams and Seyyids of Oman: xx(. ومن املحتمل اأن 

النبهانيني مل يكرتثوا ب�ساأن ال�ستيالء على ال�سلطة يف 

�سحار نظرا لتغري طرق التجارة البحرية يف املحيط 

التحديد  وجه  وعلى  الو�سطى  الع�سور  خالل  الهندي 

واحلادي  العا�رش  واخلام�س/  الرابع  القرنني  خالل 

ع�رش. وال�سبب الثاين الذي اأدى اإىل تدهور �سحار هو 

دمرت  التي  والزلزل  املو�سمية  الطبيعية  الكوارث 

     .)Williamson, 1973: 11( .امليناء العربي الكبري

اأن  النباهنة  فال�س  ن�سوء دولة  اأردنا تقييم  فاإذا ما 

يف  امل�سادر  اأول  يكون  يكاد  و  �سا�سي  الأ امل�سدر 

ال�ستايل،  ديوان  هو  املبكر  النباهنة  تاريخ  درا�سة 

تعد  امتدحهم  الذين  �سخا�س  والأ الديوان  فق�سائد 

م�سدرا رئي�سا لكل باحث ي�رشع للكتابة عن تاريخهم 

املعلومات  يف  النق�س  اإن  حيث  وائل؛  الأ النباهنة 

حول تراجمهم قد �سكل �سعوبة واأ�سهم يف الغمو�س 

يف تتبع تاريخهم. كما اأننا يف تقييمنا لديوانه الذي 

يحكم  اأن  ي�ستطيع  ل  الباحث  فاإن  ن  الآ عليه  نعتمد 

للفرتة  نظرا  ال�ستايل؛  ق�سائد  م�سداقية  مدى  على 

التي �سملتها ق�سائده واملمتدة على قرن من الزمان.  

العام   يف  بداأت  اأنها  يبني  الق�سائد  هذه  فمحتوى 

 1172/559 حتى  وا�ستمرت  447هـ/1060م 

قراءة  خالل  ومن   .)273  –  261 ديوان،  )�سيتايل، 

ق�سائد ال�ستايل نكت�سف من حديثه مع النبهانيني اأنه 

مالكة  اأ�رشة  اأي  يحدد  مل  اأنه  اإل  ملوكا،  يعدهم  كان 

كانت حتكم يف تلك الفرتة كما اأنه ذكر اأنه كان هناك 

عدد من امللوك يحكمون يف نف�س الوقت.

علينا  ينبغي  ما  النبهانية  الدولة  ن�ساأة  درا�سة  ويف 

كباحثني ا�ستق�ساء �سخ�سية نبهان بن عثمان الذي 

اجلداول  اأو�سحت  ما  بح�سب  الدولة  موؤ�س�س  يعد 

�رش النبهانية قد تفرعت منه. ومنذ  ال�سابقة،  واأن الأ

فرتة وجه ال�سيخ �سيف بن حمود البطا�سي اإىل ملمح 

اأبى  �سخ�سية  نحو  النبهانية  الدولة  ن�ساأة  يف  مهم 

عبد اهلل نبهان بن عثمان والذي  عرف كعامل وفقيه 

الثالث/ القرن  نهاية  يف  والعقد  احلل  اأهل  ومن 

عرج.  بالأ العماين  الفقه  يف  يو�سف  والذي  التا�سع 

وهو كذلك يعرف باأنه جد بني املعمر الذين ين�سبون 

اإىل النباهنة وهم ل يزالون يعي�سون حتى اليوم يف 

اآخر  البطا�سي من جانب  اأن  بيد  نزوى.   ال�سمال من 

يوؤكد  جهله باأ�سول نبهان بن عثمان  ومن اأي قبيلة 

بن عثمان هو جد  نبهان  اأن  تاأكيده  بالرغم من  هو 

بني املعمر )البطا�سي، اإحتاف، 1: 138(. وقد وجدت 

يحوي  والذي  ال�رشع  بيان  لكتاب  خمطوطا  اأي�سا 

حداث يف نزوى خالل اأوائل القرن 12/6،  روايات لأ

اأ�رشة بني املعمر وبع�س  الروايات تبني حكم  وهذه 

اأبي  بن  احل�سن  اأبي  مثل  منهم  امل�سهورين  الرجال 

املعمر واأبي عبد اهلل بن اأبي املعمر ونبهان بن عمر 

 )iv(.بن اأبي املعمر

وجدنا  ال�سابقة  اجلداول  يف  النظر  دققنا  ما  اإذا  و 

اأ�رشتني نبهانيتني خمتلفتني  اأن هنالك  انها تو�سح 



نزوى العدد 56 / اكتوبر �200 

20

دراســات .. دراســات .. دراســات 

�سخ�سيتني  ثمة  اأن  كذلك  ويتبني  الن�سب،  جهة  من 

وكان  ذهل  احل�سن  :اأبي  نف�سه  ال�سم  يف  ت�سرتكان 

ال�ستايل ي�سف كال منهما بال�سلطان. 

اإذا  ا�ستنتاجات  اإىل  ال�سابقة حتيلنا  اجلداول  اإن هذه 

مراء )ال�سادة( النبهانيني  ما تتبعنا تاريخ امللوك والأ

بدقة من خاللها وجدنا اأن هناك ثالث اأ�رش لها اأن�ساب 

خمتلفة بالرغم من اأنها كلها تت�سمى بـ»النبهاين«، بيد 

املختلف، ويف  ن�سبها  �رش  الأ واحدة من هذه  لكل  اأن 

جدها  اإىل  تن�سب  ما  عادة  �رش  الأ هذه  فاإن  �سا�س  الأ

على  نبهان بن عثمان بن اأحمد، ويف اعتقادي اأن  الأ

وىل  الأ �رش تطورت يف ثالث مناطق رئي�سية:  الأ هذه 

انحدرت من عمر بن ذهل بن نبهان بن عثمان وقد 

الظاهرة،  ومناطق  وبهالء  نزوى  على  هذه  �سيطرت 

اأما   v.النبهانيني بامللوك  يعرفون  ما  عادة  وهوؤلء 

والثالثة  �سمائل،  منطقة  حكموا  الذين  فهم  الثانية 

حكموا  الذين  وهم  عمر  بن  يعرب  اإىل  تنتمي  والتي 

الر�ستاق  وا�ستوطنوا  احلجر  جبل  من  ال�سمايل  اجلزء 

فيما  يعرفون  من  منهم  تفرع  خرية  الأ وهذه  ونخل، 

بني  الفرتة  يف  عمان  حكموا  والذين  باليعاربة  بعد 

1624 اإىل 1741. وللتاأكد من هذا فاإن الروايات تبني 

البالد  يوحد  اأن  ا�ستطاع  مر�سد  بن  نا�رش  مام  الإ اأن 

بينما  ع�رش  ال�سابع  ع�رش/  احلادي  القرن  مطلع  يف 

واملناطق  الر�ستاق ونخل  كانوا يحكمون  اأبناء عمه 

احلجر.  جلبال  املمتد  ال�سمايل  واجلز  بها  املحيطة 

)�رشحان: 46 – 47؛ ال�ساملي، حتفة، 2: 7(. كما اأن 

العمرييني الذين عا�سوا يف �سمائل يدعون كذلك اأنهم 

من ن�سل بني نبهان ولكن اأ�رشة النبهاين يف �سمائل مل 

ي�سبق لهم ان ادعوا اأنهم كانوا من ال�سالطني ولكنهم 

رمبا كانوا من ال�سادة.

اإقليمي  �سبه  تناف�سا  و�سع  القيادة  يف  التجزوؤ  هذا 

القوى  بني  دائم  تنازع  ذات  مركزية  ل  وحكومة 

حمدثة  وموؤيديها  الزعامة  ذات  للقبائل  الرئي�سية 

ولءات قبلية جلذب اأطراف النزاع بني قوى القبائل. 

يف  مكانتها  على  اأبقت  عمان  يف  الكربى  فالقبائل 

عام  حكم  نحو  قيادتها  يف  م�سلمة  لكنها  ال�رشاع 

هو حكم النباهنة، ولكن حكمهم كان �سبه لمركزي، 

هو  من  حتديد  املوؤرخني  على  �سّعب  الذي  وهذا 

ال�سلطان املركزي الذي ي�سلم له الولء الكامل، والولء 

�رشة حاكمة. وهذه  الكامل �سيتبعه تلقائيا ت�سل�سل لأ

خالل  ئمة  الأ حكم   تاريخ  جعلت  التي  هي  احلقيقة 

حداث يف  وىل يف عمان معروفا بدقة، والإ مامة الأ الإ

لهم  املعا�رشون  والعلماء  معروفة،  تكاد  ع�رشهم 

ذو �سخ�سيات بارزة مما ي�سهل على املوؤرخ تتبعهم؛ 

وعا�سمة  مركزية  حكومة  اإن�ساء  ا�ستطاعوا  نهم  لأ

وا�سحة،  و�سلطاتها  دولتهم  حدود  وكانت  مركزية، 

تناثرت  الذين  ئمة  الأ ع�رشات  جند  املقابل  يف 

هم يف كتب التاريخ �سبه جمهولني ول يعرف  اأ�سماوؤ

اأن  اعتقادي  ويف  اأ�سماءهم.  اإل  اللهم  �سيء  عنهم 

الدعاء باأن التاأريخ العماين اإمنا هو كتابة فقهية ل 

�سالمي  يعدو من ت�سميات الـ»+«، فموؤرخو التاريخ الإ

مر ميكن  اأغلبهم من الفقهاء، واإذا اأردنا تقريب هذا الأ

القول يف موؤرخي اليمن واحلجاز اإنهم حقا فقهاء، بل 

الغربي للخليج ل يعدو من  ميكننا احلكم باأن اجلزء 

اإقليم هو خارج التاريخ نتيجة عدم تدوين تاريخهم 

حتى بداية القرن الع�رشين.  ويف اعتقادي اأن الكتابة 

ية  الروؤ ثبات  لإ تدوين  الواقع  يف  هي  التاريخية 

اإذ  العمانيني؛  عند  يكن  وهذا مل  وتدوينها،  املختلفة 

اأنهم  كما  بالختالف،   ح�سا�س  الإ هذا   ي�سادفوا  مل 

ما  وهو  اخلا�سة،  هويتهم  تكوين  يف  م�سبقا  متكنوا 

اأخر هذه الكتابة ب�سكل ملحوظ.   

اأن  التاريخ هو  كما يت�سح هنا معلم مهم يف كتابة 

تت�سح  ال�سلم  من  حالة  عنه  ينتج  املركزي  احلكم 

فيه  والفكرية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  احلياة  معامل 

النباهنة خالل  اإذا ما قارنا بني  ب�سكل ملحوظ. هذا 

اإن�ساء  ي�ستطيعوا  مل  اإنهم  حيث  وىل؛  الأ احلكم  فرتة 

حكم مركزي بينما فرتة النباهنة املتاأخرين معروفة 

ووا�سح بجالء ال�ساللة احلاكمة بها.        

نزاع النبهانيني مع اليحمديني

حداث التي ت�سري اإىل  دون املوؤرخون بع�س الأ

اإىل  اليحمد  قبائل  ال�سلطة من  انتقال  كيفية 

العتيك »النباهنة«، وهذا التغري يف ال�سلطة 

�رس اأن  �رسة من الأ القبلية يف�رس كيف ميكن لأ

تكون زعيمة للقبيلة، والقبيلة تتزعم قبائل  

الزعامة  وتت�سخم  التحالفات  خالل  من 

�رسة  الأ ن�ساأة  ولفهم  التحالفات.  تلك  بقدر 

النبهانية و�سلطتهم يف عمان ينبغي اأن نفهم 

اأول النظام القبلي وتغري موازين القوى منذ 

ال�رسقي  اجلنوبي  اجلزء  العرب  ا�ستوطن  اأن 

القبائل  ت�سنيف  يبداأ  العربية.  اجلزيرة  من 
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يف  تدريجية  ب�سورة  املتزعمة  العمانية 

القبيلة بدءا من ر�سيد ثم �سيخ واأخريا متيمة، 

مع  التحالفات  يف  تتجمع  التمائم  هذه  ثم 

قوى، يتمكن من ذلك  قبائل اأخرى يتزعمها الأ

مكوين  حد  لأ دينية  اأو  كرزمائية  اإما  بقيادة 

حتت  جميعها  تن�سوي  ثم  القبلي،  التحالف 

»زعيم  عليه  يطلق  �ساملة     كربى  زعامة 

املكانة  هذه  ميتلك  ومن  كرب«،  الأ القبائل 

وال�سيطرة  الزعامة  امتالك  مبقدوره  يكون 

خرى واإجبارها على اخل�سوع  على القبائل الأ

حلكمه من خالل التحالف، ومن خالل التحالف 

تتم ال�سيطرة الكاملة، فهو اأ�سبه ب�سيخ على 

 .)Carter، 1��2:12( .ال�سيوخ

و لتتبع هذا التغيري يف النتقال للقيادة القبلية نذكر 

تاأ�س�ست  التاريخي،   ت�سل�سلها  بح�سب  حداث  الأ هذه 

را�سد  مامني:  الإ يد  على  عمان  يف  الثانية  مامة  الإ

بن �سعيد واخلليل بن �ساذان يف مطلع القرن اخلام�س 

اليحمديني  اأن  الهجري/احلادي ع�رش امليالدي، غري 

مامة  الإ من�سب  يف  قوة  اأكرث  اأ�سبحوا  قد  كانوا 

مام ال�سلت بن مالك الذي  وخ�سو�سا اأقرباء ذرية الإ

مامة يف عام 880/275، على اأن �سلطة  خلع من الإ

اليحمديني مل تكن �سلطة ملكية مطلقا، ولكنهم حكموا 

النظام  يف  مراء  الأ �سلطة  كبري  حد  اإىل  ي�سبه  ب�سكل 

قطاعي.  الإ

وفيما يلي نو�سح عملية انتقال ال�سلطة بني القبائل 

املتزعمة يف عمان:

بعد  غ�سان  اأبي  بن  حممد  مام  الإ انتخاب  كان  اأول، 

موت خردلة بن �سماعة واأخيه جرب، وكان ذلك يف عام 

549هـ/1154م عندما حاول تو�سيع حكمه لي�سمل 

مام حممد بن اأبي غ�سان يف  الباطنة. وقد ت�سارك الإ

يف  تويف  الذي  خنب�س  بن  حممد  مام  الإ مع  مامة  الإ

غ�سان  اأبي  بن  حممد  مام  الإ ودخل    .1162/557

يف نزاع مع ال�سلطان النبهاين املر�سد بن املر�سد بن 

فالح حاكم �سحار، واأتاح هذا النزاع الفر�سة للقبائل 

مام يف �رشاعه �سد النبهانيني وخ�سو�سا  لتدعم الإ

يف منطقة الباطنة. )ابن النظر، الدعائم: 7(. 

التعهد  على  غ�سان  اأبي  بن  حممد  مام  الإ ح�سل  وقد 

يف  ورد  كما  الر�ستاق،  مدر�سة  علماء  من  بالن�رشة 

كتب  وقد  الكندي،  بكر  بي  لأ الربرة«  »�سرية  كتاب 

مام اأهل �سعال من نزوى،  هذا الكتاب عندما هزم الإ

وفيه رف�س الكندي راأي �سيخه اأحمد بن �سالح ب�سبب 

مام.  معار�سته لالإ

حداث فاإن ال�سلطان املر�سد بن املر�سد  ونظرا لهذه الأ

منطقة  من  ونهد  اجلبور  قبائل  من  الدعم  تلقى  قد 

لل�رشاعات  نظرا  للده�سة؛  مثري  مر  الأ وهذا  احل�سا، 

التي كانت تقوم اأحيانا منذ القرن اخلام�س/ احلادي 

امل�ستوطنة  والقبائل  العمانيني  احلكام  بني  ع�رش 

فيما كان يعرف قدميا مبنطقة البحرين الذين كانوا 

ال�رشاع  وهذا  النباهنة.  ل�سالطني  بالولء  يدينون 

اإمامة را�سد بن �سعيد، )ال�ساملي،  كان وا�سحا خالل 

حتفة، 1: 212( وكذلك خالل اإمامة عمر بن اخلطاب 

اخلرو�سي، ) اأبو عزة، 1995: 13-1(.

مام اخلليل بن عبد اهلل بن عمر بن  ثانيا، انتخاب الإ

اخلرو�سي/اليحمدي  �ساذان  بن  اخلليل  بن  حممد 

الهجري/الثاين  ال�ساد�س  القرن  نهاية  يف  مامة  لالإ

ه على نزوى والر�ستاق من  ع�رش امليالدي، وا�ستيالوؤ

ال�رشاع  وهذا   .)246  :1 حتفة،  )ال�ساملي،  النباهنة. 

التناف�س  يف  القبلية  الولءات  بني  انق�ساما  كان 

امل�ستمر بني اليحمد والعتيك

للنباهنة،  موالني  �سمائل  يف  رواحة  بنو  كان  ثالثا، 

النبهاين  �سليمان  بن  �سليمان  ال�سلطان  واأيدوا 

عام  يف  اخلرو�سي  اخلطاب  بن  عمر  اإمامة  �سد 

وىل،  الأ اإمامته  فرتة  اأنهوا  وبذلك   1480/885

وبعد عام واحد اأعيد انتخابه كاإمام وهزم ال�سلطان 

�سليمان وبنو رواحة. )ال�ساملي، حتفة، 1: 259:263(. 

وبعد ذلك بفرتة وجيزة ا�ستعاد ال�سلطان �سليمان بن 

اخلطاب  بن  عمر  مام  الإ وفاة  بعد  احلكم  �سليمان 

يف  خرو�س  بني  ممتلكات  على  وا�ستوىل  اخلرو�سي 

وهرب  خ�رش  الأ اجلبل  يف  هزمهم  وبعدها  بهالء 

بني  ووادي  بو�رش  مدينة  اإىل  خرو�س  بني  �سيوخ 

وكان   .)15 ديوان،  )النبهاين،  العلياء.  يف  خرو�س 

نتيجة هذا نهاية الزعامة لقبائل اليحمد يف الداخل 

اأن  اإىل  قرون،  ثالثة  يقارب  ملا  ا�ستمر  كلي  ب�سكل 

خالل  متغري من  ب�سكل  اأخرى  مرة  الربوز  ا�ستطاعوا 

ولءات قبلية اأخرى.  

اأما النباهنة فقد ا�ستطاعوا بعد نهاية دولتهم ون�سوء 

حممد  اإمرة  حتت  قوتهم   ا�ستعادة  جمددا  اليعاربة 

اليعربية  الدولة  من  وىل  الأ املرحلة  اإبان  ال�سلت  بن 

غري  وقد  لهم.  كاإمارة  خ�رش  الأ اجلبل  وا�ستخدموا 

النبهانيون حينها ولءاتهم من بني رواحة اإىل بني 
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ريام يف مطلع القرن 17/11، وبهذا اأ�سبحوا متيمة 

خ�رش حتى نهايتهم 1956.  بني ريام واأمراء اجلبل الأ

عيان:86(. )ال�ساملي، نه�سة الأ

وامل�سكلة التي تواجه الباحثني املهتمني بالنبهانيني 

تبداأ دائما ب�سوء الفهم اأن النبهانيني هم اأ�رشة ملكية 

واحدة حكمت عمان، ولهذا ال�سبب يلقون باللوم على 

اأنهم تاأثروا بخالفاتهم الدينية  املوؤرخني العمانيني 

با�سية، غري اأنه من الوا�سح اأنه كان  يدلوجية الإ والأ

اأزد مالك بن  هناك تغري يف زعامة القبائل بدءا من 

زد العتيك،  زد اليحمد اإىل الأ فهم اإىل اجللندانيني ثم الأ

وهذا بدوره اأدى اإىل انق�سام اجلماعات بني عدد من 

القبلية  الزعامة  ق�سية  فاإن  ولهذا  النبهانية.  �رش  الأ

كان هو التغري الرئي�سي عما �سبق من الع�سور والتي 

�سد  اليحمد  لقبائل  قبل  من  ال�سلطة  بتحدي  بداأت 

اإىل ظهور  اأدى  وهذا  العتيك،  دور  ثم جاء  اجللنديني 

ا�ستمرار  للعتيك يف  القيادة  اأبقى  والذي  النبهانيني، 

ن. حتى الآ

الهوام�س

عمر  توىل  363هجرية/973م  �سنة  يف  اإنه  ثري:  الأ ابن  يقول   i
البويهي  الدولة  ع�سو  عن  ونيابة  عمان  احلكم  الطائي  نبهان  بن 

ثري، الكامل، ج 7 �س. 57( غري اأن هذه القبيلة عا�ست موؤخرا  )ابن الأ

اإىل  املنت�سبني  النبهانيني  عن  خمتلفة  واأ�سولهم  بو�رش  مدينة  يف 

العتيك.  

ii نتج هذا الفرتا�س اخلاطئ عن ترجمة بادجر لكتاب ابن رزيق 
)تاريخ اأئمة و�سادة عمان، �س.125( كما يت�سح هذا من زامباور، 

1927 �س. 127(. 

اأن�ساب العرب: 347(.  زد )ابن حزم، جمهرة  iii وكذلك ي�سمى الأ
بني  عن   38 اجلزء  ال�رشع  بيان  كتاب  يف  ورد  ن�س  يلي  فيا   iv
احل�سن  اأبي  ال�سيخ  لورثة  الطريق  هذه  �سهيلي  »منهما  املعمر: 

اهلل  اأبي عبد  لل�سيخ  الطريق  تغ�سى هذه  التي  والدار  املعمر  اأبي  بن 
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واأنت يعرب يف عليا بني عمر

اإذا ن�سبناك خريا خلري اأب   

ىل افدي بني عمرو بن نبهان الأ
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الب�ساطي وتطور وعي
 الكتابة الروائية العربية

فاطمــة املح�ســن
 

   ناقدة من العراق  

بعد جتربة طويلة يف ميدان الق�سِة الق�سرية،اإنتقل حممد الب�ساطي اىل الرواية 

الق�سرية )النوفال(، ليت�سع اأفق �رشده ويتمايز عن جتارب الكثري من الروائيني 

العرب. ول تبدو كتابته على انقطاع  مع تراث الق�س امل�رشي، فهي تقرتب من 

اإنت�سابا، ولكنها تختلف عنها  يف تطوير  اإن �سئنا لها  واقعية يو�سف ادري�س، 

ال�سخ�سيات  مع  وعالقته  الراوي،  موقع  تت�سمن  التي  دراكية  الإ املنظورات 

ال�سوت   « روايته  عن  كتبوا  من  ي�سميه  وفيما  يتبناها.  التي  النظر  وزاوية 

ال�رشدي املحايد«، كما تقول لطيفة الزيات، واملو�سوعية يف ت�سجيل الظاهرة 

ان  يتوجب  روايته،  قاريء  به  يخرج  الذي  الول  النطباع  وهو  اخلارج،  من 

نعرف ماذا تعني وجهة النظر املحايدة عند الب�ساطي؟، وهل هناك حقا زاوية 

نظر يتخذ من خاللها ال�سارد موقفا  »حمايدا« ازاء خطاب الق�س وحممولته 

من معان ودللت؟. 



ينبغي يف البداية التفريق بني زاوية النظر التي تدل 

يا  الروؤ تف�رش  التي  النظر  ووجهة  ال�سارد،  موقع  على 

«املوؤلف«  يتدخل  خرية  الأ وهذه  للن�س،  ال�ساملة 

ن  لأ متحركة،  الب�ساطي  عند  فالوىل  حتديدها.  يف 

فهي  الثانية  اما  ثابتا،  ولي�س  متبدل  ال�سارد  موقع 

للموؤلف،لنها  احليادية  اأو  الغياب  من  نوعا  حتتمل 

ترتبط بحركية ال�رشد التي تعتمد انفتاح دائرته اأمام 

تف�سريات القارئ.    

 لي�س مبقدورنا هنا التاأكيد على مدى مطابقة كالم 

ق�س  يخ�س  فيما  املوؤلف،  غياب  عن  بارت  رولن 

قول  من  يهمنا  الذي  ولكن  ممكنات،  من  الب�ساطي 

يف  القارئ  حرية  عن  يتحدث  الذي  اجلانب  بارت، 

اإمكانات  من  الن�س  هذا  يحمله  وما  ن�سه،  تاأويل 

م�رشودات  فاأغلب  فيه.  ظاهر  هو  ما  تفوق  م�سمرة 

الب�ساطي،ت�ستطيع اإبقاء امل�ستوى الدليل، او ح�سيلة 

م�سمون الوحدات اللغوية، يف منطقة موّلدة لتوقعات 

مّرّكب  على  ي�ستغل  انه  التاأويالت.  من  لها  ح�رش  ل 

ما  واملوؤثرات،  املقا�سد  وتداخل  التعقيد،  من  فيه 

يتيح اإمكانية خلق قارئ ينتظر من الكاتب ان يدعه 

اأعماله  يف  يوفر  فالب�ساطي  احلرة.  خياراته  يف 

اإ�سارات خا�سة، ولكنها دائما ملتب�سة، وعلى الب�ساطة 

التي يبدو عليها ن�سه، فان غاية �رشده غام�سة، اإن 

الكتابة  حول  التعبري  هذا  ايكو  امربتو  من  اإ�ستعرنا 

( اأنه يوؤ�س�س  وعيا جديدا للكتابة الروائية، 
1
الطليعية )

ين�ّسل فيه املوؤلف خارج ابتكاره، ليغو�س داخله، او 

يقف وراءه او فيما هو اأبعد من نقطة بدايته. 

حرية  ميلك  الب�ساطي،  اأن  القول  مبقدورنا  هل  ولكن 

ال�سيا�سي  اخلطاب  تاأثري  النقاد  ي�سميه  عما  اخلروج 

دون  الكاتبون  يتفق  حيث  ما،  لفرتة  والجتماعي 

وعي منهم، على متثل مقولته؟.

اأكرث ق�س الب�ساطي، ليقف على مبعدة من ان�سغالت 

عالمات  ان  اأي  واأماكنها،  اأزمنتها  وحوادث  البيئة، 

بقيمه  حمدد،وم�ّسخ�س  كون  اىل  تنتمي  �رشده 

ال�سيا�سية،  جتماعية،وحتى  الإ وعاداته،وت�سوفاته 

ولكنه ي�ستخدم تلك العالمات، يف نظام من التوا�سل، 

ي�ستبدل �سياقها املاألوف ب�سياقات غري ماألوفة. ذاك 

الفكرة  على  بعثوره  ين�سط   الب�ساطي  عند  الوعي  اأن 

حد  على  نف�سها،  مع  وتلعب  ترتكب  و  تتفكك  وهي 

من  رواياته  من  الكثري  يف  حترر  فقد  فوكو.  تعبري 

ن  لأ متثالت،  من  ينتجه  وما  الواقع  بني  املطابقة 

وتدخل  وترتاكب  تتخلخل  حداثيات  والإ الوقائع 

نظامه  ح�سا�سية  خفايا  من  يتحرك  جديد،  نظام  يف 

البديل.

بفكرة  ال�سلة  �سديد  �رشده  من  الكثري  اأن  وحيث 

من  فيها  الو�سف  يتجرد  ال�رشقية،حني  احلكاية 

بالغ  الإ تقوم مبهمة  اللغة،فاجلملة  وزخرف  ن�ساء  الأ

وتقريرية،ولكنها  مقت�سدة  الغالب  يف  اخلربي،وهي 

ختالفات  تتابع التجربة يف حركتها اجلزئية لتلتقط الإ

الالمرئية يف امل�ساعر واملواقف.              

  ي�ستغل الب�ساطي على فكرة  املحاكاة والتغريب ،اأي 

حماكاة الواقع امل�رشي ون�سه ال�سفاهي، ويف الوقت 

عينه ي�ستخدم تلك املحاكاة يف تغريب البيئة واأنا�سها 

عن  ُيف�سح  )اخلالدية(  عمله  يف  ولعله  وحكاياتها. 

الرمزية،  �سلطتِه  او  ذاِته،  التخييل  فعل  اآليات  بع�س 

ال�سل�سال،يقلب  من  مدينًة  ي�سنع  عندما  فالفنان 

الفكرة اأو الدللة التي يظهر من خاللها الفعل، لتتقدم 

ندماج  بالإ تطالبه  بل  الواقع،  على  الذهنية  ال�سورة 

فرتا�سية للوجود.   معها، اأو م�ساركتها يف اللعبة الإ

احلكايِة  بني  �ستبعاد  والإ التناف�س  من  قدٌر  هناك   

�رشد  يف  م�ستمعها  معها  يتماهى  التي  افة  الو�سّ

وجتريدها،  احلكاية  تلك  رمزية  وبني  الب�ساطي، 

وي�سله  الرمز  ي�سنع  الذي  الثقايف  نظاَمها  اأي 

وخا�سة  ال�سفاهية،  فاحلكاية  الثيمي.  باملكون 

يقوم  نظام  لها  بطال،  الأ �سري  عن  تتحدث  التي  تلك 

وامل�ستمع  احلكواتي  بني  التفاعل  ديناميكية  على 

حداث، وامل�ستمع يرى يف �سرية البطل ما ي�ساعده  والأ

ن  لأ �سد(  اأو  ال�رشاع)مع  داخل  نف�سه  مو�سعة  على 

نف�سها  البيئة  �سيفرات  ومتلقيها،  احلكاية  ناقل  بني 

وثقافتها وهويتها املحددة. وجانب من هذا التكوين 

احلكائي يدخل يف �رشد الب�ساطي، بل يوؤكد عليه يف 

مواقع كثرية، ولكنه ينقله اىل ف�ساء ثقايف خمتلف، 

نف�سها، من خالل  التماهي  فكرة  باإبعاد  يبداأ  عندما 

الواقع   جتريد  اىل  متيل  املزدوجة،حيث  القراءة 

بعاد املحددة  وتلغيزه، واإثارة اأ�سئلة مربكة تقو�س الأ

ليظهر  التناف�س  اأو  �ستبعاد  الإ هذا  (.ولكن 
2  

لرموزه.)

على نحٍو ُيحدث التنا�زش داخِل بنية الن�س، بل ُي�سبح 

الذي  ال�سارد   املح�سلِة جزءا من �سريورة وعي  يف 

يبدو وكاأنه يف حالة ت�سّكل م�ستمر.  

 من هذه الزاوية ميكن اإدراِك �رّش التناغم يف م�ستويني 

الظاهري،  :البعد   الب�ساطي  عند  الروائي  للخطاب 
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كرث ق�ص الب�ساطي،  اأ

اليقف على مبعدة 

من ان�شغاالت 

البيئة، وحوادث 

ماكنها،  زمنتها واأ اأ

ي ان عالمات  اأ

�رسده تنتمي اىل 

خ�ص  كون حمدد،وم�شّ

بقيمه 

وعاداته،وت�شوفاته 

جتماعية،وحتى  االإ

ال�شيا�شية



ويعتمد عرو�س البيئة املحليِة، ولغَتها وطرِق اإعرابها 

جمالياته  ي�ستعري  الذي  الباطني،  والبعد  املتوارثة،  

من ترميز وجتريد الق�س الغربي. 

غراب واملحليون: ثيمة التجاذب  الأ

له  روايٍة  اأول  يف  كحكواتي  نف�سَه  الب�ساطي  قدم 

)التاجُر والنقا�س( 1976، فكان اهتمامه باملوتيفات 

احلكائية، يفوق اهتمامه بالبنية  املتما�سكِة  للروايِة، 

يف  والتداخل  التوالد  لحتواء  طريقة  اأف�سل  ولعلها 

ترميز  من  ي�سمر  مبا  الرواية  خطاب  فبدا  احلبكات، 

يف  جمهولة  مناطق  ل�سرب  مغامرة  وكاأنه  مكثف، 

تنتجها  التي  احلكاية  عرب  ومتثالته.  القروّي  الوعي 

املعتقدات  فيها  تنبثق  التي  الكيفية  تتك�سف  القرية، 

القادمة  خرى  والأ املحلية،  العوامل  عن  والت�سورات 

ميان  الإ ال�سحيقة. طقو�س  الوعي اجلمعي  اأعماق  من 

وكاأنها  بدت  الرواية،  هذه  يف  النا�س  ميار�سها  التي 

متتد بعيدا اىل العبادات القدمية، حيث تت�سل ديانات 

دور   يخالط   هنا  ومن  الوثني.  مبا�سيها  احلا�رش 

احلكواتي ـ املتفرج، دور ال�سابر اأو املتوغل عميقا يف 

حركِة الكائناِت والطبيعة، وامياءات الب�رش وتناغمهم 

مع ت�سوراِتهم عن املجهول. 

البدو القادمون من خلف اجلبل،وهم مو�سوع الرواية 

نتظار التي تعيد  ول، يحيلون القارئ اىل ا�سطورة الإ الأ

الربابرة  اأو  التتار  اأنهم  ال�سعوب.  ق�سها كل حكايات 

الذين تعي�س القرية على انتظارهم، وتت�سكل حياتها 

وفق اإيقاِع اخلوِف من غزوهم. ولكن الراوي ينتقل يف 

مقام ال�رشد الثاين، من ترقب هبوط الكائنات الغريبة، 

الذي  املكان  مراقبة  اىل  مبيقات،  حمدد  زمني  وهو 

�سلطة  الكائنات، فيتحول اجلبل  تلك  تاأتي من خلفه 

�سنِع  طق�س  وميار�سون  النا�س  منها  يتقرب  روحية 

املخاوف والولءات من خاللها. عالقة اجلبل مع النا�س 

يف اأ�ساطري ال�رشق تكاد تكون واحدة، فهي تدل على 

الغريب الذي ي�سبح اجلبل  الوراء(، اي  )ما يوجد يف 

التي  الثيمة،  هذه  ان  بيد  ح�سوره.  اىل  ت�سري  عالمة 

الرواية   هذه  يف  لتقف  ال�سعوب،  ثقافات  يف  تتكرر 

عند هذا احلد، فهناك خلف الوجود املتعني بعالماته 

ال�سخ�سيات  انبثاق  حركة  متثله  وجود  الواقعية، 

املتخيلة. وحكاياتها  امل�سائر  عبثية  واإ�سمحاللها، 

يف  لت�سوره  �سارد  كل  خلف  تكمن  التي  املرايا  تلك 

�سخ�سية  ال�سارد حتديد  مكان متبدل. عندما يحاول 

متعينة كي تتخذ �سمة البطولة الق�س�سية، تكون تلك 

النّقا�س،  التاجر،  النا�س:  ال�سخ�سية قد دخلت خيال  

الغريبة،  املراأة  اجلبل،  ومت�سلق  قفا�س  الأ �سانع 

�سخ�سيته  تلوح  فيهم  واحد  كل  الغام�س،  والغجري 

الوهم  اىل  اأقرب  يجعلها  �سفيف،  �سباب  خالل  من 

منها اىل احلقيقة.

 العمق الذي تتجه اليه هذه الرواية،يتحدد بانفالتها 

واحد:  قارئ  يدركها  حمددة،  نقطة  عند  التعيني  من 

من  جمموعة  املنف�سلة  الواحدة  احلكاية  يف  فهناك 

التوريات التي تّبدل موقع ال�سخ�سيات، وتعيد �سياغة 

املعاين التي تت�سمنها احلبكة، وت�سيف اىل اخلطاب 

�سا�سي للرواية بعدا متغريا. �سعود اجلبل، وحركة  الأ

القرية على  والعائدين منه، يختربان قدرة  الذاهبني 

�سنع احلكاية : »ما كان اأحد ي�ستطيع اأن ي�سعد غري 

قبل  خر  الآ بعد  واحداً  يت�ساقطون  كانوا  الزناتي(.   (

اأبدا  ي�ستطيعون  كانوا  ما  املنت�سف.  اىل  ي�سلوا  اأن 

النتواءات.  مل�س اخلايل من  ان يت�سلقوا ذلك اجلزء الأ

ويردد العجائز..« هذا ما حذرناكم منه .. كان ميكن اأن 

متوتوا ، او ت�سابوا بالعمى.. انه الزناتي .. لت�ستطيع 

احلولوين  عينيه  مع  �سيئا  تفعال  اأن  ال�سخرتان 

غري  اىل  تتجه  التي  بنظراته  دائما  يخدعهما  انه   ..

تبدو  الرواية،  يف  الزناتي  �سخ�سية  تتوقعان«.  ما 

يف  تتحدد  »اخلارقة«  وقدراتها  حمورية،  �سخ�سية 

فقري،  اأقفا�س  �سانع  فهو  ح�سورها،  يف  ل  غيابها 

يخ�سه  كمكان  اجلبل،  مع  التعامل  ي�ستطيع  ولكنه 

خرين.  بيد اأن ما يكت�سفه القارئ عنه، يبقى  دون الأ

اجل�سدية،  قدراته  عن  كثرية  احتمالت  بني  احتمال 

ية ما يزدوج من اأفعال  مبا فيها قدرة عينيه على روؤ

اجلبل نف�سه. ل يدخل ال�سارد هذه ال�سخ�سية يف عامل 

تخ�سها،  بروحانيات  نعتقد  يدعنا  ل  كما  غرائبي، 

معرفتها.  يف  الاليقني  منطقة  اىل  ينقلنا  ولكنه 

القرية  الذي مل تعد  النّقا�س وفنه  وهذا ما يفعله مع 

تعتقد باأهميته، كذلك التاجر وجتارته املفرت�سة، او 

وهي  الغريبة  املراأة  او  ورحيله،  مكوثه  يف  الغجري 

ترتدد بني عزلتها اأو معا�رشتها الرجال.

 تنبني عالقة ال�سخ�سيات وتتفكك مب�سافات تبعدها 

حكايات  اي  القرية،  حكايات  وتبقى  بع�سها،  عن 

ال�ساردين، هي التي توحد م�سائرها يف مكان ل هو 

بالغرائبي ول هو بالواقعي.    

ثيمًة  وخارِجه  املكان  داخل  بني  العالقة  ت�سبح   
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 يحاول 

الب�ساطي يف 

رواياته �شياغة

الرغباِت، 

لتتحول اىل 

تقنياٍت فنيةٍ. 

الرغباُت املرتددة 

بني التمردِ 

واخل�سوِع، الكامنة

عماِق الالوعي  يف اأ

اجلمعي والفردي



يف  فاجلبل  الب�ساطي،  روايات  ثيماِت  من  اأ�سا�سية 

وياأتي  النا�س  يخاَفه  الذي  اخلارج  هو  هذه،  روايتِه 

له  غرار، بيد ان  توا�سَ منه الغرباُء ويبتلع املوا�سي والأ

مع اأهل القرية، يت�سكل يف حمبة اخل�سوِع ويف كراهية 

و�سح التي ت�سلنا على  النفور اأي�سا، ولعلها الثيمة الأ

نحو مراوغ بعد ان متر عرب ثيمات اأخرى. فيما مبقدور 

يت�سارك  جتربة  البطولة  فعل  يف  يجد  اأن  اآخر  قارئ 

فيها اجلميع، فهم ي�سنعون حكاياتهم �سمن ميقات 

يتحدد مبوا�سم الرزق وتبادل امل�سالح.   

يف )املقهى الزجاجي( 1978 ثاين رواية للب�ساطي، 

يف  اخلواجات  فهم  اأخرى،  �سمة  غراب  الأ فكرة  تتخذ 

النتقال  يتابع  حركة  وال�سارد  �سلطتهم،  اأفول  زمن 

املوؤجلة لهم  من تركيا بلدهم  اىل الناحية امل�رشية 

التي يقيمون فيها. 

متار�س يف املقهى الرتكي امل�ساء بالرثيات، طقو�س 

ال�سلطة الغاربة التي يرى اخلواجات �سبح اأفولها يف 

ق�س�س الرحيل والبقاء، اأما حمطة القطار التي تت�سل 

باملقهى، فهي ت�ستكمل فكرة املغادرة، الزمن املعّلق 

وهو يف غدوه ورواحه. 

غراب يقيمون داخل هواج�س  الأ وىل،  الأ   يف روايته 

النا�س، وتت�سكل �سورتهم  من اأوهامهم ومروياتهم، 

هايل  من هواج�س اخلواجات  يف حني تنبثق �سورة الأ

تراك يف روايته )املقهى الزجاجي(، فالنا�س، او اأهل  الأ

التراك،  يحتله  الذي  امل�سهد  خلف  يقبعون  الناحية، 

هو  الب�ساطي  فعله  ما  لعل  عنه.  تق�سيهم  حركة  يف 

ا�ستبدال فاعل باآخر.

الواحدة  البنية  تفعيل  يف  الب�ساطي  ليكتفي 

غراب، بل هو ي�سنع  ل�ستثمارها يف خطاب متحرك لالأ

�سخ�سيات م�ستقلة، كل واحدة متلك حالتها اخلا�سة، 

ومتّثل على م�رشح اأو�سع من م�رشح هويتها املحددة، 

او انت�ساباتها. فما بني �ساحب املقهى الرتكي الذي 

اىل  ورواحه  غدوه  يف  والو�سيط   املغادرة،  يرف�س 

تركيا، ثمة اختالف يف امل�ساحة التي مينحها الن�س 

عن  منقطع  منهما.فالول  كل  �سخ�سية  لن�ساج 

ن هذا املا�سي غام�س ول يود تذكره، ولي�س  ما�سيه لأ

امامه �سوى البقاء »واأين تذهب؟ كل بلد مثل الخرى، 

اما  اخلرابة«.  هذه  عن  تختلف  واحدة  بلدة  يل  اأذكر 

خبار وال�سحف من تركيا،  العجوز حامل الر�سائل والأ

فت�ستكمل الرواية من خالل ا�سارات اأفعاله، ما فاتها 

من ثيمة اأفول �سطوة الغريب، تاريخه الذي يظهر على 

هيئة وم�سات. 

احللم  العجوز،ينبثق   �سرية  يف  بعيدة  نقطة  من 

العامل.  على  تركيا  هيمنة  اأوروبا،  بغزو  العثماين 

من  كرب  الأ امل�ساحة  �سمن  ي�ستغرق  الراوي  ان  بيد 

مياء يف  �رشده يف نحت �سورته الن�سانية: عذوبة الإ

حركة الرجل، مل�سات ت�سوغها تلك اللحظات العابرة 

ن�سان: مقعد القطار الذي يرف�س  للزمن يف �سخ�سية الإ

ا�ستبداله، وال�سجار التي اأدمن النظر اليها، اأ�سحاب 

يّعّدل  منها حكايات  ين�سج  التي  واأخبارهم  الر�سائل 

على  يدربه  الذي  ال�سامت  وحفيده  ي�ساء،  ما  فيها 

وظيفته.  

هم  بناء ال�سخ�سية عند الب�ساطي يكاد يكون  اجلزء الأ

القيم  ن�سبية  عن  يف�سح  خاللها  فمن  روايته،  يف 

ي�سغله  ما،  خلطاب  اأخالقي  كتج�سيد  ل  عراف،  والأ

تنطوي  ان  على  يحر�س  هو  بل  اإثباته،  اأو  دح�سه 

العوامل،  وتنوع يف  �سوات  الأ تراكب يف  على  تقنيته 

تقرتحها  التي  فكار  الأ وثراء  عمق  ندرك  هنا  ومن 

رواياته. فال من�سك يف خطاب الن�س رغبة يف حتديد 

بل  الذات،  عن  يبعدهم  مكاين  حيز  �سمن  خرين  الآ

من  »اآخر«  تنتج  التي  الذات  مكان  يف  ي�سعهم  هو 

داخلها.

غراب الذين يظهرون يف )�سخب البحرية( 1994،  الأ

ي�سبهون اأغراب )التاجر والنقا�س( حني يوؤدون الوظيفة 

ذاتها، الغزو ونهب البيوت. ولكن تطوير الفكرة تاأتي 

من تبدل طق�س ال�سطورة يف مناخ الرواية، فالبحرية 

من  اخلا�سة  اأ�ساطريه  ين�سج  املجهول،  العامل  هذا 

خالل عالقته مبا خلف املاء، اأي البحر ال�سا�سع الذي 

البحرية من  تلفظه  تتغري مبا  العالقة  لُيدرك. وهذه 

لقى وحاجيات، ومبا تاأتي به من قيم   جديدة. 

احلدود  وراء  من  القادمني  تعا�رش  التي  املراأة  هناك 

توق  مقابل  املكان  يف  الثبات  منهم،فهي  وحتبل 

»كراوية«  الرئي�سيتني  ال�سخ�سيتني  عند  الرحيل 

مكانهما  يف  دائما  مرحتالن  فهما  و»عفيفي«، 

الغرائبي، حني يتوقان اىل التوحد مع افعال الغرباء. 

على  �سطوهما  ق�سة  القرية،  من  امراأة  روت   فقد 

احلادثة  بهذه  الت�سديق  ولكن  دكانيهما،  ب�ساعة 

خلف  ثنان  الأ غاب  فقد  البلد،  هل  لأ الكثري  ليعني 

البحرية ولفظتهما مياهها، مثلما تلفظ الغرباء الذين 

تدفعم مياهها بني اأونة واأخرى.

غراب واأهل املكان من بني   تبقى فكرة التماهي بني الأ
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الثيمات التي ي�ستخدمها الب�ساطي ملحو فكرة التقابل 

الغرباء، كمجاميع  ثيمة  املوقفني،و�سرنى  او م�رشح 

او كاأفراد، حتتل جانبا مهما يف ن�س الب�ساطي، فهم 

ل  التحاور،  ديناميكيات  حتريك  بوظيفة  يقومون 

بتوا�سلهم او بغربتهم عن املكان و�سكانه وح�سب، بل 

نف�سهم وقيمهم عربالوجود  يف اكت�ساف اأهل املكان لأ

املفرت�س او الواقعي لهوؤلء. اأنهم حلظة وعي داخلية 

غائبة اأو حمجوبة بروتني الزمن وانغالقه،وتن�سيطها 

اىل  ال�ستجابة  من  نوع  ال�رشد،  اطار  يف  يحدث 

ونقلها  �سخ�سياته،  اأ�سلبة  من  املوؤلف  ميّكن  تكنيك 

من النموذج املحاكي للواقع، اىل الخر الذي يوازي 

الواقع ولكنه يعربه اىل خياله.          

الرغبات من حيث هي نظام �سردي

  يحاول الب�ساطي يف رواياته �سياغة الرغباِت،لتتحول 

التمرِد  بني  املرتددة  الرغباُت  فنيٍة.  تقنياٍت  اىل 

اجلمعي  الالوعي  اأعماِق  يف  الكامنة  واخل�سوِع، 

رواياته،  يف  املتكررة  الثيمة  هذه  تتقدم  والفردي.  

على امل�ستوى الفني عرب اللغِة الداخليِة التي يحتويها 

�رشده : هناك �رشب من الرتا�سل بني ال�سخ�سيات،ل 

يظهر �سطحه يف احلوار اأو الو�سف، ولكنه يت�سكل من 

وهذا  وال�سمني،  املبا�رش  اخلطاب  بني  التوتر  بنية 

حتوي  هذا  على  التاأويل.  م�ستويات  ي�ساعف  الخري 

العالقة بني ال�سخ�سيات على قدٍر من التباعِد اأو �سوء 

هذه  من  اليومية.  الب�رش  لقاءات  يف  الكامن  التفاهم 

الزاوية تتحول رغبات الرجال املحليني،و�سبق الن�ساء 

او  وتطوِيعها  رادات  الإ ختباِر  لإ جمال  الغريبات،اىل 

ا�ستيعاِبها اأو التخفيِف مْن طابِعها العاطفي.  يجري 

من خالِل هذا النظام اأ�سلبة اللغِة املحكية، او جترِيدها 

من قدرِة التوا�سل، كي ت�ستطيع متثيَل واقٍع غام�ٍس 

املكاُن  اأو  القرية  ت�ستاق  فحني  وملتب�س.   و�رشٍي 

على  �ستحواِذ  الإ او  الغريبِة  املراأِة  نبذ  اىل  عموما  

ج�ِسدها،ي�سبح جمال املراأة اخلا�س، مكمَن ال�رشاِع 

التخييْل  حلظَة  وبالتايل  واحلقيقي،  الوهميِّ  بني 

املمكنة خللق احلبكة او تطوير مواقع ال�رشاع.

الغالب،  يف  تبقى  الب�ساطي،  عند  الن�ساء  ق�س�س    

معّلقة، فهن نتاج و�سع الوعي يف زمن حمدد، هو زمن 

امل�ستقبل ل احلا�رش ول ما�سي القرية م�رشح ال�رشد 

كرث قدرة على  بناء، الأ يف الغالب. من هنا ي�سبح  الأ

باء.  التوا�سل اجل�سدي مع اولئك  اللواتي يتزوجن الأ

�سجار(  الأ وراء  )بيوت  روايته  يف  الثيمة  هذه  تربز 

التي  )فردو�س(2002،  روايته  يكتب  ان  1993،قبل 

وراء  )بيوت  املتعلمة يف  فاجلميلة  الهتمام.  اثارت 

ال�سجار(، وتكاد ت�سبه بطلته فردو�س، قذفتها احلرب 

بعد  اأميا  ق�سابا  بعيدة،تتزوج  بلدة  اىل  القناة  يف 

اإكت�ساف  حلظة  الرواية  التهجري،وتبداأ  من  تعبت  ان 

يف  رّباه،في�سجنها  الذي  بال�سبي  عالقتها  الزوج 

الزريبة،ويبدا رحلة العداد لقتلها ومالحقة الع�سيق. 

اجلانب  يكت�سف  القارئ  ولكن  القرية،  تتخيل  هكذا 

النهاية  يف  يبدو  الذي  البطل  �سخ�سية  يف  الثاين 

مواجهتها،  ل  الفكرة  هذه  من  الهرب  يحاول  وكاأنه 

فيموت وهو يف هروبه امللتاع، لرتحل الفتاة قا�سدة 

مكانها الول.

هناك قيا�س م�سمر يف الن�س، يوازي القيا�س الظاهر 

حلادثة اخليانة، ويقوم على ما تخفيه العاطفة،وما 

تت�سمنه الرغبة من احتمالت نفي ا�سباعها.

خفاء واحلذف،وترك  تكنيك الرواية ي�ستغل على فكرة الإ

امل�سهد ال�رشدي معلقا، ليدرك منه القارئ، ال ثيمة 

يحاول  عاملا  تواجه  الوحيدة  فاملراة  حتمال.  الإ

ال�ستحواذ على ج�سدها، حتى اأخت الزوج، تفعل هذا 

دون �سعور منها، ولكنها تبقى بعيدة عن هذا العامل، 

ج�سد  بني  المتناع.  فتنة  فيه  تثري  ان  يف  وراغبة 

التحاور  من  م�سافة  النا�س  وعيون  اجلميل،  املراة 

نظراتهن  حتب  ولكنها  باأ�سيائها،  »لتزهو  فهي 

املحدقة بها« اأو »لتريد اأحدا يدخل بيتها، فتظل يف 

النا�س«. ومن  يتداوله  ُبعدها وتالقها حديثا هام�سا 

هنا ت�سبح عالقتها الغام�سة بال�ساب ال�سغري، حم�س 

من  الذي حتتاجه  الع�سق  هذا  امكانات  بني  امكانية 

الظاهر  بني  الرغائب  فكرة  الراوي  الخرين.يقّلب 

اآخر،فكل  وامل�سمر من الفعال،متنقال من موقع اىل 

افعال الزوج، مبا فيها مهنته )جزار( ت�سري اىل ترجيح 

مثل  عارا  ليقبل  والمي،  الريفي  فهو  القتل،  فكرة 

العدة كما يظهر من  يعد  التي  املواجهة  ان  بيد  هذا، 

�سخ�سية  كت�ساف  لإ التمهيد  �سوى  تكن  افعاله،مل 

تت�رشف  املراأة  فال  زوجها،  و�سخ�سية  املراأة، 

ي�سكالن  كالهما  قاتال،  ي�سبح  الرجل  ول  كخاطئة، 

معادلة تقوم على نفي معادلة ال�سعف والقوة. وهكذا 

مقا�سد  فيه  تتحرك  دراميا،  حيزا  الرغائب  ت�سبح 

ال�رشد،وتزدوج دللت احلكاية فيها.  

رواية  يف  الن�ساء  من  النوع  هذا  تتكرر�سخ�سية 
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هناك �رسب من 

الرتا�شل بني 

ال�شخ�شيات،ال 

يظهر �شطحه يف 

و الو�شف،  احلوار اأ

ولكنه يت�شكل من 

بنية التوتر بني 

اخلطاب املبا�رس 

وال�شمني، وهذا 

االخري ي�شاعف 

ويل. م�شتويات التاأ



)فردو�س(ل على �سعيد عالقة القرية باملراأة اجلميلة 

املحتملة  اخلطيئة  مو�سوع  يتكرر  بل  فقط،  الغريبة 

مع ابن الزوج. 

من  م�ستعارة  النقاد  للبع�س  الثيمة  هذه  بدت   

ماريو  رواية  او  اأوديب(،  )عقدة  الغريقية  الدراما 

بارجا�س يو�سا )يف مديح زوجة الب( ولكنها اأقرب 

العالقة  يف  تظهر  التي  غرتاب  الإ فكرة  متابعة  اىل 

قانون  تخطي  وامتناعها.ولعل  الرغبات  ت�سكل  بني 

الدن�س والطهارة الجتماعي، من بني حماور التجاوز 

وخا�سة  الب�ساطي،  عند  ال�رشد  خطاب  يف  املهمة 

هيئة  على  اإ�ساراتها  تبث  تقنية   ُيدرج �سمن  عندما 

التحرمي  خالقيات  لأ عابرة  باحت�سابها  جديرة  األغاز 

)التاجر  يف  ن�سائية  �سخ�سيات  فهناك  الجتماعي. 

لها  العائلة(،  و)اأوراق  البحرية(  و)�سخب  والنقا�س( 

�سلة ب�سخ�سياته الن�سائية على امتداد رواياته، ففي 

ال�سارد �سخ�سية  )اأوراق العائلة(2003 ي�سور  رواية 

اجلدة زينب، املتعلمة اجلميلة التي تتزوج برجل اأمي 

يطارد الن�ساء، وتعطي الرواية انطباعا بعالقة ح�سلت 

بينها وبني حميها وانتجت ابنها الوحيد.ثالثة اأجيال 

يرقبها ال�سبي )ال�سارد( يف تناظر بني زمنني ماكثني 

ب) اأب  وراق ال�رشية للعائلة. وحيث يكت�سف الأ يف الأ

الطفل( التبا�س العالقة بني جده واأمه، يبدو التوا�سل 

بينه وبني ابيه وجده يف مكان وزمن واحد، ح�سيلة 

هذا الكت�ساف.

على  الب�ساطي  ن�س  يف  ي�ستخدم  ل  املحرم  اجلن�س 

انحرافا  ي�سكل  ما  مبقدار  اإل  اأخالقية،  ف�سيحة  انه 

دهاليز  يف  احلفر  بني  املرتاوحة  النظر  زاوية  يف 

الالوعي، والرغبات املوؤجلة، اأو التجاوز على واقعية 

ف�ساءات  يف  التحرك  حرية  ومنحها  ال�سخ�سيات 

افرتا�سية تغري مواقع تقنية احلبكة.   

 املراأة اجلميلة التي تبدو على درجة من اله�سا�سة يف 

رواياته، تقوم بوظيفة الغراب،حني تتنا�زش �سورتها 

مع �سورة ن�ساء املكان، ولكنها اأي�سا حتدث اإهتزازا 

او  فيها،  حتل  التي  البيئة  حلياة  ال�ساكن  ال�سطح  يف 

الفعل  عامل  ميزج  املراأة  زمن  ن  لأ املتكرر،  زمنها 

النهاية  اىل  تبقى  الداخلي،لذا  بال�ستبطان  اليومي 

لغزا، وحتدث قيمها وت�رشفاتها ردود فعل تبقى يف 

ذاكرة النا�س.

قد حتيلنا ثقافة اخلطاب الفامن�ستي ال�سائدة اليوم،اىل 

توقه  املوؤلف،ومنها  نوايا  يف  نفرت�سه  اأن  ميكن  ما 

حريتها،كما  اىل  املتطلعة  املراأة  �سورة  جت�سيد  اىل 

هذا  ولكن  الب�ساطي،  عن  الكتابات  بع�س   يف  ورد 

من  درجة  على  التاأويلية،تبدو  الت�سويات  من  النوع 

غربة  تناوله  يف  الب�ساطي  ن�س  تنا�سب  ل  التب�سيط  

ن�سان الروحية وه�سا�سة وجوده.ولعل يف اإ�سكالية  الإ

ثيمة  ي�ساعد على تطوير  ما  العربيات،  الن�ساء  و�سع 

املراأة التي متلك قوى روحية،وفي�س �سفاف، مقابل 

�سعفها الجتماعي.

راهنة يف حياة  ان�سغالت  الب�ساطي  روايات  تعالج   

ان  بيد  حمددة،  تاريخية  واأزمنة  وامل�رشيني،  م�رش 

الكثري  لتمت�س  ن�سه،  فلرت  من  متر  املعاجلات،  تلك 

من املتقابالت التي يجري التخاطب من خاللها بني 

ر�سائله  او  امللتزم،  املوؤلف  موقف  والقراء.  املوؤلفني 

ن�سو�سه،  يف  تظهر  قد  وال�سيا�سية،  الجتماعية 

ولكنها تندفع خلف ال�سورة التي تتحدد طموحاتها 

باخلروج من ن�سق املتعارفات، الفنية منها والقيمية، 

تقابالت  على   الب�ساطي  ن�س  يف  ليعرث  فالقارئ 

�رشار، بل هناك عامل  من اخلطابات  خيار والأ بني الأ

املنوعة، تتمف�سل يف �سخ�سيات او حوادث اأو ازمنة.

مل  فنيني  جلانبني  اهتماما  اأولت  خرية  الأ رواياته   

البنية  الق�سوى:  همية  الأ مينحهما  الب�ساطي  يكن 

ثيمة  يف  احلبكة  حت�رش  التي  املتما�سكة،  الوا�سحة 

الراوي  اهتمامات  والثاين نزعة تقرتب من  واحدية، 

الن�سقي، وموا�سيعه : الفقر واجلوع، خيبات ال�سيا�سية، 

ومظامل  وال�رشقات،  البريوقراطية  الدولة:  وم�ساكل 

احلياة الفالحية. هذه املوا�سيع مل تغب عن رواياته 

الوىل، ولكنها يف ال�سابق كانت توظف �سمن �سياق 

يجعلها ا�سعف من ان توؤثر يف ف�ساء خطابه املفتوح 

على عوامل تتخطاها، يف حني تبدو رواياته ) جوع( 

اىل  ت�ستجيب  وكاأنها  و)اخلالدية(،   ) الطبول  )دق 

حاجة اخلطاب املطلبي الراهن. ومع ذلك فالب�ساطي 

�سديد الهتمام، بان يخلق من تلك املوا�سيع، مادة 

لرتميزات متحركة.     

يف رواية )دق الطبول( يعالج مو�سوعا راهنا تطرقت 

العربية، وعلى نحو متواتر  الن�سو�س  الكثريمن  اليه 

منذ الثمانينات، ويتحدد مب�سكلة الهجرة والعمل يف 

اأمامه كونا م�سغرا يتاألف من  اخلليج. ي�سع الكاتب 

اأهل  خدمة  يف  املنخرطة  اجلن�سيات  من  جمموعة 

عند  وموؤمتنا  �سائقا  ي�ستغل  م�رشي  وبطله  اخلليج، 

مارات. ا�سرتاتيجية الق�س تقوم على  خمدومه يف الإ
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اأمام  ي�سع  فال   ال�رشاع،  طريف  اأحد  تّغيب  عن�رش 

اخلدم �سخ�سية املخدوم، ورمبا ي�سري هذا الغياب اىل 

انقطاع احلوار بني اجلهتني. وكل ما يظهر منهم اي 

ال�ساردين.  ل�سان  على  حكايات  جمرد  )املخدومني(، 

اأن  يحاول  املتميز،  موقعه  بحكم  امل�رشي،  ال�سائق 

ثنني، بني الغرباء من جن�سيات  يكون وا�سطة بني الأ

اأخرى، والعربي الذي يتوا�سل مع �سيده اأكرث من غريه، 

هذه  يف  منخرطا  التوا�سل،  هذا  ب�سبب  نف�سه  ويجد 

اخلليجيون  هايل  الأ يغادر  عليها.  تعّود  التي  احلياة 

القدم يف مكان  بلدتهم ملتابعة مباريات فريق كرة 

الرواية  تدخل  ل  ولكنها  غريبة،  ذريعة  وهي  ما، 

خمتلف  من  املدينة  تخلو  التغريب.  فانتازيا  يف 

جنا�س، من هنا تنطلق اأحداث الرواية، فاملكان مل  الأ

واإجتماعية،بل  طبقية  اوفروقات  �سكوى،  مكان  يعد 

وىل يف  اأّخوة بني الب�رش املاكثني فيه. هي اخلطوة الأ

ال�سادة واخلدم.  التنحي، تنحي املواجهة بني  عملية 

غيابه  يف  املا�سي  يج�سد  امل�رشود  احلا�رش  ولكن 

اإعالن  مع  ال�سادة  غياب  يت�ساوى  فهنا  له.  املرتب 

افراح املدينة وخلو الق�سور منهم، كي يحتلها اخلدم.

لعل يف هذا احلل التقني، ا�ستطاع املوؤلف ايجاد حيز 

خوة  والإ التوا�سل  م�ساعر  فيه  تخترب  احلرية،  من 

لل�سادة يف  الوجود املهيمن  ال�سعفاء،حني يطل  بني 

مفردات احلرية املختل�سة.

ملفوظ  يف  ي�ساغ  ل  عبوديته،  ينتج  الذي  املكان 

هو  بل  والظلم،  البوؤ�س  او  املعتقل،  انه  على  الرواية، 

البعيدة، حني يعجز اخلادم  يلوح يف ثيمة الخ�ساء 

الباك�ستاين عن التوا�سل مع زوجته التي ا�سرتط عقد 

مع  احلالة  تتكرر  متزوجة.  غري  تكون  ان  خدمتها 

ال�سائق امل�رشي الذي ليتطلع اىل الذهاب اىل بلده، 

لنه يخاف املواجهة مع زوجته.

كل  يف  الب�ساطي  يحاولها  التي  ال�ستبعاد  عملية 

حماولة  او  نفعال،  الإ امت�سا�س  على  تقوم  رواياته، 

حذفه من دراما الق�س، ول تظهر  ا�سكالت  �سخ�سياته  

اإل من خالل ت�سليمها باأقدارها، ولكن هذا ال�ست�سالم 

الظاهري لل�سخ�سية، يكمن خلفه ت�سميم على تقنية 

البطلة  نرى  وهكذا  ل�سعفها.  ال�سخ�سية  قوة  تظهر 

مع  اجلن�س  متار�س  وهي  اأخرى(  ليال   ( رواية  يف 

التواأمان  اأخواها  ي�ستكمله  طق�سا  توؤدي  العابرين، 

تبدو  التي  املب�سطة،  الرمز هنا يعرب رمزيته  بالقتل. 

يف اإختيار املوازنة بني تاريخ الفتاة وتاأريخ الع�ساق، 

واحد  فكل  وتاريخيا،  �سيا�سيا  خطابا  يقارب  وكاأنه 

من الع�ساق يت�سل تاريخه مبرحلة �سيا�سية م�رشية، 

ختها،  ويحاذي تاريخ الفتاة اخلا�س، خيانة اأمها لأ

خت  الأ ولكن  خت،  الأ زوج  من  �سفاحا  وولدتها 

وتدع  ال�سغرية  الخت  لرغبة  ت�ست�سلم  التي  الكبرية 

م  الأ الراعية،  بدور  تقوم وولداها  والزوج،  البيت  لها 

قدار نوعا  الكبرية. هنا ت�سبح دراما ال�ست�سالم اىل الأ

من امل�ساحلة مع النف�س، وتغليب حكمة »الرغبات«، 

وهي  ال�رشد  مقامات  تتبع  �سئنا  اإن  رمزيتها،  اأي 

تنتقل من موقع اىل اآخر. التواأمان يف الرواية، حّرا�س 

الفتاة بعد ان رحلت اىل املدينة، تهج�س بظلهما يف 

القمع،  كل خطوة تخطوها، ولكنهما لميثالن �سلطة 

يعلي  نوع خا�س،  ع�سقيا من  فهما ميار�سان طق�سا 

خطار، ويجعل منها  الفتاة، ويبعد عنها الأ من قيمة 

الذي  املا�سي  غمو�س  من  غمو�سه  ي�ستمد  عاملا 

يحر�سها. للقارئ ان يت�سور البطلة رمزا مل�رش اجلميلة 

مفردات  ولكن  اأقدارها،  اىل  وامل�ست�سلمة  واملرغوبة 

الرواية تدع لقراء اآخرين فر�سة البحث عن مغزى اآخر 

اإطار الرغبات،  ملفهوم �رشاع القوة وال�سعف �سمن 

فمتوالية ال�رشد، حتاول ابعاد املفا�سل ال�سا�سية عن 

ذاتها،  ال�سخ�سيات  ن  لأ وو�سوحه،  املعنى  يقينيات 

الواحدية،  التواأمني  �سخ�سية  اخل�سو�س  وجه  وعلى 

وتعدد  اخلطاب  غمو�س  يف  الذوات  ان�سطار  متثل 

اأغرا�سه ودلته.

املمتد  القراءة  البطلة،ميّثل زمن  يوم واحد يف حياة 

تدع  ال�سارد  ا�سرتجاعات  الرواية،ولكن  طول  على 

الثالث   ال�سخ�س  �سوت  خالل  من  يدخالن  ما�سيني 

الفتاة وما�سي  املدينة. ما�سي  القرية وزمن  : زمن 

ع�ساقها، ولن مي�سك القارئ من هذين الزمنني، �سوى 

تلك الوم�سات الباهرة ل�سياغة الرغبات، وهي تدع 

نف�سها طليقة من كل املقولت. 

الكور�س وا�سوات الرواية املم�سرحة

اقرتب الب�ساطي يف بع�س رواياته من م�رشحة ن�سه، 

عندما ا�ستخدم الكور�س اأو املن�سدين يف �سبط ايقاع 

احلوار املفرت�س او الذي يبدو على درجة من النحراف 

عن الكالم املتداول، فكلمة )يقولون( التي تتكرر يف 

مطلع اجلمل احلوارية يف الكثري من ن�سو�سه،حتدث 

تتحرك  التي  اجلموع  وذات  الراوي،  ذات  تباعدا بني 

العجائز  عن  روايته  منذ  متما�سك.  واحد  ك�سوت 
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جت�سيد  فكرة  على  ي�ستغل  وهو  الليل(،  )اأ�سوات  يف 

التفوي�س الكالمي للجموع، فكلمة »يقولون«،  ت�سف 

الوظيفة احلوارية للبيئة، اوتّعرب عن �سوت املجهول 

يت�سكل  هنا  ومن  ال�سخ�سية.  هاج�س  يف  الكامن 

تف�سيل من تفا�سيل التغريب. ف�سخ�سياته ت�ستعي�س 

مبت�رشة،  او  ناق�سة  بحوارات  الداخلي  منلوجها  عن 

مع النف�س او مع جمهولني يولدون يف اأعماقها.

الباطني،  للحوار  كبرية  اأهمية  الب�ساطي  �رشد  يويل   

مع  لتتعار�س  الغالب،  يف  املم�سو�سة،  و�سخ�سياته 

بيئتها يف م�سارها العام ، ولكن اإختالفها يظهر يف 

الت�سادم بني ت�سوفاتها الروحية وواقع احلياة.

ولعل امل�رشح املف�سل هو احلو�س الكبري، حيث ي�سبح 

مكانا لي�س فقط ل�سكن العائلة، بل للقاء اجلريان، وفيه 

يتقدم �سوت اجلموع يف مراقبتها لهذا املكان او يف 

رعايتها ل�سخ�سياته. ت�ساغ فكرة التوا�سل والتقاطع 

غرف  بني  املمتدة  امل�ساحة  واجلموع،يف  الفرد  بني 

الهمية،  �سديدة  الطبقية  الفوارق  تبدو  البيت،ول 

فاجلارات اللواتي يقمن باخلدمة، ي�سبحن بني رواة 

احلكاية او مكمالت لها، ولتاريخ املكان.    

على  ي�ساعدها   الب�ساطي  رواية  يف  الو�سف  ولعل 

وجهة  او  املحايد  املوقف  النقاد  ا�سماه   ما  اإبراز 

الو�سفية حتيل  الوقفات  املحايدة.والكثري من  النظر 

تعطل  فهي  ال�رشقية،  احلكايات  اأزمنة  اىل  الرواية 

فكرة  على  ت�ستغل  اي�سا  ولكنها  وتوؤجلها،  احلبكة 

افعاله  ما�سي  تتداخل  الذي  الزمن  الغرائبي،  الزمن 

الب�ساطي  والغرائبي يف و�سف  وم�ستقبله.  بحا�رشه 

ال�سخ�سيات،خوفها  اأحا�سي�س  داخل  �سوى  ليتحقق 

وقلقها، ولي�س من خالل خوارق تخالف العقل.

هو  ادري�س،  يو�سف  مع  الب�ساطي  به  ماي�سرتك  ان 

اقت�ساد �رشده، ول اأدبية ن�سه، اأي ابتعاده عن اللغة 

دبية التي تن�سغل بجمال العبارة وقوة الداء اللفظي.  الأ

مكونات  يف  وتدخل  احلوار  خارج  تنت�رش  فالعامية 

منطق  تخالف  الو�سفية  الفعال  واأزمنة  الن�س، 

تّقربه من  تلك طريقة  املكينة، ولكن  العربية  اجلملة 

مبتغاه، وهو التوفيق بني ال�سفاهي املحكي وحداثة 

مبتكرة مت�سي اىل التخل�س من قيود اللغة املكتوبة، 

فكار. ن�ساء الذي ي�رشف القاريء عن الأ والإ

كيف ا�ستطاع الب�ساطي اجلمع بني كافكا وبوتزاتي، 

�سمن بنية تخالف ن�سيج روايتيهما؟ ذلك هو الجناز 

الذي نقل الواقعية امل�رشية اىل منطقة ل تنتمي اىل 

تقاليد ال�رشد املحفوظية.  

1 ـ راجع كتاب امربتو ايكو نزهات يف غابة ال�رشد ـ ترجمة �سعيد 

بنكراد ـ املركز الثقايف العربي.

2 ـ بخ�سو�س مفهوم احلكاية، هناك مبحث لربيجيت كونلي حول 

الديناميكية  ت�سميه  ما  فيه  وت�رشح  م�رش،  يف  هالل  بني  �سرية 

بفكرة  احلكاية،وتلخ�سه  مدلول  يف  الب�رش  بني  للتفاعل  �سا�سية  الأ

يرد  والبطل.  واجلمهور  احلكواتي  بني  الهويات  وتوحيد  التوا�سل 

 Arab Folk  ( كتابها  من  العا�رش  الف�سل  الثالث   اجلزء  يف  البحث 

Epic and Identity( �سادر عن جامعة كاليفورنيا.1986   



اأ�سالف ال�سورياليني..
الذين اأعطوا للزمن لونًا وللحياة �سكاًل          

ترجمة واإعداد: اأمـــني �سالـــح

 
   كاتب ومرتجم من البحرين  

ومل  التاريخية،  التوا�سلية  مبداأ  اأبداً  ينكروا  مل  عام،  بوجه  ال�سورياليون، 

يروا  مل  املا�سي.  مع  الت�سال  جديد  من  وطدوا  بل  املا�سي  عن  ينقطعوا 

اأنف�سهم – اأو حاولوا اأن يقدموا اأنف�سهم - كمحتلني مل�ساحة فارغة. بل على 

منها  التي  الغرائز  اأن  على  خرى  الأ تلو  املّرة  يلّحون  كانوا  متاما،  العك�س 

يف  وال�سعادة  املتعة  يجدون  واأنهم  خالدة،  هي  قوتها  ال�سوريالية  ت�ستمد 

واأدب املا�سي، والتي  والبّينة املوجودة يف فن  الربهان  اإىل  النتباه  لفت 

خرين. تدعم جدالهم مع الآ
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ذاتية،  �سباب  لأ الوراء  اإىل  ال�سورياليون  التفت  لقد 

قل، كتعبري عن متتعهم بالكتفاء  الأ اأو على  اأنانية، 

من  واأعمال  نتاجات  يف  يبحثون  كانوا  اإذ  الذاتي.. 

�سبقوهم عن ما يدعم اأفكارهم واأعمالهم، عن براهني 

وي�سعرون  اهم،  روؤ ي�ساطرهم  كان  من  ثمة  اأن  توؤكد 

بامليول،  يت�سل  ما  يف  ومتاثل  بتجان�س  جتاههم 

اأ�سداء  عن  يبحثون  كانوا  لقد  الطموحات.  هواء،  الأ

تتفق  التي  جوبة  الأ ويلتم�سون  اخلا�سة،  �سئلتهم  لأ

مع تلك التي �سادقوا عليها.

�سعر  لثورته،  كثافة  كرث  والأ وىل  الأ اللحظة  منذ 

م�س  اأندريه بروتون باأنه ينت�سب اإىل ن�سل من ثوار الأ

خالقيني  العظام: ال�سحرة، اخليميائيني، الهراطقة، الأ

دب. يف الأ

اأ�سماء  اكت�ساف  اإعادة  يف  الف�سل  لل�سوريالية  كان 

�سلطت  عندما  وذلك  املا�سي،  وفن  اأدب  يف  عديدة 

لكن  عالية  قيمة  ذات  اأعمال  على  جديدة  اأ�سواًء 

همال  الإ اأو  الن�سيان  غمرهم  مبدعني  وعلى  من�سية، 

اأو التجاهل اأو �سوء الفهم. وكما قال لوي اأراغون يف 

حقول  »ل�ستك�ساف  ال�سوريالية  انبثقت  فقد   1963

تتخلـّق  واأخرى  ت�سيع،  اأن  و�سك  على  كانت  �سعرية 

اأمام اأعيننا«.

لقد اأعاد ال�سورياليون اكت�ساف اأ�سوات مهمة تنت�سب 

اللتان  النزعتان   – الطبيعية  واإىل  الرومان�سية  اإىل 

كانتا مهيمنتني يف اأدب القرن التا�سع ع�رش - ولول 

�سوات نهائيًا ومل يذكرها  ال�سوريالية لغابت تلك الأ

هم  »ال�سورياليون  اأي�سا:  اأراغون  قال  وكما  اأحد، 

الرومان�سية ت�سبح معروفة على نطاق  الذين جعلوا 

اإىل  اختزالها  يف  ولي�س  جوهرها  يف  اأعني  وا�سع.. 

اأ�سكال مدر�سية موجزة«.

اإىل  وحما�سيا  وا�سحا  ميال  ال�سورياليون  اأظهر 

ال�سعراء الذين اعتربهم التاريخ الر�سمي للرومان�سية 

اأفراداً ثانويني، والذين جتاهل النقاد اأعمالهم. ومع 

الرمزي  للتيار  مّهدت  �سعرية  بن�سو�س  اهتموا  اأنهم 

اإل اأنهم �سنـّوا هجومًا عنيفا على الرمزية وجّردوها 

من اأية قيمة. لقد رف�سوا هدهدة احلوا�س، كما يفعل 

وطالبوا  ذاتيا.  املفرو�س  اخلواء  يف  الرمزيون، 

بالتحرر من الرمز اإىل حد اأن اأحدهم – رينيه كريفيل 

يبذر  الرمز  من  يخلـّ�سنا  الذي  »ال�سعر  اأن  زعم   -

احلرية نف�سها« )1927(.

�سد  »العجيب  بعنوان  بروتون  ندريه  لأ مقالة  يف 

اإىل خلطها بني  الرمزية  يعزو موطن �سعف  امللغز« 

اأن  اإهمال  عالمة  باأنها  يرى  وهو  والعجيب.  امللغز 

للغز.  بديال  جواً  لفظية،  التبا�سات  خالل  من  تخلق، 

قوة  اإىل  يفتقر  زائف  ت�سّوف  اإليه،  بالن�سبة  هذا، 

اأو  بالعجيب  اإقامة �سلة حميمة  اأن  البقاء، يف حني 

املده�س يفتح للكاتب م�سدرا لالت�سال مع الب�رش.

لهام الرمزي وال�سوريايل كانت تزداد  الفجوة بني الإ

يف  اأظهروا  ال�سورياليني  اأن  ومع  الوقت.  مرور  مع 

عجاب والحرتام ملاآثر الرمزيني  وىل الإ �سنواتهم الأ

واعتربوهم اأ�سالفًا روحيني، اإل اأن موقفهم من الفن 

جذري.  نحو  على  خمتلفًا  كان  ن�ساين  الإ والو�سع 

الرغم من حمافظة  اأن على  ال�سورياليون  وقد لحظ 

دبية  الأ التقنيات  على  املعا�رشين  ال�سعراء  غالبية 

الذين  الفرن�سيني،  الرمزيني  �سهرة  اأن  اإل  الرمزية، 

ومل  تخبو  بداأت  قد  ع�رش،  التا�سع  القرن  يف  برزوا 

تعد ثابتة اأو م�ستقرة. يف العام 1936 تطّرق اأندريه 

بروتون اإىل مدر�سة مالرميه وكيف اأن اأع�ساءها قد 

خر يف رمال الن�سيان. غا�سوا الواحد بعد الآ

يف  تراثهم  يلتم�سوا  مل  ال�سورياليون  احلقيقة،  يف 

دبية املا�سية بل يف عدد من ال�سخ�سيات  احلركات الأ

دبية امل�ستقلة،املتمّيزة،  املرتبطة بذلك املا�سي.  الأ

نوار  الأ مبثابة  كانت  لهم،  بالن�سبة  �سماء،  الأ هذه 

يتهم اجلديدة للفنون. ال�ساطعة التي تو�سح روؤ

ول  الأ ال�سوريايل  البيان  يف  بروتون،  اأ�سار  هكذا 

)1924( اإىل اأ�سالف ال�سوريالية على النحو التايل: 

لويل  )الديالكتيك(،  اجلدل  يف  �سوريايل  هرياقليط�س 

ليل  يف  �سوريايل  فالمل  التعريف،  يف  �سوريايل 

�سوريايل  �ساد  املكر،  يف  �سوريايل  �سويفت  الذهب، 

يف ال�سادية، كارييه �سوريايل يف الغرق، �ساتوبريان 

يف  �سوريايل  لوي�س  مونك  اأجنبيته،  يف  �سوريايل 

ال�سيا�سة،  يف  �سوريايل  كون�ستان  ال�رش،  جمال 

فيكتور هوغو �سوريايل حني ل يكون غبيا، ديبورد 

اأرنيم  فون  اأ�سيم  احلب،  يف  �سوريايل  فاملور   -

املكان  يف  معنى..  من  الكلمة  يف  ما  بكل  �سوريايل 
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والزمن، برتران �سوريايل يف املا�سي، راب �سوريايل 

املغامرة،  يف  �سوريايل  بو  األن  اإدغار  املوت،  يف 

يف  �سوريايل  رامبو  خالق،  الأ يف  �سوريايل  بودلري 

ممار�سة احلياة ويف غريها، مالرميه �سوريايل حني 

�سوريايل  جاري  الفرد  بالنا�س،  الظن  ح�سن  يكون 

رو  بول  �سان  القبلة،  يف  �سوريايل  نوفو  ال�سكـْر،  يف 

�سوريايل  فارج  للرموز،  ا�ستخدامه  يف  �سوريايل 

احللم  يف  �سوريايل  ديني�س   - �سان  هريف  اجلو،  يف 

الالمعقول،  يف  �سوريايل  كارول  لوي�س  املوّجه، 

�سوريايل  �سورات  م،  الت�ساوؤ يف  �سوريايل  هوي�سمان 

يف التخطيط، بيكا�سو �سوريايل يف التكعيبية، فا�سيه 

البيت، �سان  اأنا، ريفردي �سوريايل يف  �سوريايل يّف 

�سوريايل  رو�سل  امل�سافة،  �سوريايل يف  بري�س  جون 

يف رواية الق�س�س.

على  �سورياليني  لي�سوا  هوؤلء  بروتون:  وي�سيف 

فكار  الأ اأتبنّي عند كل منهم عددا من  اأين  اإذ  الدوام، 

امل�سبقة التي كانوا، ب�سذاجة، يتم�سكون بها.. وكانوا 

نهم مل ي�سمعوا ال�سوت ال�سوريايل. يفعلون ذلك لأ

دو �ساد:

فقد  لوتريامون،  مع  ال�سورياليون  فعل  مثلما 

اإعادة اكت�ساف املركيز دو �ساد،  �رشعوا يف حماولة 

ثار الهامة،القّيمة، التي تركها،  ونف�س الغبار عن الآ

وحتريره من كهف الن�سيان الذي اأراد املدافعون عن 

كان  بد.  الأ اإىل  وحب�سه  فيه  اإيداعه  واحل�سمة  العّفة 

الرتباط  على  اأكدوا  الذين  اأوائل  من  ال�سورياليون 

عمال �ساد بزمننا وع�رشنا. الوثيق لأ

لقد �سعوا اإىل تخلي�س ا�سم و�سمعة �ساد مما حلق به، 

تعر�ست  وما  وازدراء،  ت�سويه  من  ال�سنني،  مّر  على 

يعلمون  كانوا  وكبح.  وحترمي  حظر  من  اأعماله  له 

الزائفني  خالقيني  الأ يتحّدون   - ذلك  بفعل   – اأنهم 

والك�سل  اجلمود  اأ�سكال  يتحّدون  كما  والمتثاليني، 

والق�سور الذاتي.. يف احلياة كما يف الفكر.

�رشيح  �ساد  دو  باملركيز  ال�سورياليني  افتتان  اإن 

لطاقة  الكامل  التحّرر  وجدوا  اأعماله  ففي  وجلي، 

يجابه  فيه  الذي  ق�سى،  الأ احلد  يبلغ  الذي  احلب 

بتقوي�س  تهّدد  جديدة  باأخالقية  املجتمع  ن�سان  الإ

اأ�سار  �ساد،  ومثل  القائم.  الجتماعي  النظام  اأ�س�س 

احلب  ميار�سه  الذي  الثوري  الدور  اإىل  ال�سورياليون 

�ساد  نا�سل  لقد  املتف�سخ.  البورجوازي  املجتمع  يف 

�سيادة  اأجل  من  كتاباته،  كل  ويف  حياته،  طوال 

�سا�سي لثورته الفردية.  احلب.. الدافع الأ

تقل  ل  مكانًة  �ساد  يحتل  ال�سوريايل،  املعتقد  يف 

يا - عن مكانة �سان جو�ست  اأهمية - من حيث الروؤ

يف الثورة الفرن�سية. كانوا يرون فيه واحدا من اأعظم 

زمنة. املفكرين الثوريني يف كل الأ

كذلك وجد ال�سورياليون يف كتابات �ساد انحيازاً اإىل 

اإىل حترير  الدعوة  ال�سبق،  العاطفة،  الرغبة،  املخيلة، 

طاقة الفعل اجلن�سي. اإن مفهوم ال�سورياليني للحرية 

جعلهم  الذي  هو  مطلق،  كمفهوم  احلرية  احلب،  يف 

عجاب والحرتام جتاه �ساد. ي�سعرون بالكثري من الإ

يف  جاذبية  كرث  الأ العن�رش  لل�سورياليني،  بالن�سبة 

اأعمال �ساد قد يكون انحيازها اإىل ق�سية الثورة مع 

لة الرغبة. احلب هو اأحد مفاتيح ال�سوريالية اإىل  م�ساأ

نقى يف  احلرية، متاما مثلما جتد احلرية تعبريها الأ

احلب املنعتق كليًا. 

بو�سفها  الرغبة  �رشعية  يف  تتزعزع  ل  ثقة  لديهم 

�ساأن  ذات  اإن�سانية  فعالية  لكل  اأ�سا�سية  قوة حمركة 

اأو جديرة بالهتمام. يف نظرهم، العامل الذي ي�سوره 

كراه  الإ قبل  الرغبة  تو�سع  فيه  الذي  ذلك  هو  �ساد 

املطلق  عن  �ساد  بحث  اإن  خالقي.  والأ الجتماعي 

يف نطاق اللّذة قد اأ�سبح – كما يقول وال�س فاويل 

ملناق�سات  حموراً   - ال�سوريالية«  »ع�رش  كتابه  يف 

و�رشعية  ن�سان  الإ رغبة  بقوة  املتعلقة  ال�سورياليني 

حتقيقها، وبقي كذلك، بني مبادئ املنهج ال�سوريايل، 

املكبوتة،  الغائ�سة،  حالتها  يف  باللّذة  قرار  الإ مبداأ 

ن�سان، واإرجاعها اإىل ال�سطح واإطالقها  يف اأعماق الإ

يف العامل.        

�سخ�سيات �ساد – بكل ما تّت�سم به من ق�سوة و�سذوذ 

وخداع وت�سليل وغطر�سة وهمجية واأنانية و�رشاهة، 

و�سنيعة  �سائنة  واأفعال  رذائل  من  متار�سه  ما  بكل 

اإنها تف�سح عن رف�س �رشيح  - هي نتاج الطبيعة. 

ملا تقّدمه الكني�سة من عزاء وموا�ساة، وتتحدى القيم 

خالقية والجتماعية التي تفر�س المتثال وتعّمم  الأ
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راغون   لوي اأ

انبثقت 

ال�شوريالية 

»ال�شتك�شاف 

حقول �شعرية 

كانت على و�شك 

خرى  ن ت�شيع، واأ اأ

مام  ق اأ تتخلـّ

عيننا« اأ



الرياء.

على الرغم من حتفظ اأندريه بروتون على اأوجه معينة 

من �سلوك هذه ال�سخ�سيات )املثلية اجلن�سية، حتديدا( 

الذات وتكري�س  اإعجابه بالعتماد على  اأبدى  اأنه  اإل 

الرئي�سية..  �سخ�سياته  يف  �ساد  غر�سه  الذي  الهدف 

كرث  الأ �سئلة  الأ �سئلة،  الأ طرح  عن  تكّف  ل  التي  هذه 

كينونة  وعن  الداخلية  احلياة  عن  وجوهرية  جذرية 

ن�سان.  لقد اأكد بروتون اأكرث من مّرة على م�ساركة  الإ

ن�سان لذاته. �ساد يف درا�سة وعي الإ

نها تك�سف النقاب  كتابات �ساد ف�سائحية بامتياز لأ

عن كل ما ل يحتمله ول يجيزه املجتمع البورجوازي 

بل  بالك�سف  تكتفي  ل  هي  التقليدية.  خالقية  والأ

النظرة  اإنه يف�سح  والتحري�س.  ال�ستفزاز  اإىل  ت�سعى 

وا�ستغالل  ن�ساين،  الإ اجل�سد  اإىل  الزائفة  التطهرية 

يق�سي  اأن  غريبا  فلي�س  بالتايل  ن�سان،  لالإ الن�سان 

يف  عمره  من  �سنة  وع�رشين  �سبعا  �ساد  دو  املركيز 

اأن يف�سي هذا  اأفكاره وكتاباته، دون  ال�سجن ب�سبب 

خالقي والجتماعي يف  نعتاق الأ اإىل حتطيم اإرادة الإ

نف�سه الثائرة التي مل تكف عن �سعيها لتحرير العقل 

ن�ساين من قيوده. الإ

همية التي  لقد بنّي روبري دي�سنو�س بدقٍة القيمة والأ

لحظ  وقد  ال�سوريالية،  يف  �ساد  �سخ�سيات  تتخذها 

يف  بالرغبة  م�سكونة  ال�سخ�سيات  هذه  »كل  باأن 

مطابقة جتاربها اخلارجية مع حيواتها الداخلية«.

على  �سحراً  يرو�سي  الإ للمحّرك  �ساد  و�سف  مار�س 

ي�رشح  كما  �ساد،  ف�سخ�سيات  ال�سورياليني.  خميلة 

اأعلى«  مثل  �سبيل  يف  ر�س  الأ »تغادر  دي�سنو�س 

احلا�رشة  طموحاتنا  »كل  اأن  دي�سنو�س  ويالحظ 

اأول من  م�ستنبطة جوهريًا من ِقبل �ساد« الذي كان 

الوجدان  حلياة  كاأ�سا�س  كاملة  جن�سية  حياة  اقرتح 

والفكر.

متفّجرة،  قوة  ال�سعر  اأن  ال�سورياليون  تعلم  �ساد  من 

ثورًة.  التدمري  ي�سبح  وحيثما  عندما  يحدث  انفجار 

الذي  النموذج  �ساد  يف  ال�سورياليون  وجد  لقد 

�ساعدهم يف تو�سيح طموحاتهم ال�سعرية ويف �سحذ 

عرب  فقط  لي�س  اأ�سعارهم..  �ساغوا  بها  التي  دوات  الأ

لكن  والدعابة،  اجلن�سية  لل�سهوة  الف�سائحي  املزيج 

اتخذها ذلك  التي  همية  حرى عرب العرتاف بالأ بالأ

باملنهاج  يتعلق  ما  يف  ال�سادي  التدمري  من  النوع 

بنجامان  ي�سميه  ما  اإحداث  اإىل  الهادف  ال�سعري 

برييه: »عالج الكون«.

عن�رش  هو  واحتدام،  مقاومة  قوة  بو�سفه  التدمري، 

�سعري جوهريًا يف امل�سعى ال�سوريايل. وعندما هاجم 

امل�سّلمات   -1944 العام    له  مقالة  يف   – برييه 

اأ�سار  فرن�سا،  يف  الفل�سفية  التنوير  حلركة  �سا�سية  الأ

�ساعر  غري  ينتج  مل   )18 )القرن  الع�رش  ذلك  اأن  اإىل 

واحد فقط.. هو �ساد.

يف  �ساعدت  التي  هي  التدمريية  الروح  اأن  �سك  ل 

بقاء على �ساد حيًا يف اأذهان ال�سورياليني يف كل  الإ

اأن  مفاجئا  »لي�س  باأنه  اإيلوار  بول  لقد لحظ  مكان. 

نرى كل املعّلقني الزائفني على اأعمال املركيز الرائع 

�سمى لكتابات هذا  الدوام املعنى الأ يتجاهلون على 

الرجل حيث ل يركّزون اإل على اأ�سطورته التي ت�سدم 

ذريعة  تعطيهم  ذاته  الوقت  ويف  اله�ّسة،  طبيعتهم 

املنتهكة  خالقية  الأ مبادئهم  عن  للدفاع  �سهلة 

دوما«.

احلركة  داخل  من  الهتمام  ي�ستقطب  �ساد  اإن 

من  م�ستمدا  منوذجا  لكونه  فقط  لي�س  ال�سوريالية 

 1926 العام  له  مقالة  يف  اإيلوار  اإن  املا�سي..  اأدب 

ال�سورياليني  عجاب  لإ جدا  هام  اآخر  �سبب  اإىل  ي�سري 

باملركيز:

نه كان يرغب يف اأن يعيد اإىل الرجل املتح�رش  »ذلك لأ

نه  قوة غرائزه البدائية واأن يحّرر املخيلة باحلب، ولأ

لقد  املطلق.  والعدل  امل�ساواة  اأجل  من  كثريا  نا�سل 

تقريبا  حياته  طوال  �سجينا  �ساد  دو  املركيز  كان 

األقوا  �سارينتون.  م�سح  ويف  وفن�سان  البا�ستيل  يف 

ت�سليمها  مت  اأو  لتحرتق  النار  يف  دبية  الأ باأعماله 

وحتريف  تغيري  على  عملوا  اإباحيني  كتـّاب  اإىل 

للق�سوة  مرادفًا  �ساد  ا�سم  �سار  حتى  الكتب،  جوهر 

والوح�سية واجلرمية. كما حّملوا هذه النف�س، التي ل 

ثام. اأبداً مل يوجد رجل  ميكن قهرها، كل الرذائل والآ

خالقية  اأكرث �سقاًء من �ساد، مع ذلك هو قبل حتدي الأ

وّجهته  الذي  ع�سار  الإ قلب  يف  دوما  وظل  ال�سائدة 

ج�سدا  للثورة  نف�سه  كّر�س  لقد  خالقية.  الأ تلك  �سده 
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وروحا.«

خطه  ميّر  الذين  العظام  اأحد  اعتربه  بروتون  اأندريه 

عربهم. ويف العام 1959 كتب ق�سيدة بعنوان »هواء 

املاء« قال فيها: بكل حرية/ هذه احلرية/ التي من 

اأجلها حّولت النار نف�سها اإىل رجل/ التي من اأجلها 

حتّدى املركيز دو �ساد القرون.

يف  عليه  �ساد  تاأثري  اإىل  في�سري  دايل  �سلفادور  اأما 

قوله:

»كنت اأعيد قراءة كتابه )120 يوما يف �سدوم( عاما 

�سوف  ما  يومًا  جليال..  م�رشوعا  لدي  ن  لأ اآخر  بعد 

اأعيد كتابة هذا الكتاب من اأجل اأن اأتيقن من خلوده. 

هو  ما  كل  فيه..  الواردة  العبارات  كل  اأعك�س  �سوف 

الغريزة  ميّثل  ما  كل  عفيفًا.  ي�سبح  �سوف  �سائن 

�سوف  جماع  هّزة  كل  النف�س.  ميثـّل  �سوف  اجلن�سية 

ج�سدي  هو  ما  كل  وْجداً.  �سوفيًا،  اجنذابا  ت�سري 

ي�سري روحيا. �سوف اأجعله كتابا عن العّفة والتق�سف 

والكمال الروحي« )باري�س 1968(

اإىل  األن روب غرييه  من الكتـّاب املعا�رشين، ي�سري 

تاأثري �ساد يف قوله:

دب الفرن�سي  »املركيز دو �ساد له مكانة مرموقة يف الأ

الفنتازيا  اأن  القول  ميكن  العاملي.  دب  الأ يف  ورمبا 

ن�سان. اإنها جزء  ال�سادية لها حّيز كبري يف خميلة الإ

مني. تركيب ل اأرف�سه واأرغب اأن اأراه متج�سدا اأمامي. 

مهمة  طفال  الأ عند  الفنتازية  املخيلة  اأن  اأعتقد 

بها،  يعرتفوا  اأن  الكبار  رف�س  طويلة  وملدة  للغاية، 

احلقيقة  يف  بريئة.  كطيور  طفال  الأ لنا  يقدمون  بل 

تظهر  جرامية  الإ يرو�سية  الإ  - ال�سادية  املخيلة  اأن 

العك�س،  على  الكبار،  الكبار.  قبل  اأوًل  طفال  الأ عند 

اأدب  دب، وخ�سو�سا  لهذا فالأ يكبتون هذه املخيلة. 

ال�ساكن  الوح�س  يرى  اأن  ا�ستطاع  �ساد،  دو  املركيز 

اإىل ال�سيطرة عليه  فينا وخطـّط لعملية غريبة ت�سعى 

الوح�س، فقد  ية هذا  الكتابة. وعندما نرف�س روؤ عند 

ن�سبح من �سحاياه ونقرتف باأنف�سنا اجلرائم«.

بودلري:

بكل  يدين  احلديث  ال�سعر  اأن  ال�سورياليون  اكت�سف 

�سيء، تقريبا، اإىل بودلري.. الذي اعتربه رامبو الرائي 

ول وملك ال�سعراء. الأ

اكت�ساف  اإىل بودلري، هو فعل  بالن�سبة  الكتابة،  فعل 

عرث  ما  هذا  وحتّرر..  خال�س  وفعل  الوجود،  وحدة 

ل  الذي  عامله  يف  بودلري،  يف  ال�سورياليون  عليه 

على  مبا�رشة،  نافذته  وراء  يكمن  بل  بعيدا  يوجد 

حتت  مو�سع  يف  واحللم،  النوم  بني  املتقلبة  احلافة 

والعمل،  الرغبة  بني  التمييز  ي�سعب  حيث  الوعي 

يف  الكائنة  تلك  غري  عالقات  واملكان  للزمن  حيث 

ال�ستثنائي  بالعمق  ح�سا�س  الإ العامل اخلارجي. هذا 

ا�ستحوذ  الذي  معًا،  والروحي  الفيزيائي  واملده�س، 

�سا�س ل�سوفية  على بودلري من حني اإىل اآخر، �سار الأ

يف  وتقنية  كعقيدة  وتطورت  بودلري،  يف  مكت�سفة 

رفع  الذي  لكن  املعا�رش.  الفرن�سي  ال�سعر  الكثري من 

احلديثني،  ال�سعراء  تقدير  يف  الرمزيني،  فوق  بودلري 

ذروة  ت�ساهي  التي  احلياتية  جتربته  توتر  هو 

ال�سعر.

يطم�سوا  اأن  الرمزيني  زمالئه  على  كان  حني  يف 

بهدهدة  �سوفيتهم  وي�سبعوا  فنهم،  اأمام  حياتهم 

حياة  بودلري  اإىل  بالن�سبة  الكتابة  كانت  احلوا�س، 

حتى  باحلياة.  الح�سا�س  اأبدا  يفقد  مل  هو  مكثـفة. 

�سهوًة  كان  ال�سطناعية  للفرادي�س  وارتياده  �سربه 

تتوجه  عني  »الأ حيث  حّدة،  اأكرث  ح�ّسي  اإدراك  اإىل 

قابلة  غري  اأ�سواتًا  تدرك  ذان  والآ متناهي،  الال  اإىل 

دراك و�سط اجللبة املحتدمة«. لالإ

على  بل  الرموز  من  غابة  عرب  بودلري  يتحرك  مل 

وامللمو�س  املادي  يلتم�س  با�ستمرار  كان  العك�س، 

الفنان  حياة  اختار  لقد  ال�سعري.  خليميائه  كمادة 

واإرادته العنيدة، وكان يتوقع الكثري من احلياة.

لقد �ساهم بودلري، م�ساهمة فعالة وكربى، يف تكوين 

ومنحها  مالرميه  حتقيقها  )توىل  جمالية  نظرية 

من  وىل  الأ ال�سنوات  يف  العا�سف  التعبري  رامبو 

تعتقد بوجود  والتي  التا�سع ع�رش(  القرن  �سبعينيات 

اأو  والعرافة  الق�سيدة  بني  بال�رشورة  قائمة  عالقة 

هذا  وفق   – الق�سيدة  ال�سحري.  التعزمي  اأو  ال�سحر 

كال�سيمياء،  �سحرية  عملية  بفعل  تتكّون   - املنظور 

فالق�سيدة  املنطق.  قواعد  عن  غريبة  تكون  بالتايل 

تن�ساأ يف ما خفي من حياة الروح، مبعنى اأنها انعكا�س 
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اإن مفهوم 

ال�شورياليني 

للحرية يف 

احلب، احلرية 

كمفهوم مطلق، 

هو الذي جعلهم 

ي�شعرون 

بالكثري من 

عجاب  االإ

واالحرتام جتاه 

�شاد
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حلياة باطنية، خفية.

مبداأ  �سارت  اخليال  ا�ستقالل  اإىل  بودلري  دعوة  اإن 

اأن  بودلري  راأى  فقد  ال�سوريالية،  احلركة  يف  رئي�سيا 

نوع  من  ينبع  الذي  اخليال،  نتاج  هو  الفني  ثر  الأ

املوؤقت  اليومية  احلياة  اأمل  لي�س  مل..  الأ من  حقيقي 

وما  الدائم.  العميق  الداخلي  العذاب  هو  بل  والعابر، 

ويبلغ  ذاته  يف  عميقا  يغو�س  اأن  اإل  ال�ساعر  على 

الذاتي  التما�س بني ذاته والعامل، حيث يلتحم  نقطة 

بالكوين.. وهي النقطة التي �سعى اإليها ال�سورياليون 

على نحو عنيد.

رامبو:  

�سديدا  اإعجابا  اأبدوا  ال�سورياليني  من  ول  الأ اجليل 

– بوجه خا�س - ملا �سماه  ب�سعر رامبو، وحتم�سوا 

»ر�سالة  بـ  احتفوا  كذلك  اللغة«.  »خيمياء  رامبو 

الرائي« التي كتبها رامبو يف مايو 1871، مو�سحا 

لل�سعر وللحياة معا.  يته  فيها منهجه ومعرّبا عن روؤ

هذا الن�س يعد بيانا �سعريا حقيقيا من جهة، واإعادة 

من  لع�رشه،  خالقية  والأ الجتماعية  القيم  يف  نظر 

جهة اأخرى. من �سمن ما جاء يف »الر�سالة«: »ينقلب 

ال�ساعر رائيا عن طريق انفالت وا�سع ول حّد له يف 

احلب  �سيغ  عن  ذاته  يف  يبحث  وهو  حوا�سه.  جميع 

مل واجلنون م�ستنفداً ال�سموم كلها«. والأ

من  ع�رشة  ال�ساد�سة  يف  وقتذاك،  رامبو،  كان 

اإىل   - التطهري  طقو�س  عرب   – ي�سعى  وكان  عمره، 

حترير  طريق  من  الروحي  ال�سفاء  من  حالة  بلوغ 

و�سادمة،  موجعة  بطريقة  اجل�سد  وا�ستنزاف  النف�س 

للنف�س،  وامتحانا  للذات   التحدي  من  نوعا  ممار�سًا 

الباطني  الوعي  من  حالة  اإىل  للو�سول  حماولة  يف 

ماأخوذا  ذلك،  كل  يف  رامبو،  كان  يا«.  »الروؤ ي�سميها 

باملطلق، بالتوق اإىل الال نهائي.

ال�سورياليون مل يتاأثروا برامبو الذي حتدث عن نف�سه 

الن�سال  عن  متخليا  اخلا�س  جحيمه  يف  احرتق  ثم 

جمدية،  غري  رحلة  يف  الهروب  مف�سال  املخيلة،  مع 

يف   – خر«  الآ هو  »اأنا  قال  الذي  برامبو  تاأثروا  بل 

م�ستهل ر�سالة الرائي - معرّبا عن وجود ذات اأخرى، 

اأكرث حقيقية، اإىل جانب الذات اليومية املاألوفة. 

معينة،  مرحلة  يف  الذي،  بال�ساعر  تاأثروا  حرى،  بالأ

يف  لية  تفاوؤ كرث  الأ ال�سعري  ال�ست�رشاف  لديه  كان 

قال  والذي  ع�رش،  التا�سع  القرن  من  خري  الأ الن�سف 

مبعرفة  �سبيهة  معرفة  يبلغ  اأن  قادر  ن�سان  الإ باأن 

عن  اأعلن  الذي  اخلالق  ال�ساعر  العّراف:  اأو  الرائي 

ُي�سمع  مل  ى  وروؤ متناغمة  يقاعات  لإ مفاجئ  ارتفاع 

كله يف حاجة  العامل  اأن  على  قبل، م�رشاً  عنها من 

ملّحة اإىل التحّول.

عند  الال�سعور  اأهمية  على  ال�سورياليون  �سّدد  لقد 

رامبو، وراأوا فيه �سهادة على اعتداد ال�ساعر بامتيازه 

ي�سري  اأن  �رشورة  على  يلح  رامبو  كان  ك�ساحر. 

واأن  العتيادية،  املاألوفة،  اللغة  عن  غريبا  ال�ساعر 

بهذه  احلقيقية.  ذاته  يف  كائنة  اأخرى  لغة  يكت�سف 

اللغة فقط يوقظ ال�ساعر »كلية احللم الكبري«.. ح�سب 

تعبريه.

يف  �سورياليا  �ساعرا  باعتباره  رامبو  در�سوا  لقد 

جوهره، ذاك العابر العظيم – على حد تعبري مالرميه 

- الذي رف�س الرياء الجتماعي والثقايف.. الذي ثار 

على كل �سيء.

لوتريامون:

مع اأن رامبو و لوتريامون )1846-1870.. وا�سمه 

اإل  واحد،  وقت  يف  كتبا  دوكا�س(  اإيزيدور  احلقيقي 

خر يف زمنه. لقد اأنهى  اأن اأحدهما مل يعلم بوجود الآ

الوقت  يف  مالدورور«  »اأنا�سيد  كتابه  لوتريامون 

وىل. الذي كان رامبو يكتب اأ�سعاره الأ

والع�رشين من  الثانية  ب�سنتني، وكان يف  قبل موته 

»اأنا�سيد  من  ول  الأ الن�سيد  لوتريامون  ن�رش  عمره، 

التالية  ال�سنة  يف  اخلا�سة.  نفقته  على  مالدورور« 

عرث على نا�رش بلجيكي وافق على ن�رش كتابه كامال، 

اأي اأنا�سيد مالدورور ال�ستة، غري اأن النا�رش امتنع عن 

اه  توزيع الكتاب بعد طبعه ب�سبب جراأته البالغة وروؤ

وىل اإل بعد مرور ع�رش  الغام�سة، ومل توزع الطبعة الأ

�سنوات.

يف  كليا  املغمور  متاما،  املجهول  الكاتب  هذا  لكن 

الكتـّاب  اأكرث  من  الع�رشين  القرن  يف  �سار  ع�رشه، 

اأولوه  الذين  ال�سورياليني  اإىل  يعود  والف�سل  تاأثريا. 



الذي اكت�سف  اأندريه بروتون  اهتماما كبريا، حتديدا 

املكتبة  على  يرتدد  وراح   ،1918 يف  نا�سيد  الأ

الوطنية نا�سخًا الن�سخة الوحيدة املودعة يف املكتبة، 

التي  »اأدب«  جملة  يف  التايل  العام  يف  لين�رشها 

�ساهم يف حتريرها مع �سوبو و اأراغون. بعدها �سار 

لوتريامون امللهم الفذ لل�سورياليني الذين وجدوا يف 

للم�ستقبل يف  اأعماله لغة جريئة مذهلة، وا�ست�رشافا 

يا. لقد كان مبثابة املنارة التي ي�ستدل  احلياة والروؤ

بها ال�ساعر ال�سوريايل وهو يبحر بعيدا عن ال�ساطئ 

املاألوف متحررا من وْهم التقاليد ال�سعرية الرا�سخة، 

دبية املتكر�سة.  دومنا اأي ولء اأو ثقة بالنماذج الأ

التي  النموذجية  ال�سور  تلك  ا�ستخدموا  اأنا�سيده  من 

اتكاأوا عليها كمبادئ اأ�سا�سية.. مثل تعريفه للجمال 

ت�ساديف، غري متوقع، بني  لقاء  بقوله: »جميل مثل 

اآلة خياطة ومظلة على طاولة ت�رشيح«.

بروتون  اأندريه  حّرر  الثاين،  ال�سوريايل  بيانه  يف 

الذين ذكرهم  �سالف  الأ اأغلب  نف�سه وال�سوريالية من 

ب�ساأن  حتى  حتفظاته  اأبدى  بل  ول،  الأ البيان  يف 

اإياه ال�سلف  اأنه ت�سبث بلوتريامون معتربا  اإل  رامبو، 

خرية  الأ النقدية  اأعماله  ويف  لل�سوريالية.  احلقيقي 

هذه  يف  با�ستمرار  يرتدد  لوتريامون  ا�سم  كان 

هم،  والأ برز  الأ ثر  املوؤ بو�سفه  اإليه  م�سريا  الكتابات 

زمنة احلديثة«. كرث نبوغًا يف الأ و»الأ

�سوبو  فيليب  كتب  لوتريامون،  عمال  لأ مقدمته  يف 

ال�سيد  على  يحكم  ل  »املرء  غامر:  افتتان  عن  معرّبا 

لوتريامون، بل يتعّرف عليه، وعندما يحييه، ينحني 

ر�س«. حتى يكاد اأن يالم�س الأ

اأبولينري:

يطايل  الإ  ..1918-1880( اأبولينري  غّيوم  ا�سم  ظل 

ل�سنوات  القوي  وح�سوره  �سحره  ميار�س  �سل(  الأ

الذين  ال�سورياليني  من  ول  الأ اجليل  على  طويلة 

متوقع،  الال  عن  ال�سعر  يف  الباحث  فيه  اكت�سفوا 

يف  عادية،  غري  مده�سة،  موهبة  لديه  ووجدوا 

البتكار اللفظي عرب ال�سور املتنافرة، غري املاألوفة، 

واإح�سا�سا ا�ستثنائيا بال�سورة ال�سعرية. 

لقد اعرتف له ال�سورياليون بالف�سل واأبدوا احرتاما 

عماله املتنوعة، واأ�سادوا خ�سو�سا بكتاباته التي  لأ

حتتل موقعا متقدما اإىل جانب بحوث بودلري ورامبو 

ومالرميه يف ما يتعلق بالنظرة اإىل اخليال بو�سفه 

النف�سي  الداخلي  ن�سان  الإ عامل  ي�سل  الذي  الرباط 

بعامل الواقع اخلارجي، والعتقاد بوجود حياة اأخرى 

وا�سطة  ال�سعري  الن�ساط  معتربا  الوعي،  طبقة  حتت 

والتاأكيد  والعامل،  الذات  معرفة  للمعرفة..  �سحرية 

ومن  دفينة،  �رشية  قوى  عن  ي�سدر  ال�سعر  اأن  على 

طريقه ميكن بلوغ ما ل ُيعرف وما ل ميكن التكّهن 

وميكن  حولنا،  من  �سيء  كل  يف  قائم  فال�سحر  به، 

�سياء  الأ يف  حتى  متوقع  غري  نحو  على  م�سادفته 

املاألوفة والعادية.

اأكرث  من  الع�رشين،  القرن  فجر  منذ  اأبولينري،  كان 

الفنية  الطليعية  احلركة  يف  وفعالية  بروزا  الوجوه 

دبية. لقد �ساهم يف تاأ�سي�س عدد من املطبوعات  والأ

ولعب  ال�سعراء،  من  واحت�سد حوله جمموعة  دبية،  الأ

فقد كان  زمنه،  الفنية يف  التطورات  ن�سطًا يف  دوراً 

وهو  التكعيبي،  الر�سم  اأهمية  اأدركوا  من  اأوائل  من 

م�ستويات  كل  يف  »ال�سوريالية«.   كلمة  ابتكر  الذي 

�سبيل  يف  اأبولينري  نا�سل  والفني  الفكري  الن�ساط 

اجلديدة  الروح  تعك�س  اأن  اأجل  من  التعبري  حداثة 

الذين  ال�سعراء  ولئك  لأ الطبيعي  من  كان  لقد  لزمنه. 

بلغوا مرحلة الن�سوج خالل �سنوات احلرب اأن يحتذوا 

ا�سم  ربط  لحقة،  مراحل  يف  البع�س،  اأن  بل  حذوه. 

اأبولينري بولدة ال�سوريالية.

�سعادتهم  عن  و�سوبو  واأراغون  بروتون  عرّب  لقد 

وفرحهم بالتعّرف على هذه ال�سخ�سية الفذة، وعرّبوا 

عن اإعجابهم وتاأثرهم به.

اأبولينري  يرا�سل   1916 العام  يف  بداأ  الذي  بروتون، 

قبل اأن يزوره اأثناء اإجازة ق�ساها يف باري�س، اأ�ساد 

موا�سع  يف  وال�سعرية  النرثية  اأبولينري  بكتابات 

يف  كتبها  مقالة  يف  اعتربه،  لقد  خمتلفة:  وفرتات 

قائال:  واأ�ساف  املده�سة«،  عجوبة  الأ »هبة   1917

اإنه  له.  مثيال  اأر  مل  عظيمة  �سخ�سية  اأبولينري  »كان 

الغنائية متج�سدًة )..( التعرف عليه كان نعمة نادرة 

)..( وهو الذي �سعى اإىل اإعادة اخرتاع ال�سعر«.

ول، وّجه بروتون حتية تقدير  يف البيان ال�سوريايل الأ
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ن  ى بودلري اأ راأ

ثر الفني هو  االأ

نتاج اخليال، 

الذي ينبع من 

نوع حقيقي من 

مل  مل.. لي�ص اأ االأ

احلياة اليومية 

قت والعابر،  املوؤ

بل هو العذاب 

الداخلي العميق 

الدائم. وما على 

ن  إال اأ ال�شاعر ا

يغو�ص عميقا 

يف ذاته ويبلغ 

نقطة التما�ص 

بني ذاته 

والعامل، حيث 

يلتحم الذاتي 

بالكوين.. وهي 

النقطة التي 

إليها  �شعى ا

ال�شورياليون 

على نحو عنيد
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الذي »يف منا�سبات عديدة بدا  اأبولينري  اإىل  واإجالل 

لنا اأنه اجنذب اإىل الجتاه نف�سه«.

فيليب �سوبو، الذي تخلى عن ال�سوريالية بعد �سنوات، 

حافظ على �سعوره جتاه اأبولينري وولعه به. اإذ حتى 

ول مل  بعد اأربعني �سنة من �سدور البيان ال�سوريايل الأ

يكّف �سوبو عن اعتبار اأبولينري »�ساعراً جريئا، اأكرث 

»ال�ساعر  بـ  اإياه  وا�سفًا  زمنه«  يف  ج�سارة  ال�سعراء 

الذي  »هو  عنه:  ويقول  امللهم«.  »ال�ساعر  و  العظيم« 

على  لالنطالق  الفر�سة  اآنذاك  ال�سباب  لل�سعراء  وّفر 

اأ�رشع واأبعد، كما كان يرغب ويطالب بحما�سة  نحو 

�سديدة.. ونحن مدينون له«.

�سوبو  فيليب  كتبها  اأبولينري،  اإىل  مهداة  مقالة  يف 

التعبري  مكان  بالإ كان  »اإذا  فيها:  جاء   ،1926 يف 

كان  اأبولينري  اأن  القول  فاأ�ستطيع  الطريقة،  بهذه 

ناقال للعدوى. مل يكن مرغما على اقرتاح �رشوحات 

ن يقنع. هو اأعلن ونحن  وتف�سريات. مل يكن بحاجة لأ

�سدقناه )..( اأنا ممنت جدا حلقيقة اأنه، خالل �سنوات 

مينح  كيف  لونًا،  لزمنه  يعطي  كيف  عرف  قليلة، 

املركز  يف  يوجد  من  وهو  لهبًا..  اأرى  �سكال.  للحياة 

البي�ساء  واأ�سنانه  امللتوي  وذقنه  الدقيق  ب�ساربه 

وجبهته العالية«.

اأما لوي اأراغون فقد كتب يف نوفمرب 1923: »اأبولينري 

كبار«. يف ما  عجاب اأو الإ ما كتب �سيئا مل يحظ بالإ

يف  جميعا  فينا  اأّثر  الذي  الرجل  »اإنه  عنه:  قال  بعد 

ذلك احلني«. كما و�سفه بـ »رجل احلداثة«. 

يف  كنت  »عندما   :1935 العام  يف  اأراغون  ويتذكر 

الع�رشين، كان اأبولينري الوريث الوحيد لعامل الغيوم، 

كان  الذي  العميق  ال�سدى  قلوبنا  يف  ولكلماته 

جيال ال�سابقة«. لكلمات �سارل بودلري يف قلوب الأ

اآخرون: 

البداية، بتقدير كبري من جانب  حظى مالرميه، يف 

اأن اأهميته ت�ساءلت، بالن�سبة لهم  ال�سورياليني، غري 

مع مرور الوقت. يف حني اأبدى ال�سورياليون اهتماما 

اأكرب بالكاتب األفريد جاري )الذي توفى �سنة 1907، و 

كان قد األـّف م�رشحية »اأوبو ملكًا« و هو يف اخلام�سة 

ع�رشة من عمره، والتي اعتربها بروتون »امل�رشحية 

الع�سور احلديثة«(  العظيمة يف  النتقامية  يوية  الروؤ

وجاك فا�سيه )الذي انتحر يف 1919 وهو يف الثالثة 

والع�رشين من عمره( وكان بروتون يعتربه �سخ�سية 

يف  بروتون  كتب  تاأثريه  وعن  جدا،  وموؤثرة  هامة 

التوايل -  دب، كنت منجذبا - على  الأ 1924: »يف 

اأبولينري، نوفو، لوتريامون.. لكن  اإىل رامبو، جاري، 

اإىل جاك فا�سيه اأنا مدين بالكثري«.

فا�سيه  فاإن  اجلديدة  الروح  يج�ّسد  اأبولينري  كان  اإذا 

بالن�سبة  ال�سخ�سي  والتمرد  العبثية  يج�ّسد  كان 

ال�سخ�سية  الثورة  �سهيد  اعتربوه  الذين  لل�سورياليني 

مقّدرين  فيون،  الأ من  مفرطة  جرعة  تناول  اأن  بعد 

ثم  الفن  نف�سه من خالل  لتحرير  اخلا�سة  حماولته 

فيون. من خالل الأ

�سالف  الأ اأوائل  بليك فقد كان واحدا من  اأما ويليام 

من  نف�سه  عن  عرّب  الذي  بليك  لي�س  لكن  الروحيني، 

ح�سب  الرائي..  بليك  بل  امل�سيحية،  الرموز  خالل 

تعريف رامبو للكلمة.

اخلارجي  للواقع  بليك  رف�س  اأطروا  ال�سورياليون 

العامل  حتويل  وحماولته  الفني،  للتعبري  كمو�سوع 

اعتقادهم،  يف  اأبعاده.  تعديل  خالل  من  الفيزيائي 

ال�سيء:  �سكل  بليك متت�س، لكن ل حتّدد،  كانت عني 

اآلة و�سيطة، م�سّجل ل�سعور فيزيائي، هي تركت  مثل 

جعل  برف�س  التخيلية.  املقدرة  اإىل  التاأويل  لة  م�ساأ

الر�سم  انتزع  هو  اجلمايل،  بداع  لالإ مادة  الطبيعة 

الواقع  يف  املتحكمة  العوامل  من  اللفظي  واملجاز 

الظاهراتي، املدرك باحلوا�س. لقد اأعجب ال�سورياليون 

حياة:  اأ�سلوب  ال�سعر  من  جعل  مثلهم،  نه،  لأ ببليك 

زمة  الأ من  في�سا  كان  وال�سعري  الت�سويري  جمازه 

ن�سان  الإ طاقات  عن  مدافعا  كان  وفنه  الروحية، 

اخلالقة.

امل�سادر:

Towards the Poetics of surrealism، J.H.Mathews، 1�76
Surrealism: The Road to the Absolute، Anna Balakian، 1�5�
From Enchantment to Rage، Steven Kovacs، 1��0



ال�سرد وال�سرديات والختالف
)وهم النظرية ال�رسدية العربية (

�سعيــد يقطني
 

   ناقد واكادميي من املغرب

    ال�رشد موجود اأبدا ، يقول بارث . اإنه يوجد حيثما وجدت احلياة . لكن الوعي 

اإل مع تطور حتليل اخلطاب ال�رشدي وظهور  به ، حتى يف الغرب ، مل يتحقق 

علمني يهتمان به ، منذ ال�ستينيات من القرن الع�رشين ، يف الدرا�سات الغربية 

نف�سها . هذان العلمان هما : ال�رشديات وال�سيميائيات احلكائية .

    منذ بداية انتقال هذه النظريات ال�رشدية الغربية اإىل الثقافة العربية ، عن 

طريق الرتجمة ، اأو من خالل درا�سات �رشدية اأو تطبيقات على الرواية العربية 

يف �سوء تلك النظريات ال�رشدية ، بداأت تتعاىل اأطروحات تنادي بـ: املحاكاة 

والتطبيق احلريف لهذه النظريات على الن�س العربي ، وتطالب بالوقف الفوري 

كلمتني  يف  نلخ�سها  اأ�سا�سية  ذريعة  حتت   ، العربية  النقدية  ال�ساللت  لهذه 

اثنتني هما “ املطابقة”  تارة و”الختالف” طورا.
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طروحات :    ح�سب هذه الأ

اأ ـ الن�س ال�رشدي العربي خمتلف عن ال�رشد الغربي. 

وعلينا، تبعا لذلك، عدم تطبيق هذه النظريات الغربية 

نها �سيغت لـتتطابق مع ال�رشد الغربي. لأ

العربية، وهي تطبق تلك  ال�رشدية  الدرا�سات  اإن  ـ  ب 

النظريات ال�رشدية التي تاأ�س�ست يف الغرب، تتطابق 

النظريات مطابقة تامة، وهي بذلك تكر�س  مع هذه 

 : املطلوبة  للثقافة  �س�س  توؤ ول  املطابقة«  »ثقافة 

»ثقافة الختالف«.

طروحات املتفقة واملختلفة،  م�ساج من الأ اأمام هذه الأ

والتي تتزيا اأحيانا بزي الدفاع عن الرتاث، اأو تت�سرت 

جميعا،  جندها،  احلداثة،  رداء  حتت  اأخرى  اأحيانا 

رغم الختالف بينها يف املنطلقات والغايات، ت�سدد، 

بكيفيات متفاوتة على مبداأي :الختالف واملطابقة 

ب�سدد ال�رشد وال�رشديات، يف املجال العربي، وتكاد 

يف   مبا�رشة،   اأو  �سمنا  باأخرى،  اأو  ب�سورة  تلتقي، 

�رشدية  نظرية   : ميالد  ب�رشورة  امللحة  املطالبة 

على  وت�سدد  خ�سو�سيته  تراعي  خال�سة،  عربية 

اختالفه. 

مدلوالت  مناق�شة  اإىل  الدرا�شة  هذه  يف  ن�شعى 

بال�رسد  عالقتهما  يف  واملطابقة  االختالف 

طروحات،  االأ هذه  مع  اختالفنا  مربزين  وال�رسديات 

ن  اأ ميكننا  بوا�شطتها  التي  الكيفية  على  ومتوقفني 

نكون فاعلني يف حتليل ال�رسد العربي، وم�شاهمني 

مثل ليكون  يف تطوير الوعي بال�رسد على الوجه االأ

ن�شاين عن طريق اال�شتيعاب  إ�شهام يف الفكر االإ لنا ا

إليها. �شافة ا اجليد للمنجزات العاملية واالإ

�سكال :  2. طرح الإ

�سكل  يف  تطالعنا  التي  والت�سورات  راء  الآ تتعدد 

مقالت اأو كتب تتناول بالبحث والدرا�سة واقع النقد 

خا�س.  وجه  على  منه  والروائي  املعا�رش،  العربي 

اختطه  الذي  امل�سار  نقد  من  ذلك  يف  تنطلق  وهي 

يف عالقته بالنقد الغربي احلديث، من جهة، وبالن�س 

العربي، من جهة ثانية، مركزة تارة على :

على  وتطبيقها  الغربية  النظريات  ا�سترياد  مقولة  ـ 

لثقافة  يروج  بذلك  الروائي  والنقد  العربي.  الن�س 

اأي�سا، يف الق�ساء على الثقافة  خر، وي�سهم، بذلك  الآ

العربية.

ـ مطابقة النقد العربي اجلديد مع النظريات الغربية 

خا�سة  عربية  ثقافة  بناء  يف   اإ�سهامها  من  يقلل 

وخمتلفة عن الثقافة الغربية ومتميزة عنها.

امل�ستوى  على  الت�سورين،  بني  فرقا  هناك  اإن 

�سالة« يف  ول يظل م�ستندا اإىل »الأ ن الأ الظاهري، لأ

لو  اإىل »املعا�رشة«  الثاين وكاأنه م�سدود  حني يبدو 

اأردنا ا�ستعمال هذين املفهومني املعروفني جدا لدى 

خمتلفني  ت�سورين  يعك�سان  واللذين  العربي  القارئ 

عالقتهما  يف  العربيني  والثقافة  الواقع  جتاه 

بالع�رش.

ول ) 1(،     �سبق يل الدخول يف حوار مع الجتاه الأ

اأنه  اأرى  ين  لأ الثاين،  الت�سور  مناق�سة  ن  الآ ويهمني 

كان  واإن  ول،  الأ الت�سور  عن  العمق،  يف  يختلف،  ل 

ملا  مغايرة  ومفاهيم  لغة  على  حجاجه  يف  يعتمد 

نراه لدى اأن�سار الجتاه املختلف.

العربية  الثقافة  ي�سعان  والختالف  املطابقة  اإن 

واآفاقها.  واقعها  يحدد  جوهري  مرتكز  يف  احلديثة 

نوعية  ب�سبب  بهما  املت�سل  اللب�س  اإزالة  وبدون 

فيه  تغيب  والذي  ب�سددهما،  القائم  ال�سجال 

عنا�رش �ستى تتعلق مبعرفة ماذا نريد، ونحن نعي�س 

بال  حديثنا  �سيظل  ت�سور،  اأو  موقف  ع�رشنا،وباأي 

جوبة،  �سئلة، وي�سعى لتدقيق الأ مركز توجيه يحدد الأ

نقدنا  �سيوجه  اأخرى،  جهة  من  اأنه،  كما  جهة.  من 

�سا�س،  الأ الق�سية  يخدم  ل  توجيها  بينهما  للعالقة 

وهي كيف نكون اأبناء ع�رشنا، ب�سكل مالئم، ون�سهم 

اإ�سكالتنا  حتديد  طريق  عن  اإيجابي  ب�سكل  فيه 

لنا  ونختط  مبهمة،  ول  ملتب�سة  ل  وا�سحة  ب�سورة 

مولدة  م�سارات  وفتح  عنها  جابة  لالإ املالئم  امل�سار 

للتطور والتجديد.

بق�سد  ال�رشديات،  ب�سدد  �سكالت،  الإ هذه  لتناول 

اإبراز املوقف من ت�سوراتها وتطبيقاتها، كما كر�سنا 

لذلك كل جهودنا، وما نزال و�سنظل، نروم فتح حوار 

املطابقة  حول  اإبراهيم  عبداهلل  اأطروحة  مع  علمي 

جنازاتنا التي تعر�س  والختالف، من خالل قراءته لإ

لها بالتحليل يف كتابه املو�سوم ب »الثقافة العربية 
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ن�ساق واملفاهيم  : تداخل الأ واملرجعيات امل�ستعارة 

»زيف«  عن  للك�سف  وذلك   ،)2( العوملة«  ورهانات 

املمار�سة  نقد  واأن  الختالف«،  و»وهم  املطابقة 

يجابي هو نقد للت�سور الذي تبنى عليه  بعد العلم  الإ

به والك�سف عن اأبعاده ومراميه. وما خال ذلك �سجال 

ل ميكن اأن يفتح اآفاقا اأو ينتج معرفة.

3 - املطابقة والختالف :

ت�سوره  الكتاب  ت�سدير  يف  اإبراهيم  عبداهلل  يقدم 

�سكال العام الذي تعرفه الثقافة العربية احلديثة.  لالإ

يف هذا الت�سور يقدم لنا �سورة قامتة، وله احلق يف 

معه  نتفق  ونحن  له،  يبدو  الذي  النحو  على  تقدميه 

كانت  واإن  اإليها،  يلجاأ  التي  الت�سخي�س  عنا�رش  يف 

العامة  ال�سورة  مالمح  ر�سد  يف  اأخرى  طريقة  لنا 

للثقافة العربية احلديثة. 

يبداأ اأول باحلديث عن كون تطور هذه الثقافة يك�سف 

غري  واملناهج.  الت�سورات  فيها  تتقاطع  �سورة  عن 

اأن هذا التقاطع ل ياأخذ �سكل احلوار والتفاعل. وهنا 

ن  ن�سجل اأول نقطة لالختالف معه يف الت�سخي�س لأ

جمرى  �سيحرف  الفكرة  هذه  على  �سيبنى  ما  كل 

اأفكار  يف  ويدخله  احلقيقي،  م�ساره  عن  التحليل 

منذ  قائمان  واحلوار  التفاعل  اإن  وم�سبقة.  جاهزة 

هو  غيبه  الذي  ال  ال�سوؤ لكن  ن.  الآ اإىل  النه�سة  ع�رش 

؟ فامل�سكل هنا  التفاعل واحلوار  ما هي طبيعة هذا 

بنوعيته  يت�سل  ولكنه  حدث،  اأو  »فعل«  م�سكل  لي�س 

وطبيعته. 

ل  الت�ساوؤ وعدم  واحلوار،  التفاعل  اإلغاء  به  اأدى  لقد 

حتكم  الذي  التعار�س  اأن  تاأكيد  اإىل  طبيعتهما  عن 

نتيجة  اإىل  اأف�سى  العربية  الثقافية  ن�ساق  بالأ

اخلطرية  النتيجة  هذه  تعبريه.  ح�سب  »خطرية« 

العربية  »الثقافة  التالية:  العبارة  يف  لنا  يلخ�سها 

ثقافة  ولي�ست  »مطابقة«  ثقافة  اأ�سبحت  احلديثة 

»اختالف«. )�س.7(.

املطلقة  حكام  الأ هذه  ومثل  ومطلق.  عام  حكم  اإنه 

البدايات  وليدة  تكون  اأن  اإل  ميكنها  ل  والعامة 

العامة واملطلقة والتي تنبني على عدم النتباه اإىل 

بغياب  القول  اإىل  به  واأدت  والتفا�سيل  اجلزئيات 

التفاعل واحلوار، رغم اأنهما قائمان وثابتان واقعيا 

ومو�سوعيا. اإذ لو كانا غائبني فعال ما اأمكن احلديث 

مفا�سل  يف  اأنه  و�سنالحظ  البتة.  مطابقة«  الـ»  عن 

التفاعل واحلوار.  اإىل هذا  الكتاب يومئ  متعددة من 

ولو اأن �ساحب الكتاب وجه عنايته اإىل اإثباتهما مع 

لكان  ممار�ستهما  وكيفية  طبيعتهما  عن  ل  الت�ساوؤ

التفاعل  بنتائج  املالئم،  التحليل  خالل  من  اأم�سك، 

واحلوار، وبني اإىل اأي حد �ساهما يف ت�سكيل الثقافة 

العربية احلديثة، وجعالها ثقافة مطابقة ل اختالف 

ولكان بذلك يقدم لنا ت�سورا خمتلفا عن الذي تبناه 

واتبعه يف الت�سخي�س والتقومي.

انطلق  الذي  املطلق  احلكم  اإبراهيم  عبداهلل  ي�سوغ 

»تهتدي  العربية  الثقافة  اأن  اإىل  بذهابه  منه 

ب»مرجعيات« مت�سلة بظروف تاريخية خمتلفة عن 

ظروفها«. وليف�رش لنا ذلك يبني اأن الثقافة العربية:

اأفرزتها  ثقافية  مرجعيات  مع  مرة  تتطابق  اأ- 

)يق�سد  اخلا�سة  �رشوطها  لها  ح�سارية  منظومات 

الغرب(.

ذاتية  مرجعيات  مع  اأخرى،  مرة  تتطابق  ب- 

)يق�سد  بنموذج فكري قدمي  جتريدية وقارة مت�سلة 

الرتاث العربي(.

بناء على هذين ال�رشبني من املطابقة ي�ستخل�س اأن 

العربية احلديثة �سارت تندرج يف نوع من  الثقافة 

يديولوجي  الإ غواء  الإ ي�سوبها  التي  امللتب�سة  العالقة 

خر« و»املا�سي«. ولقد اأدى هذا اإىل اأن اأ�سبح  مع »الآ

ح�سورها »ا�ستعارة« جردت من �رشوطها التاريخية 

ووظفت يف �سياقات خمتلفة. 

ا�ستعارت  اأن  املزدوجة  املطابقة  هذه  عن  تولد  لقد 

حديثة  )غربية  اأخرى  »ثقافة«  العربية  الثقافة 

اأنها  �سوى  من وجود  لها  يبق  ومل   ،) قدمية  وعربية 

الثقافة  اأن  اآخر،  بتعبري  ذلك،  ومعنى  »ا�ستعارة«. 

غريها.  من  م�ستعارة  »�سورة«  �سوى  لي�ست  العربية 

فيه  ت�سود  الذي  العربي  الثقايف  الواقع  ويوؤول 

التناق�سات والتعار�سات التي متزق ن�سيجه الداخلي 

اأن نقول  اإىل هذا البعد ال�ستعاري امل�سوؤول، هل لنا 

تغمر  التي  ال�سلبية  النعكا�سات  هذه  عن  ؟  الوحيد 

الثقافة العربية.
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�رسورة ميالد : 

نظرية �رسدية 

عربية خال�شة، 

تراعي 

خ�شو�شيته 

وت�شدد على 

اختالفه.



نزوى العدد 56 / اكتوبر �200 

42

دراســات .. دراســات .. دراســات 

كما اأن املطابقة نف�سها كانت لها جتليات تتبدى من 

ق�ساء وال�ستبعاد املتبادل بني  خالل �سور النبذ والإ

اأو  املرجعية  هذه  ت�ستثمر  التي  الفكرية  املمار�سات 

تلك. وجنم عن كل ذلك نوع من القيم يبدو من خالل 

كراه والتنكر والتي جندها  بروز التمويه والتخفي والإ

توظف  التي  ى  والروؤ واملناهج  املفاهيم  يف  كامنة 

املالءمة  درجة  العتبار  عني  يف  تاأخذ  ل  باأ�ساليب 

فيها.  ت�ستعمل  التي  وال�سياقات  العنا�رش  هذه  بني 

كما اأن التع�سف كان ميار�س بهدف اإخ�ساع اأن�ساق ل 

�سلية. وكانت النتيجة اأن �ساد  �سلة لها باأن�ساقها الأ

بهام واللتبا�س واأدى كل ذلك اإىل تعميق نوع من  الإ

الثقافة امل�سطحة التي تغيب فيها الفر�سيات الكربى 

�سئلة اجلوهرية. والأ

عبداهلل  حاول  التي  �سكالت  الإ جممل  هي  هذه   

الثقافة  واقع  من  بالنطالق  ت�سخي�سها  اإبراهيم 

عليها  التدليل  على  عمل  والتي  احلديثة،  العربية 

الثقافية  املمار�سة  هذه  من  مناذج  ر�سد  خالل  من 

اأو  خر  الآ القائمة على املطابقة مع  العربية احلديثة 

املا�سي بهدف واحد يعرب عنه بقوله : »بيان الكيفية 

�سلب  يف  واملوؤثرات  املرجعيات  فيها  تغلغلت  التي 

على  ترتبت  التي  ثار  والآ احلديثة،  العربية  الثقافة 

يتنا اإىل اأن نقد »ثقافة املطابقة  ذلك انطالقا من روؤ

الت�سديد  الختالف«.  ثقافة  ظهور  اإىل  ال�سبيل  »هو 

مني )�س. 9(.

واقع  ر�سد   : هو  الكتاب  يحكم  الذي  طار  الإ اإن     

فكرية  ى  وروؤ منهجية  ممار�سات  خالل  من  ثقايف 

تتجلى يف كل  التي  املطابقة  ثقافة  نقد مظاهر  مع 

هذه املمار�سات لتحقيق هدف واحد هو العمل على 

حتقيق ثقافة الختالف.

الت�سخي�س  مظاهر  خمتلف  عند  التوقف  اأريد  ل 

نتائجها  اأو  مقدماتها  خالل  من  �سواء  املعتمدة 

ن ذلك �سيدخلنا يف �سجال نظري مل يوفر  ودعواها لأ

اإب�ستيمولوجي ميكن  اأو  اأي ملمح معريف  له �ساحبه 

اأن ي�سكل خلفية حلوار علمي جاد، ولذلك فاإننا نوؤثر 

التوقف معه، وعلى قاعدة املطابقة والختالف، اأمام 

الثقافة  يف  وال�رشديات  بال�رشد  املت�سلة  الق�سايا 

اخلا�سة  ت�سوراته  نناق�س  خاللها  ومن  العربية، 

والعامة. و�سنعمل على ا�ستعرا�س اآرائه مبو�سوعية، 

ال�رشد  عن  ت�سوراته  ونناق�س  اأول،  م�ستوى  يف 

امل�ستعارة،  باملرجعية  عالقتهما  يف  وال�رشديات 

ذلك  وانعكا�س  واآلياته  واحلوار  التفاعل  واأ�سكال 

على ال�رشديات يف املمار�سة العربية كما اأت�سورها 

واأدافع عنها يف م�ستوى ثان.

4 - ال�سرديات واملطابقة :

4 - 1. النموذج وال�شجال :

»حتليل  لكتابي  قراءته  اإبراهيم  عبداهلل  يجعل   

اخلطاب الروائي« ) 3 ( وانفتاح الن�س الروائي« )4( 

وا�ستبداد  ال�رشدية   : يقطني  �سعيد  دال«  عنوان  حتت 

»النموذج«  مفهوم  من  وينطلق  الغربي«،  النموذج 

مع  املطابقة  براز  لإ اهتمامه  حمور  اإياه  جاعال 

النظريات ال�رشدية الغربية. يقول : »مع الناقد �سعيد 

الن�س  وانفتاح  اخلطاب  حتليل  كتابيه  يف  يقطني 

بني  ال�سجال  اأنتجه  »الذي  النموذج  بهيمنة«  نواجه 

راء التي اعتنت مبكونات اخلطاب ال�رشدي«. )�س.  الآ

.)77

يف  ال�سجال  معها  مور�س  التي  النظريات  ويحدد 

ال�رشديات مع جنيت والنظرية ال�رشدية الدللية مع 

جراءات  والإ املفاهيم  من  كثريا  اأن  مبينا  غرميا�س، 

التي مت النتهاء اإليها اأمدتني بها هاتان النظريتان 

لعر�س  الكتابني  من  كبرية  اأجزاء  خ�س�ست  التي 

يت�سور  كما  عملت،  لقد  ومقولتها.  مفاهيمها 

راء  الباحث، على تخ�سي�س حيز كبري ل�ستعرا�س الآ

خرين يف هذا  لتحقيق هدفني اثنني : ك�سف جهود الآ

امليدان من جهة، وتعقب التطور التاريخي لل�رشديات 

من جهة ثانية.

ي�ستخل�س  التحليل،  من  النقطة  هذه  اإىل  و�سول   

عبداهلل اإبراهيم حكما على العمل بقوله : »اإن الكتابني 

ثم  وال�ستخال�س،  والنتقاء  بال�سجال  يحت�سدان 

منوذج  اإىل  الطمئنان  بهدف  الرف�س،  اأو  التبني 

)�س.78(.  وحتليلية«.  منهجية  كفاية  على  ينطوي 

ا�ستنباط  لي�س  احلالة،  هذه  يف  املطلوب،  اأن  معتربا 

طريق  عن  ولكن  »ال�سجال«،  طريق  عن  »النموذج« 

ال�ستقراء.



براز  لإ عليها  يرتكز  التي  �سا�سية  الأ الفكرة  هي  هذه 

»املطابقة« مع النظريات ال�رشدية الغربية. وهو يعرب 

عنها مرارا بتعبريات خمتلفة : »اإذا كان الباحث يف 

 Narratologie( حقل ال�رشدية ) يق�سد ال�رشديات

جهود  باإزاء  )Narrativité(؟(  ال�رشدية  ولي�س   )

�سجال  فهل  املو�سوع،  بتفا�سيل  عنيت  خ�سبة، 

اأهدافه  بلوغ  الذي ميكنه من  الباحث معها فقط هو 

اأن  مر ي�ستدعي، قبل كل �سيء، بل ويلزم،  اأن الأ اأم  ؟ 

ملكونات  و�سامل  دقيق  ا�ستقراء  على  البحث  يقدم 

مو�سوع ال�ستغال، اأق�سد : مكونات اخلطاب ال�رشدي 

الذي يعمل الباحث عليه«. �س. 78.

4 - 2 - املنت والنتقاء :

اإن بناء منوذج عن طريق ال�سجال ل ال�ستقراء، يرى 

النتقاء  القيام بعملية  اإىل  اأدى بي  اإبراهيم،  عبداهلل 

امل�ستوى  يبدو  وتطبيقي.  نظري   : م�ستويني  على 

ال�رشدية  راء  والآ النظريات  انتقائي  ول من خالل  الأ

راف�سا  بع�سها  فاأقبل  معها،  اأت�ساجل  كنت  التي 

من  منوذج  اإىل  النهاية  يف  �سل  لأ خر،  الآ بع�سها 

مر ل يخلو من  خالل النتقاء. وهو ي�ستنتج اأن هذا الأ

خماطر، وقد تكون اأحيانا مهلكة. 

فيبدو  التطبيقي  امل�ستوى  على  الثاين  النتقاء  اأما 

الزيني  هو  واحدا  روائيا  انتخابي خطابا  من خالل 

بركات للتحليل مردفا اإياه باأربعة خطابات روائية 

عملية  اإبراهيم  ويبني  بالهتمام.  ت�ستاأثر  ل  اأخرى 

ا�ستغلت  كما  التطبيقي،  والختيار  النظري  النتقاء 

بذلك، يف ت�سوره، بالو�سف التايل : »وقد بداأ بحثه 

يف املداخل التمهيدية التي خ�س�ست للزمن وال�سيغة 

والبنية  الن�سي  والتفاعل  الن�سي  والبناء  ية  والروؤ

بني  تطابق  اإيجاد  اأجل  من  كاأنه  ال�سو�سيون�سية، 

ال�رشدية  الدرا�سات  من  ا�ستقاه  الذي  النموذج  بنية 

للتحليل، وكاأن  انتخبه  الذي  الغربية وبنية اخلطاب 

بحثه ل يهدف اإىل ا�ستنباط »�رشدية« اخلطاب الذي 

در�سه. اإمنا هو اإن�ساء هيكل ي�سلح لتحليل اخلطابات 

ال�رشدية.

لقد جنم عن هذا العمل الذي ي�سعى اإىل اإقامة منوذج 

ن  بال�سجال والنتقاء، غياب »الكفاية املنهجية« ؟ لأ

مطابقة  �سوى  لي�ست  ي�ستخل�س،  كما   العمل،  نتيجة 

ميكن  ل  وبذلك،  اعتمدتها.  التي  املرجعيات  مع 

»اإن   : يقول  اأجنبي.  لنموذج  تطبيق  عن  اإل  احلديث 

تعميم منوذج ما، يتحدر من امل�ساهاة وامل�ساجلة، 

ثم انتخاب خطاب ي�سوغ علميته، اأمر حمفوف بكثري 

املنهجية،  الكفاية  مو�سوع  اأن  ذلك  خطار،  الأ من 

دبي«. �س. 79.  �سيثار جمددا يف ميدان البحث الأ

  اإن ما يوؤكد هذا احلكم الذي ي�ستنتجه اإبراهيم يرتهن 

اإىل تاأكيد  اأن »املوجهات اخلارجية يف حقل ال�رشدية 

قد  الفرن�سية  البحوث  يف  خا�سة  تبلورت  كما  )؟(، 

من  كثريا  ووجهت  يقطني،  باهتمام  كثريا  ا�ستاأثرت 

�سفحات  يف  وترددت  اإليها،  تو�سل  التي  النتائج 

تكونت  التي  اجلهة  اإىل  تو�سالته  ووجهت  كتابيه، 

عنها«.  �سدرت  التي  املرجعيات  يطابق  مبا  فيها 

�س. 79.

للكتابني،  اإبراهيم  قدمها  التي  القراءة  لهذه  تبعا 

ميكننا اأن ن�ستخل�س ما يلي :

اأ. هناك اعتماد على النظريات ال�رشدية الغربية.

ب. هناك �سجال وانتقاء نظري وتطبيقي.

قابل  منوذج  اإىل  الو�سول  يف  رغبة  هناك  ج. 

للتعميم.

»مطابقة«  �سوى  هذا  كل  عن  ينجم  مل  اأنه  غري 

املرجعيات  مع  بها،  ا�ستغلت  كما  ال�رشديات، 

تكن  مل  وبذلك  املنهجية.  الكفاية  فغابت  جنبية،  الأ

على  اإ�سقاط  �سوى  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  كل 

نظر  وجهة  ح�سب  ا�ستند،  العمل  ن  لأ العربي  الن�س 

طريق  عن  الغربي  النموذج  ا�ستن�ساخ  على  اإبراهيم، 

ال�سجال والنتقاء نظريا وعمليا.

4 - 3 - الهيكل العام والن�س اخلا�س :

بناء على ما �سجلناه اأعاله من اأفكار قدمها اإبراهيم 

نف�سه،  الجتاه  يف  ي�سري  جنده   ،« املطابقة  لتربير» 

وتطبيقيا  نظريا  ا�ستغايل  طريقة  تلم�س  حماول 

تقدمي  يريد  يقطني كان  �سعيد  اإن   »: قوله  من خالل 

هيكل عام يكون �ساحلا لتحليل اخلطابات ال�رشدية، 

مثل  جهدا  اأهدافه.اإن  لت�سويغ  منوذجا  انتخب  واأنه 

اأكرث مما يعنى بالن�سو�س، هو  هذا يعنى بالطرائق 
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هل ا�شتعارت 

الثقافة العربية

خرى »ثقافة« اأ

)غربية حديثة

وعربية قدمية(، 

ومل يبق لها 

من وجود 

نها  �شوى اأ

»ا�شتعارة«

من غريها.
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اأدخل يف ال�رشدية )؟( التي تريد حتديد اأنظمة عامة. 

لتاأكيد  ا�ستخدمت  بركات  الزيني  رواية  فاإن  ولهذا 

�سحة التو�سالت النظرية التي كان الناقد قد تو�سل 

ومل  البع�س.  ببع�سها  راء  الآ م�ساربة  نتيجة  اإليها 

�سلفا.  املقررة  راء  الآ تغيري  اأو  بتحوير  الرواية  تفلح 

فيها.  اخلطاب  واأدخل  وفراغات  قوالب  �سيغت  فقد 

وهذا يربهن على ما كنا قد اأكدناه، من قبل، من اأن 

املكونات التي تو�سل اإليها يقطني، قد ت�سكلت ب�سبب 

من العر�س وال�سجال، ل ال�ستقراء الدقيق ملكونات 

الرواية«. 

لنا  يبني  نه  لأ طوله  على  ال�ساهد  بهذا  جئت  لقد   

مور وقراءتها لها. فهو  بجالء كيفية فهم اإبراهيم لالأ

العامة،  نظمة  الأ بتحديد  العناية  اإىل  اأميل  اأين  يبني 

ويطالبني  ال�رشديات،  نطاق  يف  يدخل  عملي  واأن 

ولي�س  بها،  الناقد  اهتمام  بالن�سو�س  بالهتمام 

اهتمام ال�رشدي. ويكرر ما �سبق اأن قاله عن ال�سجال 

واملكونات والقوالب. واإىل جانب ما حاولنا تلخي�سه 

�سابقا، ميكن اأن ن�سيف :

�سحة  لتاأكيد  ذريعة  فقط  كان  الن�س  حتليل  ـ 

النظرية.

فيها  اأدخل  وفراغات  وقوالب  قوالب جاهزة  اإقامة  ـ 

الن�س.

 وهذا هو الكالم الذي �سمعناه منذ اأوا�سط الثمانينيات 

عن طريقة عملنا وعمل من �سار يف الجتاه نف�سه. 

4 - 4 - املعرفة العلمية : واملرجعية امل�ستعارة :

 بعد هذا التحليل يربط ما انتهى اإليه من خال�سات 

يف الكتابني حتت مفهوم  »النموذج« مبا �سبق اأن حلل 

وباإ�سافة  ية«.  »الروؤ عنوان  حتت  اأخرى  موؤلفات  به 

معا،  والنموذج  ية  الروؤ اأن  يرى  ال�سابق  اإىل  الالحق 

امل�ستعارة،  املرجعيات  مع  »مطابقة«  �سوى  لي�سا 

ل  املطابقة«  »ثقافة  اإ�ساعة  يف  �ساهما  فقد  ولذلك 

من  خر،  الآ ية  روؤ كانت  »واإذا   : يقول  »الختالف«. 

ن  اأثرت يف عمل النقاد العرب، فاإننا جند الآ قبل قد 

خر« قد اأ�سبح  ) اأي ب�سدد ال�رشديات ( اأن »منوذج الآ

كانت  واإذا  املعا�رشين.  العرب  النقاد  اهتمام  مثار 

يديولوجية،  ية مفهوما ملتب�سا مع املعطيات الإ الروؤ

ل  قيا�سيا،  معيارا  بو�سفه  قدم  قد  »النموذج«  فاإن 

التي  العلمية  املعرفة  من  �رشب  نه  لأ حوله،  خالف 

اإن  اأخطر.  نوع  من  ت�سليال  ذلك  ورتب  لها.  ل هوية 

معينة  ى  لروؤ تنتجه مرجعيات، طبقا  الذي  النموذج 

ى  والروؤ املرجعيات  تلك  عن  ومعربا  ل�سيقا  �سيظل 

».�س.80

بداية  اخلال�سة  هذه  اإبراهيم  يجعل  اأن  اأمتنى  كنت 

املرجعية  خ�سو�سية  براز  لإ ومنطلقا  للتحليل 

فعل  ولو  قدمت.  الذي  بالعمل  وعالقتها  امل�ستعارة، 

من  النطالق  ل  علمي  حتليل  اإجراء  اإىل  لدفعه  ذلك 

م�سبقات والعمل على قراءة التحليالت يف �سوئها.

له،  هوية  ل  علما  بو�سفه  النموذج  يقدم  هنا  اإنه 

اأنتجته  الذي  النموذج  اأن  يرى  نه  لأ ندعي،  كما 

غربية   ( معينة  ية  روؤ وليد  هو  الغربية،  املرجعيات 

: لو  لنا  اأن يقول  (، و�سيظل ل�سيقا بها. وكاأنه يريد 

ادعيتم ال�ستغال يف اأفق علمي، فاإن النماذج العلمية 

ل  ونحن كي  الغربية.  بالثقافة  الغربية هي خا�سة 

علينا  الغربية،  املرجعيات  مع  »املطابقة«  منار�س 

»الختالف« معها، ونبني »العلم« العربي »بناء على 

»الن�س العربي«.

عنه،  يدافع  فيما  يختلف،  ل  اإبراهيم،  عبداهلل  اإن 

ا�سترياد  عن  تتحدث  التي  التقليدية  طروحات  الأ عن 

النظريات وتطبيقها على الن�س العربي. واحلل الذي 

�رشدية  »نظرية  اإقامة  هو  غرارها،  على  يقرتحه، 

ال�رشد  اختالف،  اأي  خ�سو�سية،  من  »تنطلق  عربية 

العربي عن نظريه الغربي.

5. ال�سرد، ال�سرديات، الختالف :

5. 1. الت�سور واملنطلق :

 ل بد يل اأول من تو�سيح نقطتني اأ�سا�سيتني بدونهما 

درا�ساتي  يف  به  قمت  الذي  العمل  فهم  ي�ستحيل 

ن واأنا  النقدية املختلفة منذ القراءة والتجربة اإىل الآ

تفاعلية  �رشديات  اإىل  ال�رشديات  تطوير  عن  اأبحث 

متكننا من فهم اآليات ا�ستغال الن�س ال�رشدي الرقمي. 

ومنطلقات  للعمل  ت�سوري  النقطتان  هاتان  �سكلت 

ن و�ستظل  الآ اإىل  الوقت  تفكريي وكتاباتي منذ ذلك 

رغم حديث البع�س عن موت ال�رشديات اأو موت النقد 



دبي. هاتان النقطتان هما : الأ

5 - 1 - 1 - الع�سر املعريف :

خارج  نفكر  اأو  ن�ستغل  اأن  ميكننا  ل  معرفيا،  اإننا   

ن�ستغل كباحثني  اأننا  فيه. ومبا  نعي�س  الذي  الع�رش 

»الع�رش  اإطار  خارج  التفكري  ميكننا  ل  ومثقفني 

باإبدالته وت�سوراته وتناق�سات  املعريف »املتحقق 

اجتاهاته وتياراته، هذا اإذا كنا فعال ندرك اأننا نعي�س 

املعرفة،  حق  نعرفه  واأننا  حمدد،  معريف  ع�رش  يف 

حاطة  والإ جهة،  من  اإجنازاته  متثل  على  وقادرون 

مبختلف ما يعتمل فيه من فروقات، ولو طفيفة، من 

جهة اأخرى، ولنا اإمكانية التمييز بينها بو�سوح من 

خر«  »الآ عن  ونتحدث  نرى  كنا  اإذا  اأما  ثالثة.  جهة 

ل  وهو  وهم،  اىل  بالن�سبة  فهذا  ية»  »الروؤ بهذه 

ي�ساعدنا على الفهم.

خر« واملطابقة والختالف  يبدو يل اأن احلديث عن »الآ

حقائق.  اأنها  على  اأباطيل  وت�سجيل  للوقت  »م�سيعة 

الع�رش  خارج  فنحن  الطريقة  بهذه  نفكر  دمنا  وما 

نندمج  مل  ننا  لأ كذلك  فعال  ونحن  فيه.  نعي�س  الذي 

فيه معرفيا، ولذلك فنحن جنهله، واإن كنا نريد و�سع 

امل�سافة معه. 

5 - 1 - 2 - الثقافة العربية والع�سر :

الع�رش  عن  متاأخرة  ثقافة  اإىل  انتمائنا  ب�سبب  اإننا 

 : م�ساعفا  جهدا  اأبذل  فيه،  نعي�س  الذي  املعريف 

والعمل  جهة،  من  املعريف  الع�رش  مواكبة  حماولة 

على جعل ثقافتنا التي نكتب بلغتها قابلة لالرتقاء 

دراك ما يحتدم فيه من جهة  اإىل ما يعرفه الع�رش ولإ

الكربى  املعرفية  م�سكالته  يف  والنخراط  ثانية، 

عنه  النعزال  ل  ثالثة،  جهة  من  وم�سوؤولية،  بوعي 

بوهم اخل�سو�سية واملغايرة والختالف.

 هذا الو�سع املزدوج الذي اأح�س�ست به منذ كتاباتي 

اأحاول من  اأ�ستغل يف منحيني اثنني  وىل، جعلني  الأ

 : مور  الأ خمتلف  من  حمدد  موقف  اتخاذ  خاللهما 

تاريخي  امتداد  هو  الذي  الغربي  الفكر  مع  التفاعل 

العربية  الثقافة  يف  الفعل  اأجل  من  ن�ساين،  الإ للفكر 

لتنتقل من تاأخرها، وتنخرط يف الوعي بالع�رش، اإىل 

املعريف  فق  الأ اإىل  لالرتقاء  يوؤهلها  الذي  امل�ستوى 

فيه  �سهام  لالإ موؤهلة  لتكون  الع�رش،  به  يزخر  الذي 

يف مرحلة لحقة.

5. 2. البنيوية والو�سوح النظري :

ت�سكل وعيي النظري واملعريف، واأنا تلميذ، يف نطاق 

يف  تطور  الكتابي  وعيي  لكن  اللينينة.  ـ  املارك�سية 

باعتبارها  البنيوية  مع  تبلور  الذي  املعريف  فق  الأ

ن�سان واملجتمع  اإبدال جديدا جاء ليجدد النظر اإىل الإ

والتاريخ على اأنقا�س الوجودية واملارك�سية. ا�ستغلت 

الن�سو�س.  من  وبغريه  دبي  الأ بالن�س  البنيوية 

وكان لها هدف واحد، ا�ستفادته من الل�سانيات ومن 

املمار�سة العلمية بوجه عام. وهو : فهم البنية بهدف 

الو�سول اإىل اإدراك كيفية ا�ستغالها من داخلها اأول، 

قبل التفكري يف العوامل املحيطة بها، عك�س ما كنا 

نفكر به حيث كان �سعارنا : تغيري العامل  ل تف�سريه. 

اأن  وزيفه،  الوعي  هذا  نتائج  معاينة  بعد  وانتهيت 

اأن  كما  التف�سري.  بدون  يكون  اأن  ميكن  ل  التغيري 

وليد  والفهم  الفهم.  بدون  يكون  اأن  التف�سري ل ميكن 

جاء  هنا  من  النظري.  التاأمل  ولي�س  العلمي  البحث 

للفهم«.  »اأداة  باعتبارها  البنيوية  اإىل  انحيازي 

باجتهادات  اأقتنع  جعلني  الذي  املنطلق  هو  وهذا 

يوؤ�س�س  وهو  �سو�سري  دو  وبعمل  الرو�س،  ال�سكالنيني 

معريف  اأفق  يف  اأننا  اأرى  البنيوية  مع  الل�سانيات. 

خمتلف  يف  التفكري  اإعادة  اإىل  يدفعنا  نه  لأ جديد 

كان  ما  عك�س  داخلها  من  فهمها  اأجل  من  �سياء  الأ

عليه الو�سع �سابقا حيث كان الهتمام من�سبا على 

ما هو خارجي، مع جهل تام، بل وجتاهل واإق�ساء 

لكل ما هو داخلي.

ين  لأ دبي،  الأ ال�سعيد  على  البنيوية،  اإىل  انحزت 

اأو  �ساعرا  اإيديولوجيا يف�سل  العربي  النقد  اأرى  كنت 

اأو  ال�ساعر  ويرف�س  ثوري،  نه  لأ فقط  تافها  روائيا 

نه غري ثوري. فبدا يل اأن اخللل  الروائي اجليد فقط لأ

واآراء  مقدمات  اإىل  يرتهن  نه  لأ والت�سور  ية  الروؤ يف 

جاهزة، فكفرت بامل�سبقات وبفكر القطيع.

اأنه  يل  تبني  البنيوية،  دبيات  الأ على  اطلعت  عندما 

كقا�سم  ب»البنية«  الهتمام  حول  اللتقاء  رغم 

م�سرتك، كانت الجتهادات متعددة وخمتلفة. فميزت 

نزوى العدد 56 / اكتوبر �200 

دراســات .. دراســات .. دراســات 

45

�شعيد يقطني: اإن 

إبراهيم،  عبداهلل ا

ال يختلف، فيما 

يدافع عنه، عن 

طروحات  االأ

التقليدية التي 

تتحدث عن 

ا�شترياد

النظريات 

وتطبيقها

على الن�ص

العربي. 

واحلل الذي 

يقرتحه، على 

إقامة  غرارها، هو ا

»نظرية �رسدية 

عربية »تنطلق 

من خ�شو�شية، 

ي اختالف،  اأ

ال�رسد العربي عن 

نظريه الغربي.
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جملة  لعدد  واملتاأنية  العميقة  قراءتي  خالل  من 

توا�سالت 1966 ) وكان هذا العدد نقطة ال�سفر يف 

التحليل ال�رشدي ( بني طرائق ال�ستغال التي ينهجها 

كل باحث، ومن خالل متابعة اأعمال كل واحد منهم 

انتهيت اإىل اأن عمل جنيت وتودوروف لي�س هو عمل 

اإيكو،،،  عمل  ول  بارث  عمل  هو  ولي�س  غرميا�س، 

نني كنت اأراهم اأقرب  وانحزت اإىل اأعمال ال�رشديني لأ

اىل من ال�سيميائيني.

اإبراهيم،  يدعي  كما  النتقاء  ولي�س  الختيار،  كان 

والختيار قطعة من عقل املختار، كما يقول العرب 

كتابي  ومنذ  واعية.  اأ�س�س  على  مبنيا  القدماء، 

�ساأ�ستغل   اإين  قلت   ،)1985( والتجربة  القراءة  ول  الأ

بال�رشديات، وكل همي تاأ�سي�س ال�رشديات يف الرتبة 

حيثياته  بكل  علميا  اخت�سا�سا  باعتبارها  العربية 

واأبعاده مع التفكري يف اآفاقه. وكنت يف هذه العملية 

بالعمل  يوؤمن  الذي  العلمي  التفكري  من  اأنطلق 

غناء والتجاوز،  باعتباره م�رشوعا قابال للتطور والإ

خر؟  الآ من  ت�ستورد  جاهزة،  و�سيغا  قوالب  ولي�س 

وتطبق على الن�س العربي كما يدعي اإبراهيم.

فق املعريف، كنت   عندما كنت اأفكر يف نطاق هذا الأ

اأرى النقد العربي يتعامل مع البنيوية، وكاأنها �سيء 

والو�سف  العوامل  جانب  اإىل  الراوي  فيوظف  واحد، 

عن  احلديث  ميكننا  فعال  هنا  التاأويل،،،  جانب  اإىل 

الت�سورات  بني  املزج   : الفو�سى  عن  بل  النتقاء، 

املختلفة بال متييز ول تفريق. 

العمل  التحليل،  اإىل جانب  ارتاأيت،  الو�سع  اأمام هذا 

جراءات  بالإ والتعريف  املفاهيم  مناق�سة  على 

النظرية  املقدمات  جاءت  هنا  ومن  والتمايزات، 

بهدف  بعدهما،  �سيظهر  وفيما  الكتابني  يف  الطويلة 

ولتحقيق  للنظريات  اجليد  ال�ستيعاب  اإىل  الرتقاء 

الو�سوح النظري املفقود.

خرين، كما يدعي  مل يكن عندي هدف ك�سف جهود الآ

لل�رشديات.  التاريخي  التطور  تعقب  ول  اإبراهيم، 

�سا�س هو  الأ الهدف  ال�سطح. كان  فهذا ما يطفو على 

املعرفية،  والفو�سى  النظري  الت�سيب  مواجهة   :

والعمل على دفع امل�ستغلني بال�رشد اإىل التمييز بني 

اأجل  من  املختلفة  والجتهادات  النظرية  طارات  الإ

كما  نه،  لأ ثقافتنا،  يف  حمددة  اخت�سا�سات  ت�سكيل 

�سيقة  اخت�سا�سات  تكوين  ميكننا  ل  دائما،  اأعتقد 

دقيقة  معرفة  بدون  خمت�سني  وظهور  متعددة، 

النظر  تطوير  اأبدا  ميكننا  ل  ذلك  وبدون  وعميقة. 

دبي  والعمل. لهذا كنت، اأبدا، اأرى اأن مقولة »الناقد الأ

نها تعني كل �سيء. طالق ل تعني �سيئا لأ »بهذا الإ

بني  التمييز  ميكننا  ل  الدقيق  ال�ستيعاب  بدون 

اإىل  الو�سول  اأجل  من  املجتهدين  بني  »الختالف« 

ودللتها  واملفاهيم  بامل�سطلحات  دقيقة  معرفة 

الذي  املرجعي  طار  الإ باختالف  تختلف  التي 

تعتمده.

والتنا�س،،،  والن�س  اخلطاب  مثل  مفاهيم  اإن     

يف  وال�سخ�سية،،،هي  وال�رشد،  ال�سيغة  مثل  واأخرى 

اإن  بل  احلكائية،  ال�سميائيات  يف  غريها  ال�رشديات 

دللتها تختلف لدى ال�رشديني اأنف�سهم. وباخت�سار 

ال�سيميائيات،  معجم  هو  لي�س  ال�رشديات  معجم  اإن 

ال�سطالحية  املادة  يوظفان  املعجمان  كان  واإن 

م�سكالت  كربيات  من  واحدة  اأن  يل  ويبدو  نف�سها. 

اخللط  هذا  يف  تكمن  العربي  ال�رشدي  التحليل 

ملتب�سة  وامل�سطلحات  املفاهيم  فكانت  والفو�سى. 

ذو  وهو  ول،  الأ الهدف  هو  هذا  كان  وا�سحة.  وغري 

بعد اإب�ستيمولوجي وتربوي يف اآن.

�سا�سي الثاين فيتمثل يف جعل القارئ   اأما الهدف الأ

الكتاب  يف  به  اأقوم  الذي  التحليل  مع  يتعامل  الذي 

ين كنت ب�سدد  ول والثاين وكل كتبي الالحقة ) لأ الأ

معرفة  على   ) ومدرو�س  املدى خمطط  بعيد  م�رشوع 

كنت  اإنني  اأوظف.  التي  وامل�سطلحات  جراءات  بالإ

ممار�سة  وعلى  جيدا،  النظرية  فهم  على  حري�سا 

توظيف  وعلى  مداه  اأق�سى  يف  النظري  الو�سوح 

الب�سيطة  بفروقاتها  بوعي  واملفاهيم  امل�سطلحات 

والدقيقة. 

لي�س  باأنه  اإبراهيم،  يقول  هذا،  بناء على كل  فكيف، 

يقول هناك  ي�ستدرك  وعندما  ؟  وتفاعل  هناك حوار 

�سجال ل ا�ستقراء ؟

5. 3. ال�سجال والتفاعل  :

على  للتمايزات  ومدركا  الختيار  يف  واعيا  كنت     



التي  الن�سو�س  على  مطلعا  وكنت  النظري.  ال�سعيد 

على  التجديد   : اثنني  حمددين  على  بناء  اخرتتها 

م�ستوى البنية الروائية واتخاذ هزمية 67 مو�سوعا 

حوار  عالقة  بالتطبيق  النظرية  وعالقة  لال�ستغال. 

دائم. اإنني مل اأكتب املقدمات النظرية اإل بعد اأن اأكون 

جنيت  مع  اأختلف  مل  لذلك  التطبيق.  من  انتهيت  قد 

وال�سوت،  امل�سافة  بني  التفريق  ويف  التبئري  يف 

والنحياز اإىل ت�سور ميك بال �سد جنيت، اإل بعد اأن 

ا�ستغلت على الن�سو�س ) هل هذا هو ال�ستقراء ؟ (. 

للعمل  الثالثي  التق�سيم  مع  اإين  اأقل  مل  اأنني  كما     

)املدر�سة  وجنيت  تودوروف  عك�س  احلكائي، 

الفرن�سية (، اللذين مييزان فقط بني الق�سة واخلطاب، 

يف  كنت  ين  لأ اإل  والن�س  اخلطاب  الق�سة   : واأتبنى 

لي�س  الرتكيبي  الوقوف عند احلد  اأن  اأرى  م�رشوعي، 

ين كنت اأرى اأن ال�رشديات ميكنها  اأق�سى طموحي لأ

اأن تنفتح يف مرحلة من تطورها على جمالت اأو�سع، 

جعلني  ما  وهذا  الل�سانيات.  غري  اأخرى  علوم  وعلى 

جنلو  الأ الدار�سني  لدى  الثالثي  التق�سيم  مع  متفقا 

�ساك�سونيني لعتبارات خمتلفة عن التي بنوا عليها 

تق�سيمهم الثالثي.

الثالثي  التق�سيم  وفق  ال�رشد  فهم  يف  التميز  هذا  اإن 

اإىل  فيه،  تتدخل  كانت  البداية  منذ  ارت�سيته  الذي 

روا�سب  اإليه،  اأوماأت  الذي  العلمي  امللمح  جانب 

يديولوجي  اأو قل الجتماعي والإ تفكريي املارك�سي 

نها ظلت حا�رشة، ولكني كنت اأعمل على عقلنتها  لأ

وهنا  علمية.  اأر�سية  بدون  تت�رشف  تركها  وعدم 

مع  اأختلف  كنت  الثالثي،  التق�سيم  مع  اتفاقي  رغم 

اأ�سحابه. وهذا ما طبقته يف »انفتاح الن�س الروائي« 

اأ�سميتها   ( اجتماعية  ل�رشديات  مدخال  جعلته  حيث 

باحثني  ذلك،  بعد  اأجد،  اأن  قبل   ،) �رشديات  �سو�سيو 

ما  اإبراهيم  يت�ساءل  مل  عنها.  يتحدثون  اأمريكيني 

عالقة النفتاح بالتحليل ؟ وملاذا البحث يف البنيات 

الجتماعية ؟ وملاذا ميزت بني »اخلطاب« و» الن�س« 

؟ 

الكبري  ال�رشدي  امل�رشوع  بينت  الراوي«  »قال  يف 

لل�رشديات،  اآفاق  لفتح  عليه  النفتاح  ميكننا  الذي 

اأنرثوبولوجية،   : فرعية  �رشديات  ظهور  اإىل  ويوؤدي 

ن اأجد ) يف الكتابات  ونف�سية، تاريخية،،، وها اأنا الآ

جنبية( من يتحدث عن �رشديات رقمية... الأ

املدر�سة  اأ�سري  اأكن  ومل  وا�سحا،  امل�رشوع  كان 

منفتحا  الن�س  انفتاح  كان  يدعي.  كما  الفرن�سية، 

زميا  بيري  لها  نظر  كما  الن�س«  »�سو�سيولوجيا  على 

املارك�سي ال�سيميائي. فلماذا مل األتزم بت�سور جنيت 

امتدادا  الن�س  انفتاح  وجعلت  ال�رشد،  حتليل  يف 

لتحليل اخلطاب ؟ 

عالقة   اأية  الروائي»  الن�س  انفتاح  لـ»  اأبدا  تكن  مل 

بال�رشديات املنجزة، ح�رشيا اأو تو�سيعيا. واملكونات 

التي بنيت عليها »الن�س« من حيث هو بناء، وتفاعل 

ن�س، وبنيات �سو�سيو ن�سية مل يتعر�س اإليها اأي من 

الدار�سني الذين اهتموا بال�رشد، �سواء كانوا فرن�سيني 

اأو اأملانيني اأوغريهم. 

التنا�س،  مفهوم  و�سع  جنيت  اإن   : قلت  وعندما 

الن�سية«،  »املتعاليات  ا�ستعمال  يف  معه  واختلفت 

التفاعل   «: خا�سة  �سباب  لأ عليه  اأف�سل  باأين  وقلت 

ين كنت اأرى العالقات الن�سية تنبني على  الن�سي »لأ

التفاعل، وجدت بعد زمن، جنيت يقول باأن م�سطلح 

»املتعاليات« غري منا�سب ؟ وها اأنت ترى »التفاعل« 

مع الن�س الرقمي ياأخذ كل مداه. و�رشنا نتحدث عن 

»التفاعل« باأنه جوهر العالقات بني الكاتب والقارئ 

»النفتاح«  يف  اأ�سميته  ما  و�سعت  وبذلك،  والن�س. 

»الن�س  �سمنها  واأدخلت  الن�سي»،  التفاعل  بنظرية 

املرتابط«. 

مثلة التي تبني اأين حني اأختلف مع  اأريد تعداد الأ ل 

اأو ذاك،  اأف�سل هذا الجتهاد  اأو  اأو ذاك،  الباحث  هذا 

اأين كنت اأ�ساجل. واأنا اأ�ساأل اإبراهيم :هل ميكن اأن يتم 

ية اأو ت�سور م�سبق ؟ ملاذا كنت، منذ  ال�سجال بدون روؤ

ين  البداية، مع تو�سيع ال�رشديات ل ح�رشها ؟ هل لأ

�رشائيلية،،، على  اأف�سل ميك بال و�سلوميث كينان الإ

احلقيقي  ال�رشديات  عامل  دائما  اأعتربه  الذي  جنيت 

اأين  من  جاء  واع،  اختيار  هذا  اأم  ؟  منازع  وبدون 

الجتماعية  اخللفية  على  ال�رشديات  بفتح  مقتنع 

املعرفية،  خلفيتي  يف  اأراها  التي  يديولوجية  والإ

على  ولي�س  علمية،  ركائز  على  تاأ�سي�سها  واأريد 

م�سبقات �سيا�سية ؟ 
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بدون الفهم. 

والفهم وليد 
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جاء انحيازي 
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باعتبارها 

داة للفهم«. »اأ
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الذي  النظريات، واقول هذا ت�سوري  اأ�ستعر�س  كنت 

خالل  ومن  بالنظريات،  »املعرفة«  خالل  من  بنيته 

بالن�سو�س يف عالقة م�ستمرة ومتوا�سلة.  ا�ستغايل 

يف  �سواء  لها  ح�رش  ل  ذلك  على  الدالة  مثلة  والأ

انفتاح  اأو  التبئري  اأو  بال�سيغة  املت�سلة  اقرتاحاتي 

اأي   ) �رشديات  ال�سو�سيو   ( املجتمع  على  ال�رشديات 

�سجال  هذا  فهل  ومتفاعالته.  بالن�س  يتعلق  ما  كل 

اأم حوار وتفاعل ؟ وحني يكون عندنا وعي بهذه  ؟  

اأم  »مطابقة«  عن  نتحدث  اأن  ميكننا  هل  الق�سايا 

»اختالف« بح�سب ت�سور اإبراهيم ؟ 

5 - 3- ال�سرد والنموذج ال�سردي وال�ستقراء: 

ول  الأ الدر�س  هو  هذا  اإن�ساين.  فعل  ال�رشد   .1  .3  .5

الذي تعلمته من البنيوية. اإنه متاما كاللغة واحلياة. 

حاليا  تعلمنا  كما  اإن�سانية  ال�رشدية  واخلطاطات 

والدماغ.  الذهن  ونظريات  املعرفية  النظريات 

اأي  علميا  اإل  يكون  اأن  ميكن  ل  ال�رشدي  والنموذج 

واآخر  فرن�سي  بعلم  نوؤمن  كنا  اإذا  اإل  اللهم  اإن�سانيا، 

عربي يف جمال الطب مثال. 

وجد ال�رشديون اأنف�سهم، يف البداية، اأمام �رشد متنوع 

وهو   ( نف�سه  دو�سو�سري  وجد  كما  متاما  ومتعدد، 

اللغات  العديد من  اإزاء   ) لل�سان  لتاأ�سي�س علم  ي�سعى 

اأم  ال�ستقراء  مار�سوا  هل  ؟  فعلوا  فماذا  ن�سانية.  الإ

ال�ستنباط ؟ 

هذا  يف  البارع  وهو  يجيب،   )1966( بارث  لنرتك 

على  نطبق  اأن  باإحلاح  يطالبون  »اإنهم   : املجال 

ال�رشد منهجا ا�ستقرائيا حم�سا، واأن نبداأ بدرا�سة كل 

�رشود جن�س ما لفرتة ما، وملجتمع ما  ثم ننتقل بعد 

اإن هذه  اإجمايل لنموذج عام.  اإىل تهيئ خمطط  ذلك 

الل�سانيات  فحتى  طوباوية.  الطوية  ال�سليمة  النظرة 

نف�سها، والتي لي�س اأمامها �سوى نحو ثالثة اآلف لغة 

عليها اأن حتيط بها، ل ت�ستطيع ذلك. وهكذا جعلت من 

فمنذ  وبالفعل،  ا�ستنباطيا.  منهجا  وبحكمة  نف�سها 

ذلك اليوم مت ت�سكيلها بطريقة جدية، وتطورت بخطى 

التكهن بوقائع مل تكن  اإىل  اإنها و�سلت  بل  عمالقة، 

اإذن عن التحليل  قد اكت�سفت بعد. فماذا ميكن القول 

حمكوم  اإنه  ؟  ال�رشود  مباليني  املواجه  ال�رشدي 

ا�ستنباطي،  اإجراء  اتباع  وبال�رشورة،  اإذن،  عليه 

وهو م�سطر بادئ ذي بدء لت�سور منوذج افرتا�سي 

ثم   ،) »نظرية»  مريكيون  الأ ي�سميه  والذي   ( للو�سف 

النزول بعد ذلك �سيئا ف�سيئا انطالقا من هذا النموذج 

يف  عنه  وتنزاح  فيه  ت�سارك  التي  نواع  الأ باجتاه 

التوافقات  هذه  م�ستوى  يف  فقط  اإنه   : نف�سه  الوقت 

حيث  للو�سف  وحيدة  اأداة  ومب�ساعدة  والنزياحات 

وتنوعها  ال�رشود  تعددية  على  النموذج  هذا  �سيقف 

التاريخي واجلغرايف والثقايف،،،« ) 5 (.

بتاأمل  ال�ساهد  هذا  يقراأ  اأن  اإبراهيم،  الزميل  اأدعو 

يوؤ�س�س  الذي  العامل  ي�ستغل  كيف  يبني  نه  لأ عميق 

للمعرفة، ومييزه عن احلامل الطوباوي الذي يتحدث 

من منظور غري علمي.

كل  با�سم  بارث  عنها  يدافع  التي  الفكرة  ولتج�سيد   

بني  الفرق  اأبني  العدد،  يف  �ساركوا  الذين  البنيويني 

من  ول  الأ انطلق  لقد  غرميا�س.  وعمل  بروب  عمل 

اإحدى  اإىل  لي�سل  ال�سعبية  احلكايات  من  وا�سع  منت 

اأفق  يف  ا�ستغل  التي  غرميا�س  اأما   . وظيفة  وثالثني 

معرفيا،  واقعا  »النموذج«  عن  فيه  احلديث  �سار 

لنا  وقدمها  فقط،  �ست  يف  الوظائف  كل  اختزل  فقد 

باعتبارها اختزال لكل البنيات العاملية يف اأي ن�س 

اأو جمال، مهما كان الزمان اأو املكان.

وهو  منه.  اأنطلق  كنت  الذي  املعريف  فق  الأ هو  هذا 

الزيني   ( مركزية  برواية  ال�ستغال  اإىل  دفعني  الذي 

ربع (. وبعد  بركات (، وبروايات حميطة ) الروايات الأ

البحث  اإىل  انتقلت  بالرواية  ال�ستغال  من  انتهائي 

الهتمام  ب�سدد  ن  الآ واأنا  القدمي،  العربي  ال�رشد  يف 

وبال�رشد  الو�سطى،  الع�سور  يف  وروبي  الأ بال�رشد 

الرقمي. كل ذلك بهدف تطوير امل�رشوع الذي د�سنته 

منذ القراءة التجربة.

اإن  وا�سح.  فغري  املكونات  عن  اإبراهيم  حديث  اأما 

املكونات حمدودة. لكن ما ميكن اأن نطوره ب�سددها 

فهو ما متدنا به الن�سو�س. واإذا كان جنيت بناء على 

ال�ستغال ب» البحث عن الزمن ال�سائع »، انتهى اإىل 

بناء حتليل زمن اخلطاب ب�سكل متكامل، فاإن نظرية 

التبئري كانت يف حاجة اإىل تطوير، وكانت اجتهادات 

ابتداأ به جنيت  ميك بال يف هذا الجتاه تطويرا ملا 
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التي  ومالحظاتي  اأخرى.  بن�سو�س  ا�ستغلت  نها  لأ

للزيني  قراءة  وليدة  هي  �سجال  اإبراهيم  يعتربها 

يبني  ل  فاإنه  املفاهيم،  يطور  ومن  وهكذا.  بركات، 

ذلك من خالل ال�سجال، ولكن من خالل التدليل على  

مثلة الدالة.  ما يقدم من خالل الأ

على  و�سيغ  لقوالب  تطبيقا  لي�ست  اإذن  لة  امل�ساأ اإن 

تب�سيط واختزال. ولكنها بحث  العربية. فهذا  الرواية 

اأنه  اأوليات �سماته  ن من  دائم عن تطوير النموذج لأ

تودوروف  ا�ستغال  اإبراهيم  ي�سمي  ماذا  اأبدا.  منفتح 

على  وغرميا�س  ؟   ) عربي  ن�س  وهي   ( الليايل  على 

�ساطري واخلرافات ال�سعبية. هل هذا النموذج الذي  الأ

يريدون الو�سول اإليه اإن�ساين اأم اأنه خا�س بالثقافة 

ن، بن�سو�س  الفرن�سية؟ واإذا ما ا�ستغلت، كما اأفعل الآ

التي  واملفاهيم  جراءات  الإ با�ستعمال  اأجنبية، 

اأجنبيا  اأطبق منوذجا  وظفتها يف خمتلف كتبي هل 

نطاق  يف  يدخل  عملي  وهل  ؟  اأجنبي  ن�س  على 

املطابقة اأم الختالف ؟ 

6 - تركيب : الختالف مرة اأخرى:

ل يفرق اإبراهيم بني ال�رشديات والنقد ال�رشدي ) اأي 

بني العلم والنقد (. ولهذا كان كل حديثه عن املطابقة 

وخ�سو�سية  وال�ستقراء  وال�سجال  والختالف 

للناقد  الت�سور. ميكن  العربي كلها وليدة هذا  الن�س 

منظور  من  ولكن  بالن�سو�س  ي�ستغل  اأن  ال�رشدي 

التي  دوات  بالأ ال�ستغال  وميكنه  معني،  �رشدي 

هو  هذا  غناء.  والإ التطوير  بهدف  ال�رشدي  يقدمها 

ال�رشديات.  ا�ستفدته كذلك من  الذي  �سا�س  الأ الدر�س 

ال�رشديات تنطلق من منوذج ومن حماولة البحث عن 

نتاج ال�رشد وتلقيه. اأما النقد ال�رشدي  الن�سق العام لإ

الن�سو�س.  لقراءة  ال�رشدية  املنجزات  من  في�ستفيد 

وحاولت  ال�رشدي  والنقد  بال�رشديات  ا�ستغلت  ولقد 

املزج بينهما، واأول كتبي كان ) القراءة والتجربة ( 

كان نقدا �رشديا، وكل ما ا�ستخل�سته فيه من نتائج 

النقدية  الكتابات  خمتلف  يف  املتداولة  هي  �سارت 

التي تناولت التجريب يف الرواية العربية. والكتابان 

الذي  الكتاب  هذا  بعد  جاءا  اإبراهيم  در�سهما  اللذان 

م�ساكلها  وعرفت  الن�سو�س  حتليل  فيه  مار�ست 

واختاليف  اتفاقي  كان  ولذلك  والعملية.  النظرية 

وانحيازي مبنيا على دراية، ولي�س على �سجال. 

   ل ميكن احلديث عن املطابقة والختالف، اإذا كنا 

يف  يجري  مبا  دراية  ومن  معريف  ع�رش  من  ننطلق 

خا�س.  كوكب  يف  اأننا  نتوهم  كنا  اإذا  اأما  ع�رشنا. 

فيمكننا اأن ندافع عن »اختالف« وهمي، وعن »نظرية 

بالختالف  ينادون  الذين  وكل  وهمية«.  عربية 

يجري،  ما  فهم  عن  النا�س  اأعجز  هم  ال�سورة  بهذه 

الكالم  نلوك  نظل  ولذلك  ما.  �سيء  اإبداع  حرى  فبالأ

الذي ل ينتج غري الكالم. 

مع  يتفاعل  وهو  رواياته  ينتج  العربي  الروائي  اإن 

الذي  الع�رش  ومع  الغربي  وال�رشد  العربي  ال�رشد 

رواياته  ينتج  جنبي   الأ الروائي  اأن  فيه. كما  نعي�س 

ومع  والعربي،  جنبي  الأ ال�رشد  مع  يتفاعل  وهو 

اأن نتفاعل كقراء مع  القدمي واحلديث. ولذلك ميكننا 

وكما  العربية.  الرواية  مع  تفاعلنا  جنبية  الأ الرواية 

نقراأ املالحم اليونانية القدمية وال�سري ال�سعبية نقراأ 

اخل�سو�سية  تكمن  اأين  اجلديدة.  ال�رشدية  عمال  الأ

الن�سية ؟

نظريته  ال�رشدي  ينتج  �رشده،  الروائي  ينتج  كما     

جنازات ال�رشدية  ال�رشدية، يف تفاعله مع خمتلف الإ

قراءة  اأردت  اإذا  هذه،  واحلالة  ميكن،  ل  ن�سانية.  الإ

اأقراأ باأدوات واإجراءات »عربية«،  اأن  العربية  الرواية 

قراءة  اأردت  واإذا  املطابقة.  ثقافة  اأمار�س  فاأنا  واإل 

اأبحث عن  اأن  اأجنبية علي  رواية  درا�سة عن  وكتابة 

قراءة  اأراد  من  وكذلك  لقراءتها.  جنبية  الأ دوات  الأ

من  النطالق  �سوى  عليهم  فما  جانب  الأ من  الليايل 

القادرة  وحدها  هي  التي  العربية  ال�رشدية  النظرية 

فهمها،  عن  بعداء  فهم  واإل  الليايل،  قراءة  على 

وميار�سون »املطابقة» ل الختالف. 

ل  البحث  م�سمار  يف  واأنا  احلقيقي،  الختالف  اإن 

الفهم  خالل  من  يبدو  امل�سطلحات،  هذه  مثل  اأحب 

هو  فهذا  هذا  حتقق  اإذا  والجتهاد.  وال�ستيعاب 

اأو مع  خر  الختالف احلقيقي، �سواء كان ذلك مع الآ

يف   ) جن�سيته  كانت  كيفما   ( فامل�ستغل  املا�سي. 

ينطلق  اإن�سانيا،  اأو  جتريبيا  كان  �سواء  العلم،  نطاق 

لالرتقاء  وي�سعى  املتحققة،  العلمية  جنازات  الإ من 
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يف  ي�سهم  فهو  ذلك  يف  جنح  اإن  وتطويرها.   بها 

على  فهو  ينجح  مل  واإن  ن�سانية،  الإ املعرفة  تطوير 

اأن  عماله  العلمي، وميكن لأ البحث  ي�سارك يف  قل  الأ

لقد  التطور.  يف  للم�ساهمة  قابلة  اأخرى  اأعمال  تفيد 

الباحث،  الطالب  بذهنية  اأفعل  اأزال  وما  اجتهدت، 

ين ل اأومن باملطلقات ول بالقوالب  و�ساأظل اأفعل، لأ

هو  لل�رشديات  قدمته   ما  اأن  واأرى  بامل�سبقات.  ول 

ولذلك  �ستى،  واإكراهات  ملراغمات  طموحي،  دون 

وا�سعا  جمال  لل�رشديات  اأن  اأعتقد  اأزال  ما  فاأنا 

للبحث والختبار والتطور. واأن ما اأجنز فيها، عامليا 

وعربيا، ما يزال يتطلب الكثري من الجتهاد والعمل، 

ولهذا ال�سبب تقام، يف اأروبا واأمريكا، موؤمترات وتوؤ�س�س 

اآفاق  خمتربات حول ال�رشديات وهي تبحث لها عن 

ال�رشد  ن  الكربى،لأ ال�رشدية  الق�سايا  اأرحب ملعانقة 

فعل اإن�ساين متاما كاحلياة.

دب والثقافة   اإن البحث العربي يف م�سمار ال�رشد والأ

واملجتمع وال�سيا�سة،،، مدعو اإىل التفكري يف خمتلف 

وعملي،  وعلمي  اإن�ساين  منظور  من  الق�سايا  هذه 

ويدرك اأن البحث عن املطابقة والختالف ، بال�سكل 

ن عندنا لي�س �سوى وهم. اإنه وهم  الذي مور�س اإىل الآ

اأبدا لي�س »رد فعل« على »فعل«  نه يجعل تفكرينا  لأ

الفعل،  رد  اإىل  اأبدا  مدعو  الفعل  رد  و�ساحب  خر.  الآ

ل  املمكن  »الفعل«  اإن  »الفعل«.  على  قادر  غري  نه  لأ

الفعل  يف  يجابي  والإ الواعي  بالنخراط  اإل  يتاأتى 

�سي�سل  ولكنه  الو�سول،  يف  يتاأخر  قد  ن�ساين،  الإ

املالئم.  العمل  �سكة  يف  نف�سه  و�سع  نه  لأ ما،  يوما 

غري  ينتج  ل  اأبدا  �سيظل  فاإنه  الفعل  رد  �ساحب  اأما 

الذي  الع�رشي  الن�سق  خارج  نه  لأ اأفعال،  ردود 

لتفكرينا  اجلوهرية  املع�سلة  هي  وهذه  فيه.  يعي�س 

اإىل  النه�سة  ع�رش  منذ  فيه  نعي�س  الذي  العامل  يف 

ن. ولذلك ي�ستوي يف هذه امل�ساألة »التقليدي« و»  الآ

خمتلف  يف  العربي،  فكرنا  اإن  راأيي.  يف  احلداثي« 

دب والثقافة وال�سيا�سة والقت�ساد،،،  جتلياته، يف الأ

ال�سكة  يجد  مل  نه  لأ يتطور،  ل  ولذلك  املكان،  يراوح 

ميكن  وهنا  لالنطالق.  عليها  ي�ستوي  اأن  ميكن  التي 

اإبراهيم  عبداهلل  زميلي  مع  »اأتطابق»  اإنني  القول 

معه  »اأختلف«  ولكني  زمة«،  »الأ واقع  ت�سخي�س  يف 

ولو  جذريا.  خمتلفة  منطلقاتنا  ن  لأ ت�سخي�سها،  يف 

العربي  الفكر  يف  والختالف  املطابقة  يف  بحثت 

على  لوقفت  ن  الآ اإىل  النه�سة  ع�رش  من  احلديث 

منظوراتنا  لختالف  عندها  وقف  التي  غري  ق�سايا 

مر  الأ تعلق  �سواء  واإجراءاته،  التفكري  منهج  ب�سدد 

ذات  مور  الأ من  غريها  اأو  ال�ستنباط  اأو  بال�ستقراء 

ب�ستيمولوجية واملعرفية.  الطبيعة الإ
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عزيز بوم�سهويل
فكر الرغبة والزمان

   عبد ال�سمد الكبا�س
 

   باحث يف جمال الفكر  

   مل يظهر اجل�سد والزمان ك�سوؤال يف الفكر املغربي املعا�رش بقوة مثلما ظهر يف 

اأعمال املفكر عبد العزيز بوم�سهويل الذي كر�سته  موؤلفاته الفل�سفية املتوالية 

كمفكر الرغبة والزمان. وهو العمل الذي اأجنزه من خالل بناء مفهومي تراكم 

عرب تاأمل قوي مثلت كتبه فقرات متوا�سلة منه يف م�سوار فل�سفي مل ينته بعد.

   يف »الزمان والفكر« العمل امل�سرتك الذي �سدر �سنة 2002 عن دار الثقافة ، 

يفتح عزيز بوم�سهويل منفذا  جد دال لتحديد ت�سوره للزمان من خالل حديثه 

ن�ساين الغارق يف رتابة  عن اإرادة امل�ستقبل كاإرادة عليا للحياة  حترك الكائن الإ

عامله اليومي )�س 79(. فامل�ستقبل  ح�سب هذا الت�سور مينح »للكائن الوعي 

بامل�سوؤولية عن حياة جديدة ، حياة تعترب تعددا لتجربة الكائن يف العامل« .
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  وبذلك فهو ي�سيد اأفقا اأنطولوجيا للزمان على اأ�سا�س 

احلياة التي حتدد يف خمتلف اأعماله ك�سياق للتجاوز 

واملتاهة«  »الكائن  كتاب  يف  اآخر  ا�سما  �سيحمل 

هو  فامل�ستقبل    . الرغبة  هو   2007 �سنة  ال�سادر 

الكيفية  بامل�ساعفة  حُمملة  للحياة  عليا  اإرادة  

رادة التي توؤ�س�س نف�سها يف » املالي�س  للعي�س وهي الإ

عزيز  لكن   . بلوخ  اإرن�ست  بلغة   )not yet(« بعد 

بوم�سهويل  يحملها ببعد اآخر هو امل�سوؤولية اجتاه 

حياة جديدة  يف العامل ، حياة مل تع�س بعد.

بوم�سهويل  لدى  واللتبا�س  للرتدد  جمال  ل 

واإمنا  الزمان  يف  التقدم  يعني  »ل  هنا  فامل�ستقبل 

حمل الوجود على اأن يعا�س ثانية مب�ساعفة �سعور 

الكينونة بالزمان« )نف�سه �س 79( . ينبعث �سدى 

واملتاهة«  »الكائن  خري  الأ عمله  يف  الت�سور   هذا 

موجود  هو  مبا  الكائن  زمان  »هل  يت�ساءل  حيث 

يتاأ�س�س  اأنه  اأم  الوجود،  عمق  يف  كتيه  يتاأ�س�س 

كتقدم نحو غايات  ، اأي نحو الكتمال ؟« )�س 11( 

اإرادة  هي  التي  احلياة  بها  امُلحملة  رادة  الإ فهذه   .

�سلفا  مقدرة  غاية  على  حمفزة   لي�ست  امل�ستقبل 

بتدبري قـَْبلي ، بقدر ما هي حُمفزة  بذاتها م�سحونة 

، فالكائن م�سوؤول عن  بطاقة امل�ساعفة والتجاوز 

امل�ستقبل . وهو ما يدخل بعد جديدا يف �سلب فكرة 

ت�سكله     يف  يتمثل   . بوم�سهويل  عزيز  لدى  امل�سقبل 

اأي  الواحد  لذات  امتدادا  لي�س  اإنه   ، حتررية  كقوة 

يف  امُلر�سخ  امل�ستفي�س  للتكرار  امل�سرت�سل  البناء 

طاقة  يف  اإذن  امل�ستقبل  يكت�سف  اأبدي.  تطابق 

اأنه  مبعنى   احلياة.  �سلب  يف  تعمل  التي  املغايرة 

امل�سل�سل التحرري للكينونة » اإنه يحمل فكرة حترير 

امل�سقبل  يجعل  فال  التطابق  من  الكينونة  زمانية 

معلول للما�سي، مرتبطا  به ارتباطا �سببيا، واإمنا 

يجعله  يف حترر منه ، وهذا التحرر هو الذي يعطيه 

بعده التزامني«)80(. هنا يكر�س بوم�سهويل منظورا 

ت�ساغ  فيه احلرية كعمل  ي�ستغل يف �سميم بنية 

من  امل�ستقبل  يجعل  اأبعاده،  بني  يباعد  الزمان، 

حيث هو اإرادة مبثوثة يف احلياة  ي�ستغل كمقاومة 

يحطم  اأنه  يعني  وذلك  لنفوذه.  وكتبديد  للما�سي  

كما  فامل�ستقبل   . احلتمية  منطق  واحدة   ب�رشبة 

الذي  الزمني  البعد  »هو  والفكر(  )الزمان  يف  يقول 

اإنه احلرية عينها   . ينخر بنية املا�سي« )�س 80( 

قوى للتجاوز.  املتحركة يف قلب احلياة وال�سكل الأ

والنتيجة ال�سمنية املرتتبة عن هذا الت�سور والتي 

ل تعلنها اأعمال بوم�سهويل مبا�رشة لكنها تر�سخها 

�سمنا هي كون احلياة هي امل�ستقبل ذاته اأما » املا 

ح�سل« فانقاطع جذري عنها .  و املا�سي لي�س من 

احلياة .

   ينبغي هنا اأن نقف موؤقتا عند تو�سيح اأ�سا�سي . 

فهو  املتزمن،  الكائن  يف  يفكر  عندما  فبوم�سهويل 

اإىل  اإ�سافة   فهو  .لذلك  ن�سان  لالإ بتفكريه  يتوجه 

امل�سوؤولية  اإزاء امل�ستقبل التي يجعل الكائن الزماين 

مل التي  حُممال بها ، ي�سمن امل�ستقبل القدرة على الأ

. فهو  ي�ستمد منها الكائن حافزه للعي�س من جديد 

امل�ستقبل  »اإن  والفكر«:  »الزمان  يقول �رشاحة يف 

الكينونة  �سلب  يف  قائما  يغدو  الوجهة  هذه  من 

مع  ت�سادمه  ن  الآ يف  يحقق  نه  لأ لي�س   ، الزمانية 

مل  الأ ومنحه  اإعطائه  يف  ولكن   ، فقط  املا�سي 

للكائن ليعي�س ثانية ...« )�س 80(.

   لكن ذلك ي�ستغل يف ارتباط مع جعله من امل�ستقبل 

كتجربة  تعا�س  للوجود  ا�ستطيقا  لختبار  اأر�سية 

الذي  املفهوم  عنا�رش  جنمع  اأن  هنا  علينا  يجب   .

عليا  اإرادة  اأول  فهو  للم�ستقبل  بوم�سهويل  يبنيه 

»املالي�س  يف  للم�سوؤولية  تاأ�سي�س  وثانيا  للحياة 

بعد« وثالثا حرية متحركة يف قلب  احلياة ورابعا 

مل مل�ساعفة  احلياة والعي�س  القدرة على الأ منبع 

ربعة لتجعل   الأ العنا�رش   . تتجمع  هذه  من جديد 

من امل�ستقبل  النواة اجلوهرية للزمان التي تتاأ�س�س 

ك�سياق  املدركة  احلياة  مفهوم  على  اأنطولوجيا 

يف  ي�سفي  بوم�سهويل  اأن  جليا  ويظهر  للتجاوز. 

منظوره هذا ح�ساباته  مع الت�سورات ال�سابقة التي 

تقدمها جمهودات فال�سفة اآخرين للزمان  من اأر�سطو 

ال  الزمان  ما فتئ  حتى كانط،  فهو يرى » اأن �سوؤ

يك�سف عن اختالف ت�سورات  الوجود والعامل لدى 

ن�ساين . فمنذ  بارمينيد�س اإىل �سارتر، ما  الكائن الإ

�سكالت التي  انفك  مفهوم الزمان يثري كثريا من الإ

وموقع   ، الوجود  كيفية مل�ساألة  تاأويالت  عن  تعرب 

الكائن الزماين يف العامل ، اأي يف عامل متغري ، عامل 

الكائن  وجود  من  جتعل  التي   ، ال�سريورة  تطبعه 
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زمانيته  تاأ�سي�س  يف  �سميميا  انخراطا  العامل  يف 

الزمان   ( تاريخية   كخا�سية  انبنائه  اأي  اخلا�سة 

فبوم�سهويل   ذلك  من  كرث  والأ  .  )44 �س  والفكر 

تاريخي  ترتيب  �سمن  الكيفيات  هذه  يدرج  ل 

فكار . بل يرى فيها ما هو اأعمق : » هذه  لتطور  الأ

الكيفيات - يقول – تعرب عن م�رشوعها التاريخي« 

اأمامنا  ينت�سب  الذي  املبا�رش  وال�سقاط  )�س44(. 

التي ينطوي عليها   الكيفية  الت�سور  هو كون  لهذا 

هذا املنظور الذي ي�سوغه بوم�سهويل نف�سه للزمان 

تعرب يف عمقها عن م�رشوع تاريخي رغم اأنه يبدو 

ول من » الزمان  اأكرث توا�سعا يف خامتة الف�سل الأ

ى العامل  والفكر« اإذ يعترب جمهوده حماولة لفهم روؤ

عادة تركيب فهم مغاير للزمان )�س 46( . لإ

خرية يتمثل يف كون  هم يف املالحظة الأ    لكن الأ

جتريدية  مهمة  لي�ست  للزمان  الفل�سفية  امل�ساءلة 

بغاية جتريدية  حم�سة واإمنا تهم جتريبية الكائن  

اأي �سوؤال فتح اآفاق جتريبية يف �سلب الوجود متنح 

وذلك   . وقيمة  ومعنى  �سكال  التاريخ  مل�رشوعه يف 

من  �سابقا  اإليه  اأ�رشنا  ما  ير�سخه  ما  هو  بال�سبط 

للوجود  ا�ستطيقا  لختبار  اأر�سية  امل�سقبل   جعله  

حملها  التي  امل�ساعفة  ففي   ، كتجربة   تعا�س 

امل�ستقبل للحياة » تنتج حيوية الكينونة و�سعورها 

بلذة الوجود«  )�س 80(.

منا�سبات  يف  بالتذكري  ت�سوره  �ساحبا  يدقق     

ول  تكرارا  لي�ست  احلياة  م�ساعفة  اأن  متعددة 

تطابقا »واإمنا  حتمل  يف ذاتها تباعدا عن نف�سها« 

)�س80( فهذه امل�ساعفة  تتحقق يف الغريية » فهي 

ح�سل  قد  وامَلا   ، �سل  الأ تعك�س  ل  اأوىل   جهة  من 

– يف املا�سي كن�سخة مطابقة ، واإمنا تعر�س ذاتها 
�سل ليك�سف  كمخالف، ك�سكل يخرج عن ال�سبه بالأ

عن الفوارق املولدة فيه ، ومن جهة ثانية فاإن هذه 

احلياة حتمل يف ذاتها غرييتها، و يف هذه الغريية  

ن�سميه  فق  الأ هذا  جديد  اأفق  لنبثاق  دائم  احتمال 

امل�ستقبل«)�س80(.

التي حتملها  التغاير  اأي حركة   - الغريية     متثل 

امل�ساعفة   طاقة  ت�سكل  والتي   �سلبها  يف  احلياة  

التي تنتج اأفق جتدد الكائن – املف�سل الذي تلتئم 

حوله يف  البناء املفهومي الذي ينجزه بوم�سهويل 

، هذا املجهود  والكينونة واحلياة  الكائن  مفاهيم  

وجد تتويجه النظري يف كتاب » الكائن واملتاهة« 

وب�سكل اأدق يف التحديدات التي ينطلق منها وت�سكل 

العمل  هذا  يف  فهو   ، الفل�سلفية   لتاأمالته  مدخال  

موقف  يختار   – ال�سابقة  اأعماله  �ساأن  هو  كما   –
الفيل�سوف الذي ل يتح�سن يف القت�سار على عر�س 

. بل  يخلق  فكار  اإقامة  تاريخ لالأ اأو  خرين  اآراء الآ

اإ�سكالياته ويبتكر  اأ�سئلته وي�سوغ مفاهيمه اخلا�سة 

املحددة لعامله الفل�سفي ، فالروح  الفل�سفية  احلقة 

هي  وتلك  فكار  الأ تاريخ  مع  تتنافى  اإليه  بالن�سبة 

النقلة الفا�سلة بني الفيل�سوف وبني معلم الفل�سفة .

بوم�سهويل  العزيز  عبد  يجري  العمل  هذا  يف 

تدقيقات  على املفاهيم التي داأب على ا�ستعمالها 

اأخ�س مفهومي الكائن  اأعماله ال�سابقة وب�سكل  يف 

كتابه  منذ  النظري  ثقلها  مار�ست  التي  والكينونة 

اأدوني�س  ل�سعر  فل�سفية  لقراءة  املخ�س�س  ول   الأ

)ال�سعر والتاأويل �سنة 1998( . ويف هذه التدقيقات 

تربز  املفاهيمية  �سياغته  حملتها   التي  اجلديدة 

الغريية كاأ�سا�س وا�سل بني املفهومني .

به  يلقى  ما  الكائن  اأ�سمى   «  : بوم�سهويل  يقول   

يكت�سب  قد  لكنه   ، حتديد  اأي  من  عاريا  الوجود 

كقوة  �ساأنه  من  تعلي  التي  احليوية   اخل�سائ�س 

اأن الكائن هذا   اآخر وهو ما يعني  ن ت�سري  قابلة لأ

املوجود الذي انبثق يف خ�سم الوجود ، اإما اأن يكون 

اآخر، اأو اأن الوجود ي�ستغرقه فيظل جمرد كائن غفل، 

واإما   ، النف�سال  ولي�س  المتداد  موجود على نحو 

اأن ي�سري اآخر فهو الكائن على نحو الكينونة ولي�س 

على نحو الوجود« )�س6-7(  جديد هذا التحديد هو 

اأي ا�ستغال للغريية يف  اأن الكائن يف �سلبه حتول 

�سميم الوجود . وهذا ال�ستغال هو الذي ينقله  اإىل 

م�ستوى الكينونة . اإن موؤ�رش هذا النتقال   وعتبته 

احلا�سمة ، هي احلدث الذي عنده تنقطع ال�ستمرارية 

والت�سال ليت�سكل  يف قلب الوجود  النتوء الذي به  

يح�سل الكائن كينونته .

اأ�سمى   «  : قائال  تدقيقاته  يف  بوم�سهويل  مي�سي   

كاآخرية  انبثاقه   ، غرييا  الكائن  حتقق  الكينونة  

فالكينونة    ، الوجود  عن  نوعي  لنف�سال  كولدة   ،

اآخر منف�سال ، ومن ثم   هي هوية الكائن الذي غدا 
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ال جمال للرتدد 

وااللتبا�ص لدى 

عزيز بوم�شهويل 

فامل�شتقبل »ال 

يعني التقدم 

يف الزمان واإمنا 

حمل الوجود 

ن يعا�ص  على اأ

ثانية مب�شاعفة 

�شعور الكينونة 

بالزمان«
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ففي الكينونة تت�سكل  الذاتية مبا هي قوة ت�ستدعي 

هي  فالكينونة  وبالتايل   الــتاأ�سي�س،  يف  الرغبة 

الوحيد  والكائن  الذاتية«  قوة   « اأ�سميه  ما  م�سكن 

التي  اخل�سائ�س  ميتلك  اأي  كينونة  يغدو  الذي 

ثبات النف�سال،  لي�س  ت�سريه منبثقا كقوة ذاتية لإ

ن�ساين«. وي�سيف »الكينونة اإذن هي  �سوى الكائن الإ

نها وحدها القادرة على  ن�ساين ، لأ هوية الكائن الإ

حتويل التناهي اإىل اإمكانية  للتاأ�سي�س ...« )�س7(.

  ما ينت�سب اأمامنا يف هذه التحديدات التي يعمل  

يف  التاأ�سي�س  كون  هو  بنائها   على  بوم�سهويل 

ن�ساين ي�سبح متاحا فقط  التناهي امُلحدد للكائن الإ

من خالل  الرغبة يف النف�سال ، اأي متزيق وحدة 

اأي  ن�ساين  الإ فاحلدث   . ا�ستمراريته  وتبديد  الوجود 

الرغبة  ن�ساين هو  الإ الكائن  احلدث املكون جلوهر  

ن�سان  التي هي انف�سال ، وتغاير . لذلك لن يكون الإ

قلب  يف  ت�ستغل  خفية  ا�ستمرارية  اأي  تراثا،  اأبدا 

اأي�سا  ولذلك  التاريخ.   على  امل�سيطر  امل�ستت  الكل 

يف  ن�ساين  الإ الكائن  عن  البحث  جمديا  يكون   لن 

الت�سييد املثايل  ملاهية ثابتة تراكمت يف التاريخ 

في�سبح �ستاته انطالقا منها معقول ، بل يف عمق 

التجريبية التي ُيحققها  حدث الرغبة  يف فوريته . 

فالرغبة هي نواة النف�سال والغريية .

كرث جالء يف كتاب     هذا امل�سار يتخذ تتويجه الأ

»الكائن واملتاهة« فتت�سح العالقة التي تنت�سج بني 

الزمان والرغبة  حيث يقول بوم�سهويل : » والزمان 

مقدرة،  كبنية  ولي�س  كرغبة  الكينونة  يف  ين�ساأ 

الرغبة  بتلك  م�رشوطة   ن�ساين  الإ الكائن  وزمانية 

التي جتعل من التخل�س من اأ�رش الوجود م�رشوعها 

�سا�سي، اإن زمانية الكينونة هي الطريقة النوعية  الأ

ملقاومة الت�سميل« .)�س 8-7( .

   يف هذا امل�ستوى تت�سح م�سمرات املجهود الذي 

�سوى  لي�س  فالزمان  بلورته.  على  بوم�سهويل  عمل 

ا�سم اآخر للرغبة . الزمان يف حقيقته ويف اإمكانه هو 

الرغبة نف�سها . من ل رغبة له ل زمان له . واإرادة 

م�ساعفة   اجتاه  يف  احلياة  ت�سحن  التي  امل�ستقبل 

ذاتها  يف عمقها وحتققها هي العمل املبا�رش للرغبة 

عن  وتف�سله  م�ستقبله  نتاج  لإ ن�سان  الإ تقود  التي 

املا�سي . وبوم�سهويل يف » الزمان والفكر« يعمق 

اإذ  امُل�سي  لتجربة   حتليله  �سياق  يف  هذا  منظوره 

يقول : »ومادام النق�سان بعدا اأنطولوجيا لزمانية 

التي  البوؤرة  تلك  هو  يظل  امل�ستقبل   فاإن  الكينونة 

يح�سل  هو  وفيما  ا�ستك�سافها،  اإىل  الكائن  ي�سبو 

على هذا الكت�ساف يعرث على �رش امل�سي، اإنه م�سي 

لي�س بالتحول اإىل املا�سي، واإمنا  بالنطالق نحو 

منذور  ن�ساين  الإ فالكائن   . )�س66(   »... امل�ستقبل 

مقاومة  واملا�سي   ، رغبته  منطق  بحكم  مل�ستقبله 

للحياة .

ن�سان يف امل�ستقبل  ، اإنه كائن    يلقي بوم�سهويل بالإ

ينتظر يف »املالي�س بعد« ومن ثمة فهو �سكل عام 

اختبار  نه  لإ كل  بدون  ذلك جزء  مع  لكنه  للتجاوز 

للرغبة ، اأي جتريب مفتوح.

كات�سال  للزمان  ر�سطي  الأ الت�سور  عن  وبعيدا 

فيه  يرى  الذي  يبنتز  ل  وت�سور  للحركة  م�ساوق 

على  اأ�سفى  الذي  لنيوتن  وخالفا  للتعاقب،  نظاما 

الذي جعل  وكانط  املطلق  الواقعي  الوجود  الزمان 

منه �سورة قبلية للح�سا�سية و هيغل الذي  راأى فيه 

مب�سهويل  بلور  اأمربيقا،  يوجد  الذي  ذاته  املفهوم 

كرغبة.  يحدده  الزمان  �سكالية  لإ جديدا  منظورا 

ذلك ما يكت�سف يف خمتلف اأعماله مبا فيها كتابه 

خالق« ففي هذا  �س�س الفل�سفية لنظرية نهاية الأ »الأ

خالق التي هي نهاية  الزمان،  العمل تبدو نهاية الأ

�سباع املطلق . رمبا  هي نهاية الرغبة بعد حتقق الإ

ي�سيف  العمل  هذا  عليه  ينطوي  الذي  التاأويل   اأن 

الزمان يتكون يف �سلب  اآخرا يتمثل يف كون  بعدا 

واإفالت   الرغبة  بني  كعالقة  ن�ساين  الإ الكائن 

الزمان   « كتاب  ذلك يف  �سمى   . اإ�سباعها  مو�سوع 

ال�سريورة  فعل   « هو  الذي  رجاء  الإ بفعل  والفكر« 

الذي يحيل زمانية الوجود اإىل م�رشوع ل نهائي ل 

يكتمل ...« )�س 67( ، وهو » الذي مينح  الكينونة 

عطاء امل�ستقبل« )�س67( ، بل اإن »تاريخية الوجود 

رجاء الدائم للح�سول التام للم�ستقبل  نابعة من الأ

ن ذاته«  الذي فيما هو يح�سل ، فاإنه يتباعد يف الآ

�س�س الفل�سفية لنظرية  )�س67( .. لكنه يف كتاب » الأ

الرغبة  بني  التوثر  طابع  يتخذ  خالق«  الأ نهاية 

التحقق  ، ومن ثمة كان  �سباع  الإ واإفالت مو�سوع 

�سباع نهاية للزمان ، اأي خمود الرغبة .. املطلق لالإ



 يطال هذا املنظور منطق تكون الذات نف�سها فهي 

واعية مباذا؟ هل  لكن   . واعية  يف جوهرها  رغبة 

هذا  بتملك  اأم  تطلبه؟  الذي  �سباع  الإ مبو�سوع 

واحتفاظه  متحقق  كواقع  بانعدامه  اأم  املو�سوع؟ 

مل؟ تر�سم مالمح زمانية  الكائن  بنف�سه كخزان لالأ

البناء  اأعماله   يف  بوم�سهويل  عزيز  حددها  كما 

اخلفي للذات ، فهو واإن كان ل يزايد فل�سفيا بالتنكر 

لها ، فهو يعيد �سياغتها معتمدا  تاأويال خا�سا به 

تولد يف ذات ال�سياق النظري الذي تبلور فيه منظوره 

الذات  يف كيان  متعال   اإنه ل يعرث على   . للزمان 

واإمنا  يف جترييبات الوجود . اإنه نوع من النت�سار 

للمحايثة . فالذات اإجناز . اإنها فعل وحدث يتكون 

من �سلب الرغبة  واإفالت  مو�سوع اإ�سباعها . ومن 

ذلك بال�سبط ندرك كيف تكون الذات زمنا.

»الكائن  كتاب  يف  مداه  املنظور  هذا  ي�سل 

الوحيد  املحرك  الرغبة  فيه  يعترب  الذي  واملتاهة« 

للتاريخ . »اإن التاريخ – يقول بوم�سهويل – حتركه 

تلك  منبع  هو  واجل�سد  اآخر،  �سيء  ولي�س  الرغبة  

 ، رادة  الإ بتدخل  قوة  اإىل  ت�ستحيل  التي  الرغبة  

للج�سد  اإثبات  فالتاريخ من خالل هذا املنظور هو 

كذاتية توؤ�س�س لتاريخيتها على نحو مغاير للوجود 

الكلي«)�س104(.

رادة. والإ الرغبة  التحام  باعتباره  اجل�سد  ويحدد 

التي  اجل�سد  رغبة  انبعاث  نتيجة   احلر هو  فالفعل 

�سباع. ليدخل اجل�سد  الإ رادة نحو  الإ تنقاد بوا�سطة 

 . الكلي  والوجود  العامل  بني  ما  فا�سل  كعن�رش 

عن  يتمايز  »فهو  ن�ساين  الإ باجل�سد  خا�س  العامل 

نتيجة   ، اإن�ساين  العامل  اأن  ذلك  الكلي.  الوجود 

العامل  فهذا  وبالتايل   ، اجل�سد  ا�سرتاتيجية  لتدبري 

له  لي�س  الذي  الكلي  الوجود  بخالف  تاريخي 

تاريخ«)�س104(.

وجود  يحول  الذي  هو  فاجل�سد  ذلك  من  اأكرث 

وجود  اإىل  بال�رشورة  وجود  من  ن�ساين  الإ الكائن 

باحلرية.)100(

»انت�سل  الطبيعة.  نظام  مقاومة  معقل  اإنه 

ج�سده  وغدا  بها  وا�ستقل  اخلا�سة  رغبته 

اخلا�س..«)�س102(.

   طبعا بوم�سهويل يحلل منظوره هذا على قاعدة 

متييز دقيق ما بني البدن الذي هو مفعول للطبيعة 

من  منبثقة  وغري  خا�سعة  دوافعه  كل  مادامت 

�ساأن  هو  كما  ميلكها  ل  التي  اخلا�سة  رغبته 

ن�سانية التي ل متلك رغباتها  الكائنات احلية غري الإ

اإرادتها اخلا�سة بل تبقى مالزمة حلالة  ول حتوز 

نها ل تعي رغبتها يف  ال�سهوة كما قال �سبينوزا ،لأ

الغريزية  الدوافع  بقوة  ت�ستهي  ولكنها   ، ال�ستهاء 

البيولوجية،)101( ومابني اجل�سد الذي هو التحام 

رادة اأي احلرية.  للرغبة والإ

 يرفع بوم�سهويل اجل�سد اىل م�ستوى غاية اإيطيقية 

امل�ستقبلي  ن�سان  الإ اأو  اجلديد  ن�سان  الإ حترك  عليا 

خالل  من  احل�سور  قلب  يف  وجوده  ي�ستعيد  الذي 

ن�سان  التخل�س من خ�سوعه ملكر التقنية. فغاية الإ

اجلديد لي�ست مفارقة مرتبطة بعامل منف�سل ، ولن 

جتلي  توؤكد  �سهادة  �ست�سحى  »واإمنا  موؤجلة،  تغدو 

ن�سان بذاته وتفرغه  ن�سانية يف حلظة التحام الإ الإ

الهتمام  يف  امل�رشوع  وحقه  باحلياة  لال�ستمتاع 

،ل غاية  احتفالية باحلياة  باعتباره قيمة  بج�سده 

اأخالقية له �سوى ان يكون وفق ما هو عليه ،وما هو 

جدير با�ستحقاقه متخل�سا من تاريخ ن�سيان اجل�سد 

واحتقاره يف خ�سم �رشاع طويل«)�س88_89(.

فا�ستعادة اجل�سد هي م�ساحلة مع احلياة بعد تاريخ 

يت�سالح  »وحينما  وبخ�سها  لها  التنكر  من  طويل 

قيمتها  يبخ�س  ظل  ،التي  احلياة  مع  ن�سان  الإ

ي�ستعيد  ومتناهية،فاإنه  وزائلة  فانية  باعتبارها 

عنها  يعرب  التي  تلك  امل�ساعفة  املتعة  يف  حقه 

وجوده اخلا�س.«)�س91(.

   يتمم عزيز بوم�سهويل يف كتاب »الكائن واملتاهة« 

�س�س الفل�سفية لنظرية  ما بداأه يف عمله ال�سابق »الأ

خالق«. فقد وجد يف املنظور الذي طوره  نهاية الأ

يطيقي  الإ للمبداأ  احلقيقي  املنفذ  ول  الأ العمل  يف 

املحايث الذي �ساغه يف العمل الثاين . فعندما اأنهى 

خالق«  الأ نهاية  لنظرية  الفل�سفية  �س�س  »الأ كتاب 

يطيقي املحايث باعتباره ينطلق  ب�سياغة املبداأ الإ

�ساأن طبيعته  معليا من  ذاته،  ن�ساين  الإ الكائن  من 

ومن ا�ستقالليته الذاتية التي تقت�ستها حريته، وهو 

ن احلق ذاته حمايث  ما يجعله »كائن كامل احلقوق لأ

نطولوجية ولي�ست  له باعتباره مكونا من مكوناته الأ
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يكر�ص 

بوم�شهويل 

منظورا ت�شاغ  

فيه احلرية 

كعمل  ي�شتغل 

يف �شميم بنية 

الزمان، يباعد 

بعاده،  بني اأ

يجعل امل�شتقبل 

من حيث هو 

إرادة مبثوثة يف  ا

احلياة  ي�شتغل 

كمقاومة 

للما�شي  

وكتبديد لنفوذه. 

وذلك يعني 

نه يحطم  اأ

ب�رسبة واحدة  

منطق احلتمية 

. فامل�شتقبل 

كما يقول يف 

)الزمان والفكر( 

»هو البعد 

الزمني الذي 

ينخر بنية 

املا�شي



لنظرية  الفل�سفية  �س�س  )الأ اخلارجية«  العر�سية 

خالق �س 91( ، بقي ال�سوؤال مفتوحا عن  نهاية الأ

ن�سان الذي  يطيقي يف الإ مدخل حتقق هذا املبداأ الإ

مفارقا  معياريا   اإلزاما  ول  متعاليا  اأمرا  لي�س  هو 

واإمنا هو جزء من طبيعته اخلا�سة؟ هل هي عودة 

يوتوبيا  جمرد  اأم  الطبيعي«؟  »احلق  مفهوم  نحو 

واملتاهة«  »الكائن  يف  لكن  مالمح؟  بدون  عائمة 

املحايث  املبداأ  هذا  حتقق  جمال  بوم�سهويل  يحدد 

خالقية اجلديدة التي يقرتحها.  الذي ي�سكل نواة الأ

اإنه اجل�سد الذي يغذو حقا تاأ�سي�سيا حمايثا للكائن 

طبيعية  كمنحة  لي�س  احلياة  فيه  ت�ستعاد  ن�ساين  الإ

مدخال  ذلك  فوق  منه  جمالية.ليجعل  كغاية  واإمنا 

ن�سان اجلديد- لتحقق فكرة ال�سعادة . »اإن اإيطيقا الإ

ملا  حمددة  قواعد  اأو  لل�سلوك  معايري  يقول-لي�ست 

اأو �رش ، ولكنها فن ممار�سة احلياة ، ومن  هو خري 

ن�ساين ، ولي�ست  ثمة فهي تغدو  يف �سميم الوجود الإ

نقياد  الإ على  ن�سان  الإ تخ�سع  اإكراهية  ممار�سة 

النمط  اأ�سكال  من  �سكل  ي  لأ الطاعة  اأو  ن�سياع  والإ

خالقي القدمي« )الكائن واملتاهة �س91(.  الأ

اإن املهم بالن�سبة لبوم�سهويل لي�س احلق يف احلياة 

الق�سوى  احلياة.فالغاية  متعة  يف  احلق  واإمنا 

حد  يف  احلياة  هي  لي�ست  اجل�سد  يف  يوؤ�سلها  التي 

واإمنا جعلها فر�سة لتح�سيل وجود ممتع.   ، ذاتها 

فمتعة احلياة التي مل تعد مطلبا واإمنا حقا جوهريا 

�سعادة  ية  لأ املدخل  »هي  ن�ساين  الإ الكائن  ميتلكه 

ممكنة« )�س93(. و»هذه ال�سعادة تفرت�س اإمكانية 

الوجود الذي ي�ستفيد من فر�سة املتعة التي تعر�س 

للموجود«)93(.

ن�سان اجلديد –الذي هو الكائن ال�سعيد- هو الذي  الإ

وحيد  كمنبع  وي�ستعيده  عليا  كقيمة  ج�سده  يقدر 

اإنه جمال اختبار متعة احلياة. »اإن ذلك  ل�سعادته، 

احلقوق  ا�سرتجاع   – بوم�سهويل  يقول  يعني-كما 

ن�سان بنف�سه وهو يفكر يف �سعادة  الإ اأهدرها  التي 

�سبل  بذلك  مقو�سا   ، الزمانية  ال�سعادة  غري  اأبدية 

من  ذاته  على  الفر�سة  مفوتا   ، احلياة  لفن  اإتقانه 

الذي  النحو  على  العامل  يف  ذاته  تتحقق  اأن  اأجل 

يريد ، فانتهى  بذلك اىل جتذير ثقافة احلرمان التي 

باحلياة  التمتع  رغبة  دون  طويلة  زمنة  لأ حالت 

خالق  الأ نظم  يف  تبنيها  مت  كما  ل   ، هي  كما 

التقليدية«)�س93(. 

يوؤ�س�س  بوم�سهويل  عزيز  ان  هنا  التذكري  ينبغي 

جديد.  انرثوبولوجي  اأفق  افرتا�س  على  حتليالته 

بالكائن  والذي ينعته  الذي يتحدت عنه  ن�سان  فالإ

يحقق  اأن  بعد  ينتظر  م�ستقبلي  كائن  هو  اجلديد 

العرتاف  يف  رغبته  من  التام  اإ�سباعه  ن�سان  الإ

الغاية  ت�سبح  اأن  فبعد  التاريخ.  ا�ستغرقت  التي 

ت�سبح   ، اأمل  جمرد  ولي�ست  متحققة  )العرتاف( 

وما  ج�سده  هي  اجلديد  ن�سان  لالإ خرية  الأ الغاية 

جديدا  لي�س  اجلديد  ن�سان  الإ »اإن  متعة.  من  يتيحه 

اإ�سباع  من  ن�سانية  الإ حققته  ما  بقدر   – يقول   –
التي  ن�سانية  الإ لهذه  امتالكه  بقدر  جديد  ولكنه   ،

تخول له حق ا�ستمتاعه بحياته يف اأية حلظة ويف 

اأي مكان«)�س94(.

ق�سى للحرية يتحقق يف هذه ال�ستعادة   ال�سكل الأ

ن�سان يدرك وجوده كفن  للج�سد. وذلك ما يجعل الإ

ولي�س كت�رشيف لقدر اأو هبة غيبية . اإنه ينحث ذاته 

 . الرغبة وباأ�سلوب ت�سكله احلرية  من مادة قوامها 

ن�سان �سيكون  ليغدو للواجب م�سمون جمايل . فالإ

ن املتعة  اأكرث اأخالقية يقدر ما يحققه من متعة . لأ

اإنها  النهائي.  وتكثيفهما  والقيمة  احلق  م�سب 

تنطوي على اأق�سى اإعالء ل�ساأن احلياة وعلى قيمة 

العرتاف وعلى التمكن من الذات. اإنها ال�ستحقاق 

خري لكائن خا�س ثالتة اأ�سكال من ال�رشاع عرب  الأ

ال�رشورة  ومقاومة  الطبيعة  مع  �رشاعه  تاريخه. 

حريته  عن  مغرتبا  جتعله  ثقافة  مع  و�رشاعه   ،

ومقاومته للعبودية ، و�رشاعه مع التقنية ومقاومة 

�سبيل  من  »فلي�س   . لوجوده  داتي  الأ التدبري  مكر  

�سوى  للحياة  العيني  للتحقق  بوم�سهويل-  –يقول 
رادة  وبالإ برغبته  امللتحم  امل�ستقل  احلر  باجل�سد 

احلرية  ذاته.اإن  اجل�سد  �سوى  احلرية  ...ولي�ست 

ي�سكل  الذي  هو  التماهي  وهذا  متماهيان.  واجل�سد 

ن�ساين.«)�س97(. هوية الكائن احلر للكائن الإ

   التطور النظري لهذا املنظور الفل�سفي الذي ينحته 

املفكر عبد العزيز بوم�سهويل والذي ميتد من الزمان 

كاإرادة للم�ستقبل اإىل الرغبة وينتهي باإيطيقا املتعة 

نطولوجي يف اجل�سد  ي�سل اأىل م�ستوى التاأ�سي�س الأ
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ن�شان اجلديد –الذي  االإ

هو الكائن ال�شعيد- 

هو الذي يقدر ج�شده 

كقيمة عليا وي�شتعيده 

كمنبع وحيد ل�شعادته، 

اإنه جمال اختبار 

إن  متعة احلياة. »ا

ذلك يعني-كما يقول 

بوم�شهويل – ا�شرتجاع 

هدرها  احلقوق التي اأ

ن�شان بنف�شه وهو  االإ

بدية  يفكر يف �شعادة اأ

غري ال�شعادة الزمانية 

، مقو�شا بذلك �شبل 

إتقانه لفن احلياة ،  ا

مفوتا الفر�شة على ذاته 

ن تتحقق ذاته  جل اأ من اأ

يف العامل على النحو 

الذي يريد ، فانتهى  

بذلك اىل جتذير ثقافة 

احلرمان التي حالت 

زمنة طويلة دون 
أ

ال

رغبة التمتع باحلياة 

كما هي ، ال كما مت 

خالق 
أ

تبنيها يف نظم اال

التقليدية«. 



ن�سان بكامله متاح انطالقا من حرية ج�سده.  . فالإ

حرية  بغري  هويتها  حتدد  ل  ن�سانية  الإ و»الكينونة 

حر،  ج�سدي  ككيان  وظهوره  اجل�سد  وا�ستقاللية 

واملتاهة�س97(.   ج�سدانية«)الكائن  كفردية  اأي 

احلقيقي  .فالكوجيطو  احلد  هذا  عند  مور  الأ لتقف 

 ، الفكر  من  الذات  يقني  يثبت  الذي  ذلك  هو  لي�س 

هو  كج�سد  نا  »فالأ اجل�سد.  اإىل  نا  الأ يعيد  الذي  بل 

الو�سع  هذا  اإن  ثباتي«)�س97(.  الإ الوجود  برهان 

تية: »اأنا  ل يجد تعبريه الوا�سح اإل يف ال�سياغة الأ

نا يحمل وجوده يف ج�سده ويتلقى  ج�سدي«، هذا الأ

الرغبة  �سلب  يف  يتكون  اإنه  منه.  العامل  في�س 

�سباع .»كوجيطو اجل�سد  ك�رشخ مفتوح على عتبة الإ

– يقول بوم�سهويل – ل يف�سل بني احلرية واجل�سد 
، ول بني اجل�سد والفكر ، بل اإن اجل�سد عالمة وجوده 

اخلا�س.«)�س97(.

اجل�سد اإثباتنا الوحيد »فمن يفكر لي�س اإل اجل�سد وقد 

ظهر على نحو م�ستقل قادر على قول اأنا«)�س97(. 

ليقطع بوم�سهويل مع نزعة معار�سة اجل�سد بالفكر. 

ول )اجل�سد(  خري لي�س فقط قدرة من قدرات الأ ن الأ لأ

�سميم  من  فالفكر  اخلا�س.  وتعبريه  حركته  بل 

للعامل  املنتج  وجمهودها  توترها  من  الرغبة  عمل 

كان  لو  كما  واملتاهة«  »الكائن  �ساحب  يبدو   .

التي  الثاقبة  الفكرة  لتلك  �سمنيا  ت�رشيفا  يوؤمن 

والتي  ن�سان«  الإ »هذا  كتاب  يف  نيت�سه  اأوردها 

 )99 ورائها«)�س  من  طائل  ل  »املثاليات  تقول: 

ن�ساين  الإ للكائن  بناء مثايل  اأي  اأ�سحى  . فقد   »1«

الكثري  جمرد ف�سلة ل لزوم لها، عمل ينطوي على 

من التنكر واجلحود اجتاه الكيان ال�سميم الذي فيه 

ا�ستغال  . فكل �سيء فيه  اإن�سانا  ن�سان  الإ وبه يغدو 

يف  اأقدامنا  ن�سع  وعندما  للرغبة.  وحركة  للج�سد 

الفكر لنكون قد و�سعنا اأنف�سنا خارج حدود  اجل�سد 

ن اجل�سد فكر،  ،بل بالعك�س نكون يف �سلبه. لي�س لأ

لي�س  اجل�سد.  تن�سيقات  من  تن�سيق  الفكر  ن  لأ واإمنا 

هذا فح�سب، بل اإن قارئ كتاب »الكائن واملتاهة« 

الدفع  يف  بوم�سهويل  عزيز  املفكر  متادي  يواجه 

اجل�سد  فعرب   . الق�سوى  اإمكاناته  اإىل  هذا  مبنظوره 

ينك�سف   ، للموجود  العيني  التحقق  �رشط  هو  الذي 

ينبثق  الفرج  فتحة  فمن   ». بالعامل  كتما�س  الفكر 

الفكر« )�س97( وذلك يعني اأنه يتولد ويتكرر كج�سد 

خرية. يظهر كتعدد لالآ

  ما تثبته اأعمال عزيز بوم�سهويل هو اأن الرجل فتح 

يف  حقيقية  فل�سفية  حياة  اأفق   ، ادعاء  بال  و  بحق 

التي اختنقت بفعل هيمنة  الفل�سفة املغربية  ن�سيج 

بكامله  جمهوده  ا�ستغرق  الذي  كادميي  الأ التقليد 

اأو �رشحها  �سابقة  الدرا�سات املخ�س�سة ملتون  يف 

اإنه  اأو ترجمة نتف منها.  اأو تلخي�سها  وتو�سيحها 

حياة  ت�سمن  لن  لوحدها  املكتبات  اأن  جيدا  يعي 

اأن الكتفاء بتاأليف كتب هي  فل�سفية حقيقية كما 

خرين، لن يخلق فال�سفة.  فكار الآ عبارة عن اأر�سفة لأ

اأوقفوا  باأنا�س  اأبدا  تقوم  لن  الفل�سفة  اأن  يعي   اإنه 

 . مهمتهم على ال�ستظهار وال�سرتجاع والقتبا�س 

اإنها اأبعد بكثري من �سعة الطالع اأو حفظ الن�سو�س 

عن ظهر قلب. بل هي –كما يقول يف كتاب الفل�سفة 

املغربية- تعبري مفهومي للتاأ�سي�س الذي ل يوؤ�سل 

اأ�سحت  التي  �س�س  الأ عن  النف�سال  عرب  اإل  ذاته 

لتوليد  متناهية  ل  اإمكانية  فهي  ثمة  ومن  ثوابت. 

التاأويالت ، وخلق الفجوات والفوارق، »اإنه تاأ�سي�س 

هذه  يقود  ذاتها،مما  الثقافة  داخل  ت�سدعا  يخلق 

الثقافة اإىل اإعادة قواها وبناء وجودها داخل عامل 

الكونية  :�سوؤال  املغربية  ي�سري...«)الفل�سفة  يفتاأ  ما 

وامل�ستقبل �س6(.

للفل�سفة.فهي  انتماءه  بوم�سهويل  يح�سم  وهكذا 

وىل جتليا لقوة حيوية تكمن يف الوجود  بالدرجة الأ

حقا  رهانا  تكون  لن  فهي  ذلك  من  اأكرث  ن�ساين.  الإ

اإن مل تكن جتليا حلياة فل�سفية قادرة على املبادرة 

رهان  »اإن  يقول  لذلك  اخلالق.  التجاوز  وعلى 

تطورات  متابعة  يف  يكمن  ل  باملغرب  الفل�سفة 

هذا  حركية  يف  �سهام  الإ يف  ولكن  العاملي  الفكر 

الفل�سفة  زالت  ما  فق  الأ وذلك  اأي�سا..)�س8(.  الفكر 

نها كما يقول »ظلت حبي�سة  املغربية بعيدة عنه لأ

املن�سغلني  لكون جمهود  فل�سفي«)�س8(.  ل  ت�سور 

�سكالت  والإ الق�سايا  تلخي�س  على  ان�سب  بها 

الرثات  بق�سايا  هتمام  الإ اأو  الن�سو�س  وترجمة 

وم�سائله..وان�سغالت من هذا النوع ل تتيح انبثاق 

حياة فل�سفية.

وىل      ومنطلقات انتمائه للفل�سفة تكمن بالدرجة الأ
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إن التاريخ  ا

– يقول 
بوم�شهويل – 

حتركه الرغبة  

ولي�ص �شيء 

خر، واجل�شد  اآ

هو منبع تلك 

الرغبة  التي 

ت�شتحيل اإىل 

قوة بتدخل 

رادة ،  االإ

فالتاريخ من 

خالل هذا 

املنظور هو 

إثبات للج�شد  ا

�ش�ص  كذاتية توؤ

لتاريخيتها 

على نحو مغاير 

للوجود الكلي
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يف اعتبارها تاأ�سي�سا يف الكوين ي�ستند اإىل جراأة خلق 

ر�س«.  �سكاليات وابتكار املفاهيم »التي تغري الأ الإ

ومن ثمة فالدرو�س قد تخلق اأ�سناما وتقد�س اأوثانا 

لكنها لن ت�ستطيع اأبدا خلق اأفكار .الفل�سفة ا�ستغال 

حلركة ال�سوؤال املنبثق من قلق وجودي ومن متزق 

ت ، اأي ال�سوؤال الذي ميثل فعال لالنف�سال املحدث  الآ

للفجوة واملمزق للوحة اليقني.

�سلب  يف  جديدا  �سوؤال  بوم�سهويل  عزيز  ابتكر     

اأفقا  له  وفتح  الرغبة  �سوؤال  هو  املغربية  الفل�سفة 

تو�سيعه  على  موؤلفاته   خمتلف  عرب  عمل  نظريا 

وتدقيقه ومراجعته، مل يكن معنيا يف ذلك مبا قاله 

فكار  الرتاث عن اجل�سد ول باحاطة القراء بتطور الأ

التي ن�سجت حوله يف تاريخ الفل�سفة . بقدر ما كان 

من�سغال ببناء هذا ال�سوؤال وبلورة منظورحوله. فتح 

كرغبة  اأوله  الذي  الزمان  ال  �سوؤ هو  مدخال  لذلك 

وو�سل به اإىل اإيطيقا املتعة. لكن مما يجدر النتباه 

وكما ترتجمه  املفكر مو�سوع حديثنا  اأن  هو  اإليه 

يف  ن�سان  بالإ يلقي  كان  واإن  الفل�سفية،  اأعماله 

امل�ستقبل ، ويعترب نواة الزمان هي اإرادة امل�ستقبل، 

عالء من �ساأن احلا�رش  اإل اأنه يقوم بذلك من اأجل الإ

التي  هي  امل�ستقبل  فاإرادة    . نفيه  اأجل  من  ولي�س 

عطاء  احلا�رش  اأن  معناه  وهذا   . احلا�رش  ت�سنع 

امل�ستقبل ولي�س العك�س، اإنه نتيجته وفاكهته.  

   كما اأن ما مرره من خالل بلورته لت�سوره للج�سد 

نرثوبولوجي الذي مل  ال الأ ، هو �سكل جديد من ال�سوؤ

ن�سان؟ لكن اإىل اأي �سيء ي�سري  يعد يعني من هو الإ

ن�سان؟ وذلك انطالقا من وعي حاد بثقل التحول )  الإ

mutation(الذي ر�سده بقوة من خالل ا�ستغاله 
عن  النهائي  التخلي  من  التقنية،واأي�سا  على 

هذا  تاأويل  لكن  للماهية.  امليتافيزيقي  امل�سمون 

فكار  الأ خالل  من  ي�رشفه  الذي  الطرح  من  ال�سكل 

ول  امل�سار اإليها اأعاله يقود اإىل اإمكانني اثنني . الأ

خالقية هي  ن�سانية املكتملة ،ال�سعيدة والأ هو اأن الإ

الوطن  هو  اجل�سد  اأن  هو  الثاين  و   ، اجل�سد  اإن�سانية 

خري الذي تبقى لكائن قاده تاريخه اإىل مواجهة  الأ

اأي ج�سده حيث  جمالية وجوده يف معقل تناهيه، 

يتجمع زمانه ومكانه  و موته ومتعته. وخارجه لن 

يكون هناك اأي معنى لوجوده ..

   رمبا اأن روحا ما للع�رش مازالت مبهمة تتحدث 

من خالل فل�سفة عزيز بوم�سهويل .. اإنها روح تعرف 

�سباع الذي  هذا الع�رش بالرغبة التي حتركه و بالإ

تطلبه وبال�سكل املنتظر للكائن الذي �سي�سوده..

   الهوامــــــــ�س:

م�سباح.  علي  ترجمة  ن�سان«  الإ هو  »هذا  نيت�سه:  فريديريك   -1    

من�سورات اجلمل. كولونيا الطبعة الثانية 2006.�س 99

   اأعمال املفكر عبد العزيز بوم�سهويل املحال عليها :

�سرتاك مع عبد ال�سمد الكبا�س دار الثقافة     - »الزمان والفكر« بالإ

وىل .2002. . البي�ساء . الطبعة الأ

افريقيا  دار  لل�سعر«.  فل�سفية  ية  روؤ والزمان:  ،الوجود  ال�سعر   «  -

وىل 2002.  ال�رشق. الطبعة الأ

بحاث  الأ خالق«  من�سورات مركز  الفل�سفية لنظرية الأ �س�س    - »الأ

وىل 2001.  الفل�سفية باملغرب . الطبعة الأ

بحاث  الأ مركز  من�سورات  غريية«  فل�سفة  نحو  الغري:  »اأخالق   -   

وىل .2005.  الفل�سفية باملغرب . الطبعة الأ

  - » الفل�سفة املغربية: �سوؤال الكونية وامل�ستقبل« من�سورات مركز 

وىل 2007.  بحاث الفل�سفية باملغرب. الطبعة الأ الأ

   - »الكائن واملتاهة«: تفكري يف الزمان املعا�رش« من�سورات مركز 

وىل 2007.   بحاث الفل�سفية باملغرب .الطبعة الأ الأ
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التنا�س والتال�س
 يف املوروث النقدي

عز الدين املنا�سرة
 

   ناقد واكادميي من فل�سطني  

دبية = التال�ّس(، حّيزاً وا�سعًا يف املوروث النقدي،  اأخذ مو�سوع )ال�رشقات الأ

وروبي، )التنا�ّس( الذي نحتته جوليا كري�ستيڤا، الناقدة  ورغم اأنَّ امل�سطلح الأ

البلغارية املتفرن�سة، قد �ساع، واأ�سبح م�ستخدمًا ب�سكل وا�سع يف النقد العربي 

احلديث، اإّل اأنَّ بع�س الباحثني العرب يف مو�سوع ال�رشقات، ظّلوا ي�ستخدمون 

قراءة معظم اأ�سكال التنا�ّس، على اأنها �رشقات. وال�سحيح اأن املوروث النقدي، 

اأ�سكال متعددة  من  اأنها مزيج  على  ال�رشقات،  مع  العملية  الناحية  تفاعل من 

للتنا�ّس والتال�ّس معًا، ولي�س التال�ّس وحده، رغم اإدراجها جميعًا حتت عنوان 

)ال�رشقات(.

�سنف احلامتي يف

)حلية املحا�رسة(

اأبواب ال�رسقات اىل

ت�سعة ع�رس بابًا



1. مقّدمة: 

�سكالية الثانية يف مو�سوع )ال�رسقات = التال�ّس(  وتكمن الإ

يف املوروث النقدي، يف امل�سطلحات امل�ستخدمة يف و�سف 

بداع والتقليد وال�رسقة، حيث تتداخل بع�س هذه  درجات الإ

امل�سطلحات، اأو تت�سابه، اأو تختلف يف الت�سمية. ولو اأخذنا 

وروبيون، لوجدنا ت�سابهًا  معظم امل�سطلحات التي �ساغها الأ

ا�ستخدمها  التي  العربية  امل�سطلحات  وبني  بينها  كبرياً 

النقاد العرب القدامى.

من  ال�رسقات  مو�سوع  قراءة  اإعادة  اإىل  البحث  هذا  يهدف 

املتنوعة،  النظر  وجهات  بقراءة  احلديث،  النقد  منظور 

اأجل  من  القدامى،  العرب  للنقاد  �سا�سية  الأ فكار  الأ يف 

عن  بعيداً  وروبي،  الأ التنا�ّس  مفهوم  مع  الت�سابه  معرفة 

القدامى  العرب  النقاد  تناول  وقد  معا�رسة.  اإ�سقاطات  اأية 

مو�سوع ال�رسقات ب�سكل وا�سع يف كتب و�سل بع�سها اإلينا، 

وبع�سها مل ي�سل، تناوله عدد كبري من النقاد، من بينهم: 

)ابُن ُقتيبة يف )ال�سعر وال�سعراء(، وابُن ال�سكيت يف )كتاب 

بن  اأحمد  الف�سل  واأبو  عليه(،  اتفقوا  وما  ال�سعراء  �رسقات 

اأبي طاهر طيفور يف )�رسقات البحرتي من اأبي مّتام(، واأبو 

ال�سياء ب�رس بن يحيى يف )�رسقات البحرتي من اأبي مّتام، 

الكبري(، وعبد اهلل بن املعتزّ يف )�رسقات  ال�رسقات  وكتاب 

بابن  املعروف  يحيى  بن  اهلل  عبد  حممد  واأبو  ال�سعراء(، 

القراآن وغريه(، والزبري بن  الكميت من  كنا�سة يف )�رسقات 

بكار القر�سي يف )اإغارة ُكثري على ال�سعراء(، واأحمد بن عبد 

اهلل الثقفي يف )َمثالُب اأبي نوا�س(، وابُن عّمار يف )م�ساوئ 

و�رسقات اأبي نوا�س(، واأبو علي ال�سج�ستاين يف )�رسقات اأبي 

مدي �ساحب كتاب املوازنة، له يف ال�رسقات كتاب  مّتام(، والآ

ال�سعر(،  )فرق ما بني اخلا�س وامل�سرتك من معاين  �سّماه، 

وال�ساحب بن عّباد يف )الك�سف عن م�ساوئ املتنّبي(، واأبو 

علي احلامتي يف )الر�سالة املو�ّسحة يف �رسقات املتنّبي(، 

وله اأي�سًا )حلية املحا�رسة(، وابن وكيع التني�سي يف )كتاب 

املن�سف(، وابن جّني يف كتاب )النق�س على ابن وكيع يف 

�سعر املتنّبي وتخطئته(، وابن الدّهان يف )املاآخذ الكندية 

ثري يف )ر�سالة ال�ستدراك(، واأبو  من املعاين الطائّية(، وابن الأ

بانة عن �رسقات املتنّبي(، واحل�سن  )الإ العميدي يف  �سعيد 

بن ميوت  وُمهلهل  وال�رسقة(،  )ال�َسّل  عرابي يف  الأ اأحمد  بن 

غاين(،  �سبهاين يف )الأ يف )�رسقات اأبي نوا�س(، واأبو فرج الأ

)املو�ّسح(،  يف  واملرزباين  مّتام(،  اأبي  )اأخبار  يف  وال�سويل 

واأبو هالل الع�سكري يف )ال�سناعتني( وابن �رسف يف )اإعالم 

عجاز( و)اأ�رسار البالغة(،  الكالم(، وعبد القاهر يف )دلئل الإ

ال�سائر(،  )املثل  يف  ثري  الأ وابن  )الُعمدة(،  يف  ر�سيق  وابن 

، وغريهم كثري. 
)1(

والقا�سي اجلرجاين يف )الو�ساطة...(

2. النقاد العرب القدامى وال�سرقات ال�سعرية:

لي�س الهدف هنا، ا�ستق�ساء كل ما كتبه النقاد القدامى 

اأ�سا�سية  عينة  اختيار  واإمنا  ال�رشقات،  مو�سوع  يف 

و�رشورية، لفهم الكيفية التي تناول بها النقاد القدامى، 

مو�سوع ال�رشقات ال�سعرية، وال�سبب يف الختيار، ولي�س 

تناول  يف  الت�سابهات  كرثة  التاريخي،هو  ال�ستق�ساء 

هائل،  ركام  اأمام  ننا  لأ التكرار،  درجة  اإىل  املو�سوع 

مما ُكتب يف املو�سوع.

2. 1: اجُلمحي:

- يقول طه اإبراهيم يف مقدمة كتاب )طبقات ال�سعراء( 

مو�سوع  اإىل  اأ�سار  �سالَّم  ابن  اأنَّ  اجُلمحي،  �سالَّم  لبن 

على  ال�سعر  يدّونون  الذين  يحمل  اأن  َواأراد  )الَنحل(، 

التنقية، ويدعوهم اأّل يرتكوا للخلف اإّل الثابت ال�سحيح. 

فقد �ساعت قبل ابن �ساّلم، فكرة اأن من ال�سعر اجلاهلي، 

. ويرجع ابن �ساّلم اأ�سباب و�سع ال�سعر 
)2(

ما هو م�سنوع

اإىل �سببني:

من  كثري  وحر�س  �سالمي،  الإ الع�رش  يف  الع�سبية   .1

�سالمها �رشوبًا من  القبائل العربية على اأن ت�سيف لإ

وديواُنُه  النقد،  ي�سّجُلُه  املجد  وهذا  واملجد،  املكانة 

ال�سعر.

: )وكان اأول من َجَمَع 
)3(

�سعار 2. الُرواة، وزيادتهم يف الأ

وكان  الراوية،  حـّماد  اأحاديثها:  و�ساق  العرب،  اأ�سعار 

غري موثوق به، كان ينحل �سعر الرجل غريه، ويزيد يف 

.
)4(

�سعار، وكان يكذب وَيْلحن ويك�رش( الأ

2. 2: ابن قتيبة:

فقد  وال�سعراء(،  )ال�سعر  كتابه  يف  قتيبة  ابن  اأّما   -

ا�ستخدم عّدة م�سطلحات منها: )ال�رشقة(، حني نقل عن 

بة بن العّجاج كان يرى اأن ال�ساعر  �سمعي قوله: اإّن روؤ الأ

م�سطلح  قتيبة  ابن  وا�ستخدم   .
)5(

منه ي�رشق  ة،  الُرمَّ ذا 

. وهو 
)6(

خذ من غريه ة، كثري الأ الرمَّ خذ(: وكان ذو  )الأ

اأي ابن قتيبة ي�ستخدم تعابري مثل: 1. ومما �َسبَق اإليه، 

َعلْقَت من جرير �سيئًا. 3. حتى ظّن  فاأُخذ منه. 2. هل 

4.اأخذه  �رشقها.  جرير  واأن  قالها،  الفرزدق  اأن  الرجل 
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فالن. 5. وهو مثل قول فالن. 6. جاء مبعناه وزاد عليه. 

اأخذ   .8 القي�س.  امرئ  �سعر  من  ال�سعراء  اأخذه  ومّما   .7

بة من اأبيه. 9. �رشقه من اأبيه. 10. ومن جّيد �سعره،  روؤ

ويقال اإّنُه منحول. 11. ومما ُنحل ... . وهكذا يكون ابن 

خذ  قتيبة، قد ا�ستخدم امل�سطلحات التالية: ال�رشقة والأ

م�سطلح  لكن  والزيادة،  والت�سابه  والُعلوق  والنتحال 

فهو  كذلك  تطبيقاته،  يف  ا�ستعماًل  كرث  الأ هو  خذ(  )الأ

مل يعّرف هذه امل�سطلحات. وهو يقول: )ولي�س ملتاأّخر 

. وفيما يلي، 
)7(

ال�سعراء اأن يخرج عن مذهب املتقّدمني(

خذ( عند ابن قتيبة: )ومما �سبق اإليه  ُنقّدم مثاًل على )الأ

مالك بن الريب، فاأُخذ عنه، قوله: )العبد ُيقرع بالع�سا 

�سارة(، وقال ابن ُمفرِّغ: )العبد ُيقرع  ... واحلرُّ تكفيه الإ

... واحلرُّ تكفيه املالمة(، وقال ب�سار بن برد:  بالع�سا 

مثُل  للُملحِف  ولي�س   ... للعبِد  والع�سا  ُيلحى  )احلرُّ 

. اأما املثال الثاين الذي نختاره من ابن قتيبة، 
)8(

) الرِدّ

فهو: )قال امروؤ القي�س: وقوفًا بها �سحبي عليَّ مطّيُهْم 

فقال:  طرفة  اأخذه  ِل(،  وجَتمَّ اأ�سًى  تهَلك  ل  يقولون:   ...

وقوفًا بها �سحبي عليَّ مطّيهْم ... يقولون: ل تهلك اأ�سًى 

التايل:  النحو  على  وردت  فقد  )ال�رشقة(  اأما   .
)9(

وجتلَِّد(

املختطي(، �رشقه  يغتال خطو  وبلٍد  بيته:  بة  روؤ )�رشق 

 ... النياِط  بعيدِة  وبلدٍة  يقول:  الذي  العّجاج  اأبيه  من 

فال�رشقة  وهكذا،   .
)10(

اخلاطي( خْطَو  تغتاُل  جمهولٍة 

فهو  املنحول،  اأما  قتيبة.  ابن  عند  يت�سابهان  خذ،  والأ

اإنها منحولة.  يقول: ويقال  ثم  ل�ساعر ما،  اأبياتًا  يقدم 

موا�سيع  يف  خذ  لالأ يتعر�س  قتيبة  ابن  اأنَّ  جند  كذلك 

ثغر  )و�سف  اأو  والناقة(  الفر�س  )و�سف  م�سرتكة مثل: 

خذ يف حالة امرئ القي�س  املراأة( وغريها. وتبقى ق�سية الأ

مع طرفة، م�ساألة حُمرّية، فالفارق هو بني )وجتّمِل ... 

مر اإىل خطاأ يف الرواية، كما  وجتّلِد( فقط، فهل يعود الأ

يقول بع�س النقاد، اأم اأن امل�ساألة هي �رشقة ... وكفى، 

القائلني.  اختالف  اأي  بالنتحال،  يتعلق  مر  الأ اأن  اأم 

وُيعّلق اإح�سان عبا�س على قول ابن قتيبة: )ول نظرُت 

اإىل املتقدم منهم، بعني اجلاللة لتقدمه، واإىل املتاأخر 

العدل  بعني  نظرت  بل  لتاأخره،  الحتقار  بعني  منهم، 

على الفريقني(، اأن ابن قتيبة يف جهده النقدي ميتلك: 

القول  ، ولكن رغم هذا 
)11(

التوفيق والت�سوية( )�سفتني: 

ال�سابق  م�ساألة  ُيراعي  التطبيق  يف  فاإّنه  قتيبة،  لبن 

والالحق، مراعاًة وا�سحة.

2. 3: ُمهلهل بن ميوت:

يف كتابه )�رشقات اأبي نوا�س(، يقّدم ُمهلهل بن ميوت، 

النقاد  تربيرات  كبري  حّد  اإىل  ي�سبه  لر�سالته،  تربيراً 

النا�س  من  )وراأيت  املو�سوعية:  يزعم  حيث  خرين،  الآ

بالعيب  اآخر  ال�سعراء، ق�سد  ل�ساعر من  ب  تع�سّ كلَّ من 

بيات.  الَع�سَ ومكان  ال�سهوات،  مقدار  على  والزدراء، 

على  اأجمعوا  هم  ثمَّ  ع�سبيته.  وخادم  �سهوته  عبد  كلٌّ 

والع�سبّية  النا�س،  �سعراء  على  وتف�سيله  نوا�س،  اأبي 

اإّل  ب�رشيان،  نوا�س،  واأبا  ميوت  ابن  اأنَّ  ورغم   .
)12(

له(

اأنه ل يتع�سب له، لهذا قرر ك�سف �رشقاته، كما يقول. 

ثّم يبداأ ابن ميوت بك�سف �رشقات اأبي نوا�س )يف باب 

فيقدم  خذ،  والأ ال�رشقة  م�سطلحي:  م�ستخدمًا  املديح(، 

اأبي نوا�س يف  واأخذ  اأربعة وثالثني مثاًل من �رشقات 

باب املديح وحده. فمن ال�رشقات املطابقة متامًا، قول 

�رشقه  مبالِه(،  الثناء  ح�سن  ي�سرتي  )فتًى  نوا�س:  اأبي 

)ويف  وقوله:  املعتذر.  بن  بريد  الأ ال�ساعر  من  حرفيًا 

ال�سلم يزهى منرٌب و�رشيُر( �رشقه حرفيًا من اأبي �ساره. 

اخلمر  تلوك  ل  )فتًى  نوا�س:  اأبو  قال  فقد  خذ،  الأ اأما 

�سحمة ماِلِه(، وكان قد اأخذه من قول زهري: )اأخو ثقٍة، 

ل ُتهلك اخلمر ماَله(. لكنَّ معظم ما ذكره ابن ميوت يف 

خذ، هو جمّرد كلمة هنا تقابل كلمة هناك، وهو ما  الأ

اأبي  عند  ال�رشقات  اأما  العام،  امل�سرتك  دائرة  يف  يقع 

نوا�س يف املديح، فهي اأو�سح. ثمَّ يقراأ ويعّدد �رشقات 

اأبيات، لكن  اأربعة  اأبي نوا�س يف )باب املراثي(، وهي 

يف  �رشقاته  اأما  ال�رشقة.  باب  يف  يدخل  ل  بع�سها 

هاجي واملعاتبات(، فهي اأربعة اأبيات. اأما �رشقاته  )الأ

يف )الزهديات(، فهي ثالثة، �رشقها من: جرير، ومن نرث 

�سمعي. اأما �رشقاته يف  لعبد امللك بن مروان، ومن الأ

)الطرد(، فقد �رشقها اأبو نوا�س من: ال�سمردل الريبوعي، 

ة،  الرمَّ ذي  زهري،  بن  كعب  القي�س،  امرئ  النجم،  اأبي 

بيات  الأ وعدد  الرقاع،  بن  عدي  بر�س،  الأ بن  عبيد 

ات هو اثنا ع�رش بيتًا، لكن بع�سها  امل�رشوقة يف الطرديَّ

اأما يف  خذ.  ل يعترب من ال�رشقة، بل يدخل يف باب الأ

اأبي نوا�س،  �سهر عند  هم والأ الأ باب )اخلمريات(، وهو 

�رشقة.  واأربعني  لثنتني  اأمثلًة  يقّدم  ميوت،  ابن  فاإنَّ 

ع�سى: وكاأ�ٍس �رشبُت على لّذٍة... واأُخرى تداويُت  )قال الأ

لومي،  عنك  )دع  وقال:  نوا�س  اأبو  ف�رشقه  بها(،  منها 

 .
)13(

الداء( بالتي كانت هي  وداوين   ... اإغراُء  اللوم  فاإنَّ 
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بدوي طبانة: 

يرى �رسورة 

قراءة ال�رسقات

من منظور 

�رساع اجلديد 

مع القدمي
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اخلمريات،  �رشقات  مو�سوع  يف  ميوت  ابن  وا�ستخدم 

خذ والنقل، خم�س مّرات من بني الثنتني  م�سطلحي: الأ

وبع�سها  حقيقية،  �رشقات  وبع�سها  �رشقة.  واأربعني 

العام،  امل�سرتك  وباب  التاأثر،  باب  يف  يدخل  خر  الآ

وباب الت�سابه. اأما �رشقات اأبي نوا�س يف باب )امل�سهر 

�رشقة،  ثالثني  من  تقرب  فهي  واملذكر(،  املوؤنث  يف 

خذ مرًة واحدة. وتنطبق على هذا  م�ستخدمًا م�سطلح الأ

الباب نف�س املالحظات ال�سابقة.

- ثم انتقل ابن ميوت يف ر�سالته اإىل البحث عن �سلبيات 

خرى، مع انتقاد )كفرياته(. ويف  واأخطاء اأبي نوا�س الأ

ر�سالته  تناق�س  ر�سالة  بكتابة  ميوت  ابن  يعد  اخلتام 

الرجل،  ف�سل  على  فيها  )اأُدلُّ  نوا�س:  اأبي  �رشقات  عن 

وا�ستعالئه  طبعه،  و�سالمة  علمه،  غزارة  من  واأك�سف 

على القري�س، وما ي�سهد له بالتقدم على كل �ساعر يف 

. وهذا الوعد من ابن ميوت باإن�ساف اأبي نوا�س 
)14(

زمانه(

بعد اأن عّدد �رشقاته، ظّل جمرد وعد، مثل وعود معظم 

النقاد القدامى.

مـدي: 2. 4: الآ

- يف كتابه )املوازنة( بني اأبي مّتام والبحرتي، يتعر�س 

يف  منهجه  خالل  من  ال�رشقات  ملو�سوع  مدي  الآ

ويختم  ال�ساعرين،  )م�ساوئ(  بذكر  يبداأ  وهو  املوازنة. 

امل�ساوئ  عن  فالبحث  ال�ساعرين.  )حما�سن(  بذكر 

واملحا�سن هو هدف املوازنة: )واأذكُر طرفًا من �رشقات 

�سعره، وم�ساوئ  و�ساقط  واإحالته، وغلطه،  مّتام،  اأبي 

اأبي مّتام، وغري  البحرتي، يف اأخذ ما اأخذه من معاين 

ب�رشقات  يبداأ  ثّم   .
)15(

معانيه( بع�س  يف  غلط  من  ذلك 

مّتام:  بي  لأ احلما�سة  خمتارات  في�ستعر�س  مّتام،  اأبي 

اإ�سالمي ول  )فاإّنه ما �سيء كبري من �سعر جاهلي ول 

حمدث، اإّل قراأه واّطلع عليه، ولهذا اأقول: اإنَّ الذي خفي 

واأنا  كرثتها.  على  منها،  قام  مما  اأكرث  �رشقاته،  من 

وما  �رشقاته،  من  النا�س  كتب  يف  اىّل  وقع  ما  اأذكر 

مدي  . وهكذا ُيقّر الآ
)16(

ا�ستنبطُته اأنا منها وا�ستخرجته(

خذ(  )الأ وم�سطلح  مّتام،  اأبي  عند  )ال�رشقة(  مب�سطلح 

عند البحرتي، لكنه لحقًا – يف التطبيق – يوازي بني 

يف  مدي  الآ مرجعية  اأما  واحد.  وكاأنهما  امل�سطلحني 

ذلك، فهي: 1. الكتب والروايات ال�سابقة. 2.ال�ستنباط 

ال�سخ�سي، لكّنه ي�ستخدم احلتمية امليكانية، حني يرى 

اأن اأبا مّتام مثّقٌف وا�سع الطالع، والدليل هو خمتاراته 

وجهة  –من  املوؤكد  فمن  وبالتايل،  احلما�سة،  يف 

مدي بالتطبيق على اأمثلة  نظره– اأنه ي�رشق. ثم يبداأ الآ

اأخذه   .1 التالية:  ال�سيغ  م�ستخدمًا  مّتام،  اأبي  �رشقات 

خذ. 3. اأخذ الطائي  الطائي. 2. اأخذه الطائي واأح�سن الأ

ول. 5.اأخذ معنى  املعنى وال�سفة. 4. اأخذ �سدر البيت الأ

البيت الثاين. 6.وقال ِجراُن الَعْود...وهو ال�سابق اإىل هذا 

اأراد  )وهو(   ... الطائي  7.وقال  الطائي.  املعنى،فتبعه 

الطائي، فخلط،  8.اأخـذه  عنه.  فق�رشَّ   ،... الفرزدق  قول 

يف  فاأتى  الطائي،  اأخذه   .9 اللفظ.  جمان�سة  لق�سده 

املعنى زيادًة، وجاء بـه يف بيتني، وقد ذكر املتقدمون 

هذا املعنى. 10. فاأخذه اأبو متام فقال واألطف املعنى 

هما اأخذ من �ساحبه.  واأح�سن اللفظ. 11. ل�ست اأدري، اأيُّ

من  ُيعّجبني  وجعل  الق�سيدة،  هذه  دعبل  اأن�سدين   .12

الطائي يف ادعائه اإياها، وتغيريه بع�س اأبياتها. 13. 

وقول اأبي مّتام ... يحتاج اإىل تف�سري، مع �رشقته املعنى. 

يف  فجعله  مّتام،  اأبو  اأخذه  املراأة،  عند  املعنى   .14

اإىل وجه املديح.  اأبو متام، وَعَدل به  اأخذه  اخلمر. 15. 

اأبو  اأخذ  اأبو مّتام اللفظ واملعنى جميعًا. 17.  اأخذ   .16

18.قال  واأجاد.  اللفظ  واأح�سن  فك�سفه  املعنى  مّتام 

واأ�ساب  خذ  الأ 19.اأح�سن  نادبة.  من  اأخذُتُه  متام:  اأبو 

التمثيل. 20. اأخذه، فاأف�سد املعنى. 21. فقال الطائي، 

ل املعنى، واأجاد. 22.اأخذه وَعـَدل ب�سطر البيت اإىل  وحوَّ

وجـه اآخـر، فاأح�سن. 23. اأخذه، فغرّيه تغيرياً ح�سنًا.

مدي  الآ ا�ستخدمها  التي  �سكال  والأ ال�سيغ  هي  هذه   -

يف حديثه عن �رشقات اأبي مّتام، وميكن ح�رشها مبا 

التق�سري.   .4 التبعّية.   .3 ال�رشقة.   .2 خـذ.  الأ  .1 يلي: 

ّدعاء. 8. التغيري. 9. التعديل.  5.اخللط. 6. الزيادة. 7. الإ

ف�ساد. 12.التحويل. لكّن امل�سطلح  10. الك�سف. 11.الإ

امُللّطف  ال�سم  وهو  خذ(،  )الأ هو  ا�ستعماًل،  كرث  الأ

مدي، حول �رشقات  الآ اأمثلة من  لل�رشقات. وفيما يلي 

اأبي مّتام:

1. قال ُكثري: )اإذا و�سلتنا ُخّلٌة كي تزيلها ... اأبينا، وقلنا: 

اَدَك  ُل(، فاأخذه اأبو مّتام يف قوله: )نّقْل فوؤ ُة اأوَّ احلاجبيَّ

.
)17(

ِل( وَّ حيث �سئَت من الهوى ... ما احلبُّ اإلَّ للحبيب الأ

2. وقال الفرزدق: )اأنتم قرارُة كل َمْدَفِع �َسْواأٍة ... ولكّل 

واملعنى  اللفظ  متام  اأبو  فاأخذ  قراُر(،  ت�سيل  �سائلة 

ّنْت ... كذاَك لكِلّ  جميعًا، يف قوله: )وكانت لوعًة ثمَّ اطماأ

.
)18(

�سائلٍة قراُر(

: )يقول اأنا�ٌس: ل ي�رُشُّك ناأُْيها  3. وقال توبة بن احُلمريِّ
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مّتام  اأبو  اأخذه  ي�سريها(،  النفو�َس  �سفَّ  ما  كلُّ  بلى   ...

وزاد فيه بقوله: )ل �سيء �سائُر عا�سٍق، فاإذا ناأى ... عنه 

 .
)19(

احلبيُب، فكلُّ �سيٍء �ساِئُرُه(

كما  �رشقًة،  القافية،  كلمتي  ت�سابه  يف  نرى  ل  ونحن 

مدي تخريجات ابن اأبي  ول. ثمَّ يناق�س الآ يف البيت الأ

طاهر ل�رشقات اأبي مّتام، ويرى اأنه: )اأ�ساب يف بع�سها، 

املعاين  من  اخلا�ّس  خلط  نه  لأ البع�س،  يف  واأخطاأ 

بامل�سرتك بني النا�س، مما ل يكون مثله م�رشوقًا( كما 

الذي  بُع  الرَّ اأّيها  )األ  . فالَعْرجّي يقول: 
)20(

مدي الآ ّكد  يوؤ

بان اآِهُلْه ... لقد اأدركْت فيك النوى ما حتاِوُله(، اأخذه اأبو 

... لقد  اآِهُله  بُع الذي خفَّ  ها الرَّ اأيُّ متام يف قوله: )اأجْل 

هذه  احلال،  وبطبيعة  حتاِوُلْه(.  ما  النوى  فيَك  اأدركْت 

مدي عليها، وكاأنه يريد ا�ستكمال  �رشقة، لذا ل يعّلق الآ

اأبي  ابن  على  بالعتماد  متام  اأبي  �رشقات  مو�سوع 

)ومّما  يقول:  حني  ال�سابق،  قوله  يكرر  لكنه  طاهر، 

َق، ما لي�س مب�رشوق،  َن�َسبُه فيه ابن اأبي طاهر اإىل ال�رشَّ

واجلاري  املعاين  من  النا�س  فيه  ي�سرتك  مّما  نه  لأ

واملعنيان  َق  ال�رشَّ اإىل  ن�سبه  ما  ومنه  األ�سنتهم،  على 

ام: )اأمل متْت يا �سقيق اجلود  خمتلفان(. مثل قول اأبي متَّ

ْت كرُمْه(، اأخذه كما  ُمْذ زمٍن ... فقال يل: مل ميْت َمْن مل مَيُ

اإليه  ْت �سنائُعُه  )َردَّ العّتابي:  اأبي طاهر من  ابن  يقول 

مدي:  الآ ويعّلق   .
)21(

من�سوُر( ن�رشها  من  ّنه  حياَتُه...فكاأ

نه قد جرى يف عادات  ومثل هذا ل يقال له م�رشوق، لأ

)اأدركتني  اخُلرمْيي:  قول  مدي  الآ يورد  النا�س.كما 

وقول  داِب(،  الآ ِحْرفُة  ب�سج�ستاَن  دائي–  اأّوُل  –وذاك 
دِب(، فريى اأنها  اأبي مّتام: )اأدركْتُه، اأدركْتني، ِحْرفُة الأ

داب( لفظة قد ا�سرتك النا�س  ن )حرفة الآ لي�ست �رشقة، لأ

. وهكذا يرّد على ابن اأبي طاهر ب�سيغ متنوعة 
)22(

فيها(

نه  مثل: 1. وهذا معنى �سائع. 2. وهذا لي�س م�رشوقًا، لأ

من املعاين امل�سرتكة. 3. لي�س بني املعنيني اتفاق. 4. 

هذا معنى متداول م�سهور. 5. املعنيان خمتلفان.

اأن  البحرتي، يرى  اإىل �رشقات  مدي  الآ - وحني ي�سل 

وممن  ال�سعراء،  من  تقّدم  َمن  معاين  من  اأخذ  البحرتي 

اأبي طاهر للبحرتي،  اأخرج ابن  اأخذاً كثرياً، فقد  تاأّخر، 

اأبي مّتام، مائة بيت،  �ستمائِة بيٍت م�رشوق، واأخذ من 

ال�رشقة مل ينج منه  اأن باب  مدي، موؤكداً  الآ كما يقول 

مدي اأحد اأ�سباب ن�سوء  متقدم اأو متاأخر. وهنا يوؤكد الآ

اأبي مّتام،  )اأ�سحاب   : اأنَّ النقد، وهو  ال�رشقات يف  باب 

اّدعوا اأنه اأّول �سابق، واأنه اأ�سل يف البتداع والخرتاع، 

لكن  النا�س،  معاين  من  ا�ستعاره  ما  اإخراج  فوجب 

اأ�سحاب البحرتي مل يّدعوا ما اّدعاه اأ�سحاب اأبي مّتام، 

لهذا مل اأ�ستق�س باب البحرتي، ول ق�سدت الهتمام اإىل 

. ثّم يقّدم بع�س �رشقات البحرتي، م�ستخدما 
)23(

تتبعه(

خذ( مثل قول حممد بن وهيب: )هل الدهر  م�سطلح )الأ

ُج(،  َفَتَفرَّ �سيَقٌة  واإلَّ  و�سيكًا،   ... تنجلي  ثم  غمرٌة  اإّل 

ها  واجنالوؤُ غمرٌة  اإّل  الدهُر  )هل  فقال:  البحرتي  اأخذه 

ي�ستخدم  وهو   .
)24(

وانفراُجها( �سيقٌة  واإّل  و�سيكًا،   ...

يتطّرق ملا  ثّم  يكون �رشقة.  اأن  ملام، دون  الإ م�سطلح 

مثلة  الأ ع�رشات  بتقدمي  مّتام،  اأبي  من  البحرتي  اأخذه 

على ال�رشقات. ويناق�س مّرة اأخرى، )كما ناق�س ابن اأبي 

طاهر(، ما خّرجه اأبو ال�سياء ب�رش بن متيم من �رشقات 

ن اأبا ب�رش:  البحرتي، معلنًا عدم قناعته اأنه م�رشوق، لأ

اأدخل يف  اأن  واإىل  التكثري،  – اإىل  – ال�رشقات  )تعّدى 

َُق يف ال�سعر، ما ُنقل  ا ال�رشَّ الباب، ما لي�س منه ... فاإمنَّ

مثلة، التي  . وبعد اأن ي�ستعر�س الأ
)25(

معناه دون لفظه(

يرى اأن اأغلبها تقع يف دائرة املعاين امل�سرتكة، يختم 

بي ال�سياء  مو�سوع ال�رشقات بقوله: )وقد كان ينبغي لأ

.
)26(

َق، ول يف�سح نف�سه( اأن ل ُيخرِّج مثل هذا، يف ال�رشَّ

2. 5: الـَمـْرُزبـانـي:

التايل:  اخلرب  املرزباين  ي�رشد  )املو�ّسح(  كتابه  يف   -

)اأخربنا ابن دريد، قال: اأخربنا اأبو حامت، قال: �سمعت 

�رشقة،  الفرزدق،  �سعر  اأع�سار  ت�سعة  يقول:  �سمعي  الأ

وكان يكابر. اأّما جرير، فما علمته �رشق اإّل ن�سف بيت(، 

�سديد  )وهذا حتامٌل  بقوله:  ذلك  املرزباين على  ويعّلق 

باهلَة،  لهجائه  الفرزدق  على  ٌل  وتقوُّ �سمعي،  الأ من 

ول�سنا ن�سكُّ اأن الفرزدق، قد اأغار على بع�س ال�سعراء يف 

�سعره  اأع�سار  ت�سعة  اأنَّ  نطلق  اأن  ّما  فاأ معروفة،  اأبيات 

)كان  طاهر:  اأبي  بن  اأحمد  وقال  حُمال(.  فهذا  �رشقة، 

اأ�سعارهم، وكان  ال�سعراء، ينتحل  الفرزدق ُي�سلُت على 

.
)27(

يقول: خري ال�رشقة، ما مل ُتقطع فيه اليد(

- ويف موقع اآخر يروي بيَت اأبي نوا�س: )وجدنا الف�سل 

تن ِمْن ولد الُفيوِل(، وُيعّلق  اأبعَد من َرقا�ٍس ... من ابن الأُ

املرزباين: )قول رديء �سعيف، م�رشوق رديء ال�رشقة، 

من  َرِحمك  اأنَّ  )فاأ�سهد  ُمفّرغ:  بن  يزيد  قول  اأراد  نه  لأ

.
)28(

تاِن( زياٍد ... كرحم الفيل ِمْن َوَلِد الأ

- ويف موقع ثالٍث، يروي املرزباين بيتًا للعّتابي، يقول 

فيه: )يف ماآقيَّ انقبا�ٌس عن جفونهما ... ويف اجلفون 
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البيت  هذا  اأن  املرزباين  ويعلق  تق�سرُي(،  ماق  الآ عن 

ماأخوذ من قول ب�ّسار: )َجَفْت عيني عن التغمي�س حتى 

 .
)29(

... كاأنَّ جفونها عنها ق�ساُر(، حيث )م�سخه العّتابي(

ول مّرة يف النقد القدمي،  ورمّبا يرد م�سطلح )امل�سخ( لأ

عند املرزباين، كما يرى بع�س النّقاد. وُيبيح املرزباين 

خذ، اإذا �سنعه اأجود من �سنعة ال�سابق اإليه، اأو يزيد  الأ

ُم�سيء  فاإنه  عنه،  ق�رشَّ  اإذا  ّما  فاأ ي�ستحقه،  حتى  فيه، 

معيب بال�رشقة، مذموم بالتق�سري. وهو يرى اأن اأبا مّتام 

له �رشقات كثرية، اأح�سن يف بع�سها، واأخطاأ يف بع�سها. 

اأخفى �رشقاته  اأبا متام،  اأن  وهو يرى مثل ابن قتيبة، 

اأبا متام، يتكئ على  اأنَّ  – احلما�سة. وكيف  من كتابه 

نف�سه كما يقول اإ�سحاق املو�سلي. وي�ستخدم املرزباين 

مّتام،  اأبا  البحرتي  احتذى  حني  )الحتذاء(،  م�سطلح 

امل�سطلحات:  ا�ستخدم  قد  املرزباين  يكون  وبالتايل 

ميّيز  وهو  الحتذاء،  النتحال،  خذ،  الأ ال�رشقة،  امل�سخ، 

خذ احَل�َسْن. يف الدرجات، حتى اأنه ُيبيح الأ

2. 6: ال�ساحب بن عّباد:

يتعّر�س  املتنّبي(،  م�ساوئ  عن  )الك�سف  ر�سالته  يف 

م�ّسًا  ومي�ّسه  ال�رشقات،  ملو�سوع  عّباد،  بن  ال�ساحب 

ن هدفه هو نقد �سعر املتنّبي بالرتكيز على  خفيفًا، لأ

)فالهوى  يقول:  الر�سالة  مقدمة  يف  اأنه  رغم  �سلبياته، 

من  العرثات  تطّلب  يكن  )مل  و  ب�ساحبه(  يهوي  مركٌب 

ذكر  وعند   .
)30(

طريقتي( من  الزّلت  تتبع  ول  �سيمتي، 

بها، لتفاق  ُيعاب  فما  ال�رشقة،  ّما  )فاأ يقول:  املتنّبي، 

كان  اإن  ُيعاب  ولكن  عليها،  �سالم  والإ اجلاهلية  �سعر 

ُجلَّ  وغريه،  كالبحرتي  املحدثني  ال�سعراء  من  ياأخذ 

اأ�سمع بهم، ثم ين�سد  اأعرفهم، ومل  املعاين، ثّم يقول: ل 

وقد   .
)31(

التوليد( اأثر  عليه  �سعر  هذا  فيقول:  اأ�سعارهم، 

خذ،  ا�ستخدم ال�ساحب بن عّباد م�سطلحات: ال�رشقة، الأ

املاأخوذ  املتنّبي  بيت  عن  حتّدث  حني  اجَلْعل،  النقل، 

راأيت  راأ�سي وما  )�ساب  مّتام:  اأبو  يقول  مّتام،  اأبي  من 

)هذا(  اِد(، فعمد  الفوؤ �سيب  ل  اإّل مـن ف�سْ الراأ�ِس،  م�سيب 

– يقول ال�ساحب بن عّباد، وهـو يق�سد املتنّبي – اإىل 
املعنى فاأخذه، ونقل ال�سيب اإىل الكبد، وجعل له خ�سابًا 

ون�سوًل، فقال: )اإّل َي�ِسْب فلقد �سابت له كبٌد ... �سيبًا اإذا 

.
)32(

بْتُه �َسلْوٌة ن�سال( َخ�سَ

- ونالحظ هنا التناق�س يف اّدعائه املو�سوعية، ويف 

زعمه اأن ال�رشقة لي�ست عيبًا، ثمَّ الزعم اأن املتنّبي كان 

بالبحرتي  ي�سمع  مل  اأنه  )املتنّبي(  يقول  حني  يكذب، 

ذلك  املتنّبي  قال  هل  ال:  ال�سوؤ يربز  وهنا  مّتام.  واأبي 

ُيبنى  لكي  �سحيحة،  عّباد  ابن  رواية  هل  اأي  اأ�ساًل، 

عليها حكم نقدي؟.

2. 7: احلامتي:

�سنَّف احلامتي يف )حلية املحا�رشة(، اأبواب ال�رشقات، 

)33(
وهي ح�سب احلامتي ما يلي:

1. باب النتحال: اأن ياأخذ ال�ساعر اأبياتًا ل�ساعر اآخر.

ثم  راوية ق�سيدة،  اأو  �ساعر  اأن يقول  نحال:  الإ 2. باب 

ينحلها �ساعراً اآخر.

والفحل  امُلفلق  ال�ساعر  ي�سمع  اأن  غارة:  الإ باب   .3

الرائعة، بدرْت من �ساعر يف ع�رشه،  بيات  الأ املتقدم، 

تلك  وتكون  �سعره،  من  اأمثالها  يف  مذاهبه  وباينت 

في�ستنـزل  األيق.  وطريقته  املغري  بال�ساعر  بيات  الأ

قائلها عنها.

بكار املبتدعة. 4. باب املعاين الُعقم: وهي الأ

5. باب امُلواردة: التقاء ال�ساعرين يتفقان يف املعنى، 

ويتواردان يف اللفظ، ومل يلق واحٌد منهما �ساحبه، ول 

�سمع ب�سعره.

6. باب امُلرافدة: اأن يتنازل ال�ساعر عن بع�س اأبيات له، 

يرفد بها �ساعراً اآخر، ليغلب خ�سمًا له يف الهجاء.

7. باب الجتالب وال�ستلحاق: اأن يجتذب ال�ساعر بيتًا 

ق، بل على طريق التمثل  ل�ساعر اآخر، ل عن طريق ال�رشَّ

به.

اأبياتًا  اأو  بيتًا  ال�ساعر  اأن ي�رشف  8. باب ال�سطراف: 

ذلك  موقع  حل�سن  اآخر،  �ساعر  من  ق�سائده  اإحدى  اإىل 

بيات، يف �سياق تلك الق�سيدة. البيت، اأو تلك الأ

خر، َفُيغرّي فيه  9. باب الهتدام: اأن ياأخذ �ساعر بيتًا لآ

تغيرياً جزئيًا.

ال�ساعران يف  اأن ي�سرتك  اللفظ:  10. باب ال�سرتاك يف 

�سطر بيت، ويتخالفان يف ال�سطر الثاين.

خذ: اأن ال�ساعرين اإذا تعاورا معنى  11. باب اإح�سان الأ

اأح�سن  قد  منهما  خذ  الآ وكان  جمعاهما،  اأو  لفظًا  اأو 

يف  يكون  حتى  الر�سيق،  الوزن  واختار  عنه،  العبارة 

النفو�س األطف م�سلكًا، كان اأحّق به، وخا�سًة اإذا اأخفى 

خذ، ونقله من مو�سوع اإىل اآخر. الأ

12. باب تكافوؤ املتبع واملبتدع يف اإح�سانهما.

13. باب تق�سري املتبع عن اإح�سان املبتدع.



14. باب نقل املعنى اإىل غريه.

�ساءة  الإ يف  وال�سارق  ال�سابق  تكافوؤ  باب   .15

والتق�سري.

16. باب من لطيف النظر يف اإخفاء ال�رشقة.

17. باب ك�سف املعنى واإبرازه بزيادة.

وتلفيقها  لفاظ  الأ ترقيع  والتلفيق:  اللتقاط  باب   .18

واجتذاب الكالم من اأبيات، لنظم بيت واحد.

اإىل  النرث  من  املعنى  نقل  املنثور:  نظم  يف  باب   .19

ال�سعر.

ذكر  يف   – حة  املو�سِّ )الر�سالة  احلامتي:  وكتب   -

�رشقات اأبي الطّيب املتنّبي و�ساقط �سعره(، وهي نتاج 

ما ي�سميه احلامتي )امل�ساجرة( التي وقعت بينه وبني 

امُلهّلبي،  الوزير  من  بتحري�س  كتبها  وقد  املتنّبي، 

بعد عودة املتنّبي من م�رش اإىل بغداد. ويبداأ احلامتي 

نه – كما  وىل، لأ بالهجوم على املتنّبي منذ ال�سطور الأ

ر  عَّ التيه، و�سَ واأذال ذيول  الكرْب  رداء  – )التحف  يقول 

اأنه  وتخيل  ا�ستكباراً،  بجانبه  وناأى  خدَّه،  للعراقيني 

يقول  وهو   .)... م�سمار  يف  ُيجارى  ل  الذي  ال�سابق 

اإحدى اجلل�سات )ملا عدوَت �ساعراً  للمتنّبي وُيعّلق يف 

حداث  الأ احلامتي  وي�رشد  لونه(.  )فامتقع   ... متك�سبًا 

اأخربين  )قلت:  قائاًل:  ال�سخ�سية  نظره  وجهة  من  كلها 

َت  ُقٍع ... فاإْن حُلْ عن قولك: َخِف اهلَل وا�سرُتْ ذا اجلمال برُبْ

باملحّبني،  ُين�سب  اأهكذا  العواتُق(،  اخُلدوِر  يف  ْت  حا�سَ

لعنة  عليه  فكفر،  كتابكم،  اأما هكذا يف  املتنّبي:  فقال 

يف  املو�سوعية  يّدع  مل  احلامتي  فاإنَّ  وهكذا   .
)34(

اهلل(

منهجه، بل اأعلن التحاُمل والتحّدي للمتنّبي، لهذا جاءت 

رواية تفا�سيل املناظرة، بل�سان احلامتي وحده. ثمَّ يبداأ 

م�ستخدمًا  املتنّبي،  �رشقات  موا�سع  بتبيان  احلامتي 

غارة والربادات،  خذ والنقل والنظر والإ م�سطلحات: الأ

�ساءة يف  والن�سج الغلق القلق، والرتكيب، وال�رشقة، والإ

ُمْدَنِف  خذ، مثل قول املتنّبي: )وكم للهوى من فتًى  الأ

... وكم للنوى من قتيل �سهيد.(، )فقد �رشقَت عجز هذا 

البيت، اأفح�س �رَشَق من جميل، حني يقول: )لكل حديٍث 

. وا�ستخدم 
)35(

بينُهنَّ ب�سا�سٌة ... وكل قتيل عندهنَّ �سهيُد(

التلفيق،  خذ،  الأ يف  التق�سري  م�سطلحات:  اأي�سًا 

والحتذاء  ف�ساد  والإ ال�رشقة  خر،  والآ ول  الأ امُلعاظلة، 

كما  املتنّبي،  �رشقات  من  اآخر  مثاًل  ونقدم  حالة.  والإ

عّدٍة  بال  )وزائرٍة  القعقاع:  ابن  يقول  احلامتي:  رواها 

املتنّبي:  ويقول  اِد(،  والفوؤ ج�سمي  بني  فحلَّْت   ... اأتتني 

اإّل يف املناِم.  ... فلي�س تزوُر  )وزائرتي كاأن بها حياًء 

وباتْت  فعاَفتها   ... واحل�سايا  املطارَف  لها  بذلُت   /

م�سطلحات:  احلامتي  ي�ستخدم  كما   .
)36(

عظامي.( يف 

�سارة اخلفيَّة. وَيعُد احلامتي  ل�ساق وال�سرتقاق، والإ الإ

القراء، بر�سالة اأخرى.

2. 8: القا�سي اجلرجاين:

كتابه  اجلرجاين  العزيز  عبد  بن  علي  القا�سي  يفتتح 

منهجه  بعر�س  وخ�سومه(،  املتنّبي  بني  )الو�ساطة 

ال�سعر،  ونّقاد  الكالم  جهابذة  من  ُتَعدُّ  )ول�سَت  النقدي: 

بُرتبِه  علمًا  وحُتيَط  واأق�سامه،  اأ�سنافه  بني  حّتى متّيَز 

غارة  الإ ب، وبني  والَغ�سْ ق  ال�رشَّ فتف�سل بني  ومنازله، 

ملام من املالحظة، وتفّرق بني  والختال�س، وتعرف الإ

َق فيه، واملبتذل الذي  امل�سرتك الذي ل يجوز اّدعاء ال�رشَّ

لي�س اأحٌد اأوىل به، وبني املخت�ّس الذي حازه املبتدئ 

املعتدي  ف�سار  فاقتطعه،  ال�سابق  واأحياه  فملكه، 

وتعرف  تابعًا،  حمتذيًا  له  وامل�سارك  �سارقًا،  خمتل�سًا 

والكلمة  ونقل،  اأُخذ  فيه:  ُيقال  اأن  يجوز  الذي  اللفظ 

 .
)37(

فالن( دون  لفالن  هي  فيها:  يقال  اأن  ي�سّح  التي 

ول: م�سرتك  ثّم يق�ّسم اجلرجاين امل�سرتك اإىل نوعني: الأ

ول  عليه،  ُي�ساهم  ل  ب�سهم  منه  ينفرد  ل  ال�رشكة،  عام 

يخت�س بق�سم ينازع فيه. والثاين: �سنٌف �سبق املتقدم 

ف�سار  وا�ستعمل،  فكرث  بعده،  ُتدوول  ثّم  به،  ففاز  اإليه 

على  وال�ستفا�سة  وال�ست�سهاد،  اجلالء  يف  ول  كالأ

عن  واأزال  َق،  ال�رشَّ عن  نف�سه  فحمى  ال�سعراء،  األ�سن 

. ثم ي�سري اجلرجاين اإىل الفوارق 
)38(

خذ �ساحبه مذّمة الأ

املتداول،  ت�سرتك يف  فاجلماعة  امل�سرتك،  درجات  يف 

م�ست�سهداً  معني،  اأوترتيب  خا�س،  بلفظ  �ساعر  وينفرد 

ّنها ... ُزُبٌر جَتدُّ  ببيت لبيد: )َوَجال ال�سيوُل عن الُطلول كاأ

ُمتوَنها اأقالُمها(، ثم تداولته ال�سعراء مثل امرئ القي�س 

والهذيل وحامت. ثّم يتحدث عن ال�رشقة املمدوحة، مثل 

ح�سنة.  زيادة  قّدم  حيث  للناقة،  القي�س  امرئ  و�سف 

وينتقد اجلرجاين، النقاد الذين يرون اأن ال�رشقة، ل تتم 

�رشقة  ق�سة  يروي  وهو  واملعنى.  اللفظ  باجتماع  اإّل 

بيات معن بن اأو�س، فحني عاتبه  عبد اهلل بن الزبري لأ

اأحق  واأنا  الر�ساع،  من  اأخي  هو  )معن  قال:  معاوية، 

)جميل(  �سمع  حني  الفرزدق  وق�سة  ب�سعره(!!.  النا�س 

ين�سد: )ترى النا�س ما �رِشْنا ي�سريون خْلفنا ... واإْن نحُن 

فوا(، فقال الفرزدق: )اأنا اأحقُّ بهذا  اأوماأنا اإىل النا�س َوقَّ
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خطل الذي  االأ

نه  ُروَي عنه اأ

قال: )نحن 

معا�رس 

�رسق ال�شعراء، اأ

من ال�شاغة(
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قول  – مثل  فهو  خذ،  الأ اأما   .
)39(

فاأخذه غ�سبًا( البيت، 

امرئ القي�س:

ٍة ...  يّنَ مل اأركب جواداً ِلَلذَّ كاأ

ْن كاعبًا ذاَت ِخْلخاِل ومل اأتبطَّ   

ومل اأ�ْسَباأ الّزقَّ اَلرويَّ ومل اأَُقْل ... 

ًة بعد اإجفاِل خليلَي ُكّري َكرَّ   

- فقد اأخذه، عبد يغوث احلارثي:

يّنَ مل اأركْب جواداً ومل اأُقْل ...  كاأ

خِليلَي ُكّري َنفِّ�سي عن رجاليا   

ومل اأ�سباأ الّزقَّ الَرويَّ ومل اأَُقْل ... 

موا �سوَء ناريا ي�سار �سْدٍق َعظِّ لأ   

- وقد راأى اجلرجاين اأنَّ الناقد، يجب اأن ل يكتفي يف 

يقراأ  اأن  يجب  بل  ال�رشقات،  بظواهر  ال�رشقة  مو�سوع 

بيات  الأ بني  التنا�سب  مثل  العميقة،  اخلفيَّة  ال�رشقات 

يف  اختلفت  واإن  غرا�س،  الأ اتفاق  كذلك  التق�سيم.  يف 

ل  اأن   – اجلرجاين  وفق   – الناقد  وعلى  ال�سياغة. 

اإذا  ال�ساعر احلاذق،  )فاإنَّ  غرا�س:  الأ ينخدع باختالف 

علق املعنى املختل�س، عدل به عن نوعه و�سنفه وعن 

بالغبي  مّر  فاإذا  وقافيته،  ِه  رويِّ وعن  ونظمه،  وزنه 

تاأملهما  واإذا  متباعدين،  اأجنبيني  وجدهما  الُغفل، 

التي  والو�سلة  بينهما،  ما  قرابة  عرف  الذكي،  الفطن 

. كما ي�سري اجلرجاين اإىل - ال�رشقة اللطيفة 
)40(

جتمعهما(

غري  ال�رشقة  تكون  وقد  املناق�سة.  و�سّماها  املقلوبة، 

حتى  )يغم�س  اجلرجاين:  يوؤكد  كما  ُق  فال�رشَّ وا�سحة، 

.
)41(

يخفى(

- وينتقد اجلرجاين من �سبقوه مثل: اأحمد بن اأبي طاهر 

واأحمد بن عّمار يف �رشقات اأبي مّتام، وب�رش بن يحيى 

�رشقات  يف  ميوت  بن  وُمهلهل  البحرتي،  �رشقات  يف 

�رشقات،  من  اأخرجوه  ما  طالعت  )متى  نوا�س:  اأبي 

عينك  يف  ن�ساف  الإ وازداد  الهوى،  اآثار  ُقبح  عرفت 

�سّموه بال�رشقات،  اأمثلة على ما  . وهو يقّدم 
)42(

ُح�سنًا(

كله  فالكالم  �رشقة،  هذا  كان  )فاإن  كذلك:  لي�س  وهو 

�رشقة(، لكن اختالفه مع النقاد، جعله يعترب قول اأبي 

اإىل  فالُقطبّيات   ... ملحوِب  جْهلتي  )حبارياب  نوا�س: 

)اأقفر من  بر�س:  الذَّنوِب.(، لي�س �رشقًة من عبيد بن الأ

ن هذه – كما  اأهله َمْلحوُب ... فالُقطبّياُت فالذَّنوُب.(، لأ

يقول اجلرجاين: )اأ�سماء موا�سع ل معنى لل�رشقة فيها، 

ولو كان اجلمع بينها �رشقة، لكان اإفرادها كذلك، فكان 

 .
)43(

العرب( �سيئًا من بالد  اأن يذكر  ال�ساعر  يحرم على 

املو�سوعية،  اإظهار  اجلرجاين  حماولة  كانت  لهذا 

كل  تربير  حّد  اإىل  ت�سل  الدفاع،  يف  تربيرية  حماولة 

داء  ق  )ال�رشَّ اأن  ورغم  عنه.  الدفاع  اأردنا  اإذا  �سيء، 

)توارد  عن  يدافع  فهو  يقول،  كما  عتيق(،  وعيٌب  قدمي 

املعاين  )ا�ستغرقوا  القدامى  باأن  ويوؤمن  اخلواطر( 

اإليها، واأتوا على معظمها(. ثم ينتقل ملناق�سة  و�سبقوا 

بال�رشقة(.  )الّدعاء  �سّماها  حيث  ال�سعراء،  �رشقات 

وهو ي�ستعمل نف�س اأ�سلوب من �سبقوه، اأي: )قال فالن، 

ملام،  وقال فالن(، في�ستخدم م�سطلحات: التق�سري، الإ

خذ اخلفي، الزيادة، امُلبتذل، القلب، القتداء، ال�رّشق،  الأ

القتبا�س،  النقل،  ال�سائر،  املثل  املالحظة،  الحتذاء، 

وال�رشح،  الب�سط  خفاء،  الإ التغيري،  التاأ�سيل،  التكرار، 

اجلرجاين  ويختتم  ال�سبق.  ال�ستعارة،  التمثيل،  زيادة 

اجلمع  ال�رشقات، وهي:  ُطُرق  اإىل مرجعيته عن  م�سرياً 

العلماء  الدواوين، ولقاء  وال�ستح�سار واللقط وت�سفح 

املخت�سني مبو�سوع ال�رشقات.

2. 9: اأبو هالل الع�سكري:

)ال�سناعتني(  كتابه  يف  الع�سكري  هالل  اأبو  ي�ستخدم 

ال�رشقة،  ال�سلخ،  ملام،  الإ الك�سوة،  خذ،  الأ م�سطلحات: 

املحلول،  نظم  املنظوم،  حّل  ال�سبق،  النقل،  خفاء،  الإ

الخت�سار،  تباع،  الإ الفت�ساح،  والنق�سان،  الزيادة 

التق�سري،  خذ،  الأ قبح  خذ،  الأ ح�سن  احل�سن،  التق�سيم 

خذ. �ساءة يف الأ خذ، الإ ال�ستواء يف الأ

ملام( و)الك�سوة(،  خذ( و)الإ - ويجيز الع�سكري )ُح�ْسن الأ

حد من اأ�سناف القائلني غنى عن تناول  فيقول: )لي�س لأ

املعاين، ممن تقدمهم، وال�سّب على قوالب من �سبقهم، 

ولكن عليهم اإذا اأخذوها اأن يك�سوها األفاظًا من عندهم، 

وُيربزوها يف معار�س من تاأليفهم، ويوردوها يف غري 

وجودة  تاأليفها  ح�سن  يف  ويزيدوها  وىل،  الأ حليتها 

ذلك،  فعلوا  فاإذا  ومعر�سها،  حليتها  وكمال  تركيبها 

فهم اأحق بها ممن �سبق اإليها(.

خذ، فريى  - اأّما ق�سية اللفظ واملعنى يف عالقتها بالأ

ور�سفها  لفاظ  الأ يف  تتفا�سل  ال�سعراء،  اأن  الع�سكري 

وتاأليفهم ونظمها، وقد يقع للمتاأخر )معنى( �سبقه اإليه 

. ولهذا قرر الع�سكري كما 
)44(

املتقّدم )من غري اأن ُيلمَّ به(

املتقدم،  بال�رشق من  املتاأخر  اأْن ل يحكم على  يقول، 

باإطالق اأحكام حتمّية. وهو ينتقد من يقولون: اإنَّ من 

اأخذ معنى بلفظه كان �سارقًا، ومن اأخذه ببع�س لفظه 
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كان له �ساخلًا. فالعيب يكون اإذا اأخذه بلفظه كله اأو اأخذه 

ن تقدمه. ثم يتعر�س الع�سكري  فاأف�سده وق�رّش فيه عمَّ

خفاء  خفاء احلاذق، ويرى اأن اأحد اأ�سباب الإ مل�ساألة الإ

يف  فيورده  نظم،  من  معنى  ياأخذ  اأن  هو  ال�رشقة،  يف 

نرث اأو العك�س، اأو ينقل املعنى امل�ستعمل يف �سفة خمر، 

فيجعله يف مديح، اأو مديح ينقله اإىل الو�سف، وهوؤلء 

يتحّدث  ثم  وب�سار.  متام  واأبو  نوا�س  اأبو  هم:  ال�سعراء 

ال�سعر  من  واملحلول  املحلول،  ونظم  املنظوم  عن حّل 

اأربعة اأنواع، يقدم الع�سكري اأمثلة عليها، ويرى اأنَّ اأرفع 

درجات حّل املنظوم، هو اأن تك�سوه األفاظًا من عندك. 

والتباع  فت�ساح  والإ ال�رشقة  عن  فيتحدث  يعود  ثّم 

خذ(،  خذ. ثم يتحدث عن )ُقبح الأ وح�سن التق�سيم يف الأ

فَتَتناوله  املعنى،  اإىل  تعمد  )اأن  الع�سكري:  ح�سب  وهو 

اأو تخرجه يف معر�س م�ستهجن،  اأكرثه،  اأو  بلفظه كله 

واملعنى اإمّنا َيْح�ُسن بالك�سوة(. وا�ست�سهد بقول ال�سعبي: 

حرفًا:  فيه  اأزيد  اأن  غري  من  فاأك�سوه  عاريًا  اأجده  )اإيّن 

اأي من غري اأن اأزيد يف معناه �سيئًا(، كذلك بقول عمرو 

 .
)45(

األ�سنتها( على  توافت  رجال  )عقول  العالء:  بن 

بها  )وقوفًا  القي�س  امرئ  بقول  اأي�سًا  ي�ست�سهد  وهو 

اإىل  ِل(  )وجتمَّ من  القافيَة  طرفُة  غريَّ  حيث  �سحبي...(، 

خذ اإذا  )وجتّلد(. ويعّلق الع�سكري على هذا واأمثاله: )الأ

خر، مل ي�سمع  اأن الآ اّدعى  كان كذلك، كان معيبًا، واإن 

املعنى  ياأخذ  اأن  فهو  خر  الآ ال�سكل  اأما   – ول  الأ قول 

فيف�سده اأو ُيعّو�سه، اأو يخرجه يف معر�س قبيح وك�سوة 

خذ  الآ يكون  حني  فهو:  ال�ستواء،  اأما   .
)46(

ُم�سرتذلة(

التعبري عن  جادة، يف  الإ ي�ستويان يف  منه،  واملاأخوذ 

ال�رشقات  ُيقّوم نقده يف مو�سوع  الواحد. وهو  املعنى 

خرين، فيختتم قائاًل: )ول اأعلم اأحداً ممن �سّنف  ونقد الآ

َل بني قول امُلبتدي وقول التايل،  يف �رشق ال�سعر – فمثَّ

 – ول  الأ على  خر  والآ خر،  الآ على  ول  الأ ف�سل  وبني 

غريي. واإمنا كانت العلماء قبلي، ينبهون على موا�سع 

.
)47(

ق فقط( ال�رشَّ

2. 10: اأبو من�سور الثعالبي:

)يتيمة  كتابه  يف  الثعالبي  من�سور  اأبو  يتعر�س 

ال�سعراء  يبداأ ب�رشقات  ال�رشقات، فهو  الدهر( ملو�سوع 

الوزير  الببغاء،  الفرج  اأبو  بينهم:  ومن  املتنّبي،  من 

اأبو بكر  املهلبي، ال�ساحب بن عّباد، ال�رشي بن اأحمد، 

ال�سالمي،  احل�سن  اأبو  الب�ستي،  الفتح  اأبو  اخلوارزمي، 

�رشقات  يذكر  مل  الثعالبي  لكن  الزعفراين،  القا�سم  اأبو 

ل�رشقات  ينتقل  ثّم  املتنبي.  من  امل�سهورين  ال�سعراء 

من  �رشقاته  اأذكر  اأن  باأ�س  )ل  يقول:  حيث  املتنّبي، 

يف  اجلرجاين  القا�سي  اأورده  ما  �سوى  ال�سعراء، 

مرَّ  ما  و�سوى  فاأوفى،  وبالغ  وكفى  ف�سفى  الو�ساطة، 

.وهو 
)48(

وميرُّ منها يف اأماكنها من ف�سول هذا الكتاب(

يذكر اأمثلة من ال�سعراء الذين �رشق منهم املتنّبي: خملد 

بن  م�سلم  ُبرد،  بن  ب�ّسار  كلثوم،  بن  عمرو  املو�سلي، 

الوليد، الفرزدق، امروؤ القي�س، اأبو نوا�س، اأبو متام، ابن 

خذ من ابن امُلعتّز(،  الرومي، )وكان اأبو الطيب كثري الأ

ِجّني  ابن  عن  الثعالبي  وينقل  ال�سائرة.  مثال  الأ ومن 

اأنَّ املتنّبي �رشق بيته: )اأزورهْم و�سواد الليل ي�سفع يل 

... واأنثني وبيا�س ال�سبح ُيغري بي(، �رشقه من �سدر 

اُد(، ويعلق  امٌة والليُل َقوَّ بيت لبن املعتّز: )فال�سم�ُس منَّ

اأن  اإّما  ثالث:  اإحدى  من  املتنّبي  يخلو  )لن  الثعالبي: 

اأوىل  و�سار  نه،  وزيَّ نه  فح�سَّ امل�رشاع،  بهذا  اأملَّ  يكون 

ابن  به  الذي عرث  اأن يكون قد عرث باملو�سع  واإّما  به. 

خذ، واإّما اأن يكون قد  املعتّز، فاأربى عليه يف جودة الأ

اخرتع املعنى، وابتدعه وتفّرد به. وما اأح�سن ما جمع 

، ففي حني يرى 
)49(

اأربع مطابقات يف بيت واحد( فيه 

يرى  ملام،  الإ دائرة  يقع يف  املتنّبي  بيت  اأن  الثعالبي 

ابن جّني اأنه م�رشوق!!

- ويقراأ الثعالبي عدداً من ال�سعراء، فيقدم خمتارات 

من �سعرهم، ثّم يتبع ذلك، بذكر �رشقاتهم، كما فعل 

اأبي  دعبل،  كثرّي،  من:  �رشق  الذي  احلّجاج  ابن  مع: 

يورد  ثم  وغريهم.  املعتّز،  ابن  نوا�س،  اأبي  متام، 

احلّجاج،  ابن  ا�ستعملها  التي  ال�سعرية  )الت�سمينات( 

اأخذ  الذين  ال�سعراء  اأ�سماء  الثعالبي  يذكر  اأن  دون 

الفرج  اأبي  عن  الثعالبي  يتحدث  وحني  منهم. 

وحني  الرومي.  ابن  من  اأخذه  اإىل  ي�سري  �سبهاين،  الأ

اأبياتًا  يورد  الر�سي،  لل�رشيف  الثعالبي  يتعر�س 

وحني   .
)50(

)... نباته  ابن  قول  من  )كاأنه  ويقول:  له، 

يتحّدث عن ال�ساحب بن عّباد، يقول: )وقال من باب 

لل�ساحب  البيت  )هذا  اأو   ،
)51(

احلديث( من  القتبا�س 

. ثّم يقدم خمتارات 
)52(

كاأنه مقلوب من بيت املتنّبي(

من �رشقات ال�ساحب، في�ستخدم م�سطلحات: ال�رشقة 

�س. وقد �رشق ال�ساحب  �س، التل�سُّ غارة، التخ�سُّ والإ

حنف، واآخرين. من ال�سعراء: املتنّبي، العبا�س بن الأ



نزوى العدد 56 / اكتوبر �200 

6�

دراســات .. دراســات .. دراســات 

2. 11: العميدي:

بانة عن �رشقات املتنّبي( يفعل العميدي  يف كتابه )الإ

اّدعاء املو�سوعية، قبل  اأي  النقاد،  كما فعل غريه من 

زماننا  كّتاب  اآفات  )واأكرث  فري�سته:  على  يهجم  اأن 

ويتبعون   ... الكالم  لتعليل  يهتدون  ل  اأنهم  و�سعرائه، 

ير�سم  ثم  وطريقه(.  احلق  منهج  عن  فُي�سّلهم  الهوى، 

 
)53(

مالمح منهجه من الناحية النظرية:

معايُب  اأّخرتهم  اإذا  لتقدمهم،  اجلاهلية  ُيعّظُم  ل   .1

اأ�سعارهم، ول ي�ستحقر املحدثني لتاأخرهم، اإذا قّدمتهم، 

حما�سن اآثارهم.

اأدبه.  �سعف  مع  َن�َسبه  جاللُة  املتنّبي،  ُتغني  لي�س   .2

عجُب واهلل من جماعة، يغلون يف ذكر املتنّبي.  واإين لأ

بيات  الأ اأن  ويزعمون  �سعره.  يف  عجاز  الإ ويّدعون 

وحُمدثها  وخمرتعها  مبتدعها  هو  له،  املعروفة 

ينطق  ومل  �ساعر.  معناها  اإىل  ي�سبق  مل  ومفرتعها. 

باأمثالها باٍد ول حا�رش.

اأّن  اجلرجاين  القا�سي  روى  اأي�سًا:  العميدي  يقول   .3

البحرتي على ما بلغه، اأحرق خم�سمائة ديوان لل�سعراء 

يف اأيامه، ح�سداً لهم، لئال ت�ستهر اأ�سعارهم.

و�سفاء  �سعره،  وجودة  املتنّبي،  ف�سَل  اأجحُد  ل�سُت   .4

طبعه، وحالوة كالمه، وعذوبة األفاظه، ور�ساقة نظمه، 

حدود  وا�ستيفاءه  خذ،  الأ ل�رشوط  ا�ستكماله  اأنكر  ول 

احلذق اإذا �سلخ املعنى، فك�ساه من عنده لفظًا، ول اأ�سّك 

بالقلب  يعلق  الذي  التق�سيم  بحفظ  معرفته،  ح�سن  يف 

م�سمعه،  النف�س  ميلك  الذي  التجني�س  واإيراد  موقعه، 

وحلاقه يف اإحكام ال�سنعة ببع�س من �سبقه، و�سالمة 

والنظام  والّدخل،  والزلل  اخلطل  من  اأ�سعاره  من  كثري 

والزحاف  البارد،  اجلامد  والكالم  الفا�سد،  الفاح�س 

غري  ال�سعر  مليح  اأنه  واأ�سهد  الظاهر.  واللحن  القبيح، 

مداَفع.

و�ساف اجلميلة، ل اأُبّرئه من نهب  5. غري اأيّن مع هذه الأ

و�رشقة.

ُه لعتقاده ومذهبه.  6. ول اأطعُن يف دينه وَن�َسبه، ول اأَذمُّ

دُب يجعل الو�سيع يف َن�َسبه رفيعًا. واملتنّبي كان  فالأ

يفتخر باأدبه، ل بَن�َسبه.

ومعانيها،  األفاظها  اأخذ  اأبيات،  من  عندي  ما  اأُورُد   .7

طبعه  بلوؤم  لت�سهد  فيها،  لنف�سه  عجاز  الإ واّدعى 

من  نهبه  فيما  ال�سابقني،وت�سُمُه  ف�سيلة  اإنكاره  يف 

اأ�سعارهم، ب�سمة ال�سارقني.

قد  املتنّبي،  ميتدحون  الذين  النّقاد  بع�س  كان  اإذا   -

اأ�ساروا اإىل اأن م�ساألة البحث عن �رشقات املتنّبي، تعود 

�ساعر  نه  ولأ ال�سلطة،  من  وقربه  املتنّبي  �سهرة  اإىل 

العميدي  فاإن  ه،  اأعداوؤ وكرث  )احُل�ّساد(  اأثار  فقد  عظيم، 

لدور  و)اإنكاره(  ال�ساعر املتنّبي(  )لوؤم  اإىل  مر  الأ يرجع 

املتنّبي  حول  املعركة  قامت  لهذا  خرين،  الآ ال�سعراء 

اللوؤم. وهما موقفان  احَل�َسد ونظرية  نظرية  بني حّدي 

�سعر  البحث عن جماليات  اأ�سباب  ي�رشحان  اأخالقيان 

اإّما  النقد:  وكاأن  معًا.  املتنّبي  �رشقات  وعن  املتنّبي، 

مديٌح اأو هجاء. 

وقال فالن  املتنبي  )قال  اأ�سلوب  العميدي  ا�ستخدم   -

بيات للمتنبي، على اأنها  وفالن ... الخ(، وقّدم مئات الأ

خذ،  الأ مثل:  اأخرى،  م�سطلحات  وا�ستخدم  )م�رشوقة(، 

خذ  الأ جودة  امل�سخ،  ف�ساد،  الإ والتعّمد،  الن�سخ  التوارد، 

والتمثيل،  الرتكيب  ال�سلخ،  النتحال،  اللمح،  والتحرز، 

اأمثلة  نقّدم  يلي  وفيما  وغريها.  الّدعاء،  الغت�ساب، 

بانة(: مّما قّدمه العميدي يف )الإ

ع�سى: 1. قال الأ

- وبْلدٍة مثل ظهر الرُت�س موح�سٍة ... 

للّجِن بالليل يف حافاتها َزَجُل.   

- وقال املتنّبي:

- لو كنَت ح�سَو قمي�سي فوق مُنرِقها ... 

�سمعت للجّن يف حافاتها زجال.   

2. قال ابن الرومي:

- طوفان نوٍح دون هذا الندى ... 

فابَق بقاَء امل�سطفى نوِح   

- وقال املتنّبي:

- وخ�سيُت منك على البالد واأهلها ... 

ما كان اأنذر قوم نوٍح نوُح   

3. قال املعوج الرقي:

رام والعني اأهال ...  - يا حمّل الآ

لك يف القلب منـزٌل وحَملُّ   

- وقال املتنّبي:

- لك يا منازُل يف القلوب منازُل ...

4. قال من�سور بن �سلمة الزرقاين النمري:

- واإذا عفوَت عن الكرمي ملكتُه ... 

واإذا عفوَت عن اللئيم جترَّما   



- وقال املتنّبي:

- اإذا اأنت اأكرمت الكرمي ملكتُه ... 

واإْن اأنت اأكرمت اللئيم مترَّدا   

5. قال حممد بن الف�سل اجلرجرا�سي:

- ل احللم يفَّ بديع اأنني َحَدٌث ... 

قد يوجد احللم يف ال�ُسّبان وال�سيِب   

- وقال املتنّبي:

- فما احلداثُة من ِحْلٍم مبانعٍة ... 

قد يوجد احللم يف ال�ُسّبان وال�سيِب.   

- هذه عينة مما اأورده العميدي من �رشقات املتنّبي، 

ونالحظ  بيات.  الأ مئات  بني  من  ع�سوائيًا  اخرتناها 

اأن  كما  �رشقة،  اعتباره  الثاين ل ميكن  البيت  اأن  مثاًل 

ال�سائعة،  مثال  الأ باب  يف  يدخل  قد  اخلام�س،  البيت 

�رشق  املتنّبي  اأن  من  العميدي  اّدعاه  ما  ي�سبه  وهو 

قوله: )م�سائُب قوٍم عند قوم فوائُد( من ال�ساعر النا�سئ 

اأ�سبه  وهي  مناقُب(،  قوٍم  عند  قوٍم  )مثالُب  قوله:  يف 

مثال ال�سائعة. بالأ

2. 12: ابن ر�سيق القريواين:

يقول ابن ر�سيق يف كتابه )الُعمدة(، اأن باب ال�رشقات 

اأحٌد من ال�سعراء ال�سالمة  اأن يّدعي  وا�سع جداً، ل يقدر 

ي�سري  ثّم  فا�سحة.  واأُخر  غام�سة،  اأ�سياء  وفيه  منه. 

هي:  ال�رشقات  �سكال  لأ األقابًا  و�سع  احلامتي  اأنَّ  اإىل 

غارة  والإ ال�سطراف والجتالب والنتحال والهتدام 

وهو  قريب.  من  قريٌب  وكلها  وال�ستلحاق.  واملرافدة 

يورد  ثمَّ  مذهبًا.  اأ�سحُّ  اجلرجاين،  القا�سي  اأن  يرى 

ق يف  تعريف عبد الكرمي النه�سلي لل�رشقة: )قالوا ال�رشَّ

اأخذه(.  يف  واأبعد  لفظه،  دون  معناه  ُنقل  وما  ال�سعر، 

املتنّبي  �رشقات  يف  كتابه  �سّمى  فقد  وكيع  ابن  اأّما 

بع�س  وقال  منه(.  ن�ساف  الإ اأبعد  )وما  )املن�سف(، 

احُلذَّاق من املتاأخرين: )من اأخذ معنى بلفظه كما هو، 

كان �سارقًا، فاإْن غريَّ بع�س اللفظ كان �ساخلًا، فاإن غريَّ 

بع�س املعنى ليخفيه، اأو قلبه عن وجهه، كان ذلك دليل 

م�سطلحات  القريواين  ر�سيق  ابن  ي�رشح  ثّم   .
)54(

ِحْذِقه(

اأ�سكال ال�رشقات، ونخت�رشها على النحو  احلامتي يف 

)55(
التايل:

ال�سعر،  من  ببيٍت  ال�ساعر  ُيعجب  اأن  ال�سطراف:   .1

في�رشفه اإىل نف�سه.

2. الجتالب وال�ستلحاق: اأن ي�رشف بيت ال�سعر على 

جهة املثل.

ُيقال  ول  ُجملًة.  البيَت  ال�ساعُر  يّدعي  اأن  النتحال:   .3

ُمنتحٌل اإّل ملن اّدعى �سعر غريه، وهو يقول ال�سعر.

4. الّدعاء: اإذا اّدعى �سعراً لغريه، وهو لي�س ب�ساعر.

معنًى  يخرتع  اأو  بيتًا  ال�ساعر  ي�سنع  اأن  غارة:  الإ  .5

مليحًا، فيتناوله من هو اأعظم منه ذكراً اأو اأبعد �سوتًا، 

فرُيوى له دون قائله.

منه  اأُخذ  حّي،  ل�ساعر  ال�سعر  كان  اإن  ب:  الغ�سْ  .6

حيث  الريبوعي،  لبيت  الفرزدق  اغت�ساب  مثل  غ�سبًا، 

فقال  لتدعنَّ عر�سك(،  اأو  ُه،  لتدَعنَّ )واهلل  الفرزدق:  قال 

الريبوعي: )ُخذه، ل بارك اهلل لك فيه(.

بيات، يهبها  7. امُلرافدة: اأن يعني ال�ساعر �ساحبه بالأ

واأكرث  والثالثة،  والبيتني  البيت  ي�ستوهب  وال�ساعر  له. 

من ذلك، اإذا كانت �سبيهة بطريقته، ول ُيعّد ذلك عيبًا، 

ول يجوز ذلك اإّل لل�ساعر احلاذق املرّبز.

قة فيما دون البيت، وُي�سّمى  8. الهتدام: اإذا كانت ال�رشَّ

الن�سخ اأي�سًا.

اللفظ  دون  املعنيان  ت�ساوى  اإذا  واملالحظة:  النظر   .9

على  اأحدهما  ودلَّ  ت�ساداً،  اإن  وكذلك  خذ.  الأ وخفي 

ملام. خر، ومنهم من يجعل هذا هو الإ الآ

غر�س  اإىل  غر�س  من  املعنى  حتويل  الختال�س:   .10

اآخر، وُي�سّمى اأي�سًا، نقل املعنى.

11. املوازنة: اإذا اأخذ بنية الكالم فقط.

12. العك�س: اإذا جعل مكان كّل لفظة �سّدها.

خر،  13. املواردة: اإذا �سّح اأن ال�ساعر، مل ي�سمع بقول الآ

وكانا يف ع�رش واحد.

قد  اأبيات،  من  البيت  اأّلف  اإذا  والتلفيق:  اللتقاط   .14

الجتذاب  ي�سميه:  وبع�سهم  بع�س.  من  بع�سها  ُرّكب 

واملجدود  املعنى  ك�سف  الباب:  هذا  ومن  والرتكيب. 

خذ عن املاأخوذ  من ال�سعر، و�سوء الّتباع، وتق�سري الآ

منه. فاملجدود من ال�سعر مثل قول عنرتة )وكما علمت 

�سمائلي وتكّرمي( الذي ا�ستهر على قول امرئ القي�س، 

وهو ال�سابق: )و�سمائلي ما قد علمت، وما َنَبحْت كالُبِك 

اأنَّ  غري  ف�سله،  له  معروف  فاملخرتع  مثلي(.  طارقًا 

املّتبع – )عنرتة(، اإذا تناول معنى فاأجاده، فهو اأوىل 

به من مبتدعه )امرئ القي�س(.

15. نظم النرث، وحّل ال�سعر.

الفرزدق  اجتالب  مثل  ال�ستلحاق،  هو  الجتالب:   .16

لبيت النابغة: )متّززُتها والديك يدعو �سباحه ... اإذا ما 
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بداية اخلطاب 

النقدي حول 

ن  ال�رسقات، واأ

النقاد القدامى، 

مل يفرقوا بني 

ال�رسقة وغريها، 

وهو ينتقد 

النـزعة ال�شكلية 

يف ت�شنيف 

نواع ال�رسقات اأ
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بنو نع�س دنوا، فت�سّوبوا(. اأو اجتالب عمرو بن كلثوم 

لبيتني لعمرو ذو الطوق يف مقّدمة ق�سيدته ال�سهرية.

2. 13: عبد القاهر اجلرجاين:

القاهر  عبد  ي�ستعمل  البالغة(،  )اأ�رشار  كتابه  يف   -

خذ،  الأ ال�رشقة،  العام،  امل�سرتك، اخلا�س،  م�سطلحات: 

ال�ستمداد، التفاق:

1. اعلم اأّن ال�ساعرين اإذا اّتفقا، مل َيْخُل ذلك من اأن يكون 

الدللة على ذلك  اأو يف وجه  الغر�س على اجلملة،  يف 

ّما التفاق يف عموم الغر�س، فهو ما ل يكون  الغر�س. فاأ

خذ وال�رشقة وال�ستمداد. ال�سرتاك فيه داخاًل– الأ

2. اأّما التفاق يف وجه الدللة على الغر�س، فيجب اأن 

النا�س يف معرفته، وكان  ا�سرتك  فاإن كان مما  ُينظر، 

ُم�ستقراً يف العقول والعادات، فاإنَّ ُحْكَم ذلك، واإْن كان 

�سد  خ�سو�سًا يف املعنى، هو حكُم العموم: )الت�سبيه بالأ

يف ال�سجاعة، وبالبحر يف ال�سخاء، وبالبدر يف النور(.

3. واإن كان مما ينتهي اإليه املتكّلم بنظر وتدّبر ويناله 

الخت�سا�س،   – فيه  ُيدعى  اأن  يجوز  واجتهاد،  بطلب 

العقلي  املعنى  اأن  ولديه   .
)56(

ّولية والأ والتقدم  وال�سبق 

جمراه  )فالعقلي،  خا�س:  التخييلي  املعنى  واأنَّ  عام، 

دلة  الأ جمرى  واخلطابة،  والبيان  والكتابة  ال�سعر  يف 

ال�رشيف،  احلديث  مثل:  العقالء،  ي�ستنبطها  التي 

وكالم ال�سحابة، واملنقول من اآثار ال�سلف. وعلى هذا 

خذ به.  الأ العقالء على  ال�سحيح هو ما يتفق  فالعقلي 

ا التخييلي، فهو: املعنى الذي ل ميكن اأن ُيقال: اإنه  اأمَّ

اأثبته ثابت، وما نفاه منفي. وعلى هذا  �سدٌق واإن ما 

املعنى  عن  ال�رشقة  تهمة  القاهر  عبد  ينفي  �سا�س  الأ

.
)57(

العقلي ويثبتها للمعنى التخييلي(

القاهر  عبد  يتعر�س  عجاز(،  الإ )دلئل  كتابه  ويف   -

خذ وال�رشقة عند ال�سعراء: مل�سكلة الحتذاء والأ

1. الحتذاء: واعلم اأن الحتذاء عند ال�سعراء واأهل العلم 

اأ�سلوبًا  بال�سعر، اأن يبدئ ال�ساعر يف معنى له وغر�س 

– فيعمد  النظم والطريقة فيه  �سلوب �رشب من  – والأ
�سعره.  يف  به  فيجيء  �سلوب،  الأ ذلك  اإىل  اآخر  �ساعر 

اإّل مبا  ال�ساعر حمتذيًا،  يجعلون  ل  اأنهم  مر  الأ وجملة 

يجعلونه به اآخذاً وُم�سرتقًا.

2. واإذا عمد عامٌد اإىل بيت �سعر، فو�سَع مكان كلَّ لفظٍة 

لفظًا يف معناه، كاأن ياأخذ بيت احُلطيئة: )دع املكارم 

ل ترحل لُبغيتها ... واقُعْد فاإّنك اأنت الطاعم الكا�سي(، 

واجل�س   ... ملطلبها  تذهب  ل  املاآثر  )ذر  خر:  الآ فيقول 

– فلم يجعلوا ذلك احتذاًء، واإمنا  الالب�س(  كُل  الآ فاإّنك 

ي�سمونه – �سلخًا.

القول  اأو  الك�سوة،   – مفهوم  القاهر  عبد  وينتقد   .3

ال�سهري: )اإنَّ من اأخذ معنًى عاريًا فك�ساه من عنده، كان 

.
)58(

اأحّق به(

- وهكذا ربط عبد القاهر مو�سوع ال�رشقات مبو�سوع 

التخييلي،  واملعنى  العقلي  واملعنى  والعام،  اخلا�س 

لكّنه مل يهتم مبو�سوع ال�رشقات ب�سكل عميق.

3. اإ�سكالية ال�سرقات يف النقد العربي املعا�سر:

- يحتاج )مو�سوع ال�رشقات يف النقد العربي املعا�رش( 

يف  كتب  فقد  م�ستقل،  كتاب  يف  مو�سعة  قراءة  اإىل 

املو�سوع ع�رشات الباحثني والنقاد، اإّل اأنه بعد قراءات 

ه من ال�رشوري اختيار  كثرية حول املو�سوع، وجدُت اأنَّ

فكار الرئي�سية، لثالثة اأ�سباب: عينة مركزية، متثل الأ

حمّددة  �سفحات  يف  حم�سوٌر  جمّلة،  يف  البحث  اأوًل: 

�سابقًا، اأي اأن هدف البحث لي�س متابعة كل ما ُكتب يف 

ن هذا يحتاج اإىل بحث م�ستقل. املو�سوع، لأ

)التنا�ّس  البحث حم�سور يف عنوان حمّدد، هو  ثانيًا: 

والتال�ّس يف املوروث النقدي(، لهذا فاإنَّ قراءة ما كتبه 

النقاد املعا�رشون، يعترب اأمراً من الدرجة الثانية، اأي 

�سا�سية. من اأجل تنوير الفكرة الأ

وهذه  البحث.  تفيد  مركزية  عينة  اخرتنا  لهذا  ثالثًا: 

لدى  اجلوهرية  فكار  الأ �سادقًا،  متثياًل  متثل  العينة، 

معا�رشة،  اأخرى  مراجع  وهناك  املعا�رشين.  النقاد 

كما  املختارة،  العينة  اأفكار  اإىل  جديداً  ت�سيف  ل 

مبا  املو�سوع،  يف  النوعي  الجتاه  متثل  العينة  اأنَّ 

ْدقيٍة علمية. وقد متّثلت العينة  ميتلكه اأ�سحابها من �سِ

املركزية بخم�سة من اأعالم البحث والنقد العلمي، وهم: 

بدوي طبانة، حممد مندور، اإح�سان عبا�س، عبد العزيز 

كافية،  عينة  بتقديري،  وهي  مطلوب.  اأحمد  عتيق، 

�سا�سي. لتنوير املو�سوع الأ

3. 1: بدوي طبانة: 

عمال  دبية – درا�سة يف ابتكار الأ يف كتابه )ال�رشقات الأ

، ي�سري طبانة اإىل اأن احلكم بال�رشقة 
)59(

دبية وتقليدها( الأ

دب،  بالأ املعرفة  يف  �سعة  اإىل  يحتاج  البتكار،  اأو 

ع�سوره،  �سائر  يف  دبي  الأ الرتاث  على  وا�سع  واّطالع 
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حتى ي�سهل ربط املتقدم باملتاأخر، ويعرف ال�سابق من 

الوا�سحة املميزة  اأن الفروق  الالحق. كما يرى طبانة 

بني كثرٍي من اأ�سماء ال�رشقات، تكاد تختفي. وهو حذر 

يف القطع بال�رشقة: )لذلك كان كل كالم يف ال�رشقات 

كالمًا، مبعثُة الجتهاد، يف احلدود التي متكن �ساحبها 

وامُلبتكر  القدمي،  من  ياأخذ  فاجلديد   .
)60(

الجتهاد( من 

�سافة اأو التجديد اأو  ُي�سيف، لكن طبانة ي�سرتط يف الإ

. وهو هنا ي�ستند 
)61(

البتداع: )اأن ينظر اإىل هذا القدمي(

اإىل  وي�سري  طبيعية.  قوة  باعتبارها  الوراثة،  مبداأ  اإىل 

بني  ليقارن  طالل،  الأ و�سف  على  نوا�س  اأبي  ثورة 

اإبداعًا. اأو  اتباعًا  الالحق منه،  ال�سابق وموقف  �سل  الأ

م�سطلحي:  من  الع�سكري  هالل  اأبي  موقف  ويناق�س 

اأن  الع�سكري  راأى  حيث  و)ال�رشقة(،  خذ(  الأ )ُح�سن 

فكار، واإمنا حني ينقل  ال�رشقة ل تكون من املعاين والأ

الالحق األفاظ ال�سابق: )ومن اأخذه ببع�س لفظه، كان له 

. كما ي�ستعر�س طبانة، نقاًل عن الُعمدة، ما 
)62(

�ساخلًا(

للحامتي من م�سطلحات،  )حلية املحا�رشة(  جاء يف 

)ال�سطراف،  التايل:  النحو  على  ر�سيق  ابن  حّددها 

غارة، الغ�سب، امُلرافدة، الهتدام،  النتحال، الّدعاء، الإ

امُلواردة،  املوازنة،  الختال�س،  واملالحظة،  النظر 

، وي�سري 
)63(

اللتقاط والتلفيق، ك�سف املعنى، املجدود(

مقامات  منوال  على  مقاماته  ن�سج  احلريري  اأنَّ  اإىل 

مقاماته،  مقدمة  يف  احلريري  يعرتف  حيث  الهمذاين، 

خذ والحتذاء. ويرى طبانة اأنَّ )مقامات احلريري،  بالأ

�سورة حائلة ملقامات البديع، ل تزيد عنها يف �سيء، 

�رشاف امُلنّفر يف ال�سناعة اللفظية،  اللهم اإّل يف ذلك الإ

حتى عناوين املقامات مل تخُل من �رشقة وغ�سب، فاإن 

بع�س العناوين م�سرتك بينهما، اأما اخليال، فاإنه خيال 

�رشوب  اأ�سنع  من  اخلا�س،  اخليال  و�رشقة  م�رشوق، 

والتفاق  امل�سرتكة  العامة  املعاين  اأما   .
)64(

ال�رشقة(

م�ست�سهداً  طبانة،  وفق  �رشقة،  تعترب  فال  الغر�س،  يف 

، لكنه 
)65(

بقول اجلاحظ )املعاين مطروحٌة يف الطريق(

حمدد.  ب�ساعر  اخلا�سة  النادرة(  )املعاين  ي�ستثني 

اإىل  وي�سري  لالبتكار.  مثاًل  )النقائ�س(  يف  يجد  وهو 

عجاب( كعامل من عوامل التقليد، كما فعل �سوقي  )الإ

نوع  وهو  البو�سريي(،  و)ُبردة  البحرتي(  )�سينية  مع 

ن �سوقي ُي�سّمي ق�سيدته الثانية  من اأنواع الحتذاء: )لأ

على  يدلُّ  ما  وحدها،  الت�سمية  ويف  الرُبدة،  نهج   –
طبانة  وي�سيف   .

)66(
الحتذاء( يف  عجاب  الإ اأو  التقليد، 

اأ�سباب  من  تكون  الفكرة،  اأو  العبارة  يف  )الغرابة(  اأنَّ 

كرثت  )وقد  الرتجمة:  طريق  عن  خ�سو�سًا  تقليدها، 

جانب يف ع�رشنا كرثة مذهلة،  الأ اآثار  غارات على  الإ

يف  �سحابها  لأ لي�س  كاملة،  كتب  منها  تكونت  حتى 

نقلها  �سوى  تاأليفها،  يف  الف�سل  من  الغالب  الكثري 

مو�سع  مرتجميها،  اأ�سماء  وو�سع  العربية،  اللغة  اإىل 

اأ�سحابها  مرتجموها،  �سار  حتى  موؤلفيها،  اأ�سماء 

غارة من الكتاب  وموؤلفيها. وانتقلت ُحّمى ال�رشقة والإ

عبد  اإبراهيم  نتذكر  اأن  ويكفي  ال�سعراء.  اإىل  واملوؤلفني 

دباء، اأنه اأخذ ق�سائد  القادر املازين الذي �ساع بني الأ

كاملة من �سعراء الغرب، كما يوؤكد عبد الرحمن �سكري، 

�سلية لدى ال�سعراء  وي�سّمي هذه الق�سائد وم�سادرها الأ

. وي�ستعر�س طبانة، اأقوال بع�س النقاد 
)67(

وروبيني( الأ

ق�سية  يف  العالء  بن  عمرو  واأبي  �سمعي  كالأ القدامى 

عرابي مع اأرجوزة  التقليد والتجديد، كذلك ق�سة ابن الأ

اأبي متام الالمّية، وقول عنرتة )هل غادر ال�سعراء من 

ِم(، وموقف ابن جّني من املوّلدين. َوَو�سف طبانة  ُمرَتدَّ

خذ( يف املوروث النقدي اأّنه )�رشقة  م�سطلح )ُح�سن الأ

الذي  )ال�رشقة(  ا�سم  على  البالغّيون  وحافظ  بارعة(. 

فنون  من  فنًا  واعتربوها،  احلقيقي،  املعنى  على  يدّل 

اأو علومها  البالغة: )ختموا به درا�ستهم فنون البالغة 

كما   – وهكذا   .
)68(

والبديع( والبيان  املعاين  الثالثة: 

يقول طبانة – اأ�سبحت ال�رشقة، فّنًا من فنون البالغة. 

القتبا�س،  )الت�سمني،  مل�سطلحات:  اأي�سًا  وتعّر�س 

الن�سخ،  الك�سوة،  اخلواطر،  توارد  الظاهرة،  ال�رشقة 

حّل  النرث،  نظم  ال�سلخ،  النقل،  خفاء،  الإ الفني،  خذ  الأ

. ويختتم طبانة كالمه باحلديث عن اأوهام 
)69(

املعقود(

التاأويل.  ا�سطناع  يف  النقاد  يبالغ  عندما  ال�رشقات، 

�رشاع  منظور  من  ال�رشقات  قراءة  �رشورة  يرى  وهو 

اجلديد مع القدمي. 

3. 2: حممد مندور: 

يناق�س   ،
)70(

العرب( عند  املنهجي  )النقد  كتابه  يف 

مندور، ق�سية ال�رشقات، فهو يرى اأنَّ درا�سة ال�رشقات 

اخل�سومة  ظهرت  عندما  اإّل  تظهر  مل  منهجية،  درا�سة 

واأ�سبح  جديداً،  مذهبًا  )اخرتع  نه  لأ مّتام،  اأبي  حول 

تاأليفه  مّت  كتاب  اأّول  اأنَّ  مندور  ويوؤكد   ،
)71(

فيه( اإمامًا 

ال�سعراء( لبن  )�رشقات  ال�رشقات هو كتاب  يف جمال 

املتنّبي.  حول  الثانية  اخل�سومة  ظهرت  ثم  امُلعتّز. 
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ال�سعراء،  ال�رشقات هو جتريح  وكان هدف معظم كتب 

وغريها،  ال�رشقة  بني  تفّرق  مل  الكتب  هذه  معظم  ن  لأ

ويقول مندور اأي�سًا، اأنه من الواجب اأن منّيز بني اأ�سياء: 

)1. ال�ستيحاء: وهو اأن ياأتي ال�ساعر اأو الكاتب مبعاٍن 

جديدة، ت�ستدعيها مطالعته فيما كتب الغري. 2. ا�ستعارة 

الهياكل: كاأن ياأخذ ال�ساعر اأو الكاتب، مو�سوع ق�سيدته 

اأو ق�سته، عن اأ�سطورة �سعبية اأو خرب تاريخي، وينفث 

احلياة يف هذا الهيكل، حتى ليكاد يخلقه من العدم. 3. 

اأو كاتب مبذهب غريه يف  اأن ياأخذ �ساعر  التاأثر: وهو 

�سلوب. 4. ال�رشقات: وهي اأخذ ُجمل اأو اأفكار  الفن اأو الأ

ماأخذها،  اإىل  �سارة  الإ دون  ها،  بن�سّ وانتحالها  اأ�سلية 

يف  ة  وبخا�سّ احلديث،  الع�رش  يف  احلدوث  قليل  وهذا 

عنا�رش  حتديد  اأنَّ  مندور  ويرى   .
)72(

امل�ستنرية( البالد 

حيث  ال�سهل،  مر  بالأ لي�س  ما،  �ساعر  لدى  �سالة  الأ

من  القادمة  خرين  الآ تاأثريات  عزل  مر  الأ يقت�سي 

املا�سي واحلا�رش يف ق�سائد ال�ساعر، ملعرفة اإ�سافة 

ال�ساعر احلقيقية. وهو – اأي مندور – ي�ست�سهد مطّوًل 

�سالة. ثم يناق�س مندور،  باأفكار لن�سون عن مفهوم الأ

اآراء )اأبو ال�سياء ب�رش بن متيم( حول ال�رشقات، ويلّخ�س 

اأبا ال�سياء، يقول بال�رشق، ملجرد اتفاق يف  راأيه باأن 

املعنى، اأو احتاد يف اللفظ، حتى لو كان املعنى عامًا 

هوى،  دليل  وهذا  �سائراً،  ُمباحًا  اللفظ  وكان  م�سرتكًا، 

مدي الذي ل يرى �رشقًا  كما يقرر مندور. ثم يناق�س الآ

ال�سعرية  التقاليد  يف  كالتفاق  امل�سرتكة،  املعاين  يف 

مدي  قوال ال�سائرة، واختالف الغر�س، حيث يرى الآ والأ

املباحة  لفاظ  الأ كذلك  املعاين،  امل�سرتك يف  العام  اأنَّ 

ال�سائعة، ل تدخل يف باب ال�رشقات. لهذا يلخ�س مندور 

�رشقة  ل   .1( التالية:  املبادئ  يف  ال�رشقات  نظرية 

كالعام  اأ�سبح  الذي  اخلا�س  العام ول يف  املعنى  يف 

لفاظ املباحة  امل�سرتك لكرثة �سيوعه. 2. ل �رشقة يف الأ

امل�ستعمل  اللفظ  يف  ال�رشق  يكون  واإمنا  املتداولة، 

القاهر  عبد  اآراء  يناق�س  ثم   .
)73(

اأ�سياًل( ا�ستعماًل 

اجلرجاين يف مفاهيم: )العقلي( و)التخييلي(، فاملعنى 

العقلي ل يكون فيه �رشق، اأما ال�رشقة فتكون يف املعنى 

التخييلي. ثم يورد امل�سطلحات التي ا�ستخدمها النقاد 

عن  �رشحها  ينقل  وهو  ال�رشقات،  اأ�سكال  يف  القدامى 

التي  البالغية  ال�سكلية  النـزعة  ينتقد  كما  ر�سيق،  ابن 

اأبي  الت�سنيفات، كما عند  النقد يف جمال  اإليها  و�سل 

ابن  اآراء  طويلة،  مناق�سة  يناق�س  ثّم  الع�سكري.  هالل 

اأن  ويرى  وامل�سخ،  وال�سلخ  الن�سخ  ال�رشقات:  ثري يف  الأ

اأو  ثري: )مل ُيعَن يف �سيء بتحقيق وجود ال�رشق  ابن الأ

ول اأن يظهر براعته يف  عدم وجوده، واإمنا كان هّمه الأ

ثري – ح�سب مندور – يخلط بني  . فابن الأ
)74(

التبويب(

مناق�سته  مندور  حممد  ويختتم  واملوازنات.  ال�رشقات 

ملو�سوع ال�رشقات بخال�سة ذات �سمة قطعية وثوقية: 

مدي  )نظرية ال�رشقات، مل تتقدم �سيئًا، بعد اأن و�سع، الآ

والقا�سي اجلرجاين وعبد القاهر اجلرجاين والع�سكري، 

ثري يف التقا�سيم  اأ�سولها. ومل يكن لبن ر�سيق وابن الأ

من  �سيئًا  تو�سح  مل  نها  لأ ف�سل،  اأيُّ  اأوردها،  التي 

.
)75(

املبادئ النقدية التي تقوم عليها نظرية ال�رشقات(

3. 3: اإح�سان عّبا�س: 

دبي عند العرب(،  ي�ستعر�س يف كتابه )تاريخ النقد الأ

على  كتابه  يف  موقع  من  اأكرث  يف  ال�رشقات  مو�سوع 

النحو التايل: 1. الناقد حممد بن �سالم اجلمحي وق�سية 

النتحال. 2. اأبو العبا�س املرّبد وحماولته الك�سف عن 

ال�رشقات. 3. اجلاحظ وموقفه من ال�سحيح واملنحول. 

يحيى  بن  ب�رش   .5 الرابع.  القرن  نقد  يف  ال�رشقات   .4

قدامة  يهتم  مل  ملاذا   .6 البحرتي.  و�رشقات  الن�سيبي 

وتبيان  احلامتي   .7 ال�رشقات.  مبو�سوع  جعفر  بن 

م�ساوئ  عن  والك�سف  عباد  بن  8.ال�ساحب  ال�رشقات. 

املتنّبي. 9. اأق�سام ال�رشقات عند ابن وكيع. 10. اعتماد 

مدي يف ق�سية ال�رشقات.  اجلرجاين )القا�سي( على الآ

11.املعركة النقدية حول املتنّبي. 12. موقف النه�سلي 

من ال�رشقات. 13. ابن ر�سيق وال�رشقات. وبالتايل، فقد 

م�ستفي�سة،  مناق�سة  ال�رشقات  مو�سوع  عّبا�س  ناق�س 

ولكنه و�سع خال�سة اأ�سا�سية يف مو�سوع ال�رشقات، بعد 

اأن ناق�س معظم اآراء النقاد، فراأى اأن النقاد القدامى يف 

مناق�ساتهم ملو�سوع ال�رشقات، يتفاوتون يف مواقفهم، 

حّدة  بدون  تناولها  ول،  الأ موقفني:  بني  ميّيز  وهو 

مدي والقا�سي اجلرجاين وحازم القرطاجني،  مثل: الآ

وابن  احلامتي  مثل:  وغيظ  بنقمة  يتناولها  والثاين، 

ول لن�سوء هذه  وكيع والعميدي. وهو يرى اأن الدافع الأ

الناقد  وحماولة  بالثقافة،  النقد  ات�سال  هو  الق�سية، 

مر  الأ تطّور  ثّم  الطالع،  ميدان  يف  كفايته  يثبت  اأن 

للبحث يف مو�سوع ال�رشقات – يقول عّبا�س: )خ�سوعًا 

لنظرية رمّبا كانت خاطئة، وهي اأن املعاين، ا�ستنفدها 

يف  وقع  قد  املحدث  ال�ساعر  واأن  قدمون،  الأ ال�سعراء 



ظهرت  وقد   .
)76(

البتكار( على  قدرته  من  حتّد  اأزمة، 

اأبي  كتب عن �رشقات �سعراء مثل: )املتنّبي، البحرتي، 

نّوا�س، اأبي مّتام(. ويقول عّبا�س اأنه اإذا و�سعنا العداء 

�سيئني:  متثل  الظاهرة،  هذه  وجدنا  جانبًا،  للمتنّبي 

ح�سا�س العميق باأن دائرة املعاين قد اأُقفلت،  )اأولهما: الإ

ال�سعواء على  الغارة  ي�سهد  الرابع،  القرن  واأنَّ منت�سف 

النقاد  اأمعن  اأو معا�رش. وقد  كل معنى �سابق، ملتقدم 

وثانيهما:  كبرياً.  ًا  ل�سّ املتنّبي  فجعلوا  التهام،  يف 

النقدية،  الق�سايا  ل�سائر  ال�رشقات  م�سكلة  ا�ستقطاب 

الرابع، كان  القرن  اأواخر  دبي يف  الأ فالنقد  وبالتايل، 

. وي�سيف عبا�س اأن النقاد الذي 
)77(

يقدم �سهادة عجزه(

نظروا مل�سكلة ال�رشقات ال�سعرية، من حيث هي ظاهرة 

اأنَّ معاين ال�سعر، كالهواء واملرعى  طبيعيَّة، نظروا اإىل 

على  القدرة  ومّيزوا  النا�س،  بني  م�ساٌع  فهي  واملاء، 

التوليد، وجعلوا كل من اأخذ معنى واأجاد فيه، فهو اأحّق 

ول، وعند هذا احلّد – يقول  بذلك املعنى من �ساحبه الأ

– ال�رشكة  )قد �سّوغت  ال�رشقة:  – تكون نظرية  عّبا�س 

على  القائم  البتزاز  مبداأ  اأي�سًا،  و�سّوغت  امل�ساعة، 

خال�سته  عّبا�س  اإح�سان  ويختتم   .
)78(

واحلذق( القدرة 

بالنقد،  تتحول  اأن  ال�رشقة  ق�سية  )ا�ستطاعت  بالقول: 

.
)79(

يف وجهة غري مثمرة اأبداً(

3. 4: عبد العزيز عتيق: 

العزيز  عبد  يخ�س�س  دبي(،  الأ النقد  )يف  كتابه  يف 

ُيعّرف  حيث  ال�سعرية،  بال�رشقات  خا�سًا  ف�ساًل  عتيق 

ال�رشقات ال�سعرية اأنها: )تعني اأخذ �ساعر من �سعر اآخر، 

لكنه   ،
)80(

لنف�سه( ون�سبته  �سعره  بع�س  على  اإغارته  اأو 

خذ(،  ي�ستدرك اأن ال�رشقة ل تقف عند حّد، )العتداء والأ

واإمنا ت�سل اإىل اأمور اأخرى، مثل: )الت�سمني، القتبا�س، 

عتيق:  ويقول  املعنى(.  عك�س  التحوير،  املحاكاة، 

اإىل  اأ�سار  من  اأول  هو  اجُلمحي،  �سالم  بن  حممد  )لعّل 

. كما اأ�سار ابن قتيبة يف )ال�سعر 
)81(

�رشقات اجلاهليني(

اإغارته  من  منهم  �ساعر  خال  قّلما  اأنه  اإىل  وال�سعراء(، 

على �سعر غريه، اأو اإغارة غريه على �سعره. فامروؤ القي�س 

اأخذ من �سعره: طرفة بن العبد، واأو�س بن َحَجر، وزهري، 

وامل�سّيب، وزيد اخليل. واأو�س بن حجر: اأخذ منه: زهري 

والنابعة. والنابغة، اأخذ منه: املثقب العبدي، وعدّي بن 

ع�سى، اأخذ منه: �سالمة بن جندل، وزيد اخليل.  زيد. والأ

وطرفة، اأخذ منه: لبيد بن ربيعة، وعدّي بن زيد ... الخ. 

ويف ع�رش الر�سول وع�رش اخللفاء الرا�سدين – ي�سيف 

اأما  �سيوعًا.  اأكرث  ال�سعرية،  ال�رشقات  – اأ�سبحت  عتيق 

يف  منهم  الفحول  حتى  توّرط  فقد  موي  الأ الع�رش  يف 

هذه ال�رشقات. وي�سري عتيق اإىل ما اأورده اأحمد بن اأبي 

كذلك  جرير،  و�رشقات  الفرزدق  انتحالت  من  طاهر 

خطل الذي ُروَي عنه اأنه قال: )نحن معا�رش ال�سعراء،  الأ

خذ  ّمة، كثري الأ اأ�رشق من ال�ساغة(. كذلك كان – ذو الرُّ

اأما يف  عّزة.  وُكثري  زيد  بن  للكميت  اإ�سافة  من غريه، 

من  واحد  عبا�سي  �ساعر  �سلم  فقّلما  العّبا�سي،  الع�رش 

كما  غريه،  �سعر  من  بال�رشقة  كذبًا  اأو  �سدقًا  اتهامه 

)ب�ّسار  حولهم:  اجلدل  كرث  خم�سة  فهناك  عتيق.  ّكد  يوؤ

بن ُبرد، اأبو نّوا�س، اأبو مّتام، البحرتي، املتنّبي(. ويرى 

عتيق اأنًّ )الر�سالة املو�سحة( للحامتي هي: )اأول ر�سالة 

ّنفت يف نقد �سعر املتنّبي وذكر �رشقاته. ومن  وافية �سُ

ثمَّ ُينظر اإىل هذه الر�سالة من الناحية التاريخية، على 

اأنها، اأ�سٌل جلميع الدرا�سات النقدية التي ظهرت بعدها 

. وي�سيف عتيق اأنَّ ال�رشقات يف 
)82(

يف نقد �سعر املتنّبي(

ال�سعر وحده،: )واإمّنا  العّبا�سي، مل تقت�رش على  الع�رش 

قوال املاأثورة للحكماء  مثال والأ جتاوزته اإىل �رشقة الأ

والفال�سفة، والعتماد يف بع�س اأبيات ال�سعر على معاين 

. ثم يناق�س عتيق مواقف النقاد من 
)83(

القراآن واحلديث(

ال�رشقات، حيث ي�سري اإ�سارة عابرة اإىل جهد ابن �سالم 

اجُلمحي قائاًل: اإنه )مل يدر�س ال�رشقات درا�سًة منهجية، 

، لكنه يناق�س 
)84(

واإمنا اأ�سار اإليها اإ�سارات عر�سية عابرة(

مو�سوع ال�رشقات عند النقاد: )ابن طباطبا، املرزباين، 

ابن  اجلرجاين،  القاهر  عبد  ر�سيق،  ابن  الع�سكري، 

ابن  حتّدث  حيث  مدي(،  الآ اجلرجاين،  القا�سي  ثري،  الأ

طباطبا عن ال�رشقة احل�سنة، اأما املرزباين، فكما يقول 

)عتيق(، فهو مل ي�سف جديداً يف مو�سوع ال�رشقات، اأما 

الع�سكري، فهو يوؤمن بتوارد اخلواطر، ويرى اأن املعاين 

ملكية عامة، اأما ابن ر�سيق )فاملّطلع على ما كتبه، يجد 

 ،
)85(

ال�رشقات( درا�سة  اإىل  �سبقوه  من  راء  لآ جتميع  اأنه 

فهو ُيعّرف امل�سطلحات التي ا�ستحدثها احلامتي، لكن 

عتيق ميتدح عبد القاهر اجلرجاين الذي: )اأوفى على كل 

ننا ل نرى  دبية، لأ اأن يقال يف ال�رشقات الأ ما ينبغي 

اأحداً من البالغيني والنقاد الذي جاءوا بعده، قد اأ�ساف 

 .
)86(

جديداً ُيذكر يف هذا املو�سوع، اإّل يف النادر القليل(

، كما 
)87(

ثري، فهو )مل ُي�سف جديداً ُيعرف به( اأّما ابن الأ

يوؤكد عتيق. اأما القا�سي اجلرجاين )فقد تناول م�سكلة 
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ن الفجوة  اأ

الهائلة بني 

النقد العربي 

القدمي والنقد 

العربي 

املعا�رس، 

�شاهمت يف 

انقطاع كبري، 

وجعلت النقد 

العربي احلديث، 

تابعًا ملفهوم 

– التنا�صّ 
وروبي،  االأ

بداًل من 

حماولة تطوير 

م�شطلحات 

النقاد القدامى
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التع�سب  روح  عن  بعيداً  مو�سوعيًا  تناوًل  ال�رشقات 

لل�رشقات  درا�سته  جاءت  فقد  مدي  الآ اأّما   .
)88(

والهوى(

من  عن�رشاً  ب�سفتها  املوازنة،  منهج  حدود  داخل  يف 

عنا�رشه، وفق عبد العزيز عتيق اأي�سًا. 

3. 5: اأحمد مطلوب:

يف كتابه )معجم النقد العربي القدمي(، ال�سادر يف بغداد 

عام 1989، يجمع اأحمد مطلوب عدداً من م�سطلحات 

ال�رشقات ال�سعرية، معتمداً بطبيعة احلال على ما قاله 

النقاد العرب القدامى، وفيما يلي، نقدم تلخي�سًا لبع�س 

هذه امل�سطلحات، كما �رشحها مطلوب:

ابن  قال  ال�رشقة،  باب  من  وهو  ال�سلب،  الجتذاب:   .1

اأبيات، قد ُرّكب بع�سها من  األف بيت من  ر�سيق: )واإَن 

ي�سّميه:  وبع�سهم  والتلفيق،  اللتقاط  هو  فذلك  بع�س، 

الجتذاب والرتكيب(.

من  وا�ستمداده  �سوقه  ال�سعر:  اجتالب  الجتالب:   .2

وقال  بال�ستلحاق.  ْنعاين  وال�سَ احلامتي  وقرنه  الغري. 

�سمعي: رمّبا اجتلب ال�ساعر البيت لي�س له، فاجتذبه  الأ

على  ل  التمثيل،  طريق  على  �سعره  فيورده  غريه،  من 

طريق ال�رّشق له(. وقال ابن ر�سيق: )اأن يرى ال�ساعر بيتًا 

ي�سلح ملو�سع يف �سعره، فيجتلبه(. وقال التنوخي: )هو 

لقائله،  م�سهوراً  يك  ومل  عليه،  ُينبَّه  مل  الذي  الت�سمني 

واإن اّدعاه لنف�سه، فهو انتحال(.

3. الختال�س: عّرفه التنوخي: )هو اأن ينقل املعنى من 

نوع اإىل نوع(، اأي من غر�س اإىل غر�س.

غارة: )انظر احلامتي(. 4. الإ

خذ وال�ستفادة، وعّرفه الرازي: )هو  5. القتبا�س: هو الأ

اأن تدرج كلمة من القراآن اأو اآية منه يف الكالم، تزيينًا 

اجلوزّية:  قّيم  ابن  وقال  ل�ساأنه(.  وتفخيمًا  لنظامه 

من  كالمًا  املتكلم  ياأخذ  اأن  وهو  الت�سمني،  ى  )وُي�سمَّ

كالم غريه، ويدرجه يف لفظه، لتاأكيد املعنى الذي اأتى 

به اأو ترتيب، فاإن كان كالمًا كثرياً اأو بيتًا من ال�سعر، 

فهو ت�سمني، واإن كان قلياًل اأو ن�سف بيت، فهو اإيداع(. 

وقال احللبي: هو اأن ي�سّمن الكالم �سيئًا من القراآن اأو 

احلديث، ول ينّبه عليه، للعلم به(.

ملام بال�سيء: معرفته، وجتيُء مبعنى اأنه  ملام: الإ 6. الإ

القزويني:  قال  ال�رشقات.  من  ملام  والإ فيه،  يتعمق  مل 

َي: اإملامًا و�سلخًا.(.  )واإن كان املاأخوذ املعنى وحده، �ُسمِّ

عند  وهو  �سّده(.  من  املعنى  اأخذ  )هو  التنوخي:  وقال 

ر�سيق.  ابن  قال  كما  واملالحظة،  النظر   – اجلرجاين 

القر�سي:  ر�سيق  ابن  يقول  ملام.  لالإ اآخر  معنى  وهناك 

يبني  ثّم  بكلمة،  كالمه  �سدر  يف  الكاتب  يلمَّ  اأن  )هو 

عليها ف�ساًل، ثمَّ يتفق اأن ي�ستعمل كلمة اأخرى اأجنبيَّة، 

فُينافر ما بني اللفظني، وينايف ما بني املعنيني، فيعود 

اإىل تلك الكلمة التي ا�ستعملها يف �سدر كالمه، يعك�سها 

هجاًء، ويعيدها يف اأول الف�سل الثاين(.

7. النتحال: اأن ياأخذ ال�ساعر ق�سيدة اأو اأبياتًا ل�ساعر 

النتحال  بني  النقاد  وفرَّق  لنف�سه.  وينتحلها  اآخر، 

�ساّلم:  ابن  قال  �ساعراً.  يكون  ل  فاملّدعي  والّدعاء. 

خري  ل  كثري،  مو�سوع  مفتعل  م�سنوع  ال�سعر  )ويف 

فيه(. وقال القزويني: )فاإْن كان املاأخوذ كله من غري 

ّنه �رشقة حم�سة،  تغيري لنظمه، فهو مذموم مردود، لأ

وُي�سّمى – ن�سخًا وانتحاًل.(.

)انظر:  باألفاظ،  املعاين  ك�سوة  خذ:  الأ ُح�سن   .8

الع�سكري(.

امل�سخ،  الن�سخ،  النتحال،  اأنواع:  ال�رشقات  ال�رشقة:   .9

وي�ست�سهد  القلب.  النقل،  ال�سلخ،  ملام،  الإ غارة،  الإ

تكون  عنده  فهي  لل�رشقات  مدي  الآ بتعريف  )مطلوب( 

وابن  القزويني  اعترب  وقد  لفاظ.  الأ ل يف  املعاين،  يف 

البديع  بفن  ملحقًا  – فّنًا  ال�سعرية  – ال�رشقة  طباطبا 

البالغي.

ابن  قال  ملام.  الإ القزويني هو  عند  ال�سلخ  ال�سلخ:   .10

اجللد(.  �سلخ  من  ماأخوذاً  املعنى  بع�س  )اأخذ  ثري:  الأ

وهو: 1. اأن تكون ال�رشقة مق�سورة على املعنى ل غري، 

ال�رشقة  تكون  اأن   .2 منه.  �رُشق  ما  لفظ  اإيراد  من غري 

باأخذ املعنى، و�سيء ي�سري من اللفظ.

خذ: - انظر: )الع�سكري(. 11. ُقبح الأ

اإىل ما  اإحالة املعنى  ثري: )هو  الأ ابن  12. امل�سخ: قال 

اإىل  �سورة  حتويل  وهو:  فاح�س(.  عيب  وامل�سخ  دونه. 

�سورة اأقبح منها.

غري  من  برّمته  واملعنى  اللفظ  )اأخذ  هو:  الن�سخ:   .13

)89(
زيادة عليه(. و�سّماه القزويني: ن�سخًا وانتحاًل(.

3. 6: خال�سة: 

ملو�سوع  املعا�رش  النقد  من  خمتارة  عينة  هذه 

ما  نظر  وجهة  متّثل  القدامى،  النقاد  لدى  ال�رشقات 

حممد  مثل:  احلداثة(  قبل  ما  )نّقاد  ن�سّميهم،  اأن  ميكن 

الباحثني  بع�س  نظر  ووجهة  عّبا�س،  واإح�سان  مندور 
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عتيق.  العزيز  وعبد  طبانة  بدوي  مثل:  كادمييني  الأ

مو�سوع  يتابعان  وعتيق،  طبانة  اأن  نالحظ  ونحن 

ال�رشقات، ويدوران يف نف�س دائرة النقاد القدامى، من 

قرار بال�رشقات باأ�سكالها املتنوعة، با�ستثناء  حيث الإ

اأن عتيق و�سف  كالمهما عن املعاين امل�سرتكة، حتى 

الن�سو�س،  �سهرة  القراآن واحلديث، رغم  القتبا�س من 

ينظر  اأن  املبتكر  على  طبانة  وا�سرتط  )�رشقة(.  باأنه 

اإىل  نظر  اأي�سًا  وهو  القدمي.  من  النطالق  �رشورة  اإىل 

دبي )املقامة( عند احلريري، على اأنه  اقتبا�س النوع الأ

وعتيق  طبانة  متاهى  وبالتايل  الهمذاين.  من  )�رشقة( 

تاأثري  كل  اأنَّ  من  انطالقًا  القدامى،  النقاد  مفاهيم  مع 

التال�ّس  �سكال  لأ مناق�ستهما  رغم  �رشقة،  ُيعّد  وتاأثر، 

اأنًّ  يالحظ  طبانة  لكن  القدامى.  النقاد  عند  الواردة 

ال�رشقات،  واأ�سكال  واأ�سماء  م�سطلحات  بني  الفروق 

تكاد تختفي. وهو اأي�سًا ي�سري اإىل اأنَّ ال�رشقة اأ�سبحت 

فّنًا عند البالغيني، حيث اأحلقوها بعلوم البالغة. كما 

احلديث،  الع�رش  يف  ال�رشقات  كرثة  على  طبانة  يوؤكد 

ويورد مثاًل على ذلك: �رشقات املازين لق�سائد ال�سعراء 

وروبيني. بينما جند اأن مندور، اأ�سار اإىل قّلة ال�رشقات  الأ

طبانة  راأي  فاإّن  احلال،  وبطبيعة  احلديث.  الع�رش  يف 

املجّدد  مّتام(  )اأبا  اأن  على  مندور  ويوؤكد  اأ�سوب.  هنا 

النقاد  واأن  ال�رشقات،  حول  النقدي  اخلطاب  بداية  هو 

ينتقد  وهو  وغريها،  ال�رشقة  بني  يفرقوا  مل  القدامى، 

وينطلق  ال�رشقات،  اأنواع  ت�سنيف  ال�سكلية يف  النـزعة 

�سالة والتجديد،  مثل طبانة من مفهوم املوازنة بني الأ

متاأثراً بالنقد الالن�سوين. اأّما عّبا�س، فهو ينتبه اإىل اأن 

اأي:  املتناق�سني،  املعادلة  طريف  �سوَّغ  القدمي،  النقد 

خفاء  بالإ والقول  العامة،  امل�سرتكة  باملعاين  القول 

الذكي، اأي اأنَّ النقد القدمي، بّرر ال�رشقات، وبّرر نقي�سها. 

وراأى عبا�س اأن ق�سية ال�رشقات حرفت النقد يف اأواخر 

وي�سرتك  ال�سحيح.  الجتاه  عن  الهجري  الرابع  القرن 

التفاق  يف  وعتيق(  وطبانة  وعّبا�س  )مندور  ربعة:  الأ

اأن مواقف النقاد القدامى من ال�رشقات ال�سعرية،  على 

خر  اأخذت اجتاهني متناق�سني: اأحدهما مو�سوعي، والآ

على  يتفقون  كما  مو�سوعي.  وغري  وغا�سب  ُمتحامل 

)املتنّبي  كبارا:  �سعراء  طال  ال�رشقات،  مو�سوع  اأن 

والبحرتي واأبا مّتام واأبا نوا�س(، وطال �سعراء اآخرين. 

كما اتفقوا على اأن امل�سطلحات قد اختلطت وت�سابهت 

البالغية.  الت�سنيفات  تاأثري  حتت  �سكالنية،  واأ�سبحت 

ربعة، مالمح مواقف اأخالقية  كما نلمح لدى النقاد الأ

املالمح  هي  هذه  ال�رشقات.  مو�سوع  من  و�سّد(  )مع 

التنا�ّس  )علم  قبل  ما   – نقاد  نقد  يف  �سا�سية  الأ

وكافية،  اأ�سا�سية  عينة  خالل  من  احلديث،  والتال�ّس( 

متثل هذا الجتاه.

4. ُخال�سة عاّمة: التنا�ّس والتال�ّس يف املوروث النقدي:

ناقداً  ع�رش  لثالثة  �سا�سية  الأ فكار  لالأ عر�سًا  قدَّمنا   -

القرون،  خمتلف  من  النقدي  املوروث  يف  اأ�سا�سيًا 

)ت-276  قتيبة  ابن  ه(،  )ت-232  اجُلمحي  وهم: 

مدي )ت-370  الآ ه(، مهلهل بن ميوت )ت-334ه(، 

ه(، املرزباين )ت-384 ه(، ال�ساحب بن عّباد  )ت-

اجلرجاين  القا�سي  ه(،  )ت-388  احلامتي  ه(،   385

الثعالبي)ت- ه(،  )ت-395  الع�سكري  ه(،  )ت-392 

القريواين  ر�سيق  ابن  ه(،  )ت-433  العميدي  429ه(، 

)ت-471ه(.  اجلرجاين  القاهر  عبد  ه(،  )ت-456 

راء خم�سة من النقاد املعا�رشين،  كما قدَّمنا عر�سًا لآ

ونقّدم فيما يلي بع�س املالحظات:

والتاأثر،  التاأثري  اأ�سكال  القدامى،  النقاد  تناول  اأوًل: 

لكّنهم يف  )ال�رشقات(،  عنوان  ال�سعرية حتت  وال�رشقات 

)التنا�ّس( املعا�رش،  ا�ستعملوا مفاهيم  العملي  التطبيق 

ق�سى، وهو ال�رشقة الظاهرة، وانتهاًء  ابتداًء من احلّد الأ

كانت  بينهما،  وما  العام،  امل�سرتك  وهو  دنى،  الأ باحلّد 

هناك درجات كثرية، �سّنفوها واأطلقوا عليها م�سطلحات 

�سيطر  وبهذا  اأحيانًا.  ومت�سابهة  ومتنوعة،  خمتلفة 

اأقرب  وهو  النقدية،  ممار�ستهم  على  الدرجات(  )مفهوم 

اإىل مفهوم التنا�ّس املعا�رش. اأّما عن مفهوم، )التال�س 

مثلة  الأ مئات  عليه،  قّدموا  فقد  ال�سعرية(،  ال�رشقات   =

عن �رشقات حقيقّية، و�رشقات وهمية، وما بينهما، بل 

قّدموا تربيراٍت نقدية لت�سويغ ال�رشقة ونقي�سها. ومّيزوا 

خفاء الذكي. وكانوا ميتدحون  بني ال�رشقة الظاهرة، والإ

على  قدرة  اأكرث  عندئٍذ،  يكون  ال�ساعر  ن  لأ خفاء(،  )الإ

المت�سا�س والتحويل والتغيري. وحتّدثوا عن النقي�سني: 

توارد اخلواطر، والغ�سب مثاًل. ومنحوا )ال�رشقة اجلميلة(، 

ول. بل  �رشعية احلق يف البقاء، اإىل درجة حمو الن�ّس الأ

و�سلوا اإىل درجة جعل ال�رشقة )التال�ّس(، فّنًا ملحقًا بعلم 

البديع البالغي. وكان التداخل �سمة رئي�سة بني التنا�ّس 

والتال�ّس. ومبا اأننا ل ن�ستطيع اأن ننفي الوجود الواقعي 

للتال�ّس يف املوروث النقدي اأو يف النقد املعا�رش، ومبا 



اأنَّ التنا�ّس، اأ�سبح ياأخذ �سكاًل �سبه حمايد بعدم تركيزه 

دبية، فيفرت�س اأْن نعرتف  عمال الأ على التال�ّس يف الأ

اأن  نّدعي  اأن  دون  معًا،  والتال�ّس  التنا�ّس  مبو�سوعية 

التال�ّس هو جمرد تنا�ّس!!، ودون اأن نّدعي اأن التنا�ّس 

القدم  منذ  عاملية  ظاهرة  فالتال�ّس  التال�ّس،  ي�سمل 

ال�رشقات يف املوروث  ن. وبهذا نطّور مفهوم  الآ وحتى 

النقدي، ل بتجاهل التال�ّس احلقيقي، بل باإ�سافة مفهوم 

ّنه يتطابق تقريبًا  وروبي، بالقرتاب منه، لأ التنا�ّس الأ

القدامى  العرب  النقاد  �ساغها  التي  امل�سطلحات  مع 

خالل  من  ال�رشقة،  غري  اأخرى  اأنواع  على  تدّل  التي 

ن هذه الدرجات تقع  ممار�ستهم ملفهوم – الَدَرجات، لأ

يف م�ساحة وا�سعة بعد مفهوم ال�رشقة، لت�سل اإىل درجة 

– امل�سرتك العام، وهو يف ُعرف النقد احلديث، نوع من 
اأنواع التنا�ّس، حني يتعّلق بامت�سا�س ال�ساعر للمعرفة 

كثرية  اأنواع  حُميت  احلال  وبطبيعة  ة.  واخلا�سّ العاّمة 

من التال�ّس والتنا�ّس ال�سائدة يف املوروث النقدي، فلم 

يعد لها وجود، وحتّولت اإىل حالة تاريخية.

النقدي  اأنَّ اجلهد  النقاد املعا�رشين،  راأى بع�ُس  ثانيًا: 

يف املوروث، يف جمال ال�رشقات، هو جهد �سائع، واأن 

اإىل  تعود  النقدي،  املوروث  يف  ال�رشقات  ظهور  اأ�سباب 

بتف�سيل  واملناطقي،  الَقَبلي  وال�رشاع  الرواة،  تناق�س 

اإنَّ  يقولون:  كما  ع�سبية.  �سباب  لأ ذاك،  اأو  ال�ساعر  هذا 

�سببًا ثالثًا �ساهم يف ظهور مو�سوع ال�رشقات وتطوره، 

فهم  وبالتايل  ثقافتهم.  ا�ستعرا�س  النقاد يف  رغبة  هو 

املوروث  يف  ال�رشقات  مو�سوع  اأهمية  من  ُيقّللون 

النقدي. وال�سحيح – رمّبا – هو اأن مو�سوع ال�رشقات:

2. 1: جزء هام من تطور النظرية النقدية، حني انتقلت 

من الكالم عن وظيفة ال�سعر اإىل البحث يف ماهية ال�سعر، 

حتى و�سلت النظرية اإىل م�ستوى نظرية النظم، اأي البحث 

عن جوهر ال�سعرية. فقد حّرك مو�سوع ال�رشقات ب�سّقيه: 

باجتاه  النقاد  الطبيعي،  والتنا�ّس  ال�رشيح  التال�ّس 

ال�سابق،  اأو  ّول  الأ الن�س  ومفهوم  الن�ّس،  طبيعة  فهم 

باملوروث  ال�ساعر  وعالقة  الالحق،  اأي  الثاين،  والن�ّس 

ُيفا�سل  اأنه ل  اأعلن  النقاد  اأّن معظم  وباحلا�رش. ورغم 

بني ال�سابق والالحق زمنيًا، بل اأدبيًا، اإّل اأنَّ بع�سهم يف 

ّول. التطبيق، ظلَّ خا�سعًا لقدا�سة ال�سابق والأ

ة حول �سعراء م�سهورين،  2. 2: دارت معركٌة �سجالية هامَّ

اأبا  البحرتي،  )املتنبي،  ال�رشقات:  مو�سوع  خالل  من 

قّراء  تعريف  يف  اجلدل  هذا  و�ساهم  نوا�س(،  اأبا  مّتام، 

رواة  وكرث  لدواوينهم،  ال�رُشوح  وكرثت  بهم،  ال�سعر 

ق�سائدهم. اأي اأن مو�سوع ال�رشقات كان حافزاً للردود 

وهما  والتفاق،  الختالف  من  حالًة  وخلق  املختلفة، 

جوهر حيوية النقد.

2. 3: فتح مو�سوُع ال�رشقات، وتداُخل التنا�ّس والتال�ّس 

والروايات(،  )الرواة  يف  التدقيق  فر�سَة  النقد،  اأمام 

دبية و�رشوطهما، حيث مّيز النقاد بني  وتقاليدهما الأ

الراوي املوثوق ال�َسَند، وبني الراوي الذي يكذب ويك�رش 

الروايات، ودرجة  اأنواع  النقاد بني  ويلحن. كذلك مّيز 

ما  وهذا  عدمها.  اأو  ة  ال�سحَّ ودرجة  عدمه،  اأو  ال�سدق 

دفع بالناقد، لكي يتعمق اأكرث يف ثقافته.

واجلديد،  القدمي  ق�سية  ال�رشقات،  مو�سوع  فتح   :4  .2

�سافة، وكيفية  وهي من اأهم الق�سايا، ملعرفة مفهوم الإ

حتديدها بقراءة جدلية القدمي واجلديد، واآليات حتديد 

مفهوم  النقاد  ناق�س  حني  والتمّيز،  بداع  الإ درجات 

خذ اخلفي، ومفهوم ال�سابق والالحق  خذ الظاهر والأ الأ

يف  الرت�ّسبات  و�سل�سلة  الثاين،  والن�س  ول  الأ والن�س 

الن�ّس، باعتبار اأن الن�س، يت�سكل من طبقات اأ�سلوبية 

لفاظ املتداولة واجلديدة. ومعجم من الأ

العام،  )امل�سرتك(  ال�رشقات، ق�سية  2. 5: فتح مو�سوع 

واخلا�ّس، مبناق�سة فكرة )املعاين مطروحة يف الطريق(، 

م(، فاأقّر بع�س النقاد  وفكرة )هل غادر ال�سعراء من مرتدَّ

النقاد،  بع�س  ورف�سها  للثاين،  �سيئًا  مل يرتك  ول  الأ اأنَّ 

اأحدهم  بداع. وقال  اأمام الإ ن هذه الفكرة تقف عائقًا  لأ

تّجًا: )اإذا كان هذا �رشقة، فكل كالم �رشقة!!(. حُمْ

قد  ال�رشقات،  مو�سوع  يف  القدامى  النقاد  كان  ثالثًا: 

املو�سوع،  مع  تعامل  اأحدهما  نوعني:  اإىل  انق�سموا 

مدي، القا�سي اجلرجاين، الع�سكري،  بعقالنية هادئة: الآ

خر تفاعل معه ب�سجالية جدلية حما�سية: احلامتي  والآ

والعميدي ومهلهل بن ميوت وغريهم، وكلهم ا�ستخدموا 

دون  وفالن(،  فالن  قال  ثم   ... فالن  )قال  اأ�سلوب 

التعليق  ن  لأ ال�رشقة،  كيفية  ترّبر  نقدية  �رشوحات 

النقدي، هو الذي يك�سف مدى �سحة القول بال�رشقة اأو 

عدمه. لهذا، نحن اأمام جهد �سخم يف ال�ستق�ساء، لكن 

هذا اجلهد كله، و�سع حتت عنوان )ال�رشقة(، ثّم متَّ تفريع 

النقدي، وكرث  التنظري  اإىل م�سطلحات. لهذا قلَّ  بع�سه 

اأ�سلوب )قال، فقال(. ومن جهة اأخرى �ساعت نظريتان 

اأخالقيتان يف تف�سري اأ�سباب البحث عن ال�رشقات هما:

1. نظرية احَل�َسد: ا�سرتك النقاد املعا�رشون والقدامى، 
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يف القول اإنَّ ال�سبب يف البحث عن ال�رشقات عند املتنّبي 

واأبي مّتام والبحرتي واأبي نوا�س، هو �ُسهرتهم وذيوع 

�سيتهم، لهذا )ح�سدهم( النا�س، فقالوا ب�رشقات املتنّبي 

ونرج�سّيته مثاًل، ب�سبب ع�سقه للتقّرب من ال�سلطة، ومع 

اد، كما هو  هذا فنحن نالحظ اأن )احَل�َسد(، جاء من النقَّ

ُموثَّق يف كتبهم النقدية، ولي�س من ال�سعراء.

2. نظرية الُلوؤم والرنج�سيَّة: يرى بع�س النّقاد اأنَّ املبالغة 

مّتام،  واأبي  والبحرتي  نوا�س  واأبي  املتنّبي  تعظيم  يف 

هي التي دفعت النقاد للبحث عن اأ�سباب ال�رشقات، وهم 

)فاملتنّبي  بال�ساعر:  تتعلق  �سخ�سية  ق�سايا  ي�سيفون 

اأنه )مل ي�سمع بهذا  لئيم الطبع(، وهو يكذب حني يّدعي 

املتنّبي  �سعر  واأن  منه!!.  �رشق  اأنه  مع  ذاك(  اأو  ال�ساعر 

وغري  م�سهورين  اآخرين  ل�سعراء  تلخي�س  عن  عبارة 

ب�رشاع  تتعلق  بتقديري،  كلها  امل�ساألة  لكن  م�سهورين. 

نقدي بني تيارين: تيار التقليد، وتيار التجديد.

يف  املو�سوعية  القدامى  النقاد  معظُم  اّدعى  رابعًا: 

يكتبون  اأّنهم  وزعموا  ال�رشقات،  عن  كالمهم  مقدمات 

املنقود،  ال�ساعر  قيمة  يف  املبالغة  تعظيم   – �سّد 

مر،  الأ واقع  يف  ولكنَّهم  احلق(،  )قول  يريدون  واأنهم 

نهايات  يف  وعوداً  قّدموا  ثمَّ  ال�ساعر،  �سلبيات  قّدموا 

حلركة  ال�سعراء  اإ�سافات  يدر�سون  �سوف  اأّنهم  كتبهم، 

ال�سعر وجوانب التميُّز يف �سعرهم، لكن هذه الوعود مل 

ّن ما و�سلنا هو كتب ال�رشقات، واختفت كتُب  ُتنّفذ، لأ

الوعود، اأْو مل ت�سل لنا!!. لكّن منهجّية – نقد املبالغة، 

يف تعظيم بع�س ال�سعراء على ح�ساب غريهم، �ساهمْت 

ن�سار. يف اإثراء املعركة النقدية بني اخُل�سوم والأ

املوروث  يف  حقيقيَّة  �سعرية  �رشقات  هناك  خام�سًا: 

ال�سعري، وهناك اأنواع متعددة من التنا�ّس، ت�سل اإىل 

التنا�ّس املعريف املتعلق بامل�سرتك العام، وما بينهما 

اأ�سماء  عليها  النقاد  اأطلق  الدرجات،  هذه  درجات، 

وم�سطلحات. وتكمن اإ�سكالية امل�سطلحات املطروحة 

)احلامتي مثاًل(، فيما يلي:

5. 1: الختالط والت�سابه: اأطلق النقاد القدامى اأحيانًا، 

اأو  التال�ّس  اأنواع  من  واحد  لنوع  م�سطلحات  عدَّة 

اأّدى  التنا�ّس مع ا�سرتاطات يكمل بع�سها بع�سًا، مما 

اإىل ا�سطراب يف حتديد معنى امل�سطلح الواحد، و�سل 

اأحيانًا اإىل حّد الختالف. وقد اأّدى ذلك اإىل اختالف يف 

امُل�سّميات واختالف يف ال�رشوح.

متاأخراً،  واحداً  ناقداً  جند  مل  تاريخية:  حالة   :2  .5

اإجماعًا  اإعادة هيكلة امل�سطلحات التي متتلك  يحاول 

املرتبكة،  احلامتي  حماولة  با�ستثناء  �سّحتها،  حول 

جاءت  املحاولة  وهذه  لها.  ر�سيق  ابن  و�رشوحات 

ن حوايل الن�سف من هذه امل�سطلحات، كان  �سلبية، لأ

قد اأ�سبح – حالًة تاريخية، يف القرن الرابع الهجري، 

فهناك اأنواع من التال�ّس والتنا�ّس كانت قد انقر�ست، 

وىل يف النقد العربي  نها ارتبطت بتقاليد املرحلة الأ لأ

القدمي. كما اأنَّ بع�سها، خمتلط ومت�سابه.

5. 3: ال�سكالنية: بتاأثري الت�سنيفات البالغية، كما نعتقد، 

والتال�ّس،  التنا�ّس  امل�سطلحات يف جمال  ت�سنيف  اأنَّ 

اأن  ومبا  البالغية.  الت�سنيفات  ي�سبه  �سكليًا،  جاء  قد 

النقاد نقلوها ب�سكل مكاين، فقد ظّلت دون تطوير، ودون 

غربلة، لعتقادهم اأنها اأ�سبحت مقّد�سة، ب�سبب �سيوعها. 

مثاًل،  خذ  والأ ال�رشقة  بني  يخلطون  وجدناهم  لهذا 

الجتالب  وبني  والتلفيق،  واللتقاط  الجتذاب  وبني 

ملام،  والإ ال�سلخ  وبني  والنتحال،  والن�سخ  وال�ستلحاق 

الخ. وكان ميكن اخت�سارها.   ... الن�سخ والنتحال  وبني 

وهكذا حتّولت امل�سطلحات اإىل اأ�سكال ثابتة.

وروبيني:  الأ وم�سطلحات  القدامى  م�سطلحات   :4  .5

القدمي  العربي  النقد  بني  الهائلة  الفجوة  اأن  نعتقد 

كبري،  انقطاع  يف  �ساهمت  املعا�رش،  العربي  والنقد 

وجعلت النقد العربي احلديث، تابعًا ملفهوم – التنا�ّس 

النقاد  تطوير م�سطلحات  بدًل من حماولة  وروبي،  الأ

التنا�ّس  م�سطلحات  معظم  مراجعة  ولدى  القدامى. 

وروبية، جند دون مبالغة، �سبه تطابق بني  والتال�ّس الأ

وروبية وامل�سطلحات العربية القدمية.  امل�سطلحات الأ

لهذا كان يجب على النقد العربي احلديث اأن ينطلق من 

املوروث النقدي، بدًل من التبعية امليكانية مل�سطلحات 

ن النقاد القدامى اكت�سفوا مو�سوع  وروبيني، لأ النقاد الأ

البحث  من  بتقديري،النتقال  قّرروا،  عندما  ال�رشقات، 

يف وظيفة الن�س،اإىل البحث يف ماهية الن�ّس، وهو نف�س 

يف-  البحث  على  وروبيني  الأ النقاد  ز  حفَّ الذي  الدافع 

ة الن�ّس، ونظرية اخلطاب.  نظريَّ
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الت�ســاد والتـــالوؤم
ن�ساري قراءة يف فكر حممد جابر الأ

           غ�سان علم الدين
 

  �ساعر وباحث من لبنان  

اجلادة  �سهامات  والإ العربي  الفكري  الثقايف  الوعي  حركات  متابعو  يدرك 

التوعوية  التنويرية  بحاث  الأ ر�سيد  اإىل  ن�ساري  الأ جابر  حممد  اأ�سافها  التي 

على  م�رشوعه  ن�ساري  الأ يبني  الع�رشين.  القرن  من  خري  الأ الربع  يف  العربية 

ن�سانية  الإ باجلوانب  ملمًا  احلديث  العرب  تاريخ  من  ح�سا�سة  مف�سلية،  دعائم 

الفكرية  احلركات  من  الكثري  اأفرزت  التي  واملنعطفات  التاريخية  واملحطات 

بنية  على  الوا�سح  اأثرها  لها  كان  التي  وال�سيا�سية  جتماعية  والإ الثقافية 

املجتمعات العربية. 

دراســات .. دراســات .. دراســات 

7�



وبغ�س النظر عما اأحدثته هذه احلركات من ت�سدعات 

املعيقة  رباكات  الإ من  اأنواعًا  خلقت  واهتزازات 

اأن  اإل  مة،  لالأ احل�ساري  والتطور  التقدم  حلركات 

�سالمية هي  ن�ساري يرى اأن: »احل�سارة العربية الإ الأ

الكربى  التاريخية  احل�سارات  بني  وىل  الأ احل�سارة 

وىل يف تاريخ الب�رشية  التي جمعت ووفقت للمرة الأ

الغربي(  رووبي  )الأ الروماين  الهلن�ستي  العن�رش  بني 

�سيوي – ال�رشقي(  وبني العن�رش الفار�سي ـ الهندي)الآ

ية مدى  يف ن�سيج ح�ساري واحد«)1(. تعك�س هذه الروؤ

ئتالف التي  التناغم القومي والفهم العميق لفكرة الإ

»التوفيقية«  مناحيها  بع�س  يف  و�سماها  لها  نَظر 

والثالث،  الثاين،  الق�سم  �سملت  ف�سول  اإىل  وق�سمها 

والرابع، يف �سفحات م�سهبة من كتابه )الفكر العربي 

�سداد(. ويف ن�سق ت�ساعدي متتبع، را�سد  و�رشاع الأ

الثقافية  احلياة  وطرائق  مناط  والأ البنى  ت�سكالت 

جتماعية يف العامل العربي،  والفكرية وال�سيا�سية والإ

اأخرى،  عوامل  يف  حوله  يدور  وما  فيه،  يجري  وما 

اإ�سباعها  بعد  املتبلورة  باأفكاره  ن�ساري  الأ يدفع 

حللقات  املنهجي  فالربط  ومعاجلة.  ودرا�سة  بحثًا 

جمردة  جتاهات  والإ فكار  الأ عر�س  يتوخى  اأبحاثه  

يف �سبيل »اإفادة النا�س« يف ما يخدم حياتهم، بغ�س 

�سماه  ما  �سمن  وانتماءاتهم  اأجنا�سهم  عن  النظر 

»التفاعل الثقايف«)بني الغرب وامل�رشق(. اإذ يرى يف 

الرتكيز على  و�ساط اجلامعية« عن  الأ »تغافل بع�س 

ودرا�سة  املبدع  �سخ�سية  يف  واملكانية«  »الزمانية 

مل  اإذا  فيه«  خري  »ل  �سلوك  املح�س  الفكر  اأو  العلم 

يعِود ذلك النا�س على »اإر�ساء قواعد حياتهم على اأ�س�س 

فيما  واحلا�رش،  املا�سي  بعالقة  يخت�س  فيما  بينة 

امل�ستقبل«)2(. وقد  يخت�س بتطلعاتهم اجلديدة نحو 

اهتمامات  من  كبرياً  حيزاً  املغربي  �سعيد  ابن  �سغل 

ن�ساري نظراً ملا تعك�سه اآثاره الثقافية من اإيجابية  الأ

ديب  الأ الرحالة-  وهو  العربية.  للثقافة  ح�سارية 

بني  الثقايف  التفاعل  »يف  حتوًل  اأحدث  ال�ساعر«   –
نقطاع الثقايف  ال�رشق والغرب« قبل اأن تبداأ ظاهرة الإ

بينهما يف الع�سور املتاأخرة«)3(. ول يقت�رش عر�س 

ن�ساري ل�سرية حياة ابن �سعيد من الناحية الثقافية  الأ

التي  النكبة  لريينا  ذلك  يتعدى  بل  فح�سب،  دبية  الأ

ندل�س.  الأ من  اخلروج  بعد  وامل�سلمني  بالعرب  حلت 

ومل يعتمد لتاأريخ تلك املرحلة على الروايات العربية 

املوؤرخة  الروايات  مع  ن�سقها  بل  فقط،  �سالمية  – الإ
�سبانية يف ذلك الوقت. يدل هذا على التجرد  للغزوات الأ

من  احلقائق  تقدمي  يف  مانة  والأ والدقة  املو�سوعي 

دون اإعمال الهوى اأواملنفعة. لعل ما يعطي لكتابات 

اجلوانب  اإبراز  على  تركيزه  وفرادة  متيزاً  ن�ساري  الأ

بتكار يف  كرث انحيازاً للتجديد والإ كرث حيوية، والأ الأ

�سماء معروفة،  املوا�سيع التي يعاجلها �سواء كانت لأ

اأوغري ذلك. وهي قلما تكون موا�سيع انتقائية نخبوية 

ويف هذا اإ�سافة نوعية اأخرى جلهوده واأبحاثه. فابن 

الثقافية  حياته  عليه  ا�ستملت  وما  املغربي  �سعيد 

اإ�سم قد ل يكون يف  دبية من �سعر ونرث وترحال  والأ

اأو  اأخرى جايلته،  اأ�سماء  ظاهره لفتًا باملقارنة مع 

�سماته  من  الع�رشية  وخ�سائ�سها  �سماتها  اقرتبت 

اإليه  �سعيد  ابن  ينتمي  الذي  فاملغرب  وخ�سائ�سه. 

كان �رشيان ونبع احلياة الثقافية، الفل�سفية والعلمية 

واملرابطي  املوحدي  �سالمي  الإ الع�رش  املزدهرة يف 

على  نفوذها  ب�سطت  التي  نطالقة  والإ ندل�س.  الأ يف 

يف  والعلمية  والثقافية  والفكرية  الثقافية  احلياة 

العامل، التي �سنعها فال�سفة ومت�سوفون كابن طفيل 

وابن ر�سد وابن عربي، و�سعراء كالر�سايف وابن زهر 

احلفيد وابن �سهل، ورحالة كابن جبري وابن البيطار 

والتاريخ  دب  الأ يف  م�سنفيه  »اأعظم  اأي�سًا  �سمت 

اإن اهتمام  واجلغرافيا«)4(، وهو ابن �سعيد املغربي. 

التكرميي  حتفاء  الإ �سياق  يف  ياأتي  ل  ن�ساري  الأ

كالتي  �سخ�سيات  بني  مكانتها  لها  ل�سخ�سية 

التي يتم  وىل  الأ ن هذه هي املرة  ذكرناها. ولي�س لأ

�سعي  من  تختزنه  ملا  الباحثني،  جانب  من  تناولها 

والتحول  ختالف  الإ ظواهر  تثبيت  نحو  واجنذاب 

التجاوز  اأيديولوجيات  وتبني  واملكر�س  ال�سائد  عن 

ن�ساري فاإن: »اأهمية  واحلوار والتفاعل. ويف راأي الأ

العمل  على  العنيد  اإ�رشاره  يف  متمثلة  �سعيد  ابن 

الكربى  ال�سيا�سية  نهيارات  الإ رغم  وب  الدوؤ الثقايف 

�سعيد  ابن  فكر  بدرا�سة  هتمام  والإ ع�رشه«)5(.  يف 

نتماء  والإ الوا�سع  املدى  بتج�سيد  لتزام  الإ على  قائم 

العميق لهذه ال�سخ�سية لبيئتها وجمتمعها وتفاعالت 
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ع�رشها الذي �سهد قطيعة ثقافية بني ال�رشق والغرب، 

الع�رش  ذائقة  وا�سجت  التي  الهائلة  القدرة  وعلى 

بتكار الدقيق.  ندل�سي النقدية، التي ح�ست على الإ الأ

عن  ندل�سية  الأ للحقبة  املميزة  ال�سمة  هذه  وتعترب 

خرى. وقد حظي ابن �سعيد  �سالمية الأ �سائر احلقب الإ

يحيل  الذي  باملفهوم  لي�س  امل�ست�رشقني  باهتمام 

فيه  اأ�سيع  الذي  النحو  على  واملوؤامرة  التاأليب  اإىل 

�ست�رشاق اخلاطىء. وهو فهم مييل اإىل تكري�س  فهم الإ

�ستعمار.  اأنه اأحد الوجوه املكملة لالإ �ست�رشاق على  الإ

ر�ساليات  الإ عمل  مع  الثقايف  جوهره  يف  ويتقاطع 

تب�سرييًا  وجهًا  باآخر  اأو  ب�سكل  تاأخذ  التي  جنبية،  الأ

عادة �سياغة الذائقة الدينية وفق ما يتناغم  دينيًا لإ

ويخدم م�سالح الغرب. واملجال هنا لي�س لتثبيت هذا 

�ست�رشاق، بل  الفهم اأو دح�سه ول هو جمال لبحث الإ

ندل�سية التي  ن احلديث عن علم من اأعالم احلقبة الأ لأ

اأوجه،  – الغربي  ال�رشقي  الثقايف  التفاعل  فيها  بلغ 

وركز  الناحية  لهذه  تنبه  ن�ساري  كالأ مفكراً  ن  ولأ

هذا  عن  موؤلفه  عنوان  متخذاً  �سعيد  ابن  عند  عليها 

الدار�سني  وا�ستنتاجات  اأفكار  من  ندل�سي  الأ املفكر 

بني  الثقايف  »التفاعل  كتاب  فعنوان  امل�ست�رشقني. 

عناوين  بني  يوؤالف  عنوان  هو  وامل�رشق«  املغرب 

عدة اختارها باحثون ودار�سون اهتموا بدرا�سة اأدب 

ن�ساري مياًل نحو  واأعمال واآثار ابن �سعيد. وقد بدا الأ

اعتماد فكرة ت�سمية علي بن �سعيد الذي دمج كتابي 

»املغرب« و»امل�رشق« كما �سماها ابن �سعيد فجعلها 

دب املحيط بحلى ل�سان العرب«  حتت عنوان »فلك الأ

امل�رشق  حلى  يف  »امل�رشق  كتابي  على  املحتوي 

زكي  الدكتور  اأن  اإل  املغرب«.  حلى  يف  واملغرب 

الكتاب يظن  الق�سم امل�رشي من  حممد ح�سن حمقق 

الفكرة  تلك  �ساحب  هو  بالنثيا  اآجنل  امل�ست�رشق  اأن 

بني  الدانية  وال�سلة  التوا�سج  اأدى  وقد  يقول:«  حني 

�سباين  »املغرب وامل�رشق« اإىل اأن عدها امل�ست�رشق الإ

اإىل  ينق�سم  واحداً  اأدبيًا  كتابًا  بالنثيا  جنذاِلذ  اآجنل 

ن�ساري  الأ ويوؤكد  وامل�رشق«)6(.  املغرب  ق�سمني 

ميله هذا بقوله:« ثمة �سبب جوهري لعتبار ال�سفرين 

كتابًا واحداً: فهما يقومان على املنهج ذاته ويهدفان 

نحو حتقيق غر�س واحد ويكمالن بع�سهما يف جمال 

�سالمي مغربه  الإ اإطار مو�سوعي �سامل للعامل  تقدمي 

عن  يف�سح  ذاته  بحد  عتماد  الإ وم�رشقه«.)7(.هذا 

ثر البعيد املنال، وجمانبة  ن�ساري لقتفاء الأ نزعة الأ

العادي، وهو  امل�ستنتج  يقع يف  الذي  الب�سيط  ال�سهل 

والتقليد  التنميط  اإىل  يقود  ما  الغالب  يف  �سلوك 

والتخلي عن هم البحث املعريف التجديدي. وهذا ما 

نراه وا�سحًا يف العنوان الذي اختاره يف اإطار �سعيه 

يف  التجديدية  التحديثية  امل�سيئة،  اجلوانب  لتلم�س 

اأدب وماآثر ابن �سعيد.

ويعمد اإىل اتباع مذهب التنقيب والنب�س النقدي الذي 

�سل عمل التحديثيني ومذهبهم. وبرتكيزه  هو يف الأ

على ا�ستعادة اأهمية الدور النقدي الذي �سلكه ابن �سعيد 

يف ع�رش املوحدين الذي مل يقدم مذهبًاعلى مذهب، 

اأن يتنبه  اآخر، هو تركيز على �رشورة  اأو �ساعراًعلى 

دباء اإىل اأن م�سرية  املهتمون والدرا�سون وال�سعراء والأ

ختالف. وهذا ما اأ�سار اإليه  بداع �رشطها التنوع والإ الإ

املذهب  لتطور  درا�سته  يف  عبا�س  اإح�سان  الدكتور 

املناف�سة  ا�ستدت  حني  ندل�س،  الأ يف  العام  دبي  الأ

وما  املحدثني«  »طريقة  ندل�سيون  الأ �سماه  ما  بني 

�سماه العرب »طريقة العرب«. وهذا ما اأ�سار اإليه ابن 

ن�ساري اأي�سًا حني ا�ستنتج يف »موقف عام« وهي  الأ

فقرة من بحثه عن ابن �سعيد. 

ويف  »املرق�س«  كتابه  مقدمة  يف  يرى  خري  الأ اأن 

واجلديد،  القدمي  بني  فرق  »ل  اأنه  »الرايات«  مقدمة 

كما  املحدثني  اأمام  مفتوحة  جادة  الإ فر�س  واأن 

لتف�سيل ع�رش  واأنه ل جمال  للقدماء.  كانت متاحة 

الزمن  فظروف  م�رش،  على  م�رش  ول  ع�رش،  على 

كانت  ومنازع  تقاليد  عن  ن�سان  الإ تف�سل  احلا�رش 

م معها ب�سيء جديد من عنده«.  بائه وت�سطر للتالوؤ لآ

ن�ساري اإىل اأن ابن  ويف هذا ال�سياق النقدي يخل�س الأ

�سعيد يتخذ هذه املواقف النقدية ان�سجامًا مع مذهبه 

ـ وان�سجامًا  األ وهو مذهب املحدثني  ـ  العام  النقدي 

ندل�سية ـ«.)8(. مع نزعته املغربية الأ

احللقات  كثري  ت�ساعديًا  خطًا  ن�ساري  الأ ين�سىء 

رفيع  بخيط  النقدية  اأفكاره  ويربط  واملنعطفات، 

للمعطى  نداً  نف�سه  يرى  الذي  املثقف  وقلق  يتالءم 

اأم  اإجتماعيًا  اأم  ثقافيًا،  كان  �سواء  املطلق  والقائم 
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ال يختلف 

ن�شاري  �شعي االأ

يف تعر�شه 

للتجربة 

دبية  الثقافية االأ

عن �شعيه 

وجتربته كمفكر 

وباحث يف 

ال�شوؤون 

ال�شيا�شية 

والفكرية 

من النواحي 

الع�شوية التي 

جعلها

 نقاطًا مركزية 

يبني عليها 

عمارته، ويو�شع

 يف دوائرها 

اأبحاثه



�سيا�سيًا اأوغري ذلك. ويدرك اأن العمل الثقايف م�رشوع 

حتكمه الكثري من املعايري واملناهج وامل�سطلحات، 

من  ذلك  اإىل  وما  واملغايرة،  واحلتمية  كالرتاتبية، 

هم من كل هذا هو »الال  تنويعات وت�سميات. اإل اأن الأ

على  ول  الأ واملحر�س  املبعث  متثل  التي  جدوى« 

املفقود  املعنى  الثقايف، ومتثل  الثقايف وغري  الفعل 

اأو  ولوجه  دون  من  تخومه  على  املبدع  يقيم  الذي 

اأو  الكتابة  ملتعة  املطلق  احللول  وهو  فيه.  الوقوع 

»العمل الثقايف« ما اإن يفرغ الفاعل من عمله. ولعل 

ن�ساري يف تقييمه ابن �سعيد املغربي  خامتة قول الأ

هي خري دليل على ما يت�سف به الرجالن من رهافة 

نظار اإىل  ن�سانية. ويلفت الأ وداأب تنكبًا للم�سوؤولية الإ

ديب وال�ساعر والرحالة الكبري املتقطعة  حياة هذا الأ

البالد يكابد  التي ق�ساها متنقاًل يف  الهائمة  القلقة 

النف�سية و�سواها بحثًا عن املعنى،  ويقا�سي اجلروح 

اأن ابن �سعيد:  ولكن من دون »جدوى«. ويخل�س اإىل 

�سخامة  رغم  الثقافية  ر�سالته  موا�سلة  على  »اأ�رش 

�سالم«  عمق اإىل »دار الإ الالجدوى، ووجد يف انتمائه الأ

ـ ما يعو�سه عن �سياع  ـ م�رشقًا ومغربًا  وح�سارته 

املتتابعة  امل�رشقية  رحالته  وكانت  وموطنه.  داره 

لذلك التفاعل العميق والوحدة املت�سلة يف دار  رمزاً 

�سالم والعروبة«)9(. الإ

للتجربة  تعر�سه  يف  ن�ساري  الأ �سعي  يختلف  ل 

وباحث  كمفكر  وجتربته  �سعيه  عن  دبية  الأ الثقافية 

يف ال�سوؤون ال�سيا�سية والفكرية من النواحي الع�سوية 

عليهاعمارته،  يبني  مركزية  نقاطًا  جعلها  التي 

عن  البحث  فمنهاج  اأبحاثه.  دوائرها  يف  ويو�سع 

�سالت جديدة غري مطروقة من �سواه لربط املتواري 

بتجارب  املغربي  �سعيد  ابن  جتربة  من  واملن�سي 

اأقرانه التجديديني  التحديثيني هو نف�سه الذي ينهجه 

يطمح  الفكري.  ال�سيا�سي  البحث  يف  جتربته  يف 

متطورة  جديدة  اأ�سكال  اكت�ساف  اإىل  ذلك  خالل  من 

و�سبل  كيفيات  عن  وللبحث  احلديثة.  العربية  للدولة 

ات�ساًل  باملا�سي  مت�سلة  جتعلها  عمل  وو�سائل 

قامة  الإ ا�ستطابة  دون  وت�ستلهمه  ت�ست�رشفه،  ثنائيًا 

»ف�سلت«  احلديثة  العربية  القطرية  فالدولة  فيه. 

تاريخية  اأولويات  »ت�سع  اأن  يف  ن�ساري(  الأ )براأي 

وم�ستقبلية لبناء دولة را�سخة مكتملة النمو«)10(. اإن 

ح�سيلة الرتاكمية التاريخية العربية الطويلة امل�سار 

واأهمها  متنوعة  كثرية  عوامل  �سنعها  يف  ا�ستبكت 

اآخر  ومبعنى  اجلمعي«  والتكوين  واملكان  »الزمان 

هي: عوامل اجلغرافيا والتاريخ والرتكيبة املجتمعية 

العامة املتوارثة، املمتدة اإىل عمق احلا�رش املعا�س 

عرب  يعانيها  التي  واأعرا�سه  مظاهره  خمتلف  يف 

اليوم«)11(.

التاريخية  باللحظة  م�ساك  الإ همية  لأ التنبه  اإن 

وتوجيهها وفق جمموعة امل�سالح القومية امل�سرتكة 

كرث �رشورة لبناء دولة متما�سكة مبفهوم  مر الأ هو الأ

والع�سبيات،  هواء  الأ تنتفي  ذاك  اإذ  احلديث.  مة  الأ

ا�ستنها�سية بنائية عو�سًا  الرتكيز على دوافع  ويتم 

مظاهره  بجميع  العربي  ال�سيا�سي  امل�سهد  ترك  عن 

نكفاء والعزلة و»البكائيات القومية«،  ينحدر نحو الإ

حباط واحلرية وجلد الذات. مبا يفاقم من  وم�ساعر الإ

زمة بدل معاجلتها«)12(. وطاأة الأ

من  العربية  املجتمعات  لواقع  اخلاطئة  القراءة  اإن 

يف  حقية  الأ تدعي  التي  والقيادات  احلركات  جانب 

حالة  اإىل  املجتمعات  وقيادة  بال�سلطة،  م�ساك  الإ

واأ�سا�سي  �سبب حقيقي  والوعي واحلرية هي  التكافوؤ 

جمموعة  تقدم  اأنها  اإذ  تدعي.  ما  لتحقيق  ف�سلها  يف 

ثوابت  على  يديولوجية«  »الأ ال�سيا�سية  ال�سعارات 

املرتكز  القومي  احل�س  على  القائم  والوعي  القيم 

على امل�ساركة العملية، والتناغم الوجداين ملا يخدم 

حركات  هكذا  امل�سرتكة.  القومية  امل�سالح  �سائر 

فاإنها  �سعوبها  م�سالح  اأجل  من  العمل  ادعت  مهما 

هذه  جوهر  مع  تاريخية  وقطيعة  جفاء  على  تظل 

التاريخ  عتبار  الإ بعني  خذ  الأ يتم  مل  ما  امل�سالح 

الذي  ال�سعوب،  لهذه  واجلغرايف  وال�سيا�سي  الثقايف 

�سكل لها قوة معرفية ح�سارية، يتم التعبريعنها يف 

نية احلا�رشة ويف امل�ستقبل املرتقب. ويعرب  احلياة الآ

يته املطابقة لذلك يف �سياق حديثه  ن�ساري عن روؤ الأ

مم«: »... ولي�س  عن »النه�سات احلقيقية يف تاريخ الأ

�سحيحًا اأنه ل ثقافة بال اأيديولوجيا، واإمنا ال�سحيح 

اأنه ل اأيديولوجيا فاعلة ومتما�سكة دون ثورة معرفية 

تتقدمها وتقودها«)13(.
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ل يلغي بناء الدولة احلديثة »اخل�سو�سيةالتاريخية« 

النظر  يكون  ل  اأن  البديهي  من  اأنه  للمجتمعات.اإذ 

املديني  والعمل  التحديث  مبنظومات  لتحاق  الإ يف 

�رشوب  من  �رشب  هو   »cosmopolitain«

التجاهل، اأو التعمية، اأو قفزاً يف فراغ. ولعل من اأ�سباب 

العربية جتاهل  الُقطرية  الدولة  تعانيه  الذي  التخبط 

نظمة  الأ ت�سبغ  �سلوك  وهو  �سعوبها.  خ�سو�سيات 

عليه �سعاراتها املختلفة مما يتيح لها حرية افرتا�س 

يديولوجية  الأ »الت�سفيات  عباءة  حتت  ال�سعوب  هذه 

العمومية يف تو�سيفات للواقع العربي، مل توؤد اإل اإىل 

املزيد من تغييبه، ف�ساًل عن ت�سورات »الطوبى« ـ من 

تراثية وحتديثيةـ  التي ل ي�ساوي بعدها عن الواقع اإل 

جهلها اإياه«)14(.

اخل�سو�سية  الُقطرية«  »اأيديولوجيا  منظرو  يول  مل 

منجز  اأنها  على  واأغفلوها  ت�ستحقه  اهتمامًا  العربية 

مت ا�ستهالكه يف حينه. واأنها معطًى �سكلته قيم ذات 

�ستمرار يف  الإ القدرة على  اآنية مل يكن لديها  دللت 

اأطراً  دولتهم  جهزة  لأ وا�ستقدموا  واملكان.  الزمان 

مة التاريخي  واآليات عمل وقوانني لمتت اإىل واقع الأ

ماليني  تهمي�س  ـ  عني  وبطرفة  هكذا  ـ  جرى  ب�سلة. 

اإ�سهاماتها  مراعاة  دون  جمعية  ذاكرة  وطم�س 

يجابي على �سريورة  ثر الإ احل�سارية الكبرية، ذات الأ

ن�ساري  الأ وي�سري  عربالتاريخ.  احل�ساري«  »الرتاكم 

اإىل اأن م�سطلح اخل�سو�سية �رشعان ما يثري التبا�سًا 

منه  يفهم  الفهم، ويحمل على غري حممله، حيث  يف 

خرين، وللتطهرية  الآ نعزال عن  لالإ اأنه دعوة  البع�س 

نغالق  احل�سارية والفكرية، اأو للتمييز ال�سوفيني والإ

�ستعالء القومي«)15(. والإ

تعاين  التي  زمات  الأ بني  الف�سل  الراأي  نافل  ومن 

والف�سل  التعرث  العربية،واعتبار  الُقطرية  الدولة  منها 

يت�سل  ما  اأو  �ستعمار«  »الإ نتيجة  اليوم  الذي تالقيه 

بهذا امل�سطلح من ت�سميات تروق لدعاة هذه الدولة. 

�سك  يف  ن�ساطرهم  الذي  الزعم  هذا  مثل  اإنكار  فاإن 

ختالف، وهو  الإ ـ ي�سب يف خانة م�سادرة حق  فيه 

ال�سياق  هذا  و�سمن  احلرية.  لتحقيق  مثل  الأ ال�سبيل 

الواقع  فهم  »اإعادة  م�رشوع  دعاة  حق  من  فاإن 

الفعلية  امل�ساركة  العام«  الثقايف  وامل�رشوع  العربي 

يتناغم  �سياق  يف  �سوغه  واإعادة  مالحمه  ر�سم  يف 

الواقع  واحتياجات  �رشورات  مع  وين�سهر  ويتالءم 

التاريخي والراهن احل�ساريـ  امل�ستقبلي، مبا ين�سجم 

ويرى  موحدة.  ذاكرة  خلقت  جمتمعية  مكونات  مع 

ال�سيا�سية  زمة  »الأ اأن:  ال�سياق  هذا  يف  ن�ساري  الأ

اأزمات  اأزمة مت�سلة يجب عدم ح�رشها يف  العربية 

خرية  ال�سيا�سة الراهنة، التي ل متثل �سوى ف�سولها الأ

اإ�سكالية  الدولة هي من  »اإ�سكالية  واأن  وامل�ستحدثة« 

العجز  متثل  حيث  والدميقراطية  املدين  املجتمع 

توليد فاعليته  العربي عن  املديني  للمجتمع  املزمن 

)ع�سبيته( ال�سيا�سية الذاتية املعربة عن اإرادته وقيمه 

وتطلعاته«)16(.

الُقطرية  الدولة  مع  القطيعة  اإىل  ن�ساري  الأ يدعو  ل 

وتفريغه  ا�ستهالكه  مت  منوذجًا  واعتبارها  العربية 

من م�سمونه، رغم الف�سل والهزائم التي مني بها هذا 

النموذج وهيـ  من دون �سكـ  كثرية. ول يوؤ�س�س للتغيري 

لها،  واملوؤامرة م�رشوعًا  الريبة  تتخذ  تاأليببة  ذهنية 

نقالب  اأوالإ ما،  �سلطة  اإزاحة  له  حد  اأق�سى  يف  ينتج 

عليها. بل »الع�سوية« املت�سلة بقوى التالحم واأ�سباب 

عرتاف  والإ احلوار  اإىل  الداعية  املجتمعية  تكويناته 

لها  فر�س  وت�سهيل  العربية،  املجتمعات  بخ�سائ�س 

التي  املركزية  النقاط  اإحدى  نف�سها هي  للتعبري عن 

فالذوبان  املجال.  هذا  يف  كتابته  عليها  يوؤ�س�س 

ن�سهار واإلغاء »الكيانات امل�سطنعة« هي الهدف  والإ

ن�ساري  الأ ويجاهر  حتقيقه.  يجب  الذي  امل�رشوع 

موحد،  عربي  جمتمع  تكوين  اإىل  الطاحمة  يته  بروؤ

مندمج يف فكرة قومية واحدة، يف وطن يتنوع لكنه 

ل ينف�سل. ويدعو اإىل ذلك متيقنًا من حدوثه كم�سري 

حتمي لي�س من خيار حقيقي للعرب �سواه. اإذ اأنه ثمة 

القومي  للوعي  العربية  النظرة  اأفق  لتو�سيع  �رشورة 

»التاريخ  واأن  »املثايل« والواقع »القطري« املعا�س، 

ول  الواقع  هذا  مع  يتعار�س  ل  �سالمي«  الإ العربي 

املفاهيم  له�سم  العربي  »الوعي«  اإن  كذلك  يتخطاه. 

تاريخيًا  ات�ساًل  املت�سلة  »الع�سوية«  العالئق  ذات 

عم  هو مقدمة وركيزة اأ�سا�سية لبناء دولة باملعنى الأ

�سمل. ولتفادي »الت�سحية بها كما حدث يف مراحل  الأ

�سابقة من التاريخ العربي احلديث واملعا�رش«.
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ن�شاري  يرى االأ

زمة  ن: »االأ اأ

ال�شيا�شية 

زمة  العربية اأ

مت�شلة يجب 

عدم ح�رسها يف 

زمات ال�شيا�شة  اأ

الراهنة، التي 

ال متثل �شوى 

خرية  ف�شولها االأ

وامل�شتحدثة« 

إ�شكالية  ن »ا واأ

الدولة هي 

إ�شكالية  من ا

املجتمع املدين 

والدميقراطية 

حيث متثل 

العجز املزمن 

للمجتمع 

املديني 

العربي عن 

توليد فاعليته 

)ع�شبيته( 

ال�شيا�شية 

الذاتية املعربة 

إرادته وقيمه  عن ا

وتطلعاته



ن�ساري فاإن »التحدي ال�سعب، واملطلوب  وبح�سب الأ

التوفيق بني  ال�سدد يتمثل يف حتقيق  تبينه يف هذا 

ا�ستكمال بناء الدولة وتغيريها دميقراطيًا يف الوقت 

وقت  ترميمه يف  اأو  وتغيريه  بالبناء  القيام  ذاته.اأي 

جتارب  يف  زمنيًا  متمايزتان  مرحلتان  وهما  معًا. 

ثم  اأوًل،  كياناتها  ور�سخت  بنت  التي  خرى  الأ الدول 

انتقلت اإىل مرحلة التغيري الدميقراطي«)17(.

النقدية  حماولته  عرب  ن�ساري  الأ داأب  يخفى  ل 

الدولة  �سكل  املكونة  والرتكيبات  البنى  لتفكيك 

والظروف  اليوم،  حتى  البعيد  املا�سي  منذ  العربية 

متنوعة  كثرية  مراحل  يف  بها  مرت  التي  والعوامل 

الريبة  على  العك�سي  النمو  �سكل  الزمن  مع  اتخذت 

ونخبها  العريية  املجتمعات  قاد  ما  وهذا  واخلدر. 

ما  وهذا  يجري.  عما  بنف�سها  الناأي  اإىل  الفكرية 

القطرية  الدولة  اأي�سًا يف وجه تيارات  اأف�سح املجال 

نفاذاً  تعرف  التي مل  يديولوجية  الأ الكلي�سيهات  ذات 

تاأخذ  اأن  القومي  العربي وح�سه  ن�سان  الإ اإىل وجدان 

طريقها نحو ال�سعود.

النخب  جانب  من  ال�سلبي  التعاطي  هذا  �ساأن  من  اإن 

الفجوة  تعميق  والبريوقراطية  الثيوقراطية  العربية 

امل�ستويني  على  زمات  الأ من  املزيد  اأنتجت  التي 

قت�سادي،  جتماعي ـ الإ الثقايف الفكري، وال�سيا�سي الإ

اأفرز  وقد  اجلانبني.  بني  القطيعة  حالة  يف  زاد  مما 

املجتمع  عالئق  يف  �سحي  غري  جانبًا  ال�سلوك  هذا 

ال�سعور  ومنى  عزز  مما  كافة،  وت�سكالته  العربي 

ب�سكل  واأ�سهم  الواحد،  املجتمع  اأبناء  بني  بالعداء 

ودفع  بل  ل  جتماعية،  الإ البنى  ت�سدع  يف  ملحوظ 

ختالف يف  بها يف الكثري من املحطات واملراحل لالإ

ختالف.  ما بينها. وقد كان اأ�سد ما يف �سورة ذلك الإ

تاأخذ بتنويعات  التي كانت  الدموي  قتتال  الإ اأ�سكال 

املجتمع العربي واإثنياته العرقية واملذهبية الدينية 

املختلفة. فالفجوات التي عا�سها ويعي�سها العرب يف 

هي  ـ  احلديث  الع�رش  ويف  والقريب،  البعيد  املا�سي 

اإىل  اأدى  ال�سا�سة و�سعوبهم، مما  القطيعة بني  بف�سل 

حال ف�سام اأنتج كيانات »هزيلة« يرتب�س كل منها 

اجلانب  بهذا  ن�ساري  الأ اهتمامات  لي�ست  خر.  بالآ

للم�سكلة  جتماعي  الإ ـ  والثقايف  ال�سيا�سي،  الفكري 

�سوى ت�سخي�س دقيق وحيوي ملحاولت الف�سل بني 

عن  لعجزها  الفكرة«  »تقدي�س  اإىل  ال�ساعية  النظرة 

ن�سانية ـ ويف ذلك يتم  جتماعية ـ الإ تقدمي احللول الإ

تنحيتها وعزلها عن واقعها، مما يعطيها احلق بعدم 

امل�سري  وبني  ـ   واجباتها  واأدائها  مبهامها  القيام 

حتركًا  يتطلب  الذي  العربية،  لل�سعوب  املرجتى 

م�ساحلها  يخدم  ما  كل  مع  دائمًا  ومتا�سًا  ميدانيًا 

دقيقة  م�ساءلة  يف  ذلك  كل  يتم  �ساأنها.  من  ويرفع 

هتمامات بـ»واقع  ن�ساري لربط هذه الإ من جانب الأ

التاريخي«  الواقع  »رفع  اأدق:  مبعنى  اأو  التاريخ« 

من  ويتخذ  م�ستمرة.  عمالنية  »مثالية«  درجة  اإىل 

عبده  حممد  احلديث  �سالحي  الإ �سالمي  الإ املجدد 

مام الغزايل منوذجني ـ يف الفكر  �سالم« الإ و»حجة الإ

�سالميـ  يعربان ب�سفافية  ال�سيا�سي والديني العربي الإ

العربي  ن�سان  الإ بني  القطيعة«  ـ  »الفجوة  تلك  عن 

ن�ساري  الأ ويقول  العربية.  الُقطرية  الدولة  ومنوذج 

يف هذا امل�سمار: »ل ي�ستطيع الدار�س ظواهر احلالة 

امتداد  عن  النظر  يغ�س  اأن  العرب  عند  ال�سيا�سية 

زمنة يف ن�سيج احلياة  خيط واحد مت�سل من ح�س الأ

اإىل  القدم  منذ  وحا�رشاً،  ما�سيًا  للعرب  ال�سيا�سية 

اجل�سم  يف  اأخيل«  »كعب  ال�سيا�سة  وكاأن  هذا،  يومنا 

�سالمية  العربية-الإ احل�سارة  بنيان  ويف  العربي، 

ما  يف  ن�ساين،  والإ والعلمي  الروحي  بعطائها  الغنية 

عدا عطاء ال�سيا�سة واختباراتها وحمنها، ويف ما عدا 

جناز ال�سيا�سي الذي يبدو اأ�سعف  ال�ساأن ال�سيا�سي والإ

طالق«)18(. جوانبها على الإ

بنه  لإ و�سيته  يف  القول  اإىل  بالغزايل  دفع  ما  وهذا 

ن  مراء وال�سالطني، ول تراهم لأ املريد: »ل تخالط الأ

يتهم وجمال�ستهم، وخمالطتهم اآفة عظيمة،...«)19(.  روؤ

�ستعاذة  وهذا ما دفع اأي�سًا بال�سيخ حممد عبده اإىل »الإ

وجذرها،  لفظها  وحتى  و�سوؤونها  ال�سيا�سة  من  باهلل 

واقع  من  فيها  اأمله  خيبة  بعد  وي�سو�س،  �سا�س  ومن 

ن�ساري  الأ يربط  ال�سياق  نف�س  ويف  التجربة«)20(. 

ف�سل العرب يف حتقيق الدولة احلديثة بف�سل مماثل يف 

اإبن خلدون وعربعنه »بنقد لذع«:  اإليه  اأ�سار  تاريخ 

»اإن من عوائد العرب اخلروج عن ربقة احلكم، وعدم 

الرئا�سة،  يف  متناف�سون  لل�سيا�سة،...فهم  نقياد  الإ
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اأباه  كان  ولو  لغريه،  مر  الأ منهم  اأحد  ي�سلم  اأن  وقل 

حوال«  الأ هم« فت�سبح  اأهواوؤ اأخاه،...وقلما جتتمع  اأو 

كاأنها فو�سى من دون حكم«)21(.

والتعدد  التنوع  ذي  العربي  املجتمع  طبيعة  اإن 

احل�ساري ـ الذي من املفرت�س اأن يكون م�سدر غنى 

للمخزون  الهائلة  القدرة  تعك�س  نوعية  واإ�سافات 

احل�ساري الكبري، املجذر تاريخيًا، مل ي�ستطع �سا�سته 

�ستفادة منه، اأو حتى  مور فيه الإ والقيمون على زمام الأ

فكرية  واآليات  ح�سارية  مهيئات  منحه  على  العمل 

ـ كما  الثالثية«  زدواجية  فـ»الإ لتحقيق ذلك.  وعملية 

ن�ساري موافقًا يف ذلك برهان غليون الذي  �سماها الأ

جعلها: »بني انتماء عام للعقيدة واحل�سارة، وانتماء 

بحكم  وانتماء  املحلة،  اأو  الطائفة  اأو  للقبيلة  متحدد 

واقع احلال للكيانات ال�سيا�سية القائمة »ظلت حالة 

»احل�ساري  البعدين:  ح�ساب  على  تناحرية  تفكيكية 

ال�سامل، وال�سيا�سي الوطني اأو القطري«)22(.

يف  اإن�سانية  ظواهر  توازيها  الظواهر  هذه  اأن  ومع 

احل�سارية  كـ»الدائرة  عربية،  غري  اأخرى  جمتمعات 

ال�سينية التي حافظت على وحدتها ال�سيا�سية معظم 

ن�سجام  ع�سور التاريخ«، اإل اأنها مل تعرف التوحد والإ

متفلتة  تعددية  »ظلت  العربية. حيث  املجتمعات  يف 

يف  ي�سهرها  اأولويات  �سلم  �سمن  مت�سقة  وغري 

بوتقةعامة واحدة«)23(. يت�سح من خالل ذلك عمق 

الفجوة القائمة بني الدولة العربية احلديثة، والتجربة 

اأ�سقطها الفكر  �سالمية يف »الع�رش الرا�سدي« التي  الإ

جتهادي من بوؤرة اهتمامه. اإل اأن هذا الفكر، وعلى  الإ

والدولة  احلكم  نظام  يف  ولويات  لأ تنكرا  من  الرغم 

�سالمية كمبداأ »ال�سورى« لكنه مل يفلح يف اخلروج  الإ

على »الذي ظل«  �سالمي الأ من حتت �سطوة »املثل الإ

جتاوزات  واملبدئية  خالقية  الأ الناحية  من  رادعًا 

خطري  انف�سام  على  ظل  والذي   ، الواقع  يف  ال�سلطة 

بينهما.  الكبرية  الفجوة  تردم  ومل  املثال،  هذا  مع 

�سالمي باأي حكم واقعيًا يف  وانح�رش معيار القبول الإ

نت�سار، وتطبيق  اأمرين: القدرة على منع الفتنة من الإ

�سالمية يف كل املجالت )وهنا املفارقة(  ال�رشيعة الإ

ما عدا ال�سيا�سي، اإل يف ما يخ�سها، ومع ذلك �سارت 

املتاأخرة،  الع�سور  يف  الفقهاء  لدى  املتبعة  القاعدة 

لنرى اخلروج على اأئمتنا وولة اأمورنا، واإن جاروا 

علينا، وندعوا لهم،...«)24(.

لعل اأخطر ما يف امل�سهد العربي العام هو حال الف�سل 

الذريع الذي حل بالدولة الُقطرية ودعاتها القوميني. 

يف  حتديداً  ـ  قرن  الن�سف  عن  يزيد  ما  مدى  وعلى 

لدى  ال�سعور  تفاقم  ـ  جنبي  الأ احلكم  خروج  اأعقاب 

ل  »العرب  باأن  العربي  املجتمع  �رشائح  من  الكثري 

من  اإىل  يحتاجون  واأنهم  اأنف�سهم،  حكم  يح�سنون 

يهيمن عليهم من اخلارج«. هذا ال�سعور هو �سعور عام  

ي�سم يف �سفوفه بع�س النخب ال�سيا�سية العربية، مت 

الرتويج له ـ طبعا ًـ من قوى معادية للعرب«.  يك�سف 

معركة  جمرد  تعد  مل  حقيقية  اأزمة  عن  الواقع  هذا 

لي�ست  بانعكا�سات  طالئعها  تنذر  حمالة،  ل  قادمة 

العربية فح�سب، بل هي واقع  يف �سالح املجتمعات 

امل�سهد  من  �سا�سعة  م�ساحات  على  انهياراته  يراكم 

هذا  �سياق  يف  ن�ساري  الأ �سعي  ي�سي  اليوم.  العربي 

الطابع  عليه  يغلب  الذي  الوتائر،  املت�ساعد  املنحى 

و�سع   يف  حادة  مبحاولة  الذليل  الكارثي  الفجائعي 

العربيني.  والروح  اجل�سد  يف  البليغ  اجلرح  على  اليد 

العربية  التي تختنق بها اجلماهري  الكثرية  �سئلة  والأ

�سئلة  يف اأنحاء الوطن العربي كافة تكاد تكون هي الأ

نف�سها لدى النخب ال�سيا�سية، ولكن من منظور معاك�س 

الفكر  يف  الهائل  ل  الت�ساوؤ كم  اأ�سباب  عن  مت�سائل 

اجلمعي العربي. وهنا ينزاح الغطاء ال�سخري ال�سلد 

ربائب  بني  الفا�سل  ال�سحيق  الفجوة  عمق  لريينا 

الدولة القطرية املتمثلني بهذه النخب وما اأفرزته من 

ويرينا  »فا�سلة«.  وثقافية  و�سيا�سية  فكرية  م�ساريع 

اأي�سًاـ  الواقع املت�سارب، املتماثل مرة على »احلدود« 

الدميوغرايف،  الواقع  على  ومرة  اجلغرايف،  باملعنى 

اإثنية  ت�سنيفات  على  ي�ستمل  الذي  ال�سو�سيولوجي، 

واإثبات  الذات،  تاأكيد  حول  يتمحور  اأغلبها  عرقية  ـ 

بع�س  مع  هذه  يته  روؤ يف  ن�ساري  الأ يتفق  الهوية. 

من  وثقافيني،  �سيا�سيني،ودينيني،  منظرين  اأفكار 

مثل: ق�سطنطني زريق، وبرهان غليون، والف�سل �سلق 

اأزمة،  يف  ال�سلطة  »اإن  يرى:  ن�ساري  فالأ وغريهم. 

واملعار�سة يف اأزمة، والدولة يف اأزمة،وكذلك الثورة 

داء  الأ اأو  ال�سيا�سي  الوعي  حيث  من  �سواء  اأزمة،  يف 
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ال�سيا�سي. واإذا كان من هم يف موقع ال�سلطة والقوة 

هوؤلء  فاإن  يحدث،  عما  غريهم  من  م�سوؤولية  اأكرث 

العربي  الثقل  اأقطار  من  الكثري  يف  تغيريهم  مت  قد 

يف  و�سعبية  وطنية  عنا�رش  حملهم  وحلت  وغريها 

قمة ال�سلطة والدولة من دون حت�سن يذكر«)25(. وهذا 

ق�سطنطني  اآخر هو  مفكر عربي  اأي�سًا  عنه  ما حتدث 

قبل  احل�سارة«  »معركة  اأهمية  اإىل  اأملح  حني  زريق 

الف�سل �سلق حني علل  ال�سيا�سة، وكذلك فعل  معارك 

من  اأ�سقطوا  »املحدثني  العرب  من  كثرياً  باأن  مر  الأ

وعيهم التاريخي احلقبة ال�سوداء الطويلة التي تكونت 

خاللها هذه الرتكيبة املجتمعية مبعوقاتها احل�سارية 

جماد  الأ على حقبة  باحلديث  واقت�رشوا  وال�سيا�سية. 

وىل ب�سكل رومان�سي م�سخم اأدى اإىل ت�سخيم كبري  الأ

يف ت�سورهم ذاتهم يف العامل احلديث، واإىل تغافل عن 

�سا�سية الال�سقة  كثري من النواق�س ونقاط ال�سعف الأ

قرب اإليهم من اأيام املجد البعيدة«)26(. بهم، والأ

املراجع :

حممد  )�س17(  �سداد«  الأ و�رشاع  العربي  »الفكر  كتاب   )1(

ن�ساري. جابرالأ

ن�ساري(. )2( التفاعل الثقايف بني املغرب وامل�رشق )حممد جابرالأ

)3( امل�سدر نف�سه.

)4( امل�سدر نف�سه.

)5( امل�سدر نف�سه.

)6( امل�سدر نف�سه.

)7( امل�سدر نف�سه.

)8( امل�سدر نف�سه.

)9( امل�سدر نف�سه.

الُقطرية)حممد  الدولة  ومغزى  ال�سيا�سي  العرب  تكوين   )10(

ن�ساري(. جابرالأ

الُقطرية)حممد  الدولة  ومغزى  ال�سيا�سي  العرب  تكوين   )11(

ن�ساري(. جابرالأ

)12( امل�سدر ال�سابق.

)13( امل�سدر ال�سابق.

)14( امل�سدر نف�سه.

)15( امل�سدر ال�سابق.

)16( امل�سدر ال�سابق.

)17( امل�سدر ال�سابق.

)18( امل�سدر نف�سه.

)19( اأبوحامد بن حممد الغزايل، اأيها الولد)بريوت:]د. ن[،1959(.

الُقطرية)حممد  الدولة  ومغزى  ال�سيا�سي  العرب  تكوين   )20(

ن�ساري(. جابرالأ

)21( اأبو زيد عبد الرحمن بن حممد بن خلدون )املقدمة( دارمكتبة 

الهالل 1983.

)22( برهان غليون، نظام الطائفية، من الدولة اإىل القبيلة )املركز 

الثقايف العربي(.

)23( تكوين العرب...م�سدر �سابق.

يف  يعمل  اأن  يجب  فيما  الرتك  حتفة  الطرطو�سي:  الدين  جنم   )24(

امللك. حترير ر�سوان ال�سيد )بريوت( دار الطليعة.

)25( امل�سدر نف�سه.

الوعي  نق�سام: بحوث يف  التوحد والإ اإ�سكاليات  الف�سل �سلق،   )26(

�سالمي للبحوث1987(. التاريخي العربي )بريوت، املركز الإ
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جتــــــــــديـد 
اخلطاب النقدي

                                         اأحمـــد عفيفـي  
 

   باحث واكادميي من م�رش  

      يف متهيد ق�سري �ساأحتدث  عن  املراحل التي مثلت الجتاهات 

  ، احلديث   الع�رش  يف  النقدي  اخلطاب  تطور  عملية  يف  �سا�سية  الأ

بداعية  ، و�سول   واألقي ال�سوء على اخلطاب النقدي   يف  م�سريته  الإ

اإىل تلك املرحلة املتطورة  فى نهاية القرن املا�سي.  

الفراهيدي: »ال�سعراء اأمراء الكالم ي�رسفونه اأنى 

�ساءوا، ويجوز لهم مال يجوز لغريهم من اإطالق 

وتعقيده،  اللفظ  ت�رسيف  ومن  وتقييده،  املعنى 

ومد املق�سور وق�رس املمدود، واجلمع بني لغاته، 

ل�سن  والتفريق بني �سفاته، وا�ستخراج ما كلت الأ

ذهان عن فهمه واإي�ساحه،  عن و�سفه ونعته والأ

لهم  ويحتج  القريب  ويبعدون  البعيد،  فيقربون 

ول يحتج عليهم . 



دبي بعدة مراحل  نوجزها  فيما يلي: فقد مر النقد الأ

وىل مرحلة اخلطاب النقدي يف �سورته  املرحلة الأ

وىل  الأ

حتى  دبي  الأ النقد   ن�ساأة  منذ  املرحلة  هذه  تاأتي 

التا�سع ع�رش تقريبا، وتركز    على  القرن  منت�سف 

 ، تركيبيا  لغويا  دلليا   در�سا  �سلوب   الأ درا�سة 

القدميني  والنقد  البالغة  يف  املرحلة  هذه  وتنطلق 

الرتكيب  على  تركيزا  واملنحرف  املثايل  مبداأ  من 

والدللة.

به  يق�سد  للغة  املثايل  امل�ستوى  اأن  واملالحظ    

وهو  )العادي(.  امل�ستوى  اأو  لها  ول  الأ امل�ستوى 

اللغوي  ال�ستخدام  عرف  يف  ا�ستقر  الذي  امل�ستوى 

لدى م�ستخدمي اللغة  ب�سكل عام.

وتت�سم اللغة املثالية يف هذه املرحلة مبا يلي:

اأنها ا�ستقرت على �سكلها احلايل امل�ستخدم، ف�سارت 

وقوانينها  قواعدها  اأعراف  يف  ا�سطالحية  لغة 

احلاكمة.   اأنها اأ�سبق يف ا�ستخدامها،  وبالتايل فهي  

اأ�سبق يف الوجود .

 اأنها �سارت بقواعدها وا�ستخدامها و�سبقها مثالية 

ن ال�سبق اأعطاها حق احلكم  ؛ حيث و�سفت بذلك  لأ

باملثالية،اأما النحراف اللغوي عن تلك املثالية،فهو 

دب. بداعي للغة الأ ميثل ال�ستخدام الإ

ومن �سمات اللغة املنحرفة مايلي:

فكما  اخلا�س،  وال�ستخدام  بالفردية  تتميز  اأنها    

يقول الناقد الدكتور الطاهر اأحمد مكي: » كل �ساعر 

�سوات املتفق عليها بلون جديد  يطبع الكلمات والأ

واأن األفاظ ال�ساعر ل تعطي معنى فح�سب ، واإمنا تثري 

لونا وطعما ورائحة وظال وحركة ومزاجا ومواقف 

وغريها )1(

على  تالية  مرحلة  يف  جاء  اللغة  انحراف  اإن 

مثاليتها،فهواإذن م�ستوى لحق مل�ستواها العادي.

قواعد  على  قيا�سا  ياأتي  بالنحراف   اللغة   ات�سام 

ول)املثايل(  الأ �سياقها  يف  لها   احلاكمة   اللغة 

وقوانينها املنظمة لها.

ويف هذه املرحلة دار  اخلطاب النقدي حول الق�سايا 

التالية :     املثايل  واملنحرف يف الدللة والرتكيب. 

التقدمي والتاأخري  ،  احلذف والذكر ،التقدير والتاأويل. 

البناء للمعلوم والبناء للمجهول. النق�س  عن طريق 

طريق: عن  الزيادة   الخت�سار.  يجاز،احلذف،  الإ  :

طناب، والتكميل، والتذييل ، والتكرير. الت�رشيف،  الإ

، التعيني. ق�سايا  ، النوع  ، العدد  وي�سمل: ال�سخ�س 

ا�ستخدامات   : وت�سمل  العنا�رش.  بني  املطابقة 

  ، واللزوم  التعدي   ، الزمنية  الدللت    ، فعال  الأ

الزيادة للمبالغة يف املعنى.

دب  ، هو در�س نقدي   ودر�س النحراف يف لغة الأ

دبي   والبالغة  لغوي دارت حوله  ق�سايا النقد  الأ

يف تلك الفرتة، وقد اأدى بالنقاد والبالغيني اإىل در�س 

�سلوب درا�سة دقيقة . املثايل واملنحرف يف الأ

واحلقيقة اأن هذه الفكرة »مل تكن غائبة عن الوعى 

اجلدل  وظل  املختلفة  ع�سوره  يف  العربي  النقدي 

اأولئك ال�سعراء  حولها م�ستمرا واإن كرث وا�ستد حول 

فيه  واأغربوا  البتداع  يف  معان  بالإ ولعوا  الذين 

كاأبي متام واملتنبي«  )2(

وقد فطن قدامى النحاة والبالغيني لفكرة النحراف 

فقد نقل حازم القرطاجني)3( عن اخلليل بن اأحمد 

الكالم ي�رشفونه  اأمراء  »ال�سعراء  قوله:   الفراهيدي 

اأنى �ساءوا، ويجوز لهم مال يجوز لغريهم من اإطالق 

 ، وتعقيده  اللفظ  ت�رشيف  ومن   ، وتقييده  املعنى 

لغاته،  بني  واجلمع  املمدود،  وق�رش  املق�سور  ومد 

ل�سن  الأ كلت  ما  وا�ستخراج  �سفاته،  بني  والتفريق 

 ، واإي�ساحه  فهمه  ذهان عن  والأ ونعته  و�سفه  عن 

فيقربون البعيد ، ويبعدون القريب ويحتج لهم ول 

هذا  لل�سعراء   اخلليل   اأباح  فقد  »اإذن  عليهم  يحتج 

اخلروج  اللغوي ، وهو انحراف اأو عدول  عن اللغة  

املثالية ، ولحظ كثريون غريه من النحويني والنقاد 

والبالغيني ذلك.

   املرحلة الثانية : مرحلة الدر�س النقدي يف �سوء 

علم اللغه احلديث

الع�رشين  القرن  منذ مطلع   بداأت  املرحلة  وهذه     

اأن  واملالحظ   ، منه  الثاين  الن�سف   بداية  وحتى 

بداأ   املرحلة  هذه  يف   اللغوي  النقدي  اخلطاب 

العام  مع اخلطاب يف املرحلة  �سكله  مت�سابها يف 

ال�سابقة  ولكن مب�سطلحات جديدة،  مثل التوليدية  

-التحويلية- البنية ال�سطحية - البنية العميقة  الخ  

بداعي  حيث تكون ال�سورة اللغوية الظاهرة للن�س الإ

هي ال�ستخدام الفردي اأو الفني، ومتثل اللغة يف هذه 

املرحلة الت�ساف بالفردية واحلداثة والنحرافية، 

العادي  امل�ستوى  الباطنة  ال�سورة  متثل  حني  على 
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العميقة  البنية  عليه  يطلق  ما  وهو  للغة،  وىل  الأ

يف  وال�سطالحية   واملثالية  بال�سبق  ات�سمت  التي 

ا�ستخدامها.

بداية  بني  ت�سابها  يجد  اأن  املتاأمل  وي�ستطيع 

حتديث  من  اإل  ال�سابقة،  واملرحلة  املرحلة  هذه 

التطورات  وراء  �سعيا  وا�ستخدامها  امل�سطلحات 

البداية  هذه  ومتثل  احلديث،  اللغة  لعلم  املتعاقبة 

يف  القدمي  دبي  الأ والنقد  القدمية  للبالغة  امتدادا 

جزء منهما، غري اأن هذه البداية ما لبثت اأن  حتولت  

يف  النقدي   النظام    توزع  عندما  مغايرا  حتول 

الع�رشين  القرن  وبداية   ع�رش  التا�سع  القرن  اأواخر 

اإىل اجتاهني : 

ول ال�سائد، وهو الرتكيز على  درا�سة   1 - الجتاه الأ

اإىل  املدخل  يكون  اأن  و�رشورة  اللغوية  الرتاكيب 

ي�سمى  ما  وهو  لغويا،  مدخال  دبي  الأ الن�س  عامل  

دبي  بالجتاه الداخلي يف الدر�س الأ

اأن يطلق عليه  الثاين، وهو ماميكن  الجتاه    - 2 

يوجد  ما  على  يركز  الذي  وهو  اخلارجي،  الجتاه 

للمبدع،  الذاتية  ال�سرية   : مثل  دبي  الأ الن�س  خارج 

وتاريخه والظروف املحيطة بالن�س و�ساحبه،وهو 

مايطلق عليه املوقف اللغوي، وكذلك تاأثرياملجتمع 

وظروفه على الن�س. 

الن�س   داخل  موؤيدي   بني  وا�سحا   ال�رشاع  وظهر 

وموؤيدي خارجه  لفرتة اإىل اأن انت�رش اأ�سحاب النقد 

للعمل  اخلام  املادة  اللغة هي  اأن  باعتبار  الداخلي 

بداعي. الإ

ما  وهو  احلديث،  اللغوي  النظر  خالل  من  ذلك  ومت 

على  الجتاه  هذا  ويتكئ  اجلديد،  بالنقد  ي�سمى 

دبي اإىل ما اأطلق عليه علم  تطوير البالغة والنقد الأ

�سلوب اللغوي، وهو يركز على العالقة البينية بني  الأ

على  الناقد  قدرة  الجتاه  هذا  ويربز  دب،  والأ اللغة 

دب  اإي�ساح تباين لغة ال�ستخدام اليومي عن لغة الأ

مبا  ينتج  عنها من تفرد ال�ستخدام ومدى انحرافها 

اأ�سل ا�ستخدامها مركزا على متابعة ما  عنها  يف  

يحدث من تباين وانحراف من ا�ستخدام الكلمة يف 

مميز.ودرا�سة  ب�سكل  اجلمل  وبناء  جديدة  عالقات 

النتباه  لفت   اأو  التوكيد  اإىل  توؤدى  التي  �ساليب  الأ

ل�سيء ما. 

تق�سيم   اإىل  را�سى)4(  احلكيم  عبد  الدكتور.  وي�سري 

d.c.freeman دي �سي فرميان  لهذه الجتاهات اجلديدة 

�سلوبية اللغوية اإىل اأمناط  ثالثة، هي: يف ميدان الأ

�سلوب باعتباره انحرافا عن القاعدة.  1- الأ

قالب  على  ا  تواطوؤ اأو  توترا  باعتباره  �سلوب  الأ  -2

تركيبي.

ملمكنات  خا�سا  ا�ستغالل  باعتباره  �سلوب  3-الأ

النحو. 

 وبطبيعة احلال مل ين�س هذا الجتاه معطيات النحو 

ي�ستبعد هذا الجتاه  بها.، ومل  املبدع  التزام  ومدى 

در�س املعجم ال�سعري لدى املبدع واحلقول الدللية 

الن�س  ينتجها  التي  بامل�ساعر  ذلك  كل  وارتباط 

اإطار  يف  ذلك  كل  مت  وقد  اإيجابا،  اأو  �سلبا  دبي  الأ

اللغة القيا�سية )املثالية( واللغه النحرافية.

  تطورت هذه املرحلة يف ظل تلك الطفرة الوا�سحة 

مريكي  الأ العامل  يد  على  اللغوي  الدر�س  منو  يف  

التوليدي   النحو  عليه  اأطلق   وما  ت�سوم�سكي  

والتحويلي.

   وقد عدت حينئذ  هذه النظرية جديدة على الفكر 

اللغوي يف العامل، واأنها �ساعدت على اأن ينحى النقد 

النظرية  تلك  لغويا جديدا  من خالل  دب منحى  الأ

العميقة.  والبنية  ال�سطحية  البنية  بني  تفرق   التي 

ي�ستخدم  اأن  للمبدع  ميكن  النظرية  هذه  ظل  ويف 

هذه  تظهر  والتحويل    التوليد  من  خا�سة  اأمناطا 

مناط �سخ�سية املبدع وتفرده عن  غريه. الأ

والنقاد  اللغويني  بني  التوافق  يلحظ  اأن  وميكن   

�سلوبني يف املرحلة  وىل، والأ العرب يف مرحلتهم الأ

الثانية.،  غري اأن املتاأمل لهذا امل�سهد النقدي ميكن  

اللغة  اأن  وهو  املرحلتني،  بني  التباين  يلحظ  اأن 

ل  النحراف  ي�سيبها  اأن  قبل  �سلية  الأ اأو  املثالية 

حوال  وجود لها يف ال�ستخدام اللغوي يف غالب الأ

اأو  الفنية  اللغة  تلك  بالفعل هو  لدينا  املوجود  واأن 

اللغة املنحرفة، وذلك هو املوجود ل غري،هذه اللغة 

تلك  وتبقى  لها،  ل وجود  عداها  وما  احلقيقة،  هي 

اللغة املثالية من �سنع اللغويني والنحاة.

موجود  املثايل  فاإن  والتحويل  بالتوليد  القول  اأما 

بنيات  �سلوب  لالأ يكون  حيث  املنحرف؛  وكذلك 

املثايل  ا�ستخدام  وميكن  اللغة،  بها  ت�سمح  متعددة 

اآخر  واملنحرف منها، ويرتتب على هذا الفرق فرق 

الطريقة  حتديد  و�سيلة  وهو  املرحلتني،  بني  يوجد 
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اإن انحراف 

اللغة جاء 

يف مرحلة 

تالية على 

مثاليتها،فهواإذن 

م�شتوى الحق 

مل�شتواها 

العادي.

ات�شام اللغة  

باالنحراف  

تي قيا�شا  ياأ

على قواعد 

اللغة احلاكمة  

لها  يف �شياقها 

ول)املثايل(  االأ

وقوانينها 

املنظمة لها.



هذا  يتحدد  وكيف  واملنحرف  املثايل  حتدد  التي 

�سلية  الأ البداية  تتحدد  كيف  اأو  املعيار؟  اأو  النمط 

التي ننطلق منها اإيل النحراف؟

اأن  على  الثانية  للمرحلة  املمثلون  املحدثون  اتفق  

من  يكون  اإمنا  النمط  ذلك  لتحديد  وحد  الأ الختيار 

بني م�ستويات اللغة العربية املعا�رشة يف م�ستواها 

دبي  العادي، واأن يقا�س التغري والنحراف يف الن�س الأ

اىل ما يعا�رشه من الكالم العادي،  واملالحظ اأن هذا 

العرب  والنقاد  البالغيني  يتباين عن حتديد  التحديد 

الذين يلجاأ ون اىل م�ستويات لغوية ونحوية قدمية.، 

ويكون هذا اأي�سا نقطة اختالف بني املرحلتني، غري 

خرى  مور الأ اأن املالحظ اأنهما يتالقيان يف بع�س الأ

وىل   الأ علي  مبنية   الثانية  املرحلة  اأن  توؤكد  التي 

واأنها امتداد لها، وهي فكرة املثالية والنحراف، اأو 

الظاهر والباطن، اأو ال�سكل الغائب واحلا�رش.

املرحلة الثالثة  اإرها�سات نحو الن�س 

الن�س  اإرها�سات ظهور نحو  املرحلة مع  بداأت هذه 

للمرحلتني  مغايرا  جاء  الذي  الن�سي،  اللغة  علم  اأو 

بداية  مع  املرحلة  هذه  ظهرت  فقد  ال�سابقتني.، 

الن�سف الثاين من القرن الع�رشين علي يد )هاري�س(، 

علم  موؤ�س�س  يعد  الذي  دايك(  )فان  يد  علي  وتطورت 

اللغة الن�سي، والذي انبثق منه نحو الن�س،اىل اأن جاء 

�س�س العامة للنظرية  )روبرت دي بوجراند( فو�سع الأ

يف الثمانينات من القرن املا�سي، وهنا بداأت مرحلة 

مكثفة،  لغوية  درا�سات  عن  ناجتة  متطورة  جديدة 

وروبية  والأ مريكية  الأ اللغوية  املدار�س  بها  قامت 

لفرتة طويلة.)5(

مهمة  و�سيلة  الن�سي وجعله  الجتاه  هذا  ميز  والذي 

لتحليل اخلطاب النقدي اللغوي اأن من اأهم مالمح علم 

اللغة الن�سي اأنه جاء نتاج تفاعل وامتزاج واختالط 

بني جمموعة من العلوم املتنوعة، بع�سها لغوي مثل 

غري  وبع�سها  والبالغة،  �سوات  والأ وال�رشف  النحو 

واجلغرافيا  والتاريخ  واملنطق  الفل�سفة  مثل  لغوي 

اأنه  قيمته  من  زاد  ومما  والجتماع،   النف�س  وعلم 

املختلفة  الثقافات  من  جمموعة  تفاعل  علي  اأ�س�س 

التي تنوعت وامتزجت.، مما جعله علما مهما وفعال 

دبي،  الأ بداع  لالإ اللغوي  النقدي  اخلطاب  حتليل  يف 

وقد ركز اخلطاب النقدي اللغوي يف نحو الن�س على 

حتت   تن�سوى  كانت   التي  ال�سبعة  الن�سية  املعايري 

بوؤرة اهتمام اأي باحث يريد الدخول اىل نحو الن�س،  

واأي�سا اهتمام اأي ناقد يريد الدخول اىل عامل الن�س 

دبي،و تلك املعايري  هي: الأ

Cohesion 1 ـ  ال�سبك

     Coherence 2 ـ  احلبك

Intentianality 3 ـ  الق�سد

Acceptabilty 4 ـ  القبول

InfOrmAtIvIty عالمية 5 ـ  الإ

Situationality )6 ـ  املقامية )املوقفية

Intertextuality 7 ـ  التنا�س

قد  �سرناه  فاإننا  بدايته  منذ  الن�س  نحو  تتبعنا  اإذا   

النقدي  اخلطاب  بتحليل  مبا�رشا  ارتباطا  ارتبط 

بداعي، باعتباره بنية كلية ل على  وتناول الن�س الإ

اأدى  وقد  للن�سو�س،   فرعية  بنى  متثل   جمل  اأنه  

دبي،  اإىل الن�س الأ اإىل  تطور حقيقي يف النظرة  هذا 

دبي  كل ل يتجزاأ واأن حماولة جتزئة اأي  فالن�س الأ

ن�س اإبداعي ما هي اإل وهم وخيال، ومن هنا اختلف 

مر كثريا عن نحو اجلملة حيث جتتذبه  اجلملة يف   الأ

الن�س وهو تناول جزئى، اأما كلية الن�س فقد تركت 

التناول  الن�س ومعطياته، ولهذا كان اختالف  لنحو 

عبارة  الن�س  تناول  طريقة  كانت  حيث  ؛  منهجيا 

تناول  قلة  مع  و�رشحها   للمفردات    حتليل  عن   

العالقات الع�سوية داخل الن�س. ومن هنا اهتم نحو 

يقول  كما   – منها  ن�سية  تركيبية  بظواهر  الن�س 

واأبنية  الن�سي  النحوي  التما�سك  Sowinski - عالقات 

والرتاكيب  املحورية  والرتاكيب  والتقابل  التطابق 

املجتزاأة وحالت احلذف واجلمل املف�رشة والتحويل  

يف  وتوزيعاتها  الرتكيبية  والتنويعات  ال�سمري  اإىل 

التي  الرتكيبية  الظواهر  ن�سو�س فردية وغريها من 

هذه  اأن  واملالحظ   )6( الكل  اإىل  اجلزء  من  تخرج 

بداعي من  ال�سبعة تتناول الن�س الإ املعايري الن�سية 

اأم  الن�س  داخل  اأكانت  �سواء  متنوعة،   واأبعاد  زوايا 

خارجه، وهي :

ول : عالقة الن�س بال�سياق، فهناك  �سياقات  البعد الأ

مادية واجتماعية وثقافية ومواقف  لغوية ونف�سية، 

ويتمثل هذا البعد يف معيار  املقامية، وهذا البعد غري 

ن�سي ؛ فهو من خارج الن�س  

البعد الثاين : عالقة الن�س مبجموعة الن�سو�س التي 
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�سبقته اأيا كان نوعها وحجمها، ويتمثل هذا البعد يف 

معيار : التنا�س،  وهو درا�سة  عالقة الن�س بن�سو�س 

بعد  وهو  معنويا،  اأو  لفظيا  متا�سا  اأو  تداخال  �سابقة 

مرتبط بالن�س  منطلقا من الداخل  اإىل اخلارج 

البعد الثالث :عالقة الن�س مببدعه حيث ميثل معيارا 

عالمية (  وهذان  املعياران  من  خارج  :) الق�سد والإ

الن�س0

يف   ويتمثل  باملتلقى  الن�س  عالقة   : الرابع  البعد  

اأي�سا  البعد  الن�س وهذا  متلقى  عند    القبول  معيار: 

من خارج الن�س. 

البعد اخلام�س :  العالقة املفهومية والعالقة الر�سفية 

هذين  فاإن  وا�سح  هو  وكما  الن�س،  اأجزاء  بني 

املعيارين يركزان على الرتابط اللفظي واملعنوي بني 

كرث اأهمية يف موقفنا هذا  اأجزاء الن�س الواحد، وهو الأ

نه يتعامل مع املنتج  ب�سكل مبا�رش، ويتمثل يف  ؛ لأ

املعيارين : ال�سبك واحلبك. 

بالرتابط  املت�سلني  املعيارين  اأن  الوا�سح  ومن 

يف  وفر  الأ الن�سيب  نال  واحلبك(  )ال�سبك  الن�سي 

اللغة  اأو علم  الن�س  تناول نحو  الدرا�سة عند كل من 

الن�سي ؛ حيث كان الت�ساق الن�سي من اأهم اأهدافهم 

عند  حتليل اخلطاب النقدي،  ومن هنا  �رشع »علماء 

الن�س  يولون التما�سك عناية ق�سوى، ويذكرون اأنه 

خا�سية دللية للخطاب، تعتمد على  فهم كل جملة 

خرى  مكونة للن�س يف عالقتها مبا يفهم من اجلمل الأ

»فقد  الرتابط  عليها  يعتمد  التي  العوامل  وي�رشحون 

جت�سدت اأمامهم فائدة الرتابط والتالحم بدءاً بالربط 

الواحد،  الن�س  يف  املختلفة  اللغوية  امل�ستويات  بني 

�رشار من نحاة الن�س على رف�س الف�سل  فكان هذا الإ

بني امل�ستويات اللغوية،  ولهذا  كان  من اأهم مالمح 

املزج  على  التاأكيد  مع  الروابط  درا�سة  الن�س  نحو 

يوؤدي  هذا  وكل  املختلفة،  اللغوية  امل�ستويات  بني 

اإىل  الكلية  النظرة  تلك  يف  يت�سح  الذى  الت�ساق  اإىل 

الن�س.

و�سائل  عن  الن�سي  اللغة  علم  بحث  هنا  ومن 

التي  الكربى  الق�سية  فهي  بها كثريا،  واهتم  الرتابط 

�سغلته،وا�سرتكت علوم كثرية يف حتقيق هذا الرتابط، 

ومن هنا تنوعت تلك الو�سائل وامتدت اإىل علوم كثرية  

والفل�سفة  واملنطق  والتاريخ  والنحو  البالغة  مثل: 

والجتماع، بل والثقافة العامة... اإلخ.

وعر�س الن�سيون  مناذج كثرية للربط منها:

الو�سل الت�رشيكي )بالواو والفاء وثم(     

التعار�س بال�ستدراك )لكن(

املعار�سة بالتقابل )ل، بل(       

الف�سل بالتخيري )اأو(

العلة )كي والالم(      

�سارة الإ

الظروف )زمانية ومكانية(     

ال�سمائر

الغاية  وغريه-  وامل�ستمر  وغريه،  املتحقق  ال�رشط 

)حتى - اإىل - اأن( املو�سول.. اإلخ

الروابط  مر مبجموعة من  الأ لكنهم اهتموا يف نهاية 

مثل : اإعادة اللفظ - الت�سام- التعريف- التعريف-

حالة  ال�ستبدال- احلذف- الربط الر�سفي - الإ

وت�ستحق كل جزئية من هذه اجلزئيات درا�سة م�ستقلة، 

تناولت  كثريا منها يف كتاب نحو الن�س ويف بحث   

حالة يف نحو الن�س –درا�سة يف الدللة  بعنوان : الإ

بتطبيق  الباحثني  من  كثري  قام  وقد   )7( والوظيفة 

فكار على الن�سو�س العربية فظهرت املفارقة  هذه الأ

بكل  املناهج  هذه  ا�ستعرنا  عندما  اأننا  اأكدت  التي 

تف�سيالتها واأقحمناها على اخلطاب العربي فقد تاأكد 

يجاد   لنا خطاأ هذا التطبيق،  وظل البحث  م�ستمرا لإ

نحو ن�س  يحتويه  منهج  ن�سي  عربي  له مالمح  

البيئة وال�سياق  عربية  وهوية عربية يراعي ظروف 

والثقافة واملجتمع وكل ما يرتبط بالبيئة العربية.

خرية املتطورة، وهي : املرحلة الرابعة :   املرحلة الأ

) نحو ن�س عربي مالئم (

النقاد  من  جمموعة  مبجهود  املرحلة  هذه  ارتبطت 

العرب حاولوا اإيجاد نحو ن�س عربي مالئم   ليخرجوه 

جنبية، ومن  من  عباءة علم اللغة الن�سي  يف �سورته الأ

اأهم هوؤلء النقاد الدكتور متام ح�سان والدكتور �سعد 

فلكل  اللطيف،  عبد  حما�سة  حممد  والدكتور  م�سلوح 

واملتتبع  احلقل،  هذا  منهم  حماولته وجمهوده يف 

لهذه الق�سية يجد اأن حماولة الدكتور حممد حما�سة  

من  التكامل،  اإىل  قرب  الأ املحاولة  هي  اللطيف  عبد 

خالل هذا الت�سور الذي يبدو اأنه �سبه متكامل، اإن مل 

يكن متكامال بالفعل، ولهذا �سيكون الرتكيز عليها.    
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  منذ بداأت اإرها�سات نحو الن�س يف اأوروبا واأمريكا 

الع�رشين، ظهرت   القرن  الثاين من  الن�سف  يف مطلع 

يجاد نحو ن�س عربي مالئم  حماولت تطبيقية جادة  لإ

يراعي بجزئياته الن�س العربي والثقافة العربية، وقد 

الدكتورمتام  يد  على  اجلادة  املحاولت  هذه  بداأت 

وتطبيقاته  الن�س)8(  نحو  عن  درا�ساته  يف  ح�سان 

املفيدة جدا يف هذا املجال ثم الدكتور �سعد م�سلوح 

بعنوان  بحث  يف  الفكرة   هذه  تطبيق  حاول  الذى 

ق�سيدة  يف  درا�سة  ال�سعري.  للن�س   اأجرومية  نحو   :

جاهلية)9( وقد بداأ الدكتور  �سعد م�سلوح  اأكرث ميال 

الغربي،  �سكله  الن�س يف  نحو  منهج  ا�ستخدام  لعدم  

ولكنه مل يفلت من ح�سار هذا املنهج  وم�سطلحاته  

حيث كانت جدته  طاغية و�سطوته وا�سحة  يف هذا 

الوقت املبكر ن�سبيا  فقد عرفنا الدكتور �سعد م�سلوح  

علي نحو الن�س، وذلك يف بحثه الذي ن�رشه يف الكتاب 

هارون  ال�سالم   عبد  املحققني   �سيخ  عن  التذكاري 

بعنوان البحث : من نحو اجلملة اإىل نحو الن�س)10(، 

وهذا البحث  من بواكري البحوث التي عرفت القارئ 

العربي بنحو الن�س، ويف بحثه :  نحو اأجرومية للن�س 

مر  ال�سعري  و�سع  الدكتور �سعد م�سلوح يف بداية الأ

جراءات املنهجية،  �س�س واملقولت والإ جمموعة من الأ

الن�س  التي جتعل  ال�سبك  بداأها باحلديث عن و�سائل 

الو�سائل  حمتفظا بكينونته وا�ستمراريته وجمع هذه 

حتمله  مبا  النحوي  العتماد   : هو  عام  م�سطلح  يف 

�سفة النحوية من مدلول وا�سع يق�سد بها امل�ستويات 

اإىل  واأ�سار  والرتكيبية،  والدللية  والنحوية  ال�سوتية 

اأن حتقق العتماد يتج�سد يف �سبكة هرمية متداخلة 

نواع هي : من الأ

1- العتماد يف اجلملة  2- العتماد فيما بني اجلمل 

3- العتماد يف الفقرة اأو املقطوعة 

 -5 واملطبوعات  الفقرات  بني  فيما  العتماد   -4

العتماد يف جملة الن�س 

  وعند تناوله ملفهوم احلبك اأ�سار اإىل اأنه يق�سد  منه 

الن�س  عامل  يف  املتحققة  الدللية  ال�ستمرارية  تلك 

عن طريق منظومة املفاهيم، والعالقات الرابطة بني 

هذه املفاهيم، تناول الدكتور �سعد م�سلوح الن�س من 

هذا  ومفاتيح  الن�س  تق�سيم  فدر�س   املنطلقات  هذه 

التق�سيم، ثم در�س و�سائل ال�سبك يف الن�س، ثم تناول 

للرتابط  التي متثل ف�ساء رحبا  والعالقات  املفاهيم 

الن�سي، واأخريا تناول اأزمنة الن�س اجلاهلي. كل هذا 

يف حماولة  جادة  ل�ستظهار نحو ن�س  عربي مالئم  

للق�سيدة  العربية يف الع�رش اجلاهلي.

الدكتور  ن�رش  م    1996 عام  �سيف  ويف  ذلك  بعد 

منهج   : بعنوان  بحثا   اللطيف  عبد  حما�سة  حممد 

للق�سيدة)11( ي�ستطيع  املتاأمل   الن�سي  التحليل  يف 

لهذا العنوان  اإدراك اأن الدكتور حما�سة يقدم مقرتحا 

فك  هدفه  ن�سيا   حتليال  العربية   الق�سيدة   لتحليل 

بداع  �سفرتها، وقد اأعيد  ن�رش هذا البحث يف  كتابه الإ

خرى  الأ البحوث  من  جمموعة  مع  املوازي)12( 

النظر  بني  الق�سية  هذه  عن  احلوار  يف  تتوزع  التي 

جراءات  والإ املفاهيم  فيه  تناول  حيث  والتطبيق، 

ي�سعنا  الذي  املقرتح   بهذا  ت�سلنا   التي  والغاية  

اأمام نحو ن�س عربي،  و�سوف  تظهر مقا�سد الدكتور 

حما�سة فيما يلي :

هو  حما�سة  الدكتور  عند  التحليل  مفهوم  املفهوم: 

عملية فك البناء لغويا وتركيبيا من اأجل اإعادة بنائه 

دلليا..

جراءات: التحليل الن�سي لبد اأن يوؤ�س�س على الن�س  الإ

جديلة   كان  اإذا  اإل  ن�سا  الن�س  ي�سبح  ولن  نف�سه، 

م�سفورة  من املفردات والبنى النحوية، هذه اجلديلة 

توؤلف �سياقا خا�سا بالن�س نف�سه، ينبث يف املر�سلة 

اللغوية كلها. 

حيادية الناقد

جراءات   الإ بع�س  اإىل  اأي�سا  حما�سة  الدكتور  اأ�سار 

للدخول اإىل الن�س، يت�سل بع�سها مبوا�سفات الناقد 

وثقافته وعقيدته ؛ حيث كان يتناول هذه املوا�سفات  

وي�سري ب�سكل مبا�رش اإىل �رشورة حيادية الناقد، تلك 

املوا�سفات التي ينبغي اأن تتج�سد يف الناقد  ج�سدها  

فيما يلي:   

عما  للبحث  اخلا�سة  الناقد  ثقافة  توظيف   عدم   )1

على  ثقافته  اإ�سقاط  وعدم  الن�س  داخل  ليوجد 

الق�سيدة. 

ملا  ينحاز  اأن  ينبغي  فال  مذهبيا  الناقد  كان  2(اإذا 

يعتقده، ول اأن يوظفه من قريب اأو من بعيد يف تف�سري 

الن�س. 

ال�سعراء  بت�سنيف  مهتما  ت�سنيفيا  الناقد  كان  3(اإذا 

على  يحكم  اأن  مثل  متنوعة:  جداول  يف  وو�سفهم 
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ال�ساعر باأنه وطني اأو قومي اأو عاطفي اأو تقليدي اأو 

اأن يجعل هذا الت�سنيف يف بوؤرة  حداثي، فال ينبغي 

الذي  الن�س  على  خالله  من  يحكم  اأن  ول  اهتمامه، 

يتناوله..

دبي  4( بع�س النقاد ل يهتمون عند تف�سري الن�س الأ

اإل بتف�سري املفردات الغام�سة، فال�سعر عندهم هو نرث 

اأي�سا ينبغي  النقاد  الوزن، ومثل هوؤلء  اإليه  ي�ساف 

ا�ستبعادهم عن التحليل الن�سي للق�سيدة.. 

الذي يعتمد  الو�سفي  �سلوبي  الأ املنهج  5( يف نطاق 

املنتج  الن�س  مع  وتعامله  القارئ  على  التحليل  يف 

من الكاتب ل على الكاتب نف�سه، فرق الدكتور حما�سة 

بني  عدة مناهج  :

الجتاه  وهذا  النحراف،  هو  �سلوب  الأ ول:  الأ املنهج 

اأي ميل عن معيار  اأنه انحراف؛  �سلوب على  ينظر لالأ

اأو مفارقة اأو عدول اأو جماوزة، ومعظم املتخ�س�سني 

ي�ستخدمون هذه امل�سطلحات اليوم، وعن هذا التوجه 

يوؤمن الدكتور حما�سه  مبا اأكده جون كوين الذي يرى 

اأن هذا امل�سطلح ل يحمل اإل معنى �سلبيا، وا�ستخدام 

انتباه  جلذب  مق�سودة  حيلة  هو  اإمنا  امل�سطلح  هذا 

حتديد  اإىل  حما�سة  الدكتور  واأو�سلنا  القارئ، 

لغوية ما  �سمة   بناء على  تكرار  النحراف وتعيينه 

اإىل درجة غري عادية، ولو مل  تكن يف حال انفرادها 

املعيارية،كما  اللغة  منط  عن  قويا  اختالفا  خمتلفة 

قال الدكتور �سكرى عياد.

ثم اأ�سار الدكتور حما�سة  اإىل حتديد النحراف املقبول 

كتابه  يف  �سبلرن(  عند)برند  �سلوبية  الأ النظرية  يف 

اأنواعه   تناول  حيث  دبية(  الأ والدرا�سات  اللغة  )علم 

اخلم�سة، وهي:

فاملو�سعية  ال�ساملة،  اأو  املو�سعية  النحرافات   -1

لغوية  وحدة  تردد  مثل  وال�ساملة  ال�ستعارة،  مثل  

معينة بكرثة لفتة للنظر اأو بقلة لفتة للنظر لغر�س 

ما.0

املعيارية  القواعد  بنظام  �سلة  ذات  انحرافات   -2

فيها  لل�سلبية  ينظر  ول  اإيجابية،  اأو  �سلبية  اإما  وهي 

النحرافات  اأما  للمعيار،  تقييد  اأو  ت�سيف  اأنها  على 

اإ�سافية لتقييد املعيار  يجابية فاإنها تقدم قواعد  الإ

وحتديده.0

3- انحرافات يف �سوء النظام اللغوي، وت�سنف على 

�سوء �سلة املعيار بالن�س الذي هو جمال التحليل.

4- انحرافات ت�سنف بناءعلى امل�ستوى اللغوي الذي 

حتدث فيه خطيا وكتابيا و�رشفيا ودلليا 

يراعيها  اأخرى  اأ�س�س  على  بناء  متيز  انحرافات   -5

�سلوب الن�س..  الدار�س لأ

�سلوب اختيار وانتقاء، ينطلق منهج   املنهج الثاين : الأ

�سلوب اختيار وانتقاء، ولي�س  الدكتور حما�سة من اأن الأ

الحتمالت  قائمة  بني  من  يتم  فالختيار  انحرافا، 

الدكتور حما�سة فكرة  ناق�س  اللغة، وقد  املتاحة يف 

�سلوبية القائمة  الختيار والنحراف وتو�سل اإىل اأن الأ

العرتا�س  تدح�س  اأن  ت�ستطع  مل  الفكرة  هذه  على 

�سا�سي التايل: الأ

اأ�سلوبا، ولي�س كل ارتفاع يف ن�سبة  لي�س كل اختيار 

عدول  اأو  انحراف  كل  ولي�س  اأ�سلوبا،  ما  بالغ  اإخبار 

ال�سحرية  الع�سا  لي�ست  النظرية  واأن هذه  اأ�سلوبا،  ما 

قيا�سا  اجلمالية  قيمتها  وقيا�س  �ساليب  الأ لك�سف 

ثابتا، كما قال جورج مونان يف هذه الق�سية.

انتقد   فقد  ح�ساء،  الإ هو  �سلوب  الأ الثالث:  املنهج 

القائمة  �سلوبية  الأ الدرا�سات  حما�سة  حممد  الدكتور 

الجتاه  هذا   اأ�سحاب  يقوم  حيث  ؛  ح�ساء  الإ على 

بالتعامل مع جانب واحد من جوانب الن�س كاإح�ساء 

نظمة النحوية وحدها،  املفرادات  وحدها اأو اأنواع الأ

اإىل  حما�سة  الدكتور  يقول  كما  �سلوبية  الأ ويحولون 

اإ�ساءة  اإي�ساحا ول  اأ�سلوبية جافة،  فهم ليحققون 

كان  حما�سة  الدكتور  اأن  غري  املدرو�س.  للن�س 

�سلوبية مطلقا، لكنه اأ�سار اإىل  مو�سوعيا، ومل يرف�س الأ

يجابي فيها يف قوله عن هذا الجتاه )13(   اجلانب  الإ

�س�س املفيدة التي ميكن  توظيفها،  باأن فيه بع�س الأ

اأنه ينظر اىل الن�س بو�سفه كيانا  �س�س  واأهم هذه الأ

دبية  م�ستقال، ويبتعد عما كان �سائعا يف الدرا�سة الأ

والتاأثر  التاأثري  وق�سايا  فكار  الأ م�سادر  تتبع  من 

ول  والجتماعية،  ال�سيا�سية  بالدللت  والهتمام 

دبي  نف�سه، بو�سفه بنية م�ستقلة،  يهتم اإل بالعمل  الأ

حتمل يف ت�ساعيفها مفاتيح حل رموزها جميعا من 

فن  دب  الأ اأن  اعتبار  على  اخلا�س،  تكوينها  خالل 

لغوى قبل كل �سيء.

الن�سي للق�سيدة حماولة  التحليل  الغاية من  الغاية: 

فهمها وتف�سريها من خالل مكوناتها، ب�رشف النظر 

التي   املنا�سبة  اأو  اأجله  اأن�سئت من  الذى  الغر�س  عن 

لب�ست اإن�ساءها، والذي ي�ساعد على الدخول يف عامل 
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در�ص نقدي لغوي

دارت حوله  

ق�شايا

دبي..    النقد  االأ

ن هذه واحلقيقة اأ

الفكرة »مل تكن 

غائبة عن الوعى 

النقدي العربي 

يف ع�شوره 

املختلفة وظل 

اجلدل حولها 

م�شتمرا واإن كرث 

ولئك  وا�شتد حول اأ

ال�شعراء الذين 

معان  ولعوا باالإ

يف االبتداع 

بي  غربوا فيه كاأ واأ

متام واملتنبي«



الق�سيدة لي�س هو معرفة غر�سها اأو منا�سبة اإن�سائها، 

وتف�سري   اللغوية،  اأ�رشارها  وك�سف  اإ�ساءتها  هو  بل 

نظام بنائها وطريقة تركيبها واإدراك العالقات فيها 

وبيان الوجوه املمكنة للن�س، ول يتم هذا النوع من 

التحليل الن�سي اإل بالعتماد على املادة نف�سها التي 

تكون منها الن�س ال�سعري.

واملالحظ اأن  منهج  الدكتور حما�سة ل يعول كثريا على 

ما هو خارج الن�س،  فال يهتم مبعرفة غر�س الق�سيدة 

ول مبنا�سبة اإن�سائها، وبالتايل ل يهتم يف هذا املقام 

ال�سخ�سية، ومن  الذاتية للمبدع ول بحياته  بال�سرية 

هنا فاإن تف�سري الن�س ال�سعري والولوج اإىل ف�ساءاته  

ينبغي اأن يكون من خالل اللغة وطريقة بناء الن�س، 

والو�سائل الفنية امل�ستخدمة يف هذا البناء. 

الت�سور املقرتح

املفهوم   �سمل  الذي  التمهيدي  العر�س  هذا  بعد 

جراءات والغاية »انتقل الدكتور حما�سة اإىل و�سع  والإ

ية  روؤ على  املبني  الن�سي  للتحليل  املقرتح  ت�سوره 

املرتكزات  من  وا�سحة،  ظهرت يف جمموعة  عربية 

�س�س )14( تظهر فيما يلي  : والأ

وىل :تت�سل بالرتاث العربي القدمي. 1  -املجموعة الأ

2-  املجموعة الثانية : تت�سل بالدر�س النقدى احلديث 

دبي.   على اأن يحتفي بالن�سيج العربيللن�س الأ

فكار الوافدة من  3  - املجموعة الثالثة :تت�سل بالأ

الغرب، واإن كان بع�سها كالع�سو  الغريب املزروع يف 

ن�ساين »اإل اأنه ميكن ال�ستفادة من بع�سها  اجل�سم الإ

ال�سخ�سية  و�سوح  ب�رشط  حما�سة-  د  قال  -كما 

ذات  فالثقافات  وا�ستقاللها،  ومتيزها  الثقافية 

ال�سخ�سية امل�ستقلة يتجاوب بع�سهامع بع�س، وتفيد 

ح�سا�س  خرى، دون ح�سا�سية اأوعقدة الإ كل منهامن الأ

بالنق�س اأوالتعايل.  

وقد حلل الدكتور حما�سة تلك املرتكزات على النحو 

التايل:

وىل : ما يت�سل بالرتاث النحوي: املجموعة الأ

فادة  1-   النحو، :اأ�سار  الدكتور حممد حما�سة اإىل الإ

تعليميا  نحوا  ل  تف�سرييا  نحوا  باعتباره  النحو  من  

اجلملة  تعطى  التي  العميقة  البني  عن  يك�سف  والذي 

وائل-علم  الأ نا  علماوؤ قدمه  فالنحو–كما  معناها، 

نه يتعامل مع الرتكيب.0 ن�سي لأ

2 -  احلديث حول اإعجاز القراآن الكرمي ؛ حيث اأ�سار 

عجاز يكمن يف نظمه وتركيبه،ويف  القدامى اإىل اأن الإ

القاهر  عبد  عبقرية  على  يدل  ما  عجاز  الإ دلئل 

اعتمد  الذي  النظم  نظرية  عن  كالمه  يف  اجلرجاين 

النظرية  هذه  من  ال�ستفادة  وميكن  النحو،  فيهاعلى 

يف  اإليها  النظرة  تطور  مع   - حما�سة  د  ي�سري  –كما 
يف  العالقات  تفاعل   وبيان  الكلى  الن�س  �سياق 

ال�سياق الواحد. 

املجموعتان الثانية والثالثة   :  املرتكزات املعا�رشة 

والوافدة  وهي :

 1- اأول : املرتكزات املتمثلة يف الدعوة اإىل توجيه 

لغوية عن طريق  اإىل وجهة  العربي  دب  الأ النقد  يف 

�سا�سية للنقد  النقد التطبيقى ؛ حيث تكون القاعدة الأ

تاريخ  الكاتب ول  بيوجرافيا   الن�س، ل  عندهم هي 

ع�رشه، ويف هذه احلالة هي اأقرب اإىل علم اللغة.0

اأي�سا  وهي  �سلوبي،  الأ الجتاه  يف  تتمثل  ثانيا،   -2

اإح�ساء بع�س  نف�سه، وتنطلق من  الن�س  تعتمد على 

ال�سمات اخلا�سة يف الن�س، �رشيطة اأن  تكون معربة 

هذا  عيوب  اإىل  حما�سة  د  بعينه،واأ�سار  ن�س  عن 

الجتاه وهي :

اأ-  اإهماله جانب ال�سياق، وهو جانب مهم.0

�سلوبيني يف م�سطلحات غام�سة  ب- اإغراق بع�س الأ

وغري وا�سحة. 

ت�سيء  ل  معقدة،  واأ�سكال  ر�سوما  ا�ستعمالهم  ج- 

العمل بقدر ما تعقد ال�سبيل اإىل فهمه.

3- ثالثا :  توظيف بع�س منجزات علم اللغة احلديث؛ 

حيث تقدم البحث اللغوي على يد فرناند دي �سو�سري 

املناهج  تلك  والنقدية،  اللغوية  املناهج  طور  الذى 

وقد  بنائه،  ومبعايري  ذاته  الن�س  ببنية  تعنى  التي 

ب  كانت جهود  �سو�سري يف تطور علم اللغة احلديث  الأ

يف  النقاد  حتول  فقد  احلديثة،  �سلوبية  لالأ ال�رشعي 

عملهم اإىل علم يقرتب من ال�سبط،بدل من النطباعية 

حكام الذاتية.  والأ

من  جمموعة  اإىل  حما�سة  د  اأ�سار  املنهج:  معامل 

املعامل املهمة التي متثل مبادئ اأ�سا�سية لهذا املنهج 

املقرتح، تلك املعامل هي :

ه  اأجزاوؤ تتفاعل  متكاملة،  كلية  بنية  الن�س   -1

وتتداخل، ول يغنى جزء منه عن جزء اآخر.
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ودللية،  لغوية  عالقات  حتكمه  الواحد  الن�س   -2

تعمل على متا�سكه وترابط اأجزائه،وعلى من يت�سدى 

العالقات  بهذه  ال�ستعانة  �رشورة  الن�س  لتف�سري 

بنوعيها اللغوي والدليل.

3- الن�س عبارة عن وحدة دللية واحدة،ول بد من 

العتماد على الق�سيدة وحدها يف تف�سري الن�س، دون 

اعتبار ملا هو خارج الن�س.

ال�سياق  اأن  اإىل  حما�سة  د  اأ�سار  اجلزئية  هذه  ويف 

نوعان :  

ول  �سياق لغوي الأ

والثاين �سياق  حايل

دائما  الن�س  يف  موجود  فهو  اللغوي،  ال�سياق  اأما 

بو�سفه ن�سا واحدا متما�سكا.

واملالب�سات  الظروف  فهو  احلايل،  ال�سياق  واأما 

املحيطة بالن�س،وهو على اأحد اأمرين :

اأ-ما يت�سمنه �سياق الق�سيدة اللغوي، فهو اإذن �سياق 

لغوي، وميكن توظيفه يف تف�سري الن�س 

اللغوي  الق�سيدة  �سياق  يت�سمنه  ل  اآخر  �سياق  ب-  

ول ي�سري اإليه، ويف هذه احلالة فاإن  بناء الق�سيدة ل 

يحتاج اإليه، ول ميكن ال�ستفادة منه يف حتليل بنية 

الن�س.

مل  �سوؤال  عن  حما�سة   حممد  الدكتور  اأجاب  وقد 

اأى متابع  ن  يطرحه هو، ولكن طرحه كان واجبا؛ لأ

لهذا املقرتح لبد اأن ي�سع هذا ال�سوؤال  يف العتبار، 

هذا ال�سوؤال هو :

هل ي�ستطيع حملل اخلطاب النقدى اأن يدخل على اأى 

ن�س مبفاتيح خطابية واحدة واأدوات واحدة، تت�سابه 

يف التناول ؟ اأو ب�سيغة اأخرى لل�سوؤال هي : هل يكون 

املدخل اإىل الن�سو�س كلها بطريقة واحدة ؟

 يبدو اأن الدكتور حممد حما�سة اأح�س باأن �سوؤال كهذا 

�سوف يطرح فاأجاب قائال:

وتف�رش  حدة،  على  ق�سيدة  كل  تدر�س  اأن  »ينبغى 

وحدها يف �سوء معطياتها«)15(، وما يحكم به على 

ن�س ل يحكم به على ن�س اآخر، وما يقال عن �ساعر 

معني ي�سبح عدمي اجلدوى والفائدة اإذا كان غري موؤ�س�س 

على درا�سة كل ق�سيدة وحدها، واأن لكل ق�سيدة ما 

يطلق عليه) املرتكز ال�سوئي( الذى يك�سف العالقات 

ويوجهها يف الق�سيدة، وهذا املرتكز ال�سوئي عبارة 

عن تركيب لغوى وارد يف الق�سيدة تتمحور فيه ذروة 

وما  اإليها،  مف�سيا  قبلها  ما  يكون  التي  الق�سيدة 

بعدها ناجتا عنها اأو تفريعا عليها.

خري  ولهذا جمع الدكتور حما�سة خربته يف اجلزء الأ

�رشورة  اإىل  املوازي)16(،واأ�سار  بداع  الإ كتابه  من 

ال�سعري. وتلك  الن�س  الت�سلح مبجموعة من  مفاتيح 

تناول  املقرتح، حيث  املنهج  اأ�س�س  ت�سمل   املفاتيح 

هي   هذه  وكانت  ال�سعري،  الن�س  اإىل  الدخول  كيفية 

اأنه  على  يدل  املنهج،وهذا  هذا  من  خرية  الأ اجلزئية 

حاله  ل�سان  وكاأن  كتابه،  اأجزاء  بني  ترابطا   ي�سنع 

كل   بني  ربطا   ي�سنع   اأن  املبدع   :ي�ستطيع  يقول 

طار  الإ يف  ل  تناولها،  اإذا  الواحدة  الق�سية  جزئيات 

وتلك  اأي�سا،  النظرى  اإطارها   يف   بل  فقط،  العملى 

املفاتيح هي :

خذ بها والعتماد  1-  ل توجد طريقة واحدة ميكن الأ

كل  ن  لأ ال�سعري؛  الن�س  اإىل  الدخول  يف  عليها 

فيه خا�سية  فال�سعر  به،  و�سائل خا�سة  ن�س ميتلك 

الوزن وفيه اأمناط الرتكيب املتماثلة وفيه اخل�سائ�س 

�سلوبية للجن�س كله من جانب ولل�ساعر الواحد من  الأ

البحث  يجب  هنا  ومن  الواحد،  وللع�رش  اآخر  جانب 

دائما عن ال�سمة اخلا�سة بالن�س نف�سه.  

2- من هذه املفاتيح املهمة التي قد تفيد يف بع�س 

الن�س«  �سطح  على  ال�سمائر  »حركة  الن�سو�س 

للبع�س  بع�سها  واحتواء  اأحيانا،  وحتولها  وتنوعها 

ينتج عن كل ذلك من حركات دللية يف  خر وما  الآ

الن�س نف�سه تعد انعكا�سا حلركة ال�سمائر. 

»اجلملة  عليه  يطلق  ما  املفاتيح  هذه  من   -  3

املحورية«  اأو جملة النطالق يف منو الن�س وحركة 

الدللة فيه، وقد تتنوع هذه اجلملة بتنوع الن�سو�س 

الدكتور  عليه  اأطلق  مما  قريب  هذا  ولعل  نف�سها، 

يطلق  اأن  ميكن  ما  وهو  ال�سوئي(  )املرتكز  حما�سة 

ت�سعى  التي  الغاية  وكاأنه  بالغية  الإ الذروة   عليه 

الق�سيدة اإىل اإبالغها. 

اأن  املحورية  ال�سوئى واجلملة  املرتكز  والفرق بني  

ول  جانب دليل والثانية جانب  تعبريي، ول �سك  الأ

اأن اجلانب التعبريي اأو�سح من اجلانب الدليل، ولذلك 

خر يف حتديد املرتكز  قد يختلف املوقف من قارئ لآ

ال�سوئي يف الق�سيدة، ول يكاد يكون هناك اختالف 

يف اجلملة املحورية فيها. 

يف  تلم�سه  ميكن   ما  اأي�سا  املفاتيح  تلك  من   -4
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يلحظ التوافق 

بني اللغويني 

والنقاد العرب يف 

وىل،  مرحلتهم االأ

�شلوبني يف  واالأ

املرحلة الثانية.،  

مل  ن املتاأ غري اأ

لهذا امل�شهد 

ن  النقدي ميكن  اأ

يلحظ التباين 

بني املرحلتني، 

ن اللغة  وهو اأ

و  املثالية اأ

ن  �شلية قبل اأ االأ

ي�شيبها االنحراف 

ال وجود لها يف 

اال�شتخدام اللغوي 

حوال  يف غالب االأ

ن املوجود  واأ

لدينا بالفعل 

هو تلك اللغة 

و اللغة  الفنية اأ

املنحرفة، وذلك 

هو املوجود ال 

غري،هذه اللغة 

هي احلقيقة، وما 

عداها ال وجود 

لها، وتبقى تلك 

اللغة املثالية من 

�شنع اللغويني 

والنحاة



�سلوبية اخلا�سة بها، فلكل  الق�سيدة من الو�سائل  الأ

التي تخ�سه هو،  وقد يكون  �سلوبية  الأ ن�س و�سائله 

بع�سها موجودا يف ن�سو�س اأخرى،  ولكنها يف الن�س 

الواحد متثل ملمحا مميزا.0

الذي  التكرار  ظاهرة  اأي�سا  املفاتيح  هذه  من   -5

ياأخذ اأ�سكال متنوعة ومنها: التكرار ال�سوتي والتكرار 

ال�رشيف والتكرار الرتكيبي  والتكرار اجلملي وتكرار 

يف  ال�سور  تختلف  بحيث  لل�سور؛  العميقة  البنية 

مكوناتها، ولكنها  يف عمقها تاأخذ الجتاه  نف�سه. 

 6-  من هذه املفاتيح توظيف نظرية احلقول الدللية 

دليل  حقل  اإىل  تنتمى  املفردات  فبع�س  الن�س،  يف 

يك�سب  مما  ذلك  وغري  مت�ساد،  اأو  متقارب  اأو  واحد 

توؤدي  خمتلفة  معاين  الن�س  يف  وال�سياق  الرتكيب 

اإنتاج  واإىل  جانب،  من  وبنائه  الن�س  متا�سك  اإىل 

والدكتورحما�سة قدم يف هذا  اآخر  الدللة من جانب 

املقرتح �سورة، اإن مل تكن متكاملة، فهي �سبه كاملة 

معطياته  توظيف  ميكن  عربي،  ن�س  نحو  لت�سور 

اأنه  دبي، وما قدمه  ميكن القول عنه  يف اخلطاب الأ

ميثل نظرية عربية من الواقع، واملالحظ اأنه مل يتاأثر 

م�سطلحات  و�سع  لكنه  جنبية،  الأ بامل�سطلحات 

املرتكز  مثل:   وكيانها  ودقتها   عمقها  لها  عربية 

الذي  الت�سور  اإن  بل  املحورية،  واجلملة  ال�سوئي 

طرحه  فيه جدة وعمق، ففي تخيله  اأننا.ل ن�ستطيع 

اأن من�سك بطائر الفن املحلق، واإمنا نحاول القرتاب 

وهكذا  اجلميل،  ري�سه  تنا�سق  و�سف   ليمكننا  منه 

يكون الن�س كطائر الفن املحلق.

واأرى – يف النهاية - �رشورة تقدمي تلك املالحظات 

على  هذا الت�سور الذي ميثل م�رشوعا اأدبيا  للدكتور 

حممد حما�سة عبد اللطيف ، وتلك املالحظات هي :

دبي   1 =   انطلق الدكتور حما�سة اإىل حتليل  الن�س الأ

من النحو يف تناول  متميز فتح به ، مغاليق الن�س 

بادئا   النحوي،  البناء  ملعطيات   ر�سده  خالل  من 

بتحليل  هذا البناء على م�ستوى اجلملة اأول،  ثم على 

م�ستوى الن�س كله ثانيا ، وهذا ماجعله يعتمد على 

املنهج  هذا  تعتمد  التي  املفيدة  الرتاثية  النظريات 

النحوى ،وذلك مثل النظرية الن�سية التي و�سعهاعبد 

القاهر اجلرجانى ، وعرفت بنظرية النظم حيث كان 

�رش ا�ستمرارها،هو اعتمادها على البناء النحوى، مبا 

النحوي،  البناء  ي�سمه ويحتويه من مفردات ت�سيء 

�سا�سية للمعن.  والنحو هو الركيزة الأ

وعبارات  م�سطلحات  حما�سة  الدكتور  ا�ستخدم   -2

على  وتدل   ، اإليها  م�سبوقا  لي�س  به  خا�سة  وجمال 

تفرده بها، من اأمثال ذلك : املرتكز ال�سوئي-ال�سليقة 

املحورية  اجلملة   – بالغية  الإ الذروة   – الن�سية 

– جملة النطالق – حركة ال�سمائر على �سطح الن�س  
- النحو التف�سريي –   الق�سيدة هي طائر الفن املحلق 

لن�ستطيع اإم�ساكه، واإمنا نحاول القرتاب منه ليمكننا 

بداع  و�سف ري�سه اجلميل ، كل هذا ورد يف كتاب الإ

ومن   ، الكتاب  هذا  من  متفرقة  موا�سع  يف  املوازي 

خرى ،مدلال بذلك على ات�ساق  اأمثلة ماورد يف كتبه الأ

الفكر وو�سوح امل�رشوع لديه : البوؤرة ال�سوئية ) 17  

التفعيلة  �سعر  اأو  ال�سعر احلر  البيت بديال من   �سعر   )

)18( وهذه مناذج من هذا امل�رشوع.

فكار  3=  جاء امل�رشوع عربيا خال�سا ، مازجا بني الأ

النقدية القدمية واحلديثة والوافدة  مزجا كامال بحيث 

فكار املتما�سكة التي  لن�ستطيع اأن نف�سل بني تلك الأ

ياأخذ بع�سها بزمام بع�س.

التي  جنبية  الأ للم�سطلحات  ا�ستخدامه  عدم   =  4

ت�سيع يف نحو الن�س ، مع  ا�ستفادته من هذا  النحو 

ممن    ، واأمريكا  اأوروبا  نحاة  بع�س  راء   لآ وتوظيفه 

ذكر اآراءهم  التي تخدم الن�س العربي  

5= اآمن  - وهو على حق - باأن املدخل اإىل الن�س 

ينبغي اأن يكون مدخال لغويا فمادة الن�س هي اللغة 

، ولهذا  ا�ستبعد كل ما هو خارج الن�س ، اإل اإذا كان 

مل  ولهذا   ، اللغوي  و�سياقه  وبيئته  ببنيته  مت�سال   

، مما  والق�سد  عالمية  يعول كثريا على املقامية والإ

الن�س  ،  وهو من خارج  الن�س  �ساع كثريا يف نحو 

بداعى. الإ

فكار الوافدة الواردة يف  نحو الن�س ،    6= توظيف الأ

،فلم  العربي  الن�س  مع  ويتوافق   مايتالءم  وخا�سة 

فكار ملجرد عر�سها  ومل يذكرها اإل اإذا  ياأت بتلك الأ

 ، العربي   الن�س  على  للتطبيق  مفيدة �ساحلة  كانت 

غري مناوئة للبيئة العربية وثقافتها.

قابال  منهجا  و�سع  اأنه  حما�سة  الدكتور  اأكد   =7

للتطبيق  ، عندما قام بتطبيق هذا املنهج الذى اقرتحه 

على جمموعة من الن�سو�س  القدمية واحلديثة.
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هوام�س البحث 

1- ال�سعر العربي املعا�رش- روائعه ومدخل لقراءته  �س 101  ».

2- مفهوم العدول  يف البالغة العربية  للدكتور ال�سعيد الباز، جملة كلية 

دار العلوم العدد38 �س 128   

دباء �س 143، 144 3- يف  كتابه منهاج البلغاء و�رشاج الأ

4- يف كتابه : نظرية اللغة يف النقد  العربي �س 481  

5- نحو الن�س – اجتاه جديد يف الدر�س النحوي د اأحمد عفيفي  �س  11

دبي – د حممد العبد �س 33 ( بداع الأ 6- ) اللغة والإ

حالة  7- كتاب نحو الن�س امل�سار اإليه يف هام�س رقم 5  اأما عن بحث الإ

القاهرة  جامعة  العلوم  دار  كلية  اأقامته  املوؤمترالذي  كتاب  يف  ن�رش  فقد  

بعنوان : بني نحو اجلملة ونحو الن�س، فرباير   2005 

: البيان يف روائع القراآن فقد  قدم  الدكتور متام ح�سان   8- انظر كتاب  

جموعة من التطبيقات اجليدة   يف هذا  املجال .

ول والثاين – يوليو  9 – انظر جملة ف�سول – املجلد العا�رش - العددان الأ

– اأغ�سط�س 1991 م 
 10 -  الكتاب التذكاري عن �سيخ املحققني  عبد ال�سالم  هارون  �سادر 

من ق�سم اللغة العربية بجامعة الكويت عام 1990/1989 م  وكان عنوان 

البحث : من نحو اجلملة اإىل نحو الن�س

م   عام 1996   اخلام�س ع�رش  املجلد  الثاين من  العدد  ف�سول  11- جملة 

البحث  بعنوان : منهج يف التحليل الن�سي للق�سيدة للدكتور حممد حما�سة 

عبد اللطيف.

بداع املوازي �س 15 وما بعدها. 12- انظر كتاب الإ

بداع املوازي �س 28   13-   كتاب الإ

بداع املوازي �س 29    وما بعدها   14  - كتاب الإ

بداع املوازى �س 38   15 -  كتاب الإ

16- �س 177 وما بعدها 

17   ظواهر نحوية يف ال�سعر احلر   للدكتور حممد حما�سة    �س 47  

18    اللغة وبناء ال�سعر  للدكتور حممد حما�سة      �س 196    

امل�سادر واملراجع

بداع املوازي. التحليل الن�سي لل�سعر -  د حممد حما�سة عبد اللطيف  1- الإ

-  دار غريب للطباعة والن�رش والتوزيع –القاهرة – 2001 م 

حالة يف نحو الن�س درا�سة يف املفهوم والوظيفة  - داأحمد عفيفي   2-   الإ

جامعة  العلوم  دار  كلية  اأقامته  الذي  املوؤمتر  كتاب  يف  من�سور  بحث    -

القاهرة بعنوان : بني نحو اجلملة ونحو الن�س  فرباير   2005 م 

3- البيان يف روائع القراآن –  درا�سة لغوية واأ�سلوبية للن�س القراآين د متام 

ح�سان – عامل الكتب –القاهرة 1993 م  

اأحمد  الطاهر  د   – لقراءته  ومدخل  –روائعه  املعا�رش  العربي  ال�سعر   -4

مكى – دار املعارف – ط 1  عام 1980 م 

عبد  �سالح  �سعر  يف  ن�سية  درا�سة   - احلر  ال�سعر  يف  نحوية  ظواهر   -5

القاهرة   – اخلاجني  مكتبة   – اللطيف  عبد  حما�سة  حممد  د  ال�سبور– 

1990م 

دبي – دار الفكر  للدرا�سة  والن�رش والتوزيع – القاهرة  بداع الأ 6- اللغة والإ

– 1989م   – ط 1 
7- اللغة وبناء ال�سعر – د حممد حما�سة عبد اللطيف – دار غريب للطباعة 

والن�رش والتوزيع – القاهرة – 2001م 

8- مفهوم العدول يف البالغة العربية يف �سوء الدرا�سات اللغوية احلديثة  

-  د ال�سعيد اأحمد احل�سيني الباز -  بحث من�سور يف جملة كلية دار العلوم   

جامعة القاهرة – العدد 38 عام 2006م  

9- من نحو اجلملة اإىل نحو الن�س – د �سعد م�سلوح    - بحث من�سور يف   

الكتاب التذكاري عن �سيخ املحققني  عبد ال�سالم  هارون  �سادر من ق�سم 

اللغة العربية بجامعة الكويت عام 1990/1989 م 

دباء – حازم القرطاجني – تقدمي وحتقيق  10- منهاج البلغاء و�رشاج الأ

�سالمي – بريوت – لبنان - ط  حممد احلبيب بن اخلواجة – دار الغرب الإ

3 -   1986 م 

11 – منهج يف التحليل الن�سى للق�سيدة – د حممد حما�سة عبد اللطيف 

 -

  جملة ف�سول العدد الثانى من املجلد اخلام�س ع�رش عام 1996  م 

12- نحو اأجرومية للن�س ال�سعري – درا�سة يف ق�سيدة جاهلية - جملة 

اأغ�سط�س   – يوليو   – والثانى  ول  الأ العددان   - العا�رش  املجلد   – ف�سول 

1991 م 

13- نحو الن�س اجتاه جديد يف الدر�س النحوي –د اأحمد عفيفي – مكتبة 

زهراء ال�رشق – القاهرة 2001 م 

14- نظرية اللغة يف النقد العربي – د عبد احلكيم را�سي– مكتبة اخلاجني 

القاهرة  1980 م 
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الناقد واملنّظر فيليپ لوجون

حوار حول كتابة الذات...

]ال�سرية الذاتية – اليوميات احلميمة- التخييل الذاتي[
تعريب: �صالح الدين بوجاه حوار اأجراه: كمال الرياحي  

 
�أكادميي من تون�س كاتب من تون�س  

ول يف در��سة �ل�سرية  ولد فيليب لوجون �لن�سائي �لفرن�سي و�ملرجع �لعاملي �لأ

�لذ�تية، يف 13 �أوت )�غ�سط�س( 1938 «د�أب على �لكتابة منذ �سّن �لعا�رشة. ثم 

�بعة ع�رشة ُيقيم �سنة ون�سًفا يف م�سحة 
ّ
�إ�سابته بد�ء �لرئة يف �سن �لر َجَعَلته 

Chamonix، فوجد يف �ل�سعر ملجاأ و�رًفا، ومل يعتد كتابة  وقائية يف �سامونيك�س 

�ل�رشد �إل حني عاد من جديد �إىل معهد هرني �لر�بع حيُث تابع در��سته قبل �أن 

بالن�سبة  �ليوميات  �لعليا. و�رشعان ما غد� حترير  د�ر �ملعلمني  يتم قبوله يف 

له �سبياًل توؤدي �إىل حتمل �لعودة �إىل �حلياة �لجتماعية، �لتي مل يكن يعتربها 

مالئمة.
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فاختار �أن يكون �أ�ستاًذ�، ب�سبب �جلو�ر بني هذ� �ل�سغل ون�ساط 

 ،1962 �لعر�سية»�سنة  د�ب  �لآ يف  »لتربيز  و�أحرز  �لكتابة. 

�لتدري�س يف جامعة �سمال باري�س حتى �سنة 2004  وتوىّل 

�سو�ء  �حلميمة»،  »ليوميات  در��سة  يف  �لعملية  حياته  مركًز� 

منها يومياته �أو يوميات �مل�ساهري... �أو �ملغمورين.

فاأ�سحى من �ملتخ�س�سني �لعامليني �ملعرتف بهم يف جمال 

�ل�سرية �لذ�تية، بعد �أن �بتدع مفهوم »مليثاق �ل�سريذ�تي« على 

تقاعـده  بعـد  بحوثه،  مو��سلة  على  ود�أَب  �خل�سو�س،  وجه 

�لذ�تية«،  �ل�سرية  �أجل  من  »جلمعية  بعـث  فـي  و��سرت�كـه 

�ملو�سـوم  �لنتـرنـيت  عـلى  �خلا�س  موقعـه  عـلى  �رش�ف  و�لإ

http://www.autopacte.org »بـ»�مليثاق �لذ�تي

هكذ� غد� مهتما مب�سود�ت �ل�سرية �لذ�تية وخمططات �أعمالها، 

�ملو�سول  دبي  �لأ �لبحث  لقطاع  ممثال  يكون  �أن  من  فتمكن 

بال�سرية �لذ�تية عموما.«

�لذ�تية  �ل�سرية  »�أدب  �ملوؤ�س�س  بكتابه  �ل�سبعينات  منذ  ُعرف 

�لذ�تية  لل�سرية  �ل�سهري  تعريفه  فيه  �جرتح  �لذي  فرن�سا«  يف 

بو�سفها »�ملحكي �ل�سرتجاعي �لنرثي �لذي يقوم به �سخ�س 

�لفردية  حياته  على  يرّكز  �خلا�س،عندما  لوجوده  و�قعي 

وعلى تاريخ �سخ�سيته ب�سفة خا�سة. «

ذ�تي«  �ل�سري  �لعمدة»�مليثاق  موؤلفه  يف  فيه  �لنظر  �أعاد  ثم 

�لذي مثل �لنطالقة �لعاملية مل�رشوعه �لنقدي حيث لفت �ليه 

�ل�سخ�سي  دب  �لأ در��سة  يف  خمت�سا  ناقد�  و  منّظر�  نظار  �لأ

دون �سو�ه.فقد �ن�سغل بهذ� �لنوع من �لكتابة رغم ما يعانيه 

دبية.  من تهمي�س ي�سل حد عدم �لعرت�ف به �سمن �لكتابة �لأ

وفنونه  جمالياته  ويكت�سف  له  ينّظر  �ن�رشف  لوجون  لكن 

�أدبية  �أجنا�س  �أ�سبح �ليوم تيار� للكتابة تفّرعت عنه  �أن  �إىل 

خمتلفة.

�مليثاق   1971 فرن�سا  يف  �لذ�تية  موؤلفاته:�ل�سرية  �أ�سهر  من 

نا هو �آخر 1980 �أنا �أي�سا 1986 ممار�سة  �ل�سري ذ�تي 1975 �لأ

1990�لذ�كرة  �لعزيزة  كر��ستي   1990 �ل�سخ�سية  �ليوميات 

ن�سات 1993من  �ملفقودة 1991م�سود�ت �لذ�ت 1998�أنا �لآ

2000عالمة  �لعزيزة  1998�سا�ستي  �لذ�تية  �ل�سرية  �أجل 

�خلا�سة،تاريخ  �ليوميات   2.2005 �ل�سري�تي  حياة،�مليثاق 

و�نطولوحيات 2006 وموؤلفات �أخرى عديدة.

حول م�رشوعه �لنقدي ومفهوم �ل�سرية �لذ�تية وماآزق �لتعريف 

ور�هن �لكتابة �لذ�تية وو�قع �لتخييل �لذ�تي وعو�مل ن�ساأة هذ� 

�ل�سخ�سية  �ليوميات  �مل�سطلح وم�ساهمة دوبرف�سكي وحول 

من  �جلمعية  �سمن  لوجون  ون�سال  �لذ�تية  �ل�سرية  ومدينة 

�أجل �ل�سرية لذ�تية وتفا�سيل �أخرى يدور هذ� �حلو�ر.

ال�صرية الذاتية م�صروع حياة

املو�صول  الدقيق  التخ�ص�ص  هذا  اإىل  و�صلتم  كيف   -

نها؟ إن�صاء نظرية يف �صاأ ِبنقد »ال�صرية الذاتية« وا

يف �لبد�ية قدمُت �إليه يحدوين ميل �سخ�سي �إىل هذ� �ل�سكل 

غري  �أنني  �رشيعا  �كت�سفُت  �إذ  �لكتابة.  �أ�سكال  من  �خلا�س 

على  ف�سال  ق�سائد،  كتابة  �أو  ق�س�س  �خرت�ع  على  قادر 

�أنني كنُت قد �عتدُت �إن�ساء »يوميات« منذ �خلام�سة ع�رشة، 

�أي �أن �أ�سكل حياتي و�أن �أتابعها يف كل يوم بالعكوف على 

�لكتابة �أو �لتفكري فيها، هذ� ما كنُت مفلًحا فيه.

كانت  لقد  غليلي.  لت�سفي  تكن  مل  ذ�تها  يومياتي  �أّن  بيد 

تفتقر �إىل قوة �لتعليل، و�سطوة �جلاذبية؛ تلك �لتي مل تكن 

ية تاأليفية  لتنبثق �إل من بناء متكامل. لقد كنُت �أرُنو �إىل روؤ

ت�سمل حياتي، ع�سى �أن �أمتكن من �أن �أعرّب عن م�ساكلها و�أن 

�أحل مغلقاتها.

�للتز�م  على  �لقائمة  �لذ�تية«  بـ»�ل�سرية  �أحلم  كنُت  هكذ� 

�بتد�ع  و�مللّمة مبجال  �لتخييل،  و�مُلعر�سة عن  باحلقيقة، 

�أ�سكال جديدة. بيد �أّن م�سريتي، باعتباري باحثا يف �ل�سرية 

�لذ�تية، مل ترت�سخ �إل بعد ذلك بوقت طويل، �أي �سنة 1969، 

حيث غد� يل من �لعمر �إحدى وثالثون �سنة، بعد ��سطالعي 

بالتدري�س يف �جلامعة خالل �أعو�م متعاقبة، و�جتاهي نحو 

�أنه يف  �إىل  �أخرى، و�نتباهي  ��ستهالل �لبحث يف مو��سيع 

حول  مهنية  بحوث  بعقد  حياتي...  َم�َسارْي  توحيد  �إمكاين 

حمور توّلهي �ل�سخ�سي!

عّدلت  �لتي  مايو  ثورُة  �أولهما  �إثنان،  قادحان  لذلك  وكان 

على  مكرًها  �ملرء  يعد  فلم  �جلامعي،  �لتخ�س�س  معابر 

مكان تويّل �لن�رش �حلر، مع  �إعد�د �أطروحة، �إمنا �سار يف �لإ

�لبحث عن �عرت�ف �ملوؤ�س�سة بالبحوث �ملن�سورة بعد ذلك. 

وثانيهما �سدفة �ملطالبة ب�سغل، حيُث �قرتحت علّي �إحدى 

�ملق�سم  دب«  »�لأ حول  ِفَها  لَّ موؤ يف  �أ�سهم  �أن  �مَلْو�ُسوعات 

جنا�س«. وكان هنالك �لرو�ية، و�ل�سعر، و�مل�رشح،  تبعا »لالأ

حظيت  قد  تكن  مل  �لذ�تية«  »�ل�سرية  �ّن  بيد  �لخ.  �لبحوث 

بعد مب�سلح خا�س، فكانت جمرد ن�ساٍط ثانوٍيّ على هام�س 

دب. �لأ

�لعاملي،  دب  �لأ �ل�سياق كان يقت�سي �خلو�س يف  �ّن  ومبا 

در�يتي  عدم  تاليف  يف  كاملة  �سنة  �أم�سي  �أن  �خرتُت  فقد 

و�أمريكية،  و�إجنليزية،  �أملانية،  ذ�تية  �ِسرَي  على  بالطالع 

على  حر�سُت  كما  مرتجمة،  و�سينية  ورو�سية،  و�إ�سبانية، 

��ستكمال معرفتي بال�سري �لذ�تية �لفرن�سية.

وُمهّم  قدمي  �أدبي  نقد  وجود  �إىل  �لنتباه  من  هذ�  فمكنني 
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ل  بينما  ملانية،  و�لأ جنليزية  �لإ يف  �لذ�تية  �ل�سرية  يعالُج 

يوجد يف �لفرن�سية �سيء ُيذكر! بيد �أّن كارثة ما قد حّلت بي 

بعد عام و�حد من ذلك، تتمثل يف تغيري �سيغة �ملو�سوعة، 

�أعددُت  �لذي  �لف�سل  على  مكافاأتي  على  منظميها  و�إقبال 

دون ن�رشه!

بالن�سبة  �حل�سنة  �ل�سدفة  مبثابة  �لكارثة  هذه  غدت  هكذ� 

�سف �ليوم على ��ستهالل �أعمايل يف ذلك �لوقت  �إيّل! و�إيّن لآ

دب �لعاملي. لذلك عدُت حينها  باإعد�د خمتار�ت �َساقة من �لأ

�إىل �ملجال �لذي �أعرفه �أكرث من �سو�ه، و�أزمعُت �أن �أتناول 

�ل�سرية �لذ�تية �لفرن�سية، �أي �أزمعُت �أن �أعكف على �لكتاب 

عد�د مقالتي. �جلامع �لذي كنُت �أفتقر �إليه حينها لإ

وكانت �ل�سل�سلة �جلامعية �ملو�سومة بحرف »U« ]�إ�سارة �إىل 

لفظ »جامعي«[ لدى �أرماند كولن، تن�رش در��سات �أحادية 

جنا�س. ومل تت�سمن �أي �سفر يبحث يف »ل�سرية  خا�سة بالأ

ول، ومت قبوله، ثم ر�أى  �لذ�تية«. فاأعددُت تخطيط كتابي �لأ

�لنور �سنة 1971: »ل�سرية �لذ�تية يف فرن�سا«.

يعالج  الذي  امل�صنف  هذا  قبول  متَّ  كيف   m

اإىل  بالن�صبة  ثانويا  النقاد  يعتربه  ا  ِجن�صً

الرواية وال�صعر؟

�لرو�ية و�ل�سعر  �أّن  �إّن هذ� جيد جد�. ذلك  لعمري 

ل  �أنها  درجة  �إىل  �ل�سطوة،  بالغة  »�سخ�سيات« 

�سايرها  قد  كان  ثانوي،  مناف�س  بربوز  تن�سغل 

على  �إجابة  �لتما�س  �ن  بيد  طويل!  وقت  منذ 

�لكم يقت�سي �لنظر يف �أعمايل منذ �سنة 1975  �سوؤ

ب�سفة �إجمالية.

يف  �لذ�تية  »�ل�سرية  قدمته  �لذي  �ل�سامل  �مل�سهد  �إثر  فعلى 

�ستند�ل،  ]رو�سو،  �لتباُين  بالغة  ن�سو�سا  در�سُت  فرن�سا« 

»ل�سري  �للتز�م  �أّن  على  للتدليل  لريي�س[  �سارتر،  جيد، 

ذ�تي« مُيكن �أن يكون حمفوًفا باأمناط تعبري خْمتلفة ]فال 

للتعبري  �لذ�تية حقال  �ل�سرية  تبَقى  �إذ  �أ�سكال مقننة،  توجد 

�ملفتوح[.

ا من ز�وية ل�سانية ]وبا�ستعمال �لذر�ئعية  لذلك در�سُت �أي�سً

ونظرية �لتقبل[ نف�س �للتز�م. وذلك يف بحث ُن�رش �أوًل يف 

جملة �لن�سائية ]Poétique[ �سنة 1973 يف مفتتح م�سنفي 

]�أو  قر�ءًة  كتبي  �أف�سل  من  وهو  ذ�تي«،  �ل�سري  »مليثاق 

يف  �ملن�سور  �ليوم  �لوحيد  وهو  َقّل،  �لأ على  َمبيًعا  �أف�سلها 

�سل�سلة كتاب �جليب[.

ومبا �أّن بحثي قد �نطلق من تعريف �ل�سرية �لذ�تية ]تعريًفا 

�إيل[  بالن�سبة  فعلية  �نطالق  نقطة  ميثل  كان  كال�سيكيا، 

�أّن  �ل�سيء! رغم  َبْع�َس  �أبدو نظري قا�ٍس متزمت  كنُت  فلقد 

منهجي كان معاك�سا متاما، فقد كان منهج حُملل ُمرهف 

�حل�س عارٍف بتحولت �لتاريخ.

ولقد �سملت ردود �لفعل هذ� �جلهد بكامله؛ �أما يف ما يتعلق 

مر �أقرُب �إىل �لتمادي... منه �إىل رّد �لفعل. فلقد  بالرو�ية فالأ

كان �سارج دوبروف�سكي  Serge Doubrovsky -بن�رشه »رو�يته« 

��ستعمل عبارة  قد  ]�أو خيوط[-  »�لبن«  ��سم«  �لتي حتمل 

�إىل ممار�سات ُو�سطى بني �لرو�ية  �سارة  »تخييل ذ�تي« لالإ

و�ل�سرية �لذ�تية �لتي كانت در��ستي �لتحليلية تتيح تناول 

تقاطعاتها �لعديدة و�ملختلفة.

بيد �أن ردود �لفعل �حلادة قد تاأتت من جانب �ليديولوجيا، 

و�قف  باأنني  يوحي  متعاك�سني... مما  فعل  َرّدي  �إز�ء  فكّنا 

يف �لو�سط متاما!

 George غو�سدورف  جورج  عن  �سدرت  حدة  �لّرُدود  �أكرث 

�ل�سرية  ]�رشوط  بعمله  عجاب  �لإ �سديد  كنُت  �لذي   Gusdorf

�لذ�تية وحدودها، 1956[، و�لذي مل يتحمل قلة �حتفائي 

�لديني[  �لطابع  ]ذ�ت  �لذ�تية  �ل�سرية  ممار�سة  باأ�سول 

و�عتباري كل ما �سبق »عرت�فات« رو�سو جمرد 

»ما قبل تاريخ«! و�حلق �أنني قد �قرتفُت خطيئة 

�أوىل ُجَمِل »لعرت�فات« فهًما حرفًيا: »�أُِعدُّ  َفْهم 

عماًل ل نظري له!«.

جهلي،  على  للربهنة  غو�سدورف  جورج  �جتهد 

يف كتابه �ل�سخم �ملن�سور يف جزءين، و�ملو�سوم 

�سوي  »غري  كنُت  قد  �أنني  فاأكد  حياة«،  بـ»خط 

هذ�  يجعلني  �أن  ومُيكن  �لدينية«،  �لناحية  من 

�ل�سيا�سية« يف عيون  �لناحية  �سوي من  �أبدو عك�سيا »غري 

�لذي  مريكيني  �لأ �لنقاد  بالذكر  منهم  �أخ�س  �آخرين،  نقاد 

كانو� قد �آخذوين على �لحتفاء ]�إ�سافة �إىل �لرفع من �ساأن 

�ل�سرية  مناذج  من  وغربي،  وذكر،  �أبي�س،  بنموذج  رو�سو[ 

�أمر مماثل  عمى عن �حلقائق، وهو  عر��س �لأ �لذ�تية، وبالإ

مريكي �لتي كانت ُتعلي من �ساأن  لبنود �إعالن �ل�ستقالل �لأ

خرين! �مل�ساو�ة بني �لنا�س...دون �عتبار جهود �لآ

... فقد متت موؤ�خذة »حلف �ل�سرية �لذ�تية« للجانب �ل�سكالين 

و�لطبقة  و�لنوع  �جلن�س  ��سكالت  �إهمال  على  درج  �لذي 

�سنة  كتاب  يف  �إقبايل  من  �لنقاد  و�نده�س  �لجتماعية، 

جيد،  ]رو�سو،  رجالية  ن�سو�س  �أربعة  حتليل  على   1975

�سارتر، لريي�س[ دون �لنظر يف ن�س ن�سوي و�حد!

�لنتقاد�ت  هذه  بجميع  خذ  �لأ �إىل  ملُت  قد  �أنني  و�حلقُّ 

جابة  ولالإ موقعي!  على  �لتعرف  من  كلها  مكنتني  �لتي 

�سنة  ُقبلت  قد  كانت  بحوثي  �أّن  �أعتقد  ��ستف�ساركم  على 

و�ساط �ملدر�سية  1975/71 قبوًل ح�سًنا يف فرن�سا، يف �لأ
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ُت�سفي  كانت  لكاأنها  حتى  خا�س،  وجه  على  و�جلامعية 

�حلني  ذلك  حتى  لبثت  قد  ن�سو�س  على  جديدة  �رشعية 

و�لطلبة  �لتالميذ  �أّن  رغم  كادميي«  �لأ »�لنامو�س  خارج 

من  متكن  فكرية  �آليات  ُتوفر  وكانت  بها،  معجبني  كانو� 

بحار يف جمال �سبابي معقد. �لإ

�لذ�تية«  »�ل�سرية  بظهور  �لثمانيات  منتهى  منذ  هذ�  جتّلى 

يف بر�مج بع�س �ملناظر�ت، ثم يف برنامج �لتعليم �لثانوي، 

ول ريب �أّن �أعمايل ل متثل علة فعلية لذلك... بيد �أنها كانت 

قد و�كبت هذه �مل�سرية بال �سك.

امليثاق ال�صريذاتي ون�صاأة التخييل الذاتي 

ثل »امليثاق ال�صري ذاتي« مادة ا�صتفهامات  مل يمُ m اأ

ثار  �صّتى، خا�صة فيما يت�صل بـ»املربع اخلايل« الذي اأ

رغبة �صارج دوبروف�صكي؟

�أنتبه  لي�س هذ� �رشًبا من �لنقد، �إمنا هو مغامرة مثرية مل 

بن«/ »لإ »رو�يته«  دوبروف�سكي  �سارج  ن�رش  فبعد  �إليها. 

لهام  »خيوط!« �سنة 1977 كان قد كاتبني للتعبري عن �لإ

�لذي ��ستقاه �سنة 1973 من �للوحة ذ�ت �ملدخل �ملزدوج، 

وذ�ت �ملربعات �لت�سعةحيٌث ز�وجُت بني مقيا�سني، مقيا�س 

و��سم  �لق�س�سي[  �أو  �ملحدد،  غري  ]�أو  ذ�تي  �ل�سري  �مليثاق 

�لر�وي ]�ملندغم مع ��سم �لكاتب[ �أو غري �ملحدد، و�ملختلف 

عن ��سم �لكاتب.

مكان �خلروج با�ستنتاجات مهمة رغم  كنُت �أقول �إنه يف �لإ

�أنني مل �أظفر باأمثلة على �لتقاطع بني »�مليثاق �ل�رشدي/

يف  ٍق  ُموفَّ غري  كنُت  فقد  �لكاتب«.  ل�سم  �ملطابق  �سم  و�لإ

�عتبار �أّن �ملربع كان فارًغا، و�أّن هنالك عدًد� من �ل�سو�بق 

يف هذ� �ل�سياق رغم كمون �ل�سبب يف قيمة �لنتائج... على 

�عتبار �أّن �سارج دوبروف�سكي قد �ختار هذ� �لنظام لكتابه 

»�لبن« ]�أو خيوط[، ولكتبه �لالحقة.

�لرتكيبة  على  ذ�تي«  »تخييل  م�سطلح  باإطالق  وذلك 

�خلا�سة جد� �لتي متّكن من �إعد�دها، و�ملتمثلة يف �عتماد 

��سمه �حلقيقي، و�سمان �سحة �ملعلومات �ملقدمة، و�لتحرر 

�ساليب �ملر�وغة، و�عتبارها منًطا قافًز�  يف جمال ر�سف �لأ

لفاظ! فوق �لأ

�إننا مع دوبرف�سكي �إز�ء �سعر جّم، و»تو�سيب ُمالئم«، رغم 

بد�ع �حلق! فهو ل يجيد �ل�سباحة  ندرة �لعثور على دللت �لإ

»تخييل  �لعام  �مل�سطلح  خلق  �أّن  ويبدو  ذ�ته.  عن  بعيًد� 

دبي  ذ�تي« يتما�سى بال �سك مع حاجة �أكيدة يف �حلقل �لأ

�لفرن�سي يف عهده، خا�سة �أن هنالك من ��ستحوذ عليه.

�لذي   Vincent Colonna كولونا  فان�سان  بالذكر  منهم  نخ�س 

»لتخييل  مفهوم  فو�سع  �جلد...  ماأخذ  تخييل  م�سطلح  �أخذ 

�أنها  بيد  �أ�سال...  متخيلة  حيو�ٍت  ي�سمل  وجعله  �لذ�تي« 

ُم�سندٌة من قبل �لكاتب �إىل �سخ�سية حتمل ��سمها!

�ملمكنة،  �لدمج  �أنو�ع  كل  �نبثقت  �لقطبني  هذين  بني 

�ل�سرية  عالمات  بني  �لو�سطى  خالط  �لأ ل�سّتى  �خلا�سعة 

�لذ�تية وممار�سات �لتخييل.

رجال  قبل  من  �مل�سطلح  ��ست�ساغُة  متت  ذلك  �إثر  على 

�ل�سحافة، و�سيئا ف�سيئا ��سُتعمل »�لتخييل �لذ�تي« للدللة 

و�لعمل  �لذ�تية«  »�ل�سرية  بني  �لقابع  و�سط  �لأ �ملجال  على 

جدو�ه  يف  ل�سك  نظري  خلط  ثمة  من  فن�ساأ  �لتخييلي. 

بد�ع. بالن�سبة �إىل �لإ

فما هو �لفرُق بني »�لتخييل �لذ�تي« وما ُكنا ُنلقبه بـ»ق�سة 

�سبان، ممن ن�رشو�  �سدقاء �لإ �إن و�حًد� من �لأ �سري ذ�تية«؟ 

»�مليثاق  بديًعا:  عنو�ًنا  يحمل  �ملو�سوع  هذ�  حول  كتاًبا 

�لغام�س«!. قد رغب يف �أن يوحي باأن �لرو�ية »�ل�سري ذ�تية« 

كانت متثل �أ�سلوًبا حمرًجا ي�سحبه �إح�سا�س باخلجل حيث 

»�لتخييل  �أن  نالحظ  بينما  كثري�...  حمبوًبا  لي�س  نا«  »�لأ

�لذ�تي« ُيطالُب بهذ� �حلق، وُيعيُد �ل�سجال يف �ساأن �لميان 

بذ�ت مكتملة ومتنا�سقة، ويفتتح �أمامها �سبيال �أوفر حرية 

�إىل  بالن�سبة  �لثبات«  »عدم  �إىل  وُتف�سي  بالتخييل  متّر 

�ملحتوى، و�إىل »�لخرت�ع« بالن�سبة �إىل �ل�سكل!

�أل�سنا هنا �إز�ء جتربة دينامية ُتغري باملتابعة؟ خا�سة �ّن 

Cerisy La-salle جتمع  �سرييزي ل�سال  ُتعقد يف  ندوة  هنالك 

بني عدد من �لكتاب �لقائلني بـ»�لتخييل �لذ�تي« وعدد من 

�لنقاد �لذين �نكبو� على در��سته.

و�سوف �أ�سارك يف هذ� �للقاء ب�سفتي م�ستمعا، ل م�ساهما، 

متعلقا  �ل�سخ�سي  �ل�سلوك  جمال  يف  بقيُت  قد  �نني  ذلك 

�أي  �أعماق  يف  باحلقيقة  م�ساك  �لإ �إىل  �لر�مي  باملجهود 

مر يقوم على �رشب من  تخييل تلقائي ول ريب �أّن هذ� �لأ

�ل�سذ�جة، بيد �أّنه ل يختلف يف ذلك عن �ملوقف �ملعاك�س!

ال ينبع االختالفمُ بني »التخييل الذاتي« و»ال�صرية  m اأ

�صعبية  وىل  االأ ّن  اأ من  البع�صمُ  الحظ  مثلما  الذاتية«، 

ن يار�صها، بينما تلبثمُ  ي كان اأ وديقراطية، يف اإمكان اأ

الثانية حكًرا على امل�صاهري؟ 

فعال،  دوبروف�سكي  �سارج  �أثبت  لقد  ذلك!  عك�س  �أرى  �أنا 

]خيوط[«  بن«  »�لإ كتابه  �لر�بعة من  �لغالف  على �سفحة 

بعظماء  خا�سة  منزلة  �إنها  كال...  ذ�تية«؟  »�سرية  يلي:  ما 

�أ�سلوب بهي ر�ئق،  �أطو�ر حياتهم، ويف  �آخر  �لعامل يف  هذ� 

حد�ث و�قعية جد�، �إذ� �أردنا... فهي »تخييل  �إنها »تخييل« لأ

ذ�تي«...! 
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يفعل  لكنه  �سك،  بال  تو��سعه  ُيعلن  دوبروف�سكي  �سارج  �إّن 

ذلك بكثري من قلة �ملهارة.

�لدميقر�طي  �جلن�س  ذلك  �لذ�تية  �ل�سرية  بني  يخلط  فهو 

و�ل�سعبي بال منازع، و»�ملذكر�ت«، ذلك �جلن�س »لتقليدي« 

�لذي ميار�سه �أ�سخا�س ذوو حيثيات عمومية مهمة قادرون 

على تقدمي �سهادتهم لتربير عملهم.

ول جد�ل يف �أن »�لتخييل �لذ�تي« يبقى وقًفا على »عظماء 

�لذين  �أولئك  من  بعينه  �سنف  على  وقفا  �أو  �لعامل«،  هذ� 

درون �أنهم من »�لُكتاب«، وي�ست�سعرون �ختالًفا بالن�سبة  ُيِقّ

»�أ�سلوب  يف  معهودة  بكيفية  يكتبون  �لذين  �لنا�س  �إىل 

�بتد�ع  توفقو� يف  قد  �أن يكونو� حقا، مثلهم،  جميل« دون 

�سكل جديد.

قد  »كتاب«  قبل  �لذ�تي« ممار�س خا�سة من  »�لتخييل  �ّن 

ُن�رشت �أعمالهم، �أو ياأملون يف �أن ُتن�رش؛ �أي من قبل �أقلية، 

�أو »رهط« من �لنخبة، �أما »�ل�سرية �لذ�تية«، تبعا لر�أي �ألبار 

�أو »رو�ية«  تيبود�ي �لتهجيني فهي: »»فن« غري �لفنانني، 

غري �لرو�ئيني«. ههنا تكمن عظمتها!

�إنها حتدث دون تقدمي، بيد �أنها لي�ست دون متطلبات. ومن 

�أخطاء زمننا، فيما �أرى، �أن نخلط بني »�لفن« و»�لتخييل«! 

مكان �بتد�ع �أ�سكال جديدة �سمن حقل �حلقيقة. �أما  ففي �لإ

�لدميقر�طية فهي مو�سولة بال�سرية �لذ�تية �أكرث من �سو�ها، 

يف ذلك �حلقل �لذي نطلق عليه �ليوم »لكتابات �لعادية«، 

�لتبادل،  �إىل  �لهادفة  �لتقريبية  �لكتابة  من  جمال  يف  �أي 

عن  منها  �أي  يبحث  �أن  دون  متباينة  جتارب  تلتِقي  حيث 

�لغلبة. 

�أّنه يوجد ما هو دميقر�طي �أكرث من »�ل�سرية �لذ�تية«،  بيد 

�إنه »ليوميات«. ولعلكم تتعجبون لهذ� �جلو�ب! حيث �إنكم قد 

خاطبهم �ساحب كتاب »�مليثاق �ل�سري ذ�تي« �مُلنظر، موؤ�س�س 

)A.P.A(، �ملنا�سل، هذ�  �أجل �ل�سرية �لذ�تية«  »�جلمعية... من 

�لذي ُيجيبكم... بيد �أن �لرجل ذ�ته م�ستعّد للتربير!

»النوع«  ذلك  اإال  اخلال�صة  الذاتية«  »ال�صرية  m هل 

»اخليال«  و  اأ »التخييل«  يفر�ص  وهل  امل�صتحيل؟ 

نف�صه على ال�صرية الذاتية دائما« 

يوؤدي بنا ��ستفهامكم �إىل جوهر �جلدل. وهو جدل ل مُيكن 

ي كان �أن يكون فيه م�سيبا �أم خمطئا! وهل هذ� يف بع�س  لأ

 »Kant[ »Antinomie[ »كانط«  ي�سميه  ما  قبيل  من  �إل  وجوهه 

»مفارقة«؟ لهذ� يت�سّنى يل �أن �أرتب �إجابتي بال�ستناد �إىل 

هما  كاأمنا  �لوهم«،  �أو  »ملخيال  تقول:  �ملعجمي!  ترددك 

�سيء و�حد!

َكاّل، »فاملخيال« ل يعدو �أن يكون �رشًبا من �لتوهم �ل�ساذج، 

»�ملخيال« وقد  »�لتوهم« فهو  �أما  �لطبيعي،  �لتوهم  ُقل  �أو 

حتقق!

مر تف�سرًي�؟ فحياتنا ل تعدو �أن تكون من  هل يل �أن �أزيد �لأ

قبيل »�خليال«، لكن هذ� �خليال هو و�قعنا، ولنا �أن نحاول 

وىل، وهو ما  و�سفه باإخال�س ودقة، يف م�ستوى �لدرجة �لأ

جهد  ي�سحبه  نقدي،  حتليلي  لعمل  قاعدة  يكون  �أن  مُيُكن 

بطويل ي�سبو �إىل حقيقة م�ستحيلة: �إن �إيديولوجيا �لنز�هة 

)وهي نز�هتي يف و�قع �حلال( متتلك �سيغة �ساذجة )فاأنا 

و�سيغة  هي(...  كما  تو�سيفها  على  و�أُقبل  حياتي،  �أعرف 

�أجعل  �أم�سي يف بحثي عن ذ�تي باأن  �أخرى معقدة )حيث 

من خميايل ما �أمكنني ذلك مو�سوع و�سف و��سح جلي.(

يف  �أنه  يعتقدون  �لذين  �أولئك  �أخرى  ناحية  من  ويوجد 

مكان �أن نعرف هذ� »�ملخيال« بكيفية �أو�سح بالن�سياق  �لإ

�خلالق  حر�كه  بتحمل  �أي  مُبعار�سته،  ولي�س  �ندفاعه  مع 

�لتخييل، و�أننا  �أّن حياتنا من قبيل  وتطويره، على �عتبار 

ل منلك حقيقة �أخرى!

بـ»�لرياح  نلقبهم  �لرياح  �سد  يندفعون  �لذين  فاأولئك 

»لرياح  فهم  معها،  ين�ساقون  �لذين  �أولئك  �أما  �لقائمة« 

بيد  �إز�ء و�سعيتني متقابلتني،  �أننا هنا  �سك  �خللفية«! ول 

�نهما ي�سرتكان يف �نه ي�ستحيل -فيهما مًعا بلوغ �لنهاية، 

ب�سبب خ�سية خوف.

بيد  للريح،  جمارون  مرتددون،  �جلميع  فاإن  �لو�قع  يف 

�أما  �لريح(  م�سدر  من  قريبون  �لنزهاء  )�أولئك  �لبع�س  �أّن 

خرون فبعيدون! وهل �جلميع يف نهاية �ملطاف �إل ممن  �لآ

من  �رشطا  ذلك  �عتبار  ب�سبب  بال�سذ�جة،  و�سفهم  مُيكن 

�رشوط �حلياة، رغم تخبط كثريين يف هذ� �لفخ، و�عتبارهم 

�أولئك �لذين �ختارو� �ملنفذ �ملعاك�س �أنا�ًسا �سّذًجا ب�سطاء!

�إين �أعتذر عن هذه »�لفل�سفة« �لتب�سيطية، ولعلني �أُدعى �إىل 

�أّن �أ�سيف �إليها متييًز� بني ما هو مت�سل باحلا�رش وما هو 

مت�سل باملا�سي.

بعر�قيل  �ملتوّهمة،ت�سطدم  هذه  هويتنا،  بناء  حركة  �إن 

عديدة يف �حلا�رش، يف م�ستوى �ملمار�سة �ملبا�رشة للحياة 

�لفعلية �أكرث من تلك �ملو�سولة باإعادة بناء �ملا�سي، هذه 

�لتي تبدو �أكرث طو�عية، و�أكرث ليًنا... وغري موؤهلة للمعار�سة 

)رغم �إمكان وجود �رتد�د �حلقيقة بكيفية جديدة �أحيانا(.

يعمد  �أمل  فالنا�س يغريون ما�سيهم مثلما نغري قم�ساننا! 

بول ريكور Paul Ricœur �إىل ر�سم هذ� �حلر�ك �لد�ئم �ملف�سي 

خر يف �سلب هويتنا بلفظ »هوية«. �إىل �ندماج �لذ�ت و�لآ

ي قدرة على  ن �حلياة تقت�سِ »فالهوية« ذ�ُت �إيقاع متحول لأ

وهام �لتي  �لتاأقلم �مل�ستمر، و�حلا�رش �أكرث �سغًطا، وكذ� �لأ
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تعمره بكيفية حادة.

�لذ�ت: فبينما  �ثنتني يف كتابة  �إز�ء و�سعيتني  هكذ� نغدو 

تي غري  متثل �ليوميات نوًعا حمدوًد�، رغم �نفتاحه على �لآ

�ملعلوم، و�عرت�فه بحدوده و�إبحاره حماذ�ة �حلقيقة، فاإن 

»�ل�سرية �لذ�تية« مُيكن �أن تن�ساق ب�سهوله �أكرب مع �إغر�ء�ت 

�خليال، �أما »لتخييل �لذ�تي« فاأمر �آخر... 

ا�صم العلم والهوية ال�صردية

»اأ�صماء  عن  عديدة  مرات  حتدثتم  إجاباتكم  ا يف   m

جتعل  اأن  يكن  كربى  همية  باأ فاأحطتموها  عالم«،  االأ

نا«... بكل ب�صاطة! »ال�صرية الذاتية« تعمد على »االأ

نا«؟ �إنه ذلك �لذي   كال، ل �إمكان لذلك �إطالقا. فمن هو »�لأ

مبا�رش  موقف  يف  يتماهى-  فهو  �لكالم.  ب�سدد  يكون 

�ل�سفوي- مع ج�سد خماطبي ووجهه، حتى حني  للتو�سل 

�أكون غري عارف ��سمه!

مثال،  �لهاتف  يف  مبا�رشة،  غري  �مُل�سافهة  تغدو  �ن  وما 

وبا�ستثناء �ملر�ت �لتي نكون فيها عارفني ب�سوت �ملتكلم، 

باجل�سم  در�ك  �لإ ويتم  ��سم!  �إىل  حاجة  يف  نكون  فاإننا 

ل  هويتها.  به  نلتم�س  ��سم  �إىل  فنحتاج  و�ل�سوت  و�لوجه 

خال�س من ذلك. رغم �نه من �لبديهي �أن نتنا�ساه! 

ول، »�ل�سرية �لذ�تية يف فرن�سا«، كنت  �أنا ذ�تي يف كتابي �لأ

قد ذهلت عن ذلك، فلم �أنعطف على »�سم �لعلم«. و�لغالب �أنني 

قد حررُت بحثي يف �ساأن »�مليثاق �ل�سري ذ�تي« ملعاجلة هذ� 

تقريبا، ومكنني  �ساهم يف مو��ساتي  قد  ذلك  ولعل   . �خلطاأ

�لل�سان  عامل  كان  �إذ  طيبة،  �سحبة  كنف  يف  �أكون  �أن  من 

�لكبري �آميل بنفين�ست Emile Benveniste قد غ�ّس هو �أي�سا من 

نا« ل  قيمة فئة »�أ�سماء �لعلم«، وذلك يف حتليله للتلفظ. »�لأ

تختلف عن عملة �لورق �لئتمانية، �لتي تتاأتى قيمتها مما 

تغنمه من ر�سيد �لذهب �ملو�سول باأ�سماء �لعلم.

خرين  فا�سم �لعلم هو �لذي ُيك�سبنا هويتنا، لي�س يف عيون �لآ

فح�سب… �إمنا بتعوي�س ج�سدَنا �أوًل، ثم يف نظرنا �أي�سا، 

على كر �حلقب.

 Paul ريكور  ُبول  عنها  يتحدث  �لتي  �ل�رشدية  فالهوية 

Riceour ل مُيكن �أن تتخلى عن �لهوية �ل�سمية، �إمنا تتكفل 

»على  يقول:   Cioran �سيورون  يكن  �أمل  م�سمونا.  باإك�سابها 

�سم، حيث مل يعد �ملرء  �إثر بع�س �لتجارب، ينبغي تغيري �لإ

هو ذ�ته!«؟

�سئلة �لذي مل �ألتق  »فـاأنت« ل�ست »�أنا«، �أيها �لعزيز و��سع �لأ

�إل من  �أعرفه  و�لذي ل  �إليه،  �أن�ست  �أره، ومل  �لبتة، ومل  به 

نرتنيت: �أنت بالن�سبة �إيلَّ »كمال �لرياحي«،  خالل �سبكة �لأ

نرتنيت. وكنت قد  مثلما توقع جميع ر�سائلك عن طريق �لأ

�أنك كاتٌب تون�سي �ساب،   Goofe بحار يف غوغل  تاأكدُت بالإ

قد ن�رش رو�ية »�مل�رشط« �سنة 2006... �إلخ.

ل�سُت  �أنا  �أنت،  منك  »باأنا«  �سلة  �أكرث  ل�ست  �أي�سا  و�أنا 

عليه  تلقون  �لذي   Philippe Lejeune لوجون«  »فيليب  �إل 

�أّن  ��ستفهاماتكم بعد قر�ءة ما ن�رش من م�سنفات. ول �سك 

�سماء. فاأنا ��ستعمل  �إ�سمي معقد وغري م�ستقر، مثل جميع �لأ

ملناد�ة �أهلي عدًد� من »لكَنى« �لتي ل ميكن �أن �أعلن عنها، 

من ذلك �لقبيل �لذي يتعذر ك�سفه �أمام �لعموم.

ولقد �سادف �أن ن�رشت مقالت حتت �أ�سماء �مل�ستعارة ]ومل 

يك�سف �أي كان �أ�سلوبي �لذي يتعذر على �لتقليد[، وكان يل 

لعب  مثل  معروف  بع�سها  �ملتماثلة،  �سماء  �لأ من  �لكثري 

بياُنو متخ�س�س يف �جلاز، �أو ر�كب جياد �سباق، �أو و��سع 

ر�سوم متحركة، �أو ر�سام �سويف.

معهد  يف  مد�خلة  قدمُت  قد  خرية  �لأ ونة  �لآ يف  وكنُت 

»ب�سورتي«،  م�سفوعة  مبعلقة  عنها  عالن  �لإ َفَتّم  ثانوي، 

�لر�سام  �أنها �سورة  �إىل  �لنا�س مل ينتبهو�  �أن  �لطريُفُ  �إمنا 

�ل�سويف! ومبا �أنه قد بلغ عامه �لر�بع و�لثمانني، بينما مل 

مر قد �أ�سناين كثري�، قبل  �أجتاوز �لتا�سعة و�ل�ستني، فاإن �لأ

�أن ت�سملني عا�سفٌة من �ل�سحك و�ل�ستفهام: »و�إذ� ما مات 

قبلي؟ �أي مو�سوع للتاأمل هذ�؟!«.

�صماء  اأ الذاتية املكتوبة حتت  ال�صري  يكم يف  راأ لكن ما   m

م�صتعارة؟ 

ينبغي �لتثبت، فاإذ� كان �إ�سم �لكاتب مماثال ل�سم �لر�وي �أو 

مكان تقبل �لكتاب على �أنه �سرية ذ�تية،  �ل�سخ�سية، ففي �لإ

ما  �إذ�  �سيء  يتغري  ولن  د�خلي.  متييز  وجود  ُيالَحظ  مل  �إذ 

�سم �ملن�سوب �إىل �لكاتب �إ�سما م�ستعاًر� �أو �إ�سما  كان هذ� �لإ

مثبتا يف �ل�سجالت �ملدنية. ومن يف �إمكانه �أن يوؤكد يل �أن 

�إ�سم كاتب »رو�ية  »كمال �لرياحي« هو ��سمك �لفعلي؟ هو 

ن �أن هذ� �لكاتب قد ن�رش  �مل�رشط«! وهب �أنني قد لحظُت �لآ

�ساأتوىل قر�ءته  بـ»�سرية ذ�تية«، حينها  كتابا جديد� نعته 

باعتباره كذلك.

ومن ناحية �أخرى فاإن �أمر �لُكتاب �لذين ُعرفو� يف �لغالب 

�إ�سما  ميثل  �إمنا   ،� �رشًّ مُيثل  ل  بعينه  لقب  �أو  كنية  حتت 

�ختارو�  كيف  �لذ�تية  �سريتهم  يف  يروون  وهم  »حرفيا«، 

�لذ�تية  �ل�سرية  باإم�سائك  ن�رشت،  ما  �إذ�  �أما  �للقب.  ذلك 

�خلا�سة ب�سخ�سية حتمل ��سما يختلف عن ��سمك �ل�سخ�سي 

بال�سرية  نعُتها  )�لتي مُيكن  �لرو�ية  فاإنك تدخل يف ف�ساء 

�ملختلَقة  �لذ�تية  �ل�سرية  �أن  لقر�ئك  �أوحيت  ما  �إذ�  ذ�تية 

لي�ست بعيدة عن حياتك �لو�قعية متام �لبعد.
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�أما �إذ� ما �أقبلت على ن�رش �سرية ذ�تية ل�سخ�س جمهول حتت 

مرجعية  �سلة  �أية  دون  وخمتلف،  متاما  جديد  موؤلف  ��سم 

بـ»كمال �لرياحي« ]مهما َيكن على �سلة �سبه بك �أو دون 

�إل  لها  مثيل  ل  مذهلة  �ألعاًبا  تدخل  فاإنك  �سبه...[  �سلة 

�بتد�ع  ذلك  من  و�أقل  �سخ�سية،  �بتد�ع  �ل�سهل  فمن  نادًر�! 

كاتب ]مثلما فعل يف فرن�سا رومان غاري Roman Gary �لذي 

�أو مثلما فعل كتاب عديدون   ]Emile Ajar �آجار  �آميل  �ختلق 

 .]Fernando Pessoa بي�سو�  فرننُدو  �لربتغال  يف  فعل  ]مثلما 
فهل �أنت م�ستعد للتخلي عن ��سمك!؟

مدينة ال�صرية الذاتية

m ما هي مهام »اجلمعية يف �صبيل ال�صرية الذاتية«، 

فئة  اإىل  ها  ع�صاوؤ اأ ينتمي  هل  عملها؟  جمال  هو  وما 

م النقاد؟ الكتاب اأ

�سخا�س �لذين يدفعون ��سرت�كاتهم!   �أع�ساء �جلمعية هم �لأ

دعم  ا  �سْخ�سً قرر 750  فلقد  لالنتماء.  �أي �رشط  يوجد  ول 

يف  وهم  فيها.  �مل�ساهمة  �أو  �جلمعية  �أعمال 

قد  معروفني،  وغري  عاديون  �أ�سخا�س  غالبيتهم 

�أعلنو� تعلقهم بكتابة �ل�سرية �لذ�تية.

 1992 �سنة  �أ�س�ست  �لتي  �جلمعية،  لهذه  �إن 

وىل يف تقبل كل �لكتابات �ل�سري  غايتني. تتمثل �لأ

و�إح�سائها  لقر�ءتها  �إليها،  بها  ُيعهد  �لتي  ذ�تية 

]حكايات/جر�ئد/ر�سائل[.  عليها،  و�ملحافظة 

وهي يف �لغالب تت�سم باأنها غري معروفة.

و�لرب�مج  �ل�سحف،  مقالت  منا�سبات  بانتهاز 

�لقبول  هذ�  بعر�س  �لتعريف  نتوىل  و�لندو�ت،  ذ�عية،  �لإ

�لنتيجة  كانت  لذلك  �ملبا�رش«.  »�لت�سال  ب�سبكة  �ملدعوم 

يد�ع مُيكن  �أننا نح�سل كل �سنة على حو�يل 180 �إيد�ًعا ]�لإ

�أن يرت�وح بني ن�س يف ع�رش �سفحات، �أو مذكر�ت يف 64 

كر��سا[.

 ،Lyon ولقد عرثنا على مدينة �سغرية غري بعيدة عن ليون 

�أزمعت   Ambérieu- en- bugey �أمربيو-�آن-بوجاي  بـ  تعرف 

ت�رشفنا:  حتت  �لعامة  �لبلدية  مكتبتها  بو�سع  تعيننا  �أن 

�إذ نفتقر �إىل حمالت �أر�سيف لتخزين �لـ2600 من �لعطايا 

�لتي ح�سلنا عليها، كما نحتاج �إىل �أعمال �لرقن، و�إىل قاعة 

مطالعة للباحثني و�لر�غبني يف �لطالع �لذي ُيقبلون على 

قر�ءة ن�سو�سنا.

هكذ� تغدو �أمربيو Ambérieu »مدينة �ل�سرية �لذ�تية«، هذ� ما 

�إليه معلقة �إعالن بارزة لدى مدخل �ملدينة. وتتوىل  ت�سري 

»جمموعات  خم�س  على  �لو�فدة  �لن�سو�س  توزيع  �إد�رتنا 

يعملون  �أ�سخا�س،  ع�رشة  من  متكونة  منها  )كل  قر�ءة« 

كامل �ل�سنة يف جمال قر�ءة �لكتب »باأ�سلوب وّدي«.

�إ�سد�ر  �أو  جمالية،  �أحكام  �إىل  �لو�سول  �أهد�فنا  من  فلي�س 

فنحن  غربلتها.  �أو  �لن�سو�س،  �ساأن  يف  �أخالقية  مو�قف 

جنعل  �إذ  به،  يرد  �لذي  بال�سكل  علينا،  يرد  ما  كل  نقبل 

وجذ�ذ�ت  تالخي�س  فُنحرر  وديني«!  »متقبلني  �أنف�سنا  من 

قر�ءة مف�سلة حول كل ن�س، نتوىل ن�رشها مرة كل �سنتني، 

»�لفهر�ست  جملد�ت  �سمن  �إح�سائي،  بجدول  م�سفوعة 

منه  ظهرت  و�لذي  �لكربى«،  »بالذ�كرة  �ملو�سوم  �ملبوب« 

ن. �سبعة جملد�ت حتى �لآ

�نطالقا من هذه �ملجلد�ت يتمكن �لباحثون من �ل�ستغال. 

ما  وكثري�  �جتماع؛  علماء  �أو  موؤرخون  �لغالب  يف  وهم 

يقدم هوؤلء در��سات... بل �إين �أذكر �أنه قد مّت �إعد�د »ر�سالة 

�أجنزتها موؤرخة  �لتعبري عن عاطفة �حلب«،  دكتور�ه حول 

بالعتماد على 240 ن�سا من ن�سو�س ر�سيدنا.

�حلياة  حول  مده�س  �سامل  م�سنف  حقيقي،  كنز  �إز�ء  �إننا 

�إىل  تعود  �لن�سو�س  �أغلب  �أن  )ذلك  �ملعا�رشة 

ففي  و�لع�رشين(.  و�لو�حد  �لع�رشين،  �لقرنني 

معروفني،  غري  كثريون،  �أ�سخا�س  يوجد  فرن�سا 

�أو كتابة حكايات  باإعد�د يومياتهم،  متم�سكون 

طموح  �أي  دون  بعدهم،  للقادمني  �أي  بنائهم،  لأ

�لتو��سل،  �أّن لهم رغبة يف  �أدبي، كل ما هنالك 

و�لقدرة على �لبقاء.

حافظ  وظيفة  نوؤدي  �إليهم  بالن�سبة  فاإننا  لهذ� 

مع  مبا�رشة  �أ�سئلة  على  �ل�سهر  نتوىل  ]�إذ  �ل�رش 

»�أ�سحاب �لِهبات«[ و�لقائم بالتاأمني �سّد �ملوت ]ذلك �أن 

�إيد�عها يف مكان عام قد �كت�سبت  �أر�سيفاتنا، �لتي تولينا 

كل �إمكانات �لدو�م و�ل�ستمر�ر[.

�ل�سرية  �سبيل  يف  »�جلمعية  �أن  لحظُت  قد  �أعاله  وكنُت 

تتمثل  �لثانية  فالغاية  لهذ�  غايتني.  �إىل  تهدف  �لذ�تية« 

�لذ�تية.  بال�سرية  �ملولعني  فر�د  �لأ بني  باللقيا  �ل�سماح  يف 

فذلك مُيّكُن من تكوين جمموعات يف عدة �أماكن من فرن�سا، 

تعنني باملطالعة �أو �لتفكري، �أو �لكتابة.

ونتوىل تنظيم �جتماعات عامة، ومو�ئد م�ستديرة، ونهايات 

م�ساريع  نن�ِسُئ  كما  عمال،  �لأ وعر�س  لاللتقاء،  �أ�سابيع 

خمتلفة مع »�لرتبية �لوطنية«، و�ملكتبة �لوطنية �لفرن�سية، 

و�إذ�عة فرن�سا، �إلخ. 

عمال �لد�ئرة يف جمال �لتن�سيط �لثقايف نعتني  كل هذه �لأ

بها على �سفحات جملتنا �لدورية »خطاأ رو�سو« �لتي ت�سدر 

ن�سخة(؟   1000 يف  تطبع  )و�لتي  �ل�سنة  يف  مر�ت  ثالث 
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ويتمحور كل عدد من �أعد�دها حول »ملف« مركزي.

�لتي  �لق�سايا  هي  هذه  عامة...  فكرة  من  متكينكم  ق�سد 

�رش/�ل�سور  »�لأُ �لفارطة:  �ل�ستة  عد�د  �لأ يف  بها  �عتنينا 

غذية/  �لأ �أنو�ع  و�لنرتنيت/  �أنا  �لتعمري/  �لذ�تية/ 

�لبد�يات...

امليثاق ال�صريذاتي مرة اأخرى

طلقتم على م�صنفكم »عالمات حياة« )2005(  m لقد اأ

فهل يثل  ذاتي2«.  ال�صري  »امليثاق  هو  ثانيا  عنواًنا 

عنا�رص  على  يحتوي  إنه  ا م  اأ ول،  االأ لكتابكم  موا�صلة 

جديدة؟

�إيّن  �سنة«!  ثالثني  »بعد  مر  �لأ يحدث   :2005-1975  

ول، �إمنا هو  رجو �أن يكون هذ� �لكتاب يف جّد �لكتاب �لأ لأ

ذ�تي«.  »�سري  كتاب...  فهو  �سهلة.  مقاربة  ذو  �أكرث،  مبا�رش 

�أوجه  بد�ياته،  منذ  عملي  تاريخ  �أجُُنز  ول  �لأ �لف�سل  يف 

�لذ�تية  »�ل�سرية  �قرتفُت يف  �لتي  �ل�سباب  �أخطاء  �إىل  �لنقد 

يف فرن�سا«)1977(، �أُعيد �سياغة جهدي �لنظري منذ حلف 

�سنة 1975 �لذي بقيت وفيا له، باأ�سلوب �أكرث ب�ساطة.

�أف�رش كيف قمُت بتو�سيع �أفقي حتى �ل�سرية �لذ�تية �لعادية، 

بالتاريخ  عالقتي  �أحلل  �ل�سخ�سية،  �ليوميات  حتى  ثم 

»�ل�سرية  �سبيل  يف  �جلمعية  مغامرة  �أروي  و�ملوؤرخني، 

�لذ�تية«. �أف�رش كيف قمُت بتو�سيع �أفقي حتى �ل�سرية �لذ�تية 

عالقتي  �أحال  �ل�سخ�سية،  �ليوميات  حتى  ثم  �لعادية، 

�سبيل  يف  �جلمعية  مغامرة  �أروي  و�ملوؤرخني،  بالتاريخ 

Jean- رو�سو  جاك  جان  �أحب  ملاذ�  �أف�رش  �لذ�تية«  »�ل�سرية 

»�لوكولي�س  عنو�ن  يحمل  ف�سل  يف  �أف�رش   ،Jacques Rousseau

يتناول �لع�ساء عند لوكولي�س« كيف بد�أُت كتابة يومياتي 

�سنة 1953، حني  �أكتوبر  �حلادي ع�رش من  �ل�سخ�سية يف 

مبثابة  ذلك  وكان  عمري.  من  ع�رشة  �خلام�سة  يف  كنُت 

�لتي  �لكيفية  على  �لتدليل  �إىل  ت�سبو  �رشيعة  حماولت 

تتو�ظف بها �لتز�مات حياة، وعلى تطور عمل نظري.

و�سعُت  قد  �أكون  �أن  �أرجو  �إمنا  تغريُت،  قد  �أنني  �أعتقد  ول 

�أكرث  جعلتها  قد  �أكون  �أن  �إليها،  �أرُنو  �لتي  �مل�ساهد  من 

�أن ي�سدر حكمه.  �لقارئ  �أغنيتها. وعلى  قد  �أكون  �أن  لينا، 

ن�ساين �ملتو�ري  �لإ �لو�قع  فبف�سل ما ك�سفُت له من خفايا 

خلف �لنظرية... �أرغُب يف �أن �أجعلُه ُيح�س بال�سكينة، و�أدفعه 

َنه من �أن يعو�سني. بدوره �إىل �حلر�ك، و�أَُمِكّ

جنزها عمر  m هل اطلعتم على الرتجمة العربية، التي اأ

احلّلي، لف�صلني من »حلفكم«؟ فقد لقيت هذه الرتجمة 

إليكم!  جناحا كبريا. ثم ما معنى هذا النجاح بالن�صبة ا

�لكتاب  من  تناول  فقد  موفقا،  كان  �حللي  عمر  خيار  �إّن 

�لف�سول  عن  وتغا�سى  خري،  و�لأ ول  �لأ نظريني،  ف�سلني 

�لذي  �لنجاح  هذ�  مُيتعني  �لفرن�سية.  بالتقاليد  �ملو�سولة 

ت�سريون �إليه. ول�سك �أنه يعود �إىل �لطابع �ملجرد ملقاربتي 

يعود  كما  ومت�سعب،  معقد  وهو  �لربغماتية،  على  �لقائمة 

جهات  على  �لتعرف  �إىل  و�مليل  �لطريق،  عالمات  �إىل 

ذ�تية،  �ل�سري  ن�سو�سها  ح�سارة  فلكل  و�جلنوب!  �ل�سمال 

ذ�ت �لختالف �لن�سبي، ولها وظائفها �لجتماعية، و�أمناط 

مو��سيعها،ذلك �أّن درجات �خل�سو�سية تختلف من ف�ساء 

�لبد�ئل  ونظرية  �لل�ساين،  �لتحليل  ُيعطي  بينما  �آخر،  �إىل 

خري( منهجا لتفهم �لطريقة �لتي  )�لتي يتناولها �لف�سل �لأ

�لتخييل.  عن  �ختالفه  باإعالن  �آثاره،  �لفعل  هذ�  بها  ُيوّلد 

�سيئا  �أرى  �أن  �لبد�ية(  يف  باغتني  )بل  �نتباهي  لفت  فلقد 

ف�سيئا ن�س »�مليثاق �ل�سري ذ�تي« مرتجما �إىل �ثنَتْي ع�رش 

لغة! فلو �سعيُت �إىل فر�س �لنمط �خلا�س برو�سو على �لكون 

باأ�رشه فاإن در��ستي �سوف تلبث �سجينة �ملجال �لفرن�سي. 

فالتحليل قد مكنني من عزل عن�رش »حمدود«، لكنه عن�رش 

كوين!

الكتابة عن الذات والتجربة الرقمية

وراق  ثريهم توزيع االأ قاد نادرين يمُ إىل نمُ m اأنتم تنتمون ا

من اجلديد، هذه التقليعة الرقمية، فهل لكم اأن تخو�صوا 

معنا يف ن�صاطكم يف هذا احلقل؟ 

ور�ق« مو�سول   ل �سك �ّن �هتمامي بهذ� »�لتوزيع �جلديد لالأ

لل�سرية  ثابت  لنموذج  وجود  فال  �لتحليلي.  �ملوقف  بذلك 

�لذ�تية: كل �سيء تاريخي متحول. ل وجود لثبات )جزئي( 

ذ�تي  �ل�سري  �لعمل  �أما  ولية،  �لأ �لف�سائل  م�ستوى  يف  �إل 

نا«،  »�لأ لتنوعها.  ح�رش  ل  عنا�رش  من  مركبة  فمنظومة 

متحركة.  ن�سبية  قيما  تبدو  �إلخ...  �خل�سو�سية،  �لنز�هة، 

ننتبه �إىل ذلك كلما تلهينا بتنويع �لعنا�رش!

�لكالم،  �إىل  �للجوء  دون  ما،  �إمكان �سورة  ون�ساأل هل يف 

�لنفاذ  من  �ل�سخ�سي  �لتعبري  َن  مَتكَّ فكيف  »�أنا«؟  تقول  �أن 

يف  �لذ�تية  �ل�سرية  بتقليد  �عتنيُت  لقد  �ل�سورة؟  عامل  �إىل 

�لر�سم، منذ عهد �لنه�سة، وبربوز �ل�سرية �لذ�تية يف �ل�سينما 

�لوثائقية منذ �سبعينات �لقرن �ملا�سي.

ن �أ�ستغل على  �ل�ستفهام ذ�ته ُيثار يف باب �ل�سوت: و�أنا �لآ

ذ�عية، و�لتاريخ  تاريخ �ل�ستجو�ب �ل�سحفي، و�حلو�ر�ت �لإ

�لكتابة  �إ�ساءه  تتوىل  مو�قف  متثل  كلها  وهي  �ل�سفوي.. 

�أي�سا،  �إليها  �لتي مُيكن �ل�ستناد  �لتعالقات  نف�سها، باإبر�ز 

رغم �أنها تتوىل �خفاءها يف �لغالب.
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لي�ست  �إلخ(  �ل�سور...  �ل�سوت،  )�لكتابة،  عالم  �لإ فو�سائل 

مر  جمرد »و�سائط« للتعبري عن »�أنا« ثابت. بل قد يكون �لأ

نا« نتاجا لو�سائل �لتعبري هذه! عك�سيا، قد يكون »�لأ

»ل�سحف  يف  در��سته  توليُت  �إذ  نرتنت.  �لأ يف  ذلك  يتجلى 

 1999 �أكتوبر  من  بد�ية  كاملة،  �سنة  خالل  �ل�سبكة«  على 

حتى �أكتوبر 2000، بلزوم مقعدي �أمام �ل�سا�سة.

وَمّثل ذلك حتديا يل: �إْذ كنُت �أبحث عن فهم م�ساألة مل تكن 

قط مما �عتدُت �خلو�س فيه. فقد كنُت حذًر� خالل �ليومني 

�ل�سعائر  هذه  �عتنقُت  ثم  وىل،  �لأ �لثالثة  يام  و�لأ ولني  �لأ

تقبلها.  �إمكان  �إز�ء  متفّتحا  غدوُت  �أي  ب�رشعة،  �جلديدة 

عالقات  يف  �سيء  كل  تد�خل  فلقد  جد�؟  مثرًي�  ذلك  وكان 

خر، �ملكان و�لزمان. فاندجمت �خل�سو�سية بغتة  نا بالآ �لأ

بالعامل �لو��سع. وتي�رش للمرء �أن يعر�س حياته، حتت ��سم 

يتولو�  �أن  �إمكانهم  يف  جمهولني،  �آخرين  على  م�ستعار، 

�لب�رش غد� من  تاريخ  وىل يف  �لأ وللمرة  و�لتعليق!  جابة  �لإ

�ملمكن ليوميات خا�سة �أن ُتقر�أ تباًعا حال كتابتها، دون 

مكان م�سايرتها،  �نتظار مرور وقت على ذلك! وكان يف �لإ

عدم  �حلميمة  �ليوميات  و��سع  ومقا�سمة  يوم،  بعد  يوما 

معرفته بامل�ستقبل، حيث يكون �ملتقبل معا�رًش� ملا يحياه 

�سخ�س جمهول. وكان ذلك ��ستثنائيا �إذ كان مُيكن �أن يوجد 

»خمرب« للمالحظة! ومل �أكن حينها قد �أدركُت �أبعاد �لظاهرة 

�إل ب�سفة جزئية، حيث كان �لعامل لدى بد�ية ظاهرة ُعظمى! 

فلم �أكن �سنة 1999 قد �أح�سيُت �إل 69 م�سنفا من جن�س 

يف  �أنه  رغم  نرتنيت.  �لأ �سبكة  على  معرو�سة  �ليوميات 

عمال قد �أفلت مني. فال �سك  مكان �أن يكون بع�س هذه �لأ �لإ

�لتي  �ملو�قع  �ألف  قيا�ًسا مبئات  �أن عددها حمدود جد�... 

ها �ليوم! مُيكن �إح�ساوؤ

دون خرب�ت،  كان،  ي  لأ ت�سمح  �لتي  �لو��سعة،  مكانات  فالإ

وبال�سغط على زر معني، باأن ُين�سئ لنف�سه موقعا �سخ�سيا 

�إل �سنة 2002. حيث كانت  �ل�سبكة... مل تظهر عندنا  على 

لفظة موقع Blog جمهولة يف فرن�سا �سنة 1989.

فلقد تابعُت هذه �ملالحظات بد�ية من �أكتوبر 99 حتى ماي 

2000، وكان نتاجها كتابي �ملو�سوم بـ»�سا�ستي �لعزيزة« 

�لذي �سدر يف �أكتوبر 2000، وهو يبدو �ليوم، �سنة 2008 

مبثابة وثيقة �أركيولوجية.

ومبا �أنني كنُت قد �نتبهُت �إىل �رشعة �حلر�ك يف هذ� �ملجال 

كتابي،  تقبل  مو�سولة مب�ساألة  �أخرى  يوميات  تابعُت  فقد 

�لذين  �ليوميات  �أ�سحاب  يف  يحدثه  كان  �لذي  ثر  وبالأ

ر�قبتهم.

بد�ية كل  لدى  يوميات  �أ�ستهل كتابة  �أن  كان يف ح�سباين 

�أكتوبر من �ل�سنو�ت �ملو�لية. مل �أتعهد ذلك �سنة 2001، ثم 

مر خمتلف جد� عن جتربتي �سنة 1999.  �نتبهُت �إىل �أّن �لأ

فاأقلعُت... فقد كنُت ر�ئًد� �سنة 1999، �أما �سنة 2003 فاأنا 

حد�ث! »فالعوملة« ل تدرك �ملنتوج  جمرد مقلد جتاوزته �لأ

�ل�سخ�سية  �إمنا �لتعبري�ت  �ل�سناعي و�ملبادلت �لتجارية، 

�أي�سا. رغم ذلك فاإن هنالك جانبا يو��سل �ملقاومة يف هذ� 

�حلقل: تنوع �للغات و�لثقافات!

نرتنت« د�فعا نحو �لتماثل و�سوًر�  يف �إمكاننا �أن نعترب »�لأ

فقاقيع  تزدهر  هكذ�  �لوقت،  نف�س  يف  �جلماعات  يحمي 

ل�سانية كربى يف وقت و�حد، وهي جتهل بع�سها �لبع�س! 

�أل تكون لنا فر�سة جديدة �أمام »�أنا« �حل�سار�ت!؟

اليوميات احلميمة يف االنرتنت هل مازالت حميمة؟

لليوميات  فهل  َنا؟  َههمُ تناق�ص  وجد  يمُ اأال  لكن...   m

تلك،  �صماتها  على  حتافظ  اأن  احلميمة«  »خلا�صة 

م�صتعملي  على  عر�صها  إ�صاعة  وا ن�رصها  تعاقب  رغم 

االنرتنيت قاطبة!؟

ومُيكن  »حميمة«!  تكون  �أل  �ليوميات  �إمكان  يف  لكن...   

�أن  يتاأتى ذلك عن حمتو�ها، ل من كيفية ن�رشها! ولنا  �أن 

نن�ساق مع فكرة �أّن �لن�رش �حليني يجرُّ قدًر� �أكرب من �لرقابة 

�لذ�تية! بيد �أنه ينبغي �أن نكون على بينة من وجود ُخطوط 

حمر�ء للرقابة تبعا لفئات �لعمر، و�لنتماء �لجتماعي.

�لتحفظ،  عدم  �أو  �حلياء،  و�زع  �خرت�ق  �ساأن  يف  حكام  فالأ

نرتنيت، من  تختلف من جمال �إىل �آخر. وما يتم �ليوم يف �لأ

ناحية �أخرى، ل يختلف كثري� عما حدث منذ وقت ق�سري يف 

دب! فقد �أخذ بع�س �لكتاب، يف فرن�سا، ُيقبلون على  حقل �لأ

ن�رش »يومياتهم« يف �أ�سفار متعاقبة بعد �نق�ساء وقت ق�سري 

على حتريرها. فعل رونو كامو Renaud Gamus ذلك منذ ع�رشين 

�سنة: �إذ �أ�سدر �سنة 2007 يوميات �سنة 2006. �أما با�سكال 

Pascal Servan فلقد د�أب منذ ثماين �سنو�ت،على ن�رش  �سافر�ن 

يوميات �ل�سنة �ملن�رشمة يف جانفي من كل �سنة.

�سفار �ملتعاقبة ت�سمح للُكّتاب مبر�جعات �سّتى وحذف  فالأ

مقاطع كاملة بحذر �سديد. وقد غد� هذ� �لبذخ �لذي �ختاره 

�حليني  فالن�رش  �جلميع،  �أيدي  متناول  يف  �لكتاب  بع�س 

مان« �ملو�سولة  و�ليومي عرب �لنرتنيت، يحذف »�سد�دة �لأ

باملر�جعة. فما ُين�رش يف كل يوم �رشعان ما ي�سبح نهائيا، 

دون مدة للتفكري.

ل �سك �أن يف هذ� كثري� من �ملخاطر، ول �سك �نه يف �إمكاننا 

�أن نالحظ -رغم وجود يوميات غري متحفظة �أو فاح�سة- �أّن 

غالبية »�ملو�قع« تت�سمُن يوميات يغلب عليها �حلذر، وهي 
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نية، فهي �رشٌب  حد�ث �لآ تعتني بر�سد تقلبات �ملز�ج �أو �لأ

من �لبحوث �ل�سخ�سية �أكرث من �أن تكون بوًحا حميًما. �إنها 

�لتبادل  على  �لقائمة  �ملحادثات  �أو  �ملالطفات  قبيل  من 

�سحابها بتاأكيد مو�هبهم، وجدة  �لجتماعي. فهي ت�سمح لأ

�آر�ئهم �أكرث من ك�سف خ�سو�سياتهم. �إنها �رشٌب جديد من 

من  م�ستحدث  نوع  �إز�ء  يجعلنا  �لذي  �لجتماعي  �ل�سلوك 

ن�ساء! »ليوميات« ب�سدد �لإ

�لتاريخ.  لتاأمل  �لوقت  بع�س  مرور  �نتظار  �إىل  ُندعى  �إننا 

فلقد �تخذت �ليوميات يف فرن�سا، خالل �لقرن �ل�سابع ع�رش 

�سبيلني: من ناحية �ليوميات �ملخطوطة، وكانت يف بد�ية 

�أمرها جماعية )ر�سد �لتاأريخ، كتب حكمة �إلخ( ثم غدت �سيئا 

ف�سيئا فردية، �سخ�سية، �أو حتى حميمة )منذ م�ستهل �لقرن 

�ملطبوعة  »�ليوميات«  �أخرى  ناحية  ومن  ع�رش(.  �لثامن 

)�لتي �أ�سبحت يومية يف فرن�سيا منذ منتهى �لقرن �لثامن 

فكار  ع�رش(... �لذي د�أب �لنا�ُس فيه على ن�رش �ملعلومات و�لأ

ر�ء بني �أفر�د �ملجتمع. و�لآ

�أما ما يحدث �ليوم بف�سل معجزة »�لو�ب« فيتمثل يف هذين 

�لفرعني، �لذين كانا قد �ختلَفا عن �ملحافظة على �لت�سمية 

ر�سد  دون  �للقيا،  على  و�أقبال جمدًد�  )»�ليوميات«(.  ذ�تها، 

ن�ساط هذه  �نتاجية، على  �أو �رشورة  �قت�سادي،  �أي �سغط 

تو��سل  �أن  مُيكن  نرتنيت  �لأ على  فاليوميات  �ل�سحف. 

قر�ء  دون  بل  قر�ء،  ثالثة  بف�سل  �سنو�ت،  خالل  وجودها، 

مع  �جلميع  مُيكن  بل  كان،  ي  لأ �أذى  ي�سبب  ل  فذلك  �أ�سال! 

خطوط مت�ساوية. 

ال�صرية الذاتية املتحركة

اإال مرة  الذاتية« ال تكتب  ن »ال�صرية  قرون باأ تمُ m هل 

تبت تبعا  كن اعتبارها قد كمُ ال يمُ واحدة خالل احلياة؟ اأ

ن يتغري؟  كن اأ ملوقف يمُ

»�لهند�سة غري  �إيقاع  تندرج �سمن  �لذ�تية  �ل�سرية  �إّن  بلى!   

�لثابتة«! �إنها �إعادة بناء من�سجمة مع �حلا�رش. فاإذ� كانت 

يف  كتابتها  تتوىل  كنت  و�إذ�  �لتو��سل،  على  قائمة  حياتك 

�ل�سيغة  �أنك ب�سدد كتابة  �سن متاأخرة فاإنه قد يرت�ءى لك 

�لوحيدة �حلقيقية حلياتك...

�أما �إذ� كانت حياتك تتطور با�ستمر�ر، و�إذ� ما توليت كتابتها 

وتتوىل  خلفك،  �مل�ساهد  تتاأمل  فل�سوف  متعاقبة  مر�ت 

تركيبها من جديد كي ين�سجم مع حتولتك!

مكان بب�ساطة �أن نفكر يف �أن ن�رش �سرية ذ�تية مُيكن  ويف �لإ

مكرهون  �أنهم  يبدو  �إذ  فر�د،  �لأ تطور  �رشعة  من  يحد  �أن 

على �لبقاء �أوفياء بع�س �ل�سيء لل�سورة �لتي �بتدعو� حول 

فجان  دللة.  وذ�ت  مذهلة  حو�دث  هنالك  �أن  بيد  �أنف�سهم. 

Jean Paul Sartre مثال،�لذي روى ذكريات طفولته  بول �سارتر 

وبا�ستعمال  �سنة،  ع�رش  خم�سة  بلغ  زمني  بفارق  مرتني، 

 1940/1939 فرتة  يف  قدم  فقد  كليا...  متناق�س  معجم 

و�أكد  فرحة،  �ساحكة  �سورة  �لعجيبة«  �حلرب  »دفاتر  يف 

�أما  �أي دور يف م�رشوع وجوده ككاتب،  يلعب  �لدين مل  �أّن 

�سنة 1954، فقد قدم عن  بد�ية من  »�لكلمات«  عند حترير 

طفولته �سورة قلقة ماأ�ساوية، جعل كل جناحاته �لطفولية 

تنق�سه-  �لعقيدة -�لتي كانت  �أن  و�أكد  �إىل هز�ئم،  تتحول 

هي �لتي دفعته �إىل �لرمتاء يف �أح�سان �لفن!

دب؟« وغد� مارك�سيا،  وكان بني �لطورين قد كتب »ما هو �لأ

ن�س  �أن  ومبا  �أفكاره.  مُتاثل  ف�سيئا  �سيئا  حياته  و�أخذت 

�إل بعد موته( فقد  ُن�رش )مل يحدث ذلك  40/39 مل يكن قد 

يفعل  باأن  حرج  دون  له  �سمحت  تامة،  بحرية  يتمتع  كان 

ما فعل!

�ل�سرية �لذ�تية، �لتي يبدو �أنها ت�ستح�رش �ملا�سي، ُتقبل على 

كرث  �أن �ل�سورة �لأ قول �حلا�رش يف و�قع �حلال، �إىل درجة 

م�سد�قية من �سور حياة �لفرد مُيكن �أن مُتثل تعاقب �ل�سري 

�لذ�تية �لتي مُيكن �أن يكون قد ��ستطاع كتابتها يف مر�حل 

�سرية  يوميات  �سكال... فهي مبثابة  �لأ ب�سكل من  خمتلفة... 

�لذ�تية.

ال�صرية الذاتية والديكتاتورية

إمكان نوع ال�صرية الذاتية اأن يحيا حتت نري  m هل يف ا

نظام غري ديقراطي؟ وهل له اأن يزدهر يف ظل اأنظمة 

ديكتاتورية؟

 بلى، بيد �أنه يف هذه �حلالة ُمْكَرٌه على �لبقاء طّي �لكتمان، 

وعلى دخول »�سياق �ملقاومة، و�إمكان �لت�سبب يف خماطر 

بزوغ  يف  �ملتمثل  �لرهان  �إىل  ل�ستناده  ل�ساحبه،  جمة 

مالءمة  �سكال  �لأ �أكرث  هي  فاليوميات  ما!  يوما  �حلقيقة، 

لهذه �ملقاومة.

�إن �لكتابة �ليومية يف ظل حكم ديكتاتوري ذ�ت وظيفتني: 

وبقيمه  هويته  على  �لكائن  بحفاظ  مو�سولة  �آنية  �أولهما 

ثانيهما  �أما  �لق�ساء �ملربم عليها،  �إىل  يتوق  يف ظل نظام 

بالغلبة.  و�لن�سيان  للمغالطة  �ل�سماح  عدم  على  فيقوم 

فالكتابة تبَقى ن�ساطا �رشًيا لوقت ما، �أما �إذ� ما مت �كت�سافها 

خرية ن�رش  ونة �لأ فاملرء ميكن �أن يلقى حتفه! ولقد مّت يف �لآ

لهيالنة  ��ستفهامك:  على  مبا�رشة  يجيب  فرن�سا  يف  كتاب 

�ملقاومة«.  بـ»كتابات  مو�سوم   ،Hélène Camarade كامار�د 

�لثالث  ملاين  �لأ �لر�يخ  حتت  �حلميمة  �ليوميات  ميثل  وهو 
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ت�ستح�رش  �أن  ولك   .)2007 مري�ل  جامعة  مطابع  )تولوز، 

ُدفنت  قد  كانت  �لتي  فر�سوفيا«،  »معتقل  يوميات  ذكرى 

ر�س، ثم ُبعثت من جديد لتتمكن من �ل�سهادة بدل  حتت �لأ

�أ�سحابها �لهالكني.

حُت�سى،  �أن  مُيكن  ل  �لباب  هذ�  يف  �لنماذج  �أن  �سك  ول 

من  غريه  �أو  �ل�سيوعي،  �لنظام  حتت  عليها  نقع  �أن  ولنا 

منذ  �لرو�سي  ر�سيف  �لأ فتح  مت  فلقد  �لديكتاتورية.  نظمة  �لأ

جيدة  بكيفية  حمفوظة  بوثائق  �لباحثون  فظفر   ،1989

)ويف هذ� تناق�س عجيب(... ِبيوميات كانت قد مثلت دليل 

�سد  �أدّلة  متثل  �ليوم  غدت  ثم  ُكتابها،  �إىل  بالن�سبة  �إد�نة 

جالديهم!

�أنني قد �طلعت على يوميات نينا لوغوفي�سكايا  �أذكر مثال 

Nina Lourgovskaïa �لتي ن�رشت حتت عنو�ن: »يوميات تلميذة 

يف  كتبت  يوميات  وهي   ،)Laffont  2005 )لفون  �سوفييتية 

�سن 14-18، من قبل تلميذة ثانوي مل تتمكن من �ل�سمت، 

وهي يوميات ت�سببت يف ترحيلها �سحبة �أ�رشتها 

�إىل مع�سكر�ت �لغولك �سنة 1937.

ل  رئي�سيا،  مقاومة  �أ�سلوب  �ليوميات  َتغدو  هكذ� 

�ل�سرية �لذ�تية، �لتي غالبا ما ُتر�عي فن �لت�سكيل 

�أن  يع�رش  قر�ء  على  �لعثور  �إىل  وت�سبو  دبي،  �لأ

جندهم يف ظل �لدكتاتوريات. �أما �ليوميات فهي 

ين�سُب  �لفني  �ن جانبها  كما  قر�ءة،  �أية  تنتظر  ل 

�ملوهبة عادة �إىل �أفر�د جمهولني. �إن �ل�سرية �لذ�تية 

غالًبا ما تزهر عند �سقوط �لديكتاتوريات، وهذ� ما 

خرية. ونة �لأ لحظناه يف �إ�سبانيا خالل �لآ

ن�صات« )1993(...  نا االآ mمن خالل كتابكم املو�صوم بـ»اأ

وان�ص  اأية خ�صو�صية جتدون يف الن�صاء... هل متكنت االأ

من التحرر من �صمتهن الطويل؟ 

�ل�سابق!  با�ستفهامكم  جلية  �سلة  وجود  هذ�  من  �أَ�ست�سّف 

كيف متكنت �لن�ساء من �لتحرر من ديكتاتورية �لرجال؟ �إّن 

فرن�سا  يف  �حلاكمة  �لطبقات  م�ستوى  يف  �لن�سائية  �لكتابة 

�لقرن  من  )بد�ية  �ملر��سالت  بف�سل  �أمرها  �أول  حتررت  قد 

17( ثم وقع ذلك بف�سل �ليوميات �خلا�سة )بد�ية من نهاية 

�ليوم  �إىل  ُيعترب�ن  تاأكيد �سلوكني  �إىل درجة  �لثامن ع�رش(، 

�حلياة  كتابة  وهما  عموما،  »�لن�سائي«  �لن�ساط  مبثابة 

�خلا�سة بجو�نبها �حلميمة، وما ُيعاك�سها من كتابات عامة 

دبية، ُتن�سُب �إىل �لرجال... ل �سك �أننا  �أقرب �إىل �ل�سياغة �لأ

هنا يف باب �لرو��سم و�لكلي�سيات، �إمنا هي رو��سم ت�ستند �إىل 

جانب من �ل�سحة!

بالن�سبة �إىل �ليوميات، باغتتِني �سنة 1991 �ل�سورة �جلامدة 

Stéréotypée �لتي �ساعت يف �ساأن »�أو�ن�س« �لقرن �لتا�سع ع�رش، 

هي  من�سورة،  يوميات  �أربع  �أو  ثالث  معرفة  على  و�لقائمة 

 Eugénie غري�ن  دي  �أوجيني  يوميات  وهي  د�ئما...  ذ�تها 

وماري   Marie Baskkirtseff با�سكريت�ساف  وماري   de Guérin

.Marie Lenérue لوناري

ر�سيفات �لعامة و�خلا�سة  بحار د�خل �لأ لذلك د�أبُت على �لإ

و�ن�س« مكنتني  �لأ �أكرث من مئة من »يوميات  وعرثُت على 

من �إعد�د جدول �أكرث دقة. ولفت �نتباهي �إىل �أّن �ليوميات 

�أ�سلوبا لرتبية  قد غدت بد�ية من نهاية �لقرن �لثامن ع�رش 

�لفتيات،يف �سفوف �لطبقات �حلاكمة.

وكان يتم تدريُب �لفتيات على كتابة �ليوميات منذ �لقد��س 

ول، حو�يل 10 �أو 11 �سنة، حيث تقع مر�قبتهن و�إ�سالح  �لأ

�أخالقهن  هل من توجيه  �لأ �أحيانا، حتى يتمكن  كتاباتهن 

و�إ�سالح �أ�ساليبهن يف �لكتابة.

�أنه  من  يتاأّتى  هكذ�(  �أحتدث  �أن  تي�سري  ما  )�إذ�  �سكال  و�لإ

فعل...  رّدة  دون  �لكتابة  �لنا�س  تعليم  ي�سعب 

هذ�  على  يوما  يقبلون  �سوف  �أنهم  يف  تتمثل 

�ملر�هقة  �سن  ففي  �خلا�س!  حل�سابهم  �لن�ساط، 

م�ستقبلهن،  تاأمل  �إىل  �لفتيات  متيل  ما  غالبا 

مما يجعل »�ليوميات« ذ�ت ��ستعمال خا�س، بل 

��ستعمال �رشي �أحيانا.

خالقي  �لأ �لتحرر  حركة  متابعة  حاولُت  ولقد 

طيلة  و�لفني  �لذهني  بد�ع  �لإ �إىل  �لهادفة  هذه 

�إىل  �لكلمة  باإعطاء  وذلك  ع�رش،  �لتا�سع  �لقرن 

ن�سات... �لالئي لبثن ُملجمات، �سيئا ما!  هوؤلء �لآ

بـ»لدر��سات �خلا�سة«  �ليوم  ُيَلّقب  �إ�سهاًما فيما  وكان ذلك 

بوفر�و:  دي  �سيمون  �إيقاع  �سياق  يف  �أي   ،Gender Studies

ن �أي�سا ُتوجد �ألو�ن  حيث »لنولد... �إمنا ُن�سبح �مر�أة«!... �لآ

باء يف  فالآ يوميات.  كتابة  �إىل  �لفتيات.  تدفع  �ل�سغط  من 

جد�د �أي�سا، ُيهدون �إىل �سغري�تهم دفاتر لطيفة  فرن�سا، و�لأ

�لبتة يف تقدميه  �لذي ل يفكرون  �لنوع  �أقفاًل... من  حتمل 

ولد! �إىل �لأ

اليوميات احلميمة واملحظور

يلحُّ  »اليوميات«  من  الذاتية«  »ال�صرية  متييز  إن  ا  m

عموًما على البعد الزمني، فهل توجد اختالفات مهمة 

اأخرى؟ 

خر �ملمكن يتمثل يف �ملتقبل: و�ساأعود �إىل  �إّن �لختالف �لآ

هذ�، بيد �أنني �أرغب بدوري �أن �ألح على �لزمن، �أو على �إحدى 

نتائج هذ� �لختالف.
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فال�سرية �لذ�تية تقوم على �رشد ��سرتجاعي... وهو فعل ي�سمل 

�لوهمية.  �سطوته  حدود  �سمن  و�حلا�رش  �ملا�سي  �أزمنة 

فكاتب �ل�سرية �لذ�تية يعرف نهاية حكايته، �إنها هو ذ�ته، 

يف طور كتابتها. هكذ� مُيكن لل�سرية �لذ�تية �أن تتكون من 

بد�ية وو�سط، ونهاية. فهي من هذ� �ملنظور: »عمل �أدبي«. 

�إيل، فال مُيكن تعريفها باعتبارها  �ليوميات، بالن�سبة  �أما 

»�آثار«  زمنيا«،  �آثار حمددة  »تعاقب  تتمثل يف  �إذ  حكاية، 

مكتوبة يف �لغالب بال �سك، �إمنا هي �رشدية بال�رشورة. قد 

تكون �أفكار� �أو �أو�سافا، �إلخ... ول �سك �أّن هذ� �مل�سل�سل �لذي 

غري  م�ستقبل  على  توقف  دون  ينفتح  زمنيا  حتديًد�  يحمل 

متوقع َيُحدُّ من �سطوة كاتبه!

عنا�رش  �لغالب  يف  ميلك  »يوميات«  حترير  يتوىل  فمن 

متتالية، �أو برنامج عمل، وقو�عد كتابة. بيد �أنه يف نهاية 

مر�قبته،  ت�سعب  قرين  مع  بال�سرت�ك  ذلك  يتوىل  �ملطاف 

�إنه �مل�ستقبل... حتى حني يكون فعل كتابة �ليوميات -ولو 

جزئيا- يتحمل وظيفة �إعد�د تتمة �ل�سيناريو...!

فاليوميات ل ُت�ستهل كتابتها بدًء� من �لنهاية: �إنها تعك�س 

�إن  بل  �أخطارها،  ثابتة، حتمل  نحياها، غري  مثلما  �حلياة 

موقف �ساحبها من هذ� �مل�ستقبل »موقف فعل« �أكرث منه 

»موقف معرفة«. فقارئ �ليوميات �لذي مُيكن �أن يكون، �أو 

ى وقًتا على كتابتها.  هو يف �لغالب كاتبها نف�سه، قد �أم�سَ

هو �أي�سا يف موقع يختلف متاما عن موقع كاتبها:

على  للتعرف  �ل�سفحات  بع�س  على  �لقفز  �إمكانه  ففي 

�أحد�ث مل يكن يعرفها �لكاتب. لهذ� فاإن �ليوميات �ملكتملة 

�إىل  �إعادتها  �سك  ب�سبب موت �ساحبها( مُيكن بال  )�أحيانا 

دبية«. بيد �أن �ليوميات، ح�سب كتابتها  عمال �لأ جمال »�لأ

نية تعك�س حقيقة �إمكاناتنا!  �لآ

وهم  فيك�سف  �أجز�ء  من  يتكون  �لذي  دبي  �لأ �لعمل  �أما 

�ل�ستطر�د  هذ�  عن  �عتذر  �إذ  و�إين  بال�رشورة.  �إح�سا�سنا 

د�خل  ميكن  ل  �لزمني  �سكال  �لإ �أّن  �أرى  فانني  �لفل�سفي، 

�ملاور�ء  رهانات  هنالك  �إمنا  فح�سب،  �ل�رشد«  »نحو  حلف 

�ملوؤمنني  قبل  من  �ليوميات  نحو  �لتنازل  ذلك  من  �أي�سا. 

.Maurice Blanchot دبي«، مثل موري�س بالن�سو »بالعمل �لأ

تكاد  �لذ�تية  فال�سرية  ��ستفهامكم،  �إىل  �لنهاية  يف  �أعود 

خر، مثلما هي مكتوبة  حيان لالآ تكون مكتوبة يف �أغلب �لأ

لذو�تنا. �أما �ليوميات فعك�س ذلك، مُيكن �أل تكون مكتوبة 

للذ�ت!

لقد فاجاأين عدد من ُكّتاب �ليوميات �لذين يجزمون باأنهم 

قد �أتلفو� كل يومياتهم، �أو جزًء� منها. فرغبة �حلفاظ على 

�آثار �حلياة مُيكن �أن تت�سارب مع خوف �لنك�ساف  بع�س 

�أف�سل  �أّن  ذلك  جمهولني.  �أو  كانو�  �أقرباء  خرين،  �لآ �إز�ء 

حار�س �أ�رش�ر... هو �ل�سمت!

مل  نتاأ اخلا�صة« حني  تاب »اليوميات  كمُ يبدو  m هل 

ال�صرية  كتاب  من  حرية،  كرث  اأ و  اأ ة،  جراأ كرث  اأ التاريخ 

الذاتية«  »ال�صرية  بني  الغمو�ص  لعل  و  اأ الذاتية؟ 

اجلوانب  بع�ص  ن  �صاأ من  رفع  الذي  هو  و»الرواية« 

عمالهم.  املحظورة يف اأ

ب�رشعة  نفكر  فاإننا  �ملحظور�ت«  »رفع  عن  نتحدث  حني 

�إىل �رش  �للجوء  �إمكان  �إجماًل عن  ت�ساألونني  يف »جلن�س«، 

�فتعال  �إىل  �أو  �لزمان(  يف  مغاير  ك�سٌف  )وهي  �ليوميات 

ملو�جهة  مبا�رش(،  غري  ك�سف  )وهو  �لوهم  من  �لهروب 

على  �ملحيل  �ل�سكل  ذ�ت  �لعامة،  �لذ�تية  �ل�سرية  �سعوبات 

عالن عن خيار�ت جن�سية معينة!. �رشب من �رشوب �لإ

مر على �سلة بالع�سور،  من �ل�سعب تقدمي �إجابة مطلقة، فالأ

و�حلالت، لهذ� �ساأجلاأ �إىل مناذج فرن�سية. فلقد لفت �نتباهي 

�أمر�ن، �إذ كان رو�سو قد �أعلن يف »�لعرت�فات« عن برنامج 

نز�هة تامة، وقدم �ملثال، خا�سة يف باب �جلن�س... بيد �ن 

�ل�سرية  ُكّتاب  �أّكد  �إذ  �أثره،  يقتفو�  مل  عقبوه  �لذين  �لُكّتاب 

ون�سف،  قرن  خالل  �لكامل  حتفظهم  �لفرن�سيون  �لذ�تية 

حتى م�سنف �أندري جيد André Gide �ملو�سوم بـ:»�إذ� مل تتلف 

�لتحفظ  قلة  �لغالب يقفون من  �إنهم كانو� يف  بل  �لبذرة«، 

موقفا �سلبيا.

لذلك يتم �لتعبري يف �ليوميات �ملحافظة على �رشيتها عما 

جنده  ما  وهو  حمت�سم،  جن�سي  با�ستك�ساف  �ألقبه  �أن  مُيكن 

 Jules وب�سيء من �جلر�أة عند جيل مي�سالي ،Amiel عند �أميال

Michelet �أو َجهان ريكتو�س Jehan Rictus )�لذي لبثت يومياته 

 Paul �أو بعد ذلك عند بول ليوتار  غري من�سورة حتى �ليوم( 

.Leautard

باخرت�ق  تكتفي  ل  �جلن�سية  �حلكايا  مع�سلة  �أن  ول�سك 

ٌي�سارك  م�ساهد  ت�سف  �إمنا  فح�سب،  �جلن�سية  �ملحظور�ت 

فيها �آخرون، فتك�سف حياتهم �خلا�سة رغما عنهم �أحيانا! 

تتم  �أمل  نو�مي�سها.  ولها  م�سرتك،  ملك  �خلا�سة  فاحلياة 

�أكرث من  و�ر�ن�س  �ل�سيدة  �عرت�فات  لتقدميه  ُرو�ُسو  موؤ�خذة 

خالل  من  مالئًما  يبدو  قد  ما  هذ�  �ل�سخ�سية.  �عرت�فاته 

عمال �لتخييلية ذ�ت �لطابع  موقف مفتعلي �لهروب من �لأ

�ل�سري �لذ�تي.

�سارة  �لإ باإهمال  �لتعبري بحرية  يتمكن من  �أن  �ملرء  ياأمل 

�إىل �لهويات، وي�ستغل على �ل�سك! بيد �أّن هذ� �للعب ُمغاِلٌط، 

بك  �ملحيطون  �نتبه  ما  �إذ�  �سماء،  �لأ تغيري  فال جدوى من 

مر ف�رشعان ما يتعرفون على  �إىل �حلقيقة! �أما �ملعنيون بالأ
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�أنف�سهم ب�سهولة.

 Serge Doubrovsky دوبروف�سكي  ب�سارج  �ملحيطني  كل  �إّن 

يعرفون جيد� من هي ر��سال Rachel �لتي يثاأر منها بوح�سية 

�لذ�ت«  بـ»حب  �ملو�سومه  �لذ�تي«  �لتخييل  »قطعة  يف 

خرية بحرج كبري  ونة �لأ 1982؛ و�أعرتُف �أين قد قر�أُت يف �لآ

�أي�سا »رو�ية« فيليب فور�ست Philippe Forest... »حلب �جلديد 

 Emmanuel Carrère غاليمار 2007(. وكتاب �ميانو�ل كاّر�ر(

.)2007 .P.O.L( »ملو�سوم بـ»حب رو�سي�

ما  ا  �سخ�سً ُي�سارك  �أنه  مّنا  �لو�حد  ذهن  يف  يذهُب  وقد 

�رشيره، فاإذ� به يجد نف�سه نائما د�خل كتاب. لهذ� يبدو �أنه 

من دو�عي �حلذر �أن نلبث بعيدين عن �لُكتاب!

�حلدث  �أن  ذلك  �لك.  �سوؤ �إىل  �أعود  �ل�ستطر�د  هذ�  �إثر  على 

�ل�سري ذ�تي �ملبا�رش و�ملعرتف به يحوي قوة خارقة. وهذ� 

ما وقعنا عليه منذ �سنو�ت يف »حياة كاترين م. �جلن�سية« 

 .)2001  Catherine Millet )Gallimard ميّياْي  كاترين  للكاتبة 

»�رشيرْي«  �أنه  بيد  يبدو،  فيما  للحياء  جمانٌب  كتاب  وهو 

حقا بالن�سبة �إىل �سيدة قد �أقبلت على حتليل مطول حلياتها 

�مل�ستحدثة  �سياء  �لأ من  وهذ�  و�لكثيفة،  �حلرة  �جلن�سية 

�ل�رشيعة  �لعرت�فات  زمن  ذهب  فلقد  دبي.  �لأ �مل�سهد  يف 

�لتي ت�سيب �حلياة �جلن�سية بالتفاهة يف م�ستوى عرو�س 

�ل�سا�سة �ل�سغرية، �أو فوق �سفحات �ملجالت. �إننا �إز�ء حدث 

�إنا�سي �أ�سيل �ُسجاع... ُيعيد تناول �مل�سعل من يد جان جاك 

.Jean-Jacques Rousseau رو�سو

 )2003( Un journal à soi »يف كتابكم »يوميات للذات m

الذي اأعددمتوه مع كاترين بوغار Catherine Bogaert ن�رصمت 

اختياركم  مقايي�ص  هي  فما  اليوميات،  من  خمتارات 

لها؟

 كانت خيار�تنا م�ستندة �إىل »�لتنويع« و»�لنمذجُة«. فحني 

يف  ي�ستح�رشون  فاإنهم  »خمتار�ت«  عن  �لّنا�س  يتحدث 

�لغالب »�أجمل �ل�سفحات �سمن نوع من »مناظرة« �جلودة، 

على  كنا  فلقد  بوغا�آر  وكاترين  �أنا  �أما  دب«.  �لأ »عيون  �أو 

لقيمتها  هنا  تورد  مل  �ملقتطفات  �أن  ذلك  �أخرى!  موجة 

�سفحات  لقر�ءة  معنى  �أل  نعتقد  معا  �إننا  خا�سة  �لذ�تية، 

يوميات  على  �لطالع  فتجربة  �أ�سلها.  عن  مف�سولة 

�أن تكون متو��سلة، خا�سعة ل�رشب من �ملعا�رشة.  ينبغي 

�أعددنا  �لذي  �إي�ساح �جلدول  �إىل  فمقتطفاتنا كانت تهدف 

حول �سعة هذه �ملمار�سة، يف تنوعها �لبديع!

و�ساأجلاأ هنا �إىل عقد مقارنة. فماذ� نعرف عن �لبحر حني 

�أحيانا  نكون على �سفافه؟ هو �مل�ساحة �لتي تنبثق منها 

�سماك �لتي ل تتغري، و�لتي يجلبها  بع�س �جُلزر، �أو بع�س �لأ

ع�ساب و�ملحار �مللقى على �ل�ساطئ! �ل�سيادون، وبع�س �لأ

دبية«، فاإّن ذلك  �لأ حني نتذوق ب�رش�هة بع�س »�ليوميات 

�ل�سيء عن �لنغما�س يف طبق �سمك مو�سى  يختلف بع�س 

يف �أحد �ملطاعم: �إنها لذيذة جد�، بيد �نه يع�رش �جلزم باأنها 

متكننا من معرفة حقيقية باحلياة د�خل �لبحر.

�إمنا  �أ�سماك،  مطعم  فتح  عن  نبحث  نكن  مل  وكاترين  �أنا 

عماق حيث  متحًف للتاريخ �لطبيعي. لذلك �رحتلنا نحو �لأ

للعودة  معنا،  ينزلون  غو��سينا  وجعلنا  �سباكنا،  �ألقينا 

بنماذج، و�سور ل ح�رش لها!

�أو  �لبحر  نباتات  تنوع  كذلك  ي�سدق،  ل  هنا  �جلمال  �إّن 

متاما  مماثل  وهذ�  جمنون،  خيال  فالطبيعة  حيو�ناته... 

لليوميات.

يل �أن �أقدم �أرقاما: �إذ تن�رش يف فرن�سا حو�يل ثمانني يومية 

يف �ل�سنة )خا�سة يوميات �أدباء رجال(، بينما يوجد حو�يل 

�سنة(  من15  �أكرث  �ل�سكان  من   %8( �سخ�س  ماليني  ثالثة 

ب�سكل غري منتظم يف  �ليوميات،  �إعد�ُد �رشب من  ي�سغلهم 

�لغالب!

فكتابة  ممار�سة«،  »تاريخ  �لثانوي:  كتابنا  عنو�ن  وكان 

�ليوميات هي ممار�سة، وقد �سعينا �إىل �إثبات ذلك! وكانت 

فكرتنا تدور حول �عتبار »�ملطبوع« ُينِق�ُس كثري� من »�أثر« 

)�لورق-�حلرب-�لكتابة- �لفنية  �ملقدرة  ومن  »�لفريد«! 

�لر�سوم- �لوثائق �مل�ساحبة(.

وكانت فكرتنا �أي�سا توؤكد �أّن �ليوميات ميكن �أن ت�ساحب 

للماآمت،  و�أخرى  للحلم،  يوميات  فهنالك  �أبعاد حياتنا:  كل 

للرتبية،  �أو  و�ملطبخ،  باحلديقة،  �لعناية  �أو  �حلروب،  �أو 

و�حدة  لكل  �إلخ.  و�لعطل  و�ل�سغل،  مر��س،  و�لأ و�ملطالعة 

من هذه �لف�سائل –يف متحفنا- �خرتنا مناذج قد ل تكون 

خرى، لكنها د�لة عليها. �أرفع من �لنماذج �لأ

�إز�ء �سفحات »مناذج« نعيد تقدميها م�سفوعة ب�سور  �إننا 

منها، باختيار تلك �لتي »حتاور �لعني بطريقة خا�سة«، �إذ� 

ما تي�رّش �أن �أقول هذ�! هذ� هو مبد�أ »خمتار�تنا«. فالكتاب 

يوجد يف �إطار �إيقاع �لعر�س �لذي كنا قد نظمنا يف ليون 

au Lyon 1997. حيث �أكدنا، عرب �لو�جهات �لزجاجية، �أننا 

وىل  �لأ �ل�سفحة  من  �ليوميات،  تاريخ  من  �رشًبا  نعر�س 

معروفة،  يوميات  من  خمطوطا   250 عرب  خرية،  �لأ حتى 

وغري معروفة. 

 m ما هي دواعي كتابة يوميات حميمة؟ ما هو ح�صور 

اال�صطرابات يف هذا املجال؟ 

�أولئك  يعمد  ��ستيهام... فغالًبا ما  �إز�ء  �إننا هنا   كال قطعا! 

يزعجهم  �لذين  �أولئك  يوميات،  باإعد�د  يقومون  ل  �لذين 
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ينظرو�  �أن  �لبع�س  �إىل  بالن�سبة  �ملريح  من  )فلي�س  ذلك 

د�خل ذو�تهم( �إىل �لطمئنان على �سحتهم �لعقلية باعتبار 

�إىل  ت�سري  �لدلئل  �أ�سخا�سا مر�سى. كل  �ليوميات  �أ�سحاب 

خرين يف �سيء. �أّن رو�ة �ليوميات ل يختلفون عن �لآ

كل ما هنالك �أّن ��سطر�باتهم �لذهنية -حني تكون هنالك 

�سار�ت  �لإ ب�سبب  للعيان  تنك�سف  بال�سدفة-  ��سطر�بات 

�سكال بكيفية  �لتي يرتكون عن �أنف�سهم! و�أنا �أقرتح تقدمي �لإ

مغايرة: ما هي جدوى كتابة يوميات بالن�سبة �إىل �لتو�زن 

من  �ليوميات  ممار�سة  �عتبار  حول  جو�بي  يدور  �لنف�سي؟ 

�أو ممار�سة  �ألعاب �لقوى،  قبيل �لوقاية ل �لعالج، هي مثل 

ريا�سة... �إلخ.

ن من �ملزيد  ِكّ �إن ذلك ُيحافظ على لياقة �ملرء و�سحته، ومُيَ

من �لدربة، ي�سمح للذ�كرة وقدر�ت �لتفكري باأن تتمرن. وذلك 

ن�ساط  فهو  بانتظام.  مبمار�ستها  �لكتابة  فن  على  يدرب 

�حلال  بطبيعة  �أن  مُيكن  �حلياة  لكن  بّناء.  مهّدٌئ  حمبب، 

تقرتح علينا �أ�ساليب للح�سول على نتائج مماثلة.

من ناحية �أخرى فاإن �إعد�د يوميات �سديدة �لنتظام مُيكن 

�أن ُيف�سي �إىل �سلبيات: منها جتميد �سخ�سية �ملرء، ويوؤدي 

بحر�كها �إىل �لتوؤدة و�لرتيث. لذلك فاإنني ل �عترب �أّن كتابة 

مور �لنافعة بال�رشورة! �أحيانا ينبغي علينا  يوميات من �لأ

�لتغا�سي عن ذو�تنا، و�ملرور باأطو�ر �إهمال، مثلما يحدث 

للمز�رع �لذي يناوب حرثه. وهذ� على �أية حال ما ينه�س به 

كل �لنا�س ب�سفة عفوية. فمن قبيل �لوهم �أن يذهب يف ظننا 

�أّن »كتابة« �ليوميات مُيكن �أن تكون من �ل�سفات �لتي متثل 

»طبعا« �أو �سخ�سية ما!

بعادة حترير مذكر�ت خالل  �لنا�س  يحتفظ  �أن  �لنادر  فمن 

بع�س  يف  يحدث  مر  �لأ �أّن  هنالك  ما  كل  بكاملها.  حياة 

زمات �لتي مُتكننا �ليوميات من جتاوزها،  طو�ر، خالل �لأ �لأ

بعد  كتبنا  ما  �إىل  نعود  و�أحيانا  عندها،...  �لتوقف  من  �أو 

ع�رشين �سنة، لغايٍة مغايرة متاما...

�أننا  �لتعميم يف هذ� �ملجال. كل ما هنالك  فمن �مل�ستحيل 

�إز�ء �رشب ح�سن من �رشوب �لوقاية.! �أما �عتبارها عالًجا، 

خرين،  فاأنا �أ�سك يف هذ�، �لب�رش، �ل�سمع، �لكالم، �لبعد عن �لآ

كفاء�تهم... �أي�سا... تبدو �رشورية... �نطالًقا من م�ستوى ما 

من م�ستويات �ل�سطر�ب؟

اإىل  اليوميات احلميمة �صائعة بالن�صبة  ّن  اأ m ح�صبتمُ 

ن  ن اطلعتمُ على ما كتبتم يف �صاأ جميع احل�صارات اإىل اأ

يكم! يوميات اليابان، املختلفة متاما يف راأ

نتكئ  دوما  �إننا  عنها!  �أعرفه  �لذي  �لقليل  خالل  من  تبعا   

على �لرتجمات -وتبعا حلدود رغبتنا يف �لطالع- ينبغي 

�لتي  »�ليوميات«؟  »�لِنّّكي«  فاإن  تاأكيد.  بكّل  بهذ�  قر�ر  �لإ

�ليابان خالل �لقرن �لعا�رش  �إىل تلميذ�ت �لبالط يف  ُتن�سُب 

و�حلادي ع�رش �أو �سجالت ما قبل �لنوم هي يف �لغالب ثبوٌت 

 Sei �سوناغون  �ساي  �إىل  �ملن�سوبة  تلك  مثل  عجيبة(  �سعرية 

لفة، ومُيكن �أن  Shônagon يف �لع�رش نف�سه... جتعلنا نح�س بالأ

مر بالن�سبة �إىل جورج �رش�ك(  ُتغذي كتاباتنا )مثلما كان �لأ

بيد �أننا �رشعان ما ننتبه �إىل �ختالفها وغر�ئبيتها، لطابعها 

�ملحدود، و�لز�ئل.

ح�سارتنا،  ما�سي  تقومي  يف  بالرغبة  مو�سول  وهٌم  يوجد 

�إىل  باإعادتها  عنا،  �ملختلفة  خرى  �لأ �حل�سار�ت  عاد�ت  �أو 

مبثابة  �ليوم  نعتربها  �لتي  هذه  �لر�هنة،  ت�رشفنا  �أ�ساليب 

�لنماذج! فحني حررُتُ »�مليثاق �ل�سري ذ�تي« �أكدُت �أن عملي 

ل معنى له �إل يف �أوروبا بد�ية من �لن�سف �لثاين من �لقرن 

.XVIIIs

�أنه  حمدد،  مو�سوع  خ�سو�س  يف  �أعاله  لحظُت  قد  وكنت 

)�لربغماتية(  �لو�قعية  ��ستعمال حتليالتي  كان من �ملمكن 

�لعثور  للرغبة يف  لكن ل معنى  �لثقايف.  خارج هذ� �حلقل 

على »رو�سو« يف كل مكان!

لقد لفتت �نتباهي موؤخًر� �ملقدمة �جلديدة �لتي �سفعت بها 

ل�سرية  �لفرن�سية  �لرتجمة   Sabrine Mervin ماروين  �سابرينا 

مظاهر  فحللت   ،)1952-1967( �لذ�تية  مني  �لأ حم�سن 

�ل�سرية  على  �لد�ئمة  حالة  �لإ عن  �لناجتة  و�لتوتر  �حلرج 

�لذ�تية  �ل�سرية  در��سة  جمال  يف  �حلديثة  �لغربية  �لذ�تية 

�لعربية �لتقليدية.

�ليوميات  بكونية  �ملو�سول  ��ستفهامكم  �إىل  �لعودة  وق�سد 

�لتي  �لبحث  حماولت  �إخفاق  يف  جديد  من  �أفكر  فاإنني 

م�رش.  �أو  �جلز�ئر  �إىل  خا�سة  زيار�ت  مبنا�سبة  با�رشُتها 

من  جمموعات  ��ستجو�ب  �إىل  �سعيُت  �لزمالء  بع�س  بف�سل 

حتقيقاتي  يف  فعلت  قد  كنت  مثلما  �ليوميات  حول  �لطلبة 

يف فرن�سا.

لكنني �رشعان ما �نتبهُت �إىل �أّن �ل�ستجو�ب مل يكن مالئما، 

ميثلون  يكونو�  مل  �لفرنكوفونيني  �لطلبة  جمموعات  و�أن 

جمموع �ل�سكان، لقد كنُت قادما من �خلارج ت�سحبني �أ�سئلة 

غري جيدة!

كيف  طويل،  وقت  خالل  �جلز�ئر،  يف  طالبة  �أفهمتني  فقد 

من  ن�سبيا  كانت  �ليوميات  كتابة  �أّن  ح�سبانها  يف  �أنه 

�لدين،  وطنها:  �إىل  بالن�سبة  �لغريبة  دبية  �لأ �ملمار�سات 

�رشة، �سعوبة �حل�سول على مكان منفرد، غياب �لت�سجيع  �لأ

على �لت�رشيح...

�لق�سايا  �أّن هذه  ��ستخل�سُت من كل هذ� فكرة مفادها  لقد 
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مثلما  ملعبكم  يف  �لكرة  �إذن:  �لد�خل،  من  حتقيقا  تقت�سي 

نقول: لك �ملبادرة! ولي�س يل �أن �أقدم من �خلارج م�سحوًبا 

باأ�سئلة غري جمدية، وُحب �طالع لي�ست يف مكانه رغم وجود 

بلد، وكل  �ل�سباب، فاإن كل  »�لعوملة« يف ثقافة  �رشب من 

ديانة حتتفظ بخ�سو�سياتها...

�إّن  حيث  ذ�ته،  �مل�سيحي  �لف�ساء  د�خل  نالحظه  ما  هذ� 

دب �حلميمي، غري متماثلة... �لكاتوليك  �لعالقة بالذ�ت، وبالأ

و�لربوت�ستانت!

اأ�صلوب ال�صرية الذاتية

 لي�س �صهال اأن يلتزم املرء بالب�صاطة

إىل  فا الرجل«،  �صلوب هو  اأن »االأ m كان بيفون يعترب 

كن تطبيقمُ هذه ال�صيغة على ال�صرية الذاتية  اأي حّد يمُ

التي تعرفون. 

�ل، �لذي لي�س معقد�!  ننا ُننهي لقاءنا بهذ� �ل�سوؤ  �أنا �سعيد لأ

»هيلويز�  رو�سو:  قر�ءة  عن  ناجت  �أمر  �نتباهي  يلفت  دوًما 

�لنظرية  يف  بحوثه  �خلطب،  مييل،  �لإ �جلديدة«، 

ا... فاإنها قد  �أخاذة حقًّ �إنها  �إلخ. رغم  �ل�سيا�سية 

�سلوب. �أما �إذ� ما  غدت قدمية جد� يف م�ستوى �لأ

فتحنا »�لعرت�فات« فاإنه يبدو لنا �أنها قد كتبت 

�لكتاب نكاد  �إغالق  نعيد  فاإننا حني  لذلك  للتو، 

�أ�سماعنا!  عرب  يرتدد  رو�سو  �سوت  �إىل  نن�ست 

جديدة  �سلة  يبتدع  �أنه  يعي  رو�سو  كان  لقد 

بالكتابة: »�أن �أعرب عن كل �سيء مثلما �أ�سعر به، 

دون بحث، دون حرج، دون �أن �أرتبك �إز�ء �ألعيب 

�سلوب«. لي�س �سهال �أن يلتزم �ملرء بالب�ساطة،  �لأ

عن  عر��س  �لإ �إىل  وتوؤدي  �لزهد  من  �رشًبا  يفرت�ُس  ذلك 

ت�سنع �لبالغة، و�جلمالية �لتقليدية، �ملو�سولة بالرغبة يف 

دبية. عجاب، و�لدعاء�ت �لأ ��ستدر�ر �لإ

مر�فعة   1987 �سنة   Anatole France فر�ن�س  �أناُتول  كتب  لقد 

ل�سالح �لكتابة �ل�سري �لذ�تية �لتي ُتن�سب �إىل �لنا�س �لعاديني، 

وكان قد لحظ �أن ب�ساطها تي�رش لها مو��سلة �لبقاء، بينما 

�جتهد  �لتي  و�لرو�يات  �لق�سائد  �أغلب  ت�سقط  ما  �رشعان 

�ملوؤقتة  �جلماليات  لقو�عد  طبًقا  �سياغاتها  يف  �أ�سحابها 

يف �لن�سيان وتغدو غري مقروءة.

مر �سليم �إىل حد ما، خا�سة �أّن جدوى هذه  يبدو يل �أّن هذ� �لأ

بد�عية تتز�يد مع مرور �لزمن. وما كان تافها  �لن�سو�س �لإ

�أو  �لب�سيط  �لكتابات  �سكل  �إّن  ثم  تاريخية،  قيمة  ذ�  يغدو 

�ل�سايف ي�سمح لها باأن تخرتق �لزمن. مُيكن �أل ت�سجع على 

�لعثور على �أ�سكال جديدة! ذلك �أن �ل�سرية �لذ�تية بالن�سبة �إيّل 

كادميية، و�لدُّرجة  هي طريقة �أخرى للن�سال �سد �لنزعة �لأ

ة«... لها... بل  دبية يف �لوقت ذ�ته ممار�سة لكتابة »خُمّف�سَ �لأ

عليها �أن تكون كتابة بحث.

لهذ� �أظن �أن �لقرن �لع�رشين قد جعل �ل�سرية �لذ�تية تولد على 

ا، حتى حني تنتقل من جمال �ملر�كز �خللفية  فنًّ �عتبارها 

�إىل جمال �لطليعة!

�أي �سيء!  تلتهم  �أن  �لرو�ية يف �ملا�سي، مُيكنها  وهي مثل 

فلي�ست �ل�سرية �لذ�تية »ن�سخة« من حياة مت تكوينها، فهي 

��ستك�ساف للحياة عرب �للغة... يف �إمكانها �أّن تك�سف عن غري 

�ملنتظر �أو ذ�ك �لذي يع�رش �أن نعرب عنه.

�أعماق �لالوعي �لتي غا�س فيها �لتحليل  �أّن �كت�ساف  ذلك 

�إىل و هو ما يف�رش فوزه بعدد  �إ�سافة  �لنف�سي و�ل�رشيالية، 

�أح�سن فيلم يف مهرجان روترد�م  من �جلو�ئز منها جائزة 

وجائزة �أح�سن فيلم مبهرجان تاومينا بايطاليا. 

ما  مثل  �لرهيبة،  و�ملجازر  و�حلروب  �خلفية  لم  �لآ رغبة 

وقع يف زمن �لنازية �أو يف ر�وند�... قد جعلت من 

�ل�رشوري �لبحث عن �أ�سكال تعبري جديدة.

متجيد  �أتوىّل  �أن  �لنهاية  يف  �أرغب  فاإنني  لهذ� 

يف  م�ستحدثة  �سبال  فتحو�  �لذين  »لطالئع« 

 ،Nathalie Sarrautes �ساروت  ناتايل  مثل  فرن�سا 

 Jacques وجاك روبو Claude Mauriac وكلود مورياك

 Michel Leiris لريي�س  مي�سال  وخا�سة   Roubaud

.Georges Perec وجورج بري�ك

م�سنفا  خ�س�سُت  خريين  �لأ هذين  من  كل  �إىل 

م�ستقال و��ستلهمُت كال منهما يف كتاباتي �ل�سري 

�ل�سعر و�لنزياح  ذ�تية �ل�سخ�سية. لقد جعل مي�سال لريي�س 

فكار و�لكلمات يف قلب �ل�سرية �لذ�تية...  �لناجت عن جتميع �لأ

�إىل منزلة ثانوية، فتعلمُت معه  فاأف�سى بال�رشد و�خلطاب 

�أن �أر�ود لوعيي �خلا�س، وطفقٌت �أحلم بحركة �لكتابة �لتي 

بالكلمة  يحتفظ  �أن  من  �ملوت  متنع  �لتي  تلك  تتوقف،  ل 

�لف�سل!

��ستك�سف �سُباًل منحرفة للتعبري عن  �أما جورج برييك فلقد 

�أمل ي�سعب و�سفه، ب�سبب �ختفاء �أٍُمّ يغلب �أنه قد مت �غتيالها 

�ألعيب  كل  تطوير  بف�سل  ذلك  فعل   .Austhuitz �أو�سويتز  يف 

�ل�سغط و�لنحر�ف �لتي َي�سمح بها �لكالم بحيوية، و�سخرية 

جعلتا ياأ�سه �أخويا و�أ�سا�سيا.

�آخرين،  م�ستك�سفني  ت�سجع  مًعا  �خرت�عاتهما  كانت  هكذ� 

ق�سد �إجناز ��ستك�سافات �أخرى. لهذ� ميكننا �أن نفكر يف �أّن 

�لقرن �لذي ينفتح �أمامنا �سي�سهد تطوير فن جديد يف جمال 

�ل�سرية �لذ�تية! 
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عرج الروائي وا�صيني االأ
الكتابة متعة ولكنها لي�ست نزهة:

انت�سار م�ستميت للحب واحلرية

حاورته : فـاديــــا دال
 

كاتبة من �سوريا

حب،  عالقة  هي  �ملدينة  مع  �لعالقة   ...

�مل�ساك�سة  على  تنبني  �لكبري  �حلب  وعالقة 

�سغرية،  قرية  يف  كربت  لقد  و�للتبا�س. 

جمهرية، قليال ما �أر�ها يف �خلر�ئط �لوطنية 

ور�أيتها  �سادفت  وكلما  تف�سيال،  كرث  �لأ

�سعرت ب�سعادة غامرة وكاأن وجودها مربر 

ذلك مبثابة قطع  لوجودي. غادرتها، وكان 

باجتاه  �لعا�رشة  �سن  يف  �ل�رشي،  �حلبل 

مدينة �أندل�سية ��سمها تلم�سان، مدينة مذهلة 

وبناياتها  وثلوجها  وحد�ئقها  بجمالها 

�جلملية باأ�سقفها �لقرميدية �خل�رش�ء.... 



نت واملدينة، �صدان ال يفرتقان تهجرها قليال، تقرتب  uu اأ

منك كثريا..ت�صاك�صها، تتمرد عليك، ح�صا�صيتها بح�صا�صية 

نت كروائي من ف�صاء املدينة  ين اأ عجوز على تخوم العمر؟ اأ

هذه  انبنت  كيف  الزماين؟  معمارها  يف  التو�صع  ورغبة 

العالقة احليوية يف احلياة ويف الكتابة؟

�لكبري  �حلب  وعالقة  حب،  عالقة  هي  �ملدينة  مع  �لعالقة 

قرية  يف  كربت  لقد  و�للتبا�س.  �مل�ساك�سة  على  تنبني 

كرث  �سغرية، جمهرية، قليال ما �أر�ها يف �خلر�ئط �لوطنية �لأ

غامرة  ب�سعادة  �سعرت  ور�أيتها  �سادفت  وكلما  تف�سيال، 

وكاأن وجودها مربر لوجودي. غادرتها، وكان ذلك مبثابة 

قطع �حلبل �ل�رشي، يف �سن �لعا�رشة باجتاه مدينة �أندل�سية 

��سمها تلم�سان، مدينة مذهلة بجمالها وحد�ئقها وثلوجها 

وبناياتها �جلميلة باأ�سقفها �لقرميدية �خل�رش�ء. ومع ذلك 

كنت   1973 حتى   1968 من  فيها  بقى  لأ دخلتها  عندما 

�أعتقد  فهمه.  على  قادر�  �أكن  مل  غام�س  �سيء  من  خائفا 

نا. يف قريتي كان وجودي  �أن �مل�ساألة مرتبطة ب�سلطان �لأ

�خلري  �سباح  يل  ويقولون  يعرفونني  �لنا�س  كل  حا�سما، 

وي�ساألونني عن �سحتي وعن �أهلي بينما يف تلم�سان �سعرت 

ب�سلطان �لبنايات �لعالية وبوجوه �لنا�س �لتي ل مالمح لها، 

كل �سيء كان �أمل�س ومم�سوحا. �لعالقة يف حالة مثل هذه 

�ساطري  تنبني على �خلوف من �سلطان �ملدينة �إ�سافة �إىل �لأ

لكن  وتعد �سارخ.  وقتل  �ملدن من رعب  �لتي نحملها عن 

ول مرة يف هذه �ملدينة وع�سقت �أول �مر�أة  عندما �أحببت لأ

�أنا مقتنع  ولهذ�  يزول  بد�أ  باأن �خلوف  �سعرت  يف حياتي، 

�أن �حلب يذلل كل �ل�سعاب وميحو �خلوف بل يدفع بنا �إىل 

�أق�سى درجات �ملغامرة. �ملدينة �لتي كنت �أخافها �أ�سبحت 

متنحني غطاء ملمار�سة كل �حلماقات �جلميلة �لتي متنعني 

�أينما �سئت ول من  �أهرب مع حبيبتي  �لقرية. �رشت  منها 

مبا  تاأبه  تكن  ومل  تفا�سيلها.  بني  ب�سهولة  �أذوب  يعرفنا، 

متر  �أن  هو  مكنة  بالأ �لعالقة  يف  �سيء  و�أجمل  �أفعله  كنت 

بدون �أن يعلم بك �أحد �أو يعرفك. ثم �نتقلت يف 1973 �إىل 

تفا�سيلها  يف  حتمل  تز�ل  ما  كانت  �لتي  وهر�ن  مدينة 

�لنا�س  ��ستمر قرونا، يف وجوه  �لذي  �سباين  �لإ �ملرور  �آثار 

كرث حرية من  �ملختلفة ويف �لبنايات ويف منط �ملعا�س �لأ

و�لرتكية  ندل�سية  �لأ �لعائالت  باأخالق  �ملحكومة  تلم�سان 

ملوك  كلهم  �سو��سية،  �لنا�س  كل  كان  وهر�ن  يف  �لقدمية. 

ق�سيتها  �لتي  �سنو�ت  ربع  فالأ ولهذ�  ب�سطاء  رعايا  وكلهم 

عالقتي  قطعت  �أي  رجال،  جتعلني  باأن  كافية  كانت  فيها 

وىل نهائيا، و�فت�ست بر�ءتي وبد�أت �أكت�سف  مع طفولتي �لأ

�سبانية  �لإ وبار�تها  �ملدينة  ن�ساء  �جلميلة،  �حلياة  �أ�رش�ر 

و�لتي  �أ�ستغل فيها  بد�أت  �لتي  �لعتيقة وجريدة �جلمهورية 

ي�سل  ومل  �ل�سباب  من  جمموعة  مع  تعريبها  يف  �ساهمت 

�لتي وفرتها يل هذه �ملدينة  �لقيمة  �لع�رشين �سنة،  عمري 

وكنت  �سنة  ع�رشين  من  �أقل  عمري  كان  ��ستثنائية،  كانت 

�سدقائي  لأ �أترجم  �أو  بالعربية  �ملقالت  �أحرر  �سحفيا 

مكانية  �لإ لديهم  تكن  مل  �لذين  �لفر�نكفونيني  �ل�سحفيني 

للكتابة باللغة �لعربية بعد تعريب �ل�سحيفة، وكنت �أدر�س 

دب بعد �أن �خرتت طريق �للغة  يف �لوقت نف�سه يف ق�سم �لأ

وىل  �لأ لغتي  كانت  �لثانوية  �لفرتة  طو�ل  ين  لأ �لعربية 

هو  غريب  ب�سيء  م�سبعا  كنت  �لفرن�سية.  هي  �لدر��سة  يف 

و�أين  خ�سو�سا  �أجد�دي  �رش  بها  �أن  �أ�سعر  كنت  �سبانية،  �لإ

ندل�س بعد  �لأ �إىل ترك  ��سطرو�  �لذين  �أي  من �ملوري�سكيني 

�لتي  �ملدينة  هذه  يف  �سبانية  �لإ �للغة  تعلمت  �سقوطها. 

فهمت  ين  لأ �سعيد�  وكنت  تاريخي  من  جزء  مع  �ساحلتني 

من  وهي  �جلدة  ت�ستعملها  كانت  �لتي  �لكلمات  من  �لكثري 

من  �لكثري  فيهما  مدينتني  بني  ع�ست  �سبانية.  �لإ �للغة 

�لكثري  ��ستقبلت  �لتي  ندل�سية  �لأ تلم�سان  �سباين،  �لإ �لعطر 

يف  �سباين  �لإ �ملقد�س  �لتفتي�س  حماكم  من  �لهاربني  من 

و�ل�سابع ع�رش، ولكنها ظلت حمافظة  �ل�ساد�س ع�رش  �لقرن 

بامتياز  �سبانية  �لإ �ملدينة  ووهر�ن  ندل�سي  �لأ رث  �لإ على 

�آثاره ب�سكل و��سح وكان ميكن  �لتي ترك عليها �مل�ستعمر 

�ملغربيتني  ومليلية  �سبتة  مدينتي  مثل  �ليوم  تكون  �أن 

�لغز�ة  منها  �أخرج  �لذي  بربرو�س  �لدين  خري  ثور�ت  لول 

�لذين �سيدو� مدينة مذهلة للبقاء فيها. بعدها �سافرت �إىل 

هذه  ولكن  وكر�ستها  باملدينة  عالقتي  ز�دت  �لتي  دم�سق 

�سيء عن طريق  كل  فيها  يتم  �لتي  �ل�رشقية  �ملدينة  �ملرة 

�ل�سحر وكاأن بيني وبينها لغة مغلقة ل �أعرفها �إل �أنا وهي. 

�ل�سحر  من  �لكثري  فيها  عالقة  باملدينة  �لعالقة  و�أ�سبحت 

ن جزء� من حياتي مت فيها ورمبا �جلزء �حليوي. �لع�رش  لأ

�سنو�ت �لتي ق�سيتها يف �ل�سام �ساحلت نهائيا بيني وبني 

�أخرى  �ملدينة. دفء دم�سق و�أمنها وحبها منح يل �سورة 

�أقل ده�سة و�أكرث جمال و�إن�سانية: عالقات �ملدينة  ملدينة 

�لعالقة  فهم  ميكن  ل  �جلميلة.  �لقرى  وه�سا�سة  بامتياز 

�مللتب�سة باملدينة �إل من خالل حالة �حلب �ملرتبك، نحب 

ونكره، نع�سق ونهرب، نفي ونخون يف �لوقت نف�سه، نكذب 

وي�رشخ  مفتوحة..  بعيون  ولكن  ننام  �حلق،  �إل  نقول  ول 

�أمام من يظلمنا: يد و�حدة ل ت�سفق و لكنها ت�سفع. و�إذ� 

ن�سان ل ميكن فهم  �لإ �لتناق�س �ملتاأ�سل يف  مل نفهم هذ� 

�لعالقة �ملتناق�سة باملدينة. طبعا �ملدينة ت�سحق �لعالقة 

وىل بالقرية وتغت�سب �لطفولة �لتي ت�سكل �ملرجع �ملثايل  �لأ
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ول منزل. ولو  �لد�ئم حتى ولو مل يكن كذلك. و�حلنني �أبد� لأ

�سياء �جلميلة �لتي  ية �لأ نه يعمينا عن روؤ �أن �حلنني خطري لأ

نها  لأ �لقرية  �أ�ستهي  ولهذ�  �أمامنا.  يوميا  �أيدينا ومتر  بني 

م�سار�تي  حتدد  �أن  �أريدها  ل  لكني  وىل  �لأ ب�سلتي  تعيدين 

�حلياتية �مل�ستقبلية، �أنا رجل نهم جتاه �حلياة و�أعرف ككل 

�لكائنات �له�سة ما ينتظرين يف نهاية �لرحلة وهو �ملوت، 

قد�ر لكن  و�مل�سكلة �أنه ل �سلطان يل يف ذلك ولكن �سلطان �لأ

ن و�ملوت هي  �مل�سافة �لفا�سلة بني حلظتي �لتي �أعي�سها �لآ

قد�ر تعبث فيها ول حتى للحنني  ملكي ولهذ� لن �أتركها لالأ

�لذي حلظة بيا�س و�سمت غري مفيد، �أمار�س �سلطاين عليها، 

ول مكان �إل ملن مينحك هذه �ملتعة �لر�ئعة وهذه �حلرية 

�ملذهلة. �ملدينة هي �إذن رديف �حلرية و�حلرية بالن�سبة يل 

ت�رشق مني حريتي  فعندما  �حلدود.  �أبعد  �إىل  �سيء مقد�س 

�أختنق و�أموت يف �للحظة نف�سها، ه�س مثل �أجنحة فر��سة. 

وكتاباتي من وقائع من �أوجاع رجل مرور� بنو�ر �للوز �إىل 

هي  �ليا�سمني  وطوق  �ل�سمال  بحر  و�رشفات  �ملقام  �سيدة 

متجيد حي لهذه �لعالقة باملدينة �لتي يف و�لتي كثري� ما 

�أ�سنعها خارج �سياقات �حلقيقة �ملو�سوعية و�ملادية. 

ن�صان،  االإ املبدع وخوف  قلق  فيك  رهاب خلق  االإ  uu

قلمك،  يختفي  ال  كي  وحتارب  املنفى  تعارك  جعلك 

ال�صاقة  الرحلة  لهذه  ريخ  التاأ ا�صتطعت  كيف  ملك،  واأ

نتم اجلزائريون  نك انت�رصت..اأ دب..هل ترى اأ عرب بوابة االأ

مل  رمبا  التي  املرحلة  تلك  بكم  فعلت  ماذا  عموما 

تغادركم بعد؟

مالحمك  على  تظهر  عندما  �أنت  مهمة.  م�ساألة  �خلوف 

يف  �لرغبة  عينيك  يف  بال�رشورة  تلمع  �خلوف  عنا�رش 

�لق�سوى  درجاته  �إىل  ي�سل  عندما  �خلوف  لكن  �حلياة. 

عمليات  يف  �سالميون  �لإ تفنن  لقد  خميف.  غري  ي�سبح 

حتى �أ�سبحو� ل يثريون �أحد� وقد �سهلو� عالقتنا باخلوف 

و�إمكانية �ل�سيطرة عليه. ثم �أنت تعرفني يا فاديا �أن �حلياة 

�أجله.  من  ونقاوم  ون�ستهيه  نحوه  نذهب  ما  �إل  متنحنا  ل 

�ملقاومة.  بهذه  كان  �حلياة  من  عليه  حت�سلت  �سيء  كل 

فاأنا كما قلت لك من قرية �ساحلية فقرية ل �سيء فيها �إل 

مهربا  �أ�سبح  �أن  حو�ل  �لأ �أح�سن  يف  ميكن  وكان  �لتهريب 

�سغري� ورمبا تاجر خمدر�ت ممتاز ينظر له �لنا�س بخوف 

وباإعجاب ولكن كل هذ� �لنظام �حلياتي ل ي�سبهني مطلقا، 

وىل �أدركت �أن �حلياة �سيء �آخر وهو كيف  فمنذ طفولتي �لأ

�أحقق حريتي باخلروج من د�ئرة �ل�سيق �لتي كانت �لقرية 

فرد  ولهذ�  �ل�سغرية.  وفانتازماتي  �أحالمي  على  تفر�سها 

ح�سا�س �ملتاأ�سل  عمى مرتبط بهذ� �لإ رهاب �لأ �لفعل من �لإ

يلغو�  �أن  فجاأة  و�رتاأو�  جاءو�  �لنا�س  من  جماعة  للحرية. 

�لتفكري و�لتاأمل و�فرت�سو� �أنف�سهم �أنهم يفكرون يف مكان 

خرين وما على �لبقية �إل �لن�سياع. تذكرت يومها و�سط  �لآ

�أورويل  جلورج   1984 كتاب  و�خلر�ب،  �لياأ�س  من  حالة 

يف  �لقياديني  �أحد  وهو  �ملاج�ستري  يف  طلبتي  حد  لأ وقلت 

له  قلت  كثري�.  يقر�أ  طالبا  وكان  �أقر�أه،  �سالميني:  �لإ حركة 

�لكتاب؟  كتب  متى  قال:  حركتكم.  عن  يتحدث  نه  لأ �قر�أه 

�ل�ستالينية؟  �لفرتة  ويف  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  بعد  قلت 

�لثمانينيات؟  �إل يف  نوجد كحركة  ولكننا مل  قال: غريب؟ 

�أ�رشرت عليه: �قر�أه و�سرتى باأين ل�ست خمطئا يف تقييمي. 

ممن  �أو  نف�سه  �لرجل  ذلك  من  رمبا  باملوت  مهدد�  كنت 

قل  ي�سبهه؟ ولكن عبثيتي جعلتني ل �أنظر للم�سالة على �لأ

بكل تلك �جلدية. قر�أه وبعد �أيام جاءين وهو ي�سحك. قال: 

يا �أ�ستاذ، �هلل يهديك؟ قر�أته ومل �أجد فيه ما ي�سبهنا. فقلت 

 The big كرب خ �لأ له بدون �أدنى تردد: هل ر�أيت �سخ�سية �لأ

ت�رشفاتهم  ويحدد  خرين  �لآ مكان  يف  يفكر  �لذي   brother

قتل  لقد  �سطره؟  �لذي  �لنظام  عن  يخرج  من  كل  ويقتل 

�لرغم  على  وين�سطن،  د�خل  يف  نه  لأ �لكتاب  يف  وين�سطن 

مر �لو�قع  من ��ستنز�فه، �سيء ل يقبل �لن�سياع وقبول �لأ

م�ساد  نه  لأ باملوت  كرب  �لأ خ  �لأ على  حكم  �لتاريخ  ولكن 

ن�سان وهي �حلرية. وقد ُفهم موقفي من  �لإ هم قيمة يف  لأ

ي�ساري جتاه  ن�سان  �سيا�سي لإ �أنه موقف  �سالميني على  �لإ

�إل  �إ�سالمية فقط، قد يكون ذلك �سحيحا ولكنه لي�س  جهة 

�لعالقة  هو  �سا�س  �لأ للظاهرة.  و�ل�سكلي  �خلارجي  �لوجه 

�لنا�س �سد  كرب. فقد كان هوؤلء  �لأ خ  �لأ باحلرية و�سلطان 

�أقدم و�أعظم قيمة �أجنبها �لب�رش وماتو� من �أجلها و�رشدو� 

ول  �أ�سمت  لو  �ساأموت  �أين  لك  وقلت  �حلرية.  ب�سببها وهي 

��سمها  �أد�ة  ميتلك  مو�طن  �أكرث،  ل  كمو�طن  تكلمت  �أتكلم. 

ذلك  �إىل  للقتلة  ومزعجة  فتاكة  �أنها  يدري  يكن  مل  دب  �لأ

و�جلنون  و�للذة  �ملتعة  رديف  نها  لأ �لكتابة  مقتلهم  �حلد. 

و�حلرية وهي كلها قيم ل تروق للفا�سيات �جلديدة مبا فيها 

�سالماوية. ن�سميها كما ن�ساء ولكنها يف �لنهاية  �لفا�سية �لإ

�سورها  �أباأ�س  يف  �لفا�سية  جتليات  من  جتليا  �إل  لي�ست 

ولكن  منتهاها  يف  تت�سابه  �لفا�سيات  كل  عمياء.  نها  لأ

فا�سيتنا جمعت كل تاريخ �لدم و�جلهل و�جلفاف وطالبت 

ملانية �لهتلرية  به و�أعطت لنف�سها حقا لي�س لها. �لنازية �لأ

لي�ست جاهلة ولكنها مثقفة، هتلر كان ي�سمع فاغرن ويقر�أ 

ملان �ملرموقني ولكنه عندما  نيت�سه وغريه من �لفال�سفة �لأ

حتول �إىل �أخ �أكرب، �سار �أعمى وبد�أ يقتل باملجموعات ومل 

يعد يفرقه عن �لقتلة. للفا�سيات نقطة مركزية تلتقي عندها 

ة هي ما  املراأ

يعطي الرغبة 

يف احلياة 

واال�صتمرار. 

حروب القتل 

الكربى 
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�أن  يجب  عد�ها  وما  �ملطلقة  �حلقيقة  �متالك  يقني  كلها: 

ينتفى �أو يقتل. ولهذ� فقد كان موقفي هو موقف �أي فنان 

ن  له �إح�سا�س بع�رشه وبلده ونا�سه ول ميكنه �أن ي�سكت لأ

�ل�سكوت يف مثل هذه �حلالت لي�س �سيئا �آخر �إل �لتو�طوؤ مع 

�لقتلة وكنت عاجز� �أن �أتو�طاأ معهم يف �لوقت �لذي تو�طاأ 

فيه �لكثري من �لكتاب و�رتاأو� يف ذلك رهانا ح�ساريا وهم 

ل يعرفون �أنهم كانو� ينا�رشون رهانا خا�رش� �أملته عليهم 

ب�ساعة  يرون  وهم  �نتابتهم  �لتي  و�خلوف  �لرعب  حالت 

�جلر�ئم يف �لتلفزيون. كلنا نخاف من �ختطاف �أو موت قا�س 

وكلنا نتمنى �أننا �إذ� �سقطنا بني �أيديهم �أن منوت بر�سا�سة 

من  قر�سا  ��سرتى  منا  و�لكثري  �سدئ  مبن�سار  �لذبح  بدل 

بيافطة  يو�سع  كان  �سغري  قر�س  وهو  )�ل�سم(  �ل�سيانور 

�لقمي�س، قريبا من �لفم، بحيث �أنه �إذ� �ألقي �لقب�س علينا 

�لقاتل  �لقر�س  لناأكل  �ليافطة  ر�أ�س  �أن نع�س على  يكفينا 

حالة  هي  �أمل.  وبال  خارقة  ب�رشعة  فنموت 

من  ولكنها  �خلارج  من  لها  منظور  جنون 

�لد�خل ��ستماتة �إىل �أق�سى حد يف �لدفاع عن 

�حلق يف �حلرية و�حلياة. كتبت �سيدة �ملقام 

�أر�هم  �إىل �لقتل، كنت  �أن ينتقلو�  حتى قبل 

قادر�  �أكن  �جلهنمية ومل  باأدو�تهم  قادمني 

�أبنائي  على �ل�سمت و��سعا حياتي وحياة 

يف خطر. رمبا كنت معنيا بعائلتي �أكرث من 

نف�سي، هل تدرين �أنهم عندما و�سعوين على 

عندما  ن�سان  �لإ حرروين.  �ملقتولني  قائمة 

يعرف �أنه �سيقتل لن ي�سبح له �سيء يخ�رشه 

ولهذ� �سيحاول يف �للحظة �لفا�سلة بني �حلياة و�ملوت �أن 

يقول كل ما ميكن �أن يقوله �إن�سان يريد �أن يقول كل �سيء 

قبل �أن ميوت. لقد �رشت مثل �حليو�ن �جلريح �لذي يزد�د 

ولهذ�  �لتنفيذ.  ميتا مع وقف  �أكرث. كنت  نزف  كلما  خطره 

�لظالل،  �ملقام، حار�سة  �سيدة  �لفرتة:  تلك  كتبت كثري� يف 

وكلها  �ل�سمال،  بحر  �رشفات  �ل�رشير،  مر�يا  �ملاء،  ذ�كرة 

ح�سابي  فيها  �سفيت  �جلز�ئري  بامل�سهد  �رتبطت  رو�يات 

�سالميني ولكن مع �لرد�ءة �ل�سيا�سية �لتي مل تكن  ل مع �لإ

قيما  ونا�رشت  متجلياتها.  �إحدى  �إل  �سالمية  �لإ �حلركة 

و�حلب.  �حلرية  �لدنيا:  يف  هم  �لأ �أنها  �أرى  �أز�ل  وما  كنت 

بغريهما �سن�سري حيو�نات تائهة ويومها رف�ست �أن �أكون 

�أعترب حياتي جمرد وقت مددته  حيو�نا تائها. و�إىل �ليوم 

�خرتت  عندما  حتى  و�لذ�كرة.  �لقلب  يف  ما  قول  لأ قد�ر  �لأ

لغ�سل  و�سيلتي  هي  �لكتابة  �أن  �أظن  �أز�ل  ما  كنت  �ملنفى 

�حلب  و�لبحث من خاللها عن �سفاء  �لد�خلية  �لهز�ئم  كل 

و�أ�سفاري  �لعاملية  �لكتابة  على  �نفتاحي  ورمبا  و�حلرية. 

يف  و�لفنانني  �لكتاب  مع  �لكثرية  وعالقاتي  �لعامل  عرب 

�لعامل، �أكدت يل مرة �أخرى �أن ل �سيء �أبقى مثل هذه �لقيم 

ن�سانية �لتي ت�سكل �لعمود �لفقري لكل كتاباتي. �ملنفى  �لإ

نه ينتزعك من مكان  بهذ� �ملعنى، على �لرغم من ق�سوته لأ

باجتاه مكان �آخر، ولكنه منحني قدرة قيا�س �آلمي باآلم 

خرين وكم بدت �آلمي �سغرية �أمام �آلم �أمم و�سعوب ل  �لآ

ن�سمع بها ول تكر�س لها كربيات �ل�سحف �سطر� و�حد� ول 

لف  بالآ يوميا  ميوتون  �سغري�.  تعليقا  �لكثرية  �ل�سا�سات 

ويدفنون ب�سمت ول �أحد يذكرهم. �لب�رشية �سعبة وت�سنع 

�ليوم تاريخا قا�سيا �سياأكلها يف نهاية �ملطاف بال رحمة. 

�ملنفى �أكد يل �أن �لعامل �سغري و�أننا ل�سنا خارج د�ئرة �لب�رش 

�رش�ر على �للت�ساق بحريتي على �لقول  ولكنه عمق لدي �لإ

و�حلياة. حتى  �لعي�س  بعيد� يف حقي يف  و�لذهاب  و�حلب 

خرية خرجت من مر�س �لوجع  كتاباتي �لأ

نه عندما يلت�سق  �جلز�ئري، ��سميه مر�سا لأ

غريه.  �آخر  �سيء  عن  �لكتابة  تعرف  ل  بك 

وكنت  �ل�سمال  بحر  �رشفات  كتبت  عندما 

�أجنل�س كنت قد بد�أت  �أم�سرتد�م ولو�س  يف 

مري يف  �أخرج من د�ئرته �لقاتلة. وكتاب �لأ

�إل يف  لي�س حالة جز�ئرية  نهاية �ملطاف 

مباآل  تتعلق  �إن�سانية  حالة  ولكنه  �سكلها 

ينميها  من  جتد  مل  ر�ئدة  عربية  جتارب 

يف  فقتلت  مام  �لأ �إىل  عميقا  بها  ويدفع 

مري كان �سالتي للحديث عن كل  �ملهد. �لأ

�سيء: �لكر�مة، �لدين، �ملنفى، �حلب، �حلو�ر بني �حل�سار�ت 

يف حلظة �لتاأزم و�لختالف �حلاد، �له�سا�سة �جلميلة �لتي 

�لقا�سية  ن�سانية  �لإ �رشطية  تقبل  ولكن  �لنهز�م  تعني  ل 

باملعنى �لوجودي ولي�س باملعنى �ل�سيا�سي. �ملنفى منحني 

فر�سة تاأمل �حلياة خارج ذ�تي وربطها باأفق �إن�ساين �أكرب 

و�أو�سع.    

قل،  اأ بدرجة  والدين  طر،  املوؤ الفكر  االيديولوجيا،   uu

لظروفهم  تبعا  العرب  املبدعني  و�صاط  اأ اإىل  ت�صلال 

ثر ومنهم من ينتظر،  تاأ الزمانية واملكانية، منهم من 

لق  ن تراجع اأ من اأ قنعة وهمية..هل توؤ والبع�ص تبدل باأ

ي  مرين..اإىل اأ الفكرة وانعزال الكلمة هو ب�صبب هذين االأ

الفريقني متيل؟

�أي خيار  يديولوجيا،  ل يوجد فكر وتاأمل وحياة خارج �لأ

�لتي  �ملثقفة  للنخبة  بالن�سبة  خ�سو�سا  فكار  �لأ عامل 

فكار. لكني �أرف�س  ت�ستغل بامتياز د�خل هذ� �لعامل، عامل �لأ

للفا�صيات نقطة 

مركزية تلتقي 

عندها كلها: 

يقني امتالك 

احلقيقة املطلقة 

وما عداها 

ن ينتفى  يجب اأ

و يقتل. ولهذا  اأ

فقد كان موقفي 

ي  هو موقف اأ

فنان له اإح�صا�ص 

بع�رصه وبلده 

ونا�صه وال 

ن ي�صكت  يكنه اأ

ن ال�صكوت  الأ

يف مثل هذه 

احلاالت لي�ص 

خر اإال  �صيئا اآ

 .. التواطوؤ
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�أول  �سببا  يديولوجية  �لأ تكون  ما  كثري�  �لتي  �لت�سطيحات 

كبرية  ملكات  �إىل  ويحتاج  معقد  عامل  فكار  �لأ عامل  فيها. 

تب�سطه  �أنها  يديولوجيا  �لإ خطر  بينما  ��ستثنائية  و�أحيانا 

يديولوجيا يف �ملجال �لفني متاأت من هنا  وتقتله. خطر �لأ

�أو عدمه يف ن�س من �لن�سو�س مثال؟  ولي�س يف وجودها 

�لن�س  تقتل  وتب�سريي  فج  ب�سكل  نف�سها  عن  تعلن  عندما 

حد�ث  وتدمره من �لد�خل. قد يكتب �لكاتب من �سياقات �لأ

يديولوجيا ولكنه يف �للحظة �لتي ي�سبح فيها  و�لوقائع و�لأ

يعتنقها  �لتي  تلك  �أو  �ملهيمنة  يديولوجيا  لالأ �سدى  جمرد 

ويحبها يندثر وميوت �لن�س ولن يكون هناك �نتاج ي�ستحق 

هذ�  هو  �لعربي  دب  �لأ من  كبري�  جزء�  قتل  �لذي  �لذكر. 

ح�سا�س �لذي ي�سل �أحيانا �إىل درجة �لفا�سية �إذ نتحول  �لإ

ميلك  �أحد  ل  �ملطلقة.  للحقيقة  وحيدين  مالكني  �إىل  فجاأة 

�حلقيقة �ملطلقة. �أ�سال ل وجود للحقيقة �ملطلقة وكما يقول 

 Chaque vérité �ملثل �لفرن�سي: ور�ء كل حقيقة حقيقة �أخرى 

�أ�سك كثري�.  en cache une autre ولكننا هل ندرك جدوى ذلك، 

�لر��سخة.  �لب�رشية  و�لقيمة  يديولوجيا  �لإ بني  فرق  هناك 

ن�ستميت من  �أن  �إن�سانية ميكن  قيم  �لكر�مة  �حلب، �حلرية، 

لهذه  �أحادي  لتاأويل  �أ�ستميت  ل  ولكني  كليتها  يف  �أجلها 

�أن  قريب  وقت  �إىل  يظن  كان  جيل  �إىل  �أنتمي  �أنا  �لقيمة. 

مبارك�س  ن�ست�سهد  وكنا  �سيء  لكل  �حلل  هي  يديولوجيا  �لأ

�سالمي �لذي  و�إجنل�س ولينني وحتى �ستالني مثلما يفعل �لإ

وحمدود  قا�رش  بفهم  جهله  كل  لتربير  يات  �لآ ي�ستح�رش 

ول  طيبة  �لنيات  تكون  قد  �لنهائي.  �لفهم  هو  ويفرت�سه 

طريق  �أن  جميعا  نعرف  تكفي،  ل  ولكنها  فيها  �أ�سكك 

و�لكثري  قاتل  �مل�سلك  هذ�  �حل�سنة.  بالنو�يا  جهنم مفرو�س 

يديولوجي  �لأ �خلطاب  �سعف  �أدركو�  �لعرب  �ملثقفني  من 

وثوقية  با�سم  �ليوم  �ىل  يز�ل  ما  وبع�سهم  مبكر  وقت  يف 

و�لعد�لة  ن�ساين  �لإ للفكر  �لوفاء  ية.  �لروؤ بهذه  مت�سبثا  ما 

�لجتماعية و�لكر�مة �لب�رشية حتتم علينا �لتوقف من حني 

يديولوجية �أنها  خر وم�ساءلة �أنف�سنا بجر�أة. �مل�سكل يف �لإ لآ

ويحتاج  نف�سها  �إل  ترى  ل  عمياء  �أد�ة  �إىل  �أحيانا  تتحول 

�مل�سالك  �أن  ليدرك  كبري  جمهود  بذل  �إىل  �لعربي  �ملثقف 

يديولوجية  �لإ �إىل  �أنظري  موؤدية.  غري  عليها  ي�سري  �لتي 

�لزجاجة  عنق  �إىل  و�سولها  من  �لرغم  على  مثال،  �لقومية 

وعجزها لي�س فقط عن حتويل �ملجتمعات �لعربية �إىل كتلة 

يف  �ساهمت  ذلك  من  �أ�سو�أ  بل  و�حدة  وثقافية  �قت�سادية 

�ل�رشذمة �إذ بنت م�ساريعها على منظور �أيديولوجي �أحادي 

ف�سلت  كرب،  �لأ خ  �لأ ثقافة  من  بعيد  حد  �إىل  يقرتب  �لنظرة 

ليات ويف  وحتتاج بال�رشورة �إىل �إعادة نظر �سارمة يف �لآ

�أول  فعال  يحتاج  �لتجارب  هذه  �إليه  �آلت  ما  �ملنظور�ت. 

�لكتاب  نحن  وحتى  يديولوجي.  �لأ �لعمى  من  �خلروج  �إىل 

�لتفكيكية  �لعودة  ل�سنا خارج د�ئرة هذه �مل�ساءلت وهذه 

كذلك  تبدو  �لتي  �أو  �ملطلقة  �حلقائق  ت�سع  �لتي  �مل�ستمرة 

ل.  يف �أفق �لت�ساوؤ

قل هذا ما قاله موجها  و على االأ نت ابن لل�صلطة اأ uu اأ

إليك اإ�صبع االتهام �صديقك العدو، الطاهر وطار ورمبا  ا

بها..كيف  كتبنا  التي  التهذيب  الدرجة من  بهذه  لي�ص 

التي تختار بها للرد  تدافع عن نف�صك.بل ما الطريقة 

على ما قيل ويقال؟

ثالث  يف  مطولة  مقالة  يف  وقته  يف  عليه  رددت  وطار 

حلقات يف �أكرب جريدة وطنية م�ستقلة وهي جريدة: �خلرب 

�لتي  �ل�سعبة  للمحاورة  �أرجع  �أن  �أريد  ول  �جلز�ئر  يف 

�لثقافية.  �لناحية  من  قليال  �إل  مفيدة  تكن  ومل  جمعتنا 

كد لك حتى ل يكون هناك �سوء تفاهم.  ومع ذلك دعيني �أوؤ

�لطاهر وطار �أديب كبري من �لناحية �لتاريخية فهو و�حد 

�لعربية  باللغة  �ملكتوبة  �جلز�ئرية  للرو�ية  �ملوؤ�س�سني  من 

�سالحية  وقد حرر يف وقته �للغة �لعربية من �رشطيتها �لإ

�لدينية �ملتاآكلة. هذ� ل ينكره عليه �إل جمنون، فيما كتبه 

لحقا �أو ما ي�سميه �ملرحلة �ل�سوفية، يل وجهة نظر لي�س 

جاء  �سيا�سي  هو  �أديبا،  لكونه  �إ�سافة  ولكنه  مكانها.  هذ� 

�إذ كان مر�قبا  من د�خل �جلهاز �حلزبي وهو ما ل ينكره 

�ل�سخ�سي،  خياره  وهذ�  �لر�سمية  ذ�عة  لالإ ومدير�  حزبيا 

عديدة  منا�سب  ورف�ست  جهزة  �لأ خارج  د�ئما  كنت  و�أنا 

قدرتي  بعدم  ل�سعوري  �إل  ل�سيء  ل  �لثقافة  وز�رة  �أهمها 

وم�سوؤولية  كبرية  �أر�ها  �أز�ل  وما  كنت  وظيفة  �أد�ء  على 

�إذن يف  لي�س  �أد�ئها. �خلالف مع وطار  قادر� على  �أكن  مل 

�سالموية،  خيار�ته �لعامة ولكن يف �لتعامل مع �حلركة �لإ

عندما كان �لنا�س يقتلون يوميا و�ملثقفون يبادون مل يعد 

�لرتف �لفكري مقبول؟ كان موقفي مع �لقلة �لتي �ختارت 

�خلندق �ل�سعب و�لقا�سي هو مو�جهة �لقتلة بالو�سائل �لتي 

ب�سبب  �لكبري  �مل�رشحي  علولة  مات  وقد  �لكتابة..  منلكها: 

هذ� �ملوقف و�لرو�ئي �ملتميز �لطاهر جاووت ومات ر�سيد 

�مل�رشحي  جموبي  وعز�لدين  �لقا�سي  �لغنب  بهذ�  ميموين 

كر�سيد  بيوتهم  من  �لكثريون  وهجر  بهذ�  �لكبري  و�ملمثل 

بكامله  وتيار  وطار  وفكرة  �ملوقف.  هذ�  ب�سبب  بوجدرة 

كانت من لي�س معي فهو �سدي، و �أن كل �لذين وقفو� �سد 

�سالميني كانو� مع �ل�سلطة؟ �أية �سلطة وهي �لتي �سادرت  �لإ

يل مر�يا �ل�رشير وقتها ومنعت قبلها �أحالم مرمي �لوديعة 

من �لدخول على �جلز�ئر وطحنت ق�س�س �أحميد� �مل�سريدي 
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جد�  تب�سيطي  كالم  عليها؟  و�سعته  �إهد�ء  ب�سبب  �لطيب 

ينهار  ل  لكي  م�ستمرة  �لدولة  لبقاء  �لوقوف  بني  يفرق  ل 

نها  لأ �لدولة  ��ستمر�ر  مع  �ل�سلطة. كنت  مع  و�لوقوف  �لبلد 

�إىل  دخلت  عندما  �أمريكا  �لبلد�ن.  من  بلد  لكيان  �حلافظ 

تبعث  �أن  باإمكانها  كان  �إذ  ح�سني  �سد�م  تدمر  مل  �لعر�ق 

حدث  �لذي  معه،  تنتهي  �أن  �ساءت  �إذ�  موجها  �سارخا  له 

هد�ف ��سرت�تيجية مرتبطة  هو �أنها قامت بتدمري �لدولة لأ

بالو�سع يف �ملنطقة �إذ مل يعد من �ملقبول وجود دولة قوية 

�ل�رشق  منطقة  يف  قريب  وقت  يف  نووية  ورمبا  وم�سلحة 

نها منطقة  لأ ولكن  �إ�رش�ئيل  على  فقط خوفا  لي�س  و�سط  �لأ

نفوذ يف �ملائة �سنة �لقادمة �مل�ساحبة حلياة �لنفط �لذي 

موؤكد�  �أ�سبح  �إذ  نعي�سه  �لذي  �لقرن  يف  �أمريكا  له  حتتاج 

للب�رشية  بديل  �لتي ل  �لطاقة  علميا بعد حماولت كثرية، 

عنها يف �ملنظور �ملرئي ولهذ� وجب ترتيب كل �سيء قبل 

يف  مبا  و�أوروبا  �آ�سيا  من  �لقادمة  �لمرب�طوريات  �ت�ساع 

�لبلد  حتويل  معناه  �لعر�قية  �لدولة  وتدمري  رو�سيا.  ذلك 

حقاد �لعرقية و�لدينية  �إىل خر�ب ت�ستيقظ فيه كل �لأ

م�ستقبال  تعميمه  ميكن  خمرب  لها.  �سابط  ل  بحيث 

متفاوتة  باأ�سكال  موجودة  �لعنا�رش  كل  �إذ  عربيا 

�لتي  �مل�سافة  على  حافظت  لقد  �لعربي.  �لوطن  يف 

قوة  ل  بحيث  مبحيطي  عالقتي  يف  د�ئما  �أردتها 

عمايل  لأ ب�سيطة  وقر�ءة  �لنقدية  يتي  روؤ من  متنعني 

�ملوقف  �أن  قليل  قبل  قلت  ولهذ�  �ملوقف  هذ�  تبني 

�سالميني ل يتعلق فقط مب�سالة �سيا�سية ولكن  من �لإ

يكون  ن  لأ موؤهال  كان  بلد  يف  �لفردية  �حلرية  مباآل 

قدوة للعرب، فحوله �سدنة �لثورة و�ملال بعجزهم يف 

كان  ما  كل  م�ستورد�.  مر�سا  يقاوم  بلد  �إىل  �لت�سيري 

يف �جلز�ئر كان يوؤهلها لريادة كبرية. رمبا كان ذلك 

بلد� د�خل غمو�س  تبني  �أن  نك ل ميكنك  جمرد يوتوبيا لأ

�سوية  ياب�سة:  زهرة  ب�ستان  كل  من  جمعت  �لتي  �مل�ساريع 

�سوية ثقافة غربية،هذ� ل  �إ�سالم،  �سوية  ��سرت�كية، قومية، 

�سيا�سية ولكنها  بلد� ولكنه يفككه وهذه م�سالة غري  يبني 

تتعلق بغياب �ملنظور �لرب�غماتي يف �جلز�ئر؟ ماذ� �أريد �أن 

�فعل بهذ� �لبلد �ملوؤهل بحكم موقعه �جلغر�يف و�لتاريخي 

و�لثقايف ليلعب دور� كبري�؟ قتلوه وبهدلوه. ��ستطيع �أن �أقول 

حافظت  �لذي  �ملثقف  موقع  ومن  تامة  بر�حة  �لكالم  هذ� 

غر�ء�ت �حلياتية.  عليه ومل �أتنازل عنه على �لرغم من كل �لإ

و�لتو��سع  �لب�سيطة  �أنا رجل موؤمن باحلياة  �سيدتي  يا  �أنا 

ن�سان عندما  �لقادم من ثقافة د�خلية متاأ�سلة. �أعرف �أن �لإ

خري�ت  من  �سيئا  معه  ياأخذ  ل  خرية  �لأ �سفرته  يف  يذهب 

خر على  �لدنيا �إل مر�آة �سغرية يرى فيها نف�سه من حني لآ

خرين، يتاأمل فيها خطوط وجهه ب�سدق �أو ينفر  غفلة من �لآ

من وجهه. �أنا �أمتنى من �لقلب �أن �أكون من �لذين �إذ� فتحو� 

ل  �لبقية  �أكرث.  ل  فقط  كبري،  بحب  وجههم  تاأملو�  �ملر�آة 

ى  ن�سنعها نحن ي�سنعها �لتاريخ، �لب�رش �ملتعاقبون و�لروؤ

�لقادمة �لتي قد تعطينا حقا �أو ترمينا يف زو�يا �لن�سيان. 

�سامتني  نقف  ومل  حاولنا  �أننا  �لوحيد  فخرنا  مهمة.  غري 

وثوقية  و�أمام  �لعمياء  حقاد  �لأ و�أمام  �لب�رشي  �لظلم  �أمام 

جتاه  �مل�سافة  قليال.  يوم  كل  عماه  يزيد  �لذي  كرب  �لأ خ  �لأ

�ل�سلطة �أية �سلطة حتى �أكرثها �إن�سانية و�ألقا وعد�لة مهمة 

�حلرية ولكن هذ� طبعا مل  و�حدة من متجليات  جد�، فهي 

وخدمته  وطني  عن  �لدفاع  من  يام  �لأ من  يوم  يف  مينعن 

ن�سانية، وهذ�  �سهام يف تطوير �أفكاره وثقافته �لإ علميا و�لإ

�سيء �آخر. 

uu اأنتم يف دول املغرب العربي ت�صتمتعون بوجود 

لغتني اأ�صيلتني تتحدثان بهما..وغالبا ما تن�صيان لغة 

وا �رصدا  احلديث العربية لتبداأ

بالفرن�صية  وغريبا  ممتعا 

البع�ص..هل  بع�صكم  بني 

كروائي هل  اأنت  ميزة؟..  هذه 

هاتني  تعاي�ص  من  ا�صتفدت 

اللغتني يف داخلك؟

�ملغرب  يف  �للغوية  �مل�سكلة 

مل  وكبرية.  ح�سا�سة  �لعربي 

�للغة  من  جنعل  كيف  نعرف 

ثقافية  �إغناء  مادة  �لفرن�سية 

كثري�  �مل�ساألة  �سي�سنا  ننا  لأ

�لعام.  �لثقايف  �ملناخ  و�سممنا 

خيار  وليدة  لي�ست  �لفرن�سية  �للغة  ن  لأ جيد�  �أتفهمه  مر  �لأ

ولكنها وليدة حالة قا�سية ودموية ��سمها �ل�ستعمار ورمبا 

كانت �جلز�ئر �أكرث �لدول جرحا ل�سبب ب�سيط هو �أن �جلز�ئر 

تخيلي  فرن�سا؟  من  جزء�  تقريبا  ون�سف  قرن  طو�ل  ظلت 

�لفكرة؟ بينما يف  �لتي تربت على هذه  جيال �ملتعاقبة  �لأ

طبيعة  على  �حلفاظ  مع  و�ساية  كانت  وتون�س  �ملغرب 

با�ستثناء  �جلز�ئر.  من  �لعك�س  على  �سالمية  �لإ �ملجتمع 

يديولوجي، تظل �للغة �لفرن�سية �أد�ة  �مل�سكل �لتاريخي و�لأ

بو��سطة  فينا  بل �سار  �آخر  يعد  �لذي مل  خر  �لآ تو��سل مع 

خر  و�لآ �لتاريخية  نا  �لأ �ثنني:  �رشنا  لقد  و�لثقافة.  �للغة 

�إىل جهد م�ساعف جلعل هذ�  مر يحتاج  �لأ �لثقايف، وكان 

مكونا  ي�سبح  باأن  يقبل  خر  و�لآ خر  �لآ مع  يتو�لف  نا  �لأ

ن�صان  االإ

عندما يعرف 

نه �صيقتل  اأ

لن ي�صبح 

له �صيء 

يخ�رصه ولهذا 

�صيحاول 

يف اللحظة 

الفا�صلة بني 

احلياة واملوت 

ن يقول كل  اأ

ن  ما يكن اأ

يقوله .. كنت 

ميتا مع وقف 

التنفيذ. ولهذا 

كتبت كثريا 

يف تلك الفرتة: 

�صيدة املقام، 

حار�صة 

الظالل، ذاكرة 

املاء، مرايا 

ال�رصير، 

�رصفات بحر 

ال�صمال، 

وكلها روايات 

ارتبطت 

بامل�صهد 

اجلزائري
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�إىل �ليوم  نا �لتاريخية. وهو �رش�ع  جديد� من مكونات �لأ

مل يح�سم. �أنا من جيل فتح عينيه على �للغة �لفرن�سية ولكن 

عالقتي باللغة �لعربية كانت عن طريق �لكتاتيب بو��سطة 

حبي  ولكن  بالفرن�سية  �لثانوية  فرتة  كل  ودر�ست  �جلدة. 

ور�ء هذ�  �لعربية دفعني نحوها بحب وجدتي كانت  للغة 

�حلب �لكبري. من هنا كانت عالقتي باللغة �لعربية عالقة 

�أنا من ذهب نحوها ومل �رثها كما هي  �إذ  ع�سقية خيارية 

نا �ملتد�خلة يف  �لعادة. �سعيد جد� �أين حافظت على هذه �لأ

وهي �لتي ت�سمح يل �ليوم �أن �كتب بالعربية و�لفرن�سية و�أن 

�سل �لعربي ويل  �أ�سهر على ترجمة �أعمايل ب�سكل مقارب لالأ

مرتجمان ممتاز�ن هما كاترين �ساريو ومار�سيل بو�. و�أدر�س 

باللغة �لعربية يف جامعة �جلز�ئر �ملركزية وبالفرن�سية يف 

جامعة �ل�سوربون. هذ� كله �أتى بعد م�سقة بناء ذ�تي كبرية 

وهام وحتى �لكثري من  ك�رشت فيها �لكثري من �ليقينيات و�لأ

�لتحريرية،  �لثورة  ��ست�سهد يف 1959 يف  و�لدي  حقاد.  �لأ

كان  �ليوم؟ هل  �إىل  قرب�  له  نعرف  ول  �لتعذيب  قتل حتت 

�ل�ستعمار  �أ�سفي ح�سابي مع كل ما هو فرن�سي؟  �أن  علي 

�آلة دمار قاتلة جتب حماربتها، لكن �لفرن�سيني من جيلي 

جيال �لتي �أتت فيما بعد لي�ست لها �أية م�سوؤولية  �أو من �لأ

فيما حدث. وما د�مت �جلز�ئر مل تقم بحد�دها جتاه �ملليون 

�لفرن�سية  �ل�سلطة  وماد�مت  �ل�سهد�ء  من  �ملليون  و�لن�سف 

�لعالقة  �ستظل  �جلز�ئر  يف  �ل�ستعمار  بجر�ئم  تعرتف  مل 

مر �إىل  بني �جلز�ئر وبني فرن�سا يف مهب �لريح ويحتاج �لأ

�أل ي�ستحق ذلك كله ن�سا رو�ئيا  قدرة فائقة يف �لتجاوز؟ 

�جلمعية؟  �لذ�كرة  يف  �لعالقة  �لتفا�سيل  هذه  كل  يقول 

�عتقد ذلك. رمبا �جليل �جلديد من �لكتاب ي�ستطيع �أن يقول 

�سبقنا. فقد  �لذي  �أو من �جليل  �أكرث من جيلنا  ذلك بحرية 

�أعطت حالة �لتو��سل �أدبا جز�ئريا مكتوبا باللغة �لفرن�سية 

يجابي لهذه �ملثاقفة. فهوؤلء  متميز� وي�سكل �ليوم �لوجه �لإ

وُيقر�أون  �جلز�ئر  هي  �أر�س  عن  بالفرن�سية  كتبو�  �لكتاب 

بكثافة كبرية ورمبا كانو� �إعالميا �أكرث تنظيما من �لنخبة 

�ملعربة و�أكرث ثقافة و�أكرث �نفتاحا. �أحتدث عن �لنخبة يف 

ل  �لتي  ثقافيا  �ملتطرفة  �لعنا�رش  عن  �أحتدث  ول  كليتها 

ترى يف �للغة �لعربية �إل �أد�ة للتخلف وهذ� �ملوقف موؤ�س�س 

�أقل من عن�رشية  لي�ست  �جلهل وعلى عن�رشية  طبعا على 

لوبني �أمني عام �جلبهة �لوطنية �ملعادية لكل ما هو عربي 

وم�سلم. 

نثى ذلك الكائن الذي ال حتتمل خفته.  نتقل لالأ uu الأ

نثى م�صاملة  اأ ن داخل كل رجل  إذا �صلمنا مبا يقال باأ ا

هذا  لها  كان  التي  تلك  من  يكملها  من  اإىل  حتتاج 

ال�رصف؟

�ملر�أة هي ما يعطي �لرغبة يف �حلياة و�ل�ستمر�ر. حروب 

�جلهنمية  �ل�رش�عات  �لرجال،  يخو�سها  �لكربى  �لقتل 

هذه  د�خل  �ملر�أة  ولي�ست  �لرجال  يخو�سها  �ل�سلطة  حول 

بعيد.  من  �ل�ساأن  ولت�سيري  للتو�زن  و�سيلة  �إل  �ملعادلت 

ولهذ� فموقع �ملر�أة يف حياتي ل حدود له. يبد�أ من �سورة 

�أمي �لتي قاومت �لفقر بعد ��ست�سهاد �لو�لد وظلت وفية ملثل 

عملت كل حياتها على حتقيقه: تعليم �أولدها. ومن �سورة 

ل  ن�سائي  جمتمع  يف  كربت  فقد  خالتي،  وبنات  �أخو�تي 

وهي  �ملوقع  هذ�  من  �ملر�أة  �أحببت  منه.  �لفكاك  ميكنني 

من يح�س�سني �أين ما زلت حيا. �أنا طبعا �سد حالت �لتقدي�س 

مثل  للحياة  وىل  �لأ �ل�رشورة  هي  �ملر�أة  �إن  �أقول  ولكني 

نها ن�سفه  �لهو�ء ولو �أن �لرجل �أحيانا ل يدرك ذلك لي�س لأ

�لتي ل  �إىل مر�آته  �لذي يتحول ب�رشعة  خر ولكن ن�سفه  �لآ

يريد �أن يرى �أخطاءه و�سعفه فيها. وكم �أ�سعد عندما �أتيقن 

�سيئا  �أرى  و�حدة  كل  �ملر�يا يف  من  و��سعة  �سالة  �أين يف 

مر  �لأ �أكون مقبول.  لكي  �أنتهي منه  �أن  جميال وعيبا علي 

ههنا ل يتعلق بالرنج�سية ولكنه مرتبط بحالة حقيقية من 

�حلب و�ليقني باأن ل بديل لنا عن �ملر�أة لكي ت�ستمر �حلياة. 

لوحده  نزل  و�آدم  �جلنة  يف  بقيت  حو�ء  �أن  �فرت�سنا  لو 

طو�ل  يبكي  لظل  �خللود،  �سفة  و�أُعطي  �جلنة  من  مطرود� 

حياته �أن يق�رش �هلل من عمره لكي يعود �إىل حو�ء ولو كان 

ذلك يف جهنم. �لعامل موح�س بدون �مر�أة يا حبيبتي فاديا، 

لية. لقد قلت كل  ول �أدري �إذ� كان �لعك�س �سحيحا بهذه �لآ

ما كنت �أ�ستهي قوله يف رو�ية طوق �ليا�سمني �لتي �سمحت 

�سياء د�خل عامل جميل كانت  يل �أن �أدخل ب�سدق يف عمق �لأ

مر �سهال علي.  وىل. ومل يكن �لأ �ملر�أة هي �سيدته �لأ

uu دم�صق »القرية العجوز – احلارة القدية – النا�ص 

ن�صان(  – اليا�صمني« �صكلوا لدى وا�صيني )الروائي - االإ
وقد  للكتابة  �صا�صية  اأ مادة  ورمبا  وانطالقة  تاريخا 

تو�صح ذلك يف »طوق اليا�صمني« هل تعي�ص تفا�صيل 

التجربة الروائية عندما تعود للمكان الذي ع�صته يف 

مرحلة ما�صية..ولنقل جتاوزا »دم�صق- مرمي«..؟

ت�سوري معي �سابا يدخل �إىل دم�سق �جلميلة يف �ل�سبعينات 

يتجاوز  مل  وهو  عمقها  يف  نف�سه  ويجد  رونقها  عز  يف 

�لع�رشين �إل قليال؟ لقد كانت �لعالقة غريبة مع �ملدينة: �أول 

ر�ئحة �سممتها يف مدينة دم�سق و�أنا �أنزل يف ذلك �ل�ستاء 

�ساحة  �إىل  �ملو�سلة  �حلافلة  و��ستقل  �لطائرة  من  �لبارد 

�ملرجة، هي ر�ئحة �ملازوت �لذي مل �أ�سمه يف �جلز�ئر �أبد� 

مثل  �لبيوت  يف  �ملمدد  �لغاز  طريق  عن  تتم  �لتدفئة  ن  لأ

ر يف  مل اأ

�صهرزاد اإال 

نثوي  الوجه االأ

ل�صهريار، 

ته القريبة  مراآ

منه. مل تفعل 

�صيئا لتغيري 

و�صاع  االأ

ولكنها كانت 

دائما ت�صري 

يف م�صاراته
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�ملاء و�لكهرباء. وعندما غادرت نف�س �ملدينة �سيء و�حد 

هذ�  م�سح  لقد  �ليا�سمني.  �ليوم هو عطر  �إىل  �أنفي  بقي يف 

�لعطر كل �سيء من ذ�كرتي ومل �أحتفظ �إل بذلك. ولهذ� �أفهم 

جيد� ملاذ� بقي �سديقي عيد �لع�ساب �جلز�ئري، هناك وهو 

وعرقها.  بريانها  مات  حتى  �ليا�سمني  طوق  رو�يتي  بطل 

بقليل  ع�رشين  من  �أكرث  عمري  كان  �آ�رشة.  مدينة  دم�سق 

وعندما غادرتها كان ثالثني �سنة. ع�رش �سنو�ت هي �سنو�ت 

�لعمر ثقافيا وعاطفيا وحياتيا. ولهذ� �رتباطي بدم�سق ل 

ي�سبه �سيئا �آخر؟ فوجئت يف �لربيع �ملا�سي عندما �سافرت 

بدم�سق  ولد�  �للذين  رميا  و�بنتي  با�سم  و�بني  زوجتي  مع 

يف  ذهبنا  ثم  بيتا،  �كرتينا  دم�سق،  على  مررنا  قد  وكنا 

�أ�سبوع  من  �قل  با�سم ورميا يف  �إىل بريوت.  �ملو�يل  �ليوم 

طلبا �لرجوع �إىل «بيتنا« ��ستغربت �لكلمة «بيتنا« و�لق�سد 

�أر �سعادة مثل �ل�سعادة �لتي كانا  دم�سق. وعندما عدنا مل 

يعي�سانها وهما يف دم�سق. ما هو هذ� �ل�سحر �لذي مر عربه 

هذ� �لع�سق وقد غادر� دم�سق يف �سن مبكر ومل يعود� لها �إل 

يف تلك �ملرة؟ فجاأة �سعر� باأن دم�سق مدينتهما. فقد عجن 

�سيء فيهما برتبتها وهو�ئها ويا�سمينها، رمبا كنت ور�ء 

هذ� �حلب لدرجة �أن كل �سيء �ن�سحب من ذ�كرتي ومل تبق 

�أن  �دري. وكان علي  �لغالية. ل  و  �لعالية  �إل هذه �ملدينة 

ين �نف�سلت عن تلك �ملدينة  �أكتب ن�سا �قول فيه حد�دي لأ

�أحز�ن و�إن�سانية جميلة و�رشت يف  بكل ما حملته يل من 

باري�س. كان علي �أن �أتن�سل من مرمي �أي من حالة �لتثبت 

�ملر�سية. يف 1985 يف زيارة بدعوة من مهرجان �ملدى، 

زرت دم�سق و�أول �سيء عرفته هو وفاة عيد �لع�ساب وعدم 

�أنه  بحجة  �أهلها  رف�س  ب�سبب  �مل�سيحية  ب�سديقته  زو�جه 

م�سلم. �سعرت باأمل �سديد. فجاأة تذكرت مذكر�ت عيد ع�ساب 

�لتي كان قد منحها يل يوم غادرت دم�سق نهائيا يف �سنة 

�قر�أها  خرب�سات  جمرد  هذه  يقول:  وهو  يل  مدها   .1985

عودتي  مبجرد  للكتابة.  �ساحلا  �سيئا  فيها  وجدت  رمبا 

طاملا  �لتي  دم�سق  فوجدت  ب�سغف  وقر�أتها  عنها  بحثت 

طوق  رو�ية  يف  لدم�سق  وحد�دي  عز�ئي  وكتبت  ع�سقتها 

�ليا�سمني. �أبنت مدينة كانت يف قلبي بوجه �مر�أة. فكانت 

هو  عما  نكتب  �أن  ميكننا  ل  �أننا  �أعتقد  �ليا�سمني.  طوق 

�ل�سدق  هذ�  غاب  �إذ�  و�ل�سدق،  بامل�سافة  �إل  فينا  حميمي 

ف�سل �أن ل نكتب و�أن  خالقية من �لأ و�أدخلنا �لتقييمات �لأ

تتحمل  �أن  تكتب  عندما  عليك  �آخر.  �سيئا  نكتب  �أو  ن�سمت 

�لكتابة �حلميمية متعة ولكنها متعة  ن  �ل�رشر �ملحتمل لأ

يريد  �لعربي  �لوطن  يف  ن�سان  �لإ �أحيانا.  �لثمن  مدفوعة 

بدفع  مر  �لأ يتعلق  عندما  ولكنه  نحوها  ويرك�س  �ملتعة 

�سيء،  كل  ويتجاهل  �لقنفذ  مثل  نف�سه  على  يتكو�س  �لثمن 

حتى �ملر�أة �لتي �أحبها �أو بد� لها ذلك. 

انكبوا على  الذين  العرب  النقاد  من  الكثري  يرى   uu

روايتك  يف  كرث  اأ جتلت  الروائية  جتربتك  ن  اأ عمالك،  اأ

التي  لف«  االأ بعد  ال�صابعة  الليلة  «فاجعة  الكبرية 

التاريخ  موقع  من  ال  وليلة  ليلة  لف  اأ فيها  حاورت 

ولكن من هاج�ص الرغبة يف ا�صرتداد التقاليد ال�رصدّية 

ن معانقة كتاب كبري جمهول الهوية،  عتقد اأ ال�صائعة، اأ

وهو  بيه  اأ عن  يبحث  كولد  قل،  االأ على  لف  املوؤ هوية 

لف ليلة  يعي�ص يف ح�صن عائلة ثرية..ماذا فعلت بك اأ

وليلة؟

�أ�سيب فجاأة بحبها بال مقدمات  �مر�أة يف رجل  تفعله  ما 

وليلة  ليلة  �ألف  مع  ق�ستي  حت�سري.  ول  �سابقة  �أ�سئلة  ول 

طريفة جد�. طويلة �ساأرويها لك باخت�سار مثلما رويتها يف 

مذكر�تي. 

و�لدي هو �لذي �أدخلني �إىل �ملدر�سة �لفرن�سية و�جلامع)1(، 

�أطرح عليه كل  �أن  ��ست�سهد و�لدي حتى قبل  مبعية جدتي. 

كاأية  �لذ�كرة  يف  معلقة  �ليوم  �إيل  تز�ل  ما  �لتي  �أ�سئلتي 

�آنية عتيقة حتمل �رشها يف قد�متها. �أمي �سارت على هدي 

و�سيته �لتي تركها ور�ءه قبل �أن تاأكله حيطان ثكنة �سو�ين 

�لع�سكرية وميوت حتت �لتعذيب �لهمجي يف �سيف 1959. 

فارد  �جلامع:  �أحو�يل يف  خر عن  لآ �أمي من حني  ت�ساألني 

�لكرمي،  �لقر�آن  من  ول  �لأ �لربع  �نتهيت من حفظ  بحما�س: 

ماكن  وزوقت لوحتي �لعديد من �ملر�ت و بد�أت �أجل�س يف �لأ

ماكن �خللفية تعني �أنه �أ�سبح باإمكاين  �خللفية للجامع. �لأ

�أطلع عليها  �لقر�آن و  �لع�رشة من  �لن�سخ  �آخذ ن�سخة من  �أن 

و�لدي  ن  لأ �أحيانا  �أحزن  �ل�رشورة.  عند  �لفقيه  �أ�ساأل  و 

ماكن  �لأ يف  �لقر�آن  ن�سخة  بق�سة  �أخربه  �أن  قبل  ذهب 

�خللفية. ��ست�سهد وهو ل يعرف �أين تعلمت كما كان ي�ستهي 

�لقر�آن  ن�سخة  عن  له  �أحك  مل  لكني  و�أكتب.  �قر�أ  و�أ�سبحت 

�لعجيبة �لتي عرثت عليها يف رف �ملكتبة يف نهاية �لقاعة 

�لغالف  نف�س  حتمل  �لن�سخة  كانت  فيها.  نتعلم  كنا  �لتي 

مطلقا  حمتو�ها  يف  خرى  �لأ �لن�سخ  ت�سبه  تكن  مل  حمر.  �لأ

�لقر�آين.  �أكرث رقة من �خلط  �لذي كان  ول حتى يف خطها 

ياأتي  كان  �أين  من  �أفهم  مل  و  كبرية  ب�رشية  طويال  قلبتها 

خر�جها من  �سحرها ول تلك �لرغبة �لتي �نتابتني فجاأة لإ

�أكن قادر� على حتملها: �رشقتها.  �أب�سط مل  �أو بلغة  �ملكان، 

كالقر�آن  يكن  مل  كالمها  ن  لأ كبرية  ب�سهولة  فهمتها  فقد 

)�ملعلم  �لفقيه  �سيدي  �أ�سال  �أن  فكرت  عليه.  تعودت  �لذي 

يف �لكتَّاب( ولكني مل �أفعل �أبد�. عاودت �لتهجي و حماولة 

احلرية واحلب. 

بغريهما 

�صن�صري 

حيوانات تائهة 

ويومها رف�صت 

كون حيوانا  ن اأ اأ

تائها. واإىل 

عترب  اليوم اأ

حياتي جمرد 

وقت مددته 

قول  قدار الأ االأ

ما يف القلب 

والذاكرة
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�لفهم، �لغريب �أين مل �أكن �أجد �أية �سعوبة يف �لقر�ءة. بل �أن 

�سهوتي كانت ت�ستيقظ كلما قر�أت �لن�س. كلما �نتهيت من 

خرى حتى ل  �لقر�ءة، كنت �أخبئ ن�سختي من ور�ء �لن�سخ �لأ

تاأخذها يد غريي. رمبا كانت �أنانيتي �أو رمبا كان خويف 

من �أن ت�رشق. فجاأة �رشت �أحلم بها ومبا قر�أت. ليال، عندما 

�أ�ستعد للنوم، �أرى كل ما فيها يرفرف حول ر�أ�سي و يتحول 

وغابات  خر�فية  وحيو�نات  وعفاريت  جميالت  ن�ساء  �إىل 

ي�سفني من  كله مل  ولكن هذ�  ذئاب كثرية.  و  لها  ل حدود 

�لكتاب، يف عيني، كبري� و بد�ية  �لن�سخة. كان  حبي لهذه 

�لدرو�س يف �ملدر�سة �لفرن�سية ت�رشق من وقتي. يف �إحدى 

�ملر�ت و �أنا يف �خللفية �أفكر فيما ميكن فعله، بد�أت �أعطي 

�جلامع:  من  �لن�سخة  خر�ج  لإ �لدنيا  مربر�ت  كل  لنف�سي 

�لقر�آن؟ مكتوب بخط غري خطه؟ فيه حديث  ي�سبه  قر�آن ل 

غريب عن �حلب و �لن�ساء و�ل�سالطني و�لعفاريت؟ فيه حتى 

�خلر�فات �لتي ت�سبه ما كانت ترويه لنا جدتي؟ هل يعقل 

�أن يبقى �لكتاب يف �جلامع وهو مكان مقد�س؟ و�نتهيت �إىل 

حترمي بقاء �لن�س يف �لرف �خللفي. يف ذلك �لفجر �لبارد، 

كنت �أول من دخل على �جلامع. �سبحت على �سيدي �لفقيه. 

غافلته وو�سعت �لن�سخة يف �سدري و �عتذرت منه وقلت له 

�إين متعب و خرجت. عند �لباب �أوقفني. مل �أ�ستطع �أن �أرفع 

ر�أ�سي خمافة �أن يرى كل �سيء يف عيني. �سعرت بالكتاب 

�أتركه و�أهرب. قال يل: ما بك  �أن  ثقيال يف �سدري. فكرت 

و  �سوته  �أ�سمع  مازلت  حر�رة؟  �أردف:  ثم  ر�أ�سي.  تلم�س  و 

ت�سع  مك  لأ قل  وليدي،  يا  ��سمع  �جلامع:  �أتخطى عتبة  �أنا 

�لليمون وقطرة من ع�سل �لنحل... ع�سل  لك �لزعرت و ق�سور 

فجاأة  ل؟  �إل  و  �أ�سمعت   
،
�لفال�سو)2( م�س  �حلقاين،  �لنحل 

و�سلت  عندما  �سيئا.  يزن  ل  �لكتاب  و�سار  خفيفا  �رشت 

�إىل �لبيت كنت حمموما بالفعل ولكن من �سدة �خلوف، قلت 

مي غطيني ومنت حمت�سنا قر�آين. مل �أحلم يومها، ومل �أر  لأ

�أي كابو�س ولكني كنت د�خل غيمة بنف�سجية جميلة. بعد 

�أيام، خاطت له جدتي كي�سا خا�سا وهي تقول: هذ� كالم 

�هلل و يجب �أن يو�سع يف مكانه �لالئق. كنت �أ�سع �لكتاب 

مرت  كلما  جدتي  كانت  �لقر�ءة.  من  �نتهيت  كلما  د�خله 

ور�أتني  للو�سوء،  مائها  و�سطل  بع�ساها  �لبيت،  باحة  يف 

�أقر�أ بال توقف، �بت�سمت من فرط �ل�سعادة. ل تخبئ فخرها 

�أمام خالتي: و��سيني، وليدي، هو �لوحيد من �أبنائي �لذي 

تعلم لغة �أجد�ده و قر�آنهم. جدتي مثلها مثل �أمي، مثل بقية 

�أفر�د �لعائلة �لكبار �سنا، ل يعرفون ل �لقر�ءة و ل �لكتابة. 

حمر و من ورقه �لطيب �ملائل  يعرفون �لقر�آن من غالفه �لأ

�إىل �سفرة ما ومن ر�ئحته �ملتاأتية من ر�ئحة �لورق و حرب 

�ملطابع �لقدمية. �أحيانا، كنت �أ�سم يف �سيدي �لفقيه ر�ئحة 

�لقر�آن. عندما كربت قليال، �كت�سفت �أنه مل يكن قر�آنا و لكنه 

باأور�ق و حروف  ول،  �لأ ليلة يف جزئه  و  ليلة  �ألف  كتاب: 

ور�ئحة مل تكن بعيدة عن ر�ئحة �لقر�آن، ورمبا كانت ر�ئحة 

�لكتب  ر�ئحة  نحو  �أنقاد  مازلت  �ليوم  �إىل  نف�سه.  �ملكان 

قبل �أن �أكت�سف عناوينها. ل �أعرف طبعا �ليد �لتي و�سعته 

هناك، يف ذلك �لرف �ل�سغري، ول �أعلم �إذ� ما كان علي �أن 

حدث  ما  كل  ن  لأ �أرف�سها  �أو  بحر�رة  يدها  و�أقبل  �أ�سكرها 

يل فيما بعد مرتتب عن تلك �للحظة �لتي فتحت فيها خطاأ 

و  حياتي  نظام  غريت  �للحظة  تلك  وليلة.  ليلة  �ألف  كتاب 

�سياء و �أدخلتني غمار �لتجربة وقذفتني  �أحا�سي�سي نحو �لأ

د�خل عامل مل �أكن مهياأ له، �إذ كان ميكن يف �أح�سن �لظروف 

بع�س  ومع  �لقرية،  يف  �لقر�آن  يدر�س  فقيه  �إىل  �أحتول  �أن 

�حلدود  على  و�لفو�كه،  و�خل�رش  للكتان  مهرب  �إىل  �حلظ، 

�أقول:  نف�سي،  �إىل  �سفوت  كلما  ولهذ�  �جلز�ئرية.  �ملغربية 

فقد  متعتها،  �رشقت  ين  لأ منها  �أعتذر  و  �ليد  لتلك  طوبى 

و�سعْت يف م�سلكي �أجمل ن�س قربني من �خليال و �لكتابة 

و�للذة و�أبعدين عن مهالك �ليقني. �ألي�س ذلك حظا كبري�؟ 

منذ هذه �للحظة بد�أت عالقتي بكتاب �ألف ليلة وليلة �لذي 

يف  �لعربية  �ل�رشدية  للعبقرية  جت�سد�  فيه  �أرى  زلت  ما 

لف، �أ�سفت  عملية �حلكي. يف رو�يتي �لليلة �ل�سابعة بعد �لأ

�سلية �ست ليايل. وتركت دنيا ز�د حتكي عن  �إىل �لق�سة �لأ

كل ما مل تقله �أختها �سهرز�د �أو خباأته يف �لتاريخ �لعربي، 

مر�آته  ل�سهريار،  نثوي  �لأ �لوجه  �إل  �سهرز�د  يف  �أر  مل  ين  لأ

و�ساع ولكنها كانت  �لقريبة منه. مل تفعل �سيئا لتغيري �لأ

د�ئما ت�سري يف م�سار�ته. حتى �إجنابها ثالثة ذكور ل يوؤكد 

ن  لأ و�لظلم.  و�خلوف  �لهيمنة  �سلطان  على  �إل  �لنهاية  يف 

�لذكر معناه من �لناحية �لرمزية، ��ستمر�رية �ل�سلطان بنف�س 

عن  �ملخفي،  تاريخنا  عن  �ستحكي  ز�د  دنيا  مو��سفاته. 

ندل�س  ديان، عن �لقتل، عن �حلرية، عن �سقوط �لأ �رش�عات �لأ

عن حممد �ل�سغري �لذي قب�س ثمن بيع غرناطة، عن �أبي ذر 

ومات  �لربد�ء  �سحر�ء  على  نفي  �لذي  �ل�سحابي  �لغفاري 

فيها؟ عن �حلالج �لذي قتل بب�ساعة؟ ت�ساءلت دنيا ز�د عن 

بحكاياتها. من هنا لقى  �أختها  �لذي غطته  �لدم  هذ�  كل 

�لن�س ��ستح�سانا نقديا كبري� وبرمج للدر��سات يف جامعات 

كثرية. �أخذت مني كتابته ثماين �سنو�ت عمل ولكنها كانت 

مفيدة كثري�. �ملخطوطة �ل�رشقية �لرو�ية �لتي جاءت فيما 

لف  �لأ بعد  �ل�سابعة  �لليلة  من  �لثاين  �جلزء  �إل  لي�ست  بعد، 

وفيها حتدثت هذه �ملرة عن �لتاريخ �لعربي �حلديث وعن 

ل  �لذين  خرين  �لآ باإر�د�ت  ي�سطدم  �لذي  �لعربي  �حللم 
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يريدون لنا �خلري د�ئما. فهذه �لن�سو�س نكتبها مرة و�حدة 

بقوة.  وجتتمع  �ملاأ�ساة  عنا�رش  تتو�فر  عندما  �لزمن  يف 

نقر�أه  تاريخا  تقول  تر�جيديا  هي  يل  بالن�سبة  فالرو�ية 

ر�س لو  مل: ماذ� كان �سيح�سل لهذ� �لأ �ليوم بالكثري من �لأ

مل يحدث لها ما حدث؟ هذ� هو �سوؤ�يل �ملركزي �لذي ل �أملك 

له جو�با �أبد�.  

uu هناك من ي�صتعري، هناك من ي�رصق، وثالث يحاكي 

�صد خ�صية وقوع احلد، الروائي العربي  خجال من تهمة اأ

خر... االآ دب  اأ مع  تلك يف عالقته  الثالث  احلاالت  مثل 

خر وبني يدي روايتك  لك عن عالقتك مبا يكتبه االآ �صاأ اأ

إبداعية  ا قراءة  يف  الظالل«  »حار�صة  ال�صيت  الذائعة 

فوق  قمة  تبني  ن  اأ مدى يكن  ي  اأ اإىل  كي�صوت..  لدون 

قمة؟

�أول  لنقل  فاديا.  يا  �ملب�سط  �ل�سكل  بهذ�  يطرح  ل  �سكال  �لإ

�لتنا�س م�ساألة مهمة.  لكن  دبية فعل م�سني  �لأ �ل�رشقة  �إن 

�أنا �أومن بتحاور �لن�سو�س و�أومن �أن �لب�رشية ل تكتب يف 

نهاية �ملطاف �إل ن�سا و�حد� كما كان يقول جري�ر جنيت. 

�ألف ليلة وليلة ودون كي�سوت.  يل ن�سان يف ذ�كرتي هما 

وىل �رشحت عالقتي بها و�أما �حلالة �لثانية، وقد  �حلالة �لأ

�أ�سحكك فاأنا �أرى يف دون كي�سوت �أحد �أجد�دي. �أنا �سعيد 

ن �أنت�سب لله�سا�سة و�لرغبة يف �لدفاع عن �لقيمة وخو�س  لأ

�ملعارك حتى يف حالة �خل�سارة �ملوؤكدة. قيمة دون كي�سوت 

نها تقع خارج ع�رشها ولكنه  �أنه خا�س معركة خا�رشة لأ

د�فع عما تبقى من قيم �لنبل و�لفرو�سية حتى عند �نتفاء 

خرية. وقد كتبت �لكثري عن �رشفانتي�س. هذ� �لرجل  هذه �لأ

عا�س خم�س �سنو�ت يف �جلز�ئر كانت عامال حا�سما لي�س 

ملتب�سة  ق�سته  كتاباته.  يف  كذلك  ولكن  حياته  يف  فقط 

عندما  �لعربي.  و�جلمعي  �جلز�ئر  يف  �لوطني  بتاريخينا 

�لع�سكري  زيه  و�رتدى  �خلفيفة  �أمتعته  �رشفانتي�س  حمل 

وغادر �أر�سه �إ�سبانيا، مل يكن يفكر يف �ل�سيء �لكثري �سوى 

�لبحار،  �سادة  وقتها  كانو�  �لذين  تر�ك  �لأ هيمنة  مقاومة 

وك�رش طغيانهم. مل تثنه �أهو�ل �لبحر وخماوفه من �ملغامرة 

غري �ملاأمونة. على �لرغم من �أن قناعته كانت ر��سخة باأن 

�سيئا ما مل يكن عادل يف هذ� �لوجود، �إل �أن جنون �لفنان 

�رشفانت�س  فهم  ميكن  فال  حتركاته.  �سيد  هو  ظل  �ملغامر 

�لقب�س عليه  �إلقاء  �لذي ل ميكن  �لعن�رش  �إدر�ج هذ�  بدون 

�لق�س�سية  بد�عية،  �لإ �أعماله  ثم  �أول  حياته  خالل  من  �إل 

�لع�رش  لثقافة  �أن  �ملوؤكد  ثانيا. من  و�لرو�ئية و�مل�رشحية 

و�حلروب �لدينية ح�سورها يف لوعيه وردود فعله، ولكننا 

�سنفهم �رشفانت�س ب�سكل حمدود �إذ� �أوقفنا رحلته عند هذه 

�حلو�ف و�كتفينا مبو�قفه �ملف�سولة عن �سياقها �لتاريخي 

�لتي كثري� ما كانت تعبري�ت نزقية مرتبطة بلغة �حلروب 

�لدينية لتلك �لفرتة �أو �أقنعة ملو�جهة غطر�سة حماكم �لتفتي�س 

�ملقد�س �لتي كانت �سيدة �ل�ساأن. 

يف  نف�سه  وجد  ولكنه  حمرتفا  حماربا  �رشفانت�س  يكن  مل 

�ه. كان رجال يعرف  عمق معركة كانت تتجاوز �أحالمه وروؤ

معنى �أن ي�سهر �إن�سان �سالحه للدفاع، لي�س فقط عن ق�سية، 

�أجل قناعات هي كل حياته. ورمبا كانت حياة  ولكن من 

عن  �لبحث  حماولة  �لرحلة،  هذه  هي  بكاملها  �رشفانت�س 

حقاد و�ل�سغائن، منفلت  �ملعنى �ملفقود يف عامل مليء بالأ

من كل تعقل وتاأمل. يجب �أن ل نن�سى �أبد� �أننا على حو�ف 

ندل�س و��ستيقاظ  حقاد من قمقمها بعد �سقوط �لأ خروج �لأ

كرث من ثمانية قرون من �لهيمنة �لعربية  ما�س دفني د�م لأ

على منطقة �أعاد �لعرب بناءها و�سياغتها من جديد وبدلو� 

�رشفانت�س  يكن  مل  و�للغوي.  �حل�ساري  وكيانها  نظامها 

من  لنتقامه  يتلذذ  رجل  جمرد  �إىل  لتحول  و�إل  عاديا 

�أو �إىل مغامر  �أ�سو�أ حلظات �حت�سارهم،  �مل�سلمني وهم يف 

لقد  يلم�سه.  ول  يدركه  ل  نف�سه  هو  �سيء  عن  يبحث  غبي 

�ختار �رشفانت�س �سالحا فتاكا هو �سالح �ل�سخرية ليحقق 

�لقول �حلر يف كل  �أ�سا�سيني،  من خالله مطلبني و�رشطني 

�ملو��سيع فهو يوفر له قدرة �لتخفي �أمام �سلطة فتاكة هي 

�سلطة حماكم �لتفتي�س �ملقد�س �لتي كانت يف حالة �إن�سات 

حددته  �لذي  �لنظام  عن  تخرج  �لتي  نفا�س  �لأ لكل  م�ستمر 

�سلفا. �إن �ختيار �ل�سخرية و�لتهكم Ironie et dérision �أبعده عن 

ويهود.  عرب  من  ندل�سيني  �لأ �سد  �ل�سائدة  �خلطابية  زيف 

يف  يبدو  مما  �لرغم  على  فيه  حيا  ظل  خلط  وفيا  بقي  لقد 

مر �إىل تاأمل كبري،  بع�س ردود فعله من نزق. ل يحتاج �لأ

فكتاباته ومو�قفه �ساهد على ثباته و�لتز�مه �لعميق. �ت�سح 

�ملنت�رشين  �إ�سبانيا  ملوك  �رشع  عندما  و��سح  ب�سكل  ذلك 

من  �ملوري�سكيني  طرد  يف  ندل�سيني  �لأ �سد  حربهم  يف 

�أر��سيهم �لتي ق�سو� بها �أكرث من ثمانية قرون، بناء على 

قر�ر قا�س غري حم�سوب �لعو�قب كان قد �تخذه فيليب �لثاين 

كبري  بانك�سار  �نتهت  �لتي  �لب�رش�ت  جبال  �نتفا�سة  بعد 

وهزمية مرة للموري�سكيني. فقد حاول �ملوري�سكيون �لذين 

خرية  مل يتح لهم �أبو عبد�هلل فر�سة �لدفاع عن مدينتهم �لأ

ز�بيال و فرديناند مقابل �سالمة نف�سه، ثم وقف  و�سلمها لإ

 El ultimo suspiro d’el خرية  �لأ �ملوري�سكي  زفرة  ه�سبة  على 

يف  بف�سله  �إياه  مذكرة  �أمه  نهرته  حتى  يبكي  وبد�أ   Morro

�لدفاع عن مدينته، حاولو� �إطالق ر�سا�سة �لرحمة و�لياأ�س 

بني  و�لوحدة  مت  قد  ر��سي  �لأ ��سرتد�د  ن  لأ �أنف�سهم  على 

كنت دائما 

جهزة  خارج االأ

ورف�صت 

منا�صب 

همها  عديدة اأ

وزارة الثقافة 

ال ل�صيء اإال 

ل�صعوري بعدم 

قدرتي على 

داء وظيفة  اأ

زال  كنت وما اأ

راها كبرية  اأ

ولية مل  وم�صوؤ

كن قادرا على  اأ

دائها اأ
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ميد�نية  حقيقة  �أ�سبح  قد  �ملت�سارعة  �مل�سيحية  طر�ف  �لأ

يف  حظ  �أي  �لب�رش�ت  يف  �ملحاربني  للموي�سكيني  يبق  ومل 

عندما   .Le baroud d’honneur �ل�رشف  بارود  �سوى  �لنت�سار 

ترتيب  �أعيد  �أن  �أحاول  فاأنا  �أو من وحيه  عنه  �ليوم  �أكتب 

�لتاريخ و�ملطالبة بحق �إن�ساين وح�ساري كان لبلدي دور 

حا�سم فيه. �أطالب باخلم�س �سنو�ت �لتي ق�ساها �رشفانت�س 

وهذ�  �سبانيا  لإ ملكا  لي�ست  فهي  غريته  و�لتي  �جلز�ئر  يف 

�سيقة.  �رشوط  وفق  �ملعرفة  �إىل  ينظرون  �لذين  على  رد 

ل  ن�سو�سا  ع�رش  �ل�ساد�س  �لقرن  يف  �جلز�ئر  عن  كتب  لقد 

خر؟  �لآ ثقافة  �أنه من  �أرميه بحجة  لها فكيف  �سبيه  يوجد 

 La لقد نا�سلت طويال لكي يعاد �لعتبار ملغارة �رشفانت�س

خمتيئا  كان  �لتي  �لعا�سمة  �جلز�ئر  يف   grotte de Cervantès

�أدخلت يف  خرية عندما  �لأ �ل�سنو�ت  �إل يف  �أجنح  فيها ومل 

�هم  �لوطني. �ملثقفون كانو� �سباقني يف روؤ رث  �لإ حظرية 

ن�سانية ويجب �أن منلك �لو�سيلة �حلية �لتي جتعلنا نفرق  �لإ

و�رتبط  �أر�سا  �أحب  رجل  وبني  و�أعمى  مغت�سب  عدو  بني 

حترق  كانت  �لتي  �ملقد�س  �لتفتي�س  حماكم  فرتة  يف  بها 

من  ياأتي  �أعماله  من  �قرت�بي  نظامها.  عن  يخرج  من  كل 

ن�ساين �جلميل و�قرت�ب من جزء من ذ�كرتي  هذ� �مل�سرتك �لإ

كتابة  ب�سدد  ن  �لآ و�أنا  بغباء.  حموها  مت  �لتي  �لوطنية 

حياة  عن  ولكن  كي�سوت  دون  جدي  عن  ل  جديدة  رو�ية 

�جلز�ئر.  �إىل  وجميئه  ندل�س  �لأ �سقوط  وفرتة  �رشفانتي�س 

فغريه  �لغرب  باجتاه  �رشقي  رجل  رحل  مري  �لأ كتاب  يف 

�إن�سانية على �لرغم من مر�رة  �ل�سجن ومنحه منظور� �أكرث 

ر�س، ويف �لرو�ية �لتي �أ�ستغل  �ملنفى و�لهزمية وفقد�ن �لأ

ن هي رحلة عك�سية، رحلة رجل غربي: �رشفانتي�س  عليها �لآ

باجتاه �ل�رشق، �جلز�ئر، يف ظروف �سجن م�سابه وملدة هي 

يته  روؤ �لزمن غريه وغري  �أن  �سنو�ت، وكيف  نف�سها، خم�س 

�سيء  �أخطر  �أعد�ء.  يعتربهم  كان  من  وجتاه  �حلياة  جتاه 

رو�يتي  تريد  ما  هذ�  و�مل�سطح،  خر  لالآ عمى  �لأ �لفهم  هو 

�أن يعينني �هلل على �لنتهاء منها، عمل �ساق  قوله. �أمتنى 

جد� تدخل فيه مالب�سات �حلروب �لدينية �لقا�سية و�سقوط 

وبزوغ  �ملقد�س  �لتفتي�س  حماكم  ظهور  وبد�ية  ندل�س  �لأ

م�رشوعه  بنى  �لذي  كذلك؟  �سمي  ما  �أو  �جلديد  �ملجتمع 

بادة. هذ� �مل�سلك هو �لذي  �حلد�ثي على �لقتل و�جلرمية و�لإ

�أتهم  �لرو�ية  هذه  يف  ن�سانية.  لالإ نانية  و�لأ �جلرمية  مهد 

ن�سانية، مثله مثل بو�س  كري�ستوف كولومب باجلرمية �سد �لإ

نهما ي�سري�ن وفق �ملنطق نف�سه. ق�سة معقدة.  لأ

ن تكون ع�صوا يف املجل�ص اال�صت�صاري  uu ماذا يعني لك اأ

نت احلا�صل على هذا اجلائزة  جلائزة ال�صيخ زايد للكتاب واأ

وىل 2006 و احلا�صل قبلها  داب يف دورتها االأ عن فرع االآ

املكتبيني  التقديرية، وعلى جائزة  الوطنية  على اجلائزة 

وجائزة الرواية اجلزائرية؟ 

�أ�سكر طبعا كل من و�سع يفَّ هذه �لثقة �لعالية و�لكبرية. �أنت 

تعرفني �أن �جلائزة كيفما كانت هي �عرت�ف مبجهود يبذل 

و�سامت  ظامل  �لكتابة  عامل  و�لعزلة.  و�خلفاء  �ل�سمت  يف 

طول  بعد  �لوجود  �إىل  يخرج  �لذي  �لن�س  �إل  له  �سوت  ل 

جائزة  �أكرب  هي  �جلائزة  تكون  عندما  بالك  فما  معاناة. 

ن. طبعا �لت�رشيف �سيكون مزدوجا  عربية و�أهمها حتى �لآ

نه �سي�سعك �أمام م�سوؤوليات كبرية، جتاه �جلائزة نف�سها  لأ

�أن يكون  �مل�ستميت يف  ن�سانية وجتاه ن�سالك  �لإ وقيمتها 

خري خارج كل  ول و�لأ ن�ساين هو �ملقيا�س �لأ دب �جليد و�لإ �لأ

ب�سعادة  �أ�سعر  يديولوجية.  �لأ و�لعتبار�ت  �ل�سيا�سية  طر  �لأ

ن �جلائزة منحت يل ب�سبب كتاب ولي�س �سيئا �آخر،  كبرية لأ

�أي ب�سبب جمهود �سامت �أخذ مني �لعديد من �ل�سنو�ت من 

�أجل رجل )عبد �لقادر �جلز�ئري( مل ين�سفه �لتاريخ �لوطني 

كما يجب، ثم �أن �جلائزة حتمل ��سم رجل خري ونبيل )�ل�سيخ 

ر�س من  ز�يد( �سحى بكل �سيء من �أجل �أن تخرج هذه �لأ

قدر �لتخلف و�لقتتال وت�سبح �أمما و�سعوبا حية ومنتجة. 

مار�ت �ليوم منوذج للنجاح يف كل �سيء على �لرغم من  �لإ

فوجودي  �أكرث.  �مل�سوؤولية  تزد�د  هنا  من  �لطبيعة.  ق�سوة 

ولكل  يل  ت�رشيف  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  يف  كع�سو  �ليوم 

لهذه  �أهال  �أكون  ن  لأ و�ساأعمل  �لعرب،  دباء  و�لأ �لرو�ئيني 

�لثقة �لعالية و�لكبرية. �إذ ميكننا �أن ندفع بالثقافة �لعربية 

و�إن�سانيا وكم نحن  و�لتعريف بها عامليا  مام  �لأ �إىل  �أكرث 

يف حاجة �إىل ذلك يف زمن نعي�سه ب�سعوبة وعلى ظهورنا 

�أن نحارب كل هذه  �أننا �سحاياه. علينا  رهاب مع  تهم �لإ

م�ستو�نا  يف  لنا  و�سيلة  ول  علينا  �ملفرو�سة  �لت�سطيحات 

قل ككتاب و�أدباء وفنانني �إل خو�س �لفعل �لثقايف  على �لأ

خرين  ن�سانية �لتي ن�سرتك فيها مع �لآ و�لدفاع عن �لقيم �لإ

ن�سانية �لكبرية، فنحن ل نعي�س وحدنا  يف هذه �مل�ساحة �لإ

ر�سية، هذ� ما يجب �أن يدركه كل عربي، لنا  على �لكرة �لأ

كذلك  ولنا  با�ستماتة  عنه  وند�فع  �لكرمي  �لعي�س  يف  حق 

ويف  م�سو�سا  �أحيانا  بعيد  من  ياأتينا  ملا  ن�سات  �لإ و�جب 

�أحيان �أخرى غري و��سح. 

الهوام�س

1- �لكتَّاب، �ملكان �لوحيد وقتها �لذي يتم فيه تعلم �للغة �لعربية و حفظ �لقر�آن 

�لكرمي.

2- �أ�سل �لكلمة �إ�سباين وتعني �ل�سيء �ملغ�سو�س، غري �حلقيقي، �ملق�سود به هنا 

ع�سل �ل�سكر.
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القا�س عبدالعزيز الفار�صي:
اأحلم ب�سارد يعيد النظر يف تاريخنا املكتوب

العامل ياأكل نف�سه بال�سخرية

حاوره: �صليمان املعمري 
 

قا�س من ُعمان

  

�أجنبتها  �لتي  �سماء  �لأ �أهم  من  و�حد  �لفار�سي  عبد�لعزيز 

��ستطاع خالل ع�رش  �لُعمانية �حلديثة..  �ل�رشدية  �لتجربة 

�سنو�ت فقط وعرب �أربع جمموعات ق�س�سية ورو�ية و�حدة 

ن - �أن ي�سع ب�سمته يف �مل�سهد �ل�رشدي �لعربي،  – حتى �لآ
ر�س ي�سحك زحل« للمناف�سة  وما �ختيار رو�يته »تبكي �لأ

�ل دليل على  �لعربية  �لبوكر  �لطويلة جلائزة  �لقائمة  يف 

هذه  �سنا�س،  يف   1976 عام  مو�ليد  من  �لفار�سي  ذلك.. 

ويدين  م�سقط،  تبعد 300 كم عن  �لتي  �ل�ساحلية  �ملدينة 

لها �لفار�سي بالكثري، فهي – �أي �سنا�س – مل تكتِف باأنها 

رفدْته ب�سخ�سيات و�حدة من �أهم �ملجموعات �لق�س�سية 

فوق  »�لعابرون  جمموعة  وهي  �لطالق  على  �لُعمانية 

على  وهو  و�ل�سخو�س،  �حلكايات  من  ين�سب  ل  ذلك مبعني  بعد  ترفده  بل ظلت  �سظاياهم«، 

يقني – كما يقول يف هذ� �حلو�ر – �أنه لن يفرغ من حكايات �ل�سنا�سيني مهما كتب.

هم  اخل�صو�صية هي اأ

ما تفتقده الق�صة العمانية 



�ل�سلطان  جامعة  �لطب  كلّية  خّريج  �لفار�سي  عبد�لعزيز   

قابو�س 2001 م، حا�سل على ع�سوية �لكلية �مللكية عام 

ور�م،  �لأ ق�سم  يف  �أول  �خت�سا�سي  كطبيب  يعمل   .2006

ور�م مب�سقط ، وع�سو بالحتاد �لعاملي  �ملركز �لوطني لالأ

وروبية  و�لأ مريكية  �لأ و�جلمعيتني  �ل�رشطان،  ملكافحة 

لطب �ل�رشطان.  

من �جلو�ئز على  و�أحرز عدد�ً  م.  �لكتابة عام 1998  بد�أ 

ودول  �ل�سلطنة  م�ستوى  على  �لق�سرية  �لق�سة  م�ستوى 

�خلليج �لعربي. 

عمال �لق�س�سية �لتالية:  �سدرت له �لأ

ردن، 2003  جروح منف�سة �ل�سجائر، د�ر �لكرمل، �لأ

�لعربي،  �لنت�سار  �س�سة  موؤ �سظاياهم،  فوق  �لعابرون 

لبنان 2005 

�س�سة �لنت�سار �لعربي، لبنان، 2006 م�سامري، موؤ

ل يفل �حلنني �إل �حلنني، وز�رة �لرت�ث و�لثقافة، �سلطنة 

عمان، 2006 

ر�س.. ي�سحك  وىل »تبكي �لأ �أ�سدر عام 2007 م رو�يته �لأ

�س�سة �لنت�سار �لعربي، ومت �ختيارها – كما  زحل »عن موؤ

�لعربية  �لبوكر  جلائزة  �لطويلة  �لقائمة  �سمن   - �أ�سلفنا 

وىل.  يف دورتها �لأ

�أ�سدر بال�سرت�ك مع �سليمان �ملعمري كتابني ثقافيني: 

�س�سة  قريبًا من �ل�سم�س )حو�ر�ت يف �لثقافة �لعمانية(، موؤ

�لنت�سار �لعربي، لبنان، 2008.. 

�لعمانية(،  �لق�سة  يف  )حو�ر�ت  �لقمر  عن  بعيد�ً  لي�س 

�س�سة �لنت�سار �لعربي، لبنان، 2008  موؤ

يف هذ� �حلو�ر نقرتب �أكرث من هذ� �لقا�س و�لرو�ئي �ملبدع 

لنتعرف على عالقته بالكتابة، هذ� �لعبء �لكبري �لذي مل 

يخرته بار�دته كما يقول، وكذلك عالقته بالطب �لذي ل 

هم عالقته باحلياة  �أن يتخيل نف�سه بدونه، و�لأ ي�ستطيع 

يته لهذ� �لعامل »�ملدجج بالتناق�سات �ملثرية لل�سفقة  وروؤ

و�ل�سخرية »على حد تعبريه: 

ن تكون كاتبًا؟ ولو ملكت خيار  هل حلمت يومًا باأ  vv

البداية هل تعود للكتابة؟ 

�أُ�سّطر  �أن  حتى  �أو  كاتبًا،  �أكون  باأن  ما  يومًا  �أحلم  مل 

خرون مبح�س �ل�سدفة.  خو�طري يف دفرٍت يّطلع عليه �لآ

حتقق  وقد  �أكرب...  �أن  للغاية:  ب�سيطًا  طفولتي  حلم  كان 

�لبدء  ذ�ته خلق يل �سدفة  و�لزمن  �لزمن..  بِفعل  ذلك  يل 

عبٌء  �لكتابة  �أن  �أ�سعر  �أحيانًا  �ساأ�سارحكم:  بالكتابة. 

هذه  يف  حقا  �لبدء  علّي  ينبغي  كان  هل  و�أفكر:  كبري، 

�لرحلة �لالمنتهية؟. �إن ميالد ن�س و�حد �أع�رش بكثري من 

�أي �سي �آخر. لكن هل كان �خليار بيدي؟، فاأنا حني �أ�ستعيد 

ر�أ�سي،  على  مت�سح  حانية  يد�ً  �أ�ست�سعر  �لكتابة،  بد�يات 

وتخفف عني فجيعة تركي لطفولتي. و�أعرف �أن ذ�ت �ليد 

عني  م�سحت  ثم  و�أنه�ستني  �ل�ساق،  �لطريق  يف  قادتني 

و��سل �مل�سري يف هذ� �لقلق  غبار �لعرث�ت مر�ت كثرية..لأ

�للذيذ ؛ قلقي �مُلخل�س �حلبيب �لذي مل يتخّل عني حلظة، 

حباب �إىل قلبي  ومل يخني.. و�أجده �أعز ما �أملك، و�أقرب �لأ

�مُلتعب. 

نه كلما تقدمت جتربتك يف الق�ص كلما  vv املالحظ اأ

تعمقت عالقتك بال�صخرية. ما تعليقك؟ 

موهبة،  �إىل  وحتتاج  عظيم،  فن  فال�سخرية  ذلك،  �أمتنى 

�إىل  و�لو�سول  عو�ئق  دون  �لخرت�ق  على  قادرة  نها  لأ

ذلك،  �إىل  �أ�سعى  ل  �أين  �أقول  باأ�رشع طريق...لكني  �لهدف 

نتاجًا  ذلك  كان  رمبا  �أكتب.  حني  حتقيقه  �أحاول  ول 

�للغة،  من  و�لتخل�س  كتفي،  على  �ل�سنني  لرت�كم  طبيعيًا 

و�لهتمام بنقل �حلكايات �لتي نعي�سها ، و�لتاأمل يف هذ� 

و�ل�سخرية.  لل�سفقة  �ملثرية  بالتناق�سات  �ملدجج  �لعامل 

عبارة  لنا  يقدمه  ما  وكل  بال�سخرية  نف�سه  ياأكل  �لعامل 

عن م�سل�سالت �ساخرة تفوق قدرة �أي مبدع على �لتخّيل، 

وقدرة �أي عاقل على �لتحليل. 

vv نالحظ اأي�صًا اأنه كلما تقدمت جتربتك يف ال�رصد 

قبل  الب�صاطة، وهو ما و�صفَته  إىل  ا كلما نحت لغتك 

قناعات  اأن  نعرف  اللغة«..  من  بـ«التخل�ص  قليل 

اأو  تتغري  اللغة  يف  فقط  ولي�ص  احلياة  يف  ن�صان  االأ

ن؟  خر. ماهي نظرتك للغة االآ لنقل تتطور من حني الآ

تترّبج  �أل  يجب  �للغة  وباأن  كثري�ً  باحلكاية  ن  �لآ من  �أوؤ

كثري�ً يف �لن�س �ل�رشدي، فهي يف �لنهاية موجودة لتنقل 

للقارئ حدثًا مهمًا، وتنقل له �أجو�ء ذلك �حلدث وتفاعل 

�سخو�سه.. ويف هذ� ما يكفي ل�سغل ذهن من يقر�أ �لن�س 

تقدمه،  تعيق  �أن  بها  يجدر  فال  �لتاأمل...  على  وحْمله 

و��سحة  مهمة  للق�سة  �إن  �لن�س.  مع  �ندماجه  وتعرقل 

توؤدي هذه �ملهمة بالطريقة  �أن  توؤديها، ويجب  �أن  يجب 

�إىل عقل كل قارىء  تنتقل  �أن  بها  ت�ستطيع  �لتي  �جلذ�بة 

قالب  �إىل  حتتاج  ذلك  يف  وهي  م�ستو�ه،  �ختلف  مهما 

تعقيد�ت  دون  �لقر�ء،  كل  ي�ست�سيغه  وب�سيط  �سل�س  لغوي 

�لن�س باملفرد�ت  �ل�سورة �ملبالغ يف تركيبها، وتدجيج 

�لكبرية �لتي ل تخدمه. وحني �أدعو �إىل ذلك فاأنا ل �أدعو 

مرتهنًا  لي�س  �لن�س  فعمق  عمقها..  من  �لق�سة  �سلب  �إىل 

�إن�ساين  ُبعٍد  على  بالتكاء  مرتهن  و�إمنا  �أ�سا�سًا..  باللغة 

ودخل  �لن�س  �أغو�ر  �سرب  كلما  للقارئ  و��سحًا  يتجّلى 
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�أ�سعى  ما  وهذ�  بحميمية...  �لق�سة  وعا�س  تفا�سيله  يف 

ن.. يجب �أن يتكئ �لقا�س بكل ثقله على حكايته  �إليه �لآ

�إن�ساين، وقابلية للعديد من  – مبا حتمله من غنى  نها  لأ

يف  هم  �لأ �لركيزة   - �لقارئ  ذهنية  ح�سب  �لتاأويالت 

كتابة �لن�س �ل�رشدي. 

نك م�صتعد  اع اإىل التجريب لدرجة اأ نت كاتب َنزَّ vv اأ

مل  لن�رص جمموعة كاملة من الق�ص�ص الق�صرية جداً . اأ

تندم على ن�رص »م�صامري«؟

جد�ًَ  �لق�سرية  �لق�س�س  جمموعة  �إ�سد�ر  على  �أندم  مل 

خطوة  و�أظنها  بها،  مقتنع  �أنا  �لعك�س  على  »م�سامري«. 

متنيُت  �أين  �لر�أي  �أو�فقك  يل.  حُت�سُب  م�سريتي  يف  مهمة 

و�إعادة  �مل�سامري،  تلك  بع�س  حذف  مكان  بالإ كان  لو 

ولكن  جديدة...  م�سامري  و�إ�سافة  خر،  �لآ �لبع�س  �سياغة 

جد يل من بني �لكّتاب من ل يتمنى �أن يفعل �ملثل باأي 

يف  د�ئمًا  �لكاتب  بن�رشه؟.  يقوم  �إ�سد�ر 

جديد�ً  وعيًا  له  ت�سيف  يام  و�لأ تطور 

ما  تغيري  �ليوم  يتمنى  �أن  �ملنطقي  ومن 

�أن  د�ئمًا  علينا  لكن  م�س،  �لأ يف  كتبه 

يف  وموقعها  �لتجربة،  ظروف  �إىل  ننظر 

�خلريطة  على  وموقعها  �لكاتب،  م�سرية 

�لفكرة  �أن  �أعتقد  نا  فاأ و�إجماًل  دبية.  �لأ

يف  جيدة  وهي  �لتنفيذ،  ت�ستحق  كانت 

عمومها، و�أنا �سعيد بها.. ويبدو يل �أين يف 

�أخرى  جمموعة  لكتابة  �ساأعود  �مل�ستقبل 

من �لق�س�س �لق�سرية جد�ً. 

نك كاتب ال يعرف  vv هل يعني هذا اأ

نك مل ت�صدر عماًل  نك متنيت لو اأ نه مل يحدث اأ الندم؟ واأ

نك ترّيثت يف اإ�صداره؟  و اأ ما اأ

يجب علي �لعرت�ف باأين �أخفقت يف كتابة ن�سو�ٍس عدة 

ب�سبب �ل�ستعجال و�لرغبة يف �لتخل�س ل غري، و�أنه كان 

�إتقانًا..  و�أكرث  �أف�سل  ن�سو�سي  جلعل  �لرتّيث  باإمكاين 

و�أقول ذلك بكل وعي.. لكن هذ� ل يعني رغبتي يف طم�س 

�أي جتربة قدمتها و�إز�لتها متامًا من تاريخي. لقد تعودت 

�أل �أندم على �سيء، و�أن �أم�سي قدمًا يف �لطريق، �أحلم مبا 

ف�سل.  �سياأتي من زمن يتيح يل جتاوز �لعرث�ت وتقدمي �لأ

�إيجاد  لكن دعنا ناأخذ �فرت��سك من جانب �آخر ونحاول 

�إ�سد�ر  يف  قلياًل  ترّيثُت  لو  وددت  �ل.  لل�سوؤ �آخر  خمرج 

بع�س  حذف  »لأ �حلنني  �إل  �حلنني  يفل  »ل  جمموعة 

�لن�سو�س و�أ�سع مكانها ن�سو�سًا �أر�ها �أف�سل...لقد جاءت 

�سظاياهم  فوق  »�لعابرون  جمموعة  بعد  �ملجموعة  هذه 

�لقر�ء و�سكلت منعطفًا يف  عند  »و�لتي لقت قبوًل كبري�ً 

�سد�ر،  كتابتي...و�أعتقد �أنه كان ينبغي علي �لرتيث يف �لإ

و�ختيار ن�سو�س �أف�سل، وعدم �إدخال ن�سو�س �أقدم من 

�ل�سيء  �لثالثة...وهو  �ملجموعة  يف  �لثانية  �ملجموعة 

�لذي �أعطى �نطباعًا بتو��سع جمموعة »ل يفل �حلنني �إل 

�حلنني »�أمام جمموعة »�لعابرون فوق �سظاياهم ». �أتفق 

�لالحق  �لعمل  يكون  �أن  �ل�رشورة  من  لي�س  �أنه  معك يف 

للكاتب �أف�سل من �ل�سابق.. و�إنه رمبا يكتب يف �جتاهني 

تاأخر،  وما  تقدم  ما  بني  �ملقارنة  جتوز  ول  متو�زيني 

ون�سج  بالتطور  توحي  �أعمال  تقدمي  يحب  �لكاتب  ولكن 

جتربته.. ل �أن يقدم �أعماًل من �أجل �لتوثيق فقط. 

ال  زحل  ي�صحك  ر�ص  االأ تبكي  روايتك  قارىء   vv

ي�صاوره اأدنى �صك اأن �صخ�صياتها تنتمي لل�صخ�صيات 

»ال�صنا�صية« يف جمموعة »العابرون فوق �صظاياهم«، 

ومع هذا مل يكن هناك حتديد للمكان 

كونية  رواية  اأردتها  نك  الأ اأ الرواية.  يف 

اأم ل�صبب اآخر؟ 

ت�سابه  باأنها  توحي  �ل�سخ�سيات 

قر�أمت  �لتي  �ل�سنا�سية  �ل�سخ�سيات 

فوق  »�لعابرون  جمموعة  يف  عنها 

يحاء  �لإ هذ�  �سبب  �أن  و�أظن  �سظاياهم«، 

�ملوجودة  بطال  لالأ �لغريبة  �سماء  �لأ هو 

�لرو�ية..  ويف  �ملذكورة  �ملجموعة  يف 

مكان  �أن  بال�رشورة  يعني  ل  هذ�  لكن 

كثري�ً  �أن  حدث  �سنا�س.  هو  �لرو�ية 

ممن �طلعو� على �لرو�ية قالو� يل باأنهم 

�لتي ولدو� فيها... وهي  باأنها تتحدث عن قر�هم  �سعرو� 

كتابة  بد�أت  حني  �سلة.  باأدنى  ل�سنا�س  متت  ل  قرى 

�أ�سنع  وكنت  وتفاعلهم،  بطال  بالأ م�سغوًل  كنُت  �لرو�ية 

�لطبيعة..  على  مثلها  �أر  مل  �لتي  �خلا�سة  قريتهم  لهم 

بل كان  ��سم،  �أي  �لقرية  تلك  باإعطاء  بعد  فيما  �أهتم  ومل 

�أ�ستطيع  ل  و�حلدث.  �ل�سخ�سيات  منو  على  فقط  تركيزي 

جعل  ور�ء  �سعيًا  �ل�سم  مبهم  �ملكان  جعلت  �أين  �لقول 

ماكن  �لرو�ية كونية.. فحتى لو �فرت�ست ذلك �ستجد �أن �لأ

�ملحتملة حلدوث هذه �لرو�ية قليلة، ول ميكن �أن تتو�جد 

نكهتنا..  لها  فال�سخ�سيات  �ملعمورة..  بقاع  �سائر  يف 

�إىل منظومتنا �لجتماعية وتر�ثنا  و�لطقو�س متت ب�سلة 

�أي�سًا.  �لرو�ية  يف  دينية  خ�سو�سية  وهناك  �خلا�س.. 

�ل�سم  تغييب  باأن  �لقائل  �لر�أي  تعار�س  �سباب  �لأ وهذه 

كان بغر�س جعل �لرو�ية كونية. 
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واحدة،  وجدانية  دفقة  من  تْت  اأ ق�ص�صًا  لك  نا  قراأ  vv

ي  اأ وال�صناعة.  الهند�صة  فيها  تظهر  ق�ص�صًا  ي�صًا  اأ نا  وقراأ

النوعني تف�صل؟ 

من بالق�س�س �لوجد�نية �ملولودة من  كنت يف بد�ياتي �أوؤ

دفقة و�حدة، و�أ�ستغرب كيف ميكننا مقارنة ق�سة تولدت 

من حالة �نفعالية خا�سة وحملت تلك �ل�سحنة �لعاطفية 

�لقا�س وينمقها ويركز فيها  ي�ستغل عليها  �أخرى  بق�سة 

مع  متنافيًا  ذلك  �أظن  كنت  �ل�سنع؟.  متقنة  عقله جلعلها 

بد�ع »مّدعيًا �أن �لعاطفة �حلقيقية تعطي �لن�س  »جنون �لإ

تيقنت لحقًا من خطاأ ذلك  �لقلب.لكني  وهجًا ل يخطئه 

كرب  �لأ �لق�سة يف جانبها  �أن  �أعتقد  ن  �لآ �لفرت��س..فاأنا 

على  لنح�سل  ٍن  بتاأ عليها  ن�ستغل  �أن  وعلينا  »�سنعة«.. 

�لعاطفة،  مع  �إطالقًا  يتنافى  ل  وهذ�  جمل..  �لأ �لن�س 

�إل  كتابي،  عمل  لكل  و�رشورتها  بالعاطفة  �إمياين  فرغم 

و�حلبك  �ل�ستغال  من  كبري  قدر  �إىل  حتتاج  �لق�سة  �أن 

ب�سورتها  لتخرج  نتاج  �لإ و�إعادة  �سافة،  و�لإ و�حلذف 

لكن  �جلمال،  مقومات  متتلك  �أنثى  �ساأن  جمل..�ساأنها  �لأ

بروز جمالها ) �أو طم�سه ( رهني خبرية �لتجميل. هل �لقا�س 

لكني  بال�رشورة..  ذلك  لي�س  �أكرث؟.  ل  جتميل  خبري  �إذن 

ت�ستلقي  »�جلميلة  »�خلام  �لق�س�س  مئات  �أن  �لقول  �أود 

ر�سفة، وير�ها �جلميع..لكن مع ذلك فاإن �لق�س�س  على �لأ

ونقر�أ  �سابع..  �لأ على  تعد  ثقافتنا  يف  �ملكتوبة  �جلميلة 

يوميًا كثري�ً من �لق�س�س �لتي كانت جميلة يف �سورتها 

�خلام، لكن يد �لُكّتاب �أف�سدتها حني نقلتها �إىل �لورق !.. 

مفا�سلة  عملية  من  هناك  لي�س  �ملطاف  نهاية  يف  لكن 

خري ومدى قدرته على  بني �لنوعني، فما يهم هو �لناجت �لأ

�لخرت�ق �للطيف و�جلميل للقارئ.  

vv ماذا متثل لك �صخ�صية خالد بخيت يف روايتك؟ 

ن�سان  �أعترب خالد بخيت �إفر�ز �لنتقالت �لتي يعي�سها �لإ

قناعة  حمل  مر�حله  كل  يف  فهو  عمره،  مر�حل  بني 

مغايرة، وعا�س قناعته ب�سدق و�أخل�س لها بكل ما �أوتي 

م�ستمرة،  تناق�سات  نعي�س  بخيت:  خالد  كلنا  قلب..  من 

�لتمل�س  ن�ستطيع  ول  وحولنا  د�خلنا  حتديات  نو�جه 

م�ستهدين  معتمة  مناطق  �إىل  ونهرب  ننك�رش،  منها، 

مال  باحلب.. ثم ننك�رش مرة �أخرى. وهكذ� نحمل معنا �لآ

و�لتحديات و�لنك�سار�ت لنكون يف �لنهاية جمموعة من 

وتغرّي..  تبقى  نف�سها كي  تتحدى  �لتي  �ملتناق�سات  هذه 

وقد تنجح ول تنجح.  

على  نوع  ي  اأ من  ثري  تاأ لها  هل  كطبيب  مهنتك   vv

كتابتك الق�ص�صية والروائية؟ 

ل �أ�ستطيع �إنكار ذلك �لتاأثري. لكن هذ� �لتاأثري غري مبا�رش 

�ملكت�سبة  ن�سانية  �لإ �لرت�كمات  �سكل  على  د�ئمًا  ويكون 

�إليهم،  و�أتعرف  بهم  �ألتقي  �لذين  �سخا�س  �لأ تعدد  من 

و�لفرح  و�حلزن  و�خلوف  مل  بالأ �ملبا�رش  �لحتكاك  ومن 

�إىل  �لتجارب ت�سيف  و�لنجاح و�لف�سل و�ملوت.. كل هذه 

وهذ�  باحلياة..  معرفتي  �إىل  وت�سيف  كاإن�سان  وجودي 

ي�سيف �إىل خمزوين ككاتب ي�سعى لتوثيق �حلياة باأنامله، 

وبالتايل فاإين �أخرج من ذ�كرتي باأبطال جدد غري �لذين 

قابلتهم، و�أو�زن يف ذلك بني حب �لكتابة و�حلفاظ على 

�أ�ستطيع �لتعامل  �أحيانًا ل  �أعرف... لكني  خ�سو�سية من 

و�أجدين  �لطريقة  بهذه  �أعي�سها  �لتي  �لتجارب  بع�س  مع 

حتويرها  �أو  �لتجارب  تلك  �أمثال  �رشد  عن  متامًا  عاجز�ً 

بطال �حلقيقيني، ويف هذه  دون �مل�سا�س بخ�سو�سيات �لأ

ل �أل �أكتب �أي �سيء.  �حلالة فاإين �أقّدم ق�سم �أبقر�ط، و�أف�سّ

vv ما هو منوذجك احلايل للق�صة اجليدة؟

�لق�سة �لر�ئعة لها �لقدرة على �لخرت�ق �للطيف و�لعميق 

فيها  يفكر  وجعله  بذ�كرته،  و�للت�ساق  �لقارئ،  لقلب 

لي�س  �حلال  هذه  يف  قر�ءتها..  من  �لنتهاء  بعد  طوياًل 

ق�سة جميلة ويجب  لكتابة  به  يحتذى  هناك من منوذج 

م�ستغل  لكل  مفتوح  فالباب  منوذج،  �أي  هناك  يكون  �أل 

كي يجذبنا �إىل عو�مله �ل�رشدية وياأ�رشنا مبا يكتب... �إن 

ن�ساين.. ويف  �لإ بد�ع  �لإ تعيق  قيود�ً  ن�سع  �أل  و�جبنا  من 

ر�أيي �إن �أي ق�سة ُتكَتُب ب�سدق وقناعة لهي ق�سة جيدة.. 

من  �لالزمة  �ملقادير  لنف�سها  توفر  �أن  ت�ستطيع  نها  لأ

يروقني  ما  �أما  �لذ�كرة.  يف  وتبقى  ت�ستمر  كي  �لعنا�رش 

فهي  �حلالية،  قناعتي  و�أق�سد  ق�س�س،  من  يام  �لأ هذه 

يف  و�لعميقة  �رشدها  يف  �لب�سيطة  ن�سانية  �لإ �لق�س�س 

خري دون �أن  فكرتها، و�لتي تاأخذك من �أول �سطر حتى �لأ

ت�سعر.. وت�سدك باحلكاية دون �أن تعيق تفكريك باملطبات 

�للغوية و�لت�سويرية �ملبالغ فيها. 

ر�ص  االأ »تبكي  روايتك  و�صول  لك  يعني  ماذا   vv

البوكر  جائزة  الطويلة يف  للقائمة  زحل«  ي�صحك 

العربية؟

وىل حني �ت�سل بي  لقد فرحت بذلك �أكرث من مرة. �ملرة �لأ

�لنت�سار  �س�سة  �عتز�م موؤ �ستاذ نبيل مرّوة يخربين عن  �لأ

�لعربي تر�سيح رو�يتي للجائزة علمًا باأن �لد�ر قد �أ�سدرت 

خرية..  �لأ �ل�سنو�ت  يف  �ملتميزة  �لرو�يات  من  �لعديد 

�مل�سابقة  حتكيم  جلنة  بيان  قر�أت  حني  �أكرث  وفرحت 

يف  عربية  رو�ية   16 �سمن  وىل  �لأ رو�يتي  و�سعت  وقد 

�لقائمة �لطويلة للرو�يات �ملتميزة يف جائزة �لبوكر يف 
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خرى.  تلك �لدورة، متقدمة على مئات �لرو�يات �لعربية �لأ

بالن�سبة يل كان ذلك �أكرب �إجناز... فاأنا يف نهاية �ملطاف 

�أع�ساء  من  و�حد  �أي  يقر�أ  ومل  �سابقًا  رو�ية  �أي  �أكتب  مل 

بي  ي�سمع  مل  ورمبا  �لعرب،  �لرو�ئيني  بني  ��سمي  �للجنة 

يدعيه  قد  حتّيز  �أي  ينفي  وهذ�  عماين..  كقا�س  �أحدهم 

ت�سعها  �لرو�ية  تلك  �لتحكيم  جلنة  تقر�أ  وحني  �لبع�س، 

فرحت  لقد  للم�سابقة..  تقدمت  رو�ية   16 �أف�سل  �سمن 

كرب كانت حينما بعث يل  بذلك �أميا فرح.. لكن فرحتي �لأ

رئي�س �للجنة �لرو�ئي �ملعروف �سموئيل �سمعون �ساحب 

�إلكرتونية  »ر�سالة  باري�س  يف  »عر�قي  �ل�سهري  �لعمل 

يخربين فيها عن رغبتهم يف ترجمة ف�سول من رو�يتي 

جنليزية ون�رشها يف جملة »بانيبال »�لتي ت�سدر  �إىل �لإ

جنليزية وهذ� ما مت �أخري�ً.ماذ� يريد كاتب يقّدم  باللغة �لإ

وىل �أكرث من ذلك؟.. �سدقني: ل �سيء �أكرث !.  رو�يته �لأ

يهم عرب  م يف ق�صة: »اأ vv عبري وعايدة يف روايتك. االأ

واًل«. الزوجة يف ق�صة:  اأ خط بارليف 

»الرادار«.. املع�صوقة يف ق�صة: »تكون 

»ال  جمموعتك:  وق�ص�ص  له«  مدينة 

يفّل احلنني اإال احلنني«.. جند خليطًا 

متناق�صًا من الن�صاء اللواتي �صورتهن 

ة؟  يف كتابتك. ماذا متثل لك املراأ

يف  ما  �لغنى  من  فيها  حياة..  �ملر�أة 

�حلياة من غنى وتنّوع ، و�إن كانت �ملر�أة 

حياة فمن �لطبيعي �أن جتد يف ق�س�سي 

�ملختلفات.  ناث  �لإ من  �ملزيج  هذ� 

�إليها،  تعبنا  توؤوي  �لتي  ر�س  �لأ �إنها 

وُتنبُت  وطموحاتنا..  باآمالنا  وتفرح  �أرقنا،  وحتت�سن 

�سلع،  �لأ بني  نحمله  وطن  هي  �جلميلة.  حالم  و�لأ �حلب 

�بتعدنا عنه قلياًل...ل جدوى  �إليه كلما  ن�ستاق كي نعود 

من هذ� �لعامل بدون �ملر�أة. 

بني  تر�وح  �أنها  ن�سو�سك  لعناوين  �ختيارك  يف  نالحظ 

كلمة و�حدة ) م�سامري، خو�س، ن�سيان... ( وعبارة طويلة 

 .) وحيدة  نخلة  �سا�سعة..  �أر�س  يف  و�حدة  نخلة   ( مثل 

كيف تختار عناوينك؟ 

تغري  مع  �لن�سو�س  عناوين  حول  �أي�سًا  قناعتي  تغرّيت 

�أين كنت �أحب  �أنكر  �إمياين با�ستخد�م �للغة يف �لن�س.. ل 

�أن  و�أرى  للق�س�س،  �لرّب�قة  �لطويلة  �ل�سعرية  �لعناوين 

بتلك  يكون  �أن  ويجب  للقارىء  �رشوري  مفتاح  �لعنو�ن 

�أوليه عناية خا�سة جد�ً وقد يتاأخر  !. ولذ� كنت  �لطريقة 

»يف  »منا�سب  عنو�ن  وجود  لعدم  طويلة  فرتة  ن�س  ن�رش 

�لن�س،  م�سمون  على  كثري�ً  �أتكئ  نا  فاأ ن  �لآ �أما  ر�أيي. 

ذلك  يف  مبا  �لق�س�س  تب�سيط  �إىل  �أميل  و  �حلدث  وحتّرك 

�لعناوين.. 

vv من قراءتك املتعمقة لت�صعة ع�رص قا�صًا يثلون 

معظم امل�صهد الق�ص�صي العماين وتقديها يف كتاب 

مب  امل�صهد؟  بهذا  يك  راأ ما   ) القمر  عن  بعيدًا  لي�ص   (

يتميز؟

�إن �مل�سهد �ملوثق يف كتاب »لي�س بعيد�ً عن �لقمر »متنّوع 

ى و�جتاهات �ل�رشد،  �إجماله، ويعك�س تباينًا يف �لروؤ يف 

وميزج �أجياًل خمتلفة من �لقا�سني �لعمانيني �مل�ستغلني 

�أن  �ملتاأمل  ي�ستطيع  �ملهمة..  �خلا�سة  م�ساريعهم  على 

�سماء �لت�سعة ع�رش،  يّطلع على موؤثر�ت خمتلفة يف هذه �لأ

و�أن يلمح تنّوع �جلغر�فية �لق�س�سية عندنا.. لكن ل ميكن 

هذه  من  �إجماًل  �لعمانية  �لق�سة  بحالة  �لتنبوؤ  ر�أيي  يف 

�سماء �ختريت بعناية لهذ� �لغر�س ؛  ن هذه �لأ �سماء، لأ �لأ

عر�س �أ�سماء جيدة ومتميزة على �ل�ساحة 

فهي  �لعربي.  للقارئ  وتقدميها  �لعمانية 

مل تتناول كل ما يتو�جد على �ل�ساحة من 

تتناول  مل  فاإنها  ثم  ومن  ق�س�س،  كّتاب 

هدى  �لقا�سة  �إل  �جلدد  �لقا�سني  من 

يف  ذكرنا  كما   – يعني  وهذ�  �جلهوري.. 

�لتمهيد  فقط  نود  �أننا   – �لكتاب  مقدمة 

للق�سة  و�سمولية  تعّمقًا  �أكرث  لدر��سات 

�لعمانية. 

نه يف ظل تراجع الق�صة  vv مب تف�رص اأ

يف بلدان كثرية مف�صحة املجال للرواية 

جند الق�صة مزدهرة يف عمان؟ 

باملعنى  �لق�سة  بازدهار  ذلك  ت�سمية  ميكن  �أنه  �أظن  ل 

عدد  يفوق  �لقا�سني  عدد  �أن  هو  نالحظه  ما  �حلريف. 

�لرو�ئيني بعدة �أ�سعاف.. و�أن معظم من يقررون ممار�سة 

ول   – ��ست�سهاًل  رمبا   – �أوًل  للق�سة  يتجهون  �ل�رشد 

يتجهون لكتابة رو�ية.. وهذ� ما نالحظه �أي�سًا يف حتكيم 

جتد  فاأنت  �ل�سلطنة..  م�ستوى  على  دبية  �لأ �مل�سابقات 

�أمامك �أكرث من 50 ق�سة م�ساركة، وفقط رو�ية �أو �ثنتني 

ل �أكرث.. ولكن حني تقر�أ �لق�س�س لت�سع قائمة �لفائزين 

�لق�س�س  ن  لأ فعاًل  �لثالث  �ملركز  ي�ستحق  من  جتد  ل 

�جليدة ل تزيد عن �ثنتني من بني كل تلك �لق�س�س.. وهذ� 

�لق�سة  �أن  كد  �أوؤ �أين  مع  �ل�سائدة..  �ل�ست�سهال  فكرة  يوؤيد 

�لق�سرية فن �سعب للغاية، وبالن�سبة يل �أجد �ملعاناة يف 

رو�ية... وعلى  تقل عنها يف كتابة  كتابة ق�سة جيدة ل 
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يتي �ل�سخ�سية للمو�سوع تقول �أننا منلك من  كل فاإن روؤ

ر�ئع  مب�ستوى  يكتبون  هم  من  �لعمانيني  �لقا�سني  بني 

�لق�سة  مقدمة  يف  �لعمانية  �لق�سة  لو�سع  كاف  جد�ً 

�لعربية لو وجدنا دعمًا كافيًا و�إعالمًا جيد�ً.. و�إن ما نر�ه 

من كرثة عدد �لقا�سني وقلة �لرو�ئيني هو جمرد مرحلة 

يام �أ�سماء رو�ئية عمانية جديرة  �نتقالية، و�ستفرز لنا �لأ

بالحرت�م. 

نت مع  vv ماذا ينق�ص امل�صهد الق�ص�صي العماين؟ وهل اأ

ي القائل بابتعاد القا�ص العماين عن جمتمعه؟  الراأ

�إن �أكرب �إ�سكاليات �لق�سة يف عمان: وهم �لتغّرب.. و�أظنني 

على  �سنو�ت  خم�س  �لوهم  ذلك  د�خل  عا�سو�  �لذين  �أحد 

للوجود  برز  �لأ �لعمانية  �لق�س  حركة  خرجت  لقد  قل.  �لأ

فكانت  ذلك  قبل  ما  �أما  قابو�س،  �ل�سلطان  جامعة  من 

ول  �لأ �جليل  �أ�سو�تًا منفردة على فرت�ت متباعدة. وذلك 

خطر: كان  و�لأ �سعب  �لأ بالدور  قام  ي �جلامعة  من قا�سّ

)�أو  �سم�س  وحتديد  �إليها،  يتطلعون  �سماء  �إيجاد  عليهم 

ذلك  كل  �ل�ستهد�ء...  بغر�س  �ل�سماء  تلك  يف  جنم(  حتى 

�لق�سة. لقد  ر�س حتتهم رخوة غري موؤهلة ل�ستقبال  و�لأ

مّرو� وق�س�سهم مبنعطفات خطرية، ومّرو� بفرت�ت حالكة 

يكن  مل  ذلك  �لتحديات..ولكن  من  �لعديد  فيها  و�جهو� 

تاأثرت  ن�سو�سهم  �أن  �إل  �ل�سبق  فرغم �رشف  ثمن..  بدون 

تلك  من  كثري  خرج  �أن  �إذن  �سري  ل  �ملحيط.  بال�سو�د 

�لن�سو�س مدججًا باللغة �ل�سعرية �لهائمة، و�لتو�سيفات 

�حلكاية  وخفتت  لو�ن..  و�لأ و�لطال�سم  و�لرموز  �لكثرية، 

نف�سي  �أعذر  ل  فاأنا  عذرهم..  ولئك  لأ كان  و�إن  و�ختفت. 

ومن جايلني من �لقا�سني- من �جليل �لذي تلى قا�سي 

�لدرب.  نف�س  يف  �لكتابة  مو��سلة  و�ئل– يف  �لأ �جلامعة 

�جلامعية  �لغرف  وكاآبة  �ل�سود�وية  نقلنا حالت من  لقد 

�إىل �ل�سحف و�ملالحق �لثقافية، وطم�سنا معامل �حلكايات 

بالقر�ءة  �لنا�س  عامة  طالبنا  ثم  و�لرتميز  بال�سعر 

يهتم  مل  منطقية:  من  �أكرث  كانت  و�لنتيجة  و�ل�ستمتاع. 

�أحد بذلك.. ودخلنا وهم �لتغرب: �ملجتمع ل يفهمنا.. نحن 

�أعتقد  !. ل  �إذن  �لبع�س  ل نفهمه.. �سنكتب ونقر�أ لبع�سنا 

�أن كل هذ� �ملجتمع �ملتلهف للقر�ءة- و�لذي جند �أفر�ده 

�لبلد�ن  ويف  �لبلد  د�خل  �لكتب  معار�س  قاعات  ون  ميالأ

�ملجاورة– من�سغل متامًا بحياته �ليومية ول ميلك وقتًا 

و�لتي  ثقافية«  »�أم�سيات  م�سمى  عليه  نطلق  ما  حل�سور 

�لكتاب  فيها  يالقي  جتمعات  �سوى  �لنهاية  يف  تكون  ل 

ل  �أنهم  !!.�لق�سية  �أنتجو�  ما  نف�سهم  لأ ليقر�أون  بع�سهم 

�لتو��سل  وي�ستطيعون  مي�سهم  �سيئًا  نقدم  فيما  يجدون 

هذ�  �إيجاد  يف  كرب  �لأ �جلزء  نتحمل  �أننا  و�أعتقد  معه. 

�جلد�ر �لعظيم �ملرتفع بيننا وبني �ملجتمع.

  �إنني �أفّند كل زعم قائل باأن عمان تفتقر �إىل �حلكايات 

ميزج  �لذي  �ل�سعب  هذ�  باأن  يقنعني  من  و�ل�سخو�س. 

بالعجم،  و�لعرب  بالبحر،  و�جلبال  باحل�رش،  �لبد�وة 

و�لهند  �ليمن  بح�سارة  تختلط  تاريخية  �متد�د�ت  وله 

عنه؟.. نرويها  مادة  �إىل  يفتقر  و�أفريقيا...  فار�س  وبالد 

و�لظروف  جتماعية  �لإ �لتحولت  هذه  باأن  يقنعني  من 

مو�د  توفري  على  قادرة  غري  نعي�سها  �لتي  قت�سادية  �لإ

�متز�ج  �إن  �لعميقة؟.  ن�سانية  �لإ دللتها  لها  ق�س�سية 

�ملو�قف  من  �لع�رش�ت  يفرز  بع�سها  مع  �ملكونات  هذه 

ت�سطريها  يف  جنحنا  �إذ�  �لتي  و�حلكايات  و�لق�سايا 

�آلف  �إن  �إنتاجنا.  ويتابعو�  ليقر�أونا  �لكثريين  �سنجتذب 

للنا�س..  ننقلها  ثم  ب�سدق  لنعي�سها  تنتظرنا  �حلكايات 

نحتاج فقط قلوبًا مفتوحة على م�رش�عيها، و�إر�دة قوية 

�لق�سة  تنجح  مل  خ�سو�سية  ر�س  �لأ لهذه  �إن  تفرت.  ل 

�ساحة  على  وفر�سها  تر�سيخها  يف  ن  �لآ حتى  �لعمانية 

�لكتابة �لعربية. �إنه من �ملحزن حقًا �أن تكون عندنا كل 

هذه �ملقومات �لتاريخية، و�لرت�كمات �حل�سارية، ونعي�س 

تفتقر  �لنهاية  ويف  �لغريبة،  �حلياتية  �ملالب�سات  هذه 

تكون  �أن  تعدو  ول  �خلا�س،  طعمها  �إىل  ق�س�سنا  معظم 

ق�س�سًا تائهة بني �لغرب و�ل�رشق. 

ي�سيق  كبرية  ق�سية  وهي  خ�سو�سية..  ق�سية  �إنها 

�لكلمات  ��ستبد�ل  لي�ست �خل�سو�سية يف  �ملقام بها هنا. 

�لعربية بنظائرها يف �للهجة �لعمانية، و�إقحام �ملفرد�ت 

حنقي  يثري  �ل�رشد.  د�خل  �ملحلية  ماكن  و�لأ �لعمانية، 

�ملديح  مبقالت  �ل�سحف  وميالأ  ويهلل  ي�سّفق  �لذي 

مفرد�ت  �أحدهم  كتابة  يف  قر�أ  نه  لأ �لكتاب  على  و�لثناء 

ونخلة  و�لو�دي  و�لفلج  و�لطوي  و�لعري�س  »�ل�سبلة  مثل 

مفرد�ت.. ظنّا  ذلك من  �إىل  وما  مبا«  �لأ و�سجرة  �ل�سالن 

�أن  به  من  �أوؤ ما  بعينها.  �خل�سو�سية  هي  هذه  باأن  منه 

مو�جهة  يف  وت�رّشف  وتفكري  حياة  طريقة  �خل�سو�سية 

ن�سان.  �لظروف �لجتماعية �ملتغرّية �لتي يتعر�س لها �لإ

�لظرف  هو  �ملاء  ب�سبب  �ملوت  خطر  �أن  �فرت�سنا  فلو 

بع�س  يعتقد  كما  �خل�سو�سية-  فلي�ست  �لجتماعي.. 

و�ٍد،  عبارة عن  �لطوفان  هذ�  �أن  �سف - يف  لالأ �ملثقفني 

و�أن بطل �لق�سة ي�رشخ باللهجة �لعمانية طالبًا �لنجدة.. 

نهر  �إىل طوفان يف  �لظرف  تغيري  ن�ستطيع  ب�ساطة  فبكل 

على   – �لعر�قية  باللهجة  ي�ستغيث  �لبطل  وجعل  دجلة 

�سبيل �ملثال فقط – فاأين �خل�سو�سية �إذن؟. �إن �لت�رشف 
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حم�سلة  هو  �ملوت  مو�جهة  يف  ن�سان  �لإ به  يقوم  �لذي 

�سعبية  وموؤثر�ت  دينية،  وموروثات  ح�سارية،  تر�كمات 

وظروف �آنية.. وهذ� ما يعطي �خل�سو�سية، وي�سبغ عليها 

نكهتها �خلا�سة. �إننا نحتاج �إىل �ملزيد من �لعمل �ملتاأين 

ت�سع  و��سحة،  ى  روؤ على  و�ملبني  باإتقان  و�ملدرو�س 

لنف�سها �أهد�فًا قابلة للتحقيق يف �أُطر زمنية حمددة.. فال 

لنا  ليّحل  �لقا�سني  من  �آخر  جيل  ميالد  ننتظر  �أن  ميكن 

�سكالية.  هذه �لإ

ن  vv ما احللم الذي حتمله كقا�ص عماين وتعتقد اأ

حتقيقه �صيغري امل�صهد الق�ص�صي ؟ 

�سيء كبري.. لكن دعني �أ�سف لك �أوًل جذوره �لعميقة .

�أعماق  يف  جذوره  متتد  عريق  تاريخ  على  عمان  تتكىء 

�حل�سارة، وعا�ست حقبًا تاريخية خطرية، ومرت بظروف 

بطولت  وعا�ست  لالحتالل،  وتعر�ست  للغاية،  �سعبة 

جمرى  غرّيو�  �سعبيون  �أبطال  فيها  وبرز  �ملقاومة، 

جد�د  �لأ ويعرف  �ملكتوب،  تاريخها 

كتب  عنها  �سكتت  مذهلة  حكايات 

�خلا�سة،  �سبابها  لأ وجتاهلتها  �لتاريخ 

ل�سن حكايات رجال قياديني  وتناقلت �لأ

ويعرف  يقعدوها..  ومل  �لدنيا  �أقامو� 

ورجال  علماء،  عن  حكايات  جميعنا 

دين، ومهاجرين، وع�ّساق جمانني عا�سو� 

حكايات ت�سيب �مل�ستمع بالده�سة. ورغم 

ذلك: حني ��ستثمرنا تر�ثنا يف �لق�سة، مل 

�أهذ�   .! و�ملغّيبني  �ل�سحرة  عن  �إل  نكتب 

�ل�سحرة  ثقافتنا؟.  كل  �أهذه  تر�ثنا؟  كل 

�ملنقو�س  �لوجود  رمز  �ملغّيبون:  و�لظالم..  �خلوف  رمز 

ثقافتنا  كل  �أهذه  ياأتي.  ل  �لذي  و�لنتظار  و�لالجمدي.. 

تلك  �أبناء  من  مبدع  كاتب  ياأتي  �أن  �أمتنى  �إنني  حقًا؟. 

متو�ليات  ليقّدم  بالتاريخ..  �ملعجونة  �لعمانية  �ملناطق 

تاريخنا  �لنظر يف  وتعيد  �حلكايات  تلك  تر�ّسخ  ق�س�سية 

جاد  رو�ئي  ميالد  فاأمتنى  �أحيانًا  و�أمتادى  �ملكتوب.. 

رو�ئي  �ل�سخم يف م�رشوع  �لتاريخي  رث  �لإ هذ�  ي�ستثمر 

بجعله  �إما  �لتاريخ  ي�ّسخر  عديدة..  رو�يات  عرب  متكامل 

خلفية  بجعله  �أو  بطريقته،  �رشدها  يعيد  حكائية  مادة 

ت�ساهم  لق�سة جميلة ي�سنعها خياله  متحركة ومتفاعلة 

جيال �جلديدة  يف �ملزج بني �لتاريخ و�خليال وتقدميه لالأ

�لتخلي  �ل�سهل  من  لي�س  �لعامل.  يف  وللقر�ء  بناء  �لأ من 

عن ذلك �لتاريخ وتركه للموؤرخني �جلافني فقط.. ينبعي 

ملن  نرتك  كي  �حلقب  تلك  قر�ءة  لنعيد  نعمل  �أن  علينا 

ر�س و�أ�سبابا و��سحة كي  بعدنا �سغفًا ل ينتهي بهذه �لأ

يتم�سكو� بها و�أل يرتكوها مهما كان �لثمن. وحني �أنادي 

و�حد  رو�ئي  �أو  كاتب  وجود  يف  مر  �لأ �أح�رش  فال  بذلك 

فقط.. �إن هذ� عمل �سخم يجب �أن نفكّر فيه جميعًا بجدية 

ونبد�أ �لعمل به. 

vv بعد هذه التجارب، واملراهنات على طرٍق كتابية 

جتربتك؟  ملوا�صلة  اخرتته  طريق  من  هل  خمتلفة: 

وملاذا؟

بي حكاية كبرية  جل ع�سقي �ل�سنا�سي. لأ �خرتت �حلياة لأ

مع �لع�سق.. نقمت ب�سببها عليه يف طفولتي، ولكنني قّد�سته 

و�أحببته بجنون حني كربُت وذقت �لع�سق وعرفت معناه. 

دمنا و�حد وجنونه ي�رشي يّف.. وقد �خرتت مو��سلة هذ� 

مر خ�سارة كل �سيء  �لدرب )�أو هو �ختارين( ولو كلفني �لأ

م�رشوعي  وجعلتها  عليها  ر�هنت  لقد  �سنا�س.  �سبيل  يف 

حياة  مل�رشوع  يكفي  ما  �لغنى  من  بها  ن  لأ ذ�ك  كرب،  �لأ

�أ�سميه  ما  وهذ�  رحيلي...  بعد  ت�ستمر 

وح�رش  �مل�رشوع  لهذ�  �لكتابي  تفرغي 

حالت  �ل�سنا�سي  ن  لأ ذ�ك  فيه.  تركيزي 

وحزن  و�نك�سار  و�نتظار  وفرح  حب 

وتناق�سات و�رش�عات م�ستمرة ل تنتهي 

�سّكلت  ظروفًا  �حلياة  له  جمعت  لقد  �أبد�ً. 

خا�سة  باألو�ن  حكاياته  و�سبغت  وعيه، 

�عتبار  �أ�ستطيع  �أنا..ل  يل  بالن�سبة  جد�ً. 

�لكر�م  مرور  مير  عاديًا  كائنًا  �ل�سنا�سي 

حياتي  باأن  يقني  وعندي  روحي..  على 

كل  �رشد  من  بعد  �أفرغ  مل  و�أنا  �ستنتهي 

�حلكايات �لتي �أعرفها عنهم و�أود كتابتها لكم

ت�ستمد  جديدة  ق�س�سية  ملجموعة  حت�رش  �أنك  علمنا 

عو�ملها من حياة �أهل �سنا�س.. حدثنا عنها. 

�إنها جمموعة �أعمل عليها منذ �أكرث من �سنة ون�سف ، �أي 

بعد فر�غي من كتابة �لرو�ية، وقد �سارفت على �لنتهاء.. 

 - �سياغة  ورمبا   – قر�ءة  عادة  لإ �لوقت  بع�س  �أحتاج 

لها  و�سعت  قد  كنت  �لن�رش.  قبل  فيها  �لن�سو�س  بع�س 

مقّيد�ً  �لعنو�ن  ذلك  وجدت  مّلا  ر�أيي  غرّيت  لكني  عنو�نًا 

�لروح:  �سنا�سية  باأكملها  �ملجموعة  ومل�سمونه.  للن�س 

مكانًا و�سخو�سًا و�أحد�ثًا، ويف كثري من ن�سو�سها وّظفت 

�للهجة �ل�سنا�سية يف �حلو�ر. �أظن �أن مبقدوري �إ�سد�رها 

يف بد�يات 2009، و�أمتنى حقًا �أن تالقي جناح جمموعة 

»�لعابرون فوق �سظاياهم ».

ي كان  اأ التي كتبتها فكتبتك؟  ال�صخ�صية  vv ماهي 
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إن�صانًا؟ ديبًا وا ثر كبري عليك اأ لها اأ

�سخ�سية  كل  �أن  �أعتقد  فقط.  و�حدة  �سخ�سية  لي�ست  هي 

كتبتها �أّثرت يّف ب�سكل ما، ككاتب وكاإن�سان.. و�أحرتم كل 

�أبطايل و �أدين لهم بالف�سل يف فهم �حلياة ب�سكل �أف�سل.. 

�سخ�سية  �سخ�سياتي:  من  ب�سخ�سيتني  م�سكون  لكنني 

»خالد »يف ن�س »�أخائف من �ملوت يا �أبا هاجر؟ »�لذي 

�فتتحت به جمموعة »ل يفل �حلنني �إل �حلنني »و�سخ�سية 

ر�س.. ي�سحك زحل ».  »ز�هر بخيت »يف رو�يتي »تبكي �لأ

قد�ر  �لأ �إن�سانًا من طر�ز خا�س و�سعتني  لقد كان خالد 

يف دربه �ملتجه نحو �ملوت وهو ر�بط �جلاأ�س، غري مرتدد 

ول نادم على ما م�سى. لقد ع�سنا معًا مفارقات عجيبة، 

وتعلمت منه �لكثري. و�أجزم �أن حياتي ) كاإن�سان وطبيب 

لقد  ومفارقته..  بعد معرفته  تختلف عنها  قبله   ) وكاتب 

من  و�لكتابة  و�ملر�سى  ن�سان  �لإ يف  �لنظر  �أعيد  جعلني 

جديد، وجعلني �أعيد �لنظر يف �حلياة، وجدو�ها.. و�أعتقد 

وكل  عالجه،  على  �أ�رشفت  بال�رشطان  مري�س  كل  �أن 

تاأثر  قد  بعد خالد  تعاملت معه، وكل ن�س كتبته  �إن�سان 

كثري�ً بتلك �لتجربة. لقد �رشت �أفكر كثري�ً حني �أم�سي يف 

�أي درب: من ِمن هوؤلء �ملارة له قلب كقلب خالد، وق�سة 

عن  �لن�س  ذلك  قر�أ  من  �أن  وجدت  ولقد  ق�سته؟.  ت�سابه 

خالد قد تاأثر.. بل حني يالقيني عدد من �لقر�ء يخربوين 

باأنهم �أحبو� خالد كثري�ً ومتنو� لو كانو� قد عرفوه قبل �أن 

ميوت. و�أنا نف�سي متنيت لو �أين ع�ست معه فرتة �أطول. �أما 

ز�هر بخيت في�سغلني بني فرتة و�أخرى، و�أرى فيه معادلة 

ليظل  يحققها  �أن  ن�سان  �لإ على  �لتناق�سات  من  �سعبة 

�إن�سانًا. ول �أعرف حتديد�ً من هو �ملعادل �حلقيقي لز�هر 

بخيت د�خل ذ�تي.. فاأنا يف كل مرحلة من مر�حل كتابته 

ثم  معها..  �أعي�س  و  خمتلفة،  �أرو�حًا  �أ�ستح�رش  وجدتني 

مر عن �سيطرتي وجاءت �سخ�سيته مغايرة متامًا  خرج �لأ

قلب  من  جدي؟  روح  من  �سيئًا  �أيحمل  عرفت..  من  لكل 

�أبي؟ من جنوين؟ من �سيوخ �ملجال�س �لتي تربينا فيها؟.. 

ل  �أقول:  �نتحر؟..  �أم  ُقِتل  هل  �لكثريون:  ي�ساألني  وحني 

�أعرف.. �سدقوين لقد تفاجاأت مبوته د�خل �لرو�ية !!!.

vv على ذكر زاهر بخيت.. كانت هذه ال�صخ�صية - 

ت�رصد  التي مل  الوحيدة  ال�صخ�صية  رغم حموريتها- 

و تعرب عن نف�صها ب�صمري املتكلم  حكايتها يف الرواية اأ

خرى.. ملاذا جعلتها �صخ�صية  االأ ال�صخ�صيات  بعك�ص 

»�صامتة«؟

عدة  ��ستح�رشت  �سابقًا  لك  قلت  وكما  �سعبًا..  ذلك  كان 

خمتلفة  �سخ�سية  وجدتها  و�أخري�ً  كتابتها  �أثناء  �أرو�ح 

رمبا  ذلك  �أن  �لعمل  بعد �سدور  �أقول  عرفت.  من  كل  عن 

هذه  حول  �لغمو�س  د�ئرة  �أكمل  ذلك  ن  لأ �أف�سل  كان 

ن كل �لدو�ئر �لغام�سة يف هذ� �لعمل تلتقي  �ل�سخ�سية، لأ

عند ز�هر بخيت.. ولو حتّدث ز�هر لفقد �لعمل جزء�ً كبري�ً 

هذ�  �لرو�ية  جناح  �أ�سباب  �أحد  �أن  و�أعتقد  �إثارته..  من 

�لغمو�س �ملتعّلق بز�هر بخيت !. 

اإىل �رصد  ق�صة عمدت  كرث من  اأ روايتك ويف  vv يف 

احلكاية من وجهة نظر عدة �صاردين.. ملاذا ت�صتهويك 

نك جنحت يف توظيفها؟  هذه التقنية؟ وهل ترى اأ

�لبحث عن �حلقيقة  ��سمه  �أين مهوو�س ب�سيء  �أقول د�ئمًا 

�لغائبة. كل و�حد منا يتحّدث وي�سنع جمله بحيث تبدو 

خرين لكي يوحي باأن  منطقية ومقنعة لنف�سه �أوًل ثم لالآ

دق، و�أن ما يقوله حقيقة مطلقة.  ي مو�سوع هو �لأ فهمه لأ

�حلادثة  نف�س  يروون  �أ�سخا�س  عدة  �إىل  ��ستمعنا  و�إذ� 

لذ�  �حلدث..  م�سمون  يف  �لتناق�سات  كمية  من  �سنذهل 

�أنه من �لعدل وجود �أكرث من ر�ٍو ليحكي لنا �حلدث  �أرى 

كما ير�ه. �أظن �أين �أحببت ذلك من رو�يات جرب�... �أما هل 

ومل  ناجحًا  كان  ذلك  �أن  �أعتقد  �سخ�سيًا  ل؟..  �أم  جنحت 

يكن باإمكاين تقدمي غري ذلك !. 

رقبتك  على  الن�صل  وو�صع  �صياف  جاءك  لو   vv

ماذا  قا�ص؟  م  اأ طبيب  ك:  قتلتمُ واإال  ب�رصعة  اخرت  وقال: 

�صتختار؟

�ساأختار �ملوت طبعًا... يف هذه �للحظة ي�سعب علّي ت�سّور 

�إين  �أو كاتبًا بدون طب.  �أعي�س طبيبًا بدون كتابة..  قد  �أين 

�أجد نف�سي يف كوين طبيبًا ي�سعى ملعاجلة مر�سى �ل�رشطان 

ثقة  على  �حل�سول  �ل�سهل  من  لي�س  �آلمهم...  كل  وتخفيف 

�سياء  �أي مري�س يو�جه �ملوت وي�سعى لدفعه، فكثري من �لأ

تتحكم يف عقله حينئذ، ويكون يف �رش�ع نف�سي مرير.. �إن 

نه  �لثقة �لتي يعطيك مري�س �ل�رشطان �إياها لثقة غالية لأ

مل، �لرغبة  ي�ساركك يف كل �سيء: �ل�سدمة، �خلوف، �حلزن، �لأ

مر�رة  �لنف�سي،  �ل�سعف  حلظات  مل،  �لأ نوبات  �لتحدي،  يف 

�لهزمية.  فجيعة  �أو  �ملر�س،  على  �لنت�سار  فرحة  �لدو�ء، 

حياة  به  تك�سب  قد  منك..  جزء�ً  �ملري�س  يكون  باخت�سار 

من روحك. ممار�سة  وتفقد معه جزء�ً  قد تخ�رشه  �أو  �أخرى 

�لطب جزء ل يتجز�أ من حياتي �ليومية.. و�أ�سعر باملر�س �إن 

�سف هي رهينة بوجودي على هذه  توقفت عنها، ولكن لالأ

�حلياة،  مو�جهة  يف  طريقتي  فهي  �لكتابة  �أما  ر�س...  �لأ

ية  وحتقيق نف�سي، و�إ�سافة معاٍن �أكرب حلياتي.. �لكتابة روؤ

كل  ملو�جهة  حثيث  و�سعٌي  �أعي�س،  ما  �سياغة  بها  �أعيد 

�أنو�ع �ملوت، و�إثبات �أنني مل �أدخل و�أخرج من هذه �حلياة 
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عي�س على �لهو�م�س عاجز�ً عن تغيري �أي �سيء. �إنها رغبة  لأ

يلتقطها  �أن  �نتظار  يف  بعدك  تبقى  �لتي  �مل�ستمرة  �لتغيري 

�لهم،  وي�ساركك  نف�س جتربتك  يعي�س  �آخر  قارىء من زمن 

�لباقية  روحك  �إنها  م�سريتك.  و�إكمال  للتغيري  ي�سعى  ثم 

مهما مر �لزمن على رحيل ج�سدك. 

النا�ص..  خمالطة  احلياتية..  التجارب  القراءة..   vv

ي هذه املحفزات الكتابية  �صدقاء.. ال�صفر: اأ معا�رصة االأ

كان لها الباع الطوىل يف كتابتك ال�رصدية؟

كل هذه �لعو�مل �أ�سافت لتجربتي لكني �أعتقد �أن خمالطة 

كرب. لقد �حتجُت زمنًا لي�س بالقليل  �لنا�س هي �لعامل �لأ

حتى �أدرك �أين كنت �أكتب يف بوؤرة منعزلة عن جمتمعي، 

ن�سانية �لعميقة  و�أكت�سف �أن حويل �لكثري من �حلكايات �لإ

جلده  لأ �لعامل  مركز  ل�ست  و�أين  �لتاأمل،  �إىل  حتتاج  �لتي 

بانك�سار�تي �خلا�سة، و�أقحمه يف �أحز�ين. رمبا �ساهم يف 

�سياغة هذه �لقناعة تخرجي من �جلامعة و�لعي�س و�سط 

بف�سل  حد  لأ �أدين  كنت  �إن  �ل�سنا�سيني. 

تغيري �جتاهي يف �لكتابة فاأنا �أدين بذلك 

�إىل  �أعادوين  �لذين  �لطيبني  لل�سنا�سيني 

ر�سدي حني عملُت طبيبًا عندهم ملدة �سنة... 

و�أروين  ولذتها...  �حلكاية  معنى  وعّلموين 

�أن نكتب  �لتي ت�ستحق  �لنماذج  �لكثري من 

نها و�إن كانت حتكي عن حيو�تهم  عنها، لأ

�لب�سيط  ن�سان  �لإ متّثل  �أنها  �إل   .. �خلا�سة 

و�لعميق و�ملتو�جد بكرثة يف نف�س �لوقت، 

ما  عنه  و�أحكي  هذ�  ف�سلهم  �أذكر  و�ساأظل 

ن �أحتك بعدد غري قليل من  حييت. �إنني �لآ

يف  و�أحتفظ  �لعامة،  وحياتي  عملي  يف  يوم  كل  �لنا�س 

ذ�كرتي بالعديد من �حلكايات �لتي �أنوي �ل�ستغال عليها 

باحلكاية..  متدين  �حلو�فز  وهذه  جديدة  ق�س�سًا  خلق  لأ

�ل�ستمر�ر يف  �لق�س�س على  �لعديد من  قر�ءة  وت�ساعدين 

�أي ق�سة تتالعب  �أنفر من  �إذ كلما وجدتني  هذ� �لجتاه، 

ما  معرفة  كرب  �لأ �سغفي  ن  لأ  - �حلكاية  وتعيق  باللغة 

تقدمي  على  حر�سًا  �أكرث  وجدتني  �أحد�ث-  من  �سيتولد 

وجتعله  �لنهاية  وحتى  �لبد�ية  من  �لقارئ  ت�سد  حكاية 

يعيد �لتفكري فيما قر�أ �أكرث من مرة. 

vv ماذا يقراأ عبدالعزيز وملن؟ 

�لق�سرية  �لق�س�س  بقر�ءة  مغرمًا  كنُت  �لبد�يات  يف 

جنليزية.  �لإ باللغة  �ملكتوبة  وتلك  �لعربية،  و�لرو�يات 

يتعامل  كيف  معرفة  وحماولة  بال�رشد،  مهوو�سًا  كنت 

وي�سعون  باأ�سابعهم  تلت�سق  حني  �حلكاية  مع  �لكّتاب 

�أع�سق بجنون  مِل حتديد�ً  �أدري  ل  لن�سجها ق�سة مكتوبة. 

ملت�سقة  و�أر�ها  جرب�  �إبر�هيم  جرب�  �ملرحوم  رو�يات 

كاأين  جديد  من  قر�أها  لأ با�ستمر�ر  �إليها  و�أعود  بروحي، 

�أن  مر  �لأ بي  ويبلغ   ...! �أحفظها  �أكاد  �أين  رغم  �أ�ستذكرها 

كاأين  للخارج  �سافرت  كلما  معي  رو�ياته  �إحدى  �أحمل 

�أخترب ذلك �لتاأثري �ل�ساحر على نف�سي يف �أماكن جديدة. 

وليد  عن  و»�لبحث  »�ل�سفينة«   كتبت  �لتي  �لروح  �إن 

م�سعود« و»يوميات �رش�ب عّفان« لروح عظيمة حّقًا، ولقد 

يتها �لعامة للحياة. وهذ� ل  يتها �ل�رشدية وبروؤ تاأثرت بروؤ

يعني �أن �لق�سية عندي ق�سية مفا�سلة رو�ئي على �آخر.. 

�لتي  �لروح  مع  روحي  بتاآلف  متعلقة  برمتها  �مل�ساألة 

عمال... وهذ� ل ينفي حبي وتقديري لكثري  �أبدعت تلك �لأ

ول   .. عليها  �طلعت  �لتي  و�لعربية  �لعاملية  عمال  �لأ من 

ى �جلادة يف �ل�رشد عاملية  تنفي �إعجابي بكثري من �لروؤ

 ، كوندير�  �أعمال  و  ماركيز  رو�يات  �أحب  فاأنا  وعربية.. 

يف  معلوف  �أمني  جهود  كثري�ً  و�أحرتم 

مبدن  كثري�ً  و�أعتز  �ملميز،  �لرو�ئي  خطه 

مرحلة  يف  ملنيف.  �ل�سو�د  و�أر�س  �مللح 

�لكتب  تلك  قر�ءة  �إعادة  قررت  لحقة 

دبية �لعربية �لتي قر�أتها �أيام �لطفولة،  �لأ

وىل..  �لأ �ل�سباب  و�أيام  �ملر�هقة،  وبد�يات 

�إليها بوعي �آخر. فعكفت على  عيد �لنظر  لأ

وكليلة  غاين  و�لأ وليلة  ليلة  �ألف  قر�ءة 

حّيان  �أبي  و�أعمال  �جلاحظ  وكتب  ودمنة 

وغريها  �ملعري  �لعالء  و�أبي  �لتوحيدي، 

مثري  ذلك  �أن  ووجدت  �لعربية  �لكتب  من 

فعاًل وي�ستحق �لتجربة.. فرغم خويف من ذهاب بريق بع�س 

�سعار �لتي نقر�أها  عمال كما يحدث للرو�يات و�لأ تلك �لأ

ونت�ساءل:  نكرب  حني  لحقًا  لقر�ءتها  ونعود  �لطفولة  يف 

مع  يحدث  مل  ذلك  �أن  �إل  عمال؟..  �لأ هذه  �أعجبتنا  كيف 

بكل  �أن  ووجدت  �أعمال،  من  قر�ءته  �أعدت  ما  معظم 

و�لبحث  �ل�ستغال  عادة  لإ جيدة  م�ساحات  عمال  �لأ هذه 

يعد  مل  بعد  فيما  جديدة.  باإبد�عات  و�خلروج  و�لتنقيب 

دب فقط.. بل �رشت  عندي تركيز على �لرو�يات وكتب �لأ

تاريخنا من م�سادر  )و�لتفتي�س عن  �لتاريخ  قر�ءة  �أعيد 

�لجتماع  علم  يف  و�أقر�أ  عليها(  تربينا  �لتي  غري  �أخرى 

�لدولية،  و�ل�سيا�سة  �لنف�س،  علم  يف  و�أقر�أ  �لدول،  وتطّور 

هذ� �إ�سافة �إىل �لكتب �لعلمية يف تخ�س�سي وخارجه.  

�سف عبد�لعزيز �لفار�سي يف كلمة و�حدة.. 

�إن�سان. 
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مفهـــوم 

امل�سرحة
مــاري اليـــــا�س 

 
كاتبة وم�رسحية من �سورية

اإن مفهوم امل�رسحة حديث ن�سبيًا، فقد ظهر يف القرن الع�رسين، لكنه ومنذ ظهوره 

لعب دوراً يف تغيري النظرة اإىل كل ما هو »م�رسحي«  بداية، ثم اإىل كل ما ينتمي 

اإىل عامل العر�ض، ومن ثم �سمل جماالت اأخرى منها احلياة االجتماعية واحلياة 

تاأثري يف  له من  كان  ما  بكل  املفهوم،  هذا  وكاأن  اليوم  مر  االأ ويبدو  اليومية. 

القرن املا�سي،  قد اأدى مهمته.  فقد طور املنظور اإىل عامل العر�ض الذي ات�سع 

لي�سمل كل الفنون، كذلك طور البحث يف التداخل بني فكرة العر�ض اأو اال�ستعرا�ض 

وبني احلياة مبفهومها االجتماعي. 
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لكننا ال نبالغ عندما نقول اأن املفهوم ال يزال حتى 

البع�ض ميكن  نه كما يقول  اإ�سكاليا الأ اليوم مفهوما 

مفهوم  مثل  منه  قريبة  اأخرى  مبفاهيم  ي�ستبدل  اأن 

اأكرث  العر�ض،  اأو  كاال�ستعرا�ض  غريه  اأو  خراج  االإ

و�سوحًا براأيهم. وهناك درا�سات لباحثني مهمني مثل 

املفهوم   يف  يرون  وغريه  بافي�ض  باتري�ض  الفرن�سي 

متثياًل حلقبة زمنية متيزت بالتاأكيد على »خ�سو�سية 

اأننا  يرون  وهم  الهدف،  هذا  جتاوزت  ثم  امل�رسح« 

اليوم ميكن اأن نتكلم عن »اإخراج على اخل�سبة« اأكرث 

من م�رسحة، ويرون يف التعبريين تقاربًا يف املعنى 

وهناك   قل.  االأ على  بامل�رسح  مر  االأ يتعلق  عندما 

�ستاذ يف  اإميه واالأ غريه مثل  الباحث الفرن�سي كلود 

باأهمية  اقتناعه  رغم  الذي،  الثامنة  باري�ض  جامعة 

هذا املجال، يقرتح اليوم ت�سمية جديدة اأكرث �سمولية، 

نه يرى  على حد قوله، وهو تعبري م�رسحي theatrique الأ

اأن امل�رسحة قد �سملت جماالت عدة جتاوزت امل�رسح 

اأف�سل لكن  ب�سكل  يوؤدي املعنى  واأن املفهوم اجلديد 

ن على حد علمنا. اقرتاحه مل يلق �سدى« حتى االآ

 / امل�رسحة  مفهوم   / دور  �سنطرح  البحث  هذا  يف 

يف تغيري النظرة اإىل امل�رسح بداية، ومن ثم، و�سمن 

يف  دوره  �سنطرح  وجماالته،  املفهوم  معنى  تطور 

اأخرى.  عام، وجماالت  ب�سكل  الفن  اإىل  النظرة  تغيري 

ال  هذا  كالمنا  اأن  البداية  منذ  نو�سح  اأن  ويهمنا 

املوؤثر  العن�رس  كان  امل�رسحة  مفهوم  اأن  اأبداً  يعني 

جمال  يف  العديدة  التحوالت  اإىل  اأدى  الذي  الوحيد 

الفنون  يف  وحتى  الت�سكيلية  والفنون  العر�ض  فنون 

الدرا�سة،  التي نطرحها يف هذه  الغناء،  الزمنية مثل 

واإمنا نرى اأن ظهور املفهوم هو داللة لتفاعل  ظروف 

اأدت اإىل تغريات جوهرية يف هذه املجاالت. فظهوره 

ترافق مع ظهور وتطور مفاهيم  وم�سطلحات جديدة 

ذاته  ال�سياق  يف  النقدي  اأو  املهني  القامو�ض  دخلت 

فنون  اأو  الربفورمان�ض  اأو  ال�سينوغرافيا  مفهوم  مثل 

دنى وغريها وهي تعرب عن تطور عام يف هذه  احلد االأ

�سارة اإىل اأن ظهور هذه  املجاالت.. وعليه ال بد من االإ

املفاهيم هو �سمة من �سمات الع�رس احلديث )م�رسحة 

خبار اأو اأي �سيء اأخر يف و�سائل االت�سال(،  ن�رسة االأ

الفنون الزمنية بالفنون املكانية  التقاء  وتعبرياً عن 

مالمح  من  هامًا  وملمحًا  كليب(  والفيديو  غنية  )االأ

احلداثة وما بعدها. 

يقول  كما  وهي  اللغوي  القامو�ض  على  جديدة  كلمة 

باتري�ض بافي�ض يف قامو�سه امل�رسحي، تعبري »ع�سي 

على التعريف ال ميكننا اإعطاء تعريف واحد ال يحمل 

من  متعددة  تو�سيفات  يتحمل  ولكنه  التبا�ض،  اأي 

وبهذا  اليوم«  العرو�ض  يف  متظهره  اأ�سكال  خالل 

اإجرائيا ذا فعالية  املعنى يبدو هذا املفهوم مفهوما 

ومن هنا تكمن اأهمية وجوده على امل�ستوى النظري. 

جماالت  يف  فعااًل  مفتاحيا  مفهوما  نعتربه  اإننا 

عديدة،  منها الفنون باأنواعها والبحث ال�سو�سيولوجي 

احلياة  م�رسحة  عن  نتكلم  )عندما  نرتوبولوجي  واالأ

اليومية وعن تلفزيون الواقع( وعلم النف�ض اأو التحليل 

النف�سي )م�رسحة الهواج�ض وم�رسحة احللم(.

الفن  تاأثر  مدى  �سرب  �سنحاول  النقا�ض،   �سياق  يف 

يف  امل�رسح  على  اأثرت  التي  بالتحوالت  عام  ب�سكل 

يف  التاأثر  هذا  يف  ت�ساوق  هناك  كان  وهل  العامل 

اأن  احل�سارات؟.اأي  اأو  البلدان  كل  املجاالت ويف  كل 

حمددة  مناطق  يف  ح�رساً  كان  الفنون  جمال  تطور 

يف العامل اأم اأنه قد ي�سبح ظاهرة عاملية؟ حيث اأننا 

نرى اأن ظهور املفهوم وتطور معناه ترافق مع ظهور 

تيار احلداثة وبعد ذلك ما �سمي مبا بعد احلداثة. وهذا 

ل حول مدى تفاعل الفن يف بالدنا مع  يدفع للت�ساوؤ

تيارات حداثية وهل كان هناك ت�ساوق يف التحديث 

وفكرنا  حياتنا  م�ست  اأنها  وهل  املجاالت  كل  يف 

بطريقة �سليمة و�سحية؟. 

هناك اليوم اإ�سكال حول امل�سطلح واملفهوم نلخ�سه 

ب�سوؤال ب�سيط هل فعاًل امل�رسحة نابعة من امل�رسح؟ اأم 

اأنها ت�سكل قاعدة اأو�سع من امل�رسح وهي التي  اأفرزت  

امل�رسح؟  م�رسحة  منها  امل�رسحة  من  عدة  اأ�سكااًل 

علينا  امل�رسحة؟  اأم  امل�رسح  خر  االآ ي�سبق  من  مبعنى 

تلخ�ض كل  عليه  الرد  ن حماولة  الأ ال�سوؤال  نطرح  ان 

التي  ال�سلبة  النواة  اأن  بداية  املوؤكد  من  احلكاية. 

فهو  امل�رسح،   هو  »امل�رسحة«  تعبري  عليها  يرتكز 

التي نعرفها.  اللغات  م�ستق من كلمة م�رسح يف كل 

اليوم  ُيرجع  امل�رسح  جمال  يف  امل�رسحة  تعبري  اإن 

اإىل هو موجود على اخل�سبة وي�سكل مقومات العر�ض 
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عن  للم�رسح  بالن�سبة  نتكلم   اليوم  واأننا  امل�رسحي، 

ي�سمح  ما  وهذا  م�سمرة،  م�رسحة  اأو  معلنة  م�رسحة 

لنا من الناحية النقدية بتحديد طبيعة ن�ض اأو عر�ض 

ما.  

ما  يتجاوز  اليوم،  يفهم  كما  امل�رسحة  مفهوم  اإمنا 

واأكرث  اأعمق  �سيء  اإىل  ويرجع  فقط  بامل�رسح  يتعلق 

للعامل.  اإدراكنا  ب�سكل  يتعلق  اإنه  امل�رسح  من  بدائية 

يف  للمفهوم  متعددة  با�ستخدامات  ي�سمح  ما  وهذا 

جماالت عديدة. 

)اأ�سول  �سول  االأ اإىل  العودة  من  بد  ال  البداية  يف 

الفكرة.   هذه  ل�رسح  امل�سطلح(  وجذور  امل�رسح- 

ونعتمد يف تعريف املفهوم على مراجع عدة لنحاول 

املفهوم،  حول  العديدة  النظر  بوجهات  حاطة  االإ

وبالن�سبة للتقدمي التاريخي نعتمد درا�سة كلود اإميه 

حول املفهوم  التي ن�رست يف عدد من جملة تيياتر 

theatre  ال�سادرة عن جامعة باري�ض الثامنة  دار 
ن�رس الماتان 1998.

1

ظهر  وقد  الع�رسين  القرن  بداية  يف  امل�سطلح  ظهر 

عدة  لقرون  امل�رسح  اأرقت  التي  الثنائية  قاعدة  على 

وامل�رسحة.  امل�رسح  اأدبية  اأي  دب  االأ ثنائية  وهي 

وا�ستخدم ليعني كل ما هو خ�سو�سية م�رسحية يف 

العر�ض اأو حتى يف الن�ض.  لقد كان ظهوره ردة فعل 

دب، وكاأنه كان  على ا�ستغراق امل�رسح الغربي يف االأ

نقاذ امل�رسح الغربي من  جتاوبا« مع �رسخة اأرتور  الإ

دب. االأ

تعرف  رو�ض(  ال  ثم  )روبري  مثاًل  الفرن�سية   املعاجم 

)درامي  عمل  مالئمة  اأو  »موائمة  بالتايل  امل�سطلح 

�سا�سية للبناء  اأو مو�سيقي اأو غريه( مع املتطلبات االأ

امل�رسحي« ثم يتميز قامو�ض الرو�ض باإعطاء تعريفني: 

امل�رسحية  اخل�سو�سية  عن  بالبحث  يتعلق  ول  االأ

اأو مو�سيقي مع متطلبات  »مالئمة عمل درامي فني 

بني  يف�سل  الثاين  والتعريف   . جوهره«  يف  امل�رسح 

»�سفات   : اخل�سبة  على  والعر�ض  امل�رسحي  الن�ض 

م�سهدية  خا�سة  ملقومات  فعاليتها  تعود  م�رسحية 

اأن هذه  للن�ض«. وهذا يعني  دبي  االأ الطابع  اأكرث من 

التعريفات تدعم الفكرة التي تف�سل بني كون امل�رسح 

ن�سًا »اأدبيًا« وبني كونه عر�سًا يقدم اأمام جمهور. 

2

نيكوالي اإفرينوف evreinov وغريزة امل�رسحة. 

    1908 عام  الع�رسين   القرن  من  مبكرة  فرتة  يف 

ا�ستخدم نيكوالي  اإفرينوف evreinov  وهو رو�سي 

الع�رسين،  القرن   بداية  يف  فرن�سا  يف  للعي�ض  انتقل 

بعنوان  ن�رست   له  درا�سة  يف  امل�رسحة  تعبري 

يف  والكلمة   «  apologie de la theatralite«

درا�سته   يف  وهو    ،   teatralnost الرو�سية  اللغة 

عند  طبيعية  غريزة  هي  امل�رسحة  غريزة  اأن  يعترب 

هذه  واأن  اأخرى،  غريزة  اأي  مثل  مثلها  ن�سان  االإ

فنية  اأو  جمالية  حماولة  اأو  رغبة  اأي  ت�سبق  الغريزة 

)وهو هنا يلتقي مع الدرا�سات الفرويدية(. ويف عام 

وفيه  ذاته  جل  الأ امل�رسح  بعنوان  بحثًا  ن�رس   1917

يوؤكد على �رسورة درا�سة امل�رسح بخ�سو�سيته التي 

تتحدد بامل�رسحة)1(. وقد عاد ليوؤكد يف هذه الدرا�سة 

اإذ  ربط يف  للمفهوم  اأعطاه  الذي  ول  االأ املعنى  على 

بني الطقو�ض )وخا�سة الدينية منها(  وبني امل�رسح 

من  التاريخية«   »اللحظات  اأ�سماه  ما  در�ض  وكذلك 

اإىل تلك  ن�سان  االإ وجهة نظر امل�رسحة ودر�ض حاجة 

امل�رسحة. وهذا يعني ان هناك منذ البداية بعدين يف 

ول اإن�ساين والثاين م�رسحي يوؤكد  ا�ستخدام املفهوم االأ

على خ�سو�سية امل�رسح. 

اإفرينوف مع درا�سات مدر�سة   وقد تواكبت درا�سات 

 Theatralite دبية.   االأ وفكرة  ال�سعر  اأدبية  حول  براغ 

 1919 عام  جاكوب�سون  ابتكره  )تعبري   – litteralite

دبي  دبية يف احلدث االأ ليدل على البنية والفعالية االأ

دبية(  وكانت مدر�سة براغ حتاول   اأو على املادة االأ

البحث يف جوهر ما هو اأدبي. 

من ناحية اأخرى كان هناك موقف امل�رسحي الرو�سي 

ميريخولد الذي ا�ستخدم التعبري ذاته لكن مبعنى اأخر 

يف نف�ض املرحلة تقريبًا. فقد تكلم عن اإبراز اأو اإعالن 

امل�رسحة عندما تكلم عن »العرف الواعي« اأو »امل�رسح 

املم�رسح« واأظن اأنه بهذا مهد الطريق لنظرية بري�ست 

يف التغريب.

 وهنا ال بد من طرح املالحظات التالية: 
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لهو  الزمنية  الفرتة  تلك  يف  املفهومني  ظهور  ان   -

عن  والفل�سفية  التاريخية  الناحية  من  هام  موؤ�رس 

تغيري معني يف براديغما / م�ستويات وانواع /الفن 

احلداثة،  ظهور  مع  التغيري  هذا  يرز  وقد  عام،  ب�سكل 

وجاء هذا التحول بعد ظهور مفهوم اال�ستيتيكا )علم 

وىل ل�سل�سلة  اجلمال( عند هيغيل الذي يعترب املحطة االأ

اأي  الفن،  التي بداأت تطرح خ�سو�سية  الدرا�سات  من 

عالقة الفن بالفن وعالقة الفنون ببع�سها البع�ض.

-يف مرحلة احلداثة ومع ظهور الفن احلديث والطليعي 

مفهومية جديدة جتيب  اأدوات  ابتكار  من  بد  ال  كان 

وقد  اجلديدة،  الفنية  �سكال  االأ تطرحها  اأ�سئلة  على 

خ�سائ�ض  وحتديد  لتو�سيف  املفاهيم  هذه  وظفت 

الفن احلديث ومن ثم لتمييز كل فن على حدة. ونذكر 

وم�سطلح  امل�رسح  خ�سو�سية  مفهوم  ظهور  مثاًل 

العالقة امل�رسحية يف منت�سف القرن املا�سي. 

3 

انت�صار امل�صطلح

يف اأوروبا الغربية كان روالن بارت اأول من ا�ستخدم 

عام   يف  بودلري  م�رسح  حول  درا�سته  يف  امل�سطلح 

يتعلق  ول  االأ معنيني:  خر  االأ هو  اأعطاه  وقد   1954

باملمثل وجت�سده للدور، فهو عندما يج�سد الدور يتحول 

يتعلق  الثاين  واملعنى  مي�رسح،  فهو  اآخر  �سخ�ض  اإىل 

بالعنا�رس التي توؤدي اإىل امل�سهدية يف امل�رسح، فهو 

عندما ي�ساأل ما امل�رسحة؟  اإنها امل�رسح بدون الن�ض. 

ما  اإىل  �ساءة  االإ ال�سوت  النربة  احلركة  حا�سي�ض  )االأ

امل�رسحة،  نواة  اأنها  ذلك  بعد  ولكنه ي�سيف  هنالك(. 

اأن  بد  ال  طبيعته  كانت  مهما  م�رسحي  عمل  اأي  يف 

وىل للكتابة. وهذا هو  تكون موجودة منذ اللحظة االأ

يذكرنا  ما  )وهذا  امل�رسحي  دبي عن  االأ اأ�سا�ض ف�سل 

من جديد باأرتور(.

للم�رسحة  تعريفه   يف  بييم  ماري  جان  البلجيكي 

الذي  التعريف يف قامو�ض امل�رسح  ول من  االأ )اجلزء 

والباحث  �ستاذ  االأ فقراته  بع�ض  وكتب  عليه  اأ�رسف 

الكالم عن امل�رسحة خارج  مي�سيل كورفان( يرف�ض 

مرتبط  مفهوم  اأنه  ويرى  امل�رسحي  العر�ض  اإطار 

خرى.  بامل�رسح ح�رساً وال ميكن اإيجاده يف الفنون االأ

وهو يوؤكد ارتباط املفهوم بالعر�ض اأو »امل�سهد ب�سكل 

اأكرث  يبدو  ولكنه  العر�ض  طبيعة  كانت  مهما  كبري 

و�سوحًا عندما تقرتب عنا�رس العر�ض،  مهما كانت 

طبيعته، من مقومات العر�ض امل�رسحي. 

تعريفة  يف  كورفان  مي�سيل  عليه  يوؤكد  ما  وهو 

للم�رسحة يف امل�سدر ذاته  عندما يتكلم عن ح�سور\ 

تتحدد  »امل�رسحة  املمثل  ج�سد  خالل  من  وغياب 

بثالثة عنا�رس اإنها »ح�سور، وتوجه للجمهور، وهي 

مر  االأ كذلك   ، ا�ستح�سار(«  )اأي  غائب  هو  ملا  عر�ض 

تعبري  لغة  عن  درا�سته  يف  برنارد  ملي�سيل  بالن�سبة 

بتلك  امل�رسحة  يحدد  وهو  �سوته،  وخا�سة  املمثل 

بني  التداخل  هذا  »يف  واجل�سد.  الكالم  بني  العالقة 

اجل�سد كلغة واللغة ال�سوتية«....

اأن كل من حاول البحث يف مو�سوع  بالنتيجة نرى 

اأن  مفادها  نتيجة  اإىل  و�سل  وتعريفها  امل�رسحة 

امل�رسحة مرتبطة مبا هو م�سهد وال عالقة لها بالن�ض 

من  وانطالقًا  الكتابة.  يف  موجودة  بذورها  لكن 

القراء  اأو  الباحثني  من  العديد  �سيحاول  الفكرة  هذه 

طابع  لها  ن�سو�ض  يف  امل�رسحة  حتديد  العاديون 

�رسدي اأو حتى يف فنون ال تتعامل مع امل�سهد ب�سكل 

مبا�رس)2(.

اأن مرحلة طويلة من تاريخ  �سارة  االإ وهنا ال بد من 

عن  بالبحث  متيزت  قد  الع�رسين  القرن  م�رسح 

اخل�سو�سية امل�رسحية اأو امل�رسحة يف الن�ض والعر�ض 

على حد �سواء. وحتددت هذه اخل�سو�سية بالعنا�رس 

واأج�ساد  مكان  من  العر�ض  يف  توجد  التي  املادية 

الن�ض  ويف  اأ�سوات،  اأو  و�سوت  وحركة  واأغرا�ض 

يهام وتخاطب املتفرج ب�سكل  بالعنا�رس التي تك�رس االإ

مبا�رس اأي العنا�رس التي توؤكد على امل�رسحة وتغلب 

االنفعايل.  التاأثري  اأكرث من  يقدم  الفكري ملا  التاأثري 

ية دور امل�رسح  وقد اأدى هذا البحث اإىل حتول يف روؤ

و�سكل تعبريه عن العامل.

4

ا�صول امل�صرحة يف امل�صرح\ فل�صفة الفكرة)3(  

ولد امل�رسح  الغربي يف اليونان يف ظروف حمددة ال 

نها معروفة، يف مرحلة ما من  الأ لذكرها هنا  داعي 
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مراحل الثقافة اليونانية وهي املرحلة البدائية، قبل 

ظهور امل�رسح ولكن اأي�سًا قبل ظهور الفكر والفل�سفة، 

جوقة  قائد  وكان  جماعية،  طقو�ض  هناك  كانت 

�سطورة،  االأ ن�ض  مرددا  اجلوقة  يقود  مثاًل   �سالف  االأ

له واإمنا  اأو يعيد جت�سيد البطل االإ مل يكن يعيد متثيل 

املجموعة  وكانت  البطل.  هذا  اإىل  هو  يتحول  كان 

امل�ساركة تعي�ض الطق�ض بنوع من امل�ساركة املقد�سة. 

�سطورة والطق�ض باملعنى الديني  لي�سا اإعادة اإنتاج  االأ

لي�ض عر�سًا  والطق�ض  ذاته،  ال�سيء بحد  واإمنا  ال�سيء 

واإمنا حقيقة ُمعا�سة وف�ساء الطق�ض لي�ض ف�ساء عر�ض 

واإمنا جزء منه. 

املق�سود بكل هذا التاأكيد على فكرة اأنه  يكن هناك 

يف  ومتظهره  ال�سيء  بني  نقدية  م�سافة  البداية  يف 

الغر�ض وعالماته.  االحتفال، كان هناك وحدة بني 

يف  ت�ستخدم  اأو  تظهر  التي  �سياء  االأ م�ستوى   وعلى 

�سياء  العر�ض مل تكن هناك اأية م�سافة تف�سل بني االأ

�سطوري تكمن  االأ الفكر  اأنه يف  ومتثيلها. وهذا يعني 

القوة  داللتها.  عرب  ولي�ض  ذاتها  يف  �سياء  االأ قوة 

�سياء، وبالتايل كان هناك وحدة بني ال�سيء  داخل االأ

ال�سيء  ن  الأ عنه،  تعرب  التي  العالمات  اأو  وظاهره 

هما  )العالمات(  اخلارجية  و�سورته  املو�سوع  اأو 

بني  خلط  هناك  كان  وبالتايل  واحدة،  طبيعة  من 

ال�سيء و�سورته، وملا كانت ال�سورة اإعادة متثيل اأو 

ا�ستح�سار للغائب، مل يكن هناك �سورة تعيد متثيل 

ال�سيء. الطق�ض مل يكن يعني بالن�سبة لليونان يف تلك 

واإمنا  ال�سيء  متثيل  اإعادة  اأو  اإحياء  اإعادة  املرحلة 

وبالتايل  ذاتها.  بحد  حقيقة  اإنه  ذاته.  بحد  ال�سيء 

والو�سط  اإظهار،   اأو  ا�ستح�سار  يكن مكان  املكان مل 

من  يتجزاأ  ال  جزء  هما  الزمان(  )املكان  الف�ساء  اأي 

ال�سيء بحد ذاته. لي�ض هناك عالقات ثنائية داخل\ 

يكن  مل  لذلك  غر�ض.   \ فاعل  ومدلول،  دال\  خارج، 

عندما  الفكر  وعامل  الفعل  عامل  بني  تعار�ض  هناك 

ظهرت املدينة )اأثينا(.   

مع ظهور الفل�سفة التي تعني التاأمل والو�سوح كان 

ن هذه امل�سافة  ال بد من م�سافة بني ال�سيء والفكرة الأ

ظهور  مع  تلقائيًا  هذا  وترافق  للمعرفة.  �رسورية 

وعند   ،  idea اأفالطون  عند  الفكرة  كلمة  اإن  امل�رسح. 

اأر�سطو ideos  ، تعني امل�سافة التي تف�سل بني ال�سيء 

�سيوؤدي  ال�سيء والفكرة   التمييز بني  والفكرة.  وهذا 

مور.  �سياء اأو االأ �سياء وملعرفة االأ اإىل منظور جديد لالأ

ويل جند فكرة نلخ�سها  بالن�سبة للمفهوم اليوناين االأ

اأن   اأ�سا�ض  اأرى«  على  ما  اأعرف مبقدار  »اأنا  بالتايل 

مع  يختلط  ال�سوء  وهذا  �سوءاً،  تبث  اأو  حتمل  العني 

يف  ج�سام  االأ ي�سيء  التي  للروح،  اخلارجية  النار 

ية.... لكننا  العامل اخلارجي وهذا ما ي�سمح لنا بالروؤ

يتنا  روؤ اإطار  يف  يقع  ما  نرى  اإمنا  �سيء  كل  نرى  ال 

�سديدة  لكهنا  الب�سيطة  ية  الروؤ انطالقًا من هذه  فقط. 

يف  مو�سوعي  هو  ما  بني  الهوة  اأي�سًا  تظهر  الداللة 

وال  يقبل  ال  ن�سان  فاالإ وذاتي..  هو  وما  املعرفة 

املعرفة  ارتبطت  لذلك  يراه.  ما  اإال  ي�سدق  وال  يفهم 

ية منذ البداية. وقد ظهر يف  باإ�سكالية النظرة \ اأو الروؤ

يربط بني مفهوم  املعرفة  �سكل من  القدمية  اليونان 

�سياء.  لالأ املنطقي  للفهم  قابلة  ية  وروؤ للنظر  حمدد 

الفكرة  ترابط هذه  اال�ستطراد مدى  ولي�ض هنا جمال 

بفل�سفة امل�رسح، لكن لننظر اإىل امل�سطلحني التاليني 

ول وهو opsis  الذي يعني »عر�سا« وهو م�ستق من  االأ

خر  االآ وامل�سطلح  ية،   الروؤ يعني  الذي   optis م�سطلح 

نراه،  اأو  منه  نرى  الذي  املكان  ويعني    theatron وهو 

لنفهم اجلوهر الفل�سفي للم�رسح. 

5

معنى امل�صرحة يف امل�صرح

اإن خ�سبة امل�رسح هي مكان له وجود مادي حقيقي 

مكانًا  رمزي  ب�سكل  ي�ستح�رس  اأو  ميثل  مرئي  فارغ 

من  التايل:  ن�ستخل�ض  التعريف  من  و  غائبًا.  اآخر 

اإذا كانت هذه  ال�سياق، حتديد ما  غري املهم، يف هذا 

الفكرة هي نتيجة لوجود امل�رسح اأم اأن امل�رسح انبثق 

امل�رسح  اأن  القول  ميكننا  بالنتيجة  اأنه  املهم  عنها، 

مثل الذي نرى فيه ال�سيء غري املوجود  هو املكان االأ

الغائب-  ال�سيء  وهذا  ن�ستح�رسه(،  )اأو  ن  االآ هنا- 

اإىل  وي�ساف  فينا  يوؤثر  امل�رسح  خالل  من  املوجود 

امل�رسحة  فكرة  فاإن  وبالتايل  احلياتية.  جتربتنا 

اأو  غري مرتبطة جوهريًا )واإمنا تقنيًا( بتحويل �سيء 

لهذا  اإدراكنا  ب�سكل  واإمنا  اإىل م�رسح  اأو حادثة  فكرة 
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اإىل  بنظرتنا  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطة  وهي  ال�سيء، 

احللم  يف  نرى  )فنحن  للعامل  اإدراكنا  وب�سكل  مور  االأ

م�سهداً(.  وبالتايل  ميكن لتعبري امل�رسحة اأن يتجاوز 

ما هو مرتبط ب�سك مبا�رس  بامل�رسح.  لذا فاإننا نعترب 

ظهور امل�رسحة يف امل�رسح كان كرد فعل على قواعد 

يهام  وفل�سفة امل�رسح الغربي والفنون )املحاكاة واالإ

والتمثل(

ال�سعر  فن  هو  الغربي  للم�رسح  ول  االأ املرجع  اإن 

حماكاة  فكرة  هي  للفنون  بالن�سبة  كذلك  ر�سطو.  الأ

الواقع.  

وهو    امل�سمون  بني  يف�سل  ال�سعر  فن  يف  واأر�سطو 

التمظهر   اأو  وال�سكل   logos بالكالم    املحمول   muthos

بغ�ض  كعر�ض،  للرتاجيديا  الرئي�سية  املعامل  ويحدد 

النظر عن الن�ض)4(. 

-ال�سخ�سيات التي تفعل )الرتاجيديا هي فعل درامي( 

على اخل�سبة تقول اأنا، وبالتايل املحاكاة هنا لي�ست 

حماكاة بال�رسد واإمنا بالفعل. 

الت�سكيل  على  يعتمد  عر�ض  يف  الرتاجيديا  -انتظام 

التطهري  هي  الرتاجيديا  غاية  اأن  ومبا  احلركي. 

الثالثي  والف�ساء  امل�سهد  وجود  عرب  يتم  فالتطهري 

نه يج�سد احلكاية. بعاد الأ االأ

اإ�سافة  اخل�سبة  على  املوجودة  خرى  االأ -الو�سائل 

اإىل ال�سخ�سيات واحلوار، مثل الديكور واجلوقة التي 

يقاع\املو�سيقى. حتمل الغناء واالإ

-العالقة املبا�رسة بني العر�ض واملتفرج وهي عالقة 

ية املتفرج. مواجهة.. العر�ض يدخل يف جمال روؤ

اإذاً مفهوم امل�رسحة كما يرد منذ البداية يرتكز على 

اأربع خ�سائ�ض: 

�سياء  لالأ املادي  الوجود  خالل  من  ال�سيء  حرفية   -

�سخا�ض على اخل�سبة. واالأ

�سياء  االأ حماكاة  وهو  الوجود  وهذا  العر�ض  -هدف 

�سخا�ض وهي حتاكي اأو تقلد الواقع.  واالأ

-ال�سمولية الفنية،  كل الفنون تلقي على اخل�سبة.

اجل�سدية  املواجهة   la frontalite املواجهة  -عالقة 

وبالعني بني ما ُيرى ومن يرى.

كل  بعده  ومن  اأر�سطو  فاإن  ذلك  كل  ورغم  ولكن 

ولوية  االأ اأعطى  احلداثة،  الغربي حتى ظهور  امل�رسح 

على  حداث(   االأ فعال-  االأ من  �سل�سلة  )بكونه  للن�ض 

يتم  وعربه  الن�ض  يف  موجود  فاملاأ�ساوي  العر�ض. 

التطهري والرتبية ال�سيا�سية للمواطن.  

بني  ال�رساع  بهذا  يتميز  الغربي  امل�رسح  تاريخ  اإن   

حماكاتها  وبني  اخل�سبة  على  �سياء  االأ وجود  حرفية 

ل�سيء حقيقي يف احلياة. وميكننا اأن ن�سيف اأن هذا 

امل�رسح  هاج�ض  ن  الأ هام،  تناق�ض  يف  يقع  امل�رسح 

اأنها هي  على  �سياء  االأ ا�ستح�سار  دائمًا  كان  الغربي 

احلقيقة املو�سوعية، وكاأنه يقول هذه هي احلقيقة ما 

يهام  هو على اخل�سبة لي�ض امل�رسح )�سمن مهمة  االإ

التي و�سعها لنف�سه(، وبالتايل فاإن هذا امل�رسح  عرب 

وراأى  الدرامي  لل�سعر  وىل   االأ املكانة  اأعطى  تاريخه 

فيه جوهر املحاكاة  واأعتربه اأف�سل من الفل�سفة. وقد 

فن  نه  الأ الفنون  �سلم  وىل يف  االأ املرتبة  ال�سعر  احتل 

انعكا�سي مرتبط باملعرفة والفكر واحل�سا�سية اأي�سًا. 

وقلب  احلداثة.  مع  دخل  امل�رسحة  مفهوم  يف  حتول 

راأ�سًا على عقب اأ�سبقية واأف�سلية الن�ض على العر�ض، 

ول  مر هو فاغرن عندما اأعطى الدور االأ اأول من طرح االأ

باأن تعود  تبدو على اخل�سبة وطالب  للرتاجيديا كما 

للرتاجيديا حياتها اأو اأن تعي�ض على اخل�سبة. 

مريخولد دعا اإىل العودة اإىل مفهوم اللعب يف امل�رسح 

من  امل�رسح  جردت  التي  املحاكاة  حرفية  مقابل 

امل�رسحة. وانطالقًا من هنا مت الكالم عن خ�سو�سية 

امل�رسح. واعترب اأن اإظهار عر�ض احلياة على اخل�سبة 

هو اإعادة لعب احلياة ولي�ض تقليدها. )البيوميكانيك 

– عودة اإىل امل�رسح اجلوال وم�رسح ال�سوق- واملمثل 
اللعب( 

وطرح  اخلال�ض  بالفن  طالب  غريغ  غورردن 

اخل�سو�سية امل�رسحية كنقي�ض للن�ض الدرامي.

6  

تطور دور امل�صرحة  يف الفنون:

�سا�ض اأو هي احلدث.    عندما ت�سبح امل�رسحة هي االأ

 performance and دنى  االأ احلد  وفن  )الربفورمن�ض 

 minimalistes arts

ح�سل  الع�رسين  من  القرن  من  الثاين  الن�سف  يف 

انقالب كامل يف مفهوم الفن،  فقد ظهر يف ال�ستينيات 
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�سكل من اأ�سكال جتليات امل�رسحة كان لها وقع موؤثر 

فن  على  ذلك  اثر  وقد  عديدة.  جماالت  يف  وحا�سم 

ما  واأفرزت  الت�سكيلية  الفنون  على  اأثر  كما  العر�ض 

 .performing arts   performance and minimalistes arts سمي�

انتقلت  جناز  االإ تعني  بالفرن�سية  برفورمان�ض  كلمة   

ت�ستخدم  و�سارت  هي  كما  نكليزية  االإ اللغة  اإىل 

يف جمال امل�رسح للداللة على العر�ض مقابل الن�ض 

من  عر�ض  على  للداللة  ت�ستخدم  ما  وغالبًا  الدرامي 

   performing arts دائية  االأ الفنون  اأما تعبري   . نوع معني 

فهو حديث ن�سبيًا، اأطلق منذ ال�ستينات على نوع من 

ن مالمح  دائية  الوا�سعة الطيف، وذلك الأ العرو�ض االأ

دواته  كل عر�ض تتحدد من خالل اأ�سلوب ا�ستخدامه الأ

خالل  من  وكذلك  الغر�ض(  اأو  اجل�سد   ( مكوناته  اأو 

و�سع هذه املكونات يف ف�ساء العر�ض. وتعترب هذه 

نها  الأ ول  االأ الطراز  من  توا�سلية   hفنون العرو�ض 

تقوم على وجود حدث اآين  Event بني العر�ض ومتلقيه 

العر�ض،  ف�ساء  يف  املتفرج  وجود  بزمن  ويتحدد 

وت�سيطر فيه ال�سورة ال�سمعية الب�رسية على العن�رس 

الكالمي،  ويف حال ا�ستخدم الكالم فيكون عن�رساً اأو 

موؤثراً �سوتيًا �سمعيًا اأكرث من كونه اأداة توا�سل. 

الربفورمن�ض اأقرب اإىل امل�رسح وامل�رسحة فيها ت�سيه 

م�رسحة العر�ض. 

 ،arts minimalistes دنى«  االأ »احلد  فنون  مييز  ما  اأما 

ويجعلها قريبة من فكرة امل�رسحة هو اأن هذا التيار 

تخل�ض اأو تهرب من التقاليد ال�سائدة يف الفنون، على 

تعتمد  التي  اللوحة  مفهوم  من   ، الر�سم  يف  خ�ض  االأ

مبداأ املواجهة والكلية frontalite et planeite، مقابل حلول 

النحت  يف  اأما  خ�سو�سية.  واأكرث  حتديد  اأكرث  اأخرى 

والدينامية  واالرتفاع  القاعدة  وجود  مبادئ  من 

الف�سائية اخلا�سة.

دنى يعيد النظر باملبداأ الذي طبع هذه  اإن تيار احلد االأ

�سياء  االأ   rendre present ا�ستح�سار  مبداأ  وهو  الفنون 

عالقة  حول  اًل  ت�ساوؤ ويطرح  املج�سدة  اأو  امل�سورة 

الزمان  يف  والوجود  امل�رسح  متيز  التي  ن  االآ هنا\ 

واملكان ومن هنا فهو يعدل يف الوظيفة الفنية للفن. 

يعدل يف  اأ�سا�ض ت�سميم العمل الفني وعر�سه. العمل 

جل ذاته، وال  الفني ال يج�سد ما هو غائب هو م�سمم الأ

احلقيقة وعر�سه هو حدث  اأو  الواقع  يحاول ت�سوير 

بحد ذاته. 

وهذا املبداأ اجلديد ين�سحب على كل الفنون وخا�سة 

اأولية  كمادة  الكالمية  اللغة  ت�ستخدم  ال  التي  تلك 

لها)5(. 

 objet et accessoire et الفن الذي يعتمد الغر�ض كاأ�سا�ض

 non la chose

خم�س�سة  اأغرا�سا  اأعماله  ي�سمي  جود  دون  كان 

 specific   objects  \ objet specifiques \ objets litteralistes

ما  وهذا  ذاتها،  بحد  وقائمة  موجودة  اأي  حرفية 

يف  احل�سور  ي�سمى  ما  اأو  الوجود  مفهوم  من  يغري 

 \ وجودان  هما  واملتفرج  الغر�ض    presence امل�رسح 

موجودان متقابالن يف ف�ساء واحد ويف زمن واحد 

وهذا احل�سور اأو الوجود هو ح�سور مو�سوعي ولي�ض 

باملقارنة  ي�سمح  ما  هو  لغائب  ا�ستح�سار  اأو  متثيال 

بامل�رسح وبالكالم عن امل�رسحة.

هذا الوجود الذي هو العمل الفني )على حدود الفن اإن 

ب�سبب مو�سوعيته.  نحتا هو م�رسحي  اأو  ر�سما  كان 

 . Objectod

العمل  هنا ال يقدم نف�سه على اأنه عمل فني وال على 

اأنه عمل تركيبي قائم على تركيب   اأنه غر�ض عادي 

هو  ما  ف�ساء  يف  وتو�سيعها  غرا�ض  االأ اأو  �سياء  االأ

العر�ض  �سالة  اأو  ال�سارع  يكون  قد  العر�ض،  ف�ساء 

ت�سكيل  ي�سمى  ما  وهذا  الخ.  قدمي  م�سنع  اأو  الفنية 

تو�سع  غرا�ض  االأ  .   installation الف�ساء  يف  تركيب  اأو 

ت�ستفز  وهي  خراج  االإ ت�سبه  بطريقة  الف�ساء  يف 

وهي  عنه.  غريبة  ولكنها  داخله  نها  الأ الواقع  ف�ساء 

عمال الفنية احلداثية التي تعطي  بذلك تخلف عن االأ

معلومة من خالل وجودها وترتيبها على ال�سكل الذي 

تكون موجودة فيه، وقد نقول اأنها تقدم قراءة ما عن 

هذا الواقع. واحلقيقة اأن العمل الفني ما بعد احلداثي 

ال يحمل معنى مرتبطا  بالواقع، لكن وجوده يفرت�ض 

اأنه جزء من موقف اأو و�سع  يكون املتفرج جزءا منه 

نه غريب عنه مع اأنه يف النهاية  وقد يتحدى الواقع الأ

املتفرج   ت�ستفز  اأو  يتحدى   وهو   منه  جزءاً  ي�سبح 

اأي�سًا كمو�سوع وكج�سد. 

-كان  طبيعتها  كانت  -مهما  العرو�ض  بع�ض  يف 
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ن�سان ال اأكرب منه وال اأ�سغر وكان  الغر�ض له قامة االإ

غر�سا فارغا من الداخل ليدل على هذا اخلواء الداخلي 

فن  كان  وبينما  ق�سى.   االأ احلد  فن  اإنه  احلياة.  يف 

ية  احلداثة قد ا�ستبقى على املواجهة يف مو�سوع الروؤ

للعمل  املتفرج يقف يف موقع مواجه  \ بحيث كان 

يوؤكد على وجود عاملني منف�سلني هما  الفني كاأنه 

العامل الفني والعامل الواقعي وبحيث تتم قراءة الفن 

بناء على الواقع. قام الفن املم�رسح فيما بعد باإلغاء 

من  جزءا  املتلقي  اأو  املتفرج  ف�سار  امل�سافة  هذه 

قد  احلداثي  الفن  كان  واإن  الفنتازية.   الرتكيبة  هذه 

حاول فقط ك�رس فكرة تاأطري العمل الفني اأي و�سعه 

�سمن اإطار حمدد، لكنه ا�ستبقى على الثنائيات التي 

املو�سوعي  مثل  الزمن؛  من  طويلة  فرتة  حكمته 

والذاتي وال�سكل وامل�سمون، وعليه فقد قام الفن بعد 

�سا�سيات وا�ستبدل فكرة العر�ض  ذلك بن�سف كل هذه االأ

  urbanisation املدينة  يف  الدخول  اأي  املدينية  بفكرة 

بعاد.  وتعامل مع الف�ساء كف�ساء ثالثي االأ

خامتة 

اإن البحث يف مفهوم امل�رسحة بحث طويل وم�رسع، 

يف  امل�رسحة  ليطال  امتد  اإذا  اأكرث  اليوم  يفيد  وقد 

هنا،  عنها  نتلكم  التي  النماذج  عن  خمتلف  هو   ما 

برمتها.  لعر�ض  وفنون  الغربي  ب�سكله  امل�رسح  اأي 

وتلك  منها  الروائية  ال�رسدية  الن�سو�ض  مثاًل  لناأخذ 

التي ت�سمى م�رسحًا )املونودراما( اأو يف فنون اأخرى   

من  الن�ض  على  اإما  ما  ب�سكل  م�رسحة  حتمل  وكلها 

خالل و�سائل عديدة اأهمها املخاطبة وامل�سهد ووجود 

اإىل  تنتمي  قد  وكلها  وال�رسدية  الزمنية  امل�ستويات 

عامل العر�ض ب�سكل خا�ض جداً. 

ببالنا  يخطر  ال  قد  جماالت  هناك  اأخرى  ناحية  من 

غنية اأو  اأن ننظر اإليها من منظور م�رسحي كمجال االأ

ن بفعل وجود الكليب،   خرى التي تتطور االآ الفنون االأ

غنية كعر�ض هي عر�ض مم�رسح اإمنا   قد نتكلم عن االأ

من  م�رسحتها  حتمل  اأن  ميكن  اأي�سًا  كن�ض  غنية  االأ

داخل لغتها وبنيتها وهذا ما يجعلها توؤثر يف متلقيها 

ب�سكل اأعمق  ي�سبه تاأثري التغريب يف امل�رسح. �ساأذكر 

هنا مثااًل واحداً هو اأغاين زياد الرحباين ومو�سيقاه، 

)اجليل  ب  االأ الرحابنة  واأغنيات  مبو�سيقى  مقارنة 

ول(، التي ب�سبب  ما حتمله من تغريب بني الكلمة  االأ

واملو�سيقى وبني ما هو متوقع وما هو مقدم لل�سمع 

توؤدي اإىل م�رسحة عالية هي مبثابة تغريب يخاطب 

ب اجليل  العقل اأكرث من احلوا�ض.. اأغنية الرحابنة ) االأ

ول( من حيث الكالم واملو�سوع واملو�سيقى و�سكل  االأ

بعيد  اآخر  ف�ساء  اأو  عامل  اإىل  املتلقي  تنقل  لقاء   االإ

ن�سبيًا عن الواقع اإنه عامل احللم- عامل �سحري. 

م�رسحة  وفيها  بالواقع  الت�ساقًا  اأكرث  زيادة  اأغنية 

اإىل  املتلقي  تعيد  وهي  وواع  مق�سود  ك�رس  اأو 

الواقع بكل م�ساكله. وهذا وا�سح خا�سة على  اأر�ض 

امل�ستوى اللغوي م�ستوى انتقاء الكلمات واللعب على 

الكالم عند زياد. 

يف  املفهوم  ا�ستخدام  اأن  فقط  لنقل  النهاية   يف 

جماالت اأخرى غري امل�رسح يبقى مبثابة ا�ستعارة من 

اآخر ال  للتطبيق على فن  امل�سهدي   الفن  اأي  امل�رسح 

وىل، بال�سمات  قل للوهلة االأ يت�سم بال�رسورة، على االأ

يبقى  لكنه  وامل�سهد(  املكان  وجود  )اأي  امل�رسحية 

فعااًل وي�سمح ب�سرب اأعماق تاأثري هذا الفن وفعاليته. 

الهوام�ش

 1 - هل ميكننا الكالم عن م�رسحة يف جل�سة حماكمة مثاًل؟ 

2 - هذا ما �سنحاول طرحه يف نهاية البحث. 

3 - انظر درا�سات جان بيري فرنان حول احل�سارة اليونانية.

4 - ونحن هنا عندما نتعامل مع العر�ض نعود للتمييز بني ما هو 

ادبي )اأدبية( وما هو م�رسحي)م�رسحة(. 

الزخرفة  وفن  �سالمية  االإ الفنون  يف  جذري  اختالف  هناك    -  5

على وجه التحديد ولكن اأي�سًا يف الفن الت�سويري ويف املنمنمات 

وغريها. 
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فخــاخ العــــدم
)ن�ص م�رسحي( 

فاطمة ال�صيدي
 

كاتبة و�ساعرة من ُعمان

 ) يفتح ال�ستار ويف زاوية من امل�رسح رجل نائم يف �رسير خ�سبي بثياب بي�ساء 

وا�سعة، وعلى مقربة منه تتناثر بع�ض الكتب كزاوية لغرفة نوم ب�سيطة، اأ�سواء 

يعلو  وممتد،  حزين  ناي  و�سوت  الدخان  يتخللها  ومتوزعة  ممزقة  بنف�سجية 

ويخفت ح�سب قوة التعبري، واحلركة .

بزوايا متفرقة يف امل�رسح وباإ�ساءة خافتة جدا ومتدرجة تظهر خلفية امل�رسح 

�ساءة حولها  وهي مقربة قدمية بها قبور متهالكة و�سبه مفتوحة ثم تعتم االإ

متاما وت�سّلط على الرجل. 

من اأعمال حممد عامر العوائد - ُعمان 



يحلم،   وكاأنه  رقدته  يف  يتململ  وهو  الرجل  يظهر 

ول راقدا  يف ال�رسير  ويف حني اليزال ج�سد الرجل االأ

اآخر،  ينه�ض ويجل�ض على حافة  ين�سلخ منه ج�سد 

كتابة  يحاول  وقلم  ورقة  يده  ويف  يدخن  ال�رسير 

�سيء ما، ثم مي�سك نايا ويبداأ يف العزف عليه مقّطعة 

فق ويتحرك ببطء  حزينة جداا.. يجول بعينيه يف االأ

�سديد(.

_ اأي اأفق للحلم؟ اأي طق�ض لفاكهة الروح كي تن�سج 

هكذا على مقربة من الوجع بال اأمنيات لتتلو �سورة 

�سماوات  به  تن�سح  غياب  اأي  قافية؟  قافية  الفرح 

الوجل يف متاهيها املخت�رس لكل هذا املوت؟

يف  خمالبها  الكينونة  تن�سب  وحيد  لكائن  قدر  اأي 

موته  تخد�ض  نحا�سية  اأظافر  اأي  �سنة؟  االآ روحه 

وحتفر  للحلم؟  اأو  للغياب  ا�ستوى  كلما  املوؤقت 

اآباره املجدبة بفداحة ماالطاقة له به كلما اأ�سناه 

 . الظماأ

اأي كائن ميكن اأن ت�ستاأن�ض له هذه الروح اخلراب؟ 

العمر  اأوراق  بها  تورق  اأن  ميكن  خ�رساء  يد  اأي 

اجلافة؟ اأي �سهقة؟ اأي ده�سة ميكن اأن تنع�ض كل ذا 

الوهن،  التحّلق حول موائد  اأدمنت  اليباب يف روح 

تبارك احلزن وتغفر ذنوب الراحلني على عجل.

املتجّذر  اخلواء  هذا  يحا�رس  اأن  ميكن  �سوت  اأي 

و�سعرا  ميامات  اجلرح  بهو  يف  واملتنا�سل  عميقا 

وبكاء؟!

اإذ تت�سلقك  اله�ض! يال�سقائك  الكائن  اأيها  يال�سقائك 

وجاع ك�رسب  حزان كيا�سمينة طيبة، وت�سكنك االأ االأ

خفافي�ض عاجز عن مواجهة ال�سوء. 

يف  حتى  مايطربه  يجد  ال  حني  الدمع  يال�سقاء 

اأ�رسحة املوتى، اأو عتبات باعة الوهم النبيل .

)ت�سلط ال�سوء اأكرث على املكان فتظهر خم�سة قبور 

�سبه مفتوحة، بها خم�ض ن�ساء كاأطياف بعيدة غري 

نف�سه،  يحدث  وهو  يدور  الرجل  وبينما  وا�سحة 

الرجل،  يراه  القبور،  اأحد  ببطء على  �سواء  االأ ت�سّلط 

امراأة  طيف  يلمح  ي�سل  وحني  لفتحه  اإليه  ويتجه 

راقدة فيه..

الرجل: انه�سي اأيتها الده�سة املوزعة على تقا�سيم 

على، قومي من �سباتك اأيتها الفكرة الفرح  حلمي االأ

الذابلة  غنية  اأيتها االأ التي تاأتي وتذهب كاجلنون؟ 

اأيتها  الع�سق،  زمن  من  �سوتي  من  مقربة  على 

منية التي نرثتها يف روحي طويال، وعبثا اأطلقت  االأ

ظفائرها للريح، اأيتها الوردة التي مل اأزل بني الفينة 

والفينة اأن�سط ذاكرتي برائحتها.

ف�ستانا  تلب�ض  جدا،  جميلة  امراأة  القرب  من  )تخرج 

يف  وتتحرك  مروحة،  يديها  يف  وحتمل  مزرك�سا 

ال�سوق  من  عائدة  وكاأنها  جدا،  بطبيعية  احلياة 

مثال، ولي�ض كاأنها خرجت للتو من القرب، مما يرتك 

انطباعا للمتلقي ان القرب يف ذهن الرجل فقط(

حلنيني؟  ا�ستجابت  ال�سماء  اأن   يبدو  ياااااااه   -

امل�رسئبة  ب�ساتينها  من  حورية  يل  وقي�ست 

املوا�سم من  فاكهة خانتها  لقد وهبتني  باجلمال، 

اأحزنتها �سورتي املنك�رسة  جنانها ال�رسمدية، لقد 

يف وجه نر�سي�ض فوهبتني ما تتمراأى فيه روحي، 

وهبتني يدا تلملم فو�ساي من برازخ اجلنون ولوثة 

ال�سخب.

)يتوجه اإليها خماطبا وهو مي�سك طرف يديها (

من  عنها  اأبحث  التي  ال�سماء  ياغانية  تعايل!   -

اأ�ستهل  التي  الق�سيدة  اأيتها  تعايل  اخللق،  زمن 

عمى الذي حرم  اأنا االأ ذاتي بقراءتها مرة تلو مرة، 

الذي  اأنا  املجهول،  رائحة  من  واقتد  العبث  فتنة 

�سياء بلذتها املوؤقتة، وفتنتها  الميكث عند حدود االأ

الق�سرية..

 ) يركع بهدوء بني يديها، وكاأنه يدعوها للرق�ض، 

�سواء جدااا وتتعاىل مو�سيقى هادئة على  تخفت االأ

رق�سة ب�سيطة ( 

الرجل : يا اأمرية اجلمال والفرح! تعايل لنحّلق معا 

الغيب  يان�سمة  للمجهول،  لال�سيء،  املطلق،  حلدود 

احلرية وعوامل  اإىل مرافئ  لن�سافر  تعايل  اجلارحة، 

البهجة التي ُخ�س�ست للمجانني وال�سعراء فقط. 

احل�سن،  عباءة  الكلمات  من  لك  �ساأن�سج  يل!!  كوين 

�ساأذيب  الده�سة،  اك�س�سوارات  اللغات  قو�ض  ومن 

روحك  ب�سهد اللغة اخلمرية، واأ�سكرك ع�سقا وولها..

الروح،  ي�سكر  فعال!،  جميل  كالمك  اإن  املراأة)1(: 
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وجهها  ولكن!)وتتح�س�ض  باحلب،  وردة  االأ ويخّدر 

كاأنه تثبت املاكياج عليه( هل هذا فقط ما لديك؟ 

نه البد اأن  اأق�سد.. اأال متلك اإال كالما جميال فقط؟ الأ

ين�سب هذا الكالم اجلميل يوما، اأو قد ي�سبح وقعه 

على اأذين �سيئا عاديا.

�ساأخرتع  ال�سماء،  ياحورية  �سيئا  : التخ�سي  الرجل 

لك كل يوم لغة، اأجمد بها ح�سنك، واأذيب بها قلبك 

الطفل .

عند  الرجال  يركع  اأن  تعودت  ولكنني  املراأة)1(: 

اأقدام فتنتي، ويقدمون قرابينهم عند حواف بهائي، 

احل�سن؟  هذا  كل  اأنت  �ستخّلد  كيف  ن  االآ فاأخربين 

ع�ساقي  وبني  بينك  وازن  الأ �سماناتك؟  ما  اأق�سد 

الع�سق من بني جمع  الكرث، علك تفوز يف �سباقات 

من الكائنات متجد ح�سني.

واحلزن(  ال�سيق  من  �سيء  عليه  بدا  )وقد  الرجل: 

اأراهن  وال  �سباقات،  يف  اأدخل  ال  اأنا  �سيدتي،  عفوا 

اإال لغة!  لغة خ�رساء  اأملك  فاأنا ال  على املفا�سلة، 

كالربيع حتّنط احل�سن يف قوارير خلودها، واجلمال 

يف دفاترها لينعت كل الع�ساق به حبيباتهم،  فاأنا  

الفكرة  جحيم  من  الكلمات  يقتد  �ساعرا  اإال  ل�ست 

ويلونها بدمه ودمعه و�سدى خلجاته ال�سادقة .

املراأة)1( : اأوووه ولكن هذا ال يكفي! كيف �سرتوي 

ب�ساتني ح�سني لتثمر؟ اأحتاج املال لتن�سح فتنتي 

بالبذخ، نحن نحيا يف دنيا الب�رس واملادة!

الواقع  م�سامري  من  اأنك  يبدو  حلوتي!  يا  ال�ساعر:  

التي تدق اأج�سادها ال�سدئة يف جدر احلياة امليتة، 

�سياء الوهنة والتافهة اأو تلعقها، اأنت من  وتعّلق االأ

ليجمعون  الهواء  يقذفون خطاهم يف  الذين  اجلمع 

الع�سافري،  عنها  ترفعت  التي  �سياء  االأ فتاتات 

اأما  ال�سمت،  كائنات  وتركتها  الدود،  منها  ونفر 

اأنا يا�سيدتي فال اأملك كما اأخربتك اإال لغة من مطر 

اأ�سطورة كفينو�ض،  بها  اأجعلها  ان  واأحتاج  وع�سب! 

اأغنيات روحي،  واأجعلها  اأ�سكنها جويف، واأطعمها 

تتنزه على �رسفات  الوجع يف خميلتي.

اأنا يا�سيدتي الاأملك �سوى الكلمات، الكلمات حدائق 

ر�ض. الرب، الفتنة املعلقة بني ال�سماوات واالأ

حمق! ولكن هل �سناأكل من وهمك  اأيها االأ   : املراأة 

وحذلقاتك، وهل يورق ح�سني بكلماتك، وهل اأرتدي 

جنونك وخزعبالتك اأيها ال....�ساعر .

نني اأبحث عمن تعي�ض  ال�ساعر : ههههههه ال طبعا الأ

معي حياة الع�سافري املحّلقة، نتقا�سم احلب، ونبني 

الع�ض ق�سة ق�سة .

املراأة :  ع�سافري، حب، ق�ض اأففففف ماهذا؟ ) يتغري 

�سوتها بعنف خالعة الرقة امل�سطنعة التي ترتديها( 

بالدرهم  موزون  واقع  خارج  حتيا  اأنت  رجل  يا 

اأووووووه هيا ام�ض يف حال �سبيلك، ال  والدينار، 

بقوة  )ت�سحك  الهذيانات  هذه  تفتنها  امراأة  توجد 

وترتكه باأنفه �ساخرة، مت�سي م�سافة قليلة ثم تتجه 

للقرب وتغو�ض فيه( .

 ال�ساعر : يا اإلهي! ما اأقبح اجلمال حني يلطخ بوحل 

ال�سائد، ويقاي�ض الكلمة بالدرهم والف�ستان، مغرور 

مهما  فتنته  زهور  تذبل  ووجه  يذوي،  يوما  بج�سد 

قدمت من قرابني بني يديه.

كالف�سيحة؟  مرتبك   كالزيف،  عار  اجلمع  اإلهي  يا 

يف  غنيات  باالأ املزامري  حناجر  تتهدج  ووحدي 

روحي، وتهيم روحي يف حمراب الوجع تتلو اجلمال 

اه �سكنا  �سالة، و�رساجي ي�سيء فتيلته ع�سقا، وروؤ

لزنبقة مائية التاأتي ..

الوهج،  ي�سقها  جنية  عن  اأبحث  الغيب  �سدرة  يا 

حورية  ب�رسي،  تخطف  الندى  بروائح  مغ�سولة 

اليجف،  نبع  الفرح،  حلدود  بيدي  تاأخذ  زرقاء 

املك�سور  قلبي  على  حتنو  اأبي�ض  زجاج  من  امراأة 

بلغة البوح وحمى الهذيان، ت�ستوعب �سغبي، �سم�ض 

م�ستعلة بال�سوء تغ�سل �رساييني من حزن الطرقات، 

الدمع  وفا�ض  احلمى،  اأرهقتني  فقد  الليل،  ووحدة 

حتى اأغلق م�سارب الفرح، والتهب ال�سوط حتى اأطفاأ 

القلب  على  احلزن  وعّر�ض  الروح،  يف  زغرودة  اآخر 

مبعرثا كل اأع�سا�ض ال�سكينة ..  

بني  ظهور  مع  متقطع  بحزن  املو�سيقى  تتعاىل   (

آاآاآه 0اآه 00اآه  آا آا آا آا آا ل�سوت الناي، واأ�سوات متداخلة )ا

اآه(  تكون من اأ�سوات ن�سائية غالبا لتظهر دالالت 

على  قليال  قليال  ال�سوء  وي�سلط  احلارقة،  احلزن 
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فيلمح   ، بهدوء  نحوه  الرجل  يتقدم  الثاين،  القرب 

امراأة مكت�سية بال�سواد تخرج منه ، تتغري املو�سيقى 

ببطء لتتعاىل ب�سيء من الفرح ينظر ال�ساعر للمراأة 

ويتمتم( .

- هل هذه هي مراآة الليل؟ كحل الطرقات املتيمة 

من احلنني، اأمرية الظلمة الهاربة من جراح ال�سوء 

القلب  عطرها  من  �سيكتحل  التي  ال�سوداء  ،زنبقتي 

)يتقدم اإليها حماوال اأن مي�سك يديها، وكاأنه يريدها 

اأن تقطع �سارعا ما،  فت�رسخ بقوة( ..

تقتد  التي  الغياب  ولذة  الغمو�ض  يافتنة  -حلمك 

روحي من �سماواتها الزرقاء، لتهبها حلكة الوهم، 

بل  �سيطانا،  ل�ست  حلمك،  العا�سقة،  الظلمة  و�سواد 

ظامئ للجمال والفرح، فقليال من املطر، فاأنا بكلي 

�سحراء حتلم بالقطرات وت�سلى لل�سقيا.

املراأة)2( :  اأيها ال�سيطان ال�سفلي، اأعوذ برب العفة 

منك.

ن�سل  من  ل�ست  �سيدتي،  ح�سنك  ر�سل  :على  ال�ساعر 

النار �سيدة املاء، رمبا ال اأعرف لغة ال�سماوات جيدا، 

الغياب يف  يلفني   ر�ض، ورمبا   االأ بلغة  اأغني   لذا 

لكنني  هذا،   املغري  �سوادك  من  قتامة  اأ�سد  عباءة 

عار من اخلبث كيوم ولدتني اأمي، فقط هي روحي 

اخللود،  عن  البحث  مباهج  يف  الهائمة  اخل�رساء، 

الرماد،  اأثقله  والذي  اللون  من  العاري  القلب  وهذا 

اآلهة  اإياها  متنحه  للحياة  اإقامة  تاأ�سرية  يحتاج 

تكوين  وهل  حلم،  ريث  اآلهتي  تكوين  فهل  كاأنت! 

عمر الفتنة يف هذا القفر القار�ض الذي يربي املوت 

يف  الكالم  حار�سة  تكون  هل  يديه،  بني  والذبول  

�سحراء التلعثم، واأمرية التيه يف عمر الظالل. 

املراأة : ماكل هذا الكالم الغريب؟ ل�ست �سوى ج�سد 

اأيها  اآلهة  ل�ست  الغيث،  ينجب  ورحم  الفتنة،  حمرم 

الزنديق.

ال�ساعر : اأنا ل�ست زنديقا غانية احللكة، ل�ست �سوى 

جمرد اإن�سان اأثقله التيه، وا�ستلذ قافية الريح، وغنى 

واأهدته   قدار،  االأ حزنه  فتقا�سمت  املوت  عا�سري  الأ

قفازات اجلزع والفجيعة كلما قرر املثول بني يدي 

جمل  حلم، اأنا يا �سيدتي �سطر قافية يحلم ب�سقه االأ

�ساأدغدغ  العفاف؟  �سيدة  حلمي  تكوين  فهل  فقط، 

ع�سق املواين بني يديك، واأ�رسف يف بث طيور الفرح 

قلبك  تتخذك  كي  حالم  االأ �ساأهدهد  جفونك،  بني 

ع�سا، و�ساأجعل ج�سدك قافية للبهجة والنور، �ساأبثك 

ع�سقي �سواق من خمر حالل، واأهبك جنوين �رساعا 

نبحر به معا للذة .

املراأة : اأيها ال�ساحر، لقد اأوجعتني كلماتك التي مل 

يح�سدون  اإنهم  يقول؟  ذا  ومن  مثلها،  يوما  اأ�سمع 

ثمارنا حتى قبل ن�سجها، لقد ت�رسب ع�سقك لفوؤادي 

اأي �ساحر اأنت؟ واأي لغة متلك؟ مل ا�سمع يوما �سيئا 

�سيطان  �سيطان؟ ولكنك  اإنك  لك  اأقل  اأمل  ي�سبه هذا، 

لذيذ على مايبدو . 

ال�ساعر : )يقرتب منها وياأخذ يدها ويقبلها( يا ملكة 

العتمة وال�سحر، اإن كنت �سيطانا فاأنت �ساحرة، وها 

اأنا بني يديك نايا يغني �سطوة حزنك، ومفتاحا لكل 

ن�ض  مزاليج الفرح واجلنون،  �ساأجعلك �سيدة اجلن واالأ

واآلهة املحبني، و�ساأنرث قبالت ال�سم�ض على جبينك، 

واأجعلك غانية ال�سوء، فهل تكوين يل؟

) وقد بداأت ترتنح ع�سقا( نعم، فخذين بني   : املراأة 

مل  التي  احللوة  كلماتك  اأطعمني  ن،  االآ منذ  يديك 

هرب من م�ستنقعات  اأذق يوما لها مثيل، غني يل الأ

احلنني  من  عمر  بدفء  غازلني  وال�سمت،  الق�سوة 

التي  الليل جنتنا  م�سى عِط�سا جافا ميتا، واجعل 

والثوب  الراأ�ض،  غطاء  تخلع   ( ال�سم�ض  التعرف 

يف  غاية  مك�سوف  ف�ستان  حتته  فيظهر  �سود،   االأ

غراء، وتقرتب منه ب�سدة(  االإ

رفقا  العفاف،  �سيدة  الده�سة(  متلكته  )قد   : ال�ساعر 

بهذا  رفقا  رغبة،  �سفة  على  املنتحر  احلياء  بهذا 

ن بني يدي، وكان بهيا  احل�سن الذي ك�رسِت عنقه االآ

�سهل من كلمة حب  كال�سالة، اأيتها الكائن املقد�ض االأ

عابرة، ل�ست مالكي ذو املنقار اخل�سبي، ال اأبحث عن 

رغبة جاهزة،اأو ج�سد  وال عن  تداري خرقة،  خرقة 

منذور حلالة حب، ال اأبحث عن دمية اأبعرث كلماتي 

ال�سموات  ر�ساء  عليك  فاأم�سي  امليت،  ح�سها  على 

ر�ض )يلملم ثيابها ال�سوداء ويقدمها يف يديها  واالأ

ويعر�ض وجهه عنها(..
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ك�سفت  لقد  الب�رس،  اإبلي�ض  يا  اللعنة  عليك   : املراأة 

�سرتي، وقتلت اأمنية بالفرح اجلميل الذي مل اأتذوقه 

ن اأن توهمني اأنك مالك متعفف، واأنت  اأبدا، تريد االآ

واللحوم  ال�سكك  عظام  وراء  يزحف  اأجرب  كلب 

والذئاب  الكالب  ككل  ر�سفة  االأ على  املعرو�سة 

دمية ..عليك اللعنة، عليك اللعنة )تتمتم بال�ستائم  االآ

وتغو�ض  للقرب  تتجه  ثن  قليال  وت�سري  واللعنات 

فيه(.

واملو�سيقى  به�ستريية  يتحرك  وهو  ال�ساعر  )يظهر 

تت�ساعد حزنا ،، كاأنها تنبعث من راأ�سه( 

عوج،  آاآاآه ال ل�ست اأنت هذه، وال تلك يا �سلعي االأ - ا

يغلي  ك  وغناوؤ يديك،  ل�سواطئ  حتن  روحي 

اأعرف  كن�سل،  راأ�سي  يخرتق  و�سوتك  بحنجرتي، 

�سدى اخللخال املتقطع على عتبات الوجد، اأعرف 

وجنون  امل�سافة  �سقوق  من  املت�رسب  املاء  يقينية 

بالغناء،  املزدحمة  الرائحة  �سدى  اأعرف  الريب، 

واأهداب  العجلى،  النظرة  يف  الفتنة  براءة  اأعرف 

ال�سحكة  �رسايني  يف  الهامة  علو  املاء،واأعرف 

املتاألهة ..   فاأين اأنت؟؟

فاحتة  وردية  �سواء  الأ �سواء  االأ تتغري  )ببطء 

ومو�سيقى راق�سة، وي�سلط ال�سوء على القرب الثالث، 

احل�سن  يف  غاية  امراأة  فتخرج  له،  ال�ساعر  فيتجه 

لل�ساعر  م�ساد  اجتاه  يف  مت�سي  والرقة،  واجلمال 

وت�سحب كلبا يف يدها يظهر عليها الرتف، فيتقدم 

منها ال�ساعر وهو ي�سفر وي�رسق وجهه فرحا(

هذه  اإذن  وده�سة(  بفرح  نف�سه  )يخاطب   : ال�ساعر 

هي! فهنا �سكب احل�سن مداه، وهنا اأ�رسقت املعاين 

لهي املبجل، هنا ا�ستباحت  على �سفاف احل�سن االإ

يديه  البهاء  فتح  وهنا  النايات،  خ�سور  غنيات  االأ

القدر  لهذا  يا  عدل..  االأ القدر  لهذا  يا  الكون!!  لعناق 

عدل .. االأ

بانحناءة  التحية  يديها  بني  ويقدم  منها  )يقرتب 

ومثول( اأمرية الكون عمي جماال وبهاء..

لهندامه غري  تنظر  وهي  وتعال  )بتذمر   :)3( املراأة 

اأففف من هذا  وتتمتم(  اأ�سفل  اإىل  اأعلى  املرتب من 

ن؟ لعله من اأولئك الذين ي�سفحون اأمواه وجوههم  االآ

رمق  به  ي�سد  �سيئا  �ساأعطيه  الت�سّول،  اأر�سفة  على 

قلبي  يخد�ض  الذي  منظره  ية  روؤ ويكفيني  احلاجة، 

)متد له يدها مببلغ من املال(..

 ال�ساعر ) وقد ا�ستعل واّحمر غ�سبا، بعد اأن �سفعه 

�سليلة  يا  الكالم(  على  القدرة  فقد  حتى  مافعلت 

املرت�سني  حفيدة  يا  والل�سو�ض،  ال�سالة  الكالب 

واملقامرين، ل�ست مت�سوال، هنا يا حثالة اجل�سد الب�ض 

ى  والقلب الذي تنعق فيه البوم، قلب م�سمخ بالروؤ

واحلنني، قلب يبحث ك�رساع �سامق عن �سارية يعّلق 

عليها فو�ساه وجنونه، هنا قلب �ساعر كان يحلم اأن  

�رسة، وكان قبل اأن يكتحل  يركع بني يدي فتنتك االآ

برمد نظرتك ال�ساخرة ينتظر اأمرية تتفهمه وت�سمله 

بحنان الروح، وتوؤويه من حر الوحدة وبرد الفراغ، 

عروقها  لتدغدغ  الكون  فرا�سات  لها  يجمع  اأمرية 

لت�سعل  ال�سم�ض  اأ�سعة  من�سوب  لها  ويحجز  بالفرح، 

�سفائرها بلون الذهب ، كلما هم الليل باالقرتاب!!

بالدمع  ويتح�رسج  جمروح  و�سوته  يوا�سل   (

اأيتها  مت�سوال،  ولي�ض  �ساعر جمنون،  هنا  والغ�سة( 

التافهة اخلرقاء، هنا اآخر �ساللة ال�رسفاء والب�سطاء 

امل�ستطيلة  النهار  دروب  على  لثغة  هنا  والطيبني، 

التي �سادرمت �سمو�سها ون�سيمها، واحتكرمت حريتها 

زهورها  وراثيا  وهند�ستم  الطبيعية،  ورائحتها 

وفواكهها احلية واحلقيقية، وعلبتم احل�سن يف علب 

املاكياج، و�سدرمت العفاف يف قوالب الثلج .

املراأة: ) ت�سحك برقة تامة وكاأنها حتى غري قادرة 

على ال�سحك، وهي متعجبة من حالته وكلماته، 

يا  واحتقار(  بازدراء  وهندامه  �سكله  اإىل  وتنظر 

اإلهي يقول كالما غري مفهوم، عفوا ولكن!! مثال!! 

هل كنت حتلم مبثلي اأيها ال�سعلوك القذر) تنتبه 

لنف�سها وتعّدل من اأ�سلوب حوارها قليال( اأو مل ال ؟ 

ميكنك اأن حتلم، فلي�ض يل اأن اأ�سادر اأحالمك اأيها 

الكائن املعتوه، فاحللم منحة القدر لكم، لكن حني 

الجترحني  كي  عينيك!!  تغم�ض  اأن  اأرجو  حتلم 

بنظراتك القا�سية، وحينما تفيق �ستدرك اأنه حتى 

يف احللم ال ميكن اأن تنظر امراأة مثلي  اإىل رجل 

مثلك.
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ينهمر  مطر  �سوت  يتخللها  جدا  حزينة  )مو�سيقى   

بغزارة ( 

ال�ساعر :) بحزن عميق ملا قالت وهو يحاول اإ�سالح 

لوان  هندامه ( يا �سيدة العطر امل�رسف يف البوح، واالأ

الراق�سة على بوابات الليل، والعفة امل�سفوحة على 

مل  واجل�سد،  املادة  اآلهة  يا  الليلية،  ال�سفقات  اأ�رسة 

يكن لتجرحني بنف�سجة ذابلة على �سفة النهر، فاأنا 

اأغربي  املاحلة،  فتنته  وبهاء  امتداده  بوابل  البحر 

عن حزين، عودي ل�سادة الو�سائد املح�سوة بالنعام 

الكائنات  وعفونة  ج�ساد،  االأ لتجار  عودي  واملكر، 

ال�سفلية .

  ) بحنان  كلبها  وتداعب  بعلو  له  )تنظر   : املراأة  

مغرور اأجرب .

مببادئي  بي،  مغرور  نعم،  مغرور   : ال�ساعر  

وخيايل،  بلغتي  واأفكاري،  باأحالمي  ومقد�ساتي، 

اأنت  فل�ست  واأرف�سك،  مغرور  و�رسيف،  باإن�سانيتي 

ال�سماء،  ل�رسايني  نزفا مريعا  �ساأ�سكلها   التي كنت 

فهيهات اأن  تلتحم القطرات بني ماء ونار، يا فتنة 

البهاء امل�سرتى باملال، اذهبي ل�سيدك الذي تتوقني 

لتمرئي ذاتك يف عينيه الفاتنتني، لكن ثقي اأنه لن 

ميكث طويال عند روافد مائك / مالك، رمبا �سيعربك 

ويغرتف  لعابك،  من  ليتو�ساأ  خرى  واالأ الفينة  بني 

اأنا فاأبحث عن امراأة  اأما  من ر�سابك ليغدو اأجمل، 

ال  كي  له،  اأمينا  حار�سا  عابدا،  بابها  عند  جثو  الأ

يقراأ  ك�رساج  معلقا  و�ساأبقى  النمل،  تخرتقه ح�سود 

بحورها  م�سائق  يعربون  الذين  ال�سابئني  اأ�سابع 

اأبحث عنها الختزلها داخلي واأفيق  نّظم نب�سها،  الأ

كل �سباح على مقاي�سة الليل لذاكرتي وهي ت�سبح 

با�سمها.

اذهبي لعلك جتدين واحدا اأو اأكرث من �سدنة اجل�سد 

�سفل، وال يجيدون  الذين يتقنون بعرثة الرغبات لالأ

النظر اأعلى من ذلك .

)ت�سحب كلبها وهي تتاأفف مت�سي قليال ثم تغو�ض 

يف القرب ( 

ال�ساعر الذي يجل�ض على  �سواء دون  تطفاأ كافة االأ

يائ�ض  وهو  يديه،  بني  راأ�سه  و�سع  وقد  �رسيره، 

يف  املت�ساعدة  املو�سيقى  ذات  مع  وحزين،  متاما 

جنائزيتها« 

- ال اأظنك موجودة اأ�سال يا �سليلة الفرح، وياخارطة 

البدايات، ال فجر ين�سق عن �سوئك، والماء ي�سفعك 

النور، وبهجة احلنني  خري، ياخرافة  يف و�سوئه االأ

املن�رسب من كفوف املوتى.. 

) ي�سلط ال�سوء على القرب الرابع، فيذهب اإليه ببطء، 

والياأ�ض يتخلله بعمق ، فتظهر امراأة يف مظهر قليل 

ال�سخب  تعايل  مع  وتدخن  كاأ�سا،  حتمل  احل�سمة، 

يقف  عارية،  كاأج�ساد  متداخلة  وظالل  خلفها، 

يدها  مادة  نحوه  فتتقدم  اإليها،  ينظر  وهو  ال�ساعر 

اإليه، وهي ترتنح وتتكلم بثقل مما يدل على كونها 

�سكرانة( 

املراأة )4(: يااااا اأنت) وتقهقه مبجون( ملاذا ت�سمرت 

يف مكانك، �سامتا؟ هههههههه هل خفت مني؟ البد 

اأنك من ن�ساك هذا الع�رس!! اإذن هيا تعال هنا لتمار�ض 

تن�سكك مع قلبي الفارغ وامل�ستعل بالوحدة، تعايل 

علمني �سلواتك اخل�رساء، واأعلمك �سلواتي احلمراء 

هيا تعال..

نا�سكا،  ل�ست  بال�سخرية(  ممزوج  بحزم   (  : ال�ساعر 

اأكون عربيدا، ولكن �رساب احل�ساد ال يغري  بل قد 

بقطف ال�سنابل يااا �سيدتي ، واأنا جمرد كائن يعرب 

بخنادق  موؤجج  قلب  و  غنيات،  باالأ مثخن  براأ�ض 

العابرين وفو�ساهم، والطاقة يل على زراعة الوهم 

يف اأج�ساد مثقلة بال�سهوة ..  

املراأة : )تقهقه( هل اأنا يف ح�رسة  نبي، اأو قدي�ض؟

�ساعر  ح�رسة  يف  بل  الهوى،  يا�سيدة  ال   : ال�ساعر 

�سيء  كل  وهنا  ى،  بالروؤ موؤثث  قلب  �سوى  الميلك 

ية .   ى وال روؤ معتم فال روؤ

الع�سق  لتغني  تعال  اإذن  مرحى،  �ساعر؟!   : املراأة  

)حتاول  هيا  مكانك،  فهذا  تعال  واحلنني،  واجل�سد 

وترق�ض،  لتمرح  معي  تعال  يديه(  من  ت�سحبه  اأن 

وتتخري بني موائد الفتنة ما يغريك،  فهنا اجلمال 

الع�ساق  خرائط  كل  اأنا  هنا  حتب،  التي  والفتنة 

مبقلتي، وكل لذة ال�سعر باأهدابي.

ال�ساعر : هذا اجلمال قبلة لل�سائرين نحو م�ستنقعات 
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اللذة فقط، اأما اأنا فداخلي نهر يتدفق بكاء �سامتا، 

املنحازة  ج�ساد  االأ فو�سى  اأمام  متلعثما  وطفال 

لظلها، داخلي �ساعر يبحث عن لغة مبهرة يتهجي 

يف  خنجره  ي�سهر  وحلما  فمه،  يف  ليذوب  �سكرها 

فق. وجه فرح �سادره احلزن باختبائه خلف االأ

املراأة : ياااااااااااااه ما اأجمل لغتك يا�ساعري اجلميل، 

هيا هيااااا تعال وا�سكرين بلغتك هذه، تعال التكن 

�سمجا، نادمني منادمة احلبيب للحبيب.

�سياقات  خارج  طاهرة  اللغة  يا�سيدتي،   : ال�ساعر 

حالم. الف�سيلة، اللغة حم�ض حلم، وهنا تواأد كل االأ

املراأة  : ) وهي حتاول اأن ترمتي عليه( اأنت تعجبني 

حقا. هل ت�سدق؟؟  كالمك الغريب، �سوتك  احلنون، 

وجهك هذا ) وهي تتح�س�ض وجهه وعنقه( 

 ، اأ�سدق  ال  ال  يديها(  بني  من  ينتف�ض   (  : ال�ساعر 

فال�سيء يجمع هذا الراأ�ض املحمل باحللم مع راأ�سك 

املثقل بال�سهوة، ابتعدي عني ابحثي لك عن جثة، 

التراك اأكرث من جثة .

اأكرث من امراأة  ن ال حتتاج  اأنت االآ املراأة  : التكابر 

فقط وها اأنا!!

ال�ساعر  : )وقد �ساق ذرعا بها(  اففففففف اتركيني 

يا �سيطانة الليايل، �ساأغادر هذه ال�سجة املفتعلة، 

الرماد  �سدر  على  راأ�سي  اأ�سع  ان  من  اأوهن  فاأنا 

يف  العبث  ونريان  ال�سهوة  اأعا�سري  خلفته  الذي 

راأ�سك)ينظر لها باحتقار، ويذهب ( وداعا �سيدتي .

املراأة : غبييييييييييي حمار جمنون ) يخفت ال�سوء 

وت�سري ببطء اإىل قربها ..(

 ، للنوم  عائدا  متاما  يائ�سا  ل�رسيره  ال�ساعر  يعود 

يااأنا،  آاآاآه  آا آا آا ا جدااا..(  حزينة  مو�سيقى  مع  ي�ستلقي  

من اأنا؟ ومل اأنا حم�ض اأنا، بوؤرة �سوء  متد اأذرعها 

وطعنات،  مدى  العامل  فيهديه  الكون،  لتحت�سن 

ودمًى متقو�سة تتقاطر عليه من كل حدب و�سوب، 

القدر  فيهبني  الفرح،  لذة  عن  اأبحث  اأ�سقاين!!،  ما 

خنجرا م�سموما ي�سافر يف كبدي، اأبحث عن �سارية 

وكاأن  الوحل،  من  م�ستنقعات  فيهديني  بحار،  لالإ

اأبحث  التي  الفرح  وخرافة  يا،  الروؤ وانبثاق  النور، 

واملمعن  زف،  االآ العمر  م�ستحيالت  من  كلها  عنها 

اجلرح  مقربة  خرية،  االأ غائيته  نحو  ال�سفر  يف 

من  اأو�سع  القلب  ومقربة  الذاكرة،  مقربة  من  اأو�سع 

كل مقابر الدنيا، وال دنان للقلب لي�سكر من ثمالة 

منيات كي نر�ّض على متونها  الع�سق، والحبال لالأ

�سحكات الغواين العذاب.

ن. غادر هذا احللم االآ ال جدوى ! الأ

خرج من خارطته التي كنت اأتوق للملمة ماعلق   الأ

الع�سق،  وعالئق  احلنني  �سهقات  من  م�سامها  على 

الوهم  اإنه  ياجلجام�ض  للخلوووووووود  الع�سبة 

فقط 

ت�سلط  للنوم،  ويخلد  فرا�سه،  اإىل  ال�ساعر  يذهب   (

مفتوحا،  القرب  تظهر  اخلام�ض،  القرب  على  ال�سوء 

القرب، جتل�ض �سابه ناحلة  اإىل جوار  و على �سخرة 

�سمراء ترتدي ثوبا وا�سعا وت�سع على راأ�سها غطاء 

نايا،  خرى  االأ ويف  ع�سا  يدها  ويف  حمكم  غري 

به  ترعى  اأخ�رس  ملرعى  �سورة  خلفها  واملنظر 

غنام، تبداأ يف العزف على الناي، فيتململ ال�ساعر  االأ

نائم  �سبه  فينه�ض  العزف  ي�سمع  وهو  نومه،  يف 

يقرتب  باحثا،  باجتاهه  ويقوم  ال�سوت،  ويتتبع 

فيلمح املراأة تعزف، فين�ست لها حتى تنتهي(..

اأرواحنا  ت�سطر  �سغب  من  لغة  املو�سيقى   : ال�ساعر 

فتتنا�سل فيو�سا من احلزن والفرح والع�سق املمتزج 

الده�سة، وتزرع لها اأجنحة كي ت�سافر فينا ارتفاعا 

نحو احلياة.

قاطع  اللحن  ال�ساعر، هل  اأيها  بك  اأهال   :)5( املراأة 

طريقك، اأم قطع غيابك املت�ساعد نحو اللغة؟

ال�ساعر: كيف عرفتني؟ من اأنت ؟

املراأة:  امراأة ترعى الغنم، هجرت اأع�سا�ض النميمة 

بال�رس، وجل�ست  روقة  االأ املزدحمة  الب�رس  وطرقات 

هنا تذرع الغابات وتنادم الينابيع، وتعزف الع�سق، 

وتغزل �سوف الروح �سدارات لهذا الليل املمتد من 

اآخر حلني، جنية تعرف كل ع�ساق  اأول لغتك حتى 

الليل واحلزن والوحدة.

وال�سعراء  ال�سعاليك  هجرة  هذه  رائع،   : ال�ساعر    

واملجانني، فهل اأنت منهم ؟
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املراأة : ما كان جدي �سيطانا ليورثني ال�سعر، ول�ست 

اأد�ض يدي يف جيبي  �سبيل فقط،  اأنا عابرة  عرافة، 

واأهدي العابرين  جنوما وفرحا و�سيئا من غناء .

ال�ساعر  : رائعة اإذن اأنت ،اأما اأنا فال اأملك اأن اأهديهم 

اإال بو�سلة للموت اأو جرحا من كلمات.

الذي ميلك م�ساحات  الدوري  اأنت طائر  : بل  املراأة 

الكون  اأح�ساء  يف  غناءه  ويزرع  وال�سماء،  البحر 

لينجب احلرية.

دخان  برائحة  ممتلئة  روحي  لكن   : ال�ساعر 

حافيا  ليلة  كل  يرجع  وامل�ساء  املثقوبة،  الكلمات 

يف  الباهت  ال�رساج  ظل  يلمح  حني  ويبكيني  مني، 

عيني، ووحيدا اأبحث عن اأغنية ت�سكرين، هل تكوين 

اأغنيتي؟

اأنا ال اأ�سلح لك، فاأنت غيمة مثقلة بالنبيذ   : املراأة 

�سواطيء من  اأنت  بالتيه،  م�سغولة  وقافية  والبحر، 

امراأة  واأنا  اُلي�سبع،  �سعر يطرب، وفاكهة من حنني 

ب�سيطة ك�سنابل القمح، وحنني اخلبز للفجر، ال اأقوى 

حالم، فاأ�سند فجيعتي جلدران  على مللمة فو�سى االأ

الواقع.

برائحة  للحياة  اأنتمي  كيف  اإذن  علميني   : ال�ساعر 

املوقد،  حول  املنت�رسين  وال�سغار  والقهوة  الطني 

ر�ض،  فالفو�سى حرمتني لذة العي�ض على ح�سائ�ض االأ

هبيني مدخال لها، اأو حّلقي معي يف ال�سماء .

التلملمها  اأجنحة  لروحك  اإن  ال�ساعر  اأيها   : املراأة 

مكتظة  وحذافريك  املدن،  والتق�سمها  امل�سافات، 

ال�رساب،  ب�سهوة  ومدججة  ليلي،  قطار  برائحة 

�سابعك اأن تلت�سق بالع�سب.  وهيهات الأ

ال�ساعر  :لكنني اأ�ستهي ال�سنابل بال مناجل احل�ساد، 

فهبيني �سوءك؟!

التاريخ  لك  و�ساأقلب  و�سوئي،  �ساأهبك  بل   : املراأة 

حلكايات  تن�ست  �سهرزاد  واأجعل  ظهره،  على 

التي  ال�سماء  هذه  جدباء  معا  لن�رسخ  �سهريار، 

منيات  تولينا روحها، �ساأزرع روحك عند �سفاف االأ

قيد  فال  ى،  روؤ من  واأطفاال  وق�سائد  اأحالما  لتنبت 

بحجم روحك املنفلتة من ق�سبان ال�سماء وامل�ستعلة 

ر�ض. بجحيم االأ

الرهبان،  عزلة  فتنتني  الينابيع،  طفلة  يا  ال�ساعر: 

يديك،  واأحتاج  البحر،  بدوار  العا�سفة  واأغرتني 

�سحو من ظلمتي. لتبعرثي ال�سم�ض يف عيني الأ

احلرية،  �سد  ال�سواب  احلنون،  يا�ساعري   : املراأة 

الريح على  تقوى  الذي ال  بالوهم  و�سوتك مزدحم 

اأحمر،  �سمع  من  متثاال  حتتاج  ال  اأنت  مطاولته، 

والحتتاج احلياة فحنينك مفتاح املوت .

املخ�سل  كدمي  اأنت  موجعة  آاآاآه  آا آا آا آا ا  : ال�ساعر  

بجنون  داخلي  امل�رسئب  اأمي  كوجه  بال�رساب، 

الفجيعة، اإذن فقط دعيني اأرمم قناديلي بني يديك 

قبل اأن ينتعلني الغياب جمددا .

املحملة  احلياة  يف  اإقامة  المتلك  اأنت   : املراأة 

بتفا�سيل امللح والعرق، فاذهب!!

ال�ساعر : دعيني اأذهب بك / معك .

حد،  اأ�سابع الريح الزرقاء لن ترتك قلبك الأ  : املراأة 

اأنت قطعة مقدودة من رحم العا�سفة، فقط اذكرين 

�سياء. عند حرفك، واأنا �ساأذكرك عند كل االأ

اإال  الميلك  بقلب  رفقا  املراعي  جنية  يا   : ال�ساعر 

تعلني  فال  امل�سافات،  و�سغب  للمجهول،  بو�سلة 

�ساعة واأدي .

املراأة  : يا�ساعري الطيب، قلبك موجة لعوب يغريها 

ال�سوء مبخا�رسته، واأنا جمرد حبة رمل غابت يف 

جلدر  وهنها  فاأ�سندت  املحارات  فحا�رستها  اليم، 

املرجان امللونة وا�ستلفت �سوء قو�ض قزح.

ن نهر من  نار يحلم اأن يغت�سل بني  ال�ساعر : واأنا االآ

يديك ،واأن ي�ستبقيك كالفرح .

بعدك -واأنت ال�سك  !! وكيف  ليالك  ل�ست  :ال  املراأة 

ب�ساق ثقيلة باحلزن  عرب  اأمللم خطوتي الأ مغادر!- 

بالتاأويالت  م�سطورة  منك  اأعود  اإذ  كيف  نحوك؟! 

خيوطي  اأمللم  كيف  قدمية؟!،  كاأ�سطورة  ى  والروؤ

ال  وروحي  ك�سوف؟!  ظهرية  يف  ك�سم�ض  واأرحل 

متلك قفازات للتلويح، ويداي مفقودة كاملعجزات، 

وقلوب ال�سعراء منافى باردة؟؟!! لنفرتق عّل ال�سماء 

باأن ت�سوي بني يدينا احلقائق،  ذات وجع تباغتنا 

وترفع بني يدينا اللغات. 



نزوى العدد 56 / اكتوبر 2008 

مســــرح .. مســــرح .. مســــرح 

151

نحو  يتدحرج  فتئ  ما  الذي  العمر  اأيها  اآه  ال�ساعر: 

املراعي!  ياجنية  اأه  �سيزيف،  ك�سخرة  الهاوية 

انق�ساء  اأ�سفقي على �سكاكني دمي، �ساأحبك قي�ض 

جروف  اأن  ال�سنابل  لغات  بكل  و�ساأهذي  الف�سول، 

افرتقنا،  واأنا  يديها،  يف  اأحالمنا  خباأت  ال�سماء 

كحمى   دمي،  يف  جرى  �سم  مثل  اأحبك  و�ساأبقى 

اأكون فجرا  اأن  النهارات تباغت املتعبني، و�ساأحلم 

يخا�رس ظلمتك، على ربوة عمر يظلله املطر. 

املراأة: ، يا�سيد املوت ال�سليل،  اذهب وال توجعني 

ب�سياط الوداع، فل�ست اإال غيمة  تعرب حياتك القائظة 

ال�رسيع،  اإال حمطة يف قطار عمرك  ل�ست  بالوجوه، 

ن اأن تقطفها لت�سمها ثم تلقيها على  وردة حتلم االآ

اأيها ال�ساعر الذي جعلته ال�سماوات  قارعة الوحدة. 

اأقل  ن ! ولكن  اأرادت عمرا من الفقد، حتبني االآ كما 

ويوما  �سوئية،  وم�سافات  بحقب  ذاتك  حتب  مما 

باحلب،  يحا�رسك  بقلبي  ت�سعر  حني  مني  �ستهرب 

وحني اأكون ال اأملك خيارا اأكرث من اأن اأحبك اأكرث.

ال�ساعر:  اأحبك قطارا للعمر القادم، ومنديال للحزن، 

فال متدي يد الريب اإال باليقني.

املراأة : كيف ال اأجاهرك بالريب وهو فعل احلقيقة 

اأملح  العمر املثقوبة باحلنني، وكاأنني  يف �رسايني 

قوائم  يف  وجهي  ت�ستبق  وجوها  الغيب  دفاتر  يف 

ن يف هام�ض تعلقه حتت  العمر القادم، قد ترغب االآ

متنك، لكنك يوما حتولني كائنا الي�سبهني، وحتجر 

احلنني  انق�ساء  بعد  ويوما  واأحالمي،  وجعي  على 

ت�رسق ليلي لتهبه لنادلة البار، اأوقرقعة الكا�سات، 

�سدقاء . وجلبة االأ

النحيب،  يّف  اأجملي  اخل�رساء:  اأغنيتي  يا   : ال�ساعر 

ماذا  اأعرف  بق�سوة،ال  داخلي  ينهمر  املطر  بداأ  فقد 

وطان، فرمبا حقا  اأقول لك، فاأنا ال اأعرف حرفة االأ

ال اأوطان لل�سعراء، لكنني  اأحبك!

املراأة: واأنا اأخ�ساك ! فهل تدرك كم اأنا �سقية ؟؟

جمل، كنت اأحلم اأننا لن نقامر  ال�ساعر  : يا فقدي االأ

التفا�سيل  يف فخ  ت�سقط  ال  كي  قلوبنا  بع�سافري 

ن عا�سق يحلم . ميان اأنني االآ اململة، اأق�سم بكل االأ

املراأة: والغد ؟ 

اأوردة  وتقلي�ض  التنبوؤ  �سطوة  اأملك  ال   : ال�ساعر 

امل�ستقبل يف قب�سة وعد .

 املراأة : الجدوى! �ساأنتعل امل�سافات، من قال اإننا 

احلقرية  جثثنا  واأ�سند  اختارنا  املوت  خمريون، 

للوقت، واأوهمنا باالختيار.

: واأنا �ساأنتعل املفازات.. ننتهي من حيث  ال�ساعر  

بداأنا اإذن..

املراأة  : بل نبداأ من حيث انتهينا ..

همهمات  اأ�سوات  مع  احلزينة  املو�سيقى  )تتعاىل 

مت�ساعدة،  وبكاءات  مطر  اأ�سوات  مع  متداخلة 

يتجه ال�ساعر نحو القرب الذي اإىل جوارها ويغو�ض 

على  تعزف  �سخرتها  على  املراأة  فتجل�ض  فيه، 

يف  الذي  خر  االآ اجل�سد   ( على  ال�سوء  ي�سلط  الناي، 

كان  كاأنه  متملمال  �رسيره  على  فيظهر  ال�رسير( 

يحلم بكابو�ض، وينه�ض فجاأة فزعا، ت�ستمر املراأة 

�ساءة عليها وعلى القرب الذي دخل  يف العزف واالإ

خر لل�ساعر يف  فيه ال�ساعر، كما ت�سلط على اجل�سد االآ

�رسيره وهو على هيئة امل�ستيقظ من حلم مرعب( 

اإظـــ يغلق ال�ستار رويداا رويدااا ــــــالم
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احدى لوحات الفنان حممد فا�ضل



 اخل�صي�صة الغرافيكّية يف التجربة احلروفّية
للت�ضكيلي حممد فا�ضل    

حممـــود �صــــاهني  
 

ناقد ت�ضكيلي من �ضورية 

                                    

تعود معرفتي بالفنان الت�ضكيلي العماين 

اإىل  الفنّية،  وبتجربته  فا�ضل  حممد 

و�ضبعة  اأقام  حيث   ،1995 العام  ربيع 

العمانيات،  والفنانات  الفنانني  من 

ال�ضعب  �ضالة  يف  لهم  م�ضرتكًا  معر�ضًا 

فيه،  قدموا  بدم�ضق،  اجلميلة  للفنون 

والنحت،  والت�ضوير  الر�ضم  يف  جتارب 

واأ�ضاليب واجتاهات  حملت مو�ضوعات 

عمال  الأ هذه  �ضكلت  وقد  خمتلفة، 

الفن  عن  وافية،  �رشيحة  جمملها،  يف 

ل  الذي  املعا�رش  العماين  الت�ضكيلي 

يختلف يف اأطيافه العامة، عن الت�ضكيل 

الغربّية  الفنّية  خرى، حيث �ضيطرت الجتاهات  الأ العربّية  الدول  املعا�رش يف 

م�ضريته،  عاود  الذي  الب�رشي  الفن  لهذا  �ضا�ضية،  الأ املفا�ضل  على  زالت،  وما 

و�ضهد حالة من النتعا�ش الوا�ضحة، خالل القرن املا�ضي.
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على  الغربّية،  الفنّية  لالجتاهات  القوية  ال�ضطوة  رغم 

و�ضبغها  املعا�رشة،  العربية  الت�ضكيلية  احلركات 

هذه  كافة، حاولت  وتقاناتها  واأطيافها  باألوانها  لها 

احلركات وما زالت، التمل�ش من هذه ال�ضطوة، والبحث 

عن اجل�ضور التي توثق عالقاتها اأكرث واأعمق، ببيئاتها 

احلركة  ومنها  �ضيل،  والأ العميق  احل�ضاري  ومورثها 

الفنان  يراها  التي  املعا�رشة  العمانّية  الت�ضكيلّية 

�ضالة والبيئة والتاريخ الُعماين.  حممد فا�ضل، متثل الأ

فُعمان كما يعلم اجلميع، ثرية بهذا التاريخ، والفنان 

الت�ضكيلي الُعماين املعا�رش، يقوم اليوم، بو�ضع اأ�ض�ش 

وقواعد متينة، لنهو�ش حركته الفنية، وقوامها البيئة 

احلركات  ي�ضود  مما  م�ضتوحاة،  وتالوينها  املحلّية، 

الت�ضكيلية العربّية، والعاملّية، من اجتاهات واأ�ضاليب.

مل�ضتها  البينة،  احلقيقة  هذه 

زيارتي  خالل  بنف�ضي، 

وبالتحديد  لُعمان،  خرية  الأ

)نوفمرب  ونزوى  مل�ضقط 

2007 ـ ذي القعدة 1428(.

غري اأن هذا التفاعل اخلالق 

الُعمانّية،  البيئة  بني 

�ضالمي  واملوروث العربي الإ

وبني  واخلالد،  �ضيل  الأ

املعا�رشة،  اجلميلة  الفنون 

وتنظيم  العمارة  احت�ضنته 

احت�ضنته  مما  اأكرث  املدن، 

الت�ضكيلية،  الفنّية  عمال  الأ

باجتهاد  حتاول  التي 

وجدّية، اإثبات وجودها يف احلياة الُعمانّية املعا�رشة، 

كثقافة ب�رشّية هامة وموؤثرة وفاعلة، كونها ل حتتاج 

خر،  اإىل ترجمة، ومتلك قدرات كبرية، على حماورة الآ

ب�رشه  اإىل  والو�ضول  ولغته،  ثقافته  كانت  مهما 

الوطني  وبح�ضه  فا�ضل،  حممد  الفنان  وب�ضريته. 

والقومي الرفيع، �ضعر ب�رشورة منح منجزه الب�رشي، 

خ�ضائ�ش و�ضمات حملّية، جتعله يغرد خارج ال�رشب 

الت�ضكيل  على  لي�ش  والطاغي،  امل�ضيطر  الغربي  الفني 

عمومًا،  العاملي  الت�ضكيل  على  واإمنا  فح�ضب،  العربي 

ما دفعه للبحث عن معطيات تراثّية عربّية واإ�ضالمّية، 

جتلت يف اأكرث من منحى واجتاه، لعل اأبرزها واأهمها، 

القدرات الت�ضكيلّية والتعبريّية املميزة للحرف العربي، 

اإ�ضافة اإىل املعطيات الزخرفّية التي طاملا اقرتنت به، 

�ضا�ش ميكن اعتبار الفنان،  وتكاملت معه، على هذا الأ

اإليها،  و�ضدتهم  احلروفّية،  ا�ضتلهموا  الذين  من  واحداً 

يتخذ  معا�رش،  ب�رشي  منجز  ا�ضتنها�ش  على  فعكف 

من بنية احلرف العربي الت�ضكيلّية املتفردة، اأ�ضا�ضًا له، 

احلديثة،  الغرافيك  فنون  اأطياف  فيه،  تتماهى  بحيث 

والتعبريّية،  الت�ضكيلّية  العربي  احلرف  بخ�ضائ�ش 

الفنان ح�ضني، وما هي  لدى  املنجز،  فكيف جاء هذا 

مالحمه واجتاهاته، واأي حراك ت�ضهده؟ 

حممد  الت�ضكيلي  الفنان  اأن  اإىل  �ضارة  الإ من  بد  ل  بداية 

فا�ضل من مواليد م�ضقط عام 1966. عمل من�ضقًا للفنون 

الرتاث  بوزارة  للثقافة  العامة  املديرية  يف  الت�ضكيلية 

اجلمعية  يف  ع�ضو  وهو  العمانية،  والثقافة  القومي 

الفن  وجماعة  ال�ضباب،  ومر�ضم  الت�ضكيلية،  العمانية 

تخرج  الثقايف.  بالنادي 

للتدريب  العماين  املعهد  يف 

فنون  )اخت�ضا�ش  والتاأهيل 

 .1992 عام  خطّية( 

من  العديد  يف  �ضارك 

املعار�ش العمانية الداخلية 

عدة  اأقام  كما  واخلارجية، 

عماله، وهو  معار�ش فردّية لأ

خ�ضي�ضتي  بني  فيها  يجمع 

الت�ضكيلي واخلطاط.

اأ�ض�ش لتجربته الفنية، بدرا�ضة 

والزخرفة،  العربي  اخلط 

اخلط   كتابة  على   انكب  ثم 

اأن  قبل  الكال�ضيكي  العربي 

العربي  للحرف  والت�ضوير  التج�ضيد  مرحلة  اإىل  ينتقل 

املعطيات  من  بكاملها،  لوحته  عمارة  اإقامة  وتاليًا 

الت�ضكيلّية والتعبريّية الكبرية لهذا احلرف.

التوا�ضل  على  قادرة  املعطيات  هذه  اأن  الفنان  يعتقد 

هذه  بدليل  املتلقي،  مع  وفكري  ب�رشي  حوار  وفتح 

احليوات  يف  املوجودة  الكثرية  بداعيات  الإ النتاجات 

احلروفّية  انتقلت  لقد  بل  املعا�رشة،  العربية  الت�ضكيلية 

حيث  جانب،  الأ الت�ضكيلني  الفنانني  من  عدد  اإىل  اأي�ضًا، 

الت�ضكيلية  القيم  ي�ضتغل عليها عدد ل باأ�ش به، ما يوؤكد 

والتعبريية الفريدة للخط العربي. 

اإىل جانب التعبري بال�ضطوح، حاول الفنان حممد فا�ضل، 

العربي وعاجله  اخلط  فا�ضتلهم  باحلجوم،  اأي�ضًا  التعبري 

عل �ضكل منحوتات فراغية، وهو يعتقد اأن كل قطعة فنّية 
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تنجزها اأنامل فنان ح�ضا�ش ومرهف، �ضواء اأكانت نحتًا اأم ت�ضويراً،  

من الطبيعة اأو احلرف العربي، ت�ضخي�ضية اأو جتريدية هي عمل فني 

�ضاحر وجميل.

وي�ضري الفنان اإىل اأن التجربة الت�ضكيلية العمانية بداأت منذ ثمانينات 

القرن املا�ضي باإن�ضاء مر�ضم ال�ضباب. كانت هناك جتارب فنية قليلة 

العمانية  الفنية  للحركة  هامة  قواعد  اإر�ضاء  من  متكنت  ذلك،  قبل 

احلديثة، وذلك عندما اأقدم اأ�ضحاب هذه التجارب على تدريب بع�ش 

املواهب الت�ضكيلية الهاوية التي �رشعان ما تنامت لترتك ب�ضمتها 

دفع  يف  الف�ضل  يرجع  ولهوؤلء  العمانية،  الت�ضكيلية  ال�ضاحة  على 

احلركة الت�ضكيلية ون�رشها على النطاق املحلي واخلارجي، واحلركة 

والبيئة  �ضالة  الأ متثل  عام،  وب�ضكل  العمانية،  الت�ضكيلية  الفنية 

املنطلق  و�ضتبقى  كانت  التي  وببيئتها  به  غنية  وُعمان  والتاريخ، 

�ضا�ش ل�ضدنة اجلمال و�ضغيلته يف هذا البلد.          والأ

  اأ�صاليب وتقانات

املتاأمل املتمعن يف جتربة الفنان حممد فا�ضل، يجد اأنها تعي�ش حالة 

�ضلوب اأم التقانة، غري اأن نزعة  بحث و جتريب، �ضواء على �ضعيد الأ

�ضياغاتها  اختالف  على  اأعماله،  كافة  من  تطل  حديثة،  غرافيكية 

والتقانات اللونية واخلطّية امل�ضتخدمة يف اإجنازها، ويف هذا اإ�ضارة 

الت�ضكيلي،  �ضخ�ضية  على  لديه  اخلطاط  �ضخ�ضية  �ضبقية  لأ وا�ضحة 

�ضا�ش،  وىل على الثانية. و�ضخ�ضية اخلطاط يف الأ وتاليًا طغيان الأ

تنتمي لعامل الغرافيك اأكرث من انتمائها اإىل عامل الت�ضوير،  ما يف�رّش 

لنا بجالء، ال�ضبب احلقيقي خلف بروز هذه اخل�ضي�ضة وطغيانها على 

كافة جتاربه الت�ضكيلية احلروفّية التي ميكن ت�ضنيفها يف اجتاهني 

ول ت�ضخي�ضي، والثاين جتريدي. رئي�ضني: الأ

االجتاه الت�صخي�صي

هيكلّية  بناء  الفنان  فيها  التي حاول  عمال  الأ التوجه يف  هذا  جند 

اإىل  اأو طبيعّية، من خالل كتلة حروفّية تتجمع  اإن�ضانّية  ت�ضخي�ضّية 

اإن�ضانًا  لت�ضّكل  واإيقاعات خمتلفة،  بثخانات  البع�ش  بع�ضها  جانب 

اأو  اأر�ضّية،  كرة  تر�ضم  اأو  مناجاة،  اأو  �ضجود،  اأو  ابتهال،  حالة  يف 

غيوم، اأو بيوت، اأو اأ�ضكال حيوانّية .. الخ. والعبارات والن�ضو�ش التي 

يبني بها ومن خاللها الفنان هذه امل�ضخ�ضات، قد ت�ضري اإىل املعنى 

اأو الدللة اأو الفكرة التي اأراد التعبري عنها، من خالل معناها الدليل 

املبا�رش )دعاء، �ضجود، اأر�ش، بيت، ع�ضفور...( اأو ي�ضري اإىل ذلك من 

خالل التجمعات والهيكليات التي تكّونها هذه العبارات والن�ضو�ش، 

عرب توزيعات واإيقاعات ب�رشّية مدرو�ضة لونًا وخطًا وتكوينًا.

م�ضخ�ش،  ب�ضكل  الن�ش،  اأو  الكلمة  اأو جت�ضيد معنى  عّك�ش  اإن عملية 

مار�ضها الفنان العربي وامل�ضلم )خا�ضة اخلطاط( القدمي، ومازال بع�ش 

اليوم ميار�ضونها، كاأن ير�ضم اخلطاط من كلمة )ع�ضفور(  خطاطي 
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ع�ضفوراً، اأو من كلمة اإبريق اإبريقًا، اأو من عبارة ح�ضان 

ر�ش اأر�ضًا ... وهكذا. ح�ضانًا اأو من كلمة الأ

هذه،  امل�ضخ�ضة  احلروفّية  لوحاته  يف  التعبري  ولتعميق 

ال�ضوفية  واأبعادها  الفكرة  جو  يف  املتلقي  وو�ضع 

النورانّية القد�ضّية، يقوم الفنان حممد فا�ضل مب�رشحتها 

عن طريق خ�ضبة واإ�ضاءة )برجكتورية( تتجمع عرب حزم 

ال�ضخ�ش  كتلة  وتوؤكد  لتربز  على  الأ من  ت�ضقط  �ضوئية، 

اإح�ضا�ش  حتفز  الوقت،  نف�ش  ويف  وو�ضعيته،  وحركته 

املتلقي وتوجهه للتقاط الر�ضالة التي اأراد اإي�ضالها له.

عمال، يبدو الفنان ُمقيداً من الناحّية الت�ضكيلّية  يف هذه الأ

العمل خللق  عنا�رش  كافة  بت�ضخري  يقوم  اإذ  الغرافيكّية، 

متار�ش  التي  امل�ضخ�ضة  الهيئة 

الفكرة  اأو  املعنى  هو  معينًا  فعاًل 

نه وجد  التي اأراد التعبري عنها. ولأ

تقدمها  التي  املبا�رشة  الدللة  اأن 

ل  احلروفية  امل�ضخ�ضات  هذه 

والوافية  الكاملة  حاطة  لالإ تكفي 

اإىل  جلاأ  لها،  العميق  باملعنى 

املن�ضوجة  ر�ضية  الأ ا�ضتخدام 

الكلمات  من  هائل  ح�ضد  من 

املركزة،  �ضاءة  والإ واحلروف، 

بي�ش  والتوزيع املدرو�ش لعالقة الأ

�ضواء،  والأ والظالل  �ضود،  والأ

والفاحت والغامق.

االجتاه التجريدي

على  نقف  الجتاه،  هذا  يف 

وىل تتماهى  الأ اثنتني:  معاجلتني 

بالتجريدية،  الت�ضخي�ضّية  فيها 

والثانية جتريدية كاملـة.

وىل، يحافظ الفنان على ح�ضور خجول  يف املعاجلة الأ

ت�ضكيلي  اإيقاع  عري  اأعماله،  يف  وامل�ضخ�ضات  للواقع 

غرافيكي تتنازعه خ�ضائ�ش وتقانات الر�ضم والت�ضوير 

عالن، حيث يقوم باعتماد اأر�ضية بلون واحد  واحلفر والإ

�ضلبة،  اأر�ش(  ـ  )دائرة  رئي�ضة  كتلة  فوقها  يزرع  نقي، 

ولكي  والرموز.  والن�ضو�ش  والكلمات  لوان  بالأ زاخرة 

لوان  الأ من  بغمائم  يحيطها  كتلتها،  وقع  من  يخفف 

املتعددة  والن�ضو�ش  بالعبارات  املزروعة  ال�ضفيفة 

اأخرى  وتارًة  كال�ضوار،  حولها  تلتف  تارًة  الثخانات، 

النحل  من  رفوف  اأو  بركان  كاأنها  حميطها  من  تخرج 

اخلارج لتوه من اخللّية.                                                     

قلياًل  فا�ضل  حممد  الفنان  يتحلل  عمال،  الأ هذه  يف 

نزعة  ل�ضالح  واملبا�رشية  الت�ضخي�ش  نزعة  �ضطوة  من 

لون  �ضمن  ت�ضنيفها  ال�ضعب  من  ت�ضكيلّية  بنّية  اإ�ضادة 

وت�ضوير  ر�ضم  فهي  الب�رشية،  الفنون  األوان  من  حمدد 

وتخطيط واإعالن وحفر يف اآٍن معًا، لكن النزعة التوليفّية 

الت�ضكيالت  يف  نراها  فيها.  برز  الأ هي  الغرافيكّية 

تكوينها،  اأو  اللوحة  عمارة  ويف  اللون،  ويف  اخلطية، 

الطاغي ب�رشورة توا�ضل املتلقي معه، قارب  ول�ضعوره 

فتح  القادرة على  الواقعّية  والرموز  ال�ضطالحات  فيها 

متلقيها،  وبني  بينها  حوار 

التوجه،  كما حاول �ضمن هذا 

ت�ضمني الن�ضو�ش املبثوثة يف 

ج�ضد املعمار الت�ضكيلي، معاٍن 

حمددة، تدعم وت�ضند الفكرة اأو 

امل�ضمون العام للوحة.

الثانية  املعاجلة  يف 

باإ�ضادة  اكتفى  التجريدّية، 

اخلطوط  من  اللوحة  معمار 

تارًة  والثخينة،  الرقيقة 

العمل،  م�ضاحة  فوق  بفردها 

ربعة،  الأ اأطرافه  من  لتخرج 

رقعة  �ضمن  يح�رشها  وتارًة 

مه�رشة بخطوط ناعمة قا�ضية، 

عري�ضة  بخطوط  وموؤطرة 

وتوؤكدها،  تربزها  �ضلبة، 

بلون  منفذة  �ضفيفة  اأر�ضية 

الورق،  لون  يكون  قد  واحد، 

ويف ج�ضد هذه الرقعة، يزرع ن�ضو�ضه وكلماته وعباراته 

وكاأنها اإ�ضارات مو�ضيقية، تتو�ضد ج�ضد )نوته( اأو اإ�ضارات 

تقارب  وقد  متهالك،  جدار  فوق  الزمن  تركها  واأخاديد، 

من  جنت  التي  القدمية  واملخطوطات  الُرقم  اأحيانًا، 

عاديات الزمن، لت�ضل اإلينا، حلظة جممدة، تبوح بالكثري 

عن ع�رشها واإن�ضانه.

للتنويع  فا�ضل  حممد  الفنان  يلجاأ  عمال،  الأ هذه  يف 

باأرقام  يو�ضيها  قد  كما  واحلروف،  اخلطوط  بثخانة 

ور�ضومات لطيور وزخارف وغريها، اإ�ضافة اإىل التنويع 

القما�ش،  اأو  الورق  فوق  مدها  وطريقة  لوان  الأ بدرجات 

بغية التاأكيد على التكوين وحتريك اللوحة ب�رشيًا.
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جتربة الفتة

اجًا غرافيكيًا  يف جتربة لفتة، قدم الفنان حممد فا�ضل نف�ضه ن�ضَّ

مهمًا، يقود عنا�رش لوحته مبهارة اخلطاّط والت�ضكيلي، وبح�ش 

واجلميل،  الكبري  احلركي  التنوع  رغم  الن�ضجام،  فائق  توليفي 

الذي توؤديه امل�ضاحات يف معمار اللوحة.

يف هذه التجربة، يلجاأ الفنان اإىل خلق م�ضاحات مر�ضوفة بعناية 

من  تتدرج  من�ضجمة،  لونية  درجات  ومن  معًا،  اآٍن  يف  وعفوية 

الف�ضائل الباردة )اأزرق، اأخ�رش، بنف�ضجي، بني( تربزها وتوؤكدها 

امل�ضاحات  وهذه  احلار.  حمر  الأ من  وقليلة،  خفيفة  لط�ضات 

امل�ضكلة ملعمار اللوحة، منفذة من �ضحبات ري�ضة �ضفيفة ير�ضف 

البع�ش،  يع�ضها  جانب  اإىل  املتجمعة  اخلطّية  تاأليفاته  فوقها 

للحرف  وممطوط  متباعد  باإيقاع  اأخرى،  وتارًة  بكثافة،  تارًة 

املكرر يف اأكرث من اجتاه، وبحركات خمتلفة.

لوان،  الأ م�ضاحات  كامل  تاأخذ  ل  احلروفّية،  التجمعات  هذه 

واإمنا جوانب منها، ما يخلق حالة حوار بني اللون واخلط، من 

وقد  خا�ضة  ثانية،  جهة  من  خرى،  والأ امل�ضاحة  وبني  جهة، 

الكامدة  والفاحتة،  الغامقة  األوانها  درجة  يف  �ضا�ش  الأ يف  نّوع 

والزاهية، امل�ضاءة واملعتمة. وما اأ�ضعفه يف اإبراز معمار اللوحة 

اللوحة،  اأركان  لونية م�ضمطة بني  اأو تكوينها، تركه م�ضاحات 

وتنويعه لكثافة اخلطوط، وال�ضطوة الكبرية لبع�ضها على كامل 

م�ضاحتها.

هذا التنويع اخلطي واللوين، خلق حالة اإيقاعية ب�رشّية �ضاحرة 

اأتقن  رفيع،  غرافيكٍي  اإح�ضا�ٍش  على  بكاملها،  نه�ضت  ومعربة، 

لوحة  خلق  يف  وا�ضتثماره،  معها  التعامل  فا�ضل  حممد  الفنان 

غرافيكّية حروفّية حدّيثة نه�ضت بكاملها، على القدرات الت�ضكيلّية 

التعامل معها  الفنان يف  برع  الذي  العربي  للحرف  والتعبريّية 

قواعد  من  متكنه  ذلك،  يف  اأ�ضعفه  منها،  جميلة  تطاريز  ون�ضج 

يف  التوليفّية،  الت�ضكيلّية  وخربته  الكال�ضيكّية،  العربي  اخلط 

التعامل مع اللون وطرائق توزيعه، يف معمار اللوحة الذي نه�ش 

لديه، على تعا�ضد وتكامل اللون واخل�ضي�ضة الغرافيكّية الفريدة 

واأ�رشار  اأدوات  َخربرِ  خطاٍط  اأمام  اأننا  يوؤكد  ما  العربي،  للحرف 

وقواعد وُنظم هذا الفن العربي اجلميل والفريد مبا يتمتع به من 

قدرات ت�ضكيلية وتعبريية رفيعة، واأمام موهبة ت�ضكيلية متلكت 

الكثري من اأ�رشار اللون والر�ضم والتعامل مع �ضطح العمل الفني 

وتوزيعات  وعنا�رش  موتيفات  به من  ما ميوج  بكل  الغرافيكي 

من  املتوالدة  والرماديات  �ضود  والأ بي�ش  الأ لتدرجات  مدرو�ضة 

عملية تزاوجهما.   
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ذبابة احلانة

�سيناريو: ت�سارلز بكوف�سكي

ترجمة: مها لطفي 

مرتجمة من لبنان

فيلم
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و�صف ال�صخ�صيات

هرني �سينا�سكي: يف اأواخر الع�رشينات. ا�ستهلكته احلياة. متعب 

اأكرث منه غا�سب. وجه �سَكلته ال�سوارع والفاقة. اذا كان جمنونًا، 

فهو جنون من ال ميلك �سيئًا وتنق�سه الرغبة يف امل�ستوى العادي 

للحياة. وبداًل من اأن يدخل طاحونة املجتمع فقد اختار الزجاجة 

والبارات. بيد اأن هنالك القليل ليفعله �سوى اجللو�س واالنتظار، 

ال�رشب طريقه  االنتظار. يبدو  الذي يعنيه  ولكنه لي�س واثقًا ما 

الثماين  واأ�سغال  وامللعونني،  اخلاملني  حياة  يخاف  لالختباء. 

�ساعات التي يكرهونها ومع ذلك عليهم القتال لالحتفاظ بها.

يفكر يف االنتحار، وقد حاول االنتحار عدة مرات وف�سل، وهو مع 

ذلك لي�س انتحاريًا جيداً. هو حزين اأكرث من كونه ي�سعر مبرارة، 

ومثل جميع الرجال اليائ�سني فلديه روح دعابة. يحاول اأن يبقى 

خرى تطفو  خمتبئًا خلف وجهه ال�سوارعي، ولكن بني الفينة واالأ

طيبته ولطفه على ال�سطح، ولو كان ذلك نادراً.

حركته بطيئة بالن�سبة لرجل �ساب، عري�س املنكبني، ولكن بني 

مر  خرى تظهر حركاته �رشعه فجائية ور�ساقة. يبدو االأ الفرتة واالأ

وكاأنه يحافظ على نف�سه للحظة �سحرية، اأو وقت �سحري. ويف 

ثناء ي�رشب وي�رشب وي�رشب. هذه االأ

واندا ويلكوك�س: يف االربعينات من عمرها. ذكاوؤها وليد الوهم. 

اأكرث من �سينا�سكي. ولكنها خالفًا ل�سينا�سكي الذي  انها �سكرية 

هو  هذا  ن  الأ ت�رشب  واندا  فان  اآخر،  �سيئًا  يفعل  ال  نه  الأ ي�رشب 

ال�سيء الوحيد الذي تفعله. تزوجت مرة. توفى زوجها يف حادث 

ا�سطدام �سيارة احرتقت ب�سبب ال�سكر على ال�ساطئ ال�رشقي.

يام اخلوايل ولكن ال�ُسْكر بداأ يرتك اثره:  كانت واندا جميلة يف االأ

فقد انتفخ الوجه قلياًل، وبداأ كر�س �سغري جداً يظهر واأخذت دوائر 

�سوداء ترت�سم حول عينيها. انها مثريه بطريقة هادئة. يبدو اأن 

�سكرها واجلنون يف عينيها يوحيان انها رائعة يف ال�رشير، وهي 

فعاًل كذلك. انها ال تالحق الرجال واجلن�س ب�سورة خا�سة ولكنها 

تالحق ال�رشاب فتح�سل عليه وت�ستهلكه. ما زالت تلب�س ثيابًا من 

ب�سورة خا�سة  احذيتها  املو�سة.  �سنوات خارج  ب�سع  املا�سي، 

كانت يومًا ما غاليه ن�سبيًا. لدى واندا ا�سلوب يف حمل نف�سها 

رباط  وواندا  هرني  يربط  ن�سبيًا.  �سكرانة  غري  تكون  ال  عندما 

خر. ال�رشاب وفهم ان�سان خا�رش الآ

جيم، ال�ساقي النهاري يف البار

ربعني والثالثة واخلم�سني. لقد ا�ستهلك كميات  ما بني الثامنه واالأ

الف�سيلة،  اأ�سا�سيًا من  نوعًا  الكحول ولكنه ك�سب  نهائية من  ال 

وكاأمنا احرقت كل هذه الكميه من الكحول االجزاء ال�سيئة فيه. 

يحافظ على م�سافة من اجلميع لكنه لي�س ثائراً خارجيًا، ميكنك 

�سياء  لالأ ونظرته  حتركه،  طريقة  من  الطيب  بقلبه  االح�سا�س 

وللنا�س. توفيت زوجته اثر معاناة طويلة مع مر�س ال�رشطان. 

املوت وي�رشب  ينتظر  وكاأنه  يبدو  دام ع�رشين عامًا.  زواج  بعد 

اأثناء انتظاره. يحب هرني �سينا�سكي ولكن  كلما واتته الفر�سة 

لي�س واثقًا من ال�سبب، وهذا، طبعًا، اف�سل طريقة حلب ان�سان.

َلْيَلي:

مثلية رفيعة القوام، جافة العود، قبيحة، خميفة، مثل �ساحرة بال 

ربعني. ترتدي  ربعني والثامنة واالأ �سخ�سية. انها بني الثالثة واالأ

من  احلارة.  يام  االأ يف  حتى  كاحلها  حتى  طوياًل  معطفًا  دائمًا 

الوا�سح اأنها ال تقوم باأي عمل. قد تكون جذبت يف �سباها بع�س 

كيف  ن.  االأ زال  قد  اخلفيف  املغناطي�س  هذا  حتى  ولكن  الن�ساء 

ما  بها  لي�س  اخلريية.  املعونات  من  يكون  قد  معي�ستها؟  توؤّمن 

ُيحب. ت�رشب البرية وكاأنها احلليب. كل كاأ�س ي�ستغرق منها 45 

دقيقة اىل �ساعة.

قد يقول املرء انها املوت ولكن املوت اكرث جاذبية. كال انها امللل، 

امللل، امللل، امللل. وحتى عندما يو�سع امامها كاأ�س البرية فانه 

يفقد مذاقه وي�سبح �سائاًل ا�سفر بال طعم. انها الظلمة والكاآبة، 

ولي�ست بجودة التثاوؤب. انها متّثل قاع القاع. ال ت�ستطيع الغناء، 

االن�سان  يريد  ال�رشاط.  حتى  ت�ستطيع  ال  ال�سحك،  ت�ستطيع  ال 

مهتمة  لي�ست  انها  بذلك  معنية  غري  ولكنها  م�ساعدتها  احيانًا 

ب�سيء وال هي مثرية لالهتمام. ت�سكنها كراهية تكمن يف اأعماقها 

وال ترتكها. انها موجودة هناك كل الوقت. انها هناك ب�سكل دائم، 

انها جيده يف هذا وبالتايل لي�ست عدميه الَنفع يف العامل اأو يف 

احلانة. رمبا يكون ج�سدها طبيعيًا يف وظائفه رغم انها مل تدخل 

يومًا حمام الن�ساء.

ايدي، �ساقي احلانة الليلي:

الفك،  مرّبع  البنية،  قوي  القامة،  ق�سري  والع�رشين.  الرابعة  يف 

وىل ان�سانًا لطيفًا. �رشيع الكالم،  �رشيع احلركة، يبدو من النظرة االأ

�سياء. ولكنه يف احلقيقة لي�س كذلك. جيد مع  يظهر كمن يفهم االأ

ال�سيدات، يعرف العبارات التي حتركهن، ي�سكب م�ساريب جمانية 

�سود  لذوات املظهر احل�سن. هو اي�سًا رجويل املظهر، يربز ال�سعر االأ

من �سدره، يفتح ثالثة اأو اربعة اأزرار من قيم�سه. انه رجل مثري 

نه ميّثل ما يجب  ي ان�سان الأ مقرف ولكنك ال تريد االعرتاف بذلك الأ

واذا مل يعجبك هذا، كما تعرف، فعندئٍذ  الرجل،  ان يكون عليه 

يكون هنالك خطاأٌ فيك. 

البار،  على  ريا�سية  باأالعيب  القيام  ال�سخيفة  اأحدى ممار�ساته 

خرى على جمموعة  مم�سكا بطرف البار بيد واحدة ووا�سعًا اليد االأ

من اأواين البرية الفارغة، وكذلك اأرجحة �سيقانه يف الهواء بينما 

يكزُّ على ا�سنانه كقرد لعني. انه مالكم جّيد، ي�رشب بق�سوة هدفه 

ولكنه يهرب ب�رشعة – اذا مل يتغلّب رجله مبا�رشة يتعب، ويفقد 

�سجاعته، واذا �سبطته. وهو يدخل فانه يغم�س عينيه، ويرتاجع 

ويجمد يف مكانه، وميكنك اأن ترى اخلوف يف عينيه.

الن�ساء، فهو يعي�س ليمار�س اجلن�س معهن  ايدي مرّكز يف  عقل 

اأكرث مما يعي�س لي�رشب اخلمر. ممار�سة اجلن�س بالن�سبة له لي�ست 

م�سدر متعة بقدر ما هي نوع من اقناع النف�س ب�سيء ما، وعليه 

ان يثبت هذا ال�سيء ب�سكل دائم ولكنه ال ي�ساأل نف�سه اأبداً ملاذا. 
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جمرد �ساٍق اآخر يخادع ليك�سب ويقف خلف البار.

تويل:

جيداً،  متعلمة  امل�ستوى،  رفيعة  �سيدة  الع�رشينات.  اأواخر  يف 

متوا�سعة، دافئة، ع�سبية، حزينة ولطيفة.

ذكية جداً ومتفهمة. تظهر مرحة اأكرث من حقيقتها. 

تبحث  اأن  ت�رشّ  ولكنها  االن�سانية  العالقات  يف  �سيء  حظها 

اأخرى. رمبا تكون نقطة �سعفها كونها تنوي اخلري  عن عالقات 

خرون  خرين وال تريد التخلي عن ذلك، فهو مبثابة مر�س. واالآ لالآ

ال يريدون التقاط العدوى.

متّول  اأن  عائلي  ارث  بوا�سطة  ا�ستطاعت  معينة،  مرحلة  ويف 

داب«.  جملة يف ال�ساحل الغربي، »املجلة املعا�رشة للفنون واالآ

حياتها مثل حياة الكثريين كانت �سيئة احلظ وما زالت كذلك.

بولي�س التحري ذو ال�صارب:

يع�سق  التخفي،  يحب  عمله،  يحب  الثالثينات،  منت�سف  يف 

التمثيل – مثاًل ان يكون رجاًل هيبيًا. كان يود اأن ي�سبح ممثاًل 

ولكنه اأف�سل كرجل حتريات، ناجح يف مهمته.

اجلّدة موزي�س:

يف  فل�سفتها،  واخلم�سني.  وال�ساد�سة  واخلم�سني  اخلام�سة  بني 

خرين،  االآ انتباه  اثارة  �سخيف ملجرد  �سيء  اي  تفعل  ان  �سنها، 

وتن�سى عمرها، وتن�سى اقرتابها من املوت. ممار�ستها اجلن�س هي 

الوحيد  ال�سيء  انها  ال�سديد،  غرامها  وتقريبًا  الوحيدة  ت�سليتها 

الذي يعطي معنًا �سغرياً حلياتها التي هي تقريبًا بال معنى.

ال�صيناريو: »ذبابة احلانة« ل�صارلز بوكوف�صكي

ظهور تدريجي

- خارجي – �سوارع يف املدينة – لياًل

)يت�ضمن لقطات طويلة حلانة »جولدن هورن« و »البو ان«(

زوايا خمتلفة للبارات الرخي�ضة على ال�ضوارع املتعددة يف مدينة لو�س 

خرية حلانة »جولدن هورن«. اجنلو�س. اللقطة الأ

- خارجي / داخلي – حانة جولدن هورن – لياًل.

زاوية على ا�ضارة حانة جولدن هورن فوق املدخل.

لتظهر  بانورامية  بلقطة  ثم تتحرك ببطء  اأ�ضفل  اىل  الكامريا  تتحرك 

اجلزء  نحو  املدخل  عرب  ببطء  تتحرك  ال�ضارة؛  اأ�ضفل  الدخول  ممر 

الداخلي من احلانة.

يجل�س م�ضاعد �ضاقي البار، بن، على كر�ضي خلف البار، يقراأ �ضحيفة. 

احلانة خالية من النا�س.

وهنالك ما ي�ضري اىل اأن احلانة كانت مليئه بالنا�س:

املناف�س  احدى  ويف  البار،  كرا�ضي  اأحد  على  ُملقى  معطٌف  فهنالك 

الن�ضد  على  امل�ضطفة  البرية  وزجاجات  م�ضتعلة،  زالت  ما  �ضيجارة 

خر ل يزال فيه بقية. وتتحرك الكامريا عرب  بع�ضها خاٍل والبع�س الآ

ن: �ضوات الآ احلانة لت�ضل اىل املدخل اخللفي؛ ت�ضمع الأ

ريك )بعيداً(: انا اأحبك! اأحب و�ضاعة معدنك، اأقتله يا اأيدي!  

قطع اىل:

خارجي – حارة – لياًل

زاوية على جمموعة من رواد احلانة، وتظهر احلارة يف اخللفية. ومن 

واجلدة  ليلي،  جاني�س،  جو،  جورج،  ريك،  ايدي،  هرني،  الرواد،  بني 

موزي�س.

�رصاع  يف  احلانة،  ذبابة  هرني،  مع  احلانة،  �ضاقي  ايدي،  ي�ضتبك 

ج�ضدي حاد.

الع�رصة.  يقرب عددهم  احلانة  زبائن  املعركة جمموعة من  وي�ضاهد 

املعركة ما زالت دائرة منذ بع�س الوقت. 

يبدو على الرجلني العياء والنهيار، وباخل�ضو�س هرني.

ذلك  ويبدو  املعركة،  اآثار  وعلى وجهيهما  متهالكة،  ثيابهما ممّزقة 

املعركة.  عن  اللحظة  هذه  توقفا  خر.  الآ من  اأكرث  اأكرث  هرني  على 

يدوران ببطء وهما يتنف�ضان بثقل.

ن هو التو�ّضل طلبًا ل�ضيء من الرحمة. ايدي: كل ما عليك اأن تفعله الآ

قرب، من منظور اأيدي( الزاوية  على هرني )الأ

بدية. هرني: ال�ضت�ضالم لك ي�ضبه ابتالع البول من اأجل الأ

قرب، من منظور هرني( الزاوية  على ايدي )الأ

ن اأف�ضل من بعد. اأيدي: تقّدم وا�ضت�ضلم! الآ

يهجم هرني على اأيدي، ويلتقطه بدفعة من اللكمات.

ّقتًا متفاجئًا ويحاول جتّنب بع�س اللكمات. يرتاجع اأيدي موؤ

هرني: �ضوف حتتاج اىل الكاهن، اأ�رصع. وبينما تبكي امك يف جنازتك 

�ضوف األقمها رقبة ديك رومي!

اأيدي يف هجوم م�ضاد. لكمات هرني ال�رصيعة خّففت ما تبقى  يبداأ 

في�ضّدد  فاأكرث،  اأكرث  تاأثرياً  تزداد  اأيدي  قب�ضات  بدات  قّوة.  من  لديه 

ايدي هرني �رصبة بيده اليمنى ت�ضتقر عميقًا يف بطنه. يطوي هرني 

ج�ضده اىل ن�ضفني مم�ضكًا بو�ضطه.

هرني )يلهث متاأوهًا(: خراء .... هل هذا اأف�ضل ما لديك؟

ف�ضل اأن تت�ضل طلبًا للم�ضاعدة. من الأ

ب�رصبة  اأيدي  يبادره  ن�ضفني  اىل  منق�ضمًا  هرني  ينحني  وبينما 

مام، وينب�ضط على  كاراتيه على رقبته من اخللف. ي�ضقط هرني اىل الأ

ر�س. الأ

خا�رصته،  اىل  جداً  �ضديدة  ركلة  يوجه  ثم  للحظة،  فوقه  اأيدي  يقف 

خرى. ويتوّقف. ثم يبداأ بالركل مرة تلو الأ

ريك: بحق ي�ضوع، توّقف يا اأيدي واترك �ضيئًا لعامل النفايات!

يهرع ريك وجورج نحو اأيدي من اخللف ويجّرانه بعيداً. يحملق اأيدي 

يف هرني.

ايدي: انني حقًا اأكره هذا الرخي�س. بحق اجلحيم من اأين هو؟

ر�س. يدخل جو اىل اللقطه ويرفعه  ي�ضقط هرني فاقداً الوعي على الأ

قلياًل.

جو: لقد جلدته جّيداً هذه املرة يا اأيدي. مل يبق منه �ضيء.

ريك: دعنا ندخل ون�رصب كاأ�ضًا.

ايدي: هذه املرة الثالثة. تظن اأن ابن الكلب هذا ميلك الذكاء الكايف 

لكي ل يعاود الكّرة.

جاني�س: انك رجل نادٌر يا اأدي. دعني اأبتاع لك كاأ�ضًا.

ُيدخل  اجلموع.  تتبعه  للحانة،  اخللفي  بالباب  ماراً  اأيدي  ي�ضتدير 

غنية  الأ احلانة.  داخل  املو�ضيقي  ال�ضندوق  يف  ف�ضية  عملة  اأحدهم 
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يجب اأن تكون اغنية حب متفائلة. 

و�ضهم حيث يظهر هرني م�ضتلقيًا وما  الكامريا قلياًل فوق روؤ ترتفع 

احلانة  مدخل  اىل  ليدلفوا  ي�ضطفون  هم  فيما  الوعي.  فاقد  يزال 

اخللفي، يتوقف جو برهة من الزمن وينظر اىل اخللف نحو هرني.

جو: هيي، هل �ضنرتكه مرمّيًا يف اخلارج هناك؟

قد يكون يف حالة نزاع هناك.

ريك: انه يكره امل�ضاعدة. �ضيبول عليك ان ا�ضتطاع.

اللعنة عليه.

يخرج جو. تتوقف الكامريا على هرني، وقد ظهر ج�ضده ال�ضاكن يف 

�ضوء القمر.

قطع اىل:

- خارجي – حانة جولدن هورن – نهاراً

ُيرى البار من املم�ضى املقابل.

 داخلي. حانة جولدن هورن – نهاراً

 زاوية على كاأ�ضني

خر مُيالأ من زجاجة. نرتفع بلقطة عامودية مظهرة  احدهما مليًء. والآ

جيم، �ضاقي احلانة النهاري.

رجال  هما  ومايك(  )كارل  الرجالن  البار.  على  معًا  رجالن  يجل�س 

بائعان  هما  ورمبا  ربعينات،  الأ اأوائل  يف  العادي  النمط  من  اأعمال 

يجل�ضان  انهما  �ضمني جداً.  مايك  اأعمال.  لبا�س رجال  متجولن يف 

اأمام الوي�ضكي واملاء اللذين قدمهما جيم تواً. يجتاز جيم املكان نحو 

الطرف البعيد فتبدو ليلي جتل�س لوحدها بالقرب من املخرج اخللفي 

وهي حتت�ضي بريتها املعتادة.

جيم: )خماطبًا ليلي( واأنت؟

تهز راأ�ضها �ضلبًا وتنظر نحو الرجلني.

مايك )خماطبًا رفيقه( يا الهي، لقد غادر ذلك الرجل منذ بع�س الوقت. 

انا جائع جداً.

خطوات  ب�ضع  بطيئًا  يكون  قد  الفائتة.  الليلة  مقبوًل  كان  لقد  جيم: 

بع�س ال�ضيء. �ضوف يعود. يفتح املكان ويغلقه. اأنا اأقول انه ل باأ�س 

به.

ليلي: ما الذي ل باأ�س به فيه؟ انه اجلرذ املبلول يف املطر، جرز بال 

اأ�ضنان.

جيم: جرز، يا للجحيم. انه يرف�س اأن ين�ضم اىل ف�ضيلة اجلرذان. انه 

ي�رصب وينتظر.

موزي�س،  واجلّدة  )روجر(  نحيفًا،  م�ضنًا  رجاًل  نرى  اخللفيه:،  يف 

نحو  ويتجهان  اخللفية  الفتحه  من  يخرجان  �ضنًا  اأكرب  �ضخ�ضان 

مامي. الباب الأ

�ضيٌء  و�س،  الروؤ من  النوع  هذا  ملثل  دولراً  ع�رصون  انظر،  روجر: 

فظيع.

اجلّدة موزي�س: قمت بعمل جيد من اأجلك، اأيها العجوز! 

بك  اخلا�ضة  ال�ضامبانيا  فّلينة  اأ�رصب  اأن  علّي  كان  اليك!  اح�ضنت 

بعيداً!

روجر: �ضاأعطيك خم�ضة ع�رص دولراً!

روجر، وقد بدا عليه اخلجل، ي�ضري ب�ضع خطوات. فتتبعه هي. 

اأن  ي�ضتطيع  اجلوار  هذا  يف  اأحد  ل  دولراً!  ع�رصون  موزي�س:  اجلّدة 

يبتلع املعجون كما اأفعل اأنا!

- خارجي – �ضارع – نهاراً

زاوية على هرنى، تتابعه بلقطة بانورامية.

بنية  انه يحمل حقيبة �ضغرية  احلانة.  ال�ضارع باجتاه  يهبط هرني 

ي�ضري  عابئني.  غري  ميرون  متنوعون  اأ�ضخا�س  متّر،  �ضيارات  اللون. 

هرني ويبدو كم�ضارع ظّل يف احللبة وقتًا طوياًل.

تقرتب فتاتان جذابّتان من الجتاه املعاك�س.

انهما تخاطبان بع�ضهما، وفيما هما تفعالن ذلك تالحظان بالكاد 

اأحدى  تنظر  خرية  الأ اللحظة  يف  هرني.  م�ضادفة  و�ضك  على  انهما 

وت�ضدها  خرى،  الأ بالفتاة  فتم�ضك  هرني،  وترى  اأعلى  اىل  الفتيات 

)وت�ضد نف�ضها( بعيداً عن طريقه.

خرى من درب هرني( يا ي�ضوع هل راأيت  وىل: )التي �ضّدت الأ الفتاة الأ

ذلك؟

الفتاة الثانية: نعم. راأيته. انه ل يهتم بنا اطالقًا فيت�رّصف وكاأننا 

ل�ضنا موجودتني.

يتابع هرني �ضريه. ي�ضتدير عند املنعطف ويتجه راأ�ضًا نحو ال�ضارع. 

نباحًا  بالنباح  ال�ضيارة  يف  كلب  يبداأ  هناك.  متوقفة  �ضيارة  نالحظ 

�رص�ضًا ومي�ضي يزجمر. 

يتوقف هرني وينظر نحو ال�ضيارة.

- زاوية على الكلب – قريبة جداً.

هنالك كلب كبرٌي جداً حمبو�ٌس يف ال�ضيارة املتوّقفه.

ي�ضري  اأعاله.  �ضغري  حيز  عدا  ما  مقفل  ال�ضارع  ناحية  على  ال�ضّباك 

هرني نحو ال�ضباك ويحملق يف الكلب. ي�ضاب احليوان بحالة �ضديده 

ويك�رصرِّ  فمه  يفتح  فروته،  ترتفع  هناك.  لوجوده  نتيجة  الغ�ضب  من 

عن اأنياب �ضخمة نظيفة بي�ضاء طويلة مت�ضلة بلثة حمراء و�ضوداء 

بالكراهية  يقطر  الذي  باللعاب  مغطى  ل�ضان  الداخل  ويف  مرجتفة، 

القاتلة.

زلية.  يرجتف الكلب، ينتف�س ب�رصعة ويرجتف. يف ذروة ن�ضوة القتل الأ

ّيذهل  هرني فياأخذ يف مراقبته وكاأنه يف غيبوبة.

- زاوية على وجه هرني

هرني: )بنعومة ووقار( جميل.

ُيرى هرني وقد وّدع الكلب وتابع طريقه. ينبح الكلب بغ�ضب.
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- داخلي – حانة جولدن هورن – نهاراً 

زاوية على املجموعة 

كوؤو�ضهم.  اأمام  وليلي  الرجالن  يجل�س  الكوؤو�س.  مي�ضح  جيم  يقف 

مامي. يتدفق النور عند انفتاح الباب الأ

يدخل هرني. ي�ضتديرون جميعًا.

جيم: ي�ضعدنا اأن نراك يا هرني.

مايك: نعم. ي�ضعدنا اأن نراك تدخل اىل هنا.

رمبا  م�ضهوراً.  نف�ضي  وجدت  فجاأة  �ضندويت�ضات[  ]يحمل  هرني: 

�ضاتر�ّضح ملجل�س املدينة.

عليه  تبدو  اأ�ضود  �ضاب  يدخل  هرني.  خلف  احلانة  باب  ]يفتح 
بالتوتر،  خرون  الآ �ضخا�س  الأ ي�ضعر  البار.  نحو  ي�ضري  الع�ضبية. 

اأ�ضود ولكن  الرجل  ن  اأو�ضالهم تتجّمد لي�س لأ ان  اأو�ضالهم.  فتتجّمد 

�ضود حوله. ب�ضبب التوتر الذي ن�ضاأ عند دخوله. ينظر ال�ضاب الأ

�ضود: ما نوعية هذا املكان؟ لي�س هنالك اآلة لل�ضجائر. ال�ضاب الأ

جيم: اأنا اآلة ال�ضجائر.

هرني: نعم. انه اآلة ال�ضجائر.

�ضود: نعم يا رجل؟ وماذا اأنت؟ ال�ضاب الأ

هرني: اأنا اآلة ال�ضندويت�ضات.

�ضود: جمموعة �ضكارى اوروبا ال�رصقية اأ�ضواأ من زبالة فقري  ال�ضاب الأ

اأبي�س. )ينظر نحو جيم(

جيمي، اأعطني علبة وين�ضتون.

يح�رص جيم العلبة. ي�ضعها على الن�ضد. يلتقط النقود. 

جمّمدين  اجلميع  زال  ما  ال�ضجائر.  علبة  يف  �ضود  الأ ال�ضاب  يحّدق 

ب�ضبب التوتر با�ضتثناء جيم الذي يبدو عليه الهدوء، حتى لو مل يكن 

هو كذلك.

انني  اأين كربيتي، يا غالم؟ هل تعتقد  �ضود: بحق اجلحيم  الأ ال�ضاب 

�ضياء بحكها ببع�ضها البع�س؟ اأ�ضتطيع ا�ضعال هذه الأ

ى بعلب الكربيت ويلقها اأمامه. ي�ضتدير جيم. يعود ويده مالأ

ن. جيم: اليك هذه، اأحرق البلدة الآ

ح�ضنًا،  ن،  الآ جامد(  اأنه  اّل  موّحد  وب�ضوت  )بثبات،  �ضود:  الأ ال�ضاب 

غيمة بي�ضاء ...

جيب  يف  اياها  حا�رصاً  ال�ضجائر  علبة  رافعًا  بهدوء  نف�ضًا  ياأخذ 

قمي�ضه.

ن للتعوي�س القدمي الطبيعي!  ن، ح�ضنًا، جاء الوقت الأ �ضود: الآ ال�ضاب الأ

ح�ضلت على فتاة بي�ضاء حتبني وحتب الكوكايني....

ميد يده اىل جيبه بحثًا عن ال�ضجائر ، ميّزق العلبة ويتناول واحدة، 

ي�ضعلها، ياأخذ منها نف�ضًا، ويخرجه. يبقى اجلميع يف حالة جتّمد ما 

�ضود نحو جيم. عدا جيم. ينظر ال�ضاب الأ

ت�ضبع  لكي  النقود هناك  اآلة  اأ�ضابعك يف  اأدخل  ن  الآ �ضود:  الأ ال�ضاب 

تلك الرغبات!

مين. فجاأة وبجاأ�س رابط يدفع يده اليمنى داخل جيب معطفه الأ

جيم: قم بجولة. ال�ضباح رائع. �ضوف تتمتع بالهواء.

�ضود: )خماطبًا جيم( �ضاآخذ هذا املكان، اأيها الغالم!  ال�ضاب الأ

تاأخذ  اأن  يف  راأيك  ما  اأعلى(  اىل  ال�ضندويت�ضات  كي�س  )رافعًا  هرني: 

زوجًا من �ضندويت�ضات مع ال�رصاب؟

الذي  هذا  ما  اليمني(  جيبه  يف  بعمق  يده  )يح�رص  �ضود:  الأ ال�ضاب 

قلته؟

هرني )وا�ضعًا كي�س ال�ضندويت�ضات جانبًا( انت اأح�ضن رجل.

ُيرى مايك وهو يحّدق ب�ّضده نتيجة خلوفه.

اأعد  مل  ال�ضبي،  اأيها  ن،  الآ جيم(  نحو  جمدداً  )ناظراً  �ضود  الأ ال�ضاب 

امتلك ال�ضرب الذي كان ميتلكه اجدادي. افتح ذلك الدرج! 

جيم: انا ل اأملك هذه احلانة.

اأعرف  اللعني.  املكان  هذا  الذي ميلك  من  يعنيني  ل  �ضود:  الأ ال�ضاب 

ن اأخرج النقود ب�رصعة! اأنني ل اأملكه. والآ

جيم: اأنا اآ�ضف يا رجل، ولكنك ل �ضيء لديك يف تلك اجليب �ضوى يد 

مرجتفة.

�ضود ال�ضفلى  �ضود برهة يف جيم. تبداأ �ضفة ال�ضاب الأ يحملق ال�ضاب الأ

�ضود.  بالرتعا�س ... فجاأة يتكلم ال�ضاب الأ

�ضود: خراااء! ال�ضاب الأ

يرك�س نحو الباب. يفتحه. ي�ضفقه. ويذهب. يّجمع جيم علب الكربيت، 

الرجلني.  اىل  ينظر  ي�ضتدير،  البار.  ال�ضندوق خلف  يعيد و�ضعها يف 

يرمي هرني كي�س ال�ضندويت�ضات يف الهواء، ويعيد التقاطه.

هرني: م�ضهد جّيد. لقد كان هذا م�ضهداً جّيداً.

ليلي )خماطبًة جيم( ح�ضنًا، األن تت�ضل بالبولي�س؟

يف  يل  ت�ضبب  من  الل�ضو�س  يكن  مل  للجحيم،  يا  البولي�س؟  جيم: 

انه  املال.  وخ�ضارة  بالبوؤ�س  اأ�ضابني  الذي  البولي�س  انه  املتاعب. 

البولي�س من اأخافه ولي�س الل�ضو�س.

مايك: ولكنه هددنا! هل �ضترتكه يذهب هكذا؟

جيم: انه على حق كاأي واحد مّنا.

ليلي: اآه، هراء !

الرجلني.  بني  ال�ضندويت�ضات  كي�س  وي�ضقط  مام  الأ اىل  هرني  ي�ضري 

يفتح مايك الكي�س، ويحملق فيه... 

مايك: اآه!

ميد هرني يده نحو جيب القمي�س بحثًا عن الفكة املتبقية من �رصاء 

ال�ضندويت�ضات. تبلغ �ضتة ع�رص �ضنتًا.

كارل: احتفظ بالباقي.

هرني: )برتفع( كلها؟

يعود هرني، يجد كر�ضي بار بني الرجلني وليلي.

تتحرك بني  اأمامه.  البار  على  تزحف  ذبابة  البار.  �ضطح  اىل  ]ينظر 
برك البرية الرطبة[.

كارل: )خماطبًا هرني( ماذا ت�رصب؟

هرني: )ينظر اىل الذبابة( كل �ضيء تقريبًا.

كارل: اعطه وي�ضكى وماء.

– فتتجاهله. يلكزها يف راأ�ضها فتطري  ينقر هرني الذبابة با�ضبعه 

بعيداً �ضكرى.

ي�ضكب جيم كاأ�ضًا. يح�رصه اىل هرني، ي�رصبه هرني فوراً وينظر اىل 

مايك.

كارل: )خماطبًا جيم( اعِط الرجل كاأ�ضًا اآخر من الوي�ضكي باملاء.

ي�ضتدير جيم لي�ضكب ال�رصاب.

ويخرج  البني  الكي�س  داخل  يده  البدين،  الرجل  مايك،  يدخل 
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�ضندويت�ضه  باخراج  ياأخذ  ثم  لكارل،  واحدة  يرمي  ال�ضندويت�ضات، 

ب�رصعة خارج الورق امل�ُضّمع.

مايك: من الذي اخرتع ال�ضندويت�س؟ من الواجب كتابة كتاب عنه.

انه ياأكل بطريقة مقرفة. تلتقط عيناه عيني هرني.

زاوية على هرني وهو يراقب.

اأيدي. لي�س لديك  جيم )يح�رص �رصابًا( يجب ان تتوّقف عن حماربة 

جمرد �ضبٌب ملحاربته ولهذا فاأنت تخ�رص كل معركة.

يت�ضي هرني ال�رصاب اجلديد دفعة واحدة.

ال�ضجاعة،  امتلك  نني  لأ �ضبب  بدون  اجلده  ان  ا�ضتطيع  هيي!  هرني: 

ولكن ال�ضجاعة بحاجة اىل وقود.

ينه�س هرني من على كر�ضي البار وي�ضري خلف مايك.

مايك قد اأنهى ن�ضف �ضندويت�ضه تقريبًا. ميد هرني يده من فوق كتف 

خر من ال�ضندويت�س. مايك ويلتقط الن�ضف الآ

يدخل الن�ضف كله دفعة واحده يف فمه ...

مايك: هيي! ماذا بحق اجلحيم !!

ال�ضندويت�س( حلم خنزير! حلم  تقريبًا من ن�ضف  انتهى  )وقد  هرني: 

خنزير باخلردل والتوابل!

مايك: )ي�ضتدير على مقعده( انت يا ابن احلرام ! انت يا حمار!

ليلي: انه جرذ �ضارق ملعون.

- زاوية  على هرني – ي�سحك وياأكل

كارل: )خماطبًا هرني( ا�ضمع، يا رجل، يجب ان اقول 

لك ان ذلك مل يكن �ضحيحًا ! مل يكن ذلك الذي فعلته 

بال�ضيء ال�ضحيح! 

مايك: يجب اأن اخفقك جيداً كالكرميا!

هرني: كل ما احتاج اليه قليل من الوقود! هذا كل ما 

جلد اأيدي. احتاج اليه لأ

األ  – يجب  جيم: انت خارج ال�ضف هناك يا هرني 

خرين. تنق�ّس على طعام الآ

مايك: انه مثل النور�س اللعني!

يطلب كارل من جيم احل�ضاب، ينظر اليه، يرمي بع�س 

املال على البار.

كارل: هاك من اجل امل�رصوبات. ل ن�ضتطيع تناول الطعام هنا، انه 

�ضيء مقرف.

ناأخذ  دعنا  ولكن  ن�ضتطيع،  ل  اننا  ال�ضندويت�ضات(  )ياأخذ  مايك: 

ال�ضندويت�ضات. 

الباب، يتدفق ال�ضوء بقوة عند  اللقطة باجتاه  يخرج الرجال خارج 

خروجهم. 

يجل�س هرني يف مقعد مايك.

�ضاعات.  لب�ضع  وت�ضتلقي  غرفتك  اىل  تذهب  اأن  اأريدك  هرني،  جيم: 

ب�رصاحة، لقد �ضئمت م�ضاهدتك.

هرني: واحد من اأجل الطريق، يا جيم. على احل�ضاب.

ي�ضكب  حيث  البار  من  مكان  ونحو  ليلي  باجتاه  جيم  يتحرك 

امل�رصوب.

خرية التي  ليلي )تنظر اىل كاأ�س هرني وهو ميتلئ( اعتقد اأن املرة الأ

وىل. دفعت فيها ثمن امل�رصوب كانت املرة الأ

يح�رص جيم �رصابًا لهرني.

ي�رصب هرني الكاأ�س دفعة واحدة ...

هرني: �ضكراً، يا جيم.

جيم: �ضاأراك الليله.

ياأخذ جيم الكاأ�س الفارغة ...

ي�ضري هرني باجتاه الباب، يتوّقف، ي�ضتدير، ير�ضل اىل ليلي قبلة يف 

الهواء.

تتجاهلها ليلي، يتدفق ال�ضوء م�ضرياً اىل خروج هرني من الباب.

ليلي: ل اأرى ما تراه اأنت يف هذا الرجل.

يحّرك جيم كوؤو�ضه، يحّدق فيها يبدو منهمكًا يف عمله.

جيم: )ينظر عرب كوؤو�ضه الينا( انه �ضليم مثل اأي واحد مّنا.

زاوية  وا�سعه على  اآدم – نهاراً  - خارجي- جولدن هورن وفندق 

البار.

يقف هرني اأمام البار. يبداأ يف ال�ضري باجتاه فندق كئيب من طابقني 

يقع يف نف�س مرّبع احلانة.

مك�ضوفة  �ضيارة  فتظهر  بانورامية  بلقطه  معه  الكامريا  تتحرك 

بجانبها خمرب �رصي وُتويّل، �ضيدة جمتمع، ينظران بريبه اىل هرني 

وهو يدخل اىل الفندق.

- داخلي – القاعة – نهاراً

هرني  يدخل  ال�ضلم.  وبئر  القاعه  على  زاوية    -

ويتجه نحو بابه. يفتحه باملفتاح.

- داخلي – غرفة هرني – نهاراً.

الراديو، يديره اىل حمطة  ي�ضري نحو  الباب،  يغلق 

للمو�ضيقى الكال�ضيكية. حل�ضن احلظ: تعزف بع�ضًا 

من اعمال موزارت.

هرني: )بنعومة؛ يك�رّص قلياًل( وقود! وقود!

يتجه اىل مترينات املالكمة الروتينية. هذه املرة 

ه اأف�ضل من ذي قبل. مو�ضيقى موزارت  يكون اأداوؤ

مائدة  نحو  ي�ضري  يتوّقف.  ثم  ذلك.  على  ت�ضاعده 

�ضغريه حيث توجد ب�ضع اأوراق. يلتقطها، ويحّدق 

بها انها مطبوعة باليد، مثل ر�ضالة طويلة متوح�ضة تطلب العون.

مهما  باجلنون.  ي�ضاب  ل  النا�س  بع�س  خارجي(«  )�ضوت  هرني: 

كانت حياته رهيبه حقًا(.

)خماطبًا نف�ضه( اآه خراء ! تعاىل!

خر على  وراق دومنا عناية، ي�ضقط بع�ضها على املائدة، والآ ُي�ضقط الأ

ر�س. الأ

يجل�س اىل املائدة ويبداأ يف ت�ضحيح ق�ضيدة �ضعر.

]ينه�س بعد قليل، ي�ضدل ال�ضتائر، يجل�س على ال�رصير، يخلع حذاءه. 
الغطاء  حتت  يدخل  بجواربه.  يحتفظ  و�رصواله،  قمي�ضه،  يخلع  ثم 

موزارت. �ضوت  اىل  ي�ضتمع  مفتوحتان  عيناه  الداخليه.  يف مالب�ضه 

الراديو منخف�س وتعلو فوق �ضوته ا�ضوات امراأتني.

وىل: هل تعلمني يا مايبل ان ذلك الرجل ال�ضاب الذي  �ضوت املراأة الأ

انتقل اىل منزله ان�ضان غريب حقًا...

�ضوت املراأة الثانية: ماذا تعنني يا هيلني؟

اىل  ياأتي  وعندما  الظهر.  عند  ثمل  عادة  انه  ح�ضنًا،  هيلني:  �ضوت 
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ال�ضتائر يف غرفته، وي�ضتلقي على �رصيره ي�ضتمع اىل  هنا ي�ضدل كل 

املو�ضيقى.

�ضوت مايبل: األ يثري قلقك؟

�ضوت هيلني: ح�ضنًا، �ضاأقول لك، انا ل اأحب ذلك. رجل �ضاب يف هذا 

الو�ضع. تكلمت مع ال�ضيدة كوفمان وقد بقي يف بيتها حتى اأخرجته. 

مر كذلك متامًا: ثمل كل الوقت، وال�ضتائر م�ضدلة، وي�ضتلقي يف  كان الأ

ال�رصير ي�ضتمع اىل املو�ضيقى.

�ضوت مايبل: هذا لي�س �ضيئًا طبيعيًا يا هيلني.

اأ�ضواأ من ذلك. يا مايبل ل ادري ما الذي �ضاأفعله  �ضوت هيلني: انه 

يف اأمره ....

ي�ضمع هرني كل هذا، ولكّن ل يبدو على وجهه اأي رد فعل ملا �ضمعه 

ولكن  ي�ضتمع هرني يف �رصيره.  فيما  يتوا�ضل موزارت  اخلارج.  يف 

يبدو وكاأن مو�ضيقى موزارت، التي كانت ُتعزف بنعومٍة على الراديو، 

ترتفع تدريجيًا، ثم تعلو اأكرث فاأكرث حتى ت�ضل اىل اق�ضاها.

تال�ضى تدريجي

ظهور تدريجي

- داخلي – غرفة هرني – يف وقت متاأخر من ذلك اليوم.

ينظر هرني نحو ال�ضقف وال�ضتائر م�ضدلة والراديو ما زال دائراً. 

�ضكريابني  ينتهي  �ضكريابني.  ن�ضمع  ن  الآ يعزف.  موزارت  يعد  مل 

ويقول املذيع:

غاز  برعاية �رصكة  لكم  قّدم  الربنامج  هذا  )�ضوت خارجي(  املذيع: 

كاليفورنيا اجلنوبية.

مالب�ضه  يف  انه  اخلارج.  اىل  ينزلق  ثم  �رصيره،  يف  هرني  يجل�س 

الراديو ويقفله، يرتدي �رصواله، يفتح  الداخلية وجواربه، ي�ضري نحو 

باب غرفته ويخرج.

- داخلي – قاعة هرني – نهاراً

انها قاعة جرداء، فقرية ذات ا�ضاءة خافتة. يغلق هرني بابه وي�ضري 

حمام  نحو  القاعة  باجتاه   – نائم  ون�ضف  جزئيًا،  ثماًل  زال  ما   –
الغرف العام.

ال�ضيارة  يف  كان  الذي  ال�رصي،  التحّري  نرى  احلمام،  يف  هو  بينما 

�ضابقًا وهو يف الثالثني من العمر، يدخل اىل القاعة من طريق ال�ضلم. 

انه يرتدي بدلة وربطة عنق. يتحرك التحّري بهدوء نحو غرفة هرني، 

يدفع الباب بحذر، ويدخل اىل الغرفة.

- داخلي – غرفة هرني – نهاراً.

بع�س  يف  ب�رصعة  ويبحث  الغرفة  اىل  يدخل  التحّري.  على  زاوية 

وراق على طاولة الكتابة. لديه اآلة ت�ضوير )مينوك�س(. ياأخذ ب�ضعة  الأ

�ضور للكتابة.

- داخلي – قاعة هرني – نهاراً

ُيفتح باب احلمام ويدخل هرني اىل القاعة، متجهًا نحو غرفته. ن�ضري 

بواب  الأ احد  يجّرب  وال�ضكر.  النوم  وطاأة  زال حتت  ما  اأثره،  مقتفني 

الغرفة املجاورة  لغرفته.  اأنه بابه، ولكنه يف احلقيقة باب  مقتنعًا 

ي�ضد الباب ولكنه ل يفتح. يعتقد اأنه اقفل الباب وهو يف اخلارج.

هرني: خراء!

يبحث يف جيوبه بع�ضبية عن املفتاح. يجده، في�ضعه يف القفل. انه 

ل يعمل

- زوايا على هرني والقفل واملفتاح 

خرى. يدير املفتاح مرة تلو الأ

اأخرياً يفتح الباب ويدخل هرني اىل الغرفه.

- داخلي – غرفة اجلريان – نهاراً

- زاوية مقربه على هرني.

يغلق الباب، يدخل ويجل�س على ال�رصير. انه بالكاد يدرك ما هو فيه، 

ثم ينظر حول املكان ويدرك انه لي�س يف غرفته.

اأكرب  ما  حد  اىل  وهي  هرني.  غرفة  من  بكثري  اأف�ضل  مفرو�ضه  انها 

واأنظف.

يقّرر هرني املغادرة. يهبط عن ال�رصير ب�رصعة، ي�ضري منت�ضف الطريق 

نحو الباب، ثم يتوقف عندما يرى الثالجة. 

غرا�س. ى بالأ يفتح باب الثالجة فيجدها مالأ

هرني: وقود!

يلتقط رقائق حلم اخلنزير وهو يف حالة من الذهول، ثم يعّرج على 

اأنواع اأخرى من الطعام يف الداخل، مبا يف ذلك كرتونة حليب، ومي�ضك 

بلفافة خبز ويخرج منها �ضبع اأو ثماين رقائق خبز.

ى بالطعام. ياأخذ يف اخلروج تاركًا باب الثالجة مفتوحا.  يداه مالأ

حمر الغامق. يقف هناك  ثم يالحظ وجود ن�ضف جالون من النبيذ الأ

برهة من الزمن يحّدق فيه، ثم ي�ضده اىل اأ�ضفل ويتحرك مع حمولته 

نحو الباب

- داخلي – قاعة

يخرج التحّري من غرفة هرني يهبط ال�ضالمل فيما يخرج هرني من 

غرفة اجلريان ويدخل اىل غرفته.

- داخلي – غرفة هرني – الُغُروب 

خرية  الأ القطعة  مي�ضغ  انه  غرفته،  يف  ال�رصير  على  هرني  يجل�س 

خري. يرفع زجاجة النبيذ وياأخذ ر�ضفة. الزجاجة  من ال�ضندويت�س الأ

ما  الدخان.  يخرج  وينفثها،  فمه،  �ضيجارة يف  ي�ضع  تقريبًا.  فارغة 

زال الراديو تعزف مو�ضيقى �ضيمفونية وهو يرفع الزجاجة مرة ثانية 

...

قطع اىل

- خارجي – �سارع – فندق اآدامز – الغروب 

- زاوية  على هرني

النف�ضية  حالته  ببطء،  ي�ضري  جزئيًا.  ثمل  انه  ال�ضالمل.  هرني  يهبط 

هادئة ومكتفيًا.

جتل�س �ضاحبة البيت هيلني يف ال�ضم�س على كر�ضي اأ�ضفل ال�ضالمل، 

حتملق يف هرني غا�ضبة.

هيلني: �ضاب مثلك. �ضكران يوميًا عند الظهرية.

عليك اأن جتد عماًل.

يتوقف هرني وينظر اليها.

هرني: لدي عمٌل.

هيلني: حقًا؟

هرني: اأحاول اأن اأدو�س كل ال�رصا�ضري التي تعي�س يف حمامك.

ي�ضري هرني بعيداً، تاركًا هيلني غا�ضبة بجنون.

هيلني: )بن�ضف �ضوت( انت يا ابن الكلب، ميكنك تقبيل موؤخرتي.

- زاوية على هرني
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انه مي�ضي بعيداً، مك�رصاً عن اأ�ضنانه.

ي�ضري هرني باجتاه احلانة. النا�س عائدون يف �ضياراتهم من العمل، 

اأوقف  النارية  دراجته  على  بولي�س  مكاتبهم.  يغادرون  خرون  والآ

�ضيارة على النا�ضية بينما ي�ضري هرني هناك.

يتوجه البولي�س نحو ال�ضيارة. هناك فتاة جميلة يف ال�ضيارة ترتدي 

نحو  راأ�ضه  البولي�س  ميد  الكعب.  عايل  وحذاء  بج�ضدها  يلت�ضق  ثوبًا 

خر من ال�ضائق.  ال�ضباك املفتوح اىل اجلانب الأ

البولي�س: رخ�ضتك، يا �ضيدتي.

الفتاة: )ترفع ثوبها قلياًل اىل اأعلى( مد يدك وتناولها.

البولي�س: اأنا ل اأفهم �ضيدتي.

الفتاة: )ترفع ثوبها اأكرث اىل اأعلى( تعال وتناولها.

خمالفة  حالة  يف  اأنت  ال�ضيارة(  داخل  بعيداً  را�ضه  )ميّد  البولي�س 

�ضيدتي. عليك اأن تربزي يل اأوراقك.

الفتاة: ح�ضنًا.

ترفع ثوبها كله اىل اأعلى. انها ل ترتدي �رصواًل داخليًا.

البولي�س: ح�ضنًا، انا لن اأطلب مقا�ضاتك هذه املرة، يا �ضيدتي، ولكن 

....

تعيد ثوبها اىل و�ضعه الطبيعي ب�رصعة ...

الفتاة: �ضكراً اأيها ال�ضابط.

تدير املحرك وتندفع تكاد تطيح براأ�س ال�ضابط.

�ضفل - خارجي – �ضارع وا�ضع – اىل الأ

من  �ضحيفة  ي�ضحب  تبدلها  ينتظر  وفيما  ال�ضارة  عند  هرني  يقف 

�ضندوق زبالة وياأخذ يف قرائتها. يف تلك اللحظة ي�ضري رجل طويل 

يف الثالثينات ذو �ضارب ويقف بالقرب من هرني. انه نف�س التحّري 

الذي راأيناه �ضابقًا يف ال�ضيارة مع تويّل ثم يف غرفة هرني. انه ي�ضع 

ربطة �ضفراء حول عنقه، األوان قمي�ضه و�رصواله مت�ضاربة �ضارخة. 

�ضيء  هنالك  اأ�ضابعه.  يف  اخلوامت  من  والعديد  واحداً  حلقًا  ي�ضع 

خمادع فيه ولكنه مع ذلك �ضيء مفهوم.

التحّري: يبدو وكاأنها حرب اأخرى، الي�س كذلك، يا رجلي؟

ان  ال�ضحيفة دون  التحّري، ثم يعود فينظر اىل  ينظر هرني باجتاه 

يجيب.

التحري: ال�ضارة تغرّيت. األن تعرب ال�ضارع؟

يتابع هرني القراءة، ول يجيب.

التحّري: لريب انك تقراأ �ضيئًا ملذاً، يا رجلي. هل تعلم ماذا قراأت يف 

ال�ضحيفة منذ اأيام؟

هرني: الوفيات.

التحّري: كال، يا رجلي. ما قراأته هو انه هنالك ذلك اجلبل من اخلراء 

يف املحيط. ان ات�ضاعه ثالثة اأميال وعمقه ثالثة اأميال، وهو يقرتب 

من مدينة نيويورك ب�رصعة ثالثة اأميال يف ال�ضاعة.

يقلب هرني �ضفحة جديدة يف ال�ضحيفة.

التحّري: ل يجدون اأية طريقة ليقافه. ل ي�ضتطيعون و�ضعه جانبًا، 

ل ي�ضتطيعون اذابته، ول ي�ضتطيعون تفجريه. ل يعرفون ماذا يفعلون 

به، يا رجلي، وهو يقرتب من مدينة نيويورك مبعدل ثالثة اأميال يف 

ال�ضاعة.

هرني: اأ�ضّمي ذلك اخلراء، خراء يقرتب ...

راأيتك  رجلي،  يا  اأنظر،  ح�ضنًا،   .... نعم  اأ�ضنانه(  عن  )ُمك�رصاً  التحّري 

تت�ضّكع حول هذا املكان. لديك تلك النظرة هل تعلم؟

هرني: نظرة ذليلة؟

التحّري: كال، يا رجلي، متلك نظرة حكيمة! العّراف القدمي!

اريد ان! اأريد اأن اأعرف! اأريد اأن اأعرف اىل اأين هو متجه يا رجلي! قل 

يل اىل اأين هو متجه.

مع  اجلن�س...،  مار�ضت  التي  موزي�س،  اجلدة  تقرتب  اللحظه  هذه  يف 

الرجل العجوز النحيل يف احلانة، بالقرب من التحري.

اجلده موزي�س: )خماطبة التحري( اأعطني اأذنك، اأيها الرجل الطويل، 

اريد ان ا�ضاأل اذا كان با�ضتطاعتك ا�ضتعمال �ضيء...

فيها،  ل�ضانها  وتدخل  باأذنه  موزي�س  اجلده  مت�ضك  التحري.  ينحني 

وتخرجه اىل اخلارج. ثم تقّرب �ضفاهها وتهم�س �ضيئًا يف اأذنه. ي�ضد 

التحرى نف�ضه بعيداً ويقف م�ضتقيمًا.

ن. التحّري: كال، �ضكراً. �ضكراً جزياًل. ولكن لي�س الآ

ن بحق اجلحيم؟ اجلّده موزي�س: ما العيب يف الآ

التحّري: ح�ضنًا، كما ترين .... اأنا ....

عرب  احليله  على  ت�ضد  وفجاأة  التحري  من  موزي�س  اجلّده  تقرتب 

�رصواله، ثم ت�ضري بعيداً.

اجلده موزي�س )فوق كتفها( ايها امللعون املتعب !

تتابع �ضريها، حماوله هّز موؤخرتها مثل امراأة �ضابة.

التحري: يا ي�ضوع ... اأين كّنا؟ دعنا نرجع اىل الوراء قلياًل.

ما الذي كان يجري؟

هرني: كان هنالك ل�ضان داخل اأذنك.

�ضا�ضيات. احلقيقة انني ابغي الو�ضول  التحري: ان�س ذلك. لنعد اىل الأ

اىل احلقيقة. اعرف اأنك تعرف. هل تعلم ما اأعني؟ اأريدك اأن تخربين، 

يا رجلي. مثاًل، ل توؤاخذين على �ضوؤايل، ماذا تعمل؟

هرني: )يقلب اجلريدة ل�ضفحة جديدة( اأعمل؟

التحّري: اأعني، القرود تت�ضلق، الكالب تنبح، الع�ضافري تطري، النجار 

يقطع. مثاًل، ماذا تعمل انت، يا رجلي؟

هرني: )بب�ضاطة( انا كاتب.

التحّري: اآه ا�ضمع يا رجلي! هذا جمرد فرائك!

هرني: فراء؟

التحري: انت تختبئ حتت ذلك. اأريد اأن اعرف كيف تك�ضب معي�ضتك 

حقًا! اننا جميعًا كّتاب، يا رجلي! حتى انا اكتب اىل زوجة اخي يف 



نزوى العدد 56 / اكتوبر 2008 

166

سينما .. سينما .. سينما ..  

جوبلن مرة يف ال�ضهر. ما الذي تخفيه حتت فرائك، يا رجلي!

هرني: ح�ضنًا، ل اأعرف. اأعتقد اأنها »حاجة«. اأنا اأحتاج ل�ضيء.

التحّري: الذي حتتاج اليه يا رجلي؟ انا اأملكه.

املك ما هو احمر، وما هو حم�ضي، غبار املالئكة، وكوكايني، وما 

هو اأ�ضفر، وكولومبي فاخر ... اأملك من�ضطات، ومثبطات، ومهّدئات، 

وم�ضّقالت. لدي حبوب للحلول ولدي حبوب لالنتحار، واأحيانا اخلط 

مور. ما الذي اأنت بحاجة اليه، يا رجلي؟ بني الأ

هرني: )يجد �ضيجارة قدمية يف جيبه( هل لديك �ضعلة؟

يبحث التحّري عن الولعة. مبجرد ما اأن ي�ضع هرني ال�ضيجارة يف 

فمه، تظهر الولعة، ويح�ضل هرني على �ضعلته.

هرني: �ضكراً. هل تعرف انهم ين�رصون �ضوراً عارية يف لو�س اجنلو�س 

ن؟ تاميز الآ

عند  واقفًا  التحري  ية  روؤ وميكننا  اجلريدة،  التحري  هرني  يعطي 

باجتاه  هرني  ي�ضري  فيما  اجلريدة،  �ضفحات  ب�رصعة  يقّلب  الزاوية، 

حانته القدميه ويدخل.

- داخلي – حانة جولدن هورن – الُغُروب

- زاوية  على املجموعة

جتل�س ليلي، جاني�س، جيم، بن، وثالثة اآخرون اىل البار.

هرني  يدخل  البار.  يدير  ايدي  الفائتة،  الليلة  معركة  ح�رص  اجلميع 

م�ضحوبًا بدفٍق من النور، يبقي الباب مفتوحًا برهة من الزمن.

- زاوية على هرني، الكامريا خلف البار. يرتك الباب، يعود اىل مكانه 

ويتحرك باجتاه جيم.

هرني: ما اجلديد؟

هذا  ال�ضبابيك،  منظف  جاك،  تداعب  اخللف  يف  موزي�س  اجلدة  جيم: 

هو اجلديد.

هرني: )خماطبًا نف�ضه( انا بحاجه اىل جرعة.

راأ�س  من  بالقرب  وراأ�ضه  البار،  فوق  ينحني  الذي  اأيدي،  نحو  ينظر 

جاني�س، يهم�س لها باأ�ضياء.

من منظور هرني – اأيدي يهم�س جلاني�س.

هرني: هيي ايها الغالم جّهز يل جرعة!

يتجاهله اأيدي.ويتابع هم�ضه جليني�س.

�ضخا�س يعرفون حقًا كيف يح�ضلون  هرني: )خماطبًا جيم( بع�س الأ

على الن�ضاء.

جيم: األ تعرف كيف يفعلون ذلك؟

وهذه  دقائق،  ع�رص  خالل  واحدة  على  احل�ضول  ا�ضتطيع  هرني: 

حدودي.

جيم: وملاذا اذاً اأنت حمبط اىل هذا احلد؟

فينظر هرني اىل جيم، ول يجيب. ويتطلع نحو اأيدي.

هرني )ب�ضوت عاٍل( هيي، انت ! انت الذي يرتدي مريوًل قذراً!

اأيدي: )خماطبًا جاني�س( اعذريني حلظة من الزمن، يا عزيزتي.

التحّري  الكامريا اىل اخللف نرى  يقرتب من هرني. وبينما ترتاجع 

يجل�س اىل البار.

اليك قد  �ضددتها  التي  اأن لكمات حممد علي تلك  )ي�ضري( يبدو  اأيدي: 

اأطارت �ضوابك.

هرني: انظر، ايها ال�ضاقي، اذكر انني طلبت منك م�رصوبًا.

هل نفذ ال�رصاب لديك اأم اأن جراحة خّمك قد �ضيطرت عليك اأخرياً؟

ي�ضحك ايدي �ضحكة مكبوتة، ينحني عرب البار باجتاه هرني ويقول 

بهدوء...

وّجهت  لقد  املتهالك.  ايها  اللعني  احلائط  عرب  �ضاأقذفك  الليلة  ايدي: 

لكماتي اليك الليلة الفائتة ...

يف اخللفية وفوق حوار �ضابق، راأينا التحري يراقب التطورات ويتجه 

نحو الهاتف فيديره.

ل�ضت   ... .. ح�ضنًا  املو�ضوع؟  اأتابع  انه هو. هل  نعم، حتمًا.  التحري: 

واثقًا ان كان يتوجب عليك القدوم حاًل.

- لقطة مقرّبة من زاوية  مو�سعة لقب�سة ايدي حتمل البرية وتتجه 

نحو هرني. ي�سعها اأمام هرني.

البار وكاأنه  البرية. ي�رصب هرني يده على  لياأخذ ثمن  اأيدي  ينتظر 

هنالك  لي�س  يده.  يرفع  ثم  ايدي،  يف  يحملق  معدنيه.  بعملة  يدفع 

�ضيء.

ايدي: ما الذي تدبره هذه الليلة اأيها النذل؟

يرفع هرني كاأ�ضه وي�رصبه دفعة واحده.

هرني: اأنت تنظر اىل رجل جديد، يابني. لقد ح�ضلت على عبوة كاملة 

من الوقود.

يحملق ايدي به.

ايدي: �ضتدفع يل ثمن تلك البرية امللعونة!

يدفع هرني كاأ�ضه جانبًا، ناظراً اىل اأيدي.

ت�ضمعه  اأن  واريد  �ضيئًا  لك  اأقول  اأن  اأريد  اكرث.  اقرتب  ايدي،  هرني: 

جّيداً...

ينحني ايدي مقرتبًا.

ايدي: نعم؟

هرني )خماطبًا ايدي بلطف( رائحة بول والدتك مقرف مثل منظف 

ال�ضجاد.

اأيدي: هذا هو ما تريد قوله اأيها العاهر!

يخلع ايدي مريلته، يرميها عرب البار نحو بن ويقفز فوق البار.

اأيدي: قم بالعمل نيابة عني، يا بن ....

يقفز هرني من فوق البار اىل املكان الذي يقف فيه ايدي وياأخذ يف 

�ضكب كاأ�س لنف�ضه.

ايدي: عليك اللعنة! ابتعد عن ال�ضنبور!

يبداأ الزبائن يف اخلروج تباعًا. هرني يتبع ايدي.

اأي من  ية  روؤ يت�ضَن يل  ي�ضوع، مل  يا  البار(  ليقف خلف  )ينه�س  بن: 

هذه ال�ضجارات.

عندما متر املجموعة اأمام الن�ضد، يخرج جاك، منظف النوافذ، وهو 

يقفل �رصواله.

اخلا�س  ال�ضفط  اآلة  مثل  انها  مني.  �ضيء  يتبق  مل  الهي  يا  جاك: 

بالتنظيف.

تخرج اجلدة موزي�س، وتقف خلفه.

احلارة  نحو  اخلارجني  الزبائن  ِقبَل  من  للتدافع  يتعر�ضان  انهم 

اخللفية.

اجلدة موزي�س: ع�رصون دولراً، يا جاك!

- خارجي – حارة خلف احلانة – قليال فوق املجموعة – لياًل.
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هرني  يظهر  عاٍل.  القمر  جر.  الآ من  مبني  البار  من  اخللفي  اجلانب 

وجيم، يقفان بالقرب من احلائط اخللفي للبار، ينتظران. يقف اأيدي 

اأقرب منهما، يف فمه �ضيجارة م�ضتعله. ي�ضطف زبائن احلانة يف �ضبه 

دائره. يدير ايدي ظهره لهرني وهو يخاطب اجلمع.

ايدي: )نافثًا �ضيجارته( اأنا اأعطي ثالثة مقابل واحد باأنني اأ�ضتطيع 

اأجعل هذا املتهالك يلح�س بيو�ضي خالل خم�س دقائق. هل من  اأن 

مراهن؟

جيم: اأنا �ضاآخذ ع�رصة دولرات من هذا الرهان.

هرني )خماطبًا جيم(: على مهلك، يا جيم، رمبا ل اأمتكن.. 

اأنك  ايدي )خماطبًا هرني(: حياتك كلها جمرد باقة من ل ا�ضتطيع. 

اأن  ت�ضتطيع  ل  اجلن�س،  متار�س  اأن  ت�ضتطيع  ل  تعمل.  اأن  ت�ضتطيع  ل 

تقاتل.

جيم: ما زلت اتنازل عن ع�رصة واآخذ ثالثة لواحد.

تظهر اجلدة موزي�س وجاك يف اخللفيه. يتكلم زبائن احلانة الباقون 

كلهم دفعة واحدة.

تتحرك الكامريا بلقطة بانورامية بينما يتحرك اأيدي بينهم .

اجلده موزي�س: اأود ان ام�ضك بع�رصتك!

لي�س  ولكن  معًا.  الثنني  ام�ضح  اأن  اأ�ضتطيع  ال�ضبابيك:  منّظف  جاك 

الليلة.

جاني�س: ا�رصب ذلك املخ�ضي، يا ايدي!

ليلي: ار�ضل ذلك اجلرذ ثانية اىل جحره!

جانبًا.  ويرميها  �ضيجارته  من  نف�ضًا  ايدي  ياأخذ 

مام نحو هرني. ويتقدم اىل الأ

كنت  لو  اأنت  اأكون  اأن  اكره  هرني(  )خماطبًا  اأيدي 

مكانك.

مام ويلتقط هرني بقب�ضة مينى  يتحرك ايدي اىل الأ

حمكمة.

جّر. يتحرك ايدي ويوّجه لكمات  يرتنح هرني اأمام الآ

�رصيعة نحو معدة هرني وراأ�ضه. يتاأرجح هرني مرة 

ُمربكًا.

اأيدي: انك تقاتل مثل فتاة.

يتحرك ايدي نحوه ثانيًة ويوجه له �رصبات متتالية ولكن هرني ل 

ي�ضقط. يخطو ايدي مرتاجعًا.

ايدي: انت عادة ت�ضقط يف هذه املرحلة، اأيها الطفيلي ما الذي مي�ضك 

بك؟

اليوم  اأكلُت  الوقود.  اأيدي.  يا  الوقود،  جّر(  الآ اأمام  )مرتنحًا  هرني 

مرتني. ج�ضدي ل يدرك ما الذي يح�ضل.

ايدي: ماذا؟ ح�ضنًا، هاك �ضيئًا يدركه ج�ضدك!

يندفع ايدي ويعاجله مبزيد من اللكمات ، ولكن قواه تذوي مبواجهة 

يندفع م�رصعًا، وي�رصب هرني  اأيدي حمبطًا،  هدف لي�ضقط. ي�ضبح 

بركبته على جهازه التنا�ضلي. ي�ضقط هرني. يتدحرج حول املكان يف 

احلارة ببطء، وهو مي�ضك باأع�ضائه.

- زاوية على هرني

جر كمن يحاول ت�ضّلق  جر ويرفع نف�ضه على الآ يزحف نحو حائط الآ

�ضفح جرٌف �ضاهق. ينه�س بج�ضده وظهره نحو اأيدي ثم ي�ضتدير.

هرني: ح�ضنًا، ايدي ...

اأيدي: ح�ضنًا ماذا؟ ما الذي »ح�ضنًا«؟ اأيها »احلثالة امللعون، ما الذي 

ح�ضنًا؟

يتابع  وبينما  ثانيًة.  لكماته  ت�ضديد  يف  وياأخذ  جمدداً  اأيدي  يندفع 

اأيدي دورانه ينظر هرني اليه، غري مرتاجع. ثم ميد هرني يده ومي�ضك 

جر،  الآ به على  ويلوح  ر�س  الأ يلتقطه من  ياقة قمي�ضه.  بايدي من 

قا�ضية  ب�رصبات  ولكن  ببطء  اليه،  اللكمات  ت�ضديد  يف  ويبداأ  يرتكه 

وقوية.

ان�ضحقت  قد  لكمات هرني يخطيء هدفه ومفا�ضل كفيه  بع�ٌس من 

ت�ضديد  يتابع  ولكنه  جّر،  بالآ ا�ضطدامها  نتيجة  منها  الدم  و�ضال 

اللكمات نحو هدفه، �ضاربًا اأيدي بق�ضوة وبقوة. حمققًا هدفه باأثنتني 

من كل ثالث لكمات. مل يعد با�ضتطاعة اأيدي الرتاجع اىل الوراء. ي�ضدد 

هرني له لكمة قوية يف املعدة، وفيما ينثني اأيدي يتبعها بلكمه حتت 

الذقن، ويراقبه وهو ي�ضقط نحو احلارة.

ي�ضتدير هرني وي�ضري عائداً نحو احلانة. نالحقه وهو ي�ضري مع اجلمع 

بعيداً عن اأيدي امللقى اأر�ضًا. 

لقطة بانورامية عليه وعلى املدخل اخللفي للبار.

- داخلي – حانة جولدن هورن – لياًل 

ايدي  فت�ضاعدان  )ليلي وجاني�س(  المراأتان  تدخل 

يف  بالزبائن  اخلا�س  البار  جانب  على  ليجل�س 

املقدمة.

بن  البار.  اىل  لوحده  اخللفية،  يف  هرني  يجل�س 

خلف البار. 

جاني�س: اآه، يا اأيدي، ماذا فعل بك ابن احلرام هذا؟

اأيدي: راأ�ضي اللعني، يوجعني حقًا...

الن�ضاء يحطن به، يحاولن م�ضح دمائه مبناديلهن.

ينظر هرني ويراقب كل هذا بال اح�ضا�س. ل يجل�س 

اأحد بقربه.

هرني: )خماطبا بن ال�ضاقي البديل الذي اأخذ مكان 

يل  ا�ضكب  الرجل  ايها  هيي  املعركة(:  اثناء  اأيدي 

كاأ�ضًا!

ينظر بن اىل ايدي. يرفع اأيدي راأ�ضه، ويهز راأ�ضه باجتاه بن بعالمه 

»ل«. ي�ضري بن ببطء نحو هرني.

بن: اأنا اآ�ضف يا �ضيدي، ولكننا ل ن�ضتطيع خدمتك.

البار  كر�ضي  على  من  ينه�س  الزمن،  من  حلظة  بن  اىل  هرني  ينظر 

وي�ضري خارجًا من باب احلانة.

- خارجي – �سارع – لياًل 

ينظف هرني نف�ضه عند �ضنبور ماء لطفاء احلرائق ي�ضيل منه املاء، 

ثم يتابع �ضريه اىل ال�ضارع. ي�ضري جيم ب�رصعة خلفه، حماوًل اللحاق 

به.

جيم: هيي، هرني!

يتوقف هرني.

ي�ضتدير هرني. يدخل جيم وي�ضري  بقربه. يحمل بع�س املال يف يده.

قام  ولكنه  دمه  و�ضط  اأيدي  ناح  لقد  هذه  خذ  هرني،  يا  انظر  جيم: 

بدفعها.
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- زاوية على جيم

جيم: اأم�ضي، خذها، لقد ا�ضتحققتها. كل ما فعلته ان �ضاهدتك.

يحملق هرني يف املال املوجود يف يد جيم املمدودة.

قد  كنت  انني  افرت�س  جيم.  يا  املال،  اآخذ  ان  اأ�ضتطيع  ل  هرني: 

خ�رصت؟

جيم: با�ضتطاعتك �رصاء كثري من ال�رصاب بها، ايها البليد...

مر هكذا، ح�ضنًا، �ضاآخذ كاأ�ضني من الوي�ضكي  هرني: مبا اأنك طرحت الأ

مع املاء.

ياأخذ هرني ثالثة دولرات من كف جيم.

جيم: اأمتنى اأن تاأخذ اأكرث قلياًل.

علوكًا؟ هرني: )مبت�ضمًا( ماذا تظنني؟ �ضُ

ي�ضع هرني املال يف جيبه. ي�ضتدير ببطء وي�ضري بعيداً 

هرني )من فوق كتفه( �ضكراً، يا جيم ...

ف�ضل ان ل تاأكل �ضيئًا لفرتة من الزمن. فقد تتحول اىل  جيم: من الأ

�ضيء خطري...

ي�ضري هرني عابراً ال�ضارع ...

قطع اىل 

- خارجي - »كينمور«، بار - لياًل.

�ضورة  يف  واندا  خلفها  للمدخل  املواجه  البار  على  عالية  زاوية 

جانبيه قلياًل.

هنالك ثالثة اأو اأربعة رجال على البار وامراأة واحدة هي واندا. جتل�س 

خرون ل يجل�ضون بقربها  خرين. الرجال الآ يف الزاوية ، بعيداً عن الآ

واندا عرب  مقابل  مبا�رصة  ويجل�س  يدخل هرني  معها.  يتكلمون  ول 

خر من البار. الغرفة يف اجلانب الآ

الكاأ�س  ال�ضاقي  ي�ضكب  البرية.  من  كاأ�ضًا  طالبًا  ال�ضاقي  اىل  ي�ضري 

ويجلبه اىل هرني.

نرى واندا وحيده مع افكارها لربهة من الزمن.

هرني )لل�ضاقي( بحق ي�ضوع، من هذه؟

ال�ضاقي: من؟

زاوية على واندا

لهة املكتئبة. هرني: تلك املراأة. تبدو وكاأنها نوع من الآ

زاوية  على ال�ضاقي وهرني.

ال�ضاقي: اأوه، واندا؟

هرني: ح�ضنًا، هذه واندا ... قل يل، بعد ذلك. انها تبدو نوعًا ما جّيدة. 

ملاذا ل يجل�س اأحد بقربها؟

ال�ضاقي: انها جمنونة.

يحمل هرني كاأ�س البرية وي�ضري باجتاه واندا.

زبائن  وجوه  على  حلظة  نتوقف  بانورامية،  لقطة  يف  معه  نذهب 

احلانة

انها متّج  باملاء.  وي�ضكي  واندا  ت�رصب  واندا.  يجل�س هرني مبحاذاة 

�ضيجارتها وتنظر مبا�رصة اأمامها.

مام(: ل ا�ضتطيع حتّمل النا�س. انا اكرههم واندا )ما زالت تنظر اىل الأ

هرني: نعم.

واندا: هل تكرههم اأنت؟

هرني: كال، ولكنني اأ�ضعر اأنني اأف�ضل عندما ل يكونون حويل.

تبتلع واندا م�رصوبها. وينهي هرني بريته.

هرني: ايها ال�ضاقي، كاأ�ضني من الوي�ضكي واملاء.

وي�ضري  ثمنها  هرني  يدفع  بها.  وياأتي  امل�رصوبات  ال�ضاقي  ي�ضكب 

ال�ضاقي بعيداً.

هرني )خماطبًا واندا(: اعتقد اأنني �ضاأ�ضاألك نف�س ال�ضيء اللعني الذي 

ي�ضاألني اياه النا�س.

واندا: مثل؟

هرني مثل، ماذا تعمل؟

واندا: انا اأ�رصب

مام. يبتلع هرني �رصابه. يحدقان كالهما اىل الأ

جتل�س واندا قلياًل. انهما �ضامتان. ثم تبتلع هي �رصابها.

مر. هرني: ح�ضنًا، هذا هو الأ

واندا: هذا، ما هو؟

هرني: ل اأ�ضتطيع اأن ا�ضرتي م�رصوبًا اآخر. لقد اأفل�ضت.

واندا )ت�ضتدير نحو هرني(: تعني انك ل متلك اأي مال؟

هرني: لمال، لعمل، ل ايجار. نعود اىل حالتنا العاديه.

واندا: تعال معي ......

تنه�س: يتبعها هرني خارج الطار ............

قطع اىل

- خارجي – دكان م�رشوبات – لياًل

تعرب واندا وهرني ال�ضارع ويدخالن الدكان.

عامًا   12  ،11( الزنوج  من  �ضابني  نرى  الزمن.  من  حلظة  نتوقف 

مامي. يختل�ضان النظر من خالل زجاج الباب الأ

يك�رصان عن ا�ضنانهما ب�ضوء نية.

- داخلي – دكان امل�رشوبات – لياًل.

البرية  الوي�ضكي، ثالث زجاجات �ضودا، و�ضت علب من  ُخم�ضان من 

مو�ضوعة على الن�ضد. وعلى احلائط يف مكان ما مراآه وا�ضعة. الزاوية 

على �ضكل القطع املكافئ.

مرييت،  �ضجائر  من  علبتني  اي�ضًا  واريد  البائع(...  )خماطبة  واندا 

الطويلة.

)خماطبة هرني( هل تريد زوجًا من ال�ضيجار؟

يهّز هرني راأ�ضه عالمة اليجاب.

والفاتورة   ... الفاخر  ال�ضيجار  ... وزوجًا من  البائع(  واندا )خماطبة 

با�ضم ويلبور ايفانز ...

البائع: واندا، علّي ان ات�ضل بويلبور للح�ضول على موافقته.

واندا )تنظر حولها بع�ضبيه( تف�ضل ات�ضل.

وبينما ي�ضري البائع نحو الهاتف يدخل الولدان الزجنيان. انهما يف 

احلركة،  �رصيعا  القوام،  نحيال  العمر،  من  ع�رص  واحلادية  العا�رصة 

احللوى  من  بقطعة  ومي�ضك  يده  ول  الأ ميد  يقفزان.  العينني،  لمعا 

ينزع غالفها وي�ضعها يف فمه دفعة واحدة، ومي�ضغها مبتلعًا اياها. 

ي�ضتدير هرني وواندا لرياقبانهما.

ول )ما زال مي�ضغ البقية( خراء جيد، يا رجل. �ضود الأ الفتى الأ

خرى. ي�ضتمع البائع اىل رنني الهاتف يف اجلهة الأ

�ضياء. يبلغ ثمنها 23.80  البائع: ويلبور، واندا هنا. اخذت بع�س الأ

....$
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خر اىل ق�ضم املثلجات، يفتح الباب. يلتقط علبة من  يذهب الفتى الآ

البرية، يفتح غطاءها وي�رصب من الزجاجة.

هذه  اىل  م�رصوبًا  وجهك  اأ�ضبح  كيف  هرني(  نحو  )ت�ضتدير  واندا 

الدرجة؟

هرني )ي�ضتدير نحو واندا( لي�س لديك مانع، الي�س كذلك؟

ولد خارج اللقطة. يخرج الأ

واندا: اأعتقد اأنه يبدو جمياًل ...

زاوية  على البائع وهو يكّرم هرني وواندا. الفتيان خلفهم. 

ل ي�ضتطيع هرني رفع عينيه عن واندا.

بني  دقيقًا  يللو  �ضيجار  ياأخذ  ثم  �ضجائر،  خر ولعة  الآ الفتى  يخرج 

اللون من علبة هناك وي�ضعله.

البائع: هيي، اأيها الل�ضو�س ال�ضغار! اعذرين يا ويلبور ...

)خماطبًا واندا( يريد ويلبور ان يعرف اذا ما كنت �ضتذهبني اليه.

ت�ضتدير واندا وتومئ براأ�ضها.

البائع )ي�ضع الهاتف مكانه( نعم، ل باأ�س، يا واندا ...

جنرب  �ضوف  واتبعني.  غرا�س  الأ احمل  هرني(  )خماطبة  واندا 

منزيل...

البائع  يتحرك  اخلارج،  اىل  ويتبعها  غرا�س  الأ هرني  يحمل  وفيما 

�ضودان... باجتاه الفتيان الأ

البائع: عليكم اللعنة ، �ضوف اأم�ضك موؤخرتكم!

�ضود الثاين )وقد فتح �ضكينته( هيي اأيها الرجل، امل ت�ضمع؟  الفتى الأ

هنالك عامل جديد قادم ...

قطع اىل:

- خارجي – �سارع – لياًل.

ي�ضري واندا وهرني على الر�ضيف املحاذي ل�ضف من ال�ضقق ال�ضكنية. 

ب�ضياج من  الذرة  حُتاط  ذرة.  اأحدهم  زرعه  فراٌغ  مبنيني  هناك بني 

الع�ضي حوله حبل.

احلبل هو حبل عادي يغو�س بني الع�ضي.

الثالث! ولكن ل تهتم، هنالك  الطابق  انا يف  الثاين.  واندا: بيتي هو 

م�ضعد ...

تقف واندا، وتنظر.

واندا: اأنا اأحب الذرة. اأريد اأن اأقطع بع�ضها.

تت�ضلق واندا باجتاه الذرة. يتبعها هرني.

هرني: انها مبا�رصة يف اخلالء. ميكن اأن يراك اأحد.

- زاوية  منعك�سة

واندا: انا ل اأهتم. اأنا اأحب الذرة. اريد اأن اقطف بع�ضًا منها.

يتبعها هرني نحو املنطقة الفارغة، حاماًل كي�ضي احلاجيات. تك�رص 

اأو  الذرة  اكواز  وتقطف  الذرة.  بقعة  نحو  وت�ضري  ال�ضياج  حبال  واندا 

معظمها وت�ضعها يف �ضنطة يدها، في�ضقط بع�ضها اأر�ضًا. 

تتابع واندا قطف اكواز الذرة.

كواز. هرني: انت �ضكرانة. انظري اىل هذه الأ

�ضياء  ما زالت غ�ضة خ�رصاء. ل ميكنك اأكل هذه الأ

كواز تتابع واندا قطف الأ

هرني: من هو ويلبور؟ هل هو قّوادك؟

واندا: )ما زالت تقطف الذرة( انا ل�ضت عاهرة. لي�س يل قّواد.

هرني: من هو هذا الرجل؟

واندا: )ما زالت تقطف( ويلبور لي�س �ضوى رجل عجوز يهتم بي.

�ضوء ك�ّضاف يتخّلل منطقة الذرة ببطء ولكن فجاأة.

ينظر هرني اىل ال�ضارع، يرى �ضيارة بولي�س قادمة.

- زاوية على �سيارة البولي�س – من منظور هرني

هرني: يا ي�ضوع، انهم البولي�س! دعينا نذهب!

ر�ضي! واندا: )م�ضقطًة اكواز ذرة( خراء! ارك�س! اجته نحو الطابق الأ

غرا�س. جتري  يرتاك�س الثنان نحو املبنى، يجري هرني حاماًل الأ

املكتظة  حقيبتها  من  واآخر  اآن  بني  الذرة  اكواز  تت�ضاقط  فيما  واندا 

بها.

هرني: انهم قادمون، ب�رصعة!

واندا: يا تلك الكعوب العالية امللعونة!

ي�ضلط البولي�س �ضوء الك�ضاف عليهما.

نحن اأمام واندا وهرني نرك�س معهما.

هرني: تابعي ال�ضري ! اأ�رصعي!

ال�ضكنية ويجريان يف املمر باجتاه م�ضعد  ال�ضقق  انهما امام مبنى 

ر�ضي. الطابق الأ

�ضفل، ف�ضنموت. واندا: اذا مل يكن امل�ضعد يف الأ

يختفي هرني وواندا داخل املبنى.

نرى �ضيارة البولي�س تقف يف اخلارج اأمام املبنى.

يقفز منها احد رجال البولي�س.

احد رجال البولي�س )بوا�ضطة مكرب ال�ضوت( توّقف ! توّقف وال �ضنطلق 

الر�ضا�س!

ر�سي – لياًل - داخلي – الطابق االأ

ر�ضي. جتري واندا وهرني  الأ الطابق  نرى امل�ضعد وجانبًا من ممر 

نحو باب امل�ضعد. امل�ضعد هناك. 

داخلي – امل�سعد – لياًل.

يدفع هرني الباب فيفتحه ويدخالن. وفيما هما يفعالن ذلك ميكننا 

ية رجال البولي�س يجرون نحو باب امل�ضعد. ي�ضغط هرني الزرار  روؤ

رجال  اأحد  فرييان  ا�ضفل  اىل  وهرني  واندا  تنظر  امل�ضعد.  فريتفع 

البولي�س ي�ضغط على زر امل�ضعد.

واندا: اأترك ا�ضبعك على الزر رقم ثالثة. ل ميكنهم انزال امل�ضعد اىل 

اأ�ضفل اذا ماابقيت ا�ضبعك على الزر رقم ثالثة.

يرتفع امل�ضعد اىل الطابق الثالث.
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واندا: اأترك باب امل�ضعد مفتوحًا!

- داخلي – قاعة – طابق واندا – لياًل.

جتري واندا خارج امل�ضعد اأوًل، يجري هرني خلفها وينزل اىل �ضقه 

309. تفتح واندا الباب ويدخالن.

- داخلي – �سقة واندا – لياًل.

ت�ضع واندا ال�ضل�ضلة على الباب.

هرني: اتركي النور م�ضاءاً

واندا: ل حتدث اأي �ضوت.

هرني: اأ�ضمتي. اخلعي حذاءك.

ياأخذ هرني يف خلع حذائه.

- زاوية على واندا 

و�س اأقدامها نحو املطبخ، تفتح �ضنبور  تخلع حذاءها وتذهب على روؤ

اىل  معها  حملتها  التي  حقيبتها  تفتح  وعاًء،  ومتالأ  ال�ضاخن  املاء 

املطبخ، وت�ضقط بع�س اأكواز الذرة يف املاء.

ي�ضري هرني بهدوء نحو الباب، ي�ضتمع وينظر خالل فتحة الباب.

- داخلي – قاعة – �سقة واندا

اأبواب  اأمام  يقفان  يتوقفان،  املكان،  حول  ي�ضريان  البولي�س  رجال 

ال�ضقق، ي�ضتمعان.

احد رجلي البولي�س: انني حقًا اأود الم�ضاك بهوؤلء املالعني.

خر: هل راأيت املراأة؟ كانت �ضاقاها ت�ضيئان املكان  رجل البولي�س الآ

عندما رك�ضت. �ضيقان رائعة.

- داخلي – �سقة واندا- لياًل.

زاوية على هرني عند الباب.

لقطة بانورامية معه حتى املطبخ.

زاوية  على وعاء الذرة الذي يغلي – من منظور هرني.

خارج ال�ضباك نرى ح�ضان موبيل الحمر يلمع يف ال�ضوء.

يتعرث هرني عرب الغرفة يف الظالم. واندا جتل�س على املقعد.

ين�ضم هرني اليها.

القهوة  ومائدة  املقعد  على  يجل�ضان  الظل.  يف  لهما  اأقرب  لقطه 

اأمامهما. بال�ضافة اىل كاأ�ضيهما.

يجّهز هرني كاأ�ضني. ا�ضواء املدينة النيون هي كل ما ي�ضيء ال�ضقة. 

حتى  ي�رصبانه  �ضامتًا،  نخبًا  لي�رصبا  كاأ�ضيهما  وواندا  هرني  يرفع 

النهاية. يّجهز هرني اثنني اآخرين.

واندا )تهم�س( هل تعتقد اأنهما ذهبا؟

باقي  الهدوء  على  نحافظ  دعينا  نغامر.  ل  دعينا  )يهم�س(  هرني 

الليلة. فقد يكونا خّيما يف اخلارج.

رجال  تكره  ال  الليل.  طوال  البقاء  عليك  انه  اعتقد  )هام�ضًة(  واندا 

البولي�س؟

هرني )هام�ضًا( كال، ولكن �ضعوري يكون اأف�ضل يف غيابهم. 

زاوية  على هرني . ينظر اىل واندا.

زاوية على واندا. تنظر اىل هرني. ي�رصبان جزءاً من م�رصوبهما.

يتناول �ضيجاراً.

يزيل هرني عن ال�ضيجار ورق ال�ضلوفا، ثم يق�ضم نهايته ثم ي�ضعله. 

وياأخذ نف�ضًا.

هرني )هام�ضًا( اريد قطعًا اأن ا�ضكرك على ح�ضن ال�ضيافة.

تغمز واندا وت�ضعل �ضيجارة.

واندا )هام�ضًة( جمرد �ضيء واحد...

هرني )يهم�س( ماذا؟

زاوية على واندا – عن قرب

بهذه  امّر  ان  اأريد  ل  احلب.  يف  اقع  اأن  بتاتًا  اريد  ل  )هام�ضة(  واندا 

التجربه ثانية.

زاوية  على هرني – عن قرب

ن. هرني )يهم�س( ل تخايف. مل يحبني اأحٌد حتى الآ

نحو  بانورامية  بلقطة  معها  ن�ضري  تنه�س،  م�رصوبهما.  ينهيان 

املطبخ.

تعود واندا بالذرة على طبٍق كبري.

انظري   ! خ�رصاء  الذرة  هذه  لك!  قلت  خراء،  يهم�س(  زال  )ما  هرني 

اليها.

تلتقط واندا كوزاً من الذرة، حتاول ق�ضمه. ولكنها تف�ضل. ترمي كوز 

الذره عرب الغرفة.

ن حتى الذرة لي�ضت اأح�ضن حاًل. حياتها كانت تدعو لالحباط والآ

الذرة  اكواز  رمي  يف  تبداأ  ببطء.  البكاء  يف  تاأخذ  كثري.  �ضيء  هذا 

خرى هنا وهناك يف الغرفة. الأ

واندا: ل �ضيء بتاتًا ي�ضري جيداً، ل �ضيء يف هذه احلياه يعمل ب�ضكل 

�ضحيح.

مي�ضك هرني ر�ضغيها.

هرني )هام�ضًا( توقفي! رمبا ما زالوا يف اخلارج!

مي�ضك هرني ر�ضغي واندا يتطلعان اىل بع�ضهما البع�س.

تبكي واندا ب�ضمت، تتدفق الدموع اأكرث فاكرث.

واندا  اىل  لينظر  ي�ضتدير  فيما هو  اأو�ضع  م�ضهد  بانورامية على  لقطة 

وهي حتّرر يديها من قب�ضته، وتنه�س، ثم ت�ضري نحو غرفة النوم.

البكاء  وتوا�ضل  هرني  عن  بعيداً  باأنظارها  م�ضيحة  ثيابها  تخلع 

ب�ضمت. تخلع �ضديريتها و�رصوالها، ثم تت�ضلق اىل ال�رصير.

يجل�س هرني على املقعد. ي�ضع �ضيجارة جانبًا ويجّهز لنف�ضه كاأ�ضًا 

ر�س كوزاً من الذرة، يحاول ق�ضمه. ولكن ل فائدة  ثانيًة يلتقط عن الأ

يف ذلك. يعيده اىل الطبق. يحت�ضي �رصابه. ثم يخلع حذاءه. يقف، يخلع 

�رصواله وقمي�ضه. ويتمّدد على املقعد مبالب�ضه الداخلية.

يحاول ان ي�ضرتيح ولكن ل يبدو اأنه ي�ضتطيع ذلك. ينه�س وي�ضري نحو 

ال�رصير.  ي�ضتدير ويتوجه نحو  ثم  النيون.  ا�ضارات  اىل  ينظر  النافذة، 

ن�ضري معه نحن ودويل يف لقطة بانورامية. فرناه يرفع الغطاء ويدخل 

حتته...

�ْضَود تال�ضى النور اىل الأَ

ظهور تدريجي

 - داخلي – �ضقة – اليوم التايل.

بالكرمي  القدمية  زينتها  تزيل  انها  املراآة.  امام  احلّمام  داخل  واندا 

املرّطب.

فجاأة، عرب احلائط املال�ضق لل�ضقة.

الذي  القالب  بعيداً  رموا  �ضنعوين  عندما  ن�ضبيًا(  )عاٍل  رجل  �ضوت 

�ضنعت منه.

كل  بعيداً  رموا  �ضنعوك  عندما  العلو(  بنف�س  )تقريبًا  امراأة  �ضوت 
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�ضيء.

�ضوات لكنها تخفت، ول ميكن تف�ضري ما تقول. ت�ضتمر الأ

الغام�ضة  �ضوات  الأ ت�ضمع هذه  اأوقات خمتلفه  امل�ضاهد ويف  )خالل 

واملتقطعة يف �ضقه واندا ولكنها ل ُتفهم(.

�ضوات وبكل ما تثريه من رعب ي�ضار اليها يف  عندما ت�ضمع هذه الأ

ال�ضيناريو.

 - زاوية  على هرني.

انه جال�س على ال�رصير، يزّرر قمي�ضه.

هرني )ينظر اىل احلائط( بحق اجلحيم ما هذا؟

واندا: انه نف�س العر�س القدمي. ولكن اأف�ضل قلياًل من التلفزيون.

تخرج واندا من احلمام. لقطة بانورامية معها. تلقي �ضيئًا على ال�رصير 

بالقرب من هرني.

واندا: اليك هذا، ايها العا�ضق!

هرني: العا�ضق؟

واندا: )تنحني اىل داخل الطار من اأعلى( األ تتذّكر؟

يلتقط هرني ذلك ال�ضيء عن ال�رصير. انه مفتاح.

هرني: ما هذا؟

مما  اكرث  الجار  يوؤمنا  اأن  اثنان  ي�ضتطيع  ا�ضايف.  مفتاح  واندا: 

ي�ضتطيع �ضخ�س واحد.

يقف هرني وُيدخل قمي�ضه.

مور. هرني: يا ي�ضوع، ل�ضت اأدري. انا ل�ضت جيداً يف مثل هذه الأ

واندا: وماذا جتيد؟

هرني: ا�ضتخراج الع�ضارة...

يرّن الهاتف. لقطة بانورامية مع واندا وهي ت�ضري نحو مائدة القهوة 

وتلتقطه.

ويلبور.  يا  بذلك  القيام  ا�ضتطع  مل  الهي،  يا   ! ويلبور...  يا  اآوه  واندا: 

اأ�ضبت بدوخة واأغمي علي فاأويت اىل ال�رصير. الليلة؟ ح�ضنًا، جييز، ل 

مر ... اأدري. دعني افكر بالأ

يتابع هرني وقد دخل اللقطة وام�ضك بالهاتف...

هرني: ويلبور، اذا ما ات�ضلت بهذا الرقم مرة ثانية ف�ضوف اأذهب اليك 

وارق�س على جمجمتك رق�ضة النقر!

لقطة  يف  معه  نذهب  �رصابًا.  هرني  ياأخذ  الهاتف.  واندا  ت�ضتعيد 

بانورامية نحو النافذة.  ي�ضتدير وينظر اىل واندا.

م�ضارع.  انه  جداً!  غيوٌر  رجل  انه  حذراً!  كن  اأرجوك  ويلبور،  واندا: 

ل عمل له �ضوى اجللو�س طوال النهار ي�رصب براميل من البرية. انه 

ثقال ... ي�رصب البرية وي�ضارع ويرفع الأ

- زاوية  على واندا – لقطه مقرّبه

واندا )تنظر اىل هرني( لقد اقفل اخلط.

ت�ضع واندا �ضماعة الهاتف.

واندا: لقد قطعت عّنا م�ضدراً جّيداً من م�ضادر التموين هناك، يا �ضيد 

فانبلديرا�س.

هرني: هيي، ما هذا الذي تدعينه »ال�ضيد فانبيلديرا�س«؟

اأنت  ت�رصفك.  وطريقة  الغرفة،  حول  امل�ضي  يف  طريقتك  انها  واندا: 

األعن من راأيت من ذبابات احلانة، تت�رصف وكاأنك من امللوك، مثل 

طوار. زرق غريبي الأ ذوي الدم الأ

هرني: اأوه ح�ضنًا، ما الطف ذلك ... مل اأكن اأدرك هذا، ولكنني لحظت 

طبقتك، يا طفلتي.

واندا: ح�ضنًا، ولكن يجب ان اأقول لك، اذا جاء رجٌل يحمل ُخم�ضًا من 

الوي�ضكي فاأنا ل ريب �ضاأذهب معه. 

- زاوية على هرني – لقطة مقرّبه اكرث.

اأ�ضتطيع اأن اأح�ضل على الكثري من ال�رصاب من ويلبور  واندا )تتابع( 

ن ل اأدري ماذا �ضيكون امل�ضتقبل ... دون اأن اأعطي ال�ضيء الكثري. والآ

من ال�رصاب. هرني: انا امل�ضتقبل �ضوف اأوؤ

واندا: كيف؟

هرني: �ضاأح�ضل على عمل ....

واندا ت�ضحك. ت�ضري بالقرب من هرني، وت�ضد اأحدى اأذنيه.

واندا: ما الذي ح�ضل لك ؟ انت غريب.

هرني: اأن�س ما الذي حدث.... على فكرة، اول �ضيء لحظته فيِك كان 

�ضيقانك ...

واندا: حقًا؟

جتل�س على كر�ضي، تلف �ضاقًا على �ضاق، وجونلتها مرتفعة اىل حد 

ما..

ان عقلي هو ما  بال�ضيقان،  يتعلق  فيما  انني حمظوظة  اأعتقد  واندا: 

اأ�ضكو منه....

هرني: با�ضتطاعتي اأن اأنظر اىل �ضيقان امراأة ل�ضاعات. اأعتقد اأحيانًا 

ان هذا اأف�ضل من عملية اجلماع.

واندا: طريقة �رصبك، قد تكون اف�ضل حركاتك.

هرني: )ي�ضكب لنفه �رصابًا جديداً( ال�رصب هو دائمًا اأف�ضل حتركاتي.

هل تعتقدين اأن هذا جنونًا؟

اأدري.. اننا جميعًا يف نوع من اجلحيم.  واندا: ما هو اجلنون؟ ل�ضت 

انهم يف  النا�س  الوحيدة حيث يعرف  مكنة  الأ وبيوت املجانني هي 

جهنم. من يهتم على اأي حال؟

هرني: انا ل اأهتم، اأنا ل�ضت �ضوى م�ضارع جمنون، ي�رصب البرية.

عدة  اأ�ضفل  اىل  ي�ضد  ن�ضفية.  قرف�ضة  و�ضعية  يتخذ  هرني،  ي�ضتدير 

مرات، وجهه يحمر، وعروق رقبته متوترة تن�ضد. ل �ضوت، ل �رصاط. 

ي�ضد اىل اأ�ضفل اكرث ... تدفع واندا حذاءها يف موؤخرة هرني. يتعرث اىل 

مام وهو يحاول ا�ضتعادة توازنه. الأ

واندا: اأيها احلمار! هل لديك اي �ضيء حت�رصه من منزلك؟

�ضيارة  اىل  نحتاج  لن  وراديو.  البالية  اخلرق  بع�س  نعم.  هرني: 

�ضحن.

واندا: دعنا نذهب ....

قطع اىل 

- داخلي – حانة اجلولدن هورن – نهاراً

زاوية  على هرني وواندا وهما يدخالن البار.

هرني  البار.  يف  خر  الآ الوحيد  ال�ضخ�س  هي  ليلي  البار.  يدير  جيم 

يحمل راديو و�ضنطة ت�ضّوق مليئة بالثياب القدمية.

يجل�س هرني وواندا. ي�ضع هرني احلاجيات فوق البار.

هرني: جيم، هل با�ضتطاعتك حتّمل هذه ال�ضياء فرتة من الزمن؟

جيم: طبعًا..

ي�ضع احلاجيات حتت البار.



نزوى العدد 56 / اكتوبر 2008 

172

سينما .. سينما .. سينما ..  

جيم: عندما راأيتك موؤخراً، مل تكن متلك �ضيئًا.

ن لديك امراأة وراديو. الآ

هرني: ح�ضنًا، انا متعود على الراديوات..... يا جيم، هذه واندا، واندا 

جيم.

واندا: مرحبًا، اأعطني برية.

هرني: مثلها اأي�ضًا، هل ت�ضتطيع اأن ت�رصف هذا ال�ضيك يل؟ لقد وقعته 

لك.

حاماًل  يعود  وهو  اليه  جيم  ينظر  البار.  على  ال�ضيك  هرني  ي�ضع 

البرية.

جيم: هيي، ما هذا ؟

يف  وجدته  الدخل.  �رصيبة  عائد  هذا  ولكن  هذا  ت�ضّدق  لن  هرني: 

�ضندوق بريدي يف املنزل القدمي.

جيم: هل تعني اأنك كنت تعمل ال�ضنة املا�ضية؟

�ضعاع �ضوئي ي�ضري اىل دخول اأحدهم اىل البار.

ا�ضهر يف م�ضنع للعب. ل تعرف كم يتعّذب الرجال من  هرني: �ضتة 

طفال. اأجل الأ

ليلي: هيي، هرني، هل �ضتبتاع يل كاأ�ضًا واحداً اأم اأ�رصبك اأنت؟

هرني: اعطها برية.

بينما ي�ضري جيم ليجلب لليلي زجاجة البرية، يدخل رجل اىل داخل 

الطار، يجل�س، ظهره يف مقدمة ال�ضورة.

ينظر هرني وواندا اليه.

خرى، وجهه يرجّت حول رقبته، ويختلج  يداه ترتع�ضان؛ بني الفينة والأ

بع�ضبية، يتدبر و�ضع �ضيجارة بني �ضفتيه، يفتح علبة الكربيت وي�ضعل 

ب�ضعوبة عوداً يقربه من ال�ضيجارة فال ينجح يف ا�ضعالها، يحرق اأنفه 

ويب�ضق ال�ضيجارة.

يقدم جيم اىل ليلي م�رصوبها، يتجه نحو الرجل.

جيم: نعم، �ضيدي؟

الرجل: كاأ�ضًا من وي�ضكي البار.

ي�ضكب جيم الكاأ�س.

مي�ضك الرجل بالكاأ�س. يثبته على البار. ثم يحاول ببطء رفع الكاأ�س 

اىل �ضفتيه. كلما رفع الكاأ�س كلما ازداد الهتزاز عاليًا. اأخرياً، يت�ضاقط 

معظم الوي�ضكي خارج الكاأ�س. ي�ضع الرجل الكاأ�س ثانية يف مكانها. 

ها ثانية.  يتجه جيم وميالأ

جيم: على ح�ضاب احلانة. فمع ارتفاع تكاليف املعي�ضة اأنت بحاجة 

لكل امل�ضاعدة املمكنة.

الرجل: �ضكراً.

يخرج الرجل و�ضاحًا طوياًل من معطفه وي�ضعه على البار فيما يعطي 

جيم هرني املال مقابل �ضيكه.

ل�ضداد  �ضيكفي  فهو  هذا  خذي  واندا(  )خماطبًا  جيم.  يا  �ضكراً  هرني: 

اليجار. و�ضاأحتفظ بالباقي.

واندا: هل تثق بي؟

هرني: ومل ل؟ املو�ضوع اأ�ضهل بهذه الطريقة.

البار  واندا املال يف كي�س نقودها.. يجد هرني �ضحيفة على  ت�ضع 

الرجل طرف  ياأخذ  الوقت  نف�س  املبّوب. يف  اجلزء  قراءة  وياأخذ يف 

الو�ضاح ويلفه حول ر�ضغه.

يرفع هرني نظره عن اجلريدة.

�ضيفرون. عامل. اخلربة غري  واندا( ها هوذا: �رصكة  هرني )خماطبًا 

�رصورية. ذاك هو اأنا. �ضوف اأ�ضتقل احلافلة واأذهب اىل هناك ...

خر  الآ باجلانب  ومي�ضك  اخللف  من  رقبته  حول  الو�ضاح  الرجل  يلف 

بيده اليمنى.

جيم: هرنى، هل بداأت تفقد ما تبقى من عقلك اللعني؟

يحاول الرجل الو�ضول اىل الكاأ�س بيده الي�رصى، يلتقط الكاأ�س ومي�ضك 

به.

واندا )خماطبة هرني(: هل تعني انك �ضترتكني هنا لوحدي؟

هرني )خماطبًا واندا(: ل�ضت لوحدك. هنالك جيم وهنالك ليلي.

�ضفل، ي�ضد  مام والأ الأ راأ�ضه اىل منت�ضف امل�ضافة نحو  الرجل  يحني 

الو�ضاح بيده اليمنى، رافعًا ببطء اليد الي�رصى وبها الكاأ�س نحو فمه.

ليلي: ماذا تفعل مع اأمراأة، يا هرني؟

هرني: نتمنى اأن نح�ضل لك على واحدٍة، يا ليلي...

)خماطبًا جيم( اأربعة كوؤو�س من الوي�ضكي باملاء، يا جيم ...

اأن ي�ضكب  النهاية دون  ال�رصاب نحو فمه، ي�رصبه حتى  الرجل  يرفع 

قطرة.

اأ�ضمع، يا هانك، ملاذا ل تذهب غداً؟ لقد القتينا لتّونا. عندما  واندا: 

جتري بعيداً عني هكذا ا�ضعر وكاأنك حتاول ان تبتعد عني.

اأن  اأجلنا. �ضوف ميكنّنا هذا من  اأفعل هذا من  اأنا  هرني: يا طفلتي، 

حتى  حانات  ذبابات  نبقى  اأن  علينا  لي�س  رفيع.  مب�ضتوى  ن�رصب 

القرب.

جيب  اىل  يعيده  الو�ضاح،  رباط  يفك  اأ�ضفل.  اىل  الرجل  راأ�س  يعود 

معطفه ويقف.

الرجل: �ضكراً لك ايها ال�ضاقي.

جيم: بالطبع.

ُيح�رص جيم الوي�ضكي واملاء اىل البار لليلي، هرني، واندا وواحد له 

�ضخ�ضيًا فيما ينه�س الرجل ويخرج.

ليلي: هيي، انه مل يدفع!

جيم: لقد دفع مقّدمًا

هرني )ينظر اىل امل�رصوبات ببالدة(: �ضوف اأح�ضل على عمل...

..نعم.

ي�ضع وجهه، ويرفع كاأ�ضه.

هرني: نخب الطبقة العاملة!

يرفع اجلميع كوؤو�ضهم ..

واندا: لنا ... بعون اهلل.

ف�ضل. جيم: الأ

ليلي: ل جمال لكم. حتى ال�ضيطان ل يريدكم..

يحت�ضون كوؤو�ضهم حتى النهايه ....

هرني: اأعطني علبة من مزيل رائحة الكحول، يا جيم.

ي�ضع هرني بع�س الفواتري على البار، يقبل واندا على خّدها، ينه�س 

اناقتها،  البار تدخل تويل يف كامل  فيما هوعلى و�ضك اخلروج من 

ويف حال من ال�ضحو الكامل.

تظهر وم�ضة من �ضوء النهار لدى دخولها.

- زاوية على الباب وتويل.
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تخطو جزئيًا نحو م�ضار هرني مما ي�ضطره اىل التوّقف حلظة.

يقف التحري اأي�ضًا هناك، اىل جانبها.

تويل: اعذرين، يا �ضيدي، ولكن .........هل اأنت الكاتب؟

يبت�ضم هرني، ل جتيب، يدفعها بلطف من كتفها، وي�ضتدير من حولها 

باجتاه الباب.

تويل: من اأنت؟

بدي: ل اعرف. بدي واجلواب الأ ال الأ هرني: ال�ضوؤ

حول  حتديد  بال  حتملق  تويل  ويرتك  الباب  خارج  هرني  يخرج  ثم 

البار وكاأنها تتجول يف غرفة ي�ضكنا الرعب جزئيًا.

مام وتتوقف عندما تلتقط عيناها عيني  تخطو ب�ضع خطوات اىل الأ

واندا فيحّدقان ببع�ضهما البع�س؛ لربهة فقط من الزمن اق�رص برهة، 

ولكن يف تلك الربهة يبدو وكاأنهما حيوانات مفرت�ضة تبنّي كل منها 

عدّواً خطرياً.

- زاوية  على واندا – لقطة مقرّبة

تقطع واندا تلك اللحظه باأن ت�ضتدير براأ�ضها ومت�ضك �رصابها.

قطع اىل :

- خارجي – �رشكه �سيفرون – نهاراً

يحّملون  مك�ضيكيني  عمال  بني  طريقه  هرني  ي�ضق  �ضغري.  معمل 

ال�ضاحنات.

- داخلي. مكتب – �رشكة �سفرون – نف�س اليوم

وذات  املظهر  ح�ضنة  ال�ضيدة  تبدو  �ضيدة.  مكتب  امام  هرني  يجل�س 

مفتوحًا  ثوبًا  ترتدي  الع�رصينات.  اأواخر  يف  رفيع،  درا�ضي  م�ضتوى 

املكتب  نهاية  عند  �ضاقاها  تظهر  عاٍل.  كعٍب  ذا  وحذاًء  اللون  احمر 

يتها. وتعّري فتحة الثوب �ضاقني طويلتني  بحيث يتمكن هرني من روؤ

رائعتي اجلمال. يحملق هرني يف ال�ضاقني ثم، وفيما تتكلم ال�ضيدة، 

يحّدق يف وجهها.

ال�ضيدة: يبدو ان هنالك فجوات عديدة يف �ضجلك الوظيفي.

هرني: اآهوه.

يعاود النظر اىل ال�ضاقني.

ال�ضيده: كيف تف�رّص هذه الفجوات يف �ضجلك الوظيفي؟

هرني: اأي ان�ضان ميكن ان يح�ضل على وظيفة. يتطّلب ذلك رجاًل ل 

يعمل.

ال�ضيده: ماذا؟

هرني: كنت اأمزح فقط.

يعاود هرني النظر اىل ال�ضاقني. تنظر ال�ضيدة اىل طلب هرني.

ال�ضيدة: كل �ضيء يف الطلب ل يقول �ضيئًا. الهوايات، ل �ضيء الدين، 

»ل  تقول  اجلن�س  عن  ن�ضاأل  عندما  حتى  �ضيء.  ل  الرتبية،  �ضيء.  ل 

�ضيء«.

هرني )مبت�ضمًا( ح�ضنًا، بالكاد ل �ضيء. ح�ضنًا، اأكتبي »ذكر«. تتجاوب 

ال�ضيدة ب�ضكل �ضلبي ...

قطع اىل:

- داخلي – حانة جولدن هورن – نف�س اليوم.

زاوية على ليلي تنظر وت�ضتمع.

زاوية وا�ضعة – جيم وهرني

جيم )يح�رص برية( كيف �ضارت اأمور الوظيفة؟

هرني: ا�ضابتني بالنت�ضاب. وهم لي�ضوا بحاجة لنت�ضاب.

جانب،  على  الراديو  البار.  على  الت�ضّوق  و�ضنطة  الراديو  جيم  ي�ضع 

خر ويجل�س هرني بينهما. و�ضنطة الت�ضّوق على اجلانب الآ

اأحدهم  و�ضع  �ضيئًا.  فيه  يعمل  اأن  كائن  كل  على  عامل  هذا  هرني: 

اأن ي�ضبح �ضيئًا  اأن يفعل �ضيئًا ما،  هذا القانون باأن على كل ان�ضان 

حاجب،  تخدير،  اأخ�ضائي  �رصاعية،  طائرة  قبطان  اأ�ضنان،  – طبيب 
واعظ. كل هذا.

- زاوية على جيم وهو ي�ستمع.

اأن  اأريد  التي ل  �ضياء  الأ اأفكر بكل  اأن  اأحيانًا  )يتابع( يتعبني  هرني 

اىل  الذهاب  مثاًل   - افعلها  اأن  اأريد  ل  التي  �ضياء  الأ بكل   – اأكونها 

الهند، تنظيف اأ�ضناين، انقاذ احلوت. كل هذا. ل اأفهمه.

اأن  اأن الفكرة برمتهاهي  اأعتقد  جيم: لي�س مفرو�ضًا بك التفكري بها، 

ل تفّكر بها.

ينهي هرني بريته، ي�ضع نقوداً معدنية على البار.

هرني: ح�ضنًا، اعتقد ان واندا ذهبت للبيت.

جيم: هرني...

هرني: نعم؟

جيم: لقد جاء اأيدي يحمل خم�ضًا من وي�ضكي الرببون. وهذه الليلة هي 

اجازته. �ضيعمل بن بدًل عنه.

هرني: جيم، لن افتقد اأيدي الليلة.

جيم: هرني، لقد غادرت واندا مع اأيدي.

يجل�س هرني لب�ضع دقائق. ثم

هرني: جيم ....

- زاوية على جيم – لقطة مقرّبة

جيم: نعم؟

- زاوية  على هرني – لقطة مقرّبة

هرني: وي�ضكي باملاء ...

يجل�س هرني بال حراك فيما يتجه جيم ليخلط امل�رصوب.

قطع اىل:

- خارجي – �سارع – من �سقة واندا – فجراً

ح�ضان �رصكة موبيل ما زال ي�ضئ ويطفيء يف ال�ضباح الباكر.

- داخلي – �سقة واندا – فجراً

هرني لوحده يف ال�ضقة، يف ال�رصير. لقد نام بثيابه الداخلية. ا�ضتيقظ 

تبدو  يجل�س،  ال�رصير،  خارج  �ضاقيه  ينف�س  الفجر.  اأ�ضواء  اأول  على 
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عليه اآثار ما بعد ال�رصب. يذهب ليغلق باب ال�رصفة.

يذهب اىل غرفة املعي�ضة ويجل�س امام مائدة القهوة. هنالك حقيبة 

بيده  القلم ويخط  يلتقط  القهوة.  اللون وقلم على مائدة  بنية  ورقية 

على احلقيبة الورقية.

هرني )�ضوت خارجي( »الن�ضانية، مل تكن لك، منذ البداية«.

- اعتام تدريجي.

- ظهور تدريجي.

- داخلي – �سقة – بعد ذلك يف نف�س اليوم 

- زاوية  على هرني نائمًا

هرني  يوقظ  واندا.  تدخل  الباب،  يفتح  الباب.  يف  مفتاح  �ضوت 

ال�ضوت، يجل�س يف ال�رصير.

الباب. تغلقه. تبدو مت�سخة مفككة وهي  - زاوية  على واندا عند 

حتاول التما�سك. تذهب اىل غرفة النوم.

واندا: مرحبًا. لقد دفعت اليجار.

ميد هرني قدمه ب�رصعة خارج ال�رصير، وي�ضعل �ضيجارة

واندا: هل ح�ضلت على الوظيفة؟

هرني: نعم. �ضاأبداأ غداً. رئي�س خدم يف »مو�ضو وفرانك«

واندا: ا�ضمع، قلت لك ل ترتكني لوحدي.

بخطوات  وي�ضري  واندا  باجتاه  ويتقدم  ال�رصير  من  هرني  ينه�س 

روتينية.

تبتعد باجتاه النافذة نتحرك معها بلقطة بانورامية 

واندا: ل ت�رصبني!

هرني: ا�رصبك؟ انا ل�ضت قوادك اللعني!

واندا: اذاً توّقف عن الت�رصف وكاأنك كذلك!

هرني: ملاذا يجب ان يكون ايدي؟ انه يرمز لكل �ضيء احتقره.

واندا: انت على �ضواب، انه لي�س �ضيئًا كبرياً. لقد اأخطاأت، خطاأ تعي�ضًا. 

اأنا اأ�رصب. اأحيانًا عندما اأ�رصب اأحتّرك بالجتاه اخلاطئ.

يعود هرني ويجل�س على ال�رصير 

هرني )بعد توّقف(: كلما اكون مع امراأة يحدث �ضيء ما. يحدث هذا 

ال�ضيء عاجاًل اأو يحدث اآجاًل. هذه املرة حدث �رصيعًا جداً.

واندا: ا�ضمع، لقد تقابلنا لتونا. انت ل متلكني!

هرني: ل اأحد ميلك احداً. لقد فّكرت جمرد تفكري ان هنالك �ضيئًا فيما 

اأنه قد يكون فقط الذرة اخل�رصاء. من نحن، اننا جمرد  اأعتقد  بيننا. 

انا�س ميرون يف ممرات القاعات؟

واندا: ماذا تريد بحق اجلحيم؟ ماذا تتوقع بحق اجلحيم؟

هرني: اأنا اأعرف. انا اأتوّقع الكثري.

ي�ضحب غطاء ال�رصير وي�ضعه فوق راأ�ضه كالقلن�ضوة.

راهبًا  اكون  ان  املفرت�س  من  امل�ضهد.  معاجلة  اأ�ضتطيع  ل  هرني: 

ملعونًا.

بانورامية  بلقطة  عليها  ندخل  احلّمام:  اىل  تذهب  واندا،  تنه�س 

تت�ضّمن هرني وهو يرمي البطانية بعيداً. يتجه نحو النافذة، وينظر 

اىل اخلارج. يحك موؤخرتة من خالل بنطاله الق�ضري. 

تبداأ هي يف ازالة ما تبقى من زينتها بوا�ضطة كرمي مرطب تخرجه 

من وعاء كبري لديها ... 

يقرع جر�س الهاتف يتجه هرني اليه ويتناوله.

قطع اىل:

- داخلي – منزل تويل – نهاراً 

حتيط  الفاخرة.  جلو�ضها  غرفة  اأر�ضية  على  �ضورن�ضون  تويل  جتل�س 

تتكلم  انها  هرني.  غرفة  يف  يلتقطها  املخرب  راأينا  التي  ال�ضور  بها 

يف الهاتف.

اأبدو  اأنني  اأعرف  �ضورين�ضون.  انا تويل   .... ت�ضينا�ضكي؟  تويل: هرني 

وكاأنني خارجة من نوروالك اأو اأي �ضيء، ولكنني اأرغب يف التحدث 

ن لدي اأ�ضبابي.  اليك لأ

ي�ضبح وا�ضحًا اأن هرني قد اأقفل اخلط.

- داخلي – �سقة واندا – نهاراً – بعد برهة من الزمن

على  واندا  فعل  ردة  نرى  الباب.  خارج  من  واندا  حمام  على  زاوية 

املكاملة الهاتفية. انها تنهي زينتها. يدخل هرني الطار.

واندا: ح�ضنًا، ماذا تريد اأن تفعل؟

هرني: ماذا ي�ضتطيع رجل اأن يفعل مع غانية من الدرجة الثالثة.

واندا: اذا وا�ضلت الكالم بهذه الطريقة ف�ضوف اأغادر.

مام ويفتح الباب. ي�ضري هرني اىل الأ

هرني: �ضاأكون رجاًل حمرتمًا، واأم�ضك الباب مفتوحًا من اأجلك.

نحو  واندا  املرّطب.تذهب  الكرمي  وعاء  تغلق  وهي  واندا  على  زاوية 

داخلها  الكبري  الوعاء  ت�ضع  الكرمي.  وعاء  حتمل  وهي  حقيبتها 

ت�ضتدير،  الباب،  نحو  ت�ضري  يدها.  يف  حقيبة  واندا  حتمل  وتغلقها. 

وتقف يف املمر.

واندا: ح�ضنًا، اأنا ذاهبه...

هرني: اذهبي، اذهبي! اأرجو اأن جتدي رجاًل حّيًا!

واندا: ايها العفن.

وي�ضحك.  اليها  هرني  ينظر  �ضت�رصبه.  وكاأنها  حقيبتها  واندا  ترفع 

هرني،  هرني.  راأ�س  على  احلقيبة  واندا  تنزل  اأ�ضفل.  اىل  يديه  يبقي 

ثانية. ت�ضطك ركبتا  واندا وتنزل احلقيبة  تت�ضجع  يتاأرجح.  مذهوًل 

هرني قلياًل.

هرني: توقفي! من ف�ضلك توقفي! هنالك �ضيء داخلها!

اكرث  واندا  تت�ضّجع  باحلقيبة  �رصبه  اآثار  هرني  على  يظهر  وفيما 

فاأكرث. وبينما ترتاخى ركبتاه اىل اأ�ضفل ينخف�س راأ�ضه اأكرث فاأكرث. 

تاأخذ واندا يف �رصبه باحلقيبة ب�رصبات �رصيعة وقا�ضية.

هرني: يا طفلتي، يا طفلتي، توقفي رجاءاً!

توا�ضل واندا بعزم متزايد.

هرني: يا طفلتي، توقفي! اأنا اأحبك!

ر�س. ي�ضقط م�ضّطحًا. تغلق واندا الباب  يتهاوى هرني ببطء باجتاه الأ

وتذهب. يتمّدد هرني امام الباب املغلق، ين�ضاب قليل من الدم على 

ر�س. الأ

اعتام تدريجي.

ظهور تدريجي.

- داخلي – احلمام – بعد ذلك يف نف�س اليوم 

زاوية على هرني،يقف اأمام املراآة. �ضوت الراديو يعلو.

هرني )خماطبًا نف�ضه( ل �ضيء �ضوى بالوعة تقطر

زجاجة فارغة

ن�ضوة موؤّقته
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�ضباب داخل �ضياج

مطعوٌن وحليق

يتعّلم الكلمات

لُب ويقّوى عودُه ي�ضّ

لكي ميوت 

يبت�ضم.

بيده  ويتح�ّض�س  املراآة  يف  ينظر  الوي�ضكي،  يف  خم�ضًا  يده  يف  يحمل 

احلّرة ليحّدد مكان اجلرح يف جمجمته. يرفع الزجاجة وي�ضكب �ضيئًا 

الوي�ضكي على جانب وجهه وميد  منها على اجلرح. يجري ق�ضم من 

هو  فيما  اأ�ضابعه  ويلعق  بع�ضه.  ومي�ضح  اوتوماتيكية  ب�ضورة  يده 

يبت�ضم بلطف. ثم يحمل الكاأ�س، وي�ضكب فيه الوي�ضكي حتى منت�ضفه. 

الوي�ضكي، وي�رصب ن�ضفه  اقل من  ي�ضكب كمية  ثم  وي�رصبه مبا�رصة. 

وباقي  يديه  باحدى  جانبه  اىل  الزجاجة  يحمل  زال  ما  هو  وفيما 

خرى، ينظر اىل املراآة. امل�رصوب باليد الأ

ي�ضمع قرعًا على الباب. لقطة بانورامية مع هرني وهو ي�ضري بثيابة 

الداخلية امللوثة بالدماء، يحمل الزجاجة بيده وهو يفتح الباب.

انه التحري يف الثالثينات ب�ضاربه وثيابة ال�ضارخة. 

هرني  اأنت  هل  الراديو(  �ضوت  فوق  لي�ضمع  عاٍل،  )ب�ضوت  التحري 

�ضينا�ضكي؟

- زاوية على هرني

هرني )ب�ضوت عاٍل( كال، انا ليون �ضيينك�س!

التحري )ب�ضوت عاٍل( تبدو يف حالة �ضيئة. هل ا�ضتدعي طبيبًا؟

هرني )ب�ضوت عاٍل( كال، �ضكراً لك، اأنا يف حالة ح�ضنة!

يغلق هرني الباب، يحت�ضي من زجاجته، يتوقف، يرى �ضيئًا يف غرفة 

النوم.

زاوية على ثوب واندا على الكر�ضي. مي�ضك هرني به. لقطة بانورامية 

فيبحر عرب  بقدمه.  ويركله  الثوب  يرفع  اجللو�س.  معه باجتاه غرفة 

الغرفة. يلتقطه ثانية، ويركله مرة ثانية. فيبحر خارج النافذة. ي�ضعر 

ف�ضتانًا  وياأخذ  املائدة،  اىل  يذهب  بوقار.  براأ�ضه  ويومئ  ب�ضعادة، 

اآخر. ي�ضري قرب النافذة، يكّور الف�ضتان ويركله عرب النافذة املفتوحة 

ر�س. املرتفعة طابقني فوق الأ

يخرج راأ�ضه من النافذة ويراقب:

ر�س. - زاوية  على املالب�س )من منظور هرني( وهي تبحر نحو االأ

ما زال �ضوت الراديو مرتفعًا. هرني منفعاًل.

يجري نحو اخلزانة، يخرج حاماًل ملء ذراعيه مالب�س واندا، يرميها 

من النافذة. ُت�ضمع �ضفارة �ضيارة ا�ضعاف يف اخلارج.

من  وزوجًا  و�ضداريات  كل�ضونات  يجد  دراج.  الأ نحو  هرني  يجري 

اجلوارب ذات ال�رصاويل. يجري نحو النافذة ويرميها كلها اىل اخلارج 

ي�ضمع قرعًا عاليًا على الباب.

قطع اىل:

- داخلي – �سقة واندا – نهاراً.

زاوية على الباب. يفتح هرني الباب غا�ضبًا.

اأبي�س،  لبا�ضًاً  ليني وهاري، رجالن �ضخمان غري حليقني يرتديان 

يقفان يف الباب.

هاري )ب�ضوت عاِل، اأعلى من �ضوت الراديو(: اين اجلثة؟

هرني )ب�ضوت عاٍل( لي�س هنالك جثة!

هاري )ب�ضوت عاٍل( اأُت�ضل بنا وقيل لنا ان �ضخ�ضًا ما يحت�رص هنا!

هرني )ب�ضوت عاٍل( كال، كل �ضيء على ما يرام!

يخطو هاري اىل داخل املنزل. ليني يحمل حقيبة �ضوداء. يقف هناك 

فيما يفت�س هاري ال�ضقة خارج الطار. 

دافعي  املكاملات  هذه  تكّلف  كم  تعرف  هل  عاٍل(  )ب�ضوت  ليني 

ال�رصائب؟

لقطة  يف  نرافقه  النهايه.  حتى  �رصابه  يحت�ضي  اليه،  هرني  ينظر 

بانورامية تظهر هاري يف غرفة اجللو�س.

هاري )ب�ضوت مرتفع( : ل اأ�ضتطيع اأن اأجد اأحداً.

ليني: بحق ي�ضوع، ملا ل تخّف�س �ضوت الراديو؟

هاري )خماطبًا هرني( هذه غرفة رقم 309، الي�س كذلك؟

هرني: نعم

ليني: انت مل تت�ضل بنا، األي�س كذلك؟

هرني: كال.

اأ�ضود �ضغرياً من جيبه( ح�ضنًا، وقع هذا لتظهر  هاري )يخرج دفرتاً 

اننا ح�رصنا اىل هنا.

يوقع هرني الدفرت. ي�ضري الرجالن نحو باب غرفة النوم، وينظران اىل 

اخللف نحو هرني.

ف�ضل ان تذهب  ليني: اأ�ضمع، يا هذا، انت ل تبدو يف حالة جّيدة. من الأ

اىل ال�رصير اأو �ضيئًا من هذا القبيل.

يخرجان من الطار فيما يقف هرني هناك. ينظر اىل ال�رصير.

اعتام تدريجي

ظهور تدريجي

- داخلي – �سقة – متاأخراً ذلك الَيْوم

- زاوية على هرني.

انه ينام يف ال�رصير. كاأ�س فارغة وزجاجة �ضبه فارغة يقبعان على 

طاولة جماورة لل�رصير. ي�ضتيقظ هرني، يجل�س، ي�ضكب ما تبقى من 

الزجاجه يف كاأ�ضه، وي�رصبه. يذهب اىل اخلزانة، يرتدي قمي�ضًا فوق 

ثيابه الداخلية املت�ضخة بالدم.

�ضوت رجل )بعيداً )عرب حائط ال�ضقة(: ليلعنك اهلل، من الذي طلب منك 

�ضيئًا على اأي حال؟

امراأة )بعيداً(: هل تعرف، يا لوي، بالرغم من كل �ضيء اعتقد احيانًا 

انني اأحبك!

لوي )بعيدا( لقد قلت دائمًا انك ل متلكني اح�ضا�ضًا مرهفًا!

�ضوت �ضفعة على وجه ان�ضان. امراأة ت�رصخ. ثم �ضكون.

ترقد  حيث  النافذة،  خارج  متطلعًا  �رصواله  يرتدي  هرني.  ينه�س 

�ضفل. مالب�س واندا يف الف�ضحة التي يف الأ

انها ما زالت هناك.

يقرع جر�س الهاتف. يجري هرني نحوه وهو يف كامل مالب�ضه. 

هرني: مرحبًا؟ نعم، انا على ما يرام. هل اأرغب يف اأن اأراك؟ ح�ضنًا، انت 

تعرفني ما قاله تول�ضتوي: »اعترب مع�رص الن�ضاء �رصورة من �رصورات 

لحياة التي ل تبهج النف�س، وحاول جتنبها قدر ا�ضتطاعتك.« ماذا؟ 

نعم، اعرف انني يف �ضقتك. اعرف اي�ضًا انني دفعت ايجار �ضهر هنا. 

ح�ضنًا، نعم، بامكاين دائمًا تناول كاأ�س �رصاب .... من اأين تت�ضلني؟ 
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ح�ضنًا، اأراك بعد دقيقة.

ي�ضع هرني الهاتف ويرك�س اىل اخلارج م�رصعًا.

- خارجي – رويال بامل )مبنى �سقة واندا(

يجري هرني خارجًا من املدخل الرئي�ضي للمبنى.

- خارجي – حميط مبنى �سقة واندا

يجمع هرني املالب�س ويجري اىل اعلى واملالب�س بني ذراعه.

- داخلي �سقة واندا – نهاراً 

وا�ضعًا  اخلزانة،  يف  واندا  مالب�س  تعليق  يف  ب�رصعة  هرني  ياأخذ 

ماكن اخلاطئة. ي�ضمع هرني �ضوت  املالب�س الداخلية وال�ضياء يف الأ

مفتاح واندا يدور يف الباب. يلتقط �ضحيفة، يذهب لريقد على املقعد، 

متظاهراً بال�ضرتخاء.

حاجات  باحلاجيات،  ممتلئني  كي�ضني  يدها  يف  حتمل  واندا.  تدخل 

كيا�س، وت�ضعها  امل�رصوب: وي�ضكي وبرية، و�ضجائر، تدخل واندا بالأ

امامه.

واندا: كيف حال راأ�ضك

هرني: راأ�ضي بحاجة اىل برية.

كيا�س وتخرج علبة برية، وتفتحها وتعطيها اىل  الأ اأحد  واندا  تفتح 

هرني.

واندا: امل�ضاريب على ح�ضاب ويلبور ايفانز. قد تكون هذه اآخر دفعة 

لي�س عدًل  اأن هذا  اأعتقد  �ضاأمتكن من احل�ضول عليها منه.  م�ضاريب 

جتاه ويلبور ولكنه ل ميلك �ضيئًا �ضوى املال.

تدخل واندا اىل احلمام، وتفتح املاء.

هرني: نعم، يا ويلبور امل�ضكني.

يفتح هرني زجاجة وي�ضكي وي�ضكب كاأ�ضني.

ن من غرفة اجللو�س( ماذا فعلت اأثناء غيابي؟ واندا )الآ

القهوة،  مائدة  على  البرية  علبة  جانب  اىل  الكاأ�ضني،  هرني  ي�ضكب 

ينظر اىل اأعلى .

تدخل واندا اىل غرفة النوم، وتذهب اىل اخلزانة. ل جتد اأحد ف�ضاتينها 

دراج وتبداأ يف فتحها وغلقها. تبحث  وتبحث عنه. تذهب اىل دولب الأ

دراج، ب�ضكل وح�ضي تقريبًا.  يف الأ

هل  �ضيء؟  اي  اأين  اجلحيم  بحق  �رصاويلي؟  اأين  اجلحيم  بحق  واندا: 

�رصبت هزة اأر�ضية هذا املكان؟

هرني: كنت اأبحث عن ورقة يان�ضيب.

واندا: ورقة يان�ضيب؟ اأنت ل تلعب باليان�ضيب!

هرني: ح�ضنًا...

تذهب اىل اخلزانة فتجد ثوبًا منزليًا، ولكنها ما زالت م�ضّو�ضة بع�س 

ال�ضيء.

واندا: هل راأ�ضك على ما يرام فعاًل؟

هرني: اآه، انه على ما يرام...

وتذهب  عارية،  ن�ضف  ت�ضتدير  اخلزانة...  يف  ثيابها  واندا  علقت  لقد 

نحو طاولة القهوة، مت�ضك ب�رصابها، وت�ضري باجتاه احلمام ...

يبت�ضم هرني من وراء واندا. ثم ياأخذ ر�ضفة من �رصابه.

عرب  �ضوتًا  ن�ضمع  بحيث  احلمام  ماء  واندا  تغلق  ال�ضا�ضه،  عن  بعيداً 

حائط ال�ضقة اىل اجلنوب:

اأ�ضوات �ضكارى.

اأنا  ن.  الآ حقيقي  رجل  مع  تعي�ضني  انت  عاٍل(  )ب�ضوت  )بعيداً(  لوي 

خ�ضن وجيد و�ضلب.

جيداً  اأبداً  ي�ضبح  ل  منك  جزءاً  اأعرف  عاٍل(  )ب�ضوت  )بعيداً(  املراأة 

وقا�ضيًا!

لوي )بعيداً( )ب�ضوت عاٍل( لي�س لك يا طفلتي! ول باي �ضكل اأبداً.

املراأة )بعيداً(: ملن اذاً؟ بتي دايفز قبل اأربعني عامًا؟

لوي )بعيداً( )ب�ضوت عاٍل( اخر�ضي!

اجلنوب. ي�ضحك  اىل  احلائط  للزجاج على  عاٍل  تك�ضري  ي�ضمع �ضوت 

هرني 

مر؟ واندا )ت�ضمع هرني يبت�ضم( ماذا يف الأ

هرني: انها الكراهية ال�ضيء الوحيد الذي يبقى.

ياأخذ هرني الزجاجة، ويخرج نحو احلمام.

- داخلي – غرفة احلمام – نهاراً

زاوية على واندا يف البانيو. يدخل هرني. يجل�س بجانبها.

ه هرني. يغلق غطاء كر�ضي احلمام ويجل�س  حتمل واندا كاأ�ضها فيمالأ

عليه، وياأخذ ر�ضفة من الزجاجة.

قتل  انه  �ضمعت  ولقد  العجوز.  ال�ضيدة  ي�رصب  الرجل  ذلك  واندا: 

رجلني.

هرني )ي�ضعل �ضيجارة( كال عليه اللعنة. كيف خرج من ال�ضجن.

وقتل  خرج  ثم  ال�ضجن.  يف  وو�ضعوه  رجاًل  قتل  لقد  اأدري.  ل  واندا: 

رجاًل اآخر، وها هو طليق مرة ثانية. رمبا يكون املو�ضوع دفاعًا عن 

النف�س او رمبا هو نظام عقوباتنا. على اأي حال، انه طليق ب�رصوط.

هرني: لبد اأنه ير�ضو ال�ضابط امل�ضوؤول عنه عندما ياأتي اىل هنا.

واندا )من البانيو( �ضاأخرج ..

هرني: ح�ضنًا.

يخرج ويغلق باب احلمام. ي�ضدل هرني ال�ضتائر.

واندا )تتكلم من احلمام( رمبا كان لهذا الرجل عذره للقتل.

هرني: معظم النا�س تعتقد اأن لديها عذرها.

ت�ضري واندا نحو غرفة النوم ملفوفة مبن�ضفة كبرية.

واندا: ماذا �ضنعمل باأنف�ضنا نحن؟

هرني: نحن؟ ح�ضنًا، »نحن« �ضوف ن�رصب، كما اآمل.

اأعلى، تكّوم املخّدة حتت  الغطاء اىل  ال�رصير وترفع  ت�ضعد واندا اىل 

راأ�ضها. يدخل هرني ويجل�س اىل جانبها، والزجاجة يف يده.

واندا: ح�ضنًا، ا�ضكب يل كاأ�ضًا اذن.

هرني: اأوه ... نعم ...

واندا: �ضكراً .. اأنا اأ�ضعر بالنعا�س نوعًا ما. ل اأدري. هل هي اخلمرة اأو 

ماذا ولكنني احتاج اىل اغفاءة.

تلتقط واندا كاأ�ضها وتاأخذ ر�ضفة.

�ضياء.... ا�ضمعي، اأنا مل  هرني: افعلي ما يريحك. و�ضوف اأراقب انا الأ

اأح�ضل على تلك الوظيفة.

واندا: غداً �ضيكون دوري. ح�ضنًا، لقد كنت اأعمل كطابعة، وك�ضاقيه ... 

ا�ضتطيع ان افعل ذلك ثانية ... 

هرني: ل تقومي باأي عمل تافه. رمبا اأ�ضتطيع ان افكر ب�ضيء ما...

ت�ضتدير واندا يف ال�رصير لتبتعد عن نور امل�ضباح اجلانبي القريب من 

ال�رصير جلهة هرني.
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ن�ضري معه بلقطة بانورامية نحو غرفة اجللو�س. يجل�س على املقعد. 

يرفع هرني الزجاجة ثانية، وياأخذ ر�ضفة. ثم ي�ضتن�ضق �ضيجارته وهو 

يحّدق يف غرفة النوم. وياأخذ يف الكتابه.

هرني )�ضوت خارجي( 

»هذا الذي ي�ضكنني مثل زهرة وحفُل عيد. 

هذا الذي يجْثم فوقي زاحفًا كاأفعى. انه 

لي�س املوت ولكن موتي �ضيذهب ب�ضلطانه ... و/

فيما ت�ضقط يداى اآخر قلم يائ�س يف احدى الغرف الرخي�ضة 

ا�ضمي، ول معناي، ول قيمة  اأبداً  �ضوف يجدونني هناك ولن يعرفوا 

جناتي.

تعتيم تدريجي

- داخلي – �سقة – بعد ذلك – لياًل.

ما زالت واندا نائمة بفعل الكحول.

ما زال هرني يجل�س على املقعد. الزجاجه فارغه تقريبًا. انه جمدداً 

على  حوله  مبعرثه  مالب�ضه  بالدم.  امللطخة  الداخلية  مالب�ضه  يف 

ر�س. ينظر اىل الزجاجه، وياأخذ ر�ضفة اأخرى، لديه قلم وقطعة من  الأ

الورق. يبداأ يف طباعة �ضيء على طاولة القهوة.

ي�ضع هرني القلم جانبًا. يطفئ امل�ضباح اجلانبي. تدخل اأنوار نيون 

املدينة عرب النافذة.

وهج  يرى  ما  اكرث  الن�ضان  يرى  الظالم.  يف  هرني  بالكاد  نرى 

�ضيجارته وهو يرفعها لياأخذ منها نف�ضًا ويخف�ضها. متر ب�ضع دقائق 

...

واندا )بعيداً( )حتّدق( هرني ...

هرني: نعم، ماذا تريدين؟

واندا )بعيداً(: هل انت هناك؟

هرني: نعم، انا هنا ...

واندا )بعيداً( هرني، انا �ضوف اأموت ...

هرني: ماذا؟

- زاوية  على واندا يف ال�رشير

واندا )جتل�س يف ال�رصير( �ضوف اأموت. لقد راأيت تّواً ذلك املالك. جاء 

لياأخذين. مالأ اأرجاء الغرفة كافة. كان لديه جناحان كبريان ابي�ضان. 

كان جمياًل ومتوهجًا. جاء لياأخذين...

ويج�س  يدها  وياأخذ  يقرتب  النور.  وي�ضيء  الطار  يدخل هرني يف 

نب�ضها.

هرني: �ضوف تكونني بخري.

ف�ضل ان تطلب �ضيارة ا�ضعاف. واندا: هرني، من الأ

هرني: �ضيارة ا�ضعاف؟

التنف�س!  ا�ضتطيع  ل   ... املالك  ذلك  رايت  ا�ضعاف.  �ضيارة  نعم.  واندا: 

هرني، اأنا �ضوف...

ت�ضتلقي يف ال�رصير. يجل�س هرني وينظر اىل واندا.

هي بال حراك، وعيناها مقفلتان.

يذهب هرني نحو الهاتف..

هرني )بعيداً( اآلو. اأنا بحاجة اىل �ضيارة ا�ضعاف.

قطع اىل:

خارجي – ال�سارع – لياًل 

نرى من الطابق الثالث �ضيارة ا�ضعاف اأمام مبنى �ضقة واندا. تتحرك 

الكامريا اىل اخللف لتظهر هرني ينتظر على النافذة يف غرفة اجللو�س. 

ينظر اىل ا�ضفل اىل �ضيارة ال�ضعاف ثم اىل واندا.

داخلي – ال�سقه – لياًل

زاوية على واندا يف ال�رصير، من منظور هرني. ي�ضمع �ضوت قرع عال 

على الباب.

يتجه هرني نحو الباب 

الثياب  نف�س  يرتدي  زال  ما  يده.  يف  والزجاجة  الباب  نحو  ي�ضري 

ال�ضعاف  �ضيارة  الباب. يقف مرافقا  الداخليه امللطخة بالدم، يفتح 

ذاتهما لربهة من الزمن، ثم يندفعان اىل الداخل.

النهار  مناوبة  يف  تعمالن  هل  الرجالن،  اأيها  تفعالن  ماذا  هرني: 

ومناوبة الليل؟

هاري: كنت على و�ضك ان اأ�ضاألك نف�س ال�ضوؤال.

ليني: )يحمل احلقيبة ال�ضوداء متوجهًا اىل واندا يف ال�رصير(:

هذه املرة لديه اجلثه.

�ضود ال�ضغري ويعطيه لهرني(: هاري )يخرج دفرته الأ

وّقع هنا.

يوّقع هرني، ويعيد الدفرت اليه، ينظر اىل واندا يف اخللفية.

واندا،  ج�ضم  من  خمتلفه  اأجزاء  على  ي�ضعها   ، �ضماعه  ليني  يخرج 

ي�ضتمع، ينظر اىل هرني.

هاري )ناظراً اىل هرني(: يا ي�ضوع، يا رجل، األ تغرّي ثيابك الداخلية 

ابداً؟

هرني )متطلعًا اىل واندا(: اآ�ضف.

هاري: ل تتاأ�ضف. فقط غرّي ثيابك الداخليه.

يتجه ليني نحو هرني

ليني: ل ات�ضالت اأخرى هنا يا �ضديق، لن جنيب على اية ات�ضالت 

هنا هذا الليلة ...

هرني: ولكن ماذا عن واندا؟

ليني: واندا؟ هل هذا هو ا�ضمها؟ ح�ضنًا، واندا ثملة لي�س اّل، وبال�ضافة 

اىل ذلك فهي بدينة جداً ... تعايل، يا هاري ... دعنا نخرج من هنا!

يخرج الرجالن، يغلقان الباب. وما ان يغلق الباب حتى  تقفز واندا 

اىل و�ضعية جلو�س على ال�رصير.

واندا: هل �ضمعت ما قاله ابن ال�ضاقطة ذاك؟

هرني: قال انك على ما يرام.
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واندا: ابن ال�ضاقطة ذاك قال انني بدينة جداً!

يطفئ هرني النور وي�ضعد اىل ال�رصير. ظالم تام ما عدا �ضوء النيون 

الذي ي�ضع من ال�ضّباك.

يا  جداً،  بدينة  انني  تعتقد  هل  قاله!  ما  يقول  ان  له  يحق  ل  واندا: 

هرني؟

هرني: كال، كال، اأنت من الوزن املنا�ضب بال�ضبط. كاملة.

واندا: اعتقدت ذلك. �ضكراً.

ال�ضباح، فمن  العمل يف  كنت �ضتبحثني عن ذلك  اذاً  اأنظري،  هرني: 

ف�ضل ان تنامي قلياًل. الأ

واندا: �ضوف اأبحث عن العمل. انا فقط ل اأفهم ذلك املالك. اأنا اأراهن 

اأنك ل توؤمن باأنني راأيته.

يخفق احل�ضان النيون باجنحته من بعيد.

هرني: انا اأ�ضدقك ل ريب انه كان �ضيئًا مرعبًا.

واندا: كانت هنالك تلك املو�ضيقى الغريبة »اجلميلة« تعزف...

هرني: انا �ضعيد اأنه كان يحمل عنوانًا خاطئًا وال لكنت قد افتقدتك 

ب�ضّدة.

واندا: ايها الكذاب ابن ال�ضاقطة!

يتعانقان ويقبالن بع�ضهما فيما امل�ضهد ....

قطع اىل:

- خارجي – مبنى �سقة واندا – نهاراً 

هرني وواندا خارجني يف ال�ضباح من مبنى واندا.

باأنك  اآخر؟ لنقل متى �ضعرت  اأنظري، ملاذا ل تنتظرين يومًا  هرني: 

اأف�ضل ...

اأعود  اأفعل،  اأن  تريدين  ماذا  وظيفة.  عن  �ضاأبحث  اأنني  قلت  واندا: 

لهذيان �ضكري؟

هرني: نعم.

واندا: لقد جاء املالك. ذلك كان حتذيراً لكي اأقّوم م�ضاري.

هرني: اأنت ل توؤمنني باحلظ األي�س كذلك؟

اف�ضل.  حالك  كان  كلما  اكرث  باحلظ  اآمنت  كلما  من،  اأوؤ طبعًا  واندا: 

ا�ضمع، هل معك �ضيجارة؟

ميد هرني يده اىل جيبه، يجد العلبه، يخرج منها �ضيجارة. ثم، وفيما 

مي�ضك ال�ضيجارة باحدى يديه، يبحث يف ثيابه عن الثقاب، ولكنه ل 

يجده. وبينما هو يوا�ضل البحث...

هرني: بحق اجلحيم اىل اين انت ذاهبة، على اأي حال؟

لديك  لي�س  الهي،  يا   .... كطابعة  اعمل  كنت  مبكانني...  فكرت  واندا: 

ثقاب؟

يتقدم مت�رصد عجوز باجتاههم من منطقة فارغة. يبدو وكاأنه على 

حافة املوت. كل خطوة يخطوها مبثابة عذاب يكاد ي�رصخ عرب الكرة 

يبدو  يطاق.  ل  مبا  كريهة  رائحته  بالكامل.  بالية  ثيابه  ر�ضية.  الأ

وكاأنه قارب النهاية.

هرني: هيي، اأيها رجل!

يتوقف املت�رصد، امام واندا وهرني يتمايل بعينيه اخلاويتني.

املت�رصد: هه؟

ن من فمه( هل لديك �ضعلة؟ هرني: )وال�ضيجارة تتدىل الآ

املت�رصد: )بلهجة اجنليزيه رفيعة( ح�ضنًا، بالطبع، لدي �ضعلة!

ثم، بر�ضاقة فجائية �ضاحرة، ي�ضرتد حيويته، ميد يده اىل جيبه كرجل 

�ضاب ولد من جديد، باأ�ضلوب رائع �ضل�س، يخرج ولعة جميلة، ي�ضعلها 

ويقّربها من نهاية �ضيجارة هرني. يهّز راأ�ضه واثقًا من نف�ضه اذ يتلقى 

من  قدر  باأكرب  ثانيًة  مكانها،  اىل  الولعة  يعيد  ثم  ال�ضعلة،  هرني 

الر�ضاقة الفتية الرقيقة.. كانت كل حركات املت�رصد �ضبيهة بحركات 

الباليه.

هرني: �ضكراً جزياًل لك.

بن�ضف  برا�ضه  )يومئ  �ضيدي  يا  اكرب،  بذلك  �رصوري  املت�رصد: 

انحناءة(-  ويا �ضيدتي ...

الرجل  اأن ي�ضري مبتعداً حتى يعود املت�رصد وي�ضتاأنف دور  ولكن ما 

امليت، متحركًا باأمل يف ال�ضارع.

يناول هرني ال�ضيجارة اىل واندا التي تتن�ضقها ثم تنفث دخانها.

واندا: انظر، املالئكه يف كل مكان.

وان ليخرج هوؤلء املالعني من خمابئهم ... هرني: اآن الأ

- خارجي – موقف احلافالت – نهاراً

ي�ضعد النا�س احلافلة.

هرني: هل لديك اجرة احلافلة؟

واندا: نعم، متنى يل حظًا �ضعيداً.

تدخل واندا باب احلافلة وهي حتّدق اىل اخللف نحو هرني.

الباب  يغلق  فيما  �ضابع«  الأ »برفع  ت�ضجيع  حركة  لها  هرني  يوجه 

وتبتعد احلافلة. يجتاز هرني ال�ضارع.

- داخلي- مبنى �سقة واندا الطريق املوؤدي اىل الباحة – نهاراً

يتوّقف  واندا.  �ضقة  باجتاه  الباحة  ي�ضري عرب  وهو  اأثر هرني  نقتفي 

مالب�س  ترتدي  انها  ال�ضقة.  اأمام  تنتظر  امراأة  وجود  يالحظ  عندما 

بريئًا  التفهم. �ضدة تفهمها تعطي مظهراً  مريحة وتبدو عليها دلئل 

ورفيعًا جلمالها احلقيقي. ي�ضري هرني مبحاذاة املراأة ويتوقف.

تويل: اأيها ال�ضيد ...

هرني: باليك. بيل باليك. انظري ...

تويل: اأنت هرني �ضينا�ضكي. حاولت اأن اأقرع بابك ولكنك مل تكن يف 

الداخل. وللحظة قّررت ان انتظر قلياًل..

لوي )بعيداً(: ا�ضتمعي، اأيتها ال�ضاقطة، ماذا فعلت باأ�ضناين؟ ل ا�ضتطيع 

ان اأجد اأ�ضناين!

نك دائمًا تتكلم خراًء على اي  املراأة )بعيداً(: لقد ح�رصتها يف عانتك لأ

حال، ها، ها، ها!

هرني: ح�ضنًا، انا �ضينا�ضكي. ولكني ل�ضت مدينًا باأية فواتري. اذا كنت 

من اية وكالة حت�ضيل فان�س املو�ضوع.

تويل: انا تويل �ضوربن�ضون، تقابلنا يف حانتك..

هل ا�ضتطيع الدخول لب�ضع دقائق؟

هرني: ح�ضنًا ...

تويل: اأنظر، ل اأريد اأن اأكلك اأو اأي �ضيء من هذا القبيل.

هرني: ح�ضنًا. اأدخلي.

- داخلي – �سقة واندا.

ي�ضري هرني اىل كر�ضي. تويل يف حالة ع�ضبية.

نوع  من  وكاأنني حيوان مفرت�س  ا�ضعر  جداً.  غبيه  اأنني  اأ�ضعر  تويل: 

ما.
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ترغبني  هل  ذلك؟  كان  وكيف  املرتفعة(  بو�ضامتها  )ماأخوذ  هرني: 

يف علبة برية؟

تويل ح�ضنًا.

يذهب هرني اىل املطبخ ويح�رص علبة بريه.

حتّدق تويل يف ال�ضقة املتوا�ضعة والكتابة على طاولة القهوة.

يدخل هرني حاماًل علبتي البرية والكاأ�س. ي�ضع علبة البرية اخلا�ضة 

به حتت اأبطه ال�ضمال، ويبقيها هناك، يفتح علبة تويل، ي�ضكب بع�ضها 

يف الكاأ�س، ويقدم الكاأ�س اىل تويل. ي�ضع العلبة على الطاولة بالقرب 

ويحت�ضي  علبته،  يفتح  يجل�س،  كر�ضيه،  نحو  ي�ضري  ثم  كر�ضيها.  من 

كمية كبرية.

يجل�س هرني ويتطلع اليها بابت�ضامه عري�ضة.

تويل: ما الذي ي�ضحكك؟

هرني: اأعني، انني مل اأر اية امراأة.

ن، انظري والآ

تويل: حقيقة ل اأريد اأن اأقتحم حياتك...

هرني )مبت�ضمًا مرة ثانية( اآه، ل باأ�س يف ذلك.

تويل )حمّدقًة يف هرني( اأنت ل متت ب�ضلة اىل هذا املكان...

)تلوح بيدها م�ضرية اىل ال�ضقة(

اأف�ضل مكان قطنته منذ �ضنني.  له ب�ضلة. فهذا  اأمت  هرني: حتمًا ل 

ثالجه، حمام، ماء �ضاخن ... ول يوجد كثري من ال�رصا�ضري.

تويل: اأنت حالة نادره. اأنت متامًا مثل من نكتب عنه 

هرني: اكتب عنه؟

دب(. تويل: اأنا اأحد نا�رصي )املجلة املعا�رصة للفن والأ

هرني: نا�رصين.

تويل: ح�ضنًا، اأنا اأملك املجلة.

يتجه هرني نحو زجاجة الليلة الفائتة. بقي قليل فيها. ياأخذها.

هرني: اذاً؟

تويل: اذا، لقد اكت�ضفناك.

هرني: كانت لدي فكرة اأنني �ضاأكت�ضف بعد موتي.

تويل: تبدو متقدمًا على هذا الطريق. قد ت�ضتبق موعدنا املحدد.

هرني:ما هو هراء املوعد املحدد هذا؟

تويل: ال تذكر؟ لقد ار�ضلت دزينات من الق�ض�س. هل ترغب اىل هذا 

احلد يف التخل�س منها؟

هرني: ل اأعتقد كذلك.

تويل: ملاذا ار�ضلت مادتك لنا؟

هرني: اأحب عنوان املجلة. لقد هّز كي�س �ضيئ.

لقد فرغت علبة البرية اخلا�ضة بهرني تقريبًا. يرميها بعيداً.

ي�ضبح  ان  بامكانه  ان�ضان  اي  ال�رصب؟  عن  تتوقف  ل  ملاذا  تويل: 

�ضكرياً...

اىل  الن�ضان  يحتاج  �ضكرّياً.  يكون  ل  اأن  بامكانه  ان�ضان  اي  هرني: 

موهبه خا�ضة لي�ضبح �ضكرياً تتطلب قدرة على التحمل.

القدرة على التحّمل اأهم من احلقيقة.

خرية.  الأ ق�ضتك  �ضناأخذ  قلياًل.  حمظوظ  فاأنت  حال،  اية  على  تويل: 

نحن ن�ضدد عند املوافقة.

متد يدها اىل حقيبتها، جتد �ضيكًا، تعطيه اىل هرني. مي�ضك هرني به، 

رقام كم كاأ�ضًا من اخلمر  ينظر اليه م�ضتغربًا، ويح�ضب يف عقله بالأ

ميكن اأن يبتاع له هذا ال�ضيك.

عنوانًا  ترتك  اأن  وبدون  كذلك؟  الي�س  كثرياً،  تغرّيعنوانك  انك  تويل: 

اآخر؟ لقد ا�ضطررت ل�ضتئجار خمرب خا�س لكي يجدك، ويتتبعك ....

هرني: اآه، الرجل الذي يرتدي تلك املالب�س، اأيه؟

تومئ تويل براأ�ضها. ينظر هرني اىل ال�ضيك مرة ثانية.

هرني: هيي، انتظري. ل ا�ضتطيع ان اأ�رصف هذا ال�ضيء اللعني.

لوي )بعيداً( )ب�ضوت عاٍل من احلائط(: ح�ضنًا ايتها ال�ضاقطة! هذا هو 

مر دقيقة واحدة اأخرى. انت مثل العلقة  مر! ل ا�ضتطيع ان احتمل الأ الأ

يف مركز الـ ...

ت�ضتمع تويل اىل حوار لوي خارج ال�ضا�ضة. تنظر اىل هرني.

املو�ضوع!  هو  هذا  ياأكلني!  عقلي  يتابع(  ال�ضا�ضة،  )خارج  لوي 

ن! لي�ضاعدين ي�ضوع، �ضوف انهيك الآ

ل  ارجوك،  لوي!  يا  كال  اوه  لوي!  يا  اأرجوك،  )بعيداً(  ن�ضائي  �ضوت 

تفعل. ل! ل! ل!ل.

باأ�ضوات  ممزوجة  كثرية  عالية  ا�ضوات  ثم  خافتة،  اأ�ضوات  ت�ضمع 

ن�ضائية خائفة.

هرني )خماطبًا تويل( انتظري هنا. �ضاأعود ...

يخرج نحو ممر القاعة.

قطع اىل:

- داخلي – القاعة – باب �سقه 308 – نهاراً

- زاوية  على هرني عند الباب

يرمتي هرني على الباب بقوة، يرتد عائداً. ثم يركله مبا�رصة بقدمه 

اليمنى فوق القفل.

تظهر تويل يف اخللفية يف ممر القاعة عند �ضقة واندا.

- داخلي – �سقة 308 وممر القاعة- نهاراً

يتحطم الباب فيفتح

انها  امراأة.  رقبة  على  يطبقان  ويداه  لوي،  نحيل،  طويل  رجل  يرى 

�ضوى  لي�ضت  انها  ال�رصير.  ظهر  على  راأ�ضها  ي�رصب  وهو  ال�رصير  يف 

خملوقة بي�ضاء نحيلة كالع�ضا.

عندما يرى لوي هرني، يرخي قب�ضته عن عنق املراأة، يقف ويتطلع 

اىل هرني.

وجهه  من  تربز  نحيلة  طويلة  �ضعريات  اأ�ضفر،  متورم  لوي  وجه 

�ضوداء.  بقع  ذات  متعفنة  واأ�ضنانه  مبّلل  مبلل  م�ضتدير  �ضغري،  فمه 

كتفاه  م�ضتديرتان.  واذنان �ضغريتان  كالدم،  عينان حمراوان  لديه 

قمي�ضه  يف  وهو  قدميًا  �رصواًل  يرتدي  القدمني،  وحايف  مرتهالن 

النحيلتني ب�ضع و�ضمات �ضغرية رخي�ضة.  له على ذراعيه  الداخلي. 

نثى بال حراك على ال�رصير. �ضبه غائبة عن الوعي. تتمّدد رفيقته الأ

لوي: هيي يا رجل! هل معك اذن تفتي�س؟ اأنت مدين يل بقفل وباب!

يدخل هرني.

هرني: ل تعجبني طريقة تعاملك مع امراأتك.

لوي: هذا �ضحيح، يا رفيق؟ من اين انت على اأي حال؟

- زاوية  اقرب نحو هرني

لوي )متابعًا( ال تعرف انها حتب ذلك؟

- زاوية  على املراأة ولوي
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ين�ضاب  ال�ضغري،  ال�رصير  اأعمدة  بجهد  وتت�ضلق  ال�ضبح  املراة  تنه�س 

اللعاب من فمها.

املراأة: �ضاقط ! اخرج موؤخرتك من هنا، يا عكرون! نحن ل�ضنا بحاجة 

اىل خمال�ضة غرفة التجارة اللعينة لنلهو يف هذا املكان! اخرج من 

هنا!

بهذا تعود تلك املراأة اىل حالتها من �ضبه الالوعي.

لوي: انه احلب، كما ترى؟ هل هنالك �ضيء اآخر يزعجك.

هرني: اأنا ل احبك وهذا كل �ضيء.

�ضياء. لوي: هذه فقط الطريقة التي تعمل بها طبيعة الأ

انا ل اأحبك – انت ل حتبني.

يقف هرني هناك. ينظران اىل بع�ضهما البع�س ي�ضتدير هرني وياأخذ 

يف التوجه نحو الباب.

لوي: هيي، يا رجل!

زاوية على املراأة ولوي

لوي )يتابع كالمه( انظر اىل هذه!

راأ�ضها  وي�رصب  �ضعرها.  من  املراأة  ويلتقط  ال�رصير  من  لوي  يقرتب 

على حديد ال�رصير ب�رصعة ثالث مرات. وي�ضع �ضكينة من عنقها.

هرني: ح�ضنًا، ايها القاتل، تريد ان جترب لثالٍث؟

يهجم هرني. ي�ضتبكان ويت�ضارعان. يتخل�س لوي من قب�ضة هرني، 

لوي  يخرج  اأ�ضفل.  اىل  ينظر هرني  ب�ضكينه.  نف�ضه  يطعن  ما  وب�ضكل 

ببطء �ضكينه من اجلرح.

لوي )ينظر اىل اأعلى نحو هرني( ل �ضيء �ضوى احلظ ال�ضخيف يا ابن 

ال�ضاقطة.

هرني )ينظر اىل ا�ضفل( نعم، ولكن هذا ُيح�ضب، اي�ضًا.

يخرج هرني

قطع اىل:

داخلي – �سقة واندا- نهاراً

لقطة مقّربة على تويل تنظر اىل هرني خارج ال�ضا�ضة. تتقدم نحوه 

ببطء. يلتقط الهاتف ويطلب رقمًا.

وي�ضت   334 بامل،  رويال  �ضقق  ا�ضعاف.  �ضيارة  اأحتاج  اآلو،  هرني: 

ليك بلي�س، جنوب، �ضقة 308. ا�رصعوا هناك رجل ميوت ورمبا امراأة 

اأي�ضًا.

)توقّف(

ر�س اأح�ضائه  مر حقيقي هذه املّرة، هناك رجل على الأ اأقول لكم اأن الأ

خارجه من بطنه وامراأة على ال�رصير راأ�ضها مفلوق. ح�ضنًا، اأ�رصعوا. 

)وا�ضعًا �ضماعة التليفون ومتطلعًا اىل تويل( يجب اأن نخرج من هنا.

- داخلي/ خارجي – �سيارة – �سوارع – نهاراً

تقود تويل �ضيارتها املر�ضيد�س املك�ضوفة نحو الغرب يف �ضارع �ضن 

�ضت.

هرني )ب�ضوت عاٍل(: قلت لك كان حادثًا! حاول الكلب قتلي! تدّخلت 

لهة! الآ

تويل: ماذا حدث؟

هرني: مل يكن خطئي. لقد �ضقط على �ضكينه.

تويل: الي�س من الواجب ان نخرب البولي�س؟

هرني:كال ال اذا كنت تريدين ان ينتهي اكت�ضافك اجلديد اىل ال�ضجن. 

ماكن. لديهم حانات من النوع اخلاطئ يف تلك الأ

- خارجي – ال�سارع – بنك التوفري املنزيل – نهاراً

تتجه تويل ب�ضيارتها يف ال�ضارع امام بنك التوفري املنزيل ثم توقف 

املحرك

- خارجي/داخلي – �سيارة – �سارع اأمام البنك – نهاراً

تخرج قلمًا وال�ضيك من حقيبتها.

تويل: وّقع هذا. �ضاأدخل اأ�رصفه لك. جريه با�ضمي، تويل �ضوربن�ضون.

يوقعه هرني، ويعيده اليها.

هرني: �ضكراً...

تخرج تويل وت�ضري نحو مبنى بنك التوفري. يراقبها هرني وهي تدخل 

املبنى. 

باجتاه  خارجًا  يحدق  ثم  ال�ضيارة،  مقعد  اىل  ظهره  هرني  ي�ضند 

بر�ضاقة.  اللبا�س، تتحرك  �ضابه، ممّيزة، ح�ضنة  ال�ضارع. يالحظ فتاة 

تبدو يف حالة حاملة يظهر  بالقرب من مقعد موقف احلافلة.  تقف 

ينزلق خلف  يبت�ضم هرني،  الثوب.  ال�ضم�س ج�ضدها عرب  بع�س �ضوء 

املقود، يدير ال�ضيارة، يدو�س زرار املو�ضيقى الكال�ضيكية يف الراديو. 

يرجع يف ال�ضيارة اىل الوراء. تدير الفتاة راأ�ضها. يبت�ضم.

داخل  اىل  تنظر  ال�ضباك،  حافة  اىل  ذراعيها  ت�ضند  بر�ضاقه،  ت�ضري 

ال�ضيارة. يبت�ضم هرني م�ضغوًل بها.

تدخل الفتاة راأ�ضها اكرث داخل ال�ضيارة. تنظر نحو ع�ضوه.

تدوي  ان  اىل  اأداعبه  �ضوف  دولراً  و�ضبعني  خم�ضة  مقابل  الفتاة: 

موؤخرتك زاعقة كالربكان!

هرني: ا�ضتطيع دائمًا اأن اأمّيز �ضيدة حمرتمة عندما اأرى واحدة.

مام متقدمًا ب�رصعة  يحرك هرني مبّدل �رصعة الفتي�س، ويدفعه اىل الأ

تكاد تطيح راأ�س الفتاة.

ت�ضّوي الفتاة ثوبها، تتما�ضك وت�رصخ:

الفتاة: ايها احلقري امللعون!

ت�ضري على الر�ضيف باجتاه �ضيارة هرني.

يوقف هرني ال�ضيارة ولكنه يرتك املوتور دائراً.

- خارجي – �سارع – بنك – نهاراً

نرى تويل تخرج من البنك. تتجه نحو ال�ضيارة، وتنزلق اىل داخلها. 

وراق املالية- يدفعها داخل اأحد جيوبه. ت�ضّلم هرني الأ

هرني: �ضكراً جزياًل حقًا. لقد كان هنالك مالئكة كرث حولنا يف الفرتة 

خرية. الأ

)توّقف(

اأية طريق يا مالكي العزيز؟

تويل: انطلق خذ اجلانب اليمني. ول�ضوف ار�ضدك.

مام. ياأخذ هرني يف دفع ال�ضيارة اىل الأ

- زاوية على الفتاة – )لقطه متحرّكة( – من منظورهما

قرب  مام. تنظر نحو ال�ضيارة، تخاطب تويل وهي الأ ت�ضري الفتاة اىل الأ

لها.

ت�ضلني  عندما  معه  �ضتفعلني  ماذا  ملعون!  حقري  �ضديقك  الفتاة: 

املنزل؟

تب�ضق على ال�ضيارة.

م حركة املرور. ينطلق هرني ويدخل خ�ضّ
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تويل: ماذا كان هذا كله؟

هرني: عدائية موّجهة خطاأً. انها ل تعرف �ضيئًا عني.

وفيما هما يتوجهان بال�ضيارة اىل ال�ضارع الوا�ضع.

تويل: ولكنني اأعرف �ضيئًا عنك.

هرني: حقًا؟

ي�ضغط زراً اآخر للمو�ضيقى الكال�ضيكية.

ن برنامج اأخبارنا... �ضوت الراديو: �ضنعطيكم الآ

يطفئ هرني الراديو.

ولقد  م�ضاء.   10 ال�ضاعة  اأغ�ضط�س   16 يف  ولدت  انك  اأعرف  تويل: 

�ضجنت 12 مرة، 11 منها ب�ضبب ال�ضكر. ومرة من اأجل اعتداء �ضديد 

فالم  و�رصب. انت حتب موزارت وماهلر، ل حت�ضن الرق�س. وتكره الأ

فوكادو و�ضوبنهاور. ال�ضينمائية. وحتب الأ

هرني: رجلك ا�ضتحق ماله.

�ضياء. جعلتني  تويل: عندما قراأت ق�ض�ضك كان علّي اأن ابحث عن الأ

ا�ضمع،  كثرياً.  لال�ضتطالع  لال�ضتطالع، حمبة  حُمبة  اأح�س، وجعلتني 

اأنت فعاًل ت�ضتطيع اأن تكتب. ملاذا تعي�س كال�ضعلوك؟

عذابات  عن  اكتب  اأفعل،  اأن  تريدينني  ماذا  �ضعلوك.  انا  هرني: 

الطبقات العليا؟

اأي�ضًا  ولكنها  لك،  جديد  خرب  مبثابة  هذا  يكون  قد  ح�ضنًا،  تويل: 

تتعّذب

هرني: ل اأحد يتعّذب كالفقراء.

مام. يتوقف هرني عند ا�ضارة �ضوئيه. ينظر اىل الأ

تقبيل  يف  ياأخذان  �ضابني  زوجني  نرى  اأمامهما  ال�ضيارة  يف 

بع�ضهما.

)طيور احلب(

هرني: اأنا قلق على ذلك الرجل الذي اأ�ضيب بال�ضكني. ولكنني اعتقد 

�ضيء  فذلك  معدتك،  يف  ت�ضابني  عندما  فقط.  جانبه  يف  اأ�ضيب  انه 

�ضيء.

مامية يتابعان قبلتهما الطويلة. طائرا احلب اللذان يف ال�ضيارة الأ

ال�ضف  يف  ال�ضري  يوقفان  احلب  وطائرا  ال�ضوئية  ال�ضارة  تتبّدل 

الداخلي.

هرني: خراء!

)ي�ضغط بوق ال�ضيارة(

ال�ضيارة وينطلق، ينظر  الرجل  القبل، يحرك  يتوّقف طائرا احلب عن 

اىل اخللف ويوّجه ا�ضبعه اىل هرني.

يتبع هرني ال�ضيارة دون تغيرٍي يف تعبرياته.

تويل: رمبا هما يحبان بع�ضهما.

هرني: ت�ضتطيعني ان ت�ضّميه حبًا، انا ا�ضّميه ا�ضتعرا�ضية غري اأ�ضيلة.

مر انك تريد ان تكون اأنت من يقبلها. تويل: قد يكون الأ

قدم على م�ضهد ا�ضتعرا�ضي. هرني: رمبا، ولكن مل اكن لأ

تويل: ملاذا انت ل�ضت اكرث رومانتيكيًة ؟ فّكر يف ممار�ضة احلب، لنقل، 

على �ضكة حديد يف مدينة مالهي؟

مدينة  يف  حديد  �ضكة  �ضاأعطيهم  اليائ�ضون،  غبياء  الأ هوؤلء  هرني: 

مالهي! ولكن ما يحتاجون اليه حقًا هو ا�ضارة �ضغرية للموت. ذلك 

هو املوقظ!

هرني م�ضطرب. يكاد ي�ضدم �ضيارة طائرا احلب التي ما زالت اأمامه 

حمر. فيما يتبّدل ال�ضوء اىل الأ

تقاطع  اىل  ببطء  اأمامه  ال�ضيارة  ويدفع  البنزين  على  هرني  يدو�س 

املرور. تاأخذ الفتاة يف ال�ضيارة اأمامهما بال�رصاخ.

تويل: يا الهي، توّقف! هل انت جمنون؟

هرني: نعم.

- زاوية  على تقاطع املرور. �سيارة طائري احلب تدفع اىل التقاطع.

ت�ضطر ال�ضيارات القادمة باجتاهنا اأن تخرج من طريقها لتتجنبها. 

مييل الرجل يف الداخل براأ�ضه اىل خارج �ضيارته برعب.

عن  توقف  اجلحيم؟  بحق  تفعل  ماذا  ال�ضاقطة!  ابن  يا  هيي،  الرجل: 

ذلك!

يبداأ الرجل يف فتح باب �ضيارته. يقفز هرني اىل اخلارج ويتحرك اىل 

مام. عندما يرى الرجل هذا املخلوق ذا الوجه امل�رصوب والثياب  الأ

باب  ليغلق  بابه  ي�ضد  اجلديدة  املر�ضيد�س  �ضيارة  من  خارجًا  الرّثه 

�ضيارته ويزاأر منطلقًا.

يعود هرني اىل املر�ضيد�س ويقود باجتاه �ضارع �ضن �ضت 

طائ�ضًا  ت�رصفًا  كان  وطفولّيًا.  غبّيًا  كان  مبجمله  مر  الأ ذلك  تويل: 

لن�ضان مدّلل تافه.

هرني: اذا اأنت ا�ضتاأجرت بولي�ضًا �رّصيًا ليجد لك ان�ضانًا تافهًا.

- داخلي/خارجي – �سيارة تويل )تتحرك( – نهاراً

تويل:ح�ضنًا، خذ اليمني عند البوابة ال�ضوداء وتابع �ضريك اىل اأعلى ...

)تبت�ضم لدرجة ال�ضحك(

ماذا تريد اأن تكون عندما تكرب؟

تقف ال�ضيارة عند بوابة كهربائية.

هي  هذه  �ضيء،  اأي  انني  اأّدعي  ل  اأنا  تويل،  يا  تعرفني،  هل  هرني: 

النقطة.

�ضفل. تدخل ال�ضيارة اىل طريق ت�رصف على املدينة يف الأ

تويل: تعني، ان ل تكون اي �ضيء ميتلك بع�س احلكمة؟

هرني: نعم.

ميران اأمام بيت لل�ضيوف بجانب حمام لل�ضباحة.

تويل )ت�ضري( هذا هو بيت ال�ضيوف!

- خارجي – بيت تويل – رواق – نهاراً

يوقف هرني ال�ضيارة ب�رصعة امام باب املراآب.

تويل: اأعتقد انك بحاجة اىل م�رصوب؟
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هرني: نعم، مثلما يحتاج العنكبوت اىل ذبابة...

- داخلي – منزل تويل – نهاراً 

يدخل هرني وتويل. تذهب لح�ضار امل�رصوبات. ينظر هرني حوله. 

اأنه يف حميط رفيع الذوق، ملئ باللوحات، وال�ضجاد، والفن البدائي.

اأول رجل بقيت معه وحيدة يف هذا  اأنت  تويل: )�ضاحكة( هل تعلم، 

املكان منذ زمن طويل. اآخر من كان هنا كان ال�ضّباك. لقد جتاوزت 

ذلك.

اأعظم اجنازات الن�ضان  هرني: نحن نحتاج اىل �ضّباكينا. اثنان من 

من  اىل  بحاجة  نحن  الهيدروجينية.  القنبلة  واخرتاع  ال�ضباكه  هما 

يبقي برازنا متدفقًا اىل اأن نبعده عنا.

�رصة وكل  تويل: ا�ضمع، هل اأنت حقًا اىل هذه الدرجة �ضد الزواج والأ

هذا؟

الذين  خرين  الآ والنا�س  باأهلي  فقط  اأفكر  انا  اأدري.  ل�ضت  هرني: 

عرفتهم. يبدو اأن معظم النا�س يدخلون تلك التجربة مبكراً. يدخلونها 

ثم  يفعلونه.  اآخر  �ضيئًا  يعرفون  ل  اأو  ياأ�س  اأو  ملل  حالة  يف  نهم  لأ

يتورطون به، متامًا مثل نوع من الرمال املتحركة البطيئة.

تويل: اذا اأنت تريد فقط اأن تقفز داخل ال�رصير وخارجه مع الن�ضاء؟

هرني: هنالك ثمن لذلك اأي�ضًا.

كاأ�ضًا  هرني  تناول  وكاأ�ضني.  الوي�ضكي  من  زجاجة  تويل  حت�رص 

والزجاجة.

تويل )�ضاحكة(: ها. انت �ضاقي احلانة. كيف ت�ضعر واأنت على اجلانب 

خر؟ الآ

هرني: كال املوقفني رائعني طاملا اأن الزجاجة ت�ضب ...

تويل: يبدو اأن هذا العامل حمدود. هل هنالك �ضيء اآخر فيه؟

وفيما تويل تتكلم يالحظ هرني وجود نظارة على البيانو. في�ضعها 

على عينيه.

هرني: كال انه وهم مكتٍف بذاته.

تويل: اأحد املحررين ترك هذه هنا.

ي�ضع النظارة جانبًا ويقدم لها كاأ�ضًا. ترتدد ثم تقبل.

- داخلي – غرفة اجللو�س – نهاراً – فيما بعد.

املقعد.  على  يجل�ضان  انهما  ال�رصاب.  يتناولن  وتويل  هرني  كان 

هنالك زجاجة وي�ضكي �ضبه فارغة. تويل يف حالة �ضكر.

تويل: ا�ضمع، ماذا تفعل هنا، على اأي حال؟

ن... هرني: كنت �ضائقك، ثم بعد ذلك ال�ضاقي اخلا�س بك، والآ

ن، هذا اأق�ضى ما ميكن بلوغه... تويل: والآ

هرني �ضوف اأرحل. �ضاأ�ضتقل حافلة للعودة ...

ياأخذ هرني يف النهو�س. تعيده تويل للحظة اىل مكانه. يعاود هرني 

اجللو�س.

اخلا�س  املنزل  يف  ب�ضالم  تكتب  اأن  ت�ضتطيع  تعلم،  هل  تويل: 

بال�ضيوف.

هرني: ل ي�ضتطيع اأحداٌ اأن يكتب ب�ضالم �ضيئًا ذا قيمه.

تويل: اأفهم من ذلك انك غري مهتم كثرياً بعاملي؟

هرني: كال، انه قف�س بق�ضبان ذهبية.

اأن  ف�ضل  الأ من  ا�ضمع،  خممورة(  فهي  �ضيء،  ب�ضكل  )ترتنح  تويل: 

اأن  علّي   ... ال�رصب  على  معتادة  ل�ضت   ... هذا  لكل  اآ�ضفة  اأن   ... تذهب 

تخل�س من اآثاره ... ترتنح تويل ب�ضكل �ضيء بقوة. يقفز هرني،  انام لأ

يتم�ضك بها، ويعدل قوامها.

ن مهاًل،... هرني: الآ

يقود هرني تويل نحو غرفة النوم، ي�ضعها يف ال�رصير.

تويل: ل ا�ضتطيع اأن اأنام واأنا مرتدية ثيابي...

هرني: ح�ضنًا، ل باأ�س ... انتظري حلظة....

فردة،  يرمي  رباط حذائها،  يفك  ينحني،  يجل�س هرني على كر�ضي، 

خر... ثم الآ

- اظالم تدريجي

- داخلي – غرفة نوم تويل – تلك الليلة متاأخراً.

ي�ضتيقظ هرني. يجل�س. ينظر حوله. تبدو تويل ل تزال نائمة.

ينظر هرني اليها. ي�ضد ذراعها.

هرني: تويل؟ تويل، يا طفلتي...

ميد هرني يده حتت الغطاء، مي�ضكها من اأ�ضفل كتفها.

هرني: تويل... 

تويل )ت�ضحو( ماذا هنالك؟

هرني: تويل، يجب اأن اأذهب ...

ينه�س وياأخذ يف ارتداء مالب�ضه.

تويل: ماذا هناك؟ 

هرني: اأنا اأنتمي اىل ال�ضوارع ل اأ�ضعر اأنني يف حالة جيدة هنا. كاأنني 

ل اأ�ضتطيع التنف�س!

�ضياء اجليدة واملريحة. تويل: انك فقط غري معتاد على الأ

با�ضتطاعتك اأن تنمو على حبها.

هرني: النمو هو للنباتات. اأنا اكره اجلذور.

ينتهي هرني من ارتداء مالب�ضه. يقف امام تويل يف ال�رصير.

هرني: يجب اأن اأذهب.

جتل�س تويل يف ال�رصير. تدير راأ�ضها بعيداً عن هرني وهي تتكلم. تنظر 

باجتاه احلائط البعيد.

جاءت  انها  ظننت   ... ق�ض�ضك  يف  حا�ضي�س  الأ هذه  كل  لديك  تويل: 

منك...

ثم  الزمن،  من  لثانية  هرني  يف  حتّدق  ثانية،  مرة  مام  الأ اىل  تنظر 

ت�ضد  ثم  اأن تبكي  تريد  فجاأة مت�ضك باملالءة، تغطي وجهها وكاأنها 

املالءة بعيداً، وتنظر اىل هرني.

تويل: كال، لن اأبكي، لقد �ضخرت مني وهذا كل �ضيء. لقد ح�ضل هذا 

من قبل.

هرني: اأنظري، مل اق�ضد اأن اأقوم باأي �ضيء قبيح.

تويل: ان�س املو�ضوع.

)ب�ضوت متو�ضط الرتفاع(

على اأية حال، لقد كنت حمبًا �ضيئًا. اأخرج من هنا.

ت�ضمع  ثم  ت�ضغي.  تويل  جتل�س  بينما  النوم  غرفة  من  هرني  يخرج 

ببطء،  تنه�س  ال�رصير،  يف  جتل�س  يغلق.  مامي  الأ البيت  باب  �ضوت 

ليلة  ال�رصاب  فيه  احت�ضيا  الذي  املكان  اىل  الطعام  غرفة  نحو  ت�ضري 

زجاجة  تزال  ل  القهوة.  لطاولة  املقابل  املقعد  على  جتل�س  م�س.  الأ

الوي�ضكي هناك مفتوحة وقد بقي ثلثها. ترفع غطاء الزجاجة وت�ضكب 

الكاأ�س  ترفع  ب�ضيء(.  خملوطًا  )غري  كاأ�ضها  يف  الوي�ضكي  من  قلياًل 
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وت�رصبه.. وبينما ت�ضع كاأ�ضها مكانه، ت�ضعر بل�ضعة الوي�ضكي فتك�رّص 

عالمة النزعاج. تنتظر حلظة، ثم ت�ضكب كاأ�ضًا اآخر، هذه املرة بكمية 

اأكرب. ت�رصبه دفعة واحدة، وت�ضع الكاأ�س. ل نرى تاأثريه على وجهها 

لربهة من الزمن. ثم تظهر ابت�ضامة �ضغريه، تكرب اكرث، وكاأمنا بداأت 

تفهم حاجة هرني اىل ال�رصاب. جتل�س بال حراك.

قطع اىل:

- داخلي – القاعة التي توؤدي اىل �ضقة واندا، 309 – لياًل

القاعة حاماًل كي�ضني من احلاجات. يقف عند �ضقة  ي�ضري هرني يف 

امام  الزمن  من  برهة  يقف  ي�ضتمع.  ال�ضكاكني.  �رصب  م�ضهد   ،308

ر�س،  الأ على  كيا�س  الأ ي�ضع  اخرياً  القلق.  عليه  يبدو   .309 الباب 

يخرج مفتاحه ويفتح الباب.

- داخلي – �سقة واندا – لياًل.

واندا يف ال�رصير غائبة عن الوعي. على املائدة زجاجتا خمر فارغتان 

وكاأ�ضان ومنف�ضة �ضجائر ملئا ببقايا ال�ضجائر.

حمر.  كيا�س. يف واحد منها باقة من الورد، الورد الأ يفّرغ هرني الأ

يجّهز كاأ�ضني. يدخل نحو غرفة النوم حاماًل امل�ضاريب. يقف يف املمر 

بني غرفة املعي�ضة وغرفة النوم، ينظر اىل واندا. امام ال�ضباك، �ضورة 

ظّلية لهرني وواندا مقابل اأ�ضواء ال�ضارع.

هرني: واندا ...

تتحرك واندا.

هرني: )مرة ثانية( واندا ...

تفتح واندا عينيها، تفرك عينيها باحدى يديها.

واندا: انت ... اين كنت بحق اجلحيم؟

يرفع هرني الكاأ�س اىل واندا.

هرني: اأح�رصت لك قلياًل من ال�رصاب...

الكاأ�س  ت�ضع  ن�ضفه،  ت�رصب  ال�رصاب،  تاأخذ  ال�رصير،  واندا يف  جتل�س 

ال�رصير، ير�ضف  ال�رصير. يجل�س هرني على  جانبًا على املائدة قرب 

�رصابه، ي�ضع كاأ�ضه على املائدة قرب ال�رصير.

هرني: اآه ...

واندا: اأين كنت؟ كنت مع امراأة ما.

حتني راأ�ضها قريبًا من هرني، وت�ضم.

واندا: اأ�ضتطيع ان اأ�ضمها! عطر! ل تقرتب مني اأيها اخلنزير!

هرني )م�ضيئًا النور( انت جمنونة! انظري ماذا وجدت.

غطاء  على  املال  كل  يلقي  �رصواله.  جيب  اىل  يده  ميد  هرني،  يقف 

ال�رصير.

واندا: انه ل�ضيء خميف! ماذا فعلت؟ هل قتلت اأحداً؟

اخلمر  زجاجتي  يتناول  القهوة،  طاولة  نحو  ي�ضري  هرني.  ي�ضحك 

الفارغتني ويدخل اىل املطبخ.

تنظر واندا نحو املال امُللقى على ال�رصير.

يخرج هرني من املطبخ حاماًل زجاجتي خمر واحدة بكل يد. يف كل 

زجاجة غر�س اأربع اأو خم�س وردات. ي�ضع زجاجتني على الطاولة. 

هرني: هذه لك قبل ان يخطفك املالك.

واندا: اأيها احلمار املجنون. ما راأيك بكا�س اآخر؟

الكاأ�ضني معًا.. يجل�س على كر�ضي، ي�ضيء  تنهي �رصب كاأ�ضها. ميالأ 

�ضيجارة.

واندا: رائحة هذا ال�ضيجار جيدة. هل ميكن اأن اآخذ نف�ضًا؟ 

هرني: بالطبع ...

يعطي ال�ضيجار لواندا. تاأخذ واندا نف�ضًا، تاأخذ بال�ضعال ثم ت�ضد فمها. 

تعيد واندا ال�ضيجار اىل هرني.

ال�ضيجار يف  اف�ضل من مذاقه. ي�ضع هرني  اأن رائحته  واندا: ل �ضك 

فمه، ياأخذ منه نف�ضًا ثم يخرجه.

هرني: نعم.

ارتداء  يف  وتاأخذ  اخلزانة  نحو  وت�ضري  ال�رصير  من  واندا  تنه�س 

مالب�ضها.

هرني: ماذا تفعلني؟

واندا: اأرتدي مالب�ضي.

هرني: اعرف ذلك. ولكن ملاذا؟

املال.  من  الغطاء  ذلك  ال�ضتلقاء حتت  اأ�ضتطيع  ل  فقط  نني  لأ واندا: 

خر�س. ل�ضت اأدري. ي�ضعرين هذا بالغباء الأ

هرني: املال لي�س اأخر�ضًا. يقولون اأنه يتكّلم، كما تعلمني.

توا�ضل واندا ارتداء مالب�ضها.

واندا: وباملنا�ضبة، لقد جاء رجال البولي�س اىل هنا ...

هرني: جاءوا اىل اأين؟ هنا؟

تتناول  ال�رصير،  طاولة  اىل  تذهب  ثيابها.  ارتداء  من  واندا  انتهت 

�رصابها، وتر�ضف قلياًل منه. جتل�س على ح�ضن هرني. يجل�س هرني 

يف الكر�ضي يحمل �ضيجارة وكاأ�ضه.

هرني: ح�ضنًا، تعايل ... هل جاءوا اىل هنا؟

واندا: لي�س اىل هنا ولكن اىل ال�ضقة املجاورة رقم 308. وقد حملهما 

اىل اخلارج رجال �ضيارة ال�ضعاف. جمجمتها كانت م�ضحوقة، وا�ضيب 

هو ب�ضكني...

هرني: هل كان حّبًا؟

واندا: لبد اأن يكون كذلك، فقد كان يدّخن �ضيجارة.

هرني: )واقفًا( عظيم!

زاوية على واندا، منده�ضة.

واندا: هرني، مل اأح�ضل على الوظيفة.

دعينا  اليوم.  النا�س  من  للعديد  هذا  ذلك. ح�ضل  باأ�س يف  ل  هرني: 

موال ونذهب اىل البار ونحتفل ...  ناأخذ هذه الأ

واندا: ح�ضنًا.

- داخلي – حانة اجلولدن هورن – لياًل.

يدخل هرني وواندا، يحمل هرني �ضيجاراً جديداً.

كل الرواد املعتادين يف البار مبا يف ذلك جيم. عندما يروون واندا 

وهرني يهتفون لهما بالتحية وكاأنهما قد غابا لعدة قرون.

ي�ضري اأيدي نحوها. يقف جيم ليحيي هرني.

اأيدي )ينظر بينهما اكرث ما ينظر اليهما( نعم؟

واندا: وي�ضكي بالثلج فقط.

هرني: نف�س ال�ضيء. و�ضاأ�ضرتي جلميع من يف احلانة ...

مزيد من الهتافات من الرواد. ي�ضري جيم حول البار.

خ�رص. اأيدي: اأنظر، بطاقات ائتمانك لي�ضت مقبولة. يجب ان تتملك الأ

ينفث هرني قلياًل من دخان ال�ضيجار يف وجه ايدي، ثم يظهر جزءاً 

الع�رصينات  اخلم�ضينات،  بع�س   – جيبه  يف  املوجود  املال  من 
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والع�رصات...

اأيدي: ل ميكن ان يكون هذا حقيقيًا...

هرني: ا�ضتمر. ابداأ بال�ضكب ... اأ�ضدقائي عطا�ضى.

هرني  خلف  جيم  يقف  بالزجاجة.  ومي�ضك  الوراء  اىل  ايدي  ي�ضتدير 

وواندا.

جيم: لقد افتقدتك، يا هرني. واأنت اأي�ضًا، يا واندا...

هنالك كر�ضي فارغ. مبحاذاة هرني.

هرني: اأرجوك اجل�س، يا جيم.

ميالأ  املكان  حول  ويجري  الدخول  اأيدي  يعاود  فيما  جيم  يجل�س 

الكوؤو�س املطلوبة.

كل الزبائن ي�رصخون يف وجهه مطالبني مب�ضاربيهم املجانية.

ف�ضل لك اأن  جيم )خماطبًا هرني( �ضوف ي�ضارعك ايدي الليلة. من الأ

تخرج وتاأكل �ضيئًا.

هرني: تاأخرت على فعل ذلك. �ضيعتقد ايدي انني اأهرب.

جيم: ماذا يهمك مب يفّكر؟

ي�ضتدير هرني نحو واندا.

اىل  معه  �ضتذهبني  فهل  ايدي  جلدين  ما  اذا  واندا(  )خماطبًا  هرني 

البيت الليلة؟

واندا: غلطة واحدة تكفيني. اأنت واأنا فقط.

هرني: فتاة طيبة ...

يف هذه اللحظة يفتح باب احلانة وتدخل اجلدة موزي�س. تقف برهة 

ل�ضماع حمادثة  لت�ضتطلع حميطها وهي قريبة مبا يكفي  الزمن  من 

واندا وهرني.

واندا: ولكن �ضاأقول لك �ضيئًا...

هرني: نعم؟

واندا: اذا وجدت تلك التي ذهبت معها اىل ال�رصير ف�ضوف اأمزق جميع 

اجزاء ج�ضدها اربًا!

اجلده موزي�س: ح�ضنًا يا عزيزتي، مل اكن اأنا تلك ال�ضيدة. 

مام وجتد لها مقعداً اأمام البار. ت�ضري اىل الأ

ن. يرفع هرني كاأ�ضه ويقف. ُقّدمت جميع امل�ضاريب للزبائن الآ

هرني: اىل جميع ا�ضدقائي...

يرفع جميع الزبائن كوؤو�ضهم با�ضتثناء اأيدي الذي ل كاأ�س لديه. انه 

يجري حول املكان حاماًل زجاجتني يف كل يد.

هرني: يا اأيدي، اأنت من �ضمنهم ... اأ�ضكب لنف�ضك واحداً ..

مام ويقف اأمام هرني. ي�ضري اأيدي اىل الأ

ايدي: بلغ ثمن امل�ضاريب 40 دولراً.

هرني )خمرجًا ورقتي ع�رصين دولراً وورقتي دولر( 

احتفظ بباقي املال. ا�ضرت لنف�ضك بع�س اللبان. )ب�ضوت عاٍل(. و�رصاب 

اآخر لكل املوجودين.

ي�ضمع الزبائن ذلك. ت�ضمع هتافات عالية اأخرى.

اأيدي )يلتقط املال( ا�ضمع اأيها الغالم، هنالك �ضيًء اأريدك ان تعرفه. 

عندما ت�ضارعت معك املرة املا�ضية كنت م�ضابًا بالزكام.

يدز.  بالأ م�ضاب  اأنك  �ضتظن  ت�ضارعني  عندما  املرة  وهذه  هرني: 

ولكن قبل ذلك اأ�ضكب دورة ال�رصاب هذه.

ايدي: �ضوف اأ�ضكبها. و�ضوف اأت�ضل بـ بن ليتّدبر امر البار بينما اأتدبُر 

اأنا اأمرك.

اىل  ويذهب  بعيداً،  اأيدي  ي�ضري  مبا�رصة.  مام  الأ اىل  هرني  يتطلع 

الهاتف.

جيم )خماطبًا هرني( دعني اأذهب واأح�رص لك هامبورغر. 

هرني: كال. اأريد قطعة من اللحم مغمورة بالوي�ضكي.

ووجبتي  النوم  من  حظك  خذ  غداً.  �ضارعه  هرني،  يا  اأنظر،  واندا: 

طعام.

ن. هرني: ل اأ�ضتطيع اأن اأتراجع الآ

جيم: اأنظر اىل ال�رصعة التي ي�ضكب بها ايدي امل�ضاريب. انه جاهز لك 

يا هرني.

هرني: نوعه ل ي�ضّكل م�ضكلة.

- زاوية  على هرني

هرني )متابعًا كالمه( اول لكمة جيده يتذوقونها يرتاجعون ويبحثون 

عن خمرج.

اأنهى ايدي �ضكب امل�ضاريب، وي�ضري باجتاه هرني. 

ايدي: احل�ضاب 40 دولراً.

كنت  اذا  بالباقي.  احتفظ   )5 وورقة   20 ورقتي  )خمرجًا  هرني: 

حمظوظًا �ضيكون بامكانك ان تاأخذ �ضيارة اىل غرفتك الليلة.

- زاوية  على اأيدي، يحملق.

يرفع هرني  ذلك،  يفعل  وبينما هو  بعيداً،  وي�ضري  املال،  ايدي  ياأخذ 

كاأ�ضه...

هرني: اىل كل ا�ضدقائي!

يرفع جميع الزبائن كوؤو�ضهم.

- داخلي – حانة اجلولدن هورن – لياًل.

اأحد الزبائن من املت�رصدين )جو(، مي�ضك بكاأ�ضني مليئني ويتجه نحو 

الباب. وعندما يقرتب من الباب، يدخل بن.

بن: ما هذا؟ خدمة تعوي�ضية؟

جو: نعم.

من  هرني  يراها  تويل.  تدخل  ويخرج.  الباب  نحو  املت�رصد  يتقدم 

طرف عينه.

هرني )بلطف( خراء ...

واندا: ماذا؟

هرني: قلت، »ا�رصبوا كوؤو�ضكم!«.

وتدخل  الباب خلفها  ُيفتح  وواندا.  باجتاه هرني  احلانة  تويل  تعرب 

جمموعة من املت�رصدين املهلهلي الثياب يقودهم جو.

جو: هيا يا اأولد!

ول: ماذا يتوجب عليك ان تفعلي لتح�ضلي على �رصاب يف  املت�رصد الأ

هذه )الغرزة( على اأية حال؟ اعذريني اأيتها ال�ضيدة.

املت�رصد الثاين: كل واحد منا �ضيح�ضل على م�رصوب جمانًا!

واندا  اأمام  الكامريا  تتوقف  الباب.  املت�رصدين من  املزيد من  يدخل 

وهرني فيما تقف تويل خلف هرني. وهي ثملة قلياًل.

تويل: هرني، اأريد اأن اتكلم معك ..

هرني: قلت لك انني ل اريد ذلك القف�س ذي الق�ضبان الذهبية.

واندا: من هذه؟

هرني واندا، هذه تويل. تويل، واندا...
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خر من البار. جيم: ا�ضمعوا، اأعتقد اأنني �ضاأنتقل اىل اجلانب الآ

املقعد  نحو  تويل  هرني  يقود  املكان.  ويغادر  �رصابه  جيم  ياأخذ 

اخلايل. جتل�س عليه.

هرني: اأيدي، ا�ضكب �رصابًا لل�ضيدة.

تويل: فودكا مع �ضفن يا اأيدي...

هرني )خماطبًا واندا(: تويل نا�رصة كتب. اأخذت واحدة من ق�ض�ضي 

الق�ضرية.

واندا: حقًا؟ وماذا اأخذت اي�ضًا؟

تويل )تنظر اىل واندا(: اعذريني، ل اأريد ان اأكون وقحة. اأمل اأرك من 

قبل؟ هل انت احدى �ضديقات هرني؟

ترتك واندا مقعدها، وتقف خلف تويل.

واندا: نعم، انا �ضديقة حقيقية لهرني. وماذا تكونني انت؟

يح�رص اأيدي ال�رصاب، وي�ضعه اأمام تويل

تويل: ح�ضنًا،انا وهرني متعارفني...

مام وت�ضم �ضعر تويل وعنقها. تنحني واندا اىل الأ

واندا: اأقول اأنك اأنت! هذا هو العطر!

اىل  يدعوكما  ما  حقًا  هنالك  لي�س  الفتاتان،  ايها  انظرا،  هرني: 

ال�ضطراب. دعونا ن�رصب بع�س الكوؤو�س ون�ضتمع اىل املو�ضيقى.

اأيدي: من الذي �ضي�ضدد هذه امل�ضاريب اللعينه؟

ايتها احلقرية من  اجزائك،  اأف�ضلك عن  واندا: )خماطبة تويل( �ضوف 

احلي الغربي!

تويل: ابتعدي عني. اأريد فقط اأن اأحتدث اىل هرني لدقيقة واحدة.

ايدي: لقد �ضاألت، من الذي �ضي�ضدد هذه امل�ضاريب اللعينة؟

يخرج هرني ورقتني ماليتني.

اأحدنا  بالكاد يعرف  الفتاتان، كونا واقعيتني.  ايتها  ا�ضمعا،  هرني: 

الليل  ام�ضينا  لقد  البع�س.  بع�ضنا  عن  غرباء  ا�ضا�ضًا  نحن  خر.  الآ

وتقابلنا ثانيًة يف البار. كونا واقعيتان لي�س هنالك ايه واقعية يف 

كل هذا.

)ب�ضوت مرتفع(

دورة ثانية من امل�ضاريب للجميع!

زبائن البار يهتفون.

ن وال  واندا )ما زالت واقفة خلف تويل(: اما ان تخرجي من هنا الآ

ف�ضوف ا�ضلخك عن عطرك.

تويل: �ضياأتيني ب�رصاب واأنا اأنوي اأن اجل�س هنا وا�رصبه ...

واندا: حقًا؟

�ضعرها. تدفع تويل من على  واندا على تويل من اخللف وت�ضد  تقفز 

مقعدها، وترميها اىل اخللف على الر�س.

ترد تويل الهجوم نا�ضبًة اأظافرها وهي ت�رصخ. انهما فوق بع�ضهما 

البع�س متزقان مالب�ضهما، ت�رصخان، ت�ضتبكان وتدوران.

 ، بع�ضهما  تخد�ضان  تركالن،  ر�س،  الأ على  وتويل  واندا  تتدحرج 

ان. انه منظر حيواين، مرعب وجميل. تع�ضّ

زاوية على هرني خالل املعركة. انه قلق جداً. يتطلع اىل جيم طلبًا 

للم�ضاعدة.

زاوية على اأحد الزبائن يرفع واندا بعيداً. 

ح�ضد النا�س يف اخللفية. 

تويل )ت�ضّوي �ضعرها وثيابها( ح�ضنًا!

- زاوية  على واندا

ن فوراً قبل اأن �ضاأنهيك! واندا: اخرجي الآ

تويل: ح�ضنًا اعرف اأنك بحاجة اىل هذا. حظًا �ضعيداً، وداعًا...

ت�ضتدير وت�ضري نحو الباب. واندا، هرني وجيم يف اخللفية. يبداأ اجلمع 

املحيط بهم يف ال�رصب مرة ثانية.

يندجمون مع اجلمع فيما ت�ضري تويل بعيداً عنهم.

تختفي تويل عرب الباب يف اخللفية. ي�ضتدير هرني نحو البار، وكذلك 

وراق  الأ للجميع. ي�ضحب هرني بع�س  واندا. هنالك م�ضاريب جديده 

املاليه، يلقيها على ن�ضد البار.

هرني: احتفظ باملال! اىل جميع اأ�ضدقائي!

يحملق ايدي وهرني ببع�ضهما البع�س. يومئ هرني براأ�ضه، ح�ضنًا؟ 

يخلع اأيدي مريلته ويعطيها اىل بن.

تتحرك الكامريا اىل اخللف ببطء.

جو: هل �ضتقاتله جمدداً؟ هاها – هذا �ضيء م�ضحك 

الزقاق،  اىل  اخللفي  املدخل  عرب  عائداً  البار  خلف  من  ايدي  يخرج 

خري مبا�رصة. تتبعه واندا.. يختفي  يتبعه جميع الزبائن، هرني قبل الأ

يف  يظهر  ل  الزقاق  ولكن  الزقاق،  نحو  اخللفي  املخرج  من  اجلميع 

ال�ضورة، يظهر فقط املخرج اخلايل و�ضوء القمر من خالله.

بن وحيداً. وجهه وديع ومنيع. لديه فوطة بار رّثة مي�ضح بها الكوؤو�س 

عند حو�س البار.

- خارجي – حانه اجلولدن هورن

مامي. ثم تتحرك  تتحرك الكامريا اأبعد اىل اخللف نحو خمرج البار الأ

زالت  ما  ال�ضفراء.  النيون  ا�ضارة  نحو  بانورامية  لقطة  يف  الكامريا 

لأ بقوة يف �ضباب الليل اخلفيف. انها تقول:  تتالأ

اجلولدن هورن .. مكان ودود

- اظالم تدريجي 

النهاية



�صبانية كالرا خاني�س يف �صباها لوحة لل�صاعرة الإ

186

شعـــر.. شعـــر.. شعـــر..



�سبانية كالرا خاني�س ال�ساعرة الإ
قامة يف ال�رشق ما بني النتماء اإىل الغرب وهاج�س الإ

ترجمة وتقدمي: خالد الري�سوين
 

�صاعر ومرتجم من املغرب  

                                      

ال�صعرية  �صوات  الأ اأهم  اإحدى  تعد كالرا خاني�س )بر�صلونة 1940( 

�صبانية، وهي على الرغم من ح�صورها القوي  املعا�رصة يف اللغة الإ

�صبانية  واملتميز ك�صاعرة ومرتجمة لروائع ال�صعر العاملي اإىل اللغة الإ

الوطنية  اجلائزة  بنيلها  املجال  هذا  يف  جهودها  كوفئت  وقد   –
بداعية تتخطى جمال ال�صعر  للرتجمة �صنة 1997-  فاإ�صهاماتها الإ

واأ�صكال  اأدبية خمتلفة  اأجنا�س  اإذ تتوزع ما بني  اأو�صع  نحو حقول 

متعددة للكتابة...
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 ففي جمال الرواية كتبت عدة اأعمال اأهمها:

ر�صائل   -  1969 ان�صطار   - مي�صايل1965  اأبيل  ليلة   -1

اإىل اأدريانا 1976- دروب رومانيا 1981  - اأفرا�س احللم  

1989  - رجل عدن 1991 - �رصاب 1991 

ويف جمال الق�صة الق�صرية اأ�صدرت جمموعتني ق�ص�صيتني :

املاء  مرايا   -  1972 الن�صيان  حماولة  اللقاء،  حماولة   -1

احلياة   -  : وهي  ال�صرية  جمال  يف  كتب  ثالثة  ولها   1997

ال�صامتة لفيديريكو مومبو 1972  - ب�صتان ومتاهة   1990  

- بوريثا كانيلو 1981 .

اأما يف جمال البحث والدرا�صة فقد اأ�صدرت العديد من الكتب: 

- اأن تتعلم كيف ت�صيخ - فيديريكو مومبو حياة ون�صو�س 

ووثائق. - كالم القبيلة : الكتابة والكالم   - ثريلو : الالعامل 

وال�صعر التخيلي .

بداعي، تبقى كالرا خاني�س ال�صوت   ورغم هذا الغنى والتعدد الإ

�صباين املعا�رص، فهي يف  الإ ال�صعر  كرث متيزا يف  الأ ال�صعري 

وب�صفافيته  بتكثيفه،  يتميز  و�صعرها  �صاعرة،  املطاف  نهاية 

وبقدرته اخلارقة على احلد�س وعلى خلق عوامل خا�صة تلتقي 

ى والتقاليد ال�صوفية التي متتد اإىل ثقافات �صاربة  فيها الروؤ

�صالة، وت�صتمل على اأكرث من  يف عمق التاريخ، ويف عمق الأ

تراث �صعري اإن�صاين، وكل هذا مير عرب قناة الذات التي تر�صم 

نثوي الذي ين�صج ا�صتباكات  نا الأ مالحمها من خالل �صوت الأ

ن�صية رمزية يربز فيها البعد التاأملي، وتتمظهر فيها الرغبات 

م، وللذكريات املتاأرجحة بني  الأ �صطرة ل�صورة  الدفينة، والأ

اأزمنة تال�صت واأخرى بعد ل تزال اآثارها تلتمع عرب الذاكرة، 

�صياء، اأزمنة  وحتدث فعلها املمتد يف الذات، يف العامل ويف الأ

اأخرى �صوف تاأتي لتجتاح مناطق من الذات تعترب بعد بكرا 

وخ�صبة، وهي اأ�صبه بحلم كبري، اأو باأر�س لال اأحد.

اأطلق  الذي  ال�صبعيني،  اجليل  اإىل  خاني�س  كالرا  تنتمي 

متت  التي  الت�صمية  وهي  التحديثيون،  ا�صم  البداية  يف  عليه 

خو�صيه  للناقد  ال�صهرية  نطولوجية  الأ عنوان  من  ا�صتعارتها 

�صبان، والتي  ماريا كا�صتييت: ال�صعراء الت�صعة التحديثيون الإ

�صدرت برب�صلونة �صنة 1970، و�صمت اأهم ال�صعراء املجددين 

يف فرتة ال�صبعينات من القرن املا�صي، وهذا اجليل ال�صعري 

اإىل  ن�صبة  البندقيون،  هي  اأخرى  ت�صمية  اأي�صا  عليه  �صتطلق 

حد  لأ �صهرية  ق�صيدة  عنوان  يف  ترد  التي  البندقية،  مدينة 

الكطالين بريي  ال�صاعر  ال�صعري، وهو  اجليل  اأهم زعماء هذا 

جيمفرير، وعنوان هذه الق�صيدة: اأغنية للبندقية اأمام م�صارح 

جيمفرير،  بريي  مثل:  كبارا  �صعراء  اجليل  هذا  وي�صم  البحر. 

اأنطونييو  اأنيبال نونييث،  غيريمو كارنريو، خاميي �صيلي�س، 

كولينا�س، لوي�س األبريطو دي كوينكا، خو�صيه ميغيل اأويان، 

اأثوا، خي�صو�س  فيلك�س  اأنطونيو كارباخال، خينارو طالي�س، 

خوان  رو�صيتي،  اأنا  �صاريون،  اأنطونيومارتينيث  موناريث، 

لوي�س بانريو، وليوبولدو وماريا بانريو، لوي�س اأنطونيو دي 

بيينا... وغريهم. واأهم ما مييز جتربة هذا اجليل على م�صتوى 

دبي والثقايف اأنه توفر على تكوين ميتح من روافد  التكوين الأ

جنبية والعاملية، وهذا يفرت�س: داب الأ الثقافات والآ

حينها  ال�صائدة  �صبانية  الإ ال�صعرية  للتقاليد  الرف�س   -1

بيثينطي  من  كل  �صعر  مثلها  التي  ال�صتثناءات  بع�س  مع 

بييدما...من  دي  خيل  وخاميي  ثرينودا  ولوي�س  األك�صندري 

بني اآخرين

�صبانية من خالل �صعراء اأمريكا  2- اكت�صاف عباقرة اللغة الإ

الالتينية وخ�صو�صا منهم اأوكتافيو باث واأوليبرييو خريوندو 

وخو�صيه ليثاما ليما.

3-العرتاف باأ�صتاذية الثقافويني من اأمثال : ت.�س. اإليوت 

واإزرا باوند وق�صطنطني كفافي�س و�صان جون بري�س ووال�س 

�صتيفين�س وال�صورياليني الفرن�صيني... وغريهم.

اجليل  هذا  متثل  فقد  ال�صعري  اخلطاب  م�صتوى  على  اأما 

الت�صورات التالية:

1- احلرية املطلقة من الناحية ال�صكلية.

والختزال  احلذف  تقنيات  واعتماد  التلقائية  2-الكتابة 

والكولج.

عمال  الأ تاأثري  واإبراز  ادماج عنا�رص دخيلة وم�صطنعة   -3

وال�صينما  اجلماهريي  عالم  الإ وو�صائل  واملو�صيقية  الفنية 

على وجه اخل�صو�س.

غاين  والأ ال�صعبية  واحلكايات  �صاطري  والأ الثقافة  تاأثري   -4

حدوثة. فالم والأ والأ

�صلوب باعتبارهما غاية يف ذاتهما  5-الهتمام باللغة والأ

والتعبري عن نوع من الرتيابية العميقة والوا�صحة بخ�صو�س 

فال�صعر  عنها،  يدافعون  التي  والقيم  وال�صعراء  ال�صعر  وظيفة 

فهو  ذاته،  �صيئا خارج  واأ�صلوبي ليحقق  لغوي  بناء  عندهم 

بناء مكتف بذاته ولغري.

هذين  يف  القول  و�صنف�صل  والثقافوية  �صعرية  امليتا   -6

العن�رصين باعتبارهما خا�صيتني مميزتني للتجربة ال�صعرية 

لهذا اجليل ال�صعري:

اإنتاج خطاب �صعري مو�صوعه  : وهي  خا�صية امليتا�صعرية 

والن�س  املوؤلف  بني  والعالقة  ذاته  ال�صعر  كتابة  فعل 

ذات  ق�صيدة  هي  ق�صيدة  فامليتا  اآخر  ومبعنى  واجلمهور، 

يتعلق  ول  الأ امل�صتوى  يف  متوازيني:  خطابيني  م�صتويني 

الذي  الثاين  امل�صتوى  بالق�صيدة ويف  مر مبا يعرف عادة  الأ

تتاأمل  الق�صيدة  جند  به،  وميتزج  ول  الأ مع  مبوازاة  مي�صي 

و�رصطيتها  اأ�صلها  �صعرية  كقي�صدة  اخلا�صة  طبيعتها  فيه 

البداية  قل يف  الأ امليتا ق�صيدة على  تتاألف  وظروفها... وقد 
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من امل�صتوى الثاين فقط اأي امل�صتوى التاأملي وهذا ي�صتدعي 

ال�صعري  العمل  ول كامن يف جماع  الأ امل�صتوى  اأن  يفهم  اأن 

اأنها  تعترب  �صعرية  فامليتا  الق�صيدة....  يف  للمتكلم  ال�صابق 

اإىل  �صارة  الإ يجب  وهنا  معني...  �صعري  مل�صار  اخلتام  م�صك 

�صيئني اأ�صا�صيني هما: 

التاأمل  على  القدرة  ت�صتلزم  �صعرية  امليتا  ممار�صة  اأن   -

ظل  يف  تتبلور  القدرة  وهذه  الكتابة،  ق�صية  حول  والتفكري 

يتهم  الذي  العتقاد  يعزز  ما  وهو  اللغة،  علوم  مع  التعامل 

ال�صعراء التحديثيني بالنخبوية. 

- ل وجود للممار�صة امليتا �صعرية دون اأن يكون ثمة ممار�صة 

�صعرية، اأي ق�صايا فكرية ثم ا�صتيعابها وا�صتدخالها عاطفيا 

ونظريا. 

خا�صية الثقافوية : وهذه اخلا�صية ظهرت يف �صعر الن�صف 

�صباين  الثاين من القرن 19 لدى �صعراء التحديث يف �صعر الإ

كفافي�س،  �صعر  يف  اأي�صا  وجندها  الالتينية،  اأمريكا  و�صعر 

�صبانية )اأي ن�صيد (، ولدى  وجيل 27 ولدى جماعة كانتيكو الإ

�صاعر اإ�صباين اآخر اهتمت به كالرا خاني�س كثريا وهو خوان 

تاأثريها  مار�صت  التي  الن�صو�س  اأهم  ومن  ثريلو.  اإدواردو 

اخلا�س على اجليل ال�صبعيني ن�صو�س ثرينودا وروبني داريو 

اأ�صلفنا.... لقد طرح مفهوم الثقافوية كعن�رص  وكفافي�س كما 

ال�صعراء  اأعلنها  التي  القطيعة  يف  التميز  �صديد  للنظر،  لفت 

التحديثيون، وكان ذلك �صببا اأ�صا�صيا للغرابة والعداء اللذين 

ن يثار بني  اأثريا حول هذه التجربة ال�صعرية، ول يزال حتى الآ

القراء والنقاد غري املهيئني لتقبل ال�صعر »نخبوي« بامتياز، 

دب ب�صكل ما اأداة للمعرفة،  ميتح من نظريات اأدبية تعترب الأ

مطورة بذلك اجتاهات اأكرث حداثة يف ال�صعر املعا�رص، واإىل 

الثقافوية  اخلا�صية  تقبل  لعدم  العام  الباعث  هذا  جانب 

فق الثقايف ملرحلة ال�صتينات  ين�صاف عن�رص اآخر، مرتبط بالأ

وتهديدا  حتديا  تفرت�س  الثقافوية  ن  لأ ال�صبعينات،  وبداية 

ال�صعر  ولقراء  ال�صابقة  املرحلة  �صعراء  لتوقعات  جذريني 

عموما، تلك التوقعات التي اأملتها – كما يحدث يف اأية حلظة 

القريب  املا�صي  يف  املهيمنة  التيارات   – معطاة  تاريخية 

حلظة  ميثل  الذي  للجيل  ال�صعرية  املمار�صة  خالل  من  جدا 

الن�صج حينها ومن خالل نوعية القراءة املنتخبة واملختزلة 

للتقاليد املمار�صة وامل�صتوعبة من قبلهما ... ولو حاولنا اأن 

جنمل هذه التوقعات فلن جند بدا من حتديدها يف عن�رصين: 

الواقعية الجتماعية واملكا�صفة احلميمية للذات.. فالواقعية 

الجتماعية يف منت�صف ال�صتينات كانت قد بلغت اإىل الباب 

بداعي كما على م�صتوى التحقق  امل�صدود، اإن على امل�صتوى الإ

يف  اأ�صا�صا  يتجلى  بجمود  مدفوعا  كان  واإن  حتى  النظري 

دانات التي ي�صتمل عليها ت�صوره،  الطابوات والتحفظات والإ

وال�صفافية  الو�صوح  ب�رصورة  اجلزم  عن  اأ�صا�صا  والنا�صئة 

فعاليته  با�صم  للن�س  وحد  والأ املبا�رص  والتلقي  ال�صعر،  يف 

يديولوجي، وف�صح الديكتاتورية  قناع الإ املفرت�صة كاأداة لالإ

الثوري  للتغيري  املجال  ف�صاح  لإ اجلماهريي  والتحري�س 

قد  ما  كل  تق�صي  الجتماعية  الواقعية  فال�صعرية  للمجتمع، 

يبدو بعيدا عن متناول املتلقي الب�صيط للثقافة الربوليتارية 

م�صتحيل  وهميا  �صعريا  قارئا  البع�س  نظر  يف  يبدو  والذي 

احلميمية  املكا�صفة  واأما  الفعلي،  امل�صتوى  على  التحقق 

للذات فتتاأ�ص�س يف جتلياتها الق�صوى على تويل تيمة �صعرية 

تتعلق  و�صوؤون  ق�صايا  يف  خالقي  الأ التاأمل  هي  حمورية 

تختلف  لي�صت  مبا�رصة  بلغة  يتم عر�صها  ن�صاين،  الإ بال�رصط 

دبي مع  كثريا عن اللغة امل�صتعملة عادة يف التوا�صل غري الأ

الذاتي،  وتعبريها  نيورومانتيكية  طبيعية  ذات  نا  لأ ح�صور 

باأن هذه احلميمية  �صكال  الأ باأي �صكل من  الدعاء  ولميكن 

ل  ذاتها-   احلميمية  من  وانطالقا  جوهري-  ب�صكل   هي 

�صعرية دون تف�صري القطيعة الثقافوية التي متتد اإىل ما قبل 

ثالثني �صنة خلت، وهي قطيعة ل يعتربها غيريمو كارنريو: 

اأحد منظري اجليل ال�صعري ال�صبعيني »�رصورية اليوم، ولكنها 

والكال�صيكية  الثقافوية  احلميمية  دامت  ما  املفعول،  نافذة 

تربز  كما  جيدا،  تتناغم  اأن  ميكن  �صابقا  حتديدها  مت  التي 

ذلك اأعمايل ال�صعرية يف تطورها وحتى اليوم...« فالثقافوية 

احلميمة  تلك  وذهنية  اللغة  لتجاوز  حماولة  �صل  الأ يف  هي 

جراء  من  م�صتهلكة  تبدو  كانت  التي  ولية،  الأ اأو  الكال�صيكية 

احلرب  اأعقب  الذي  القرن  لربع  �صباين  ال�صعرالإ يف  تكرارها 

ت�صطدم  الذي  ال�صتيعاب  عدم  واإ�صكالية  �صبانية،  الإ هلية  الأ

�صياغة  اإعادة  اأنه  على  �صا�س  الأ يف  يقوم  الثقافوية  به 

لتلميعات  ممار�صة  اأنه  اأو  هروب  اأنه  على  ويفهم  للحميمية، 

التي  التجربة  عن  وبعيدا  العاطفي،  العمق  عن  مبناأى  اأدبية 

هي منبت العواطف واملفجر لينابيع ال�صعر الذي ل غنى عنه، 

اأ�صيل بدون حميمية، لكن  �صعر  اأن يكون هنالك  اإذ ل ميكن 

ممكنة  هي  ول  نيورومانتيكية،  اأو  اأولية  حميمية  كل  لي�صت 

يتجاوز  �صيء  النهاية  يف  هي  والتجربة  التجربة،  خارج 

فهم  »وعدم  الكلمة،  هذه  من  يفهم  الذي  املختزل  املعنى 

�صا�س  احلدود والتعدد املمكن للحميمية وللتجربة هو اخلطاأ الأ

العاطفي«  ال�صدق  خارج  كلعبة  الثقافوية  يرف�صون  للذين 

كما يقول كارنريو...

احلياة  وقائع  ت�صكله  ول  الأ للتجربة:  اإطاران  اإذن  يوجد 

اليومية، وتكون مادة �صعرية لو مار�صت احل�صا�صية تاأثريها 

عليها، وت�صكله اأي�صا، ويف احلال نف�صه الوقائع الثقافية التي 

ت�صدر  التي  تلك  اأو  الثانية  الدرجة  من  التجربة  اإىل  تنتمي 

اليومية   - التجربتان  هاتان  والفنون،  والتاريخ  دب  الأ عن 
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وا�صتك�صافها  العواطف  ولتوليد  للفكر  احلقيقي  ال�صتغال 

ذاتها فوق اخلطاب  الثقافية ل ت�صع  و�صياغتها. فالتجربة 

ية رغبة  �صل بعيدا عنها، والذي ل ي�صتجيب لأ الذي يتولد يف الأ

تلقاء  الزخريف، م�صتغال من  اأو  البالغي  التتويج  جاحمة يف 

اأي�صا... بالعك�س  والعك�س  اليومية،  التجربة  جمرتحا  ذاته، 

ففي التاريخ ال�صيكولوجي القبلي للق�صيدة واملتاأ�ص�س عنها 

حالت  ويل التي �صوف ت�صكلها والإ اأ�صباب الوعي القبلي والأ

املحورية  العقدة  ت�صكل  والتي  قبل،  من  احلا�رصة  الثقافية 

تطورها  �صي�صكل  والتي  احلدو�س  تتبلور  �صوف  حولها  التي 

مق�صودتني  وغاية  اإرادة  تعني  فالثقافوية  ال�صعري،  الن�س 

النتماء  على  خارجية  عالمة  اإنها  الثقايف،  ت�صال  الإ يف 

اإىل الرتاث واعرتاف بحيويته التي ل تن�صب وهي رغبة يف 

األفته مع  ال�صعري يف  العمل  يتلقاه  الذي  الغنى  اإىل  �صارة  الإ

هذا الرتاث املليء بالكت�صافات الروحية واجلمالية.

جتديدي  اإجراء  الثقافوية  اأن  اعتبار  تقدم  ما  كل   وخال�صة 

باحلميمية  ي�صمى  ما  يتجاوز  وهو  احلميمية،  عن  للتعبري 

مكانية حتقق التجربة اليومية  ولية مادام  يف�صح املجال لإ الأ

نا الغنائية  عرب التجربة الثقافية وجتنب احلدود ال�صيقة لالأ

نا  النيورومانتيكية، فالثقافوية تتيح اإمكانية احلديث عن الأ

و�صعيات  اإىل  ذاتها  بالطريقة  �صارة  والإ حرفيا،  ذكره  دون 

وجودية من احلياة اليومية عرب �صيغة تعرب عن هذا وذاك من 

خالل التماثل والتناظر. فاملوؤلف يختار �صخ�صية تاريخية اأو 

اأدبية اأو م�صخ�صة يف عمل فني حينما يرغب يف جت�صيد و�صع 

مماثل لو�صعها، اأو قد يحدد عمال اأدبيا اأو فنيا حينما يود اأن 

خري يعني �صيئا مماثال ملا ترغب ذاته اأن  يعرب على اأن هذا الأ

تعنيه واأن تعرب عنه.

اأي ل�صعراء اجليل  هذا وتتوزع اجلماعة ال�صعرية للتحديثيني 

الثقافوي  هما:  يتعاي�صان  اأ�صا�صيني  تيارين  اإىل  ال�صبعيني 

ماريا  خو�صيه  جيمفرير،  بريي  كارنريو،  غيريمو  وميثله 

األباري�س، كالرا خاني�س، اأندري�س �صان�صيث روباينا، اأنطونيو 

اأي  ثقايف  وال�صد  وغريهم  كارباخال  واأنطونيو  كولينا�س 

ال�صعبية  واجلمالية  اجلماهريية  الثقافة  يعتمد  التيارالذي 

وميثله مانويل باثكيث مونطالبان وليوبولدو ماريا بانريو 

واأنطونيو مارتينث �صاريون واأنيبال نونييث... وغريهم 

�صعر كالراخاني�س ال�رصق اأو طريق املعرفة ال�صوفية:

 يف مقال لها بعنوان »املعرفة املقلقة لكالرا خاني�س« تقول 

بان�صوف�صكا »هي حت�س ف�صول نحو  رادا  البلغارية  ال�صاعرة 

النقدي  وتاأملها  الوا�صعة  ثقافتها  تثبته  وهذا  العلم،  اأجوبة 

الذاتي، لكن عطاءها يف جمال الكتابة مي�صي بها بعيدا عرب 

الذي  القارئ  مفرحة  ولذاتها،  للعامل  الفنية  املعرفة  دروب 

ي�صتمتع باكت�صافاتها ال�صعرية". 

حقا فكالرا خاني�س القلقة اأبدا وال�صامتة واملتاأملة م�صتعدة 

دائما اأن تك�صف للقارئ عن اأ�صوات جديدة، فعاملها ال�صعري 

لي�س مغلقا اأو ذاتيا ول هو ينظر اإىل ذاته دون اأن يربحها، بل 

�صباين  هم ينابيع ال�صعر الإ اإن ق�صائدها تولد من حماورتها لأ

واأروعه قدميا وحديثا، اأعادت خلق اأ�صاطري واأيقونات ورموز 

وتقاليد وهي عاملة مدققة يف حفريات الكلمة، �صعرها يرتاوح 

ما بني املكا�صفة واملعرفة، وجتد عبارتها يف الت�صوف ويف 

وحدة الوجود ويف تكثيف البيت احلميمي ويف عامل التنبوؤات 

جواء ال�رصقية ويف التوجهات الطليعة  يرو�صية ويف الأ ويف الإ

تدخل  اخلالقة  الطاقة  وبنف�س  احلوا�س  بهاء  تغني  فكالرا 

القارئ نحو اأقاليم الك�صف واملكا�صفة، األي�صت مرتجمة ديوان 

الدين  لفريد  �رصار  الأ وكتاب  الدين  جالل  ورباعيات  احلالج 

العطار وملائة ق�صيدة وق�صيدة حلافظ ال�صريازي ولرباعيات 

جعلها  لل�رصق  كالرا  حب  اإن  املتنبي...  ولق�صائد  اخليام 

العربية  اللغة  العديد من �صعراء  �صباين عن  الإ للقارئ  تك�صف 

واملحدثني  منهم  القدماء  والفار�صية  والهندية  والرتكية 

ففي  ثقافته  وعن  العربي  العامل  هذا  عن  دائما  تدافع  وهي 

حديث �صحفي لها مع امللحق الثقايف لـ»اإملوندو« بخ�صو�س 

ال�رصقي  ال�صعر  اأن  ريب  ل  ال�صحفي:  �صاألها  بال�رصق  تاأثرها 

 : جوابها  فكان  ال�صعري؟  عملك  يف  اأ�صا�صيا  يزال  ول  كان 

ال�صعرية  اإىل ميولتي، فبواكري بداياتي  ماهو �رصقي ينتمي 

يا  كانت ق�صائد �صبيهة بق�صائد الهايكو، وبعدها ات�صعت الروؤ

اأزال بعد مراهقة  فاأبي تعرف على غار�صيا غوميث، واأنا ما 

حينما اأخذين لال�صتماع اإىل حما�رصاته، ومبا�رصة �رصعت يف 

تقريبا  املرحلة  نف�س  ويف  العرب  ندل�صيني  الأ ال�صعراء  قراءة 

اكت�صفت �صان خوان دي لكروث و�صعراء جيل 27  وبعدها 

حوال  تراك ثم الفر�س ويف كل الأ اكت�صفت ال�صعراء العرب ثم الأ

فالكال�صيكيون بالن�صبة يل اإىل جانب هولن هم ت �س اإليوت 

وريك وتراكل واأونغاريتي ورامو�س رو�صا... 

اإن ق�صائد كالرا تتنف�س الهواء ال�صعري العربي ففي ديوانها 

املعنون بديوان حجر النار �صاغت يف اأربع وثمانني ق�صيدة 

املجنون  ق�صة  اأو  وليلى  لقي�س  العذري  احلب  ق�صة  �صعرية 

على ل�صان بطيلها اإذ تعرتف ليلى يف الق�صيدة:

»اأنت اأيها القلب/ اجلنة

الرمال ال�صاكنة

حجر النار امل�صتعل 

اإىل اأين اأيها الربق تقودين 

هالة من التوافق تنحني يف الباب 

يف نعوتها

�صعة ال�صبعة يف دورانها  ياأخذين الذهب والأ
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ت�صتعل النار اخلفية 

طاوية الظالل 

واأدخل كطائر 

بي�س الالنهائي." يف الأ

خرية قبل اأن يق�صي نحبه   ويقول املجنون الق�صيدة الأ

"على قرب حمبوبته :
تراب يف تراب ليلى 

ها  ويف الال�صيء �صاع بهاوؤ

اأن اأكون ل �صيء يف الال �صيء

هو مرادي 

فطريق املوت

يجمعنا يف العوامل اخلفية« 

واإذ كان �صعر كالرا خاني�س يبقى هو الغاية التي نتق�صدها يف 

هذا التقدمي، فمن الوا�صح جدا اأنه لن يكون باإمكاننا اأن ن�صتعر�س 

جتربة �صعرية امتدت خالل ما ينيف عن اأربعني �صنة وا�صتملت 

قليال  نعك�س  اأن  يهمنا  ولكن  �صعريا  ديوانا  وع�رصين  �صتة  على 

اخل�صو�س  وجه  على  والعربية  عموما  ال�رصقية  اجلوانب  بع�س 

البارزة فهي يف  �صبانية  الإ ال�صاعرة  لهذه  ال�صعرية  التجربة  يف 

اإىل  ا�صتهاللها  يف  ت�صتند  احلالج«  »وردة  املطولة  ق�صيدتها 

ال�صم�س  رع،  اأتوم  واملتعلقة مبولد  القدمية  امل�رصية  املعتقدات 

املكتملة والناجزة، وهي ت�صري كذلك من خالل العبارة احلكيمة 

اإىل كتاب التقاييد الذي ي�صم جماع اأغاين احلب لدى امل�رصيني 

ال�صحر  كتاب  واإىل  املوتى  كتاب  اإىل  اأي�صا  ت�صري  كما  القدماء 

لكليوباترة تقول يف هذا ال�صتهالل:

»ينب�س التموج ذاكرة حميط بال نهاية 

وال�صم�س طافية فوق القافلة املعتمة. 

يام، فوق الليايل والأ

ارجتل اجلعل رق�صة 

حزينة  اأغنية  حلن  الربدي  ا�صتهل  النهر،  �صفة  وعلى 

زرقاء:

العبارة احلكيمة اأ�صد خفاء 

حجار الكرمية. من الأ

قال امللك ابحثوا عن تلك العبارة.

وغا�صت اأ�صماك النيل يف الطمي 

عايل  ورفعتها اأزهار اللوت�س من الطني نحو الأ

وظلت العبارة داخل الو�صفة 

التي خطها ال�صاحر 

ما بني طريف القمر. 

بجلته امللكة و�صمته لكتابها. 

وراق ال�صقيلة  بحرب من الزعفران ر�صمت على الأ

ال�صكل الذي ل ينتهي.

وو�صعت كتابها جنب كتاب املوتى.

حني تاأزف ال�صاعة 

�صتخ�صب عالمات ال�صمادات،

ورفقة ال�صم�س �صاأدخل البحر،

�رصعة على اخلط،  �صوف حتجبني كتابة املاء، لفات الأ

�صوف اأقطع كل امل�صالك،

بواب، و�صوف اأجتاز كل الأ

و�صوف ي�صطع احلرف الذي هو ثعبان 

والذي هو ري�صة طائر ي�صري اإىل الفرح. 

با�صتيت �صياأمر بعزف اجلنك

لكي متتلئ الغيوم بالوز 

و�صي�صطاد القنا�س ظبيا،

زهار  و�صت�صل ال�صاطئ ناقالت الأ

بينما ج�صدي 

يطلق لروحيه التحليق.

واملوجة املتهتكة داعبت خطوط ال�صفة 

وحمتها.

و البحر انثنى على ذاته."

ويف نف�س الق�صيدة كما يف ق�صائد اأخرى ت�صتند اإىل ملحمة 

كادية: �صاطري ال�صومرية والأ جلجام�س اأي�صا، واإىل الأ

كانت حروفا تنادي اأ�صالفها 

مبناقري حادة يف جبل جلوج.

فلياأت لوح حمفور، 

مكتوب مبرقم من ق�صب وجمفف يف ال�صم�س،

هنالك حيث ُيحكى اأ�صل العامل، 

خرون. كرب الذي يولد منه الآ احل�صاب الأ

فلياأت احلكماء ولنتعرف ما الزمن،

وكيف يتجزاأ،

ولنتعرف ما الف�صاء،

قي�صة بامل�صطرة والفرجار.  ولناأخذ الأ

فلياأت الذين اأبدعوا خ�صبة امل�رصح ليحكوا

والذين يخطون دوائر 

ال�صماوات ال�صبع حماطني مبالئكة،

براج:  جلها حيوانات خريطة الأ ترك�س لأ

كل �صيء يوجد حتت �صلطة العالمة، 
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كل �صيء م�صفر يف مواقع النجوم،

اإذ اأن من يلقي البذار 

خاديد ويحفر ال�صواقي،  وي�صكب املاء يف الأ

ينظر اإىل جنوم ال�رصق والغرب 

فالوقائع والتنبوؤات موؤ�رص عليها بنور يف ال�صماء 

مبا يف ذلك نزول اإنانا نحو اجلحيم،

ومفاخر جلجام�س 

ر�س  الذي حينما اأح�س يف ج�صده جدب الأ

بحث عن املياه العميقة،

وهكذا كان يقنع ال�صيوخ: 

بار، لكي ننهي كل اآبار البالد لكي ننهي الآ

بار والتجويفات ال�صغرية للبالد. لكي ننهي الآ

رَبط 
ُ
بار ولكي نكمل احلبال التي تـ لكي نعمق الآ

لن ن�صت�صلم لبيت كي�س، فلنهاجم بال�صالح.

�صلحة  و�صنعِت الأ

�صهرت املعادن التي كانت خمباأة، 

فلي�س ثمة مكان يدا�س فيه الياقوت والذهب، 

فكل �صيء يوجد خمفيا. 

بار، لكي ننهي كل اآبار البالد... لكي ننهي الآ

ماء 

 ماء يخ�صب حتى الفالة القاحلة 

ومينحها وردة، ترا�صفا بلوريا ليليا 

�صليل الربد الفجائي، 

الربد الذي ل ت�صتطيع التعازمي �صيئا �صده 

الربد الذي ي�صل الرمال...

الريح قبلت كل احلروف بعذوبة ودمرتها. 

ونقلت فيما بعد كثيبا نحو املنطقة املمحوة.

اإحدى  ت�صتعيد �صورة من ملحمة جلجام�س يف  اأخرى  ومرة 

الق�صائد من ديوان �صعري لها بعنوان »زهور النار« تقول:

�صجار  جنمة الغروب ما بني الأ

يام النائية للطفولة: �صفر نحو الأ

متون اجلبال 

كانت رداء من اأحالم.

كل جذع ج�صد للمع�صوق 

املياه الالمتغرية

 تر�صم النخطاف 

حمر لل�صفق ويف اخلط الأ

غ�صان تت�صابك  كانت الأ

موقدة نارا يف القلب.

جنمة الغروب،

نحو م�صاهد بعيدة، اأيها الدرب،

بعيني اأبلغك 

وقبل اأن تخ�صعني الظلمة 

اأرجع اإىل الوجود 

ُل حتى اأيام اأوْتَنابي�ْصِتيَم  اأ�صِ

را�صي  واأتاأمل الأ

التي غ�صلتها مياُه الفرات.

بل اإن ديوانها الهالل اخل�صيب خ�ص�صته بالكامل للمكا�صفة 

املتعالية  مفاهيمه  بني  مازجة  ال�صويف  وللع�صق  ال�صوفية 

اإحدى  يف  تقول  وعوامله  القدمي  ال�رصق  اأ�صاطري  وبني 

الق�صائد:

»اأتزاوج مثل ع�صتار اأمام هيدامو ملا اأحب،

فري�صة يف ارتعا�س اأنا، �صوف اأنزل البحر واأغني.

�صاأرفع اأع�صائي يف عري جنمة

كي يربز وجهك هكذا ما بني املياه،

ومت�صاخمة �صاألقي بج�صارتي على ال�صاطئ:

�صوف اأ�رصخ: »اإن الغ�صب يغطيني 

دغال اجلبال". وذليلة اأمام قدميك، كما تغطي الأ

حتما �صاأوقظ بكلماتي حوا�صك« 

اإن كالرا خاني�س جعلت من الثقافوية ومن امليتا �صعرية - 

كمكونني �صعريني مييزان اجليل الذي تنتمي اإليه �صعريا، وهو 

بامتياز،  �رصقية  �صعرية  وميتا  ثقافوية  ال�صبعيني-  اجليل 

الت�صوف بكل ت�صوراته ومفاهيمه من  وذلك بولوجها عامل 

�صاطري ال�رصق القدمي مبختلف  جهة، ثم باإحيائها ومتثلها لأ

اجلنوين  كالرا  ع�صق  اإن  اأخرى.  جهة  من  واأبعادها  دللتها 

جعلها  اخل�صو�س  وجه  على  العربي  وللعامل  عموما  لل�رصق 

مقيمة فيه بالقوة، بل اإنها غدت مرجعا معرفيا وثقافيا لكل 

�صبان يف هذا املجال، ومن مت فهي كانت ولتزال  ال�صعراء الإ

عن  وفية  ومدافعة  العرب،  وال�صعراء  لل�صعر  حميمة  �صديقة 

نها قريبة  �صبانية، ولأ الق�صيدة العربية يف العامل الناطق بالإ

املتاأملة  ال�صعرية  اأعمالها  ن  ولأ همومنا،  ومن  عاملنا  من 

كرث  والعميقة يف جمموعها غدت ذات بعد كوين وترجمت لأ

من  بع�صا  نقدم  اأن  علينا  واجبا  �صار  فقد  لغة،  اأربعني  من 

دواوينها للقارئ العربي، ونحن يف ذلك اإمنا اأكمل ما �صبقني 

والكاتب  بني�س  حممد  املغربي  ال�صاعر  الباب  هذا  يف  اإليه 

ذلك  جل  لأ اخرتنا  وقد  �صاهني  طلعت  امل�رصي  واملرتجم 

ق�صائد خمتارة من دواوين متميزة وجديدة لكالرا خاني�س. 
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من ديوان: ورود النار 

اأود اأن اأ�صحب �صياء القمر 

فوق مياه الليل،

ذفًا ف�صيًا واأن اأ�صقها، اأن اأكون فيها جِمْ

اأن األتب�س فيما بعد بالنجمة 

التي توقظ الطريق النائم للنور.

اأود حينها اأن اأتيه 

يف اإكليل �صعاعي بعيد ومطوق،

ٍة ما ل يدرك  اأن اأبقى ثابتة اأع�صق يف ِندِّيَّ

دون اأن ُي�صت�صَعر وجودي 

واأن اأ�صتمر هكذا 

يف ل ن�صيان النهار.

الفجر الرمادي يف عمر الزواج 

بينما وجهه الكالح 

يت�صلل 

ما بني زهر الع�صل...

غذاء هو حنيني 

اإىل ت�رصده احلر.

بغنائه ينهي 

�صهري املتلهف 

والهبة ما ا�صتقبل.

مثل زهرة يف ح�صن املاء 

وميتد يفَّ الوجود 

عرب طراوة �صوته 

الذي يفتتح يف الغ�صق 

جمراٍت بال نهاية.

�سجار   جنمة الغروب ما بني الأ

يام النائية للطفولة: �صفر نحو الأ

متون اجلبال 

كانت رداء من اأحالم.

كل جذع ج�صد للمع�صوق 

املياه الالمتغرية

 تر�صم النخطاف 

حمر لل�صفق ويف اخلط الأ

غ�صان تت�صابك  كانت الأ

موقدة نارا يف القلب.

جنمة الغروب،

نحو م�صاهد بعيدة، اأيها الدرب،

بعيني اأبلغك 

وقبل اأن تخ�صعني الظلمة 

اأرجع اإىل الوجود 

ُل حتى اأيام اأوْتَنابي�ْصِتيَم  اأ�صِ

را�صي  واأتاأمل الأ

التي غ�صلتها مياُه الفرات.

 من ديوان: ال�سكون املنفلت 

اإىل اإدواردو �صيييدا

ينفث الفجر بتالت نور.

يرتع�س الفراغ

يف حركة خفية

ويغري بالتوجيه.

يك�صف �رص ال�صمت

وجوده ال�رصي:

�صكون احلب 

بال عمق.

يكذب املاء اجللي

�صقوط اجل�صد

الذي كان م�صافة 

ن قبلة ت�صندها وهو الآ

قوة العتمة

حينما ي�سمت احلجر

يك�صف النور:

قلبه ال�صهواين،

�صكيمة �صقيلة 

جل رغبة اجلوف اخلفية لأ

جل ال�صفاه ال�رصهة للف�صاء، لأ

جل جرعة الالنهاية. لأ

لي�س ثمة خيط يفك �سيفرة

متاهة البحر،

فلي�س البحر م�صارا،

يا له من تخطيط اأويل لالمرئي هو البحر،

تكثيفات وميولت، 

ياله من ما�س متاأبد هو البحر، 

اأ�صل، مادة اأمومية،
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بال �صكل وبال ظل هو البحر،

البحر �صهوة خال�صة،

 احتمال خال�س.

حجار، تق�رصات، تال�صفات بلورية، بلورات على �صطح الأ

�صطيحات، طبقات �صخرية، قعريات، 

ك�رصيات، تعاريق، خيميات،

غبريات، ماآبر، انفالق،

مطر، تقزح، اإ�صعاع،

امت�صا�س، خفة، جاذبية،

عتمة املوت الالفقارية،

تواتر النار يف النب�س القلق،

خط حلزوين مفتوح للف�صاء امل�صهد،

دوامات الزمن

بحثا عن اخلامت اخلفي

                                 لليل.  

من ديوان: زوايا اختالف املنظر

ال�سجرة

يف حالة تنومي مغناطي�صي

من ثبات امل�صهد،

ت�صتفرغ ذاتها من كل تفكري،

لكن الطائر

ينقل يف عيونه

م�صعل ال�صورة

ويحوله

بتحليقه اإىل عالمات

وميدد كتاب ال�صماء.

يتقدم ح�سان نحو الربكان،

عرفه �رصارة

النزول نحو الليل.

�صكاُل تهرُب يف فو�صى الأ

وميتدُّ املجال املتوقع

لكي يزيل احللُم

التنكَر اليومي.

ِان�س عناياتك اأيها اجل�صد،

ا�صت�صلم للراحة

ل حُتاِك عمى النهر

الذي ل يعرُف التوقَف.

يطقطق اخل�سب والبلور

ياأخذ �صوت �صظية.

وىل لل�صم�س. اإنها الطلقة الأ

احفظوا جموهراتكم يف اخلزائن.

احملوا نع�س الليلة

املهجور يف احلديقة.

�صلموا جالبيب احللم.

بي�س يبحث بحر النهار الأ

لكفنه عن رجل عار.

ل تقولوا �صيئا.

اخفوا الكلمات.

�صجار اخفوا الأ

يف الكلمات. 

من ديوان: ك�سريات 

بـال ختم

 يتموج ظل فرا�صة 

فوق البتلة 

اخلفيفة 

وتهوى اأنة يف املاء.

التيار اإع�صار 

يلت�صق بالليل،

وبدءا من ذلك الليل يت�صاعف ال�صوت، 

�صجار، يطفو، يرتقي الأ

يرك�س عرب الغيوم،

يرق�س وميطر ويرق�س.

ميطر اأبعد من البحر،

فق، م�رصعا الأ

اخلط املنقطع 

بال ختم،

والذي يوحد �صاعاتنا

املتباينة 

اإىل اأن ت�صتتها 

رياح بحر ال�صمال.

�سغر  البحر الأ

�صبكة النور 
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تعانق الهدهدة املتاأنية 

للمو�صيقى املتمو�صعة 

يف الزرقة قاطبة،

لكي ترق�س قدُمك 

اخلفة اخلال�صة 

األ تعرَف.

األ تعرف �صوى اجلاذبية التي تهرب. 

واأفق العينني اأزرق اأي�صا.

حني ت�صحك فاأنت املاء 

وذلك النور املطوق 

الذي ل ينتهي.

كرب  البحر الأ

خطوتك 

خلف ل�صيء

ُب، ومن ل �صيء ُتَن�صَّ

يكت�صف 

ثالثة اأ�صطر ق�صرية،

ثالثة خطوط تتكرر يف متوجاٍت 

ومتتد 

َمٍة. فوق رماٍل ُمَكمَّ

ْل   وا�صِ

وا�صل ر�صمك للَمْعرَب 

نحو التحليق.

حرف   بهذه الأ

�صاأكتب لك ماهو ج�صديٌّ يف الكلمة،

اُبوَرُة َبْعُد  فال�صَّ

تقتلع اللمعاَن 

من املادة.

 يف اأعماق البحر،

يتجمع �صدى اإمكان

 الع�صق ويكفهر، 

ووحده ال�صطح امل�صتوي يهدُئُه.

 يف الال�صيء 

وخلف الال �صيء.... 

ثر ال�صفيف؟ اأن مي�صي الفرح ذو الأ

ي�صت�صلم ن�صيٌم 

لرمبا يلطف ال�صقطة 

يف حلم املوت.

وجهاٌت

 امل�صهُد الهارُب مرًة اأخرى، 

والبحرية والوديان 

نهار. �صجار التي جتري مثل الأ والأ

تاأتي غيمة 

وتعمي النظرة،

وبعدها تكت�صف 

بحرا ونارا.

حينما تنام 

تلتم �صمعة زمنَك، 

ِحي الكتاُب  ميَّ

ب�صحر الظالل 

حالمك.  وي�صلم الكتابة لأ

ولعيني 

اختفاء نهارَك، 

ومكوثي يف نهاري ويف ليلي.

ين�صاب اجلمال يف مداره.

و يف  اجلزيرة التي تناأى 

ُر القو�َس.
ِّ
ُتَوتـ

ُيتابُع ال�صهُم وْجهتُه 

و اأنا وْجهتي.

قرب حافظ 

ر�َس  ُل ال�صجرَة والأ اأَبجِّ

والرمَل العا�صَق ليديَك 

يف الُبالَطة.

هي ت�صتقبل نوَر 

خرى. اجلهِة الأ

اأما اأنا فاأنطلق باجتاه غابِة 

الالُمبالة.

و�صنا  ُط فوق ُروؤ
َّ
ُيخطـ

ارتقاٌء اأزرُق

ميتدُّ 

حتى الكواكب الليلية.

اأبجل ال�صجرة والكواكب 

التي ت�صق طريقها يف عيوننا،

مرايا تلك الليلة 
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التي تتجاوز حدود الليلة.

ثنا ع�رص  غ�صان الإ تلتف الأ

زمنة،  وتتبعرث الأ

خر�ُس  وميكث ال�صياُء امل�صتدمُي الأ

لعمق هوٍة ل ت�صرُب اأغواُرها. 

من ال�سباب

راأيُت جر�صا يف اأ�صفهان 

وكان مثل قبة مذهبة.

كان يلتمع 

و�صوته 

كان يلتمع اأي�صا.

لوؤه  ن تالأ ي�صلني الآ

اراِت. عابراً احِل�صَ

هو العالمُة 

التي ينقلها لياًل 

خفقاٌن هام�ٌس.

اأعرف اأن النهر قد جف.

ى بالنجوم، واأعرف اأن اجل�رص، امُلَعمَّ

ُيغَمى عليه،

بينما ترتمن 

ر�س بنواح  الأ

للغياب.

اأيها الغياب 

اك�ِصْف عن ذاتَك، اأبرْز �صكلَك 

.
ً
وخرافة 

ً
رغبًة خال�صة 

اأنَت هناك 

واإن اأتى املطر،

اأنت هناك 

وتر�صم الع�صَق 

عمق  لكن يف الأ

�صدِّ عمقًا، يف الأ

الليُل 

يفرت�ُس كلَّ خياٍل.

ملاذا ل يتوقف، اإذن، ذلك اللمعاُن، 

ذلك اخلفقاُن 

لَنَف�ٍس ُيَبثُّ 

من �صباِب اللُّغز؟

َبْيُت َماَزاْنَدَراْن 

                       اإىل َع�ْشَكِري َبا�َشاْي 

بينما الليل يحا�رصنا، 

.
َ
ة  ُروَكاِريَّ ن�صعُد الأَ

رجوحِة. كان الزمن يتهدهُد يف الأ

كان الع�صُق نائما يف طراوة الع�صب.

وكان �صدى الرق�صات القدمية 

يلتف حول �صجرة اجلوز 

وكانت ذكرى اأْمَهار ُترِع�ُس احلقوَل.

فوق البيت ال�صامت 

له َماِر�ُس يفر�ُس اإرادَة �صاللِتِه  كان الإ

بينما كانت اأ�صفاده الع�صية 

ُت�ْصنُد العتمة.

م�صت احلياة كلها يف تلك ال�صاعاِت 

ومتزقت الرغبة البدئية ما بني العو�صج،

واقتحمت املو�صيقى املرايا،

ٌ
برزْت يف ال�صواِد قريٌة نائحة 

�صدقاُء املوتى ينتحبون. الأ

مل  َعْت فوق الأ لكن يد الهواء ُو�صِ

ويف �صوت الفتى َنزَف دُم املا�صي.

ِت الظالُل. �صَ ُروِّ

وكان الع�صق نائما يف طراوة الع�صب. 

ل ت�صتفق!

ل تدخل العجلة!

ولنتوِّج الفجَر باليا�صمني.

ِتَح اجلفنان
ُ
وحينما فـ

اأْزَهَرْت ق�صيَدٌة  

وردة احلالج

وعلى ال�صاطئ كتب: لكن توجد ثقة النجمة 

يف كل النجمات.

ينب�س التموج ذاكرة حميط بال نهاية 

وال�صم�س طافية فوق القافلة املعتمة. 

يام، فوق الليايل والأ

ارجتل اجلعل رق�صة 

حزينة  اأغنية  حلن  الربدي  ا�صتهل  النهر،  �صفة  وعلى 

زرقاء:

العبارة احلكيمة اأ�صد خفاء 
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حجار الكرمية. من الأ

قال امللك ابحثوا عن تلك العبارة.

وغا�صت اأ�صماك النيل يف الطمي 

عايل  ورفعتها اأزهار اللوت�س من الطني نحو الأ

وظلت العبارة داخل الو�صفة 

التي خطها ال�صاحر 

ما بني طريف القمر. 

بجلته امللكة و�صمته لكتابها. 

وراق ال�صقيلة  بحرب من الزعفران ر�صمت على الأ

ال�صكل الذي ل ينتهي.

وو�صعت كتابها جنب كتاب املوتى.

حني تاأزف ال�صاعة 

�صتخ�صب عالمات ال�صمادات،

ورفقة ال�صم�س �صاأدخل البحر،

�رصعة على اخلط،  �صوف حتجبني كتابة املاء، لفات الأ

�صوف اأقطع كل امل�صالك،

بواب، و�صوف اأجتاز كل الأ

و�صوف ي�صطع احلرف الذي هو ثعبان 

والذي هو ري�صة طائر ي�صري اإىل الفرح. 

با�صتيت �صياأمر بعزف اجلنك

وز  لكي متتلئ الغيوم بالإ

و�صي�صطاد القنا�س ظبيا،

زهار  و�صت�صل ال�صاطئ ناقالت الأ

بينما ج�صدي 

يطلق لروحيه التحليق.

واملوجة املتهتكة داعبت خطوط ال�صفة 

وحمتها.

و البحر انثنى على ذاته.

 ويف الفالة كتب: لكن توجد ثقة النجمة 

يف كل النجمات.

كانت حروفا تنادي اأ�صالفها 

مبناقري حادة يف جبل جلوج.

فلياأت لوح حمفور، 

مكتوب مبرقم من ق�صب وجمفف يف ال�صم�س،

هنالك حيث ُيحكى اأ�صل العامل، 

خرون. كرب الذي يولد منه الآ احل�صاب الأ

فلياأت احلكماء ولنتعرف ما الزمن،

وكيف يتجزاأ،

ولنتعرف ما الف�صاء،

قي�صة بامل�صطرة والفرجار.  ولناأخذ الأ

فلياأت الذين اأبدعوا خ�صبة امل�رصح ليحكوا

والذين يخطون دوائر 

ال�صماوات ال�صبع حماطني مبالئكة،

براج:  جلها حيوانات خريطة الأ ترك�س لأ

كل �صيء يوجد حتت �صلطة العالمة، 

كل �صيء م�صفر يف مواقع النجوم،

اإذ اأن من يلقي البذار 

خاديد ويحفر ال�صواقي،  وي�صكب املاء يف الأ

ينظر اإىل جنوم ال�رصق والغرب 

فالوقائع والتنبوؤات موؤ�رص عليها بنور يف ال�صماء 

مبا يف ذلك نزول اإنانا نحو اجلحيم،

ومفاخر جلجام�س 

ر�س  الذي حينما اأح�س يف ج�صده جدب الأ

بحث عن املياه العميقة،

وهكذا كان يقنع ال�صيوخ: 

بار، لكي ننهي كل اآبار البالد لكي ننهي الآ

بار والتجويفات ال�صغرية للبالد. لكي ننهي الآ

رَبط 
ُ
بار ولكي نكمل احلبال التي تـ لكي نعمق الآ

لن ن�صت�صلم لبيت كي�س، فلنهاجم بال�صالح.

�صلحة  و�صنعِت الأ

�صهرت املعادن التي كانت خمباأة، 

فلي�س ثمة مكان يدا�س فيه الياقوت والذهب، 

فكل �صيء يوجد خمفيا. 

بار، لكي ننهي كل اآبار البالد... لكي ننهي الآ

مـــــــاء 

 ماء يخ�صب حتى الفالة القاحلة 

ومينحها وردة، ترا�صفا بلوريا ليليا 

�صليل الربد الفجائي، 

الربد الذي ل ت�صتطيع التعازمي �صيئا �صده 

الربد الذي ي�صل الرمال...

الريح قبلت كل احلروف بعذوبة ودمرتها. 

ونقلت فيما بعد كثيبا نحو املنطقة املمحوة.

 وكتب على حلاء �صجرة: لكن توجد ثقة النجمة 

يف كل النجمات.

 وكانت ال�صجرة ت�صمت،
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كانت تختزل ظلها لكي تلتمع الكلمات.

ية �صورتها. لهة التي كانت ت�صكنها �صمحت بروؤ والإ

قالت: اأحمل طائرين 

فالك، واحد يف القمة التي تتاأمل كل الأ

غ�صان يقتات من الثمار،  واآخر يف الأ

خالد وفان، اإدراك وحركة، معا 

ي�صكالن القوة واله�صا�صة، 

نور الروح،

ن�صان  والذي فوق الإ

الذي هو اأبعد من الوجود والالوجود،

واقع الواقع، 

البذرة التي ترى الكل وحتاكم الكل،

ن احليوان ل يحاكم، لأ

والنبات ل يحاكم، 

واجلبل وال�صخر والبحر ل يحاكمون.

�صوف نكون مع احليوان. 

�صوف نكون مع النبات. 

مع اجلبل ومع ال�صخر ومع البحر، 

اإذ تت�صع اأعماق القلب لكل الكون 

والربق  والقمر  وال�صم�س  والريح  والنار  ر�س  والأ ال�صماء 

والنجوم، 

ومن�صهرة لكن دون اأن تكون حائرة تلتف، 

نا والال اأنا،  وتلتف عجالت الأ

من نور وظلمة 

ولدة وموت 

تهيم مثل ال�صم�س التي تتقدم مدوية.

�صوف نكون ال�صم�س، باأرجل واأياد، 

�رصع للطيور. وبالذهن، الأ

�صد، ينبغي اجللو�س فوق الأ

التخل�س من ال�رص مثلما يتخل�س احل�صان من عرفه 

التخل�س من اجل�صد 

مثلما يتخل�س القمر من فم اخل�صوف...

والتمدد على ظهر املاء، 

ر�س ومربعاتها ال�صاعد منها والنازل.  تبجيل الأ

عدم تلبيد ال�صماء بالغيوم. 

وعدم قطع �صجرة ول لبالب ول خلنج. 

وجاء احليوان وعلى املكتوب، 

ظافر عالماته  خرب�س بالأ

وا�صتل اخل�صب 

اإىل اأن ترك اجلذع عاريا من غالفه اخل�صبي 

ال�صابق على الر�صائل.

وكتب على ورقة: لكن توجد ثقة النجمة 

يف كل النجمات.

وكل التثليثات،

كل مواليد برج العذراء، واملبعوثون، 

وامللقون يف بئر، 

واملهجورون يف �صلة مبجرى النهر، 

والذين حولوا الع�صا اأفعى،

والذين �صقوا املياه، 

والذين م�صوا فوق املياه،

والذين تنباأوا بقدوم امل�صيح، 

والذين بنوا املعابد والق�صور، 

والذين كتبوا اأ�صفار احلكمة 

وتغذوا من التجديدات، 

نه واإن جف ال�صجر، فاجلذور متنحه الن�صغ، لأ

ولن يتوقف م�صار التعاقبات، 

ول التحولت والكوارث،

واحلروب وتبدلت احلظ...

املوت والتال�صي والبعث  

ينادون بال�صرب. 

�صد ا�صطبارا ينادي  و�صرب الأ

لذلك  تتفطن  اأن  اأماكنها دون  اجلبال عن  يزيح  الذي  هو 

ويخ�صخ�صها يف احتدامه. 

ر�س عن مو�صعها فترتنح اأعمدتها.  هو الذي يرج الأ

�صد ا�صطبارا،  وكاإن�صان، يقوم الأ

ينت�صب واقفا، ويغالب ذاته 

كما يطوي احلداد املعدن فوق ال�صندان، 

له: ويقف فردا اأمام الإ

من جلد وحلم ك�صوتني ون�صجتني من عظام وع�صب. ]...[ 

تطاردين مثلما تطارد اأ�صدا وعلى ح�صابي تعيد ب�صالتك. 

له اجلديد  واإن�صانا، ابن اإن�صان �صيولد الإ

ن�صان  وحتى املعبد �صوف يكون ج�صدا لالإ

له ذاته كب�س اأ�صحية. ن�صان الإ و�صيقدم الإ

�صوف تنخ�صف ال�صم�س، وتنفتح ال�صماوات 

و�صوف ي�صري النهار ليال 
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موات من حتت الرثى.  و�صيقوم الأ

لغاز   وكل �صيء �صيظل حماطا بالأ

ومكتوبا على جلد احليوانات.

 املوت والتال�صي والبعث...

ن�صان للخط امل�صتقيم،  لكن ع�صق الإ

ع�صق احلوار والفكرة والقيا�س املنطقي واملعادلة...

اخرتاق كل نقط ر�صم ال�صكل 

وولوج الهيوىل، 

فيما كانت عليه...

والكتابة املخ�صبة بالعقل، 

جتاوز احلرف الرنان لرجال كنعان

واحلرف امل�صوت مليكينا. 

فكل احلروف تهيمن يف مواقعها 

يف كتل ديوريت، م�صالت، جدران 

لفات اأوراق الربدي، األواح طينية، 

بقايا اخلزف، خمطوطات قدمية،

نه يجب اأي�صا كتابة ما مل ُيكَتب، لأ

تلك التموجات اخلفية التي تولد من الدماغ، 

فكار وت�صتيتها،  ياب، وتكثيف الأ ذلك الذهاب والإ

بتهال املتوا�صل اأمام الغيب،  ذلك الإ

ذلك الغناء الذي ينبثق من املفاجاأة 

وراق وهي ترتاق�س دون مادتها يف املاء  ية الأ لدى روؤ

والطائر الذي يعربها دون هيوله، يليه ظله ال�صفيف،

واليا�صمني الذي ل ي�صتطيع التخفي واإن يف الظالم...

وهكذا تخط الري�صة ال�صينية 

عالمة ممزوجة يفك اجلميع رمزها،

تر�صم ح�صانا هو األف ح�صان، 

وتوازن كما يف ختم اخلطوط الدالة، 

وتنذهل كل احلروف 

اأمام ر�صمها على احلرير والورق الناعم.

وتعلن عرب تفجريات البارود:

اأبعد من الالحمدود 

الالحمدود 

اأبعد من الالمتناهي 

الالمتناهي 

ال اآخر؟ من يتجراأ على طرح �صوؤ

ول�صوف يلتزم ال�صمت اأمام اجل�صد والذهن،

ول�صوف يلتزم ال�صمت ويعيد الرجل على ذاته 

الكلمات املطمئنة: 

حالته التي هي عدمية اجلدوى. 

ما الذي قد ي�صتطيع اأن ي�صو�صها؟

�صوف يكت�صف ال�صكون املنفلت على متون الزمن،

ناة اأمام �صلة تفاح  الأ

كاجو؛ اأو متنزه اأ�صجار الأ

وطريقا  ج�رصا  ن  لأ الطبيعية  باملناظر  يعتني  �صوف 

ومعبدا 

نهار  ينبغي اأن تتوافق مع اجلبال والأ

لة بالريح وباملاء. م�صكَّ

يقول اأحدهم:

يف ح�صن اجلبل،

جنب الوهدة،

البيت منعزل و�صامت.

ويقول اآخر:

اأعود اإىل بيتي، 

واأرى يف الع�صب قطرات الندى.

 ويقول ثالث ماهو اأبعد:

عامل من ندى 

ويف قطرة واحدة 

ووحيدة 

ال�صقاق.

 ويقول رابع قريب وهو يتاأمل الوقائع:

راها تكون  �صوى قطرات ندى املروج؟
ُ
ماذا تـ

�صمى   ويعدو املوت الأ

بغيوم من غبار وقرع حوافر.

ول يرتبك الفار�س الق�صتايل،

لكن الراهب البودي يطلق قهقهة 

خرية: ويكتب باأنفا�صه الأ

يتقطع �صيفي يف مواجهة ال�صماء  

بن�صله ال�صقيل �صاأ�رصب عنق بودا 

وكل قدي�صيه.

فلتهو ال�صاعقة حيثما ت�صاء.

 عامل ندى، عامل ندى فوق ورقة...

وراق، وفوق تلك اأي�صا  مطار فوق كل الأ وبكت الأ

واألقت بها للنهر.

 وكتب يف ورقة - لكن توجد ثقة النجمة 
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ول اأحد اعتقل ال�صم�س. 

خر للبحر  وقفزت ال�صم�س اإىل اجلانب الآ

وتوجت ذاتها بري�س ملون 

فعى املاء  ومنحت ري�صا لأ

وحليوانات اأخرى 

حجار ترق�س وتغني  وجعلت الأ

لهة يتخفون خلف اأقنعة وقبعات. والرجال والآ

مرت ال�صم�س فوق حقول الذرة 

فعى،  هرامات املتدرجة حيث تنحدر الأ والأ

كهنة الريح ل يعنون لها �صيئا،

حمر الغ�صقي،  اأ�صياد الأ

ل �صارب الليل،

ول الفرا�صة ال�صبجية، 

ول ِطيْثكاْطِليُبوَكا،

مراآة مدخنة 

اناِت راأ�ِصَها، وَّ ب�صَ

ل اأفعى الغيوم، 

ول اإله املطر املزين يف روعة،

�صرتة من ندى،

عقد من ي�صب 

رداء من مغنطي�س اأر�صي 

حجار البلورية.  جللب الأ

ملاذا هي كل ال�صمو�س جمعا وكل �صم�س على حدة، 

ربعة الثانية ريح،ٌ  ٌر، والأ وىل مَنِ ربعة الأ الأ

ربعة الرابعة ماٌء،  ربعة الثالثة مطٌر، والأ و الأ

ربعة اخلام�صة حركة.  والأ

تاأتي وردة اجللد الذهبي بلعبة اخل�صخا�صة، 

لت  الآ كل  على  تعزف  التي  اخلما�صية  الزهرة  تاأتي 

املو�صيقية، 

تاأتي زينة النهار 

خ�رص  �صفر ! الواهبون لالأ  الواهبون لالأ

�صفر  خ�رص وبالأ وبالأ

داً 
َ
لوان القزحية، ت�صع ُعقـ وبكل الأ

اإن�صان هذا اجلزء من العامل يكتب ِتيْكُبو�َصاِتِه 

ويف اللحاءات الناعمة جدا واملطوية  لل�صجر 

يجمُع الغناَء املنغَم ُم�صاَحبًا بالطبول،

اأقا�صي  ويف   بحرية....  وحمارات  ق�صب  من  نايات 

البحر...

ال�صامقة،  �صجار  الأ الهائلة،  ال�صبارات  البحر،  اأقا�صي  يف 

الغاب 

غاٌب وغاٌب وغاٌب حرا�صة املجهول واجلذور 

وغاٌب حرا�صة الهواء املتموج حيث ُكِتَب كلُّ �صيٍء 

ن الهواء اأنفا�ٌس  فلنكن غابًا، فلنكن هواًء لأ

هواٌء يوقُظ الناَر 

وما كتب يجب اأن يكتب باأحرف من نار.

ل الذي ي�صتدعي ِحَكَمُه يف احُلبِّ :  اأَبجِّ

فواني�س من نار،

وِللَّتي تقول:

دون معرفة ما ينبغي اأن اأعمله 

اأق�س فتيل ال�صموع. 

�صيِب  عِر الأ واأمتدُح ذلك ال�صخ�َس ذا ال�صَّ

نْيَ �صجرٍة  الذي يرك�س يف ال�صوارع ويقفز كي ينتزَع ُغ�صَ

َن طيور  وي�صحَب خلفه ُمَدجِّ

وال�صلطاُن اأحمُد والزهرُة يف يدِه...

واأبجل الذي يف حذر

يحمُل اإناًء مليئًا باحلليِب مع قطرٍة من دٍم 

ويبحث عن �صفاء ماء النبع.

وللذي وهبني خيط الف�صة 

كي اأن�صج هذه الق�صيدة.

وللذي

 مثل برومثيو�س،

عراف القدمية  �رصق الأ

احتاد الوردة بالنار.

واأْدَنِت اجلذوَة يٌد 

فاحرتقْت كلُّ الكلمات جمعا واإفرادا 

وحتولت اإىل رماد.

حينها كانت هنالك امتدادات كبرية لل�صمت،

ر�س بكاملها. بينما كان الرماُد يتوحد حتَّى �صلَّ الأ

لكن دجلة والفرات فا�صا، النهرين اخل�صيبني، 

وانطلقا يف امل�صاحة ببطء.

 وحتت ذلك الرماد اكُت�ِصَف اجَلْمُرُ

وردة على تويجاتها الطينية ُكِتَب 

ِحي: بكتابٍة م�صماريٍة ل متَّ

لكن توجد ثقة النجمة 

يف كل النجمات.
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خمتارات من ال�سعرالفرنكوفوين املعا�سر
يف افريقيا الو�شطى والغربية: �صعر من األوان واأ�صوات

ترجمة وتقدمي: روؤى عّبود
 

مرتجمة من لبنان  

                                      

ر�س  يبدو ال�صعر الفريقي املعا�رص كمراآة للقاّرة الفريقّية: يعك�س األوان الأ

عن  حاد  ب�صغف  يعرّب  اليقاع.  واآلت  الريح   مو�صيقى  ويحمل  وال�صماء، 

ن نف�صه اأن�صودة للحياة. لم ولكنه يبقى يف الآ اجلراح والدّم والآ

دب التقليدي ال�صفهي. بحيث  دب الفريقي املعا�رص جذور عميقة يف الأ لالأ

املتجّول  الغنائي  وال�صاعر  احلكواتي  �صوت  �صماع  الن�س  لقارىء  يتهياأ 

فريقية. فالن�ّس  بني القرى والذي ل يزال يجول يف معظم �صوارع املدن الأ

ال�صعري وليد النا�صيد ال�صعبّية واحلكايات وال�صاطري، والق�صيدة احلديثة 

رمزية  ذات  ونباتات  وحيوانات  اأ�صطورّية  �صخ�صيات  اأحياء  غالبا  تعيد 

ة يف الالوعي اجلماعي. خا�صّ

شعـــر..  شعـــر.. شعـــر..
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التاريخ،  ظالل  يف  تختبىء  ل  احلديثة  الق�صيدة  ولكن   

فال�صعراء الفارقة املعا�رصون ير�صمون خارطة النزاعات       

والهواج�س ال�صخ�صية احلميمية واجلماعية. ت�صاأل ق�صيدتهم 

يف  ال�صعر  دور  وعن  بالتقاليد  احلديث  العامل  عالقة  عن 

ا�صكالّية  وتطرح  والعامة  ال�صخ�صية  لم  الآ عن  التعبري 

ّم وللعامل... الهوّية والنتماء للوطن ولفريقيا الأ

هكذا يبتعد ال�صعراء الفارقة املعا�رصون �صيئاأ ف�صيئاأ عن 

�صنغور)1906- ليوبولد  ال�صنغايل  لل�صاعر  ال�صاطع  الوجه 

وبالرغم  منهم.  العديد  يلقبه  كما  الزنوجة«  »اأّب   )2001

فهم  ن�صو�صهم،  يف  غالبا  ب�صماته  جند  فاإننا  ذلك  من 

واملبنية  بال�صور  املليئة  الق�صيدة  بالتاأكيد  عنه  ورثوا 

على اليقاع والتي مازالت تتبّنى اأحيانا النربة امللحمّية. 

ر�س يبتعد بع�س ال�صيء عن  واذا كان التعبري عن حّب الأ

تربز  بحيث  وع�صويا،  حموريا  يزال  ل  فموقعه  الغنائّية 

العالقة اجل�صدية واحل�صّية بني ال�صاعر واأر�صه.

يف  ال�صعري  الن�س  م�صمون  يف  تربز  اجتاهات  ثالثة 

فريقاين، ي�صتمّد  افريقيا: �صعر ملتزم، باملعنى الوطني والأ

كبرية  م�صاحة  يعطي  حميمّي  و�صعر  الزنوجة،  من  الهامه 

و�صعر  بالرومان�صية،  يذّكر  ما  غالبا  وال�صغف،  للم�صاعر 

ر�س حيث ل تكتفي الطبيعة بدور تزيينّي بل  ملت�صق بالأ

تر�صم على ال�صفحة ال�صعرية ق�صوتها وخ�صوبتها.

اأفريقيا  يف  بلدان  خم�صة  من  �صعراء  ل�صبعة  خمتارات  هنا 

الو�صطى والغربّية.

 : )Tanella Boni( تانيال بوين

يف  ودر�صت  اأبيدجان  يف  ولدت  العاج،  �صاحل  من  كاتبة 

يف  الفل�صفة   مادة  يف  اأ�صتاذة  وباري�س.  تولوز  جامعات 

والروايات  ال�صعر  تكتب  اأبيدجان،  يف  »كوكودي«  جامعة 

احتاد  تراأ�صت  النقدية.   والن�صو�س  الق�صرية  والق�ص�س 

من  وهي  و1997   1991 عامي  بني  العاج  �صاحل  كتاب 

منظمي املهرجان العاملي لل�صعر يف اأبيدجان.

من جمموعتها ال�سعرية املعنونة: »املتاهة«

غطت ال�صم�س تّنورة-قناع

ر�س ترتك اأ�صابع الأ

هوؤلء اليتامى املرجتفني

يف برد الليل

�صجيج خردة كالبوؤ�س؟...

يرك�س كل ا�صبع نحو 

زهرة مو�صيقية

ُحباحب التنورة-القناع

التي تلمع للحظة

 كالربق

كان يوما قا�صيا من اجلوع والعرق

و الفولكلور املتجدد...

من جمموعتها ال�سعرية املعنونة: »جلدي نافذة على امل�ستقبل«

غيوم النهار متّزق

كالم القلب

ال�صماء قما�صة ملتهبة

نخيل واأ�صواء خافتة نوافذ ور�ّصا�صات

غري متوقعة

غيوم النهار ت�صرت اجلفون

و �صوارع العامل

كي ياأخذ احللم دوره

قرب الظّل الذي ل ينتهي

الذي يكّل�س جلدك )...(

: ) Jean-Baptiste Tati Loutard( جان- باتي�ست تاتي لوتار

 كاتب و�صيا�صي من الكونغو يعترب من اأهم اأ�صوات اأفريقيا 

ال�صعرية وحاز  العديد من املجموعات  الفرنكوفونية، ن�رص 

على عدة جوائز.

من جمموعته ال�سعرية املعنونة: »حج اىل مر�سى لوانغو«

ن تبعُت فوحان دمهم حتى الآ

دمي،

ن�صيُت حروقا اخرى اأ�صابتني من الريح القا�صية

من اليام العابرة؛ اأتوّقف:

توؤملني احلياة؛ لن اأذهب اأبعد من ذلك.

الدرب -هي اأي�صا- ت�صيع اأمام هذا العمود-الذكرى

على ر�صيف امليناء.

كما منذ ثالثة قرون عند هذا املر�صى

جان- باتي�صت تاتي
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ليزال البحر يحكي الالنهاية

مهدهدا رّقا�س �صاعته؛

و روح اهلل لتزال حتوم فوق املياه،

فوق هذا ال�صمت الكبري الراكد

الذي تنقره نوار�س عر�س البحر البعيد.

لن اأكمل احلج

على الطريق التحتمائي املبّلط بالعظام

حتى انبعاث النبع البعيد يف »جيم�صتاون"

بني خمّيمات املوت املزّهرة بالقطن.

لتقيم اأفريقيا النبيلة قبورا تذكارية

لراحة نف�س كل اأمواتها ذات القلوب الثقيلة

التي تاأتي لت�صّب �صغينتها عل زبد

مواج. الأ

: )Kama Sywor Kamanda ( كاما �سيوور كامندا

يف  در�س  الكونغو.  من  م�رصحي  وكاتب  وروائي  �صاعر   

ال�صيا�صية  والعلوم  ال�صحافة  وافريقيا  اأوروبا  جامعات 

العامل  حول  اجلامعات  من  العديد  يف  يحا�رص  واحلقوق. 

ويكتب ن�صو�صا نقدية ثقافية و�صيا�صية.

من جمموعته ال�سعرية املعنونة: »التنازلت«

 »الوعد املنتزع«

ر�س الفتوحة على احلب، اأيتها الأ

الوعد املنتزع من املوت

جّمعي النتفا�صات احليوية التي ل تفنى

يف الق�صوف الكونية يف جذور الروح.

الوقت الذي يتنّكر لوطن احللم

يوا�صينا من املرارة.

ال�صعر يقودنا نحو املطلق،

يهدئ قلب ليالينا املنت�صي

و يحمل يف يديه

فانو�س ال�صمري القدمي.

اأبطالنا انعكا�س 

لنجوم بعيدة.

بينما نعي�س يف 

وهام، زوبعة الأ

نقّدم هباتنا

يف مّد وجزر احلياة،

نغّلف كلماتنا،

 اأفكارنا واأعمالنا

بج�صد الفينيق.

الهوية" يف  "رغبة 

كما يف قرون امللوك الكبار

�صوف ن�صرتجع من اعوجاج الهاوية

ال�رصف الذي �صاع يف اإهانة ال�صتالب.

�صن�صتعيد �صوء اآمون

على دروب الرمل امل�صعة هذه على �صفاف النيل

يف ده�صة ما قبل- فجر العامل.

تلمع ال�صم�س فوق زمّرد الغابة ال�صتوائية

ل مبالية بجمالها وغري مكرتثة بغناها.

وراق التي يهّزها ع�صف منتظم؛ هناك حتفحف الأ

ن الكائنات يف احلقيقة الثابتة. الآ

اأنا�صيد الب�رص ال�صالني يف امل�صيبة،

دوّي، اأحلان غريبة،

كنعيب �صاّر

يثقب ال�صمت اىل حيث تبداأ بالن�صبة لنا

طرقات الهوّيات العا�صية.

يف البعيد، طيور النحام الزهرّي  تتوقف عن الطريان،

متجمدة يف ل واقعية الوقت الذي ين�صى اأن مي�صي

حيث الذي ُوعدنا به مل ياأت اأبدا.

لهة والب�رص، لفية حيث ُولدت الآ ر�س الأ الأ

يا افريقيا، يا معبدا باأبواب م�صتعلة،

ع�صية ابدا حتى على نف�صها

منذ الليلة التي بعثت اأول �صعاع للحياة!

نح�رص قربان ال�رصعية

يف وهج احلّرية من غري اأن ن�صبع اأبناءنا

بقلق مالحمنا الرتاجيدية.

ال�صلف املقّد�س، يح�رص �صوءه

رواح ال�صهول، كي حتتفل بجاللته لأ

جان- باتي�صت تاتي
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بحّدة ورعنا.

ينب�س قلب افريقيا يف غاباتها العذراء،

حالم اأكرث منها مع الوحدة. املتواطئة مع الأ

:)Alioune Badara Coulibaly( األيون بادارا كوليبايل

مدير  �صنغور.  الزنوجة  �صاعر  به  عّرف  ال�صنغال،  من  �صاعر   

»دنيا«  لراديو  الثقافية  الربامج  من  للعديد  منتج  ثم  ملدر�صة 

يف �صان لوي. يراأ�س حلقة الكتاب وال�صعراء يف �صان لوي وهو 

منظمة  عينته  وقد  الفرنكوفونيني  ال�صعراء  احتاد  يف  ع�صو 

ال�صنغال.  يف  لها   مندوبا  اأوروبوييزي«  اأوروبية-  »لقاءات 

حاز على جائزة »اوروبوييزي« والفرنكوفونية عام 2008.

من جمموعته ال�سعرية املعنونة: »�سعاع �سم�س"

»�سان لوي«

حّلقت ُفوق �صان لوي

يف النهار،

حّلقت فوق �صان لوي

يف الليل

مل األتق يف اأي مكان

اجلن التي ت�صنع

اأ�صطورتها

مل اأح�ّس يف اأي مكان

بوجود اجلن التي حتميها.

هل تركت، لعدم اكرتاث �صّكانها 

بيوتها اخلفية

و اختباأت يف الغابات املقّد�صة؟

حّلقُت فوق �صان لوي يف النهار،

حّلقُت فوق �صان لوي يف الليل،

مل األتق يف اأي مكان اجلن

التي ت�صنع اأ�صطورتها.

مل اأح�ّس يف اأي 

مكان بوجود

اجلن التي حتميها.

»�سـالة« 

فراح ع�صُت الأ

كرث رّقة، يا الهي. الأ

حزان ع�صُت الأ

كرث مرارة، يا الهي. الأ

جنوُت من قطار

"غينغينيو"
جنوُت من اأفعى

"غادياك« ال�ّصامة
واأنا يف نزهة ذات م�صاء.

هل ميكنني اأن اأنام هذا امل�صاء

يا الهي، اأن اأنام

نوما عميقا،

نوما ل ينتهي،

يف �رصيري ال�صماوي؟

"الرق�سة"

ل جتعلني اأرق�س

الرق�صة التي ل ُترق�س.

ل اأ�صتطيع اأن اأرق�س

هذه الرق�صة: خطوة

مام، اىل الأ

ميوت اأبي.

خطوة من الوراء،

متوت اأّمي،

حني اأرق�س يف مكاين

اأموت.

ل اأ�صتطيع اأن اأرق�س 

هذه الرق�صة،

ل جتعلني اأرق�س 

الرق�صة التي ل ُترق�س.

ال�سطر" اآخر  "نقطة 

الهي اأعطني القوة 

خرية كي اأكتب الكلمة الأ

من اآخر �صطر.

الهي اأعطني القوة

خرية كي اأكتب ال�صفحة الأ

األيون بادارا كوليبايل
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من اآخر خمطوطة.

الهي! لتنزل علي

نعمتك،

كي اأ�صع نقطة اآخر ال�صطر

لكل ما �صبق.

"عاطفي"

اأظلم البحر

من مرور الغيم

كزوجة ترتدي

احلداد على حياتها.

مواج غا�صبة تقّلبت الأ

كرجل ُحرم احلب

يف منحدر العمر.

ب�سر" "هناك 

هناك ب�رص كالمهم بل�صم

لقلوبنا املتامّلة حني ي�صفعنا 

القدرليطلق األ�صنتنا.

هناك ب�رص تعيد ابت�صامتهم البت�صامة

للمر�صى، للفقراء، للمحتاجني.

هناك ب�رص تعيد لنا اأخويتهم

قّوة �صنوات ال�صباب.

هناك ب�رص جريئون اأمام ال�صعاب،

هادئون يف النت�صار،

يثّبتون الذهن ويقّوون الروح.

هناك ب�رص نظرتهم عطاء،

اأمل، اميان وحب، م�صاركة وت�صامن.

هناك ب�رص ل يقدرون على الفرح

مّل اآخرون. عندما يتاأ

اأيها الب�رص الذين ت�صتبدلون ال�صقاء

مل الرّباق،  بالأ

لن اأبوح با�صمكم وتوا�صعكم

لن ُيدّن�س.

هناك ب�رص كالمهم بل�صم

لقلوبنا املتامّلة 

حني ي�صفعنا 

القدر ليطلق األ�صنتنا.

هناك ب�رص 

تعيد 

ابت�صامتهم البت�صامة

للذين يتاأمّلون 

يف ال�صو�صاء كما 

يف ال�صمت.

 : )Amadou Lamine Sall ( اأمادو لمني �سال

لل�صعر،  العاملي  الفريقي  البيت  اأ�ص�س  ال�صنغال،  من  �صاعر 

الذي يقام كل �صنتني يف  لل�صعر  العاملي  تراأ�س املهرجان 

الفرن�صية  كادميية  لالأ الكربى  اجلائزة  على  حاز  داكار. 

لغات عّدة. قال عنه  اىل  اأنطولوجيات ترجمت  وكتب عّدة 

كرث موهبة يف جيله. �صنغور اأنه ال�صاعر الأ

الفجر" "ع�سيقات 

بحثُت عنِك يف كل مكان ويف الالمكان

بني الزهرة وال�صاق

بني النهار والليل

بني �صحكات النوم

بني مالم�صات الغياب

اأين اأنت يا ابنة الليل

ها هي الق�صيدة قد لهثت والكلمات ان�صحبت

�صود ترق�س الري�صة »اآرابي�صك« �صكرت من نبيذها الأ

اأحرف العلة �صاهية

حرف ال�صوامت جاحمة تطوف تائهة والأ

يف فراغ ال�صفحة التي تتثاءب

�صتكونني الليلة الوحيدة التي تفهم ملاذا

اأكتب ق�صيدة اجلن�س والزيتون  الدم واحلب هذه

اأوّد اأن اأكلمك يف بطن الليل

عندما يرق�س فتات النجوم على فمك

الع�صلي واملحموم

اأين اأنت يا ابنة الليل

اأعلم اأنك اآتية

ين وح�س عرينك لأ

اأمادو لمني �صال
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ال�صحلية التي تعّرجك وتعيدك اىل �صوء

النهار

ها اأنا اأع�س كفيك

و اأغني يف طراوة �صعرك

و مل تعد يل اأذن �صاغية ال لجنيل ن�صيدك

عندما يجلد ج�صدينا

َحرور* الرغبة

بعد قليل عندما القاك

�صتقولني يل كم ال�صاعة

و بعدها �صتقولني يل كم ال�صاعة من جديد

�صنذهب لن�صرتي �صحف اليمني والي�صار

ي�صار-ميني ميني-ي�صار

�صاأقراأها من ال�رصق اىل الغرب

�صتعّلقني عليها من ال�صمال اىل اجلنوب

ثم �صنبعرثها يف كل اجتاهات الريح 

ربعة)...( مية واجلوع الأ يف اأركان الأ

* َحرور: ريح حادة تهب يف اأفريقيا الغربية.

 : ) Jérémie Laurent Deffo( جريميي لوران ديفو

الكامرون  �صعراء  حلقة  موؤ�ص�صي  من  الكامرون  من  �صاعر 

من  العديد  وغناء  م�رصحة  مّت  وقد  ومو�صيقار  خمرج  وهو 

ق�صائده.

اأ�س«  اأو.  "اأ�س. 

اأنا! املثقف ال�صيني

اأبحث عن اأنا اأخرى

ل تكون اأنا

-اأنا ل تكون فما

ذا �صحكة �صاخرة

-انا ل تكون دّوارة هواء خمادعة

-اأنا ل تنطق بلغة فاح�صة

بل اأنا لبقة 

�صديقة وتابعة للملك

فنانة حتب عزف املزمار

فار�س حمتال مثلي

يحرتم احلق والقانون

ل يهم  وزنه، لغته

رتبته يف اآخر مباراة

و جمده

اأريد اذا اأنا متحّم�صة

طموحة وم�صتب�رصة

-اأنا تعي ذاتها

-اأنا لديها ميويل

-اأنا تهتّز على موجاتي نف�صها

-انا تنظر اىل الجتاه الذي اأنظر اليه

-انا تعطي الولوية للن�صال الفكري الذي اأخو�صه

كي نت�صلق معا

اأدراج ه�صبات »كونفو�صيو�س"

لنقطف ح�صادنا

: ) Ascofaré Abdoulaye( اأ�سكوفاري عبدولي

 �صاعر وخمرج �صنمائي من مايل.

ق�سيدتي«  "خذ 

اأيها ال�صاعر، بنف�س الطريقة 

خذ ق�صيدتي

كما تاأخذ

اأحالمي

ولكني اأق�صمت اأن اأقود

هذا ال�صعب

حيث

ل �صماء اإّل  زرقاء

حيث

ل يك�صو الع�صب

�صوى الندى الناعم

حيث قلبي احلا�صن

�صيحرتق حتى الرماد

�صيحرق �صعلة

مل.   بلون الأ



 ـ باأي �صيء يحلم املغاربة؟

 ـ هناك حلم وحلم.

حالم الهادئة ول الكوابي�س   ـ ل اأتكلم لكم عن الأ

التي  تزور كل واحد منا اأثناء نومه.

�صف،  خرية، لها اأي�صا فوائدها. لكن، مع الأ  ـ هاته الأ

مل ينكب  اأي خمت�س جديا، على امل�صاألة. املحتوى، 

الذي قد ي�صل اإليه، �صيكون مثاليا.

ـ باأي معنى؟

ـ �صيتمكن من تطويق جيد ملكبوتاتنا وعاهاتنا، 

خماوفنا  وا�صتيهاماتنا دون اأن يتجراأ اأي �صخ�س 

مية اأو  كي يفر�س �رصيبة على حملل الت�صاوؤ

الغوغائية.

 ـ ملاذا الذهاب ق�صد تقليب مناطق العتمة هاته؟

�صاءة، طبعا ! اأو تف�صلون اإذن، التعبري   ـ من اأجل الإ

ال�صائع : »اأترك هذا اجلمل م�صرتيحا«؟

 ـ لرنجع، اإىل خرفاننا.

نه   ـ اأنتم اأحرار، يف و�صف احللم اليقظ هكذا، لأ

بالتاأكيد اإىل هذا تريدون اإرجاعي؟

 ـ متاما.

 ـ اإىل هذا احلد، ل يحلم املغاربة كثريا.

 ـ كال،  ل ت�صتم اأهل بلدك.

 ـ هل اإهانتهم، تعني التاأكد من موت الروح، واأنهم 

فقدوا تقريبا هذه القدرة؟ ل يتوفر اأغلبهم اإل على 

اأحالم �صيقة.

 ـ اأي، �صيء هذا؟

 ـ اآه نهايات �صغرية للحلم، ت�صتلزم معها ارتداء 

كمامات العني، حيث ي�صعى كل واحد »الو�صول« 

باأق�رص الطرق، وبكل الو�صائل التي توؤدي اإىل 

النهاية.

 ـ لكن،  لي�س 

باإمكان اجلميع 

»مواكبة« هذا 

ال�صباق.

 ـ نعم، النتقاء 

�رص�س، لكنهم 

قلة من يكرهون 

التمو�صع عند خط 

النطالق.

 ـ هناك طيور نادرة، ف�صلت المتناع عن القيام بذلك؟

  ـ يرتاجع با�صتمرار فهم موقف هوؤلء، ويتم تبخي�س  

اأحالمهم، حينما يتوقفون �رصاحة عن الن�صال من 

اأجلها.

 ـ هل مينعهم ذلك، من موا�صلة حلمهم؟

 ـ ل، هم فقط جمربون، على  اأن يعي�صوا اأحالمهم 

و�صط ال�صقاء.

 ـ األ�صتم ب�صدد جعل ال�صورة �صوداء؟ األ يوجد منفذ؟

  ـ هل ميكنني التكلم بحرية؟

 ـ يف نطاق املوقع ال�صاغر.

   ـ اإذا تنازلنا عن اأحالمنا، فاإنها �صترتكنا.

 ـ تكلموا بو�صوح اأكرث.

حالم   ـ ماذا تريدون اأن اأقول لكم؟ يعي�س قتلة الأ

بيننا. ي�صتغلون غباءنا وارتباكنا، لكي ينجزوا 

عملهم بهدوء.

 ـ ما العمل اإذن؟

ال.  ـ لي�س من جواب منفرد بخ�صو�س هذا ال�صوؤ

  ـ ماهو اأق�صى حلمكم؟

  ـ وطن يحث اأطفاله على احللم.

__________________________________________________________________________________ 
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ترجمة : �سعيد بوخليط  عبد اللطيف اللعبي    
 

   مرتجم من املغرب  
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عبداللطيف اللعبي



البحر اأول مّرة

1

فجاأة، 

يذوي �صجيج التالميذ يف احلافلة،

 ي�صري مهمهمات.

و�س ال�صغرية عند النوافذ تتزاحم الروؤ

حني تلوح رافعات امليناء

وتبان حواف ال�صفن العالية.

ق�صعريرة يف اجل�صد

وده�صة يف ف�صاء العيون.

انه البحر،

ولكنني ل اأراه.

2

زقة حتت اأقدامنا رمال الأ

طريا، طريا

والنوار�س يف �صماء املغيب

انه البحر،

 ولكنني ل اأراه.

3

اأحاول النوم

فيمنعني هدير املوج يف اجلوار

ومتنعني رغبتي يف مالم�صة املاء

فاأعّد عوار�س ال�صنديان يف ال�صقف:

....9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

واأنام

اأبي

رائحة التبغ، اآثار جرح يف اجلبني.
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خالـــد درويــ�س
   

�صاعر من فل�صطني  

بيت حلم - فل�صطني عام 1898
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النهار للحقول،

والليل للحنني والعبادة.

�صورته بزّي مقاتل على اجلدار:

)عرفت فيما بعد

 اأنها �صورة عبد القادر احل�صيني 

الذي ا�صت�صهد عام 1948

 يف معركة الق�صطل دفاعا عن القد�س(.

اأنا

  كانت اأمي حتمل وتلد كل عامني؛

 رقّية، اآ�صيا، اإبراهيم، حممد

 وتوفيق الذي ولد عام 1952.

 ولكنها يف �صتاء 1954،

 وبا�صتثناء وحيد 

حملت و اأجه�صت يف ال�صهر اخلام�س م�صغة مدماة،

 مت دفنها يف اأ�صي�س الريحان املركون عند عتبة 

الباب.

 مع اأنني ولدت �صيف 1956،

 اإل اأن اإح�صا�صا قويا وغام�صا، ل زال ينتابني

 وينبئني باأن الكائن الذي اأجه�س عام 1954

 هو اأنا.

فل�سطني

1

بيتنا على طرف البلدة يا ولدي

ابي�س، وا�صع وجميل

يف حديقته �صجر مثمر/

تفاح وتني وكمرثى،

عنب وم�صم�س

وبئر عميق.

2

قبل اأن اأتعرف على ت�صاري�س حارتنا يف املخيم

عرفت التالل املحيطة بقريتنا يف اجلليل.

عرفت الكني�صة وامل�صجد ال�صاذيل

عرفت جهات الرياح

ولون الندى.

عرفت حكايا ليايل ال�صتاء

ورائحة العليق ينمو على �صفتي الطريق الطويل

اإىل قلعة جدين- احمر حام�س/ ا�صود كالع�صل.

عرفت الدروب التي تنتهي

 اإىل بحر عكا

وتلك التي تنتهي يف الطريق الكبري اإىل طربيا.

3

فاق حتى »ولقد طّوفت يف الآ

ياب« ر�صيت من الغنيمة بالإ

                              امروؤ القي�س

4

يف الطريق اإىل اأريحا

كان القمر كبريا

وكان البحر امليت يحيى بني يدي.

النهر

1

املاء اأبي�س،

احل�صى ملون

والدفلى �صيد النبات.

اأخطو، اأتعرث ثم ياأخذين املاء.

هل �صقطت يف النهر

من يد ال�صيدة

اأم اأن ال�صيدة هي التي غمرتني

رى موتي من خالل �صتار رمو�صي لأ

ب�صهقة يف الفم

بعيون مفتوحة

ثم رفعتني

رى وجهها املفزع لأ

ي�صحك فيه ال�صيطان.

2

»اأيها النهر ل ت�رص

تبعك وانتظرين لأ

اأنا اأخربت والدي
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اأنني ذاهب معك«.

3

يف اأول اأيام العيد

كنا نذهب اإىل املدينة

ناأكل الفالفل، ن�رصب الكازوز،

وننح�رص يف اجلمهرة املحت�صدة اأمام دار ال�صينما

مل�صاهدة فيلم اأجنبي من بطولة جوليانو جيما. 

فرا�س  اأبي  متثال  اأمام  تذكارية  �صورة  نلتقط 

احلمداين

عند مدخل احلديقة العامة

ثم نقف على �صفاف نهر »قويق« ل�صاعات

نتفرج على القوارب ال�صغرية

وهي تعوم بركابها املبتهجني

على مياه جتمعت خلف �صّد خ�صبي مرجتل

ونحلم بال�صفر اإىل اأقاليم بعيدة وجميلة

�صاهدناها للتو على �صا�صة ال�صينما.

4

تهبط الكرديات ال�صفوح

بجرار الزبيب واأغاين البيادر

يف �صفائرهن اأزهار الدفلى

وعلى اأياديهن تعب النهار.

لقد تركن النهر وحيدا

هناك، خلف التالل.

حرب اجلزائر

كرث بيا�صا من وجوه اأقراين يف  ن ب�رصتي كانت الأ لأ

رو�صة حياة الد�صوقي انتدبني  رفاقي لتمثيل دور 

الفرن�صي يف حرب اجلزائر.

ر�س ليطاأ عبد احلكيم،  قبلت بالدور ومتددت على الأ

�صمر الطويل �صدري بحذائه امللوث بالوحل وهو  الأ

ين�صد مقطبا حاجبيه ب�صوت جهوري غليظ:

ال�صاهقات  املاحقات...واجلبال  بالثاحقات  »قثما 

الراثخات«

 اليزابيت

قلبي متعب

واأ�صابعي على الطاولة:

خم�س حيات مرتعات بال�صهوة والوجل.

عيناي على وجهها 

وعيناها على دوائر النبيذ املرجتف يف الكاأ�س.

قمر اأيلول ي�رصب �صوءه عرب اأغ�صان الدالية

اإىل حواف ال�رصفة

يف الطابق اخلام�س

و�صجيج ترام اآخر الليل يوقظ احلنني؛

حنني اإىل الكائنات الغافية يف حجرات الذاكرة.

ر�س بزلزالها اآه لو تهتز الأ

فاأعانقها.

اخلوف

1

ال�صياطني ترق�س يف املالب�س املن�صورة

على حبل الغ�صيل يف �صوء ال�رصاج اخلافت

املعلق عند النافذة.

2

�صبح جارنا اأبو العبد

الذي �صاركت يف مرا�صم دفنه 

يعرت�س طريقي يف امل�صاء

كلما طرقت الزقاق-

املمر ال�صطراري اإىل البيت.

3

ال�صالح  ا�صتخدام  على  تدربت  �صبال  الأ مع�صكر  يف   

على  غارة  والإ الكمائن  وتنظيم  اجلرحى  واإ�صعاف 

حترير  معارك  خلو�س  ا�صتعدادا  امل�صتوطنات 

فل�صطني.

عن  فتخلفت  مّني  التعب  نال  م�صاء  ذات  ولكنني،   

رفاق الطابور الذين ا�صتمروا يف الهرولة اإىل كروم 

الف�صتق البعيدة.

وحني داهمني الليل اأخذت انتحب باكيا من اخلوف 

والربد والوحدة. 



رمبا موجٌة من كالم القناديل ترمي جدائلها فوق 

زنديك

ثلج  قراءة  خمر  ت�صقيك  ال�صحو  يف  احلدائق  مثل 

ال�صلوع

وت�رصب من �صفتيك براءة حلٍن ي�صّكل غ�صن الف�صاء

رمبا

املواويل،  كقمي�س  جملًة  ت�صطفي  عذوبتها  من 

ترحل يف ذبذبات 

ال�صهقات الفريدة، جاحمٌة باأنوثتها بني عا�صفٍة يف 

العيون وعا�صفٍة

تفا�صيل  يف  وعا�صفٍة  اجلنون  ف�صو�س  بريد   يف 

�صم�س الدماء

رمبا

يتكلم يف كفيك ما لي�س للقول

تفت�س �صهقتها امل�صتحمة باحللم �صمت ربيعك 

تفتح يف تعتعات �صعورك �صبح املدن 

ٌ
اأنت بحر

فال تعتذر لل�صفن

عن جنوحك باملوج 

اأو عن جنونك يف حلظة النت�صاء

ٌ
اأنت بحر

وخارطة املاء ل تنحني

للكواكب او غريها

ٌ
اأنت بحر

غريب املالمح

م�صتعٌل باحلروف التي 

تتوّهج

اأو

 تتاأجج

اأو 

تتمّوج مثل املدى بالندى امل�صتعر

كن خيالك يف خيله

الك حيث كل الجابات باردٌة كن �صوؤ

ل �رّص ول ت�صرت

رمبا

تتوجع يف �صفتيك املوانئ

تبحث فيك العناوين عن ا�صمها

ومفا�صلها تتجّول بني يديك ول ت�صتقر

اأنت يف الريح ريٌح

و يف املاء ماٌء

و يف احللم حلٌم 

لهم تثني كال�صباح ول تنك�رص 

 بدون �صفاف
ٌ
اأنت بحر

فال تعتذر 

البحر ال يعتذر لل�صفن

علي ال�سرقاوي
 

�صاعر من البحرين

نزوى العدد 56 / اكتوبر 2008 

شعـــر..  شعـــر.. شعـــر..

211



بنَي اأْن يطالِك الورُد

واأْن ترمي اإليِك الع�صافرُي َخْبَط اأجنحٍة

كنِت حاّفَة القلِب

كنِت اأم�صياِت الدروِب

َة ال�صجْر وكنِت جادَّ

كاأنَّ  كتاَبِك،  النهاِر  �رُصفِة  مْن  اأُْدِلُق  ال�صباُح  وهذا 

ُة ال�صاحِة، وكاأّن خريَف احلدائِق  ن�صيَم ال�صاحِل وطاأ

ماُء الكتابِة، وكاأيّن َخَلُلُ البداياِت، ورجرجُة احل�صور 

ورقرقُة الطيوِر وقلُب املطْر

لْن اأُْديْل بدمي

لْن اأتقاطَر دونِك

لْن جتمعني ال�صبواُت و�صواِك

َك وادي اخلروَج لْن ُن�رْصِ

 اأو بّريَة الدخولِ 

اأو ب�صاتنَي الغرِب

اأو ملوحَة ال�صماْل 

الَهْطِل،  تفا�صيل  يف  القلِب  َخَبَب  ُتْدِرَك  اأْن  ومثَل   

ومثَل اأْن تر�ُصَف ِظَل الرحيِق يف مرايا الع�صِب، ومثَل 

اأن تتمو�صَق وهذا اخلريَر، ومثَل اأْن تهفهَف خفقًة مْن 

اأْن ُتغرقَك التفا�صيُل وتومُئ  �َصَعِف اله�صي�ِس، ومثَل 

تْعِرُفَك  فال  يداَك  ت�صحو  اأْن  امُل�ْصَهِب،ومثَل  بالَطَلِل 

املنازُل اخلفي�صُة، ومثَل اأْن تناأى الكتابُة فال تقرُب 

اإّلَك،ومثَل اأْن يغزو الَقْفُر ويكتُب جنوَدُه يف اجلذوِع 

ي�صرتيَح  اأْن  ومثَل  النافُق،  ومنها  الواقُف  ومنها 

ناحية

رجح اأو ما�صابَه القلب( )النويدرات على الأ

اأحمد مدن
   

�صاعر من البحرين  
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فيِك دمي الناِفُر بالرطوبِة واملاآمِت والبطالِة والنوِم 

واأحالِم اليقظة.

حواِل،  الأ َفَتْنُقُر جدراَن  اأبوابُه،  ال�َصَطُط  ْلقي   ُيَ  وقْد  

ال�صباِب،  و�صريورَة  واملحِو،  الكتابِة  األَق  وَتْطرُق 

الرُتِب،  واأر�صفَة  القيِظ،  ومّمّراِت  العتقاِل،  وخرائَط 

وتنرُث  طق�صها  تهم�ُس  وم�صابيح  التعّدِد،  وطرقاِت 

اأثقاَل املوِت والنعا�ْس.

م�صاطب  على  والكبار  عذاِق  والأ الكلماِت  ف�صُل    ِ

ِمْن حكاياِت  اأُْلَفًة  يقطُر  �صخو�صِك  ال�صباِح، وف�صُل 

�صجيجًا  ُي�صاغنَب  ن�صوٌة  هوام�صها  ُيَلَْملُم  التكرار 

وعراكًا ويف�صحَن خوامَت الرجاْل

باُب الطرائِق ماُء الذاكرِة، وباُب النوافِذ ظلُّ املاّرِة، 

حتطُّ  ل  مهاجرٌة  والطيور  الِفْتَيِة،  فخاُخ  وال�صغاُف 

فوَق اأعجاِز النخيِل، ول تداري خيبَة ال�صفْر

وكرفقة  املدِّ،  بيوِت  يف  البحر  كمنازل  الُعمِر  موُج 

اإل  ٌت�َصْل�ِصُل  اإّل يف غرِف الطنِي، ول  الريِح ل ت�صحو 

فقرائها، ول متيُط اللثاَم اإّل يف بيوتاِت ال�صعْف

خم�صٌة  تبداأها  ل  اأعواٍم  ُفّوهُة  حداِث  الأ �رصائُط 

ف�صوُل  تنهيها  ول  لِف  والأ الت�صعمائِة  بعد  و�صتوَن 

ُيراوغها  اأو  الثالثِة،  ْلِف  الأَ م�صتهلِّ  اأو   الت�صعيناِت 

�صا�صُة ديِن ُمَترَبِّجوَن بتجارِة ل تبوُر،  اأو يقرتحها 

بقم�صاِن  مْنت�صنَي  ِفْتَيٍة  اأكتاِف  على  املت�صّلقوَن 

ال�صواِد وراياِت التظاهر و�صعاراِت اجلدراِن واكتظاظ 

البيوِت وزّخاِت الندواِتِ املتْلَفَزة

تقراأها  م�صافٍة  وعلى  يديها  يف  وْحدتها  مرفاأُ 

املجاورُة  القرى  تتداوُل  معدوداٍت  كيلومرتاِت 

الب�صاتنَي التي اأقفرْت والرباري التي زرعْت بيوتاٍت 

اآ�صيوينَي،  و�صفائَح  عنيفٍة  وخرائَب  متعاقبٍة، 

تذْرِذُر  مبثوثٌة  الت�رّصِد  وكالُب  اأنقَا�ٍس،  ومالجَئ 

غوايَة ال�صغار وف�صحة َالنباْح   

قمر النهاِر �صم�ُس �صحاها وحميمها اغت�صاُل البحِر 

تغادُر  ل  عتمٍة  من ْ  رحلٌة  وال�صوُء  العمِر  ب�صاحِل 

�صطوَح منازلها ول ترباأُ مْن قاطنيها ول ت�صفى ِمْن 

�صفيحٍة  على  تغفو  ول  بارئها  تقا�صي  ول  َلَغطها 

ِمْن كالْم

واآ�صِن  ال�صبخِة  �رصِق  ِمْن  �صالمَل  ال�صبابِة  واأعتاُب 

وبقايا  مالعَب  وبقايا  ال�صاحِة  غروَب  حتى  البحِر 

مظاعَن قيٍظٍ والتْمُر  هجرُه اأ�صحابِه كمْن ي�صعُل وجبَة 

ال�صم�ِس، وبقايا م�صاجَد اإنف�ّس عنها املوؤدجلوَن،ومْل 

مْن  اأ�صفاراً  اأو  دواٍب  مْن  اأ�صفاراً  حتمُل  الدروُب  تعد 

ُغرَتْ ف�صيُل املوِت اأو ف�صيَل الطماأنينِة كجثوِم اأهُل 

وخراِئَب  اجلفاِف  اآباَر  يلعقاِن  والَرْحِل   قامِة  الإ

القلِب،  والنهرياِت مْن َبْعِد اأََثٍر ل مُتطُر جوانبها ول 

ُت�ْصِغُل َقْطراً ول مُتهُر جذراً ول تهج�ُس نقعًا اأو تفارُق 

على  اأو  اأجدُر،  بها  كاأين  احل�صور  اأوتالم�ُس  غيابًا 

ِق اللفِظ اأو حّد  رجِح اأخاطُر،كاأيّن ل اأ�صّميها حّد َرْتَ الأ

اأو  اأو حدَّ ال�َصَبِه،  اأو هفهفَة الروِح،  اخت�صار الولوِج، 

حّد املكوْث

 كايّن اأحاذر بها يومْي،

وكاأنها َلْبُث املاِء

وكاأنها ُجْرعُة الوقِت بتفا�صيل الوطن. 



ثمــة �سيء

يجرحني عميقا اأن اأم�صي على 

اأطراف اأ�صابعي يف و�صح النهار

ثمة �صيء يف املكان يجعلني  اأكرث ه�صا�صة

اإذا، 

�صافر لبالد �صم�صها رحيمة فالأ

وي�صكنها املطر

رك�س بحرية خلف الغمام لأ

لون القهوة

لحظُت اأن لون القهوة ي�صري جميال

يف �صباح ي�صقط فيه املطر

حتما،

ل يجوز يل اأن اأحزن هذا ال�صباح

�سيء من احلكمة

مقدر يل اأن اأحيا وحيدة

ولهذا، 

اأ�صتيقظ كل �صباح ب�صيء من احلكمة

نني اأ�صعر اأن باإمكاين قول اأي �صيء لأ

يف اأي وقت

يالها من �صعادة!

خوف

يف الهواء، هناك �صيء يخيفني

واأكرث مايحزنني

اأن اأظل نائمة يف ال�صباح ويف امل�صاء

حني اأقرر النهو�س

اأتخل�س من اأفكاري

�صوار عينني على امل�صي داخل الأ لأ

قيظ يف داري

يغم�س بابي عينه كلما ا�صتد القيظ 

ال�صجرة التي تظلله فقدت اأوراقها 

وال�صم�س حترق ماتبقى من ظاليل

ثناء ل اأثر للحياة  يف هذه الأ

نوافذ داري هجرتها ع�صافريها   

ول اأحد يطرق بابي

الفائت مير بي كحبل من دخان

األفه على ج�صدي

�صتحث الغيم اأ�صعد جبل روحي ب�صعوبة لأ

والقمة التي علمتني لغة الكون غريت قامو�صها

اآه،

كم اأمتنى اأن ياأتي ال�صتاء! 
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خلــــود املعـــال
   

�صاعرة من المارات  
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                                                        اإىل ال�سديق عبد اللطيف اللعبي

 هذيان

اأهلك بال�صوء 

ين عا�صق طني  لأ

وف�صو�س ليل

وحني اأفرغ

 من الهروب

يف تلك الدروب الغافية يف ال�صواد 

�صوات  اأ�صمع تلك الأ

من وراء الباب 

عربات بخيولها 

تهوي اإىل التكرار 

ميكنك اأن تب�رص 

و�س الهاربني من احلرب  روؤ

تقهقه من الياأ�س 

مرق�صة ب�صخام

الده�صة

اأ�صنانها نا�صعة

بالندم

وعويلها لهب

الذكريات.  

ع�سب

1

حو�س الع�صب 

ق�صائد العائدين من حرب 

�سعيد بوكرامي

�صاعر من املغرب

اللوحة للفنان �صاملني املحروقي - ُعمان 
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يحتاج ماء الكالم 

�صل  كي يت�صلق �صجرة الأ

لكن الع�صب 

اجتاح املنافذ  

ويف كل اجتاه

اأزهر وردا

يلتهم اللحم.

2

مذبحة �صغرية 

تلعب بالدم 

اأمد كفي لهم 

فتغو�س يف خواء

من الزغب 

والوهم.

3

هذه الليلة

فتحت النافذة 

هناك وليمة

من يبارك هذه احلرب؟

 �سـغـف

يف رع�صتي 

�صغف

�رصار  يف�س الأ

يخرتق احلرب 

يحب ال�صعراء 

يف هلو�صاتهم

البحرية

ال�صخرية

النارية

عماق على �صفاف الأ

واأودية احللم

يرقدون عراة

بني اأع�صاب الثلج

يتلون

اأ�صماء احلافة 

وهي تهدر بالردى 

والعظام 

واخلوف 

تلك مقابرنا اجلماعية

اأرواحنا امل�رصدة

ت�رصخ يف املدى 

�صجرا

حجرا

برتقال

يف حديقة بدون �صجر.

كلمة �سغرية

1

اأاأ�رصب دوخة العامل 

كتب كلمة �صغرية؟ لأ

راأ�صي الذي بني يدي 

يعلمني اأ�صطورة النحا�س

وراأ�صي الذي كان

بني كتفي

علمني النهر والبحر

وعنفا واأعماقا اأخرى 

2

اأاأ�رصب من بئر املوت الفائر 

اأم اأحطم الكوؤو�س كلها؟

عط�صي ميزق راأ�صي امل�صافر

يف ال�صحراء 

و�صربي �صحابة �صيف

يف فنجان                       

 

ج�صاد كل الأ
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�صقطت

اإل ج�صدا

يحتمي بالزبد 

من مكيدة  �صاللة 

من ماأدبة جنازة

كثرية العدد.

    رغـــــبة

كل ما ل يب�رص 

ينكتب

يف ال�صحراء 

قاومت الرغبة 

فغلبتني كثافة احلريق.

 �ســور

1

يف واحة الغزلن 

اأفق �صارد

وبقايا ر�صا�س 

 �صور ال�صبي

وقوافل اأطفال بنيني

ي�صاقون اإىل �صواحل التيه.

2

يف منت�صف ال�صحراء 

قناع اجلنون

ليل م�صاعف

بلهب غريب

وعويل ن�صاء 

يودع �صقوط النخيل.

3

راأيت يف الفجر

رمال اأحمر

تناو�صه طعنات

غربان جائعة 

فرغت للتو من

 جمجمة.

   م�ســارع الثريان

كنت �صاأبداأ اليوميات 

حني انفتح الباب 

وهجمت ثريان 

حمر  ل حتتمل اللون الأ

خيام �صوداء

تيو�س تقلد الن�صور

 فوق الطلح

يف �صجعة الظهرية

تتفياأ �رصاب الظل

وحتلم باأفق اأخ�رص 

وجندة من هزال 

قا�صي يف تلك الأ

لوحت مبنديلي 

راوغت املوت

وامتطيت اآخر منطاد

ّ  اإىل الهاوية
مير

�صفل راأيتهم يف الأ

يتهافتون مبخالب

 م�صتعارة

ها هو تراب

هوج   الغر�س الأ

�صل  يتناثر من تراب الأ

من يو�صل ر�صائلهم 

املدموغة بالدم

اإىل �صاللة النتظار 

من …؟



*  اأنوثــٌة خارقــُة اليقظــة 

على �صفـح ال�صهوة اأرتطـم ب�صهقـاتـك

تبتلــع قيظـي وتدنـو مـن تراتيلـــي

تتبختـر �صظـايـا عريـك فـي دمـي

رمـاديـة بلـون املـرايـا البازغــة

عنـد منت�صـف ال�صجـن لـم اأجدنـي فـي اأعقـاب حلـم

وجـدت حلمـك علـى �صفتـي

ياب�صـا فـي ال�صخـور يـدك �صاللت القحـط

دى اأفتتـح بعثـي يف عينيــك ب�صاللت مـن ال�صً

�صـوء  مـن  مالءات  للكفـن  اأخـًط  جبهتـي  ومـن 

و�صحـر

�صيـرة  مـن  ف�صـول  خيـر  الأ الوجـع  مـن  اأكتـب 

ملغـومـة 

ت�صيـب املـدن بالغثيـان...

ا�صتـدت  حّتى  دمـي  فـي  تبعثـر  زجـاج  اأّولهـا 

قب�صتـه

و�صـارت بحجـم �صيـاط تقتـات مـن جلـدي

واأ�صــوات لذاكـرة لجئــة فـي ال�صقيـع... 

تـدثـر براقـع الظمــاأ وت�صتجـدي رحيـال بـال اآخـر... 

رحيـ... ـق ميخـر فـي ظـاليل مـن دمــوع خملـوقـات 

لقيطــة 

تخـرج مـن اأناملــي.. 

ومـن حدقـاتـي تطـل ورود لـم يخنقهــا الّرمـــاد.. 

-1-

مـن  اأج�صــاد  علـى  العـزف  توا�صـل  معجــزات 

�صهــد... 

اأخطبـوط يغـازل مـائـي ليلعنــه فـي الفجــر 

لغــة تفــرط فـي عنفـوانهــا لتحيــا فـي وجعــي

�صجار  �صيٌء من �صمت االأ

 فوزية العكرمي
 

   �صاعرة من تون�س  

من اأعمال الفنان اأ�صعد اخلرو�صي - ُعمان
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* ف�سـل ل�سبابيـك ت�سعـرنــي بالتلــف 

مــاذا لـو عبـرت حلنـا طريـا فـي عـروق الياب�صـة...

فـي كوؤو�س تخبـىُء للغــد مظــالت واأقنعــة؟

لـو متـاديـت فيـك كـامـراأة ت�صتـر�صـل 

فـي تقبيـل �صـورة ت�صبههــا.؟

جنحــة  لـي مـن ن�صيمـك مـا تكـّد�س حتـت الأ

و مـن نبـوغـك تـواريـخ تـوؤجـج مغـزلــي 

و تنفـث بـالروح فـي دوامـة غ�صبـي

�صكـال وال�صــور  لـي القـادم مـن كـل الأ

..  حـروف نحــ�ُس بهــا 

  منــوت اإذا مل�صنـاهــا 

* ف�ســل لعـجــالت تتجـاهــل كيــدي

اأكـاد اأحبـك ويجرحنــي األـف جــدار 

و اأرمــي مـن النهــر عينــي 

و فــي الكتـب اأد�س جثتــي 

و علـى كتفيــك اأ�صــوغ اأقــد�س احت�صــار 

-2-

و ت�صمعنـي الرع�صــة القانعــة

فتهـدينـي مثـول رقيقـا بجرحـك

و تخـرج مـن راحتـّي النهــار... 

اأكـاد اأحبـك.. واأرمـي منـاديلـي فـي عيـن ذئـب 

خيـوطـا لفري�صـة ملتهبــة 

و اأقتلـع مـن ج�صـدي ال�صخـور والغيمــة  امل�صـردة 

�صاأمنحــك روحــي كلمــا عـادت اإلــّي

قـرابينـــا عيـدهـا مـن جمـرات �صبـرك 

* ف�ســل لعيـونـي املمكنــــة

           اأريــدك بكل عيونـي املمكنــة... 

عيـن لل�صــرود تظـل معلقــة ...  غريبــة كعيـن مّيـت 

و عيـن للبـراءة تكفيهـا مـن هطـول اخلطـوات بـذرة

نفــا�س املمكنــة  وعيـن فيـك تلتقــط الأ

و تقيــ�س النبــ�س واحللــم 

و حتـدد للرغبــة اأ�رصحـة واأقم�صــة 

عيــن تت�صـدى للحقيقــة

و عيــن تـرانــي ول تـراك 
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*  ف�سـل ملجــرات جتذبنـي اإلـى نف�سـي فـاأقـاومهـا بـالرحيــل 

ا�صتوت الر�صفــة معتقــة كتميمــة 

تختطـف الغـربــاء

و كـان اجلـرح  قـد انفتـح عنـد خيمـة عنتـرة

و هـو يعبـر ال�صـراط مرتبكــا لوجهـة زائـر مريـب 

يـــة وتــاد فحــم لتلويـن الروؤ الأ

�صطبــل خــاو اإل مـن رائحــة بطـولــة مبثـوثـة و الإ

 فـي خيـال ال�صــرج وال�صفـائـح.. 

عنـد اآخـر تبنـة انغلقـت �صيحـات الـُروم والفـر�س 

و عنـد اأول حـرف تـراجـع احلـديـد عـن غّيـه

رمبـا خرب�صــة فـوق نهــد معلـق لل�صيــاع 

�صيـاأتـي مـن اأدغـال احلـرف وعربـدة الق�صيـدة 

رمبــا �صحـوة فـي �صميـم الرمـل تطـرد عـن اجل�صــد 

�صـورتـه البـائ�صـة 

ا�صتـوت الر�صفــة معتقــة لدمــاء خمنثــة 

ي�صـاجـع  رهبـانـا  الرهبــة  م�صابيـح  حت�صـب 

نرج�صــة 

اأ�صــد عط�صــي بقطعــة قمــا�س

و اأبلـل ياأ�صــي بحـروف التمنـي

�صجــار ومت�صـي فتنفتـح فـوق هـامتــي الأ

و اأبقــى وحيـدا بـال ظـل 

و حيـن اأرانـي علـى اجلـذع �صـريـدا بـال اأمنيـة 

قطـف ن�صفـي  اأمــد يـدي لأ

ت�صـاقـط روحـي رطبـا فمــي.... 

– 4 -

*  ف�سـل مـن و�سيـة جـالد يعتـذر ل�سوطـه

التقينــا عنـد فوهــة مهملــة

و لفـرط ال�صيـاع كـانـت حقائبنــا فـارغــة 
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عـدنـي تظـل �صهيـا فـي مـوائـد الـرعـب 

          مثــل بـدلــة جنــدي

فتًيـا تقيــم فـي اأوردة اخلـوف 

        تع�صـ�ُس فـي خميلــة احلمــام

ر�س انتبـــه اجلــاّلد.. كـان ال�صوط يـركـل الأ

جفــان                             يختفـــي فــي الأ

�صــاح : الفحــل قـّدمـن جلــد

           اإبـزميــه مـن رخــام

           الفحــل فحــل 

           ولـو كـان مـن حــرام

و كــان ال�ّصــوط يغــور فـي اأحا�صيـ�س اخليــط

     ثــم يعــود مفتتنــا ب�صـوره

         وقــد �صـار لــه �صــارب    �صـارت لــه اأ�صنــان
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بــوة  *  ف�ســل خــامــ�س لربيــع يحلــم ب�سغــف الأ

عنـد حافــة بئـر مهجـور كانـت اجلرميـة تتـراكــم

بدّيــة  فتلطخ طقـو�س الأ

و كـانـت �صهـوة داكنــة تولـد فـي قـرارة املحيـط

�صمـائــي خيـانـة .. اأ�صـم فـي اإعـرابـك لأ

و فـي تدحـرجــك فـوق هـوادج البـرق 

فنـون  مـن  لـونـا  ال�صـوفــّي  مبعطفــي  التفـافـك  و 

الرمايــة

يــة ول اأكفيــك  ملـاذا ل تكفينـي اأيتهـا الّروؤ

ل  �صلحفـاة  واإر�صـاء  قّبـرة  لهدايــة  نبــّي  كاأنــي 

تغيبهـا العوملــة 

) ........................(              

اهبطـي ب�صـالم اأيتهـا املـزاميــر امل�صـّردة

لتنمـقــي مـا ن�صيتـه �صهـرزاد مـن احلكـايـا

و لتثـاأري مـن فظـاعـة ال�صــوء.... 

مـذ كـان طفلــي رغبــة �صّميتــه اأيقـونــة

و حيـن �صـار فكـرة األقيتـه فـي اليــّم ليعــرف طعـم 

البحيـرات

و يجـّرب النحيـب علـى تابـوت العبقريـة 

و حيـن ا�صتـوى اأغم�صـت عليـه عينــي 

حتـى �صـار اأ�صخــم مـن اأن يــرى.... 

اهبطــي ب�صــالم اأيتهــا العـرائـــ�س

   وانبتـــي عنــد قبــر �صخــر 

و اقذيف متـاثيــال ل متيــل وقـت العا�صفــة 

م�صاميـرهـا  فــالك  الأ وهـذه  اأربـدت  الغـدران  هــذه 

مـن ذهـب واأ�رصعتهــا بـال حــرا�س 
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و هــذه الطيــور الفرعونيــة تختــال حمميــة الـراأ�س

لـىء تنـاجــي قطعـان البنف�صــج  اهبطــي فـي لآ

   علـى اأرجـوحــة مـن املــا�س

هـا هـو حمــزة يلــج الهز مي

يـاأتـي مـن �صــواد احلجــب

يــرّد لل�صحــاب اعتباره

قطــرة فـي زنــد ن�صــاء يلتهمـن اأ�صابعــه

قطــرة تفقـد البعـو�س توازنـه 

و قطـرة ملعّلقـات لـم حتـن 

الـذيـن  علـى  يـاك  روؤ ـي  تق�صّ ل   : ال�صـاحـرة  قـالـت 

يبحثـون

                         فـي اجل�صــد عـن خطـوط وه�صـاب

                  انفثي �صحـرك فـي املـرايـا وحقـول 

النـارنـج والليمــون

                  ولــك مـن الريــ�س مـا ي�صبــع النــوايــا 

ر�س بنظــرة....  هـا هـو يـزيــح الأ

                  ثــم ينــام علــى �صفــح ال�صهـــوة... 



من القعِر والهام�ِس

من اأقا�صي احلياِة وتخوِمها

من ُهنا اأو هناَك

ٍة ُق اأحُدنا بق�صَّ
َّ
حيُث يتعلـ

اأو هدٍب اأو خيِط عنكبوَت

مُل �صحيٌح حيُث الأ

واحللُم اأبعُد من جنٍم بعيٍد

وحيُث يومُنا يلعُن الليلَة التي اأجنبْتُه!

لنزَحْف على حدقاِت العيوِن

يٌد بيٍد

منكٌب ملنكٍب

ورم�ٌس لرم�ٍس

لنخرْج من ظلمِة الكهوِف الرطبِة

من الغثياِن

ُه مَّ
من يوٍم يلعُن اأ

وليلٍة تلعُن وليَدها

وحلظِة حياٍة لقيطِة اأجنَبها اأٌب جمهوٌل

لنزحْف على اأطراِف اأحالِمنا

يٌد بيٍد

منكٌب ملنكٍب

وحكايًة ل�صَق حكايٍة

لِم املزمنِة لنكتْب �صفَر الآ

منكٌب ملنكٍب

وحكايٌة ل�صَق حكايٍة

رامِل طفاِل والأ خذوا بيِد الأ

اأعينوا ال�صيوَخ واملقعديَن

اعريوا قلوَبكم للعاجزيَن عن الفرِح

قلٌب نب�َس قلٍب

ودمعٌة مزَج اأخِتها

لنغني هذا املواَل الكبرَي

هذِه احلزائنيَة الالمتناهيَة

من هنا القريِب

اىل هناَك البعيِد

يٌد بيٍد

منكٌب ملنكٍب

دمعٌة مزَج دمعٍة

لرنفَع ن�صيَد اخلال�ِس

من كهوِف الزمِن الرطبِة

ولن�صطحْب.. الرب ومالئكَتُه واأنبياَءُه

لن�صطحْب اأولياَءُه واأ�صفياَءُه.

لن�صطحْب حتى ال�صياطنَي

غواِئنا، وِب لإ فُهم، بعمِلِهم الدوؤ

ِة!
َّ
نا اىل طريِق اجلنـ

َّ
من دلـ

ِة
َّ
لنذهْب جميعًا اىل اجلنـ

ر�ُس ها ال�صماواُت والأ اجلنُة التي عر�صُ

ميكُن اأْن تت�صع لنا جميعًا

ل�صُت بحاجٍة لقتِلَك 

ول�صَت بحاجٍة لقتلي

ِة
َّ
كي نذهَب اىل اجلنـ

ِة
َّ
ُه املنا�صبَة يف اجلنـ

َ
ليخرْت كلٌّ منا بقعتـ

ولي�صرتها من ... مالِك كلَّ �صيء

َة
َّ
و�صرتون كيَف اننا جميعًا ميكُن ان ن�صتوطَن اجلنـ

يٌد بيٍد

منكٌب ملنكٍب

قلٌب نب�َس قلٍب

دمعٌة مزَج دمعٍة

تعالوا نوؤاخي اأحزاَننا

ونطلْق ن�صيَد اخلال�ِس العظيِم

لنخرَج من كهوِف الزمِن املظلمِة! 

نـِة
َ
ميعـًا اإىل...اجل

َ
 ج

ْ
ذَهب ـَ ِلن

ف�سل خلف جرب
   

�صاعر من العراق  
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ق�سائد مرتجمةِ 

ت�سارلز بكوف�سكي  ترجمة : كرمي دروزة

كاتب من فل�صطني يقيم يف م�رص

العاملي  دب  الأ وجوه  من  وجه  بكوف�صكي،  ت�صارلز 

 ،1920 عام  باأملانيا  اأندرناخ  بلدة  يف  ُولد  املعا�رص. 

الثالثة.  �صن  يف  مريكية  الأ املتحدة  الوليات  اإىل  واأُخذ 

ن�صاأ وترعرع يف لو�س اأجنلو�س حيث تدور معظم كتاباته 

اأول  واأ�صعاره، وتويف يف �صان بيدرو عام 1994. ن�رص 

ق�صة له وهو يف الرابعة والع�رصين، وبداأ يف كتابة ال�صعر 

يف �صن اخلام�صة والثالثني. منذ ذلك احلني، ُن�رص له ما 

ربعني كتابًا ما بني �صعر ونرث.  يقارب من اخلم�صة والأ

ومن بني اآخرها كتاب بعنوان »ق�صائد املاأوى الغزلية: 

اإ�صافًة  خمتارات من ق�صائد قدمية )1966-1946(«، 

الق�صائد  من  وجمموعة  »هوليوود«،  بعنوان  رواية  اإىل 

�صن  الكاتب  بلوغ  مبنا�صبة  �صدرت  الق�صرية  والق�ص�س 

ال�صبعني بعنوان »خليط �صبعيني: ق�ص�س وق�صائد«. 
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ل  مبا�رص  ب�صكل  دب  الأ عامل  بكوف�صكي  اقتحم 

اأكرث  اإىل  اأعماله  معظم  وُترجم  الرحمة،  يعرف 

�صوات  من اثنتي ع�رصة لغة من لغات العامل. الأ

م�صتمرة،  ب�صفة  تتنازع  بكتاباته  يتعلق  فيما 

ول يكاد اأحد من القراء يتخذ موقفًا معتدًل منه، 

فاجلمهور اإما يحبه اأو يكرهه. ذلك الكاتب الذي 

نقل ق�ص�صًا من حياته ال�صخ�صية واليومية يف 

كتابه »ق�ص�س عن اجلنون العادي« يبدو ب�صيطًا 

كما  القتل.  حد  اإىل  و�رصيحًا  عجاز،  الإ حد  اإىل 

احلانة«  »ذبابة  فيلم  من  اخلارج  امل�صاهد  اأن 

بهذا  اإعجابًا  ال�رصاخ  من  نف�صه  يتمالك  ل 

واحلوار  ال�صيناريو  بكوف�صكي  كتب  الذي  الفيلم 

اخلا�صني به. 

يتجلى بكوف�صكي، يف معظم كتاباته، كاأ�صطورة 

�صاطري. ل ميكنك اأن  يف زمن مل يعد يعرتف بالأ

ت�صعر بعد قراءته اأنك نف�س ال�صخ�س الذي كنته 

قبل البدء يف املغامرة... »بكوف�صكي«، كما قال 

عنه جاك كرول من جملة نيوزويك، »هو مقلقل 

رومان�صي  باإ�رصار  يكتب  باحرتاف«...  لل�صالم 

الرابحني،  من  نفاقًا  اأقل  اخلا�رصين  اأن  جمنون 

وبحنني غا�صب للغّياب املك�صورين...

طموحي القا�سر

كان لوالدي اأقوال قليلة غالبًا ما �صاركنا بها خالل 

جل�صات الغذاء؛ الطعام كان يجعله يفكر بالبقاء:

- اجنح اأو امت�س البي�س

- الطري املبكر يح�صل على الدود.

- النوم باكراً وال�صحو باكراً يجعالن الرجل... 

- كل من يريد ي�صتطيع اأن ينجح يف اأمريكا...

- اهلل يرعى اأولئك الذين...

مل يكن لدي فكرة معينة مع من كان 

يتكلم و�صخ�صيًا اعتربته 

�صخ�صًا جلفًا اأبله.

لكن اأمي دومًا تخللت هذه

اجلل�صات بـ : "هرني، اإ�صِغ

لوالدك"...

يف ذلك ال�صن مل يكن لدي خيار

اآخر

لكن عندما ُيزدرد الطعام مع 

قوال الأ

فاإن ال�صهية واله�صم ُيزدردان

معهما.

بدا يل اأنني مل األتِق

ر�س ب�صخ�س اآخر على وجه الأ

حمبط ل�صعادتي

كاأبي

وبدا اأن يل

التاأثري نف�صه

عليه.

"و�صتظل "اأنت �صعلوك"، قال يل، 
دائمًا �صعلوكًا"

وفكرت، اإذا كان كوين �صعلوكًا يعني

اأن اأكون على العك�س من ابن الزانية

هذا، اإذاً هذا ما �صوف

اأكون.

وكم هو �صيء اأنه قد مات منذ زمن

طويل

ن ل ي�صتطيع اأن يرى فهو الآ

كم جنحت

يف

ذلك.

جل�س املوت على ركبتي، وفرقع بال�صحك

�صبوع، كنت اأكتب ثالث ق�ص�س ق�صرية يف الأ

طالنتيك« ال�صهرية واأبعثها اإىل جملة »الأ

غري انها كانت ترجع كلها اإيل.

ذهبت اأموايل على الطوابع واملظاريف

والورق والنبيذ

واأ�صبحت هزياًل لدرجة اأنني اعتدت اأن

اأ�صفط وجنتي 

معًا
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ويلتقيان فوق

عندما   – هام�صون  بجوع  اأفكر  كنت  )اآنذاك  ل�صاين 

اأكل

حلمه؛ ومرًة اأخذت ق�صمًة من ر�صغي

اإل اأنها كانت ماحلًة جداً(

ومهما يكن، ذات ليلة يف ميامي بيت�س

)لي�س لدي اأي فكرة ما الذي كنت اأفعله 

يف تلك املدينة( 

مل اأكن قد اأكلت �صيئًا خالل 60 �صاعة

واأخذت اآخر قرو�صي اجلائعة

وق�صدت حمل البقالة على النا�صية

وا�صرتيت رغيف خبز.

خططت مل�صغ كل �رصيحة على مهل –

كما لو كانت �رصيحة ديك رومي

اأو �صتيكًا

نا�صجًا

وعدت اإىل غرفتي

وفتحت اللفافة

وكانت �رصائح اخلبز خ�رصاء

وعفنة.

مل يكن حلفلتي اأن تكون.

رميت اخلبز على

ر�س الأ

وجل�صت على ذلك ال�رصير اأفكر

خ�رص، بالعفن الأ

بالتحلل.

يجار نفدت نقود الإ

�صوات ا�صتمعت اإىل جميع الأ

لكل النا�س يف ذلك

املاأوى.

ر�س كانت تلك وهناك على الأ

الد�صت من الق�ص�س مع

طالنتيك«  د�صت ق�صائم الرجتاع من »الأ

ال�صهرية.

حل امل�صاء

واأطفاأت النور

واآويت اإىل ال�رصير

ومل يطل الوقت قبل

�صماعي الفئران تخرج،

�صمعتها تزحف على ق�ص�صي اخلالدة

خ�رص العفن. وتاأكل اخلبز الأ

وعندما �صحوت يف ال�صباح

راأيت اأن كل ما تبقى من اخلبز

خ�رص. كان العفن الأ

لقد اأكلت متامًا حتى

اأطراف العفن

تاركة نرثات منه

بني الق�ص�س

وق�صا�صات الرجتاع

فيما �صمعت �صوت

املكن�صة الكهربائية لربة املنزل

يرجت عرب القاعة

مقرتبًا ببطٍء من بابي.

ع�سي وحجارة... 

ال�صكوى غالبًا ما تتاأتى عن

نق�س يف املقدرة 

على العي�س داخل

املحددات الوا�صحة لهذا

القف�س اللعني.

ال�صكوى هي عجز �صائع

اأكرث انت�صاراً

من البوا�صري.

ذات  باأحذيتهن  الكاتبات  هاته  تقذفنني  وعندما 

الكعوب املدببة

وينتحنب اأن

ق�صائدهن لن يقدر لها اأبداً

اأن تن�رص

كل ما اأ�صتطيع قوله لهن

هو:



نزوى العدد 56 / اكتوبر 2008 

شعـــر..  شعـــر.. شعـــر..

225

"اأروين مزيداً من ال�صيقان
اأروين املزيد من املوؤخرات

هذا هو كل ما متلكنه اأننت )اأو اأملكه اأنا(

بينما

يدوم هذا".

ولهذه احلقيقة ال�صائعة والوا�صحة

يزعقن يف وجهي:

»خنزير متحيز جن�صيًا«.

كما لو اأن هذا �صيوقف الطريقة التي

تلقي بها اأ�صجار الفاكهة

ثمارها

حادية  الأ اخلاليا  تلك  املحيط  بها  يحمل  اأو 

املخروطية

غريقية. مرباطورية الإ امليتة لالإ

لكنني ل اأ�صعر باأ�صى لو�صفي باأمر

طاملا

لي�س من �صفاتي:

مر، فاإن هذا يخلب اللب نوعًا ما، ويف حقيقة الأ

مثل تدليكة ظهر

جيدة

يف ليلة متجمدة

خلف م�صعد التزلج

يف اآ�صنب.

�صحكنا اأخر�صته معاناتهم

ال�صارع كما يغو�س غوا�صو البحار  كما يعرب الطفل 

العميقة

كما ير�صم الر�صامون – 

فاإن مغالبة الظروف املريعة هي

التربئة واملجد كما يرتفع ال�صنونو نحو

القمر –

ن بحزن اإنها معتمة الآ

النا�س

لقد ُخدعوا، لقد ُعلموا اأن يتوقعوا

مثل فيما ل �صيء  الأ

قد ُوعد.

ن تنوح فتيات �صابات مبفردهن يف غرف �صغرية الآ

يهز رجال م�صنون خيزراناتهم بغ�صب

ًى لروؤ

فيما ت�رّصح الن�صوة

�صعورهن

بينما يبحث النمل عن البقاء

التاريخ يلفنا

وحيواتنا

تن�صل بعيداً

م�رصبلًة بالعار.

�سرطان

اهتديت اإىل غرفتها يف اأعلى

ال�صلم.

كانت وحدها.

اأردفت "مرحبًا هرني"، قالت، ثم 
اأكره هذه الغرفة، اأنا  "اأتعلم، 

لي�س بها �صبابيك"

اأح�ص�صت بغثيان فظيع،

كانت الرائحة ل حتتمل.

�صعرت كما لو اأنني

�صاأتقياأ.

قالت:"لقد اأجروا يل عملية منذ يومني،

و�صعرت بتح�صن يف اليوم

ن فلم يعد هناك فرق، رمبا  التايل. اأما الآ

احلال اأ�صواأ".

اأمي". اآ�صف يا  "اإنني 
اأبوك "اأوتعلم، لقد كنت حمقًا. 

كان �صخ�صًا فظيعًا".

يا للمراأة التع�صة، زوج قا�ٍس

و اإبن �صكري.

اأمي، �صاأعود "ا�صمحي يل يا 
على الفور..." 

كانت الرائحة قد عبقتني،

ومعدتي تنتف�س.
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هرعت خارج الغرفة،

ونزلت ال�صلم حتى منت�صفه،

وجل�صت هناك

فريز، مت�صبثًا بالإ

متن�صقًا الهواء املنع�س.

يا للمراأة امل�صكينة.

وا�صلت تن�صق الهواء،

وا�صتطعت منع نف�صي من

. التقيوؤ

نه�صت و�صعدت ال�صالمل عائداً

اإىل الغرفة.

اأودعني يف م�صحة عقلية، "لقد 
هل علمت بذلك؟"

اأبلغتهم "نعم. وقد 
اأنهم قد احتجزوا ال�صخ�س اخلطاأ

يف ذلك املكان."

"اإنك تبدو مري�صًا يا هرني،
هل اأنت على ما يرام؟"

»اإنني مري�س اليوم يا اأمي،

يتك غداً.« �صاأعود لروؤ

»ح�صنًا يا هرني...«

نه�صت، اأغلقت الباب،

ثم نزلت ال�صالمل ب�رصعة،

خرجت،

اإىل حديقة الورد.

اأفرغت جويف كله يف حديقة الورد.

يا للمراأة امل�صكينة اللعينة...

و�صلت اليوم التايل

حاماًل زهوراً،

�صعدت ال�صالمل اإىل الباب.

كان عليه اإكليل زهر.

جربت اأن اأفتحه على اأية حال.

كان مقفاًل.

هبطت ال�صلم، 

وعربت حديقة الورود، 

خارجًا اإىل الطريق

حيث كانت �صيارتي

متوقفة.

كانت هناك فتاتان �صغريتان

ل يتجاوز عمراهما �صت اأو �صبع �صنوات،

عائدتني من املدر�صة اإىل البيت.

، ما راأيكما »عذراً �صيدتيَّ

ببع�س الزهور؟«

وقفتا وراحتا حتدقان

بي.

"هاِك"، مددت يدي بالباقة
ن اإىل اأطولهما، "ت�صتطيعني الآ

تقا�صمها، اأرجوك اأن تعطي �صديقتك

ن�صفها".

طول، "�صكراً لك"، قالت الفتاة الأ
"اإنها زهور جميلة جداً".

خرى، "اإنها حقًا جميلة"، قالت الأ
"�صكراً لك كثرياً".

�صارتا بعيداً يف ال�صارع،

وركبت �صيارتي،

اأدرت حمركها،

وقدتها عائداً

اإىل ماأواي.

ق�سة اأخرية

يا اإلهي، ها هو �صكران جمدداً

يحكي نف�س احلكايات القدمية،

مرًة بعد اأخرى

بينما هم ي�صتزيدونه

بع�صهم لي�س لديه �صيء

خر اآخر يفعله، والبع�س الآ

يت�صاحك خفيًة

من هذا الكاتب العظيم

يرثثر

يهذي
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بي�صني ال�صغريين ب�صاربيه الأ

ك�صاربي اجلرذ

متحدثًا عن احلرب

عن احلروب

متحدثًا عن ال�صمكة

ال�صجاعة

عن م�صارعة الثريان

حتى عن زوجاته.

ياأتي النا�س

اإىل البار

ليلة بعد ليلة

جل نف�س العر�س  لأ

القدمي

الذي �صينهيه

يومًا ما

وحيداً

مفجراً دماغه

يف احلائط.

بداع ثمن الإ

لي�س مرتفعًا

طالق. على الإ

ثمن العي�س 

مع اأ�صخا�س اآخرين

مرتفع 

دومًا.

اأ�سدقاء و�سط الظالم

اأ�صتطيع تذكر جوعي ال�صديد يف

غرفة �صغرية يف مدينة غريبة

ال�صتائر م�صدلة، اأ�صتمع اإىل

مو�صيقى كال�صيكية.

كنت فتيًا كنت فتيًا بدرجة توؤمل ك�صكني

يحز داخلي.

نه مل يكن هناك خيار �صوى اأن اأختبئ اأطول فرتة  لأ

ممكنة –

�صفاق على نف�صي ولكن لرعب من حظي لي�س لإ

ال�صئيل:

حماوًل التوا�صل.

املوؤلفون املو�صيقيون القدامى – موت�صارت، باخ،

بيتهوفن، 

براهمز، كانوا الوحيدين الذين حتدثوا اإيل

وكانوا موتى.

ويف النهاية، ا�صطررت واأنا جائع خائر، اأن اأخرج

جري مقابالت �صعيًا وراء اأعمال اإىل ال�صارع لأ

بخ�صة

ورتيبة

مع رحال غرباء خلف مكاتب

رجال بال عيون رجال بال وجوه

ياأخذون �صاعات عملي

يحطمونها

ويبولون عليها.

ن للمحررين القراء اأعمل الآ

النقاد.

لكنني ما زلت اأت�صكع واأ�رصب مع

موت�صارت، باخ، براهمز، والـ"بي"

بع�صهم اأ�صدقاء

بع�صهم رجال

كل ما نحتاجه اأحيانًا 

لن�صتطيع ال�صتمرار وحدنا

هو قيام املوتى

بقعقعة اجلدران

التي تطبق علينا.  



...اإل َّ َخَطئي

اأما وقد حان اخلطاأ اجل�صيم 

ومتاديُت حني ناأيُت يف الظن

فاإين اأطلب مغفرتك 

ولي�س يل غري تو�صل:

�صبحانك ل خطاأ اإل خطئي.

َجْهٌل

خطاء ما�صات على الطرقات الأ

يدو�صها العابر هازئا بومي�صها

د مَترُّ

خر الفو�صى مل اأاأجل فو�صاي لآ

دائما على خطاأ

ول اأندم اإل على الهدنة التي توحي باملوت

َفْل�سَفة

َخطاياي ل حُت�صى 

بغري  اجتنابها  اإىل  �صبيل  ل  املهاوي  هي  مثلما 

ال�صقوط

اإذن: لك اأن تتعلم مني اأيها العامل 

كيف اأخيط اخلطاأ باخلطاأ

�صنع اجلناحني  لأ

�صمو عن باقي اخلطائني ...لأ

ة اأْخطاٌء ِباَل ُهويَّ

خطاء: وقفت اأح�صي الأ

ارة  بوتي الفوَّ اأولها �صَ

ارة اآخرها دمعتي الهدَّ

ويف املابني  كانت اأخطائي بال وجه ول ا�صم

ومل ا�صتدل عليها اإل بتعبي 

وندمي الذي يف ال�صتات.

اأخذ ٌ وَرٌد

لتني اأخطائي َجمَّ

خطاُء؟  الأ
َ
َلْت بي مَّ ياَكْم جَتَ

عف �سُ

�صاأ�صعى جاهدة اإىل اأن اأخطاأ يف حقك

ما اأ�صعدين حني اأركع

وحني تغفر.

يـَا ُروؤْ

خطاء خطاء يف الأ لذة الأ

�صهوتها يف اقرتافها

ا�ستعطاف متاأخر

ل تتمرد على اأخطائي

ل تكن اأكرب من  الغفران، اإنني اأدنو منك واجفة كاأين 

ارتكبت اأمامك عرائي، اأخفيُت عنك اخلطوط الدقيقة 

اإيذانا بتقدم يف العمر ويف  املر�صومة على جبهتي 

حكمة  ـ  اإذنك  دون  ـ  منك  اأ�صتلهمت  كاأين  الهلو�صة، 

اأرى  نهار كي  الأ اأجمع حويل كل  حمبتك، و�رصعت 

األعن كل  واأنا  املاء...كاأين  وجهينا معا يف �صفحة 

اأحمر  من  بع�صا  خالياك  يف  تركَن  اللواتي  الن�صاء 

�صفاههن،األغي حججك التي تقول اأنك الفحل..

اإىل  واإياك  الهروب  اإىل  نزوعي  ي�صفع يل عندك  األن 

؟ اأبعد نقطة يف اخلطاأ

ْخطاِء
َ
 باالأ

ُ
ا�ص ـَ ْئن ـِ ت اال�صْ

وداد بنمو�ســــى
 

   �صاعرة من املغرب  
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األن يغريك الغو�س معي اإىل قاع اخلطيئة؟

األ تريدنا م�صدودين اإىل هباء؟

اأَولن تغفر...؟    

َج�َساَرة

مثل مهرجة تدعي الفرح الزائف

اأراكم اأخطائي جرحا تلو جرح

واأ�صيح يف البحر:

ثم ماذا بعد اأيها الوقُح �صديقي...؟

ؤ َتواُطـو

�رصيحة يف خطئي

مثلما خطئي �رصيح معي

يد َر�سِ

كلما اأ�صفت اإىل ر�صيدي خطاأ

ازددُت ت�صبثا باحلياة

�َسذاَجة

خطاء  كنُت قليلة الأ

حني كانوا ينعتونني بال�صاذجة

َرفيَقاٌت

 
ِّ
َمر على  رافقتني  التي  الكائنات  بنَي  ُْت  ُخريِّ اإذا 

ال�صفر 

ُق فِّ حتما �صاأختار الفرا�صات، كانت ُت�صَ

لكل  خطاأ ع�صَف بي

واأنا على اأهبة احلب

اإمِيان

اأنا موؤمنة باأخطائي

جميعها من وحي الرغبات

الم ا�ْست�سْ

ل�صُت اأدري اإىل اأي منعرج تخطو بي اأخطائي 

كل ما هناك

اأين اأ�صلم لها العمر 

واأتركها تنمق اأجنحته 

عمري الرتيب..كدقات �صاعة �صدئة

ُجنوْن

ل لغز يف خطئي

ول معنى

ول انبهار 

هو يتلبَّ�صني مقهقرا

واأنا اأرمتي عليه

يف التمرد الذي يليق 

ة اأخطاء خا�سَّ

عند حلول الظالم

تكون �صياطيني على مقربة من ج�صدي

تزين يل النزوات

وال�صاعات الفاجرة

وِعـيٌد

�صاأك�رص حياتي بني يديك

و�صاأ�صعل النار يف الروح 

خرية  واأرتكب احلماقات يف الدقائق الأ

و�صيحل ال�صمت 

وباخلطيئة التي ت�صتهي 

�صاأودعك

تاركة على اجل�صد

�صرية اأخطاء ل تغتفر

اعرتافات فانية

»ذنوبي يف الع�صق كحبات الرمل

ل حت�صى ول ُيقَب�ُس عليها

ـقـ:ُْتها...« َع�صَّ
َ
غري اأين تـ

قالت املراأة قبل اآخر َنَف�س.
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  قبل وف�ته ب�سنتني ك�ن اأبي قد اأودعني حقيبة �سغرية معب�أة 

ال�س�خر  ب�سيم�ئه  ق�ل  ثم  ودف�تره،  وخمطوط�ته  بكت�ب�ته 

املعهود  اإنه  يريدين اأن اأقراأه�  فيم� بعد، يعني بعد موته :

-اطلع عليه�، فلرمب�  وجدت فيه� م� هو �س�لح للن�رش. ولك اأن 

تخت�ر.

 كن� يف مكتبي، حم�طني ب�لكتب. ط�ف اأبي ب�أرج�ء الغرفة وهو 

اأنه ي�سعى اإىل التخل�ص من حقيبة ثقيلة  ينظر حواليه، كم� لو 

مزعجة، دون اأن يدري اأين �سي�سعه�. واأخريا و�سعه� خل�سة،

اللحظة  هذه  ان�رشمت  اأن  وم�  رك�ن.  الأ اأحد  يف  هدوء،  وبكل 

ال�س�ئنة – التي ل تن�سى – حتى ا�ستعدن� خفة اأدوارن� املعت�دة 

وهزءن� النزق، وحتدثن� ك�لع�دة يف توافه احلي�ة، وحول بع�ص 

املوا�سيع ال�سي��سية التي تهم تركي�، ويف كل امل�س�ريع التي مل 

تنجز و�سوؤون اأخرى ل اأهمية له�.

من  وف�ته  بعد  اأي�م  لب�سعة  احلقيبة  حول  حمت  اأين  اأذكر     

اأعرف منذ طفولتي هذه احلقيبة اجللدية  اأمل�سه�. كنت  اأن  غري 

اأبي ي�ستعمله� يف  ال�سوداء، بقفله� ودع�م�ته� املبعوجة. ك�ن 

اأ�سف�ره الق�سرية، واأحي�ن� يحمل فيه� بع�ص الوث�ئق من البيت 

اإىل مقر عمله. اأذكر اأين واأن� طفل  فتحت هذه احلقيبة وفت�ست 

يف مت�عه الذي ك�ن ينبعث منه اأريج عطر زكي  وعبري البلدان 

كثرية  اأ�سي�ء  يل  ب�لن�سبة  متثل  احلقيبة   هذه  ك�نت  جنبية.  الأ

م�ألوفة وجذابة وثيقة ال�سلة مب��سي وذكري�ت طفولتي، ومع 

ذلك ف�إين مل اأمتكن من مل�سه�. مل�ذا ؟ ل�سك يف اأن مرد ذلك اإىل 

م� حتتويه من اأمور ه�مة وغ�م�سة.

همية التي ترتبط بعمل يقوم  ن عن معنى هذه الأ  �س�أحتدث الآ

ركن  يف  اأو  ط�ولة  اىل  ويجل�ص  غرفته،  يف  ينزوي  �سخ�ص  به 

م�، كي يعرب عم� يخ�لج نف�سه بوا�سطة القلم والورق. وهذا م� 

وفتحه�   اأبي  حقيبة  تن�ول  من  اأبدا  اأمتكن  مل  دب.   ب�لأ يعرف 

غري اأين كنت اأعرف اأن به� بع�ص الدف�تر، اإذ �سبق يل اأن راأيت 

فيه�   اأ�ست�سعر  التي  وىل  الأ املرة  تلك  فيه�، ومل تكن  اأبي يكتب 

بي مكتبة كبرية، ويف  ثقل م� حتتويه هذه احلقيبة، فقد ك�نت لأ

ربعيني�ت ك�ن يرغب يف اأن ي�سبح �س�عرا يف  اأواخر الأ �سب�به 

ا�سطنبول. ك�ن قد ترجم اأ�سع�ر« ف�لريي« اإىل الرتكية، لكنه اأبى 

اأن يواجه  مت�عب احلي�ة املكر�سة لل�سعر يف بلد فقري، حيث يندر 

عدد القراء. وك�ن اأبوه – جدي- مق�ول ثري�، فع��ص اأبي طفولة 

دب. ك�ن يع�سق  مي�سورة، ولذلك مل يكن يريد اأن يتعب نف�سه ب�لأ

احلي�ة بكل مب�هجه�، وكنت اأتفهمه.

م� ك�ن مينعني، قبل كل �سيء، من القرتاب من حقيبة اأبي هو 

خويف من األ يعجبني م� كتب. ومن املوؤكد اأنه هو نف�سه ك�ن 

احلقيبة  هذه  يف  م�  ي�أخذ  فال  مر  الأ وي�ستبق  ذلك،  يف  يرت�ب 

اأكتب  الذي كنت  اأن�  م�أخذ اجلد.  وهذا املوقف  ك�ن يحزنني، 

بي اأي حقد على  منذ خم�ص وع�رشين �سنة، اإل اأين مل اأكن اأ�سمر لأ

دب. موقفه الع�بث من الأ

وك�ن خويف احلقيقي، وم� يرعبني حق�، هو اأن يكون اأبي ك�تب� 

فتح  من  مينعني  ك�ن  الذي  هو  اخلوف  فهذا  وب�لفعل  جيدا. 

اإين كنت ع�جزا عن العرتاف لنف�سي بهذا ال�سبب،  احلقيبة. بل 

نه اإذا م� خرج من احلقيبة عمل اأدبي عظيم �سيكون علي اأن  لأ

اأعرتف بوجود �سخ�ص اآخر، خمتلف مت�م�، يف داخل اأبي. ك�ن 

ذلك مرعب�. ورغم اأين كنت يف �سن متقدمة ال اأين كنت حري�س� 

على اأن يظل اأبي هو اأبي، ل اأن يكون ك�تب�.

ال�سرب  بك�مل  يكت�سف،  حني  ك�تب�  ي�سبح  املرء  اأن  راأيي  ويف 

خر الذي يقيم يف دواخله وم�سدر  ال�سخ�ص الآ ال�سنني،  وعلى مر 

حي�ته الث�نية. ف�لكت�بة عندي ل تخ�ص الرواية وال�سعر والتق�ليد 

برفقة  وحيدا  م�،  غرفة  يف  ينزوي  الذي  الرجل  ذلك  بل  دبية،  الأ

اأ�س�ص الع�مل اجلديد. قد ي�ستعمل هذا  الكلم�ت، وخالل ذلك ير�سي 

اأو يق�سي،  اأو ي�ستعني بح��سوب  اآلة ك�تبة  اأو هذه املراأة،  الرجل، 

الكت�بة  واأثن�ء  والورقة،  ب�لقلم  الكت�بة  يف  �سنة  ثالثني  مثلي، 

خر اأن  قد يدخن وي�رشب  القهوة اأو ال�س�ي، وب�إمك�نه من حني لآ

يذهب اإىل الن�فذة ويلقي نظرة على اخل�رج اأو على اأبن�ئه الذين 

يلعبون الكرة يف ال�س�رع، اأو على ب�سع اأ�سج�ر اأو منظر طبيعي، اإن 

ك�ن حمظوظ�، اأو على ح�ئط  �سلب. 

هذه  وكل  رواي�ت.  مثلي  يكتب  اأو  م�رشح�،  اأو  �سعرا  يكتب  قد 

الط�ولة  اأم�م  اجللو�ص  بعملية  قي�ست  م�  اإذا  ث�نوية  التنويع�ت 

النظرة  الذات. ف�لكت�بة تعرب ب�لكلم�ت عن هذه  والنغم��ص يف  

بفرحة  وال�ستمت�ع  الذات  اأغوار  اىل  النتق�ل  عن  اجلوانية، 

ا�ستك�س�ف ع�مل جديد بكل اأن�ة وعن�د، وكلم� ط�ل  جلو�سي اأم�م 

البي�س�ء،  وراق  الأ اىل بع�سه� فوق هذه  الكلم�ت  اأ�سفت  الط�ولة 

)j(
 
حقيبة �أبي

اأورهان  مابوق  تعريب : عزيز احلاكم

�س�عر ومرتجم من الغرب
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ي�م وال�سهور وال�سنني اأ�سعر ب�أين اأ�سيد  هذا الع�مل اجلديد  ومبر الأ

كم� ت�سيد القن�طر والقب�ب، واأكت�سف يف دواخلي �سخ�س� اآخر.  

حج�ر التي نبني    الكت�بة ب�لن�سبة لنم� - نحن الكت�ب -  هي الأ

من  ت�رة  و�سربه�  ببع�سه�،  ومق�رنته�  اي�ه�  وب��ستعم�لن�  به� 

يت�سنى  اأخرى،  ت�رة  والقلم  ن�مل  ب�لأ بوزنه� ومداعبته�  او  بعيد، 

لن� اأن ن�سع كل حجر يف مك�نه ون�سيد ل�سنوات طويلة،بكل ا�رشار 

مل.  ويف اعتق�دي اأن �رش مهنة الك�تب  وت�أن، من دون اأن نفقد الأ

ثمة  وال�سرب.  العن�د  يف  بل  امل�سدر،  جمهول  وحي  يف  ليكمن 

عب�رة تركية لطيفة تو�سي بـ»اأن نحفر يف البئر ب�إبرة« ن ويبدو 

يل اأنه� قيلت يف حقن� نحن الكت�ب.

ين كنت اأعلم اأنه مل    لقد خفت اأن اأفتح حقيبة اأبي واأقراأ دف�تره، لأ

اأج�بهه�.  اأن  التي ك�ن علي  ال�سعوب�ت  يكن ق�درا على مواجهة 

�سدق�ء والغرف اململوءة  فهو مل يكن يهوى العزلة، ك�ن يحب الأ

ودع�ب�ت املجتمع. لكني بعد ذلك تو�سلت اىل ا�ستنت�ج اآخر مف�ده  

قد  لنف�سي  ر�سمته�  التي  الت�سورات  تلك  والزهد، وكل  ال�سرب   اأن 

ل تكون �سوى اأحك�م �سخ�سية م�سبقة مرتبطة بتجربتي اخل��سة 

ن هن�ك من النوابغ من يكتبون يف قلب احلي�ة  وبحي�تي كك�تب، لأ

�سعيدة  وع�ئلية  اجتم�عية  حي�ة  ويعي�سون  وال�س�خبة  الزاهية 

ومكثفة. وف�سال عن ذلك فقد هجرن� اأبي ونحن اأطف�ل هرب� من 

يف  دف�تره  مالأ  حيث  ب�ري�ص  اىل  وذهب  الع�ئلية،  احلي�ة  خمول 

اأن يف احلقيبة  اأعرف  الكثريين. وكنت  الفن�دق، على غرار  غرف 

نه قبل اأن ي�سلمني احلقيبة ب�سنوات ك�ن قد  بع�س� من دف�تره، لأ

بداأ يحدثني عن هده احلقبة من حي�ته. ويف طفولتن� اأي�س� ك�ن 

يتحدث عن هده ال�سنوات، من غري اأن يذكر �سيئ� عن ه�س��سته ول 

عن رغبته يف اأن ي�سبح �س�عرا، ول عن املخ�وف الوجودية التي 

�س�رتر  لن� عن  الفن�دق. ك�ن يحكي  تنت�به وهو يف غرف  ك�نت 

حي�ن يتم�سى فوق اأر�سفة ب�ري�ص،  الذي ك�ن ي�س�دفه يف معظم الأ

�س�ذج،  بحم��ص  �س�هده�،  التي  فالم  والأ قراأه�  التي  الكتب  وعن 

مدين  كك�تب  م�سريي  ب�أن  اأنكر  ول  ه�مة.  اأخب�را  يحمل  كمن 

الب��سوات  عن  ل  الع�مليني،  دب�ء  الأ كب�ر  عن  الدائم  اأبي  حلديث 

دبية لهده  والكت�ب الدينيني. وعو�ص املغ�لة يف تقدير القيمة الأ

اأن�  ف�سل ال�س�رة اىل دف�تر اأبي والعرتاف مب�  الكت�ب�ت، من الأ

مدين به للكتب التي ت�سمه� مكتبته، علم� ب�أن اأبي حني ك�ن يعي�ص 

بني ظهرانين� مل يكن ي�سبو، مثلي، اىل اأن يجد نف�سه ث�نية وحيدا 

يف غرفته، كي ينعم ب�أحالمه احل��سدة. 

 ومع ذلك ف�ين واأن� اأت�أمل هده احلقيبة املغلقة اأح�س�ست ب�أين ع�جز 

ي�سرتخي  اأن  احي�ن�  اأبي  ع�دة  من  وك�ن  اليه�،  النظر  جمرد  عن 

ريكة، عند مدخل مكتبته، واأن ي�سع املجلة اأو الكت�ب الدي  فوق الأ

يقراأه، وين�س�ق طويال مع تي�ر اأفك�ره، وحينه� ترت�سم على حمي�ه 

ع�ئلته،  اأفراد  بني  وهو  تعلوه  التي  لتلك  مغ�يرة  جديدة  مالمح 

نظرته  وتنقلب  وامل�س�يق�ت،  وامل�س�جرات  املداعب�ت  خ�سم  يف 

ب�جت�ه الداخل. وقد ا�ستخل�ست مند طفولتي ومطلع �سب�بي ب�أن 

�سنوات  ن وبعد  اأبي ك�ن رجال قلق�، وهذا م� ك�ن يزعجني. والآ

�سب�ب التي جتعل الن�س�ن  عديدة اأدرك ب�أن هذا القلق من بني الأ

ك�تب�.

   اأم� يف م� يخ�ص موقعي يف الكون، فقد كنت اأ�سعر ب�أين اأعي�ص 

دب. ففي  على انفراد، بعيدا عن كل مركز، �سواء يف احلي�ة اأو يف الأ

نحي�ه�.  التي  تلك  من  اث�رة  واأ�سد  اأغنى  حي�ة  ثمة  الع�مل  مركز 

اأعتقد  واليوم  مواطني.  كل  غرار  على  منه�،  حمروم�  ان�  وكنت 

ب�ين كنت اأتق��سم هذا ال�سعور مع جمموع الن��ص تقريب�. وعلى نف�ص 

النهج ك�ن ثمة اأدب ع�ملي يوجد مركزه بعيدا عني، لكني مل اأكن 

تراك  دب الغربي. وكن� – نحن الأ دب الع�ملي بل يف الأ اأفكر يف الأ

– حمرومني منه اأي�س�، كم� ت�سهد على ذلك مكتبة اأبي. فقد ك�نت 
هن�ك كتب ا�سطنبول واآدابه� وهي ع�ملن� ال�سيق الدي كنت اأف�سل 

تف��سيله دوم� وايل يومن� هذا، وك�نت هن�ك كتب الع�مل الغربي 

مل.  املختلفة مت�م�، والتي ك�نت ت�سعرن� ب�لغم لب�لأ

 ك�نت الكت�بة والقراءة، اىل حد م�، و�سيلة للخروج من ع�مل حمدد  

الن�بغة.  خر  الآ وابداع�ت  والغرابة  ب�لختالف  النف�ص  وموا�س�ة 

ع�مله  من  يفلت  لكي  اأحي�ن�  يقراأ  خر  الآ هو  اأبي  ب�أن  اأ�سعر  وكنت 

نف�سي يف وقت لحق. وك�ن  اأن�  الغرب، مثلم� فعلت  ويفر ب�جت�ه 

يبدو يل اأي�س� يف تلك الفرتة اأن الكتب تفيدن� يف التحررمن الح�س��ص 

ب�لنق�ص الثق�يف. ذلك اأن فعل القراءة، والكت�بة اأي�س�، ك�ن يقربن� 

اأبي  ولكي ميالأ  م�.  �سيئ�  م�س�طرته  اإمك�نية  لن�  ويتيح  الغرب  من 

كل  الدف�تر املوجودة يف هذه احلقيبة ك�ن عليه اأن يرحل وينزوي 

يف غرفة م� ب�أحد الفن�دق الب�ري�سية، ليعود اىل تركي� حممال مب� 

كتب.

مر اىل فتح حقيبة اأبي، فلرمب� ك�ن يف   هذا م� دفعني يف نه�ية الأ

حي�ته �رش م� اأو تع��سة مل يقو على حتمله� فكتبه�. وم� اإن فتحت 

احلقيبة حتى تذكرت رائحة كي�ص �سفره، ف�أدركت اأين اأعرف الكثري 

من  ب�سنوات،  ذلك  قبل  عليه�  اأطلعني  قد  ك�ن  التي  دف�تره  من 

دون اأن اأعريه� اأدنى اهتم�م، ومعظمه�، مم� ت�سفحته واحدا تلو 

خر، يعود اىل تلك ال�سنوات التي ك�ن اأبي وهو يف عز �سب�به، قد  الآ

غ�درن� خالله� اىل ب�ري�ص. غري اأن م� كنت اأمتن�ه، كم� هو احل�ل 

ب�لن�سبة للكت�ب الذين اأكن لهم كل الود واأقراأ كتبهم،هو اأن اأعرف 

م� الذي ك�ن يجول بخ�طر اأبي وم� الذي كتبه حني ك�ن يف مثل 

�سني. و�رشع�ن م� اأدركت ب�أنه ك�ن من ال�سعب علي اأن اأعي�ص نف�ص 

التجربة. كم� اأين انزعجت من �سوت الك�تب الذي �سمعته ينبعث 

ال�سوت  هذا  اإن  نف�سي  قرارة  وقلت يف  كتبه،  كل مو�سع يف  من 

حرى اإن هذا ال�سوت لي�ص  لي�ص هو �سوت اأبي، فهو ل ي�سبهه، اأو ب�لأ

اأخطر  توج�ص  ثمة  ك�ن  يل.  اأب�  عرفته  الذي  ال�سخ�ص  �سوت  هو 

اأن اأبي، وهو يكتب،  مل يعد هو  من جمرد النزع�ج من اكت�س�ف 

اأبي : وهكذا انت�رش خويف من اأف�سل يف الت�سبه به على خويف من 
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حد  اىل  مت�أثرا  ك�ن  ب�أنه  اأي�س�  اأتبني  واأن  كت�ب�ته،  تعجبني  األ 

بعيد بكت�ب اآخرين. وحتول اخلوف اىل اأزمة تط�بق اأجربتني على 

ل، مثلم� كنت اأفعل يف �سب�بي، حول وجودي برمته، وحول  الت�س�وؤ

حي�تي ورغبتي يف الكت�بة وم� كتبته اأن� نف�سي.

نه مل يكن اأب�ع�دي�  وف�سال عن ذلك فقد كنت على الدوام ممتن� له، لأ

يع�ملني  ك�ن  ولكنه  ويع�قب،  ويهني  والنواهي  وامر  الأ ي�سدر 

ب�حرتام ويرتك يل مطلق احلرية. اأحي�ن� كنت اأظن اأن خي�يل ق�در 

اأعرف معنى  اأكن  ين مل  النطالق بحرية مثل خي�ل طفل، لأ على 

اخلوف من اخل�رشان، خالف� للعديد من اأ�سدق�ء طفولتي و�سب�بي،  

ن اأبي  واأحي�ن� كنت اأفكر ج�دا ب�أين ق�در على اأن اأ�سبح ك�تب�، لأ

خر اأن يكون ك�تب� يف �سب�به، وك�ن علي اأن اأقراأه بكل  اأراد هو الآ

ت�س�مح وافهم م�كتبه يف غرف الفن�دق.

ي�م طوال يف  لية فتحت احلقيبة التي ظلت لأ فك�ر التف�وؤ بهذه الأ

اأبي وقراأت بكل م� تعب�أ لدي من  نف�ص املو�سع الذي تركه� فيه 

عزم بع�ص الدف�تر وال�سفح�ت. فم�ذا كتب اإذن ؟ 

�سع�ر  الأ وبع�ص  الب�ري�سية  الفن�دق  عن  اللمح�ت  بع�ص  اأتذكر 

ن  كمن يتذكر ب�سعوبة،بعد  واملف�رق�ت وال�ستدللت...واأ�سعر الآ

تعر�سه حل�دثة �سري، م� حدث له  فينفر من كل ذكرى. ففي طفولتي 

�سكوتهم�  خالل  اأي  الت�س�جر،  و�سك  على  واأبي  اأمي  ك�نت  حني 

املطبق، ك�ن اأبي يهب اىل املذي�ع ويفتحه رغبة منه يف تلطيف 

اجلو،وك�نت املو�سيقى تن�سين� يف كل �سيء، على الفور.

ل يخفى عنكم اأنه ع�دة م� ي�س�أل الكت�ب: »مل�ذا تكتبون ؟«.

ين ل اأ�ستطيع القي�م بعمل  ن يل رغبة يف ذلك. اأكتب لأ اأن� اأكتب لأ

خرين. اأكتب لكي توؤلف كتب �سبيهة بكتبي ف�أقراأه�.  ع�دي مثل الآ

نه  ين م�ست�ء منكم جميعكم وم�ست�ء من الع�مل كله. اأكتب لأ اأكتب لأ

اأقدر  ين  ل  اأكتب لأ اأنزوي يف غرفة م� طوال النه�ر.  اأن  يحلو يل 

اأي  اأجمع  الع�مل  يعرف  اأكتب كي  بتغيريه.  اإل  الواقع  على حتمل 

خرون ونحن جميع�  ن، اأن� والآ نوع من احلي�ة ع�سن�ه ونعي�سه الآ

ين اأع�سق رائحة الورق واملداد. اأكتب  يف ا�سطنبول الرتكية. اأكتب لأ

ن الكت�بة  دب وبفن الرواية قبل كل �سيء. اأكتب لأ ين اأومن ب�لأ لأ

اأ�ستلذ  ين  لأ اأكتب  الن�سي�ن.  يلفني  اأن  خم�فة  اأكتب  و�سغف.  ع�دة 

ال�سهرة والنفع اللذين جتلبهم� يل الكت�بة. اأكتب كي اأكون وحدي. 

اأكتب اآمال اأن اأفهم مل�ذا اأن� م�ست�ء منكم ومن الع�مل اىل هذا احلد. 

اأقول يف �رشي  اأكتب واأن�  الن��ص.  اأن يقراأين  نه يطيب يل  اأكتب لأ

بداأته�.  التي  ال�سفحة  وهذه  الرواية  هذه  اأنهي  اأن  من  يل  لبد   :

ين اأومن مثل  اأكتب واأن� اأردد : هذا م� ينتظره الن��ص مني. اأكتب لأ

كل طفل بخلود املكتب�ت واملو�سع الذي �ستحتله كتبي فيه�.اأكتب 

ن احلي�ة والع�مل وكل م� يف الوجود جميل ومده�ص على نحو  لأ

نه من املمتع التعبري ب�لكلم�ت عن به�ء احلي�ة  ل ي�سدق. اأكتب لأ

وغن�ه�. اأكتب ل لكي اأحكي ق�س�س� بل لكي اأ�سوغه�. اأكتب لكي 

اإليه مثلم�  اأ�سبو  الذي  الو�سول  ب�لعجز عن  ال�سعور  اأتخل�ص من 

مهم�  �سعيدا  اأكون  اأن  اأ�ستطيع  ل  ين  لأ اأكتب  حالم.  الأ يف  يحدث 

فعلت. اأكتب لكي اأكون �سعيدا.

 بعد اأن و�سع اأبي احلقيبة يف مكتبي ب�أ�سبوع، ع�د لزي�رتي من 

جديد وهو يحمل كع�دته علبة �سوكول ) لقد ن�سي ب�أين بلغت من 

وال�سي��سة  احلي�ة  اأمور  يف  ك�لع�دة  وحت�دثن�  �سنة(   48 العمر 

اأبي ب�رشه �سوب  الع�ئلي و�سحكن�. ويف حلظة م� وجه  واللغط 

مو�سعه�،  غريت  ب�أين  ف�أدرك  احلقيبة،  فيه  ترك  الذي  املو�سع 

وتالقت اأعينن�، و�س�د �سمت مربك. مل اأخربه ب�أين فتحت احلقيبة 

�سيء.  كل  فهم  لكنه  نظره،  حت��سيت  فيه�.  م�  قراءة  وح�ولت 

واأدركت اأنه اأدرك، واأدرك هو اأي�س� اأين اأدركت م� اأدرك. مثل هذا 

ن اأبي ك�ن �سخ�س� واثق�  التف�هم مل يكن يدوم اأكرث من الالزم، لأ

من نف�سه، مرت�ح الب�ل ومزهوا بنف�سه. �سحك كع�دته وكرر مرة 

اللطيفة  الت�سجيع  كلم�ت  اأبوية،  وبلهجة  ان�رشافه،  وقت  اخرى، 

خروجه  يف  حدقت  وكع�دتي  م�سمعي.  على  يردده�  ك�ن  التي 

غ�بط� اإي�ه على �سع�دته وراحة ب�له. لكني اأذكر اأين يف ذلك اليوم 

اأح�س�ست يف داخلي بفرحة حمرية.

عن  اأتخلى  اأن  قررت  قد  كنت  ع�م�  وع�رشين  بثالثة  ذلك  وقبل 

اأربع  وبعد  الغرف.  اإحدى  يف  روائي�،ف�نزويت  واأ�سبح  �سيء  كل 

و�سلمت  ه«  واأبن�وؤ جودة  »ال�سيد  وىل  الأ روايتي  اأنهيت  �سنوات 

بيدين مرجتفتني خمطوط� مرقون� من الرواية اىل اأبي كي يقراأه� 

ه�م�  اأمرا  ك�ن  موافقته  على  احل�سول  ن  لأ فيه�،  راأيه  ويبدي 

بل  فح�سب،  وذك�ئه  ذوقه  على  اأعتمد  كنت  ين  لأ ل  يل،  ب�لن�سبة 

مي مل يع�ر�ص رغبتي يف اأن اأكون ك�تب�. ولدى  ن اأبي خالف� لأ لأ

عودته بعد اأ�سبوعني �س�رعت اىل فتح الب�ب فلم ينب�ص ب�أية كلمة، 

اأن كت�بي قد راقه  اإليه وقبلني بطريقة فهمت منه�  لكنه �سمني 

كثريا. وظللن� لبع�ص الوقت �س�متني م�سطربني مثلم� يحدث يف 

لحق  وقت  يف  راحتن�  ا�ستعدن�  ومل�  الع�طفي.  التم�دي  حلظ�ت 

فيه�  مب�لغ  وبكلم�ت  اهتي�ج  بكل  يل  وعرب  التح�دث  يف  بداأن� 

يوم  ذات  �س�أن�ل  ب�أين  يل  وق�ل  ول.  الأ كت�بي  ويف  يف  ثقته  عن 

هذه اجل�ئزة التي اأت�سلمه� اليوم مبنتهى ال�رشور. لقد ق�ل يل ذلك 

من دون اقتن�ع حقيقي، لكي يحدد يل هدف� معين�، على غرار م� 

 ،» ب��س�  »�ست�سبح   : الت�سجيع  ب�ب  من  لبنه  الرتكي  ب  الأ يقوله 

وظل يردد هذه الكلم�ت لعدة �سنوات، وكلم� راآين، كي ي�سجعني، 

قبل اأن توافيه املنية يف �سهر دجنرب من ع�م 2002.     

  -----------------------------------------

j ن�ص  الكلمة التي األق�ه�  الك�تب الرتكي  اأوره�ن م�بوق  يف حفل ت�سلم ج�ئزة 

داب بت�ريخ 7 دجنرب 2006.  نوبل لالآ
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ب�أنوار  م�سع�سعً�  النجوم،  من  قريبً�  املنرب  على  ك�ن 

فيه  حتدُق  مبهورة،  كثرية  و�ص  روؤ على  مهيمنً�  اللغة، 

ح�فلٍة  مو�سيقى  اإىل  ذاُن  الآ وت�سغي  تراُه،  فال  العيوُن 

قم�ر. ب�ملع�ين، فت�سرُي اأيديه� اأجنحة وتطري �سوب الأ

الثي�ب  يف  نوراً  ومل�سْت  يدي،  الأ تربكت  نزل  وحني 

واجللد، و�سمت راوئَح اجلن�ن، فذابت وجداً وهي�مً�.

�سيدي ح�ذر هذا الدرب، اإنه زلق، مل تقم اجله�ت املعنية 

بر�سفِه وتركْت م�ستنقع�ته!

- اأخر�ْص ي� ولد، تريدون اأن ُي�سنع لكم كَل �سيء.

يَده  مي�سُك  ال�سبيُّ  والبيوت،  الدواليب  بني  مي�سي�ن 

خطواتُه  وال�سيُخ  املعتم،  الطريق  يف  امل�سب�ح  وي�سلط 

حذرة، ق�سرية، وح��سة �سمِه دقيقة، لكن احلذَر ل مينُع 

وحتدث  فـُيذعر،  وجهه،  قرب  قطة  فتقفز  القدر،  من 

ال�سيُخ  في�رشُب  احلقل،  �سعف  وراء  القطط  بني  معركة 

الولَد !

- هل و�سلن� اإىل بيت �سعيدة القدوم؟

- ل نحن يف درب اآخر..

- ومل�ذا لففَت بن�، ك�ن بيته� على راأ�ص الطريق؟

اإىل  اأردن� الو�سول  الدرب، واإذا  اأغرَق ذلك  - امل�ستنقُع 

بيت �سعيدة الغ�رق معظمه يف املي�ه فال بد اأن نلتف.. 

و�سوح ال�سيخ بع�س�ه منزعجً�، وتذكر كيف ك�ن يرك�ُص 

يف هذه الدروب، ويقفُز جدراَن البيوت واأ�سيجة الب�س�تني، 

وي�سعُد النخيل، فيت�أوه متح�رشاً، ويده�ص كيف اإن كَل 

اأموالِه املتجمعة ل جتلُب له مثل تلك ال�سع�دة؟

 - ه� قد و�سلن� ي� �سيخ ملنزل �سعيدة..

 - اأ�سُم رائحة عطنة.. ! 

الفئران  جثث  من  الكثري  يحمُل  �سيخ  ي�  امل�ستنقع   -  

و�س�خ الط�فحة، قلُت لك ي� �سيدي.. املنتفخة، والأ

 - اأخر�ص ي� ولد! وقل يل اأين الب�ب؟

عل  �سوتي  و�س�أرفع  اإليه،  نخو�ص  اأن  بد  ل  الب�ب   -  

املراأة وعي�له� ي�سمعونني!

وْت ف�إن �سوتك غليظ ثقيل!  - �سّ

ال�سيخ  �سوت  مقلداً  �سدقيه،  مبلِء  ي�رشُخ  الولُد  وراح 

وهو يقراأ، ولكن املنزل �سبه املتداعي الغ�رق يف املي�ه 

مل ي�سمع، وحدق الولُد يف خروِم النوافذ وراأى ب�سي�سً� 

ورفَع  الكهل  يَد  ال�سبية، فرتَك  وتذكَر ف�طمة  نور،  من 

هن�  من  بف�أر  ي�سطدُم  وهو  املي�ه  يف  وخ��ص  ثوَبُه 

وقطة ط�فحة من هن�ك، وقد تق�رب� وتوحدا يف ملكوت 

اأفزعَت  بقوٍة،  ي�رشبُه  وراح  الب�َب  و�سَل  حتى  املي�ه، 

و�ُسهم من كل الثقوب، وجُه امراأٍة  ال�س�كنني، فظهرْت روؤ

م�سنة مت�سُغ بقاًل، وفت�ة ح�سن�ء تلوُك خبزاً، وح�سٌد من 

وجوِه العف�ريت ال�سغ�ر طلعْت من م�س�م احلجر.

 - ال�سيُخ يريُد فلو�َسُه وقد �سرب عليكم كثرياً ي� خ�لتي 

اأم ف�طمة!

 - لعنك اهلل ي� ابلي�ص! تزعجن� يف هذا الوقت، والظالُم 

، ولي�ص يف بيتن� رجل.. حلَّ

ورفع ال�سيُخ �سوَتُه من وراء املي�ه:

جل      - لقد ط�ل �سربي و�س�ق عمري واهرتاأت نعلي لأ

تلك الدراهم امللعونة والفلو�ص املغبونة!

م: وق�لت الأ

ن، �سوف يرتفُع املبلغ اأ�سع�فً�! - يهرُف ب�لنحوي الآ

ق�لت ف�طمة برقة:

 - �سوف نعطيك املبلغ ي� �سيدن� قريبً�.

الطني  من  يطلُع  مالئكي  �سوٌت  فهذا  ال�سيخ،  وذهل 

�سوات التي ي�سمعه� معدنية جملجلة،  وال�سبخ، وكُل الأ

وجداً،  فذاَب  طفلة،  تعد  مل  ف�طمة  اأن  بفرا�ستِه  واأيقن 
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ومتنى الب�رش، وق�ل بهدوٍء غريٍب ولطف عجيب:

- ل واهلل ل ت�ستعجلوا ول تغ�سبوا، ف�إنني فقط اردُت 

تتمهلوا  لو..  وحتى  هن�،  من  مررُت  نني  ولأ التذكري 

اأ�سبوعً� فال �سري، هي� ي� ولد ول تزعج الن��ص ودعهم 

يرت�حون واإذا اأرادوا اأي معونة فرقبتي �سدادة.

م: ق�لت الأ

 - احلمد هلل �س�ر يتكلم ب�لع�مي.

ج�ء ال�سبي منده�سً� من تغري ال�سيخ، واأيقن ب�أن لفحًة 

خ��سة  بف�سول،  ال�سم�َء  وط�لَع  عليه،  هبطْت  اإمي�نيًة 

الع�دة، وم�سي� يف  برفٍق على غري  يَدُه  اأخذ  ال�سيخ  ان 

الدرب، وعيوُن ال�سبي ازدادت ات�س�عً� وف�سوًل.

ق�ل ال�سيخ:

 - كيف ترى ف�طمة، كربت األي�ص كذلك؟

اإىل  قفزت  ولكنه�  معً�،  نلعُب  كن�  وفج�أة،  كثرياً   -

نوثة وتركتني! الأ

- ج�ثمة يف البيت، م�ستورة ؟ !

- اأمل تر منزلهم.. ؟!

زلَق ل�س�نُه، ثم ك�َد اأن يق�سمه. و�سعر ب�أن الرجَل �س�ر 

مريبً� يف هذه اللحظة، وقد راح يقرتب من حم�ه وهو 

البخيل،  الوجه،  املحروق  عمى  الأ هذا  اإن  من  مذهول 

يريد تلك ال�سبية!

ق�ل:

- اإنه� ت�ستغل يف معمل مع الرج�ل، وهي عوراء دميمة، 

ورائحته� كريهة!

نرجع  اأن  ن�ستطيع  األ  كثرياً؟  بعدن�  هل  اإلهي..  ي�   -

لهوؤلء الذين لهم دخل جيد ومع هذا يتلك�أون يف دفع 

ديونهم!

يتط�ول  كثرية،  عيوٍن  ذو  م�سيء،  عمالٌق  ظهر  وبغتة 

�سج�ر فذعر ال�سبي ذعراً �سديداً، وترك يَد  و�ص الأ اإىل روؤ

ال�سيخ، و�رشخ فزعً�:

 - ي� �سيدي.. ثمة غول.. غول كبري!

 - اخر�ص ي� ولد!

 - اإنه حيواٌن.. خميف.. �س�أترك.. ل اأ�ستطيع.. 

واندفع بني ال�سجر والنخيل وهو ي�رشخ :

اأن�  اأم�  نف�سك وتطري..  تنقَذ  اأن  وت�ستطيع..  �سيد  اأنت   -

فيتيم.. فقري!

جثم ال�سيُخ وحده، واأ�سداء �سيح�ت ال�سبي متالأ روحه 

قلقً�، وهو ي�سعُر ب�لدرب املعتم، وبهذا الفحيِح الغريِب 

راأ�سً�  وك�أن  ال�سجر  اأوراِق  ه�سه�سة  وي�سمُع  القريب، 

من  تقرتُب  ل�سعٌة  حرارٌة  ثمة  وك�ن  تهزه�،  عمالقًة 

وجهه، وانفجر �سوٌت معدين يف ال�سكون:

- م� هذا ي� �سيخ.. كيف تفعل ذلك؟

- من.. يكلمني.. من هذا؟

وك�أنه ك�ن يرى اجل�سم العمالق املتط�ول اإىل ال�سم�ء، 

ويجثم�ن  ال�سجر  يعلوان  اللذين  الكبريين  بجن�حيه 

معً�،  و�سقٍر  اإن�س�ٍن  راأ�َص  الكبريُة  الراأ�ُص  وك�أن  عليه�، 

الكثرية  الديوَن  وتذكَر  فت�أوه  ح�نت،  �س�عته  اإن  وظنَّ 

وملم�سه�  اجلديدة،  وزوجته  يح�سله�،  اأن  عليه  التي 

الن�عم وج�سده� املثري، فق�ل:

- اأي �سوت هذا؟ مل�ذا تتعر�ُص ل�رشير م�سكني و�سيٍخ 

ي�ت؟ حزين ج�مع لل�سدق�ت وق�رئ لالآ

اأيه�  الفقراء  على  لنوزعه�  نقودك  حمفظَة  اأخرْج   -

ال�سيخ امللعون!

- ل، ل، اإل هذا، خْذ روحي ي� �سيدي واترك.. جيوبي!

- اخر�ْص!

وج�ءتُه �رشبة من علبٍة �سغرية ف�رغة، �سم فيه� رائحة 

طم�طم. لكنه� ك�نت موؤملة. ف�أخرج املحفظة وانتزعه� 

ال�سبح بقوة.

�سنعوه�،  التي  الكبرية  العرو�سة  فكوا  قد  ولد  الأ ك�ن 

واأخذوا النقوَد واندفعوا بني الب�س�تني وهم ي�سحكون. 



قناع

بقعة �سغرية �سوداء تظهر على �سطح املراآة .. متد يدك 

األت�سق  اأنه  تعتقد  م�  عنه�  لتم�سح  املراآة  اإىل  ب�آلية 

لكنه� ع�دت مع   ، اختفت  ال�سوداء  البقعة   . ب�سطحه� 

اإبع�د يدك عن �سطح املرة . فتقرب وجهك من املراآة ، 

فتظهر بو�سوح ندبة �سوداء يف منت�سف اخلد .. اخلد 

ي�رش ... مين يف املراآة واخلد الأ الأ

ال�سوداء  الندبة  حواف  ببطء  وتتح�س�ص  يدك  متد 

فتلت�سق ب�أطراف اأن�ملك ق�سور من اجللد الذي يحيط 

ب�لندبة ، وتزداد م�س�حة الندبة وتتحول اإىل م� ي�سبه 

ي�رش حتى �سفتيك . ال�رشخ من منت�سف خدك الأ

ندبة اأخرى تظهر اأعلى الوجه ، وب�رشعة تنـزلق نحو 

�سفل مكونة �رشخً� جديداً .. ندبة جديدة اأكرث ات�س�عً�  الأ

ربع وتظهر اأ�سفله� م�س�حة  تنت�رش ب�متداد اجله�ت الأ

ب�هتة اللون ...

�رشخ جديد ي�سل بني ندبتني يجعلك حتدق برتقب يف 

قل تعرف من  املراآة ب�نتظ�ر توقف ال�رشوخ اأو على الأ

اأين تنبع الندب�ت .

تفكر ب�إغالق عينيك ... لكنك اأي�سً� تلغي فكرة النهو�ص 

من اأم�م املراآة خوفً� من اأن جتد �سخ�سً� اآخر يحدق 

ن  الآ اأنت  قل  الأ .. فعلى  للمراآة  اإذا نظرت جمدداً  فيك 

تت�بع التغري درجة بدرجة . 

تت�س�قط �سعريات �س�ربك وتظهر مع�مل جرح �سغري .. 

اأنك  .. حتى  وىل  ال�سب�ب الأ اأخفيته منذ �سنوات  جرح 

خرية . مع كث�فة ال�س�رب ن�سيته مت�مً� يف الفرتة الأ

ازدي�د  من  خوفك  لكن   ، اجلرح  تتح�س�ص  اأن  ترغب 

يدك  بو�سع  تكتفي  يجعلك  وجهك  يف  �سوءاً  الو�سع 

املراآة  وعن  عينيك  عن  اجلرح  لتخفي  وجهك  اأم�م 

اأي�سً� .

اأن  ترى  يدك  من  �رشيعة  حركة  ومع   ، قلياًل  تنتظر 

ب�لرتي�ح  فت�سعر   .. مع�مله  وتغريت  انفتح  اجلرح 

لتخل�سك منه . 

اختف�ء مع�مل اجلرح القدمي تدفعك للتفكري يف مالمح 

وجهك التي تتغري بفعل ال�رشوخ .. مل تزعجك الفكرة ، 

فقط ه�ج�ص مقدرتك على الت�آلف مع مالحمك اجلديدة 

ه�ج�ص  اأي�سً�  زاحمك  القدمية  ..  مالحمك  األفت  كم� 

خرين .. فهل �سيتقبلون التغري ب�سهولة ، اأم  موقف الآ

قن�عهم بوجهك اجلديد .  اأنك �ستحت�ج اإىل مربرات لإ

كل  ت�ألف   .. لك  اآخراً  وجهً�  تتذكر  ل  اأنك  تعرفه  م� 

واأي�سً�  والفرح  احلزن  ت�س�ري�ص  ت�ألف   .. تق�طع�ته 

ذاك اجلمود الذي ي�سود يومك .. حتى احل�دثة - التي 

امنحى اجلرح الن�جت عنه� مع التق�رش - اأ�سبحت اأكرث 

اأن  قبل  اأ�سهر  طوال  ع�نيت  اأنك  رغم  معه�  ت�س�حمً� 

تخفي اأثره� �سعريات �س�ربك . 

ليفة -  الأ الزوال - زوال مالحمك  تتداخل مع فكرة 

وىل ... ا�سمك ... زمنك  اإمك�نية تخل�سك من حي�تك الأ

... ذكري�تك ... ع�مل اآخر �ستغر�ص فيه نف�سك .

اأي�سً� نوعية الذكري�ت   .. تفكر ب�ل�سم الذي �ستحمله 

اجلديدة  واملالمح  اجلديد  ال�سم  مع  تتالءم  التي 

لتغر�سه� يف اأعم�قك . 

تطوف مبخيلتك عدة اأ�سك�ل حلي�تك اجلديدة ... بح�ر 

كثرية  اأعم�ل   ... حداد   ... دببة  �س�ئد   ... مركب  يف 

النحيل  ج�سمك  حجم  موازنة  حت�ول  واأنت  تتواىل 

احلديقة  اأم�م  زهور  ب�ئع  مهنة  اأخرياً  تخت�ر   . معه� 

الندب�ت وال�رشوخ يف وجهك �ستمكنك من   .. الكبرية 
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القرتاب من الوجوه ، و�ستدفع اأي�سً� اأ�سح�ب الوجوه 

لل�رشاء منك ب�رشعة لتزيحك بعيداً عنه� .

اأم�م  تزعجك - اخرياً -  فكرة و�سع وجهك امل�سوه 

اإمك�نية  لرتى  املراآة  من  وجهك  فتقرب   ، خرين  الآ

ب�هتة  امل�س�حة  لكن   ... وال�رشوخ  الندب�ت  جتميل 

والتق�رش   .. تغيري مالمح وجهك  ت�ستكمل  تك�د  اللون 

اليمنى مع امل�س�حة املحيطة به� مت�مً�  ذن  الأ �سمل 

فتغرز   .. �سئيلة  اأ�سبحت  وجهك  جتميل  واإمك�نية   ..

اأظ�فرك يف وجهك وتنـتزع بق�ي� ق�سور اجللد .

على  يكتمل تق�رش جلد وجهك ، فتفتح زر قمي�سك الأ

اأعم�قك  ثم  عنقك  ب�جت�ه  ال�رشوخ  انزلق  ب�نتظ�ر 

وميتد   .. املراآة  وجه  على  تظهر  بي�س�ء  ندبة  لكن   ..

كل  يف  اجلدار  مع  وينـزلق  �سطحه�  ب�متداد  �رشخ 

الجت�ه�ت.

العامل

تكتب الع�مل يف ورقتني .. ورقتني متق�بلتني تكفي�ن 

عنك  النوم  ُيبعد  الفكرة  ومي�ص   .. كله  الع�مل  ل�سجن 

مت�مً� .. الع�مل كله يف ورقتني ،  يف ال�سفحة اليمنى 

خرى املق�بلة تكتب بقية الع�مل..  تكتب نف�سك ، ويف الأ

حتى اأنك قد ل حتت�ج اإىل ه�م�ص. الفكرة اأقل ا�ستفزازاً 

فك�ر ال�س�بقة وت�ستلزم جمهوداً اأقل .. وت�ستطيع  من الأ

قل  الأ على   .. املراآة  اأم�م  مك�نك  يف  واأنت  تنفيذه� 

فيه�  �ستدفن  التي  اله�ئلة  احلفرة  تخل�ست من فكرة 

الع�مل .

احلروف  تكتب   ، اليمنى  ال�سفحة  اأعلى  ا�سمك  تكتب 

يف  عنك  تعرب  وظلت  لزمتك  ط�مل�  التي   - ربعة  الأ

مل  الذي  ال�سفر  وجواز  والدرا�سة  امليالد  �سه�دات 

ت�ستخدمه اأبداً - تعيد راأ�سك للوراء وتت�أمل الورقتني.. 

اإىل  حتت�ج  ب�هتة  ك�فتت�حية  تبدو  ا�سمك  حروف 

حم�وًل  ا�سمك  يف  حتدق   ، قلياًل  لتتوهج  م�  مل�سة 

ول ... تقتنع  تربير وجوده ك�ماًل اأم تكتفي ب�حلرف الأ

ب�رشورة وجود ال�سم ك�ماًل حتى ل تختلط اأنت مع 

الع�مل ، اأو يزاحمك يف ورقتك �سخ�ص اآخر .

ت�سع خطً� حتت ال�سم حتى ُتثبت الورقة اأكرث ... تفكر 

رق�م  الأ ت�ستعر�ص  ال�سم ..  بجوار  رقم  بو�سع  اأي�سً� 

اأرق�م  فكرة  تلغي   .. ربعة  الأ احلروف  مع  املت�س�بكة 

ت�أريخ امليالد .. تلغي بعد ذلك رقم �سنتك التي وقعت 

وف�ة جدك  بداية من  �سيء  اأكرث من ح�دث  فيه�  لك 

مروراً ب�جلرح الذي م� زالت اآث�ره وا�سحة يف �س�عدك 

�سه�دة  على  ح�سولك  �سنة  اأي�سً�  تلغي   ،  ... ي�رش  الأ

ال�سف الرابع البتدائي بعد الر�سوب لع�مني متت�ليني 

... ت�أ�سي�سك خلزنة �سغرية يف جتويف بني عدة اأحج�ر 

مر�سوفة بجوار بيتك لتخفي فيه� اأ�سي�ءك اله�مة ... 

احلني  بني  تتذكره  الذي  ول  الأ الليلي  اجلميل  احللم 

ول يف املقهى ... ال�سيج�رة...  خر ... كوب ال�س�ي الأ والآ

�ست�ذ راأفت ... حت�س�ص الزغب اخلفيف اأعلى  اأ�رشف ... الأ

رق...  ال�سفتني اأم�م املراآة ... رامي ... �سمر ... متعة الأ

 ... الع�مل  عن  ب�لر�س�  اإح�س��سك   ... النتظ�ر  معنى 

البك�ء املر ... اجلرح اأعلى �سفتيك الذي نتج عن ف�سل 

حم�ولتك مغ�درة الع�مل يف يوم زف�ف �سمر ... 

رق�م التي متر يف خ�طرك .. فتخت�ر  اأده�ستك كمية الأ

رقمً� يف خ�نة الع�رشات .. رقمً� ع�سوائيً� تعتقد اأنه قد 

ن . يعرب عن العمر الذي و�سلت اإليه الآ

تفكر ب�لنتق�ل اإىل الورقة املق�بلة لت�سع اأ�سمً� ورقمً� 

كم� فعلت بورقتك .. ل جتد ا�سمً� ي�ستطيع مق�بلة ا�سمك 

ول ف�رغً� وتعود اإىل  اأو رقمً� يق�بله فترتك ال�سطر الأ

ورقتك فهي حتت�ج اإىل الكثري لتمتلئ .

ول  الأ ال�سطر  بقية  ترتك  ثم   ، والرقم  ال�سم  تت�أمل 

الث�ين .. تكتب حرف  ال�سطر  اإىل بداية  ف�رغً� وتنتقل 

اأن  تب�هيت  وط�مل�   ، مميز  حرف  اأنه  ت�سعر  )الراء( 

اأ�سمك الك�مل يتكرر فيه )الراء( اأربع مرات ... وموجود 

اأي�سً� يف اأ�سم�ء  كل من اأحببتهم و�س�دقتهم . حتيط 

�سبعة  الرقم  اإ�س�فة  فكرة  وتلغي  بدائرة  الراء  حرف 

داخل الدائرة ليكتمل رمز حظك ... 

تنتقل للورقة الي�رشى .. ت�ستقر على و�سع رقم مكون 

�سخ��ص  الأ عن  يعرب  اأنه  تظن  رقم   .. اأرق�م  �ستة  من 

.. �سواًء الذين اكتفيت  الذين علمَت بهم طوال حي�تك 

بنظرة �رشيعة اأو الذين زاحموك يف الوقت واملك�ن .

نقله�  حت�ول  التي  الفكرة  على  �سو�ص  الكبري  الرقم 
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اإىل الورقة .. اأي�سً� تبقي بقية الع�مل الذين مل ي�سملهم 

اإىل  ... ت�سطب الرقم وت�ستقر على تق�سيم الع�مل  الرقم 

ل  الذين  �سخ��ص  الأ يحمل  ول  الأ  .. رقمً�  ع�رش  اثني 

ملن  والث�لث   .. تعرفهم  ل  للذين  والث�ين   .. يعرفونك 

يعرف القليل عنك .... وحتر�ص على اأن يكون ح��سل 

رق�م رقمً� بجواره ت�سعة اأ�سف�ر . جمع الأ

خ�رج  الع�مل  من  اأحداً  ترتكك  مل  اأنك  فكرة  اأراحتك 

الذين  الرقم  اأ�سم�ء من خ�نة  اأربعة  ، فتنتقي  الورقة 

وىل ، وت�سيف  �سم�ء على الورقة الأ يحبونك وتكتب الأ

نه  لأ ر�س�د   .. رائعة  نه�  لأ راني�  حبك ..  �سبب  اإليهم 

نه� اأكرث روعة من راني� .. و زكري�  خمل�ص .. نربا�ص لأ

تعرفك  تواريخ  بكت�بة  تفكر   ... اخال�سً�  اأكرث  نه  لأ

ورقتك  ُتزحم  ل  حتى  الفكرة  تلغي  لكنك   ... عليهم 

رق�م ، وترتك م�س�حة �سغرية ل�سم تعتقد اأنه ل  ب�لأ

بد من اإ�س�فته حتمً� ... ويف ورقة الع�مل تكتب دول 

الع�مل التي ط�مل� رغبت يف زي�رته� .   

وتكتب   ، ف�رغني  �سطرين  ترتك   .. ورقتك  اإىل  تعود 

عنوانً�  اعتب�ره  ميكن  م�  الت�يل  ال�سطر  منت�سف  يف 

حي�تك  يف  مرحلة  عن  �سيكون  �سيكتب  فم�  فرعيً�... 

تعتقد اأنه� بح�جة لتف�سل عم� �سبقه� .

ال�سهر  يف  ليوم  ت�ريخ  حمل  الت�يل  ال�سطر  يف  الرقم 

ا�ستخراجك  واملن��سبة   .. امل��سي  الع�م  من  خري  الأ

جواز �سفر .. وال�سبب �س�حبة ال�سم الذي تركته ف�رغً� 

�سهرين -  املن��سبة - وعلى مدار  .. قبل  على  الأ يف 

 .. حي�تك  يف  اأ�س��سي�  والنرتنت  الكمبيوتر  اأ�سبح 

.. منه�  الليل  �س�ع�ت يف  النه�ر وثالث  �س�عت�ن يف 

�س�عة كل يومني تتحدث اإىل �س�حبة ال�سم ... 

تنتزع   .. املق�بلة  الورقة  يف  وحتدق   .. ورقتك  ترتك 

�سخ��ص الذين يعرفون عنك قلياًل  رقمً� من خ�نة الأ

�سبب  تعرف  ل  اليمنى  ..  الورقة  يف  الرقم  وتكتب 

اختي�رك لر�س� لتنقله� اإىل جهتك .. فم� تعرفه عنه� 

احل�سول  ا�ستم�رة  تعبئة  يف  �س�عدتك  اأنه�  �سوى 

ق�بلته� م�س�دفة  بيومني  بعده�   .. ال�سفر  على جواز 

عندم� ت�سلمت جواز ال�سفر .. �س�ألتك عن وجهة �سفرك، 

اأنك  تقول  واأنت  مودعً�  له�  لوحت  عندم�  وابت�سمَت 

�ستح�رش له� تذك�راً من البلد الذي �ست�س�فر له ... لكنك 

مل ت�س�فر .

اإليه  �ستغ�در  كنت  الذي  البلد  تكتب  الع�مل  ورقة  يف 

لكنه غدر بك ... اأو غدرت به .. ل تعرف مت�مً� اأيكم� 

ك�ن يخفي خنجراً وراء ظهره .  

نرتنت قبل اأ�سبوعني قلُت له� اأنك  يف اآخر ر�س�لة ب�لأ

ق�دم .. هي اأي�سً� ق�لت لك عن اأحالمه� .. حدثتك عن 

م�كن التي �ستجمعكم� معً� .. ق�لت اإنه� �ستعرب بك  الأ

.. �ستكتمل  اأخرياً  اإنه� �ستكتمل  .. ق�لت لك  اإىل الع�مل 

وعر�ست   ، به�  اأي�سً�  اأنت  تكتمل  ن  لأ وتدعوك   .. بك 

عليك �سجنً� قمريً� اإىل اآخر العمر رداً على عر�سك جنة 

�سم�سية ملدة �سهر ... ثم ...

يف ورقة الع�مل تكتب الرقم الذي ميثل ت�ريخ ميالد 

الع�مل  .. وتكتب اأي�سً� ت�ريخ وف�ته الب�رحة .  



لِف  الأ بك�رِش  وا�ُسم  ا�ِسم  يق�ُل  لغ�ت،  »ا�سم«  يف  »للعرب 

ه�«  و�سمِّ ال�سني  وك�رِش  لف  الأ ب�إ�سق�ِط  و�ُسمٌّ  و�ِسمٌّ  ه�،  و�سمِّ

ب�نة يف اللغة للعوتبي، ج2، �ص 170. الإ

اأحي�نً� منزلُه بجزيرة �سقر وحيداً،  ابُن خف�جة يغ�دُر  »ك�ن 

»ي�  ي�سيح  وقف  هن�ك  جبلني  بنَي  �س�َر  اإذا  حتى  ومي�سي 

ويعوُد  يعيده�  ثم  كلم�ته،  ال�سدى  فريدد  متوت!«  اإبراهيم، 

ال�سدى اإىل ترديده�، ويظل على هذه احل�ل حتى يخر مغ�سيً� 

ندل�سي- ع�رش الطوائف واملرابطني،  دب الأ عليه«، ت�ريخ الأ

اإح�س�ن عب��ص، �ص164.

1- اال�سم و�ْسٌم اأم �ُسم؟

اأفواِه  ال�سم كلمٌة تعنيني، �ُسممت ب��سٍم اأجترعه كّل مرٍة من 

ا�سمي  يف  ال�ّسمُّ  العجيبة،  امِلراآِة  يف  نف�سي  اأن�دي  الن��ص، 

غرابة  ال�سم  ب�لع�سل،  واأحي�ين  م  ب�ل�سُّ قتلني  نطقتُه  كلم� 

ابِن  لل�سدى عند  التي  الواحدة  الوحدة  اأوىل، على قدِر  هويٍة 

خف�جة.

ت�س�بُه  املن�دى،.  اأن�  اأكن  لو مل  َتلفتُّ حتى  ا�سمي  ُنطَق  كلم� 

�سم�ء يف املك�ن الواحد يجعلني اأحتفز، ن�دراً م� اأ�ستطيع  الأ

تاليف التحفز الذي يعقب نطق ا�سم ال�سم الذي ُيحركني.

ا�سمَك هَو ا�سُمك ل ا�سمي اأن�، حتى من �سّم�َك �س�عة الختي�ر 

الذي ك�ن يف حلظة  اأنُه �سممك، ين�ديَك ب��سمك، وهو  ين�سى 

�سم�ء، على اأي �ُسّم  الختي�ر يظن اأنُه ق�در على اأي �سم من الأ

ن اأن� هي ال�سدى املق�بل لال�سم  ي�ستهيه، ليتُه ا�ستهى اأن�، لأ

خر حيُث �سدى الت�سمي�ت التي هي  خر، الع�مُل الآ يف الع�مل الآ

غم�ء. �رشخة جبٍل  ت�سبب الإ

ُنطَق  اإذا  اللحظة،  نف�ِص  يف  وتقتل  حُتيي  التي  الع�سل  �سموُم 

ا�سمي بعدد ذرات الرمل التي وط�أته� ف�أن� ميٌت ل حم�لة، �ُسمُّ 

اأن  قبَل  ال�سمّي،  ال�ُسم  هذا  لتع�طي  العجيبة  والن�سوُة  ال�سم 

ي  اأُ�َسمِّ ا�سمي حقً�؟  ا�سمي هَو  اأمهلوين حلظة: هل ك�َن  اأموت 

الب�رشة  يف  و�سٌم  هي  اأ�سم�ٌء  اأموت،  ال�سم  ب�ُسمِّ  �ُسّمً�،  ا�سمي 

اأي�سً�  كلم�ٌت  �سم�ء  الأ اأن  نن�سى  حقً�  هل  الكوفة،  يف  و�سمو 

ون�سو�ص؟.

ُمل�سٌق  جبهتك،  ا�سُم  هَو  ا�سمك  جبينك،  على  مكتوٌب  ا�سمَك 

ن ا�سمَك كذا، لكن هل حقً� الذوات ت�بعة  تعريفي بك، اأنت كذا لأ

بي�ص،  لال�سم؟ اأم العك�ص؟ اأم امل� بني؟ هل ذاتك هي ا�سمك الأ

معً�،  �سود  والأ بي�ص  لالأ ق�بلة  رم�دّية  األوانً�  �سم�ء  لالأ اأن  اأم 

نحُن نحي� بني األوان الذات واألوان ال�سم، يف املك�ِن م� بني 

�سم�ء، وخرابة دريدا حيث  �سيدلية اأفالطون حيث ن�سرتي الأ

بر. نتع�طى الإ

لنقل  اأو  ا�سمي ولقبي،  نف�ص  الذي يحمل  العم�ين  اأخي  جرين 

ال�سم«  هذا  اإىل  �سبق  الأ من  اأعرف  »ل  ا�سمه  حمل  من  اأن� 

اإ�سك�لية  اإىل احلديث عن  خر،  اأن ي�ست�سري الواحد من� الآ دون 

اأنن� ل نعرف من يخت�ر  والواقع  لق�ب.  والأ والكنى  �سم�ء  الأ

وهو  اأبي،  من  جدي  لقب  ك�ن  امل�سمى.  اأم  ال�سم  �سحيته 

ر�ص  ن: »موليم«. هكذا حتفظ مدونة الأ املفرو�ص اأن اأحمله الآ

املحفظة مللكه الذي اقت�سمه ورثة كثريون، وم� ع�د يهمهم  

اأن  يبدو  م�  على  لكن  ا�سم.  دون  ترك  الذي  ر�ص  الأ �سوى 

بن�ء مل يرقهم هذا اللقب، ومنهم والدي طبع�، وذاك حقه،  الأ

و�س�دف موت جدي خروج ال�ستعم�ر من املغرب. غرد مع 

اأنف��سه  لفظ  ثم  الوطن«  »يحي�  امل�س�ء  ذاك  يف  املتظ�هرين 

يف الليل. 

كرا�س�ت  وتدون  الن��ص  عقود  ت�سجل  اأن  الدولة  على  ك�ن 

فتقدم  النداء  تعمم  املدنية،  احل�لة  ملراكز  تبع�  املواليد 

يدون  اأن  اأجل  من  مركز  اأقرب  اإىل  الن��ص،  كل  مثل  والدي، 

�سيندم  بعد  »فيم�  املدنية  للح�لة  كن��س�  له  وي�سبح  نف�سه 

اأنه تريث قليال ريثم� يت�سع خي�له لختي�ر لقب مالئم«.  لو 

بطلب  تقدم  مل�  لكنه  لق�ب،  الأ بع�ص  راأ�سه  يف  تدور  ك�نت 

لق�ب قد اختريت  اأن هذه الأ رف�ص من طرف املركز بدعوى 

والقب�ئل  الدواوير  يف  متف�سية  الظ�هرة  هذه  تبدو  قبل.  من 

اللقب  ب�أ�رشه� حتمل  القبيلة  ان  ب�سكل كبري، حيث  املغربية 

الذي له ت�ريخ فيه�. ع�د والدي  لل�سخ�ص  اأو  نف�سه لكبريه� 

يظفر  عله  دم�غه  يع�رش  �سجرة  حتت  وجل�ص  يفكر،  حزين� 

هذه  من  ب�رشعة  ينتهي  اأن  هو  املهم  يهم.  ل  مالئم...  بلقب 

�سطوانة ويعود اإىل عمله. اأ�سعل �سيج�رة وراح ميت�ص منه�  الأ

الدخ�ن. وفج�أة ط�لعه �سديق قدمي، فحد�ص اأن م�سكل ال�سم 
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ق��ص ون�قد من املغرب      �س�عر من عم�ن
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يوؤرقه، ف�أخربه اأن لديه احلل ال�سهل. ف��ستب�رش والدي. وتطلع 

احلل  هذا  اإىل  يهده  مل  اأن خي�له  كيف  منده�س�.  اإىل �سديقه 

اأن ي�ستلهم لقبه من طبيعة العمل الذي يزاوله.  مع ب�س�طته: 

ب�حلج�رة،  العمل  يهوى  ك�ن  م�  ولكرثة  بن�ء،  اأبي  وك�ن 

يكن هذا  »احلجري«. مل  فكرة  اإليه  تب�درت  رائحته�  ويع�سق 

املربر الوحيد لختي�ره، فقد ك�ن لونه اأ�سمر مييل اإىل اللون 

واين، مواد  احلجري، وك�ن كل �سيء اآنذاك يرتبط ب�حلجر: الأ

�سفلت... واأ�سبح لوالدي اأكرث من �سبب للت�سبث بهذا  البن�ء، الإ

بهذه  اخت�ره  الذي  اللقب  هذا  اأن  والدي  بخلد  يدر  مل  اللقب. 

العفوية الكربى �سيحمله بعده اأن��ص كثريون كتب عليهم هذا 

الختي�ر.

ك�ن  مهم�  بلقبه،  الل�سوق  �سديد  ن�س�ن  الإ يكون  م�  ول�سبب   

اأو  براق�  ال�سم  جتعل  الذي  اأنت  النه�ية  )يف  براق�  اأو  �سيئ� 

�سيئ�(، فهو ف�سال عن كونه ي�ألفك وت�ألفه، فهو اأي�س� ي�سبح 

بل  فح�سب  اأحزانك  لي�ص  وي�س�ركك  معك  يعي�ص  حي�  ك�ئن� 

ي�سبح  هم.   الأ �ساللتك وهذا هو  ت�ريخ  اأحزان من مروا من 

ح�بال  �رشة،  الأ بت�ريخ  ممتلئ�  اللغوية  العالمة  اللقب/  هذا 

وتظل  ال�ستمرار،  اأجل  من  وال�رشاع  الكدح  بتف��سيل 

طعم  له�  ن  لأ العالمة  هذه  على  ع��سة  ذلك،  بعد  جي�ل،  الأ

قل  الأ على  ينقر�ص  األ  نريده  الذي  الع�ئلة  وت�ريخ  اجلدود 

�سم�ء. لق�ب والأ على م�ستوى الأ

�سماء 2- طفولة االأ

غرّيَ �س�حُب اأوِل مكتبٍة عرفته� ا�سمُه النح�َص يحيى اإىل ا�سم 

ُيغرّيَ  اأن  ي�ستطع  مل  ا�سمه  غرّيَ  عندم�  ويحيى  ع�مر،  احلظ 

ا�سَم املكتبة اإىل مكتبة ع�مر، فظل ا�سمُه� مكتبة يحيى رغَم 

والب�ئع  وع�مر  يحيى  هو  ع�مر،  ا�سمُه  �س�ر  �س�حبه�  اأن 

مُر على ع�مر مع مكتبة يحيى، املكتبة  وال�س�حب، ت�س�كَل الأ

مل تغري ا�سمه� وبعَد ع�مني ب�َع ع�مر املكتبة، واأطلَق حليتُه 

خمططً�  ال�سمت  ملتحفً�  القرية،  اأطراف  يف  وانزوى  تدينً�، 

اأف�سلته�  التي  يحيى  غزوة  بدل  للحي�ة،  ع�مرٍة   لغزوٍة 

املكتبة.

اأ�سرتي قلمً� من مكتبة يحيى كنت  اأن  عوام وبعَد  يف تلَك الأ

ال�سب�حي  املدر�سة  جداُر  ك�َن  املدر�سة،  اإىل  وحيداً  اأتوجُه 

راأوين  كلم�  جم�نني،  �سك�رى  لثالثة  م�آًل  عليه  اأمّر  الذي 

تب�ّسموا  اإليهم  التفت  ف�إذا  �سعيد،  ود  اإبراهيم  اأحدهم:  �رشَخ 

ومل  يكلموين  مل  اأنهم  متظ�هرين  بينهم  فيم�  وت�س�حكوا 

ين�دوين، يعنوَن اأين ل�سُت امُلن�دى.

ب��سمي  �س�أكتب  اأكتب،  حني  خر  الآ ب��سمي  �س�أتنكُر  هكذا 

واملج�نني،  طفولتي  بني  �رٍش  على  ِحف�ظً�  مني،  امل�ستع�ر 

ن واملدر�سة �س�أدرك اأنه م� من  طريٍق  ويف امل�س�فة م� بني الآ

اآخَر يل ل ميرُّ ب�سك�رى ال�سب�ح عند جدار املدر�سة.

اأو  التالميذ  ب��سم  اأي�مه�  يدعون  ك�نوا  املدار�ص  طالُب   

لغة  يف  اأم�  التلمود،   على  حتيُل  التي  التلميذ  التالمذة: 

التقليديني،  ب�ملتعلمني  اأ�سوًة  املتعلمني  في�سمونهم  القرية 

هي  واأموال  ب�س�تني  لهم  ك�نت  التقليديني  املتعلمني  لكن 

اأوق�ف للمتعلمني، هكذا �سرتف�ص القرية اأن ت�سمين� متعلمني 

املتعلمون  �سيء،  على  نح�سل  ل  كي  طالبً�  �سي�سمونن� 

اأبي�ص  قطيٍع  جمرُد  النه�ية  يف  كلهم  والتالميذ  والطالب 

يذهُب للمرعى املدر�سي �سب�حً� ويعوُد عنَد منت�سف النه�ر 

من اأجِل امل�ستقبل.

نه ك�ن ي�ستفز الزمالء  يف الطفولة، كنت اأتذمر من هذا اللقب، لأ

ال�سغ�ر، فيظلون يلوونه يف األ�سنتهم: احلجري، ولد احلجرة، 

احلج�ر، املحجور... وكنت عك�سهم اأ�رش على اأن اأع�سق احلجر 

اأنت�رش  اأغِلبهم يف لعبة »القليع«، وكنت  رد العتب�ر: كنت  لأ

اأرمي  اأ�سبحت  املدة  ومع  ب�حلج�رة،  املب�رزة  يف  عليهم 

ال�سغ�ر  ف�أ�سبح  مني.  اأقوى  هم  من  يرميه  اأكرث مم�  احلجر 

اأي�س�  احلجر  احلجر:  ب�أذى  اأ�سيبهم  اأن  خم�فة  يتح��سونني 

املعلمون  مر هن�،  الأ بي�ص. مل يقف  الأ ال�سالح  يندرج �سمن 

وىل، مل�  ي�م الأ اأي�س� ك�نوا ي�سغطون على هذا اللقب، منذ الأ

بل  الف�سلية.  اللوائح  و�سبط  الغي�ب،  اإح�س�ء  ب�إزاء  يكونون 

من  لريوا  متعجرفني،  و�سهم  روؤ يرفعون  ثم  عنده  يتوقفون 

منهم  كثري  اللقب.  هذا  اخت�ر  الذي  الت�فه  ال�سغري  هذا  هو 

ق�ل يل: هيه اأنت! والدك مل يجد غري هذا اللقب الفظيع؟  اأي 

خميلة بئي�سة ميتلك والدك امل�سكني!، وكثري منهم راح ي�سخر 

حركة  ية  لأ يتحفزون  الذين  ال�سغ�ر  معه  لي�سحك  �س�حك� 

اأكرب وتكرب  تك�سري احل�س�ر امل�رشوب عليهم. كنت  اأجل  من 

اأن للقب، مهم� ك�ن، تلك الب�س�عة  األفة هذا اللقب، غري  معي 

تكون  اإذ  املراآة.  يف  اأوجهن�  ب�س�عة  دوم�  به�  نتلقى  التي 

ابن�  ف�سيئ�  �سيئ�  �رشُت  ال�سورة.  هذه  عن  را�ص  غري  دوم� 

ق�ل  كم�  اللقب،  وقع  م�ستوى  يف  اأكون  علي  وك�ن  حجري�، 

وحفظت  الهج�ئية  احلروف  عنده  تعلمت  الذي  ول  الأ الفقيه 

احلجر،  مثل  تكون  اأن  بني  ي�  »عليك  القراآنية:  ال�سور  ق�س�ر 

على  تو�سُع  الكرانيثي،  ال�سل�س�ل  هذا  مثل  ج�حم�  ك��رشا 

اجلرح فُترباأه«. 

3- حمنة الو�سم

ا�سمً�  يحمل  ومن  غريبة،  هم  اأ�سم�وؤ ك�نت  الثالثة  ال�سك�رى 

اأ�سم�ئهم  غرابُة  غريبة،  حي�ًة  يحي�  غريبً�  نعتً�  اأو  غريبً� 

عم�ن  يف  تنتجه�  التي  الكولوني�  ي�رشبون  ك�نوا  �سّممتهم، 
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�رشكة ا�سمه�: اأمل!، من ي�رشُب الكولوني� عندن� ُي�سمى �س�رَب 

يف  واحلميم  النعيم  يف  يتقلُب  كمن  العطور  ي�رشبون  ِعطر، 

مف�رقة �َسٍم و�ُسم، اأول الثالثة ا�سمُه ُدوَبه! من دويبه وداّبه، 

ك�ن دوبه يتعمد اإغ�ظة مدرب الك�راتيه التون�سي كي يجرُه 

اإىل ِعراك حم�سوٍم �سلفً� �سده، عراك دون كيخوتي يخرُج منه 

كدون  اجلنة  اإىل  الذاهبني  اأوَل  ك�َن  لذلك  مرة،  كل  منهزمً� 

كيخوته مت�مً�.

امِلحنة  من  يَنه  حَمِ ت�سغري  وحمينوه  احمينوه!  ولد  ث�نيهم: 

على  ا�سمُه  اأطلَق  �سهرته  ومن  المتح�ن،  م�سدُر  هي  التي 

يف  حمنتيني  ا�سمه�  ف�س�ر  عم�ن  يف  الكولوني�  زج�جة 

ول ت�سغرَي احتق�ر،  اأن ك�َن الت�سغري الأ ت�سغري التحبب بعَد 

اأو  الزج�جة  �سعَر  يت�سول  حي�تُه  اآخَر  احمينوه  ولد  ق�سى 

يقطع ال�سمك يف ال�سوق، وي�رشب بثمن تقطيع ال�سمك متخليً� 

والبح�ر  الودي�ن واجلب�ل  ب��سمه يف  الذي يحيط  عن املجِد 

وال�سح�ري العم�نية. 

جملة  مع  يتق�رب  وا�سمُه  اأمريكي،  ولقبُه  كمبو�ص!  الث�لث 

ول  come Bush، وج�َء بو�ص الأ اجنليزية تعني تع�ل ي� بو�ص، 

والث�ين للمنطقة ب�لفعل، اأم� ا�سم كمبو�ص فقد يكوُن من َكَم�َص 

اأ�سيفت للدللة على  اأي قب�َص ومنه �ُسميت الكم��سة، والب�ء 

اأن  اأ�رّش على  الذي  الكم��سة �سدئة ل تعمل، كمبو�ص هَو  اأن 

يلقَب ب�أمريكي �س�خراً ومتنبئً� وك�ن يردده� دائم� ب�سوته 

ج�ص: اأمريكي، وهو ع�زف عود اأي�سً� اإنُه املغني ال�سكران  الأ

ف،  ال�رشِ الكحول  �رشب  من  ال�سوتية  حب�له  تقطعت  الذي 

مريكي الذي ك�ن، لذلك رمب� توارى يف  ك�ن ح�ملً� ب�لزمن الأ

حالم،  الأ وانه�رت  املنطقة  بو�ص  زارت جيو�ص  اأن  بعَد  بيته 

نُه مل يخرج من  ن ل يعرُف اأحٌد اإن ك�َن حيً� اأو ميتً� لأ واإىل الآ

قل، وتتلخ�ص حي�تُه  الأ الث�نية على  بيته منذ حرب اخلليج 

�سطورة  ن ـ اإن ك�َن حي� ًـ يف ا�ستقب�ل املغرمني اجلدد ب�لأ الآ

الثالثية وتوفري مك�ن للمطرودين من بيوتهم وامل�رشوبني 

واملج�نني، والغن�ء.

هذا  يحمل  من  الوحيد  اأنني  اأعتقد  كنت  �سغريا،  كنت  ومل� 

الع�مل  على  ف�سيئ�  �سيئ�  ب�نفت�حي  لكن  الو�سم،  اللقب/ 

مع�.  واللقب  الو�سم  نف�ص  يحملون  اآخرين  هن�ك  اأن  لحظت 

�س�سة مل� �سلمني �سه�دة الب�كلوي� قد ا�ستفزين  ك�ن مدير املوؤ

اأجبته ب�سوت متعب:  اأ�ست�ذ له هذا ال�سم؟  اأخ  ق�ئال: هل لك 

ل اأعرف اأحدا يحمل هذا اللقب. ق�ل يل: ه�ك، اذهب، �ستظل 

خ�ئب�،  وع�د  ت�ه  ابنه  لكن  تعود.  حتى  الكلية  يف  ت�ئه� 

طلبة  وجدت  الكلية  يف  موفق�.  الفقري  البدوي  اأن�  وعدت 

لهن  ط�لب�ت  وهن�ك  والكنية،  ال�سم  نف�ص  يحملون  اآخرين 

�ستلم الدفرت ال�سحي من اأجل اإع�دة  نف�ص اللقب. مرة ذهبت لأ

وبينم�  طل�سي،  الأ ال�س�حل  على  اجلديدة  كلية  يف  الت�سجيل 

ن�دت املوظفة ب�لق�سم ال�سحي ا�سم »اإبراهيم احلجري« هببن� 

اأن�  –الثالثة- م�رشعني. ف�أ�سحكْته� املف�ج�أة، وق�لت  نحن 

ن�ديت واحدا ل ثالثة! ومل متيزن� غري اأ�سم�ء اآب�ئن� واأمه�تن� 

عب الدرا�سية. وال�سُّ

�سماء 4- لعنة االأ

اأمك،  نك قد متوت لو عرَف �س�حٌر ب��سمك وا�سم  ال�سم �ُسم لأ

ري��سي�ت  اجُلَمل:  ِح�س�ِب  ف�طمة، رقمي يف  اليوم  اأمي  ا�سُم 

ن كل املج�نني ال�ُسك�رى  ال�سحر، م�ئت�ن وت�سعة واأربعون، لأ

ومل  درام�تيكية  حوادَث  يف  م�توا  اآخر  ب�ُسٍم  اتقيتهم  الذين 

الذي ل من��َص منه،  ي  �ُسمِّ �س�أ�رشُب  اأطي�فهم،  اإل  يبَق منهم 

خر يتفُق البعُد الزمني على اأن نكتَب  ن ا�سمي اأي�سً� ِملٌك لآ لأ

ب��سٍم: �سم واحد، ه� نحُن ذا:

)فلو اأّن� على حَجٍر ُذبحن� جرى الدمي�ِن ب�خلرِب اليقني(.

اأن  لل�سعر،  الع�ملي  اليوم  مبن��سبة  �سعري،  حفل  يف  حدث 

جمعن�  قدمي  �سديق  وهو  املج�نني،  ال�سعراء  ب�أحد  التقيت 

�س�تذة مبدينة م�زك�ن،  الأ الدهر يف حلظة م� مبركز تكوين 

وبعد اأن درد�سن� ق�ل لن� –وكن� �سلة اأدب�ء- ب�أنه كتب ن�س� 

ي�  »اإبراهيم   : يفَّ ق�ل  م�  بني  من  وك�ن  ملتن�،  عن  خال�سي� 

ال�سفر  طول  همه  م�  وراب  ارتقى  تق�دم  كلم�  معتق�،  خمرا 

ب�س�ط  امل�س�ف�ت  لك  مرو�ص.  غري  ف�ر�ص  اأنت  والغي�ب، 

لوان كله�، ف�خرت م� ت�س�ء... لكني اأخ�ف اأن  جلوادك، ولك الأ

يورطك اأحد اأ�سدق�ئك الولوعني مبط�ردة الفرا�س�ت ال�س�لة، 

اإذ يقول يف التحقيق حول جرمية الغت�س�ب »�سبب اجلرمية 

»حجري«.

�سماء 5- حكايا االأ

احلك�ية كله� �ِسعرية: ال�س�عر �سيف الرحبي �سيف�جئني: لديك 

اأفرحني لكن  بواب املو�سدة يف املغرب!، اخلرب  الأ ا�سٌم على 

مو�سدة  بواب  الأ هي  وكم  هن�،  من  بعيدة  امل�س�فة  هي  كم 

يف  كنت  لو  واأن�  بحم�ق�تي،  اأحٌد  يتهمك  اأن  �س�أخ�سى  حقً�ً، 

رع�ي�  �ُسم،  ول  ا�سم  بال  لكنت  مرباطورية  الإ ي�ب�ن  قدمي 

مرباطور جمرُد �سم�ئر يف رحِم الغيب، ل ي�ستطيع ال�س�حر  الإ

اأن يفعَل لهم �سيئً�، واهلل يقرتُح ا�سم يحيى، لكن يحيى َهجَر 

املكتبة واجتَه هلل ع�مرا، واملكتبة بقي ا�سمه� مكتبة بعد اأن 

مكتبًة  فيه  �س�رت  اآخر  مك�ٍن  اإىل  يحيى  مكتبة  من  هربت 

واأغلق  خ�رَش  خ�س�ر  حمل  مك�نه�  وافتتَح  قرط��سية،  بذاٍت 

ل�سوء احلظ.

عن  فف�سال  الرفيع،  وقعه  �سم  لالإ ك�ن  اللقب،  عك�ص  وعلى 
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النبي  ا�سم  على  يحيل  ك�ن  ال�رشف،  من  ممنوع�  كونه 

اإ�سم�عيل.  ابنه  مع  له  حدث  م�  بق�سة  ال�سالم  عليه  اإبراهيم 

�سموك  اأنت  احلمد هلل،  ا�سمه مرة،  ق�ل يل �سديق متذمر من 

ا�ستلهموا يل هذا  اأين  اعلم من  اأن� فال  اأم�  نبي�ء  الأ ا�سم  على 

ال�سم الغريب »ال�رشق�وي«. لذلك كنت دوم� اأ�سبق ذكر ال�سم 

على اللقب. الواقع اأن اأمي �سمتني »اإبراهيم« ل ا�ستيح�ء من 

ن ميالدي �س�دف �سفر والدي اإىل الويل ال�س�لح  النبي، بل لأ

مولي اإبراهيم ال�سويف الذائع ال�سيت، دفني مدينة مراك�ص 

احلمراء، يف جبل ع�ٍل يق�م فيه مو�سم كل ع�م. ومل اأزر هذا 

الويل حلد ال�س�عة وف�ء لذكرى الت�سمية وامليالد.

6- اأخوة افرتا�سية

ممكنة،  هوي�ٍت  اإىل  الق�تلة  الهوي�ت  بتغيري  كفيٌل  الزمُن 

والزمن ق�دٌر على جعِل ال�ُسّم ا�سمً� حقيقيً� ندافُع عنه دف�عن� 

بورخي�ص  هن�ك  �سيكون  هكذا  ق�تلة،  األع�ٍب  يف  ذواتن�  عن 

على  مطبوٌع  ا�سٌم  اأو  ال�سم،  قنينة  يف  �سٌم  بورخي�ص،  مق�بَل 

بيه�  �سود ت�سرتيه طفلة لأ بي�ص والأ قنينة ال�ُسم يف فيلم ب�لأ

�سد غرابة فهن�ك هذه املرة  حممود ُمر�سي، اأم� يف الواقع الأ

كالن�  ندرَك  كي  رمب�  احلجري  واإبراهيم  احلجري  اإبراهيم 

اأن ال�سم اأكرث رح�بة مم� نظن، هكذا نفرُغ  يف ذات الدائرة 

الزمنية قنينة  �ُسٍم واحدة من تلك امل�سموح به� اأدبيً�، ليتني 

�سم�ء الغريبة واحليوات  التحقت ب�ملج�نني ال�سك�رى ذوي الأ

غرب، لكني ل اأظن اأن يل معدة حتتمل جتربة كولوني� اأمل،  الأ

وقنين�ت  تراكل،  جورج  له�  يروج  التي  مل  الأ اإبر  يكفيني 

مل التي تب�ع يف ح�نة اأبي نوا�ص، وخم�رة طرفة، ودك�ن  الأ

ن احلكمة املطبوعة على كل التق�ومي التي ت�سدر  ال�سنفرى، لأ

يف جميع اأنح�ء الع�مل هي نف�سه� مهم� تغري الت�ريخ، كلم� 

�سحبن� ورقة جديدة من التقومي جنُد قول املتنبي: م� اأ�سعَب 

مل. العي�َص لول ف�سحة الأ

لن  فهذا  ا�سمك،  يحمل  ب�رزا  ك�تب�  اأو  �س�عرا  تعرف  اأن  لكْن 

ال�رشق  يف  اأن  عرفت  اأن  ومنذ  الت�ريخ،  يف  مرتني  يتكرر 

ول مرة، يف منت�سف الت�سعيني�ت عرب  �س�عرا يحمل ا�سمي، لأ

ال�س�عر �سعد  القد�ص العربي، حينم� بعث يل ال�سديق  جريدة 

اأن  دون  يل  اأنه�  منه  ظن�  مبق�ص،  مقطعة  ق�سيدة  �رشح�ن 

�سحكت  م�  وبقدر  للق�سيدة،  املذيل  املك�ين  للتعيني  ينتبه 

ملعرفة  دوم�  اأتطلع  وكنت  كبري.  فرح  غمرين  املف�ج�أة  من 

اأعرف ل �سورته ول �سنه  الذي يبعده املك�ن، ول  خ  الأ هذا 

ول �سكل خطه. م� اأعرفه عنه هو نربة مداده: ال�سويف العميق 

الذي ل تط�وعه غري املع�ين امللتب�سة. لكن �سكرا لالنرتنيت، 

ال�س�عر ال�سديق �سعيد ي�أ�سف مرة ب�أن كتب يل  فقد ب�غتني 

ميل »لقد قب�ست على اإميل اأخيك الذي يوؤرقك البحث  على الإ

عنه«. وكنت اأول من ب�در ب�لو�سل. وج�ء الغيث من ال�رشق 

حلد  نني  لأ حزين  التوا�سل،  برغم  لكنني  ع�دته.  غري  على 

ال�س�عة، مل اأقراأ ديوانه، ومل جتمعن� ط�ولة �س�ي، ول ه�تٌف 

مراوٌغ، ول موعُد لق�ٍء... وك�أنن� مع� نهرُب من بع�سن�. نخ�ف 

يعرف  اأن  دون  الرب  يف  اأو  ال�سم�ء  اأو  البحر  يف  نتق�طع  اأن 

خر. وذهب اإبراهيم احلجري ال�رشقي اإىل حد الرغبة  اأحدن� الآ

مر اأح�ص بعمق اأن لكل  يف تغيري اللقب. اأبدا ل يهو�سني هذا الأ

ال�سعر  كت�بة  املميزة، ف�سال عن كوين مقال يف  واحد نربته 

ون�رشه. ومق�بل ذلك يعرفني الن��ص ن�ثرا يف النقد والق�سة 

والرواية. وم� عرفت اإبراهيم ال�رشقي اإل �س�عرا �سوفي� يغزل 

املع�ين وي�رشبله� بدم من مرَّ مَن احلكم�ء.

7- وي�ستمر احللم!

علّي اأن اأت�أكد من اأن:

املدر�سة  ال�سب�حي،  الطريِق  على  انهدم  املدر�سة  1.جدار 

التي ا�سمه� من الّدر�ص والدرو�ص )وهل عنَد ر�سٍم دار�ٍص من 

معّوِل(.

واين  الأ يبيُع  اأخرى  بهويٍة  الطويلة  خلوته  من  ع�َد  2.يحيى 

-بدَل الكتب ـ م�ستبدًل الظرف الورقي الزمني بظرٍف معدين 

مك�ين.

يعد  ومل  البعيد  امللكوت  اإىل  انتقلوا  ال�ُسك�رى  جم�نني   .3

يعنيهم اأمري نه�ئيً�.

ي،  �ُسمِّ اأجترع  اأن  ال�سعيدة  املن��سب�ت  تلك  بكل  ي�رشين  هكذا 

ب�إبراهيم  مت�سبثً�  م�توا،  الذين  املج�نني  ال�سك�رى  مع�بثً� 

مكتبة  من  قلمً�  اأ�سرتي  اأخرى،  وذاتً�  و�ُسمً�  ا�سمً�  احلجري 

ط�رت يف الهواء، ع�ئداً اإىل منزيل ب�سجٍة متعمدة، له� نف�ُص 

ابن  عند  ب�ل�سدى  غم�ء  الإ ت�سبب  التي  ال�سوتية  املوجة 

ندل�سي، وال�سدى �رشخة احلجر. تويف اأبي بعد اأن  خف�جة الأ

حملني وزر اللقب، وبعد اأن عمل جهده على ب�سم هذا اللقب 

ر�ص  �سوار وعمر الأ بطريقته اخل��سة: بنى كثريا من الدور والأ

رمم املدن و�س�هم قدر علمه يف خلق عم�رة من نوع خ��ص. 

اللقب،  بنف�ص  مت�سبث�  الطريق،  وت�بعُت  نف�سه  الرداء  فلب�سُت 

�س�عي� اإىل �سبغه بدين�مكية خ��سة تنزاح به عن امل�س�رات 

التي اتخذه� بعد كرثة اخلَلِف، اإْذ مل يعد اأبي )مهند�ُص اللقب( 

وحده من ميلك �سلطته. بل اأ�سحى، بعده، كثريون –لهم نف�ص 

اللقب- يهرولون يف هذا الع�مل الغريب، كل ب�سطحه اخل��ص.  

ذاته� من ب�سمتن� وب�سمة  اللقب مت�سي، تنحت  وتظل �سرية 

من ر�سوا  حمله!!!  



ك�ن م�سهدا غريب�، اإذ مل يكن م�ستحيال اأن يدخل اأحدهم بخيله اإىل 

ال�سوق، لي�سرتي الرب�سيم، رغم ندرة اخليول يف ذلك املك�ن، ورغم 

اأن اخليول غري مت�حة، لغالئه�، وحل�جته� للعن�ية، ل�رشف اأموال 

عليه�، حتى عندم� متوت حتت�ج اإىل اأن تدفن، اأن يكون هن�ك عم�ل 

حلفر قربه�، اأن حتمل يف �سي�رة حمرتمة، ثم تدفن ب�حرتام، اخليل 

امل�سحوذة  ال�سك�كني  ب�ئع  �سنون  لذلك عندم� تبخرت  الكثري،  تعني 

غريب�  مف�رق�،  امل�سهد  بدا  ال�سوق،  يف  اجلميع  اأم�م  به�  متب�هي� 

�سنون  الفقري،  �سنون  اأحدهم،  ق�ل  كم�  يحتمل  ل  م�سهد  ومزعج�، 

تتبخرت  ف�سية،  وحلي  �سال�سل  ذات  خيال  ميتلك  العجوز  فريقي،  الأ

خري خط�مه� يف زاوية بج�نب مواقف ال�سي�رات،  يف ال�سوق، ربط الأ

يراقبون  اآخرون  ظل  اأعم�لهم،  وموا�سلة  ب�لن�سح�ب  البع�ص  بداأ 

فرح�  ع�لية،  الرب�سيم  ب�ئعي  مع  �سنون  �سحك�ت  ك�نت  امل�سهد، 

ب�متالكه اخليل، مل ي�رشح اأبدا ب�لق�سة التي حدثت له، ب�رش متلكه 

خليل دهم�ء، ظل ثالثني ع�م� اأو اأكرث يبيع ال�سك�كني التي ي�سحذه� 

�سال�سل  تقلدت  خيال  ميتلك  متهيد،  اأو  بوادر  بدون  وفج�أة،  جيدا، 

وحليً� ف�سية يف نحره� وعلى ج�نبيه�.

ال�س�عة  عند  ال�سوق،  احلي�ة �س�فية يف  ال�سم�ص  اأر�سلت  اليوم،  ذلك 

اأم�م  التج�ر  امل�سهد،  لرياقبوا  اجلميع،  اأب�س�ر  �سخ�ست  الت��سعة، 

املتجولون  الب�عة  غن�م،  والأ امل�عز  اأ�سح�ب  التج�رية،  حمالتهم 

ال�سمك،  ب�عة  الرب�سيم،  ب�عة  املنظر،  ملت�بعة  ا�سطفوا  اأي�س� 

اللح�مون، املن�دون ب�ل�سوق، ك�ن م�سهدا ا�ستثن�ئي�، توقف العم�ل 

بع�سهم  يعرفه،  اجلميع  �سنون،  اإنه  اأي�س�،  عملهم  عن  �سيويون  الآ

يذكره منذ اأن عقل، �سنون الرجل الهرم، العجوز اخلرف الذي يبيع 

وهو  خم�سي�  جده  ك�ن  الذي  �سنون  جيدا،  امل�سحوذة  ال�سك�كني 

فريقية، �سنون الذي يجل�ص  يعمل يف بيت ال�سيخ، �سنون ذو ال�سحنة الأ

املطوي  ح�سريه  يزال  ل  �سنون،  زاوية  ب�ل�سوق،  زاوية  يف  يومي� 

وتلك ال�سخرة ال�سخمة متتلك�ن ذلك املك�ن، اإنه مك�ن �سنون، ي�أتي 

خري ب�كرا ويغ�در مت�أخرا، كل يوم منذ ثالثني ع�م� اأو اأكرث. الأ

احلن�ء  يبعن  اللواتي  الن�س�ء  خرجت  خمتلف�،  ك�ن  اليوم  ذلك  لكن 

�سنون،  مل�س�هدة  اأي�س�  حمالتهن  من  البلدي  والزعفران  والور�ص 

بي�س�ء  د�سدا�سة  �سنون  ارتدى  �سب�ح�،  الت��سعة  ال�س�عة  ك�نت 

جديدة، تطرزه� خطوط �سوداء، اعتمر عم�مة بي�س�ء اأي�س�، يت�أرجح 

خيزران  اليمنى  يده  تهز  النحيل،  بو�سطه  املربوط  اخلنجر  اأم�مه 

يف طرفيه� ف�سة، يف يده الي�رشى خط�م خيل تتبعه، خيل دهم�ء، 

مت�سي بهدوء، خط�م جلدي ينتهي ب�سال�سل)1( يف فم اخليل، ي�سمع 

وقع حوافره� يف اإ�سفلت ال�سوق، طق.. طق.. طق، هز �سنون ع�س�ه 

غني�ء، اأم�م  وهو مي�سي اأم�م حمالت اجلملة الكبرية، اأم�م التج�ر الأ

بتلك  مزهوا  ك�ن  وال�سغ�ر،  الكب�ر  عيون  اأم�م  الب�سط�ء،  العم�ل 

اخليل، ق�سد ب�ئعي الرب�سيم ب�ل�سوق.

مل يكن مهم� اأن اخليل حيث ربط خط�مه� بج�نب املواقف الع�مة 

قد بعرت كثريا، اأو اأنه� تركت بعره� على وجه �سي�رة ال�رشطة التي 

ركنت خلفه�، مل يكن مهم� كذلك اأن �سنون اأ�سرتى حزمتني كبريتني 

اآ�سيوي له، م�سى خلف اخليل التي ك�ن  من الرب�سيم، حمله� ع�مل 

�سنون يقوده� من خط�مه� وهو يغ�در ال�سوق، م� ك�ن مهم� هو اأن 

�سنون احلداد ب�ت ميتلك خيال يف�خر به�، خيال حقيقة، خيال اأراده� 

غني�ء وال�سيوخ، �سعر �س�عته� ب�أنه ت�س�وى معهم، �سنون  اأن تغيظ الأ

احلداد اأ�سبح معهم، اإنه ميتلك خيال حية رغم هزاله�.

بر�سيم� وم�ء �س�في�  للخيل  �سنون  قدم  الفجر،  منذ  اليوم  ذلك  يف 

قبل اأن يتب�هى به� يف ال�سوق، نظفه� ب�ل�س�بون وامل�ء، اأ�رشجه� 

داخل  عليه  ح�فظ  �سنوات،  منذ  ا�سرتاه  اأ�سيل،  عم�ين  ب�رشج 

مندو�ص)2( كبري، مغطى ونظيف، ك�ن �رشج� جميال، تتدىل منه م� 

زهى  وبي�س�ء،  و�سوداء  وخ�رشاء  حمراء  الكبرية،  الف�سو�ص  ي�سبه 

تتزين، خطمه�  اأن  اإنه� عرو�ص، يجب  الف�سة،  ب�سال�سل  اخليل  نحر 

وتعمد عدم امتط�ئه�.

جنح ال�رشج والزينة الف�سية يف اأخف�ء بع�ص العيوب، ك�نت حقيقة، 

عجوزا  خيال  اأي�س�  ك�نت  �رشو�سه�،  بع�ص  �سقطت  هزيلة،  خيال 

الذي ميتلك خيال �سيعرف ذلك عندم� ي�س�هده�، ولكن من  متعبة، 

مل  ندر،  فيم�  اإل  خيول،  ميتلكون  ل  الع�مة  القلة،  هم  خيال  ميتلك 

ي�سبق لكثري من الن��ص اأن مل�سوا خيال يف حي�تهم اأو اقرتبوا منه� 

كثريا. 

مر،  يف البداية اأث�ر ذلك اليوم الكثري، حقق �سنون هدفه يف ب�دئ الأ

املف�خرة،  انت�رش اخلرب يف املك�ن، ك�ن اله�سيم كبريا والن�ر انت�رشت 

ب�رشعة، اجلميع عرف اأن �سنون احلداد ميتلك خيال، خيال يتبخرت به� 

يف ال�سوق، ظهرت بع�ص الدع�ب�ت يف اأوق�ت لحقة »�سوف ي�س�رك 

ال�سب�ق�ت  ين�ف�ص به� يف  «، »�سوف  به� يف م�س�بقة جم�ل اخليل 

الدولية للتحمل والقدرة«، »يق�ل اإنه� من �ساللة عربية اأ�سيلة«، »مل 

ير�ص اأن يبيعه� بخم�سني األف� عر�ست عليه«.

اخليل  امتط�ء  بوجه جديد، يجيد  �سنون على مت��سكه، ظهر  ح�فظ 

املتبخرتة، يدخل به� ال�سوق مرتني يف اليوم الواحد، �سحى وبعد 

وهو  يوم  كل  ك�ن  م�،  نوع�  م�ألوف�  امل�سهد  ب�ت  الع�رش،  �سالة 

»والع�دي�ت  الع�دي�ت  �سورة  يقراأ مطلع  الرب�سيم  ثمن  ي�س�وم على 

�سبحى، ف�ملوري�ت قدح�،.. « ب�سوت وا�سح، كم� اإن ق�س�ئد قدمية 

خيل �صنون

 �سلطان العزري

  ق��ص من عم�ن
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ب�تت ترتدد على ل�س�نه، اأج�د �سنون ترديده� على طول درب ال�سوق 

»وخيولهم مثل الري�ح.. ت�سقي اخل�سم وتخو�ص دم.. �سب�ن ي� كب�ر 

حفظ  اأ�س�بيع  ثالثة  مرور  بعد  ال�س�فن�ت«،  اخليول  اأهل  ال�سيم.. 

وخيله،  �سنون  ال�رشطة  وحتى  والعم�ل  املحالت  واأ�سح�ب  امل�رة 

مل يعد �سنون يبيع ال�سك�كني امل�سنونة اأو امل�س�رط، لقد ن�سي الفرا�ص 

املطوي والزاوية التي يجل�ص به�، اأو تن��س�ه�، مل تعد ثي�به ب�لية 

اأو و�سخة، مل يعد يج�ل�ص الب�عة الب�سط�ء اأمث�له، ك�ن يفكر ب�خليل 

�سوف  فيه،  الن��ص  براأي  له،  اأ�سبحت  التي  ب�ل�سمعة  التي ميتلكه�، 

يغري قدره، �سيحرتمه الن��ص، لن ميوت وهو ب�ئع �سك�كني م�سحوذة، 

�سيموت كف�ر�ص ميتطي خيال دهم�ء.

الوقت  طوال  للخيل  امتالكه  �رش  كبت  �سنون  حم�ولت  ب�ءت 

خف�ق، بداأ اخلرب ينت�رش، يف احل�رة التي ي�سكن به�، يف ال�سوق،  ب�لإ

ي�ستمتعون  اجلميع  اجلميع،  عرف  لذا  املدينة،  تلك  �سوارع  يف 

اأنهم  ثم  �سئلة،  الأ بع�ص  اأث�روا  البداية  يف  �س�ع�ت،  ب�لإ خب�ر،  ب�لأ

�سله،  لأ تنكر  الذي  �سنون  على  الق��سية  الدع�ب�ت  يطلقون  ك�نوا 

ثلة من  ب�أن ي�سبح ف�ر�س� لزم�نه على خيل �سقطت  احلداد احل�مل 

م�مية. �رشو�سه� الأ

ك�ن �سنون قد قدم جلهة حكومية توزع خيوله� بعد انته�ء خدمته� 

اإطع�مه�  الذين يقدمون طلب�ت رغبتهم ب�قتن�ئه�، �رشيطة  للن��ص 

طلب  ك�ن  ب�لر�س��ص،  قتله�  من  بدل  وذلك  به�،  والعن�ية  جيدا 

قد  ك�ن  اخلرب  اأت�ه  عندم�  لذلك  بعيدة،  �سنوات  قبل  قدمي�،  �سنون 

خطمة  اأعد العدة جيدا، لقد جهز ال�رشج واحللي والزينة واجللود والأ

ذا  ال�سغري  الق�دمة، كم� تعلم كيف يعتني به�، ق�ّسم منزله  للخيل 

الغرفتني والرباح ال�سغري، زرع اأ�سج�ر ظل، اأ�س�ف عند الزاوية يف 

منزله غرفة من �سعف النخيل، اأعد الرباح ب�أكدا�ص رمل كبرية دح�ه� 

بتعليق�ت  يهتم  مل  جدا،  �سعيدا  ك�ن  اخليل،  فيه�  وترت�ح  لت�ستوي 

خرين على هزال خيله وكرب �سنه�، اأو على حركته� البطيئة التي  الآ

ي�م و�سوح�، اأو ب�سبب ال�سيف الذي ع�د ملو�سمه  ازدادت مع مرور الأ

�رشيع�، ال�سيف الذي اأنهكه� اأكرث، ك�نت خيال عجوزا حتت�ج للراحة 

بعد �سنواته� الطويلة يف اخلدمة، ال�سنوات التي جعلته� اأ�سبه بخيل.

اأ�سبح  يف البداية، مع �سعوبة اخف�ء تلك امل�سكالت التي تواجهه، 

يخرجه� يوم� من املنزل واآخر يبقيه� فيه، ثم ب�ت وا�سح� اإنه� مل 

تعد ترى ب�مل�س�ء، �سح نظره�، اخليل العجوز امل�سكينة، ظل �سنون 

�سي�ء، تغ�فل عنه�، اإنه ل يريد اأن يفقد  ث�بت�، مل توؤثر به كل تلك الأ

خرين. امتي�زات امتالك خيل يف نظر الآ

فيه،  قيلت  التي  مث�ل  الأ النكت،  الن��ص،  تهكم�ت  جتد  مل  عندم�، 

طف�ل اأن يرت�سدوا ب�خليل  ق�س�ص �سنون وخيله الدهم�ء، اأعت�د الأ

عندم� تخرج من املنزل، ك�ن  �سنون ي�سري اأم�مه�، يف اأحي�ن قليلة 

كرب منهم،  الأ البداية ثم  ال�سغ�ر يف  طف�ل  الأ �سوهد وهو ميتطيه�، 

بندقيته  �سنون  حمل  ب�حل�سى،  رموهم�  خلفه،  و�رشخوا  �س�حوا 

اإحدى  الر�س��ص بعد ح�دثة نخ�ص اخليل بع�س� طويلة يف  وحزام 

ب�لر�س��ص،  �سريد  ب�أنه  الغليظة  مي�ن  ب�لأ حلف  خرية،  الأ املرات 

اأنت�ب  اأحدهم،  �سيقتل  ج�دا،  ك�ن  مالحقتهم،  عن  طف�ل  الأ تورع 

الن��ص القلق واخلوف من ح�لة التوحد ب�خليل لدى �سنون، ظل بع�ص 

طف�ل ي�رشخون من بعيد عندم� ي�س�هدون �سنون واخليل الدهم�ء  الأ

العجوز.

ذات م�س�ء، طرق اأحدهم ب�ب بيت �سنون، ك�ن �س�حب �سي�رة �سحن 

كي�س�  وع�رشين  م�ئة  اأنزل  جمفف،  �رشدين  اأكي��ص  حتمل  كبرية، 

خري  كبريا يف براح بيت �سنون، اإنه� مر�سلة من عند خ�له ن��رش، الأ

ال�س�عة  ك�نت  كيلومرت،  م�ئة  من  اأكرث  عنه  تبعد  مدينة  يف  يعي�ص 

وهو  الليلة  تلك  ب�ت  �سنون،  ا�ستلمه�  ليال،  ع�رشة  الث�نية  اإىل  ت�سري 

رائحة  ؟ ك�نت  له، مل�ذا  املر�سلة  اجل�فة  ال�رشدين  اأكي��ص  يفكر يف 

البيت متتلئ برائحة ال�رشدين املجفف، انت�رشت الرائحة لتعم البيوت 

القريبة كله�، مل ي�ستطع �سنون النوم من طغي�ن الرائحة يف املك�ن، 

حتى اخليل ك�نت تدور حول مربطه�، مل تنم، بعد �سالة الفجر، وبعد 

فتح الدك�كني)3( قبل ال�س�بعة �سب�ح�، ا�سرتى �سنون بط�قة ه�تف 

م�س�ب  ب�سنوات  يكربه  الذي  خ�له  ن��رش،  بخ�له  ات�سل  عمومي، 

املطعم  بج�نب  جتمعوا  املدار�ص  طلبة  ال�سم�ص،  اأ�رشقت  ب�ل�سمم، 

انتظ�را حل�فالت مدار�سهم، دبت احلي�ة يف ال�س�حة، �سنون ي�رشخ 

يف اله�تف الع�م بج�نب املطعم الذي يتجمع الطلبة بج�نبه، ك�نوا 

�سهيال  منهم  جمموعة  اأطلقت  امل�سهورة،  وخيله  �سنون  يعرفون 

جم�عي� عندم� �سكت �سنون منتظرا �سوت خ�له ن��رش يف اجل�نب 

خر الآ

 ،)5(  
 
العومة ب�لليل م�ئة وع�رشين جونية)4( من  لقد و�سلتني   -

لي�ص را�سلهن ؟؟

...._

- واهلل العظيم ان� م� ات�سلت بك وطلبت العومة، وي�ص اأريد به� ؟

...-

- اأن� عندي خيل م� عندي بقرة، العومة ح�ل البقر... كم؟

م�  اأن�  ري�ل..  وثم�نني  م�ئة  دفعت  ون�سف..  بري�ل  اجلونية   -

عندي..اأن� م� اأريد عومة.

 ...-

د .... ات�سلو بك واأنت �سدقت اأين اأن� واأريد عومة ح�ل البقرة  - اأولآ

اللي عندي.

.. ك�ن حوارا مك�سوف�، ق�سة مئة وخم�سني �سوال من ال�رشدين ل�سنون 

طع�م بقرته، تع�لت �سحك�ت جمموعة من الطلبة املراهقني، اأغلق  لإ

�سنون �سم�عة اله�تف الع�م، مل يلتفت ل�سهيل املراهقني خلفه، اأجته 

ملنزله، ردد اأحدهم تهكم� خلف �سنون )بقرة �سنون ت�أكل عومة( بعد 

دق�ئق، دوت طلقتي ر�س��ص من بيت �سنون.

الهوام�ش

1- �سال�سل : حلي وزينة ف�سية

2-مندو�ص كبري: �سندوق كبري مطرز بنقو�ص ور�سوم ف�سية ع�دة

3- الدك�كني : حمالت البيع.

4- اجلونية : ال�سوال

5-  العومة : ال�رشدين  



العم�رة  اأهل  جريانه اجلدد ك�نوا يعتقدونه �س�بئيً� من 

حج�ر الكرمية،  ميتلك معر�سً� لبيع الف�سة وامل�سبح�ت والأ

اأهل املو�سل ميتلك مكتب� لل�سريفة يف  اأو م�سيحيً�  من 

�س�رع )كرادة داخل(. حيث ك�ن يخرج ب�سي�رته كل يوم 

القدامى  اأم� جريانه  الظهرية.  اإل وقت  �سب�حً� ول يعود 

عربية  لغة  مدر�ص  اأنه  املعرفة  حق  يعرفون  ك�نوا  فقد 

قبل  تق�عد  ثم  خدمته  من  ع�مً�  وع�رشين  خم�سة  اأكمل 

تلك  غري  ومهم  حمّدد  مك�ن  اإىل  يذهب  ل  وهو  �سنوات، 

م�كن التي يذهب اإليه� ع�دًة كب�ر ال�سن واملتق�عدون. الأ

الذي  ال�س�رع  اأبن�ء  من  ل  يعرفه،  منهم  اأحد  يكن  مل  م� 

اأثن�ء  اإليه�  �سواق التي يختلف  يقيم فيه ول اأ�سح�ب  الأ

اإىل  الكهولة  يف  وهو  ت�قت  قد  روحه  اأن  هو  التب�سع، 

يف  اأحبه�  التي  الكت�بة  مهنة  اإىل  فع�د  ال�سب�ب،  اأحالم 

مطلع �سب�به، وقرر اأن يعيد اإىل احلي�ة حلمً� قدميً� ك�د اأن 

يذوي ويفنى بعد اأن اأخذته مهنة التدري�ص اأول تعيينه اإىل 

على  م�س�كله�  وا�ستحمل  عليه�  ف�عت�د  الكئيبة  اأجوائه� 

�ستذة التي  ميكن من  م�س�ص، مكت�سفً� يف نف�سه موهبة الأ

اإىل  راأ�سه،  تع�ّس�ص يف  التي   الثق�فة  خالله�  نقل عدوى 

و�ص التالميذ. روؤ

 يروح بدربه ويجيء بدربه- كم� يقولون- ولكن اإىل اأين 

يقود هذا الدرب؟ ل اأحد من اأولئك اجلريان ك�ن يعرف اأو 

يتخيل اأنه يقود اإىل اأهم واأقدم �سحيفة ت�سدر يف البالد، 

وهي �سحيفة )بريد احلي�ة( التي ك�ن يق�سي فيه� اأجمل 

ال�سحيفة  اأبواب  اأغلب  على  وم�رشفً�  حمرراً  حي�ته  اأي�م 

بدءاً من عن�وينه� الرئي�سية وحتى اآخر اإعالن مبوب يف 

ث�ر  لآ اكت�س�ف  اأول  بذلك بني  متنقال  خرية،  الأ �سفحته� 

الدين��سورات يف �سواطىء اجلزيرة العربية اإىل العن�كب 

اأثن�ء التزاوج، اىل  �سعة فوق البنف�سجية  التي ت�ستعمل الأ

زه�ر الربية التي تتحرك من مك�نه� جلذب احل�رشات،  الأ

اىل البرتاء ث�من اأع�جيب الزم�ن يف وادي مو�سى.. متذمرا 

زم�ن  يف  الرديئة  املحررين  خطوط  من  الوقت  طوال 

الكت�بة على الورق واأخط�ئهم اللغوية املهولة التي حتول 

الـ)لكن( اإىل )لكن( و)ان �س�ء اهلل( اىل )ان�س�ء اهلل(،وحني 

نه يف واقع المر  ي�سححه� ك�ن ي�سعر ب�لر�س� العميق لأ

ك�ن من�سجم� مع عمله وحمب� له اىل درجة الع�سق.

الداين�مو  اجلريدة،  لزمالئه يف  ب�لن�سبة  ك�ن،  ب�متي�ز.   

يف  غب�ر  له  ُي�سّق  ل  الذي  �سطه  والأ عنه  غنى  ل  الذي 

احرتاف الكت�بة ب�أي مو�سوع تخت�ره م� ان تغلق عليه 

اأم�  والقلم.  وال�سيك�رة  الورقة  بني  وحيداً  وتدعه  الب�ب 

يراه  اأن  �رّشه  قدميً�  حلمً�  مر  الأ ك�ن  فقد  اإليه،  ب�لن�سبة 

اأوق�ت  به�  يزجي  جميلة  وهواية  النه�ية،  يف  يتحقق 

ت�سد  التي ب�لك�د  فراغه وتعينه على زي�دة موارد دخله 

طوال  واليهم  اليه  ب�لن�سبة  المور  م�ست  هكذا  الرمق. 

ك�ن  وان  ب�سوؤونه،  هو  واهتم  ب�سوؤونهم  ف�هتموا  الوقت 

مو�سوع  اي  على  ا�سمه  نزول  عدم  جميعً�  يحريهم  ظل 

وعدم  ر�سيف  ب�لأ �سورة  على  له  العثور  وعدم  يكتبه، 

تظهر  جديدة   �سورة  له  ُتلتقط  اأن  الطالق  على  قبوله 

مع اأي مو�سوع من تلك املو�سوع�ت التي ُتكتب اأحي�نً� 

يف  ك�لزفت  موا�سيع  اأن  حني  يف  املجلة،  حمرري  عن 

رداءته� تظهروتظهرمعه� اأ�سم�ء كت�به� ب�لبونت العري�ص 

و�سورهم البهية ب�أحلى بوز ممكن.

من  وجّن�هم  متخيل  ط�مل�  الذي  املنقذ  هو  وك�ن   

امل�آزق،عندم� ك�ن يتهددهم الوقت ب�لغرق فيطلع عليهم 

ت�رة  اخلي�ل،  يعوزه�  ل  التي  والفذلك�ت  البدع  ب�ستى 

ب�بتك�ر  واأخرى  �سمر،  تكتبه  احلب  عن  عموداً  ب�بتداعه 

زي�ء  الأ عن  �سفحة  اأو  �س�مر،  يكتبه  الري��سة  عن  عمود 

تكتبه� خبرية اجلم�ل �سوزان. واذا م� غ�ب حمرر البراج 

عن اجلريدة لنقط�ع الطريق بني اجلريدة وبني بيته يف 

براج  اأبي غريب، ف�ن ال�رشورة ت�ستدعي اأن يكتب هو الأ

ني�بة عنه خمرتعً� �ستى اأنواع امل�س�ئر وامل�س�كل واي�م 

عموده  اإىل  �س�فة  ب�لإ كله  هذا  احلظوظ.  واأرق�م  ال�سعد 

الفني الالذع الذي ك�ن يكتبه بتوقيع �سني، مكتفي� بذلك 

الذين ي�س�ألونه  التوقيع للدللة عليه. وللرد على الزمالء 

كيف يقبل اأن يعتقد الن��ص ان م� يحبونه من مو�سوع�ت 
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�ل�صيد �صني

 مي�سلون هادي

ك�تبة من العراق
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�سوزان  اأو  �س�مر  او  �سمر  مثل  ا�سخ��ص وهميون  يكتبه� 

ل  العمل  املهم  واإن  وجميل،  ب�رد  الظل  اإن  لهم  فيقول 

الع�مل، والقولة ل الق�ئل، في�س�ألونه �س�حكني:

-هل اأنت مع موت املوؤلف؟

    في�سحك وهو يقول:

-هوو هوووو من زم�ن.

    فيقولونه له ب�نزع�ج:

- اأهو هوووو ه�ي اأنت غري معقد.

وم� املعقد؟ األي�ص هو العليم الفهيم الذي  يعي�ص وهو لي�ص 

احل�ئط،  ل�سق  مي�سي  اأن  فري�سى  وه�م  الأ اإىل  بح�جة 

اأو رمب� عني مل  ت�ئهة  اأو طلقة  ت�سيبه عني ح�قدة  لئال 

ب�أ�س�لة،  كذلك  ك�ن  )�سني(  و�س�حبن�  النبي  على  ت�سلِّ 

يروح ويجيء بدربه اليومي دون اأن يعرف اأحد من الذين 

املق�لت  ك�تب  نف�سه  هو  اأنه  الدرب،  هذا  يف  يلتقونه 

وي�سمع  اأم�مه  يطرونه�  واأحي�ن�  يقراأنه�  التي  العظيمة 

اإطراءهم عندم� يكون يف املقهى، فيبت�سم يف �رشه ويدع 

ك�أمن�  عينيه  اأم�م  تتمدد  املتغ�سنة  ال�سمراء  اأ�س�بعه 

اأحوجه  م�  عميق.  ر�س�  من  به  ي�سعر  تدعه  مل�  ي�سكره� 

الف�ئ�ص  اأم�  ك�مل�ء.  غروره  يروي  الذي  الر�س�  هذا  اإىل 

خرى فهو يف غنى عنه� بل يعتربه�  من �سوؤون امل�ء الأ

ال�سموم التي يجب اأن تذهب اىل مك�نه� املحتوم يف دورة 

املي�ه.

الك�تب  يكون  اأن  له  املمتع  من  اأنه  بد  ل  ه  زمالوؤ ق�ل   

كراهيته  يفهموا   مل  قط  ولكنهم  املجهول  الغ�م�ص 

الطوار  غريب  اعتب�ره  على  م�رشين  �سواء،  والأ لل�سهرة 

من  ه�ربً�  ب�لقول،  مي�زحونه  ك�نوا  كم�  اأو،  جمنونً�  اأو 

الق�نون، في�س�ك�سهم ب�لقول:

-ل احد ي�ستطيع اأن يهرب من الق�نون، ولكني ه�رب من 

ي�م. الأ

اللجوج،  الطفل  بك�ء  ت�سبه  جملجلة  �سحكة  ويطلق 

واأحي�ن� ك�ن يرجت عليهم فال يعرفون اإْن ك�ن ي�سحك اأم 

يبكي، ول يفهمون واحداً من تلك التربيرات التي ي�سوقه� 

ل�رشح اأ�سب�ب زهده مبلذات احلي�ة، م�ستخدمً� اأثن�ء �سوق 

�سب�ب مف�رقًة ي�ستمده� من كلمة احلي�ة التي هي  تلك الأ

مزاحه  فيه�.  يعمل  التي  ال�سحيفة  ا�سم  نف�سه  الوقت  يف 

الذكي الذي يوؤّطر حكمته هو املفت�ح الذي ي�ستدير، فيفتح 

مغ�ليق خريطة الكنز املوجودة يف قلبه، والذي �رشع�ن 

م� يجعلك تكت�سف اأنه رجل فقد ن�سف احللم يف الطريق 

ب�أن ي�سع ذلك  خر  الآ اأن يربح ن�سفه  الهدف، ويريد  اإىل 

احللم طي الكتم�ن فيم� يتبقى من الطريق.

-ولكن هدف الت�سلل ل يحت�سب.

هداف؟ اأريد فقط اأن األعب؟ -ومن يريد الأ

)يلعب( طيلة ع�رشين ع�مً� من حي�ته حتى   وهكذا ظل 

�سقوطً�  بغداد  ف�سقطت  وال�ستني من عمره،  اخل�م�سة  بلغ 

ر�ص داخل قم�ط  الأ برابرة همج، وطويت  ب�أيدي  مريعً� 

اأ�سود يحمله منق�ر لقلق اأمريكي اأحمق، ف�أُغلقت ال�سحيفة 

التي يعمل فيه� وت�رّشد اجلميع بني بالد اهلل الوا�سعة، ومل 

القتل،  اآمنة من  البيوت  ول  لل�سري  ر�سفة �س�حلة  الأ تعد 

بل اأن اأ�سم�ء بع�ص زمالئه قد ظهرت مطلوبة عالنية يف 

اأن دخلت هذه اخلدمة  نرتنت، بعد  مواقع �سهرية على الإ

يفعلونه غري  ب�ل  �سيء ذو  لل�سك�ن  يعد  البيوت، ومل  اإىل 

التفرج على اأخب�ر ال�ستاليت�ت اأو التحدث عرب املوب�يالت 

اأو البحث امل�ستمر عن كل �سيء جديد وغريب يطلع على 

�س��س�تهم عرب النرتنت.

تطوع  وبع�سهم  الدني�،  تلف�ت  اىل  البع�ص منهم   ه�جر 

البع�ص الخر فلزم  ام�  التهديد  اأن ي�سله  لل�سفر قبل  هو 

بيته ولذ ب�ل�سمت طلب� لالم�ن، اإل �س�حبن� �سني الذي 

اأي ق�ئمة للمطلوبني، ومل ي�سله  ا�سمه قط على  مل يظهر 

اأي تهديد ب�لقتل، وكيف يظهر ا�سم من ك�ن بال ا�سم، اأو 

�سورة من ك�ن بال �سورة اأو لقب من ك�ن بال لقب.

وظل �س�حبن� مل� تبقى من حي�ته بال ا�سم ول �سورة ول 

لقب، يخرج يف موعده ال�سب�حي املعت�د من بيته ويعود 

ظهرا ب�لوقت امل�سبوط،بعد اأن عرث على �سحيفة جديدة 

ذان ولي�ص  الآ يعمل فيه� تكون بال �سع�رات رّن�نة ت�سم 

القلق،   اأو  ب�خلوف  ي�سعر  امتي�زات جتعله  اأو  مزاي�  فيه� 

اإليه ل تعني �سيئً� اأكرثمن مك�ن يتيح له  وهي ب�لن�سبة 

هو  واأبواب  زواي�  من  يكتبه  م�  وكل  والت�أمل.  الكت�بة 

الطريق الوحيد للدخول اإىل ذلك احللم الذي تبقى والذي 

ظل ب�لن�سبة اليه، يعني ا�سم� طي الكتم�ن.

  بع�ص جريانه اجلدد م� زالوا يعتقدونه �س�ئغً� من �سيوخ 

ال�س�بئة، واآخرون يرونه م�سيحيً� من اأهل ال�سريفة. اأم� 

للغة  مدر�ص  اأنه  املعرفه  حق  يعرفون  فوحدهم  القدامى 

العربية، ل به ول عليه، تق�عد بعد زمن طويل من اخلدمة 

ل  ف�إنه  يوم  كل  بيته  من  يخرج  وعندم�  املدار�ص.  يف 

يذهب اإىل مك�ن حمدد ومعلوم على وجه التحديد، وهل 

ثمة للمتق�عد مك�ن حمدد ومهم يذهب اليه ؟! 



   قررت اأن اأ�سبح خفيف�. 

التوقيت  له  واخرتت  جيدا  مر  لالأ هي�أت  قد  كنت     

علّي  توجب  �سيء  اأي  قبل  ال�سنوية.  اإج�زتي  ال�سليم: 

التخل�ص من الزمن. رفعت ال�س�عة من اأذنيه� وتركته� 

تغط�ص يف كي�ص الف�سالت.  رن اله�تف، ف�جتنيته� 

وهمهمت  ال�سم�عة  تن�ولت  وزين،  لختب�ر  فر�سة 

فيه� ثم اأف�سحت الكالم للمت�سل، بينم� اأرخيت �سمعي 

اأ�سعر  ثري ومل  �سوات اأخرى. تال�سى �رشاخه يف الأ لأ

ب�أي ت�أنيب عندم� قطع اخلط، ف�أيقنت بنج�ح التجربة 

كون خفيف�.  وب�أنني يف طريقي لأ

من  ال�ست�ئم  معظم  اأ�سقطت  الكالم،  من  قللت     

اإ�سه�ر  الب�س�ق،  ق�مو�سي واأبقيت على املريح منه�: 

على  اخلفيفة  ال�ست�ئم  من  وقليل  الو�سطى  �سبع  الإ

واخت�رشت  الكلم�ت  من  الكثري  م�سحت  الل�س�ن. 

حروف بع�سه�: »من« بدل نعم. اإمي�ءة راأ�سية بدل ل، 

وللتطبيق، ات�سل اأحدهم ليدعوين اإىل الع�س�ء، امتنعت 

ب�إمي�ءة من راأ�سي، وعندم� اأع�د طلبه، قلت: »من«، يف 

امل�س�ء كنت معه. قللت اأي�س� من حرك�تي. يف الب�نيو، 

اأخذت اأجت�هل �سحب الليفة من الرف، اأو اأنني اأهمله� 

احلم�م.  من  خ�رج  واأن�  ط�أه�  لأ يدي  من  �سقطت  لو 

ومع  »الرميوت«،  اإىل  يدي  اأمد  ومل  التلف�ز  اأطفئ  مل 

الوقت، �سلمت ب�مل�س�هدة بال �سوت. اأدفع للبق�ل اأو 

الثالجة  تركت  مرة  الب�قي.  اأنتظر  ول  جرة  الأ �س�ئق 

مفتوحة وخرجت من البيت دون اإغالق الب�ب... فعلت 

التدريب..  اإىل  بح�جة  ف�مل�س�ألة  مرة،  من  اأكرث  ذلك 

والت�سحية. 

    تذمر ج�ري الرثث�ر من �سمتي واأو�سد دونه الب�ب، 

بد. ت�سري  اأم� زوجتي فقررت البق�ء يف بيت اأهله� لالأ

مور اإذن �سريه� ال�سحيح.  الأ

حتى  ال�س�رع  يف  العبور  نقطة  قدمي  ت�سل  اأن  م�    

ال�سوئية مف�سح�  �س�رات  الإ خ�رش يف  الأ الرجل  ي�سع 

يل الطريق، حدث ذلك مرارا منذ بداأت الريجيم.

ج�زة واإ�رشاري يتف�قم، حدث اأن     انق�سى ن�سف الإ

تبعت خطواتي كلب� حتى اأو�سلني اإىل مكب القم�مة 

فبقيت  اأفعله،  م�  لدي  يكن  مل  املدينة،  اأطراف  يف 

هن�ك اإىل اأن اأع�دين كلب اآخر. انقلب الكر�سي فجل�ست 

عليه مقلوب�، مل اأبدل اللمب�ت املعطوبة، م�س�ء اأ�س�هد 

م� يعر�سه التلف�ز ال�س�مت حتى تنطفئ عيني.

   يف العمل اأخربوين عن اإزاحة املدير واإحاليل مك�نه، 

كنت اأعرف ب�أن ذلك �سيحدث واأن� ج�هز. جل�ست على 

وراق اأم�مي وخرجت، دخل  الكر�سي اجلديد، عربت الأ

املوظفون ال�سغ�ر وخرجوا، ج�ءت القهوة والع�س�ئر 

والفط�ئر وخرجت يف حم�م املكتب، �سمعت عب�رات 

طراء واخلوف والتفهم ملن�سبي اجلديد... وح�لتي  الإ

ذن  الأ من  وخرج  اأذن  من  الكالم  دخل  اجلديدة. 

خرى، اأدخل اأن� واأخرج متى �سئت، ي�أخذين ال�س�ئق  الأ

اإىل منزيل اجلديد دون اأن يوقفه �سيء. البواب يفتح 

الب�ب ويغلقه، الطب�خ يفتح الثالجة ويقفله�، فواتري 

لو  يهم  ل  �سلف�،  مدفوعة  واله�تف  والكهرب�ء  امل�ء 

حتدثت اأو مل اأحتدث، لو رفعت ال�سم�عة اأو مل اأفعل، لو 

م�سيت خلف الكالب اأو حلقت مع الطيور، لو وقفت اأو 

جل�ست، ل يهم ف�لكر�سي ثقيل ل ينقلب، حتم� ت�سري 

مور �سريه� ال�سحيح.  الأ

اأ�سبحت مديرا.         
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 »ي�رضبني ويلعنني جهر�. �أ�رضبه

 و�ألعنه يف خيايل. لوال �لـــخـيـال

النفجرت.«    )اخلبز احلايف(.

دبية  1 ــ   كثريا ما اهتّمت الدرا�سات النقدية مبا تقوله الكتابة الأ

يف  الكربى  املو�سوعات  اأحد  باعتباره  بالعنف  اأي  العنف،  عن 

تعك�س  وثيقة   دبي  الأ معتربة  وحديثه،  قدميه  ن�ساين،  الإ دب  الأ

واجلماعات  فراد  الأ جتارب  يف  العنف  يحتلها  التي  املكانة 

هذا عمل هام  اأن  ول�سك يف  ن�سان.  الإ تاريخ  اأي يف  وال�سعوب، 

العنف كما  العنف املعي�س،  ي�ساعد على معرفة  نه  و�رضوري، لأ

وبلوغ حقائق حول  وزمان حمددين،  مكان  ن�سان يف  الإ عا�سه 

ن�سان. العنف واملجتمع والتاريخ والإ

طار، ميكن اعتبار  اخلبز احلايف  وثيقة ت�سف واقع   ويف هذا الإ

�سمال  يف  واملوت  والقتل  والعنف  واحلرب  واجلفاف  اجلوع 

والتهمي�س  العنف  واقع  وتدين  الع�رضين،  القرن  اأوا�سط  املغرب 

الذي عا�سته فئات من املجتمع املغربي احلديث.

ومع ذلك، نعتقد اأن الالفت يف كتابات العنف هو  اأن الكتابة ل 

تكتفي دوما بنقل العنف كما يقع يف جمتمع وتاريخ معينني، بل 

اإن فعل الكتابة نف�سه ميكن اأن يكون فعل عنف، اأو فعل/ انفعال 

اأن  العنف  تكتب  وهي  للكتابة  وميكن  العنف،  عليه  مور�س  من 

تاأتي هي نف�سها كتابة عنيفة مدمرة انقالبية انتهاكية.

دب العنف، اإىل لغة   قليال ما نلتفت اإىل الكيفية التي يقول بها الأ

دب عندما يقول العنف، وقليال ما نن�ست اإىل العنف  من خالل  الأ

حمكّيـه اخلا�ّس، من خالل اأ�سلوبه ولفظه الفريدين، من خالل ما 

ي�ساحب هذا اأو ذاك من اإيقاع وتقطيع وتنغيم وانفعال ... واأمل. 

ول:   الكتابة والعنف: هذه الواو، هذا الرابط، ي�سمح باختيارين: الأ

رواية العنف، اأي ماذا تقول الكتابة عن العنف يف مكان وزمان 

ال�سو�سيولوجية  الدرا�سات  من  العديد  اختيار  وهذا  حمددين، 

تاريخية.  اجتماعية  وثيقة  الرواية  تعترب  التي  والتاريخية 

والختيار الثاين: عنف الرواية، وهو يثري اأ�سئلة من اأهّمـها: كيف 

فريد؟  واأ�سلوب  خا�س  �سكل  للعنف  األي�س  العنف؟  الكتابة  تقول 

وماذا عن عنف الكتابة؟ اأي اأنه الختيار الذي يقود اإىل مقاربة 

الرواية من زوايا مغايرة ل تتعلق برواية العنف فقط، بل واأ�سا�سا 

بعنف الرواية، وتك�سف النقاب عن �سعرية العنف، وتلقي ال�سوء 

على الدور النف�ساين الذي توؤديه الكتابة.

احلايف   اخلبز  رواية   من  تّتخذ   التي  املحاولة،  هذه  ويف 

للكاتب املغربي حممد �سكري منوذجا للدر�س، لن نركز كثريا 

ن العديد من الدرا�سات قد اختارت  ول، ذلك لأ على الختيار الأ

العنف، مركزة على  الرواية عن  الوقوف عند ما تقوله  هذه 

اأن  مو�سوعات الرواية وم�سامينها املتعلقة بالعنف. ويبدو 

تقول  كيف  الثاين:  بالختيار  اهتمت  الدرا�سات  من  القليل 

عن  ماذا  العنف؟   �سكري  حممد  يكتب  العنف؟كيف  الرواية 

عنف الكتابة عند حممد �سكري؟ ماذا ت�سّكل الكتابة بالن�سبة 

�سّتى  من  ومراهقته  طفولته  يف  عانى  الذي  الكاتب  هذا  اإىل 

مل؟ اأنواع العنف والقهر والأ

مر بعمل روائي اأدبي يدعونا   يف حالة اخلبز احلايف، ل يتعلق الأ

مر  دب، بل اإن الأ اإىل التفكري يف العنف من خالل ال�ستعانة بالأ

يتعلق بكتابة اأدب عنيف يخرج التفكري من طماأنينته، وي�ستفزه، 

ويرغمه على التفكري. وبعبارة اأخرى، فان الكتابة هنا ل تطمح 

اإىل نقل العنف كما هو يف العامل فقط، بل تطمح اإىل الدخول يف 

احتكاك عنيف مع العامل، ومن هنا تاأتي الكتابة عنيفة متوح�سة، 

غريبة ومده�سة.

2 ــ العنف لغة هو �سد الرفق، وهو عنيف مع ال�سيء اأو ال�سخ�س 
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اإذا مل يكن رفيقا به، ويف الرفق من اخلري ما يف العنف من ال�رض.

واأعنف ال�سيء: اأخذه ب�سّدة، واعتنف ال�سيء: كرهه وجهله واأنكره، 

هو  فالعنف  وعموما،   .)1( واللوم.  والتقريع  التوبيخ  والتعنيف 

مل  كل اإكراه فيزيقي اأو نف�سي قادر على اإثارة الرعب واخلوف والأ

واملوت.

  ميكن القول اإن اخلبز احلايف تنقل واقع العنف الفيزيقي واللفظي 

ال�سارع،  العائلة،  عديدة:  اجتماعية  ف�ساءات  ي�سكن  الذي  والنف�سي 

ال�سوق، حمّل العمل، دور الدعارة... 

ن اخلبز احلايف  دبي لأ لقد فر�س حممد �سكري نف�سه يف امل�سهد الأ

ت�سف عاملا مرتعا بالعنف والق�سوة، فالعنف يحتل مكانة وا�سعة 

يف جريان الرواية، اإذ على طولها نالحظ تطورا للعنف)من الطفولة 

اإىل املراهقة، من الريف اإىل طنجة، من العائلة اإىل ال�سارع..(، اأو على 

اإل دورانا يف عامل مغلق يهيمن عليه  �سح ل نالحظ يف الرواية  الأ

العنف. 

ي�سوده  عنيف  عامل  داخل  نف�سه  وجد  بطفل  الرواية  يف  مر  الأ يتعلق 

اجلفاف واحلرب واجلوع. ومنذ بداية املحكي، ندرك اأن الو�سط العائلي 

الذي يعي�س فيه الطفل حممد هو و�سط ل ميكن اأن تعي�س فيه: هو عبارة 

عن غرفة واحدة وجوع واأب وح�س عنيف متجرّب، يهيمن على البيت 

العائلي بح�سوره العنيف الذي ل ميكن حتّمله:

»اأبي يعود كل م�ساء خائبا. ن�سكن يف حجرة واحدة.. اإن اأبي وح�س. 

بدون  اأّمـي  ي�رضب   ،... باإذنه،  اإل  كلمة  ل  حركة،  ل  يدخل  عندما 

�سبب« )�س 8(.

ب هو هذا  كرب اإىل العنف: يف حالة حممد، الأ ول والأ ب هو الرمز الأ الأ

الذي »ي�سفع وي�رضخ مثل حيوان«)�س31(،  وهو هذا الذي »يتكلم 

مي: »اأنت قحبة  وحده. يب�سق على اأنا�س وهميني. ي�ستمنا. يقول لأ

اأحيانا..«)�س8(،  اهلل  دائما، ويجذف على  العامل  ي�سّب  بنت قحبة«. 

الهواء، خبطني  يركلني ويلكمني... رفعني يف  »اأخذ  الذي  وهو هذا 

ر�س، ركلني حتى تعبت رجاله وتبّلل �رضوايل«)�س6(. على الأ

»اأخي يبكي، يتلوى  ابنه فيقتله ومييته:  الذي يكره  ب هو هذا   والأ

... يلوي  اإليه.. اجلنون يف عينيه  ... الوح�س مي�سي  اأملا. يبكي اخلبز 

اللعني عنقه بعنف. اأخي يتلوى. الدم يتدفق من فمه...« )�س8 ــ 9( . 

من  دفئا  كرث  الأ واحل�سن  امللجاأ  ال�سارع  يف  الطفل  �سيجد  ولحقا 

اإىل هذا اخلارج الذي يجعل  ب، فيتحول ال�سارع  ح�سن العائلة/ الأ

ح�سا�س بالذات،  بوي، ومينحه احلرية والإ الطفل يفلت من العنف الأ

واملتعة  واجلن�س  الدعارة  ف�ساءات  املراهق  �سيكت�سف  طريقه  وعن 

واللذة.

طفال واملراهقني،  وال�سارع ف�ساء قد ل يخلو من عنف ميار�س على الأ

ن�سان  ذكورا واإناثا: الغت�ساب اجلن�سي، كما اأن ال�سارع قد يعّلم الإ

اأن يكون عنيفا عالمة على احلرية وفر�س الذات:« اأنا اأزداد �رضا�سة 

مع اأّمي اأو مع اأطفال احلّي« )�س 22( يقول حممد، وي�سيف غري بعيد 

خرين، حمدثا انقالبا يف القيم:  معلنا ت�سهري عنفه يف وجه عنف الآ

»�ساأ�رضق كل من ي�ستغلني حتى ولو كان اأبي واأمي. هكذا �رضت اأعد 

ال�رضقة حالل مع اأولد احلرام« )�س 28 ــ 29(. ويف ال�سارع، �سيجد 

بوي،  يف رفاقه من الن�سالني العائلة التي حتميه حتى من العنف الأ

العنف  العنف على حممد، �سار  ب هو من ميار�س  الأ اأن كان  فبعد 

ب من طرف رفاق ابنه:  ميار�س على الأ

  »ذات يوم كنت مع ن�سالني ... قررنا اأن ن�رضق لنق�سي ليلة يف البورديل. 

ذهبنا اىل ال�سوق اجلديد. الزحام خانق. فاجاأين من اخللف وقب�س علّي 

الراأ�س.  من ياقة قمي�سي... هاجمه رفيقاي. �رضباه باللكم ونطحات 

�سمعته ي�رضخ ويئّن وي�ستغيث. راأيته يغطي وجهه بيديه والدم ي�سيل 

من بني اأ�سابعه بغزارة« )�س 75(.

نه عالمة على الظلم  يظهر العنف داخل البيت العائلي ب�سكل �سلبي، لأ

يكون  قد  فهو  مزدوجا،  ال�سارع  يف  العنف  ويظهر  والقمع،  والقهر 

قهرا واغت�سابا واعتداء، وقد يكون عالمة على الفعل واحلرية وفر�س 

تعني  التي  للحرية  ف�ساء  اإىل  ال�سارع  �سيتحول  يام،  الأ ومع  الذات. 

اإىل لذة:  ت�سورا للحياة ك�سل�سلة من اللذات، بل يتحول ال�سارع نف�سه 

بعد طرده من عمله باملقهى، توجه حممد اإىل دروب املدينة املظلمة، 

اإىل غياهب املدينة وظلماتها، وراأ�سه مليء بالطيور، ومل يكن خائفا 

من اأ�سباح النا�س ول اأ�سباح اجلّن. 

 ومع ذلك، فال�سارع هو ما �سيف�سح نق�سانا فادحا يف �سخ�سيته، 

كفيل  ال�سارع  اأن  يعتقد  حممد  كان  واأميته.  بجهله  مر  الأ ويتعلق 

بجعله يكت�سف حريته، وي�ستعيد كرامته، وي�ستعيد قدرته على القول 

والفعل، ويفر�س ذاته و�سخ�سيته، لكنه اكت�سف عن طريق ال�سارع اأن 

ّمي اجلاهل ل مكان له يف العامل، واأنه من دون القراءة  ن�سان الأ الإ

يف  املوجود  العنف  هذا  كل  يواجه  اأن  ن�سان  لالإ ميكن  ل  والكتابة 

العامل. ومن هنا لي�س غريبا اأن تتوقف الرواية عند اللحظة التي قرر 

يبدو  ب�سكل  العرائ�س لاللتحاق باملدر�سة،  اإىل  النتقال  فيها حممد 

معه ال�سارد ــ ال�سخ�سية املحورية ــ كاأنه مل يتمكن من اخلروج من 

اكت�ساف  بعد  اإل  ال�سارع(  عوامل  العائلة،  املغلقة)بيت  العنف  دائرة 

عامل جديد: عامل القراءة والكتابة. 

واأن حممدا،  اإل حياة كاتبها،  اعتربنا اخلبز احلايف ل حتكي  واإذا   

ال�سخ�سية املحورية، لي�س اإل املوؤلف نف�سه، فان اأهّم خا�سية لفتة 

يف حممد �سكري هي اأنه كاتب خرج من العنف، بالنظر اإىل املكانة 

التي احتّلـها العنف يف حياته كما يف كتاباته.

 هرب حممد من بيت العائلة خوفا من اأن يقتله اأبوه كما قتل اأخاه، 

واملت�رضدين،  واملهربني  الل�سو�س  و�ساحب  ال�سارع،  فا�ستوطن 

بعد  خا�سة   ، واللذة  والت�رضد  احلرية  ف�ساءات  يف  احلياة  وا�ستلّذ 

اإىل  مر  الأ به  انتهى  ثم  الدعارة،  ودور  واجلن�س  املراأة  اكت�ساف 

اكت�ساف عامل جديد: عامل القراءة والكتابة. 

 »لبّد يل اأن اأتعلم القراءة والكتابة« )�س 230( يقول الراوي حممد 

القراءة  تعّلم  على  حلاح  الإ هذا  ملاذا  وحكايته.  كالمه  نهاية  يف 

اإىل  بالن�سبة  والكتابة �رضوريتني  القراءة  اأ�سبحت  والكتابة؟ ملاذا 

بوي وا�ستوطن  �ساب يف الع�رضين من عمره قا�سى كثريا من العنف الأ

ال�سارع وعوامل الت�رضد وال�سعلكة؟ األ يعني النتقال اإىل عامل القراءة 
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عن  بحثا  والهيمنة،  العنف  من  لالنفالت  جبارا  جمهودا  والكتابة 

باكت�ساف جديد فطن من  مر  الأ يتعلق  األ  الذات؟  احلرية، بحثا عن 

اأنه من دون القراءة/ الكتابة ل ميكنه اأن يفر�س  خالله حممد اإىل 

مل الكثرية واملتنوعة؟ اأمل ير حممد  ذاته يف عامل ذّوقه من اأ�سناف الأ

مكانية الوحيدة التي تبّقت له ليواجه العنف وينت�رض  يف الكتابة الإ

عليه؟ األي�ست الكتابة اأف�سل و�سيلة ملقاومة كل هذا العنف الذي ميالأ 

العامل وف�سحه واإدانته؟

  يف اخلبز احلايف، حممد هو ال�سخ�سية املحورية وال�سارد الرئي�س 

وواقع  واقعه،  يكتب  هو،  حياته  يحكي  نف�سه،  الكاتب  ا�سم  اأنه  كما 

امل�سكوت  الجتماعية  واألوانه  اأ�سكاله  ويك�سف  بال�سبط،   العنف 

يكتبه كما هو، فجاءت كتابته، من جهة  اأن  عنها، ويحر�س على  

اأوىل، �سادقة يف قول الواقع املعي�س العنيف واإبالغ حقيقته ووجهه 

العربي  دب  الأ عرفها  كما  الكتابة،  ينقل  بذلك  وكاأنه  املتوح�س، 

خ�ّس،  اإىل »احلقيقة«  احلديث، من »الكذب« الرومان�سي، ال�سعري بالأ

ثانية،  جهة  من  كتابته،  جاءت  ثم  خا�سّة.  الروائية  ال�رضدية، 

دب الذي ل يجرّت ول يراوغ«،  متوح�سة عنيفة: »اأنتظر اأن يفرج عن الأ

مر  يقول حممد �سكري يف الكلمة التي افتتح بها اخلبز احلايف. فالأ

يتعلق بكتابة ل تهادن ول ت�ساكن، ول تعرف الليونة واملرونة، فهي 

اأ�سلوبها  ولفظها، يف  انتهاكية، يف معجمها  انقالبية  كتابة عنيفة 

ل  والكتابة  وعواملها.  �سخو�سها  يف  ونوعها،  �سكلها  يف  ولغتها، 

اأي�سا. فماذا  تنقل العنف فقط، بل هي تواجهه مبا يلزم من العنف 

عن عنف الكتابة؟ وما معنى اأن تكون الكتابة عنيفة؟ ما املق�سود 

خرى عنفا؟ بكون الكتابة متار�س هي الأ

�سلي، فهي هذه الرموز   3 ــ اإذا اأخذنا عبارة »كتابة« يف معناها الأ

والعالمات التي ننق�سها بالقلم)اأو بالة ما( على ورقة بي�ساء. وبهذا 

املعنى، فالكتابة فعل مادي ملمو�س ل يخلو من عنف.  وميكن اأن 

نت�ساءل: األي�س هذا الفعل املادي امللمو�س، فعل الكتابة، فعل عنف؟ 

ن هناك قلما، عن�رضا خارجيا، يخد�س  األ تتاأمل ال�سفحة البي�ساء لأ

ج�سدها وي�ستبيحه، ويلوث بيا�سها ال�سايف الطاهر؟ األي�س هذا عنفا 

جل�سد  اغت�سابا  الكتابة  تعني  األ  البي�ساء؟  ال�سفحة  على  ميار�س 

�سامت طاهر؟ 

 L الري�سة  ــ  ن�سان  الإ هو  الكاتب  اإن  فلوبري  غو�ستاف  يقول 

ــ  اإنـ�سـان  »اأنـا  فيقول:  نف�سه  عن  ويتحدث   ،  homme - plume

ن�سان ـ الري�سة عن  ريـ�ســة«. وكثريا ما يتحدث هذا الكاتب ـ الإ

ن�سان  فعله، فعل الكتابة، با�ستعارات جن�سية، وهو يرى اأن الإ

الكتابة. ويقول حممد �سكري  اإما املراأة واإما  اأن يختار:  لبد 

يف اإحدى حواراته: »اخرتت الزواج بكتبي، بالكتابة... �سحيت 

�رضة من اأجل الزواج بالكتابة والقراءة..« )2(. باملراأة والأ

الذي  بالعنف  اأ�سبه  هو  الكتابة  ت�ستلزمه  الذي  العنف  كاأن  يبدو 

ن�سانـ  الري�سة  تقت�سيه العالقة باملراأة، اأي اأن العنف الذي ميار�سه الإ

على ال�سفحة البي�ساء لي�س عالمة على الظلم والقهر والقمع، بل هو 

الحتكاك  من  نوع  هو  واللذة،  واجلن�س  والزواج  احلب  على  عالمة 

الطبيعي بني ج�سدين، ج�سد راغب وج�سد مرغوب فيه، وقد ل يخلو 

من لذة �سادية ل�سعورية.     

الري�سة وال�سفحة  ــ  ن�سان  الإ العنف املوجود بني  اإن  القول   وميكن 

اأّمه.  وثدي  الر�سيع  الطفل  فم  بني  املوجود  كالعنف  البي�ساء 

واملحللون النف�سانيون يعتربون ال�سفحة البي�ساء تلك امل�ساحة من 

ن�سان اأول مدرك ح�سيا،  اجللد اللبني للثدي املغذي الذي يعترب عند الإ

ويعترب النف�سال عنه اأول عنف ميار�س عليه �سغريا. ويعني هذا اأن 

ال�سفحة البي�ساء هي ذلك الثدي العزيز اللذيذ الذي كان النف�سال 

اإىل ذلك  التي ت�سمح لنا بعودة رمزية  عنه عنيفا موؤملا، واأنها هي 

الف�ساء اللبني املفقود واملفتقد. األ تعني الكتابة عند �سكري عودة 

ب الوح�س؟ ّم بعيدا عن ذلك الأ اإىل ف�ساء الأ

 من املمكن اأن نذهب اإىل اأن �سكري اختار الكتابة ومل يخرت املراأة، 

نه ل يريد اأن يكون له ولد، ل يريد اأن يتحول اإىل اأب.  ومل يتزوج، لأ

ب،  اأو ذاك، مرتبطة بعقدة الأ وبهذا املعنى، فالـكـتـابة، بهذا ال�سكل 

لل�سارد/  النف�سية  البنية  على  يهيمن  عن�رض  اأهّم  اأن   والــوا�ســح 

اإن  نقول  اأخرى،  وبعبارة  ب.  الأ كراهية  هو  حممد،  اأي  ال�سخ�سية، 

الـ�سـرد  اإلـى  الرئـيـ�س  الدافع  ي�سّكـل  الذي  املتجذر  البنيوي  اجلرح 

ب الوح�س، والذي ل يعني  والـكـتـابـة عند حممد/ �سـكـري هو هذا الأ

ن�سان، الذي مل  ب الإ خر، الأ ب الآ اإل غياب ذلك الأ ح�سوره املهيمن 

ب،  يعرفه حممد. وبهذا، فالكتابة قد نفهمها على اأنها كتابة �سد الأ

ب وفقدانه. وقد نفهمها كتابة تكتب غياب الأ

الالفتة  اخلا�سية  فان  والتخييل،  اخليال  الكتابة مبعنى  اأخذنا  واإذا   

التي مّيزت حممدا  يف طفولته ومراهقته ل تتعلق اإل بخياله، وظهور 

خياله وا�ستغاله لي�ست وراءه اإل ق�ساوة اأبيه وعنفه: يف �سغره، واأبوه 

ويقتله،  ليخنقه  ويتاأمل  يبكي  الذي  اجلائع  اأخيه  اإىل  مي�سي  الوح�س 

كان حممد ي�ستغيث يف خياله )�س �س 8_9(. ومّلا كرب قليال، �سار 

ي�ستم اأباه  وي�رضبه ويلعنه يف خياله:  »تعرثت و�سقطت. اأهوى علّي 

مام  الأ اىل  الع�سا  براأ�س  يدفعني  �ستمته يف خيايل.  بالع�سا. عويت. 

اخليال  لول  خيايل.  يف  واألعنه  اأ�رضبه  جهرا.  ويلعنني  ي�رضبني   ...

لنفجرت.« )�س 53(.

 بدل اأن ينفجر حممد يف وجه اأبيه، واأن يبادله بعنف مادّي مماثل، 

جلاأ اإىل اخليال، اإىل هذا العنف الرمزي اخلفّي، الذي وان مل يعلم به 

ب ومل يوؤذه، فهو نوع من املقاومة، ونوع من التلطيف والتخفيف  الأ

مل. من �سّدة الأ

ب وعنفه اأمر اآخر: ا�ستهاء اجل�سد/  يام، ترّتـب عن ق�ساوة الأ ومع الأ

ج�سدي«  هو  ما  كل  نحو  �سهواتي  توقظ  علّي  اأبي  »ق�ساوة  املراأة:  

اأن ي�ساجع  الدعارة، وقبل  ال�سارد دور  اأن يكت�سف  )�س36(. وقبل 

امراأة حقيقية، كان ي�ساجع كل اللواتي يعرفهن يف خياله، ومنهن 

يزال  ما  عنده وهو  ا�ستغل  اأول من  كان  الذي  املقهى  ابنة �ساحب 

ب وق�ساوته: حتت �سيطرة الأ

»دخلت اإىل دار �ساحب املقهى. ابنته فاطمة تغ�سل الثياب منحنية. 

مام منح�رض ... تلتفت ايّل با�سمة. ثوبها اخلفيف اأراه يف  ثوبها من الأ
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... رفعت راأ�سها، قب�ست بيديها على خ�رضها،  اخليال ترفعه الريح 

على  ثوبها  اأطلقت  عاريان،  ممتلئان  فخذاها  متططت،  تاأملت، 

ركبتيها، دنوت منها يف خيايل، اأعدت انح�سار ثوبها يف اخليال ...

 اأختلق اأ�سبابا كاذبة عندما اأمل اأنها وحيدة يف املنزل. اأعّريها بنار 

خيايل متى اأ�ساء...« )�س �س 36 ــ 37(.

ويكتب  حياته  �سيحكي  والكتابة،  القراءة  �سيتعلم  حممد،  �سيكرب   

ب هي التي تقف وراء ا�ستغال خياله؟  �سريته، لكن اأمل تكن ق�ساوة الأ

خر: ج�سد  الآ اجل�سد  هذا  اإىل  �سهوته  اأيقظ  ما  اأبيه هو  يكن عنف  اأمل 

ال�سفحة البي�ساء العذراء؟ اأمل تكن ق�ساوة اأبيه وراء رف�سه الرتباط 

باملراأة والزواج بالكتابة؟

ال�سطالحي  مبعناها  الكتابة،  عنف  يرتجم  احلايف  اخلبز  يف  ــ   4

اإىل  والدخول  دبي،  الأ اجلن�س  اأو  ال�سكل  انفجار  خالل  من  دبي،  الأ

جنا�س: يعلن الكاتب يف الغالف عن  �سكال والأ منطقة ال�سدام بني الأ

ّلفه، فيعتربه رواية، ويقول يف الكلمة التي افتتح بها املوؤّلف:  جن�س موؤ

»... هذه ال�سفحات عن �سريتي الذاتية كتبتها ...«)�س4(.   

هكذا ياأتي املحكي منق�سما مزدوجا متناق�سا ميكن اعتباره حمكيا 

خمل�سا  يكون  اأن  يريد  كاأمنا  روائيا،  حمكيا  اأو  اأوتوبيوغرافيا 

واأن  التخييلي،  الروائي  عن  يتخلى  اأن  دون  من  املرجعي  للواقعي 

اأو �سرية  اأوتوبيوغرافيا  اأن ي�سمى  يكون حمكّي حياة لكن من دون 

اأن يكون  ّلـفه. يريد  اأن ينف�سل عن موؤ ذاتية، واأن يكون رواية دون 

وتوبيوغرايف والروائي  اأوتوبيوغرافيا وروائيا يف الوقت نف�سه، فالأ

ل  ورمبا  املحكي،  من  النوع  هذا  يف  بعنف،  ورمبا  يت�سادمان، 

خر منق�سم بني الواقع  غرابة يف ذلك، فمحمد كما راأينا اأعاله هو الآ

نا التي تت�سكل عرب الن�س هي متعددة منق�سمة موزعة  واخليال، والأ

بني اخليال والواقع.

تنقل  اأوتوبيوغرافية  بــرواية  احلايف  اخلبز  يف  مر  الأ يتعلق  قد     

تقوم  روائي.  تخييلي  منظور  من  وتعاجله  الرواية،  اإىل  املعي�س 

حقيقيا  دائما  لي�س  تقوله  ما  اأن  اأي  التخييل،  اأ�سا�س  على  الرواية 

وتوبيوغرافيا من يقني القدرة على قول احلقيقة  و�سادقا، وتنطلق الأ

�سا�س هو : ماذا ت�سيف  حول الذات، ملتزمة بقول ال�سدق. وال�سوؤال الأ

توبيوغرافيا اإىل الرواية  توبيوغرافيا، وماذا ت�سيف الأ الرواية اإىل الأ

عندما متتزجان؟ 

التخييلي  باإدماج  املعا�رضة  النقدية  الدرا�سات  اهتمت  ما  كثريا 

والتي متنح  للرواية  التي  اجلاذبية  البيوغرايف، وركزت على  داخل 

ا ل توفره  وتوبيوغرايف، يف حالة دجمهما، بريقا خا�سّ املحكي الأ

خر الذي تطرحه رواية اأتوبيوغرافية  ال الآ وتوبيوغرافيا، لكن ال�سوؤ الأ

داخل  يف  البيوغرايف  اإدماج  عن  ماذا  هو:  احلايف  اخلبز  مثل  من 

وتوبيوغرايف اإىل الروائي، األ يريد  التخييل؟ وعندما ينقل �سكري الأ

اأن الروائي التخييلي ميكنه  اأن ي�سّيد »ميثاقا جديدا« ي�ستتبع  بذلك 

هو اأي�سا اأن يقول احلقيقة وال�سدق؟ ماذا عن الرواية التي تدمج يف 

توبيوغرافيا: قوة املعي�س؟ داخلها اإحدى اخل�سائ�س اجلوهرية لالأ

وتوبيوغرايف ي�سيف اإىل الرواية قوة املعي�س وتلك    ل�سك يف اأن الأ

التخييل  بريق  ي�سيف  الروائي  واأن  للمرجعية،  متنح  التي  القيمة 

وتوبيوغرافية  الأ الرواية  اأن  يف  كذلك  ول�سك  وتوبيوغرافيا.  الأ اإىل 

اأنه جمرد �سهادة، وتاأخذ  ت�ستدعي قراءة خا�سة ل تاأخذ الن�س على 

بعني العتبار اأن املعي�س قد مّتـت �سياغته روائيا.

اإىل اخلبز احلايف من هذا املنظور الذي ل يخلط بينها   واإذا نظرنا 

الرواية، فانه ميكن  توبيوغرافيا، كما ل يخلط بينها وبني  وبني الأ

لذة  يبطن  اأوتوبيوغرايف،  ــ  روائي  هجني،  ن�س  اأمام  اإننا  نقول  اأن 

تقوم  التدمري:  لذة  املعا�رضين  الدار�سني  بع�س  ي�سميها  ة،  خا�سّ

اأو  جن�سني  بني  احلدود  تدمري  اأ�سا�س  على  وتوبيوغرافية  الأ الرواية 

توبيوغرافية،  الأ نا  والأ ال�سائدة،   ال�رضدية  املواثيق  وتدمري  اأكرث، 

وال�سخ�سية الروائية، وتدمري لغة ال�رضد واحلكي. كاأمنا يريد الكاتب 

اأن يخلق جن�سا اأو �سكال �رضديا جديدا، واأن يفر�سه يف الواقع، وهذا 

ما ميكن اعتباره برناجما عنيفا للكتابة.

اأن  غايتها  مدّمـرة،  انتهاكية  الكتابة  ت�سبح  اخل�سائ�س   بهذه   

�سلية املتوح�سة، لغة ما قبل البالغة، وما قبل  ت�ستعيد تلك اللغة الأ

هو،  كما  الواقع  تقول  التي  اللغة  هذه  يف  يوجد  والعنف  جنا�س.  الأ

عنه  امل�سكوت  عن  القناع  وتزيل  ال�سمت،  قانون  احرتام  وترف�س 

كرث  حالم وال�ستيهامات والتخيالت الأ وما ل يجب قوله، وتنقل الأ

حميمية و�رضية، وت�ستعمل اللفظ ال�سوقي الفاح�س العنيف... 

 واإجمال، فاحلديث عن عنف الكتابة يعني يف اخلبز احلايف النفتاح 

دب العربي: اجل�سد، اجلن�س، ال�سذوذ اجلن�سي،  على كل الغيابات يف الأ

طفال واملراهقني، عوامل  بوي، عوامل الأ الغت�ساب اجلن�سي، العنف الأ

املت�رضدين والل�سو�س واملهربني، لغات ال�سارع واأ�سواته...وبعبارة 

التعلق  هذا  �سكري  حممد  عند  الكتابة  خ�سائ�س  اأهم  من  اأخرى، 

الت�رضد  بعوامل  الفتتان  وهذا  العنيف،  الفاح�س  ال�سوقّي  بالكالم 

يزعجنا  ما  قول  اإىل  النزوع  وهذا  واخلمرة،  والدعارة  وال�سعلكة 

وي�سو�س على طماأنينتنا.

اإىل  الواقع  من  وتنقله  العنف  تكتب  التي  الكتابة  عن  حتدثنا  ــ    5

التك�سري  باليات  العنف  متار�س  التي  الكتابة  عن  وحتدثنا  دب،  الأ

والتدمري والتهجني، بقي لنا اأن ن�سري اإىل اأمر طريف لفت: اأّلـف �سكري 

اأعمال اأخرى، ق�س�سية وروائية، لكن ما من عمل جديد ا�ستطاع اأن 

ميكن  وبهذا  ول،  الأ بعمله  اإل  يعرف  ل  �سكري  وظّل  نف�سه،  يفر�س 

نف�سه  و�سكري  كاتبها.  على  العنف  متار�س  احلايف  اخلبز  اإن  القول 

عرّب عن ذلك يف حوار حيث قال: »اإن اخلبز احلايف ل تريد اأن متوت، 

وهي ت�سحقني... فاخلبز احلايف ل تزال حّية راف�سة اأن متوت. ابنة 

اخلبز  ينادونني:  بل  �سكري،  ينادونني  ل  ال�سوارع  طفال يف  الأ  .....

احلايف«)3(

الهوام�ش

1 ــ ابن منظور: ل�سان العرب، مادة: عنف، ت. عبد اهلل علي الكبري واآخرين، ج.4، �س 3132.

العدد  ال�سرتاكي،  الحتاد  جريدة  بريي�س،  اأحمد  ح�سن  �سكري،  حممد  مع  حوارات  ــ   2

7745، 26  اأكتوبر 2004، �س 5.

3ــ حوار اأجراه خافيري فالنزويال مع حممد �سكري، جريدة البايي�س 5/ 2002/10.



-وهو  ال�سعري  املنتَج  ت�ستهدف  متحفزٌة  نقديٌة  مقاربٌة 

بداعية- يف جتربة كاظم جهاد اأمٌر ل يخلو  احد الروافد الإ

اللغة  وافتتان  الغواية  �سحر  لكن  واملغامرة،  املجازفة  من 

النظام  اأفٍق جديد يجرتح  اإىل  بعيدا  التحليق  اإىل  �سافة  بالإ

بجدوى  يغرينا  ذلك  كل  والوجودي،  الفل�سفي  بله  اجلمايل 

يف  جهاد  لكاظم  الفذة  بداعية  الإ التجربة  اأغوار  املغامرة 

خري »معمار الرباءة«. ديوانه الأ

)1(

اأن ن�سري بداية اإىل ق�سية حمورية متثل يف حد ذاتها  ل بد 

ما  وهي  ال�ساعر/الفنان/املثقف  توؤرق  م�سريية  اإ�سكالية 

ا�سميها بـ»اإ�سكالية اللتزام«. وما اق�سده هنا باللتزام هو 

باملعنى القدحي للمفردة ولي�س كحكم قيمة. جدلية العالقة 

جماعة/حزب/ كان  �سواء  ال�سيا�سي  والنظام  املثقف  بني 

دولة  وخطورة انزلق املثقف يف خطر الفكر »الدوغمائي« 

للمجموعة التي ينتمي اليها بغ�س النظر عن مدى ان�سجام 

ذلك الفكر مع قناعاته الذاتية.كيف تعاي�س كاظم جهاد مع 

الهاوية  ال�سقوط يف  �سكالية وكيف جنى بنف�سه من  هذه الإ

الن�سواء  �سبابه  انه »رف�س يف  اإحدى مقالته  يقول يف  ؟ 

الثقافية  احلياة  على  املهيمَنني  احلزبني  من  اأيٍّ  لواء  حتت 

وال�سارع وال�سلطة، واللذين ل يجمعهما �سوى خ�سلة واحدة: 

يذاء وعلى حماربة املارق عليهما بكّل ما  قدرة باهرة على الإ

رهاب الفكرّي«)1(  لهما من قدرة على التجفيل النف�سّي والإ

�سكالية املدمرة واملف�سدة  بهذا ينعتق ال�ساعر من ربقة هذه الإ

لكل عمل اأدبي وفني اإذ انه »ينبغي ان يتخل�س ال�سعراء من 

جالد كان ما برح يف داخلهم يعمل«)2( .

هي  ال�سابقة  املقولة  بح�سب  اللتزام  اإ�سكالية  كانت  اإذا 

ذات مدلول �سيا�سي �رضيح فهناك اي�سا �سورة اخرى لهذا 

كادميي. فكما نعرف اأن ثمة هناك  اللتزام وهو اللتزام الأ

كادميي و�رضامته  الكثري من العوائق تتعلق بطبيعة العمل الأ

الطراز  ناقد من  اأن كاظم جهاد هو  اإىل  �سافة  بالإ الفكرية 

وال�ساعر يف  الناقد  التنافر بني  هذا  ما حدث  ول وكثريا  الأ

�سول والثيمات  ول يبحث عن القواعد والأ ذات واحدة اإذ اأن الأ

خذ بالتجربة  بينما يتيه ال�ساعر يف الهذيان والالوعي والأ

جاهزة.  واإحكام  م�سبقة  تنظريات  اأي  عن  بعيدا  الوجودية 

اأن كاظم جهاد يك�رض هذه احلواجز املنيعة  رغم ذلك، جند 

ية النقدية العميقة واحل�س ال�سعري النفاذ  كي يوحد بني الروؤ

بني »املعمار« و»الرباءة«.

)2(

التالزم-  �سئت  اإذ  اأو  اللتزام  لهذا  اأي�سا  ثالثة  �سورة  ثمة 

�سكالية الثنائية للعالقة:  وان كان ب�سكل اقل حدة - بني الإ

العالقة  ا�سكالية  بال�رضورة  ت�ست�سحبها  القدمي/احلديث 

�سكل  بني  خالق  جتاوٌر  الرباءة«  »معمار  يف  نحن/الغرب. 

ق�سيدة النرث احلديثة واملفردة العربية ال�سيلة  فا�ستخدامه 

لعبارات ذات مدلول ا�سيل ومتجذر مثل)ديباجة،مقلة،يراع

،اروماتي،تقبع،ا�سع�سع،�سنوي...( تعزز من هذا الوعي بعمق 

النتماء الع�سوي الثقايف واللغوي للموروث العربي.

 اأما وعيه الفني والفل�سفي ل�سكل ق�سيدة النرث فقد جتاوز يف 

نظري احلدود التي عربها جيل ال�سبعينات حتى انه ميكنني 

الزعم باأن ال�ساعر ل ينتمي اإىل هذه الفرتة اإل زمنيا ولكنه 

من  ي�سخر  جنده  اإننا  حتى  ونقديا  فنيا  �سك  بال  جتاوزهم 

ت�سبث رموز تلك املرحلة مبقولت �سوزان برنار حول ق�سيدة 

خرية معاجلات  النرث« )ولقد تلّقت هذه الق�سيدة يف العقود الأ

خ�سبة تقّدم بها حمّللون �سكالنّيون وغري �سكالنّيني ل اأجد 

لدرا�ساتهم اجلاّدة كبرَي اأثٍر يف التفكري العربّي الذي ما برح 

يف  برنار  �سوزان  مقولت  خالل  من  النرث  ق�سيدة  يقارب 

الكتاب  هذا  اأّيامنا(،  اإىل  بودلري  من  النرث  )ق�سيدة  كتابها 

حوال)3( ال�سخم، املتناق�س غالبًا و»الرثثار« يف جميع الأ

النرث؟ يجيبنا يف  اإىل ق�سيدة  اإذن، كيف ينظر كاظم جهاد 

رومان  بنظرية  م�ستعينا  ل  الت�ساوؤ هذا  عن  مقالته  اإحدى 

ياكوب�سون ال�سهرية والتي تفرق بني ال�سعر والنرث »مبوجب 

هذا التفريق يكون �سعراً كّل اإن�ساء يحتفي بالّدوال اأكرث مّما 

باملداليل وتكت�سب فيه الكلمات قيمتها من رنينها و�سكلها 

»معمار الرباءة« لكاظم جهاد
 �اللتز�م وجتاوز�ت �لق�شيدة �حلديثة

 ثامر علي اليو�سف

 
   كاتب من العراق  

نزوى العدد 56 / اكتوبر 2008 

متابعــات.. متابعــات.. متابعــات 

253



نزوى العدد 56 / اكتوبر 2008 

254

متابعــات.. متابعــات.. متابعــات 

التجاورّية«.  عالقاتها  جمموع  ومن  يحاء،  بالإ واكتنازها 

تت�سم  النرث  لق�سيدة  التكوينية  البنية  اإىل  ي�سري  كما 

بـ»الوجازة والتكثيف.. لكّن هذا ل مينع من اإن�ساء لوحات اأو 

قطع متوالية ت�سّكل كّل منها بحّد ذاتها ق�سيدة نرث مرتبطة 

خرى بناظم �سمنّي اأو ظاهر«. بالقطع الأ

)3(

خرى  يحيلنا هذا الن�سجام مع ق�سيدة النرث اإىل ال�سكالية الأ

الثنائية نحن/الغرب فبطبيعة احلال ق�سيدة  العالقة  حول 

النرث هي من مكت�سبات احل�سارة الغربية احلديثة، فما هي 

طبيعة العالقة بني ال�ساعر وهذه احل�سارة الغربية ل �سيما 

وان كاظم جهاد هو اأكادميي وحما�رض يف التعليم اجلامعي 

خذ بالعتبار اجلهد الكبري الذي بذله ال�ساعر  بباري�س مع الأ

ل  املثال  �سبيل  على  غربيني  لكتاب  الن�سو�س  ترجمة  يف 

احل�رض رامبو وريلكه وجاك دريدا وجان جنيه..هل ان�سهر 

عمال الكبرية وغدا جمرد بوق يردد  ال�ساعر يف بوتقة هذه الأ

ما قراأه وترجمه من ن�سو�س؟ لي�س من الي�سري ال�سوؤال على 

ل ولكن مما ل �سك فيه ان كاظم جهاد ا�ستق  مثل هذا الت�ساوؤ

هند�سيا  معماريا  بناء  النرث  ق�سيدة  بناء  يف  وعرا  طريقا 

جتارب  من  الكثري  عن  متيزه  فريدة  نكهة  له  ال�سنع  متقن 

خرين الذين خا�سوا هذه التجربة. ال�سعراء العرب الآ

هذا ما يتك�سف لنا معرفيا، ولكن ماذا عن البعد النطولوجي 

؟  واملعا�س  اليومي  امل�ستوى  على  واإ�سقاطاته  )الوجودي( 

يطرح كاظم جهاد جتربة املنفى وهمومها يف اإطار التحدي 

ب�سدة  ينتقد  كما  خر  الأ هذا  ومعانقة  ملجابهة  وال�سغف 

حدود  تتجاوز  مل  التي  ال�سعرية  التجارب  بع�س  و�سخرية 

البكاء والنحيب على الوطن كما ينتقد يف اآن بع�س التجارب 

ال�سعرية التي األقت بثقلها يف �سبيل نيل ال�سهرة واملجد من 

دون ان يتوانى يف ذكر ا�سماء ذات �سهرة كبرية يف عاملنا 

وم�سوؤولية  ومعاناة  وعي  »هو  فاملنفى  والعاملي،  العربي 

املنفى  ملفهوم  اجلديدة  ية  الروؤ هذه   ،)4( وفنية«  تاريخية 

والغرتاب ت�سكل عالمة فارقة يف التجربة الوجودية لكاظم 

من  الكثري  مع  انطولوجي  تخارج  عملية  يف  ت�ساهم  جهاد 

عجاب  �سادة والإ خرى، كما ل يفوته بالإ الأ جتارب املنفى 

بتجربة ال�ساعر الفل�سطيني الراحل حممود دروي�س وانطالقه 

�سافة  من الق�سية الفل�سطينية  اإىل اأفاق اإن�سانية اأرحب بالإ

طالع على املنتج الثقايف الغربي  اإىل ا�ستفادته الكبرية من الإ

عمال دروي�س العائدة اىل هذه  ب�سكل معمق »فاإن قراءة اأوىل لأ

املرحلة لهي كافية للوقوف على اإفادته الكبرية من و�سائل 

هائلة  خزانات  من  به  ميد  وما  الثقافية  وروافده  املنفى 

املتوطن  ال�ساعر  يكاد  ل  ى  والروؤ وامل�ساعر  حا�سي�س  الأ من 

ف�سوله  »وبف�سل  اي�سا  يقول  اخر  مكان  ويف  يعرفها«  اأن 

والجنليزية  بالعربية  الوا�سعة  ومتابعاته  الكبري،  املعريف 

ولفات اأخرى، انفتح دروي�س على ما يجعل من ال�سعر منفى 

ال�ساعر  اأ�سا�سا مت�سك  الكتابة اخرتاقا للعامل  �سل، ومن  بالأ

خ�سوم  اىل  عداء  »الأ حتويل  �رضورة  يف  �سار  رنيه  مبقولة 

ال�سقي  والوعي  ال�سغينة  ل�سواه عمل  �رضحاء«، وراح يرتك 

يجعل  عما  ل  للت�ساوؤ تراجيدي  ف�ساء  اىل  الق�سيدة  حمول 

الن�سان غريبا اأنى كان يف هذا العامل«)5(

حول  جهاد  كاظم  كتابات  من  هنا  طويلة  مقاطع  اقتب�سنا 

نها يف نظري ت�سري يف نف�س ال�سياق الذي  جتربة دروي�س لأ

ي�سكل جتربته اأي�سا ورمبا كانت بخطوات �سبقت دروي�س على 

بهذا  والنقد!.  للرتجمة  بداعي  الإ املنتج  م�ستوى  على  قل  الأ

املعنى جتاوز كاظم جهاد املنفى كتجربة وجودية قا�سية-

والجتماعية  املادية  مكابداتها  يف  حيان-  الأ اغلب  يف 

الثقايف  الرثاء  وتكوين  ال�ستفادة  اإىل مدى  نقول جتاوزها 

ن�سانية اخل�سبة. واملعريف من هذه التجربة الإ

)4(

النقدية  الدرا�سات  بع�س  ومتابعة  البحث  عملية  اإطار  يف 

جل  اأن  وجدت  الرباءة«  »معمار  ديوان  حول  كتبت  التي 

املركزية  الثيمة  عن  للبحث  حماولتها  يف  الكتابات  هذه 

هي  الثيمة  تلك  اأن  اإىل  ا�ستقرت  قد  جهاد  كاظم  �سعر  يف 

وهذا  العراق«  و»ذكريات  املا�سي«  و»ا�ستعادة  »احلنني« 

ول يف  يدل على القراءة العجولة وغري املتاأنية. فمنذ �سطر الأ

ديباجته يعلن ال�ساعر باأنه يدين اإىل والدته بهذه الق�سائد 

والتي راحت باأ�سئلتها »ت�ستنه�س يف معرفة كنت ح�سبتها 

منفية جلغرافية العراق« كما يقول. فما جدوى احلديث عن 

اإليها  والنظر  �رضاحة  ال�ساعر  اأعلنها  التي  املو�سوعة  هذه 

هذه  الديوان،  يف  ال�سعرية  الن�سو�س  اإىل  واع  كا�ستبطان 

حتى  اأو  الناقد  اأن  اعتبار  على  ناجزة  غري  نقدية  درا�سات 

القارئ يجب اأن ي�ستنزف الن�س امل�ستهدف اأمامه ويحاول 

بعاد اجلمالية والفنية يف  ا�ستنطاق امل�سكوت عنه و�سرب الأ

الن�س املاثل.

هذا  يف  مركزية  ثيمة  هي  ال�سابقة  الثيمة  اأن  ننكر  ل  اإننا 

العمل ال�سعري فاإذا ا�ستعر�سنا الفهر�س �سنجد بو�سوح هذه 

»عودة،  مثل  ق�سائد   عناوين  املثال  �سبيل  فعلى  الدللت 

لذكرى،  ل�سع  الذكرى،  طفولة،  �ستات،  هجرات،  عراقيون، 

ت�ستحث  كلها  الذكرى«  �رضاك  اخلروج،  املنفيون،  جنوب، 

�سد خطورة  اأن الثيمة الأ اإنني اعتقد  اإل  على مثل هذا الراأي 
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العراقي  ن�سان  الإ بناء  اعادة  ال�ساعر  حماولة  هي  واأهمية 

وتكوين ثقافة مغايرة اأكرث رحابة وحرية اأو بح�سب عبارته 

اأكرث )براءة( ملا هو �سائد يف امل�سهد العراقي من هنا يكون 

ملدلول كلمة »الرباءة« بعدا اإن�سانيا وجتريديا ومنعة مقارنة 

مبفردات اجتاحت النخب ال�سيا�سية والثقافية يف العراق مثل 

دميقراطية وحرية واإرادة ال�سعب وفقدت معها ما حتمله من 

قيم اإن�سانية متعالية.

اإذن، بناء ثقافة جديدة يف م�ستنقع الدم اليومي اأ�سا�ساتها 

ومفهوم  جزافا  ياأتي  ل  اأمر  هو  الرباءة  هالمية  على  تتكئ 

لي�سبح م�رضوعا ولي�س قيمة  ويل  الأ الرباءة يتجاوز معناه 

ن�سان ذاته. ولكن منذ متى  اأخالقية اأو ثقافية ي�ستعيد فيه الإ

كان ال�ساعر �ساحب م�ساريع وخطط يتقدم بها كي تدر�س 

وفق  التنفيذية  الهيئات  لتنفذها  الربملان  من  وت�سادق 

»برنامج علمي مدرو�س!« كما اعتدنا على �سماع هذه اجلملة 

من اجلهات احلكومية والتي تظهر يف ما بعد ان الربنامج 

العلمي املدرو�س مل يفارق اأدراج امل�سوؤولني ومكاتبهم.

م�رضوع »الرباءة« اإذا لي�س بال�رضورة اأن يكون قابال للتنفيذ 

»الن�سال  ولكن  املنظور  امل�ستقبل  او يف  الواقع  ار�س  على 

اجلميلة،خيالت  بالوهام  والت�سبث  القاتلة،  الوهام  �سد 

الكائن الفقري الباحث..،احدى مهامها«. يف ق�سيدة »الر�س 

والفق  املاأزق  هذا  بخطورة  ال�ساعر  وعي  نتلم�س  املطلقة« 

املمتد الذي مينحنا مزيدا من المل حول الولدة املرتقبة

»تولد الر�س املطلقة من �سرب من الداخل

بقي ل�سنني ينحت بوؤرة من ال�سوء

تولد الر�س املطلقة من �سبخ

بورك طويال

من اعمال ل تف�سي اىل نتيجة

ومن الال�سيء

الال�سيء العظيم الذي عنه ي�سدر القلب«)6(

ويب�رضنا  اأرواحنا  ال�ساعر  يغ�سل  النبوئية  الروح  هذه  مبثل 

والذي  الال�سيء/العدم/ال�سعر  رحم  من  القادم  بالعنفوان 

يف�سي يف النهاية اإىل الكلمة..يف البدء كان الكلمة!!

يف اإطار هذا امل�رضوع يلج كاظم جهاد املخيلة العراقية عرب 

بوابة الذكرى حماول ا�ستح�سار املا�سي للعراقيني كما كان 

�سا�س يف ولدة »معمار الرباءة« فالعودة اإىل  لوالدته الدور الأ

ر�س وجغرافيا املكان وان كان متخيال هو ما �سيتيح لنا  الأ

العودة اىل طفولتنا اأي »براءتنا!!« فكاأن هنالك متاهي بني 

لت�سكل  التداعيات/الق�سيدة  م/ال�ساعر ومتاهي بني  الأ دور 

ال�ساعر /التداعيات بني  حلقة بالغة التعقيد والتوا�سج بني 

الم/الق�سيدة...

هذا املعمار له �رضوطه املو�سوعية التي يبنى عليها، ي�سري 

حتاكي  تقريرية  ب�سيغة  »و  »القادمون«  ق�سيدة  يف  اإليها 

نبياء والقدي�سني »فينبغي تنظيف الروح« و»ينبغي  تعاليم الأ

وان  بد  ل  الروح  بناء  ،اإعادة  زراد�ست«  حكمة  من  �سيء 

ت�سبقها مرحلة الهدم فـ»املحو هنا من اآيات الكتابة«)7(

خر الذي �سقه  هذا املحو ي�ستلزم ولدة جديدة وهو امل�سار الأ

املخيلة«.  »ا�ستح�سار  م�سار  مع  تزامني  اإطار  يف  ال�ساعر 

باأكمله  العمل  يف  بنيويا  عمقا  »الولدة«  مفهوم  اتخذ  لقد 

اأن  يف  �سابقا  عنه  حتدثنا  الذي  التوا�سج  اإىل  هنا  و�سنعود 

كما  الفني  العمل  هذا  ولدة  يف  والدته  اإىل  يعود  الف�سل 

م مرة  لها الف�سل يف ولدته هو بيولوجيا، فالعودة اإىل الأ

اأخرى تربر هذا الوجود، فح�سب والولدة البيولوجية حبلى 

بالولدة الفكرية/ال�سعرية!

لنتناول يف ح�رض بع�س املفردات التي جاءت تعزز نظرتنا 

نحو هذا ال�سياق، منها: )طفولة، تتوالد، الطلع، حبلى، منزل 

الوالدة،  حرارة  الولدة،  عوامل  �رضته،  حبل  م�سيمته،  ب،  الأ

الولدة  جو  اىل  ت�سري  املفردات  هذه  كل  اأجنة...(  اجلنني، 

عادة تكوين او  املفعم يف ثنايا الديوان فهي �رضط اأ�سا�س لإ

حرى خلق اإن�سان عراقي جديد اأكرث وعيا بظرفه احلا�رض  بالأ

وانفتاحا على احتمالت امل�ستقبل.

ملعمار  املركزية  الثيمة  اأن  بالزعم  ال�سابق،  القول  لنجمل 

عرب  العراقي  ن�سان  الإ لبناء  فردية  حماولة  هي  الرباءة 

ول، ا�ستح�سار املخيلة اجلمعية للمجتمع  م�سارين اثنني. الأ

العراقي واإعادة تكوين �سورة جلغرافيا املكان اكرث اإ�رضاقا 

من الواقع اليومي. الثاين، التب�سري بـ»الولدة اجلديدة« لفرد 

او جمتمع اكرث براءة ينت�سل ويغري النطباع ال�سائد بطبيعة 

هذا  يف  اأ�سيلة  حالة  وكاأنها  العراقي  املجتمع  يف  العنف 

املجتمع.

هذا املناخ التب�سريي الذي ين�سح به معمار الرباءة له طابعه 

رث  اخلا�س. اقول ذلك ويف ذهني التبا�سري التي تاأثرت بالإ

عند  هو  كما  ال�سياب  �ساكر  بدر  عند  التموزي  �سطوري  الأ

عبد الوهاب البياتي. هذه اإحدى العالمات الفارقة يف �سعر 

كاظم جهاد فاإذا كان عدد من ال�سعراء منذ جيل اخلم�سينات 

ق�سائدهم  بناء  يف  �ساطري  الأ من  بالكثري  ا�ستعانوا  قد 

و�رضدها �رضدا تاريخيا فجا ثم تطورت يف مراحل ال�ستينات 

وال�سبعينات على يد بدر �ساكر ال�سياب وعبدالوهاب البياتي 

بحيث  احل�رض  ل  املثال  �سبيل  على  دنقل  وامل  وادوني�س 

ان  لبثت  ثم  املعا�س  للواقع  ا�سقاطا  تارة  ال�سطورة  غدت 
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�سطورة بعدا داخليا  اتخذت بعدا اكرث عمقا بحيث �سكلت الأ

وفل�سفيا يف بناء الق�سيدة. 

ول  بنيوي  وجود  لها  لي�س  الرباءة  معمار  يف  �سطورة  الأ

حتى فل�سفي لقد خرج كاظم جهاد من الرتكاز على البناء 

»اأودي�سة  ق�سيدة  اما  كلي  ب�سكل  الق�سيدة  يف  �سطوري  الأ

اختي« فلي�س لها اأي دللة ا�سطورية عميقة بهذا يكون ال�ساعر 

قد �سكل اخرتاقا وا�سع املدى للف�ساء ال�سطوري الذي هج�س 

اىل  �سارة  الإ بعد  عنه  �سنتحدث  اآخر  اأفق  نحو  جمايليه  به 

الخرتاق الثاين اعني به اخرتاق املوروث الثقاقي التاريخي 

ا�ستمر  حني  ففي  الخ�س.  على  الديني  والن�س  عام  ب�سكل 

التفاعل مع الن�س الديني/القراآن/الكتب ال�سماوية املقد�سة 

او حتى ا�ستح�سار التاريخ احداث/�سخ�سيات كل ذلك �سكل 

ن�سيجا حا�سما يف بناء الق�سيدة لل�سعراء الخرين املجايلني 

ال اننا جند هذه اخل�سي�سة غائبة متاما يف معمار الرباءة 

فال وجود لثقل التاريخ وللن�س الديني �سواء كان اقتبا�سا او 

تنا�سا او ن�سا م�سادا للن�س الديني.

�سطورة،  يخيل يل ان كاظم جهاد جتاوز هذين الف�ساءين: الأ

الدين لي�سل يف النهاية اىل العلم/املعمار. وهي بحد ذاتها 

ت�سكل دللة رمزية مل�سرية احل�سارة الب�رضية يف ارتقاءها 

�سطورة-الدين-العلم وهو البناء الذي يرتكز  الفكري من الأ

والدينية  �سطورية  الأ اخللفية  بعيدا عن  الرباءة  عليه معمار 

ا�سا�س  على  ثقايف جديد  وعي  وبناء  العامل  ت�سكيل  عادة  لإ

قيم مغايرة.

كان احلديث �سابقا عن امل�سكوت عنه يف ن�س معمار الرباءة 

على م�ستوى بنية الن�س وت�سكيله. ولكن ماذا عن مو�سوع 

الن�س؟عن  بها  ينطق  مل  التي  الهواج�س  عن  نف�سه؟  الن�س 

ثالثة  من  الرباءة  معمار  يتكون  ي�سمها؟  مل  التي  الحداث 

وق�سائد  يد  درا�سة  اخرى،  وق�سائد  الرباءة  معمار  ف�سول: 

اخرى، هكذا اعيد ابتكارك يا اريايف. الف�سل الول كتب كما 

خرين عام 2005.  ا�سار ال�ساعر يف عام 2000 والف�سلني الآ

م�ستوى  على  الهمية  بالغة  دللة  ذات  التواربخ  وهذه 

احلا�رض العراقي منذ احل�سار المريكي اجلائر على ال�سعب 

العراقي مرورا بالحتالل المريكي للعراق عام 2003 وما 

ا�سفرت عنه من تراكمات وا�ستحقاقات �سيا�سية وخما�سات 

ع�سرية وارها�سات غري وا�سحة املعامل على ار�س ال�سواد.

العراق  يف  ال�سيا�سي  الواقع  ي�سكل  مل  ملاذا  هو  وال�سوؤال 

الرباءة  معمار  اثر يف  اأي  عام 2005  اىل  عام 2000  منذ 

خ�سو�سا ق�سية الحتالل وهي ق�سية م�سريية يف تاريخ 

ال�سعوب؟ وال�ساعر بطبيعة احلال ل بد وان يكون له موقف 

ازاء مثل هذه الظروف. فال جند عند البحث يف معمار الرباءة 

املواجهة،  المريكان،  الغزو،  الحتالل،  مثل:  مفردات  اأي 

ال�ساعر  مبوقف  ت�سي  مفردات  من  غريها  اىل  ال�ستقالل 

احلالة  هذه  من  والن�ساين  الثقايف  ال�سعيد  على  يته  وروؤ

عن  اي�سا  تغيب  العراقي  الحتالل  ق�سية  عن  عدا  العراقية 

الرهاب  كت�ساعد  الحتالل  هذا  افرازات  الرباءة  معمار 

الديني وال�سيا�سي يف مكونات الرتكيبة العراقية على جميع 

امل�ستويات والتحولت امللمو�سة يف بنية املجتمع العراقي.

جهاد  كاظم  �سعر  يف  طق�س«ال�سمت«  يف  نحن  ندخل  هنا 

ال�سمت له بعد حموري يف  اي�سا.  له  النف�سي  التكوين  ويف 

�سخ�سية كاظم جهاد ويبالغ يف انتقاد الهذر يف الكالم

 »يف رطانتنا اليومية

مل يكن التفاهم �رضوريا

كان ينبغي باأي ثمن

احداث ذلك ال�سفري املتموج

الذي به يذكر واحدنا

بوجوده«)8(

العدم  يعني  ل  ال�سمت  ان  كما  للوجود  �رضطا  لي�س  الكالم 

يف لغة كاظم جهاد ثمة ابعاد موغلة يف ال�سمت ت�ستنطق 

جروحا غائرة »روحه موؤرقة بكالم مل يقله«)9( لهذا ي�سغل 

»ال�سمت« م�ساحة افرتا�سية يف ن�سو�س كاظم جهاد يعرب 

عنها ب�سهوة النتظار وهاج�س الولدة املرتقبة ف�سال عما 

يحمله ال�سمت من احتجاج �سارخ �سد الواقع املازوم.

للحالة  الرباءة  معمار  يف  املتعمد  التهمي�س  باأن  القول،  اختم 

وزوال  الوطن  ببقاء  املطلق  الميان  قبيل  من  هو  العراقية 

الحتالل كحتمية تاريخية اثبتها التاريخ الب�رضي وما جدوى 

احلديث عن الحتالل واملحتلني وهم »عابرون يف كالم عابر« 

كما يقول الراحل ال�ساعر الكبري حممود دروي�س.  

امل�سادر 

)1(( من مقالة عنوانها »يوميات يف حياة كاظم جهاد؟«  لكاظم جهاد ن�رضت 

يف جريدة النهار

)2( نف�سه

)3( من مقالة »حول ق�سيدة النرث« لكاظم جهاد ن�رضت يف جريدة ال�سفري

)4( من مقالة عنوانها »مهجر جديد ام منفى جديد؟«  لكاظم جهاد ن�رضت يف 

»جملة نزوى

)5( امل�سدر نف�سه

)6( معمار الرباءة، �س 34

)7( امل�سدر نف�سه، �س 76

)8( امل�سدر نف�سه، �س 13

)9( امل�سدر نف�سه، �س 42  



افرتا�سي  ف�ساٍء  يف  لقة  حمحُ �سحى  الأ عيد  اإجازة  ق�سيتحُ   

)َعَرقحُ  الرب �رضوري  ، مع رائعة حبيب عبد  ده�س ومثري  محُ

م�سمونها  يف  ورائدة  جديدة  اأدبية  رواية  وهي   ، لهة(  الآ

ولغتها وجمالها .

دبي املتمّيز، اأن ياأخذنا يف رحلة   اأراد حبيب ، بهذا العمل الأ

عرب الزمن ، فهو ياأخذنا – مرة - اإىل املا�سي ال�ّسحيق ، 

عظم«  قبل خلق الكون والكائنات وقبل حلظة »النفجار الأ

من  كواحدة  ال�سم�سية  جمرتنا  ن�ساأة  عنها  انبثقت  التي 

�سى ت�سبح يف الف�ساء الكوين  عد ول حتحُ جمرات اأخرى ل تحُ

ر�س ، وتعريجا على  ، مرورا بن�ساأة وتطور احلياة على الأ

ن�سان وتطوره من  نظريات تف�سري ن�ساأة الكائنات وخلق الإ

منظور الدين والعلم ، وياأخذنا حبيب ، يف مرة اأخرى ، اإىل 

امل�ستقبل وعوامله الفرتا�سية  ، حيث ينكب علماء كبار ، 

زرق ، على حتويل كثري  يف مراكز اأبحاثهم  عرب الكوكب الأ

اإىل  »افرتا�سات«  ن  الآ ن�سميها  التي   ، فكار  والأ ى  الروؤ من 

حقائق معا�سة باأبعادها الكاملة .

زدوجة الجتاه ، وعرب حمطاتها الزمنية    يف هذه الرحلة ، محُ

دعاء  الإ من  وخال  وممتع  �سهل  وباأ�سلوب   ، واملكانية 

والو�ساية ، يحاول الكاتب - يف ثنايا ال�رضد الروائي البديع 

املعرفية  املنظومة  جوانب  من  كثري  ت�سحيح  عيد  يحُ اأن   -

 ، العامل  اأنحاء  جميع  يف  النا�س  اأذهان  يف  ا�ستقرت  التي 

ن�سان ، وتطور العقل  ول لالإ حول ق�سايا اخللق والوجود الأ

ديان ووظيفتها ، وارتباط رجال الدين  الب�رضي ، وتاريخ الأ

ال�رضاع  يف  وتوظيفه  الدين  وت�سيي�س   ، احلكم  مبوؤ�س�سات 

ف�سلية  الأ ودعاوى   ، والتحرر  احلرية  وق�سايا   ، ال�سيا�سي 

جنا�س الب�رضية .. وغريها . والتمّيز بني الأ

ول�ست اأبالغ اإذا قلت اأن الرواية التي قراأتها يف العيد ، كانت 

رائٌد ي�سعب  اأدبٌي  ، عمٌل  لهة  الآ ، فعرق  العيد  اأجمل مايف 

اأ�ساتذة  يعرفها  كما  التقليدية  الرواية  ملقايي�س  اإخ�ساعه 

 ، الفني  ها  ؛ فت�سميمها وبناوؤ دبي يف اجلامعات  الأ النقد 

خ�سع  وحمتواها ولغتها  نتاج رائع  لعقلية ريا�سية فذة ، تحُ

كل �سيء حل�سابات دقيقة . 

 ويدرك قارئ الرواية  ، حتى قبل اأن يفرغ منها  ، اأنها قد 

املتني  فهيكلها   ، �سلفا  اأحُعد  هند�سي«  »ت�سميم  وفق  نيت  بحُ

بني اأول، ثم قام الكاتب بعد ذلك مبلء الفراغات وتوظيف 

 ، الرواية  به  اإت�سمت  الذي  الناعم  املظهر  اأما   . امل�ساحات 

والتما�سك والت�سال املده�س بني اأجزائها ، فقد جاء بف�سل 

براعة الكاتب يف تقنية ال�رضد اجلميل لق�سة ع�سق متفجر 

مانية  )مت ا�ستخدامها كخيط ناظم للرواية( بني »حنايا« العحُ

اليمني )وكالهما باحثان عربيان متميزان   ، و»�سم�سان« 

ال�سحراوية  بيئتهما  الكمبيوتر، طردتهما  علوم  يف جمال 

املحُجدبة( .

يف  وهو   ، لندن  يف  هي   ، اأوروبا  يف  العا�سقان  ي�ستقر    

يف  م�سادفة  ذلك  بعد  قدار  الأ بينهما  لتجمع   ، مر�سيليا 

موؤمتر علمي ، يكون فاحتة ملوؤمترات علمية عديدة م�سرتكة 

تنمو خاللها  ق�سة حب عنيف وملتهب ، كما يتمخ�س عنها 

اكت�سافات علمية مثرية ، حيث ينجح الباحثان العا�سقان 

يف تطوير برنامٍج للحا�سوب ي�ستطيع خلق عوامل افرتا�سية 

 .. له  ، حتاكي مراحل زمنية �سابقة على احلا�رض، وتالية 

دخالته ،  ومن خالل هذا الربنامج ، والتعديل امل�ستمر يف محُ

ميكنهما ، بوا�سطة الكمبيوتر ، اإعادة قراءة وحتليل مراحل 

دمي ، وق�سة العالقة  تطور حياة وعقل ودين املخلوق الآ

لهة ، ومفاهيم الب�رض  بني املخلوقات واخلالق ، و�رضاع الآ

لهة!؟  املختلفة  ملاهية الآ

ربعة كتب علمية  والرواية ، اإجمال ، تلخي�س اأدبي بديع لأ

ن�سان وتطوره  قل ، اأولها ، حول ن�ساأة الكون وخلق الإ على الأ

ديان وتطورها وماآلها  وارتقائه ، والثاين ، حول تاريخ الأ

يف  ودورها  الرئي�سية  الثقافات  حول   ، الثالث  والكتاب   ،

لدرجة  ، وفقا  لكل جماعة ب�رضية  ن�ساين  الإ الوعي  ت�سكيل 

 ، الرئي�سية  الوجود  بق�سايا   ، املتاحة  العلمية  املعرفية 

جماعة  من  الوعي  ذلك  وتباين  العادية  املعا�س  وق�سايا 

اإىل اأخرى ومن بلد اإىل اآخر، والكتاب الرابع ، حول تاريخ 

نزوى العدد 56 / اكتوبر 2008 

متابعــات.. متابعــات.. متابعــات 

257

لـهة«  ..  حلبيب �سروري  »عــَرُق الآ
رو�ية .. كتبت بعقلية علمية تختلف مع �ملاألوف

  ومي�ش عـبد الرحمن اليمـاين

كاتبة من اليمن
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العلم ، ومراحل تطور العقل الب�رضي ، ذلك التطور املخيف 

اأعتاب مرحلة جديدة وحا�سمة .. قد  الذي ينذر باأننا على 

ن�سان ، كما يرى البع�س ، من جمرد خملوق  يتحول معها الإ

ومتحكم  م�سيطر   ، مقتدر  خالق  اإىل   ، قوة  ول  له  حول  ل 

بوجوده وم�سريه .

 تقنيات مبتكرة  :

، يف  املمتع   الروائي  العمل  ، من خالل هذا  الكاتب  جنح 

راء العلمية )بع�سها  رعة« مركزة  من احلقائق والآ تقدمي »جحُ

موؤكد وبع�سها ليزال يف طور البحث( ، اإىل القارئ العربي 

هذه  يف  ومتّيزه  العمل  هذا  عبقرية  وتتجلى   ، مرة  ول  لأ

بني   ، �رضوري   حبيب  لنا  قدم  حيث   ، بالذات   النقطة 

دفتي رواية واحدة ، من ت�سعة ف�سول وملحقني )اأول مرة 

ت�ستخدم تقنية اإ�سافة املالحق وتثبيت املراجع يف رواية 

عربية( عمال اأدبيا يحتوي على ح�ساد علمي وفري ، ويناق�س 

ق�سايا عقلية وفل�سفية حرّيت الن�سان جيال بعد جيل .

قحم القارئ العربي يف هذا املجال اجلديد ، بغر�س  ولكي يحُ

الختيار  جمال   وتو�سيع   ، عنده  التفكري  م�ساحة  زيادة 

بدت   ، لل�رضد  جديدة  تقنيات  بابتكار  حبيب  قام   ، اأمامه 

يف الواقع كحيل فنية م�رضوعة ومربرة ، لنقل حقائق العلم 

دب وجعله جزءا من  واأ�سلوب التفكري العلمي ، اإىل ميدان الأ

اأ�سريا  ل�سنوات طويلة  الذي ظل  العربي  القارئ  اهتمامات 

يف  الجتماعية  بالق�سايا  املرتبطة  الروائية  عمال  لالأ

جوانبها املعي�سية والعاطفية ، دون جهد يذكر ، اأو حماولة 

جادة لخرتاق جدار املحظورات وامل�سلمات ، ومناق�ستها 

حمد  يحُ اأمر  ذلك  اأن  اعتقادي  ويف   ، والعلم  العقل  مبنطق 

�سجل له �سبق الريادة فيه . للكاتب ويحُ

على  ليتغلب   ، حبيب  اتبعها  التي   ، الذكية  احِليل  ومن 

العادي  العربي  القارئ  يجدها  التي  التقليدية  ال�سعوبة 

، جلوئه  اأدبي  العلمية �سمن عمل  املادة  تقبل جفاف  يف 

النتائج  فا�ستعرا�س    .. العاطفية!«  »الر�سوة  اأ�سلوب  اإىل 

اأو   ، �رضار«  ، لتقرير برنامج »الفيل�سوف كا�سف الأ العلمية 

اأبو الك�سوف ، وهو برنامج حا�سوب عبقري لقراءة الدماغ 

..  ل جتري يف معمل  اأجل حماكاته لحقا  ، من  الب�رضي 

بحاث يف اجلامعة ، وباملنطق العلمي اجلاف واملبا�رض  الأ

– كحيلة من الكاتب لتخلي�س مادة التقرير من  ، بل تتم 

نوم  غرفة  يف  مرة   ، مرحلتني  على   - العلمي  جفافها 

»فردو�س« ، زوجة البطل ، ومرة يف غرفة نوم »حنايا« ، 

حمبوبته والباحثة امل�ساركة معه يف تطوير عمل برنامج 

قراءة الدماغ الب�رضي  ،  بالتطبيق على طريقة عمل دماغ 

�سم�سان نف�سه .

جتري   ، التوايل  على  والع�سيقة  الزوجة  نوم  غرفتي  ويف 

اكيا  اأغرب عملية قراءة لتقرير علمي ينجزه احلا�سوب حمحُ

التقرير  من  فاأجزاء  ؛  الب�رضي  الدماغ  عمل  طريقة  فيه 

ال�سعر،  قراءة  من  فوا�سل  تتخللها   ، »فردو�س«  تقراأها 

�ساعرة  وهي  عامل  )هو  الزوجني  بني  رومان�سي  جو  يف 

من  �سنة  ثالثني  بعد  م�ستعلة  ع�سقهما  بجذوة  ويحتفظان 

الزواج !( ، واأجزاء  اأخرى من نف�س التقرير ، تقراأها »حنايا« 

، يف وقت لحق مع »�سم�سان«، يف غرفة نومها يف ال�سكن 

اجلامعي ، م�سحوبة بدفقات من غزل وحب ظل عذريا اإىل 

ما قبل نهاية الرواية ب�سطور قليلة .. ول�سبب ما ، يت�سح لنا 

لحقا ، ظلت حنايا حمتفظة بعذريتها ، رغم اأن العا�سقني 

قد مار�سا كل اأنواع الغزل املك�سوف التي ميار�سها الع�ساق 

املتحررون يف املجتمعات الغربية ، من تقبيل و�سم وتوّحد 

، يف الغرف وال�سوارع واملنعطفات وال�ساحات واملتاحف 

وربية الكثرية التي  واحلدائق ، يف كل مدينة من املدن الأ

زارها العا�سقان .

عمل  وطريقة  لتكوين  املدركة   ، الذكية  احليل  هذه  ومبثل 

دماغ القارئ العربي ، مّرر الكاتب بدهاء كثريا من احلقائق 

راء املخالفة ملعتقدات ظلت مقد�سة،  العلمية ، وكثريا من الآ

للنظم الجتماعية وال�سيا�سية يف دول  انتقادات  كما مرر 

من  الهاربة  »حنايا«  ق�سة  م�ستخدما  واخلليج  اجلزيرة 

يلحقها  التي  للمظامل  ثرية  ومادة  كم�سدر  اأ�رضتها  ق�رض 

ولكي   ، الغاية  نف�س  ولتحقيق   .. باملراأة  القبلى  املجتمع 

اهتمامه  على  وي�ستوىل  القارئ  ب�سغف  الكاتب  يحتفظ 

العلمية  املادة  على  املحتوية  جزاء  الأ قراءة  اإىل  ويدفعه 

اجلافة ، ا�ستخدم الكاتب ، مبهنية حم�سوبة ، كال من زوجة 

البطل وع�سيقته  يف الرواية ، وهما امراأتان على قدر كبري 

من اجلمال واجلاذبية ، كما ن�ستخدم نحن الزبدة والع�سل 

تعدد الطبقات ، �رضيحة خبز )مادة  لعمل �سندوت�س لذيذ محُ

ثم  فردو�س(،  مع  رومان�سي  )م�سهد  بدة  زحُ طبقة  ثم  علمية( 

م�ستقرة(  ملعتقدات  خمالف  ناقد  )راأي  خبزاأخرى  �رضيحة 

وهكذا   ، حنايا(  مع  حميم  عاطفي  )م�سهد  ع�سل  طبقة  ثم 

دواليك يف جميع ف�سول الرواية الت�سعة .

بقاء  على  �رضوري  حبيب  حافظ   ، الذكية  التقنية  بهذه 

ول ، وحتى  القارئ م�سدودا اإىل الرواية ، من بداية ال�سطر الأ

نهايتها مب�سهد »�سم�سان« خائبا ، بعد اأن هجرته »حنايا« 
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تواجه  العارية  وموؤخرته  ال�رضير  على  م�ستلقيا  وتركته 

 ، نه  نكاأ ، يف حلظة نزق غري حم�سوب  .. تركته لأ ال�سقف 

اللقطة اخلاطفة  ، وبهذه  اأعماقها  جراحا كانت غائرة يف 

ك�سف الكاتب عن التكوين احل�سا�س واملعقد لنف�سية املراأة 

الع�سية  التوفيق  ملحاولة  منطقية  ح�سيلة  وهو  العربية 

نثوية ، واملتطلبات الجتماعية  بني متطلبات طبيعتها الأ

التي ت�سوغ وجودها واحرتامها ومكانتها يف املجتمع .

تدليل عاطفي للن�ساء !

 ، الرواية  يف  ول  الأ ال�سطر  ومن   ، ّطط  خمحُ ذكوري  بدهاء 

قراءة  وبعد   ، وعا�سقة  زوجة   ، طاغيا  املراأة  ح�سور  كان 

الرواية  اأن  بو�سوح   القارئ  ، يالحظ  ول  الأ الرواية  ف�سل 

الن�ساء  اىل جمهور   ، منها  املخملية  املقاطع  ، يف  تتوجه 

لهة(  الآ )عَرق  اأجزاء كثرية من  ، ففي  العربية  املنطقة  يف 

نثى  لهب خيال الأ عر�س الكاتب بوفرة و�سخاء ، لكل ما يحُ

العربية وتفتقده يف حياتها اليومية ، من اللم�سات الرقيقة 

 ، الرحالت   ، ال�سعر   ، املو�سيقى   ، الرومان�سية  املواقف   ،

الوجبات على �سوء ال�سموع ، املالب�س احلريرية والعطور 

من اأرقى املاركات ... اإلخ .

ويف الرواية ، تبدو »فردو�س« كع�سيقة وحمبوبة ، اأكرث منها 

زوجة لفرط ما اأغدق عليها بطل الرواية من عبارات الغزل 

�سادة الدائمة بذكائها و�ساعريتها وذوقها ..  والتدليل ، والإ

�ساعفا ، يف تعامله مع »حنايا« .. وبهذا  مر نف�سه ، محُ والأ

نثى ، جتد القارئة نف�سها  غداق العاطفي على الأ القدر من الإ

م�سدودة باإعجاب اإىل �سخ�سية »�سم�سان«  عامل الكمبيوتر 

املراأة  حلقوق  املنا�رض  املتحرر،   ، الرومان�سي   ، املثقف   ،

نثوي ، ل متلك  ... وحتت هذا الغطاء الكثيف من التدليل الأ

خيانة  حكاية  تتقبل  اأن  – اإل  معي  حدث  كما   - القارئة 

�سم�سان لزوجته فردو�س ، دون اإدانة اأو ا�ستنكار، باعتباره 

اإىل  �سبيل  ل  جارف  ع�سق  حلالة  ا�ستجابة  كان  ذلك  اأن 

مقاومته !)مع اأن الرب كان كرميا مع »�سم�سان« وجعل له 

مر قد اإنتهى به اىل خ�سارة حب  قلبني يف جوفه ، اإل اأن الأ

�سم�سيه الثنتني : فردو�س وحنايا( . 

يقع  الذي  املطب  يف   ، اأحيانا   ، الكاتب  وقع   ، وباملقابل 

ما  التمييز بني  القدرة على  ، وهو عدم  الرجال عادة  فيه 

اأنثوي( وبالتايل يثري  هو عاطفي ورومان�سي )من منظور 

اإعجاب املراأة وعاطفتها ، وبني ما هو �سهواين وحيواين ، 

ويدفع بها  اإىل النفور ، حياًء اأو تقززا .. ول ا�ستثناء لهذه 

القاعدة الن�سائية اإل اأن نكون اأمام اأمراأة رخي�سة اأو �ساذة      

لهة(  الآ )عَرق  �سفحات  على  جتري  وهي   ، نثى  الأ عيون 

التي  امل�ساهد  من  كثريا  اأن   ، عناء  دون   ، اأي�سا  تالحظ   ،

فرت�س اأنها رومان�سية ، �سواء بني »�سم�سان« و»فردو�س«  يحُ

تكن  مل  اإن   ، جامدة  جاءت  قد   ، »حنايا«  وبني  بينه  اأو   ،

خر  .. والبع�س الآ متكلفة وخالية من احلميمية املحُفرت�سة 

اإىل التهيئة النف�سية املنا�سبة  جاء مفتقرا ب�سكل م�ستغرب 

قراءة  اأن  )مع  املراأة  لدى  العاطفي  ال�ستقبال  جهزة  لأ

متاأنية لتقرير اأبي الك�سوف ، كانت كفيلة باإظهار الفروق 

املراأة  لدى كل من  امل�ساعر  ا�ستقبال  اأجهزة  الوا�سحة يف 

اأن حبيب قد كتب  ، ول تف�سري عندي لذلك �سوى  والرجل( 

 ، الوقت  �سغط  حتت  وهو  لهة(  الآ )عرق  اأجزاء  من  كثريا 

واأعرتف اأنني وجدت نف�سي ، يف بع�س امل�ساهد العاطفية 

وت�سوير  و�سف  يف  ال�ساحر  حبيب  �سلوب  لأ بقوة  اأفتقد   ،

ذلك   ، �رضة  الآ زيد  حممد  علي  بدع  املحُ لغة  واإىل  امل�ساعر 

بداع و�سحر البيان ، اللتني  التكامل اجلميل بني مَلكتي : الإ

وىل  الأ جتليت يف )امللكة املغدورة( رواية حبيب �رضوري 

التي �سيدخل بها التاريخ .

امل�سي يف غابة ال�سوك !

ل اأحتاج اأن اأقول ، اأن هناك اأكرث من طريقة لقراءة اأي عمل 

لهة( من وجهة  اأدبي .. وعلى هذا ميكن اأن تقراأ رواية )عرق الآ

نظر معينة ، قراءة خمالفة متاما لقراءتي امل�ستعجلة هذه ، 

بل اأن وجهات النظر قد تتعدد بتعدد القراء .. فال�سكاليات 

روايته  يف  �رضوري  حبيب  اأثارها  التي  واخلطرية  الكثرية 

قل ، ق�سايا �سخ�سية مت�سلة  ، لي�ست ، اأو معظمها على الأ

باحلياة اخلا�سة بهذا الرجل اأو تلك املراأة ، بل هي ق�سايا 

تتعلق بالوجود وبال�رضاع الب�رضي والتطور الن�ساين منذ 

ر�س وحتى اليوم ، و�ست�ستمر  ول على الأ اأن وجد الن�سان الأ

يف امل�ستقبل ما بقيت احلياة  .

لهة ، وق�سايا بداية  لوهية ، ووحدة اأو تعدد الآ فق�سايا الأ

وق�سايا   ، وتطورها  والكائنات  الن�سان  ووجود  اخللق 

اجل�سد والعقل والروح وماهية كل منها ، والغاية النهائية 

�سئلة  من احلياة وماآلها .. كل هذه الق�سايا اجلوهرية والأ

 ، واحد  ب�رضي  عمل  يح�سمها  اأن  لميكن   ، بها  املرتبطة 

كامل  ب�رضي  جليل  جماعي  عمل  يح�سمها  اأن  لميكن  بل 

تاريخية  مرحلة  يف  وكتابه  وعلمائة  وفال�سفته  مبفكريه 

�سريورة  حالة  يف  الن�سانية  احلياة  واأن  طاملا   ، معينة 

متوا�سلة وتطور م�ستمر .

الزل  منذ  الرا�سخ  الب�رضي  العتقاد  م�ساألة   ، مثال   ، خذ 
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بوجود اإله ، اأو اآلهة  ، قوة اأو قوى عظمى جبارة تتحكم يف 

الكون وت�سيطرعليه وحتدد م�سائر الكائنات واملوجودات ، 

ديان كحاجة ب�رضية اأ�سا�سية للتقرب اىل  وم�ساألة ظهور الآ

لهة( يف جميع التجمعات الب�رضية الوىل واإن  تلك القوى )الآ

بطرق خمتلفة .. هذه امل�ساألة لميكن ح�سمها والو�سول بها 

اىل نتيجة حمددة قاطعة ونهائية . . فقد  ظل الدين حاجة 

زل وهو مازال كذلك اليوم ،  اأ�سا�سية للجن�س الب�رضي منذ الآ

حتى بعد اأن اأدى التطور العلمي يف بع�س املجتمعات اىل 

الكثري من الظواهر غري  حل كثري من ال�سكاليات وتف�سري 

احلاجة  �سبب  البع�س هي  راأي  كانت يف  والتي  املفهومة 

لهة . اىل الدين ، بل اىل الآ

غلب الب�رض،  الدين ، اأي دين ، يظل حاجة اإن�سانية اأ�سا�سية لأ

حتى بعد الثورة العلمية واملعرفية ، فالكثري من العلماء يف 

جمالت تكنولوجية  ح�سا�سة متدينون  ، ونخبة املتعلمني 

حد  اىل  للذهاب  بعد  م�ستعدين  لي�سوا  ر�س  الأ �سكان  من 

القبول بالقول باأن العلم قد اأجاب على كل اأ�سئلة الن�سان 

– يف  املتعلقة بالوجود والعدم ، وبالتايل فلم تعد هناك 

الن�سان  اأ�سبح  اأن  بعد  اآلهة  لوجود  حاجة   - هوؤلء  راأي 

�سخ�سيا  واأنا   ،  )!!( وم�سريه  بوجوده  متحكما  اإلها  نف�سه 

�ساطري  وملب ، على اأنها نوع من الأ اأنظر اىل ق�س�س اآلهة الأ

اأتقبل ما توحي به  ، ومل  الدالة على ثراء اخليال الن�ساين 

الرواية من اأن اآلهة الغريق الكثرية )و كانت بعدد الظواهر 

الطبيعية وبعدد امل�ساعر الن�سانية( كانت اآله حقيقية يف 

لهة ا�ستقالت تباعا لنتفاء  معتقدات النا�س ، ولكن تلك الآ

احلاجة اىل خدماتها مع الزمن وتبعا لتطور العقل والعلم 

.. حتى وان قيل لنا ، اأنه يف فرن�سا ، على �سبيل املثال ، مل 

يعد هناك اليوم اإعرتاف ر�سمي بالدين وبوجود اإله ، وهذا 

�س�س الد�ستورية التي تقوم  المر اأ�سبح مقررا كاأحد اأهم الأ

عليها الدولة .

وكما قلت ، فاإن القراءات ووجهات النظر حول هذه الرواية 

�ستتعدد كثريا ، ومن غري امل�ستغرب اأن يقول لنا اأحدهم اأن 

هذه الرواية تدخل �سمن م�رضوع »الفو�سى اخلالقة« !! تلك 

النظرية التي تقوم على مبداأ : �سّكك يف كل �سيء ، واأهدم كل 

�سيء وما هو �سالح �سيعيد بناء نف�سه ويرتفع من جديد .. 

ولكن من حق كل �سخ�س اأن يقول ما يريد .

لكي ل اأطيل ، ل بد يل اأن اأ�سري، ولو بفقرة واحدة ، ايل اأن 

اأثارت وناق�ست بجراأة غري م�سبوقة على  لهة( قد  الآ )عرق 

الب�رضي  ، �سغلت اجلن�س  اأ�سئلة عوي�سة   ، العربي  امل�ستوى 

منذ اأن وجد الن�سان على الر�س ، ومل يكن مطلوبا منها ، 

بل مل يكن بو�سعها ، اأن تقدم اإجابات �سافية لكل امل�سائل 

.. ولن يكون اخرتاع الكمبيوتر  املتعلقة بالوجود والعدم  

بالروح  املت�سلة  الرئي�سية  فال�سئلة   .. املطاف  نهاية  هو 

اأن  كما   .. حالها  على  لتزال  احلياة  من  والغاية  والعقل 

دور الديان يف تقدمي احللول )ب�رضف النظرعن كون تلك 

النف�سي  والتوازن  ال�ستقرار  وتوفري  ل(  ام  علمية  احللول 

مان للمتدينني ، وهم معظم �سكان الر�س  والح�سا�س بالأ

، هذا الدور يعزز اليقني ال�سائد على نطاق وا�سع ، باأن الدين 

وان كان هناك  ، حتى  اأ�سا�سية وجوهرية  ان�سانية  حاجة 

ن الفكرة البديلة التي وفرت ملنكري  من ليوؤمن بذلك ، لأ

احلاجة اىل الدين حاجتهم من ال�ستقرار والتوازن النف�سي 

والذهني ، هذه الفكرة البديلة ذاتها تقوم بالدور املفرت�س 

الذي يقوم به الدين بالن�سبة للمتدينني ، وبالتايل ت�سبح 

خرون  الآ ي�ساركهم  مل  واإن  حتى  بها  يوؤمنون  ملن  »دينا« 

عتقاد . هذا الإ

لهة ، للكاتب  واأخريا ، اأختم قراءتي بالقول ، اأن رواية عَرق الآ

اليمني العاملي ،  حبيب عبد الرب �رضوري ، عمل اأدبي رائد 

وفريد ، واأتوقع بقوة  اأن يثور حولها جدٌل اأدبي وا�سع ، بل 

.. فالرواية ت�سكك  اأن ذلك اجلدل مل يرث بعد  اأ�ستغرب  اأنني 

امل�ستقرة  والثقافية  الدينية  امل�سلمات  من  كثري  ب�سحة 

يف كثري من املجتمعات ، وتنقد ب�سكل قا�ٍس املعايري غري 

حياة  على  تهيمن  تزال  ل  التي  العلمية  وغري  ن�سانية  الإ

جمتمعات كثرية عرب الكوكب.. كما تلقي ظالل كثيفة من 

هذه  كل  تتبنى  رواية  اأن  �سك  ول  )املقد�س(،  حول  ال�سك 

وفقا  عدمه  من  �سحتها  عن  النظر  )وب�رضف  املقولت 

لل�سياق الذي وردت به يف الرواية( ، �ستثري قطعا عوا�سف 

كبرية لن يهداأ لها غبار . 



كما  ملتاعة  كلماتي  لتخرج  قلمي  اأقّطب  اأن  املمكن  من  كان 

يجدر مبغرتب مهموم. كنت �ساأحتدث عن الغربة واحلنني حتى 

اأ�ستدّر تعاطف اأ�رض�س قاطع طريق يف �سحراء مقطوعة. لكنني 

ل اأحب دور ال�سحية ول اأتقنه. ثم اإن حكايتي لي�ست معقدة اإىل 

هذا احلد. فاأنا ل�ست منفيًا ول مغرتبًا ول يحزنون.  

نحو  على  اأمري  اأدّبر  اأن  علّي  كان  البطالة،  من  �سنتني  بعد 

لدفعي  ال�سغل واحليلة كانتا كافيتني  �سنتان من قلة  خمتلف. 

الواثق.  الي�ساري  املا�سي  البداهات:  من  العديد  مراجعة  اإىل 

اإ�سعال  التي ل جتروؤ على  النارية  وال�سعارات  الثورية  حالم  الأ

جازة يف القت�ساد  اأ�سغر حريق يف اأكرب كومة ق�س. كما اأن الإ

ه ل يقّل انهياراً عن اأع�ساب  مل تكن تعني �سيئا يف بلٍد اقت�سادحُ

مواطنيه.

عندما كنت طالبا يف اجلامعة مل اأكن اأهتم ب�سيء. كنا ن�ستمتع 

ممتعة  اأوقاتا  نق�سي  وكنا  ال�سعيدة.  الثورية  بحياتنا  كثريا 

يف تنظيم املظاهرات ل�ستم احلكومة والنظام ونب�رض بالتغيري 

من  �سنوات  بعد  والتبليغ.  الدعوة  رجال  بيقينية  املحتوم 

ية ولو ن�سف خيال ذلك التغيري املن�سود.  الزعيق، مل اأفلح يف روؤ

مل ن�ستطع ل تغيري النظام ول تغيري الفو�سى التي تنّظم حالها 

َكم يف وطننا ال�سعيد. بل اكت�سفت اأنني اأعجز حتى من  ب�سكل حمحُ

واملقابالت  املباريات  بعد ع�رضات  ال�سخ�سي  اأغرّي و�سعي  اأن 

التي ت�سّديت لها من اأجل احل�سول على عمل ما يف مكان ما. 

و�ساع، قررت ب�سجاعة متخاذل يحرتم  لذلك، وعو�س تغيري الأ

البلد  فغريتحُ  اأع�سابي  من  بعدحُ  يحرتق  مل  مبا  اأفلت  اأن  نف�سه 

برمته!

فالوطن  منفى.  ل  مالذاً  بروك�سل  اعتبار  ميكنني  املعنى  بهذا 

كان اأ�سّد املنايف �رضاوة. 

واأنا يف الباخرة، �رّضفت مائة فرنك فرن�سي مقابل حفنة من 

�سبانية. حينما و�سلنا اإىل اخلزيرات، حتّلق حولنا  الب�سيطات الإ

حّمالون اأنيقون. كانوا يجّرون عربات �سغرية ترتّب�س بحقائبنا 

كان  حمولتي.  باأمر  ليتكفل  �ساب  اإ�سباين  اإىل  اأ�رضت  املثقلة. 

و�سيما مثل اأبطال ال�سينما. وكنت فخورا واأنا اأتبعه ك�سّيد حديث 

اإىل احلافلة بادرين بق�ستالية  اأو�سلني  العهد بال�سيادة. حينما 

الوا�سح  ال�سياق  ال�سياق.  من  ق�سده  خّمنت  لكنني  اأفهمها..  مل 

اأنه مقابل اخلدمة.  اّدعى  ما  ياأخذ  اأ�سال.. فتحت كفي وتركته 

كنت اأردد مع املتنبي: »ولكن الفتى العربي فيها/ غريب الوجه 

واليد والل�سان«. كدت اأ�رضح مع حكاية »غربة الل�سان« هذه لول 

اأن جرفني �سيل املهاجرين الذين لفظتهم الباخرة. كان رفاق 

اأهملتحُ املتنبي  الرحلة يتدافعون نحو احلافلة بعزم الفاحتني. 

دخلنا  ال�سفر،  من  �ساعات  بعد  اخلالئق.  مع  وتدافعت  �رضيعا 

اأعد غريب  اأق�سد مل  اأعد غريبًا.  قل مل  اإىل فرن�سا. هناك على الأ

الل�سان متامًا! 

يف حمطة »بانيويل«، كنت اأتاأمل رفاق الرحلة الذين انتهى بهم 

املطاف يف باري�س وهم يتفح�سون حقائبهم لالطمئنان على 

بدوري  كنت  الزحام.  يف  ي�سيعوا  ان  قبل  حمتوياتها  �سالمة 

واأت�ساءل  ولكناتهم  هيئاتهم  يف  واأمتعن  مالحمهم  اأتفح�س 

ال�سحنات الكاحلة  �ساعثحُ ذوو  مع نف�سي: »ماذا يفعل هوؤلء الأ

هنا؟«.

يجيب �ساعر من طينتنا �ساكراً جيل دولوز: »فرن�سيتي مل تكن 

ت�سعفني لكي اأ�سرتي حتى اخلبز ب�سكل لئق/ لكن رنني ا�سمَك/ 

اأخجلني  يف املناق�سات اجلانبية كان له �سحر خا�س/ طاملا 

من فرط اجلهل./ الهجرة حق مقد�س، قلَت ذات مرة./ مل يقلها 

البالد  بعدَك/ يف هذه  اأحد  ترديدها  قبلَك ومل يجروؤ على  اأحد 

وفاطمة/  القادر  وعبد  وحممد  اأنا  حّب/  عن  تزوجناها  التي 

وعرٌب اآخرون ت�سيق باأ�سمائهم املغربة هذه الق�سيدة« . )1(

�سخ�سيا، مل اأكن اأعرف اأن الهجرة حق مقد�س عندما هاجرت. 

وحتى جيل دولوز مل اأكن اأعرف عنه �سوى انتحاره الرتاجيدي 

عايل بعدما اأعياه املر�س  ممار�سا حقه املقد�س يف الهجرة اإىل الأ

يّن مل اأكن �سجرة.. وبدل  و�سيق التنف�س. لكنني هاجرت، فقط لأ

مفهوم  للريح.  اأطلقتهما  ما  �رضعان  �ساقان  يل  كان  اجلذور 

اأ�سبح مفهوما  �سطوري املت�رضبل باحلنني  الأ املنفى يف بعده 

انتفت  بزمن م�سى وبو�سع  اإنه مرتبط  اعتقادي.  تاريخيا يف 

فالبيداء  حبة  الأ »اأما  للمتنبي  نقراأ  فنحن  واأ�سبابه.  �رضوطه 

البعد  اأمل  ال�سوق لهبة ونخّمن  اأن نتلّم�س نار  دونهم«، ميكننا 

اأما  ال�سفر.  وم�سقة  والتيه  الظماأ  تعني  فالبيداء  الفراق.  ولوعة 

كثـُر وطنًا املنفى.. هذا الأ
 )تد�عيات حول �لكتابة و�الغرت�ب(

طــــه عــــدنان

�ساعر يقيم يف بلجيكا
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حبة �سويعاٌت فقط بالطائرة، وباأ�سعار  ون الأ اليوم فال بيداء، ودحُ

زهيدٍة اأحيانًاً. 

قبل اأزيد من عقٍد، كان املنفى قائمًا ل يزال. عندما كان على 

املنفّي اأن ينتظر طوياًل قبل اأن ت�سله جريدة حتمل من اأخبار 

ن يف  البلد ما �سمحت به الرقابة. لكن عن اأّي منفى نتحدث الآ

نرتنت؟ زمن الهواتف املحمولة والف�سائيات والأ

ّجروا من اأوطانهم  وبالرغم من تعاطفي املت�سامن مع الذين هحُ

قمع  من  هربًا  اأو  اأجنبي  احتالل  �سلطات  ت�رضيد  ب�سبب  ق�رضاً 

ال�سلطة الوطنية وبط�سها، اإل اأن معظم اأبناء جيلي ممن راودتهم 

الهجرة عن اأحالمهم قد �سعوا اإليها عن طيب خاطر. �سعوا اإىل هذا 

نه  نيق بر�ساهم. ومنهم من ع�ّس على اأ�سابع الندم لأ املنفى الأ

ل ميلك ما يخّول له ارتداء ثوب امل�سطهد ال�سيا�سي عّله يظفر 

بفر�سة اللجوء اإىل عا�سمة غربية. يقول يا�سني عدنان: »لو اأّن 

من/  هّدد الأ من/ وجد يف اآرائي/ تلك التي مل اأجهر بها/ ما يحُ الأ

عميقًا/  �ساأبدو  كنت  �سابق/  �سجني  برتبة   / اأرفلحُ ن  الآ لكنتحُ 

حتى واأنا/ اأحتدث عن اأ�سناف اجلعة/ واأحوال الطق�س/ جديراً 

�ساأظفر،  كنت  ال�سكوى/  و�ساعات  ننِي/  الأ �ساعة  بالت�سامن/ 

رمبا/ بحق اللجوء/ اإىل عا�سمة �سقراء/ باريز، مثاًل.../ هناك، 

�سمتي  الفاحم/  �سود  الأ �سعري  عيناي/  بي/  �ستحُغري  كانت 

فرن�سية  �ساأغوي/  كنت  املعطوبة/  فرن�سيتي  داري  يحُ  / ريبحُ الأ

)2( .
 
ها دومنا مهٍر/ فاأ�ساهر رامبو �ِسفاحًا« عذراء/ اأفت�سُّ

عندما مت اختطايف من املنزل يف اإحدى ليايل نوفمرب 1991، 

تعملوها  »لن  وا�سحا و�رضيحا:  املخابرات  �سابط  كان كالم 

التهم يف  مثالكم  لأ لّفق  نحُ كنا  لقد  ال...  اأبناء  يا  اأخرى  مرة  بنا 

قاي�سوا  خرجوا،  وعندما  ال�سجن.  يف  بهم  لنزّج  ال�سبعينات 

نكرات  من  جعلنا  لقد  الربملان.  يف  مقاعد  اعتقالهم  �سنوات 

معّرفة �سخ�سيات مرموقة عرفت كيف حتّول ر�سيدها الن�سايل 

املّلفق اإىل ر�سيدين واحد �سيا�سي واآخر يف البنك. هذه املرة، لن 

هٍم  ندعكم تختالون باأنف�سكم كمعتقلني �سيا�سيني. �سنالحقكم بتحُ

يندى لها جبني املوم�س«.

دب كانت  من ح�سن حّظي اأنني غادرتحُ البلد بدون تهمة قليلة الأ

واأنا  بالتلذٍذ  حلمي  ينه�سون  عداء  الأ قبل  �سدقاء  الأ �ستجعل 

فالعلم  علم.  طالب  هيئة  يف  بلجيكا  اإىل  جئت  اأحُرزق.  حّي  بعدحُ 

�ستحّب طلبه ولو يف ال�سني؟ بلجيكا  فري�سة على كّل م�سلم ويحُ

عمومًا اأقرب من ال�سني. ثم اإن ن�سفها يتحدث اللغة الفرن�سية 

باب  ت�سفق  اأن  �سعبا  لكان  الناعمة  اللغة  هذه  لول  احلبيبة. 

الوطن لتلتحق بفلول »الّطالبان« يف هذي البالد الواطئة. هنا 

حيث كّنا متاأهبني ومتوج�سني كفيلق منزوع ال�سالح يف حرب 

تابعها. تحُالحقنا املقررات  تابعنا الدرا�سة عو�س اأن نحُ خا�رضة. تحُ

اأجل  اإىل مكابدتها من  فن�سطر  ل�سنوات  المتحانات  وتتعقبنا 

ن  قامة. كنا نفعل ذلك فيما ي�سبه الر�سى، لأ متديد بطاقات الإ

عتبة  خارج  اأرجلهم  متديد  حتى  ي�ستطيعون  ل  اأ�سدقاء  لنا 

العتمة. فتيان يف مقتبل احللم يعي�سون هنا دون دليل قانوين 

يثبت وجودهم. هوؤلء »احلّراقة« هم منفيو الع�رض بال منازع. 

اأحرق  ندل�س،  الأ باجتاه  مرة  اأول  زياد  بن  طارق  عرب  عندما 

ع�ساكر  ليعرف  الفاحتني.  جنوده  عزائم  من  يقوّي  كي  ال�سفن 

�سبان من رجاله �رضاوة من ت�ساوى لديهم املوت مع احلياة..  الأ

بحار حتى ل يجد رجال  اأما هوؤلء فيحرقون هوياتهم قبل الإ

ال�رضطة دليال ي�ستندون عليه يف ترحيلهم اإىل اأوطانهم. فطارق 

قل واثقا من و�سوله  ندل�س كان على الأ عندما اأبحر يف اجتاه الأ

اإىل بّر حتى ولو مل يكن اآمنا. اأما هوؤلء فلي�سوا واثقني من �سيء. 

م�سريهم  عنوان  ا�سمها  يف  حتمل  اأقّلتهم  التي  املوت  قوارب 

العربي  �سديقي  احليتان.  تخمينه  يف  تتبارى  الذي  الغام�س 

جرائد..  كالم  »هذا  املوت:  قوارب  ت�سمية  يرف�س  »احلّراق« 

البطيء  املوت  من  للنجاة  قوارب حقيقية  احلياة.  قوارب  اإنها 

اإحراق جوازات  اإىل  لذا فهم يبادرون  الذي كّنا نعي�سه هناك«. 

طالق، لتقدمي رمادها قربانًا  يز �سيئا على الإ �سفرهم، التي ل جتحُ

للمتو�ّسط عّله يقودهم نحو الفردو�س املفقود. نقراأ يف يوميات 

ن اأفهم ملاذا يحرق املهاجرون  مهاجر �رّضي لر�سيد نيني: »الآ

يف  بها  ويرمون  ندل�س  الأ اأ�سواء  لهم  تلوح  عندما  جوازاتهم 

ال�سفة  اإىل  اأحد حيًا  البحر. ي�سنعون ذلك لكي ل يعود  عر�س 

يختلف  ل  اجلواز  واإحراق  الغنيمة.  واإما  املوت  فاإما  خرى.  الأ

كثريا عن اإحراق �سفينة العودة. يبدو اأن در�س التاريخ �سيتكرر 

عرب القرون ب�سكل ماأ�ساوي. لكن امل�سحك حقا يف احلكاية اأنه 

)3(.
 
ل غنيمة هناك البتة«

طالقية التي نفى بها �ساحب اليوميات الغنيمة غري دقيقة  الإ

لها  يعد  مل  وهذه  وال�سبايا.  �سالب  الأ يق�سد  كان  رمبا  متامًا. 

ق�سائد  �سكل  على  جاءت  فقد  الغنائم  اأما  قرون.  منذ  وجود 

وروايات.. مذ �سارت الهجرة، وال�رضية منها على اخل�سو�س، ل 

وجاع.  ت�ستثني املتاأدبني من اأبناء عاملنا العربي املرتامي الأ

ومن  الكتابة  يف  دبي  الأ الوجود  ينت�سب  هوؤلء  بع�س  فعند 

خاللها بديال عن الوجود القانوين اأحيانًا. بل هناك من، حتى 

 )4( ب�سكل �رضعي وعلني، يظّل 
 
يف �رضط حتقق »حلمه الفرن�سي«

حّمودان  حممد  يقول  الق�سيدة.  داخل  ال�رضية  بهجرته  مت�سبثا 

يف مقطع �سعري له: »�سحيفة �سوابقي لي�ست عذراء/ وهذا غري 

اقتحمتها  الق�سيدة/  باجتاه  اأحرقتحُ  هذا:  علّي  عنكم/  خاٍف 

عنوًة/ لكّني ا�ستاأن�ست فيها بال�رّضية/ حتى اأيّن مل اأعد اأحرت�س 

)5(.
 
من �سيء«
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الذي  اجلديد  التذييل  هو  هذا  بربوك�سل«،  مقيم  مغربي  »كاتب 

رفق با�سمي حتت اأي ن�س اأحُقِدم على ن�رضه. ل اأذكر اأيّن  اأ�سبح يحُ

اأنزعج لذلك.  اأكن  اأحُنكر- مل  ذّيلت �سيئا بهذه ال�سفة. لكّني -ل 

مر. فلرمبا اأ�سفى  اأق�سد كنت اأ�سعر بغري قليل من الزهو حيال الأ

وروبية  الأ موؤ�س�ساتها  تنتج  -التي  العا�سمة  هذه  يف  وجودي 

طل�سية كّمًا هائاًل من القرارات املهمة- على كتابتي جّدية  والأ

اأفتقر اإليها.  

�سدقاء. كنا نتابع ما  اأتذكر جل�سات املقهى املراك�سي رفقة الأ

ب�سكل خا�س  نتوقف  اأدب. وكنا  الثقافية من  تن�رضه املجالت 

عند اأدباء »املهجر«. ل�ست اأدري ما الذي كان يجعلنا نتوقع اأن 

اأو �ستوكهومل موؤهل لكتابة  لندن  اأو  الكاتب املقيم يف باري�س 

اأ�سياء اأكرث اأناقة وحداثة من كاتب يقيم يف مراك�س اأو فا�س اأو 

ك�سلع  بّراقة  تبدو  »املهجريني«  كتابات  كانت  البي�ساء.  الدار 

مهّربة. بريق ل ميحوه �سوى اكت�ساف العالمة التي توؤكد حملية 

ال�سنع!

كنا نت�سور الكتاب املقيمني باملهجر كائنات �سفافة تت�سكع يف 

�سوارع احلداثة مثل اأرواح هيمانة. كائنات بغليونات وطرابي�س 

دبية طوال  تتقاذفها املقاهي الثقافية طوال النهار والبارات الأ

الليل. كائنات رومان�سية تتاأمل العامل باإح�سا�س مرهف لتكتب 

اأ�سياء تقطر لوعة وحنينا.

على  يعي�س  بع�سهم  متامًا..  كذلك  لي�سوا  اأنهم  اكت�سفتحُ  هنا 

ّدبٍة  متاأ غري  مهن  يف  يعمل  وبع�سهم  الجتماعية،  عانات  الإ

اخلا�سة  الحتجاز  مراكز  على  يرتدد  خر  الآ والبع�س  دائما، 

على  تردده  من  اأكرث  »الال�رضعيني«  واملهاجرين  بالالجئني 

اأدبية  بالوطن، من يربط عالقات  دب. فيما هناك  الأ منتديات 

�سا�سعة مع كّل جمّرات احلداثة يف الكون، دون اأن يربح مقعده 

ّرر بي، فكتبت:  اأح�س�ست كما لو غحُ اأمام �سا�سة الكومبيوتر. هنا 

منذ  املهجر/  اأدب  اأغواين  بول�س/  �رضكون  ق�سائد  »اأغوتني 

 / عراقيٍّ ل�ساعٍر  دٍة/  جممَّ ق�سيدٍة  اآخر  حتى  القلمّية/  الّرابطة 

ه�سام  �سديقي  الّدامنارك/  يف  كالجئ  به  العرتاف  ينتظر 

واحفظ  �سوي�رضا/  اإىل  بالهجرة  عبثًا/  احللم  من  دعك  فهمي/ 

)6(.
 
ليفة« لق�سائدك/ �رضا�ستها الأ

مبجرد ح�سولك على جواز �سفر اأحمر تفهم اأن حمفوظة »بالد 

لال�ستهالك  �سالح  حما�سي  ن�سيد  جمرد  هي  اأوطاين«  رب  العحُ

ال�رضيع يف املدار�س احلكومية خالل املنا�سبات القومية فقط. 

ن بالد العرب التي يلزمها اأكرث من ختم ور�سم على جواز ال�سفر  لأ

»الوطني« ت�سبح مفتوحة يف وجهك ودومنا حاجة اإىل تاأ�سرية 

دخول. هنا ميكنك اأن تفاخر باأن كل بالد اهلل اأوطانك حتى من 

غري قافية. يكتب �سعد �رضحان يف تعريف �سعري بالغ النرثية 

والواقعية والطرافة للوطن: »الوطن جواز �سفر �سالٌح/ يخطب 

تاأ�سرية �سقراء/ فيطلبون مهراً لها/ عمراً من النتظار«.)7(

بعاطفية  يكتبون  مازالوا  العرب  ال�سعراء  بع�س  اأن  �سف  ولالأ

مقرفة مبجّرد اعتمادهم الوطن مو�سوعًا للكتابة. فهم مولعون 

بال�سكوى منذ »قفا نبك« حتى »غريب الدار ل ير�سى �سواها/ 

ويهواها واإن كانت خرابا«. عاطفية �ساذجة جتعل ال�ساعر يهوى 

مفهوم  اأن  ورغم  الترّبم.  يف  واإمعانًا  للقافية  اإخال�سًا  اخلراب 

�سل قدمي حيث كان مالزما  الغرتاب يبدو معا�رضاً، فهو يف الأ

كان  لكنه  بكائيات.  من  ذلك  ي�ستدعيه  مبا  الديار  اإىل  للحنني 

مام ال�سافعي: »ما يف  يظهر يف اأ�سكال اأقل فجائعية كما عند الإ

وطان واغرتِب/  املقام لذي عقٍل وذي اأدِب/ من راحٍة فدع الأ

العي�س يف  لذيذ  فاإن  وان�سب  تفارقه/  عّمن  �سافر جتد عو�سا 

يجابي لالغرتاب، بل والتحري�س  ِب«. ورغم اأن هذا الفهم الإ الّن�سَ

�سعراء  كل  من  اجلديد  اجليل  اأبناء  نف�س  اإىل  اأقرب  يبدو  عليه، 

فاإنه مل يكن قّط  القدامى منهم واملحدثون،  الديار  اإىل  احلنني 

مام علي بن اأبي طالب ال�سهرية  ا�ستثناًء يف زمنه. فثمة قولة الإ

القولة  هذه  وطن«.  الغربة  يف  والغنى  غربة  الوطن  يف  »الفقر 

الرومان�سيني  بكائيات  من  لي�س  و�سداداً  عقالنيًة  اأكرث  تبدو 

ال�سعرية حكمًة لدى  ال�سذرات  اأكرث  اجلدد فح�سب، بل حتى من 

التعاطي  هذا  كّل  ورغم  املعا�رضين.  العرب  احلداثة  �سعراء 

ئمة ورعًا مع مفاهيم الوطن والغرتاب، ما  العقالين لدى اأ�سّد الأ

زال هناك من ي�رض على لعب دور املغرتب ال�ساكي، وما به داء، 

يف زمن ل ر�سوم فيه ول اأطالل. 

»�سخ�سيا، ل تخيفني الغربة ول الوحدة. ما يزعجني حقا هو اأن 

اأكون بال نقود. اأن تكون مفل�سا تتقاذفك ال�سوارع ويبللك املطر، 

دون اأن تتجراأ على و�سع موؤخرتك فوق مقعد باأحقر مقهى. اأن 

تبت�سم لك �سقراء يف مق�سورة مرتو ول تتجا�رض على دعوتها 

ن جيوبك فارغة، فت�سطر  اإىل �سهرة �سغرية تليق بابت�سامتها لأ

اإىل اإ�ساحة وجهك عنها كاأي �ساذ. هذا ما اأخاف منه، هذه هي 

.)8(  واملوؤ�سف اأننا مل نحتج قّط اإىل الغرتاب 
 
الغربة احلقيقية«

لكي نعي�س هذه الغربة. لقد كابدناها خالل �سنوات البحث عن 

عمل دون اأن نربح اأحياءنا حّتى. فبمجّرد ما كان يغادر الواحد 

احلبال  به  تقّطعت  لو  كما  نف�سه  يجد  حتى  مفل�سًا  م�سكنه  منا 

ال�سوفينية  ال�سعارات  احتمال  مبقدورك  فكيف  بعيدة.  بالد  يف 

والدمياغوجية التي تريد منك املفاخرة ببالدك التي هي حتمًا 

اأجمل بالد العامل؟ يجيب اأحد �سعراء حركة الطليعة يف تون�س: 

»البالد التي ل حياة ملن ترجتي عندها وتنادي/ بالدك اأنَت.. 

 )9(.
 
ولي�ست بالدي«

وحتى الوطن الذي كنا نفديه بالروح والدم يف �سعارات اجلامعة، 
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»وطنّيينا  من  هناك  اأن  اإىل  انتبهنا  بعدما  ذلك..  بعد  اأنكرناه 

اأو  �ساو�س« من ير�سمه على هيئة �سنم ليطلب مّنا تقدي�سه.  الأ

جله. اأو على هيئة  على هيئة �سحية ليطلب مّنا فداءه واملوت لأ

فّزاعة لكي يدفعنا اإىل الهرب منه. فيما هم يفّكرون فيه دوما 

كما لو كان جمّرد كعكة يريد كّل واحٍد اقتطاع اأكرب ح�سة منها 

وال�ستئثار بها لنف�سه. �سخ�سيًا هذا »الوطن« مل يكن يعنيني. ل 

الوطن الكعكة ول الوطن ال�سنم ول الوطن ال�سحية ول الوطن 

الفّزاعة. 

تخلي�سه من  �سبيل  اآبائنا يف  الذي �سّحى جيل  الوطن  وحتى 

ربقة ال�ستعمار، اأ�سبح معظم اأبناء جيلنا ل ين�سدون اإل اخلال�س 

الطرق حتى  وبكل  �سقراء  اأّي وجهٍة  �سطر  اأرواحهم  منه موّلني 

اأ�سّدها تالطمًا.. ما مل تقمعهم اأ�سماك القر�س ب�سكينة القيعان.

منذ بداية هجرتي يف منت�سف الت�سعينات اأحلقتحُ بالوطن ا�سم 

جعله على هيئة �سفٍة واأنا اأقول يف مقطع من  تف�سيل م�ساعٍد لأ

�سغر �سافر دون وداعي/ ومل  اأوىل ق�سائدي بربوك�سل: »اأخي الأ

.)10(  لقد 
 
اأكرث وطنًا« اأورلندو كانت  يكتب منذ رحل/ لرمبا 

الطاغية  الرمزية  بعاد  الأ من  متخفٍف  لفهم  منت�رضاً  ني  وجدتحُ

واحلمولت النف�سية والوجدانية والعاطفية الزائدة التي يختزنها 

مفهوم الوطن. الوطن الذي اأ�سبح يت�ساءل يف بع�س الكتابات 

حد  لي�سري يف حجم حمطة قطار كما يف هذا املفتتح ال�سعري لأ

اأو�سرتليتز/  »اأو�سرتليتز/  باري�س»:  يف  »عراقي  رواية  ف�سول 

)11(.
 
اأنِت بيتي ووطني/ اأيتها املحطة العزيزة/ اأو�سرتليتز«

فثمة  قدمه  ي�سع  حيثما  اأنه  وقال  �سبق  �رضفانت�س  اأن  ورغم 

يف  العزاء  بع�س  يجدون  قد  باملنفى  املولعني  فاإن  وطنه، 

بَعد  محُ ن�سان  لإ كانت  الب�سيطة  ظهر  على  �سعت  وحُ قدٍم  اأول  كون 

ر�س، منفًى  ر�س، كل الأ من جنة اهلل. وبهذا املعنى تنت�سب الأ

للخليقة. فما الفرق اإذن بني وطٍن واآخر ما دام كله منفى �سا�سٌع 

اأن يقنع  �س�ساعة ال�سحراء التي ذرعها امللك ال�سليل حّيًا قبل 

ياب. هذا الذي لن يقنع به اليوم اأ�سقى مت�رضد  من الغنيمة بالإ

نه مل يقف  يف اأتفه �ساحية اأوروبية. ثم اإن امراأ القي�س معذور لأ

قّط على باب �سفارة ومل يع�س زمن التاأ�سرية ليقّدر حجم كارثية 

ذكر.  ياب اإىل الوطن دون غنيمٍة تحُ الإ

بها  تبداأ  جملة  اأول  هذه   )12(.
 
يكرهنا؟« وطنًا  نحب  »كيف 

الثانية »وطن من زجاج».  روايتها  يا�سمينة �سالح  اجلزائرية 

الوطن  مع  يتعاطون  جيلنا  اأبناء  من  كتابًا  جعل  الذي  فما 

بكل هذه الق�سوة؟ ما الذي ح�سل يف اأوطاننا لكي تكتب �سابة 

يبحثون  اأ�سدقائي  »فيما  الكبري:  الكالم  هذا  اأخرى  جزائرية 

من  واأ�سخر  نف�سي  على  اأنكفئ  ال�سائعة،  وطان  الأ غبار  عن 

ماآ�سيهم. لو امتلكوا قدراً �سئياًل من الذكاء لكت�سفوا اأنهم كلهم 

منفيون، ول وطن لهم �سوى ذواتهم«.)13( ما الذي جعل للوطن 

الوطاأة حتى لكاأنه �سجن رحب: »الوطن وتد/ �سعاره  كل هذه 

احلبل«؟)14(

وطان  طبعاحُ اأنا من املتحم�سني الكبار للتنكيل ب�سعارات »حّب الأ

اأداري �سحكتي كلما �ساألني  اأنني  ميان« املطمئنة. كما  من الإ

قبيلته  واأ�ستح�رض غربة طرفة و�سط  الغربة  اأحٌد عن حايل مع 

كلها/  الع�سرية  امتني  حتحُ اأن  »اإىل  اأن�سد  حني  حّيه  يف  وعزلته 

اأي�سًا  اأ�سعر  -اأعرتف-  لكنني  املعّبد«.  البعري  اإفراد  واأحُفردت 

اأن  دون  احلنني  اأق�سد  هل  الوطن.  هذا  على  احلنو  من  بالكثري 

اأجروؤ على لفظ الكلمة اإمعانًا يف ادعاء ال�سدة واإبداًء لالمبالة؟ 

الوطن  اأي�سًا.  الق�سوة  فائ�س  من  الوطن  على  اأخ�سى  اأ�سبحت 

كما  الوطن  والفل�سفية.  وال�سيا�سية  النظرية  متثالته  كل  خارج 

اأفهمه �سخ�سيًا وبب�ساطة �سديدة: 

دعوات الوالدة احلارة على الهاتف... دموع اجلدات حلظة الوداع... 

لعبًا  ع�رض  اأحد  ال�سبع...  واخل�سار  باللحم  الك�سك�س  رائحة 

مبجرد اإحرازهم هدفًاً يف مرمى اخل�سم نتحول اإىل جمانني من 

رواح ال�رضيرة  ف�سيلة الهنود احلمر يرق�سون بهّمة من يطرد الأ

عن م�سارب القبيلة... اأغنية »يا مراك�س يا وريدة بني النخيل« 

تنبعث من مذياع �سالون احلالقة بحّي »ميدي« حيث يتمركز 

املهاجرون املغاربة قرب حمطة القطار كما لو اأنهم دومًا على 

�سماع  ملجرد  اجل�سم  يف  تدّب  التي  الرع�سة  و�سيك…  �سفٍر 

الكالب  نباح  الغيوان...  لنا�س  اآخويا«  بّي  غادي  »فني  اأغنية 

ذان. يف الليل... �سياح الديكة يف اأول ال�سبح... و�سوت الأ

يا لهذا الوطن... كال�سيطان يكمن يف التفا�سيل.
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6- »ويَل فيها عناكبحُ اأخرى« طه عدنان )من�سورات وزارة الثقافة - الرباط 2003( 

7-  من ق�سيدة »الوطن« ل�سعد �رضحان. 

8- »كيف ت�سبح فرن�سيا يف خم�سة اأيام ومن دون معلم« جمال بدومة )جريدة ال�سباح 

 )2003

9-  »ا�سكني يا جراح« الطاهر الهمامي )من�سورات فن الطباعة - تون�س 2003(

10-  »ويَل فيها عناكبحُ اأخرى« طه عدنان )من�سورات وزارة الثقافة - الرباط 2003(

11-  »عراقي يف باري�س« �سموئيل �سمعون )من�سورات اجلمل - اأملانيا 2005(

12-  »وطن من زجاج« يا�سمينة �سالح )من�سورات الختالف - اجلزائر 2006(

13-  »لعاب املحربة« �سارة حيدر )من�سورات الختالف - اجلزائر 2006(

14-  من ق�سيدة »الوطن« ل�سعد �رضحان 



جبل  »�سحبة  ديوانه  يف  بني�س  اأحمد  حممد  ال�ساعر  ي�سيد 

والالخطية  الالنظام  �سماته  كاو�سيا،  عاملا  اأعمى«)1( 

»الوعول  »املجو�س«،  �سوداء  جمازات  توؤثثه  عامل  والعماء: 

دمية«، »الغربان«، »اجلثث«، »املوتى«. كل ما فيه اأعمى:  الآ

»�ساعر اأعمى«، »جبل اأعمى«، »نهر اأعمى«، »ل�ساين اأعمى«، 

»يد معتمة«، »عواء العتمة«، »عيون مطفاأة«، »رحم اأعمى«. 

ية  ا�ستعارات مفارقة حتيل على انتفاء الب�سرية وفقدان الروؤ

و�سيادة الظالم.

اإنه عامل اليباب، ل حياة فيه ول اإعمار ول بقاء:

ن.  ل حرث / ول ن�سل / بعد الآ

بالنبوءات  نف�سه  ال�ساعر  يوهم  ل  ب�سريته،  فقد  عامل  يف 

اللوغو�س  اجلليلة واملرويات الكربى املرتنحة مبيتافيزيقا 

الكاو�س مطلق،  ن  اليقيني، لأ )خطاب احلقيقة( وبامتالئها 

يطبق بعتماته على الذات واخلارج:

�رضة  اختل�ست  اأجله  من   / حنجرتي  يف  الذي  هذا  معتم 

احلنني هاته،/ وت�سللت اإىل قربي اأ�سرتق ال�سوء املنبعث من 

عظامي.

الذات تغرق يف عتمات اأعماقها، و�سفرة الكالم معتمة )عتمة 

احلنجرة( ل تفك لغزا ول حتل اإ�سكال. ثمة انف�سال وانف�سام 

)فجوة العتمة( بني الذات وخطابها. وبالتايل ما من �سلطة 

نه هباء و�سدمي، ل ميلك اأية �سلطة اأو مركز  للكالم على الذات، لأ

)حقيقة/ معنى/ يقني(. حالة كاو�س chaos م�ساعفة. يتحول 

الكالم )الوغو�س /اخلطاب( اإىل كاو�س بدل اأن يكون و�سيلة 

�ساءة احلقيقة وت�سييد املعنى. ما جدوى الكالم يف عامل  لإ

الكاو�س؟ هل عليه اأن ي�سمت اأم يختفي؟ وما و�سع ال�ساعر 

اه  اإىل نبي ي�سيء العامل بروؤ يف عامل الكاو�س؟ هل يتحول 

ونبوءاته وب�سائره اخلارقة؟ واإذا كان ال�ساعر ل ميلك �سلطة 

اإنه  له؟  التمثل، ماذا يتبقى  ل�سلطة  لغته  الكالم ول تخ�سع 

يتحول اإىل كائن اأعمى، وبالتايل يتحول خطابه اإىل غياب، 

اأيديولوجيا.  اأو  اأو يقني  اأو نبوءة  لن ياأتي ليح�رض كحقيقة 

لفة واللوغو�س. اإنه ينعى  اإنه �سد فل�سفة احل�سور، ح�سور الأ

رادة الكالم. يكف ال�ساعر  موت ال�ساعر/ املوؤلف اخلا�سع لإ

عن متثيل دور النبي واملثقف واملخل�س، اأي ناطق بل�سان 

الكالم كانعكا�س  اإنه نهاية  اأو حامل خلطاب.   porte – parole

خر،  الآ واإزاء  ذاته، ومدلوله،  اإزاء  وامتالء وح�سور« حا�رض 

�رضط مو�سوعة احل�سور بعامة)2(. 

الدينية  والهريمينوطيقا  فالطونية  الأ امليتافيزيقا  يف   

ال�سفلي،  والعامل  النور،  منبع  الروح  الرومان�سية،  والرمزية 

باملقابل  ال�رضيرة.  رواح  والأ الظالم  اأ�سل  املوتى،  عامل 

ي�سوغ ال�ساعر ت�سفريا م�سادا لهذا الت�سفري ال�سيطاين. القرب 

بالن�سبة له منبع النور ولي�س الظالم، والعامل ال�سفلي، اأ�سل 

احلياة  متداخلة،  عوامل  عامل،  داخل  عامل  واحلياة.  النور 

للمفارقة  تاأ�سي�س  ال�سعر  هو  هكذا  والظالم.   النور  واملوت، 

حمايث  والظالم  )القرب(  للموت   حمايث  ال�سوء  والغرابة: 

للحياة. ي�سبح العامل ال�سفلي مالذ ال�ساعر لقتطاف ب�سائر 

النور. 

بي العالء   على خالف اأدب املوتى، كما يف ر�سالة الغفران لأ

ودي�سا، ل يتخذ النزول اإىل القرب، العامل ال�سفلي  املعري، والأ

»مالمح النزول اإىل اجلحيم«)3(، بل مالمح النزول اإىل عامل 

م�سيء، م�سدر النور.

نفي،  مو�سوع  اجل�سد  من  جتعل  امليتافيزيقا  كانت  واإذا   

النفي،  لهذا  وحتويال  قلبا  ميار�س  الن�س  فاإن  و�رض،  غواية 

النور.  منبع  اإنه  اإثبات.  مو�سوع  اجل�سد  من  يجعل  حني 

الروح.  ولي�س  العظام  من  ينبعث  ال�سوء  لل�ساعر  بالن�سبة 

الروح عالمة ح�سور،  واإذا كانت  اجل�سد.  العظام كناية عن 

غياب،  عالمة  العظام  فاإن  لهي.  الإ والنف�س  احلياة  ح�سور 

ن ذاته،  الآ األثرtrace املتبقي من ج�سد مر هنا، ي�سري يف  اإنها 

من  بقي  فيما  حمفوظا  وبقائه  ال�سيء)اجل�سد(  احماء  اإىل 

عالماته)عظامه(.

الدليل  التوزيع  بتحطيم  امليتافيزيقا  ال�ساعر  يواجه 

للتقابالت: )اأ�سفل/اأعلى، روح/ ج�سد، ظالم/ نور، احلياة/ 

�سلفا،  املر�سومة  بانتهاك حدودها  املادة(  املثال/  املوت، 

»�سحبة جبل اأعمى« ملحمد اأحمد بني�ش
�نتهاك �مليتافيزيقا و�لن�شق

 حممد بوعزة

ناقد من املغرب
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خر  الآ املعنى  حترير  باجتاه  الرتاتبي  اقت�سادها  وخلخلة 

املهم�س، املكبوت، وا�ستعادته من غيابه ون�سيانه، واإعادة 

العتبار له، مبا يجعل دينامية الختالف هي اأ�سا�س عملية 

ال�سيميوزي�س )عملية التدليل(، التي ظلت مقموعة بفعل حتكم 

�سيا�سات اللوغو�س يف توجيه املعنى نحو مدلول متعال. 

التخييل  م�ستوى  على  الن�س  يف  الكاو�س  عامل  يت�ساعف 

اأغوار �سعرية �سحيقة، معتمة ، ت�ستقي  باحلفر العمودي يف 

جماليتها ال�سوداء من متخيل عنفي، غابوي، بري، وح�سي، 

طقو�سي، بدائي:

يف  وارم  غيمة،/  هلك/  لأ فاذبح   / اأنت.  وغريب  غابوي 

النار/ غرام القرابني

�سحية القربانية  يف عامل حمكوم بقانون العنف املقد�س، الأ

له، ليكتفي ال�ساعر بدور مقدم القرابني بل يتحول اإىل  والإ

قربان، اإىل »�سحية بديلة«)4(:

�سيفرت�سني هذا البيا�س/ ك�سجر كا�رض / و�ستقطع راأ�سي/ 

لهة لتلهو بها الآ

بنيوية  البديلة بوظيفة  ال�سحية  البدائي تقوم  يف املجتمع 

للقتل  تعر�س  حيث  اجلماعة،  متا�سك  على  املحافظة  هي 

يتم  العنف  باأن  البدائيني  لعتقاد  اجلماعة،  خارج  وتطرد 

طرده معها. ي�سبح العنف خارج اجلماعة، وتنعم اجلماعة 

بال�ستقرار والهدوء. فهل يعترب ال�ساعر م�سدر توتر وان�سقاق 

DISSENT لنتهاكه احلدود:

مباء  يحلم/  طينا/   زلت  اأما  احلوا�س/  رجة  اأو   / يداك   

العتمة؟/ ت�سعل حربا/ وتطفئ حربا

توتر  عامل  باعتباره  بال�ساعر،  الت�سحية  ينبغي  هل 

وا�ستمرار  اجلماعة  بقاء  ل�سالح  )ت�سعل/تطفئ(  واختالف 

ذلك،  مع  CONSENT؟.  اإجماعها  و�سمان  وهويتها  �سلطتها 

ل ياأ�سف ال�ساعر على م�سريه القرباين من منظور »لهوت 

مل  ح�سا�س بالذنب وا�ستبطان الأ ح�سا�س باخلطاأ«)5(، والإ الإ

والندم:

اأ�سحتا بال  نبع/ ل  اإن يديك/  ن �رضت ميتا/ فال تقل  الآ

و�سار  يا  الروؤ �سدقت  قد  الطريق/  يف  خانك  قلبك  اإن  تقل 

قلبي بريا

الذي  يا(  الروؤ �سدقت  )قد  الديونيزو�سي  ثبات  الإ منطق  اإنه 

مو�سوع  اأنه  اأي  باحلياة،  دينامي  كفرح  مب�سريه  يحتفي 

ح�سا�س  الإ منطق  يف  نفي.  مو�سوع  ولي�س  ون�سوة  اإثبات 

مل، تتحول  باخلطاأ تنفى احلياة لفائدة الح�سا�س بالذنب والأ

احلياة اإىل عبء ثقيل ينبغي التخل�س منه، حيث يتم نق�س 

مل، املتناهي والالمتناهي، ويكون  التناق�س بني احلياة والأ

�سبيل اخلال�س يف حل التناق�س بالدياليكتيك الذي يحول 

�سداد. باملقابل،  التناق�س اإىل وحدة حتقق امل�ساحلة بني الأ

ثبات الديونيزو�سي احلياة يف ذروة ماأ�ساتها  يثبت منطق الإ

الن�سوة  بئي�س يف  ديالكتيك  والفرح. ما من  الن�سوة  ل�سالح 

لذة  يف  مل  الأ »حلل  ي�سعى  اأو  الوحدة،  ين�سد  الديونيزو�سية 

عليا اأو فو�سخ�سية، بل يجري توكيد احلياة يف ذروة اأملها 

يف  القرباين  م�سريه  ال�ساعر  مي�رضح  لذة.  مل  الأ من  ويجعل 

ثبات: م�سهد فرجوي مفعم باملتعة الذاتية ون�سوة الإ

كنت اأ�ستمتع مب�سهد الذاهبني براأ�سي اإىل ورقة ت�رضح

فيها مهرة اخليال. ومل اأدر اإل وظاللهم تتدحرج على جبل

كان يقبع بداخلي مثل عرجون قدمي. عبدة املاء ي�رضحون

يف �سحراء اأحر�سها نكاية يف املوؤرخ الذي اأ�سعل نارا

اأ�سفل ال�رضيرة. 

اإذا كانت ال�ستعارة القربانية حتيل على كاو�س بدائي عنفي 

لنهائي، القتل والقتل امل�ساد، فاإن ال�ستعارة النف�سالية، 

الذي  ما  معا�رض.  كاو�س  على  حتيل  اجلبل،  اإىل  الرحلة 

يبتغيه �ساعر يف القرن الـ21 من �سحبة جبل اأعمى؟ يبدو 

مر مفارقا يف عامل يو�سف باأنه قرية �سغرية واأنه ع�رض  الأ

املجتمع  عن  ال�ساعر  ينف�سل  ال�سماوات.  وانفتاح  التوا�سل 

ب�سحبة  ن�سان  الإ �سحبة  ا�ستبدال  يدل  األ  اجلبل.  يف  ليقيم 

اجلبل على انتفاء التوا�سل، وعلى �سيق العامل بدل انفتاحه، 

به  ب�رضت  الذي  التوا�سل  هل  األفته.  بدل  عدوانيته  وعلى 

نطلوجية اإل  العوملة وانفتاح ال�سماوات لي�س من الناحية الأ

ن�سانية  حادية والنمطية. وهل القرية الإ وهمًا، وتكري�سًا لالأ

ال�سغرية ل حتتمل ال�سعر؟

للحقيقة  ومنبع  للتاأمل  ف�ساء  اجلبل  الدينية  الرمزية  يف 

احلقيقة  جتلي  مكان  اجلبل  مو�سى  ق�سة  يف  واملالذ. 

املطلقة واليقني.  ويف ق�سة جبل حراء اجلبل ملجاأ ومالذ 

ف�ساء  )الغاب(  اجلبل  الرومان�سية  الرمزية  ويف  ذى.  الأ من 

على  الوجود.  �رض  من  ال�ساعر  خال�س  اإنه  للمدينة.  نقي�س 

ت�سورا  ال�ساعر  يوؤثث  اليجابية،  الدللت  هذه  نقي�س 

كاو�سيا لرمزية اجلبل. اإنه كائن اأعمى . العماء غياب للنور 

بهذا  ال�رضيرة.  رواح  والأ للظالم  وح�سور  الطيبة  رواح  والأ

رمزية  ال�ساعر  يخ�سع  العماء(  )الب�سرية/  الدليل  التقابل 

عن  به  تناأى  اإزاحة  لعملية  التنا�سي  امل�ستوى  على  اجلبل 

النموذج  ي�سوغ  الذي  الوقت  يف  املحاكاتي.  ال�ستلهام 

يطرح  اجلبل،  ل�سورة  ايجابيا  ت�سفريا  والرومان�سي  الديني 
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ال�ساعر ت�سفريا م�سادا. 

عن  النف�سال  ا�ستعارات  ت�ستغل  القدمي  العربي  ال�سعر  يف 

ن�سان  الإ �سحبة  ا�ستبدال  اأي  خر)اجلماعة/القبيلة(،  الآ

ب�سحبة ال�سحراء، �سمن خطاطات دللية دينامية كرف�س 

الورد(،  بن  )عروة  مغايرة  قيم  عن  وبحث  اجلماعة  لقيم 

القي�س(،  وجودي)امروؤ  و�سياع  خر  الآ اأذى  من  وهروب 

حماولت  �سد  �سداد(  بن  والكينونة)عنرتة  للذات  واإثبات 

 21 القرن  يف  ال�ساعر  يبتغيه  الذي  فما  ونفيها.  ا�ستالبها 

من �سحبة جبل اأعمى؟. ما الذي ميكن اأن يهبه جبل اأعمى 

لل�ساعر يف ماأزقه الوجودي؟ 

الربية  ولندخل  كلها،  املفاتيح  فلرنم  �ساحبي../  يا  اآه 

الربية حرب  اأخري،/  يا �ساحبي، عنوان  الربية،   / ولنحي. 

داخل اجل�سد./ الربية يف النهاية:

�ساعر / يقفز / يف الورقة/ وينام.

ف�ساء هام�سي  اإنها  واملجتمع.  للمدينة  بديل  ف�ساء  الربية 

الربية  تكت�سب  الن�س   يف  املركز.  املدينة/  مقابل  يف 

رمزيتها من ا�ستعارة الكت�ساف، حيث يرمي ال�ساعر جميع 

ا�ستعارة  حتيل  املجهول.  غراء  لإ نف�سه  وي�سلم  املفاتيح، 

لفة وال�سلطة )األفة املكان وامتالك مفاتيح  املفاتيح على الأ

على  املفاتيح  حتيل  اأخرى  جهة  ومن  والبيوت(.  املعرفة 

الذاكرة وال�ستمرارية. املفاتيح تتوارث وتنتقل من �سخ�س 

اإىل اآخر. باملقابل حتيل ا�ستعارة الربية على الغرابة وافتقاد 

ومن  والكت�ساف.  للمغامرة  ف�ساء  .اإنها  امل�سبقة.  املعرفة 

النف�سال عن  والقطيعة:  النف�سال  اأخرى حتيل على  جهة 

املركز  عن  انف�سال  الربية  قيمها.  مع  والقطيعة  اجلماعة 

املاألوف وا�ستجابة لنداء  الهام�س املجهول، الغريب. ولكل 

�سل تكلفة: انف�سال عن الأ

اأ�ستعيد خ�سائري البي�ساء/ واأرحل ب�سحبة جبل اأعمى 

اجلاهلي  لل�ساعر  ت�سكل  )الربية(  ال�سحراء  كانت  اإذا 

بطولتها  جذارتها،  واثبات  الذات  لتحقيق  ملحميا  ف�ساء 

وفرو�سيتها، فاإن الربية بالن�سبة لل�ساعر هي ا�ستعارة رمزية 

)الورقة،  التخييل  اأن مكونات  ذلك  ماديا.  واقعا  منها  اأكرث 

�ساعر، ج�سد( امل�ساحبة ل�ستعارة الربية حتيل على �سياق 

رمزي ذهني )ورق الكتابة(، على ور�سة عمل ال�ساعر، ولي�س 

جمازي  جت�سيد  اإنها  حقيقية.  برية  اأي  مادي،  �سياق  على 

ملغامرة �سعرية رمزية وثقافية. فاملغامرة )القفزة( حتدث 

يف الورقة كا�ستعارة للكتابة ال�سعرية. 

يف  ال�سعري  الفعل  يتاأ�س�س  التخييلي  ال�سياق  هذا  يف 

البحث  لل�ساعر كمغامرة م�سحونة برغبة  الكاو�سي  املنظور 

املتوارثة  املاألوفة  والقواعد  القيم  وانتهاك  املجهول،  عن 

)ا�ستعارة املفاتيح(. يرمي ال�ساعر مبفاتيح املعرفة املاألوفة 

حتيل  ل  ال�سعرية  املغامرة  املجهول.  غراء  لإ نف�سه  وي�سلم 

ال�ستك�ساف يف  على عامل معطى بل على عامل يتكون قيد 

خ�سم املغامرة:

اأر�سا  اأبني  اأبي�س/  جماز  من  اإل  جرداء  �سماء  يف  اأم�سي 

واأنقع فوقها جنوما خلفها رجال بعيون مطفاأة.

حتاول الكتابة اإعادة بناء العامل وفق منطق خمالف للن�سق 

العام، لت�سكيل عوامل جديدة ومنظورات مغايرة. يف مقابل 

الن�سق املاألوف الذي يقوم على الف�سل بني العوامل واأن�ساقها 

الفو�سى(،  ـ  النظام   ، اخلطاأ ـ  احلقيقة  التخييل،  ـ  )الواقع 

الكتابة  تقرتح  اأكرث،  اأو  ن�سقني  بني  للتزامن  مكان  ل  حيث 

اأن�ساقها.  وتزامن  العوامل  تداخل  على  يقوم  مغايرا  ن�سقا 

كائن،  هو  ما  انتهاك  على  يقوم  الذي  املجاز  منطق  اإنه 

واملكاين(  التزامن)الزمني  بقول  »يقوم  النتهاك  هذا  ويف 

للممكن والالممكن وللواقع واملتخيل«)6(. ومن ثمة تنق�س 

الكتابة ممار�ستها وا�سرتاتيجيتها النتهاكية اخلالقة داخل 

ولي�س  والنف�سال،  والغرابة  بداع  لالإ الالخطية  املنعطفات 

لفة. النتماء للربية هو  امل�سارات اخلطية للذاكرة والرتاث والأ

طراف  انتماء للمهم�س، الالمفكر فيه، وملا ينبت وينمو يف الأ

ب�سكل وح�سي مهجور. اإنه تاأ�سي�س للنموذج النيت�سوي، حيث 

يف  ت�سفريه  يتم  ما  وهو  للتفكيك،  كمطرقة  ال�سعر  ي�ستغل 

الن�س كانتهاك للمقد�س يف ال�ستعارة القربانية من جانب، 

النف�سالية)ا�ستعارة  ال�ستعارة  يف  للدنيوي  وانتهاك 

الربية/ اجلبل( من جانب اآخر.

فعل  جمرد  اإىل  ال�سعر  يختزل  ل  الكاو�سي  املنظور  هذا  يف 

يف  ينبثق  بل  الرومان�سي،  اجلمال  يعك�س  األيف  ا�ستطيقي 

�سورة فعل وح�سي، بري. مبعنى اأنه يتحول اإىل  فعل انتهاكي 

بداعية املعرفية النقدية يف  ولي�س حماكاتي،  تكمن قواه الإ

قامة  هذا الفعل النتهاكي اخلالق،  التمرد على املوؤ�س�سة والإ

اإكراهات  من  التحرر  لل�ساعر  يتيح  الهام�س  الهام�س.  يف 

املوؤ�س�سة والن�سق )ا�ستعارة املفاتيح( وانتهاك احلدود:

ل تبتئ�س، اإين راأيت ج�سدا بال ماأوى؛/ راأيت نف�سي حتت�سي 

وىل؛/ الراأ�س تد�سن غوايتها. خطيئتها الأ

حترك  ل  ومغامرته  رحيله،  اأي  الدينامية،  �سريورته  يف 

اأيديولوجية، بل الرغبة يف املعرفة، وهو ما  ال�ساعر �سحنة 

املحرمة  الثمرة  تذوق  وىل،  الأ اخلطيئة  ا�ستعارة  عنه  تعرب 
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يف الفردو�س، وغواية الراأ�س باعتبارها ا�ستعارة لالنتهاك. 

من  �سقوطه  �سبب  هي  دم  لآ ال�سيطان  غواية  اأن  ولنتذكر 

هو  �سلية  الأ خطيئته  على  اآدم  م�سري  كان  واإذا  الفردو�س. 

�سفل  على املقد�س )ال�سماء( نحو الأ ال�سقوط العمودي من الأ

الرحيل  ميثل  هل  خطيئته،  عن  للتكفري  املدن�س،  ر�س(  )الأ

للربية و�سحبة اجلبل  لل�ساعر خال�سا ونفيا للكاو�س؟ هل 

هو جحيم اأم فردو�س؟:

كاأن ما يلزمني/ جمرة/  وفجيعة/  وجبل اأحن اإليه.

يف املنظور الكاو�سي الديونيزو�سي لل�ساعر ل يكت�سب اجلبل 

اإغراءه وجاذبيته  من ا�ستعاراته الرومان�سية، اأي من كونه  

الربية مبا حتيل عليه  اإن  العك�س،  مالذا للخال�س، بل على 

من قيم الهام�س والغرابة والقطيعة والتيه، وما تقت�سيه من 

تكلفة واأمل النف�سال، هي من م�ستلزمات املغامرة. وبالتايل 

ل ت�سكل الربية نهاية ال�سريورة، اأي الرحلة، مبا يف�سي اإىل 

كبنية  الداخلي  الختالف  دينامية  وكبت  التناق�س،  حل 

�سريورة  وم�رضح  املغامرة  بداية  متثل  بل  للذات،  حمايثة 

الربية  الوجود.  يف  �سيلة  الأ �سوات  الأ ل�ستك�ساف  الذات 

جحيم وفردو�س، مبعنى انف�سال موؤمل عن اجلماعة واملركز 

واملاألوف، ويف نف�س الوقت تذوق للذة النتهاك، وا�ستمتاع 

وا�ستك�ساف  كاو�س  اإنها  وغرابتها.  املغامرة  بحرية 

للمجهول. هكذا ل توؤ�س�س ا�ستعارة الربية ف�ساءها اخلطابي 

�سمن احلقل املغلق للتقابالت الثنائية للميتافيزيقا، بل يف 

العتبة املا بينية لهذه التقابالت، حيث حتدث حتويال وقلبا 

الدليل، من  اقت�سادها  تتحكم يف  التي  ال�سمنية  للرتاتبية 

ل�سالح  اجلانب  تق�سي هذا  اأو  اأثر كل طرف  اأن متحو  دون 

خر. ومن خالل هذا الختالف ينق�س ف�ساء الربية  اجلانب الآ

الدينامي املفتوح يف تخوم  ا�ستعارة حقل دللته  بو�سفه 

التقابالت.  

اإن النف�سال م�سحون بالرغبة يف ا�ستك�ساف اأ�سوات جديدة، 

ودروب غري مطروقة يف الوجود واملعرفة، بحث عن �سيغة 

للكينونة والوجود اأ�سيلة، حتتفي بقيم الختالف والنتهاك 

احلنجرة  ا�ستعارة  عنه  تعرب  ما  وهو  وال�سريورة.  واحلرية 

�سيلة، اأي ال�سوت املتفرد: الأ

مر يف النهاية / ل يحتاج اإىل اأكرث من حنجرة/ مل يقربها  الأ

اأحد.

لفة  لالأ انتهاكي  فعل  هو  مغامرة،  باعتباره  ال�سعري  الفعل 

ول  ماألوفة،  حلنجرة  �سدى  لي�س  اإنه  املكرور(،  )ال�سوت 

العام  الن�سق  عن  خروج  اإنه  مطروقة.  مل�سارات  حماكاة 

ما  هو  النتهاك  وهذا  جماع.  الإ �سناعة  بقواعد  املحكوم 

يوؤدي اإىل تقوي�س منطق الن�سق العام الذي يقوم على ال�سبط 

والختالف  التوتر  عنا�رض  وطرد  التحكم،  بهدف  واحل�رض 

التي تنتهك احلدود خارج الن�سق، ومن ثمة ت�سبح مو�سومة 

واخلطاإ  بعاد  الإ قرينة  �ست�سبح  التي  الالوجود  »بقرينة 

واملوت والتخييل واجلنون..«)7( مثلما جت�سد ذلك ال�ستعارة 

القتل والطرد خارج  ال�سحية  القربانية، حيث يكون م�سري 

اجلماعة. 

يف ال�ستعارات النف�سالية التي توؤثت متخيل الن�س، يتحرك 

ال�ساعر خارج الن�سق العام، اإنه غري معني بالنتماء لهوية 

احلدود  بانتهاك  بل  حتكمي،  ن�سق  ول  �سلطة   اأو  مركز  اأو 

عنفوانها  يف  للحياة  اخلالقة  الدينامية  القوى  وبتفجري 

كراه  والنمطية. اإنه »يوؤ�س�س روح  واختالفها اخلالية من الإ

ن�سان، والتهيام والرتحال، والن�رضاب اإىل العامل  الهيام بالإ

دون قيود اأو حدود، روح النخالع من نقطة ثابتة، وانتماء 

متحجر، وتاريخ متنا�سق ع�سوي يت�سور له الكمال«)8(.

نقي�سا للكينونة املرتنحة بهوية متوهمة و�سلطة خطاب 

)اإرادة احلقيقة( متعال على �سيا�سات الختالف،  يوؤ�س�س 

دينامية  يف  تت�سكل  التي  الرحالة  الهوية  منوذج  ال�ساعر 

احلدود،  وانتهاك  للرحيل  منذورة  الذات  ال�سريورة، حيث 

ت�ستدعي  امل�سادة  قامة  لالإ كتج�سيد  الربية  اأن  ذلك 

لفة، وبدء مغامرة  �سلي وعن الأ النف�سال عن الف�ساء الأ

جديدة حمفوفة باملخاطر. خماطر الغرابة والنف�سال عن 

يف  والكينونة  للغة  حتريرا  ال�سعر  يغدو  وبالتايل  �سل.  الأ

لذة النتهاك امل�رضعة على املجازات اجلديدة التي تغري 

بها مغامرة املجهول.
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تبداأ الكاتبة ال�سعودية ليلى اجلهني روايتها من النهاية 

اأحداثها  ت�ستعيد  ثم    Flashback باك  الفال�س  طريقة  على 

وال�ساعة  واليوم   بال�سهر  حتّددها  اأزمنة  عرب  تدريجيًا 

اأحدهما  الرواية  القارئ بني عاملني خمتلفني يف  لتنقل 

يف  يحدث  عاطفي  خر  والآ بغداد  يف  يحدث  �سيا�سي 

املدينة املنورة.

اأخبار  من  باقتبا�سات  الروائية  ف�سولها  الكاتبة  تبداأ 

غزو  حادثة  حول  العاملية  نباء  الأ وكالت  تتناقلها 

ال�ستعدادات  منذ  للعراق  مريكية  الأ املتحدة  الوليات 

تنقل  ح�سني،ثم  ب�سدام  طاحة  الإ وحتى  للحرب  وىل  الأ

القارئ بعد ذلك اإىل عامل خمتلف حيث عالقة احلب التي 

تعي�سها بطلة الرواية ، لني ، ال�سابة البي�ساء املثقفة  التي، 

كما يف ن�س الرواية ، »اأحبت رجاًل  اأ�سود« ا�سمه مالك .

رف�س  يف  تتلخ�س  الرواية  حولها  تتمحور  التي  زمة  الأ

فتاة  بني  املتكافئة  غري   العالقة  هذه  ملثل  املجتمع 

»�سك  امتالك  يف  ف�سل  اأ�سود  و�ساب  العرب«  بنات  »من 

رغم  خلطبتها،  يتقدم  اأن  اإىل  يوؤهله  الذي  الغفران« 

قابل  حماولته الكثرية يف احل�سول عليه لكنه دائمًا ما يحُ

بهذين ال�سوؤالني: »عندك وا�سطة كبرية؟ وّل تعرف تلعب 

الرواية  تناق�سها  التي  الرئي�سية  الفكرة  اأن  اأي  ؟«   كورة 

يف تقدميها لهذا املو�سوع املثري للجدل هي كما جاءت 

على ل�سان مالك نف�سه الذي قال »العن�رضية القذرة التي 

ت�سبح فيها احليوات من حوله : بدوي، ح�رضي ، حجازي 

، جندي  ، قبيلي ، خ�سريي ، �سانع ،  تاجر ، 110 ، 220، 

عبد ، كور ، كويحة ، طر�س بحر ، بقايا حجاج.«

 The ال�رضد   يف  املطلقة  الطريقة  الكاتبة  ا�ستخدمت  وقد 

ا�ستخدام �سمري  التي تعتمد على    omniscient point of view

التنّقل  يف  وا�سعًا  ف�ساًء  لها  اأتاح  الذي  مر  الأ  ، الغائب 

عقولهم  اإىل  والدخول  اأرادت  كيفما  �سخ�سياتها  بني 

واأفكارهم مع اإمكانية التف�سري والتعليق على كل �سغرية 

وكبرية تقوم بها هذه ال�سخ�سيات. هذه املرونة الكبرية 

اأحيانًا  توؤدي  قد  الطريقة  هذه  تتيحها  التي  ال�رضد  يف 

بالكاتب اإىل الوقوف بني �سخ�سياته وبني القارئ فتفقد 

مع  تعاطف  الكاتب  اأن  ب�سبب  وذلك  حياديتها  الرواية 

التعاطف  اأو يرّبر هذا  اأن يقّدم ما ي�سفع  البطل من دون 

القارئ  جتعل  الرئي�سية  الق�سة  يف  و�سواهد  دلئل  من 

مر يف تعامل الراوي مع  مر ، وقد راأينا هذا الأ يقبل هذا الأ

»لني«  وهما  الرواية  هذه  يف  املت�سادتني  ال�سخ�سيتني 

و»ها�سم« اإذ اأن القارئ ي�ستطيع بب�ساطة اأن ي�سّنف هذه 

الرواية على اأنها تندرج حتت حركة الن�سوية Feminism  اأو 

جزاء  الأ قراءة  امل�ستلبة مبجرد  املراأة  الدفاع عن حقوق 

وىل من الرواية رغم اأنها حتتوي على مو�سوع رئي�سي  الأ

اآخر هو نبذ العن�رضية باملفهوم العام الذي يطال الرجل 

تتفاعل  الرواية  جعل  الفكرتني  بني  التداخل  هذه  اأي�سا. 

على عدة م�ستويات من العن�رضية ب�سكل مثري اأو لنقل هي 

عن�رضية داخل العن�رضية اأو هي التمييز العن�رضي ب�سكل 

التمييز  لكن  الن�ساء.  التمييز �سد  ياأتي  ذلك  بعد  ثم  عام 

ب�سكله العام �سيبقى حتى لو حاولنا اأن نقلب �سخ�سيات 

الق�سة يف الرواية اأي اأن ينتمي مالك مثاًل اإىل طبقة »لني 

»بينما هي تنت�سب اإىل طبقة مالك. 

وىل من الرواية  �ساب البطل يف غيبوبة منذ اللحظات الأ     يحُ

الذي  »لني«  �سقيق  من  انتقامي  لعقاب  تعّر�س  اأن  بعد 

اأح�س بالعار والف�سيحة من هذه العالقة التي يرى فيها 

خ الذي  �سود. هذا الأ جراأة نادرة من اأخته ومن حبيبها الأ

حمل ا�سم »ها�سم »ميثل ال�سخ�سية املقابلة اأو املناق�سة 

ل�سخ�سية »لني« Antagonist حيث ال�رضاع بينهما بداأ وهو 

�سّمى »اأم ها�سم«  يف رحم اأمه التي اأ�سبحت بعد ولدته تحُ

والتذكري  اجلن�سني  بني  التمييز  اإىل  اأخرى  اإ�سارة  يف 

ل الولد  بالثقافة العربية القدمية اأيام اجلاهلية التي تف�سّ

على البنت.

عقدة اأوديب

من  ت�ستدعي  الن�س  داخل  متناق�ستان  عالقتان  هناك 

»جاهلية« لليلى اجلهني 
وىل

أ
 ع�رض ظاهره �لعوملة وباطنه �جلاهلية �ال

خالــد العــــو�ش

كاتب من ال�سعودية
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عر�س  الذاكرة م�رضحية �سافوكلي�س Sophocles والتي كانت تحُ

قبل امليالد عن امللك اأوديب الذي كان يعي�س يف مدينة 

طيبة Thebes اليونانية والتي ا�ستخدمها فرويد لحقًا مبا 

الفتاة  تكون  حيث   Oedipus Complex اأوديب  بعقدة  رف  عحُ

قريبة عاطفيًا من والدها والفتى قريبًا من والدته ، وهو 

اأن والد »لني« يتفّهم هذه  اإذ  ؛  الرواية  ما حدث يف هذه 

العالقة التي ن�ساأت بني ابنته ومالك ، بل اأنه ياأخذها اإىل 

روعها  من  ويهدئ  خاطرها  ويطّيب  لزيارته  امل�ست�سفى 

اأمها  ذى من  والأ للتوبيخ  فيها  تتعر�س  الذي  الوقت  يف 

ل اأخوها عليها وتطلب معاقبتها. التي تف�سّ

الت�رضف  يف  مطلقة  حرية  »ها�سم«  يجد   ، املقابل  يف   

الدعم  ويجد  خرين  الآ يحرتم  اأن  دون  من  �ساء  كيفما 

ترتك  اأن  »لني«  تطالب  التي  العزيزة  اأمه  من  والرعاية 

اأخاها يت�رضف كما يحلو له وت�رضخ بها: »اأتركيه ي�سوي 

اللي يبغاه« يف اإ�سارة اأخرى اإىل تكري�س مفهوم الذكورية 

على  فهي  باأبيه  »ها�سم«  عالقة  اأما   . املجتمع  هذا  يف 

نه يفرط يف حب ابنته  النقي�س متامًا فهو ينتقده كثرياً لأ

مقاطع  اأحد  يف  نف�سه  وبني  بينه  ويت�ساءل  يردعها  ول 

الرواية قائال: »اأي نوع من الرجال اأبوه ؟ كيف يحتمل اأن 

يعرف اأن ابنته الوحيدة على عالقة برجل ، واأي رجل ؟ ل 

، لن ي�ستطيع اأن يرفع راأ�سه بعد اليوم.«

دللة القتبا�سات

يجد القارئ �سعوبة كبرية يف دللت القتبا�سات التي 

والتي  منها  ال�سيا�سية  ، وخا�سة  الرواية  تت�سدر ف�سول 

بق�سة  وعالقتها   ، 2003م  عام  العراق  غزو  تتناول 

املدينة  اأو  الطيبة  طيبة  مدينة  يف  للجدل  املثرية  احلب 

ال�ستخدام  لهذا  القراءات  من  العديد  هناك  املنورة. 

اأن  هو  اأحدها  اأبرز  لعل  ال�سيا�سية  لالقتبا�سات  املتكرر 

مريكي للعراق ما هو اإل جاهلية حديثة ، متامًا  الغزو الأ

مالك  حالة  املجتمع  تقّبل  عدم  حالة  يف  مر  الأ هو  كما 

ولني  والتي تعترب جاهلية حديثة اأي�سًا وعودة اإىل الوراء 

�سالم حيث كانت تنت�رض احلروب العن�رضية  قبل ظهور الإ

التي قد تهلك احلرث والن�سل ل�سبب تافه وينت�رض التمييز 

الرئي�س  العنوان  تف�سري  هو  وهذا   ، والقبلي  العن�رضي 

للرواية.

التي ترتدد  ال�سيا�سية  مر هنا بالقتبا�سات  الأ  ل يتعلق 

خبار فقط ، بل اإن هناك اقتبا�سات  نباء والأ عرب وكالت الأ

خرية  الأ جزاء  الأ يف  العربية  الكال�سيكية  الكتب  من 

اأرادت  وغريهما  غاين  والأ النبوية  كال�سرية  الرواية  من 

التناق�س  لتوؤكد على حقيقة  ا�ستخدامها  الكاتبة برباعة 

يف  للعن�رضية  والتطبيقي  النظري  املفهوم  بني  الكبري 

املجتمع العربي امل�سلم وخري مثال على ذلك ا�ست�سهادها 

الذي  �سود  الأ احلب�سي  ذلك   ، رباح  بن  ببالل  الرواية  يف 

يدر�سها  التي  الكتب  حتكي  كيف  يفهم  »اأن  مالك  يعجز 

واأ�سله  ، فيما ميتهن لونه  ق�سة بالل بن رباح باإجالل 

معظم الوقت. ظن لفرتة اأنه يقراأ اأ�ساطري مكذوبة لفرط ما 

تبدو منف�سمة عما يحياه كل يوم.«

حداث     تاريخ الأ

�رضد  يف  وخمتلفة  جديدة  طريقة  الكاتبة  ا�ستخدمت 

روايتها اإذ اأنها �سّدرت ف�سولها م�ستخدمًة اأ�سماء ال�سهور 

اأن احلياة مازالت  يام يف ع�رض اجلاهلية لكي ترمز  والأ

�سهر وهي  يام والأ وىل حيث »راأت الأ يف عهد اجلاهلية الأ

تخلع اأقنعتها اأمام عينيها ، وتعود اإىل وجوهها القدمية 

اأحده، وعاذًل يخلع  واأول يخلع  راأت �سيار يخلع �سبته   .

�سعبانه ووعاًل يخلع �سواله.«

املغدور يف  البطلة مع حبيبها  انفعالت  تدور رحى      

اإىل  اجلاهلية  �سهورها  ترجمة  بعد   ، هي  ثالثة  �سهور 

»وعل«  عليه  تطلق  ما  اأو  �سوال   ، نعرفها  التي  ال�سهور 

و�سعبان اأو »عاذل« و حمّرم اأو ما تطلق عليه »املوؤمتر«. 

كرث ا�ستخدامًا كعنوان للف�سول  ميّثل �سهر �سوال ال�سهر الأ

ن مالك تعر�س لل�رضب املربح يف هذا ال�سهر. لأ

ال�سم  وهو   ، ال�سحراء  عا�سفة  ت�ستخدم  الكاتبة  كانت   

حترير  لعملية  مريكية  الأ الع�سكرية  ا�ستخدمته  الذي 

الكويت من غزو العراق يف 1991، بداية ال�سنة التي تبداأ 

اأن الكاتبة يف الف�سل  اإل   ، بها تاأريخ اجلاهلية اجلديدة 

خري من روايتها ا�ستخدمت هذا العنوان : »�سيار التا�سع  الأ

ع�رض من املوؤمتر من عام حرب ال�سدمة والرتويع« وهو 

عام  من  حمرم  من  ع�رض  بالتا�سع  ترجمته  ميكن  ما 

1424هـ ، اأي بعد يومني من عملية »ال�سدمة والرتويع« 

عملية  ت�سمية  يف  مريكية  الأ الع�سكرية  ا�ستخدمتها  التي 

 . 2003م  مار�س  من   20 يف  حدثت  والتي  العراق  غزو 

لعل  م�ستويات  عدة  على  تتحرك  الرمزية  ال�سدمة  هذه 

ميكن  التي  ال�سنيعة  ونهايته  مالك  يف  �سدمتها  اأهمها 

خرى على املعنى احلريف  اأن تكون املوت ، وال�سدمة الأ

ال�سيا�سي وهي �سقوط بغداد.
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النهاية املفتوحة

يف  وت�ساركه  القارئ  ترهق  اأن  اإل  اجلهني  ليلى  تاأبى   

عملية اإنهاء الرواية بنف�سه حيث مل يعرف هل تويف مالك 

اأم اأنه مازال يف غيبوبته التي مل ي�ستيقظ منها بعد ، اأم 

ليكمل مع  »لني« مواجهته  احلياة  اإىل  يومًا  �سيعود  اأنه 

اأراد  لو  لكن  اجلارف.  التقليدي  التيار  هذا  مع  الكبرية 

احلقيقة  هذه  ك�سف  يف  املوؤلف  على  يعتمد  اأن  القارئ 

فاإن عليه اأن يقراأ من جديد اأكرث من مرة واأن يبحث عن 

مفاتيح متناثرة داخل الن�س لكي يجمع �ستاتها لت�ساعده 

يف فك �سفرة هذا اللغز مثل كلمة »خال�س« املوجودة يف 

اأو ا�ستخدامها  اأو كلمة »�سيموت« يف �س 50،  �س 13 ، 

اأو  خري،  الأ الف�سل  يف  والرتويع«  »ال�سدمة  م�سطلح 

بيت  �سدر  كانت  والتي  الرواية  بها  اأنهت  التي  العبارة 

حني  بغداد  �سقوط  من  حلظات  قبل  ح�سني  �سدام  اأطلقه 

العبارة  ال�سيف ل خوف ول وجل«. هذه  قال »اأطلق لها 

حد القراء قد تعني مواجهة  تعك�س اأكرث من نهاية فهي لأ

عند  ال�سيا�سي  امل�ستويني  على  ال�ست�سالم  وعدم  العدو 

مريكيني والعاطفي  �سدام ح�سني الذي �سيواجه الغزاة الأ

مع  البغي�سة  العن�رضية  هذه  �ستواجه  التي  »لني«  عند 

مالك اأو بدونه ، كما اأنها لقارئ اآخر قد تعني ال�ست�سالم 

ب�سقوط  انتهت  ح�سني  ل�سدام  خرية  الأ العبارة  هذه  ن  لأ

بغداد على امل�ستوى ال�سيا�سي ، كما �ستنتهي بـ »لني »اإىل 

رادة التقاليد البالية التي مازالت  ال�ست�سالم واخل�سوع لإ

تتم�سك بالتمييز القبلي  العن�رضي ، وقد تعني اأي�سا موت 

مالك كما ماتت بغداد.

مفتوحة  �رضيالية  نهاية  ر�سم  يف  الكاتبة  اأبدعت  لقد 

ب�سخب كبري  تتذّكر  البطلة  تركت  للرواية حيث  منا�سبة 

مع  تتداخل  وكلمات  راأ�سها  يف  تت�سارع  �ستى  اأفكاراً 

ويبقى  تف�سريه  اأو  فرزه  ي�سعب  ب�سكل  البع�س  بع�سها 

دور القارئ يف فك طال�سم هذه النهاية التي تتنا�سب مع 

التقنيات احلديثة التي تتنا�سب مع ع�رض ظاهره العوملة 

وىل. وباطنه اجلاهلية الأ

الرواية الثانية

وىل  هذه هي الرواية الثانية لليلى اجلهني بعد روايتها الأ

عالم  »الفردو�س اليباب« التي ن�رضتها دائرة الثقافة والإ

بال�سارقة وحققت جناحًا جيداً يتنا�سب مع موهبة هذه 

الكاتبة املبدعة التي اأ�سافت جناحًا اآخر باإ�سدارها هذه 

وتقنيات  للجدل  املثري  مو�سوعها  يف  املتميزة  الرواية 

ال�رضد التي وّظفتها.هناك العديد من الوقفات التي ميكن 

اأن يقف عندها القارئ ملثل هذا العمل اجلريء لعل اأولها 

اللغة التي ا�ستخدمتها ليلى اجلهني واأ�سبحت متّيزها يف 

ا�ستخدام �سيغة اجلمع  الرواية مثل  اأكرث من مو�سع يف 

منها  حماولة  يف  »حيوات«  وهي  حياة  لكلمة  النادرة 

لربط النظرية النحوية باجلانب التطبيقي اأو عبارة »لكن 

ن« يف �س20، والكلمة ال�سائعة التي  لو لن تفعل �سيئًا الآ

عبارة  يف  »ثّم«  وهي  مو�سع  من  اأكرث  يف  ت�ستخدمها 

»األي�س َثمَّ اأمل؟« .كذلك اأظهرت الكاتبة ليلى اجلهني خربة 

كبرية يف الو�سط الريا�سي على امل�ستوى املحلي اإذ نرثت 

التي  الريا�سية  الوقفات  العديد من  روايتها  بني ف�سول 

جتعلها تارة - على ل�سان اأبطالها - من م�سجعي النادي 

هلي عندما ذكر مالك اأن حممد عبد اجلواد هو اأف�سل  الأ

الحتاد  نادي  م�سجعي  من  اأو   ، اململكة  يف  اأي�رض  ظهري 

م�سجعي  من  اأو  ال�سعب«،  »نادي  باأنه  و�سفته  عندما 

نادي الن�رض عندما حتدث مالك عن �سبهه مباجد عبد اهلل 

بطاله باأن  ، لكنها ناأت بعيداً عن نادي الهالل و�سمحت لأ

ينفروا منه ، يف اأحد املوا�سع .

الرواية  الذكر هنا يف هذه  التي ت�ستحق  من املالحظات 

املنورة  املدينة  مكنة معروفة يف  لأ ال�رضيح  ال�ستخدام 

ب�سكل يرى القارئ نف�سه كما لو كان يتجّول يف ال�سوارع 

املحيطة باحلرم ، اأو �سارع قباء النازل اأو �سارع املطار 

الطالع اأو �سارع امللك في�سل اأو �سارع �سلطانة اأو �سارع 

مفرو�سات  اأو  ال�سالحلة  بادية  يف  يتوقف  اأو  ال�ستني، 

دار  حتى  اأو  الفالح  حمطة  اأو  هلي  الأ البنك  اأو  العامر 

ميان اإنرتكونتيننتال. الإ



ن املكان ي�سغل  حيزا وا�سحا يف جتربة ال�ساعر عادل  لأ

عنوانا  لن�سه  وىل  الأ العتبة  عند  ي�سع  فاإنه  لذا  الكلباين 

اإ�ساريا دال م�ستقى من مكان ما  يف حميطه ، وهكذا يعمد 

اىل و�سعه يف العنوان فبعد اأن   اأ�سدر جمموعة ق�س�سية  

يقع  اأثري  مكان  هو  الذي  �سود(   الأ )احل�سن  ب  عنونها 

يف ولية عربي ون�رض عدة ن�سو�س �رضدية متتزج ب�سرية 

املكان حملت عنوان )مقنيات( وهي قرية عمانية اأم�سى 

:ن�رض  اأقول   ، ومقابرها  دروبها   يف  لهيا  طفولته  بها 

�سعرية حملت عنوان )بيت ال�سيح( من دار الفرقد بدم�سق 

وقد ت�سمنت املجموعة 114ن�سا �سعريا  ق�سريا موؤكدا 

والذاكرة   الذات  القيمة يف  ت�سكله هذه  وما  املكان  قيمة 

اأماكن لها دللت �سخ�سية وعامة : فرتد يف جمموعته 

اجلولن ،جبل الهيام ،املجيديرة ، العراق ، مقنيات ،�سيع 

»اإحدى قرى الر�ستاق«، دجلة والفرات وفل�سطني 

يف  ففل�سطني  التورية   اىل  )فل�سطني(  ن�سه  يف  جلاأ  وقد 

الن�س  اإ�سم اإبنة ال�ساعر التي رحلت حملقة يف ال�سماء:

»حلقت يف ال�سماء 

راأت طائرا اأخ�رض

يخرتق الغيوم«

جده  منزل  من   ال�سياب  �ساكر  بدر  ال�ساعر  جعل  وكما 

حيث  دواوينه،  اأبرز  من  لواحد  عنوانا  قنان«  الأ »منزل 

الكلباين  فاإن   ، الطفولة   بيت   ، ول  الأ باملكان  اإحتفى 

يحاول اأن يجعل من )بيت ال�سيح( مكانا يعيده اىل �سنوات 

م�ست فهو يقول يف ن�سه )بيت ال�سيح(: 

اجلمرة التي التهبت 

ذات طفولة 

تعاود حريقها كل م�ساء 

 k k k

من فوق �سطحك يابيت ال�ساللة 

�سطعت �سماء اأخرى 

تبتهل كخنجر اأزرق 

كل �سباح 

 k k k

كان يناجي النجوم ال�سافرة 

ها يف زرقة ال�سماء  �سياوؤ

وتلمع العتمة فوق 

وجتول عيناه يف املكان ليم�سك يف  تفا�سيله  فاملكان 

هنا  ممتليء بالطبيعة التي حتت�سد يف ذات ال�ساعر كما 

كان يرى ال�سعراء الرومان�سيون الذين تعبدوا طويال يف 

حمرابها ، وليرى الكلباين غريها ، حيث تغيب الكائنات 

وحتى طائر النور�س الذي ورد يف ن�سه )اإنك�سار النوار�س( 

التي يعي�سها  نك�سار  الإ ميثل  معادل  مو�سوعيا  حلالة 

ال�ساعر :

خري  »ت�سلق الغروب يف �سيائه الأ

مت�سدعا كالنجيع على قمة جبل �ساهق 

م�ستعال باجلراح 

خلف اجلبل كان املوج 

ي�سفق على خبطة 

جناح نور�س مك�سور« 

جبل  فيخ�س  وعنا�رضها   الطبيعة  مع  حواره  ويوا�سل 

الهيام امل�سهور يف قرية مقنيات بن�س حمل اإ�سم اجلبل  

عرب من خالله عن نظرة �سوداوية للوجود حيث يقول:

»منذ حلق الغراب بنعيبه على جبل الهيام

الراب�س كاجلربوت

تك�رضت كل ن�سال ال�سوء يف ج�سده

يبتل �سخره بالعوا�سف

�سكال التي حركت الأ

�سواه

�سجار ق�سمتها ال�سواعق  الأ

يف م�ساء مطري 

والبيوت املهدمة اأنقا�سها يف اخلرائب

جتليات املكان فـي »بيت ال�سيح« 
لعادل �لكلباين

عبدالرزاق الربيعي

مان    �ساعر وكاتب عراقي يقيم يف عحُ
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و�ساللة اأبادتها حروب ونهايات«

اأ�سف وجراح«  الكلباين يف »�ساللة  لنتاجات  واملتتبع 

كما يرد يف عنوان اأحد ن�سو�سه ، يالحظ هيمنة هذه 

النظرة على معظم كتاباته  ال�سعرية وال�رضدية ، كا�سفا 

عن ثورة تعتمل يف داخله ، معربا عن �سيقه بالوجود، 

املجموعة  يف  ن�س  اأول  ففي  مربراته  له  �سيق  وهو 

)الك�سيح( ي�سع مفتاحا من مفاتيح هذه النظرة :

»ل اأحد يحمل اليتم من فوق بابي

بابي الذي ق�سفته الريح

ذات نهار بهيج

مل تختف �سم�سه حتى اليوم

وظل واقفا م�ستندا على جبل من جراح

مل يتغري �سيء يف تقا�سيمه الرثة

قدام غريت الجتاه« عدا اأن الأ

وتتكرر �سفة اليتم يف ن�سه »اليتيم«:

»طرق الباب �سطع احلنني

كبزوغ فجر

يبتل زجاجه بالبيا�س

مل يكن بالداخل اأحد

مل تكن �سوى ذكريات«

،وعلى غرار ال�سعراء الرومان�سيني  يحن اىل زمن الطفولة 

الذي ت�رضب من اأيامه وذاكرته  :

»اأوم�ست بروق يف ال�سماوات

وطافت غيوم فوق ال�سطح

وهدر الرعد مرارا

اأبدا مل يكن طعم هذا املطر

مثل قطرات الطفولة«

لكنه بكل يقني يقول »�سياأتي زمن يقودين اىل الطفولة« 

ن عينيها ترعى زرقة ال�سماء: ذلك لأ

خ�رض م�ستح�رضا النخل الأ

العتيق ينو�س يف رياح ال�سبا

م�رضقة كربوق ال�سيف

م�ستذكرا اأطياف الطفولة يوم تركناها

وحيدة يف املوا�سم 

رعدها البعيد ي�رضخ ال�سدر باحلنني«

ن�سه  يف  لها  من�سدا  الطبيعة   مظاهر  ممجدا  وينطلق 

»�ساللة اأ�سف وجراح«:

»تبارك النبق الذي اأجنبته حمنة الرعد

وترنح يف العوا�سف

متدحرجا بالع�سافري«

عاد  الذي  القلب«  فاحتة  »مقنيات  ن�سه  يف  ويت�ساءل 

بح�سنها  »ت�ستهر  التي  طفولته  قرية  مقنيات  اىل  به 

�سود الذي بناه امللك النبهاين فالح بن حم�سن يف �سنة  الأ

792هـ« حيث يقول:

اأين ترحل عن قرية ت�سكنك  منذ الطفولة؟

اأحن اىل بيتك الطيني و�سعف النخيل

اىل حو�س دارك 

وحني يقف عند بيت الطني على ميني ال�سارع الرتابي يف 

خري« فاإنه يراه مغطى بالقذارة حماطا  ن�سه »الهديل الأ

باأ�سيجة اخل�سب:

راأيته هذا امل�ساء

بي�س كالكفن مزارا للخراب الأ

الطري غرد على �سجر احلنني

�سجر حزين ياألفه اليمام«

الرموز  غري  يرى  ل  فاإنه  ماحوله  اىل  يلتفت  وحني 

اأبي  الثقفي ،معاوية بن  :احلجاج بن يو�سف  التاريخية  

اىل   وينظر  علي   بن  ،احل�سني  معاوية  بن  �سفيان،يزيد 

ال�سيخ اأحمد يا�سني  رمزا معا�رضا 

لكنه مع ذلك يخ�س ال�ساعر  )�سماء عي�سى(  بن�س يحمل 

اإ�سمه :

القادم من ال�سحراء 

وحيدا .... 

مكتظا بذاكرة الرمال 

حداق  كدمع اأ�سفر قطفته الأ

ولوحت به الريح 

خريف ل يعرف الهدوء 

ل نبوءة العربي اأنقذته من التيه 

ول اأ�سفار امل�سيح«

هما  يحمل  �ساعر  عن  تف�سح  جتربة  ال�سيح«  »بيت  اإن 

يحاول من خالل الكتابة اأن ي�سقط هموم الذات وجتلياتها  

على املكان الذي يحتويه ، هذه التجربة ت�ستحق التاأمل 

وفك �سفرات الن�سو�س .  



بطاقة العر�س:

:Theatre Panik Presents
My name is Rachel Corrie
Taken from the writings of Rachel Corrie
Edited by Alan Rickman & Ktharine Viner
Directed by: Kate Lushington

Starring: Bethany Jillard

ريت�سل كوري فتاة �سابة حتولت اىل رمز من رموز املقاومة 

من اأجل الن�سانية. من هي ريت�سل كوري؟

الوليات  اوليمبيا؛  )ابريل( يف  ني�سان  �سهر  ولدت يف  فتاة 

مثلها  و�سالم  ببهجة  طفولتها  عا�ست  المريكية.  املتحدة 

مثل غريها من اأطفال الوليات املتحدة. اإل اأنها كانت حتلم؛ 

حلمت باأن ت�سبح فنانة و�ساعرة وكاتبة، وهي توؤمن اأن كل 

ان�سان من حقه اأن يكون اآمنا. فتاة يف بطنها نار.

اإىل  الن�سانية  وعن  ذاتها  عن  وبحثها  لتها  ت�ساوؤ حملتها 

واأ�سبحت  الفل�سطينيني  بني  عا�ست  املحتلة.  ر�س  الأ فل�سطني؛ 

بنف�سها.  ملعاناتهم  عانت  اأنها  كما  معاناتهم؛  على  �ساهدة 

البيوت  وتدمري  احلقول  واحراق  التجول  ومنع  الق�سف  �سهدت 

يوم  ذات  ويف  اليومي.  والرعب  رزاق  الأ وقطع  املاء  و�رضقة 

هدرت بلدوزرات الهدم لتهدم البيوت الفل�سطينية؛ وقفت ال�سابة 

ريت�سل تتحدى البلدوزر حمتمية ب�سرتتها ال�سلمية اللماعة ذات 

اللون الربتقايل ال�سارخ والذي ي�سري اإىل اأنها من دعاة ال�سالم 

العامليني. اإل اأن �سائق البلدوزر ال�رضائيلي مّر ببلدوزره فوقها 

ده�سا وماتت يف دمائها. قال ال�سائق اإنه مل يرها!

م�رضحيا  عر�سا  �ساهدت  حزيران.  �سهر  من  اجلمعة  يوم  يف 

بعنوان )ا�سمي ريت�سل كوري(. حققت هذا العر�س جمموعة من 

والع�رضين  الرابعة  فتاة يف  داء  بالأ الكنديني. وقامت  الفنانني 

ريت�سل  اأن  اإل  تقريبا.  رات�سيل  اأنها كانت بعمر  اأي  من عمرها. 

من  والع�رضين  الثالثة  يف  وهي  ال�رضائيلي  البلدوزر  ده�سها 

تعتيم  ومت  الفل�سطينيني  لدى  رمز  اىل  الفتاة  وحتولت  عمرها. 

التي  اجلرائم  حكايا  من  غريها  كمثل  تداولها  وعدم  حكايتها 

وقوات  والمريكي  ال�رضائيلي  الحتالل  ع�سابات  ترتكبها 

التحالف وقوات المن العاملية.

اأعمم  قلت ان ريت�سل حتولت اىل رمز من رموز الن�سانية لكي 

الفل�سطينية  الق�سية  واأ�سحاب  الفل�سطينيني  فلدى  ترميزها. 

هي رمز للمقاومة من اأجل فل�سطني. اأما يف العر�س امل�رضحي 

مان  للعدالة والأ الن�ساين والدعوة  الطموح  فاإنها رمز  املذكور 

رمز  فهي  لال�رضائيليني  بالن�سبة  اأما  فل�سطني.  النظرعن  بغ�س 

التهور والتنطع ملا ل باأ�س لها عليه. وما اإىل ذلك من رموز قد 

تكون بال نهاية كل ح�سب مفاهيمه ومواقفه.

يفتح  تورنتو  مدينة  يف  هنا  �ساهدته  الذي  امل�رضحي  العر�س 

لوف من الت�ساوؤلت واملالحظات. ابتداء مبوقف  الباب على الأ

اجلالية العربية وانتهاء مبوقف الفنانني الكنديني من مو�سوع 

كهذا اأما الت�ساوؤلت التي فتح العر�س بابها علي �سخ�سيا فقد 

تكون كما يلي:

موقف اجلالية العربية من الفن واملقاومة وجتليات املقاومة

الفن  من  امل�سوؤولة  املواقع  يف  العرب  �سخا�س  الأ موقف 

واملقاومة وجتليات املقاومة

موقف اجلمهور الكندي عموما من عر�س كهذا

تقدمها  التي  العرو�س  م�ساهدة  على  املتعود  اجلمهور  موقف 

تلك ال�سالة امل�رضحية بعينها

موقف اجلمهور العربي الذي ح�رض امل�رضحية 

موقف الفنانني الكنديني من ق�سية فل�سطني عرب امل�رضحية

طابع  عليه  يغلب  الذي  حياء  الأ من  حي  يف  امل�رضحية  قدمت 

ال�رضائيلي  الحتالل  يدعم  الذي  اليهودي  والرتاأ�س  التواجد 

كافة  احلي  ذلك  يف  ترى  اأنك  حيث  باثر�ست.  منطقة  اأي  بقوة 

التاأكيد  وترى  ال�رضائيلية.  بالدولة  اخلا�سة  الحتالل  رموز 

بكافة ال�سبل باأن الفل�سطينيني ارهابيون و�سد ان�سانية وبراءة 

واحد  فهو  )تاراغون(  يدعى  الذي  امل�رضح  ذلك  اأما  ا�رضائيل. 

من م�سارحهم. رمبا يجب اأن اأنوه اأن الفن والقت�ساد والرق�س 

فالم  طباء و�سانعي الأ دب وامل�رضح و�رضكات التاأمني والأ والأ

ومفا�سل الدولة واحلكم و�سنع القرار يف كندا هم من اليهود اأو 

خا�سة اليهود اأو �سهيونيني اأو مت�سهينني ويف اأف�سل احلالت 

عدميي املوقف. اأما هذا امل�رضح وذلك احلي فاإمنا هما تلخي�س 

لتل اأبيب. وال�سوؤال هنا: كيف وملاذا تعر�س هذه امل�رضحية يف 

هذا امل�رضح؟

من غري املعقول اأن مدير امل�رضح اأجر القاعة لعر�س �سيتعر�س 

م�رضحية »ا�سمـي ريت�سل كوري«

ومعاناة �لفل�شطينيني حتت �الحتالل

نــدى احلمـ�ســي

   ممثلة وكاتبة تقيم يف ال�سويد

نزوى العدد 56 / اكتوبر 2008 

274

متابعــات.. متابعــات.. متابعــات 



نزوى العدد 56 / اكتوبر 2008 

متابعــات.. متابعــات.. متابعــات 

275

اأم  الهمجية ال�رضائيلية بب�ساطة وبدون امعان تفكري؛  لنتقاد 

هل هي حماولة للتاأكيد على روحهم الدميقراطية؟ اأم اأن ادارة 

�سببا  هنالك  اأن  اأم  يدفع  ملن  توؤجر  املوقف  حيادية  امل�رضح 

ثالثا لتفهمه امكاناتي العقلية. ولكن اأنا اأعرف اأن قرار تاأجري 

ادارة م�رضح  اأمرا عابرا من قبل  العر�س مل يكن  لذلك  امل�رضح 

اأنا  الفل�سطيني.  البيت  برعاية  كان  اأنه  وخ�سو�سا  )تاراغون( 

اأعرف ذلك بحكم كوين م�رضحية ومتابعة للم�رضح. لقد فرحت 

)ا�سمي  بفعل كرمي حني دعم عر�س  قام  الفل�سطيني  البيت  اأن 

ريت�سل كوري(. فرحت ب�سكل غامر حني عرفت اأن جهة عربية 

دعمت فنا ان�سانيا ويف عقر دارهم؛ يف م�رضحهم الذي �ساهدت 

عليه عرو�سا تدعم ا�رضائيل. وقد اأكون خمطئة واهلل اأعلم!

اأما جمهور هذا امل�رضح بالتحديد والذي يتوافد على كل عرو�سه 

ل�رضاء  املطر  حتت  بالدور  وينتظر  بال�ساعات  يقف  اأراه  وكنت 

البطاقات فلم اأجد له اأثرا يف تلك الليلة. اأي اأن اجلالية اليهودية 

لفل�سطني كانت واعية لطابع  الداعمة لالحتالل ال�رضائيلي  اأو 

العر�س وقاطعته. بالطبع ل اأحد يريد اأن يدعم موقف رات�سيل 

بيتا  هدم  الذي  ال�رضائيلي  البلدوزر  �سد  وقفت  التي  كوري 

فل�سطينيا بل وماتت يف �سبيل ذلك. اإنها املقاطعة. وما اأبدعها! 

واخللفيات؛  واملذاهب  عراق  الأ املتنوع  الكندي  اجلمهور  حتى 

اأحدا.واإذ بجمهور  اأر منهم  ال�سقر منه وال�سود وال�ستوائيني؛ مل 

امل�رضح هو بع�س من العرب املجربين على م�ساهدة العر�س. 

على  جمربة  مني  اأو  ح�سورهم  من  بد  ل  الذين  املنظمني  من 

م�ساهدة العر�س مهما تكن الظروف ب�سبب مبالتي وانتمائي. 

كان عر�سا بال جمهور. مثله مثل احلقائق؛ ل يقولها العالم 

ول تبثها الذاعات. فاحلقيقة ل جمهور لها.

ب�سبب  �سيء  لكل  مقاطعة  جمرد  فهي  العربية  املقاطعة  اأما 

الالمبالة والالموقف؛ مقاطعة تطال اأول ما تطال اأهل اجللدة. 

فحينما دعوت اجلالية لت�ساهد العر�س امل�رضحي الق�سري الذي 

واحد.  ياأت  مل  اجلالية؛  وبنات  �سباب  من  جمموعة  مع  حققته 

ال�ساءة  قرروا  نهم  لأ لي�س  ووقتنا.  جهدنا  وقاطعوا  قاطعوين 

حولهم.  يجري  مما  موقفا  يتخذوا  ومل  يبالوا  مل  نهم  لأ ولكن 

ذلك كان موقفهم: ل اأبايل ول يهمني وليت�رضف غريي. وكان 

علي اأن اأجد طريقة اأقنع فيها �سباب الفرقة ال�سغار اأن ي�ستمروا 

مل  ولكن  فوقهم.  يرفرف  جناح  اأي  وبدون  ب�سمت  العمل  يف 

اأعماله. ويريد  نتائج  اأن يرى  يريد  يكن ذلك ممكنا. فالن�سان 

ب�سمت.  يعملوا  اأن  يحبوا  مل  الفرقة  �سباب  والتقدير.  الت�سجيع 

فهم ل يعرفون كما اأعرف باأن الطريقة مع العرب هي اأن تعمل 

ب�سمت حلني ياأتي وقت يثمر العمل فيه اأو ينمحق.

لطاملا تخيلت اأنني اأنتمي للجالية اليهودية. اأتقدم للموؤ�س�سات 

اأنا �ساأمنح وقتي وجهدي وخربتي ومايل  الر�سمية واأقول لهم 

وخدماتي من اأجل دعم ا�رضائيل ولرن ما �سيفعلونه.

لقد  ق�سيتها.  جانب  اىل  يقف  من  قاطعت  العربية  اجلالية 

اأر�سل البيت الفل�سطيني مرات ومرات داعيا حل�سور العر�س 

ودعم املجموعة الفنية الكندية التي انتخت وقدمت عر�سا 

احتالل  وهي  األ  العربية  ق�سايانا  اأكرب  من  واحدة  يتناول 

فل�سطني وهيمنة ا�رضائيل. اأنا نف�سي اأر�سلت مرارا وللممئات 

البيت  اأخريا؟  جاء  من  العر�س.  ودعم   للح�سور  داعية 

الفل�سطيني واأنا.

واملتداول  واملجرب  اجلاهز  يدعم  فاإنه  العربي  الدعم  اأما 

من  وجدوا  امل�رضحية  هذه  حققوا  الذين  وهوؤلء  واملعروف.  

كندا  يف  ق�سيتها  التي  الت�سع  ال�سنوات  يف  اأجده  مل  ما  الدعم 

ر�س املحتلة؛  مة؛ لالأ اأحاول اأن اأحقق موقفا وطنيا ما. موقفا لالأ

للجالية؛ لل�سبيبة اليافعة. قاطعني العرب بكل براءة  ولمبالة 

امل�رضح  حجز  الذي  امل�سوؤول  ال�سخ�س  ونف�س  فعلي.  وقطعوا 

حل�سور  واأ�سحابه  زوجته  مع  وح�رض  كوري؛  ريت�سل  لعر�س 

العر�س الكندي هو نف�سه الذي تردد ونفر من فكرة اأن حتتوي 

الذين  �سخا�س  والأ اأ�س�سته.  الذي  امل�رضحي  التجمع  موؤ�س�سته 

�سخا�س الذين كان من املفرت�س  ح�رضوا العر�س هم نف�سهم الأ

اأن يح�رضوا عر�س جمموعتي ال�سابة وي�سجعوا عطاءات ال�سباب 

الذين عملوا معي بال مقابل. ويقولوا لهم يعطيكم العافية نحن 

نتابعكم!

نني بذلت كل ما ميكن  اأعطي لنف�سي احلق يف النتقاد لأ واأنا 

اأن اأبذل. وماذا ميكن بذله: الوقت واجلهد واملال واخلربة. حتى 

اأنني حتولت اىل �سائقة تاك�سي اأمللم ال�سباب ال�سغار من بيوتهم 

اىل مقر التمارين واأعمل لهم ال�ساندوي�سات. اأما اجلهة التي كان 

ميكن اأن تفعل اأكرث لو اآمنت بفعلي فلقد �سلمتني مفتاح القاعة 

مع بالغ ال�سكر و�سمحت يل با�ستعمال املكان لكن ذلك كان من 

باب الكرم العربي ولي�س من باب القناعة مبا اأقوم به ول من 

باب التفاق على فكرة تربية جيل مثقف واع مبدع ي�سارك يف 

يادي  عملية التغيري والنتاج و�سنع القرار ول من باب �سبك الأ

والعمل معا. وحني حتاورت مع اأحد امل�سوؤولني يف هذا ال�ساأن 

قنعه باأهمية ما نقوم به قال يل اأن اأولد اجلالية باألف خري  لأ

واإنهم يكربون وي�سبحون اأطباء اأ�سنان وجراحني. اذا فاأنا ل�ست 

حد. �رضورية لأ

عر�س)ا�سمي  ن  لأ اجلالية؛  يف  داريني  الإ موقف  اأنتقد  هنا  اأنا 

العامة  الن�سانية  النظرة  وعرب  بعيد  من  يالم�س  كوري(  ريت�سل 

حتت  الفل�سطينيني  معاناة  اخلا�سة  ريت�سل  حياة  خالل  ومن 

الحتالل ول ينبذ الحتالل. اأما ما كنت اأ�سعى اإليه اأنا فلقد كان 
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م�رضوعا للبناء. بناء جيل وتاأهيله ل�سنع م�سائرنا. ومل يكن اأي 

عر�س يهم اإل باأن يكون و�سيلة تربية ولي�س غاية. كما اأن العرو�س 

التي اأنوي حتقيقها تدعم ال�سعب الفل�سطيني وترف�س الحتالل. . 

مل يكن هديف اأبدا اقامة احتفالت للمنا�سبات.  كنت ا�سعى للبناء 

لبناء  اأ�سعى  تعبريية.  اأو  ترفيهية  موؤقتة  اأن�سطة  لقامة  ولي�س 

جيل مفكر واحياء فن عريق وبناء تقاليد فنية يف اجلالية وخلق 

ن يدا واحدة ل ت�سفق.  بي الفنون: امل�رضح. مل اأ�ستطع لأ جمهور لأ

متاما مثل ريت�سل التي كانت لديها نار يف بطنها واأرادت تغيري 

ن يدها الواحدة ل تكفي. العامل ولكنها مل ت�ستطع لأ

مر من جديد كي ل اأبدو عاقة وخ�سو�سا اأنني اأريد  �ساأو�سح الأ

التي  اجلهة  اإن  املفتاح.  بنف�س  واأفتح  املكان  لنف�س  اأعود  اأن 

�سلمتني مفتاح القاعة و�ساعدت ببع�س اخلدمات املكتبية كان 

يكفيها ما فعلت لنا كبداية ولها كل ال�سكر.. ولكن اأفراد اجلالية 

يتقدموا  الن�ساط مل  الذين عرفوا بوجود ذلك  هايل  والأ العربية 

عدا  ما  فعلنا.  ماذا  يعرفوا  اأن  باجتاه  ولحتى  خطوة  باأي 

دعم  فلو  املجموعة.  اأهايل  ببع�س  تنح�رض  ب�سيطة  ا�ستثناءات 

اأفراد اجلالية عملنا اىل جانب ذلك الدعم من املوؤ�س�سة ل�ستمر 

ال�سباب  انتماء  عدم  هو  اأخريا  العمل  توقف  �سبب  ن  لأ العمل 

وعدم بهجتهم وعدم رغبتهم يف ال�ستمرار بالقيام بعمل مم�س 

بدون فرحة اخلروج للمجتمع و�سماع قول يعطيك العافية. وهذا 

املوؤ�س�سات  تعاون  من  لبد  افراديا  وحدي  حتقيقة  ميكنني  ل 

واأفراد اجلالية.

لنعد لعر�س )ا�سمي ريت�سل كوري(؛ على باب امل�رضح يف حي 

الغرب يف  �سيقوله  بانتظار ما  التقينا جميعا  ا�رضائيل  داعمي 

�سيتم  العر�س  الباب.  على  وت�سافحنا  اأيدينا  مددنا  ق�سيتنا. 

يف ال�ساعة الثامنة. يف الثامنة اإل ربعا مل يكن من امل�ساهدين 

اليهود؛  بع�س  الفل�سطيني؛  البيت  من  م�سوؤولون  �سوانا. 

واأناالفنانة امل�رضحية . يجمعنا امل�رضح وفل�سطني.

البيت  العر�س حوايل ثالثني من اجلمهور معظمهم من  ح�رض 

من  وبع�س  ال�سباب  فئة  من  بع�س  ومعارفهم.  الفل�سطيني 

البي�س. بع�سهم خم�رضم يف متابعة ق�سايا  الكنديني  فراد  الأ

�سبب  اأفهم  مل  ممن  فقط  واحد  فرد  رمبا  نادرة  وقلة  فل�سطني 

تواجده. وحني �ساألته ملاذا يح�رضعر�سا كهذا مل يقل يل جوابا 

ميكن �سياغته لكم. يريد اأن ي�ساهد العر�س وياللبهجة! 

وكلكم  تعرفون  فكلكم  امل�رضح!!  يف  العرب  ت�رضف  كيف  اأما 

ن: تنتقدون تلكم الت�رضفات وكلكم تت�رضفون مبا �ساأنتقده الآ

العر�س  خالل  العر�س.  وبداأ  امل�رضح  العربي  اجلمهور  دخل 

اأحدا  لكي ل يزعجوا  العرب مع بع�سهم ب�سوت هام�س  حتدث 

ورنت تليفوناتهم فراقبوا املت�سل وراء الكر�سي كي ل يزعجوا 

ورفعوا  اأحدا  يزعجوا  ل  لكي  ببطء  العلكة  اأوراق  وفتحوا  اأحدا 

اأن  دون  هواتفهم  وفتحوا  الوقت  لي�ساهدوا  بال�رّض  �ساعاتهم 

باملمثلة  ودفعوا  العذاب  لو�سلة  تبقى  كم  لريوا  اأحد  ينتبه 

اأن تتوقف  التي قدمت ق�سيتهم حلوايل �ساعة ون�سف منفردة 

العر�س.  لطق�س  الحرتام  عودة  منتظرة  للحظات  العر�س  عن 

املمثل يتنف�س من اجلمهور ويرى كل ما يجري وي�ستمد طاقته 

اإحدى   اأما املفاجاأة فكانت عر�سا قدمته  من طاقة املتابعة.  

امل�ساهدات العربيات بطريقة اأقوى من العر�س كله فلقد قررت 

العر�س يف منت�سفه وخالل م�سهد تقعي  العربية مغادرة  تلك 

ر�س. كانت تلك العربية  فيه املمثلة على ركبتيها قريبة من الأ

جتل�س يف املقاعد الوىل مقابل امل�رضح مبا�رضة. نه�ست املراأة 

اأنف  قدام  اخل�سبة  على  لتدو�س  خطوتها  وو�ّسعت  طاقتها  بكل 

وفتحت  العايل  بكعبها  وطرطقت  بتنورتها  ورفرفت  املمثلة 

الباب واأغلقت الباب ومل تن�س اأن تودع اأ�سحابها. 

اذا خرجت  والن ما قولكم يا مع�رض العرب؟ هل نلوم ال�سبية 

و�ستمتنا و�ستمت ق�سيتنا؟

نني مثلها ممثلة م�رضح.  �سعرت اأنا بالعار والنار. �سعرت بها لأ

امل�رضحي  للفنان  بالن�سبة  اخل�سبة  اخل�سبة.  تعني  ماذا  اأعرف 

اخلال�سة  حتتوي  م�ساحة  ؛  مقد�سة  طيبة  اأر�س  هي  احلقيقي 

الفنان  وم�سائره.  ومواقفه  وفكره  الن�سان  بروح  الن�سانية 

فال  العرب  اأما  اخل�سبة.   يدو�س  اأن  قبل  حذاءه  يخلع  احلقيقي 

بل وحتت  فح�سب  باحلذاء  لي�س  عليها  ويدو�سون  ذلك  يعرفون 

�سكرها واأمدحها  اأنف الفنان.  يف نهاية العر�س ناديت املمثلة لأ

واأرا�سيها. حني ظهرت املمثلة يف القاعة بني امل�ساهدين العرب 

يثن على عطائها  �سواي ومل  ي�سافحها  اأحد ومل  لها  يلتفت  مل 

م�ساهد؛ مل يروها!! نعم: مل يروها. فعادت واختفت دوننا.

اأما العر�س فلقد قال ما ل نقوله ومل يقل ما نريد قوله. كان 

اىل وجهة  الق�سية  للفل�سطينيني ومن متييع  الدعم  من  مزيجا 

الفل�سطيني(  )العنف  حول  ت�ساوؤلت  وتكرير  الغربية  النظر 

واحلديث عن املعاناة اليومية الفل�سطينية على الطريقة الغربية 

اأكرث  ومرور  حركة  كعرقلة  احلواجز  مو�سوعة  على  والرتكيز 

منها كمواقع موت وقتل وتعذيب واذلل.  وعبارات تاأتي هنا 

وهناك تف�رض اأمرا كقولها باأن ا�رضائيل غري اليهود الذين عانوا 

تخوف  كمثل  قلوبنا  لها  تبتهج  اأوعبارات  الهولوكو�ست  من 

نها تقف �سد  ال�سامية لأ اأن ت�سبح متهمة مبعاداة  ريت�سل من 

العنف ال�رضائيلي. كما كان هنالك الكثري بل الكرث من حتييد 

ان  اىل  الفل�سطينية  بامل�سكلة  منغم�سة  تكون  اأن  عن  رات�سيل 

جتارب  عرب  ومواقفها  ذاتها  عن  تبحث  اأمريكية  فتاة  تكون 

اأو  عارية  البحرية  يف  ال�سباحة  اأو  رو�سيا  اىل  كال�سفر  عديدة 
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لديها  فتاة  ال�سياحة يف م�رض.  اأو  الفل�سطينية  الق�سية  متابعة 

اأنها لن تغريه  نار يف بطنها. تريد تغيري العامل ولكنها تعرف 

بيدها منفردة. كان ل بد لنا اأن ننتظر مقدمة طويلة من تقدمي 

حياة ريت�سل كفتاة امريكية قبل اأن ت�سل اىل مواقع لها عالقة 

المر �سمن  ا�ستمر  فل�سطني  داخل  كانت  بفل�سطني. حتى حني 

حول  عائلتها  وت�ساوؤلت  الذات.  عن  البحث  يف  فرديتها  اطار 

لهم.   اأجوية  تقدمي  دون  و)النتحاريني(  الفل�سطيني(  )العنف 

املعرفة.  فخ  يف  وقعت  قد  كانت  العادلة  الروح  ريت�سل  اأن  اإل 

املعرفة وال�سهادة على ماأ�ساة �سعب مل تعد تعرف بعدئذ ماذا 

تفعل ببقية عمرها وكيف تعي�س دون اأن تكون مع هذا ال�سعب. 

و�سهم يف الرمل. تقول ريت�سل انها تريد  فالخرين يغر�سون روؤ

حياتها ال�سهلة احللوة يف امريكا ولكنها تريد لهذا اأن يتوقف. 

فما يعانيه الن�سان الفل�سطيني ل يريده لنف�سه اأي مولود قادم 

اإىل احلياة. واأن النا�س يف العامل الثالث مثلهم مثل النا�س يف 

امريكا والن�سان ان�سان. 

ا�رضائيل  الذي متار�سه  العنف  اأو�ساف  �سل�سلة من  الن�س  قدم  

م�سدر  بال  النا�س  وترك  للبيوت  وجتريف  للحقول  حرق  من 

رزق و�رضقة املياه الفل�سطينية ليال ثم تقول ريت�سل ان النا�س 

حددت  الغربية  النظر  وجهة  ومن  بالطبع.  نف�سها  عن  �ستدافع 

ال�سخ�سية اأن اأغلبية الفل�سطينيني غري عنيفني واأنها اذن عا�ست 

الفل�سطينيني  العنيفني!!  غري  الفل�سطينيني  مع  األي�س  من؟  مع 

عنهم.  اأمريكا  يف  للنا�س  وتتحدث  تعود  اأن  يريدونها  الذين 

ان  ريت�سل  قالت  ال�سالم.  يريدون  اإنهم  لها  قالوا  الفل�سطينيون 

الفل�سطينيني لطفاء وهم يواجهون املوت وهذا خمتلف عما هو 

يف بلدها امريكا. وبطبيعة احلال الغربي �ستكرر ال�سخ�سية اأنها 

كانت مع م�سلمني. نعم نعم؛ مع م�سلمني.

 على خلفية امل�رضح امتدت �سا�سة كبرية لعر�س اأفالم و�سور 

بل وللكتابة والر�سم عليها. ولكن ما �ساهدناه فوق تلك ال�سا�سة 

ريت�سل  ر�سومات  وبع�س  وال�سمك  واملاء  ال�سجار  يتعد  مل 

وخرابي�س خمتلفة تدلل على نقاء روحها.  وكان امل�سهد الوحيد 

الذي ي�رضح معاناة اأر�س فل�سطني هي �سورة بيت مهدم. ولكن 

فوران املمثلة يف نهاية العر�س بحالة عاطفية وجي�سان �سد 

الظلم وبوحها ودعوتها للعدالة ودمعتها واأ�ساها كل ذلك جعل 

وقوف امل�ساهد م�سفقا يف نهاية العر�س مربرا. ولكن العرب 

املمثلة  اأن تخرج  اإىل  ي�ستمر  اأن  الت�سفيق يجب  اأن  يعرفون  ل 

قل!  اليكم  قل! ولو!! مرة اأخرى على الأ للخ�سبة مرة اأخرى على الأ

عن  متوا�سعا  متدلال  الكوالي�س  ويدخل  املمثل  يحيي  التقليد: 

باخلروج  املمثل  مطالبا  الت�سفيق  يف  اجلمهور  ي�ستمر  املجد. 

احلاح  بعد  املمثل  فيخرج  بالعافية.  املجد  ذلك  ومنحه  ثانية 

مرة  من  اأكرث  اللعبة  هذه  �ستتكرر  جديد.  من  ويحيي  امل�ساهد 

ح�سب جناح العر�س. نحن مل ن�ستمر يف الت�سفيق فبقيت املمثلة 

بن�سف حتية. فنحن العرب ل نعرف تقاليد امل�رضح.

امل�سهدي  احلل  ذلك  اعتمد  فلقد  م�سهديا  للعر�س  بالن�سبة  اأما 

على حل ال�سا�سة الكبرية وعلى قطع اك�س�سوار ا�سا�سية وثانوية. 

بل  ونقله  وحتريكه  حمله  ميكن  الذي  اخلفيف  الفتاة  فرا�س 

كالكتب  �سغرية  قطع  اأو�سا�سة.  جدار  اأو  حاجز  اىل  وحتويله 

خالل  انت�سب  معدين  حاجز  والحذية.  والطبا�سري  واملالب�س 

اأنه مل يغري من واقع  العر�س مع حركة ميكانيكية �سخمة ال 

العر�س �سيئا. اأنا �سخ�سيا مل اأحب تلك القطع الكبرية. فحينما 

كانت الفتاة حتمل الفرا�س وتتحرك به كانت امل�سهدية تتو�سخ 

احلاجز  اأن  كما  والنقل.  احلمل  بفعل  مريح  غري  اأثرا  وترتك 

تتحقق  ومل  الدراما.  م�ستوى  رفع  يف  اأبدا  ي�ستعمل  مل  املعدين 

ا�ستعمال  لذلك احلاجز. بقي  اأية م�ساهد حتتاج  معه ولوجوده 

وكان  اأمامه  اأو  بجانبه  اأو  وراءه  املمثلة  تقف  كاطار  احلاجز 

ميكن لها اأن تقف يف اأي بقعة اأخرى على امل�رضح دون اأن يتغري 

حذية ومل يكن  �سيء. كما اأن ال�سخ�سية اأكرثت من لب�س وخلع الأ

اأتقبله  ما مل  اأكرث  اأما  اأو جمايل.  درامي  اأي مربر  لذلك حقيقة 

فنيا فهو ال�ستعمال الفقري لل�سا�سة الهائلة التي كان ميكن لها 

اأن تروي ماأ�ساة �سعب عظيمة جلمهور ل ي�سله عن تلك املاأ�ساة 

ريت�سل  يقدم  اأن  �ساء  الذي  العر�س  منحى  بحكم  ولكن  �سيء 

ال�سا�سة بعر�س �سور حيادية  اكتفت  فلقد  املاأ�ساة  اأول ولي�س 

كال�سجار واملاء للدللة على مكان حياة ريت�سل يف امريكا اأو 

ال�سور العاطفية ك�سورة الرجوحة التي كانت تركبها ريت�سل 

ثم مل تعد تركبها بعد موتها. 

املو�سيقى  فاإن  وال�ساءة.  املو�سيقية  للتاأثريات  بالن�سبة  اأما 

قلب  حنجرة  من  واحد  موال  ينطلق  ومل  ت�ستعمل  مل  العربية 

ذات  الدخان  لدفقات  داع  اأي  حقيقة  هنالك  يكن  ومل  جريح. 

الرائحة وخ�سو�سا يف قاعة �سغرية لعرو�س املونو والدويتو. 

�سا�س والذي كنا ننتظر اأن نراه م�سخ�سا  اأما بالن�سبة للم�سهد الأ

البلدوزر  اأو حملول بطريقة فنية ما؛ م�سهد مرور  على اخل�سبة 

على ريت�سل وموتها خلاطر فل�سطني؛ فلم يكن بال�سا�س موجودا. 

عن  تتحدث  امل�رضح  على  كانت  ريت�سل  اأن  من  انطالقا  رمبا 

نف�سها وامليت ل يحدث كيف مات. ولكنه الفن الذي ل تعوزه 

حيلة. اأما مع هذا العر�س فلقد �سارت ريت�سل خارجة ومت �رضد 

حكاية قتلها بال�سوت امل�سجل بينما اأرجوحتها تتاأرجح فارغة 

على ال�سا�سة العري�سة.

)��شمي ريت�شل كوري( عر�ض كان حل�شن حظنا مع ق�شيتنا. عر�ض 

دعمته موؤ�ش�شات �جلالية؛ �إال �أن �جلالية كلها قاطعته. 



�سابين�س  خاميي  �سل(  الأ )اللبناين  املك�سيكي  ال�ساعر 

)جيم�س ال�سغبيني( ل تنف�سل حكايته عن حكاية �سعره، 

دب او الفل�سفة وكل مناحي الكتابة والبداع  وال�سعب اأو الأ

تتميز بهذا البعد احلكائي التي متتزع فيها – كما لحظ 

بني  فرق  ثمة  يعد  فال  واحلياة،  احلكاية  ريكور-  بول 

حكاية احلياة وحياة احلكاية.

خاميي ال�سغبيني و»ق�سائده املختارة«، ترجمها �ساعر 

بني  مرتحاًل  بدوره  يعي�س  عفيف(-  )قي�رض  اآخر  لبنان 

نف�سها  احلكائية  العالقة  بح�سا�سية  واملك�سيك-  لبنان 

والتجربة  واملعنى  الوجودي،  اللغوي-  والتنا�س 

الن�سانية امل�سرتكة.

وال�سعر حني يخ�سع للرتجمة- ل منا�س- يفقد بع�س 

كرث  الأ هي  ال�سعرية  الكتابة  ن  لأ واألقه،  ووهجه،  مائه، 

درجة  اىل  خرى  الأ دبية  الأ نواع  الأ بني  باللغة  الت�ساقًا 

ن  لأ وذلك  حيان.  الأ من  كثري  للرتجمة يف  القابلية  عدم 

كل كتابة على ال�سعر هي كتابة ثانية، وكل ترجمة هي 

�سل والف�سل. »خيانة« للغة يف لعبة الأ

خاميي  اعادة  يف  عفيف  قي�رض  ال�ساعر  جنح  هل 

العربية،  ولغته  �سلي،  الأ وبلده  �سيعته،  اىل  ال�سغبيني 

هذه  ولبنان؟-  املك�سيك  واإ�سبان،  عدنان  جدلية  يف 

م�ساألة ن�سبية- ولكن تبقى اهمية املحاولة يف املحاولة 

�سغبيني  ال�ساعر  اقراأ  ان  �سخ�سيا  اأ�سعدين  وقد  نف�سها، 

كرث قربًا اإليه من الوجهة  مرتجمًا بلغة �ساعر اآخر هو الأ

الروحية والنطولوجية، وميتلك ذات احل�سا�سية ال�سعرية 

يف مقتطفات- �سذرات- ل�ساعر ل يقل، بل قد يزيد اأهمية 

خري باأنه اأهم �ساعر يف  عن اأوكتافيوبات، الذي ي�سفه الأ

املك�سيك، من الرعيل ال�سابق جليله )جيل اوكتافيو( ومن 

الكيد ان باث قد تاأثر بال�سغبيني يف لغته ال�سعرية، التي 

حتمل يف ثنايا �سورها، وبيانها، واأ�سلوبيتها ا�سفاءات 

واألف  وليلة«،  ليلة  األف  مناخات  من  قادمة  للغة  قدمية 

دب العاملي، عامة،  �ساعر و�ساعر، عممتها العربية يف الأ

دب ال�سباين خا�سة، اأدب لوركا، وبورخي�س وخاميي  والأ

�سابين�س اأخرياً.

ان تاريخ الهجرة اللبنانية الذي بداأ منذ منت�سف القرن 

ال�ساعر  يقول  بعد-  يوثق  ومل  يكتب  مل  ع�رض  الثامن 

املرتجم قي�رض عفيف- ومل يتناول حكاية الهجرة التي 

جعلت من لبنان يف ديار الغرتاب »اأمة عظمى« برثوتها 

الدبية والعلمية والن�سانية تفوق بحجمها وجغرافيتها 

حجم لبنان وجغرافيته، ودميوغرافيته ونظامه الطائفي 

ية لدى ابنائه املقيمني. يا والروؤ العتيد ، وحمدودية الروؤ

متابعــات.. متابعــات.. متابعــات 

خاميي ال�سغبيني: ال�ساعر املك�سيكي )العربي( 

ملاذ� ال تو�شع جنمة على جبهة �ل�شعر�ء؟

جميـــل قـــــا�سم

   كاتب واأكادميي من لبنان
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لبنان  اأ�سغر  وما  وكينونته  بر�سالته  لبنان  اأكرب  فما 

بكيانه!

من ثالثة اخوة ا�ستقر رميون و�سقيقه ابراهيم يف كوبا. 

اأما خليل ال�سغبيني – ابن �سغبني يف البقاع- ال�سقيق 

الثالث فا�ستقر يف املك�سيك والتحق باجلي�س اجلمهوري 

رف  حتت قيادة الرئي�س كارنزا وو�سل اىل رتبة رائد وعحُ

با�سم خوليو.

اأم�سى ال�ساعر خاميي )من مواليد 1926( – وهو ثالث 

)العام  وخورخي   )1920 العام  يف  )ولد  خوان  اخوته 

واأمه  �سل،  الأ اللبناين  اأبيه  كنف  يف  – طفولته   )1923

»نور«( ومل  اليها  مهداة  ق�سيدة  )ي�سميها يف  املك�سيكية 

يذكر قي�رض عفيف ا�سمها.

يف مدر�سته البتدائية كان »خاميي« طالبًا عاديا لكنه 

ما ان بلغ ال�سنة ال�ساد�سة البتدائية حتى بداأ الهرب من 

ال�سف للتنزه على �سفاف نهر )�سابينال( القريب وكانت 

حتى  النهر  �سفاف  على  �ساعات  فيظل  ت�سحره  الطبيعة 

يف  ال�ساعر-  يقول  كما  الدرا�سية-  �سنته  يعيد  اأن  كاد 

حكاية الطفولة.

يقول ال�ساعر »ان �سنوات الوحدة والمل هي التي ن�سعت 

الب�رضية،  احلياة  يف  والقلق  الوحدة  تعلم  وقد  ال�ساعر«، 

وامنا  دينية  قراءة  ل  وقراأه  املقد�س،  الكتاب  اىل  فلجاأ 

قراءة اأدبية، ككل اأديب و�ساعر يغرف من الكتب املقد�سة 

مادته الدبية.

داب  الآ بكلية   1949 عام  ال�سغبيني  ال�ساعر  والتحق 

والفل�سفة يف اجلامعة الوطنية يف مك�سيكو، وادرك ملكته 

ال�سعرية وقدره ال�سعري يف �سنوات الدرا�سة هذه، ويف عام 

اأيقن ان له �سوتًا �سعريًا خا�سًا وقرر ان ي�سدر   1950

جمموعته الوىل Horal. وحني عر�س عليه ال�ساعر كارلو�س 

بي�رض Carlis Pellicer كتابة مقدمة للمجموعة رف�س رف�سًا 

عكاكيز  على  امل�سي  يريد  ل  باأنه  رف�سه  وعلل  قاطعًا، 

ي�ستعريها من �ساعر اآخر.

جوزفني  املراهقة  منذ  ب�سديقته  اقرتن   1953 عام  يف 

خوليو،  هم  اولد،  اأربعة  منها  واأجنب  �سيبادا  رودريغز 

جولييت، يا�سمني، وجوديث.

تياب�س-  ولية  عن  نائبا  فانتخب  ال�سيا�سة  واأغوته 

بلدته- من �سنة 1976 اىل 1979، وع�سواً يف الكونغر�س 

عن العا�سمة مك�سيكو �سنة 1988.

جمموعاته التي تنتظر من يرتجمها اىل العربية عديدة- 

�سخا�س اأو اأمكنة- هي على التوايل:  واأغلبها اأ�سماء علم لأ

 ،)1956(  Tarumba  ،)1976(  Uria  ،)1951(  Horal  ،)1950(  Senal

 Algo Sobre LA Muerte del  ،)1952( وحواء(  )اآدم   Adam& Eva

 ،)1972( Maltieupo الرائد �سابين�س( )1973(،  Mayor Sabines )�سرية موت 

Uno es el Hombre )واحد هو الن�سان( )1990(.

دب  الأ جائزة  اأهمها  اجلوائز  من  عدداً  �سابين�س  نال 

الوطني )1983(، هذا مع ان النقد الكادميي يف املك�سيك 

حتمل  التي  بالب�ساطة  املميزة  لغته  وي�ست�سيغ  يقبل  مل 

املعاين الوجودية العميقة للحياة الب�رضية، فهو يكتب عن 

اأي �سيء، وحني �سئل عن الن�سائح التي يعطيها لل�سعراء 

ال�سباب اجاب باأن عليهم اأن يعي�سوا �سخب احلياة )اإذا مل 

نكتب عن احلياة فعن اأي �سيء نكتب؟( واحلياة براأيه هي 

ال�سغبيني  اأطلق على  ولهذا  بنا.  التي حتيط  �سياء  الأ كل 

درا�سته  ان  يبدو  ولكن  واملوت«.  احلياة  »�ساعر  لقب 

للفل�سفة قد اثرت يف تكوينه، وقد تاثر بهيدجر، فيل�سوف 

الزمان والكينونة، فكان ال�سغبيني بدوره �ساعر احلياة 

والزمان والكينونة، ويف نقده ملجتمع ال�ستهالك وقيمه، 

ابناء جمتمع  اإذ اكت�سف باأن  اأهمية »املقد�س«،  اأكد على 

يطوقون   desacralise القد�سية  املنزوع-  ال�ستهالك 

والنرتوبولوجي  الدهري  مبعناها  ولو  القدا�سة  اىل 

نا�سي(. )الإ

عن  ق�سيدته  يف  والعدم،  الوجود  بفل�سفة  تاأثره  ويبدو 

املوت الذي يرى فيه خامتة احلياة، و�رضطها العدمي:

»املوت لي�س املوت

املوت ملجاأ ومالذ«

املراأة يف حياة ال�ساعر امراأة وجودية، جندها يف الهواء، 

والفعل  القول  يف  ال�سجر،  اوراق  على  وحتى  واملاء، 

واحلياة:

على حافة الهواء

)ما نقول؟ ما نفعل(

ن ثمة امراأة وحتى الآ

يف اجلبل املمتد، فوق الع�سب

ان بحثنا بعناية

جند امراأة،

حتت املاء،

وراءك،

اأمام، اإذا التفت
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كورقة على �سجرة

تختفي امراأة.

ال�سعر  حكاية  توائم  يف  �ساعريته،  ال�ساعر  يدرك  ول 

وحكاية احلياة فيقول يف ق�سيدته »اأحد املارة«:

ي�ساع يف ال�سالونات ويف احلفالت ان خاميي

�سابين�س �ساعر عظيم. مقتنعا بذلك يخرج

ال�ساعر اىل ال�سارع، ومقتنعا ي�سل اىل البيت،

لكنه يدرك اأنه ل يف ال�سارع ول يف البيت يدرك

جبهة  على  جنمة  تو�سع  ل  ملاذا  �ساعر:  انه 

ال�سعراء؟

ويف لعبة ليلى والليل العربية بامتياز، يبحث ال�ساعر عن 

ا�سم حبيبته يف ق�سيدة »ا�سمك« فيرتادف ال�سم والفجر، 

رق وال�سهر: والليل يف حالة الأ

اأحاول اأن اأكتب ا�سمك يف الظالم

اأزرع الغرفة ذهابًا وايابًا جمنونًا بك، مملوءاً

بك، وعا�سقًا، اأعمى، منرياً

الفجر  باأن  يقني  على  واأنا  تعب  دون  ا�سمك  اأردد 

اآٍت.

و»عن ال�سطورة«:

اخربتني اأمي اأين بكيت يف اأح�سائها

قالوا لها: �سيكتب له احلظ،

وثمة من اخربين عن حياتي

بهم�س وتاأن:

ع�س، ع�س، ع�س!

وكان املوت هو الذي يحدثني.

و»عن ال�سقوط«:

اأ�سعر بالفراغ

اأريد اأن اتكلم، اأن اقول �سيئًا

لكني ل ا�ستطيع

مل اعد قادراً مع نف�سي

اأبحث عن امراأة ل وجود لها

وموجودة يف كل زمان.

يف  ال�سغبيني  خلاميي  املرء  يقراأ  ما  اأجمل  اأن  غري 

جمموعته ق�سيدة »العا�سقون«، التي ت�سبه بروحها روح 

العربي  ال�سعر  عيون  من  كاأنها  العرب  عند  احلب  فل�سفة 

الغزيل حيث للحب يف لغتنا �ستون ا�سمًا واأكرث:

ي�سكت العا�سقون

�سمى لن احلب هو ال�سكوت الأ

يعي�س العا�سقون كما املجانني

لنهم وحيدون، وحيدون، وحيدون

يوؤرقهم احلب

يعي�س العا�سقون ليومهم

دائما تراهم ذاهبني اىل مكان ما

ينتظرون،

ل ينتظرون �سيئًا

لكنهم ينتظرون

ويعرفون اأنهم لن يجدوا ما يبحثون عنه اأبداً

العا�سقون يجدون عقارب حتت ال�رضا�سف

ويطوف �رضيرهم على بحرية!

يخرج العا�سقون من كهوفهم

مرجتفني، جوعى

ي�سخرون من النا�س الذين يوؤمنون باحلب

كاأنه قنديل ل ين�سب زيته!

ي�سع العا�سقون بني �سفاههم

اأغنية مل يتعلموها

وي�رضعون بالبكاء

يبكون احلياة احللوة.

بع�س  اإل  نورد  مل  الق�سيدة-  هذه  كتب  الذي  هل 

كيد-  الأ بل  رجح-  الأ عربي؟  اأم  مك�سيكي  �سذراتها- 

انه الثنان معًا: �سكراً خلاميي ال�سغبيني الذي عّرفنا 

الذي  عفيف  ق�سري  لل�ساعر  و�سكرا  اجلميلة،  باأ�سعاره 

كاملة  خرى  الأ اأعماله  ترتجم  اأن  اأمل  على  به،  عّرفنا 

اىل العربية، يف عودة ال�سعر اىل لغة ال�سعر الوىل )لغة 

ال�ساد(. 



جمموعته  يف  احلجري،  هالل  العماين  ال�ساعر  ينهل 

»كتاب  �سل�سلة  �سمن  )�سدر  يل«  الليل  »هذا  ال�سعرية 

واأزمنة  اأمكنة  من  ال�سعرية  جتربته  عنا�رض  نزوى«(؟ 

بروزا، كما  �سد  الأ يظل هو  العماين  املكان  لكن  متعددة، 

كرث ح�سورا يف الق�سائد ال�سبع  يبقى الزمن الراهن هو الأ

الق�سائد  هذه  عليها،  الديوان  ي�ستمل  التي  ربعني  والأ

التي ترتكز يف �سكل ق�سيدة النرث اأ�سا�سا، لكنها ل تغيب 

اخلليلية  العمودية/  والق�سيدة  التفعيلة،  ق�سيدة  عنها 

التي يبدو اأنها تعود اإىل بدايات ال�ساعر.. اإل اأنها بدايات 

�سياغات  �سمن  ية  وروؤ موقف  على  تنطوي  نا�سجة 

متمكنة لغويا- �سعريا.  

بني عاملني اأ�سا�سيني تتحرك ن�سو�س احلجري وق�سائده، 

عامل من الطفولة، الرباءة واحلب وال�سعر، وهو العامل الذي 

املوت  عامل  الراهن،  الواقع  يف  القائم  والعامل  م�سى، 

وهروبا  وبرودة  عزلة  املختلفة،  وجت�سيداته  اأ�سكاله  يف 

وعبثا. بني هذين العاملني يحاول ال�ساعر اأن يقيم عامله 

اخلا�س، العامل الذي يعلن فيه ال�ساعر قوله »اأنا املذعور 

الذي  ال�ساعر  �سيء«؟  املذعور من كل  اأنا  الق�سيدة/  من 

يرى »النفاق حتى يف املرايا«. وهو بني العاملني يتاأمل 

يف ذاته وما تنطوي عليه من عوامل حينا، وباخل�سو�س 

والِق�رَض، ويلجاأ  الكثافة  اإىل  التي متيل  النرث  يف ق�سائد 

التفعيلة  ق�سائد  يف  وحتديدا  اآخر،  حينا  الت�سوير  اإىل 

طول َنَف�سا. الأ

ويعي�س ال�ساعر يف ق�سائده ما ي�سميه »عزلتي املكتهلة« 

وجلد  العزلة  تنهبها  جثة  يام  »الأ اأن  فيها  يرى  التي 

الذات«؟ ويرثي فيه »العمر املفرط يف الهرولة«؟ متنقال 

من  حتمل  وما  ال�سغرية«  »املدورة  طفال  الأ عيون  بني 

»�سجالت  وبني  فلكها،  يف  يدور  وما  الرباءة  دللت 

ترتبط  فالثقافة  الثقافة«؟  و�رضاعات  »ال�ست�رضاق«/ 

عنده بالبتعاد عن اأر�س الفطرة ودخول جماهل العامل 

وهو  ذاته  يخاطب  لذلك  وماآ�سيه.  ومتاهاته  اجلديد 

من  فت�سحو  كتاب/  �سفتي  »بني  املقهى  يف  يكت�سفها 

غيبوبة/ ا�ستعبدتك فيها �سياط املعرفة«. 

هي  والقرية  القرية،  مواجهة  يف  املعرفة  تظهر  كما 

متابعــات.. متابعــات.. متابعــات 

هــــالل احلجــري فــي 
جمموعته »هذ� �لليل يل«

عمـــر �سبانــــة

ردن  �ساعر وناقد من الأ
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ول، بل هي متثل لل�ساعر »الفردو�س املفقود«؟  النتماء الأ

فهو ي�سبه قريته »الوا�سل« يف ق�سيدة حتمل هذا ال�سم 

خرة دون جلام«؟ اأي  باأنها »ح�سان طروادي/ يعدو اإىل الآ

اأنه احل�سان الربي اجلامح، هذا اجلموح الذي يجذب روح 

نه موزع بني وحل املدينة/  ال�ساعر املغرتب عن قريته لأ

فهو  املعرفة«؟  »كربياء  ي�سميه  ما  وبني  احلديث  العامل 

يطارد احل�سان الطروادي اجلامح لكنه ل مي�سك به:

كيف يل

اأن اأم�سك حتى بذيله

عزل الذي اإحدى رجليه يف الوحل واأنا الأ

خرى تنوء بكربياء املعرفة والأ

ميكن  هل  املعرفة،  ملواجهة  اجلهل  اإىل  الدعوة  هي  هل 

اأم هي النزعة الرومان�سية التي باتت  اأن حتيل العبارة؟ 

يف  واحلب  والرباءة  الطبيعة  لت�سع  اجلديد  ال�سعر  ت�سكن 

مواجهة العامل اجلديد الذي ظن البع�س اأنه �سيكون جنة 

ر�س- عامل العوملة واملوت واخلراب؟ اهلل على الأ

بذيل  مي�سك  لو  يتمنى  الق�سيدة  �سخ�س  ال�ساعر/ 

بني  واملوزع  عزل«  »الأ نه  لأ القرية  اجلامح/  احل�سان 

الذي يف�سله  الكربياء  »الوحل«؟«كربياء املعرفة«؟ فهذا 

عن جذوره ورموز براءته مرفو�س حتى لو كان كربياء 

مرتبطا باملعرفة، ما يعني الرغبة يف اجلمع بني املعرفة 

التي  الثالثة  ال�سخ�سية  هذه  الب�سيطة،  القروية  واجلذور 

ي�سعى اإليها ال�ساعر ما بني قريته ومعرفته.

وحني من�سي يف مواجهة ال�ساعر لدعاء الثقافة وما تنتجه 

وذلك  اللوثة  هذه  رف�س  يعلن  جنده  املثقفني،  لوثة  من 

الدعاء بقوله �رضاحة »اأكره الن�ساء املتثاقفات/ كما اأكره 

التعبري  �سياق  يف  ياأتي  الرف�س  هذا  واملخربين«.  النقاد 

ن�سان يف زمن الفتعال والزيف الذي  عن عزلة ال�ساعر/ الإ

يعي�سه كل من ينتمي اإىل الب�ساطة والرباءة. ويف هذا ال�سياق 

يكرر ال�ساعر عبارة العزلة والغربة يف �سور خمتلفة: امللك 

غربة  العزلة،  تنهبها  جثة  يام  الأ عزل،  الأ ال�ساعر  املعزول، 

نزقة، عزلتي املكتهلة.. الخ.

ويف ح�سار العزلة هذا، ي�ستنجد �سخ�س الق�سيدة بوالده، 

�سعورا بالفراغ والعبث »ليت يل �سيئا اأفزع اإليه يا اأبي/ 

كما تفزع اأنت اإىل �سالتك اآخر الليل«؟ ومع كونه م�ستعدا 

ال�سالة،  يف  والده  دموع  من  بدمعة  �سيء  اأي  ملقاي�سة 

وما لهذه الدموع من دللت اإن�سانية ودينية �ساربة يف 

نحو  مندفعا  فقط  قليل  بعد  �سيبدو  فهو  املوؤمن،  اأعماق 

والعزلوية،  ال�سعرية  �سخ�سيته  اإىل  اأقرب  م�سري  اختيار 

وذلك حني يودع كل �سيء وكل ب�رض حوله، يودع ال�سفينة 

ال�سائعة والربان وكربياء املتنبي وو�سو�سة ابن الرومي 

ذلك  يودع  والوحول،  جيفارا  واأحالم  نيت�سة  وجنون 

يف  �ساأغرق  »وداعا..  املف�سل  عامله  اإىل  ليم�سي  كله 

ال�سحراء/ �ساأت�سبث بهذا ال�سمت املقد�س..«. حيث �سمت 

العذريني حلبيباتهم حتى  الع�ساق  ال�سحراء يقابل غناء 

املوت.

وغربته  ح�ساره  من  ال�ساعر  يهتف  عالية  وب�سفافية 

»�سميني بال هوادة اأيتها الغفلة/ واحت�سني اأيها ال�رضود 

بدي«؟  الأ

فهو ابتداء يريد من ي�سمه حتى لو كانت الغفلة، ويحتاج 

ال�رضود.  هو  احلا�سن  كان  لو  حتى  يحت�سنه  من  اإىل 

والغرتاب  العزلة  مالزمات  من  هما  والغفلة  فال�رضود 

ما  يف  مر  الأ وكذلك  اأيامه.  وتالزم  ال�ساعر  تالحق  التي 

يخ�س الليل، فهو يف الن�س الذي حتمل املجموعة عنوانه 

ل يرى يف الليل �سوى »زفري، حرمان، �سالة، جتديف..«؟ 

وما بني حلظة �سعف يحاول فيها »العت�سام باحلزن«؟ 

اأنه لن يرحل عن  ال�ساعر  التي يقرر فيها  التمرد  وحلظة 

ال�سمرة والرمل والعذاب متم�سكا باجلبال »لن  بلده رغم 

تلو  واحدا  جبالك/  على  عظامي  ت�سيل  حتى/  اأرحل 

خر«. الآ

لها  الرثاء  ي�سبه  ما  جند  اأي�سا  الطفولة  حمور  وعلى 

يف  والغرق  الت�سظي  مفردات  تتكاثر  ولذلك  ولغيابها، 

ن�سان الوح�س، وبرودة املوت.  الدموع واأحالم اليقظة، الإ

لكنه يف املقابل ي�ستح�رض الوطن الطفل، ونرى حتولته 

بني وتردده بني املعبد وامل�رضب، يعاين انف�سامه املوؤمل 

ا�ست�سالما  نهاياته  من  نهاية  فتكون  الكثيف،  واغرتابه 

يعلن  كما  نها  لأ اآخر  موت  فعل  الكتابة  وتكون  للقرية، 

هي  التي  العزلة  �سجن  يف  اإل  تنتج  اأن  ميكن  ل  ال�ساعر 

القوة  اإىل  اأخريا  يلجاأ  ولكنه  املوت.  اأ�سكال  من  �سكل 

واحلب، يف واحدة من ق�سائد التفعيلة القليلة يف الكتاب 

»اأحب كما يهطل املطر القروي«، ويجتمع لديه »عمر من 

الياأ�س والعنفوان«.

املجموعة  هذه  يف  معه  التوقف  ي�ستوجب  مما  الكثري 

ال�سعرية املتميزة، �سواء على �سعيد لغتها والقت�ساب يف 

مكان عن البالغيات  هذه اللغة وحماولة البتعاد قدر الإ

واللغة  والتكثيف  التاأمل  اإىل  ذلك  بدل  واللجوء  اله�سة، 

الب�سيطة و�سبه اليومية.  



ول »املتهم  مرت ثمانون عاما على ظهور الفيلم ال�سوري الأ

بكافة  ال�سورية  ال�سينما  ح�ساد  فاإن  ذلك  ومع  الربيء«، 

روائيا  فيلما  وت�سعني  املائة  يتجاوز  مل  املنتجة  جهاتها 

طويال، وعلى الرغم من تنوع تلك التجارب �سكال وم�سمونا، 

زمات  نتاج املنخف�سة مازالت واحدة من الأ فاإن معدلت الإ

بداياتها  منذ  ال�سينما  هذه  م�سرية  لزمت  التي  امل�ستع�سية 

انتع�ست  قد  ال�سنوي  نتاج  الإ فاإذا كانت وتائر  اليوم،  وحتى 

و�سهدت ارتفاعا ملحوظا يف �سبعينات القرن الع�رضين، حتى 

و�سلت ذروتها عام 1974، وبلغت ثمانية ع�رض فيلما ما بني 

اأن انخف�ست  اأنها مالبثت  القطاعني اخلا�س والر�سمي، غري 

تدريجيا لت�ستقر على فيلم اأو فيلمني يف العام، ولعل ال�سوؤال 

التقانات  اأحدثها دخول  التي  الذي تطرحه املتغريات  هم  الأ

الرقمية احلديثة اإىل ال�ساحة ال�سينمائية يف �سوريا مع بداية 

حلل  ا�ستثمارها  باإمكانية  املتعلق  ذلك  هو  الثالثة،  لفية  الأ

نتاج والتمويل، على اعتبار اأن اأف�سليات هذه التقنية  اأزمة الإ

وعلى  نتاجية،  الإ واجلهود  التكاليف  خف�س  يف  تنح�رض 

انتقلت  ثم  اأول،  خا�سة  بجهود  جاءت  املبادرة  اأن  اعتبار 

اإىل املوؤ�س�سة العامة لل�سينما، واأن الكامريا الرقمية مل ت�ستهو 

من  عددا  اإليها  ا�ستقطبت  اأي�سا  بل  اجلدد،  املخرجون  فقط 

املخرجني الكبار، فما الذي ميكن قراءته يف ت�ساعيف هذه 

ى ترت�سم يف ف�سائها؟...  فاق والروؤ التجربة الوليدة، واأي الآ

    مالحظات اأوىل 

ال�سينمائي  بال�ساأن  املهتمني  من  اأحد  على  خافيا  يعد  مل 

بات  العامل،  يف  جديدا  اجتاها  اأحدثت  الرقمية  الثورة  اأن 

عرف بـ»�سينما الديجيتال« وهي �سينما بداأت بالظهور يف  يحُ

اأمريكا واإنكلرتا اأول، ثم انتقلت اإىل اأرجاء املعمورة، وجذبت 

خّف�ست  التي  ال�سينما  نها  لأ املخرجني،  من  الكثري  اإليها 

الت�سوير  اأن  ذلك  الربع،  يعادل  ما  اإىل  نتاج  الإ تكاليف  من 

اأحُدخلت عليها ثالثة  بات يتم من خالل كامريا الفيديو التي 

ال�سورة  موا�سفات  بنف�س  الرقمية  ال�سورة  لتغدو  تعديالت 

وا�سحة  غري  تبدو  كانت  التي  الفيديو  ف�سورة  ال�سينمائية، 

»هاي  بنظام  تعمل  باتت  خطا،   625 بحوايل  لتقط  تحُ نها  لأ

دف�سن« مما جعلها ت�سل اإيل 1980 خطا، وهي نف�س خطوط 

الكامريا ال�سينمائية، وو�سل نظام الديجيتال اإىل 24 كادرا 

يف الثانية، كذلك مت التغلب علي نظام العد�سات، وبات من 

املمكن اإجناز املونتاج بجهاز »�سموك« اأو »فري«، بحيث ميكن 

ب�سهولة  وميكن  �سينمائي،  �رضيط  اإىل  امل�سّورة  املادة  نقل 

لكرتونيك.  اإدخال املوؤثرات عليه، ومن ثمة عر�سه بنظام الإ

    على امل�ستوى ال�سوري كانت جهود القطاع اخلا�س هي 

الثالثة،  لفية  الأ بداية  مع  الرقمية  التقنية  ل�ستثمار  �سبق  الأ

ومع اأننا ل منلك اأرقاما دقيقة حول ح�سيلة هذا اجلهد، غري 

تفيد  امليداين  ال�سرب  بوا�سطة  جمعناها  التي  املعلومات  اأن 

حوايل  على  �سارفت  قد  واملتو�سطة  الق�سرية  فالم  الأ باأن 

ربعني، من بينها فيلم »اإنهم كانوا هنا« �سيناريو واإخراج  الأ

واإنتاج عمار بيك، »ع ال�سام« �سيناريو واإخراج واإنتاج نبيل 

واإخراج  اإنتاج  �سيناريو خالد خليفة،  اأ�سود«  املالح و»حجر 

ن�سال الدب�س. 

روائية  بني  اخلم�سة  الطويلة  فالم  الأ عدد  بلغ  املقابل  يف   

اأول  املالح  نبيل  املخرج  كان  عام 2002  ففي  وت�سجيلية، 

من بادر اإىل اإنتاج فيلمه الروائي ال�ساد�س »غراميات جنالء« 

بتقنية الديجيتال، ويف عام 2003 اأنتج ن�سال ح�سن فيلمه 

ول »الب�رضة املاحلة«، وبعد عام اأنتج حممد مل�س  الروائي الأ

فيلمه الروائي الثالث »باب املقام«، ويف عام  2005 اأنتجت 
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علي  حامت  اإخراج  من  »الع�ساق«  فيلم  الدولية  ال�سام  �رضكة 

و�سيناريو اأمل حنا، ويف جتربة اأوىل لها اأنتجت هالة العبد 

اهلل بال�سرتاك مع عمار البيك الفيلم الت�سجيلي الطويل »اأنا 

التي حتمل الزهور اإىل قربها« عام 2006، وي�سري واقع احلال 

فالم ال�سابقة الذكر مل يجر نقلها اإىل �رضيط  اإىل اأن معظم الأ

عر�س على اجلمهور بعد، مع اأن بع�سها انتقل  �سينمائي، ومل تحُ

بني عدة مهرجانات، وح�سد بع�س اجلوائز.

باإدخال  لل�سينما  العامة  املوؤ�س�سة  بداأت   2005 عام  يف 

مت  ذلك  خالل  ومن  التقنية،  مكوناتها  اإىل  الديجيتال  نظام 

طويلني:  روائيني  فيلمني  ت�سوير  املا�سي  العام  اأواخر  يف 

»ح�سيبة« اإخراج رميون بطر�س، و»�سبع دقائق اإىل منت�سف 

الليل« اإخراج وليد حريب، وهناك فيلمان اآخران قيد الت�سوير 

مل يعلن عنهما بعد، واإذا اكتملت امل�سرية ف�سوف يكون اإنتاج 

احلايل  العام  خالل  ت�ساعف  قد  الطويلة  فالم  لالأ املوؤ�س�سة 

عنه يف ال�سنوات املا�سية.  

�سوف  الديجيتال  تقنية  اإن  القول  ميكننا  حوال  الأ كل  ويف 

نتاج ال�سنوي يف املدى املنظور، كما  ت�ساعف من معدلت الإ

فق ما ميكن ت�سميته باأفالم  ان هذه التقنية قد اأطلقت يف الأ

»املخرج املنتج«، وهي ظاهرة لي�ست باجلديدة على تاريخ 

م�سابهة  جتربة  ال�سينما  هذه  عرفت  فقد  ال�سورية،  ال�سينما 

وىل، ومن بعدها يف فرتة ال�ستينات  حني بداأت خطواتها الأ

وال�سبعينات والثمانينات مع بع�س نتاج القطاع اخلا�س يف 

التجارب  هذه  لكن  واإغراء،  �سانر  وخلقي  ال�سوا  زهري  اأفالم 

من  اأدنى  وبحد  والهواة  املغامرين  يد  على  جاءت  املبّكرة 

احلرفية، وهي مل تعباأ كثريا بال�سوية الفنية، بل اإن معظمها 

غازل �سباك التذاكر اإىل حد كبري. 

على خالف ذلك فقد جاءت معظم اأفالم الديجيتال اجلديدة 

من  جملة  وحاورت  كادمييني،  والأ املحرتفني  يد  على 

والق�سايا  العام  بال�ساأن  تتعلق  التي  املنوعة  املو�سوعات 

للمنجز  واجلمالية  الفنية  بالقيمة  هج�ست  كما  ن�سانية،  الإ

واإن  اخلا�سة،  بداعية  الإ ب�سمتها  وراء  و�سعت  ال�سينمائي، 

نرتك  و�سوف  امل�سعى،  وجناح  التحقق  م�ستويات  تباينت 

فالم الق�سرية واملتو�سطة الطول التي قدمها القطاع  جانبا الأ

العامة على  التي تعمل املوؤ�س�سة  الطويلة  فالم  اخلا�س، والأ

نها مل تنجز بعد، ونعاين عن ك�سب خ�سو�سيات  اإنتاجها، لأ

فالم الروائية الطويلة التي  جتربتني رائدتني من جتارب الأ

تنتمي اإىل اجتاه »املخرج املنتج«. 

 غراميات جنال 

اخلا�سة  املالح �رضكته  نبيل  املخرج  اأ�س�س  يف عام 1987 

ت�سجيليا،  فيلما  ت�سعني  حوايل  قّدم  خاللها  ومن  »اإيبال« 

وهو  جنال«،  »غراميات  ال�ساد�س  الطويل  الروائي  وفيلمه 

»غوار  بعد  اخلا�س  القطاع  جلهة  ينتمي  الذي  الثاين  فيلمه 

مت  الذي  جتربته  يف  ول  والأ  ،1974 عام  بوند«  جيم�س 

ت�سويره بوا�سطة كامريا الديجيتال، ومل ينقل بعد اإىل �رضيط 

�سينمائي. 

ال�سورية  القرى  اإحدى  ت�سّور  بانورامية  بلقطة  الفيلم  يبداأ 

ول على جنازة ومقربة جتمع  الأ امل�سهد  ينفتح  ثم  املهملة، 

ال�سيقة  زقة  الأ يف  الكامريا  تتجول  بعدها  القرية،  �سكان 

ب�رض  حيوات  وتتابع  البائ�سة،  الطينية  والبيوت  املرّتبة، 

ب�سطاء يعي�سون خارج مكت�سبات احل�سارة املعا�رضة وحتت 

املن�سي  العامل  هذا  يختلط  الزمن  من  غفلة  ويف  الفقر،  خط 

العا�سمة  من  ياأتي  حني  الرباقة،  واملظاهر  النجوم  بعامل 

فريق فني، وي�ستاأجر بيت املختار لت�سوير فيلم متوله حمطة 

الذين  القرية  �سكان  حياة  يف  انقالبية  حلظة  وهي  اأجنبية، 

عن  ليتابعوا  وكبارا  �سغارا  الفني  الفريق  حول  يتجمهرون 

هم يف حياتهم حاملني بالظهور يف  كتب تفا�سيل احلدث الأ

اأية لقطة خم�س�سة للكومبار�س، ومن خالل م�ساهد الت�سوير 

وتتبلور  حداث،  الأ تت�سابك  القرية  باأهل  النجوم  وعالقة 

ينه�س  الذي  �ساري  الإ الف�ساء  ويرت�سم  ال�سخ�سيات،  معامل 

على حدود التما�س ما بني م�ستويني متناق�سني من اأمناط 

التفكري واحلياة.

اخلارجية  وال�رضاعات  حداث  الأ الفيلم  �سيناريو  ويعتمد 

اأ�سا�سيا لبنيته الدرامية من خالل حكاية ت�سري على  حمركا 

ال�رضاع  بوؤر  حتتدم  ت�سابكهما  يف  رئي�سيني،  خطني  مدار 

املفرت�سة، ويف انف�سالهما تبلغ احلكاية ذروتها، خط تر�سمه 

والهام�س،  الظل  اأ�رضة  الفقراء،  الفالحني  اأ�رضة  جنال،  اأ�رضة 

وخط اآخر تر�سمه �سخ�سيات الفريق الفني من خمرج واأبطال 

والنجومية،  �سواء  الأ الفن،  اأ�رضة  فلنقل  اأو  ع�ساء،  الأ وباقي 

   باب املقام
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وت�سري ال�سمات النف�سية والرتبوية التي تعك�سها ال�سخ�سيات 

ول اجتماعي يعرب عن �سلوكيات واأخالقيات  اإىل ملمحني: الأ

رمزي  ملح  والثاين  معينة،  اجتماعية  �رضائح  لدى  �سائدة 

تنعك�س على مداه اأبعاد �سيا�سية واقت�سادية. 

ب ال�سارم واملتدّين الذي ل يقطع  �رضة الفقرية: الأ ونبداأ من الأ

فر�س �سالة، ويحلم اأن يذهب اإىل احلج ذات يوم، ولذلك فهو 

يحر�س على اإعداد الزينة من اأ�رضطة كهربائية وملبات اإىل 

الذي يعّنف بناته حني  ب  الأ اأن يتحقق احللم املوعود، هذا 

مف�سدة  اأنها  بحجة  جنبية  الأ وامل�سل�سالت  فالم  الأ ي�ساهدن 

العائلة ويقبع  اأن تنام  الليل بعد  خالق، جنده يت�سلل يف  لالأ

عمال التي مينعها عن بناته،  ال�سا�سة لي�ساهد نف�س الأ اأمام 

نهارها يف  تق�سي  التي  اجلميلة  القروية  البكر،  البنت  جنال 

املعجبني  القرية  �سبان  ب�رضا�سة  وترف�س  ر�س،  الأ فالحة 

القادم  عمر  الفقري  �ستاذ  الأ حول  اأحالمها  تدور  بينما  بها، 

ت�ساهدها  التي  املك�سيكية  امل�سل�سالت  واأبطال  املدينة  من 

�سلمى،  ال�سغرى  خت  الأ ثم  ب،  الأ عيون  عن  خل�سة  واأختها 

الفتيان،  اأحد  التي تتبادل ر�سائل احلب مع  الك�سيحة  الفتاة 

وتتعلم كيف تدخل الكومبيوتر على كيبورد من ورق، وحتلم 

يف  يقام  �سوف  الذي  الدويل  املعوقني  ب�سباق  تفوز  باأن 

دم�سق، ولذلك فهي تتدرب يوميا باأن ت�سابق احلمار مبقعدها 

حالم  املدولب البطيء، وفوزها يف هذا ال�سباق ي�سكل قمة الأ

التي و�سلت اإليها هذه العائلة ورمبا القرية باأكملها، يف حني 

م م�سغولة دوما يف اأمور الطهي، تتعاطف �سمنيا مع  تبدو الأ

بناتها دون اأن تبدي ذلك، وكاأنها �سورة من�سية على جدار.

�رضة القروية املتوا�سعة، تقوم اأ�رضة الفن،  يف مقابل هذه الأ

ب�سلوكها  عرف  تحُ لكنها  اأ�سماء،  بال  ال�سمات،  معوملة  اأ�رضة 

والنجمة:  والنجم  املخرج  �ستاذ  الأ الرنانة:  واألقابها  الفوقي 

املخرج املتعجرف الذي يريد اأن يعك�س �سورة ع�رضية عن 

حياة الريف ال�سوري تختلف عن واقعه وتن�سجم مع متطلبات 

املحطة املمّولة، وبطل الفيلم املغرور الذي يعي�س ازدواجية 

قنعة  يف عالقته مع العامل ت�سمح له اأن يرتدي العديد من الأ

ليخفي قبحه الداخلي، انتهازيته وغريته من زميلته البطلة 

التي ل تتعدى كونها دمية جميلة.

اإىل فريق الفالحني املتجمهرين حول      جنال تن�سم طبعا 

البطل  على  التعّرف  فر�سة  الظروف  لها  وتهيئ  الفن،  اأ�رضة 

ال�ساحر، وب�سعة كلمات وابت�سامة ومل�سة يد منه تكون كفيلة 

معتقدة  اليقظة  اأحالم  جنان  وتدخل  حبه،  يف  تغرق  كي 

ومظهرها،  بنظافتها  بالهتمام  تبداأ  ال�سعور،  يبادلها  اأنه 

اإىل  اخل�سار  �سلة  له  حتمل  وهي  خديعتها،  تكت�سف  لكنها 

البطلة  تقبيل �رضيكته  تراه وهو يحاول  املختار، حني  بيت 

وا�سرت�سائها بعيدا عن العيون، وما اإن يكت�سف البطل وجود 

طعنة  على  منها  فعل  وكرد  البيت،  من  يطردها  حتى  جنال 

وبوا�سطة  الليل  يف  نافذته  على  املازوت  جنال  تر�س  الغدر 

النريان يف بيت  ال�رضارة، وتندلع  الكهربائية تقدح  �سالك  الأ

املختار، يحرتق الفيلم ويلوذ املمثلون واملخرج هربا، ويف 

ال�سباح يغادرون القرية التي تعود اإىل �سابق عهدها، وبهذا 

تنتقم جنال لنف�سها وحترق ذاكرة غرامها، وجندها يف امل�سهد 

اأختها �سلمى كي ت�سبق احلما،ر وتفوز  خري تدفع بكر�سي  الأ

مب�سابقة  املقعدين.

ا�ستكمل  قد  الفيلم  يف  واحلكائي  الفكري  امل�سار  كان  واإذا 

بع�س  من  عانى  الفني  امل�سار  فاإن  لئق،  ب�سكل  دائرته 

امل�سالب، فقد اهتم املالح بتكوين كادره، وتوزيع بوؤر النور 

اأ�سبه بلوحة ت�سكيلية،  اللقطات  والظل فيه، ليبدو يف بع�س 

مل، لكن ال�سورة الرقمية  تن�سج جمالها من اأعماق البوؤ�س والأ

ال�سينمائية،  ال�سورة  جودة  اإىل  ت�سل  اأن  باإمكانها  يكن  مل 

داء التعبريي، لكن وجود عدد كبري  كذلك ركز املخرج على الأ

من الكومبار�س والوجوه اجلديدة اأدى اإىل تفاوت ملحوظ يف 

الت�سويرية  باملو�سيقى  العناية  اأن  غري  التمثيل،  م�ستويات 

اأن  التي تنوعت ما بني ال�رضقية والغربية، والتي ا�ستطاعت 

تخلق مناخات نف�سية ذات بعد درامي خا�س، غطت يف بع�س 

داء)1(. حيان على �سعف الأ الأ

 باب املقام

»دنيا  اخلا�سة  �رضكته  مل�س  حممد  اأ�س�س   1998 عام  يف 

ويف  �سفية،  انت�سار  ال�سيدة  زوجته  مع  بال�سرتاك  فيلم« 

اأعمالها  باكورة  باإنتاج  ال�رضكة  بداأت   2003 عام  اأوائل 

وتون�سية، ومن  فرن�سية  بالتعاون مع جهات  املقام«  »باب 

بهاء  واأحمد  خليفة  خالد  جانب  اإىل  وتاأليفه  مل�س  اإخراج 

ول  الأ الطويل  الروائي  ال�سوري  الفيلم  وهو  عطية،  الدين 

   باب املقام
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اإىل �رضيط  الذي جرى ت�سويره بكامريا الديجيتال وحتويله 

مهرجان  يف  ول  الأ بعر�سه  وحظي   ،2004 عام  �سينمائي 

بون�س ببلجيكا اأوائل عام 2005.

الذاكرة  بخزين  ان�سغلت  قد  ال�سابقة  مل�س  اأفالم  كانت  واإذا 

ا�ستقى  املقام«  »باب  �سيناريو  فاإن  واجلمعية،  ال�سخ�سية 

فكما  �سوريا،  يف  وقعت  �رضف  جرمية  من  �سا�سية  الأ مادته 

املراأة  تلك  روح  اإىل  مهدى  الفيلم  خري:  الأ التيرتات  يف  جاء 

اليوم  تلت يف 25 يونيو )حزيران( عام 2001، ويف  قحُ التي 

وال�ستماع  بالغناء  امراأة  �سغف  »اإن  ال�سحف  كتبت  التايل 

�رضتها على اأنها عا�سقة،  غان اأم كلثوم، كان دليال كافيا لأ لأ

ما دفع �سقيقها وعمها واثنني من اأبناء عمها اإىل قتلها«، اأما 

الب�سعة  اجلرمية  هذه  مالب�سات  �سبغت  فقد  الدرامية  املادة 

باأبعاد اجتماعية و�سيا�سية وفكرية، وجعلت من مدينة حلب 

يف  اأي  الفيلم،  ت�سوير  زمن  مع  تطابق  زمن  يف  لها  ف�ساء 

واحلمالت  العراق،  على  مريكي  الأ الغزو  عام   ،2003 عام 

النتخابية ملجل�س ال�سعب ال�سوري. 

وا�سقاطاتها  الذاكرة  اأطر  من  خرج  قد  مل�س  كان  واإذا 

املختلفة، ودخل مدار اللحظة الراهنة واحلدث ال�ساخن، فقد 

اأبقى على �سمة اأ�سا�سية مّيزت اأعماله، وهي جعل املراأة حمورا 

الو�سع  لتفريعات احلكاية، وجعل و�سعها موؤ�رضا لتحولت 

نثوي يف اأفالمه هو البو�سلة  العام، فلطاملا كان ال�سوت الأ

يف  واحلق  واجلمال  احلب  مواطن  اإىل  امل�ساهد  تقود  التي 

متاهة الظالم، ويف الفيلم احلايل كان �سوت اإميان )�سلوى 

جميل( هو احلا�رض وال�ساهد والراوي لتفا�سيل جرمية القتل 

لتديل  اأطلت  ول  الأ امل�سهد  فمنذ  والعام،  ال�سخ�سي  ببعدها 

وىل: »كم كانت حلب جميلة، كانت مدينة الطرب  ب�سهادتها الأ

تلتها  ال�سجن،  ت�سبه  لقطة  اإىل  امل�سهد  ان�سحب  ثم  والغناء«، 

امل�سلون  واندفع  اجلامع،  باب  انفتح  ثم  للمدينة،  بانوراما 

وتفرقوا يف اأحد اأحياء حلب ال�سعبية، ومع هذه الفاحتة التي 

خليفة  مار�سيل  الفنان  و�سعها  رائعة  مو�سيقى  مع  ترافقت 

�سا�سية يف طريق التحولت  كان الفيلم قد و�سع العالمات الأ

الع�رضين  ال�سنوات  يف  العريقة  املدينة  هذه  اجتاحت  التي 

خرية من تاريخها املديد، بعدها اأتت التفا�سيل وتقدمت  الأ

ال�سخ�سيات لرت�سم معامل الو�سع الراهن.  

اأتت  ال�سيناريو  اقرتحها  التي  الراهنة  اليومية  والتفا�سيل 

م�سبعة بح�س جتريبي �رضى يف كافة عنا�رض الفيلم، فكعادته 

واأحداث  و�سخ�سيات  تقليدية  حبكة  مل�س  حممد  يقدم  مل 

باملعنى املتعارف عليه، بل �سعى نحو خلق حالة متكاملة 

النه�سة  اأفكار  اأجه�ست  التي  اخلطرية  املوؤ�رضات  ر�سدت 

التخلف  الثالثة املاثلة يف  قانيم  الأ والتقدم، والتي عززتها 

على  تقدمت  مثال  الفيلم  ف�سخ�سيات  والقمع،  والتع�سب 

اخلا�سة،  كينونتها  عن  لتف�سح  ل  اجلانب،  اأحادية  الغالب 

بل لتزرع عالمة من عالمات احلالة املفرت�سة، لكن بتكامل 

جمعيتان:  �سخ�سيتان  فق  الأ يف  ارت�سمت  العالمات  تلك 

ال�سخ�سية النه�سوية احلاملة بالتغيري، وال�سخ�سية املحافظة 

التناحري  ال�رضاع  معامل  وتبلورت  املا�سي،  يف  املتقوقعة 

الو�سائل  خمتلف  اإىل  ا�ستند  الذي  ال�سخ�سيتني  هاتني  بني 

ال�سيا�سية والفكرية والجتماعية، ومبقتل اإميان كان الفيلم 

دخل  قد ح�سم ال�رضاع ل�سالح الذهنية ال�سلفية التي �سوف تحُ

لي�س مدينة حلب فقط، بل العامل العربي يف نفق مظلم ل قرار 

له اإن مل حتدث معجزة ما. 

 اإميان ال�سخ�سية املحورية، امراأة رقيقة وحمبة، وهي فنانة 

بالفطرة، تهوى املو�سيقى وتغني اأم كلثوم، ويف منولوجها 

اجلميل،  عاملها  مع  تتقاطع  التي  ال�سخ�سيات  تقّدم  ول  الأ

وبها تكتمل معامل �سخ�سيتها، زوجها عدنان �سائق التاك�سي 

اهتمامه  بانتظام، ويت�سح من  خبار  الأ ن�رضات  يتابع  الذي 

الفكر  اإىل  ال�سمني  انتماءه  النا�رض  عبد  ابنه  ا�سم  ومن  هذا 

املعار�س،  الي�ساري  ر�سيد،  خ  الأ ثم  ال�سرتاكي،  القومي 

فيزيولوجيا  الغائب  �سنوات،  ع�رض  منذ  ال�سيا�سي  واملعتقل 

واحلا�رض عرب ال�سور وجمر النتظار، جمانة ابنة ر�سيد التي 

اإىل  الغناء، وين�سم  اإميان وتغر�س فيها حب  تقوم برتبيتها 

التي تتعرف  ال�ست بديعة، املراأة امل�ّسنة  الفلك �سخ�سية  هذا 

وهي  �سيل«  الأ »�سم�س  حمل  يف  بامل�سادفة  اإميان  عليها 

م كلثوم، وتن�ساأ عالقة ودودة  ت�سرتي �رضيط »رق الن�سيم« لأ

مغنية  كانت  بديعة  ن  لأ الفن،  اإكبار  اأ�سا�سها  المراأتني  بني 

�سهرية لحُقبت بخوجة حلب، اأي الفنانة التي تغني لكل النا�س 

ويف كل الحتفالت.

 يف املقابل تتقدم ال�سخ�سيات النقي�سة لهذا العامل: عم اإميان 

    رنا اأبي�س يف فيلم »غراميات جنال« 
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اأبو �سبحي، العقيد الذي اأحيل اإىل التقاعد بعد �سجن ر�سيد، 

والذي حتّول اإىل تاجر دجاج وحلويات �سعبية، وهو �سخ�س 

حمافظ ومت�سلط جدا ميثل الذهنية الذكورية باأب�سع �سورها، 

اأفراد  جميع  على  والتهديد  بالرتغيب  راأيه  لفر�س  وي�سعى 

العائلة، ثم اأب اإميان امل�سن واملري�س، واأخيها جميل الطالب 

ير�سمون  الذين  العائلة  اأفراد  وباقي  �سويل،  والأ اجلامعي 

�سورة م�سغرة للمجتمع الذكوري املتخلف بولءاته وعقده 

وبط�سه، جمتمع يعي�س على النميمة والتج�س�س وقهر احللقة 

�سعف يف �سلم الرتاتبية.  الأ

ومع اأن اإميان امراأة حمافظة يف �سلوكها ومظهرها اخلارجي، 

اأن  لها  تتيح  زوجها  وذهنية  الرومان�سية  طبيعتها  اأن  غري 

يف  مبفردها  وتتحرك  راأيها،  عن  وتعرّب  بيتها،  يف  تغني 

ال�سارع لق�ساء حاجاتها اليومية اأو زيارة اأهلها و�سديقتها 

نه يعتربها  بديعة، وهي اأمور تثري نقمة اأبو �سبحي عليها، لأ

منزلها  داخل  عليها  يتج�س�س  من  يجّند  لذلك  الفواح�س،  من 

وخارجه، ويبداأ معركته معها بانتزاع جمانة منها واإعادتها 

اإىل بيت جدها بحجة اأنها ت�سيء تربيتها، وحني ل تن�ساع 

باملوت،  عليها  ويحكم  ب�رضفها،  يتهمها  �سلطته  اإىل  اإميان 

وينفذ جرميته يف نهاية الفيلم بعد اأخذ موافقة رجال العائلة 

ودعمهم، ل�سيما ال�سقيق جميل الذي يبادر اإىل غر�س �سكينه 

يف قلبها.

 اإىل جانب احلوارات املقت�سبة �سكلت املونولوجات الداخلية 

ال�سمعية  البنية  حوامل  خبار  الأ ون�رضات  كلثوم  اأم  واأغاين 

رموزه  وعممت  �ساري  الإ الف�ساء  اأطلقت  التي  �سا�سية  الأ

وو�سعت من مداه، وعد�سة امل�سّور طارق بن عبد اهلل اأف�سحت 

كرب من  الأ اأمام امل�ساهد اخلارجية كي حتتل اجلزء  املجال 

الفيلم، وتر�سم لوحة ناب�سة عن روح املكان وطقو�سه، كما 

اهتمت ببناء الكادر اجلمايل وبح�سه الداخلي بال�ستناد اإىل 

لوان والظل والنور، وارتاأى املخرج ا�ستخدام لقطات  لعبة الأ

اإخراجي للتاأكيد على واقعية احلدث  �سود كحل  بي�س والأ الأ

يف ت�سوير جرمية القتل، ويف التظاهرات اجلماهريية املنّددة 

بالعدوان على العراق التي عمت �سوارع حلب يف تلك الفرتة.

    اأما فريق التمثيل فلم يكن من جنوم ال�سينما ول التلفزيون، 

�سماء  والأ اجلديدة  الوجوه  من  اأبطاله  املخرج  اختار  فقد 

دوار  اأداء الأ املغمورة، ومع اأن الفريق بذل اأق�سى جهده يف 

ثر القادر على حتريك  املوكلة اإليه، غري اأنه مل يوفق يف ترك الأ

التمثيل بطيء  اإيقاع  امل�ساعر وخلق احلالة املرجوة، فكان 

حيان، وكان على امل�ساهد اأن  تارة، وخارجي يف كثري من الأ

فكار وال�سور والكالم، ويتجاهل  يغرق يف بحر احلكاية والأ

اإزاء ما يجري جت�سيده على ال�سا�سة،  اأحا�سي�سه وردود فعله 

اأما  الفيلم،  التي وقع فيها  الفنية  الثغرات  اأوىل  وكانت هذه 

عرب  فكار  الأ بتكرار  تعلقت  التي  تلك  فهي  خرى  الأ الثغرة 

الدرامي،  امل�سار  تخدم  اإليها  اإ�سافة  دون  خمتلفة  م�ساهد 

وهي ثغرات مل تعرفها جتارب مل�س ال�سابقة )2(.

  اآخر الكالم

هي  النهائية  احل�سيلة  يف  املقرتحة  النماذج  تكون  ل  قد 

�سعف  ب�سبب  ذلك  ومل�س،  املالح  اأفالم  بني  من  ف�سل  الأ

قل  الأ على  لكنها  مكوناتها،  يف  اجللي  املادية  مكانات  الإ

الرقمية  التقنيات  لتوظيف  �سورية  يف  رائدة  حماولة  هي 

»املخرج  �سينما  اجتاه  حياء  لأ اأوىل  وحماولة  ال�سينما،  يف 

تبعتها  اأوىل  حماولة  جديدين،  واأفق  �سياق  يف  املنتج« 

فاملتتبع  ال�سياق،  نف�س  يف  لكنها  متفرقة  اأخرى  جتارب 

التي  اجلودة  معايري  اأن  يالحظ  �سوف  امل�سهد  لتفا�سيل 

قادت  التي  ذاتها  هي  لل�سينما،  العامة  املوؤ�س�سة  كر�ستها 

اخليار الفني والفكري ملخرجي اأفالم الديجيتال، لي�س فقط 

املوؤ�س�سة،  اإطار  يف  �سابقا  عملوا  الذين  للمخرجني  بالن�سبة 

وىل،  الأ قدموا جتاربهم  الذين  للمخرجني  بالن�سبة  اأي�سا  بل 

باأ�ساليب فنية مميزة  للواقع الجتماعي  فاملقاربة اجلريئة 

ما  اإذا  الذي  الوليد  الجتاه  هذا  �سمات  اإحدى  هي  ومتباينة 

اأحُتيحت له فر�س الت�سجيع والن�سوج �سوف ي�سفر بالتاأكيد عن 

حلول ومقرتحات هامة يف امل�ستقبل القريب.
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