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العــــدد الثامن واخلم�ســـــون

ابريل 2009 م - ربيع الثاين 1430 هـ

عنوان املرا�سلة : 

�ص.ب 855 الرمز الربيدي: 117   

الوادي الكبري، م�سقط - �سـلطنة ُعمان

هاتف:24601608 ) 00968( 

فاك�س: 24694254 )00968( 

�ســـعار :  الأ

مــارات  الإ  - واحـد  ريال  ُعمان  �سلطنة 

 - ريال   15 قطــر   - دراهم   10
 1.5 1.5 دينــار - الكويت  البحـرين  

ردن  دينـــار - ال�سـعودية 15 ريــال - الأ

1.5  دينار - �سوريا 75 لرية - لبنان 
 - جنيهات   4 م�سر   - لرية   3000
ال�سودان 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�سا 20  فرنكا 

- ايطــــاليـا 4560  لرية.

ال�سرتاكات ال�سنوية : 

فراد: 5 ريالت ُعمانية،  للموؤ�س�سات:  للأ

ق�سيمة  تراجع  عمانية-  ريالت   10
ال�سرتاك. 

وميكن للراغبني يف ال�سرتاك خماطبة 

على  »نزوى«  ملجلة  التوزيع  اإدارة 

العنوان التايل:

والن�سـر  لل�سحافة  ُعمان  موؤ�س�سة 

الرمز   -  3002  : �س.ب  والعلن  

الربيدي 112 روي - �سلطنة ُعمان. 

ف�سلية ثقافية

ت�ســـدر عــن :

موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة 

والن�سر والعالن

الرئي�س التنفيذي

عبداهلل بن نا�سر الرحبي

رئي�س التحرير

�ســـــيف الرحـــبي

مدير التحـرير

طــالب املعمـري

ال�سراف الفني والخراج

خلف العربي



قـــــات:   �سيف الرحبي 
ّ
-  متَفر

الدرا�سـات:

قوادري  �سعاد  الغياب:  على  اخلام�سة  ال�سنة  منيف..   عبدالرحمن   -

منيف - حممود دروي�ش.. ال�سعر واحلكاية التاريخية: ليانة بدر  - لعبة 

الذكورة واالنوثة يف روايات غالية اآل �سعيد: ابراهيم حممود  - من�سف 

]توظيف   - الدمناتي   اأحمد   : املكان  بالغة  متجيد  �سعرية  الوهايبي.. 

ترجمة:  املرني�سي  فاطمة  وليلة..  ليلة  األف  يف  �سهواين[  ك�سالح  الفكر، 

�سعيد بوخليط - املت�ساكل يف امل�سطلحات.. يف ال�سعر العربي احلديث: 

�سعث -  ليا�ش خوري: ن�رص جميل  الإ نائمة«  »كاأنها  بوهرور -  حبيب 

االيقاع يف  تاأويل   - الركابّي  ِعذاب   : �سواين  االأ رواية: عالء  »�سيكاغو« 

مل يف الرواية املغربية:  �سعر طاهر ريا�ش : رحاب اخلطيب - خطاب االأ

�رصف الدين ماجدولني - اخلطاب )�سارة ميلز( ترجمة وتقدمي:  غريب 

الق�سة  ابراهيم  - جهود نقد  الثانية: عبداهلل  ا�سكندر- جماعة كركوك 

الق�سرية يف ُعمان: حميد عامر احلجري. 

لقـــــاءات :

�سارل  العميق..:  ال�رصي  االنفتاح  هي  العزلة  ول..  �ساوؤ بول   -

اعرتافا  لل�رصديات  يقطني..  �سعيد   - مني  االأ ور�سوان  �سهوان 

عربيا: ابراهيم احلجري  - عبدالرحمن الهنائي.. املكان الُعماين 

منحني ثالث جوائز عاملية: نزوى.

ت�شكيـــل :

- يف رثاء الر�سم : فاروق يو�سف - بني الت�سكيل والن�ش: بدور 
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^  Email: nizwa99@omantel.net.om ..تر�سل املقاالت با�سم رئي�س التحرير ^

s في هذا العدد   s s



^ املقاالت تعرب عن وجهات نظر كتابها، واملجلة لي�ست بال�رضورة م�س�ؤولة عما يرد بها من اآراء ^

�شينمــــــــا :

- اجنمار برجمان.. ما هو االخراج ال�سينمائي؟ ترجمة وتقدمي : 

خالد عزت  - �سيناريو فيلم »املواطن كني« تتمة.. اخراج اور�سون 

ويلز : ترجمة : حممود علي 

�سعـــــــــــر :

العنيد«  »احلامل  ق�سائد   - طه  املتوكل  ال�سماء:  اأر�ش  »القد�ش«   -

عبداللطيف اللعبي ترجمة وتقدمي: مبارك و�ساط  -  اأوراٌق حمراء َخمريٌة: 

عبدالوهاب  ترجمة:  مي�سو  هرني  الباذخة..  احلديقة   - الع�سمة  حازم 

مليكيالجنو  منتخبات   - قرقطي  في�سل   : امل�رصات  اأر�ش   - امللوح 

النهر : حممد جنيم   امراأة  اأحمد لوغليمي -  بوناروتي.. ترجمة وتقدمي: 

- اأيام مت�سارعة تقودنا للكهولة: حممد عبيد  - ق�سائد : اكرام عبدي - 

عتنينْ : حممود خرياللـه  - زفاف الليلك : ع�سام  بَعًا ودمنْ عن ع�رصين اإ�سنْ

تر�سحاين - التمثال.. وقبور زجاجية: جناة علي- العا�سقان: حنني عمر  

: عزيزة را�سد - ق�سائد حتت  - ر�سائل ق�سرية: ر�سا عمران - ق�سائد 

احل�سار : ر�سمي اأبو علي.

ن�ســـــو�ص :

 - طوكيو.. عيد ميالد اال�سمنت: حممد 

عبداللـه  القبـور:  حفار   - ع�سيمة 

َيا  ِري�سنْ ُهوِر : َباتنْ َنُة َباِئِع الزُّ خليفة - ابنْ

ليلة   - الري�سة  حلمي  حممد   : ِبلنْ َهامنْ

القط اال�سود : عبدال�ستار خليف.

متابعــــات: 

يف  مفتي  ب�سري   - املعمري  طالب  ُعمانية:  ثقافية  فعاليات   -  

)اأحمر  يف  الطويلة  وحيد  املودن-  ح�سن  القيامة(:  )اأ�سجار 

للعائلة(:  اأخري  )عطر  رم�سان يف  فريد  خفيف(: �سالح ف�سل - 

�سابر حبا�سة - نا�رص البدري يف )هل؟(: عبدالرزاق الربيعي - 

اأيها الكاتب ماذا فعلت يف عام كامل؟: مو�سى حوامدة - جملة 

»نزوى« وال�سحافة الثقافية يف ُعمان: خليفة التوبي. 
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ب�سام حجار

ر�سالة  م�سمون  ؛  عاملنا  عن  رحل   ، حجار  ب�سام 

تلفونية من ر�ؤى عبود يف �سيدا ، حيث ي�سكن ب�سام 

املدينة ال�ساحلية التي رمبا مل يغادرها اإىل بري�ت اإال 

للعمل �الرجوع اليومي اإليها ..

الذي كان   ، ، طبعا حزينة �حمزة عبود �الدها  ى  ر�ؤ

الراحل مبثابة اأخ ��سديق له كما ملعظم اأهل الثقافة 

تلك املجموعة املبدعة يف جماالت  ، خا�سة  دب  �االأ

�ستى �التي كانت �سيدا حا�سنتهم يف احلرب �ال�سلم 

�الطائفة  الدين  عن  النظر  انعدام  مع   ، �جد  اإن   ،

�العائلة ��سائر هذه العنا�رص املدّمرة لر�ح االن�سان 

ن �ساخمة على انقا�ض االحالم  �عقله ، التي تقف االآ

املعاين  ب�ستى  �االن�سجام  �الوحدة  اال�ستنارة  ى  �ر�ؤ

�الدالالت.

تعود بي الذاكرة اإىل مطلع الثمانينات  ، حني تعرفت 

على ب�سام حجار يف باري�ض قادمًا من لبنان الرازح 

هلية .. حتت نريان احلر�ب االأ

الالتيني  االما�سي يف حومة احلي  كنا نق�سي معظم 

االكرث  ب�سام  �كان   ، �حدائقه  ��ساحاته  �مقاهيه 

مبادته  �يبعث  النهار  يف  عمله  ينجز   ، بيننا  �سمتًا 

تلك  )النهار( يف  كانت  التي   ، ال�سحيفة  اإىل  الثقافيه 

الكبرية  املدينة  ليل  يحتوينا  امل�ساء  �يف   ... الفرتة 

اجلميلة ..

فرتة على هذه احلال ، حتى جاء ذات يوم ليقول اأنه 

قامة  يف باري�ض من غري عمل  راجع اإىل لبنان ، �اأن االإ

منتظم �سعبة جداً ..

رجع ب�سام رغم احلرب �اخلراب ، �يف مدينته اجلنوبّية 

غرق يف الكتابة �الرتجمة ، �كاأمنا العمل �اال�ستغال 

االبداعي �الر�حي االق�سى هو البل�سم �الد�اء يف ليل 

الكارثة الزاحف..

الزمن  ي�سابق  كمن  �رصيعة  بوترية  ينتج  ب�سام  ظل 

دبية  االأ الكتب  عتى  الأ ت�سدى   ، �املوت  �احلرب 

�مل  �الن�سو�ض  االثار  جمل  الأ  ، �ال�سعرية  �الفل�سفية 

غري  �سيكولوجي  بعد  ذات  عذبة  بولي�سية  كتب  يفته 

�سطحي مثل كتب جورج �سيمنون.. 

�قد ترجم لهذا الكاتب ال�سعبي ملجلة نز�ى ن�سًا عميقًا 

يختلف عن كتبه ال�سهرية تلك ، هو ر�سالته الطويلة اىل 

اأخته التي تركه موتها فري�سة متزق كبري... 

ال�ستني  جتا�زت  التي  الكثيفة  الرتجمة  م  خ�سّ �يف 

كتابًا ، كانت ابداعاته ال�سخ�سّية نرثاً ��سعراً اإن �سحت 

ال�سعرّية  يف  �املوؤثر  الفريد  ح�سورها  لها   ، العبارة 

العربّية ..

كان ب�سام حّجار ب�سمته �توا�سعه ، توا�سع املدعني 

الذين ارتطموا باكراً ب�رصا�سة املوت الزاحف �الَعَدم ، 

اإبداعًا  العربّية  الثقافة  حميط  يف  �نوعيا  فريداً  كان 

��سلوكًا...

كان ذلك االرتطام الباكر �اجلرح الوجودي اال�سيل ، 

التجريبي  املت�سعب  مة �جودها  ثيمة كتابته �حلحُ هو 

الواعي ...

كان املوت ال�سخ�سي �العام اإن �سحت هذه الثنائية 

اأي�سًا هو معني مادته املمزقة اأميا متزق ، امل�سحونة 

املحتدم  �الفراغ  الغياب  كان   ... �املعنى  بال�سفافية 

كان   ، ال�سعرية  ن�سو�سه  من  الكثري  يف  �الالنهائي.. 

لي�ض  ك�سخ�ض  يتحدث  كان   ، املوتى  بل�سان  يتحدث 

من هذا العامل الذي نعي�ض . اخلطاب ال�سعري يتقم�سه 

اأن  اأن يف�سح عن ب�سع كلمات قبل  الذي يريد  امليت 

 . �كوابي�سه  ��سخريه  موات  االأ يختفي يف زحام عامل 

كان يريد ان يختل�ض ب�سع ثوان اأ� حلظات من حياة 

اآفلة ال حمالة �منق�سية ..

�الز�ال  بالفناء  احلاد  التدمريي  االح�سا�ض  هذا  كان 

احليوي  �َدفـْقها  ال�سعرية  التجربة  تلك  حمرك  هو   ،

ف�سول  اأهم  من  �احداً  ب�سمت  كتبت  الذي  املده�ض 

ال�سعرية العربّية �غري العربية..

�ستجد يف عزلتك اجلديدة  ب�سام رمبا  يا  �سالمًا عليك 

زالتك �اأرا�سيك التي ِخربتها  �ستقراً اأف�سل من بقّية عحُ محُ

،حتى الياأ�ض �الرحيل. 

i  i  i

كي  اأ�ساًل  وجد  تحُ اأن  لها  كان  ما  التي  احلياة  هذه 

ن�ستعر�ض التعبري عن �سقاء ��سعادة ...

متَفـّرقات
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جدْت ، فلي�ض اأ�سمى من تاأمل ذلك ال�سقوط  لكنها �قد �حُ

النبيل اإىل حفرتها ال�سحيقة....

ح�سار

ال�سو�ساء �ال�سخب يف كل زا�ية �مكان.. ال�سو�ساء 

دن �القرى، حتتل ال�سالة �غرفة النوم �خلوة  حتتل املحُ

احلّمام التي يلوذ بها الكائن بعد نوم موؤرق ثقيل، يقراأ 

كتابًا، اأ� يحدق يف ال�سقف مفكراً يف طلعته ال�سباحّية 

الكئيبة اىل عمله �العامل.

اإبادة للحياة، مل  اإبادة للحوا�ض،  ال�سو�ساء �ال�سخب 

ين�سد  من  يتجنبها  بعينها،  اأماكن  على  تقت�رص  تعد 

كواقع  ماكن  االأ كل  يف  موجودة  �سارت  الهد�ء، 

املكتّظة  املدن  على  مق�سورة  تعد  �مل  �احتمال.. 

تت�سف  ال  فتكا يف مدن  اأكرث  ب�سكانها، �سارت رمبا 

بهذه ال�سفة ، حيث الفراغ تكت�سحه ال�سو�ساء، ت�سحقه 

م�سجع  يق�ض  التدمريي  هاج�سها  يظل  اأ�  متامًا 

الهاربني منها.

املتح�رصة  البلدان  مدن  بني  اأي�سًا  الفرق  يت�سح 

بتخطيطها  التي  تلك  ال�سحيح،  باملعنى  �املدنّية 

ماكن  �هند�ستها �قوانينها �ت�رصيعاتها جتعل من االأ

املدن  قلب  يف  �اال�ستجمام  للر�ّية  �احات  الهادئة 

�سا�سي  الكربى ، على �رصا�تها، �التي هي امل�سدر االأ

لل�سناعة لو�سائل احلياة �املوت.

i  i  i

�سوات  باالأ تبايل  اأال  حتا�ل  �سقتك،  يف  جتل�ض 

امل�ساعد  عرب  ال�ساكنني  مع  القادمة  �ال�سو�ساء 

�ال�سالمل �اجلريان، حتا�ل اأن حتتمل ذلك �تركز على 

ماذا  لكن  �سو�سائهم،  يف  التفكري  عن  يبعدك  �سيء 

تعمل يف ذلك )الدق �احلطيم(، الذي ياأتي بقوة �عنف 

من عمائر قيد البناء.. ففي هذا الف�ساء الفارغ، تقوى 

دبي  االأ اجلمايل  باملعنى  لي�ض  �البناء  الهدم  اأ�سوات 

بالطبع �اإمنا نقي�سه متامًا، �تت�سلط �تهيمن، حتى ال 

جتد مالذاً للهرب منها، رغم الزجاج امل�ساد لل�سوت 

زيز. �االأ

الذي  املنزل  يف  ال�رص�رية،  �جودك  ة،  ح�سّ تقل�ض 

على  تتم�سى  البحر،  اىل  �تذهب  منزلك،  انه  يفرت�ض 

العبي  من  حمتمل  �سخب  من  اإال  الهادئ  ال�ساطئ 

كرة القدم بفانيالتهم، التي حتمل غالبًا اأ�سماء جنوم 

عامليني، اأكرث �سهرة يف هذا املجال الريا�سي.

زال �هي  تركز �سارحًا يف �سخرة �سخمة مّرت عليها االآ

��سط هذا املوج العاتي ��سط هذه الرياح �الفراغ..

من  قريبا  فرادى  تتنزه  قليلة  طيور  اىل  اأي�سًا  تنظر 

املاء، طيور اللقلق �ما ي�سبهها، �طيور قليلة من نوع 

النوار�ض �البجع املهاجر حتلق اأ� تعرب الف�ساء.

الكا�رص  ال�سو�ساء  ياأتي زحف  احلال حتى  على هذه 

، التي يكفي  الرملّية  من قبل مراهقي املوتو�سيكالت 

�سجيجها لتدمري مدينة �ت�رصيد �سكانها.

�اأحالم  الهد�ء  من  )حتوي�ستك(  كل  ال�سجيج  ياأخذ 

اليقظة �الطماأنينة، �تفكر. يف ماذا ت�ستطيع اأن تفكر؟ 

اأمامك  فق  االأ ين�ّسد  اذ  للم�سري �القدر،  ا�ست�سالمك  عدا 

�تنعدم ��سائل الهرب.

i  i  i

من  ب�سويعات  النف�ض  متني  �سقتك،  اىل  بالعودة  تهم 

الليل تكون خالية من هذا ال�سجيج �هذه ال�سو�ساء 

التي تهر�ض الر�ح �العظام..

رمبا يف طريقك تنبثق كا�رصاقة، تلك الرباري الوح�سّية 

�سمع فيها اإال �سوت الطبيعة �تدفّق النبع يف  التي ال يحُ

الفراغ.

ت�ستطيع   ، ذلك  ا�ستدعاء  ت�ستطيع  زلت  ما  قل  االأ على 

طال�ض �اخليال. قراءته يف االأ

الراأ�سمال املتوح�ش

، معاداته  للراأ�سمال املتوح�ض  التكوينية  ال�سمات  من 

الثقافية  ن�سانية،  �االإ خالقية  االأ للقيم  املتطرفة 

�الفن،  �الطبيعة  ن�سان  لالإ معاداته  اأي   . �اجلمالية 

، ال�رصيع خا�سة،  �تركيز طاقته الق�سوى على الربح 

��سحِق  �اال�ستحواذ  اجل�سع  اىل  بطبيعته  يقود  الذي 

خرين من اأبناء جلدته �غريهم، يف حالة الراأ�سمال  االآ

اجلن�سيات  املتعددة  العمالقة  كال�رصكات  العاملي، 

التي مت�سك بعنق الكون ، حتى اآخر زفرة �نَف�ض.

�املفا�سل  ��ض  الر�ؤ املتعدد  الراأ�سمال  هذا  كان  �اإذا 

�اجلهات، تختلف جت�سيداته من بلد اىل اآخر، �من د�لة 

اىل اأخرى، فهو يف البلدان املتح�رصة ميكن للقوانني 

�الت�رصيعات اأن تكبح جموحه الرهيب يف اال�ستحواذ 



عرب  �ا�ستقرت  تبلورت  مكت�سبات  ل�سالح  �ال�سحق، 

اأجيال �معاناة. �هي ثمرة التطور احل�ساري الطبيعي 

اأطرها  يف  هم  ملن  تقر  التي  املدنية  �املوؤ�س�سات 

ن�سانية. املجتمعية، بتلك املكت�سبات احلقوقية �االإ

عن  تخلفت  التي  البلدان  يف  غريه  هو  الراأ�سمال  هذا 

ال�سياق احل�ساري املدين احلقوقي. فهو يف هذه  ذلك 

على  �يتحايل  �يفتت  يخرتق  اأن  ي�ستطيع  البلدان 

�سنع  القوانني �الت�رصيعات- اإن �جدت- �كثرياً ما تحُ

تلك القوانني يف �سوء م�ساحله �اأهوائه ، حني تتكون 

�تنبني املوؤ�س�سة من عنا�رصه الفاعلة اأ� ممن يحملون 

اأمامه من  يجد  فال  الظالمية،  �»ر�سالته«  عقليته  لَب 

يحا�ل كبح بع�ض غّلوه يف اال�ستغالل �الفتك، حتى 

�سحيقة،  ها�يات  قرار  اىل  �املجتمع  البلد  دفع  �لو 

�بئة �كافة  الغ�سب �االأ اأ�سناف  اأح�سائها  تعتمل يف 

االحتماالت اخلطرية التي رمبا تقّو�ض بنية االجتماع 

، ناهيك عن امل�سي نحو م�ستقبل اأف�سل..

العربية،  البالد  يف  الراأ�سمال  تقود  التي  العقلية  هذه 

االنحطاط  �سموم  تنفث  التي  ال�سمات  تلك  تتقا�سم 

ال�سامل، الذي ي�سحق الب�رص �احلجر. �جند جتلياته يف 

نقا�ض. عد �اأ�جه احلياة حيث احلطاِم �االأ كافة ال�سحُ

��ض  الر�ؤ حمنيّي  الَرث  مبظهرهم  ال�سوارع  يف  الب�رص 

ال�سيخوخة  تداهمهم  �الهموم،  امل�ساكل  تفرت�سهم 

جّراء  �سلفَاً  �ساَدر  املحُ العمر،  قتبل  محُ يف  مرا�ض  �االأ

اأب�سِط  ز املعماِر خاليٌة من  الوح�سية. طرحُ الهيمنة  هذه 

�سالف  ذ�ق جمايل، تدفعك اىل احلنني على �سكنى االأ

�مرابعهم على »فقِرها« �ب�ساطِتها.

حقت  ��سحُ �الذ�ق  اجلمالحُ  منها  اأحُق�سي  �مدٌن  معماٌر 

 ، �انتهكت  ِدي�ست  التي  �م«  الر�ؤ م  »االأ الطبيعة  فيها 

�سمنتية ال�سخمة املرتفعة بوقاحة  يف �سالح الكتل االأ

الذي  الطفيلي  الراأ�سمال  ذلك  ميليها  التي  �ا�ستفزاز، 

�سا�ض الرتاكم الربحي الريعي ال�رصيع. همه االأ

مدينة مثل لندن مثاًل ، على فظاعتها ، مزّنرة بحزام 

الباذخة.  �الطبيعة  احلدائق  من  بعيداً  ميتد  �سخم 

اىل  �سبيل  ال  �اإذ   . �ر�بية  االأ املدن  �سائر  �كذلك 

�جه مع تلك املدن �احلوا�رص  املقارنة على كافة االأ

�سيوي مثال  ل�سقة اخلالف �ات�ساعه ، فمدن ال�رصق االآ

ية �م�رص�عًا ح�ساريًا على طريق التقدم  ملن ميتلك ر�ؤ

�املناف�سة احلقيقية.

نبتت  خ�رصاء  بقعة  من  ثمة  اإذا  العربية  البالد  يف 

�ستاأ�سل من جذ�رها لتب�سط الكتل �العمارات  تلقائيَا تحُ

ذلك  جرب�ت  �جرب�تها،  هيمنتها  كامل  املوح�سة 

جتاه  التدمريي  لَقَدره  راد  ال  الذي  اجلاهل  الراأ�سمال 

الب�رص �الطبيعة.

العمى

تعالج  التي  �ساراماجو(  لـ)خو�سيه  )العمى(  ر�اية  يف 

�ت�ستق�سي عاملًا حتل به كارثة العمى اجلماعي، التي 

حتت  بكاملها،  احلياة  ترتنح  غرة،  حني  على  تباغته 

�الفو�سى،  العنف  يعم  �ظالمها..  انهياراتها  �قع 

�ت�ستحيل احلياة اىل اأنقا�ض حياٍة �حطام.. ي�ستق�سي 

التخوم  تلك  يف  عميقا  �يغو�ض  الربتغايل  الر�ائي 

الكارثّية، التي حلت بالعباد �البالد عرب هذا املر�ض 

الر�ح  ليمتد اىل  الب�رص،  بداأ ع�سويًا عرب فقدان  الذي 

�ي�ست�رصي يف كامل اخلاليا �احليوات.

ال�سعب،  االجتماعي  الوجودي-  املنعطف  هذا  يف 

�سئلة الدفينة لل�سخ�سيات التي تعج  تتفجر الد�افع �االأ

ملب�سع  الكا�سف  ال�سوء  حتت  �تتعرى  الر�اية،  بها 

اال�ستبطان الر�ائي.

 كارثة العمى اجلماعي يف ر�اية �ساراماجو، تبداأ من 

اأمام  العام، �يتوقف  الطريق  �سيارته عرب  ي�سوق  فرد 

�سارة، فجاأة  اإ�سارة املر�ر احلمراء... �هو يحدق يف االإ

يغرق  لونّية  كتل  اىل  يت�سظى  االعتيادي  ب�رصه  يرى 

بي�ض �تبداأ الكارثة. يف �سدميها االأ

نف�سه،  عن  االرجنتيني،  )بورخي�ض(  ر�اية  هنا  نتذكر 

�كيف فاجاأه العمى الع�سوي �هو يف املكتبة العامة 

لوان اإال  ية االأ »كان ذلك مثل غ�سق �سيفي« حيث فقد ر�ؤ

ية املوجودات  �سفر، ما تبقى له من ر�ؤ �سبهة اللون االأ

احل�سّية �العامل، الذي راح يحّدق فيه بعمق اأكرث �سعة 

�نفاذاً عرب الب�سرية �املخّيلة.

عند  غريها  �ساراماجو،  لدى  عمى،  االأ ر�اية  طبعًا 

مر�ض  كواقعة  ال�ساكلة،  هذه  على  �من  بورخي�ض 

التي  الوجودّية  �اأبعادها  حمولتها  رغم  طبيعي، 

الكاتب  ترتبت عليها كاختبار �سعب يحل بغتة على 

ن�سان. �االإ
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حتويلها  عن  نقراأ  بداأنا  التي  ر�ايته،  يف  �ساراماجو 

�حموالته  الرمز  اأبعاد  حتمل  �سينمائي،  فيلم  اىل 

الداللّية املت�سّعبة، التي تنطلق من الفرد اىل اجلماعة، 

الع�سال  املر�ض  هذا  �عرب  العامل..  اىل  املدينة  �من 

يف�سح  البالغة،  ق�سوته  حماأة  يف  العامل  يتخبط  الذي 

�ال�سلوكيات  �املنظومات  القيم  على  �يحتج  �يحلل 

اإليها الب�رصية يف هذا الطور من حياتها  التي ��سلت 

املديدة..

طريقة جميئ املر�ض يف ر�اية )العمى( اأغرت كثريين 

باملقارنة، بر�اية )البريكامو( )الطاعون( فهناك اأي�سا 

يذهب املوظف اأ� الطبيب يف مدينة )�هران( اىل عمله 

�اإذا به يتعرثرَّ بفاأر ميت.. لقد بداأ الطاعون.

باملقارنة  تغري  – املخترب،  �املر�ض  البداية  طبيعة 

تتعلق  جوهرّية  اأمور  يف  تفرتقان  الر�ايتني  لكن 

ية �املناخ �ال�سخ�سيات ال ت�سعها  بطبيعة ال�رصد �الر�ؤ

هذه العجالة.

ماكن  االأ ي 
ّ
�ت�سم تعنّي  كامو،  ر�اية  كانت  اإذ 

�ال�سخ�سّيات، فر�اية �سارماجو ال تف�سح عن ذلك.

عَتمة  ��سط  اأ�رصاكها  يف  تتخبرَّط  �م�سائر  �سخ�سيات 

فاق. امل�سائر �االآ

اإىل  ع. منيف    

�رصبنا مياهًا �سوداء 

 �بالْغنا يف نق�ض احلكمة. 

 ما الذي يجعلحُنا نرتطمحُ بال�سباح كعدّ�؟ 

عليه  منْت  الذي  فرا�سنا  على  جاثمني  �نظلحُ   

 ، احل�سائ�ضحُ

مواجحُ تخبطحُ ال�سقف:   بينما االأ

 اأراها يف قلب املراآة 

 حاملًة قوارب �حيتانًا 

 �اأر�اح بحارٍة غرقوا. 

 �يف ال�سباح نف�سه 

 نذهبحُ نحو املكاتب، 

 ن�سدحُ اأحزمة املقاعد جيداً 

نني املوتى حتت العربات  �سغي الأ  �نحُ

�ن الف�ساء باللعنة.   �اأنبياٌء ميالأ

.. ال�سحراءحُ   اأيتها ال�سحراءحُ

 ماذا تبقى من قلبك الذبيح؟ 

 �من مدافن قتالك �نفطك؟ 

 اإنني ال اأرى، غري نع�ٍض يحملحُه بوذّيون 

 �تعا�يذ اأقواٍم هلكوا. 

 ماذا اأرى، اي�سًا يف جر�ِفك 

 املليئة بالنميمة 

�اأيّامها  �عطورها  مب�ساحيقها  �خملوقاتك، 

اخلا�ية؟ 

اأيتها ال�سحراءحُ 

 غادرك الركبحُ حتت �سم�ٍض تر�سعحُ اأطفالها 

 باأ�سواء �سامٍة. 

 غاَدرَك احلقحُ �الباطلحُ 

 .  �غاَدرتِك امللحمةحُ

 غادرك احلربحُ �ال�سالمحُ 

كرث راأفةحُ   �غادرك اخلريفحُ االأ

 من ربيع املدحُن 

يائلحُ  �ىل �االأ  غادرتك النجومحُ االأ

�دية   ��سفافحُ االأ

 ،  غاَدرِك الزمانحُ

 �ما يظّنونه كنزاً لي�ض �سوى اآلة حتفك الرهيبة 

�ىل   غاَدرتِك رغبةحُ امل�سافر يف تفتحاتها االأ

ك   غادرتك اأح�سا�ؤ

 يجرجرحُها التجارحُ يف اأ�سواق البور�سة 

 غادرتك �سفافّيةحُ الغياب 

 �ذكرياتحُ املحارب، 

 مباذا اأ�سفك: 

 اأرملةحُ الع�سور 

 اأم م�ستودعحُ نفايات العامل. 

�سيف الرحبي
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عبدالرحمن منيف

ال�سنة اخلام�سة على الغياب 

�سعاد قوادري منيف
 

 الكاتبة زوجة الروائي منيف 

عبد الرحمن كيف يقراأ:

لقد كان يتناول  الكتب،  الرحمن، هي طريقته اخلا�سة بقراءة  مما كان مييز عبد 

كتابا بعد اأن يختاره بناًء على ا�سم الكاتب وتراثه اأو املو�سوع واأهميته بالن�سبة له 

خرين، ويف جميع املجاالت من فكر و�سيا�سة واأدب ومذكرات وتاريخ.....  اأو للآ

للت�سلية  لي�ست  اأي�سًا ظروفها وتقنياتها، فالقراءة  لها  التي  القراءة  تبداأ طريقة 

للده�سة  اإ�سافة  والتعلم واملعرفة،  التيقظ  اإنها حالة جادة من  الوقت  ومت�سية 

مكانية الكاتب، فكثرياً ما يتوقف عن القراءة ويف يده الكتاب مت�سائًل  والتقدير الإ

لل�ستمرار  م�رسعًا  ويعود  للمو�سوع  مبعاجلته  اأو  مبادته  اأو  باأ�سلوبه  ومعجبًا 

لغري ذلك،  الرنفزة واالنزعاج،  اأو حالة من  اإعجابه،  اإذا حاز  ب�سغف ونهم، هذا 

فهو براأيه اأن الكتب �سنفان: »الكتب الرديئة جداً والعظيمة جداً تتميزان ب�سفة 

م�سرتكة: اأنك التنتهي منها حتى يتملكك غ�سب ال ت�ستطيع مقاومته. اأن تبعدها، 

ح�سا�س خمتلف. الكتب الرديئة  ن�سان، ولكن �سبب االإ اأن تدمرها. هذا ما يح�س به االإ

تريد اأن تن�سى الوقت الذي �رسفته، التفاهات التي قابلتها.

�

درا�سات

�سعاد قوادري منيف



اأما الكتب العظيمة عندما تريد اأن تدمرها، فاأنت تريد 

ثر امللعون الذي يعلق بجدران ال�رسايني،  اأن تدمر هذا االأ

ويرتك يف النف�س اأملًا وعذابًا.«

خرى: هي تناول القلم والدفرت، ليخط  اأما امللحظة االأ

يق�سد  يكن  ومل  القراءة،  من  انتهائه  بعد  ملحظاته 

النقد اأو الن�رس، واإمنا ملحظات له وحده. هذه الكتابات 

ولية مل تكن درا�سات نقدية بحته، واإمنا حتى المير  االأ

طويل،  لوقت  ذاكرته  يف  ليحفر  الكرام،  مرور  الكتاب 

هذا  ماي�سبح  �سدقاء،وكثرياً  االأ ويحدث  به،  ي�ستمتع 

الكتاب، اأو ذاك، حديث املجموعة كلها، واأحيانًا كثرية 

ينتقل من يد ليد لي�ستقر بعيداً، ويفقد من املكتبة يف 

كثري من احلاالت.

أ عبد الرحمن. هكذا يقرا

وائل  لأ تنتمي  والتي  وراقه،  لأ مطالعتي  ولدى 

إىل طريقته  ال�شبعينات، والتي مل تن�رش �شابقاً، ت�شري ا

يف القراءة والتعليق على بع�ض الكتب، حينها، وكيف 

إعادة  وراق ل يراها، وما وجد فيها، حمفزة قارئ هذه الأ

ما  وهذا  اأخرى  مرة  اكت�شافها  أو  ا الكتب،  تلك  قراءة 

الكاملة  ؤلفات  امل� كتاب  اخرتت  هنا  من  يل،  ح�شل 

للكاتب ي��شف ادري�ض، والذي كان يعتربه رائد الق�شة 

الق�شرية بامتياز.

إدري�ض  ؤلفات الكاملة، لي��شف ا امل�

ي اآي. الق�س�س الق�سرية: حادثة �رسف، اآخر الدنيا، لغة االآ

اأواًل: حادثة �سرف 

نوبي�س، يف ال�سارع،  1- حمطة: ق�سة حتدث كل يوم. يف االأ

يف م�ستو�سف، يف اأي مكان ميكن اأن يلتقي فيه النا�س.

مكنة التي يلتقي النا�س فيها، ميكن اأن حتدث  ويف هذه االأ

ق�سة، وميكن اأن ال حتدث،وحتى لو حدثت ميكن اأن نراها اأو 

ال نراها، وحتى لو راأيناها، قد نراها من زاوية احلدث الذي 

ال يخلق رداً، ا�ستجابة، اأو اأنه يتحول اإىل حلظة م�سغوطة 

تعني كل اإن�سان.

اإدري�س ال�سيء العادي اإىل    يف هذه الق�سة يحول يو�سف 

كرث  غري عادي ، وهذه مهمة الفنان، اأن يلتقط اللحظات االأ

كرث عمقًا ويعر�سها، ومن اأي زاوية يعر�سها، اإنه  اأهمية، االأ

خلل  من  اأو  تقريبًا،  معادية  عيون  خلل  من  ذلك  يفعل 

العيون  ترى  ما  واأثناء  حوال.  االأ اأح�سن  يف  عاجزة  عيون 

كبار  رجال  الوجوه:  ملمح  تربز  العاجزة،  اأو  املعادية 

للمعاطف،  الحاجة  وقت  يف  ومعاطف  وقورة  بياقات 

خرين،  وحماولة للراحة الكاملة يف البا�س، على ح�ساب االآ

اأن ينزل  وف�سول ومقارنة، ثم تنتهي ب�ستيمة جبانة بعد 

خرون! طراف االآ االأ

�سعة ال�سغرية    اإن وظيفة الق�سة الق�سرية جمع في�سان االأ

حلظة  ويف  واحدة،  جتمع  نقطة  يف  املتل�سية  املبعرثة 

عن  تتحدث  قد  املا�سي،  اإىل  ترجع  قد  اإطلقها.  معينة، 

تطلق  اأن  املهم  ولكن  تتعرث،  قد  تهذي،  قد  امل�ستقبل، 

واإذا  الهدف،  يظهر  عندما  الطائر،  مير  عندما  اخلرطو�سة 

اخلرطو�سة يف  تطلق  وال�سغط، ومل  اجلمع،  ح�سلت عملية 

مكانها، يف وقتها �ساعت.. فقدت اأهميتها.

 وهكذا ي�ستطيع يو�سف اإدري�س اأن يجمع حلظات املا�سي 

بوؤرة  وي�سع  اجلامعة،  يف  طالبًا  كان  عندما  تعنيه  التي 

ال�سياء،  منها  ينطلق  اأن  الحق،  وقت  يف  ميكن،  �سوء 

البعيد،  املا�سي  �سورة  بجانبه،يف  يركب  الذي  وي�سف 

بعينيه  يندلق  والذي  والكلمات،  وال�سباب،  العقل  املزحوم 

يف حماولة يائ�سة اللتقاط �سيء، ويجعل منه بوؤرة �سوء 

ال�سغري،  خ  االأ ثم،  اأي�سًا..  ال�سياء  منها  ينطلق  قد  ثانية، 

اأو حيلة ويجعله يف  الذي ال ينم عن قوة  براأ�سه وتكوينه 

حلظة اأكرث من جمرد مرافق، والبطلن، احلياة وهي حتاول 

اأن ت�سق طريقها....كل ذلك من اأحداث عادية، يومية، تقع 

اللحظة متامًا  التقاط  املهم  ولكن  اأعيننا،  كل حلظة حتت 

ب�سكل  واللفنان  الفنان  بني  الفرق  هو  وهذا  ومركزتها.. 

وحتى  النا�س،  البيئة،  نف�سها،  ولية  االأ املواد  موجز.. 

احلوادث، ولكن من اأين تنظر اإليها، كيف ت�ستعملها، ومتى، 

ويف النهاية ماذا نريد منها.. هنا اخلطورة.. 

ويو�سف جنح 

2- �سيخوخة بدون جنون:

ال�سن  يف  كربوا  رجال  كثريون.  مياثله  اآخر،  حممد  عم    

الفرا�س وينتظروا  اأن ي�ستلقوا على  اأكرب مما ينبغي، وبدل 

احلانوتية.  باأعمال  يقوموا  اأن  يقبلون  فاإنهم  نهايتهم، 

ما  اأكرث  اأنهم  لدرجة  مت�سابهني  النا�س  هوؤالء  ويبدو 

البارحة،  ولدوا  الذين  ال�سغار  طفال  باالأ �سبهًا  يكونون 

لديهم علمات فارقة،  لي�ست  �سمات احلياة،  لي�ست عليهم 

عادية  الوفاة  اأن  اأميانُا  يق�سمون  ي�سحكون،  يرك�سون، 

وبدون جنون،وينتظرون دورهم لكي ميوتوا. لفرط الرتابة 

ن�سان اأن ال�سيء يف هذه الدنيا  التي متيز حركاتهم يظن االإ

اأنهم  اإال  ب�رسعة،  بواجباتهم  قيامهم  رغم  وهم  يحركهم، 

ن�سان،  يقومون به دون اإح�سا�س من اأي نوع، هكذا يظن االإ

وهكذا يرى وجوههم وهي ت�ستجيب لنكتة الطبيب دون اأن 

واحد،  ا�سم  لها  يكون  اأن  على  توافق  وهي  بالذنب،  ت�سعر 
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اإثبات  اأجل  من  املوتى  �سعور  وت�سعر  اجلثث  تقلب  وهي 

حادث،هوؤالء  اأو  ال�سم  نتيجة  ولي�س  طبيعية  الوفاة  اأن 

النا�س يبكون عندما متوت قريباتهم،ال ي�ستجيبون للمزاح، 

ال�سفعات،  تتلقى  عندما  دموعهم  وتنزل  لل�سحكات،  اأو 

واأخرياً تتحرك للقيام باأكرث من الواجب عندما ميوت فرد 

من اأفرادها.

ع�سكر  متقاعدون،  اأذنة  فرا�سون،  ؟  النا�س  هوؤالء   من هم 

ولي�س  احلياة،  هذه  يف  اأحد  لهم  يعد  مل  نا�س  متقاعدون، 

ق�رست  عظامهم،  جفت  نوع.  اأي  من  م�ساريف  عندهم 

ملب�سهم، فقدت ملحمهم ما مييزها بوجه خا�س ويعنى 

عندها  لي�س  نه  الأ الكلم  رغبة  فقدت  واأخرياً  ا�ستقللها، 

�سيء مهم تريد اأن تقوله.

اإف�ساح  اأجل  من  الطبيب،  اأمام  ال�سعيف  الرك�س  وحتى    

الطريق، لتقليب امليت، لوقف عربات الكارو اأو اإنزال اأيدي 

عمال،  الباعة للحظات كي مير، عندما يقوموا بكل هذه االأ

قناع املعلم اأنه مازال باإمكانهم اأن  فاإنهم يقومون بها الإ

يكونوا نافعني ويوؤدوا عمًل.

  والنهاية.. عندما ميوت عم حممد، وهو اأي واحد، ال ترتفع 

اأو  امللب�س  لتودعه، التبكي عني، وحتى  النحيب  اأ�سوات 

البيت  وحول  قدمية،  اأملانية  جرائد  اإىل  تتحول  غطية  االأ

اأحد  ال  الروماتيزم  من  املتيب�سة  رجل  واالأ �سالة،  كلب 

اأن يحركها، وال حتى امليت نف�سه.. عندما ت�سل  ي�ستطيع 

ال�سورة القامتة اإىل نهايتها احلزينة يتحول املعلم نف�سه 

م�س  اإىل قبطان يغ�سل ويكفن العم حممد، ويتحول جلد االأ

م�س، اإىل دمعة كبرية ووداعية. وموكب احلانوتية،  �سفعة االأ

هم العم حممد، موكب  الذي الوجوه فيه، وجميعهم اأ�سماوؤ

احلانوتية هذا ي�سبه وداعًا ر�سميًا للحياة كلها.

3- طبلية من ال�سماء 

اأ�سياء كبرية وخطرية على ل�سان  اأن نقول   كيف ن�ستطيع 

طفال ال�سغار؟  ولياء واالأ املجانني واالأ

كيف ن�ستطيع اأن نقولها كلها، على اأهميتها، ويظل ال�سيء 

الذي نقوله اأق�سو�سة اأو ق�سة اأو رواية دون اأن ينزلق اإىل 

قناع ؟ اخلطابة اأو الربهان اأو حماولة االإ

يو�سف اإدري�س يف هذه الق�سة يريد اأن يقول اأموراً خطرية 

للغاية: اجلوع الفقر ي�ساوي الكفر متامًا. هذا اأواًل، اهلل هذا 

الذي يجل�س بعيداً عن الب�رس، ويحكمهم، ملاذا اليفعل �سيئًا 

نقاذهم،ملاذا اليطل برحمته لكي يقدر النا�س علىالتحمل  الإ

؟ هذا ثانيًا. وهذه احلياة البائ�سة الفقرية يف القرية املنعزلة 

التي ال تعرف ال�رسعة وال تاأبه بها، ونا�سها يكدحون من 

مطلع ال�سم�س حتى مغيبها، لكي ميوتوا يف النهاية موت 

الكلب. احلياة يف هذه القرية، والب�رس فيها ال ميتون ب�سلة 

اإىل الب�رس اإنهم اأقرب اإىل الدواب.

ن�سان ال�سمري، الذي يحاول اأن يفتح عيون    وجاء هذا االإ

النا�س على احلياة:

النا�س،  ي�سكن  الذي  الوقت  يف  يرك�س  اإنه  ال�رسعة..   

النهاية  يف  ولكن  مر�سية،  حالة  الرك�س  ويعتربون 

يرك�سون وراءه حتى ي�سلوا اجلرن يف اأطراف القرية.. ومل 

كانوا  الوقورون،  ال�سيوخ  واإمنا  ال�سغار،  ال�سبية  يرك�س 

من جملة من رك�سوا،ولكن بحكمة ووقار، حتى و�سلوا.

دائمًا  له  الذي تقدم  البعيد،  الغام�س املقد�س،    واهلل هذا 

القرابني، مل يبق كما هو، واإمنا جاء احلاج علي لكي ينزع 

عن جربوته، لينكاأ غمو�سه وقدا�سته، وليمزق هذا اخلوف 

الذي مينع النا�س من النظر اإليه اأو يخاطبه.. يخاطبه احلاج 

بلهجة تهديد وتاأنيب ويطلب منه طلبات حمددة وعاجلة، 

يكف  وهنا  عليه..  ينزل  ن�سان  االإ غ�سب  فاإن  يلبها  مل  اإذا 

النا�س عن النظر اإىل اهلل تلك النظرة احلائرة، يتجراأون على 

النظر اإليه، على انتظار معجزات، على اأن يفعل �سيئًا !

ال  النا�س،  قلوب  على  التي جتثم  ال�سعبة  ال�ساقة  واحلياة 

يرتك ال�سيخ اأمرها مي�سي دون اأن ي�ستمها، اأن يقول فيها 

النا�س برف�س هذه احلياة  اإقناع  ما ي�ستحق، واأن يحاول 

انتظار  ثم  امل�رسان،  ملء  من  اأكرث  التعني  التي  الذليلة 

املوت.

�سياء كلها قيلت، وبثقة حلوة،وعلى ل�سان قدي�س    هذه االأ

خلق  على  القدرة  يف  تكمن  والرباعة  وقدي�س  اأبله  اأو  اأبله 

�سياء التي تقال، والطريقة التي تقال فيها،  التوازن بني االأ

على  قدرته  رغم  التوازن  وهذا  يقولونها،  الذين  والنا�س 

خلق �سحنات عاطفية جميلة وموؤثرة، فاإنه يبقى خطراً اإذا 

اأفلت من يد الق�سا�س لي�سبح وعظًا اأو هذيانُا دون معنى.. 

وقد ا�ستطاع يو�سف اإدري�س اأن يخلقه ويحافظ عليه !

4- اليد الكبرية 

  هبط من القطار و�سل اإىل قريته مرة اأخرى. كان يريد اأن 

يعي�س بنف�س اجلو وي�ستعيد اللحظات كلها: اأيام كان طفًل، 

اأيام كان �سبيًا، ثم ملا كرب واأ�سبح يلب�س البنطال الطويل.. 

الذكريات  كانت  اإليها  عاد  وملا  القرية،  عن  ابتعد  وملا 

يلم�س  جواء  االأ هذه  ويف  قبل.  من  عا�سها  التي  جواء  واالأ

نا�سيد،  االأ ت�سبه  التي  اأبيه  اأحاديث  اإىل  وي�ستمع  الدفء. 

نظرة  اإليه  تنظر  التي  اخلالة  بهذه  كربه،  حتى  ويحتمي، 

تعتربه. كاأنه مل يرتك الطفولة اأبداً.

يحيي  اأن  ذهنه  ويف  القطار  من  هبط  املرة،  هذه  يف    

الرتابية  الطرقات  نف�س  اأن مي�سي على  يعرفهم.  الذين  كل 
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التي م�سى عليها عندما كان �سغرياً، ولكن ما كاد يرتك 

قابلته  ال�سفيحي حتى  الباب  ذي  البيت  باجتاه  املحطة، 

تفعل  كانت  كما  يديها  بني  التي  �سياء  االأ خالته،..ترتك 

من قبل، �سلم وم�سى، و�سل البيت. كان كل �سيء قد تغري، 

النخلة  احلمام،  اأع�سا�س  الكنبة،  احلو�س،  اأر�س  ال�سقوف، 

التي كربت واأكلت النخيل ال�سغري، والدالية التي ماتت من 

كرثة املياه، لي�س هذا كل �سيء،فاإن اجلو الدافئ الذي كان 

وىل، كان  يقابله كلما و�سل القرية، افتقده منذ اللحظات االأ

البيت خاويًا لدرجة اأن يكون اأ�سم، واحلياة قد فارقته ولن 

ال�سم�س وهي تنزف �سياءها  اأخرى، حتى  اإليه مرة  تعود 

كانت عبارة عن خيوط من ال�سياء املغرب الذي ي�سق النف�س 

ية. �سى اأكرث ما يبعث يف العني القدرة على الروؤ باالأ

حلياة  اليتعب  الذي  �سرتجاع  االإ يف  وقع..  هامًا  �سيئًا  اإن 

ب، تبلغ الق�سة ذروتها ولو كانت الطريقة وا�سحة، يف  االأ

كيفية و�سول اخلرب اإليه، لواجهنا ق�سة نادرة، ولكن هذه 

الفجوة ال�سغرية، والتي قد ت�سدر من ذهن حزين ومتعب 

اأكرث مما يدفعها املنطق، هذه الفجوة ال تغري يف التوتر، يف 

اأهمية اخلا�سة الكامنة يف الق�سة.

العلقات  تعني  ؟ ماذا  م  االأ تعني  ؟ ماذا  ب  االأ يعني  ماذا 

بني اأفراد العائلة ؟ وال�سفر البعد،ثم العودة، ثم ال�سفر مرة 

اأخرى، ولكن امل�ساعر ال�سغرية، رغم ابتعادها، تظل تثقل 

ب اأكرث من  ال�سورة حتى جتعل منها لوحة، وجتعل من االأ

 ، يدين كبريتني، اأكرث من �سدر اأكرث من كلمات. اإنه امللجاأ

التي  واليد  مان واحلب،  االأ ن�سان  االإ يفنقد  الذي  الوقت  يف 

ت�سد دون اأن حتمل م�سماراً اأو �سكينًا.

اأن  ن�سان  للإ ميكن  التي  املماثلة  امل�ساعر  ع�رسات  هناك 

ية  1971-8-30 .   يحلق فيها، املهم زاوية الروؤ

5- حتويد العرو�سة 

ثم  ال�رسقية،  يف  �سائداً  كان  تقليداً  تتناول  عادية،  ق�سة 

زال.

تلك  يف  واأطفاله  ون�سائه  برجاله  املجتمع  ال�سخ�سيات: 

املحافظة ؛ ثم عنرب رمز املا�سي الذي يت�سور اأن الدنيا ما 

تزال يف مكانها، كما كانت قبل ع�رسين اأو خم�سني �سنة، 

ولكنها تكون قد تغريت يف هذي ال�سنني، بعد موت راعيه 

مل  ثالث  راٍع  كنف  يف  ن  االآ وهو  الثاين،  راعيه  ثم  ول،  االأ

يعرف هذه التقاليد، واإمنا �سمع بها منذ وقت طويل، لكنه 

مل يع�سها وال يعرتف بها. 

عنرب هذا حماولة ت�سبث، حماولة يائ�سة ومهزومة.

والقدرة  املا�سي  بني  التوفيق  حماولة  رجب  وال�سيخ 

الفعلية على املواجهة.

رجل عادي، ملك ب�سعة فدادين من التقتري واجلوع، يريد 

املقدمة.  يف  يكون  ن  الأ عنه  رغمًا  يدفع  ال�سلمة،ولكن 

ن�سان يف املقدمة يواجه مواقف يجب اأن يقول كلمة،  واالإ

القدرة  من  ينطلق  يت�رسف  عندما  يت�رسف،وال�سيخ  اأن 

مكانيات النا�س الذين دفعوه،ولذلك  احلقيقية، والواقعية، الإ

مكانيات، ولكي يثبت اأنه يف  ياأتي ت�رسفه حمكومًا بهذه االإ

املقدمة، واأنه ي�ستطيع اأن يت�رسف، يوافق. وتبداأ امل�سكلة 

يهزمه،  اأن  وطبيعي  املا�سي،  يواجه  كان  موافقته:  من 

ولكن هزمية التغري اأكرث منها هزمية القوة..

�سكًل  تاأخذ  الق�سة  تبداأ  ول،  االأ امل�سوار  وبانتهاء 

كاريكاتوريًا.. من اأجل تنمية �سخ�سية ال�سيخ رجب، ومن 

اأجل اإثبات اأن الدنيا تغريت.. قد تكون قد جنحت، ولكن لي�س 

فيها من احلرارة.

 ق�سة عادية فقط.

6- حادثة �سرف:

 احلب هو العيب. كان.ومازال تقريبًا، يف اأغلب اأجزاء هذا 

قبل  من  فيه  مرغوب  غري  حمرم،  احلب  املتخلف.  العامل 

خرين كطريق للحياة والعلقات. والنا�س منذ ولدوا حتى  االآ

اأن  ن اليكفون حلظة واحدة عن احلب، لكنهم يحاولون  االآ

يحبوا ب�رسية ومتويه، وفاطمة بنت القرية ال�سغرية اإمراأة 

قمحية نا�سجة، كل �سيء فيها جميل يغني، عيناها، لون 

ب�رستها، �سدرها الذي يقفز يف الهواء لكي ي�رسب الرجال، 

طفال ال�سغار الذين يحاولون  لكي يعذب الذكور، حتى االأ

ثبات ذكورتهم املبكرة.. اأن يتعروا عندما يرونها الإ

مبقدار  مرغوبة،  م�ستهاة،  مغرية  ماهي  مبقدار  فاطمة   

ماهي اأمل واأمنية، فاإنها م�ستحيلة.اليفكر اأحد اأن يتزوجها 

الرغبة  من  غللة  تظل  ولذلك  وجمالها،  اإغرائها  لفرط 

خيها  كل الأ العزبة حاملة االأ اأر�س  واحللم، وهي ت�سري يف 

التي يخاف  تقع احلادثة  اأن  الذي يخاف عليها، ويخاف 

كل  رغبة  الن�ساء، ميثل  يغوي  الذي  الو�سيم  وغريب  منها، 

الرجال، وميثل الفتوة الثاوية يف قلوبهم. اأغرى عدداً كبرياً 

من الن�ساء، والن�ساء مبقدار ما يخفن منه، فاإن هذا اخلوف 

يكون طريق وقوعهن. وفاطمة، تقع.

كانت  والتي  يوم،  كل  الوقوع،  تنتظر  كانت  التي  والعزبة 

وت�ستعجله،  الوقوع،  هذا  اأخبار  ت�سمع  اأن  على  تتلهف 

بقوة  وقوع  ال  وكانه  ينتهي  �سوف  �سيء  كل  اأن  متاأكدة 

قاهرة ال ميكن اأن يقف يف وجهها اأحد.

ولكن عندما تقع احلادثة، تفاجىء اأهل العزبة كلهم، وتبداأ 

الدراما تدق اأع�ساب النا�س وحياتهم، وينزف يف اجلو ريح 

حتمل رائحة الدم.
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فرج اأخو فاطمة ي�رسب املع�سل وي�سع راأ�سه بني راحة يديه 

اأن متنحه قوة غام�سة  ويطرق كاأنه امراأة تبكي، وينتظر 

اأن  مهمًا  لي�س  املنا�سب،  الت�رسف  الت�رسف،  على  القدرة 

يكون القتل، ولي�س مهمًا اأن يكون الن�رس، ولكن املطلوب 

ت�رسف يلئم احلالة وينتهي اإىل نتيجة.

  وفاطمة بني ن�ساء م�سوهات الروح، يعرفن كل �سيء، ولكن 

يردن اأن ي�سمعن كل �سيء بالكلمات، وكاأنه دقات جر�س، 

توافق  عندما  النهاية  تقول..ويف  كيف  تعرف  ال  وفاطمة 

على اأن يجرى عليها الفح�س وت�ستبعد املا�سطة التي تدبر 

لقاء الرجال والن�ساء حتت �ستار خياطة امللب�س، لت�سبح 

ت�سدر  اأن  ت�ستطيع  التي  الوحيدة  املراأة  هي  جورج  اأم 

موكب  فاطمة.  وجتر  حكمًا. 

وغًل  و�سماتة  حزنًا  ميتلىء 

وانتقامًا وطهارة وتلقى مثل 

ال�رسير  على  م�ساك�س  حيوان 

مي�سكن  باأن  الن�سوة  ويتربع 

جورج  واأم  و�ساقيها،  يديها 

وتقوده  زوجها  حتكم  التي 

اإىل الكني�سة كل اأحد، التعرف 

هذه،  مثل  حالة  تواجه  كيف 

يختم  التي  الزغاريد  ولكن 

نعوة  مثل  الف�سل  هذا  فيها 

موت.

�سحيح اأن فاطمة عذراء، اأو هذا ما تنتهي اإليه اأم جورج، 

ولكن �سيئًا هامًا يكون قد �سقط وتل�سى يف نف�س اللحظة. 

هو  ال�سيء  هذا  نوع.  اأي  من  كلمات  دون  يتم  و�سقوطه 

ن�سان. الرباءة. براءة احلياة، براءة العلقات، براءة االإ

الليلة  تلك  تنام  اأن  ويجربها  اأخته،  ي�رسب  وهو  وفرج 

نحدار اإىل  على البلط، كانت بداية تل�سيه، اأ�سبح ميثل االإ

الناحية الثانية، مبعنى عدم قدرته نهائيًا على اأن ي�ستعيد 

فاطمة اأو ميار�س عليها �سلطانًا فعليًا.

  وعبدون الذي يحاول اإغراق قريب يف البئر، يريد من هذه 

املحاولة اأن يوؤكد على قوة اإبنه، القوة التي يفتقدها هو.

النا�س  ومعرفة  وا�سحًا،  �سيء  كل  اأ�سبح  النا�س..  وعرف 

اأو  ت�ستنتج  اأن  ممكنًا  وكان  قبل،  من  وموؤكدة  �سابقة 

ويدا�س،  ن�سان  االإ يعذب  اأن  اأجل  من  ولكن  فيها،  يت�سامح 

ال�سيء  هذا  واأ�سبح  حوا�س  لها  وو�سعت  التقاليد  خلقت 

الغام�س، الذي ي�سمى املجتمع، اأو املجموع اأو الكتلة، يريد 

يدفع  اأن  يدفع،  اأن  الفرد  وعلى  به،  خا�سة  وحقوقًا  خلقًا 

با�ستمرار ودون اأن ي�ساأل !

م�ساهد بائ�سة، مليئة بالعذاب، وهي متثل مرحلة انتقال، 

اإىل  املا�سي  من  ال�سوء  اإىل  الظلل  من  النا�س  انتقال 

احلا�رس، فاحلب الذي كان عيبًا، كان حمرمًا ا�سبح النا�س 

ميار�سونه بعلنية اأكرث من ال�سابق، لكن مل يجدوا له تقاليد 

تعرتف به وت�سونه.. ويف هذه املرحلة يجب اأن يدفع ثمن 

لكل �سيء !

نهاية حادثة �رسف متثل قوة اإ�سافية !

نوثة، ولكن  االأ الطاغية  نثى املرغوبة،  االأ   فاطمة ماتزال 

خيها، وتنف�س عن  اأ�سبحت عيناها تنظران بجراأة حتى الأ

اأن حكمت على  بعد  التي متتد وتتطاول  اليد  نف�سها غبار 

املجتمع حكمًا مربمًا، وفقدت براءتها.

يكون  اأن  اأق�سم  الذي  وغريب 

يغوي  ال  ب�سيطًا،  عاديًا، 

بهذا  فرتة  التزم  الن�ساء، 

وعاد  تخطاه  ثم  الق�سم، 

يعترب  وبداأ  وىل،  االأ �سريته 

الفرق  له،  حلاًل  امراأة  كل 

و�سغرية،قريبة  كبرية  بني 

اأو بعيدة..ما عدا فاطمة التي 

ظلت م�ستع�سية عليه، وكاأنها 

متثل �سيئًا م�ستحيًل !

7- �سره الباتع 

 هذه جمموعة ق�س�س، بطولها وتنوعها ونهايتها.

  واإذا كان ال�سلطان حامد بداية معركة �سغرية بني طفل 

باأن  تنتهي  فاإنها  ال�سموع،  متحان، عن طريق  واالإ �سغري 

اأيام  املا�سي،  اإىل  ترجع  كبرية،  وطنية  معركة  ي�سبح 

ن ، نابليون وجرناالته، ولها امتداد حتى االآ

بال�سمع  املليء  املقام  وهذا  اجلبانة  الدنيا،  بداية  الطفل 

ال�سائل، الرف�س للتقاليد وبداية التفتح، اجلد الذي ي�ستقبل 

املمنوع  بالقهوة  املتمثلة  باملحرمات  وي�ستمتع  الغرباء 

�سئلة  االأ وبداية  وجده  الطفل  بني  العلقة  وهذه  منها، 

الكبرية.

�سياء  االأ كل  حلظة  يف  يتذكر  احلياة،  هذه  يف  وال�سياع 

اأخرى كل ما يجب  التي ن�سيها �سنوات، وين�سى يف حلظة 

حتى  ن�سان،  االإ ذاكرة  يوم  كل  م�ساكل  وتثقل  يتذكره،  اأن 

ت�سبح ذاكرة جديدة لي�س لها علقة باملا�سي، وماهي اإال 

حلظة اأخرى حتى ينفجر املا�سي مرة ثانية. ويكرب الطفل 

ويتيه، وتبداأ اأ�سئلة تاأخذ طابعًا جديداً خمتلفًا.

�سباح واللفة    ال�سلطان حامد، لي�س هذا املقام املعتم، اإنه االأ

بنى  من  ؟  موجود  هو  ملاذا  هو؟  من  والعذاب.  اخل�رساء 
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يك�سف  وىل  االأ ال�سبا  رحلة  ويف  بناه؟  وملاذا  املقام  هذا 

مكنة،  االأ كل  يف  موجود  حامد  ال�سلطان  اأن  الكبري  الطفل 

ال�سوؤال �سيغة  مكنة، وياأخذ  اأكرث االأ اأقل تقدير يف  اأو على 

الغربال  هذا  والذاكرة  واخلوف،  العجب  اإىل  اأقرب  جديدة 

ويف  يختفي،  يغيب،  ي�سيع  �سيء  كل  فيه  ي�ستقر  ال  الذي 

�سئلة، بطريقة  حلظات اأخرى يتمزق، وتنبثق على ال�سطح االأ

كت�ساف. وال�سلطان  جديدة، ال�سلطان بني الرف�س ورغبة االإ

بهذا  حياته  ويوا�سل  املقد�س،  والرمز  امللوث  الرمز  بني 

طمئنان القدري  االإ

تظل  واكت�سافه  املغامرين  جنون  اإىل  اأقرب  وبطريقة    

األغاز ال�سلطان حامد تلوب يف ذاكرة هذا الطفل الذي كرب 

ن حتى اأ�سبح رجًل، ويحمل معه األغازه، ولكن بطريقة  االآ

الو�سول  طريق  عن  مكان.  كل  يف  واكت�سافه  املغامرين 

والغرق يف ذات جمهولة التك�سف عن نف�سها اإال ملن يفتح 

عليهم اهلل، واإىل الرجل الغريب الذي رف�س اأن يكون �ساحب 

اأطيان اأو موظفًا حكوميًا، وبداأ مع ال�رسكات، لكي ي�سبح 

ممثًل لعقل جديد، ولكن ب�رسوط �سيئة،وطريقته يف اختبار 

العامل ب�سكل بدائي.. ثم هذا الغريب الذي ينزل �سيفًا عند 

جده، وهو يف طريقه اإىل رحلة جمهولة و�سوته وهو يردد 

مدد، مدد، وحديثه الذي ي�سكل بداية حلل هذا اللغز، ولكن 

احلياة،  يف  اأخرى  مرة  الغرق  ثم  ومعذبة..  مثرية  بطريقة 

و�سفر الذاكرة البعيد، حتى تكون تلك ال�سدفة البلهاء التي 

كت�ساف.  حملت امراأة اإىل م�ست�سفى، وبداية االإ

ال�سلطان  عن  حماميًا  اأ�سبح  الذي  ثري  االأ ور�سالة    

م�سادفة..الر�سالة التي تقول الكثري، على ال�سلطان وال�سعب 

ال�سلطاين.

  هذه الق�سة الق�سرية الطويلة حتتاج اإىل درا�سة م�ستقلة. 

البد فيها نقاط عديدة ت�سكل قوة و�سعفًا يف وقت واحد.

كت�ساف  االإ نزعة  متثل  رموزها  تظل  حني  قوية  فهي    

م�سار  طوال  وعلى  ن�سان،  االإ حياة  يف  الغامرة  املثرية 

باأنواعهم،  النا�س  وهي  حقيقيًا.  ن�سيانًا  الين�ساها  حياته 

باملا�سي  علقتها  حيث  من  �سواء  املتفاوتة،  وعقلياتهم 

رتباطات معينة. وهي منوذج لبطولة النا�س  اأو متثيلها الآ

الب�سطاء يف طريقة الرف�س واملقاومة.

اكت�ساف،  هي  مما  اأكرث  �سفة  خر..  االآ اجلانب  يف  ولكن   

هذا  خَط  اأكرثها  كان  ق�س�سي،  قلب  يف  و�سعت  �سفة 

مراأة كان ممكنُا اأال توجد،اأال تتكلم،  كت�ساف املفاجىء الأ االإ

مراأة مبوا�سفات معينة، كان ميكن اأن تكون غريها، ال  والأ

حول  كتب  ما  تر�سل  وال  التاريخية،  املراجع  بتتبع  تهتم 

املو�سوع يف النهاية.

 اإن الر�سالة التي تك�سف كل هذه اخلوارق جاءت من نقطة، 

من مكان، معتم، لو اكت�سفها يف دار الكتب، عند �سيخ يف 

قرية بعيدة، يف �سدر اأحد الغرباء الذين ميرون على اجلد، 

يف املجتمع العلي..لو اأن هذا مت بهذه الطريقة.. ولكن !

مالحظة:

هذه  يف  توؤخذ  حلظة  كل  اأن  للنظر  امللفتة  �سياء  االأ من    

خرى،  االأ باللحظات  علقة  لها  وكاأن  م�ستقلة،  الق�سة 

وكاأنها عامل م�ستقل له اأركانه وجوه..ولكن يف ثانية تقوم 

الواو بحفلة ربط رائعة، قلما تتوفر لهذا املر�س يف اأماكن 

اأخرى اأو لدى اأ�سخا�س اآخرين. 1971-8-31 .

ي اآي  ثانيًا: لغة االآ

1- حالة تلب�س 

اليومية  احلياة  اإىل  اإدري�س  يو�سف  يعود  اأخرى  مرة 

الب�سيطة، حياة اإن�سان ما، ميكن اأن يكون اأي اإن�سان. ومن 

اأن يكون حلظة يف حياة  خلل حلظة ما، حدث ما، ميكن 

ي واحد، يبداأ يراقب وير�سد، ثم ي�سجل،  اأي واحد، وحدث الأ

بعني مليئة باحلنان والتفاهم.

  فتاة من �سوهاج، وميكن ان تكون من اأي مكان، �سغرية، 

�سنة اأوىل جامعة، يف فناء الكلية، ويف هذا الفناء الداخلي 

ت�سحب  اأحد،  الي�سله  والذي  والرطوبة،  بالظلل  املليء 

ال�سجائر، ومت�سك بيدها  الكبرية علبة  الفتاة من حقيبتها 

خرى الكربيت، تريد اأن تدخن �سيجارة. االأ

  اآالف البنات، مليني، يدخن. ولكن عملية الر�سد، كانت 

اللحظات  هذه  يتابع  وهو  العميد،  غرفة  من  املرة،  هذه 

الكربى.

  �سحبت العلبة، اأم�سكتها بيدها، فتحتها، باأ�سابع مرجتفة 

�سحبت �سيجارة فلرت، اأم�سكت

علبة  اأخرجت  فمها،  من  قربتها  بللتها،  ال�سيجارة،   

اأولعت  الن�ساء  وبطريقة  العود،  اأخرجت  فتحتها،  الكربيت، 

كله  امت�سته  مرتع�سًا،  عميقًا  النف�س  كان  نف�سًا..  و�سحبت 

حتى  جلدها  حتت  �رسى  اأعماقها،  اإىل  نزل  الداخل،  اإىل 

و�سل اإىل اأ�سابعها.. ويتابع هذه اجلزئيات ال�سغرية غري 

بندول  الذي يرك�س مثل  الكلية،  املنظورة، وبعيون عميد 

ويفكر  اجلامعة..  ورئي�س  زوجته  بني  املتعبة  ال�ساعة 

خرى. وهي ماتزال  بالف�سل، بال�رسب، باأالف العقوبات االأ

تدخن، كل نف�س، كل حركة �سغرية لل�سيجارة باجتاه الفم، 

زمن مديد مليء باللذة والعذاب معًا.

�سياء العادية نظرة  اإىل االأ اأن ينظر  اإن عبقرية الق�سا�س   

واملهمة  �سيء غري عادي،  ن يف كل عادي  الأ عادية،  غري 
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وتركيز  العادي  من  العادي  غري  اكت�ساف  هي  �سا�سية  االأ

ال�سوء عليه، لكي تربز دقته وقوته وغري عاديته. 

اآخرون  ق�سا�سون  واآخر،  ق�سا�س  بني  الفرق  هو  وهذا    

حداث الكربى، اخلارقة، ولديهم مواد اأولية  يفت�سون عن االأ

عبارة  النهاية،  يف  حداث،  االأ ولكن  ثقيلة،  احلجم،  كبرية 

اإىل  تتحول  اأن  وثقيلة، دون  اأولية كبرية احلجم  عن مواد 

حلظات مكهربة مت�سي على اأ�سلك متوترة خطرية.

املعاجلة،  طريقة  املعاجلة،  حلظة  يا،  الروؤ زاوية  املهم    

اإىل  وعاديًا يتحول  اإىل حادث مهما كان �سغرياً  وبعدها 

حادث كبري وغري عادي !

2- الزوار

حياتها،  يف  النا�س  ع�رسات  زارت  عان�س،  بائ�سة،  مراأة 

ن  وقدمت خدمات كثرية، ولكن هذا كان يف املا�سي اأما االآ

اليزورها  م�ست�سفى،  يف  �سهور  ب�سعة  ومنذ  ترقد،  فاإنها 

يام ومل ياأت اأخوها اأو  اأحد، والتنتظر اأحداً بعد اأن مرت االأ

الذين زاروها.

امراأة  ترقد  اأحد  اليزورها  التي  املراأة  هذه  جانب  واإىل 

بكلمات  ال�سيق  هذا  وتعلن  زوارها،  بكرثة  ت�سيق  اأخرى، 

قا�سية مبا�رسة.

يام تتتابع بطيئة م�سحونة  طار.. ولكن ما تكاد االأ   هذا االإ

خيط  دخلها  وقد  ال�سورة،  تتغري  حتى  يائ�س،  بانتظار 

�سغري: 

لزوار  �سغرية  خدمات  تقدم  تبداأ  م�سكينة،  وىل،  االأ املراأة   

لكي  الغرفة  من  اخلروج  من  اخلدمات  تبداأ  م�سم�س، 

العناية  اإىل  وميتد  للجلو�س،  مكانًا  �رسيرها  ي�ستعمل 

طفال وتقدمي الكرا�سي، تنتهي باأن تعترب زوار م�سم�س  باالأ

حاديث، حتى اليجدون وقتًا يقولون  زوارها، فتبداأ معهم االأ

وا يزورونها. فيه كلمة ملن جاوؤ

بداأت �سكينة تعرف جميع زوار م�سم�س، تعرف اأ�سماءهم 

و�سلة القرابة بينهم وبني م�سم�س، وبداأت تنتظر زياراتهم 

بلهفة، وكاأنهم جاءوا يزورنها.

بواجب،  تقوم  �سكينة  املراأتني.  العلقة بني    وهنا تختل 

اأن ت�ستمتع بهذه  ن  االآ يام حقوقًا، حتاول  االأ رتب لها من 

كلمات  يتعدى  ال  م�رسوعًا،  �سغرياً  ا�ستمتاعًا  احلقوق، 

ت�سيق  كانت  التي  وم�سم�س  الزوار  هوؤالء  مع  تتبادلها 

عندما  ن،  االآ تاأكلها  الغرية  بداأت  وغلظتهم،  الزوار  بعدد 

وقت  طوال  كلمة  لها  يقولوا  مل  الزوار  هوؤالء  اأن  ت�سعر 

الزيارة.

  وتبداأ رحلة العذاب. ولكنه عذاب حمكوم باملر�س والعزلة 

وهذه العلقات التي اأ�سبح لها طبيعة خا�سة من الع�رسة 

الم امل�سرتكة، ورغم ذلك، فاإن كل ال�رسوط التي  الطويلة واالآ

تغذي العذاب قائمة تنتظر حلظة التفجر، تعرب عن نف�سها 

نتقام،  ؛ وملا جتد م�سم�س الفر�سة منا�سبة، تبداأ رحلة االإ

ن�سان، حتتار كيف  االإ اأخرى، حلظة يقظة  ولكن يف حلظة 

باإ�سمًا  تناديها  هل  معركتها،  معها  تبداأ  �سكينة،  تنادي 

جمرداً ؟ هل تقول لها يا بنت يا �سكينة ؟ هل ت�ستعمل تعبرياً 

ن�سان  االإ بداية  احلرية  هذه  وتكون  ذلك،  ثالثًا؟ حتتار يف 

بعد �رساع طويل حالت، دون زمن، متر  الت�سليم..  وبداية 

خلله كل �سور واأ�سباب املعركة، تنتهي اإىل ال �سيء..

بقى ا�سمعي يا.. 

 واحتارت 

ال.. وال حاجة، ده كانت كلمة كده وعدت..  

3- ق�سة ذي ال�سوت النحيل:

  مرة اأخرى املجنون يتكلم، ولكن هذا املجنون مهزوم، جن 

نه فقد ما كان يعتربه حقًا له. اأ�سبح  نه هزم، والهزمية الأ الأ

ينظر اإىل النا�س كاأنهم اأعداء، واأ�سد ما يهوله العيون. كانت 

عميقة،  حتته،  النا�س  وجميع  حتته،  الذين  النا�س  عيون 

اأول  قبل،  من  �سيئًا  يروا  مل  نهم  الأ وتغرق،  تبتلع  ال�سعة، 

�سيء راأوه واأهم �سيء هو.

  وبداأ يهذي ويت�سور اأنه حما�رس، حما�رس بالعيون، تريد 

اأن تطبق عليه، اأن تقتله، وال جناة له اأبداً.

  اأغرى البواب، وحار�س الكراج، اغرى النا�س اأن يقولوا له 

ماذا يفعل النا�س حتت، ماذا يريدون

 منه، ولكنه مل ي�سل، �ساعت جهوده عبثًا.. اأما اأخوه فقد 

وخل�سًا  هكذا،  اأ�سبحت  الدنيا  ا�سرب  له:  يقول  اأن  حاول 

اآخر، ولكنه ال يريد  من هذا املاأزق.. ارحل. فت�س عن بيت 

اأن ي�سلم وجاء وقت اأ�سبحت امراأته مع النا�س الذين حتت 

وينظرون اإليه تلك النظرة التي تخيفه.. وهزم.

واأثر  معينة،  مرحلة  عن  تعرب  اأن  حتاول  متو�سطة،  ق�سة   

وقد  متوا�سعة..  ية  الروؤ زاوية  النا�س.  على  املرحلة  هذه 

اليكون مطلوبًا من ق�سة ق�سرية اأكرث من ذلك.

4 – الورقة بع�سرة.

  ما هي ال�سعادة ؟ 

والد  واالأ الزوجة  مع  البيت  يف  احلياة  متنغ�س  رجل 

والرتابة، يريد يف ذكرى ميلد زواجه اأن يفعل �سيئًا ليك�رس 

مل  زوجته،  مع  حياته  على  امل�سيطر  والتفكري  امللل  طوق 

من.. ومل تكن  اإليها لتكون ج�رساً للأ يجد اال هدية يقدمها 

الهدية اإال ورقة نقدية كتب يف البيا�س الذي فيها كلمات 

حلوة بخط اأنيق.
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لن  نها  الأ �سمجة،  الفكرة مزحة  اعترب  اعترب،  تردد،  فكر،    

ميكن  وال  يام،  االأ �سنعتها  التي  احلياة  طبيعة  يف  تغري 

لهدية، حتى لو كانت ورقة نقدية من فئة الع�رسة جنيهات 

اأن تفعل �سيئًا.. وهذا ما ا�سطدم به، يف البداية، ولكن يف 

حلظة اإ�رساق، انبثقت فجاأة يف عقلي الزوج والزوجة معًا، 

تعانقا بكيا معًا، تذكرا احلياة املا�سية، حياتها امل�سرتكة. 

واكت�سفا ال�سعادة التي يعي�سان فيها !

يو�سف  اأن  اأ�سعر  مل  ال�سعادة،  كت�ساف  الإ متعبة  حماولة    

ادري�س ا�ستطاع اأن ينجو من حلظات ال�سعف التعي�سة التي 

قادت خطواته يف هذه الذاكرة املقفرة، وبالتايل، ال اأعتقد 

اإذا كانت تذكره بالق�س�س  اإال  الكفاية،  اأنه �سعيد مبا فيه 

ح�سن التي كتبها. 1971-8-31 االأ

5-فوق حدود العقل:

مور  االأ اإىل  ينظر  اأن  ن�سان  االإ تعلم  الطب  مهنة  اأن  يبدو 

ن بداية علقة الطبيب مع املري�س  ال�سغرية والداخلية، الأ

خلل  ومن  قلبه،  دقات  وي�سمع  ملب�سه  عنه  ينزع  اأن 

العنق  اأربطة  عامل  غري  خر،  االآ العامل  يكت�سف  الدقات 

خر تكمن احلياة احلقيقية،  والقمي�س واحلذاء، ويف العامل االآ

وباكت�سافها مي�سك طرف اخليط احلقيقي.

نظرات  خلل  من  بداأ  كق�سا�س،  ت�سيخوف  بداأ  هكذا    

مل، ويو�سف  الطبيب الفاح�سة التي تكت�سف اأين مو�سع االأ

اإدري�س ي�سري يف نف�س الطريق، طريق اأن مي�سك بال�سماعة. 

ي�سعها على القلب لي�سمع ويكت�سف.

يبداأ يف غرفة ماأمور  ال�ساحكة،  الفاجعة  الق�سة،    وهذه 

�ستمارة  االإ وكتابة  اإن�سان،  ا�ستمارة  يكتب  الذي  ال�سحة 

تعني اإما اأن يحال اإىل م�ست�سفى املجانني اأو اأن يبقى يف 

جراءات وتكاد الق�سية اأن  �سف العقلء..وبعد اأن تنتهي االإ

اإ�سافية،  معلومات  ال�سكل،  ال�ستكمال  ت�ستوقفه،  تنتهي، 

كان من املمكن اأن ي�سوغها اأي اإن�سان اآخر. ومن خلل هذا 

�ستدراك تبداأ املاأ�ساة تتك�سف ! االإ

فرتة  �سوى  زواجه  على  مي�س  مل  عمره،  بداية  يف  رجل   

ي�ستكمل  لكي  يدي  االأ مكتوف  الطبيب  اأمام  يقف  ق�سرية، 

املجانني،  م�ست�سفى  اإىل  واإحالته  فح�سه  اإجراءات  �سكليًا 

واإىل جانبه يقف جندي ملمع مريب الوجه، وبعد اأن يتعب 

�ستمارة املعلومات، ويكاد  �سئلة ويدون يف االإ الطبيب من االأ

قريب  خانة  الفارغة،  ال�سغرية  اخلانة  تربز  مر،  االأ ينتهي 

املجنون، وال�رسطي الذي جاء به. وهنا تتحول الق�سية اإىل 

ينظر  وكاأنه  ر�س،  االأ اإىل  املجنون  حتديق  انتهى  ماأ�ساة. 

�سئلة نف�سها، ولكن من   ر�سية، لتبداأ االأ اإىل منت�سف الكرة االأ

جديد، وب�سوء جديد.

اأنها زوجة املجنون، ر�سمت حواجبها بدقة،   امراأة تدعي 

الرثاء  كلمات  اإياها،  الكلمات  امل�ساحيق، وحتفظ  و�سعت 

ول  والتفجع، ويف اللحظة التالية يدخل رجل ثالث، يبدوالأ

يتبني  الثانية  اللحظة  يف  ولكن  علقة،  له  لي�س  اأن  وهلة 

من  فعًل  ع�ساب  مري�سًاباالأ كان  والذي  الثالث  خ  االأ اأنه 

كرب،  خيه االأ �سغر، الأ قبل، ولكن يعز عليه اأن يرتك اأخاه االأ

مرياث  قراريط  ثلث  اأجل  من  املجانني  م�ست�سفى  يدخله 

ر�س. من االأ

نها غري قابلة للتلخي�س    يح�سن عدم تلخي�س الق�سة اأكرث، الأ

ن مقاطعها من الثقل والتاأثري بحيث يجب اأن تقراأ  اأواًل، والأ

تتغري  املواقف،  تتغري  الكلمات،  خلل  ومن  كلماتها.  كل 

الذهن  ي�سبح  جابات،  واالإ �سئلة  االأ معاين  تتغري  الوجوه، 

جابات  االإ ي�سمع  قراريط،  بثلثة  اليطمع  الذي  املحايد، 

اإىل م�ست�سفى املجانني،  اإن�سان  ر�سال  التي كانت كافية الإ

جابات طريق اإنقاذ اإن�سان. ت�سبح نف�س االإ

يريد  الذي  املفرتي،  كرب،  االأ خ  االأ اإنقاذ  حماولة  حتى    

ت�سبح  ر�س،  االأ من  كامل  فدان  بامتلك  طموحه  حتقيق 

البارد  الطبيب  موقف  لتغري  حتى  كبرية،  املحاولة  هذه 

القا�سي.

  هذه من الق�س�س القليلة، على �سغرها، التي حتمل �سحنة 

ثر ! ماأ�ساوية هائلة االأ

  6- هذه املرة 

فيها  يرتمن  التي  اإدري�س  يو�سف  اأنا�سيد  واحلب  ال�سجن   

ب�سوق وعذاب، مثلما ترمن اآراغون بعيون اإلزا.

الذي  الكبري  القا�سي  والباب  اجلدران  لي�س  هنا  وال�سجن 

اليفتح اأكرث من ذلك، قبل ذلك وبعده، ال�سجن طريق داخلي 

نتظار،  الكت�ساف النف�س تبداأ ال�سكوك واللهفة واحلرية واالإ

وتبداأ رحلة ال�سمود اأو ال�سقوط.

هذه  ادري�س  فيها  كتب  الذي  الوقت  معرفة  املفيد  من    

ال�سجن  اأثر  كبري  حد  اإىل  يف�رس  ذلك  معرفة  ن  الأ الق�سة، 

اأو  اجلنون  اإىل  به  �سيدفع  والذي  �سبح،  مثل  يلحقه  الذي 

ال�سقوط.

�رسخات  تدوي  منها،  جانب  الق�سة،  هذه  خلل  ومن   

تدوي  الهم�س،  م�سحوق  بدوي  �سود،  االأ الع�سكري 

ق�رس  حدود  بعذابها  ت�سل  التي  الطويلة،  الليايل  عذابات 

دي�ستويف�سكي يف ذكريات بيت املوتى.

رطوبة  ونفح  اإطارها،  ال�سجن  كان  التي  الق�سة  وهذه   

�ستائية يف العلقات بني ال�سجني وزوجته، فَجر يف حلظة 

اأنا�سيد احلب املخنوق، وال�سكوك املدوية.

  لي�ست هذه ق�سة، اإنها اأن�سودة عذاب، اأن�سودة بكل معنى 
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الكلمة، �رسيعة، متوترة، مرتمنة، تريد اأن متزق، اأن ت�رسخ. 

والكلمات مل تعد كلمات، اأ�سبحت اأ�سلحة خميفة. كل كلمة 

من  اأحد  ال�سعر،  كلمات  من  اأكرث  معربة  م�ستقل،  عامل  لها 

اأن  وقوتها  با�ستقللها  وتفاخر  ترفرف  اأن  تريد  ال�سكني، 

يف  بارعًا  ادري�س  يكن  �سيء.مل  عن  تعرب  اأن  �سيئًا،  تثبت 

اختيار لهفة الكلمات مثلما هو يف هذه الق�سة.

 مل يعد احلب علقة بني رجل وامراأة، بني رجل وزوجته. 

يت�سلق  يكت�سف،  وحده،  يعربد  متامًا  م�ستقًل  �سيئُا  اأ�سبح 

جدران ال�سجن، يفلت من العيون، من ال�سفاه، من اأ�سياء لي�س 

لها اأ�سماء ابداً.. بالعربدة والت�سلق ي�سيع، ال ي�سبح علقة 

ح�سا�س غري  اأكرث من ذلك واأقوى، وهذا االإ مبا�رسة، واإمنا 

املنطقي، الذي التعرب عنه الكلمات ي�سبح قانونًا اأقوى من 

اأن يثبت،  اأن ي�سل،  القوانني املنطقية واأ�سلب منها. يريد 

اأبدي  �سكون  يف  جمنونة  �رسخة  اأعرف.  ال  عن..  يعرب  اأن 

مدمر ال ت�سله ال�سم�س وال تقربه �سلة امل�سلني، اإنها تنبت 

اإنها  الفم،  لي�ست ف�سفو�سة على طرف  فجاأة يف مكان ما، 

عذاب ولد يف حلظة لي�س لها علقة بالزمن، ومنت ب�رسعة 

تنتهي،  اأن  تريد  ترتاجع،  تذوب،  بداأت  ثم  �سيطرت،  حتى 

ولكن ال ت�ستطيع. والكلمات التي قيلت، والتي قيلت ب�سكل 

معني اأزمت املوقف اأكرث، ودفعته اإىل ذروة التوتر اأكرث من 

قبل. اأ�سبح قويُا.

  رمبا كانت هذه الق�سة من اأجل الق�س�س التي ت�سادف 

ن�سان يف حياته، واأية كلمات ال تعنى اأكرث من حماولة  االإ

اإف�ساد لها ! 1971-8-31 .

ي اآي 7- لغة االآ

بدا يل عنوان هذه الق�سة، وعنوان الكتاب كله، مثرياً ؛ مثرياً 

ين اأح�س�ست يف البداية اأنه من  �سمئزاز، الأ للرف�س وحتى للإ

�سيء جدي.لكن  اإىل  منه  الفنطازية  اإىل  واأقرب  الدلع،  قبل 

ن�سان ي�رسع بقراءة هذه الق�سة، ويح�س بعاملها  ال يكاد االإ

حتى يتملكه اخلوف، يبداأ باكت�ساف لغة جديدة اأكرث قدرة 

التفجع  كلمات  من  املتداولة،  اللغات  من  التعبري  على 

غرتاب والعذاب التي ي�سطدم بها النا�س اأينما ذهب. واالإ

ذلك  حاول  طفولته.  من  �سيئًا  ي�ستبقي  اأن  يريد  اإن�سان    

�سم الذي اأطلقه على ابنه، ولكن ظل ي�سعر اأن  من خلل االإ

رئي�سًا  اأ�سبح  الدكتوراة،  على  ح�سل  تعلم،  ينق�سه.  �سيئًا 

يف معهد، اإن�سانًا مرموقًا، ولكن �سيئًا قويًا ي�سده اإىل ذلك 

الرغبة  فيه  فجر  الذي  بالذات  الوجه  ذلك  واإىل  املا�سي، 

والطموح منذ وقت مبكر.

الرغبة  بني  وال�سمري.  الواقع  بني  تقع  حالة  فهمي، 

وامل�ستحيل.

  الطفل الذي كان يجل�س معه على نف�س املقعد، وهو �سغري، 

ظل �سبحه يطارده، يدفعه، حتى ظن نف�سه اأنه رحل، ولكن هذا 

الظن �سقط وانهار يف حلظة، وهو يرى فهمي، ذاك، مري�سًا، 

ر�س، وعندما �سحبه من يده واأدخله  ووجهه متدل اإىل االأ

اإىل بيته مثل ل�س، واأو�سى اخلادم اأن يرعاه، وو�سعه يف 

املطبخ، وا�سطحب زوجته اإىل امل�رسح لكي التق�سي �ساعة 

مع مري�س، حماوالت الهروب هذه مل جتد.

لعلة  الباب  فتحت  �سغرية  علة  رق  فجاأة.االأ مر،  االأ بداأ    

مل، يتحول  ن�سان اجلثة التي يعربد فيها االأ كبرية. وذاك االإ

�ساخمًا  قامو�س، وقف  كلماتها يف  اإىل �رسخات التدخل 

ي  هات، اأ�سبحت االآ مثل �سمري ا�ستيقظ فجاأة، اأ�سبحت االآ

اللغة  كلمات  كل  من  واأقوى  اأكرث  �سيئًا  عذابًا،  �سح،  باالأ

العربية، مبا فيها من اأمل وتفجع و�رساخ وا�ستقامة.

  هذه ق�سة جمنونة. نعم جمنونة. والكلمات مثل علمات 

ي�سعب  حلالة  متوا�سعة  داللة  من  اأكرث  التعني  طريق، 

ح�رسها وحتديدها.

دواء  اأمله،  اليخفف  املثانة،  ب�رسطان  م�ساب  ان�سان   

يتلوى،  يديه،  يع�س  الفرا�س،  ب�رس. ي�رسخ، ميزق  اخرتعه 

كلب،  مثل  يزحف  بنف�سه،  ويلقي  قمة  اإىل  ي�سعد  اأن  يريد 

اأحد ي�ستطيع  اأن يتخل�س ولو حلظة من العذاب.. وال  يريد 

اأنه.........للزوجة  �سيئًا �سوى  اأن يعاونه..والطب مل ي�ستطع 

املدللة التي ال تفهم طفولة هذا الذي يحاول اأن يفعل �سيئًا 

مل ت�سارك فيها، مل ترها وحتى مل ت�سمع بها. وهو م�سدوه 

اأن ي�سرتجع  ال�سائع، طفولته، يريد  اأن يعيد ما�سيه  يريد 

هذه الوجود الذي طاملا دفعه يف اأيامه املا�سية كلها.

�سم،  االأ مل  االأ مقاومة  يح�سل.  اأن  ميكن  �رساع  اأب�سع    

الذي  خر،  االآ ن�سان  واالإ ت�سَلم،  ال  مقاومة  يائ�سة،  مقاومة 

اأن  �سيئًا،  يفعل  اأن  يريد  مل،  باالأ ي�سعر  اأن  جزئيًا  يحاول 

من  جهوداً  تعديل..ويبذل  اأقل  على  مل  االأ �رسخات  ي�سمع 

اأجل اأن ي�سل اإىل هذه اللذة، ويخلق اأول مرة، ويخلق للمرة 

والزوجة  ال�سهادة  على  يبول  النهاية  يف  ولكنه  لف،  االأ

مل ويرك�س  جتماعي واجلريان، ويحمل كتلة االأ واملركز االإ

بها لعله ي�ستطيع اأن يعمل �سيئًا.

  اأجمل نهاية لق�سة ق�سرية.

�سم،  االأ املوح�س  الوجع  لغة  ي،  االآ لغة  تربز  النهاية  ويف 

اأقوى من كل كلمات العربية الف�سحى، واأغنى من �سيبويه 

حكام ال�رسيعة  ن�سان اأن يعتذر للأ وابن املقفع! ويجدر باالإ

وامل�سبقة ! 

 1971-8-31  

  عبد الرحمن منيف

نزوى العدد �5 / ابريل �200 

17

مهنة الطب 

إن�شان  تعلم ال

إىل  أن ينظر ا ا

م�ر ال�شغرية  الأ

والداخلية، هكذا 

أ ت�شيخ�ف  بدا

أ  كق�شا�ض، بدا

من خالل نظرات 

الطبيب الفاح�شة 

التي تكت�شف 

مل،  أين م��شع الأ ا

إدري�ض  وي��شف ا

ي�شري يف نف�ض 

أن  الطريق، طريق ا

مي�شك بال�شماعة. 

ي�شعها على 

القلب لي�شمع 

ويكت�شف.
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1�

حممود دروي�س و�سط على ميينه اأبوعمار وي�ساره جورج حب�س



1�

ماأ�ســاة الرنجـــ�س

ملهاة الف�سة

ال�شعر واحلكاية التاريخية  

ليانــــة بدر
 

كاتبة وروائية من فل�سطني

�سم:ِ مَل اخرتت الف�سة حتديداً. ومل اأ�ساأله عن  �ساألت حممود دروي�س يومًا عن االإ

الرنج�س الذي كان معناه وا�سحَا..  لكنه مل ي�رسح يل. بل اكتفى بالقول باأن 

ال�سعر يتكلم بذاته. واأنا اأحاول هنا، اأن اأعرف لب احلكاية.

ملح  ا�ستعادوا  حني  وعادوا/  مراياهم..  اإىل  الطويل  النفق  اآخر  من   / »عادوا 

اإىل  القلع  عن  الدفاع  اأ�ساطري  من   / وعادوا  جماعات،  اأو  فرادى  اإخوتهم، 

الب�سيط من الكلم / لن يرفعوا من بعد اأيديهم وال راياتهم للمعجزات اإذا اأرادوا / 

عادوا ليحتفلوا مباء وجودهم، ويرتبوا هذا الهواء / ويزوجوا اأبناءهم لبناتهم، 

ويرق�سوا ج�سدا توارى يف الرخام« 

من ق�سيدة  »ماأ�ساة الرنج�س، ملهاة الف�سة« 

درا�سات



ماذا تقول الق�سيدة ؟

ديوان  ن�رس  �سنة  اأي   1990 عام  قبل  الق�سيدة  هذه  كتبت 

»اأرى ما اأريد«  الذي وردت فيه الق�سيدة، وبعد ن�رس وثيقة 

يف  دروي�س  حممود  قلم  خطها  التي   1988 �ستقلل  االإ

وىل  نتفا�سة االأ املجل�س الوطني الفل�سطيني، ويف اأجواء االإ

الن�سال  مركز  مع  الفل�سطينية  املقاومة  ربط  اأعادت  التي 

خارج  يف  عقوداً  ا�ستقر  بعدما  الداخل  يف  الفل�سطيني 

الوطن. 

ن�سان وال�ساعر  وب�سبب عمق ومدى ارتباط حممود دروي�س االإ

اأن نرى  بالق�سية الفل�سطينية واأحداثها املبا�رسة ن�ستطيع 

التطورات  عن  الدقيق  التعبري  اإىل  ق�سائده  اجتهت  كيف 

ية للتاريخ  ال�سيا�سية احلا�سلة. فكاأنها التاأمل ومعاودة روؤ

�س�س التي جعلته ي�ستمر يف املنايف، وفيها  الفل�سطيني، واالأ

وت�سجيع  الوطن  خارج  الكفاح  من  كاملة  ملرحلة  تقييم 

على العودة، مع دعوة خا�سة حلركة املقاومة الفل�سطينية 

ية اأنف�سهم يف املرايا  واأخرى عامة لل�سعب الفل�سطيني اإىل روؤ

مبا يتجاوز الرنج�سية وي�سل اإىل النقد والنقد الذاتي. 

يف هذه الق�سيدة بالتحديد »ماأ�ساة الرنج�س، ملهاة الف�سة« 

جند توقعات ال�ساعر الذي يعي�س يف املنفى ويعرف معنى 

من  وخ�سو�سًا  البلد،  اإىل  العودة  �رسورة  حول  ر�س  االأ

قبل منا�سل كان ملتزمًا باحلزب ال�سيوعي ومثقف متميز 

اخترب احلياة يف املنفى خارج بلده، هو الذي �ساهم طويًل 

بقاء �سعلة الهوية الفل�سطينية  مع زملئه يف اأرا�سي 48 الإ

م�ستعلة وخافقة. 

والعودة  ال�ستات  لتاريخ  ملحميًا  �رسداً  الق�سيدة  تعترب 

الرموز  اإىل  وعودة  رجوع  وفيها  الفل�سطيني،  لل�سعب 

والوقائع التي دارت يف املنطقة منذ عهد الكنعانيني وحتى 

حلظة كتابتها.

 املعاين والثنائيات: 

فال�ساعر  واملنفى.  العودة  ثنائيات  عن  الق�سيدة  حتكي 

القومية  الذات  عن  للتعبري  متجهًا  كان  الذي  املارك�سي 

بع�سها.  مع  ارتباطها  يف  العلقات  ثنائيات  يتناول 

فاخلروج يقابله الرجوع، واملكان ال�سائع ي�سبح م�سرتداً، 

وت�سيئه  التاريخ،  تعك�س  مراآة  �سيء  كل  قبل  هنالك  لكن 

للتاأمل  ك�سطح  اأحيانًا  ترد  مراآة  تلك  باآخر.  او  ب�سكل 

ال�سعوب  اأو  بذاته،  الزائد  املرء  اعجاب  اأو  الذاتي  الرنج�سي 

علء �ساأن  باأنف�سها حني تبتعد عن النقد احلقيقي وتنزع الإ

الذات وحما�سبتها  اكت�ساف  اأو مبعنى  ال�سخمة،  ال�سعارات 

ال�سعر يعيد اكت�ساف املعاين  الق�سيدة.  اأول  كما وردت يف 

ديالكتيك  حامًل  ذاتها  �سياء  للأ واملغايرة  املت�سادة 

ر�س،  االأ اإىل  الرجوع  تعني  فالعودة  ل.  والت�ساوؤ اجلدل 

ولي�سي  االأ والتجوال  البطولة.  مرحلة  انتهاء  تعني  ولكنها 

العامل وخو�س غماره ومواجهة  يعني معرفة  املنايف  يف 

التيه دون حا�سل تراكمي، لكن احلياة التي تبدو عري�سة 

�سياء ال�سغرية يف »ايثاكا«.  ووا�سعة لي�ست �سوى مباهج االأ

جذورها  ت�ستمد  الغجري  للحب  الكبرية  امل�ساحات  حتى 

املنايف،  يف  يت�رسدون  لع�ساق  التاريخية  �ستعادة  االإ من 

الق�سيدة  عنها  حتكي  التي  الكمنجات  اخليانة.  متزقهم  اأو 

الذي  احلب  وذلك  املفقود،  – الفردو�س  ندل�س  باالأ مرتبطة 

انتزع من التاريخ بفعل الغزاة. لقد �سطب تاريخ احلب يف 

يتطلع  اأندل�سًا  �سار  لذلك  الغزو.  تاريخ  من  ب�سبب  حياتنا 

احلريف،   باملعنى  املا�سي  اأندل�س  لي�س  اإليها.  ب�سوق  املرء 

وامنا بتاأثري الفردو�س املفقود املجازي الذي هو التنا�س 

فراد. مع فل�سطني، على احلا�رس ال�سخ�سي للأ

اخلطوط  �سرنى  للق�سيدة  التاريخية  املرجعية  نقراأ  كي 

فق الفكري لها: العامة التي تر�سم االأ

الوطني  �ستقلل  االإ اأدوات  كاأحد  نف�سها  اللغة  ت�سع   -1

وكاأداة معربة عن الهوية الوطنية والتاريخ القومي.

يف  بدي  االأ همه  الق�سيدة  هذه  يف  دروي�س  حممود  يكتب 

�سعبه  مل�سري  واحلزن  التفجع  عن  التعبري  لي�س  ق�سائده، 

بالهوية،  التم�سك  هو  ما  بقدر  ال�ستات،  يف  الرتاجيدي 

واإىل  ر�س  االأ اإىل  الو�سول  اأي  اأبعد.  هو  ما  اإىل  ية  والروؤ

الهوية الوطنية الوا�سحة. 

وميثل ال�سعر تو�سيفًا للهوية القومية يف هذه الق�سيدة. اأي 

حتلل والغزو  الهوية ياأتي كفعل م�ساد للإ اأن البحث عن 

من  اللغة  ونفي  الهوية  تدمري  يريد  والذي  �ستيطاين،  االإ

التاريخ،  على  اللغة  انفتاح  ال�ساعر  ا�ستخدم  لقد  امل�رسح. 

تلك  جديد  من  بلغته  ي�سكل  لكي  والقارىء،  الواقع  وعلى 

احدى  يف  يقول  حتلل.  االإ دمغها  التي  املثقوبة  الهوية 

مقاالته:

اخلوف  وبني  بعد،  تن�ساأ  مل  التي  املدينة  من  اخلوف  »بني 

يف  احلداثة  �سوؤال  بني  ما  بعد.  ترحل  مل  التي  القبيلة  من 

منية،  جمتمع ما قبل احلداثة، با�ستثناء حداثة املوؤ�س�سة االأ

تتاأزم اأزمة احلداثة ال�سعرية العربية وتت�سظى اإىل حداثات 

اللغة  انفتاح  اإىل  ي�ستجيب  بع�سها  ال�سكل.  يجمعها غري  ال 

اللغة  الواقع والقارىء، وبع�سها يغلق  التاريخ وعلى  على 

على ذاتها بعيداً عن املعنى وعن الزمن.«)1(

همية ا�ستعادة  بعد حد، ومب�رساً الأ لقد كان ال�ساعر مدركًا الأ
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ولذا  اامل�ستعمر،  يخلقه  الذي  االغرتاب  قب�سة  من  الذات 

يريد  التي  الثقافة  يخدم  تاريخي  كناجت  اللغة  مع  تعامل 

غرتاب التي تتعر�س  اأن يطيح بها، فهناك م�ساألة االإ الغزو 

الكولونيالية  علقة  يف  املخت�سة  دبية  االأ النظريات  لها 

بداعي: نتاج االإ باالإ

عميق  لغوي  اغرتاب  من  مربيالية  االإ عنه  ت�سفر  ما  »اإن 

ثقافة  فيها  تتعر�س  التي  الثقافات  حالة  بو�سوح  ميثل 

اأو  الع�سكري  الفتح  نتيجة  للقمع  الكولونيالية  قبل  ما 

اال�سرتقاق.«)2(

ل�سورة  انعكا�سًا  جند  اأن  ميكننا  الدروي�سية  احلالة  ويف 

التاريخية  فل�سطني  يف  ن�ساأته  من  ب�سبب  واللغة  الهوية 

يديولوجيا  وادراكه املعريف للتاريخ وماهية ردود فعل االأ

ال�سهيونية التي احتلت اأر�س فل�سطني كدليل على انبعاثها 

اأن  اأي�سًا  وعلينا  اللغة،  ال�سهاينة  ا�ستخدم  لقد  القومي. 

ثبات وجودنا مبا ال يقل عنهم. هذا هو ل�سان حال  نكافح الإ

ال�ساعر:

ر�س  »واإن االأ

تورث

 كاللغة« 

من ق�سيدة  »ماأ�ساةالرنج�س، ملهاة الف�سة« 

قبل  من  اللغة  ا�ستخدام  فكرة  �سترينهل  زيف  يناق�س 

ر�س: ن�ساء وجودهم احليوي على االأ ال�سهاينة الإ

نبعاث  للإ كاأ�سا�س  الثقايف  نبعاث  االإ  »كان هريدر، عراب 

خللها  من  النا�س  يعي  كو�سيلة  اللغة  �سور  قد  القومي، 

مع  توا�سل  يف  خللها  من  ويدخلون  ذواتهم  اأعماق 

احلية  املظاهر   اللغة  جت�سد  الطريقة  »بهذه  جداد.«..  االأ

ال�سعب«.  روح  عن  التعبري  وهي  التاريخية،  �ستمرارية  للإ

القومية  ودولتهم  اليهود  عن  فكرته  �سترينهل  وي�رسح 

حتكاك مع الرتاب،  عندما اأ�س�سوا ا�رسائيل »كانت جتربة االإ

ورغبة يف تر�سيخ اجلذور، واحلاجة اإىل و�سع اأ�س�س ت�رسيع 

الرومان�سية،  ال�سمات  ازدهار  اإىل  اأدت  قد  البلد  اإىل  العودة 

التاريخية، والعقلنية القومية. ومن غزو كنعان اإىل الفرد 

ماكن التي قاتل فيها جو�سوا بن نون  �سد روما، وقدا�سة االأ

وملوك ا�رسائيل، مل تكن تختلف كثريا عن ظواهر م�سابهة 

ملانية يف  الت�سيكية والبولندية واالأ القومية  لدى احلركات 

القرنني التا�سع ع�رس والع�رسين«. )3(

يرى �سبحي حديدي يف احدى مقاالته النقدية التي تتعر�س 

لعلقة ال�ساعر بالتاريخ اأن »ق�سائد دروي�س ت�سجل حلظة 

من  اخلارجة  الواقعة  ت�رسد  مما  اكرث  التاريخ  يف  احلياة 

التواريخ«.)4(

ن ال�سرية الذاتية التي احتواها خط �سري �سعر دروي�س   وذلك الأ

منذ »ملاذا تركت احل�سان وحيداً« غريت يف امل�سهد ال�سعري 

العربي باأ�رسه:

حني  املكان،  �سرية  ال�سرية:  نحو  يذهب  هنا  ال�سعر  ن  »الأ

مواقع  �سرية  التاريخ،  فيه  ينب�سط  كي  اجلغرافيا،  حتتويه 

املكان، حني تنقلب على حمطات للج�سد وعلمات للروح، 

تتحرك  كثيفة  ذاتية  ل�سرية  فريدة  ملحمية  �سيغة  وت�سنع 

يف ف�ساء لي�س كاأي ف�ساء، ومت�سح الزمان من ارتفاع عني 

الطري.«)5(

2 - عالقة اللغة بالتاريخ:

ال  �سعراً  اأم  اللغة يف كافة جتلياتها نرثاً  ي�ستخدم دروي�س 

التاريخ  له  تعر�س  ما  يواجه  كي  بل  فقط،  احلدث  لي�سف 

التاريخ  فاإن  راأيه  وح�سب  تزوير.  من  احلديث  الفل�سطيني 

ي�سري مغر�سَا حني يتم ا�ستخدامه للتزوير: 

كاذيب.  »ال ت�ساأل اأ�ستاذ التاريخ. لقمة عي�سه ياأخذها من االأ

وكلما ابتعد التاريخ، عادة، كلما اقرتبت الكذبة من الرباءة، 

وقل اأذاها.« )6(

يطردوا  مل  باأنهم  ينبئك  التاريخ  »اأ�ستاذ  ن:  الأ وذلك 

احداً.«)7(

ر�س يتحوالن اإىل جمرد اأ�سطورة  فالغربة والنفي و�سلب االأ

تاريخية للمحتل:

»ب�ساعة نح�س واحدة دخل التاريخ كل�س ج�سور من باب، 

وخرج احلا�رس من �سباك.... ومبذبحة اأو اثنتني، انتقل ا�سم 

وانتقل  فكرة،  الواقع  و�سار  اآخر.  ا�سم  اإىل  بلدنا،  البلد، 

التاريخ اإىل ذاكرة«.)8(

ر�س مبا  �سحاب االأ لقد ا�ستخدم ال�ساعر التاريخ احلقيقي الأ

ومل  املعا�رس،  العامل  مع  احليوي  ارتباطهم  ويوجه  يخدم 

ر�س، مما جعل من  يف�سل بني النظرية وما يجري على االأ

ا�ستعاراته متنًا حيًا للن�س التاريخي.

زيارتهم  لدى  العامليني  للكتاب  دروي�س  حممود  كلمة  يف 

ر�س  ر�س ومن هذه االأ فل�سطني قال: »لقد ولدنا على هذه االأ

ومل نعرف اأمًا اأخرى وال لغة اأوىل غري لغتها، وحني ادركنا 

نبياء تعلمنا اأن  اأن فيها الكثري من التاريخ والعديد من االأ

التعددية ف�ساء ال زنزانة«. )9(

الذي  الفل�سطيني  بالتاريخ  ولعه  يروي  الق�سيدة  ويف هذه 

على  حافظ  لكنه  الرومان  مثل  امل�ستعمرين  ويلت  عانى 

بناء  واالأ وال�سجر  ر�س  باالأ علقته  وعلى  الزراعي  تراثه 

حفاد: واالأ
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من  املاء  وانبثاق  الزراعة  يف  در�سا  عداء  االأ نلقن  »�سوف 

حجر. �سنزرع طفًل يف خوذة اجلندي. نزرع حنطة يف كل 

مرباطورية احلمقاء يف  ن القمح اأكرث من حدود االإ منحدر الأ

�سجار  كل الع�سور. �سنقتفي عادات موتانا ونغ�سل ف�سة االأ

من �سداأ ال�سنني. بلدنا هي اأن تكون بلدنا 

وبلدنا هي اأن نكون بلدها 

هي اأن نكون نباتاتها وطيورها وجمادها 

وبلدنا ميلدنا 

اأجدادنا 

اأحفادنا..« 

من ق�سيدة  »ماأ�ساة الرنج�س، ملهاة الف�سة« 

ال�ساعر،  تكوين  من  حيويًا  جزءاً  التاريخي  الوعي  كان 

�ستيطاين  �ستعمار االإ اأواًل ب�سبب ن�ساأته ومعاناته ويلت االإ

جميع  يف  ترد  التي  الذاتية  �سريته  يف  نرى  كما  اليهودي 

الفكري  انتمائه  النرثية. وثانيًا ب�سبب من  ق�سائده وكتبه 

يف مرحلة ال�سباب والتكون الفكري مع احلزب ال�سيوعي يف 

الذي  املارك�سي  ال�سيا�سي  جتاه  االإ وذلك  املحتلة  را�سي  االأ

ي�سجع على البحث التاريخي. فقد كان رئي�س حترير جملة 

�رسائيلي  دبية التي ي�سدرها احلزب ال�سيوعي االإ »اجلديد« االأ

اأنه  اجلديدة  والدته وعائلته يف  تذكر  العربية. كما  باللغة 

�سكرترياً  معه  وعمل  حبيبي،  ميل  الأ ثري  االأ الرفيق  كان 

حتاد«  بينما كان حبيبي رئي�سًا للتحرير.  للتحرير يف »االإ

وثالثًا ب�سبب من اعجابه مع كافة الفل�سطينيني اآنذاك بعبد 

انتمائه  ب�سبب من  ورابعًا  العروبي.  القومي  واملد  النا�رس 

ونه�ستها.  انبعاثها  ع�رس  يف  الفل�سطينية  املقاومة  اإىل 

مواج العاتية للتقلبات  نحن نتعامل مع �ساعر وقف و�سط االأ

لتغريات  والنف�سية  جتماعية  واالإ واجلغرافية  ال�سيا�سية 

منها  تعلق  ما  وخ�سو�سًا  اختلفها  على  الع�رسين  القرن 

باملد العربي. 

لقد اكت�سف ال�ساعر اأنه علينا اأن نروي حكايتنا كي ال يظل 

التاريخ مغيبًا بالقوة وراء الكذبة: 

3 - مل يتبجح دروي�س باأنه النبي الواحد الذي يخرب احلقيقة 

�سعراء احلداثة، وهي فكرة رومان�سية تقوم على  كما فعل 

اإنه  بل  النبي،  ي�سبه  مبا  وترميزها  ال�ساعر  قد�سية  ادعاء 

يف  نرى  كما  والهام�سيني  املهم�سني  وتناول  جتاوزهم 

ر�س، واأحمد العربي.  العديد من ق�سائده مثل ق�سيدة االأ

اإىل  بالعودة  ومنهجي  دقيق  ب�سكل  التاريخ  در�س  لقد 

جملدات  مثل  ندل�س  االأ تاريخ  فمن  �سلية،  االأ م�سادره 

ما  كل  اإىل  اخلطيب،  بن  الإ غرناطة«   اأخبار  يف  حاطة  »االإ

ا�ستطاع احل�سول عليه من كتب حول تاريخ الهنود احلمر 

فيها  ر�سم  والتي  خرية(  االأ الهندي  )خطبة  يف  يظهر  كما 

ولكنه  اأ�سيل  واآخر  ووح�سي  حديث  عامل  بني  املواجهة 

يحت�رس. 

واإذا كان كمال اأبو ديب يرى اأن مرحلة احلداثة انتهت واأنه ال 

منا�س من اعلن موت ال�سعر وافل�سه بني القراء فقد ك�رس 

التاريخ  قراءة  بجد على  نه عمل  الأ وذلك  القاعدة.  دروي�س 

وهكذا  واملف�سلية،  املهمة  ومراحله  احلديث،  الفل�سطيني 

ا�ستمد �سعره ينابيع متجددة من �سرية النا�س وحيواتهم.

الكبرية:  الثلثة  اأطواقه  ال�سعر  يك�رس  اأن  وان  االأ اآن  »لقد 

نية باملعنيني )الزماين واملكاين(، والعقائدية، والذهنية،  االآ

واأن يخرج اإىل احلياة احلقيقية، من جهة، و يغور اإىل اأعماق 

الذات الغام�سة من جهة اأخرى.اأي اأن يعمق ات�ساله احلميم 

بالعامل داخله وخارجه، زمانه وكمكاتنه، باإن�سانه واأ�سيائه 

واأ�سئلته الكربى، ومن حيث هو كينونة مت�سلة ات�سال مياه 

نهر جار بني املنبع وامل�سب،..«)10(

املحلية  الثقافات  على  اأثرت  بتغيريات  العوملة  اأتت  لقد 

الذائقة  تطور  احلتمي  من  وجعلت  اجتاهاتها،  من  وغريت 

مكانة  تغري  دروي�س  تناول  ولذلك  والفكرية،  الثقافية 

ال�سعر عند العرب ب�سبب من التطورات املت�سارعة يف العامل 

ال�ساعر  موقع  باأن  بالقول  ال�سعر  معنى  من  غريت  التي 

الذي  اإىل  �سيء  بكل  يلم ّ  الذي  »العارف«   تغري من معنى 

يخترب »الهام�سي«  بديًل عن »البطل«. اأي اأن ادراك ال�ساعر 

للمتغريات التاريخية الراهنة �ساهمت يف و�سول ق�سيدته 

اإىل هذا امل�ستويات التعبريية النفاذة.

»اإن مكانة ال�سعر احلالية يف تراجع اي�سًا، يف تراجع �سحي 

احلديث  العاملي  الزمن  ايقاع  فر�س  بعدما  معا،  ومر�سي 

املعنى. نظام  واإىل  ال�سعر  اإىل  النظرة  يف  عربيًا  انقلبًا 

للمعنى  حرفية  ترجمة  »ال�سعر«   مفهوم  يعد  مل  وحيث 

العربي »العارف«  وحيث تبدل مفهوم البطل، اأمام اإحلاح 

اليومي  اأو  العبثي،  الهام�سي،  مل�سلحة  احلديثة،  ية  الروؤ

العادي الب�سيط«.)11(

لقد كان �سعر دروي�س راوية املاأ�ساة والنهو�س الفل�سطيني 

بامتياز. واإذا كان لنا اأن ن�ستعيد دانتي ع�رسيًا يف روايته 

التاريخ  اأن نرى كيف يدمج �سعره بني  حداث، فيمكننا  للأ

بل  امللحمي  الكل�سيكي  مبعناه  لي�س  واحلديث.  القدمي 

بتفا�سيل العي�س الدقيقة. هنا نتذكر اأن والت ويتمان طرق 

احلداثي  مبلم�سها  ال�سغرية  احلياة  اأ�سياء  روعة  �سعره  يف 

مريكي، وجند احتفاء ياني�س روت�س�س باحلياة اليونانية  االأ

يف اأدق تفا�سيلها اإىل تلك امل�سافات املتهمكة التي يقيمها 
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كافافي�س يف علقته مع املدينة. وكذلك جند اأن �سعر دروي�س 

هنا  القدامى.  العرب  الغزل  �سعراء  تقاليد  اإىل  اأي�سَا  مييل 

نعرث على ملمح فريدة جتمعت يف �ساعر مثقف له علقة 

خا�سة مع الع�رس والزمان. 

املوحد  امل�سرتك  القا�سم  على  �سعره  دروي�س  اأقام   -4

ل�سعبه وللعرب وهو تاريخ الهزمية التي �سارك العرب فيها 

جميعًا منذ النكبة، وحتمل ال�سعب الفل�سطيني وطاأتها. لقد 

ينبوعًا  منها  جعل  الذي  ال�سخ�سي  تاريخه  النكبة  كانت 

هتمام  بداع م�ستعيداً العلقة باملكان. »ميثل االإ للخلق واالإ

ملمح  من  رئي�سيا  ملمحًا  املكان  عن  زاحة  واالإ باملكان 

اأزمة  هنا ظهور  يعني  ما  وهو  الكولونيالية،  بعد  ما  اآداب 

هتمام بتطوير اأو ا�ستعادة علقة  خا�سة تتعلق بالهوية واالإ

فعالة بني الذات واملكان لتحديد الهوية.« )12(

ي�سكل  ما  هو  �سعره  يف  والزمان  املكان  بني  العلقة  اإن 

التاريخ احلقيقي.علقة لي�ست قائمة على التجلي ال�سعري 

وت�سم  جتمع  اإنها  بل  مفردة  اأدبية  ا�ستعادات  اأو  وحده، 

ال�ساعر وقراءه عرب تاريخ م�سرتك بكل اأ�سواكه وجمالياته 

وروعته واخفاقاته.

يحكي انطوان �سلحت يف مقال له: 

الذي  ال�سحفي،  املوؤمتر  عن  دروي�س  حممود  حتّدث  »وقد 

ب�سعة  قبل  حيفا،  يف  العربية  ال�سحف  حمررو  عقده 

ال�سحفيني  بع�س  املقابلة، وعن ت�رّسف  اأ�سابيع من هذه 

بدون لياقة )موؤكًدا اأنه ي�ستخدم الكلمة اللينة( وبدون فهم 

قلت  احلديث  جمرى  »ويف  وتابع:  وق�سايانا(.  )مل�ساعرنا 

حد ال�سحافيني اإن �سحيفة »عل هم�سمار« )تابعة حلزب  الأ

العمال املوّحد، مبام، اال�سرتاكي( ن�رست يف ذلك ال�سباح 

خرًبا بارًزا عن االحتفاالت مبرور ع�رسين �سنة على اإن�ساء 

املنا�سبة  الفرح بهذه  اأن  ي�سعور. وجاء يف اخلرب  كيبوت�س 

لك  اأقول  اأن  يوؤ�سفني  لل�سحفي:  وقلت  مثيل.  له  يكن  مل 

ن هذا  احلقيقة، اأنا عاجز عن م�ساركتك يف فرحك. ملاذا؟ الأ

ي�سعور وم�ستوطنة  فاإن كيبوت�س  اأطليل.  الفرح قائم على 

)اأحيهود( مبنيان على اأنقا�س قريتي )الربوة(.. على اأنقا�س 

حارتي وبيتي. ذلك ينتمي اإىل املا�سي؟ ولكنه حمفور يف 

اأعماقي«.)13(

لقد ك�رس حممود دروي�س قاعدة تقل�س رواد ال�سعر يف العامل 

باأجمعه، واأعاد اإىل الفل�سطينيني حلمتهم وعلقتهم بال�سعر 

ق�سائده  يف  ووحد  واليومي،  العام  تاريخهم  تناوله  عرب 

ابتداء  التي تعر�سوا لها.  الكربى  حداث  االأ م�ساعرهم جتاه 

بكل  وو�سفها  الداللة،  بالغ  تاريخي  كمفرق  النكبة  من 

اأنه مل يغرق يف  اإال  فجائعيتها وماآ�سيها و�سواد م�سريها، 

هم  اخلطابة والدعاوية اأو ال�سعارات. وحني تعر�س بعدها الأ

اإىل  اأبداً  يخرج  مل  �سعبه،  عا�سها  التي  ال�سيا�سية  حداث  االأ

نطاق اخلطابة املجردة، اأو الرطانة اجلاهزة التي ارتبطت 

دب العربي امل�سي�س عمومَاً. باالأ

كتابته  وتاأثري  تاأثر  وكيفية  بال�سيا�سة  ال�ساعر  علقة   -5

�ستقلل: لوثيقة االإ

ربه  عبد  يا�رس  و�سف  »احلياة«   �سحيفة  مع  مقابلة  يف 

حممود دروي�س بانه حامل تاريخ الثورة الفل�سطينية:

املتنّور  الثقايف  العلماين  ال�سوت  كان  دروي�س  »حممود 

اىل  بالن�سبة  كان  الفل�سطينية.  للثورة  واحلامل  والواقعي 

خذ يف  عرفات مثلما كان املتنبي عند �سيف الدولة مع االأ

االعتبار اختلف الع�رس بالتاأكيد، واختلف منط العلقات 

بني القائد وال�ساعر اأو ال�سيا�سي وال�ساعر بني ع�رس واآخر. 

بقية  جانبًا،  الدولة  ل�سيف  املتنبي  مدائح  و�سعنا  اإذا 

ن اأهم الوثائق التي  العلقة قد تكون مت�سابهة ومتطابقة، الأ

توؤرخ لن�سال يا�رس عرفات والثورة الفل�سطينية املعا�رسة 

يف  لعرفات   االول  اخلطاب  من  دروي�س،  حممود  و�سعها 

مم املتحدة الذي اأطل عربه على العامل بلغة جديدة وقال  االأ

فيه: ال ت�سقطوا غ�سن الزيتون من يدي.«)14(

ويتابع جوابًا على �سوؤال من كتب خطاب عرفات الذي قراأه 

مم املتحدة: يف االأ

»كان ملحمود دروي�س، و�سواًل اإىل اإعلن اال�ستقلل يف 15 

على  وافقنا  مبوجبه  الذي   1988 )نوفمرب(  الثاين  ت�رسين 

وعلى  فل�سطني  تق�سيم  مبداأ  على  الدولية  ال�رسعية  قرارات 

قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة يف حدود عام 67 وو�سعنا 

القادمة، دولة دميقراطية علمانية،  الدولة  موا�سفات هذه 

دولة  امل�ستقبل،  اىل  تنظر  دولة  النا�س،  كل  فيها  يت�ساوى 

عرفات  يا�رس  قدمت  التي  العنا�رس  كانت  هذه  علمانية. 

اإىل العامل ب�سورة اأكرث ا�ستجابة مع متطلبات الع�رس. كل 

�سجلها  عرفات  ليا�رس  ا�ساءة  كرث  االأ الكفاحية  املحطات 

بريوت  ملحمة  هو  العايل«  الظل  »مديح  دروي�س.  حممود 

بالن�سبة  التاج  جوهرة  يعتربها  عرفات  يا�رس  كان  التي 

امللحمي  ال�سمود  ماأثرة  الكربى يف حياته،  واملاأثرة  اإليه 

مد يف وجه القوة اال�رسائيلية الغا�سمة.«)15( الطويل االأ

 ويوا�سل يف املقابلة ذاتها:

التاريخ  يدخل  باأنه  ي�سعر  كان  عرفات  اأن  اعتقادي  يف 

املدون واملكتوب من خلل قلم حممود دروي�س.)16(

�سارحًا:

يا�رس  بني  كانت  جداً  خا�سة  علقة  ان  اأعتقد  »لذلك، 

اإىل  يحتاج  كان  منهما  كل  دروي�س.  وحممود  عرفات 
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خر، رمبا كان حممود يحتاج اإىل بطل للماأ�ساة ليكتب  االآ

ليدون  ال�ساعر  اإىل  يحتاج  كان  املاأ�ساة  وبطل  عنه، 

ماأثرته يف التاريخ.«)17(

يف هذه الق�سيدة م�ساءلة ملا كان يراه ال�ساعر من �سمات 

الفل�سطيني يف املجل�س  �ستقلل  ما بعد بريوت، واعلن االإ

املقاومة  الطويل حلركة  املنفى  الفل�سطيني خلل  الوطني 

يف  ع�سواً  كان  واأنه  خ�سو�سًا  اخلارج،  يف  الفل�سطينية 

اللجنة التنفيذية ل�سنوات عديدة.

يروي ادوارد �سعيد يف كتابه »تاأملت يف املنفى«:

يف  �ساعدت  الذي  الدولة،  اإعلن  كتب  قد  دروي�س  »وكان 

جانب  واإىل  جنليزية.  االإ اإىل  وترجمته  �سياغته  اإعادة 

قرارات  على  الفل�سطيني  الوطني  املجل�س  وافق  علن،  االإ

اإحداهما  التاريخية،  فل�سطني  على  دولتني  باإقامة  تتعلق 

باأن  كفيًل  تعاي�سهما  يكون  يهودية،  خرى  واالأ عربية، 

ي�سمن تقرير امل�سري لكل ال�سعبني... كنا ثلثتنا موجودين 

من  هائل  قدر  على  بالطبع،  وكنا،  ومراقبني.  كم�ساهمني 

ينا كانا  ثارة: غري اأّن دروي�س واأنا كّنا قلقني من اأن ن�سّ االإ

ن  الأ قلقًا  اأ�سد  وكّنا  ال�سيا�سيني،  وت�سويه  لبرت  يخ�سعان 

دولتنا لي�ست يف النهاية �سوى فكرة«.)18(

ول  االأ منظارين:  عرب  الفل�سطيني  الو�سع  دروي�س  �ساهد   

والذي  �رسائيلي  االإ الداخل  الذي عا�س جتربة  املواطن  عرب 

قامة  االإ قيد  على  التوقيع  تعني  ال  قفا�س  االأ اأن  اكت�سف 

اجلربية كل يوم، بل اإنها تعني التواطوؤ العربي على ن�سيان 

ول  وجتاهل الق�سية الفل�سطينية. ورمبا كان دروي�س هو االأ

اأي  جهتني  من  و�ساع  االأ يرى  اأن  ا�ستطاع  الذي  والوحيد 

يف  ابداعيًا  عمله  فرادة  ميثل  ما  وهو  واخلارج.  الداخل 

ك�رس  اأنه  اعترب  كونه  والثاين  الفل�سطيني.  للتاريخ  تناوله 

القيود املثالية التي كانت حتكم كًل من التواجد يف الوطن 

اأو خارجه. فقد دخل اإىل اللجنة التنفيذية الهيئة القيادية 

لقد ك�رس دروي�س  التحرير وخرج منها،  على يف منظمة  االأ

ولذا  ر�س،  للأ بحبه  �سوى  يتقيد  ومل  ال�سيا�سية  املقد�سات 

يته الفذة ملن ا�ستطاعوا اأن يعلنوا موقفهم النقدي  منح روؤ

ر�س  ن الن�سال وحده ال يفيد اإن مل يكن من اأجل تاأ�سي�س االأ الأ

الفل�سطينية مبلح اأبنائها من جديد.

كيف نقراأ الق�سيدة يف مرجعيتها التاريخية ؟

لكي نفهم معاين اخللفيات التي يق�سدها ال�ساعر علينا اأن 

معانيها  ويحدد  يطرحها  التي  �سا�سية  االأ النقاط  اإىل  نعود 

التاريخ  من  م�ستمدة  اأ�سا�سية  معان  على  نركز  عمله.  يف 

اىل  العودة  ثم  ومن  اخلارج  يف  الن�سال  اأي  الفل�سطيني 

الوطن نحاول تلخي�سها بثنائية املنفى والعودة. 

1- معنى املنفى:

»واملنفى هو املنفى«

من ق�سيدة »ماأ�ساة الرنج�س، ملهاة الف�سة« 

نفي  على  القائم   1948 عام  بداأ  الذي  الفل�سطيني  للمنفى 

بالن�سبة  خا�س  معنى  واللغة،  واحلياة  ر�س  االأ من  الفرد 

منفاه  ول  االأ ناحيتني:  من  واختربه  عاينه  الذي  لل�ساعر 

من  ب�سبب  املحتلة  ر�س  االأ داخل  وطنه  يف  ال�سخ�سي 

�رسائيلي الكولونيايل الذي طغا على اأوجه احلياة  الوجود االإ

ر�س  ن االأ �سليني. وهو منفى �سيق الأ واراد حمو ال�سكان االأ

وفر�س  �سلي،  االأ معناها  وفقدت  ا�ستلبت  لكنها  موجودة، 

و�سع يف  على اأهلها العي�س كلجئني يف اأر�سهم. واملنفى االأ

تطغى  القومية  ال�سعارات  حيث  اخلارج  يف  العربي  الوطن 

توا�سل  الع�سكرية  نظمة  االأ بينما  املمار�سة  اأنواع  كل  على 

ر�س  انتهاك الفرد واجلماهري. يرى ال�ساعر يف ق�سيدته اأن االأ

لكن  يت�رسر،  لن  النبات  اأن  حيث  للطبيعة  وفية  �ستبقى 

�سماء هي التي �سوف تعود للمنفيني ال�سائعني. االأ

واقعًا  يعي�س  اأن  املرء  ويلزم  اأي�سًا،  خرافة  هو  املنفى 

افرتا�سيًا فيه، بينما العك�س هو ك�رس اخلرافة.

»... لكنهم عادوا من املنفى، واإن تركوا هناك خيولهم 

يت�رسبوا منها وكي  لكي  باأيديهم  نهم ك�رسوا خرافتهم  فلأ

يتحرروا 

لكي  الكربى  �سطورة  االأ من  عادوا  بقلوبهم.  وفكروا 

يتذكروا...«

من ق�سيدة  »ماأ�ساة الرنج�س، ملهاة الف�سة« 

بو�سفها  �سعيد  ادوارد  قام  متعددة،  معان  له  املنفى 

منها،  دروي�س  �سعر  مكانة  و�سف  فيه  مبا  ومقاربتها 

كان  لكنه  كرث.  و�سعراء  ونقاد  كتاب  بتحليله  قام  وكذلك 

احلياة،  مع  احلقيقي  التعامل  عن  ابتعادا  لل�ساعر  بالن�سبة 

ودليل كامل على غياب املرء عن املكان وفقدانه وجوده 

املعنوي.

ارتبط  ملن  الزمن،  يف  والتبدد  الهوية  غياب  هو  املنفى 

ر�س توا�سل  باأر�سه وهوائه واأمكنته، بينما النباتات واالأ

حياتها ب�سكل طبيعي يف البلد.

... ومل ي�سب النبات باأي �سوء، اأي �سوء، حني ج�سده احلنني 

لكنهم عادوا قبيل غروبهم، عادوا اإىل اأ�سمائهم 

واإىل و�سوح الوقت يف �سفر ال�سنونو 

.. اأما املنايف، فهي اأمكنة تغري اأهلها 
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وهي امل�ساء اإذا تدىل من نوافذ ال تطل على اأحد

وهي الو�سول اإىل ال�سواحل فوق مركبة ا�ساعت خيلها 

وهي الطيور اإذا متادت يف مديح غنائها، وهي البلد....«

من ق�سيدة  »ماأ�ساةالرنج�س، ملهاة الف�سة« 

ما هو معنى العودة يف الق�سيدة ؟

».. اأما نحن، فاحملنا لرنجع..«

من ق�سيدة  »ماأ�ساةالرنج�س، ملهاة الف�سة« 

عاي�س ال�ساعر حرب بريوت وقبلها اقام هناك اأكرث من ع�رس 

هلية اللبنانية، وراأى ا�ست�سهاد  �سنوات. لقد عاي�س احلرب االأ

اأفواج واأفواج من الفل�سطينيني مبا يذكر بالدراما التاريخية 

�ساطري  غريقية ولهذا جند الكثري من ت�سميناته حول االأ االإ

واملعارك اليونانية التاريخية. هناك البطل الرتاجيدي الذي 

اأ�سطورة الو�سول املرتبطة  اأولي�س. وهناك  اأو  يذكر باأخيل 

بالبحر. وال نن�سى هنا اأن الفل�سطينيون كان ا�سمهم »اأقوام 

�سلية اإىل كريت. البحر« وامتدت جذورهم التاريخية االأ

»كانوا يرجعون 

ويحلمون باأنهم و�سلوا«

 من ق�سيدة  »ماأ�ساة الرنج�س، ملهاة الف�سة«

امل�ستحكم  املوت  رغم  فعًل  قد غادروا بلدهم  كانوا  فهل 

ما  بكل  يقومون  اأنهم  يرى  فهو  ال.  بب�ساطة،  ؟.  حولهم 

اأي املوت  الغرق  اإىل  يقومون به من ت�سحيات تودي بهم 

ر�س.  نهم يف بداية ال تنتهي للبحث عن االأ �ست�سهاد الأ واالإ

يف  لوز  حبات  قلوبهم  ن  الأ ي�سلوا  ومل  اأبداً  يذهبوا  »مل 

ال�سوارع. كانت ال�ساحات اأو�سع من �سماء ال تغطيهم. وكان 

البحر ين�ساهم...«

فكاأنها  تتكرر  ثيمة  مثل  �ست�سهاد  واالإ املوت  �سار  لقد 

الكابو�س، ولي�س هنالك من عودة اإىل احلياة �سوى بتعريفها 

واخلروج من دائرتها اجلهنمية.

»كلما قالوا و�سلنا.. خّر اأولهم على قو�س البداية.اأيها البطل 

ابتعد عنا لنم�سي فيك نحو نهاية اأخرى، فتبًا للبداية. اأيها 

هي  اجلحيم  هذه  قل  الطويلة  بالبدايات  امل�رسج  البطل 

اجلحيم.«

من ق�سيدة  »ماأ�ساةالرنج�س، ملهاة الف�سة« 

العدد  هائلة  وعنا�رس  لكوادر  الدائم  �ست�سهاد  االإ كان  لقد 

يف  يبدو  الذي  البحر  وكان  للبطولة.  عنوانًا  الوطن  خارج 

غريقية  جميع ق�سائد دروي�س عنوانًا حرفيًا للرتاجيديا االإ

ر�س. هوؤالء الذين  ين�سى انقاذ البحارة الذين ابتعدوا عن االأ

يرتكوا  مل  فكاأنهم  املنايف  يف  يندجموا  مل  لكنهم  رحلوا 

املوت  من  ال�سماء  حتمهم  مل  الذين  وهوؤالء  اأ�سًل،  وطنهم 

لل�سعب  فعًل  انتموا  الذين  وهوؤالء  امل�ستمر.  الق�سف  اأو 

الفل�سطيني الذي لقب باأنه من » اأقوام البحر«.

»اأنهم عادوا، 

ن البحر يهبط عن اأ�سابعهم وعن طرف ال�رسير  الأ

كانوا يرون بيوتهم خلف ال�سحاب 

وي�سمعون ثغاء ماعزهم، وكانوا 

من ف�سة امللهاة، كانوا ي�ساألون وي�ساألون: 

ماذا �سنحلم حني نعلم اأن مرمي امراأة ؟«

من ق�سيدة  »ماأ�ساةالرنج�س، ملهاة الف�سة« 

العودة هي �سد هذا املوت املتكرر املدان الذي يخلق دائرة 

من العبث الوجودي. وي�سري دروي�س هنا اإىل نتائج احلرب 

و�سط  نغمار  الإ الفل�سطينيني  دفعت  التي  اللبنانية  هلية  االأ

تذكر  )ومن  املحليني  لل�سكان  ذى  االأ اأنتجت  عنف  دائرة 

بيته قتل املزيد من العجائز والبنات(. هنا ت�سبح بريوت 

الطرق  اأجمل من كل  البيت  ال�سيطان، وهنا ي�سري  طروادة 

اإىل  �سكانه  يعيد  كي  البحر  ينادي  لذلك  اإليه.  توؤدي  التي 

�سلي: موطنهم االأ

وتذكروا يف ف�سة الزيتون اأول �ساعر �سجى هناك �سماءهم 

يا بحر اإيجة. عد بنا يا بحر.. قد نبحت كلب العائلت 

لتعيدنا اإىل من حيث هبت ريحنا.. فالن�رس موت 

واملوت ن�رس يف هرقل..وخطوة ال�سهداء بيت.

نحن الذين اأتوا لكي ياأتوا وينت�رسوا.. رمتنا الكاهنات 

ب�سمال غربتنا ومل ي�ساألن عن زوجاتنا. من مات مات،

ومن تذكر بيته قتل املزيد من العجائز والبنات 

األقى باأطفال املدينة من اأ�رستهم اإىل الوادي ال�سحيق 

ليعود قبل الوقت من طروادة ال�سيطان، 

هل خنا نظام �سمرينا 

لتخوننا زوجاتنا؟ 

كان ال�سمري ال�سلب ح�رس عبورنا 

البيت، رغم  اأجمل من طريق  البيت  ن  قد كنتم على حق، الأ

زهار، لكن النوافذ ال تطل على �سماء القلب.« خيانة االأ

من ق�سيدة  »ماأ�ساة الرنج�س، ملهاة الف�سة« 

�سطوريني  االأ املقاتلني  لهوؤالء  العظيمة  الت�سحيات  ورغم 

ن الدائرة مل تكن تغلق. كان  فاإنهم مل ي�سلوا اإىل بلدهم الأ

الذي  التغني ب »البطولة«  وعر�س معناها  التعوي�س هو 

ية  يورده �سعر دروي�س، كي يطلب من البطل باأن يعاود روؤ

عدم جدوى البطولة اأي املوت املتكرر بعيداً عن بلده. هنا، 

عرتاف باأن مرحلة الن�سال  يطالب ال�ساعر باأن يتم فعًل االإ
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يف اخلارج كانت مبثابة جحيم حقيقي ال منا�س من الهرب 

�سل هو البلد، والعودة اإليها. منه، اأو تعريفه. واأن االأ

احلكاية،  جداد  الأ عودتهم،  لبيوت  لكلبهم،  »�سفقوا 

للمحاريث القدمية،

الحتكام البحر بالب�سل املعلق فوق اأ�سلحة قدمية.

ما كان كان. 

»نروي اإذاً، رك�س القلوب مع اخليول اإىل هبوب الذكريات 

مهات  خري ويف حنو االأ نروي �سمود هرقل يف دمه االأ

ونكونه، 

ونكون اأولي�س النقي�س اإن اأراد البحر ذلك يا بنات 

نروي ونروي، حينما نروي، نداء القائد الكردي 

ها نحن نحن، فمن �سريجعنا اإىل ال�سحراء ؟« 

من ق�سيدة  »ماأ�ساة الرنج�س، ملهاة الف�سة« 

يف  حداث  واالأ �سياء  االأ من  للتحقق  ق�سيدته  دروي�س  يفرد 

معنى  تبني  اإىل  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  اجتاه  �سوء 

العائد  كان  اإن  يت�ساءل  فهو  امل�ستقلة،  الوطنية  الدولة 

الزراعة كي يكفوا عن همجيتهم  اأعداءه معنى  �سوف يعلم 

وعدوانيتهم. ويعود اإىل التاريخ الفل�سطيني القدمي واملعارك 

نه ال وجود ل�سعب دون اأر�سه.  ر�س الأ التي دارت يف �سبيل االأ

يوبي  ر�س من قبائل كنعان اإىل معارك �سلح الدين االأ االأ

البقاء  م�ستلزمات  عن  ويت�ساءل  ليعود  ال�سليبيني.  مع 

ر�س. ويف كل ق�سائده كان ال�ساعر الذي  نتماء اإىل االأ واالإ

عا�س بني اأعداءه وتعلم لغتهم مبا ميكنه من فهم عقليتهم 

ر�س  �رسائيلية مبلكية االأ دعاءات االإ وحججهم. يرد على االإ

واحلنني لها منذ األفي عام عرب كتابة تاريخ �سعبه اخلا�س، 

جدارة  عن  والتعبري  �سعبه،  حياة  تفا�سيل  ا�ستخدام  وعرب 

لغته التي �سوف متكنه من امتلك احلا�رس وامل�ستقبل، ولي�س 

املا�سي وحده.

»يا اأيها البطل الذي فينا... متهل ! 

ع�س ليلة اأخرى لنبلغ اآخر العمر املكلل 

ببداية مل تكتمل،«.. »فعلم ترحل قبل الو�سول ب�ساعة ؟« 

من ق�سيدة  »ماأ�ساةالرنج�س، ملهاة الف�سة« 

البطولة  فكرة  من  اأهم  الطبيعية  احلياة  اإىل  العودة  تعترب 

اإىل بلدهم، ونذكر هنا  التي تودي بالنا�س قبل رجوعهم 

�سعراً  ورثاهم  كثريين  اأ�سدقاء  خ�رس  دروي�س  حممود  اأن 

ونرثاً خلل احلروب واملعارك واملنايف. 

اأن  ا�ستطعنا  اإذا  احلمام  تربية  عداء  االأ نعلم  »�سوف 

نعلمهم..« 

من ق�سيدة  »ماأ�ساةالرنج�س، ملهاة الف�سة« 

الفكر  اإبداع  عن  بالبحث  هنا  مهمومًا  يبدو  ال�ساعر  لكن 

الفكر  ل  تفاوؤ باأن  نيت�سه  قول  مراراً  ردد  وكما  رادة.  واالإ

م الواقع. حتى ال�سجن يف  رادة يعو�سان عن ت�ساوؤ وقوة االإ

يذكرنا  فهل  املنايف،  من  واأف�سل  اأجمل  يكون  قد  الوطن 

قامة  االإ �سكله قيد  الذي  الثقل  ب�سبب  البلد  دروي�س برتكه 

جبارية عليه يف حيفا، والتوقيع اليومي على ال�سجل يف  االإ

خمفر ال�رسطة:

ب�ساتني  من  اأجمل  ال�سجن  يكون  قد  كثرياً،  »�سحكوا 

املنايف..«

من ق�سيدة  »ماأ�ساة الرنج�س، ملهاة الف�سة« 

لكن البحث عن الطريق با�ستلهام التاريخ واأ�سطورة جلجام�س 

�سل: الذي حرم من اخللود هو االأ

من  املحروم  جلجام�س  من  بداع  االإ تنا�سخ  ن�ستطيع  »هل 

ن!  ع�سب اخللود ومن اأثينا بعد ذلك ؟ اأين نحن االآ

نقطة  يعيدوا  واأن  الرخام،  اأن يجدوا وجودي يف  للرومان 

الدنيا اإىل روما واأن يلدوا جدودي من تفوق �سيفهم. 

لكن فينا من اأثينا 

ما يجعل البحر القدمي ن�سيدنا 

ون�سيدنا حجر يحّك ال�سم�س فينا 

حجر ي�سع غمو�سنا. اأق�سى الو�سوح هو الغمو�س،

فكيف ندرك ما ن�سينا ؟«

من ق�سيدة  »ماأ�ساةالرنج�س، ملهاة الف�سة« 

العودة اإىل التاريخ التوراتي:

الغزو  لتربير  التوارتية  الن�سو�س  عداء  االأ ا�ستخدم 

روايتنا  دور  البداية  منذ  ال�ساعر  اأدرك  وهنا  �ستيطاين،  االإ

التاريخية:

ب�سبب  اإما  ع�رسات  وهي   – بالهدم  عوقبت  التي  »والقرى 

من  الطالع  ال�سيف  مقاومتها  ب�سبب  واإما  اأر�سها  خ�سوبة 

طراأت  مهما  منها  قرتاب  االإ من  اأ�سحابها  – مينع  التوراة 

�رسائيلي«.)19( من االإ تغيريات على �سياج االأ

العائدة  التوراتية  الرموز  اإىل  �سعره  يف  ال�ساعر  ي�ستند 

�سطوري  االأ التاريخ  اإىل  التوراة. يعود  للتاريخ املذكور يف 

مبنطق  انتاجه  يعاود  كي  املنطقة  تاريخ  يروي  الذي 

املاأثورة  الق�س�س  ي�ستخدم  اأنه  اأي  الفل�سطيني،  التاريخ 

للمنطقة  احلكائي  التاريخ  فيجعل  جديداً  تاريخًا  ليبدع 

يعاود رواية احلكاية الفل�سطينية من وجهة نظره: 

عاد امل�سيح اإىل الع�ساء، كما ن�ساء، ومرمي عادت اإليه.

ا�ستعدوا للح�سار. نياقهم عط�ست وقد حلبوا  ويف املمرات 
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ال�رساب 

حلبوا ال�رساب لي�رسبوا لنب النبوءة من خميلة اجلنوب 

يف كل منفى قلعة مك�سورة اأبوابها حل�سارهم.. ولكل باب

 �سحراء تكمل �سرية ال�سفر الطويل من احلروب اإىل احلروب 

ولكل عو�سجة على ال�سحراء هاجر هاجرت نحو اجلنوب 

مروا على اأ�سمائهم منقو�سة فوق املعادن واحل�سى 

مل يعرفوها. فال�سحايا ال ت�سدق حد�سها.. 

مل يعرفوها.. 

ممحوة بالرمل اأحيانا، واأحيانا تغطيها نباتات الغروب 

الرايات وحدت  تاريخنا تاريخهم، لوال اختلف الطري يف 

ال�سعوب – 

دروب فكرتها. نهايتنا بدايتنا، بدايتنا نهايتنا.«

  من ق�سيدة  »ماأ�ساةالرنج�س، ملهاة الف�سة« 

من  قبائل  باعتبارهم  اأي�سًا  اليهود  تاريخ  دروي�س  يروي 

اإىل  ون�سبوها  ال�سعوب  اأ�ساطري  على  فت�سوا  الذين  الرعاة 

اأنف�سهم. فهو ينظر بت�سكك اإىل االدعاءات التوراتية، يرى اأن 

عودتهم هي حم�س �رساب مرتبط بال�سدى.

وبقايا  �سلحهم،  زمان  عن  البحث  يحاولون  هنا  واأنهم 

اأ�سواتهم وثيابهم. وكاأنه يعيدنا ب�سكل ما اإىل �سورة اأهل 

الكهف الواردة يف القراآن.

ولون اإىل ال�سدى. قد يعرثون على بقايا  »قد ياأتي الرعاة االأ

�سوتهم وثيابهم، وعلى زمان �سلحهم، وعلى تعرج نايهم. 

من كل �سعب األفوا ا�سطورة كي ي�سبهوا اأبطالها..«

 من ق�سيدة  »ماأ�ساةالرنج�س، ملهاة الف�سة« 

�رسائيلية ل�سعب التيه.. نت�سارات االإ وي�سري اإىل االإ

»الن�رس موت كالهزمية، واجلرمية قد تقود اإىل الف�سيلة 

 يا بحر، اأنت تزين القتلى بقاتلهم، اأعدنا اأيها البحر القدمي 

وىل..« اإىل نباح كلبنا يف اأر�سنا االأ

  من ق�سيدة  »ماأ�ساةالرنج�س، ملهاة الف�سة« 

العودة اإىل التاريخ القدمي 

وم�ساهاته بالتاريخ املعا�سر:

ثر  االأ عن  كتابه  يف  الربيحات  اأحمد  عمر  الباحث  يرى 

ماأ�ساة  زمن  »يف  اأنه  دروي�س  حممود  �سعر  يف  التوراتي 

�رسائيلي(«)20(  )االإ الف�سة  وملهاة  )الفل�سطيني(  الرنج�س 

وتف�سري العنوان خا�س به ومل يورده ال�ساعر، فاإن الق�سيدة 

مع  ت�سابكه  يف  اليهود  تاريخ  وخ�س�سًا  التاريخ  حتاور 

وىل للتاريخ.  الفل�سطينيني منذ البدايات االأ

اإىل التاريخ التوراتي، يعاود �ساعرنا ا�ستذكار  �سافة  فباالإ

ال�سمود باأ�سكاله عرب التاريخ، فريوى ما جرى من حكايات 

ال�سمود القدمية ويعيد تطبيقها على احلا�رس الذي يعي�سه 

ح�ساب  على  لطروادة  انحيازه  يعلن  ،وهو  الفل�سطينيون. 

الرواية الر�سمية التي قدمها هومريو�س للحرب اليونانية.

فيلم«   يف  م�ساركته  خلل  من  حتدث  قد  دروي�س  »كان 

ي�سل  مل  الذين  طروادة  �سهداء  عن  لغودار  مو�سيقانا« 

�سوتهم، وقال وقتها:« اأنا متاأكد انه كان هناك �سعراء يف 

طروادة ، ولكن �سوت هومريو�س، �سوت املنت�رسين، طغى 

حتى على حق الطرواديني يف اأن يحكوا جانبهم من الق�سة، 

واأ�ساف اأحاول اأن اأكون �ساعر طروادة«. )21( 

القدمي كي  التاريخي  املرجع  اإىل  يعود  الق�سيدة   يف هذه 

وحرب  لبنان،  حرب  مثل  املعا�رسة  احلروب  اإىل  ي�سري 

وىل، ومذابح املخيمات، الخ..املرجعية التاريخية  العراق االأ

و�سلح  ودجلة  وقرطاج  �سور  مرجعيات  ذكر  يف  تتجلى 

ندل�س. الدين واالأ

يعترب �سبحي حديدي اأن املرحلة امللحمية يف �سعر دروي�س 

ت�ستند اإىل امل�سهد التاريخي: 

»وهذه هي املرحلة اإىل الق�سائد الطويلة وامل�سهد امللحمي 

ي�ستعيد  وهو  حتى  الغنائية  النربة  يقهر  ال  الذي  العري�س 

اإن�سانية  جتارب  على  ينفتح  والذي  التاريخي،  املو�سوع 

ندل�س، طروادة(  تراجيدية كربى )املغول، الهنود احلمر، االأ

ويبحث للفل�سطيني عن موقع فيها، للفل�سطيني ذاته اأّواًل ثّم 

ن�سانية بعدئذ.« )22(  للإ

خري  »هل تذكرون ح�سار قرطاج االأ

 �سقوط �سور 

فرجن فوق ال�ساحل ال�سوري، واملوت الكبري  وممالك االإ

يف نهر دجلة عندما فا�س الرماد على املدينة والع�سور« 

 ها نحن عدنا يا »�سلح الدين«  فابحث عن نبيني 

كانوا يعيدون احلكاية من نهايتها اإىل زمان الفكاهة 

قد تدخل املاأ�ساة يف امللهاة يوما 

قد تدخل امللهاة يف املاأ�ساة يوما 

يف نرج�س املاأ�ساة كانوا ي�سخرون 

جيتاراتهم فر�س واأندل�س على قدمي« 

من ق�سيدة  »ماأ�ساة الرنج�س، ملهاة الف�سة« 

لقد �سكل حممود دروي�س يف هذه الق�سيدة اخللفية املرجعية 

للتاريخ الفل�سطيني عرب ال�سعر. ت�سري خالدة �سعيد يف كتاب 

�ستعارة الكربى« اإىل اأن »االإ

االحتفال  عليها  ينه�س  التي  الرموز  منظومة  اأو  »الرمز   
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تولدت  ا�ساري  ن�س  اأو  ا�سارات  بنيان  الوا�سع  امل�سهدي 

املدونة  نطاق  يف  دالالتها  واكت�سبت  ومنت  مفرداته 

جتماعية وعلى امتداد التجارب التي تبلورت يف م�سرية  االإ

منحركة.  دالالت  انتاج  على  قادرة  ثم  من  اجلماعة.وهي 

ن�سان  �ساري الدال هي امتداد االإ هذه املنظومة اأو البنيان االإ

وما مينحه معنى وقوة وا�ستمراراً مبا يتجاوز كيانه الفردي 

البيولوجي.«)23(

وترى  الق�سيدة.  يف  ورموزها  الق�سية  تاريخ  نرى  ولذلك 

�ساطري  �سكال اللعبية اأو الت�سورات واالأ خالدة �سعيد »اأن االأ

متداد والتعدد – الذي ميكن اأن  التي ابتكرت لتحقيق ذلك االإ

عتقاد – تتنوع بح�سب  يهام اإىل االإ يتجاوز نطاق الوهم واالإ

احل�سارات وتتجلى يف متثلت خمتلفة.« )24(

وت�رسح لنا اأن »هذه الت�سكلت املم�سهدة التي تنمو وت�ساغ 

باخل�سائ�س الثقافية للجماعة تنه�س على تواطوؤ تاريخي 

مديد حتول اإىل مدونة و كودة ثقافية وحلمة جماعية واإىل 

ما هو اأقوى من القانون«.)24(

لقد جعلت ق�سيدة دروي�س من التاريخ م�رسحنا املعا�رس.

ويهمنا هنا اأن نرى اأن هذه الق�سيدة ت�سكل جزءاً من تراثنا 

الثقايف ومن كياننا املعريف الذي يروي حكايتنا.

نتاج  هو  كانت(  ثقافة  اأي  )يف  الرتاثي  حتفال  االإ »ان 

ال�سنني،  مئات  عرب  اأو  الع�سور  عرب  الثقافية  اجلماعة 

ية فردية مبتكرة، بل هي  اآنية وروؤ ر�سالة  لي�ست  ور�سالته 

اجلماعة  لتجارب  املتوا�سلة  وال�سيغة  املتوا�سل  النمو 

كانت  وان  وتاريخها.  لذاتها  يتها  وروؤ الكربى  واأحداثها 

حتفاالت واملبادرات الفردية )اأو التي يقوم بها جمموعة  االإ

حتفايل اجلديد واملبتكر  فراد( تقدر اأن تكتب ن�سها االإ من االأ

على هذه اخللفية املتوارثة.«)25(

بالن�سبة يل اأجد يف اخلتام اأن ال�سعر وال�ساعر قاما باإنارة 

تاريخنا:

الفل�سطيني  تاريخنا  ليل  بكلماته  دروي�س  حممود  »اأ�ساء 

جديدة  لغة  �سّكل  واملاآ�سي.  ال�سعب  بالن�سال  املعجون 

ومن  التقليدية.  باللغة  املرتبط  باجلمود  اأطاحت  متكاملة 

عمل  الع�رسين  القرن  بداية  ر�سمت  التي  ال�ساكنة  اللغة 

اإىل خ�سو�سية  الن�س  ونقل  كاملة،  لغوية  ثورة  بناء  على 

�سطوري  واالأ واحلكائي  ال�سفوي  الرتاث  يف  عميقُا  ت�رسب 

ل�سعبنا«.)26(

املراجع:
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�سرتاكية، وقيام الدولة اليهودية. االإ

وىل. مدار. فل�سطني.    ترجمة عزت غزاوي. الطبعة االأ
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11( دروي�س، حممود. 2007. حرية العائد - مقاالت خمتارة - ال�سعر 

وىل. دار ريا�س الري�س. بريوت. بني املركز والهام�س. الطبعة االأ

بالكتابة  الرد  تيفني.  بيل وغاريت غريفيث وهيلني  اأ�سكروفت،   )12  

اآداب امل�ستعمرات القدمية. 2006. ترجمة د.  – النظرية والتطبيق يف 
وىل. املنظمة العربية للرتجمة. بريوت. �سهرت العامل. الطبعة االأ

�رسائيلي  علم االإ  13(�سلحت، انطون. 2008. حممود دروي�س يف مراآة االإ

�سجال ال�ساعر مع الهيمنة. الطريق. عدد 51.فل�سطني.

الثالثة. احللقة   .2008  –  11- ربه.24  عبد  يا�رس  مع  مقابلة   )14  

غ�سان �رسبل. جريدة احلياة. لندن.

  15( املرجع ال�سابق.

 16( املرجع ال�سابق.

 17(( املرجع ال�سابق.

 18( حمد، علي خليل. 2008. بني اإدوارد �سعيد وحممود دروي�س. جملة 

الطريق. عدد 51. ت�رسين الثاين )نوفمرب(. فل�سطني.

الرابعة.  الطبعة  العادي.2007.   19( دروي�س، حممود.يوميات احلزن 

دار ريا�س الري�س –.بريوت.

وىل.دار اليازوري العلمية    20( الربيحات، عمر اأحمد. 2006. الطبعة االأ

ان.
ّ
للن�رس والتوزيع. عم

�ساعر طروادة يختتم فعاليات دم�سق عا�سمة    20( حممود دروي�س 

يام.2009-1-12.  الثقافة العربية. جريدة االأ

نرتنت. ُن�رس هذا الن�ّس، بالفرن�سية اأواًل،    21( حديدي، �سبحي.عن االإ

يف خمتارات �سعرية La terre nous est <troite، التي �سدرت 

ال�سعرية  �سل�سلتها  يف  غاليمار،  الفرن�سية  الن�رس  دار  عن   2000 �سنة 

ال�سهرية، باختيار ال�ساعر وترجمة اليا�س �سنرب. وقد مّت حتديث الن�ّس 

�سارة اإىل اأعمال دروي�س اجلديدة.  مبا يتيح االإ

ال�ساعر  ال�سرية:    22( حديدي، �سبحي.2008.حممود دروي�س ومثلث 

واملكان والتاريخ.جملة الدرا�سات الفل�سطينية.عدد 76.بريوت.

امل�رسحة. 2008.  �سعرية  الكربى يف  اال�ستعارة  �سعيد، خالدة.   )23  

داب. بريوت. دار االآ

  24( املرجع ال�سابق.

  25( املرجع ال�سابق.

  26( بدر، ليانة. 2008. الذاكرة امل�سيئة.الطريق. عدد اأيلول )�سبتمرب(.
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نوثة لعبة الذكورة والأ

يف روايات غالية ف.ت. اآل �سعيد

اإبراهيم حممود
 

 باحث من �سورية 

اأحد  ت�سكل  اأنها  ما  بقدر  اجتماعية،  توتر  بوؤرة  اجلن�سانية  متّثل 

ن�سانية عامة، وتلك اخلا�سة  االنعطافات الكربى يف تلوين الثقافة االإ

اآخر، وحتى داخل كل جمتمع خ�سو�سية مفهوم، حيث  مبجتمع دون 

من  طابعًا  املفردة  على  ت�سفي  هذه،  ب�سيغتها   ،sexyalitè اجلن�سانية  اإن 

التفاوت القائم بني من متثلهم ذكورة واأنوثة. 

دب بالكثري مما يعزز ح�سوره يف الرواية خا�سة غالية: ترفد الأ

درا�سات



ُتظِهر يف  اأنها  تركيبًا، مبا  لغة  ق�سية  من  اأكرث  اإنها 

الـ»اآنية«، ما يخِرج  الواردة، ومن خلل هذه  بنيتها 

املعروفة،  احلياد  و�سعية  من  »اجلن�س«،  الكلمة 

لي�ست  لعلقات  التحديد  اإىل و�سعية  بطريقتها هذه، 

ثابتة، مثلما اأنها غري منفلتة من عقالها، حلظة التمعن 

يف اآلية العمل بها، اأو التفكري فيها، حيث يتبدى كل 

العلمات  من  بجملة  ماأخوَذين  واملراأة  الرجل  من 

الفارقة، تلك التي حتدد مواقع اعتبارية، تخ�س نظرة 

اجلمالية،  ذائقته  ت�سّمي  كما  خر،  االآ اإىل  منهم  كل 

وكيفية تقوميه للعامل الذي يعي�س فيه داخًل وخارجًا، 

ذاتها  واللغة  االجتماعي.  حميطه  مع  تعامله  واآفاق 

والنحوي  ال�رسيف  وطابعها  التاريخي،  تكوينها  يف 

وحتى اال�ستقاقي، مل تكن يومًا دائرة يف حّيز فارغ، 

فهي  وجمازيًا،  فعليًا،  واقعًا  ُتعطى  ما  تقول  اإمنا 

اأنها �سهادة اجلاري با�سمها،  ذاكرتها الذاتية، مثلما 

ع  املوقَّ �ساهدة على ما يجري، و�سهيدة  اأنها  ومثلما 

عنها اأي�سًا.

اإعفاء  مبكان،  ال�سهل  من  لي�س  اأن  كذلك،  ذلك  يعني 

املفردة املرّكبة تلك، مبجرد حتديدها، من خلل اأوجه 

نوثة، ومن ثم اإبرازها  التنازع بني كل من الذكورة واالأ

التعامل  واإ�سكالية  فغمو�سها،  و�سوحها،  بدعوى 

اأو  التكوين اخلا�س بها،  معها، يتنا�سبان وتاريخية 

جتّليها مفهومًا، اأي اأن ثمة في�سًا يف التعر�س لها، اأو 

ال�سعي اإىل مكا�سفتها داخًل وخارجًا، من خلل تنوع 

الثقافات واملجتمعات واملواقف الهائلة واملتعا�سة 

حولها، كما هو املمكن تتبعه يف عناوين كتب بارزة 

متثل خطابات قائمة بذاتها)1(، وهي مل تتكون يف 

االجتماعية  املعطيات  خلل  من  اإال  هذا،  ال�سياق 

مواقف  وهي  بدورها،  املختلفة  ى  والروؤ املختلفة، 

متغايرة حول اجلن�س بنية ووظيفة ودوراً.

دبيات  وهذا ما ميكن تتبعه تاريخيًا كذلك، واأحدد االأ

�سلمية، كمثال حي وفاعل، حول اجلن�س  العربية االإ

�سغاء اإىل اأ�سداء املعنيني به، وكيف  كدر�س ميكن االإ

نوا له، وهذا الدر�س ما كان له اأن ُي�سمى  عا�سوه ودوَّ

ن ثمة ما ي�ستوجب التذكري، حيث اإننا  هنا، رمبا، اإال الأ

ما زلنا، نلجاأ اإىل املجاز اأكرث من امل�سارحة، ب�سدد 

اأي مفردة نعتربها »�سارخة« ذات ن�سب جن�سي، ونحن 

القناع،  وراء  العي�س  اأن  لو  كما  حتويًل،  فيها  جُنري 

هو الذي مينحنا فر�سًا اأن�سب للتحاور، كما هو اأكرث 

الهائل  التحول  رغم  حديثًا،  لنا  يقدَّم  فيما  املقروء 

العوملة  ومغريات  وال�سورة،  بال�سوت  املفهوم  يف 

الف�سائية  العابرة للحدود  و�سلعها املادية والرمزية 

هنا،  اأ�سّميه  ما  ومنها  خ�سو�سًا،  اليوم  ر�سية  واالأ

املختلفة،  واأ�سوائها  نوثة  واالأ الذكورة  بـ»ترانزيت« 

اآثرت  التي  اللعبة  هذه  نطاق  يف  داخل  دب  االأ ن  والأ

الكتابة مبوجبها، لعبة متقنة، تكون فاعلة ومنفعلة 

الذي  والتخيلي  احل�سي  امل�سهد  نوع  بح�سب  معًا، 

جتلوه اللعبة هذه، حيث اجل�سد هو الذي يكون فاعله 

الرغبة يف  التذوق اجلمايل، فاعلية  واأداته، وفاعلية 

حَمورة املو�سوع الرئي�س والذي يعني اجل�سد تاريخيًا 

واجتماعيًا، هي التي متّكننا من االرحتال اإىل العامل 

اللحم  من  نوع  واأي  اللعبة،  متّثله  الذي  هذا  و�سع،  االأ

ُيتداَول هنا، اأي حوار حلمي يقّربنا مما ي�سغلنا اأدبيًا، 

احلوار  م�رسى  يف  تت�سكل  الطابع  حلمية  قيمة  اأي 

اأثريات  يف  داخلة  ح�سية  ماأثورات  اأية  ذاك،  املر�َسل 

ما  علينا  يتلو  الذي  اجل�سد  موقع  ت�ست�رسف  اللعبة، 

اإذ  وفعًل،  قواًل  ن�سونها  ونحن  لنا،  حقوقًا  نعتربه 

انتمائنا  خلل  من  بها،  نلَزم  وواجبات  بها،  نطالب 

نوثة،  اجلن�سي، اأعني ونحن متقا�َسمون بالذكورة واالأ

اأن  وكيف  اجلن�سانية،  هي  لها  مرد  ال  رعاية  وحتت 

اإمتاعنا، وعلى  قادر على  املختلفة،  باأفانينه  دب  االأ

به،  البوح  نريد  ال  فيما  �سواء  الداخل،  من  تنويرنا 

فيما  اأو  ال�سعوريًا،  يفاجئنا  فيما  اأو  نعيه،  ونحن 

نتوقعه، اإذ منثله ج�سديًا.

لها  يحق  التي  الرواية  تكون  دب،  االأ �سياق  ويف 

حتّرينا  اأننا  لو  حتى  الن�سبية،  بعراقتها  التباهي 

من  انطلقًا  عربيًا،  اأمرها،  واأويل  احلياتية،  �سريتها 

لو  وحتى  نوثة(،  واالأ الذكورة  ال�سالفة)لعبة  ال�سيغة 

لها  النوعي  بالتحديد  احلياتية  ال�سرية  حدَّدنا  اأننا 

الطابع،  اجلن�سية  املغذيات  م�سمار  ويف  »اجلندر«، 

باجلاري  �سلتها  تقطع  ال  لة،  متخيَّ متثيلت  عرب 

يكون  عندما  خطورًة،  تزداد  اللعبة  وهذه  اجتماعيًا، 

نثى، يف جمتمع،  التمثيل الروائي، قادمًا من جهة االأ

ال يخفي حتفظه على كل متثيل لها، اأو حتى فوبياه 

»خوافه« التاريخي والنف�سي، من ال�سوت الذي ُي�سَمع 

جمل  بدقة، نظراً خلطورة الرهان، واإرادة البحث عن االأ

ه الوظيفي  يف اجل�سد، عرب ت�سميته، وكيف يكون اأداوؤ

اأثراً من  الرواية قّدمت كثرياً،  واقعًا، وكون  والرمزي 

اآثار الرجل، ولي�س املراأة، وهاهي اأطراف اللعبة تاأخذ 

املبا�رسة  ال�سلة  ذات  املفردة  ت�سمى  اإذ  اآخر،  منحى 
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بها، بالكثري من اجلراأة، مهما جتلى املوقف خمتَلفًا 

املدارة  اللعبة  حركية  اأو  امللفوظ،  طبيعة  من  عليه 

اأكرث، حني  املراأة، وخ�سو�سًا  ه من جهة  موجَّ ب�رسد 

بح�سوره،  يتباهى  اأنثوي،  �سوت  عن  احلديث  يدور 

من اأحد املجتمعات العربية التي تعترَب هنا وهناك، 

دون املطلوب، جمتمع مل ي�سب عن الطوق روائيًا قبل 

كل �سيء، نظراً للذخرية املعرفية والنف�سية اخلا�سة، 

التي تتطلبها الرواية حلظة االنت�ساب اإليها بجدارة.

اء ما تقدم،  ولعّلي يف هذه املقدمة الطويلة، رمبا، وجرَّ

اآل  اأتلم�س فيما كتبته الكاتبة العمانية غالية ف.ت. 

�سعيد روائيًا، خروجًا عن هذا الت�سوير، وخ�سو�سًا يف 

عقاله  من  ال�رسد  تطلق  وهي  ال�سالفة،  اللعبة  جمال 

لدافع  القارىء،  جهة  من  ر  مت�سوَّ هو  كما  اأحيانًا، 

ُيراَهن  ا�ستجابة حلركة  ة،  اأو رغبة غري مف�رسَّ نف�سي، 

اأو  املطلوب،  حتقيق  على  قدرة  اأكرث  كونها  عليها، 

ليكون يف مقدور احلركة تلك، حتقيق املرجتى اأكرث، 

نثى هنا. وتعزيز فاعلية اجلن�سانية من طرف االأ

واإذ اأتعر�س مبقاربة نقدية داللية الطابع، للعبة كل 

لرواياتها  تعالقاتها،  واأوجه  نوثة،  واالأ الذكورة  من 

مكا�سفة  اأبتغي  فاإنني  لُتها،  ح�سَّ التي  تلك  الثلث، 

امتلك  اّدعاء  دون  امل�ستطاع،  قدر  اللعبة،  ماورائيةِ 

الكتابي،  �ساأنه  يف  ذاته،  فالنقد  فيها،  ال�رس  كلمة 

التخيلي،  �ساأنها  يف  رحب،  االأ دب  االأ اأفق  كالرواية 

تقوم  اإذ  الرواية،  كما  املمكن،  افرتا�س  على  يقوم 

عن  يبحث  ول،  يوؤّ النقد  َخلقيًا.  الرمز  اقرتا�س  على 

املت�سكلة  ال�سخ�سية  يف  ال�رس  يتق�سى  االحتماالت، 

النقد،  داعية  والرواية  املطلق،  التحديد  والهاربة من 

و�سليلة مقداره نوعًا ما، ال تنفك توحي باملزيد من 

املقاربة النقدية.

األفظها، دون رتو�س، يف م�سعى يخدم  غالية، هكذا، 

اإىل قراءة رواياتها الثالث، عابرة حدود، يف  �سعيي 

يف  الدكتوراة  درجة  على  حا�سلة  فهي  ثقافتها، 

العالقات العامة من جامعة »ورويك« يف بريطانيا، 

كرث د�سامة، لروؤية  وما العالقات العامة، اإل احلقل الأ

النا�س يف األوانهم واأ�سواتهم، ولو ب�سيغ اأخرى، اإمنا 

دبي بالكثري مما يعزز ح�سوره، ويف  ل الأ ترفد املتخيَّ

الرواية خا�سة، وهي تنّوع يف كتاباتها، اإذ جتمع بني 

وما  والجتماعي،  وال�سيا�سي  والقت�سادي  الفكري 

ورد يف اإطار التعريف بها، اإىل جانب ما ذكرت، وهو 

احلديثة  للفنون  متحف  بتاأ�سي�س  حاليًا  اأنها)تقوم 

الروؤية  فق  لأ تو�سيع  حافز  اإل  عمان(،  �سلطنة  يف 

يف  التحرك  حتاول  اأنها  كيف  اأي  دبية،  والأ الفكرية 

نطاق برزخي، ل يعود من ف�سل حدودي �سيق بني 

ما كان، وما هو كائن، من جهة ال�سخ�سية املت�سكلة 

روائيًا، بقدر ما يكون املطروح يف الرواية، نابعًا من 

�سلب اهتماماتها، ويف منحنى ريا�سي، حلظة قراءة 

املثار روائيًا، حيث اأنها كذات �سخ�سية وحقيقية، ل 

اأدبيًا،  م�ساغ  هو  ملا  متابعة  اأي  عن  مطلقًا،  تغيب 

اأن املتح�ّسل يعنيها، بقدر  دون التاأكيد طبعًا، على 

ما ي�سّكل وجودها يف البلد الذي در�ست فيه، وجود 

اأكرث،  امل�سداقية  من  طابع  �سفاء  لإ لوج�ستي،  دعم 

اأمكنة  بني  تتنقل  وهي  �سخ�سياتها،  حقيقة  على 

يف  فهي  التقارب،  غاية  اإمنا  التباعد،  غاية  بينها 

ولو  الذكر،  ال�سالفة  اللعبة  حقيقة  متّثل  جمموعها، 

لعبة  مفتوح،  جمتمعي  كوكبي،  كوين،  �سعيد  على 

نوثة، اإمنا، ودون اأن نن�سى اأبداً، اأنها تعود  الذكورة والأ

من جهة امِللكية، اأو الن�ساأة التخيلية اإىل غالية.

اللعبة الروائية يف خطوطها الكربى

توؤكد ح�سورها  نوثة، وهي  واالأ الذكورة  للعبة  ميكن 

يف  مبا�رسة  املقروء  هو  كما  وا�سعة،  م�ساحة  يف 

جمتمعها  الواحد،  املجتمع  حدود  تتجاوز  الرواية، 

�سلمي،  االإ العربي  اأو  العربي،  جمتمعها  اأو  العماين، 

حركية  مفا�سل  هذه،  اللعبة  غواية  باإظهار  تتكفل 

اأ�سماء �سخ�سياتها، تتلقى يف �سياقات ال  ت�سري اإىل 

الوا�سعة،  ر�سية  االأ ب�سبب  حقيقتها،  يف  ال�سك  ميكن 

من  كيميائيًا،  دجمًا  ومتار�س  حدوداً،  تذّوب  والتي 

خلل  من  تنوعت  وقد  تلك،  �سماء  االأ تواجد  خلل 

الكيميائية  تكون  وحيث  تعنيها،  التي  جمتمعاتها 

حوار  يف  للكاتبة،  املفتوح  التخيلي  املخترَب  هذه، 

ن م�سرياً  متعدد ميتاحدودي بنية، ولكنه متفاعل الأ

األزمها يف اأن تتداخل داخل م�سري واحد، يلغي ن�َسبها 

حيان، فاللعبة ال  حادي الطرف، يف الكثري من االأ االأ

تخفي مباراتيتها، واحلكام هم اأنف�سهم ممن يلعبون، 

البث،  اأو  النقل  �سعيد  على  يكون  املتفرج  اأن  �سوى 

ي اخلربة  ا�سم كاتبة، وليكون يف و�سع القارىء تق�سّ

اأو  �سوؤون  اإدارة  يف  عاملها،  تذوق  يف  لها  اجلمالية 

م�سائر �سخ�سياتها وقد وفدت اإىل �ساحتها الروائية 

يف  روايتاها)اأيام  وخ�سو�سًا  اأربع،  جهات  من 

اجلنة، 2005(، و)�سنني مبعرثة، 2008(، اأما الثالثة 
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ال  فهي   ،)2()2007 واأ�سيلة،  الو�سطى)�سابرة  فهي 

تتنوع  القارىء باحلراك احلدودي، حيث  تبخل على 

واأ�سباب  اأ�سمائها  بدالالت  تفي�س  التي  �سخ�سياتها 

من  ولو  الواحد،  املجتمع  حدود  على  معًا،  تواجدها 

اأ�سيق  ولكنها  �سرنى،  كما  عابرة،  اإ�سارات  خلل 

واأفانني  ال�سخ�سيات،  باأ�سوات  �سخبًا  واأقل  حدوداً، 

اللعبة، الختلف مقام احلدث وحتى حلبة املواجهة 

اأن  ولو  ال�سابقتني،  الروايتني  من  رمزيًا،  املفتوحة 

تختلف  الداللية  واملقاربة  نطاقًا،  اأو�سع  خرية،  االأ

بدورها.

اأو متكنت  ن  الطابع، مكَّ اأريايِنّ  ا�ستب�ساري،  اأي خيط 

هذه  خلطة  تواجه  وهي  به؟  م�ساك  االإ من  غالية 

الد�سم  املجتمع  وهذا  واحد،  جمتمع  يف  املجتمعات 

بطباعه وغرائبه، تنا�سبًا مع تاريخه، اأي يف بريطانيا، 

من  بة،  املركَّ �سخ�سياتها  اأقدار  حركية  تلحق  وهي 

الربيطانية،  احلدود  وخارج  ت�سّميها،  اأمكنة  خلل 

وحتى  ف�سائي،  موقع  ومن  �سارة،  باالإ تكتفي  حيث 

تكون يف  الو�سطى،  الرواية  تكون يف جمتمع  عندما 

امتحان ذاتها، حيث تتقارب �سخ�سياتها، وتتماحك، 

مثلما تتعارك من الداخل، اأو تت�سكل يف حّيز �سيق، من 

ناحية امل�ساحة، ولكنها تربز يف مقام عالِ  ورحب، 

مع  تنا�سبًا  العمق،  جهة  من  ية،  الروؤ اأفق  ناحية  من 

طبيعة احلدث، يف املجتمع العماين!!؟؟

اإن حماولة تتبع اخليط امليثولوجي والرمزي، ت�ستلزم 

جلملة  وامل�سرتكة  املختلفة  امل�سائر  خطوط  ية  روؤ

ال�سخ�سيات التي تتطلب �سحبتها ومراقبتها، الكتناه 

نوعية  على  الوقوف  بالتايل،  ميكن  حيث  رغباتها، 

�سخ�سية  ت�سكلت  وكيف  روائيًا،  مة  امل�سمَّ اللعبة 

ذ يف اللعبة،  الروائية بالذات، اأي قرابة لها مبا هو منفَّ

وكيف  املحاولة،  هذه  على  ترتتب  جمالية  ية  روؤ اأي 

تتموقع دالليًا يف النهاية؟

لنتوقف قليًل، عند بكرة اخليط الهائلة تلك التي تدور، 

اإذ تت�سعب وقائع الرواية الواحدة، تعي�س ال�سخ�سيات 

الروائية م�سائرها الرتاجيدية يف الغالب، وهذه هي 

اأن ح�سوراً  غالية، وكيف  روايات  اللفتة يف  ال�سمة 

من  حتى  �سخ�سياتها،  جممل  على  يخّيم  عنكبوتيًا 

ظرفية  وهي  قدرية،  ب�سورة  ولو  ترزح،  التي  جهة 

مرتكبًا  اإثمًا  وكاأن  �سواها،  �سلطة  حتت  واجتماعية، 

ما  بني  للف�سل  اإمكانية  من  يعود  ال  معًا،  يوّحدها 

لعبة  لكاأن  عليه،  واملعتدى  باملعتدي  ت�سميته  ميكن 

داخل  العي�س  مرارة  اجلميع  تذيق  نوثة،  واالأ الذكورة 

مبا  ال�سعيدة  تلك  حتى  املتعار�سة،  برغباته  اجل�سد 

اللعبة  علمات  من  اأخرى  علمة  هي  وتلك  تعي�س، 

مقدور  يف  وليكون  غالية،  عند  املرة  هذه  الروائية 

تُنوهب  مثلما  لعبته،  عدوى  ا�ستفحلت  وقد  اجلن�س، 

الذي يلحق اجلميع، مثلما  الوبائية  مفهومه، طابع 

ي�ستبطنهم، ويرتكهم اأطلاًل ل�سعراء من نوع اآخر، يف 

ن عينه، موقعه  رثاء ال يبكي حتى املعني به، ويف االآ

ا�ستبيان  اأو  تبيان  يف  الك�سفية،  ال�سديد  اال�سطرالبي 

وتلك  وجمتمعه،  ن�سان  االإ تاريخ  يف  اجلن�س  مكانة 

خطر، يف املعَلم الروائي لها،  هم، واالأ هي العلمة االأ

وهنا، يحط بنا الرحال النقدي كثرياً!

اإن املمكن القيام به، ومن خلل العنوان الذي حتدَّد 

متار�س  كيف  بالروايات،  اأواًل،  املتعلق  هو  بداية، 

عاملها،  تعرتي  التي  الت�سققات  اأو  لل�سدوع  ترميمًا 

ية جمالية، يتم النظر خارج بوؤر التوتر  ووفق اأي روؤ

عمق فيها، عندما  هذه، وهي النافذة قيميًا �سوب االأ

ففي  �سيء،  كل  قبل  اال�ستهليل  للجانب  نتعر�س 

هداء)اإىل �سديق روحي ورفيق دربي  وىل، ياأتي االإ االأ

ها�سم هارتلند(، وهذه بادرة اأدبية، اإمنا لها مغزاها، 

نوثة، يف  يف تر�سيم احلدود بني كل من الذكورة واالأ

من  وىل  االأ ية  الروؤ ب�سدد  بالذات،  القارىء  طماأنة 

جهة الكاتبة، اإىل اجلن�سانية عينها، وهي حتدد جهة 

اخلطاب  يف  ال�رساحة  وجانب  يكون،  ومن  اإهدائها، 

ن يف الرواية، ومن  هدائي، خ�سو�سًا، عندما ُيتمعَّ االإ

هداء الحقًا، وما اإذا كان وارداً الربط  ثم يف �سيغةاالإ

الرئي�س  الرواية  حامل  حيث  الرواية،  م�سمون  بني 

وهو  غ�سان،  اأي  قيمي،  منظور  من  �سلبية،  �سخ�سية 

ذكر، ويكون العنوان نف�سه)اأيام يف اجلنة(، املح�سول 

اء  ال�سجن، جرَّ اأودع  وقد  لغ�سان،  والتخيلي،  احلياتي 

اأخلقي م�رسقًا ومغربًا،  ال�سادمة ملا هو  مغامراته 

لَّف، من قبله يف النهاية)�س408(، والنهاية  كق�سة توؤ

وهل  الق�سة،  يف  يودع  ماذا  ُيعَرف  ال  اإذ  مفتوحة، 

اأم ق�رسواية، مثًل، ولتاأتي  بذاتها،  هي ق�سة قائمة 

الو�سطى، حممولة بهمٍّ حمّلي، دون االنغلق احلدودي، 

فثمة ق�سيمة جغرافية خارج احلدود العماين، تتحرك 

الروائية  ال�سخ�سية  ق�سمة  وهي  الروائي،  املنت  يف 

با�سمه ولقبه باملقابل«  خر  االآ املغزى  ذات  الفاعلة، 

للموقف،  تو�سيح  من  يجري  وما  طفلة«،  بن  �سهم 

نوع  ا�ستهلاًل من  الرواية  ويل مبجتمع  االأ والتعريف 
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�ستينيات  يف  تاريخيًا،  حداث  االأ تتحدد  حيث  اآخر، 

عمان،  �سلطنة  عا�سمة  وم�سقط  املا�سي،  القرن 

التذكري  ثم  ومن  الفل�سطيني،  والهم  م�رسحها،  هي 

واإبداء  ال�سائغ،  عدنان  ال�ساعر  اإىل  ه  املوجَّ بال�سكر 

عجاب ب�سعره، اإذ وردت مناذج خمتلفة يف ال�سياق  االإ

الروائي، و�سكلت نَف�سًا دالليًا يعلوويهبط يف القف�س 

ال�سدري للرواية، اإمنا يكون عنوانًا)�سابرة واأ�سيلة( 

املوقع،  جهة  من  انحدارية  بائ�سة،  بطولية  تيمة 

وا�ستحواذية من جهة املكا�سفة، داخل الرواية، ورمبا 

العمل مبوجبها يف  مفاحتة لعبة اجلن�سانية وكيفية 

ولتعود  اإليه،  روائيًا  ينتمون  ومن  الرواية،  جمتمع 

احلدود الروائية اإىل االت�ساع، اإمنا اأكرثهذه املرة يف 

�ساأن  هو  كما  الدال،  العنوان  مبعرثة(،  الثالثة)�سنني 

وانتفاء  العلقات،  وفو�سى  امل�سائر،  يف  البعرثة 

اأر�سية ال حتمل كل هذا  ن ثمة  الوجدانية، الأ اللحمة 

جمدداً  ال�سكر  ويكون  املت�سادة،  الرغبات  يف  الوطء 

اأ�سعاره  ال�سالف، حيث نخبة من  ال�ساعر  اإىل  موجهًا 

واجب  اأداء  من  اأكرث  يف  ح�سورها  حيوية  متار�س 

هداء ي�سبق كلمة  داليل يف الرواية، كليًا اأو جزئيًا، واالإ

ال�سكر، وهو منفتح على الذكور �سياغة)اإىل املبتلني 

ليلهم  اإدمانهم،  نوع  وكان  كانوا  اأيًا  دمان،  االإ بداء 

ارة باخلطر ال�سمني  ونهارهم طويل(، وهي اإ�سارة اأمَّ

املبا�رسة،  التقريرية:  اخلطاب  لغة  يف  وال�رسيح، 

باأ�سمائهم،  مدَركون  اأنهم  لو  كما  اإليهم،  واملر�َسل 

جانب  عن  اللثام  اإماطة  متار�س  الرواية،  وقراءة 

تخفي  ال  �سخ�سية  ومع  الرمزي،  عاملهم  من  وا�سع 

ذكوريتها، ومدمنة الكحول، هي ناجي، رمبا املعنى 

اإمنا يف منحى مغاير لغ�سان،  املمكن التوقف عنده، 

العلمة  ولكن  يروتيكا،  االإ يف  ناجي  �سلوع  رغم 

اأن  رغم  واأي�سًا،  ذاتها،  والنهاية  للم�سلك  اإيجابية 

املمكن التعر�س له، هو قائمة العرثات التي يتعر�س 

لها، وهي وبائية ذاتًا وكينونة مقام، وما املحاولة 

الكهربائية  ال�سدمة  اإال  الذاتية،  قيامته  يف  خرية  االأ

للروح التي ا�ست�سلمت طويًل ل�سغوط واقعها، لهواها، 

باإرادة  اأي ممار�سة احلياة  الطريق من جديد،  ية  وروؤ

الثلث  الروايات  ي�سع  فيكاد  التاريخ،  واأما  اأ�سلب، 

يف ذات اخلانة، اأعني �ستينيات القرن املا�سي، كما 

ي�سهل تعيني ذلك، وهذا التحديد الزمني، له م�سباره 

اأكرث،  مان  االأ م�سافة  وكذلك  واالجتماعي،  ثري  االأ

الروائية  الذات  رغبة  عنه  ت�ست�سفُّ  مما  املزيد  ل�رسد 

من جهة، ولتاأكيد الذات هذه، مب�سارحة اأمت، من جهة 

ثانية..

مكانية  اعتبارات  مواجهة  هذه، يف  احلالة  نحن يف 

دبية، حيث  ومو�سوعية، يف عملية ال�رسد وحمولته االأ

اإن الرواية الثانية جتنح �سوب الداخل، بالقدر الذي 

تنكفىء، على �سعيد الداللة على نف�سها، جتاوبًا مع 

ين�سح  اإذ  فيه،  اجلن�سانية  وموقع  املجتمع،  حركية 

على  يحافظ  اأنه  مثلما  �سمت،  يف  بجن�سه  املجتمع 

يف  ُيعا�س  متوارث،  نظام  باعتماد  احليوي،  ن�ساطه 

وبا�سمها،  الهوية  على  �رساعًا  ي�سهد  اأنه  ولو  ال�رس، 

اء امل�ستجدات،  نظراً للتحديات التي يتعر�س لها، جرَّ

بينما يكون اخلارج، كعتبة مطلة على املرئي، خارج 

من  نوثة،  واالأ الذكورة  بني  املف�سلي،  التمايز  حقل 

�ساأن جن�س اآخر، ميكن حتفيز اأولوياته، وفق ت�سورات 

خريني،  االأ الروايتني  له يف  امل�سهود  هو  كما  اأخرى، 

وبجلء، ال بل بنوع من البورنوية، حلظة اإجراء مقاربة 

وكاأن  ترتى،  بها  اخلا�سة  امل�ساهد  ن  الأ ظاهرية، 

الهاج�س الرئي�سي لغالية، هي كيفية توتري القارىء، 

قارىءمعني، يتوج�س خيفة من �سماع �سوت اجلن�س، 

و�رسيحة،  حميمية  معاي�سة  داخله  قامة  باالإ فكيف 

اإىل  و�سعيًا  التوازن،  على  اأقدر  ليكون  بلبلته،  وحتى 

وجمهرة  االجتماعي؟  حميطه  يف  امل�ستجد،  تقّبل 

و�ساف الكربى، وهي تتوزع يف الروايتني، وخا�سة  االأ

مكا�سفة  ولكن  التوجه،  هذا  على  ت�سدد  الثالثة،  يف 

حتريراً  متار�س  هاتني،  للروايتني  ال�رسدية  احلركة 

اأن  اإال  جانبية،  لوثة  كل  من  امل�ستطاع،  قدر  لهما، 

عظمي بالن�سبة للروايات الثلث،  القا�سم امل�سرتك االأ

متَخم كانهمام اأدبي بفي�س من اجلن�سانية، هذه التي 

املجتمع  ي�سغل  عما  بحثًا  حقلها  مت�سيط  يف  ت�ساهم 

رغم  لة،  املتخيَّ امل�ساهد  نوعية  تفاوتت  واإن  حقيقًة، 

وىل  اأن الروايتني االأ اختلف مو�سوع كل منها، ولو 

حداث اجتماعيًا، مع  والثالثة تتداخلن يف م�رسح االأ

نوثة وجهان  فارق التوجه �رسديًا، حيث الذكورة واالأ

لعملة الكينونة اأبداً!

يام املعدودة جنة االأ

اجلن�سانية،  لعبة  بحركية  علمًا  غالية حتيط  اأن  اأظن 

وكيف تتنوع اأدوارها، كيف ميار�س ال�رسد خا�سيته 

املحيط،  للعامل  اجلمايل  الوعي  ويغدو  الزمكانية، 

اجلن�سانية،  تلك  نف�سه، من خلل  منق�سمًا على  وعي 
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ومدى ال�رساع وفاعليته يف ت�سكيل كل من الذكورة 

تاريخية  رمنا  اإن  الكارثي،  اإدراك  اإنه  نوثة،  واالأ

املفهوم باأقنعته، اأو املثار رغبيًا، يف تنوع مناخات 

اللعبة امل�سرتكة و�سًل وف�سًل.

حدود  حرب  هناك  باأن  البداية،  منذ  نطقت  واإن 

اأعلى م�ستوى، كما هي حرب �سامتة  �رسو�سًا، على 

كما  �ستى،  غرا�س  الأ وممرات،  اأنفاق  عرب  و�رسيحة، 

اللغة  وبها  عليها  ت�سهد  للجن�سانية،  املعنى  ثراء  هو 

اأكون على �سواب، وذلك يف  فِلعلي  لغالية،  الروائية 

خمتلف رواياتها.

لكائن �سليع يف  تهكمية  اجلنة(، �سيغة  اإن)اأيام يف 

خر، ليكون  خر، اأو رمبا، يف اقتنا�س االآ التهرب من االآ

يف  اخل�سو�سية،  ال�سديدة  رغباته  ل�سالح  م�رسَّفًا 

وال�رساب  الطعام  �سهوة  ال�سهوية:  رغباته  ت�رسيف 

نه  الأ الدالالت،  املتعدد  واجلن�س  واملقام  واللبا�س 

ا�ستقوائي مبكونه التاريخي.

يف  ال�سواء  وحمب  الهام�سي  غ�سان  ال�رسقي،  غ�سان 

هجني  كائن  اال�ستعماري،  املرتوبول  ويف  الغرب، 

حيوان  اأنه  مثلما  الفا�سلة،  للحدود  نا�سف  م�سوه، 

الرغبة املدمرة للهوية امليتاذاتية !

من يكون غ�سان حتديداً؟ هو من م�رس، ورمبا حتديداً 

اأكرث من الريف امل�رسي، وهذا ي�سفي عليه طابعًا من 

اخلفة واملفارقة وهو ي�سكن املدينة الكبرية، وخا�سة 

اال�ستعماري  العريق  تاريخها  لها  مكوكبة  مدينة 

الراوية هكذا، وهو يف  واحل�ساري كلندن، تعّرف به 

والكلمات  �سعار  باالأ حممًل  راأ�سه  يتحرك)كان  لندن 

ربعينات..  االأ جيل  جيله،  كاأبناء  �سعر(  فهو)هاوي 

اأنه خرج من بلده، ومن  �س8(، وعلى ل�سانه، نعرف 

هم هو  بلدته منذ عام )1970، �س11(، والتعريف االأ

التايل)مل يكت�سف اأحد حتى اليوم ما يقوم به غ�سان 

والتع�سف  ال�سغرية،  ال�رسقات  مثل  م�سينة  اأمور  من 

الكذب  اأحد  يكت�سف  ومل  امل�سنَّة،  زوجته  �سد  والظلم 

اإليه، حينما يريد ن�سج خيوطه مثًل حول  الذي يلجاأ 

الن�ساء ليوقعهن يف غرامه، ثم بعد ذلك يبتز ما لديهن(، 

ح م�سريته امل�سلكية  ونقراأ بعد ذلك مبا�رسة، ما يو�سّ

)لقد عا�س خلل الثلثني عامًا حياة مزدوجة، حياة 

خر يعي�سه  بوجهني اأحدهما يظهر به اأمام النا�س واالآ

مع نف�سه، ذلك الوجه ال يراه اأحد غريه، ترى زوجته 

معه.  الطويلة  ع�رستها  خلل  من  منه  جزءاً  كلرا 

�س12(، وهي تعلم باأمره اأي�سًا، ويهمها ذلك ماديًا، 

و�سل�سلة  متاديه  يف  دور  لها  اإمنا  فح�سب،  هذا  لي�س 

»انحرافاته« املختلفة )�س27(.

الن�ساء  مع  اليومي،  �سلوكه  حتدد  االزدواجية  هذه 

يف  الرغبة  ناحية  من  ينتمي  اإنه  وىل،  االأ بالدرجة 

ولو  ال�رسقية،  الفحولة  دائرة  اإىل  معني،  اأنثوي  حلم 

حتقيق  من  يتمكن  ولكي  عنها،  املعَلن  تاريخها  يف 

طريدته،  جمااًل  قل  االأ املراأة  تكون  حيث  يريد،  ما 

ومع  زوجته،  مع  احلال  كما  بها،  يقاع  االإ ل�سهولة 

مالها  اأجل  من  كع�سيق،  يعا�رسها  التي  تلك  خرى  االأ

)وهو يختار من الن�ساء غري اجلميلت، غري املثريات، 

تثري  بدرجة  القوام  املراأة ممتلئة  اأن تكون  باأ�س  فل 

ال�سفقة وتوحي بالقبح، فهذا خياره الذي يقدم عليه 

عمداً وعن ق�سد ولي�س عفويًا... لي�سد حاجة نق�س يف 

نف�سه وحلكمة يراها. �س 15(، حيث املراأة اجلميلة ال 

تكون ل�ساحله)�س15(، وعن ال�سعور بالنق�س، يتكرر 

�سيكولوجيًا  ي�ساعده  املزيفة  لل�سجاعة  ذلك)تقم�سه 

 ،)17 �س  دائمًا.  بهما  وتذبذب  نق�س  تغطية  على 

احلال  كما  )ن�سائه(،  يف  ال�سعف  نقاط  يختار  وهو 

مع كلرا حيث ال جتد مهربًا من البقاءمعه)�س17(، 

وهي يف بيتها، وهو نف�سه يدرك ذلك)�س18(، ولكن 

له،  ثمة مربراً  اأن  يظهر  بالطريقة هذه؟  يعي�س  كيف 

الراأ�سمايل وغريه  اإذ يلقي بامل�سوؤولية على املجتمع 

)ومنذ نزوحه اإىل لندن وتعاي�سه يف جمتمع راأ�سمايل 

كهذا يرتاءى له اأن نظام هذا املجتمع م�سوؤول اأي�سًا 

ف�سله  لقد  ال�سخ�سية،  ازدواجية يف  من  يعانيه  عما 

هذا املجتمع روحيًا وج�سديًا عن كل ما يدور حوله 

حتى اأن كل ما يقوم به من اإ�ساءات وم�ساغبات �سد 

الثاأر واالنتقام  اأخذ  خرين مل يكن �سوى رغبة يف  االآ

من الفئتني )اأ�رسته والنظام الراأ�سمايل(. �س 61(..

عند  الثمني  الفرائ�س  عامل  امل�سنة،  املراأة  اجلن�س، 

غ�سان، وغالية، من خلل اإحاطتها اجللية بلعبة كل 

الكثري من  اأب�رست  التي  نوثة، وهي  الذكورة واالأ من 

عرب  وثقافة،  جمتمعًا  باجلن�سانية  املتعلقة  احلقائق 

يف  خطورة  اأي  جيداً،  تعلم  اأوروبا،  ويف  جمتمعها، 

الرهان على مو�سوعة اجلن�س، �سواء يف بلدها )وهذا 

ما تتعر�س له يف روايتها الثانية: �سابرة واأ�سيلة(،، 

بلد  يف  كما  ال�رسق،  من  يف/  بلد  جماور،  بلد  يف  اأو 

القيمي  باملعنى  اجل�سد  م�ساحة  ت�سيق  حيث  غ�سان 

كيف  نف�سه:  مع  غ�سان)ا�ستطرد  ل�سان  وعلى  كثرياً، 

دون  بال�سفر  حتى  لهن  ي�سمح  ال  بلده  يف  الن�ساء  اأن 
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�سواء  اأمورهن-  اأولياء  اأو  اأزواجهن  من  م�سبق  اإذن 

فارق  مع  اأوروبا،  يف  اأو  �س22(،  ككل...  وللمجتمع 

امل�ساحة وطرق التعبري، وهذا اجلانب مت التعر�س له 

الرواية  رواد  مع  املا�سي،  القرن  مطلع  منذ  روائيًا 

العربية ومن جاءوا بعدهم)توفيق احلكيم، عبدال�سلم 

العجيلي، �سهيل اإدري�س، الطيب �سالح..الخ()3(،ولكنه 

ن  دبي، الأ اجلانب الذي يظل يرفد اأُويل اأمره باملثري االأ

تتكفل  خمتلفة،  نظر  وجهات  ثمة  م�ستجدات،  ثمة 

دبية باإبراز مفارقات  جنا�س االأ الرواية اأو غريها من االأ

اللعبة، وهذا ما تلجاأ اإليه غالية، حيث تتجلى امليزة 

دبية والروائية �سمنًا، يف اعتبار الكتابة تاأتي من  االأ

املراأة، ويف مكا�سفات جلية، ال تخفي �سجاعة  جهة 

ر هنا وهناك. املواجهة، وعنف املت�سوَّ

»ا�سطياد«  كيفية  هي  قائمة،  لعبة  ثمة  ونعم،  نعم، 

قل جمااًل، حيث ال�سورة  املراأة امل�سنة اأواًل، ومعها االأ

ال�رسقي ملا تزل  اأو اخلرافية عن فحولة  الرومان�سية 

�ساغلة للمتخيَّل النف�سي للكثري من الن�ساء يف الغرب، 

باملفهوم  تاأثرها  تخفي  ال  هنا،  واأظنها  يظهر،  كما 

احلياة،  يف  ودوره  اجلن�س  عن  املدر�سي  الفرويدي 

خر وتفهمه  واإن مل ت�سّمه، اإذ عرب اجلن�س ميكن فهم االآ

كثرياً. اأما امل�سنة فهي من خ�سيتها الوحدَة القاتلة اأو 

املوح�سة، ت�سطر اإىل التنازل كثرياً، لتجد من يوؤن�سها، 

اأو  املهاجرين،  من  الكثري  اإليه  يلجاأ  جراء  االإ وهذا 

اجلن�سية  للح�سول على  ال�سحري،  احلل  اأن  يرون  من 

عن  البحث  خلل  من  يكون  قامة،  االإ اأو  االوروبية، 

يكون  ذلك،  وبعد  العمر،  فارق  وا�ستغلل  م�سنة، 

النوع، وكذلك  الكلي، وهو من هذا  الفراق  اأو  الطلق 

�سديقه العماين نا�رس)�س10(..!

اإن القائمة ال�سخمة من النعوت التي يعتمدها غ�سان 

امتداد  على  الن�ساء  من  فرائ�سه«،  »�سحاياه:  مع 

واأن  املراأة،  كارهي  اأ�سد  دائرة  اإىل  تعيده  الرواية، 

�سعيه الدائم اإىل ملحقة الن�ساء، يوّحد فيه زير الن�ساء 

ال�رسقي ودون جوان الغربي، ولكن امل�سهر هو غ�سان 

الغربنة، من خلل  وي�ستهي  يتغربن مبظهره،  والذي 

يكون  يف  ال�سديدة  رغبته  يف  كما  مغامراته،  �سل�سلة 

بارونًا، اأو يكون له لقب)�س186(، اإن كل ذلك نتاج 

�سريورة جمتمع مفتوح على اأ�سده، اأو مغلق على اأ�سده، 

فراط  حيث جند اأنف�سنا اإزاء املقولة ال�سقراطية يف االإ

العاملني،  نتاج  وغ�سان  ال�رسقي،  والتفريط  الغربي 

فعل  رد  يه،  تق�سّ املمكن  هو  كما  ميّثله،  فيما  ولعله 

القاتل،  اخلطاأ  يف  الت�سهري  من  نوع  احلا�سل،  على 

الفتة  تظهرها  لل�سخ�سية،  الفنية  الرتكيبة  اأن  ولو 

يف غرابتها، ال حتمل �سمة احليادية املمكن التوقف 

عندها، بقدر ما حتفل كمفهوم، ِحرفيًا، بقدر وافر من 

اجلن�سانية املزحزحة، من وجهة النظر الروائية، فاإذا 

ها)كلرا، كادي، كلوديا، كلثم، كري�ستينا،  كانت ن�ساوؤ

هندية.. وهي  �سل«  االأ يف  خديجة  خرى«  االأ كادي 

الخ(، �سحايا هذه الفحولة الفارطة، فاإن غ�سان ذاته، 

يظهر يف بع�س جلي من تقانة اال�سم والدور الرمزي، 

بوؤرة  جتاهل  ناحية  من  التفريط،  لهذا  ما،  �سحية 

مي، رغم تنقلته اللفتة  التوتر يف �سخ�سيته، وهو االأ

يف املحيط املجتمعي االجنليزي اأو اللندين، ثمة خلل 

الفارقة،  بعلماتها  بال�سخ�سية  املتعلق  التوازن  يف 

عن  الكتابة  زاوية  من  له،  التعر�س  ميكننا  ما  وهذا 

الغرب من وجهة نظر �رسقية، وب�سورة حمددة اأكرث، 

من زاوية املراأة، ويف مو�سوع �سديد احل�سا�سية، اأي: 

اجلن�س ومقوماته الثقافية.

والتي  الذكر،  ال�سالفة  النعوت  لقائمة  تكثيف  ثمة 

يف  وخ�سو�سًا  متامًا،  حرملكية  غ�سان،  اإىل  تنت�سب 

التي بدت، يف تعاملها معه، وتقبلها  علقته بكلرا 

هاناته املريعة، �سديدة القرب من اأي امراأة �رسقية،  الإ

وتخ�ساه  بل  ال  �سدها،  زوجها  عنف  على  تت�سرت 

معها،  ا�ستمراره  دوام  اأجل  من  ذلك  وكل  با�ستمرار، 

وهو  جن�سيًا،  ميتعها  لكي  اأي  العمر،  يف  كربت  وقد 

يوؤذيها كثرياً حتى هنا.

اأو القبح، ت�سكل علمة  اأو الدمامة  اإن مفردة العجوز 

فارقة يف الرواية، وتاأتي من جهة غ�سان، مع كلرا 

خ�سو�سًا )غر�س يف نف�س كلرا ال�سعور بالدمامة.. �س 

د�سم، وزوجته تعرف  61(، وتكون الدميمة طريدته االأ

ا�سطيادها)تعرف  يف  ي�رساً  ذلك  يف  ن  الأ جيداً،  ذلك 

اأن زوجها تغريه الدميمة اأكرث من اجلميلة. �س77(، 

واإال  للج�سد ك�سلعة،  ن علقته باملراأة عابرة  طبعًا الأ

من  اجلمايل  واملوقف  اجلمالية  النظرة  الختلفت 

املراأة ككيان اجتماعي، اأو ككينونة اإن�سانية، وينادي 

زوجته باعتبار وجهها )القبيح، �س168(، ولكن يظل 

لع على ال�ساأن الن�سائي يف هذا  اجلن�س طعمًا، وهو مطَّ

املجال، حيث يجد كثرياً من تغفر له من ن�سائه اللواتي 

اإر�ساءه، كما احلال مع  ي�ستقزهن، ومن ثم يحاولن 

كلوديا ).. اأال تريدين اأن )تنامي معي(؟ اأمل اأ�سبعك يف 

اأكرث  احلب معك  اأمار�س  كنت  بالنوم معك؟  املا�سي 
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اأفعله  الليل والنهار، وهو �سيء مل  من �ست مرات يف 

مع من هي اأ�سغر �سنًا منك واأجمل... �س 331(.

منظور  ومن  الرواية،  �سمة  اجلن�س  مهاد  يف  التحرك 

الوا�سح، تتحدد علقة غ�سان مع ن�سائه،  اجلن�سانية 

وكيفيه خداعه لهن، وكيف اأنه كان وراء انهيارهن، 

بعد   ،)408 ككلوديا)�س  اأحيانًا،  موتهن  وحتى 

وقد  �سده،  املرفوعة  ال�سكوى  اإثر  ال�سجن،  اأودع  اأن 

خلف ولداً من كادي الهندية)�س409(، واملغامرات 

يف  اآخر،  نوع  من  مغامرات  مع  تتداخل  اجلن�سية، 

النهب وال�سلب اأو ال�رسقات اأو االبتزاز اأو باملزيد من 

قنعة التي �سّهلت له طرق االبتزاز هذه)نهب اأو �سلب  االأ

ما  اأو  اأموالهم بطرق مع�سولة،  خرين يف  االآ ابتزاز  اأو 

الكني�سة  حتى  �رسقتها(،  بعد  بيعها  اأو  باملال،  يقدَّر 

يف بلدته »قريته« مل ت�سلم منه، وقد نهبها اإثر زيارته 

مع زوجته اإليها، حيث اأغرى اأويل اأمرها، اأنه يود بناء 

عمال خريية، كما يظهر،  م�رسوع كبري)م�ست�سفى(، الأ

االختفاء  كان  اللزم،  جمع  وعند  التربعات،  فكانت 

واملجيء جمدداً اإىل لندن، ب�سحبة زوجته)�س167(، 

منف�سلة  هذه،  واالبتزاز  ال�رسقة  حاالت  اأن  اأظن  وال 

عن مغامراته اجلن�سية ومنفعيتها املبتذلة جداً، اإمنا 

وهنا  الن�ساء،  تكون  هناك  اإذ  لها،  خر  االآ الوجه  هي 

هو  يكون  الوحيد  الفحل  اأن  لو  كما  الرجال،  يكون 

فقط، حيث اإن املقدرة على ابتكار احليل اأو النفاذ من 

كون  الكائن،  لذات  معاي�سة  جلية،  بفهلوية  املاآزق، 

الفحل اأكرث من و�سم ج�سدي، يف املجال اجلن�سي، اإنه 

التمايز اللفت باملقابل.

ما يلفت النظر اأي�سًا، هو اأن غ�سان، بعد اإيداعه ال�سجن، 

وملدة و�سلت اإىل ع�رس �سنوات، تكيف مع �سجنه )حتى 

واألَّف  االجنليزية...  باللغة  والكتابة  القراءة  تعلم  اأنه 

ق�سة)اأيام يف اجلنة(. �س409(، ووجه املفارقة يف 

جملة التو�سيفات التي تعنيه جمدداً، حيث اإن رجًل 

متيَّز بكل هاتيك ال�سفات يف احليلة وال�سطو و�سهولة 

التحرك يف لندن وغريها، وال يعرف االنكليزية قراءة 

الروائية  ال�سخ�سية  مواجهة  يف  ي�سعنا  قل،  االأ على 

وكيفية انبنائها، من جهة الروائية بالذات، رمبا هي 

مفارقة ال تفَهم كما ينبغي)على �سبيل املثال، عندما 

داهم �سقة كلوديا، وفتح خزانتها احلائطية اخلا�سة، 

يفيده  ما  على  احل�سول  اآمًل  حمتوياتها،  يف  وبحث 

ماديًا، من اأوراق وم�ستندات وغريها، يوحي كل ذلك 

باأنه يعرف القراءة والكتابة جيداً، »انظر �س245«، 

ولكن يتبني يف النهاية اأنه خلف ذلك، وهذا ما ميكن 

للرواية  احلركية  املفا�سل  من  الكثري  يف  به  ال�سعور 

بالذات(.

ااًل، وهو: ما طبيعة  والنهاية نف�سها، تطرح علينا �سوؤ

ل�سان  على  قراأنا  مما  بع�س  اأهي  املو�سومة؟  الق�سة 

يف  املقروء  عن  يختلف  ذلك  اأن  اأم  هنا،  الرواية 

وحتت  ن،  املدوَّ كان  رمبا  اجلنة(؟  يف  )اأيام  رواية 

يف  وهو  غ�سان،  به  قام  ما  يخ�س  ت�سمية)الق�سة(، 

املح�سلة ال ينف�سل عما متت روايته.

رواية  بنا  ت�ست�رسف  ماذا  نت�ساءل:  اأن  علينا  ويبقى 

غالية هذه؟ كيف ميكن مقاربة غ�سان حامل الرواية 

الرئي�سي، كما هو �ساأن مفهوم البطل يف جل الروايات 

كلمة  على  القب�س  ميكن  كيف  كل�سيكيًا؟  املعروفة 

جمموعة  �سهدتها  التي  اجلن�سانية  لعبة  يف  ال�رس 

ال�ساحات الوا�سعة للرواية؟

من يرزح يف اأغلل من؟ املجتمع جهة الفرد، الرجل 

جهة املراأة، اأو بالعك�س، يف علقتهما معًا!

كرث  الأ �سمنًا،  هنا  والباحثة  الروائية  معاي�سة  اإن 

االعتبار، يف  توؤَخذ بعني  ثقافة،  من جمتمع يختلف 

الوقت الذي يرفع من �سقف م�سوؤوليتها، جراء كتابة 

عمل روائي خطري واقعًا، ومن هذا النوع، ومن جهة 

اأنها  عن  بقويل  املق�سد،  و�سوح  اأخفي  ال  املنظور، 

فرع، متعدد املناخات،  تباِغت قارئها ب�رسد متعدد االأ

رغم  الن�سي،  التوازن  اإبقاء  يف  كثرياً،  مقتدر  ولكنه 

الرواية  تلك:  باجلهة  واأعني  ودالالته،  تعقد علقاته 

مفرداتها  موؤمّمة  كاتبة  قبل  ومن  حتديداً،  العمانية 

كثرياً، من حتفظات معينة، لها �سلة باحلياء املعهود، 

وقد اأعدت عدتها الوافرة ل�سياغة عاملها الروائي هذا، 

رغم كل التحفظات التي ميكن اإظهارها، كما اأ�سلفت، 

وبالذات: البنية الرتكيبية ل�سخ�سية غ�سان!

هل تعّري املجتمع االنكليزي، ولندن منوذجًا، حتّمله 

م�سوؤولية هذا« الفلتان«، وبالتايل، هذا العبث اجلاري 

يف اجلهتني: الرجال والن�ساء؟ اأم تعّري تاريخًا ثقافيًا، 

يف ذات ال�سخ�سية؟ اأم اأنها تعمد اإىل الك�سف عن �سواأة 

تاريخية، ملعوب عليها كثرياً، وم�سوهة علمًة، �سواأة 

تخ�س اجلن�س، فيكون الرجل اأكرث انزالقًا يف هاوية 

�سلوكًا  �سحيته  هي  املراأة  تكون  وبالتايل،  التاريخ، 

معمعان  يف  بالذات،  هي  متثله  موقع  اأي  وثقافة؟ 

�سياق  عن  منف�سلة  غري  فهي  هذا؟  الروائي  احلدث 

روايتها طبعًا؟
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خارجًا  احلديث  يكون  اجلن�س،  واإىل  اجلن�س،  من 

يبدو  هكذا  ا�ستقطابيًا،  اجلن�س  يكون  فكما  وداخًل، 

الروائية  اأن  لو  كما  ت�سّميه،  التي  مبوؤثراته  حمكومًا 

اإىل  وتدعو  خفاق،  باالإ كهذا  ت�سور  على  حتكم 

تو�سيع دائرة املفهوم، بحيث يتجاوز كل من الرجل 

واملراأة« والرجل اأواًل، من خلل امتيازاته التاريخية 

الذي  العمر  ن  الأ للجن�س،  ال�سيقة  الدائرة  املح�سوبة، 

اأو  املتوثب  الن�ساط  ذلك  ي�سمن  ال  املرء  يعي�س 

كل طارىء  ماأمن من  منهما، يف  اأي  ليظل  احليوي، 

عنوان  اأن  ُيلَحظ  املنحى،  هذا  ويف  طبعًا.  ي�رس  ال 

ب�سبب  بدخولها،  تب�رّس  ال  اجلنة(،  يف  الرواية)اأيام 

خمتلفة  باأدوار  املنخرطني،  لكل  الوخيمة  النهايات 

تقريبًا،  ا�ستثناء  ودون  �سخ�سياتهم،  اإن  الرواية،  يف 

حياة  يختم  الذي  املوت  حتى  ال�سعادة،  عنهم  غابت 

الكائن، مل يكن بالطريقة التي توّحد اجلميع طبيعيًا، 

ورمبا هي دعوة ما اإىل اأن�سنة اأكرث رحابة قيمة لكل 

ن�ساين،  خلقية يف املجتمع االإ املفاهيم الثقافية اأو االأ

ومن ذلك اجلن�س، لتكون اجلن�سانية يف طور املراجعة 

القاعدية على كل امل�ستويات، وهنا، اأقول رمبا، ُت�َسمُّ 

لعاملنا،  اأر�سية، مغايرة  ميتا  اأخرى تخيلية،  رائحة 

تخ�س اجلنة ال�سبحانية، ودون امل�ساءلة حول طبيعة 

اجلنة هذه، تظل جنتها املر�سومة يف الرواية نقي�سة 

�سورتها كليًا.

 النهاية املحتومة ل�سابرة واأ�سيلة

هذه  الرواية  باأن  القول  اإىل  م�سطراً  هنا،  اأجدين 

بت�ساري�س  والوا�سع  التنوع  الهائل  العامل  تفارق  ال 

احلادة،  الزاوية  اإن  حيث  اجلنة(،  يف  لـ)اأيام  وجوهه 

هذه،  الزاوية  نزيلة  واأ�سيلة(،  )�سابرة  اعتربنا  اإن 

تناظر من جهة القيمة، الزاوية املنفرجة لعامل )اأيام 

يف اجلنة(، واأنا ب�سدد رواية غالية الثانية، وتخ�س 

حلظة  �ساأنها،  من  التقليل  دون  العماين،  املجتمع 

تتجاوز  اإنها  حيث  الداللية،  امتيازاتها  يف  النظر 

�سارات املكانية، وما  جمتمعها املحافظ، رغم كل االإ

ي�سدَّد عليه، ففي العامَلني يكون اخلوف، ولو اختلفت 

طرق ظهوره اأو تواريه عن النظر املبا�رس، اأو ال�سعور 

وىل، ثمة اطمئنان، ثقة بالذات،  احل�سي به: يف عامل االأ

لوذ بالذات، دون التفكري يف املواجهات، كون ال�سعور 

بوجود قانون يحمي املجتمع، هو الذي يبقي النف�س 

النف�سي  فاال�ستئنا�س  الثانية،  عامل  يف  اأما  مطمئنة، 

عراف، وبقانون من نوع خمتلف، والتحرك  ب�سلطة االأ

يف  النظر  دون  املر�سوم،  العامل  توجهات  وفق 

الرتاكمات النف�سية، وما يوّلده ال�سغط من مباغتات. 

احُلجراتية:  قرينة  ما  مبعنى  العبثية  الكاو�سية«  اإن 

اأن املجتمع مب�ستجداته يدفع  بعاملها ال�سيق، وكما 

يف  وا�سعة،  حدود  نطاق  يف  التحرك  اإىل  �سخا�س  االأ

وىل، فاإن املجتمع مبيكانيزمه العريف، وهو ميار�س  االأ

نوعًا من التحجري على اأفراده، مع منح الرجل اأحقية 

�سخا�س اإىل  التحرك و�سبط القانون اجلاري، يدفع االأ

العامل  ت�سدع  التي  الطرق  واإيجاد  باملتخيل،  اللوذ 

واأ�سيلة، �سيغتان متوحدتان  اإن �سابرة  احُلجراتي، 

ل�سابرة  بالن�سبة  وخ�سو�سًا  بدورهما،  تهكميتان 

حيث ذكاءها مل ي�سفع لها مبتابعة تعليمها، فبقيت 

اأنها  التعليم احلريف، رغم  اإىل  مية منها  االأ اإىل  اأقرب 

املعرفية  مَلكاتها  تطوير  يف  نف�سها  على  اعتمدت 

والكتابية، فتلتقي �سابرة، ب�سورة ما مع غ�سان، مع 

فارق التمثيل واالنتماء اجلن�سي، يف حيز البحث عن 

دبي مييزها، كما  االأ الهوى  للذات، مثلما  اأن�سب  عامل 

خر يف بداياته، واملنحى بدوره مغاير، فنهاية  مّيز االآ

نهاية  اأما  يداه،  جنته  ما  ح�سيلة  امل�سينة  غ�سان 

اأن لها يداً فيها، وهي ماأ�ساوية حقًا،  �سابرة، فرغم 

امل�ساءلة  مواجهة  يف  العريف،  املجتمع  يبقى  ولكن 

عن اجلرم املاحق والذي ق�سى عليها، با�سم اأخيها!

اإن ال�سداقة التي قامت بني �سابرة واأ�سيلة، هي التي 

اأبقتهما معًا اإىل مرحلة ما بعد املدر�سة، ولكن ال�سيء 

مل، هو ال�سعور بامل�سري  هم من ال�سداقة: �سداقة االأ االأ

املاأ�ساوي امل�سرتك، رغم اأن و�سع �سابرة اأ�سد وطاأة، 

م  ب واالأ فهذه حمور الرواية)تتكون اأ�رسة اأ�سيلة من االأ

خرى تتكون  وخم�سة اأوالد واأربع بنات من الناحية االأ

باأعوام  يكربها  واحد  واأخ  واأم  اأب  من  �سابرة  اأ�رسة 

�س9(،  احلارة.  يف  اأ�رسة  اأ�سغر  بذلك  وهي  كثرية، 

املتعلق  الو�سف  خلل  من  هنا،  من  تبداأ  والرواية 

جاذبية  اأكرث  �سابرة  تربز  حيث  اخلارجي،  باملظهر 

م�ستقيم  واأنف  جميلة  مبلمح  اللون  �سمراء  )�سابرة 

وجهها  تزين  ممتلئة  بارزة  و�سفة  وا�سعة  وعيون 

كلما  الرجال  انتباه  تلفت  �سارخة  بجاذبية  ومتده 

مرت يف �سوارع احلارة. �س10(، واجلمال ي�ستثري ع�س 

نه خمرية الفتنة،  الزنابري الذكوري، ويجلب اللعنة، الأ

ن تلعب،  لقد ر�ّسحت الأ الغواية يف جمتمعها!  د�سا�س 

كما يبدو، دور البطولة، من خلل العلمات الفارقة 
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يف  وليكون  املراأة،  يف  ثارة  االإ جهة  من  واملتوارثة، 

الرمزية، يف جعل  لقاعدتها  توؤ�س�س  اأن  الرواية  و�سع 

احلدث  وتفعيل  القارىء  جلذب  قابلية  اأكرث  ال�رسد 

ثمئذ.

العائلة  التعبري، منوذج  اإن جاز  متثل عائلة �سابرة، 

ال  ب  االأ بطرياركية  ن  الأ عنفًا،  اأ�سد  بل  البطرياركية، 

البيت  يف  ال�ساعدة  االبن  بطرياركية  اأمام  ت�سمد 

�رسة،  االأ �سوؤون  ي�سرّي  الذي  فهو  حمد،  خ  االأ امل�سرتك: 

يخّيم بظله املحرق على البيت، كونه الوحيد باملقابل، 

فنجده يثري كل ما يجعل �سابرة يف معر�س تقريع 

ال�سارمة،  خ خ�سو�سًا، و حمط املراقبة  بوين واالأ االأ

واال�ستعجال بتزويجها، ويف �سفحات خمتلفة، ومنذ 

م�سري  حتدد  وبذلك  13-16..الخ(،  البداية)�س12- 

يف  جهته  من  ي�ساهم  املكان  و�سف  اإن  �سابرة. 

اإ�ساءة احلالة، اأعني اإبراز ظلمية امل�سهد االجتماعي 

ال�سجون  البائ�سة )حيطان املنزل عالية كما  للعائلة 

والقلع ووالد �سابرة ال يود التدخل يف امل�ساجرات 

خوفه  ب�سبب  حمد،  وبني  بينها  تن�سب  التي  الكثرية 

يف  تعي�س  وكذلك)اأمها   ،)17 �س  ابنه.  من  ال�سديد 

كبري  عدد  لديه  و)حمد  �س17(،  نف�سه.  الظلم  قلب 

اأبو  من البنات...�س18(، وهذا يزيد يف توتريه، فهو 

البنات، وليت�ساعف اخلوف، من خلل و�سف املكان، 

والظلم  البائ�س،  م  االأ وو�سع  العالية،  احليطان  اإذ 

الفجائعي،  ال�رسد  خلا�سية  تعميق  البيت،  يف  املقيم 

يف  القيمي  ت�سدعه  اأو  اأوجاعه،  يف  املعا�س  �رسد 

الداخل، والبحث عن منفذ تنفي�س، حيث تكون �سابرة 

مولعة بالكتابة، جانحة بخيالها اإىل عامل التعوي�س 

ذكوري  قمع  وهو  لكينونتها،  الناه�س  القمع  عن 

الكتابة ف�سحة رجاء وتاأمل يف عامل  الطابع بجلء، 

اآخر)مثًل، �س26(.

العامل  متثل  �سابرة،  بيت  من  القريبة  املدر�سة  اإن 

املحظور عليها االقرتاب منه، ولكنها باملقابل، ت�سكل 

مل الوحيد الذي ي�سفي على عاملها الراكد  ناب�س االأ

العامل  ية  روؤ على  حتفيزها  �ساأنه  من  ما  واملعتم، 

ويل �ساهداً على جانب  اخلارجي، واإن بدا الو�سف االأ

املدر�سة  خلل)حيطان  من  وذلك  هذه،  املحظورية 

التق�سيمات  اإن  �س29(.  الكبرية..  وبوابتها  العالية 

القائمة يف املجتمع املحلي، قد اأخذت يف ح�سبانها 

املجتمع  من  الأ املهدَّدة  بلعبتها  اجلن�سانية  خطورة 

العامل  متزيق  فالتق�سيمات،  ما،  غفلة  حلظة َ ذاك، 

عرب  املجتمعية  القوة  وتفتيت  واملتكامل،  الواحد 

حتويرها ذكوريًا.

اإن الذي تعلقت به، وهو مدر�س الكيمياء يف املدر�سة 

�سل، ميثل نافذة  القريبة �سهم اأبو طفلة الفل�سطيني االأ

مل الوحيدة املطلة على احلياة حتى اللحظة تلك،  االأ

من  تخلو  ال  عائلية  حياة  ب�سرية  يتميز  مدر�س  وهو 

ظروفه  وب�سبب  حياتية،  عوامل  حاكتها  غرائبية، 

واأ�سلوب  الغريبة  ملب�سه  وكذلك)ب�سبب  املختلفة، 

من  متر  التي  النافذة  عرب  وظهوره  و�سكله  كتابته 

اأكرث  بل  املدر�سني  اأكرث من باقي  به  اأعجبت  حتتها، 

طلق.. �س31(. من اأي رجل راأته يف حياتها على االإ

ل، حيث »�سهم« من النادر  اال�سم مقلق ومثري للت�ساوؤ

اأن ي�سمى به اأحدهم، وال اأدري، ومن موقعي البحثي، 

�سمائي، ماالذي حث الروائية، اإىل  حتى يف اجلانب االأ

اإن  اإذ  بة،  اأن تقوم مبثل هذه املغامرة اال�سمية املركَّ

اال�سم �سهم، لي�س اأكرث من �سفة، حيث يكون �ساحبه، 

الطلب  حيث  بالنخوة،  ماأخوذ  خلارجه،  منذور 

اختياره  با�سمه هذا، فكاأن  اإذاً مميَّز  يحرتمونه، فهو 

ذكورة  اإنها  اآنفًا،  املذكور  الغرابة  طابع  مقابل  جاء 

من نوع اآخر، رمبا هي الق�سية الفل�سطينية ذاتها، يف 

الظاهري  وحميطها  اال�سم  ومفارقات  اال�سم  حقيقة 

اأبو  بدورها:  اللفتة  والكنية  ال�سفة،  الذكر  وغريه، 

الغرائبي،  الرتكيب  من  خر  االآ الوجه  هو  وهذا  طفلة، 

نثى«، مفارقة  خر: طفلة« االأ حيث يندر وجود اال�سم االآ

داللته:  يف  واالخت�سا�س  به،  ُي�سمى  وما  اال�سم 

وا�سمها  �سوتها  اإي�سال  من  متكنت  حيث  الكيمياء، 

وهو  كتابة،  هاوية  باعتبارها  اإليه،  منرية،  اللقب: 

املولع بالكتابة من جهته، وكاأن الكتابة طريق جدير 

ب�سلكه، ليوحد بني اثنني، رغم التباعد الكبري بينهما، 

حيث موقع املدر�س املرغوب فيه من قبل املح�سورة 

يف عامل ي�سعب عليها، اإن مل يكن م�ستحيًل اخلروج 

الداللة،  التمني، مكثف على �سعيد  منه، على �سعيد 

به،  لقائها  وطبيعة  جداً،  �سعبة  �سابرة  فظروف 

مغامرة حمفوفة باملخاطر، ال بل مميتة، كما كانت 

النهاية )ولكن كانت كيمياء ج�سدها تفتقر للقدرة على 

التفاعل، كانت تعي�س االنعدام واملوت. �س59(، وكاأن 

ال�ساردة الروائية، اأرادت اأن ت�سفي على االخت�سا�س 

طابعًا من التفاعلية، وهي متار�س حتويراً يف املعنى، 

ظهار الفتلة يف اال�سم: االخت�سا�س، والفلتة  ورمبا الإ

اأخلَّ بتوازن العامل داخًل وخارجًا،  يف املعنى الذي 
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ي�سعب  الذي  اجلن�سانية  منفذ  عرب  اللقاء  ب�سعوبة 

ول  التنف�س فيه، وهي تراهن عليه، حتى بعد لقائه االأ

اإحدى  ال�رسق«  من  »ع�سفور  رواية  بطل  )تخيلته  به 

روايات توفيق عبداحلكيم التي قراأتها مرة واحدة وما 

ال  قراءة  جتربة  وتلك  �س85()4(،  بها.  حتتفظ  تزال 

تنف�سل عن م�سهد املعاي�سة النف�سية واملوقعية داخل 

حركية ال�رسد الروائي، فلي�س لها اأو اأمامها �سوى اأن 

اال�ستحقاق  مدى  عند  التوقف  دون  تتخيل،  اأو  حتلم 

املنجز وماآله الفعلي واقعيًا، كما لو اأن الرواية ذاتها 

املقرَّر  باملوت  التام،  ال�سمني  بالنفري  حمكومة 

كما  خرى،  االأ العبثية  من  بنوع  البداية،  منذ  م�سرياً 

الفل�سطينية  احلالة  و�سع  طفلة،  اأبو  �سهم  و�سع  هو 

ال�سخ�سية  تاريخ  وغمو�س  غلل،  االأ يف  الرازحة 

واللقاء املحرَّم يتم يف غرفة  ا�سمًا ومقامًا وم�سلكًا، 

الغرفة  يف  قبلها  من  ُيرى  وما  احلار�س)�س84(، 

ال�سحلية،  فراأت  الغرفة  حائط  اإىل  �سابرة  )نظرت 

امل�سماة حمليًا اللغة، تزحف اإىل كاأ�س مملوءة باللحم 

من  هنا«  احلار�س  م�سبح«  علقها  عليها،  الدم  د  جتمَّ

غداء  يف  لتناولها  احلائط  على  هزيل  م�سمار  طرف 

اليوم التايل، يوم اجلمعة. �س)89(، كما لو اأنها ذات 

الكاأ�س واملعلقة كذلك من  ال�سحلية، واملو�سوعة يف 

متلك  ال  مر�سود،  واقع  داللة  هزيل،  م�سمار  طرف 

اأو  اإزاحة عبئه،  اأي قوة لردعه، وال هي بقادرة على 

زحزحته جانبًا، وحتى اللقاء اجل�سدي اللفت، وهتك 

داخلها  املتفاقم  الكبت  اإثر  منها،  برغبة  عذريتها 

)�س89-92(، حيث الو�سف ال يخلو من اإثارة...الخ، 

لقاء ُي�سَمت به، وبالطريقة التي مت التخطيط لها، دون 

النظر يف اللحق، رمبا جاء ذلك خروجًا على املنطق 

عن  يف�سح  ال�رسد،  �سياق  يف  اأنه،  اإال  ذاته،  الروائي 

عبء ت�سهريي باجلاري، كما لو اأن احلا�سل �رسخة 

االنغلق  هذا  جتاوز  ب�رسورة  مبطنة  ودعوى  اإنذار، 

املعا�س من الداخل، نعم، ثمة ت�رسع، لكنه، ي�سَفع له، 

اة  على �سعيد م�رسوعية ال�رسد، يف مقام الفكرة املزكَّ

الرواية  مبفا�سل  تتحكم  املفارقات  اإن  روائيًا. 

خطورة  يف  بدت  ورمبا  حجمها،  �سغر  رغم  الكربى، 

وىل،  ن االعتباري، اأكرث اأهمية من الرواية االأ املت�سمَّ

مبعنى  مرتبطة  كانت  واإن  عليها،  اللحقة  وحتى 

جلي بهما، ولكن الدخول يف العامل احلي، ياأتي، على 

نفا�س، وال�سعور ب�سواء الكينونة من  �سعيد ا�سرتداد االأ

هدف  الهادفة  اجلن�سانية  ولت�سبح  حمليًا،  الداخل، 

الرواية وكيميائية ال�رسد، يف فجائعية الرهان عليها 

تاريخيًا!

املكان  نتاج  الروائي  احلّيز  يف  يتحرك  ما  كل  اإن 

لو  كما  املختلفة،  االجتماعية  بجهاته  املت�سعب 

بو�سع  التكفل  على  قدرة  اأكرث  اجلن�س  مو�سوعة  اأن 

النقاط على احلروف املعلقة يف ف�ساء تاريخ �سائك، 

بحقيقتها،  اجلهر  على  قادرة  �سخ�سية  من  ولي�س 

حيث  الذاتية،  للحقيقة  فعليًا  جت�سيداً  ذلك  واعتبار 

امل�سرتك بني  القا�سم  الداخلي هو  اأو  الظاهري  القهر 

كافتها، ولتكون اجلن�سانية ذاتها لعنة ت�سمل اجلميع، 

نار  ت�سعري  �سالعة  غواية  الواجهة  يف  بدت  واإن 

الرغبات املختلفة.

تتقدمها،  التي  والكتابة  اال�سم،  وخلفية  �سابرة، 

اأن  �ستخربه  ما  يوم  )يف  »منرية«،  اللقب  واال�سم 

لكي  اال�سم  هذا  اأعطته  احلقيقي،  ا�سمها  لي�س  منرية 

رغم  ن�سازاً،  تكون  رغبة  ثمة  �س96(،  تنف�سح..  ال 

اأ�سماء  بني  جتمع  التي  هي  االجتماعية،  اأهليتها 

لها  وجود  ال  وعناوين  األقاب  وراء  تتخفى  مهدورة، 

التي  والوعود  لقاب  باالأ الت�سبث  اأن  لو  كما  فعليًا، 

واملرتقى  الوحيد،  املرجتى  هو  واقعًا،  لها  ر�سيد  ال 

علن ال�سمني عما يتم هدره اجتماعيًا. ال  وحد للإ االأ

باملزيد  موعود  ف�سهم  الحقًا،  الرغبة  اأفق  ينري  �سيء 

وىل  االأ حبيته  اأو  خطيبته،  مع  حتى  خفاقات،  باالإ

العمل،  بحكم  ُعمان،  ترك  نه  الأ معذَّب  وهو  »نبال«، 

وترك من اأحبها هناك، اأو التقت رغبتاهما معًا، كما 

لو اأنهما عابران يف م�سهد ال ي�سمح لهما بالبقاء اإال 

ك�سابرة،  نبال  ولتكون  قيميًا،  املهدور  نطاق  يف 

عاملني  من  اأنهما  ولو  )الفتاتان  �سهم  زعم  ح�سب 

وىل  خمتلفني اإال اأنهما مت�سابهتان يف اأمور كثرية، االأ

خرى حتارب من  حتارب بحريتها من اأجل ق�سية واالأ

داخل جدرانها من اأجل ق�سية. �س149(، ولعل ِحمل 

عظم ليح�سل  �سابرة من �سهم، هو انحراف الوترية االأ

للعامل  الداخلي  الت�سدع  جهة  من  الرواية،  خناق 

من  التخل�س  يف  �سابرة،  م�ساعي  حيث  املاأمول، 

اجلنني، مل تنقذها، مثلما اأن الوالدة متت يف امل�سفى، 

قها داخًل وخارجًا، فكان املولود ذكراً  و�سط رعب طوَّ

�سمي »با�سم«، وتركته اأمه، وهي مع �سديقتها اأ�سيلة، 

اأ�سد ما يكون من القهر والكمد، خوفًا من  وهي على 

الذروة،  بلغ  التوتر  لكن  )�س156(،  طبعًا  الف�سيحة 

عندما طعنها  اللعبة،  بخيوط  علم  على  كان حمد  اإذ 
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العيد،  الطريق، طريق عودتهما، ويف �سباح يوم  يف 

وهو خارج من اأجل �سلة العيد، ولتموت يف قهرها، 

�سابع  ولي�سعر باخلجل حيث )وا�سل امل�سي جريح االأ

يولول اأملًا كاأنه ذاهب اإىل )عزوة العيد( ال اإىل امل�سجد 

الطاهر بهدوئه اجلليل. �س157(، ولتكون �سديقتها 

تب�رس  اأمامها، وهي  يعد  الوحيدة، ومل  ال�ساهدة  هي 

باأنها  وتخربهم  البيت  اإىل  تعود  )اأن  �سوى  الفاجعة 

هي و�سابرة كانتا عائدتني اإىل البيت عندما دهمهن 

حمد من اخللف من دون مربر. �س158(.

تنتهي الرواية هنا كلمًا، ن�سًا مكتوبًا،ولكنها متار�س 

املختلفة  التاأويل  اأمكنة  و�سغل  التنبيه  يف  دورها 

املكتوب،  الن�س  واأعباء  الرواية،  بخيوط  واملتعلقة 

وما ميكن قوله، وما ال ميكن الت�رسيح به، حيث الن�س 

الروائي مزدحم بالدالالت ال�سارخة، ولكن يف �سياق 

ما نحن ب�سدده، تظل اجلن�سانية اأ�سبه مب�سباح علء 

الدين ال�سحري، وهو يقودنا اإىل اأقبية القهر املغيبة يف 

الداخل، ولي�س اإىل الكنوز اخلبيئة، كيف اأن املجتمع 

على  فيه،  متثل  مثلما  متثله  التي  اأغلله  يف  يرزح 

ال�سعيد االعتباري، متوقعه وهو واقف على حافات 

من  �سيغتني  جمرد  نوثة  واالأ الذكورة  حيث  خطرة، 

وجه، ولكن امل�سمون واحد،  �سيغ املاأ�ساة املتعدد االأ

ن�ساين، وتوليف اجلن�سانية �سداً على  ماأ�ساة اجل�سد االإ

لفة امللهمة بني كل من الرجل  حقيقتها، يف حتقيق االأ

واملراأة.

يف ال�سياق ذاته، يكون العنوان اأكرب مما يجلوه ظاهراً، 

حيث اإن اإحداثيات كربى جتلو املفارقات االجتماعية 

نتيجة  ذلك  ومن  حمليته،  يف  للمجتمع  املتجاوزة 

الوليد  يعنيه  ما  و�سهم،  �سابرة  بني  ال�رّسية  العلقة 

�سد مفارقاتية، القتل املباغت، ومن  با�سم، با�سمه االأ

بعد  اجلاري  ت�سور  العيد، ما ميكن  خ �سباح  االأ قبل 

م�سري  خر،  االآ عامله  يف  �سهم  م�سري  ليم،  االأ احلدث 

عن  وعجزه  ب  االأ وكذلك  �سابرة،  اأم  اأو  ذاته،  حمد 

اإزاء �سلطة االبن، وداللتها ُعرفيًا، وماآلها  املواجهة، 

الرمزي...الخ.

ترتد  الرواية،  ل�سماء  املظّللة  هي  املراأة  كانت  لقد 

الرواية اإليها، وين�سغل ال�رسد الروائي باأكمله ب�سوت 

الظل  وهي  اأمرها،  يف  لينَظر  والرمز،  اال�سم  �سابرة: 

املعا�سة يف  الفاجعة  مليًا يف  النظر  من  الذي ميّكن 

املجتمع الذي ي�سّلم م�سريه ل�سلطة اأعراف رمبا تهدده 

كليًا يف ال�سميم.

ترينا  و�سطها،  الرواية يف  ت�سعنا  ثمة مفرتق طرق، 

واملوؤمل  ال�سدميي  املناخ  هو  كما  ال�سعبة،  اخليارات 

اإخل�سًا،  اأكرث  كانت  غالية  اأن  واأظن  ذاتها،  للرواية 

الروائي،  ال�رسد  للعبة  القياد  اإ�سل�س  �سعيد  على 

التي  التاأويلت  �رساع  خلل  من  هذه،  روايتها  يف 

ت�سغلنا بها روايتها، بالقدر الذي ت�ستنطق فينا نوع 

اجلن�سانية القائمة، اأو العائمة داخلنا ذكورة واأنوثة، 

وكيفية احتكامنا اإليها..

 الئحة ال�سنة الكبي�سة عرب بعثـرة ال�سنني

�سورة  هنا،  الثالثة  غالية  رواية  قراءة  ت�ستح�رس 

معينة لها، وهي متار�س تطوافًا ميكرو�سكوبيًا ملدينة 

ال�سباب، تعي�سها بوجدانها، وبقدر ما ت�سع املدينة: 

حداث ج�سام،  احلا�رسة املرتوبولولية م�رسحًا حيًا الأ

االجتماعية  العلقات  من  �سائك  تاريخ  على  تنفتح 

الطرف املقابل،  وال�سيا�سية والثقافية وغريها، ويف 

ويف كل خطوة بحثية بالب�رس والب�سرية، يكون عاملها 

خر الذي ال ميكن النظر اإال من زاوية املقارنة، حيث  االآ

العلقات  يف  تداخًل  اأن  رغم  والغرب،  ال�رسق  يكون 

العوملة من جهة،  القيم، على �سعيد  احلدودية، ويف 

جهة  من  االعتبار  بعني  املاأخوذة  العاملية  وغواية 

خلل  من  بحقوقه،  ًل  م�سجَّ اأو  مرئيًا،  يظل  اأخرى، 

عندما  قراءة،  قلب  يف  قراءة  وتلك  امل�ساهدة،  فعل 

تكون طالبة درا�سة، و�ساعية اإىل اكت�ساف عامل، وهي 

داخله، يف موقع معني، عرب اأ�سماء اأمكنة واإحكام قيم 

يتها البانورامية للعامل املختلف عن العامل  تتخلل روؤ

الذي تنتمي اإليه، وب�سفتها امراأة، اإمنا تكون الرواية 

حيث  راوية،  ل�سان  على  اأعني  با�سمها،  الناطقة  هي 

يذّكرنا  وا�سعة،  م�ساحة  على  بدالالته  يفي�س  ال�رسد 

وىل مل  وىل، كما لو اأن خمرية االأ مبا�رسة بالرواية االأ

وما  دبية،  االأ داخل عجينتها  الكيميائي  واجبها  تقم 

ما،  روايتها هذه، عودة  اأريَد من مو�سوعها، فكانت 

اأو ارحتااًل وعلى اإيقاع خمتلف، واإال ملا كانت الرواية 

جماورة  اأو  موازية،  اأمكنة  اإىل  رمبا،  توقًا،  اأ�سًل، 

طبيعة  ولكن  اجلنة(،  يف  )اأيام  يف  املذكورة  لتلك 

الرغبة، وامل�ساهد وماآالتها الذوقية والقيمية خمتلفة 

تنطلق  �سبق،  مبا  مقارنة  اأنها،  وخ�سو�سًا،  متامًا، 

من زاوية �سبه كاملة، يف اجلهر باأمور كثرية، وهي 

ت�سع القارىء يف مواجهة م�ساهد تخ�س اجلن�سانية، 

خذ  االأ ي�سهل  كربى:  مفارقات  عن  تتمخ�س  وكيف 
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ن لها �سجًل تاريخيًا حافًل باملواجع ووطاأة  بها، الأ

الذكريات التي ت�سع ال�رسق والغرب يف �سلة واحدة، 

اإىل  الباحث  تدعو  مثلما  ن�ساين،  االإ امل�سري  تخ�س 

هذه  اأخرى،  اأركيولوجيا  داخل  اأركيولوجيا  ممار�سة 

التاريخ،  ا�ستمالة  يف  الرواية  وفعل  روائية،  تكون 

واحتواء اجلغرافيا الوا�سعة النطاق، عرب الوجوه التي 

و�سماء،  اأر�سًا  وقيانو�سي  االأ حميطها  يف  تتحرك 

املتخّيل  جناعة  ومدى  دبي،  االأ املتخيَّل  �سلب  يف 

االعتباري،  موقعها  جتاهل  ميكن  ال  كاتبة  لدن  من 

اأكرث  على  بعاد،  االأ ال�سينمائية  كامريتها  تفتح  وهي 

ية ملحمية ما، يف  خذ بروؤ من نقطة توتر، رمبا هو االأ

التي  الفكرة  �ستات  ومللمة  بت�سعباته،  احلدث  تعقب 

ت�سغلها، خ�سو�سًا، واأنها، وكما اأملحت �سالفًا، معنية 

حتويل  بكيفية  �سغوف  وكاأنها  العامة،  بالعلقات 

ووثائق  عيانية،  باأمثلة  مرفقة  جمردة،  فكرة  كل 

ال�رس  يف  وتتواجه  تتجاذب،  قوى  نقاط  يف  موزعة 

ال�رساع  تاريخ، كما هو فعل  ب�سدارة  للفوز  والعلن، 

اأ�سماء  اأدبي، تكفل  اإىل �رسد  ن�ساين،  على امل�ستوى االإ

يف  اأعتقد،  كما  جيداً،  بها  االعتناء  جرى  حركية، 

دالالتها، وخطوط ات�سالها وانف�سالها، �رسقًا وغربًا، 

وفيما اقتِطع منها، ل�سمان �سلمة ال�رسد، مبا يكفي 

رغبة  حتقيق  يف  قدرة  اأكرث  دبية  االأ ال�سورة  جلعل 

العميقة، وهي تقدمي جمتمع روائي،  الروائي  ال�سارد 

هو نتاج جمتمعات خمتلفة.

�ساأنه،  من  التقليل  ميكن  ال  الهادر  اجلن�سانية  اإيقاع 

وكاأن الروائية يف مغامرتها الروائية هذه، �سعت اإىل 

الُعرفية، ومن جهتها كانتماء  تك�سري قاعدة ال�سمت 

يف  معا�رسين،  بروائيني  مقارنة  وحتى  جن�سي، 

خم�سمائة  قرابة  مدى  على  الرواية،  لعبة  ت�سميم 

التعرية  حيث  اجل�سدية،  املكا�سفة  ل�سالح  �سفحة، 

التي  املفارقات  اإبراز  يف  الروائي  ال�سارد  �سهادة 

الرغبة  يف  جمتمعات،  بني  تفّرق  مثلما  توّحد 

الواحدة، وكاأن اجل�سد الواحد، مقيَّد برغبته احلارقة، 

عامله  يف  غو�س  هي  معاودة،  وكل  يروتيكا،  باالإ

و�سف  ويف  اأكرث،  حمّفزاته  وا�ستق�ساء  اللحمي، 

هم يف  اأ�سماوؤ تقدمت  ول، ممن  االأ ال�سف  ي�سعها يف 

هرني  هنا  اإيروتيكي)اأتذكر  هو  ملا  الو�سفية  اخلربة 

ميلر، مثلما اأتذكر عربيًا، وحديثًا، �سليم بركات، وفواز 

الكتابة  وجوه  اأتذكر  مثلما  ال�سعيف،  ور�سيد  حداد، 

الفاروق،  وف�سيلة  م�ستغامني،  اأحلم  الن�سائية: 

و�سلوى النعيمي..الخ(، ولكن عاملها خمتلف كليًا، من 

الو�سف  حيث  عاملني،  بني  احلدودي  التحرك  خلل 

املختلفة،  اأدواره  الئحة  يظِهر  اللفت،  يروتيكي  االإ

يف معاينة اجل�سد امل�سرتك، وماالذي دججه بكل هذا 

العنف التاريخي، وال�ساعق الذي يجدد العنف داخل 

اجل�سد بلحمه وعظمه واأع�سابه واأ�سناف األقابه، هو 

دفق الطاقة اجلن�سية، وكيف اأن هذه ت�سهر راأ�سمالها 

احلدودي  ت�سنيفه  يف  ولي�س  كليته،  يف  الرمزي، 

ال�سيق.

وعاملي  حملي  ح�ساري  فاعل  هو  ناجي،  اإن 

باأمره،  ج�سده  يعلمنا  هكذا  اآن،  يف  وكو�سموبوليتي 

الفحولة  املركبة:  احلية  بالذخرية  حافل  باعتباره 

عن  ينف�سل  ال  واال�سم  املعريف،  والنبوغ  املاأثورة 

الروائي،  املق�سد  توجهات  وعن  الثقايف،  حميطه 

بوين م�سّنني  و�سيطه االعتباري)كان االبن الوحيد الأ

بعد  ولد  العمر.  الرابع من  العقد  النور وهما يف  راأى 

انتظار طويل وتلهف �سديد، كان والده يحدثه دائمًا 

ناجي  )ن�ساأ  ثم  ومن  والتلهف...(،  االنتظار  ذلك  عن 

االبن الوحيد املدلل، مل يكرتث والداه مبا يقوله النا�س 

عن �سعف �سخ�سية االبن املدلل واخلطر الذي ميكن 

اأن يهدد م�ستقبله ب�سبب ت�ساهل اأهله يف تربيته...الخ. 

�س15(، الحقًا، ينك�سف اأمره، وقد قيل يف اأمره الكثري 

وا�ستقطابه  االجنليزي،  املجتمع  داخل  نبوغه  يف 

وخلفهم،  االجنليز  من  به  للمحيطني  �سوائي  االأ

وليعَرف اأكرث، حيث مت تبنيه من قبل عائلة اجنليزية، 

اعتقد اأنه منتم اإليها، كما اأخربه اأبوه املتبني له، وهو 

احلكايات  يف  املاألوف  هو  كما  املوت،  فرا�س  على 

املعتادة كثرياً )اأتى اأبوك واأمك اإىل بريطانيا طالبني 

�سري  حلادث  تعرَّ�سا  لكنهما  الطب،  درا�سة  لتكملة 

موؤ�سف يف عام 1948 اأودى بحياتهما وجنوت اأنت 

و�سط،  االأ ال�رسق  من  اأبويك  واأ�سل  احلادث.  ذلك  من 

ن تعرف ملاذا �سكلك يختلف عنا كنت ت�ساألنا ب�سفة  االآ

ومن  الزمنية  امل�سافة  وهذه  �س293(،  م�ستمرة.. 

وخم�ست  اأحداث،  عربها  جتلت  وقد  الرواية،  داخل 

هذه عن اأحداث اأخرى، هي يف جملتها �سريورة احلدث 

ية  الروائي الواحد، مثلما هي �سريورته حتواًل يف الروؤ

اجلمالية لعامل ال�سخ�سية املحورية، كما يظهر، رمبا 

البولي�سية  بالرواية  االنخطاف  من  نوع  هنا  تبدَّى 

الرواية،  عامل  يلهب  ال�رس  حيث  الت�سويق،  عن�رس  يف 

ويبقي القارىء على اأمت �سبطه لواعيته تنبهًا وتتبعًا 
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لذيول الرواية، مثلما يبقى اإ�سكال الربط اأو االرتباط 

بِن�َسبه الثقافية واحل�سارية، بني املت�سكل فيه �رسقيًا 

يف  اآخرون«  بها  متيَّز  التي  ال�سفة  ولرُتَفع  وغربيًا، 

الرتميز طبعًا« �سبقوه يف الوالدة الروائية، كما احلال 

حيث  ال�رسق(،  من  )ع�سفور  يف  احلكيم  توفيق  عند 

موزع  وناجي  ال�رسق،  وتذكري  الغرب،  تاأنيث  جرى 

يف  فارقة  ميزة  وتلك  التاريخني،  املجتمعني:  بني 

الرواية، اأي تتجاوز املعلوم با�سمه �سابقًا!

اء  جرَّ امل�سمى،  على  الدال  اال�سم  ناجي:  جناح  اإن 

الذي  هو  التعليمية،  م�سريته  يف  املذكور،  احلادث 

العملي  الذكاء  على  كثرياً  يراهن  جمتمع  يف  ي�سهره 

�سار  اللحقني،  باأبويه  ال�سلة  وثيق  وهو  والفكري، 

وبرز  عنه)�س28(،  يرتَجم  وفيما  جامعيًا،  جنمًا 

مهتمًا باأحداث العامل �رسقًا وغربًا، وهو ي�سري اإليها، 

-50 داخلها)�س47-45-44-  ينغم�س  مثلما 

احلياة،  بع�سب  اأكرث  معنيًا  وباعتباره  310..الخ(، 

االقت�ساد)67- احلديث:  املجتمع  يف  وخ�سو�سًا 

210(، ولهذا كان االهتمام به اأكرث، وطلب امل�ساعدة 

ال�ساأن  اأفريقية يف  دولة  اخلارج، من  منه، حتى من 

االقت�سادي)�س214(، وليكون ملتقيًا مع اآخرين يف 

هذا ال�ساأن االقت�سادي واالجتماعي وال�سيا�سي )حيث 

ال�سائق االفريقي الذي اأقله من املطار اإىل حيث مقر 

عمله اجلديد، �س225(، ومع علوان ال�سجني ال�سيا�سي 

ويلت  جراء  باال�سطهاد  �سعوراً  واملليء  فريقي  االأ

اجلاري عامليًا)�س367(...الخ.

لكن كل هذه اجلوالت الروائية، اإن جاز التعبري، هذه 

الكبري  الولع  تخفي  ال  واجلهوية،  املكانية  النقلت 

اأعني  للرواية،  الرئي�سي  باملف�سل  الراوية  قبل  من 

به خا�سيةالزر الكهربائي ال�سديد اخلطورة يف اإنارة 

خلل  من  وتعتيمه،  وحقيقته،  اأهليه  ية  لروؤ املكان، 

اللغة واأ�سلوب اخلطاب اأو اإن�سائيته.

ومتنحه  املرء،  مقام  من  تعلي  النجومية  اأن  لو  كما 

مطلوبة،  فحولة  اأو  رجولية،  تربيز  �سهادة  التو  يف 

نباالتية:  وطقو�سية  �رسانية  ماكن  االأ اأكرث  اإىل  عبوراً 

اأر�ستقراطية.

النابغة،  وال�ساب  ال�رس،  الطفل  املحور:  هو  ناجي 

للمفارقات  ية  الروؤ بلغة  بلغتني:  بني  اجلامع 

تبلبل  مثلما  العامل،  �سمل  جتمع  وهي  االقت�سادية 

وفعليًا،  رمزيًا  الكربى  احرتاباته  يف  اأو�ساعه  عليه 

ه بل�سانه، مثلما هو  وبلغة املعطى اجلن�سي، فهو مفوَّ

والن�ساء هنا،  الرجال  فيلتقي  اجلن�سي،  ب�سلحه  اآ�رس 

مغاير،  نوع  من  غ�سان  اإنه  خمتلفة،  مغامرات  ويف 

نظار اإليه. حيث اأعماله تلفت االأ

اإنه هو ذاته طالب متعة، كما لو اأنه مدرك يف قرارة 

يف  ال�سهرة  بتواأمها:  معلومة  النجومية  اأن  نف�سه، 

ميدان العمل، والتمتع بالفحولة، واحلرث يف من�سئه، 

ر�س، واإبراز التاأثري فيها، ولعل ناجي  تغيري معامل االأ

كان يعلم كيفية ا�ستخدام مفتاح اللعبة، ويف ال�سميم، 

تكون مفارقات اجلن�سانية ذاتها.

ت�سفر عن  املن�ساأ اجلن�سي، مل  ذات  اإن جملة علقاته 

مل  اجلن�سانية  ن  الأ فيه،  مرغوب  لواقع  �سديدة  ية  روؤ

اإمنا  وماكنة،  وا�سعة  اعتبارات  قاعدة  على  تت�سيد 

جمرد الرغبة النافذة، ولي�س: وبعد؟

املبعرثة،  �سّنيها  يف  الرواية،  معامل  ي�سم  �سخط  ثمة 

الرواية:  خانة  اإىل  الوارد  ن  الأ اجلمع،  ي�ستحيل  حيث 

اإزاء  كاأننا  اأ�ستات،  اأ�ستات  من  اأكرث  لي�س  جمتمعها، 

تذرير جمتمعي ل�سوء فهم معا�س.

يروتيكية املتكررة، والُقبل ال�ساخنة  و�سط امل�ساهد االإ

فل�س  وهي جترف اأج�ساد اأهليها، ورمبا تعر�سهم الإ

املنت،  يف  يرو�س  االإ اللذة:  جانب  ومادي،  قيمي 

القارىء  يحتاج  معنى،  من  باأكرث  تدمري،  ثاناتو�س: 

نفا�س، اأو ما ي�سبه و�سع الكمامة، ليتمكن  اإىل كتم االأ

امل�ساهد  به  جتنح  ال  كي  خر،  االآ اإىل  ية  الروؤ من 

املتلحقة، ورمبا املت�سابهة، ورمبا اأي�سًا، الدائرة يف 

ا�ستجلء  يف  اأحيانًا،  الل�سعورية  الراوية  رغبة  ظل 

معامل الكبت، ما ميكن للنهاية اأن ت�سفر عنه، يف لعبة 

مزدوجة: لعبة متليح امل�سهد ملكا�سفته، ولعبة تعرية 

العر�س  يف  التمادي«  هذا«  حول  للم�ساءلة  امل�سهد، 

اجل�سدي.

اأن  لهن  قّي�س  اللواتي  الن�ساء  جملة  مع  احلال  كما 

ي�سكلن اأجنحة فاعلة ومق�سو�سة يف اآن، يف م�سمار 

ريت�سل،  كولييت،  خمتلفة:  �سفحات  ويف  الرواية، 

�سيند... غابرييل،  فريقي،  االأ امل�سوؤول  زوجة  دافني، 

من  و�سحبها  نه�س  و�سفق،  مبت�سمًا  اإليها  )نظر  الخ 

يدها ود�س ج�سدها العاري بني الفرا�س، وبلهفة األقى 

بج�سده بجانبها وهما ي�سحكان يف غبطة... �س65(، 

ال�سبيه  الطويل  مل�س  االأ عنقها  وحت�س�س  يده  )ومد 

اإىل داخل فتحة  بعنق الغزال الربي، ووا�سل منحدراً 

غابا  دقائق  وملدة  ال�سفاف.  �سود  االأ ف�ستانها  �سدر 

و�س...  بالروؤ تلعب  اخلمر  بينما  مثرية  مداعبة  داخل 
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)ثم قادها من يدها ل�سالة اجللو�س  الخ. �س276(، 

يداه  وبداأت  جديد  من  وقبلها  اأخرى  مرة  وانحنى 

جتول بخفة على كل قطعة من ج�سدها ال�ساب، حتى 

بداأ  امل�سدود وبتاأن  �سود  االأ اأزرار قمي�سها  اإىل  و�سل 

يف  وهي  ريكة  االأ على  ودفعها  خر.  االآ تلو  الزر  بفك 

ا�ست�سلم تام، اأدرك اأنه لن ي�ستطيع التوقف عند هذا 

احلد فمد لها يده لتنه�س. عندها نه�ست، قادها اإىل 

مثرية  مداعبة  يف  وانغم�سا  النوم  حجرة  يف  ال�رسير 

اأن�ستهما الوجود ذاته...الخ. �س433(.

وما  التقبيل،  تخ�س  التي  للم�ساهد  التعر�س  وميكن 

اأكرثها)�س:326-321-276-130-65-42-

357-376-433...الخ(.

ى  حمَّ ويف  املختلفة،  ج�ساد  االأ تت�رسب  كيف  ولكن 

وكيف  اللعبة،  اأتون  اإىل  امل�سرتكة،  اجلن�سية  الرغبة 

تن�سلُّ منها، من ناحية امل�سري الذي يحدد نهاية لكل 

منها؟

من  املوقف  طبيعة  به  تعلمنا  اأن  ميكن  ما  ذلك 

دارة اخلاطئة ملفهومها: قواًل وعمًل! اجلن�سانية، واالإ

ال�سالفتني،  الروايتني  �ساأن  هو  كما  الرواية،  تقدم  ال 

�سخ�سية ما، �سخ�سيتها على العموم، وهي يف تناغم 

مع العامل. اإن اللعبة اجلن�سية ت�ستثريها، وال تثريها، 

بالطريقة التي تكت�سف من خللها مقومات كينونتها 

وحدودها، وهذا ناجم عن املنحدر الوعر للجن�سانية 

فالهروب  وبعرثتها،  اجل�سدية  اجلمهرة  يف  واآفيتها، 

الداخلي  القلق  وتعزيز  خمتلف،  م�سار  عن  والبحث 

علمات فارقة لكل �سخ�سية، واملراأة خا�سة، وللعمر 

ج�ساد، حيث التفعيل  دور ملحوظ يف التفريق بني االأ

اجلن�سي بذرة اجلن�سانية امل�ستثمرة دون متحي�س، اإن 

الرغبة،  لذات  تقوي�س  جن�سيًا،  الكبت  عن  التعوي�س 

ل�سوء التقدير:

نان�سي زوجة األفون�س، ترتكه، وتهرب مع ربان �سفينة 

ا�سرتايل.

تهوى  وال�سغرية،  الفرن�سية  الفون�س  زوجة  كولييت 

ناجي وتف�سله على زوجها املتقدم يف العمر.

يف  �سالعة  اأج�ساد  جمموعة  بني  انتقلت  ريت�سل 

ذكوريتها، واجنرفت يف تيار رغبتها.

وا�ستماتت  اجل�سد،  لذة  ذاقت  االر�ستقراطية،  دافني 

وهي  غاليًا،  الثمن  دفعت  لكنها  عنها،  الدفاع  يف 

هانري،  واآخر)اأنغو�س،  ج�سد  بني  تتنقل  جهتها  من 

ن�ساء  علقته  يف  الب�سع  التاريخ  �ساحب  هريبريت 

وكيف  ال�سودانية،  اأ�سمرينا  و�سمنًا  امل�ستعمرات، 

تنجب منه، ويكون قاتله واملنتقم منه هو ابنه، ويف 

عا�سمة بلده لندن، حلظة تركها لها)�س144(، ومن 

ثم ت�سبثها بناجي.

فريقية، وهي تدخل مع  زوجة رئي�س وزراء الدولة االأ

ناجي يف م�سهد جن�سي م�سطرم.

ثم  ومن  ناجي،  اأحبت  التي  الفنزويلية  غابرييل 

التحقت بع�سيق اآخر، هو فرناندو.

كاروالين التي هامت به، ومن ثم تخلت عنه، لتلتحق 

بال�ساب االجنليزي هيوبرينارد...الخ.

الرواية  يف  موقعًا،  القربى  �سفاح  جمال  يف  وحتى 

القارات  جملة  بني  جتمع  كونها  امل�ساحة،  الهائلة 

املعروفة اأر�سيًا، ثمة ما يلفت النظر، من خلل علقة 

جيورجي الكاريبي بابنة اأخيه، وخطفها من زوجها، 

اإىل خارج البلد، لتكون اجلن�سانية منفتحة على اأكرث 

ال ا�ستنطاقي حلقيقتها. من �سوؤ

فيما  وامل�سمى  واقعًا،  اال�سم  جمهول  النابغة،  ناجي 

نه خالف قواعد اللعبة،  بعد، هاوي الن�ساء، واملنبوذ الأ

بفحولته،  املاأخوذ  وهو  الكحول،  تعاطيه  ب�سبب 

كونه  ورمبا  دالليًا،  املكا�سفة  معر�س  يف  نف�سه  هو 

ا�سرتداد  يف  ت�سعفه  التي  الطاقة  من  ببقية  احتفظ 

يف  بخذالنه  �سعر  وقد  النهاية،  يف  املعتربة  مكانته 

اإذ  الرواية فاحتة« خري«،  نهاية  تبدو  النهاية كثرياً، 

يحاول �سبط نف�سه، وكاأنه يح�رّسها ملرحلة جديدة، 

�رسيعة  بخطوات  )وم�سى  متامًا  حقيقتها  تعَرف  ال 

وواثقة اإىل اجتاه جديد. �س486(.

من  الوارد  يكن  ومل  هنا،  الرواية  تنتهي  ال  طبعًا،   

على  الرواية  حقيقة  جماع  وم�ساهد،  واأ�سماء  اأمثلة 

وما  عنده،  التوقف  ميكن  مما  الكثري  فثمة  الورق، 

واالجتماعي  ال�سيا�سي  بال�ساأن  مبا�رس  متا�س  له 

والثقايف، على م�ستوى عاملي، واأنا اأ�سري اإىل اأنغو�س 

فريقي: الطاغية، وقد ارتبطت به دافني، وف�سائحه  االأ

والف�ساد  اأو هريبريت)�س134(،  البلد)�س108(،  يف 

ناجي،  اعتِقل  حيث  فريقي،  االإ البلد  يف  القائم 

احلالة  عن  املعرّب  وال�سعر  علوان،  حال  كان  كما 

املزرية)�س262، وغريها(.

قوة الرجال و�سعفهم يف امل�سار اجلن�سي، جليان يف 

بعلمات  ظهوراً  اأكرث  تظهر  ذاتها،  واملراأة  الرواية، 

�سباب تاريخية واجتماعية، ولكن  القوة وال�سعف، الأ

القوة  هو  والنهاية،  البداية  يف  حموريًا  يبقى  ما 
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الداللية للحدث املت�سعب، لهذه ال�سنني املبعرثة، وهي 

علم بفحواها، اإذ اإن الرواية تظل  وحدها اأقدر على االإ

يف و�سع لهاثي، على �سعيد ال�رسد، اإذ اإيقاع اللعبة، 

كما لو اأن هم الراوية، هو اإبقاء القارىء يف الف�ساء 

الداعمة  البنية  يف  النظر  ليمعن  قاريًا،  لها  الوا�سع 

لها.

عود على بدء ما، ذلك ما ميكن البوح به، على �سعيد 

م�سار  يف  عود  ولكنه  للرواية،  الداللية  املكا�سفة 

التدقيق  حلظة  و�ساعة،  اأكرث  نظر  وبزاوية  خمتلف، 

�سخ�سية  كل  بال  ت�سغل  التي  اجلن�سانية  لعبة  يف 

ال  اإذ  وىل،  االأ الوجود  ق�سية  هي  ورمبا  الرواية،  يف 

املعتربة،  �سلية  االأ اخلطيئة  وزر  �سلمت من  �سخ�سية 

اإمنا لها يد يف تبعاتها، رمبا اإذاً، مل يعد هناك �رسق 

وغرب، اإمنا عامل واحد، والكل يف ال�سميم واحد، اأما 

ال�سيت  ال�سيء  التوليف  تخ�س  فهي  التذرير،  حالة 

للجن�سانية، رغم اأن فاعلية الذكورة قائمة، حتى على 

ودون  اأ�سا�سًا،  الرجل  �سنعة  بو�سفه  ال�رسد  �سعيد 

اآل  لغالية ف. ت  الروائية  املغامرة  ماآل  التقليل من 

�سعيد)غالية فهر تيمور اآل �سعيد(، وهي حتدث �سدعًا 

مرئيًا يف اجلدار العايل للذكورة ال�سالفة، فيما اأملحت 

اإليه، اأو اأحاطت به هنا وهناك روائيًا يف العموم!

اأختتم مقولتي هذه، ب�سدد روايات العمانية الثلث، 

اأدبيًا  الكثري  قدمت  العمانية  اأن  يقني،  على  واأنا 

يف  للعامل  اجلمالية  القيمة  �سعيد  وعلى  وروائيًا، 

مور، كما  اأرحب للأ ية  كتابتها، وهي يف متيزها بروؤ

الفكري  ال�ساأن  يف  يعنيها  مما  بع�س  يف  تابعتها 

نثوية  االأ الكتابة  اأن  اأي�سًا  هذا  ويعني  دبي)5(،  واالأ

م.  ل، ولي�س الت�ساوؤ للكاتبة العمانية، تبعث على التفاوؤ

العمانية،  الكاتبة  قبل  ومن  املوجود،  م  الت�ساوؤ اإن 

عربيات  كاتبات  مع  العلقة  منحى  يف   ، يف�رسَّ رمبا 

اإىل  تنّبه  وهي  الرغبة  �ساعة  من  وانطلقًا  اأخريات، 

لتوؤكد  للمراأة  اأكرث  املجال  وفتح  الظهور  �رسورة 

دبي اجلديرة به)6(. ح�سورها االأ

اإ�سارات

1- ميكن النظر حول ذلك، يف كتاب )اجلن�سانية(، جلوزف بري�ستو، 

ترجمة: عدنان ح�سن، دار احلوار، اللذقية،ط1، 2007، �س 7، وما 

كورا  غلوفر-  لديفيد  اجلندر(،  بـ)اجلنو�سة:  عليه  ا�سطِلح  وما  بعد، 

 ،2008 اللذقية،ط1،  احلوار،  دار  ح�سن،  عدنان  ترجمة:  كابلن، 

�س14-13..

بريوت،  الري�س،  ريا�س  �رسكة  عن  �سدرت  الثلث،  الروايات   -2

اجلنة،  يف  الو�سط:)اأيام  احلجم  من  وهي  بتواريخها،  وردت  وكما 

�س(،  يف160   ،2007 واأ�سيلة،  و)�سابرة  �س(،   412 يف   ،2005

و)�سنني مبعرثة، 2008، يف 494�س(. اأ�سري اإىل الروايات هذه، دون 

العثور  ي�سهل  حيث  الكاتبة،  عند  اللغوية  ال�سلمة  ملدى  التعر�س 

عدا  متفرقة،  �سفحات  ويف  وغريها،  نحوية  واأخطاء  هنات،  على 

الدقة يف بع�س العناوين، من مثل)اأعمدة احلكمة ال�سبع(، لـ« تي اأ�س 

الكتاب  واأظن  )ال�سبعة(،  اإليوت«)�س48(، يف)�سنني مبعرثة(، وهي 

ليوت.. للوران�س، ولي�س الإ

كتابه)�رسق  يف  طرابي�سي،  جورج  اأثاره  ما  ذلك،  حول  انظر   -3

يف  واحل�سارة  اجلن�س  اأزمة  يف  درا�سة  واأنوثة«  رجولة  وغرب، 

الرواية العربية«(، دار الطليعة، بريوت، ط2، 1979..

يف  االنزالق  جهة  قاتًل،  خطاأ  التحميل  هذا  يف  اأتلم�س  رمبا   -4

اللمرغوب فيه، كون بطل رواية  )ع�سفور من ال�رسق( من منطلق 

�سهم  يف  تتلم�س  ف�سابرة  غالية،  لدى  اأما  الغرب،  يوؤنث  ذكوريته 

منقذاً لها، ولي�س بو�سفها حالة متثيل ملجتمع جرى تاأنيثه، ونظرة 

�سهم خمتلفة اأي�سًا جن�سانيًا!

اأمكنة خمتلفة،  اإىل بع�س مما قراأته عنها يف  اأ�سري  5- لعلي هنا، 

العمانية،  نزوى«  جملة«  يف  �سعراً،  لها  قراأت  ما  اأي�سًا،  واأحدد 

عمانية،  روائية  عن  ذاته،  العدد  يف  كتبته  ما  وكذلك  العدد24، 

ية  الروؤ جهة  من  الفتة،  وبجراأة  اجلمر(،  حيث  وروايتها)الطواف 

وامللحظات.

الكتابة  ال�سيدي)هوية  فاطمة  العمانية  مقال  اإىل  هنا  اأ�سري   -6

نثوية يف عمان(، يف العدد ذاته! االأ
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من�سف الوهايبي

�سعرية متجيد بلغة املدن 

اأحمـــــد الدمنــــاتي    
 

 �ساعر وناقد من املغرب 

بع�سق  املدينة/العلم  بالقريوان،  الوهايبي  من�سف  ال�ساعر  يحتفي 

املدينة  تفا�سيل  عن  ليك�سف  باملكان  ح�سا�س  االإ ي�ستعيد  حيث  كبري 

–فالقريوان كعلم  التي ظلت �ساكنة يف متخيله.  ال�رسية  وجغرافيتها 

واالجتماعية  وال�سيا�سية  الثقافية  مبرجعياته  ومتنوع  غني  مكان 

واحُللمي  الواقعي  منها  داللتها  يف  خمتلفة  مكنة  واالأ والتاريخية. 

واجل�سدي والرمزي.

درا�سات

القيـــروان



3- املدينة الَعَلْم واملدينة احللم

1.3. املدينة/الَعَلْم

يقول ال�ساعر من�سف الوهايبي يف ق�سيدة »عند اأبواب 

تاأتي اجلبال« وهي  البحر  القريوان »من ديوانه« من 

ق�سيدة مهداة اإىل الفنان »بول كلي«: 

قل لنا

من اأي باب جئتها

كيف تناهيت اإىل اأ�سوارها

كيف قلت اللون..�رست اللون

وُء حتى ا�ست�سلم ال�سًّ

واأغفى يف يديك اجلمرتني !

……………………
اآٍه ! اأعمى يف ب�ساتني اأبي

فلتكن ري�سُتك ال�سوء الذي يقتاد

هذا املغربي !

 * * * 

يطفُئ الليل ف�ساء الريقْة

يطفئ الوردًة،

عمى الذي كان يغني واالأ

 عند اأ�سوار الب�ساتني 

وحيــداً !

ى الليل يف هيئة �سيًّاد، يتخفًّ

وي�ستجمع يف �سلًّته �سبعة جنوْم.

�سي�سيء الوقت

واخلّفا�س

والدودة يف بي�ستها

عمى  وع�سا االأ

وليل القريوان

و�رسير امراأة الغابات

وان !)1( والريح التي تاأخذنا قبل االأ

الوهايبي  من�سف  ال�ساعر  اأهداها  الق�سيدة  هذه 

وروبي ال�سهري الذي زار البلد  ام االأ لـ»بول كلي« الر�سًّ

التون�سية يف بدايات القرن، وعنوان الن�س »عند اأبواب 

ت�سبح  حيث  الفنية،  لوحاته  حدى  الإ ا�سم  القريوان« 

وملذاً  طريقا  ال�ساعر  يتخذها  �سوء  كوة  الري�سة  

وم�سلكا. يف الق�سيدة تتبدًّى القريوان زاهيًة، ُمَت�َسلَِّطًة 

ا�سم  وتكرير  والرمزي.  التاريخي  بعمقها  بغوايتها، 

ال�ساعر ينم عن  الَعَلْم »القريوان« يف جمموع دواوين 

ال�ساعر  متخيل  يف  املدينة  هذه  حتتلها  التي  املكانة 

والذكريات. والطفولة  امليلد  مدينة  نها  الأ ووجدانه 

فال�سياب  املعا�رس.  ال�سعر  يف  م�سرتك  التكرير  فـ)هذا 

جمموعة  العمياء  املوم�س  ق�سيدته  على  ا�ستحوذت 

�ساطري اليونانية واخلرافات  علم يف االأ اأ�سماء االأ من 

ا�سَمي  من  لكل  مكثفا  تكريراً  هناك  اأن  كما  العربية، 

املكان بويب وجيكور يف غري هذه الق�سيدة. وحممود 

دروي�س ال يقل عنهما يف ا�ستعمال ا�سم العلم. ولتكرير 

العربي  ال�سعر  يف  تاريخه  علم  باالأ اخلا�سة  �سماء  االأ

احتلل  نحو  اجته  املعا�رس  ال�سعر  يف  اأنه  اإال  القدمي، 

مكان عن�رس اإيقاعي قبل اأن يكون جمرد مرجعية، كما 

�سا�س هنا  عودتنا على ذلك جمموعة من القراءات. واالأ

املتموجة  واخل�سائ�س  املعجمي  تلوينه  »جتلية  هو 

املنبعثة من البناء«، وهذه الت�سمية كما كان بو�سكني 

ولكن  التلوين،  من  نوعًا  للبيت  تعطي  »ال  يحددها 

بالبناء«  م�سبقا  حمددة  كذلك  تكون  اأن  باإمكانها 

يقاعي يف  فتكرير اال�سم ال�سخ�سي مندمج يف البناء االإ

الوقت نف�سه الذي ي�ساهم يف هذا البناء()2(.

تن�سج  كتابة  كمدينة/علم،  القريوان  عن  الكتابة 

امتداداتها العميقة مع علقات متعددة مع املكان، مبا 

حفريات  معًا.  والذكريات  والذات  للطفولة  ف�ساء  هو 

يتجاور فيها نب�س اجل�سد مع �سلطة املدينة يف �سداقة 

عميقة مع الذات ال�ساعرة حيث تقتحم الق�سيدة �سمت 

�سهوة  على  املنفتحة  »القريوان«  هذه  واأ�سئلة  وقلق 

ن�سان والوجود. التاريخ واالإ

ح�سا�س باملكان عرب اللغة، وتبقى تفا�سيل  ن�ستعيد االإ

مدينة  واأن  خ�سو�سًا  متخيلنا  يف  �ساكنة  املدينة 

والعادات  �سطورة  واالأ التاريخ  بقناع  مقنعة  القريوان 

والطقو�س وثقافات ال�سعوب التي حكمتها منذ القدمي 

جمموعتي  يف  حتقق  رمبا  ذلك  اأن  يلحظ  فـ)البع�س 

ال�سعرية »خمطوط متبكتو« 1998، التي ا�ستلهمت فيها 

والروماين  والرببري  الفينيقي  القدمي:  تون�س  تاريخ 

خا�سة، من جهة حفاوتي باملكان واملدن...()3(

وتنخرط  املكان  �سلطة  ال�سعرية  الكتابة  تقاوم  هكذا 

ورمزيا.  وتراثيا  وتاريخيا  جماليا  م�ساءلته  يف 

وجوده  الوهايبي  من�سف  يحقق  بالقريوان/العلم 

ال�سخ�سي وال�سعري عرب اال�ستعادة واالحتفال باملدينة 

ال�سعر  وبا�سم  با�سمها  ال�سعري  االجتاه  ي  �ُسمِّ الذي 

عودة  اإثر  ال�سبعينات  اأواخر  يف  )تاأ�س�س  الذي  الكوين 

باال�سرتاك  وذلك  الليبي.  القطر  من  الوهايبي  من�سف 

بينه وبني حممود الغربي. 
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ثم التحق بهما يف الثمانينات الب�سري القهواجي وح�سني 

الوهايبي  حدد  وقد  احلاجي.  العزيز  وعبد  القهواجي 

ال�سعر   « ت�سمياته:  تعددت  الذي  االجتاه  هذا  هدف 

يف  القريواين«  »ال�سعري  ال�سويف«،  »ال�سعر  الكوين«، 

»خلق فعالية جمالية ثورية » ال يكون ال�سعر مبقت�ساها 

ال�سعر  معرفا  فعل«  ذاته  حد  يف  نه  الأ للفعل  »تابعًا 

احلقيقي باأنه »ال�سعر الذي ي�ستوعب حلظته التاريخية 

فلت منها  االإ على  قادراً  نف�سه يكون  الوقت  لكنه يف 

ليتنزل يف منزلة امللحمة اخلالدة«)4(

2.3 املدينة احللم

قامة  باالإ يحلم  بها،  يحلم  مدينة  �ساعر  كل  حياة  يف 

فيها ج�سديا ولغويا، ج�سديا ككيان اإن�ساين يف ف�ساء 

بالكتابة  لغويا  هند�سيا.  اأو  جغرافيا  حمدد  مكاين 

اأن  الق�سيدة  خلل  من  ال�ساعر  ي�سعى  حيث  ال�سعرية 

عنه  يدافع  ويعي�سه.  يعاي�سه  حلمًا  املدينة  من  يجعل 

حيث  ن�سان،  االإ حياة  يف  ُحلمية  حقيقة  يكون  لكي 

من للروح املبدعة التواقة لل�سكينة  ال�سفاء وامللذ االآ

والهدوء.

منفلتة،  بامراأة  يحلم  مثلما  باملدينة  ال�ساعر  يحلم 

منه  تنفلت  عليها  القب�س  ر  قرًّ كلما  هلمية  زئبقية، 

هاربة ليعيد القب�س عليها عرب الذاكرة اال�سرتجاعية 

على  املنفتحة  ال�سعرية  الكتابة  لفعل  كطريق  باحللم 

ال�سوؤال والقلق واحلرية والغبطة.

احللم  باملدينة  احتفل  الغربي  ال�سعري  بداع  واالإ

ق�سيدة  هنا  ونورد  احللم،  عنها  يغيب  التي  واملدينة 

عن  ترجمناها  لوركا  غار�سيا  �سباين  االإ لل�ساعر 

قنطرة  ليلة  حلم-  بدون  مدينة   « بعنوان  �سبانية  االإ

بروكلني«هذا ال�ساعر الذي قال فيه حممود دروي�س يف 

اإحدى حواراته ال�سحفية »لوركا َعلًّمني اأن ال�سعر يغريِّ 

Fede لوركا  غار�سيا  فيدريكو  يقول  احلوا�س«،  ووظائف 

erico Garcia Lorca يف الق�سيدة ال�سالفة الذكر:

ال اأحد ينام من اأجل ال�سماء. ال اأحد، ال اأحد ينام

اأجنة القمر ي�سمون ويحومون حول الرباريك

�سخا�س  االأ يع�سوا  لكي  حياء  االأ ورال)5(  االأ �ستاأتي 

الذين ال يحلمون

يف  �سيلتقي  القلب  مك�سور  يهرب  الذي  وال�سخ�س 

الزاوية

اللطيفة  االحتجاجات  حتت  اأريده  الغريب  التم�ساح 

للكواكب

اأحد  ال  اأحد،  ال  اأحد،  ال  العامل،  اأجل  من  ينام  اأحد  ال 

ينام

هناك ميت يف املقربة البعيدة

يحتج طوال ثلث �سنوات

نه عنده منظر جاف يف ركبته، الأ

والولد املدفون هذا ال�سباح يبكي كثريا

هناك حاجة لكي ينادوا على الكلب لتخر�سه،

احلياة لي�ست حلم. انتباه ! انتباه ! انتباه !

ر�س الرطبة نت�ساقط من ال�سلمل لناأكل االأ

اأو ن�سعد اإىل قمة الثلج مع جوقة الدالية امليتة

ولكن لي�س هناك ن�سيان اأو حلم

ج�سد حي/القبلت ت�سم ال�سفاه

يف �سبكة مع�سو�سبة من ال�رسايني احلديثة

والذي يوؤذيه اأمله �سيوؤذيه بدون توقف

والذي يخاف املوت �سيحمله على اأكتافه/ذات يوم

�ستعي�س اخليل يف حانات/والنمل الثائر الغ�سبان

�سيهجم على ال�سماوات ال�سفراء التي تختبئ يف اأعني 

البقرات

املف�سلة  الفرا�سات  بعث  اآخر/�سرنى  يوم  ويف 

امل�رسحة 

الرمادي  �سفنج  االإ من  منظر  يف  �سائرة  ذلك  ومع 

ومراكب �سامتة

�سرنى اخلامت يلمع/ومن ل�ساننا تنبع الورود

احلذر !حذاري ! حذاري ! للذين يحتفظون دائما باآثار 

ع�سار الوحل واالإ

نه ال يعرف اخرتاع اجل�رس لذلك الفتى الذي يبكي الأ

اأو لذلك امليت الذي ال ميلك غري راأ�سه وحذاء واحد)6(

غار�سيا  فيدريكو  �سباين  االإ لل�ساعر  الق�سيدة  هذه  يف 

قنطرة  حلم-ليلة  بدون  »مدينة  عنوانها  التي  لوركا 

ملم�سة  نلم�س  نيويورك،  يف  توجد  التي  بروكلني« 

احلياة اليومية يف املدينة، تفا�سيلها ال�سغرية بعيون 

وي�سائله  لي�ستنطقه  املكان  ج�سد  يف  يتغلغل  �ساعر 

بق�سيدة تتج�س�س على الف�ساء، كما تتج�س�س على العامل 

هام�سية،  حياة  معامل  تر�سم  ال�ساعرة.  للذات  اجلواين 

اإنها  وال�سقاء.  البوؤ�س  يف  الغارقة  الدروب  يف  من�سية 

�سهادة �ساعر عن مدينة يغيب عنها احللم والفرح.

خلل  من  حداثتها  الوهايبي  من�سف  ق�سيدة  تقول 

ية  روؤ تعك�س  التي  احللم  باملدينة  العا�سق  احتفائها 

يف  احللم  املدينة  واخرتاع  حاملة.  ملدينة  ال�ساعر 

قامة فيها هو اخرتاق معقلن النك�سارات  الق�سيدة للإ
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الق�سوة والوحدة والعزلة واملنفى الوجودي التي تعي�سه 

الزمان واملكان  )تتمازج بنيات  ال�ساعرة حيث  الذات 

يف  موؤثر  منهما  كل  الكتابة.  بلغة  رتق  يف  والنحو 

ال  وحتوالته.  الن�س  كلية  تركيب  اإىل  ومف�س  خر  االآ

جميعها،  ولكنها  اأفواجًا،  اأفواجًا  البنيات  هذه  تاأتي 

اإعادة  حال  الذات  حتيا  حيث  بيا�س،  حلظة  يف  تولد 

التوا�سل  ال  اإ�سكالية،  برمتها  اللغة  وت�سبح  التكوين، 

ال البدء. ال هبة َعلَّية  مع القارئ هو املطروح ولكن �سوؤ

وال اإلهاما. تولد الكتابة جماهدة وا�ستمتاعًا. �رسد غناء 

حوار و�سف، ال �رسد ال غناء ال حوار ال و�سف. وما 

اله ال  هي الكتابة اإذن؟ هي ما يبحث با�ستمرار عن �سوؤ

الكتابة على  اللغة. وت�ستع�سي  باللغة ويف  عن يقينه 

بها،  تلعب  املعارف،  �سياق  تقلب  ت�سدُِّعها،  الذاكرة، 

حادثة، اإ�سمًا، اأغنية، مثل، رواية علمة. لعبة ُيقعدها 

والرمز،  الواقع  والتخييل،  التقرير  واللوعي،  الوعي 

والن�سيان مبداأ بلغة الكتابة.()7(

مكنة  لق�سيدة من�سف الوهايبي قوة التقاط �سعرية االأ

بداعية  بعيون فاح�سة وخميلة خ�سبة توؤ�س�س لغتها االإ

يف  الق�سيدة  حرارة  بني  املزج  طريق  عن  اخلا�سة 

ول و�سلطة املكان احُللمي يف الدرجة الثانية  وهجها االأ

يقول  الق�سيدة.  يف  وتاأبيده  باللغة  ا�ستعادته  عرب 

ال�ساعر يف ق�سيدة »حلم متبكتو.. كنز يف تر�سي�س.حلم 

يف تر�سي�س.. كنز يف متبكتو.«:

منذ �سنني واأنا اأحلم يف متبكتو حلمًا واحداً:

ندل..اأطرقه، ياأتي �سوت ك�سليل ال�سًّ

املاء

- من؟!  

- م�سكني من زاوية اجليلين يف متبكتو

جل الكنز - جئت الأ

- اأَجْل !

ْنَدِل..اأدخل، لكنَّ �سياَح يفتح باب ال�سًّ

الديك على قبة �سيدي اجليلين

يوقظنني...(

منذ �سنني واحللم هو احللم وكنزي يف تر�سي�س..

لكن �سياح الديك.

قلت اأ�سد رحايل يف الفجر اإليها

�رسب يف ال�سحراء والأ

تر�سي�س اجلّنة...تر�سي�س اخل�رساء !

واحللم املبتور

البيت رباب ال�سندل والكنز املخبوء !)8(

التنوخي  اأوردها  حلكاية  �سعرية  �سياغة  الن�س  هذا 

حالة  االإ هذه  جاءت  حيث  ال�سدة«  بعد  الفرج  »يف 

ال�ساعر  و�سعها  مواز  كن�س  الق�سيدة  مفاتيح  �سمن 

فاإن  احلال  و)بطبيعة  للقارئ  القراءة  م�سالك  �ساءة  الإ

يحيط  ما  بقراءة  تهتم  مل  القدمية  العربية  ال�سعرية 

وكذلك  وظيفتها،  اأو  بنيتها  اأو  عنا�رس  من  بالن�س 

امللحظة  وعملية  اأي�سًا.  ر�سطو  الأ ال�سعرية  كتاب  هو 

وىل للقراءة  واال�ستقراء التي اجتزناها يف املراحل االأ

عرثت فيما بعد على درا�سات ن�سية حديثة يف حقل 

اإىل  بطريقتها  تن�ست  خ�سو�سا،  وال�سعرية  الفل�سفة 

ت�سكل معها عائلة  اأخرى  لعنا�رس  العنا�رس كما  هذه 

 paratexte يها جريار جنيت بالن�س املوازي واحدة، وُي�َسمِّ

نف�سه  من  الن�س  به  ي�سنع  »ما  تعريفه  يف  هو  الذي 

وعمومًا  قرائه،  على  ال�سفة  بهذه  ذاته  ويقرتح  كتابًا 

على اجلمهور«)9(.

اإن امتلك املكان عرب ممرات اللغة هو ما يتيح لل�ساعر 

وقلقه  وحلمه  حنينه  الق�سيدة  فعل  عرب  يفجر  اأن 

يطلق  كان  الذي  القدمي  اال�سم  تر�سي�س  اأي�سًا.  وخوفه 

على تون�س مل تعد مكانا هند�سيا اأو م�ساحة مكانية بل 

ف�ساء �سعريا وُحلمّيًا يف اآٍن معًا ممزوج بنفحات اأحد 

اأئمة ال�سوفية الكبار عبد القادر اجليلين.

فا�ستبداد املكان/ املدينة تر�سي�س هو ما يجعل ال�ساعر 

غري  مبدينة  يحلم  باأن  ال�سعرية،  بالكتابة  يقاومه 

الداخلي  االغرتاب  حلظة  يف  ُحلمية.  متخيلة،  واقعية، 

ال�ساعر تفا�سيل االخ�رسار  العميق والوحدة ي�ستدعي 

تر�سي�س  والتجدد.  واحلياة  والوالدة  للخ�سوبة  الرامز 

ر�س. وتطور الفكر  جنته الفوقية عندما �ساقت به االأ

الفكر  التي تربط هذا  العلقة احلميمة  اليوتوبي يبني 

بال�ساعر  احلياة  ت�سيق  حيث  االجتماعي،  بالواقع 

ي�سعى  باحلياة.  اً  وَتَب�رسُّ اإح�سا�سًا  الكائنات  كاأكرث 

ر�سي امل�سكون بق�سوته  خللق عامل بديل عن العامل االأ

للقرن  الت�سلطية  اليوتوبيات  وحروبه.)اإن  وماآ�سيه 

اأ�سا�سي عن االجتاه  التا�سع ع�رس هي امل�سوؤولة ب�سكل 

املثقفني.  على  اليوم  يغلب  الذي  امل�ساد  اليوتوبي 

�سديدة  جمتمعات  دائمًا  ت�سف  مل  اليوتوبيات  ولكن 

واأممًا مكونة من  واالن�سباط، ودواًل مركزية  التنظيم 

وموري�س  »تاهيتي«  يف  ديردو  لنا  قدم  لقد  ربوتات. 

يف »اأخبار من ال مكان«، يوتوبيات يعي�س فيها النا�س 

خلقي، حيث ال يعملون  اأحراراً من القهر اجل�سدي واالأ

اإنهم  ح�سا�س بالواجب، بل  االإ اأو  ال�رسورة  من منطلق 
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احلب  يعرف  ال  وحيث  ممتع،  ن�ساط  العمل  اأن  وجدوا 

قوانني تتحكم فيه، ويكون كل اإن�سان فنانًا. لقد كانت 

وم�رسوعات  خططا  حيان  االأ اأكرث  يف  اليوتوبيات 

ت�سورها  ميِّتة  وبناءات  اآيل،  ب�سكل  تعمل  ملجتمعات 

كذلك  ولكنها  واأخلقيون،  و�سيا�سيون  اقت�ساديون 

حلم احلية لل�سعراء«)10(  االأ

من  الوهايبي  من�سف  �سيجعل  وبها  الق�سيدة  يف 

اخلطاب  بناء  يف  الهامة  الروافد  اأحد  املدن  متخيل 

حتتفل  �سعرية  لكتابة  ليوؤ�س�س  احلديث  ال�سعري 

الباطني  العامل  وحرارة  دراكي  االإ املجال  بتجليات 

املكان  �س�ساعات  يف  عميق  ترحال  ال�ساعرة.  للذات 

قامة يف اللغة عربها.  وتوق دائم اإىل املدينة احللم للإ

يقول ال�ساعر من�سف الوهايبي يف ق�سيدة قريوان:

..اأقول: متقدِّما فيها اإيلًّ

من هذا الغريُب؟

األي�س يل اأحلمه مك�سورة قطعا من الفّخار..

�سوات من �سمٍت ت�سبكها حروٌف تنقل االأ

اإىل �سمٍت؟

األي�س له يداي اأنا؟

يد يف الباب كاملراآة خاوية

واأخرى..عرقها مل ينقطع دمه؟ ! 

هو ذا نهار اآخر

فيها..يخون نهاره)11(

مع  قوية  علقة  ربط  هو  بالتخيل  ماكن  االأ ا�ستعادة 

االحتفاء  عمق  ن  الأ خللها.  ومن  باللغة  املوجودات 

التداخل  كينونة  عرب  الق�سيدة  تفجره  احللم  باملدينة 

الذاتي مع املكاين يف الت�ساق دائم. ويقع التلقح بني 

التخيل والوجود املكاين/ املدينة احللم من ا�ستح�سار 

الزمن املن�سي، املنفلت، الهارب من اأقا�سي احللم اإىل 

على  الوهايبي  من�سف  ق�سيدة  تلعب  املخيلة.  وهج 

�سا�سية  االأ املكونات  من  باعتبارها  ال�سعرية  ال�سورة 

البانية يف خطابه ال�سعري ولنا يف الق�سيدة ال�سالفة 

ت�سمح  نها  الأ تفنت،  ال�سورة  ذلك)اإن  يثبت  ما  الذكر 

يلعب  الفتنة  بهذه  نتوقعها.  واحلياة حيث ال  ية  بالروؤ

الن�س، مهما كانت منابعها، مهما كانت غايتها. بل 

ورمبا حتدد هذه اللعبة الوظيفة ال�سعرية، خارج م�سالك 

قل كاأنه  دب املطروقة. هذا �سيء جيد، ويظهر على االأ االأ

فيه  نرف�س  الذي  الوقت  طيلة  تقريبا،  ب�سهولة،  مير 

اختبار ر�سني لهذه الفتنة، �سواء اأردنا االحتفاظ بها 

تامة عن طريق الت�سرت وراء ت�سبثنا ال�سديد بـ»�سعرية 

اإىل  بااللتجاء  واحدة  دفعة  رف�سه  اأردنا  غام�سة«.اأو 

نرتيث  ملاذا  ولكن  وخمتزل.  مي�رس  تف�سريي  ن�سق  اأي 

عن  فجاأة  يتوقف  الن�س  جتعل  التي  الفتنة  هذه  عند 

عن  ويحولنا  نف�سه،  عن  ليعرب  ما  �سيء  عن  التعبري 

خطابه يف حني اأنه  يحمدنا داخله، كاأنه يحدثنا عن 

خري  الهناك فيما هو حقيقة يحدثنا عن الهنا، ويف االأ

يظهر َلَنا وهو يظهر �سيئا اآخر خمتلفا ؟()12(

ال�ساعر من�سف الوهايبي حتفر يف ت�ساري�س  ق�سائد 

الذاكرة جمراها اجلمايل وفرادتها اخلا�سة باحتفاءها 

باملدينة احللم/ القريوان عرب التل�س�س على �س�ساعات 

عن  الكتابة  اإن  ال�سعرية.  التجربة  بحرارة  املكان 

واللغة  الق�سيدة  قدرة  ملدى  اختبار  املدينة  املكان/ 

على امت�سا�س فداحة ال�س�ساعة الهند�سية التي يواجهها 

املدينة  �سعر   J.H Johnson( جن�سون  ج.  و)يحدد  ال�ساعر. 

باأنه :« ال�سعر الذي ي�سف مدينة واقعية و�سفا مبا�رساً، 

اأو ي�سف الب�رس الذين تتاأثر حياتهم بتجربتهم يف مثل 

تلك املدينة تاأثراً وا�سحًا، ومعنى هذا اأن اختياري لن 

وهام واخلياالت، التي لها  ى واالأ حلم والروؤ يت�سمن االأ

علقة واعية اأو ال علقة لها البتة باملدينة الواقعية. 

وبذلك يلغي املدن املتخيلة، اللواقعية، ومن ثم ينحي 

Thome( الليل املرعب)جليم�س توم�سون  )مدينة  قق�سيدة 

.)yeats(.لييت�س )( وق�سيدة )البيزنطيةson

بل  فح�سب،  الواقعية  املدن  لي�ست  ال�سعر  مدن  لكن 

حتيا  مدينة  �ساعر  فلكل  املتخيلة،  الذات  تبدعه  ما 

مدينته  مع  بال�رسورة  تتطابق  ال  وهي  باأعماقه، 

احلقيقية()13(.

هكذا ت�سي املمار�سة الن�سية لل�ساعر من�سف الوهايبي 

للحتفال باملدن الواقعية واحُللمية عرب متخيل �سعري 

يتغذى من املكان اإبداعيا وجماليا.

4-احلنني للمدن

1.4.احلنني للمدن العربية

ن�سانية  مكنة مرت�سخ يف الذاكرة االإ احلنني للمدن و االأ

َرِحم  اإىل  حنني  اأي�سًا،  العربي  ال�ساعر  ذاكرة  ويف 

األيف ترتاح فيه الذات  اإىل مكان  ول، توق  الطفولة االأ

املتناثرة  ملدنه  العربي  ال�ساعر  وحنني  معًا.  والروح 

اإح�سا�سه  من  نابع  اخلليج  اإىل  املحيط  من  العامل  يف 

مكنة. املرهف بالكائنات واالأ

ال�ساعر  جند  اجلبال«  تاأتي  البحر  »من  ديوان  ففي 

)القريوان،  مثل  عربية  مدينة  من  اأكرث  اإىل  يحن 
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ويف  الب�رسة...(  الكاظمية،  �سنعاء،  فا�س،  ندل�س،  االأ

مثل  متعددة  مدنا  نلم�س  متبكتو«  »خمطوط  ديوان 

�سيكافينرييا،  ح�رسموت،  تكابا�س،  )م�سكلياين، 

عربية  مدن  اأ�سماء  وهي  ر�سبينا...(  تطاوين،  متبكتو، 

ومايل  وليبيا  تون�س  يف  العربي  الفتح  وقبل  قدمية 

اأما  اأحبها.  مكنة  الأ كاأقنعة  ال�ساعر  ي�ستدعيها  اأحيانا 

ال�سادر  الرمل«  وردة  »ميتافيزيقا  خري  االأ ديوانه  يف 

ُ عن �سداقة عميقة لل�ساعر  �سنة 2000 بالقريوان َفُيَعربِّ

بالتذكر  عنها  الكتابة  خلل  من  واملدن  مكنة  باالأ

يف  تقبع  مدن  واأ�رسارها.  األغازها  وم�ساءلة  واحلنني 

الذاكرة ليمت�س حنينها الفادح بالكتابة عنها �سعريا 

وهي )مدينة �سور، املهدية، دم�سق، قريوان، القاهرة، 

يف  الوهايبي  من�سف  ال�ساعر  يقول  طنجة...(  اأ�سيلة، 

ق�سيدة »تلك فا�س«:

طرق تتحابك بني اأ�سابعها.

 اأيها كان يف�سي اإىل القريوان

 واأي اإىل فجر متبكتو كان

 واأي اإىل قرطبة ؟

....................................  

 طرق تت�ستت بني اأ�سابعنا..

َبْه ؟  طرق َوْعرٌة ُمرْتِ

*  *  *  

 حني غادرت موالي اإدري�َس

 عند الع�سيِّ

 �سمعت حفيفًا ورائي

 فلم اأتلًّفت.............

 بطيئًا �سيقفو خطاي

 اإىل جامع القرويني..

................................  

 يل اأن اأقدًّ الكلم

 على قدر حلمي

 وله اأن يعود اإىل طق�سه،

 وله اأن ي�سوِّي ِجْنَحنْيِ

ْوِئِه ويطرْي !  من �سَ

…………………………… 

 َج�َسٌد

 مثلما نحن نْذَهُل يف احللم َعْنُه

ا  �سيذَهُل يف وح�سة املوت عنًّ

 ويرتكنا َوْحَدَنا

خري!)14(  يف العذاب االأ

 فا�س مدينة ع�سّية عن التحنيط يف جغرافية الكتابة 

واالنبهار  لق  االأ على  مفتوحة  ال�سعري،  املتخيل  ويف 

والغواية، متار�س �سلطتها الرمزية وجاذبيتها ال�ساحرة 

اأمكنتها  وتفا�سيل  اأ�رسارها  نب�س  ليقراأ  ال�ساعر  على 

التي �سكنت خيال من�سف الوهايبي ليحاورها باللغة. 

تخييلية  كمرجعية  املدن  حنني  تتو�سل  كتابة  اإنها 

الت�سكلت  يف  ال�سفر  عرب  الن�سية  ممار�ستها  يف 

الرمزية واملكانية للمدينة/ فا�س. و)تنطوي علقتنا 

جتعل  ومعقدة  �ستى  جوانب  على  اإذن-   – باملكان 

من معاي�ستنا له عملية جتاوز قدرتنا الواعية لتتوغل 

على  ت�ساعدنا  جاذبة  اأماكن  فهناك  �سعورنا.  ال  يف 

ن�سان ال يحتاج  اال�ستقرار، واأماكن طاردة تلفظنا. فاالإ

فقط اإىل م�ساحة فيزيقية، جغرافية يعي�س فيها، ولكنه 

فيها  وتتاأ�سل  بجذوره  فيها  رقعة ي�رسب  اإىل  ي�سبو 

هويته، ومن ثم ياأخذ البحث عن الكيان والهوية �سكل 

نا«  الفعل على املكان لتحويله اإىل مراآة ترى فيها »االأ

من  وتهيئته ميثلن جزءاً  املكان  فاختيار  �سورتها، 

تكتمل  ال  الب�رسية  الب�رسية...فالذات  ال�سخ�سية  بناء 

احلدود  تنب�سط خارج هذه  ولكنها  ذاتها  داخل حدود 

املكان  وت�سقط على  ب�سبغتها،  ما حولها  لت�سبغ كل 

قيمها احل�سارية. ومن ثم ميكن القول اإن هناك اأماكن 

البيئة تلفظ  اأن  مرفو�سة واأماكن مرغوبا فيها، فكما 

حلاجته-  طبقا   – ن�سان  االإ فاإن  حتتويه  اأو  ن�سان  االإ

فقد  طاردة،  اأو  جاذبة  ماكن  االأ بع�س  يف  ينتع�س 

نها �سعبة  ماكن ال�سيقة، املغلقة مرفو�سة الأ تكون االأ

نها متثل امللجاأ واحلماية  الولوج، وقد تكون مطلوبة الأ

احلياة،  �سخب  عن  بعيداً  ن�سان  االإ اإليها  ياأوي  التي 

وتكون �سورة الرحم()15(.

 االحتفاء بفا�س كمدينة عربية واحلنني اإليها، احتفاء 

خيال  يف  املمتد  بالغواية،  امل�سكون  املكان  ب�س�ساعة 

عند  الكتابة  يف  قامة  االإ تكون  هكذا  عميقا.  ال�ساعر 

واحتفاال  وجوديا  اختياراً  الوهايبي  من�سف  ال�ساعر 

عنده  فال�سعر  الن�سية.  ممار�سته  يف  باملكان  عا�سقا 

ن�سان  واالإ للقلب  اإن�سات  واجل�سد،  املتخيل  يف  حفر 

وردة  »ميتافيزيقا  ال�سعرية  جمموعته  وما  مكنة،  واالأ

ذاكرة  يف  ال�سعرية  الرحلة  هذه  من  جزءاً  اإال  الرمل« 

الذات  من  املنطلقة  واأ�رسارها  وتفا�سيلها  املدن 

الكتابة  فعل  تنتج عرب  مبدعة خّلقة،  كذات  ال�ساعرة 

احلدود  تنمحي  حيث   Teritoires Poétiques �سعرية   ي  اأرا�سٍ

بني  التداخل  ويتم  واملكان،  والق�سيدة  اجل�سد  بني 
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يف  الوهايبي  من�سف  ال�ساعر  يقول  واملدينة.  الذات 

ق�سيدة »تلك فا�س«:

وح�ستي فيِك

باقيًة ما تزال! 

غري اأن النعيم الذي

ة.. نا مرَّ حقَّ

النعيم الذي

قد ق�سْمنا �سواءْيِن ما بيننا

ممكنا ما يزال

.................................

كم متنيت يف َفا�َس اأن نلتقي

�سدفًة !

كم متلًّيت َوْجَهِك

يف اأوِجه املغربيات !

كم تعّقبُت ظلك

 بني الظلل!

كم وِهمت! !

* * *

تلك َفا�ُس اأم القريوان؟

فا�س اأم قرطبْه؟

ُبْكُتو؟ فا�س اأَْم هي مَتْ

ا َخَلْت هذي التي اإذًّ

يف يديها اخليوْط

ووقفنا على بابها

ذات �سيْف

نتقرًّى قدمي ِحجاَرَتَها

َوَنُفكُّ اخلطوْط!)16(

فا�س  املدن.  ل�سحر  الوهايبي  ق�سيدة من�سف  تنت�رس 

اإليها يجعلها ق�سيدة حمرية  املدينة العربية واحلنني 

وملغزة، والكتابة عنها �سعريا من طرف �ساعر تون�سي 

على  الرمزية  و�سلطتها  ببهائها  وم�سكون  مفتون 

ذاكرة  بهو  يف  للرتحال  مت�سع  منها  يجعل  ذاكرته 

قا�سي فا�س  املدججة بالغواية  املكان وال�سفر بعيداً االأ

واالفتتان واالنخطاف.

ي�ستعيد ال�ساعر فا�س عرب فعل الكتابة ال�سعرية لينغر�س 

ورونقها  بجمالها  تتداخل  فا�س  بدية.  االأ متعتها  يف 

القريوان  مع  ال�ساعرة  الذات  متخيل  يف  واأناقتها 

رث احل�ساري  وقرطبة ومتبكتو خل�سو�سية املعمار واالإ

الق�سيدة  والتاريخي امل�سرتك بينهما. وبالتايل فهذه 

اليومية،  حياتها  املدينة،  وتقا�سيم  وجه  لنا  تر�سم 

التي  وال�رسية  الباطنية  احلياة  ال�سغرية،  تفا�سيلها 

والفاح�سة  �سياء  للأ اللقطة  ال�ساعر  بعني  اإالآًّ  ترى  ال 

اأمكنة ومتخيل  اإنه ن�س �سعري يتغذًّى من  للكائنات. 

املدن املغربية/ فا�س. و)املكان يف ال�سعر ت�سكل عن 

اإذ  مزدوجة،  طبيعة  بدورها  متتلك  التي  اللغة  طريق 

لفاظ واأ�سولها احل�سية،  للغة بعد فيزيقي يربط بني االأ

كما اأن لكل لغة نظاما من العلقات التي تعتمد على 

على  يعتمد  ال  ال�سعري  املكان  لكن  الذهني.  التجريد 

اللغة وحدها، واإمنا يحكمه اخليال الذي ي�سكل املكان 

ما  اإىل  الواقع  ق�رسة  يتجاوز  نحو  على  اللغة  بوا�سطة 

الرغم  اأنه يظل على  الواقع، غري  يتناق�س مع هذا  قد 

من ذلك واقعًا حمتمًل، اإذ اأن جزئياته تكون حقيقية، 

اأ�سكااًل ال ح�رس  ولكنها تدخل يف �سياق حلمي يتخذ 

ي�سمى  اأن  فيما ميكن  اللغوي  اخليال  اإليها  ي�سل  لها، 

جماليات اللغة اأو جماليات اخليال()17(.

ن�سات  ن�سان، واالإ بداع يتعلق بكينونة االإ وبحكم اأن االإ

ب�سدق لعامله الداخلي. لذلك يعترب الن�س ال�سعري الذي 

ي�ستغل على متخيل املدن عرب احلنني اأو االحتفاء بها 

اإعادة لكتابة احلياة وفق منظور جمايل يحقق متعة 

املجال  يف  املوجودة  الكائنات  عمق  على  التج�س�س 

من�سف  فال�ساعر  ن�سان.  االإ اأعماق  يف  اأو  دراكي  االإ

الوهايبي �ساهم يف اإثراء جتربة ال�سعر العربي املعا�رس 

من خلل ممار�سته الن�سية التي ركزت يف العديد من 

�سا�سية  االأ الروافد  كاأحد  املدن  متخيل  على  دواوينه 

يت�سكل  )مل  حيث  احلديث  ال�سعري  اخلطاب  بناء  يف 

يتهياأ  ومل  تون�س  املعا�رس يف  ال�سعر  الظفر مبمار�سة 

عمليا اإال مع ممار�سات �سعراء اآخرين. منهم من �سارك 

وتنظريها  عملها  واحلر«  العمودي  غري  يف   « حركة 

ميكن  الذي   )1949( الوهايبي  كاملن�سف  ال�سعري، 

اعتبار جمموعته ال�سعرية » األواح« اقرتابًا باملمار�سة 

ال�سعرية اإىل اختبار الزمن؛ واإن�ساتا اإىل امل�سرتك من 

اأجل جعل ال�سوت الفردي للذات تاريخيا: يف جتاوبه 

مع ق�سيدة عربية حديثة، وبحثه عن اأ�سباب ممار�سة 

يرتدد  ال  �سعري  باختيار  للزمن  االنتماء  وجاهة  لها 

يف جتريب الطرائق الن�سية وبناء العبارة()18(.

حواراً  ُتن�سئ  الوهايبي  من�سف  ال�ساعر  عند  الق�سيدة 

غنّيَا مع املدينة/ املكان- فا�س لتعطيه ُبعداً �سعريا 

التي  وال�سورة  الهند�سية،  واأبعاده  تفا�سيله  يوؤن�سن 

تر�سمها هذه املدينة املنفلتة اأبداً من ن�سو�س ال�سعراء 

يف متخيل ال�ساعر تتجذر. برغبة قوية يف البحث عن 
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الزمن ال�سائع، الهارب من ت�ساعيف الروح والذاكرة. 

ل�سحره  مقاومة  فعل  املدينة  املكان/  عن  والكتابة 

الق�سيدة. مبا هي حلظة  الرمزية عرب ممرات  و�سلطته 

ال�ساعرة مع املكان.  الذات  اإبداعية تنه�س من تلقح 

اإنها �سرية �ساعر مهوو�س بتجربة االنخراط واال�ستغال 

مع جماليات املكان فـ)لي�ست املدينة اإذن فقط الف�ساء 

ج�ساد �سكنا ولكنها ف�ساء فاعلية  املوزع الذي مينح االأ

املواطنني وكثافتهم الرمزية للف�ساء الذي مينح العقول 

فكار اأي�سا �سكنًا. اإن طرح م�ساألة ال�سكن معناه مثل  واالأ

ره كاإ�سكالية واأن تنتج مفهومه: هل  بالن�سبة لنا اأن تفكِّ

ن�سكن املدينة بالفعل مبا هي علقة بني االجتماعي 

وال�سيا�سي، بني املادي والرمزي، بني املجتمع املدين 

ورغباتهم  فراد  االأ بني  والتعبري،  االختلف  وحرية 

هل  مبعنى  بالفعل  املدينة  ن�سكن  هل  وطموحاتهم؟ 

نحفر يف ف�سائها املادي اآثار عبورنا ورمزية اأم اأنها 

فقط الف�ساء الذي ن�سكنه كجثث وي�سكننا كمقربة ؟ هل 

ن�سكن وفق نوع من ال�سكن الذي يجعل املدينة ف�ساء 

البتكار اأمناط وجود حمايثة ومتعددة واالنفتاح على 

بداع والتفكري اللمتوقعة ؟()19(. قوى التخيل واالإ

خلق  اإعادة  يف  الوهايبي  من�سف  ق�سيدة  تنجح 

التاريخية  �سارات  باالإ م�سكونة  ب�سورة  فا�س  مدينة 

َتتجاذب  حيث  اإليها  احلنني  خلل  من  واحل�سارية 

حرارة الذات ال�ساعرة مع عبق التاريخ و�سرية املكان 

اإن  و�سعريا.  يويا  وروؤ جماليا  ُبعداً  للمدينة  تهب  التي 

خيال  على  املنفتحة  العربية  املدينة  لفا�س  احلنني 

�رس  اإىل مكانها االآ ال�سعراء وعلى بلغة االنتماء بقوة 

لرغبة  العميق  احلنني  ال�ساعر  روح  يف  يفجر  ما  هو 

والكتابة  اللغة  داخل  قامة  االإ يف  والذات  الذاكرة 

ن )ال�ساعر يكتب  مكنة والكائنات اأي�سًا. الأ وحماورة االأ

قراأها  ن�سو�س  خلل  ومن  خميلة،  خلل  من  ال�سعر 

الواقع  لي�س مف�سواًل عن  اأي�سًا.اإنه  الواقع  ومن خلل 

الذي يعي�س فيه. ولكن ينبغي اأن تتوفر له اأي�سًا اأدواته 

ال�سعرية()20(.

الوهايبي  لل�ساعر من�سف  فا�س«  »تلك  تقوم ق�سيدة   

على متجيد �سرية املكان بطفولة القلق، م�سكونة بغواية 

بامتلك  الوعي  الذكريات من خلل  التاأمل يف وهج 

بالق�سيدة من  ال�ساعرة  الذات  احتماء  باللغة،  املدينة 

الهارب با�ستمرار من  اأجل امت�سا�س �س�ساعة املكان 

اأقا�سي املخيلة.

ومتخيل  بذاكرة  فا�س  املكان/املدينة-  ي�ستبد 

ة  ال�رسيًّ وحياته  وعاداته  طقو�سه  خلل  من  ن�سان  االإ

واألغازة الغارقة يف العتمة. فال�ساعر بدافع الغو�س يف 

اأرخبيلت و�س�ساعة املكان يتج�س�س باللغة على هذه 

الف�ساءات التي ُتغري بامل�ساءلة عرب ممرات الق�سيدة 

التي توؤدي اإىل ثنائية اجل�سد/ املكان، ال�ساعر/ املدينة. 

باللغة وحدها يقدر ال�ساعر على تروي�س وامت�سا�س 

يف  املكان،  و)يتمثل  املكان  ولذة  غواية  اأو  ق�سوة 

العقد  يف  اجلن�سني  من  كل  بها  اخت�س  التي  الوظيفة 

االجتماعي، كما ترى »جوليا كري�ستيفا«. وكل اإن�سان 

ي�ستعمل املكان ويدركه بتمثل خا�س للثقافة ال�سائدة 

مكنة بح�سب تق�سيمها  واملوروثة التي حتدد ارتياد االأ

للنا�س كفئات اأو طبقات يف الزمان املحدد. وكما يرى 

الفرد  نظرة  فاإن  اللمرئي«  »البعد  كتابه  زادوارد يف 

اإىل املكان ترتبط ارتباطًا وثيقًا اإىل ذاته، وبات�ساله 

احلميمي مبحيطه()21(.

الوهايبي من خلل  ال�ساعر من�سف  ي�سعى  اإذن  هكذا 

وع�سق  ال�سفر  مغامرة  الكت�ساف  فا�س«  »تلك  ق�سيدة 

�سياء والكائنات  مكنة/ املدن متمثل يف حماورته للأ االأ

زقة اأي�سا. يف ترحاله يتفقد �سلطة وجاذبية املكان  واالأ

مبا هو حلظة هاربة من حلم املخيلة. من خلل احلنني 

وا�سرتجاع الذكريات لفا�س ي�سنع ال�ساعر وجوده من 

خلل الكتابة ال�سعرية التي حتتفي باملكان يف اأبعاده 

يوية. و)مادام نريد الذهاب كذلك بعيدا،  اجلمالية والروؤ

ننزل اأي�سًا عميقا، البحث الظاهراتي على ال�سعر ب�سبب 

اإجبارية املنهج، الفر�سيات العاطفية التي معها، اأكرث 

اأو يف  داخلنا  الِغنى يف  هذا  كان  �سواء  اإغناء،  اأقل  اأو 

ح�سا�س  الق�سيدة. نتلقى العمل الفني. هنا يجب بعث االإ

الرنات  والدوي،  ات  للرنًّ الظاهراتي  االزدواج  يف ذلك 

موزعة على خمتلف ت�ساميم حياتنا يف العامل. الدوي 

ينادينا للتعمق على وجودنا اخلا�س. يف الرنني ن�سمع 

الق�سيدة، يف الرتديد نقولها لت�سبح ملكنا.

الرتديد يحدث تغري الكائن. يرتاءى اأن الكائن ال�سعري 

وحدة  من  اإذن  تخرج  الرنات  تعدد  كائننا.  ي�سبح 

هنا  نلم�س  نقول:  اأكرث  ببا�سطة  الداوي.  الكائن 

اإح�سا�سًا جميل معروفا لكل القراء املتيمني بالق�سائد: 

ال  علمة  لل�سعر  الكائن  فهم  كلّيًا.  متتلكنا  الق�سيدة 

تخطئ اأبداً.

ة  غزارة وعمق الق�سيدة هم دائما ظواهر مزدوجة للرنًّ

. يرتاءى اأنه مع الغزارة، الق�سيدة توقظ والدويِّ

الب�سكيلوجية  الوظيفة  من  لنتيقن  عماق  االأ فينا 
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التحليل  يف  منظور  تتبع  اإذن  يجب  للق�سيدة. 

الظاهراتي

نحو تدفقات الذهن اأو يف اجتاه عمق الروح()22(.

بالقلق الوجدودي الذي يهب للمكان حركيته يف خميلة 

تفا�سيل  على  الوهايبي  من�سف  يتج�س�س  ال�ساعر، 

مدينة فا�س وعلى اأ�رسارها و�سريتها اأي�سا جاعًل من 

زاً اأ�سا�سيا للحتفاء  العامل اجلواين للذات ال�ساعرة حَمفَّ

واحلنني للمدينة.

فا�س«  »تلك  الوهايبي  من�سف  ق�سيدة  تنه�س  هكذا 

لفة  االأ وحلظات  الذكريات  وا�سرتجاع  ا�ستجماع  على 

واحلنني  باخليال  م�سبعة  بلغة  املدينة  املكان/  مع 

ومت�سبعة ب�سعرية متجيد املكان.

 4.2. احلنني للمدن الغربية

ركز ال�ساعر من�سف الوهايبي يف ممار�سته الن�سية على 

ذاكرات  يف  متخيلة  بخ�سوبة  متجوال  للمدن،  احلنني 

مدن عربية وغربية يلم�س �سلطة �سعرية املكان على 

التذكر  اأو  ين  االآ االفتتان  خلل  من  ال�ساعرة  الذات 

لفة يف مقاربة  اال�سرتجاعي املعتمد على احلنني واالأ

يف  املوجودة  اليومية  واحلياة  والكائنات  �سياء  االأ

ف�ساءات هذه املدن اإال اأن زيارة ال�ساعر املتكررة ملدن 

غربية تركت يف خياله اأثرا وذكرى ال تزال �ساكنة يف 

مكنة/ املدن املتناثرة  عمق ذاكرته. تلحقه هاته االأ

»األواح«  ول  االأ ديوانه  من  بدءاً  ال�ساعر  دواوين  يف 

ال�سادر �سنة )1982( حتى اآخر دواوينه »ميتافيزيقا 

وردة الرمل« الذي �سدر �سنة )2000(. يحتفي ال�ساعر 

جرمان،  �سان  )�رساييفو،  مثل  الغربية  للمدن  وَيِحنُّ 

احلنني  �سداقة  ماكن  االأ هذه  مع  ليوؤ�س�س  مر�سية...( 

والتجوال وال�سعر واحلياة. و)متثل املدينة الغربية يف 

الرتاث امل�سيحي منط ن�سوء و�سقوط احل�سارة، فاإذا اأراد 

دار�ُس تق�سي املنحى احل�ساري يف حقبة تاريخية ما 

البندقية  )اأو  روما  اأحوال  درا�سة  اإىل  مثل  يلجاأ  فاإنه 

املدينة منطًا  تلك  تلك احلقبة، وت�سبح  اأو ميلن( يف 

ح�ساريا مميزا مبا متثله من علقات ثقافية ودينيه 

حتولت  الو�سطى  القرون  يف  وحكومية.  واجتماعية 

ديرة اإىل اجلامعات، مراكز املعرفة وال�رسيعة من االأ

للمدينة  ال�سامي  املنحى  اندمج  التحول  هذه  ويف 

بالرتاث الغربي فالت�سق الرمز الروحي لها بوجودها 

القدي�س  عرف  يف  كما  املدينة،  واأ�سبحت  املادي، 

اأغ�سطينو�س،  دير الرب()23(.

الوهايبي  من�سف  �سعر  يف  الغربية  للمدن  احلنني 

اأو ف�ساءات هند�سية  اأماكن جغرافية  اإىل  لي�س حنينًا 

بل حنينا يقرتن باحتفاء واحتفال ال�ساعر باملكان/ 

املدينة احُللمي والواقعي يف اآٍن معا، حيث يتداخل مع 

الذكرى، اأمل الفراق مع بهجة التذكر للمكان الهارب يف 

الزمن، احلا�رس يف القلب واملخيلة.

يقول ال�ساعر من�سف الوهايبي يف ق�سيدة »مر�سية/ 

الوهاب املوؤدب وحممد  اإىل عبد  اأهداها  التي  دم�سق« 

بني�س، ذكرى �رسيح حميي الدين بن العربي:

كان ليل احلديقة يف بيته

يتحدر من قا�سيون

يورق منها تويج امل�سابيح..

كانت اأزاهريها بحدائق بابل حتلم..

اأو بحدائق مر�سية..

وهو يف املوت، م�ستيقظا، يتعلم

من اأول ال�سوء..

من اأول ال�سوء..

كيف يكون له حجر

ي�سرتيح اإليه..

ح�ساة من النهر

حتفظ ذاكرة املاء اأو طعمه

من ينادي علي ب�سوتي؟ يطوف ب�سمتي؟

اأما كان نطقي فيه

اإذا ما نطقت؟

واأحوال نف�سي فيه

اإذا ما �سكت؟

اأال بد من �سلم نرتقي فيه..

اأو �سلم منه ننزل؟

�سلمه..�ساعداً فيه اأو نازاًل..

ما عرفت له اأواًل..

ما عرفت له اآخرا..

قل: الأ

ر�س هذه لغة اآن اأن تتلم�س واالأ

اأن تتلقى بها الكلمات 

كما تتلقى ب�سمت املرايا العيون

وكاأن الذي كان بيني وبينك

رجع اجلفون !)24(

تعلمه  التي  بالق�سيدة  الداخلي  عامله  ال�ساعر  يوؤثث 

مر�سية  املكان  املدينة/  لنب�سات  الدقيق  ن�سات  االإ

حيث  اال�سرتجاعية،  الذاكرة  على  االعتماد  خلل  من 
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وفتنة  للمدينة  اليومية  احلياة  تفا�سيل  �سيتح�رس 

دب )عبد الوهاب  ال�سداقة املتينة مع ال�سعراء واأهل االأ

ولها  املدينة  عن  الكتابة  اإن  بني�س(  حممد  املوؤدب- 

من خلل ا�ستعال احلنني اإليها هو ما يوؤ�س�س ل�سعرية 

يف  منغر�س  �سعري  مكان  اإىل  تتحول  التي  املدينة 

ال�سعرية  و)املدينة  اأي�سا.  ووجدانه  ال�ساعر  متخيل 

فكل  احلال،  بطبيعة  الواقعية  املدينة  بعينيها  لي�ست 

�ساعر ي�سنع مدينته، ومدينته تعي�س داخله. وعلى ذلك 

�سواء من مدينة  لئة باالأ قد تتولد املدينة ال�سعرية املتلأ

ها يف واقع احلال. وحديث ال�سعراء عن  اأطفئت اأ�سواوؤ

مدن نعرفها ينبغي اأال يغرينا بتلم�س املعامل املادية 

ية ال�سعرية« التي يقدمها ال�سعراء  التي تعرفها يف »الروؤ

لتلك املدن... فو�سف املدينة يف ال�سعر اإمنا هو حماولة 

من جانب ال�ساعر لبناء مدينته من جديد، وبذلك تكون 

واإن   – خا�سة  �سفات  عليها  يخلعها  التي  ال�سفات 

مر... يغطي  االأ اأكرث من �ساعر يف ظاهر  ت�سابهت لدى 

موقف ال�ساعر العربي املعا�رس من »املدينة«  م�ساحة 

يته، مما يبلغ بهذا املوقف اأحيانا  وا�سعة يف جمال روؤ

حد التناق�س ففي جانب  تقف املدينة الطاهرة، النقية 

العيوب، ويف  التي تكاد تكون مرباأة من  »املع�سوقة« 

امل�سوهة،  القا�سية،  املزيفة،  املدينة  تقف  اآخر  جانب 

د  املوقفني املتباعدين تنبثق املدينة الرمز التي جت�سِّ

اإىل  حيان  ب�سفاتها معنى �سامًل يومي، يف بع�س االأ

احلياة ذاتها()25(

يف ق�سيدة »مر�سية/دم�سق« ي�سعى ال�ساعر اإىل امتلك 

لرحم  فعلي  ترميم  اأجل  من  اللغة  فعل  عرب  املكان 

التي  ال�ساعرة  والذات  املدينة  ت�ستهي  التي  املخيلة 

)مر�سية/ املكان  املدينة/  اإىل  احلنني  بجنون  تع�سق 

دم�سق(.

الوهايبي  من�سف  �سعر  يف  الغربية  للمدن  احلنني  اإن 

والكون.  واحلياة  الذات  وا�ستنطاق  لتاأمل  ف�سحة 

املدن  مع  تفاعلها  يف  الق�سيدة  حلركية  انخراط 

عميق  وانفتاح  اأي�سا.  والذاكرة  القلب  يف  امل�ستهاة 

ا�ست�رسافية  حدو�سات  من  وال�ساعر  ال�سعر  ميلكه  ملا 

الزمن. لكن  اأقا�سي  الهاربة من  مكنة  َت�ْسَتِعيُد جمد االأ

بحثه  هو  الرمل«  وردة  »ميتافيزيقا  ديوان  مييز  ما 

املدن  وبلغة  املكان  �سعرية  خا�سة،  �سعرية  عن 

واملجال  اخلارجي  للعامل  املبدعة  الذات  ية  روؤ �سمن 

حداثتها  الوهايبي  من�سف  ق�سيدة  تقول  دراكي.  االإ

من خلل حنينها واحتفائها العا�سق باملدن متمردة 

املغرب  يعرف  و)مل  ال�سابقة.  الكتابية  مناط  االأ على 

العربي، بعد ال�سابي ممار�سة �سعرية بالعربية حتتمي 

واملغرب  ال�سبعينيات.  يف  اأن  اإال  واجل�سارة  بال�سوؤال 

كان حا�رساً هذه املرة يف ال�سبعينيات اكت�سف �سعراء 

نها قنوعة،  �سباب اأن ق�سيدة املغرب العربي تقليدية، الأ

ال ت�سائل وال تواجه وال تتاأمل. و�سعر ال�سبعينيات، من 

اخلطر،  عبور  جتربة  نحو  خطوة  مثل  الناحية،  هذه 

احلياة  �سخب  التقليدية.  حدوده  يهدم  ال�سعر  حيث 

اإعادة بناء  اأ�سبحا عن�رساً حيويا يف  و�سخب اجل�سد 

الق�سيدة. متحي احلدود بني ال�سعر والنرث. يخرج البيت 

التنافر م�ساحبة  يتوىل  القبلي،  تقعيده  ال�سعري على 

وتعرث  الرتابطات،  �سوغ  يف  احلذف  يتدخل  الكلمات، 

العني على تاريخها املن�سي يف اخلط املغربي وم�سهد 

الورقة البي�ساء املواجهة اأ�سا�س هذه التجربة، وبالدم 

ال�سخ�سي كانت الق�سيدة تعرث على اإم�سائها. 

بدءاً من ال�سابي كانت اأقنعة الق�ساة تتبدل. ويف تون�س 

ال�سعرية  البنية  على  اخلروج  تعدد  واملغرب  واجلزائر 

التقليدية. بالفائ�س احليوي كان ال�سعراء يهتدون اإىل 

احلالة  هذه  يف  والق�سيدة  اخلطر.  حدود  على  ال�سكن 

وثقافة  بكامله،  َج�َسداً  ت�ستنفر  كانت  نها  الأ جتربة 

وجمتمعا بكاملهما. والق�ساة الذين بدلوا اأقنعتهم من 

الثمانينيات، كانوا يقت�سون من كل  اإىل  الثلثينيات 

�ساعر اكت�سف اأن ال�سعر اأبعد من ال�سعر. والق�سا�س ال 

ن�سيانه  اآداب  يعلمنا  املجد  خطاب  ن  الأ عنه،  ت�ساألوا 

على الدوام. انظروا اإىل اأكفكم جّيدا وانظروا. وال تخربوا 

خرى مبا  اأحداً. مبا راأيتم، و ال تخربوا حتى حوا�سكم االأ

ذن.()26(   راأت العني اأو �سمعت االأ

تفا�سيل  فاإن  باملكان،  ح�سا�س  االإ ن�ستعيد  عندما 

اإىل  احلنني للمدينة يبقى �ساكنا يف خيالنا. باحلنني 

ذاكرته  الوهايبي قوة  الغربية يخترب من�سف  املدينة 

الذاكرة  عرب  واجلمايل  وال�سعري  ال�سخ�سي  ووجوده 

وحموالتها  باملدينة  حتتفي  التي  اال�سرتجاعية 

يقول  والرمزية.  واحل�سارية  والثقافية  التاريخية 

ال�ساعر يف ق�سيدة »�رساييفو«:

ِحنَي َغادر ُفْنُدَقُه

يف �رساييفو

ريْف َبٍاح َخِ َذاَت �سَ

ْح له امراأٌة مَلْ ُتَلوِّ

ِديْق اأو �سَ

ْح له عابٌر مَلْ ُيَلوِّ
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يف الطريْق

.........................

كان ي�سُلُك والنْهر

َت َرَذاِذ اخلريْف.. حَتْ

.........................

ًة بيًّ َهْل �َسَيْذُكُر ِتْلَك ال�سًّ

َذاِذ ِمَظلََّتَها ؟ َت الرَّ ُع حَتْ َت�رْسَ

َوُتَناديِه اأن يحتمي َمَعَها ؟

.........................

هل �سيذكر ِتْلَك امل�ساِجد ؟

تلك املنازل ؟

ِتْلَك الُقرى الهِارَباِت وراء التِّلْل ؟

.........................

ْح َلُه اأََحٌد مَلْ ُيَلوِّ

َباْل و اجْلِ َغرْيَ �رَسِْ

َنادِيِلِه اخُل�رْسِ مِبَ

َخاِفقًة يف َرماِد اخَلريْف !)27(

�رساييفو  يف  هناك  والعزلة  الداخلي  االغرتاب  بني 

القا�سية  الوحدة  هذه  مطاردة  اإىل  ال�ساعر  يدعو  ما 

التفا�سيل  باقتنا�س  ت�سمح  اللغة  حيث  بالق�سيدة 

اخلريف  ف�سل  املدينة.  هذه  يف  للحياة  ال�سغرية 

�سفره  ال�ساعر  خميلة  يف  ي�سعل  دائما  بدية  االأ كعادته 

والعابرين.  الن�ساء  من  فارغة  ال�سوارع  املن�سي، حيث 

ال�سبيَّة  يف  املتمثلة  باألقها  املخ�رسة  الطفولة  لكن 

ال�ساعر يظفر ب�سداقة عابرة معها ليحتمي  ما يجعل 

ين�سج  االحتماء  يف  مظلتها.  حتت  املطر  رذاذ  من 

ية  روؤ بداع  فاالإ ولهذا  وىل.  االأ �سريته  للمدينة  احلنني 

حلظية،  ميتافيزيقا  و)ال�سعر  والعامل  والكون  للذات 

ية الكون  يف ق�سيدة �سعرية ق�سرية عليها اأن تقدم روؤ

�سياء يف نف�س الوقت. اإذا كانت  و�رِسًّ الروح، الكائن واالأ

َتَتِبُع ببا�سطة اأثر احلياة، فهي اأقل من احلياة. ال ميكن 

اإال بتجميد  اأكرث من احلياة يف نف�س املكان  اأن تكون 

الم. فهي اإذن مبداأ  فراح واالآ احلياة ومبعاي�سة جدلية االأ

كرث  واالأ تًا  َت�َستُّ كرث  االأ الكائن  حيث  جوهرية  لتزامنية 

قًا يظفر بوحدته. َتفرُّ

ففي كل ق�سيدة حقيقية، جند عنا�رس زمن توقف، زمن 

لتمييزه  عموديا  ن�سميه  زمن  اإنه  للقيا�س،  يخ�سع  ال 

النهر ومع  اأفقيا مع ماء  َيِفرُّ  الذي  العادي  الزمن  عن 

علن  االإ يجب  التي  املفارقة  ثم  ومن  العابرة،  الريح 

زمن  فاإن  اأفقي،  العرو�س  زمن  بينما  بو�سوح،  عنها 

�سوات  االأ اإال  ينظم  ال  فالعرو�س  زمن عمودي.  ال�سعر 

املتتالية، وينظم اإيقاعات التاأثريات واالنفعاالت التي 

عواقب  بقبولها  الزمن  �سد  تكون  �سف  االأ مع  غالبا 

بالنرث،  بااللتحاق  ي�سمح  العرو�س  ال�سعرية،  اللحظة 

بالفكر املف�رس- العواطف املعي�سة، احلياة االجتماعية، 

امل�ستمرة.  اخلطية،  العابرة،  احلياة  العادية،  واحلياة 

لكن جميع القواعد العرو�سية لي�ست اإال ر�سائل وو�سائل 

قدمية، الهدف هو العمودية، العمق اأو العلو، هو اللحظة 

اأن اللحظة  الثابتة حيث التزامنيات بتنظيمها تربهن 

ال�سعرية لها بع ميتافيزيقي()28(.

الوهايبي  من�سف  لل�ساعر  »�رساييفو«  ق�سيدة  تعك�س 

املبدع  متخيل  يف  املدينة  تفعله  ملا  �سعرية  ية  روؤ

موؤطرة  مكنة  واالأ املدن  فيه  تكون  الذي  االجتاه  يف 

وجم�سدة وبانية لوعي جمايل وجتربة �سعرية متتاح 

بال�سعر  معًا.  اآن  دراكي يف  االإ املجال  ومن  الذات  من 

�سمن  باملكان  ح�سا�س  االإ تفا�سيل  ن�ستعيد  وحده 

الوفاء للذكريات التي ع�سناها يف املدن وبقي احلنني 

اإليها م�ستعل دومًا يف القلب واخليال.

ال�ساعر بنب�س خياله  »�رساييفو« �سرية مدينة يكتبها 

وبحرارة التجربة الداخلية للذات ال�ساعرة التي توؤ�س�س 

ا�ستنطاق  ُبغية  واملدن  مكنة  االأ مع  الوجودي  قلقها 

اأ�رسارها واألغازها.  

املدن  ببهاء  املحتفية  وحدها  ال�سعرية  بالكتابة 

الوهايبي  من�سف  ال�ساعر  يعلن  الرمزية  و�سلطتها 

بداع بانيا متخيل  انت�سابه حلداثة ال�سوؤال والقلق واالإ

خيال  يف  مكنة  االأ تفعله  ما  اإىل  فيه  ي�ستند  �سعريا 

العلقة  الق�سيدة جت�سد  ووجدانه حيث  وقلبه  ال�ساعر 

املتينة بني الن�س ال�سعري والف�ساء املكاين الذي  يوؤثر 

يف اأعماق املبدع و)لكن ال�سعر يقال بالكلمات ،فاللغة 

اإدا هي جمال » اأكرث امل�ساغل براءة « ويف نف�س الوقت 

نها هي ال�سهادة  ن�سان من خريات الأ اأخطر ما وهب للإ

على انتمائه للموجود بكليته؛ اأي ال�سهادة على اإمكان 

ن�سان ،  التاريخ نف�سه ، وهي كذالك اأخطر ما وهب للإ

نها تتحمل م�سوؤولية الك�سف عن» الوجود « فت�سعله  الأ

حما�سا اإدا ح�رس اأو منلوؤه اإذا غاب.

يقول هيلدر لني يف ختام ق�سيدته » ذكرى « 

اأما ما يبقى فيوؤ�س�سه ال�سعراء.

ماهية  عن  تك�سف  ال�سابقة  العبارة  اأن  هيدجر  يرى 

وما   ، الكلمة  ويف  بالكلمة  فال�سعر»تاأ�سي�س«  ؛  ال�سعر 

يوؤ�س�سه  وهو   ، ويدوم  يبقى  ما  هو  ال�سعراء  يوؤ�س�سه 
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حني ينت�سل هدا ال�سيء الثابت من تيار التغري اجلارف 

يك�سف  اأن  له  والبد   ، املعقد  من  الب�سيط  وي�ستنقذ   ،

احلجاب عن»الوجود« حتى يظهر، وما يبقى» ي�سمى« 

كل ما هو موجود حا�رس.

اأي»الوجود«  يبقى  ما   » يوؤ�س�س  ال�سعري»  القول  اإذن 

انه»يحدد«  ، ويحقق له احل�سور ف�سل عن  ، ويوقظه 

نه »يحدد « يف اأي  ن�سان وغريه من النا�س الأ وجود االإ

عامل يجدون م�ستقرهم.()29(

لع�سق  تنت�رس  الوهيبي  من�سف  عند  الق�سيدة  وحدها 

بالتدكر  حلظتا  احلميمة  مكنة  باالأ وحتتفي  املدن 

واحلنني وحلظتا اأخرى بقتنا�سها ومطاردتها بالكتابة 

بداع. ال�سعرية املنفتحة على القلق وال�سوؤال واالإ

بناء متخيل املدن يف �سعر من�سف الوهايبي �سفر �سهي 

وجتميده  الزمن  تاأبيد  يتم  حيث  معا  اأن  غي  ومتعب 

مكنة واملدن  بالكتابة لنعاتب اأو ن�سيء عتمة تلك االأ

ال�ساعر  يراوغ  بالق�سيدة  الروح.  منفى  يف  الغارقة 

املكان  وفداحة  �س�ساعة  ترو�س  بلغة  املكان  �سلطة 

ن�سان  الذي يبقى �ساكنا يف املخيلة والوجدان االإ

اإنها �سرية املدن يف متخيل �ساعر خرب ال�سفر والتيه   

نيق يف احلياة والعامل. وج�سد جتربة �سعرية تعتمد  االأ

بناء  ويف  خياله  يف  اأ�سا�سية  كمرجعية  املدن  على 

اخلطاب ال�سعري احلديث. 
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)k(توظيف الفكر، ك�سالح �سهواين

لف ليلة وليلة
أ
يف ا

ترجمة: �سعيد بوخليط فاطمة املرني�سي   
 

كاتب من املغرب   عاملة اجتماع من املغرب  

�سهرزاد، ا�سم امراأة �سابة حتكي وقائع، مت جتميعها يف عمل، �سمي: األف ليلة وليلة. ال 

نعرف ال�سيء الكثري عن اأ�سل هاته احلكايات العجيبة، غري كون الرواة العموميون 

واإن  بالعربية، حتى  الو�سيط، يروونها  القرن  املارة يف بغداد  الرتفيه عن  ق�سدوا 

وجدنا اأ�سلها من الهند اإىل فار�س. ابن الندمي، اأحد املوؤرخني العرب القدامى القلئل 

بان )القرن 11( اإىل تاأثريها على احل�سد ـ كانت من القوة،  الذين انتبهوا يف ذلك االإ

اأبدع  من  »اأول  باأن  اأثبت  ـ  الرواة  مراقبة  يف  البدء  اخلليفة  �رسطة  على  حتم  مما 

وىل )...( ثم قام العرب برتجمتها.  �رسة احلاكمة االأ تلك احلكايات )...( هم فر�س االأ

اأ�سخا�س يتوفرون على موهبة اأدبية، اأ�سافوا اأخرى جديدة مع �سقلهم للقدمية«. 

فتح، حكايات »األف ليلة وليلة«، يعني الدخول اإىل عامل يجهل احلدود واالختلفات 

طل�سي اإىل تخوم ال�سني. الفار�سيون مثل، حتدثوا العربية  الثقافية، من ال�ساطئ االأ

وحكموا بلدانا غريبة عنهم.

درا�سات



زاد،  ثم  �سيهرا،  فار�سيتني:  لكلمتني  عربي  لفظ  »�سهرزاد« 

ال�سابة، امللك �سهريار،  ال�سيدة  مبعنى »مولود نبيل«. زوج 

فار�سي اأي�سا. ا�سمه اندغام لكلمتي �سهر ودار، اأي »�ساحب 

اململكة«. مع ذلك، تتوجه �سهرزاد اإىل زوجها بوا�سطة اللغة 

العربية كلغة اأجنبية ولي�س الفار�سية. و�سهريار يحكم �سعبا، 

اإىل »جزر  �سلطته  اإليه، حيث متتد  بالن�سبة  ماألوفا  مل يكن 

جتاوز  على  قدرتها  من  بالرغم،  ال�سينية«.  والهند  الهند، 

ي�ستحيل  عائق  على  احلكايات  تنه�س  الثقافية،  احلدود 

اأكرث، من حاجز يف�سل  جنا�س.  االأ جتاوزه: االختلف بني 

داخل احلكايات بني الرجال والن�ساء. اإنه هاوية، والرابطة 

الوحيدة التي توحدهم، احلرب التي ي�ست�سلمون لها.

جنا�س،  بالفعل، تنفتح »األف ليلة وليلة« على حرب قا�سية للأ

دراما مفعمة بالكراهية والدم، تنتهي مثل حكاية للجنيات 

لـ �سهرزاد ومتكنها من فن  الثاقبة  Fées، نتيجة املهارة 
التوا�سل.

تبداأ الرتاجيديا، بتاريخ لـ �ساهزمان اأخ �سهريار وملك »بلد 

اإىل ق�رسه، �سيكت�سف امللك زوجته  �سمرقند«. حني عودته 

بني »اأح�سان طفل ي�ستغل يف املطبخ«. قتل العا�سقان، ثم 

اأخذ يف معاجلة اأمله بال�سفر، وو�سل على الفور اإىل مملكة 

�سهريار، البعيدة جدا عن م�سهد اجلرمية. ذات �سباح جميل، 

به  فاإذا  اأخيه،  �ساهزمان و�سط حدائق حرمي  ي�سري احلزين 

يلقي نظرة خاطفة: »كان ي�سكو ماأ�ساته، متجها بنظره نحو 

ال�سماء وم�سالك احلديقة. فجاأة، �ساهد انفتاح الباب اخلا�س 

�سوداوتني،  عينني  �ساحبة  غزالة  ظهرت  ثم  اأخيه.  لق�رس 

خادمة،  ع�رسون  تتبعها  اأخيه.  زوجة  املكان  �سيدة  اإنها 

ع�رس ذوي ب�رسة بي�ساء وع�رس �سود يجل�سن ويتخل�سن من 

هم،  اإخ�ساوؤ مت  الذين  العبيد  باأن  اإذن،  اكت�سف  ملب�سهن. 

هيئة  يف  متنكرين  �سود  رجال   وع�رسة  بي�س  ن�ساء  ع�رس 

و�ساحت  البي�س،  الن�ساء  فوق  ال�سود  العبيد  ارمتى  ن�ساء. 

امللكة: »م�سعود  م�سعود«. ظهر عبد اأ�سود فوق ال�سجرة، قفز 

ر�س، انق�س عليها ثم رفع رجليها وانغرز فيها لكي  اإىل االأ

ميار�س عليها اجلن�س. كان م�سعود فوق امللكة  بينما العبيد 

ال�سود فوق العبدات ال�سوداوات، وبقوا على هذا الو�سع اإىل 

غاية منت�سف النهار. بعد االنتهاء، ا�ستعاد العبيد الع�رسة 

نط،  �سوداوات.  ن�ساء  مظهر  جديد  من  واأخذوا  ملب�سهم، 

م�سعود من فوق �سور احلديقة واختفى، بينما اند�ست امللكة 

من الباب اخلا�س �سحبة ن�سائها ثم اأغلقن الباب بعناية«.

العبد  خيانة  للرجل،  املراأة  خيانة  جانب  اإىل  تن�ساف 

ل�سيده. على م�ستوى اللغة العربية، فاإن جملة: »كان م�سعود 

هذه  تختزل  ال�ست(«  فوق  )م�سعود  النبيلة  ال�سيدة   فوق 

الرابطة القدرية بني  الزوجة والعبد، التي هي جوهر احلرمي 

اإنها  ذاته:  ك�سكل للرتاجيديا. تتحدد اخليانة ببنية احلرمي 

الرتاتبيات واملوانع التي ي�سيدها الرجال من اأجل ال�سيطرة 

على الن�ساء اللواتي يحدثن الع�سيان ويفر�سن  قوانينهن. 

»األف ليلة  الزوجية، وهو يت�سفح عمل  اإن مرتكب اخليانة 

وليلة« �سيفرت�س وهما اآخر يوطد بعده الرتاجيدي: املوانع 

اأن  يكفي  للخرتاق:  وقابلة  ه�سة  احلرمي  حول  تقوم  التي 

يتنكر الرجال  يف �سكل ن�ساء كي ي�سريوا غري مرئيني.

ماذا فعل �سهريار حينما اكت�سف جرمية زوجته ؟ لقد عاقب 

يف  رغبته  تتوقف  مل  بل  وخادمه.  زوجته  قتل  املجرمني: 

وزيره،  �سياأمر  كما  لياليه.  �سيلزم  احلد:  هذا  عند  القتل 

ويقرتن  يتزوجها  عذراء  �سبيحة  كل  عند  له  يقتاد  باأن 

فيها  لينفذ  اجللد  اإىل  يقودها  الفجر،  مع  لكن  ليل.  بها 

مر اإىل غاية اإبادة جميع  عدام: »هكذا �سيتوا�سل االأ حكم االإ

باء  مهات تبكني، فت�ساعد ال�سجيج بني االآ الفتيات. كل االأ

مهات...«. واالأ

نعاين اإذن،  منذ بداية »األف ليلة وليلة« الت�سابك املعقد بني 

بني  كحرب  ذلك،  قبل  بدئ  ما  وال�سيا�سي.  اجلن�سي  العنف 

جنا�س تطور نحو ع�سيان �سيا�سي �سد احلاكم من قبل  االأ

باء احلزينني على بناتهم. االآ

ن، اإال عائلة وحيدة يف مملكة �سهريار ت�سم فتيات  مل تبق االآ

عذراوات. اإنها عائلة الوزير الذي كان مكلفا بعمليات القتل، 

وهو اأب لفتاتني ت�سمى الواحدة �سهرزاد والثانية دنيا زاد، 

�سنوات حادث  بعد  اإال  �سهريار  اإىل ق�رس  �سهرزاد  ت�سل  مل 

�سهرزاد  لكن   بها،  الت�سحية  يرف�س  اأبوها  كان  احلديقة. 

املنهار،  الوزير  خماطبة  »اأبي،  امللك:  مواجهة  على  اأحلت 

اأريد الزواج من امللك �سهريار، اإما اأجنح يف تخلي�س �سعبي 

اأو اأموت...«.

خيال  ت�سكن  التي  ال�سابة  الفتاة  متثل  اليافطة،  هذه  حتت 

وجها  ذلك،  بعد  �سرنى  كما  امل�سلمني  واملفكرين  الفنانني 

للمقاومة والبطولة ال�سيا�سية. ال ت�سري �سهرزاد ب�سذاجة نحو 

م�سمم  برنامج  على  وتتوفر  ا�سرتاتيجية  لها  بل  املوت، 

جيدا.  حمادثة امللك، اإىل غاية اأن تتملكه، بحيث ال ميكنه 

ثم  توقعته  كما  املخطط  وكذا �سوتها. �سار  عنها  التخلي 

حافظت �سهرزاد على حياتها.

تروي  واأنت  لقتلك،  املتهيئ  املجرم  اندفاعات  تقومي 
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�سهرزاد،  تنجح  لكي  هائل.  انت�سارا  يعترب  حكايات،  له  

ناجحة.  ا�سرتاتيجيات  ثلث  التوايل  على  ت�سع  اأن  يجب 

الت�سويق  ثانيا، موهبتها يف خلق  الوا�سعة،  اأوال، معارفها 

بطريقة ت�سد معها انتباه القاتل. ثالثا، برودة دمها بحيث 

ت�سيطر على املوقف بالرغم من اخلوف.

تربية  �سهرزاد  تلقت  ذهنية:  طبيعة  ذو  ول،  االأ االمتياز 

وىل من  اأمريية، جتلت ثقافتها املو�سوعية منذ ال�سفحات االأ

دب والفل�سفة والطب.  الكتاب: »قراأت �سهرزاد موؤلفات يف االأ

در�ست  فقد  اأ�رسار،  على  لها  بالن�سبة  الق�سيدة  تنطوي  ال 

بالوقائع  اال�ست�سهاد  وباإمكانها  التاريخية  الن�سو�س 

امللوك  اأ�ساطري  عن  واحلكي  الغابرة  وطان  للأ املثرية 

القدامى. كانت �سهرزاد ذكية عاملة، حكيمة ومهذبة. قراأت 

املراأة  عطاء  الإ العلم وحده غري كاف  لكن  وتعلمت كثريا«. 

�سلطة على الرجل: انظروا اإىل هوؤالء الباحثات املعا�رسات 

عندنا، اإنهن متعددات والمعات �سواء يف امل�رسق اأو املغرب: 

لكنهن عاجزات عن تغيري غرائز املوت عند �سهريار الع�رس 

التي  للكيفية  يقظ،  القيام بتحليل  فائدة  احلايل... من هنا 

خططت بها �سهرزاد لنجاحاتها.

تتقن  فهي  نف�سية،  طبيعة  يحمل  لبطلتنا،  الثاين  االمتياز 

املجرم.  فكر  عمق  اأق�سى  يف  توؤثر  لكي  كلماتها  اختيار 

�رساع  يف  للدخول  الكلم  مثل  وحيدة  بو�سيلة  الت�سلح  اإن 

مميت، ميثل اختيارا ينطوي على جراأة نادرة. اإذا كان هناك 

من حظ لل�سحية كي ينت�رس، فمن اللزم بالن�سبة اإليه فهم 

الهجومات  اإبطال  ثم  ق�سدياته  واكت�ساف  املهاجم  دوافع 

الذي  االختيار  ال�سطرجن.  لعبة  باحلد�س كما هو احلال مع 

�سلكته �سهرزاد اأكرث �سعوبة، بحيث يبقى اأوال، امللك ـ العدو 

وىل، اكتفى باال�ستماع  اأ�سهر االأ ـ �سامتا. على امتداد �ستة 

اإىل �سحيته دون النطق باأية كلمة. اأما �سهرزاد فل ميكنها 

اإمياءات وجهه وج�سده. كيف  اإال بناء على  حد�س م�ساعره 

ال�سجاعة  تعرث على  اأن  ال�رسوط،  اإطار هاته  لها يف  ميكن 

اخلطاأ   تتجنب  كيف  ؟  الليل  طيلة  وحدها  احلكي  ملوا�سلة 

�ساحب  مثل  لذلك،  ؟  القاتلة  اخلاطئة  واخلطوة  النف�سي 

اخل�سم  فعل  ردود  توقع  اأفق  يف  معارفه  ي�ستخدم  خمطط 

ل�سهرزاد  بالن�سبة  ال�رسوري  من  كان،  تكتيكاته.  ومتثل 

ما  تبني  �سهريار،  فكر  يف  يدور  ما  با�ستمرار  تكت�سف  اأن 

�سيحدث بعد ذلك بدقة كبرية، فاب�سط خطاأ يعترب مميتا.

قل  خري للمنا�سلة ال�سابة على االأ اأي�سا، يف�سي االمتياز االأ

عو�س  اللعبة  وموا�سلة  فكار   االأ بو�سوح  االحتفاظ  اىل 

على  اعتمادا  ذاتها  اإذن  �سهرزاد  �ستنقد  للخ�سم.  اخل�سوع 

ذكائها وخا�سياتها الدماغية التي تتميز بقوة هائلة على 

اأو  الهوليودية  غواءات  االإ اأ�سلحة  نف�س  �ستوظف  التخطيط. 

جواري ماتي�س Matisse. تتدحرج، ب�سبق ج�سدها العاري فوق 

�رسير امللك، واإال ف�ستموت.

ال يفتقر هذا الرجل للجن�س بل يعاين من حتقري حاد للذات 

نف�سيا  علجا  امللك،  يحتاجه  ما  للخيانة.  تعر�سه  نتيجة 

ي�ساعده على اأن يعي�س ثانية املاأ�ساة التي تنخره ثم  يتحرر 

منها، وهو بال�سبط ما �رسعت �سهرزاد يف القيام به وذلك 

تكرر  التي  احلكايات  مئات  له  تروي  كانت  نادرة.  بجراأة 

ب�سكل ال نهائي نف�س احلبكة، مثل هلو�سة: رجال يتعر�سون 

على  �سهريار  ت�سجع  لكي  ثم  ن�سائهم.  طرف  من  للخيانة 

تلك  اجلن،  حالة  تورد  فاإنها  ماأ�ساته،  اإىل  بن�سبية  النظر 

الكائنات اللاأر�سية التي من املفرو�س اأنها ال تنهزم، فقد 

مع  الكلم  جراأة  بحجزهن.  يت�سلون  وهم  الن�ساء  خدعتها 

رجل عنيف  ق�سد مداواته من جرح يتاآكله، يعترب بالتاأكيد 

تهورا ينبني على ا�سرتاتيجية دفعت جمموعة من املفكرين، 

كي يكت�سفوا يف �سهرزاد، امراأة حمر�سة على التمرد، حمفزة 

امل�ست�سعفني على الع�سيان.

يف  املخت�سني  اأف�سل  اأحد  ال�سيخ،  بن  الدين  جمال  الحظ 

احلكايات، باأن �سهرزاد مل تنكر حلظة من اللحظات وجود 

يف�رس  ما  هذا  الرجل.  اإرادة  لتعطيل  الن�ساء  رغبة  القائد، 

)الراوية  احلكايات:  تدوين  العربية  النخبة  رف�س  �سبب 

قبل  من  املخدوع  امللك  راأفة  على  احل�سول  تتوخى  التي 

توؤكد  وقائع  لتن�سج  املبدع،  خيالها  كل  �ستوظف  زوجته، 

خري يف الن�ساء(. تنطوي احلكايات بالفعل  عدم ثقة هذا االأ

لل�سبط.  القابل  غري  احلرمي،  ن�ساء  ملزاج  تو�سيحات  على 

خرى، اإىل حد عدم واقعية، توقع  �سيظهر مع الواحدة بعد االأ

يتهن يخ�سعن لقواعد اللم�ساواة التي تفر�س كقانون.  روؤ

باإمكان الرجال، قراءة  امل�سري الرتاجيدي الذي ينتظر كل 

واحد منهم. يكتب بن ال�سيخ: »نعرف باأن رعب اخليانة هذا، 

يغو�س بجذوره اإىل اأكرث الثقافات قدما من ثقافتنا، معربة 

عنه دائما بنف�س الطريقة تقريبا.... لكننا يف هذه احلالة، 

العربية،  ن  والأ بالعربية...«.  مكتوب  ن�س  على  ن�ستغل 

القراآن  بها  نزل  التي  اللغة  اأي  املقد�س،  الكتاب  لغة  متثل 

معقولية  منحها  يعني  بالعربية،  احلكايات  تدوين  فاإن   !

خطرية، هذا ما يف�رس عنده اإدانة النخب العربية الذكورية 

�سفويا.  تداولها  على  واالقت�سار  قرون  طيلة  للحكايات 
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لتدوين  الرتخي�س  املتنفدين،  العرب  املثقفني  رف�س  اإن 

وروبيني  االأ اأمام  الدونية،  �سياق  داخل  احلكايات و�سعها 

 1704 �سنة  من  ابتداء  برتجمتها  امتيازا  اأعطوها  الذين 

طبعة  اأول  تظهر  مل  بينما،   .)Galland لـ  الفرن�سية  )الرتجمة 

عربية اإال بعد قرن من ذلك، وبال�سبط �سنة 1814، كما اأن 

ال اأحد من النا�رسين لـ»األف ليلة وليلة« كان عربيا.

وىل، بـ كالكوتا Calcutta �سنة 1814    �سدرت الطبع العربية االأ

من قبل هندي م�سلم ا�سمه »ال�سيخ اأحمد ال�سرياواين«، اأ�ستاذ 

اأجنزها  فقد  الثانية،  اأما  الرابع.  وليام  كوليج  بـ  العربية 

 ،Breslau برو�سلو  بـ   Maximilan Habicht هابي�س«  »ماك�سيميليان 

�سياأخذ  ذلك،  من  �سنوات  ع�رس  بعد   .1824 �سنة  اأملانيا 

العرب املبادرة اأخريا، بالعمل على ت�سويق الن�سخة امل�رسية 

املهم،  من   .1834 �سنة  بالقاهرة  طبعت  التي  بوالق  لـ 

وليلة«  ليلة  لـ»األف  وىل  االأ العربية  الطبعة  اأن  اإىل  �سارة  االإ

تبني احلاجة لت�سحيح ن�سخة بوالق: »حت�سني اللغة بطريقة 

�سلية«. تنتج عمل ذا قيمة اأدبية اأعلى من الن�سخة االأ

ل عن ال�سبب الذي ا�ستندت اإليه النخب، كي  باإمكاننا الت�ساوؤ

التي  �سا�سية  االأ اجلرمية  ما هي  احلكايات؟  تدوين  ترف�س 

كما  دينية  اأو  �سيا�سية  �سباب  االأ هل  �سهرزاد؟  بها  اتهمت 

الكتب؟  واال�سلمية، مبنع  العربية  الدول  يحدث حاليا يف 

اأدبي  هنا،  ا�ستح�ساره  مت  الذي  ول  االأ العامل  باأن  يظهر 

الن�سو�س  لقد كانت  �سيا�سي:  اأي م�سمون  �سا�س دون  باالأ

ذات قيمة �سعيفة.

الحظ »بن ال�سيخ« م�ستوى اخلرافة الذي و�سعت يف اإطاره 

لكن  خمتل«(  فكر  »هذيان  تقريبا  يعني  )مما  احلكايات 

اجلليدي  اجلبل  منتهى  يتحدد  دبي،  االأ الربهان  هذا  وراء 

ترتجم  نها  الأ احلكايات  اإخراج  النخبة  رف�ست  ال�سيا�سي: 

ال�سغرية،  اجلزئية  هذه  ال�سعبية.  القوى  وراأي  م�ساغل 

�سلمي  رث االإ جتعلنا ن�ست�سف انف�ساما �سخما: اأال يج�سد االإ

رث  املدون فكر النخبة ؟ اأال تر�سم ال�سفاهية يف جوف هذا االإ

فتحة وا�سعة وفراغا علينا االهتمام به ؟ هذا التطابق بني 

اإذا كان يف  ل،  للت�ساوؤ ال�سيخ  بن  قاد  ق�ساء،  واالإ ال�سفاهية 

الواقع رف�س تدوين احلكايات كتابة يتاأتى من كون الن�ساء 

يظهرن فيها اأكرث براعة من الرجال. بناء على منطق »األف 

ليلة وليلة«، فاإن القا�سي )�سهريار(كما الحظ »بن ال�سيخ« 

)�سهرزاد(:  اإىل جانب املتهمة  ال�سواب  كان خمطئا، بينما 

اأي�سا تدينه  »مل يحاكم امللك فقط من قبل �سهرزاد، لكنها 

حتى يغري طريقته يف العي�س وفق نزواته، اإنه عامل معكو�س. 

عامل، ال ينفلت فيه القا�سي من عدالة �سحيته«. عامل، حيث 

الليل: �سهرزاد �سامتة طيلة اليوم، غري  القواعد هي قواعد 

اإال بعد غروب ال�سم�س، حينما يلتحق  مرخ�س لها بالتكلم 

بها امللك لل�ستماع اإليها وهو على فرا�سه.تتذكرون اجلملة 

املقت�سبة التي تنهي كل حكاية: »واأدرك �سهرزاد ال�سباح، 

ف�سكتت عن الكلم املباح«.

يف  تتداعى  التي  للحكايات  احلا�سم  ثر  االأ يقلب  هكذا، 

�سيئا  لي�س  باأنه  يبدو  الذي  امللك،  حمكمة  قوانني  الظلم، 

النهار. بالفعل،  اآخر غري �رساب، �رسيع االندثار مثل �سوء 

يتخلى امللك عن اعتدائه املرعب، ويخ�سع لتاأثري نافذ من 

ي�سقط غ�سبه على  بعدم �سوابه حينما  �سهرزاد، مقرا  قبل 

والتح�رس  ملكي،  يف  اأزهد  جعلتني  �سهرزاد،  »اآه  الن�ساء، 

على ما�سي العنيف جتاه الن�ساء، وكذا اأفعايل القاتلة �سد 

الفتيات ال�سغريات«. 

بالتايل، �سيقر امل�ستبد بتغري مفهومه عن العامل، بعد حواره 

الطويل مع زوجته. اعرتاف، قاد جمموعة من الكتاب العرب 

يف القرن الع�رسين، لكي ين�سبوا اإىل �سهرزاد خا�سة والن�ساء 

عامة �سلطة مدنية. املفكر امل�رسي اللمع طه ح�سني، اأطلق 

نداء اإىل امل�ستقبل: لكي ت�ستعيد مواقف الرجال حب امراأة، 

فمن ال�رسوري اأن ت�ستند على ال�سلم والهدوء بدال من العنف. 

يف كتابه املعنون بـ: اأحلم �سهرزاد، ال�سادر �سنة 1943، 

برياء الذين زج  جعل من احلكاية الناطق الر�سمي با�سم االأ

اأوروبا، ومل  اأ�سعلتها  العاملية. حرب  بهم يف عذاب احلرب 

الكون.  كل  �سملت  بل  العربية  ال�سعوب  فقط  بنارها  تكتو 

ن�سان  االإ عند  املوت  نزوة  ح�سني،  طه  عند  �سهريار  جت�سد 

املبهمة، واملاأ�ساوية. مل يفهم، امللك باأن �سجينته موؤمتنة 

على �رس نفي�س جدا، اإال بعد �سماعه لها ل�سنوات طويلة. من 

الن�سج  اأخريا  يدرك  لكي  ال�رس،  هذا  يكت�سف  اأن  ال�رسوري 

العاطفي والر�سانة:

  »�سهريار:

 من اأنت وماذا تريدين ؟

  �سهرزاد:

لذة  منحتك  ثم  �سنوات،  طيلة  مرعوبة  كنت  �سهرزاد،  اأنا  ـ 

اال�ستماع اإىل حكاياتي. حاليا، اقتحمت مرحلة جديدة، قد 

نني انهزمت جراء الرعب الذي األهمتني اإياه.  اأمنحك حبي الأ

ماذا اأريد ؟  اأ�سعى، لكي يتذوق اأخريا �سيدي امللك ال�سكينة، 

ويح�س ببهجة احلياة يف عامل يخلو من كل قلق«.

ح�سب طه ح�سني، يتجلى اخلل�س حينما يبداأ احلوار بني 
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للح�سارة  ميكن  ال  وال�سعيف.  القوي  واملظلوم،  الطاغية 

مع  حوار  اإقامة  على  الرجال  تعود  اإذا  اإال  حقا،  تزدهر  اأن 

يقت�سمن  اللواتي  الن�ساء  منهم،  اقرتابا  كرث  االأ الكائنات  

معهم الفرا�س. بالتايل، هل بعث ثانية، طه ح�سني ال�رسير، 

ـ  املراأة  مثل  متاما  ـ  باحلرب  القيام  عن  والعاجز  املعاق 

م�سمون الر�سالة كما ت�سمنته حكاية �سهرزاد القرو�سطية: 

كل  فاإن  لذلك،  املراأة.  وحرية  ن�سانية  االإ بني  رباط  يوجد 

�سلمي املعا�رس، يوؤخذ  عمل يتاأمل احلداثة داخل العامل االإ

ك�سلح �سد العنف، اال�ستبداد. ويكت�سي  اأي�سا، �سيغة دفاع 

عن الن�سوية.

الرئي�س  مر مع  االأ اإ�سلحي، كما هو  بالن�سبة لزعيم م�سلم 

يراين خامتي، املنتخب يف االقرتاع املبا�رس ل�سنة 1997  االإ

�سوات، نتيجة ت�سويت الن�ساء. فمن البديهي  بـ 70٪ من االأ

ولوج  على  الن�ساء  يحث  اأن  املحافظني،  ي�سارع �سد  لكي 

يف  معار�سيه  هزم  ق�سد  ملوقفه  دعما  ثم  ال�سلطة.  مواقع 

�سوات(، قام خامتي  انتخابات يونيو 2001 )77٪ من االأ

�سجع  اأوال،  الدميقراطية.  م�سار  بوا�سطتهما  ع�سد  بعملني 

الن�ساء على امل�ساهمة يف انتخابات املجال�س البلدية �سواء 

 781 انتخبت  هكذا  الكربى،  املدن  اأو  ال�سغرية  القرى  يف 

من بينهن. بعدها، دفع الن�ساء لكي ي�سغلن وظائف مراكز 

اأحرزن على 60٪ منها  القرار يف دواليب اجلامعة، بحيث 

قبل واليته الثانية. ب�سكل مفارق، فاإن قرار ارتداء احلجاب 

 1979 �سنة  الن�ساء  اإىل  اخلميني  اهلل  اآية  اأعطاه  الذي 

للرجوع  دفعهن  �سلمية،  االإ مة  االأ داخل  التعددية  خفاء  الإ

الزمان. مثلما يف  ال�سيا�سي بعد عقد من  امل�سهد  اإىل  بقوة 

حلم املتكررة ب�سكل ال نهائي، يعاد ثانية يف كل  هاته االأ

يراين املرتبط  �سلمي، اإنتاج  ال�سيناريو االإ مكان بالعامل االإ

بال�سلة احلتمية بني الدميقراطية وتاأنيث ال�سلطة. اأن تذهبوا 

�ستلحظون  اأندوني�سيا،  اأو  اأفغان�ستان  تركيا،  اجلزائر،  اإىل 

واأنتم تنتقلون من قناة تلفزيونية اإىل اأخرى، باأن ال�سجال 

حول الدميقراطية يقود حتما اإىل �سجال اآخر يتعلق باملراأة 

بني  يجمع  الذي  املثري،  التداخل  هذا  �سحيح.  والعك�س 

�سلم احلايل،  التعددية والن�سوية داخل العامل امل�سطرب للإ

انتهى  لقد  و�سهريار.  �سهرزاد  تاريخ  مع  ذلك  قبل  جت�سد 

اأن الرجل ملزم  اإىل  األف ليلة وليلة، بالتو�سل  �سهريار يف 

بتوظيف الكلم بدال من القوة لت�سوية نزاع ما. يف �رساع 

جيو�سا  تقود  ال  فاإنها  واحلرية،  البقاء  اأجل  من  �سهرزاد 

احلكايات  اعتبار  ميكن  بالتايل،  كلمات.  جمموعة  ولكن 

»األف  تتغنى  جدا.  راهنية  مازالت  متح�رسة  اأ�سطورة  مثل 

ليلة وليلة«، بانت�سار العقل على العنف. قادين هذا التاأمل، 

�سهرزاد يف  كليا مع �سورة  تتناق�س  نقطة  اإىل  اأعود  لكي 

التي  املراأة  ال�رسق،  يف  الهوليودية:  ن�سختها  وكذا  الغرب 

هي  ـ  دماغها  دون  ج�سدها  اأي  ـ  ج�سدها  غري  ت�ستعمل  ال 

بال�رسورة عاجزة عن تغيري و�سعيتها. اأخفقت اإذن الزوجة 

نها حينما �سمحت خلادمها  وىل للملك على نحو حمزن، الأ االأ

اخليانة  اجل�سد.  يف  ثورتها  اختزلت  فوقها،  ميتطي  كي 

الزوجية  بالن�سبة للمراأة، فّخ انتحاري. على العك�س، نتعلم 

من منوذج �سهرزاد اإمكانية قيام املراأة بتمرد فعال، �رسيطة 

التفكري. �ست�ساعد الرجل بقوة ذكائها، للتخل�س من رغبته 

اأن  �رسورة،  التاريخ  يبني  ب�سيط.  ارتباط  اإىل  الرنج�سية 

خر، حتى يتاأ�س�س احلوار ثم  نقابل اختلفنا مع اختلف االآ

نكت�سف ونحرتم احلدود التي تف�سلنا. تثمني، حوار يف كل 

جزئياته، يعني تقدير معركة تكون نتيجتها غري م�سمونة، 

بحيث ال نعرف �سابقا الغالب واملغلوب، لكن االنخراط يف 

معركة كتلك متثل موقفا ي�سع رجل داخل و�سعية تتميز 

حينما  مريحة  اأخرى  على  اعتاد  اأن  بعد  اال�ستقرار،  بعدم 

كان م�ستبدا.

عبد ال�سلم ال�سدادي، موؤرخ مغربي واأحد اأدق الباحثني يف 

�سلم املعا�رس، يختزل ر�سالة »األف ليلة وليلة« بقوله:  االإ

املراأة،  اإلزام  ا�ستحالة  �سهريار حتى يكت�سف فكرة  »اجتهد 

للمتثال للقاعدة الزوجية«. ثم، ي�سيف بقدر ثورية هاته 

الفكرة، فاإنها اأقل من الر�سالة الثانية للحكايات: اإذا اأقررنا 

الكوين  لل�رساع  �سورة  و�سهرزاد،  �سهريار  بني  اللقاء  باأن 

لنظام  ذكوري  )متثيل  النهار  اإطاره  يف  يتعار�س  الذي 

بقاء  ذاتي(،  لنظام  اأنثوي  )متثيل  الليل  مع  مو�سوعي( 

الزوجة، يخلق لدى الرجل امل�سلم ارتيابا غري قابل للتحمل 

تقريبا: ما هي اإذن نتيجة املعركة ؟ يكتب ال�سدادي: »حينما 

التي  القاعدة  ينتهك  �سهرزاد فهو  امللك على حياة  يحافظ 

و�سعها. عمل �سهريار بالفعل، و�سد كل انتظار، على كبح 

النجاح،  ثم  والكلم  احلياة  يف  احلق  �سهرزاد  مانحا  ذاته 

»تتوازن القاعدة والرغبة، حيث يلم�سان نوعا من ال�سكون 

اأم  �سي�ستعيد  اأحدهما  باأن  القول  التمكن من  املتقلب، دون 

ال�سفحة  امل�سلم،  الرجل  يغلق  اإن  ما  �سلية«.  االأ حركته  ال 

خرية من احلكايات اإال ويح�سل عنده اليقني ب�سيء واحد:  االأ

جنا�س يف نطاق جت�سيدها للحرب بني العقل  احلرب بني االأ

والعاطفة، تعترب ال نهائية.
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لقد انتهى �شهريار 

ألف ليلة  يف ا

وليلة، بالت��شل 

أن الرجل ملزم  إىل ا ا

بت�ظيف الكالم 

بدل من الق�ة 

لت�ش�ية نزاع ما. 

يف �رشاع �شهرزاد 

من اأجل البقاء 

إنها ل  واحلرية، فا

تق�د جي��شا ولكن 

جمم�عة كلمات.
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اأهمية  له  والراوية  امللك  بني  »ال�سدادي«  ح�سب  التعار�س 

يف  يف�سل  الذي  احلاد  النزاع  ويو�سع  يعك�س  اإنه  اأخرى: 

غلبة  واخليال.  ال�رسعي  التقليد  بني  �سلمية   االإ الثقافة 

�سهرزاد هو انت�سار للخيال )الوهم(، على م�رسوعية حرا�س 

احلقيقة )ال�سدق(.

رواة  املاأ�ساوي.  احلكواتيني  م�سري  عن  ال�سدادي  يتحدث 

ورثتهم  اأحد  ر�سدي  �سلمان  ي�سكل  حيث  هوؤالء،  ال�سارع 

يف الزمان احلايل، اعتربوا عادة يف بغداد القرن الو�سيط، 

مر  االأ هو  كما  للقلقل.  ومثريين  مفرت�سني  كمتمردين 

كان  فقد  للمراقبة،  اخلا�سعني  الي�سار  �سحفيي  مع  اليوم، 

خماطبة  من  احلكواتيني  هوؤالء  منع  ق�سد  �سعي  هناك 

وطان  االأ عن  تاريخه  يف  الطربي،  املوؤرخ  اأ�سار  اجلمهور. 

ميلدي(:  العا�رس  )القرن  هجرية   279 �سنة  اأنه  وامللوك، 

)اأحد  ال�سلم  مدينة  �سكان  خبار  الإ اأمره،  ال�سلطان  »اأعطى 

ي حكواتي كي ي�ستقر يف  اأ�سماء بغداد(، بعدم الرتخي�س الأ

ال�سارع اأو امل�سجد الكبري«. اإذا طرد احلكواتيون من امل�سجد 

بني  وا�سح  بتمييز  القيام  ل�سعوبة  ذلك  ال�سدادي،  يف�رس 

�سكات  الإ الوحيدة  الق�رس  و�سيلة  الطرد،  واحلقيقة.  خيالهم 

�سوت هوؤالء املبدعني اخلطريين: »مع بداية الن�سف الثاين 

ول )القرن ال�سابع امليلدي(. قام علي  من القرن الهجري االأ

دخول  من  ال�سارع  رواة  مبنع  العقائدي(  الرابع  )اخلليفة 

م�سجد الب�رسة. بالتاأكيد، لن تتوقف م�سايقة احلكواتيني، 

اإال باإنهاء الرابطة املهنية... وتعوي�سهم بالوعاظ. لقد كانت 

الو�سيلة الوحيدة، من اأجل تاأ�سي�س وا�سح للحد الفا�سل بني 

اإىل عامل  ينتمي  ثم ما  اعتباره حقيقيا و�سادقا  ما ميكن 

اخليال واخلطاأ وكذا الزيف«.

لكي تخلخل اأكرث العقول املتزمتة القدمية منها واملعا�رسة، 

يعيد  حد.  اأبعد  اإىل  زعاج  االإ �سمة  على  تتوفر  �سهرزاد  فاإن 

ال�سدادي التذكري بها: »مع اأول ظهور لها يف الكتاب، تك�سف 

عن مواهب �سلطة دينية اإ�سلمية، »فقيه« باملعنى املتكامل 

اللنهائية  معارفها  تت�سمن  ال  ح�سني«.  موقع  و�ساحبة 

قراآن  من  املقد�س  دب  االأ اأي�سا  لكن  للتاريخ،  فقط  �سبطا 

و�رسيعة وكذا خمتلف التاأويلت الدينية للمدار�س الفكرية. 

ينح�رس  وخطاب  جدا  علمية  ثقافة  بني  عجيب  تداخل 

�سهرزاد  جعل  متازج،  والليل.  اخليال  عامل  يف  ظاهريا 

ت�سنيفها  العربية  النخب  رف�س  يف�رس  مما  كثريا،  متهمة 

اخلطر  اإىل  وليلة«  ليلة  »األف  ت�سري  املكتوب.  رث  االإ �سمن 

ال�سعب  املحدق بطبقة اخلا�سة حينما ت�ستمع للعامة. هذا 

مية، تكرر ملن يريد اال�ستماع اإليها باأن  ال�سارخ والقوى االأ

الطبقية، اللم�ساواة، والتف�سيلت، ت�سكل اأعداء لها.

األي�س من الغريب،اأن راوية متخيلة يف القرن IX، حتتل من 

�سلمي  االإ الفكري  امل�سهد  ثنايا  بني  مركزيا.  مكانا  جديد 

هذا،  ؟  الدميقراطي  لل�رساع  رمزا  باعتبارها  املعا�رس، 

نها عرفت قبل ذلك يف بغداد العبا�سيني، كيفية الت�سكيل  الأ

�سئلة الفل�سفية وال�سيا�سية اجلوهرية، عجز حتى  الوا�سح للأ

جابة  عنها:  نا ال�سيا�سيون املعا�رسون عن االإ ن زعماوؤ االآ

من  كتبت  نها  الأ فقط  جائرة  لقاعدة  اخل�سوع  يجب  هل 

ال  فلماذا  البداهة،  بهاته  احلقيقة  كانت  اإذا  ؟  الرجال  قبل 

نرتك الوهم واخليال املبدع كي ينموان ؟ معجزة امل�رسق، 

ال�سيا�سية  بالق�سايا  واهتمامها  الثاقب  �سهرزاد  ذكاء  اأن 

والفل�سفية، جعل منها مغرية ومدمرة ب�سكل مريع.

ب�سبب  الذات،  ثقتها يف  اإىل  قناعية  االإ اأ�سل قوتها  تعود    

�سهرزاد  فاإن  التوا�سل،  جوهر  فن  ميثل  الذي  املعطى  هذا 

تبدد  ال  فهي  اخلوف،  ينتابها  حينما  ت�رسخ  ال  مده�سة. 

طاقتها. توظف ال�سمت ملعرفة نوايا خ�سمها وحتديد نقطة 

�سعفه، وعلى �سوء ذلك توطد ا�سرتاتيجيتها امل�سادة. اإنها، 

متيقنة بكونها �سخ�سية رائعة، تتوفر على ذكاء مذهل. لو 

ظنت نف�سها حمقاء، �سيقطع امللك راأ�سها. توؤمن كثريا بقدرة 

ال�سحر فينا، تلك هي  ن�ساين على تغيري م�سريه.  االإ الكائن 

دعوة �سهرزاد. ناأتي اإىل العامل، ونحن م�سلحني جدا للدفاع 

عن اأنف�سنا: دماغنا �سلح ال يقهر. احرتام الذات �رس النجاح، 

م�س مثل اليوم  ذاك هو م�سدر افتتان امل�سلمني ب�سهرزاد، االأ

و�سواء كانوا رجاال اأو ن�ساء. من هنا، قيمة تاأويل ما يحدث 

لها حينما تعرب احلدود اجتاه الغرب.

هل �ستمر تلك امللكة ب�سلح الف�ساحة اأم �ستفقد ل�سانها عند 

اإىل الغرب،  احلدود ؟ �سيء يقيني: نعرف بالتاأكيد رحيلها 

وو�سولها باري�س �سنة 1704م.

الهام�س

.k Fatéma Mernissi: le Harem européen. Editions le Fennec, 2003, PP:59e76
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جرائية واملعرفية املت�ساكل يف امل�سطلحات الإ

 يف ال�سعر العربي احلديث واملعا�رس 

حــبيب بوهـــرور
 

باحث واأكادميي من اجلزائر

امل�سطلحية  املدّونة  اأن  ال�سعرية،  احلركية  مل�سار  املتلقي  يلحظ 

املتج�ّسدة يف م�ستويات التنظري �سمن ف�ساء نقد النقد لراهن الق�سيدة 

العربية، قد ت�سّكلت يف اإطار فو�سى فكرية واإيديولوجية، عّجلت بتوليد 

نتيليجن�سا املوؤدجلة، �سواء عند رواد  امل�سطلح يف اإطار من حمفزات االأ

ب�سياقات  اأنف�سهم  األزموا  الذين  النقاد  اأو  العربي  ال�سعر  يف  التحديث 

لزام تارة اأخرى،،،)1(.  االلتزام تارة، واالإ

بداع  لقد الت�شقت ف��شى الت�شكيل امل�شطلحي يف ال�شعرية العربية مب�شت�يات الإ

بداعي يف املجتمع العربي  والتلقي يف ال�قت نف�شه، فكلما اقرتب املتخيل الفكري والإ

الف��ش�ي  اخللق  على  القدرة  لديه  انبثقت  كما  الثقافية،  املت�شاكالت  تفعيل  اإىل 

جلملة من ال��شائط اللغ�ية التي ي�شتعملها يف ا�شتثمار تلك املت�شكالت الثقافية

درا�سات



لقد تكاثر امل�سطلح يف ال�سعر العربي احلديث تكاثرا 

معا  والباحث  املتلقي  على  فر�س  طبيعي،  غري 

اأقل  حتّقق  اأن  ت�ستطع  مل  نقدية  ا�سطلحية  مناذج 

عندما  خا�سة  حولها؛  كادميي  االأ جماع  االإ من  قدر 

ذهب احلداثيون من القرن املا�سي اإىل ن�سخ املدّونة 

دب الفرن�سي، بعد ت�سبعهم  امل�سطلحية يف ال�سعر واالأ

وروبي يف هذا املجال، فوجد الدار�س نف�سه  بالرافد االأ

اإىل  و�سلت  خر،  باالآ اإنبهارية  فو�سوية  مدّونة  اأمام 

ذاتها،  الرتاثية  اال�سطلحية  املدّونة  اإىل  التنّكر  حد 

اللبنانية الذين  وهو �ساأن �سعراء ونقاد جماعة �سعر 

ي�سعوا  ومل  الغربي،  امل�سطلح  ترجمة  على  راهنوا 

للم�سطلح  اإىل خلق املعادل املو�سوعي  يف تقديري 

اأن  العربية، ولنا  لل�سعرية  �سلوبية  االأ وفق املتطلبات 

نلحظ جتربة اال�ستقاق اال�سطلحي عند اأحد اأقطاب 

مقدمته  يف  احلاج  اأن�سي  ال�ساعر«  �سعر  »جماعة 

اإقرار ما ورد  اإىل  النرث حني عمد  التنظريية لق�سيدة 

الفرن�سية  ال�سعرية  يف  برنار«  »�سوزان  الناقدة  عند 

على �سبيل املثال من دون اأن يجتهد يف توليد داللة 

ا�سطلحية ذات اأبعاد عربية:

Suzanne Bernard
اأن�سي احلاج

يجاز Brièveté االإ
Intensité التوهج

Gratuité املجانية
رواد  من  ا�ستعار  الذي  اأدوني�س؛  عند  ذاته  مر  واالأ

ال�سعرية الفرن�سية اأمثال »رامبوا وماالرميه وبودلري« 

اأ�سحت  الق�سم الكبري من مفرداته اال�سطلحية التي 

ال�سعرية  يف  النقد  نقد  عملية  يف  ملزما  د�ستورا 

احلوا�س،  تعطيل  دائية،  االأ تعمية،  فرادة،  العربية؛ 

يا، غمو�س، ق�سيدة النرث، ق�سيدة ال�سعر، الق�سيدة  الروؤ

امل�سطلحات  وع�رسات  اللق�سيدة،،،،،  دائية،  االأ

النخبة  اأبهرت  التي  الغربية  ال�سعرية  من  الوافدة 

لبع�سها  �ساأعر�س  والتي  املوؤدجلة،  نتلجن�سيوية  االأ

يف منت هذه الدرا�سة. 

اأ -  �سناعة امل�سطلح يف ال�سعر العربي احلديث

ميكن تق�سيم  بع�س م�سطلحات ال�سعر العربي احلديث 

الوظيفة  بحكم  متلزمني،  اأ�سا�سني  ق�سمني  اإىل 

�سباع  دائية للم�سطلح عندما ي�سل اإىل م�ستوى االإ االأ

التجاوز  مت  التاأ�سي�س  م�ستوى  اإىل  فينتقل  الداليل. 

يتقدم  املنت  »هذا  كون  ذاته؛  بداعي  االإ املنت  داخل 

كثريا يف ربط العلقة بني املمار�سة ال�سعرية العربية 

لها  قوانني  وفق  العربي،  العامل  غري  يف  ومثيلتها 

اأنه يت�رسب بني  اإال  اآن.   ال�رسي يف  العلني و  ها  ثراوؤ

�سقوق املمار�سة الن�سية العربية القدمية، م�ستح�رسا 

الذي �سكن  ال�سعر املحدث  انبثاق  اأو باأخرى  بطريقة 

الفعل ال�سعري العربي، وقاد الن�س، كما قاد ال�ساعر 

والقارئ معا، نحو �سعلته ال�سيدة،،،«)2(

يف  امل�سطلحي  الت�سكيل  فو�سى  الت�سقت  لقد    

يف  والتلقي  بداع  االإ مب�ستويات  العربية  ال�سعرية 

بداعي  الوقت نف�سه، فكلما اقرتب املتخيل الفكري واالإ

يف املجتمع العربي اإىل تفعيل املت�ساكلت الثقافية، 

كما انبثقت لديه القدرة على اخللق الفو�سوي جلملة 

ا�ستثمار  يف  ي�ستعملها  التي  اللغوية  الو�سائط  من 

م�سطلح  معا  راجعنا  فاإذا  الثقافية.  املت�سكلت  تلك 

جرائية  االإ العلقة  تلك  ال�سعر املحدث ندرك مبا�رسة 

باملفهوم   – ال�ساذ  الثقايف  املعطى  بني  الوا�سحة 

ول والثاين، وبني  االيجابي- يف الع�رس العبا�سي االأ

املحدث  ال�ساعر  ذلك  عند  ذاته  الت�سكيل  م�ستوى 

اأي�سا. حيث »ارتبط م�سطلح ال�سعر املحدث وال�سعراء 

منظور  من  )ال�سعوبية  ال�سعرية  باحلركية  املحدثني 

ثقايف ولي�س ديني( التي اأعلن عنها ب�رساحة كل من 

ب�سار واأبي نوا�س«)3(. مبعنى اأن القدرة املفّعلة لبناء 

امل�سطلح كمعادل مو�سوعي ثقايف ال ت�ستقيم- يف 

مثاقفة  و�سائط  من  جمموعة  �سمن  اإال  تقديري- 

من  جتعل  واجتماعية،  تاريخية  �سريورات  حتّددها 

ديب يدرك تلك الروافد الثقافية في�ستحدث  الناقد واالأ

لها معادالت  وا�ستقاقات داللية اإجرائية ت�ساعده يف 

و�سع ذاته �سمن اخلطوط املتوازية حلركية املثاقفة 

دفعا  بداع  االإ حركية  فيعطى  العوملي،  مبفهومها 

غري  م�سطلحية  مبتون  تطعيمها  خلل  من  جديدا 

عراف النقدية الكل�سيكية،،،.)4(  متداولة يف االأ

 وبناء على ما �سبق ميكن النظر اإىل �سناعة امل�سطلح 

�سمن ال�سياق الثقايف  بو�سفه داال اأو علمة من نوع 

اال�سطلحي  بالدال  اأي�سا  ن�سميه  اأن  ميكن  خا�س، 

بالدال  �سبيه  بهذا  وهو  اال�سطلحية(،  العلمة  )اأو 

�سطورية �سمن ن�سق �سيميائي  �سطوري اأو العلمة االأ االأ

الدرجة  من  الثقايف  الن�سق  بدل  الثانية،  الدرجة  من 

املعنى  م�ستوى  على  الداليل  تاأثريه  ميار�س  وىل،  االأ

ميائي فقط ولي�س على م�ستوى املعنى الذاتي القار  االإ
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يحائي،  اأن املعنى االإ اأو الثابت. و يرى روالن بارت 

من  نوعا  ميثل  ال�سيميوثقايف،  الن�سق  هذا  مثل  يف 

معنى  اإىل  اال�ساري  اأو  الداليل  املعنى  من  االنتقال 

ميائي يتم عندما ت�سبح  داليل جديد اآخر.  فاملعنى االإ

العلمة املتكونة من العلقة بني الدال واملدلول داال 

اأبعد. ولو �سئنا تطبيق مفهوم بارت اخلا�س  ملدلول 

العلقة  هذه  اأن  لوجدنا  امل�سطلح،  على  �سطورة  باالأ

تنطوي على عملية ثلثية ترميزية �ستمثله يف الدال 

واملدلول ونتاجهما العلمة خللق بنية داللية جديدة، 

�سطورة )وبالن�سبة  حيث يحدث كل �سيء كما لو اأن االأ

ال�سكلي  النظام  نقلت  قد  اال�سطلحي(  الدال  لنا 

وىل اإىل جوانب فرعية)5(.   للتدليلت االأ

دب    من هنا اأ�سحت �سناعة امل�سطلح يف ف�ساء االأ

ونظريته تقوم يف تقديري على زحزحة املعنى الثابت 

مل  جديدة  وتاأويلية  اإيحائية  دالالت  خلق  اإىل   للفظ 

اأمر �سبق واأن تنبه له  ال�سابق، وهو  يكن يحملها يف 

اإذ �سبق لل�رسيف  القدامى.  العرب  العلماء والباحثون 

اجلرجاين واأن قال باأن اال�سطلح عبارة عن اتفاق 

مو�سعه  من  ينقل  ما  با�سم  ال�سيء  ت�سمية  على  قوم 

ول. كما ذهب اإىل مثل هذا اأبو البقاء اللغوي عندما  االأ

قال: اإن اال�سطلح هو اتفاق القوم على و�سع ال�سيء، 

وقيل اإخراج ال�سيء عن املعنى اإىل معنى اآخر لبيان 

القول  اإىل  ال�سهابي  م�سطفى  ذهب  وحديثا  املراد. 

لفاظ مدلوالت جديدة غري  للأ اال�سطلح يجعل  باأن 

للتفرقة  تنبه  انه  بل  �سلية،  االأ اأو  اللغوية  مدلوالتها 

ومدلوله  للم�سطلح  اللغوي  باملدلول  ا�سماه  ما  بني 

اال�سطلحي)6(.

بعاد النظرية ل�سناعة امل�سطلح  ولقد متظهرت تلك االأ

اجتاهني؛  خلل  من  احلديثة  العربية  ال�سعرية  يف 

على  االعتماد  نا�رس  الذي  الكل�سيكي  االجتاه 

والفل�سفي  خلقي  واالأ واللغوي  البلغي  امل�سطلح 

اأحيانا عند حتليل ظاهرة اأدبية اأو ن�س اإبداعي، مثلما 

ندرك ذلك يف كتابات ح�سني املر�سفي يف »الو�سيلة 

الفتحية«  »املواهب  يف  اهلل  فتح  وحمزة  دبية«  االأ

لبنان  �سوقي. ويف  ل�سعر  نقده  املويلحي يف  وحممد 

الرببري  احمد  كتابات  يف  االجتاه  هذا  متثل  وال�سام 

العراق  ويف  اأر�سلن)7(،  و�سكيب  اليازجي  واإبراهيم 

لو�سي  متثل هذا االجتاه املحافظ يف اآراء اأبي الثناء االأ

ين�رس  الكوملي ويف ما كان  تا�س ماري  ان�س  ب  واالأ

راء  يف عجلته »لغة العرب« اإ�سافة اإىل الكثري من االآ

الزهاوي  بني  ال�رساع  اإبان  طرحت  التي  النقدية 

والر�سايف)8(. 

  اإال اأن هذا االجتاه الكل�سيكي، املرتبط اأ�سد االرتباط، 

باملوروث وبامل�سطلح البلغي واللغوي �رسعان ما 

راح يرتاجع اأمام �سغوط االجتاهات النقدية احلديثة، 

التي راحت تتخذ من النقد الغربي وم�سطلحاته النقدية 

وروبي يجد  مثاال لها. وهكذا راح امل�سطلح النقدي االأ

�سبيله اإىل اخلطاب النقدي العربي عن طريق الرتجمة 

تارة  اجلزئي  اأو  الكلي  التعريب  طريق  عن  اأو  تارة، 

اأن نلم�س ذلك يف كتابات طه ح�سني  اأخرى، وميكن 

م�رس  يف  �سادي  اأبو  زكي  واأحمد  واملازين  والعقاد 

وحممود اأحمد ال�سيد ورفائيل بطي يف العراق ويعقوب 

�رسوف وخليل ثابت واأمني الريحاين وجرجي زيدان 

وخليل مطران وميخائيل نعيمة يف ال�سام. وقد اأدى 

النقدي  اإىل اخلطاب  النقدي الغربي  دخول امل�سطلح 

القبول  اأفعال متباينة ترتاوح بني  اإىل ردود  العربي 

كبري،  حد  اإىل  الرتاثي  امل�سطلح  فانح�رس  والرف�س. 

وكاد النقد العربي احلديث اأن ي�سبح �سورة مطابقة 

خر الغربي. ورمبا يعود ذلك، يف بع�س  ملا قدمه لنا االآ

جوانبه اإىل تزمت املحافظني، وتطرف املجددين واىل 

املتغريات العميقة التي بداأ ي�سهدها املجتمع العربي 

و�سيا�سيا  واجتماعيا  اقت�ساديا  الداخلية  وبناه 

وثقافيا. 

النقدي  اخلطاب  وقوع  ال�رساع  حدة  من  زاد  ومما 

ن�سانية  العربي احلديث حتت تاأثري الكثري من العلوم االإ

النف�س وعلم  واالجتماعية، مثل علم االجتماع وعلم 

اللغة  علم  اإىل  اإ�سافة  )االنرثبولوجيا(  نا�سة  االأ

)الل�سانيات(. اإذ راح امل�سطلح النقدي ي�ستمد الكثري من 

م�سطلحات هذه العلوم مما اأدى اإىل نوع من التداخل 

على  التاأكيد  ال�رسوري  من  بات  حتى  واال�سطراب، 

خ�سو�سية احلموالت املعرفية واملفهومية للم�سطلح 

�سل من علوم اأخرى - متييزا  النقدي - امل�ستمد يف االأ

له، وتفاديا للتداخل واال�سطراب.)9(

ب -  املت�ساكل اال�سطالحي )مناذج م�سطلحية(

:CONTEMPORARy POETRy  م�سطلح »املعا�سرة« يف ال�سعر *

اإن ارتباط املعا�رسة بالع�رس، يناأى بامل�سطلح عن 

جمرد  اإىل  امل�سطلح  فيتحول  الع�رس،  روح  اقتنا�س 

وعاء زمني ي�سيع خلله اأفق احل�ّس املعا�رس امل�سّكل 
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اجتاهني؛ الجتاه 

الكال�شيكي الذي 

نا�رش العتماد على 

امل�شطلح البالغي 

خالقي  واللغ�ي والأ

والفل�شفي اأحيانا 

عند حتليل ظاهرة 

إبداعي  أو ن�ض ا أدبية ا ا

والجتاهات النقدية 

احلديثة، التي راحت 

تتخذ من النقد 

الغربي وم�شطلحاته 

النقدية مثال لها. 

وهكذا راح امل�شطلح 

وروبي يجد  النقدي الأ

إىل اخلطاب  �شبيله ا

النقدي العربي عن 

طريق الرتجمة تارة، 

أو عن طريق التعريب  ا

أو اجلزئي تارة  الكلي ا

اأخرى.

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 



اأنه  معا�رسا  ال�ساعر  كون  فمعنى  اجلمالية.  يا  للروؤ

املعا�رسة  تكون  وقد  يعا�رسنا  زماننا،  يف  يعي�س 

بوجوده  معا�رسته  تكون  وقد  وبينه،  بيننا  حجابا 

اجل�سدي فح�سب، اأو برتداد �سعارات الع�رس اأو حماكاة  

ال�ساعر  واإذ يختار هذا  االدعاء.  اأو حتى  ما يقع فيه 

يحدث  فاإنه  الع�رس  ومن  الع�رس  يف  جذريا  موقفا 

اإحداثه فعل  حدثا فيه ومنه و�سده على نحو يكون 

من اأفعال اختيار حداثته)10(. 

من هنا كان كل فهم زمني  مل�سطلح املعا�رسة هو 

ن  فهم يوّلد اأزمة حقيقية بني املبدع وذاته املبدعة؛ الأ

موقف  اأزمة  يف  وقوعه  اإىل  تقديري  يف  �سيقود  ذلك 

»اأدبائنا  الواقع يف �ستى متظهراته، فالكثري من  من 

اليوم  املعا�رسين ال�سيما املوهوبني منهم، يعانون 

ق�سايا  من  مواقفهم  حتديد  يف  زمة  االأ من  بالفعل 

احل�سارة  منجزات  ومن  الكبار،  واأحداثه  الع�رس 

حداث  ال�سناعية احلديثة وما تثريه هذه الق�سايا واالأ

اأ�سئلة ب�ساأن  ديب احلق من  واملنجزات يف وجدان االأ

ن�سان، حريته و�سعادته وم�سريه«)11(.  االإ

ر�سد  اإىل  اإ�سماعيل  الدين  عز  الدكتور  ذهب  وقد 

الت�سور  عن  بعيد  كلهما  الع�رسية،  من  »منطني 

يتمثل  الذي  ذلك  هو  ول  االأ النمط  للع�رسية.  ال�سليم 

فيما ن�سميه بالنظرة ال�سطحية ملعنى الع�رسية، حيث 

جند ال�ساعر يتحدث عن مبتكرات ع�رسه وخمرتعاته، 

ظنا منه اأنه بذلك ميثل ع�رسه وي�سارك فيه، واحلقيقة 

اأنه بذلك يعي�س على هام�سه.والنمط الثاين يتمثل يف 

الدعوى اإىل الع�رسية املطلقة والتي تو�سك اأن تنف�سل 

عن الرتاث«)12(. 

العربي  ال�سعر  يف  اإجرائي  كم�سطلح  واملعا�رسة 

ال�سعر فتلزمه فرتة من  احلديث، �سفة نطلقها على 

الزمن ثم ت�سقط عنه بحكم طبيعتها الراف�سة للثابت 

وال�سكون، اإنها القب�س على اللحظة الهاربة من الزمن 

كان  لهذا  نهاية،  له  ولي�س  بداية  له  اأفقي  خط  يف 

حديثا. معا�رس  كل  لي�س  ولكن  معا�رسا،  حديث  كل 

ملمح  هي  امل�سطلحي  جوهرها  يف  املعا�رسة  ن  الأ

حلركية زمنية تتطلع دوما نحو امل�ستقبل، فاإذا كان 

ال�سعر احلديث يحّدد زمنيا كتحديد اإجرائي منذ اأواخر 

النه�سة   منذ ع�رس  ا�سطلحا  اأو  ع�رس  التا�سع  القرن 

اإىل يومنا هذا، فاإن ما هو معا�رس �سمن هذا ال�سياق 

معينة  زمنية  نقطة  عند  يقف  ال  والتاريخي  الزمني 

يبداأ وينتهي معها، واإمنا ما كان معا�رسا منذ خم�سني 

املجتمع  حركية  ن  الأ حديث  ن  االآ فهو  مثل  �سنة 

واالجتماعية  والثقافية  ال�سيا�سية  تفاعلته  يف 

واجلمود،  بالثبات  تت�سم  ال  والفكرية،  واالقت�سادية 

الذي  »فال�ساعر  والفجائي،  امل�ستمر  بالتطّور  بل 

عام   كذلك  يعود  ال  مثل  م   1945 عام  جمددا  كان 

وهذا  ونتاجه«)13(.  نف�سه  يتجاوز  مل  ما  1950م، 

يحيلنا بال�رسورة اإىل العر�س ال�سابق ذكره حول دور 

�سناعة  عملية  يف  وال�سيا�سية  الثقافية  املحموالت 

امل�سطلح، فاملعا�رسة، من هذا املنظور ويف ظل تلك 

البث  هي  وال�سيا�سية  الثقافية  ن�ساق  واالأ ال�سياقات 

املتجّدد للن�س ال�سعري، �رسط اأن ال يعرف هذا البث 

بداع  اال�ستقرار وال�سكون، فتغدو املعا�رسة ثباتا واالإ

فال�سعر  احتذاء،  واملوقف  و�سفا،  واخللق  �سكونا 

وال  اال�ستقرار  يعرف  وفل�سفته«ال  بطبيعته  املعا�رس 

هو  ال�ساعر  واأن  معني،  حد  عند  ي�سرتيح  اأن  ميكن 

الذي ي�سيء ويومئ ويك�سف ويرتك  الرائد  اأو  الرائي 

خلق  واالأ والفل�سفة  العلم  جليو�س  ذلك  بعد  امليدان 

فاعلية  اإذن  والزخرفة...ال�سعر  وال�سيا�سة  والدول 

جدلية بامتياز.«)14( 

FREE VERSE :م�سطلح ال�سعر احلر *

يعرف  مل  �سعرية  انعطافة  احلر  العربي  ال�سعر  يعد 

ذلك  قبل.  من  م�سريته  يف  لها  مثيًل  العربي  ال�سعر 

بل  فح�سب،  امل�سمون  م�ستوى  على  يتغري  مل  اأنه 

اأي�سًا. وهذا ما مل ي�ستطع ال�سعر  على م�ستوى ال�سكل 

العربي الرومان�سي حتقيقه واإن مهد له. وهذه الثورة 

ال�ساملة يف ال�سكل وامل�سمون من �ساأنها اأن تدفع اإىل 

�سئلة اإمنا ينبغي  طرح اأ�سئلة كثرية. وال�سك اأن هذه االأ

قاموا  الذين  الرواد  ال�سعراء  هوؤالء  اإىل  تن�رسف  اأن 

بهذا االنقلب ال�سعري، فهم ي�ستطيعون تقدمي اإجابة 

�سافية اأكرث من غريهم. ذلك اأن جواب الناقد والباحث 

يبقى عامًا يفتقر اإىل التجربة واملعاناة اللتني يتوفر 

عليهما هوؤالء ال�سعراء.

مريكي »ولت ويتمان«  يف ديوانه  وقد كان ال�ساعر االأ

»اأوراق الع�سب« اأول من اأوجد م�سطلح ال�سعر احلر يف 

اأمريكا انطلقت  دبي ب�سورة ر�سمية، ومن  التاريخ االأ

فتلقفها  بالذات  فرن�سا  واإىل  اأوروبا  اإىل  الت�سمية 

ال�سعر  باأ�سلوب  يكتب  و�سار  الفرن�سيون  الرمزيون 

احلر كل من بودلري و ملرمييه و رامبو.)15(

عند  ر�سميا  امل�سطلح  هذا  برز  فقد  العربية  يف  اأما   
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ال�سعر املعا�رس(،  نازك امللئكة يف كتابها )ق�سايا 

يف  �سادي  اأبو  زكي  اأحمد  مفهوم  عن  يختلف  وهو 

اأخطاأت  قد  نازك  كانت  واإذا  الباكي(.  )ال�سفق  كتابه 

باملفهوم  حًرا  �سعًرا   « التفعيلة  واعتربت«�سعر 

اأن  اإال  والوزن–  القافية  من  حًرا   – جنليزي  االإ

منها:  كثرية  لت�سميات  مرادًفا  وذاع  �ساع  امل�سطلح 

املنطلق،  وال�سعر  مني(،  االأ الدين  التفعيلة)عز  �سعر 

جماعة  من  اخلال  يو�سف  ال�ساعر  ويري  غريهما، 

اإجرائيا  اأن خطاأ نازك امللئكة يكمن  اللبنانية  �سعر 

يف عدم قدرتها على �سبط امل�سطلح وتو�سيح اأنواع 

بني  ا�سطلحيا  اخلال  ميز  لهذا  ذاته،  احلر  ال�سعر 

ثلثة اأنواع من ال�سعر وهي: �سعر الوزن، وال�سعر احلر، 

يف  اأوازن  من  ا�ستحدث  ما  اأن  وقال  النرث.  وق�سيدة 

ال�سعر العربي كان حماكاة يف مرحلة معينة ملا قام 

به ولت وايتمان يف اأمريكا.

املتحرر  ال�سعر  هو  ول  االأ امل�سطلحي  ال�سكل   -

وفقا   BLANK VERSE ي�سمونه  ما  وهو  القافية  من 

لل�سطلح الغربي، الذي حاول جميل الزهاوي مثل 

اأن اخلال  العربي)16(. والظاهر  ال�سعر  ا�ستحداثه يف 

النوع  هذا  به  عرف  الذي  امل�سطلح  جتاهل  قد  كان 

الزهاوي  يعد  والذي  املر�سل،  ال�سعر   ال�سعر وهو  من 

وهو  الغربي،  بال�سعر  متاأثرا  كتابته  مار�س  من  اأول 

اأحمد زكي  الذي ال يتقيد بالقافية، وقد عرف  ال�سعر 

الباكي  ال�سفق  ديوانه  يف  املر�سل  ال�سعر  �سادي  اأبو 

من  يتحرر  ما  ن�سبيا  املر�سل  ال�سعر  من  يعد  قائل: 

مزدوجة  قافية  ذا  كان  وان  الواحدة،  القافية  التزام 

مر اأن ال�سعر املر�سل ال  اأو متقابلة، ولكن يف حقيقة االأ

يوجد فيه اأي التزام للروي.

وهو  احلر،  ال�سعر  هو  الثاين  امل�سطلحي  ال�سكل   -

ال�سعر اخلايل من الوزن والقافية، واملحافظ على ن�سق 

دب الغربي بـ  البيتني، وهو ترجمة ما ي�سمونه يف االأ

FREE VERSE، وقد عمل يو�سف اخلال من مقامه كموؤ�س�س 

للنظرية النقدية املعا�رسة يف ال�سعر العربي احلديث 

لنازك  امل�سطلحي  التعريف  نق�س  اإىل  واملعا�رس 

امللئكة والتنبيه على االلتبا�س احلا�سل عند املوؤلفة 

يف ا�ستخدام امل�سطلح، »ويبدو اأن ت�سمية  ال�سعر احلر 

اأوائل  منذ  العربية  والبلدان  العراق  يف  �ساعت  التي 

ال�سعر  من  منط  على  للداللة  ا�ستعملت  اخلم�سينات 

الذي  العربية  للق�سيدة  التقليدي  النظام  عن  خرج 

يعتمد فيه البيت ال�سعري �سطرين متوازيني عرو�سيا 

وينتهي عدد التفعيلت فيه من �سطر اآخر دون التزام 

بنظام ثابت يف القافية«)17(.

اإن هذه الت�سمية تفتقر اإىل الدقة فهي تلتب�س بامل�سطلح 

اأي  ال�سعر املتحرر مطلقا من  الذي يعني:  االجنليزي 

اأول  الريحاين  اأمني  كان  وقد  مطرد،  اإيقاعي  ترتيب 

مبفهومه   1920 عام  امل�سطلح  هذا  اإىل  اأ�سار  من 

الغربي، وا�ستعملته جماعة اأبوللو، فاأطلقوه على نوع 

من ال�سعر كانوا ميزجون فيه عدة بحور يف الق�سيدة 

الواحدة، اأما ال�سعراء الرواد كنازك امللئكة وال�سياب 

احلر،  ال�سعر  ا�سم  وىل  االأ على حماوالتهم  يطلقوا  فلم 

لون  باأنها  البداية  يف  امللئكة  نازك  و�سفتها  »لقد 

اأ�سلوب جديد، طريقة، وو�سفها ال�سياب باأنها  جديد، 

ال�سعراء  هوؤالء  ولكن  والقوايف،  وزان  االأ متعدد  �سعر 

عادوا فا�ستعملوا ت�سمية ال�سعر احلر بعد اأن �ساعت يف 

دبي«)18(. الو�سط االأ

ويبدو اأن اأع�ساء التجمع كانوا قد اطلعوا على مناذج 

من هذا ال�سعر، املتحرر حتررا تاما من الوزن والقافية 

ال�سورة،  لهذه  وفقا  اأي�سا  وكتبوه  الغريبة  ب�سورته 

فكان اأن اأخذوا على نازك ت�سميتها لتجاربها ال�سعرية  

بال�سعر احلر، وعدوا ا�ستخدامها هذا ا�ستخداما مزيفا 

اإبراهيم جربا اإىل تاأكيده بقوله:  وهو ما يذهب جربا 

»اإن نازك ت�سمي ال�سعر املوزون املقفى دومنا ترتيب 

الذي يتفاوت عدد التفعيلت يف اأبياته بال�سعر احلر، 

اأن يتقيد بهذه القيود  اأن ال�سعر ال ميكن  مر  وواقع االأ

كلها وي�سمى اعتباطيا حرا،،،«)19(.

م�سطلحات  اقرتاح  �سعر  جملة  اأع�ساء  حاول  قد  و 

يلتزم  الذي  ال�سعر  من  النوع  هذا  على  تطلق  اأخرى 

بالوزن و مار�سته نازك امللئكة و بدر �ساكر ال�سياب 

و غريهما  فاأ�سار اخلال اإىل ت�سميته ب�سعر الوزن وقال 

اأنه ال�سعر الذي يدخل فيه تنويع التفعيلت،

النويهي  حممد  ت�سمية  لوؤة  لوؤ الواحد  عبد  ناق�س  و 

املقرتحة لهذا النوع و ذهب اإىل رف�سها �سواء كانت 

ن املنطلق  ال�سعر املنطلق اأو �سعر ال�سكل اجلديد وذلك الأ

قد يعني انطلقا كامل من قيود الوزن والقافية، وقد 

يختلط بالت�سمية مع ال�سعر احلر بينما ال�سكل اجلديد 

ن هذا اجلديد �سي�سبح  فان ت�سميته �ستبدو ناق�سة الأ

قدميا يف امل�ستقبل و قدم الباحث اقرتاحه يف ت�سمية 

هذا ال�سعر ب�سعر العمود املطور)20(. 

معتمدا  هذا   ت�سميته  يف  لوؤة  لوؤ الواحد  عبد  وينطلق 

على ما تذهب اليه نازك امللئكة يف كتابها من اأن 
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ال�سعر ينطلق اأال من تغيري النظام يف بحور اخلليل من 

حيث ال�سكل اخلارجي مع املحافظة على  اجلوهر من 

حيث اعتماد التفعيلة  فيقول » انني اأجد يف هذا العمل 

انتقاال من العمود اخلليلي اىل عمود اآخر يختلف عنه 

و رمبا ميكن اأ ن اأ�سميه �سعر العمود املطور.«)21(

:PROSE POEM م�سطلح ق�سيدة النثـر *

يبدو م�سطلح ق�سيدة النرث م�سطلحا مبهما، فبينما 

اإىل ال�سعر جتيء  توحي كلمة ق�سيدة بانتماء الن�س 

الت�سمية  الدائرة، وت�سبح  كلمة نرث فتخرجه من تلك 

نرث  هو  وال  �سعرية  ق�سيدة  هي  فل  مبهمة،  ت�سمية 

كامل، واإمنا هو م�سطلح متوهم ال ينتمي اإىل ال�سعر 

اإىل النرث ولهذا فاإن ق�سية امل�سطلح هي  وال ينتمي 

اأول ما يواجه الدار�س. 

ويرى الدكتور عبد القادر الُقط اأن هذا امل�سطلح يثري 

فيقول:  والنرث  الق�سيدة  طريف  بني  وا�سحة  مفارقة 

»وقد اأثارت املفارقة الوا�سحة بني طريف امل�سطلح« 

الق�سيدة والنرث« - وما زالت تثري- كثريا من اجلدل، 

اإذ كيف ميكن اأن يكون النرث« ق�سيدة »مع ما للق�سيدة 

يف ال�سعر العربي من وجود متاأ�سل طويل و�سكل حمدد 

معروف؟  وقد اقتب�س رواد ال�سكل اجلديد م�سطلحهم 

عن  تخلت  التي  مناذجه  وبع�س  الغربي  ال�سعر  من 

الغرب  يف  املتلقون  يجد  ومل  والقافية،  الوزن  قيود 

باأ�سا من ن�سبة الن�س النرثي اإىل الق�سيدة«)22(. 

طار  ويتبع ق�سية امل�سطلح ق�سية اأخرى هي ق�سية االإ

للق�سيدة  فبالن�سبة  الق�سيدة،  هذه  فيه  تكتب  الذي 

نهجا  تتبعان  فكلتاهما  التفعيلة  وق�سيدة  العمودية 

ال�رسط  هي  والتفعيلة  العرو�سية،  الكتابة  يف  معينا 

القافية  تلعب  كما  يقاعية،  االإ الق�سيدة  لكتابة  ول  االأ

اأ�سا�سيا يف  الوزن دورا  لها وظيفة جمالية مع  التي 

يوجد  ال  النرث  ق�سيدة  لكن  الق�سيدة،  مو�سيقى  بناء 

ي�سعها يف  اأن  للمتلقي  اأطر ميكن  اأو  قوانني  اأي  لها 

من  اأكرث  تواجه  الق�سيدة  هذه  فاإن  ولهذا  اإطارها، 

اإ�سكالية يف م�ستوياتها التنظريية والتطبيقية.

لونا  كانت  التفعيلة  ق�سيدة  اأن  النقاد  بع�س  ويرى 

هي  النرث،  ق�سيدة  ولكن  الغرب،  مع  املثاقفة  من 

نوع من التبعية للغرب، يقول الكاتب مظهر احلجي: 

لونا  كانت  التفعيلة  ق�سيدة  اإن  القول  »ن�ستطيع 

ال�سعراء  تاأثر  فقد  الغرب،  مع  املثاقفة  األوان  من 

عن  ين�سخلوا  مل  ولكنهم  الغربي  بال�سعر  العرب 

خمرجا  وجدوا  بل  الفنية  ومكوناته  الرتاثي  �سعرهم 

يف  مو�سيقية  بنية  باأ�سغر  الت�سكيل  خلل  من  لهم 

العرو�س العربي  وهي التفعيلة ، مع املحافظة على 

الت�سوير،  واأ�ساليب  الف�سيحة  العربية  التعبري  األوان 

ن�سانية،  واالإ العربية  �سطورة  واالأ بالرمز  واغنائها 

وتطوير ال�سكل الفني لي�سل اإىل الوحدة الع�سوية مع 

خرى  االأ دبية  االأ جنا�س  االأ تكوين  باأ�ساليب  اإغنائه 

كال�رسد والق�س والبناء الدرامي واحلوار. اأما ق�سيدة 

النرث فاإنها ال تن�سوي حتت عنوان املثاقفة بل حتت 

الغربية،  عنوان االن�سلخ والتبعية املطلقة للق�سيدة 

الف�سحى  اللغة  �سوى  عربية  مرجعية  من  متلك  وال 

التي حاول بع�س رواد هذه الق�سيدة  ن�سفها«)23(.   

ورغم هذا فقد ظل م�سطلح )ق�سيدة النرث( هو امل�سطلح 

كرث ا�ستعماال و�سيوعا يف النقد املعا�رس من غريه  االأ

الكتابي  النمط  على  اأطلقت  التي  امل�سطلحات  من 

�سماء التي  ال�سبيه بال�سعر والنرث معا. وهذه بع�س االأ

اأطلقت على ق�سيدة النرث- و جمعها الدكتور عز الدين 

املنا�رسة- منذ ن�ساأة ال�سبيه عام 1905 )حني كتب 

اأمني الريحاين اأول ن�س من نوع ال�سعر املنثور( وحتى 

الفني، اخلاطرة  املنثور، النرث  ال�سعر   -:2001 عام 

النرث  فنية،  قطع  اخلاطراتية،  الكتابة  ال�سعرية، 

املركز، ق�سيدة النرث، الكتابة احلرة، الق�سيدة احلرة، 

�سذرات �سعرية، الكتابة خارج الوزن، الق�سيدة خارج 

التفعيلة، الن�س املفتوح، ال�سعر بالنرث، النرث بال�سعر، 

الكتابة النرثية- �سعرا، الكتابة ال�سعرية- نرثا، كتابة 

واحلر،  العمودي  غري  الثالث، النثرية،  اجلن�س  خنثى، 

القول ال�سعري، النرث ال�سعري، ق�سيدة الكتلة.

دباء حول واقع ح�سور هذا    ومهما اختلف النقاد واالأ

دبي يف الذوقية العربية، فاإن ف�ساء تفاعله  اجلن�س االأ

وان�سهاره اأ�سحى واقعا ال مفر منه، خا�سة اأمام ف�سل 

الناقد يف حد ذاته يف ر�سد خ�سائ�س جممع عليها 

بداع  االإ اآليات  عن  ومعرب  موحد،  م�سطلح  اإطار  يف 

لهذا اجلن�س، ثم اأن املتلقي الن�سط يف هذا املجال قد 

بدالالت  امل�سطلح  اإنتاج  يف  الفاعل  ح�سوره  �سجل 

خمتلفة، العتقادي اأن تنا�سل امل�سطلح يزداد مع كل 

الذي  مر  االأ وهو  ذاته،  بداعي  االإ ثر  للأ مبدعة  قراءة 

فجر لعبة اال�ستن�ساخ اال�سطلحي مل�سطلح ق�سيدة 

النرث يف ال�سعرية العربية، واأو�سلها اإىل ما يزيد عن 

الغاية  اإدراك  يحاول  ا�سطلحيا؛  م�ستن�سخا  ع�رسين 

دبية يف الن�س، باالتفاق مع جوهر نظرية القراءة  االأ
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بداع معا. والتلقي واالإ

* م�سطلح الغمو�س:

�سكالية    ا�ستطاع م�سطلح الغمو�س اأن ميتلك �سفة االإ

نه يف اإطار ال�سعر ميتلك يف ذاته تناق�سا  عند النقاد، الأ

�سل تعبري عما يف النف�س، اإال  وتعار�سا.. اإذ هو يف االأ

اأن هذا التعبري جاء غام�سا وم�ستغلقا، فهو تف�سري غري 

املعا�رس على  ال�سعري  الن�س  انفتاح   ولعل  مف�رس، 

اللعبة   على  يقت�رس  ال  الرتكيبي  اللغوي  الوجود 

فنية  ان�ساق  اإىل  ذلك  جر  على  بل  املجازية وحدها، 

لها جذورها البلغية: كاحلذف، والتقدمي ، والتاأخري، 

وامللفوظات االعرتا�سية، والفراغات ال�سامتة والرمز  

�سبق   ما  باإخ�ساع  لفاظ،  االأ من  احلو�سي  وا�ستعمال 

مر الذي يقود  يا اجلديدة  التوظيفية، وهو االأ اإىل الروؤ

املتلقى نحو اإدراك م�ستويات الغمو�س يف الن�س الذي 

ي�سطلح عليه يف ف�ساءات نقدية كثرية مب�سطلحات 

جني�سة مثل م�سطلح الغمو�س /التعمية، و م�سطلح 

بهام، الغمو�س/ االإ

هذا ما حاول عر�سه وتف�سيله الدكتور عبد الرحمن 

احلداثة«،  �سعر  يف  بهام  »االإ كتابه  يف  القعود  حممد 

ال�سعرية  يف  الغمو�س  م�سطلح  جتاوز  اأكد  حيث 

ال�سعر  حركية  فر�سته  جني�س  م�سطلح  اإىل  العربية 

معريف  وم�سطلح  كظاهرة  بهام  فاالإ ذاته،  احلديث 

و�سيفي يف منت الق�سيدة وتركيبيتها جتاوز ظاهرة 

وم�سطلح الغمو�س التي بداأ التعبري عنها يف الع�رس 

منا�رس  بني  النقاد  �سجال  حولها  ودارت  العبا�سي، 

ال�سكوى  ترتفع  احلا�رس  ع�رسنا  ويف  ومعار�س. 

ال�سعري  الن�س  يكتنف  الذي  بهام  االإ مع  وتتكثف 

اأن يف�س  احلداثي، حتى بات ي�ستع�سى على القارئ 

اإن كان يحمل داللة   - بداللته  وان مي�سك  مغاليقه، 

م�سطلحي  من  كل  اأن  بيد  امل�ستبعد-،  وهو  حمددة 

بهام يف ال�سعر العربي احلديث جتاوزا  الغمو�س واالإ

نظريهما يف ال�سعر العربي القدمي.

اأوردناه  ما  اإىل  امل�سطلحي  التجاوز  هذا  ويرجع 

املحموالت  وفق  امل�سطلح  �سناعة  اإطار  يف  �سابق 

بعاد الثقافية وعمقها  الثقافية واأن�ساقها، فات�ساع االأ

ناحية،  من  بها  احلداثي  ال�سعر  وت�سبع  ع�رسنا،  يف 

الواقع  وراء  ما  تق�سي  اإىل  احلديث  ال�ساعر  جلوء  ثم 

من  العامل  من  خر  االآ اجلانب  ا�ستك�ساف  اإىل  �ساعيا 

من  جرائي  االإ املنفذ  ي�ستعري  جعله  اأخرى،  ناحية 

احلوا�س  تعطيل  اإىل  يعمد  فاأ�سبح  ال�رسيالية،  عوامل 

يف الكتابة انطلقا من املنهج الرامبوي يف الت�سكيل 

مر الذي عجل  – ن�سبة اإىل نيكوال اأرثر رامبو- وهو االأ
بعد  للغمو�س  الثاين  امل�سطلحي   اجلني�س  بظهور 

وتعددها  الثقافة  فرتاكم   « التعمية،،  وهو  بهام  االإ

اأن  يعني  ال  احلديث  ع�رسنا  يف  وعمقها  وتنوعها 

ال�ساعر يتحرك يف اأفق مزدحم بهذه الثقافات فح�سب، 

من  فيه  )م�سطلحيا(   دالليا   ازدحاما  يعني  واإمنا 

اأمام  باحلرية  املتلقي  ي�سيب  ما  والتعدد  ال�سبابية 

الن�س ال�سعري«)24(.

والتعمية،  بهام  واالإ الغمو�س  �ساأن  من  يكن  ومهما 

يف  ال�سمني  التداخل  ذلك  هو  هنا  القول  ف�سل  فان 

اإنتاج امل�سطلح بني ال�ساعر املبدع واملتلقي والناقد، 

اإىل  ي�سعى  الفكري  الثالوث  هذا  واحد �سمن  كل  ن  الأ

خر، وهنا بالذات  دراك االآ منوذج املعريف الإ تقدمي االأ

م، فما هو  ي�ستحدث اجلني�س امل�سطلحي للم�سطلح االأ

ن�سق ثقايف ومعريف ما  لي�س هو كذلك �سمن  اإبهام 

نحو  دائما  يقودنا  وهذا  �سحيح،  والعك�س  اآخر،  عند 

يديولوجية  العودة اإىل فكرة املحموالت الثقافية واالإ

الفاعلة يف اطر عملية ت�سكيل امل�سطلح فل ن�ستطيع 

دبي. وخل�سة  االأ الن�س  جتاوزها خا�سة يف جمال 

ما �سبق اأن كل ت�سكيل م�سطلحي يف ف�ساءات النقد 

ونقد النقد تبقى يف تقديري خا�سعة لفل�سفة وماهية 

املرتبطة  املاهية  حتديد  من  فانطلقا  ذاته،  ال�سعر 

يتحدد  واملتلقي  والناقد  للمبدع  الثقايف  بالن�سق 

دبية،  االأ للظاهرة  اال�سطلحية  الداللة  بناء  م�سار 

وباإبعادها عن اأن�ساقها وحمموالتها نكون يف �سياق 

خارجية  قوانني  فر�س  اإىل  والعودة  الظاهرة  تقنني 

بداعية وهي يف العدم. ُتاأطر العملية االإ
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ليا�س خوري ها نائمة«.. لإ »كاأنَّ

عر وتتقّبُل املوَت وتتحّداه يف اآن!! روايٌة تهيُم بال�سِّ

ن�ســر جميـل �سعـث
 

 �ساعر وناقد من فل�سطني

امليثولوجيا  يف  املتخ�س�س  اإلياد،  مر�سيا  املجري:  البّحاثة  يذكر 

اأن النوم واملوت، يف  �سطورة«  ديان، يف كتابه »مظاهر االأ وتاريخ االأ

غريقية: »هبنو�س« و »ثناتو�س«، اأخوان �سقيقان. وعند  امليثولوجيا االإ

قّل ابتداًء من زمن ما بعد  ا، ي�سّبه املوت بالنوم، على االأ اأي�سً اليهود، 

ال�سبي. النوم يف القرب، اأو يف �سيوؤول، اأو يف املكانني مًعا. وامل�سيحّيون، 

بدورهم، اأخذوا بهذا الت�سبيه بني املوت والنوم واأحكموا �سياغته: »يف 

ارقد«.   
ّ

الرب �سلم  يف  من،  �سلم  يف  هادئ،  نوم  يف  ارقد  ارقد،  �سلم 

دب اجلنائزي«. وهذه من اأكرث ال�سيغ �سيوًعا يف االأ

و ع�شق اإ�شايّف، لل�شعر وال�شعراء، ك�نها  اأ  ، نها نائمة« كتحدٍّ تي رواية »كاأ تاأ

حَتّد،  فل�شفُة  هي  ذلك  طريق  ومن  لذاته.  ال�شعر  وحتّب  بذاتها،  �شعرية  رِوايًة 

�شئلة امل�ت والن�م، ب�ا�شع واختالف مدل�لتهما ن مًعا، لأ ا، وقب�ل، يف اآ ي�شً اأ

درا�سات



»كاأنها  اجلديدة:  روايته  ن�ّس  اإىل  الدخول  وقبل 

بي العلء  نائمة«، ُيوّقع اإليا�س خوري الن�س ببيت الأ

املعري: 

»املوت نوم طويل ال هبوب له 

والنوم موت ق�سري بعُثه اأمم«.    

وهو البيُت امَلدخُل ُم�ساًفا، حتًتا منه، هذا االقتبا�س 

َي  اأُتِ وقد  نائمة«.  ولكنها  ال�سبّية  متت  »مل  لوقا:  من 

�سئلة  ا ال منا�س من اإحيائه الأ بكّل هذا بو�سفِه تنا�سّ

يقاظ الفرق ال�سادق  املوت والنوم، وبو�سفه جر�ًسا الإ

بني وقائع املنامات املنق�سمة على َو�سَفني: النبوءات 

اللزوميات/  يف  ا،  اأي�سً هناك،  اأّن  ونذكر  وهام.  االأ و 

بيات املت�سابهة  ول �سفحة 59، بيتـًا من االأ اجلزء االأ

واملتماثلة يف املعنى، ذاته، لدى املعري، وهو: 

»ونومي موت قريب الن�سور 

وموتي نوم طويل الكرى«.  

ا، جنده، هنا، يف قلب بلغة العرب الذين  ال�سدُق، اأي�سُ

ّنوا غداة انتقال وانتهاء املعنى وطماأنينته، من  اطماأ

عندما  القارئ؛  قلب  يف   - بطنه  ال   - ال�ساعر  قلب 

حتى  جنٍب،  اإىل  جنًبا  لفاظ،  االأ يف  املعاين  زرعوا 

يف  املن�سجم  لفاظ  االأ اختلف  من  حياتها  ا�ستمدت 

�س نف�َسه بالو�سف والطباق، كما يف بيت  معنى ين�سّ

بو�سفه  البلغة،  بعني  نقراأه،  والذي  ّول،  االأ املعّري 

والتاريخية  ال�سعرية  الرواية  لهذه  �سعرّيا  َمدخًل 

والطباق بني  العديدة  ال�سفات  بالطباق بني  املليئة 

�سماء واأفعال اأ�سحابها.  االأ

والرواية تهتّم بجماليات ال�سعر العربي بقدر ما تقرن 

تبداأ  الرواية  واأغرا�س  بعاد  الأ فقراءة  ال�سعر باملوت. 

من قراءة بيت املعري الذي يتطلب تعريف الت�سبيه.. 

باأمٍر  اأمر  اإحلاق  هو:  وا�سطلًحا  التمثيل.  لغًة:  هو 

يف �سفٍة م�سرتكة بينهما باأداة ملفوظة اأو ملحوظة 

داة؛  لغر�س يق�سده املتكلم، اأو قد تختفي اأو تنعدم االأ

املوؤكد  اأرقاها  الت�سبيه  اأنواع  من  العديد  فهناك 

ال�سبه؛  ووجه  اأداته  حتذف  الذي  والبليغ  املجمل، 

داة فيه دعوى الحتاد بني  ولعل �رّس هذا اأن حذف االأ

الطباق بنوعيه،  واأما  الت�سبيه: املوت والنوم.  طريف 

يجابي: )طويل  x  ق�سري(، وال�سلبي: )بعثه اأمم X ال  االإ

هبوب له(؛ في�سيء املعنى ويحييه. 

من  ن�سيًبا  �سلمته،  طالت  واإن  اآدم،  ابن  لكّل  واإن 

حال.  اأية  على  وال�سلبي،  يجابي  االإ ب�سديه  الطباق 

اأكرث تقدير؛ ذلك  اإيجابّيا، على  ن، ن�سيًبا  االآ واإّن يل، 

ّن الرواية رفيعة وطويلة، وهذه القراءة، التي اأ�رسع  الأ

اأّن  على  ما!  حّد  اإىل  وق�سرية  متوا�سعة  بتقدميها، 

ن�سلك  عناوين؛  اأربعة  اىل  نق�سمها  التي  القراءة  هذه 

وجدلية  وحتليلية  جمالية  عّدة،  نقدية  م�سالك  فيها 

�سماء نف�سها  حداث وال�سخو�س، واالنطلق من االأ للأ

واملت�سارعة،  املتعددة،  التاريخية،  االبعاد  لقراءة 

يف جممل العمل الروائي البارع يف توظيفه املحكّية 

اللبنانية داخل �رسديات حمكمة. 

املوت، البيا�س، ال�سعر:

ع�سق  اأو   ، كتحدٍّ نائمة«  »كاأنها  رواية  تاأتي  اإذن 

اإ�سايّف، لل�سعر وال�سعراء، كونها ِروايًة �سعرية بذاتها، 

وحتّب ال�سعر لذاته. ومن طريق ذلك هي فل�سفُة حَتّد، 

والنوم،  املوت  �سئلة  الأ مًعا،  اآن  يف  وقبول،  ا،  اأي�سً

بوا�سع واختلف مدلوالتهما. 

كّل  تدور  التي  املحورية،  الرواية  �سخ�سية  ميليا، 

اأحداث الرواية يف نومها، ينطبق عليها هذا البيت، يف 

اجلزء   - املعري  لزوميات  من  الـ44،  ال�سفحة  راأ�س 

ول:  االأ

»َكِرَيْت ف�رسَّت بالكرى وحياُتها 

ها«.  اأكَرت فجّر نوائًبا اإكراوؤُ   

لل�سعر هو املوت.  كرَب  االأ العدوَّ  اأن  هي« كانت تعرف 

على  يتغلب  اأن  ي�ستطيع  ال�سعَر  اأن  �سحيًحا  لي�س 

املوت.. وظيفة ال�سعر اأن يجعلنا نتقبل املوت ونتاآلف 

َغَلَب وانت�رَس عليه، بينما هو  ه  اأنَّ معه، بحيث نعتقد 

)�س205(  ال�رسي«.  و�سوته  املوت  ابن  احلقيقة  يف 

بوجود  مت�سُك  الروايَة  اأن  �سنعرف  هنا،  من  انطلًقا 

ال�سيما  لوان،  االأ �سيادة  متثلها  جنائزية؛  نزعة 

دنى  الأ بالنزول  العني  مطالبة  مع  وال�سعر.  البيا�س 

الرواية  �سغف  خلفيات  يف  والتاأمل  البيا�س  طبقات 

ع�سى، ب�سار بن برد؛  بال�سعر وال�سعراء كـ: املعري، االأ

�سارة  هم �سفاٌت كنائية تّتحد اأو ت�سرتك يف االإ فاأ�سماوؤ

بال�سفة  يتمّتع  ع�سى  االأ كان  واإّن  العماء،  اإىل م�سري 

يف  املوت  وح�سة  �سوء  ويف  له.  ا�سًما  اطماأنت  التى 

جّو اأبي العلء اأحمد بن عبداللـه بن �سليمان ال�رسير، 

فاإننا  املوت؛  لهما حمب�س  رهني املحب�سني، م�ساًفا 

لفة يربط الروائّي وميليا بال�ساعر  جند دوام الوّد واالأ

على  وانت�سارها،  لوان  االأ ح�سور  املب�رس.  ال�رسير 
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الذي  املعري  حتاكي  ميليا  اأن  لو  كما  مكثف،  نحو 

لوان  حتدى واأعجز املب�رسين با�ستخدامه الوا�سع للأ

وخلقه لل�سور احل�سية. ومعه �سعراء عمي وخلقون. 

ا، يتلعب اإليا�س خوري باللغة العربية، يف �سوء  اأي�سً

والدالالت  املعاين  املعري وتفل�سفه وتوطينه  تلعب 

»كانت  ال�ساهد:  هذا  فلنتاأمل  لفاظ.  واالأ احلروف  يف 

حروف  كل  اأنينها  ت�ستنزف  التي  كاملذهولة  ميليا 

وجاع التي  العلة، التي اقتنعت ميليا باأنها حروف االأ

خر  االآ بالبع�س  بع�سها  العربية  اللغة  كلمات  ت�سل 

املعاين  تكييف  على  القدرة  م�سدر  العلة  من  جاعلة 

القوارب،  جماذيف  ت�سبه  احلركات  اإن  واخت�سارها.. 

والياء،  والواو  لف  االأ اأ�سوات:  ثلثة  اإىل  تقود  واإنها 

وت�سّكل  اأي،   / اأو   / اآ  ن�سان:  االإ اأوجاع  تختزل  التي 

 )..( �سياء«  االأ بت�سمية  لها  وت�سمح  الكلمات،  مفا�سل 

ّم، حني تكون غائبة، �رسورة لغوية.  »اكت�سفت اأّن االأ

اأجنبتك،  التي  باملراأة  تفّكر  نك  الأ ال  اأمي  يا  ت�رسخ 

لف التي ت�سم امليم  ن �سفتيك يف حاجة اإىل االأ بل الأ

وتنحني على الياء«  )�س289(. هذا التلعب هو اأثر 

اأ�سله يف هذا البيت للمعري: 

»اأعياك خّل، ولوال قدرة �سلفت  

مل يكِن اجلمُع بني اخلاء واللم«.    

اأو قوله: 

 فل�ست لهم واإن قربوا األيفا  

كما مل تاأتلف ذال وظاء   

َتو�سَعِة عيوننا كقراء حتى بلوغ �سفتي  اإىل  وتعالوا 

اجلحوظ اخل�سوع؛ مبا هما من لوازم املوت واملفاجاأة 

اأو  اإحياًء  خرية، بو�سفها  والده�سة والقراءة. وهذه االأ

ا لتنا�ّس الرواية مع ن�سو�س روائية اأخرى،  ا�ستنها�سً

مثًل: التنا�س بني »املت�سائل« يف رواية اإميل حبيبي 

النح�س  اأبو  ف�سعيد  الرواية.  ع�سى« يف هذه  »االأ وبني 

ينتمي  الرئي�سية،  حبيبي  رواية  �سخ�سية  املت�سائل، 

كما   – اأ�سلها  يرجع  فل�سطني،  يف  عريقة  اأ�رسة  اإىل 

اأ�سلها من قرب�س،  َم�سبّية حلبية  – اإىل  يقول �سعيد 

اأبجر  كرب  االأ جده  �سباها  النك«  »تيمور  �سبايا  من 

بن اأبجر؛ وُيف�رّس �سعيد ملاذا »املت�سائل«؟ بقوله: اإنه 

اإدغام كلمتي املت�سائم باملتفائل، ف�سيمة هذه العائلة 

بني بني، فل هي باملتفائلة وال هي باملت�سائمة. اأما 

�رسة عريقة  من�سور، يف رواية خوري، والذي ينتمي الأ

ع�سى الغزلية  يف فل�سطني من حوران؛ فريوي اأبيات االأ

ال�سياق  للدخول يف  اأو ميهد  �سياق رحيل يخ�س  يف 

اجلنائزي. والغزليات التي ي�سوقها الراوي هي تورية، 

بيات الغزل داخلة يف رمزية املوت  تفارق عربها االأ

خري ابنه و�سوته  الذي هو يف احلقيقة اأبو ال�سعر. واالأ

ال�رسي. من�سور يطرب ملو�سيقى الكلم، وميزج بني 

ن  االآ يعي�س  والرثاء،  املدح  وبني  واخلمريات  الغزل 

حلظات الفرح مع ميليا )املتنبئة اأو العارفة(، ولكنه 

ال يعرف اأو ال ي�سمع �سوت املوت ال�رسي وهو يروي 

لها عن البيا�س وال�سعر. لقد »اأراد اأن ين�سد الق�سيدة 

ولكنه مل يتذّكر �سوى مطلعها: 

»ودع هريرة اإن الركب مرحتل... 

وهل تطيق وداًعا اأيها الرجل«.    

ع�سى  االأ بيكمل  كيف  »بتعريف  باحلكي:  معّقًبا 

ميليا.  يا  عنك  يحكي  عم  كاأنه  واهلل  الق�سيدة، 

بال�سعر  حت�سي  ياك  بدي  »تقريًبا،  ؟  اأنا«   »عني 

م�سقول  فرعاء  »غراء  ا�سمعي:  عنك،  مكتوب  كاأنه 

عوار�سها مت�سي الهوينى كما مي�سي الوجي الوجل«. 

يا  الوجل  الوجي  »انت  لها:  �سارًحا  يتغزل  وراح 

خايف.  كاأنه  خايف،  م�س  ال  وخايف،  اأبي�س  ميليا، 

هادي  ت�سابه،  م�س  هادي  الطويلة  والرقبة  البيا�س 

وكاأنها  بي�سا  فت�سبيه.  اخلايف  امل�سي  اأما  �سفات، 

كاأنها  بني  الفرق  »�سو  خايفة«...  م�س  يعني  خايفة، 

وبني اخلايفة« ؟ �ساألت ميليا. »الفرق هو ال�سعر، هو 

واإىل  ب�سيء تاين،  تفكر  �سيء بيخليك  الت�سبيه، يعني 

بني  الفرق  �سو  »وبعدين  قالت،  فهمت،  »ما  اآخره«... 

يعني  بعرف،  »اأبي�س  �ساألت:  والت�سبيه«،  الو�سف 

يا  يا ميليا  ؟ »ال  ا�سم، م�س هيك«  اأبي�س، هيدا  لونه 

حبيبتي، هادا م�س ا�سم، هادا اأفعل التف�سيل، بتعريف 

واهلل اأنا ما بعرف�س لي�س ب�س اأقراأ ال�سعر بح�س حايل 

عم طري، الواحد بيطري على املعنى، يعني طرب، كيف 

�سو  »ال�ساعر  ميليا:  �سالْت  �سعر«؟...  اأكتب  ياين  بدك 

ع�سى«، جاوبها، من�سور: »كان ن�س  كان ا�سمه«؟ »االأ

التنا�س،  ع�سى«. علمة  االأ �سموه  اأعمى من�سان هيك 

اإًذا، هي ت�سابه الطريقة بني من�سور و�سعيد، فعندما 

ع�سى، اأجابها من�سور �سارًحا،  �سالت ميليا عن ا�سم االأ

مّت  وقد  ال�ساعر.  عليها  التي  وال�سفة  احلالة  بدوره، 

بدوره،  اأجاب،  �سعيد  ا،  اأي�سً ال�سفة.  يف  اال�سم  احتاد 

�سفتني  اإدغام  باأنه  »املت�سائل«؟  ا�سم  ملاذا  ا:  مف�رّسً

متناق�ستني: )مت�سائم، متفائل( يف كلمة جديدة، تكون 

نزوى العدد �5 / ابريل �200 

73

الروايَة مت�شُك 

ب�ج�د نزعة 

جنائزية؛ متثلها 

ل�ان،  �شيادة الأ

ل�شيما البيا�ض 

وال�شعر. مع 

مطالبة العني 

دنى  بالنزول لأ

طبقات البيا�ض 

مل يف  والتاأ

خلفيات �شغف 

الرواية بال�شعر 

وال�شعراء 

كـ: املعري، 

ع�شى، ب�شار بن  الأ

هم  �شماوؤ برد؛ فاأ

�شفاٌت كنائية 

و ت�شرتك يف  تّتحد اأ

�شارة اإىل م�شري  الإ

العماء.

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 



ا�سًما و�سفة للعائلة. ت�ساءلت ميليا با�ستغراب: »اأعمى 

و�سايف جمال املرا« ؟ اأجابها من�سور: »�ساف بقلبه 

م�س بعيونه، وكان ملّبك قدام املرا، متل ما اأنا ملّبك 

عليك  ويلي  زائرها..  جئت  ملا  هريرة  »قالت  معك«.. 

وويلي منك يا رجل«. مل ت�ساأله ميليا ملاذا ال يكتب 

ت�سبيها  خوفها  يكن  ومل  خائفة،  كانت  نها  الأ ال�سعر، 

بل �سفة« )�س129(.. »راأت ميليا نف�سها بي�ساء يف 

املنام، ومل تفهم من اأين جاءها هذا البيا�س« )15(.  

حيث من�سك باإليا�س خوري كما لو كان �ساعًرا، يحر�س 

اأ�ساله  الذي  ال�سواد  با�ستبدال  املعنى  تعميق  على 

�سئلة الوجودية  املعري فكًرا و�سعًرا على امل�ساكل واالأ

والواقع امُلواجه؛ ببيا�س احتفايّل. )لعله ناقد حّفار 

يف الطبقات الوجودية والتاريخية والدينية، و�ساخر(. 

ا وثباًتا وانفرا�ًسا  بيا�س اأكرث ات�ساًعا و�سيولة ورق�سً

ولبو�ًسا وحمولًة؛ بيا�س احتفايّل ومو�سمي َيحلو لنا 

ّن الروائي اكتفى وح�سب،  اأن جُن�ّسده بعرو�س املعري، الأ

بتج�سيد بيا�سه بالعرو�س: ميليا، التي اأحبها من�سور 

للنا�رسة دونها،  اأال يغادَر بريوت  الفل�سطيني، وقّرر 

ال�رسير -  ال�ساعر  واأما عند  ال�سفة.  جل هذه  الأ فقط 

وال�سفُة معكو�ستان يف  العرو�ُس  نتذكر -  كما نحن 

هذه ال�سورة احل�سية الرائعة: 

»ليلتي هذه عرو�س من الزجن  

عليها قلئد من جمان«    

وهذا البيت يذكرنا باأن الرواية ُمق�ّسمة، اإجرائّيا، اإىل 

و  وىل  االأ الليلة  منذ  من�سور  روى  وقد  لياٍل.  ثلث 

اأ�سعار  الثانية، ما روى من  الليلة  ثلثي  يزيد عن  ما 

ّن �سهر الع�سل الذي كان قد اأم�ساه يف فندق  الغزل؛ الأ

»م�سابكي« ب�ستورة، كان، حّقا، منا�سبة ومقاًما ينده 

�سعار:  مثل هذه االأ

»العبت باخلاتـم اإن�سانة 

كمثل بدر يف الدجى الناجم    

 وكلما حاولت اأخذي به 

من البان املرتف الناعم    

األقته يف فيها فقلت انظروا 

قد اأخفت اخلامَت يف اخلامت«.    

لكن من�سور الذي اأعّد اأبياًتا كثرية من ال�سعر العربي 

كي ين�سدها وهو ي�رسب ال�سمبانيا يف غرفة الفندق، 

قبل اأن ي�سّم هذه املراأة احلليبية اإىل ذراعيه مل يجد، 

اأواًل، �سوى هذين البيتني: 

»وجبال لبنان وكـيف بقطعها 

وهو ال�ستاء و�سيفهن �ستاُء    

 لب�س الثلوج بها علّي م�سالكي  

ها �سوداُء«  فـكاأنها بـِبيا�سِ   

باملراآة وجهها عتمة  الرواية  اإذ ميكن جت�سيد منطق 

العني  اأو  اليقظة  هو  خر  االآ وجُهها  بدوره،  كاملة.، 

املب�رسة. وكما لو اأن خامة اأو مادة املراآة املح�سو�سة 

امل�ساهدة.  اإىل  العماء  من  القادمة  الرواية  ثيمة  هي 

ال�سلم،  طلب  فيها  ي�ساهد  احلياة،  اإىل  املوت  من 

تتمثل  الرئي�سية  الرواية  ثيمة  اأن  ذلك  يلزم.  ال  ما 

ب�سخ�سيتها املحورية وتدعى: ميليا، التي تعي�س على 

بحياتها.  تراها حقيقة  اأو  وتربطها  مناماتها  اإيقاع 

اإىل  الحًقا،  اأو  فوًرا،  توؤدي،  حتًما،  نبوءات،  هي  اإًذا، 

وقائع ال منجاة من وقوع �سّيئها. 

املنامات  اأن  عموًما،  َنعرف،  نحن  الرواية،  خارج 

تتغذى على وقائع وم�ساهدات يف احلياة على اختلف 

يتها  وروؤ الرواية  داخل  ولكن  واأ�سدادها.  األوانها 

الفنية يكون احلدث يف الواقع �سورة ُمعاد التقاطها 

من اأ�سلها يف املنام، وهذا ميلي علينا �رسورة عك�س 

احتلال  باعتباره  احلياة،  املوت حمل  ية  وروؤ اليقني 

لها. النوم، يف الرواية، هو لي�س اخلل�س املنادى كما 

درجت اأدبيات اأخرى اأن تناديه.. »مثلما جرى كاتب 

�سوناتات اأ�سقمه احلب على خماطبة النوم الذي ياأبي 

ملام بجفني العا�سق ال�سيئ احلظ، يقول �سيدين:  االإ

»تعال اأيها النوم، اأواه اأيها النوم، 

يا عقدة ال�سلم املميزة 

ذهان، يا بل�سم الهم  يا غا�سل االأ

يا ثرثرة الفقري، يا مطلق �رساح ال�سجني 

يا قا�سًيا ال مباليا يف�سل بني العايل وال�سافل«. 

حتياها  التي  والتجارب  الوقائع  جمموع  اأن  كما 

ميليا، تالًيا، يف اليقظة؛ لي�ست رموًزا ف�سفا�سة ت�سمح 

فتحت  لكنها  فرويدي.  نحو  على  باإفراط  بتناولها 

عرب  منت�رسة  وحكايات  كق�س�س  الدين  على  اأبوابها 

واملكان.  التاريخ  يف  وم�سائرهم  اأ�سحابها  حركة 

الديني  املجتمع  بتعرية  تقوم  هي  ذلك  وخلل 

امل�ساب بالهرطقات والدعارة املت�سرتة خلف اأجرا�س 

ر�ّسخت  الذي  ديان  االأ تاريخ  يف  وتنب�س  الكني�سة. 

ق�س�سه حوادث القتل واإ�سالة الدماء. ولكي تزيد من 

على  الرواية  تتكئ  اجلليل؛  من  والرهبة  الرعب  حدة 
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�سنان  االأ ت�ساقط  ية  فروؤ حلم:  للأ ال�سعبوي  التف�سري 

وال�سعر يف املنام ُتف�رّس بالتعب واملوت الذي يحياه 

من  االنزعاج  عن  ف�سًل  فراد؛  االأ اأحد  منه  يقرتب  اأو 

ية ال�سمك املقلي، يف فنادق طربية، ال�سيما »�سمك  روؤ

امل�سط«، الذي �سيمثل �سورة ال�سحية واملوت مبقارنته 

عندما  امل�سيح  باركه  الذي  احلي  البحرية  �سمك  مع 

غرائز  اإىل  احلّي  الديني  الرمز  فمن  املاء.  على  م�سى 

قفزات  اأو  مباركة  حياة  ال  بحيث  ال�سيا�سية.  احلياة 

328هـ،  يف  املتنبي  زارها  التي  البحرية  هواء  يف 

بن عمار  بدر  احل�سني  اأبا  �سد ومدح  االأ فيها  وو�سف 

الذي  طربية  يف  اجلي�س  قائد  �سدي  االأ اإ�سماعيل  بن 

�سد ب�سوطه  كان يهوى مبارزة اال�سود، الذي �رسب االأ

طربية،  مكانة  على  نتعرف  و�سوف  قتيًل.  فارداه 

من ال�رساع، يف جانب مهّم من اأحداث الرواية التي 

بالديني  امل�سبع  التاريخ  �سوء  يف  بقراءتها  ت�سمح 

والوقائع  واخللفيات  الُعَقد  لبناء  كو�سيلة  املاأجور 

الديني وظلل  التاريخ  ت�سكل ظلل  ال�سيا�سية. حيث 

التاريخ ال�سيا�سي على بع�سها طبقة واحدة، وال ميكن 

عزلهما عن بع�سهما البع�س. وعلى الرغم من الوجود 

الوهمي لهذه الطبقة، اإال اأنها ت�سع الرواية يف العمق 

الفني وهي تفتح عيونها على مكان الظلل وال�رسكاء 

الطبقة  على  التحوالت  ظلل  لتتجلى  والدخلء؛ 

الواحدة، عرب التداخلت ال�رسدية املعقدة، وعرب النمّو 

دوار املت�سابهة التي  ال�رسيع لل�سخ�سيات والبدائل واالأ

البع�س..  لبع�سها  وُت�سّلمها  دوار  االأ وتبا�رس  �ست�سكن 

الوقائع  الرواية  تتناول  اإذ  وتقيم.  ُتو�سل  و  تقطع 

حداث يف بلد ال�سام يف العهد العثماين ويف ظل  واالأ

اإعلن الوالدة  – الربيطاين، وقبل  الفرن�سي  االنتداب 

الفعلية لواقع ا�سمه دولة »اإ�رسائيل«! 

هما:  اأرثوذك�سيني  لزوجني  الوحيدة  البنت  ميليا 

يو�سف، االبن الوحيد ل�سليم �ساهني، وورث عنه مهنة 

باملر�س  اأ�سيبت  التي  البيت  ربة  و�سعدى  النجارة، 

الغام�س وا�ستجابت لكل هرطقات الراهبة ميلنة يف 

دير امللك ميخائيل. للزوجني، اإ�سافة للبنت، اأربعُة 

وعائلة  مو�سى.  عبداللـه،  نقوال،  �سليم،  هم:  اأوالد، 

رثوذك�سية  االأ الفل�سطينية  امل�سيحية  حوراين  �سكري 

واأمني.  ومن�سور،  جنيبة،  م  االأ من  ومكونة  يافا  يف 

الذي  اخلردوات  حمل  يوّرثهم  موته  فقبل  ب  االأ اأما 

االجنليزية  البنادق  ت�سليح  يف  واأمه  اأمني  ا�ستعمله 

تخطيط  هناك  اليهودية.  والهجرة  االجنليز  ملحاربة 

ومنطلقات  لثيمات  َمْدرًجا  �سماء  االأ يجعل  روائي 

الن�س الروائي. �سرنى كيف اأن اأ�سماء العائلة، واأ�سماء 

اأخرى يف الرواية، هي �سور وظلل عائلية ملفاهيم 

�سيا�سية  وحتوالت  وخماوف  وقرارات  وقرابات 

جارحة وعميقة، جرت على بلد ال�سام.

والدة ميليا:

 ،1923 )يوليو(  متوز   2 يف  ال�سعبة،  ميليا  والدة 

اأن  بعد  يو�سف،  اإىل  �سلوم  ندرة  الداية  ا�ستدعت جلوء 

امللوثة  يدها  و�سعت  �سعدى.  حالة  بخطورة  �سعرت 

واإ�ساعة  للنقا�س  جماال  تعطيه  ال  لكي  فمه،  على 

حااًل،  تقفور  كرمي  احلكيم  باإح�سار  واأمرته  الوقت، 

ذى  ّن احلالة جد م�ستع�سية. اأطاع وذهب �ساعراً باالأ الأ

على فمه من يد الداية امللوثة باإفرازات املخا�س. على 

باب احلكيم دّق يو�سف طويل دون جميب، وقد اأ�سيب 

رهاق، فجل�س على درج بيت احلكيم. لكنه،  حلظتها باالإ

يف احلال، تذّكر اأن زوجته متوت، فاجته فوًرا للبديل: 

وظلها  ال�سواد،  ترتدي  التي  ال�سمينة  ميلنة  الراهبة 

�سياء. مل يحبها يف حياته، يف  ي�سقط على املكان واالأ

�سيطانة ا�ستعملت الهرطقات وال�سعوذات ملنع عملية 

لها  قال  التي  زوجته  وبني  بينه  اجلن�سي  التوا�سل 

بل رجل متنكر يف  امراأة،  لي�ست  الراهبة  »اإن  يو�سف 

�سكل امراأة، وقال اإنه يكرهها، فحجمها لي�س متنا�سبا 

ميتازون  قال،  والقدي�سات،  القدي�سون  قدا�ستها.  مع 

الأ  يف العادة بالنحول، اجل�سد يذوب من اأجل اأن تتلأ

ال�سخم يقتل روحها  اأما املراأة، فاإن ج�سدها  الروح. 

النحيلة، جاعًل منها اأ�سبه برجل ميتلك �سوت امراأة. 

امل�سيحية.  هرطقة  متثل  ميلنة  الراهبة  )�س53(. 

الرواية  اأظهرت  التي  ميليا،  رف�ست  ذلك  جل  الأ

ارتباطها فاملراأة الزرقاء، »رغبة جدتها ملكة �سلهوب 

على  ميخائيل،  بطنها  يف  الذي  ال�سبي  ت�سمي  باأن 

ا�سم دير الراهبة ميلنة، �ست�سميه عي�سى« )�س153(. 

اآذت يو�سف، بغري ق�سد، هي  ا، الداية ندرة التي  اأي�سً

ّن احلكيم،  يف م�سهد الوالدة على �رساع مع الراهبة. الأ

والراهبة  الِعْلم.  ميّثل  وغاب،  ح�سوره  طلبت  الذي 

ّن يو�سف الذي  متثل الهرطقة. ولكن حت�رس الراهبة، الأ

يجهله  ل�سبب  توّجه  بيته،  يف  احلكيم  علي  يعرث  مل 

للدير؛ على الرغم من اأنه يكن الكره للراهبة. وحتى لو 
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ح�رس احلكيم ذاته �سيغيب دوره. حادثة انك�سار �ساق 

ميليا وهي �سغرية، اأظهرت اأن »الطبيب الذي ح�رس، 

يف التو، مل يفعل �سيًئا، اكتفى بتقبيل يد الراهبة التي 

قالت له اإن كل �سيء على ما يرام« )�س300(. وبني 

الراهبة  ت�سعه  كاخلامت  اأ�سبحت  التي  واأمها،  ميليا 

يف اإ�سبعها، �رساع. فهي م�سابة باملر�س الغام�س، 

وتقيم �ساعاتها الطوال يف دير ميخائيل مع ميلنة. 

دور  واأخذت  طفولتها،  منذ  ميليا،  كربت  ال�سبب  لهذا 

ت فراغ املطبخ واأ�سبح ماهرة يف الطبخ،  م، وملأ االأ

م اأقبلت، بعد  وقارئة ال يفارق الكتاب يدها. بينما االأ

كل ب�رساهة. فكانت حتمل معها اإىل  عطالتها، على االأ

الدير مما تطبخه بنتها، وتاأكل منه الراهبة، تغرق يف 

اجلاط، تر�سم اإ�سارة ال�سليب، وترندح تراتيل بيزنطية 

العذراء«)�س138(،  ال�سيدة  من  بكلمات  مر�سعة 

جتربة،  هيدا  �سعدى  يا  طبيخ  م�س  »هيدا  وتقول 

كاأنه  هالنكهة  �سو  بنتك،  اأكلت  من  جتيبي  بقى  ما 

التي  فاللذة  )�س137(.  تنجينا...«  ربي  يا  الواحد، 

هي  باالتهام،  املكبوت  بتاأويلها  الراهبة،  بها  ت�سعر 

لها جتربة  اأن  اأثبتت  ال�سبية  لكن ميليا  لذة اخلطية. 

مومة وجتربة ماهرة يف املطبخ، ولي�ست  مبكرة مع االأ

عاهرة مت�سرتة خلف اأجرا�س الكني�سة. وبقدر ما هي 

الراهبة،  لهرطقات  اخلا�سعة  اأمها  مع  �رساع  على 

التي  اأمها  عطالة  يعو�س  كفء  بديل  هي  ما  بقدر 

وحيث  والدنيوي.  االجتماعي  دورها  عن  ان�رسفت 

متتلك  الدنيوي،  الدور  فراغ  ميلأ  كفء  بديل  اأنها 

داأبت  التي  ميلنة  الراهبة  به  تقوم  ملا  ناقًدا  وعًيا 

احلكيم  يح�رس  حني  بطريقتها.  اأمها  تعالج  اأن  على 

كرمي تقفور ال ت�ستجيب �سعدى له. ترف�س اأخذ الدواء، 

املر�س  اأن  يوؤكد  هذا  وت�سفى.  للراهبة،  وت�ستجيب 

الغام�س هو نف�سي اأو وهمي اأكرث منه ع�سوي، حيث 

حلو�سة  و  اخلزعبلت  اأن  والواهمة،  الراهبة  ت�سّدق 

مر�سعة  بيزنطية  برتاتيل  والرندحة  يقونات  االأ

مثل. كانت  بكلمات عن ال�سيدة العذراء هي العلج االأ

طلبت الراهبة من ميليا، اأثناء مبا�رستها العلج، اأن 

ن ال�سيطان يتمثل فيها. يف حني  تخرج من الغرفة، الأ

ربعني،  كان اأبو ميليا، الذي مات يف �سّن اخلام�سة واالأ

ب وابنته،  ن، االأ ي�سمي ميلنة ال�سيطانة. اإًذا، لغاية االآ

ولكن  »القبيحة«.  امل�سيحية  من  املوقف  يف  واحد 

الفل�سطيني  تتزوج  عندما  اأمها  ميليا  ت�سبه  �سوف 

�سوف  هناك  النا�رسة.  يف  وتعي�س  حوراين  من�سور 

طردنه  الذي  طانيو�س  اللبناين  الراهب  لها  يظهر 

ن  الراهبات من الكني�سة، فاأتى اإىل النا�رسة. وهو االآ

يقوم  حيث  العذراء،  مبدينة  املاأخوذة  ميليا  يلزم 

يو�سف  حد�س  ي�سدق  وهنا  ميلنة.  الراهبة  بدور 

الذي قال لزوجته اأن الراهبة ميلنة رجل متنكر يف 

ج�سد امراأة. بعد انتهاء عملية الوالدة وخروج الطفل 

ميلنة  الراهبة  اال�سم.  على  ال�رساع  يظهر  للعامل، 

الوليد،  على  »ميليا«  ا�سم  اإطلق  قررت  اأو  اختارت 

معار�سا  علق  فقد  يو�سف  اأما  �سعدى.  به  ور�سيت 

و  هيلنة«.  ا�سميها  بدي  اأنا  ال  ميليا..  هاال�سم  »�سو 

جنا�س  »هيلنة«   والقدي�سة  ميلنة  ال�سيطانة  بني 

�سمّية  تكون  اأن  لطفلته  يو�سف  اأراد  وطباق.  ناق�س، 

ق�سطنطني  الروماين  مرباطور  االإ اأم  هيلنة  القدي�سة 

يف  لهيلنة  الف�سل  فكان  امل�سيحية.  اعتنق  الذي 

والدة اأّول امرياطورية م�سيحية يف العامل، عا�سمتها 

عام  العثمانيني  يد  على  �سقطت  التي  الق�سطنطينية 

البيزنطي على  مرباطور  االإ التي قتلت  اليد  1453 م. 

اأ�سورها مدافعا عنها. 

يو�سف  على  اال�سم  وفر�س  الوالدة  من  االنتهاء  بعد 

وبراءة الطفلة، تنتقل الرواية من ميليا اال�سم اإىل ميليا 

عاًما،  وع�رسين  باأربعة  اليوم  ذلك  »بعد  فـ  ال�سورة. 

�سوف تقف �سعدى م�سدوهة اأمام ال�سورة التي علقها 

مو�سى على احلائط يف الليوان، يف املكان نف�سه الذي 

رفعت فيه الراهبة ج�سد ميليا املغ�سول باملاء وامللح 

راأت  اأنها  البنها  م  االأ تقول  و�سوف  الزيتون.  وزيت 

اإليها  ابنتها، و�سوف ينظر  نف�سها يوم مولد  ال�سورة 

مو�سى بعينني حائرتني مقفل حاجبيه كي ي�سكتها.. 

الغرفة  يف  احلائط  على  مو�سى  علقها  التي  ال�سورة 

التي تعرف با�سم الليوان، حيث بقيت يف مكانها، ومل 

البيت  هدم  مو�سى  قرر  عندما  اإال  احلائط  عن  ت�سقط 

العتيق من اأجل اأن يبني على اأنقا�سه بناية جديدة، 

البيت الذي ي�سبه منزلني متل�سقني، بحديقة كبرية، 

�ستحمله ميليا معها يف يقظتها ونومها حني ترحل 

اإىل   42 من  املمتدة  وال�سفحات  اجلليل.  بلد  اإىل 

وال�سورة  اال�سم  عن  برتكيز  تتحدّث  الرواية  من   58

والبيت، والتق�سيم اأو التوزيع اجلغرايف العائلي. 

بامل�سري  تذكرًيا  احليطان  على  ال�سور  تعليق  اأ�سبح 

لذوينا.  الذي مننحه  احلب  تعبرًيا عن  ولي�س  اجلليل، 
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اأن  بعد  عر�سها،  ل�سور  جرى  ماذا  تعرف  مل  ميليا 

ومن�سور  النا�رسة.  اإىل  من�سور  مع  بريوت  غادرت 

مل ي�ساأل عن ال�سور. لقد و�سع يف البيت مرايا عدة.. 

)حية(  واحدة  ب�سورة  اأن ميتلئ  للبيت  يريد  اإنه  قال 

ال  اأن  لها  املراآة كي يربهن  اأمام  ال�سباح  يراها يف 

�سيء ي�سعل جمال املراأة مثل احلب. ا�ستبدال من�سور 

من  اإال  عارية  البيت  حيطان  ترك  باملرايا،  ال�سور 

ي�سع  ال  نه  الأ مرة  عاتبته  التي  مه  الأ قال  املرايا، 

يفعل  مثلما  ال�سالون،  يف  والده  املرحوم  �سورة 

بتجمد  »ال�سورة  ال�سور.  يكره  اإنه  النا�س،  جميع 

ن�سان، وبت�سويه زي امليت، اأنا بحب اأحتفظ ب�سورة  االإ

ن�سان ال ميوت،  ذاكرتي«.. فاالإ الوالد زي ما هي يف 

واأن  احلائط،  على  �سورته  نعلق  حني  منيته  نحن 

والده يعي�س يف ذاكرته، وال يريد اأن يقتله.)�س294(. 

بي�س  �سورة ميليا التي علقها مو�سى على اجلدار االأ

الذي  البيت  الليوان، �سوف تبقى يف مكانها، يف  يف 

ورثه مو�سى عن اأمه. لقد ترك ال�سورة كاأنها �سارت 

جزءا من احلائط. ال�سورة املطبوعة على ورقة كبرية 

تظهر  اأ�سود،  خ�سبي  اإطار  يف  واملو�سوعة  بي�ساء، 

اللوزيتني  وعينيها  الطويل  ب�سعرها  ميليا  ملمح 

املكتنزتني،  و�سفتاها  ال�سغري،  واأنفها  الع�سليتني، 

وحاجبيها  ال�سامرين،  وخديها  الطويل،  وعنقها 

امل�سور  �سنعها  ن�سفية  �سورة  املقفلني.  الرفيعني 

علبة خ�سبية  راأ�سه يف  اأدخل  الذي  فاخوري،  �رسيف 

احلائط  اأمام  ميليا  واأوقف  �سوداء،  بقما�سة  مغطاة 

الو�سعية  لها  �ساعتني كاملتني، كي يختار  بي�س  االأ

جمل. وبدت يف ال�سورة كاأنها تنبثق من احلائط.  االأ

والتماعة �سوء تخرج  �سوداء،  بي�ساء وملمح  اإمراة 

من العينني« )�س42(. 

حلظة خما�س ووالدة �سعدى مليليا اال�سم وال�سورة، 

من  مًعا،  الرئي�ستني  النبوءة  و  اخللفية  مبثابة  هي 

ميليا  �سورة  املخيفة.  الرواية  ونبوءات  خلفيات 

التي »ولدت يوم االثنني 2/ متوز 1923، على �رسير 

علق  الذي  بي�س  االأ احلائط  جانب  اإىل  و�سع  اأبي�س، 

ال�سورة  )�س44(. هي  �سقيقته«  مو�سى �سورة  عليه 

يف  متج�ّسدا  املوت  نبوءة  نها  الأ ميليا،  كرهتها  التي 

حبه  على  التدليل  منه  ق�سد  عندما  �سقيقها  اإجراء 

�سقيقته  ّن  الأ ال�سورة،  تعليقه  و�سبب  احلياة.  يف  لها 

جل العي�س مع زوجها من�سور  �سترتك بيت بريوت الأ

اأكرثت  وقد  قتل!  ما  احلّب  من  ولكن  فل�سطني.  يف 

ميليا من �رساخها: »لي�س قتلتها يا مو�سى« كلزمة. 

العام  اأن يف  وعندما نبحث حول عام والدتها، جند 

ول: ا�ستقلل  نف�سه حدثني مرتبطني، اأ�سد االرتباط، االأ

والدة  نف�س  من  اكتوبر   29 يف  الرتكية،  اجلمهورية 

الربيطاين  الفرن�سي  االنتداب  قيام  والثاين:  ميليا. 

برت�سيم احلدود بني لبنان وفل�سطني و�سوريا. وكان 

وبداية عهد  الرتكي،  احلكم  انتهاء عهد  الوالدة  �سبق 

االنتداب الفرن�سي الربيطاين. يف الثالثة من بعد ظهر 

ال�سبت 12 كانون الثاين )يناير( 1946، كان الزواج، 

بعد اأن عا�ست العرو�س ن�سوة ا�ستقلل لبنان يف 22 

)النكبة(،  قبل  العر�س   .1943 )نوفمرب(  ثاين  ت�رسين 

ولكنه قبيل عر�س جلء اآخر جندي فرن�سي من لبنان 

يف 31 كانون اأول )دي�سمرب( 1946. لقد »�سار نوم 

ميليا منذ حلظة موافقتها على الزواج ي�سبه ال�سقوط 

احلفرة  جل  والأ )�س42(.  معتمة«  عميقة  حفرة  يف 

بلده  يف  العر�س  عمل  من  من�سور  يتمكن  مل  ذاتها 

ول مرة حتديًدا اإىل يافا  التي ذهبت اإليها العرو�س الأ

من اأجل امل�ساركة يف ماأمت �سقيق زوجها اأمني، هناك 

ا�ست�سهاد  فكان  )فل�سطني(.  ت�سمى:  التي  البلد  راأت 

اأمني على يد االجنليز، والدًة لفل�سطني يف وعي ميليا. 

يف بريوت مل تكن ترى البلد، رغم اأنها عا�ست ن�سوة 

اال�ستقلل عن االنتداب الفرن�سي، ولكنها مل تكن تبايل. 

اأ�س�سها  التي  ّول وحكاية مملكته  االأ مل ت�سمع بف�سيل 

يف دم�سق وامتدت اإىل بريوت اإال من زوجها من�سور 

�سورة  حتت  اأوقفها  هناك  »م�سابكي«.  فندق  يف 

ال�سورية.  البلد  ملك  انه  قيل  النظرات،  زاحل  رجل 

يف  والدتها  زمن  بني  الف�سول  �رساع  ر�سد  وميكن 

ذروة ال�سيف حيث »�سم�س بريوت الر�سا�سية تقرع 

يف  زواجها  زمن  وبني  نار«،  من  بحبال  ال�سوارع 

من  من�سور  يتمكن  مل  عندما  )دي�سمرب(،  اأول  كانون 

عمل العر�س يف بلده، ومل تتمكن اأ�رسته من املجيء 

ولكن  املاأمت.  خلفية  ت�سبه  العر�س  خلفية  لبريوت. 

االختلف - الذي هو يف طبيعة الو�سف ال يف الغر�س 

من الو�سف- اأن خلفية املاأمت �سوداء، حتيل على زواج 

الليل..  �ساهني يف  �سليم  والده  اأم يو�سف من  ح�سيبة 

واحد؛  مطلب  على  )ح�سيبة(  العرو�س  اأ�رست  حيث.. 

اأن تتزوج �سليم يف الليل. وكان لها ما طلبت. خرجت 

�سود الطويل، حماطة  من منزلها متدثرة بف�ستانها االأ
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الليل  وكان  واأزواجهن.  الثلثة  و�سقيقاتها  بوالدها 

الكني�سة  باب  وعلى  اجلنائزي.  العر�س  موكب  يغطي 

كان �سليم يف انتظارها الب�ًسا عباءة حريرية مق�سبة 

وطربو�سا اأحمر. وكان وحده، مثلما طلبت العرو�س« 

)�س195(. اأما خلفية عر�س حفيدتها ميليا، فاأخذت 

يهطل  كان  الذي  الثلج  »بيا�س  الطبيعة:  يف  تتجلي 

ال�سيارة  فوقها  �سارت  التي  الطريق«  يف  وال�سباب 

الرواية،  له، يف  ا�سم  ال  �سائق  قادها  التي  مريكية  االأ

وعيناه  �سلع  باالأ ميليا  وو�سفته  مبهنته،  ف�سّمي 

مربقتان. و�سل االثنان، بعد م�سقة الطق�س، اإىل فندق 

�ساء  والروؤ امللوك  ارتاده  والذي  ب�ستورة،  م�سابكي 

وال�سعراء والفنانون. اإذ اأ�رس من�سور على ق�ساء �سهر 

الع�سل هناك. يف بهو الفندق وقف من�سور اإىل جانب 

عرو�سه، وكانت ال�سور. اأرادها تقف حتت �سورة جتمع 

ال�سيخ ب�سارة اخلوري رئي�س جمهورية اال�ستقلل يف 

ال�سورية،  احلكومة  رئي�س  بيك  مردم  وجميل  لبنان، 

بال�سور  املليء  احلائط  هذا  يلّخ�س  كيف  لها  �رسح 

تاريخ �سورية ولبنان وفل�سطني« )�س328(. يف غرفة 

الفندق اخلا�سة بهما، اأ�ساب من�سور من اأ�سابه من 

ثلوج  من  الطق�س  اأحداث  اأو  الطبيعة  اأو�ساف  اأثر 

اأن يبا�رس قدرته،  وعوا�سف وبرد �سديد، فلم ي�ستطع 

طبيعته.  الطبيعة  عطلت  اإذ  وىل،  االأ الفندق  ليلة  يف 

الرجال  ي�سيب  الذي  بالهبل  ي�سب  فلم  هلل،  واحلمد 

يف ليلة الدخلة! اأما ال�سائق، جمهول اال�سم، فقد �سمع 

يتهام�س مع اإحدى اخلادمتني وحتملن ا�سًما واحًدا: 

وديعة. ولكن الرواية مل تتحدث عن م�سهد ال�سائق يف 

الغرفة، وعما اإذا عا�س بطولته مع اخلادمة. واكتفت 

ميليا  وخوف  ال�سحي،  من�سور  بو�سع  باالهتمام 

عليه من املوت.  

حكايات عائلة �سليم 

دارًجا  لي�س  ما  اإطلق  يف  النظر  عند  اأوىل،  لوهلة 

كـ  اأبنائها،  على  امل�سيحية  العائلت  تطلقه  اأن 

هذه  اأن  �سنجد  �سلمية.  االإ امليزة  ذي  عبداللـه،  ا�سم 

مرتبطة  حملها،  خارج  تكون  قد  التي  امللحظة، 

ارتباطا يكاد يكون متيًنا؛ بوعينا املت�سائل يف �سوء 

البنه  اهلل  باأبوة  تقول  التي  امل�سيحية  عن  نعرفه  ما 

�رسة  امل�سيح. ولكن قد تتل�سى الوهلة حني معاي�ستنا الأ

اأرثوذك�سية تقطن هنا، ولها دور يف التاريخ العربي، 

وال�سيا�سي، والثقايف، وت�سمي ابنها عبداللـه. وكذلك، 

امل�سيحي  اال�سم  ذا  نقوال  ال�سابني  الروائي  يجعل  اأن 

�سلمية - اللذين ورثا  ال�رسف، وعبداللـه ذا امليزة االإ

عن يو�سف دكان النجارة، وحواله ل�سناعة التوابيت، 

و�سار  )حتديًدا(  نقوال  بوجه  فتحها  اهلل  اأن  ولوال 

اجلوع  ماتت من  يو�سف  اأ�رسة  لكانت  توابيت؛  يعمل 

- اأن يجعل ال�سابني »يرويان عن زيارة قاما بها اإىل 

من  جاء  �ِسْيَحا،  الدكتور  يدعى  اآ�سوري  �ساحر  منزل 

�سلم  العراق ويدعو النا�س اإىل دين جديد ميزج فيه االإ

بامل�سيحية« )�س131( 

فهذا لي�س عفوا. كما واأنه لي�س من قبيل ال�سدفة، يف 

الطائفة  ق�سي�س  على  الرواية  تطلق  اأن  �سيء، 

الذي  �سايغ؛  عبداللـه  ا�سم  طربية  يف  رثوذك�سية  االأ

يعقوب  للق�سي�س  وت�سديه  للعرب،  بتع�سبه  عرف 

جامو�س الربوت�ستانتي املت�سهني الذي دخل طربية 

لذلك،  املقلي.  ال�سمط  �سمك  واأكل  �سوزان  وابنته  هو 

تتوزع  روائية  �سيا�سة  ذلك،  يف  �سماء،  االأ نرى  فاإننا 

واحلكايات  املنامات  �سكل  تاأخذ  م�سارات  على 

العائلية. قد ينم اختيار الدارج وذي ال�سبغة العربية 

التمازج،  التاآخي،  اأفكار  عن  التوحيدية  الدينية 

باهلل  وارتباطهما  وامل�سلم  امل�سيحي  بني  الرتابط 

خوري  اليا�س  التزام  �سنكت�سف  اأننا  بيد  والوطن. 

انتماءه  ويعّمق  بالدين،  امل�سيحي  ارتباط  بتفكيك 

من�سور  �سخ�سية  يف  ذلك  �سيتجلي  الوطني. 

الفل�سطيني العلماين الذي ي�سجر من ق�س�س امل�سيح 

املقد�سة.  ر�س  االأ عن  املن�سوجة  الدينية  واحلكايات 

اإذن، ل�سيا�سة تفكيكية ناقدة وجرئية و�ساخرة، يجعل 

رثوذك�سي، اأي  الروائي عائلة �ساهني على املذهب االأ

وال�سليم.  املعتدل  خلقي  االأ وال�سلوك  القومي  ميان  االإ

ميان  االإ على  اأفرادها  يكون  اأن  ليدح�س  ذلك  اأراد 

الهرطقات  وحدها  ال�سحيح.  وااللتزام  القومي 

للكني�سة  ينظر  من  اإىل  وت�سري  ت�سف  واخلطايا 

اأعلى  ال�سيا�سية  طاقتها  ال�رساعات  لكن  كمرجعية. 

الدين،  تق�سد  الرواية  كانت  واإن  الدينية،  من 

وتو�سيع  للتعرية  مذاهبها،  بكل  حتديًدا  وامل�سيحية 

اأمر  وهناك  واالن�سقاقات.  ال�رساعات  وت�سعيب 

م�سكوت عنه، فتتبع م�سار حكاية اجلد �سليم امل�سيحي 

رثوذك�سي، والتاأمل يف �سورته التي احتلت م�سهًدا  االأ

كبرًيا يف الرواية؛ يجعلنا، وانطلًقا من ق�سة مر�سه 
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�سلمية  االإ و�سورته  ا�سَمه  نقراأ  الرواية،  تذكره  الذي 

املنطقة.  يف  كبرًيا  م�سهدا  احتلت  التي  العثمانية 

املري�س؛  اجلد  �سليم  ا�سم و�سورة  امل�سهد من  حترير 

اخلطاء  للحفيد  وال�سورة  اال�سم  توريث  اإال  هو  ما 

القول  على  الدرامي  اخلط  يحافظ  حيث  ناين.  االأ

بطريقة فنية اأن: خمطًئا يورث اأخطاءه ملخطئ قادم. 

�سواهد ذلك جندها، يقينا، يف ترّكز اأخطاء العائلة يف 

مثّنى �سليم. ف�سليم اجلد اأ�سابه مر�س واأثر يف قدراته 

رمزيته  انت�ساب  على  يوؤثر  اأن  دون  جناب،  االإ على 

التي طبعها اأواخر عهده بخيانة زوجته ح�سيبة، مع 

عاهرة من م�رس ت�سكن بريوت وتدعى مرمي. وتقول 

الكبري   �سليم  اأ�سيب  يو�سف،  والدة  بعد  اأنه  احلكاية 

طفال حمدًثا لهم  بو كعيب« الذي ي�سيب االأ مبر�س االأ

البالغون،  ي�ساب  حني  واأما  اللعاب،  غدد  يف  تورما 

هو  اخلطر  ي�سبح  اإذ  اآخر.  وجها  تتخذ  امل�ساألة  فاإن 

بو  جناب. فاإذا �سّقط »االأ اإ�سابة الرجل باحلجز عن االإ

كعيب« على اخل�سيتني، فمعناها العو�س ب�سلمتكم. 

هذا  من  طويل  الرجل  عانى  ل�سليم.  ح�سل  ما  وهذا 

مرة.  من  اأكرث  العربي  الطبيب  وجاء  اللعني  املر�س 

وو�سف له اأع�ساًبا مرة كان عليه اأن يغليها وي�رسب 

ماءها. وعندما �سفي متاما، قال له الطبيب اإن العو�س 

والد،  على اهلل، واإنه لن ي�ستطيع بعد اليوم اإجناب االأ

اإياه اهلل.  اأعطاه  الذي  الوحيد  اأن يكتفي بابنه  وعليه 

�سليم  يعد  ومل  جديًدا،  منعطًفا  مور  االأ اتخذت  وهنا 

ارتخى  فجاأة  الزوجية.  بواجباته  القيام  على  قادرا 

الطبيب  اإىل  ذهب  االنتحار.  يف  وفكر  فيه،  �سيء  كل 

الذي اأكد له اأن املر�س يقطع البذرة لكنه ال يوؤثر على 

رمزية  ن  االآ تتمثل  حيث  )�س197(.  االنت�ساب«  

تطلعت  وقد  الرتكية.  اجلمهورية  يف  االنت�ساب 

وامل�ستقبل  ال�سلمة  اإىل  البذرة،  انقطاع  بعد  العائلة، 

التي  �سورته  وخلع  حكايته  دفن  واأرادت  املطمئن، 

ن  الأ وتخلع.  تدفن  كادت  وما  كله،  امل�سهد  احتلت 

القدر  خطاأ  يعالج  راح  الذي  احلفيد،  �سليم  اأخطاء 

نانية وللفقر والذي اأعيا �سلمة  بخطاأ جديد، متت للأ

التحيزات  و  املذهبية  هواء  للأ ومتت  العائلة. 

ال�سيا�سية. فب�سبب الفقر ي�سافر �سليم اإىل مدينة حلب 

ميليا.  اأخته  خطيب  جنيب  �سديقه  ومعه  ال�سورية، 

من  والثاين  اأجنيل،  من  ول  االأ زواجهما:  يتم  هناك 

اأن  جل  البنتان من عائلة غنية يف حلب. والأ اأوديت. 

على  الوالد  اأ�رس  واحدة،  دفعة  البنتني  من  يتخل�س 

ال�سغرية،  اأجنيل  لزواج  الكبرية ك�رسط  البنت  تزويج 

اأ�رسع من �رسقة جنيب  للغنى  �سليم طريقة  يجد  ومل 

من ميليا، فقد دعى �سديقه اإىل وجبة الرثاء ال�رسيعة، 

قدم له فكرة الزواج من اأوديت، فامتثل جنيب للفكرة. 

و  اخلل�س  على  يعرث  مل  �سليم  اأن  ال�سنون  وتثبت 

ال�سلمة؛ ال يف الفكرة، و ال يف الطريقة، وال يف جنيب 

منام  يف  للخيانة  رمزا  ا�سمه  وحتول  اختفى  الذي 

التي كانت راأته ذات منام »يجل�س مع  ويقظة ميليا 

وتراقب  بعيًدا  تقف  منزلها.  حديقة  يف  اأخرى  فتاة 

ثم  ال�سمراء،  الفتاة  �سعر  اإىل  يده  الرجل  ميّد  كيف 

ينحني ويطبع قبلة على عنقها، قبل اأن يختفيا حتت 

اأن  اأو  معه  جتل�س  اأن  فرتف�س  الكبرية.  التني  �سجرة 

تكلمه حني ياأتي لزيارتهم يف اليوم التايل. وال تعود 

اإال حني ميحو منام جديد  �سابق عهدها،  اإىل  مور  االأ

من  �سليم،  جاء  اأعوام  ع�رسة  بعد  ال�سابق.  منامها 

ا بالف�سل، ي�سكو من عدم الراحة، يعرتف  حلب، مري�سً

بخطئه ويعري اأمه اأمام اإخوته، حني يخربهم باأنها 

تدافع  اأن  ت�ستطيع  ال  معه،  وتواطاأت  باركت خطوته 

نه حطم  عن نف�سها ي�ستم عبداللـه اأمه واأخاه �سليم الأ

وتبداأ  م  االأ تبكي  �سيء.  ال  اأجل  من  �سقيقته  حياة 

ي�ستدعي  كي  عبداللـه  يرك�س  املر�س.  عوار�س 

الطبيب بينما يدخل مو�سى غرفته ويغلق على نف�سه 

هذا  ولكن  اليوم.  بعد  اأمه  مع  يتكلم  اأال  ويقرر  الباب 

�سوف  ما  �رسعان  العائلية  القرارات  من  النوع 

يتل�سى. لكن نقوال الذي �سعر باأن ال�سبب وراء جميء 

الدكان؛ يرف�س ب�سدة  �سليم هو املطالبة بورثته من 

التوابيت،  حمل  يف  عبداللـه  ومع  معه  للعمل  عودته 

فيعود اإىل حلب. �سليم الكبري كان اأول من دق جر�س 

ال�سغري،  �سليم  لكن  ببريوت،  جرج�س  مار  كني�سة 

الكاثوليكي،  املذهب  اعتنق  واال�سم،  املذهب  وريث 

ودخل يف �سلك الرهبان اجلزويت، ودر�س احلقوق يف 

والهرطقة،  الهبل  بلوثة  بالتايل،  واأ�سيب،  جامعتهم 

ميان القومي، من  اأو بلغة الراهبة ميلنة: تخلي عن االإ

ال  ال�سوؤ الفرن�ساوية! وهنا يحنب طرح  يلحق  اأن  اأجل 

ال�سغري  �سليم  اأمر  كان  هل  املذهبي:  ال  ال�سيا�سي، 

»الرجل  �سليم  اجلد  اأملك  فرن�سا  الحتلل  اإ�سارة 

بني  كاثوليكيا  الزواج  كان  وهل  املري�س«؟ 

البريوتيني واحللبيتني؟ اأما ميليا واأبوها، �ستجمعهما 
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�سورة ال�سحية. يو�سف �سحية اأبيه �سليم الذي ع�سق 

عاهرة م�رسية �سّمت نف�سها مرمي مل ي�ستطع اأن يتاأكد 

يوًما من حقيقة ا�سمها، يبدو اأنها من ال�سللة ال�رسية 

التي خلفتها حملة اإبراهيم با�سا يف ال�ساحل ال�سامي. 

اجلواب  يف  يو�سف  احتار  الذي  ال  ال�سوؤ يقع  وهنا 

حياة  يف  دخلت  وكيف  املراأة،  هذه  هي  من  عليه. 

العائلة؟ وقد كلفه ال�سوؤال عينه اليمنى. وذلك ال�سعور 

ب  الذي رافقه طوال حياته، وانتقل اإىل اأوالده، باأن االأ

ي�ستطيع اأن يقتل اأبيه. وعندما انك�سف امل�ستور، قال 

البيت  اإىل  يت�سلل  ل�سا  اعتقده  اإنه  حل�سيبة  �سليم 

يكون  اأن  باله  يف  يخطر  ومل  بحجر،  فرماه  العتيق، 

عني  احلجر  اأ�ساب  عليه.  يتل�س�س  من  الوحيد  ابنه 

ال�سبي التي �سارت ن�سف مغم�سة، ودخل �سليم اإىل 

)�س198(.  بالزهو«.  مليًئا  امل�رسية  ع�سيقته  بيت 

ح�سل  وما  كاذب،  اأنه  تعرف  كانت  ح�سيبة  لكن 

ليو�سف هو ب�سبب القحبة امل�رسية مرمي التي مل تكن 

اخلواجة  هو  اآخر  رجل  ع�سيقة  كانت  �سليم،  ع�سيقة 

ولكنه  متزوًجا،  يكن  مل  الذي  اأفتيمو�س  �رسجيو�س 

العباءة  خلعوا  الذين  اللبنانيني  اأوائل  اأحد  كان 

مزمن،  اأعزب  فرجنية..  االإ الثياب  ولب�سوا  والطربو�س 

جيل  من  وكان  باري�س،  يف  العمارة  هند�سة  در�س 

عمدة  االأ نظام  اأدخلوا  الذين  اللبنانيني  املهند�سني 

الطلياين على البيوت البريوتية الف�سيحة، التي بنتها 

طبقة جتار احلري. اأما ملاذا يقيم رجل عازب علقة 

اأحد  فهذا  انك�سافها،  عدم  على  ب�سدة  يحر�س  �رسية 

اأ�س�ست  التي  الغنية  البريوتية  العائلت  اأ�رسار 

اجتماعيا  تقليًدا  و�سنعت  العزوبية،  عرب  النقرا�سها 

قائما على حياة مزدوجة ظاهرها التدين واملثابرة 

داعرة  وباطنها علقات  الكني�سة،  ال�سلوات يف  على 

مع حمظيات �رسيات ينتمني اإىل واحدة من �سللتني: 

اإبراهيم  غزوة  مع  تاأ�س�ست  التي  امل�رسية  ال�سللة 

با�سا، وهي �سللة حديثة مقارنة بال�سللة اليونانية 

�سكندر املقدوين، والتي  التي يقال اإنها تاأ�س�ست مع االإ

ج�سدتها ال�سيدة ماريكا ا�سبرييدون« )�س199(، تلك 

من  جديدة  ن�سخة  اإنها  املطران،  »ع�سيقة  الداعرة 

كعاهرة  حياتها  بداأت  التي  امل�رسية  مرمي  القدي�سة 

اأما  الكبري.  اأنطونيو�س  القدي�س  يد  على  تابت  ثم 

حد  االأ �سباح  الكني�سة  اإىل  تاأتي  تتب،  فلم  ماريكا 

القدا�س  يح�رسن  يونانيات،  ن�ساء  ثلث  وبرفقتها 

ويتناولن، ثم يعدن اإىل �سارع اخلطاأ الذي اأطلق عليه 

الكنائ�س  تزوره  يتابعن عملهن..  املتنبي، حيث  ا�سم 

كمتدينة،  حاد،  االآ اأيام  املطران  فيها  ي�سلي  التي 

وكانت  للكني�سة.  تربعات  وتدفع  املطران  تلحق 

مار  لكنب�سة  واأهدتها  ببريوت،  ثريا  اأ�سخم  ا�سرتت 

�سيتعرف  �سنة  اأربعني  بعد  )�س256(  جرج�س« 

ماريكا.  على  ال�سدفة،  بطريق  �ساهني،  ا�سكندر 

الذي  �ساهني،  ملو�سى  البكر  االبن  هو  هذا  وا�سكندر 

دب. �سوف ي�ستغل يف اجلورنال الذي  اأ�سيب بلوثة االأ

يدعى  وكان  اآخرين،  مع  ال�سباغة  �سعيد  اأ�س�سه 

كانت  اجلريدة  هذه  تاأ�سي�س  من  والفكرة  حرار«  »االأ

التي  املا�سونية  احلركة  اأفكار  لن�رس  و�سيلة  اإن�ساء 

فكار  اإىل االأ كانت نا�سطة يف �سورية ولبنان، وتدعو 

العلمانية وت�سخر من رجال الدين. يكتب ا�سكندر كل 

كلم �سيدة الكار ماريكا وتفا�سيل العلقات اجلن�سية 

ال�سباغة،  �سعيد  و  املطران  ال�سيما  الرجال،  مع 

ياأخذ  ن�رسه،  جل  الأ ا�سمه،  تغيري  بعد  له  ويقدمه 

ويقول  اجلارور،  يف  وي�سعه  املقال  �سعيد  اخلواجة 

لل�سحايف ال�ساب اإنه يقدر املجهود الكبري الذي بذله 

يف كتابة مقاله ال�سيق، لكنه لن ي�ستطيع ن�رسه، الن 

من  هذا  يحمله  مبا  املطران  لذكرى  اإ�ساءة  ذلك  يف 

وحني  كلبنان..  بلد  يف  الطائفية  الفتنة  احتماالت 

يطلب ال�سحايف ال�ساب املقال ال يح�سل عليه. وهكذا 

ا�سمها  �سوى  الذاكرة  يف  ماريكا  حكاية  من  يبق  مل 

اأما  »)�س262(.  والذكريات..  الرغبة  يثري  الذي 

بف�سح  نف�سه  عن  �سليم  زوجها  ف�سيدافع  ح�سيبة، 

حكاية غرامية مدفونة وحّية يف قلبها. قالت �سعدى 

اأنها �سمعت والدة زوجها، يف اأول اأيام خرفها، تتكلم 

ذلك  فردينان،  ا�سمه  وهمي  رجل  مع  الفرن�سية 

علقة  بها  يربطه  كان  الذي  الفرن�سي  ال�سابط 

غرامية.. وعدها بالزواج ثم اختفى، مثلما يفعل كل 

علقة  جت�ّسد  اإ�سارة  هذه  ولعل  )�س194(.  اجلنود«  

ال�سيا�سة،  ح�سب  واالختفاء،  الظهور  والتن�سل،  احلب 

ا، ميليا �سحية �سقيقها �سليم  بني فرن�سا ولبنان. اأي�سً

رثوذك�سية اإىل الكاثوليكية، وقتلها  الذي ان�سق عن االأ

و�سافرا  جنيب  خطيبها  منها  �رسق  عندما  قلبها  يف 

مت�سابهتني  اأختني  من  تزوجا  حيث  حلب،  اإىل  معا 

التزاوج  هذا  يف  ولعل  ال�سورية.  حلب  مدينة  من 

بني  الزواج  كان  هل  ال�سابق:  النا  �سوؤ على  جابة  االإ
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اللبنانيني وال�سوريتني كاثوليكيا؟ يف الواقع مل يتم 

اختفى.  الذي  الفرن�سي  وال�سابط  الزواج بني ح�سيبة 

وكان هذا االختفاء من دواعي ن�سوة ميليا با�ستقلل 

نها حلمت حقيقتها  بلبنان. ال، مل تكن فرحة كاملة، الأ

»عندما  واحد  منام  يف  مًعا  ح�سيبة  جدتها  وحقيقة 

راأت جنيب يلب�س ثياب جندي فرن�سي، ويرك�س بني 

ر�س باملوت،  ت االأ �سجار، كاأنه يهرب منها. امتلأ االأ

ياأتي  كي  لنجيب  ت�رسخ  اأن  اأرادت  اختفى.  وجنيب 

وجنيب  حنجرتها  يف  اختنق  �سوتها  لكن  نقاذها،  الإ

تختار  �سوًرا  ترى  التي  ميليا  )�س133(.  اختفى«  

على  العنا�رس  برتكيب  وتقوم  ت�ساء،  ما  بينها  من 

ي�سري  املحامي  جنيب  اأن  راأت  اليقظة  يف  ذوقها، 

امللك  كني�سة  كاهن  ي�سري  ووديع  الفران،  وديع 

اإىل  ي�سري  لديها  جنيب  ا�سم  يبقى  و�سوف  ميخائيل.. 

فهو  ح�سيبة  جدتها  قلب  يف  فردينان  واأما  اخليانة، 

ا�سم احلّب املدفون حّيا يف �سدرها. كان حّبا وبقي، 

ومل يكن ق�سة. بعد عام ظهر من�سور يف حياة ميليا. 

حمتل  بل  ال  بديل،  �سليم  كان  بعيدة  اأعوام  وقبل 

النا�رسة  من  قدم  الذي  من�سور  كان  ح�سيبة.  جل�سد 

وبديل  مليليا  عا�سقا  جتارية،  �سباب  الأ بريوت  اإىل 

لنجيب. كل ما حدث مع من�سور يف زيارته لبريوت 

منجاة  ميليا  فكانت  النكبة.  اإرها�سات  مبثابة 

يف  تقيم  التي  رملة  االأ عمته  ابنه  عن  ا  وعو�سً

النا�رسة، �سميحة التي وافق على الزواج منها ولكنها 

جله.  الأ الربوت�ستانتي  املذهب  واعتنقت  �سابا  اأحبت 

اإىل  اأف�سى مبن�سور للنتقال من يافا  الذي  اخللف 

النا�رسة، كان خلفا على طريقة العمل امل�سّلح الذي 

والع�سابات  االجنليز  �سد  به  يقومان  كانا 

ال�سهيونية. من�سور اأراد ال�رسية يف العمل الع�سكري، 

ثرثاًرا،  كان  الداخل،  عرب  �سيمثل  الذي  اأمني  لكن 

ن�ساأ  �سا�س  االأ هذا  على  مني.  االأ احل�س  اإىل  ويفتقر 

خوين. الذي فهمه اجلميع باأنه خلف  اخللف بني االأ

مني،  على اإدارة حمل احلديد، انحازت اأمهما جنيبة الأ

هناك  ومن  النا�رسة،  يف  قامة  االإ من�سور  فاختار 

قم�سة،  للأ حمل  ويفتح  جديد،  من  حياته  �سيبداأ 

فرجنية. عندما  االإ قم�سة  االأ اإىل بريوت جللب  وي�سافر 

اآل  من  �سديقه  بيت  يزيارة  يقوم  بريوت  و�سوله 

بيت اخلواجة رحال، يرى ميليا  رحال. ومن حديقة 

اأول  من  يحبها  حليبية.  بي�ساء  فتاة  حديقتها  يف 

بريوت  مغادرة  عدم  ويقرر  بها،  ويتعلق  نظرة، 

بدونها. ولكنه يتزوجها يف 2/ كانون اأول )دي�سمرب( 

1946، يف بريوت، وال يح�رس اأحد من اأ�رسته، ب�سبب 

�سليم  يح�رس  وال  فل�سطني.  يف  اجلارية  حداث  االأ

»م�سابكي«  فندق  يف  الع�سل  �سهر  يق�سي  العر�س. 

ب�ستورة. وبعد فرتة ينتقل للعي�س يف مدينة النا�رسة 

ح�سا�س بامل�سيحية بو�سفها  التي �ستوقظ يف ميليا االإ

املراأة الزرقاء. ولكن من�سور اأ�رّس على ميليا اأن تنب�س 

اأرادت  قد  و  املدفونتني،  خ  واالأ اجلد  �سليم  حكايتي 

العائلة طمرهما يف عتمة الن�سيان.

ليايل  من  الثانية،  الليلة  من   47 رقم  الورقة  عند 

الرواية، توّقف من�سور عن اأ�سعار الغزل واحلب احل�سي 

�سهد  وقد  البي�ساء،  لعرو�سه  يرويه  اأن  اعتاد  الذي 

الوجه الثاين من ورقة الليلة الثانية رقم 48 الفا�سلة 

واحلا�سمة؛ انتقال وحتّول من�سور ال�سوتي من اأ�سعار 

كرب. �سيان  الغزل للهتاف باأ�سعاٍر، مو�سوعها العدوُّ االأ

اللغة  بهذه  من�سور  اأتى  اأين  »من  واإ�رسائيل.  املوت 

اجلديدة؟، وقف يف املطبخ، وحدثها عن ال�ساعر الفار�س 

عبد الرحيم حممود، ودار بينه وبينها م�ساجلة �سعرية 

تخللتها واأعقبتها مناق�سة، ومل ترحب ميليا بكلمات: 

ال�سيف،  الرحيل،  العدى،  يغيظ  الردى، ممات  مهاوي 

عناق، الهبوات ال�سود، الع�سكر البكر.  الفتك، ت�رسيب االأ

وتتحدى ميليا زوجها الذي كان طلب منها االنتقال 

ا�ست�سهاد  معه للعي�س يف يافا، وكان �رس حتوله هو 

�ساعتها  املتنبي،  متل  �ساعر  »ِجبلي  اأمني:  اأخيه 

احلب  طعم  بكون  �ساعتها  بدك،  ما  حمّل  معك  بروح 

احلب،  طعم  من  ال�سعر  طعم  وبكون  ال�سعر  طعم  من 

ب�س هيدى، تبع يلي بده يحمل روحه... »اأخو ال�سهيد 

نه كان ي�ساهم يف اأعمال  اأمني الذين قتله االجنليز، الأ

املقاومة عرب و�سعه حمل اخلردوات الذي ورثه عن 

اأبيه �سكري حوراين يف خدمة املقاومني، قال: »هيدا 

�ساعر عظيم، ما اكتفى بالكتابة، حمل ال�سلح وراح 

ت�سري  حتى  الطيب  ابنه  و�سمى  ومات،  احلرب  على 

على  اأو  الطّيُب،  )ويخذل  الطيب«  اأبو  له  تنده  النا�س 

رجح، يتاجر ب�رسف اأبيه!(. وجُمّددا ميليا ملن�سور:  االأ

»ال�سهيد على را�سي، ب�س �ساعر هالبلد بعد ما خلق، 

وملن رح يجي وقته رح تعرفوا انتم الفل�سطينيني ان 

اأر�س،  م�س  هالبلد  بال�سعر،  اإال  بت�سنع  ما  هالبلد 

م�سي  ما  وقت  من  بالق�س�س،  معجون  كلم  هيدي 
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ر�س �سار الرتاب م�سنوع من اأحرف  امل�سيح على االأ

عند  كان  والكلمة  الكلمة،  كانت  البدء  »يف  وكلمات 

اللـه، وكان الكلمة، يعنى هو الكلمة، وال�سعر هو اأعلى 

درجات الكلم، وبكرا يا حبيبي بعد �سي خم�سني �سنة 

بت�سريوا  �ساعتها  �ساعر عظيم  ر�س  بهاالأ بيولد  ملن 

تعرفوا ان احلرب ما رح تربحوها اإال بالكلمة يلي هي 

اأقوى من ال�سلح«  وبلغة ناهية ومعاتبة يرد الزوج 

الفل�سطيني: »اأواًل ال تقويل انتم، لي�س اإنت م�س نحن«  ؛ 

ت�سارع ميليا الزوجة البريوتية: »معك حق يا حبيبي، 

اأنا �رست نحنا، وملن بحكي عنكم بكون عم  بعتذر. 

خم�سني  ننطر  رح  م�س  »وتانيا  نحنا«..  عن  بحكي 

بال�سعر  نحارب  رح  تبعك،  ال�ساعر  يظهر  حتى  �سنة 

يللي منعرف نكتبه، ورح ننت�رس« )�س281- 282(. 

الثالثة،  الليلة  نهاية  مع  الرواية  نهاية  حتى  وهكذا 

حداث م�سارات �رسدية متّر على  والتي �سلكت فيها االأ

متامًا،  الرواية،  انتهت  وقد  ال�سوداء.  الليلة  اأو  النكبة 

املنام.  هذا  من  ت�ستفيق  اأن  ميليا،  حاولت  عندما 

حاولت اأن تفتح عينيها لكن املنام ال يتوقف. حاولت 

اأن تفتح فلم ت�ستطع، فعرفت اأنها ماتت.

من هو مو�سى ؟

وعينا  على  الرواية  دائًما،  ت�سادق،  اأو  توافق  لن 

لليهود  اال�سم،  بدافع  مو�سى،  نن�سب  عندما  اجلاهز 

ن  �رسائيلي وال�سهيوين؛ الأ ككلمة جامعة لليهودي واالإ

يف ذلك اإجحاًفا وم�سادرة وقتل. ف�سل عن اأنه اأ�سغر 

رثوذك�سية!  االأ امل�سيحية  �ساهني  �سليم  عائلة  اأحفاد 

ا  عدم املوافقة وامل�سادقة �سوف يجعل الراأي ف�سفا�سً

حداث. مو�سى مركزي ومنت�رس  االأ �سرْي  اأو مبنّيا على 

القريب  ال�سقيق  مكثف،  ب�سكل  يظهر،  فهو  وحمرّي، 

اأن  حتى  لها.  واملحب  معها  واملتعاطف  ميليا  من 

من�سور يغار منه اإذ جاء ا�سمه على ل�سان ميليا اأو اإىل 

الرواية مل توافق، ولكن ميليا قالت ملو�سى  منامها. 

ّن  اإنها موافقة على الزواج، من من�سور الفل�سطيني، الأ

العري�س ي�سبهه؛ بخلف اأخوانها الثلثة الكبار: �سليم، 

بو�سفها  يعاملونها  كانوا  الذين  وعبداللـه.  نقوال، 

امراأة وميار�سون عليها ت�سلطهم الرجويل، اأما مو�سى 

�سقيقها ال�سغري فينظر اإليها كاأنها اأّمه، وهي �سعيدة 

بالدورين اللذين جعل منها امراأة واأما وحوالها اإىل 

حمور حياة العائلة«  )�س139(. »مو�سى كان �رسق، 

تخبئها حتت  التي  القليلة  ميليا  قرو�س  وهو �سغري، 

فرا�سها. نه�ست يف ال�سباح، فلم جتدها، وعندما عاد 

الفتى  وجه  وا�سطبغ  وبخته،  املدر�سة،  من  مو�سى 

ينهار  اأن  قبل  التهمة،  نفي  حاول  حمر،  االأ باللون 

بني يدي �سقيقته ويعرتف بجرميته، حلظتها ، طبعت 

ميليا قبلة على اأهدابه و�ساحمته« )�س78(. هو الذي 

َبّت يف اأمر زواجها. وهو الوحيد الذي ورث بيت اأمه، 

اال�سم عن جده،  الذي ورث  �سليم  اأّولهم  الثلثة  دون 

ومو�سى  البحر.  اإىل  ميليا  خروج  مينع  كان  �سليم 

بي�س،  االأ احلائط  على  �سورتها  عّلق  الذي  الوحيد 

متزامّنا ذلك مع زواجها، حيث ت�ساءمت ميليا وبكت 

يف  راأتها،  التي  »املراأة  موتها.  اأعلنت  ال�سورة  ّن  الأ

ول، ليلة الزواج، كانت �سورة مطابقة لها.  منامها االأ

على  ممددة  عمرها  من  والع�رسين  الرابعة  يف  فتاة 

بيا�س ال�رسير، وبيا�س ب�رستها التي تر�سح �سفافية، 

عندها، قال من�سور اإن بيا�سها �سفاف كاملاء، واإنها 

طربية  دخل  الذي  مو�سى  حياته«)�س126(.  مراآة 

اأن  بعد  �سنة،  ملدة  حما�سًبا  فنادقها  اأحد  يف  وعمل 

يغلي  الفل�سطيني  من�سور  اأخذ  )وقد  البكالوريا  اأنهى 

زوجته  ن  الأ خمدوعًا،  كان  باأنه  و�سعر  الغ�سب،  من 

ميليا مل تخربه بق�سة ذهاب مو�سى اإىل فل�سطني، اإال 

رجح، لي�س  بعد ثلثة اأ�سهر من زواجهما( هو على االأ

باملعنى  اإ�رسائيليا  وال  بروت�ستانتيا  وال  �سهيونًيا 

احلايل. بعد اأن عاد لبريوت اأ�رّس املتهم مليليا بق�سة 

حبه لفتاة تدعى »�سوزان« راآها مع والدها يف فندق 

»ال�ساطئ«  بطربية. و�سوزان حبيبة مو�سى الوهمية، 

 
ُّ
ي

ّ
م

َ
هي بنت الق�سي�س يعقوب جامو�س )الحظوا اإنه �س

النبي اإ�رسائيل، والعائلة لي�ست بقرة( الذي اهتدى اإىل 

اإىل عائلة يهودية  ينتمي  اأمريكا. فهو  امل�سيحية يف 

اأقامت يف �سفد منذ اأوا�سط القرن التا�سع ع�رس، يتكلم 

بلكنة فل�سطينية غريبة. ع�سق �سائحة اأمريكية تكربه 

بورتلند،  مدينة  اإىل  بها  وحلق  عاًما،  ع�رس  بخم�سة 

حيث تزوجها يف كني�سة بروت�ستانتية تتبع ال�سبتيني. 

اإىل  حتولت  التي  طربية  يف  رثوذك�سية  االأ املجموعة 

مريكيني  االأ املر�سلني  تتبع  كانت  الربوت�ستانتية، 

الكني�سة،  راأ�س تلك  وكني�ستهم امل�سيحية. وكان على 

�سل يدعى عبداللـه �سايغ،  يف طربية، ق�سي�س �سوري االأ

عرف بتع�سبه للعرب، وكرهه للهجرة اليهودية. قاد 

يعقوب  الق�سي�س  على  �سعواء  حملة  عبداللـه  الق�سي�س 
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التكلم  اأفراد رعيته من  بال�سعوذة، ومنع  اإياه  متهما 

نه لي�س م�سيحّيا، بل ال بد اأن يكون جا�سو�ًسا  معه؛ الأ

امل�سيحية  الطائفة  متزيق  اأجل  من  يعمل  �سهيونّيا 

حتى  وال  جامو�ًسا  لي�س  منا:  )وبنفّي  الفل�سطينية، 

بقرة مو�سى. مثلما لعب اإليا�س خوري يف روايته على 

وهيلنة(.  ميلنة  بني  والطباق  الناق�س  اجلنا�س 

التي  اجلميلة  ابنته  كانت  الوحيدة  اجلا�سو�س  رعّية 

مكانة  تعلو  وهنا  االجنليزية.  �سوى  تتكلم  تكن  مل 

تف�سي  اأو  الدينية  مكانتها  على  ال�سيا�سية  طربية 

ال�رساع  اإىل بع�سها. فهي نقطة من نقاط  املكانات 

دولة  ا�سمه  وواقع  �سوريا  بني  والواقع  الرواية  يف 

نذّكر  فهنا  يذكر،  بال�سيء  ال�سيء  ن  والأ »اإ�رسائيل«. 

املحافل  كا�ستحقاق، يف  املتداول،  العربي  باملطلب 

هذا  مثل   .)1923 حدود  اإىل  )االن�سحاب  الدولية: 

مزارع  بخ�سو�س  لبنان  ل�سان  على  يجري  ال�رسط 

ميلد  تاريخ  حول  البحث  فعند  اللبنانية.  »�سبعا« 

الفرن�سي الربيطاين، يف هذه  اأن االنتداب  ميليا، جند 

ال�سنة حتديًدا، قام برت�سيم احلدود املتعارف عليها، 

ن، بني لبنان وفل�سطني و�سوريا. ما يوؤكد اأن والدة  االآ

ميليا متزامنة مع والدة اخللفية ال�سيا�سية والظروف 

»�سوزان«،  اأما  ال�سام.  امل�ساحبة يف بلد  والتقلبات 

امل�سادة،  الهجرة  متثل  فهي  ورعيته،  يعقوب  بنت 

نها مل ت�ستطع التاأقلم مع  لكونها عادت اإىل اأمريكا، الأ

را�سي املقد�سة. رف�ست اأن تتعّلم العربية،  احلياة يف االأ

فقد  اأمريكا،  يف  تعلمتها  التي  العربية  الكلمات  اأما 

هذه  قدماها  وطئت  منذ  اإنها  لوالدها  قالت  ن�سيتها. 

مناماتها  يف  ترى  وال  باخلوف،  ت�سعر  وهي  البلد، 

�سوى > الكوابي�س > عن املوت« )�س353(. وعندما 

نح�سي كم مرة وردت كلمة كوابي�س يف الرواية التي 

وقعت قرابة 400 �سفحة؛ لن نح�سل اإال على الناجت: 

ميان  واحد. ولعل ما �سيخفف من خطر هذه النتيجة االإ

بحقيقة الواحد املتعدد. وفيما يتعلق بتجارب ميليا 

العاطفية ال�سابقة مع وديع �ساحب الفرن الذي ورثه 

عن والده، وجنيب �سديق اأخيها �سليم، الذي راأته، يف 

اإىل  بها  اأف�ست  فقد  فرن�سي؛  �سابط  مبلب�س  منام، 

رغبة  عن  مو�سى  اأخربها  »عندما  فـ  واحدة:  نتيجة 

من�سور يف الزواج منها، واأن عليها اأن تذهب لتعي�س 

معه يف مدينته البعيدة، راأت يف عيني �سقيقها ذلك 

تتبع  اأن  املراأة  على  له، ملاذا  ال جواب  الذي  ال  ال�سوؤ

ن  واالآ الدنيا هيك،  تدري، وملاذا  ال  اإىل حيث  الرجل 

اأكرث  مور  االأ �سارت  وجنيب،  وديع  مع  جتربتها  بعد 

ميلك  اأن  تعني  الرجولة  اأن  علمها  وديع  ا،  غمو�سً

ماأزق  لها  ك�سف  وجنيب  متعددة،  وجوها  ن�سان  االإ

الرجل الذي يبحث عن مكان يحمله. اأما املراأة فعليها 

�سيء«  ال  اأي  �سيء،  وكل  مكنة  واالأ الوجوه  تكون  اأن 

)�س124(. وما حدث يف طربية بني يعقوب و�سوزان 

من جهة ومو�سى من جهه ثانية؛ ي�سري اإىل االختلط 

بال�سيا�سي.  بالديني  العاطفي  املق�سود:  والتداخل 

مو�سى الذي ال يحب �سوى ال�سمك احلقيقي »ال�سلطان 

من  فاأكل  حراج،  االإ باب  من  اأجرب،  كان  اإبراهيم«، 

يعقوب  دعاه  عندما  يكرهه،  الذي  امل�سط«   »�سمك 

خته واحلنني يطفح من  جامو�س للمائدة. و�سريوي الأ

اأو  احللم  الفتاة اجلميلة،  »�سوزان«،  عينيه وقلبه عن 

الوهم، التي ا�ستغل والدها حب البريوتي لها، َو�سّوهه 

على  باالعتداء  مو�سى  فيها  اتهم  ق�سة  باخرتاعه 

ابنته وحماولته ف�س بكارتها. وقد ن�سج هذا االدعاء 

الكاذب، اإما لكي ال يعرف مو�سى ال�سبب احلقيقي الذي 

�رساع برتك البلد املقد�سة. اأو بعد  حمل �سوزان على االإ

اأن ف�سلت كل حماوالت يعقوب التب�سريية مع مو�سى 

حني راح »ي�ساأل �سوزان عن راأيها يف احلمام الرتكي 

الق�سيب�س يعقوب  اإليه، مل جتاوب، ولكن  الذي ذهبت 

العربية  احلمامات  اأهمية  عن  حما�رسة  عليه  األقى 

ندل�سية، وقال اإن اليهود والعرب  يف �سوغ الثقافة االأ

امل�سلمني كانوا يتحممون مًعا يف قرطبة وغرناطة، 

واإّن الت�سامح هو املاء، لذا فاإن جوهر امل�سيحية هو 

لذا  هذا،  تفهم  مل  الكاثوليكية  امل�سيحية  املعمودية، 

الكتب،  واإحراق  احلمامات  بتدمري  الق�ستاليون  قام 

ندل�س. »هذه هي الهمجية يا ابني ملاذا  بعد احتلل االأ

ال تاأتي لل�سلة يف كني�ستنا« )�س351(. وقد اقرتح 

بورتلند،  اإىل  معه  ياأتي  باأن  مو�سى  على  الق�سي�س 

بالكني�سة،  معنا  بتدخل  باأمريكا،  كتري  »ال�سغل 

�سو  �سوزان،  وبزوجك  خوة،  االأ من  واحدا  وبت�سري 

راأيك«؟ )�س352( هل كانت �سيا�سة الفتاة متفقة مع 

اأبيها؟ لقد اأح�س مو�سى باخلديعة قادمة من الق�سي�س 

ورعيته الوحيدة. 

مو�سى، بناء على ق�سته مع يعقوب، يقرتب من و�سف 

ال�سيا�سة. وهناك  ديان وال  االأ الذي ال يحب  العلماين 

خري علمانيا، ال  ت�سابه بينه وبني من�سور يف كون االأ
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يهتم ملكانة النا�رسة الدينية، ولكنه �سيختلف معه، 

مو�سى  عند  وال�سيا�سة.  بالتاريخ  اهتماما  يويل  نه  الأ

»ال�سمك احلقيقي هو »ال�سلطان اإبراهيم«، �سمك ملون 

�سمك  يعلو  �سيء  ال  واأن  وامللح،  وال�سم�س  باملرجان 

حكاية  �سهدت  التي  البحرية  هذه  واأن  املالح،  البحر 

بريوت  اإىل  العودة  يريد  واأنه  مملة،  �سارت  امل�سيح 

ورائحة  البحر  رطوبة  ن  الأ جفونه  ملء  ينام  حيث 

وهنا  )�س353(  احلقيقي«  النوم  اإىل  حتمله  امللح 

نلحظ خروج مو�سى من ماأزق البحرية اإىل مدى لبنان 

املفتوح على البحر والطبيعة مبعزل عن حمموالتها 

الذي  يعقوب  واأما  وال�سيا�سة.  الدينية  ودالالتها 

العرب بو�سفه يهودّيا،  اإليه  دخل يف املاأزق، فينظر 

�سوف  لذا  اأجداده،  دين  خائن  اإنه  يقولون  واليهود 

طربية  يعقوب  عّلم  هل  ولكن  ويعود.  بابنته  يلحق 

الرجولة  اأن   - ميليا  وديع  عّلم  مثلما  فل�سطني -  اأو 

ن�سان وجوها متعددة، اأم اأنه ي�سبه  تعني اأن ميلك االإ

عن  يبحث  الذي  الرجل  ماأزق  لها  ك�سف  نه  الأ جنيب 

مكنة  مكان يحمله؟ وعلى املراأة اأن تكون الوجوه واالأ

الرجل  حوراين  من�سور  اأما  �سيء.  ال  اأي  �سيء،  وكل 

رثوذك�سي الوطني، يعي�س يف  الفل�سطيني امل�سيحي االأ

حميط عقائدي متعدد، وال يجد حرجا من لفظ »ال اله 

اإال اهلل«. حني عاد اإىل النا�رسة مبيليا التي تزوجها 

التي  باملدينة  ماأخوذة  زوجته  اأن  وجد  بريوت.  يف 

ت�سبه مرمي. يف حني اأنه مل يكن يعظم مكانة املدينة 

الدينية، فهو يراها »مكاًنا لل�سياح واملجاديب«. قال 

اإنه ال يحب حكايات امل�سيح: »بزهق مّلا ب�سمع احلكاية 

بّدي  �سو  ب�س  بتزهقني،  امل�سيح  ق�س�س  اأنا  نف�سها.. 

اأ�سكن  اإجيت  اأعمل، خلقت م�سيحي وهّياين. واهلل ملا 

بالنا�رسة ما فكرت باملو�سوع، ب�س خل�س، ما يف 

الواحد يعي�س مبدينة اهلل..«  )�س346( قيل اإن عمته 

رملة »وردة« اأرادته زوجا البنته الوحيدة، و�سحبته  االأ

اإىل النا�رسة. لكن احلقيقة اأن من�سور ذهب من تلقاء 

نف�سه، ومل يكن ميانع يف الزواج من �سميحة، ولكنها 

اأ�رسة �سعيد، اعتنقت  كانت على علقة مع �ساب من 

اأجله« )�س143(. مل يجد  املذهب الربوت�ستانتي من 

الكاثوليكي  املذهب  �سليم  اعتناق  ق�سة  يف  من�سور 

ما يغ�سب، قال »كلهم زي بع�سه«، حلظتها، نه�سته 

ال�سهرية:  عبارتها  تقول  وهي  �سعدى  حماته  نظرات 

خيارات  يف  مناق�ستها  اأحد  حاول  كلما  روم«،  »اهلل 

الروم«،  من  ل�سنا  نحن  »لكن  اجلديدة.  الدينية  ابنها 

اأراد من�سور اأن يقول لهم م�ستندا اإىل ما رواه كاهن 

يف  دار  الذي  ال�ساخب  النقا�س  غمرة  يف  يافوي، 

على  ت�سيطر  التي  اليونانية  الطغمة  �سد  فل�سطني 

رثوذك�سية. قال الكاهن اإن كلمة روم  كني�سة القد�س االأ

الكني�سة  اأتباع  بنا  األ�سقها  �ستيمة  �سل  االأ يف  كانت 

البيزنطية.  الدولة  عملء  اإننا  يقولوا  كي  ال�رسيانية 

بالطبيعتني  ميان  االإ اخرتنا  اأرثوذك�س  عرب  نحن 

اأما  ال�سلم،  عليه  امل�سيح  لل�سيد  ن�سانية  واالإ لهية  االإ

ننا، من �سغر عقولنا، لب�سنا  كلمة روم فقد تبنيناها الأ

وعند  )�س157(  نا«  اأعداوؤ بنا  األ�سقها  التي  التهمة 

العودة اإىل خروج مو�سى من ماأزق البحرية اإىل مدى 

وت�سميته  اليونان،  حيث  البحر  على  املفتوح  لبنان 

ابنه البكر »ا�سكندر«؛ نلحظ �سيطرة الطغمة اليونانية 

وقد  بتعريبها.  يطالبون  التي  كني�ستهم  اأ�سقفية  على 

هذا  ليعيد  ؛  رومية  حيث  البحر  على  االنفتاح  يكون 

االنفتاح مو�سى حلظرية االتهام واإثارة �سبهات حوله. 

كما  العائلة،  مذهب  عن  ان�سّق  اأو  حتّول  يكون  قد  اأو 

ورمبا  الكاثوليكية.  واعتناقه  بان�سقاقه  �سليم  فعلها 

كّذب على نف�سه و�سدقها باأنه من ال�سللة اليونانية 

التي يقال اإنها تاأ�س�ست مع اال�سكندر املقدوين، والتي 

ج�سدتها الداعرة ماريكا ا�سبرييدون »التي كانت على 

علقة مع املا�سوين اللبربايل �سعيد �سباغة، �ساحب 

ا�سكندر  ال�ساب  فيه  عمل  الذي  حرار«،  »االأ جورنال 

مو�سى، وخ�س�س لن�رس اأفكار احلركة املا�سونية التي 

فكار  اإىل االأ كانت نا�سطة يف �سورية ولبنان، وتدعو 

العلمانية وت�سخر من رجال الدين.  
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�5

�سواين »�سيكاغو« رواية: عالء الأ

دام ٌح�سارّي.. اأْم  تفاعٌل ثقايّف ؟ �سِ

 ِعذاب الركابّي
 

 كاتب و�ساعر من العراق

»�سيكاغو«- الرواية ُ النموذُج..!!

�سواين«- الروائّي الظاهرة ُ.. !! و»علء االأ

»ال تفح�س ُ الرواية ُ الواقع َ بْل الوجود«-�س44

» اإّن الروائّي لي�َس ُموؤّرخا ً، وال نبيا ً، اإّنه ُ ُم�ستك�سٌف للوجود«-�س45

ميلن كونديرا – فّن الرواية.      

  ومبزيجٍ  رائعٍ  من التاريخي وال�سيكولوجي والفكري تفح�س ُ رواية »�سيكاغو« الوجود الذي تخرُب 

ن�ساين، ونب�سها احل�سارّي ّكدُه ثقافة ُ املجتمع، والتي يكون ُ لها فعلها االإ عنه ُ وتوؤ

اأْو  معها،  التماهي  متجنبة ً  والتميز  بْل  خرى،  االأ الثقافات  مع  التفاعلِ   من  تتمكُن  حنَي  و�سداها 

التنازل عن خ�سائ�سها الهامة امُلعرّبة عن طموحات ِ، واأحلم، وتطلعات ِ اإن�سانها، وقْد كاَن الروائّي 

�سواين املوهوب الكبري وهَو ي�ستك�سُف)الوجود(..، ويتو�سُل  بخربة، وحنكة املبدع، وحكمة  –علء االأ
الرواية اإىل نتائج هذا التفاعل الثقايّف الذي اآثَر البع�ُس ت�سميته اأي�سا ً بال�سدامِ  احل�سارّي!!

 » �سيكاغو«.. رواية ُ امل�ساهدِ  بامتيازٍ  !!

درا�سات



الطبيعية،  الت�سكيلّية  اللوحات  �سكَل  امل�ساهد ُ  تاأخذ ُ هذهِ  

ُمنجزة  لوحاٌت  املعاناة..  بف�سفور  �ساجة  اأ�سابُع  هّياأتها 

و�ساعريتها  واإيحاءاتها،  واألوانها،  خطوطها،   ، باإتقانٍ   ٌ

ّرخ ُ  توؤ �سخ�سياتٍ   بنَي  املت�ساد  التفاعل  على  قائمة 

اأحلِمها  اأج�سادها، وكيمياِء خطواِتها، وعوا�سِف  لذبذبةِ  

وعواطِفها، بحربِ االحرتاقِ ، ورمادِ  التمني، رغم َ اختلف 

و)الرواية ُ هَي بو�سوحٍ  تتحّدث ٌ عن   !! والزمان  ِ املكانِ  

اأفراد(- ح�سَب تعبري الروائي – �ساراماجو.

nove ولي�َست اأحداث ،.. persons نعم !! » �سيكاغو« رواية اأفراد  

اأْو ح�سارتني  اإىل ثقافتني،  فراد ينتمون َ  االأ elties، وهوؤالءِ  

ح�سارة  ولكّل  اأبجديتها،  لها  ثقافة  وكّل  متناق�ستني،   ِ

طريقة  اأْو  :)فكرة  احل�سارة ُ كانت  اإذا  وطريقتها،  اأ�سلوبها 

لتنظيم الواقع( – كما يرى توما�س باتر�سون .و»�سيكاغو« 

جت�ّسد ُ ال�رساع َبنَي ثقافتني ملجتمعني، لكّل واحدٍ  ن�سيجه 

مريكّي، كما تظهره ُ الرواية  وتكوينه املرّكب، فاملجتمُع االأ

ُ، جمتمٌع متقّدم علميا ً وتكنولوجيا ً من جانبٍ ، ويف جانب 

ال�سديد  ُمفكريه  ميكرو�سكوب  حتت َ  و�سعناه  ما  اإذا  اآخر،   ٍ

و�سفحاتِ   الواقع،  كتاب  �سطورِ   يف  وقراأناه  احل�ّسا�سية، 

خطرية  اأمرا�سٍ   من  ُيعاين  فهَو  حداث،  االأ التاريخ،ونزيف 

ع�سرية ال�سفاء مثل: )العن�رسية، التمييز �سّد ال�سود، �سيطرة 

والتحلل  االجتماعي   التفكك  الراأ�سمالية،  االحتكارات 

�رسي(..اإ�سافة اإىل داء الرنج�سية املقيتة، فهَو ال يرى اإال  االأ

نف�سه ‘ يف مراآة غروره امله�ّسمة، واأّنه مري�س، حّتى اإ�سعار 

 ، قِلقا ً منه ُ جمتمعا ً  التي جعلت  البارانوي  بعقدةِ   ، اآخر َ  ٍ

خرين، بْل من  واهما ً، حذرا، مدّججا ً بحراب اخلوفِ  من االآ

كّل ما يحيط ُ بِه !!

وال�ساعر  غوركي،  مك�سيم  راآها   ) ب�سعة ٌ )مدنّية ٌ  واأمريكا 

اإىل  تفتقد ُ  واأّنها  وراءه،  تركَع  اأْن  اأرادها  ويتمان  والت 

– األن غن�سبريغ،واملجتمُع  )اجلدية( كما �سورتها ق�سائد 

  ِ العامل من اجلانب  مريكي )املتح�رس( و)املركب( يرى  االأ

�سواين  كرث حلكة ً، وقْد ج�ّسدت  اأ�سابع – علء االأ املظلم ِ واالأ

هذهِ  النظرة القامتة مبو�سوعية، لنجد َ اأنف�سنا اأماَم رواية 

رفيع، وهَو)يعالج  اإبداعي من طراز  جديدة.. مثرية، وعمل 

يديولوجية(،  واالأ واالجتماعية  ال�سيا�سية  الق�سايا  اأهّم 

واأمام املبدع – الظاهرة بحّق، وهَو يلتقط تفا�سيل حياة 

هذا املجتمع، بح�ّس ُمرهف، وعقلٍ  مُمغنطٍ  بذبذباتِ واقع 

)اإّن ال�سبب الوحيد  – كونديرا:  ٍ مرير، وهنا ت�سدق ُ عبارة 

اأْن تقولُه �سوى  اأْن تقوَل �سيئا ً ال مُيكُن  لوجود الرواية هَو 

الرواية(-فّن الرواية –�س144:

)وخلل املائة عام التالية �سن ّ امل�ستعمرون البي�س حروب 

– 12مليون نف�س  اإبادةٍ  مروعة، قتلوا خللها ما بني 5   َ

يقراأ  َمْن  وكّل  اأمريكا،..  اأنحاء  كل ّ  يف  احلمر  الهنود  من 

املفارقة،  هذهِ   اأمام َ  يتوقف  اأْن  بّد  ال  مريكي  االأ التاريخ 

فامل�ستعمرون البي�س الذين قتلوا مليني الهنود، وا�ستولوا 

على اأرا�سيهم، ونهبوا ثرواتهم من الذهب، كانوا يف نف�س 

الوقت، م�سيحيني متدينني للغاية( – الرواية �س7.

حافٌل  الرواية،  ية  روؤ ح�سب  فهَو،  امل�رسي  املجتمع  اأّما    

�رسقي،  جمتمعٍ   كاأي  والعقد،  املتناق�سات  من  بالعديد  

عراف، لكّن نغمة َ االنتماء  م�سّور باملحاذير والتقاليد واالأ

بالهوية،  والتم�سك   ،nostalgia والن�ستولوجيا  جّدا،..  عالية 

الثقافية  واخل�سو�سية  �سالة  االأ واآيات  ر�س،  االأ وعبق 

وعلء  امل�رسي،..  املجتمع  �سفاتِ   من  هَي  واحل�سارية  

يتكلم ُ  وكان  هذا،  جمتمعهِ  �سخ�سيات  عا�َس  �سواين  االأ

معهم من خللِ  كتابهِ  – ح�سب تعبريِ  فران�سو �ساجان..، 

فهذهِ  �سيماء حمّمدي النموذج الذي اتخذه ُ الروائي حموَر 

بخريها  و�سلبياتها،  اإيجابياتها  بكّل  امل�رسّية  ال�سخ�سية 

مّرة ً  هكذا  �سيكاغو  اإىل  من طنطا  �سيماء  )جاءت  و�رّسها: 

واحدة، دوَن ا�ستعداد اأْو متهيد، كَمْن قفز َ يف البحر ِ مبلب�سه 

ِ الكاملة، وهَو ال يعرُف ال�ّسباحة، وكّل َمْن راآها جتوب اأروقة 

كلية الطب يف جامعة األينوي، بثوبها الف�سفا�س واخلمار 

الذي يغطي �سدرها، وحذائها الواطيء، وخطوتها الوا�سعة 

الذي  امل�ساحيق  من  اخلايل  الريفي  امل�ستقيمة،ووجهها 

جنليزية الثقيلة  هون �سببٍ ، ولغتها االإ يت�رّسج باحلمرةِ  الأ

�سارة ِ اأ�سهل من  املتعرثة التي كثريا ً ما جتعل ُ التفاهم َ باالإ

الكلم..، البَد اأْن يت�ساءل ما الذي اأتى بهذهِ  الفتاة الريفية 

اإىل اأمريكا؟؟(- �س13. 

منوذج  جميعا ً  هُم   واأ�سخا�س  اأفراد  رواية ُ  »�سيكاغو«..   

و�سخ�سيات   . حل�سارتهِ  طبيعي  واإفراز  جمتمع،  لثقافة 

مريكي  االأ للمجتمع  املقروءة  ال�سورة  مثلت  التي  الرواية 

ثقافيا ً وح�ساريا ً هَي:

. جون جراهام – العقلين يف انتمائِه، وو�سوحه ِ، و�سدقه 

جراهام  )اأخرَج  خرين:  االآ مع  علقاتهِ   ويف   ، نف�سهِ  مع   ِ

اإّن  ال�سادة..  اأّيها  بع�سبية:  وقاَل  فمهِ   من  امُلطفاأ  الغليون 

باأ�ساتذة  ولي�َس  البولي�س  يف  مبخربين  جديٌر  هذا  كلمكم 

جامعة(-�س28. وهَو من:

�ستاذ  )طراز نادر، اإّنُه ال يهتم بالنقود اإطلقا ً، ُرمّبا يكون االأ

�سيارة(- ميتلك  ال  الذي  �سيكاغو  يف  الوحيد  اجلامعي 

�س158.

اجلادة..  مريكية  االأ ال�سخ�سية  بيكر-  ديني�س  الربوف�سور 

القوية، وهَو ُيراهُن على التطور والتقّدم العلمي الذي تتميز 

النجاح  يرى  وهَو   ، العلميةِ  للنزاهِة  مثاٌل  اأمريكا..،  بهِ  

اجلن�سيِة  من  ن�سان  للإ بالن�سبةِ   اأهّم  العلمي  َوالتفوَق 
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، تعامله مع تلميذه  للعلمِ  )اإخل�سه   : والعقيدةِ  واللونِ  

وزملئه بُحّب وعدل، مظهره اخل�سن الب�سيط، �سمته ُ الدائم 

الذي ال يقطعه اإال ليقول �سيئا ً �رسوريا ً ومفيدا ً، واأهّم من 

كّل ذلك َ اإجنازه العلمي(-�س198و )ال يرى اأّي فرق بني 

اهلل،  اأبناء  عقيدته  كلهم يف  فالب�رس  املختلفة،  جنا�س  االأ  َ

نفَخ فيهم من روحهِ  املقد�سة..، فهَو ُيقّيم كّل طالبٍ  وفقا 

ً ملجهودهِ  وقدراته فقط، دوَن النظر اإىل جن�سيتهِ  اأْو لون 

ب�رسته(-�س201 ومن عيوبهِ  اأّنه ُ معروف بتع�سبهِ  �سّد 

�سلمِ   امل�سلمني: )لقْد حاوَل اأكرث من مّرة اأْن ي�ستهزئ باالإ

اأمامي(-�س365.

والهزيلة،  املنحطة  مريكية  االأ لل�سخ�سية  مثال   – جيف   .

التي جت�ّسد العن�رسية والنظرة احلاقدة اإىل كّل عربي، ويف 

لُه ُيج�ّسد  �سواين  اأب�سع �سورها، والبورتريه الذي ير�سمُه االأ

�س يف  امُلف�سّ الورق  ثقافة االنحلل:)لّف جيف قطعة من 

حجم �سيجارة على هيئة قمع، رفعُه واأدخلُه يف فتحة ِ اأنفه ِ 

وجذب َ من امل�سحوق عّدة َ مّرات ُمتتابعة ً..، ثَم اأعطى القمع 

ريكة وقْد بدا  اإىل �سارة، فجذبت مرة ً واحدة ً، وغا�ست يف االأ

وجهِه  عن  اأبوكِ   اأ�سفَر  اال�سرتخاء(-�س224و:)لقْد  عليها 

ّنه ما  الهمجّي، يريُد اأْن يتحكم َ يف حياة ابنته ِ البالغة، وكاأ

زاَل يعي�ُس  يف ال�سحراء(-�س295.

للتع�سب،  اآخر  منوذج  مريكية  االأ اليهودية  ويندي-   .

والدفاع عن جذورها اليهودية، والتعبري عن االنتماء لها 

يف كّل حلظة، متهمة ً العرب وامل�سلمني بال�سعي اإىل اإبادة 

هْل  اليهودية..  الطريقة  على  الدجاج  ح�ساء  )هذا  اليهود: 

باإبادةِ   يحلُم  ال  الذي  الوحيد  العربي  و:)اأنَت  ؟(..  يعجبَك 

اليهود(-�س278.

مريكي ال�ساقط واملنحط وامل�ستغل،  . فرناندو- منوذج للأ

اأمريكا  وال�سقوط..  االنحطاط  ح�سارة  �سليل  وهو 

وع�رسين  �سبعةٍ   من  ت�ساوي)اأكرث  ال  التي  الراأ�سمالّية  

مريكي املتمرد – األن غن�سبريغ:  �سنتا ً( بتعبري ال�ساعر االأ

وتتعر�سني  امل�سد،  ترتدين  ثّم   ، عاريا ً �سدرك  )�ساأ�سوُر 

منت�سبتني(.. حلمتيك  اأ�سور  حّتى  اجلن�سية  ثارة  للإ

�ساعة  كّل  عن  دوالر  ..األفا  ا�ستثنائيا ً اأجراً  لكِ   و)�ساأدفع 

التي  علنات  االإ يف  فقط  جر  االأ هذا  �ستتقا�سني  ت�سوير، 

تت�سمن ُ اإثارة جن�سية(-�س375.

احلياة  حموَر  كانت  التي  ال�سخ�سيات  اأهّم  هَي  تلك َ   

مهما  وهَي  )املتح�رس(  مريكي  االأ واملجتمع  مريكية  االأ

اإال  تعرب  ال  فهَي   تع�سبا ً  واأتخمت  وتناق�ست،  اختلفت، 

عن  ثقافة هزيلة، وح�سارة �ساقطة باعرتاف كبار كّتابها 

ومفكريها باأّنها مذمومة وزائلة: )اأرى اأمريكا تن�رس لدمار.. 

اأرى ليل ً طويل ً يحل، وذاك الفطر الذي �سّم العامل يذوي من 

اأين  �سوى  اللهم  جرمية،  اأية  اأقرتف  و)مْل  جذوره(-�س21، 

مولوٌد هنا(- �س97- هرني ميللر- ربيع اأ�سود.

مريكا من تقدمٍ  علمي ‘ فاإنُه    واأّن كّل ما حّققته ُ هذهِ  االأ

التي  الكثرية  املزمنة  مرا�س  االأ رو�ستاتِ   بح�ساب  ُملغى 

تعاين منها كمجتمعٍ  وكدولةٍ ، ويف ُمقدمتها:

وعانى   بها،  ابتلى  التي  مرا�س  االأ اأخطر  من  العن�رسّية:   .

مريكي والذي يهدف ُ من  وما زاَل يعاين منها املجتمع ُ االأ

نانية والغطر�سة،  ورائه ِ تاأكيد الذات املتل�سية يف رمال االأ

اإال  مْل تثمر  التي  الرنج�سية املقيتة  اأْو حمايتها عرَب زوابع 

:)اإّن الهنود  .. وف�سائَح.. واأطماعا ً .. وعداء ً .. وقبحا ً �سوكا ً

احلمر، بالرغمِ  من كونهم �سمن خملوقاتِ  اهلل على نحو 

ٍ ما، فاإنهم مْل يخلقوا بروحِ  امل�سيحِ ، واإمنا بروحٍ  ناق�سة 

الهنود احلمر مثل احليوانات، خملوقات بل  �رسيرة(..و)اأّن 

ن�سانية  روح وال �سمري، وبالتايل فهم ال يحملون القيمة االإ

بي�س(-�س8. التي يحملها الرجُل االأ

و)مْن اأيَن جئت َ ؟

  - اأنا م�رسي !

  -ملاذا تدر�س اله�ستولوجي ؟ هْل تظنُه ُمفيدا ً

 يف تربيةِ  اجِلمال؟(-�س284.

بي�س  االأ تتويج جن�سهم  وهَو مر�س  ال�سود:  �سد ّ  التمييز   .

اختلفهما  )اإّن   : .. وحتيزا ً ..وحقدا ً .. وغرورا ً غباء ً املتخم 

يف اللون جّر عليهما م�ساكل جّمة، هَو اأبي�س وهَي �سوداء، 

ومنظرهما وهما يتعانقان اأْو يتناجيان اأْو حّتى يتما�سكا 

الكثريين(- عنَد  العن�رسية  امل�ساعر  ي�ستفز  يدي،  باالأ

اأطلت براأ�سها  �س188و )كاَن حّبهما رائعا ً لكّن املتاعب 

عندما فقدت كارول عملها.. جاء مدير اأبي�س جديد للمول 

الذي تعمُل فيه، وا�ستغنى عنها مع زميلة �سوداء اأخرى بل 

فقدت  ّنها  الأ بالغةٍ   و)كانت حت�ّس مبرارةٍ    ) وا�سحٍ  �سببٍ  

نها ُمهِملة اأْو غري كفٍء، ولكن ملجّرد اأّنها  وظيفتها لي�َس الأ

�سوداء(- �س193.

اأمريكا  حكاَم  )اإّن  الراأ�سمالّية:  االحتكارات  �سيطرة   .

حّتى  فيتنام  يف  املوِت  اإىل  الفقراء  اأبناء  ير�سلوَن 

هم  تت�ساعف اأرباحهم باملليني، على حني يعي�س اأبناوؤ

احل�سارة  اخلطر(-182..و)اأّن  عن  بعيدا ً  ُمرفهًة  حياة ً 

مثل  خمل�سون  اأفذاذ  علماء  �سنعها  قْد  العظيمة  الغربية 

دني�س بيكر، لكن النظام الراأ�سمايل اأحاَل اإبداعهم العظيم 

اإىل ماكينات اإنتاج و�سفات جتارية تتدفق منها مليني 

الدوالرات على رجالٍ  اأغبياء وفا�سدين مثل جورج بو�س 

وديك ت�سيني(-�س200.

عليك  ولكن  اآخر،  مكانٍ   يف  وظيفة ً  )�ستجدين  البطالة:   .

واأحيانا ً  ع�رسات  معدالتها،  اأعلى  يف  فالبطالة   ، ربِ  بال�سّ
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املناف�سة  الواحدة،  للوظيفة  يتقدمون  �سخا�س  االأ مئات 

ُمرعبة(-�س266.

.امُلخدرات: )َمْن مْل ُيجّرب املزاج لي�َس من حّقهِ  اأْن يتحدث 

عنُه، اإّنه ُ و�سيط رائع لواله ما راأيت العامل كما اأر�سمه ُ يف 

لوحاتي(..و)ا�سمعي كلمي اأنا اأحّب  لكِ  اخلري..،امُلخدر ال 

ُيغّيب وعيك، واإمنا ي�سيُف اإليكِ  وعيا ً جديدا ً(-�س297.

. التف�ّسخ واالنحطاط اخللقي: )لي�َس لدّي ما اأخجُل منه اأنا 

ما  اأقل..  وال  اأكرث  ال  الكامريا  اأمام َ  بج�سدي  اأعرّبُ  ممثلة، 

العيب يف ذلك ؟(-�س371.

اأمريكا  )البنات يف  �رسي:  االأ والتحلل  االجتماعي  التفكك   .

مع  م�ستقلة ً  حياة ً  ليع�سَن  اأ�رسهّن  منازل  يرتكَن  جميعا ً

اأ�سدقائهّن(-�س77..و)لقْد اأ�سفَر اأبوك ِ عن وجهه ِ الهمجّي، 

ّنُه مازاَل يعي�س  يريُد اأْن يتحكم َ يف حياة ابنته ِ البالغة، وكاأ

مثلك َ  اأٌب  اأنا  �سيدي..  يا  )اآ�سف  ال�سحراء(-�س295..،  يف 

واأقّدر م�ساعرك لكّن ابنتك جاوزت �سّن الر�سد، و�سارت يف 

مريكي مواطنة ُحّرة ً لها حّق التنقل كيفما  نظر القانون االأ

اإذا  عنها  للبحث  قانوين  اإجراء  يوجد  ال  وبالتايل  ت�ساء، 

تغيبت(-�س386.

يف  كرب  االأ امل�ساحة  حتتل  فهَي  امل�رسية  ال�سخ�سية  اأّما 

ية  روؤ وبح�سب  �سا�سي،  االأ املحور  اأّنها  حيث  من  الرواية، 

ثقافتني  تعي�س ُ  التي  املتفاعلة..  ال�سخ�سية  ّنها  فاأ الكاتب 

�سواين  االأ  – الروائي  ّن  الأ ُرمّبا  متناق�ستني،  وح�سارتني 

�سلبياتها  بكّل  امل�رسية  النف�س  يدر�َس  و  ُيربز َ اأْن  اأراَد 

بانتمائها  وتناق�ساتها،  ميزاتها  بكّل  واإيجابياتها، 

وخارجها.. م�رَس  داخل  و�سخطها،  بقبولها  ورف�سها، 

وال�سخ�سيات امل�رسية املمثلة لثقافة جمتمعٍ  راب�سٍ  يف 

اإيقاعِ ح�سارةٍ  عريقةٍ  هي:

و�ساع  - راأفت ثابت: امل�رسي الذي هاجَر وهَو ناقٌم على االأ

ثقافتني،  بنَي  التناق�س  مرارة  عا�َس  ولكّنه  ال�سيا�سية، 

والت�سادم بكّل ق�سوته ِ بنَي ح�سارتني، اأورثُه هذا )التفاعل( 

ت�سيع  )�سارة(  ابنته  يرى  وهَو  واله�سترييا،  اجلنون  ال�سام 

احلياة  بْل  مريكي،  االأ املجتمع  يف  وجتُد  يديه،  بني  من 

راأفت ثابت من غربتهِ  غري  مريكية �سالتها، ومْل يجنِ   االأ

التح�رّس والندم على ما�سٍ  اآمنٍ  �رسيف )احلياة امل�رسية(، 

ومرعبٍ   وخميف  داعرٍ   واالن�سحاق من حا�رسٍ   واملوت 

الروائي  لُه  ير�سمه ُ  الذي  والبورتريه  مريكية(،  االأ )احلياة 

من خلل اآرائه ال�رسيعة التي تفتقد ُ اإىل املو�سوعية ونب�س 

والتخلف  الظلمِ   من  وهربُت  م�رَس،  يف  االنتماء:)ولدت ُ 

متنع  اأْن  املتحدة  الواليات  حّق  العدل(-�س43و)من  اإىل   ِ

اأّنه  اأي �سخ�سٍ عربي من دخولِ  اأرا�سيها حّتى تتاأكد من 

القتَل فر�سا ً دينيا ً(-�س45..  ُ �سخ�ٌس ُمتح�رس ال يعترب 

مريكية،  االأ القيمِ   على  ابنتي  ربيت ُ  وقْد  اأمريكي،  و)اأنا 

بد من التخلف ال�رسقي، مْل اأعْد اأربط �رسف  تخل�ست ُ اإىل االأ

ن�سان باأع�سائهِ  التنا�سلية(-�س78. االإ

. كرم دو�س:امل�رسي القبطي الذي تفوق علميا ً، وكاَن حلمُه 

ق�سم  رئي�س  برف�س  ِدَم  �سُ ولكنُه   ، كبريا ً جّراحا ً  يكوَن  اأْن 

قباط،  اجلراحة د. عبد الفتاح بلبع الذي يجاهُر بكراهيته للأ

املواطن  هذا  حلم  وتبّدد  البعثة،  على  احل�سول  يف  لطلبهِ  

ب�سبب ِ دينه ِ، واأ�سبح فري�سة هواج�سه،اإذ اأّن اجلراحة حلمه، 

نها رمز التح�رس والتقّدم كما  واأمريكا هَي تربة هذا احللم الأ

ميثل  دو�س  وكرم  والتخلف..،  اجلهل  هي  م�رَس  واأّن  يرى، 

�سخ�سية اللمنتمي رغم َ تعر�سهِ  وهَو يف زهوِ  اللانتماء 

اإىل عن�رسية مقيتة من قبل د. جاك، لكّنه يعي�س على وهج 

بدية: )اإذا اأحببت َ اجلراحة فلي�َس يف مقدورك اأْن  حكمتهِ  االأ

احلياة..  ثالوثه:  ُيقد�س  اآخَر(-�س249..، وهَو  �سيئا ً  حتّب 

اأعاد احلياة  خل�س.. ال�سدق، وقْد كاَن وفيا ً لهذا حنَي  االإ

لغرميه ِ د. بلبع:)اأنا خريج طب عني �سم�س، لكنني فّررُت اإىل 

اأيامي  يف  اال�سطهاد(-�س162..و)نعم  من  هربا ً  اأمريكا 

كاَن رئي�س ق�سم اجلراحة العامة د. عبد الفتاح بلبع م�سلما 

قباط، كاَن يوؤمن ُ باأّن تعليم  ً مت�سددا ً، يجاهُر بكراهيته للأ

نُه مُيّكن الكّفار من  �سلم،الأ قباط اجلراحة ال يجوز يف االإ االأ

التحكم يف حياة امل�سلمني(-�س163.

يف  املقيم  املخابرات  جهاز  رئي�س  هو َ  �ساكر:  .�سفوت 

من  املظلم  اجلانب  متثل  التي  ال�سخ�سية  وهَو  وا�سنطن، 

ال�سلطة، فلغة التهديد، والتلويح باأ�ساليب التعذيب والرتهيب 

ال�سلوُك يف �سخ�سيتِه،  �سلوك غري ح�ساري، وقْد متثل هذا 

وهَو كثرُي الدفاع ِعن اأ�ساليِب ال�سلطة ِ، ولكنُه دفاُع العاجِز، 

ّن املربراِت واهية ٌ، و�سلوكه اللاأخلقي فا�سح ٌ ومذموم  الأ

ال�ساب �سفوت �ساكر بعَد ا�ستئذان  ٌ:)وقْد ا�ستحدَث ال�سابط 

ال�رسبِ   من  فبدال ً  العمل،  يف  جديدا ً  منهجا ً  رئي�سه 

اأْو  اأّمه  اأْو  املّتهم  زوجة  على  القب�س  يلقي  كان  والكهربة، 

اأخته اإذا كان اأعزب ثّم ياأمر جنوده فيخلعون ثياب املراأة 

قطعة قطعة ً حّتى ت�سري عارية ً متاما ً، ويبدءون يف العبث 

بج�سدها اأمام زوجها الذي �رسعان ما ينهار ويعرتف بكّل 

ما ُيطلُب منه(-�س300..و)اأجل اأختك ُنهى طالبة ال�سيا�سة 

من  واحدة  ليلة  تتحمل  ولْن  رقيقة  البنت  واالقت�ساد، 

االعتقال يف اأمن الدولة، ال�سّباط هناك يف منتهى ال�سفالة 

ِ، وهم يع�سقوَن الن�سوان(-�س359.

وهَو   ، منِ  االأ اأجهزِة  عميُل  الفا�سُل،  الطالُب  دنانة:  اأحمد   .

ما�سح  حكومّي   واملعرفة،..  العلمِ   على  طارئة ٌ �سخ�سية ٌ 

اأحذية رجال ال�سلطة، وهَو األعوبة يف اأيديهم، ظاهرُه يختلف 

�سخ�سية  �سهوايّن،  نفعّي..  م�سلحّي..  ُيبطن،  عّما  كثريا ً 
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كارتونية ُمربجمة، وبل نفوذ يثبت خطواته املريبة، حّبه 

للو�سول جعله مت�سلقا ً، ولكن بجنبٍ ، وخ�ّسةٍ ، وقّلة �رسف، 

: امل�سلحة واملنفعة فوق ال�رسف واملروءة  الزائلة ُ حكمتُه 

اأْو  ال�سخ�سية  يف  انف�سام  ثمة  هناك  كاّن  واإذا  والف�سيلة، 

املثال  فاأّن)دنانة(  املجتمع  يف  �سلوكي  وتلون   تناق�س 

ا تدينه، اأْو مظهره الديني، وا�ست�سهاده بالن�سو�س  �سواأ لُه، اأّمّ االأ

الدينية فهَو �سكلّي.. واإعليّن حم�ٌس: )متدين، بدليل علمة 

الدائم  وا�ست�سهاده  يده  يف  وامل�سبحة  جبينه  على  ال�سلة 

اأوقاتها،  يف  ال�سلة  اأداء  على  وحر�سه  واحلديث  بالقراآن 

مهما تكن الظروف(-�س95..و)اأرجوك يا �سفوت بك.. اأنَت 

رئي�سي واأ�ستاذي، واأنا تلميذك، من حّقك اأْن ت�سّد اأذين عندما 

ترتكني(- ال  لكن  �سيادتك،  تريدُه  �سيء  اأّي  اأخطئ،اأفعل ُ 

�س311

. �سيماء حمّمدي: الطالبة يف كلية الطب – جامعة األينوي.. 

منوذٌج لل�سخ�سيةِ امل�رسيِة الب�سيطِة.. الفقريِة واملتوا�سعِة، 

وهَي متفوقة علميا ً، ابنة رجلٍ  تربوي ذي تاريخ اأخلقي 

تعني  التي  اخلليج  لدول  عارة  االإ رف�َس  م�رّسف،  واإن�سايّن 

الدنيا ولكنُه ترَك  الو�سع املادي، رحَل عن  الرثاء وحت�ّسن 

ِذكرا ً طيبا ً. �سيماء حمّمدي طموحة.. عا�سقة للعلم ِ والتفوق، 

و�ساذجة اأي�سا ً، وعاجزة عن التعبري عن اأنوثتها، م�سطربة 

نف�سيا ً، ال�ّسفر اإىل اأمريكا والرغبة يف موا�سلة درا�ستها هَو 

تعوي�س حلالتها  النف�سية ال�سيئة ..، �سخ�سية ٌم�رسية ٌ منتمية 

تربِة  رائحِة  مع  ر�سعته  الذي  االنتماء  هذا  يف  تفّرط  ال   ،ٌ

املتمثلة  �سلمية  االإ وتربيتها  )طنطا(..  ال�سغريِة  مدينتها 

بالدكتور  ها  لقاوؤ والقدوة..،  املثال   – ب  االأ �سخ�سية  يف 

طارق ح�سيب وزواجها منه  بدا طبيعيا ً كما جاء يف ن�سيج 

الرواية، ُرغَم ما ُيبّيتُه  وهَو كثري الو�ساو�س.. متقلب املزاج..

وقتية..  �سيماء  بها  ظهرت  التي  التناق�س  حالة  ُمرتّدد، 

عليها  تفوقت  الزوج،  غرور  ر�ساء  الإ فقط  كانت  طارئة، 

والقلق  ال�سمري،  وتاأنيب  النف�س،  مع  احل�ساب  حلظات  يف 

تي:)على الرغم من فرحتها بطارق، فاأنها ت�ستغرب  ِمن االآ

تعتقد  كنت  اإذا  طارق  يا  و)ا�سمع  ت�رسفاته(-�س145.. 

اأنني فتاة �سهلة فاأنَت خمطئ، لْو تكررت قلة اأدبك هذه ِ فلْن 

تراين بعَد ذلَك(-�س226و)اأحيانا ً يق�سيان اليوم كّله يف 

يتناوالن  ينامان عاريني ملت�سقني،وي�ستيقظان،  الفرا�س، 

الطعام وي�رسبان ال�ساي، وميار�سان احلّب اأكرث من مّرة، يف 

البداية تعر�ست �سيماء لنوبات عميقة متلحقة من تاأنيب 

ال�سمري، ا�سطربت �سلتها ثّم انقطعت نهائيا ً، وطاردتها 

كوابي�س مزعجة(-�س343.

ما  رغَم  املنتمي..  امل�رسي  املواطن  ال�سمد:  عبد  ناجي   .

خر، بنَي ما�ٍس يوحي  ُيبديه من حالة تناق�س من حنيٍ  الآ

حوال،  بالن�سال ِ، وحا�رس ٍ اله ٍ داعر ٍ..‘وهَو املنتمي يف كّل االأ

بلدي(0�س362..،  )اإّنها  والزمان:  املكان  اختلف  مهما 

واملحّر�س بامتياز �سّد احلكومة، املوؤمن اأّن اأو�ساع واأحوال 

امل�رسيني يف حاجةٍ  اإىل تغيري.. اإىل ثورة، �سخ�سية �سديدة 

وجود  ينفي  حنَي  عقلين  تارة ً  فهَو  والقلق،  اال�سطراب 

اأْن يقنع )ويندي(  تع�سب ديني لدى امل�رسيني..، ويحاول 

نهم  الأ �رسائيليني  االإ يكرهون  ال  العرب  ّن  باأ اليهودية  

نهم عن�رسيون..ومتع�سبون.. وقتلة،.. و �ساخٌر  يهود، بْل الأ

العربي  احل�ساري  املا�سي  ا�ستعادة  يحاول ُ  وهَو  متهكٌم 

يهّمني  اأقوله، وما  اأْن  لدي ما يجب  ّن  الأ )اأكتُب  �سلمي:  االإ

لي�َس ال�سهرة، واإمنا التقدير، اأْن ي�سل ما اأكتبه اإىل عدد من 

النا�س، حّتى لْو كاَن قليل ً، فنغري اأفكارهم واأحا�سي�سهم(-

�س234و)جذبتها من ذراعها برفق، فتحركت حّتى �سارت 

ثّم  ومتهل،  بعناية  املرة  هذهِ   قبلتها   ، متاما ً فوقي  تنام 

مار�سنا احلّب من جديد، كنت قْد عرفت ت�ساري�س ج�سدها 

فاأدرت نوبة الغرام الثانية بتوؤدة وتركيز حّتى توهجنا معا 

ً.. احرتقنا(-�س236.

وبة يف العملِ ..خمل�سة  . طارق ح�سيب: �سخ�سية ٌ جّدية ٌدوؤ

ٌوجادة ٌ يف التفاين فيه،لكنُه متقلُب املزاجِ ..متلون ٌ.. قِلق ٌ.. 

وغام�ٌس اأحيانا ً، عابث ٌ وخمادٌع حّتى الف�سيحِة..، العمُل 

اجلديدة  احلياة  مفتاح  هَي  واللذة  لديه..،  مقّد�ٌس  واجٌب 

اخلالية من ال�سجر والف�سل، حكمتُه: اللذة اأ�سا�س احلياة:)يف 

ر�س  اللذة ي�سعُر كياننا كّله بالوجود(- اأندريه جيد – قوت االأ

�س203،:)يعي�س طارق ح�سيب مثل عقرب ال�ساعة، وحيدا 

باإيقاعٍ   مام  االأ اإىل  ومندفعا ً   ، متوترا ً نحيفا ً من�سبطا ً   ً

بعد  الثالثة  وحّتى  �سباحا ً  الثامنة  من  يتغري،  ال  ثابتٍ  

الظهر، كّل يومٍ  يتنقل بنَي قاعات املحا�رسات واملعامل 

ناعم  ملم�س  الن�رسة  لب�رستها  )كاَن  واملكتبة(-�س31..و 

زاَد من هياجه، ا�ستمر يقّبل عنقها، ولعق اأذنها ال�سغرية ثّم 

التقمها بنَي �سفتيه(-�س290.

  وكاَن ل�سخ�سيات اأخرى دوٌر يف الروايِة، واإن كاَن جزئيا 

للحياة  �سورة  وهَي  اأحداثها،  يف  وفاعٌل  موؤثٌر  لكنه ُ   ،ً

امل�رسيني،  اأخلق  وهَي تربز جانبا مهما ً من  امل�رسية، 

ظّلت  الذي  �سلح  حمّمد  د.  وطبيعتهم.فهذا  و�سلوكياتهم، 

والتخاذل،  وال�سعف  اجلنب  رمز  فيه  ترى  ر�سوان  زينب 

انتحاره ج�ّسد  واأّن  ال�سلطةِ  ورف�سها،  ُرغَم تظاهرهِ  بعداء 

الثقافتني.  هاتني  بني  التناق�س  بْل  الثقايف،  االغرتاب   َ

وزينب ر�سوان التي ظّلت تنظر ُ اإىل العاملِ  بعنيٍ  م�رسيةٍ ، 

وهي ال�سخ�سية املنتمية.. املتمردة اأي�سا ً، واإْن كانت ترى 

م�رَس يف اأ�سواأ اأحوالها،وكاأنها تعيد كتابة مقولة – فلوبري: 

)من كّل ال�سيا�سة ال اأفهم ُ�سوى �سيءٍ  واحدٍ  هَو التمّرد(،
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و�سعارها الدائم: )�سُنغري م�رَس(- �س116.

 اأّما مروة نوفل فهي َ �سورة ٌ اأخرى للم�رسي خارج م�رَس،.. 

اأحمد  لطيفِ   متاما ً  طاردة ً  اأخرى،  واأخلٌق  اآخُر،  �سلوٌك 

للجذور،  عودة ٌ  هَي  م�رَس  اإىل  عودتها  واأّن  الثقيل،  دنانة 

�سالةِ ، لثقافةِ  الطيبةِ ، والب�ساطةِ ، وال�سمّو، والكربياء،  للأ

نها موؤ�ّس�سة على ال�سهوةِ ..  اأّما انهيار علقتها مع)دنانة(الأ

الزوج  التي ظّل  اللذةِ   ، وعمرها بعمرِ   واملنفعِة.. واجل�سعِ 

املخادع ظامئا ً له:)ظّل يجوب اأنحاء ال�سقة، وهَو مذهول 

واآثار النوم ِ على وجهه ِ، حّتى انتبه اأخرياً اإىل ورقةٍ  معلقةٍ  

على الثلجة يف املطبخ مكتوبة على عجلٍ  بحروفٍ  كبرية 

ٍ مرتنحةٍ : �سافرت ُ اإىل م�رَس، �سيت�سل بَك والدي من اأجلِ  

ترتيبات الطلق(-�س421.

 .. العفوية َ ج�ّسدت  التي  مروة  اأّم  �سخ�سية  بقيت 

اأّما  .. والت�سامَح بل حدود.!!  والب�ساطة.َ.والطيبة َ امل�رسية َ

امل�رسي،  مريكي-  االأ الثقايف  التلقح  ثمرة  فهَي  �سارة 

دمان، واالنحلل،  وقْد كاَن العا�سُق )جيف( اأ�ستاذها يف االإ

وال�سقوط، والتف�ّسخ..، كانت ال�سحية، ونهايتها  هي النهاية 

الطبيعية لهذا التفاعل الثقايف غري املتكافئ.اأّما هجرانها  

متاما ً  التن�سل  غري  يعني  ال  فاأنُه  واأ�رستها،  اأبيها  لبيتِ  

�سارة  هجرته ُ  احلقيقية:)هكذا  ثقافتها  ومن  جذورها  من 

لتعي�س مع ع�سيقها، بدا احلبيبان يف منتهى ال�سعادة، وُهما 

ينقلنِ  احلقائب اإىل ال�سيارة، كانا ي�سحكانِ ، ويتبادالن 

ظّل  قبلة..  وخطَف  الفر�سة َ  وانتهز)جيف(   ، الدعاباتِ   ِ

اأْن  ة ً  ، ثّم قّرَر فجاأ ب)راأفت( يراقبهما من نافذة مكتبهِ  االأ

يتجاهُل ابنته متاما ً، فلتذهْب اإىل اجلحيم( – �س138.

ال�سيكولوجية  احلالة  ر�سدت  قْد  �سيكاغو«  ورواية« 

)راأفت  ج�سدها  قْد  القوية  امل�رسّية،فالعاطفة  لل�سخ�سية 

متيَز  واخل�سة  واخل�سوع  والتخاذل  وال�سعف  ثابت(، 

ر�س  االأ لنب�س  �سغاء  واالإ االنتماء  وهناك  )دنانة(،  بهِ  

ياتِ  الوطن عنَد )ناجي عبد ال�سمد( و)�سيماء  واخل�سوع الآ

حممدي( و)مروة نوفل(..، اأّما �سخ�سية اللمنتمي فقْد كاَن 

ال�سلطوي املقيت )�سفوت  بطلها )د.حممد �سلح(، وهناك 

�سالة  واالأ والطيبة..  الب�ساطة..  ذلك  كَل  تقابل  �ساكر(..، 

واحلما�س  امل�رسي..،  املجتمع  �رسايني  يف  العايل  النب�س 

الوطني عنَد امل�رسيني مهما اختلفت دياناتهم، واأفكارهم، 

اإذا  البليغة،  الروايةِ   واحدة من حكمِ   ومعتقداتهم، وهذهِ  

كان لكّل روايٍة حكمة ٌ، كما اأ�ساَر – كونديرا يف كتابهِ )فّن 

الرواية(.

!!..novel  the wild ٌسيكاغو« رواية ٌ وح�سية� « .

موري�س  تعبري  ح�سب  ومدجن(-  ُمهذب  جّد ُ  و)الوح�س 

بلن�سو..، والتهذيُب يعوُد الف�سُل فيه للروائي الكبري- علء 

�سواين، وهَو ينحاُز ب�سجاعةٍ  ووعّي وانتماءٍ اإىل تربةٍ  ال  االأ

تنتظرها،  وال  )الغرب(،  خر  االآ اأمطار  على  تعي�َس  اأْن  مُيكُن 

وال يقبُل زرعها )مواطنها( هذا النوع من ال�سماد )ثقافة بل 

خر التي تف�سي اإىل ال�سياع  اأبجدية(، اأْو عادات واأخلق االآ

ن�سانهِ  الطيب.. ِ.. والغياِب.. والتغييِب اأي�سا ً، وهَو ينت�رُس الإ

ندَم  التاريخ.   تربة  يف  جذورها  ال�ساربةِ   �سالةِ   االأ اإىل 

)راأفت ثابت( على اللحظة التي جاَء فيها اإىل اأمريكا..،فقَد 

ال�سمد(  عبد  )ناجي  ورث  ،..و  هدرا ً زمنه  و�سيَع  )ابنته( 

كاَن  التي  �رسية  االأ باحلياةِ   يفْز  ومْل  واال�سطراب،  القلق 

يحلُم بها ..، ومْل تك�سْب )�سيماء حممدي( املجَد الذي كانت 

ت�سعى اإليه..، وما حالة ُ

اإال ال�سورة احلقيقية، بْل  جها�س(لدى �سيماء حمّمدي   )االإ

والغرب(،  )اأمريكا  خر  االآ ثقافة  ل�سقوط  املنطقية  والنهاية 

اأكدُه  الذي  الثقايف  التفاعل  هذا  لف�سل  ال�سادقة  وال�سهادة 

اأي�سا ً موُت

مل التي تّوَج  )�سارة( وانتحار)د. حممد �سلح(، وخيبة االأ

بها )اأحمد دنانة(..!!

. رواية« �سيكاغو« ال تلغي، اأْو تتن�سُل من التفاعل ِ الثقايف، 

�سالة  بْل حتّذر منُه، ال تنكره ُ فهَو مُمكٌن مع احلفاظ ِ على االأ

ِ.. والقيم ِ.. واأبجديات ثقافة ِ املجتمع ِ، فالثقافة فعُل بناء.. 

وتغيري.. وتوا�سل، والتقاء احل�سارات ِ مُمكُن اأي�سا ًاإذا كانت 

احل�سارة)تعبري عن حالة تفوق بيولوجي(.. واأنها )خل�سة 

التجربة(، كما يعرّب- بارون دوهولباخ!!

اإىل  والهادفة  احلادة  الت�ساوؤالت  رواية-  �سيكاغو«..   «  .

حتريكِ  املفا�سل املعطلة يف ج�سدِ  الواقع !! 

املتجاوزِ    ، بيقظةٍ  املتلّو  احُللمِ   رواية-  �سيكاغو«..   «  .

للزمانِ  واملكاِن !!

زورقِ   يف  امل�سافر ُ  احلامُل..  �سواين  االأ علء   – والروائي 

والتاأمل   .. اأمواجِ  اجلذبِ   والده�سةِ  الكلماتِ  املبحرِ  يف 

للروائي  الدائم ُ  العنواُن  هَو  ذلك   ، واللذةِ  ِ..وال�ساعريِة.. 

املوهوِب،..وتلَك هَي �سفات ُالروايةِ العظيمةِ ..!!

–الطبعة اخلام�سة  ال�رسوق  – دار  �سواين  االأ – علء  – رواية  �سيكاغو   j
2007- القاهرة . 
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مو�سيقى ال�سعر وق�سيدة النرث

يقاع يف �سعر طاهر ريا�س تاأويل االإ

رحــــاب اخلطيــــب

 
ردن  ناقدة واأكادميية من االأ

�سهد ال�سعر العربي يف الثمانينيات من القرن الع�رسين اأزمة بالغة جتلت 

يف انح�سار قراءة ال�سعر، وخفوت اإيقاع تلقيه اإىل درجة العزوف التام، 

زمة  اأحيانا، من النخبة وغري النخبة. ومما له داللة على �سخامة هذه االأ

وانت�سارها اال�ستفتاء الذي اأجرته جملة الناقد يف غري عدد  )1988-

وتنبثق  احلديث«.  العربي  ال�سعر  »حمنة  معرب  عنوان  حتت   ،)1989

هم، عن انق�ساء املعنى يف  هذه املحنة، براأي كثري ممن جرى ا�ستفتاوؤ

ال�سعر، اإذ حتولت كثري من الن�سو�س ال�سعرية اإىل لعبة بلغية )باملعنى 

ورمبا،  الهذيان،  درجة  اإىل  والغرائبي  املده�س  تلحق  للعبة(  الرث 

�سعرية:  »ثورات«  من  جنده  فيما  معا،  واملتلقي  باللغة  اال�ستخفاف 

ق�سيدة )البيا�س(، ق�سيدة )اللغة(، ق�سيدة )الر�سم والت�سوير(. 

زادنا ال�شكر �ش�ادا 

و نختمها هكذا نفتتح ال�شهرة اأ

 الندامى يرفع�ن الليل بالليل 

جميعا،

ثم يلق�ن به عن حافة ال�شبح 

فرادى

درا�سات



من  الن�سو�س  هذه  خلت  املعنى  من  يديها  وبنف�س 

ال  مركومة،  جمموعة  اإىل  لت�سري  ال�سعرية  احل�سا�سية 

مرتاكمة، من ال�سور املبهمة واملطل�سمة. اإنها حمنة تولد 

موت  ميتات:  اإليها  لت�سيف  احلداثة«  »ميتات  رحم  من 

املعنى، موت الن�س، موت القارئ. وقد ال نعدم جمالية ما 

يف هذه الن�سو�س، لكنها اأ�سبه بجمال قرب مزين مزرك�س 

باألوان فاقعة. 

زمن  يف  ال�سعرية  م�سريته  ريا�س  طاهر  ال�ساعر  بداأ  وقد 

يف  ينزلق  مل  لكنه   ،)1983 عام  اإ�سداراته  )اأول  املحنة 

�سوته  ا�ستقللية  على  البداية  منذ  حر�س  اإذ  ماآزقها، 

خ�سو�سية  يف  املتمثلة  الفعلية  اال�ستقللية  ال�سعري، 

�سعره وتفرده، ال اال�ستقللية الزائفة يف هذه الفرتة التي 

�سارت بال�سعر اإىل التغريب، وهذر التمارين البلغية. 

ال�سعرية  التيارات  من  اأي  �سمن  �سعره  ت�سنيف  وي�سعب 

ال�سائدة يف ال�سعر العربي احلديث، �سواء املعا�رسة له، اأم 

�سعره،  ن�سف  اأن  اأي�سا،  ال�سهل،  من  ولي�س  عليه.  ال�سابقة 

»احلداثة«،  املحرجة  بالكلمة  ن�سنفه،  اأن  عن  ناهيك 

ت�سنيف  و�سف/  يف  اليو�سف  �سامي  يو�سف  اندفع  كما 

اإىل  الغلف  من  حداثي  »اإجناز  باأنها  الوقت(  )حلج 

الغلف«، ذلك اأن اأي مفهوم من املفاهيم العديدة للحداثة 

له  اأ�س�س  الذي  الر�سمي  املفهوم  ال  �سعره،  على  ينطبق  ال 

اأدوني�س واأبو ديب �سعرا وتنظريا وتطبيقا، والقا�سي باأن 

احلداثة اإحداث »قطيعة« تامة مع الرتاث، »وانبتات« عن 

اجلذور، »واجتثاث« للجذور، على نحو ال يبقى بينهما من 

الذي  امللطف،  اأو  لطف،  االأ املفهوم  وال  اللغة،  اإال  م�سرتك 

الذي  القدمي  اأنها »�رساع« احلديث مع  يقرر احلداثة على 

»�ساخ«، اأو مواجهة احلديث للقدمي. فل نكاد نقع على اأي 

�رساع بني »حديث« طاهر ريا�س و«قدمي« ال�سعر العربي، 

فحديثه ي�رسب يف جذور القدمي ويولد من رحمه.

كل  »اإن  بقوله:  تام،  بو�سوح  ذلك  عن  طاهر  اأف�سح  وقد 

ما اأ�سعى اإليه هو كتابة ق�سيدة كل�سيكية، ق�سيدة عربية 

ال�سعرية  التجربة  عمق  يف  جذورها  تر�سخ  كل�سيكية، 

كان  مهما  عابرة،  مطر  قطرة  بكل  وتتغذى  العربية، 

وذلك  �سم�س«.  ول�سعة  ريح  هبة  وكل  الغيمي،  م�سدرها 

يته للتجديد يف ال�سعر، اإذ يقول: »اإن الق�سيدة  بناء على روؤ

ما  اخلا�سة  و�سماتها  املميزة  هويتها  متتلك  لن  العربية 

تقليد  ذلك  يعني  وال  الفنية«.  بجذورها  ات�سالها  تعد  مل 

اجرتار  وال  ا�ستن�ساخها،  اأو  الرتاثية،  ال�سعرية  النماذج 

مر عنده اأن الرتاث داخل يف ن�سيج تكوين  الذاكرة، اإمنا االأ

املرء الوجودي والثقايف والوجداين.

له  �س�س  يوؤ الذي  ال�سعري  االجتاه  ن�سمي  اأن  لنا  وميكن 

�سالة، فهي  االأ العربية:  الذكية يف  بالكلمة  طاهر ريا�س 

�سالة الذاتية  �سالة الرتاثية اجلماعية واالأ على معنيني االأ

ل  اأَ�سُ اأ�سا�سه،  ال�سيء  ُل  اأَ�سْ القدمي:  يف  التجذر  الفردية؛ 

ارتباط  �سولية  االأ وقوي،  ثبت  ال�سيء  َل  اأَ�سُ ن�سبه،  الرجل 

هو  �سيل  االأ �سلوب  االأ الذاتي:  والتفرد  بال�سلف،  اخللف 

وجوده  هي  لل�سيء  �سلية  االأ الن�سخة  املبتكر،  �سلوب  االأ

اأ�سالة  مبوجده،  املرتبط  والزمان  املكان  يف  املتفرد 

التفكري جدته.

الرتاثي  ال�سند  بني  اجلامعة  �سالة  االأ جتلت  ما  واأكرث 

كرب حميي  واالبتكار الذاتي يف كتابات �سيخ ال�سوفية االأ

الدين بن عربي، فقد اتخذ من الرتاث ال�سويف اأ�سا�سا بنى 

ى  الروؤ اأفق  بتو�سيع  اجلديدة،  ولغته  اجلديدة  اه  روؤ عليه 

واللغة القدمية ال حموها. وكذا طاهر ريا�س مل يعتزم حمو 

الرتاث، اأو جتاوزه يف ح�رسة ابتكاريته، اإمنا جتاوزه على 

على مكانها  التي تتخذ فيها املرتبة االأ كربية  الطريقة االأ

بل  دنى،  االأ املراتب  املرتبة/  اإلغاء  دون  الرتقي  �سلم  يف 

دنى.  على العك�س، فهي تتاأ�س�س على هذه املرتبة االأ

مو�سيقى ال�سعر وق�سيدة النثـر: 

اأ�سكال القطيعة مع الرتاث تتجلى يف ق�سيدة  اأو�سح  لعل 

واملب�رسين  الدعاة  اأقلم  انربت  اخلم�سينيات  ففي  النرث، 

)وعلى راأ�سهم اأدوني�س ويو�سف اخلال( باإعلن والدة هذا 

التي  الوالدة  اإنها  امل�ستقبلي،  بل  اجلديد،  ال�سعري  ال�سكل 

�سيء«)1(.  ال  من  اإال  تكون  »ال  التي  تلك  ي�ستعذبونها، 

املتحجر،  الرتاث  اإىل  ينتمي  تقليدي،  العربي  فالعرو�س 

له،  وخلخلة  التحجر  لهذا  ك�رس  اإال  التفعيلة  �سعر  وما 

فهي  النرث  ق�سيدة  اأما  التجاوز.  يف  جتريب  حم�س  اإنه 

التحجر  لهذا  التام  النبذ  الرتاث،  عباءة  التام من  اخلروج 

التجاوز.  جتاوز  اإنها  متاما،  وحتطيمه  عليه  باال�ستعلء 

بذلك  فيتنافى  اإيديولوجيا،  ثبات  قيد  العربي  العرو�س 

النرث  ق�سيدة  توؤ�س�س  باملقابل،  بداع.  االإ احلرية-  مع 

�سعر امل�ستقبل، قراآنه الذي تتهجد به اأرواحنا، اإذ ان �سعر 

امل�ستقبل هذا ميتافيزياء الكون، على حد تعبري اأدوني�س. 

االنفلت  عن  الناجمة  الفو�سى  عن  دعاتها  ويدافع 

»اإيقاع  فهو  حر،  اإيقاعها  لكن  موقعة،  باأنها  الوزن  من 

وتركيب  الكلمات  تزاوج  من  ينتج  له  قواعد  ال  �سخ�سي 

من  حتررت  وال�سخ�سي  احلر  وبايقاعها  العبارات«)2(. 

ومل  ال�سلفية«)3(،  العرو�سية  والقواعد  والقافية  »الوزن 

يقاع ال�سلفي، اإذ املو�سيقى  يقاع، اإمنا من االإ تتحرر من االإ
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فيها داخلية نف�سية. واأي مو�سيقى بل اإيقاع م�سبوط)4(؟! 

يريد  يكون حرا ملن  اأن  �سعر ميكن  من  »ما  اإليوت:  يقول 

اأبدا  تكون  لن  احلرية  واإن  جيدا،  �سعريا  عمل  ينجز  اأن 

هروبا من الوزن، يف ال�سعر، واإمنا هي يف ال�سيطرة عليه 

واإتقانه«)5(. 

هذه  اإىل  التوق  من  النرث  ق�سيدة  ابتداع  انبثق  وقد 

الرتاث،  مع  وا�رس  االأ بقطع  اإال  ولي�ست  احلداثوية،  احلرية 

احلداثة  ج�سد  يف  ومري�سا  زائدا  جزءا  باعتباره  برته  اأو 

هوؤالء  غ�سى  حرية  يتيح  العربي  العرو�س  لكن  ال�سحيح. 

ال�سوري  ال�ساعر  اأح�سى  فقد  عنها،  اأب�سارهم  احلداثيون 

حامد ح�سن »التنويعات على البحور ال�ستة ع�رس فوجدها 

اكت�ساف غريها  مكان  االإ اإيقاعا، ويف  اأو  )4096( �رسبا 

باحل�س العميق والذوق ال�سليم، وال �سيما اأن البحور الفنية 

ا�ستخرجت من الق�سائد القدمية ومل تنَب هذه على تلك«)6(، 

مكانات غري املحدودة التي تتيحها ق�سيدة  ناهيك عن االإ

التفعيلة. 

الهجوم  اأن  اأ�ساطني احلداثة، يو�سف اخلال،  اأحد  ويعرتف 

بها  الكتابة  كرثة  يف  يربره  ما  »له  النرث  ق�سيدة  على 

يكتب  اأنه  يدعي  اأن  يقدر  كاتب  فكل  معظمها...  و�سخف 

الورق«)7(.  على  جغرافيا  �سطر  االأ توزيع  مبجرد  ال�سعر 

ال�سعر  بغزارة  ات�سمت  عاما  خم�سني  على  يزيد  ما  وبعد 

يف  املتمثل  العربي  ال�سعر  م�ستقبل  يدخل  مل  له  والتنظري 

ق�سيدة النرث م�ستقبله بعد، اإذ مل يكّون �سكل فنيا خا�سا، 

الفو�سى  من  مزيد  اإىل  اإال  اآل  وما  �سعريا،  عنه  ناهيك 

واخلواء. 

الق�سيدة  اإيقاع  تنتظم  ذهنية  جتريدية  بنية  الوزن  اإن 

عنها  املتولد  الذهنية  البنية  جهة  من  يقاع  فاالإ وتولده. 

الوحيدة  »الطريقة  م�سكل  النف�سي  املجال  اإىل  ينتمي 

فهو  وحلفظها،  جدا  املتنوعة  النف�سية  الطاقات  ل�سبط 

اأ�سا�س الدينامية احلية والدينامية النف�سية«)8(. وبتوليده 

اللغة،  اإىل جمال مو�سيقى  الذهنية ينتمي  البنية  من هذه 

احلروف  قوامها  �سوتية-�سمعية  ب�سورة  بتمظهره  وذلك 

والكلمات. 

والوزن ال ي�سبط الطاقات النف�سية وينظم تنوعها وح�سب، 

واإمنا له قيمة تعبريية عن احلالة النف�سية، وقيمة تاأثريية 

منبثقة عنها. فقد بينت جتربة عمد بها اأحد علماء النف�س 

الوزن  اأن  ال�سوتي  والن�سيج  الوزن  تاأثري  قيا�س مدى  اإىل 

الن�سيج  يليه  املزاجية  احلالة  عن  تعبريا  العنا�رس  اأكرث 

ال�سوتي بقيمه التعبريية املتعددة واملختلفة)9(. 

النف�سية  للطاقات  توقيع  �سا�س  باالأ هي  اللغة  فمو�سقة 

الطويلة  املقاطع  توايل  يحكم  وزن  حمدد؛  نظام  وفق 

والق�سرية م�سكل عامل جتان�س للق�سيدة على امل�ستويني 

منبثق  ال�سعر)10(،  توا�سل  منبثق  اإنه  واللغوي.  النف�سي 

واالنحلل  التفكك  من  يح�سنه  حيث  من  الن�س  وحدة 

اأهم  النرث  ق�سيدة  تفقد  الوزن  من  وبانفلتها  والفو�سى. 

التوا�سل  �سا�س  الأ بافتقارها  التجان�س   عوامل  عامل من 

وا�سطراب  امل�ساعر  فو�سى  اإال  ثم  تعك�س  فل  ال�سعر،  يف 

فيها،  الزمن  للق�سيدة ال�سطراب حركية  املزاجية  احلالة 

الزمن  حركية  فيها  تنظم  التي  املوزونة  للق�سيدة  خلفا 

)توايل املقاطع(. 

اأو�سع  مفهوم  ال�سعر  لتنثري  املنظرين  براأي  يقاع  االإ اإن 

بكثري من اأن يحد ويح�رس بالوزن، وهذا توجه �سليم لوال 

اإ�سارا  باعتباره  الوزن  لنبذ  م�سوغا  منه  يتخذون  اأنهم 

الروح  اإيقاعات  وي�سوه  وال�سعرية،  ال�سعورية  الدفقة  يقيد 

بتقييدها بقالب �سكلي م�سبق، مبا يخالف، براأيهم، امل�ساألة 

بداع عموما، وهي احلرية. ولذلك  �سا�سية يف ال�سعر، واالإ االأ

لي�س  التفعيلة  ق�سيدة  يف  اخلليلي  العرو�س  حتطيم  فاإن 

يقاع  االإ بني  تزاوج  اإذ  ناق�سة،  حرية  ن�سبية  حرية  اإال 

يقاع الداخلي. اأما ق�سيدة النرث فهي احلرية  اخلارجي واالإ

ال�سعر  اإنها  خارجي،  �سابط  اأي  من  لتخلي�سها  اخلال�سة 

»اإيقاعها  انتقل  النف�س من حيث  باإيقاع  اخلال�س املوقع 

يقاعية  االإ البنية  م�ستوى  من  ونهائية  حا�سمة  نقلة 

اخلا�س«)11(.  الداخلي  يقاعي  االإ التكوين  اإىل  ال�سوتية 

طار  وبهذا انقلب جمال ال�سعر »من اإطار املو�سيقى اإىل االإ

اللوازم  اإلغاء  ذلك  على  ويرتتب  الت�سويري...  اأو  ال�سكلي 

واعتماد  العربية،  ذن  االأ اأو  بال�سمع  املتعلقة  املو�سيقية 

قرب اإىل الت�سكيل  الق�سيدة على الو�سائل الب�رسية وهي االأ

ولي�س املو�سيقى«)12(.

ويقف ال�ساعر طاهر ريا�س موقفا مناه�سا لهذا االجتاه، 

باملو�سيقى،  ال�سعر  ات�سال  على  اإ�رساره  حيث  من  ال 

اإىل فن مو�سيقي،  ال�سعر من فن قويل  واإمنا بقلبه ملجال 

�سيء«)13(.  اأي  قبل  للمو�سيقى  »ابنة  براأيه،  فالق�سيدة، 

املرتكز على  ال�سوتي  البناء  البنوة يف  لها هذه  وتتحقق 

ويف  للكلمات،  ال�سوتية  والت�سكيلت  والقافية،  الوزن 

دب توليفة  مياء، اإذ »االأ يحاء واالإ البناء الداليل املعتمد االإ

دالالت، ال�سعر ت�سابق اإ�سارات«)14(. 

فيه  يكون  الذي  ال�سعر  جوهر  على  الت�سور  هذا  وينفتح 

الوزن والقافية من اأخ�س خ�سائ�سه، وذلك فيما ميكن اأن 

ورك�سرتالية، باعتبارها ابنة للمو�سيقى،  يدعى الق�سيدة االأ

�سوات  االأ املختلفة  الت  االآ من  بعدد  ورك�سرتا  االأ توؤدى  اإذ 
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على  والتوزيع  اللحن  بقدرة  جناحها  ويقا�س  والنغمات، 

ويعتمد  ال�سوتية،  التعددية  لهذه  ومتا�سك  تاآلفات  خلق 

ذلك على غري عامل، اأولها ح�سن التوزيع لتكوين االن�سجام 

من  القائد،  فاعلية  واأهمها  الت،  االآ اأ�سوات  بني  والتاآلف 

العازفني  ترابط  دور  و«يجعل  يقاع  االإ ي�سبط  اإنه  حيث 

هاما  م�سدرا  الرتابط  هذا  وي�سكل  وعيا«)15(.  اأكرث 

اإليه  يوؤدي  وما  وامتلئها،  املو�سيقية  املقطوعة  لتوا�سل 

من ال�سعور بالتوا�سل واالمتلء الذي ترتكه يف ال�سامع. 

ما  على  ق�سيدته  جناح  يرتكز  زاء،  باالإ منه  وال�ساعر 

ن�ساق  يحدثه، بوعي اأو الوعي، من الرتابط والتاآلف بني االأ

والداللية:  ال�سوتية  البنيتني  اأن�ساق  للن�س؛  البنيوية 

والرتاكيب  والعبارات  ال�سوتي  والن�سيج  والقافية  الوزن 

ن�ساق بقدر ما  والبناء الت�سويري. وبقدر ما ترتابط هذه االأ

الداخلي،  يقاع  واالإ اخلارجي  يقاع  االإ بني  الفا�سلة  تلغى 

ال�سوتي  يقاع  االإ ال�سمعي،  يقاع غري  واالإ ال�سمعي  يقاع  االإ

يعود  فل  يقاعان،  االإ يت�سابك  بحيث  الداليل،  يقاع  واالإ

يقاع ال�سوتي ظاهر الن�س باعتباره حم�سو�سا وح�سب،  االإ

اأي�سا. ومتتلئ الق�سيدة بقدر ارتباط  واإمنا داخله ووراءه 

خر لل�سورة، وال�سوت  يقاع الوجه االآ وجوهها، فيكون االإ

خر للمعنى، مبا ي�ستلزم ك�سف العلقات الداللية  الوجه االآ

تنميه  الذي  املعنى  �سياق  يف  وذلك  ووجهه،  الوجه  بني 

الق�سيدة. 

يف  اإال  يقع  ال  ها،  امتلوؤ ثم  ومن  الق�سيدة،  فتوا�سل 

بني  التداخل  يف  يكمن  اأنه  ذلك  ال�سعر،  من  املوزون 

واإيقاع  �سوات  االأ اإيقاع  والداخلي،  اخلارجي  يقاعني  االإ

اجلدلية بني  بالعلقة  اإال  التداخل  يكون هذا  املعاين. وال 

واالختلف  الت�سابه  جدل  والداللية،  ال�سوتية  البنيتني 

خر.  بني العنا�رس املكونة للن�سق، وبينها وبني الن�سق االآ

قوي  موؤ�رس  البنيتني  هاتني  بني  العلقة  اختلل  ولعل 

على اخللخلة البنائية للق�سيدة، وذلك باختلف اإيحاءات 

النف�ساين  يقاع  االإ وحدة  اإن  اإذ  ت�سادهما،  اأو  البنيتني، 

اإيقاع  بان�سجام  البنيتني  اإيقاع  وحدة  �رسورة  تقت�سي 

بني  واملجاوبة  ومتا�سكهما،  املعاين  واإيقاع  �سوات  االأ

واإيحاء  والقافية  الوزن  عن  املتولدة  املو�سيقى  اإيحاء 

فل  تنافرهما،  اأو  يقاعني،  االإ ان�سجام  عدم  اأما  الن�س. 

يقاع  االإ ت�ستت  يعك�س  واإمنا  الق�سيدة وح�سب،  ببناء  يخل 

النف�ساين اأي�سا. 

ينعاه  ما  املتخلخلة  املختلة  الق�سيدة  على  وي�سدق 

قعقعة  اأنه  من  املوزون  ال�سعر  على  ال�سعر  تنثري  اأدعياء 

اإيقاعية �ساخبة وجعجعة لغوية فارغة)16(. وهذا حكم 

عموما  الرديء  بال�سعر  بل  املوزون،  بال�سعر  يخت�س  ال 

قدميه وحديثه، ذلك اأن القعقعة واجلعجعة لي�س من�سوؤهما 

واملعنى،  ال�سوت  بني  احلاد  التوتر  مردهما  اإمنا  الوزن، 

)�سوتية  للن�س  يقاعية  االإ البنى  بني  ال�سارخ  والتنافر 

وداللية(. 

ال�سعر  لي�سدق على كثري من مناذج  بل ويرتد هذا احلكم 

ال�سخب  يف  فال�سقوط  موزون.  وغري  موزونا  احلداثوي 

فال�ساعر  احلديث  ال�سعر  مميزات  اأ�سد  من  واملجانية 

يبني  »ال  املزغني  املن�سف  يقول  كما  املعا�رس  العربي 

الق�سيدة،  هذه  �ستنتهي  متى  تعرف  ال  فاأنت  ق�سيدته، 

يكتبه  يتفطن ملا  ذاكرته ال  ال�ساعر يظل من�سابا مع  ن  الأ

والذي يتحول اإىل ركام... فالق�سيدة العربية �سائبة«)17( 

دون  يحول  مبا  الداللة،  وتت�ستت  فيها  اللغة  ن�سق  يتبدد 

يقاع، بل يخلق توترا حادا بني البنية  التاأثري اجلمايل للإ

يقاعية والبنية الداللية، »وهذا يدفع ال�سعراء احلداثيني  االإ

بال�رسورة اإىل تنثري ال�سعر«)18(.

حققت  والقافية  الوزن  من  للتحرر  احلداثوية  فالدعوة 

ول معلن ومقد�س: وهو حتطيم الرتاث املتحجر،  هدفني، االأ

بداعية  االإ الفو�سى  تغطية  وهو  وخمبوء:  م�سترت  والثاين 

التي يرتع بها ال�سعر احلداثوي. فهذا ال�سعر مما ال يلئمه 

و�سبطه  النف�سية  للطاقة  بتنظيمه  اإذ  القافية،  وال  الوزن 

الوزن  يف�سح  الروح  حلركة  وتوقيعه  ال�سعري  للوارد 

وباعتبارها  روحها،  وانطفاء  احلديثة  الق�سيدة  اندياح 

توازنها  و�سبط  املو�سيقى  بتن�سيق  تقوم  نغمية  ركيزة 

ال�سحنة  وتركيز  الداليل  الرتكيز  من  قدر  اأكرب  وا�ستقطاب 

العاطفية تعري القافية اندفاعات ق�سيدة احلداثة التائهة 

وغيبوبة داللتها وبرود قلبها. 

ويدعم  يربره  ما  له  ال�سعر  وزن  حتطيم  نحو  التوجه  لكن 

�سحته، فهو حماولة لتخلي�س ال�سعر مما هو خارج عنه، 

هو  مما  ال�سعرية،  اللغة  بنية  عن  منف�سلة  بنية  هو  مما 

مقيا�س مفرو�س عليه ومكبل للقرائح ال�سعرية، ومن حيث 

وانتقا�سا  لل�سعر  ت�سويها  به  التم�سك  يف  فاإن  كذلك،  هو 

اإمنا  مبتدعا،  لي�س  للوزن  الت�سور  وهذا  ال�ساعرة.  للحرية 

وكاأنه  الوزن  فيه  بدا  و�سعري  نقدي  تراث  على  يرتكز 

حيث  من  وال�ساعر،  ال�سعر  على  مفرو�س  خارجي  معطى 

بالغ العرو�سيون بقيمة الوزن والقافية على ح�ساب قيمة 

حيان.  ال�سعر نف�سه، يف كثري من االأ

وىل:  وبذلك يكون الوزن قد »ظلم قدميا وحديثا مرتني: االأ

ببنية  له  علقة  ال  خارجي  كمعطى  اإليه  نظر  عندما 

لل�ساعرية«)19(.  كمقيا�س  عاملوه  حني  والثانية:  ال�سعر. 
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من  ال�سعر  خروج  وهي  احلالتني،  يف  واحدة  والنتيجة 

اإىل  ال�سعر  انحدار  اإىل  اآل  للوزن  القدماء  فتقدي�س  ال�سعر، 

النظم، وعداء احلداثيني له اآل اإىل انحدار ال�سعر اإىل النرث.

فلها  باالزدواجية،  لل�سعر  يقاعية  االإ البنية  وتتميز 

مو�سيقي  وداليل،  �سوتي  وداخلي،  خارجي  م�ستويان: 

م�ستوى  كل  يف  يقاعية  االإ العنا�رس  وتتعدد  والمو�سيقي. 

امل�ستوى  عن  اإال  تتولد  ال  املو�سيقى  اأن  غري  منهما، 

اخلارجي؛ الوزن والقافية والن�سيج ال�سوتي، اأما العنا�رس 

يقاعية على امل�ستوى الداخلي؛ حركة املعنى والت�سوير،  االإ

فهي اإيقاعات غري حم�سو�سة، ومما ال يتولد عنها مو�سيقى، 

اإال اإذا اعتد باملو�سيقى ال�سامتة اأو الب�رسية. 

لل�سعر،  مميزين  والقافية  بالوزن  التم�سك  فاإن  وهكذا، 

للحفاظ  تقليديا  نزوعا  لي�س  العوامل،  من  غريهما  �سمن 

على اأهم بنود عمود ال�سعر العربي، واإن كان لدى البع�س 

تنوع  على  وغمو�سه،  ال�سعر  اإغراء  على  حفاظ  اإنه  كذلك، 

مو�سيقيا  وفنا  قوليا  فنا  بح�سبانه  اجلمالية  انتماءاته 

اجلمالية  اأن�ساقه  على جدلية  معا،  اآن  ت�سويريا يف  وفنا 

نه  الأ عظم  االأ الفن  هو  فال�سعر  وت�سويرا.  ومو�سيقى  قوال 

فن جديل بامتياز. وهو كذلك لتعدد اال�ستقطابات اجلدلية 

وجدل  والت�سوير.  واملو�سيقى  الكلم  بني  وتنوعها  فيه 

اإىل �سريورة النهائية:  املعنى  يحيل  اأو جدلياته،  ال�سعر، 

اإذ ي�ستحيل املعنى اإىل �سورة، وال�سورة اإىل قول، والقول 

يقاع اإىل مو�سيقى، واملو�سيقى اإىل معنى،  اإيقاع، واالإ اإىل 

وهكذا. 

الكل يرن يف الكل: 

املو�سيقى يف �سعر طاهر ريا�س

ثمة ظواهر عديدة يف ال�سعر العربي احلديث مما ميكن اأن 

احلديث.  والفكر  احلديثة  للحياة  الفني«  »املعادل  يدعى 

فالتحرر  الظواهر،  هذه  راأ�س  على  والقافية  الوزن  ويقف 

وحدة  بالكلية:  ميان  االإ من  للتخل�س  فني  معادل  منهما 

كل  ت�سكل  حيث  من  التجربة  اأو  الوجود،  اأو  احلياة، 

متناغما. فالق�سيدة مزق متناثرة، »�سائبة«، وهي انعكا�س 

للحياة املمزقة املت�سظية. 

الت�سظي  هذا  على  �سعره  نوافذ  ريا�س  طاهر  ي�رسع  ومل 

وانعدام  والفرق  واالنف�سال  التمزق  يكر�س  مل  احلداثي، 

الو�سال حيث  برهة  لنوال  دائبا حمموما  ف�سعى  الوحدة، 

على  ومتاه«  بحميمية  فيه  داخل  الكل،  يف  مدغوم  »الكل 

ببعدها  ال�سوفية  الطريقة  على  جريا  وذلك  تعبريه،  حد 

كربي القا�سي باأن »كل �سيء فيه كل �سيء«،  التوحيدي االأ

وجدليتها الوجودية حيث ال�سيء مظهر للكل وموجود به 

كربية  االأ وبروحها  به.  وخملوقة  له  خالقة  �سورة  وفيه، 

لوحدة  فنيا  معادال  ريا�س  طاهر  ق�سيدة  جاءت  تلك 

الوجود، كل متناغما تتوازن عنا�رسه كيانات متلحمة 

خلقا.  الفن  باعتبار  �سئت  اإن  وجودية  جمالية،  برابطة 

وتقوم هذه الرابطة ببناء العلقة بني الكيانات على جدل 

الوحدة واالختلف، اجلمع والفرق، الو�سل والف�سل. 

يقول يف ق�سيدة بعنوان )عزلة(: 

 زادنا ال�سكر �سوادا 

هكذا نفتتح ال�سهرة اأو نختمها

 الندامى يرفعون الليل بالليل 

جميعا،

ثم يلقون به عن حافة ال�سبح 

فرادى

�سجار على مهلها، 105(    )االأ

ثمة تناق�س يف هذه الق�سيدة يظهر على م�ستوى العلقة 

بني املو�سيقى والداللة ح�سبما يذهب �سياء خ�سري، ذلك 

يقاعي والب�ساطة اخلارجية للن�س يخفيان،  اأن الو�سوح االإ

الو�سوح  »فهذا  يقول:  والداللة،  اللغة  يف  تكثيفا  براأيه، 

للق�سيدة  الكل�سيكي  ال�سكل  من  يتخذ  خادع  و�سوح 

العربية اإطارا خارجيا ما يلبث اأن يحطمه اأو يبعث ال�سك 

الكامنة،  الداللة  اإىل  التفطن  مبجرد  قوامه  جممل  يف 

اخلارجية  وبنيته  اأجزائه  بني  الثاوي  املعنى  معنى  اأو 

التي  الرمل )فاعلتن(  اأن تفعيلة  نف�سها. ولنلحظ، مثل، 

تدل على تل�سق و�رسعة يف احلركة تتناق�س بطبيعتها 

هذا  ومع  املقطوعة  هذه  يف  املتمهلة  احلركة  طبيعة  مع 

فاإن  ولذلك،  الندامى،  �سدور  على  امل�سيطر  الثقيل  ال�سواد 

اللحظات  م�ساوقة  يف  التاأين  اإىل  بحاجة  يبدو  الوزن 

الزمنية الداخلية املتاأملة واملتباطئة ب�سبب ال�سكر«)20(. 

)الت�سويد للباحثة(.

والعجيب اأن خ�سري يقول ما يقول يف �سياق اإظهار متيز 

ال�ساعر طاهر ريا�س من حيث اقت�ساده »بلغته وحر�سه 

على العناية ب�سوته ال�سعري متفردا متميزا هكذا«. وهذه 

الـ«هكذا« تكمن، ح�سب خ�سري، يف وحدة العامل واختلفه، 

)الحظ  ال�سعرية  لغته  يف  تعدد  اإىل  حتيل  التي  الوحدة 

ما  اأبعد  ق�سيدة  يف  للعامل  وحدة  فاأي  املقالة(.  عنوان 

واملعنى،  ال�سوت  بني  بنيتها  تت�سدع  الوحدة،  عن  تكون 

من  وللخروج  والداللة،  الوزن  بني  العلقة  فيها  وتتاأزم 

هذا املاأزق، يبدو الوزن بحاجة اإىل التاأين، كما ين�سح. 

تفرد  الـ«هكذا«؛  هذه  يف  ريا�س  طاهر  يفلح  ال  وهكذا، 
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يظهره  بكثري مما  اأقل  ف�ساعريته  ال�سعري ومتيزه،  �سوته 

يقاعية  خ�سري، مع ما يقرره من هذا التوتر بني البنية االإ

توا�سل  على  يق�سي  الذي  التوتر  هذا  الداللية،  والبنية 

الن�س  ولغة  الداللة  مع  فبتناق�سه  وامتلئها.  الق�سيدة 

باملقول  البتة  له  �سلة  ال  خارجيا«  »اإطارا  يقاع  االإ يبدو 

وبهذا  ليحطمه.  اإال  ي�ستح�رسه  ال  وال�ساعر  ال�سعري، 

االعتبار ال يكون الوزن ثوبا للق�سيدة وح�سب، بل هو ثوب 

ال ينا�سب قدها. 

القول:  اإىل  خ�سري  يخل�س  للق�سيدة  واف  حتليل  وبعد 

مغاليق  لفك  ريا�س  طاهر  عند  الغنائي  ال�سكل  »يوظف 

الغنائية،  الروح  عن  تكون  ما  اأبعد  اآفاقا  ومنحه  الكلم 

بالبناء  علقة  ذات  اأخرى  �سعرية  بتقنيات  يحاء  وللإ

ال�رسدي وحتى الدرامي يف الق�سيدة احلديثة، مبا فيها من 

ال�سورة وتطوير يف احلركة  اللغة وتلوين يف  تكثيف يف 

مرتهل  ج�سد  الق�سيدة  فاإن  وبهذا،  الداللة«.  يف  وا�ستباك 

وروح/  غنائية،  روح  اأكرث،  اأو  روحان،  وتدبره  بوزنه، 

اأرواح اأبعد ما تكون عن الغنائية.

فهل ذلك كذلك؟ واإن كان، اأفلي�س اأدعى بطاهر ريا�س اأن 

املو�سيقى  هذه  من  �سعره  تخلي�س  به  واأليق  �سعره،  ينرث 

املرتهلة؟ واإن مل يكن، فل يخلو: اإما اأن يكون الن�س غري 

الوزن  يكون  اأن  واإما  الوزن،  �رسعة  مع  فيت�ساوق  متمهل 

متمهل فين�سجم مع متهل الن�س، واإما ال هذا وال ذاك. 

�ستة  يف  الب�رسي  ت�سكيلها  حيث  من  الق�سيدة  تتوزع 

والداليل.  العرو�سي  االكتمال  حيث  من  واأربع  �سطور، 

ومن �ساأن هذا البناء ال�سكلي اخلارجي اأن ي�سيء للمتلقي 

يقاع الداخلي، وذلك على  توجهه نحو اكتناه الداللة، اأي االإ

يقاعني اخلارجي والداخلي وتلحمهما.  االإ اأ�سا�س تكامل 

يقرر  ما  على  بينهما،  احلا�سل  التناق�س  بافرتا�س  اأما 

بالداليل  تبداأ  ا�سترياتيجية معاك�سة،  اإىل  ف�سنلجاأ  خ�سري، 

لتنتقل اإىل ال�سوتي. 

على:  يقوم  كان،  �سيء  ي  الأ عموما،  يقاع  االإ اإن 

الثلثة  هذه  دون  اإيقاع  فل  والنظام،  والتكرار  التماثل 

داليل  اإيقاع  على  الق�سيدة  تتوفر  وعليه،  جمتمعة)21(. 

بتكرار معنى اأو تناوب معنيني اأو اأكرث بالتكرار على نحو 

يدور  )عزلة(  متماثل وبنظام حمدد. واملعنى يف ق�سيدة 

هذا  ويج�سد  اخليبة،  اإىل  الفعل  اأيلولة  واحد:  قطب  حول 

الن�سوة  من  يبعث  ما  بعث  واإخفاقاته يف  بال�سكر  املعنى 

الفعل  اإىل  املعنى  فينق�سم  وامل�ساركة.  والفاعلية  والتفتح 

وماآله ليتكرر يف اأربع حركات وفق النظام التايل: 

اخليبة، الفعل، الفعل، اخليبة. 

ويحكم بناء الق�سيدة بالربط اجلديل بني حركات املعنى، 

الرابعة،  متاثل  وىل  االأ فاحلركة  والتقابل،  التماثل  جدل 

الثالثة، وتتقابل كل حركتني متماثلتني:  والثانية متاثل 

وىل والرابعة تقابلن الثانية والثالثة.  االأ

اأما التماثل فوا�سح، واأما التقابل فنا�سئ عن ف�سل الندامى 

ازدادوا  اإذ  ال�سكر،  حلظة  اإىل  و�سولهم  رغم  م�سعاهم  يف 

براعة فائقة من  �سوادا وتفرقوا فرادى. وثمة  ال�سكر  بهذا 

ال�ساعر يف اختيار جتربة اخلمرة لتج�سيد اخليبة، فهي من 

اإىل  النتمائها  اإيحائيا  وغنى  دالليا  ثراء  التجارب  اأكرث 

فهي  احلياة،  معاين  اإىل  تن�رسف  ورمزية  داللية  حقول 

النف�س،  وتفتح  اللوعي،  وا�ستيقاظ  احليوية،  على  دالة 

بلقاء  الذات  واكتمال  اخليال،  و�سفاء  امل�ساعر،  وتوؤجج 

فاعلية  اأق�سى  الندمي يف  خر  االآ مع  الذات  وتكامل  ذاتها، 

يوؤدي  وما  يوية،  والروؤ واحلبية  الوجدانية  امل�ساركة  من 

مما  وهذا  والطرب.  واالنطلق  الن�سوة  من  ذلك  كل  اإليه 

يتناق�س تناق�سا حادا مع ما و�سل اإليه الندامى ب�سكرهم 

مر الذي يعمق ح�س اخليبة  من ال�سواد الثقيل والوحدة، االأ

وي�سعده. فيت�سم اإيقاع املعنى بحركية وا�سحة تنبع من 

اأن هذه احلركية ال ت�سف  التنقل بني املعنى و�سده. غري 

املعنى  كان  وملا  والق�رس.  الطول  حيث  من  احلركة  زمن 

واأثره  بوقعه  يقا�س  الزمني  طوله  فاإن  الزمنية  مقولة 

�سوادا(  ال�سكر  )زادنا  وىل  االأ احلركة  وتت�سف  النف�س.  يف 

الفعل  من  املتاأتيني  وامتداده  الداللة  اإيقاع  برتاخي 

ومتعلقه. 

�سافة، اإذ ي�سري  فالفعل )زاد( يدل على النمو والتكثري واالإ

وزيادة  معنوية،  اأو  كانت  ح�سية  كمية  اإ�سافة  كل  اإىل 

الكم تعطي انطباعا بطول الزمن، فالزمن �سعور باحلركة 

واحلركة كم مت�سل. ويتعمق هذا الطول بـ)�سوادا(، فال�سواد 

اإليه  وي�ساف  واجلمع)22(،  واحل�سد  الكرثة  اإىل  ين�رسف 

االمتداد؛ ال�سعور باالمتداد الزمني للمتداد املكاين)23(، 

يخ�سع  )ال  وال�سدة  القيمة  ثابت  �سود  االأ اللون  اأن  ومبا 

ال�سواد  زيادة  فاإن  باهت(  �سارخ  غامق،  فاحت  للتدرج: 

لدواخل  ال�سواد  ا�ستغراق  اأي  اللون،  يف  اال�ستغراق  تفيد 

الندامى، مما يعمق ال�سعور باالمتداد احلركي زمنيا. 

نختمها(  اأو  ال�سهرة  نفتتح  )هكذا  الثانية  احلركة  وتك�رس 

والق�رس.  ال�رسعة  اإىل  لتقلبه  وامتداده  يقاع  االإ تراخي 

بني  واختتامها،  ال�سهرة  افتتاح  بني  ت�ساوي  فـ)هكذا( 

امل�ساواة تت�سمن هدم  ال�سكر. وهذه  ال�سحو وحالة  حالة 

ح�سا�س بالزمن.  االإ

احلركة  مع  الرتاخي  اإىل  ثانية  الداليل  يقاع  االإ وينقلب 
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وفقا  جميعا(  بالليل  الليل  يرفعون  )الندامى  الثالثة 

هذا  لكن  اأثر.  من  ترتكه  وما  الليل،  اإ�سارية  تقت�سيه  ملا 

وىل،  الرتاخي لي�س امتداديا على نحو امتدادية احلركة االأ

اإمنا �سديد الوقع وثقيله، وذلك مبا يرتكه الفعل )يرفعون( 

من اأثر يف النف�س ملا ي�ستلزمه من اجلهد وامل�سقة. 

اأما احلركة الرابعة )ثم يلقون به عن حافة ال�سبح فرادى( 

وىل من حيث اإيقاعها املرتاخي املمتد.  فتماثل احلركة االأ

التفرق  على  الدالة  )فرادى(  اإيحاءات  يف  ذلك  ويرتكز 

واال�ستغراق بالوحدة. 

ثنائية  زمنيا،  املعنى  اأثر  اأي  للمعنى،  الزمنية  فاحلركة 

والتقابل  الت�سابه  على  مبنية  نف�سه،  املعنى  حركة  كما 

كان  واإن  �رسيعة(،  حركة  تقابل  متمهلة  حركات  )ثلث 

مينحها  التقابل  ن�سق  اأن  اإال  التمهل  هو  عليها  الطاغي 

حركية تخفف ثقله.  

وثمة مكونات اإيقاعية داللية اأخرى حتدث توازنا داخليا 

يقاع املعنى الثنائي، وتنبع من لغة ال�رسد الثنائية، زمن  الإ

ال�رسد و�سمائر ال�رسد. فزمن ال�رسد يتحرك باجتاه متقدم 

الكرونولوجي  التعاقب  مع  متوافق  وكاأنه  يبدو  بحيث 

)ما�س، حا�رس م�ستقبل/ زادنا، نفتتح، نختمها، يرفعون، 

زمن  ت�سل�سل  يعاك�س  الزمني  الت�سل�سل  هذا  لكن  يلقون(. 

اإمنا هو م�ستقبل  املعنى ويقلبه، فاملا�سي لي�س ما�سيا، 

حا�رسا،  لي�س  واحلا�رس  ونتيجته،  ال�رسدي  احلا�رس  هذا 

فال�سكر  و�سببه.  ال�رسدي  املا�سي  هذا  ما�سي  هو  اإمنا 

يلقون(،  )نختمها،  قبيل  ال�سهرة  ذروة  تتمو�سع يف  حالة 

�سوادا  ال�سواد  زيادة  يف  فعله  اأو  اأثره  انك�ساف  اأن  غري 

الت�سل�سل  فهذا  )فرادى(.  الندامى  تفرق  وحلظة  يتزامن 

معه،  يتوافق  حيث  من  الزمن  تعاقب  يقلب  ال�رسد  لزمن 

يقلب ن�سق الذاكرة، ويقلب رباط ال�سبب النتيجة، فالنتيجة 

باعتبار ازدياد ال�سواد ت�سبق الفعل الذي ينتجها، والنتيجة 

باعتبار التفرق فرادى تعقب الفعل الذي ينتجها. 

يف  الزمن  حركة  لت�سري  النتيجة  على  النتيجة  فتنعطف 

اإىل  يبداأ  الدائرية(  املعنى  حركة  )الحظ  دائري  جمرى 

حدي  بني  ن(  و)االآ بداأ.  حيث  من  وينتهي  ينتهي،  حيث 

�سيء،  كل  يغمر  الذي  ال�سواد  حدي  بني  والنهاية،  البداية 

والليل  الداخلي،  الليل  يوازي  والليل  ال�سهرة،  زمن  فالليل 

ال  الليل  لهذا  امتداد  وال�سبح  الداخلي،  الليل  زالة  الإ اأداة 

والدة نهار جديد، اإمنا والدة ليل جديد )فرادى( لينعطف 

الكثيف  ال�سواد  هذا  خلل  ومن  )�سوادا(.  خر  االآ وجهه  على 

تبديده  يف  اأخفقت  واإن  الليل،  تهز  خمرية  مغامرة  ثمة 

اإ�رساقا، ثمة الفعل الذي يحرك ال�سكون، واإن اأخفق يف نفي 

االنف�سال. 

ياأتي يف غمرة  اإذ  لكن االنف�سال لي�س عاريا متاما هنا، 

االت�سال مبا يخفف من ثقل وطاأته من وجه، ويعمق بعده 

املاأ�ساوي من وجه اآخر. فل جتري الق�سيدة بل�سان ال�ساعر 

الذات املفردة لتعاين علئقها مع  نا(، وال تنطلق من  )االأ

هذا  م�ساحة  على  متتد  بل  انف�ساال،  اأو  ارتباطا  خرين  االآ

وامتداداتهم،  خرين  االآ مع  بامتداداتها  لتندمج  ال�سواد 

نا يف اأنوات نحن. وينعطف ال�سمري من التكلم  تن�سهر االأ

التعالقي؛  االندماج  �سيغة  على  احلفاظ  مع  الغيبة،  اإىل 

ثنائية  ال�سمائر  اإيقاع  حركة  تكون  وبهذا  اجلمع.  �سيغة 

اإىل  )نحن(  احل�سور  من  مت�سادين،  باجتاهني  ت�سري 

الغياب )هم(. 

غري اأن حركة ال�سمائر لي�ست منف�سلة متقطعة متخلخلة، 

بل مت�سلة. فاملراوحة بني احل�سور والغياب )نحن، هم( 

يف  تتوحد  اإنها  اإذ  ال�سبابية،  اأو  االلتبا�س  اإىل  توؤدي  ال 

حالة املرجعية- الن�سية: الندامى الذين يوحدهم زمن  االإ

واحد )الليل، ال�سهرة( وم�سري واحد )ال�سواد، اخليبة(. 

الطويل  واملدى  يقاع  االإ وثنائية  الداليل  الت�سابك  ويتعزز 

للحركة بتكثيف اللغة الثنائية ال�سدية )نفتتح/ نختمها، 

فرادى(.  جميعا/  ال�سبح،  الليل/  يلقون،  يرفعون/ 

اإىل  ال�سد  من  باالنتقال  �رسيعة  قوية  احلركة  فتنبج�س 

للحركة  الطويل  املدى  اأما  بينهما.  الهوة  باجتياز  �سده، 

االنتقالية  احلركة  نهاية  يف  فيتمو�سع  وتراخيه  ببطئه 

يف ال�سد الثاين. فاللغة تنظم وتن�سق حول قطبي االت�سال 

)نفتتح  ول  االأ بقطبها  فيتحقق  االت�سال  اأما  واالنف�سال. 

الندامى  م�ساركة  الليل:  يرفعون  الندامى،  جتمع  ال�سهرة: 

الليل،  الرفع  وباأداة  الليل،  باملرفوع  وات�سالهم  بالفعل، 

القطب  يف  االنف�سال  وينظم  جميعا(.  معا  وات�سالهم 

اإرها�س باالنف�سال، يلقون به: انف�سال  الثاين )نختمها: 

وال�سبح:  فرادى،  اأنف�سهم  وانف�سالهم  الليل،  عن  الندامى 

العبارة  من  االنف�سال  قطب  ويتولد  االنف�سال(.  زمن 

الوحيدة يف الق�سيدة التي ال تبنى بلغة الثنائية ال�سدية 

هذا  بتمدد  االنف�سال  لتتمدد حركة  �سوادا(،  ال�سكر  )زادنا 

ال�سواد وثقله. 

وهكذا، يت�سابك اإيقاع الداللة يف الق�سيدة وتتعدد مولداته 

جتمع  مركبة  ثنائية  ن�سقية  يف  جميعها  وتنظم  وتتنوع، 

امل�سابهة  ن�سق  اأما  املقابلة.  ون�سق  امل�سابهة  ن�سق  بني 

واحد،  باجتاه  تتطور  بطيئة  مرتاخية  حركة  عنه  فتتولد 

حركة  املقابلة  ن�سق  يولد  حني  على  االنف�سال،  اجتاه 

حيوية تنبثق عن املراوحة بني االت�سال الذي هو حمركها 
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واالنف�سال الذي هو ماآلها. 

يقاع ال�سوتي )الوزن  يقاع الداليل مع االإ فهل يتوافق هذا االإ

والقافية(؟ هل ينتظم الوزن يف ن�سقية ثنائية مركبة؟ هل 

حتدث القافية اإيقاعا ورويا ن�سقا مع الداللة؟ 

مبني  زمني،  اأي  كمي،  مقطعي  العربية  يف  الوزن  اإن 

حمدد.  بنظام  والطويلة  الق�سرية  املقاطع  توايل  على 

وتتحدد ال�رسعة يف البنية التجريدية للوزن بطول الوحدة 

)َفعوُلن(،  ت�ساوي  )فاِعُلن(  فمثل:  )التفعيلة(،  يقاعية  االإ

وبالتايل  اأق�رس،  وهما  وق�سري.  طويلني  من  تتاألفان 

البنية  لهذه  يقاع  االإ حركية  اأما  )فاِعلُتن(.  من  اأ�رسع، 

التجريدية فتتحدد بنظام ترتيب املقاطع، فمثل )فاِعُلن( 

)فاعلن(  يف  التنقلت  اأن  ذلك  )َفعوُلن(،  من  حركية  اأكرث 

وىل هابطة من الطويل اإىل  ذات ان�سياب طباقي، فالنقلة االأ

اخلفي�س)24(،  اإىل  العايل  ال�سعيف،  اإىل  القوي  الق�سري، 

)َفعوُلن(  اأما  الطويل.  اإىل  الق�سري  من  �ساعدة  والثانية 

)ق�سري  �ساعدة  فيها  وىل  االأ فالنقلة  �ساعد،  فان�سيابها 

فطويل(، والثانية م�ستوية )طويل فطويل(. فيبدو املقطع 

خري فيها وكاأنه امتداد للذي قبله، اإذ ت�سكن ت�ساعدات  االأ

ول. ولهذا تو�سف )فاعلن(  احلركة يف م�ستوى الطويل االأ

باأنها حركة جاحمة الهثة، و)فعولن( باأنها حركة رخية 

لـ)فاِعُلن(  ما  ولـ)فاِعلُتن(  قدمٌي(.  قادٌم،  )قارن:  هادئة 

اأما  واالمتداد.  التوازن  من  لـ)َفعوُلن(  وما  احلركية،  من 

لها  فلي�س  طوال،  )فاعلتن(  ت�ساوي  وهي  )م�ستفِعُلن(، 

يقع  )توايل طويلني(  االمتداد  اأن  ذلك  )فاعلتن(،  حركية 

يقاعية ال يف نهايتها )قارن: قادماٌت،  يف بداية الوحدة االإ

م�ستقدٌم(. 

البنى  لهذه  ال�سوتي  التج�سيد  هو  عليه  املعول  لكن 

يقاعية  التجريدية )التفعيلت(، والذي قد يربز �سماتها االإ

يقاع  االإ ت�سبط  عرو�سية  قوالب  فالتفعيلت  يخففه،  اأو 

اأما  للمو�سيقى،  مولدة  وحدات  فهي  وتوجهه،  وتنظمه 

النغم  ملمح  حتدد  التي  فهي  ال�سوتية  التمثيلت 

الق�سائد  يف  املو�سيقى  تنوع  �سبب  وهذا  املو�سيقي، 

اأ�رسع  )لعوٌب(  اإيقاع  فمثل:  واحد.  وزن  على  �س�سة  املوؤ

واأخف واأ�سل�س من اإيقاع )زجوٌم(، ذلك خلفة اللم والعني 

ومرنانيتهما مقابل خ�سونة الزاي واجليم وا�رسابهما. 

فهو  ي�سلم.  ال  باإطلق  �رسيعة  مو�سيقى  للرمل  اإن  فالقول 

حركية  من  املو�سيقية  وحدته  يف  ملا  بال�رسعة  يوحي 

فيه  وىل  االأ الثلثة  املقاطع  ترتيب  نظام  من  متاأتية 

)طويل فق�سري فطويل(، وال يكون �رسيعا بحق اإال يف حال 

ق�رس زمنا  توارد التفعيلة املزاحفة ال�رسيعة بطبيعتها واالأ

ق�سريين  تتابع  من  وت�سكل  )َفِعلُتن(  وهي  ال�ساملة،  من 

طاقة  على  الرمل  يتوفر  ذلك،  من  الرغم  وعلى  فطويلني. 

لتوليد مو�سيقى مرتاخية لتتابع طويلني يف نهاية الوحدة 

كان  حال  يف  ال�سوت  مد  معها  ميكن  التي  املو�سيقية 

ال�سوتية  الت�سكيلت  اأي تعتمد على  املقطعان مفتوحني، 

لهما. 

ها  بناوؤ جاء  بحيث  عزلة  ق�سيدة  مو�سيقى  تنوعت  وقد 

حركات  من  اأخرى  اإىل  حركة  من  ومتغريا  متداخل 

وىل )زادنا ال�سكر �سوادا( ذات اإيقاع  الق�سيدة. فاحلركة االأ

تعدم  ال  كانت  واإن  املد.  األفات  بفعل  امتدادي،  مرتاخ 

مبا  فيها.  املو�سيقي  التداخل  �رس  وهذا  الرمل،  حركية 

يتوافق مع اإيقاع املعنى املوحي برتاخي الزمن. 

اأو نختمها( فهي  اأما احلركة الثانية )هكذا نفتتح ال�سهرة 

وكرثة  املزاحفة،  لتفعيلة  تبعا  و�سوتا.  اإيقاعا  �رسيعة 

�سوات املهمو�سة التي تعطي نغما خافتا متل�سقا.  االأ

وثمة ازدواجية يف املو�سيقى املنبعثة عن احلركة الثالثة 

املقاطع  تكرث  اإذ  جميعا(،  بالليل  الليل  يرفعون  )الندامى 

تولد  وهي   ،)4  :7( املفتوحة  اإىل  قيا�سا  املغلقة  الطويلة 

اآن  يف  ولينا  املغلقة،  املقاطع  بفعل  الوقع  �سديد  اإيقاعا 

من  للمقطع  املقفلة  �سوات  االأ عليه  تتوفر  وذلك ملا  معا، 

اأرق  من  مائعة  اأ�سوات  فجميعها  واللني،  واخلفة  الرقة 

املقاطع  يف  يقاع  االإ امتداد  ويقابلها  العربية،  اأ�سوات 

املفتوحة. 

با�ستحقاقها  يرتبط  جمايل  ا�ستحقاق  فلها  القافية  اأما 

بها.  مردفة  لف  باالأ مطلقة  فرادى(  )�سوادا،  فهي  الداليل. 

طلق  االإ اأما  و�سوحا.  القافية  اإيقاع  يك�سب  رداف  فاالإ

لف  واالأ املد،  حروف  يف  ملا  غنائية،  اإيقاعية  قيمة  فله 

اإذا  فالعرب  الغناء،  تنا�سب  واإطالة  ترمنية  من  خا�سة، 

اأرادت الرتمن مدت ال�سوت. وتقابل هذه الدندنة الوا�سحة 

لفني �سدة الروي. فالدال �سوت  القوية املمتدة بامتداد االأ

الردف  األف  فكاأن  القدماء(.  با�سطلحات  )�سديد  وقفي 

فتنتج  طلق.  االإ باألف  ثانية  لتتدفق  بالدال  فجاأة  توقف 

تك�رس  وبذلك  الت�ساعد،  متوالية  �ساعدة  نغمة  القافية 

وهذا  املرتاخية،  بامتداديتها  املت�سارع  الوزن  ن�سقية 

مكمن قيمتها اجلمالية. 

وتتعمق هذه اجلمالية بالقيمة الداللية للقافية، من حيث 

�سود دال  يتوحد التجان�س ال�سوتي بالتجان�س الداليل. فاالأ

على كل ما ي�ستكره من املعاين، فهو لون احلداد، املوت، 

االرتباطات  وبهذه  احل�رسة.  االنغلق،  ال�سيق،  الكاآبة، 

�سود والفراغ متحدان، بحيث  �سارية فاإن »االأ الداللية واالإ
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العزلة،  لون  و)فرادى(  بينهما«)25(.  الف�سل  ميكن  ال 

وبهذه  الوحدة،  ال�سيق،  الكاآبة،  االنغلق،  االنف�سال، 

�سوادا(  )فرادى،  فتنتظم  اأي�سا.  الفراغ  تتحد مع  �سارية  االإ

داخل اإطار فراغية اخليبة التي جتثم على �سدور الندامى 

فرادى  تفرقهم  اأو  فرادى،  لتفرقهم  �سوادا  �سوادهم  فتزيد 

و)فرادى(  )�سوادا(  ترتبط  وبذلك  �سوادا.  �سوادهم  لتزيد 

�سببا  تكون  اأن  منهما  الواحدة  ت�سلح  بحيث  دالليا 

ن عينه، ودون ترجيح  االآ خرى، و/اأو م�سببا عنها يف  للأ

على  )عزلة(  ق�سيدة  انبنت  فقد  ق�سيمتها.  على  حداهما  الإ

وزان ال�سافية )واحدي التفعيلة(  اإيقاع الرمل، وهو من االأ

القدماء.  و�سف  حد  على  �ساذج  ب�سيطه،  يقاع  االإ وا�سح 

ومل يت�رسف ال�ساعر يف التفعيلة )بالزحافات والعلل( مبا 

يخرج الوزن عن �سفائه و�سذاجته. وعلى الرغم من ذلك، 

الب�سيط  يقاع  االإ م�ستوى  من  الق�سيدة  مو�سيقى  ارتفعت 

متعدد  املتداخل  املو�سيقي  البناء  م�ستوى  اإىل  للربابة 

ورك�سرتا. وتاأتى لها ذلك من بناء الق�سيدة على  الت للأ االآ

ون�سق  الت�سابه  ن�سق  بني  اجلمع  يف  جتلت  مركبة  ن�سقية 

منف�سلني  والداليل  ال�سوتي  امل�ستويني  على  التقابل 

قي�سة ال�سكلية احل�سابية  وجمتمعني، ويف املناغاة بني االأ

لهذه  ال�سوتية  والتمثيلت  والقافية  للوزن  املقننة 

يقاع  واالإ ال�سوتي  يقاع  االإ بني  الت�ساوق  ويف  قي�سة،  االأ

للمو�سيقى  يحائي  االإ املعنى  بني  التناغم  ويف  الداليل، 

ال�سوتي(  والن�سيج  والقافية  )الوزن  جمتمعة  مبولداتها 

واملعنى الذي تنميه الق�سيدة. 

�س�سة على  واإذا كان ذلك كذلك، فاإن مو�سيقى الق�سائد املوؤ

اإىل  ق�سيدة  بد، وتختلف من  وال  تتنوع  واحد  بحر  اإيقاع 

باتقان  اإال  يكون  وال  ومعناها،  مبناها  باختلف  اأخرى 

دواته الفنية، واإال انفلت الوزن منه ليكون حم�س  ال�ساعر الأ

مر اأن تكون املو�سيقى باطن  اإطار خارجي للق�سيدة، واالأ

ريا�س.  طاهر  �سعر  يف  كذلك  وهي  وظاهرها،  الق�سيدة 

يقول على اإيقاع الرمل: 

 واقلقي

لو قلق الثدي اإىل ر�سعة طفِل

قلق اللحم لع�سِّ النار فيِه

على  ومرايا املطر االأ

لتهومية �سكِل

واقلقي اأكرَث

حتى ال تظلي

ن... مثَلِك االآ

ومثلي! )الع�سا العرجاء، 108(. 

املزاحفة  التفعيلة  اإيقاع  على  يقاعي  االإ الن�سق  يقوم 

)َفِعلُتن( )26(، غري اأن اإيقاعها ال يرد بانتظام مطلق، اإذ 

تتخلله )فاعلتن( يف كل بيت. اإمنا ي�سكل اإيقاع )فعلتن( 

وبذلك  �سائد)27(،  هو  ما  حيث  من  الق�سيدة  اإيقاع  ن�سق 

يت�سم اإيقاع الق�سيدة بدرجة عالية من احلركية وال�رسعة. 

دخول  ففي  يقاعي،  االإ الن�سق  اخرتاق  احلركية  ومبعث 

)فاعلتن( يف �سياق )فعلتن(، واإن كان يجري على �سنن 

العرو�س، ك�رس النتظام الن�سق وخلخلته، مبا ي�سفي بعدا 

الن�سق  اخرتاق  نقطة  يف  ترتكز  مو�سيقية  وحركية  نغميا 

�سافة اإىل حركية )فاعلتن( التي ترجع اإىل  يقاعي. باالإ االإ

ما تت�سم به من ان�سياب طباقي وتنوع حركي )فحركتها: 

هابطة �ساعدة م�ستوية( تفتقر اإليهما ق�سيمتها )فعلتن(. 

اإذ  لفة للن�سق )فعلتن(،  اأما ال�رسعة فمردها التفعيلة املوؤ

فيها  ويتواىل  اأ�رسع،  فهي  ق�سيمتها  من  زمنا  اأق�رس  اإنها 

مقطعان ق�سريان مبا يزيد �رسعتها. 

ترتبط  زمنية  كمية  تتابعات  على  اأ�سا�سا  الوزن  يقوم 

جدليا بعلقات التماثل )الق�سري ومثله، والطويل ومثله( 

مبلغه  اجلدل  هذا  ويبلغ  والطويل(.  )الق�سري  والتقابل 

�سد  هما  متماثلن  فيها  يتواىل  حيث  من  )فعلتن(  يف 

يف  املو�سيقية  الطاقة  فتنظم  املتماثلني.  لعقيبيهما 

الق�سيدة يف ثنائية ذات بعدين مت�سادين: ق�سري وطويل، 

خفي�س  وقوي،  �سعيف  ومرتاخ،  حركي  وممتد،  �رسيع 

يقاع الناجتة من تناوبات هذين البعدين  وعال. وحركة االإ

اإىل  الت�سام  الرتاخي،  اإىل  الت�رسيع  من  متثنية،  ان�سيابية 

االت�ساع، التقريب اإىل التهادي، ذلك اأن اعتقابهما ال يكون 

اإال بعد اإ�سباع احلركة ونغمتها بتكرار املثل. 

وقد ت�سري حركة التثني اإىل منتهاها وقد تنح�رس، ومعتمدها 

الطويلة  الطويلة. فبقدر ما تكرث املقاطع  طبيعة املقاطع 

تتناهى وتاأخذ مداها، وبقدر ما تكرث  بقدر ما  املفتوحة 

الطويلة املغلقة بقدر ما تنح�رس ويق�رس مداها. 

لنطق  خمالفا  جمرى  يجري  املفتوح  نطق  اأن  ذلك  ووزن 

املغلق اإىل حد التعار�س. فبالنظر اإىل اأن املقطع ال�سوتي 

الطاقة  هذه  فاإن  ال�سوتية«)28(،  للطاقة  منظم  »توزيع 

الدفقة  انق�ساء  حتى  املفتوح  نطق  يف  بحرية  تن�رسح 

اإذ  الهوائية املنتجة لل�سوت، بينما تقيد يف نطق املغلق، 

اإن »الطاقة ال�سوتية لل�سوامت مقيدة على اأي حال«)29(. 

به  املقفل  ال�سامت  باختلف  التقييد  �سدة  وتختلف 

دفقة  انق�ساء  فيه  يتج�سم  حد  اإىل  ت�سل  فهي  املقطع، 

املائعة  اللني  اأ�سوات  مع  انق�ساء  اأ�سل�س  وتكون  الهواء، 

)قارن: َمْن، قْف، قْد، ِع�ْس(. 
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املغلق  )ن�سبة  املغلقة  املقاطع  الق�سيدة  يف  وترتدد 

الهوائية  الدفقة  بت�ساغط  وهي   .)2  :3 املفتوح  اإىل 

غليظة  حادة  ونغمة  �سديد  اإيقاع  ذات  لها  املنتجة 

الرهافة  تقو�س  ال  اأنها  غري  والرقة.  ال�سل�سة  عن  بعيدة 

ال�سوتية  ومتثيلتها  املجردة  ببنيتها  لـ)فعلتن(  التي 

بالق�سري والطويل املفتوح، اإمنا هي خروقات اأو تخللت 

التي  والليونة  بالرهافة  احلركة  ا�ستمرارية  معها  تتقطع 

يقاعية وتليناتها  هي عليها. فتقلقل ان�سيابية احلركة االإ

من  فيه  مبا  املنافر  اخلرق  بحاجز  باال�سطدام  املتثنية 

ال�سدة وال�سعوبة واحلدة والغلظة، وبتجاوزه ت�ستاأنف ثم 

من  وتخرتق  لتعود  واالن�سياب،  اللني  من  عليه  كانت  ما 

جديد، وهكذا. 

اأميا تناغم مع حركة النف�س، حركة  وبذلك ينتاغم الوزن 

ما  بني  املتقلقلة  القلق(  على  التحري�س  حرى  )باالأ القلق 

قد يكون وما قد ال يكون، واملتقلبة بني ال�سعور باالنفراج 

والراحة والهدوء يف اال�سرتواح اإىل ما قد يكون، وال�سعور 

باحل�رس وال�سيق واال�سطراب يف اال�سرتواح اإىل ما قد ال 

يكون. 

حيث  من  يقاع  االإ �سمت  على  ال�سوتي  الن�سيج  ويجيء 

�سوات املفخمة )القاف،الطاء،  ينعقد بتاآلف املتنافرات: االأ

املائعة  �سوات  واالأ ترددا(  اأكرث  والقاف  الظاء،  ال�ساد، 

)اللم، الراء، النون، الواو، الياء، واللم اأكرث ترددا(. وثمة 

�سوات، فللمفخمة نغمة حادة غليظة  تباين طباقي لهذه االأ

انفجارية يف حني اأن للمائعة نغمة خفيفة رقيقة مرنانة، 

ل�سعوبة  و�سدتها، وذلك  احلركة  بتثاقل  املفخمة  وتوحي 

اإذ ت�ستلزم جهدا ع�سليا زائدا ي�سحبه جهد نف�سي  نطقها، 

يعادل اجلهد املبذول يف النطق)30(، ويف املقابل ت�سف 

املائعة عن اخلفة واحلركية واحليوية، اإذ يجري يف نطقها 

الل�سان بانطلق وطلقة. 

ال�سوتية  املنافرة  املنبني على  اللحني  التمزيج  ويتكثف 

قلق(،  )واقلقي،  ب�سيغتني  اأربعا  املكررة  )قلق(  كلمة  يف 

ذات  الكلمات  من  مكررة،  اأنها  عن  ناهيك  بذاتها،  فهي 

اخل�سو�سية يف اللغة، الكلمات امل�سوتة التي تتعمق فيها 

اأ�سواتها  جتيء  اإذ  ثم،  من  والتاأثريية  التعبريية،  ال�سحنة 

�سظف  بني  فاجلمع  عنه،  بها  املعرب  املعنى  �سمت  على 

جت�سيد  اللم،  وميوعة  القاف  �سدة  اللم،  ولني  القاف 

موهوما  �سوتا  يحاكي  النف�سية  القلق  حلركة  �سوتي 

ل�سورة متخيلة لهذه احلركة النف�سية. 

لتداعياتها  الق�سيدة  تخ�سع  انطلق  نقطة  )قلق(  وت�سكل 

النغمة  مبقام  اأ�سبه  لت�سري  ودالليا،  �سوتيا  الداخلية 

هذا  على  وداليل  مو�سيقي  تنويع  والق�سيدة  املو�سيقية، 

يف  وتكرر  الق�سيدة،  مقطعي  )واقلقي(  فتفتتح  املقام. 

تنبع  اأهمية  وللتكرار  )قلق(.  خمتلفة  ب�سيغة  ثناياها 

توازنات  يحدث  حيث  من  ال�سعر  يف  املو�سيقي  دوره  من 

اللحن  هي  املكررات  باأن  انطباعا  تعطي  مو�سيقية 

�سا�سي للق�سيدة. وال توؤدي )واقلقي، قلق( هذه الوظيفة  االأ

وكاأنها  تبدو  بحيث  وتوازنه  الوزن  ت�سند  التي  الثانوية 

فيها  اللحن  اأ�سا�س  هي  اإمنا  للق�سيدة،  �سا�سي  االأ اللحن 

اإىل  تنقلها من �سيغة  ففي  بوزنها،  الوزن  تزن  من حيث 

اإىل  )فاعلتن(  من  للوزن  تنقل  قلق(  اإىل  )واقلقي  �سيغة 

)فعلتن(، وت�سكيلها ال�سوتي اأ�سا�س ينبج�س منه التمزيج 

املفخمات،  اأخواتها  القاف  ت�ستدعي  اإذ  والنغمي،  اللحني 

وت�ستدعي اللم اأخواتها املائعات. 

ولي�س القلق نقطة انطلق حتكم اإيقاع الق�سيدة واأنغامها 

وح�سب، بل هي نقطة انطلق للداللة اأي�سا. فحركة الداللة 

يف الق�سيدة ثنائية �سدية: احلركة املتمثلة يف امل�ستقبل، 

عنها  في�سف  احلركة  اأما  احلا�رس.  يف  املتمثل  وال�سكون 

على  حتري�س  فهي  )واقلقي(،  مر  االأ ب�سيغة  القلق  جميء 

للم�ستقبل  وا�ست�رساف  احلركة،  على  حتري�س  القلق، 

املتمخ�س عن حركة القلق، واأما ال�سكون فيدل عليه دافع 

ومثلي(.  ن  االآ مثلك  تظلي  ال  )حتى  القلق  على  التحري�س 

اأن  ذلك  القلق،  بحركة  تنعقد  ال�سكون  احلركة-  ف�سدية 

الن�رساف  اخل�سب  اإىل  اجلدب  من  للنتقال  ج�رس  القلق 

خ�سابية.  جماالت القلق اإىل الداللة االإ

اإىل ر�سعة طفل( يظهر  الثدي  )قلق  للقلق  ول  االأ فاملجال 

يدل على  والتكاثر، مبا  خ�ساب  باالإ املتحكمة  م  االأ املراأة 

لع�س  اللحم  )قلق  الثاين  واملجال  مومي.  االأ احلب  قلق 

النار فيه( يظهر املراأة التي تتقد للتوا�سل، مبا يدل على 

خر  االآ التكامل مع  الرغبة يف  ال�سبقي، قلق  الع�سقي  احلب 

خر حا�رسا  االآ فيه  ال�سعري(، قلق يكون  الناطق  )الرجل/ 

اإثارة  املراأة تكون عامل  ال�سبقية يف  حتى بغيابه. وهذه 

للحياة،  كاأ�سل  �سطورية  االأ داللتها  لها  يعيد  مما  للرجل، 

وباعث لها ومثري. 

على لتهومية �سكل( يحتمل  واملجال الثاين )مرايا املطر االأ

ال�سورة  اأما  اآن.  يف  وخا�سة  عامة  للخ�سب؛  داللتني 

واإ�سافة  احلياة،  اإىل  املطر  رمزية  من  فت�ستقى  العامة 

�سل الذي تنعك�س  مرايا تعمق اإ�سارته اإىل اأ�سل احلياة، االأ

اأي  وت�سكيلها،  تكوينها  قبل  احلياة  �سور  كل  وفيه  عليه 

ال�سفة  وباعتبار  املطر.  من  احلياة  انبجا�س  اإمكانات 

على( امل�سرية اإىل ال�سماء، فاإن )تهومية �سكل( ت�سري اإىل  )االأ
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ر�س  ر�س عرب توالج ال�سماء واالأ والدة العامل من رحم االأ

ر�س«)31(.  باملطر، »فاملطر هو املني املخ�سب للأ

لقاحي  مدلول  له  اإمنا  فقط،  اخل�سب  رمز  لي�س  واملطر 

وبهذا  الرجويل«)32(.  اللقاح  ي�سبه  »ملقح  فهو  اأي�سا. 

املرتبطة  تلك  اخلا�سة،  بالداللة  العامة  الداللة  تت�سل 

بالرجل  مت�سلة  املطر  مرايا  فت�سبح  اللقاحية.  برمزيته 

املتقدة  برغبتها  املراأة  غواية  نف�سه  يف  انعك�ست  وقد 

للتوا�سل )ع�س النار(. وبذلك ميكن لنا اأن نربط )تهومية 

�سكل( بالطفل الذي قلق الثدي لر�سعته. 

التحام  من  تتاأتى  فنية  براعة  لل�سور  الت�سكيل  هذا  ويف 

وكاأنها  ظاهرها  يف  تبدو  بحيث  خفية،  بعلقات  ال�سور 

اأن ت�سكل  �سارية  غري مرتابطة، ثم ما تلبث بتداخلتها االإ

ظاهرها.  يف  عليه  هي  ما  غري  على  متلحمة  وحدة 

تقع  وهي  )مرايا(،  هي  ال�سور  لهذه  اللفظية  فالبوؤرة 

ال�سماء  �سطح  على  فتنعك�س  ال�سماء،  يف  �سافة  االإ بح�سب 

ت�سكلها وتكوينها،  قبل  ر�سية  االأ املوجودات  املراآوي كل 

خ�سابي. فهي ت�سكل  املوجودات التي هي متعلق القلق االإ

ن�سان  العامل اخليايل الذي تتوحد فيه الكائنات احلية )االإ

احليوان النبات( والذي يحال اإىل كائن حي، �سكل واقعي 

خ�سابي.  بفعل هذا القلق االإ

فرتد  القلق  على  وحتري�سها  املخاطبة  اأمر  بواعث  اأما 

ن  االآ اأكرث حتى ال تظلي مثلك  )واقلقي  الثاين  املقطع  يف 

عليه،  اأنت  الذي  احلال  على  تظلي  ال  حتى  اأي  ومثلي(، 

واأنا كذلك عليه. وملا كانت �سور القلق جمتمعة ومفردة 

يف  نا  واالأ املراأة  حال  فاإن  واخل�سوبة  اخل�سب  على  تدل 

الذي  اجلدب  حال  النقي�س،  احلال  هو  ن(  )االآ احلا�رس 

ينبغي تغيريه والتحول عنه اإىل  اخل�سب. 

نطاق  يف  تقع  الق�سيدة  يف  واجلدب  اخل�سب  وثنائية 

القلق  اأن  ذلك  والعدم،  الوجود  واملوت،  احلياة  اأو�سع، 

اإىل  تتطلع  متوترة  نف�سية  حالة  ي�سم  ال  باخل�سب  بربطه 

الوجود«)33(.  علمات  من  »علمة  يبدو  اإمنا  التغري، 

اإنه  �سيء،  كل  وهو  �سيء  »ال  فهو  ميتافيزيائي،  قلق  اإنه 

عليه  يكون  ما  مدى  فقط  واأمامي  اأمامي،  يو�سع  �سعور 

وجودي من اأ�سى وجدب واإقفار يف هذا العامل الذي اأعي�س 

فيه«)34(. وهذا ينطبق على ال�سور التي تبنيها الق�سيدة، 

اإمكانات ما �سيكونان  اأمام املراأة، واأمام الذات،  اإذ ت�سع 

اإذ  الوجود،  طاقة  القلق  في�سري  احلياة،  اإمكانات  عليه، 

القلق  بحركة  مرتهن  اخل�سب  اإىل  اجلدب  من  التحول 

وحمكوم بها. 

تلمح  بل  اإليه،  ت�سري  وال  اجلدب،  ت�سمي  ال  ال�سور  وهذه 

من  اخل�سب،  وفرة  وهو  نقي�سه،  على  وقفت  باأن  اإليه 

اإن  عليه  �ستكون  ما  اإمكانات  املخاطبة  اأمام  ت�سع  حيث 

اخل�سب  يكون  وال  ن.  االآ عليه  هي  ما  لتجاوز  قلقت  هي 

م- الطفل،  اإال باالت�سال والو�سل والتوا�سل )االأ اإذ يكون 

فل  االت�سال  وبدون  ال�سماء(،  ر�س-  االأ الرجل،  املراأة- 

كون وال تكوين. 

تنا�سج  يف  العالية  ببلغتها  ال�ساعرة  ال�سعرية  وتتجلى 

املكون  جتان�س  من  املتاأتي  واملعنى  واحلركة  البنية 

البنيوي واملكون النف�سي واملكون املعنوي، ذلك اأن ال�ساعر 

ملا ذهب بالقلق من كونه علمة من علمات الوجود اإىل 

ومبتداأ  للق�سيدة  منطلقا  منه  اتخذ  اخل�سب،  منبثق  كونه 

واأنغامها.  يقاعاتها  الإ وموجها  جميعها،  البنية  حلركات 

بني  تباينا  قلق(  )ن�سيج  ال�سوتي  ن�سيجه  يف  راأى  وملا 

كونه  من  به  ذهب  واحلركية  الت�ساغط  واللني،  ال�سدة 

حركة  كونه  اإىل  واحل�رس  ال�سيق  على  دالة  نف�سية  حركة 

ال�سيق واالنفراج، احل�رس واالن�رساح. وذلك  مراوحة بني 

بعقد مقابلة خفية بني هذا وذاك عرب املقابلة بني اجلدب 

اأعاد تن�سيقه الوجودي ليكون برزخا  اأن  واخل�سب. فكان 

بني اجلدب واخل�سب وهذا ال ينفي اأنه منبثق اخل�سب، بل 

يدعم هذه الداللة ويعمقها. 

على  بقافه  يطل  هذا  الربزخي  )القلق(  ومن حيث مو�سع 

اجلدب وبلمه على اخل�سب، فيدل مبا توحي به قافه من 

ومبا  اجلدب،  على  والت�ساغط  وال�سيق  وال�سعوبة  ال�سدة 

توحي به المه من اللني والرقة والرتاخي واحلركية على 

وتلك،  الداللة  وهذه  وتلك،  طللة  االإ هذه  وبني  اخل�سب. 

لتخطي  الوجود  طاقة  ليكون  خ�سابي  االإ القلق  يرتفع 

العدمية يف الوجود، من حيث هو برزخ يج�رس الفجوة بني 

العدم والوجود. 

�سبط  العمودي  ال�سعر  يف  القافية  وظيفة  كانت  وبينما 

�سعر  يف  فا�ست  مو�سيقية،  ارتكاز  نقطة  باإحداث  الوزن 

املو�سيقية  بالقيم  لرتتبط  نف�سه  الوزن  عن  التفعيلة 

مكثفة  خا�سة  حالة  ف�سارت  الوزن)35(.  من  املولدة 

الوزن  بني  العلقة  تعقد  حيث  من  الق�سيدة  ملو�سيقى 

املتلحم.  وتنا�سجهما  البديع  تناغمهما  وتربز  والداللة 

اإىل  بال�سمعي  �سارت  �سواتها  الأ التخييلية  ثارة  وباالإ

تزيد  بقدر ما  ت�سبه املعنى  الب�رسي. فبقدر ما  التخيلي 

فقدت  هي  فاإن  لل�سوت،  التخييلية  ثارة  االإ درجة  من 

وعادت  الوزن  عن  اإفا�ستها  فقدت  باملعنى  �سبهها 

اأدراجها اإىل ما كانت عليه يف ال�سعر العمودي، اإىل جمرد 

هذه  تفقد  قد  بل  للبيت،  مو�سيقية  ونهاية  نغمية  ركيزة 
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الداللة  مع  تنافرت  اإذا  فيما  للمو�سيقى  الركيزية  القيمة 

بحيث تنبو بها الق�سيدة. 

وقد �سار طاهر ريا�س، على ما راأينا، برتا�سلت القافية 

باجلمع  وذلك  باملعنى،  التنا�سج  من  لها  مدى  اأبعد  اإىل 

النغم  بني  املو�سيقي،  والتوا�سل  املو�سيقي  ال�سكل  بني 

كان  وملا  تبعثه.  الذي  يحائي  االإ واملعنى  تولده  الذي 

للمطلقة، فل  التي  للقافية املقيدة داللة خمتلفة عن تلك 

منه  اأكرث  داليل  بدافع  لها  ال�ساعر  اختيار  يكون  اأن  بد 

)هي  ق�سيدة  يف  املقيدة  القافية  ذلك  ومثال  مو�سيقي. 

�سكرة اأخرى(: 

هي �سكرٌة اأخرى لهذا املوت، 

مل يبَق الكثري من الوجود الفجِّ

كلٌّ نا�سٌج حتى ال�سقوط..

بكى احلبيُب

ومل يكن بيني وبني غياِبِه �رسٌّ،

فقلُت: اهداأْ حبيُب

اأنا غياُبك كلُُّه 

َوَبَكْيْت

هي �سكرٌة اأخرى لنا:

َمْيٌت روى عن َمْيْت! 

�سجار على مهلها، �س32-31(.  )االأ  

احلالة  فهي  للموت،  فعلية  مواجهة  املوت  �سكرة  متثل 

حيث  للفناء،  املواجه  امليتافيزيائي  للقلق  املعي�سة 

املوت،  الواقعية وجماهيل  التجربة  امل�سافة بني  تتقل�س 

اإنها، بت�سور ال�ساعر، اللحظة التي يكون فيها املوت اأ�سد 

التبا�سا باحلياة، اإذ توؤذن باالنقطاع عن الوجود الكتمال 

نا�سج  )كل  الذات  كمل الكتمال  االأ التعبري  اإنها  املوجود، 

هو  الذي  خر  االآ مع  التوحد  واكتمال  ال�سقوط(،  حتى 

االكتمال الع�سقي )اأنا غيابك كله(. 

�سبيهة  القلق  �سور  من  خا�سة  �سورة  املوت  �سكرة  اإن 

فيزيائية  نف�سية  حالة  هي  حيث  من  �سبيهة  ومفارقة، 

راقة  االإ بني  والنَف�س  النْف�س  تردد  يف  ال�سدة  تتغ�ساها 

القلق برزخ فا�سل وا�سل بني املوت  فاقة، فهي كما  واالإ

واحلياة، الفناء والبقاء، ومفارقة من حيث موؤداها، فهي 

للفناء  القلق مواجهة  اأن  للفناء تفني، على حني  مواجهة 

حتيي. 

اجتلب  فبينما  مفارقة.  قافيتها  جاءت  مفارقة  نها  والأ

القلق قافية مطلقة اجتلبت �سكرة املوت قافية مقيدة، وما 

طلق والتقييد من فروق هو ما بني القلق وال�سكرة  بني االإ

من فروق؛ احلركة وال�سكون احلياة واملوت. 

اأمناط  اأ�سعب  من  مقطع  على  القافية  اإيقاع  انبنى  وقد 

املقاطع على ل�سان العربي، وذلك لتوايل �سامتني �ساكنني 

)�س ح �س �س(، وال ت�سوغ العربية التقاء �ساكنني اإال يف 

اآخر الكلمة يف حالة الوقف عليها. وحتى يف هذه احلالة 

التقاء  من  التخل�س  اإىل  تلجاأ  اإذ  منه،  وتنفر  ت�ست�سيغه  ال 

من  وهو  اآخرها.  من  الثاين  ال�سامت  بتحريك  ال�ساكنني 

العربية  ميل  يجايف  �سوات  للأ التوزيعية  البنية  حيث 

ال�سوتي جاء م�سوبا  اأن ن�سيجه  اإىل اخلفة وال�سهولة، بيد 

فال�ساكن  وجه.  من  لل�سدة  وم�سعدا  وجه،  من  باخلفة 

�سوات االنزالقية املائعة خفيفة  ول فيه )الياء( من االأ االأ

يقاع والنطق، واإن كان الت�سكني يذهب �سيئا من خفته،  االإ

�سوات  االأ من  )التاء(  الروي،  هو  الذي  الثاين،  وال�ساكن 

فيتج�سم  هوائية  دفقة  تتبعه  حيث  االفاء(  )بفتح  النَف�سّية 

احلفز وال�سغط عند الوقف عليه)36(. 

واإن  مت�ساغط،  �سلب  �سديد  القافية  اإيقاع  فاإن  وبهذا، 

ق�رس  رغم  فمتنوع  النغم  اأما  اخلفة.  برائحة  م�ساما  كان 

الوحدة الزمنية للقافية، اإذ ينتقل من ال�سعود اإىل الهبوط 

اإىل ال�سكون. في�سعد قليل مع الفتحة، ثم ينحدر بخفة مع 

الياء، ثم ينحدر ب�سدة باالنتقال من الياء ال�ساكنة اإىل التاء 

الذي  ال�سويت  كبرية يف  ب�سدة  لي�سكن  املت�سفلة،  اخلافية 

اإيقاعا  للقافية  املو�سيقية  فالوقفة  ال�ساكنة.  التاء  يتبع 

خرية.  االأ نفا�س  االأ بلفظ  اأ�سبه  تكون  تكاد  ونغما  ونطقا 

ترت�سم  املوت من حيث  ل�سكرة  مراآة  القافية  تبدو  وبذلك، 

يقاع  االإ يثريها  التي  التخييلية  ال�سورة  يف  ملحمها 

ال�سورة  لهذه  كان  ما  اآخر،  جانب  ومن  الروي.  ونغمة 

يف  وقوعها  لوال  ملحمها  تت�سح  اأن  للقافية  التخييلية 

�سياق ال�سكرة. 

فالقافية باعتبارها وقفة مو�سيقية تثري �سورة تخييلية 

يقاعها ونغمتها حيثما وردت ويف اأي �سياق، ويف  تبعا الإ

واملعنى  القافية  مو�سيقى  بني  واالن�سجام  التناغم  حال 

الذي ترد يف �سياقه، فاإنها تقول املعنى مو�سيقيا، ويعمل 

يحاء  �سياق املعنى على اإبراز قولها وتقريبه، اأي اإ�سباع االإ

املو�سيقي. 

وتكتمل ال�سحنة التاأثريية للمو�سيقى التي تولدها القافية، 

القافية  بكلمتي  تثريها  التي  التخييلية  ال�سورة  وتت�سح 

واالنق�ساء،  ال�سكون  على  كلتاهما  تدل  اإذ  مْيْت(،  )بكْيْت، 

واحلركة،  للحياة  املمثل  القلق  �سدة  من  يخفف  فالبكاء 

لريتد اإىل نوع من ال�سكون املمثل للموت بانعدام احلركة، 

اأما )ميت( فهو ال�سكون بذاته وقد جت�سد. 

الذي عد  ال�سعر  وبهذا، يتجلى يف �سعر طاهر ريا�س كنه 
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وهو  تعقيدا،  االت�سال  نظم  واأكرث  الفنون،  اأعظم  جله  الأ

لومتان،  يرى  فكما  ال�سعرية،  اللغة  نظام  يف  اجلدل  تعدد 

ثمة جدل يجري بني لغة ال�سعر كحالة خا�سة من حاالت 

ال�سعر،  لغة  حاالت  من  خا�سة  كحالة  اللغة  وبني  اللغة، 

اأو جدليات  دائم، وجدل،  توتر  بينهما يف  العلقة  وتتحد 

وال�سوتية  العرو�سية  املتعددة؛  الن�س  م�ستويات  بني 

والنحوية والداللية. وهذا ناجت عن اأن العلمة داخل نظام 

لغة ال�سعر علمة مركبة )اأ�سوات، �سور، رموز(، والق�سيدة 

نف�سها علمة مركبة تتاألف بدورها من تواليات العلمات 

املركبة)37(.

والعرو�س،  اللغة  واملو�سيقى،  ال�سعر  جدل  هنا  ويعنينا 

�سا�سي الذي يحكم العلقة بني  من حيث يقو�س املبداأ االأ

ال�سيميلوجية املختلفة، وهو »مبداأ عدم الرتادف  نظمة  االأ

نظمة ال�سيميلوجية،  نظمة، فل يوجد ترادف بني االأ بني االأ

اإذ ال ن�ستطيع اأن نقول نف�س ال�سيء بالكلمة اأو بالنغم، اإذ 

يقومان  نظامان  هما  حيث  من  النغم  عن  الكلمة  تختلف 

هذان  يرتادف  ال  ال�سعر  ويف  خمتلفة«)38(.  اأ�س�س  على 

النظامان وح�سب، اإمنا يتزامنان ويتداخلن اأي�سا. فيعزف 

فتزدوج  باللحن.  الكلمات  وتتن�سق  بالكلمات،  اللحن 

خمتلفني  نظامني  اإىل  انتمائها  يف  علماتيا  الكلمات 

يف  النظامني  كل  وحدات  توؤديها  التي  الوظيفة  موؤدية 

يف  مدلول(  دال+  )علمة=  دالة  وحدة  فالكلمة  معا.  اآن 

كونها  تفقد  اأن  دون  ال�سعر،  يف  وت�سري  اللغوي،  النظام 

دالة(  غري  )وحدة  مو�سيقية  وحدة  دالة،  لغوية  وحدة 

باعتبار تن�سيقها املقطعي. 

ن�سوة  ريا�س يف  �سعر طاهر  مبلغه يف  اجلدل  هذا  ويبلغ 

اإن  حيث  ومتازجهما،  باخليال  الطرب  متزج  للكلمات 

مهمة  لي�ست  والقافية  الوزن  عن  املتولدة  املو�سيقى 

ولي�ست  اللغة،  مع  ترا�سلها  يف  اإمنا  ولذاتها،  ذاتها  يف 

ترا�سل  وهو  الرتا�سل.  بهذا  اإال  لل�سعر  �رسطا  املو�سيقى 

العمق، يف في�س  اندماجي، توالج للكلم واملو�سيقى يف 

اللغة،  عن  خارج  هو  مبا  يتن�سق  الذي  فال�سكل  يا.  الروؤ

يتنا�سق  ال�سعري،  املو�سيقى  �سلم  يف  احل�سابية  بالقواعد 

مع الداخل يف علقات العنا�رس املكونة لل�سكل، ومو�سقة 

وتاآلفات  �سوات  االأ وجمالية  بالوزن  املتحققة  الكلمات 

النظم هي يف العميق العميق مو�سقة خليال الكلمات. 

فجدل  اجلدل.  بهذا  ينفرد  ال  ريا�س  طاهر  �سعر  اأن  بيد 

قدميه  لل�سعر  املميزة  ال�سمات  اأحد  املو�سيقى  الكلم 

وزان  االأ القدماء ال�ستظهار ملئمة  وحديثه، وما حماولة 

غرا�س ال�سعرية اإال من هذا القبيل. ويتمثل هذا اجلدل،  للأ

مثل، يف �سعر ال�سياب، فثمة توازن يخلقه الن�س ال�سيابي 

بني مكوناته ال�سوتية ومكوناته الداللية. وقد ينبثق هذا 

التوازن من علقات التماثل ال�سوتي- الداليل يف بع�س 

الن�سو�س، اأو التقابل ال�سوتي- الداليل يف اأخرى)39(. 

ال�سعر  يف  عاما  كان  واإن  املو�سيقى،  الكلم  جدل  لكن 

عدم  حال  يف  وذلك  زائفا،  جدال  يكون  قد  املوزون، 

حا�سي�س وال�سور  التناغم، اأو التنافر، بني االنطباعات واالأ

تلك  وبني  الكلم،  ي�ستدعيها  التي  واملعاين  التخييلية 

فاعلية  فتتدنى  الكلم.  هذا  مو�سيقى  ت�ستدعيها  التي 

ومن  الداللية.  والبنية  يقاعية  االإ البنية  بتوتر  املو�سيقى 

اأدوني�س املوزون، ح�سبما  مثلة ال�سعرية على ذلك �سعر  االأ

اأدوني�س  التغييبية يف �سعر  اأن الداللة  يظهر �سلح ف�سل 

يقاع،  االإ م�ستوى  على  تبنى  التي  الغنائية  فاعلية  تبطل 

القوايف  يقاعي يف  االإ �سباع  االإ الداليل يجعل  الت�ستت  واأن 

»منزوع ال�سجن وباهت الغنائية«)40(. 

بالوزن  املولدة  باملو�سيقى  العناية  اأن  بذلك  ويظهر 

ال�سعر  روح  تك�رس  ال  املكررة  �سوات  االأ وجر�س  والقافية 

فعل  يك�رسها  الذي  اإمنا  احلداثة،  اأدبيات  زعم  حد  على 

اإىل  يوؤدي  مبا  بناها،  وت�ستت  الق�سيدة  مكونات  تنافر 

االهتمام  بوؤرة  اأن  »ذلك  معها،  بالتوا�سل  ال�سعور  متزيق 

نقطتني  يف  تتوزع  اأن  لها  ميكن  ال  التلقي  عملية  يف 

البحوث  تظهرها  حقيقة  وهذه  ذاته.  ن  االآ يف  متخالفتني 

الفيزيولوجية املحدثة«)41(. 

انتظامها  واأن  النرث،  ق�سيدة  ب�سعرية  �سلمنا  لو  وحتى 

�سكل  تبقى  فاإنها  الظاهرية،  فو�ساها  يعو�س  البنائي 

�سعريا حمدثا ال جذور له وال اأ�سلف، ولذلك مل يقع طاهر 

ريا�س يف حبائل اإغراءاته، اإذ مل ينزع اإىل اجتثاث الرتاث، 

كما  الرتاث  لهذا  امتداد  و�سعره  معه،  قطيعة  اإحداث  اأو 

اأخذت  التي مهما  ال�سجرة  اأنا  الرتاث،  ابن هذا  »اأنا  يقول: 

من ال�سم�س والهواء، فلن تكف عن حاجتها اإىل الغذاء من 

وا�رس برتاثه، فكيف  جذورها، ال اأت�سور �ساعرا مبتوت االأ

ومل  العربي«)42(.  كرتاثنا  احليوية  دميومي  غني  برتاث 

بالوزن  ال�سعر  ربط  من  تاريخيا  تر�سخ  ما  بتهافت  يقنع 

مبكونني  لل�سعر  خارجي  حتديد  اأنه  بدعوى  والقافية 

كون  وال  للمو�سيقى،  ابنة  الق�سيدة  اأن  يرى  اإذ  �سكليني، 

لل�سعر اإال برتا�سل اللغة- املو�سيقى. 

ومهما يكن اخللف حول اعتبار الوزن والقافية �رسطني 

وجوديني لل�سعر )�سمن �رسوط اأخرى طبعا( فاإنهما كذلك 

ال�ساعر  جهد  فيه  يتجلى  الذي  ريا�س  طاهر  �سعر  يف 

كما  فكلماته  اللغة،  مننمة  على  البالغ  وحر�سه  الواعي 
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�سقل  مبهارة  »م�سقولة  دروي�س  حممود  ال�ساعر  ي�سفها 

يعرف  فهو  املحو،  من  عليها  نخ�سى  لنكاد  حتى  املا�س، 

اأن احلذف كفاءة ال�سنعة«)43(. و�سوفيته ال�سعرية جتعل 

من ق�سائده »مترينا دائما على احلذف والنمنمة والتخل�س 

تطيق  ال  كربية  االأ وروحة  فا�سات«)44(.  واالإ الزوائد  من 

بظلالت  تكتفي  بل  حتطيمه،  اأو  اخرتاقه  اأو  احلرف  ك�رس 

مرفهة  منعمة،  يقول  كما  فلغته  القلب،  مراآة  يف  وهجه 

دمي)45(. االأ

وتاأنقها  رهافتها  فرط  من  املرتع�سة  اللغة  هذه  ومثل 

فو�سى  عتبات  على  تاأنقها  األق  وتفقد  رع�ستها  تتك�رس 

�رسطان  والقافية  فالوزن  والقافية.  الوزن  انفلت 

مع  اتفق  واإن  نف�سه،  ال�سعر  داخل  من  ل�سعره  وجوديان 

م�رسوطيتهما اخلارجية يف النظرية العرو�سية التي تقف 

يبدد  �سعره  يف  هجرهما  اأن  ذلك  توفرهما،  على  ال�سعر 

كثريا من اجلهد املبذول يف نحت اللغة ومننمتها، وال بد. 

يحفل  مل  اإذ  الوزن،  مزاج  كان  املنعمة  اللغة  مزاج  وعلى 

ول  االأ �سدار  فاالإ �سعره،  وزان كثريا يف  االأ بتنويع  ال�ساعر 

العمودي، وهيمن  ال�سعر  الريح( تاأ�س�س على نظام  )�سهوة 

�سدار  فيه اإيقاع اخلفيف )وهو من البحور املمزوجة(، واالإ

الثاين )طقو�س الطني( زاوج بني العمودي و�سعر التفعيلة، 

اللحقة  �سدارات  واالإ اخلفيف،  نغم  على  ك�سابقه  و�سدد 

�سجار على مهلها( نحت  )الع�سا العرجاء، حلج الوقت، االأ

متدارك،  )متقارب،  ال�سافية  والبحور  التفعيلة،  �سعر  نحو 

املتقارب)46(.  نغم  جميعا  فيها  وهيمن  كامل(،  رمل، 

�س�سة على  ليل( ق�سيدة طويلة موؤ )كاأنه  خري  االأ �سدار  واالإ

الكامل. 

مل  وزان،  االأ يف  التنوع  �سعة  انح�سار  اإىل  �سافة  وباالإ

يكتفي  ما  فعادة  التفعيلت،  �سور  بتنويع  ال�ساعر  يحفل 

ب�سورتني للتفعيلة، واإن جاءت ثالثة ففي منطقة القافية 

ينوع  ال  نه  الأ بالرتابة،  �سلوب  االأ هذا  ينعى  وقد  غري.  ال 

وزان وال بوحداتها املو�سيقية، واإن كان رتيبا فح�سبه  باالأ

اأن مثل هذه الرتابة تربز النغم املو�سيقي للتفعيلة فريتفع 

اللغة  فتدعم  يقاعها  الإ الكمايل  االت�ساق  وتوؤمن  جر�سها، 

املنعمة بالوزن املنعم. من ذلك قوله: 

ن يف ج�سدي نحلة ال ع�سْل  ن الذي ي�رسه االآ الأ

 )فعولن فعولن فعولن فعول فعولن فعولن فعو(

اأنام لكي يحلم املوت بي)فعول فعولن فعولن فعول(

واأ�سري لكي ال اأ�سْل    )حلج الوقت، 29(  

 )فعول فعولن فعو(

خلفتت  البيتني  هذين  يف  التفعيلة  �سور  تنوعت  فلو 

باأنها  �سلمنا  اإن  الرتابة،  هذه  فمثل  وبهتت،  املو�سيقى 

رتابة، مت�سك الوزن من االنفلت واملو�سيقى املولدة عنه 

التفعيلة  �سعر  اأبيات  اأن  خا�سة  والت�ستت،  االندياح  من 

متفاوتة الطول. 

النمطية  اإىل  تنزع  الق�سائد  اإيقاعات  فاإن  العموم،  وعلى 

�سور  يف  التنويع  عدم  حيث  من  الرتابة  اإىل  قرب  االأ

ن�سقية  على  قيامها  حيث  من  عنها  بعد  واالأ التفعيلت، 

لذلك  وهي  تف�سيل.  اأعله  يف  اأو�سحنا  ح�سبما  مركبة 

خفيفة  وهادئة،  �رسيعة  هي  حيث  من  احللم  كاإيقاعات 

ورخية، راق�سة ومرتاخية. 

الوزن. فالغالب  وانتظاما من  اأقل منطية  القافية  ولي�ست 

اعتماد الق�سائد على منط التقفية املنتظمة مقطعيا بقافية 

اأي�سا لتدوير ال�سطور(. مما  اأبيات  واحدة )واملقاطع فيها 

عنه،  تختلف  ال  اإذ  العمودي،  ال�سعر  من  الق�سيدة  يقرب 

بيات. وقد ال  مع توحيد القافية، �سوى يف تفاوت طول االأ

يلتزم بقافية واحدة يف الق�سائد الطويلة، ومع ذلك تتحد 

ونادرا  واحدة.  بقافية  الق�سيدة  مقاطع  من  جمموعة  كل 

اأمثلة  ومن  املنوع)47(.  احلر  التقفية  منط  اإىل  يلجاأ  ما 

التوحيد القافوي قوله يف ق�سيدة )اأبو حيان التوحيدي(: 

خبا الليُل، 

�سدقاُء واختباأ االأ

وخلَّْعَت دونك باَبْك

على رع�سة يف اخلواِء،

تفت�ُس عنك

وحت�سي غياَبْك

تعبَت اإذن؟

اأم ويلُّ اغرتاِبَك

اأوهن فيَك اغرتاَبْك؟

ُخِذ الريح من اأول الريح:

مْن عن هبوبَك �سيئا

وَرّمْد كتاَبكْ  )حلج الوقت، 96-95(. 

وبهذا التوحيد القافوي يت�ساعد رنني املو�سيقى ال�سوتية 

يف الوقفات القافوية، مبا مي�سك الوزن من االنفلت، هذا 

)تنوع  الوزن  يف  املو�سيقية  الوحدات  تنوعت  لو   فيما 

منوع  غري  الدقيق  بالوزن  بالنا  فما  التفعيلت(،  �سور 

الوحدات. 

وعلى الرغم من ت�ساعد الرنني املو�سيقي القافوي فاإنه ال 

الغنائي، بل يبقى يف دائرة  التطريب وال�سدح  اإىل  ينزلق 

القوايف  اإىل  اأميل  كان  ال�ساعر  اأن  ذلك  الهادئة،  الغنائية 

جاءت  املطلقة  القوايف  وحتى  املطلقة،  على  املقيدة 
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وتظهر  تطريبية.  غنائية  حاجة  منها  اأكرث  داللية  حاجة 

اأن  القافوي يف  بداعية يف هذا امل�ستوى  االإ ال�ساعر  براعة 

تزيحه  اأو  املعنى  حتجب  ال  لكنها  ال�سمع  تطرب  القافية 

الكلمة  خيال  تثري  مو�سيقاها  واأن  احلاد،  اإن�سادها  خلف 

وتداعيات املعنى بحيث تطرب الروح باإثارتها التخييلية، 

يحاء.  مياء واالإ ملاح واالإ فهي تقول املعنى مو�سيقيا باالإ

بالقافية  وااللتزام  بالوزن  يقاعية  االإ ال�رسامة  وهذه 

�سلفه  من  اأكرث،  الفنية  جذوره  من  ال�سعر  تقرب  املوحدة 

ميل اإىل  اجلاهلي، وتبعده عن الرائج يف ال�سعر احلديث االأ

التنويعات الوزنية والقافوية، اأو التحرر منهما. وامل�ساألة 

لي�ست تقليدا �سكليا، اإمنا لغة هذا ال�سعر الهادئة امل�سقولة 

يقاعي يف الوزن، وال  ومعانيها الظلية ال حتتمل التفاوت االإ

يقاعية  التوتر ال�سوتي يف القافية. ومع هذه ال�رسامة االإ

ال�سعر  يبدو  التمهل،  اإىل  ال�سعرية  اللغة  املتوافقة مع ميل 

والتناظر«)48(،  التماثل  �سديد  وجداين  بتموج  »�سبيها 

نظرا النتظام املو�سيقى �سبه املطلق. 

ويتعزز هذا االنتظام العرو�سي باالنتظام ال�سوتي، حيث 

�سفة،  اأو  نطقا  املتقاربة  اأو  املتماثلة،  �سوات  االأ تتكرر 

ومن ذلك تكرار اللم، ثم ال�سني وال�سني، فالتاء يف قوله: 

يقول الكلم الذي مل اأقْلُه 

 ، كلما كثريا عليَّ

وينق�س ج�سمَي با�سمي

اأنا اآخر العا�سقني الطغاة، 

وي�ساألني: مل متُت بعُد؟ 

ال مل اأمُت!  

�سجار على مهلها، 17( )االأ   

وتكرار كلمة بعينها، كالتكرار الطقو�سي لكلمة )كاأ�س( يف 

قوله: 

اأنا واحٌد

والكاأ�س

ال 

حت�سى

�ٌس لُت�سندين،  كاأ

وكاأ�ٌس مثلها لتطيحني

هداأَ،  كاأ�ٌس الأ

مثلها كاأ�ٌس لتهداأ بي

حمَو فكرًة وح�سيًة كاأ�ٌس الأ

ثقبت دمي، 

لهَي الربَق ال�سفيَف والأُ

عن احرتاز اأ�سابعي

كاأ�س انت�ساء

كا�ُس بوٍح، 

كاأ�ُس بلبلٍة، 

وكاأ�ٌس للنعا�ْس  

)كاأنه ليل، 41-40(.    

وبهذا ي�ستعيد طاهر ريا�س وجه ال�ساعر اجلاهلي، فيتع�سق 

فيحتفظ  اللغة.  طق�س  يف  للدخول  �سبيل  امل�سوتة  الكلمة 

التي  الرومان�سي،  بداع  االإ ببوؤرة  الغنائية،  بجوهر  �سعره 

على  جتربته  ق�رس  اأنه  يعني  ال  هذا  لكن  املو�سيقى.  هي 

كعادة  الرائقة  والذاتية  املبا�رس  والبوح  ال�ساذج  الغناء 

الرومان�سيني، بل على العك�س، اإذ تتكثف فيها لغة املفارقة 

ية.  نا، وا�ستجار املعنى، واحتدام الروؤ ال�سدية، وا�ستباك االأ

الرابط لل�سعر بالغنائية،  فيبقي طاهر ريا�س على اخليط 

املو�سيقية  باال�سباعات  وذلك  عنها،  ابتعاده  بدا  مهما 

التي ت�سري نفخة تبعث احلياة يف الكلمات، م�ستعيدة روح 

على  خللها  من  لتطل  وحيويتها  حركيتها  بكل  �سياء  االأ

روح الكون بواحديته املتعددة. 

يقاعية والقافوية  اأما الفاعلية التاأثريية لهذه ال�رسامة االإ

واإثارة  احللمي  االرتخاء  اإثارة  ال�سوتية فهي  والتكرارات 

بقدر  �سوات  واالأ يقاع  االإ ينتظم  ما  وبقدر  اخليال.  انتباه 

فتزيد  احل�س،  غيبة  اأي  احللمي،  االرتخاء  درجة  تزيد  ما 

ال�سعر  لي�سري  ح�سوره،  اأي  اخليال،  انتباه  درجة  معها 

فاإننا  ولذلك،  بالذهن.  منه  بالوجدان  اإم�سا�سا  اأكرث  بذلك 

مع طاهر ريا�س نح�س ال�سعر قبل اأن نفهمه، ونغنيه دون 

اأن نفهمه. 

ال�سعر  روح  يكبل  حديد  اإ�سار  لي�سا  والقافية  فالوزن 

احلداثة،  بعد  وما  احلداثة  اأدعياء  يزعم  ما  على  وال�ساعر 

امل�سكلة  العنا�رس  من  كغريهما  يا  للروؤ حماالن  اإنهما 

ال�سارم،  االلتزام  حرى  باالأ بهما،  وااللتزام  للن�س. 

يقيد  ومل  �رسوراتهما،  اأ�رس  يف  ريا�س  طاهر  ي�سع  مل 

قريحته ال�سعرية، ومل يحل دون جتديده الوا�سح يف البنية 

باالختزال  اللغة  االقت�ساد يف  فرط  ذلك  ومن  �سلوب.  واالأ

مما  اأكرث  اأحيانا  »ميحو  اأنه  حد  اإىل  والنمنمة،  واحلذف 

له اأن يرتك قليل من الفحم والغبار  يجب، فن�ستمهله ون�ساأ

تكوينها  يف  والكلمات  �سياء  االأ بني  وىل  االأ العلقة  لرنى 

ول«)49(.  االأ

الوجودي  ال�رسط  اأو  وىل،  االأ ال�سمة  هي  هذه  اأولي�ست 

على  بها  بامتيازيتها  يباهى  التي  النرث  لق�سيدة  ول  االأ

ال�سعر املوزون املقفى ال�سائر، على حد قول ال�سكر، نحو 

الوزن  �رسورات  تفر�سه  مبا  اللغوي  والهيجان  الرتهل 
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والقافية)50(. ولعل فتنة اللغة املكثفة املحمولة بالوزن 

ينطبق  ريا�س  �سعر طاهر  بهما يف  واملتوهجة  والقافية 

عليها ما قاله يو�سف اخلال بح�رسة واأ�سى: »كنا ن�سكو من 

قالبا  يطل  يعود  هو  فاإذا  و�سل�سلة حديد،  اإ�سار  اأنه  الوزن 

للمواهب«)51(. 

واإىل جانب االقت�ساد يف اللغة تتميز ق�سيدة النرث ح�سبما 

هو قار يف اأدبيات احلداثة بكثافة ال�سورة ال�سعرية فيها، 

هذه الكثافة التي ال تكاد جتد لها مثيل يف ال�سعر العربي، 

وذلك نتيجة النعتاقها من �سل�سل الوزن والقافية. فهذه 

ا�ستنفاد »طاقاته خلل  اإىل  التفعيلة  اأدت ب�سعر  ال�سل�سل 

فرتة زمنية ق�سرية، وقد ال يعمر طويل يف املواجهة مع 

ال�سعر  اأ�سلحة  باأخطر  امل�سلح  النرث[  ]ق�سيدة  احلر  ال�سعر 

واأقواها، واأعني ال�سورة«)52(.

ويقرر اأبو ديب اأن ثمة تنا�سبا عك�سيا يف توفر الفجوة: 

العمل  مكونات  بني  )=االنحراف(  التوتر  م�سافة 

يت�سل  وفيما  مكوناته.  من  مكونني  بني  اأو  ال�سعري، 

يبدو  املكونات  هذه  من  ال�سعرية  وال�سورة  بالوزن 

انح�سار  يرافقه  ال�سعر  يف  الوزين  االنتظام  طغيان  »اأن 

االنتظام  طغيان  خف  وكلما  عنه.  ال�سعرية  لل�سورة 

الن�سو�س  ال�سعرية يف  الوزين كلما ازداد بروز ال�سورة 

املنتجة«)53(.

له  يتبني  املختلفة  مراحله  العربي يف  ال�سعر  وبا�ستجلء 

اأعلى  النرث  ق�سيدة  يف  ال�سعرية  ال�سورة  ورود  ن�سبة  »اأن 

مبرات من ورودها يف �سعر التفعيلة. كذلك، اإن ن�سبة ورود 

يف  ورودها  من  مبرات  اأعلى  احلديث  ال�سعر  يف  ال�سورة 

البياين  لهذا اخلط  املرافق  والعامل احلا�سم  القدمي.  ال�سعر 

هو  انخفا�سها  اأو  ال�سعرية  ال�سورة  ورود  ن�سبة  الرتفاع 

توفر االنتظام الوزين وانح�ساره«)54(.

وي�سقط �سعر طاهر ريا�س هذا العامل احلا�سم من اأ�سا�سه، 

يرافقه  �سعره  يف  املطلق  �سبه  الوزين  االنتظام  فطغيان 

طغيان لل�سورة ال�سعرية. وال يعني هذا اأن اأبا ديب اأخطاأ 

يظهر  الذي  البياين  خطه  وحتديد  ال�سعر  ا�ستجلء  يف 

يرجع  اإمنا  ال�سعرية،  وال�سورة  الوزن  بني  عك�سيا  تنا�سبا 

ريا�س. وهو  لن�س طاهر  ال�سعرية  اإىل اخل�سو�سية  مر  االأ

ما دعا حممود دروي�س اإىل و�سف ق�سيدته باأنها »العناق 

يقاع«)55(. ولعل ب�سعة مقاطع  ق�سى بني ال�سورة واالإ االأ

العالية  الن�سبة  ظهار  من ق�سيدة )جهات عمياء( كافية الإ

يقاعية  االإ ال�رسامة  �سياق  يف  ال�سعرية  ال�سورة  لورود 

وزنا وقافية:

اِر، الكاأ�س نحو ه�سيمها الَفوَّ

ِل،  َلّبات ال�سبايا نحَو �سكني الرتهُّ

غلمُة الدفلى الطريِة نحَو اأ�سنان الهواِء، 

جهاُتِك العمياُء نحوي

جّري غياَبِك كلَُّه نحوي

هياأُت ما اأبقيِت يل:

ج�سدا يهبُّ 

و�سهوًة تهوي

خذين قليًل منَك يا رمَل البدايِة 

�سداَف تن�سُج فارغاٍت اأ�سمُع االأ

يف جيوِب املاء، 

اأ�سمُع بومًة تتلو ب�سريَتها وحكَمَتها عليَّ

وتعرتيني خّفًة �سوداَء،

اأ�سمُع ليَلها ال�رسّي ي�رسُق بي؛

قليًل منك يا رمَل البدايِة

رحَل فيَك لي�س يل قلٌب الأ

ِج نارها لغوي   َج يف َتهدُّ ن�سِ اأو لغٌة الأ

�سجار على مهلها، 41(.  )االأ   

باالنتظام  واملدعم  ال�ساهد  هذا  يف  الوزين  فاالنتظام 

على  بل  ال�سعرية،  لل�سورة  انح�سار  يرافقه  مل  القافوي 

العك�س، ارتفعت ن�سبة ورود ال�سورة، رمبا، اإىل درجة اأكرب 

من ن�سبتها يف ق�سيدة النرث. هذا مع الفارق النوعي بينهما، 

وتك�سف  الداللة،  ريا�س  طاهر  �سعر  يف  ال�سور  تكثف  اإذ 

ثراء املعنى وتعدده، بينما يرافق كرثة ال�سور ال�سعرية يف 

ق�سيدة النرث انح�سار للمعنى. والن�س ال�سعري احلديث يف 

الثمانينيات، كما ي�سري اأبو ديب، بل مقول وال منطوق وال 

يزداد  لغوي جديد  تنام  ية، ومع كل  روؤ تركيز وال  حمرق 

تقل�س الداللة)56(. خلفا لن�س طاهر ريا�س، فله مقول 

واإيحائيته  غمو�سه  رغم  ية،  وروؤ تركيز  وحمرق  ومنطوق 

وتعدد الداللة فيه وا�ستباكها. 

التما�سك  �سديدة  للق�سيدة،  التعبريي  اجل�سد  فالدوال، 

من  تختزنه  مبا  م�سوقة  وهي  واالكتمال،  واالقت�ساد 

طاقات �سعرية هائلة. اأما املدلوالت فهي مرتاكبة الطبقات 

مع هذه الكثافة الت�سويرية التي تعتمد على كفاءة خيال 

الكلمات، مما يحفظها من االنزالق اإىل التعبريية املبا�رسة 

اأو اإىل التغريب والتجريد. فعلى الرغم من ميل  والو�سوح 

مبفاتيح  مزودة  فاإنها  والتكتم،  الغمو�س  »اإىل  الق�سيدة 

ت�ستاأهل  م�ساألة  وهذه  مقبول«)57(.  نحو  على  لقراءتها 

ال�سعرية  النماذج  ازدياد  ظل  يف  خا�سة  م�ستقلة،  درا�سة 

املنبنية على تغييب املعنى واإبهامه.  
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لــم خطاب الأ

ن فـي الروايـة املغربيـة االآ

�سرف الدين ماجدولني
 

باحث واأكادميي  من املغرب

مومة، اأن  مل، وعلينا، مبا ي�سبه االأ »اأفكارنا يجب اأن تولد دائما من االأ

والهوى  والبهجة  واحلما�سة  والقلب،  الدم  من  لدينا  ما  بكل  ن�ساركها 

والوخز والتاأنيب وال�سمري والقدر وال�سوؤم«)1(

مل«)2( مل هو غري الذات املوجوعة، فلي�ست الذات اإال وعيا باالأ  »االأ

العربي باطما

مل الأ

عبدالقادر ال�ساوي

من قال اأنا 

درا�سات



1- تاأطري:

نظري  افرتا�س  يف  الروائي،  امل�سار  اعتبار  ميكن 

للخلل  العاك�سة  التمثيل  لقدرات  اإن�ساجا  خال�س، 

والوجدان،  والوعي  اجل�سد  مكونات  بني  التوازن  يف 

يفارق  لوعي  وحتويله  مل،  االأ ماهية  لفهم  وحماولة 

ن�ساين اخلفي. ثم  العلة الغام�سة اإىل عمقها القيمي واالإ

مل املو�سوعي اإىل  الت�سوف اإىل االرتقاء من قاعدة االأ

�سوره املفارقة، التي تكت�سب تدريجيا تكوينا ذهنيا 

يحمل وظائف و�سمات، ويولد معجما، وين�سئ بلغة 

مكانيات املاتعة للتخييل الروائي.  تنهل من االإ

  بناء على هذا االفرتا�س، ميكن لقارئ الرواية وناقدها 

جناز الروائي، يف جملة جمازية  مقت�سبة،  اعتبار االإ

اجلن�س  هذا  تراث  مادام  ن�ساين«،  االإ مل  للأ »ذاكرة 

التعبريي ال ميثل يف العمق اإال ت�سويرا للهم الب�رسي 

بدية  االأ ملاأ�ساته  وا�ستبطانا  واملحيط،  احلا�رس  اإزاء 

يف مكابدة احلب، ون�سدان ال�سعادة، وا�ستبعاد املوت، 

ال  التعريف  هذا  مثل  اأن  بيد  اأكرب؛  حرية  اإىل  والتوق 

مل« التي  يعفي الناقد من �رسورة التمييز بني »�سمة االأ

مل«  باتت مكونا رئي�سا يف اأي ن�س روائي، وبني »االأ

مبا هو خطاب مركزي يتاأ�س�س على مو�سوعات بذاتها 

عاقة«  و»االإ و»املنفى«  و»ال�سجن«،  »املر�س«  كـ: 

و»العطالة«...، وغريها من املو�سوعات التي يتقاطع 

يف بنيتها التخييلية احلكي الذاتي، بالعامل الهام�سي، 

لوقائع  التاأملية  واال�ستعادة  التاأريخ،  اإىل  بال�سعي 

جتربة فريدة وا�ستثنائية.

  ويلزم عن هذا التمييز اإدراك فارق داليل على قدر بالغ 

مل الروائي« قيمة  من االن�سجام النظري مفاده اأن »االأ

جمالية متعلقة ببلغة ال�رسد؛ خمتلفة عن املو�سوع 

لـمي املتج�سد يف معاناة ال�سجني، ووجع املري�س،  االأ

هذا  كان  �سواء  املنفي.  وانك�سار  العاطل،  ومكابدة 

اأو ت�سجيلي، اأو تخييلي  مل مو�سوعا حلكي فطري،  االأ

بطبيعة  متعلقا  مل«  »االأ اعتبار  ميكن  لذلك  تاأملي. 

ذاته،  املزري  ح�سا�س  للإ املفارقني  ية  والروؤ الوعي 

التاأثري اجلمايل.  اإيحاء �سوري مت�سل بالوقع ومنط 

يف  ذلك  بعد  التفريق  من  ميكننا  الذي  التمييز  وهو 

بنية الن�سو�س الروائية وال�سري ذاتية املختلفة، بني 

مل«  »توتر م�سمر« ي�ستثري ال�سفقة، كما يف �سرية »االأ

كما  للتقزز  تدعو  عر�سية«  و«كثافة  باطما،  للعربي 

حمد املرزوقي، و�سور  يف ن�س »الزنزانة رقم 10« الأ

ية« وتك�سف عن اأعطاف  اأخرى تنبني على »ت�سذير الروؤ

مظلمة من عمق الكائن الب�رسي كما يف رواية: »من 

قال اأنا« لعبد القادر ال�ساوي. 

املغربية  الرواية  اأن  ذاته،  ال�سياق  هذا  ونعتقد، يف    

املر�س  مبحكيات  خرية  االأ ونة  االآ يف  حفلت  التي 

مل  االأ تدبر  نهج  يف  حتوال  عك�ست  ما  بقدر  وال�سجن، 

روائيا، وت�سوير تفا�سيله اخلفية، وما يت�سل به من 

عوامل �سفلية، ويلتب�س به من عواطف واأفكار وطيدة 

ا�سطراعه  يف  للفرد،  الوجودي  بالت�سظي  ال�سلة 

الدائب مع املحيط واجلغرافيا، والذاكرة، وموؤ�س�سات 

على  ملحظته،  ميكن  ما  فاإن  وال�سلطة؛  املجتمع 

ال�رسايبي  الدري�س  النا�سجة  البدايات  منذ  قل  االأ

غلب  الكرمي  عبد  مع  ثم  الب�سيط«،  »املا�سي  يف 

جيل  مع  الروائية  الفورة  وحتى  اأبواب«،  »�سبعة  يف 

وحممد  زفزاف  وحممد  �سكري  وحممد  برادة  حممد 

مل«  اأن »االأ عز الدين التازي وامليلودي �سغموم... هو 

واجلماعية،  الفردية  حلم  االأ انك�سار  يف  املتج�سد 

و�سيق هام�س احلرية، وعزلة املثقف، ونفيه املطرد، 

اأفرز على الدوام مثريات مت�سعبة ال�سرت�سال التخييل 

الروائي يف متثيل اأوجاع املجتمع املغربي والتقاط 

ثم  ومن  داخله،  ال�رساع  اأ�سكال  وت�سوير  مفارقاته، 

ال�سعي اإىل فهم م�سارات حتوله امل�ستمر.

»جنوب  كـ:  الحق  جليل  الفتة  ن�سو�سا  اأن  كما 

�سعري و«�سما�رسة ال�رساب« لبن�سامل  الروح« ملحمد االأ

حمد التوفيق، ثم »خطبة الوداع«  حمي�س و »ال�سيل« الأ

»اجلوع«  وقائع  يف  لها  وجدت  املودن،  احلي  لعبد 

الهجرة  و«اأحلم  و«العطالة«  ال�سيا�سي«  و«االعتقال 

مل  االأ اأجواء  لتكثيف  مثالية  مو�سوعات  اأربا«،  نحو 

اإ�سافية من احلدة  ن�ساين املمتد، ونفحه بجرعات  االإ

يف اخلطاب، على نحو غري بعيد مما بات عليه الو�سع 

الرواية  الوا�سع حيث بداأت  العامل لعربي  الروائي يف 

العربية،  بح�سب حممد برادة: 

  »تنزع اأردية الوقائعية الف�سفا�سة وغلالت التلوين 

الوردي الرومان�سي، لرتتاد جماهل الذات واملجتمع 

فيه  تداخلت  لواقع  املنظور  املتعدد  اال�ستنطاق  عرب 

القيم وال�سلوكيات واملواقف«)3(.

مل يف الرواية املغربية،  كيد اأن خطاب االأ   وال�سيء االأ

خرية من القرن  اأجنز حلظته النوعية  يف الع�رسية االأ

�سدور  تواتر  مع  احلايل،  العقد  وبدايات  املا�سي، 

ال�سابقني، وقد ت�سمنت  ال�سيا�سيني  اأعمال املعتقلني 
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ن�سو�سا اأدبية لكتاب عا�سوا التجربة كـ: »عبد القادر 

زريقة«  و»عبداللـه  الوديع«،  و»�سلح  ال�ساوي«، 

وقبلهم »عبد اللطيف اللعبي«، اأومنا�سلني يف �سفوف 

اأدبية من  اأعمال  لهم  ت�سدر  املغربي ممن مل  الي�سار 

الركاب«  بوي�سف  و»ادري�س  البيه«  »فاطنة  كـ:  قبل، 

اأو حتى  و»حممد م�سبال« و«عبد الفتاج الفاكهاين«، 

تزمامارت  �سجن  يف  الع�سكريني  املعتقلني  بع�س 

الرهيب، كـ »اأحمد املرزوقي« و»حممد الراي�س«. جنبا 

م�سبوقة يف  اأعمال الفتة وغري  مع �سدور  اإىل جنب 

»الرحيل«  املر�س كن�سي:  املغربي عن رحلة  دب  االأ

املوت«  �رسير  و»يوميات  باطما،  للعربي  مل«  و»االأ

البوعناين،  حمد  الأ و«امل�ست�سفى«  الدين  خري  ملحمد 

ال  و»حلظات  ال�ساوي،  القادر  لعبد  اأنا«  قال  و»من 

�ساغت  التي  عمال  االأ وهي  مور�سيد.  لفاحتة  غري« 

العليل«  »اجل�سد  ملحكيات  التعبريي  املدار  تدريجيا 

يف ال�رسد املغربي املعا�رس.

مل« وهيمنته    واحلق اأنه بغ�س النظر عن مركزية »االأ

»الزاوية«  كـ:  اخلالدة  املغربية  عمال  االأ بع�س  يف 

جلون،  بن  للطاهر  و»حرودة«  الوزاين،  للتهامي 

الن�سيان«  و»لعبة  �سكري،  ملحمد  احلايف«  و»اخلبز 

اأنقار، وت�رسبه  ملحمد برادة)4(، و«امل�رسي« ملحمد 

لدالالت متباينة تباين املعاناة الفردية يف كل ن�س 

و�سقاوة  ال�سويف،  وجد  مابني  الن�سو�س؛  تلك  من 

اأ�رس  يف  ال�سقوط  ولوعة  القاع،  عوامل  يف  العي�س 

فقد  بداعيني،  االإ والعجز  اجلفاف  ومعاناة  الذاكرة، 

ثلثة  مقاربة  على  احلالية  الدرا�سة  يف  اقت�رسنا 

متخيل  من  �سري-ذاتية،  طبيعة  ذات  �رسدية،  اأعمال 

و�سكل  خري،  االأ العقد  يف  �سدرت  وال�سجن،  املر�س 

اإن  الت�سوير، حيث  لطاقة  مركزية  نواة  مل«  »االأ فيها 

اال�ستغال على هذه الن�سو�س املتجان�سة مو�سوعيا 

ونوعيا، مكننا من الوقوف على جمموعة من �سمات 

مل يف  الت�سكيل ومرتكزات التخييل املنتجة خلطاب االأ

املحكيات الذاتية والروائية املغربية اجلديدة.

مل« للعربي    الن�سو�س املنتقاة هي على التوايل: »االأ

و»من  املرزوقي،  حمد  الأ رقم10«  و»الزنزانة  باطما، 

يف  وازعنا  كان  وقد  ال�ساوي.  القادر  لعبد  اأنا«  قال 

)املر�س  جتربة  كل  من  منوذج  اختيار  االنتقاء  هذا 

مل، ومنوذج ثالث  وال�سجن( ت�سدر عن وعي فطري باالأ

�رس معا، وميتلك مقومات  ي�سخ�س »اأمل« املر�س واالأ

ا�ستغال  من  ي�ستتبعه  وما  النا�سج  الروائي  التخييل 

النظر  ب�رسف  واملحيط،  وال�سخ�سيات  اللغة  على 

اختزانه  ومدى  لل�سور  ملي  االأ امل�سمون  طبيعة  عن 

ملوجبات الوجع احلاد والعنيف، وا�ستثارته لعواطف 

الرعب وال�سفقة. 

مل« بني الوعي الفطري والتوتر امل�سمر. 1- »االأ

ال�سياق،  هذا  يف  مل«)5(،  »االأ ن�س  اعتبار  وميكن    

املر�س  حمكيات  ر�سيد  �سمن  ا�ستثنائيا  كتابا 

املبهرة  قدرته  اإىل  نعتقد  فيما  ذلك  ومرد  املغربية، 

على املزاوجة بني العمق التمثيلي يف ا�ستبطان عوامل 

تفا�سيل  التقاط  يف  الت�سويرية  وبلغته  املر�س، 

ن ذاته الذي حافظ فيه  مل احل�سي واملجرد، يف االآ االأ

وتطريز  امل�سرت�سل،  احلكي  يف  اآ�رسة  تلقائية  على 

ية  ن�سانية الناجتة عن تبدل زاوية الروؤ املفارقات االإ

نابعة  تلقائية  وهي  والنا�س،  والوقائع  احلياة  اإىل 

الوطيد  باطما  العربي  ارتباط  من  اعتقادنا-  –يف 
مو�سيقيا،  وتعبريا  زجل  ال�سعبي:  بداع  االإ بعوامل 

وحكيا ملحميا. 

مل« �سنة 2002  اأي بعد مرور اأكرث    �سدر كتاب »االأ

�سريته  من  ول  االأ اجلزء  على �سدور  �سنوات  �ست  من 

)الرحيل(، وبعد مرور اأربع �سنوات على رحيل الكاتب، 

اإال  فيه  وا�سعا، مل ت�ساهه  انت�سارا جماهرييا  وحقق 

وقائع  الكاتب  ال�سجنية، حيث �سمنه  ال�سري  مبيعات 

مل  االأ وتاأملته ب�سدد  ال�رسطان،  معاناته مع مر�س 

اجل�سدي،  الت�سوه  تفا�سيل  من  رافقه  وما  الرهيب، 

والرعب،  الوحدة،  واأحا�سي�س  النف�سي،  والعطب 

فيه  �سور  كما  الذاتي.  للكيان  التدريجي  واالنهيار 

واجلهد  النهو�س،  يف  اآماله  حارة  ح�سية  ببلغة 

بالفناء،  املحكوم  العليل،  اجل�سد  بدله  الذي  اخلارق 

قبول  على  النف�س  وتروي�س  وال�سرب  املقاومة  جل  الأ

و�رسوف  العي�س  جبلت  من  جزءا  بو�سفها  العلة 

احلياة.

ف�ساءاتها  تراوح  ف�سول  ت�سعة  من  الكتاب  يتكون    

رفقة  البطل  رادها  التي  املختلفة  امل�سحات  بني 

به  ا�ستقر  حيث  املنزل  وبني  ال�سخ�سيات،  بع�س 

ملحقة  من  والتعب  القنوط،  فرتات  يف  احلال 

الكيميائي.  الدواء  وجرعات  والتحاليل  الو�سفات 

من  ميتلك  �رسدي  بنف�س  كلها  الف�سول  كتبت  وقد 

و»ت�سمني  اللغوي«  و»االقت�ساد  »الفطرية«  �سمات 

الت�سويري  والنف�س  البلغي،  و»العري«  ال�سخرية« 
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»احل�سي«، والت�سغيل الدرامي خللفيات الف�ساء والزمن 

منطلقها  تفارق  جعلها  ما  املر�س،  وم�ستجدات 

التعبري  بعد  لتتخذ  عادية،  �سرية  لوقائع  الت�سجيلي 

الروائي املتوتر،  مع ما يت�سل به من تغلغل للوعي 

معطى  من  وحتويله  ملي«،  »االأ املكون  تفا�سيل  يف 

بالرمزي،  خمرتقة  ذهنية  قيمة  اإىل  عاد  مو�سوعي 

ميكن  هنا  من  امل�سافة؛  اجلمالية  بالقيم  مفعمة 

فهم ذلك اال�ستهلل املوجز املنطوي على اإدراك تام  

مل« وما يولده من تعار�سات �سعورية،  اللتبا�سات »االأ

ية والت�سكيل املهيمنني  �ستوجه بعد ذلك م�سارات الروؤ

يف الن�س:

مللمتها،  اأفكارا  اأقراأ  بيتي،  يف  لوحدي  »اأجل�س    

ولكن  الذاتية،  �سريتي  من  الثاين  للجزء  واأوجدتها 

وذكريات،  كاأفكار،  وجوده  من  وبالرغم  ذلك،   كل 

جاءتني  فجاأة  عاريا...  واأجده  يقنعني،  ال  ومواقف، 

فكرة حمقاء كحياتي... وهي ملاذا ال اأكتب »الرحيل 

ول باأنه رحيل  مل« ما دام فهم الكل كتابي االأ اإىل االأ

و�سدة  البلء  اإىل  مل.  االأ اإىل  الرحيل  نعم.  املوت؟  اإىل 

اإىل  حيان  االأ بع�س  يف  وكذلك  واالختناق.  املر�س، 

لن  الذي  وال�سفاء  املوؤملة،  والفرحة  املوؤمل،  ال�سحك 

يكون«)6(.

املقطع  هذا  يف  االنتباه،  ي�سرتعي  ما  اأكرث  لعل    

الت�سويري اال�ستهليل، هو ح�سور �سمة »العري« على 

نحو واع يف ال�سياق، وارتباطها مبخا�سات التعبري، 

التي تفاقم اأحا�سي�س العجز، مما يجعل الذات ال�ساردة 

تبدو نتاجا لتوتر م�سمر بني رغائب البوح، وال�سعي 

مل احل�سي املت�سظي، وبني الت�سوف للملمة  اإىل فهم االأ

ح�سا�س املوجع يف عبارات  اأ�رساره يف حمكي ينجز االإ

نافذة، ويف�سل نوازع اللوعة الروحية، وما تولده من 

توق اإىل ال�سخرية والفرح الفاقدين لعلتهما احلياتية 

املعتادة.

خللو  امل�سبق  ال�سارد  اإدراك  عن  النظر  وب�رسف    

اإىل  وافتقارها  اال�ستثنائي،  من  املر�س  رحلة 

البداهة  فاإن  ال�رسدي،  الطرافة املطلوبة يف اخلطاب 

لفة الظاهرة هي ما �سكل عدة الراوي  واالعتيادية واالأ

الفطرية، مع ما يت�سل بها  دائرة بلغته  يف تكوين 

عرا�س  الأ املختزل  املر�سي  املعجم  على  رهان  من 

»الربودة«  اإىل  »اخلواء«  اإىل  »ال�سمت«  من  مل،  االأ

و«االختناق«، اإىل »الياأ�س« من رائحة احلياة. من هذا 

لـ:  نتاج  باأنه  ال�رسدي  التكوين  نعت  ميكن  املنطلق 

»توتر م�سمر« بني اتقاد الوعي وتل�سي الذات، وبني 

ن املقاطع  العذاب وع�رس الكلم، وهو توتر م�سمر الأ

وال�سور ال ت�سخ�سه اإال عرب اإملاعات وحدو�س، اخلفي 

ال�سوت  يف  الفردية  ولغلبة  الظاهر.  من  اأكرث  فيها 

الفعل واحلركة  التفاعل مع حميط  ال�رسدي، و�سمور 

خرين: واالآ

  »مل تكن يل معرفة باملكان الذي اأق�سده، ثم و�سلنا 

حديدية  طاولة  فوق  وو�سعوين  باردة،  قاعدة  اإىل 

يف  تكون  امل�ست�سفى،  هذا  يف  كثرية  الربودة  باردة، 

عظام املري�س ويف ج�سمه وكذلك يف ال�ساالت، برغم 

التدفئة«)8(.  

مل« باأنه    هكذا ميكن و�سم خطاب املر�س يف ن�س »االأ

وبقيمة  ن�سانية،  االإ بالفطرة  عميق  دراك  الإ ان�سياع 

ال�سيء احلقيقي والفج، ومن ثم اعتبار الن�سيج ال�سوري 

لطبقات املعاناة اجل�سدية والروحية، ح�سيلة اأ�سلوبية 

لدرامية افرتا�سية بني الذات وباطنها، اأوبتعبري اأدق، 

والرغبة  املوت،  اإىل  املف�سية  بالعلة  ح�سا�س  االإ بني 

بالفناء.  املوحية  الباردة  العزلة  ورف�س  البقاء،  يف 

غلواء  من  التخفف  اإىل  الو�سف  عدة  تنحو  هنا  من 

)الربودة  املفردة احلادة  البلغة، مرتكزة على قيمة 

القدرة  ذات  التفا�سيل(،  كل  يف  املنت�رسة  املتفاقمة 

بحيث  الع�سوي،  والعطب  النف�سي،  الرزء  تقرير  على 

املرئي  برزخيا بني  »وجودا«  باعتباره  مل  االأ يتجلى 

املبا�رس،  والتحقق  الذهني  دراك  للإ قابل  وامل�سمر، 

�سيئا حقيقيا ومرائيا �ساعقا، يحتاج اإىل اال�ستبطان 

واإىل التاأمل الذاتي الوحداين؛ يقول ال�سارد:

مل  االأ وبداأ  التداوي،  وبداأت  ]امل�ست�سفى[  »دخلت    

قدوم  انتظار  واالنتظار.  والعذاب  وال�سمت  والقيء 

�سدقاء.. لي�س للموا�ساة، لكن  هل، اأو من االأ اأحد من االأ

ح�سا�س باأين ما زلت على قيد احلياة، واأين كزائري،  للإ

ميكن يل امل�سي يف ال�سارع، وا�ستن�ساق الهواء براحة، 

ية من خارج  واأن تلك املرحلة �ستمر، ثم اأعود اإىل الروؤ

عقر  يف  والنا�س  احلياة،  رى  الأ ا�ست�سفائية،  زنزانة 

ت�سكعاتهم اليومية، واأت�سكع اأنا كذلك معهم«)8(.

هو  وكاأمنا  العزلة  عمق  من  النابع  ال�سوت  يبدو    

م�ستقل عن الو�سع املختل للج�سد، ي�سدر عن �سمري 

م�سترت، هو انعكا�س للو�سع املوؤمل، بيد اأنه ال يتماهى 

معه ب�سكل مطلق؛ من هنا بامكان القارئ فهم درامية 

الكينونة املن�سطرة للذات، ومتثل الفجوة الل�سعورية 

الوعي  ينحو  حيث  املح�سو�س،  واجل�سد  الوعي  بني 
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اخلراب  كتم  اإىل  البدن  ويتطلع  مل،  االأ ت�سخي�س  اإىل 

�سور  من  �سورة  تخلو  تكاد  ال  لذا  واإ�سماره. 

»التوتر  اأ�سميناه  مما  باطما،  للعربي  مل«،  »االأ ن�س 

قرينة  بالتقريرية،  املبدئي  اإيحائها  برغم  امل�سمر«، 

اأن �سورة الذات املوجوعة  الب�ساطة والو�سفية، ذلك 

تفتاأ  ال  وامللتب�سة  املتناق�سة  بامل�ساعر  املخرتقة 

طباقية  بكيفية  مل،  واالأ القنوط  عوامل  بني  تتاأرجح 

جتليات  مع  والوجع  الرعب  تفا�سيل  فيها  تتجاور 

ال�سلبة والنهو�س.

التحليل،  من  امل�ستوى  هذا  يف  التنبيه،  يجدر  لكن   

اإىل اأن �سمة »املراوحة« االنفعالية تلك، مبا ت�سرتطه 

يف ال�سياق من توتر ودرامية، ال تخلو من مفارقات 

الذي  اخلارجي،  العامل  من  ال�سخرية  برغبة  م�سكونة 

التخفيف من وطاأة  الن�سية ماأرب  ال جتاوز وظيفته 

جواء والعزلة القا�سية التي توحي  ال�سمت وبرودة االأ

بها غرف امل�سحات.

من  اخلروج  جزئيات  على  ال�سارد  تركيز  ولعل    

التجوال  لتفا�سيل  وذكره  املر�سي،  ال�سكون  �رسنقة 

ية احلياة، بقدر ما يرتبط بحالة  وا�ستن�ساق الهواء وروؤ

ي�سري  اأنه  اإال  العلة  تولدها  التي  الع�سوي  االختناق 

العودة مع حيثيات  ت�سادي حلم  اإىل  نافذة  ب�سيغة 

مل احل�سي، بحيث تكون، يف م�ستوى ما من التمثيل  االأ

ال�رسدي، ردا �سوريا على حالة املوت املجازي التي 

ت�سكن باطن اجل�سد ال�سقيم. وهو ما يكثف مرة اأخرى 

مل  االأ �سور  جتاويف  يف  امل�سمر  التوتر  جرعة  من 

الع�سوي والروحي يف �سرية العربي باطما.

  وجذير بالذكر يف ال�سياق ذاته -وقبل اأن نقفل دائرة 

التجربة  مل يف هذه  ال�رسدي للأ الت�سكيل  احلديث عن 

اأن  املغربية-  العليل  اجل�سد  حمكيات  من  اخلا�سة 

كتابة العربي باطما بالرغم من فطريتها وب�ساطتها 

فاإن  ال�سعبي،  التعبري  الناهلة من بلغة  ومبا�رستها 

يوي  قدرتها الت�سويرية ت�سمو اأحيانا اإىل م�ستوى روؤ

االعتيادية  بدالالتها  مكتفية  الوقائع  فيه  تبقى  ال 

واإمنا ترتفع اإىل درجة من اجلنا�س التعبريي ميكنها 

مل  من ر�سم عوامل تخييلية بالغة التاأثري عن م�ساعر االأ

وماهيته وجتلياته.

مل، والكثافة العر�سية. 2-«الزنزانة رقم 10«: االأ

املر�سي،  ال�رسد  يف  مر  االأ عليه  كان  ما  وبخلف    

»خطاب  لـ:  ت�سوغ  املغربية،  ال�سجن  حمكيات  فاإن 

اأ�سوله  اإىل  بالنظر  خمتلفة  نوعية  ت�سكيلت  مل«  االأ

وت�سخ�ساته التعبريية، وما يتخده من اأبعاد ورموز، 

اتزانه  ن�سق  عن  اخلارج  املختل  اجل�سد  اأن  �سحيح 

وعنفوانه، �سكل القا�سم امل�سرتك بني جتربتي املر�س 

كتابة  يف  امل�سمر  الوجع  ا�ستغال  اأن  بيد  �رس؛  واالأ

لعمليات  نتاج  هو  خمتلفا،  اإيقاعا  له  ا�ستمد  ال�سجن 

التعذيب، وم�سادرة احلرية، واملنع من االحتياجات 

�سدقاء...،  واالأ هل  باالأ االت�سال  وفقدان  الطبيعية، 

مثلما اأن املعاناة اأ�سحت مولدة ملعجم اأملي خا�س 

من  ميتح  واال�ست�سفائي،  املر�سي  املعجم  غري  هو 

و»التجويع«،  و»االغت�ساب«،  »القمع«  مفردات: 

هانة«،  و»االإ و»احلرمان«  و»الكبت«  و»التكميم«، 

و»اجلنون«، �سمت جتليه املعنوي، ومقام فعاليته يف 

الكون ال�رسدي.

كيد اأن الن�سو�س ال�رسدية ب�ستى  اأن�ساقها    وال�سيء االأ

مدارات  عن  بعيدة  تبدو  التي  تلك  حتى  النوعية، 

الوجع الع�سوي، كروايات احلب اخلال�س والروايات 

ن�ساين، وال  مل االإ يتها الفريدة للأ التاريخية، متتلك روؤ

اإىل  ال�سخ�سية  املعاناة  فيها  ترقى  �سور  من  تخلو 

اأن  اأننا نعتقد  اإال  والتاأثري،  القوة  م�ستويات عليا من 

الب�رسية  باملحن  املت�سلة  الروايات  يف  مل  االأ �سور 

الفقرات  يف  قل  االأ على  الحظنا  مثلما  اال�ستثنائية، 

ال�سابقة من هذه الدرا�سة، وكما �سنك�سف يف الفقرات 

حا�رسة  متثيلية  �سمات  الرتاكم  عرب  تفرز  اللحقة، 

اأهمها:  لعل  الن�سي،  ال�سياق  يف  اللزوم  جهة  على 

»العري« و»العزلة« و»الرعب« و»الفقدان«، و»مق�سدية 

التطهري«. ومن ثم فاإن االجنياب الذي �سيطراأ يف �سور 

�سا�س م�سمون تلك  الن�س  ال�سجني، مثلما �سنبني، باالأ

بعاد التي تتخذها يف ف�ساءات  ال�سمات املركزية واالأ

ال�ساردة  ال�سخ�سيات  بوعي  اقرتانها  يف  ال�سور، 

جديدة  مبثريات  التحامها  يف  وكذا  �رس،  االأ لتجربة 

ملعاناة اجل�سد والروح لدى الكائن املعتقل.

– املرزوقي  حمد  الأ  »10 رقم  »الزنزانة  ن�س  يف 

معتقل  من  الناجني  الع�سكريني  املعتقلني  اأحد  وهو 

جتلت  ا�ستثنائي،  �سجن  �سرية  على  نقف  تزممارت- 

وانعدمت  مداها،  اأق�سى  يف  الب�رسية  الق�سوة  فيه 

تك�سف  جارحة  �سرية  رهيب،  ب�سكل  دمية  االآ يف 

احلياة ملجموعة من  الزمن خارج  من  عقدين  رحلة 

االنقلبني  يف  بامل�ساركة  املتهمني  الع�سكريني 

ال�سبعينيات من  امللكي مطلع  النظام  الفا�سلني على 
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اأن نقف عليه يف  القرن املا�سي، وبخلف ما ميكن 

مل« لعبد اللطيف  روايات �سجنية عديدة كـ»جمنون االأ

و»ال�ساحة  الوديع  ل�سلح  و»العري�س«  اللعبي«، 

»حديث  وحتى  ال�ساوي«  القادر  لعبد  ال�رسفية« 

العتمة« لفاطمة البيه، من م�ساحات تاأملية لتفا�سيل 

مل متنح �سوره وقعا نرثيا مميزا، فاإن �سرية »اأحمد  االأ

حلظات  من  ل�سل�سلة  اأفقي  كرتكيب  متثل  املرزوقي« 

كثيف  حتو  على  ر�ست  اخلارقة،  واملعاناة  الرعب 

الدرامي  فق  باالأ عناية  دومنا  بالتفا�سيل،  و�ساج 

اإ�رساقات نرثية  حداث، وما تفرزه يف ال�سياق من  للأ

ترتد  التي  ال�سبغة  ا�ستبطان وجداين. وهي  وحلظات 

يف ما نعتقد اإىل الطبيعية الت�سجيلية لن�س »الزنزانة 

ذاكرة  توثيق  اإىل  �ساحبه  به  ق�سد  الذي   ،»10 رقم 

ال�سوت  لفطرية  حم�سلة  تكون  قد  مثلما  ال�سجن، 

والحتجاجية  التطهرية  وغاياته  الن�س  يف  ال�رسدي 

الوا�سحة.

ال�سمة املوؤلفة لدفقات    بناء على ذلك ميكن اعتبار 

يقاعه يف ن�س »الزنزانة رقم 10«  مل، والدامغة الإ االأ

حوال القهر، وظروف  هي �سمة »الكثافة العر�سية« الأ

ال�سمة  وهي  اجل�سدي،  والتحلل  واملر�س،  اجلوع، 

نتاج  هو  حيث  من  يربز  مل  االأ جتعل  التي  التخييلية 

عاقات واملوانع يف ال�سياق اجلزئي لل�سور  لتلزم االإ

العذاب  تفا�سيل  الت�ساق  مع  تزامن  يف  ال�رسدية، 

والت�سوه واخلواء مع العر�سي الظاهر واحل�سي، اأي يف 

ات�سالها مبكونات اجل�سد املغت�سب وامل�سادر، الذي 

لي�سري ماهية  لروح خفية،  يكون حلاء  اأن  يكف عن 

ذاتية، �سيئا �سلدا واأجوف يف اآن، اإمنا بدون طبقات 

عاطفية.

  على هذا النحو ترتا�سف املقاطع الو�سفية للجوع، 

وانهيار  والنتانة،  واالختناق،  وال�سمت،  والربد، 

من  �سورة  يف  ال�سارد  يقول  اجل�سدية،  ع�ساء  االأ

التداعي اجل�سدي تلك:

ووقاية  نظافة  اأي  غياب  يف  الطبيعي،  من  »كان    

من  �سل�سلة  بعد  مفرطة  ب�رسعة  اأ�سناننا  تت�ساقط  اأن 

االلتهابات احلادة التي كانت تغرقنا يف بحر ال قاع 

اإما ببرتها  اإىل خلعها  نعمد  العذاب. وقد كنا  له من 

ما  مع  زعزعتها،  يف  متوا�سل  اجتهاد  بعد  باأيدينا 

الرهيب، واإما بربطها بخيط  الوجع  ي�سحب ذلك من 

خر بالباب  رقيق متني كنا نلفه حولها ونربط طرفه االآ

ثم نقتلعها بجرة عنيفة و�رسيعة. وبطبيعة احلال، مل 

وىل، مما يعني اأننا كنا منار�س  نكن نفلح من الوهلة االأ

التعذيب على اأنف�سنا وقتا طويل حتى يتحقق املراد، 

فنخر بعد ذلك على اأر�سية الزنزانة �رسعى و�سدورنا 

م�رسبلة بالقيح واللعاب والدم«)9(.

الكثافة،  ملمح  قوي  ب�سكل  هنا  ال�سورة  جتلي    

خ�سي�سة  اإىل  وامل�ستندة  اللفظي،  باملبنى  املنجدلة 

ملي  االأ انغرا�س امل�سمون  العر�سية، وذلك من خلل 

واحل�سور  ال�سادم،  الفيزيولوجي  الو�سف  بنية  يف 

�سلوب  الكبري ملفردات الوجع البدين، ثم عرب ارتكاز االأ

اإيقاع التبيني،  على خطة التف�سيل احلدثي، ومتطيط 

وت�سظية �سور العذاب؛ بنربة ماأ�ساوية حتول ال�سورة 

اجلزئية العار�سة اإىل تعبري نوعي عن عنف الف�ساء 

و»الفعل  و»الفقد«  »الت�سوه«  يتلحم  حيث  ال�سجني، 

البدائي« و»العزلة الكلية«، مع �سمات اال�ستغراق يف 

التي  اخل�سائ�س،  تفا�سيل  يف  والذوبان  العر�سية 

ت�سحى هي العامل الوحيد املدرك واملتاح.

»الزنزانة  يف  مل  للأ العر�سية  الكثافة  اأن  واحلق    

الك�سف  حلظة  يف  مندمغا  عن�رسا  متثل   »10 رقم 

املاآل  زاعقة  بواقعية  ترتجم  التي  لل�سارد،  الفطري 

املعتقلني  اأج�ساد  اإليه  انتهت  الذي  ن�ساين  االإ غري 

مل  االأ بات  حيث  »تازمامارت«؛  ب�سجن  الع�سكريني 

�رسار  باالأ ومكتنزا  التباين،  �سديدة  لوقائع  �سجل 

والع�سية  التغريب،  يف  املوغلة  والنف�سية  املادية 

اإىل  الت�سديق. ولعل فكرة  »الغرابة« هذه تنحو  على 

ملي  اكت�ساب ن�سغ تكويني اأ�سا�س يف عمق اخلطاب االأ

لفته،  الأ بتجاوزه  م�ساعفا  العذاب  يغدو  اإذ  للن�س، 

�سنان يف ال�سورة، الذي �سكل  مثلما هو �ساأن وجع االأ

نواة م�سهد قامت م�سحون ومبتذل، ومفعم بالبدائية، 

انطلقا من كونه جترد من �سمت االعتيادي، وانخرط 

يف اإيقاع جحيمي يفتقد ال�سلة باملحيط، وي�ساعف 

من وقع »ال�سدمة«، واإح�سا�سي: »القرف« و»املهانة«. 

من  جزءا  ال�ساذة  الوقائع  تبدو  اأن  ثم  من  جرم  وال 

بداهات الف�ساء اجلديد، وو�سيلة متثيلية غري منف�سلة 

الظاهر  العر�سي  اإىل  امل�ستند  التكثيف  اأ�سلوب  عن 

واملثري.

مثيلتها  مثل  ال�سالفة  ال�سورة  اأن  ِكد  املوؤ ومن    

العزلة  وت�سخ�س  »مرعبة«،  احلالية،  لل�سرية  امل�سكلة 

كل  فقدان  معامل  وتر�سم  ن�ساين،  االإ امل�سرتك  عن 

هل  واالأ واحلرية،  الطبيعية،  ووظائفه  اجل�سد  �سيء: 

ال�سور  تلك  بدت  وقد  العمر...،  و�سنوات  �سدقاء،  واالأ
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من  »التطهر«  اإىل  يق�سد  فاجع  ببوح  تكون  ما  اأ�سبه 

الكلم  على  القدرة  افتقد  حي،  مليت  مرزئة  م�ساعر 

لطوفان  مفاجئ  كتدفق  خطابه  فجاء  طويل،  لزمن 

هل،  االآ بالف�ساء  وااللتحام  التوا�سل،  يف  الرغبة 

وجتاوز اخلر�س املقيم الذي ا�ستوطن الوعي، والتب�س 

واجل�سد  اخلانق،  واملناخ  الباردة،  الزنزانة  بجدران 

الن�س،  من  دال  مقطع  يف  ال�سارد  يقول  املتاآكل. 

وا�سفا ماآل زميل له:

ال  متاآكل  �سوى هيكل عظمي  لغالو  يعد حممد  »مل    

ترامى  طويل  �سعر  �سوى  القدمية  اجلثث  عن  مييزه 

على  ا�سرتخت  كثة  وحلية  كتاف،  واالأ الظهر  على 

ال�سدر النحيف فغطت ما يزيد من ن�سفه. اأما اأظافر 

ب�سكل مريع  فقد ت�سلبت وتطاولت  والرجلني  اليدين 

ومفزع. �سعرت وقتئد بغثيان �سديد، وبرغبة ملحة يف 

، من جراء الروائح الزاكمة التي نزلت على اأنفي  التقيوؤ

بر وامل�سامري. فقد  كاللطمات، وانغرزت يف رئتي كاالإ

مر على الرجل اأمد بعيد وهو يتغوط ويتبول يف فرا�سه 

حتى اأ�سبح ما حتته وحوله برك اآ�سنة«)10(.

ال�سياق،  يف  كثريا  الفجة  ال�سور  هذه  مثل  ترتدد    

املعتقل  لف�ساء  اجلهنمي  امل�سهد  ملمح  نا�سجة 

القوة  من  تكت�سب  �سور  »تازمامارت«؛  ال�رسي 

ت�سكل  يجعلها  ما  البنائية  والفعالية  املعنوية 

الت�سوير.  ملبداأ  اجلوهري  والهدف  للحكي،  »قاعدة« 

لذا كثريا ما يتم تداول هذا النمط من الكتابة ال�رسدية 

و�ساط النقدية باعتباره: »�سهادة« على جتربة،  يف االأ

على  تركيزه  اإىل   بالنظر  وذلك  لواقع،  و»ت�سجيل« 

وظيفة اال�سرتجاع، وتعلقه بغاية »التاأريخ«. و�رسعان 

�سا�س يف العملية ال�رسدية مقرتنا  ما يغدو املاأرب االأ

و»العر�سي  الكثيف«،  العاري  »الو�سف  مبرتكزي: 

لقدرة  اختبارا  ميثل  ال�سجن،  عامل  دام  ما  املعاين«، 

وال�سمود.  اال�ستمرار  يف  واإمكانياتها  احلوا�س، 

ال  مظلمة،  زنزانة  يف  معزول  الن�س  يف  فال�سجني 

ينفذ اإليها الهواء اإال عرب كوة �سغرية يف ال�سقف، وال 

خراج  الإ اأو  البئي�س،  الطعام  دخال  الإ اإال  الباب  تفتح 

جثة �سجني نفق. من هنا يكون ال�سمع والب�رس واللم�س 

انعك�س  ما  وهو  التحمل،  لكفاءة  معيارا  والذوق، 

الو�سف  تكثيف  عرب  اال�ستعادي،  الن�س  يف  اأ�سلوبيا 

الفيزيولوجي، وح�سده مبثريات احلوا�س.

اجل�سدي،  مل  االأ م�ساهد  مت�سي  الوترية  هذه  على    

موغلة  تقريرية،  جامدة،  والعنف،  بالق�سوة  ناب�سة 

الهالة  من  دنى  االأ احلد  اإىل  تتخفف  املبا�رسة،  يف 

العاطفية التي درج اخلطاب الروائي على حبكها اإزاء 

من  خارج  اأمل  ب�سدد  اإننا  واملعاناة،  املهانة  اأجواء 

ج�سد بارد حتول تدريجيا اإىل �سيء حمايد، ال ينطق 

من  موؤلفا  البدائي.  وتف�سخه  الفاجع،  خرابه  عرب  اإال 

»اخلوف«  قانيم:  الأ يته  وروؤ بلغته  كيمياء  كله  ذلك 

و»العزلة« و»الفقدان«.

خر، وت�سذير الروؤية. مل واالآ 3- »من قال اأنا«: االأ

  وعلى عك�س ب�ساطة املنطلقات التخييلية والدعامات 

التمثيلية يف جتربتي العربي باطما واأحمد املرزوقي، 

مل  على اختلف نواتهما املو�سوعية، فاإن خطاب االأ

ال�ساوي، ينطبق  اأنا« لعبد القادر  يف ن�س: »من قال 

الروائي  مل  »االأ و�سف  الرجحان،  من  بكثري  عليه، 

ال  به  ح�سا�س  االإ اأن  بيد  ج�سدي،  اأمل  فهو  املمتد«، 

خرين، هو  االآ اإدراك  واإمنا عرب  الذات،  ينبع من عمق 

ومعتقل  مبري�س،  ارتباطه  يف  مركزيا  كان  واإن  اأمل 

�سابق فرد، فاإنه يت�سظى اإىل اأفكار وتاأملت ومواقف 

اأملية ملتب�سة، يتداخل فيها الذاتي بالغريي، وي�سحى 

الع�سوي«  »الوجع  دالالت:  من  مزيجا  مل  االأ كنه 

املحيط«  و«ق�سوة  الذاكرة«  و»�سغوط  و»الوحدة«، 

و»�سوء  و»الف�سيحة«  و»ال�سفقة«  النف�سي«،  و»اخلواء 

مر يف »اأمل« العربي  الفهم«... بخلف ما كان عليه االأ

املرزوقي، حيث  حمد  باطما، و»الزنزانة رقم 10« الأ

ية فردية، و�سوت مركزي مهيمن  يخ�سع التعبري لروؤ

ال ي�سو�سه التعدد يف حميط االنتماء واحلركة والفعل. 

مل    واأح�سبني ال اأجانب ال�سواب، اإذا اعتربت خطاب االأ

التخييلي  اأنا«، نوعا من الرتكيب  يف ن�س »من قال 

و�سال الذوات املتعددة يف  ملرا�سيم الوجع املخرتق الأ

خرين ممن  الن�س، تركيب ينت�سج عرب ا�ستيهامات االآ

املر�سية،  غيبوبته  يف  امل�سجى  البدن  اإىل  يتطلعون 

الواقعية/املفرت�سة، باأوجاع �سابقة  اآالمه  وي�سلون 

وهو  كانه؛  الذي  ال�سيا�سي،  واملعتقل  للمنا�سل 

مل من اخرتاق  التخطيط ال�رسدي، الذي مكن جتليات االأ

الرخو  العاطفي  الف�ساء  لتطول  اجل�سدي،  اللحاء 

�سديدة  ومذاقات  األوانا  مل  االأ مانحة  حوله،  املنت�سج 

الذي  النظري  بالتمييز  يذكرنا  نحو  على  التباين؛ 

و»املعاناة«،  مل«  »االأ بني  ريكور«)11(  »بول  و�سع 

مل مبا هو �سخ�سي مدرك كعطب ح�سي،  حيث يقرتن االأ

ال تلتقطه النف�س اإىل كتجليات متغايرة، بينما تلتحم 
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عاطفيا  ممتدة  اأنها  اأي  »التعدي«،  بقيمة  املعاناة 

خرين، اإذن فتجلياتها  ومت�سلة مبا هو م�سرتك مع االآ

الباطنية  الذات  على  »انعكا�سه«  اإنها  مل،  للأ مفارقة 

االرتباط  باأحا�سي�س  بها  املت�سلة  الكيانات  وعلى 

والت�سامن.

اللحظة  �سخ�ست  فقد  متعدية  املعاناة  كانت  وملا   

�سخ�سيات  بني  امل�سرتك  العاطفي  للو�سع  الدقيقة 

- ه  ا�ستيحاوؤ ميكن  ما  ذلك  اأنا«؛  قال  »من  رواية 

املتعددة  ال�رسود  �سور  من  وىل-  االأ اللحظة  منذ 

ال�سلمي«،  و»منار  النا�رسي«،  »اأحمد  ل�سخ�سيات 

اأخرى ال ت�سمى،  ال�ساوي« و�سخ�سيات  القادر  و»عبد 

اإىل  ونقلها  ح�ساء  االأ اخرتق  الذي  املمتد  مل  االأ عن 

�سورة  يف  النا�رسي«  »اأحمد  يقول  العطل.  م�سارف 

من الن�س:

ال�سورة  تطاردين  امل�سحة  من  خارجا  »عدوت    

من  ال�ساوي،  القادر  عبد  عليها  كان  التي  ليمة  االأ

املفهوم اأي�سا اأن ال�سورة تلك كانت تطاردين من اأمل 

الذي  الرجل  نحو  ب�رسي  وجهت  عندما  به  اأح�س�ست 

بقيت  التي  احليوية  منتهى  قريبة يف  فرتة  اإىل  كان 

واأنا  �سى  االأ اإال  �سيء  وال  اإذن  �سى  االأ مثله.  للمتعبني 

اأغادر امل�سحة م�سعوقا اأغالب دمعي الذي ال يطاوع 

بكائي. ال اأريد مواجهة نف�سي باحلقيقة النهائية التي 

اأ�سعرتني بالرعب ال�سديد«)12(.

ال�سارد  هو  ال�سورة  يف  املتاأمل  اأن  �سك  من  لي�س    

اأ�رس  جتربة  من  اخلارج  ال�سقيم،  البطل  ال  املعافى 

غياب  يف  خر�ساء  بديهة  العلة  اأمل  اأم�سى  لقد  مريرة، 

يف  املنت�رسة   قوتها  وحتولت  لها،  املدرك  الوعي 

تتحدث  هكذا  اخلارجي.  للتفاعل  م�سدر  اإىل  املحيط 

جواء املهيمنة وتيار  ال�سورة من حلل اخللفيات واالأ

دوار  االأ فتنقلب  �سى،  االأ تفا�سيل  الذي ي�سوغ  الوعي 

مل  للأ وعاء  ية  الروؤ وتغدو  و»املرئي«،  »الرائي«  بني 

الوجداين املجاوز للعلة وللج�سد امل�سجى، واملح�سلة 

اأن الذات ال�سقيمة للمعتقل ال�سابق ت�سري جمرد مثري 

لهواج�س الرعب، والتمزق وفقدان التوازن. 

خر«  املعافى،  مل اإىل كيان »االآ   والطاهر اأن امتداد االأ

ية، يكت�سب، يف ال�سياق الروائي، وظيفة  والناقل للروؤ

مل امل�ساع ومنح  تخييلية حمددة، من �ساأنها تكييف االأ

مفعوله اآثار متباينة، اإمنا ب�سيغة ترتك الباب مفتوحا 

لتاأويلت املتلقني املحتملني؛ فاأحمد النا�رسي يتاأمل 

املعاناة  ال�رسدية  نظره  وجهة  وتنقل  وحدة،  بعمق 

يف  ال�ساكنة  وجاع  االأ تخليق  تعيد  بالغة،  بح�سا�سية 

»تذاوت«  اأمام  هنا  اإننا  للوعي.  الفاقد  البطل  ذات 

ن  �سله، يف االآ ي�سظي الوجع، ومينحه كنها مفارقا الأ

للتاأويل  قابل  براين  اإح�سا�س  اإىل  يحوله  الذي  ذاته 

دراك. وتدخل االإ

مل يف رواية    واحلق اأن هذا اال�سرت�سال »التذاوتي« للأ

و»الفقدان«  »الرعب«  اأقانيم:  مينح  اأنا«  قال  »من 

تتبدل  وم�سامني  ملمح  و»التطهري«  و»العزلة« 

تبعا لعمقها االنفعايل يف ذوات ال�سخ�سيات الناقلة 

مل بو�سفه داال  للمحكي الروائي، بنحو يتجلى معه االأ

فارغا من املعنى، يجاوز الوجع، والرعب من تخايل 

اإىل  الرامز  الذهني  ح�سا�س  االإ من  نوع  اإىل  النهاية، 

هنا  من  الفطرية.  وه�سا�سته  الب�رسي،  الكائن  تعقيد 

الن�س،  يف  الروائية،  ال�سخ�سيات  متثيلت  تتجلى  

وا�ستعاداتهم  الدقيقة،  واجلراحة  الفحو�س،  للحظات 

ال�سفقة  بانفعلت  مرورا  االعتقال،  ملا�سي  املطردة 

ت�سذيرا  للوعي، بو�سفها  الفاقد  اجل�سد  اإزاء  والتطهري 

للبطل  املوؤملة  الرحلة  به  توحي  مبهم،  كلي  ملعنى 

اأ�سلوبي حمبوك مللء  ول وهلة، كما متثل كم�سعى  الأ

ن�ساين، تن�ساف اإىل تلك التي  مل باملعنى االإ درجات االأ

مل » للعربي باطما، وقد اأنهكته  تطالعنا يف ن�س »االأ

اجل�سدي  واخلواء  التل�سي  اإيقاع  مع  وتنجدل  العلة، 

»الزنزانة رقم 10«  والعط�س املقيم يف ف�سول ن�س 

العنف  وقائع  متابعة  مع  وتتفاقم  الرزوقي،  حمد  الأ

و�سياع  والتيه،  الفقدان  وم�ساعر  واجلنون  والق�سوة 

فق، يف غريها من روايات ال�سجن  هل واالأ املنبت واالأ

واملنفى واملر�س.

مل املمتد«    لكن ماذا بعد متثيل ال�ساوي ملجاهل »االأ

املحيط  بلهة  من  ال�سخرية  ماأرب  ثمة  اأن  اأكيد 

ترا�سل  اأي�سا  ثمة  لكن  خرين؟  االآ لتاأبني  املتلهف 

حتى  العامل،  بوؤرة  الذات  كون  يف  ثابت،  اإميان  مع 

»الغري«. يف  روايات  قبل  من  م�سادرة  تكون  حينما 

التايل -الوارد �سمن  ال�سياق ميكن فهم املقطع  هذا 

الف�سل اخلا�س برواية »منار ال�سلمي«-:

ن اأن الفرتة التي ق�سيتها يف الدار البي�ساء    »اأ�سعر االآ

بعيدا عن جميع العلقات املتاأججة التي تثري ال�رسر 

مل تفلح بتاتا يف اإخماد احلنايا امللتهبة. ال اأبدا. وهذا 

اأمر غريب، فقد اأردت اأن اأترك لفعل الزمن اإحباطاتي، 

عبثا؟، الزمن األيم اأي�سا، وخ�سو�سا حني مي�سي كاأنه 

ياأبه بالعواطف امل�ستجرية به.  الذي ال  القدر املدمر 
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فكيف اأدركت ر�سيدة اأنني على ا�ستعداد تام للنهيار 

اخلرب  هذا  يكون  وهل  املحزنة،  خبار  االأ جميع  اأمام 

جميع  به  حركت  اأنها  تدرك  مل  بحيث  مدمرا  بالذات 

حزان الهاجعة؟«)13(. االأ

تفاقم  اإىل  هو  ما  ال�ساردة  معاناة  اأن  جليا  يت�سح    

الن�سي،  ال�سياق  يف  املعتلة  الذات  ل�سمت  �سوري 

وعينة  ملي،  االأ بالتذاوت  عنه  عربنا  ملا  �سورة  اإنه 

يف  تنبهق  ال  التي  ية  الروؤ ت�سذير  لنهج  اأ�سلوبية 

جديدة  بدالالت  ورفده  التمزق،  لت�سويع  اإال  ال�سياق 

اأعطاف  اإىل  الفردي امل�سمر  ال�رسط  تنقل حتققه من 

التاأزمي  يقاع  الإ املواكب  املدرك،  العاطفي  التفاعل 

وجب  لذا  ال�رسدية.  والوقائع  حداث  االأ عرب  املمتد 

النظر اإىل هذا املقطع –الذي يرد بعد تو�سل »منار« 

مبكاملة من �سديقتها ر�سيدة تنبئها فيها بدخول عبد 

القادر ال�ساوي امل�سحة يف و�سع بالغ اخلطورة- من 

خلطاب  ال�سوري،  »االمتلء«  يقاع  الإ نتاج  هو  حيث 

اإنه واإن انطلق من بوؤرة ح�رسية »خمتزلة«  اإذ  مل،  االأ

ما  ثم  ومن  اأرحب،  جماالت  اأن�ساأ  ما  �رسعان  اأنه  اإال 

فتئت ت�سكيلته  تنفتح على دالالت وم�سامني تك�سف 

جواء  الأ اللاإرادي  وتكثيفه  مل  االأ عدوى  تدريجيا 

»الرعب« و»العزلة«، و»الفقدان«.

وجاع  االأ �سور  الرواة  ي�ستثري  الحقة  مقاطع  يف    

ب�ساعتها  يف  �رس  االأ ذاكرة  مع  متماهية  ال�رسطانية 

»الربودة«  اأحوال  على  يقفون  كما  اجلهنمية، 

ال�سياق  يف  وت�سمن  امل�ست�رسي،  واخلواء  و«العزلة« 

م�ساهد بالغة التف�سيل عن عملية التخدير واجلراحة 

جميعا،  املقاطع  تلك  يف  امل�سرتك  اأن  بيد  الدقيقة، 

مل يتجاوز فيها وعي الذات البطلة اإىل املحيط  اأن االأ

اإىل  واالنتماء  واحلب  ال�سداقة  منطق  اخلارجي، عرب 

خطاب  يلتب�س  ما  غالبا  لذا  م�سرتكة.  اإن�سانية  دائرة 

بوؤرة  وي�سحى  املاأ�ساوي،  التعاطف  بنزعة  مل  االأ

ومتناق�سة  متباينة  وانفعاالت  اأحا�سي�س  لتلقي 

مل  للأ الروائي  التمثيل  بلغة  يفتح  ما  وهو  اأحيانا. 

مثيلتها  اإىل  تن�ساف  متغايرة،  جمالية  اآفاق  على 

اللعبي  اللطيف  وعبد  الدين  خري  حممد  ن�سو�س  يف 

الوديع  و�سلح  املرزوقي  واأحمد  باطما،  والعربي 

اأثرت  الذي  الن�سو�س  من  وغريها  مور�سيد  وفاحتة 

ر�سيد �رسديات املر�س وال�سجن يف الرواية املغربية 

املعا�رسة.

  4-تركيب:

الرواية  يف  مل  االأ خطاب  جتليات  بع�س  كانت  تلك    

التنويع  بنزعة  مطبوعة  جتليات  اجلديدة،  املغربية 

بدال ملعنى العذاب اجل�سدي والنف�سي، متثل عينة  واالإ

املعاناة  ت�سكلت  طبع  اإىل  الروائي  للنـزوع  نوعية 

اأن  باإمكاننا  كان  واإذا  تعددها،  ن�سانية، و�سياغة  االإ

خل�سات  اإىل  الراهن  التحليل  حماور  من  نخل�س 

مل« للعربي باطما،  عامة، فاإنها لن تهم ن�سو�س »االأ

حمد املرزوقي، و»من قال اأنا«  و»الزنزانة رقم 10« الأ

على  �ستنفتح  ما  بقدر  فح�سب،  ال�ساوي  القادر  لعبد 

وال�سجن  املر�س  ملحكيات  النوعي  �سلوب  االأ جممل  

املغربية؛ وعليه:

هذه  يف  ال�رسدي،  مل«  »االأ جتليات  فاإن   .1-4   

احلادة،  اللغة  فيه  متتلك  �سوري  ت�سكيل  الن�سو�س، 

العارية، كفاءة متثيلية موؤثرة، لعوامل اخلواء وال�سمت 

على  نافذة  اأ�سلوبية  وقدرة  اجل�سدي،  واخلراب 

التخييل  لغايات  املرجعي  الكلم  اإمكانيات  تطويع 

القريبة من املتعني والظاهر، وهي بهذا التخ�سي�س 

املعذبة،  الب�رسية  بالنماذج  املتعلق  لليومي  �سور 

املتعلقة  ن�سانية  االإ والعواطف  فكار  واالأ وبالوقائع 

بلحظات اخللل وفقدان التوازن. 

مل  االأ �سور  على  تهيمن  اأن  غريبا  لي�س  لذا   .2-4   

خ�سي�سة التف�سيل، قرينة املبا�رسة والتعيني، بحيث 

ال�سياق  يف  وفعاليتها  ال�سخ�سيات  وجود  ي�سحى 

والزمن  الف�ساء  يف  بعلقاتها  مغمورا  ال�سوري 

ر�سد  يف  مكان  االإ مبنطق  وملتب�سا  حداث،  االأ وتواتر 

فعندما  ولذا  ن�سانيني،  االإ وال�سلوك  الطبع  خ�سائ�س 

ت�ستبطن ال�سور مظهرا معينا للغرائبي /اال�ستثنائي 

ن  االآ يف  ترتجم  فاإنها  وال�سجن،  املر�س  حلظات  يف 

نف�سه قيم البلغة النوعية يف التقيد بنطاق املحتمل، 

وتقريب خ�سائ�س الظاهر واملاألوف.

مل« ال�رسدي، قدرة    4-3. وال غرو اإذن اأن ميتلك »االأ

وا�ستبطان  االجتماعي،  العنف  ترجمة  على  فريدة 

للكائن  النف�سي  والفراغ  اجل�سدية  اله�سا�سة  مكامن 

ماهية  واملر�س  ال�سجن  ن�سو�س  يف  مل  فاالأ الفرد؛ 

وجودية مت�سظية تت�رسب اإىل �سلب علقات الت�ساند، 

وهي  ال�رسديني،  والتفاعل  التوا�سل  �رسوط  وتكيف 

للكائن  املعقدة  الطبيعة  من  النافذ  وقعها  ت�ستمد 

الب�رسي. 
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الداللة  مبراتب  ملي«  »االأ املعجم  ويغتني   .4-4   

الفردية  زمة  االأ ل�سور  املوؤدية  املعنى،  ومقامات 

يرتد  التعدد  هذا  اأن  بيد  الن�سو�س،  يف  واجلماعية 

من  العديد  بني  م�سرتكة  نوعية  تكوينية  �سمات  اإىل 

�سمات:  وهي  املغربية؛  وال�سجن  املر�س  ن�سو�س 

»العري« و»الرعب« و»العزلة« و»الفقدان« و»مق�سدية 

التطهري«... وهي ال�سمات الثابتة التي �رسعان ما جتد 

تنف�سح  اأن  اإطاراتها  تلبث  وال  متغايرة،  جتليات  لها 

على  بدال«،  و»االإ »التنويع«  اآليتي  عرب  تدريجيا، 

الفردية  باخل�سو�سية  مرتبطة  وجمالية  داللية  قيم 

مل.  لتجربة االأ

اأن جتنح ال�سور يف هذا    4-5. وال جرم، بعد ذلك، 

الن�سي،  لرتابطها  مدار  ر�سم  اإىل  اخلطاب  من  النوع 

املتغايرة  ال�سورية  املتنوعات  مبقت�ساه  تفرد 

ب�سمة بلغية تكون حلمة اإجنازها وتداعيها، واأ�سا�س 

جدلها وتعّديها يف ال�سياق الن�سي، من قبيل: »التوتر 

امل�سمر« و»الكثافة العر�سية« و»التذاوت« و»ت�سذير 

لتفاعل  ال�سابطة  ال�سمات  من  وغريها  ية«...   الروؤ

تنجدل  حيث  اجلزئية؛  ال�سور  يف  التخييل  وظائف 

بطبيعة اخلراب اجل�سدي والنف�سي يف الن�س ال�رسدي، 

مكونات  وتطبع  ال�سخ�سية،  وعي  ب�سمات  وتلتحم 

احل�سي  التمثيل  ومقامات  ال�رسد،  ومباين  الو�سف، 

والذهني، و�سجايا االقت�ساد واملبالغة التعبرييني.

الهوام�س
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,Eric Gagnon, Les promesses du silence, Essai sur la parole         - 2

 .Ed. liber,  Montréal, 2006, p. 125 
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الـــخطـــــاب

ترجمة وتقدمي: غريب ا�سكندر �ســارة ميـلز  
 

�ساعر ومرتجم عراقي يقيم بلندن

الثقافية  الدرا�سات  كلية  يف  باحثة   SARA MILLS ميلز  �سارة  الربوف�سورة  تعمل 

الثقافية  احلقول  يف  متعددة  اأبحاثًا  قدمت  وقد  انكلرتا.  يف  �سفيلد  بجامعة 

الكولونيايل  اخلطاب  ونظرية  دب  االأ ونظرية  الن�سوية  الل�سانيات  مثل  العامة 

والنظرية الن�سوية. واأ�سدرت جمموعة من الكتب يف هذا املجال فف�سل عن هذا 

الكتاب اخلطاب DISCOURSE اأ�سدرت ميلز كتبًا واأبحاثًا عدة من �سمنها: خطاب 

اأو  الن�سوية والكولونيالية )لندن 1991(، وكفاءة اخلطاب  االختلف، الكتابة 

الثاين، ربيع  العدد  Hy PATIA، املجلد67  التنظري لن�ساء قويات )بحث يف  كيفية 

املجلد   ،JOURNAL OF GENDER STUDIES( يف  نوثة  للأ املفاو�سة  واخلطابات   ،)1992

االول، العدد الثالث، ايار/ مايو 1992(، والفجوة وخطاب ما بعد الكولونيالية 

دب االجنليزي، املجلد 26 العدد الثالث، متوز/ يوليو  يف )املجلة العاملية للأ

 ،)1995 )هارلو  واجلن�س  واللغة  )لندن 1995(،  الن�سوية  �سلوبية  واالأ  ،1995

والنظرية الن�سوية - ما بعد احلداثة باال�سرتاك مع بري�س لني )1996(. 

درا�سات



منفتحًا  حتليًل  اخلطاب  يف  ميلز(  )�سارة  وتقدم 

و�سامًل مل�سطلح اخلطاب. وتك�سف عن االفرتا�س 

ببع�س  الدار�سني  ليزود  يت�سمنه  الذي  النظري 

املفاهيم املهمة املتعلقة مبو�سوعة اخلطاب يف 

والتغيريات  للم�سطلح  املبا�رسة  التعريفات  مثل: 

دقيقة  وحتليلت  عليه،  طراأت  التي  التاريخية 

م�سطلح  فوكو  مي�سيل  بها  ا�ستعمل  التي  للكيفية 

النظرية  يف  تخ�سي�ساته  ومناق�سة  اخلطاب 

بعد  الكولونيايل وما  الن�سوية ونظريات اخلطاب 

الكولونيايل والل�سانيات واأبحاث علم النف�س وعلم 

النف�س االجتماعي واأمثلة لن�سو�س اأدبية واأخرى 

م�سطلحًا  اخلطاب  ا�ستعمال  تو�سح  اأدبية  غري 

ومفهومًا.

مدخل اإىل اخلطاب

يف  و�سائعًا  متداواًل  اخلطاب  م�سطلح  اأ�سبح 

جمموعة من احلقول: النظرية النقدية وعلم النف�س 

االجتماعي  النف�س  وعلم  والفل�سفة  والل�سانيات 

وعدد من احلقول االخرى اىل حد انه ترك مبهما 

ماألوفة  معرفة  ا�ستعماله  كان  لو  كما  مرارا، 

وب�سيطة. وقد ا�ستعمل اخلطاب ب�سورة وا�سعة يف 

حتليل الن�سو�س االدبية والن�سو�س غري االدبية 

موظفا دوما يف اال�سارة اىل خربات نظرية معينة 

كانت  ورمبا  م�سو�سة.  واحيانا  غام�سة  بطرق 

الدالالت  من  �سل�سلة  اأعر�س  اخلطاب  مل�سطلح 

املمكنة من اي م�سطلح اآخر يف النظرية االدبية 

قل  والثقافية. ومع ذلك كان دائما هو امل�سطلح االأ

تعريفا عند ا�ستعماله يف الن�سو�س النظرية. لذلك 

كان من املمتع ان نقتفي الطرق التي نحاول فيها 

االكرث  والطريق  معانيه.  ون�ستوعب  نتح�س�س  ان 

و�سوحا يف تعقب هذه ال�سل�سلة تكمن يف مراجعة 

املعاجم املعتربة، رغم اأن املعاين االكرث عمومية 

�رسك،  يف  وقعت  قد  اأنها  لو  كما  تبدو  للم�سطلح 

من  غطاء  لها  دائما  النظرية  املعاين  ن  الأ نظراً 

املعاين العامة. وقد تنوع تاريخ تطور اال�ستعمال 

يف  اال�سهل  الطريق  اأخذنا  فلو  للم�سطلح،  العام 

من  الرتكيز  يف  التحول  ية  روؤ مكننا  الأ تاريخه 

جانب اىل جانب اخر يف اال�ستعمال.

  اخلطاب:

1- توا�سل فعلي، حديث اأو حمادثة. 

2- معاجلة �سكلية ملو�سوع يف الكلم اأو الكتابة.

ظاهرة  لتحليل  الل�ساين  ي�ستعملها  ن�سية  وحدة   -3

ل�سانية تت�سل�سل يف اأكرث من جملة.  

القدرة على  TO DISCOURSE فيعني  الفعل منه  اأما   -4

الت�سبب )تعبري مهجور(.

 UPON / TO DISCOURSE ON 5- واإن جاء بعده حرف اجلر

فيعني ان نتكلم اأو نكتب يف مو�سوع معني.

جراء مناق�سة. 6- الإ

7- يقدم )مو�سيقى( )تعبري مهجور(.

الرابع ع�رس، من التينية  القرن  DISCURSUS يف  )يعني 

مناف�سة  اللتينية،  من  مناق�سة،  الو�سطى:  القرون 

)DISCURRERE جيئة وذهابا

)قامو�س كولنز كون�سايز للغة االنكليزية، 1988(

اخلطاب

حمادثة وال �سيما ذات طبيعة ر�سمية، وتعبري ر�سمي 

ان  عن  ف�سل  الكتابة،  اأو  الكلم  يف  للفكار  منتظم 

مثل هذا التعبري ي�سكل مو�سوعة اأو بحثا... اإلخ. وهو 

DISe )يعني  مرتابطان.  كتابة  او  كلم  وحدة  او  ججزء 

فعل  اللتينية:  من  الو�سطى،  االجنليزية  يف   COURS

 ACT.(OF RUNNING ABOUT التدفق

)قامو�س لونغ مان للغة االجنليزية 1984(

 ان مثل هذا اال�ستعمال العام للخطاب بو�سفه مرتبطا 

باملحادثة وذا >�سلة ت�ساعدية> مبو�سوع معني او 

تفوه قد يعود يف جزء من اىل جذر الكلمة، ولكن يرجع 

املعنى  هو  ذلك  ان  مفادها  اىل حقيقة  اي�سا  ال�سبب 

الفرن�سية  اللغة  يف  واخلطاب  للم�سطلح.  اجلوهري 

التي  الكلمة  هو  كان  املا�سي  القرن  �ستينيات  ومنذ 

DISe اارتبطت بالتفكري الفرن�سي على رغم ان م�سطلح

خربال�سبط.  COURS و DISCOURSE ال يطابق اأحدهما االآ
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تي: لذلك يزودنا القامو�س الفرن�سي / االجنليزي باالآ

اأ - DISCOURS؛ الكلم يف مثل: كل هذا احلديث جميل.

الكلم  املبا�رس:  غري   / املبا�رس   DISCOURS ب- 

املبا�رس/ غري املبا�رس )الل�سانيات(.

DISCOURIR:  TO: يف البحث الفل�سفي(؛( DISCOURSE -ج 

DISCOUTSE التحدث باإ�سهاب.

)قامو�س كولنز روبريت للغة الفرن�سية، 1990(

العام  املعنى  بداأ  املا�سي  القرن  �ستينيات  وخلل   

املعاين  من  عدد  مع  الفل�سفي  ومعناه  للم�سطلح 

املعاين  هذه  بقيت  ولكن  بالتباعد،  الكثرية  النظرية 

النظرية  املعاين  على  وموؤثرة  دوما  مهيمنة  العامة 

بطريقة خا�سة. ومن ال�سعوبة داخل �سل�سلة املعاين 

او  معاين  اأثر  تقتفي  وكيف  اأين  تعرف  ان  النظرية 

مقا�سد م�سطلح اخلطاب. فقد ت�ساعد احيانا م�سارد 

ال�سارم  ال�سياق  يكون  ما  كثريا  ولكن  ال�رسوحات 

الذي يظهر به امل�سطلح مهما جدا يف حماولة حتديد 

اىل  يهدف  الكتاب  وهذا  عليه.  نحمل  الذي  املعنى 

امل�سطلح  فيها  ا�ستعمل  التي  االطر  حتديد  حماولة 

له.  املمكنة  املعاين  عدد  من  امل�ستطاع  قدر  ليقل�س 

االعلن>  >خطاب  عن  الل�سانيون  يتحدث  فعندما 

متاما  خمتلف  �سيء  اىل  وا�سحة  ب�سورة  ي�سريون 

عن  يتحدث  اجتماعي  نف�سي-  طبيب  مع  باملقارنة 

>خطاب التمييز العن�رسي>.
 غري اننا قد جند �سمن اخت�سا�س معني مقدارا كبريا 

اخلطاب.  مل�سطلح  اال�سارة  نطاق  يف  املرونة  من 

حتديد  كري�ستال  ديفيد  حاول  املثال  �سبيل  فعلى 

مدلول ا�ستعمال امل�سطلح �سمن الل�سانيات مبقارنته 

مع ا�ستعمال م�سطلح الن�س:

ي�سلط حتليل اخلطاب ال�سوء على بنية اللغة املحكية 

>خطابات> املحادثات  مثل  املوجودة طبيعيا يف 

على  الن�س  حتليل  يركز  بينما  واخلطب،  والتعليقات 

بنية اللغة املكتوبة التي توجد يف >ن�سو�س >مثل 

وف�سول  الطريق  وا�سارات  وامللحظات  بحاث  االأ

ب�سكل  وا�سحا  لي�س  الفارق  هذا  ولكن  الكتب. 

لهذه  االخرى  اال�ستعماالت  من  عدد  وهناك  قاطع 

>الن�س>  و  >اخلطاب>  ان  وال�سيما  الت�سنيفات 

او�سع ليحتويا كل وحدات  ا�ستعمالهما مبعنى  ميكن 

كانت  اأ  �سواء  وحمددة  �رسيحة  وظيفة  يف  اللغة 

حمكية اأم مكتوبة. فيتناول بع�س العلماء >اخلطاب 

املحكي اأو املكتوب> ب�سيء من العناية بينما يتحدث 

اأو  املحكي  >الن�س  عن  نف�سها  همية  وباالأ اآخرون 

املكتوب>.

�سل( )كري�ستال، 1987: 116؛ الت�سديد يف االأ

 وُعرِّف م�سطلح اخلطاب مثل اأي م�سطلح اخر ب�سورة 

وا�سعة مبا لي�س هو ومبا يكون نقي�سًا له. وهكذا فاإن 

اخلطاب غالبا ما ي�سخ�س بنقاط االختلف بينه وبني 

م�سطلحات اخرى مثل: الن�س واجلملة وااليديولوجيا 

املتعار�سة  امل�سطلحات  هذه  من  واحد  كل  بحيث 

ناق�س  فمثل  اخلطاب،  معنى  لتعريف  حدودا  ير�سم 

تي: جيفري ليج ومايكل �سورت ذلك كاالآ

اأو  تعامل  بو�سفه  يفهم  لغوي  توا�سل  اخلطاب  اإن 

INe ��سفقة بني املتكلم وال�سامع  ون�ساطا بي�سخ�سيا 

TERPERSONAL حتدد �سكله مقا�سده االجتماعية.

اأم  حمكيا  كان  اأ  )�سواء  لغوي  توا�سل  الن�س  بينما 

يف  م�سفرة  ر�سالة  انه  على  بب�ساطة  يفهم  مكتوبا( 

و�سائله ال�سمعية اأو الب�رسية. 

)مقتب�س من هاوثورن 1992: 189(

 ويعلق هاوثورن نف�سه على هذا التعار�س بني الن�س 

واخلطاب:

واخلطاب  الن�س   )1983( �ستوب�س  مايكل  يعد 

هذا  يكون  وحينا  حني،  كبرية  درجة  اىل  متطابقني 

اال�ستعماالت االخرى قد يكون  التطابق طفيفا. ففي 

وقد  حمكيا.  اخلطاب  يكون  بينما  مكتوبا،  الن�س 

اخلطاب  يكون  حني  يف  متفاعل  غري  الن�س  يكون 

متفاعل... وقد يكون الن�س ق�سريا اأو طويل يف حني 

يت�سمن اخلطاب طوال معينا، ويجب ان يحوز الن�س 

ان  ينبغي  حني  يف  �سطحيا.  كان  ولو  تنا�سق  على 

يحوز اخلطاب على ترابط اأعمق بكثري. واأخريا يلحظ 

متييزهم  رغم  على  خرين،  االآ الباحثني  ان  �ستوب�س 

مل  الواقعي،  والتحقق  املجرد  النظري  البناء  بني 

يتفقوا، با�سطراب، يف ما بينهم على اأن اأي من هذين 

املفهومني ميكن ان ميثل الن�س. 

�سل(  )هاوثورن، 1992: 189؛ الت�سديد يف االأ

عندما  اللغة  بنظام  اخلطاب  بنفن�ست  اإميل  يقارن  و 
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يو�سح:

  اإن اجلملة بو�سفها ابداعا غري حمدد لتنوع ال حد له، 

متثل حياة الكلم الب�رسي بالذات يف ن�ساطه. ون�ست�سف 

من هذا كذلك اننا مع اجلملة نغادر ميدان اللغة كنظام 

للعلمات وندخل اىل عامل اخر، اإنه عامل اللغة بو�سفها 

و�سيلة ات�سال تعرب عن نف�سها باخلطاب. 

)بنفن�ست 1971: 110(    

 وهكذا ي�سنف بنف�ست اخلطاب باأنه حقل من حقول 

التباين  اوجه  اظهار  يف  ي�سرت�سل  لكنه  التوا�سل، 

  STORy التاأريخ  اأو   HISTORy والتاريخ   اخلطاب  بني 

للنظر وعلى نحو  ب�سكل ملفت  الذي تطور   )(HISTOIRE

رائع يف اللغة الفرن�سية اكرث منه يف اللغة االنكليزية 

املا�سي  ازمنة  ا�ستعمال  اىل  ذلك  ال�سبب يف  ويعزى 

املختلفة ل�رسد احلوادث ومتثيلها اىل حد كبري باأطر 

�سفوية من املراجع:

 ينبغي ان يكون اخلطاب مبعناه الوا�سع: كل تفوه يفرت�س 

املتكلم  داخل  ويف  و�سامعا  متكلما  هناك  وان  جدال، 

هناك الق�سد الذي يعني التاأثري يف االخرين بطريقة ما. 

والتنوع يف اخلطابات ال�سفوية يف اي مو�سوع يبداأ من 

املحادثات االعتيادية و�سوال اىل اخلطب االكرث اتقانا... 

لكن اخلطاب كذلك هو الكتابة التي تعيد �سياغة اخلطاب 

ال�سفوي او التي ت�ستعيد ا�سلوبه التعبريي واغرا�سه مثل: 

املرا�سلت واملذكرات وامل�رسحيات واالعمال التعليمية 

DIDACTIC، بعبارة موجزة كل االنواع التي يتعاطاها املرء 

نف�سه ]كذا[ بو�سفه متكلما لينظمها يف مقولة �سخ�سية. 

وال يتوافق التمييز الذي ن�سنعه بني احلكاية التاريخية 

واخلطاب مع التمييز بني اللغة املكتوبة واللغة املحكية. 

اللغة  ل�سالح  مدخرة  اليوم  هي  التاريخية  فالتفوهات 

كونه  عن  ف�سل  مكتوبا  يكون  اخلطاب  لكن  املكتوبة، 

خرين  حمكيا. ويف املمار�سة يتحول املرء من الذات اىل االآ

و�سط  اخلطاب  فيه  يظهر  وقت  كل  ويف  فوري.  ب�سكل 

ي�ستنطق  عندما  املثال  �سبيل  على  التاريخية،  احلكاية 

لكي  بنف�سه  او عندما يتدخل  املوؤرخ كلمات �سخ�س ما 

يعلق على الوقائع املروية، فاإننا نعرب اىل نظام متوتر 

اخر؛ ذلك هو اخلطاب.

)نف�سه: 9-208(   

 وب�سبب اأن هذا يبدو وكاأنه ا�ستعمال خا�س للم�سطلح 

االحتفاظ  احيانا  يف�سلون  املنظرين  من  عددا  فاإن 

على  اخلطاب(   / )التاأريخ  الفرن�سي  باال�ستعمال 

اال�ستعمال االجنليزي له.

كما  االيديولوجيا  عن  االخر  البع�س  مييزه  بينما   

يبني روجر فاولرعلى �سبيل املثال:

وجهة  من  كتابة  اأو  كلما  >اخلطاب>  اىل  ينظر 

فهو  جت�سدها،  التي  والفئات  والقيم  املعتقدات  نظر 

متثيل  او  تنظيما  العامل  اىل  نظر  طريقة  ي�سكل  اإذن 

او  الطبيعي  املعنى  يف  االيديولوجيا   - للتجربة 

املختلفة  اال�ساليب  ترمز  بينما  للم�سطلح.  املقبول 

واأ�سل  للتجربة،  املتعددة  التمثيلت  اىل  للخطاب 

هذه التمثيلت يف ال�سياق التوا�سلي الذي يكون فيه 

اخلطاب جم�سدا. 

  )مقتب�س من هاوثورن، 1992: 48(

وعندما نحاول حتديد اخلطاب رمبا نلجاأ اىل مراجعة 

اأو  املحادثات  من  املعتربة  ال�سياقات  اأو  املعاجم 

امل�سطلحات التي ت�ستعمل كنقي�س ملعناه. وعلى رغم 

من كل هذه ال�سرتاتيجيات فاإننا ال جند معنى ب�سيطا 

ووا�سحا لهذا امل�سطلح، بل على العك�س �ساعدت على 

تاأكيد مطاطية fluidity املعنى فح�سب. 

حتديد  يف  الو�سوح  بع�س  تقدمي  حماولة  اأجل  ومن 

ببع�س  تزويدنا  اىل  املدخل  هذا  يهدف  امل�سطلح، 

التعريفات الوا�سحة وامللئمة، مثلما ي�ستعمل ب�سكل 

فاإن  حال  اأية  وعلى  املختلفة.  الدرا�سات  يف  �سائع 

راأينا بي�رس ال ميكن ان يكون ملزمًا  امل�سطلح وكما 

بتحقيق معنى واحد. وُيعزى ذلك اىل تاريخ امل�سطلح 

املعقد، وا�ستعماله يف �سل�سلة من املناهج املختلفة، 

كما يعلق مي�سيل فوكو:

لكلمة  املنفلت  للمعنى  التدريجي  االختزال  من  بداًل 

املعاين  بع�س  ا�سفت  قد  اأنني  اأعتقد  >خطاب> 
احلاالت،  لكل  عاما  ميدانا  بو�سفه  تارة  مبعاجلته، 

وتارة اخرى بو�سفه مميزا او م�سخ�سا لها، وبو�سفه 

ممار�سة منظمة حُت�سب لعدد منها تارة ثالثة. 

)فوكو 1972: 80(   

 لو حللنا هذه الق�سية قليل ف�سوف نتمكن من عزل 

نف�سه  اخلطاب  م�سطلح  ان�ساأها  التي  املعاين  �سل�سلة 

و�سع  االأ هو  ول  االأ تعريفه  فكان  فوكو   اعمال  داخل 
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>امليدان العام لكل احلاالت>؛ اأي ان كل التفوهات 
التاأثري  بع�س  ولها  معنى  لها  التي  والن�سو�س 

وا�سع،  تعريف  هذا  خطابا.  تعد  الواقعي  العامل  يف 

وال�سيما  الطريقة  بهذه  عام  ب�سكل  فوكو  ا�ستعمله 

يناق�س مفهوم اخلطاب  املبكر عندما كان  يف عمله 

لدرا�سة هذا  املفيد  ولرمبا من  النظري.  امل�ستوى  يف 

اال�ستعمال ان يكون خمت�سا مب�سطلح اخلطاب اكرث 

مر  االأ خطابات؛  جمموعة  او  ما  خطابا  يخ�س  مما 

فيحدده  والثالث.  الثاين  التعريفان  به  يهتم  الذي 

من  للتمييز  قابلة  >جمموعة  باأنه  الثاين  التعريف 

البيانات>. وهو التعريف الذي ي�ستعمله فوكو كثريا 

ثم  ومن  اخلطاب؛  يف  حمددة  بنيات  يناق�س  عندما 

فهو يهتم باإمكانية تعيني هوية اخلطابات، وبتعبري 

ُمَنظمة بطريقة  التي تبدو  التفوهات  اأدق جمموعات 

ما ومرتابطة وقوية يف ا�سرتاكها. ففي هذا التعريف 

عن  احلديث  املمكن  من  فاإنه  تقدم  ما  على  وبناء 

جرا.  وهلّم  االمربيالية  وخطاب  االنوثة،  خطاب 

اأكرث  من  واحدا  للخطاب  الثالث  التعريف  يكون  وقد 

التعريفات رنينا لعدد من املنظرين >ممار�سة منظمة 

متثل عدداً من البيانات>. فاأ�ستنتُج هنا ان فوكو كان 

اأقل اهتماما بالتفوهات / الن�سو�س الفعلية امُلنَتجة 

ون�سو�سا  تفوهات  تنتج  التي  والبنيات  القواعد  من 

 RULEeGOVERNED حمددة. هذه هي طبيعة قاعدة حكم

التعريف.  هذا  يف  ا�سا�سية  اأهمية  لها  التي  اخلطاب 

اأعمال منظري  التعريفات يف معظم  وا�ستعملت هذه 

اخلطاب ب�سكل تباديل تقريبا فالواحد منها ميكن اأن 

خر. يكون مك�سواً باالآ

مور اأكرث تعقيداً، وعلى رغم من اأن تعريفات  وجلعل االأ

فوكو للخطاب اأثرت كثرياً يف نظرية الثقافة عموما، 

الذي  تقريبا  الوحيد  املنظر  اأية حال،  على  كان هو، 

خرى  االأ التعريفات  واأ�سبحت  امل�سطلح  ا�ستعمل 

�سبيل  فعلى  له.  العامة  املعاين  �رسك  يف  للخطاب 

احيانا  اخلطاب  باختني  ميخائيل  ي�ستعمل   املثال 

مزدوج  )خطاب  يف  كما  �سوت  على  اإما  للداللة 

التي تفرت�س  الكلمات  اأو طريقة ال�ستعمال  ال�سوت( 

�سلطة )وهذا اال�ستعمال متاأثر مبعنى الكلمة الرو�سية 

اأما بالن�سبة  SLOVO )هاثورن، 48:1992(.  للخطاب  

ا�ستعمال  فاإن  البنيوية  بعد  وما  البنيوية  للنظرية 

راء  م�سطلح اخلطاب اأ�سار اىل االنقطاع الكبري عن االآ

يتها على اأنها  ال�سابقة للغة ومتثيلتها. فبداًل من روؤ

و�سكل  للتوا�سل  و�سيلة  �سفافة،  معربة،  لغة  جمرد 

اأعقابهم  ويف  البنيويون  املنظرون  يرى  للتمثيل، 

بقوانينه  قائم  نظام  هي  اللغة  ان  البنيويني  بعد  ما 

الطريقة  على  احلتمية  وتاأثرياته  وبتقيداته  اخلا�سة 

�سخا�س ويعربون بها عن اأنف�سهم،  التي يفكر بها االأ

اأي  اأكرث من  وا�ستعمال م�سطلح اخلطاب رمبا يكون 

النظر  االنقطاع مع وجهات  يوؤ�رس هذا  اآخر  م�سطلح 

ال�سابقة للغة.

تعريف  عملية  يجعل  ما  اإن  اأعله،  ذكرت  وكما   

عند  املنظرين  اأغلب  ان  هو  تعقيدا  اأكرث  اخلطاب 

املحددة  املعاين  يعينوا  مل  امل�سطلح  ا�ستعمالهم 

وكما  املنظرين،  اغلب  فاإن  ذلك،  على  وعلوة  له. 

�ساأناق�س يف الف�سلني الرابع واخلام�س، يقيدون حتى 

تقرير  �سا�سية. وملا كان �رسوريا  االأ التعريفات  تلك 

امل�سطلح  ا�ستعمال  يف  االول  ال�سياقي  اال�ستعمال 

هذا  اهتم  فقد  عنه.  نتجت  قد  تكون  التي  واملعاين 

يف  و�ساأهتم  اخلطاب،  معاين  حدود  بتعيني  الكتاب 

نظرية  لل�ستعمال:  �سياقات  بثلثة  التالية  الف�سول 

الثقافة، والل�سانيات، والل�سانيات النقدية / علم النف�س 

ان ن�سع ر�سما عاما  االجتماعي. ورمبا يكون مفيداً 

ل�سل�سلة التعريفات وال�سياقات التي ظهرت فيها، قبل 

ال�رسوع بتحليلها تف�سيليا.

دبية  نظرية الثقافة / النظرية النقدية / النظرية االأ

النظرية  يف  املوؤثر  فوكو  عمل  اخلطاب  كان 

من  مزيجا  لذلك  ا�ستعمل  وقد  اجماال  الثقافية 

والفرن�سي  اللتيني  اال�سلني  من  امل�ستقة  املعاين 

للم�سطلح وتاأثرياته )كلم / حمادثة( وب�سكل اأكرث 

ميدانًا  اخلطاب  يرى  الذي  النظري  املدلول  حتديدا، 

البيانات.  حكم  لقاعدة  وانت�ساراً  للنتاج  عامًا 

العام  التمييز بني االهتمام  ورمبا يكون من املفيد 

حتليل  وكذلك  للخطاب،  املجرد  النظري  واالهتمام 

اأو ت�سنيف احلاالت  اخلطابات ال�سخ�سية من جهة، 

املنتجة �سمن علقات القوة من جهة اخرى. وكما 
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ا�رست انفا، ميكن ان ي�ستعمل اخلطاب لتمثيل �سوت 

داخل ن�س اأو حالة كلم يف اأعمال باختني وكذلك 

يف اأعمال روالن بارت. اأما بالن�سبة ملنظرين اآخرين 

مثل بنفن�ست فاخلطاب يكون متثيل للوقائع داخل 

ن�س من دون اهتمام خا�س لتطورها الكرونولوجي 

.)HISTOIRE l STORy( يف الزمن الواقعي

الل�سانيات ال�سائدة

 يدل م�سطلح اخلطاب عند كثري من منظري الل�سانيات 

اجلملة  عن  بعيد  حتول  على   MAINSTREAM ال�سائدة 

بو�سفها منوذج ا�ستعمال نظريًا. وبتعبري اأدق تكون 

بو�سفها  اللغة  بها  تبنى  التي  الطريقة  على  مثااًل 

فيها  ت�ستعمل  التي  بالكيفية  االهتمام  مع  نظاما، 

اللغة )براون ويول: 1983(. بينما ينطوي اخلطاب 

خرين على اهتمام بطول الن�س او التفوه؛  بالن�سبة الآ

لذلك يكون اخلطاب النموذج املو�سع لن�س له بع�س 

والرتابط.)�سنكلري  التما�سك  مثل  الداخلي  التنظيم 

اأما   .)1989 و�سمب�سون،  كارتر  1975؛  وكولثارد، 

خرين من اأ�سحاب هذا االجتاه فاخلطاب  بالن�سبة الآ

OCCURe ييكون حمددا ب�سياق ي�سمونه �سياق احلادثة

خطابات  يف  يرناه  كما  معينة،  لتفوهات   RANCE

ال�سياقات  وتلك  باالعلنات.  مهتمة  واأخرى  دينية 

هي التي حتدد املقومات الداخلية اخلا�سة بها كما 

ينبغي.

علم النف�س االجتماعي / الل�سانيات النقدية

النف�س  علماء  عند  اخلطاب  م�سطلح  ي�ستعمل 

متنوعة،  بطرق  النقديني  والل�سانيني  االجتماعيني 

من  امل�ستقة  املدلوالت  يف  تذوب  جميعا  لكنها 

مييل  لذلك  الثقافة.  ونظرية  ال�سائدة  الل�سانيات 

االهتمام  توحيد  اىل  االجتماعيون  النف�سانيون 

التعبريات  عن  الناجتة  والبنيات  القوة  بعلقات 

SEXe اجلن�سي  التمييز  اأو  الراأ�سمالية  مثل:  ااملبتكرة 

املبكرة  التحليلت  من  م�ستقة  منهجية  مع   ISM

للخطاب )وثريل وبوتر، 1992؛ ولكن�سون وكتزجنر، 

1995(. وقد اجته الل�سانيون النقديون مثل نورمان 

فريكلوف، وبالطريقة نف�سها، اىل االهتمام بعلقات 

التفوهات  انتاج  فيها  يت�سكل  التي  وبالطريقة  القوة 

باآخر  تاأثرت  قد  كانت  منهجيته  لكن  والن�سو�س، 

حتليلت اخلطاب، لذلك ميكنه ان يزودنا بنموذج اأكرث 

تعقيداً لل�سلوب الذي يوظف فيه اخلطاب والتاأثريات 

التي ميلكها امل�ساركون فيه )فريكلوف، 1992(. وقد 

اأنتج هذا املزج بني الل�سانيات ونظرية الثقافة وعلى 

اخلطاب يف  تراكما ملدلوالت  اجتنابه  نحو ال ميكن 

كل احلقلني.

ويوؤكد هذا الكتاب ب�سورة رئي�سة على اأفكار مي�سيل 

فوكو يف اخلطاب التي مت توحيدها داخل درا�سات 

متعددة ويف اأ�ساليب خمتلفة. ويقودين هذا بالطبع 

اىل مناق�سة عمله ب�سيء من االيجاز مع تنظري مي�سيل 

الطريقة  االعتبار  بعني  �ساأخذ  ثم  ومن  معا،  بي�سو 

نافع،  نحو  على  دب،  االأ اىل  بها  النظر  ميكن  التي 

و�سيكون  فوكو.  عمل  يف  مر�سومًا  خطابًا  بو�سفه 

باإجابات  والثالث  الثاين  الف�سلني  هذا متبوعا يف 

فوكو  و�سعها  التي  لل�ستعماالت  تف�سيل  اكرث 

للم�سطلح. اأما يف الف�سلني الرابع واخلام�س ف�سوف 

اأفح�س التعديلت التي ادخلها منظرو الثقافة على 

خ�س هوالء املهتمني بالنظرية  عمل فوكو وعلى االأ

بعد  ما   – الكولونيايل  اخلطاب  ونظرية  الن�سوية 

التي و�سعها هوؤالء  الطريقة  الكولونيايل. وفح�س 

التحليلي.  العمل  يف  اخلطاب  مل�سطلح  املنظرون 

وبعد ذلك يحلل الف�سل ال�ساد�س الطريقة التي �سار 

التي  والطريقة  خمتلفة،  م�سارات  اخلطاب  فيها 

ُيعالج فيها اخلطاب داخل الل�سانيات النقدية وعلم 

النف�س االجتماعي.

 نظرية الثقافة ومناذج اخلطاب

 ُيّعد مي�سيل فوكو من اكرث املنظرين ا�سارة اإليه عند  

ديان  ذلك  اأو�سح  كما  اخلطاب،  م�سطلح  مناق�سة 

املنظرين  من  كبرياً  عدداً  هناك  ان  من  ماكدونيل، 

الذين حازت اعمالهم على اأهمية يف تنظري اخلطاب 

بالتف�سيل  ماكدونيل  ويناق�س   .)1986 )ماكدونيل، 

التي طورها مي�سيل فوكو  التحديدات  الفروقات بني 

التي  وتلك  جهة،  من  هري�ست  وبول  هند�س  وباري 

 / فولو�سينوف  وفالنتني  التو�سري  لوي�س  تبناها 
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ميخائيل باختني من جهة اأخرى. وت�ستنتج ماكدونيل 

من ذلك باأن الطبيعة املوؤ�س�ساتية للخطاب ومتو�سعه 

SITUATENESS  يف االجتماعي الذي يكون مركزيا لكل 

تلك املنظورات املختلفة. وتقرر ان احلوار �رسط اأ�سا�س 

للخطاب: كل كلم وكتابة يف االجتماعي )نف�سه: 1(. 

اأنواع  عن  تختلف  اخلطابات  ان  القول  اىل  وتذهب 

تفرت�س  ما  يف  االجتماعية  والتطبيقات  املوؤ�س�سات 

�سكل، ومع هوؤالء الذين يتكلمون واولئك الذين يوجه 

اليهم الكلم. ومن ثم اأن اخلطاب ال يكون جمعا غري 

جم�سد حلاالت معينة، بل هو �سم لتفوهات اأو جمل، 

�سياق  داخل  وفاعلة  ممثلة  تكون  لبيانات  �سم  بل 

التي  الو�سيلة  وتقدم  نف�سه  هو  يعاجلها  اجتماعي 

وال�سياق  املوؤ�س�سات  وتلعب  بوجوده.  ي�ستمر خللها 

اخلطاب  ودميومة  تطوير  يف  مهما  دورا  االجتماعي 

وانت�ساره اي�سا. وتربز الطبيعة املوؤ�س�ساتية للخطاب 

وتعلق  بخا�سة،  بيجوك�س  مي�سيل  عمل  يف  هذه 

تي: ماكدونيل عند مناق�سة تنظريه للخطاب باالآ

اخلطاب بو�سفه ف�ساء خا�سًا ال�ستعمال لغة ميكن ان 

يكون تعريفه بح�سب املوؤ�س�سات التي ينتمي لها ومن 

املواقع التي ينبع منها ومن تلك التي ُتر�سم للمتكلم. 

فل يوجد املوقع من تلقاء نف�سه، ولكن ميكن ان يفهم 

يف الواقع على اأنه وجهة نظر يتبناها اخلطاب خلل 

علقته بخطاب اآخر، وب�سكل اأ�سا�س اخلطاب املناق�س 

له.  )نف�سه: 3(

ومن ثم فاإن اخلطابات، وال�سيما يف عمل بيجوك�س 

اأو  )هنا تعني جمموعة تفوهات / ن�سو�س لها قوة 

تاأثري مت�سابهان(، ال توجد يف العزلة وامنا يف احلوار 

التباين  يف  كثرية،  اأحوال  يف  اأو،  بـ  العلقة  ويف 

والت�ساد مع جمموعة تفوهات اأخرى. ون�رسب على 

خطاب  بها  ن�ساأ  التي  الطريقة  هو  ب�سيطا  مثاال  ذلك 

البيئوية ENVIRONMENTALISM كردة فعل على �سيا�سات 

التنمية اال�سرتاتيجية واالقت�سادية للحكومة، وكذلك 

مت  املعنى  وبهذا  البيئية.  الكوارث  على  فعل  ردة 

البيئية على  الفل�سفة  الذي طورته  ال�سكل  اعتماد هذا 

وقائع واأطر خطابية خارجة عنها اىل درجة كبرية. 

ومع ذلك ميكن القول يف الوقت نف�سه باأن �سيا�سات 

احلكومة مت تاأطريها بال�سبط لتتجاوب مع ردة فعل 

فاإن لكل  لذلك  البيئة.  ال�سغط مثل جماعة  جماعات 

يحددها  ثابتة  خطابية   PARAMETERS عوامل  جماعة 

خرون لها. االآ

  ومن جانب اآخر اأن كل وجهات النظر هذه ت�سرتك يف 

ق�ساء  االإ ممار�سات  عن  تنظيمًا  اخلطابات  تعد  اأنها 

وىل. يف حني اأن الذي ميكن قوله ويبدو  يف الدرجة االأ

كان  ملا  نتيجة  الطبيعية  وهذه  وطبيعيا،  بديهيا 

به  الت�رسيح  ميكن  ال  الذي  هو  العلماء،  ا�ستبعده  قد 

تقريبا. ومن ثم يبدو اخلطاب بديهيًا عندما نتحدث 

ال�سلبية  مبعانيه   MENSTRUATION الطمث  عن  مثل 

ب�رسية.  خفائه  الإ مت�سابهة  مب�سطلحات  وا�سفينه 

اعلنات  اىل  ينظر  ان  �سوى  املرء  على  ما  ذلك  ومع 

اجلهد  بهذا  لي�سعر  ال�سحية  واملنا�سف  ال�سمامات 

غري املربر، واىل حد ما يبدو ذلك غري مثري للخلف 

يحدد  واأملًا  عبئًا  الطمث  الغربيات  الن�ساء  اكت�ساف 

االح�سا�س  هذا  اأن  حقيقة  ولكن  الطبيعية،  حياتهن 

له  لي�س  او م�رسوط ب�سغط خطابي ال يعني   مرتبط 

الطمث  عن  هذه  النظر  ووجهة  الواقع.  يف  وجود 

وطريقة  االخرى.  الطرق  اإق�ساء  اتيحت  وجتربتها 

من  ان تكون جزءاً  املراأة ميكن  اىل ج�سد  النظر هذه 

احداثًا  ت�سنف  التي  الن�ساء  ل�سحة  الطبي  اخلطاب 

باملقارنة  مر�سيتني  حالتني  والطمث  الوالدة  مثل 

مع معيار ذكوري مفهومة اأبعاده )�ُستل وريدكروف، 

1978؛ الو�س، 1990(. وال يوحي هذا، كما عند �ُستل 

وريدكروف، باأنه ينبغي للن�ساء اأن يحتفلن بالطمث، 

ج�سد  عمل  لطريقة  ايجابي  تقييم  اأي  اق�ساء  مت  بل 

املراأة. وما حاوله منظرو احلركة الن�سوية يف العمل 

ل عن طبيعة  خلل الع�رسين �سنة املا�سية هو الت�ساوؤ

يبحثه  ما  داخل  املهيمنة  اخلطابية  البنيات  تلك 

مو�سوع �سحة املراأة من اجل اأن تكون هذه املواقع 

اخلطابية املق�سية متي�رسة وعندها م�سداقية.

تعريفات  بكل  متعلقا  اآخر  عامل  ماكدونيل  اأفرز 

على  يحتوي  اأو  يدل  �سيء  >اأي  اأن  وهو  اخلطاب 

معنى ميكن اأن يعد جزءاً من اخلطاب> )ماكدونيل، 

اأن ينظر البع�س اليه  1986: 4(. بينما من املمكن 

اأن  حقيقة  يوؤكد  اأنه  اإال  مطاطا.  تعريفا  بو�سفه 

وبيانات،  لتفوهات  جتميع  جمرد  لي�ست  اخلطابات 
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يف  واأثر  وقوة  معنى  لها  تفوهات  من  تتاألف  بل 

الثالث ان  �سياق اجتماعي. وكما �سرنى يف الف�سل 

هم يف بناء اخلطاب  �سا�سية االأ البيانات - اللبنات االأ

تاأثري)1(.  لها  يكون  ن�س  اأجزاء  اأو  تفوهات  هي   -

التي  التفوهات  تلك  هي  بل  كاجلمل؛  لي�ست  وهي 

معني.  اأثر  حول  جمموعة  بو�سفها  ُتعرف  اأن  ميكن 

فعندما يقول القا�سي: >اأحكم عليك بثلث �سنوات 

له  جماز  فالقا�سي  النتائج،  من  قدر  ثمة  �سجنًا> 

قانونًا احلكم وتلفظه حّول املتهم اىل جمرم وتنفيذ 

عقوبة منا�سبة له. ومن ثم >احكم عليك...> ميكن اأن 

تكون بيانا او جزءاً من خطاب، يف حني اأن البيان 

ميكن اأن يحوي اأثرا فقط عندما ُيفوه به �سمن �سياق 

مثًل(  معينة  اجراءات  قيدته  )اذا  اأُخرى،  تفوهات 

واذا حدثت يف اطار موؤ�س�سي )يف قاعة حمكمة مثل 

و�سدرت عن قا�س معني(.

  وهناك منظر اآخر، من املفيد قراءة عمله باال�سرتاك 

املارك�سي  الل�ساين  هو  اأال  فوكو،  مي�سيل  عمل  مع 

اخلطاب  عن  املهم  عمله  يف  فحاول  بي�سو.  مي�سيل 

وعلقاتها  الكلمات  معاين  حتليل   )1982 )بي�سو، 

ببنيات اأكرب من دون االفرتا�س ان الكلمات واجلمل 

لها معنى يف نف�سها. وقد اجرى اختبارا اأُ�سطلح عليه 

الحقا >تقرير مان�سولت> بعد اأن اعطى الطلب ن�سا 

اقت�ساديا للقراءة وقال جلماعة منهم اأنه ن�س ي�ساري 

عموما،  نف�سه،  الن�س  مييني،  ن�س  اآخرى  وجلماعة 

ميكن ت�سنيفه ن�سا اقت�ساديا معتدال لكن بي�سو راأى 

ان كل جمموعة قراأت الن�س ب�سكل انتقائي لتتطابق 

مع االطار ال�سيا�سي الذي منحه اياها. وبهذا املعنى 

اعطى �سكل لعمل فوكو يف اخلطاب عندما قدم مثاال 

ملمو�سا للو�سيلة التي ي�سكل فيها اخلطاب تاأويلتنا 

يف  الي�سار>  >جناح  خطاب  وظفنا  فلو  للن�سو�س. 

ذلك  �سن�سبغ  ن�س  لتاأويل  االقت�سادية  الن�سو�س 

الن�س مبعاين االطار االكرب للخطاب.  

  وعمل بي�سو مهم يف اأنه يوؤكد، اأكرث من فوكو، على 

انه دائما يف  التي تعني  الطبيعة اخللفية للخطاب، 

يوؤكد  وبينما  االخرى.  املواقع  مع  نزاع  ويف  حوار 

بنية  اأ�سا�س  هو  االيديولوجي  ال�رساع  اأن  حقيقة 

حول  التفكري  يف  نافعة  اإ�سافة  قدم  وقد  اخلطاب 

اخلطاب نظرا الهتمامه مثل منظرين اآخرين كرينيه 

اىل  فوكو  مييل   ،ACCESS املدخل  باأ�سئلة  باليبار 

مدخل  مع  ما  حد  اىل  م�ستقرة  مفاهيم  مع  التعامل 

الذين  النا�س  ن  الأ بالقلق  بي�سو  في�سعر  اخلطابات. 

ب�سبب  الطبقي  النظام  داخل  بامتياز  اليتمتعون 

ا�ستعمال  وامكانية  واملعرفة  التعليم  يف  النق�س 

�سبكة املعلومات وراأ�س املال، مثل، ممنوعون وعلى 

نحو مماثل من �سهولة الو�سول اىل اخلطابات. وهكذا 

بلد  اأرجاء  يف  حمكية  نف�سها  اللغة  تكون  ان   برغم 

�سبيل  على  للمناق�سة،  مطروح  نف�سه  االمر  )وهذا  ما 

يف  بربيطانيا  الثقافات  املتعددة  البيئة  املثال 

ت�سعينيات القرن املن�رسم(، اإال اأن هناك اح�سا�سا يف 

طر اخلطابية التي تنت�رس يف  ان ما يتكاثر من هذه االأ

املجتمع لي�ست متاحة بالت�ساوي للجميع. ومثال هذا 

يف  بالن�رس  يتعلق  ما  يف  تنفذ  التي  ق�ساءات  االإ هو 

اأن يقدم  ي �سخ�س  دورية اكادميية، فنظريًا ميكن الأ

املقال  �سين�رس  عمليا  لكن  اكادميية،  لدورية  مقااًل 

عراف الر�سمية للخطاب التي حتكم  فقط اذا اأذعن للأ

)على  االكادميية  االبحاث  داخل  املوجودة  البنى 

واللغة  املفردات  املقال  ي�ستعمل  اأن  املثال،  �سبيل 

هذه  مثل  يف  منا�سبة  كلغة  بها  املعرتف  الر�سمية 

الكتابات التي يكتب عنها نقديا يف مقاالت اكادميية 

نها  اأُخرى وي�سيد بها اكادمييون اآخرون يف االعلم الأ

املتخ�س�سة  املجلة  يف  ين�رس  ما  اهتمامات  تطابق 

فهناك  ذلك،  ومع  واياها.  تتفق  مفردات  وت�ستعمل 

ن�رس  حتكم   UNSPOKEN RULES بها  مباح  غري  اأعراف 

عراف  االأ وهذه  عمومًا،  ن�رسها  عدم  من  ما  مقالة 

تتعلق مبا اذا كان الكاتب يعمل يف موؤ�س�سة تعليمية 

او مبا اذا كان معروفا للمحررين او ملراجعي املقال.. 

يبدو  الن�رس  باب  وبينما  ال�سورة  هذه  وعلى  اإلخ. 

من  عدد  هناك  احلقيقة  يف  انه  اإال  للجميع،  مفتوحا 

حت�رسالن�رس  التي  واملوؤ�س�ساتية  اخلطابية  احلواجز 

ولئك الذين يعملون يف مراكز اكادميية،  االكادميي الأ

االكادميية  املقاالت  كتابة  اعراف  يعرفون  الذين 

ولهم القدرة على معاجلة �سوؤونهم برباعة وبالتوافق 

مع تلك البنى اخلطابية.

 اإن اخلطابات تبني اح�سا�سنا جتاه الواقع ومفهومنا 
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ال�سخ�سي لهويتنا معًا. وعمل بي�سو مفيد جدا، هاهنا، 

نه ميكننا من تفهم ال�سبل التي بها ميكن للذات اأن  الأ

بوا�سطته  الذي  املماثلة،  التحرر من  ت�سل اىل موقع 

ل�سنا منوقع الطرق ونعزلها ح�سب، بل بو�سفنا ذواتًا 

نف�سنا مناطق  نتكون ون�سبح بها. ولكننا كذلك نر�سم الأ

ومتحررة  خمتلفة  طرقًا  ُن�سيد  اأن  لنا  تتيح  جديدة 

اأكرث بها ميكننا اأن نكون. وقد عدت احلركة الن�سوية 

مهمة لكثري من الن�ساء يف ر�سم اأدوار خطابية جديدة 

دوار فندها  االأ للرجال والن�ساء على حد �سواء. وهذه 

ردود  خلل  بنيت  التي  والت�سورات  االعلم  ب�سدة 

النمطية.  ال�سور  اأنواع  خمتلف  على  النا�س  اأفعال 

ب�سكل  تغري  قد  النقدية  املعرفة  من  النوع  هذا  ولكن 

جمن�سة  ذاتًا  بو�سفه  ليظهر  تقدميه  واأُعيد  جوهري 

مثلة  االأ اىل  العودة  فاإن  ثم  ومن   .BJECTGENDERED SU

املتقدمة للطمث يت�سح ان الكتابة والفعالية الن�سوية 

حول �سحة املراأة مكنا احلديث عن الطمث يف العلن 

يف  للمراأة  ال�سحية  املنتجات  عن  علن  االإ واأتاحا 

الن�سوية اجلديدة للطمث  التقييمات  التلفزيون. واأدت 

اىل عدم تركري االعلنات على ناحية حب�سه للن�ساء. 

احلركة  �سغط  اإن  اجماال  القول  ميكن  احلقيقة  ويف 

الن�سوية اأ�سفر عن اعلنات عجيبة مثل منتجات بودي 

فورم وتامبك�س، وعن ممار�سة املراأة احلائ�س األعاب 

القوى )القفز يف اجلو وال�سباحة واللعب على ال�ساطئ 

ودفع ال�سيارات العاطلة( التي رمبا ال تكون بارزة يف 

اعلنات اأخرى موجهة للمراأة. ومن ثم فاإن التحرر من 

املماثلة الن�سوية مع اخلطابات املهيمنة التي اهتمت 

بالطمث، قد اأ�سفر عن تغيريات يف املزاعم التي تقال 

خري اىل اجتاهات بديلة ُتعنى  للجمهور عنه، ويف االأ

ب�سحة املراأة. ومع ذلك  يدل الطابع املجازي العجيب 

غري  عجز  على  ال�سحية  باملنتجات  املهتم  للعلن 

علنات مازالت  اعتيادي يف حتمل هذه التجربة. فاالإ

مهتمة مبحو اآثار الطمث ب�سورة اأكرب من التعامل مع 

م�ساهد م�سجعة عن فرتات احلي�س.

  فاإذن بالن�سبة اىل بي�سو بخا�سة، ال توجد اخلطابات 

فاإن  وهكذا  ال�رساع.  وحلبة  دافع  هي  بل  عزلة،  يف 

مطرد  لنزاع  حلبة  هي  بل  ثابتة،  لي�ست  اخلطابات 

للمعنى. 

 مي�سيل فوكو واخلطاب

  ما قد قلته لي�س هو )ما اأُفكر به(، بل لطاملا اأت�ساءل 

اإذا كان ميكن اأال اأفكر به.

)فوكو، 1979د: 58(   

اأن  ثيمة  تفكيك  يف  �ساقة  مبهمة  فوكو  عمل  يبداأ 

ن�سان. املعرفة تعبري عن فكر االإ

)ماكدونيل، 1986: 86(   

كان عمل فوكو مهما يف تطور �سل�سلة من النظريات 

م�سطلح  حتت  وا�سع  وب�سكل  �سنفت  التي  املختلفة 

الكتاب  �سريكز هذا  ال�سبب  >نظرية اخلطاب> ولهذا 
اأ�سا�سا على عمله الذي كان دوما �سعب الفهم ويعود 

وكثافة  تارة  املعقد  اأ�سلوبه  اىل  منه  جزء  يف  ذلك 

املراجع التي ي�ستعملها تارة اأخرى. ولكن رمبا يكون 

ال�سبب الرئي�س لتلك ال�سعوبة هو حتديه، اأكرث من اأي 

  PRECONCEIVED NOTIONS  منظر اآخر، املفاهيم اجلاهزة

املو�سوعات  من  طويلة  �سل�سلة  عن  منتلكها  التي 

املختلفة مثل: اجلن�سانية واجلنون والعقاب والذاتية 

واللغة. 

  وحاولت يف الف�سلني الثالث والرابع من هذا الكتاب 

اأن ادنو من بع�س كتابات فوكو التي �ست�ساعد القراء 

فوكو  اعطى  وقد  اخلطاب.  م�سطلح  يف  التفكري  على 

بع�س التعريفات العامة الذي �سنناق�سه الحقا ببع�س 

لبحث  فائدة  الطرق  اأكرث  اأن  رمبا  لكن  التف�سيل، 

يف  له  فوكو  ا�ستعمال  كيفية  معرفة  هو  امل�سطلح 

الرتكيبة  تلك  واحلقيقة؛  واملعرفة  للقوة  مناق�ساته 

�سا�سية للخطاب. االأ

  ولي�س عمل فوكو نظاما فكريا وال هو نظرية عامة؛ 

اإنه ميتد يف مو�سوعات وا�سعة وخمتلفة ومن ال�سعب 

اأو املحلل النف�سي  اأو الفيل�سوف  جدا و�سفه باملوؤرخ 

اأو املنظر النقدي. مثلما يقول هو نف�سه:

اأراد  اإذا  �سغرية...  اأدوات  �سناديق  هي  كتبي...  كل 

الفكرة  تلك  اأو  اجلملة  ال�ستعمال هذه  فتحها،  النا�س 

اأنظمة  حتطيم  اأو  ت�سويه  اأو  لتوقف  مفتاح  او  كمفك 

خري...  اأبرزتها كتبي يف االأ القوة، مبا فيها تلك التي 

كان ذلك اأف�سل بكثري. 

)مقتب�س من باتون، 1979اأ: 115(  
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ومن ثم فاإن م�سطلح اخلطاب مل يتجذر داخل نظام 

فكار نظرية مفهومة متاما، لكنه احد عنا�رس  اأكرب الأ

�سعوبة  هذا  النظام  وجود  عدم  وي�سبب  فوكو.  عمل 

وجود  اأ�سباب  احد  يكون  ورمبا  للمنظرين،  اأحيانا 

والتعديلت  اخلطاب،  مل�سطلح  خمتلفة  تعريفات 

النظام  وجود  فعدم  ذلك  ومع  ملعناه.  جدا  العديدة 

يحاول  عندما  موؤكدة  مرونة  ي�سنع  هذا  العام 

يف  التغيري  لقيا�س  فوكو  عمل  ا�ستعمال  املنظرون 

الظروف االجتماعية.

 اإن اأحد اهم املناهج النافعة هو النظراىل اخلطاب ال 

بو�سفه جمموعة علمات او امتداد ن�س، بل بو�سفه 

�سياء التي تتكلم عنها منهجيا>  >ممار�سة ت�سكل االأ
)فوكو، 1972: 49(. 

اآخر  �سيئا  ينتج  �سيئا  اخلطاب  يكون  املعنى  فبهذا 

بنف�سه  يوجد  �سيئا  منه  اكرث  اأثرا(  مفهوما،  )تفوها، 

ومن  خرى.  االأ �سياء  االأ عن  مبعزل  حتليله  ميكن  او 

تتكون  التي  اخلطابية  البنية  عن  الك�سف  املمكن 

للت�رسف  معينة  لطريقة  تبعا  وذلك  معني،  اطار  يف 

والتفكري. ومن ثم ن�ستطيع االفرتا�س ان هناك جمعا 

MASCULINe والرجولة   FEMINITy االنوثة  خطابات  ممن 

ن الرجال والن�ساء يت�رسفون يف حدود معينة  ITy الأ

فهذه  جن�سية.  ذوات  باأنهم  اأنف�سهم  ُيّعرفون  عندما 

طر اخلطابية تعني احلدود التي يتم فيها التفاو�س  االأ

وتلك  معينا.   GENDERED جن�سا  تكون  ان  معنى  حول 

اليها املثليون والثنائيون  التي يلجاأ  اخلطابات هي 

والطبيعيون جن�سيا عندما يحاولون الو�سول اىل فهم 

اأنف�سهم جن�سيا؛ فعندما تتبنى �سحاقية موقفا انثويا 

وبالنتيجة تخلخل  ت�سكيله،  وتعيد  فهي فعل حتوره 

واآخرون، 1994(. ورمبا يحدد االطار  )بيل  اخلطاب 

تختارها  التي  امللب�س  اأنواع  هذا  نوثة  للإ اخلطابي 

وطرق  تتبناها  التي  اجل�سدية  و�ساع  واالأ املراأة، 

بعلقات  يتعلق  ما  يف  خرين  وباالآ بنف�سها  التفكري 

القوة.

  اأما يف ما يتعلق بالتفكرييف اخلطاب كتاأثريات فمن 

املهم اعتبار عوامل احلقيقة TRUTH والقوة واملعرفة 

فاحلقيقة،  تاأثرياته.  للخطاب  كانت  ب�سببها  التي 

بالن�سبة لفوكو، لي�ست �سيئا نا�سئا عن تفوه، وال هي 

ميزة جمردة ومثالية ملا يطمح اليه النا�س؛ فاحلقيقة، 

كما يرى فوكو، �سيء �سلبي ودنيوي اىل حد بعيد:

قيود  بف�سل  هناك  تنتج  اإنها  العامل؛  من  احلقيقة    

للحقيقة،  اخلا�س  نظامه  جمتمع  متعددة...لكل 

>�سيا�سته العامة> للحقيقة التي هي: مناذج اخلطاب 
مثل:  حقيقي  ك�سيء  ت�ستغل  ويجعلها  يحتويها  التي 

بني  التمييز  من  املرء  متكن  التي  مثلة  واالأ ليات  االآ

بها  يتم  التي  والطريقة  والزائفة؛  احلقيقية  البيانات 

الت�سديق على كل واحدة منها؛ والتقنيات واالجراءات 

املثبتة للح�سول على احلقيقة: حالة اأولئك املتهمني 

بقول ما يح�سب �سيئًا حقيقيًا. 

)فوكو، 1979هـ: 46(   

اإنتاجه  يجب  ما  �سيء  هي  احلقيقة  فاإن  لذلك   

TRANSCENDENe متعاليًا  �سيئًا  منه  اأكرث  ااجتماعيا، 

ق�ساء  النا�س الإ يوؤديه  الذي  العمل  TAL. ويحلل فوكو 

اأ�سكال معرفية معينة من اأن تعد اأ�سكااًل >حقيقية>. 

فريكلوف  نورمان  بحثه  الذي  املثال  فلنتاأمل 

عن  >بديلة>  معرفة  اأن  يف  1992ب(،  )فريكلوف، 

نف�سها.  التقليدي  الطب  علم  مكانة  متنح  ال  ال�سحة 

والعمل اخلطابي  واأنه مت بذل مقدار كبري من اجلهد 

اأنه  على  البديل  الطب  اىل  ينظر  اأن  �سمان  اأجل  من 

ثانوي وغري متقن ويقع يف حقل الدجل، مما يحفظ 

ومن  >العلمية>.  و  >احلقيقة>  �سلطة  الطب  لعلم 

�رساع  يف  بل  فراغ  يف  توجد  ال  اخلطابات  فاإن  ثم 

االجتماعية  واملمار�سات  اخلطابات  مع  م�ستدمي 

وال�سلطة  احلقيقة  م�سائل  على  تطلعها  التي  خرى  االأ

معا. وكما يعرب فوكوعن  ذلك >اأريد مبحاولتي هذه 

به  نقع  ما  داخل  اختياراحلقيقة،  ان  عن  اك�سف  ان 

وجندده با�ستمرار، كان زائفًا –  بل كذلك كيف يتم 

تكراره وجتديده وا�ستبداله> )فوكو،1981: 70(. اإذن 

اخلطاب حقيقة  اذا كان  ما  فوكو مهتما يف  يكن  مل 

كانت  اذا  ما  يف  اأو  >الواقع>،  لـ  دقيقا  متثيل  او 

التقليدي.  الطب  من  فاعلية  اأكرث  البديلة  العلجات 

احد  التي يقدم  ليات  باالآ فقد كان مهتمًا اىل حد ما 

اخلطابات مبوجبها باأنه خطاب مهيمن، تدعمه ماليا 

البنايات واملوظفني  بتدبري  الدولة  موؤ�س�سات وتقوم 

له، وحترتمه اجلماهري جميعا، يف حني ان اخلطابات 
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احلقيقة  �سبيلي  على  وتقييم،  بريبة  عوملت  خرى  االأ

واملجاز، يف هام�س املجتمع.

مناق�سات  يف  اأ�سا�س  عن�رس  هي  اإذن،  فالقوة،    

اخلطاب. وقد لعب فوكو دورا فاعل يف اعادة التفكري 

بنماذج القوة؛ بداًل من جمرد االفرتا�س، مثل عدد من 

القوة هي امتلك )لذلك ان  االن�سانيني االحرار، باأن 

ان  اأو  اآخر(  القوة من �سخ�س  ينزع  او  ياأخذ  احدا ما 

القوة تعني اغت�ساب حقوق �سخ�س اخر )مثل فكرة 

فعله(  يريدون  عما  النا�س  �سد  جمرد  هي  القوة  ان 

تقررها  القوة  علقات  ان  املارك�سيون  يقول  كما  اأو 

تقبل  ان يح�سم  االقت�ساد، وقد حاول فوكو  علقات 

امل�سطلحات تعقيد �سل�سلة املمار�سات التي ميكن ان 

جتمع حتت م�سطلح قوة. فهو ينتقد ب�سدة ما ي�سطلح 

 <REPRESSIVE HyPOTHESIS عليه >الفر�سيات املقموعة

النا�س من حتقيق  القوة هي ما مينع  اأن  التي تعني 

فرو  جون  ويعرب  اإال.  لي�س  حريتهم  وحتديد  اأمانيهم 

تي: عن ذلك بال�سكل االآ

اذا مل يعد ينظر اىل القوة على اأنها جمرد قوة �سلبية 

اأو قمعية، بل �رسط  انتاج كل الكلم، واذا فهمت على 

وغري  متجان�سًا،  منه  اأكرث  قطبي  �سيء  مبثابة  اأنها 

مت�سظية،  التفوهات  كل  ف�سيكون  وم�ستتة،  مت�ساوقة 

وقابلة �سوريًا ال�ستعماالت متناق�سة. 

)فرو،1985: 206(   

الذي  للقوة  الكلم معنى حتليل فوكو   ويلخ�س هذا 

يعني ان القوة موزعة بني العلقات االجتماعية، اأي 

انها تنتج ا�سكاال ممكنة من ال�سلوك ف�سل عن ال�سلوك 

عدد  �سيء وجده  للقوة  املنتج  النموذج  وهذا  املقيد. 

لطرائق  ننظر  عندما  خ�سو�سا  مفيدا،  املنظرين  من 

تفكري اخلطاب. وحول جن�سانية االطفال، يف )تاريخ 

اجلن�سانية، املجلد االول( اأعطى فوكو مثااًل للطريقة 

التي تنتج بها علقات القوة ا�سكاال ذاتية و�سلوكية 

راء  اكرث من جمرد قمعها، متكلمًا باخل�سو�س عن االآ

SEXUALISAe( ال�رسية واأجن�سة  العادة  االتي قيلت حول 

طفال يف الفرتة الفكتورية فيذكر: TION( االأ

فر�ست  قد  الرتبوية  املوؤ�س�سة  اإن  القول  دقيقا  لي�س 

طفال  للأ اجلن�سية  الغريزة  على  ثقيل  �سمتا 

واملراهقني، بل على العك�س تعددت اأ�سكال اخلطاب عن 

املو�سوع منذ القرن الثامن ع�رس، وتكاثرت وجهات 

الغريزة،  هذه  لرت�سيخ  عدة  نقاطا  ور�سمت  النظر 

عن  فالكلم  موؤهلني.  وخطباء  م�سامني  نظمت  فقد 

الغريزة اجلن�سية للطفال، وا�ستمالة املربني واالطباء 

باء للكلم عنها، اأو الكلم لهم عنها،  وامل�رسفني واالآ

واإدخالهم  عنها،  التحدث  اأنف�سهم  للطفال  واإتاحة 

تار،  عنهم  تتكلم  اليهم؛  تتوجه  خطابات  �سبكة  يف 

اأو تفر�س عليهم بع�س املعرفة الكن�سية تارة اأخرى، 

اأو ت�ستعملهم اأ�سا�سًا لبناء علم اأبعد من حدود فهمهم 

اإزدياد حدة  تارة ثالثة؛ كل هذا جمتمعا ميكننا من 

تدخل القوة بتعددية اخلطاب. 

)فوكو، 1978: 32(   

 لذلك، وبعيداعن ال�سغوطات املوؤ�س�ساتية التي تقمع 

طفال، فقد خلق هذا العمل اخلطابي، يف  جن�سانية االأ

احلقيقة، ا�سكااًل ميكن للجن�سانية اأن تظهر فيها، كما 

ي�سرت�سل فوكو يف نقا�سه:

الناق�س   طفال  االأ جماع  واالطباء  املربون  حارب    

ONANISM ]العادة ال�رسية الذكورية[ مثل وباء يحتاج 

احلملة  هذه  كل  وطوال  ا�ستدعى  مما  لل�ستئ�سال. 

العلمانية ان يح�سد عامل البالغني، يف احلقيقة، حول 

طفال. فكان ا�ستعمال هذه املتع  الغريزة اجلن�سية للأ

الغام�سة مرتكزاً يف ت�سكلها كاأ�رسار )اأي دفعهم اىل 

املخباأ كي يجعل من اكت�سافهم ممكنا(، ويف تعقبهم 

اىل اأماكنهم... اأينما كانت هناك فر�سة يف ظهورها، 

و�سائل املراقبة مركبة؛ وامل�سائد معدة للعرتافات 

تكل  ال  التي  �سلحية  االإ اخلطابات  االجبارية؛ 

اأن  باء واملدر�سون متيقظون بريبة اىل  االآ مفرو�سة؛ 

جميع االطفال مذنبون. )نف�سه: 42(

اأن احلذر من ق�سية العادة ال�رسية  ويتابع فوكو يف 

العوامل  من  كان  ا�ستئ�سالها،  من  وبدال  والد،  للأ

الفرتة  يف  الطفولة  اأجن�سة  زيادة  اىل  قادت  التي 

الفكتورية.

  ويناق�س فوكو تداخل القوة واملعرفة الذي يعني اأن 

كل املعرفة التي منلكها هي نتيجة ل�رساعات القوة اأو 

تاأثرياتها. فعلى �سبيل املثال اأن ما ُيدر�س يف املدار�س 

اإقرار  على  كبرية  �رساعات  حم�سلة  هو  واجلامعات 

فاملعرفة هي  بعينها.    VERSION OF EVENTS �رسديات 
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اليها  النظر  اأو ميكننا  �سياء،  االأ خ�ساع  دائما نتاج الإ

على اأنها عملية ت�سكل الذوات بو�سفها اأ�سياء خا�سعة؛ 

وتبحث  اجلامعة  مكتبة  فهر�س  تراجع  عندما  فمثل 

وا�سعة من  >املراأة> �ستجد جمموعة  حتت م�سطلح 

ونف�سيتها  املراة  ا�سطهاد  تناق�س  ومقاالت  كتب 

منها  تعاين  التي  والع�سلية  اجل�سدية  واالعتلالت 

>الرجل> لن  م�سطلح  حتت  بحثت  واذا  ذلك.  ونحو 

الف�سل  يف  )�ساأحلل  نف�سها.  الوفرية  املعلومات  جتد 

ونظرية  الن�سوية  النظرية  بني  العلقة  بدقة  الرابع 

الفهر�س  راجعت  اذا  نف�سه  ال�سيء  و�ستجد  اخلطاب(. 

مرة اخرى وبحثت عن >الهند> اأو >اأفريقيا> يف اأن 

النتاج املعريف للكتاب الربيطانيني الذي يخ�س هذه 

البلدان يف القرن التا�سع ع�رس قد تزامن مع تلك الفرتة 

عندما كان ال�رساع الكولونيايل يف اأوجه. )و�ساأتابع 

مناق�سة هذه امل�ساألة يف الف�سل اخلام�س الذي هو عن 

نظرية اخلطاب الكولونيايل وما بعد الكولونيايل(. وقد 

املعرفة وعلقات  نتاج  الربط بني  و�سف فوكو هذا 

وقد  1980اأ(.  )فوكو،  معرفة>   / >قوة  باأنه  القوة 

من  م�سطهدين  فراد  االأ القوة  منظري  اأغلب  ت�سور 

علقات القوة، لكن فوكو ينظر اليهم بو�سفهم نتائج 

اأو اأمثلة لهذه العلقات:

اإنه  لربطه...  القوة  تاأتي  اأولية...  نواة  الفرد  يعد  ال   

ياأتي  حيث  لها،  الرئي�سية  التاأثريات  اأحد  حرى  باالأ

لتعرف  ورغبات  وخطابات  وا�سارات  اأ�سخا�س 

وتت�سكل كاأفراد.  )نف�سه: 98(

َمن  ولي�س  القوة  اآثار  من  اأثراً  هنا،  ها  ُيعد،  فالفرد 

تقرره تلك القوة.

دب بو�سفه خطابًا  االأ

طلبة  من  الكتاب  هذا  قراء  كل  لي�س  اأن  رغم  على 

التي  املجاالت  تلك  والثقافية،  دبية  االأ الدرا�سات 

كان فيها عمل فوكو اأكرث تاأترياً. ورمبا لذلك ميكننا 

مهما  للخطاب  فوكو  مفهوم  يكون  ملاذا  ال�سوؤال 

هو  وال�سبب  والثقافية،  االدبية  للدرا�سات  بالن�سبة 

غالبا  االدب،  من  ل�سيء  فوكو  حتليل  رغم  على  اأنه 

يف �سكل مراجعات، اإال انه  كان بكل تاأكيد لي�س يف 

يقدم  مل  النظري  عمله  ويف  اهتماماته.  �سدارة 

حتليلت ن�سية بحد ذاتها. فيكون اخلطاب، يف بع�س 

نه ي�سمح لنا  �سئلتنا الأ النواحي، م�سطلحا مهما جدا الأ

دب والن�سية  TEXTUALITy عموما. وقد  بال�سوؤال عن االأ

دب بو�سفه مكانا متميزا  حدد منظرون خمتلفون االأ

قراءتها  تعلمنا  التي  للتقاليد  عفويا  نزوعا  او  للنقد 

ادبا، حيث يبني ماكدونيل:

  جتعل مناهج الدرا�سة ومفاهيمها احلديثة للخطاب 

علقاتها  يف  ممكنة  اخلطابات  حتليل  اإمكانية 

باملمار�سات املوؤ�س�سية من خلل ما قد مت و�سعه من 

تق�سيم للن�سو�س وت�سكيل >االدب> على اأنه مو�سع 

تقدي�س معني. )ماكدونيل،1986: 7(

دبية  االأ الن�سو�س  بني  تفرق  ال  اخلطاب  فدرا�سة 

دبية، على رغم اأن منظري اخلطاب  والن�سو�س غري االأ

توجد  التي  املوؤ�س�سية  االختلفات  ب�سدة  يدركون 

علقاتها  يف  متميزة  التاريخ  فن�سو�س  بينهما. 

الذاتية  ال�سرية  كتابات  املثال  �سبيل  على  بالقوة، 

مميزة بعبارات �سحتها املفرت�سة، االمر الذي يتعلق  

ب�سوت �سلطوي؛ والن�سو�س االدبية لها علقة معقدة 

باحلقيقة والقيمة معًا. هذا من جهة ومن جهة اأخرى 

فتبدو تلك الن�سو�س وكاأنها تقدم >حقيقة> ال�رسط 

�سكل  اأجل  ومن  اخليايل  يف  عملها  بعد  ن�ساين،  االإ

اللغوي  الرتكيب  ملناق�سة  ولكن  حقيقي>.  >غري 
مناق�سة  متكن  مثًل،  والرجولة،  نوثة  االأ خلطابات 

خرى  االأ الن�سو�س  جانب  اىل  دبية  االأ الن�سو�س 

مثل اأعمال التاريخ وال�سرية الذاتية، وحتى الن�سو�س 

العابرة مثل كتب الطبخ والن�سيحة ونحو ذلك. ومن 

اأجل الك�سف عن اأوجه الت�سابه تعر�س هذه الن�سو�س 

يف  اخلطاب  ينفعنا  فلذلك  �سلية.  االأ احلدود  على 

من  جمموعة  عرب  الت�سابه  اأوجه  بتحليل  ي�سمح  اأنه 

من  معينة  جمموعة  نتاجات  بو�سفها  الن�سو�س 

علقات القوة / املعرفة.

عن  حمافظة  باأفكار  مت�سبثا  فوكو  اعتبار  وميكن   

االدب بخا�سة؛ مثًل يف جدله عنه باأنه منطقة مميزة 

REFERNTIALe مرجعية  ال  بطرق  فيها  اللغة  ت�ستعمل 

دب  NON. ولكنه يف اأغلب االمثلة التي يناق�س فيها االأ

االدب  ولي�س   ،AVANTeGARDE الطليعية  الكتابة  ي�سف 

عموما. فيذكر مثًل:
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منذ  الغربي  العامل  يف  وجود  بالطبع  هناك  كان 

ن  االآ ن�سميه  اللغة  من  ل�سكل  هومريو�س  ومنذ  دانتي 

احلديث ويف  الع�رس  كلمة]اأدب[ يف  اأن  اإال  >ادبا>. 
غري  باأ�سلوب  معينة  لغة  انفراد  تعني  اأي�سا  ثقافتنا 

مع  ال�رساع  هو  دب  االأ >اأدبية>...  تبدو  ماألوف كي 

اإنه يقود اللغة من النحو اىل قوة الكلم  فقه اللغة... 

املجردة، وهناك ت�سطدم بالوجود اجلامح واملتغطر�س 

للكلمات.  )فوكو، 1970: 299 - 300(

دب بو�سفه منوذجًا حمدداً  ويبدو فوكو هنا ي�سور االأ

دب  نه ي�ستمر يف و�سف االأ للكتابة املنعك�سة ذاتيًا، الأ

باأنه:

�سفحة  بيا�س  على  للكلمة  وحذر  �سامت  توديع    

الورق، حيث ال ميلك ال�سوت وال املحاور، حيث  من 

ان  �سوى  نف�سه، ال �سيء يعمله  �سوى  ليقوله  ال �سيء 

ي�سطع باإ�رساق على وجوده. )نف�سه: 300(

التي  االق�ساء  عمليات  كذلك  فوكو  يحلل  ذلك  مع 

دب واخلطابات النقدية  جتري على املوؤ�س�سات مثل االأ

وبقائها  االدبية  الن�سو�س  لدعم  التي هي �رسورية 

املعني  الثالث  الف�سل  يف  �ساأو�سح  وكما  متداولة. 

نف�سها  اخلطاب  مكونات  فاإن  اخلطابية،  بالبنيات 

اأقل اأهمية من جمموع املمار�سات التي هي �رسورية 

من  اأخرى  خطابات  واق�ساء  بعينه  خطاب  لدعم 

مواقع ال�سلطة.

  وقد �ساعد عمل فوكو عدداً من املنظرين يف تاأمل 

بو�سفه  االنكليزي  دب  االأ فيها  يعمل  التي  الطريقة 

فرعًا معرفيًا. فيذكر فوكو نف�سه باأن:

ع�رس  الثامن  القرنني  يف  دبيان  االأ والتاريخ  النقد   

عمال  االأ و�سكل  املوؤلف،  �سخ�س  عّينا  ع�رس  والتا�سع 

الكاملة، م�ستعملني اجراءات معدلة ومزاحة للتاأويل 

القدي�سني،  و�سري  املقد�س،  الكتاب  ونقد  الديني، 

وال�سرية  اال�سطورية،  اأو  التاريخية  >حيواتهم> 
الذاتية اأو املذكرات. )فوكو،1981: 71(

دب بو�سفه  وكانت خطوة حتليل الدعم املقدم اىل االأ

ال�سابقة  اخلطابات  تعزيز  وخطوة  وموؤ�س�سة،  خطابًا 

التحاليل  عن  االبتعاد  يف  مهمتني  االدبية  بالنقود 

ع�رس  يعد  فمثل  االدبية.  الن�سو�س  على  املق�سورة 

فطريني  ع�رسين>  ع�رس  الثامن  القرن  اأو  النه�سة 

من  ماأمن  يف  امل�ستقلة  مقوالتهما  ظلت  >حيث 
وكر�س  دويل  برين  يبني  وكما  العلماء.  اخرتاعات 

دب  االأ درا�سة  ان  رغم  اأنه  ايغلتون  وتريي  بالدك 

يف  موؤ�س�سة  ا�سبحت  اعتيادية>،  و>  ماألوفة  تبدو 

االنكليزي عندما  الثقايف  التاريخ  حلظة حا�سمة يف 

ياأفل وعندما كان هناك �سغط  الديني  كان االميان 

ميهد ال�سبيل ملجاالت درا�سية للذين كانوا مق�سيني 

يف ال�سابق من التعليم الر�سمي )مثًل، الن�ساء وطبقة 

وايغلتون،   1983 وبالدك،   1982 )دويل،  العمال( 

�رسعت  قد  االدب  درا�سة  ان  الواقع  ويف   .)1983

اخلطابية  البنيات  با�ستعمال  جدا  كبرية  ب�سورة 

نف�سها التي ا�ستعملت �سابقا يف درا�سة الدين، مع بناء 

للن�سو�س(  نف�سها  الدينية  )املقوالت  كن�سية  قوانني 

والرتكيز على الدرو�س االخلقية والقيم. وكما الحظ 

يعمل  واأدب »قوميني«  لغة  تدري�س  >ان  برين دويل 

ك�سمة اأ�سا�سية من �سمات توليد العلقات الثقافية يف 

ما يدعى عادة جمتمعــ»نا«> )دويل، 1982: 17(.

طار  االإ �سوء  يف  باأنه  ذلك  تو�سيح  اأي�سًا  وينبغي    

و�سيلة  كونه  عن  ف�سًل  دب،  واالأ للمرجع،  الفوكوي 

هو  القومية،  بالثقافة  االح�سا�س  لها  وفقا  يتاأ�س�س 

اأي�سًا الو�سيلة التي وفقا لها تتناف�س مناذج الثقافة 

ية هذه املناف�سة يف منو الدورات  امل�سرتكة. ومتكن روؤ

للكتابة  اأكرب  واإدراج  الن�سوية  بالدرا�سات  اخلا�سة 

الن�سوية يف مناهج االدب الدرا�سية ال�سائدة جنبًا اىل 

جنب كتابة ال�سود والكتابة باللغة االنكليزية. ولكن 

كما يعرب دويل:

واالدب  »اللغة  اأن  اىل  العاجلة  امللحظة  ينبغي 

االنكليزيني« بو�سفهما حقل لن�ساط  داليل وتطبيقي 

مكان   ال  من  بب�ساطة  ال�ساحة  هذه  على  يظهرا  مل 

تر�سيم  على  العمل  من  بد  ال  كان  اأنه  بل  متاما. 

احلياة  معاين  بني  ملحمها  وحتديد  ال�رساعات 

املختلفة واال�سكال الثقافية. )نف�سه: 19(

الوطنية  بالثقافة  ال�سعور  فاإن  نف�سه  وباالجتاه 

نحو  يتجه  ما  �سيء  عمل  من  بد  ال  كان  الكن�سية  او 

�سيء  التي هي كذلك  الثقافة  تلك  �سكل  التناف�س مع 

يتطلب �رساعًا.

لفوكو؛  االركيوجلي  التحليل  اهمية  مدى  هذا  ويبني 
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تنت�رس  التي  اخلطابات  بتحليل  اليهتم  بب�ساطة  فهو 

يرينا  اأن  يريد  بل  احلا�رس،  الوقت  يف  جمتمعنا  يف 

اخلطابات  هذه  �سل�سلة   ARBITRARINESS اعتباطية 

وغرابتها على الرغم من األفتها. ويريد فوكو كذلك اأن 

ير�سم منواً لبع�س التطبيقات اخلطابية، وحتى يت�سنى 

لنا اأن نرى اخلطابات متغرية با�ستمرار، بدال من اأن 

تكون ثابتة كما يوحي بذلك االعتياد عليها، وميكن 

التاريخ.  يف  اال�سا�سية  النقلت  يف  م�سادرها  تتبع 

IOGRAPHyHISe ووعلى رغم ان مفهوم فوكو التاأريخانية

TOR قد تعر�س اىل االنتقاد )هاكنغ، 1986 وتايلور، 

1986 ووالزر، 1986(، اإال اأنه من املهم التاأكيد على 

متييز عمل فوكو يف حماولته لر�سم خريطة التغريات 

وبالن�سبة  الزمن.  طول  على  اخلطابية  البنيات  يف 

تفوهات  جمموعة  يعني  ال  ما  خطابا  فاإن  لفوكو 

مفاهيم  �سد  العمل  يحاول  فهو  الزمن؛  طوال  ثابتة 

طرق  من  الكثري  على  تهيمن  التي  والتطور  التقدم 

اأنه  على  التاريخ  اىل  النظر  وبداًل من  احلرة.  التفكري 

كما  اأو  مثًل،  الكربى  احل�سارة  باجتاه  تقدم  جمرد 

يقول املارك�سيون اإنه �سل�سلة من ال�رساعات الطبقية 

باأن  فوكو  يرى  امل�ساواة،  من  اأكرب  قدر  اىل  تقود 

التاريخ عبارة عن انقطاعات؛ فلي�س هناك �رسد �سل�س 

اأن نفك �سفرات الكامنة يف التاريخ، وال  ن�ستطيع به 

مع   يختلف  فهو  االطلق.  على  ا�ستمرارية  اأية  هناك 

وحتوالت  انقطاعات  تاريخ  ية  روؤ اأجل  من  خرين  االآ

وتخبطات بطرق ال تقع �سمن حدود الفهم االن�ساين 

متاما، وال تقع �سمن حدود �سيطرتنا كلية. وقال يف 

مقابلة:

هناك  اإن  القول:  يف  االطلق  على  تكن  مل  م�سكلتي 

كيف  تي:  االآ ال�سوؤال  بطرح  بل  طويل...  انقطاعا 

يف  املفاجئة  االنطلقات  تلك  هناك  تكون  ان  ميكن 

التطور  و�رسعات  معينة،  معرفية  وحاالت  حلظات 

تلك، والتحوالت التي ال تتطابق مع ال�سورة ال�ساكنة 

التي ال تنقطع والتي تقبل على نحو اعتيادي. )فوكو، 

)31 :1979

 لهذا اهتم فوكو بر�سم خريطة حلظات االنقطاع هذه 

عندما مرت البنيات اخلطابية بتغري راديكايل.

بالتف�سيل  ا�رسح  اأن  اىل  الكتاب  هذا  يف  واأهدف 

مل�سطلح  نف�سه،  فوكو،  �سنعه  الذي  اال�ستعمال 

لهذا  ا�ستعماله  الثاين  الف�سل  و�ساأقارن يف  اخلطاب، 

كان  اأن  ومنذ  االيديولوجيا.  م�سطلح  مع  امل�سطلح 

للتفكري املارك�سي تاأثري خطري وفاعل يف تطور فكرة 

اخلطاب عند فوكو كان من املهم ر�سم تاريخ ملعنى 

الف�سل  يف  و�ساأحلل  عليه.  والرتكيز  االختلف  ذلك 

وبعد  اخلطاب.  لبنات  تركب  التي  البنيات  الثالث 

مبناق�سة  واخلام�س  الرابع  الف�سلني  يف  ا�ستمر  ذلك 

الن�سوية  النظرية  منظرو  بها  قام  التي  التعديلت 

الكولونيايل  بعد  وما  الكولونيايل  اخلطاب  ومنظرو 

على تعريف اخلطاب. وتقدم هذه الف�سول كذلك اأمثلة 

اخلطاب  م�سطلح  يكون  اأن  بها  ميكن  التي  للطريقة 

نافعا يف التحليل الن�سي. واخترب يف الف�سل ال�ساد�س 

م�سطلح  على  ركزت  التي  الل�سانية  عمال  االأ بع�س 

للخطاب  املبكرة  التحاليل  تغطي  والتي  اخلطاب 

الفوكويني  النقديني  الل�سانيني  اأكرب  اأعمال  وكذلك 

نفوذا واأعمال علماء النف�س االجتماعيني. و�سيطوف 

هذا الكتاب من ثم حول املعاين التي ت�ساحب م�سطلح 

املتعلقة  للق�سايا  املعقدة  املنابت  وحول  اخلطاب 

باملعرفة واحلقيقة والقوة لتعيني حدود ا�ستعماالتها. 

و لن يكون الغر�س من وراء هذا الطواف هو اأن هناك 

التي  املعاين  من  واحدة  ملجموعة  خا�سًا  امتيازا 

واحدة  جمموعة  باأن  االيحاء  وال  امل�سطلح،  ان�ساأها 

من التاأويلت التي �ساحبت امل�سطلح >�سحيحة> 

خريات. وال اأكون مهتمة بتحجري  اأو اأكرث كفاية من االأ

اجتاه معني واحد ملعاين امل�سطلح. فباالحرى اهتم 

القيود  على  الكتاب  هذا  انحاء  جميع  يف  بالرتكيز 

ورمبا  بامل�سطلح،  حتدق  التي  النظرية  وال�سعوبات 

على اقرتاح طرق ميكن لتلك ال�سعوبات ان ت�ستعمل 

نقاطا قيا�سية ملزيد من البحث النظري.

هام�س:

احلدود  اأبعد  اىل  وحامية  عديدة  نقا�سات  فوكو  ملي�سيل  كانت   -1

حول معنى كلمة >STATEMENT>. ويف بع�س هذه النقا�سات جزم 

او�ستني  جون  طوره  الذي  الكلم  فعل  مثل  كان    STATEMENT ان 

وجون �سريل. انظر دريف�س ورابينو )1982: 44 - 49( ملزيد من 

التف�سيل، وكذلك اجلزء اخلا�س بـ STATEMENT يف الف�سل الثالث 

)60-62( من هذا الكتاب. 

ول لكتاب »اخلطاب«.   l هذا التقدمي والرتجمة هو الف�سل الأ
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133

جماعة كركوك الثانية 

جان دومو.. العبها الكبري

عبداهلل ابراهيم
 

 ناقد من العراق

وىل  االأ الثانوية  الدرا�سية  ال�سنة  خلل  حياتي  يف  جذري  حتّول  وقع 

دباء يف كركوك، وهم:  فت اإىل جماعة من االأ
ّ
يف عام 1974حينما تعر

جان دمو، وحمزة حمامچي، واإ�سماعيل العبيدي، وحممد البدر. مل اأقراأ 

خري اأي ن�س اأدبي لكنه ا�ستمراأ مرافقة اجلماعة، ولديه مكتبة كبرية،  للأ

وملا اقتحمنا، عواد علي واأنا، تلك اجلماعة �سبه البهيمية التي يكربنا 

اأفرادها عمرا باأكرث من ع�رس �سنوات، كان البدر منها، وهو م�ّساء ينت�سب 

قدام، من قلب كركوك  اإىل �سللة اأر�سطو، ولطاملا قادين، م�سيا على االأ

اإىل اأق�سى جنوبها ال�رسقي حيث يقع بيته، وبيتنا. 

جان دمو

درا�سات



)1(

احلديدي،  حممد  رم�سان  يح�رس  كان  خر  الآ �سهر  ومن 

ع�سكري  اأنه  اأعرف  ومل  متو�سطة،  رتبة  وهو �سابط يف 

بجدٍّ  و�سعى  لقاءاتنا،  على  �سنة  من  اأكرث  مرور  بعد  اإال 

الع�سكرية  الرتبية  لكن  ال�سعر،  فكتب  اأديبا،  يكون  ن  الأ

حالت،  ال�ستينيات،  اأول  منذ  تلّقاها،  التي  ال�سارمة 

دب، فبقي جماورا  فيما اأرى، دون اندماجه الكامل باالأ

دبية اإىل اأن اأحيل اإىل التقاعد برتبة لواء يف  للمنطقة االأ

م�سوؤوليات كبرية يف  توىّل  اأن  بعد  الت�سعينيات،  نهاية 

القوة اجلوية، ولطاملا ا�سطحب رهطنا بكامله اإىل �سالة 

مّرة،  واأ�ستدعي،  ال�سباط،  نادي  يف  الفخمة  »القادة« 

نه دعا جملة من ال�سعاليك اإىل  وا�ستجوب، وحو�سب؛ الأ

قاعة كبار قادة اجلي�س. واآخر عهدي به، حينما زرته يف 

بيته، �سيف عام 2004، فوجدته منكّبا على خمطوط 

�سخم يكتبه عن تاريخ كركوك مذ عرفت با�سمها القدمي 

»اأرابخا«.

كان  حم�سوبة،  ومب�سافة  اجلماعة،  هذه  حافة  وعلى 

معرفة  واأكرثنا  جذابا،  اأنيقا،  م�سطفى«  »فاروق  يقف 

اأول  اجلزائر،  يف  ودّر�سها  بها،  �س  تخ�سّ نه  الأ بالعربية 

ال�سيارة الربتقالية ال�سغرية  ال�سبعينيات، وهو �ساحب 

كنا  وفيما  املدينة.  �سوارع  جتوب  التي  والوحيدة  جدا، 

نقيم يف املقاهي �سيفا مثل كد�س مهمل من بقايا اجلن�س 

و�رسقي  نا�سول،  االأ بلد  يطوف  فاروق  كان  الب�رسي، 

وهو  اأج�سادنا.  تلهب  مبغامرات  حمدثا  ويعود  اأوروبا، 

اأ�سدر كتابا عن جماعة  اأنيقة مثله. وقد  يكتب ق�سائد 

يام.  وىل التي عا�رسها  قبل اأن تطويها يد االأ كركوك االأ

وكان قريبا مبا يكفي، وبعيدا مبا ير�سي.

وىل،  اأدبية كاالأ �سهرة  الثانية  تنتزع جماعة كركوك  مل 

التي تكّونت يف ال�ستينيات، من: جليل القي�سي، و�رسكون 

الغ�ساين،  واأنور  دمو،  وجان  العزاوي،  وفا�سل  بول�س، 

احليدري،  ويو�سف  فائق،  و�سلح  الراوي،  وموؤيد 

املدينة-.  كنائ�س  اإحدى  قّيم  وهو  �سعيد-  ويو�سف 

واحليدري  القي�سي  با�ستثناء  العراق،  غادروا  وجميعهم 

اللذين انت�رسا على كل �سيء باملوت داخل اأ�سوار الوطن 

وىل،  االأ اجلماعة  خملفات  من  دمو  وجان  �سنوات.  قبل 

لكنه زعيم الثانية، وهو �سخ�سية حمرية: اأديب بل اأدب، 

�سغري  قامو�س  يف  الكلمات  معاين  عن  ينّقب  ومرتجم 

ب، ونحيل،  يحمله معه، هو مذواق، ومتربم، وكثري التثاوؤ

دبية مثل »الدون كيخوته« الذي  وقد ت�سّبع بالتخيلت االأ

وكان  الفر�سان،  روايات  يف  قرون  باأربعة  قبله  غرق 

على »اأمادي�س الغايل«.  مثاله االأ

اأما اإ�سماعيل العبيدي وحمزة حمامچي فخا�سا جتربتني 

يف  اأوال،  امل�سلمني  خوان  االإ اإىل  انتميا  اإذ  متناق�ستني، 

ال�ستينيات، ثم انتقل بعد ذلك اإىل احلزب ال�سيوعي، وملا 

وجائعني،  وم�رّسدين،  حمبطني،  كانا  اإليهما  تعّرفت 

ومنقطعني عن اأية اأيدلوجيا، يجرّتان ذكريات املا�سي، 

اأمره، وبقيا  ويت�سّكعان على غري هدى كثنائي ال ينفك 

على هذه احلال اإىل النهاية. اأما البدر واحلديدي ف�سكل 

اإذ  عالية،  وظيفية  م�سوؤوليات  يف  وتدرجا  اآخر،  ثنائيا 

مناطق  اإحدى  يف  اجلوي  للدفاع  مديرا  الثاين  اأ�سبح 

كرث من عقدين، من�سب مدير  ول فتبواأ، الأ العراق. اأما االأ

للدواجن  وا�سرتى خللها مزارع  ح�ساء يف كركوك،  االإ

واإبان  للعراق،  مريكي  االأ االحتلل  وعند  املدينة،  قرب 

جماعات  اقتحمت  والفو�سى،  وال�سلب،  النهب  موجة 

وبيته،  مزارعه،  والطوائف  عراق  االأ دهماء  من  ناقمة 

ونهبوهما كلية، ففّر باأ�رسته اإىل قرية »تل الورد« م�سقط 

يام  راأ�سه، غرب كركوك، والذ بقبيلته. وقد بحثُت عنه الأ

وىل للعراق �سيف عام2003 فعرثُت عليه  يف زياتي االأ

واأم�سينا �ساعة  القرية،  يف منزل طيني متهاٍو يف تلك 

للقوات  كربى  قاعدة  من  حجر  مرمى  على  الغروب- 

مريكية- ن�ستعيد ما كنا عليه قبل ثلثني �سنة، ونفكر  االأ

يف م�سائرنا القامتة. اأما عواد علي واأنا، فكّنا مراهقني 

وهام الكبرية، وال  دب، واالأ رماديني، ن�سبح يف �رساب االأ

نوؤمن بفكرة، وال ناأخذ مبعتقد، وال نعرف ماذا نريد، وال 

هدف لنا، وقد ا�ستاأ�سلت الفو�سى مّنا اأي اأمل بالنجاة. 

وال اأعرف ت�سنيفا اأُتفق عليه، ميكن اأن اأُدرج فيه حياتنا 

اآنذاك.

ربيت  »خاچيك  رمني  االأ ال�ساعر  باجلماعة  التحق  ثم 

اآيدجنيان« الذي ا�ستلهمُت �سخ�سيته يف ق�ستي »مارثون 

كتب  التاريخ.  ذلك  من  �سنة  ع�رسة  خم�س  بعد  الليل« 

ا�ستلهمْت  وملتوية،  غام�سة،  �سعرية  مطوالت  خاچيك 

فيونية«  تاريخ اأرمينيا، واأعّد ديوانا بعنوان »احل�رسة االأ

لكّن  كركوك،  يف  بدائية  مطبعة  يف  ن�رسه  ثمن  ودفع 

د احلروف مل يكن يفّرق بني حريف ال�سني وال�سني،  من�سّ

�ساأنه يف ذلك �ساأن ال�ساعر نف�سه، ف�سدر بعنوان »احل�رسة 

فيونية« ف�رسَّ هو بذلك، كما �رّسْت اجلماعة بالعنوان  االأ

على  ال�ساعر  ح�رسة  عن  كناية  ح�سبناه  الذي  املبتكر 

وطنه الذي اأ�سبح جمرد ذكرى. 

اليدوية  والر�سومات  الرخي�س،  بورقه  الديوان  ظّل 

البدائية على غلفه، مركونا يف مكتبة »الطليعة« و�سط 
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عنه  فكتبُت  واحدة،  ن�سخة  منه  تباع  اأن  دون  كركوك، 

مقالة يف جريدة »الرا�سد« التي كان لها �ساأن اأدبي يف 

تلك الفرتة، فلم يرث ذلك اأي �سدى �سوى ما كنا نتمازح 

فيه.  وردت  معنى  ال  ركيكة  �رسيالية  مقاطع  من  به 

ولنتخيل �ساعرا يكتب بالعربية، وهو يتعرّث بنطق الدارج 

منها، وال يعرف للف�سحى نحوا وال �رسفا، ويجهل معظم 

لفاظ، ومن اأجل اأن يقول »امللك في�سل الثاين«  معاين االأ

رمينية يف ذهنه، ويرتجمها اإىل  كان يرّكب العبارة باالأ

العربية قائل »امللك في�سل اثنني«، ومع ذلك فهو �ساعر 

طبقا ملعايرينا يف تلك ال�سنوات الذهبية. 

�سفاف،  وهو  �سبابي،  يف  راأيته  رجل  اأ�سخم  وخاچيك 

ال�سمال،  نفط  �رسكة  يف  موظفا  يعمل  ورائع.  ونقي، 

فيخرتق �سوارع كركوك بدراجة هوائية كخيمة منفوخة، 

يف  كاأنه  خلفه،  الريح  بها  تلعب  عري�سة  عنق  وبربطة 

التجاري  اجلمهورية  �سارع  جنم  وهو  قلع،  للإ �سبيله 

حيث  اجلنوب،  اإىل  ال�سمال  من  املدينة  ي�سطر  الذي 

تتقاطع خطانا على اأر�سفته طوال امل�ساء. وكان ي�سكنه 

حننٌي هو�سي اإىل اأرمينيا، وتخيلته يف ق�ستي وقد و�سم 

ظهره مبلحمة اأرمينية. ويف مطلع الثمانينيات غادر اإىل 

وابنه  »اأ�سرت«  ال�سغرية  املمر�سة  زوجته  تاركا  اأملانيا 

�سيق  زقاق  نهاية  يف  تقع  العتيقة  و�سقته  »هايكاز«. 

مغلق قبالة �سينما احلمراء التي اأدمنت ارتيادها حينما 

كنت �سبيا. 

اأنه ق�سى نحبه يف بلد اجلرمان،  علمُت بعد ربع قرن 

ومل يكّحل عينيه بجبال اأرمينيا التي ارحتلْت منها اأ�رسته 

مطلع القرن الع�رسين هربا من اإبادة حمققة. وظل، اإىل 

ما،  يوم  يف  �سيجعله،  الزمن  اأن  على  يراهن  النهاية، 

رمينية، �ساأن هومريو�س عند  مة االأ ال�ساعر امللحمي للأ

غريق، واملتنبي عند العرب، والفردو�سي عند الفر�س،  االإ

ال�سبل  لكن  وعنيدا،  وحيدا،  وطنه  �سطر  وجهه  فيّمم 

حلم.  االأ اأر�س  اإىل  الو�سول  قبل  فق�سى  به،  تقّطعت 

رمن عرف باأمره.  ول�ست متاأكدا اإن اأحدا من بلد االأ

ومنه  بيته،  يجاور  حّمام  يف  حمامچي  حمزة  َعِمَل 

اخلرب،  ال�رسقي،  بيته  يف  زرته  ولطاملا  لقبه،  ا�ستعار 

واحدة  غرفة  من  املتكّون  املتهاوي،  املعتم،  ال�سيق، 

فيها �رسيره العائلي، ومكتبته، واأ�سياء البيت باأجمعها؛ 

ول�سيق  اآخرون،  م�ستاأجرون  ي�سكنها  خرى  االأ فالغرف 

الذي  بال�سخام  املغطى  الزقاق  يف  نقف  كنا  الغرفة 

نت�ساجل  اأطل�س  �سارع  نهاية  بيته مبواجهة  اإىل  يف�سي 

ونقارن  وتروت�سكي،  ورامبو،  ومارك�س،  �سارتر،  حول 

حول  ونتخا�سم  والقراآن،  التوراة  يف  اهلل  �سورة  بني 

جلل الدين الرومي، وابن عربي، وال�سهرودي، ونتحّدث 

بخ�سوع عن جوي�س وبرو�ست. كتب حمزة ق�سيدة النرث، 

»الكلمة«  جملة  يف  بالغرابة  مفعمة  مقاطع  له  وُن�رست 

مطلع  يف  دبية  االأ املجلت  اأ�سهر  من  كانت  التي 

من  اأجزاء  ن�رس  ثم  الع�رسين،  القرن  من  ال�سبعينيات 

فاكت�سفُت  اجلنة«  »ثريان  عنوانها  بالرتكمانية،  رواية 

اأحد  العنوان م�ستعار من  اأن  �سنوات  اأكرث من ع�رس  بعد 

ولكن طبقا  »يولي�سي�س« جليم�س جوي�س،  رواية  ف�سول 

لـ»ن�رست مردان«  املتّخ�س�س يف الثقافة الرتكمانية، 

فاإن عنوان الرواية هو »اأيتام اجلنة« وح�سل اخلطاأ يف 

الرتجمة ب�سبب عدم التمييز بني كلمة »يتيم/ اأوك�سوز« 

وكلمة »ثور/اأوكوز«. 

كان حمزة عاطل عن العمل طوال ال�سبعينيات، وحينما 

الكهرباء،  دائرة  يف  عامل  اأ�سبح  بغداد  اإىل  اأنا  رحلُت 

�سلك، ويتفّقد  يحمل ال�سلمل املعدنية الطويلة، ويربط االأ

يغري  ومل  املدينة.  اأرجاء  يف  الكهربائية  االنقطاعات 

بيته العتيق، ذهبت اأتفقده يف �سيف 2003، ومل اأجده 

يف البيت نف�سه الذي ت�ساعف خرابه، اإمنا وجدت زوجته 

اأن ذّكرتها  اإىل  اأكرث من ربع قرن،  التي مل تعرفني بعد 

باأمري فتذّكرت. ويف العام التايل زرته اأي�سا، فوجدته 

م�سابا باأزمة قلبية، وممّددا على اأريكة عتيقة يف الدار 

فكان يجيب عن  الكلم،  الطبيب من  منعه  وقد  نف�سها، 

ثبات، وكاأننا  اأ�سئلتي هزاً براأ�سه يف حالتي النفي اأو االإ

اأنني يف مطلع  مل نع�س معا ذلك املا�سي املجيد، على 

متوز/ يوليو 2008 جمعت ب�سعوبة �سمل ما تبقى من 

اأع�ساء الع�سبة القدمية يف كركوك، وذهبنا نفت�س عنه، 

التقاعد،  على  اأحيل  قد  نف�سه  اليوم  ذلك  اأنه يف  فعلمنا 

اإىل  اإر�سادنا  اأ�سدقائه  من  متربمون  موظفون  وحاول 

�ساعتني يف  اأم�سينا  وعبثا  باإ�سارات، وهمهمات،  بيته 

البحث عن مر�سدنا املعّمر، فلم نعرث  ظهرية قائظة يف 

له على اأثر. 

عن  التفا�سيل  »بع�س  بعنوان  ق�سيدة  يومياتي  يف 

مقتل حمزة �سالح« كتبتها يوم 1976/9/20 وطاملا 

قراأتها على اجلماعة ونحن هائمون يف ال�سوارع، نرتّنح 

�سخرية من اأنف�سنا، وغ�سبا على العامل:

 اأ�سغر من اأن تطلق �رسخة يف وجه الكارثة البي�ساء

ن لياليك متّر كاملوج املتاأّلق خلف رمال ال�ساطئ الأ

الليل،  برائحة  وتتعطر  اخلطيئة،  باأقنعة  تنو�س  نك  الأ

وتهيم يف عوامل اخلوف
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نه كبري ال تبحث عن قربك الأ

نه كبري ال تبحث عن قاتلك الأ

ن العامل كله مّتهم. ال تبحث عن �سيء الأ

 بقي الوديع اإ�سماعيل اإبراهيم العبيدي، بب�رسته القطنية، 

وهدوئه امللئكي، وكان موظفا يف بلدية كركوك، عربي 

بالعربية، يف  �سعرا بالرتكمانية، ويكتب ق�س�سه  ينظم 

الثقايف،  فالتداخل  ت�سيخوف،  لواقعية  خلقة  حماكاة 

ن�ساين، اأبعدنا عن التفكري باخل�سو�سيات  واالندماج االإ

ن  االآ يعّد  عما  اأ�ساأله  ومل  طويل،  ترافقنا  وقد  ال�سيقة، 

مناأى  يف  نتعاي�س  كنا  فقد  اللغوي«  »االزدواج  من 

تطل  مل  التي  ال�سيقة  والدينية  العرقية  االنتماءات  عن 

�سائعة  العربية  لقاب  فاالأ متاأخرة،  فرتة  يف  اإال  براأ�سها 

�سهر  االأ املثال  عربية،  غري  قوميات  من  دباء  االأ بني 

يكتب  مل  الذي  العزاوي  فا�سل  ومنهما  العزاوي،  عائلة 

بغري العربية، فيما اأعلم. مل يلفت انتباهنا اأمر االزدواج 

فكركوك  املدينة؛  هوية  �سلب  من  نعّده  وكنا  الثقايف، 

والرتكماين،  والعربي،  الكردي،  التنوع  من  �سبيكة 

والطوائف.  ديان  االأ كافة  وفيها  والكلداين،  �سوري  واالآ

وكان اإ�سماعيل العبيدي اأحد النماذج ال�سامية التي تفّكر 

بي مو�سى  وتعرّب بلغتني، وينطبق عليه و�سف اجلاحط الأ

�سواري يف اإجادة اللغتني.  االأ

واأكرث اأفراد اجلماعة تاأثريا يّف هو جان دّمو الذي عاد 

من بريوت قبل نحو �سنة، فتعارفنا يف مكتبات املدينة 

يف  م�ساء  كل  اللقاء  فاأدمّنا  �ستاتنا،  جتمع  كانت  التي 

من  اأكرث  بني  انتقلنا  �سنوات  ثلث  وخلل  املقاهى، 

الكتاب  �سماء املده�سة لكبار  االأ مقهى. كان جان يلوك 

وال�سعراء يف العامل، ومي�سغها، كاأنه تربى مع اأ�سحابها 

طويل  تعجبيا  �سفريا  وي�سدر  طفال،  للأ ح�سانة  يف 

حينما نذكر اأمامه اأيا من الن�سو�س لهوؤالء، فيما كانت 

�سماء تثري الذعر واملهابة يف نف�سي، كاأنها لنخبة  تلك االأ

ولياء والقدي�سني، اإذ كنت لتوي اأالم�س طرف  مبجلة من االأ

هذه القارة الغام�سة. وملا راأى حمزة واإ�سماعيل تعّلقي 

يحّددان  فكانا  ذخائرهم،  بيعي  اقرتحا  ال�رسد،  بكتب 

الروايات املهمة، واأثمانها، فا�سرتي ب�سغف امُلريد. واأنا 

َمديٌن بكل �سيء لرعاية هذه اجلماعة من اجليل الو�سط 

وىل، وقد  الذي وا�سل امل�سار اخلا�س جلماعة كركوك االأ

ترّحل اأقطابها يف بقاع الدنيا. 

)2(

ذائقتي  يف  �سدعا  الثانية  كركوك  جماعة  اأحدثْت 

الق�سائد  بتاأثري من  بها كنت،  التحق  اأن  فقبل  دبية،  االأ

بداأت  الفل�سطينية،  املقاومة  ل�سعراء  وىل  االأ الرومان�سية 

حماكاة �سعرية �ساذجة ا�ستنفذتني. اأكتب خواطر مبهمة 

دفاتر  بها  ت  ملأ التفعيلة،  ق�سيدة  غرار  على  اأن�سقها 

كثرية،  واأخطائي  فقري،  ومعجمي  �سعيفة،  لغتي  عّدة. 

لقاء، واأجهل البنيات ال�رسفية للكلمة، ويّف  وال اأجيد االإ

كل م�ساوئ ال�سويعر احلديث، ومع ذلك انغمرت يف عامل 

بعد  اإال  والقافية  بالوزن  اأ�سمع  ومل  غريي،  مثل  ال�سعر 

دواوين  اقتنيت  املحاكاتية.  املمار�سة  تلك  من  �سنوات 

ال�سعراء، واجنذبت اإىل ال�سعر الغنائي املب�ّسط الذي يثري 

الغرائز وامل�ساعر. 

ال�سغرية،  بالدواوين  ى  ملأ املدر�سية  حقيبتي  كانت 

اأقراأ يف البيت، ويف املدر�سة، ويف احلافلة، ويف املقهى. 

قراءات لتكوين انطباعات تظهر حاال يف خواطري التي 

ال�سعر  متّثل  عرفُت  وما  لها،  نظري  ال  ق�سائد  ح�سبتها 

طلق، الهّوة التي تف�سلني عنه،  اأبدا، وما عربُت، على االإ

ال�سعراء يف كركوك،  ومع ذلك ُدفعت �ساعرا نا�سئا بني 

واملرّجح اأنني كنت اأ�سواأ اجلميع قاطبة، فتواطئنا على 

ونظهر  املنتديات،  مواهبنا. نطوف على  قبول �سحالة 

يف املنا�سبات املدر�سية، وندعى للحتفاالت الثقافية، 

يام، ومل يثبت لل�سعر  وننال اجلوائز، وتوارينا مبرور االأ

اأحد منا. 

تلك  ال�ستعادة  الف�سول  دفعني   2003 عام  �سيف  يف 

من  العلوي  الطابق  يف  مكتبتي،  اأدراج  فت�ست  احلقبة، 

دفرت  على  فعرثت  كركوك،  غرب  املزرعة  يف  منزلنا 

تلك  اأقراأ  كاملة  قيلولة  واأم�سيت  اأزرق،  غلفه  �سميك 

�سعار البدائية التي تزيد على خم�سني ق�سيدة كتبتها  االأ

قريحتي  اأن  ظهر  1973و1974وفيها  عوام  االأ يف 

ال�سحلة تفّتقت عن خواطر نرثية ال �سلة لها بال�سعر اإال 

يف كونها عالة عليه.

لتقدير  ذوقية  مبهارات  ال�سعرية  قراءاتي  تزودين  ومل 

منه  باهتمامي  ا�ستاأثر  ما  فكل  ولهذا  ومعرفته،  ال�سعر 

وخمالطة  الثانوية،  اإىل  وبانتقايل  املده�سة،  ال�سور 

ف�سغفت  املرتجم،  ال�سعر  اإىل  تعّرفت  اجلديدة،  اجلماعة 

و�سللي،  بايرون،  مثل  جنليز  االإ بالرومان�سيني 

فاأم�سيت  الذكريات،  خطى  تعّقبت  وقد   =( ووردزورث 

غرب  �سمال  البحريات،  منطقة  يف   2006 عام  �سائفة 

فا�ستعدت  الرومان�سية،  انبثقت احلركة  بريطانيا، حيث 

اأحلم ال�سبا(  Doveecottage طرفا من  يف منزل وردزورث 

مراهقا،  كنت  املفرطة.  حا�سي�س  االأ حّمى  واجتاحتني 

بخطى  و�ُسحرت  فيه،  نني  الأ مهما  العامل  اأرى  ومعذبا، 
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الن�ساء،  واإغواء  باملحرمات،  و�سغفه  العرجاء،  بايرون 

ومزاجه املتمّرد، ونهايته اليونانية يف مقتبل العمر. 

قيمتها  واأمتّثل  الرومان�سية،  التجربة  اأه�سم  اأن  وقبل 

رامبو،  الفرن�سيون:  الرمزيون  اقتحمني  ال�سعرية، 

وماالرميه، وفالريي، و�سان جون بري�س، فت�سظيت ِرمما، 

ف�سملت  قراءاتي،  وتو�سعت  القروي،  متا�سكي  وتناثر 

تقّربت  �ساعرين  اأكرث  لكن  واإيلوار،  وبو�سكني،  ويتمان، 

اإليهما يف اآخر تلك احلقبة: اإليوت، وبودلري. اطلعت على 

لفرد  الأ حّب  »اأغنية  من  بدءا  ول،  للأ الكبرية  الق�سائد 

ر�س اخلراب«  بروفروك« مرورا بـ»اأربعاء الرماد« و»االأ

عدة  برتجمات  واحتفظت  اجلوف«.  بـ«الرجال  وانتهاء 

فيها  ارت�سم  م�سغرة  ملحمة  وهي  اخلراب«  ر�س  لـ«االأ

لبودلري،  ُترجم  ما  كل  وتابعت  احلديث.  الع�رس  قلق 

ال�رس«  »اأزهار  الوحيد  ديوانه  بعنوان  عجبا  وا�سترثت 

خمتارات  ترجمة  على  واطلعت  منه،  �سيئا  اأقراأ  اأن  قبل 

له قام بها اإبراهيم ناجي يف اخلم�سينيات، اأ�سقط عليها 

امل�ساعر،  املتاأجج  بودلري  فظهر  وعذاباته،  رومان�سيته 

ولي�س بودلري العربيد.

وبتاأثري من جماعتي ال�سالة دفعت اإىل تقّم�س ممار�سة 

الذي  ماالرميه  اإىل  فتعرفت  الغام�س،  ال�ساعر  دور 

املعاين  من  عديدة  طبقات  الواحدة  للق�سيدة  اأن  يرى 

اآخر  والدالالت ت�سمو بع�سها فوق بع�س، بحيث تنتهي 

وهو  يفهم،  يكاد  ال  معنى  اإىل  واأعلها  الطبقات  هذه 

القائل »اإن ال�سيء املقد�س، الذي يريد اأن يبقى مقد�سا، 

ينبغي اأن يتلّفع بال�رس«. على اأنني بداأت قبل ذلك برامبو، 

فقد  ال�سخ�سية،  واأ�سطورته  ونزقه،  ب�سلوكه،  فاأ�رسين 

اآنذاك يف  كنت  وقد   =( ال�ساد�سة ع�رسة  ال�سعر يف  كتب 

عمره(وهجره يف احلادية والع�رسين، ومات يف ال�سابعة 

حياة  وعا�س  باري�س،  كومونة  يف  وانخرط  والثلثني. 

بهيمية مع فرلني، وترافقا، وت�رسدا، وطافا مدنا كثرية، 

ر�سا�س،  تخّللها  حقيقية  بتوترات  علقتهما  ومرت 

وهجران، وكانت مو�سوع ريبة، بل �سبهة. 

ال�رسقية  املجاهل  فا�ستك�سف  عدن،  اإىل  رامبو  رحل 

فريقيا، وهّرب ال�سلح مللك اإثيوبيا الو�سطى، ثم تربع  الإ

تاجرا يف هراري برفقة حب�سّية برونزية، يقاي�س اجللود 

وُبرتْت،  �ساقه،  تورمت  اأن  اإىل  بال�سلح،  وامل�سك  والنب 

فحمله عبيده عرب بلد النوبة على اأكتافهم، ومن م�رس 

اجته اإىل فرن�سا، ويعتقد باأنه ق�سى نحبه بالزهري يف 

نهاية خريف1891. وقد و�سف فرلني �سعره باأنه »َنرث 

�َسهّي«.  

اأو  ال�سكران«  »املركب  ق�سيدته  لرامبو  قراأت  ما  واأول 

ال�سابعة  يف  كتبها  متوهجة  قطعة  وهي  »الن�سوان«. 

ردين«  »االأ منطقة  �سمن  »�سارلفيل«  قريته  يف  ع�رسة، 

خلل  املدرعة،  ملانية  االأ الفرق  عربها  اجتاحت  التي 

عرفُت  ثم  الفرن�سية،  را�سي  االأ الثانية،  العاملية  احلرب 

نرثياته املتقّدة، مثل »ف�سل يف اجلحيم« و »اإ�رساقات« 

نف�سه  من  يجعل  اأن  »ينبغي  ال�ساعر  اإن  بقوله  وده�سُت 

رائيا، وقادرا على اإحداث بلبلة دائمة وحاّدة يف حوا�سه، 

باالنغما�س يف كل جتربة ح�سية ووجدانية ممكنة، وما 

معرفة  اإال  ت�سويهها  وتعّمد  احلوا�س  بلبلة  من  غايته 

اخلارجية  الظواهر  وراء  الكامنة  اجلوهرية  احلقيقة 

والتعبري عنها، فهو الرائي، ي�ستنفد كّل �سّم، وكّل �رساب 

لكي يحافظ على اجلوهر واللباب، اإنه ي�سبح بني النا�س 

كرب،  االأ وامللعون  كرب،  االأ واملجرم  كرب،  االأ املري�س 

نه ي�سل اإىل املجهول،  عظم؛ ذلك الأ والعارف، والرائي االأ

فهم  عن  بالعجز  ويبوء  اجلنون،  م�س  ي�سيبه  وعندما 

ى قد اأ�سبحت ملكا لديه«.  اه، تكون هذه الروؤ روؤ

ما برح رامبو يطوف يف عاملي كاأجمل ذكرى، واأخفقت 

توهمي  نفعني  وما  �سيء،  كل  يف  مثله  اأكون  اأن  يف 

مبحاكاته، وع�رسات الق�سائد التي كتبتها يف منت�سف 

بها  واحتفظ  ال�سعرية،  طريقته  ا�ستوحت  ال�سبعينيات 

بال�سياع،  الفرتة  تلك  يف  اإح�سا�سي  على  اإثبات  دليل 

خرين. وِبكرِّ ال�سنني توهمُت  واال�ستغراق يف حماكاة االآ

اأّن جذوة رامبو انطفاأْت يف اأعماقي، وتوارى ح�سوره اإىل 

نني نبذُت من داخلي  �سّد؛ الأ بيننا  خلفية عاملي، وقام 

تلك احلقبة التي تبّواأ فيها مكانة ال�سيطان امللهم، فاإذا 

كنت  ربيع1980حينما  يف  مدّمرة  عا�سفة  ينبثق  به 

اأكاد اختم درا�ستي يف جامعة بغداد، بعد اأن قراأت كتاب 

»هرني ميللر« عنه »رامبو وزمن القتلة« برتجمة �سعدي 

يو�سف، فاأعادين اإىل هذيانات منت�سف ال�سبعينيات. 

غزاين رامبو، فتخيلته �سيطان التمّرد، والدن�س، والرف�س، 

واأعي�س يف  اأحلمي،  اإليه يف  اأرنو  واملغامرة،  والترّبم، 

كنت  �سيء.  كل  يف  له  كُمحاٍك  الكربى  وهام  االأ خ�سّم 

يف  الوجودية  و�رسبتني  احلرية.  م�ستنقع  يف  عالقا 

اإىل  الرمزية  الق�سائد  واأحالتني  �سنوات،  منذ  ال�سميم 

ه�سيم، ومل اأجد اأي ملمح اأثق به يف العامل الذي كنت اأعي�س 

فيه. اأحكامي �رسيعة، ومتقّلبة، ورغباتي مفاجئة، واأبدو 

كاملجرات،  تطوف  اأحلمي  العامل.  يف  ما  بكل  متربما 

عامل  من  للتخل�س  واأ�سعى  ال�سوداء،  تخيلتي  واجرت 

تكن  مل  اأجته.  اأين  اإىل  اأعرف  ال  لكنني  بي،  ي�سيق  اأراه 

نزوى العدد �5 / ابريل �200 

137

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 



يل بو�سله. ع�ست جنون القرف والغثيان من كل �سيء. 

اأطوف  �سيء.  والرغبة يف حتطيم كل  ال�سمت  اأحيا بني 

مع عواد علي على املقاهي واملنتديات، وليل كنا ن�سهر 

والنوادي.  احلانات  يف  التائهني  من  جماعات  �سحبة 

يف  جنوت  كيف  اأعرف  وال  االختيار،  قدرة  اأفقد  وكّدُت 

تخّطي تلك املرحلة.

كنا ُثّلة عابثة، م�سدلة ال�سعر، مبلب�س ف�سفا�سة ملونة 

تقاطعات  يف  ترب�س  التي  ال�رسطة  مفارز  نتجنب 

كان  التي  الطويلة  اخل�سلت  جتّز  �سواق  واالأ ال�سوارع 

»الهيبز«  حركات  بها  يحاكون  ال�سبعينيات  �سباب 

اللواتي  الن�ساء  �سيقان  بالدهان  وت�سبغ  الغرب،  يف 

يرتدين تنورات ق�سار تك�سف اأفخاذهن. �رسبتني نزعة 

اأحلمي  بتف�سري  فاهتم  فرويد  اأقراأ  ال�سلبية،  املحاكاة 

التي ت�ساعفت يف تلك املدة، اأقراأ �سارتر فاأقّلد »اأنطوان 

روكنتان«، واأقراأ كامو، فاأتخيلني »مر�سو«، واأقراأ رامبو 

اأدعيت   رو�سو  اعرتافات  قراأت  وحينما  مترّده.  فاأحاكي 

يف  واأنني  حياته،  من  غنى  اأكرث  �رّسية  حياة  يل  باأن 

مل  يومياتي  لكن  املذهلة،  باعرتافاتي  دالء  للإ �سبيلي 

تت�سمن اأيا من تلك االعرتافات املزعومة، فانطباعاتي 

باملبالغة،  الداخلي  اإح�سا�سي  من  جزءا  كانت  وىل  االأ

على  خمَتلقة  قيمة  اأ�سفي  كنت  واملحاكاة.  واملباهاة، 

برز اأهميتي.  �سياء الأ االأ

اليومي  اللقاء  انتقل  حيث  الثقايف«  »املنتدى  ويف 

�سديقانا  ا�ستاأجره  اأن  بعد  الثانية،  كركوك  جلماعة 

اأنا  واأ�سبحت   ،1975 عام  يف  واإ�سماعيل  حمزة 

الق�سة فيه، وعواد م�سوؤوال عن جلنة  م�سوؤوال عن جلنة 

على  عينّي  ال�رساج  عبداهلل  الكردي  القا�س  فتح  ال�سعر، 

�رّسين  ال�سمال.  يف  يحدث  كان  ملا  املريعة  الفظائع 

ويقود  البي�سمرجة،  يف  لواء(  »اآمرهيز«)=اآمر  باأنه 

العلميات الع�سكرية الكردية، وحينما تتوفر له الفر�سة 

ياأتي ويجال�سنا يف املنتدى. قراأُت بع�سا من ق�س�سه، 

فّرطت  وما  ب�رّسه،  لنف�سي  واحتفظت  رمزية،  وجميعها 

بعد  اآوه«  »رحيم  منطقة  يف  بيته  يف  زرته  به.  حد  الأ

العراق  بني  اجلزائر  معاهدة  اإثر  الكردية  القوات  انهيار 

وكاأن  مكروبا،  مترّبما،  منك�رسا،  فوجدته  واإيران، 

ب »يورج« يف رواية »ا�سم  العامل على �سفا هاوية، كاالأ

الوردة«. يجل�س يف دكان �سغري �سبه خال ميلكه جوار 

بيته، يعتا�س منه، وقد تبخرت اأحلمه، ينظر اإىل العامل 

بغ�سب عرب زجاج نّظارته ال�سميك كعقب كاأ�س، ورحل 

اإىل اأربيل بداية الثمانينيات، فبقيت اأرا�سله على عنوانه 

حينما  بيننا  ال�سبل  انقطعت  ثم  املقاهي،  اإحدى  يف 

انتقلت اإىل بغداد. 

)3(

التحقنا باجلماعة عواد واأنا يف وقت واحد. كنا در�سنا 

معا يف املتو�سطة والثانوية، و�سكّنا حيا واحدا، ومثلي 

ولكنه  العربية،  القبائل  منطقة  احلويجة  من  اأهله  نزح 

�سكن املدينة قبلي، وكان يعتز بلقبه »املعماري« الذي 

تخّلى عنه بعد �سنوات من تخّليّي عن لقبي »احلمداين« 

ى  الروؤ توافق  ال  نها  الأ الع�سائرية؛  للنتماءات  احتقارا 

هو  و�سكن  متنوعة.  مدينة  يف  بها  نوؤمن  التي  الفكرية 

كراد  باالأ الرتكمان  فيها  ميتزج  التي  »بريادي«  حملة 

بالعرب يف بيت يعود ليهودي هّجر اإىل فل�سطني نهاية 

�ست  ت�سكنه  كبري  بخان  اأ�سبه  والبيت  ربعينيات.  االأ

اللغات،  متعدد  بعامل  ال�سغر  منذ  فامتزج  اأ�رسة،  ع�رسة 

عراق، ومثلي بداأ بالتمثيل امل�رسحي، فال�سعر، لكن  واالأ

لغته تفوق لغتي دقة وجماال، وموهوب يف التمثيل على 

النقي�س مني. 

يف  لوان  االأ �سارخة  ملب�س  بارتداء  ولوعا  عواد  كان 

املثرية  الربتقالية  بذلته  اأربكتني  ولطاملا  مراهقته. 

ن�سف  يقارب  الذي  �سفل  االأ من  العري�س  البنطال  ذات 

مرت حينما نتجول يف حملتنا. يعنى باأناقته، وهندامه، 

�سقلته  ن(  االآ تل�سى  الذي  الطويل)=  �سعره  وت�رسيحة 

ناقدا  الثمانينيات  يف  جنمه  وملع  قبلي،  املدينة 

م�رسحيا، واأجنز اأطروحة عن ال�سيميولوجيا يف امل�رسح 

العراقي. واأ�سبح اأ�ستاذا يف جامعة بابل، وبعد مغادرتي 

ردن، وعمل �ست �سنوات باحثًا  العراق ب�سنة غادر اإىل االأ

يف املعهد امللكي للدرا�سات الدينية، ثم هاجر اإىل كندا. 

واأ�سبح ر�سميا مواطنا كنديا فى مطلع عام 2006.

ال�سخ�سية اال�ستثنائية يف اجلماعة.  لكن جان دمو هو 

كركوك  اإىل  وعاد  بريوت،  اإىل  رحل  ثم  بغداد  يف  اأقام 

بغداد  اإىل  �سنوات  ثلث  بعد  ورحل  اإليه،  تعّرفنا  حيث 

منت�سف  يف  عّمان  اإىل  يغادرها  اأن  قبل  اأخرى  مرة 

تويف  حيث  اأ�سرتاليا  اإىل  الجئا  وتركها  الت�سعينيات، 

يف  نت�سكع  ع�سبة  طويلة  مدة  بقينا   .2003/5/8 يف 

جان  فينا  يوقد  ال�سبعينيات،  منت�سف  كركوك  �سوارع 

دب، ويعدنا باأنه �سيكتب رواية  جذوة الفو�سى، ولوثة االأ

اأف�سل من »مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال« لو اأقر�سه اأحدنا 

ع�رسين ديناراً. ظل مفل�سا اإىل اآخر يوم يف حياته، ندفع  

البيت.  من  بها  ياأتي  التي  ال�سيارة  واأجرة  قهوته،  ثمن 

»بنغوين«  اإ�سدارات  من  اإجنليزية م�رسوقة  كتبا  يتاأبط 
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ومل يكن اأدمن بعد على اخلمرة، لكن اأ�سماله تفوح برائحة 

كريهة. ال يرغب يف تغيري اأي �سيء حتى اأو�ساخه كانت 

الذي فتح يل  اإىل وفاته، وهو  مقد�سة لديه، وظل عنيدا 

دب، وغر�س  نافذة التحديات التي ال تنتهي يف جمال االأ

يف اأعماقي ع�سق الرواية. 

ويف مقهى »زقاق اآدم« كان جان يرمي يف �سّلة النفايات 

راأفة، ومل  اأعر�سها عليه من دون  التي  الق�س�س  ُمعظم 

ير�س اأبدا عن اأية ق�سة كتبتها، وما اأثنى على �سطر فيها 

الثاين من  الن�سف  النقد يف  اإىل  ان�رسفت  اأبدا، وحينما 

الثمانينيات اأظهر اأعجابا ب�سيء يل قراأه �سدفة، ال اأدري 

بغداد  يف  مريديه  من  ال�سكر  جمال�س  ي�سغل  وراح  اأين، 

كما  اجلد،  ماأخذ  يقول  كان  ما  اأيا  اأخذ  ومل  بي،  مب�رّسا 

كنت اأفعل اأيام اأحلمى قا�سا. 

رحل جان اإىل بغداد يف عام 1976، ثم عاد اإىل كركوك 

غالب  يوم1977/2/10�سحبة  م�ساء  من  التا�سعة  يف 

رواية  لتّوي  قراأت  وكنت  املقهى،  يف  فالتقينا  هل�سا، 

»اخلما�سني«. وانتظرناه يف املقهى �سباح اليوم التايل 

لكنه مل يح�رس، فاجتهنا حمزة، واإ�سماعيل، وعواد، واأنا، 

حياء ال�سمالية من املدينة،  اإىل بيته الذي يقع يف اأحد االأ

الوحيد  وهو  النفط،  �رسكة  يف  العامل  والده  مع  ويقيم 

خوات، اأما �سقيقه ف�سبقه اإىل اأ�سرتاليا  بني جماعة من االأ

الباب،  وقرعنا  البيت  و�سلنا  �سنة.  بثلثني  مهاجرا 

فاأطلت �سابة نحيلة، ف�ساألنا عن جان، فقالت »دنخا؟«، 

اأدبي،  ل�سبب  اال�سم  انتحل  وقد  احلقيقي،  ا�سمه  وهو 

العلوي،  الطابق  اإىل  وقادتنا  عادت  ثم  للحظة،  اأمهلتنا 

ب�رس�سار  اأ�سبه  �رسيره  على  ممّددا  م�سيفنا  فوجدنا 

فراق  بعد  يليق  مبا  �سي�ستقبلنا  اأنه  اإلينا  خيل  كافكا. 

حقراء،  »يا  املعهودة  ب�ستيمته  ا�ستقبلنا  لكنه  طويل، 

اأحدث دخولنا املفاجئ  الذي جاء بكم؟«.  يا كلب، ما 

فو�سى، لكنه مل يهتم بنا، وظل رابط اجلاأ�س، ومل يغادر 

ببطانية  ملتّفا  الربد  يّتقى  الزيارة،  نهاية  اإىل  �رسيره 

عتيقة. عبثنا بكتبه، وو�سع عواد كتيبا �سغريا بعنوان 

»بودلري بقلمه« يف اجليب الداخلي ملعطفه. 

ُعرف جان ل�ّس كتب ال يجاريه اإال عبد القادر اجلنابي 

الذي اأقلق املكتبات يف قلب لندن ب�رسقاته اإىل اأن �سبط 

متلّب�سا فاقتيد اإىل ال�رسطة، لكنه مل ينثن، فوا�سل عمله 

اأما جان فح�سل على معطف  اأن غادر اإىل باري�س،  اإىل 

طويل، يخّب به كراهب، ف�سّقق بطانته الداخلية، واأحالها 

يف  بط  �سُ ما  وكثرياً  واجلانبني،  الظهر  تغطي  جيوبا 

جنليزية ال�سغرية، وهو  بغداد مبعطفه املعباأ بالكتب االإ

مر  االأ ينته  ومل  ال�رسقي.   الباب  مكتبات  مبغادرة  يهم 

الكتب،  اأن يبيعه بع�س  اإمنا عر�س على عواد  ببودلري، 

برتجمته  لـ«�سولوخوف«  الهادئ«  »الدون  فاختار 

لـ»ثربانت�س«  كيخوته«  و»الدون  الكاملة،  العربية 

برتجمة عبد الرحمن بدوي، وتفا�سل على الثمن، فنقده 

عواد اأربعة دنانري، فاأ�سبح جان ثريا.

ما  اأقرب  وقائعه  جرت  متثيليا  م�سهدا  امل�ساومة  كانت 

تية، ومل يوفر جان لفظًا من معجم  يكون اإىل ال�سيغة االآ

عنواين  على  اأ�سبعه  مّرر  بالوقاحة:  الرثي  �ستائمه 

الكتابني، وقال »كم تدفع اأيها احلقري لهذين الدونني؟« 

م�ساوما  عواد  اأجاب  الكتابني.  ا�سمي  اإىل  م�سريا 

تنتزع  تافه،  »يا  اإليه  الكتابني  جان  �سّم  »دينارين«. 

مني الدونني بدينارين و�سخني مثلك، اأريد �ستة«. تو�ّسل 

عواد »هذا كثري يا جان، واهلل اأنا مفل�س، ومل اأبع الكتب 

التى �رسقتها بعد«، و�سغط بيمناه على بودلري، ووا�سل 

�سهر«.  اأكرث من  منذ  كتابا  ي�سرت مني  عبداهلل مل  »حتى 

بهذه  الدونني  حتوز  قواد،  يا  �سفاح،  »يا  جان  ب�سق 

ن�سط  ثلثة«.  اأدفع  »طيب،  راأ�سه  عواد  طاأطاأ  الدوانق!«. 

جان »يا �سعلوك، لن تاأخذهما باأقل من خم�سة«. 

زّر عواد معطفه، والت�سقت ذراعه ببودلري »كيفك«. مّرر 

اأربعة يا نذل، يا  يده على بطنه ال�سامرة، وقال »هات 

مرابي، يا حفيد �سايلوك، اأعرف اأال فائدة  ترجى منك«. 

اإليه،  اأمام جان، ورماها  الدنانري، وفركها  اأخرج عواد 

بكّفه،  النقدية  وراق  االأ جان  طوى  الكتابني.  واحت�سن 

ال�رسير،  حافة  على  اأقدامه  قرب  ونحن  اإلينا،  والتفت 

وقال »واأنتم يا �سفلة، اأال تريدون �سيئا؟ واهلل حتى هذا 

النذل اأ�رسف منكم واأكرم. تف عليكم، تقراأون فقط، وال 

تدفعون، وال ت�رسقون، وتريدون اأن ت�سبحوا كّتابا، هاه، 

مكانكم هنا«. واأدار ج�سده النحيل، واأ�سار اإىل موؤخرته، 

وخاطب  ال�سفقة،  على  نادم  وكـاأنه  متاأوها،  �سفر  ثم 

ت�سري  حتى  الكتابني  تقراأ  اأن  اأمتّنى  �سافل،  يا   « عوادا 

اآدميا. اأنت مثلهم ميئو�س منك يا قذر«. 

كتاب  قراءة  اأكمل  جان  اأن  الت�سديق  امل�ستحيل  ومن 

منه.  ينتهي  وال  �سيء  بكل  ويبداأ  ملول،  فهو  بكامله، 

البيت بعد �ساعتني، والتقينا م�ساء يف املقهى،  غادرنا 

اإذ عر�ست عليه ق�سائد جديدة، فوعد بن�رسها يف جريدة 

»الفكر اجلديد« التي ي�سدرها احلزب ال�سيوعي، لكنني مل 

اأجد لها اأثرا بعد ذلك. و�سافر يف اليوم التايل اإىل بغداد. 

ويرغمهم  اأ�سدقائه،  على  حاجاته  يفر�س  جان  عرفُت 

اأحدنا  يت�ساءل  الر�سا، ومل  فيغمرهم  املال،  على منحه 
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عن �سبب حتّمل م�رسوفاته ال�سئيلة. ويف الن�سف الثاين 

دباء يف  من الثمانينيات، كنت اأتردد على نادي اإحتاد االأ

بغداد، فياأتي اإيّل النادل، ويطلب اإيّل ت�سديد طلبات جان. 

موال من اأ�سدقائه متى رغب، وهم م�رسورون،  ينتزع االأ

خرية التي راأيته فيها كانت يف عّمان �سيف  واملرة االأ

 .1997

اإحدى جامعاتها  اأدّر�س يف  كنت قادما من ليبيا حيث 

منحُت  وقد  الريموك،  جامعة  يف  نقدي  موؤمتر  حل�سور 

جائزة �سومان، وعلى موعد مع �سديق، يف فندق القد�س 

على  وحيدا  جان  راأيت  حتى  دخلت  اأن  وما  الدويل، 

ريكة اجللدية ال�سوداء الفخمة، فاجتهت اإليه، وجل�سنا  االأ

يقيمون  العراقيني  دباء  االأ اأنه وبع�س  اأعلم  معا، وكنت 

مبلغ  اأي  عليه  فعر�سُت  البلد،  و�سط  يف  عتيق  كوخ  يف 

اأنه غري  اأبى باإ�رسار، واأكد  يحتاجه، وكنت جادا، لكنه 

غ�سب،  غدا،  �سيحتاج  باأنه  اأخربته  وملا  ن،  االآ حمتاج 

ونه�س، وغادر الفندق، ومل اأره بعد ذلك. كان يف حالة 

نبيل  لكنه  �سنة،  ثلثني  قبل  عرفته  منذ  دائمة  اإفل�س 

متى اكتفى، وحاجاته قليلة. 

)4(

خلل  العراقية  الثقافة  يف  ظاهرة  دمو  جان  اأ�سبح 

اأغلب ما  القرن الع�رسين، وقراأُت  خريين من  العقدين االأ

كتَب، وترجَم، فلم اأجد فيه اأية قيمة اأدبية، وهو مل ينخرط 

النارية  والوم�سات  الكبرية،  ال�سعرية  االدعاءات  يف 

التي ت�سدر عنه �رسعان ما تنطفئ، وق�سائده املتفرقة 

مل  العبقرية«-  اإىل  »الهبوط  ق�سيدته  ومنها  القليلة- 

اإليه، ق�سائده  تر�سم يف اأفق املتلّقي م�سار جتربة تقود 

ب  والتثاوؤ ال�رسيعة،  املده�سة  اليقظة  تتنازعها  مثله 

الثقافة  ظروف  غّذتها  ظاهرة  وهو  الطويل.  الدائم 

خرية من القرن  العراقية امللتب�سة يف العقود الثلثة االأ

دباء- وجان  الع�رسين، فقد �رسب جيَل ال�ستينيات من االأ

منهم- مزيٌج مركٌب من الوجودية واملارك�سية، ومل تفلح 

يدلوجية القومية التي مثلها حزب البعث يف ملم�سة  االأ

ية،  والروؤ ال�سلوك،  يف  وجوديا  ظل  واأغلبهم  اأعماقهم، 

واملوقف، ومارك�سيا يف ال�سجاالت، واالدعاءات، وبعثيا 

يف االنتماء الر�سمي. 

دب العراقي  يجد الباحث املدّقق يف البطانة الداخلية للأ

الداخلية املتحكمة فيه هي  ية  الروؤ اأن  الثمانينيات  اإىل 

ت�سّبع  متثيل.  خري  احلالة  هذه  ميثل  وجان  الوجودية، 

وجوده  واإبان  بريوت،  اإىل  يذهب  اأن  قبل  بالوجودية 

اجنذب  عودته  واإثر  كاملة،  ب�سورة  ا�ستغرقته  فيها 

ب�سبيانية توافق ذوقه النزق املتقّلب، وفكره الفو�سوي، 

ب�ساط  على  راأيته  ولطاملا  املارك�سية،  دبيات  االأ اإىل 

متهرئ حتت �سّلم بناية �سبه مهجورة يف »احليدرخانه« 

املوم�سات،  بيوت  تتزاحم  حيث  لبغداد  العتيق  احلّي 

الرو�سي،  الريف  كهربة  حول  لينني  كرا�سات  يف  غارقا 

واملوقف  والثورة،  الدولة  بني  والعلقة  احلديد،  و�سكك 

من الدين، وكاأنه يتطّلع لقيادة ثورة �سيوعية  يف بلد 

الرافدين.

اجتاه  ثلثة:  اجتاهات  اإىل  العراقيون  املثقفون  ان�سطر 

بداعية،  توارى �سامتا، ومال اإىل الرتميز يف كتاباته االإ

العامة،  الثقافية  الن�ساطات  يف  ينخرط  ومل  واعتكف، 

واجتاه �رسع يف الهجرة اإىل اخلارج ب�سبب امل�سايقات 

ثالث  واجتاه  العامة،  فاق  االآ انغلق  ا�ست�سعر  اأن  بعد 

تفّكك  وملا  ال�سمولية.  االيدولوجيا  بناء  يف  انخرط 

ا�ستقطاب  مركز  جان  اأ�سبح  العراقي  دبي  االأ املجتمع 

الثمانينيات  يف  اأعدادهم  ت�ساعفت  الذين  املهّم�سني 

والت�سعينيات، فهو ال�سوت اخلفي يف اأعماقهم، فالتفوا 

منهم  اأعداد  وجابت  عجاب،  للإ مثرية  ب�سورة  حوله 

متاجر  من  ال�رسقة  ومار�ست  بزعامته،  بغداد  خمارات 

»ال�سورجة« لتوفر املبالغ التي يحتاج اإليها يف احلانات 

املتناثرة يف الباب ال�رسقي، ومنها مقره النهاري، حانة 

اجلميع،  على  نبيلة  »فتوة«  ومار�س  الهادئ«.  »الركن 

معارفه،  على  خمرته  »اأتاوات«  يفر�س  يكون  وحيث 

ليدفعوا عنه ما يطلب بطيب خاطر، كاأنهم يفون بنذور 

يف  املحتجب  ال�رساخ  فيه  وجدوا  وقد  لويّل.  تقّدم 

اأعماقهم. 

يحّنون  ينفّكون  ال  مبا�س  اجلميع  يربط  جان  كان 

ه�سمه،  ي�ستطيعون  ال  وحا�رس  به،  ويت�سلون  اإليه، 

وا�ستيعابه، ومواكبته. وبعيدا عن ع�سبته امللتّفة حوله، 

وجد كثري من املثقفني العراقيني فيه ما كانوا يتمّنونه 

يقدرون  وال  يريدونه  كانوا  ما  فعله،  ي�ستطيعون  وال 

عليه، فكان يرت�سم يف اأذهانهم متمردا، وراف�سا، طاملا 

حلموا يف اأن يكونوا مثله، كاأنه بطل وجودي لفظه اأدب 

ال�ستينيات يف قلب بغداد ال�سمولية. كان حا�رسا بينهم، 

الذي  العام  اخلنوع  فا�سحا  املطلقة،  و�سفافيته  بنزقه 

يكتمونها  رغبات  بني  عالقون  هم  فيما  عليه،  كانوا 

م�سحت  �سمولية  واأيدلوجيا  �سخ�سيته،  مع  ليتماهوا 

ذاكرتهم، واأجربتهم على االمتثال لفر�سياتها العامة. 

العراقيني كانوا ي�سعرون  اأن كثريا من املثقفني  اأح�سب 

نه جت�سيد حّي  باأنه ينتمي اإليهم، وينطق نيابة عنهم، الأ
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مو�سوعا  كانت  املطلقة  وحريته  فيه.  هم  اأخفقوا  ملا 

وناقم،  حّر،  لكنه  معدما  يبدو  عليها.  اجلميع  يح�سده 

طائلة  حتت  هم  وقعوا  فيما  معلنة،  ب�سورة  وحمّر�س 

اأنه  على  ب�سمت  اجلميع  اتفق  ال�سنني  ومبرور  اخلوف. 

فكان  اخلوف،  عن  مناأى  يف  اأ�سبح  املتحّدي  ب�سلوكه 

ميثل حلمهم، ورغبتهم، والطفل امل�ساغب يف اأعماقهم.

بغداد  اإىل  اندفعت  الثمانينيات  الثاين من  الن�سف  ويف 

�سيء:  كل  على  ال�ساخطني  ال�سباب  دباء  االأ من  موجة 

و�سيق  واجلوع،  واحلرب،  وال�سلطة،  االيدولوجيا، 

دب،  االأ �سكال املوروثة يف  واالأ للحريات،  العام  املجال 

وراحوا  العراقي،  املجتمع  يف  التقليدية  العلقات  وكل 

يف  اأدوار  ا�ستلم  عرب  نف�سها،  ال�سلطة  على  يحتالون 

عرفوا  فقد  الثقافية،  واملنتديات  واملجلت،  ال�سحف، 

يف  وانخرطوا  باحلكم،  وان�سغالها  ال�سلطة،  جهل 

موؤ�س�ساتها، وح�سل كثري منهم على منا�سب مرموقة. 

فجعلوا  احلقيقية،  �سالتهم  هوؤالء يف جان  بع�س  وجد 

منه رمزا �رّسيا، وتعويذه �سد اخلوف املتفاقم. وجمعوا 

اأ�سعاره املتفرقة وطبعوها يف ديوان »اأ�سمال« وحتّملوا 

تاريخ  يف  حد  الأ يح�سل  مل  كما  ووزعوه،  ن�رسه،  كلفة 

ون�سختي  علمي.  حدود  يف  احلديث،  العراقي  دب  االأ

اإم�ساء  عليها  ولي�س  اإيّل،  اأحدهم  اأو�سلها  ال�سخ�سية 

جان، كاأنها من�سور �رسي، وقد كتبُت عن الديوان مقالة 

مع  اخلفي  الت�سامن  من  نوع  يف  �سدوره  فور  طويلة 

احلال التي كنا نعي�سها، ا�ستعدُت فيها طرفا من علقتنا 

اجلماعات  وزعتها  ديوانه  ون�سخ  كركوك.  يف  القدمية 

املحيطة به من دون اأن يعرف هو نف�سه اإىل اأين و�سلت، 

ذلك.  يعرف  اأن  اإىل  بحاجة  كان  وال  وزعت،  كيف  وال 

�سهر التي طبع  دباء يف االأ فاأ�سبح الديوان مثار حديث االأ

فيها، واأرجح اأنه يعّد من النوادر يف املكتبات العراقية، 

ووثيقة اأدبية �سخ�سية ي�سعب التفريط بها ملن ميتلكها. 

املثقفني  على عموم  الن�سخ  توزيع  ه يف  اأ�سدقاوؤ تطّوع 

�سواء. كان جان  لل�سلطة على حد  ال�ساخطني واملوالني 

زعيما خممورا ملحفل املحبطني، واملتمّردين، والناقمني 

دباء يف بغداد.  من االأ

وبلغ االحتفاء الرمزي بجان متامه يف مطلع الت�سعينيات، 

وهو اآخر احتفاء �ساهدته قبل مغادرتي البلد، اإذ متكن 

دباء ال�سباب من عقد ندوة عن الق�سة اجلديدة  منتدى االأ

يف العراق، واقنع وزارة الثقافة باأن تكون وقائع الندوة 

ندل�س، وعلى  يف فندق »ال�سدير نوفوتيل« قرب �ساحة االأ

دباء- وهو الفندق الذي  مرمى حجر من مبنى اإحتاد االأ

وىل  االأ ال�سنوات  يف  املتوا�سل  للق�سف  تعّر�س  طاملا 

مريكي من طرف املقاومة، لوجود اخلرباء  للحتلل االأ

فيه-  االحتلل  ل�سلطة  الداعمني  جانب  االأ واملقاولني 

ات�سل امل�رسفون على الندوة بالنقاد للم�ساركة، ودعوا 

دباء للح�سور، وجعلوا من جان �سيف  عددا كبريا من االأ

ملب�س  له  ا�سرتوا  ذلك.  ر�سميا  يعلنوا  اأن  دون  ال�رسف 

الفخم، يف  الفندق  له يف  جديدة، وحجزوا غرفة كبرية 

الندوة جتري  العليا، فيما كانت وقائع  الطبقات  اإحدى 

ر�سية الكربى.  يف القاعة االأ

راح جان يطل �ساخرا من عٍل على عامل اأر�سي مدّن�س مل 

تفارقه قدماه اأبدا. قدمان مل تعرفا �سوى اأزقة كركوك، 

يف  العثمانية  للبيوت  العتيقة  وال�سلمل  بغداد،  ودروب 

»احليدرخانه«، واحلانات الرخي�سة يف الباب ال�رسقي. 

الثقافة  من  ال�ساخرة  كالكرنفاالت  به  االحتفاء  بدا 

ال�سباب،  اأبهة  فو�سط  الو�سطى،  القرون  يف  الدينية 

عليه،  و�رسفهم  حوله،  والتفافهم  الثقافية،  و�سلطتهم 

م�رسحية  بطل  كاأنه  دوره  يعي  ال  خممورا  جان  ترنح 

»النور�س« لـ»ت�سيخوف«.  

الندوة ببحث عن م�ستويات  للم�ساركة يف  تلقيُت دعوة 

ال�رسد يف الق�سة العراقية اجلديدة، وكّلفُت برئا�سة اإحدى 

اجلل�سات، وكنت اآنذاك اأ�ستاذا يف اجلامعة امل�ستن�رسية. 

حمفوفا  غرفته  من  ينزل  جان  كان  كيف  اأن�سى  ولن 

دباء ال�سباب امل�رسورين- ال�ساخطني الذين يلتفون  باالأ

وبابل،  والب�رسة،  وكربلء،  وبغداد،  النجف،  من  حوله 

كما كان يح�سل معنا يف كركوك قبل ع�رسين �سنة. يجل�س 

و�سط جماعته بحفاوة تف�سح نف�سها يف نهاية القاعة، 

املقاعد  يحتلون  الذين  الر�سميني  املثقفني  من  في�سخر 

وجماعته  النقدية.  اجلل�سات  عمل  وي�سّو�س  مامية،  االأ

تبالغ يف العناية به، كاأنه حمور الندوة مركزها. كنت 

الكامنة  الرغبة  من  كجزء  واأ�سجعه  واأحّبه،  ذلك،  اأفهم 

بالتحري�س يف داخلي منذ اأيامي معه. 

ويف اأرجاء الفندق الفخم طافت اجلماعة به، منتهكة كل 

ت�رسف  التي  الندوة  قواعد  فيها  مبا  عراف،  واالأ القواعد 

و�سّنه  اجلديدة،  القاعة مبلب�سه  اإىل  عليها. وهبط جان 

وبعد  بال�سخرية،  عيونها  ت�سّع  بزمرة  حماطا  الوحيدة، 

حلظات عّم هرج يف الفندق، وتبني اأن اأ�سدقاءه اأ�رسوا 

على اأن ياأخذ حماما يف غرفته، قبل اأن ي�رّسف احل�سور 

للق�سة  ال�رسدية  البنيات  حول  املعّمقة  املناق�سات  يف 

العراقية، تركوه يف احلمام، وراحوا ينتظرون يف مدخل 

القاعة لي�ستقبلوه مهملني عن ق�سد امل�سوؤولني الر�سميني 
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املتوافدين. 

احلمام  حنفيات  ن�سي  لكنه  �ساعة،  ربع  بعد  جان  هبط 

مغادرة  اإثر  تغلق.  كيف  يعرف  ال  اأنه  ويغلب  مفتوحة، 

الوثرية،  الغرفة  وملأ  باملاء،  احلو�س  طفح  الغرفة، 

مواج من الباب باجتاه ال�سلمل اإىل الطوابق  واندفعت االأ

النقد  اأعمال  خلخل  رائعا  هرجا  ذلك  فاأحدث  ال�سفلية، 

م�سية. وجد اأغلب احل�سور يف جان  كادميي يف تلك االأ االأ

�سالتهم التي يحتمون خلفها فبانحيازهم اإليه، يعرّبون 

عن اأنف�سهم بالو�ساطة عما يرغبون فيه. وهم ال يعرفون 

ف�سارت  امل�ستحيلة،  باحلرية  موؤمنا  طريقه  �سّق  اأنه 

حريته كناية عن عبوديتهم. 

الر�سمية بب�سمتها  الثقافة  ينظر كثريون ممن و�سمتهم 

ومت�سّكعا،  خممورا،  �سعلوكا  بو�سفه  جان  اإىل  الدامغة 

ومقتلعا، ال جذر له، وهذا وهم يعرفه كل من ات�سل به، 

اإليه، فقد �سار مركزا ال�ستقطاب عدد كبري من  واقرتب 

املثقفني مدة ربع قرن، ومل يكن ذلك ممكنا لوال حاجة 

الثقافة العراقية ل�سخ�سية مثله. اأربكني موته يف منفاه 

يعرفون  منهم،  واأنا  ه،  واأ�سدقاوؤ معارفه  اال�سرتايل، 

منت�سف  منذ  املوت  باجتاه  م�رسعا  يرك�س  كان  اأنه 

حتى  عليه  يح�سد  ال  ببطء  يت�ساءل  كان  الت�سعينيات. 

انطفاأ يف اأق�سى ال�رسق حيث ينبثق النور الدائم. وينبغي 

اأتوّقع موته مذ تعرفت عليه يف  اأن اعرتف باأنني كنت 

عام1974، وطوال ثلثني �سنة الزمتني هذه الفكرة اإىل 

�سبوعني اللذين  اأن حتققت يف نهاية املطاف. وخلل االأ

اأعقبا وفاته ظهر عنه يف ال�سحف ومواقع االنرتنت نحو 

خم�سني مقالة، واأول مقالة ن�رست يف اليوم التايل ملوته 

كتبتها اأنا.

احلقيقية.  القراءة  اإىل  الثانية  كركوك  جماعة  قادتني 

وحينما كنت اأقوم بتدري�س الرواية يف اجلامعة الليبية 

يف الت�سعينيات كان زادي من الروايات تلك التي قراأتها 

بعد ذلك  تتح يل فر�سة  يف كركوك قبل ربع قرن، ومل 

الفرتة.  تلك  يف  وقع  كما  الرواية  قراءة  اإىل  للن�رساف 

العوامل  ال�ستك�ساف  بي  اأخذت  التي  الروايات  مئات 

كتاب  ح�سورا  كرث  االأ واملثل  دبي،  االأ لل�رسد  املتنوعة 

»الدون كيخوته« الذي اأربطه دائما بجان دمو، وبب�سمته. 

اأتلقاه �سمن  اإذ مل  وىل،  فقد �سدمني الكتاب بقراءته االأ

اخليالية  للبطوالت  كتابا  باعتباره  املعروف  الن�سق 

ال�ساخرة، اإمنا فوجئت به كتابا ينتمي اإىل ن�سق خمتلف، 

جعلني  الذي  ال�سخ�سي  بالك�سف  اأ�سبه  ذاته  بحد  وهذا 

ازددت  ال�سنني  بالكتاب، وكلما م�سيت معه عرب  اأتعّلق 

يقينا بذلك الك�سف الب�سيط. ح�سلُت على الكتاب من عواد 

الذي ا�سرتاه من جان يف زيارتنا الوحيدة لبيته، ووجدت 

نف�سي اأدلف عاملا مرتعا باملتعة، واملفارقة، وال�سخرية 

ى، وتعلقت  التي تتباين يف املفاهيم، والت�سورات، والروؤ

بالكتاب، فكاأنه جت�سيد لعامل جان دمو.  

نهاية  يف  ردنية  االأ العا�سمة  اإىل  زياراتي  اإحدى  يف 

وهي  للكتاب،  جديدة  طبعة  على  عرثُت  الت�سعينيات، 

التي ترجمها بدوي يف اخلم�سينيات حينما كان مقيما 

اأ�سفاري،  فورا، وظلت معي يف  فاقتنيتها  �سوي�رسا،  يف 

اأجلاأ اإليها دائما، واختار ع�سوائيا اأحد الف�سول للقراءة، 

ف�سفحات الكتاب ر�سابا �سهيا المراأة فتية. ويف زيارة 

طويلة اإىل اأوروبا �سيف 2001 حملته معي يف حقيبة 

ال�سفر، فقراأت اأطرافا منه يف املغرب، ويف م�سيق جبل 

وقراأت  ال�سفينة،  يف  النوافذ  اإحدى  اأمام  جل�ست  طارق 

ف�سلني من مغامراته العجيبة، وم�سيت اأقراأ يف غرناطة، 

زيارة  بعد  قرطبة  ويف  احلمراء،  ق�رس  من  العودة  بعد 

امل�سجد »الميثكيتا«، ويف اأ�سبيلية بعد زيارة الكاتدرائية 

مدريد،  ثم  كروث«،  »�سانتا  يف  »اخلريالدا«  العظيمة 

التي  املدينة  كرث جذبا كانت طليطلة،  االأ الذكرى  ولكن 

اإليه »دون كيخوته  اإقليم المنت�سا الذي ينت�سب  تقع يف 

اإليه، وتقع معظم  املنت�ساوي« وتنتمي زوجة ثربانت�س 

الرواية  داخل  ثربانت�س  ادعى  وقد  فيه،  الكتاب  اأحداث 

موؤلف  كتبها  التي  العربية  الكتاب  باأنه وجد خمطوطة 

يلي يف اأحد اأ�سواق طليطلة.  عربي ا�سمه �سيدي حامد االإ

القطار يف  اإىل حمطة  اإن غادرت املدينة، واجتهت  وما 

باملحطة  فوجئت  حتى  مدريد،  باجتاه  ع�رسا،  الثالثة 

مريكي،  التي بنيت على طراز حمطات القطار يف الغرب االأ

خر من املقاعد  اإال من امراأة يف الطرف االآ وهي خالية 

املغامرة  اأقراأ  حقيبتي،  على  متكئا  جل�ست  الطويلة. 

التي يتوهم فيها دون كيخوته الق�س جي�سا من فر�سان 

وتابعه  اأنه  للحظة  وتخيلت  عليهم.  فيحمل  عداء،  االأ

املرتامي  ال�سهل  اأفق  يف  �سينبثقان  »�سانت�سوبانثا« 

طراف اأمامي، حيث �سّور املوؤلف مغامراتهما يف هذه  االأ

والده�سة،  والوقت،  اخلالية،  فاملحطة  نف�سها،  ال�سهول 

باأن فار�س المنت�سا �سيظهر  كل ذلك جعلني على يقني 

اأمامي على ظهر بغلته الهزيلة »روثينانته« يرتدي بزة 

ارتبط  العجيب.  التابع  وخلفه  رحمه،  ويحمل  الفر�سان، 

بد جان دمو بالدون كيخوته. فقد قراأت  يف ذهني اإىل االأ

كنت  اإن  اأعرف  اأكاد  فل  منه،  مبا�رس  وباإغراء  ن�سخته، 

تعّرفت اإىل جان اأم الدون كيخوته.
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جهود نقد الق�سة الق�سرية يف ُعمان

ثري
أ
احل�سور والتا

حميد عامر احلجري
 

كاتب من ُعمان

توطئة منهجية:

 يف اإطار »نقد النقد«، ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل تقييم جهود نقد الق�سة العمانية 

الق�سرية. ولتاأطري البحث، وال�سري فيه �سريا منهجيا، اقرتح الباحث جمموعة من 

ا ودقيًقا لتلك اجلهود  جابة عنها تقييًما مو�سوعيًّ �سئلة التي ياأمل اأن تقدم االإ االأ

تية: �سئلة املقرتحة هي االآ النقدية. واالأ

بالدر�س  ت�سمل  اأن  من  عمان  يف  الق�سرية  الق�سة  نقد  جهود  متكنت  هل   -1

والتحليل جميع املجاميع الق�س�سية؟

التي  والفنية  البنائية  امل�ستويات  ما  النقدية:  اجلهود  تلك  عمق  مدى  ما   -2

تعاملت معها؟ وباأية  تقنيات وو�سائل كان ذلك التعامل؟

3- هل متكنت من الك�سف عن خ�سائ�س الق�سة العمانية الق�سرية -اإن كان 

ثمَة خ�سائ�ُس معينة- والوقوف على مراحل تطورها؟

4- هل اأ�سهمت يف تطوير كتابة الق�سة الق�سرية يف عمان؟

درا�سات



يرى الباحث اأن تقييم الدور الذي ا�سطلعت به جهود 

نقد الق�سة يف عمان يتطلب النظر اإليها من زوايا ثلث: 

)ال�سمول(  وىل  االأ الزاوية  والتاأثري.  والعمق،  ال�سمول، 

تتيح تقييم مدى قدرة تلك اجلهود على مواكبة الكم 

ية نقدية  الق�س�سي املن�سور، انطلقا من اأن تقدمي روؤ

ال  عمان  يف  الق�س�سي  للم�سهد  ومتما�سكة  نا�سجة 

الق�س�سي  النتاج  مبعظم  حاطة  االإ ظل  يف  اإال  يتاأتى 

فت�سمح  )العمق(  الثانية  الزاوية  اأما  وحتليل.  در�سا 

املنجزة،  النقدية  املعاجلات  ننظر يف طبيعة  اأن  لنا 

تناولتها،  التي  ال�رسدي  البناء  م�ستويات  حيث  من 

يف  ا�ستخدمتها  التي  والو�سائل  التقنيات  حيث  ومن 

ومن  وحتليًل،  درا�سًة  امل�ستويات  تلك  مع  التعامل 

حيث النتائج التي خرجت بها وك�سفت عنها. وتاأتي 

الزاوية الثالثة )التاأثري( باعتبارها نتيجة للزاويتني 

-اأو ال�سمتني- ال�سابقتني، فالنقد ال�سامل العميق، ال 

ويف  موؤثرا.  يكون  اأن  الباحث-  نظر  وجهة  -من  بد 

الدرا�سة  اأ�سئلة  اقرتاح  مت  الثلث  الزوايا  هذه  �سوء 

املحررة اأعله.

اتبع  املطروحة  �سئلة  االأ عن  جابة  االإ طريق  وعلى 

الباحث منهجا و�سفيا حتليليا. وملا كانت امل�ساحة 

الدرا�سة �سيقة ن�سبيا، مل يكن  الزمنية املتاحة لهذه 

يف املتناول تق�سي جميع اأفراد جمتمع الدرا�سة، اأي 

العمانية  الق�سة  نقدية يف  درا�سات  كتب من  ما  كل 

يف  متناثر  الدرا�سات  هذه  بع�س  اإن  اإذ  الق�سرية، 

موا�سع �ستى يف ال�سحف واملجلت، وعملية تتبعها 

ثم،  ومن  ن�سبيا.  طويل  وقتا  تتطلب  عليها  والتوفر 

تلك  من  عينة  على  اال�ستغال  من  منا�س  يكن  مل 

الكتب  �سمت  اإذ  جدا،  ممثلة  عينة  وهي  الدرا�سات، 

حتت  حاليا  وهي  للن�رس  املعدة  والكتب  املن�سورة، 

الطبع، والدرا�سات املن�سورة �سمن اإ�سدارات املنتدى 

اأخ�سعت  التي  والدرا�سات  فالكتب  وعليه  دبي.  االأ

من  زمنيا  مرتبًة   – تية  االآ هي  والتحليل  للو�سف 

حدث-: قدم اإىل االأ االأ

وىل، 1991،  1- ندوة التجربة الق�س�سية العمانية االأ

يقطني،  د.�سعيد  من  لكل  ثلًثا  درا�ساٍت  �سمت  وقد 

ن�رسها  وقد  ال�رسيحي.  و�سعيد  عثمان،  واعتدال 

دبي �سمن ح�ساد اأن�سطته لعام 1991م. املنتدى االأ

لـ  درا�سة  املعا�رسة،  العمانية  الق�سة  يف  قراءة   -2

العربية  اللغة  بق�سم  م�ساعد  اأ�ستاذ  ال�ستيوي  د.اأحمد 

األقيت  حما�رسة  وهي  قابو�س.  ال�سلطان  بجامعة 

اإ�سدارات  �سمن  ون�رست   ،1998 دبي  االأ باملنتدى 

من  »مناذج  عنوان  حتت   ،2000 عام  املنتدى 

 -1996 دبي  االأ باملنتدى  األقيت  التي  املحا�رسات 

1999م«.

ح�ساد  املعا�رسة،  العمانية  الق�سة  يف  قراءات   -3

من  الفرتة  يف  دبي  االأ املنتدى  اأقامها  التي  الندوة 

خرة 1422هـ، املوافق 16 و17   28 و29 جمادى االآ

�سبتمرب 2001م، وقد �سمت الندوة �ست درا�سات لكل 

من: د.اأ�سية البوعلي، د. اأمين ميدان، د.طه عبد احلميد 

زيد، د.حممد بن �سامل املع�سني، د.�سمري هيكل، نا�رس 

بن �سليمان ال�سبيبي.

الق�سرية  للق�سة  ال�رسدية  البنية  الربيع،  اآمنة   -4

العربية  املوؤ�س�سة   ،2000-1980 عمان  �سلطنة  يف 

للدرا�سات والن�رس، بريوت، 2005م.

يف  الق�سرية  الق�سة  املو�سوي،  �رسف  بن  د.�سرب   -5

وزارة   ،2000 عام  وحتى   1970 عام  من  عمان 

الرتاث والثقافة، م�سقط، 2006م.

الثانية - درا�سة نقدية  القلعة  6- د. �سياء خ�سري، 

يف الق�سة العمانية املعا�رسة.

من  نقدية  »اأوراق  ال�سم�س  قر�س  حترك  �سعفة   -7

اأما�سي اأ�رسة كتاب الق�سة يف عمان للعامني 2007، 

و2008، اإعداد �سليمان املعمري ومازن حبيب.

وىل »ال�سمول«: - الزاوية االأ

ول: ال االأ نحاول يف هذه الفقرة اأن جنيب عن ال�سوؤ

عمان  يف  الق�سرية  الق�سة  نقد  جهود  متكنت  هل 

املجاميع  جميع  والتحليل  بالدر�س  ت�سمل  اأن  من 

الق�س�سية؟

على نحو ما اأ�رست اأعله، لي�س يف مقدور هذه الورقة 

اأن تتق�سى وتتعقب جميع جهود نقد الق�سة العمانية، 

وال �سيما ما كان يف بداياتها. لذلك، يبدو من ال�سعب 

ا  وملَّ دقيقة.  اإجابة  املطروح  ال�سوؤال  عن  جابة  االإ

هميته،  الأ ال�سوؤال  هذا  طرح  جتاوز  مكان  باالإ يكن  مل 

التي ت�سمنتها  �سارات املختلفة  االإ عملُت على تعقب 

مراجعة  مع  الدرا�سة،  عينة  مثلت  التي  الكتابات 

وامللحق  املجلت  من  جلزء  جًدا  و�رسيعة  متعجلة 

الثقافية املحلية التي كانت بحوزتي وقت اإعداد هذه 

واأ�سدد  مبدئي،  جواب  ا�ستخل�س  اأجل  من  الورقة، 
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على �سفة )مبدئي(، عن ال�سوؤال املطروح.

ن�ساأتها  منذ  الق�سرية  العمانية  الق�سة  تتحرك  مل 

يف  حتى  حا�رسا،  النقد  كان  فقد  النقد؛  عن  بعيدا 

يف  والتثاقل  البطء  عليه  بدا  واإن  وىل،  االأ البدايات 

�سدارات  حركته ملجاراة الوترية املت�سارعة حلركة االإ

ينفي  واملتثاقل  البطيء  احل�سور  وهذا  الق�س�سية. 

يف  تردادها  على  درج  التي  الغياب  تهمة  عنه 

وال  بالق�سة،  املهتمني  الكثري من  منا�سبات خمتلفة 

التوثيق  من  ن�ستفيد �سمًنا  اأنف�سهم.  الق�سا�س  �سيما 

اجليد للحركة الق�س�سية يف عمان الذي قدمه د.�سرب 

يف  الق�سرية  )الق�سة  كتابه  يف  املو�سوي 

عمان من عام 1970 وحتى عام 2000( 

وهي  عمانية،  ق�س�سية  جمموعة  اأول  اأن 

وال�سادرة  بلل،  حمد  الأ املنايا«  »�سور 

نقدية  بقراءة  حظيت  1981م،  عام 

للكاتب عبد ال�ستار خليف من�سورة يف 

وثاين   .1983 عام  الوطن،  جريدة 

العمانية  الق�س�سية  املجموعات 

اخل�سيبي،  ملحمود  للبيع«  »قلب 

وال�سادرة عام 1983، قوبلت بنقد 

الذع لعبداللـه الريامي، من�سور يف 

جريدة عمان يف العام نف�سه. والقراءتان، 

كما ن�ست�سف من االقتبا�سات التي اأوردها املو�سوي، 

من  ت�سبقان،  جتعلهما  العمق  من  بدرجة  تت�سمان 

واخل�سيبي.  بلل   
ْ
جمموعتي الفني،  الوعي  حيث 

فمثل ي�سري خليف اإىل اأن يف جمموعة »�سور املنايا« 

الق�سة  ا�سم  حتت  تندرج  ال  التي  ال�سفحات  بع�س 

طلق، وعلى �سبيل املثال ال�سفحات  الق�سرية على االإ

الريامي  ويت�ساءل  »ال�سديق«)1(.  عنوان  حتت  التي 

ما اإذا كانت ق�سة »قلب للبيع« – التي اأطلقت عنوانا 

ية  روؤ اأو  خاطرة  اأو  ق�سة  اخل�سيبي-  جمموعة  على 

ذاتية، ويوؤكد اأن ق�س�س املجموعة تت�سم بالتقريرية 

باأبيات من  موؤلفها يف بع�سها  وي�ست�سهد  املبا�رسة، 

ال�سعر، كاأمنا يكتب مقالة حتتاج اإىل اإثبات)2(.

وف�سل عما كان يكتب من نقٍد بعد �سدور املجموعات 

ها مقدماٍت نقديًة بقلم  الق�س�سية، فلقد ت�سمنت بع�سُ

جند  ما  نحو  على  املتخ�س�سني،  �ساتذة  االأ بع�س 

حرر  التي  بلل،  حمد  الأ غريب(  يا  )ال  جمموعة  يف 

َنها يف بع�س  مَّ د.اأحمد دروي�س مقدمة نقدية �سَ لها 

ه يف املقطع  املوا�سع نقدا الذعا للقا�س، كالذي نقروؤ

تي: االآ

اإغراقها  »لكن ما يوؤخذ على لغة هذه املجموعة، هو 

داٍع  دون  الرومان�سية  باللغة  ي�سمى  اأن  ميكن  فيما 

التي  اللغوية  ال�سيغ  اأن  ومع  حايني،  االأ معظم  يف 

ذاتها،  يف  جميلة  تكون  قد  املواقف  هذه  يف  تختار 

اإال اأنها ال ت�سفي على العمل جماال، بل على العك�س 

قد تعطل منوه وتقدمه اأو تتناق�س مع م�سمونه )...( 

من  كثري  يف  ينت�رس  اللغوي  داء  االأ من  النوع  هذا  اإن 

ق�س�س هذه املجموعة ويف اإنتاج اأحمد بلل ب�سفة 

من  كثري  يف  الق�س�سي  احلدث  يجعل  وهو  عامة، 

يتقدم بخطى  يبدو وكاأنه  حيان  االأ

بخطى  حتركه  من  بدال  راق�سة 

ثابتة، ويجعله يف اأحايني اأخرى 

يلف حول نف�سه، ويقدم انطباعات 

يريدها  التي  هي  لي�ست  لعلها، 

الكاتب على وجه الدقة«.

ويت�سح من هذا املقطع املبطن ب�سيء 

بطبيعة  الناقد  وعي  اأن  ال�سخرية  من 

وعي  على  كثريا  متقدم  واآلياته  ال�رسد 

القا�س. 

ويف عام 1989، �سمن فعاليات امللتقى 

جمل�س  دول  يف  الق�سرية  للق�سة  دبي  االأ

يو�سف  �ستاذ  االأ قدَّم  بالكويت،  املنعقد  التعاون 

يف  الق�سرية  »الق�سة  بعنوان  نقدية  ورقة  ال�ساروين 

�سلطنة عمان«، ويف امللتقى نف�سه، قدم جربا اإبراهيم 

الق�س�سية  الن�سو�س  لبع�س  نقدية  قراءة  جربا 

العمانية اأطلق فيها حكما قا�سيا على الق�سة العمانية 

حينما قال: »... من عمان، يوؤ�سفني اأن اأقول، اإنني مل 

ق�س�سا  هناك  )لعل  ق�س�س  من  اإيل  اأر�سل  فيما  اأجد 

اإال  اأجد  اأقول مل  نها مل تر�سل اإيل(،  اأقراأها الأ رائعة مل 

كان  بع�سها  اأن  والغريب  الذكر،  ت�ستحقان  ق�ستني 

م�سحكا ب�سذاجة«)3( 

وكان  بداياتها،  العمانية يف  الق�سَة  النقُد  يهادن  مل 

�سارما يف التعاطي معها، فاأزاح ال�ستار عن العيوب، 

ى مواطن الق�سور الفني. وقد ات�سح هذا التوجه 
َّ
وعر

اللتني  الندوتني  يف  واأي�سا  اأمثلة،  من  �سبق  فيما 

دبي، يف 1991م، وعام 2001م.  عقدهما املنتدى االأ

التي  عمان«  يف  الق�س�سي  الن�س  »اأ�سئلة  ندوة  ويف 
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وقد  1996م.  �سبتمرب  يف  الثقايف  النادي  عقدها 

�سارك يف الندوات الثلث نقاد متخ�س�سون، واأ�ساتذة 

اأكادمييون.

الندوات  �سهدت  التي  الزمنية  الفرتة  امتداد  وعلى 

وامللتقيات ال�سابقة، راأى النوَر العديُد من املحا�رسات 

العمانية،  الق�سة  يف  النقدية  واملقاالت  والدرا�سات 

»تاريخ  ال�سبحي  بن حمود  اإبراهيم  درا�سة  مثل  من 

الق�سة وتطورها يف عمان« 1986، ومقالة د.اإبراهيم 

العمانية  الق�سة  يف  �سطورية  االأ »الروح  �سعراوي 

ال�سكلية«  املغامرة  »�سجن  ومقالة   ،1988 القدمية« 

اإبراهيم  ودرا�سة  الدين1994م،  بدر  ح�سن  ملحمد 

اليحمدي »الق�سة الق�سرية يف �سلطنة عمان« 1989، 

يف  الق�س�سية  »التجربة  الكندي  حم�سن  ودرا�سة 

»قراءة  ال�ستيوي  د.اأحمد  وحما�رسة   ،1995 عمان« 

ودرا�سة   ،1999 املعا�رسة«  العمانية  الق�سة  يف 

وعاء  املكان  املكان:  »جتليات  اليحيائي  د.�رسيفة 

منوذجا«  الق�س�سي  الت�سعينيات  اإنتاج  التناق�سات 

»املغامرة  ال�سيخ  د.خليل  وحما�رسة   ،2002

والتجريب لتاأ�سي�س اأفق الكتابة الق�س�سية العمانية« 

نقدية  ية  »روؤ لوؤة  لوؤ الواحد  د.عبد  ودرا�سة   ،2003

حول الق�سة الق�سرية ب�سلطنة عمان«، ودرا�سة بربارة 

عمان«،  �سلطنة  يف  الق�سرية  الق�سة  »تطور  بول�سكا 

ودرا�سات اأخرى غريها)4(.

عمان،  يف  الق�سرية  الق�سة  نقد  جهود  َجْت  ُتوَّ ولقد 

ر�سالة  وىل  االأ متخ�س�ستني،  اأكادمييتني  بدرا�ستني 

ال�رسدية  »البنية  بعنوان  2002م  عام  ماج�ستري 

للفرتة  عمان  �سلطنة  يف  الق�سرية  والق�سة  للرواية 

من )1985-2000(« للباحثة والناقدة اآمنة الربيع. 

الق�سرية يف �سلطنة عمان  ور�سالة دكتوراه »الق�سة 

�رسف  بن  ل�سرب  2000م«  وحتى   1970 عام  من 

وزارة  طريق  عن   2006 عام  و�سدرت  املو�سوي، 

الرتاث والثقافة.

يف �سوء ما�سبق اأخل�س اإىل اأن املجموعات الق�س�سية 

والبالغ  و2000،   ،1970  
ْ
عامي بني  ما  ال�سادرة 

ربعني جمموعة بح�سب د.�سرب  عددها ما يزيد عن االأ

النقدية  الدرا�سات  من  بالعديد  حظيت  املو�سوي)5(، 

اأو  قراءات  �سورة  يف  كان  بع�سها  املتخ�س�سة، 

ق�س�سية  اأوجمموعات  ملجموعة  خم�س�سة  درا�سات 

م�سحية  درا�سات  �سورة  يف  كان  وبع�سها  بعينها، 

كادمييتني امل�سار اإليهما. واأكاد  �ساملة كالدرا�ستنْي االأ

اأن هناك جمموعة ق�س�سية، ولو واحدة، خلل  اأ�سك 

الفرتة املذكورة، مل تخ�سع للدرا�سة النقدية الفاح�سة 

يف �سوء اجلهود النقدية امل�سار اإليها اأعله.

 2000  
ْ
عامي بني  ما  ال�سادرة  الق�س�س  اأما 

جمموعة  وخم�سني  �ستًّا  عددها  والبالغ  و2008م، 

املعمري  �سليمان  اأعدها  التي  الببليوجرافيا  بح�سب 

والنقد  الدرا�سة  يف  حظوظها  فاإن  حبيب)6(،  ومازن 

قبل  ال�سادرة  نظرياتها  حظوظ  من  بقليل  اأقل  تبدو 

عام 2000. اإال اأن ذلك ال يعني اأبدا  اأنها مهملة على 

الدرا�سات  من  فالعديد  النقدية؛  املتابعات  م�ستوى 

على  ظهرت  الفرتة  هذه  جمموعات  تناولت  التي 

الثقافية،  وامللحق  وال�سحف  املجلت  �سفحات 

وهي من الكرثة والتوزع بحيث ي�سعب تق�سيها يف 

جدا.  قليلة  اأمثلة  عليها  اأ�سوق  لكني  العجالة،  هذه 

ن�رس د.�سياء خ�سري يف جملة نزوى العدد 51 درا�سة 

بعنوان »جدل احل�سور والغياب يف الق�سة العمانية 

الق�سرية، عبد العزيز الفار�سي منوذجا«. ويف العدد 49 

من املجلة نف�سها، كتب د.وليد حممود خال�س قراءة 

يف جمموعة )جارة الوادي( لطيبة الكندي، ويف العدد 

ملجموعة  قراءة  املنذري  يحيى  القا�س  قدم  نف�سه، 

يف  املراأة  »عذابات  بعنوان  خلفان  لب�رسى  )رفرفة( 

ق�س�س جمموعة رفرفة«. ويف ملحق �رسفات-جريدة 

�ستاذ نا�رس اأبوعون  عمان 23 يناير2008م، قدم االأ

الرحبي  �سيف  بن  حممد  ملجموعة  نقدية  قراءة 

»وقال احلاوي«. وقدم القا�س حممود الرحبي قراءة 

اخلا�س  اأ�رسعة  ملحق  يف  املنجي  نا�رس  ملجموعة 

مثلة جمرد  االأ الوطن 23-9-2008م. هذه  بجريدة 

نزر ي�سري من في�س الدرا�سات والقراءات النقدية التي 

اإىل  املحلية.  ال�سحافة  ازدهارا على �سفحات  ت�سهد 

 ،2007 عامي  يف  الق�سة  كتاب  اأ�رسة  بذلت  ذلك، 

من  نقدية  قراءات  تقدمي  يف  ة  جادَّ جهودا  و2008، 

جمموعة   30 من  كرث  الأ ومهتمني  متخ�س�سني  قبل 

ق�س�سية. 

يفرد  كتابني  بظهور  ال�سابقة  اجلهود  ُتوَِّجْت  ولقد 

ول منهما م�ساحة وا�سعة لق�س�س ما بعد 2000،  االأ

ال�سابقة  املجموعات  بع�س  على  ال�سوء  ت�سليط  مع 

لهذا التاريخ، اأما الثاين فيقت�رس على ما �سدر خلل 

ول هو كتاب الدكتور �سياء  عام 2006 وما بعده. االأ
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الق�سة  يف  نقدية  درا�سة  الثانية:  )القلعة  خ�سري 

حترك  )�سعفة  كتاب  هو  والثاين  الق�سرية(،  العمانية 

ومازن  املعمري  �سليمان  اإعداد  من  ال�سم�س(  قر�س 

املقدمة  الدرا�سات  من  منتقاة  عينة  وي�سم  حبيب، 

الثقايف.  النادي  الق�سة يف  ُكتَّاب  اأ�رسة  اأم�سيات  يف 

فق  االأ يف  يلوح  الكتابني،  هذين  اإىل  �سافة  وباالإ

الق�سرية  الق�سة  تتناول  اأكادميية  اأطروحة  م�رسوع 

يف عمان من عام 2000 وحتى عام 2008، ت�ستغل 

�سليمان  القا�س  اأخربين  كما  عمانية  باحثة  عليه 

املعمري.

من باب اخلل�سة، اأقرر اأن جهود نقد الق�سة الق�سرية 

متكنت من حتقيق �سفة ال�سمول الن�سبي يف تغطيتها 

الق�س�سية  �سدارات  للإ النقدي  والتحليل  بالدرا�سة 

العمانية، وال�سيما ما �سدر قبل عام 2000م. واأرى 

ال�سلطنة  يف  النقد  بها  يتهم  التي  الغياب  �سفة  اأن 

لكل  وحثيثة  جيدة  متابعة  فهناك  حقيقية)7(،  غري 

اأن بع�س  اإ�سدارات ق�س�سية. �سحيح  ما ي�ستجد من 

الدرا�سات التي ُقدِّمت يف هذا ال�سياق كتبت من قبل 

قبل  من  اأو  فيها،  متخ�س�سني  ال  بالق�سة  مهتمني 

الق�سا�س اأنف�سهم، اإال اأنها اأ�ساءت م�ستويات بنائية 

هامة يف الق�سة العمانية الق�سرية. 

الزاوية الثانية »العمق«:

جنيب يف هذه الفقرة عن ال�سوؤال الثاين:

امل�ستويات  ما  النقدية:  اجلهود  تلك  عمق  مدى  ما 

التقنيات  وما  معها؟  تعاملت  التي  والفنية  البنائية 

تلك  مع  التعامل  يف  تو�سلتها  التي  الفنية  والو�سائل 

امل�ستويات؟

اإن الوعي بال�رسد، على نحو ما يقرر الناقد املغربي 

�سعيد يقطني، حتى يف الغرب، مل يتحقق اإال مع تطور 

حتليل اخلطاب ال�رسدي وظهور علمني يهمتمان به، 

الدرا�سات  يف  الع�رسين،  القرن  من  ال�ستينيات  منذ 

ال�رسديات  هما:  العلمان  هذان  نف�سها.  الغربية 

وال�سيميائيات احلكائية)8(.

ولقد كان نقد الق�سة الق�سرية يف عمان، منذ البداية، 

واعيا مبعطيات علوم ال�رسد احلديثة. ففي اأول ندوة 

عن الق�سة العمانية، وهي املنعقدة عام 1991م حتت 

دبي، نقف على توظيف واٍع وعميق  مظلة املنتدى االأ

الناقد  لبع�س املقوالت واملفاهيم ال�رسدية احلديثة. 

العمانية  الق�س�سية  التجربة  يقارب  يقطني  �سعيد 

تاأ�سي�سا على مقولة جامعة ي�سميها »ال�سوت ال�رسدي« 

لل�رسد،  كمنتج  بالراوي  يتعلق  ما  كل  فيها  يختزل 

واإنتاج له من جهة، وعلقته باملروي له، وبالكاتب، 

وبالقارئ، ومبجمل املكونات التي يت�سكل منها وهو 

العلمي  ثانية)9(. وب�سبب املنظور  ي�سكلها، من جهة 

احلديث الذي تبناه متكن من ا�ستجلء ملمح هامة 

وىل يف عمان، والوقوف  جدا يف التجربة الق�س�سية االأ

على اأمارات مرحلة جديدة اآخذة يف الت�سكل.

عثمان  اعتدال  الناقدة  وظفت  نف�سها  الندوة  ويف 

يا من  والروؤ الداخل،  يا من  الروؤ مقوالت حديثة مثل: 

الكاتب  احلداثة،  ق�س  التجريبية،  النزعة  اخلارج، 

الداخلية،  املناجاة  اأو  املونولوج  ال�سمني/الراوي، 

والت�سكيل الطباعي للغة. كما اأنها ا�ستعانت بتقنيات 

ال�سينما يف حتليل بع�س ن�سو�س طاهرة عبد اخلالق 

وحممد اليحيائي، فوظفت مفاهيم )اخليال الب�رسي(، 

)اللقطة(، )املونتاج: تقطيع ال�سور وتركيبها(، )عني 

ى  الروؤ وبف�سل  اإلخ  املنظور(...  الرا�سدة:  الكامريا 

النقاب  ك�سفت  بها  تو�سلت  التي  احلديثة  والتقنيات 

اآنذاك،  العماين  الق�س  فنية هامة يف  عن خ�سائ�س 

لدى  التجريبية  النزعة  ي�سكل  كان  ما  �سيما  وال 

الُق�سا�س ال�سباب، مو�سحًة مواطن التجديد والتميز، 

هذا  اإليها  ينزلق  قد  التي  الفني  الق�سور  ومواطَن 

مواطن  اإىل  اإ�سارتها  كانت  ولقد  الفني)10(.  امل�سار 

للمطبات  النبوءة  مبثابة  الفني  وال�سعف  الق�سور 

التي �ستنزلق اإليها الق�سة العمانية بعد ذلك و�ستعاين 

منها لفرتة زمنية طويلة ن�سبيا.

ال�رسيحي،  م�سلح  �سعيد  ال�سعودي  الناقد  �سنَّ  وقد 

الق�سة  ُكتًّاب  على  �سعواء  حملة  نف�سها،  الندوة  يف 

املظفر،  و�سعود  بلل،  اأحمد  اأمثال:  من  التقليديني 

و�سادق عبدواين، انطلقا من ت�سور ع�رسي لوظيفة 

واأبرز  الق�سرية  الق�سة  لفن  دقيق  وفهم  دب،  االأ

خ�سائ�سه التي متيزه عن غريه من الفنون ال�رسدية 

خرى كالرواية وامل�رسحية، ليو�سح اأ�سكال الق�سور  االأ

بني  اخللط  ومظاهر  ول  االأ اجليل  اأعمال  يف  الفني 

جنا�س النرثية التي وقعوا فيها)11(. االأ

اإن هذا الوعي مبفاهيم ال�رسد احلديث، وتوظيفها اجليد 

يف حتليل الن�سو�س الق�س�سية يح�رس كذلك يف بع�س 

التي  الثانية  الق�س�سية  الندوة  يف  املقدمة  وراق  االأ
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وراق  دبي عام 2001م. من تلك االأ عقدها املنتدى االأ

نظري  مدخل  الق�س:  »فنية  البوعلي  د.اأ�سية  ورقة 

ودرا�سة تطبيقية«)12(. قبل اأن ُتعمل الناقدة مب�سع 

الدر�س والتحليل يف الن�سو�س الق�س�سية املختارة، 

اأْت مبدخل نظري عرفت فيه القارئ مبفهوم ال�رسد،  َوطَّ

وعنا�رس الق�سة من �سخ�سية، وحوار، وحدث، وحبكة، 

التحليلية  ممار�ستها  ويف  ولغة.  وزمان،  ومكان، 

احلديثة،  ال�رسدية  املفاهيم  توظيف  عند  تقف  مل 

معطيات  كذلك  وظفت  بل  الغائب،  ب�سمري  كال�رسد 

ال�سينمائي يف حتليلها لق�سة »حبات الربتقال  الفن 

املنذري.  �سلم  ليحيى  بعناية«  مما املنتقاة  و

اقت�رست  اأنها  الدرا�سة  هذه  على  يوؤخذ 

على خم�سة ن�سو�س فقط، لتمثل ثلثة 

الرومان�سي،  االجتاه  فنية:  اجتاهات 

الواقعي،  واالجتاه  ق�ستان،  ومتثله 

واالجتاه  واحدة،  ق�سة  ومتثله 

اإن هذه  التجريبي، ومتثله ق�ستان. 

كافية  تكن  مل  ال�سغرية  العينة 

ا�ستخل�س  من  الناقدة  َن  لُتَمكِّ

العمانية  للق�سة  عامة  �سمات 

االجتاهات  يف  املعا�رسة 

الثلثة امل�سار اإليها.

د.اأمين  ورقة  النظر  تلفت  نف�سها  الندوة  ويف 

ميدان »جتليات الزمان واملكان يف الق�سة العمانية 

الناقد ر�سد  اأوىل«، حيث يحاول  الق�سرية- مقاربة 

جتليات الزمان واملكان يف الق�سة العمانية الق�سرية، 

اآليات  على  وقف  وقد  وتوظيفهما.  ر�سدهما  واآليات 

ب�ستمولوجي،  االأ الر�سد  مثل:  املكان،  لر�سد  متعددة 

والر�سد  وال�سم،  وال�سمع  كالب�رس  باحلوا�س  الر�سد 

)اللون(،  كالر�سم  خرى،  االأ الفنون  تقنيات  با�ستخدام 

َد  َر�سَ بالزمان  يتعلق  وفيما  وال�سينما.  وامل�رسح 

الواقعية،  كتاب  موقف  هو  ول  االأ خمتلفني،  موقفني 

ويهيمن فيه اخلط الت�ساعدي املتنامي للزمان دون 

قطع لتدفقه اأو تفتيت لت�سل�سله. والثاين هو موقف ق�س 

)اأو احل�سا�سية اجلديدة( حيث احلد من تدفق  احلداثة 

حقيقية  باأزمنة  واالحتفاء  واحد،  اجتاه  يف  الزمن 

اأزمنة نف�سية، من خلل تقنيات جديدة،  تتقاطع مع 

وتيار  الداخلي،  واملونولوج  الوراء،  اإىل  كاالرتداد 

ق�رسها  على  الورقة  لهذه  ويح�سب  واحللم.  الوعي، 

لبع�س  كذلك  ُهها  وتنبُّ املكثفة،  الدقيقة  ملحظاُتها 

الق�سا�س فيما  التي وقع فيها بع�س  الفنية  املاآخذ 

يتعلق باملكان والزمان.

املذكورتني  الندوتني  يف  ا�ستعر�سنا  ما  نحو  وعلى 

من  لكل  كادمييتني  االأ طروحتني  االأ اأن  جند  اأعله، 

د.�سرب املو�سوي واآمنة الربيع ت�ستقيان ب�سكل مبا�رس 

جرائية من معطيات  اهما النقدية واأدواتهما االإ يف روؤ

تتقاطع  التي  خرى  االأ والفنون  احلديث  ال�رسد  علم 

د.�سرب  اأطروحة  كانت  واإذا  وامل�رسح.  كال�سينما  معه 

لها الوايف والعميق لكل ما كتب قبلها يف  تتميز بتمثُّ

نقد الق�سة العمانية، وت�سجيل خل�سة وافية له، مع 

اأطروحة  تبدو  الهامة،  �سافات  االإ بع�س 

وجراأًة  ا�ستقلليًة  اأكرث  الربيع  اآمنة 

نقد  تبني �سوت خا�س بها يف  يف 

وحتليلها،  الق�س�سية  املجموعات 

تبدو  اأحيانا  اأحكامها  كانت  واإن 

ومن  فنيا.  نا�سجة  وغري  مت�رسعة 

مثلة التي تت�سح فيها جراأة الباحثة،  االأ

ويربز �سوتها اخلا�س معلنا عن نف�سه، 

نقدها لعلي ال�سوايف يف جمموعة »جنون 

الوقت«، حيث تقول:

الوقت  جنون  �ساحب  جتربة  »اأما 

اإ�سداره  عند  قليل  نتوقف  اأن  في�ستدعينا 

ملا يثريه من فو�سى غري منظمة... يف جنون الوقت 

ال  الذي  اجلنون  امل�سطح،  للجنون  الن�سو�س  تنت�رس 

اإليه،  ن�سري  اأن  ميكن  �سيئا  ورائه  من  �ساحبه  يبدع 

وغري  الكتابية  نواع  االأ بني  جدا  كبري  خلط  فثمة 

اأمام  فنظل  الفا�سلة،  احلدود  فيه  تتماهى  الكتابية، 

كتابة بي�ساء!... وقد نقراأ ن�سا هو لي�س اأكرث من كونه 

خاطرة نرثية وجدانية، لغة وفكرة ومتامية. اإنها ن�س 

الليل، وال ميكن  مكبوتة جتاه  م�ساعر  ينم عن  دافئ 

كخاطرة اأن تنتمي جلن�س الق�سة الق�سرية جدا، كما 

ي�سري اإىل ذلك العنوان«)13(.

مثلة التي تدل على �سوت نقدي متميز  وكثرية هي االأ

ذكرُته  ما  اأما  التحليل.  وعمق  امللحظة  بدقة  يت�سم 

اأحكاما مت�رسعة، فهو  اأحيانا ت�سدر  الباحثة  اأن  من 

قليل وحمدود، واأ�ست�سهد عليه مبثالني اثنني:

ال�سحرة(  تعرف  ال  التي  )القرية  لق�سة  نقدها  1( يف 

خلالد العزري ت�سجل للقا�س جناحه يف اإدخالنا اإىل 

نزوى العدد �5 / ابريل �200 

14�

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 



م بواقعية فنية وا�سحة. لكنها تاأخذ عليه،  معاناة االأ

يف الوقت نف�سه، اإخفاقه يف تقدمي معطيات  ال�سخ�سية 

االجتماعية، فاأم خديجة التي تقوم عليها بنية الن�س 

ال نعرف من تكون، وملاذا طفلتها بالذات، وهل هي 

على �سلة بال�سحرة اأم ال؟)14( وفور قراءة هذا النقد 

الق�سة  على  هل  مثل:  من  اأ�سئلة  الذهن  اإىل  تتبادر 

الق�سرية فعل اأن تقدم تف�سيلت من هذا النوع؟ وهل 

اإىل  اأقرب  التف�سيلت  األي�ست هذه  اأ�سل؟  لذلك  تت�سع 

عامل الرواية منها اإىل عامل الق�سة الق�سرية؟

2( يف نقدها لق�سة )النزهة الدائرية ال�سفراء( ل�سامل 

املتكلم،  ب�سمري  يجري  الق�س  اأن  تقرر  توية،  اآل 

الراوي  الذي يهيمن عليه  ال�رسد اخلارجي  وباأ�سلوب 

اخللفية  على  �سوءا  تلقي  اأن  وبعد  املعرفة.  الوا�سع 

املكانية االجتماعية للق�سة، ت�سري اإىل اأ�سلوب تقدمي 

�سخ�سية  وهي  الق�سة  �سخ�سيات  حدى  الإ الراوي 

»�رسف  اأنه  عنه  يخربنا  حيث  البلغاري،  الرجل 

اأيامه الطويلة يف بناء بيت يتاألف من 1500 قطعة 

من الورق املقوى، رتبها مبهارة و�سرب حتى اكتمل 

البناء: بيتا، وحديقة، ومم�سى ترابيا ناعما حتف به 

الكروم )...( اأما اليوم فلم يتبق على ترحيله اإىل بلده 

�سوى �ساعات، يراها ترك�س مب�سد�س حول مع�سمه، 

بد �سكنى البيت،  و�رسعان ما اأيقن اأنها �ستحرمه اإىل االأ

وتوىل...«  وعب�س  ال�سندوق،  اإىل  واأعاده  فحطمه، 

ب�سيغة  �سوؤاال  تطرح  اقتبا�سها  الناقدة  اإكمال  وفور 

انتقادية: »من اأين للراوي كل هذه املعلومات، وكيف 

عرف  كيف  البلغاري،  حال  اإليه  �ستوؤول  ما  عرف 

و�سائط  هناك  هل  واأفكارها،  واأحا�سي�سها  م�ساعرها 

ومن  ذلك؟«)15(  كل  لي�ستنتج  الراوي  عليها  حت�سل 

وجهة نظري ال�سخ�سية اأن �سوؤاال كهذا ال مكان له يف 

ال�سياق الذي ورد فيه وال م�سوغ اأ�سل لطرحه، مبا اأن 

الناقدة قررت اأ�سل اأن ال�رسد يتم بوا�سطة راٍو وا�سع 

التقنيات  اأحد  هو  املعرفة  الوا�سع  فالراوي  املعرفة؛ 

اأن يتحدث عن تفا�سيل  التي تتيح للقا�س  ال�رسدية 

واإذا  تامة.  بحرية  والداخلية  اخلارجية  ال�سخ�سيات 

كان ثمة من �سوؤال ي�سح اأن يطرح يف مثل هذه احلالة 

يف  التقنية  هذه  لعبته  الذي  البنيوي  الدور  عن  هو 

الق�سة امل�سار اإليها، وعن مدى جناحها يف ذلك.

وعلى الرغم مما �سبق، يبقى العمل النقدي الذي قدمته 

ال�رسدي  النقد  مكتبة  اإىل  هامة  اإ�سافة  الربيع  اآمنة 

العماين، مبا حتقق له من �سمول، وعمق، وجدة.

ومن الدرا�سات الهامة التي ال ميكن جتاوزها كتاب 

يتمتع  فالناقد  الثانية«؛  »القلعة  خ�سري  د.�سياء 

اأدوات  ويوظف  ومتما�سكة،  قوية  �رسدية  بثقافة 

يكفل  ما  امللحظة  عمق  من  ولديه  دقيقة،  اإجرائية 

الق�س�سي، �سعيا  العمل  اإىل دهاليز  الدخول  له دائما 

اإىل هتك امل�ستور، وتعرية املختبئ، وف�سح املتواري. 

َد بها مل�رسوعه النقدي  يف ت�ساعيف املقدمة التي َمهَّ

اأو  اجلادة  القراءة  اإن  للنقد.  ت�سوره  حدد  الطموح 

اإىل  يهدفان  يرى،  ما  نحو  على  النقدي،  اال�ستق�ساء 

العميقة  للبنية  جت�سيدا  باعتباره  للمعنى،  الو�سول 

خلقية  للوعي الذي اأنتجه. وذلك جانب من املهمة االأ

ذات  �سا�سية  االأ مهامه  جانب  اإىل  للنقد،  والرتبوية 

دائمة  بحاجة  فنحن  واملعرفية.  اجلمالية  الطبيعة 

اإىل البحث عن بنية الن�س، واإجراء نوع من )الت�سفية 

النقدية( التي تنفي عن ال�ساحة الثقافية ما هو دخيل 

مكانه  يف  ذلك  عن  بنف�سه  يرتفع  ما  وو�سع  عليها، 

ال�سحيح، يف �سوء ما يك�سف عنه التحليل النقدي فيه 

من حمولة عاطفية وفكرية وفنّية، ويف �سوء منهج 

دا 
ّ
ية الن�س جمر ول قول احلقيقة وروؤ نقدي هدفه االأ

من كل اعتبار غري ما يتك�سف عنه من حقائق جمالية 

ونف�سية واجتماعية �سمنية اأو ظاهرة)16(. 

الن�سو�س  الناقد  قارب  الت�سور  هذا  هدي  وعلى 

�سارمة  حماكمة  وحاكمها  العمانية،  الق�س�سية 

بعيدة كل البعد عن املداهنة اأو املجاملة. وقد و�سع 

يده على الكثري من العيوب الفنية التي ال تزال الق�س�س 

العمانية ال�سابة تعاين منها وترزح حتت وطاأتها، يف 

الوقت الذي اأظهر للعيان بع�س جناحات هذه الق�س�س 

على  مثلة  االأ ومن  وخ�سو�سيتها.  تفردها  واأ�سكال 

الق�س�سية  املجاميع  بع�س  خ�سو�سية  عن  ك�سفه 

بها  اأ�ساء  التي  القراءة  تلك  وجمالياتها  العمانية 

ثمنها  حيث  ال�سوف«  »حد  توية  اآل  �سامل  جمموعة 

تثمينا عاليا: 

ال تنه�س الق�سة عند �سامل اآل تويه �ساحب هذا الن�س 

على كلمات، بل على حياة. اأعني كلمات توحي بهذه 

جمموعة  خلل  من  الورق  على  وتبتعثها  احلياة 

النغمة  اأواًل،  �سلوبية. فهناك،  االأ الو�سائل  مده�سة من 

ثرية يف ال�رسد  ال�سخ�سية للخطاب، وطريقة الراوي االأ

اأو  احلكاية،  يف  الزمن  وخلط  املبا�رس،  امل�سهدي 
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ا�ستح�سار ما هو �رسوري منه يف اللحظة املنا�سبة 

دون  اأي  الوعي.  تيار  طريق  عن  طبيعّية  وب�سورة 

ية حتدث يف املنام،  ودون حماولة  حلم يقظة، اأو روؤ

تنطوي  وما  اليومي،  املعي�س  تفا�سيل  من  للهرب 

فعال  عليه احلكاية من تتابع �رسيع وغري منتظر للأ

الب�رسية..  و�ساع  واالأ واللغات  �سماء  واالأ �سياء  واالأ

وغري ذلك من ملمح مبنى حكائي يحاول اأن ي�سنع، 

ع�سي  حكائي  منت  مع   اخلا�س  طباقه  كلل،  دون 

ك، وغري قابل للدخول يف �سكل 
ِّ
على التعريف، متحر

نهائي اأو و�سعه يف قف�س بنية �رسدية ثابتة، اإال بعد 

�سطح  على  منه  عارية  و�سظايا  اأجزاء  ونرث  تفكيكه 

الن�س وهوام�سه)17(.

يجابيتان  االإ القراءتان  ترد  نف�سه  ال�سياق  ويف 

وبركة  البني،  )اللون  الرحبي  حممود  ملجموعات 

وجمموعة  ؟()18(،  معي  متزح  ال  وملاذا  الن�سيان، 

�سياء اأقرب مما تبدو يف املراآة« ل�سليمان املعمري  »االأ

العماين  الق�س  يف  فريدة  جمموعة  اعتربها  التي 

احلديث)19(.

لبع�س  اجلميلة  االلتفاتات  هذه  من  الرغم  وعلى 

مل  مظاهر متيز الق�س العماين احلديث، والتي تبعث االأ

يف م�ستقبل اأف�سل، يوؤخذ على كتاب د.خ�سري اإفراطه 

ال�ساب،  العماين  الق�س  نقائ�س  تاأكيد  يف  ال�سديد 

خرى،  واالأ الفينة  بني  با�ستمرار  عليها  حلاح  واالإ

احلراك  ي�ستطيع  ال  الزم  قدر  باأنها  يوحي  نحو  على 

النقائ�س  اأبرز  الق�س�سي يف عمان فكاكا منه. ومن 

العماين  الق�س  فيها  و�سجن  الناقد،  كر�سها  التي 

تية: احلديث، هي االآ

خفاق: وهي البنية التي اأ�س�س لها ب�سكل   1-بنية االإ

يف  الزبيدي  اأحمد  القا�س  الناقد،  يرى  كما  �سارخ، 

ق�سته املعروفة )انتحار عبيد العماين(، والتي �سهدت 

العماين  القا�س  قدم  عندما  الحقا  التخفيف  بع�س 

احلديث، من وجهة نظر الناقد اأي�سا، بع�س التنازالت 

التي جعلت �سكناه يف املدينة احلديثة ممكنا. وعلى 

و�سعوراً  �سخرية  اأقّل  احلديث  النموذج  اأن  من  الرغم 

)بنية  اأن  اإال  وطموحاته،  واقعه  بني  باملفارقة 

النموذج  هذا  اأعماق  يف  ال�سائدة  هي  تظل  خفاق(  االإ

على  الناقد  حر�س  وقد  ال�رسدية)20(.  وتلفظاته 

اإن مل يكن كل،  خفاق يف معظم،  االإ الك�سف عن بنية 

مب�سعه  فيها  اأعمل  التي  الق�س�سية  املجموعات 

الناقد،  يرى  كما  البنية،  هذه  وخطورة  التحليلي. 

قد  واإمنا  فح�سب،  الق�س�س  �سخ�سيات  تطبع  ال  اأنها 

تنتقل اإىل الق�سا�س اأنف�سهم. فاإذا كانت نهاية »عبيد 

العماين« بطل اأحمد الزبيدي هي االنتحار، فاإنها »قد 

وعدم  �سمته  اأعني  نف�سه  الكاتب  انتحار  اإىل  تقود 

قدرته على جتاوز احلدود امللغومة التي �سمح لوعيه 

بالتحرك فيها«)21(. 

 اإن هذه النبوءة املفرطة يف �سوداويتها، والتي اأخر�س 

اأي�سا  اأطلقها  ل�سانه،  بها  وعقد  القا�س،  الناقد  بها 

هو  واعدا  م�رسوعا  ميثل  �ساب  عماين  قا�س  ب�ساأن 

القا�س عبد العزيز الفار�سي، وذلك يف معر�س حتليله 

خرية »م�سامري« والتي راأى اأنها حتولت  ملجموعته االأ

اإىل »ح�سد من العبارات الق�سرية الذكية القائمة على 

ت�سلح، مثل  اإنها  لفظية ومعنوية �سغرية.  مفارقات 

اأنها  اأو  التعب،  تعليق  اأو  وجاع  االأ لتثبيت  امل�سامري، 

ت�ستخدم للدّق يف نع�س الكاتب نف�سه، اإذا مل تكن لها 

يف  املو�سوع  البيان  هذا  يعني  فهل   !! اأخرى  فائدة 

الكاتب  تعب  عن  علن  االإ خرية  االأ املجموعة  �سدر 

وموت الكتابة ؟ »)22(.

 2- �سعف ال�سلة بالواقع، اأو اغرتاب القا�س باملعنى 

ال�سلبي للكلمة: فالقا�س العماين ال�ساب، على نحو ما 

بنف�سه  �سياء  االأ يخرب)23(  اأن  من  »بدال  الناقد،  يرى 

الفكرة  اأو  عنها،  بفكرته  اختبارها  اإىل  مّياال  جنده 

التي يعتقد اأنها فكرته. وهو ما يجعله خا�سعا لوهم 

كونه على �سلة بالعامل، يف حني اأنه لي�س على �سلة 

اإن�سان  فهو  ولذلك  وهام.  واالأ الكلمات  بغري  حقيقية 

يف  ما  ي�سقط  نه  الأ للكلمة،  ال�سلبي  باملعنى  مغرتب 

خربته  يعي�س  ال  وهو  العامل.  على  امل�سطرب  داخله 

و�ساردا  مل�ساعره  فاعل  بو�سفه  العميقة  ال�سخ�سية 

فعاله، بل حتكمه اأ�سياء واإ�سارات اأخرى من الوعي  الأ

واللوعي، حمملة بهذه امل�ساعر واالنفعاالت. والقا�س 

مانة التي يتحملها  قد يخون بذلك مهمته الفنية واالأ

التاريخية  ومرحلته  ع�رسه  على  �ساهدا  بو�سفه 

اخلا�سة  بطريقته  فيها  ما يجري  ترجمة  ودوره يف 

البعيدة عن التقليد والن�سخ«)24(.

اأن  يرى  فالناقد  املراحل:  حرق  يف  الرغبة   -3  

القا�س العماين يعاين من خلل وانحراف يف التعامل 

متّثل  التي  املرجعية  وهي  العربية.  املرجعية  مع 

ف�ساء ثقافيًا م�سانداً اأكرث �سعًة وعمقًا. فقراءُة القا�س 
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اط قبل قراءته لنجيب حمفوظ من 
ّ
دوار اخلر العماين الإ

العجيلي  ال�سلم  عبد  قبل  تامر  وزكريا  امل�رسيني، 

التكريل من  اد  فوؤ قبل  ال�سوريني، وحممد خ�سري  من 

ح�سا�س الدائم لدى هذا القا�س  العراقيني، تن�ساأ من االإ

خرية  االأ املوجة  وركوب  املراحل  حرق  ب�رسورة 

وامل�سكلة  ال�سائدة.  الق�س�سية  ا�سية 
ّ
واحل�س للحداثة 

– ثقايف  اأدبي  اأدبيًا ال يندرج يف ن�سق  اأن ن�سًا  هي 

لذلك تبدو ق�سية  �سابق عليه هو ن�س فقري وم�سّوه. 

 
َّ
مفر ال  اأمراً  د.خ�سري،  مايرى  على  املراحل(،  )حرق 

دب العماين املعا�رس)25(. منه يف االأ

وهناك نقائ�س وعيوب فنية اأخرى األح عليها الناقد، 

وي�سيق املقام عن اإيرادها هنا. واإنني اإذ اأَْحَمُد للناقد 

�رسامته املنهجية، وبعده عن املجاملت، اآخذ عليه 

َد على هذه النقائ�س ت�سديدا كبريا، وبالغ يف  اأنه �سدَّ

�سانحة  فر�سة  يرتك  ومل  وت�سخيمها،  ا�ستعرا�سها 

–رمبا  يكر�سها  نحو  على  واغتنمها،  اإال  بها  للتذكري 

بطريقة عك�سية- ويحولها اإىل اأ�سباح تطارد القا�س 

اإىل  النهاية  تدفعه يف  وت�سيق عليه اخلناق، ولرمبا 

عليه  واآُخُذ  املطبق.  ال�سمت  والتزام  الفني  االنتحار 

اأي�سا عباراته اجلارحة بالغة الق�سوة التي ا�ستخدمها 

يف نقد معظم الق�سا�س ال�سباب. واأورد عليها مثاال 

الناقد  لغة  عن  الك�سف  يف  كاٍف  لكنه  فقط،  واحدا 

تبدو  اأن  يجب  »ال  جمموعة  نقد  يف  يقول  واأ�سلوبه. 

كرواية« للقا�س هلل البادي:

البادي  هلل  ملنت  تف�سيلية  قراءة  بعملية  اأقوم  لن 

ن  الأ عديدة.  وهي  ن�سو�سه،  اأخّل�س  ولن  ال�رسدي، 

ن  ذلك يبدو بل جدوى لت�سابه لغتها ومنطلقاتها، والأ

اأو الق�س �سعيف وغري من�سبط فيها،  عن�رس احلكي 

وال يخلو اأحيانا من ا�سطناع وعدم ثبات وت�ستت )...( 

وهكذا ال يبدو اأن هلل البادي يفعل هنا �سيئا �سوى 

املجرد،  وهدفها  الق�سة  حكمة  راأ�سه  يف  ي�سع  اأن 

اللحم  ثم يك�سوه بكلمات من بعدها كلمات بدال من 

خملوقات  ينتج  ال  قد  ذلك  اأن  يدرك  اأن  دون  والدم، 

لقد   )...( واحلركة  احلياة  على  قادرة  �سوّية  ق�س�سية 

ن�سو�سه  من  عدد  يف  مّياال  يبدو  الكاتب  اأن  راأينا 

فيك�رس  يرويها،  التي  احلكاية  بطن  من  اخلروج  اإىل 

ال�سياق ويزيح الراوي ويطل براأ�سه فيما ي�سبه احلركة 

الدور  يقطع  اأن  فيها  املمثل  يحاول  التي  امل�رسحية 

ليخاطب اجلمهور وينبهه اإىل مواطن معينة يف الدور 

الذي يوؤديه )...( وكاأن املوؤلف ي�سنع هنا �سنيع بع�س 

ال�سعراء العمانيني الذين قراأنا لهم وكتبنا عنهم. فهو 

ر حياته وكلماته باأ�سكال و�سيغ خمتلفة. والدافع 
ّ
يكر

الذي  اجلوع  واإمنا  الكلم،  اإىل  ال�سهوة  لي�س  ذلك  اإىل 

ثمة  اأن  مرة  كل  يف  ي�سعر  اأن  �ساحبه  على  يفر�س 

ه حتى اإذا مل  مكانا ما خاويا يف نف�سه، وال بّد اأن ميلأ

يجد �سيئا يف املدينة التي ي�سري فيها. وال�سبيل الوحيد 

با�ستمرار  نف�سه  على  يتغّذى  اأن  هو  ذاك،  اإذ  اأمامه، 

بقية  قراءة  اال�ستمرار يف  بعدم جدوى  �ساعرين   )...(

ن�سو�س املجموعة لت�سابهها وتكرار عبارتها ولغتها 

وثيماتها الرئي�سية)26(.

وال يخفى ما يف هذا النقد من ق�سوة م�سوبة ب�سخرية 

هذا  من  نقدا  اأن  اأخ�سى  واإنني  و�سمنية.  �رسيحة 

النوع يتوخى البناء والتعمري لرمبا يتورط يف الهدم 

والتدمري.

الق�سرية  الق�سة  نقد  اأن  يت�سح  �سبق،  ملا  كخل�سة 

احلديث،  ال�رسد  علم  مبعطيات  واعيا  كان  عمان  يف 

اأن  �سحيح  جيدا.  توظيفا  واأدواته  تقنياته  ووطف 

هناك قراءات ودرا�سات نقدية متناثرة هنا وهناك مل 

حكام، كدرا�سة  تكن على نف�س امل�ستوى من القوة واالإ

النقدية  وراق  االأ وبع�س  ال�ستيوي)27(،  د.اأحمد 

دبي  املقدمة يف الندوة الثانية التي عقدها املنتدى االأ

يف 2001م، وبع�س ما ين�رس يف ال�سحف واملجلت، 

على كان ذلك ال�سوت الواعي بعملية  اإال اأن ال�سوت االأ

ال�رسد، واآلياتها، وف�ساءاتها.

الك�سف عن خ�سو�سية الق�س العماين:

اأ�سئلة  من  الثالث  ال  ال�سوؤ على  الفقرة  جنيب يف هذه 

الدرا�سة:

الك�سف  من  عمان  يف  الق�سة  نقد  جهود  متكنت  هل 

عن خ�سائ�س الق�سة العمانية الق�سرية اإن كان ثمة 

خ�سائ�س معينة؟ وهل وقفت على مراحل تطورها؟

د.�سرب  وكتاب  يجاب.  باالإ ال�سوؤال  هذا  عن  اأجيب 

املو�سوي »الق�سة الق�سرية يف عمان من عام 1970 

وحتى عام 1980« يجلي تلك اخل�سائ�س واملراحل 

ِل  بالتمثُّ ز  اأ�رست، متيَّ اأن  �سبق  نه، كما  الأ ب�سكل جيد، 

الق�سة  نقد  يف  قبله  كتب  ما  لكل  والواعي  اجليد 

مع  له،  وافية  خل�سة  وت�سجيِل  عمان،  يف  الق�سرية 

التي  مثلة  االأ الهامة واجليدة. ومن  �سافات  االإ بع�س 
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خ�سو�سية  من  جانب  عن  املو�سوي  فيها  يك�سف 

الق�سة يف عمان حديُثه عن تاأثري الغيبيات وال�سحر 

فيها:

متاأ�سلة  واخلرافات  وال�سحر  املغيبني  حكايات 

فن  اإىل  انتقلت  ولذلك  العماين،  ال�سعبي  الوجدان  يف 

هذه  يف  وال�سعبية  البيئية  التاأثريات  كاأحد  الق�سة 

ق�س�سية �سادرة  تخلو جمموعة  تكاد  وال  الق�س�س، 

اأو �سورة  واخلرافات،  احلكايات  يف عمان، من هذه 

عند  واملغيبني  ال�سحر  حكاية  وتتبع  �سورها.  من 

ما  اأو  واحدا،  ق�س�سيا  منطا  الق�سة  يف  توظيفها 

التي جتري  حداث  ب�سيناريو موحد للأ ت�سميته  ميكن 

لتغيب  فبالن�سبة  الق�س�س،  من  النوع  لهذا  بالن�سبة 

بطل  �س 
ُّ
تعر من  احلكاية  تبداأ  �سحرهم،  اأو  الرجال 

اإيذاء  يقافه ومنعه من  لل�ساحر يف حماولة الإ الق�سة 

خرين، وبعد ذلك تتحول احلكاية اإىل حتدٍّ بني بطل  االآ

الق�سة وال�ساحر، بحيث تكون كل عنا�رس القوة يف يد 

اإو  الق�سة  باإيذاء بطل  اإال  ثاأره  الذي ال يرتك  ال�ساحر 

اإيذاء اأحد اأقربائه واأحبائه، اأو التخل�س منه �سخ�سيا، 

 )نهاية جيل( و)املعلم عبد 
ْ
وهذا ما ح�سل يف ق�ستي

الرزاق( ل�سعود املظفر.

تبداأ  الق�سة  اأحداث  فاإن  بنتا،  املغيبة  تكون  وعندما 

يجعلها  مما  وح�سنها،  بجمالها  ال�ساحر  باإعجاب 

والتمتع  عليها  اال�ستيلء  يف  ال�ساحر  لطمع  عر�سة 

اأهل  يرف�س  اأو  ترف�س  وعندما  وفتنتها،  بجمالها 

بتغييبها عن  يقوم  ال�ساحر  فاإن  له،  تزويجها  الفتاة 

بينما  اأهلها،  بني  متوت  يجعلها  باأن  وذلك  اأهلها، 

ال�ساحر يف مكان  مع  وتعي�س  الواقع مغيبة  هي يف 

اآخر ب�سكل وملمح جديدة، وبدون قدرة على التذكر 

امل�سحورة،  تية:  االآ الق�س�س  يف  ذلك  ويتجلى   )...(

وقرية ال تعرف ال�سحرة، وياحلزن الدودة عندما تفقد 

ذاكرتها)28(. 

مثلة التي ُيَجلِّي فيها املو�سوي بع�س مراحل  ومن االأ

�سكال لغة ال�رسد،  ُده الأ التطور يف الق�سة العمانية، َر�سْ

حيث ي�سري اإىل اأن لغة ال�رسد يف عمان مرت باأطوار 

ثلثة: اللغة التقريرية، ثم اللغة الرومان�سية، ثم اللغة 

ال�سعرية. يف نطاق اللغة التقريرية يو�سح اأنها كانت 

لغة املجموعات الق�س�سية يف بداية كتابة الق�سة يف 

ال�سحفية.  اأو  اللغة املقالية  اإىل  اأقرب  عمان، وكانت 

ا�ستخدام  منها:  بها،  خا�سة  ملمح  اللغة  ولهذه 

ن�سائية، والعبارات ذات ال�سيغ اجلاهزة،  �ساليب االإ االأ

واالعتماد  اخلطابي،  الوعظي  التوجه  ذات  واللغة 

اللغة  اأما على م�ستوى  دبي املنمق.  االأ �سلوب  االأ على 

الرومان�سية في�سري اإىل اأن كتاب الق�سة الذين ميثلون 

باأ�سلوب  احلدث  عن  للتعبري  توجهوا  الو�سط  مرحة 

لي�س  الرومان�سية  مظاهر  وتتجلى  رومان�سية.  ولغة 

فقط يف امل�ستوى اللغوي، واإمنا يف م�سمون الق�س�س 

مو�سوعاتها  يف  الرومان�سي  التوجه  من  واقرتابها 

املا�سي  اإىل  العودة  ومنها  الق�س�سية،  وم�سامينها 

واملروج  القرية  واإىل  الطفولة  مرحلة  وخ�سو�سا 

باحل�رسة  املقرتنة  املا�سي  اأحداث  ر  وتذكُّ اخل�رساء، 

العودة  يف  والرغبة  املعي�س،  الواقع  على  مل  واالأ

يف  اأما  ال�سخ�سية.  حياة  من  ال�سابقة  الفرتات  اإىل 

الق�سة يف  كتاب  اأن  فيو�سح  ال�سعرية  اللغة  م�ستوى 

عمان يف مرحلة الحقة توجهوا اإىل تبني لغة حديثة 

جمل  يف  الق�س�سي  احلدث  تكثيف  اإىل  تتجه  مكثفة 

�رسيعة ومكثفة، وتبتعد عن احلوارات املطولة واللغة 

اللغة  الرومان�سي، وتت�سف هذه  �سلوب  املبا�رسة واالأ

بتوجهاتها ال�سعرية)29(.

اجلهود  اأجنزته  مما  م�ستفيدا  املو�سوي،  ر�سد  ولقد 

ومراحل  العمانية  الق�سة  خ�سائ�س  قبله،  النقدية 

من  الق�سرية،  الق�سة  م�ستويات  معظم  يف  تطورها، 

و�سخ�سيات، وزمان، ومكان،  �رسد، وحدث، وحبكة، 

ولغة، وحوار.

الزاوية الثالثة »التاأثري«:

ال الرابع  جابة عن ال�سوؤ نحاول يف الفقرة القادمة االإ

من اأ�سئلة الدرا�سة:

هل اأ�سهمت جهود نقد الق�سة يف تطوير كتابة الق�سة 

الق�سرية يف عمان؟

من  بكثري  اأ�سعب  ال  ال�سوؤ هذا  عن  جابة  االإ تبدو 

قيا�س  اأن  ذلك  وىل،  االأ الثلثة  �سئلة  االأ عن  جابة  االإ

اإليها  تطرقت  التي  و»العمق«  »ال�سمول«   
ْ
�سمتي

�سئلة ال�سابقة ميكن حتقيقه بالعودة املبا�رسة اإىل  االأ

عليها.  املنا�سبة  التحليلت  واإجراء  النقدية  املدونة 

هذا  يتوخى  التي  اأو»التطوير«  »التاأثري«  �سفة  اأما 

ال�سوؤال قيا�سها فمرتبطة بالن�سو�س الق�س�سية اأكرث 

ال�سفحة  هي  نها  الأ النقدية،  باملدونة  ارتباطها  من 

فيها  ويبني  ثر،  االأ عليها  ينعك�س  اأن  يفرت�س  التي 
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ال  تطورها  اأو  تاأثرها  يف  الن�سو�س  وهذه  التطور. 

كثرية،  اأخرى  لعنا�رس  واإمنا  فقط  للنقد  ت�ستجيب 

ي�سوغ  الذي  عام  ب�سكل  الثقايف  احلراك  بينها  من 

الف�سل  ويبدو  اأدواته.  ببع�س  ويزوده  القا�س  ثقافة 

اإجناز عملية  ت�سهم يف  التي  واملوؤثرات  العوامل  بني 

اأن ذلك ال مينعنا  اإال  اأو »التطوير« متعذرا.  »التاأثري« 

اإىل  نتو�سل  اأن  و�سنحاول  هميته،  الأ ال�سوؤال  من طرح 

جابة عنه ب�رسب من »احلد�س« امل�ستند اإىل بع�س  االإ

املوؤ�رسات الواقعية.

من  ال�سابقة  الفقرات  يف  اإليه  تو�سلنا  ما  بح�سب 

من  عمان  يف  الق�س�سي  النقد  متكن  البحث،  هذا 

»عمق  و�سفة  الن�سبي«،  »ال�سمول  �سفة  حتقيق 

اإذا  النقد  اأن  نظري  وجهة  ومن  والتناول«،  املعاجلة 

قوية  �سيرتك ب�سمة  اأنه  ريب  �سامل عميقا فل  كان 

ناحية  من  ينقده.  الذي  املو�سوع  تطور  م�سار  يف 

املنعقدة  وىل  االأ الق�س�سية  الندوة  اأن  الحظنا  اأخرى 

نقدية  كتابات  من  �سبقها  وفيما   ،1991 عام  يف 

النزعة  �سلبيا جدا من كتاب  اتخذت موقفا  متناثرة، 

املظفر  و�سعود  بلل  كاأحمد  التقليدية  االجتماعية 

التجريبية  النزعة  و�سادق عبدواين، واحتفت بكتاب 

اأواحل�سا�سية اجلديدة، وال اأظن اأن انتقاًدا �سديًدا والذًعا 

ول، واحتفاًء جيًدا بالثاين، لن يكونا بدون  للتوجه االأ

اأثر. لقد عملت تلك اجلهود النقدية بح�سب ما اأظن على 

التجريب واال�ستك�ساف  العمانية باجتاه  الق�سة  دفع 

على الرغم من املزالق التي تتهدد هذا االجتاه. ثم اإنه 

وبعد اأن ات�سحت الكثري من العيوب الفنية التي �سابت 

م�سار هذا االجتاه، ا�سطلع النقد بدوره يف التنبيه اإليها 

اأو بلوعي،  اإليها بوعي  والتحذير من مغبة االنزالق 

�سوات النقدية ذهبت اأدراج الرياح،  وال اأظن اأن تلك االأ

يف  بدوا  التجريبية«  »النزعة  ُق�سا�س  بع�س  اإن  اإذ 

ال�رسدية  دواتهم  الأ �سبًطا  اأكرث  اللحقة  جمموعاتهم 

وتخل�سوا  الفنية،  الناحية  من  واإقناًعا  اإتقاًنا  واأكرث 

ما  نحو  على  وىل،  االأ املجموعات  �سوائب  بع�س  من 

جند لدى حممد اليحيائي، و�سامل اآل توية، و�سليمان 

املعمري، وغريهم.

يف  الق�سة  نقد  جهود  اأن  اأرى  �سبق  ما  �سوء  يف 

كتابة  تطوير  يف  اأ�سهم  هام  بدور  ا�سطلعت  عمان 

التجريب  ممار�سة  على  وحفزها  الق�سرية،  الق�سة 

واال�ستك�ساف.
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بول �شاوول

العزلة هي االنفتاح ال�سري العميق على العامل

دخان ال�سجائر هو اأطاللنا اجلديدة

مني حاوره: �ضارل �ضهوان ور�ضوان الأ
 

كاتبان من لبنان
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حــوارات

باألف  �ل�صعر  �أن  يخاجلك  �ل�صعر�ء  بع�ض  ين�رش  حني 

�صاوول  بول  �ل�صاعر  ��صد�ر  مع  �حلال  هي  وهذه  خري 

�صجارة«  »دفرت  هما  جديدتني  �صعريتني  جمموعتني 

لل�صاعر منذ �صنو�ت  �إ�صد�ر  �آخر  �أثر يذكر« وكان  و»بال 

�ملتعدد  �صاوول  �لع�صق«.  »�صهر طويل من  عنو�ن  حتت 

�ل�صاعر �أواًل ثم �لكاتب �مل�رشحي و�أي�صًا �لناقد �مل�رشحي 

�ل�صنو�ت  »م�صل�صلة  �لتلفزيوين  �لكاتب  وكذلك  دبي  و�الأ

منذ  لبنان  لتلفزيون  كتب  ما  �أجمل  كانت  �ل�صائعة« 

ن�رشي.  �صمري  �لر�ئع  �ملخرج  �لر�حل  و�أخرجها  ن�صاأته 

و�صاوول �أي�صًا مرتجم ن�صيط لل�صعر وكان �أ�صدر �ل�صنة 

�لفائتة خمتار�ت من �صعر »بابلو نريود�«. 



�ل�صعر  �أن  بيد  �هتماماته  حجم  يف  �صاوول  يربع 

ومعناها  حياته  هاج�ض  لكونه  لديه  دومًا  يتقدم 

�ل�صعرية  �إ�صد�ر�ته  تختلف  هذ�  �إىل  �صا�صي  �الأ

�لتقليدي  ب�صكلها  �لنرثية  �لق�صيدة  كتب  وتتحول، 

�لبيا�ض  ق�صيدة  �إىل  بعدها  لينعطف  �لبد�يات  يف 

وغري  حرة  �أخرى  �أ�صكال  و�إىل  �لن�ض  �لق�صيدة  ثم 

�صكلية يف �إ�صد�ريه �جلديدين. �ل�صاوول �ملنتمي �إىل 

�أواًل باأول �الختبار  �لن�ض �ملتحرر �حلر �لذي يوؤثر 

و�لتجريب يف �للغة ويف �ل�صكل ليعلن يف �إ�صد�ريه 

�لو�حدة،  �لفكرة  �صمن  �لتد�عي  �أرجحية  �جلديدين 

�لهم �لو�حد. »دفرت �صيجار« هذه �ملجموعة �ملاتعة 

نفا�ض ك�صيجارة �صباحية وتعلن �ندالع  تخطف �الأ

�الختالجات  ومالحقة  و�ملتعة  �لهو�ض  �ملو�صوع 

يذكر«  �أثر  »بال  ويف  و�ندثاره.  دخانها  �آخر  حتى 

و�لالمعنى  و�ل�صكنات  �لذ�ت  �صاوول بخو�ء  يحتفي 

�جلديدين  �إ�صد�ريه  حول  و�لوجود.  للكائن  بدي  �الأ

كان هذ� �حلو�ر �ل�صيق مع �ل�صاعر �صاوول يف مقهاه 

�ملف�صل يف بريوت وهنا �لتفا�صيل.

l مل تكن يوماً كاتباً غزيراً  مكرثاً وفجاأة تن�رش معاً 

أي�ضاً يف فرتة واحدة  أربعة كتب وقد كتبت جميعها ا ا

متقاربة ودفعة واحدة، كيف تف�رش هذا التبدل؟

v �صحيح هذ� ولكني منذ 5 �صنو�ت مل �أكتب كلمة 

فكرية  �صعرية  بقر�ء�ت  ذلك  عرب  وتهياأت  و�حدة، 

و�لتجارب و�حلروب و�ملوت و�حلياة، بحيث �ختزلت 

جاءت  حتى   متناق�صة  و�أمور  د�خلي  كثرية  �أمور 

�للحظة وطلعت كلها باجتاهات متعددة. وحاولت 

وىل يف حياتي �أن �أكتب خم�ض جتارب يف  للمرة �الأ

�لوقت ذ�ته. يف �ليوم �لو�حد �أحيانًا �أكتب يف ثالثة 

كتب. وتقريبًا �لتجارب �خلم�ض خمتلفة �للغة وهذ� 

�صنتني  �لكتابة  ��صتمريت يف  �أمر �صعب جد�ً. طبعًا 

ون�صف بد�أتها كلها معًا و�نتهيت منها كلها تقريبًا 

معًا. مغامرة وال �أعرف �إن كنت جنحت �أو ف�صلت �أو 

كثار هنا تفجر بعد �صمت ثقيل،  جنوت من �لغرق. �الإ

على  ح�صل  �لكثري  خرية   �الأ �خلم�ض  �ل�صنو�ت  ففي 

�ل�صعيد �ل�صيا�صي و�الن�صاين و�حلروب و�الغتياالت 

يف  �لهويات  وت�صارب  و�لياأ�ض  مل  و�الأ و�ملوت 

خرية  د�خلنا و�ختالط �لق�صمات. كل هذه �ل�صنو�ت �الأ

�حتقان  على  �صاعدت  رمبا  �ليوم  �إىل   2003 من 

عادتي  وكما  ولكن  وتفجرها  �العتماالت  هذه 

كتبت ور�جعت ونقحت مر�ت كثرية هذه �لكتب. �إذ�ً 

�ملعطيات كثرية ولكن �لعمل عليها �لتجريبي كان 

وبًا �صعبًا. �ملهم يف كل ذلك بر�أيي وما �أمتناه �أن  دوؤ

يكون ما كتبته خمتلفًا عما �صبقه من �صغلي. هذ� هو 

�ملهم تدمري �لذ�ت ونفيها. بحيث ت�صبح �لق�صيدة �أو 

�صا�صي،  �لن�ض �أمامك ال ور�ءك، هذ� هو هاج�صي �الأ

�أن ال �أ�صبح ببغاء ذ�تي، باعتبار �أن جتارب �صعر�ء 

كثريين مت�صابهة منذ عقود فال هي �صجرت منهم 

�لتجارب وال هم �صجرو� من تكر�رها.

l بداية مع كتابك »دفرت �سيجارة« وهي فكرة مميزة 

وكاأنها احتفاء ب�سرية مرحلة وحياة طويلة من خالل 

مديح لفافات �سكلت يف حقبة ما رمزاً للثورة، للحرية، 

إىل هذه التف�سريات؟ أو لهوية ثقافية، كيف  ترى ا ا

v �نها رمز عمر، �صري �ل�صيجارة يف �صريتي و�لعك�ض 

ومنذ  �أدخن  بد�أت  ع�رشة  �لر�بعة  عمر  يف  �صحيح، 

كل  يف  �ل�صيجارة  تغادر  ومل  �أنقطع  مل  �لوقت  ذلك 

يف  �صيء  كل  يف  ر�فقتني  �خلوف.  ويف  �حلروب 

و�غرمت  �لبكالوريا  يف  معي  جنحت  �ملدر�صة 

مالكي  كانت  و�أهلي.  يل  �أ�صحابًا  و�صيعت  معي 

�حلار�ض بكل معنى �لكلمة. هذه �ل�صيجارة هي يف 

و�ملوت  و�النتحار  و�ملتعة  �لزو�ل  فكرة  �لنهاية 

و�حدة  دفعة  �ملذ�قات  هذه  كل  حتمل  �نها  و�للذة، 

هذه  �ملذ�قات.  هذه  كل  تختزل  و�حدة  جمة  ويف 

�ل�صيجارة هي بر�أيي رمز ح�صارة كاملة تعود �إىل 

كل  من  �لعامل  كل  يف  �لنا�ض  جامعة  هي  قرون. 

عمار. وكاأين �أتذكر قول لينني يا عّمال  �لطبقات و�الأ

ن  �لعامل �حتدو�. الأ �أوقلها يا مدخني  �لعامل �حتدو� 

ن  �ملدخنني يتعر�صون ال�صطهاد تافه ال �ن�صاين الأ

يقول  ومن  و�رشطانات  مبخاطر  تهدد  �ل�صيجارة 

و�لطبيعة  و�لبحر  �لهو�ء  �صممو�  �لذين  �أولئك  ذلك، 

ها �صيفًا و�صيفها �صتاء، و�صلت �أعمال  و�أ�صبح �صتاوؤ
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مازون و�ذ يحملون  �أولئك �لوحو�ض �إىل �لقطب و�الأ

فيا  �رتكبوها  �لتي  و�ملاآثم  �ملاآ�صي  كل  �ل�صيجارة 

ليتهم ميتنعون هم عن تخريب �لعامل وتلويثه مبثل 

ما مينعو� �لتدخني وي�صطهدون �ملدخنني.

ن�سنة،  بالأ بالذات  الن�ص  هذا  يف  يوحي  ما  ثمة   l

وكاأنها ال�سيجارة ت�سبح لديك كائناً حياً امتداداً لذاتك 

جل�سدك؟

حني  معي  بقيت  �ل�صيجارة  �أن�صنة،  هناك  طبعًا   v

�صدقاء وكل  غادر �جلميع. غادرت بيتي و�أهلي و�الأ

جلد  من  كاأنها  �ل�صيجارة.  هذه  وبقيت  ذهب  هذ� 

كاأنه  ودخانها  و�أ�صابعي  �صفتي 

�صدري،  �أنفي  من  عيني  من  يطلع 

يدخن  من  �أعرف  ال  �أحيانًا  لدرجة 

خر �أنا �أو �ل�صيجارة. عندما تتحمل  �الآ

عندما  متع�صها  تتحملك  �ل�صيجارة 

تب�صقها عندما تكون  تكون ع�صبيًا 

وحدها  متوت  وحدها  ترتكها  قلقًا 

�مر�أة. من  عندما تن�صاها كما تهمل 

�لطبيعي بعد حو�يل ن�صف قرن على 

ر�صية  و�الأ �لكوكبية  �مل�صاكنة  هذه 

ومن  �ن�صانيتك  من  جزء�ً  ت�صري  �أن  �ل�صيجارة  مع 

�نت  ت�صبه  �صعرك  لون  ورمبا  �صكلك  ومن  ح�صورك 

�ل�صيجارة  �ملعنى  بهذ�  ت�صبهك.  وهي  �ل�صيجارة 

�ل�صيجارة،  �إ�صعال  �لتدخني،   طريقة  هوية،  �أحيانًا 

طريقة و�صعها يف �لفم، كل هذ� ينم عن �ل�صخ�صية، 

مالمح  من  تاأخذ  �ملقاهي  ماكن،  �الأ هي  بل 

�ل�صيجارة. يف �ل�صبعينات كان »�لهور�ض �صو« ي�صبه 

كانو�  �لفنانني  ن  الأ و�جليتان«،  »�لغولو�ز  �صجائر 

�لربج  يف  وتوماتيك«  »�الأ مقهى  �ملدخنني.  من 

�أجمل  كانت  نها  الأ �صرت�يك«  »�لالكي  ي�صبه  كان 

�ل�صجائر عندها مع »�لكر�فن« قبل جميء »�لكنت« 

يف 1958. �أي�صًا مل يكن هناك فيلرت يف �ل�صيجارة 

�ل�صينما  يف  مريكية.  �الأ �ل�صيجارة  مع  ظهر  فهو 

ح�صور كبري لل�صيجارة وكاأنها جزء من �صخ�صيات 

�ملمثلني همغري بوغارت �أو يحيى �صاهني وكمال 

�ل�صناوي و�صادية و�ليز�بيت تايلر كانت �ل�صيجارة 

ماركة كل �صخ�صية �أو جنم وتدفع كل �لع�رش. كان 

فر�ح يقدمون �ل�صجائر ويف  ع�رش �ل�صيجارة. يف �الأ

ع�رش  ينقر�ض  بد�أ  �جلديدة  �لعوملة  مع  �لبيوت. 

�ل�صيجارة، و�ليوم وكاأن هناك بد�ية ح�صارة جديدة 

يريدون �أن ال تدوم �ل�صيجارة فيها.

اأخرى  أمور   ا إىل  ا �سيجارة«  »دفرت  كتابك  ميتاز   l

تتحا�ساها  كنت  ما  غالباً  فكاهة  حتى  أو  ا ب�سخرية 

أنها متيز �سخ�سيتك، كيف حدثت هذه  يف �سعرك مع ا

أ�سلوبك؟ النعطافة يف ا

�أنني  �أح�صو�  �ملدخنني  ن  الأ رمبا   v

جديد  �ملو�صوع  عنهم.  �أد�فع 

ومن  �صعوبته.  وهنا  وعمومي 

ناحية كتبت بب�صاطة مفخخة ميكن 

�أن  رهاين  كان  كان.  �أي  يقر�أها  �أن 

يف  �أقع  �أن  غري  من  بب�صاطة  �أكتب 

�ل�صهولة. ثم �عترب بع�صهم �أن يكون 

مو�صوع كتاب كامل عن �ل�صيجارة 

�صخرية  �نها  ذ�ته.  بحد  ملفت  �أمر 

�أ�صابها  �أمي  مثاًل  تر�جيدية. 

�أنها  يل  �أ�صارت  ب�صاعات  موتها  وقبل  �ل�رشطان 

و�صط  جيبي  من  �صيجارة  �صحبت  �صيجارة،  تبغي 

و�صعتها  �صيجارة  و�أعطيتها  �خوتي  �حتجاجات 

بفمها و�بت�صمت �بت�صامة ممحية وكاأنها �آخر �أمنية 

بهم  �حلكم  تنفيذ  قبل  حمكومني  عدة  حتققها.  لها 

تكون �أمنيتهم �أن يدخنو� �صيجارة وح�صب وال �صيء 

�آخر، مل يطلب �إمر�أة بل �صيجارة يودع فيها �لعامل.

ثمة �صغف عاملي بها.

إىل حد  أثر يذكر« وكاأمنا حجبته ا l كتابك الثاين »بال ا

أكرث  أنه كتاب ا ما جاذبية »دفرت �سيجارة« يف حني ا

أنت ما يفرق بني الكتابني  عمقاً و�سمولية. كيف حتدد ا

أ�سلوبياً؟ ا

v ثمة �ختالف بالتاأكيد »دفرت �صيجارة« هو عامل 

�له�صا�صة »بال �أثر يذكر« هو �لعامل �ملنق�صم �إىل ذ�ته 

�خلر�ب،  �ملوت،  لتبا�ض،  �الإ �جلارحة،  �لهويات  �إىل 
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بحاجة  كتبته  كما  ما  حد  �إىل  هذ�  كل  و�حلروب. 

يقاع  �الإ لغة خمتلفة وعرة مت�صظية مت�صاربة.  �إىل 

يقاع و�ل�صورة تنفي �ل�صورة، �جلملة تنفي  ينفي �الإ

وعورة  لديه  و�حد  كل  ن  الأ وعر جد�ً  كتاب  �جلملة. 

قل  د�خلية وبدنية حتى. كل و�حد منا �ليوم على �الأ

يحمل ع�رش هويات �أو �أكرث ت�صتبه �أحيانًا تتعار�ض 

جروحنا،  �ليوم  هي  �لهوية  وتتمزق.  �أحيانًا 

�لهويات �لطائفية �لعلمانية �لعربية �لقروية �لفنية 

ت�صنع  هويات  هذه  كل  �حلنونة  �لعدو�نية  �لعنفية 

من  فيها  ما  لكل  غنى  ما  نوعًا  وت�صكل  و�حد  كل 

نزف وجروح. هذ� �لرجل �لذي يريد 

�أن يكون نف�صه كاأمنا ب�صورة و�حدة 

بق�صمة و�حدة يعجز عن ذلك. هناك 

�أحيانًا  فيه  �أ�صخا�ض  عدة  وكـاأمنا 

يعرفها و�أحيانًا يود �لتخل�ض منها 

و�أحيانًا يبحث عنها. كاأننا  �أحيانًا 

عن  �أو  قريننا  عن  د�ئمًا  نبحث 

�لغيبية  و�ملائية  �ملعدنية  ظاللنا 

د�خل  هو  هذ�  �لرجل  و�لدنيوية. 

م�رشحه  على  يلعب  ذ�ته  م�رشح 

�صخ�صيات عديدة يجل�ض يف �ملقهى 

�صبقه رجل قبله.  خر  �الآ �أن  يهّم يف �ملغادرة فيجد 

كل هذ� نوع من �خلوف يف �لرعب �لذ�تي و�لعزلة. 

�ل�صعي �إىل �لعزلة و�خلوف منها. كلنا ن�صعى �ليوم 

خر �لذي هو �أنا يعرف �أكرث مّني.  �إىل هذ� ونعي�صه. �الآ

�ملقاطع يف �لكتاب وكاأنها مو�صولة وكاأن �لقطع 

بني �لف�صول جزء من �ل�صخ�صية وهذ� ميّثل عذ�بنا 

كلنا. �ل�رشدية وكاأنها لنفي �ل�رشدية، �مل�رشح لنفي 

�مل�رشح، �للقطة �ل�صينمائية يف �لنهاية لنفي �لن�ض 

ال  �لذي  �ملتوتر  �لن�ض  هذ�  وخلدمة  �ل�صينمائي 

ي ت�صنيف. ينتمي الأ

التقليدية  الق�سيدة  الكتابني عن �سكل  تبتعد يف   l

وىل. هل هجرت  التي كنت قد ا�ستخدمته يف كتبك الأ

هذا ال�سكل نهائياً؟

v �إنه �بتعاد من حيث �للغة، �إمنا لي�ض من هاج�ض 

�أن ينفي كل كتاب ما �صبق. تذكر »وجه ي�صقط وال 

حو�ل« هذ�  ي�صل« �أو »�لهو�ء �ل�صاغر« وحتى »نفاذ �الأ

�أمر جيد �إذ� قلت يل كناقد �أو �صاعر �أن هذ� ينفي هذ�. 

كل كتبي تختلف عما قبلها، �أمتنى �أن تكون �مل�صاألة 

يكون  و�أحيانًا  بهذ�  قام  �أنه  يظن  �ل�صاعر  كذلك. 

ينتقل  عندما  �لو�حد  �حلرية،  هاج�ض  �إنه  �لعك�ض. 

فاإنه ميار�ض حريته  �أخرى خمتلفة  �إىل  من جتربة 

�ل�صا�صعة. عندما يكتب �ل�صاعر ق�صيدة و�حدة طو�ل 

20 �صنة يكون فقد طريقته ودربه . �إنها رمبا طريقة 

بعاد �ل�صجر كي ال متل ذ�تك وكاأنك يف بزة و�حدة  الإ

�أو ع�صكرية طو�ل حياتك. عمومًا من 

�لر�حة  يريدون  ذ�ته  �ل�صكل  يكتبون 

و�المتالء بالذ�ت وهذ� �أحيانًا مقتل 

حتى عند �صعر�ء كبار. طبعًا �أريد هنا 

و�صعر�ء  جتارب  هناك  �أن  �أالحظ  �أن 

كتبو� ق�صيدة و�حدة ويف مثل »�صان 

عّمقو�  لكنهم  وغريه  بر�ض«  جون 

�للغة  �صعيد  على  �للغوية  جتربتهم 

و�لتجربة مع هذ� حتى بع�ض �لكتاب 

�صارت  �مل�صدود.  �لطريق  يف  وقعو� 

�لرتيبة  �لعاد�ت  من  نوع  كتاباتهم 

كتب  مي�صو«  »هرني  طبعًا  متارين.  جمرد  وكاأنها 

يف كل �للغات من �لزن �إىل �لهيكو �إىل �ل�صيا�صي �إىل 

وكاأنه  �صار«  »رينيه  بينما  �لغنائية،  �إىل  �لهلو�صة 

كثيف  وورق  فروع  عندها  لكن  ر��صخة  �صنديانة 

»�صان  وكاأن  �لغيمة  وبني  �ل�صنديانة  بني  وكثري. 

جون بر�ض« بال جذور بني �الزمنة. »هرني مي�صو« 

ر�ض. وكاأن غيومه حتت �الأ

عن  �سيجارة«  »دفرت  نهاية  فهر�ص  يف  أعلنت  ا  l

»حجرة  بعنوان  أولهما  ا قريبني  جديدين  ا�سدارين 

مليئة بال�سمت« ثم »حديقة املنفى العاملي« كيف 

تقدم لنا باخت�سار مناخهما العام؟

مل  خم�ض.  �أو  �أربع  �أو  �آتية  جمموعات  ثالث  ثمة   v

عن  �النقطاع  �صنو�ت.  خم�ض  طو�ل  قبلها  �أكتب 

عند  �النقطاع  ينبوعي.  بها  جويف  تو��صل  �لكتابة 
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�لبع�ض ت�صحر. �لعزلة هي �النفتاح �ل�رشي �لعميق 

»حجرة  منها  تية  �الآ �ملجموعات  هذه  �لعامل.  على 

مليئة بال�صمت« �أو �ملوت. �نه ن�ض غريب. ثم ن�ض 

�آخر »حديقة �ملنفى �لعامي«  حول حديقتي �خلا�صة 

حلديقتي  و�حد  منفى  �نه  �ل�صطح،  على  منزيل  يف 

و�آخر يل. �أكرم حديقتي باملعنى �لعميق للكلمة حيث 

�لكالم عن �حلروب و�لتجارب. ما يجمع بني كل هذه 

�لتجارب هو �له�صا�صة من �ل�صيجارة �إىل �ملوت �إىل 

و�أخ�صاها جد�ًً  �صعب  �الأ وعرة جد�ً.  �حلد�ئق. جتربة 

ين �أحيانًا وكاأين �أ�صيع �أبو�ب �لن�ض، �أ�صطدم  بحق، الأ

�لتي  �لكتابات  �أ�صعب  من  �نها  �نزلق.  �أو  ببابه 

عود  الأ رتاح  الأ �لكتب  �أ�صدر هذه  �أن  �أحاول  كتبتها. 

�أثناء كتابتي  ين  نها �أمر عظيم جد�ً. الأ �إىل �لقر�ءة الأ

عن  �أخرى  كتب  لدي  �لقر�ءة.  عن  توقفت  تقريبًا 

�ألف �صفحة  �ل�صعر. كتاب م�رشحي من  �مل�رشح عن 

وترجمة 500 ق�صيدة لرينيه �صار وكتاب در��صات 

خرى. �صياء �الأ �صعرية �صاأعود لاللتفات �إىل �الأ

أ�سبح الن�رش ق�سية بحد ذاتها،  l هذا كثري وغزير، هل ا

مل تكن يوماً مهتماً بهذه امل�ساألة؟

ن �أكرث  v لو كان �ال�صد�ر هو �لق�صية لكان لدي �الآ

ي�صقط  »وجه  مثاًل  قلدت  كنت  كتاب.  خم�صني  من 

وال ي�صل« يف �أربعة �أو خم�صة دو�وين وغريها من 

مور �أن ي�صبح �لو�حد ببغاء ذ�ته.  �لدو�وين. �أ�صهل �الأ

خرين وال يقلد نف�صه. رمبا  ف�صل لرمبا �أن يقلد �الآ �الأ

�أ�صبح  �ل�صعر  �أ�صد ملاًل.  ن تقليد ذ�ته  يقل �صجره الأ

له مفهوم حمدد. �رشنا  يعد  ومل  و��صعًا جد�ً  عاملًا 

و�أبعد من ق�صيدة   �لقدمي  باملفهوم  �ل�صعر  �بعد من 

�لنرث باملفهوم �لقدمي. مل يعد هناك �صعر باملفهوم 

باملفهوم  كافية  تعد  مل  وحدها  و�لق�صيدة  �جلاهز 

�لعامل  يف  �صعر�ء  �ليوم  فهناك  �لقدمي.  �لتنظيمي 

وغريبة  جد�ً  و�صا�صعة  غريبة  �أماكن  �إىل  و�صلو� 

وحلت  �لقدمية،  و�لنظريات  �ملد�ر�ض  كل  وك�رشو� 

و�يديولوجيتها.  �لقدمية  �لنظرية  مكان  �لور�صة 

وهذ� �أمر �صعب جد�ً ولي�ض �صهاًل  �أبد�ً. لو ثمة جمال 

ال�صد�ر جملة �صعرية لن يكون مفيد�ً على �لطريقة 

»�أتيليه«  جتريدية  ور�صة  جملة  مطلوب  �لقدمية، 

من  جملة  حلمي  و�لبحث.  �الرجتال  على  قائمة 

�ل�صعر�ء  كل  �صيء  كل  جترب  متق�صفة  �لنوع  هذ� 

يف  ويو�صعو�  و�جلديدة  �لقدمية  جيال  �الأ كل  يف 

م�صاحة جتريبية متنوعة ويكون �لعمل على �لرو�ية 

و�ل�صعر و�حلا�صوب وكل ما هنالك. �ملطلوب ق�صيدة 

جملة  مطلوب  �لور�صة،  مفهوم  على  قائمة  جديدة 

قبيحة باملعنى �جلميل للكلمة باملعنى �لتجريبي. 

�لتجارب  يقيد  كان  ما  ن  الأ ن  �الآ مالئمة  و�ل�صاحة 

ن و�أ�صبح  مور �الآ هو �اليديولوجيا، لقد �نق�صعت �الأ

م�ض  �ل�صاعر �أكرث حرية. وهناك �صعوبة يف هذ�، يف �الأ

يديولوجيا  �الأ �أو  �لثورة  �إىل  ت�صتند  �أن  ميكن  كان 

�صوى  ت�صتند  �أن  ميكن  ال  �ليوم  �صاعر�ً.  لت�صبح 

�ل�صعر  �صوى  �صيء  �أي  يعنيك  ال  �ليوم  �ل�صعر.  �إىل 

و�لتجربة. �نتهى كل �ملا�صي.

l وكاأين بك �رشت متفائالً مب�ستقبل ال�سعر يف حني 

أن كل من هنالك ل يحكي �سوى عن زواله وانكما�سه؟  ا

من  �نتهينا  �أواًل  ذهبيًا،  ع�رش�ً  �ليوم  يعي�ض  �ل�صعر   v

�أو  حز�ب  �الأ �أو  �اليديولوجيات  �لتي �صنعتها  �صنام  �الأ

بدون  حر�ً   �ل�صعر  يعي�ض  وىل  �الأ للمرة  رمبا  �ملد�ر�ض. 

��صنامه �إمنا بعزلته و�ح�صا�صه وحريته. مل يعد عندنا 

يف  مرجعياتنا  �صارت  ثابتة.  �صعرية  مرجعيات 

�مل�صتقبل يف ما ال نعرفه. �أجل �أنا متفائل بال�صعر. يتنف�ض 

حريته من كل �جلهات و�لدليل �أن �ل�صعر يف لبنان مثاًل 

جنا  �لذي  �لوحيد  يكون  ويكاد  �صيء  كل  على  �نت�رش 

من �حلرب ومعه �أي�صًا بع�ض �لرو�يات. بينما �مل�رشح 

بالعوملة  ��صتهلكت  نها  الأ تر�جعت  و�لر�صم  و�ل�صينما 

ن �ل�صعر ظل على �لهام�ض ومل يكن �ملركز. مثل ع�صبة  الأ

نها نبتت يف �صخر خلف  �إليها جنت الأ �أحد  ال يحتاج 

ن �ملجتمع ال يحتاج �إليه. �لعوملة  �ل�صخر. �ل�صعر جنا الأ

ال حتتاج لل�صعر. �لعوملة جتارة، �أكرب �صاعر يف فرن�صا 

نه خمرية. �أنقذ  يبيع مائة ن�صخة وهذ� ما �أنقذ �ل�صعر الأ

ن كل موجات �ال�صتهالك ال تريده. ال يربح. �أعظم ما  الأ

ت�صبح  �صيلر«  »ب�صت  �أ�صحت  ق�صيدة  ال  �أن  �ل�صعر  يف 

�لق�صيدة »ب�صت �صيلر« حني ت�صبح تافهة. 
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�شعيد يقطني

ال�سرديات اأ�سبحت اخت�سا�سًا معرتفًا به عربيًا 

 حاوره: اإبراهيم احلجري
 

 كاتب من �ملغرب

كادميي الدكتور �سعيد يقطني  اتخذ الناقد والباحث الأ

ثرية يف امل�سهد الثقايف العربي  موقعه ومكانته الأ

اقتحمها،  التي  املجالت  يف  مكابداته  على  بناء 

الذي  الن�سي  للعامل  ال�سمولية  وتاأ�سي�سا على روؤيته 

على  وت�سييدا  والتحليل،  والبحث  بالدرا�سة  يتناوله 

اأخالقيات املثقف الذي ل يلني اأمام املثبطات التي 

الرجل  اأن  فتح�س  اأكرثها!(  )وما  �سبيله،  تعرت�س 

لذلك  وارحتل.  حل  حيثما  الثقايف  ال�سوؤال  ُيالزمه 

العمق  بهذا  ت�سي  ي�سدرها  التي  عمال  الأ كل  كانت 

نافذ  ا�ستب�سار  عن  وت�سدر  والتفكري،  التاأمل  يف 

حليثيات العمل، وعن روؤية ت�ستح�رص عنا�رص الن�سق 

يف ت�ساكلها وتعالقها وتفاعلها.

)�لتحليل �ل�رشدي للقر�آن �لكرمي(.. �صيكون ح�صيلة 

خربتي �حلياتية و�ل�رشدية و�ملعرفية 

حــوارات



وتت�صم �أعمال �صعيد يقطني بالتنوع و�لتعدد، غري �أن 

يرتهن  �لذي  �لثقايف  �ل  �ل�صوؤ �لذي يجمع حلمتها هو 

�إىل �ليومي �مللح، و�مل�صتلهم من روح �لع�رش يف �آفاقه 

هذ�  يقت�صي  �لثقايف  �ل  �ل�صوؤ كان  ولئن  �ملت�صعبة. 

�لكربى كانت يف جمال  �لرجل  ب�صمة  فاإن  �لتنويع، 

�لتي  �لر�ئدة  �صماء  �الأ بني  من  �إنه  حيث  �ل�رشديات؛ 

�أ�ص�صت �آفاق �لبحث �ل�رشدي �لعربي ود�فعت عنه حتى 

و�لبحوث  �ملوؤلفات  عرب  �صو�ء  وقوي؛  عوده  ��صتقام 

�خلطاب  حتليل  منها:  نذكر  �لتي  �ل�صيت  �لذ�ئعة 

�لرو�ئي، �نفتاح �لن�ض �لرو�ئي، �لكالم و�خلرب، �لرو�ية 

دب و�ملوؤ�ص�صة: نحو  و�لرت�ث �ل�رشدي، قال �لر�وي، �الأ

ممار�صة �أدبية جديدة، من �لن�ض �إىل �لن�ض �ملرت�بط 

)جز�آن(، �ل�رشد �لعربي... �أو عرب �مل�صاركة يف �لندو�ت 

�إ�صهاماتها  عرب  �أو  ودوليا،  عربيا  وطنيا  و�للقاء�ت 

كادمييني، حيث  �مل�صهود لها يف �لتاأطري و�لتكوين �الأ

�لذين  و�لنقاد  �لباحثني  �لعديد من  يديه  على  تخرج 

لهم ح�صورهم يف �ل�صاحة �لعربية.

من  جو�ئز  عدة  على  يقطني  �صعيد  �لدكتور  حاز  وقد 

بر�صم  مرتني:  للكتاب  �لكربى  �ملغرب  جائزة  بينها: 

جائزة  على  حاز  كما  1997م،  و�صنة   1989 �صنتي 

�ل�صبان  �لعرب  للعلماء  ردن(  )�الأ �صومان  �حلميد  عبد 

�صنة 1992م...

أكادمييا  u ُيعرف الدكتور �سعيد يقطني بكونه باحثا ا

وناقدا متمر�سا ومثقفا له اهتمامات وا�سعة تتعدد 

دب ال�سعبي  بني ال�رشد العربي القدمي واحلديث والأ

تام  انفتاح  التفاعلي؛ يف  والن�ص  الغربية  والآداب 

على العالئق ال�سو�سيوثقافية والتحولت العاملية. 

فكيف ُتَعرُف نف�َسك �سمن هذه الهتمامات املت�سعبة، 

أكرث؟؟ أين جتدُ ذاتك ا وا

�أن  باإمكاين  �أن  �أرى  عمل  كل  يف  نف�صي  �أجد  جو�ب: 

فكرنا  يف  و�لتطوير  للتفكري  جديدة  نافذة  فيه  �أفتح 

�أكرث  تت�صعب  �أن  �الهتمامات  لهذه  ميكن  �لعربي. 

و�قعنا  يف  و�ل�صيا�صي  و�الجتماعي  �لديني  لتالم�ض 

ركيزة  �إىل  يرتد  �لت�صعب  هذ�  كل  �أن  غري  وثقافتنا. 

دبي و�لثقايف  �أ�صا�صية حددتها منذ بد�ية م�صاري �الأ

وهي �ل�رشديات. �إنها توجهني �إىل �الن�صغال بكل هذه 

ن �ل�رشد موجود يف كل �صيء، وهو فعال،  �لق�صايا الأ

متاما كاحلياة.

وتعد  العربية،  بال�رشديات  كثريا  ا�سمك  يرتبط   u

أ�سا�سيا للباحثني والطالب يف العامل  كتبك مرجعا ا

العربي، وت�سعى بكل ما متلك من قوى لتاأ�سي�ص علم 

وحديثها،  قدميها  العربية  الن�سو�ص  يدر�ص  �رشدي 

وتوجيه  الداخل  من  اكت�سافها  على  يحفز  ب�سكل 

أين و�سلت اجلهود  إىل زوايا معتمة فيها. ُترى ا النظر ا

العلمية لتاأ�سيل هذا العلم عربيا؟

جو�ب: ما �أ�صجله يف �لبد�ية، كمظهر �إيجابي، هو �أن 

�ل�رشديات �صارت �خت�صا�صا معروفا ومعرتفا به يف 

جمعيات  فهناك  �حلديثة.  �لعربية  �لثقافية  �ل�صاحة 

من  �لعديد  يف  تدر�ض  �ملادة  و�صارت  وخمترب�ت، 

�لكليات �لعربية، وهناك من �صارو� يتعاطفون معها 

در��صة وحتليال. هذ� مل �أكن �أحلم به يف �أي وقت رغم 

كان  ب�صددها.  ير�ودين  كان  �لذي  �لكبري  �لطموح 

�إن هناك  �أكرث من �ملوؤيدين. بل  معار�صو �ل�رشديات 

من ��صتغل بها يف وقت ما م�صتلهما بع�ض �إجر�ء�تها، 

ن، يرى �أن �أفقها م�صدود، كما �أن هناك من  و�صار، �الآ

ن ت�صق طريقها  يقول بـ»موتها«. غري �أين �أرى �أنها �الآ

ب�صكل �أف�صل. لقد بد�أت تتو�صح مالمح �صورتها لدى 

�ملهتمني و�مل�صتغلني بها من �لعرب. وي�رشين �أن �أجد 

دول  وبع�ض  وموريتانيا  و�ليمن  ليبيا  يف  �رشديني 

و�صوريا  �لعربي  و�ملغرب  م�رش  عن  ف�صال  �خلليج، 

و�لعر�ق... 

من باأنها تتقدم �أكرث يف �لك�صف عن خ�صو�صيات   �إين �أوؤ

�ل�رشد �لعربي، �إذ� ما عمل �ل�رشديون �لعرب �ملحدثون 

و�أرى  مالئم.  ب�صكل  تطويرها  على  �لثاين(  )�جليل 

خرى من در��صات �رشدية  فيما ين�رش بني �لفينة و�الأ

ما  �لثمانينيات  منذ  �أجنز  ما  وكل  كتاباتي  ت�صتلهم 

يثلج �ل�صدر، ويربز �أن لل�رشديات، مع �لزمان، موقعا 

دبي. هاما يف فكرنا �الأ

u هل هناك ا�ستمرار للهوية ال�رشدية العربية؛ كما 

ت�سكلت يف الن�سو�ص القدمية؛ �سمن املنجز ال�رشدي 

مناط  أن هناك قطيعة مع هذه الأ أم ا العربي احلديث ا

أ�ساليب التعبري الوافدة من الغرب عن  وتوجه نحو ا

إلم يعزى ذلك؟ طريق الرتجمة؟ وا

�لعربية«  �ل�رشدية  بـ»�لهوية  تق�صد  كنت  �إذ�  جو�ب: 

�أن  �أرى  فاإين  �ل�رشد،  �إنتاج  خ�صو�صية عربية ما يف 

هذه �ل�رشدية �لعربية لي�صت �صوى ذ�ت طابع �صفوي. 
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نو�ع �ل�رشدية �لعربية �حلديثة مرتبطة  وال �صك �أن �الأ

�رتباطا وثيقا بالكتابة �لتي لها �رشوطها وقو�عدها 

�أعترب  ال  لذلك  �رشد.  �أي  على  تفر�صها  �لتي  �خلا�صة 

�لو�فدة  �لتعبري  �أ�صاليب  ينقل  �حلديث  �لعربي  �ل�رشد 

�لعربي  �ل�رشد  �إن  �لكثريون.  يدعي  كما  �لغرب  من 

يخ�صع  �لكتابي  �إىل  �ل�صفوي  �لبعد  من  بانتقاله 

�ل�صينمائي  كر�هاتها ومرغماتها، متاما كما يفعل  الإ

�لعربي. �إنه وهو يوظف �لكامري� يتاأثر ب�رشوطها وهي 

تفر�ض مالحمها. �أما م�صاألة �ال�صتفادة من �لتجارب 

وميكنني  ينكرها.  �أن  كان  ي  الأ ميكن  فال  جنبية  �الأ

�دعاء �أن �لعرب مل ي�صتفيدو� كثري� من تقنيات �لكتابة 

�ل�رشدية كما تتحقق يف �لغرب، وخري دليل على ذلك 

على  �إال  يطلعون  ال  �لعرب  �لرو�ئيني  �أغلب  �أن  هو 

�إال بعد  �لغربية، وغالبا ال يتم ذلك  �لن�صو�ض  بع�ض 

مقوماتها  �أهم  تفقد  وهي  �أي  �لعربية،  �إىل  ترجمتها 

�للغوية و�لفنية. لو �أن �لرو�ئي �لعربي ي�صتلهم �لرو�ية 

هو  مما  �أكرث  متطور�  �لرو�ئي  �إنتاجه  لكان  �لعاملية 

ميكن  تتكرر  �لتي  �لنقطة  هذه  وتف�صيل  ن.  �الآ عليه 

مع  �لعربي  �لرو�ئي  تفاعل  �صاآلة  �إىل  بنا  ينتهي  �أن 

�لرو�ية �لعاملية. 

عندما  �لعربي  �ل�رشد  عن  نف�صه  �ل�صيء  قول  ميكن 

�ل�صياق  بد�ع. ويف  �إىل ��صتثمار �لرقمية يف �الإ ينتقل 

�أعماله  �أنتج  عندما  �صناجلة  حممد  �أن  كد  �أوؤ �ل�صابق، 

وجود  عن  فكرة  �أي  عنده  تكن  مل  �لرقمية  �ل�رشدية 

�أخرى. وميكن قول  رو�يات رقمية مكتوبة يف لغات 

ن بالكتابة �لرقمية  �ل�صيء نف�صه عن �لذين يهتمون �الآ

�طلع على كتاب كامل  �إبد�عا ونقد�: فال و�حد منهم 

�أو  �ل�صعر  يف  رقمي  �إبد�ع  على  وال  �لرقميات؛  يف 

�إن �لعرب كتبو�  �ل�رشد. ومع �لزمن �صياأتي من يقول 

فكار  �الأ هي  كثرية  بالغرب؟  تاأثرو�  نهم  الأ رقميا 

لو عر�صناها  �صند و�قعي  �أي  لها  لي�ض  �لذ�ئعة ولكن 

للتمحي�ض و�لتحليل. 

يفر�ض  و�لتلقي  بد�ع  و�الإ للتو��صل  و�صيط  كل  �إن   

�رشوطه وقيوده، وتقنياته و�آلياته، وال ميكنها �إال �أن 

تلتقي مع من يوظف �لو�صيط نف�صه ب�صكل �أو باآخر. 

يف  متيل  املغربية  الرواية  إن  ا يقول  من  هناك   u

ال�سري- أو  ا اليوميات  أو  ا الذاتي  ال�رشد  إىل  ا غالبيتها 

ذاتي، وبالتايل هي ل تزال تبحث لنف�سها عن مالمح 

هوية متفردة، مقارنة مع الرواية امل�رشقية التي حققت 

أيك؟ تراكما وت�سكال ي�سمح بتحديد �سماتها. ما را

�لعربية عن مالحمها �خلا�صة  �لرو�ية   جو�ب: بحث 

�لتي ال تتعدى يف  م�رشوع. و�أف�رشه بحد�ثة �لتجربة 

�أن  حو�ل ن�صف قرن من �لزمان. ويبدو يل  �أح�صن �الأ

هيمنة �ل�رشد �لذ�تي ال يعني غياب ن�صو�ض �رشدية 

�لتجربة  هم يف  خري هو �الأ �لنوع �الأ غري ذ�تية. وهذ� 

�ل�رشد  يف  �لت�صابه  ب�صبب  وذلك  �ملغربية،  �لرو�ئية 

بـ»لعنة حممد  ت�صميته  و�أف�رش ذلك مبا ميكن  �لذ�تي، 

�صكري«.

أي القائل باأن النقد العربي  أنك توافقني يف الرا u ل �سك ا

ي�سري يف وترية بطيئة مقارنة مع تراكم املنجزات 

إىل  أ�سف ا أ�سواق الن�رش بكل تنويعاتها. ا إبداعية يف ا ال

الال  واملعايري  للقيم  وال�ستناد  املجاملة  نقد  ذلك 

ثقافية ونقد املنا�سبات والكتابة حتت الطلب... الخ. 

ترى ما ال�سياقات التي زحلقت النقد العربي جتاه 

آفاق لرت�سيخ قيم نقد  هذا املنعطف اخلطري، وهل من ا

أ�سيل ذي ثوابت جمالية وثقافية؟  ا

جو�ب: تتطور �ملنجز�ت �لرو�ئية فعال بوترية �رشيعة 

�لر�أي  �أو�فقك  �لتي  �لنقدية  �ملو�كبة  �إىل  بالقيا�ض 

تق�رش  عديدة  �أ�صباب  وهناك  متعرثة.  باأنها  متاما 

يف  �لدخول  �أريد  ال  �ملو�كبة.  عن  �لعربي  �لنقد  باع 

تفا�صيل ما �أ�صميَته بنقد �ملجامالت و�ملنا�صبات وما 

نه يف ر�أيي ال يدخل يف باب �لنقد. ما  �صاكل ذلك، الأ

�صاأحتدث عنه هو تلك �ملمار�صة �لثقافية �لتي تنه�ض 

على �أ�ص�ض حمددة يف �لو�صف و�لتقومي. 

 لقد حتول م�صار �لنقد �لعربي منذ �لثمانينيات ب�صبب 

�لفرت�ت  يف  حتكمه  كانت  �لتي  �النطباعية  جتاوزه 

�ل�صابقة. كان �لنقد �لعربي ممار�صة مثقفني لهم هموم 

دب  �الأ �إىل  ي�صتندون  وكانو�  و�صيا�صية،  �جتماعية 

�لتي يت�صيعون لها  فكار  �الأ د�ر�صني وناقدين لتعميم 

لذلك.  ذريعة  �ملتخذ  دب  �الأ مد�فعني عنها من خالل 

هذ�  يف  جناز�ت  �الإ و�أهم  �أغلب  كانت  �ل�صبب  ولهذ� 

عالم �لثقايف. �مل�صمار تت�صل بال�صحافة و�الإ

�صارت  �لثمانينيات  منذ  يتبلور  بد�أ  �لذي  �لنقد  مع   

�لعملية �لنقدية تتكئ على معرفة حمددة مبفاهيمها 

�أن  ميكن  ال  خا�صة  ثقافة  هذ�  ويتطلب  و�إجر�ء�تها. 

ينفع معها �النطباع �أو �لتكوين �لثقايف �لعام. ولهذ� 
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جناز�ت �لنقدية منذ هذه �حلقبة  �العتبار �صنجد �أهم �الإ

كادميي و�جلامعي. تت�صل �ت�صاال وثيقا بالبحث �الأ

دبي �لذي يت�صكل من خالل عمل �لباحث   �إن �لنقد �الأ

با�صتمر�ر،  ت�صدر  �لتي  بد�عات  �الإ يو�كب  �أن  يهمه  ال 

�لذين  و�أغلب  و�إ�صكاالت خا�صة.  بق�صايا  نه معني  الأ

جديد  يو�كبون  قلما  �جلامعية  �أطروحاتهم  ينهون 

تو��صل  �لتي  هي  منهم  قلة  ن  الأ دبية  �الأ عمال  �الأ

و�إمكانية  قدرة  لهم  �لذين  �أما  بد�ع.  باالإ �الهتمام 

لالن�صغال باملو�كبة، فال عدة نظرية لديهم. ولعل هذ� 

بد�ع  �لنقد و�الإ �لتي جتعل �مل�صافة بني  �صباب  �الأ من 

ف�صيحة جد�.

بداية  مع  العربي  كادميي  الأ البحث  حال  كيف   u

ال�سورة  و�سطوة  العوملة  وحتديات  الثالثة  لفية  الأ

وحترير ال�سوق واملد التكنولوجي الذي جعل احلياة 

برمتها �سيئا افرتا�سيا؟ وهل هناك توجه لتاأ�سي�ص 

ؤطر م�ساريع كربى لها عالقة باحلاجات  خمتربات تو

ال�سو�سيوثقافية التي تفرزها دينامية املجتمع؟

�لنقد  �لق�صية جزء من و�قع  �أن هذه  جو�ب: يبدو يل 

معينني  �أفر�د  جمهود  �لنقد  ظل  لقد  �لعربي.  دبي  �الأ

�لبحث  وبهاج�ض  جهة،  من  دب  �الأ بحب  م�صكونني 

كادميي  �الأ �لبحث  يكن  ومل  �أخرى.  جهة  من  �لعلمي 

�لعالقة  كانت  �جلماعي.  �لعمل  على  موؤ�ص�صا  �لعربي 

�نتهازية بني �ل�صيخ و�ملريد. وما �أن ينجز �ملريدون 

كل  ويعاود  حوله،  من  ينف�صو�  حتى  �أطروحاتهم 

منهم �لتجربة نف�صها. كانت بنية �لبحث �جلامعي غري 

و�ملر�كز وفق  �لبحث و�ملخترب�ت  فُرق  موؤ�ص�صة على 

متطلبات و�رشوط �لبحث �لعلمي. ولذلك مل تنجز د�خل 

عمال  �جلامعة �لعربية �أبحاث علمية موؤ�ص�صية. كانت �الأ

فردية تن�صب �إىل ع�صامية �لباحث و�جتهاد�ته فقط. 

فهل �أجنز �جلابري -مثال- م�رشوعه حول بنية �لعقل 

�لعربي بدعم من �أي جامعة مغربية �أو عربية؟ وهل 

وفرت له ميز�نية وفرق للبحث ت�صاعده على �لعمل؟ 

كان كل عمله من مبتدئه �إىل منتهاه عمال »�إ�صافيا« 

ينجزه �إىل جانب عمله يف �لتاأطري و�لتدري�ض. وق�ض 

على ذلك بالن�صبة للعروي وطيب تيزيني... 

�ملغرب،  يف  مثال،  �لعايل،  �لتعليم  �إ�صالح  مع  ن  �الآ  

وخمترب�ت  للبحث  فرق  ت�صكيل  �رشورة  �أمام  �رشنا 

ومر�كز. لكن ت�صكيل هذه �لبنيات رهني بتوفري �ملن�صق 

لدعم  عنها  يبحث  �أن  عليه  موؤ�ص�صات  مع  ل�رش�كات 

م�رشوعه. فهل �أنا كباحث، مثال، مطلوب مني �لقيام 

�أن  باحثا،  كون  الأ مني،  �ملطلوب  �أم  �لعلمي  بالبحث 

�أكون وكيال جتاريا �أبحث عن �ملوؤ�ص�صات �لتي ميكن 

�أن تدعم �مل�رشوع �لذي �أود �لقيام به؟ 

�أرى �أن عدم تخويل ميز�نيات حقيقية للتعليم �لعايل، 

�صن�صتغل  فاإننا  جديدة،  تنظيمية  بنيات  �صكلنا  و�إن 

�لعلمي  للبحث  معيقة  وهي  �لقدمية،  بالذهنية 

�أن  �لعربي  �لعامل  يف  ميكننا  �ل�صبب  ولهذ�  �جلماعي. 

نتحدث عن باحثني جيدين، ولي�ض عن علماء. �إننا ال 

على  �لكالم  هذ�  وين�صحب  علمية،  بنيات  على  نتوفر 

ن�صانية، ون�صبيا  دبي �ن�صحابه على �لعلوم �الإ �لنقد �الأ

عن �لعلوم �حلقة.

u يف ظل عوملة كا�سحة، ُهم�ص دور املثقف العربي، 

�سو�سيوثقافية، يف  دينامكية  وغاب حقه يف خلق 

أن يكون فيه املالذ عندما يخطئ  الوقت الذي يجب ا

�سلطة  تراجع  عن  ؤول  امل�سو فمن  ويزل.  ال�سيا�سي 

أمل يف عودة  الثقافة يف ال�ساحة العربية، وهل من ا

ال�سيا�سي  عمى  يوقف  الذي  القوي  املثقف  �سوت 

ويخلق توازنات بديلة؟ 

�إذ  د�ئما.  ومه�صم  مهم�ض  �لعربي  �ملثقف  جو�ب: 

و�أن  �ملد�ح،  �ل�صاعر  دور  ميثل  �أن  �أبد�  منه  �ملطلوب 

من  موكب  يف  مي�صي  كان  �لذي  كالبحرتي  يكون 

يف  و�نخرط  �ل�صاعر،  هذ�  غري  كان  �إذ�  �أما  �لعبيد. 

بهم،  نكل  �لذين  �ل�صعر�ء  م�صري  فلينتظر  �ل�صيا�صة، 

�أو  �حلاكم  �أعد�ء  نهم  الأ عد�م  �الإ �أو  للحرق  تعر�صو�  �أو 

زنادقة، و�لتهم �مل�صوغة للحكم جاهزة.

يف  معلقا  لي�ض  عنه  نتحدث  �لذي  �لعربي  �ملثقف   

فر�غ. �إنه مو�طن كباقي �ملو�طنني. و�إذ� كان ر�أ�صماله 

�لرمزي ز�ده �ملعريف، فاإن دوره ال ميكن �أن ي�صطلع 

�إطار �ملوؤ�ص�صة. ما هي  �إال يف  كمل  �لوجه �الأ به على 

وجتعل  �ملثقفني  حتت�صن  �أن  ميكن  �لتي  �ملوؤ�ص�صات 

�أم  و�لرو�بط؟  �الحتاد�ت  �جتماعية؟  وظيفة  لدورهم 

�ملتعلقة  حز�ب  �الأ جلان  �أم  �لثقافة؟  وز�ر�ت  ردهات 

بكتابة  يكتفون  �أم  وجدت؟  �إن  �لثقايف  بالعمل 

و�إ�صد�ر  و�ملجالت  �جلر�ئد  يف  و�لزو�يا  �ملقاالت 

�لكتب و�نتظار �ملكافاآت؟ 

دب  لقد ناق�صت جزء� من هذه �لق�صايا يف كتابي »�الأ

نزوى العدد 58 / ابريل 2009 

163

ان

لل�رشديات،

مع الزمان، 

موقعا هاما 

يف فكرنا

دبي. الأ

حــوار .. حــوار .. حــوار 



غياب  و�عتربت   )2001( و�ل�صلطة«  و�ملوؤ�ص�صة 

�ملوؤ�ص�صة �ملدنية عن�رش� قويا يف غياب دور �ملثقف. 

»م�رشوع«  �أي  بغياب  �أو  با�صتبعاد  ذلك  وف�رشت 

�لعلمي  �لعمل  م�صتلزمات  من  ينطلق  عربي  موؤ�ص�صي 

�لتي  �حلقيقية  طار�ت  �الإ تغيب  ولذلك  و�جلماعي. 

و�لرو�بط و�الحتاد�ت خري  �ملثقفني.  �أن جتمع  ميكن 

دليل على ذلك. فهي ف�صاء�ت �إد�رية لي�ض غري، وذلك 

منها  ي  الأ ولي�ض  �لفر�غ  ل�صد  �أنها  هو  ب�صيط  ل�صبب 

م�رشوع ثقايف ملمو�ض. 

و�ل�صبعينيات  �ل�صتينيات  يف  يديولوجيا  �الإ كانت 

عامل »جتميع« للمثقفني، حتى و�إن كانو� ي�صتغلون 

قل �أفق للتفكري يجمع �لهو�ج�ض  �صذر مذر. كان على �الأ

يديولوجية  �الإ �ملو�قف  تغري  لكن  �لت�صور�ت.  ويوحد 

ووجهات �لنظر يجعل هذ� �لعامل »موحد� عابر�«. لذلك 

يديولوجية �لتي كانت  عندما مت جتاوز �ملنظومة �الإ

دور  �نفرط  �ال�صرت�كية(  )�لقوميةـ  �ملثقفني  »جتمع« 

�ملثقف و�صار متفرجا على �مل�صهد �ل�صيا�صي، وحتى 

دبية �أو �لثقافية �صارت ممار�صة بال حما�ض  فعاليته �الأ

وال �أفق. فهل علينا �نتظار �إيديولوجيا جديدة جتمع 

يجمع  �أن  ميكن  ما  باأن  ميان  �الإ علينا  �أم  �ملثقفني؟ 

يديولوجيا �لتي  �ملثقفني هو �لبحث �لعلمي ولي�ض �الإ

ال ميكنها �إال �أن تفرق �ملثقفني بدد�. هذ� هو �لت�صور 

دبي،  و�الأ �لثقايف  بالعمل  يتعلق  فيما  �أعتقده  �لذي 

�أن  وذلك بناء على كل تاريخنا �حلديث، وبناء على 

عمل �ملثقف هو �أن يبني �لت�صور�ت ويد�فع عن �لقيم 

�ل�صيا�صية  �لتوجهات  عن  ولي�ض  مة،  لالأ يجابية  �الإ

حمدد.  �صيا�صي  م�صار  خدمة  يف  هي  �لتي  �لظرفية 

و�قعنا  قر�ءة  �أن  �أرى  �العتقاد  هذ�  �إىل  ولالنتقال 

ذ�تي  نقد  مبمار�صة  �لكفيل  هو  مبو�صوعية  �لثقايف 

م�صاك بالثو�بت و�ملتغري�ت و�لعمل  جماعي بهدف �الإ

مبقت�صاها. 

فكار وانت�سار  آفاقا كربى لتداول الأ u فتح النرتنت ا

أو  ا ح�سيب  أو  ا رقيب  دون  املنجزات  و�سيوع  الن�ص 

موجه، لكنه يف نف�ص الآن يحمل �سيفا ذا حد �سام، 

مر مب�ساألة ال�ست�سهال يف الن�رش والتداول.  يتعلق الأ

إىل عزوف كثري من الكتاب والنقاد واملثقفني  أدى ا مما ا

الفرتا�سية  العنكبوتية  ال�سبكة  عامل  ولوج  عن 

أيك؟؟ متحججني بانت�سار الرداءة وت�سجيعها. ما را

و�رشوري.  هام  �لرد�ءة  على  �الحتجاج  �إن  جو�ب: 

لكن �الحتجاج بدل �أن يثنينا عن �الهتمام بالف�صاء 

�ل�صبكي، عليه �أن يدفعنا �إىل �قتحام هذ� �لف�صاء ولي�ض 

لهوؤالء  ف�صيحا  �ملجال  وترك  �لعزوف  �أما  �لعك�ض. 

فاإنه يخلق جيال منف�صال عن �لو�قع �لفعلي، ويجعل 

»�لهوؤالء« ي�صعرون �أنهم �لبديل �لثقايف �لذي يحقق ما 

خرون �لذين مل يتمكنو� من جتاوز �لقلم  عجز عنه �الآ

مربرين  باملعلوميات  جهلهم  ور�ء  يختفون  وظلو� 

�أبد�،  دعوتي،  كانت  لذلك  و�لرتدي.  �صفاف  باالإ ذلك 

هي �أن على �ملثقفني و�لباحثني �جلادين �أن يقتحمو� 

غمار هذه �لتجربة �جلديدة، وبذلك ميكنهم قطع د�بر 

دباء. �ملتحذلقني و�أ�صباه �الأ

أ�سطورته ال�سخ�سية.  إن�سان يف هذه احلياة ا u  لكل ا

خالل  من  ال�سخ�سية  يقطني  �سعيد  أ�سطورة  ا فما 

دبي والنقدي والثقايف؟ م�رشوعة الأ

�أ�صطورتي  �أما  بعيد.  حد  �إىل  �صحيح  هذ�  جو�ب: 

�أ�صاطري  هناك  �أن  ذلك  ومعنى  �لكربى،  �ل�صخ�صية 

للقر�آن  �رشدي  حتليل  �إجناز  فهي  �صغرى،  �صخ�صية 

�لكرمي. لقد فكرت يف هذ� �لعمل منذ مدة، و�أنا �أ�صتكمل 

�إن �حل�صور  با�صتمر�ر وعلى مهل.  �لعدة �ملالئمة  له 

عن  وخمتلف  جد�  قوي  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �ل�رشدي 

�صكال �ل�رشدية �لتي تعرفنا عليها يف �ملالحم  كل �الأ

�صاطري و�حلكايات و�لرو�يات... وم�رشوع قر�ءتي  و�الأ

�ل�رشدية هذه �صيكون، �إن �صاء �هلل تعاىل، خمتلفا عن 

كل ما ُكتب عن �لق�ص�ض �لقر�آين �صو�ء من لدن �لعرب 

كل  ح�صيلة  فيه  تكون  �أن  و�أطمح  �مل�صت�رشقني،  �أو 

خرب�تي �حلياتية و�ل�رشدية و�ملعرفية.

جمال  يف  املغاربة  املبدعني  هاج�ص  أ�سبح  ا  u  

ال�رشد وغريه –كما تالحظون ذلك من خالل متابعتكم 

والتجريب حتى  املغايرة  هو  اجلديدة-  للمنجزات 

ولو كان ذلك على ح�ساب ر�سالة الن�ص وم�سمونه 

الظاهرة  هذه  فهل  جنا�سي.  الأ وانتمائه  الثقايف 

على  تخلقها  أن  ا ُيفرت�ص  التي  ثار  الآ وما  �سحية؟ 

دبية وعالئقها املت�سابكة  جنا�ص الأ م�ستوى حركية الأ

بالعنا�رش املتعددة التي حتيط بها؟

جو�ب: �أنا �أفهم �لتجريب على �أنه حماولة خللق قو�عد 

جديدة على قاعدة ممار�صة �رشدية جديدة. وما نر�ه 

ن لي�ض �صوى تنويعات على جتريب قائم. وبالتايل  �الآ
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ال جند فيه �إال �إ�صافات ب�صيطة، لكنها لي�صت جوهرية. 

و�ملغايرة.  �لتميز  على  يعمل  �أن  �ملبدع  حق  من 

�ل�رشوط  توفر  بدون  له  يتاأتى  �أن  ميكن  ال  ذلك  لكن 

�ملالئمة لذلك. ومن بينها، كما �أ�رشَت، ر�صالة �لن�ض 

�صيئا،  يقول  ال  �لذي  بد�عي  �الإ فالن�ض  وم�صمونه. 

تنويعاته  كانت  عد�ه. ومهما  يتغاير عما  �أن  له  �أنى 

�لتجريبية فاإنها تظل ال داللة لها. 

إطارات التنظيمية  u تف�ست باملغرب ظاهرة تعدد ال

الكتاب  فيها  ينخرط  التي  الثقافية  واجلمعيات 

و�سلطة  �سائع  جمد  إعادة  ا يف  أمال  ا واملبدعون 

ؤ�س�سة  مهدورة. فهل ي�سكل هذا العمل رد فعل �سد املو

أم متردا على نخبوية احتاد الكتاب  احلزبية العاجزة ا

أم هو �سعي �سليم خللق جمالت  أن�سطته ا وحمدودية ا

أم ماذا؟  أو�سع لحت�سان فورة ال�سباب وحما�سته ا ا

طار�ت �لثقافية يف �ملغرب مثل تعدد  جو�ب: تعدد �الإ

ظاهرة  على  د�ل  هو  ما  بقدر  �ل�صيا�صية،  طار�ت  �الإ

�لتعدد  �إن  �صلبية.  مقومات  ذ�ته  يف  يحمل  �إيجابية 

نهما مطلبان حيويان ال�صتيعاب  و�لتنوع مطلوبان، الأ

�لفكرية  و�ملنظومات  طياف  و�الأ �حل�صا�صيات  كل 

�صف، هو �أن هذ� �لتعدد  و�لثقافية. لكن ما نلم�صه، لالأ

ت�صابها كبري� بني  نلم�ض  ننا  الأ ولي�ض عموديا،  �أفقي 

�أ�صياء  طار�ت، وال يتميز بع�صها عن بع�ض �إال يف  �الإ

و�أمناط  طر�ئق  تطبعها  �لتي  �لذهنيات  �إن  ب�صيطة. 

و�حدة يف �لتفكري، فاإنها و�إن تعددت جتلياتها، توؤول 

�صا�ض �لذي �صدرت عنه. �إنك ترى حزبا  �صل �الأ �إىل �الأ

يخرج من رحم حزب �آخر، ويقدم نف�صه باعتباره جاء 

وبعد  م.  �الأ �حلزب  و»بريوقر�طية«  »ف�صاد«  لتجاوز 

�لتي  �أمه  من  ر�صعه  ما  ميار�ض  جنده  ق�صري  زمان 

�نف�صل عنها، حتى دب �لت�صكيك �صاريا على �جلميع، 

نه يرتجم �الختالف  �إيجابية الأ �لتعدد �صمة  ومل يبق 

�العتقاد  تاأكيد  �إىل  هذ�  �أدى  ولقد  �لتباين.  وي�صجل 

م�رشوع  غياب  يف  �إنه  �أمل�ض.  �لقنافذ  يف  لي�ض  باأن 

ثقايف وفكري حقيقي يكون �لتعدد و�لتنوع ذ� طابع 

لي�صمل  ميتد  هذ�  جند  �صف،  ولالأ وذ�تي.  �صخ�صي 

للمز�يدة  مو�صوعات  �صارت  ى  ُكربرْ ثقافية  ق�صايا 

و�ل�صغط �ل�صيا�صي. لذلك ال يعك�ض هذ� �لتعدد �ملطالب 

�إىل نزعات  للنا�ض، ماد�م يرتهن  �لو�قع �حلقيقي  به 

نرج�صية و�نتهازية.

 u و�سط الفو�سى العارمة التي تثريها نعرة العوملة 

تبتلع  الكربى  الثقافية  الهويات  أت  بدا املتحذلقة، 

ميكن  الذي  ما  نهم حمموم،  يف  ال�سغرى  الهويات 

أن يقوم به املثقفون العرب حلماية الهوية الثقافية  ا

العربية امل�ستهدفة ب�سكل كبري؟

جو�ب: �صحيح �لثقافة �لعربية م�صتهدفة كما �أن �للغة 

خرية.  ونة �الأ �لعربية و�لوجود �لعربي م�صتهدفان يف �الآ

ومتتبعني،  م�صتغلني  �جلميع،  لدى  �إح�صا�ض  هناك 

لل�صاأن �لثقايف �لعربي. لكن غياب �مل�رشوع �لثقايف 

�لعربي �لذي ي�صخ�ض �لو�قع ويقرتح �لبد�ئل �ملالئمة 

ال ميكن �إال �أن يف�صح �ملجال لـ«�خلطاب �الحتجاجي«. 

نه يظل عبارة عن ردود �أفعال، وال  وهذ� غري كاف الأ

ميكنه �أبد� �أن يرقى �إىل �لفعل �حلقيقي.

بالعمل  �صوى  يكون  �أن  ميكن  ال  �ملالئم  �جلو�ب  �إن 

وينخرط يف  ولويات  �الأ يرتب  �لذي  و�مل�صوؤول  �جلاد 

نقل �خلطاب �إىل �لعمل �أو �لفعل. وال ميكن �أن يتاأتى 

�صلوب �لعلمي يف �لتاأمل و�لتفكري.  ذلك �إال بانتهاج �الأ

�لعمل  عن  قلناه  �أن  �صبق  ما  �إىل  �أخرى  مرة  ونعود 

�لعلمي  �مل�رشوع  يف  �ملثقفني  م�صاركة  �إن  �لعلمي. 

�لعملي هو �ملدخل. �أما كرثة �لندو�ت و�لكتابات عن 

خطر �لعوملة و�رش�ع �حل�صار�ت �أو حو�رها،،، فاإنها 

رغم �أهميتها ال تقدم �صيئا ذ� بال، وال �صيما �إذ� كانت 

هو  وهذ�  فكار،  �الأ وم�صبق  �لقول  جاهز  �إىل  ترتهن 

ت�صكيل  من  تقديري،  يف  هذه،  و�حلالة  البد  �ل�صائد. 

خاليا للبحث و�لتفكري، يكون دورها ت�صخي�ض و�قع 

�لتحوالت �لتي ي�صهدها �لع�رش و�آثارها على و�قعنا، 

من  �النطالق  على  بناء  متناهية،  ودقة  مبو�صوعية 

معطيات ملمو�صة، ولي�ض بناء على ت�صور�ت م�صبقة 

وخلفيات جاهزة وذ�تية.

إىل  أول مقال ظهر لكم على م�ستوى الن�رش ا منذ ا  u

آخر كتاب يف املطبعة، ما الذي حتقق من امل�رشوع  ا

اليقطيني وما الذي مل يتح له التحقق بعد؟

�ملتتبعون  عنه  يجيب  �أن  ميكن  �ل�صوؤ�ل  هذ�  جو�ب: 

�لرتويج  �أو  ذ�تي  عن  �حلديث  �أحب  ال  و�أنا  و�لقر�ء. 

و�لطريق  ب�صيطا  �صيئا  قدمت  �أين  �أت�صور  عمايل.  الأ

�أم�صي،  �أز�ل  ما  فاأنا  ولذلك  وطويل.  ومعقد  �صعب 

و�أهيئ نف�صي ل�صباق �مل�صافات �لطويلة و�لعمر ق�صري. 

وقبل �أن �أخطو �أي خطوة �أجدين �أفكر �أكرث مما �أكتب، 
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إن احل�سور  ا

آن  ال�رشدي يف القرا

الكرمي قوي جدا 

وخمتلف عن كل 

�سكال ال�رشدية  الأ

التي تعرفنا 

عليها يف املالحم 

�ساطري  والأ

واحلكايات 

والروايات... 

وم�رشوع قراءتي 

ال�رشدية هذه 

إن  �سيكون، ا

�ساء اهلل تعاىل، 

خمتلفا عن كل ما 

ُكتب عن الق�س�ص 

آين �سواء  القرا

من لدن العرب 

أو امل�ست�رشقني،  ا

أن تكون  واأطمح ا

فيه ح�سيلة كل 

خرباتي احلياتية 

وال�رشدية 

واملعرفية.

حــوار .. حــوار .. حــوار 



قارئا  بها،  �أ�صتغل  �لتي  �لطريقة  بح�صب  فاإنه  و�إال 

عندي  يكون  �أن  �ملمكن  من  كان  ومتاأمال،  وباحثا 

ر�صيد من �لكتب و�ملقاالت �صعف ما �أجنزت �أ�صعافا 

م�صاعفة. هناك م�صاريع عديدة �بتد�أت بها يف �أزمنة 

فائتة، وهي ما تز�ل مو�صع تاأمل و��صتق�صاء، وهناك 

م�صاريع جديدة �أنحت فيها ب�صرب وهدوء، ويف ثنايا 

كتاباتي �ملختلفة مو�صوعات عدة. هناك عمل د�ئب 

ومتو��صل بالن�صبة �إيل، ول�صت نادما على حرف كتبته 

�أو موؤمتر �صاركت فيه مبد�خلة. �إن  �أو كتاب �أ�صدرته 

وحلم  ومكابد�ت،  معانيات  وليدة  عمال  �الأ هذه  كل 

بلعب دور، مهما كان ب�صيطا، يف �لثقافة �لعربية، وما 

يا �ل�صادقة. يز�ل �لليل طويال للروؤ

أنكم ب�سدد ن�رش كتاب حول الرواية الغربية،  u علمت ا

ما �رش هذا التوجه اجلديد يف كتاباتكم، هل هو الرغبة 

منابع  إىل  ا بالعودة  العرب  الروائيني  تذكري  يف 

الرواية  م�ستوى  من  تذمر  هو  أم  ا والروائع  �سول  الأ

العربية ت�سب  الروايات  أن  ا العربية اجلديدة، علما 

إليها  ا يلتفت  أن  ا دون  الن�رش  أ�سواق  ا يف  طنان  بالأ

النقاد؟

�أجنزت  �لذي  �لكتاب  هذ�  يف  تفكريي  جاء  جو�ب: 

�لفرن�صية  للرو�يات  قر�ء�تي  تقريبا من خالل  ن�صفه 

�أو �ملرتجمة �إليها. وَعن يل، من خالل مدونة معينة، 

�أنها تلتقي يف جمموعة من �ل�صمات، ومل يتم �النتباه 

خالل  ففكرت  جنبية،  �الأ �لنقدية  �لكتابات  يف  �إليها 

�أطروحة للدكتور�ه  �إقامتي يف ليون بفرن�صا ت�صجيل 

لتكون فر�صة لال�صتغال بهذه �ملدونة، وحالت عو�مل 

يز�ل  ما  �لكتاب  م�رشوع  �أن  غري  ذلك.  دون  عديدة 

قائما. هذ� من جهة.

جنبية   من جهة �أخرى، �أرى �أن �الهتمام بالن�صو�ض �الأ

�إجر�ء�ته  باختبار  وذلك  �ل�رشدي،  مل�رشوعي  تطوير 

كما �أمتثلها و�أبلورها يف �أعمايل �ملختلفة، وحماولة 

ملعاينة مدى �ن�صجامه بعد �أن ��صتغلت به على ن�صو�ض 

عربية  �رشدية  ن�صو�ض  وعلى  حديثة  عربية  رو�ئية 

�أوظفها  �لتي  و�ملفاهيم  دو�ت  �الأ �أن  بر�ز  والإ قدمية، 

بذلك  و�أقدم  كفايتها،  لها  �لعربي  �ل�رشد  حتليل  يف 

جو�با �صمنيا على �لذين يقولون بـ»خ�صو�صية« �لن�ض 

يف  ت�صكلت  �لتي  �ل�رشديات  خ�صو�صية  �أو  �لعربي، 

تربة غري عربية، وذلك عن طريق تو�صيح �أن طريقة 

عملنا من�صجمة ومتكاملة، وميكن توظيفها يف حتليل 

جنبي �صو�ء ب�صو�ء. �ل�رشد �لعربي �أو �الأ

 وثالثا، فيما يتعلق بالن�صو�ض �لعربية �حلديثة، فاأنا 

عنها.  كتابات  �أقدم  خرى  و�الأ �لفينة  وبني  �أو�كبها، 

�إنها �ملر�وحة بني �لقدمي و�حلديث و�لعربي و�لغربي 

غناء �مل�رشوع وتطويره. الإ

أو مثقفا  أو ناقدا ا أن تكون كاتبا ا ما الذي يعني ا  u

لفية الثالثة، زمن ال�سباق ال�ساري نحو امتالك  يف الأ

املعنوية  الرثوات  انطفاء  زمن  املادي،  أ�سمال  الرا

إن�سانية؟ وخفوت ومي�ص القيم ال

�أن  �أرى  ين  الأ �مل�صاألة،  هذه  يف  �لر�أي  جو�ب:�أخالفك 

�لكاتب و�ملثقف و�لناقد يف �أي زمان ر�أ�صماله �حلقيقي 

لفية كما يف �أي زمان  ن�صاين. ويف هذه �الأ هو �لبعد �الإ

�آخر، كان �لتناف�ض، �أبد�، قائما بني �لر�أ�صمال �ملادي 

بني  حاليا  �ل�رش�ع  �أن  و�أرى  �ملعنوي.  �أو  و�لرمزي 

مم ال يتمثل فقط يف �ل�رش�ع �ملادي �لذي ال ميكن  �الأ

�أو �لتغا�صي عنه. ولكن �ل�رش�ع �حلقيقي هو  نكر�نه 

يف �متالك �ملعرفة و�لعلم. وعن طريق �متالك �ملعرفة 

يد�ر �ل�رش�ع يف خمتلف �صوره ويخا�ض. �إن �ل�رش�ع 

مر يف  ن، بعد� معرفيا �أكرث مما كان عليه �الأ يتخذ، �الآ

�أي زمان �صابق. �أل�صنا يف ع�رش �ملعلومات و�ملعرفة؟ 

وعلى �ملثقفني �لعرب �أن يلعبو� �لدور �ملنوط بهم من 

وبذلك  وتطويرها،  وجتديدها  �ملعرفة  حت�صيل  �أجل 

ل ال �لياأ�ض،  ميكنهم �مل�صاهمة يف �إ�صاعة روح �لتفاوؤ

ن�صاين بدل �النكباب على  و�لقيم �ل�صامية ذ�ت �لبعد �الإ

�لكاآبة و�النغالق و�النعز�ل. وال  �لذ�ت و�جرت�ر روح 

فهم  يف  باالنخر�ط  �إال  ت�صوري،  ح�صب  ذلك،  يتاأتى 

م�صتوى  �إىل  �الرتقاء  على  و�لعمل  وحتوالته  �لع�رش 

�صهام يف �لع�رش  �أعلى من �لفهم ليكون ذلك مدخال لالإ

�إيجابي يخدم تطلعاتنا كاأمة وي�صتجيب  من منظور 

�لو�قع  يف  فاعل  موقع  لنا  يكون  �أن  يف  لطموحاتنا 

�لذي نعي�ض فيه.
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�ملكان �الأول، هو مكان �لطفولة، �لقرية �لتي ولدت 

فيها )�لغافات( هي �لقرية �لتي �صهدت ميالدي.

بد�خلية  بهال  والية  تتبع  �لتي  �لقرية  تلك  يف   

ومنها  و�ل�صبا  �لطفولة  مر�بع  كانت  عُمان 

�لتقطت عيناي �ملدى �ملت�صع لف�صاء جبل �لكور 

عيني  مالمح  ت�صكالت  به..  �ملحيطة  و�جلبال 

�لطفولة ال تن�صى حيث �جلبال �ل�صاهقة وظاللها 

ً مبناخاتها �للينة و�لقا�صية كانت  و�لبيئة �جماال

�لعالمات �الأوىل �ملرت�كمة يف �لعقل �لباطن �لتي 

�صت�صكل خمزن �المد�د للمخيلة عرب �ل�صور �لتي 

.ً �صتلتقطها عني �لكامري� الحقا

عبدالرحمن الهنائي:

املكان الُعماين.. منحني ثالث جوائز عاملية

ر�ض و�الن�صان( توثيق فني بال�صور �صي�صدر قريبًا كتاب )ُعمان �الأ

كتاب )�الحتفاالت وطقو�ض �ملنا�صبات يف ُعمان(

 هو �لذي قدمني �إىل �لنا�ض كم�صور حمرتف

حــوارات



�ملبكر  �لوعي  ت�صكيل  مهمًا يف  �لبيئة دور�ً  لعبت 

طفولتي  مكان  من  تنقلت  حيث  �ملكان..  باأهمية 

�الول وهي )�لغافات( �ىل �أمكنة �أخرى مثل والية 

�ملدى  على  �جلغر�فيا  �ت�صاع  وهناك  )�مل�صيبي( 

هذ�  و�صحارى،   ، وهاد  �أودية،  جبال،  �ملفتوح/ 

�لتنوع �لبيئي مهم حيث �أتت ��صتغاالتي �لت�صويرية 

يف  ��صتقررت  الحقًا  ثم  وىل،  �الأ مكنة  �الأ تلك  من 

باخت�صار جتمع كل  �لتي هي  )�لعا�صمة(  م�صقط 

مبالمح  �صلدة  )جبال  �لبيئات  من  �لطيف  هذ� 

وخلجان،  �صو�طئ  رملية،  جبال  خمتلفة،  لونية 

و�صوق مفتوح لب�رش بلهجات متعددة ولغات(..

�إذ �أن م�صقط عندما �أتيتها كنت يف �صني �ملرحلة 

ويف  تلك.  در��صتي  فيها  �كملت  حيث  �لثانوية 

م�صقط كانت عالقتي باآلة �لت�صوير.. حيث �قتنيت 

»�لكامري�« وهياأت م�صقط �لظروف لتعلم �لبد�يات 

وىل للت�صوير �ل�صوئي. �الأ

»كامري�«  �صخ�ض  ي  الأ �لعادية  �لبد�يات  وهي 

و�ال�صدقاء  لال�رشة  �ال�صتذكار  حلظات  اللتقاط 

ي  و�أماكن �لدر��صة و�ملعي�ض، �صور تبدو عادية الأ

ل�صاب  فقط، �صور  �نها  فيها،  ال جديد  منا،  و�حد 

عنده �آلة ت�صوير.

i  i  i

�لثانوية )�لبكالوريا( مب�صقط وها  �أنهيت در��صتي 

عرب �ملحيط �الطل�صي نحو �لقارة �جلديدة  �أنا �أتهياأ الأ

 ، كلية  يف  و�العالن(  )�لدعاية  لدر��صة  )�أمريكا( 

وهناك  �جلنوبية،  بكارولينا  »�صارلوت«  مدينة 

بد�أت عالقتي بالت�صوير تاأخذ منحى مالزمًا للدر�ض 

�لر�أ�ض  ت�صكل  هنا،  و�ل�صورة  و�العالن،  فالدعاية 

�حلب  هذ�  تر�صخ  حيث  لهما،  بالن�صبة  �جل�صد  من 

للت�صوير من هو�ية �ىل �أكرب من هو�ية وجت�صد هذ� 

�ل�صينمائية  بالكامري�  �لت�صوير  طريق  عن  بد�ية  

للت�صلية  �ملبتدئني  �لهو�ة  كامري�  )8مم(  �ل�صغرية 

ولتطبيقات عملية لبع�ض �لدرو�ض.

�أخذ  و�لت�صوير  �لدر��صة  �حللقتني  تر�بط  وبحكم 

من  �أكرب  حيز�ً  ياأخذ  �ل�صوئي  بالت�صوير  �لتز�مي 
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بد�ع �لثقايف يف جمال �لت�صوير �ل�صوئي �ل�صورة �لفائزة بجائزة �ل�صلطان قابو�ض لالإ



ملرْزمة،   رغبة  �ىل  هو�ية  من  يتحول  وبد�أ  وقتي 

عرب  �أي�صا  هذ�  وتكر�ض  »�لكامري�«  فيه  رفيقتي 

و�لرتكيز  و�ملتابعة  �لقر�ء�ت 

معظم  �آخذ  باأن  �صاعدين  مما 

�لدرو�ض �ملطروحة يف م�صاقات 

�أخذ  وبهذ�  �ل�صوئي  �لت�صوير 

يتحول  �لعام  �هتمامي  �جتاه 

ودر��صي  �صخ�صي  �هتمام  �ىل 

يف نف�ض �لوقت.

�لدر��صي يف جمال  �لرتكيز  �أن  �إذ 

�لت�صوير �ل�صوئي متبوعًا بدرو�ض 

عماًل  �صكال  و�العالن  �لدعاية 

ب�رشيًا مكملني بع�صهما �لبع�ض، 

حيث �ن �العالن له �رتباط متني 

خري  جم�صد�ً  �ملرئي  بال�صكل 

جت�صيد يف �ل�صورة �ملرئية.

i  i  i 

�ذ �أن بوجود تلك �لعالقة �ملتد�خلة بينهما )�العالن 

�أكرث  منحًا  ��صتغايل  �أخذ  و�ل�صورة( 

�الهتمام  ومت  �رش�مة  و�أكرث  جدية 

من  عمالنية  نظر  وجهة  من  بالعمل 

تلقيتها..  �لتي  �لدر��صة  وفكر  منطق 

وحني رجعت �ىل ُعمان بعد در��صتي 

يف �أمريكا قل �هتمامي بتلك �جلو�نب 

خا�صة  �العالنية-   – �لت�صوير 

نحو  �لتجاري  باجلانب  و�ملرتبطة 

عالقة �أكرث حميمية مع �لكامري�.

بالن�صبة  جديدة  مرحلة  بد�أت  وبذلك 

جامعة  يف  ��صتغايل  يف  متثلت  يل 

�لت�صوير  )ق�صم  قابو�ض  �ل�صلطان 

من  �لرغبة  هذه  كر�ض  مما  �ل�صوئي( 

هو�ية ودر��صة �ىل حرفة �أتعامل معها 

بطريقة �أكرث فنية و�أكرث �حرت�فية.

�أخذ  بالت�صوير  �هتمامي  �ن  �ىل  �أ�صري  وهنا 

نطاق  يف  ول..  �الأ منحيني: 

�مكانيات  �لعمل وما وفره من 

�أريد  ما  �جناز  يف  �صاعدتني 

�أ�صدقاء  مع  ��صتغايل  و�أي�صًا 

وزمالء لهم عالقة وجتربة يف 

جمال �لت�صوير �ل�صوئي.

تخرجي  بعد  �صادف  ثانيا: 

نهاية  يف  �أقمنا  �ن  �جلامعي 

�لعام 1988 ملتقًا للم�صورين 

)جماعة  مب�صمى  �لعمانيني، 

بالنادي  �ل�صوئي(  �لت�صوير 

�لثقايف �صم عدد�ً من �مل�صتغلني 

جماعة  كاأول  �ملجال  هذ�  يف 

�ل�صلطنة و�قامت معر�صها  �ل�صوئي يف  للت�صوير 

ول يف �لعام �لتايل 1989 حتت رعاية معايل  �الأ

و�صمت  �لبو�صعيدي  في�صل  بن  حمود  �ل�صيد 

�لو�صاحي،  حممد   ، �لهنائي  )�صيف  �مل�صورين 
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�ل�صورة �لفائزة بامليد�لية �لف�صية )�أبي�ض و�أ�صود( - �ل�صني



�بر�هيم  �ملحاربي،  خمي�ض  �لها�صلي،  �صامل 

�لقا�صمي، طالب �ملعمري، و�آخرين( و�لتي �ن�صوت 

�لت�صيكلية  للفنون  �لعمانية  حتت م�صمى �جلمعية 

و�لت�صوير عند �ن�صائها عام 1993.

i  i  i

حمرتف  كمتمر�ض  �جلامعة  يف  ��صتغايل  عقب 

عاودت  �ل�صوئي  �لت�صوير  جماعة  وتكوين 

للح�صول على �ملاج�صتري يف  ثانية  �لدر��صة مرة 

من  خا�ض  ب�صكل  �ل�صوئي«  »�لت�صوير  تخ�ص�ض 

باربر�  �صانتا  مبدينة  للت�صوير(  )بروك�ض  معهد 

بوالية كاليفورنيا.

جمال  يف  �ملخت�صة  در��صتي  تطلبت  وهنا 

كتاب  ��صد�ر  �لتخرج  ر�صالة  تكون  �ن  �لت�صوير 

�ملنا�صبات  وطقو�ض  »�الحتفاالت  عن  خا�ض 

لتلك  بال�صور  توثيقي  كتاب  وهو  ُعمان«  يف 

كبري�ً  جهد�ً  مني  تطلب  و�لطقو�ض  �الحتفاالت 

و�ملقّدر(  �ملمكن  )�صمن  لر�صد  م�صنيًا  وعماًل 

�صلطنة  �أرجاء  معظم  يف  �ملنا�صبات  تلك  جميع 

مل�صور  ��صد�ر  �أول  �لكتاب  هذ�  ويعترب  ُعمان 

ُعماين �صجل فيه مالمح �ملكان �لُعماين.

د�ر  عن  �أنيقة  طبعة  يف  الحقًا  �لكتاب  و�صدر 

جارنت )Garnet( للن�رش يف بريطانيا.

i  i  i

تكري�ض  من  �صاحبها  وما  �لالحقة  �لدر��صة  تلك 

معظم  جلت  باأن  �صاعدتني  ولهو�ية  �لرغبة  لهذه 

وحاالت  لظو�هر  كتوثيق  �ل�صلطنة  مناطق 

�لتمدد  مع  وتختفي  تتغري  وطقو�ض  ومنا�صبات 

و�الت�صاع �حل�صاري و�لعمر�ين.

وقد �فادين �ال�صتغال �لت�صويري مع ذلك �لكتاب 

�لُعماين  �الن�صان  حياة  ومبعرفة  �ملكان  بتو�ثيق 

�لتي  و�لكتب  �لكتاب  �صو�ء مبا مت ر�صده يف هذ� 

�صدرت بعده.

كما �ن �لكتاب �ملذكور �صم جزء�ًً من �صور كثرية 

�لتقطتها ولدّي �ر�صيف �صور كبري للمكان �لُعماين 

بع�صًا  و�خلا�صة  �حلكومية  �جلهات  بع�ض  متلكت 

منها.

i  i  i

يل  بالن�صبة  ز�ل  ما  �لُعماين  �ملكان 

ولغريي من �مل�صورين حمفز�ً مليئًا 

�لبيئة  وتهيئ  باملفاجاأة،  دوما 

اللتقاط  �صانحة  فر�ض  و�ملكان 

فنية  طبيعة  ذ�ت  ��صتثنائية  �صور 

متميزة �صاعدين و�صاعد زمالئي يف 

�ن نلتقط �أجمل �ل�صور و�صاركنا بها 

�ملحلية  و�ملحافل  �ملعار�ض  يف 

ح�صل  وقد  و�لدولية.  و�القليمية، 

�مل�صور �لُعماين بحكم ��صتغاله على 

يلتقط  �ن  ت�صاري�صها  بتنوع  �لبيئة 

على  يح�صل  جعلته  �صوئية  �صور 

مر�كز متقدمة يف �مل�صابقة �لدولية 
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كرث من مرة وكذلك  للت�صوير �ل�صوئي »�لفياب« الأ

م�صابقات عاملية �أخرى.

بحث  د�فع  �لت�صوير  حرفة  �صكلت  يل  بالن�صبة 

�لت�صوير..  وطريقة  و��صلوب  �صكل  يف  وجتديد 

م�صتمر  ��صتغال  يف  �ي�صًا  �حلرفة  هذه  جت�صدت 

جاءتني  وهنا  جديد  كل  عن  بحثًا  وب  ودوؤ

بتوثيق  قابو�ض  �ل�صلطان  جامعة  من  �لفر�صة 

ن  �صلطنة ُعمان عرب كتاب ُم�صور قيد �لعمل �الآ

)ُعمان  بعنو�ن  ول  �الأ جملدين  من  ن 
ّ
مكو وهو 

خر )ُعمان �الن�صان( �صمن �مل�صمى  ر�ض( و�الآ �الأ

ر�ض و�الن�صان(. �لو�حد )ُعمان �الأ

�لكتاب  �صيكون  �لذي  �ال�صتغال  هذ�  و�صمن 

�صيغطي  حيث  �صاماًل  نظري-  وجهة  ح�صب   –
�أرجاء ُعمان بنظرة فنية وجمالية خمتلفة  كافة 

عن  للمعرفة  خرين  لالآ مرجعًا  )رمبا(  و�صيكون 

�ملكان �لُعماين.

)ُعمان  �مل�رشوع  هذ�  يف  ��صتغايل  خالل  ومن 

�مل�صاهمات  من  عدد�ً  قدمت  و�الن�صان(  ر�ض  �الأ

حملية  مل�صابقات   �لكتاب  من  �ملنبثقة  �لفنية 

وعربية وعاملية نلت عربها جو�ئز عاملية:

- جائزة �ل�صلطان قابو�ض يف جمال 

مبنا�صبة   2006 �ل�صوئي  �لت�صوير 

م�صقط عا�صمة للثقافة �لعربية.

)بينايل  يف  �لف�صية  �مليد�لية   -

�صود   و�الأ بي�ض  باالأ   FIAP �لغياب 

�لـ17( يف �ل�صني.

�جلائزة  على  ح�صلت   ، و�أخري�   -

وىل و�مليد�لية �لذهبية يف �ملحور  �الأ

�لعربية  �لدول  م�صتوى  على  �لعام 

و�صط يف )جائزة �آل ثاين(  و�ل�رشق �الأ

للت�صوير �ل�صوئي بدولة قطر 2008 

و�لتي ت�صلمتها هذ� �لعام 2009.

i  i  i

عبدالرحمن بن علي بن زاهر الهنائي:

�لتعليم:

للت�صوير  بروك�ض  معهد  من  �لفوتوغر�يف  �لت�صوير  يف  ماج�صتري   -

�لفوتوغر�يف )�صانتا باربر�- �لواليات �ملتحدة �المريكية( عام 2000.

مريكية للفنون �لتطبيقية  عالن من �لكلية �الأ -  بكالوري�ض يف �لدعاية و�الإ

عام 1988.

�خلربة �لفنية:

- م�صور �أول/�أ بجامعة �ل�صلطان قابو�ض من 1990 - 2009.

�أن�صطة غري روتينية:

- ت�صوير �أهم �الحتفاالت �لوطنية منذ 1989 وتكوين �أر�صيف عن جغر�فية 

خرى عمان و�صكانها بجانب �أر�صيف لبع�ض �لدول �الأ

�جلو�ئز �حلا�صل عليها:

-جائزة �ل�صلطان قابو�ض لالبد�ع �لثقايف يف جمال �لت�صوير �ل�صوئي.

- ع�صو يف جلان حتكيم لعدد من �مل�صابقات.

�لثامن  �ل�صنوي  �ملوؤمتر  �صود يف  و�الأ بي�ض  �الأ ببينايل  �لف�صية  -�مليد�لية 

عام  �ل�صني  يف  �لفوتوغر�يف  �لت�صوير  لفنون  �لدويل  لالحتاد  و�لع�رشين 

 2006

م�صتوى  على  �لعام  �ملحور  يف  �لذهبية  و�مليد�لية  �الوىل  �جلائزة   -

�ل�صوئي  للت�صوير  ثاين  �آل  جائزة  يف  �الو�صط  و�ل�رشق  �لعربية  �لدول 

بدولة قطر 2008. 

�لن�رش:

جارنت  موؤ�ص�صة  ن�رشته  �لذي  ُعمان(  و�حتفاالت  )طقو�ض  كتاب  موؤلف   -

يف �جنلرت�.

-حاليا حتت �لن�رش- كتاب من جملدين جلامعة �ل�صلطان قابو�ض »عمان 

ر�ض و�الن�صان« يوثق �ل�صلطنة بالت�صوير �ل�صوئي. �الأ

�ملحلية  و�لكتب  و�ملجالت  �ل�صحف  من  �لعديد  يف  ن�رشها  مت  �أعمال   -

و�لعاملية.
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من اأعمال الفنان غو�ستاف كليمت- النم�سا 



فـــي رثــــــاء 

الر�ســـم
فــــاروق يــو�ســـف

 
�ساعر وكاتب من العراق يقيم يف ال�سويد

ه واأتباعه، حرا�سه ول�سو�سه،  كان للر�سم دائما قدي�سوه وخونته، اأنبياوؤ

ه و�سحاذوه،  ه، كهنته وعباده، نبالوؤ ه واأعداوؤ خدمه ومتمردوه، اأ�سدقاوؤ

واأنوثته، مالئكته و�سياطينه، رقته وق�سوته،  اأحراره ورقيقه، ذكورته 

حوال اأ�سبه  غمو�سه وو�سوحه، ر�ساه وغ�سبه، غري اأنه بقي يف كل الأ

�سكال من  باملرجل الذي يرثي حياتنا باأ�سكاله، �سواء ا�ستعار تلك الأ

�سكال م�سدر  الأ تلك  كانت  اخلفية.  اأعماقه  ا�ستخرجها من  اأو  املحيط 

متعة للكثريين، ممن يجدون �سعوبة يف ال�ستمرار يف العي�ش، اأو فهم 

اأ�سباب ذلك العي�ش اإذا خال العامل من الر�سم.
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تطلقها  التي  �سوات  الأ مبوازاة  تقف  وهي  كاملو�سيقى 

تخرتعها  التي  �سكال  الأ مبوازاة  الر�سم  وقف  الطبيعة 

الطبيعة. ومثلما تلتقط املو�سيقى اأ�سواتها بتاأن وانتقاء 

حكيم فقد كان الر�سم يفعل ال�سيء ذاته مع اأ�سكاله. كان 

الر�سام،  حل�سا�سية  الدقة  �سديد  اختبار  مبثابة  النتقاء 

التعرف  الر�سام يف  تن�ساأ خربة  به  و  النتقاء  ذلك  من 

اأهميته  يكت�سب  ل  الر�سم  ن  ولأ الب�رصية.  مادته  على 

احلكم  ميزان  كان  فقد  يعاجلها  التي  املو�سوعات  من 

الدر�ش  ا�ستيعاب  على  الر�سام  قدرة  على  يعتمد  عليه 

اإن  امل�ستلهمة.  �سكال  الأ عليه  تنطوي  الذي  التخيلي 

يف  هو  اللوحة  اإىل  الطبيعي  حميطها  من  �سياء  الأ نقل 

حد ذاته عملية اإعادة خلق، لكن يف حميط تقني جديد. 

الوجه  غري  هو  املثال  �سبيل  على  ير�سم  الذي  فالوجه 

ال�سجرة  كذلك  اللوحة.  �سطح  على  حيزا  يحتل  الذي 

ينتقل  حني  والكاهن.  العارية  والفتاة  نية  والآ واجل�رص 

ال�سيء اإىل هيئته املر�سومة يتعر�ش اإىل حتول جوهري 

الر�سم  اأن  القول:  ميكنني  حمدد  وب�سكل  وجوده،  مي�ش 

على حد  والب�رص  �سياء  لالأ الالنفعي  اجلوهر  يك�سف عن 

�سواء. كائنات موجودة لغايات اأخرى، غري تلك الغايات 

التي تعي�ش من اجلها:  نابليون الذي و�سعته يد دافيد 

على اللوحة ل يحكم ول يهدد اأحدا ول يدخل حروبا. اإنه 

ال�ساب الفاتن الذي يود اأن يقول �سيئا ما. وكما تفاحة 

تثمر،  ل  موندريان  اأ�سجار  فان  توؤكل  ل  التي  �سيزان  

كذلك فتيات بيكا�سو اخلم�ش فاإنهن ل ميار�سن الدعارة 

يف اأفنيون. مي�ش الر�سم ال�سيء فيغدو �سيئا اآخر متاما. 

�سحر الر�سم ل عالقة له باأ�سلوب الر�سام ول بالتقنيات 

يف  الر�سم،  وظيفة  بفهم  بل  ي�ستعملها  التي  املواد  اأو 

�سفته عاملا ين�سا ويت�سكل مبوازاة العامل املبا�رص، الذي 

املجازفة  من  نوعا  الواقعي(  ب)العامل  ت�سميته  تعترب 

الوجود  �سياغة  يعيد  ل  اإذا  الر�سم  النقد.  ت�ستحق  التي 

بالوجود  تتعلق  ل  جديدة،  اأ�س�ش  وفق  خلقه  يعيد  بل 

لذاته، بل يف �سفته �رصيكا يف تاأ�سي�ش طريقة، هدفها 

ال�سعور باملعنى. واملعنى هنا يتعلق بالر�سم ل باملادة 

فان  الهواة  حتى  هو.  كما  ير�سم  �سيء  ل  املر�سومة. 

اأخطاءهم يف الر�سم تك�سف عن �سعف يف ال�سناعة لي�ش 

فلي�ست  التطابق  اإىل  ي�سعون  ممن  املحرتفون  اأما  اإل. 

لديهم القدرة على اأن يحفظوا لل�سيء يف اللوحة �رصوط 

كان  �سواء  املر�سوم  ال�سيء  كلها.  الواقع  يف  اإقامته 

م�سدره طبيعيا اأو �سناعيا هو �سنيعة اأخرى.

)2(

ن�سميه ر�سما، وهي ت�سمية مطلقة ل حدود لها. ما فعله 

بو�سان كان ر�سما، وما فعله فان كوخ كان ر�سما اأي�سا، 

وكل خرب�سات بيكا�سو وهند�سيات موندريان وارجتالت 

كيكي  ن  الآ تفعله  ما  كذلك  ر�سما،  كانت  كاندن�سكي 

�سمث و تري�سي اأمني وكيفر. كل ذلك و�سواه هو ر�سم. ل 

التعرف عليه ل يعني  الر�سم.  اأ�سعب من تعريف  �سيء 

لتاأطريه  حماولة  وكل  نظرية،  جملة  يف  عليه  القب�ش 

الوراء. فحني نرى لوحة من بيكا�سو  اإىل  هي عودة به 

علينا ن�سيان بو�سان، وبيكا�سو نف�سه يكون ن�سيا من�سيا 

الر�سم  �رص  بازاليت�ش.  جورج  من  لوحة  اإىل  ننظر  حني 

اأن ن�سل  اإليها دائما من غري  انه يقيم يف جهة ن�سعى 

اإليها. ن�سميه ر�سما ولكننا ل نعرف ما الر�سم حقا؟ مثله 

يف ذلك مثل اجلمال، الذي ن�سعر به من غري اأن ن�ستطيع 

اأن نحمله معنا مثل ب�ساعة. اأتاأمل ن�ساء مودلياين ول 

اللواتي �سغفت بهن  لوتريك  ن�ساء تولوز  اأتذكر حلظتها 

قبل ربع قرن، يوم كان الوقوف اأمام الطاحونة احلمراء 

ببيغال باري�ش حلما يهز وجداين. كن ن�ساء حقيقيات، 

عرفهن لوتريك واحدة اإثر اأخرى، غري اأن ر�سومه اخرتقت 

اختفى  فيما  اخليايل  حميطها  دائرة  ات�سعت  بل  الزمن 

�سواه،  من  حقيقية  اأكرث  الر�سم  كان  ه.  ون�ساوؤ الر�سام 

حوال من غري معنى حمدد،  غري اأن ذلك يظل يف كل الأ

ما  بقدر  ذاته  يحارب  املو�سيقى  بعد  ل�سيء  لنه  ذلك 

يفعل الر�سم. هذه احلرب كفيلة باإنقاذه من املعنى. كل 

ماليني  بالن�سيان.  الزمن  يطمره  التاريخ  يحابي  ر�سم 

من  ورفعت  الق�سور  وبني  املدن  يف  جتولوا  الر�سامني 
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ما  �سيء  ن.   الآ يذكرهم  اأحد  ل  ولكن  نخاب  الأ اأجلهم 

هالت  هناك  كانت  وجودهم.  بغ�سائه  اأحاط  كالكذبة 

نبياء  الأ مراأى  يعد  فلم  اختفت  ما  �رصعان  اأنها  غري 

اأحد  يف  لرودان  بلزاك  متثال  اأتذكر  مقنعا.  املزورين 

منه  جزء  القريبة  ال�سجرة  التهمت  لقد  باري�ش.  �سوارع 

منه  املرئية  جزاء  الأ اأن  عليه. غري  تقع  وكانت ظاللها 

يحاء. هل اختفى ال�سانع حقا فيما  ظلت قادرة على الإ

م�ساهد  كل  وقفة  مع  جديدة  حياة  دورة  يبداأ  ال�سنيع 

جديد؟ هنالك عدوى ت�سل على جناحي طائر غري مرئي. 

هي ما ي�سل بني ال�سانع واملتلقي من خالل ال�سنيع. 

روح الفنان الهائمة تظل ترفرف بجناحيها حول عمله 

ه وعودا. لي�ست املراآة بل ال�سعر هو ما يجعل  الفني ومتالأ

ر�سوم ديغا  تقهر الزمن. ذلك ال�سعر الذي ل يفارق مادة 

جماله املرتفع وال�سامت اإىل الكلمات. راق�سات الباليه 

ا�ستعدن بني اأ�سابع الر�سام الفرن�سي �سريتهن احلقيقية: 

اإليه  اآخر �رصعان ما يذهنب  كائنات قادمات من عامل 

الكائن  التقط  ديغا  العر�ش.  اأو  التمرين  ينتهي  اأن  ما 

الذي ل ميكن اخت�ساره باجل�سد. الر�سم بخفته العجيبة 

�سطورة.  مكنه من القب�ش على الأ

)3(

احلواة.  من  الكثري  هناك  كان  احلديث  الر�سم  �سرية  يف 

�سباين  الإ القدر جعل من  اأن  اأ�سهرهم. غري  بيكا�سو كان 

خري الذي احتمى به الر�سم.حاول  خر تابيث اجلدار الأ الآ

يدافع  ويب�رص،  ينقذ  اأن  ا�ستثنائية  بعبقرية  الر�سام  هذا 

ويندفع، يرمم ويعمر، ي�سون ويتو�سع، يغلق ثغرات ويفتح 

مل الب�رصي اأحلقته بالرومان�سيني   م�سالك، ولكن كثافة الأ

من غري اأن تثلم �رصحه. �سار تابيث جزءاً من املا�سي 

التي  القاعة  اجلمال.  فيه فكرة  نبذت  اجلميل يف ع�رص 

الطبول.  بقرع  ت  امتالأ اآياته  فيها  يتلو  تابيث  كان 

م�ساغبون،  اآفاق،  جوابو  مت�سكعون،  نحن،  �سحاذون 

الفراغ.  ل�سو�ش، منافقون، نهمون، ومرتابون. يخيفنا 

اخلرائط  تتعفف  وراءنا  نرتكها  التي  النفايات  جبال 

ت�سلح  ل  كائنات  قدامنا.  لأ ت�ساري�ش  ول  ذكرها  عن 

كان  ف�سادا.  �سياء  بالأ تعيث  حوا�سنا  فو�سى  للر�سم. 

تفعل  مثلما  العامل،  وبني  بيننا  م�سافة  ي�سع  الر�سم 

التاوية ال�سينية متاما. »من اأجل اأن تكون �سعيدا، اأ�سنع 

الطبيعة«.  حيث  تاو،  واأتبع  العامل  وبني  بينك  م�سافة 

قد  رو�سنربغ   مريكي  الأ حماولت  كانت  تابيث  قبل 

اأمريكيا،  �سنعت مثل تلك امل�سافة، لكن رو�سنربغ كان 

لذلك ح�رصت معاجلاته ملوثة باملادة. كان رو�سنربغ 

قرائن  خالل  من  نف�سه  عن  يدافع  الذي  باملتهم  اأ�سبه 

اأطول  الر�سم  تدينه. مع رو�سنربغ وجا�سرب جونز عا�ش 

بني  ا�ستثناء  كان  كوننع  دي  وليام  احت�سار.  حلظات 

القريبة،  الهولندية  اأ�سوله  ب�سبب  رمبا  مريكيني،  الأ

فالرجل جاء مهاجرا اإىل اأمريكا وقد تخطى �سن الر�سد. 

دي كوننغ الذي انتهى جمنونا اأو خرفا حمجوزا عليه ل 

تزال ر�سومه تلهم من بقي على قيد الر�سم من الفنانني 

الوهمية  الر�سم  الذي ت�سنعه عنا�رص  ال�سكل  اأفكارا عن 

)اخلط، اللون وامل�ساحة(. معجزة تذكرنا بتلك احلكايات 

مريكي مارك روثكو، الذي  ال�سغرية التي حتدث عنها الأ

راأى  لو  لتوانيا.  من  اأمريكا  اإىل  مهاجرا  خر  الآ هو  جاء 

روثكو ر�سوم اأندي وارهول ملا توقع له امل�ستقبل الباهر 

الذي �سنعه. كان روثكو يراهن على اأن احلدود الفا�سلة 

بني ما مرئي وما هو غري مرئي قد مت اقتالعها نهائيا  

مر الذي جعله مطمئنا اإىل اأن الر�سم  من خالل الر�سم. الأ

لن يكون خادما لق�سية بعد ر�سومه. 

)4(

جياكومتي  النظر«   اأنحت  واإمنا  العني،  اأر�سم  ل  »اأنا   

احلدود  عند  يوما  يقف  مل  ال�سوي�رصي  الفنان  ذلك.  قال 
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ر�سول لالمرئي. يف  ليكون  الفا�سلة بني عاملني. خلق 

منحوتاته كما يف �سوره ل يعباأ بال�سكل الذي يبداأ به 

بقدر ما يفكر مبا ميكن اأن ينتجه اإلهامه، وهو الهام يكمن 

اخللق  نعمة  �رصوري.  غري  هو  ما  كل  اإزاحة  يف  كرمه 

ال�ستهالك.  عن  ومتعففا  متق�سفا،  زاهدا،  جعلته  هذه 

كان  هذا  �سارتر  بول  وجان  بوفوار  دو  �سيمون  �سديق 

ينهي �سهراتهم جال�سا على الر�سيف وهو يبكي، ح�سب 

بوفوار يف مذكراتها. يعذبه ال�سيء الذي مل يكن مر�سوما 

اأ�سال، ذلك ال�سيء الذي مل يجده بعد. اأتخيل ديغو، اأخاه 

الذي ر�سمه يف الكثري من �سوره كما لو اأنه �سورة عن 

�سغر لفان كوخ، وهو الذي مات بعد انتحار  خ الأ ثيو، الأ

الر�سام ب�سنة. كان ثيو هذا تاجر لوحات باري�سي ناجح، 

يقيم يف اجلحيم  املعذب جعلته  للر�سام  اخوته  اأن  غري 

خالدا،  يكون  اأن  يهمه  كان  فن�سنت  اأن  اعتقد  ل  عينه. 

كذلك جياكومتي. يف متحف اأور�سيه بكيت حني دخلت 

من  ر�سم  لقد  فن�سنت.  للوحات  املخ�س�سة  القاعة  اإىل 

اأجل اأن ل يكون هنا. كانت لديه اأفكار عن الر�سم، متنى 

و�ساف  الأ كل  العامة.  متناول  عن  بعيدة  ظلت  اأنها  لو 

التي اأطلقها عليه نقاد ع�رصه مل تفت يف ع�سده. تاأثره 

جديدة  طريقا  يبتكر  جعله  اليابانية  اخل�سب  بطبعات 

هو  املرة  هذه  الر�سم  يكون  بحيث  الر�سم،  ملعاجلة 

�سخبا  مانيه  احدث  الع�سب(  على  )غداء  يف  امل�سكلة. 

ب�سبب مو�سوعه، ولكن فن�سنت كان ير�سم بطريقة توؤخر 

الهتمام باملو�سوع، بل جتعله اآخر ما يهتم به املتلقي. 

اأكرث  تهمه  كانت  الر�سام  ير�سم  كيف  اأو  الر�سم،  تقنية 

من اأي �سيء اآخر. كان يكتب يومياته، وهي ر�سائله اإىل 

ثيو، لكنه يف الوقت نف�سه كان يعيد خلق ما يراه ر�سما. 

كان ي�سعى اإىل خلق نوع من التوازن بني ما يراه وبني 

ما ي�سمعه. املو�سيقى التي توله بها كاندن�سكي وكانت 

الرو�سي  الر�سام  قبل  فن�سنت  �سمعها  ارجتالته  م�سدر 

ح�سب  ذاك  ال�سيني(   )الر�سام  مبا�رصة.  الطبيعة  من  

نقاد ع�رصه كان نبوءة فريدة من نوعها. برغم اأور�سيه 

يزال  ل  فن�سنت  من  الكثري  ال�سيء  هناك  اللوفر  وبرغم 

ر�سوم  ن  لأ ذلك  ر�سما.  ن�سميه  اأن  ميكن  ما  خارج  يقيم 

بعد  ما  ملرحلة  در�سا  تكون  اأن  �سوى  ت�سلح  ل  فن�سنت 

اأحد  اأي  اأن  بل  انطباعيا،   فن�سنت  يكن  مل  لذلك  الر�سم. 

من نقاد ع�رصه مل ي�سنفه  باعتباره ما بعد انطباعي. 

يف كل الدرا�سات التاريخية ل يزال فن�سنت  وحده.  در�ش  

فن�سنت يف الر�سم هو در�ش الر�سم ذاته. 

)5(

ما  لنا:  يقول  ولكنه  نر�سم،   كيف  فن�سنت   يعلمنا  ل 

الر�سامني  من  فكرثة  هذا.  فن�سنت  نادر  منوذج  الر�سم؟ 

تعرف كيف تر�سم، وهناك قلة تعرف ملاذا تر�سم، ولكن 

الفاحتني وحدهم هم الذين ي�ستطيعون اأن يعرفوا الر�سم 

مرئي.  غري  عامل  يف  الكدح  �رصوب  من  �رصبا  كونه 

من  اللوحة  �سطح  على  يظهر  مبا  جهودهم  تتعلق  فال 

التي  الروح  اإىل  تذهب  ما  بقدر  واأ�سكال،  مو�سوعات 

تتخفى بانفعال خلف كل خط وكل بقعة. بهذه الطريقة 

مي�سو  هرني  الفرن�سي  ال�ساعر  جتربة  اإىل  النظر  ميكننا 

اأجل  من  ال�سكل  على حمو  ان�سبت جهوده  لقد   . ر�ساما 

ي�سنع  عوامل  وهي  العدم.  من  له  موازية  عوامل  انبعاث 

بواطنها  لكن  حرة،  بتلقائية  ال�سيني  احلرب  ظاهرها 

معزولة  جزيرة  مي�سو  اختارها  التي  املنطقة  يف  تقيم 

باأبخرة  ت�سكلت  لها  ل وجود  التي  اجلزيرة  تلك  ل�سعره. 

�رصية كانت مادة املي�سكالني )وهو نوع من املهلو�سات 

الطبيعية، ي�ستخرج من �سبار امل�سكال( واحدة من اأهم 

مم البعيدة )يف ال�رصق  م�سادرها. غري اأن ولع مي�سو بالأ

ق�سى واأمريكا اجلنوبية( كان له اأثر وا�سح يف قراره  الأ

وربية. ومع ذلك فال اأعتقد  الفرار خارج حدود الفنون الأ

هي  كهذه  م�سكلة  توؤرقه.  كانت  الفني  عمله  هوية  اأن 

الذي  النقدي  املعيار  يف  حيزا  تاأخذ  اأن  من  خفة  اكرث 

اتبعه مي�سو )وقبله فن�سنت( للتاأكد من موقع قدميه. اإن 

�سوؤال الهوية مبا يجره من مقاربات واقعية ل ي�سكل اإل 

الر�سام بالر�سم. ما  جزءاً �سغريا وغري موؤثر من عالقة 
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هو  ر�سومه  من  الر�سام  يراه  ما  اإن  منه:  يقني  على  اأنا 

�سيء خمتلف متاما ول عالقة له مبا نراه نحن من تلك 

الر�سوم. ويف احلقيقة فان الر�سام ل ير�سم بعينيه فقط، 

بل ي�ستدعي اأثناء الر�سم حوا�سه اخلفية لت�ساركه مغامرة 

اخرتاق  م�سافة ما يف منطقة ل وجود لها. واقعة ت�سبه 

اآياتها.  اللوحات  تكون  ما  غالبا  النخطاف  اأو  ال�سحر 

ثار امل�سنوعة من العظام  لهية، تلك الآ اأتذكر الر�سائل الإ

ال�سني،  يف  احل�سارة  بدايات  على  عيوننا  فتحت  التي 

ما  ي�سل  ما  �سيء  �سانغ(.  )�ساللة  عهد  من  وبال�سبط 

النقي.  الهواء  هو بدائي مبا هو مطلق عرب ممر ي�سنعه 

اأهذا ما ذهب للبحث عنه غوغان يف تاهيتي بني النا�ش 

البدائيني؟ لغة الكتابة ال�سينية كانت حتيي يف ال�سورة 

العقل  يغذي  الذي  الينبوع  على  تقب�ش  الرمزية،  قوتها 

والقلب معا، حيث ترت�سب اأمالح ذلك الينبوع يف العني 

على  مي�سو  ر�سوم  بالعدالة.  يذكر  توازن  يف  والذاكرة 

�سبيل  ل  واقعيا  علي،  مكان  من  تهبط  املثال  �سبيل 

تنبثق من  نف�سه  الوقت  اأنها يف  اإليه، غري  الو�سول  اإىل 

اإىل ما  اأن مادة ع�سوية تتفجر لتت�سظى  الورقة كما لو 

فعل  اأن  ن�سعر  يجعلنا  ما  وهو  جزاء.  الأ من  يح�سى  ل 

التي  الروحية  الطاقة  اأن  يعني  ما  بعد،  ينته  مل  الر�سم 

ذهب  م�ستنفدة.  غري  تزال  ل  قوته  الر�سم  منها  ي�ستمد 

الذي يكون  ال�سكل  ر�ش بحثا عن  اأق�سى الأ اإىل  غوغان 

يف اإمكانه اأن ي�ستوعب انفعاله الغريزي باحلياة. هناك 

تخل�ش نهائيا من عادات الر�سم الباري�سي. امتالأ حياة 

�سعبا  غوغان  يكت�سف  مل  �سهوة.  ر�سومه  ت  امتالأ مثلما 

بقدر ما اكت�سف الر�سم من خالل نوع احلرية التي التقط 

تتجمع  التي كانت  العرق  اأبجديتها من قطرات  حروف 

اأوروبية  امراأة  اأن  لنتخيل  امراأته اخلال�سية.   على ج�سد 

قد حلت حمل تلك املراأة التاهيتية  يف لوحات غوغان. 

حينها لن تكون لتلك الر�سوم اأية قيمة تذكر. جمرد �سور 

مر مل  اإباحية ميكن العثور عليها يف كل مكان. ولكن الأ

يكن بهذه الب�ساطة.  كانت هناك حلظة كونية هي التي 

�سنعت ذلك التما�ش بني قوى متوترة ليكون الر�سم هو 

الف�ساء الذي ي�سهد ولدة ملعانها. ما فعله غوغان، فعله 

يف الوقت عينه ذلك املجنون الذي تركه يف اآرل: اكت�سفا 

الر�سم من جديد، ليغلقا قو�سا. 

)6(

كان غو�ستاف كليمت زخرفيا مبتذل،   ظهر يف حلظة 

الوراء  اإىل  يلتفت  اأن  غري  من  بوهيميته  عا�ش  حرجة. 

يحدث  كان  ما  اإىل  ينتبه  مل  و  النطباعية  جتذبه  فلم 

من حوله حيث كانت التعبريية تنظر بعينني يائ�ستني 

الر�سم  كان  الهالك.  اإىل  طريقه  يف  هو  اإن�سان،  اإىل 

يكون  م�رصة،  عن  بحثا  تنقيب  فعل  لكليمت  بالن�سبة 

اإل  م�سدرها الكائن الب�رصي. يف ر�سومه ل يرى املرء 

مديحا لفكرة وجود الكائن، التي هي عبارة عن ركام 

من الطبقات املتخيلة، التي ي�سف بع�سها عن البع�ش 

خر. واإذا ما كان تاأثري كليمت قد خفت اأثناء حياته  الآ

م�ستبكا  ظل  منه  �سيئا  فان   1918 عام  موته  وبعد 

بالر�سم، تظهر اأجزاء منه يف جتارب ر�سامني اأتوا من 

العثور  املبا�رص.  لتاأثريه  يخ�سعوا  اأن  غري  من  بعده، 

بل  ع�سريا،  اأمرا  لي�ش  خرين  الآ ر�سوم  يف  كليمت  على 

ميكنني القول اأن �سيئا منه يوجد لدى معظم الر�سامني 

عن  يغني  ماتي�ش  مثال  رمبا  بعده.  من  جاءوا  الذين 

اأهم  يكون  يكاد  الفرن�سي  فالر�سام  �سواه.  اإىل  الذهاب 

ول  ر�سام اأنتجته عبقرية احلداثة الفنية يف الن�سف الأ

من القرن الع�رصين. وكما اأرى فان ذلك التاأثري ما كان 

ي�سيف  اأن  بتمرده  ا�ستطاع  قد  كليمت  اأن  لول  ليقع 

ر�ش اخليالية التي تنبثق منها  ب�سعة �سنتمرتات اإىل الأ

الر�سوم. وهكذا �سار التاأثر بر�سومه اإن مل يكن مق�سودا 

لذاته فانه يحدث بداهة. �سيء لبد منه. وهو ما يحدث 

املثال(  �سبيل  )على  العراقيني  الر�سامني  من  جيال  لأ

اآل �سعيد من  وهم يعيدون اكت�ساف عوامل �ساكر ح�سن 

خالل ر�سومهم. كان اآل �سعيد راعيا والر�سوم رعيته )اأو 

خرافه ل فرق(. فكان ي�سري بع�ساه اإىل اأفق قد ل تراه 
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تلك  من  �سيئا  اأن  غري  املبا�رصة،  باأعينها  الرعية  تلك 

�سارة يظل راكدا يف اأعماقها. وهو ما ينتقل كالعدوى  الإ

ر�ش قد ات�سعت حتت  خرين، حيث يجدون اأن الأ اإىل الآ

اأقدامهم. مثل املو�سيقى ينتقل الر�سم اإىل الروح لتحدث 

تفاعالته هناك تاأثرياتها. كان من املفرت�ش اأن يطوي 

اأفنيون(   )فتيات  بيكا�سو  لوحة  بعد  كليمت  الن�سيان 

غري اأن بيكا�سو نف�سه عاد اإىل التاأثر يف مرحلة لحقة 

نه التقط الع�سب احلي الذي ياأوي  بكليمت. نعود اإليه لأ

اأن  انفعالنا يف حلظات �سعورية بعينها. ل ميكن  اإليه 

�سعيد   اآل  �ساكر ح�سن  نتفادى املرور به. حني اعرتف 

اأن  العرتاف  ذلك  خالل  من  اأراد  فانه  تابيث  بتاأثري 

ي�سري اإىل حقيقة اأنه كان جمربا على الذهاب اإىل تابيث، 

ومل يكن خمريا. بالن�سبة له فانه لن يكون ر�ساما ما مل 

يفعل ذلك. هل كان اآل �سعيد على خطاأ؟ ذلك ما ل يفكر 

الر�سم ل  بالر�سم. حقائق  املولعون  الر�سامون، ول  به 

التي  فالعني  وال�سواب.  اخلطاأ  مبيزان  قيا�سها  ميكن 

لهية )�سفة  تبهر باجلمال وهو �رص من اأ�رصار الذات الإ

يف  ل  مكان  كل  يف  عليه  تعرث  اأن  يهمها  اأي�سا(  لها 

مكان بعينه. لقد اكت�سف اآل �سعيد وهو �سويف موهوب 

ينقل  ف�سار  الر�سم،  من  الكثري  املت�سوفة  كتابات  يف 

�سكال  والأ اخلطوط  يف  �سطحاتهم  ر�سومه  �سطوح  اإىل 

غري اأنه يف مقام اأول �سار يتلقى الوحي الذي تختزنه 

باأدواته:  الالمرئي  لخرتاق  حماولة  وهي  كلماتهم. 

وي�سمها  ويراها  الكلمة  ي�سمع  ال�سويف  الكلمات. 

ويلم�سها ويتذوقها وبعد كل ذلك يعرب من خاللها اإىل 

يتال�سى  �سعيدا  اآل  كان  عدما.  فيه  يكون  الذي  املكان 

يف ر�سومه مثلما يف كلماته، وهي طريقة لبعث الروح 

يف ما ل ميكن ا�ستعادته من الوجود عن طريق الوعي. 

اأماكن �ساكنة من  لقد بعثت زخارف كليمت حياة يف 

�سيئا  تقول  ل  قد  �سغرية  مفردات  الب�رصي.  التفكري 

بعينه لكن ل ميكن ال�ستغناء عنها.

)7(

اأجمل الر�سوم هي تلك الر�سوم التي حتتفي باجلمال من 

غري اأن تظهره اأو ت�سي به اأو تف�سد عليه خفاءه. الر�سوم 

نها  اجلميلة غالبا ما تكون ر�سوما فا�سدة. ل ل�سيء اإل لأ

ملتب�سا  اجلمال  مفهوم   كان  لقد  فيها.  لي�ش  ما  تدعي 

جمازفة  وراء  الجنرار  البع�ش  يتحا�سى  لذلك  دائما. 

ت�سع اجلميل يف مواجهة القبيح. وهنا ل اأق�سد بالطبع 

طرفاها  اأخالقية  ثنائية  حتت  تن�سوي  فهي  فعال،  الأ

حيث  من  اللوحة  نفعية  اإىل  املرء  يذهب  وال�رص.  اخلري 

حقيقته  يف  اجلمال  ولكن  حياتنا،  تزيني  على  قدرتها 

اإىل  مي�رصة  وغري  �سا�سعة  نظرة  عليها  تتاأ�س�ش  قيمة 

باجلميل  القراآن  يف  اهلل  و�سف  جرى  ما  واإل  الكون، 

منذ  ارتبط  قد  اجلمال  كان  ما  واإذا  الوحي.  ل�سان  على 

الفاحتني  الر�سامني  فان  البكر،  احلية  بالطبيعة  البدء 

من  جزء  اإىل  يهتدوا  اأن  حاولوا  الع�سور  خمتلف  يف 

ال�سيء اجلميل عن طريقهم  اإزاحة  اللغز من خالل  ذلك 

ا�ستغرقوا  من  اأما  مبا�رصة.  اجلمال  فكرة  اإىل  ليذهبوا 

�سياء اجلميلة فانهم مل ينتجوا اإل لوحات  يف و�سف الأ

ميكن تفادي املرور بها بي�رص. �سورة اجلميل ممكنة لكل 

فرد على قدر �سئيل من احل�سا�سية. وهي �سورة �رصعان 

ما تتخلى عن عنا�رص املده�ش واجلريء وغري املتوقع 

التي رافقتها اأول وهلة لتبدو مملة، بل وم�ستهلكة. وهو 

هذيانات  كل  بتاتا.  الطبيعة  ترتكبه  ل  الذي  اخلطاأ 

واملي�رص  العادي  اإزاحة  اإىل  تذهب  اأفكار  هي  الطبيعة 

و�سهل القتبا�ش عن �سورتها: اأعا�سري بحرية، زلزل، 

براكني، اجنرافات، اختفاء جزر وظهور اأخرى، دوامات 

يف  تظهر  حيوات  مناخية،  تغريات  مائية،  ومتاهات 

اأمكنة غري متوقعة. كل هذا و�سواه من حتولت الطبيعة 

القب�ش عليه  الطبيعة ل يكمن  اأن جمال  يجعلنا ندرك 

يف حلظة �ساكنة من حلظات وجودها. جمالها هو قيمة 

اأن  لن يتمكن الو�سف  من انتزاع اعرتافاتها. من قال 

رواح على �سواحل تايلند  ت�سونامي الذي ازهق اآلف الأ

يومها  الطبيعة  قررت  لقد  جميال؟  يكن  مل   2005 عام 

لت�ستعري  ا�ستهلكت  التي  جمالها  مفردات  ت�ستبعد  اأن 
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التحول هذه  من اجلمال املطلق مفردات جديدة. فكرة 

دفع ثمنها اآلف الب�رص ممن كانوا م�ستغرقني يف التهام 

ت�سونامي:  هو  فاحت  ر�سام  كل  املمكن.  اجلميل  فتات 

ماتي�ش،  مانيه،  غويا،  رامربانت،   ، بو�سان  كرافاجيو، 

بيكا�سو، تومبلي، زاووكي، ماتا، كاندن�سكي، موندريان، 

ع�رصنا،  يف  الر�سم  معجزة  �سنعوا  ممن  و�سواهم  كيفر 

كل واحد منهم هو ت�سونامي، الذي حما ليخلق م�ساحة 

ملاين هارتونغ يف نهاية حياته ير�سم  للكتابة. كان الأ

لوحات كبرية وهو مقعد على كر�سي متحرك. ومل تكن 

مبجموعة  اأ�سبه  كانت  عادية،  بها  ير�سم  التي  الفر�ساة 

هارتونغ  كان  الياب�سة.   النخل  غ�سون  من  متال�سقة 

لهام  يخرب�ش بطريقة اإيقاعية، تك�سف عن عمق تاأثري الإ

عليه. مل يكن يف حاجة اإىل اأن يغم�ش عينيه ليعرف اأن 

غ�سان على اللوحة اإمنا هو  كل ما كانت ترتكه تلك الأ

بول  كان  ب�سنة  موته  قبل  يراه يف خياله.  �سورة عما 

عمى، ومع ذلك فقد ر�سم يومها عددا  غوغان اأ�سبه بالأ

خرية  الأ �سنواته  يف  مونيه  كان  العظيمة.  اأعماله  من 

الر�سام  النا�رص،  يو�سف  اأتذكر  جيدا.  يرى  ل  خر  الآ هو 

البحريني الذي عرفته اأعمى متاما. كانت ذاكرة اأ�سابعه 

�سياء  تعمل بحيوية كما لو اأنها تعود اإىل �سخ�ش يرى الأ

وهي مت�سي اإىل م�سائرها. رمبا اأخطاأت الطبيعة حني 

برغم  الرجل  اأن  غري  للعمى  النا�رص  يو�سف  اختارت 

اإىل الر�سم. در�ش يو�سف النا�رص  ذلك مل يخطئ طريقه 

ي�سعنا يف قلب امل�ساألة: كان لدى الرجل �سيء ما يراه، 

ومل ي�سكل العمى حائال دون اأن يرى ذلك ال�سيء. لذلك 

ا�ستمر النا�رص يف الر�سم بالرغم من عماه. معجزة غري 

اأنها �سفة للجمال ولي�ست امتيازا خلالقه. 

)8(

ليته كان كذلك لنتهينا منه منذ  لي�ش �سنعة.  الر�سم   

يف  يكمن  الر�سامني  من  املاليني  ف�سل  طويل.  زمن 

انزلقهم اإىل ال�سنعة. كلما متكن املرء من �سنعة الر�سم 

اأن  ر�ساما. معادلة غريبة غري  اأن يكون  كلما ف�سل يف 

اخلطاأ  يكون  مكان  كل  يف  تقرها.  التاريخية  الوقائع 

حتولت  �سنعت  اأخطاء  هناك  الر�سم.  يف  اإل  ممقوتا 

عظيمة يف م�سرية الر�سم. يف اللقاء الوحيد بينهما رغب 

تتحرك.  وهي  موندريان  مربعات  يرى  اأن  يف  كالدر 

مريكي  الر�سام الهولندي ال�سارم طرد يومها ال�ساب الأ

�سباين  بالإ اأ�سال  املتاأثر  كالدر  اأن  غري  مر�سمه،  من 

منحوتاته  اأجنز  حني  اإليه  ي�سبو  ما  حقق  مريو  خوان 

التي هي عبارة عن ر�سوم مق�سو�سة �سابحة يف الهواء. 

الهواء  وهبه  ر�ساما  اإل  يكن  مل  نف�سه  موندريان  ولكن 

بركته. ل تزال تخطيطاته التي متثل ال�سجرة وهي تنق�ش 

موجودة، بل هي جزء مهم من ارثه الفني العظيم. ميكننا 

اأن نرى �سجرة موندريان موجودة يف كل مكان. ولكنها 

متثل  ل  ال�سيء  عن  الر�سم  فكرة  راآها.  كما  هي  لي�ست 

ذلك ال�سيء، بل اأنها قد تخونه يف اأحيان كثرية.  ن�ساء 

فقط.  الر�سم  يف  لكن  وملهمات  بل  جميالت  مودلياين 

ن�ساء هرني مور ل ي�سلحن للم�ساجعة اأما ن�ساء تولوز 

الر�سم  لوتريك فهن خريجات الطاحونة احلمراء. ولكن 

خمتلف  ملفهوم  مالذ  هو  ب�سنعته  يعنى  ل  الذي  وهو 

خالق معا. فما ل ناأكله من  يقف بعيدا عن احلاجة والأ

تفاحات �سيزان �سبيه بالن�ساء اللواتي لن ن�ساجعهن يف 

�سياء  لوحات مودلياين ويف متاثيل مور. الر�سم يهب الأ

�سطورة  �سفات عجيبة جتعلها قادرة على اأن تل�سق بالأ

وهم  النا�ش  ويحدث  �سواق  الأ يف  مي�سي  كنبي  قدمني. 

من  الر�سم  ي�سفينا  نبي.  بلقاء  يوما  حلموا  ما  الذين 

وينظفها  ال�سفلي  موقعها  من  بها  يرتفع  اإذ  واقعيتنا 

فتيات  اأن  ي�سدق  اأن  اإمكانه  يف  اأحد  ل  ابتذالها.  من 

بيكا�سو هن عاهرات اأفنيون اأنف�سهن. العاهرات م�سني 

اإىل زوالهن، فيما تلك اللوحة ل تزال اأ�سباغها طازجة 

لي�ست  هي  مرت  �سنة  مائة  اليوم.  ر�سمت  اأنها  لو  كما 

من عمرها، بل من عمر م�ساهديها. الطفلة التي تتعلم 

امل�سي والكالم وو�سف العامل بطريقة تذكر باملعجزات. 

هنالك �رص ما يقف وراء هذه البداهة الكونية امل�سافة. 

نكون متمردين  اأن  يكفي  ل 

لكي ي�سمنا اهلل اإىل حا�سيته. 

يف  خادما  كان  بيكا�سو 

لهي: كان ملهما  الإ امل�سنع 

اأنه  نقل  مل  اإذا  يخلق  لكي 

العظيم  الر�سم  خالقا.  كان 

ل  الذي  اخللق  من  نوع  هو 

كلمات  مثل  يبدل  ول  يبلى 

اأننا جند �سالتنا  اأعتقد  اهلل. 

هذا  لتاأكيد  املو�سيقى  يف 

التي  �سوات  فالأ املعنى. 

املو�سيقية  لت  الآ تطلقها 

�سلفا  مو�سوع  تاأليف  وفق 

ال�ستعادة  من  نوع   هي 

وهي  املالئكة  �سوات  لأ
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ي�سبه  �سيء  من  ما  وحدته.  يف  له  الإ اإ�سعاد  اإىل  ت�سعى 

اإىل  ن�سات  الإ يف  ال�ستغراق  �سوى  العبادة  خ�سوع 

اأ�سواتا  كاندن�سكي  ارجتل  روحانياته  يف  املو�سيقى. 

ارجتلها  التي  �سكال  الأ ذات  �سكال هي يف حقيقتها  لالأ

�سوات احلروف التي اأفقدته هناءة العي�ش  ارثور رامبو لأ

اأن  نعمة  الر�سم  وهبنا  لقد  الرتبية.  اإنكار  اإىل  ودفعته 

تلحق  �سفة  جمرد  كان  اأن  بعد  مو�سوفا  اجلمال  نرى 

له. وهو ما عرب عنه الر�سامون حني اأ�سافوا  باأفعال الإ

اإىل  تذهب  �سفة  وهي  )اخلارق(.  �سفة  اجلمال  اإىل 

الر�سامون  �سار  امل�ساءلة.  مو�سع  لت�سعه  امل�ستحيل 

ليقتطعوا  امل�ستحيل  ذلك  اإىل  اأيديهم  ميدون  الفاحتون 

منه اأجزاء تكون فيما بعد خمرية لر�سومهم. حيث كان 

الر�سم كانت فكرة اخللق حا�رصة. 
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كان �سلفادور دايل اأ�سواأ ر�سام عرفته يف حياتي، يليه يف 

اأفكار و�سفيني.  ال�سوء البلجيكي ماغريت. كانا ر�سامي 

الب�رصي.  يهام  الإ على  قدراتهما  ي�ستعر�سان  وكانا 

كان فعل الر�سم بالن�سبة لهما خامتة. �سعبية لوحاتهما 

جعلتهما دائما يف موقع منحط من جهة القدرة العامة 

باحلاجة  املرء  ي�سعر  ل  ال�سوري.  خيالهما  تاأويل  على 

يقع  اأن  ميكن  ما  اأ�سواأ  وهو  مرتني.  ر�سومهما  ية  روؤ اإىل 

ميكن  ل  جمايل  حدث  ذاتها  حد  يف  اللوحة  لر�سام. 

اأن  الر�سم.  بلذة  اأ�سبه  امل�ساهدة هي  لذة  عنه.  ال�ستغناء 

كل  يف  خيانة  فعل  هو  مغم�ستني  بعينني  اللوحة  نرى 

حالم، وهو اأمر ل اإرادة  حوال، اإل اإذا جرى ذلك يف الأ الأ

لنا فيه. قبل اأن اأراها كانت  موناليزا دافن�سي جمموعة 

من احلكايات ال�سياحية والتاريخية التي ي�سدر بع�سها 

عن فكر �سعبي �ساذج وبريء، لكن الوقوف اأمامها كان 

يجابي اأو  �سيئا اآخر متاما. ل�ست هنا يف معر�ش احلكم الإ

ال�سلبي، بل اأحتدث عن فكرة معاي�سة العمل الفني، كونه 

واقعة ملمو�سة ترتك مواجهتها اأثرا ما يف اأعماق من يعي�ش 

الكلمات  التعبري عنه من خالل  تلك املواجهة. ما ميكن 

زالة اأي  ميكن اإزالته من اللوحة من غري اأن تلحق تلك الإ

�رصر يذكر باللوحة. فاإن حدث �رصر ما فان ذلك يعني 

اأن اللوحة �سنعت ناق�سة. ولكن هل كانت املوناليزا على 

جلي  فرق  هنالك  ناق�ش؟  غري  فنيا  عمال  املثال  �سبيل 

بني اأن حتل الكلمات حمل اللوحة وبني اأن تكون اللوحة 

نبوءة لولدة لوحة اأخرى. ففي احلالة الثانية يجد املرء 

اأبوابا  اأمامه  اأن يفتح  اأمام �سوؤال نقدي من �سانه  نف�سه 

كان  مما  واإذا  اخليال.  مديح  يف  خاللها  من  ي�سرت�سل 

يناله  ل  مكان  يف  املوناليزا  و�سع  قد  ال�سعبي  اخليال 

كلمة.  كل  من  ت�سخر  كانت  نف�سها  املوناليزا  فان  ال�سك 

لقد �سارت مثل هبة اإلهية، يقف اأمامها اجلميع كما لو 

اأنهم ينهون بها حجتهم. لن تكون املوناليزا �سوى جزء 

من امل�سكلة ولي�ست امل�سكلة كلها.
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عليه  احلجر  مت  لقد  جمنونا.  انتهى  كوننغ   دي  وليام   

يوم  خرية،  الأ �سنواته  يف  ذلك  حدث  ابنتيه.  من  بطلب 

ر�سام  اأي  اأ�سعار  تبلغها  مل  درجة  لوحاته  اأ�سعار  بلغت 

كن  ه  ن�ساوؤ البدء.  منذ  جمنونا  كوننغ  دي  كان  حي. 

قدرا ا�ستثنائيا لو�سف ما ل ميكن و�سفه. لقد قرر ذلك 

احليلة  طريق  عن  ال�سعر  يبلغ  اأن  املتاأمرك  الهولندي 

اأنها على عجلة  لو  كما  تبدو  فر�ساة  الب�رصية. �رصبات 

اأن تقول كل �سيء  اأنها يف احلقيقة تريد  اأمرها غري  من 

ر�سومه  اأن  من  بالرغم  متاأنقا  يكن  مل  واحدة.  كلمة  يف 

كانت ت�سل بنا اإىل حافات اأناقة ل ميكن �سوى اأن نتورط 

ه وقد  نوثة يف اعمق نقاط جتليها« ن�ساوؤ يف تقليدها. »الأ

امتزجن بالعدم يب�رصن بولدة جمال ل ي�ستهلكه �سكله. 

الن�ساء  املراأة التي اكت�سفها دي كوننغ هي خال�سة كل 

اأ�سبه  هي  فر�ساة  �رصبة  نعرفهن.  ول  نعرفهن  اللواتي 

ب�رصبة حظ جعلت هذا الر�سام ال�ستثنائي يطل بنا على 

جنة من ن�ساء. يا جلحيمه! 

)11(

 حماطا بحرا�سه الليليني راأيته يف ام�سرتدام . مل يذكرين 
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الذي  كان  ال�سخ�سية.  ال�سور  ر�سم  يف  بعبقريته  متثاله 

اأن هناك  �سيء كالو�سفة  اآخر ي�سبهه متاما، غري  راأيته 

األ  يهب  الذي  ال�رص  هو  ال�سبه  لي�ش  مفقود.  ال�سحرية 

)بورتريه( نبوغه. �سحيح اأن اأندي وارهول كان قد �سعى 

بقايا  من  بع�سا  اعتربها  التي  الهالة  هذه  حتطيم  اإىل 

الفكر املتحفي. وارهول كان مبتذل فيما بقي رامربانت 

ما؟  ل�سخ�ش  �سورة  نر�سم  اأن  يعنيه  الذي  ما  نادرا. 

رامربانت هو ال�سخ�ش الوحيد الذي يف اإمكانه اأن يجيب 

على هذا ال�سوؤال. يف ال�سور ال�سخ�سية لي�ست هناك �سوى 

تكون  املعنى  بهذا  العزلة.  نخرتق  اأن  وحيدة:  عبقرية 

يف  العرتاف  هي  بل  بالعرتاف،  اأ�سبه  الذاتية  ال�سور 

نف�سه  رامربانت  ر�سم  احلادة.  بحافاته  املو�سول  �سكله 

اإنتاج �سور  الر�سم. غزارته يف  لريوي �سريته من خالل 

يقول  الذي �سار  الر�سام  كرامة م�سافة.  تهبه  �سخ�سية 

�سورة  كل  الر�سم.  اإليها  التفت  ما  نادرا  مهملة،  اأ�سياء 

يعرف  راهب  ب�سفاء  املكتوبة  ال�سفحات  ع�رصات  هي 

ال�سماء ل تزال مفتوحة، ول  اإىل  التي تقوده  الطريق  اأن 

اأحد من احلرا�ش الليليني يف اإمكانه اإغالقها. هناك دائما 

رجل وحيد، وحياة هي �سفته ولي�ست حيز عي�سه. النور 

كفاحه  هبة  هو  الذاتية  رامربانت  ر�سوم  به  ت�سع  الذي 

عجاب بتلك الذات  من اأجل اأن يكون كما هو. ن�ساطره الإ

التي اأم�سكت ببو�سلتها منذ ال�سبا لتتمكن من كل جهات 

املوت، غري اأننا نعجز عن القب�ش على ال�رص الذي يجعل 

كل حياة عا�سها ممكنة مثلما تف�سح عنه ر�سومه. ذهب  

يقونة ليكت�سف اأرقامها ال�رصية ويتعرف  رامربانت اإىل الأ

على لغز املقد�ش فيها ل ليهابها بل من اأجل اأن يتخذ من 

ف�سائها ملعبا. در�سه يف الر�سم كان اأكرث درو�ش الر�سم 

عمقا واأ�سدها كثافة. فتيات الت�سوير اليوم لي�ش لديهن 

�سوى ت�سلية واحدة: الت�سبه به. كل واحدة منهن �سنعت 

من غرفتها معبدا. غري اأن مراآة رامربانت كانت على الدوام 

�سامتة. مل يكن ينتهز فكرة اأن يكون موجودا ليعلي من 

اأنا جتاوزت م�سكلة الر�سم اإىل ما يهدد  اأناه، وهي  �ساأن 

مو�سوعيته يف الو�سف. رامربانت يف كل �سوره الذاتية 

نوعا  ارجتالها  من  ت�سنع  حكاية  يعرتف.  بل  ي�سف  ل 

اأماكن كثرية  �سيدها. يف  يزال رامربانت  لهام، ل  الإ من 

من العامل راأيت ر�سامني بوؤ�ساء ير�سمون �سورا �سخ�سية 

قد�ش يف باري�ش اأم يف  لل�سائحني ) قرب كني�سة القلب الأ

ميكن  كذبة  عن  عبارة  كانت  روما(  يف  نافونا  �ساحة 

هذا   هناك«  »كنت  الت�سوير:  عد�سة  طريق  عن  تفاديها 

من  نوع  الورق.  على  الر�سمة  تقوله  اأن  ما ميكن  اأق�سى 

الذكرى الذي يفقد معناه الرمزي مع الوقت. اأما الر�سام 

�سحية  اأنه  يعرف  فانه  بتوقيعه  الر�سمة  تلك  ذيل  الذي 

خيانة ميار�سها  كل حلظة. ميكنه اأن يقول »مل اأكن هناك 

اأبدا«. فما فعله ميكن اأن يفعله ل اأحد. و رامربانت كان 

عدوا لذلك الال )اأحد(. ب�سبب هذا اليقني فقد �سارت  كل 

ال�سور ال�سخ�سية تنت�سب اإليه. الرجل الذي قرر اأن يكون 

موجودا يف �سفته �سنعة اإلهية. 

)12(

�سي تومبلي يقول اأ�سياء كثرية عن املناخ. مع كل لوحة 

تع�سف  واحد.  يوم  يف  ال�سنة  ف�سول  كل  حت�رص  منه 

وت�سم�ش وترثثر وت�سمت وتتغنج  وتهداأ ومتطر  فر�ساته 

وحتتجب وتخ�رص وتت�سحر وتعلو وتهوي وتعتم وتنري. 

تفعل كل �سيء يف وقت واحد كما لو اأن هذا الر�سام ي�سعر 

اأن يوم القيامة قد بات على بعد خطوة واحدة. كل �سيء 

ملاين هارتونغ غري  ول �سيء يف الوقت نف�سه. يذكرنا بالأ

اأنه يرتكه وراءه يف حمطة بعيدة. كل �سيء ول �سيء هو 

�سياء  الأ بالغة  وهو  و�سغبه  وامتناعه  مترده  يف  احلب 

نكت�سف  تومبلي  مع  طفال.  الأ �سحكات  متحوها  التي 

اإل عن طريق مزاج متقلب،  اإخ�ساعه  الر�سم ل ميكن  اأن 

�سغبه.  �سلوكه، ول يرتاجع عن  �سويته يف  يبحث عن  ل 

املتعة لذاتها وما من �سيء يدعو اإىل ال�ستغاثة بالفكر. 

�سام  اجلنون.   اإىل  بنا  يدفع  �سوري  خيال  دائما  هناك 

ريندي فنانة كمبودية فقدت اتزانها اأمام اإحدى لوحاته 

اأثرا اأحمر من �سفتيها. حدث ذلك  فقبلتها وتركت عليها 

منت�سف عام 2007 يف 

مبدينة  لمربت  متحف 

قالت  الفرن�سية.  اأفنيون 

قبلة  »تركت   : �سام 

على  حمراء  بقعة  عليها، 

فهذه  اأبي�ش،  قما�ش 

قوة  على  ت�سهد  البقعة 

الفن«. لقد �سعرت �سام اأن 

البقعة  تلك  ترك  تومبلي 

قبلتها.  اأجل  من  بي�ساء 

غلبتني«  »عاطفتي 

اأجاب  التهام  حمامي 

حاجة  هناك  احلب  »يف 

اإىل �سخ�سني متوافقني«. 

مل يكن تومبلي طرفا يف 
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حدث.  ما  كل  يف  ال�سبب  كان  اأنه  من  بالرغم  الق�سية، 

يف  املحكمة.  اإىل  انتهى  الذي  احلب  ذلك  وقع  ما  لوله 

كل �سنتمرت من لوحة تومبلي هناك غواية، بل اأن الر�سم 

خارج  »اأقودك  اإغواء.  فعل  �سار  الر�سام  هذا  يدي  بني 

وذريعتك  موجود  اأنت  لذاتك،  املعنى  لتكون  معنى  كل 

وجودك الذي لن يكون اأبدا �سوى الطريق التي ت�سل بك 

ت�سعرك  قريبا«.  ت�سل  لن  فانك  اطمئن  ولكن  البيت،  اإىل 

اأثقالك:  كل  عن  تتخلى  اأن  ب�رصورة  تومبلي  ر�سوم 

هويتك، �سورتك، ذكرياتك، ما�سيك، ن�سبك، مالحمك فال 

يبقى لديك ما ي�سري اإليك اإل خطواتك التي تركت قدماك 

نغمها على الطريق وهو النغم الذي �سي�ستقبلك ليقول لك: 

»اأنت اآخر، اأو هكذا �رصت« يحررنا تومبلي من اأنف�سنا يف 

الوقت الذي ي�سعنا فيه مبا�رصة اأمام املائدة الر�سولية: 

القوت الذي ي�سف عن القيامة. حيث ل�سيء هو كل �سيء 

دائما. البيا�ش الذي تركت عليه �سام قبالتها هي اأ�سبه 

بتلك الثقوب ال�سوداء التي تلتهم كل �سيء مير قريبا منها. 

النظر اإىل ر�سوم تومبلي هو نوع من ال�سالة.

)12(

للجمال:  نقول  هل  الر�سم،  عن  اجلميع  تخلى  وقد  ن  الآ

»وداعا«؟ فبعد هذا التبدل اخلطري الذي طراأ على مزاج 

ع�رصنا الثقايف �سارت اللوحات مبثابة ودائع متحفية. 

وكليمت  وبونار  دافن�سي  وليوناردو  بولوك  جاك�سون 

هم  �سيال  واآيغون  كويهلو  وفريدة  �سليم  وجواد  وماتا 

حفاد،  والأ �سالف  الأ واحدة.  زجاجية  خزانة  يف  اليوم 

ال�ساخرة  ومراآتها  املوناليزا  عداء،  والأ �سدقاء  الأ

العناية  غرفة  اإىل  ذهبوا  اجلميع  دو�سان.  ر�سمها  التي 

التاريخية مثلما فعل من قبل الكاتب ال�سومري كوديا 

روما  وقيا�رصة  اآمون  عنخ  توت  امل�رصي  والفرعون 

واملغول. ذهب الر�سم اإىل املتحف، يتبعه اجلمال خا�رصا 

موقعه حل�ساب الفكرة التي لن تعدنا بتلك اللذة الروحية 

جيال القادمة  التي كان الر�سم م�سدرها. ما لن تعرفه الأ

اأن ثمة متعة خفية كانت العني م�سدرها وملعب وحيها 

بد. كان هناك �سعور  خري قد تال�ست اإىل الأ ورجاءها الأ

يزيل  كان  الذي  هو  للو�سف  مادة  يكون  اأن  ي�سلح  ل 

جماورة.  حياة  وبني  حياتنا  بني  تف�سل  التي  احلدود 

حياة كانت يف حقيقتها املرعى الذي جتد فيه اأرواحنا 

م�ستقرها. ب�سبب الر�سم وقع حوار بني ما كنا نراه وما 

يته. كنا نوؤخذ ب�سحر اإلهام  مل تكن لدينا القدرة على روؤ

بخفة  كلها  التاريخية  احلكاية  ف�سول  عا�ست  كائنات 

ال�رص الذي يحدث غيابه نق�سا يف احلكاية. كائنات هي 

اها، بل هي تلك  لي�ست نتاج انبهار احلوا�ش بعبقرية روؤ

انتهى  »لقد  العبقرية وقد جردت احلوا�ش من ق�رصتها. 

اإىل  اأنظر  واأنا  �سواأ  الأ يتوقع  من  باأ�سى  اأقولها  الر�سم«. 

اجلمال بعيني طفل يتيم. لقد اأبيدت ح�سا�سية كنا نظنها 

خالدة من اأجل اأن يقول الوعي كلمته، وهي كلمة، رمبا 

اأن  يجب  ما  اأن  غري  ومقيدة،  وملتب�سة  م�سللة  تكون 

تلفت مل تعد قادرة على  الر�سم وقد  لغة  اأن  به  نعرتف 

اأن اإنتاج اجلمال الذي يبقينا على قيد اللذة، بل �سارت 

تلك اللغة ماكنة ل�ستهالك حيوية اجلمال الذي ا�ست�سلم 

نتاج اخلمرية  لذائقة ال�سوق. كان الر�سم م�سنعا األهيا لإ

التي ت�ساعد على �سناعة �سعورنا باجلمال، وهو �سعور 

كان م�سدرا لكل لذة ل ينتجها النظر املبا�رص اإىل العامل. 

وحني �سار يخ�رص موقعه هذا تدريجيا حل�ساب تقنيات 

يحافظ  اأن  اأجل  من  عليه  لزاما  �سار  فقد  اجلديد  الفن 

على كرامته اأن يختفي. كان الر�سم كرميا دائما.   
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لعبة الرتابط واالنف�صال

بني الت�سكيل والن�ش
بدور الريامي

 
فنانة ت�سكيلية من ُعمان

يقول ابن عربي: »فلول  ال�سارع علم اأن عندك حقيقة ت�سمى اخليال لهذا احلكم قال 

لك )اعبد اهلل( كاأنك تراه بب�رصك«

اإذا ما ا�ستثنينا فن اخلط والزخرفة فاإن الفن الت�سكيلي ظل لقرون عديدة خجول يف 

الثقافة العربية ال�سالمية مقابل �سطوة اللغة باأجنا�سها املختلفة من �سعر ورواية 

التج�سيم  املتمثلة يف  باملحرمات  الدخول  من  اخلوف  و   ، ناحية  من  هذا  وخطابة 

والت�سوير التي �ساهمت يف اق�ساء الت�سكيل من ناحية اأخرى ، فكيف اإذاً نتكلم عن 

عالقة غيب اأحد طرفيها زمنا من الدهر؟!

ت�شكيل



وحفظه  ال�سوت  ر�سم  الن�سان  حاول  البدء  منذ 

بل   ، رمزية  دللت  ذات  ر�سوم  �سوى  الكتابة  فما 

طفرة  �ساحبه  واملعنى  للفظ  اجلمايل  التطور  اأن 

الزخريف  الب�رصي  مبتنه  العربي  اخلط  لفن  حقيقية 

�سطوة  عن  م�ستقال  احتل ح�سورا  كثرية  اأحيان  ويف 

املعنى لي�رصق العني اإىل ميدان تتناف�ش به العنا�رص 

الت�سكيلية بني زخرفية وهند�سية  متفردة ومتتابعة 

اللفظية مع  اللغة  ك�رصد ب�رصي مده�ش  تتماهى به 

اللغة الت�سكيلية.

ل  �سكلية  عالقة  بالن�ش  الت�سكيل  عالقة  تبدو  قد 

ترتبط يف جوهرها ، فكانت الت�ساوير غالبا ما تزج 

لل�رصح يف خمطوطات �ستى ككتاب احليل امليكانيكية 

اللفظية  ال�سورة  لتكمل  تزينية  و�سورا   ، للجزري 

الوا�سطي  ر�سومات  يف  كما  عنها  وتعرب  املتخيلة 

يف مقامات احلريري  وت�ساوير كتاب كليلة ودمنة 

حيث كانت الر�سومات تبدو مب�سطة احلركة زخرفية 

داء وحبي�سة ملجال البعدين فقط ، اإذ تعمد الفنان  الأ

نفعال. ال�سالمي اإثارة العجاب بحرفيته ل اإثارة الإ

العربية  الثقافة  يف  لها  وجدت  قد  ال�سورة  اأن  بيد 

يف  تكمن  ل  فامل�سكلة   ، كثرية  منافذ  ال�سالمية 

اأبرزها  كما  والتجريدي  الت�سخي�سي  بني  املعار�سة 

اأو البحث  العربي  الت�سكيل  امل�ست�رصقني على خارطة 

ماتكون  بقدر  ال�سالمية   الثقافة  يف  ال�سورة  عن 

تلك ال�سورة كل متعدد الطراف ومزيج من املعقول 

هو  ما  لتحويل  ال�ساملة  ال�سطوة  اإنها  واملح�سو�ش 

وظيفي كاحلرف والزخرفة والكلمة اإىل فن.

اإذاً هل حملت اللغة باطن التعبري وم�سمونه واكتفى 

الظاهر  على  ال�سالمية  بالثقافة  الب�رصي  الفن 

وال�سكلي؟

عجاب حقا هو باأن ذلك الفن ل يق�سد  اإن ما يثري الإ

به املحاكة كما كان �سائدا يف بقية الفنون الب�رصية 

خرى بقدر ما كان يق�سد به كمال التعبري  للثقافات الأ

اجلمايل والت�سكيلي وهي نف�ش النظرية التي يحتذيها 

الت�سوير املعا�رص!

�سالمي للوجود ينه�ش على جمموعة من  الت�سور الأ

لهي  الإ بني  وا�سحة  املفارقة  جتعل  التي  الثنائيات 

واخليال  واحلقيقة  والن�سبي  املطلق  ، بني  ن�ساين  والإ

يف  جليا  ذلك  وجند  للالمرئي  يقود  املرئي  حيث   ،

بعوامل  اإل  احلقيقة  اإىل  ت�سل  لن  اإذ   ، ال�سويف  الفكر 

خيالية، فتلك العوامل هي حقيقة بحد ذاتها، تت�سامى 

وعنا�رص  اأولية   كمفردات  لت�ستخدمه  احل�سي  عن 

ال�سكل  بني  ج�رص  بناء  على  الرائي  ت�ساعد  خام 

املادي وال�سورة املتخيلة ، هنا نغو�ش نحو الباطن 

ن من  اأن حقيقة ال�سورة  )هي ما متكِّ اإذ  وامل�سمون 

ية(. ية العني واإمنا عني الروؤ ية مال يرى روؤ روؤ

تلك الب�سرية التي ل حتتاج ملحاكاة ما هو موجود 

لفاتيح  الولوج  من  متكنك  التي  الب�سرية  بل  اأ�سال 

يف  تعتمد   ، وادها�سا  كمال  اأكرث  عوامل  اإىل  اخليال 

نف�سه يف كل  الباحث عن  املتلقي  مر على  الأ حقيقة 

، هنا  يراه فقط  يراه، ل من يبحث عما  يراه و ل  ما 

ن�سجام الكلي وتتبلور العالقة ال�سيلة بني  يتحقق الإ

مفرداتها  اختلفت  واإن  والتعابري  الفنون  اأنواع  كل 

ويقدره  العقل  به   يح�ش  الذي  فالن�سجام  واأدواتها 

الذوق والذي يبعث تاأثريا فاعال يف النفو�ش ذلك هو 

اجلمال  اإنه  جميعا....  الفنون  تن�سده  الذي  املفهوم 

بب�ساطة!

باأن  �سابقا  ذكرنا  وكما  ال�سائد،  املفهوم  بخالف   

ل  ال�سكل  جوهر  على  اعتمدت  �سالمية  الإ الفنون 

الفنون  تتبناها  التي  ذاتها  ية  الروؤ وهي  حماكاته 

الفنان  على  �سعبا  يكن  مل  لذا   ، احلديثة   الت�سكيلية 

بتقليد...   ل  باأ�سالة  التجريد  غمار  خو�ش  العربي 

اأ�سالة تنبع من اخلربات الب�رصية واملعرفية املرتاكة 

حياة  من  تنبع  وا�سالة  املختلفة  بداع  الإ ملجالت 

ميزج  جديدة  لغات  خللق  املتعددة  وجتاربه  املبدع 

�ستى من  متاح من عنا�رص ومفردات  بها كل ماهو 
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خر والذات..فلم يعد  التعابري وقنوات التوا�سل مع الآ

تقنيات  على  الت�سكيلي  العمل  يحتوي  اأن  م�ستغربا 

اأو  �سعري  بعمل  يطعمه  اأو  م�رصحي  واآداء  �سنيمائية 

قوانني  ول  بداع  الإ اجنا�ش  بني  حواجز  ل  �رصدي  

باتت حتد اخليال اجلامح للفنان .

اإن ما يعطي عالقة الت�سكيل بالن�ش مرونة و�سال�سة 

بروح  اأخرى  تارة  وترتابط  تارة  تتكامل  عالقة  يف 

وترثي  ال�سكل  تزين  متوازنة  وبعالقة  واحدة 

الفنان  بني  املطلوبة  احل�سا�سية  تلك  هي  امل�سمون، 

وا�ستك�سافه  ا�ستنطاقه  ومدى  والن�ش  الت�سكيلي 

جلمالياته والعك�ش �سحيح بالن�سبة للكاتب،

وعلى قدرة كل منهما على توظيف القوة الكامنة يف 

خر دون امل�سا�ش بهويته  كل جمال ليكمل بها جمال الآ

فالت�سكيل على �سبيل املثال ميتلك خ�سو�سية اإلتقاط 

دبي  الأ الن�ش  ميتلك  بينما  تفا�سيلها  بكل  اللحظة 

و�سا�سعة  عديدة  م�ساحات  على  والتنقل  الزمان  خط 

جغرافيا.

 و من جهة اأخرى للكاتب والت�سكيلي احلق يف تذويبهما 

متاما بروح واحده حني يقرر اأحدهما اإعادة خلقهما 

بهوية جديدة وهذا ما ي�ستطيعه املبدع املجيد متاما 

دوات الت�سكيلي والكاتب يف نف�ش الوقت. لأ

يف  عدنان«  »اإيتيل  والفنانة  ديبة  الأ جتربة  لعل 

 ، الدفاتر(   ( با�سم  املعروفة  الفنية  اأعمالها  من  عدد 

خمتلفة  فنية  مبواد  ر�سوم  من  الدفاتر  تلك  تتاألف 

اأو  الق�سائد  ت�ستن�سخ  حيث  حيث  مكتوب  خط   ومن 

الروائي ب�سورة كاملة غري منقو�سة ولتوؤكد  الف�سل 

املحمولت  بني  �سلة  وجود  )عن  ال�سلوب  بذلك 

التح�س�ش والفهم  املعلنة وامل�سمرة للق�سيدة وطاقة 

الت�سكيلي عندها( حيث تقودنا من املبا�رص والظاهر 

من  امل�سمرة  الرموز  اإىل  والن�ش  اللوحة  �سطح  على 

تواجدهما معا يف تلك الدفاتر.

بكتابه  الري�ش  عارف  اللبناين  الفنان  جتربة  اأما 

فيه  �سجل  �سور«  اأحرف،   ، األوان  الرمادية..  »اليام 

ق�سا�سات  من  كولجية  بتوليفة  الذاتية  انطباعاته 

واإن  وال�سور  اجلرائد  بق�سا�سات  املطعمة  افكاره 

كانت ال�سطوة هنا للون وم�ساحاته اإل اأن قوة الن�ش 

ال�سفحة  �سكون  على  الوا�سح  الكتابة  مترد  من  تبع 

البي�ساء،،، جتربة قد يقف اأمامها البع�ش متحريا اإذ 

، واأحيانا  اأكرث  اأحيانا كهذيان حرويف لوين ل  تبدو 

و�ساع  والأ ال�سيا�سة  عن  غا�سبة  كر�سائل  اأخرى 

جتماعية بفردات لفظية و ب�رصية . الإ

اغفال  ن�ستطيع  لن  واخلليجي  املحلي  ال�سعيد  على 

جتربة جماعة الدائرة ... اإذ يحق لنا اأن نطلق عليهم 

ال�رصيالية  تبلورت  فكما  اجلدد  ال�رصياليون  لقب 

جماعة  تنه�ش   ، وفنانني  كتاب  حملها  ب�سعلة  م  الأ

الدائرة منذ عام 2001 بتجربة رائدة ل ملزج الن�ش 

ال�سعري والق�س�سي بالت�سكيل بل لتفعيل انتاج العمل 

دبي وتنفيذه باآلية ت�رصك اأفراد اجلماعة  الت�سكيلي الأ

التي قمت  الدخان(  اآخر  حرتاق  الإ )اأول  اأن عمل  كما 

بها مبعية الكاتب العماين علي ال�سوايف والعراقي طه 

ح�سني حماولة حتتل بها الفنون الب�رصية املعا�رصة 

املو�سيقية  والقطعة  املقروء  للن�ش  موازية  م�ساحة 

 ، امل�رصح  خ�سبة  و  الفيديو  اعمال  بني  احلا�رصة 

عمل  هوية  خللق  حقيقية  �سيغة  لكت�ساف  وجتربة 

ا�ستنطقها مبجموعة  ن�سو�ش   متكامل �سمن وحدة 

ال�سكلية  املفردة  متوازن  ب�سكل  تعك�ش  ت�سكيلية 

واملو�سيقية للن�ش..

وبالرغم من التخوف 

بداية  يف  احلقيقي 

تلك  تكون  اأن  مر  الأ

قالبا  الن�سو�ش 

كل  اأفكار  من  يحد 

الكاتب  اأن  اإل  منا، 

يطرح ن�سو�سا ثرية 

الب�رصية  باملفاتيح 

اأبوابا  تفتح  التي 

اأعمق  وطرقا  جديدة 

الت�سكيلي  ذات  اإىل 

وذوات  عوامل  اإىل  ل 

اأن  كما  فقط،  خر  الآ

جاءت  املو�سيقى 

واأ�سيلة  حمفزة 

تنبع من جوهر الن�ش 

يف  ب�سال�سة  وت�سب 

قلب الت�سكيل.....

متتالية  مراهنات 

ل  الن�ش  روح  على 

على متنه.
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اجنمار برجمان:

خراج ال�ضينمائي؟ ما هو االإ

ترجمة وتقدمي: خالد عزت
 

كاتب و�ضينمائي من م�رص

كان  فريد  »ن�س«  ايدينا  بني  ما 

ال�ضينمائي  واملفكر  املخرج 

»اجنمار برجمان« قد كتبه يف عام 

ن�ضني  اىل  باال�ضافة  وهو   1954

اآخرين كتبهما برجمان على فرتات 

متفاوتة من حياته املهنية قد باتت 

تاريخ  اأدبيًا مهمًا يف  ن مرجعًا  االآ

بليغة  و�ضهادة  توغراف،  ال�ضينما 

– ال ميكن جتاوزها- ملبدع  ثر  االأ

منذ  الدنيا  مالأ  �ضينمائي  ومفكر 

ب�ضخبه  املا�ضي  القرن  منت�ضف 

اأبطاله  و�رصاخ  الروحي،  وعجيجه 

جحيم  وطاأة  وحتت  الع�ضابيني 

العامل املعا�رص.

�سينمــــا



يف  وهو   1947 عام  يف  كتبه  الذي  ول  االأ ن�ضه  فمنذ 

مقتبل حياته املهنية ون�رصه يف جملة ال�ضينما ال�ضويدية 

فالم  االأ �ضناعة  حول  اأفكاره  عن  معربا   »Biogra Fbla del«

عظم  يف حتية جلورج ميليي�س الذي راأى فيه ال�ضاحر االأ

الخرتاع ال�ضينما توغراف، مروراً بن�س »ما هو االخراج 

ال�ضينمائي..؟«

عام  يف  كتبه  الذي  الثعبان«  »جلد  ن�س  اىل  و�ضوال 

1965 مبنا�ضبة اهدائه جائزة »ايرازم�س« ثم اعيد طبعه 

ون�رص كمقدمة ل�ضيناريو فيلم »بر�ضونا« يف العام التايل، 

وبرجمان مل يكف يومًا عن التعبري عن اآرائه ال�ضغوفة اىل 

الته  اجتياز احلاجب املهني- اىل ما وراءه- عار�ضا ت�ضاوؤ

وعالقة  وجوهره،  الفن  معنى  حول  املعّذبة  الروحية 

خالقية  االأ باملوا�ضعات  الفنان  وعالقة  باهلل،  االن�ضان 

احلديث،  املجتمع  يف  الفنان  وو�ضعية  وامليتافيزيقية، 

وعالقته الع�ضابية بحياته وذكريات طفولته. لكن فرادة 

كل هذه الن�ضو�س جميعًا ال تنبع فقط- وان كانت كذلك- 

من جمرد تاأمالت مهنية ملبدع �ضينمائي- معذب بقلقه 

وجود  معانقة  اىل  »برجمان«  يتجاوزها  بل  املهني- 

طيلة  ظل  �ضحري  �ضندوق  داخل  خل�ضة  اختباأ  قد  مراوغ 

خر. ان ن�س »ما هو االخراج  حياته يفت�س عنه من فيلم الآ

ق�ضى من  ال�ضينمائي؟ يعترب در�ضًا بليغًا ي�ضل اىل حده االأ

التاأثري لكل ع�ضاق ال�ضينما، ف�ضاًل عن كونه انارة كا�ضفة 

فالم. لكل من يعمل يف جمال �ضناعة االأ

ال يزال »برجمان« – حتى بعد موته- قادراً ان مينحنا 

كاماًل،  الدر�س 

علينا  يطل  وان 

البارقة،  بوم�ضاته 

انق�ضاء  بعد  حتى 

عامًا  خم�ضني  نحو 

من  انبعاثها  على 

�ضماء روحه، لكنها 

العادة  كافية 

عيوننا  اىل  النور 

على  قادرة  وبقوة 

�ضماوات  ا�ضاءة 

اظلمت  والتي  الفن 

الفن  من  متامًا 

واالميان بالقيمة.

الكتابة  تكون  قد 

او  اجلبال  ت�ضلق  او 

�رصب االبناء او الرق�س جمرد اأ�ضكال متباينة يف التعبري 

عن النف�س لدى البع�س منا، اأما بالن�ضبة يل »فاأنا« اأعرب 

فالم فح�ضب. عن نف�ضي من خالل »�ضنع« االأ

كان املخرج العظيم )جان كوكتو( )1( قد ك�ضف لنا يف 

نا« الثانية وهي تتعرث  فيلمه »دم ال�ضاعر« عن هذه »االأ

بني ممرات فندق كابو�ضي، عار�ضًا ملحات خاطفة لتلك 

املوؤثرات املختلفة التي �ضاهمت يف تكوين وت�ضكيل هذه 

الفندق.  اأبواب  من  باب  كل  وراء  تختبئ  التي  نا«  »االأ

اأو  ا�ضقط يف اغواء املقارنة مع كوكتو،  اأود طبعًا ان  ال 

اأحبذ  اأين  بيد  له،  م�ضاوية  منزلة  يف  نف�ضي  و�ضع  حتى 

لو ا�ضطحبكم معي يف جولة عرب ا�ضتديوهاتي الداخلية 

حيث تتخلق اأفالمي، هناك، ب�ضكل ال مرئي.

.. لكنني اأخ�ضى ان ت�ضدمكم هذه الزيارة، فدائمًا ما تكون 

هائلة،  فو�ضى  حالة  يف  بي  اخلا�س  اال�ضتوديو  معدات 

وذلك الن مالكها لي�س لديه الوقت الكايف العادة تنظيمها، 

اأذنيه يف م�ضاكله  فهو م�ضغول ب�ضكل دائم، وغارق حتى 

ركان باال�ضتوديو  ال�ضخ�ضية، باال�ضافة اىل ان بع�س االأ

كلمة  �ضتطالعكم  كما  كعادتها،  اال�ضاءة  �ضيئة  �ضتكون 

اأبواب  بع�س  على  غليظة  بحروف  مكتوبة  »خا�س« 

نف�ضه  امل�ضاحب  دليلكم  فان  القول،  وخال�ضة  الغرف، 

مر برمته. يخامره ال�ضك يف جدوى عر�س االأ

على كل حال �ضنحاول فتح بع�س االبواب قلياًل، بالرغم 

من انني ل�ضت على ثقة كاملة يف عثوركم على اجابات 

لكن مبقدورنا  اأذهانكم،  تدور يف  التي  لال�ضئلة  قاطعة 

فكار عن  بالرغم من كل ال�ضعوبات، ان نكّون بع�س االأ

هذا اللغز املعقد الذي ميثله »�ضنع« الفيلم.

دعونا اذن ننظر اىل اأهم مكونات فن »ال�ضينما توغراف« 

انه  التو  يف  �ضنلحظ  الذي  ال�ضلولويد«  »�رصيط  وهو  اأال 

يف  »كادر«  �ضورة   52 بعد  م�ضتطيلة  �ضور  عن  عبارة 

املرت الواحد، وكل م�ضتطيل منها مف�ضول عن امل�ضتطيل 

خر بخط اأ�ضود.)2( االآ

من  املثقوبة  امل�ضتطيالت  هذه  يف  اأكرث  دققنا  واذا 

على  حتتوي  انها  وهلة  ول  الأ �ضتبدو  والتي  جانبيها 

كل  ان  ف�ضنكت�ضف  ومكرر،  ثابت  ب�ضكل  املنظر  نف�س 

يكاد  جداً،  طفيف  بتغيري  االخرى  عن  تختلف  �ضورة 

اآلة  ميكاترمات  با�ضتخدام  ولكن  ملحوظ،  غري  يكون 

اأمامنا،  التي راأيناها منذ برهة  ال�ضور  العر�س فتتابع 

الزمن  ال�ضا�ضة جلزء من  »كادر« منها  بحيث يحتل كل 

ال يتجاوز 20/1 من الثانية، مما يخلق لدينا االح�ضا�س 

باحلركة الوهمية.
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بنا يف  ليلقي  »الغالق«  ينغلق  واآخر  فبني كل م�ضتطيل 

ظلمة دام�ضة – لكن فقط للحظة- نعود بعدها مرة اخرى 

اىل نور �ضاطع من امل�ضتطيل التايل.)3(

اول  على  ا�ضتغلت  عمري،  من  العا�رصة  يف  كنت  عندما 

جهاز عر�س لل�ضينماتوغراف امتلكته يف حياتي، كان 

غاز  وم�ضباح  بفتحة  ومزود  معدنية  الواح  من  مكونًا 

وتعيد  امامي  تتواىل  ال�ضور  وكانت  ال�ضوء  متذبذب 

عر�س نف�ضها ب�ضكل غام�س وملغز، وكنت اقف متحرياً 

وم�ضتثاراً يف  اآن واحد جتاه هذه الظاهرة، وحتى اليوم 

حينما  بها  اأح�ض�ضت  التي  الرهبة  بنف�س  اأ�ضعر  زلُت  ما 

كنت طفال.

اإذ  وهمًا،  اأعر�س  الواقع  يف  انني  حقيقة  يف  ن  االآ اأفكُر 

�ضل لوال عدم  ال�ضينماتوغراف مل تكن لتوجد من االأ ان 

على  قدرتها  عدم  يف  واملتمثل  الب�رصية،  العني  اكتمال 

التقاط تتابع ال�ضور املنف�ضلة عن بع�ضها البع�س عند 

عر�ضها على ال�ضا�ضة.)4(

لقد قمت باجراء احدى العمليات احل�ضابية التي موؤداها، 

انني عندما اأ�ضاهد فيلمًا مدته �ضاعة من الزمن، فيتوجب 

دقيقة«  »ع�رصين  يوازي  ما  الواقع  يف  اق�ضي  ان  علّي 

قابعًا يف ظلمة كاملة.

يف  نف�ضي  اأحول  فانني  فيلمًا  اأ�ضنع  فعندما  ثم  ومن 

ُبنّي  اقوم با�ضتخدام جهاز  انني  التو اىل حمتال، حيث 

هذا  فبوا�ضطة  ب�رصية،  نقي�ضة  ا�ضتغالل  على  اأ�ضا�ضًا 

اىل  امل�ضاهدين  ا�ضيطر على وجدان  ان  بامكاين  اجلهاز 

اأجعلهم ي�ضحكون..  اأن  اأ�ضتطيع  اأبعد حّد ممكن ت�ضوره: 

�ضاطري  او ي�رصخون خوفًا.. او يبت�ضمون.. او يوؤمنون باالأ

او  واالهانة  باملذلة  ي�ضعرون  او  اجلنيات  وق�ض�س 

يتثاءبون من فرط ال�ضجر.

اأو  »حمتال«  اإما  اثنني:  من  واحد  احلقيقة  يف  فاأنا 

»�ضاحر« يفعل االعاجيب- اذا ما كان اجلمهور م�ضتعداً 

ويف  الغمو�س  خلق  على  املقدرة  عنده  العابي-  لتقبل 

التاريخ،  فجر  منذ  �ضحرية  خدعة  واأعظم  اأثمن  حوزتي 

يود اأي فنان لو ي�ضحي بكل �ضيء يف �ضبيل امتالكها.

ال�رصاع  يوجد-  ان  البد  بل   – يوجد  هذا  كل  مع  لكن 

اأمام كل الذين يعملون يف  خالقي الذي ال غنى عنه  االأ

فالم. جمال خلق االأ

اأما بالن�ضبة ل�رصكائنا التجاريني)5( فهنا لي�س املكان 

املالئم لتعداد اأخطائهم التي يكررونها من عام اىل اآخر، 

مور املثرية لالهتمام – بالتاأكيد  اإال انه �ضيكون من االأ

»جهاز«  اخرتاع  من  يوم  ذات  العلماء  اأحد  متكن  – لو 

الطبيعية،  املواهب  لتعداد  ي�ضتخدمه  ان  املرء  ي�ضتطيع 

خالل  الفيلم  �ضناعة  ار�ضتها  التي  اخلالقة  والقدرات 

�ضنوات دورانها الرائعة.

لكن من البديهي ان يقبل املرء قوانني اللعبة مقدما قبل 

من  يجعل  واحد  منطقي  �ضبب  هناك  فلي�س  يلعبها،  ان 

يف  العمل  من  »اأمانًا«  اأكرث  ال�ضينما  �ضناعة  يف  العمل 

جماالت اخرى خمتلفة، ورمبا الفارق الوحيد بني عامل 

ال�ضينما واأي عامل اآخر ان غالظة عملنا تظهر ب�ضكل جلي 

للعني، لكن ذلك يف احلقيقة يعترب ميزة ولي�س عيبًا.

نف�ضها  هي  االفالم  �ضانع  يواجهها  التي  املخاطرة  ان 

اأن يحافظ على توازنه  التي يواجهها الرجل الذي يريد 

متحا�ضيًا ال�ضقوط واملوت، فاختالل التوازن قد يعر�س 

الذي  عن  يزيد  قد  خطر  مميت،  خلطر  فالم  االأ �ضانع 

يواجهه العب االكروبات الذي يوؤدي العابه حتت خيمة 

ال�ضريك، ما�ضيًا على حبل م�ضدود دون وجود �ضبكة من 

حتته.

ال �ضك انكم تعتقدون انني اأبالغ بع�س ال�ضيء يف مقولتي 

تلك، لكني �ضاأدافع عن وجهة نظري موؤكداً ان اخلاطرة 

اأ�ضلفت-  الفيلم- كما  لو كان �ضانع  نف�ضها، حتى  هي 

ميلك القليل من األعاب اخلداع.

املنتجني، ومديري  لي�س مبقدوره خداع  بالتاأكيد  لكنه 

باال�ضافة  والنقاد،  العر�س،  دور  وا�ضحاب  البنوك، 

طبعًا اىل ال�ضحرة اأنف�ضهم!

جتربة  واقع  من  كالمي  على  حيًا  مثااًل  لكم  و�ضاأعطي 

انها  جمدداً،  ارجتف  جعلي  على  قادرة  ذكراها  تزال  ال 

اىل  توؤدي بي  ان  جتربة حدثت منذ وقت قريب وكادت 

فقدان التوازن وال�ضقوط. عندما قام اأحد املنتجني االفراد 
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يف حقيقة انني يف 

إذ  عر�ض وهمًا، � �لو�قع �أ

ان ال�سينماتوغراف مل 

�سل  تكن لتوجد من الأ

لول عدم اكتمال العني 

الب�رشية، واملتمثل يف 

عدم قدرتها على التقاط 

تتابع ال�سور املنف�سلة 

عن بع�سها البع�ض عند 

عر�سها على ال�سا�سة.. 

�سنع فيلمًا  فعندما اأ

حول نف�سي يف  فانني اأ

التو اىل حمتال، حيث 

انني اقوم با�ستخدام 

�سا�سًا على  جهاز ُبنّي اأ

ا�ستغالل نقي�سة ب�رشية، 

فبوا�سطة هذا اجلهاز 

بامكاين ان ا�سيطر على 

وجدان امل�ساهدين اىل 

بعد حّد ممكن ت�سوره:  اأ

جعلهم  ن اأ �ستطيع اأ اأ

ي�سحكون.. او ي�رشخون 

خوفًا.. او يبت�سمون.. 

�ساطري  منون بالأ او يوؤ

وق�س�ض اجلنيات 

او ي�سعرون باملذلة 

والهانة او يتثاءبون من 

فرط ال�سجر.

�سينمـــا .. �سينمـــا .. �سينمـــا 



با�ضتثمار اأمواله يف انتاج فيلم يل، وقد ظهر هذا الفيلم 

بعد عام من العمل ال�ضاق واملتوا�ضل حتت عنوان »الليلة 

العارية«)6( وحيث بداأ املنتج يف احلال مراجعة خ�ضائره 

املقاالت  ان  كما  الفيلم،  ية  روؤ اجلمهور عن  امتناع  بعد 

النقدية التي تناولته قد ات�ضمت بطابع هجومي عنيف.

ومن هنا فقد ا�ضطررت لالنتظار عدة �ضنوات بال عمل، 

فاذا  املحاولة من جديد.  على  اأخرى  مرة  اأقدم  اأن  قبل 

القيُت الف�ضل التجاري مرتني او ثالثا على التوايل، فمن 

جادة ال�ضواب اال يراهن اأحد على موهبتي مرة اأخرى، 

موال، ويف  حيث �ضاأ�ضبح فجاأة مو�ضع اتهام بتبديد االأ

هذه احلالة �ضيكون عندي الوقت الكايف لتاأمل ملكاتي 

نني �ضاأكون عاطاًل عن العمل، ومن ثم �ضيحرم  الفنية الأ

مل  �ضنًا  اأ�ضغر  كنت  عندما  ال�ضحرية.  اداته  من  ال�ضاحر 

تكن ت�ضتبدين كل هذه املخاوف، فالعمل كان اأقرب اىل 

او  الف�ضل  النهاية  يف  نتائجه  اأكانت  �ضواء  �ضيقة،  لعبة 

ت�ضنع  ومبا  علّي،  ت�ضتحوذ  البهجة  كانت  فقد  النجاح، 

يداي، كفرحة طفل بقالعه التي بناها من الرمال.

املبكر  الوقت  ذلك  يف  بداخلي  الذي  الالعب  يكن  فلم 

غري  م�ضدود،  حبل  على  يرق�س  وهو  حوله  مبا  واعيًا 

ار�ضية  ق�ضوة  ومدى  اأ�ضفله،  تقبع  التي  للكارثة  منتبه 

اللعبة  حتولت  ن  االآ عليها.  �ضي�ضقط  التي  ال�ضريك  حلبة 

اىل �رصاع مرير، وا�ضتحال امل�ضي على احلبل اىل عملية 

امل�ضدود  النقطتان  اما  املنتظرة.  املخاطر  بكل  واعية 

و»ال�ضك«  »اخلوف«  معنى  يف  متثلتا  فقد  احلبل  اليهما 

املع�ضالت  بع�س  بفعل  ال�ضينمائي  االبداع  بات  حيث 

�ضاقًا  عماًل  االقت�ضادية،  واي�ضا  واخلارجية،  الداخلية 

والنقد  فالف�ضل  املرء.  وطاقات  قوى  كل  ي�ضتنزف  جداً 

وردود اأفعال اجلماهري الالمبالية، تعترب اأ�ضياء مهيجة 

لكي  طويل  وقت  اىل  حتتاج  والتي  احل�ضا�ضة  للجراح 

تندمل. اأما الندوب واجلروح الغائرة فت�ضتمر  يف الداخل 

لفرتة زمنية طويلة.

كان »جان اثوليه« لديه عادة قبل اال�ضتغراق يف عمل 

ما، او بعد البدء فيه، باأن ميار�س لعبة ذهنية مع ذاته، 

لكي تذهب مبخاوفه وتهدئ روعه.

ترزيا يحب  اأبي  نف�ضه قائال: »كان  يردد على  لقد كان 

الر�ضى  م�ضدر  هو  هذا  ن  الأ بيديه،  اال�ضياء  ابتداع 

لنف�ضه  يبتغي  الذي  الرجل  وفخر  احلريف،  لدى  واملتعة 

اتقان عمله«.

انني يف الواقع اتبع نف�س الو�ضفة بالتعرف على اللعبة، 

والتي كثريا ما األعبها، واأمتكن بنجاح من خداع نف�ضي 

خرين، بالرغم من اأن اللعبة ذاتها ال تخرج عن  واي�ضا االآ

ُم�ضكن �ضعيف املفعول: »ان اعمايل  كونها جمرد دواء 

ال�ضينمائية من الناحية الفنية تعترب اأعمااًل ذات م�ضتوى 

باأدق  لالملام  ويدفعني  يوؤججني  احلما�س  ان  جيد. 

يل  للمعا�رصين  اأفالمي  اأ�ضنع  انني  الفنية،  التفا�ضيل 

دون اأن اأفت�س عن اخللود، ان فخري وزهوي بنف�ضي هو 

نف�ضه فخر احلريف مبهنته«.

لكن اعرف انني عندما اأتكلم بهذه اللهجة فانني اخادع 

�ضوت  ال�ضطح  على  يطفو  حيث  ذاتي، 

وهو  ا�ضكاته،  او  قمعه،  ميكن  ال  موؤمل 

ما  »ولكن  قائال:  وجهي  يف  ي�رصخ 

وي�ضتحق  باخراجه  قمت  الذي  الفيلم 

اأي  يف  واحدة  قدم  هناك  هل  البقاء؟. 

تراها  اأن  ت�ضتحق  افالمك  من  فيلم 

جيال القادمة؟ االأ

م�ضهد  حتى  او  حوار؟  من  واحد  �ضطر 

قادر على اثارة النقا�س حوله، وتبني 

ا�ضالته من زيفه؟!

وهنا اجدين م�ضطرا لالجابة: »حقًا ال 

اأدري لكن امتنى ذلك!«

�رصح  يف  الطالتي  عذراً  اأ�ضتميحكم 

يجابهها  التي  الورطة  هذه  وتربير 

لقد  فيلمًا.  ي�ضنع  من  كل  جمرباً-   –
كان  ملاذا  لكم  او�ضح  ان  فقط  اردت 
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عامل  يف  بكاملها  اعمارهم  ق�ضوا  ْن  مممِ الكثريين  على 

غري  اخلفي،  النداء  لهذا  ي�ضت�ضلموا  ان  ال�ضينماتوغراف 

املدرك، والذي ي�ضعب التعبري عنه بالكلمات: ملاذا نحن 

خائفون؟ ملاذا يفرت حما�ضنا اأحيانًا لبع�س االعمال التي 

النف�ضنا  مرت�ضني  اغبياء  اىل  نتحول  ملاذا  بها؟  تقوم 

اختيارات فاقدة ملعنى احلياة؟

عن  م�ضهب  ب�ضكل  احلديث  يف  الرغبة  تراودين  زالت  ما 

عامل من اهم العوامل املكونة لهذه امل�ضكلة- بل يعترب 

�ضعب من حيث الفهم- اأال وهو »اجلمهور«. العامل االأ

ان مبدع الفيلم اذ ميتلك و�ضيطا للتعبري فامنا لكي يعرب 

من خالله عن ماليني النا�س، ولي�س عن ذاته فقط، لكن 

يف احيان كثرية ي�ضت�ضعر الفنان ال�ضينمائي نف�س الرغبة 

النجاح  اأحقق  اأن  اأريد  »انني  الفنانني:  التي تخايل كل 

وال�ضهرة يف ا�رصع وقت. اأريد ان امنح اجلماهري املتعة 

وان اأتالعب بعواطفهم يف احلال«.

يرد:  الذي  »اجلمهور«  يقع  وحتققها  الرغبة  بني  لكن 

»لقد دفعت ثمن التذكرة واأريد ن�ضيان همومي وعائلتي 

الظلمة مثل  اأجل�س يف  وعملي والهرب من ذاتي. هاأنذا 

امراأة تنتظر الو�ضع بني حلظة واخرى راغبًا يف  الراحة 

من كل �ضيء.

والذي  املتطلبات،  بهذه  دراية  على  الذي  الفيلم  فمبدع 

ال  موقف  يف  نف�ضه  يجد  اجلماهري،  اموال  من  يتعاي�س 

يح�ضد عليه، وقد يوجب عليه بع�س االلتزامات التي ال 

مفر منها، ومن ثم فعليه ان ي�ضع ن�ضب عينيه رد فعل 

ما  دائما  فاأنا  �ضخ�ضيا-   – يل  بالن�ضبة  اما  اجلمهور، 

اأ�ضاأل نف�ضي هذا ال�ضوؤال: هل بامكاين التعبري عن نف�ضي 

با�ضتطاعة  هل  وايجازا،  وو�ضوحا  ب�ضاطة  اأكرث  ب�ضكل 

ن؟ كافة امل�ضاهدين فهم ما اأريد قوله االآ

ال�رصد؟..  يتابع تطور  ان  النا�س عقاًل  اأب�ضط  هل مبقدور 

�ضاأظل  اىل متى  اأهمية:  اأكرث  ال  �ضوؤ يثار يف ذهني  لكن 

ميكن  مدى  اأي  واىل  احللول؟  ان�ضاف  لنف�ضي  اأرت�ضي 

التجريب  يف  حماولة  كل  ان  اأنا؟.  ذاتي  عن  التنازل 

ت�ضتدعي بال�رصورة قدراً كبرياً من املجازفة، كما انها 

تتطلب بالتايل دعمها وم�ضاندتها، فاجلمهور قد يعطي 

وخيمة  نتائج  اىل  يوؤدي  قد  مما  التجارب  لهذه  ظهره 

ان  عاجي.  برج  داخل  وعزلته  الفنان  جدب  مثل  ثر  االأ

»منتجي االفالم« دائما ما ي�ضعون ثقتهم الكاملة بني 

خال�س  ان  علة  يف  متوهمني  والتقنيني،  الفنيني  اأيدي 

التقنية،  االبتكارات  على  يتوقف  امنا  ال�ضينما  �ضناعة 

ال�ضلطة  اعطاء  من  بداًل  امليكانيكية،  واملخرتعات 

بكاملها للمبدعني ال�ضينمائيني، لكن هذا لن يحدث على 

االطالق يف وقتنا الراهن.

فاملرء  املتفرج،  افزاع  من  اأ�ضهل  هناك  لي�س  حقًا   ..

�ضياء،  بامكانه جعل املتفرج يرجتف رعبًا من اأب�ضط االأ

فالنا�س جميعًا لديهم هذا اال�ضتعداد الطبيعي لالن�ضياع 

حتت وطاة اخلوف، ولي�س هناك اأب�ضط من و�ضع املتفرج 

اأ�ضد �ضوءاً مما كان عليه قبل ولوجه اىل دار  يف موقف 

العر�س، وهذا ما ي�ضتهيه املتفرج عندما يجل�س يف كل 

و�ضعه  الع�ضري  من  لكن  العر�س،  قاعة  ظلمة  يف  مرة 

ال�ضحك  اىل  تدفعه  ان  واال�ضعب  اأف�ضل  موقف  يف 

اأنف�ضنا عن  ن�ضاأل  ان  ال�ضحيح. لكن علينا  للمنهج  وفقًا 

الو�ضائل التي ينبغي ا�ضتخدامها جلعل املتفرج ي�ضل اىل 

هذه احلالة يف كل مرة!

�ضاأف�رص لكم، لكني اعرف يف الوقت نف�ضه ان هذا التف�ضري 

قد ينطوي على جمازفة متع�ضفة، وذلك النه يعني خلط 

قام  ما  هو  القانون  ان  واعتبار  باملثالية،  االعتزاز 

بتد�ضينه النقاد مع اجلمهور، هذا القانون الذي لن تفهمه 

قط ما دمت ال تزال يف مرحلة بناء وتكوين ذاتك، فمن 

ومن  اجلمهور،  ذوق  مع  للتكيف  م�ضطرا  اجدين  ناحية 

كل  نهاية  انه  على  التكيف  هذا  اىل  اأنظر  اخرى  ناحية 

�ضيء، وهذا معناه عدم االكرتاث باأي �ضيء من ناحيتي.

اأمتلك عقاًل واحداً يف مقابل م�ضاعر متعددة وهو  انني 

هذه  حتى  ي�ضدر  مل  انه  واعرف  البهجة،  مينحني  ما 

على  ان  معناه:  مبا  يقرر  مر�ضوم  مكان  اأي  يف  اللحظة 
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املخرج ال�ضينمائي ان يكون را�ضيًا بكل �ضيء من حوله، 

فمْن ذاك الذي ياأمرين باأال اأحدث �ضو�ضاء، واال اأتعدى 

احلدود، واأال اأحارب طواحني الهواء.

.. ولكن ملاذا ال نفزع منتجي االفالم اي�ضا؟ ان عليهم ان 

يخافوا، بل وجب علينا ان ندفع بهم كي ي�ضابوا بقرحة 

االمعاء.)7(

ومع كل ذلك فمن قال ان �ضنع االفالم يعني على الدوام 

املالية،  وامل�ضاعب  وامل�ضوؤوليات،  امل�ضكالت،  مواجهة 

والقلق.

حالم.. والذكريات احلميمة. لعاب.. االأ هناك اي�ضا االأ

حلمًا،  تكون  ما  عادة  الفيلم  خلق  يف  البداية  نقطة  ان 

كان ي�ضطع فجاأة وجه، او ترتفع يد يف الهواء. او تتبدى 

�ضورة مليدان يف �ضوء الفجر حيث جتل�س بع�س الن�ضاء 

منتفخة  اأكيا�س  وبينهن   ، طويلة  دكك  على  العجائز 

بثمار التفاح.

او رمبا كلمات قليلة بنربة �ضوت هام�ضة يتبادلها اثنان 

من الب�رص وقد اأعطيا ظهريهما يل، ال ارى مالحميهما، اإال 

اأنني اأ�ضعر بنف�ضي منجذبًا اليهما، ا�ضيخ ال�ضمع لعلهما 

يعيدا الكلمات مرة اأخرى، كلمات رمبا ال حتمل اأي معنى 

حمدد لكنها ت�ضي اإيل بهذا اجلذب ال�ضحري الذي يت�رصب 

ايل بطيئًا.

تعني  ال  قد  التي  الكلمات  وتلك  امل�ضيء،  الوجه  فهذا 

تعويذة،  وكاأنها  الهواء  يف  ترتفع  التي  واليد  �ضيئا، 

واأولئك الن�ضوة العجائز اجلال�ضات يف امليدان.. جميعها 

الذي  الف�ضي  ال�ضمك  مثل  وتتزاحم  تتجمع  �ضور  جمرد 

يلت�ضق ب�ضبكتي، او باالحرى اأنا الذي ا�ضقط يف ال�ضبكة 

والتي ال اعرف حل�ضن احلظ مما ُن�ضجْت فتائلها؟

اقوم  عقلي  داخل  النهائية  ال�ضورة  اكتمال  قبل  لكن 

�رصيعا باخ�ضاع اللعبة التي اختلقتها خميلتي لالختبار 

اأ�ضنع  حيث  نف�ضي-  مع  األعب  كاأنني  الواقع-  مع 

املنتظم،  غري  البدائي،  �ضكلها  يف  اأولية  ر�ضم  ا�ضكت�ضات 

حتى اأمتكن من احلكم يف مدى �ضالحيتها للتنفيذ من 

وجهة نظر االق�ضام التقنية لال�ضتديو.

وهل  بالغر�س؟  االختبارات  هذه  كل  �ضتفي  هل  لكن 

يتم  عندما  املوؤثرة  بقيمتها  دوافعي  كل  �ضتحتفظ 

غرزهها يف جو اال�ضتديو الروتيني، واخلانق، بعيداً عن 

التي قد تتالءم مع مثل هذه االنواع من  ال�ضم�س  ظالل 

األعاب اخليال؟

حيث  �رصيعًا  ن�ضجه  مت  قد  اأفالمي  من  جداً  القليل  ان 

انتهيت من العمل فيها خالل فرتة وجيزة من الزمن، فمثل 

هذه االفالم تطابق دومًا التوقعات لها. انها اأ�ضبه بهوؤالء 

طفال الذين يتمتعون ب�ضحة جيدة غري انهم ال يزالون  االأ

غري قادرين على تدبري �ضوؤونهم، ولكن مبجرد النظر اليهم 

ي�ضتطيع املرء ان يقول: »ان مثل هوؤالء االطفال �ضيقومون 

برعاية عائالتهم عند الكرب«.

مهل  على  تختمر  اخرى  »افالم«  باملثل  هناك   لكن 

احللول  ترف�س  فهي  تتحقق،  كي  ل�ضنوات  وحتتاج 

التقليدية يف معاجلتها. فمثل تلك االفالم حتيا يف حيز 

من الظالل، واذا اردْت االم�ضاك بها فينبغي 

علّي ان اقتفي اثرها من اجل العثور على 

هناك،  واملواقف،  وال�ضخ�ضيات  االطار 

وتبادر  جانبًا  ت�ضتدير  الوجوه  حيث 

بالكالم، وال�ضوارع غام�ضة يتناثر بها نفر 

قليل من النا�س، او يحدقون من وراء نوافذ 

زجاجية.

اىل  تتحور  ثم  الغروب  يف  تربق  عيون 

ب�ضوت  متفجرة  تطقطق  نار  من  جمرات 

حتطم قطع من الكري�ضتال. وامليدان الذي 

اىل  ا�ضتحال  قد  خريفي  نهار  حتت  يرزح 

ا�ضجارا  ا�ضبحن  قد  العجائز  الن�ضوة  بحر. 

اىل  حتولت  فقد  التفاح  ثمار  اأما  عتيقة. 

من  مدن  ببناء  ينه�ضون  اأطفال  جمرد 

الرمال قريبًا من زبد االمواج.

على  معي  حا�رصاً  يكون  اجلذب  هذا  ان 
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او يف  ية،  الروؤ او يف  املكتوبة،  الكلمة  �ضواء يف  الدوام، 

�ضفل  الأ منثنية  بقنطرة  ال�ضبيهة  الطاقة  تدفق  حلظة 

وجتاهد ان تقيم نف�ضها العلى بفعل قوى كامنة فيها.

الن�س  كتابة  يف  احلا�ضم  العامل  هي  القوى  هذه  ان 

ال�ضخمة  العمل  عجلة  تدوير  عند  حتى  او  ال�ضينمائي، 

التي ت�ضتلزمها مرحلة ت�ضوير الفيلم.

.. لكن ماذا يعني ت�ضوير فيلم؟

من  الكثري  به  يت�ضاءل  الذي  ال  ال�ضوؤ هذا  �ضاألت  ما  اذا 

لكنها   ، متنوعة  اجابات  على  �ضاأح�ضل  فحتما  النا�س 

�ضتتفق جميعها على نقطة واحدة: »ان ت�ضوير فيلم هو 

عبارة عن عمل بع�س اال�ضياء الالزمة لتحويل تفا�ضيل 

دبي اىل فيلم«. ال�ضيناريو االأ

قاويل  االأ من  العديد  يكتنفها  نف�ضها  التحويل  اآلية  لكن 

ورغم تنوعها اإال انها ال تفي اي�ضا بالغر�س املرجو.

العمل  اياما من  بالن�ضبة يل:  يعني  ما  فيلم  ت�ضوير  ان 

رائحة  بالرتاب/  معفرة  عيون  رحمة/  بال  املتوا�ضل 

من  العديد  الكهربائية/  وامل�ضابيح  العرق  املكياج/ 

اال�ضرتخاء/  حلظات  الع�ضبية/  اله�ضترييا  حاالت 

الهمة  بني  واالرادة/  العمل  بني  املتوا�ضل  ال�رصاع 

يا واحلقيقة. والك�ضل/ بني الروؤ

ماذا يعني اي�ضا؟ يعني ان افكر يف احلال يف تلك الليايل 

اال�ضتيقاظ  حلظات  ويف  نوم،  بال  متر  التي  الطويلة 

املبكرة، ويف ذلك االح�ضا�س العنيف الذي هو اعنف من 

يتمركز حول غاية وحيدة فح�ضب.  والذي  ذاتها  احلياة 

وبف�ضل كل ما �ضبق فانني اأحتول يف النهاية اىل جزء 

ال يتجزاأ من فيلم، جمرد قطعة �ضغرية يف جهاز ب�رصي 

كل وال�رصب. خطئه الوحيد انه يطالب باالأ

اأحيانًا، ويف قلب كل هذه االثارة، وبينما يكون اال�ضتديو 

متفجراً باحلياة والعمل، فجاأة ، اأعرث على »فكرة« فيلمي 

املقبل.

�ضيجانبكم ال�ضواب اذا ما ت�ضورمت ان املخرج ال�ضينمائي 

الكامل  التوحد  من  حالة  تتلب�ضه  اللحظات،  تلك  ويف 

الذي هو اأقرب اىل الدوار او الفو�ضى املرعبة او الهياج 

الذي ال ميكن ال�ضيطرة عليه. ان ت�ضوير فيلم يف احلقيقة 

ا�ضبه برتوي�س حيوان بري �رص�س ي�ضعب التعامل معه. 

لذا فان املرء يف حاجة اىل ذهن �ضاف ملراجعة اأب�ضط 

التف�ضيالت، واعقد احل�ضابات الفنية، والتي حتتاج اىل 

اأع�ضاب هادئة ومتزنة  ذلك  اىل  اأ�ضف  متناهية،  يقظة 

اىل  تنتمي  ال  قد  �ضبورة  حتمل  وقوة  اخلط،  طول  على 

بالفعل  هي  فيلم  ت�ضوير  عملية  ان  االن�ضاين.  عاملنا 

عنا�رصه  تتكون  كامل  كون  بتنظيم  تكون  ما  اأ�ضبه 

والت�ضييد،  الديكور  ال�ضناعة،  املال،  من:  الرئي�ضية 

والطبع، باال�ضافة اىل خطة عمل  التحمي�س  الت�ضوير، 

يجب ان تتبع، لكنها نادرا ما تتبع. وهناك اي�ضا ودومًا 

حلظة  كل  يف  جتهيزها  يتم  التي  احلربية  املخططات 

ملواجهة حاالت الطوارئ الالمنطقية:

»لقد ظهرت هاالت �ضوداء حول عني »النجمة« اذن من 

اىل  نحتاج  وبالتايل  امل�ضهد  ت�ضوير  اعادة  ال�رصوري 

اآالف الدوالرات/ لقد ارتفعت ن�ضبة »الكلورين يف املاء 

مما ادى اىل وجود لط�ضات على نيجاتيف ال�ضورة، ان 

علينا ان نبداأ من جديد، يف يوم اآخر يلعب املوت لعبته 

القذرة فيختطف منك اأحد املمثلني، دعونا اذن جنرب مع 

ممثل اآخر، وبالتايل �ضياع عدة اآالف من الدوالرات، ها 

النهار اخلافت،  نحن جاهزون ويف انتظار بزوغ �ضوء 

تهب العا�ضفة ويتعطل املولد الكهربائي عن العمل.

.. لكن ال�ضاعات جتري.. واي�ضا املال.

انها امثلة حمقاء اخرتتها ب�ضكل ع�ضوائي، والبد ان تكون 

حمقاء النها تلم�س احلماقة الكربى وهي حتويل االحالم 

اىل ظالل. تفتيت الرتاجيديا اىل خم�ضمائة قطعة �ضغرية 

لكي تو�ضع اىل جوار بع�ضها البع�س لت�ضنع منها جمددا 

 8000 طولها  �رصيطية  دودة  �ضنع  حماقة  تراجيديا. 

قدم لكي تتقوت على حياة وعقول املمثلني واملنتجني 

واملبدعني.

ان ت�ضوير فيلم يعني كل ذلك، لكنه قد يعني �ضيئا رمبا 

اكرث �ضوءا من كل ذلك.
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لكن ابداع االفالم يعني اي�ضا الغو�س يف جماهل النف�س 

ال�ضحيقة كي تردنا اىل عامل الطفولة.

دعونا ننزل اذا كنت ترغبون اىل هذا اال�ضتديو الداخلي 

ماكن انعزااًل يف حياة املبدع. لنفتح  الكامن يف اكرث االأ

هذا الباب- للحظة- على ال�رصد املوجود يف هذه الغرفة 

ية �ضورة »لفين�ضيا« او نافذة �ضوداء«  حتى نتمكن من روؤ

او »اول جهاز لعر�س االفالم احلّية«.

يف  جداً.  قدميا  �ضقة  متتلك  جدتي  كانت  »اوب�ضاال«  يف 

احدى املرات حيث كنت هناك، ت�ضللت خفّية ا�ضفل مائدة 

الطعام، ومن مكاين اأ�ضفل املائدة اأخذُت اأن�ضُت اىل �ضوت 

ا�ضعة ال�ضم�س وهي تن�ضل عرب النوافذ العالية بينما كانت 

املن�ضلة  اال�ضعة  الكاتدرائية. كان حلركة  نواقي�س  تدوي 

بال  تتدفق  وهي  ماألوف  وغري  خا�س  رنني  ذو  �ضوت 

انقطاع. يف ذلك اليوم الواقع بني ف�ضلي ال�ضتاء والربيع 

ذات  مريلة  ارتدي  عمري،  من  اخلام�ضة  يف  وقتها  كنت 

ال�ضقة  يف  احل�ضبى.  مبر�س  ومري�ضًا  امامي،  جيب 

البيانو  على  عزف  �ضوت  منها  ينبعث  كان  املجاورة 

لبع�س رق�ضات الفال�س، دائما لرق�ضات الفال�س وال �ضيء 

كبرية  �ضورة  املقابل  اجلدار  على  علقت  بينما  �ضواها، 

»لفين�ضيا«.  ويف اللحظة التي حتركت فيها اال�ضعة لت�ضقط 

على ال�ضورة حتى بدت يل مياه القنال وكاأنها تتحرك، 

واحلمام ينطلق متطايراً يف �ضاحة امليدان، يف حني كان 

النا�س يف ال�ضاحة يتكلمون مع بع�ضهم بع�ضًا حمدثني 

و�ضهم. جلبة، دون �ضوت، وهم يومئون باأيديهم وروؤ

مل تكن اأ�ضوات النواقي�س �ضادرة عن الكاتدرائية بل من 

ال�ضورة ذاتها، مثل رق�ضات الفال�س، لقد كان هناك �ضيء 

غام�س يكتنف هذه ال�ضورة املعلقة على اجلدار، رمبا هو 

نف�ضه غمو�س ا�ضعة ال�ضم�س التي تبعث باأ�ضواتها، ورمبا 

كانت هذه اال�ضوات �ضادرة عن قطع املوبيليا يف احلجرة 

حيث كانت تتحدث اىل بع�ضها البع�س دون انقطاع!!

زلت  ما  تلك،  من  عهداً  اأقدم  اخرى  ذكرى  هناك  لكن 

اأجد �ضعوبة يف حتديد زمنها  اأذكرها بالرغم من انني 

فيها  دبت  وقد  نافذة  بحركة  متعلقة  ذكرى  انها  بدقة، 

احداث  على  ممت  �ضُ اللون  �ضوداء  نافذة  كانت  احلياة. 

طراز يف هذا العهد، وعندما ُتغلق يف ال�ضباح او امل�ضاء 

فان كل �ضيء من حويل ي�ضبح مدعاة الثارة خماويف، 

عندئذ تدب احلياة يف اال�ضياء وتتبدل وجوه الدمى اىل 

يكون  ال  حيث  �رصيرة  اأرواح  تتلب�ضها  عدوانية  وجوه 

بو�ضعي التعرف عليها. ففي هذه اللحظات يتحول العامل 

اىل �ضيء اآخر غري الذي اعتدت عليه واأمي بجانبي، �ضيئًا 

اأكرث وح�ضة ووحدة و�ضمتًا.

مر فان النافذة مل تكن تتحرك، فلم تكن  ويف حقيقة االأ

لها اية ظالل، بل ان اال�ضكال املر�ضومة على �ضطحها هي 

التي تتحول يف العتمة اىل كائنات غريبة، لكنها مل تكن 

و�س  ت�ضبه الكائنات الب�رصية ال�ضغرية او احليوانات او الروؤ

او الوجوه، بل كانت �ضيئًا »ما« ال اأجد الكلمة املنا�ضبة 

ال�ضم�س  �ضوء  بب�ضي�س  املتقلبة  العتمة  ففي  لت�ضميته! 

الداخل للحظات مارقة، كانت هذه  اخلافت املن�ضل اىل 

املخلوقات تتحرر وترك�س نحو املكتب الذي كان يعلوه 

ابريق من املاء، لكنها كانت تختفي عندما تكون الظلمة 

م�ضتحكمة من حويل او يف جلج النور ال�ضاطع او عندما 

اأغم�س عينّي.

لقد كانت هذه املخلوقات خميفة اىل اأق�ضى درجة وبال 

رحمة.

لق�س  تنتمي  عائلة  يف  مولود  مثلي  ان�ضان  اأي  ان 

فيما  ينظر  ان  ال�ضغر  منذ  يتعلم  ان  البد  بروت�ضتانتي 

وراء احلياة واملوت.

كان اأبي دائمًا ما يجل�س كي يكتب قدا�ضًا ملرا�ضم الدفن 

والزواج والتعميد.. اأو لل�ضالة.

ومن هنا فقد تعرفت يف وقت مبكر على ال�ضيطان، ومثل 

ملمو�ضة  لل�ضيطان �ضورة  يعطوا  ان  عليهم  االطفال  كل 

وجم�ضدة.

ال�ضندوق  ذلك  او  ال�ضحري«  »الفانو�س  دور  اأتى  هكذا   ..

ال�ضغري املزود ب�ضفائح معدنية وملبة غاز، وحتى هذه 

اللحظة ما زالت رائحة املعدن ال�ضاخن تعلق باأنفي، كان 
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ملونة، وكان من �ضمنها ق�ضة  الفانو�س يعر�س �ضوراً 

»الفتاة ذات الرداء والثعلب« وكان الثعلب جت�ضيداً م�ضوراً 

انه  اأحمر ملتهب لكنه بال قرون.  لل�ضيطان، له ذيل وفم 

كيان حم�ضو�س، اإال انه مراوغ وي�ضعب االم�ضاك به.

حيث  غرفتي،  جدران  يغطي  هذا  ال�رص«  »نبي  كان  لقد 

كان مر�ضوما على ورق احلائط الوردي!!

ع�رصة  طوله  يبلغ  حياتي  يف  امتلكته  فيلم  اأول  كان 

اقدام، وذي �ضبغة بنية اللون. كان ي�ضور فتاة �ضغرية 

نائم على مرج حيث ت�ضتيقظ فجاأة ناه�ضة، �ضيء ما قد 

جذبها لتتفي فجاأة يف اجلهة اليمنى من ال�ضورة.

كان مكتوبًا على الغطاء عنوان »ال�ضيدة هول« ومل يكن 

احد من حويل يعرف مْن تكون ال�ضيدة هول!

م�ضاء  كل  نعر�ضه  وكنا  للغاية  م�ضليا  فيلما  كان  لقد 

اننا  العر�س امل�ضتمر لدرجة  حتى متزق كليًا من جراء 

مل نتمكن اأبداً من ا�ضالحه. كانت هذه االفالم املهزوزة 

ال�ضورة مبثابة اأول جراب �ضحري لكنه كان اأ�ضبه بلعبة 

ميكانيكية يف منتهى الغرابة.

لهذه  اأ�ضحر  جعلني  الذي  ما  نف�ضي  �ضاألت  ما  وكثريا 

حتى  ال�ضحر  لهذا  م�ضتلبًا  يجعلني  الذي  وما  الدرجة؟ 

اليوم، فلم يتغري �ضيء البتة، لقد ظل كل �ضيء على حاله، 

وبنف�س الدرجة من االح�ضا�س.

او  اال�ضتديو  يف  واأنا  حا�ضي�س  االأ هذه  تعرتيني  اأحيانا 

اأكون مم�ضكًا  بينما  املونتاج ن�ضف املظلمة  يف حجرة 

نف�ضي  منع  ا�ضتطيع  فال  يدي،  بني  اأمرره  بالفيلم، 

للغاية  مرهف  و�ضيط  مع  اأتعامل  باأنني  التفكري  من 

باأن  الب�رصية،  النف�س  تعرية  من  �ضاأمتكن  وبا�ضتخدامه 

اجلوانب  ك�ضف  على  وقادراً  كا�ضفًا  �ضوءا  عليها  ا�ضلط 

املخفية بحدة وعنف، م�ضيفًا اىل معرفتنا بها جوانب 

نك�ضف  ان  يوما  ا�ضتطعنا  ولرمبا  احلقيقة.  من  اأخرى 

فرجة �ضئيلة تتيح لنا الولوج اىل تلك املنطقة الغ�ضقية 

من »ما فوق الواقع« وان نروي ما نرويه بطريقة جديدة 

تبعث على القلق.

من  حلظيا  جزءا  فقط  ن�ضتخدم  االفالم«  »�ضانعوا  اننا 

ال�ضغري  اال�ضبع  فقط  نحرك  لكننا  وهائلة،  قوة خميفة 

، وقد تكون ال�ضينما  لعمالق �رص�س. رمبا اأكون على خطاأ

ن اىل اأعلى درجات تطورها بحيث لن يكون  قد و�ضلت االآ

بامكانها غزو مناطق جديدة، بعد ان ا�ضطدمت انوفنا 

باجلدار، ان اكرث النا�س يتبنون هذا الراأي، وهذا حقيقي، 

ال�ضطح  من  اأعلى  واأنوفنا  باأرجلنا  املاء  ندو�س  الننا 

واحلماقات  االقت�ضادية  امل�ضاكل  �ضلتنا  وقد  بقليل، 

واخلوف والفو�ضى... ان النا�س كثريا ما يت�ضاءلون عما 

اأريد التعبري عنه يف اأفالمي؟ وما هو هديف؟ انني اأجيب 

ال ال�ضعب- عادة- بالكذب، اأو بكالم غري  على هذا ال�ضوؤ

او�ضاع  عن  احلقيقة  قول  اريد  »انني  مثل:  معنى  ذي 

النا�س، احلقيقة كما اأراها«.

ودائما ما تنال اجابتي تلك ر�ضى النا�س!!

انني  يلحظوا  مل  انهم  كيف  نف�ضي:  اأ�ضاأل  ما  كثريا  لكن 

»انني  تكون  ان  يجب  احلقيقية  االجابة  الن  اخادعهم 

اأ�ضعر برغبة قوية يف التعبري عن ذاتي، ان اأعك�س �ضيئا 

بداخلي وخا�س بي، اأن هذا الوجود هو الق�ضية برمتها، 

وتلهية  اليومي،  وخبزي  ذاتي،  �ضوى  هدف  يل  فلي�س 

اجلمهور ونيل اعجابه. ان هذا ميثل �رصبًا من احلقيقة 

للقول فانني  اللحظة، وبايجاز  اأ�ضعر بها يف هذه  التي 

اأرى الفن ن�ضاطا غري ذي معنى يذكر، لكنه قد يرتدي بع�س 

باأن  القول  ا�ضتطيع  ال  الذات،  ار�ضاء  حيث  من  همية  االأ

هذه النتيجة ال ت�ضدمني، لكنني اأجدين يف نف�س املاأزق 

الذي يعاي�ضه بقية زمالئي الفنانني الذين ينتمون لهذا 

اجليل، فن�ضاطنا الفني على اطالقه دون معنى. ... اعرف 

متام املعرفة ان هذه الطريقة يف النظر اىل االمور لي�ضت 

ذلك ال  ومع  اليوم-  وا�ضع- خا�ضة  نطاق  على  �ضائعة 

منا�س من طرح ال�ضوؤال بطريقة خمتلفة: ما هو الهدف 

فالم؟ من �ضنع االأ

.. لقد جرت هذه احلكاية منذ زمن بعيد. حيث ان كاتدرائية 

الرعود،  »�ضارتر« قد احرتقت بكاملها بعد ان ا�ضابتها 

الكاتدرائية  النا�س تدافعوا حينذاك اىل  اآالف  ان  ويقال 

من كل اأركان املعمورة، عربوا اأوروبا يف هجرات مثل 

هجرة القوار�س، وا�ضرتكوا جميعا يف اعادة بنائها مرة 

اأخرى فوق اطاللها القدمية. لقد ظلوا هناك حتى اكتمل 
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البناء ال�ضخم، كانوا من كافة الفئات، خليط ب�رصي من 

والق�ضاو�ضة  والنبالء  والفنانني  واملهند�ضني  البنائني 

ال  اليوم  وحتى  ا�ضم  لهم  يعرف  مل  لكن  والربجوازيني، 

اأحد يعرف ا�ضماء النا�س الذين اعادوا بناء الكاتدرائية.

يف اعتقادي ان الفن قد فقد معناه املحيي يف اللحظة 

التي انف�ضل فيها عن الدين، لقد قطع حبله ال�رصي وبات 

فامنا  ب�ضيء  ات�ضمت  ان  والتي  منف�ضلة،  حياة  يعي�س 

باجلدب اىل اأق�ضى درجة، والبهوت، واالنحطاط.

هذا هو الفرق بني االبداع اجلمعي، والفردي، الذي ال يغفل 

الن�ضيان ويتم  اأ�ضحابه، لكن �رصعان ما ي�ضيبهم  اأ�ضماء 

دفنهم دون ان يكون لهم اأية قيمة ُتذكر، ان بع�س اجلراح 

يتم  الروحية  الم  االآ بع�س  واأي�ضًا  نا«  »االأ ا�ضابت  التي 

الذي  املوت  من  فاخلوف  امليكرو�ضكوب،  حتت  فح�ضها 

ن جمرد اأ�ضلوب ال اأكرث. متتلئ به الذات والوعي اأ�ضبح االآ

لذلك فاننا جميعا ندور يف دائرة حمكمة االغالق، اننا 

نتكلم مع بع�ضنا البع�س دون ان ن�ضمع �ضوتا او حتى 

اختناقًا، هكذا  املوت  اىل  باأنف�ضنا  ندفع  اننا  اىل  ننتبه 

خرين دون  االآ الب�رص بع�ضهم بع�ضًا، وهم ينكرون  يرى 

ان ي�ضعروا ولو ملرة واحدة بالرغبة يف النجاة.

اننا  لدرجة  م�ضمو�ضة  دوائر  داخل  حما�رصون  اننا 

حقيقي  هو  ما  بني  التمييز  على  قادرين  غري  ا�ضبحنا 

وما هو زائف!

فالم.  االأ �ضنع  من  هديف  عن  اأجيب  ان  اأ�ضتطيع  ن  االآ

بناة  من  واحدا  اكون  ان  اىل  اأ�ضبوا  احلقيقة  يف  انني 

ا�ضغل  ان  ر�س،  االأ على  �ضاخمة  تقف  التي  الكاتدرائية 

نف�ضي ب�ضنع راأ�س تنني من ال�ضخر، او مالك او �ضيطان 

او قدي�س، النني ا�ضعر بنف�س املتعة يف كل حالة، �ضواء 

اريد  فانني  وثنيا،  ام  م�ضيحيا  ملحداً،  اأم  موؤمنًا  اأكنت 

وذلك  الكاتدرائية،  تلك  لت�ضييد  خرين  االآ مع  اأعمل  اأن 

الوجوه واالرجل  اأنحت  ان  النني فنان وحريف، تعلمت 

اأعباأ  اأن  ال�ضخر، وبالتايل فال يجب علّي  واالج�ضاد يف 

ا�ضم  ا�ضمي  ان  اأو حتى املعا�رصين يل،  بحكم االجيال، 

عائلتي منقو�س هنا، لكنه �ضيمحى معي، و�ضيبقى فقط 

الذين  جزء �ضغري من روحي يحيا يف قلب املجهولني 

ال ا�ضم لهم، وذلك االنت�ضار اجلمعي، ورمبا من املمكن 

اي�ضًا ان يبقى يف قلب تنني او �ضيطان.. او رمبا يف قلب 

قدي�ضن فال فرق بينهم جيمعًا.

* متت ترجمة الن�س عن االيطالية وقد ن�رص �ضمن �ضهادات اأخرى 

حتت عنوان:

 « TESTIMONIANZE CINEMATOGTAFICT INGMAR BERGMAN«
 L`unita  من�ضورات

الهوام�ش

بني  اهتماماته  توزعت  فرن�ضي،  وكاتب  خمرج  كوكتو:  جان   –  1

الطليعية  احلركة  يف  بقوة  �ضارك  حيث  وامل�رصح  وال�ضينما  ال�ضعر 

وبني  بينه  ربطت  وقد  املا�ضي  القرن  ع�رصينيات  من  فرن�ضا  يف 

معا�رصيه من الكتاب والفنانني �ضداقة قوية مثل مار�ضيل برو�ضت/ 

ايجور �ضرتافن�ضكي/ اندريه جيد/ بابلوبيكا�ضو/ ايريك �ضانتي.

اىل  حتولت  التي  االن�ضاين«  »ال�ضوت  مونودراما  للم�رصح  كتب 

املمثلة  بطولة  من  تورو�ضلليني  روبري  اخراج  من  �ضينمائي  مقطع 

اأعماال  قدم  فقد  لل�ضيما  اأما  »انامانياين«  ال�ضيت  ذائعة  االيطالية 

تعترب عالمات يف تاريخ احلركة الطليعية مثل »دم ال�ضاعر« يف عام 

1931 حيث حاول فيه ت�ضوير واقعية الالواقع، ويف عام 1946 

افالمه  اآخر  قدم   1950 عام  ويف  والوح�س«  »احل�ضناء  فيلم  قدم 

بعنوان »اورفيو�س«.

الفيلم  امل�ضافة على �رصيط  منتظمة  ثقوب    RERFRATIONS   -  2

العر�س  اآلة  داخل  الفيلم  ل�ضحب  الرتو�س  عجلة  باأ�ضنان  ت�ضتبك 

والت�ضوير.

العر�س  جهاز  او  الكامريا  يف  يتحرك  العد�ضة:  فتحة  حاجب   –  3

حركة منتظمة مع احلركة املتقطعة للفيلم بحيث يعرت�س احلجاب 

طريق ال�ضوء يف اللحظة التي يبداأ فيها الفيلم يف احلركة ويف حلظة 

االظالم ي�ضحب الفيلم اىل ا�ضفل ليحتل الكادر التايل.

خا�ضية   RESRSISTENCE OF VISION ية   الروؤ بقاء  نظرية   –  4

من  زهيدة  لفرتة  العني  حقدة  على  املرئي  باالنطباع  االحتفاظ 

الزمن حوايل ع�رص الثانية بعد زوال التاأثري ال�ضوئي الفعلي لل�ضيء 

املرئي.

5 – يف هذا املقطع من الن�س ي�ضيخر برجمان من طبقة املنتجني 

فالم ال�ضينمائية. لالأ

6 – الليلة العارية احد افالم اجنمار برجمان املبكرة قام باخراجه 

فيه  ويتعر�س  عر�ضه،  عند  ذريعًا  ف�ضال  لقي  وقد   1953 عام  يف 

عوامل  يف  تعي�س  ال�ضخ�ضيات  من  جمموعة  وانحطاط  اذالل  حلالة 

ال�ضريك واملحاكاة الهزلية، .. وكثريا ما تعر�س برجمان يف اأعماله 

الواقع  بني  الوجود  ازدواجية  وتعاين  الفن  متتهن  �ضخ�ضيات  اىل 

وعادة متثيله الداخلي، عاك�ضًا و�ضعيته كفنان معا�رص وقوة ال�ضغط 

الروحي الذي كابده عرب حياته املهنية يف ال�ضينما وامل�رصح.

قرحة  يعاين  طيلة حياته  ظل  انه  برجمان  عن  املعروف  – من   7

انعك�س  الذي  املهني  وحواذه  قلقه  جراء  من  املعدة  يف  ع�ضبية 

الن�س  من  املقطع  هذا  ويف  الف�ضيولوجية،  اجهزته  على  بالتايل 

عملهم  وطرق  ال�ضينمائيني  املنتجني  اىل  كراهيته  برجمان  يوجه 

متمنيًا لهم ان يقلقوا وان ي�ضابوا مثله بقرحة االمعاء. 
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�سيناريو فيلم

)املواطن كني(

هريمان.جي، مانكوفين�سن ـ اور�سون ويلز

ترجمة: حممــــود عـــلي
 

ناقد و�ضينمائي  من  م�رص

�ضوت  جملة  به  قامت  عاملي  ا�ضتفتاء  يف 

»املواطن  فيلم  احتل   1962 عام  و�ضورة 

مثل  كال�ضيكية  أفالم  ا على  اال�ضبقية  كني« 

أعظم  ا من  باعتباره  وبودفكني«  »ج�ضع« 

�ضنوات  ع�رص  وبعد  إنتجت.  ا التي  االأفالم 

أجرت نف�س املجلة ا�ضتفتاء م�ضابها .. ورغم  ا

أولويات االأفالم .. فقد ظل الفيلم  تبدل نتيجة ا

املخرج  لنف�س  آخر  ا فيلم  مع  املقدمة  يحتل 

أف�ضل  ا العظيم« من بني  »ابر�ضون  فيلم  وهو 

يف  خمرج  أف�ضل  وا العامل  يف  أفالم  ا ع�رصة 

تاريخ ال�ضينما. 

الفيلم حتى  يحتله  مازال  الذي  املوقع  وهو 

آن. ورغم ا�ضادة النقاد بالفيلم عند عر�ضه  اال

االأول وفوزه بجائزة اأح�ضن فيلم من جمعية 

لت�ضع  وتر�ضيحه   1942 �ضنة  نيويورك  نقاد 

جوائز او�ضكار فلم يح�ضل الفيلم �ضوى على او�ضكار واحد .. عن ال�ضيناريو !. حتى هذه اجلائزة 

أور�ضون ويلذ وجون مانكفيت�س !. وهي  ظلت حمل جدل ومثار خالفات بني كتابي ال�ضيناريو .. ا

النتيجة التي اثارت ومازالت تثري الريبة حول جوائز االو�ضكار نف�ضها !. 

تتمة العدد ال�سابق 

�سينما
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خبار املحلية ـ نهار ـ 1898 :  44- داخلي ـ غرفة االأ

)مزج على كاأ�س متقن ال�ضنع مكتوب عليه )مرحبا بعودتك 

لنجد  الكامريا  »ترتاجع   ... ال�ضحيفة  يف  العاملني  من   ...

ـ  التحرير  �ضالة  نهاية  يف   . �ضغرية  مائدة  فوق  الكاأ�س 

برن�ضتني يقف بجوار املائدة .. هيلمان وبع�س املوظفني ـ 

�ضعور ي�ضود بحدوث �ضيء ما ( . 

�ضبى املطبعة )من على ال�ضلم( : ها هو قد جاء ! 

يقف  حني  يف  الباب  نحو  يتوجهان  وهليمان  )برن�ضتني 

اأن ي�ضال اإىل الباب حتى يندفع كني للداخل  خرون. ما  االآ

ويف يده مظروف( . 

كني : مرحبا .. م�ضرت برن�ضتني .    

)يتقدم كني بنف�س ال�رصعة التى دخل بها يتبعه برن�ضتني 

خرون . يتوقف الركب مع توقف  ومن خلفهما هيلمان واالآ

بهذا  حمدثًا  املجتمع  باب  حمرر  مكتب  عند  »كني«  م�ضرت 

عليها  مكتوب  لوحة  املائدة  على  اال�ضطراب.  من  نوعا 

»حمرر باب املجتمع« وهو ما لفت نظر كني( 

اأعرف  وال   .. فرتة  منذ  �ضفر  على  كنت  فقد   .. عفوا   : كني 

عملك 

برن�ضتني )مذهوال( اأنها م�س تاون�ضند يا �ضيد »كني« . 

لدي  االرتباك(  عليه  بدا  )وقد  انني   .. تاون�ضند  م�س   : كني 

اأن  اأود  املكتب(  على  )ي�ضعها  اجتماعية  اأخبار  ب�ضعة 

تتوليها كما ترين كاأي مادة اأخرى 

ي�ضلم  اللحظة  نف�س  يف   .. ارتباك  يف  حوله  من  اىل  )ينظر 

هيلمان الكاأ�س اإىل برن�ضتني . 

برن�ضتني )مم�ضكا به( : م�ضرت كني .. بالنيابة عن العاملني 

باجلريدة ... 

كني )مقاطعا اياه( : ال اأعرف كيف اأعرب عن امتناين )يتناوله 

وما اأن يخطو ب�ضع خطوات حتى يدرك �ضوء ت�رصفه يلتفت 

ن .  ويعيد اإليه الكاأ�س( ... انني اآ�ضف جداً ... لن اآخذه االآ

)همهمات(  

كني : انني م�ضغول .. عفوا ، �ضاآخذه غدا )يبداأ يف اخلروج 

م�رصعًا بينما بدت الده�ضة واال�ضطراب على احلا�رصين ( . 

برن�ضتني : يا لها من عجلة ! 

 ! هنا  من  انظروا   .. تعالوا  النافذة(:  )عند  املطبعة  �ضبي 

)يندفع اجلميع نحو النافذة( . 

45- خارجي ـ �ضارع يف مواجهة �ضحيفة »املحقق« نهار 

ـ 1898 : 

اميلي  على  لقطة  ـ  النافذة  من  منخف�ضة  بزاوية  الكامريا 

جتل�س يف مركبة . 

46- خارجي ـ نافذة �ضحيفة »املحقق« ـ غرفة املحليات 

ـ نهار ـ 1898 : 

عن  تنم  ابت�ضامات  يف  النافذة  من  تطل  لوجوههم  لقطة 

الر�ضا. 

47- داخلي ـ غرفة املحليات ـ نهار ـ 1898 : 

م�س تاون�ضند تقف جامدة عند مكتبها تقراأ وتعيد القراءة 

ورقة من »كني« بيد مرتع�ضة.  

تاون�ضند: م�ضرت »برن�ضتني« ! 

)يلتفت اإليها وهو واقف عند ال�ضباك( 

برن�ضتني : نعم !

وم�زس  م�ضرت  ترتع�س(  وهي  )تقراأ  البيان  هذا  تاون�ضند: 

اميلي  ابنتهما  خطبة  عن  يعلنان  مورتن  مونرو  توما�س 

مونرو مورتن اإىل م�ضرت �ضارل�س فو�ضرتكني . 

)برن�ضتني يبدو عليه االنفعال( 

الواليات  رئي�س  اخت  ابنة  انها  )توا�ضل(:  تاون�ضند 

املتحدة! 

)يومي براأ�ضه موافقًا بفخر ويعود للنظر من النافذة ( . 

ـ  »املحقق«  �ضحيفة  مواجهة  يف  �ضارع  ـ  خارجي   -48

نهار ـ 1898 : 

�ضفل على »كني« يعرب يف اجتاه املركبة ثم يتطلع  )لقطة الأ

ـ  املركبة  يركب  ـ  فرحني  له  يلوحون  وهم  لرياهم  على  الأ

بدا  وقد  يجل�س  اأن  قبل  يقبلها  ـ  مبت�ضمة  اإليه  تنظر  اميلي 

عليها اخلجل لعالنية املوقف .. لكن دون تربم( . 

ـ مزج ـ

49- داخلي ـ غرفة املحليات ـ �ضحيفة »املحقق« ـ نهار 

ـ 1898 : 

)برن�ضتني واملجموعة عند النافذة( 

برن�ضتني: �ضدقوين .. هذه الفتاة حمظوظة... انها ابنة اخت 

الرئي�س و�ضوف تكون زوجة الرئي�س فيما بعد . 

ـ مزج ـ

 1898( املحقق  من  وىل  االأ ال�ضفحة  ـ  اعرتا�ضية  لقطة   -

 )15( :)1900 –
)�ضورة كبرية جتمع بني الزوجني م�ضرت كني واميلي ت�ضغل 

م�ضاحة اأربعة اأعمدة وقد بدا �ضعيدين( . 

- لقطة اعرتا�ضية ـ �ضحف ـ زواج كني من اأملي مع �ضورة 

بي�س )1900( )نف�س الديكور ال�ضابق  جماعية عند البيت االأ

خبارية(.  كما يف اجلريدة االإ

ـ مزج ـ

ـ  نهار  ـ  املحقق  ـ �ضحيفة  برن�ضتني  مكتب  ـ  داخلي   -50

 : 1940

�ضوت  ن�ضمع  املزج  حركة  مع  ـ  وتومب�ضون  )برن�ضتني 



نزوى العدد 58 / ابريل 2009 

199

�سينمـــا .. �سينمـــا .. �سينمـــا 

برن�ضتني( 

اأميلي  م�س  اأي  ذلك   .. يجب  كما  مور  االأ تعد  مل  برن�ضتني: 

نورتون لي�ضت هي »روزبود »    

تومب�ضون : اأذن مل تتو�ضل ل�ضيء ما .. األي�س كذلك ؟ 

برن�ضتني : ... وحتى مع �ضوزان مل نتو�ضل ل�ضيء اأي�ضًا )يهز 

كتفه وي�ضمت( اعتقد اأنه مل تكن �ضعيدة معه .. كنت اأظن اأن 

»روزبود« التي حتاول الك�ضف عنها ... 

تومب�ضون : نعم؟ 

يفقد  كان  لقد   .. فقده  �ضيئًا  يق�ضد  كان  رمبا   : برن�ضتني 

دائمًا كل ما ميلكه .. عليك باحلديث مع م�ضرت ليالند رغم 

اأنهما مل يكونا على وفاق .. وعلى �ضبيل املثال فاإن احلرب 

�ضبانية كان ليالند فيها على حق ـ فقد كانت  مريكية االأ االأ

طالق  .. فلم يكن هناك داع على االإ حرب »كني« �ضخ�ضيًا 

ملثل هذه احلرب )�ضحكة خافتة( لكن اأتظنها لو كانت هي 

حرب م�ضرت »كني« حقا كنا قد ا�ضتولينا على قناة بنما ؟ 

امتنى لو عرفت مكان م�ضرت ليالند )ببطء( رمبا يكون قد 

مات . 

تومب�ضون : ان �ضئت معرفة مكانه فهو موجود يف م�ضت�ضفى 

هنتجنت ال�ضارع رقم 180 . 

برن�ضتني : ملاذا مل اأفكر يف هذا .. 

تومب�ضون : اأنه ال يعاين من �ضيء على وجه التحديد .. هكذا 

اخربوين 

اأنه   ) حزينة  ابت�ضامه  )يبت�ضم  ال�ضن  كرب  جمرد   : برن�ضتني 

املر�س اخلالد .  

51 ـ خارجي ـ طابق يف م�ضت�ضفى ـ نهار ـ 1940:

اأ�ضند ظهره على كر�ضي ـ  )لقطة قريبة على تومب�ضون وقد 

ن�ضمع �ضوت ليالند للحظات قبل اأن نراه(.

�ضوت ليالند: عندما تبلغ مثل �ضني اأيها ال�ضاب فلن تن�ضى 

البوربون، وحتى هذا مل  اأن حتت�ضي كاأ�ضا من  �ضيًئا �ضوى 

نه ال يوجد مثل هذا ال�ضنف اجليد من اخلمور  يعد يفيد الأ

يف هذا البلد منذ فرتة طويلة.

تومب�ضون: م�ضرت ليالند .. لقد كنت ....

ليالند: هل معك �ضجائر؟ الدكتور ي�رص على اأن اأتوقف عند 

عجوز!  من  يل  يا  املو�ضوع؟  غريت  هل   .. اإيه   ... التدخني 

تريد معرفة راأيي يف »كني«؟ ح�ضنا .. اعتقد اأنه كان ميلك 

�ضيًئا من العظمة. واإن كان يحتفظ بها لنف�ضه )يف ابت�ضامة 

مينحه  وما   .. اأبًدا  ينهر  ومل   .. اأبًدا  يرتاجع  مل  عري�ضة( 

خرين جمرد بق�ضي�س كان. عقله نافًذا وال اأظن ان اأحًدا  لالآ

فكار كان لديه ال�ضلطة والنفوذ  غريه كان ميلك كل هذه االأ

للتعبري عنها، ولقد عا�س على ال�ضلطة .. اإال اأنه مل يكن يوؤمن 

اأنه مات دون  اأعتقد  اأبًدا يف حياته �ضوى ب�ضخ�ضه.  ب�ضيء 

اأن يفكر يف �ضيء واحد »هو املوت«. قد يكون هذا احلديث 

ن الكثريين منا ميوتون �رصيًعا دون اإميان باملوت  الي�رص الأ

رغم اإدراكنا باأننا �ضنموت. اإننا نوؤمن ب�ضيء اآخر )ينظر اإىل 

تومب�ضون بحدة( اأمتاكد متاًما من اأنك ال حتمل �ضجائر؟.

تومب�ضون: اآ�ضف �ضيد ليالند.

يف  له  يوم  اأول  عن  برن�ضتني  حدثك  هل  عليك،  ال  ليالند: 

مكتبة اجلديد؟ اأمل يحدثك عنه؟ لقد كان �ضحفًيا رديًئا. كل 

هدفه هو ت�ضلية القراء .. ال اإخبارهم باحلقيقة.

تومب�ضون: رمبا تتذكر �ضيًئا عن ..

ليالند: اإنني اأتذكر كل �ضيء ... وهذا عيبي ـ اإنه اأ�ضواأ �ضيء 

اأ�ضيب به الب�رص »الذاكرة« لقد كنت اأقدم اأ�ضدقائه )ببطء(، 

وعلى ما اذكر كان يت�رصف بازدراء. ال اأق�ضد اأنه كان فًظا 

اأ�ضياء تت�ضم بهذا، رمبا مل اأكن �ضديقه ..  .. واإن كان يفعل 

واأن مل اأكن كذلك فهو مل يعرف �ضديًقا، رمبا كنت اأحد اأفراد 

حا�ضيته كما تقولون اليوم.

تومب�ضون: وماذا تعرف عن »روزبود«؟

التي تفوه بها عند موته.  الكلمة   .. اأوه   .. ليالند: روزيود؟ 

تن�رصه  �ضيء  اأي  اأ�ضدق  وال   .. اجلريدة  يف  هذا  قراأت  لقد 

»املحقق« .. اأي �ضيء!

)توم�ضبون يفاجاأ بقوله هذا(:  

ليالند )يوا�ضل( �ضوف اأحدثك عن »اإميلي« لقد كنت معها 

يف مدر�ضة للرق�س .. كنت و�ضيما .. اأوه .. كنا نتحدث عن 

وىل. زوجته االأ

تومي�ضون: كيف كانت تبدو؟

يف  عرفتهن  الالئي  الفتيات  من  كغريها  كانت  ليالند: 

مدر�ضة الرق�س، وان كانت اأكرثهن رقة، لقد بذلت ق�ضارى 
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من  وىل  االأ ال�ضهور  وبعد  �ضاريل.  فعل  وكذلك   .. جهدها 

كانت  فطار.  االإ مائدة  على  �ضوى  اأبًدا  يلتقيا  مل  زواجهما 

زيجة كغريها من الزيجات.

ـ مزج ـ

ملحوظة: امل�ضاهد التالية ت�ضتغرق فرتة ت�ضع �ضنوات وتدور 

�ضاءة  االإ يف  تغري  با�ضتثناء  الديكور  نف�س  يف  اأحداثها 

وغرفة  النافذة  خارج  حتدث  التى  اخلا�ضة  واملوؤثرات 

املالب�س.

فطار ـ نهار ـ 1901: 52 ـ منزل »كني« ـ غرفة االإ

)كني يرتدي كرافئة بي�ضاء »واميلي« يف ثوب اأنيقـ  »كني« 

ي�ضب لها كوًبا من اللنب ثم ينحني ويقبلها من عنقها من 

اخللف(.

اجل�س  فعل(  ما  حتب  )اأنها  �ضاريل  ن�ضوة(:  )يف  اميلي 

مكانك.

كني: )وهو يف طريقة اإىل كر�ضيه(: كم اأنت فاتنة! 

اأح�رص من قبل �ضت حفالت يف  .. فلم  اميلي ال ميكن هذا 

يوم واحد، ومل اأتعود، ال�ضهر ل�ضاعة متاأخرة.

كني: اأنها م�ضاألة تعود ال اأكرث.

اميلي: ماذا �ضيقول اخلدم عنا؟

كني: اأننا ن�ضتمتع بحياتنا ـ األي�س كذلك؟

اأميلي: )يف ابت�ضامة خافتة(: ال اأدري يا حبي ملاذا تذهب 

ن اإىل اجلريدة؟ االآ

اأ�ضواأ من  اإنهم   .. اأبًدا  اأال تتزوجي �ضحفيا  كني: كان يجب 

البحارة .. اإنني اأحبك.

)ينظران لبع�ضهما(

اميلي: حتى ال�ضحفيون ينامون يا �ضاريل.

كني: �ضات�ضل تليفونًيا مب�ضرت برن�ضتني لتاأجيل ارتباطاتي 

ن؟ حتى الظهر ـ كم ال�ضاعة االآ

اميلي: ال اأعرف .. لكن الوقت متاأخر.

كني: بل مبكًرا.

اختفاء وظهور تدريجي

فطار ـ نهار ـ 1902: 53 ـ داخلي ـ منزل كني ـ غرفة االإ

)كني واميلي يف مالب�س خمتلفة وطعام خمتلف(. 

اميلي: هل تعرف كم انتظرتك الليلة املا�ضية بعد ذهابك 

يف  ول�ضنا  بوردمان  اأ�رصة  على  �ضيوًفا  كنا  لقد  للمكتب؟ 

�ضبوع.  عطلة نهاية االأ

كني: اأنت اأجمل فتاة تزوجتها. 

اأثق بك ل�ضاألتك ماذا كنت تفعل يف  .. لو مل  اميلي: �ضاريل 

اجلريدة يف منت�ضف الليل؟ 

كني: اأن مرا�ضلك الوحيد يا حبي هو جريدة »املحقق«.

 ـ مزج ـ 

فطار ـ 1904: 54 ـ داخلي ـ منزل كني ـ غرفة االإ

)كني واميلي ـ تغيري يف الطعام وامللب�س ـ »اميلي« ترتدي 

مالب�س خروج(.

... واإن  اأف�ضل مناف�ضة  اأحيانا انني  اميلي )مازحة(: اعتقد 

يكن من حلم ودم.

كني: اأوه .. اميلي .. اإنني ال اأق�ضي مثل هذا الوقت ـ

اإنك  ـ  تن�رصه  ما  بل   .. فقط  الوقت  امل�ضاألة  لي�ضت  اأميلي: 

تهاجم الرئي�س

كني: تق�ضدين عمك جون؟

اميلي: بل اأق�ضد رئي�س الواليات املتحدة. 

كني: لكن مازال هو العم جون .. ح�ضن النية.

اميلي: )تقاطعه(: �ضارل�س ـ 

كني: )موا�ضاًل( ذلك الذي يرتك جمموعة من الن�ضابني من 

البرتول  وف�ضيحة   ... دارة  االإ على  ي�ضيطرون  النفوذ  ذوي 

تلك ..

اميلي: اأنه الرئي�س يا �ضارل�س ولي�س اأنت.

كني: وهذا خطاأ البد ت�ضحيحه يوًما ما.

ـ مزج ـ

فطار ـ 1905: 55 ـ داخلي ـ منزل كني ـ غرفة االإ

)كني واميلي مع تغيري يف املالب�س والطعام(

�ضحيفة  مقاطعة  النا�س  يقرر  عندما   .. �ضارل�س  اميلي: 

»املحقق« .. وعندما يقرر اأربعون ع�ضًوا يف جمل�س النواب 

مقاطعتها وعدم اال�ضرتاك فيها كما تقول مارجريت ــ

كني: مده�س .. �ضوف يفرح م�ضرت برن�ضتني لهذا اخلربـ  وكما 
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ف�ضيحل  اجلريدة  عن  ك  اأ�ضدقاوؤ ي�ضتغنى  عندما  تقولني 

ثمن  دفع  عدم  اأن  يرون  ثرياء  االأ اأن  تعلمني  اأال  ـ  غريهم 

اجلريدة مدعاة للفخر!

ـ مزج ـ 

فطار مع تغيري يف امللب�س  56ـ  داخليـ  منزل كنيـ  غرفة االإ

والطعام:

.. وال  �ضيًئا فظيًعا  اأم�س  للطفل  برن�ضتني  اأر�ضل  لقد  اميلي: 

ميكن اأن اقبل مبا حدث يف غرفة الطفل.

كني: من حقه اأن يزور غرفة الطفل من حني واآخر.

اأميلي: وهل هذا �رصوري؟

كني: )عن ق�ضد(: اأجل:

فطار ـ1908: 57 ـ داخلي ـ منزل كني ـ غرفة االإ

)»كني« و»اميلي« مع تغيري يف املالب�س والطعام(

اميلي: من حق النا�س يا ت�ضارل�س اأن تتوقع ـ

كني: اأنني اأعطيهم ما اأريد.

ـ مزج ـ

فطار ـ 1909: 58 ـ داخلي ـ منزل كني ـ غرفة االإ

)»كني« و »اميلي« مع تغيري يف امللب�س والطعام. كالهما 

تقراأ  بينما  »املحقق«  جريدته  يقراأ  كني  ـ  بال�ضمت  يلوذ 

اإميلي جريدة »الكرونيكل«

ـ مزج ـ

59 ـ خارجي ـ امل�ضت�ضفى ـ نهار ـ 1940:

)ليالند وتومي�ضون( 

تومي�ضون: اأمل يحبها قط؟

ما  �رص  وهو  )يبت�ضم،  احلب  عن  بحًثا  يتزوج  اإنه  ليالند: 

يفعله، كما اأنه �رص اهتمامه بال�ضيا�ضة، ويبدو اأننا مل نكن 

ا .. كل ما كان  نكفي .. فهو يريد اأن يحبه كل الناخبني اأي�ضً

 .. �ضاريل  ق�ضة  هذه  احلب.  هو  احلياة  من  ويتمناه  يطلبه 

نه مل يكن لديه ما يعطيه .. فهو  كيف مل يتحقق له هذا؟ الأ

يحب �ضاريل كني .. وال �ضك اأنه كان يحب والدته دائًما.

تومي�ضون: وماذا عن زوجته الثانية؟

اأتعرف ماذا كان  ليالند: تق�ضد �ضوزان الك�ضندر )مبت�ضًما( 

ي�ضميها؟ لقد اخربين يف اليوم التايل للقائه بها اأنها منوذج 

مريكي، لكن ال�ضك اأنها كانت تتمتع ب�ضيء  من اجلمهور االأ

الليلة  فعلته يف  ما  فاإن كل  قال يل  فيها، وكما  اأحبه  ما 

�ضنان. وىل هو اإح�ضا�ضها باأمل االأ االأ

ـ مزج ـ

يف  الغربي  اجلانب  �ضوارع  اأحد  ـ  �ضيدلة  ـ  خارجي  ـ   60

نيويورك ـ ليل ـ 1915:

)�ضوزان يف الثانية والع�رصين من عمرها ـ ترتدي مالب�س 

حوايل  )الوقت  ال�ضيدلية  تغادر  غالية  تكن  مل  واأن  اأنيقة 

الثامنة م�ضاًء( وهي تتلفح مبنديل رجايل وتعاين اأملا تعرب 

طريقها  توا�ضل  التى  �ضوزان  تتخطى  الكامريا  اأمام  عربة 

والكامريا تتابعها حتى تلتقي بـ »كني« الذى يبدو �ضاخًطا 

قرب نا�ضية ال�ضارع، فقد غطى الوحل مالب�ضه.

�ضريها،  توا�ضل  بينما  فيها  يحدق  ـ  وتبت�ضم  نحوه  تنظر 

تلتفت نحوه ثانية وتبداأ يف ال�ضحك.

مر ما ي�ضحك. كني )خجاًل(: لي�س يف االأ

)فجاأة  لل�ضحك  مدعاة  يبدو  منظرك  لكن  اآ�ضفه  �ضوزان: 

مل وت�ضع يدها على فكها(. يعاود له االأ

�ضوزان: )توا�ضل احلديث(: اأوه

كني: ماذا بك؟

�ضوزان: اأ�ضناين.

كني: ماذا؟

)وقد بداأ ينظف مالب�ضه(

ا )تبداأ يف معاودة ال�ضحك( �ضوزان: ووجهك اأي�ضً

ن؟ كني: ماذا ي�ضحك االآ

ن وتتاأوه(. مل االآ �ضوزان: اأنت )يعاودها االأ

كني: اآه.

و�ضاخ  �ضوزان: لو �ضئت احل�ضور معي لغ�ضيل وجهك واإزالة االأ

من مالب�ضك مباء �ضاخن.

كني: �ضكًرا

)تبداأ �ضوزان يف ال�ضري وهو يتبعها(.

ـ مزج ـ

61 ـ �ضقة �ضوزان ـ ليل ـ 1915

)�ضوزان داخل الغرفة وهي حتمل وعاء وعلى ذراعها فوطة 

بينما كني يف انتظارها. ترتك باب ال�ضقة مفتوًحا(

�ضوزان: )يف حماولة ل�رصح املوقف(: �ضاحبة املنزل تف�ضل 

اأن اأترك الباب مفتوًحا عند زيارة رجل فهي �ضيدة فا�ضلة 

مل(، ويندفع كني ليحمل عنها الوعاء باإزاحة  )يبدو عليها االأ

�ضورة ما جانًبا »اإال اأن �ضوزان تلتقط ال�ضورة قبل �ضقوطها 

ر�س . على االأ

�ضوزان: كن حذًرا ... انها �ضورة اأبي واأمي

ا؟ كني: اأ�ضف .. هل يعي�ضان هنا اأي�ضً

�ضوزان: ال..

مل(. )ت�ضع يدها على فكها ثانية مع معاودة االأ

كني: م�ضكينة ... تتاأملني .. األي�س كذلك؟

اأكرث من هذا وجتل�س على  مل  االأ )�ضوزان ال ت�ضتطيع حتمل 

كر�ضي وهي تئن قلياًل(.

كني: انظري يل )ننظر اإليه( مل ال ت�ضحكني .. األ�ضت مدعاة 



نزوى العدد 58 / ابريل 2009 

202

�سينمـــا .. �سينمـــا .. �سينمـــا 

ن كما كنت يف ال�ضارع؟ لل�ضحك االآ

�ضوزان: هذا �ضحيح .. لكنك تكره اأن اأ�ضحك منك!.

كني: �ضالمة اأ�ضنانك.

مل. �ضوزان: ال ا�ضتطيع حتمل االأ

كني: تعايل ... ا�ضحكي مني.

�ضوزان: لي�س يف مقدوري ... ماذا تفعل؟

كني: اأهذ اإذناي ناأى مًعا ويف نف�س الوقت )يفعل ذلك( لقد 

طفال يف العامل  مر عامني يف اأف�ضل مدار�س االأ ا�ضتغرق االأ

تعلم هذه احليلة. الأ

كني: )يوا�ضل حديثه( هكذا!.

)تبت�ضم �ضوزان ابت�ضامة كبرية ثم تبداأ يف ال�ضحك ب�ضوت 

عال(

ـ مزج ـ

62 ـ داخلي ـ غرفة �ضوزان ـ ليل ـ 1915:

)لقطة قريبة لر�ضم بطه ـ الكامريا ترتاجع للخلف لتظهر لنا 

ا(. �ضورة على احلائط ر�ضمها كني الذي يرتدى قمي�ضً

�ضوزان )يف تردد(: هل هي دجاجة؟

كني: كال .. لكنك قريبة منها.

�ضوزان: ديك.

كني: لقد ابتعدت كثرًيا عن الر�ضم .. انها بطة!

�ضوزان: بطة!! األ�ضت �ضاحًرا حمرتًفا؟

كني: كال ـ لقد اأخربتك .. ا�ضمي �ضارل�س فو�ضرتكني

�ضوزان: فهمت .. �ضارل فو�ضرتكني .. يا جلهلي!.

كني: اأال تعرفني حًقا من اأكون؟

�ضوزان: اأبًدا .. واإن كان اال�ضم يبدو ماألوًفا يل.

األي�س كذلك؟ برغم عدم معرفتك   ... كني: لكنك معجبة بي 

بي؟

اأعرف  ال  اإنني  مبعرفتك.  و�ضعيدة   .. مده�س  اأنت  �ضوزان: 

اأنا�ًضا كثريين و .. )تتوقف(.

اأننا  وا�ضًحا  كان  وان   ... منهم  الكثري  اأعرف  لكني  كني: 

اأين  اإىل  معرفة  تودين  اأال  )يبت�ضم(  الوحدة  من  مًعا  نعاين 

مالب�س  واأف�ضدت  �ضدفة  التقينا  عندما  الليلة  ذاهًبا  كنت 

ال�ضهرة؟

لديك  اأن  فالبد   ... لل�ضهرة  مالب�ضك  لي�ضت  لكنها  �ضوزان: 

مالب�س كثرية.

حد  الأ طريق  يف  كنت  )يتوقف(  دعابة  جمرد  اإنها  كني: 

حمالت غرب مانهاتن بحًثا عن �ضبابي. 

)يبدو عليها االرتباك(.

بعيد  زمن  منذ  اأمي  ماتت  ا  اأي�ضً واأنا  )موا�ضاًل(:  كني: 

اأملك مكاًنا  اأكن  نني مل  وو�ضعنا ممتلكاتها يف اجلمرك الأ

 ... اأر�ضلت ال�ضتالمها  ن فقد  ... ومازلت كذلك، واالآ حلفظها 

ن ــ )كني  وهذه الليلة قررت القيام برحلة عاطفية . اأما االآ

ينظر اإليها �ضمت(.

كني: )موا�ضاًل حديثه(: من اأنا  ح�ضنا .. �ضاريل فو�ضرتكني .. 

من مواليد نيويورك ـ �ضاليم ـ كلورادو رقم 618.

 .. )يتوقف قلياًل ويبدو عليه االرتباك( واأملك عدة �ضحف 

وماذا عنك؟

�ضوزان: اأنا؟

كني: قلت كم عمرك؟

�ضوزان: )يف �ضعادة(: مل اأقل �ضيًئا.

كني: وال اأظن اأنك قلت �ضيًئا، ولو حدث ما كنت �ضاألتك اإال 

اأنني اأتذكر .. كم عمرك؟

�ضوزان: �ضاأبلغ الثانية والع�رصين يف اأغ�ضط�س.

كني: اأنه �ضن الن�ضوج ... وماذا تعملني؟

�ضوزان: عند حمل »�ضيلجمان«.

كني: وهل هذا ما تودين عمله؟

التي  اأمي هي  اأق�ضد   ... اأكون مغنية  اأن  اأريد  �ضوزان: كنت 

كانت تريد.

كني: وماذا حدث لتحقيق ذلك؟

عن  حتدثني  كانت  دائًما.  مهات  االأ تفكر  هكذا  �ضوزان: 

اأية حال مل يكن �ضوتي ي�ضلح لهذا  وبرا .. تخيل ! على  االأ

مهات. النوع من الغناء .. اأنت تعلم رغبات االأ

كني: اأجل.

�ضوزان: يف الواقع ... اإنني اأغني قلياًل.

كني: غني يل؟

�ضوزان: اأوه ... ال داعي ل�ضماع �ضوتي.

كني: بل اأود �ضماعه ... ولهذا �ضاألتك.

�ضوزان: ح�ضًنا .. اأنا ـ

كني: ال تقويل باأن اأ�ضنانك مازالت توؤملك ثانية؟

مل. �ضوزان: كال ... لقد خف االأ

كني: اإذن لي�س لديك اأية اأعذار .. غني من ف�ضلك. 

البيانو  نحو  تتجه  نثوي  االأ الرتدد  من  �ضيء  يف  )�ضوزان 

مدرب.  غري  �ضوتها  اأن  رغم  وجميلة  لطيفة  اأغنية  وتغني 

ما  كل  من  البال  خلي  م�ضرتخًيا  جل�س  وقد  ي�ضتمع  كني: 

حوله()16(.

اختفاء وظهور تدريجي

لقطة متقاطعة: عنوان رئي�ضي ل�ضحيفة »املحقق« 1916: 

»بو�س روجرز« مر�ضح دميقراطي.

ـ مزج ـ

ـ  »املحقق«  ل�ضحيفة  رئي�ضي  عنوان  متقاطعة:  لقطة 
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اأربعة  متقاطعة:  لقطة  دميقراطي  مر�ضح  روجرز  بو�س 

ال�ضحيفة  خرية من  االأ ال�ضفحة  اأعمدة لر�ضم كارتون على 

ـ 1916)17(.

ـ مزج ـ

�ضل�ضلة  خالل  ومن  روجزر  بو�س  ال�ضحيفة  ت�ضف  وهكذا 

متثل  )عرائ�س(  ماريونيت  �ضخ�ضيات  تتدىل  هزلية  ر�ضوم 

حركة  يف  الكامريا  ـ  جمهوري  واآخر  دميقراطي  مر�ضح 

ربعة. حيث تروي�ضة حتمل  عمدة االأ ا�ضتعرا�ضية اإىل باقي االأ

ال�ضجن  الرجل يف  .. �ضعوا هذا  اأهايل نيويورك  يا  عنوان: 

وحتتها بخط وا�ضح توقيع »�ضاريل فو�ضرتكني« اأما الن�س 

ما بني العناوين والتوقيع فال ت�ضتحق القراءة حيث تتحدث 

عن و�ضع »بو�س« امل�ضني.

ـ مزج ـ

63 ـ داخلي ـ حديقة مادي�ضون �ضكوير ـ ليل ـ 1916:

]الوقت م�ضاءـ  نهاية احل�ضد الكبريـ  »اميلي« واالبن يظهران 
وهي  »اميلي«  على  رهاق  االإ يبدو  ـ  املق�ضورة  مقدمة  يف 

تتظاهر باالبت�ضام ـ االبن يف التا�ضعة والن�ضف من عمره 

ي�ضع حيوية واهتمامه مبا يجرى ـ كني ينهي خطبته.

احلملة  هذه  دخلت  اإنني  قلت  لو  )�رًصا(  اأذيع  ولن  كني: 

�رًصا  اأذيع  ولن  الوالية.  لهذه  توقع النتخابي حاكًما  دون 

ا�ضتطاعتي  الوالية قدر  الوحيد هو �ضالح هذه  باأن هديف 

حياة  اأجل  من  فرد  كل  دخل  وزيادة  مواردها  بزيادة   ..

ا اأن كل ناخب وكل اقرتاع حد  اأي�ضً مواطنيها. ولي�س �رًصا 

ي�ضري اإىل جناحي يف االنتخابات. واأكرر �ضوف يكون من اأول 

دانة واإقامة الدعوى  اأعمايل كحاكم هو تعيني نائب عام الإ

�ضد بو�س ادواردز روجرز )هناف و�رصاخ جماهريي(.

ـ مزج ـ 

64 ـ داخلي ـ حديقة �ضكوير مادي�ضون ـ ليل ـ 1916:

)من�ضة املتحدثني ـ العديد من امل�ضوؤولني والقادة املدنيني 

يتحلقون حول »كني« ـ امل�ضورون يلتقطون ال�ضور(.

ول: خطبة عظيمة يا م�ضرت كني. ال�ضحفي االأ

�ضحفي ثان: )مباهيا(: اأنها اأعظم خطبة األقاها مر�ضح يف 

هذه الوالية:

كني: اأ�ضكركم يا �ضادة ... اأ�ضكركم.

على ويالحظ غياب اميلي واالبن من املق�ضورة ..  )ينظر الأ

يتجه ناحية خلفية املن�ضة ـ يقرتب هيلمان منه(. 

هيلمان: خطبة عظيمة يا م�ضرت كني!.

)كني يربت على كتفه موا�ضاًل ال�ضري(

مئات  النتخبك  اليوم  االنتخابات  اأجريت  لو  هيلمان: 

لوف ... االأ

)كني يبدو را�ضًيا ـ ي�ضري مع هيلمان ببطء بني اجلماهري ـ 

فرقة مو�ضيقية تعزف(.

كني: هذا �ضحيح.

ـ مل يعد يخيف  الفر�ضة على روجرز  لقد �ضاعت  هيلمان: 

اأحًدا باملرة. اأنه مري�س. لقد اأخربنى فرانك »نوري�س« ليلة 

اأم�س اأنه مل ي�ضاهد روجرز مبثل هذا القلق طوال ربع قرن.

كني: اعتقد اأنها بداية اأقوله. فمع اختفائه من طريقي علينا 

اأن ناأمل يف حكومة اأف�ضل لهذه الوالية )يتوقف(.

اأحدهم: خطبة عظيمة م�ضرت كني.

اآخر: مده�س يا م�ضرت كني.

ـ مزج ـ

65 ـ خارجي ـ منفذ خروج ـ حديقة مادي�ضون �ضكوير ـ ليل 

ـ 1916:

)اميلي واالبن يف انتظار كني(.

االبن: ماما .. هل �ضار اأبي حاكًما للوالية؟

)يظهر كني مع هيلمان وبع�س الرجال ـ يندفع نحو اميلي 

واالبن ـ الرجال يحيون اميلي باأدب(.

كني: اأهاًل ... ما راأيك يف خطبة والدك العجوز؟

االبن: كنت يف املق�ضورة و�ضمعت كل �ضيء.

كني: لقد �ضاهدتك ـ.

يف  ي�ضري  ـ  النا�ضية  على  كني  �ضيارة  ـ  يودعونه  )اأتباعه 

اجتاهها مع ميلي واالبن.

مع  ال�ضيارة  يف  البيت  اإىل  الولد  �ضيعود  ـ  �ضاريل  اميلي: 

اوليفر.

كني: لكنني كنت اأنوي العودة معك.

اميلي: هناك موعد اأريد اأن ت�ضحبني اإليه.
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كني: ميكن تاأجيله.

اميلي: ال .. ال ميكن )تقبل االبن( عمت م�ضاء يا حبيبي.

االبن: ت�ضبحني على خري يا اأمي.

يوًما  كان  لقد  يجري؟  ماذا  ال�ضيارة(،  مغادرة  )مع  كني: 

�ضاًقا ـ

مر �ضيًئا )ت�ضري على �ضيارة اأجرة(. اميلي: قد ال يعني االأ

كني: واأنا اأ�رص على اأن اأعرف بال�ضبط فيم تفكرين؟

 185 �ضحفية(  ق�ضا�ضة  اإىل  )تنظر  اإىل  �ضاأذهب  اميلي: 

وي�ضت ال�ضارع 74.

)رد فعل كني ي�ضري اإىل اأن العنوان يعني �ضيًئا له(

اميلي: )توا�ضل: اأن اأردت اأن تعرف تعال معى!

كني: �ضاأذهب معك.

66 ـ داخلي ـ �ضيارة اأجرة ـ ليل ـ 1916:

اأن ي�ضت�ضف منها تف�ضرًيا ملا تفعله  ـ يحاول  )كني راميلي 

دون جدوى .. خا�ضة واأن وجهها ال يعرب عن �ضيء(.

ـ مزج ـ

67 ـ خارجي ـ باب �ضقة �ضوزان ـ ليل ـ 1916:

)»كني« و »اميلي« اأمام باب اإحدى ال�ضقق ـ اميلي ت�ضغط 

على جر�س الباب(

كني: مل اأكن اأعرف اأن لديك نزعة ميلودرامية.

)اميلي ال ترد ـ تفتح فاءته الباب من الوا�ضح اأنها تعرفه(

اخلادمة: تف�ضل م�ضرت كني .. تف�ضل.

يف  نرى  حتى  يدخال  اأن  ما  ـ  لدخولهما  جانًبا  )تتنحي 

الغرفة.

68 ـ داخلي ـ �ضقة �ضوزان ـ ليل ـ 1916 )18(:

ـ  واقفة  �ضوزان  تنه�س  حتى  واميلي  كني  يدخل  ان  )ما 

العمر  اأوا�ضط  يتعدى  ال   .. البنيان  قوي  اآخر  �ضخ�س  يوجد 

يجل�س مكانه وهو ينظر اإىل كني(.

اأر�ضل  اأن  �ضوزان: لي�ضت غلطتي يا �ضاريل .. لقد طلب مني 

باأ�ضياء  هددين  اأن  بعد  ا�ضطررت  ولقد   ... مذكرة  لزوجتك 

رهيبة، مل اأعرف ماذا اأفعل .. اأنا ـ )تتوقف عن الكالم(

روجرز: م�ضاء اخلري �ضيد »كني« )ينه�س( ال اعتقد اأننا يف 

حاجة للتعارف ... اأنا ادوارد روجرز.

اميلي: كيف حالك؟

رف�ضت  ولقد  الك�ضندر مذكرة.  م�س  لك  اأر�ضلت  لقد  روجرز: 

يف البداية )يبت�ضم( اإال اأنها وافقت اأخرًيا.

لديك  لي�س   .. قاله  اأ�رصح ما  اأن  .. ال ميكن  �ضاريل  �ضوزان: 

فكرة عما قال ...

كني: )يتجه اإىل روجرز(: روجرز .. ال اأظن اأنني �ضاأتخلى عن 

�ضيء حيالك اإال بعد انتخابي ... وكبداية �ضاأدق عنقك.

روجرز: )دون اكرتاث(: رمبا ميكنك .. ورمبا ال ت�ضتطيع.

اأنت الذي �ضيفعل هذا  اإليه(  اأن تلتفت  اميلي: �ضاريل )دون 

)تبدو م�ضمئزة( هل ميكنك تف�ضري هذا املذكرة )تنظر اإليها( 

ماذا   .. وابني   .. اأنا  ثم  )ببطء(  كني  مل�ضرت  وخيمة  عواقب 

تعني هذه املذكرة ! ...

)تتوقف  الك�ضندر  �ضوزان  اأنا  تكبت غيظها(:  )�ضوزان وهي 

برهة( اأعلم فيم تفكرين م�ضرت »كني«.

اميلي: )يف جتاهل(: ماذا يعني هذا كله م�س الك�ضندر.

وكان  اأوبرا  مغنية  اأ�ضبح  كي  الغناء  اأدر�س  كنت  �ضوزان: 

م�ضرت كني ي�ضاعدين.

اميلي: وماذا عن هذه املذكرة؟

جابة يا �ضيدتي .. اإنها جمرد و�ضيط  روجرز: اأنها ال تعرف االإ

ي�ضال الر�ضالة اإليك حتت التهديد. الإ

كني: وبهذا يكون هذا اجلنتلمان.

روجرز: ل�ضت جنتلمان يا م�ضرت كنيـ  اأنها دعابة من زوجك 

.. ثم اأنني ال اأعرف حقيقة ما هو الرجل اجلنتلمان .. ح�ضنا 

.. لو اأنني اأملك �ضحيفة وال اأحب �ضلوك �ضخ�س ما ذو �ضاأن 

.. وليكن رجل �ضيا�ضة حلاربته بكل ما اأملك .. ال اأن اأقدمه 

للنائب العام .. اأو ال�ضخرية به بالكاريكاتور حتى ال يرى 

طفله هذه ال�ضور يف اجلريدة .. اأو اأن اأمه ..

اميلي: اأوه !

كني: اأنت اإن�ضان دينء وحمتال .. وحديثك عن الطفل واأمه 

ـــ

عنك  نتحدث  اأننا  اإال   .. كني  �ضيد  يا  ت�ضاء  ما  قل  روجرز: 

وهذا هو فحوى الر�ضالة .. و�ضاأك�ضف لك يا �ضيدتي عن كل 

اأوراقي . اإنني اأقاتل من اأجل حياتي .. لي�ضت فقط حياتي 

ال�ضيا�ضية. لو انتخب زوجك حاكًما ـ 
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كني: �ضوف اأنتخب .. واأول ما �ضاأفعله هو ـ

اميلي: �ضاريل .. دعه يكمل حديثه.

روجرز: �ضوف اأحمي نف�ضي بكل الو�ضائل يا �ضيدتي. ولقد 

التي ت�ضقط زوجك يف  الطريقة  �ضبوع املا�ضي  االأ اكت�ضفت 

االنتخابات. ولو علم الناخبون مبا تو�ضلت اإليه فلن ي�ضل 

لهدفه.

كني: لن ت�ضتطيع ابتزازي يا روجرز ... ال ميكن اأن ـ

�ضوزان: )يف ثورة(: �ضاريل .. اأنه يقول اإذا مل تن�ضحب ـ

روجرز: هذه فر�ضتك .. وهي الفر�ضة التي مل تتحها يل .. اإال 

اإذا قررت غدا واأعلنت عن مر�ضك ثم تختفي عاًما اأو عامني 

.. واإال �ضوف جتد �ضباح يوم االثنني ق�ضتك يف كل ال�ضحف 

هنا .. با�ضتثناء �ضحيفتك ـ

اميلي: اأيه ق�ضة؟

روجرز: ق�ضته مع م�س الك�ضندر ... م�ضرت كني )اميلي تنظر 

اإىل كني(.

�ضوزان: اأية ق�ضة .. كلها اأكاذيب

روجرز: )اإىل �ضوزان(: ا�ضكتي )اإىل كني( لدي من الرباهني 

ما تاأخذ به اأية حمكمة .. هل تريدين الدليل م�ضرت كني؟

كني: اأفعل ما تريد.

 .. ت�ضدقيني  اأن  منك  اأطلب  ال  اأنني   .. كني  م�ضرت  روجرز: 

لكني �ضاأريك.

اميلي: بل اأ�ضدقك.

روجرز: �ضوف ان�ضحب . ولن اأن�رص الق�ضة .. لي�س من اأجلك .. 

ف�ضل .. ولك يا م�ضرت كني. �ضلوب االأ لكنه االأ

�ضوزان: وماذا عني؟ )اإىل كني( لقد هددين بت�ضويه �ضمعتي .. 

ن ... هددين باأن كل مكان �ضوف اأوجد فيه من االآ

اميلي: يبدو اأنه ال يوجد خيار اأمامك يا �ضاريل �ضوى قرار 

واحد .. مرجعه لك.

كني: اميلي .. هل جننت؟ هل تعتقدين اأن مثل هذا االبتزاز 

�ضوف يخيفني .. هل تعتقدين ذلك؟

اميلي: ال اأرى حال غري هذا يا �ضاريل لو كان كالمه �ضحيًحا 

ون�رصت ال�ضحف الق�ضة فاإنه-

كني: فلين�رصها .. لن اأخاف .. لكن ال تقويل اأن الناخبني ـ

اميلي: ال يعنيني الناخبون هنا .. كل ما يهمني هو ابني.

�ضوزان: �ضاريل .. لو ن�رص الق�ضة ـ

اميلي: ولن تن�رص ... وداعا م�ضرت روجرز .. فلم يعد هناك ما 

يقال ... �ضاريل ... هل �ضتاأتي معي؟

كني: ال. 

)تنظر اإليه وهي على و�ضك الثورة(

كني: �ضخ�س واحد يف هذا العامل هو الذي يقرر ما �ضاأفعله 

.. هو اأنا.. ولو اعتقد.. اأيًا منكم ـ

يا  معي  تعال   .. �ضتفعله  ما  تقرر  حًقا  كنت  ولقد  اميلي: 

�ضاريل.

كني: اذهبي اأنت .. اذهبي ! باإمكاين الت�ضدي لهذا كله!

.. وما  اأكرب حماقة  ترتكب  بهذا  اأنت   .. روجرز: م�ضرت كني 

كنت اأتوقعها منك .. اأنك يف و�ضع �ضيئ .. ملاذا ال ـ

�ضئت  اأن   .. كالم  بيننا  لي�س   .. اخرج  نحوه(  )يتوجه  كني: 

مقابلتي اأطلب ذلك كتابة ـ

وال   .. منفعل  اأنك   .. �ضاريل  ال�رصاخ(:  و�ضك  )على  �ضوزان: 

تدرك ـ

كني: بل اأدرك ما افعله متاًما )ي�رصخ( اخرجي!.

اميلي: )بهدوء(: �ضاريل .. »ان مل ت�ضتمع للمنطق فقد يكون 

الوقت متاأخًرا ـ

كني: متاأخًرا ... على ماذا .. عليك .. وعلى هذا الل�س الذي 

ي�رصق مني حب النا�س ... هذا لن يكون!

مر )يبدو يف عينيها  �ضوزان »�ضاريل .. عليك التفكري يف االأ

يف  يقراأ  اأن  تريد  هل   .. ابنك   .. النظر(  بعد  على  يدل  ما 

ال�ضحف ...

ن. اميلي: �ضاريل .. الوقت متاأخر االآ

كني: )يندفع اجتاه الباب ويفتحه(: اخرجا!

�ضوزان: )تندفع نحوه(: �ضاريل .. اأرجوك ال ـ

كني: ماذا تنتظرين هنا؟ ملاذا ال تخرجي؟

يف  روجرز  وقف  بينما  )تخرج  �ضاريل  وداًعا  اميلي: 

مواجهته(.

غريك  اآخر  ا  �ضخ�ضً اأن  لو  عرفته.  اأحمق  اأكرب  اأنك  روجرز: 

اأدرك ما �ضيحدث له ف�ضيكون هذا ر�ضالة .. واأن كنت اأنت يف 

كرث من در�س. حاجة الأ

كني: ال تقلق ب�ضاأين .. اأنا �ضاريل فو�ضرتكني .. ول�ضت �ضيا�ضًيا 

ا وحمتاال يحاول التخل�س من جرائمه. رخي�ضً

69 ـ داخلي ـ �ضقة ـ �ضالة منزل ـ ليل ـ 1916)19(:

)تتحرك الكامريا بزاوية من نهاية ال�ضالة يف اجتاه كني 

يف  وتظهر  ناحيته  يتجهان  ال�ضالة  يف  واميلي  روجرز  ـ 

مقدمة ال�ضورة ومن خلفه مدخل ال�ضقة(.

كني: )ي�رصخ ب�ضوت عال وهو يوجه قب�ضته نحو روجرز ـ 

�ضوزان تلوذ بال�ضمت وقد احتمت به من وراء ظهره(.

ـ مزج ـ

الكرونيكل  �ضحيفة  من  وىل  االأ ال�ضفحة  اعرتا�ضية:  لقطة 

العالقة بني  اإىل  ت�ضري  خبار  االأ )كما يف موجز  مع �ضورة 

كني و�ضوزان ـ مان�ضيت العنوان الرئي�ضي:

املر�ضح كني يف ع�س الغرام مع مغنية)20(.
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ـ مزج ـ

70 ـ داخلي ـ غرفة تن�ضيد احلروف يف جريدة »املحقق » 

ـ ليل ـ 1916:

ي�ضغل  كبرية  بحروف  مان�ضت  على  بزاوية  تهبط  الكامريا 

وىل كلها ـ فيما عدا العناوين التي تعلن: كني  ال�ضفحة االأ

.. حاكًما للوالية«

ي�ضيح  وهو  برت�ضني  نحو  راأ�ضية  حركة  يف  )الكامريا 

وبجواره جنكنز كبري عمال اجلمع(.

غلبية ال�ضاحقة �ضده .. ومع  برت�ضتني: )يتحدث اإليه(: مع االأ

موقف الكني�ضة الذي مل يعلن بعد .. اأخ�ضى اإال يكون اأمامنا 

�ضوى خيار واحد.

)الكامريا يف حركة اأفقية ت�ضري اإىل عناوين �ضخمة: »هزمية 

كني« ويف حروف زاعقة )تزييف االنتخابات(.

ـ مزج ـ

71 ـ داخلي ـ مكتب كني يف اجلريدة ـ ليل ـ 1919)21(:

)كني يتطلع من مكتبه اإىل طرق على الباب(

كني: اأدخل. )يدخل ليالند(.

كني: )يفاجاأ به(: اعتقد اأنني �ضمعت طرًقا بالباب.

ليالند: )خمموًرا حلد ما(: اأنه اأنا )ينظر اإليه بتحد(.

له  )يلوح  هيه؟   .. ر�ضمية  زيارة  ال�ضحك(:  )حماواًل  كني: 

بيده( اجل�س يا جيد يا

ليالند: )يجل�س يف غ�ضب(: اأنا �ضكران

كني: ح�ضًنا .. اأن الوقت متاأخر ــ

مر بخفة!  ليالند: ال تاأخذ االأ

ا كني: هل تعرف ما �ضاأفعله .. �ضاأ�ضكر اأي�ضً

مر(: كال .. لن يجدي هذا .. ف�ضاًل عن اأنك  ليالند: )يتدبر االأ

ال ت�رصب )يتوقف( اأريد احلديث معك حول .. حول )ال ينطق 

بالكلمة(

كني: )ينظر اإليه بحده للحظة(: اإن كنت خمموًرا كي تتحدث 

عن �ضوزان .. فل�ضت م�ضتعًدا.

ليالند: اأنها ال ت�ضتحق .. هناك ما هو اأهم )يتفح�س كني(

.. )ينه�س من مكتبه(  اأوه   : كني: )كما لو كان قد فوجئ( 

عن  )يتوقف(  حما�رصتك  ل�ضماع  م�ضتعًدا  ل�ضت  ب�رصاحة 

�ضالح املقد�ضة.. األي�س كذلك؟ لقد حتملت  خيانتي لق�ضية االإ

نك ـ هذه الق�ضية ع�رصين عاًما.. وال تقل يل يا حبذا الأ

)برغم عبء ما ي�ضعر به يكظم ليالند« غيظه ملا يحمله من 

احتقار نحوه(

�ضالح  كني: )منفجًرا(: قل يل.. ما الذي يجعل من ق�ضيته االإ

كل  هذه  املقد�ضة  الق�ضية  ت�ضتثني  ملاذا  مقد�ًضا؟  �ضيًئا 

�ضخ�س  الواليات  هذه  قانون  يطبق  ملاذا  احلياة؟  حقائق 

مدان؟

)ليالند يتحمله �ضابًرا(

كني: )موا�ضاًل(، لكن .. اإذا كان هذا ما يريدونه .. اإذن فقد 

)يلوذ  اأنهم يف�ضلون روجرز عنيَّ  الوا�ضح  .. فمن  اختاروا 

بال�ضمت( ... ليكن!

ليالند: اأنك تتحدث عن النا�س كما لو كانوا ملكك. وبقدر ما 

اأتذكر فقد كنت تتحدث عن منحهم حقوقهم كما لو كانت 

وقد  ن  االآ هم  وها  لهم.  خدمات  نظري  لهم  تقدمها  منحة 

اأنهم  تدرك  عندما  تقبله  لن  ما  وهو  النقابات  اإىل  حتولوا 

يرون اأن هذا حقهم .. ولي�س منحة منك )يتوقف( ا�ضمع يا 

�ضيًئا  يعني  فهذا  املعذبون  يتجمع هوؤالء  .. عندما  �ضاريل 

اإىل  تهرب  رمبا   .. حينذاك  �ضتفعل  ماذا  اأعلم  وال   .. اأكرب 

جزيرة �ضحراوية.

من  هناك  اأن  والبد   .. جيد  يا  ال�ضاأن  بهذا  تقلق  ال  كني: 

اأخطائي ما ميكنك احلديث عنه.

�ضاريل  )يتوقف(.  دائًما  معك  احلظ  يكون  لن  رمبا  ليالند: 

ميكن  ال  �ضخ�ضي؟  غري  ب�ضكل  مور  االأ اإىل  تنظر  ال  ملاذا   ..

ال�ضخ�ضية لي�ضت  ـــ االعتبارات  اأن يكون كل �ضيء بينك و 

دائًماــ

 ... حولنا  ما  كل  يف  موجودة  اأنها  زائد(:  )بغ�ضب  كني: 

اأن  .. حتى عدم رغبتنا يف  املحتالني   .. حماقة حكومتنا 

ن�ضدق اأن كل �ضيء تقوم به فئة من النا�س ميكن اأن يكون 

اأو   .. جمهول  �ضد  �ضياء  االأ هذه  كل  حتارب  ال  اأنك   .. خطاأ 

�ضيء جمرد .. وهي لي�ضت جرائم غري �ضخ�ضية �ضد ال�ضعب. 

لقد ارتكبها اأ�ضخا�س حقيقيون وباأ�ضماء ومراكز حقيقية. 

مريكي لي�ضت ق�ضية اأكادميية كما تتحدث  وحق ال�ضعب االأ

يا جيد«.

ليالند: اأنك دائًما تقنعني، واحلقيقة يا �ضاريل اأنك ال تهتم 

�ضوى بنف�ضك ـ تريد اإقناع النا�س بحبك الكبري لهم وعليهم 

جمرد  اأنت،  ب�رصوطك  حب  لكنه   . احلب  نف�س  يبادلوك  اأن 

لعبة تلعبها ب�رصوطك. فاأن حدث خطاأ ما تتوقف اللعبة .. 

ك .. مهما حدث ومهما كان ال�ضحية.  ويجب ا�ضرت�ضاوؤ

خر(. )ينظر كل منهما لالآ

كني: )يحاول الت�رصية عنه(: هيه .. جيديا !

)ليالند ال ي�ضتجيب للمحاولة(

ليالند: �ضاريل .. اأود اأن ترتكني اأعمل يف �ضحيفة �ضيكاجو . 

لقد قلت اأنك تبحث عن �ضخ�س يكتب يف النقد الدرامي.

كني: العمل هنا يحتاجك اأكرث )�ضمت(

ليالند: اإذن .. لي�س اأمامي ما اأفعله �ضوى اأن تقبل ــ

كني: )بخ�ضونة(: ح�ضنا .. ميكنك الذهاب هناك ..
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ليالند: �ضكًرا.

بزجاجة  ومي�ضك  مكتبه  درج  يفتح  كني  ـ  رهيب  )�ضمت 

وكا�ضني(

ف�ضل اأن اأ�ضكر. كني: اعتقد اأنه من االأ

)يناول »جيد« كاأ�ًضا فال يتحرك لتناوله(

 .. هناك  العمل  يعجبك  فلن   .. ن  االآ من  اأحذرك  لكن  كني: 

ويعلم اهلل اإن كانوا قد �ضمعوا با�ضمك اأم ال!

ليالند: �ضيكون اأ�ضبوًعا كافًيا لهذا!

كني: )متعب(: لك هذا.

ليالند: �ضكًرا.

)كني ينظر اإليه ويرفع الكاأ�س(

كني: نخب جيدديا ... وللحب ... وفًقا ل�رصوطي التي يعرفها 

اجلميع.

72 ـ خارجي ـ �ضالة يف ترتتون ـ نهار ـ 1917:

)كني على و�ضك اخلروج مع �ضوزان ـ يحطم كامريا �ضحفي 

وعند  الكامريا  يحطم  بعاده  الإ �رصطي  يتدخل  الثاين  وعند 

الثالث(

�ضحيفة  من  اأنني   .. كني  م�ضرت  ـ  كني  م�ضرت  م�ضور: 

»املحقق«.

)كني يرى ا�ضم ال�ضحيفة على جانب من الكامريا يتوقف( 

ال�ضحفي )ب�رصعة(: م�ضرت كني .. هل لديك ما تقوله؟

�ضحفي اآخر: ب�رصاحة .. هل �ضتوا�ضل حياتكم ال�ضيا�ضية؟

جنمه  لدينا  �ضيكون  )مبت�ضًما(  ال�ضاب  اأيها  بالعك�س  كني: 

اأوبرا عظيمة.

�ضحفي: هل �ضتغني يف املرتبولتيان؟

كني: بالتاأكيد.

�ضوزان: لقد وعدين �ضاريل .. اأن مل يحدث هذا ف�ضوف يبني 

يل دار اأوبرا.

كني: لي�س بال�رصورة.

ـ مزج ـ

»املحقق«  �ضحيفة  من  وىل  االأ ال�ضفحة  اعرتا�ضية:  لقطة 

جديد،  اأوبرايل  عمل  افتتاح  تعلن  �ضورة  مع  ب�ضيكاجو 

ل�ضوزان هو »تايي�س« ـ 1919)22(.

)خالل هذا ن�ضمع على �رصيط ال�ضوت اأ�ضوات جمهور ليلة 

ورك�ضرتا(. االفتتاح واالأ

ـ مزج ـ

وبرا ـ ليل ـ ديكور »اأوبراتايي�س« ـ 1919: 73 ـ االأ

نرى  حادة،  بزاوية  ترتفع  ثم  ال�ضتار  وراء  من  )الكامريا 

فخم  ثوب  يف  �ضوزان  تبدو  حيث  تا�ضيي�س«  اأوبرا  ديكور 

الت�ضفيق  ن�ضمع  وع�ضبية،  كال�ضائعة  جًدا  �ضغرية  تبدو 

ومعها  ال�ضتارة  ترتفع  ورك�ضرتا،  االأ �ضوت  هدير  ويبداأ 

اإغما�ضة وتبداأ يف الغناء  ـ �ضوزان تغم�س ن�ضف  الكامريا 

على مقدمة خ�ضبة امل�رصحـ  ي�ضمع �ضوتها  الكامريا ترتفع الأ

�ضفل ينظر  خافًتا ـ عامالن يحتالن اإطار ال�ضورة ينظران الأ

خر ثم ي�ضع اأحدهما يده على اأنفه. كل منهما لالآ

ـ مزج ـ

74 ـ داخلي ـ �ضالة التحرير ب�ضحيفة »املحقق« ب�ضيكاجو 

ـ ليل ـ 1919:

يعمل  اأحد  ال  خالية  تكون  تكاد  وال�ضالة  متاأخر  الوقت 

ينتظر يف قلق مع جمموعة �ضغرية من حا�ضية  برن�ضتني 

»كني« يرتدي غالبيتهم ثياب ال�ضهرة، يبدو عليهم التوتر.

حدهم يف هدوء(: ماذا عن  خبار املحلية )يتوجه الأ حمرر االأ

جيد ليالند؟ هل انتهى من الكتابة؟

برن�ضتني: اأذهب واأخربه باأن ي�رصع.

خبار املحلية: ملاذا ال تخربه بنف�ضك؟ اأنت تعرفه! حمور االأ

وجهة  من  العمل  عن  يكتب  فهو  ـ  اأزعجه  رمبا  برن�ضتني: 

النظر الدرامية.

خبار املحلية: �ضحيح .. واعتقد اأنها فكرة طيبة،  حمور االأ

خبارية. كما كتبنا عنها من الزاوية االإ

.. وماذا عن املو�ضيقى؟ هل  ا  اأي�ضً برن�ضتني: واالجتماعية 

ذكرت هذا؟

لقد كتب عنها م�ضرت بريمن   .. اأنها جاهزة   .. املحرر: نعم 

نقًدا عظيًما.

برن�ضتني: متحم�س لها اأم ال؟

املحور: متحم�س جًدا )بهدوءا( وهو اأمر طبيعي!.

برت�ضني: جيد .. كل �ضيء على ما يرام.

�ضوت كني: م�ضرت برن�ضتني.
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يف  كني«  على  وطويلة  متو�ضطة  لقطة  ـ  برن�ضتني  )يلتفت 

رباط عنق اأبي�س ومعطًفا ويحمل قبعة(

برن�ضتني: اأهاًل م�ضرت »كني«.

)يندفع اتباعه معه نحوه(

حمور: م�ضرت كني .. يا لها من مفاجاأة.

كني: مبنى جميل.

)يلوذ اجلميع بال�ضمت اإذ ال يوجد ما يقال(.

وامرك ... وقد طبعنا �ضورتني  حمرر: لقد مت كل �ضيء طبًقا الأ

كبريتني ـ

ال�ضفحة  يف  ن�رص  هل   ... املو�ضيقي  النقد  عن  وماذا  كني: 

وىل؟ االأ

املحرر: نعم )يف تردد(، مل يتبق �ضوى النقد الدرامي.

كني: ليالند هو الذي يكتبه .. األي�س كذلك؟

املحرر: نعم.

كني: هل اأخربكم متى �ضينتهي من كتابته؟

املحرر : كال ـ

يا  كذلك  األي�س   .. ب�رصعة  عمله  اإجناز  عادته  من  كني: 

برن�ضتني؟

برن�ضتني: فعاًل.

كني: اأين هو؟

اأحدهم: هناك.

)ي�ضري اأحدهم اإىل باب زجاجي مغلق على مكتب �ضغري يف 

نهاية �ضالة املحليات ـ يتوجه اإليه كني(

برن�ضتني: )يبدو عاجًزا عن فعل �ضيء(: م�ضرت كني:

كني: �ضيكون كل �ضيء على ما يرام.

)كني يعرب ال�ضالة اإىل الباب الزجاجي الذي اأ�ضاروا عليه: 

يفتح الباب ويغلقه وراءه(

خر منذ اأربع �ضنوات. برن�ضتني: مل يخاطب اأحدهما االآ

حمور: اأال تعتقد ـ

برن�ضتني: ال جمال للظن )وقفة طويلة واأخرًيا ..(

ـ عفًوا )يتجه ناحية الباب(

ـ مزج ـ

ـ  ليل  ـ  »املحقق«  �ضحيفة  ـ  ليالند  مكتب  ـ  داخلي  ـ   75

:1919

)يدخل برن�ضتنيـ  زجاجة خمر فارغة على مكتب ليالند وقد 

لة وقد  لة الكاتبةـ  وورقة داخل االآ ا�ضتغرق يف النوم على االآ

خر للمكتب  االآ كتب عليها فقرة. »كني« يقف على اجلانب 

وىل التى نرى فيها وجه »كني«  ينظر اإليها . انها املرة االأ

جرمية)23(  ارتكاب  و�ضك  على  كان  لو  كما  يبدو  حيث 

يقاظه. برن�ضتني ينظر نحو كني ثم يتجه نحو »ليالند« الإ

برن�ضتني: )ينظر اإىل كني ـ بعد حلظة �ضمت(: مل ن�ضمع اأنه 

يعاقر اخلمر.

كني: )بعد �ضمت(: ماذا كتب يف هذه الورقة؟

)برن�ضتني ينظر اإليه يف ده�ضة(

كني: )يوا�ضل(: ماذا كتب!

يف  املكتوبة  الفقرة  ويقراأ  الورقة  نحو  برن�ضتني  )ينحني 

الورقة:

هاوية  اأنها  اإال  ظريفة  الك�ضندر  �ضوزان  م�س  اإن  برن�ضتني: 

ال رجاء منها )يتوقف حلظة اللتقاط اأنفا�ضه( افتتح اأم�س 

على يف حالة يرثي لها( ...  اأوبرا �ضيكاجو بعر�س ـ )ينظر الأ

ال ا�ضتطيع قراءة اال�ضم ...

)كني ال يرد. برن�ضتني ينظر نحوه برهة ثم يعاود القراءة 

اأدائها  عن  اأما  النوع.  لهذا  ي�ضلح  ال  ها  وغناوؤ عنه(  رغما 

فمن ال�ضعب اأن ــ )يحملق يف الورقة(

كني: )بعد �ضمت ق�ضري(: ا�ضتمر

برن�ضتني: )دون النظر اإليه(: هذا كل �ضيء.

لة الكاتبة ويقراأها. يعرتي وجهه  )كني ينزع الورقة من االآ

نظرة غريبة يتحدث بعدها ب�رصعة(

كني: اأما عن اأدائها التمثيلي فمن ال�ضعب احلكم عليها اإال 

اأنها متثل يف نظر الناقد )وبحدة( هل فهمت يا برن�ضتني؟ 

فمن راأي الناقد ...

برن�ضتني: )يف حالة يرثى لها(: مل اأالحظ.

كني: هذا غري مكتوب .. بل اأمليه عليك لتكتب.

برن�ضتني: لكن ... لي�س باإمكاين .. اأق�ضد .. اأنا ..

لة الكاتبة .. �ضاأكمل املقالة كني: اح�رص يل االآ

)برن�ضتني ين�ضحب من الغرفة(

اختفاء وظهور تدريجي
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ـ  ليل  ـ  املحقق  جريدة  ـ  ليالند  مكتب  ـ  داخلي  ـ   76

:)24(1919

لقطة طويلة لـ »كني« وهو يكتب يف غ�ضب و�ضوء م�ضباح 

املكتب �ضلط عليه، وما ان تبداأ الكامريا يف االبتعاد عنه ...

ـ مزج ـ

ـ  ليل  ـ  »املحقق«  جريدة  ـ  ليالند  مكتب  ـ  داخلي  ـ   77

:1919

ويتطلع  ببطء  »يتحرك  الكاتبة  لة  االآ على  م�ضتلق  )ليالند 

»بر�ضتني«  بـ  عيناه  تلتقي  ـ  الوعي  عن  غائب  وهو  حوله 

الذي يقف بجواره(.

برن�ضتني: مرحًبا م�ضرت ليالند.

ليالند: اأهاًل .. اأين هي؟ .. اأين املقالة .. لقد كنت على و�ضك 

االنتهاء منها.

برن�ضتني: )بهدوء(: م�ضرت »كني« ي�ضتكملها.

ليالند: كني؟ �ضاريل .. )ينه�س يف اأمل( اأين هو؟

لة الكاتبة يتتبع »ليالند« م�ضدر  )اأثناء هذا ن�ضمع �ضوت االآ

ال�ضوت حتى يالحظ م�ضرت كني يف غرفة التحرير(.

78 ـ �ضالة التحرير ـ �ضحيفة املحقق ـ ليل 1916:

لة  االآ على  يكتب  العنق  ربطة  مع  ا  قمي�ضً يرتدي  »كني« 

اأمامه  املكتب  م�ضباح  �ضوء  على  وجهه  ويبدو  الكاتبة 

على  يقف  »ليالند«  ـ  وجهه  على  غربية  ابت�ضامة  ون�ضف 

باب مكتبه يحملق فيه(.

ليالند: اعتقد اأنه يقوم باإ�ضالحها.

برن�ضتني: )يتقدم بجانبه(: م�ضرت كني ي�ضتكمل املقالة كما 

بداأتها.

)ليالند يتجه نحو برن�ضتني وهو يف حالة ذهول(

برن�ضتني: )موا�ضاًل حديثة(: اإنه يكتبها كما اأردت. )وبنوع 

من احلب اأكرث من ال�ضماتة( و�ضوف تراها دون �ضك. 

دون  الكتابة  يوا�ضل  الذي  كني  نحو  طريقه  ي�ضق  )ليالند 

االلتفات اإليه(.

كني: )بع�س �ضمت( اأهاًل جيديا«!

ليالند: اأهاًل .. ال اأظن اأن بيننا حوار

)كني يتوقف عن الكتابة دون االلتفات اإليه(

كني: بل بيننا كالم ... اأنت مف�ضول!!

)يعاود الكتابة ثانية دون اأن تتغري مالمح وجهه(.

ـ مزج ـ

79 ـ خارجي ـ امل�ضت�ضفى ـ نهار ـ 1940:

من  خال  واملكان  متاأخر  الوقت  ـ  وليالند  )تومب�ضون 

الب�رص( 

تومب�ضون: اأنك ال تعرفه. »لقد اأراد بهذا اأن يثبت يل اأنه رجل 

اأمني. اأنه دائًما يحاول الربهنة على �ضيء«. وما فعله مع 

ثبات �ضيء ما. �ضوزان لي�ضنع منها مغنية اإمنا هو الإ

»املر�ضح كني  االنتخابات:  يوم  قبل  ما  عناوين  تعلم  هل 

منذ  املمر�ضة!  اأيتها  )توقف(  مغنية«  حب  �ضباك  يف  يقع 

اأتعرف �ضاجنري ال؟  خم�س �ضنوات كتبت )حماواًل التذكر( 

الدرادو؟ )يتوقف( ما ا�ضم املكان؟ نعم .. زانادو«. البد اأنك 

�ضاهدته .. األي�س كذلك؟

تومب�ضون: نعم .. اأغرفه.

ليالند: ال اأظن اأنني كنت قا�ضًيا يف راأيي. على اأية حال كان 

وهو  الوحدة  منتهى  يف  كان  اأنه  فال�ضك  عليه.  الرد  يجب 

خرية ... ومنذ اأن  يف هذا ال�رصح ال�ضخم طوال ال�ضنوات االأ

هجرته. مل ي�ضتكمل بناءه قط. بل مل ي�ضتكمل �ضيًئا باملرة 

�ضوى ما كتبه من نقد .. وان كان قد بنى لها امللهى بكل 

تاأكيد.

تومب�ضون: وهذا دليل حب.

ليالند: ال اأعرف. لقد كان يائ�ًضا من العامل .. لذا بنى عامًلا 

اأيتها   .. )ينادي(  اأوبرا  بناء  جمرد  مر  االأ يكن  مل   . لنف�ضه 

�ضيًئا  منك  �ضاأطلب   .. اأ�ضمع  �ضوته(  )يخف�س  املمر�ضة 

تنجزه يل .. هو اأن تر�ضل يل �ضجائر.

تومب�ضون: �ضاأفعل .. و�ضاأكون �ضعيًدا بهذا.

ليالند: اأيتها املمر�ضة.

)تظهر ممر�ضة وتقف بجواره(

املمر�ضة: نعم م�ضرت ليالند.

يف  كنت  عندما  ن.  االآ للذهاب  ا�ضتعداد  على  اأنا  ليالند: 

�ضبابي كانوا يقولون اأن املمر�ضات جميالت وهو ما تاأكد 

ن. يل االآ

املمر�ضة: دعني اأم�ضك بذراعك.

تن�ضى  اأال  اأرجو  تن�ضي.  ال   .. كذلك  وهو  )مداعًبا(:  ليالند 

كمعجون  تبدو  حتى  لفافة  يف  بو�ضعها  وعليك  ال�ضجاير. 

اأ�ضنان. واإال �ضيمنعون دخولها. لقد حدثتك عن ذلك الطبيب 

ال�ضاب الذي يحاول اأن يطيل من عمري!!.

اختفاء تدريجي ـ ظهور تدريجي

80 ـ خارجي ـ ملهى الران�ضو ـ الوقت مبكًرا ـ 1940:

الفتة نيون على الران�ضو ملهي منوعات / �ضوزان الك�ضندر 

كني / مفتوح طول الليل.

اأ�ضواء  نحو  تتوجه  حيث  ال�ضابق  يف  كما  الكامريا  و�ضع 

مكانها  يف  جال�ضة  �ضوزان  نرى  حيث  تهبط  ثم  الالفتة 

رهاق  االإ عليه  بداأ  وقد  اأمامها  يجل�س  تومب�ضون:  املعتاد. 

ال�ضديد. من بعيد بيانو يعزف مو�ضيقى رخي�ضة.

ـ اختفاء ـ
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81 ـ داخلي ـ ملهى الران�ضو ـ مع بزوغ النهار ـ 1940:

يكون  يكاد  املكان  ـ  لوجه  وجًها  وتومب�ضون«  »�ضوزان 

خر منهما  مهجوًرا ـ �ضوزان يف حالة يقظة ـ على اجلانب االآ

�ضخ�س يعزف على البيانو(.

على  يخطر  �ضيء  اأي   .. الكالم  �ضوى  عليك  ما  تومب�ضون: 

خاطرك .. عنك وعنه.

�ضوزان: اأتريد معرفة كل �ضيء عنا )تتناول كاأ�ًضا( اأتعلم ... 

ول. هيه .. لقد  رمبا ما كان يل اأن اأغني له اأبًدا يف لقائنا االأ

دوالر يف  مائة  بعدها. غنيت ملدر�ضني نظري  كثرًيا  غنيت 

ال�ضاعة مل اأح�ضل عليها.

تومب�ضون: ما الذي ح�ضلت عليه اإذن؟

�ضوزان: ماذا تق�ضد؟

)تومب�ضون ال يجيب(

درو�س  �ضوى   .. �ضيء  على  اأح�ضل  مل  )توا�ضل(:  �ضوزان 

مر. املو�ضيقى .. هذا كل ما يف االأ

تومب�ضون: ثم تزوجك .. األي�س كذلك؟

اأبًدا عن الزواج .. حتى ن�رصت ال�ضحف  �ضوزان: مل يتحدث 

ق�ضتنا وخ�رص االنتخابات ثم هجرته اميلي نورتون. ملاذا 

تبت�ضم؟ قلت لك اأنه كان معجًبا ب�ضوتي )بحدة( واإال مل بنى 

وبرا من اأجلى؟ ما اأردت هذا .. وال الغناء .. كل �ضيء كان  االأ

منه. كل �ضيء كان من تفكريه ... �ضوى طلبي الطالق.

ـ اختفاء ـ

82 ـ داخلي ـ غرفة معي�ضة ـ منزل كني يف نيويورك ـ نهار 

ـ 1917 ـ 1918)25(:

على  يعزف  ال�ضوت  مدرب  »وماتي�ضتي«  تغني  )�ضوزان 

�ضتاذ( البيانو ـ كني يجل�س بالقرب منها، يتوقف االأ

مات�ضتي: م�ضتحيل ... م�ضتحيل!

كني: لي�س من عملك اأن تبدي راأيي يف موهبتها .. ما عليك 

هو تدريب �ضوتها.

اأظل  �ضوف   .. حمتمل  غري  هذا  لكن  )متعب(،  مات�ضتي: 

اأ�ضحوكة عامل املو�ضيقى . �ضوف يقولون....

اأن  اإن كان يهمك راأي النا�س �ضنيور مات�ضتي فاأحب  كني: 

اأعرفك �ضيًئا ... وهو اأن عندي من النفوذ ملا �ضتقوله ال�ضحف 

 ... اأمتلك ت�ضع �ضحف من هنا حتى �ضان فرن�ض�ضكو  نني  الأ

اأفهمت. األي�س كذلك يا م�ضرت مات�ضتي؟

مات�ضتي: م�ضرت كني ... كيف اأقنعك ـ

كني: ولن ت�ضتطيع )�ضمت(، البد اأنك اقتنعت براأيي 

ـ مزج ـ 

83 ـ دار اأوبرا �ضيكاجو ـ ليل ـ 1919:

نف�س ليلة االفتتاحـ  نف�س املوقف ال�ضابق �ضوى اأن الكامريا 

امل�رصح  �ضتارة  ـ  اجلمهور  اإىل  اأعلى  من  تهبط  املرة  هذه 

ن�ضمع  )املزج(  بداية  ومع  ـ  ال�ضابق  الديكور  نف�س  م�ضدلة، 

ورك�ضرتا  �ضوت ت�ضفيق ـ ومع انتهاء )املزج( يبداأ عزف االأ

وتبداأ  يرفع  ال�ضتار  ـ  �ضوزان  من  اإال  امل�رصح  وتخلو خ�ضبة 

القلق  اإمارات  وجهه  وعلى  مكانه  يف  امللقن  نرى  الغناء، 

ورك�ضرتا. ا على قائد االأ وهو ما يبدو اأي�ضً

اجلمهور  بني  جال�ًضا  »كني«  لوجه   : قريبة  لقطة  ـ   84

ي�ضتمع:

اجلمهور  بني  �ضوت  بظهور  ت�ضمح  خافتة  تبدو  مو�ضيقى 

يثري  �ضيء  كلمات:  �ضوى  منها  ي�ضمع  ال  بجملة  ينطق 

قد  كان  وان  الكلمات  على  يعلو  املو�ضيقى  �ضوت  لل�ضفقة 

�ضمعها املئات ممن حوله )كما �ضمعها كني( .. ثم �رصخات 

مكتومة تعلو.

85 ـ لقطة قريبة لوجه �ضوزان وهي تغني :

86 ـ لقطة قريبة .. وجه كني وهو ي�ضتمع 

)�ضوت ت�ضفيق بارد لثالثة اآالف �ضخ�س .. كني مازال ينظر 

ا  �ضخ�ضً ع�رص  اثني  حوايل  اأ�ضوات  الكامريا  من  بالقرب  ـ 

»برن�ضتني«  لرنى  الكامريا  ترتاجع  بحرارة.  ي�ضفقون 

و»هيلمان« وبقية حا�ضية »كني« من حوله ي�ضفقون.

87 ـ امل�رصح من وجهة نظر كني

ـ ت�ضدل ال�ضتار ومعها �رصعان ما يختفي الت�ضفيق.

88 ـ لقطة قريبة:

»كني« يتنف�س ب�ضعوبة ... فجاأة يبداأ يف الت�ضفيق بجنون.

89 ـ امل�رصح من وجهة نظر اجلمهور:

بع�س  ـ  مت�ضي  تكاد  وهي  اجلمهور  لتحية  �ضوزان  تظهر 

الت�ضفيق واإن كان �ضعيًفا.

90 ـ لقطة قريبة:

كني مازال ي�ضفق ب�ضدة وعينيه عليها.

91 ـ امل�رصح مرة اأخرى:

تطفاأ  ـ  اجلمهور  حتية  بعد  امل�رصح  خ�ضبة  ترتك  �ضوزان 

اأ�ضواء امل�رصح وت�ضاء ال�ضالة.

92 ـ لقطة قريبة:

»كني« مازال ي�ضفق ب�ضدة.

ـ مزج ـ

93 ـ داخلي ـ غرفة يف فندق ـ �ضيكاجو ـ نهار ـ 1919:

اأر�ضية  على  ال�ضحف  من  اأكوام  ـ  البيت  مبالب�س  )�ضوزان: 

الغرفة(.

�ضوزان: ال تقل اأنه �ضديقك )ت�ضري اإىل ال�ضحف( واإال ما كتب 

مثل هذا الكالم. وقطًعا ال اأعرفه فل�ضت من الطبقة الراقية 
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مثلك حيث مل اأذهب اإىل مدر�ضة م�ضهورة ...

كني: كفي!

)بنظرتها اإليه تدرك ما يعنيه ـ طرق على الباب(

�ضوزان: )وهي ت�رصخ(: ادخل.

)يدخل غالم من املطبعة(

الغالم: م�ضرت ليالند طلب مني احل�ضور فوًرا ... فهو �ضديد 

القلق ...

كني )يقاطعه(: �ضكًرا.

�ضوزان  تعاود  حني  يف  املظروف  يفتح  ـ  الغالم  )يخرج 

هجومها(

)كني يخرج ورقة من �ضحيفة مطوية من املظروف(

كني: �ضوزان .. ما كتبه لن ي�رصك ب�ضيء!

�ضوزان: واأنت .. كان عليك التفكري قبل اأن تر�ضل اإليه خطاب 

ف�ضلة من العمل مع �ضيك مببلغ خم�ضة وع�رصين األف دوالر 

.. اأي نوع من الرفت هذا؟ اأمل تر�ضل له مثل هذا ال�ضيك؟

كني: )ينقر على املظروف بينما تتناثر �ضحف ممزقة على 

ر�س( االأ

ـ نعم .. اأر�ضلت له هذا ال�ضيك

)كني يف�ضن قطعة الورق ويتفح�ضها(

)لقطة متداخلة: قلم »كني« الذي وقع به اإعالن املبادئ( 

�ضوت �ضوزان: ما هذا؟

�ضوت كني: حتفة قدمية!!

ـ عودة اإىل امل�ضهد:

�ضوزان: اأنت اإن�ضان غريب .. األي�س كذلك؟ و�ضاأقول لك �ضيًئا 

واحًدا .. لن ت�ضتطيع اأن جتربين على الغناء .. ال اأريد اأن ـ

كني )دون التفات اإليها(: �ضوزان .. �ضتوا�ضلني الغناء )ميزق 

الورقة( لن اأجعل من نف�ضي مادة لل�ضخرية.

�ضوزان: وماذا عني اأنا التي �ضاأغني ... اأنا التي �ضتتعر�س 

لل�ضخرية ... ملاذا ال ميكنك اأبًدا ... كني )وهو ال يزال ميزق 

ن هذا يريحني وهو ما ال ت�ضتطيعني اإدراكه، ولن  الورقة(: الأ

)يتجه نحوها متوعًدا وهو ميزق  اأخرى  اأخربك ملاذا مرة 

الورقة( و�ضتوا�ضلني الغناء.

فتومئ  تدركه  ما  وهو  عينيه  يف  والرعب  الق�ضوة  )تبدو 

براأ�ضها م�ضت�ضلمة(.

ـ مزج ـ

وىل من �ضحيفة �ضان فرن�ضيكو  لقطة اعرتا�ضية: ال�ضفحة االأ

دور  يف  »�ضوزان«  لـ  كبرية  �ضورة  حتمل   1919 املحقق 

ال�ضورة   .. وبرايل  االأ مو�ضمها  بداية  عن  معلنة  تايي�س« 

تظل كما هي مع ا�ضتبدال اأ�ضماء ال�ضحف من نيويورك اإىل 

�ضانت لوي�س ومن لو�س اأجنلو�س اإىل كليفالند ومن دينفر 

اإىل فالدلفيا وكلها تتبع �ضحيفة »املحققـ  اأثناء هذا وعلى 

�رصيط ال�ضوت ت�ضمع �ضوت �ضوزان �ضعيًفا وهي تغني.

ـ مزج ـ

94 ـ داخلي ـ غرفة نوم �ضوزان ـ منزل كني ـ نيويورك ـ ليل 

ـ 1920)26(:

)الكامريا متر بزاوية على �رصير »�ضوزان« من اجتاه الباب 

خر طرًقا مرتفًعا و�ضوت »كني«  حيث ن�ضمع يف اجلانب االآ

ينادي على �ضوزان ... ثم

�ضوت ليكن: جوزيف.

�ضوت جوزيف: نعم يا �ضيدي.

�ضوت كني: هل معك مفاتيح غرفة النوم.

�ضوت جوزيف: كال يا �ضيدي .. البد اأنها يف الداخل

�ضوت كني: علينا حتطيم الباب

�ضوت جوزيف: اأجل

.. ال�ضوء يغمر الغرفة وقد بدت  )الباب يفتح بعد حتطيمه 

�ضوزان يف كامل مالب�ضها ممددة على ال�رصير وهي تتنف�س 

ب�ضعوبةـ  كني يندفع نحوها وبركع بجوار ال�رصير يتح�ض�س 

جبهتها وبجواره جوزيف(.

كني: عليك بالدكتور »كوري«

)يندفع جوزيف خارًجا(

ـ مزج ـ

95 ـ داخلي ـ غرفة نوم �ضوزان ـ منزل كني ـ نيويورك ـ ليل 

ـ 1920:

يحمل  كوري  د.  ـ  م�ضاءة  نوار  االأ كل  ـ  قليلة  فرتة  )بعد 

اأمامنا  لتبدو  الكامريا  عد�ضة  اأمام  من  الطبية  حقيبته 

ـ  النوم وهي تتنف�س ب�ضعوبة  �ضوزان يف فرا�ضها مبالب�س 

ممر�ضة تنحني على الفرا�س لت�ضوية املالءات(.

�ضيد  يا  اثنني  اأو   .. يوم  خالل  �ضتتح�ضن  كوري:  د.  �ضوت 

كني.

جال�ًضا  »كني«  نرى  حيث  ال�رصير  عن  تبتعد  )املمر�ضة 

خلفها من بعيد مم�ضًكا بزجاجة دواء فارغة. 

)د. كوري يتجه نحوه(

كني: اإنني ال اأت�ضور كيف ارتكبت مثل هذه احلماقة!

الذي  املهدئ  اأن  �ضك  بعيًدا عنه( ال  براأ�ضها  تتجه  )�ضوزان 

يف  اإجهادها  عن  ف�ضاًل   ... اعتقد  كما  كثرًيا  كان  تتناوله 

وبرا اجلديدة مما زاد ال�ضغط عليها.  اإعداد االأ

)ينظر بتمعن يف د. كوري(

د. كوري: نعم .. نعم .. ال �ضك يف هذا.

كني: اأال يوجد ما مينع من البقاء بجوارها؟
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ا  د. كوري: اإطالًقا .. واإن كنت اأف�ضل تواجد املمر�ضة اأي�ضً

... ت�ضبح على خري م�ضرت كني.

)د. كوري ي�رصع باخلروج من الباب(.

ـ مزج ـ

96 ـ داخلي ـ غرفة نوم �ضوزان ـ منزل كني يف نيويورك ـ 

الوقت مبكًرا جًدا ـ 1920:

نوار مطفاأةـ  الكامريا يف حركة اأفقيه )بان( من املمر�ضة  االأ

اجلال�ضة على كر�ضي اإىل »كني« اجلال�س بجوارها يتاأملها 

وهي نائمة(.

97 ـ داخلي ـ غرفة نوم �ضوزان ـ منزل كني يف نيويورك ـ 

الوقت مبكًرا جًدا ـ 1920:

�ضواء مطفاأة ـ الكامريا يف حركة اأفقية ـ ي�ضمع �ضوت  ـ االأ

ـ  نائمة  يتاأملها وهي  �رصيرها  بجوار  ـ كني الزال  اأرغون 

تفتح عينيها بعد دقيقة وتنظر جتاه النافذة ـ ينحني عليها 

ـ تنظر اإليه ثم تدير راأ�ضها بعيًدا عنه(.

�ضوزان: )يف اأمل(: �ضاريل .. اأنك ال تدري مدى معاناتي ... لن 

ح�ضا�س  ا�ضتطيع اال�ضتمرار يف الغناء ... اأنك ال تعلم مدى االإ

باأن النا�س ... اجلمهور كله ال يريد اال�ضتماع لك.

نك ال تقاومني! كني: )غا�ضًبا(: الأ

)تتطلع نحوه يف �ضمت ينطق بالعطف(.

كني: ) يوا�ضال حديثهم برقة بعد حلظة(: ح�ضنا ... ال تفكري 

يف هذا .. هم اخلا�رصون.

)توا�ضل النظر اإليه .. لكن بعرفان باجلميل هذه املرة(.

ـ مزج ـ

ا�ضتكمال  قبل  »زانادو«  ق�رص  على  تو�ضيحية  لقطة  ـ   98

بنائه ـ 1925:

ـ مزج ـ 

99 ـ داخلي ـ �ضالة كبرية ـ زانادو ـ 1929:

اآخر  فيها  ت�ضع  يد  ـ  �ضخمة  الغاز  لعبة  على  مقربة  لقطة 

ر�س و  قطعةـ  الكامريا ترتاجع لتبدو �ضوزان جال�ضة على االأ

»كني« بجوارها على كر�ضي ـ �ضمعدان ي�ضيء املنظر(.

ن؟ �ضوزان: كم ال�ضاعة االآ

)ال جواب(

ن؟ �ضوزان: �ضاريل �ضاألت كم ال�ضاعة االآ

كني: )ينظر اإىل ال�ضاعة( احلادية ع�رصة والن�ضف.

�ضوزان: اأق�ضد يف نيويورك 

)ال جواب(

ن يف نيويورك؟ قلت كم ال�ضاعة االآ

كني: احلادية ع�رصة والن�ضف.

�ضوزان: ليال.

كني: اأنه وقت ذهابه للمطبعة.

�ضوزان: )يف �ضخرية( : اللعنة عليه )تتنهد( احلادية ع�رصة 

اإىل  النا�س  يذهب  حيث  العر�س  بدء  موعد  اأنه  والن�ضف؟ 

ننا  املالهي الليلية واملطاعم. طبًعا نحن خمتلفون عنهم الأ

نعي�س يف ق�رص.

كني: لطاملا متنيت العي�س يف ق�رص.

ن�ضان باجلنون. �ضوزان: لكن مثل هذه احلياة ت�ضيب االإ

)كني ال يرد(

�ضوزان: )توا�ضل(: ت�ضعة واأربعون األف فدان .. ال �ضيء فيها 

�ضوى املناظر والتماثيل .. ومع ذلك اأ�ضعر بالوح�ضة.

كني: كنت اأظن اأنك مرهقة من كرثة ال�ضيوف .

م�س كان لدينا ما ال يقل عن خم�ضني �ضيًفا من  �ضباح االأ

اأ�ضدقائك ... ولو اأنك تفح�ضت اجلناح الغربي رمبا �ضتجدين 

بع�ضهم هناك.

�ضوزان: ها اأنت ت�ضخر من كل �ضيء يا �ضاريل .. اأريد العودة 

 .. املرح  اأريد   . اأكون م�ضيفة  اأن  �ضئمت  لقد  نيويورك.  اإىل 

�ضاريل .. اأرجوك.

كني: بيتنا هنا .. وال يهمني زيارة نيويورك.

ـ مزج ـ

لغاز ثانية ـ 1930: 100 ـ لعبة االأ

)�ضوزان ترّكبِّ قطعة مفقودة ـ

ـ مزج ـ

لغاز 101 ـ لعبة االأ

يد �ضوزان تركب قطعة مفقودة )1931(.

102 داخلي ـ قاعة كبرية ـ زانادو ـ نهار ـ 1932:

.. الكامريا ترتاجع للخلف  اأخرى  )لقطة قريبة للعبة الغاز 

لرنى »كني« و »�ضوزان« يف نف�س املكان ال�ضابق با�ضتثناء 

اأنهم �ضاروا اأكرب �ضًنا(.

مل  اأنك  عرفت  كيف   .. اأفهمه  مل  واحد  �ضيء   . �ضوزان  كني: 

تلعبيها من قبل.

)�ضوزان تنظر اإليه يف غ�ضب وعدم ر�ضا(

�ضوزان: اأنها اأكرث فائدة من جمع التماثيل.

اأنها  اإال   .. اأت�ضاءل  اأحيانا   .. حق  على  تكونني  رمبا  كني: 

�ضارت لديك عادة.

نني اأحبها. �ضوزان )بحدة( لي�ضت عادة ... بل اأمار�ضها الأ

يف  فكرت  لقد  )�ضمت(  نف�ضي  عن  اأحتدث  كنت  بل  كني: 

اإىل  للذهاب  ت�ضائني  من  بدعوة  عليك   . غًدا  بنزهة  القيام 

»ايفر جليدز«.

�ضوزان: اأدعو من اأ�ضاء !! اأتق�ضد اأن اآمرهم بالنوم يف خيام! 
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من يريد هذا ولديه بيت جميل.

... به حمام ... مكان يعرفون عنه كل �ضيء؟.

)كني ينظر اإليها متفر�ًضا دون غ�ضب(

اأن ندعو اجلميع غًدا لنزهة ليلة من »ايفر  كني: فكرت يف 

جليوز«.

103 ـ خارجي ـ زانادو ـ طربق ـ نهار ـ 1932:

ال�ضيارة يف  ثنائية �ضيقة كني و�ضوزان يجل�ضا يف  )لقطة 

لن�ضاهد  ترتاجع  والكامريا  مام  لالإ ينظران  وكاآبه  �ضمت 

ع�رصين �ضيارة يف طريقها اإىل زانادو(.

�ضوزان: اأنك مل متنحني اأبًدا �ضيًئا اأردته!.

اختفاء وظهور تدريجي

104 ـ خارجي ـ مع�ضكر ايفر جليدز ـ ليل ـ 1932)27(:

لقطة طويلة ملجموعة من اخليام الفاخرة.

ـ مزج ـ

ـ  ليل  ـ  الفريجليدز  مع�ضكر  ـ  كبرية  خيمة  ـ  داخلي  ـ   105

:)28(1932

)على جانبي اخليمة �رصيران ـ يف اخللفية مزينة فاخرة(.

�ضوزان: )توا�ضل(: اإنني اأعنى ما اأقول ... اأعرف اأنني اأقول 

هذا وال اأنفذ منه �ضيًئا... لكن...

كني: )مقاطًعا اإياها(: نحن يف خيمة يا عزيزتي، ول�ضنا يف 

البيت ... وميكنني �ضماعك لو حتدثت ب�ضوت خفي�س.

اأو اأقبل اإهانة من اأجلك )يف  �ضوزان: لن ا�ضتقبل �ضيوًفا .. 

ثورة( اإن �ضاءوا اأن يتناولوا خمًرا فهذا �ضاأنهم ... ولي�س لك 

احلق ...

كني )ب�رصعة(: بل يل احلق .. واأكرث مما تظنني.

اأواًل  يجب  وفيما  اأوامرك،  من  وتعبت  �ضئمت  لقد  �ضوزان: 

يجب فعله.

ن ... كني: ميكننا مناق�ضة هذا يف وقت اآخر ... واالآ

�ضوزان: �ضاأقول ما اأفكر فيه .. وعندما اأ�ضاء. لقد �ضئمت من 

توجيه حياتي كما تريد.

كني: �ضوزان ... طاملا هذا يزعجك فاإنني لن اأطلب �ضيًئا ... 

ن �ضيًئا �ضوى ما تريدينه اأنت. وال اأريد االآ

�ضوزان: ماذا تق�ضد مبا اأريد اأن اأفعله؟ اإن ما تقرره يجب اأن 

ـ �ضع مكانها مكاين .. ماذا كنت تفعل لو كنت مكاين.

كني: �ضوزان.

�ضوزان: اأنك مل متنحني اأبًدا ما ...

كني: اعتقد ...

�ضوزان: بكل تاأكيد ... منحتني اأ�ضياء لكنها لي�ضت بذي بال 

... ما الفرق يف اأن تعطيني قالدة اأو تعطى اأحًدا مائة األف 

دوالر ـ لتمثال �ضوف حتتفظ به ثم لن تراه ثانية. امل�ضاألة 

هي م�ضاألة نقود فقط!.

كني: )ينه�س(: �ضوزان .. ال داعي للكالم.

�ضوزان: ولن اأ�ضكت.

كني: األزمي ال�ضمت فوًرا.

�ضوزان )وهي ت�رصخ(: اأنك مل متنحني �ضيًئا طوال حياتك. 

كل ما حاولته هو .. هو اأن ت�ضرتيني مقابل �ضيء مني. اإنك 

.. اأنها اأ�ضبه بر�ضوة!

كني: �ضوزان!

)تنظر نحوه دون مراعاة لعواطفها(

ين اأحبك. كني )يتحدث بهدوء(: كل ما فعلته .. الأ

�ضوزان: اأنك ال حتبني .. اإمنا تريدين اأن اأحبك. ما عليك اإال 

اأن حتدد  ما تريد مهما كان ... فيكون لك .. اأما عن حبك 

يل!.

) و.. دون اأن ينطق ي�ضفعها على وجهها(.

�ضوزان: لن تنال مثل هذه الفر�ضة لتفعل ما فعلت ثانية .. 

وال وال داعي لالعتذار.

كني: ولن اعتذر.

ـ مزج ـ

106 ـ داخلي ـ �ضالة �ضخمة ـ زانادو ـ نهار ـ 1932:

كني يتطلع من النافذة يلتفت مع �ضماع دخول رميوند،

يتك. راميوند: م�ضرت كني اأنها تود روؤ

كني: ح�ضنا.

)رميوند ينتظر اإزاء تردد كني(.

كني )يوا�ضل(: هل هي ـ )ال ي�ضتطيع ا�ضتكمال اجلملة(

رميوند: لقد اأعدت »ماري« حقائبها منذ ال�ضباح.

)كني يندفع بعنف وهو يخرج من الغرفة(.

107 ـ غرفة �ضوزان ـ زانادو ـ 1932:

ر�س. �ضوزان ترتدي مالب�س ال�ضفر ـ  ) حقائب مغلقة على االأ

كني يندفع داخل الغرفة(.

وعليه   .. م�ضتعدة  اأنني  »اأرنولد«  اأخربى   .. ماري  �ضوزان: 

حمل احلقائق.

ماري: اأمرك م�ضرت كني.

)تتحرك ـ كني يغلق عليها الباب(

كني: هل جننت؟ 

)�ضوزان تنظر نحوه(

كني: )موا�ضاًل حديثه(: اأمل تدركي اأن كل من هنا �ضيعرف 

ما يجري؟ اأنك اأعددت حقائبك لل�ضفر واأمرت ال�ضائق 

�ضوزان: وغادرت املنزل؟ بالتاأكيد عرفوا .. ولن اأودع �ضواك 

.. لكني مل اأت�ضور اأن النا�س. قد تعرف ...

)كني يقف يف مواجهة الباب ليمنعها من اخلروج(
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كني: لن اأتركك تذهبني!.

�ضوزان )متد يدها(: وداًعا �ضاريل.

كني )فجاأة(: اأرجوك ال تخرجي.

)�ضوزان تنظر نحوه(

كني )يوا�ضل( �ضوزان .. اأرجوك .. ال تذهبي.

)لقد فقد كرامته بهذا ...  �ضوزان تقف وقد بدا عليها التاأثر(

كني )يوا�ضل(: ال تخرجي .. كل �ضيء �ضيكون كما تريدين .. 

ال كما اأريد .. اأرجوك يا �ضوزان.

)تنظر نحوه وقد بداأت ت�ضعف(.

كني )متحدث(: ال تغادري املنزل .. ال تغادري.. ال ميكن اأن 

تفعلي هذا بي .. �ضوزان )تقف جامدة كما لو كان قد األقي 

على وجهها مباء بارد(.

�ضوزان: اأنت ال�ضبب يف هذا .. ول�ضت اأنا )ت�ضحك( ال ميكن اأن 

اأفعل هذا بك! )تنظر نحوه( .. بل ا�ضتطيع.

)تندفع خارجة .. يراقبها تخرج وهو اأ�ضبه بعجوز مرهق(.

ـ مزج ـ

108 ـ داخلي ـ ملهي »الران�ضو« ـ ليل ـ 1940:

ي�ضود  �ضمت  ـ  املائدة  على  جال�ضان  وتومي�ضون  �ضوزان 

بينهما للحظات بينما تتناول �ضيجارة منه يقوم باإ�ضعالها 

لها(.

�ضوزان: لكنك ال تعرف ما فقدته من مال .. �ضدقني لو قلت 

لك اأنه كان كثرًيا.

تومب�ضون: لقد كانت ال�ضنوات الع�رص املا�ضية قا�ضية على 

الكثريين.

املال  �ضوى  اأفقد  فلم   .. معي  كذلك  تكن  مل  لكنها  �ضوزان: 

اإىل  اإذن �ضوف تذهبون  )تاأخذ نف�ًضا عميًقا من ال�ضيجارة( 

زانادو«

ن  والد من املكتب الأ تومب�ضون: يوم االثنني .. مع بع�س االأ

�ضياء  م�ضرت »رول�ضتون« يريد ت�ضوير كل �ضيء فيه .. كل االأ

الفنية .. فنحن منلك جملة م�ضورة كما تعرفني.

رميوند  اإىل  حتدث  ح�ضيفا  كنت  ولو  اأعرف:  نعم  �ضوزان: 

اخلدم.  رئي�س  اأنه  بع�ضبية(  ال�ضيجارة  من  نف�ًضا  )تاأخذ 

�رصار. نه يعرف كل االأ �ضوف تعرف منه الكثري الأ

)تتناول كاأ�ًضا وتقب�س عليه ب�ضده(.

�ضف عليه!. تومب�ضون: لعلمك .. فاأنني اأ�ضعر بنوع من االأ

ح�ضا�س. ا اأ�ضعر بنف�س االإ �ضوزان: )ب�ضوت اأج�س(: واأنا اأي�ضً

)ترفع الكاأ�س وتالحظ خيوط ال�ضم�س تت�ضلل للمكان، ترتع�س 

وجتذب املعطف على كتفها(

�ضوزان )توا�ضل احلديث(: ومن يدري؟ لقد طلع النهار )تنظر 

اإليه حلظة( البد من عودتك لتق�س يل حكايتك.

اختفاء وظهور تدريجي

109 ـ خارجي ـ زانادو ـ ليل ـ 1940:

)القلعة تبدو من بعيد من خالل حرف K احلديدي ال�ضخم 

�ضواء(. كما يف اللقطة االفتتاحية من الفيلم مع بع�س االأ

110 ـ داخلي ـ �ضالة كبرية ـ زانادو ـ ظالم ـ 1940:

يحيط  عما  تك�ضف  ورميوند  تومب�ضون  على  قريبة  )لقطة 

بامل�ضهد(.

.. وما قيمة ذلك؟  اأحدثك عنها  �ضوف   .. بود  راميوند: روز 

األف دوالر.

تومب�ضون: موافق.

رميوند: لقد كان به م�س من اجلنون.

تومب�ضون: مل اأعرف عنه هذا.

عملت  لقد   .. جمنونة  اأ�ضياء  يقرتف  اأحياًنا  كان  رميوند: 

خرية من حياته ..  يف خدمته اأحد ع�رص عاًما .. ال�ضنوات االأ

طوار .. اإال اإنني عرفت كيف اأتعامل معه. وكان غريب االأ

تومب�ضون: اأكان يطلب خدمات كثرية؟

راميوند: نعم .. لكني عرفت كيفية التعامل معه.

ـ مزج ـ

ليل  ـ  زانادو  ـ  تلغراف  مكتب  ـ  ممر  ـ  داخلي  ـ   111

:)29(1932

على  ـ  الباب  فاحًتا  يندفع  ـ  املمر  عرب  ي�رصع  )رميوند 

املكتب جتل�س عاملة الال�ضلكي وبالقرب منه جتل�س عاملة 

التليفون(.

ـ  م�ضرت  اأن  كني«  م�ضرت  اليوم  »اأعلن  يقراأ(:  )وهو  رميوند 

�ضاريل فو�ضرت كني قد غادرت الق�رص اىل منزلها يف فلوريدا 

مبوجب اتفاق ودي على الطالق. و�رصح م�ضرت كني باأنها 

ال تنوي العودة للغناء الذي تخلت عنه ل�ضنوات بعد زواجها 

بناء على طلبه«.

توقيع: �ضاريل فو�ضرتكني

ل�ضحف  ولوية  االأ مع   ... فوًرا  الذاعته  )موا�ضاًل(:  رميوند 

»كني«،

فريد: ح�ضنا.

)�ضوت طنني على ال�ضوتي�س(

كاثرين: حا�رص .. حا�رص ... م�ضرت �ضتندال .. ح�ضنا .

)تتوجه ناحية رميوند(.

ـ اإنها مدبرة املنزل

رميوند: ماذا؟

كاثرين: تقول اأن هناك بع�س ال�ضغب يف غرفة م�س الك�ضندر 

وتخ�ضى الدخول اإليها.

ـ اختفاء ـ
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ـ  زانادو  ـ  �ضوزان  نوم  غرفة  ردهة خارج  ـ  داخلي  ـ   112

ليل )30(:

)م�ضرت تندل اإىل مدبرة املنزل وبع�س اخلدم بجوار الباب 

�ضوت  الداخل  من  ي�ضمع  ـ  عليها  الدخول  من  خ�ضية  فى 

يفتح  احلدث  مكان  اإىل  ي�رصع  »رميوند«  و�ضجة  �ضخب 

الباب ويدخل(.

113 ـ داخلي ـ غرفة نوم �ضوزان ـ زانادو 1932 )31(:

)كني يذرع احلجرة يف غ�ضب �ضامت وحالة رعب حقيقي  

ـ يحطم كل ما ي�ضادفه .. ينزع ال�ضور ويه�ضم كل ما على 

احلائط اإىل قطع �ضغرية. ال�ضور القبيحة واجلميلة ـ �ضور 

زينية  لوحات  من  مقتنياتها  كل  اأمامه  يجرف  ـ  �ضوزي 

يوا�ضل  ـ  ي�ضمت  كني  ـ  الباب  عند  من  يراقبه  رميوند  ـ 

حتطيمه ب�رصعة هائلة وقوة مذهلة دون اأن ينبت بكلمة ـ 

رفف ـ يعرث  ينزع �ضتائر النوافذ ويلقي بالكتب من على االأ

على زجاجة ن�ضف مملوءة ب�ضائل يك�رصها .. يتوقف اأخرًيا 

�ضياء  االأ بع�س  على  وعينه  ب�ضعوبة  يتنف�س  وهو  حلظة 

ركان مل يلحظها من قبل ـ كرة زجاجية  املعلقة يف اأحد االأ

ا وتتدحرج  �ضغرية بداخلها عا�ضفة ثلجية يلقي بها اأر�ضً

حتى قدميه وهو يتابعها اللتقاطها فال ت�ضتطيع، ليتقطها 

راميوند وي�ضلمها له ـ يتحرك متاأملا ويخرج من الغرفة اإىل 

الردهة.

ـ  زانادو  ـ  �ضوزان  غرفة  خارج  ردهة  ـ  داخلي  ـ   114

:)32(1932

تن�ضدال مع بع�س  به م�زس  تلحق  ـ  الباب  )كني يخرج من 

»كني«  ـ  خلفه  يقف  رميوند«  ـ  منه  االقرتاب  دون  اخلدم 

مازال ينظر يف الكرة الزجاجية.

كني )دون اأن يلتفت(: رميوند ... اأغلق الباب.

رميوند: حا�رص م�ضرت كني )يغلق الباب(.

كني: اأغلقه باملزالج.

ـ حلظة �ضمت طويلة على  ثم يقف بجواره  يفعل  )رميوند 

اجلميع ـ كني يهز الكرة الزجاجية برفق(.

رميوند: ما هذه يا �ضيدي؟

)اأحد اخلدم من ال�ضباب يكظم �ضحكتهـ  كني يهز الكرة ثانية 

ـ والثلج يتطاير بداخلها وهو يراقبه. ي�ضع الكرة الزجاجية 

جًدا  ب�ضوت خافت  اإىل رميوند  يتحدث  ـ  يف جيب معطفة 

كما لو كان يحدث نف�ضه(.

كني: اترك الباب مغلًقا باملزالج.

الطريق  له  يف�ضحون  واخلدم  الردهة  عرب  ببطء  )يتحرك 

مع متابعته وهو يخرج ـ املرايا على طول الردهة تعك�س 

اأخرى ويرى  اإىل ردهة  .. يتجه  ليبدو عجوًزا جًدا  �ضورته 

املراآة  على  تنعك�س  �ضورته   .. يتوقف  املراآة،  يف  �ضورته 

األف  يبدو وكاأنه  .. وت�ضاعف بحيث  لتت�ضاعف  من خلفه 

�ضخ�س.

ـ مزج ـ

115 ـ داخلي �ضالة كبرية ـ زانادو ـ ليل ـ 1940:

)تومب�ضون ورميوند(

رميوند )بغلظة(: هذا كل ما اأجنزته حتى اليوم؟

تومب�ضون: األ�ضت عاطفًيا؟

رميوند: نعم ... وال.

تومب�ضون: وماذا تعرف عن روزبود؟

رميوند: هذا ما ال يعرفه اأحد . اأ�ضمع . لقد اأ�ضابه م�س من 

اأتعامل  كيف  اأنني عرفت  اإال  خرية.  االأ �ضنواته  اجلنون يف 

يف  بها  ينطق  �ضمعته  فقد  »روزبود«  كلمة  عن  اأما  معه، 

وقت ما. قال الكلمة مت اأ�ضقط الكرة الزجاجية لتتحطم على 

باأ�ضياء  ينطق  كان  لقد  بعدها.  ب�ضيء  ينطق  ومل  ر�س  االأ

كثرية ال معنى لها.

تومب�ضون: انها معلومات ال ت�ضاوى �ضيًئا.

رميوند: اإ�ضاأل كما ت�ضاء.

مبجرد  الليلة  املكان  نغادر  �ضوف  برود(:  )يف  تومب�ضون: 

�ضياء. ت�ضوير االأ

)ينه�س ومعه رميوند(

 .. �ضارة  باالإ اإال  يتوقف  ال  القطار   .. الوقت  كل  لك  رميوند: 

ن. انني اأذكر عندما كانوا  اإال اأنهم ال يحبون االنتظار .. االآ

ينتظرون طيلة النهار بناء على طلب م�ضرت كني.

حجم  لبيان  طويلة  لقطة  يف  للوراء  ترتاجع  )الكامريا 

يف  وغريها.  و�ضمعدانات  �ضجاجيد  من  فيه  مبا  املكان 

خر مفتوحة  واالآ بع�ضها مغلق  ا�ضطفت عدة حقائب  حني 
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 .. اأثاث   ... املكان  يف  تراكمت  و�ضغرية  كثرية  واأ�ضياء 

متاثيل .. حتف زينية من زهريات وخزف .. واأ�ضياء ثمينة 

بجوار فرن املطبخ مع كر�ضي هزاز واأ�ضياء عتيقة من بينها 

زحافة قدمية«. وو�ضط ال�ضالة م�ضور وم�ضاعده منهمكان 

فتاة  ا  اأي�ضً يوجد  �ضياء.  االأ من  اخلليط  هذا  كل  ت�ضوير  يف 

الثاين  والرجل  الفتاة  ورميوند.  تومب�ضون  مع  و�ضحفيان 

فونوغراف  مو�ضيقي  على  ال�ضالة  خلفية  يف  يرق�ضان 

يعزف اأغنية »اأوه .. م�ضرت كني«.

116 ـ داخلي ـ �ضالة كبرية ـ زانادو ـ ليل ـ 1940)33(:

يطايل وا�ضح اأنها ذات  )امل�ضور يلتقط لوحة من الطراز االإ

قيمة كبرية وم�ضاعده يقراأ الورقة املكتوبة على ظهرها(.

امل�ضاعد: رقم 9182

)ال�ضحف الثالث يدون املعلومات(

امل�ضاعد: ميالد ال�ضيد امل�ضيح من ر�ضم دوناتيللو.

هل   .. لرية  األف   45 ثمنها   1921 عام  فلورن�ضا  امل�ضور: 

كتبت هذا؟

ال�ضحف الثالث: نعم.

امل�ضدر: التايل .. عليك بالتمثال املوجودة هناك.

امل�ضاعد: حا�رص.

هذه  كل  ت�ضاوي  كم  ترى  تومب�ضون..  م�ضرت  رميوند: 

�ضياء؟ االأ

تومب�ضون: املاليني ... لو وجدت من ي�ضرتيها.

رميوند: األي�س للبنوك ن�ضيب فيها؟

تومب�ضون: ال اأعلم.

عام  ها  �رصاوؤ مت   .. الرابع  القرن  من   .. فينو�س  امل�ضاعد: 

1911 ـ الثمن 23 األفا .. هل �ضجلت؟

�ضحفي ثالث: حا�رص.

م�ضاعد: )ي�ضع التمثال على املروحة(: اأنه مبلغ كبري على 

متثال ال مراأة ال راأ�س لها!.

م�ضاعدتان )يقراأ من ورقة(: رقم 483 من�ضدة من مقتنيات 

ماري كني ـ ليتلي �ضليم ـ كلورادو الثمن 600 دوالر ـ هل 

مطلوب منا ت�ضجيل كل �ضيء .. اخلردة والتحف؟

ال�ضحفي الثالث: نعم.

)اأ�ضواء فال�س كامريا. تومب�ضون يفتح �ضندوًقا ويجلب يف 

تكا�ضل بع�س قطع من الورق املقوى(.

ال�ضحفي الثالث: )يوا�ضل حديثه(: ما هذه؟

لغاز. رميوند: لعبة حلل االأ

... كما يوجد  ال�ضحف الثالث: لقد عرثنا على الكثري منها 

متثال من بورما وثالثة اأ�ضقف اإ�ضبانية.

)رميوند ي�ضحك(.

امل�ضور: وكلها يف �ضناديق.

ال�ضحفي الثالث: وهناك جزء من قلعة ا�ضكتلندية.

�ضياء؟ م�ضور: كيف جمعوا كل هذه االأ

م�ضاعد )يقراأ من ورقة(: ع�ضا حديدية! من مقتنيات ماري 

كني .. الثمن 200 دوالر.

م�ضور: �ضعها فوق هذا التمثال .. �ضاأجعل منها ديكوًرا.

فتاة )ت�ضيح(: ومن هذه؟

�ضحفي ثان: فينو�س ... وموجود منها الكثري.

�ضحفي ثالث: البد اأنه هاو جلمع التحف ... األي�س كذلك؟

ي �ضيء .. وكل �ضيء. م�ضور: هاو الأ

.. كل  عجب ملن يجمع كل هذا مًعا  اإنني الأ ثالث:  �ضحفي 

�ضيء .. عالم يدل هذا؟

وىل( )تومب�ضون يدير ظهره ويواجه الكامريا للمرة االأ

توب�ضون: �ضاريي فو�ضرتكني.

م�ضور: وماذا عن روزبود؟

�ضحفي ثالث )اإىل الراق�ضني(: )دعكما من هذا واإال اأ�ضاب 

باجلنون .. من هي روزبود هذه؟

م�ضور: كانت اآخر كلمات نطق بها كني ... األي�س كذلك؟

)اإىل ال�ضحفي الثالث( هل تو�ضلت اإىل معناها؟

تومب�ضون: لي�س مبا يكفي!

�ضحفي ثان: اإذن .. ماذا كنت تفعل؟

ممن  الكثريين  مع  حتدثت  لقد   . لغاز  االأ اأحل  تومب�ضون: 

يعرفونه.

فتاة: وماذا قالوا؟

اأ�ضدق  كان  فقد   .. متاًما  ال�ضورة  و�ضحت  لقد  تومب�ضون: 

النا�س .. كان ليرباليا ورجعًيا .. كان زوًجا حمبوًبا هجرنه 

زوجاته .. كان موهوًبا يف �ضداقته كقليل من الرجال.

ببقايا  يرمي  كمن  القدامى  اأ�ضدقائه  من  يتخل�س  وكان 

�ضيجارته.

�ضحفي ثالث: طبًعا.

فتاة: لو اأنك اكت�ضفت معنى الكلمة الت�ضح كل �ضيء.

تومب�ضون: كال .. مل ا�ضتطع .. لقد كان رجاًل ملك كل �ضيء 

ي�ضتطع  مل  �ضيًئا  بود«  »روز  تكون  رمبا   .. فقده  ثم  اأراده 

احل�ضول عليه اأو فقده .. لكن ال اأعتقد اأنها �ضتف�رص كل �ضيء. 

فال ميكن لكلمة اأنه تك�ضف عن حياة �ضاحبها. اعتقد اأنها 

لغاز .. قطعة مفقودة!. جمرد قطعة من لعب االأ

لغاز يف ال�ضندوق وينظر اإىل �ضاعته( )ي�ضع قطع االأ

فاتنا  واإال  �رصاع  باالإ علينا  حديثه(:  )موا�ضاًل  تومب�ضون: 

القطار.

اإنها زحافة كني  )يلتقط معطفه من فوق زحافة �ضغرية. 
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الكامريا   .. الفيلم  بداية  تات�رص يف  التي �رصب بها  ال�ضاب 

يلتقطون  ال�ضحفيون  بينما  ت�ضجلها  بل  منها  تقرتب  ال 

مالب�ضهم ومعداتهم ويتحركون خارج ال�ضالة(.

ـ مزج تدريجي ـ

117 ـ داخلي ـ القبو ـ زانادو ـ ليل ـ 1940:

يحرقان  عامالن  ال�ضا�ضة.  ميالأ  مفتوح  بابه  كبري  )فرن 

اأ�ضياء بداخله ـ رميوند على مبعدة ع�رصة اأقدام(.

ا. رميوند: القوا بهذه اخلردة اأي�ضً

وغالبيتها  اإليها  اأ�ضار  التي  الكومة  نحو  تتحرك  )الكامريا 

قمة  على  الزحافة  ـ  الخ   ... غيار  وقطع  مه�ضمة  حقائب 

الكومة. ومع اقرتاب الكامريا نحوها نرى كلمة »روزبود« 

تختفي حتت لهيب النار.

118 ـ خارجي ـ زانادو ـ ليل ـ 1940:

ظالم ـ دخان يت�ضاعد من مدخنة. الكامريا تعاود الطريق 

التي  البوابات  نحو  متجهة  الفيلم  بداية  يف  �ضلكته  الذي 

تغلق وراءها. مع توقف الكامريا حلظة يبدو حرف K بارًزا 

و�ضط �ضوء القمر. وقبل كلمة اختفاء يبدو مرة اأخرى حاجز 

ال�ضلك ال�ضائك وعليه الفتة.

خا�س ـ ممنوع الدخول

اختفاء تدريجي

النهاية

الهوام�ش

 

)15( مت حذف لقطتي االعرتا�س من الفيلم .

)16( يف اللقطة رقم 62 تغني �ضوزان una voce poco fa من »خالق 

تنتهي  اأن  وما  يطالية  واالإ جنليزية  باالإ توؤديها  حيث  لرو�ضيني  اأ�ضبيلية« 

يف  ي�ضفق  وهو  ليالند  اإىل  ينتقل  الذي  الت�ضفيق  وهو  كني  ي�ضفق  حتى 

جتمع �ضيا�ضي ـ وخطبته تتداخل يف خطبة كني باللقطة 63.

)17( اللقطات املتقاطعة الثالث حذفت من الفيلم.

الفيلم  ال�ضيناريو يف  )18( توجد بع�س االختالفات واالخت�ضارات حلوار 

واأن ظل اجلوهر واحًدا.

واميلي  جيت�س  فيه  نرى  اإ�ضايف  م�ضهد  بالفيلم  يوجد   69 اللقطة   )19(

خارج منزل �ضوزان ـ يودعان بع�س ب�ضورة متح�رصة.

)20( بعد اللقطة االعرتا�ضية لعناوين ال�ضحف نرى ليالند يف لقطة وهو 

يقراأ نف�س العنوان ثم يدخل ال�ضالون.

)21( يف اللقطة رقم 71 اختزل احلوار حلد ما يف الفيلم مع بع�س الت�ضابك 

ح�ضا�س بطول املونولوج كما يظن  over lap اأو التطابق اجلزئي لعدم االإ
قارئ ال�ضيناريو.

)22( اللقطة االعرتا�ضية هنا وكما يف الفيلم فاإن �ضوزان تغني من رواية 

من  اأ�ضهرها  فلوبري  جو�ضتاف  لق�ضة  اأوبراليان  ن�ضان  ويوجد  »�ضالمبو« 

ن وكانت معروفة  االآ ا�ضتخدامها  النادر  راير« وان كان من  اأرن�ضت  و�ضع 

باأمريكا يف الع�رصينيات واملقطوعة التي تغنيها �ضوزان يف الفيلم و�ضعها 

ا للفيلم املو�ضيقي برنارد هيومان خ�ضي�ضً

)23( هذه اجلملة التي يبدو فيها كني كما لو كان على و�ضك ارتكاب جرمية 

حذفها »ويلز« عند التمثيل اإىل »وجهه ظل �ضاحًبا«.

لة الكاتبة وهي تدق على  )24( القطة 76 يف الفيلم نرى مفاتيح حروف االآ

�ضفحة بي�ضاء ومع انتهاء كني من مقالة »ليالند« »جند كلمة« »�ضعيف« 

حرًفا حرًفا.

)25( اللقطة رقم 82 )هذا امل�ضهد يبداأ يف الفيلم ب�ضوزان تغني ثانية من 

نوتة مو�ضيقية واأ�ضتاذها ي�ضوب اأخطاءها باذال جهده لينتهي بنوبة جنون 

ال�ضيناريو  يف  امل�ضهد  بها  يبداأ  والتى  م�ضتحيل  م�ضتحيل  بكلماته  تنتهي 

وينتهي بها وهي تعاود الغناء دون نتيجة مر�ضية.

خرية  )26( امل�ضهد 94 يف الفيلم مت حذف كل احلوار فيما عدا كلمة كني االأ

»عليك بالدكتور كوري«.

)27( امل�ضهد رقم 104 يف مع�ضكر ايفر جليد يبدو يف الفيلم اأكرث تف�ضياًل، 

حيث نرى مطربا زجنيا يغني ورميوند كبري اخلدم يتابع راحة ال�ضيوف.

)28( امل�ضهد رقم 105 يتم فيه حذف النقا�س حول اأ�ضدقاء �ضوزان التي 

مازالت ت�رص على راأيها الذي عربت عنه يف ال�ضيارة من اأنه مل مينحها اأبًدا 

ما تريده فعال. ثم تنتقل الكامريا اإىل اخلارج لتعود اإليها تتابع مناق�ضتها 

اأن ي�ضفعها على وجهها يف حني ن�ضمع خارج اخليمة املغني يغني  قبل 

»لي�س هذا حًبا« كنوع من التعليق ال�ضاخر على امل�ضهد بينهما.

)29( امل�ضهد رقم 111 مت حذفه من الفيلم.

يرى  وهو  راميوند  مكانه  وحل  الفيلم  من  حذفه  مت   112 امل�ضهد   )30(

وىل من فال�س  �ضوزان تعرب ال�رصفة عند مغادرتها زانادو وهي اللقطة االأ

باك رميوند ثم قطع منه وهو يتحدث مع تومب�ضون مع ظهور ببغاء فجاأة 

ي�رصخ عالًيا والذي نراه ثانية يف ال�رصفة.

)31( مع نهاية امل�ضهد )113( ينطق كني بغري و�ضوح بكلمة »روزبود«.

)32( احلوار كله يف امل�ضهد رقم 114 مت حذفه.

)33( يف امل�ضهد رقم 116 هناك بع�س التغيريات يف حوار ن�ضخة الفيلم 

اأو  الت�ضابك  من  العديد  يوجد  كما   .. واحًدا  االنطباع  ظل  واإن  النهائية 

التطابق اجلزئي )اأي كل ما يزيد عن اللقطة املطلوبة �ضواء يف احلركة اأو 

ال�ضوت )اأحمد كامل: معجم الفن ال�ضينمائي(.
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، ناٌر على َحَجِر الّنبَيّ

�رساء يف بال املدينةِ ، و�سهقٌة من �سورة الإ

وابتهاُل التنِي والزيتوِن يف جبِل املكّبِ 

والف�ساء على �سياِء ال�ّسوِر يعلو بالف�ساء.

القد�ُض اأر�ُض الّلِ،

بيُت ال�سم�ِض،

ترتيُل النجوِم،

نبياء. وما تهامى من كالِم الأ

فاَق، ُن يغ�سُل الآ ّ َذِ َفَلها املوؤ

قبَل الفجِر، حني تدبُّ اأقداُم

الذين ُيرّنقوَن �سقوَفها ب�سالِلهم ،

مي�سوَن نحو الِل فوق جباِهِهْم ورُد احلياْء .

والقد�ُض خاُن الزيِت،

قو�ُض العطِر

قنطرُة احلريِر،

�سواِق، و�ُسّكُر الأ

باُب ال�سوِء،

�ُسّباُك الدوايل،

ملا�ِض، رع�سُة الأ

�سوُت العنِي،

وال�سُب امُلعتَُّق

والرجاء.

القد�ُض اأقرُب ما تكوُن اإىل الر�سوِل؛

اأتى اإليها ال�سيُخ من �سخِر اجلنوِب،

ُمَوّحداً ،

وم�سى اإليها املر�سلون؛

ِب املحزون، من الأ

حتى َمْن َدنا وراأى و�سّلى،

نون وراَءه؛ َمّ والذين ُيوؤ

مو�سى ويحيى وابُن مرمَي

بِت اجلباُل له ولوٌط والذي غّنى واأوَّ

ْهُر القويُّ والذي اأجناه ربُّ الَعْر�ِض وال�سَّ

وَمْن دعا واأناَب اأو األقى اإليِه ال�سْمَع

والنّجاُر واملن�سوُر واجلدُّ املغادُر

والذي قتلوه غدراً

والوجيُه

وَمْن اإذا نادى ُتلّبيِه ال�سماء .

وا جدائلها والقد�ُض طفلُتنا التي ق�سّ

باأ�سئلة ال�سغائنِ  واملكائدِ  واحلروب ْ،

وا َذهَب ال�رسوق على ماآذنها، ُهْم غيَّ

فاأدركها الغروْب ،

ُهْم هّجروا اأطياَرها، من َبْعد اأن هّدوا منابَرها

َفتاهت يف الدروْب،

ُهْم اأبعدوها عن مالمِح اأهلها

با�سِم  النبويِّ  قلبها  مطالِع  عن  غرَّبوها  هم 
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»القد�س«

 اأر�ض ال�سماء 
املتوكــــل طــــــه

 
 �ساعر من فل�سطني

�شعــــــر



ْلم ال�سَّ

�ساقوها اإىل ح�سِن الذي اغت�سَب الطفولَة

والزنابَق والهواء .

فالقد�ُض مل تعد العرو�َض

وزهرَة املُدِن ال�رسيفة ْ ..

هَي ذي تكابُر ت�سرتيُب وت�ستفيق على

اأقانيم العماْء .

ِج الهزيِل، ْ �سقطت عن ال�رسَّ

ْر�ِض ومل تكن يف الدَّ

اأكرَث من مروٍر باهٍت

حوَل ال�سعوِد بليلِة املعراِج ..

، �رْسِ ها يف الأَ كانوا قد تنا�سوا اأُمَّ

واكتفِت ال�سفوُف مبا تبّقى

بواِب .. من �سفاِئرها على الأ

ْت هذي لي�سِت القد�َض التي رفَّ

على اأيقونِة الق�سي�ِض وال�سيِخ املجاوِر !

اِئرِ ؛ مومةِ  وال�رسَّ ماكِن والأ اإنها حْد�ُض الأ

من �رسيح البحِر حتى

َمْغَط�ِض النَّهر املقّد�ِض

اأو ما ُن�َسمّيه بيافا واجلليِل

وبيَت حلَم ووجِه غزَة واخلليِل

ورمِل �سحراِء اجلنوِب

وكْرمِل املوِج امُلطّل على الفناِر

و�سوِر عكا واحلقوِل

واأنِف حيفا للعري�ِض

وناِر عيباَل العنيِد

وزنبِق التاّلِت يف َكْرم ال�سهيِد

اإىل ُقرنفلِة البحيِة

وال�سنابِل يف املروِج

؛ ها ال�رّسيُّ وحيث َي�ْسكُن َربُّ

اإْن كانْت يُكْن

واإذا اأتت ياأتي ..

واإْن �ساءت .. ي�ساْء .

الُقد�ض اإْن �سقطت

، �ست�سقُط كُل ِمْئَذنٍة وَق�رْسٍ

واملمالُك، يف ال�سواحل، وَحَدها

مَر ال�سواَء، باَر والأ َمْن ميلك الطرقاِت والآ

وغُيها اأََمٌة وعبٌد،

ذعاَن خوفًا... والقبائُل ترفُع الإ

اإنهم �سبعون األفًا

َمْن َي�ُسوقهم ال�سليبيون للموِت املحّتِم،

مَي، واملماليُك، الذين اأمُيهم قتَل الأ

�سي�سمعوَن،

و�سوف يدعون القتيَل اإىل احلوار،

ونبِذ اأ�سباِب الِعداْء !

َفُهنا ت�ساوى الواقعيوَن الق�ساُة

العامِلون بكلِّ اأحواِل ال�سعوب

فذاُذ اأ�سحاُب الكيا�سِة وال�سيا�سة، القادُة الأ

من اأمنٍي اأو وزيٍر اأو لواْء،

وهنا ت�ساوى هوؤلء، وفوَقهم َمْن باَع

اأو َمْن �ساَع

اأو َمْن �سار م�سوؤوًل بال اإذٍن،

واأ�سبح بّبغاْء ..

فلتهتفوا للعدِل ،

عا�ض العدُل يف زمن الِنخا�سة والرياء !

اُلقد�ُض بابُل قبل اأن ياأتي اإليها ال�سبُي

اأو ِمن َبْعِد اأْن جاء الغريُب

وَحلَّ فيها �سّيداً عبداً،

َفَثمَة األُف لوٍن

اأو ل�ساٍن يف الطريق،

ول�سُت اأملُح اأيَّ وجٍه يل،

اأنا يف كل هذا الطنِي

والطِي امُلَحَلِّق والنخيِل

ويف اجلداِر ويف احلجارِة والثماِر

ويف الزجاِج ويف الرداِء

ويف الهواِء ويف النداِء ،

ويف اجلراِر ويف ال�سقوف

ويف الكفوِف ويف اجلفون ويف ال�سحون

ويف الدخاْن
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اأنـَا يف الزماِن ويف املكاْن

اأنـَا يف تفا�سيِل القناطر

واملعارِج، وامل�ساجِد واملعاِبد واملياِه

ويف اجلباِه ويف ال�رسادِق

والقواريِر ال�سفيفِة وال�رساِب

ويف الكتاِب

ويف التوابِل وال�سحاِب

ويف الظنوِن ويف ال�سكوِن

ماِك ويف احلراِك ويف النيازِك وال�َسّ

ويف القريِب

ويف املخّباأِ والظهوِر ويف الع�سوِر

ويف املحابِر واملجامِر والوجاْق

اأَنا يف الباْق

اأنا يف القدمِي ويف البدايِة والنهايِة

والو�سايِة واحلكايِة والروايِة والكالِم

ويف املَناِم ويف الزحاِم

ويف ال�سباِح ويف الظهيِة وامل�ساْء.

والقد�ُض اأوُل ما �سيظهر

بعد طوفاِن ال�سفينِة،

�سناَم مُم القدميُة َتعُبد النياَن والأ كانت الأُ

اأو جنَم الظالم،

وترجتي ِمن وح�سها البيِّ

اًل لل�سالِم، َو�سْ

لتبلَغ الربَّ املَظلََّل بالغماِم

فكان اأْن رفعْت يبو�ُض �سالَتها

لل خال�سًة

على �سيِف الّدعاء .

والقد�ُض مل تعرْف رياَح التيِه واِلعْجَل امُلذََّهَب

والو�سايا وهي َتِرُق

ح اأو ُتَقَلُِّع اأو ُتَهَدّم اأو ُتَذَبّ

اأو تبيُد وت�سبيْح، ..

اُلقد�ُض مل تعرف �سوى َع�َسِل الر�سوِل

و�َسهِد ما قال امل�سيْح،

الُقد�ُض مل تولْد من احلجِر املّمّوِه باخلرافِة

حني كان اجلنُّ والنمُل الب�سيُط

ْعالِم يف التَلّ الف�سيْح ، وهدهُد الإِ

ها الُقد�ض كان بناوؤ

بيِد املالئكِة الذين اأتوا

ر�ِض اجلديدِة، اإىل الأ

يوَم اآدُم جاءها،

وبنوا هنا داراً له من قبل عاٍد اأو ثموٍد،

قبَل اإبراهيَم اأو اإ�سحَق والولِد الذبيْح ..

القد�ُض اأّول ما اأقام الُل

يف الدنيا،

واآخُر ما �سيبقى يف �سموات البهاْء .

يا اأوَر �سامَل

يا قباَب الَوْجِد

يف قلبي اجلريْح !

ها اأنِت وْحَدِك

ِتِك امُلَمزَّعِة الر�سّيِة فوَق ُجثَّ

بني جدراِن الُغراب،

ِتِك الذليلِة يف العراْء . ودون اأُمَّ

فال�سكُر كلُّ ال�سكِر للحّفاِر

واحلانوِت والتابوِت والُقطن املُنّقى والغطاْء،

مِم التي حملْت وال�سكُر كلُّ ال�سكِر لالأُ

جنازَتها،

ومل تبخل علينا بالرثاْء،

ّمِتنا على هذا الغياِب �ُسكراً لأُ

اإىل  والّذهاِب  وللتفاو�ِض  لل�سالِم  �سكٍر  واألُف 

الَهباْء.

قد قاَل جنديٌّ قدمٌي يف �سالِح الرَّ�سد:

جاءتنا بياناٌت تفيُد باأنهم ملحوُه

خلَف كني�سِة الّلطروِن،

يف ُدْغِل اليماْم !

ّن اإن�سّيًا اأتى وهناَك مل نَر ما ي�ُسي باأ

اأو ناَم ! لكني،

حاطِة، ومن باِب الإ

قد اأمرُت كالبَنا للبحِث عنه،

فلم جتْد اأحداً،

َفُعْدنا من جديٍد للوراْء،
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وحَد�ْسُت يف نف�سي؛

�ساأنُظر حيُث اأبلغني امُلراقُب،

فا�ستندُت اإىل حديِد اُلبِج،

�سلَّطُت املجاهَر نحوه،

خيِة، وبقيُت حتى �ساعِة الفجِر الأ

ثم كان هناك َمْن مي�سي

ماْم.. بطيئًا لالأ

َع بالر�سا�ِض، فهج�سُت اأْن يرموا املربَّ

فاأطلقوا كلَّ املدافِع والبنادِق وال�ّسهاِم،

وبعد اأْن راَح الظالُم،

ذهبُت اأبحُث عن قتيٍل اأو جريٍح اأو نداٍء، اإّنا

مل األَق �سيئًا !

غَي اأّن ِخْلُت خيطًا من دٍم مي�سي ..

وتنقطُع الدماْء !

وُبَعْيَد يوٍم جاءن خٌب

باأنَّ جنازًة يف بلدِة اّللطروِن �سارْت،

والقتيُل، اأو ال�سهيُد  كما يقوُل النا�ُض،

جمهوُل الهويِة!

غَي اأّن ال�سيَخ قال:

اليوَم يف عموا�َض مات اأبو عبيدَة عامٌر

وائِل من حزيراِن الكئيِب، يف دمعةِ  الع�رِس الأ

ربعاْء . وكان يوَم الأ

، وتقوُل �سّيدٌة تبيُع الزعرَت البيَّ

جاءوا نحو ذاك ال�سارِع املر�سوِف، نحوي ..

فانتبهُت، وقد حملُت الَفْر�َض

قبَل و�سوِلِهم،

َوُبَعْيد اأْن  دا�سوه وابتهجوا، �رسخُت ..

فقال يل َمْن �ساَح يف وجهي:

ملاذا تلب�سني الثوَب هذا !

اإنه من َعْهد يو�سَع، فاخلعيِه،

واإْن اأتيِت به غد

�سيكوُن موُتك ها هنا ؛

واأ�سار نحو الزعرِت املهرو�ِض

من تِت احلذاْء .

وتقوُل �سيدٌة جلارتها: تعايَلْ

ْب اإّن بيتَي مل ُي�سَ

ولِد، ويكوُن َثَمَة ُغرفٌة للزوِج والأ

خرى لكم .. والأُ

لكاأنَّ  َمْن قالت، َبَدْت

خرى مثَل التي تتو�ّسُل الأُ

ويجَرُحها الّرداْء .

ويقوُل �سيٌخ: اأين ُهم ؟

فاأقوُل: َمْن ؟

فيجيُب: َمْن باعوا البالَد

وخّلفونا، ها هنا، يف كربالْء .

ُلُه: َوُيوِقُف ال�رُسَطيُّ َحّماًل، وي�ساأ

لديك بطاقٌة ؟

يجاِب .. فيدُّ بالإ

ُله: وما ا�ْسُمَك ؟ ي�ساأ

قال: اأحمُد

وابُن َمْن ؟

عي�سى بن مو�سى

َك؟ وا�سُم  اأَُمّ

اإنها اخلن�ساُء

َك؟ َجدُّ

قال: اإبراهيُم

بيُتك ؟

عنَد اأ�سواِر الكني�سِة

، ُقْل ُقْرَب باِب اجلامِع الُعمَريِّ

َمْن َجدُّ جّدك؟

اإّنه ُعْوٌج وكنعاٌن،

وواِلُدُه ِعَناُق ابُن العماليِق اجلبابرِة

رجواِن على الّزهوِر، الذين تقاطروا كالأ

فكاَن اآذاُر الربيِع وِجلوُة اَلفَر�ِض

اءِة بالغواِء ، امُل�سَ

فاأين تذهُب ؟

كي اأ�سمَّ اُلقد�َض اأحِمَلها على ظهري

راأيُتَك قبَل هذا اليوم؟

يف كلُّ الدروِب

ويف املفارِق واحلواجِز واملنوِن

ويف اجلنوِن

ويف الر�سا�ض ويف اجلنازِة والَق�سا�ِض

ويف النعا�ِض

ويف الكوابي�ض الثقيلة والو�ساو�ِض واملدافِن

نزوى العدد 58 / ابريل 2009 

222

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 



والقنابل وال�سظايا واملراق�ض والّلهيِب

ويف ال�سواحِل والنحيب

ويف ال�سواِد

ويف البالِد ويف املالحِم والبيوِت

ويف املالجِئ واملوانِئ واخلوامِت واخلياِم

ويف الظالم

ويف املرايا واخلفايا والنوايا والعظامِ 

ويف البداية واخلتاْم

َفاأنا القوافُل واملنازُل والغماْم

واأنا احلداء ُ

ُر والق�ساْء . اأنا امُلَقدَّ

وتقوُل قابلُة العيادِة:

كلُّ هذي النا�ِض اأولدي،

اأنا قد جئُتهم يف احلَرّ

، اأو يف الَقَرّ

راِن هاتاِن اليداِن ُهما الّلتاِن ُتَدَبّ

لكّل مولوٍد �سبيَل ُخروجِه

ِة الدِم وال�رّساِخ، من حماأ

وكنُت اأولَّ َمْن ُيالم�ُسهم !

.. �سغاري اليوَم قد كبوا !

ولكّني، وليلَة اأعلنوا اأن املدينَة قد َهَوت،

حوا�ِض قد رجعْت َة الأ لحظُت اأّن اأَجنَّ

عالئَق يف البطوِن،

واأّن ماَء الراأ�ِض عادت للوراْء !

وخ�سيُت، اأَْعَلمُت الطبيَب، وكاَن

نباِء .. يف املذياِع، ي�سمُع اآخَر الأ

ِجّنُة، َمْن تكّورت البطوُن بهم قلُت: ُهُم الأ

ًة، وت�ساَءل الرحُم الو�سيُع، تال�َسْوا فجاأ

ُم، واْخَتَفِت الن�ساُء لآ ِت الآ َوَخفَّ

فلم ُيِجْب..

مَر: بل قال، بعد اأِن ا�ستباَن الأ

ُهنَّ عواقٌر

وغداً يفي�ض البُق

اإْن َحلَّ  ال�ستاْء  !

ويقول ع�سفوٌر، يرفُّ جناُحُه:

كان الو�سوُل اإىل ُذرى اجلر�ّسية البي�ساِء ،

اأّوَل ما اأقوُم به �سباحًا ،

كي اأقابَل جنمًة �سطعت على ُع�ّسي

واأ�سكَرها،

واأم�سي راجعًا فوق املراجيح التي

طارت على قمر النهاِر،

واأنتقي ما �سئُت من َحٍبّ تناثر

يف اخلالْء ..

عاُر كم كنُت، اإْن ُحمَّ ال�سُّ

ع�سا�ض فعى على الأ َوَفّحت الأ

اأو ثلِج الظباِء ..

اأنو�ُسها، حتى تعوَد اإىل

عايل والعقارب واجِلراْء .. ال�سَّ

واليوَم يخذُلني اجلناْح

واأخاُف اإْن علِمْت تعوُد

وقد تكوُن اأََتْت على �رِسَّ املدينِة

والعيون الك�ستناْء .

؛ ويقول جنيٌّ

بقيُت ثالثًة اأو خم�سًة

اأو بع�َض األٍف، ل�سُت اأْذكُر ..

كنُت يف الفانو�ض حتى

ني طفٌل واأخرجني، َحكَّ

ومّلا راَعُه ما �ساَف .. خاَف،

َفِطْرُت من ذاك املكان،

َقِت املدينُة وحني اأَ�رْسَ

تت اأنظاري انَذهلُت!

وقلُت اأذهُب للنبيِّ لكي يرى

ما قد راأيُت،

فما وجدُت له ق�سوراً اأو ظهوراً يف الزمانِ ،

فاأين مملكُة احلكيِم؟

وامِر واملزامِي الرَّخاِء؟ واأين َمْن�َساأَُة الأ

فيا مليكي يا �سليماُن الذي

َملَك الرياَح ومْنِطَق الطْيِ العجيَب

وكلَّ عفريت يدّوُم يف الهواْء ..

اَء هذا ابُن اآدم َمْن اأقام اُلقّبَة احلنَّ

وال�سوَر املنيْع

قد كان، رغم الببري، باأر�سه �سخراً

وزيتونًا وتاريَخ الربيْع

�سليماُن  يا  جنوِدَك،  من  اأقوى  الفل�سطينيُّ  هذا 
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! القويُّ

قوياْء . ولي�ض يك�رسه جنوُن الأ

اِده العربّي يزهُر ويظلُّ  نب�ُض فوؤ

يف الدفاتِر

واحلروِف

ويف النقو�ِض ويف الطبا�سِي املّلونِة ال�سغيِة

واحلقائِب

يف ن�سيِد الروِح واجَلْذِر امُلَجلَِّل والّلحاء.

واأرى اخلليفَة فوَق ناقِته ُيكّبُ،

ر�ُض العلّيُة، عندما انب�سطت له الأ

جنيَل، مل ي�ساأ اأْن َيْجَرَح الإ

�سّلى ُقْرَبُه، وتعانقا يف الُعهدِة الع�سماِء

.. يا درَب ال�سليِب اإليَك ثوبي

، غيمًةً

وُخِذ الهالَل ميدَّ َخْطَوَك بال�سياْء .

والقد�ُض مرمُي اإْذ جتيء َبَحْمِلها،

والكوُن مذبحُة اجلننِي،

ودمُع ثاكلٍة تخبُّ به اخليوُل،

نا املذبوِح القد�ُض وردُة قلِبِ

اأندل�ُض احلنني،

.. يغيُب عن جّناِتها َحَبُق العزاء .

والقد�ُض َوْقَت الَع�رْسِ ،

قبل النكبة الكبى باأياٍم ،

ُتعيُد وت�ستعيُد حكايَة ال�سهداء ؛

�سواِر، اأو َمْن عرجوا اإىل الأ

�ساروا اإىل الودياِن ،

كانوا ُثلًَّة مل يبلغوا اخلم�سني ،

لكنَّ النفَي اإىل اجلهاِد

هو الَعالُء

ّفوا النعو�َض، وكانت .. وكان اأْن �سَ

احلاراُت تخرج من جنازتها

اإىل زمِن اَلَفناْء.

ِت، األقد�ض اأبواٌب اإىل كّل اجلهاِت ال�َسّ

خيُة للبهاء ، نافذتي الأ

وللمالئِك يحملون العر�َض بالت�سبيِح

فوَق املاِء،

ل حدٌّ هنا ما بني َمْن نادى،

و َمْن �سمع النداْء .

القد�ُض اأغنية الرخاِم،

من اليبو�سينَي، حتى اآخِر ال�سهداء،

ق�سى، يف الأ

الذين تّوردت بهم العروُق البي�ُض،

وان�سابوا على املنديِل دمعًا ،

ّمهاِت ، من وروِد الأُ

و�سّوعوا �سمَع الكنائ�ِض �ساعَة الرتتيِل

ر�ِض احلزينِة والدماْء . لالأ

ن، ثمَة اإيليا اأُخرى يحّط بها البابرُة الهواُم والآ

وتيتو�ُض  الهمجيُّ !

ثمَة َمْقد�ساِن وَبْغداداِن،

ثايف، يا عوا�سَم جوعِنا فَمْن  ِلَثاِلَثِة الأ

ودموِعنا

ِد وال�سقاء ؟ فَّ ومعاِقل اجَلْهِل امُل�سَ

فهنا.. هنا اخُلوذاُت والغاُز الر�سا�ُض

احلاجُز الدمويُّ

بركاُن املدافِع

مركباُت املوِت

معتقُل الن�ساِء،

احلافالُت،

واألف نع�ٍض للحقوِل

وللخيولِ 

وللمتاحف وامل�ساحف واجلوامع

برياْء. وال�سوامع وال�سغار الأ

وهنا .. هناك َتباَدَل اجل�رُس املعّلُق والقباُب

ِع جنوَن ما اجرتحوا من الذّبح املرَوّ

واملجازر وال�ّسواء.

اأنقوُل: قد �رسقوا، هناك، ح�ساَننا الناريَّ

وال�سيَف املذّهَب،

كنَز اآ�سوَر القدمَي

وتاَج مرمَي واخلزائَن والكتاْب،

نهبوا، هنا، ثوَب الُفراِت،

ُلقى حمورابي، ال�سحائَف

والطوائَف والكهولة وال�سباب ْ

�ساوَر واملنابَر، نهبوا الأ
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بُردَة الزهراِء، اأو

ما قد تبّقى للحواريني من ُخبِز الَع�ساْء .

وهنا .. هناك ت�سّلقوا ناَي امُلغّني

وامُلعّلقَة الكحيلَة

والغزالَة

والذي َع�ِسق ال�سيوَف

نها ملعت على ثغِر اجِلواء. لأ

، وهنا - هناك اأبو حنيفَة والعليُّ

، وزيُد والطفُل اخلفيُّ

اأو الويلُّ وَمْن تو�ّسَط والر�سيُّ

ُ فُّ والَعَط�ُض املحا�رسَ هنا.. هناك الطَّ

وامَلحارُم والرحيُل بال عزاْء.

�سعريُّ املالكيُّ َوُهنا .. هناك الأ

احلنبليُّ

ال�سافعيُّ

َفَمْن يقوُل: اأنا واأنَت

ول نرى حول احل�سار �سوى العواء؟

عايل، والقد�ُض اآخُر ما تلّفَظت الأ

فوَق رايِة اأر�سنا ؛

هي �سند�ُض الزيتوِن

اأجنحُة احَلماِم

ومْلَعُة ال�رسياِن

ْب من عمرها اإل الُبكاْء. بيِة مل ُت�سِ اأو ُكْحُل ال�سَّ

ر�ِض ال�سغيِة، والقد�ُض عنُي الّلِ يف الأ

ياِت، اأّوُل ال�سلواِت والآ

حمراُب البتوِل،

ونخلُة امليالِد،

منِي، معراُج الأ

ِح ، ومربُط الفر�ض امُلَجنَّ

، ُخبُزنا البلديُّ

، زيُت �رساِجنا الكونُّ

اأو َرْق�ُض البالِد،

عرا�ِض يف َوَهِج الغناء . وزّفُة الأ

جاءوا اإليها فاتنَي ُم�سّبحنَي

وخّلفوا فيها الرواَق

اأو امُل�سّلى

اأو خطوَط الن�رِس

ِة املعّقَد والقباَب اأو تاَج امُلَقْرَن�سَ

اأو ال�سبيَل اأو امل�سايف واملدار�َض

واحل�سوَن

�سابَع فوَق مرمِرها ال�سجَيّ اأو الأ

اأو الق�سوَر اأو ال�سجوَن

اأو القالَع اأو القبوَر

اأو الق�سائَد واملالمَح والعيوَن

وما ي�سّجُلُه احلجيُج

من العجائِب والطقو�ِض

باِت وما راأَْوا يف اخلاِن والَق�سَ

من اأثِر اجلنوِد،

وما يقوُل النا�ُض اأو ما يفعلوَن،

والقالئِد  النفائ�ِض  من  القادموَن  يبيُع  وما 

والنقوِد،

وكان اأْن ُحِرَقْت

رَقٍة، َوُزلِزلت املدينُة غَي حِمَْ

فماذا ي�سنعوْن ؟

ولقد اأعادوا مّرًة اأخرى املدينَة

مثلما كانت على كتف الرثّيا ،

ميُة اإيلياْء . اأو كما تبدو الأ

والذئُب جاء القد�َض

من َغَب�ٍض �سحيِقٍ 

من عيوِن الريِح،

قال: اأنا اأجوُع

ر�ِض املقّد�سِة املليئةِ  لهذِه الأ

بالقفي وباحلليِب،

و�سوف اأبني هيكلي فيها..

ووحدي َمْن يكوُن ُهنا.. ُهنا

ر�َض لُه اأباه هذي الأ َفاأنا الذي اأعطى الإ

وحدي َمْن �سيبقى

والبدائيون َمْن َمّروا عليها

يرحلوَن

واإْن اأَبْوا؛ �سيموُت ما فيها لهم؛

من بقلٍة اأو نلٍة

اأو نبِع ماْء .

َفلـْيحلوا عّنا،
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فاإّنا ل نطيق لهم بيوتًا

اأو مروراً اأو بقاء .

َولـْيقطعوا َحْبَل امل�سيمِة يف ال�سحارى،

نحن َمْن يرُث اخُلطى

ِف وقالئَد التنِي املجفَّ

واخلوابي واجِلراَر

وما ميي�ُض على ال�سهوِب من ال�سعيِ 

ومن قروِن البامياْء.

واأنا الذي ينفي ال�سحيَة واملذابَح،

َوْحَدنا َمْن ميلُك الهولوك�سَت واملنفى ..

اأنا امللُك الوريُث،

اأُنّقُح التوراَة من ُحَبّ اخلالئقِ 

غياِر مّلتي؛ ل �سيَء لالأ

اإّل ما مُيّكنني الكمنُي من الرعاِع،

اأنا هنا املختاُر،

اأَْخُلق ما اأريُد

ْبِ امُلرابَي/ ِة الَتّ ِبَرنَّ

واملوؤامرِة / البغايا / واخلطايا والرثاْء.

وحدي لدّي دمي املمّيُز،

فاعي يل عناقيُد املراعي، والأ

بع�ُض اأُحجيتي

ويل َح�ْسُم النهاياِت ال�سعيدةِ 

وال�سعوُب لها كوابي�ُض العناء.

القد�ُض واحدٌة لنا،

ولها ن�سيُد اجُلْرِح، والكوفيُة ال�سمراُء،

والعيُد البعيُد، و�سورُة املقالِع

واللوُن الذي رفَع احلننَي

اإىل املجاْز !

فهناك يف املنفى هي العنواُن

يف الثوِب املطّرِز باحلكايا

والزغاريِد النبيهِة واخلرائطِ  والدفاعِ 

عن املعان، واملعّلقِة التي فهقْت

على احليطاِن اأو �سدِر ال�سبّيِة،

يف الهواتِف واملالحِف وامل�ساطِب واحِل�ساْء.

وهنا، هي الرحُم اخل�سيُب، وما

تبّقى من حكايتنا، وما عقدوا عليه

من النوايا يف ال�سالِة اأو املمات،

اأو الدفاِع عِن ال�سالِم اأو احِلماِم،

اأو الذهاِب اإىل النَجاء ْ.

وهي ال�رسارُة والرتاُب اأو الغمامُة

والهواء، هي الهيول، والقيامُة،

حاُح من الّنزول على النبيِّ وال�سَّ

لِة اجلَبِل امُلقدَّ�ض بُعْزَ

اأو ِحراء.

وهي التي ربطوا بها قلبي

وحّفوا نهَدها بالِهنِدباْء.

هي زوجتي اأُختي واأّمي وابنتي

اأبتي وعّمي، خالتي، اأهلي

باْء وجيان واأفراحي و�سلطاُن الإ

هي اآيتي، ِعر�سي، حياتي

وفياُء، مدينتي اأ�سدقائي الأ

بيتي، غدي، �سندي، عمادي، زهرتي، لغتي

تي، اأم�سي، واأحالمي دموعي، ق�سّ

كتابي، ُدّرتي، زمني، عيون، �سمعتي

وجعي، �سفائي، نظرتي، �سوتي

غطائي، نْومتي، �سحوي

وخطوي والدواُء و�رسختي،

وىل اأملي، جدودي، �سهقتي الأ

وروحي، جنمتي، �ُسُهبي، ُعرو�سي

نخلتي، تفاحتي، قمحي، وقافلُة الّرواْء ..

القد�ُض اأزماٌن على زمٍن طويٍل،

ثم ياأتي اآَخٌر .. حتى

تكوَن ُذرى ابِن اآدَم يف املدينِة،

ها يعلو على بع�ٍض، بع�سُ

واأْجَمُل ما يتوُِّجها ال�سالُم اإذا

ّدعاْء. تخّلى املّيتوَن عِن اّدعاِء الإ

ياُت فهنا البهاُر وقهوُة العربيِّ والآ

ُع بال�ّسناْء. والتاُج امُلر�سّ

ن�سانِ  وُهنا ...ُهنا حرّيُة الإ

طْهُر الطهِر، ترنيُم التجلّي واخلفاْء.

فباأيِّ �سم�ٍض ن�ستنُي

باأي ماٍء ن�ستجُي

وَمْن ُي�سّدُق اأنَّ ُقْد�َض الِل

َيْحُكمها عبيُد املومياء؟!
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القد�ُض اأنثى الكوِن تعرُف َطْي�َسها الن�سويَّ

يف زمِن الرخاِء..

وتعرُف احّلناَء ناريًا على يِدها

اإذا جا�سوا الدياَر ،

هنا، يكوُن �رساُخها الوح�سيُّ مكتومًا،

ِبُكوِز �سنوبٍر خلَف النوافِذ،

فاجلنوُد وربُّ هذا ال�سمعدان

يفّت�سوَن عن الباعِم، والطريُق

دِت القلوَب، ِبَرْهَبِة الوثنَيّ َجمَّ

َوَحلَّ �سمٌت لي�ض يك�رُسه �سوى

خطواِتهم يف هْداأَِة الليِل البهيِم،

ول ترى غَي الظالِل

على حديِد البندقّيِة..

خًة هتكت �ستاَر الرُّعِب، ثم َت�ْسَمُع زَّ

َقْعَقعًة ور�ّساٍت

ها ... واأ�سواٍت تنادي بع�سَ

ويعمُّ �سوُء الطائراِت ..

َويْح�رُسوَن...

ْمِر؛ وكلُّ ما يف الأَ

ْت للجنوِد، اأنَّ َعُمْوَرًة �َسَبحًا َت�سدَّ

لها مالمُح ُغْولٍة، قالوا:

باأنَّ بكاَءها امل�رسوَخ ُيْنذُر باجلحيمِ 

َد يف الوجوِد، وجمَر عيَنْيها متدَّ

وناَبها كالنَّ�سِل واللَّهِب الوقوِد،

.. وقيل ؛ قد قتلوا اأباها يف اجلرود،

وقيَل قد َهَدمْت منازَلها ال�سدوُد،

وقيَل قد �سجنوا اأخاها،

قيل قد حرقوا �سنابَل �َسْعِرها

وعلى الرماِد اأقام حاِرُقها البنوَد،

ِر التي وقيل؛ هذي ُغْوَلُة الثاأ

ل ت�ستقرُّ ول تناُم ..

عداَء، اإْن َمّروا، وتاأكُل الأ

ول ُتْبقي �سوى بع�ض العظامِ 

ُفها وقيل؛ اإن جاءْت عوا�سِ

�َسُيْزهُر َبْعَدها اأََلُق اجلالْء.

القد�ُض اأّوُل ِقْبَلٍة اأو ُقْبَلٍة،

والنهُر يجري تتها،

ويناُم يف َذَهِب امل�ساحِف

ِو، ْ مثَل طفِل ال�رسَّ

َثمَة ما ي�سف�سُف فوَق َخَطِّ ال�سوِر؛

هذا �سيُف يو�سَف اأو �سالِح الدين،

َمْن �سدَّ الرحاَل اإىل احلرائِر والكنائ�ِض والتكايا

كي يحرّرها من  الغرباء، هذي

يُة ال�سويفِّ يف ليِل الثناء ، روؤ

وهذه حلقاُت اأبناِء املغاربِة

فارقِة الأ

اليمانيِة

ال�رساك�سِة

الهنوِد

ولياِء الأ

وهذه بع�ُض املقاماِت التي

�سعدوا بها،

والنق�سبنديُّ الذي ك�سف امل�سافَة

َفاء! حّل يف نبِع ال�سَّ

يليا تاأتي فالإ

البحاُر على دفوِف الرَّحِل،

وامل�سياُف عاِهُلها؛

ُنها ُعرو�سًا للخليِل ولل�سبيِل وللفراْء. يزيِّ

فهنا، اإذا حفروا باأر�ِض القد�ِض

لن يجدوا �سوى حاٍء وباٍء.

ثيُة، هَي ليلُة الَقْدِر الأ

يا�سمنُي البِق،

ماِم اأو �سوُت الإ

اإذا ترنَّ بالقياِم والنحناِء،

رائِك وطاَف باجَلْمِع امَلهيِب على الأ

واملالئِك

يف القيامِة نبُع اأطياٍر ترفُّ

على �سدى الناقو�ِض ..

هذا كرنفاُل القد�ِض،

َمْوِقُد َنْحِلها،

ِتها على ِطيِب البقاء. وِرَهاُم ف�سَّ

اأبواُبها؛

باُب اخلليل؛ يطّل نحو الَق�ْسَطِل املنهوِب/
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َمِن الِل / املروِج/ اَلبْقَعِة/ الَقَطُموِن/ يافا/ َماأ

الطالبّيِة والنخيِل ..

هناك عّناُب ال�رسايني / ال�سخوُر

ودمعٌة تبكي ال�سقيقَة

وال�سواهَد والفداء.

باُب اجلديِد الطفُل يف ال�ّسوِر العتيِق،

بناِء واأ�سغُر الأ

يف اأ�سطورِة احَلَجر امُل�ساء.

باُب النبيِّ داووَد

�ِسْحٌر م�ستطيُل النوِر

هند�سُة الثغوِر اإذا

تفتَّحِت الظالُل على الهواء.

باُب املغاربِة الذي اأخذوه لـِ »املبكى«

يجوُح على ت�ساري�ِض املدينِة،

وال�سالمُل مل تُعْد ترنو

، اإىل جبِل امُلكَبّ

، اإّنه باُب الُباِق اأو النبَيّ

وكُل هذا احَلْفر يف قلِب الو�سائِد

وال�سالطنِي امللوِك،

ونبِع �سلواَن امل�رّسِج بالدماء .

�سباُط؛ الأ

باٌب �سوَف ُيف�سي للقناديل التي ا�ستعلْت

على الزيتوِن يف جبِل ال�سفاء ..

وَثّمَة اجل�سُد الذي يعلو

على جُثماِنه الطينَيّ

يف َكبِد ال�سماء .

العاموُد؛ هذا الباُب للبلِد القدميِة،

واملداخِل واملحافِل

نحو َناُبُل�َض ال�سكيمِة،

مدخُل ال�ّسوِق الرخيمِة وال�ساآم ..

وباُب كلِّ �رُساتِنا لل�سم�ِض،

َمْن َحمَل الر�سائَل للبعيِد،

وَمْن اإذا اأعطى يتمُّ به العطاْء.

، وباُبنا الذهبيُّ

نا، رحمُة ربِّ

وَقَواُم هذا البزِخ امل�رسوِب

يف الدنيا،

وَمْن ناجى واأيقَن

َه يف ح�رسِة الهادي، اأنَّ

وقد و�سَل الرجاْء.

وال�ساهرُة! باُب البيِد،

ونرج�ُض الريِح ال�سمايلِّ العنيِد

هِر / الزواهِر.. واأّوُل ال�سَّ

كلُّها ما اا�سّتَقُه الورديُّ

حتى يطلَع العوُد اخلرايفُّ الفتيُّ

على الفوا�سِل..

اإّنه باُب الر�سيِد

وِعطُر َمْن عادْت به روُح الوفاء .

والُقْد�ُض اإْرطا�ُض الَفرا�ضِ ،

و�سامُة البلدان،

والزغُب احلراُم،

وتلَُّة الُن�ّساِك والُعّباِد

وِف اخِلباء . يف �سُ

الُقْد�ُض ليموُن الزوايا،

طفلُة النارجِن،

ليلُة عيِدنا

وقد ا�ستباحوا يوَمها القمَر الوحيَد،

وخّلفوها دوَن نوٍر اأو ِك�ساْء.

يا اآوَر �سامَل،

اإيليا،

يا زهرَة املدِن احلبيبِة

يا يبو�ُض !

برغِم اأحزان اجلليلِة واملواجِع،

يا ف�ساَء الل يف هذا البالِء،

يِتها، ويا بعيدُة َرْغَم ُروؤ

على َحَدّ الوداعِ ..

لنا اللقاُء

لنا اللقاُء

لنا اللقاْء.
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احلامل العنيد

عبد اللطيف اللعبي  ترجمة وتقدمي: مبــارك و�ســــاط 
 

 �ساعر ومرتجم من املغرب
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تقدمي:

هذه الق�سائد ُمتارة من جمموعة لعبد اللطيف اللعبي، 

حامل  »مغامرات  عنوان:  تمل  دور،  بال�سّ الَعهد  حديثة 

غنّية  ال�ّساعرُعّدة  يعتمد  املجموعة  هذه  يف  عنيد«)1(. 

خرية  بتنّوعها يف بناء الق�سيدة: الّذاكرة، امُلالحظة، ال�سُّ

الّذات  تتوّخاه  ما  اأّما  ال�ّسوداء...  �سبه  الفكاهة  امَلِرحة،  

من  اأقّل  فلي�ض  ال�ّسعرّية،  امُلغامرة  هذه  من  ال�ّساعرة 

مل/ عوا�سف  ا�ستق�ساء »ُدَوار  الالنهائي/ مدى ج�سامة الأ

ّن هذا ال�ستق�ساء �سعرّي  احُلّب امُلعاَك�َسة...«)�ض11(. ولأ

 
ّ
الّطابع، فهو ن�سبي

ماّدَته  ُت�ْسَحن  مّرة،  كلَّ  لالغتناء، ويف  قابل  ل،  امُلح�سّ  

التي هي الكلماُت بطاقة ُمَتَجّددة: »فــي املاّدة ال�ّسوداء 

/ للكلمات/ يحتفظ ال�رّسّي/ ب�رّسه« )�ض 12(. 

لل�رّسْد، يف هذه امَلجموعة، ح�سور قوّي. وهي، اإْن كانْت 

فيها  نعدُم  فال  احُللمي،  الّطابع  ذات  ور  بال�سّ تزخُر  ل 

حالم، ُتخّيم عليه اأجواُء فكاهٍة  ن �رسًدا لأ ق�سائد تت�سمَّ

ب�سكل  جُت�ّسُد،  اأدناه،  »احلقيبة«،  ق�سيدة   ( �سْوداء  �ِسْبِه 

جّيد، ما اأذهُب اإليه(. 

اأّما عبد اللطيف اللعبي )ُوِلد �سنة 1942(، فهو من اأهّم 

العديد  ن�رس  وقد  بالفرن�سية.  امُلعّبين  املغاربة  الكّتاب 

وامل�رسحيات  والّروايات  ال�ّسعرّية  املجموعات  من  

مل  ة م�سلوبي الأ )فله يف ال�ّسعر: »عهد الببرّية«، »ق�سّ

ال�ّسبعـة«، 

 »قصائُد حتت الكمامة«، »خطبة على الّتّل العربي«، 
»شذرات من ِسفر تكوين منسّي«، »اخلريُف يَـِعـد«، 

»ثمـــارُ 
»جتاعيد  والليل«،  »العيــن  الّرواية:  ويف  اجل�سد«...   

�سد«...(، كما اأّنه ترجم اأعمال ل�سعراء وروائيني عرب،  الأ

من  بينهم: عبد الوهاب البياتي، حممود دروي�ض، غ�سان 

وط... واأجنَز اأنطولوجيتي  كنفان، حّنا مينة، عائ�سة اأرناوؤ

منذ  و»ال�سعراملغربي،  املعا�رس«  الفل�سطيني  »ال�ّسعر  

ال�ستقالل اإىل اليوم«. 

»اأنفا�ض«  جمّلة   ،1966 �سنة  اأ�ّس�ض،  قد  اللعبي  وكان   

�سفحاتها  على  تاألق  التي  اأ�سا�سا(-  )بالفرن�سية، 

�سعراء متميزون )يف الفرن�سية(، مثل حمّمد خي الّديــن 

دور حّتى  وم�سطفى الّني�سابوري- وقد ا�ستمّرت يف ال�سّ

بتهمة  ال�ّساعر  خاللها  اْعُتِقل  التي  ال�ّسنة  وهي   ،1972

»النتماء اإىل تنظيم �سيا�سي حمظور«، ومْل ُيْفَرْج عنه اإل 

يف 1980. 

 منُذ 1985، يعي�ُض عبد اللطيف اللعبي يف فرن�سا. وقد 

اْنُتِخَب �سنة 1998 ُع�سوا يف اأكادميية مالرمي.

ق�صائد

�شعــــــر



 هذه ق�سائد ُمتارة من »مغامرات حامل عنيد«، اآخِر 

درْت له حّتى اليوم )17- 01- 2009(: جمموعٍة �سَ

1- ق�سيدة

ة �ساخبة  اإّنها لي�سْت ق�سّ

كن اأن  و على اأّي حال، فلمن مُيْ

كى  ُتْ

ال�ّسخ�ض املعني يف هذه الق�سة

يام ي�ستيقظ يف يوم من الأ

فال يعود يعلم اأين هو

و ل من هو :

ل معرفة لديه باملكان 

الذي يوجد فيه

و ل باحلقبة الّزمنية

ل مبحيطه

و ل بجن�سه

و ل بلغته

مع هذا، فهو ل ُي�ساُب بالذُّعر

اإّنا ميتنع عن احلركة

بقي له �سوء من الوعي خافت 

فا�ست�سعر رغبة وحيدة :

اأن يبقى زمنا على حاله تلك

بل واأن تدوم تلك احلال، 

بد اإن اأمكن، اإىل الأ

ة ثّم انحّلت عقدة الق�سّ

يف �سورة... حاجة ُمِلّحة

اأيتها املثانة اللعينة 

كم اأنِت عدّوة

للميتافيزيقا!

2- اختفاء

ذراعَك الُيمنى

تنف�سل من تلقاء ذاتها عن ج�سدك

دونا اأمل

كواريوم ال�سخم و ت�سقط يف الأ

حيُث تتنّقل ناذج غريبة

من اأنا�ٍض- اأ�سماٍك 

�سواٍر

اأ�سّد غرابة هي ل مبالُتك

فذراعك الي�رسى تنف�سل اأي�سا

ثّم قدماك، ف�ساقاك

و ترى قلبك ي�سقط يف املاء

و اأذنيك تطفوان

قبل اأن تنجذبا اإىل اأعماق املياه

عماق نف�سها من الأ

 ينبثق قلم

 يظهر على ال�ّسطح

- تعرف اأّنه قلمك-

 تلتقطه ب�سفتيك 

ب�رسعة فائقة

و ت�رسع يف ر�سم حروِف اأبجدّيٍة 

جمهولة اإل من ِقبلك

على �سطح املاء الذي، فجاأة، 

ـّلـب َت�سَ

ٌج يف اليد اليمنى ت�سنُّ

يوقظك

كثـُر �سرودا 3- ال�ّساِرُد والأ

لتتحادثا مرتاحي البال

ديق ال�ّساعر اإىل مقهى ياأخذك ال�سّ

ل َيخلو ا�سمه من تكّلف

بالّن�سبة لهذه املدينة العارية من كّل زينة 

ب�رَسِق البالد

ما اإن تف�سحا عن طلباتكما

ُدل حّتى يثور �سجار بني واِحٍد من النُّ

و اأحد الّزبائن

َبط رغبتهما يف العراك و اإذ ُتْ

من قبل فريقني من ُحّكاٍم

يبدو اأّنهم مدمنو رهان على اخليل

َي�ستّد زعيقهما بال�ّستائم

يف لهجة حملية 
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يع�رس عليك اأن تدرك كليًة

دللت مفرداتها

ثناء يف تلك الأ

تكون قهوتك قد اأ�سبحت فاترة وبال طعم

مثلما كاأ�ض املاء التي تغم�ض فيها �سفتيك

لذا، يف هذه املّرة

ل تبادُر اإىل اأداء احل�ساب

تخرجان

ديق الذي كان عليه اأن يرافقك لكن ال�سّ

و اأنت يف خ�سّم مغامرات اأخرى

مل يعد يتذّكر اأين 

اأوقف �سّيارته

ثّم، ببودة ال�ّسخ�ض الذي يعي�ض قرب احلدود

يجعلك جتو�ض مثلما اأبله

خالل ربع �ساعة باأمّته

اأزّقة مل تعد، فجاأة، تبعُث على الطمئنان

و كاأّنا بل�سان حاله ُيريد اأن يقول :

ها هو ال�ّسارد قد التقى

مبن هو اأكرث منه

�رسودا 

4- ق�سيدة

ما اأكرث ما �سهدَت

و �سمعَت

قلَت

و اأكلت

�رسبت

كابدت

و راأيَت يف احللم

دارة فما الذي لُه ال�سّ

الوقائع كما ِع�ستها

يف حلظات م�سْت

اإىل غي ِرجعة

اأم ال�سيَغ امُلْبتدعة

التي تر�سمها لها الّذاكرة

فوَر وقوعها ؟

5- ق�سيدة

ندل�ُض فتحْت  الأ البلد.  البيَت،  ال�رّسفة،   غادرَت 

حذاءك،  تخلع  اأن  دون  ودخلَت،  ذراعيها.  لك 

جامع قرطبة. اأمام املحراب املت�سّدِر �سحَن 

امل�سيح  تتاأّمل  حراك،  بال  ت�سّمرَت  اجلامع، 

امل�سدود اإىل �سليبه، موليا القبلة ظهَره. وجاء 

�سائح يابان ليكون له ن�سيبه من حلم �رسح 

فيه ذهنك. 

اأحدث  من  بكاميا  مزّودة  اأّنها  رغم  رفيقتك، 

طراز، مل ت�ساأ اأن ُتخّلد امل�سهد. حل�سن احلّظ، واإل 

ن، واأنت ل  فكيف كان �سيمكنك اأن ت�ستذكره الآ

تقوم 

الّتيّقن  ق�سد  الّنافذة،  من  الّتطّلع  �سوى  ب�سيء 

من اأّن ال�ّسجرة ل تزال يف مكانها، على �سمتها، 

دورتها  يف  الّنف�ض  ف�سول  به  تبوح  ما  تتلّقى 

اجلنونية ؟

ر�ض اأم اأنت،  فمن بينكما، الأ

 قد قام حّقا بالّدوران؟

6- ق�سيدة

التي تعّب ب�سكل جيد عن و�سعك  اإن املفردة   

مفردة  املطاف،  نهاية  يف   ، هي  نام  الأ بني 

غْيُ  للمنفى،  منذور  كائن  غريب²:  عربية. 

ماألوف 

خرين، ويف الغالب، بالّن�سبة لنف�ِسه  بالّن�سبة لالآ

مبدُع  عليه،  امُلَتعاَرِف  على  خارٌج  اأي�سا. 

على  متعوٌد  الهام�ض،  يف  مقيم  انزياحات، 

التغيبات، ب�ستانُّ 

تخوم العزلة. 

 حامل اآخر، اإذن؟ 

7- ق�سيدة

ما يحتاجونه هو، فح�سب، قليل من املاء

و �سعاُع �سم�ض

نزوى العدد 58 / ابريل 2009 

231

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 



و ِك�رْسُة خبز 

�ساخنة اإن اأمكن

مِلّرة  ولو  اآذانهم  اإىل  تناهْت  قد  تكون  اأن  و 

واحدة

و لو يف حياة �سابقة

الّنبات التي ت�سي باحُلّب

يف اأي من اللغات

و �سوى هذا

ل يطالبون ب�سيء

رادة احلّرة للماء ُيَقّدرون الإ

لل�ّسم�ض

يدي التي، من حفنة حبوب لالأ

ُبل العجني جَتْ

جتعله يجتاز امتحان الّنار

ليكون هنالك خبز

ُيقّدرون الّرغبة احُلّرة لل�ّسفاه التي تفلح

يف اقتنا�ض حلظة الّنعمة

اإِذ القلب الذي يخفق ب�سّدة

مينح نف�سه 

دونا تّفظ

8- ق�سيدة

باح حليف مل�ض  ال�سّ

فهو الذي ُيقّدم لك امَل�سورة 

و لي�ض الليل 

ـر ن�سائحه ل تنُجم عن تب�سّ

و هذا ما تّبذه

اإّنه مينحك الوقت الالزم 

داتك  لتهيئ ُم�َسوَّ

يحر�ض على تناولك قهوتك

يتحّمل رائحة �سجائرك

ثّم َي�سع رجلك يف الّركاب

وحده اأْمُر املطّية ل يعود اإليه

فهل تكون �سّجادًة طائرًة 

اأو ُبراقا

حمارا مغربيا اأو مركبة ف�سائّية

مر ِر الأ تَدبَّ

ح�سبما هو متوافر

و اإن مل جتد ما ُي�ْسِعُفك

ف�ستكون، ل حمالة، م�سطّرا

ن تويّل وجهك �سطر حليف اآخر مل�ض لأ

ج�سدك امل�سكني

امُلجالد بحزم

ة  خا�سّ

باح يف ال�سّ

9- ق�سيدة

اإّنهم، بحما�ض، ي�سعون اأنف�سهم

مكان ال�ّسجرة

مكاَن زهرتها

اأو مكان زهرة اأخرى

َق الرّثى تتفّتح ِل�سْ

ما اإن يقوموا بذلك

يف  الّتفكي،  يف  منهم  الواحد  يبداأ  حّتى 

ح�سا�ض الإ

ك�سجرة، كزهرة

يف عروقهم

ين�ساب ُن�سغ جديد

اأحمُر، من اأجل الّتغيي

يرتكون للف�سول

اأن تك�سوهم، اأن تعّريهم

اأن تتكّفل بالغ�سل الّطقو�سّي

ج�سامهم لأ

اأن تدهنها وتزّينها

و تمل كال منها اإىل امل�سجع

الذي يلتقي فيه ن�سَفُه

ال�سائع

اإّنهم يقفون م�ستقيمني 

يدي مفتوحي الأ

مثلما اأ�سجار دْلب متّط فروَعها
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فتبدو كّل منها 

كاأّنا متّد يدين

اإىل جارتيها

ليرتابطن، جميعا، يف �سل�سلة

وثيقة

10- ق�سيدة

اإّنهم بيننا

اأكرث عددا مما نعتقد

ُمَكّممني، هنا، خلف اأ�سالك �سائكة

مّيات اأحرارا، هناك، يف حَمْ

لقد بقوا اأحياء

بعد حمالت الّتطهي

بعد كّل ما جنم عن البوؤ�ض الِفكري

عن يبا�ٍض هائل يف القلوب

عن وباِء �ُسبات الوعي.

يف اأميا ُرقعة �سّيقة كانوا

يف اأميا هام�ض

ّكٌد اأّنه �سيكون هنالك حقل  موؤ

يَهّيئونه باأنف�سهم، ي�سقونه

ليزرعوا بذورا �ستنمو

على �سكل ذاكرة

ليغر�سوا نبتات نادرة

اإحداها يختلف ا�ْسُمها باختالف النزعات

منها �سي�ستخل�سون

بخيمياء خفّيِة الُكنِه

جوهر اجلمال

11- ق�سيدة

ّكد اأنك ل تزال   ها اأنَت تقف، تتم�ّسى قليال لتتاأ

الذي مي�سي على قدمني،  الكائن  اأي ذلك  اأنت، 

الق�سي القامة، الذي تقّو�ض ظهره منذ وقت، 

بذراعيه اللتني تنو�سان اإىل جانبيه- هو الذي 

ذرع �رْسبا من الّن�ساز، فكاأّنها، عند  تبدو له الأ

وراأ�ِسه،  ج�ساد-  الأ اإىل  اأ�سيفت  قد  خرين،  الآ

راأ�ِض كائن 

بفمه  واحل�سان،  الع�سفور  بني  ما  طفرة،  يف 

غالق، فلي�ض ينفتح اإل حني تتحّرك  امُلحكم الإ

كان  الذي  بتاريخه  فحة،  ال�سّ فوق  �سابع  الأ

�سكون  اإىل  اآل  والذي  م�سى،  فيما  عا�سفا 

باإيجاز: بحدوده وَتّولته.  الّرتابة.  مت�ساعد 

اإذ ت�سعر  اإّن هوّية مثل هاته تبعـُث فيك القلق 

اأّنــها تنزاح وتبتعد 

الوقت  نف�ض  يف  تكون  اأن  ميكن  فكيف  عنك. 

واأنت  حلظة،  قبل  كنَته  الذي  من  وذاك؟  هذا 

ُتَدّوم  ديفي�ض)2(،  اإىل  ن�سات  الإ يف  م�ستغرق 

عايل،  يف الأ

جرام ال�ّسماوّية؟ وكيف عدَت،  يف تناُغم مع الأ

غرالذي  باندفاعة ب�سيطة، اإىل الالمتناهي ال�سّ

هو قوقعُتك املاّدية؟

بخرة قد انق�سَعْت، ما الذي   وغدا، حني تكون الأ

�سيتبّقى من ِرْحلتك؟ 

12- ا�سِمحالل

باح يرّن جر�ض املنّبه يف ال�سّ

و ل جتروؤ على اإيقافه

اأّي مهّمة تنتظرك

اأّي موعد؟

بل اأين اأنت، اأّول

يف اأّي مدينة

يف اأّي بلد؟

ن على املينا و ال�ّساعة امُلَحّددة الآ

اإىل اأّي زمن تنتمي

اأهو زمن ما قبل

اأم ما بعد املوت؟

و اأنفا�سك املت�ساعدة

نفا�ض الالهبة اأهي الأ

ا قبل الّتاريخ حليوان مِمّ

اأم َنب�ُض دٍم ُمتَجـلـد

لنوع يف طور جنينّي

َيتململ يف خ�سّم
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ِنه تَكوُّ

البطيء؟

طول 13- الّدقيقة الأ

اإذ تقرتُب من املطار

غية تبداأ الّطائرة ال�سّ

التي انطلقت من َوْجَدة

ح، فجاأة َجُّ يف الرتَّ

تدلُف اإىل فجوة هوائّية

ثّم اإىل اأخرى

الذعر ي�سود بداخلها

و �رساخ امل�سافرين يتعاىل

جارُتك

التي مل تتبادل معها 

كلمة واحدة

تت�سّبُث بذراعك

ظافر تغرز فيها الأ

و اأنَت نف�سك، ل�سَت �ساكن الّروع

متاما

اإّنك مُت�ِسك مبحفظتك

و دون اأن تدرك ال�ّسبب

تبحُث عن مفاتيح بيتك

و ت�ُسّد عليها قب�ستك ِبقّوة

مل اإىل حّد ال�ّسعور بالأ

خالل الّدقيقة 

طول يف حياتك الأ

14- احلقيبة

َع�ِسّيَة �سفرك

تفتح حقيبتك لت�سع فيها، بدءا

�سياء التي ُيْحَتَمُل اأن تن�ساها الأ

- فر�ساة اأ�سنان، اأدوية، اأخفاٌف

لال�ستعمال املنزيّل-

لكّنك تكت�سف اأّنها 

ممتلئة اأ�سال

باأ�سياء متنافرة

كي�ض يحتوي على 

كَرّيات زجاجّية

جالبية اأبيك القدمية

و هي كّل املتاع الذي ورثَت منه 

قارورة ع�سل

مماثلة لتلك التي انك�رست يوما ما

يف حقيبة اأخرى، 

خالل �سفرة اإىل اإ�سبانيا

مْل َي�ُسْدها الهدوء

�ساليه �سغي من خ�سب

وىل بداخله ق�سيدتك الأ

املكتوبة اأياَم املراهقة

خرطو�سة �سجائر يابانّية

تبّقت لديك من الفرتة 

التي كنَت فيها تلميذا

و كنَت، اأثناء العطل، ت�ستغل 

يف مْر�سى الّدار البي�ساء

ُجّبة الّراهب التي ُكْنَت قد ارتديت

داء دورك  لأ

ّم كارار« لب�ست يف م�رسحّية »بنادق الأ

و زيادة يف الفداحة

هنالك اأي�سا قائمتا

وحد الذي ذبحَت الّطائر الأ

يف حياتك

عو�ض اأن ُت�ساب بالّذهول

يجعلك هذا اخلليط العجيب 

تنفجر ُمـَقْهـِقها

تفتح عينا، تتطّلع اإىل ال�ّساعة

و تكت�سف، باأ�سف

اأّن الفجر

مل َيُحّل بعد 

لُيَبدَِّد الوحو�ض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ribulations d’un rêveur attiré ; Ed. de La Différence ; Paris ; 2008  -1

2- ديفي�ض ) 1926-1991 ( : هو مايلز ديفي�ض- مو�سيقي مبدع 

ة. عازف على الرتومپيت. – ه. للمرتجم.  يف جمال اجلاز خا�سّ
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من  اأو  �سـى  الأ من  نف�سك  لتنتزع  تتاج  كم 

�سورة حيواٍن  مي�سي

 اأمامَك ...

مل  الأ واأن  َتعول عليه(   ( لذئابه  ، ترتك املكان 

ي�سبُهُه حيوان ٌجريح ٌ 

 مي�سي اأمامَك

j  j  j 

كنَت  قدمٍي  م�سـهٍد  من  كاأْن  مّراٍت  تعوُد  اأو  

اأهمـلته ُ

، تمُل َجْفنـَة ً من خزٍف ه�سـيٍم  واأعواَد ياب�سـٍة 

، وُنَتفًا

 من ِخَرٍق قدميْة...  

 ثم  مت�سي  بها اإىل اأن ت�سعها هناَك يف َو�َســِط 

ال�ساحِة  ... 

 كما لو ت�سُع حيـوانًا جريـحًا اأمام الـماّرةِ ِ 

اإىل  تـعّرَف  كاأنـه    ، اإليـَك  يلجاأ  احليـوان ُ ثم   

رائـحتَك

 اأو   تعـّرف َاإىل رائحتـها يف ثيابـَك 

j  j  j 

رماديِّ  من  الليَل  هذا  لتنتزع  تتاج  كم   

ال�سارِع  

 وال�سامريَن .. والبيوِت

، اأو رمبا ت�ستدعي خيال فتاة املطعمِ                 

... لو من نهاية املمِر 

 ، توقف َ قد  واملطر ُ  ، خمريٍة  حمراَء  باأوراٍق   

لتاأكدَت

ن خ�رساَء ..  من  هذه البقعةِ  ، كم تراها الآ

j  j  j 

لو َيُهّموَن  ..

َن، اأن يذهبوا الآ

 لو يذهبوَن 

دراِج   لو من نهاية الأ

حبَة اأغنيٍة  �سُ

لو تعود مُت�سي 

  اأوراٌق حمراءَ خمريٌة  
حـــازم الع�سمـــــة 

 

�ساعر من �سورية

�شعــــــر

من اأعمال الفنانة نادرة حممود - ُعمان



باأ�سفل التلِة 

 بكتفني مذولتنِي  و�َسعٍر اأغَب

j  j  j 

ل بد اأنك كنت مت�سي اأي�سًا ، اأو اأنك عدت تِعـبًا 

من ليل العّرافنَي ، اأو ت�سحو من �سحابة �سيف 

والعنابَر   ، الع�سِب  نافوراِت  متتدُح  فيما  قدمٍي 

مت�سي  لو  كما  كِله  بهذا  مت�سي  ثم   ، الف�سَة 

َن  ل تنتهي من  باأُحجيٍة  ،ُقلت ل تعجبَك ، والآ

زخارفها العالقِة  يف خيوٍط 

 اأن خيوطها تعود ُ تنبُت من الليل اأمامك كيفما 

تركَت ، بحيث كنت تف�سل األ تتحرك َ..

 واأنك ل تعرُف حني تبداأ كيف تنتهي 

حمراَء  اأوراٍق  من  البداية  تكون  اأن   فـتـفكُر    

خمريٍة 

 مت�سي عليها 

، فيما ل�سبب ما الليُل م�ساء ٌٌمن الغيِم  

  وال�سماء ُبي�ساَء ، والع�سُب ... 

و �سجياُت الورِد العاريْة 

j  j  j 

برعاتها  باأ�رسابها،  بجبالها،  ف�ساءاٌت   ...

وقطعانها ل تكفي 

لردم اأنهاٍر قدميٍة كانت تعب من هنا  

اأو من بقايا ع�ساٍء و�سامرين َيف املائدْة ، ول 

تيُل ل�سيءٍ   

، بقيَت ثماًل بعدها ب�سننٍي حتى نهاياٍت كهذِه

كاأوراٍق حمراَء  تتفكك  اأن حياًة  كّل ما هنالَك 

خمريٍة

وراِق اخلمريِة احلمراِء �سقيقاٌت غي  ... اأو اأن لالأ

َتلَك

الغيوُم تفّتتها 

، الهواُء وال�سم�ُض

j  j  j 

تقول ُتعرُف ..

من  طرٍف  يف  تنبُت  تزال  ما  الكائناُت     

ال�ساحِة

..  الكائناُت الليليُة 

       كنَت تطـوُف بها ال�سخور َكتميمٍة 

تقول ُتعرُف ..

         وتطـوف بها املدَن  َكتمـيمٍة 

j  j  j 

  لكنُت اكتفيُت بالذي تناثر 

من ف�سة النهار على يديِك 

...

اأو ما الذي ل يعجبَك يف هذه الفالةِ 

          ... فتم�سي تبحث عن فالٍة بعدها

j  j  j 

ل بد اأنك كنت مت�سي اأي�سا ً ، اأو  عدَت َتِعـبًا من 

ليلِة العّرافنَي ،  اأْن

 ثمة ن�سـاٌء مبناماٍت طويلٍة  يف الفناِء ، وقناديل 

يحملنها، وكن يعبَن اإىل

على  يتوّزعن   ، ق�سيٍة  َدَرجاٍت  من  الغرِف    

الغرِف  املوزعِة يف الِفناِء  

j  j  j 

كاأْن نعوَد مّرًة يف م�سهِد ال�سوِق ، وثمة قّوالوَن 

هناك ومرددوَن بوجوٍه �سـاحبة 

وخاناٍت  اأولياَء  كانوا  ُقلَت  وَمن   ، وعباءاٍت 

راحوا يعتلون من�ساٍت �سيدت لعلِف

 خيوِل مرقطٍة و�سهباَء 

ِو�سبية   ، وقّبانوَن   ، ال�سوِق  يف  و�سخٌب   ...

ٌيجّرون اخل�ساَر يف عرباٍت واطئة 

و خيول ُيقودها غلماٌن يف فناءاٍت ُمرتبة من 

اأر�ساٍن يف اأعناقها 

ِة ، واآخرين َل تعرفهم ،   ثم وَجْدتـَََُك باأول املن�سّ

كل قليٍل ي�سّدونَك بذراعيَك 

و  يدفعونَك لتقول �سيئًا ...

واأوراٍق حمراَء    ، اأوراقٍ  ذهبيٍة  ُقلت َلبد ّمن    

...

وراق َ ِّرون الأ  ، ول بد ّمن َكتَبٍة يحبـ
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 ، �ساراِت  لالإ جديداً  نظامًا  نحتاج  ل  قلَت 

ا�سطراُب اليدين يكفي 

توهُج اخلدينِ ...

 ارتغا�ض ٌ خفيٌف باأعلى العنِق    

... ل اأحد َيراه 

j  j  j 

ُعدَت هكذا تفكُر كيف اأن كائناِت  الرملِ ...

�رساَب هكذا بعد اأن تبتعد َ  و كيف اأن الأ

،�سمُتها ينت�رس يُف ال�سطح ، بعد اأن تبتعد َ

تلم�ُض  زرقاَء   طبقٍة   يف  يرت�ّسُب  النهار ُ و 

ر�َض  الأ

غ�ساِن  ...  وغيمًا يف الأ

النوافذ ريٌح من  .. تدفعها بطيئًة يف   و بيوِتًا 

ق�سٍب 

بعيٍد و�سيٍح

j  j  j 

...  ان طـيوفًا من حيواٍت كانت تقيم هنا، يف 

هذه

 التالل ِ،  تعود ب�سموِت مدن ٍقدمية ْ كلما هبطت 

يف التالل ال�سيُف ... 

 اأو تعود بالقرمزِي 

            وعطرِ اللوزِ   

j  j  j =

الكبيَة   الذهبيَة  وراق َ الأ اأّن  كيف  تفكر ُ ُعدت َ  

كّل  قليٍل 

تقُع لوحدها ،جمموعاٍت �سغيٍة ، واأزواجًا 

يرتك  ل  يكاد  هذا   الهادىَء  �سقوطها   اأن   ...  

اأثراً               

...وبراري ُذرٍة

          ، وتالٌل ُذرٌة 

ومنمنماٌت يف التالِل               

...  وجميالٌت  َيُعدن َمن احلِب  

 فيتمددَن  يف الظاللِ القمريِة

 تقوُل :

اأبراٍج  دويِّ  من  تتنا�سُل  كهذِه  م�ساءاٍت  اأّن   

ر�َض  كبيٍة تفُر الأ

تن�ساب   طيورٍ  رفوف  من  ي�سلَك  وال�سمُت    ،

باأعلى ال�سخوِرِ  

 ورابيات الق�سِب 

مييني َ« ، واأثالٍم  يف التالِل     ... واأهراِء »ال�سَ

نحتتها الثعالُب ...

و�سبخاتِ ملٍح 

ال�ُسهَب من نهاراِت �سمو�ٍض  و فلكينَي ميددوَن 

زرقاَء  

 وكائناٍت  ليليًة اأخفتها املنحدراُت ، الق�سب ُ 

ع�ساب ، اله�سيم ُ  ، الأ

، امل�ساطب ُ، اخلزائُن  ، اأدوات ُ الفلكينَي َ

نية ُاخلفيفة ُ ... ،اخلمائُل اخلمريُة ، الآ

j  j  j 

حني كانتِ  اجلبال ُواقفًة  ..

،  بقيت ْهناك واقفة ً

تت ْ بك َحتى  اأ َ التي  اأو من �ستاءاتٍ  كتلك َ    ،

هنا

j  j  j 

... غَي هنا ل اأمكنة ملهوو�سنَي

ما زالوا ير�سفون الزجاجاِت بحافة الليل ْ

غَي هنا لجماَل لجنرافاٍت ، غَي هذِه ، اأبعَد ..

اأو عْبها من خيالٍت خفيفٍة يف اجلدراِن

      غَي هنا

        ل اأمكنة للحواِف- الذهوِل 

                        ، للمدِن – ال�سواحي

مواجِ - الورِد   ...         لالأ

مواجِ - النبيِذ                          والأ

 ، للطيوِر  ، للعا�سقاتِ  ، للمجاننِي  

، غَي هنا

       هذي اجلبال ُالُزرُق

          عربة ٌ اأّولها اآخر ُالليل ْ 
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ُحوا  ا اْقرَتَ ْنَتاِج اجَلَاِهِز ؛ مَلَّ مَلْ َيَتَبقَّ َغْيُ الَقِليِل ِمَن الإِ

اٍم َحِديَقًة يِف الرِّيِف . َكاَن ُهَناَك  اأَيَّ َعِة  َعَليَّ َبْعَد ِب�سْ

ِرَبًة. َمِن ُيِريُد اأَن ُيْنِجَز جَتْ

َز يِل  ٌع َهاِدئ ٌ �َسَماٌء َخاِلَيٌة.َجهَّ ِعيَفٌة ؛ َمو�سِ ُجْرَعٌة �سَ

َظٍة اأَْبَدى  �ْسِطَواناِت .يِف اآَِخِر حَلْ ْخ�ُض َبْع�َض الإِ َذِلَك ال�سَّ

�َض . الَتَوجُّ

اُت يِف  ٍء : اْنِقَبا�سَ ِمْن َناِحَيِتي ُكْنُت  َبَداأُْت ب�َسْكٍل �َسيِّ

اِلٍح للتََّجاِربِ . َبَح َغْيُ �سَ اْلَقْلِب .َحْتًما اأَ�سْ

اأِْثُي َعَلْيَها َجيًِّدا. ُمَفاَجاأَة �َسِعيَدٌة اأََخَذْت َمَكان  َكاَن التَّ

ِة . اْلْنِزَعاِج وامَلاَلِمِح امُلْنَقِب�سَ

ْوٍت  ُف ِب�سَ ِيُز ؛ ُتَراِقُب ؛ َت�سِ ًة ؛ مُتَ َتَها ؛ ُمْهَتمَّ َناَلْت ِح�سَّ

اأو  َلْوَحٍة  يِف  ؛  ًة  َخا�سَّ َظِر  النَّ َداِئَرِة  َلِت  َتوُّ َهاِم�ٍض 

َعلى ِجَداٍر.

َقاِبَلًة  َنْف�َسَها  َتَدُع  ِديَقة  احْلَ َغْور  يِف  اِئية  النَّ اجِلَهاُت 

َيا اأَْكرَثَ ؛  قالت : وؤْ للرُّ

ْنَظاِر.’’ َها ُتِريُد َجْلَب الأَ  ’’ َيْبُدو اأَنَّ
ُح عن  َهْل َكاَنْت َتْقَراأُ َما َيُجوُل ِبَخاِطِري ؛ َكَما �َسُتْف�سِ

ُر  َذِلك َلِحًقا ؛ اأْم ُهَو اأََنا الذي َل يُقوُل �َسيًئا ِفيَما ُتَفكٍّ

ْدَراِك  الإِ ة   ِلِرقَّ امُلَتاَلِزِم  َناِمي  التَّ ُهو  َهْل  ِهَي؟  ِفيه 

اأََنا الذي َفْجاأًَة  اأََنا ؛  ي ِعْنَدَها ِهي َكَما ِعْنِدي  ِ اْلَب�رسِ

مَلْ  يَل  َتَفا�سِ ْتِديِد  َدد  ِب�سَ اإِّن  َلْو  َكَما  َتَراءى  َوِعْنَوًة 

َتُكْن َلِفَتًة َحتَّى َذِلَك اْلوقت؟

؛  ال�ْسِتَكاَنُة  َها  اإِنَّ  . اْنِفَعاَلِتَها  َتِهُب  َكاَنْت  ؛  َهاِدَئًة 

ا ؛ ِب�َسْكٍل  ُ َعن َذِلَك الَوْجُه اأَْي�سً �ْسَتَعاَدُة .ُيَعبِّ الثَِّقُة امْلُ

؛  اًل  َتَعقُّ اأَْكرَث  َطويٍل؛  ِبَزَمٍن  اأََقل  ؛  الَكِلَمات  ِمن  اأََقل 

عت  َخ�سَ ها  اإِنَّ َلو  َكَما  َيْبدو  َحِديًثا  َمْوُهوَبة   . ا  ُمَتَغّيَ

َعاِبَي . �َساهَدة َعلى ما قد  ِلَلْخَبَطاٍت  ِفيَما َيُخ�ّض التَّ

ْجِرَبة  ِعْند  ان التَّ اء ؛ اإِبَّ ْع�سَ ُموع الأَ َخ�سَعت اإَليه  جَمْ

اء  ِعَدة باأَْع�سَ �سْ َتَلف الأ َتِلِف الْخِتَبارات  َوَعلى ُمْ ُمْ

َتِلَفٍة وب�َسْكِل ُمَتَتاٍل.  ُمْ

من  َبٌة  ُمَوظَّ ؛  َماِهي  التَّ َطْورِ   يِف  ؛  ُةٌ  ُمْنَقِب�سَ طْلَعٌة   

 : ِق  الَتَدفُّ عن  َتُكفُّ  َل  راِئَقٌة  َكِلَماٌت  َبْيَنما   . اِخِل  الدَّ

ِد . َتَناُفٌر َخِفيٌف اأَْحَياًنا َواأَْحَياًنا اأُْخرى �َسديُد الَتَفرُّ

َهَذا  و�ِض  ِبُخ�سُ �ُسْقُتَها  اَلَحَظٍة  مِلُ َلِفٍت  ِب�َسْكٍل  َجِفَلْت 

َهُل  جَتْ  ! َيْحُدُث  َما  ُتَتاِبُع  ل  اإذا ِهي  َهَكذا  وِع.  امْلَو�سُ

ٌة. َ ا�رسَ َها حُمَ اإِنَّ

؛  اَها  يَّ حُمَ اُج  اْرجِتَ ٍج  َتَدرُّ يِف  ُل  َيَتَوا�سَ ْثَناِء  الأَ يِف 

ُثمَّ  ؛  ُمَتَملًَّكا  ُثمَّ  ؛  َم�ْسُحوًنا  ؛  ًزا  َم�ْسُدوًدا؛ُمَتَحفِّ ؛  َتِعًبا 

؛  ًخا  ُمَتَف�سِّ ؛  َمْنُقوًل  ًيا  ُمَت�َسظِّ ؛  اأُْخرى  َمّرًة  اًبا  ُم�سَ

ُه  اًء ؛ ُدون اأَْن َتْعُبَ َخاِلًيا اأَِخًيا َوَقْد َفَقد َتَناُظَرُه ؛ ُم�سَ

َلٌت َغي ُمْنَتَظَرٍة  وُّ ٍل اأَْعَماٌر ُمَتَعدَِّدٌة َوَتَ َوِب�َسْكٍل ُمَتَطفِّ

يف  َبني  َحبَّ َما  َوْهَو  �َسَبٍب  ا  ُدوَنَ َتْنَك�ِسُف  وَحٌة  َمف�سُ

يًعا وُمَتَفّرًقا. لِه .َغْيَ اإَِنَّ ُكلَّ َهَذا َكان �رَسِ َتاأَمُّ

َعاِئَلًة  ٍي  َوْقٍت َق�سِ اأَن تْدري ويِف  ُدوَن  اأَْظَهَرْت؛  َلَقْد  

َوِتْلَك  �ْساَلِف  الأَ َعدا  ؛  لال�ْستغراب  ُمِثَيًة  الُوُجوِه  من 

التي ِهي لْلَواِلَدْيِن )البعيدين اأْو الَقريبني(

؛مَل  ِكيِد  اأ وبالتَّ امَلجُهول  رها  َتَطوُّ يف  ِكَنٌة  مُمْ َعائَلة 

؛َذاْت  َن  الآ َحدِّ  اإىل  ِفيَها  َيَراَها  اأَن  اأَحٍد  باإِمَكان  َيُكن 

ُهور  �ِسَماٍت ُمَت�ساِعَفة �َسَتْبقى طيَلة َحَياِتها  َقاِبَلًة للظُّ

خرى  ْخرى ؛ تَقاوم  من �َسَتْمَتِلُك الأ ًرا لالأُ َ الواِحدة �رسَ

�ساباِت  الإ ُمَتَعدَّدة  واْلُغَدد  اء  ْع�سَ الأَ وِبِفْعِل  َهَكذا  ؛ 

اُح  ْف�سَ الإ الذي مت  َتَعالق  امْلُ ِبامَلَزاِج  َلٍة  ِهي يِف �سِ ؛ 

احلديقة الباذخة 
 

هرني مي�سو   ترجمة عبد الوهاب امللوح
 

�ساعر  ومرتجم من تون�ض

�شعــــــر
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ل  ُمْنَب�سط وهي  ؛  َخال  ؛  َمْعُدودة  َدَقائق  ِخاَلل  عنه 

اَءٍة. ل ا�ستعرا�سه ِبَبَ تَراه َول َت�سكُّ فيه وُتوا�سِ

ُر  َتَتَوفَّ َها  اإِنَّ اأَرى  ؛  ْخَتِلَفة  امْلُ َمات  ال�سِّ َهِذه  اأْجِل  من   

َعَلى دزينة  معقولة اإِن مل يكن ع�رسين �َسْكاًل َطارًئا ؛ 

ُقُلوًبا اأَو اأَْمِزَجًة هكذا َكان  َيجب عليَّ اأَن اأَُقول.

ِكن اأن اأَْفَعَله حَياله  ْلَهاٌم َغِريٌب ؛ َلْي�ض يِل ما مُيْ ه َلإِ اإِنَّ

ا  َعمَّ تْبَحًث  اأَن  َلها  لي�ض  اأي�سا  هي  ؛  �َسكٍّ اأْدَنى  دون 

ِكُن اأن َت�ْسَتْخِرَجُه منه ؛ لن َتْفح�ض امِلْراآَة ِلَتَتعرَّف  مُيْ

ها اجلديدة و�سكلها اجلديد وتلمحه ؛  ق َماَلحِمَ وَتَتَع�سَّ

كما َتْعَمد ن�ساء كثيات مثلها لفعلِ  َذِلَك .

َلن اأَُقول َ اأَيَّ �َسْيٍء َوَلْي�ض يِل اأَيُّ َتْعِليٍق َعن َهذا اللَّعب 

ٍر ؛  ُل ؛ َمِرًنا ِبال ُمَبَّ ْقِنَعِة ؛ الذي َيَتَوا�سَ اْلَغَراِئبي بالأَ

ٍل. بال جْدوى بال َحا�سِ

ٍم َوَع�ساَلت يف  ْثَناء؛ َجَعلني  َقْلِبي الذي من حَلْ ِفى الأَ

؛ َغَثَياناٍت واأَْفكاًرا  ات  ؛ ُم�َسبًِّبا مَغ�سَّ  ُ اأَتاأَملَّ ؛  �سدري 

�سيَِّئًة.

َوُكر�سيل  ِبَو�َساِئد  ُزوِن  َجهَّ ي  اْنِقَبا�سِ اأَدَرُكوا  وَقْد 

نني من َمْو�سٍع َجيٍِّد ؛ ما  ُقَبالة احَلِديقة وْهو َما  َمكَّ

َنَتَج َعْنه ِبَداَية ارِتَياٍح .

اَوَلِتَها َكانت  ُد حُمَ رَّ َكِني َوجُمَ ة َعْتَمٌة َتْرُف�ُض اأَن َترْتُ َثمَّ

َنُعِني من الُهُجوِع . ي ومَتْ َقلِّ �َسَتِزيد من اأمََلِ َعلى الأَ

يدٍة ُثمَّ اأُِزيَحْت . مَلْ اأَُكْن اأَْرَغُب  اإ�ْسِطَواَنٌة . مَتَّ َت�ْسِغيُل َق�سِ

. يِف َتْدِريٍب اأوروبي وِمن َذِلَك الَع�رْسِ

َتاَل َذِلَك ؛ اإ�ْسِطَواَنٌة اأُْخَرى من امُلو�ِسيَقى الَكاْرَناِطية 

َكَمْن  وىَل  الأُ وَتاُت  النُّ َبَدت  َم�ْسُموَعة  َغْي  َظٍة  حَلْ يِف   .

مَل  لو  َكَما  ُمو�سيقى  ِهي   . ذن  الأُ َداخل  ِمْن  َيْطُرُقَها 

َياِة ِمن َقبل . َتْقِطُفَنا  َن�ْسَمْع َمِثياًل َلها  عن قرب يِف احْلَ

ِلُب  ًة  ؛ جَتْ اأَ�َسدُّ ِحدَّ ُة الِهْنِد الداخلية ؛  ِريِق . ُقوَّ يِف الطَّ

الرِّْفَعَة ؛ َتْدَفُع َنْحو ال�ُسُموِّ ؛ َحليف الدفء ؛ دفء غي 

�سو�ض . َمْ

َتَتَدّفُق  َكَذِلك  ؛  يِرَنْهٍر  �رَسِ يف  امَلاُء  يتَدّفُق  َكَما 

ير َكيان ؛ َراعية؛ امُلو�ِسيقى يف �رَسِ

َحابة . �ض يف الرَّ َحابة والتنفُّ َباِعَثة الرَّ

ا. َغاب َوَجِعي واخَلوف اأَْي�سً

كان َمْن�ِسيا.

َتلفة  ُمْ َات  َتَك�رسُّ خالل َ   من  ؛  املتفرِّد  باأُ�ْسلوِبها 

املو�سيقى  ت  َغطَّ َغريبة  ِبَطِريقة  ًة  وَخا�سَّ ُرِق  الطُّ

املوالية ُكلَّ �َسيء .

.......................................................................

ُم�ستِقلَّة  َها  اإِنَّ ا  مِبَ َتاِئَهة  ؛  يِفَّ  َتاِئَهة  َنْف�َسها  اأَْلَفْت  ُثمَّ 

�َساًعا. و�سط َبْحٍر اأكرَث اتِّ

اآََخَر  ِب�َسْكٍل  َحا�رسة  ؛  َحا�رسة  ديقة  احْلَ َوَكانت 

تِلٍف متاما. ُمْ

اأََقا�سيه.  اأَْدَرَك  �َسِفيٌف  ُعْمٌق  ُهناَك  َكان  اْلَبْدِء  ُمْنُذ 

بل  ؛  مَتاًما  َتِلٍف  ُمْ اآََخر  ِب�َسيء  َن  الآ ْمُر  الأَ َيَتَعلَُّق 

بَحديقة اأُخرى غي هذي . 

ح  التَحَمت املو�سيقى بها ؛ ومل يُكن لديَّ  دون اأن َتَتَو�سَّ

ة فكرة ؛ كان بدرجة من احَلميميَّة  َعن هَذا الْلِتَحام اأيَّ

جرة  ني َن�ِسيته ؛ الِتَحام َقوي ُمَتَفرِّد ِبتلك ال�سَّ َحتَّى اإنَّ

الَكِثيِف  امل�ساعف  بتاجها  ؛  توجد  حيث  املت�سلطة 

؛ يف حركات  الَقلِق دونا توقف  ؛  الَقلِق  ؛  وراِق   الأَ

َبَحت ’’  غي مت�ساوية ؛ �ساجِّ ؛ اأََحاطت به ن�سمة اأَ�سْ

َها غي َم�سموعة. �سهوانية’’ ؛ تبدو كما لو اإِنَّ

قات  وَراق م�ست وكما مالت تن�سَّ ْفَنان والأَ الأَ ِمئات 

ًة ؛  واُت ’’ فينا’’ الَّالمرئيَّة �سِخيَّ غبية جعلت منها اأَ�سْ

ًة ؛ َطاِفَحًة ِب�َسْكِل ُمْدِه�ٍض. َطبيعيَّ

َفٍة  َماِم ؛ َراَْيُتَها َكانت ِباَل �سْ ا من الأَ َواأَنا اأَْدُخُلَها ؛ َمارَّ

َوِباَل ِطَراٍز ؛ مَل َتُكْن َتِعُد ِبالَكثي ؛ َحِديقة َما ؛ انَوَجَدت 

ٌة ...  َخْر�َساء ؛ ُدْفَعة َواِحَدًة ؛ واإَِذا ِبَها َحديقة فردو�سيَّ

َطِبيعي  وِب�َسْكٍل  ؛  ُخُطوات  ُبْعد  على  مام  الأ يف  َواأَنا 

؛ يف َحديقة  ُهنا  َواأَنا  َمتى  ُمْنذ  اأَْعرف  مَلْ  َدَرَجة  اإِىل 

يف  اآخر  �َسيء  اأي  دون  عليك  ت�ْسطو  وهي  ؛  َدائق  احْلَ

ِكُنه اأن َيَتَجاوَزها ؛ َحديقة  العامل ؛ حتَّى الزمن ل َمُيْ

لم ِباأَي �سيء اآخر. فردو�ض حقيقية ؛ َلن َتْ

هة  ؛ ل َُثْعَبان ؛ َل اإَِله  كان من امُلْمِكن  اإًِذا ؛ حْيث َلاأُبَّ

نَّة َغْيَ امَلْاُمولة . َوِبُدون  ة �ِسوى اجْلَ ٍب ؛ َلْي�ض َثمَّ دِّ ُموؤَ
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َجرة يف اْلَو�سِط ؛ َذات  َحرُّك اأََمام تلك ال�سَّ اأَيِّ َحاَجة للتَّ

؛  ْخَمة  ال�سَّ ة  َفرَّ امُل�سْ وراِق  الأَ َذات  ؛  �ِسِع  امُلتَّ اِج  التَّ

امُلَذَهبة امْلعلنة عن اخلريف القادم.

وَراق  والأَ اِع�سة  النَّ ْفَنان  الأَ ؛ُتوِقُظ  ِن�ْسَمٌة  َجت  َتَوهَّ

؛  ِغْبَطة  عن  ة  ُمَعبِّ اغية  الطَّ الرَّحابة  ذات  ؛  ابلة  الذَّ

؛  الِغْبَطة  من  اأَ�َسدُّ  وَرْغَبة  َدَرَجاِتَها؛  اأَْعلى  يِف  غبطة 

�ْسَكال امَلْمُنوَحة واللَّْحظة الَقاِدمة  غْبَطة من َجِميع الأَ

ة اأُخرى  ُنوحة َمرَّ ؛ ُمنتزعة ؛ م�ستعادة ؛ ُم�ْسَتعادة َومَمْ

املوهبة  اأجل  من  ؛  جالل  والإ التقا�سم  اأجل  من 

الولهانة

ا َعن  ً ِج َكان َ ُهنا َواِحًدا وُكالًّ ُمَعبِّ َهيَّ ْق امْلُ َعامَلُ ال�رسَّ

ر�ِض. اأَوج النت�ساء ؛ با�سم الكلِّ وبا�سم الأَ

ْمَكاِن  ْوَراُق ؛ َلْي�ض ِباإِ ْفَناُن َوالأَ ِكُن اأَْن َتْر�ُسَمُه الأَ َما مُيْ

ْمَكاِن َج�َسِد اْمَراَة اأَو َرُجٍل ؛  ه لْي�ض ِباإِ اأَيِّ ِذَراٍع َكَما اإِنَّ

َقُه. قِّ ة اأن ُتَ ٍة اأَو َحَيواِنيَّ يَّ ة َب�رَسِ ْمَكاِن اأيِّ َرْق�سَ َلي�َض ِباإِ

اَنات َلْي�َض َلها اأَن َتُكفَّ  اَناِت ؛ َفَيا�سَ َلَقد َكانت َفَيا�سَ

َم�ْسُفوَعٍة  َلُمَباَلة  َمَع  اَهاِت  َ الجتِّ ُكلِّ  َويِف  ؛  َمِرَنًة  ؛ 

امُلَتَحرَِّرِة  اللَّْحَظة  يف  ُمْنَتَظَرٍة  غي  َداَدات  با�ْسرِتْ

الالُمَتَجاَوَزِة.

؛  َخاَل�سات  ؛  احتَباَكات  ؛  َعات  َت�رَسُّ ؛  ُجُثوات 

؛  ان�ِسَحاَباٍت  ؛  َماِم  الأَ يف  َغْط�َسات  ؛  اقتاَلَعاٍت 

؛  ى  ْق�سَ الأَ َنْحو  َوَداِئًما  اأُْخرى  ُمَعانَقات  ؛  َتَراجَعاٍت 

َعا�ِسًقا  َكاِئًنا  حى  اأ�سْ ٍن  ُغ�سْ ُكلِّ  يِف  ؛  َوَرَقٍة  ُكلِّ  يِف 

َتْعبي  يِف  َكَعات  الرَّ اأْخ�َسع  اأُْخرى  ة  َمرَّ َوُيِعدُّ  ُيِعدُّ  ؛ 

اإِنَّ ُكلَّ  َبِعيٍد ِقيل  َزَمٍن  اإْجاَلٍل َلِنَهائي َحْيث من  َعن 

دونا  اأَخًيا  ُتْثِمر  اأَن  ُتريد  اْلُكَلَّ  َبَحْت  اأ�سْ َمْقطوَعٍة 

. تعب اأو انهاٍك ..ويف �ُسُموٍّ

َلَها  َوَجدت  ُمْغَتِبَطٌة  َوْهي  اناِت  الَفَي�سَ َهذه  َن  لأَ

( عند  ذلك  ا�ستغرب  ) ول  َجرة  ال�سَّ ة  ِقمَّ ِعْند  ًعا  َمو�سِ

من  ا  ِجدًّ َنادر  ؛  َف�ِسيٍح  َتاٍج  َذات  َعِتيقٍة  َجوٍز  �سجرة 

ه ِباَل  ُه ُثاَلِثي ؛ َكاأَنَّ َحْيُث َجوَهِره . َتاٌج ُم�ساَعٌف َكاأَنَّ

ارَهاٍق  ا  دوَنَ َيْنَدِفُع  ُع�سو  ُكلُّ  َحْيُث  �رِسْب  ؛  �َسبيه 

َمام ؛ َيْن�َسِحب؛ لُيَعاود الْندَفاع  وِب�َسْكٍل ُمَتتال اإىل الأَ

دون ا�سرتاحة.

؛  ْجَزاء  الأَ َجِميع  اإِنَّ  َحْيث  ؛  اأَ�ْسَخا�ٍض  ِبال  َتَهّيَجات 

اأَْكرَث من  َبل   ا  اأ�ْسَخا�سً َكانت  واأَْفَنان  اأوَراق  ؛  فروع 

ة باأْكرث ُعْمٍق ؛ اأَ�َسدَّ ارِتَباًكا ُمْرِبَكًة. اأَ�ْسَخا�ٍض ؛ ُمْهَتزَّ

اإِيَقاٍع ُمَت�َسارٍع ُم�ْسَتوٍل  ُمْنَفِرَدة ؛ َلْي�َض َجَماِعيا ؛ يف 

َعلى ُكلِّ َتَكا�ُسٍل حيث لي�ست الريح احلقيقية وحدها 

هي امل�سوؤول  الرئي�سي .

اِعًدا؛  �ْسَفل ِب�رُسعة ُثمَّ َيْنَدِفع مت�سَ َيْنَحني الَوَرُق اإىل الأ

ْلِف ؛ ثم م�ْسحوًبا اإىل اخْلَ

دا  ُثمَّ َيْرتل دونا تَعٍب اإىل  التجاوز الالتِعِب ؛ ُمَتجعِّ

من  ِلَنوِع  يَلة  ح�سِ َوْهَو  بوح�سية  متجعد  غي  ه  َكاأَنَّ

اْلَقَدا�َسة يف �ُسُموٍّ َفريٍد.

َجَماُل الْخِتاَلَجات يف َحِديقة التََّحوُّلت .

انِخَطاَفات  اإىل  َجرة  ال�سَّ من  ل  َيْرَتِ اإْرواء  وَل  اإرواٌء 

ح  َم�ْسموعة  نداَءات  ؛  الَظاِمِئني  اإىل  ِنَداءات  ؛  الرُّوح 

مَتَّ  بد  الأ منذ  املنتظرة  التْكملة  بها.َهذ÷  حمتفل 

تلقيها ثم اإيداعها.

ح�رسة  يف  ح�سا�ض  الإ الالمتناهي-عدم  ح�سا�ض  الإ

موعده.

ل  نب�سات  ؛  الالمتناهية  ْغَبة  الرَّ َتْنَغلق  ؛  َوَتْنَفِتح 

َماوات –غبطة َبِلَيْت- َوْح�ِسية  ْر�ِض وال�سَّ تفرت بني الأَ

ذ ؛ ،�سحو  َتَلذُّ اأَْعلى من ُكلِّ  َتَلُذذ  هولة ُموفدة اإىل  جَمْ

عمق  ْعلى َكَما هو  يف اجتاه الأَ اه الأَ َ اخرتاق يف اجتِّ

�ًسا. ا ُمَقدَّ حي يَظلُّ الَغام�ض �رِسًّ

 فقط َيْن�ساف اإليه َيْلَتِحُم به اأَكرث ) اآتية من حيث ل 

؛  اإيَقاع قوي  ؛  ال�سعرية  للجمل  ندري( تقطيع رزين 

ات الَقْلب  �َساوي داخلي ؛ َكَما هي َدقَّ مُّ َلِكنَّه وبالتَّ اأ�سَ

التي كان من املمكن اأن تكون مو�سيقية .َقْلب ناب�ض 

اأَْخَفْته  َوْهو ما  َعْنَها  َلَنْعِرُفه  �ْسَجار وهو ما   الأَ يف 

نقول  اأَن  املمكن  من   ( كبٍي  َنَباتي  َقْلب  �َسليل  ا؛  َعنَّ

كوكبي( قلب م�سارك يف ُكلِّ �َسيء ؛ ُم�ْسَتعاد ؛ مقبو�ض 

عليه اأَِخًيا ؛ غاْم�ض عند اأَُلِئك امَل�ْسُكونني بالْنِفَعال 

احب ُكلُّ�سيء َوَيحمل الكوَن. امُلْطَلِق ؛ َذِلك الذي ُي�سَ
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ى م�سيئة الكهوف اأتق�سَّ

نازًل اأدراج العمر

للقيامة

البدايات ومقاماتها

للمالك الذي هياأ الرنج�ض يف �سدف احلكاية 

ابت�سمت ظلمة الكهوف،

 �سقطت نيا�سني التمني 

حنني  يف  املتاآكل  بال�سند�ض  الفجر  مترغ 

الو�سايا 

وذاب الوقت على مع�سميه .

للمالك الطهور ، الغفور ، 

جتاهات . اأتوج الريح ن�سائم مع�سية الإ

وامل�سافة برق مل�سابيح قلقها العاتي .

للمالك الذي �سيعني اأرفع ال�سلوات 

علني اأدخل جهنم غفرانه .

�ض املالك امل�سمخ بالآ

يران …  ول يران 

اأراه …  ول اأراه . 

)1(

هكذا تكتمل الرغبة 

يف اتكاء الكهولة 

على �سدر النتظار .

النتظار الغايف على عجني القرون 

بال يقظة تف�رس املدن 

وت�سكل زوايا البيوت ، 

ونواح الروح .

اليقظة امل�سرت�سلة يف عناوين الغيب . 
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في�سل قرقطي
 

�ساعر من فل�سطني 
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)2(

معلنا �رسا�سة الندم 

ر�ض …  اأجيء اإىل حافة الأ

م�ستنياً ببيق مع�سميها 

يحملني الهواء 

خفيفا … خفيفا 

عابرا �سقوة الع�سور 

جنَّة  وفراغ الأ

يف ت�سابيح الوعد املقد�ض 

على اأعتاب ال�سالة الباكية 

تت بريق مع�سميها .

)3(

هيئي منعطفا وقالدة !

اإنه ياأتي على �سجيتي !

هيئي ورقا للكتابة .. 

اأتهدم فيه  لعل الكلمات 

تملني على طبق اخلطيئة 

اإىل جحيم غفرانك ... 

وجنون املع�سية .

ولد اأباح التغرب                 ولد اأغواه 

اأ�سالعه لرنني الهواء          بريق مع�سميك 

وعينيه لفرتا�ض املدن        لتطمئن القرى 

وخطواته لل�سياع الذابل       على بكارتها 

)4(

تقف الع�سور حار�سا لنجدة ال�سبابة فيه 

م�سرت�سال ، واأمينا لرع�سة املدى 

على اأعتاب القطيعة . 

هي  ذي   الكلمات التي اأ�ساءت .. 

وانطفاأت نواقي�ض العبور

 كجثث �ساخنة يف هزيع ليل معركة 

يتم�سى                   والليل يحتل غفران الغياب 

�سداها فوق             �ساقال النهار من جديد 

قهر الكلمات            تت عر�ض اخلطيئة 

                         بعيدا عن املكان امللوع 

                         يف ذبول نظرتك 

                         ت�ستبدل ال�سطاآن بنفوذ املاء 

ُد يف قهقهة غيابك  واأنا                     اأتَّ

عتى من وح�ض  اأغطي قامتي           غيابك الأ

ق�سى من جلد فيل  بالكبياء                والأ

الهزيل .                        

)5( 

البيت        يعتليني �سدى الكالم الراحل غيما 

ع�ضٌّ          يعقد اأعرا�سه يف م�سامات اللحم 

لنحيب       فتهلل الذكرى باأقراط وخالخيل 

الروح                   فاتة كتاب الزمان 

يف                      على احلرف الذي مل يقل 

�سقيع                   والدرب الذي مل نعبه 

املدينة                  والبيت الذي مل ن�سكنه 

املدينة

قبة ال�سماء لظاللنا الفاجرة 

وال�سماء 

مدًى خل�سام املكان والريح 

)6(

اأبداأ    ال�سياع الواقف �سمعا يف حريق الذاكرة 

ى كتاب املوتى  وىل     تتهجَّ بالده�سة الأ

مكنة            وت�ستع�سي عليها لغة املدن  لالأ

رة بو�سو�سات �سورتك  التي عمدتنا       املزنَّ

اء ال�سوت  غريقني            حني احمِّ

يف ظالل           

ال�سياع            اأبداأ من ال�سوت 

                    حني يغفو على ق�سوة التذكر 

                    يرعى لهفة �سفتيك للبدء 

                    يف حوار اجل�سد املنهوب 

       يف ل�سعة الوجع ال�ساميء للحروف املجففة  

                    كقديٍد بال تاريٍخ للذبِح . 
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)7(

مزهواً              ل �سوت اإل ال�سدى 

كنخلة               ل مكان.. ل زمان 

ي 
ِّ
اأحتفل               ليبداأ طوفان التعر

بقامتي              وانفجار ال�سو�سن 

�ستعال  ونزِف              يف دمي املطفاأ حتى الإ

جذوري              

                لنبداأ من انفجار ال�سوت 

     حيث جزر الغياب تفت�ض عن معنى ولدتها

                  دونا طقو�ض لعذوبتي املوؤجلة .

)8(

ل فرار من كمالك املغيب

اإل اإىل �سعفك احلا�رس يف يقني العدم 

حينما املاء يعلن �سلوات املطر 

فوق ه�ساب انتظاري                

تت رجف املدينة 

املدينة الهاربة اإىل اأيقونات املوتى 

وهم يرفعون توابيتهم 

�سائرين قوافل من دم 

اإىل عزائي . 

)9(

ك�سياٍج 

زل               امتداد خطوتي يف  ٍر يف الأ معمِّ

كيد ال�سارم  الأ

كيَد الذي يلوِّح باملع�سية  ابني                           الأ

�سهاد و�ض الأ فوق روؤ

�سحَب                         رافعًا علَم ال�سبق 

نغالق                      تت �سماء امل�سيئة .  الإ

ك�سياج معمر يف الهباء

اأرتق امل�سافة التي تغلي 

تت نهب اخلطى القتيلة 

تت عربات ال�سوء ال�ساطع 

اك  �ساعة انغالق روؤ

درب الوقت على النب�ض  لأ

والنب�ض على النبوغ 

فوق لظى امل�سافات املحرتقة 

يف مدى �سوت الرياح التي تلف خ�رس ال�سماء 

وتن�سى انطفاء جنومي على رع�سة الثبات.

)10(

مكنة  يحتقن ال�سوت يف غبار الأ

فك  و�سدى نبيذ الإ

اإذ تنبج�ض الكلمات 

من عدم الكلمات 

لرتتقي �سلم الفراغ

وتهوي 

ك…

غ…

ب…

ا…

ر…

م�سقوٍل باجلراح.

بواب وطرائقها  الأ

مليئًا بالنبتة النا�سكة 

ِة اجلفاف خاويًا من لذَّ

ى يهزم خطوتي  عمر من احلمَّ

وظالل من ال�سكوى 

ر يف الدم  تعمِّ

ني  رجٌف يلفُّ

عط�ٌض اىل لذَّة املاء 

يف دروب على ال�سحراء يف ال�سحراء.

مليئًا بامتثايل التوج�ض

له  والوج�ض الطفل ظلُّ الإ

على عط�ٍض يف الهباء. 

مليئًا بنجاة امل�سي 

واأوراق بالية يف ادعاء ال�سمي.  
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ا »َل َباأْ�َض اأَْن َيُكوَن َهَدُفَنا �َساِمً

ْنَكى اأَْن َيُكوَن َبْخ�ًسا َوَنَناَلُه.« َوُنْخِطَئُه، اَْلأَ

لو[ جْنُِ ]ميكيالأَ

  Michelangelo Buonarroti وِتي   ُبوَنارُّ لو  جْنُِ أ ِميِكياْلََ ُيَعدُّ 

ِة،  يَّ ْوُروپِّ أ ِة اْلُ ْه�سَ ]1564-1475[ ِمْن َاأْكَبِ ُمْبِدعِي النَّ
Dante. يِف َقاَمِة َداْنِتي

�َساِعر،  ِمْعَماِرّي،  ام،  َر�سَّ ات،  َنحَّ َثاِئر،  ناِبَغة،  َفّنان 

ْن�َساِن  الإِ الَوَلع  ِب  َتَعقُّ يِف  َبَرَع  ِبَجَداَرة،  ُنون  َوجَمْ

َن�َساَطُه  َيْعَتِبُ  َلفّن، كان  ِلْ َة  ْحِريَّ ال�سِّ َفَة  الَو�سْ َواْكَت�َسَف 

ثَوَلِة الَبَهاء. �َساًل َعْن اأُْمُ َبْحثًا ُم�ْسرَتْ

ة،  امُلرَتا�سَّ ِبَقاَمِتِه  اِخر،  ال�سَّ زاِجِه  مِبِ فَتُه،  ُتَْ َنُع  َي�سْ

ِباللَّْطَمات  �َسَتْقَوى  التي  ِعَظام،  ُكلَُّها  اْلتي  َوِبَراأْ�ِسِه 

ة، َياأُْكُل َقِلياًل،  ِجيَّ وِتي َفاِدَح ال�سَّ امُلَتَواِليَّة. َكاَن ُبوَنارُّ

ِبَكاِمِل  َداِئًما  لِكْن  َوَ ا،  ِجدًّ َقِلياًل  َوَيَناُم  َقِلياًل  ُث  َيَتَحدَّ

َكُكلِّ  ا،  َوَغاِم�سً َوِحيًدا  ن،  الآ َنْف�ِض  ويِف  َماَلِب�ِسِه. 

قِرّي. َعْبَ

اِمَنة  َذات اأََحٍد، ُيَواِفُق  6 اآَذار )مار�ض( 1475 ، يِف الثَّ

َعَلى  ِمْن  ِه  اأُمِّ �ُسُقوِط  قَب  ِعَ واِن،  الأَ قْبَل  ُيَولُد َ َم�َساًء، 

 Caprese َكاْپِريِزي  َنْحَو   َلة  ُمرَتَحِّ َوْهَي  اٍن  ِح�سَ ْهَوِة  �سَ

اِفًظا. َ َواِلُدُه حُمَ َحْيُث ُعنيِّ

َنٍة  ا�سِ حِلَ ِبِه  َوُيْعَهُد  اِد�َسة  ال�سَّ يِف  َوْهَو  ُه  اأُمُّ وُت  مَتُ

وِتي  ُبوَنارُّ ي  َيْق�سِ اٍت؛  َنحَّ َوَزْوَجُة  اْبَنُة  لوَرْن�ِسيَّة،  ْفُ

َخاِم َلِك ِمْن ُرَكاِم الرُّ َتْخلِي�سُ امْلَ

وِتي[  لو ُبوَنارُّ جْنُِ
أ يِكياْلََ ة مِلِ ]ُمْنَتَخَباٌت �ِسْعِريٌَّ

 
تقدمي وترجمة:  اأَْحَمْد لُوْغلِيمِي

 

�ساعر ومرتجم من املغرب مقيم يف اإيطاليا  
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ل َحتَّى �َسَكَنُه  اًل احِلَجاَرَة َوْهَي َتَت�َسكَّ اأمِّ ُمْعَظَم َوْقِتِه ُمَتَ

ْحِت َوالّر�سم. َهَو�ُض النَّ

�ْسم  ي َوْقَتُه يِف الرَّ �سِ ْفُل مُيْ ب، َ ظلَّ الطِّ ُرْغَم َتْعِنيِف الأَ

�ْسم  َلُه يِف َمْدَر�َسٍة ِللرَّ َف اْلواِلُد ِبَهِزمَيِتِه َو�َسجَّ َحتَّى اْعرَتَ

ِل ِمْن ِني�َسان )ابريل(  1488 . وَّ يف الأَ

الدَِّرا�َسِة  �ِض  ِح�سَ يِف  احلال،  يِف  لو  جْنُِ أ ِميِكياْلََ ُز  �َسَيَتَميَّ

ْدِيَرِة، ِبَن�ْسِخِه الَباِرع ِلَر�ْسَمات  الَّتِي َكاَنْت ُتَقاُم يِف اَْلأ

َباِل�َسة الأَ

�ْسَمات  Demoni َوَر�ْسَمات ُجوطُّ Giotto ؛ َوَبَدَل  اأَْن ُيِعيَد الرَّ

ة الَّتِي َكاَن ُي�َسلُِّمَها َلُه َاأ�َساِتذُتُه َواْلَقيِّمُوَن َعلَى  ِليَّ �سْ الأَ

َذِلَك  لَحظ  َيْ مْل  َوَ ة؛  اخَلا�سَّ َر�ْسَماِتِه  ُيِعيُد  َكاَن  ْدِيَرِة،  أ اْلَ

اأََحد!

 Medici امِلِديْت�ِسي  ِفَناِء  ِمْن  �َسَي�ْسَتْن�ِسُخ  ِعْنَدَما 

ل َراأْ�ُض اإَِلِه الرِّيف الرُّوماِن الَقِدمي  وَّ َخاِميَّ الأَ ثَالُه الرُّ مِتَْ

ْحكَتُه الهاِزَئة  ُز �سِ وًنا، َو�َسُيْبِ لْيِه ُغ�سُ َعَ Faun ، �َسَيِزيُد 

اأِتي امُلَعلِّم  �ْسَنان، ِحيَنَما �َسَيْ ُتْبِدي اللِّ�َسان َوالأَ ِبَحْيُث 

ِبّي،  ال�سّ ِلَعَمِل  �َسُيْدَه�ُض  َغار  ال�سِّ اِنيه  ِلَفنَّ ِزَياَرٍة  يِف 

ُظوَن  َيْحَتِفِ َما  َناِدًرا  الَعَجاِئز  ِباأَنَّ  �َساِخًرا  َو�َسُيَعلُِّق 

ا  �ِسنًّ لو  جْنُِ أ ِميِكياْلََ �َسَيْك�رِسُ  َباأْ�ض!  لًة. َ ل  َكاِمَ اأ�ْسَناِنِهم  ِبَ

ِمَن  فِجُر  �َسَيْنَ امُلَعلِّم  َعْوَدِة  ِعْنَد  الرِّيف...،  اإَِله  ِلِتْمَثاِلِه 

ِغي. ذِعّي ال�سَّ قبُِّل اللَّْوَ ِحك، َوِبطَرٍب �َسُيَ ال�سَّ

ة �َسُيْنِجُز الَعِديد ِمن التَّماِثيل  َقْبل �ِسّن اخَلاِم�َسة َع�رْسَ

َوِب�َسَبِب ِمَزاِجِه  اِد�َسة َع�رسة،  �ْسَمات..َويِف �ِسّن ال�سَّ َوالرَّ

لْيه َاأَحَد ُزَماَلِئِه الذي �َسيِكيُل َلُه َلْكَمًة  الهاِزئ، �َسُيِثُي َعَ

اَلَبًة َوَعَنًتا. َتْك�رِسُ اأَْنَفه، َهِتِه اللَّكَمة �َسَتِزيُد َراأْ�َسُه �سَ

ِكُن  لِكْن، َاأْيَن مُيْ ْنٍف َماِئٍل، َهذا َاأْمٌر َ ل ُيْغَتَفر. َوَ اأ �َسابٌّ ِبَ

َكاّلتي  ة   َنَبِويَّ ق�َسَماٍت  َوَ ة  َناِريَّ َنْظَراٍت  لى  َعَ َتْعرُثَ  اأَْن 

ُلو؟ جْنِ أ يِكياْلََ مِلِ

َق�َساِو�َسِة  َحِد  أ ِلَ �َسَيِبيُع  امُلْفِرط،  ُجُنوَنُه  ُم�ْسَتاأِْنًفا 

َفٌة  ُتْ ُه  اأنَّ َعَلى َ احُلّب  اإَِلِه  ثاَل  مِتَْ الَكاُثوِليِكيَّة  الَكِني�َسِة 

ُه  اأ�َسنَّ َوَ ِنيَعَتُه، َنَحَتُه  ثاُل �ِسَوى �سَ مَلْْ َيُكِن التِّْمَ َقِدمَية،  

َمَعُه  َوا�ْسُتِهَر  فَقة  ال�سَّ َنَباأُ  ا�ْسَت�رْسَى  َعِتيًقا.  َيِبنَي  َ كْي 

اِننَي ِف�ْسًقا. ْكَبِ الَفنَّ لو َ َكاأ جْنُِ أ ِميِكياْلََ

�َسَيَتمادى ِبَنْحِت اإَِله اخلْمَرة الّرومان ِبُذْعر َ َل َيْخُطُر 

لى َبال، َما �َسَيِزيُد ِمْن اْعِتَباِرِه اآِثًما. َعَ

ة  ِويِريَّ ًبا ِمَن امُلبَاَرَزة التَّ�سْ ْ عام 1504 �َسَيُخو�ُض �رسَ

َو�َسَيْجَعُل   Leonardo da Vinci ِ?يْنْت�ِسي  َدا  ِلُيوَناْرُدو  َمْع 

َوَدا  لِِّيني  جْنِ أ ِميِكْياَلَ اإِىَل  ق�ِسُم  َتْنَ  Firenze ُْفلوَرْن�َسا 

اْنْت�ِسيِّني.

 La pietà   )1(اأَفة ثال الرَّْ اِبّي مِتَْ َ اِبَغة ال�رسَّ �َسُيْنِجُز َهَذا النَّ

اِثيل الَعَامل امَل�ِسيِحي! َوَعَلى الذين  التي �َسَتْغُدو اأَ�ْسَهَر مَتَ

َمْنُحوَتِتِه  يِف  ِلْلَعْذَراء  دَّق  الالَُّي�سَ َباب  ال�سَّ �َسُيْذِهُلُهم 

هذه، �َسُيَعلُِّق ِبُذَراَرِة َمْكٍر: »النِّ�َساُء الَعِفيَفات َمْنُذورات 

ِهّن«. اَرة َاأْكرَثَ ِمْن غْيِ ِللنَّ�سَ

َر�ْسَماِتِه  َظْهِر  َعَلى   اِئَدُه  َق�سَ َيْكُتُب  لو  جْنُِ أ ِميِكياْلََ َكاَن 

ِمْنَها  َنْزٍر  لى  َعَ اإِلَّ  ِلُعوا  َيطَّ مَلْ  ُلوه   اِيِ جُمَ ْخِطيِطَية.  التَّ

لى  ى َلَكَماٍت اأُْخَرى َعَ لقَّ ِه– َواإِلَّ َكاَن �َسَيَتَ �ْسِن َحظِّ –حِلُ
م. َاأْنِفِه امُلَه�سَّ

َو�ُسوِنيَتاُتُه  اَلفِنيَّة،  ِباأَْعَماِلِه  َتِزُج  مَتْ َكاَنت  اِئُدُه  َق�سَ

ا Vittoria Colonna، ُحبُِّه الُعْذِرّي  وْرَيا ُ ُكلونَّ ْجِل ِ?طُّ أ َكاَنْت ِلَ

الَوِحيد.

ِهَم  َ َعاًما َواتُّ ُن�رِسَ ِديَواُنُه َقَوايِف Rime َبْعَد َوَفاِتِه ِب�ِستنيِّ

ِعه... اِئد ِمْن َو�سْ لَب اَلق�سَ اأنَّ َاأْغَ ُه ِبَ َنا�رِسُ

ُعْرَياِن  ِك�َساِء  ِمْن  َن  كَّ مَتَ َقْد  ْعَظُم  الأَ قُف  �ْسُ أ اْلُ َكاَن  اإَِذا 

َمَع  ذِلَك  يِف َ ِلُيْفِلَح  َيُكْن  َفلْم  َحة، َ الَفا�سِ َر�ْسَماِتِه 

اِئِدِه. َق�سَ

ُيَعْنِوْنَها.  مْل  َوَ اِئَدُه  َق�سَ لو  جْنُِ أ ِميِكياْلََ َم  َرقَّ ملحوظة: 

ِة: ِة التاَِّليَّ ْيَطاِليَّ ْبَعِة اْلإِ َوا�ْسَتَنْدَنا، يِف َتْرَجَمِتَنا، ِللطَّ

.Rime, di Michelangelo Buonarroti, Ed. Universale Laterza, Bari, 1967

-1 -

َفْي�ُض الِغْبَطِة، َكَما الَوَجع

ُتوَمة. ة حَمْ �َسقَّ ْن�َساٍن َمْنُذوٍر مِلَ َمْهَلَكة ِلإِ

-2 -

َخام ُت َماَلًكا يِف الرُّ اأَْب�رَسْ

َومَلْ اأَْفَعْل �َسْيًئا

�ِسَوى اأَْن َنَحْتُت َوَنَحْتُت

ُته. اإِىَل اأَْن َخلَّ�سْ
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لو  ] 1536-1519 [ جْنُِ أ يِكياْلََ ة مِلِ َمْنحُوَتٌ

-3 -

اٍن َوَعاِبر ِمْن اأََثٍر َفتَّ

اأَفة ِمْن َنْبِع الرَّْ

ُتوَلُد ُكلُّ �رُسُوِري.

اأَفة ]1498-1499[   ثَال الرَّْ مِتْ

-4 -

ْوِتي اأَْحَيا مِبَ

ُر؛ اأُْلِفيِني َواإِْذ اأََتَفكَّ

ِع�ض اأَ�ْسَعُد ي التَّ ِبَحظِّ

َة َمْن َيِع�ْض دون اأَْن َيْخَبَ الَغ�سَّ

َيْهَلك

َواأََنا

ّن اأن�سِهر يف الّنار ِلأَ

اأَ�ْسَتْفِحُل.

-5 -

ُة َمَنَعة �ض، اأَيَّ ب، اأَيُّ ُبوؤْ ُة َفْوَرة َغ�سَ اأَيَّ

ُج ِباحُلّب َمْن َيَتَدجَّ

َيْقَهُر ُكلَّ َقَدر.

-6 -

ُل َعْنِك َتِهبِيَنِني ِمَن امَلْجِد َما َيْف�سُ

َوَترُوِمنَي ِمنِّي َما َل�ْسُتُه.

َمْنحُوَتُة اإَِله احُلّب ] 1530[
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ْوَراق ى الأَ َمْن َل َيَتَوخَّ

ُق يِف اأَّيار. َل ُي�رْسِ

-8 -

اِدًقا، َفاِئًقا، َفْوَقاِنيًا، َثَراًء  ة ِع�ْسًقا �سَ َلْو اأَنَّ َثمَّ

ُمَتَكاِفًئا

الذي  الَغا�ِسَم  اَلقَدَر  َنْف�َض  اأنَّ  لْو َ َ ، قنْيِ َعا�ِسَ َبنْيَ 

يُب اأََحَدُهَما ُي�سِ

الَعْزم  َنْف�َض  الَكَلف،  َنْف�َض  اأَنَّ  َلْو  َخَر،  الآ يُب  ُي�سِ

اأَْلَيْحُكُم َقْلَب َهَذا َيْحُكُم َقْلَب َذاَك،

َلْو اأَنَّ َنْف�َض الرُّوح َت�ْسُكُن اجَل�َسَدْين، َوَتْخِطْفُهَما

ْجِنَحة؛ َلْو اأَنَّ احُلّب َعاِليًا ِبَنْف�ِض الأَ

اَقة، �رْسَ ِب َوَنْف�ِض الإِ ْهِم امُْلَذهَّ َفْجاأًة َوِبَنْف�ِض ال�سَّ

فاٍذ َنْف�َض اَلْقلَبنْي، َيْلَفُح ِبَنَ

ِحي ِهمَا، َحتَّى مَيَّ َلْو َيِهيَماِن ِبَبْع�سِ

َخر؛ اأََحُدُهَما يِف الآ

�ْسياء َلف ِمَن الأَ لف َوالآ َلْو َاأنَّ الآ

ة ِمْن ِرْبقِة احُلّب َهته َل ُتَعاِدُل �ُسَعْيَ

لى َحلَِّها؟ اأَ�َسَيْقِدُر َاأّي َكَدٍر َعَ

-9 -

لَدة ْحَجاْر ال�سّْ ّماء َوالأَ اإِْذ ِمْطَرَقِتي ال�سَّ

ة يَّ ايِل َب�رَسِ َيان جَمَ ُت�َسوِّ

ِحيًنا ِبَهِذي

َواآَخَر ِبِتْلك،

.............................

َماء َبْيَنا ذاَك )...( ُيِقيُم ُهَناَك يِف ال�سَّ

َوالذي ِبَرِحيِلِه اخَلا�ض

�َسَيْغُدو اأَْجَمل

.............................

ة ُمْفَعَمة َبَ ْ نَّ ال�رسَّ َفاِلأَ

َهِر احَلِديد . ُج يِف ِم�سْ اإِْذ َتْن�سُ

-10 -

ِمْن  اأَُكوَن  اأَْن  َعَليَّ  َواأََعزُّ  ِكيَنة،  ال�سَّ َعَليَّ  َعِزيَزٌة 

َحَجْر

�َسف َبْيَنا َيُدوُم الَعَناُء َوالأَ

اأَلَّ اأََرى َوَل اأَ�ْسَمع ُحْظَوٌة ُ كْبَى يِل.

ا لَك اإِْذ َل ُتوِقُظِني َتنًّ �َساأَُكوُن مُمْ

ْث َهْم�ًسا. دَّ اأَْرُجوك، َتَ

-11 -

مَلاََّ َبَرْزُت ِلْلُوجُود  َكُقْدَوة

َفِبِهَبِة اجَلَماِل

ِني َك�ُسْعَلة َاأْلَيُدلُّ

اإِْذ َيَخال �سخ�ض ما غْيَ َهذا، فهو ُمِطئ.

َوْحَدُه اجَلَماُل

َرى َية َحتَّى ِتْلَك الذُّ وؤْ َي�ْسُمو ِبالرُّ

التي َاأِكدُّ ِلُبُلوِغَها

ْحِت َوالرِّ�َساَمة.  ِبالنَّ
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الهام�ش

َوالَوَفاء  التَّام  َدلُّه  التَّ ّداها:  َوُموؤَ  Pietas الالَّتِيِني  �سل  الأ يف   -  1

Pie اثيل تمل ا�سم لو ثالثة مَتَ جْنُِ أ َز ِميِكْياَلَ ْف. ِخاَلَل َحَياِتِه اأجَْنَ اال�رسِّ

ِة َما َر�َسَمَها  età. �َسَت�سِيُ الـ  Pietà ِجْن�ًسا َت�ْسكِيِلياًّ َقاِئًما ِبَذاِتِه، ِمْن َكرْثَ

�سِيَح َبْعَد  ُن امْلَ َت�سِ َوَنَحَتَها اْلَفناَّنُوَن: َمْرمَيُ اْلَعْذَراُء، ُمْنَتِحَبًة، َوْهَي َتْ

لِيِب.   اإِْنَزاِلِه ِمَن ال�سَّ
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ة َعاِريَّ

ِدَقاء ُر يف اأ�سْ َوُتفكِّ

َيرْتُكوَن َفناِجنَي الَقْهوِة

عَلى َطاِوَلت مْن َرْمل

ْه�سِة من يدها  ا�َض الدَّ طاُدوَن ُخفَّ َي�سْ

َيْهَرعوَن من  ُدون ِري�ض

ِمُل اأْقَوا�َض اخَلْوِف َكُطُيور َتْ

يِر ِ ُيَفتِّ�سوَن عْن ورود زرقاء تنام تت  ال�رسَّ

ْمَت الَغزاِل ُيعلِّقوَن �سَ

عَلى باِب َكني�َسة مْهُجوَرة

َل ُهَناك وَبقاَيا �َسَواد َتَعطَّ

يِف َقَلِق امَلَراَيا

وَبنْيَ َنْهَديِّ اْمَراأَة.

– 2 -

ِدَقاء ُر يف اأَ�سْ ة وُتَفكِّ َعاِريُّ

اأَ�ْسجاُرَها َمَراَيا

�ْسِئَلِة؟ مْن �َسَيْقُتُل ُطُيوَر الأَ

مْن َيْنَزُح اإىل َغْيم َبِعيد؟

ِة مْن اأ�ْسَعَل اأ�ْسَجار الَلذَّ

َكاأَ َعلى َن�ض َقِدمي واتَّ

ْهَداَب؟ مْن َكَتَب الأَ

ُيوُر ُم الطُّ وهْل َتَتَقدَّ

لَبْع�ِض اأُْغِنَيات؟

وُت؟ َها مَتُ اأْم اأنَّ

ْعر ال�رِسِّيِة اأْم مُتاِر�ُض َعاَدَة ال�سِّ

           يِف َعَراِء امَلَدى؟

�ْسَجاَر  ُف الأَ وَتْق�سِ

ْوِئي ِة �َساِعر �سَ ُبُجثَّ

ان ِبَدَواِئِر ُدخَّ

َراَيا َتاِئَهة مِبَ

ناِقِي احُلروِف مِبَ

واأَْخطاِء

        الُعْمياِن.

– 3 -

ة  َعاِريَّ

ِدَقاء ُر يف اأَ�سْ وُتَفكِّ

ُل �ِسهاَمَها لَبْع�ِض ِري�ض جِّ َل ُتوؤَ

ْعَمى َوَتْر�ُسُق الِقطَّ الأَ

ِبَرَماِد الِظلِّ الَكِثيِف

ْنِبياِء َوالَقْتلى وَطحاِلب من  �ِسْعر الأَ

اِر التى خرجت من اللوحة  يُل عَلى النَّ َومَتِ

وىَل ْطَفِة الأُ اأْو َتْرَتقي اإىَل �َسَبِق ُخُيوِل النُّ

ة اإىَل ُظُنون باِغيَّ

ِة. اأْو خْوِف الِو�ساَدِة الَعْظِميَّ

– 4 -

ة اْمَراأَة َعاِريَّ

ِدقاء ل  يحملون الكتاب   ُر يف اأ�سْ وُتَفكِّ

َي�ْسَتحيُل ُمراَوَدُتها َهذا امَل�ساُء

َفُر اإَلْيها اأِو ال�سَّ

باَل َقَناِديَل َعْمياَء

باَل َق�ساِئَد َبْي�ساَء

باَل �َسياِطنِي اجَل�َسِد

َفُر اإَلْيها َي�ْسَتحيُل ال�سَّ

اإلَّ بَق�ساِئَد عْذراَء

واِفذ مْل يْقَراأ َج�سُدَها ِطنَي النَّ

ِق الَبْحر مْن َيِدها ومْل ي�رْسِ

اأَْغ�ساَن الَهواِء

         وَعِويَل الَفْجِر.  

ْهِر اْمَراأُة النَّ
حممــدجنيـــم 

 �ساعر من املغرب
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ماذا لو ظللنا �سغارا

وظلت اأحالمنا بريئة

نحتفي بحذاء جديد

وحقيبة مدر�سية 

خ�رساء ..؟ 

 ماذا لو اأننا مل نكب

خبار فالنهتم بن�رسات الأ

و �سحف املعار�سة

اأو كتابة ق�سيدة نرث ..؟

 ماذا لو بقينا

طفلني �سديقني

دون تغيات ف�سيولوجية

يف ج�سدينا

تر�سنا على اكت�سافها

بدخول قف�ض

واإجناب ذرية

نفرت�سها �ساحلة ..؟

 ماذا لو اأنني

مل اأف�سح عن هزائم

تبعرثن

يف �سارع خلفي

 م�سيناه 

حتى تاآكلت قدمينا ..؟

 ماذا لو اأن العمر

مل يكن اأياما مت�سارعة

تقودنا للكهولة

وجتعلنا نفكر جديا

بو�سع حد للخذلن

وا�ستثمار ماتبقى من العمر

يف م�ساريع  موؤجلة يف اأجنداتنا

كاإجناب اأطفال

يحتفون

باأحذية جديدة

وحقائب مدر�سية خ�رساء

كاأحالمنا  . 
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هي اأقاليم اأخرى...

بو�سعك اأن تنبت يف ج�سدي

كل احلرا�سف البية

لكن كن على يقني

اأن يف اأر�سي الق�سية

م�ستال

يكفيني كي اأورق العمر كله

بو�سعك اأن توقف نهر الكلمات

لكن كن على يقني

اأن يف ن�سغي يينابيع خبيئة

تكفي كي اأجرف كل �سحاري ال�سمت.

بو�سعك اأن ترو�ض بحري

ترتب موجي

تخيط لعريي ج�سدا من اأ�سالء البية

لكن كن على يقني

اأن موجا يغمرن عند كل رفة جفن

يكفيني كي اأغرق يف جلة التيه.

بو�سعك اأن ت�سقي جروحي

ترعاها بن�سوة وتوؤدة

لكن كن على يقني

اأن ليلة واحدة تكفي كي األفظ كل اآلمي

واأولد مع اأول نقطة �سوء.

بو�سعك اأن تطفئ �سمائي

تقطف جنيماتي

كي تطرز �سماءك ال�سجرة

لكن كن على يقني

اأن يل جنمتني اأرعاهما كما رعاهما

الذبيان يف ليله البطيء

وتكفيان فقط

كي اأ�سنع يل وطنا من �سوء.

�سرية  ج�سد 

يل ج�سد من �ساللة البحر،

غزلته باأنامل الع�سق،

ر�سعته باأ�سداف اجلنون والغواية،

حني �سئمت قماطاتي،

كفنا مطرزا بال�سمت،

تاريخا ينوء بالو�سايا.

يل ج�سد من �ساللة احلرف

األب�سه يف العراء

اأتلظى يف ح�سنه

اأحرتق بجمرات حروفه،

وعلى كومة الرماد

اأجل�ض القرف�ساء،

نقا�ض عن حرويف املت�سظية، اأرفع الأ

و اأرثي احلالج.

يل ج�سد من �ساللة ال�سوء،

حني حل بي

اهتديت اإيل

ووجدتني كما تخيلتني،

حفيف امراأة.

يل ج�سد من �ساللة اللبالب

يف الظل نتالقى

تن�سدل خ�سالت من اأوراقه الغجرية على ج�سدي،

فاأورق

وينفرج اجل�سد اليباب.

يل ج�سد من �ساللة الغجر،

اأ�سنع من فجره

قالئد وخوامت،

اأوقد فيه �سموع لوركا

واأ�سافر...
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يف البدء كانت اأنثى

اإَنا اإناث ملا فينا ُيولده

فلنحمد الل ما يف الكون من َرجل

اإن الرجال الذين العرف عينهم

ناث وهم �ُسوؤيل وهم اأملي هم الإ

ابن عربي) الو�سايا( 

اأيا امراأة تتقم�سني

�ساق ج�سدي بك،

ق�سي حبل امل�سيمة

وام�سي.

تيهي يف براري الق�سيدة

وانبج�سي فكرة �ساردة

اأغنية غجرية

يقاع من �سدى هذا الفراغ. وا�سنعي الإ

تدثري بالتيه

ويف غابات فو�ساك

ر�ض اليباب دو�سي هذي الأ

نثى، بعنفوان الأ

اأعلني  للريح �سطحاتك

توح�سك

ا�سنعي من نزف الياأ�ض

نبيذا خللوتك اجلريحة.

انك�سفي...

دعي حمامتيك املتوثبتني

ترفرفان يف �سماء الع�سق.

تطيبي بعطر اجلنون

كون اخلطيئة

نثى من جنتك، واطرديه بكل غواية الأ

كون البحر

وكلما �ساق بك املكان

 افرت�سي املوج

و�رسا�سف الزبد

وا�سنعي منه �رسيرا

للغام�ض فيك

لكل الف�سول التي جتتاحك...

للمراأة امل�سافرة التي..

كلما وطئت اأر�سا

اأ�ساءت �سموع جرحها

بحثا عن اأر�ض بائدة مل تطاأها بعد.

كون الفي�ض الهادر

بي�ض واحفري على �رسيره الأ

جمرى ل�سهوة �رس�سة

وا�سقي رغبة ت�ستعل يف عينيه

دعيها تكب اأمامك ك�سغب طفويل

لئ الع�سق ر�سعيها بالآ

اأنرثي بني جنباتها حبات الزهر،

واأحيانا دعيها تغفو بهدوء

على �سدرك املحموم

فقد ت�ستفيق اأكرث نداوة.

كون البدء

ر�ض وال�سم�ض ومن عناق الأ

ان�سجي ج�سدا اآخر

نثى مو�ساة بالالنهائي لأ

ففي البدء كانت اأنثى.

كون اجلمال

اأقرئيه اآياتك

اآية

اآية

لق، كون الأ

ت�سللي خل�سة ملعبد �سمته

وانرثي على روحه بع�سا من حبات �سوئك،

واحذري اأن ت�سيئي كل عتمته

فقد ل يب�رسك.

كون اأنت

واإن راودك ذاك الظل املزعج

ترري منه

ترري من النور

فقد يوهمك باحلياة

فقط، كي ي�ستعبدك. 
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)1(

ُم ُخبزاً نا يق�سِ بع�سُ

ُل الفتارين، مَّ
نا يتاأ وبع�سُ

ل اأحيانًا  كثيًة دون هدف، نتجوَّ

نتكّلم لكي نلوِّن ال�ساعات،

ورمبا نبكي،  

لكننا حني نعُب ال�سارَع ُم�رِسعني،

 نكون حْباًل م�سدوداً بني �سجرتنْي

يرفُع مالب�ض العائلة

ر�ض. عن الأ

)2(

عن اأربِع اأيٍد تلوِّح كل يوٍم

يف ال�رُسفِة،

بعًا عن ع�رسين اإِ�سْ

ت�سّق فجوًة يف الهواء،

لكي تقوًل: وداعًا،

عن ابت�ساماٍت اأربعة،

وخم�سني األف �سحكٍة،

غي، عن ال�سّ

ًة، يرفُع يدْين ق�سيتنْيِ فجاأ

متامًا وراء البيوت،
ُ
حني اأ�سيع 

عن دمعتنْي يف عينيها،

ت�سُقطان مبا�رسًة

يف قلبي

عن..

)3(

�سوف ُتناديني،

 و�سوف ي�سمُعها النا�ض،

واأنا اأم�سي منقاداً نحو الَقب،

�سوف ت�رسُخ وتبكي،

ر�ِض، وترفُعها الن�ساُء احلزيناُت عن الأ

كّل عّدة اأمتار،

واأنا،

�سوف اأوقف امُلعزِّين دقيقًة ،

قول رغم كل �سيء: لأ

»نعم«

�سّدقون،

�سوف ُتناديني

 و�سوف ي�سمُعها النا�ض.

)4(

ن�سي معًا

فرن�ِسُم عالمة انت�ساٍر بج�سدْين،

جنِل�ُض �سويًا،

فتيب�ُض اأقداُمنا 

لت�سبَح جذوًرا ل�سجرتنْي ،

ُننِجُب اأطفاًل، 

 فن�سُي حديقًة عاّمة،

وحني نوُت،

اإِْذ لبّد من ذلك بكِل اأ�سف،

ت�سعُد اأرواُحنا اإىل ال�سماء،

 متامًا كهذه الطيور

التي تّلق فوق الُع�ّساق،

هنا،

يف هذه احلديقة.

)5(

�سنعي�ُض اأيامًا جميلًة،

قلِّ ها على الأ نَّ لأ

 �ُسّنُة احلياة. 
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َهْم�ٌض ..

َكَر�سي�ِض اللم�ِض ..

ُيثي حديقتنا ..

وج الذاهِل ، َرُجل .. وامراأٌة .. يف الأ

 .. يف َريعان العطِر ،
ٌ
قمر

وعاٌج يف اخل�رسِة ،

ليٌل ..

ميت�ضُّ ال�سوء خجوًل

َوَيداِن ..

على اأ�سياء الرع�سِة ،

كانا .. اأبعد من لغٍة غام�سٍة ..

اأَْبَعَد .. من ِظلٍّ مفقوٍد

يف الُبْهَرِة ،

بني نبوءاٍت ،

ومدًى �سحريٍّ كانا ..

واحللُم .. كخمٍر اأزرق ..

وطيوٍر 

من فيوز املتعِة

وكتابات النار ..

رجٌل .. وامراأٌة ..

يف غمِد جناحهما الواحِد ،

طياِف ،  .. متلف الأ
ٌ
َزهر

وم�ستعٌل ببيا�ٍض

مازلنا جنهل ..

ما يتاآلف اأو يتنافُر

يف عزلتِه

من �سهواٍت وق�سائد .. وجنوم اأوىل ..

 .. يف الُبعد املجروح لليلتنا 
ٌ
مطر

َوُهما ..

بزفاف الليلِك بالبِق

ُهما ..

قنديٌل اأََحٌد

لل�سع�سع�سِة ومو�سيقى ال�سل�سال ..

رجٌل .. وامراأٌة ..

ِط فذاذات الرغبِة
ْ
من فر

يجرتحاِن من ال�سجر ال�سارِد

ناراً ..

َولذاذاٍت لن�سو�ٍض

مل ُتقراأ بعد ..

�سنحتفل .. ونحن ن�سمُّ / رننَي امِل�سِك .. /

َوَنرديَن هوائهما ال�سويفَّ ،

�سنحتفُل ..

مبا كتباُه ..

، 
ِّ
باأعواد احلبق املن�سي

واأخيلِة احلبِّ ..

بِق ، َعِن الزمن الآ

مواِت ، والع�ساق الأ

رواح العط�سى .. وفل�سفة الأ

لن نوغَل ..

ثر امل�ستوِر يف الأ

مِلا بينهما

خرى  و�سنمكث .. يف اجلهة الأ

حلديقتنا ..

فلعلَّ رياحًا ..

ُتدرُك .. يف ِجنّياِت

الرّنج�ض .. ما يده�سنا ..  

زفاف الليلك
ع�سام تر�سحاين

 

 �ساعر من �سورية
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l التمثال

امل�سكنُي ل يتعب

ول ميلُّ من تكراِر

التجربة،

ه جرنال يف حرب كاأنَّ

ل ينبغي له اأن يخ�رَس.

تبت�سُم له بباءٍة

مُر، فيختلُط عليه الأ

في�سغُط على يِدها

ال�سغيِة

فرتتع�ُض يف فزٍع

كاأنها يٌد حقيقيٌة

ل  يُد متثاٍل لفتاٍة

قتلها عجوٌز

كان يغاُر عليها

من احلياة.

بالتاأكيد

امل�سكنُي ل يعرُف

حكايَة التمثاِل

البليِد

ول �رسَّ الندوِب

التي تعلو راأ�َض البنِت

ها هكذا كان ي�سمُّ

بحنان اإىل �سدره

منتظًرا

اإغماءَة احلب.

l قبور زجاجية

التحرِّك  على  قادًرا  خفيًفا  �سبًحا  ن   الآ �رست  لعلي 

ثاِث القدمِي  بخفٍة يف الظالِم دون اأن ي�سطدم بهذا الأ

الذي مالأ البيَت وجعل منه مقبًة عظيمًة.

و�ساأمتدُح  لها  اأهاًل  �رسُت  التي  الكذِب  بف�سيلِة  �ساأقنع 

جلو�سي بني اخلفافي�ض التي تهوي من اخلراباِت املجاورِة 

�ض بريبة  واأ�سعى اإىل اجلحيِم الذي تدثوا عنه طويال واأتل�سَّ

العنيفَة  �سهواِته  يفقد  كثًيا  يتعلم  يقولون:«من  من  على 

نني مل اأعد اأثُق باأحد. كلها«.رمبا لأ

احلوائط  على  املرتاكم  الغبار  هذا  اأزيَح   اأن  اإذن  �ساأحاول 

اأنق�َض  ثم  العاليِة،  باأجرا�ِسها  تطنُّ  التي  فاعي  الأ واأداعَب   ِ

جمال،  اأكرَث  لتكوَن  �سياء  الأ واأزيَف  املاء  على  ا�سمي 

التي جعلْت  البقِع احلمراِء  اأتعاىل على كل  �سوف  وبالطبع 

ال�سفقَة  ن  اأحٍد، لي�ض لأ اأ�سفَق على  منّي  كائًنا دمويا، ولن 

مثال  نها  لأ اأو   - يقولون  كما  العدمية-  مبمار�سٍة  ترتبُط 

نني اأراها لي�ست ف�سيلة  تقود –دوما- اإىل الال �سيء، بل لأ

�سا�ض. من الأ

اأن  رغم  وق�سوًة  توح�ًسا  زداَد  لأ عزلتي   اإىل  ثانيًة  �ساأعوُد 

ال�سوَء  يف غرفتي �سار �سحيًحا،و�ساأكتفي فقط بال�ستماع 

موؤملًة  حكاياٍت  اأزيُح   واأنا  الثقيلِة  املطرقِة  �رسباِت  اإىل 

نها �سوف  ن من الكالم عنها لأ ت�سيُل من راأ�سي، ل فائدَة الآ

تتحوُل يف النهاية اإىل نكاٍت بائ�سٍة ل تف�سي اإىل  �سيء.اإذن 

�ساأكتفي بالفرجة -فقط -على النعو�ض بعدما ف�سلُت حتى 

َد حار�ِض قبوٍر. يف اأن اأ�سَي جمرَّ

اأن  لتعرفوا  احلقيقيَة  مالحمي  بعيوِنكم  تب�رسون  �سوف 

الكالَم هو اأقلُّ املرايا خدعًة ملا ي�سعر به املرُء.

ُر معكم من ج�سدي، ذلك »القب املتحرك«. �سوف اأترَّ

اأظافُر  يل   ، مثلكم  اإنني  �رساحًة  لكم  اأقوُل  حني  �سدقون 

ُه وجوَهكم قريًبا. حادٌة �سوف ت�سوِّ

�ساأ�رسُخ واأنا اأزيُح �سورَة حبيبي التي �سارت هيكال يبعُث 

على الرعِب،ل بد اإذن اأن اأخرَِّب حوا�سي حتى اأكون ب�سًيا 

وعليًما بكل �سيء.

خر يهوذا  الآ امُلعلَّق ن�سُفه امل�سيح ون�سُفه  �ساأرى ج�سدي  

واأردد بثقة:  اأ�ستهزُئ مثلكم بجميع ماآ�سي احلياة،  و�سوف 

»ما ليقتلني �سوف  يقويني«.

اأ�سحك ب�سخريٍة على  ذلك ال�سكِّي-  الذي نادًرا ما  �سوف 

، �ساأخبه  الغرفة املجاورة  ي�ستيقظ -  حني يناديني من 

ا  ه بع�سً بزهو اأنني �رست مثل دود القبور الذي ياأكُل بع�سُ

بعد اأن يتغذى من جيفًة ل حياًة فيها.
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ول على الر�سيف البحري يف م�سقط اىل املقعد الأ

على مقعٍد ي�رسب البَّحُر من وجهه

جل�َض العا�سقاْن

هو…

مل يكْن ي�ستهي غيها

هي…

مل يكن قلبها يف املكان ْ

�سمتْت…

مل تقل اأّنها…

ه ... مل يقْل اأنَّ

يف الهوى قطفْت من دما قلبِه وردتني

هي مل تقْل

فتحْت روحها للمدى

�سافرْت يف الدُّموع ابتهاًل

و�سّبَح يف عطرها اأزرٌق

بالٌغ يف احلناْن

مللمت دمعها يف يدْه

يا ترى…

كيَف دمٌع ي�سي ا�ستعال

اإذا مّله ا�سبعاْن ؟؟؟

هي…

مل تقل اأنها نازفة !

نزفها موجٌع

�سارٌب يف احل�سا

ّمها وانت�سى. �سَ

ذكرت فبكْت ...

اأهرقت حزنها

مام�سى وانق�سى

ها… ما اأَتى توَّ

ما ارتاأى اأن يكون لها

ولها…

مالذي كان كاْن

ّمها وانت�سى �سَ

ذكرت فبكت ْ.

هو…مل يقْل

�سوتُه �سهوٌة

و�سلْت ؟

مل ت�سْل

دمعُه يبتهْل

والغوا حلظتاْن

حلظة يف ال�سذا

حلظٌة يف الَكياْن

هو…

مل يقْل

وجهها �سّمُه…

�سّمها بحُرها

�ساءلْت �رّسُه

قالُه وانك�رْس

�سحكت…

اأمطرْت

فارتواُه املطْر

ثم قالت لُه …

مل تقل…

مل يقْل…

قاَل عنه الهوى

�سهدت كفُه

زغرَّدْت موجٌة

لم�ست عطرها

ليلُه ال�سارُع ...

واملدى قد ا�ساْء

مل يقل اأنها : يا حبيبي اأنا

مل تقل اأنُه : اأنَت من �سمني. 

نزوى العدد 58 / ابريل 2009 

255

العا�صقان
 حنني عمر

 

�ساعرة من اجلزائر
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)1(

ن الليل عميق الآ

ثمة وجع خريفي يدير احلوار بيننا

وجع مراوغ قليال

لكنه يكفي كي يبعد عن اأ�سمائنا احلارة

معارك واهية

ي�سببها ما يلمع اأحيانا

يف هذا الليل العميق

)2(

الليل اأول بيا�سي

كتب يل ...

زرق علي ثم هطل الأ

حمر ي�سفني ثم ل اعرف كيف راح الأ

�سفر و الأ

و البنف�سجي

انتظرته اأن ينام

لكنه وهو الطفل العابث

األقى برتقالته على ن�سف اإغفاءتي

و اأ�سلمني لل�سباح

)3(

لتعرفني

عليك اأن تلم�س البحر اأول

كتبت له

و ل ت�سمني املوجة
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ر�صائل ق�صرية
ر�سا عمران

 

�ساعرة من �سورية

 

نزوى العدد 58 / ابريل 2009 

256

ال�سورة للم�سور حممد م�سعود املع�سني - ُعمان
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اأو برق املوجة

ل ت�سمني �سيئا

عليك اأن تعرف مذاق ذلك امللح

حني ينف�سل الزبد عن فجره

بينما ظلي يحاول اأ�سكال عديدة

كطريقة يف اإغوائه للرمل

)4(

الكاأ�س الذي يرافق توهجي

جمرد التما�س للفكرة

الر�سائل املخباأة يف اأدراجي اأي�سا

املو�سيقا التي ل اأنتبه لها

منف�سة ال�سجائر املمتلئة

كاأنني اأجل�س على حيز املوت

و كاأن احلياة حبة �سغرية وردية

اأتناولها كي ل اأفقد حيز الفكرة

.................

هكذا كتب يل

هكذا كتب يل

)5(

لن تعرف امراأة مثلي

اأكرث ه�سا�سة اأنا من ورقة خريف

اأ�سهل دمعا  من غيمة عامتة

لكنني واأنا يجرفني الكالم

لن ترى غري بروق يف جلدك

و على اأ�سابعك

حكايات قدمية

تدل عليها األوان مل تزل منذ ذلك الوقت

تخفق بالطراوة

)6(

فكار كيف اأن احلياة حفيف باهت لأ

مطفاأة

فكار قليل من جلد  ين�سلخ عن الكالم كيف اأن الأ

كيف اأن الكالم بع�س هالت حول الذاكرة

كيف اأن الذاكرة جمرد لغز يتنف�س املوت

كيف اأن املوت ....

�سفر هنا غم�ست ري�ستي بالأ

و دغدغت �سواد اللوحة

.....

فكرت واأنا اأكتب لِك

)7(

-ما الذي تعرفه عن ال�سمت ؟؟

- رجل وحيد توؤرقه نقطة ماء وحيدة اأكرث وقعا 

من نهر يدخل ج�سدا مليئا باحلجارة

ما الذي تعرفينه عن الوح�سة ؟؟؟؟؟

على  الربق  ا�ستدل  اأن  منذ  موؤجل  �سرير   _

نافذتي وانزلق حتت قمي�س نومي

ما الذي تعرفه عن احلزن ؟؟؟

- ما تبقى من الكاأ�س اأ�سكبه على ج�سدي واأمتتم 

تعاويذ قدمية احفظها فين�سح جلدي بالنحيب

ما الذي تعرفينه عن الكاآبة ؟؟؟؟

�سمت  للتو,  فرغت  علبة  يف  وحيدة  �سيجارة   -

جدران   , حيادي  انتظار   , حيادي  حزن  حيادي, 

ي�ستدعي  ج�سد  ثمة  املغلق  الباب  وراء  حيادية, 

ظالل باهتة في�سقط يف اخلواء

ما الذي تعرفه عن ..........؟؟؟

- ما الذي تعرفينه عن ....... ؟؟؟

..........

�ساد الفراغ فجاأة

حني ان�سابت كلمات واهنة باجتاه الهواء

و �سقط ظالن عن اخلط امل�ستقيم 

بينما بالكاد

كان للكالم اجلديد

 اأن يفتح عينيه.  
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غبا�ش l املدثر بالأ

غبا�ض اأيها املدثر بالأ

جدد يقظتي

فاأ�رسعتي جمعدة

وقناديلي يف اعلى تل الهرم

ل اأرى يف الفق طائرا

ل ملعة لفجر

او ذهول لعا�سفة

متعبة كمدينة غادرها ع�ساقها

قالعي مهدمة

واأنفاق حزن متنا�سلة

وروحي تلمع فيها اخلدو�ض

يائ�سة اأنا كقائد مهزوم

�ستاءاتي غام�سة

واأ�سيايف ا�رساب مهاجرة

اأ�سابعي تعت�رس الورق

يومي يغرق يف اأحرا�ض غابة

جدران حريتي مت�سدعة

ونوافذ ميلتي م�رسعة امام عا�سفة

يا وداعة البي�ض

عد

فما عادت القوافل م�سية .

l جمعد كري�ش

جمعد كري�ض طائر يف عا�سفة

طائ�ض كورقة يف ريح

اقف على ار�سفة ل تعرفني

اتو�سد قلقي

اقف بذهول كعالمة تعجب

ابحث عنك يف وجوه العابرين للمقابر

واملنتظرين يف �سالت النتظار

احملك ك�سجر م�ستعل واطوف يف القفار

بحثا عن �سوء قنديلك 

اهرب منك

 واعزفك على ربابتي . 

ق�صيدتان
عزيزة را�سد

 

�ساعرة من ُعمان

 

�شعــــــر

لوحة من الفن احلديث



يام  تعيدن اأيام احل�سار والدم والقتال يف غزة الأ

اأيام احل�سار املديد يف بيوت 1982عندما  اإىل 

جرد �سارون الذي ل يزال �ساردا يف غيبوبته حملة 

كمنظمة  ا�ستئ�سالنا  اإىل  هدفت  �سخمة  ع�سكرية 

اللبنان  واجلنوب  لبنان  من  وف�سائل  ترير 

زوجتي  مع  الفاكهان  منطقة  يف  اأقيم  ...كنت 

والتي  للفاكهان  الكثيف  الق�سف  ورغم  وابنتي، 

ا�ستطعنا  فقد   . للمقاومة  املركزي  املقر  كانت 

قذيفة  اخرتقت  اأن  اإىل  اأ�سابيع،  ثالثة  ال�سمود 

واأحدثت  عادة  تته  اأنام  الذي  اجلدار  اإ�رسائيلية 

غرفة  يف  والغبار  ال�سظايا  ون�رست  كبية  فجوة 

ولكن  هناك  اأكن  مل  احلظ  حل�سن  ولكنني   ، النوم 

عندما راأيت اآثار القنبلة مل اأجد بّدا من البحث عن 

مكان اآخر، وكان بيت �سقيقة زوجتي يف منطقة 

الفاكهان ولكننا مل  التي ل تبعد كثيا عن  حمد 

احد  راأيت  اأن  .واىل  اأيام  ب�سعة  اإل  هناك  نكث 

منطقة  يف  ممتازة  غرفة  يل  دبر  الذي  فتح  قادة 

احلمراء قريبا من فندق الكونكورد -و الذي كان 

فاأح�س�سنا  جانب-  والأ العرب  لل�سحفيني  مقرا 

كنت  مان،  الأ من  بقدر  الوا�سعة  الغرفة  تلك  يف 

اإىل  اليافعة  مع زوجتي على حني التحقت ابنتي 

اجلرحى  رعاية  يف  للم�ساعدة  امل�ست�سفيات  احد 

يزال  ل  كان  والذي  البكر  ابني  ...اأما  وامل�سابني 

طالبا، فقد التحق باحدى اخلاليا الع�سكرية ورابط 

البحر،  على  تطل  مهجورة  عمارة  يف  رفاقه  مع 

�رسائيلية . كانت حربا رهيبة  بانتظار الزوارق الإ

فوقنا  �رسائيلية  الإ والقذائف  ال�سواريخ  تدفقت 

ال�سمود  قررنا  قد  كنا  ولكننا  ت 
ّ
ال�س اجلهات  من 

اأ�سهر، ولكن كان يجب  امتد ثالثة  الذي  امل�رسف 

مدينة  تكن  مل  بيوت  ن  لأ نخرج  ان  النهاية  يف 

�سدقاء،  اللبنانيني الأ فل�سطينية هكذا قال بع�ض 

بنا  . كان املوت يحيط  ورمبا كانوا على �سواب 

من كل جانب ويف مواجهة املوت، ورمبا دفعا له 

وكاأنني  احل�سار،  تت  الق�سائد  من  عددا  كتبت 

اأقوم بفعل حياة منذ املوت الزاحف املحلق فوق 

و�سنا ...  روؤ

ق�صائد حتت احل�صار 
ر�سمي اأبو علي 

 

�ساعر من فل�سطني
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�شعــــــر

من اأعمال الفنان �سعيد نا�رس احل�سيني - ُعمان



1- العودة اإىل الفاكهاين 

لبد يل من العودة اإىل الفاكهان بني حني واآخر..

 فلدي زهور علي اأن ا�سقيها... 

نف�ض الغبار عنها  وكتب لأ

�ستمع اإىل �سمتها  وا�سطوانات لأ

ل بد يل من معرفة ماذا حل ب�رسب حمام جارنا

 اأبي �سعيد وهل ل يزال يتدبر اأمره بعد

 اأن طوقت احلرب باأهله ...

 لبد يل من معاينة الظالل

 ومعرفة م�سي الكناري 

خي اأم تراه مات اأتراه ل يزال يقطر اللحن الأ

 عط�سا وا�ستياقا  

j  j  j

يقولون.. القذائف

 من يبايل بالقذائف

 يقولون.. البوارج

 واملدرعات... واملدافع

 وطائرات الف ام..

 اأف ...

 من يبايل  ؟

 ل ينبغي اأن يكونوا فخورين بذلك ...

 زهور

  ظالل 

 مو�سيقى 

�ستمع اإىل �سمتها . لأ

2- تلك احلما�سة 

 ب�سمت ننام ...

 ب�سمت كئيب

 واحلرب تتجول يف زوايا املكان

 جيئة وذهابا

 جيئة وذهابا

 لكن من ي�سكوا  ؟

 ل احد .

j  j  j

 احلما�سة التي ظلت واقفة بهدوء على هوائي

 التلفزيون العادي بينما القذائف مترق

 من حولها �ساخلة جلد الهواء دونا رحمة ...

 احلمامة التي ....

 تلك احلمامة ... 

مر 3- ل يخلو الأ

    ) اإىل نزيه اأبو عف�ض . (

مر من زيز يعزف يف الليل..  ل يخلو الأ

 �سحيح انه لي�ض عبد احلليم حافظ ...!

 ولكنه زيز حقيقي يعزف يف قلب بيوت

 وهذا لي�ض اأمرا ميكن ال�ستهانة به .

j  j  j

مر من تفاحة  ل يخلو الأ

 �سحيح انها عجفاء

 ولرمبا تكون منبوذة يف عامل التفاح

 ولكنها تفاحة يف احل�سار

مر الي�سي  وهذا.. لي�ض بالأ

j  j  j

 ولدينا اأربعة اأرغفة من اخلبز

 �سحيح اأنني و�سطت عددا ل باأ�ض به من

ح�سلت  اأخيا  لكنني  عليها،  للح�سول  املعارف   

عليها

 وعندما عدت بها اىل زوجتي 

 فرحت بها فرحا عظيما

و�ض  كاأنا عدت باأربعة روؤ

 من جرنالت �سارون .

j  j  j

يف حوزتنا اأي�سا ب�سع 

زجاجات من املاء املالح

 ح�سلنا عليها بالوقوف �ساعة كاملة يف طابور 

املاء

 مر اأفندي وراآن وخجل

 اأما انا ... فال اخجل اأبدا ...

j  j  j

اأيتها ال�سمعة يا �سديقتي

 نحن ل ن�سكو مطلقا ...

 الي�ض كذلك ؟ 
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4- تاأثريات احلرب 

) اإىل جورج نادل مقهى املوركا يف �سارع احلمرا  

من مقهى خليل )1(  يف الفاكهان

اىل املوركا )2(  يف �سارع احلمراء

تغيت اجلغرافيا قليال

و ارتفع �سعر فنجان القهوة

j  j  j

تلك املراأة

الر�سيف 

و هذه احلرب

 ل احد ي�ستطيع �رسقة اأ�سيائي ال�سغية

 مار�ض اإله احلرب يا �سديقي

 ماذا �سنفعل عندما تنتهي احلروب   

5- �سرير فارغ 

 كل ليلة اغتال رجال ي�سبهني 

 يف ال�سباح يخرج من رماده �سخ�ض اآخر

j  j  j

 ملاذا ال�سمعة احلمراء على مييني

 وال�سيد دارين على ي�ساري ؟

 ملاذا كالفئران البي�ساء ترتاك�ض الق�سائد يف

 �سدري؟

 ملاذا انا ابله اىل ذلك احلد؟

j  j  j

�سحبت وجهي من املدينة املفرجة

 وعدت اىل بيتي : وح�سة الق�سيدة

-عم م�ساء ايها القابع يف مكان ما..

 ا�سيا او �سهيدا 

-عم م�ساء ايها الليل

 يا ظلي القدمي 

-عمي م�ساء ايتها املدينة البا�سلة  

- عم م�ساء ايها الال�سيء 

يا اخي وحبيبي ...

عم م�ساء ايها الال�سيء !

j  j  j

ليلة للقذائف

ليلة الال�سيء

ليلة للنوم ...

يا ل�سحكتها ...! 

�سكني من احلرير ي�سق قلبي

 اأرجوك ال تنظري ايل هكذا ، �سيدتي،

 فاأنا اخاف من احلب .

j  j  j

و�سكم طائرا عندما اقف فوق روؤ

 ما الذي ل اقوله لكم ! 

ملاذا ل تفهمون ؟

j  j  j

هل كنت نائمة ام �ساحية 

عندما ت�سللت اىل �رسيري!

 ظل �رسيرك فارغا طوال الليل 

يا للم�سكني!

 يا ل�سحكتها

�سكني من احلرير ي�سق قلبي

 اأرجوك ال تنظري اىل هكذا – �سيدتي،

 فاأنا اأخاف من احلب . 

          من ديوان »ل ت�سبه هذا النهر « 

مالحظة ل بد منها : 

- اأرى يف حرب غزة الراهنة ا�ستلحاقا وامتدادا لتلك 

ا�سطررنا  املجه�سة يف بيوت 1982 حيث  احلرب 

اىل اخلروج بعد ثالثة اأ�سهر، وكان اخطر نقاط �سعف 

بيوت  هي  لبنانية  مدينة  يف  كنا  اننا  احلرب  تلك 

والذي جاء ممثلوها من احلركات الوطنية والي�سارية 

ليذكرونا- وان ب�سيء من احلرج- بهذه احلقيقة ...

... فهي فل�سطينية ولن ياأتي  ن غزة لي�ست بيوت  الآ

احد هذه املرة ليخرجنا مرة اأخرى... هذه اخطر واأهم 

»اأم  احلقيقة  اإنها يف  الفل�سطيني  التاريخ  معركة يف 

م�سي  يتوقف  نتائجها  وعلى  الفل�سطينية  املعارك« 

وانا متفائل جدا   ... ب�سكل نهائي  الفل�سطيني  ال�سعب 

ن . بالنتائج منذ الآ

الهوام�ش

1 - مقهى يف الفاكهان .

  2- مقهى يف �سارع احلمرا . 
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لقطتان من »قطار االنفاق« - طوكيو 



بورتريه جانبي

جمل  تفاجئك رويداً رويداً وت�ستهويك بكّل هدوء ، واالأ

اأنها ال ت�سبهك فال تعتدي عليك . هذه طوكيو ب�سيء 

قلبًا   ، القرب  عو�ض   ، لها  تفتح  لذلك  االخت�سار.  من 

وا�سعًا لكّل جميل، وعقاًل وا�سعًا لكلِّ غريب ، وعينني 

وا�سعتني ، هما اأي�سًا، لكّل ناتئ وبعيد . تن�رش غ�سيلك، 

واأنت مطمئن  واأ�سكاله، على �رشفاتها  األوانه  بجميع 

ال�سم�ض من جتفيفه، كما يفعل  لن مينع  اأحداً  اأن  اإىل 

ك الفرن�سيون يف باري�ض حيث يحرِّمون ن�رش  اأ�سدقاوؤ

ذلك  من  احلكمة  ما  اأدري  ال  ال�رشفات.  على  الغ�سيل 

اإذا كان �ساري املفعول  اأدري  القانون الباري�سي وال 

ن .  حتى االآ

مع اأنك اأ�سبحَت من قاطنيها وال تزال ، وكنَت قبلها 

من قاطني باري�ض ، وقبل باري�ض من قاطني دم�سق 

وال تزال ،وقبَل دم�سق من قاطني جبلة على ال�ساحل 

 ، رياف وال تزال  االأ ال�سوري، وقبل جبلة من قاطني 

اأقول   ... واجلبال  ال�سهول  وتوابعها من  اأرياِف جبلة 

�سدقاء، مع اأنك كذلك ، تظّل ، كما ينقل عنك   االأ

وحتتها،  ر�ض  االأ فوق  قطاراتها  بكثافة  تفاجئك 

ويفاجئك   ، ركابها  بكثافة  القطارات  وتفاجئك 

لك  عمل  ال  م�سدوداً  هكذا  فتظل   ، ب�سلوكهم  الركاب 

�سوى الده�سة من هذا القطار اأو من ذاك الراكب اأو ذاك 

 ، العمل  اإىل  ذاهب  واأنت   ، اأنك  هو  والواقع   . ال�سلوك 

املحطات  وتبديل  القطارات  ركوب  �سوى  لك  ال عمل 

ملدة �ساعتني اأو اأكرث اأو اأقل . واأنت يف هذا ل�ست ن�سازا 

حتى  تاأففت  اأنك  �سوى   ، حد  الأ اأو  ل�سيء  خمالفًا  اأو 

واأربعني  ربعني  االأ بعد  القوم  من  واأ�سبحَت  تعودت 

. فاجلميع هنا  و�سنني  اأ�سهر  �ساعة ويوما وعدة من 

ك يف القفز من حمطة اإىل اأخرى ومن قطار اإىل  حلفاوؤ

ك اأكرث يف ال�سري ببطء �سديد لزحمة  قطار، وهم حلفاوؤ

 ، ك  حلفاوؤ  . القطار  ومغادرة  الهبوط  اأثناء  قدام  االأ

جميع حلفائك هنا ، خرباء قطارات وتبديل حمطات. 

و�رشت  ال�سعيد  هذا  على  غريبًا  تعد  مل  اأنت  حتى 

اأو  خم�ض  اأر�سفة  على  املعدودين  احللفاء  من  واحداً 

ياب. �ست حمطات ترتادها يف الذهاب ويف االإ

الوجوه،  على  وتتعرُف  حمطة  كّل  رواد  على  تعتاد 

ارتداها  قد  �ساحبها  كان  اإذا  الثياب  على  وحتى 

نك تقابُل الوجوه نف�سها كل  م�ض اأو قبل اأ�سبوع، الأ باالأ

يوم يف التوقيت نف�سه، وتركبون املقطورة نف�سها من 

الو�سول،  للدقة يف حتديد وقت  الباب نف�سه، ح�سابا 

وذلك على مدار �سنة اأو �سنتني اأو ع�رش �سنواٍت اأو اإىل 

حني  التقاعد بعد ثالثني اأو اأربعني �سنة من العمل يف 

ماكن نف�سها. هكذا تنعقد، فوق اأر�سفة  ال�رشكات واالأ

�سامٌت  بع�سها  وحكاياٌت  ق�س�ٌض  املحطات،  هذه 

تن�سجه لغة العيون ينتهي اإىل النطق واحلب والزواج، 

خر حّي ناطٌق بال�سوت وال�سورة ينتهي  والبع�ض االآ
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ُممد ُع�ضيمة
 

كاتب ومرتجم من �سورية يقيم يف طوكيو 

ن�صو�ص



، بعد �سهرين اأو اأقل ، اإىل �سداقة معلنة وتفقد يومي 

،  فينتظر اأحد الطرفني جميء القطار التايل اإذا تاأخر 

ال�سديق اأو ال�سديقة  عن املوعد املعتاد. 

ال�سباحية،  القطارات  ركوب  حتب  ال  اأنك  اأعرف 

واأعرف اأنك ت�ساب ب�سيء من الغ�سة كلما ا�سطررت 

نف�سها  اجلهة  من  نف�سه  الطعم  تاأكل  نك  الأ ذلك،  اإىل 

املكان  اإىل  �سبقتك  قد  املراأة  تلك  هي  فها  دائما. 

قل، و�ستبقى  وا�ستقرت به ملدة �ساعة ون�سف على االأ

واقفًا مر�سو�سًا بينهم كفرخ �سمك يف علبة �رشدين 

ترددك  ب�سبب  ذلك  كّل   ، قل  االأ على  ون�سف  �ساعة 

اإىل  العودة  اأو  العمل  اإىل  الذهاب  عند  عادتك  هذه   .

البيت »منذ متى �رشت تعود اإىل البيوت ؟!« . كم مرة 

ومزاحمة  الفارغة  مكنة  االأ على  بالت�سويب  ن�سحتك 

با�سات  اأخالق  من  دعك   . الن�ساء  فيهم  مبن  الب�رش 

دم�سق اأيام زمان حيث كان ال�سعود حلما ال يتحقق 

اإال باملداف�سة ، فكيف باجللو�ض ، ثم كنا نقوم لتجل�ض 

الن�ساء . اأما هنا ، يف هذه اجلزر ، فزاحْم يا اأخي حتى 

اإىل  اأو  عملك  اإىل  ف�ست�سل  واإال  مكانا  وخذ   ، الن�ساء 

قوانني  : هذه هي  لك  قلت  ثم كم مرة   . بيتك منهكا 

القطار ال�سباحي وامل�سائي يف طوكيو . 

يفاجئك الركاب، اأحيانًا، ب�سلوكهم يف التناف�ض على 

لي�ست  مكان  اأجل  من  فاملزاحمة  اجللو�ض.  اأماكن 

الف�ساء يف بالد  ، بل هي جزء من لعبة هذا  جرمية 

ال�سم�ض امل�رشقة. لكن ب�رشوطها وظروفها. فهي مثاًل 

اأوىل لقطار فارغ  ، واإذا كانت املحطة نقطة انطالق 

متاما ، حتتاج اإىل الوقوف ، ب�سمت واأدب وقليل من 

اأي طابور يرت�سد  وائل من  االأ الع�رشة  النحنحة، بني 

بواب  فوق ر�سيف املحطة و�سول القطار وانفتاح االأ

. ولكي تكون من هوؤالء الع�رشة ، عليك الو�سول باكراً 

االنتظار  اأو  بواب،  االأ اأحد  موقف  اإىل  خرين  االآ وقبل 

يف املكان نف�سه وتاأجيل ال�سعود اإىل  القطار التايل 

ن هناك  . وحتى هوؤالء الع�رشة ال ينجحون جميعا ، الأ

اإن  وما  جماورة.  اأبواب  ثالثة  مواقف  على  مثلهم 

بواب ، حتى ينزلق  القطار وتنفتح االأ ت�ستقر عجالت 

لي�ستقر يف  رومانية  م�سارعة  بر�ساقة العب  الواحد 

املكان، ويتنهد تنهد امرئ اأنهى لتوه معركة فا�سلة 

يف تاريخ اليوم. 

كم مرة قلت لك كّف عن هذه املتعة يف تاأملهم وهم 

يتزاحمون،وكاأن ال �سغَل لديك �سوى التاأمل وال�رشود . 

جنبي ، اأهم مما تفكر  ا�سطياد املكان، اأيها الغريب االأ

ن ، اإطح�ْض واتكْل على كتفيك وال تن�ض الر�ساقة  به االآ

والتهذيب يف اجللو�ض !!. 

تكون املناف�سة من اأجل �ستني مكانا تتوزعها مقاعد 

منها  املقعد  ويت�سع   ، املقطورة  جانبي  على  طويلة 

والواقع   . مرتا�سني  متال�سقني  اأ�سخا�ض  لثمانية 

اأن هذه املناف�سة ال تكون يف راأ�ض اجلميع ، بل هي 

عنده  مبن   ، الطويلة  امل�سافات  باأ�سحاب  حم�سورة 

العظمى  الغالبية  . وهوؤالء هم  للو�سول  واأكرث  �ساعة 

طوكيو  قطارات  اإن  ثم   . التقديرات  جميع  ح�سب 

نه ي�ستحيل  مبنية على اأ�سا�ض الوقوف ال اجللو�ض، الأ

واإىل  من  املتنقل  املليوين  الكم  لهذا  املقاعد  تاأمني 

ال�رشكات. 

لكل ياباين ي�سكن هذه املدينة، التي ال اأعرف اأين تبداأ 

ال�سباح  يف  القطار،  مع  يومية  حكاية  تنتهي،  واأين 

ياب ، اأي يف �ساعات  ويف امل�ساء ، يف الذهاب ويف االإ

تعبري  حد  على  القيامة  �ساعات  يف  اأو   ، االزدحام 

والقطار  امل�ساء.  وقيامة  ال�سباح  قيامة   : �ساحبنا 

غلب املوظفني، وحمظوظ  هو و�سيلة النقل الوحيدة الأ

الوالدين من كان عنده ن�سف �ساعة اأو اأربعني دقيقة 

قطعا  لك  اأمل  ال  حال،  اأية  على  عمله.  اإىل  للو�سول 

حمطات  اإحدى  زبائن  من  تكن  مل  اإن   ، اجللو�ض  يف 

االنطالق . لكن ال تياأ�ض ، فتال�سق الواقفني بع�سهم 

ببع�ض، ل�سدة االزدحام ، يكاد ي�سبه اجللو�ض . الواحد 

ميكنك  ولذا  يتكاتفون  ثم  يت�ساندون   : خر  االآ ي�سند 

اأن تغفو على كتف اجلار قليال . يف   ، ، دون مبالغة 

مر �سعبًا، لكن �ستعتاده مع الوقت  البداية قد يكون االأ

يام. ومرور االأ

جباري، تنت�رش، اأو تتف�سى  يف هذا اجلو من التال�سق االإ

)خذ اأي فعل ت�ساء( ظاهرة التحر�ض اجلن�سي من جميع 

مام، عن اليمني، عن الي�سار،  اجلهات: من اخللف، من االأ

من اأي جانب كان . ولي�ض هناك من امراأة تعي�ض يف 

التحر�ض.  طعم  تتذوق  مل  القطار،  وت�ستخدم  طوكيو، 

اأحيانًا، ول�سدة االزدحام، يكون »التحر�ض« بال ق�سد 

ويفهم الطرفان ذلك، فت�سمت املراأة اإىل اأن تتاح لها 
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الزحزحة قليال من املكان اإذا كانت غري موافقة. ولكن 

هذه الزحزحة التي يحدثها تباطوؤ القطار املفاجئ اأو 

االنعطاف ال�رشيع قد توؤدي بها اإىل ح�سن رجل اآخر، 

ول بنظٍر فيه �سيء  وهذا ما يحدث غالبًا فيتابعها االأ

من العتب. واأحيانا يكون التحر�ض مق�سوداً، عندها اإما 

اأن ي�سمت الطرفان بحجة االزدحام وال حول وال قوة، 

اأو يعرت�ض اأحدهما ، وغالبا ما تكون املراأة، بحركة 

الطريقة  بهذه  خر  االآ يفهم  مل  فاإن  لطيف.  وب�سكٍل  ما 

غري املبا�رشة، ياأتيه ال�سوت مبا�رشة: »�سويي �سويي 

�سوهادا«. لكن غالبًا ما يكون التحر�ض، يف مثل هذه 

الظروف، بني املق�سود وغري املق�سود، يعني خليطًا 

غري وا�سح احلدود : قد يبداأ بال ق�سد وينتهي مق�سوداً 

اأو العك�ض. واملرء على ما يبدو، ذكراً اأو اأنثى، ي�ستمرُئ 

نه بال هوية وال ميكن تقريع  هذا النوع من التحر�ض الأ

على  القب�ض  ميكن  ال  كما  بو�سوح،  اأخالقيا  الذات 

املتحر�ض اأو املتحر�سة باجلرم امل�سهود. 

حمرتفات  وبينهن  كثريات  املتحر�سات  نعم  نعم، 

يتعمدن االلت�ساق بنوع معني، حمرتم وخجوٍل، من 

الرجال البتزازهم فور النزول من القطار: ادفع بالتي 

هي اأح�سن اأو ال�رشطة والف�سيحة. وكاد �ساحبكم اأن 

اإحدى هوؤالء املحرتفات، ولو حدث  يقع مرة �سحية 

اإىل  اجلميع  اأمام  و�سحطْته  يدفعها،  لديه  فلو�ض  وال 

رخبيل  قامة وطرد من هذا االأ ال�رشطة، ل�ُسحبت منه االإ

ب�سفته اأجنبيًا اعتدى على احلرمات،  لكنه انتبه اإىل 

لال�ستدارة  فاأ�رشع  حده  عن  �سف،  ولالأ زاد،  مر  االأ اأّن 

ف�سيئا  �سيئا  املجال  تاركا  بالظهر،  الظهر  واأل�سق 

لرجٍل اآخر كان يراقب على ما يبدو، وينتظر زحزحة 

ما لاللت�ساق بها ومن اأي جانب. ثم ما اإن و�سل حتى 

بداأ، على عادة املتحر�سني يف هذه الظروف، ينظر اإىل 

اإذ يحرك هكذا  اأنه،  القطار متنحنحًا متظاهراً  �سقف 

االزدحام،  من  التاأفف  �سوى  �سيئًا  يفعل  ال  هكذا،  اأو 

غري اأن احمرار الوجه والتعرق �رشعان ما يف�سحان 

يف  ت�سهب  مل  �ساحبتنا  اأن  ويبدو  كامال.  املوقف 

املحطة  اإىل  القطار  و�سول  قبيل  اإال  كثريا  حركاتها 

فت�رشخ  مر،  االأ وينك�سف  بواب  االأ تفتح  حيث  بقليل، 

يف وجهه وتبداأ الف�سيحة. 

لكن يبدو اأي�سًا اأن هذا النوع من التحر�ض الغام�ض، 

ماأخوذٍة،  موظفٍة  اأو  ماأخوٍذ،  ملوظٍف  بالن�سبة  ي�سكل 

بالعمل طوال اليوم، فر�سة لي�ست �سيئة للتخل�ض من 

قي�ست  ما  اإذا  اأبداً  �سيئة  لي�ست  العمل.  �سغوط  كاآبة 

بندرة فر�ض االحتكاك اجل�سدي لدى هذا املوظف اأو 

تلك املوظفة. اأ�سف اإىل اأنها تاأتي يف وقٍت مقتول، اأي 

خارج الوقت الر�سمي املح�سوب �سمن الدوام. ثم اإنها 

ال تكلف �سوى القليل من ال�سرب وال�سمت، ويف كل مرة 

اأ�سبح ظاهرة �سباحية  التحر�ض  ن  ح�سن جديد. والأ

وال  ومااًل  واأع�سابًا  وقتا  تكلف  و�سارت  وم�سائية، 

ال�سكك  �رشكات  جميع  فاإن  حلها،  اأو  �سبطها  ميكن 

اأو  عربة  بتخ�سي�ض  قرارا  اتخذت  بطوكيو  احلديدية 

ومع  االزدحام.  �ساعات  للن�ساء يف  م�ستقلة  مقطورة 

ن هذه  الن�ساء ال ي�سعدن جميعا هناك، الأ فاإن  ذلك، 

املقطورة غالبًا ما تكون يف اآخر القطار، املكون من 

اإمكانية  يعني  فيها  وال�سعود  اأخرى،  ع�رشة  خم�ض 

اإمكانية  اأو  البيت،  عن  اأو  العمل  مكان  عن  التاأخر 

حتمل  غالبيتهن  تف�سل  هكذا  الفر�سة.  تلك  اإ�ساعة 

غريها،  اأو  التاأخر  اإمكانية  على  الذكور  غالظات 

وبالتايل ركوب اأية عربة تنا�سبهن. 

اأق�سى ما يفاجئك يف هذا التالطم الب�رشي داخَل القطار 

جباري عن  هو ال�سمت، وال�سيء غريه. اإنه البديل االإ

اأي احتجاج متوقع اأو اعرتا�ض مفرت�ض، اإذ ال معنى 

حمتوم.  مماثل  قدر  على  االعرتا�ض  اأو  لالحتجاج 

الوجوه  اأ�سمُع نربته فوق جميع  واأكاد  �سمٌت متكلم 

الب�سيط  الريفي  اأنت  حتى  وتقطيب.  جدية  �سكل  على 

من  ال�سنني  هذه  كل  بعد   ، اخلط  طول  على  ال�ساحك 

وجهك  ميتلئ  ما  �رشعان  الكربى،  املدن  يف  الغربة 

بال�سمت والتقطيب حاملا ت�سعد القطار. لعل التقطيب 

كلمة خفيفة، اأو وا�سحة، للتعبري عن حتوالت الوجوه 

اإىل كثري  املرء  الظروف. ورمبا يحتاج  يف مثل هذه 

تنقالته  يف  الوجه  ملتابعة  امل�سابهة  الكلمات  من 

غري  فوالذيًا،  جداراً  الوجه  ي�سري  املالمح.  هذه  بني 

لك  كان  الذي  الوجه  اأنه  اأبداً  موؤكد  غري  اأبداً،  مقروء 

م�ستنفٌر  متوتٌر،  مبهٌم،  غام�ٌض،  وجه  ال�سعود.  قبل 

واحٍد  اأي  مع  معركة  م�سارف  على  �ساحبه  وكاأن 

من الركاب؛ اأو وجٌه حياديٌّ وم�سغوٌل بنف�سه اإىل حّد 

الواقفني.  اأو  اجلال�سني  من  بَك  يحيط  من  كّل  اإلغاِء 
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اأّي خرٍق يف هذا اجلدار  اأو  اأيُّ ا�سرتخاء يف املالمح، 

يف  ما:  �سيء  يف  �ساحبه  يورط  قد  للتو،  امل�سنوع 

جابة عن ا�ستف�ساٍر ما،  حديٍث ال ُتعرف نهايته، يف االإ

يف حتر�ٍض من نوع اآخر. وكثرياً ما توّرط �ساحبكم يف 

»الفوالذي«  مطّب اال�سرتخاء، وخرقت مالمح وجهه 

ابت�سامات متتالية عابرة، فكانت النتيجة مراراً هي 

نف�سها : من اأين اأنت، وماذا تعمل هنا، وهل حتّب هذه 

اإىل  تاأكلون وت�رشبون،  البالد، وكيف بالدكم، وماذا 

اآخر اال�سطوانة.

كانت  �سغرى  املدن،  يف  جيداً  وجهك  اأبواَب  اقفْل 

يف  القطار،  حمطات  يف  املطارات،  يف  كربى،  اأم 

قليمية والدولية، يف املطاعم  الكراجات املحلية واالإ

واعب�ض  اجلبنَي  قّطب  وحيداً،  تكون  حيث  واملقاهي 

اإياك  ت�ستطيع.  ما  مبقدار  توتْر  فيه.  ثغرة  ال  عبو�سًا 

ابت�سامة تعلو  واال�سرتخاء، فهناك قطعًا من يرت�سد 

مالحمك ليتخذها �سّلما اإىل مفا�سلك، اأو اإىل جيوبك، 

�سائبة.  اأر�ٌض  امل�سرتخي  اأن  يعرفون  فالل�سو�ض 

وبينه،  بينك  الكلفة  لرفع  يخطط  من  قطعًا  وهناك 

عليها  يرتتب  �سداقة  اإىل  يوؤدي  قد  حديٍث  ومبا�رشِة 

ف�سل اأن ترتدي نظاراٍت  الغدر اأو الوفاء. ولعله من االأ

�ساحبك،  كعيني  عيناك  كانت  اإذا  فاحمة  �سوداء 

وا�سحتني، �رشيحتني، وتف�سحان مالحمك الربيئة، 

ال�ساحكة مهما عب�ست وقطبت. 

وكثرياً ما اأجرب �ساحبكم، بعد �ساعة اأو �ساعتني من 

جواء، على الدخول  ماكن واالأ التقطيب يف مثل هذه االأ

بل،  وح�سب،  حاجة  ليق�سي  ال  مرحا�ض،  اأقرب  اإىل 

حيث  ال�ساخرة،  مالحمه  بع�ض  حرى  باالأ لي�ستعيد 

وبحلقة  التك�سري  من  واأ�سكال  اأ�سكال  بتجريب  يقوم 

ال�رشاخ  ومتثيل  الل�سان،  ومد  الفم،  وفتح  العينني، 

والزعيق والقهقة.  

قنعة، لكن هل هي  منذ متى يبداأ الوجه ارتداء هذه االأ

اأقنعة. هل يولد الوجه عاب�سًا ومقطبا، جديًا متوثبُا، 

حياديا ال عالقة له بالرحم التي هبط منها لتوه. ملاذا 

يلب�ض الوجه هذه املالمح القا�سية، اإىل حد االعتداء، 

غريٌب  اأنه  �سوى  له  ذنَب  ال  حميط  يف  تكون  حاملا 

وا�ستغراب  ده�سة  ملاذا  ثم  اإليك.  بالن�سبة  وجمهول 

خرين الذين ال تعرفهم عندما تعلو وجهك ابت�سامة.  االآ

من منكم مل ي�ستغرب مرة، ابت�سامة من يجل�ض وحيداً، 

خ عم ي�سحك حلالو،�سو  اأو من يعرب وحيداً: » ما له االأ

ن�سان  االإ ُي�ست�سهل  ملاذا  ي�ساعدو«.  اهلل  م�سييف، 

ال�سعيد، وي�ستخّف به، وُي�ستوطى حائطه.     

 ، �سفر  االأ  ، حمر  االأ باألوانها:  القطارات  تفاجئك 

 ، خ�رش  االأ  ، البيج   ، الف�سي   ، الزهري   ، الربتقايل 

خ�رش الفاحت ، البنف�سجي ... مهرجان األوان متنقل  االأ

يوميا   ، وحتتًا  فوقًا   ، وعر�سها  املدينة  طول  على 

منت�سف  بعد  الواحدة  وحتى  �سباحًا  اخلام�سة  من 

الليل ، وذلك منذ ما يزيد على ن�سف قرن واأكرث ، اأي 

ال�سم�ض امل�رشقة ا�ستبدال الطنابري  اأوالد  اأن قرر  منذ 

األوان  مهرجان   . الكربى  مدينتهم  يف  بالقطارات 

 ، ومعار�سه  علوان  جرب  ال�سديق  بلوحات  يذكرين 

ويذكرين اأكرث ، اإذا مل تخني الذاكرة ، باأن جرباً تعلم 

الر�سم اأول ما تعلمه بالفحم على واجهات قطار ببغداد 

لوان لي�ست بال معنى ، فهي اإذا �سئت دليلك  . وهذه االأ

ال�سالعني  اإذا كنت من غري  ، ال�سيما  �سريك  اإىل خط 

حرف  باللغة اليابانية وا�سم املحطة غري مكتوب باالأ

فاللون   ، اخلط  با�سم  واأخطاأت  حدث  اإذا   . الالتينية 

يعيدك اإىل ال�سواب . األوان قطاراِت خطوطك حتفظها 

لكن   . تنبهان  فالعينان  الذاكرة  �سهِت  فاإن   ، عيناك 

اإذا كنَت اأجنبيًا عاملك�سوف ، ك�ساحبك ، وذا �ساربني 

ال  عيناك  وكانت   ، ،ك�ساحبك  عاملك�سوف  كثني 

لوان ومتييزها عن بع�سها ، فانتظر  جتيدان قراءة االأ

 ، قلقًا  ، وتقف على ر�سيف املحطة  اأن ت�سيع مراراً 

اأن تلفت  طراف ، دون  اأ�سفر الوجه مرتبك االأ متوتراً 

حٍد لاللتفات . تذوقتها يف  اإذ ال وقت الأ  ، اأحٍد  انتباه 

خ�رش  بداية اإقامتي اليابانية مراٍت ومراٍت ، وكان االأ

خ�رش  االأ  : مرات  عدة  ال�سبب  هما  الفاحت  خ�رش  واالأ

العادي  خ�رش  االأ اأما   ، البيت  اإىل  يقودين  الفاحت 

الربتقايل  اأي�سًا  اإياها  واأذاقني   . بالعك�ض  فياأخذين 

زرق الغامق اأكرث من مرة . ولذلك ، عقدت  �سفر واالأ واالأ

ربعني يف جميع  العزم على حفظ اأ�سماء حمطاتي االأ

باليابانية  التبديل،  حمطات  فيها  مبا   ، االجتاهات 

على  الكلي  االعتماد  عن  قالع  واالإ  ، الالتينية  قبل 

، تغريت  اأي�سًا  . ولذلك  لوان يف اخلروج والدخول  االأ

داخل  وحياداً  واإيجابًا  �سلبا  لوان  االأ بهذه  عالقتي 
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�سغاء  االإ على  العزم  عقدُت  كما  وخارجها.  اليابان 

يف  ال�سائق  معاون  اإر�سادات  من  يذيعه  ما  كّل  اإىل 

كنت  بداياتي،  ويف  اأنني،  اأذكر  القطار.  باآخر  قمرته 

ر�سادات وتكرارها واأعتربها  اأنزعج من كرثة هذه االإ

اأين  يعرفون  ال  اأطفااًل  واعتبارهم  للركاب  ا�ستغباًء 

، وبعدما �رشت  اليوم  لكن  اأين يغريون.  ينزلون وال 

مل�ستخدمي  الق�سوى  �رشورتها  واأعي  جيدا،  اأفهمها 

�سماعها كجزء الزم من  اأنتظر  القطار يوميا، �رشُت 

رحلتي، وال�سيما اإذا كان املعاون من اجلن�ض اللطيف. 

ال�سنوات  يف  فتحت  احلديدية،  ال�سكك  �رشكات  ن  الأ

كان  بعدما  الن�ساء  اأمام  القطاع  هذا  اأبواب  خرية  االأ

حكراً على الرجال.

اأر�سية  على  اأي�سًا  نف�سها  لوان  االأ تلك  تفاجئك  و 

الكربى   ، دارات واملحالت  ، واالإ مداخل امل�ست�سفيات 

، وانطالقًا من مكتب اال�ستعالمات ، وال دليَل هناك 

 . امل�سفى  داخل  ق�سم  اإىل  ياأخذك  لون  كّل   : غريها 

تكت�سُف هنا ، فائدة اللون حقًا ، اإذ يقودك اإىل طبيبك 

ّن  الأ ب�رش  اأو  جّن  به  يقوم  قد  مما  باأ�رشع  املخت�ض 

يف  يرافقك  وهو   ، اللون  اأن  ت�سعر   . خطاء  كليهما 

، �سيء  اإىل ممر  اآخر ومن ممر  اإىل  وحدتك من طابق 

من  معك  يخرج  اأن  وتود  وحتبه  تاألفه  ما  �رشعان 

امل�سفى بعد االنتهاء ، و�رشعان ما تن�سى مواقفك من 

األوان القطارات اإذا كنَت ملدوغًا .

تفاجئك املدينة ، واأينما كنت ، بالكثافة : كثافة ب�رش 

واأبنية وحمالت وحمطات وقطارات ، وكثافة �سلوك 

اأو  اأو لندن  اأين منه �سلوك ابن باري�ض  ح�ساري راٍق 

ن  نيويورك اأو ابن القرية الذي كنته اأو الذي اأنا هو االآ

اأو اأو.... ولذلك اعتقدُت يف البداية اأن احلي الذي اأقطنه 

اأطرافها  على  بينما هو جغرافيًا  العا�سمة  مركز  هو 

الغربية ، اأو يف �سواحيها . كّل ما حتتاجه متوفر فيه، 

من اأعقد واأحدث واأغلى اإىل اأب�سط واأرخ�ض املنتجات 

 . و�سواها  والغربية  اليابانية  وال�سناعية  الغذائية 

لذلك كنت وما زلت ، وب�سبب بنيتي الفكرية التوحيدية 

املركزية ، كلما و�سلت اإىل حي ومل�ست هذه الكثافة، 

لنف�سي  اأقول  النظافة،   وهذه  �سياء،  لالأ الوفرة  وهذه 

هنا مركز املدينة ، وكلما نزلت يف حمطة اأقول هذه 

التقاط  واأبداأ  الكامريا  فاآخذ   ، الرئي�سية  املحطة  هي 

و�سلت  باأنني  مني  ظنًا   ، خرين  واالآ �سياء  لالأ ال�سور 

واحدة  اأنها  اأكت�سف  ثم  العمر،  لقطات  من  لقطة  اإىل 

. ذلكم هو  من مئات املحطات املنت�رشة يف املدينة 

جزء من فل�سفة العقل الياباين : اإلغاء املركز كمفهوم 

وكواقع ، واإ�سباع ال�سوق بكّل ما يحتاجه الفرد اأينما 

فاأنت  عنه  ابتعدت  اإذا  ملركز  وجوَد  ال   ، و�سكن  حّل 

بعيد من كل ّ�سيء ؛ اأحياء املدينة جميعها مركز حتى 

جميعها  اليابانية  واملدن  مركز،  من  مركز  يغار  ال 

طوكيو حتى ال تغار مدينة من طوكيو ، اأي كّل منها 

اأوالدها  يغار  ال  حتى  العا�سمة  عن  ب�سيط  موجز 

ب�سيط عن  كلها موجز  واليابان  العا�سمة،  اأوالد  من 

ها من اأبناء العامل  العامل املتقدم حتى ال يغار اأبناوؤ

. وهذه  كرب  االأ العامل  ، عامل �سغري يحّل فيه  املتقدم 

مفهومه  و�سّو�ست  الغرب  دوخت  التي  الفل�سفة  هي 

اإن  غاليا  الثمن  و�سيدفع   ، �سياء  واالأ للعامل  املركزي 

التخلي  يف  اليابانية  الثقافة  من  وي�ستفد  ي�رشع  مل 

نانية« املركزوية ، وا�ستبدالها بـ»نحن«  عن هذه » االأ

العمومية الغام�سة الوا�سحة مع ذلك . اأقول هذا واأنا 

اليوم  العرب، من تخلفنا  باأن خال�سنا، نحن  مقتنع 

كما  الغربية  احل�سارية  التجربة  تلك  ن�سخ  يكمن يف 

عا�ست وتطورت واكتملت واأ�سبحت موؤهلة ال�ستقدام 

نهاية  يف   ، والغرب  نحن  ننا  الأ  . الياباين  النموذج 

التحليل ويف اأوله ، من دم معريف واحد . وحذار من 

تقليدنا للتجربة اليابانية، كما يدعو اإىل ذلك بع�ض 

واإال   ، الغربي  بامل�سار  املرور  قبل   ، العرب  املثقفني 

�سنكون كمن يقفز اإىل هاوية ال قرار لها وال قعر.

والواقع هو اأن هذه الفل�سفة يف التجاور والتعاي�ض ، 

�سيء  ح�ساب  على  �سيء  اإلغاء  وعدم  املركز  وانعدام 

يف  احلياة  مناحي  جميع  على  تن�سحب  تكاد  اآخر، 

اجللو�ض  ميكنك   ، املطعم  اأو   ، البيت  فداخل  طوكيو. 

الركن  يف  خفي�سة  طاولة  وراء  طرحة  على  اأر�سا 

الياباين ، كما ميكنك اجللو�ض على كر�سي وراء طاولة 

عادية يف الركن الغربي ، كما ميكنك تناول طعامك 

لكن  امل�ستعجلني.  من  كنت  اإذا  الكونتوار  على  واقفا 

الغريب هو اأنك قلما تقع على ياباين ياأكل �سندوي�سته 

اأكرث  اأو ما بيده من طعام ما�سيًا . هذه الفل�سفة هي 

الياباين  . حتى  اإىل عينيه  جنبي ويقفز  ما يده�ض االأ
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هذه  من  بعيدا  لي�ض  اأخرى  حمافظات  من  القادم 

 ، فوق  وما  اخلم�سيني  طوكيو  ابن  وحتى   ، الده�سة 

التي  العجيبة  اأمام هذه اخللطة  يعرب لك عن ده�سته 

اجتاحت، وال تزال جتتاح »عا�سمة ال�رشق« طوكيو. 

ت�سعر اأحيانًا اأن طوكيو نف�سها، كف�ساء ، كمكان ، ال 

تفهم ، ال ت�ستوعب ما جرى وما يجري لها: فجاأة تولُد 

�سكك  �سبكات  تخرتقها  ا�سمنت  من  غابٍة  هيئة  على 

حديدية ال نظري لها يف العامل ، فجاأة وخالل مئة �سنة 

اأو اأقل، تتحول بعد مئات ال�سنني من اخلدمة يف حقول 

اإىل  مذهل،  جمال  ذات  طبيعية  غابات  ويف   ، الرز 

�سفلت والقطارات، وفجاأة يتحول  �سمنت واالإ مرتع لالإ

يف  موظفني  اإىل  وفالحني  مزارعني  من  �سكانها 

خ�رش  خ�رش، واالأ االأ اأكل  اأخذت على عاتقها  �رشكات 

تبقى  واأخرياً، من  باأوروبا وجتاوزها.  للحاق   ، فقط 

على  نف�سه جمرباً  ، يجد  طراف  االأ من مزارعيها،على 

ر�ض  �سفلت، اأعني تعبيد بع�ض ما لديه من االأ زراعة االإ

بنية  االأ �سكان  ل�سيارات  مك�سوف  كمراآب  ال�ستثماره 

الزراعية  املحا�سيل  مردود  ن  الأ اجلديدة.  ال�سعبية 

قناع  الإ اأو   ، احلياة  م�ساريف  لتغطية  كافيا  يعد  مل 

قلة  على  ال�سباب،  املزارعني  من  بالزواج  ال�سبايا 

هوؤالء وتناق�ض اأعدادهم �سنة بعد اأخرى.

 : اأبنيتها  هند�سة  واختالف  بتنوع  املدينة  تفاجئك 

جميع مدار�ض الهند�سة املعمارية العاملية ، مبا فيها 

اليابانية ، منذ مائة �سنة وحتى اليوم  تتجاور وتتعاي�ض 

تنظيم  عراف  الأ خالفًا  وذلك   ، حياء  واالأ احلارات  يف 

الهوية املعمارية �سبه املوحدة .  الغربية ذات  املدن 

حد اأن  هناك، اإذا �سئَت، نوع من »الفو�سى« ال ميكن الأ

خا�ض،  نوع  من  براغماتي  عقل  اإال  يربره  اأو  يفهمه 

هند�سي  ت�سميم  ذات  بنايات  ثالث  تتجاور  قلما  اإذ 

اأو ترتتب يف �سفٍّ واحد. رمبا طبيعة املكان  واحد، 

وراء املو�سوع، ورمبا ذهنية �سكان املكان. على اأية 

حال، تنوع �سيده�ض من تعلمت عيناه، اأو ذهنه، على 

لذلك ال  ما.  مدينة  داخل  املرتتبة  امل�سفوفة  بنية  االأ

�سمنتية  االإ الكتل  هذه  قراءة  من  �ساحبكم  عينا  متّل 

يف  قطاره  يعربها  عندما  طوكيو  منها  تت�سكل  التي 

اجتاهات ثالث ذهابًا اإىل العمل وعودة منه. وال ميّل 

هذا امل�سهَد نف�سه بالتحديد، عندما يرتجُل من القطار 

ال �سديق  قدمني  على  �سرياً  البيت  اإىل  العودة  ويقرر 

زقة والطرقات.  ال�سوارع واالأ زمات، غري  االأ لهما، يف 

�ساعات،  خم�ض  اإىل  متتد  قد  ثالث  �ساعة،�ساعتان،اأو 

وحيداً ال يكّل من ال�سري يف ال�سوارع بني هذه الغابة 

بنية.  من االأ

هناك �سيء من الب�ساطة وال�سطحية يف حت�رش املدينة : 

رغبة �سديدة يف املحافظة على املا�سي، ورغبة �سديدة 

يريد  واجلميع  واحلديث،  احلداثة  ا�ستقبال  يف  اأخرى 

منطَق ال غالب وال مغلوب. من هنا هذا املزيج املعماري 

العجيب. هكذا �ستجد حارة من ناطحات �سحاب حديثة 

جداً جمهزة باأ�رشع امل�ساعد يف العامل ، ت�ساهدها من 

اخلارج يف نزولها و�سعودها كاأنها �رشافي�ض وتكا�سي 

جتوب �سوارع مدينة من زجاج ، ناطحات �سحاب تغلي 

للنوم  لديها  وقت  ال  وكاأن  ال�ساعة  مدار  على  باحلياة 

اأو الراحة ، واإىل جانبها يف اجلهة الثانية من ال�سارع 

التي  القدمي،  الطراز  ذات  اليابانية  البيوت  من  حارة 

اأو زلزال،  رمبا يكون بع�سها قد جنا من حرائق حرب 

ويعود اإىل خم�سينات القرن الع�رشين، مبنيٌّ من اخل�سب، 

بطيء   ، بدكنتها  املا�سي  األوان  تلفه   ، هادٌئ   ، وديٌع 

�ساكنيه  بع�ض  نلمح  بالكاد  املنظر،  ك�سول  احلركة، 

التقليدية املعروفة ب�سجرياتها  ،حتيط به تلك احلديقة 

على  اأحيانًا  العني  تقع  قد  حيث  الكربى،  وحجارتها 

�سي�ض اأو  عجوز بلبا�سها التقليدي وهي ت�سقي هذا االأ

تلك احلجارة. وهناك بيوت، وما اأكرثها، تطّل اأبوابها 

على  ر�سيف،  اأو  فا�سل  اأي  بال  مبا�رشة،  الرئي�سية 

ال�سيارات ب�رشعة،  اأنواع  �سارع رئي�سي متّر فيه جميع 

اأثناء  مهما تدنت، ت�سكل خطراً �رشيحا على �ساكنيها 

خروجهم ودخولهم ، هذا عدا عن لعنة ال�سجيج . كما 

فل�سفة  على  يقوم   ، حديث  بعد  ما  بلدية  بناء  �ستجد 

الفراغات والواجهات الزجاجية الكبرية ، يف حارة من 

امل�ساكن ال�سعبية القائمة على فل�سفة ا�ستخدام كل جزء 

اأو   ، من البيت ، يعني البيت بحدوده الدنيا بال ديكور 

زينة ، اأو �سيء من هذا القبيل غري مر�سح لال�ستخدام . 

ويف مثل هذه احلارة يعي�ض �ساحبكم، يكتب ويرتجم، 

يهذي مع نف�سه، يتابعكم ويقراأ ق�سائدكم ون�سو�سكم 

على ال�سا�سات البي�ساء من حني اإىل حني . 

1 ــ جزء من كتاب بهذا العنوان. 

نزوى العدد 58 / ابريل 2009 

268

ن�صـــو�ص .. ن�صـــو�ص .. ن�صـــو�ص 



نزوى العدد 58 / ابريل 2009 

269

جرداَء  كبرية،  مل�سافٍة  الغرب  نحو  املقربة  متتُد 

موح�سة، هنا يكوُن طريُق اأهِل املدينِة اإىل اهلل.

فرو�ِض  من  و�سواهُد  رملية،  واأر�ٌض  ياب�سة،  ح�سائ�ٌض 

بفعِل املوج، كاأنها متوجاُت احلياِة  البحر املخططِة 

وقد �سكنْت اأخرياً يف كومِة تراب.

قاَل لُه العجوُز؛ )مهنٌة ي�سرية، تاأخُذ هذا القدوَم وحتفُر 

واأنا هرمُت  الرتاب.  ثم ت�سُع املرحوَم ثم تهيُل عليه 

ن �سوى قراءة القراآن على املوتى،  وتعبُت وال اأريُد االآ

الطيوَر  وت�سطاُد  املقربة  يف  ترك�ُض  �ساٌب  واأنت 

وال�سمَك وتـُ�سقط اللوَز فاأعمْل اأي�سًا حفاراً للقبور، فلَك 

اأجٌر من املوىل واأجٌر من اأهل املوتى(.

ي�سُب  العينني،  املغلقة  املتيب�سة،  الوجوَه  يطالُع 

املاَء عليها، ي�سُع الكافور، ذا الرائحِة احلادة، يلفها 

تتحرُك  باأنها  ي�سعُر  ب�رشعة،  ذلك  يعمُل  بقما�ض، 

و�سوف تفتُح عينيها.

دائمًا ينادون عليه:

- �سالح!

يف منت�سِف الليل، يف ال�سباح، يف الظهرية، لي�ض ثمة 

وقٌت  حمدٌد للهجوم على ال�سحايا، يف الربِد القار�ض، 

للمواقيت  وزنًا  يقيُم  ال  املالُك  ال�سديد،  القيِظ  يف 

جنا�ض. ي�ستغُل بعدٍل مطلٍق  والف�سول واملنا�سب واالأ

غري مفهوم.

ي�رشخون من وراء ال�سعف:

- �سالح!

واحلو�ض، يح�رُش  املطبخ  اآمنة م�سرتيحٌة يف  زوجتُه 

رَز من احل�رشاِت ال�سغريِة  لها ال�سمَك وتقليه، وتنقي االأ

التي تتقلُب بني احلباِت البي�ساء، وتده�ُسَها. هي روٌح 

اأي�سًا. يط�ُض الزيُت حول ال�سمك. ياأكالن يف العري�ض 

اأحذيَة  ويطالعان  ي�سرتخيان،  يح�سُنها،  ب�سعادة، 

وقات تعبًا  ونعاَل املارِة من فرجات ال�سعف. اأ�سد االأ

يام القائظة، يف هذا الوقت يكوُن العمُل  هي ظهائُر االأ

خرى. �سافة اإىل م�سائبه االأ مرهقًا باالإ

وفجاأة يدُق اأحُدُهم الباَب، ينتزعُه من رقدتِه بجانب 

غرتتُه  جاهز،  ثوبُه  يتاأخر،  ال  يحبه،  الذي  اجل�سم 

الوجوَه  يطالُع  راأ�سه،  على  ب�رشعٍة  يلُفها  البي�ساُء 

املتجمدة احلزينة بهدوء، اأبتكَر قناعًا هو قناَع الهدوء 

يدخُل معاناتـَهم،  يوا�سيهم،  خرين،  االآ رُب  ُي�سّ املتاأمل، 

من بعيٍد، هو على حافِة احلياِة واملوت، على �ساطِئ 

القارِب وهو يحمُل امليَت،  الدموِع والدم، يجدُف يف 

يبكون،  هُل  االأ هادئ،  املاَء  ولكن  وا�سٌع،  البحُر 

يذرفون الدموَع، لكن البحَر مليٌء، ال يعباأ بالراحلني 

والقادمني، ياأخذهم اإىل اأعماقه ويذوبون.

بعَد كِل جنازٍة ُي�ساب بغٍم ما، ال يعرُف كنَهُه، تن�سُد 

رِز  االأ لقمُة  يذهبون؟  اأين  اإىل  يت�ساءُل  قلياًل،  �سهيتُه 

تتوقُف يف بلعومه، زوجتُه تتطلُع فيه، تت�ساءل؛ )ماذا 

واخل�رشوات،  امل�سهيات  ي�سُع  تاأكل؟(،  ال  ملاذا  بك؟ 

كان  الذي  نف�ُسُه  هو  �سوئها،  على  تظُل  ال�سهيَة  لكن 

يقتُل ع�سافرَي الدوري يف �سجرِة املقربة املائلِة على 

بالدود،  املليَء  اللوَز  وُي�سقُط  واملتاآكِل  الرث  ال�سوِر 

جاهزاً  خفيفًا  عظميًا  هيكاًل  نحيفًا،  ع�سا،  مثل  ظل 

للرتاب.

- �سالح!

حياة،  �رشخة  بل  موٍت  عالمَة  هذه  تكن  مل  لكن 

اإىل  زوجتُه املمتلئُة بثماره يف حالِة طلٍق، مل ينتبَه 

اأن تكاليف احلياة اأ�سعَب واأخطر واأجمل، وقَف حتت 

جتتاُح  مِل  االأ ودقاُت  اأجرة،  �سيارِة  بانتظاِر  املطر 

خالياه، وبني تذمِر �ساحب ال�سيارة من املاء املتدفق 

رمِل  �سبعتا من  اللتني  الو�سختني،  نعليِه  خا�سة من 

موات، و�رشخاِت زوجتِه وبدِء خروج مائها، وجد  االأ

اأبي�ض،  قما�ض  يف  مو�سوعة  اللحم  من  طريًة  كتلًة 

وت�سُج ب�رشخاٍت لذيذة.

لكن اأمَلُه يف اأعقاِب كِل دفن مل يخف، بل ازداَد بقوة، 

رغفِة  االأ بني  مده�سة،  ب�رشعة  ينمو  ولٌد  ثمة  ن  واالآ

واملطَر  اخلو�َض  ويكرُه  املدر�سية،  والدفاتر  واحلليِب 

حفار القبـور

عبداهلل خليفة
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والدخان، وحني  �سوَد  االأ والِقدر  ال�سعف،  املت�سلل من 

فيها  تتدفُق  التي  املهيبِة  اجلنازاِت  من  اإليِه  يعوُد 

اإليه  يقدم  وهو  ويح�سنه  يفرح  الفخمة  ال�سياراُت 

احللويات، ونقوداً �سغرية، يرق�ُض بعدها يف احلو�ض، 

املليئِة  اجلنازاِت  ويف  يخفت،  يكن  مل  اأمله  لكن 

النا�ُض  بها  مي�سي  التي  البي�ساء  والثياب  �سمال  باالأ

يتفجر،  اأملُه  كان  املقربة،  اإىل  ي�سلوا  حتى  �ساعاٍت 

ويجد اأبنه يتطلع فيه ماداً يده باأ�سى.

اأج�ساُدُهم هنا  تذوُب  )املوتى  له؛  يقوُل  العجوُز  كان 

لها  لل�سماء، ت�سرُي  اأرواُحُهم فت�سعُد  اأما  ر�ض،  االأ يف 

اأجنحًة وتعرُب م�سافاٍت طويلة باأمِر اخلالِق عزَّ وجل، 

واأما اأن تكون اأرواحًا خرية فتم�سي للجنة، اأو تكون 

اأرواحًا �رشيرة تذهُب للنار تتعذُب فيها! فال تكرْث من 

وتقوُل  تدفنُه،  ج�سٍد  كل  مع  نف�َسَك  وتتعْب  �سئلة،  االأ

هذا طفل فاأين العدالة؟ وتلك احليُة عجوٌز معمرة! وال 

تذهْل حني ت�سُع اجل�سَم ال�سليَم املعافى فيما املر�سى 

يعي�سون طوياًل! اهلُل اأراَد وال راد مل�سيئته(.

ترتدد  �سافية،  اإجابات  بدون  وتركُه  العجوز  وم�سى 

مل؛ )اأقراأ القراآن(، ومل  كلماتُه يف ال�سمت واخلواء واالأ

لدبابي�ِض  تـُ�ساف  اأ�سئلٌة مزعجٌة  واأخذت  قارئًا،  يكن 

وجبِة  كِل  بعَد  �سامة،  كجرعاٍت  ياأخذها  التي  مِل  االأ

موت، فيجد اإنه ال ياأكل، ويتخ�سُب يف البيت، ويعجُز 

عن احت�سان زوجته، التي مل يعد ج�سُمها �سهيًا كما 

كان، وهذا ولٌد اآخر يقتحم البيت، ويو�سف ابنه البكر 

يغدو فتى غام�سًا، منزويًا ي�ستقبُل فتيانًا م�سجرين 

ال  اأن  اأجل  من  على كالمهم  يتن�ست  ويروُح  اآخرين، 

عماِل ال�سوء فيتعجب من الكالم: يقودون ابَنه الأ

ال�سنني،  من  مليارين  قبل  الكوين  نفجاُر  االأ حدَث   -

فاأين كنا وقتذاك؟

بهذا  ما متتعنا  والثدييات  والزواحف  ال�سمك  لوال   -

كل! اجلن�ِض واالأ

- حتيًة جلذورِنا يف الطبيعِة وعامل احليوان!

واحلطب  ال�سعف  بيُت  عاد  وما  امل�ساريُف  تفاقمْت 

والد وطلباِت اأكلهم الغريبة،  بقادٍر على حتمِل ح�سد االأ

فكاأن  متوقف،  �سبه  كان  العمل  ولكن  يجري  فراح 

الزرع  يف  ويجوُل  ي�سوُل  يعد  ومل  يعاك�سُه  املالَك 

الب�رشي مبنجله املرهف احلد، وبالكاد تظهُر جنازٌة 

غنياء فكاأنهم مل يعودوا ميوتون،  يف ب�سعة اأيام، اأما االأ

طباُء لدرجٍة خميفة،  وتزايدت امل�ست�سفيات، وكثـُر االأ

ُحجزوا يف  بل  ينتحرون  يعودوا  املجانني مل  وحتى 

غرف، فكان �سالح مي�سي عند �سور املقربة، ويرقُب 

�سوارَع املدينة املت�سعة بتوتر كبري.

ويعلُم  طبية  نظارة  يلب�ض  مهمًا،  �سار  يو�سف  ابنه 

�سار  الذي  البيت  كثرياً،  البيت  يف  ويقراأ  والَد  االأ

غرفُه،  وتعددْت  ال�سعُف،  وتوارى  بامل�سابيح،  م�سعًا 

�سئلَة  و�سخبْت فيه املو�سيقى، والعياُذ باهلل، ولكن االأ

وطالع  ابنه،  غرفَة  اأقتحَم  مرٍة  وكم  اإجابة،  بال  ظلْت 

فكان  للحيوانات،  الغريبة  والر�سوَم  املعلقَة  اخلرائَط 

ما  اإياه؟ وهذا  يعلمونكم  ما  اأهذا  )اأنحن هكذا؟  يهزاأ؛ 

ال�سيقة،  زقة  االأ يف  مي�سي  ثم  والد؟!(  لالأ تعلمونه 

وي�سغي  احلجر،  اأمعاِء  يف  متوارية  حانًة  ويال�سُق 

لل�سحكات املتفجرة من القلوب اخلالية بح�سد.

ُل �سبَح العجوز: ي�ساأ

- يا �سيدي تعبُت تعبُت من هذه املهنة واحلياة!

اأن  جتدَّ  اأال  للخالق،  اخللَق  دَع  �سالح،  يا  اأ�سرْب   -

اأال  �سوائها؟  من  وي�رشون  �سماَك  االأ يقتلون  النا�َض 

الوفري؟  رزقنا  منها  ويكون  تندلُع  احلروب  ترى 

ح�رشات  ل�سنا  ونحن  رواَح  االأ تنقُل  املالئكُة  �ستظل 

اأبداً، ال ميكن اأن ي�ساويني ولدك بالذبابة، نعم تتاآكُل 

ج�ساُد اأما نحن فنعي�ُض حياًة خالدة. االأ

- وملاذا هذه اللفة كلها؟ ملاذ ال نعي�ض هكذا اأبداً؟!

على  تتاأخر  اأنت  لعملك،  اأذهْب  اختبار.  الدنيا   -

امليت!

ن  االآ كثريون  موتى  رائحته،  اأ�سم  اأن  اأ�ستطيع  ال   -

غرِفهم  يف  ويذوبون  ميوتون  متعفنون،  وهم  ياأتون 

وال اأحد ي�سم رائحتهم. يجلبون جثثًا ذائبة اأو متفحمة 

من  كومة  يجلبون  اأحيانًا  بل  اأغ�سلوها!  ويقولون 

اأفرزوهم و�سعوهم يف  ب�رش،  الرماد ويقولون هوؤالء 

يا  املالكان  يحا�سَبهم  اأن  ميكن  كيف  منفردة!  قبوٍر 

اٌل متعٌب عندي، يف اأيامك كان املوت  �سيدي؟! هذا �سوؤ

زائد  اأجٌر  فال  ن  االآ اأما  ب�ستان،  كلها  ر�ُض  واالأ �سهاًل 

احلياُة  �سارت  احلفار.  ملهنة  تقدير  وال  عالواٌت  وال 

فو�سى يا �سيدي!

يف  مي�سي  يراه،  اأحد  وال  ويدخل  يخرُج  �سبٌح،  كاأنه 

حني  املجال�ُض  �ُض  تنفَّ منه،  خائٌف  والكُل  الدروب 

ي�سافحه،  اأحد  وال  املقهى،  رواُد  يتوارى  يدخل، 

وينزعُج اأي �سخ�ٍض حني ي�ساأل برباءة؛ )متى اأراك؟!(، 

ال�سابات  والن�سوُة  وخوف،  بذهول  فيه  يحدقون 
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حمالت  من  خروجهن  بعد  الرتاب  على  يت�ساقطن 

التجميل حني ي�سادفن ظهوره، وي�سمُع �رشخاتهن؛ 

واملراهقون  الذي مييت،  هو  كاأنه  عنا!(،  يويل  )متى 

زقة )مندوب عزرائيل!(، فاقرتَب من  ي�رشخون يف االأ

البائع يف الظالم ب�سع زجاجات،  احلانِة وطلب من 

ليتنحى جانبًا وي�رشب.

غا�سٌب  �سباُبها  املدينة،  يف  رهيٌب  انفجاٌر  وحدث 

بالهتاِف  النا�َض  واأزعجوا  ال�سوارع،  يف  وي�رشخ 

خلف  من  يتاأملهم  وراح  الدروَب،  و�سدوا  الغا�سب، 

ينظفها  الغ�سيل  حجرة  يف  جثَم  ثم  بده�سة.  ال�سور 

ع�سى اأن ت�ستقبَل بع�َض الزبائن.

يف  يزالوا  ومل  املقربة،  على  احل�سُد  تدفق  وفجاأة 

واأخذوا  باحلزن،  ت  امتالأ لكنها  ال�ساخبة  هتافاتهم 

ويزيُح  القما�َض  يرفُع  وهو  اإليه،  النعو�َض  يدخلون 

يام،  االأ تراِب  يف  تهرتئ  مل  التي  اجلميلَة  البدالِت 

الر�سا�ض  ومواقَع  الو�سيمة،  ال�سابَة  الوجوَه  ويطالُع 

اآخر،  بعد  واحداً  يغ�سُلهم  القلوب،  قرب  النافَذ  الغادَر 

ثم جاء ج�سٌد كاأنُه يعرُف مقا�َسُه، ك�سَف الغطاَء فاإذا 

ابنه يو�سف.

الثياب،  تطلَع مذهواًل، جتمد. مل يعْد قادراً على نزِع 

ن على حافِة املوِت  لكنه راح يفعل، يبكي، مل يعد االآ

اإمام  وا�ستنكاِر  ال�سباب  ده�سِة  بني  يولوُل  واحلياة، 

امل�سجد، ثم ينهاُر يف حجرِة الغ�سيل.

ماُم يكمُل املهمة، كانت الهمهمات تت�ساعد؛  راح االإ

اأبو  )هذا  احلركة!(،  يف  كهاًل  نعرف  )ال  هذا؟(،  )من 

ال�سهيد  اأبو  )اإنه  امل�سكني!(،  للكهل  )يا  يو�سف(، 

ويكفيه فخراً!(، وهو مرعوٌب واأ�سئلٌة ت�رشُب جدراَن 

عقلِه املتهاوية، ويحدُث غباٌر، ويتدفُق ماٌء م�ستعٌل، 

�سيوا�سُل  اأحٌد  وال  اأبداً،  خاويًة  حجرتُه  و�ستكوُن 

اخلرب  ووقُع  والكتب،  اخلرائط  تلك  يف  التحديَق 

خوة الذين كان  م �سيكون �ساعقًا، وعلى االأ على االأ

يو�سف ي�ساندهم. ولكن احلفرَة الكربى �ستكوُن يف 

قلبه!

ماُم  وجثَم عند جدار امل�سجد، واجلثُث م�سفوفٌة، واالإ

اجلنازة،  ل�سالِة  ي�سطُف  وال�سباُب  بكلماٍت،  يغمغُم 

مام عال: ولكن �سوت االإ

 . اأ�سلي عليهم  الذي  اأنا  - هوؤالء غري موؤمنني، لي�ض 

! .

على  يتعكُز  اأ�سالَءُه،  يلملَم  ُه،  انقا�سَ يجمَع  اأن  بد  ال 

اهلَل  ُل  ي�ساأ ال�سباب،  �سواعد  وعلى  الهاربة  ال�سور 

ن املوَت  العوَن، يدوي �سوُت ابنه يف اأذنه، ويده�ُض الأ

حارٌق، كاٍو، وال بَد اأن يقَف اإمامًا ويحفر، لكن احلفَر 

الدفن والنزول  اأما  ال�سواعد،  بِه كُل هذه  �سهٌل تتكفُل 

القبلَة  تواجُه  و�ض  الروؤ وجعل  قرب،  كِل  اأعماِق  اإىل 

بناء، فكان ينحني ويدع  فمهمٌة ع�سرية مع هوؤالء االأ

ال�سواهَد،  وي�سُع  الرتاَب،  فينرُث  بالعمل،  يقوم  ال�ساب 

ولدي!(،  يا  هكذا  )لي�ض  هناك!(،  الراأ�َض  )�سْع  وياأمُر؛ 

يتلون  وال�سباُب  القراآن،  من  يحفظُه  ما  بع�َض  ويقراأ 

وراءه، وينزُل ظالٌم خميف، و�سياراُت ال�رشطة حتدُق 

احلديد،  قيعان  يف  ج�ساد  االأ بتلك  وتلقي  باملقربة، 

وخلْت املقربُة اإال منه، وكان الدرُب بطيئًا رهيبًا اإىل 

البيت.

يدخلون  والرواد  فالم،  االأ تعر�ُض  قريبٌة  �سينما  هذه 

مٍد طويل،  ويرثثرون، وياأكلون، وهو �سيظُل جائعًا الأ

وال ميكن اأن يدخَل هذا الفيلَم امل�سوؤوم اأبداً!

يفجُر بيَتُه يف حلظٍة مرعبة ثم ياأخذ العزاء، ويتدفق 

كُل اأهِل احلي عليه، وياأتي غرباٌء كثريون ال يعرفهم، 

وي�سافحونه ويح�سنونه بقوة!

يف  باقيا  يزال  ال  ن�سٌل  فثمة  روحِه  اأجزاُء  تفككْت 

املقربة قرب تلك ال�سجرِة العجوِز املنحنية باأمٍل على 

يو�سف،  غرفِة  يف  اأخرى  و�سظيٌة  املهرتئ،  اجلداِر 

وعلبها  ال�رشية  احلانِة  عند  متناثرة  فتافيت  وعدة 

الزبدية التي تطرُي به اإىل ال�سماء، حيث يكلم املالئكة، 

و�ساحبه وقطبه ال�سيخ العجوز الذي يوا�سيه ويرثيه 

نزالَء  يرتقُب  للعمل،  ن�سيطًا  ال�سباَح  لينزل  باحلكم، 

رواح  االأ فيما  للرتاب،  النازلَة  ج�ساَد  واالأ ر�ض،  االأ

وحمامني  اأطباء  �ساروا  وقد  ال�سباَب  ويزوُر  حتلق، 

و�ساخبني يف اجلرائد!

- يا �سالح!

ويقوُم  النقال،  التليفون  عرب  تدوي  ال�رشخُة  تزْل  مل 

معاونوه بالالزم من قيادة �سيارات ال�سحن، التي تنقُل 

اجلثَث، ويخرتقون ح�سوَد ال�سيارات واملارة، ويغ�سلون 

املوتى، ويحفرون الرتاب، وي�سعون ال�سواهد، لكن هو 

الذي يحدق يف  العمالء، وهو  اإكراميات  يت�سلم  الذي 

اإعالنات النعي، ويفكر مليًا باملدينة  ال�سحف ويقراأ 

التي تكاد اأن تاأكل املقربة، ومبوظفيها الكبار الذين 

ها، وبح�سودها الهائلة التي حتتاج اإىل  يلتهمون اأر�سَ

مواقع ذات يوم، وباأملِه الذي ال يتوقف. 
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ِة،  اْلَعاِديَّ َبْلَدِتَنا  يِف  َعاِديِّنَي  النَّا�ُض  اَلِء  هوؤُ َيْبُدو 

ُهْم  ًة ِب�َسْكٍل َخاِطٍئ، َوَيْعَتِقُدوَن اأَنَّ َوَيِعي�ُسوَن َحَياًة َعاِديَّ

ْفِكرِي- امَلْعِرَفِة-  اَذا َيِجُب اأَْن اأَ�ْسَتِمرَّ يِف التَّ وَن. مِلَ َعاِديُّ

ْطاَلِق؟ ُهْم َلْي�ُسوا َعاِديِّنَي َعَلى ااْلإِ اأَنَّ

  َما الَِّذي َوَراَء ذِلَك؟ اأَُقوُل ُهَناَك يِف اْلَوَراِء، َكَما َلْو َكاَن 

اِئًعا يِف  َزَماًنا �سَ ِمْنُه  اأَْكرَثَ  ا  َمْوِقًعا َجْغَراِفيًّ ي  امَلا�سِ

ُبُح »�َساْنْت  َوَكْيَف ُت�سْ اْلَقِدمَية«،  ُعْطاَلِت »�َساْنْت ُبوْل 

َن،  ُر ِفيَها ااْلآ ِريَقَة امُلْعَتاَدَة الَِّتي اأَُفكِّ ُبوْل اْلَقِدمَية« الطَّ

اْلَغْرِب  ُمَقاَطَعاِت  َمَة  َعا�سِ َحَياِتي  يِف  َكاَنْت  َلْو  َكَما 

ِلَتاِريٍخ،  َن�ِسيًجا  ِبَح  َوُت�سْ اْلَكْوَكَب،  َرَفَعِت  َقْد  ْو�َسِط  ااْلأَ

اِكَرِة،  ِللذَّ اِع  َكاْخرِتَ اإِالَّ  ُوُجوٌد  َلَها  َيُعْد  مَلْ  ُهَناَك  َوِمْن 

الَِّتي  َحَياِتَنا  َطِريَقُة  ِهَي  ِلذِلَك  ْمَكاَناِت  ااْلإِ ُكلُّ  َواأَْكرَثُ 

ِلَعَمِل  اأَْكرَثَ  ِبَن�َساٍط   ُنَحاِوُل  ِعْنَدَما  َلًة  ُمَتَخيَّ ِبُح  ُت�سْ

َمْعًنى َلَها.

َن،    َلَقْد َكاَنْت »�َساْنْت ُبوْل اْلَقِدمَية« َعاملًا، َوَذَهَبِت ااْلآ

لِكنِّي اَل اأََزاُل اأَِعي�ُض ِفيَها.

ُه اْبِت�َساٌم  ي. اإِنَّ ُه َحِننٌي اإِىَل امَلا�سِ �َسْخ�ٌض َما �َسَيُقوُل: اإِنَّ

ا  ُه َيُكوُن َمْفُتوًنا مِبَ ِبا�ْسِتْخَفاٍف ُيَراِفُق َكِلَمًة، َما َيْعِني اأَنَّ

ُه  اإِنَّ ُه ٍباْلَعاِطَفِة.  اإِْغَواوؤُ ْهِل  اَع ِلَيُكوَن ِمَن ال�سَّ َرَحَل َو�سَ

ُك ِبِخْزٍي  ي َي�ْسرَتِ ِننَي اإِىَل امَلا�سِ ِجٌل، لِكنَّ احْلَ اْلِتَزاٌم خُمْ
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ْهَوِة امُلْخِزي،  يَِّدِة، َواأُ�ْسُلوِب ال�سَّ ْخَرى اجْلَ ُنوِب ااْلأُ َمَع الذُّ

اإِىَل  َتْنَتِمي  اَل  ها  اإِنَّ اْلَك�َسِل.  اأَِو  اَهِة  َ ال�رشَّ اأَِو  اِب،  َ ال�رشَّ اأَِو 

�َسِد، َواإِىَل َخَطاَيا  وِح امُلَتَناِثَرِة- اْلَفْخِر، َواحْلَ َخَطاَيا الرُّ

َخِطيَئِة  ي؛  امَلا�سِ اإِىَل  ِننَي  احْلَ ِف  َواأَ�سِ ْلَوِة،  احْلُ �َسِد  اجْلَ

اِكَرِة. الذَّ

ي ُهَو يِف اْلَواِقِع َنْوٌع ِمَن اْلَواَلِء -  ِننَي اإِىَل امَلا�سِ   احْلَ

ُه َكِثرًيا  ا ُهَو َخِطيَئٌة ِعْنَدَما ُي�َساُء َتْطِبيُقُه، َكَما اأَنَّ اأَْي�سً

ُه  اِريِخ. اإِنَّ ُه امُلَحرُِّك، َوَلْي�َض اْلَعُدوُّ ِللتَّ َما ُهَو َعاَدٌة. لِكنَّ

ا  َ ُرمبَّ اأَْو  ِة.  الدِّقَّ ِمَن  َواْلرُبوِتنِي  يِل،  ْف�سِ التَّ َعَلى  َيَتَغذَّى 

ُه  اإِنَّ اال�ْسِتَياِق.  اأَ�ْسَكاِل  ِمْن  �َسْكٌل  ي  امَلا�سِ اإِىَل  ِننَي  احْلَ

ا�ْسِتَياِئِه  ي يِف  امَلا�سِ اإِىَل  ِننَي  احْلَ َواإِنَّ  اِريِخ،  ِللتَّ  ُ َيَتاأَملَّ

ِة، َوَمَكايِن، َواأَُنا�ِسي. َهِميَّ اْلَغاِئِم، ُي�ْسِعُل �ُسْعَلَة ااْلأَ

ُث  َة َطِريَقُة َتْفِكرٍي اأُْخَرى ِل�َساْنْت ُبوْل اْلَقِدمَيِة: اأُمٌّ َتَتَحدَّ   َثمَّ

َة اْلَعاِئَلِة  َة، لِكنَّ َقْب�سَ مَّ َها َلْي�َسْت َتْعِني ااْلأُ َعْن �َسْعِبَها، اإِنَّ

مَلْ  ْيْرَلْنِدي  ااْلأَ َها  َفَجدُّ ِة،  ِميَّ ااْلأُ ِكْلِكنِّي  اإىل  َتُعوُد  ِة  اْلَقِويَّ

ِة« )مَلْ اأَ�ْسَتِطْع  ِة اْلِهْنِديَّ �َسُه اأَْثَناَء »االْنِتَفا�سَ َي�ْسَحَب ُم�َسدَّ

َوَواِلَدُتَها  اَلِء الِفْتَياِن(،  َلِعْبُت َمَع هوؤُ َلَقْد  اِر.  اإِْطاَلَق النَّ

�ْسِميْث،  َعاِئَلِة  ِمْن  ْبِع  ال�سَّ اْلَفَتَياِت  »اأَْجَمِل  ِمْن  َواِحَدٌة 

اْلَعْقِل،  ِعيُف  �سَ اْلَوِحيُد،  َو�سِقيُقُهُم  َكالرَِّجاِل«،  َطِويَلٌة 

ِفيِح،  ال�سَّ ِمَن  ِغرَيٍة  �سَ َطِبَلٍة  َمْع  اِرِع  ال�سَّ يِف  ُل  َوَيَتَجوَّ

َفَقِة. َفَقِة، َيا َلل�سَّ َوُهَو اأَْو�َسُمُهْم َجِميًعا. َيا َلل�سَّ

ُف  ْو�َسُط امُلو�سَ َها �َسَتُقوُل: اأَْهِلي، ذِلَك اْلَغْرُب ااْلأَ   اأَْو اأَنَّ

يِف   M&D َواأَِبي-  ي  َواأُمِّ َواأَْهِلي،  اأَُنا�ِسي،  ِباالْعِتَداِل. 

الَِّتي  ِة  اْلَعاِطِفيَّ ِت  ِلْلَمَجالَّ ِة  ا�سَّ اخْلَ ِة  اْلَعاِميَّ اللَّْهَجِة 

َنَواِت، َوَكاأَينِّ ُكْنُت اأُِعدُّ َبْحًثا  اْحَتَفْظُت ِبَها ُكلَّ ِتْلَك ال�سَّ

َيَبَقى  اْلَبْحَث  نَّ  اِلأَ َبِد  ااْلأَ اإىَل  َتْكَتِمُل  اَل  ٍة  َتاِريِخيَّ ِلِرَواَيٍة 

َتْقِريًبا  َن  ااْلآ اْلَبْحُث  َن.  ااْلآ َحتَّى  َياِة  احْلَ َطَواَل  ا  َتدًّ مُمْ

ُمْكَتِمٌل.

ِة الَِّتي َجَمْعُتَها اْنَتَظَرْت    اإِنَّ ُكلَّ هِذِه امُلْقَتَطَفاِت امُلَبْعرَثَ

ْن َتُكوَن ُمَتَجاَهَلًة، َوهَذا َما  اِلأَ ، َوِبا�ْسِتْعَداٍد َتامٍّ  رْبٍ ِب�سَ

َيْحُدُث يِف �َساْنْت ُبوْل، َوهَذا �َسَيُكوُن اأَِهِلي.

َن. اَل َمِزيَد ِمَن  َجاُهِل ااْلآ   لِكْن َلْي�َض ُهَناَك ُكلُّ هَذا التَّ

ْطَبِة  ِث ِباْلَواِجِب يِف اْلَعامَلِ اْلَقِدمِي َمْع َمَطاِبِخِه الرَّ �َسبُّ التَّ

َغاِئَنَها  َو�سَ �َساَعاِت،  ااْلإِ َحِديَث  بُّ  حُتِ الَِّتي  ْحَياِء  َوااْلأَ

َواأُُجوُر  اْلَوْقُت،  اْنَتَهى  َلَقِد  اْلَفُخوَر.  ْمَتَها  َو�سَ امُلَثاَرة، 

ِة َتَكاُد َتْنَتِهي. َمْرَحَلِة اْلُبُنوَّ

دُِّق  دَِّقًة يِف ُوُجِوِهِهُم الَِّتي حُتَ   لِكنِّي اَل اأََزاُل َعاِلَقًة، َوحُمَ

َفاِف، َوِمِن اْلِبَياُنو  اِمَتًة َوُمَطاِلَبًة، ِمْن اأَْلُبوِم الزَّ ِبي، �سَ

َحْيُث ُكْنُت اأَْبُدو ُمَتَمرَِّنًة َعَلى ُمو�ِسيَقى �ُسوَباْن)1( َفَقْط، 

ِة الِِّتي َكاَن  اإِىَل اْلَوَراِء يِف ُوُجوِهِهُم اْلَغاِم�سَ دَِّقًة  َوحُمَ

ي. َيْنِبِغي اأَْن َتُكوَن ُوُجوًها َماأُْلوَفًة ِبالنِّ�ْسَبِة ِلَعامَلِ

َحَياِة  ِمْن  اأَْكرَثَ  ِلْلَفْهِم  َعُب  اأَ�سْ ُهَو  َما  ُهَناَك  َلْي�َض    

ِة. ِع امُل�ْسَتِمرَّ َوا�سُ التَّ

ا  اأَيًّ اْخرَتْ  ِليِل.  الدَّ َعَلى  ْلُت  َوَح�سَ َبْحِثي،  ْزُت  اأجَْنَ َلَقْد    

ُمْنَقِلٌب  َواِحٍد  ُكلُّ   - الرَّفِّ َعِن  امُلاَلَحَظاِت  َدَفاِتِر  ِمَن 

َة  َثمَّ اْلَقِدمَيِة.  َوالَف�َساِتنِي  ِلْلُكُتِب  َيْحُدُث  َكَما  ُغَباٍر  اإِىَل 

ٌم  ُمَقدَّ َوُظْلٌم  َواإِْحَباٌط،  ٌة،  يَّ َعَر�سِ َوَحَواِدُث  َظاٌت،  حَلَ

َقْطَرَة  َتْدُر�ُض  ادِّ  احْلَ ِع  ْب�سَ امْلِ ُة  يَّ َو�َسْخ�سِ َراِئٍع،  ِب�َسْكٍل 

ُعبَِّئْت  َكاَنْت  اْلَفْقَرِة-  َخطِّ  ُطوِل  َعَلى  امُلْن�َساَبِة  ِم  الدَّ

َفاِرغِة  َخَزاَنِتي  يِف  َوُتِرَكْت  َقِدمَيٍة،  ٍت  الَّ جَمَ يِف  َبِعيًدا 

َها ُرِبَطْت يِف ِمْنِديٍل َوَرِقيٍّ اأَْزَرق. اْلَهَواِء َكَما َلْو اأَنَّ

ِل ِمْن َنْي�َسان/ اإِْبِريْل 1981. َن�ِسرُي  وِّ   �َسَنْفَعُل هَذا يِف ااْلأَ

التَِّجاِري  امَلْرَكِز  ُهوِر يِف  الزُّ َبْيِع  لِّ  اأََماَم حَمَ َواأََنا  ِهَي 

ِبي. اَل  َف ِلَنُقوَل َمْرَحًبا اِلأَ ا ِلَنَتَوقَّ ا ُكنَّ َ َو�َسَط اْلَبْلَدِة. ُرمبَّ

الَغَداِء يِف  َتَناُوَل  ُنِريُد  ْلُه.  اأُ�َسجِّ َومَلْ  َر هَذا  َتَذكُّ اأَ�ْسَتِطيُع 

لِّ َداْيُتوْن التَِّجاِري . ْهِر يِف حَمَ ُغْرَفِة النَّ

ْهِر  َنا َذِهْبَنا اإِىَل ُغْرَفِة النَّ ا اأََنا يِف الثَّاَلِثني، لِكنَّ   َحاِليًّ

َحْتِني: َعِزيَزِتي،  اِد�َسِة ِعْنَدَما َن�سَ ُمْنُذ اأَْن ُكْنُت يِف ال�سَّ

�َسَمَكَتا  ِبَها  ُة  و�ِسيَّ الرُّ َلَطُة  ال�سَّ َة.  و�ِسيَّ الرُّ َلَطَة  ال�سَّ اأُْطُلِبي 

 .  X َكِثرًيا  ٌة  َوَماحِلَ ِباْرِتَخاٍء،  َعَلْيَها  ُع  ُتْو�سَ َبَلٍم)2( 

َلَدْيَها،  اإِنَّ  اْلَبَلِم.  �َسَمَكُة  ِهَي  َما  َتْعِريِف  اأَْن  َعَلْيِك  َيِجُب 

ِكُن  مُيْ اْلَبَلِم  �َسَمُك  َحْيُث  ْكرَبِ  ااْلأَ ِلْلَعامَلِ  َغِريَزٌة  ا،  اأَْي�سً

 ...( اإْلَزاِمي  ِمْن  ْغِم  الرَّ َعَلى  َخَر.  اِلآ َوْقٍت  ِمْن  ُتَواَجَه  اأَْن 

ِني ُكْنُت َمْقُطوَعًة ِمَن امَلاِل  ْع اأَنَّ بنت البنت...(، مَلْ َتَتَوقَّ

�ْسَماِك  يِّ ااْلأَ ِة اْلَفُخوَرِة ِبِع�سِ يِف هِذِه اْلَبْلَدِة اْلَكاُثوِليِكيَّ

ْجَراْنْد  َمَطاِعِم  يِف  ْت  ُن�رِشَ الَِّتي  ْمَعِة«  اجْلُ َو«َقَواِئِم 

ْذاَلٍلِ بُدوِن ِمينَِّياُبوِلي�ْض، َماَذا �َسَيُكوُن؟  اأَِفيْنُيو. َنْقَراأُ ِباإِ

اأُوَماَها َباِرَدٌة.
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لِكْن ِبُحُلوِل 1981 َحتَّى �َساْنْت ُبوْل َقْد َدَخَلِت النَِّظاَم 

ِة.اإِنَّ  اْلِهاَلِليَّ َواْلَكْعَكِة   quiche ِلْلِكي�ِض  ِديَد  اجْلَ يَّ  اْلَعامَلِ

يِف  َعاِم  الطَّ َقاِئَمِة  ْمَن  �سِ َتُكْن  مَلْ  َة  و�ِسيَّ الرُّ َلَطَة  ال�سَّ

اْلِغَذاِء  َبْهَجِة  َخَطَر  َمَعَها  اآِخًذا  اْرِثي،  َماكَّ ُجْو  �َسَنَواِت 

ِلُك  مَيْ اَل  ِديَد  اجَلَ اْلَفَرْن�ِسيَّ  امَلْطَبَخ  َواإِنَّ   ، اْلَي�َساِريِّ

 . وَعٍة، َو�َساْنْت ُبوْل َتاأُْخُذ اللَّْيَل َواأَْكرَثَ ًة َغرْيَ َم�رْشُ َجاِذِبيَّ

اأُْخَرى. َقاَل  ا، َومَل�َسُة َطْهٍي  اأَْي�سً ِبيِذ،  َة ُكوٌب ِمَن النَّ َثمَّ

َها َت�ْسُعُر  ِك اإِىَل اْلَغَداِء، اإِنَّ اأَِبي يِف ذِلَك اْلَوْقِت: »ُخِذي اأُمَّ

َكَما  ِلـ»َطِبيٍب«،  َهاِب  بالذَّ َبَدَءا  ِكاَلُهَما  ِباْلَوْحَدِة«. 

ِويَلِة. ُه ِبَداَيُة ِنَهاَياِتِهَما الطَّ ي، اإِنَّ َقاَلْت اأُمِّ

ْعُفَها  ا �سَ َ . ُرمبَّ ا َتَناَوَلْت َكاأْ�َض َنِبيٍذ. َح�َسًنا، اْثَنَتنْيِ َ    ُرمبَّ

ًة.  يِف، َو�َسَقَطْت اإِىَل َحدٍّ َما َفْجاأَ ِديُد. َكاَنْت َعَلى الرَّ�سِ اجْلَ

. َم�َسَكْت ِذَراَعَها. َكاَنْت  اَبَها اأمََلٌ ِمَعِويٌّ اْنَهاَرْت َفَقْط. اأَ�سَ

َمْك�ُسوَرًة. َكِثرٌي ِمَن الِعَظاِم �َسْوَف َتْنَك�رِشُ َقْبَل النَِّهاَيِة. 

نَّى  َها َبَداأَْت َتْن�ُسُج، »اأمََتَ ي اأََفْدُت ِلَنْف�ِسي: ُثمَّ اإِنَّ يِف َدْفرَتِ

يِف.  اًما ُهَناَك َعَلى الرَّ�سِ «، مَتَ ِني ِمتُّ نَّى اأَنَّ ، اأمََتَ ِني ِمتُّ اأَنَّ

�َساَر النَّا�ُض َحْوَلَنا. َبْعَد ذِلَك، ِعْنَدَما َجاَء )د( اإِىَل َم�ْسَفى 

َلُه  �َساْنْت ُجو الَِّذي َنَقَلْتَها اإَِلْيِه، َنَظْر اإَِلْيَها َوَم�َسَح ِمْف�سَ

يِف  ُعْر�ٍض  َنْخَلَة  َك  َحرَّ ِعْنَدَما  ُه  َّ اأَ�رشَ َلَقْد  و�َض.  امَلْر�سُ

 َّ اأَ�رشَ ُه  نَّ اِلأَ اأَْن�ُسَج-  اأَْن  اأََرْدُت  َلَقْد  ة.  َجاِجيَّ الزُّ ِفيَئِة  الدَّ

�َسْيَء،  اَل  اأَ�ْسُعُر؟  َماَذا  �َسَعْرُت-  َلَها  ِبالنِّ�ْسَبِة  َلُه.  ِمْف�سَ

ِحيًحا اأَْن اَل َت�ْسُعَر ِب�َسْيٍء ِعْنَدَما  َفَقْط اَل �َسْيَء. مَلْ َيُكْن �سَ

وَت. اَل، َلَقْد �َسَعْرُت ِب�َسْيٍء َما،  َها ُتِريُد اأَْن مَتُ َتْبِكي ِهَي اأَنَّ

ُه �ُسُعوٌر  وَت. اإِنَّ َها اَل ُتِريُد اأَْن مَتُ َها َتْكِذُب، َواأَنَّ اْعَتَقْدُت: اأَنَّ

ُه َكاَن َعَلْيَها اأَْن َتْعِنيَها.  َباِرٌد، َكاأَنَّ

َبَقِة اْلُو�ْسَطى  ٌة ِمَن الطَّ ٌة َعاِديَّ   ِبِعَباَرٍة اأُْخَرى، ِهَي اأُ�رْشَ

اْلَغْرِب اأَْو�َسِطي. اإَِقاَمٌة َحِميَمٌة ِلْلَق�ْسَوِة. 

�ُض  ، َفَنْحُن َنْفرَتِ ُعوَن ِلْلَخَطاأِ اَلِء النَّا�ِض، ُمَتوا�سِ   ِمْثُل هوؤُ

َظِر َحتَّى يِف َعاِطَفِتِهْم، َحتَّى َكَما  ُهْم َغرْيُ اَلِفِتنَي ِللنَّ اأَنَّ

ُهْم  ُهْم َيْعَتِقُدوَن اأَنَّ ُهْم َيْخَتُفوَن يِف َلَعَقاِت َلَهٍب. اإِنَّ َلْو اأَنَّ

ُهْم اَل  ْمِت َوالنِّ�ْسَياِن. هَذا َجيٌِّد، اإِنَّ ُكوَن اأَْنُف�َسُهْم ِلل�سَّ َيرْتُ

ُهَو  َما  هَذا  اأََلْي�َض  امَلْوُت؟  ُهَو  َما  هَذا  اأََلْي�َض  وَن.  َيْهَتمُّ

، َوَحَياٌة َكِرمَيٌة؟ َعاِديٌّ

ُعوَن اأَْن َيُكوُنوا َمْن�ِسيِّنَي. ُهْم َيَتَوقَّ   اإِنَّ

ا َكاُنوا  َن اأََقلُّ َذَهاًبا مِمَّ ُهْم َلْي�ُسوا َمْن�ِسيِّنَي. ُهُم ااْلآ   لِكنَّ

ِباْلَكاِد  َوِهَي  َن،  ااْلآ هَذا  َذَهَب  َلَقْد  ِبَداَيِتِهْم.  يِف  َعَلْيِه 

ُتوِم�ُض  َمْيَكٍة)3(  اأَْجَزاُء  َمَكاٍن  ُكلِّ  يِف  ُهْم  اإِنَّ َباِقَيٌة، 

ِة. ِقَباَلَة ِجَراِنيِت اْلَكاِتْدَراِئيَّ

»يِف  اأَِعي�ُض؟  اأَْيَن  َي�ْساأَُل:  َما  �َسْخ�ُض  َخَر  اِلآ َوْقٍت  ِمْن 

اأَُقوُل:  ِني  اأَنَّ َلْو  َكَما  ا،  َتْلَقاِئيًّ اأَُقوُل  ِة«،  اْلَكاِتْدَراِئيَّ ِظلِّ 

امَلْوِقَع  ُيْعِطي  َلْن  َوهَذا  ِة«  اْلَكاِتْدَراِئيَّ ِمَن  »ِباْلُقْرِب 

ِويَلِة. َياِتُهُم الطَّ ُل حِلَ ِة، الظِّ ْبِط. يِف ِظلِّ اْلَكاِتْدَراِئيَّ ِبال�سَّ

ُبْرٍج  يِف  اأُ�ْسِكَنْت  َكاأَ�ْسَخا�ٍض،  َطِويَلٌة  اأَْجَرا�ٍض،  ُة  �ِستَّ

ُكلِّ  َبْعَد  اأَْكرَثَ  ي  َوُتَدوِّ �َساَعٍة،  ُرْبِع  ُكلَّ  ي  ُتَدوِّ ْخٍم.  �سَ

َها َتِعي�ُض ُكْتَلًة َبِعيًدا، َوِمَن امُل�ْسَتِحيِل ِن�ْسَياُن  �َساَعٍة. اإِنَّ

َها ُت�ِسرُي اإِىَل َنْف�ِسَها َداِئًما.  ِة. اإِنَّ اْلَكاِتْدَراِئيَّ

َمْذَبِح  ِبَو�َساَطِة  َوَغاِلًبا  النَّا�ِض،  َداِخَل  �ُسُموٍع  ْوُء  �سَ

�ْسُبوِع  اِم ااْلأُ مِّ امُلَباِرَكِة. َبْعَد َظِهرَياِت ُكلِّ َيْوٍم ِمْن اأَيَّ ااْلأُ

اأَْحَياًنا  ْرُغِن  ااْلأُ َجْوَقِة  َطاِلُب  ُل  َيْح�سُ ِحِد،  ااْلأَ َعَدا  َما 

اأَْن  ِكُنَك  َومُيْ ِة،  اْلُعْلِويَّ اْلُغْرَفِة  يِف  َب  ِلَيَتَدرَّ اإِْذٍن  َعَلى 

َة  َثمَّ َج�َسِدَك.  يِف  ِهرَيِة  اجْلَ ِة  امُلو�ِسيِقيَّ َغَماِت  ِبالنَّ َت�ْسُعَر 

ُمو�ِسيَقى  ِمن  َوَبْع�ٌض  َباْخ)4(،  ُمو�ِسيَقى  ِمْن  َكِثرٌي 

ْعِب،  ْعِبرِي ال�سَّ َّ َعَلى َتْكَراِر التَّ ُبوْك�ْسِتيُهوِده)5(، َلَقْد اأَ�رشَ

امَلْهُجوَرِة،  اِكَرِة  الذَّ ُفْقَداِن  َعْن  اِجَمِة  النَّ اَعَفاِت  َوامُل�سَ

ِة. يَّ ْر�سِ َوَثْنَيِة اْلُكْر�ِسيِّ الَِّتي َتْق�ُسُط َحَجَر ااْلأَ

ِلِقَما�ِض  ِم�ْسَنًدا  ُب  كِّ �َسرُيَ َما  �َسْخ�ٌض  ِبامُلَنا�َسَبِة 

َلْوَحاِت  َعْن  َمْعِرَفًة  َيْكَت�ِسَب  اأَْن  َوُيَحاِوُل  ْطِريِز،  التَّ

ْعِقيِد اْلَفنِّي  اِفَذِة، اأَْو َعِن التَّ ْطِريِز امَلْوُجوَدِة َعَلى النَّ التَّ

االْنِطَباِعي ِلْلَمَكاِن. َلَقْد َراأَْيُت اأَُنا�ًسا ا�ْسَتْوَطُنوا َمَقاِعَد 

وَن ِرَواَياِت-  َكَما َلْو َكاُنوا َعَلى اأََراِئَك يِف اْلَبْيِت، َيْقَروؤُ

ُجوِديْث ْكَراْنتْز، َواإِمُلوْر ِلُيوَنارْد. 

اِبِعِهْم  ِباأَ�سَ َتْنَزِلُق  اأَ�ْسَخا�ٌض،  َتَبْعرَثْت  َوُهَناَك،  ُهَنا 

ِديَن  امُل�رَشَّ �ْسَخا�ِض  ااْلأَ ِمَن  َوَعَدٌد  �ُسُبَحاِتِهْم،  َخَرَزاُت 

ٍة اْخِترَيْت ِبَحَذٍر.  َتاأُْخُذُهْم َغْفَوٌة يِف َمَقاِعَد َجاِنِبيَّ

ا�ِض  النَّ ُمْعَظَم  َفاإِنَّ  هِذِه،  اْلَفَراِغ  �َساَعاِت  يِف  لكْن 

و�ٌض ُتْلَقى َوَراًء  ِلنَي َعرْبَ امَلَكاِن َفَقْط، َوُروؤ ُلوَن ُمَتَمهِّ َيَتَجوَّ

بُّ  َها َتْن�سَ ِة امُلْذِهَلِة. اإِنَّ ِب ِلْلُقبَّ ْقِف امُلَقبَّ ِلُتَحدَِّق يِف ال�سَّ

ِئي�َسِة،  الرَّ ْربِع  ااْلأَ اِئِل  اْلَف�سَ َمَع  َلِة  اْلَبْو�سَ ِنَقاِط  َعَلى 
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َها  اأَنَّ َلْو  َكَما  َهاِئَلٍة  َبٍة  ُمَذهَّ ِخَطاَباٍت  يِف  َنِة  َوامُلَبيَّ

ْكَمُة،  �َساُمُح، واحْلِ َباُت، َوالتَّ وِع: الثَّ ُتَعْرِقُل َكاِمَل امَل�رْشُ

اَلُث  ا الثَّ و�سً ْو�َسِط، ُخ�سُ اِئُل اْلَغْرِب ااْلأَ َها َف�سَ َواْلَعْدُل. اإِنَّ

َنا َقاِدُروَن  اِبَعُة ِهَي َماَذا ُنِحبُّ اأَْن َنْعَتِقَد اأَنَّ وىَل، َوالرَّ ااْلأُ

اأَنَّ  َيْعَتِقُدوَن  َكاأَِبي،   َ ِقيِقينيِّ احْلَ امُلْعَتِقِديَن  اإِنَّ  َعَلْيِه. 

ُه ِغَطاُء اْلِكَتاِب  َياُة،  اإِنَّ اْلَعَداَلَة  ِهَي َما َتِقُف ِعْنَدُه احْلَ

َوالَِّذي  اْلُوُجوِد  اُقُه َعَلى  ِكُن اْخرِتَ الَِّذي اَل مُيْ ْمِهيِديِّ  التَّ

َداأِ َواالْنِحَطاِط ِباَل اْهِتَماٍم، ِمَن  َياَة ِمَن ال�سَّ َيْحِمي احْلَ

�َسِع. ِة َواجْلَ ْخِريَّ ال�سُّ

ْقَعٍد اأَ�ْسَفَل  اًما مِبِ َقٌة مَتَ وْنِز ُمْلَت�سِ ٌة ِمَن اْلرُبُ َلْوَحٌة َتْذَكاِريَّ

َجَل�َض ُجوْن ف.  َنْقَراأُ:  امِلْقَعِد،  امُلْرَتِفِع، يِف هَذا  امَلْنرَبِ 

ِعْنَدَما  ِة،  ْمِريِكيَّ ااْلأَ ِحَدِة  امُلتَّ اْلِواَلَياِت  َرِئي�ُض  ِكيِنيِدي، 

يِن  َة، يِف 7 َت�رْشِ اِدَيِة َع�رْشَ اَعِة احْلَ ْت ُجُموُع ال�سَّ َح�رَشَ

ِة  َماِميَّ ااْلأَ امَلَقاِعِد  ِمَن  َبْع�ٌض   .1962 اأُْكُتوَبْر،  ِل/  وَّ ااْلأ

ِغرَيًة.  �سَ ًة  َمْعَدِنيَّ َلْوَحاٍت  ِمُل  حَتْ َزاَلْت  َما  اْلَو�َسِط،  يِف 

ا�ْسِتْئَجاِر  َعْهِد  ُمْنُذ  َعَلْيَها  ُتِرَكْت  َوَقْد  ْقَدُم،  ااْلأَ هِذِه 

ْذَكاِريُّ  التَّ ُب  َوالنُّ�سْ يْرَلْنِدي،  ااْلأَ َجدَّي  َع�رْشِ  امَلْقَعِد؛ 

اُء َحْيُث َتْن�رُشُ  ُهَو الَِّذي َداَمْت يِف ُعْرَوِتِه ُقُرْنُفَلٌة َبْي�سَ

َمَع  امَلَمرِّ  َك يِف  رَّ ُكلََّما حَتَ ُقُرْنُفٍل،  ِلَكْب�ِض  ًة  َراِئَحًة َحادَّ

َعَلى  امَلْجُموَعِة  ْمَراء  احْلَ َنِة  امُلَبطَّ اْلَقِطيَفِة-  َلْوَحِة 

َحاِمٍل َخ�َسِبيٍّ َطِويٍل.

اأَْن ُنْعِطَي هَذا  ْبِع َنْحُن اَل َن�ْسَتِطيُع  ي: »ِبالطَّ اأُمِّ   َقاَلْت 

ٌة  ِلْك َلْوَحًة َكهِذِه. ِهَي َحِري�سَ ُقوِد«، َومَلْ َنْ ْوَع ِمَن النُّ النَّ

يِف  َطَة  امُلَتَو�سِّ َو�َساَلَمَتَنا  َعَنا،  َتَوا�سُ يِل  َد  كِّ ِلُتوؤَ َداِئًما 

َبْعَد  ُوِلْدِت  »َلَقْد  اْلَقْرِن.  ِف هَذا  ُمْنَت�سَ ِة يِف  اْلَقارَّ َو�َسِط 

َعَلى  َنًة  مِّ ُموؤَ َتُقوُلَها  َكاَنْت  �َساَلٍم«،  ِطْفَلُة  اأَْنِت  ْرِب،  احْلَ

اِريِخ،  التَّ يِف  َولِكْن  َياِة،  احْلَ يِف  َفَقْط  َلْي�َض  ُوُجوِدي، 

َعلَِّمِتي  مِلُ ِبالنِّ�ْسَبِة  ذِلَك،  اأَْفَهَم  اأَْن  ِمنِّي  ُتِريُد  َها  اإِنَّ َبْل 

َقاَلْت  ًة.  َغِبيَّ َواَل  ًة  َعْبَقِريَّ اأَُكْن  مَلْ  اِلِث،  الثَّ فِّ  ال�سَّ يِف 

َمَكاٍن  ُل  اأَْف�سَ اْلَو�َسِط«.  يِف  »ُكْنُت  َحٍة:  َوا�سِ َغاَثِة  ِباإِ

ا  مِبَ اأَْذِكَياٌء  هَكَذا:  َنْحُن  ُهَناَك.  اأمََلَ  اَل  اْلَو�َسُط.  ِلَتُكويِن: 

اأَْو�َسٍط،  َغْرٍب  َوِمَن  َطٍة،  ُمَتَو�سِّ َطَبَقٍة  َوِمْن  اْلِكَفاَيُة،  ِفيِه 

ِف َقْرٍن- ُكلُّ �َسيٍء َو�َسٌط. اأََماٌن، اأََماٌن. يِف ُمْنَت�سَ

َن.  َحٍد ااْلآ َبَقاِت اْلُعْلَيا اَل َتُعوُد اِلأَ َلُة ِللطَّ   امَلَقاِعُد امُلَف�سَّ

ا�ْسًما،  ِمُل  حَتْ ٍة  َمْعَدِنيَّ ِقْطَعٍة  اأَيَّ  نَّ  َفاإِ اِكَرِة-  الذَّ َعَدا  َما 

اِكَرُة.  َها الذَّ َفَذاَك اَل َيْجَعُل اأَيَّ اأََحٍد اأََبًدا َيْهَتمُّ اأَنَّ

ْفِل  ِللطِّ اْعَتَقَدا-  َكَما  َعُهَما-  َتَوا�سُ َتَرَكا  ِكاَلُهَما 

َخاِرَج  ِلَتْعِليِمي  َن  ااْلآ َحتَّى  ُدوا  َتاأَكُّ َلَقْد  امَلْع�ُسوِق. 

ِميِل  اجْلَ ْو�َسِط  ااْلأَ ي  امَلا�سِ َعَلى  وَنِني  َوِلَيِحثُّ ْمِت،  ال�سَّ

َواْبَقْي،   ُجوَم-  النُّ ِلي  َت�سِ اأَْن  َعَلْيِك  اإِنَّ  ِبِه.  امُلَتَعلَِّقنْيِ 

اًما.  َحِبيَبِتي- اْبَقْي ُهَنا مَتَ

َة،  ْجَنِبيَّ   ُكْنُت ُمْنُذ َوْقٍت َطِويٍل ا�ْسَتْك�َسْفُت �َسَمَكَة اْلَبَلِم ااْلأَ

ِلَتَقْدمِيِ  ُل  َتَتَعجَّ َكاَنْت  ِعْنَدَما  ْخَمِة  ِللتُّ ًة  ُم�ْسَتِعدَّ َوُكْنُت 

َنْهِر  َعَلى  َمَرٍة  َل  اأَوَّ ُظُهوِرَها  ِخاَلَل  ِة  اْلِهاَلِليَّ اْلَكْعَكِة 

اْلُغْرَفِة.

ِة امُل�ْسَتِقيَمِة  وِل َعَلى الِق�سَّ َكاَنْت ِبَداَيُة امُلَحاَوَلِة ِلْلُح�سُ

َواْلَيْوَم  َميَِّتًة،  َتُكوَن  اأَْن  ْت  نَّ َومَتَ َفْت  اْعرَتَ الَِّذي  اْلَيْوَم 

الَِّذي َك�َسَفْت يِل َقْلِبَي اْلَباِرَد.

الهوام�ش

ِحَدِة(  َراٍت َو�َساِعَرٌة ِمَن اْلِواَلَياِت امُلتَّ * َباْتِري�ْسَيا َهاْمبْل )َكاِتَبُة ُمَذكَّ

ِميَلِة  اجْلَ اْلُفُنوِن  َماِج�ْسِترِي  َبْرَناَمِج  يِف  ِة  ْنِكِليِزيَّ ااْلإِ اللَُّغِة  اأُ�ْسَتاَذُة  ِهَي 

َة  َوِعدَّ �ِسْعٍر،  َوِكَتاَبْي  َراٍت،  ُمَذكَّ ِكَتاَبْي  ْت  َن�رَشَ ِمينِِّي�ُسوَتا.  َجاِمَعِة  يِف 

َراِبي�ْسِك  َوااْلأَ ُهوِر  الزُّ َباِئَعِة  »اْبَنُة  ِفيَها  ا  مِبَ ٍة،  َخَياِليَّ َغرْيَ  لََّداٍت  جُمَ

ْزَرِق«. َظَهَر َعَمُلَها يِف: ااْلأَ

 The New Yorker, Paris Review, New York Times 
 Book Review, Ploughshares, Antaeus, Granta,
 American Poetry Review, Iowa Review, Ironwood,
 Ms., Best American Short Stories, Best American
 Essays, Los Angeles Times, The Sophisticated
.Traveller, and Kenyon Review
ُبو�ْض،  �َسِة  �سَّ َوُموؤَ ُغوِغْنَهامْي،  �َسِة  �سَّ ُموؤَ ِمْن  ًة  ِدَرا�ِسيَّ َزَمااَلٍت  ْت  َتَلقَّ

َوَقْد  اآْرُثر.  َماْك  َوَزَماَلَة  اْيت،  ُفوْلرْبَ  ، َتنْيِ َمرَّ ِلْلُفُنوِن  َة  اْلَوَطِنيَّ ْنَحَة  َوامْلِ

اأَْرَبَعٌة  َوَلَها  ِة،  َياِليَّ اخْلَ اْلِكَتاَبِة  يِف  َكاْرت  ُبو�ْض  َجاِئَزِة  َعَلى  َلْت  َح�سَ

ِحيَفِة  َنِة ِمْن ِقَبِل �سَ َها يِف اْلُكُتِب اْلَباِرَزِة يِف ال�سَّ اأَ�ْسَماوؤُ ُكُتٍب َوَرَدْت 

ز. ْنُيوُيوُرك َتامْيْ

ُمو�ِسيِقيٌّ  لٌِّف  ُموؤَ  )1849-1810( �ُسوَبان  ْفَراْن�ْسَوا  ْفِريْدِريْك   )1(

�َساِحَرٍة.  ٍة  ُروَماْن�ِسيَّ ٍة  ِبَنرْبَ اآَثاُرُه  ُز  َتَتَميَّ ُبوَلْنِدي،  ْبَياُنو  َوَعاِزُف 

ِجُم[. ]امُلرَتْ
ِغرِي ُي�ْسِبُه الرِّْنَكَة. ]م[. َمِك ال�سَّ )2( َبَلٌم اأَْو اأَْن�ُسوَفٌة ُهَو َنْوٌع ِمَن ال�سَّ

ِكُن اأَْن ُت�ْسَطَر اإِىَل ُرَقاَقاٍت ُت�ْسَتْعَمُل َعاِزاًل  ٍة مُيْ ٌة �ِسْبٌه ُزَجاِجيَّ )3( َمادَّ

ا. ]م[. َكْهَرَبائيًّ

ُمو�ِسيِقيٌّ  لٌِّف  ُموؤَ  )1750-1685( َباْخ  �ْسِيَبا�ْسْتَياْن  ُجوَهاْن   )4(

ْنَتاِج. ]م[. اأمََلايِنٌّ ُعِرَف ِبَغَزاَرِة ااْلإِ

  – اأمََلايِنٌّ اأُْرُغٍن  َعاِزُف   )1707-1637( ُبوْك�ْسِتيُهوِده  ي�ْض  ِديرْتِ  )5(

. ]م[.    ْرِكيٌّ َداِنَ
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انهمك زميلي البدين يف البحث عن �سيء ، فقد منه ، يف غرفة 

دراج ويخرج  ، راح يقلب االأ املكتب امل�سرتك بيننا . يف �سمت 

وراق . توقف يف حرية . �ساألته عما يبحث ؟ . اأجاب : مفاتيح  االأ

الدابة غابت عني . قلت : ال تقلق .. عندما انتهي �ساأحملك معي 

. ا�سرتاح على مقعده ، يف قلق . بعد مدة ق�سرية قال ليحفزين 

على امل�سري : رفيقناعبداللـه ال�ساعر ينتظرين باخلارج . نظرت 

يف �ساعتي ، كانت ت�سري اإىل مابعد منت�سف الليل . قلت : جمرد 

دقائق ون�سي . �سمت على م�س�ض . 

�سواء ال�ساحبة من بعيد  خارج املوؤ�س�سة يعم الظالم . ت�سوي االأ

 . ال�سحاب  نتف  من  اخلالية  الزرقاء  القبة  يف  الكواكب  تنترث   .

بجوار  يقف   ، العليل  بال�ساعر  امللقب  عبداللـه   ، ثالثنا  وجدنا 

نافورة املياه ، يرتمن مبقاطع من ق�سيدة .. رمبا مل تكتمل بعد : 

م�سقط . ياليلنا احلزين .. يادمعة على اخلد اجلميل . قال حمود 

البدين وهو يحثه على الذهاب : هيا.. اأكمل ق�سيدتك يف �سوارع 

اجلن  و�سياطني  والقطط  الب�رش  من  خالية  �ستجدها   ، املدينة 

ن�ض . قال ال�ساعرالهزيل البدن م�ستكمال بكلمات ذات مغزى  واالإ

: الناطور الليلي اليزال �ساهرا . �ساهرا �سالحه يف وجه كائنات 

مملكة الليل امل�سقطي . ي�سيح يف البيوت املرجتفة : » �سايفيّنك 

. مني هناك ؟! » . �سحك حمود البدين وعقب : لن يفهم كلماتك 

اأحد ، فاأنت �ساعر حداثي !! .

اجتهت   . النافورة  مبنى  حول  دارت   . وحتركت  العربة  ركبنا 

العامل  يديره  الذي  املغلق  البوفيه  عند   . ال�سور  بوابة  ناحية 

�سيوي القادم من كرياال ، �سمعت �سوتا غري ماألوف . توقفت .  االآ

طار اخللفي فارغا من الهواء  نزلت . نظرت اإىل اأ�سفل ، وجدت االإ

طار .. عقب البدين : الدابة بْن�رشت !! . كيف ت�سريهذه  . قلت : االإ

املركبة هنا .. يف هذا املناخ احلار وهي م�سنعة يف بالد الثلوج 

والكفرة !! .

تاك�سي  ناأخذ   : البدين  حمود  قال   . حرية  يف  توقفنا   . نزلنا 

 . جرة  لالأ مركبات  جتد  لن  احلني   : ال�ساعر  عبداللـه  رد   . اأجره 

اخلراب  طار  االإ ن�ستبدل   : منهما  اأكرث  بالعربة  هتمامي  الإ قلت 

طار  االإ اأخرجت   ، اخللفية  ال�سنطة  فتحت   ، ردهما  انتظر  ومل   .

حتياطي . تقدم حمود البدين وانهمك يف معاجلة ال�سماويل  االإ

اليدوية  بالرافعة  املركبة  ج�سم  رفع  يف  ال�ساعر  عبداهلل  وبداأ   ،

 ، تاأكدت من متانة احلل والربط   . ا�ستبداله  ، مت  . بعد االنتهاء 

. و�سعت  اأنا  راأ�سي  اأوال واأخريا �سوف تقع على  ن امل�سوؤولية  الأ

 . العام  ال�سارع  اإىل  . ركبنا و�رشنا  املوؤخرة  طار اخلراب يف  االإ

خال ، املركبات قليلة جدا ، تكاد تكون نادرة ، تعرب بنا ومترق 

ال�سخور  بني  تربز   ، متناثرة   ، ال�سغرية  البنايات   .. وتختفي 

القدمية  براج  االأ تبدو  العالية  القمم  فوق   . اجلبال  بطون  ويف 

ال�سوارع   . و�سكون  �سمت  يف  الطريق  تراقب  التي  �سباح  كاالأ

املكتظة بالبنايات . كانت طرقاتها ال�سيقة ، �سبه خالية . قال 

�ساعرنا ، الهزيل كعود ال�سمر الياب�ض ، قبل اأن ن�سل اإىل م�سقط 

اأم  اأنغام  . يظل �ساهرا حتى الفجر ، على  اأعرف مكانا هادئا   :

قط  عنده   . ق�رش  االأ من  وافد  �سعيدي  �ساب  به  يعمل   . كلثوم 

م�رشي �سمني يحر�ض له املحل .. 

 « اجلبلي  حمود  طلب   . ال�سغرية  املائدة  حول  ثالثتنا  جل�ض 

علبة   ، اخلرو�سي  عبداللـه  وطلب   . برتقال  وع�سري   « �ساورما 

م�رشوب مياه غازية ، وطلبت �سندوت�ض  فالفل ، و�سايا وخملالت 

 ، الناعم  اخلفيف  بالورق  اأيدينا  م�سحنا  ثم   ، الطعام  التهمنا   .

وتناولنا امل�ساريب على مهل . واجتهت اإىل العربة ...

توقفت وت�سمرت مكاين ، كانت عينا قط اأ�سود تربقان يف الظالم 

وهو ي�سرتيح فوق �سطح العربة ، ي�سلب مقدمتيه ب�سدة ، ي�سرتيح 

على موؤخرته و�ساقيه اخللفيتني ، يرمقني بنظرات حتد . تقابلت 

عيناه مع عينّي . ارجتفت .. توقف �سعر راأ�سي . لوحت بيدي للقط 

اأن يبتعد . مل يتحرك . نهرته . درت حول العربة . �ساألني ال�ساعر 

العليل : مابك ؟ اأجبت : القط !! . �سحك : اإنه قط م�رشي . كيف 

خر وحاولت دفعه ب�سدة  مل يتعرف عليك ؟! . اأتيته من اجلانب االآ

، فزجمر وقفز  ال�ساخنة  العربة  ، ف�سقط على مقدمة  من اخللف 

ر�ض واختفي .   على االأ

 ، ق�رش  االأ من  معي  اأح�رشته  القط  هذا   : الوافد  العامل  قال 

بالطريق الربي .. 

قال عبداللـه ال�ساعر : مازال ليلي طويال ، وبيتي بعيدا ، وال داع 

للركوب .. �ساأم�سي على قدمي اإىل هناك . عقب حمود البدين : 

اأح�س�ست  ، لكنني  اأعقب  . مل  الليلة  اأن تكتمل الق�سيدة هذه  البد 

البدين  . وجل�ض  ، ممازاد من حريتي  ب�سيء غريب يف ت�رشفه 

بجواري وانطلقنا يف الطريق العام ، عندما �ساهدنا زرقة مياه 

اخلليج قال : ناحية الي�سار بهدوء ، ثم ميني زقاق �سيق . دخلنا 

و�سجريات   ، كثيفة  نخيل  اأ�سجار  وجدنا   . نهايته  حتى  منه 

نهاية  عند   : قال   . ممهد  غري  وطريق  وحديقة  ال�سغرية  النبق 

�سور املعلم عبدالرزاق . �ساألته : مدر�ض ؟ اأجاب : البا�رش ، الذي 

يعاقرال�سحر ... 

عند نهاية ال�سور توقفت بهدوء . نزل . �ساألته: هذه املنطقة غريبة 

�سـود  ليـلة القـط الأ
عبدال�ضـتار خليف

 

روائي م�رشي مقيم يف ُعمان 

ن�صو�ص



علّي .. اأنا غري ملم بها ، كيف العودة ؟ قال : �ساأدلك على �سكة 

�سري   ، وبها مطبات   ، قليال  ملتوية  لكنها   ، خمت�رشة وق�سرية 

، واختفي  . واأ�سار بيده  القبور  نها و�سط  .. الأ بهدوء وعلى مهل 

يف الظالم ..

الطريق مظلم . جبلي . نحت من ال�سخورالتي يف بطن اجلبال 

�سالك وبع�ض  �سوار واالأ �سجار تربز من وراء االأ .. بعد قليل بدت االأ

البنايات ال�سخرية البالية . اأكوام النفايات حولها القطط تاأكل 

وتتعارك معا . عند املنحنى برقت عيناه فجاأة !! .  اق�سعر بدين . 

توقفت.. وجدته يقرتب مني يف خطوات غريبة . وبدا كاأنه ينق�ض 

طار وهو مير من  علّي . انطلقت بالعربة ف�سدمته . مل اأح�ض باالإ

فوق بدنه النحيل . قلت يف نف�سي ، لو حدث هذا لكنت اأح�س�ست 

به . هداأت قليال ، قليال .. كاأنا اأم�سي على قدمي . �سمعت اأنينا 

، اأ�سبه باملواء . ماهذا ال�سوت الذي ي�سبه النحيب . ينبعث من 

بطن العربة . توقفت .. فتحت الباب بهدوء . وب�سملت . ياخفي 

نني مل ينقطع  لطاف جننا ممانخاف . درت حول العربة . االأ االأ

 . ر�ض  االأ على  وفر�ستها  القدمية  ال�سحيفة  اأوراق  ا�ستخرجت   .

ركزت عليها ب�ساقي ونظرت بهدوء  وحذر .. اأ�سفل العربة . كان 

�سود الغزير ال�سعر باجلكمان  ينام ممددا . ياااللـه . علق ذيله االأ

اأخرجت راأ�سي من بطن   . اأنينه  . �سمعت  ال�ساخن وبرقت عيناه 

وجدته   .. .البا�رش  ات�رشف  كيف  رى  الأ واقفا  وقمت  العربة 

يرتدي البيا�ض . مال�سقا يل . طويال . طويال .. عينان تربقان 

�سود !! من اأنت ؟!  من اأين اأتيت . ماذا  م�رشومتان كعيني القط االأ

تريد مني ؟ مل يجب . اأ�سار بيده اأن ابتعد عن املكان . وانثنى ، 

ر�ض طويال  كانت قامته اأطول من العربة مرتني . متددعلى االأ

. هالني طوله . ومد يده وا�ستخرج ال�سغري اجلريح وهم�ض وهو 

ينظر بنظرات غـل : ماذا فعلت بولدي ؟! .   

مل اأجب . حاولت النطق . التهتهه . تلعثمت . حمله على ذراعيه 

وابتعد . اختفى عن ناظري يف حلظات . نظرت مكان اأن جذب 

 ، �سوداء وا�سحة  تبدو  ر�ض  االأ الدم على  ، كانت نقاط  ال�سغري 

حتى  مملوءة  اآنية  من  املت�ساقط  كالرذاذ   ، نقطة  وراء  نقطة 

احلواف . ماذا حدث واأنا ال اأدري ؟! 

ركبت العربة ، وا�سلت �سريي يف الزقاق ، كل �سيء هادئ ، ال 

 ، الزقاق املوح�ض  ال�سري يف  انتهيت من  ، بعد مدة  اأثر ملخلوق 

 . العام  الطريق  اإىل  املوؤدية  الوا�سعة  ال�ساحة  يف  واأ�سبحت 

اأح�س�ست بالهواء البارد النقي ياأتي من ناحية اخلليج  ، اأخذت 

يت�ساقط  ظهري  باأن  اأح�س�ست  ذلك  ومع   .. الغزير  عرقي  اأجفف 

. عند  الفقري  العمود  العرق وتتجمع داخل جتويف  منه حباب 

و�سلكت   ، بال�سخور  ا�سطدم  وكدت  ب�سدة  انحرفت   ، نحراف  االإ

 ، القدم  يف  املوغلة  املدينة  بنايات  خارج  املوؤدي  الطريق 

، قبل اخلروج عن نطاق  ا�رشعت   . اأح�سان اجلبال  النائمة يف 

البيوت العتيقة وجدته جال�سا كال�سحاذ وهو ميد يده ناحيتي . 

هل هو �سال يود الركوب ، اأو �سيخ عجوز يود امل�ساعدة . هممت 

دوا�سة  على  �سغطت   . عرفته   . عيناه  برقت  عندما   ، بالتوقف 

البنزين ب�سدة ، فانطلقت العربة فوق املنحدر املائل واملرتفع 

عاليا  �سوتا  حمدثة  ر�ض  االأ تكحت  طارات  واالإ بقوة  ت�سعده   ،

 ، . املركبة تتمايل على اجل�رش املرتفع  وجلبة يف هذا ال�سكون 

نطالق يف الهواء ، كاأنها تطري يف الفراغ ، اختل  كاأنا تود االإ

من  زوبعة  وحويل  اجلاف  الوادي  و�سط  نف�سي  ووجدت  توازين 

الغبار الكثيف يخفي املكان . اليود اأن يرتكني هذه الليلة ، اإنه 

م�سمم على النيل مني باأية و�سيلة . دخل الغبار من نوافذ العربة 

خرى ، اأح�س�ست بالغبار كالدبابي�ض وهي تخرتق  وكل املنافذ االأ

جلدي ، وترامى اإيل مواء اآتيا من بعيد . اإنه هو . متالكت نف�سي 

، كانت  ببطء  املنطقة اجلرداء  ، خارج  للخلف  وعدت مرتاجعا 

العربة تتحرك للوراء بهدوء كاأنا مل ي�سبها �سيء اأو تهوي من 

فوق اجل�رش، و�سلت اإىل الطريق املمهد ، نظفت نف�سي من الغبار 

ب�رشعة وارتباك ، وانطلقت كالريح .. 

عندما و�سلت الرباح الوا�سع اأمام م�سكني ، جذبت نف�سا عميقا 

وراق كنت  االأ ، وتذكرت بع�ض  اأوقفت املحرك   . اللـه  ، وحمدت 

و�سعتها يف موؤخرة املركبة ، قررت اأن اأحملها . بهدوء رفعت 

تراجعت   . قوية  زجمرة  مع  �رشيعا   .. وجهي  يف  قفز   ، الغطاء 

على  و�سقطت  تعرثت    ، اأكرث  للوراء  تراجعت  ب�رشعة   . للوراء 

ظهري ، ومل اأدر ماذا حدث ؟ 

يف ال�سباح قالت يل زوجتي ، لقد تاأخرت كثريا الليلة املا�سية 

، قلقنا عليك بعد اأن انت�سف الليل بكثري ، ونظرت من النافذة ، 

ر�ض  فوجدت العربة تقف فى طرف ال�ساحة ، واأنت ملقي على االأ

�سدمتك  رمبا  قلت   ، غيبوبة  يف  وجدتك  اإليك  هرعت   . خلفها 

�سيارة واأنت تهم بالنزول وفرت هاربة . �ساعدتك يف الو�سول 

.. ماذا  ، واأرحتك على ال�رشير ، كانت ثيابك مغربة  اإىل الداخل 

حدث لك ؟!

�سود ؟  نظرت حويل يف غرابة . ال اأكاد اأ�سدق . قلت : اأين القط االأ

مل يتوقف عن مطاردتي  . نظرت اإيّل يف حرية وغرابة : اأي قط ؟! 

. اأكنت حتلم ؟!. اأجبت : ال... 

 �ساألت : اأو �ساربا ؟! قلت معرت�سا : اأنت تعرفني باأنني ال اأ�رشب 

 ...

م�ض ؟ . بعد مدة عدت اأ�ساأل : ماذا حدث يل ليلة االأ

عقبت زوجتي وهي تهز راأ�سها : اأ�ساأل روحك !! اأين كنت ...

، وجدتك منكبا على  الفجر  قرب  ا�ستيقظت   : بهدوء  ولدي  قال 

وراق .  تنبهت على �سوتك واأنت تردد ، القط . القط !!  بع�ض االأ

عندما �ساألتك قلت ، ظل يطاردين طوال الليل ، كان معي طوال 

وراق  واالأ احلرب  �سوى  اأجد  مل   ، اأمامك  نظرت  عندما   .  !! الوقت 

قالم ، وعدة �سفحات .. كتبتها اأنت بخط يدك .  واالأ

ٍ�ساألت : اأين هي ؟ اأح�رشها حاال ...         

من  اأقرتب  عندما   ، وراق  االأ من  رزمة  يده  ويف  عاد  ثم  غاب 

مرقدي ، رفعها اأمام وجهه . قراأ ب�سوت عال :  

�سـود ..   ـ ليـلة القـط االأ
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متابعات

بداية عام مب�رش – فاحتة خري – للكتاب الُعماين، باب 

بات�ساع الكلمات.

الفرح  غري  للكتاب  وهل  الفرح..  هذا  يالئم  مبا  �سعدنا 

وبهجة الروح الغامرة ب�سغف االبداع وحب املعرفة.

الرابعة  دورته  يف  للكتاب  الدويل  م�سقط  معر�ض  جاء 

ع�رشة املنعقدة يف )2/24 – 2009/3/6( مب�رشاً مبا 

 -2007( يف  الُعماين  اال�سدار  ب�سعف  عنه  االنذار  مت 

2008( دون �سواه يف حميطه االقليمي والعربي والذي 

يف  الثقايف  بالنادي  خا�سة  ندوة  يف  مناق�سته  متت 

املعوقات  معرفة  حول  املن�سود  مل  واالأ فرباير  �سهر 

هذه   – ون�رشه  وطباعته  الكتاب  وجود  تعرت�ض  التي 

ا�سكالية مزمنة نوق�ست كثرياً- وهناك نقا�سات كثرية 

و�رشورة  اأهمية  حول  الزمان  من  العقدين  جتاوزت 

وجود ا�سرتاتيجية وطنية للنهو�ض بالثقافة يف ُعمان 

مر يدعو اىل نوع من الده�سة واال�ستغراب، كل  حيث االأ

هذه املدة.

بتنوع  العام(  )هذا  الُعماين  اال�سدار  لهذا  ُقدر  لقد 

املعارف واالجتاهات )�رشد »ق�س�ض وروايات«، �سعر، 

ما  درا�سات،   ، مقاالت  ال�سينما،  يف  كتابات  م�رشح، 

يف  ملعار�ض  كتيبات  املفتوحة،  بالن�سو�ض  ي�سمى 

اعادة  ال�سوئي،  الت�سوير  يف  كتيبات  الت�سكيلي،  الفن 

طباعة وا�سدار كتب �سابقة( وا�سدارات اأخرى يف الفقه 

وال�رشيعة وا�سدارات يف ال�سعر ال�سعبي لت�سيف ر�سيداً 

انعقاد  خالل  الُعماين  الكتاب  تواجد  اأهمية  اىل  اآخر 

فق  االأ �سيظل  الكتاب  اأي  وانه  بقليل،  وقبله  املعر�ض 

املفتوح للمعرفة التي ال غنى عنها لنا.

املعر�ض  احتفالية  يف  �سواًء  احل�سور  هذا  مثله  وما 

ح�ساري  ك�سلوك  او  ومهمة  هامة  ثقافية  كتظاهرة 

الذي  املعر�ض  وهذا  اال�سدارات  بهذه  نبتهج  جعلنا 

�سم يف جنباته الكثري مما نرغب يف تواجده من كتب 

متنوعة.

فانه  قول  من  ثمة  كان  واإذا  املعريف..  املعر�ض  هذا 

)املناف�سة  م�ستقباًل  تو�سعته  متت  لو  رائعًا  �سيكون 

واالختيار للكتب ل�سالح املقتني لها( مع �رشورة وجود 

فعاليات م�ساحبة ترتقي مبا هو فيه وعليه. وان تكون 

من  اجلمهور  لرغبات  وتلبية  طموحًا  اأكرث  الفعاليات 

املحبني لهذا امللتقى ال�سنوي الذي ا�ستقطب يف دورته 

االح�سائيات  )ح�سب  زائر  األف   600 قرابة  االخرية 

املن�سورة(.

ن نف�سه  عودة اىل الكتاب الُعماين الذي فاجاأنا ويف االآ

العمانيني  الكّتاب  من  اجلديد  اجليل  اأن  واأظهر  اأبهجنا 

ول مرة ي�سدر هذا الكم من اال�سدارات  قادمني بقوة فالأ

دفعة واحدة )قرابة 50 عنوانًا(.

يل  يت�سن  مل  ومعرفية  فقهية  ا�سدارات  هناك  ان  كما 

متابعتها لكن اي�سا كان لها تواجدها يف املعر�ض.

الكتاب  معر�ض  يف  الفعالية  هذه  تتويج  مت  وقد 

اأي�سا ك�سلوك ح�ساري متميز ما قامت به  ول مرة  والأ

ف�سل  دباء باختياراتها الأ اجلمعية الُعمانية للكّتاب واالأ

اال�سدارات  الُعمانية )2008- 2009( وتكرمي الفائزين 

يف �ستة حقول ابداعية حتت رعاية معايل ال�سيد عبداهلل 

دعم  يف  مهم  دور  له  كان  الذي  البو�سعيدي  حمد  بن 

ا�سدارات جمعية الكّتاب )10 ا�سدارات( اىل الوجود.

بتلك  فعالياتها  وتن�سيط  اجلمعية  حترك  ياأتي  كما 

للثقافة  حُمب  وزير  من  ازرة  مبوؤ واحليوية  املرونة 

ال�سيد علي بن حمود البو�سعيدي ب�سفة خا�سة  معايل 

خرين..(. )هذه دعوة لالآ

تظاهرات  من  اال�ستفادة  الكّتاب  جمعية  من  اأمتنى 

يف  اخلا�ض  جناحها  اأوال:  لها  يكون  ن  الأ املعر�ض 

واأي�سًا  لهم  ن�رشت  من  ابداعات  ي�سم  القادم  املعر�ض 

للذين ين�رشون على نفقتهم وال يجدون من يوزع لهم 

كتبهم من املثقفني الُعمانيني واملقيمني يف ال�سلطنة.

يف  )االف�سليات(  �سنويًا  امل�سابقة  هذه  تكري�ض  ثانيا: 

معر�ض الكتاب كقاعدة ثابتة.

طالب املعمري
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ا�سدارات ُعمانية غري م�سبوقة يف معر�ض الكتاب )14(

ف�ضـل وجمعيـة الكّتـاب حتتفـي بالأ



ن هي �صور وتذّكـر�ت، هي حلظات �أقرب  »�لآ

رق�صات  هي  �لو�قع.  �إىل  منها  �خليال  �إىل 

ما  ورقية  �أوهام، ون�صو�ص  لغة، و�صطحات 

يبقى منها غري �لر�ئحة �لقدمية حلرب �حلياة، 

وحرب �لكتابة«.

                        )اأ�سجار القيامة، �ض 51(.

1 ــ الرواية باجلزائر رافد اأ�سا�ض من روافد الرواية يف 

اإال  املغرب العربي خا�سة، ويف العامل العربي عامة، 

اأنها مل تلق بعد ما ت�ستحق من الدر�ض والبحث.

     لقد ظهرت الرواية باجلزائر اأول ما ظهرت، كجن�ض 

اأن  اأكرث قبل  اأو  الفرن�سية عقدين  اأدبي حديث، باللغة 

الرواية بالفرن�سية يف  العربية. وجنحت  تظهر باللغة 

اأن تخطو خطوات متقدمة ومتمّيزة على يد كّتاب من 

معمري...  ومولود  ديب  وحممد  فرعون  مولود  بينهم 

املغربي  الناقد  نظر  يف  الروائيون،  هوؤالء  وا�ستطاع 

حممد برادة، اأن يوؤ�س�سوا » احلداثة الروائية بالفرن�سية 

باللغة  حتققت  التي  التجربة  لنف�ض  موازية  فرتة  يف 

العربية يف اأقطار ال�سام وم�رش منذ الثالثينات«)1(، 

ومن خالل الكتابة باللغة الفرن�سية تفاعلوا  مع جتربة 

واىل  وتاريخه.  ذاكرته  وا�ستوحوا  امل�ستعمر  �سعبهم 

اليوم مازالت اجلزائر تقدم اأ�سواتا روائية بالفرن�سية 

�سلي. تفر�ض نف�سها داخل وخارج وطنها االأ

وبالرغم من اأن الرواية بالعربية يف اجلزائر قد ظهرت 

متاأخرة، وعمرها قد ال يتعدى ن�سف قرن)2(، فاإنها قد 

حققت تراكما نوعيا من ال�سبعينات اإىل اليوم ي�ستحق 

حتوالت  عرفت  قد  واأنها  خا�سة  والعناية،  االهتمام 

لفية الثالثة. هامة من الثمانينات اإىل بداية االأ

لفية  وميكن اأن نزعم اأن مرحلة الت�سعينات وبداية االأ

الثالثة قد �سهدت ظهور رواية جديدة  باللغة العربية 

الدموي  العنف  اأحداث  و�سط  ن�ساأ  جديد  جيل  يد  على 

املاأ�ساوي، ومن كّتابه: ب�سري مفتي وعز الدين جالوجي 

واخلري �سوار واأمني الزاوي وحميدة العيا�سي واأحالم 

وابراهيم  �سهرزاد  وعبري  قرور  وكمال  م�ستغامني 

وجياليل  القادر  عبد  وحميد  عالم  وح�سني  �سعدي 

خ�سائ�ض  اأهم  ومن   ،... زدادقة  و�سفيان  عمراين 

الكال�سيكية،  الرواية  قيود  من  التحرر  رواياتهم  

يديولوجي  االإ اخلطاب  عن   اال�ستقالل  اإىل  والنزوع 

املهيمن، واإ�سماع اأ�سوات الذات املقموعة، واالنغما�ض 

بالطرائق  والعناية  والتبا�ساته،  الواقع  ق�سايا  يف 

والوعي  التجريب  اإىل  والنزوع  واجلمالية،  الفنية 

املتزايد بالكتابة من حيث هي مغامرة يف ذاتها.

ـ ونفرت�ض اأن ما يقّربنا اأكرث من اإ�سكالية الكتابة هو  2ـ 

اال�ستغال على ن�ّض ما، ومن خالل اال�ستغال نعمل على 

التجريب  معنى  اأو  واخل�سو�سية،  اجلّدة  معنى  حتديد 

بكر  اآفاق  ا�ستك�ساف  نعمل على  قد  واال�ستقاللية، كما 

اال�ستغال  اأقرتح  طار  االإ للقراءة. ويف هذا  للكتابة كما 

على ن�ض �سدر �سنة 2005 حتت عنوان: اأ�سجار القيامة 

للروائي اجلزائري املعا�رش ب�سري مفتي. 

بنظرة �رشيعة، ميكن اأن نالحظ باأن يف الرواية عددا 

وتك�سري  الرواة،  والتجريب:تعدد  احلداثة  عنا�رش  من 

واأق�سام  اأجزاء  اإىل  الرواية  وتق�سيم  ال�رشد،  خطية 

الذاتي،  الوقت نف�سه، والتخييل  منف�سلة ومت�سلة يف 

دبية، النقد والتنظري،  نواع االأ جنا�ض واالأ واخللط بني االأ

ال�سوغ املو�سوعاتي للقارئ، معاجلة متوازنة للواقع 

اأن  اأن ن�سجل  واخليال... وبقراءة �رشيعة كذلك، ميكن 

اأو يريد  اإىل خطاب ثقايف جديد يعيد  الرواية تنت�سب 

اأن يعيد  قراءة تاريخ الثورة، مبنظورات نقدية جديدة  

ويقول  يديولوجي،  االإ اخلطاب  دوغمائية  عن  بعيدا 
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ب�سري مفتي يف )اأ�سـجار الـقـيامة( 

�لرو�ية متنح �لفر�صة للفرد ليقول ذ�كرته وتاريخه 

   حـ�ضـــن الـمــــودن
 

كاتب وناقد من  املغرب

متابعات



ماأ�ساة  يقول  والف�ساد،  اخليانة  يقول  عنه،  امل�سكوت 

العنف والدمار، يقول اخلوف والقمع واحلرمان والقهر 

خمنوق..و  فا�سد  متعفن  حميط  يف  واملوت  واجلنون 

بهذا، كما بغريه، مل تعد الكتابة هي اأن تردد الرواية 

اأن  بل  متخ�سبا،  م�سكوكا  اأم�سى  الذي  الثورة  خطاب 

ن يقول ذاكرته  متنح الفر�سة للفرد املعزول املهدد الأ

وتاريخه وجمتمعه، ذاتيته وغرييته، فكره امل�سطرب 

ونف�سيته املاأزومة، تيهه وجنونه، انتحاره وموته ..

معيارية  مدر�سية  العنا�رش  هذه  يل  تبدو  ذلك،  ومع 

جتريبية  برواية  مر  االأ تعلق  كلما  با�ستمرار  ترتدد 

جديدة، ويبقى �سيء ما ناق�سا وغائبا هو، رمبا، اخليط 

الرابط بني كل هذه العنا�رش، اأو رمبا هو املدخل الذي 

اأن تقول، وبالطريقة  الرواية لتقول ما تريد  اختارته 

التي تراها اأكرث مالءمة وداللة. 

مدخل  وهو  اجل�سد،  هو:  املدخل  هذا  اأن  ولنفرت�ض 

يفر�سه هذا الن�ض الروائي نف�سه، كما �سنالحظ فيما 

كرث بروزا على م�ستوى  بعد، كما اأنه اليوم املدخل االأ

م�ستوى  على  كما  العربي،  بالعامل  الروائي  نتاج  االإ

نقده وقراءته.

ومع ذلك، اأفرت�ض اأن اجل�سد يف رواية: اأ�سجار القيامة 

للمعنى  ال�سائدين:  للمعنيني  مغاير  مبعنى  يتقدم 

الكال�سيكي الرومان�سي االيروتيكي، وللمعنى احلداثي 

وان  مفتي  ب�سري  فرواية  ال�سهواين.  البورنوغرايف 

ال  فاإنها  واللذة،  وال�سهوة  واجلن�ض  احلب  تقول  كانت 

بال�سجن  واالغرتاب،  بالقهر  عالقة  يف  اإال  ذلك  تقول 

واملوت،  باالنتحار  مل،  واالأ بالعنف  واالعتقال، 

اجل�سد   حكاية  تقول  اإذ  وهي  واجلنون.  بالهذيان 

واملحروم  واملعذب  وامل�سجون  واملقهور  املقموع 

واملقتول، فاإنها بذلك تريد اأن حتدثنا عن ق�سوة احلب 

اأو حّب الكتابة، يف  اأو حّب املراأة  وعنفه: حّب الثورة 

عامل فا�سد متعفن خمنوق، ويّف زمن هو زمن الثورة 

املغدورة، زمن اخليانة والف�ساد، زمن القتل واملوت. 

واإ�سافة اإىل ذلك، فاجلديد يف هذه الرواية ال ينح�رش 

اأكرثها  وما  ما،  ج�سد  حكاية  هي  احلكاية  كون  يف 

من  مبعنى  اجل�سد  تكتب  الرواية  اأن  يف  وال  اليوم، 

اأن  هو  الالفت  بل  ذلك،  اأهمية  من  بالرغم  املعاين، 

الرواية،  القول والكالم يف هذه  اجل�سد نف�سه هو ذات 

فاجل�سد  وتاأثريا.  قوة  اأجزائها  اأكرث  قل يف  االأ على  اأو 

هو الذي يقول ذاته واأخره، جتربته وم�سريه، اأحالمه 

بها  يقول  التي  الطريقة  يف  يكمن  واآالمه،واجلديد 

وحرمانه،  حّبّه  واأمله،  عذابه   ، وموته  حياته  اجل�سد 

الرواية  يف  فالالفت  اآخر،  ومبعنى  وجنونه..  هذيانه 

اأن اجل�سد لي�ض مو�سوعا للكتابة فح�سب، بل هو ذاتها 

اأي�سا، فاجل�سد هنا هو الذي يقول ذاته، هو الذي ينتج 

خطابه عن ذاته وجن�سه واآخره.

اأهمها:  من  عديدة  اأ�سئلة  االفرتا�ض  هذا  وي�ستتبع 

اجل�سد  اأن  ما معنى  اجل�سد؟  الرواية  كيف متثلت هذه 

املمكن  اأمن  نف�سه؟  الوقت  يف  وذاته  ال�رشد  مو�سوع 

برمزيته  الكتابة  فعل  بني  ما  رباط  عن  نتحدث  اأن 

التجربة  وبني  والثقافية  النف�سية  واأبعاده  واأدبيته 

ج�سدها  عن  الذات  متتلكها  التي  املاأ�ساوية  احلّية 

جدل  عن  نتحدث  اأن  املمكن  اأمن  واآخرها؟  وجن�سها 

هي  وما  القيامة،  اأ�سجار  رواية  يف  والكتابة  اجل�سد 

النتائج التي ترتتب عن هذا اجلدل؟

3 ــ جدل اجل�ضد والكتابة: 

    3 ــ 1 ــ  تفتتح الرواية بلحظة خا�سة وا�ستثنائية 

يعي�سها ج�سد الراوي يف اللحظة الراهنة: حلظة يوجد 

�سبه بالزنزانة، وهي  نعا�ض االأ فيها اجل�سد يف غرفة االإ

كم  الراوي  يعرف  ال  غيبوبة  من  اال�ستيقاظ  حلظة 

انتحاره  اأو  قتله  حماولة  فبعد  الوقت.  من  ا�ستغرقت 

التي اأنقذوه منها، ي�ستيقظ ج�سده ليجد احلياة، اأو ما 

وحتّدي  للمقاومة  وتدفعه  عليه،  تنادي  منها،  تبقى 

والغياب  املوت  عامل  من  العودة  حلظة  اإنها  املوت. 

اإىل عامل احلياة واحل�سور، حلظة يتوقف فيها الزمن، 

 « حلظة:  حبي�ض  اأنه  ويدرك  �سيء،  كل  املرء  وي�ساهد 

هذه  يف  جمتمع  هنا.  كله  عمري  حلظة!  من  يالها 

النقطة ... ال�سيء ينتهي وال �سيء يبداأ، كل �سيء بداية 

ونهاية« ) �ض �ض 7 ــ 8(.

مر بلحظة ا�ستثنائية طافحة بال�سيء و�سده،  يتعلق االأ

املوت  بني  معلق  فيها  واجل�سد  والكاآبة،  بالفرح 

واحلياة، بني هنا وهناك، وال يجد جواب اليقني عن 

خر  ن؟ بع�سي هناك، وبع�سي االآ اأنا االآ اأين  اأ�سئلته: » 

هنا. ال اأعرف اأين هنا، وال اأين هناك؟«)�ض 10(.   

�ساعة  اأن  الراوي  ي�سعر  اخلا�سة،  اللحظة  هذه  ويف 

التذكر  �ساعة  حّلت:  قد  احلقيقة،  �ساعة  احل�سم، 

والن�سيان، �ساعة جتريب احلكي وتلوين الذاكرة. وما 
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وقول  اجلثة،  وت�رشيح  اجلرح،  فتح  هو   « ن  االآ يريده 

الطريق  ذلك  كل  قطع  اأن  فبعد  احلقيقة«)�ض16(، 

املجهول  نحو  واملوت،  الغياب  نحو  الالنهائي 

والالنهاية، مل يعد يخاف لومة الئم يف قول احلقيقة، 

بل انه لن يربئ نف�سه، فهو �سبب من اأ�سباب اجلرمية. 

ن اأولئك الذين قتلوه وواروه الرتاب، يريدون بذلك  والأ

و�سيحكي  �سيحكي  فانه  وذاكرته،  تاريخه  يدفنوا  اأن 

ال�سكل،  بهذا  منه  ينتهوا  اأن  اأرادوا  الذين  هوؤالء  �سد 

حتلمان،  وعيناه  بال�سوء،  ت�ستعل  تزال  ما  فذاكرته 

وا�ستح�سار  وبالتذّكر   .)17 اأبدا)�ض  ميوت  لن  وقلبه 

ما م�سى، يح�سل اجل�سد » امليت/احلّي« على ما ي�رّش 

النف�ض والقلب.

الراوي هو حالة ج�سده يف غرفة  ي�ستح�رشه  اأول ما 

ما  يدرك  يكن  ومل  �سهرين.  بها  ق�سى  التي  نعا�ض  االإ

يحدث له: ا�ستنطاق وتعذيب، تخدير وتنومي. ت�ستنطقه 

املمر�سة فاتن يف مرحلة اأوىل، ثم ياأتي بدلها ممر�ض 

اأكرث �سدة وغلظة، وهما معا ال ي�ساأالنه اإال عن اأ�سياء 

كان يقولها يف غيبوبته، عن اأوراق يقول انه كتبها عن 

الثورة، عن امراأة ا�سمها فاء يتحدث عنها كثريا عندما 

يكون غارقا يف احللم والهذيان. ي�ساأالنه وهو مل يعد 

يعرف، مل يعد يتذكر هل كان يعرف امراأة ا�سمها فاء، 

اأهي امراأة اأم حلم اأم كابو�ض، اأم هي من �سنع خياله، 

هي املراأة الكتابة، اأم هي اأناه العميقة والبعيدة؟؟

دون  ومن  اخلا�ض،  ما�سيه  مع  الراوي  ويتداعى 

تفكري، كما يقول، يذهب اإىل مناطقه الداخلية البعيدة 

اللذان  اأن عن�رشين هما  واملعتمة واحلية. واملالحظ 

اأعماق  يف  البعيدة  املناطق  هذه  يف  بقوة  يح�رشان 

اجل�سد: املراأة والكتابة. وقد يجتمعان معا يف عن�رش 

واحد: املراأة ـ الكتابة التي ا�سمها فاء.

م، والراوي يقول اإن اأمه قد  العالقة باملراأة تبداأ مع االأ

انه  اإليها. ويقول  الذي كان بحاجة  الوقت  رحلت يف 

تعّرف على كرمية منذ طفولته يف حّيهم القذر، وكانا 

يف مدر�سة واحدة، وكان ياأخذها اإىل اأماكن بعيدة عن 

خر  نظار، وهناك يطلع كل واحد منهما على ج�سد االآ االأ

يعتربها  يحبها،  يوما  يكن  مل  اجلن�سية.  واأع�سائه 

عدمية الذكاء، قليلة املعرفة. غادرت املدر�سة، ووا�سل 

هو تعليمه اإىل اأن �سار مهند�سا، اإال اأن العالقة بينهما 

مل تنقطع متاما، �ستتزوج كرمية مرارا، ويف كل مرة 

حت�سل على الطالق، وتعود لتعي�ض اإىل جنب الراوي، 

فال اأحد اآخر ميكن اأن يحّل حمّله، بالرغم من معرفتها 

باأن الراوي ال يحبها، بل ويحّط من قيمتها، ويحّدثها 

خرى التي يحّبها: زهرة. با�ستمرار عن املراأة االأ

اإ�سماعيل الذي يحبها وتزوجها،  اإىل كرمية،  بالن�سبة 

هي ال حتبه وعملت امل�ستحيل من اأجل احل�سول على 

الطالق منه، وحبها للراوي تعرف اأنه حّب م�ستحيل، 

فهو لن يبادلها ال�سعور نف�سه، ولو مار�ض معها احلب 

واجلن�ض، فانه يبقى مغرما بامراأة اأخرى: زهرة. وبعد 

لنف�سها،  وامتالكها  املراأة  تلك  عن  ف�سله  يف  ف�سلها 

�رشعت يف تدمريه، يف تدمري عقله واأع�سابه وج�سده، 

تدمري  اإىل  مر  االأ بها  وانتهى  �سامة،  بعقاقري وحبوب 

اإ�سماعيل  ا�ستدعت  اأم  انتحرت  هل  ندري  وال  نف�سها، 

لقتلها كما تقول ر�سالتها التي اكت�سفها الراوي، اأم اأن 

خري هو نف�سه قاتلها. هذا االأ

زهرة،  يحب  فهو  الراوي،  اإىل  بالن�سبة  نف�سه  وال�سيء 

الذي يحرتمه،  ولكنها زوجة �سديقه �ساعد املنا�سل 

هو  تبادله  وال  زوجها،  حتّبّ  وهي  يقّد�سه،  رمبا  بل 

قل كما يت�سور، احلّب نف�سه. وقد ظّل  الراوي، على االأ

الراوي متعلقا بها، وكان ياأمل يف ا�ستمالتها خا�سة 

نف�سه  الوقت  الطويل. ويف  وغيابه  �ساعد  اعتقال  بعد 

تقدمت عالقته بكرمية لتنتقل اإىل اجلن�ض واللذة، دون 

اأن مينعه ذلك، هو الذي يكتب رواية، من التفكري يف 

اإىل اجلنون  مر  ا�سمها فاء. وانتهى به االأ اأخرى  امراأة 

والهذيان وحماولة االنتحار.

�ساعد،  حتب  فهي  زهرة،  اإىل  بالن�سبة  نف�سه  وال�سيء 

خري يعي�ض بقناعة اأن عليه اال�ستمرار يف  لكن هذا االأ

الثورة والن�سال اإىل اأن يحدث �سيء اأو ميوت، انه من 

اأجل  من  بج�سده  حتى  ي�سّحـي  الذي  اخلا�ض  النوع 

بزنزانته،  �ساعد  انتحار  وبعد  الثورة.  حّبـه:  مو�سوع 

�سارت زهرة تعرتف بحّبها للراوي، احلّب الذي كتمته 

اإىل اأن جّن الراوي وانتحر �ساعد.

وال�سيء نف�سه بالن�سبة اإىل عيد، �سديق الراوي، فقد اأحّب 

خرية مل ت�ستطع اأن تن�سى  �سارة وتزوجها، لكن هذه االأ

املراهق الذي اغت�سبها واأجنبت منه ولدا، فارتكب عيد 

جرمية قتل، ومّت اعتقاله واإيداعه ال�سجن...

الرواية، جند  اإىل كل �سخ�سية من �سخ�سيات  بالنظر 

اأن مو�سوع احلب غائب اأو م�ستحيل. واإذا رّكزنا على 
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مر بالقول اإن هناك امراأة حتّب  الراوي، فاإننا نختزل االأ

املراأة  وهذه  اأخرى،  امراأة  يحب  الراوي  لكن  الراوي، 

اأعلى  اآخر  �سيئا  يحب  الرجل  وهذا  اآخر،  رجال  حتب 

واأ�سمى...واجل�سد يف كل احلاالت حمروم من مو�سوع 

منق�سم  وامل�ستهى،  الواقع  بني  موّزع  ورغبته،  حبه 

امتالك  وال�ستحالة  اخليال.  وامراأة  الواقع  امراأة  بني 

مرة،  كل  يف  اجل�سد،  نهاية  كانت  احلّب،  مو�سوع 

يف  �ساعد  انتحر  قتلت،  اأو  كرمية  انتحرت  ماأ�ساوية: 

ال�سجن، اأ�سيب الراوي باجلنون وحاول االنتحار... 

واإذا انتقلنا من املراأة اإىل الكتابة، فالالفت يف احلكاية 

اإىل  احلكاية  بداية  فمن  بالكتابة،  الراوي  عالقة 

نهايتها ن�سمع ما يفيد اأن الراوي يكتب رواية، بل نقراأ 

بع�ض فقراتها ومقاطعها. هي رواية عن الثورة، عن 

امراأة ا�سمها فاء..هي رواية تقول الواقع وتقول الثورة، 

مل، تقول  مل واالأ تقول احللم واحلب امل�ستحيل، تقول االأ

متكن  هل  واجلنون...  احللم  تقول  والهذيان،  احلقيقة 

الراوي من اأن يكتب الرواية التي يريد؟ هل متكن من 

هناك  فاء؟  ا�سمها  التي  الكتابة  املراأة  تلك  امتالك 

الكثري من القرائن التي تك�سف اأن الراوي مل يكتب كل 

ما يريد، واأن فاء، كزهرة،  بقيت حبا م�ستحيال، غائبا، 

الراوي  اأن  القرائن ما يفيد  اأن هناك من  بعيدا... كما 

قد كتب الرواية واأطلع عليها جمموعة من القراء اأبدوا 

اآراءهم، وجنح يف اأن ي�سّمن اأوراقه ج�سده وتاريخه، 

اأمله ومتّزقه، حما�سه للثورة وجنونه، حلمه وهذيانه 

قد خّلـفت يوميات فيها  اإن كرمية  القول  ..كما ميكن 

مثلما  احلكاية،  من  مهمة  اأجزاء  تك�سف  اعرتافات 

تك�سف اأن كاتبتها كانت تكتب وهي تعلم اأنها مقبلة 

�سّمنت  كما  واأوجاعه...  اجل�سد  الم  الآ حّدّ  و�سع  على 

انتحر  اأن  اإىل  �ساعد  اأحّب  ج�سد  اآالم  �سهادتها  زهرة 

بزنزانته، ومل ي�ستطع يوما اأن يبوح للراوي بحّبه اإىل 

اأن ذهب بعيدا يف طريق اجلنون واملوت... 

   واخت�سارا، واإذا ما رّكزنا على الراوي فح�سب، فاإننا 

حكايته،  اإىل  تعود  الروائي  الن�ض  هذا  قوة  اإن  نقول 

الراهن  الوقت  يف  يعي�ض  ج�سد  حكاية  هي  وحكايته 

اأ�سبه بالزنزانة،  بني احلياة واملوت يف غرفة اإنعا�ض 

وذاكرته  املوت،  ليقاوم  ذاكرته  ي�ستح�رش  وهو 

ت�ستدعي حلظات خا�سة، حلظات ي�سكو فيها  فقدانا 

يف الكينونة، ذلك اأن مو�سوع رغبته غائب وم�ستحيل 

هي،  متوا�سال  فقدانا  باعتبارها  والرغبة  با�ستمرار، 

كما قال ت. تودوروف3، املو�سوع اجلوهري اخلا�ض 

دب: بكالمه عن الرغبة التي ت�سكو فقدانا ي�ستمر  باالأ

يف احلديث عن نف�سه.

ـ واإذا انتقلنا من اعتبار اجل�سد مو�سوعا للكتابة  ـ 2ـ   3ـ 

اإىل اعتباره ذاتا ومنتجا للقول والكالم، واإذا ما ركزنا 

جزاء املروية بل�سان الراوي فقط، فاإننا �سنالحظ  على االأ

االنتحار،  الراوي)حماولة  يعي�سها  التي  الظروف  اأن 

نعا�ض/ االإ غرفة  اال�ستيقاظ،  حماولة  الغيبوبة، 

ظروف  هي   ).. التذّكر  حماولة  الزنزانة،اال�ستنطاق، 

وبطريقة  والكالم  القول  منتج  اجل�سد هو  اأن  تفرت�ض 

اجل�سد  اإن  نقول  ال  الظروف  هذه  مثل  يف  اإذ  مغايرة، 

�سح اأن نقول انه ينحكي ويقال،  يحكي ويقول، بل االأ

نه ج�سد كان  فهو لي�ض يف كامل وعيه واإرادته، ذلك الأ

ن اأن يعود اإىل  يف عامل املوت والغياب، وهو يحاول االآ

انه يوجد  اأن نقول  �سح  االأ اأو  عامل احلياة واحل�سور، 

بني عاملني، وال يدري اأيهما العامل احلقيقي، ال يدري 

ن، ولي�ض �سهال عليه يف هذه  اأين هو االآ اأين كان وال 

احلالة اأن ي�ستعيد ذاكرته التي توجد، �ساأنها �ساأنه، يف 

» حالة ح�سور نومي« على حّد تعبري الراوي نف�سه. 

ال�سلل  يحدث   « الظروف  هذه  ففي  اأو�سح،  وبعبارة 

يقول  ــ  اأفكر  ال  اأق�سد  هنا،  راأ�ض  يوجد  ال  الروح،  يف 

الراوي ــ واأنا اأتداعى مع ما�سي اخلا�ّض« )�ض 12(. 

مر يبدو كاأنه يتعلق هنا بنوع مّمـا ي�سّمـيه الراوي  واالأ

نف�سه بــ: التذّكر الالواعي« الذي ميار�سه ج�سد هو بني 

احلياة واملوت، بني الغياب واحل�سور، بني اال�ستنطاق 

اأخرى عرّب  الذي يّتـخذ �سبغة  التذّكـر  انه   ... والتنومي 

عنها الراوي بهذه الكلمات ال�سديدة الداللة:

الكالم  الن�سيان، فهار�ض  الروح، تعابري    » هرطقات 

الكبري.  الداخلي  والت�سّدع  والقلق  باخلوف  املنت�سي 

بالمباالة،  وينتحب  توّقـف،  بال  يهذي  الذي  الكالم 

وي�سعى جاهدا لكي يدرك الطريق«)�ض 10(.

حا�رشا  لي�ض  الكالم،  ذات  فاجل�سد،  اآخر،  ومبعنى    

بني،  بني  انه  الغياب،  كل  غائبا  وال  احل�سور،  كل 

يف  املاألوف  النوع  من  يكون  لن  فكالمه  وبالتايل 

تنّقله  يف  الهذيان  بكالم  اأ�سبه  فهو  واحلكي،  ال�رشد 

مكنة، ويف تفككه وانتثاره، يف تدفقه  زمنة واالأ بني االأ

واندفاعه، يف تكراره وتوكيده، يف انفعاله وحيويته، 
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يف كثافته وتف�ّسـخه، كما يف هذا املقطع:

يا ترى. عراء   » كرهت حياتي من قبل، كيف كانت 

مومة..  يام، وده�سة الطفولة، �سحر احلّب. حنان االأ االأ

مال  باالآ املثقوب  احلّب  �سوارع  الذاكرة،  معابر 

والفظاعة،  القتل،  زمن  املغدورة،  الثورة  ال�سائعة، 

�سكك  على  اجل�سد  وانك�سارات  الطموح،  وغياب 

القطارات املوبوءة، واخليانات. اأزقة املوت، وحروب 

تقع لتفّجر العامل، عاملنا املنفجر، كرهت زمن احلياة 

جرناالت  الع�سوائية،  االختيارات  جنون  املتعفنة، 

لفونت�ض،  العامل  نهاية  نف�سها، حرب  احلروب  احلرب، 

حرب العوامل لويلز، حرب العرب يف 48، حرب العرب 

حرب  الفيتنام،  حرب   ،73 يف  العراق  حرب   ،67 يف 

حرب  ال�سي�سان،  حرب  اأفغان�ستان،  حرب  العراق، 

فرن�سا للجزائر، حرب املخدرات، حرب املافيات، حرب 

طفال  غنياء. ق�س�ض االأ النريان للغابات .. قاذورات االأ

الذين ي�سيخون باكرا. والن�ساء املكرهات على تغييب 

عارهم  كرهت  بالعار،  يو�سمن  ال  حتى  اأج�سادهن 

و�رشفهم. كرهت ثرثرتهم يف كل مكان ..«)�ض 11(.

الواقع  بني  مزجه  يف  بالهذيان  اأ�سبه  اجل�سد  وكالم 

ال�سك واليقني،  واخليال، وبني الوهم واحلقيقة، وبني 

وبني  والرتميز،  والتقرير  والت�سوير،  التحقيق  وبني 

ال�رشد وال�سعر، كما يف هذا النموذج:

  » احللم

ر�ض.      فرا�سة نائمة يف �سدر االأ

     بحر بال �سواطئ اأو حدود.

     ذكريات وارفة الظالل،

     وجنان متعبدة للده�سة والذهول.

     احللم

     قطعة منك. قطعة مني.

     احللم

     ال ينتهي وال ميوت.

اأخريا اأح�س�ست بيديك الناعمتني تت�سلالن اإيّل، وبروحها 

تطفو فوق مياه قلبي الهادئة، وت�سبح براحة و�سعادة 

وهي  اخلفيفة،  كالرع�سات  الطلق  ووجهها  مكتملة، 

يف  �ساعت  التي  مال  واالآ باحلياة  متعبا  ج�سدا  تغمر 

�سمت. اأخريا وحدنا يا فاء. وحدنا يف هذه الزنزانة، 

عفوا الزنزانتني املنقب�ستني على روحي، اأراك مبت�سمة 

وتطلني  العدم،  �سحراء  يف  تنفتح  نافذة  م�سيئة، 

كعرو�ض بحر، ممتلئة بن�سوى الرحيق. باملطر املنهمر 

اللم�ض،  �سعادة  يتهادى من  الع�سب حينما  باإيقاعات 

واحتكاك الريح، اأنت يف وبداخلي. اأنا فيك، وبداخلك، 

بك  �ساأكون حمتميا  العامل،  وينتهي  يذهبون  وعندما 

وفيك.« )�ض 102(.

 واخت�سار، ففي هذه الرواية جند اجل�سد �سورا تتداعى، 

والق�س�ض  والذكريات،  حالم  واالأ ال�سور  من  �سالال   «

 ... اأّي هدف  تخرج طليقة كال�سهام، غري م�سوبة نحو 

تخرج باأ�سكال هند�سية متعددة وفو�سوية، وبال �سابط 

مل وق�سوة  اأو نظام«)�ض 51(. وهي يف كل ذلك تقول االأ

الكتابة.  حّب  املراأة،  حّب  الثورة،  حّب  وعنفه:  احلّب 

ن هي �سور وتذّكرات. هي حلظات اأقرب  والرواية » االآ

اإىل اخليال منها اإىل الواقع. هي رق�سات لغة، و�سطحات 

الرائحة  غري  منها  يبقى  ما  ورقية  ون�سو�ض  اأوهام، 

القدمية حلرب احلياة وحرب الكتابة.«)�ض 51(.

عن  ماذا  نت�ساءل:  ن  الأ �سارات  االإ هذه  تكفي  هل  ــ   4

مل،  التي تقول اجل�سد يف عالقته بالعنف واالأ الكتابة 

باجلنون و الهذيان؟ ماذا عن الكتابة التي تقول ق�سوة 

التذّكـر  احلّب وعنفه؟ماذا عن الكتابة التي متار�ض » 

ثر الذي يرتكه ج�سد ي�سكو الفقدان  الالواعي«؟ ما هو االأ

وق�سوة احلّب على بيا�ض الورق، على ج�سد الكتابة؟

النقد  عن  تخّلـينا  لو  ماذا  اأي�سا:  نت�ساءل  وباملقابل، 

القراءات  عن  تخلينا  لو  ماذا  املدر�سي؟  املعياري 

والدرا�سات التي حتكمها عقالنية مت�سخمة؟ ماذا لو 

�رشعنا يف قراءات هذيانية تك�رّش احلواجز بني ج�سد 

الن�ض وج�سد القارئ؟

الهوام�ش

اإىل مغامرة  التكون  اأ�سئلة  العربي، من  الرواية يف املغرب  برادة:  ـ حممد   1

دب املغاربي اليوم، من�سورات احتاد كّتاب  التجريب، �سمن موؤلف جماعي: االأ

املغرب، الرباط، 2006، �ض 9.

الروايات  الثالثة، اليتجاوز عدد  لفية  االأ وىل من  ال�سنوات االأ اإىل حدود  ــ    2

وهي  قليال،  اإال  رواية   وخم�سني  املائة   اجلزائر  يف  بالعربية  املكتوبة 

الثالثة مغاربيا بعد املغرب)ما يقارب 600 رواية(   بذلك تاأتي يف املرتبة 

وتون�ض)ما يقارب 300 رواية(. و يختلف النقاد حول اأول رواية بالعربية يف 

�ستاذان حممد برادة وعبد احلميد  اجلزائر: يذهب العديد  منهم، ومن بينهم االأ

عقار، اإىل اأن اأول رواية بالعربية هي: ريح اجلنوب التي اأ�سدرها  عبد احلميد 

بن  هدوقة بداية ال�سبعينات. وباملقابل،  هناك من يرى اأن موؤ�س�ض الرواية 

بالعربية يف  اجلزائر هو الطاهر وطار بروايته: ال�سادرة �سنة 1974، وهناك 

الثالثة  باء  االآ هم  بوجدرة  ور�سيد  وطار  والطاهر  هدوقة  بن   اإن  يقول  من 

للرواية العربية يف اجلزائر، وهناك من النقاد من  ي�ستح�رش روايات �سدرت  

قبل ال�سبعينات، ومن بينها رواية:  �سوت العاطفة ملحمد  املنيعي ال�سادرة 

اأم القرى لر�سا حوحو ال�سادرة �سنة 1947....  �سنة 1967، ورواية: غادة  

العربي)املغرب  املغرب  بلدان  باقي  تعرفها  رواية  اأول  م�سكلة  اأن  والالفت 

مثال(، كما تعرفها الرواية العربية جمموعة! 

 T.Todorov, Parole et désir, in, Poétique de la prose, ed. ــ    3
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وحيد الطويلة كاتب روائي متميز ،  يعمل يف جامعة 

اأعوام ،   عدة  منذ  تون�ض  يف  ويعي�ض  العربية ،   الدول 

م ،  الراب�سة  لكنه ي�ستح�رش من هناك روح قريته االأ

يف اأرا�سي الدلتا ،  ليعزف على ايقاعها منظومة من 

حالم  احلكايات الريفية املوجعة ،  تتعاي�ض فيها االأ

امل�سنونة ،   الطريفة  املواقف  وتتخللها  واال�ساطري ،  

يف  وت�سخمت  اختمرت  عجيبة ،   ب�رشية  لنماذج 

خميلة مغرتب منقوع يف ال�سجن ،  ي�ستح�رش الوطن 

من براثن الفانتازيا يف مبالغات مده�سة . 

 هكذا جند روايته اجلديدة اأحمر خفيف وهي جترتح 

طرافتها املميزة يف العنوان واملطلع واخلتام وكل 

املقاهي  خرية  االأ الورقة  يف  ت�سجل  اإذ  ال�سفحات ،  

التي كتبت عليها ابتداء من مقهى ال�سقيفة بتون�ض ،  

األعاب  رواية  غالف  تعلق  التي  جنوي ،   ل�ساحبته 

ـ على احلائط و حتكي  ال�سابق  ـ وهي عمله  الهوي 

ـ اأي يف �سهرة اال�سبوع ـ عن  اأحد  للزبائن كل ليلة 

امل�رشاوي الذي كتبها  ، وكاأن كاتبنا بهذا التف�سيل 

الزخريف املو�سى يحاكي الفنانني الت�سكيليني ،  وهم 

ير�سمون يف ذيل لوحاتهم بورتريها م�سغرا لهم . 

ال�سبعة  املقاهي  ا�سماء  ذلك  عقب  املوؤلف  يورد   

التي �سهدت مولد روايته يف تون�ض وقطر ،  املفارقة 

الكتابة  من  النوع  هذا  ان  امل�سهد  هذا  يف  البارزة 

وهو  نتخيله  ان   الع�سري  من  التحديد  وجه  علي 

يف  خرين  االآ وح�سور  ال�سجيج  و�سط  يتخلق 

واعت�سار  املا�سي ،   لعطر  ا�ستقطار  فهو  املقاهي ،  

اإنه  املتوهم  الواقع  لعوامل  وتعتيق  الذاكرة ،   لثمالة 

كتابة �رشدية مغايرة للماألوف ،  حتكي عن اأ�سخا�ض 

ال�سعر ،   برذاذ  وم�سبعة  �سطورة  باالأ مغلفة  واأحداث 

احت�سار  م�سهد  ميثل  الذي  الرواية  مطلع  اىل  لنعد 

البطل  باأكمله ،  فيجعل من  الن�ض  طويل ،  ميتد عرب 

كاأمنا  وحمرو�ض  متر  �سهور  عجيبا  خرافيا  كائنا 

اختار امل�ست�سفى مقرا اأخريا ،  بيتا ومقربة ،  ال يزيد 

وال ينق�ض ،  املحاليل معلقة ،  اخليوط مفتوحة ينب 

ج�سده واحلياة ،  وا�سلة بني روحه واملوت ،  والقرية 

يدعون  �سهور  اليه ..   ونفرت  ومالها  حالها  تركت 

والكبري ال يهان  البلد ،  حبيبها وحاميها ،   له ،  كبري 

حتى ولو من موت ،  ن�سف الزرع والبهائم علي و�سك 

الهالك ،  تعطلت م�سالح اخللق ،  والدعوات ترفع يف 

ال�سلوات وخطب اجلمعة ،  الدعوات التي كانت ت�سله 

واأهل  والرحمة .   بالراحة  له  تكال  �سارت  بال�سفاء 

القرية علي قدم و�ساق ،  ماأزومون كثور يدور بعيون 

مفتوحة يف �ساقية ،  كغريق يتعلق بعود ق�ض.

وتطارحه  تناجيه  وهي  اإن�ساف  ابنته  من  ودعك 

العزمية كي يطرد مالك املوت ،  والطبيب الذي حار 

�سطوري اخلارق لقوانني العلم يف  يف ذلك الكيان االأ

الذي يجعل من حياة  واحت�ساره  للموت  مقاومته 

القرية جمرد هام�ض على �سفحة الوجود بدونه . 

البالغة القروية:

الراوي  ل�سان  علي  مروية  ف�سول  ذلك  اإثر  تتوايل 

يعمد  بل  الغائب .   �سيغة  يوظف  ال  لكنه  العليم ،  

م�سحة  ي�سفي  اأن  يريد  وكاأنه  القارئ  خطاب  اىل 

يف  ممعنة  دموية  ف�سول  الق�ض ،   على  ملحمية 

خوة يحرتقون ،  ورجال جبارين يحرتفون  عنفها ،  الإ

اأخري  وف�سول  باحلياة ،   واللعب  وال�رشقة  القتل 

اجلن�سية  باال�سارات  وحتفل  بال�سبق ،   تطفح  غزلية 

واال�سواق  للزيجات  والن�ساء ،   للرجال  الفا�سحة 

واالهواء ،  يف ف�ساء بعيد املرمي ،  �ساحب املالمح ،  

ذاتها ،   وال�سفات  اال�سماء ،   ا�سدقاء  فيه  ترتدد 

ق�سة  باأطرف  لونه  يربر  الذي  اال�سود  فرج  مثال 

ـ يف  منهما  ان كال  وكيف  وحام ،   �سام  عن جدينا 

زعمه ـ قد هطل عليه املطر وهو مي�سي يف الطريق 

نزوى العدد 58 / ابريل 2009 

285

وحيد الطويلة 

يف �أحمر خفيف

  �ضــــالح ف�ضـــــل
 

 ناقد واكادميي من م�رش

متابعات



ال�رشيف ،   امل�سحف  من  املخطوطة  ن�سخته  يحمل 

بلونه  فنجا  ثيابه  طيات  يف  خباأها  فقد  حام  اأما 

امل�سحف  وو�سع  �سوابه ،   فقد  �سام  لكن  االبي�ض ،  

على  احلرب  �سال  املطر ،   من  به  يحتمي  راأ�سه  علي 

وجهه وج�سده ،  ومن يومها وقد دمغ ال�سواد ب�رشته 

بد .  وذريته ايل االأ

تتوايل النماذج واحلاالت العجائبية االخري ،  مثل 

من  ي�سبع  ال  الذي  عزت  الدكتور  اأو  حركات  عزت 

مع�سوقاته احلقيقيات والوهميات ،  كان مولعا على 

وجه اخل�سو�ض باملمر�سات وقد خلعن عليه لقب 

الطبيب دون اأي درا�سة او �سهادة ـ لكنه ال يرتدع ،  

بزوجته  ي�سعر  فجاأة ،   بطنه  تتقلب  �سبع  اإن  وحتى 

تنقل ،   ان  وحتى    ، خباأ وان  بطنه ،   يف  تلعب  دودة 

ملع ،   برق  عزت  خرى ،   الأ وردة  من  �رشيعا  ينتقل 

االطباء  خريات ،  وعيادات  والوفاء الأ الوعود  يقطع 

كن  اإن  غادرنه ،   وهن  القلب ،   علي  الهم  من  اكرث 

موجودات اأ�سال ،  رغم كرثة ال�سور ونفحات اجلنب 

القدمي والع�سل

وال تقت�رش الفتنة على الرجال ،  فهذه غزالن اأرملة 

طروب علي الطريقة القروية ،  ... وجهها احلليب راح 

ين�سف منذ وفاة زوجها حبيبها ،  زوجها ع�سيقها ،  

فرتكزت  فمها ،   اأعلى  ال�سبكية  الطرحة  رفعت 

اال�سواء علي العيون واحلاجبني واملناخري النبقة ،  

ترخي  حتى  البدر  اكتمل  يعلن  اأن  لفمها  وتركت 

�سفل ..  بعود ملفوف ال تتغنج قا�سدة ،  لكن  الطرحة الأ

ا�سياءها تكاد تنفرط منها يف كل اجتاه فتخلب لب 

الرجال.

اأنها  ال�رشدية  الكتابة  هذه  مالمح  ابرز  اأن  بيد 

من  بينهما  ما  على  متوازيني  م�سارين  يف  توغل 

الب�رشية  النماذج  اولهما �سناعة  مفارقة وا�سحة ،  

داللتها  جتاوز  رموز  اىل  وحتويلها  واأ�سطرتها 

يكاد  فمحرو�ض  االحيان ،   من  كثري  يف  املبا�رشة 

وفرج  الزعامة ،   اأفق  اىل  االنعا�ض  غرفة  من  يطري 

لليل ،  وعزت عالمة  اال�سود امل�ساب باجلذام يرمز 

هذا  فهو  املوازي  امل�سار  اما  واجل�سارة ،   ال�سطارة 

املكثفة ،   بجمله  ال�سعري ،   ن�سف  البليغ  اال�سلوب 

و�سطوره  املاأثورة  ومطالعه  املجازية ،   وعباراته 

من  للده�سة  كافية  م�ساحة  يطرح  مما  املنقو�سة ،  

عامل  عنه ،   ي�سفان  وما  امل�سارين  هذين  جتاور 

القرية املوغل يف عاميته ،  وعامل ال�سور التعبريية 

بني  الرتا�سل  متعة  وتظل  ف�ساحته ،   يف  امل�رشف 

التي  بالطرافة  لل�سعور  ثرا  منبعا  الطرفني  هذين 

ال ت�سل اىل الفكاهة ،  واملتعة التي تنبثق من الفن 

الطازج اجلميل . 
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* ت�سدير

» ما كتب حول هذه ال�سرية الناق�سة قليل جدا وجمرد اأخبار 

�سرية  كونها  يف  اأخت�رشها  اأن  ميكن  والتي   ... بال�سدور 

واخليبات  باحلزن  مطعونة  اأم  وحكاية  العائلة  يف  املوت 

من خالل ن�ض ال يجاهر كونه �سرية ذلك انه يتخفى خلف 

املتخيل  وال�رشد ودخول  النرثية  اأ�سكال عديدة كالق�سيدة 

واخلرايف...«

* مقدمة

الت�سدير، لي�ض راأيا  ما و�سعته بني عالمتي تن�سي�ض يف 

اأحد النقاد، بل هو راأي �ساحب الن�ض. فهو  نقديا جاء به 

به  اأبداأ  اأن  ارتاأيت  وقد  ن�سه.  حول  رم�سان  فريد  �سهادة 

ق�سريا  ن�سا  ليكون  ولكن  النقدية،  للقراءة  زينة  ليكون  ال 

ن�ّض  هو  اأكرب،  ن�ض  لقراءة  مدخال  ليكون  اأقراأه  م�ساحبا، 

الكتاب / ال�سرية »الناق�سة«، على حّد و�سف كاتبها.

»ال�سرية  جنا�ض:  االأ بني  املنزلقة  بالكتابة  وعي  ثمة 

املتخفية«، على حد عبارة فريد رم�سان. ومتى كان الن�ض 

دبي يجهر دون اأن ي�رّش ومتى كان يظهر دون اأن يخفي؟  االأ

االنك�ساف  بثنائية  تتلعب  اإمنا  عاّم،  ب�سكل  اللغة،  لعّل  بل 

اإن�سانيتها  على  عالمة  �سوى  ذاك  وما  واالحتجاب، 

وب�رشيتها.

)عطر  الكتاب  بعنوان هذا  اأن�سغل  الذي جعلني  اأدري ما  ال 

ترديده  عند  عديدة  هواج�ض  متلكتني  الذي  للعائلة(  اأخري 

التون�سي  لل�ساعر  �سعر  بديوان  ذكرين  فقد  م�سامعي:  على 

لعب  فهل  للموتى«.  واحد  »عطر  وعنوانه  ح�سن  بن  با�سط 

بني  مقارنية  نظرة  اأ�سري  جعلني  حتى  مبخيلتي  التنا�ض 

كتاب  اأما  نرثي  رم�سان  فريد  فكتاب  دبيني:  االأ ثرين  االأ

عند  العائلة  عطر  اأّما  �سعري.  ديوان  فهو  ح�سن  بن  با�سط 

رم�سان فهو »اأخري«، وعند با�سط هو »واحد«. 

فاإذا كان با�سط يركز على انعدام الفرق وعلى التماثل، مبا 

املوت«،  ذائقة  نف�ض  »كل  اجلميع:  ي�سمل  املوت  حدث  اأن 

ا�ستعمال  على  عملية  ناحية  من  اأي�سا  ذلك  دّل  ورمبا 

من  معنّي  لنوع   – بالفعل   – املوتى  ومغ�سلي  املكفنني 

ركز على  فاإّن رم�سان  امليت وجتهيزه،  العطر عند تكفني 

اأن اآخر عهد للج�سد امليت بدنيا الب�رش، اأن يت�سمخ بالعطر. 

وبني الت�سوير )واحد( والتزمني )اأخري( وبني ال�سعر والنرث، 

تقع تعالقات ن�سية واإيحائية لطيفة بني هذين الن�سني.

فريد  لدى  العنوان  عنها  يك�سف  مل  املوت  داللة  ولعل   

اأخري،  حدث  فاملوت  )اأخري(،  النعت  خالل  من  اإال  رم�سان 

عمال التي يقوم  اأو قل اآخر حدث يف حياة الب�رش، يختم االأ

فعال التي تن�سب اإليه، فيقال )مات فالن( اأو )ق�سى  بها واالأ

نحبه( اأو )مات حتف اأنفه( اأو )لقي م�رشعه(،... اأو غري ذلك 

من العبارات التي ت�سلح يف �سياق احلال.

وقد جعل فريد رم�سان ن�سه مليئا ب�سعرية متميزة، �سعرية 

تلتزم بالتنويع بني فنون القول: من �سعر ونرث، وبني اأنواع 

اجلمع،  �سيغة  يف  ن�ّض  اإنه  وو�سف،  �رشد  من  اخلطاب: 

خ�سو�سا وقد رنا �ساحبه اإىل جعله �سرية من نوع خا�ّض. 

دبية؛  دبي لل�سرية االأ �سرية ال تتوفر فيها مقومات اجلن�ض االأ

ل اأال يلتزم ب�رشوط كتابة هذا اجلن�ض  اأو قل اإن �ساحبنا ف�سّ

ملام بها اأو ل�سعف املوهبة،  دبي، ال لعدم القدرة على االإ االأ

بل كان ذلك االخرتاق اإجراء فنيا مق�سودا الهدف من ورائه، 

حماولة مطابقة الثيمة املطروحة يف هذا الكتاب، اأال وهي 

ثيمة املوت.

فالكتابة للموت، اأمر ا�ستثنائي ا�ستثنائية حدث املوت يف 

حد ذاته.

كان باإمكان فريد رم�سان اأن يجعل ن�سه رثاء اأو تراجيديا 

دب  اأو حزنا مكثفا... كان بو�سعه اأن يجعل الكتابة بكاء واالأ

اأن يقتحم هذا ال�سجن الرمزي واللغوي  ل  عويال.. لكنه ف�سّ

الذي ي�سجن فيه الراثون اأنف�سهم وقراءهم، وهو باملنا�سبة 

فيه  ي�سع  الذي  ال�سجن  معامله  من  كثري  يف  مياثل  �سجن 

املادحون اأنف�سهم وممدوحيهم وجمهورهم.

جنا�ض  ل �ساحبنا اأن يت�سلل بني اأعطاف الن�سو�ض واالأ ف�سّ

وحاول اأن ين�سئ ن�سا ي�ساكل حدث املوت يف عدم امتثاله 

فعال والوقائع. حداث واالأ لقوانني االأ

ن�ّض فوق الطائفة، وخارجها »مات �سيد ال�سهداء عط�سان، 

م، وما اأدراك  وكذلك اأنتم متوتون.« )�سفحة 40(، تقولها االأ

بيولوجية  اأما  كونها  عن  هنا  تخرج  اإنها  م.  االأ رمزية  ما 

ر�ض، والدليل على ذلك الن�ض اخلفي الذي ي�ستدعيه  اإنها االأ

قول ال�سارد »نتكاثر يف حو�ض البيت، حيث تقذف بنا اأمنا 

نخرج  ذلك،  على  ت�ساعدها  لوالدة  حاجة  دون  باطمئنان 

مرا�ض الكثرية  اأ�سّحاء لكن ما نلبث اأن نقع يف �سحون االأ
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فريد رم�سان

�صعرية �حلزن يف »عطر �أخري للعائلة«

�ضابر احلبا�ضة
 

 ناقد واكادميي من تون�ض

متابعات



املر�سو�سة يف ال�سناديق التي ميالأ بها اأبي البيت«. نحبو، 

فرٌد،  منا  مات  وكلما  واحللوى.  وال�سابون  الرتاب  ناأكل 

و�سعت اأمي ماء �سبيل يف ثوابه ]...[« )�سفحة 40(.

اأال يذكرنا التعبري )تقذف بنا اأمنا( ب�سعار الدهرية »اأرحام 

م عند الوالدة ما  تدفع واأر�ض تبلع«؟ األي�ض يف اطمئنان االأ

يوحي باأنها كائن ا�ستثنائي ال ياأبه باآالم املخا�ض. وكاأّن 

يعد  – مل  حدوثه  وكرثة  تكراره  �سدة  – من  الوالدة  حدث 

ي�سبب لها وجعا. وهي متفائلة مطمئنة، حتى عندما ميوت 

�سبيل  باأن جتعل ماء  باأن تخّلد ذكراهم  ها، وتكتفي  اأبناوؤ

يف ثوابهم.

ال�سارد  عالج  فكيف  باملاء،  املوت  تعالج  موؤمنة  اأّم  اإنها 

حدث املوت فنيا؟

كيف جمع الكاتب بني ري�سة القلم )�رشدا وو�سفا وحوارا( 

وعني الكامريا )بورتريها وم�سهدا و�سورا جماعية و�سورا 

تتالقح  الكامريا،  وفال�سات  القلم  خرب�سات  �سخ�سية(... 

 اأنها قادرة على 
َ
وتتاآزر لتف�سح املوت اأو لتغّيبه، اأو لتّدعي

حموه، ولو للحظات )حلظة ر�سم الكلمات اأو التقاط ال�سور 

وامل�ساهد(. 

حما�رشة  يف  الرغبة  بني  خطريا  �رشاعا  يعك�ض  الن�ض 

املالَحق  احلاء(  )بك�رش  املالِحق  هذا  من  والرهبة  املوت 

)بفتح احلاء(.

تعبريية  قوالب  متقلدا  ي�ستوي  الن�ّض  جعلتا  ورغبة  رهبة 

على  رم�سان  فريد  ظّل  فقد  ومتناوبة.  متعاودة  ورمزية 

ابن  )انظر ن�ّض »طريق  ال�سويف  فق  االأ توقه واندغامه مع 

من  �رشبا  االندغام  وذلك  التوق  هذا  اأكان  �سواء  عربي«(، 

�ساحب  ارتاأى  اأ�سلوبي،  تنويع  جمرد  اأو  الفكري،  االنتماء 

ه.   الن�ّض اأن يطّعم به ن�سّ

معلنة  رم�سان  فريد  ن�ّض  يف  تتقاطع  الكتابة  اأجنا�ض  اإّن 

زواجا ُعرفيا بني ال�سعر والنرث يف روح متاآلفة ياأخذ فيها 

التمثيل  التخييل يف رحاب  وينطلق  الو�سف  برقبة  ال�رشد 

ى  الروؤ جمازات  اإىل  العبور  اإىل  الواقعية  ال�سور  وجتنح 

ب�سفافية  ي�سي  تناوب  يف  الكابو�سية  طياف  واالأ احللمية 

الوجود وه�سا�سة الكائن. 

وقد ت�رشبت اإىل عوامل فريد رم�سان م�سحة من التوا�سج بني 

�سجن الن�ّض املقروء وك�ساد روح ال�سورة. فقد األقى الكاتب 

ال�سم�سية من  يف نهاية تطوافه النرثي بطائفة من ال�سور 

الكتاب  ُجعل  الذي  وللفقيد  خوة  لالإ توؤرخ  العائلة  البوم 

تخليدا لذكراه.

يف  متماوتة  احلروف  يجعل  فطري  ال�سور  حزن  ولعل 

نب�سها العايل التدفق برائحة املوت واأج�ساد الراحلني.

يحاول الت�سوير ال�سم�سي البدائي اأن يتداخل يف عوامل ال�رشد 

في�سفي �سحنة درامية على امل�ساهد املر�سومة بالكلمات. 

وتتداخل الفنون يف هذا الن�ض يف طقو�ض كرنفالية عارمة 

طهاها فريد رم�سان على نار باردة وتلفحها ريح قار�سة 

�سى. يهب احلزن واالأ

باللهجة  امليزيريا،  )اأو  املزري  الو�سع  يتحول  عندما 

تنكتب  عندذاك  عجيبة،  �سعرية  اإىل  التون�سية(  العاّمية 

لوعة  متحّدية  وراق  االأ �سفحات  على  وتختال  وجاع  االأ

التنميط  الفقد. كتابة دربها االعوجاج عن  الغياب ومرارة 

جنا�سي وتردفها وثائق من جن�ض غري كتابي اأ�سال، اإنها  االأ

على   – الكائن  بقدرة  ووثوقية  ال�سامت  التمرد  عالمات 

رهان  وك�سب  التحدي  على   – ووهنه  �سعفه  من  الرغم 

اخللود، واإن رمزّيا ال ماّديا.

* ملحق

�سهادة لفريد رم�سان عن اأجواء كتاب »عطر اأخري للعائلة«

بتزويدنا  تكّرم  فقد   ، ن�سه  يف  راأي  له  الكاتب  اأّن  مبا 

الذات  ولعالقات  الن�ض  جواء  الأ لطيفة  واإ�ساءات  باإ�سارات 

اجلماعية بالواقع وانتقال الن�ض من حّيز الواقع اإىل جمال 

دب، يقول فريد رم�سان عن كتابه »عطر اأخري للعائلة«: االأ

»رمبا الكتاب يذهب اإىل فح�ض تاريخ املوت يف عائلتي اإال 

اأنه يك�سف الكثري من تفا�سيل حياتي وحياة العائلة

اأنا من عائلة �سنية ووالدي ميار�ض الت�سوف على الرغم من 

اأّميته، وقد كانت تقام جل�سات الذكر فوق �سطح منزلنا يف 

جواء اأن هناك  املحرق، ومل اأكن اأدرك واأنا اجل�ض يف هذه االأ

اجتاهات �سوفية خمتلفة. اأّمي مل تكف عن ح�سور جل�سات 

فان  معروف  هو  وكما  املر�ض،  اأقعدها  اأن  بعد  اإال  الن�ساء 

هل البيت، كما  اأهل الت�سوف ي�ساهون ال�سيعة يف حبهم الأ

ن كل �سيء تغري  اأننا –  اأهل املحرق – كنا واأقول كنا – الأ

ن – كنا نعي�ض يف �سالم بني الطوائف ال�سنية وال�سيعية  االآ

اأّمي حتى  ال�سنية تقام يف حمرم. ومازالت  النذور  وكانت 

اليوم ت�سوم العا�رش من حمرم وكانت ال ت�سع املاء ال�سبيل 

فقط، بل ت�سع الع�سري اأحيانا ليوّزع يف ثواب من مات من 

هل ح�سب الظروف االقت�سادية. االأ

حني اأدركت هذا الواقع بداأت بتلّم�ض الطرق ال�سوفية كقيمة 

معرفية ولي�ض دينية.

معرفيا  م�سدرا  وبالغتهم  بلغتهم  املت�سوفة  يل  فجر  وقد 

واإبداعيا عاليا.

مبثل  الن�ّض  اإىل  عربي  ابن  جاء  كيف  بال�سبط  اأعرف  وال 

هذا احل�سور ولكني اأدرك اأنه جاء ليخفف عني عبء احلزن 

وىل  �سغر حممد الذي جاءت الكتابات االأ مع فقدان اأخي االأ

اأخري  �سكل كتاب »عطر  الوقت يف  تبلور مع  كبوح خا�ض 

للعائلة«.
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متابعـــات.. متابعـــات.. متابعـــات 



احلرية  اإبن  فهو  القلق  طني  من  جبل  كائن  ال�ساعر   

يحاول  فاإنه  لذا  بالغمو�ض  حماط  عامل  يف  املطلقة 

اأن يعرب عن ذلك  القلق وهذه  احلرية  عن طريق طرح 

دب »هو ما يفتح العامل على فعل ال�سوؤال«  �سئلة واالأ االأ

كما يقول بالن�سو

فعندما يت�ساءل �ساعر كمظفر النواب:

»ملاذا هذي اللوحة للخمر/ وتلك ل�سنع النع�ض

عالن؟« واأخرى لالإ

عن  خاللها  من  يعرب  يا  روؤ ي�سيغ   فاإنه 

وال�ساعر  الوجود   هذا  يف  ن�سان  االإ حرية 

اأن�سي احلاج   ي�ساأل ال ليجاب كما ي�رشح 

بل لي�رشخ  يف«�سجون املعرفة« ، ويبدو 

على  قب�ستها  اأحكمت   ال�سجون  هذه  اإن 

فنرثاأ�سئلته  البدري  نا�رش  ال�ساعر  ى   روؤ

 ، اأخرى  �سجون  تهلكة  يف  نف�سه  ليلقي 

�سئلة  الأ »مكر�سة  »هل؟  جمموعته  فكانت 

يف  ليدخلنا   ، اأخرى  اأ�سئلة  على  تنفتح 

مناخاته القلقة  بدءاأ من العنوان و�سورة 

ف�سارت  العنوان   اقتحمها  التي  الغالف 

خلفية له ، ليتقدم ال�سوؤال املذيل بعالمة 

اأهم  يعطينا  الغالف  هذا  امل�سهد   مت�سدرا  �ستفهام   االإ

مفتاح من مفاتيح املجموعة ال�سادرة يف م�سقط �سمن 

هذا  نختزل  اأن  لنا  وميكن  )نزوى(  جملة  من�سورات 

�ستغال  االإ ال�سوؤال هو بوؤرة  ن   ال ،ذلك الأ املفتاح بال�سوؤ

�ستفهام  ال�سعري يف هذه املجموعة ، مثلما �سكلت اأداة االإ

»اأعطني  (بوؤرة لن�ض جربان خليل جربان اجلميل  )هل 

الناي وغن« :

هل اتخذت الغاب مثلي   منزال دون الق�سور

فتتبعت ال�سواقي وت�سلقت ال�سخور

هل حتممت بعطر  وتن�سفت بنور

هل جل�ست الع�رش مثلي   بني جفنات العنب 

ولو ت�سفحنا جمموعة البدري ) هل(  لوجدنا هيمنة  اأداة 

املجموعة  يف  ق�سيدة  اأول  ي�سع  فهو  )هل(  اال�ستفهام 

حتمل عنوان )هل( ويبدا الن�ض ب)هل( لتكون اأول كلمة 

يف املجموعة  ، وهذا دليل اإ�ستغال واع ومق�سود:

الِة َهْل َنْخَلٌة َتْكِفي/ ِلَكي اأْبني َعِرْي�ًسا لل�سََّ

وال اأُغنِّي احُلبَّ / اإال ِمْن ِخالِل الرَّبِّ

َهْل َزْهٌر على َنْهَدْيِك

ُيْغِنْيَنا َعِن احَلْقِل امُلَجاِوِر ِلْلُحُقوِل اخَلاِئَفْة؟!

اجلمل  واإنثياالت  داء  االأ واأ�ساليب  املقاطع  وتتعدد 

ال�سعرية لكنه يجعل من �سيغة املقطع 

يعود  اإرتكاز  نقطة  �ستفهامية   االإ ول  االأ

مقطع  كل  دائرة  يقفل  اأن  بعد  اليها 

لتكون الزمة متنح وفرة مو�سيقية جتعل 

احتماالت  التوا�سل مع القاريء ممكنة 

ب�سكل اأكرب ، خ�سو�سا عندما تقراأ على 

م�سامع اجلمهور:

َعاُي�َض/  ْمِريُّ / َي�ْسِطْيُع التَّ َهْل َخْمُرَنا التَّ

اأَْر�ُض  َهْل  خريْن؟/  االآ ُخُموِر  َمْع 

�ْسِم القدمِي/  َماَجاَن/ ا�ْسَتَعاَدْت �َسَطَوَة االإ

ُتْبِحُر  �ستعوُد  َبْحِرَنا/  َنَواِر�ُض  َوَهْل 

َواِر�ْض؟! َكالنَّ

هذه الوفرة املو�سيقية تبدو وا�سحة يف معظم ق�سائد 

فال�ساعر   ، التفعيلة  نظام  وفق   كتبت  التي  املجموعة 

يبدو حري�سا ، يف بنائه الن�سي، على ا�ستخدام البحور 

ذلك  ويوؤثث   ، الوا�سحة  االيقاعات  ذات  ال�سافية 

تكرار  بينها  من  �سيغ  عدة  على  ياتي  وهذا  بالتكرار 

ن يا �سحراء؟  اأنت االآ جملة �سعرية كاملة كجملة »اأين 

» يف ن�ض »البدوي »  :

اأَْوَدْعُتُه  الذي  وجهي  َهْل  ْحَراُء؟/  �سَ يا  َن  االآ اأَْنِت  اأَْيَن 

ُلُه عنيدْة؟ رئتيِك / ما زالْت َفَوا�سِ

ْعِتها  اأَْر�سَ التي   اأمي  هل  ْحَراُء؟/  �سَ يا  َن  االآ اأَْنِت  اأَْيَن 

ْلُت اأثوابي ِباأَْثَواٍب جديدْة؟ َوَجِعي/ �َسَتْذُكُرين/ َوَقْد َبدَّ

ْحَراُء؟ َن يا �سَ اأَْيَن اأَْنِت االآ
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نا�رش البدري

�صتغال �ل�صعري يف جمموعة )هل؟(.. �ل�صوؤ�ل بوؤرة للإ

عبدالرزاق الربيعي 
 

 �ساعر من العراق يقيم يف ُعمان

متابعات



ْيَدْة َنَّ الَق�سِ
َهْل حاديِك ملعوٌن/ َكَما َقْد ِقْيَل/ اأَْم اأ

موانيِه  يف  َد/  �رَشُّ التَّ َقَواِفُلُه  َفاْعَتاَدْت  الَهمَّ  اأَْوَرَثْتُه 

البعيدْة؟

ْحَراُء؟ َن يا �سَ اأَْيَن اأَْنِت االآ

وقد يعيد تكرار اجلملة بعد حتوير ب�سيط كما يف قوله:

َن اأَْنرُثُ �سمتي على َوْجِهَك االآ

َّ
َن اأَْفَقاأُ َعْيَني على َوْجِهَك االآ

وقد يورد املقطع كما هو �سوى تغيري طفيف يف حروف 

)التعجب(  الرتقيم  وعالمة  النقاط  و�سع  اأو  العطف 

كقوله:

ْن  ْن ال يعوُد / واأهاًل مِبَ ْن ال يعوُد/ واأهاًل مِبَ »فاأهاًل مِبَ

ال يعوُد...!

اأو يعمد اىل تكرار مفردة واحدة :

�ساأبكي/ �ساأبكي كثرًيا على راحتيِك/ �ساأبكي،

، َكَمْن َي�ْسَتِلذُّ

معنوية  ولي�ست  ايقاعية  التكرار  وظيفة  تغدو   فهنا 

،وقد يخفت التوهج ال�سعري اأحيانا فت�سل اجلملة  اىل 

مقحمة  فتكون  الفكرة  يخدم  ال  الذي  النرثي  الكالم 

يقاع ماأخوذا  �سمن ال�سياق ويبدو ال�ساعر م�سحورا باالإ

بغنائية رومان�سية  :

اأبي/ يا اأبي/ يا اأبي/ َوَداًعا.. َوَداَعا

/ مت�سي َمَعْك/ َوَداًعا.. َوَداَعا لِّ َك.. َكالظِّ َواأَْر�سُ

اأتاحها  تقنية  يف  واحد  حرف  من  التكرار  يكون  وقد   

يل كما  ال�سغط على حرف واحد يف كيبورد احلا�سب االآ

يف :

اأاأاأاأاأاأوطني  ياأ

وهنا يجتمع الب�رشي وال�سمعي يقول نوفالي�ض »يبدو 

ال�سعر باملعنى الدقيق للكلمة كاأنه فن و�سيط بني فنون 

ال�سكل  يجمع   هنا  ال�سوت«فالبدري  وفنون  ال�سورة 

الب�رشي مع االيقاع ال�سوتي املر�سوم :

اأنااااااااااا ُمْر.. َهٌق/ ُعْد بي رويدا/ اأياااااااا َنْخُل

ويبدو ذلك يف اأكرث من ن�ض : 

     خذوين بعيًدا/ اإىل حيث ال اأ�ستطيُع اقتفائي 

     ُخذوووووويْن!«

     *    هاااااااااااااااااااُكْم 

     خذوووووين« 

اَع يت�ساءل  َ َواِحِل  ال�رشِّ وحني يرخي  الغريِب الذي يف ال�سَّ

خرية »خذوها » اىل حروف كل حرف  لتت�سظى الكلمة االأ

يحتل �سطرا ويكون ترتيبا من�سقا وفق تدرج ت�سكيلي  :

ْمُل ما يف القلوْب؟«  ََهْل ُيْدِرُك الرَّ

خذووووووووها بعيًدا

اإىل حيُث ال َت�ستطيُع اْقِتَفاَءْه

ُخ

     ُذ

     ْو

     َهـ

     ا

 وقد يلجاأ اىل التكرار اللفظي كما عند املت�سوفة فيدخل 

يف دائرة من الكلمات التي ت�سكل الغازا  :

ْ
لََّلْت وجهي ََلَعلِّي .. َوَلَعلِّي/ َوَلَعلِّي/ يا طيوًرا �سَ

ا�ْسَتَظلِّي.. َواأَِظلِّي

او كما يف ن�ض اآخر :

َمِل َيْبَق منِّي َغرْيُ اأَْنَت/ َفَهْل �َسَقْطُت اأنا؟!

مَلْ َتْبِك اأْنَت/ َواأَْنَت اأنَت.../ َفَهْل َبكيُت اأنا؟!

وكذلك قوله : 

ََداَنْت.. َتَناَءْت/ َتَناَءْت.. َتَداَنْت/ َومَلْ َتُك َيْوًما

، واأدرى ِبَها اأَْنَت، / َعْن َحْقِلَنا َعاِزَفْة

الن�سو�ض  بع�ض  يف  القراين  البناء  من  ا�ستفادات  ثمة 

�ستفادة ي�سقط على البناء واللغة العالية   لكنه يف تلك  االإ

من ذاته يف �سياق خمتلف      :

ْوُء َمْيَتًا اَقِط ال�سَّ ُهزِّي ِبِجْذِع الَفَواني�ِض / َي�سَّ

لتجري الرَِّياُح اإىل ُم�ْسَتَقرٍّ لها هانئْة

َواريِخ وُهزِّي ِبِجْذِع التَّ

َباِرْيِح  ُهزِّي ِبِجْذِع التَّ

ا  ًرا َجِنيَّ اَقِط احُلْزُن مَتْ َي�سَّ

بجذع  اليك  »هزي  تعاىل  وقوله  مرمي  �سورة  لن�ستدعي 

نبينا  ق�سة  من  وي�ستل   « جنيا  رطبا  ت�ساقط  النخلة 

ليبني  العجاف  ال�سنني  بال�سبع  تتمثل  )يو�سف(�سظية 

عليها م�سهدا :

     �َسْبٌع ِعَجاٌف/   َراَوَدْت �َسْبًعا �ِسَماْن

ْم�ُض َماَتْت      َعْن َنْف�ِسَها/      َوال�سَّ

ْع اأَْوَزاَرَها..      �َسْبٌع ِعَجاٌف/      مَلْ َت�سَ

     َوَتَنا�َسَلْت   !!

و.... / تكاد ت�سيء/ ومل مت�س�سه نار

واأحيانا يقتب�ض اآية كما هي :

)واأر�سْلَنا الرَِّياَح َلَواِقْح(

نا�رش  ال�ساعر  انبهار  تعك�ض  �ستغاالت  االإ هذه  كل  و 

دبية  البدري باللغة العالية التي ي�ستمدها من ثقافته  االأ

بطرح  وولعه  ال�سعرية   باملو�سيقى  الفائقة  وعنايته 

�سئلة املفتوحة .   االأ
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حداث الثقافية التي مرت عام 2008 ، وما  ما هي االأ

لنف�سه  ومبدع  كاتب  كل  قدمها  التي  جنازات  االإ هي 

وجمتمعه وقرائه ، هذان ال�سوؤاالن �سوف ي�سغالن بال 

العديد من ال�سفحات الثقافية واملحررين الثقافيني 

جابات كما هو  االإ تاأتي  ، و�سوف  العربي  يف عاملنا 

متوقع: 

عامليا ، فوز لوكليزو بجائزة نوبل ، 

عربيا موت ال�ساعر حممود دروي�ض ، 

حمليا يف كل بلد: وفاة اأو مر�ض الكاتب الفالين،  

لكن ال اأحد منا يفطن اإىل جردة ح�ساب بح�سيلة ما 

العام  يف  كتبا  او  كتابا  الكاتب  ي�سدر  مل  واإن  فعل 

كل  ن  الأ  ، �سيئا  اأقدم  مل  لنف�سه  يقول  �سوف  املذكور، 

اأحد  ال  ولكن  والن�رش،  الكتب  طباعة  على  تركيزنا 

ي�ساأل نف�سه ماذا فعل لنف�سه وملجتمعه، كم كتابا قراأ 

يف  �ساهم  وهل   ، العامل  هذا  يف  اكت�سف  مكانا  كم   ،

بناء جمتمعه بامل�ساركة يف جمعية ما او م�سرية ما 

او فعالية خمتلفة ، اأو هل قام بزراعة �ستلة خ�رشاء 

مكان حادث �سري مروع ، او مكان جرمية �رشف ، اأو 

حمل عار�سة منددا بف�ساد حكومي، اأو تقري عمومي، 

مكلومة  عائلة  اأو   ، فقرية  اأ�رشة  لزيارة  بادر  هل  اأو 

الت�سكيلية  الفنون  تابع  هل  عامة،  مكتبة  زار  هل   ،

ومهرجانات  ال�سينمائية  العر�ض  ودور  واملتاحف 

قدم  هل  مدينته،  يف  عقدت  التي  والندوات  امل�رشح، 

او  اأم بنى   ، تربعا جلمعية لرعاية املر�سى والفقراء 

اأو  فنون  مركز  او  كلية  او  مدر�سة  اعمار  يف  �ساهم 

جمعية ثقافية؟

بداع حم�سوران فقط يف الكتابة والن�رش  هل احلياة واالإ

، هل يكتفي الكاتب باإيهام نف�سه اأن الكتابة وحدها 

م�ستواه  ترفع  من  وحدها  وهي  الكتابة  ت�سنع  من 

ع�رشات  طبعوا  ممن  الكثريين  نعرف  نحن  بداعي،  االإ

دبية  الكتب وما زالوا دون حافة ال�سهرة او املكانة االأ

، فكرثة الكتب ال تعني جودة املوؤلف وال متيزه، رغم 

ال�ساعر  حالة  مثل  نادرة  حاالت  ويف  اأحيانا  اأنها 

اليوناين ياني�ض ريت�سو�ض ت�سكل عالمة حيث جتاوزت 

دواودينه الثمانني عمال ، لكنها لي�ست مقيا�سا فرامبو 

مل يكتب �سوى عدة جمموعات قليلة ، وكذلك لوركا ، 

وهناك من رفعه كتاب واحد اأو حتى ق�سيدة واحدة، 

زو�سكيند  باتريك  مثل  دبية  االأ النجومية  عر�ض  اإىل 

 ، ال�سيخ والبحر  �ساحب رواية العطر وهامنغوي يف 

زوربا،  يف  وكازانزاكي  البوؤ�ساء،  يف  هيجو  وفكتور 

اخلبز  يف  �سكري  وحممد  بوفاري،  مدام  يف  وفلوبري 

احلايف، وغريهم وغريهم.

وهناك من قال اإن الكاتب ال يكتب �سوى كتاب واحد، 

يعيد  يظل   ، واحدة  ق�سيدة  �سوى  يكتب  ال  وال�ساعر 

اإذا مل تكن م�رشوقة وكانت نابعة من  كتابتها ، هذا 

موهبته ال�سعرية ولي�ست تركيبًا وتاأليفًا، كما فعل بع�ض 

اليوم  ميلكون  الذين  حتى  واالدباء  ال�سعراء  )كبار( 

�سهرة حتميهم من النقد وحتر�سهم من الف�سيحة.

ما علينا، فالكتابة حتتاج اإىل حياة قبلها ومعها وبها 

، وماركيز الذي و�سع ا�سمه بقوة على عر�ض الرواية 

العاملية، مل يكن لينجح لوال اأنه عا�ض احلياة بعمق، 

وكافكا،   ، ودي�ستوفي�سكي  وغوركي  كذلك،  ونريودا 

الت�سيلي  اإنقالب  الليندي قالت لو مل يحدث  وايزابيل 

ومل تذهب للمنفى ملا كانت كاتبة، وغريها وغريهم.

باإمكانه  اأن  يظن  البع�ض  اأن  كيف  اأ�ستغرب  وهنا 

يجرب  اأن  دون  املحيطات  يف  الغو�ض  عن  الكتابة 

ذلك بنف�سه ، اأو عن اجلوع وهو �ساحب مطعم، اأو عن 

ال�سفن وهو مل ير البحر يف حياته، وكيف يكتب عن 

وكيف  واحدا،  كفا  �رشطي  يلطمه  ان  دون  ال�سجون 

يكتب عن احلب وهو يرتع�ض اأمام زوجته واأوالده من 

رنني هاتف ال يق�سده.

ومن  ومغامرة  جراأة  اإىل  يحتاجان  واحلياة  الكتابة 

الذي  الوهم  حدود  يتعدى  لن  كليهما  من  يخاف 

متليها  التي  الفرو�ض  حدود  وال   ، لنف�سه  ي�سنعه 

قليمية  االإ واجبات املكان واجلرية والقرابة واحلدود 

للكيانات القطرية. 
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�صهدت جامعة �ل�صلطان قابو�ص يف �صهر يناير �ملا�صي مناق�صة 

ُعمان  �صلطنة  يف  �لثقافية  �ل�صحافة  )حول  ماج�صتري  ر�صالة 

و�لعلوم  د�ب  �لآ كلية  �لعلم يف  بق�صم  منوذجًا(  نزوى  جملة 

التوبي،  حمود  بن  خليفة  �لباحث/  قدمها  �لجتماعية 

نزوى  ملجلة  بالن�صبة  وىل  �لأ هي  �لر�صالة  هذه  تعترب  حيث 

باجلامعة.

وكانت جملة نزوى قد قدمت حولها در��صات وبحوث و�أخذت 

يف  و�لدكتور�ة  �ملاج�صتري  لدر��صة  لنماذج  در��صات  منها 

وىل  �لأ هي  �لر�صالة  لهذه  بالن�صبة  ولكن  وخارجها  ُعمان 

ح�صب ما يقول �لباحث �ملتقدم بها �ىل �جلامعة. و�ختياره 

ملجلة نزوى ياأتي كونها متثل منوذجًا لل�صحافة �لثقافية 

يف �صلطنة ُعمان.

حممد  د.  من  �لر�صالة  على  �ل�رش�ف  جلنة  تكونت  وقد 

جنيب �ل�رش�يرة �مل�رشف �لرئي�ص، ود. ح�صني حممد ن�رش 

ود. عبد�ملنعم بن من�صور �حل�صني.

رئي�ص  د. عبد�لرحمن �صويف عثمان  �لر�صالة  �أ�رشف على  كما 

خمي�ص  بن  عبد�هلل  ود.  �ل�رش�يرة  جنيب  حممد  ود.  �للجنة 

�لكندي ود. تي�صري �أحمد �أبوعرجة ممتحن خارجي بكلية �لعلم 

ردن. – جامعة �لبرت�ء- �لأ
اأهمية الدرا�ضة

اأهمية هذه املجلة  انه رغم  لر�سالته:  الباحث يف تقدميه  يقول 

)جملة نزوى( وما �ساهمت به يف االرتقاء بال�سحافة الثقافية 

يف �سلطنة عمان،  فاإنه ويف حدود علمي مل يتناولها اأحد من 

التي  ولية  االأ الدرا�سة  با�ستثناء  العلمية  بالدرا�سة  الباحثني 

درا�سات  وجود  لعدم  ونظراً   .)2001( الكندي  عبداهلل  اأجراها 

فاإن  عمان،  �سلطنة  يف  الثقافية  ال�سحافة  حول  �سابقة  علمية 

ال�سحافة  من  النوع  هذا  حول  بالبحث  القيام  يتطلب  مر  االأ

�سلطنة عمان  الثقافية يف  اأن املجالت  اإال  اإ�سافًة  املتخ�س�سة 

مل تخ�سع للدرا�سة العلمية، ومل تنل ن�سيبها من البحث املطلوب 

جملة  اأخذ  �سوف  فاإنني  لذلك  وامل�سمون،  ال�سكل  جوانب  يف 

نزوى منوذجًا لدرا�ستي من حيث الن�ساأة، وعلى �سعيد خ�سائ�ض 

ال�سحافة  تواجهها  التي  التحديات  جانب  اإىل  امل�سمون، 

الثقافية العمانية.

عالمية  وبالتايل فاإن درا�ستنا �ست�سد فراغًا يف جمال الدرا�سات االإ

كما  وتطورها،  نزوى  جملة  لن�ساأة  توؤرخ  اإنها  حيث  العمانية، 

حتلل خ�سائ�ض امل�سمون والفنون ال�سحفية فيها. وقد �ساعدت 

وحتديد  الدرا�سة،  هذه  اأ�سئلة  تطوير  يف  ال�سابقة  الدرا�سات 

منهجيتها، اإىل جانب ر�سم اإطارها وجمالها، بحيث اأ�سافت اإىل 

الدرا�سات  له  درا�سة خ�سائ�ض امل�سمون متغريات مل تتعر�ض 

وحتليل  الن�ساأة  �سملت  متغريات  تناولها  عن  ف�سال  ال�سابقة، 

مر الذي مل تتعر�ض  خ�سائ�ض امل�سمون اإىل جانب التحديات؛ االأ

له اأي من الدرا�سات ال�سابقة بهذه ال�سمولية.

منذ  واجهت  قد  نزوى  جملة  ان  در�ساته  يف  الباحث  وي�سيف 

ول عدة عقبات ميكن اجمالها فيما يلي: ا�سدار العدد االأ

يف  املجلة  على  القائمني  ت�ساعد  ال  التي  البريوقراطية   -  1

اقرتاح ال�سبل الكفيلة بتطويرها والو�سول بها اإىل العاملية.

منرب  اإن�ساء  على  ت�ساعد  ال  التي  الثقايف  الوعي  م�ساكل   -  2

اأن يلتم�ض  �سوات الثقافية ويحاول  طليعي يجمع بني تعدد االأ

دميقراطية ما، ويجمع املتناق�سات واالختالفات الثقافية يف 

بوتقة واحدة لتعرب وترثي اجلو الثقايف عمانًيا وعربًيا.

مر الذي ال يتيح لها  3 - عدم وجود موازنة خا�سة باملجلة، االأ

ال�سكل  �سعيد  على  وعربيًا  خليجيًا  نظرياتها  ملناف�سة  جمااًل 

وامل�سمون. وقد حاولت املجلة اإ�سدار كتاب نزوى مع كل عدد 

اإال اأنها مل تتمكن ب�سبب �سعف امليزانية.

4 -عدم وجود منافذ للتوزيع ي�سمن القائمون على املجلة من 

امل�ستوى  على  فقط  لي�ض  املثقف،  القارئ  اإىل  الو�سول  خاللها 

ا. املحلي واخلليجي والعربي، واإمنا على امل�ستوى العاملي اأي�سً

التحديات التي تواجهها ال�ضحافة

 الثقافية يف �ضلطنة عمان 

االنفتاح  ع�رش  يف  كبرياً  حتديًا  عام  ب�سكل  ال�سحافة  تواجه 

جمال  يف  اجلودة  العالية  التقنية  توفره  ما  عرب  املعلوماتي 

عالم واالت�سال يف الع�رش احلديث، وهذا التحدي ين�سب حول  االإ

للمتغريات  بال�سلطنة  الثقايف  عالم  االإ على  القائمني  فهم  اآلية 

والتطورات احلا�سلة يف املجالني املعريف والتقني.

بها  قام  التي  اال�ستطالعية  الدرا�سة  اأظهرت  طار  االإ هذا  ويف 

وجود  الثقافية،  بال�سحافة  واملهتمني  القائمني  على  الباحث 

جملة من التحديات التي تواجهها ال�سحافة الثقافية يف �سلطنة  

عمان، وميكننا ا�ستعرا�سها فيما ياأتي: 

1- عدم وجود اإ�سدارات ثقافية متخ�س�سة باملعنى الدقيق يف 

�سلطنة عمان، عدا جملة نزوى الف�سلية املعروفة، ورغم وجود 

�سبوعية يف ال�سحف الثالث )عمان والوطن  املالحق الثقافية االأ

املجالت  ويف  الزمن  جريدة  يف  حمدودة  واأبواب  وال�سبيبة( 

وحتـ�رش  منغلقة،  الثقافية  املالحق  هذه  اأن  اإال  �سبوعية،  االأ

والنقد  ال�سعر  جوانب  علـى  اقت�سـر  �سيق  مفهـوم  يف  الثقافة 

الوا�سع  مفهومها  يف  تعني  الثقافة  اأن  اإدراك  دون  والق�سة، 

يقّرب  طريق  وخلق  العلمية،  املجاالت  يف  بداعية  االإ اجلوانب 

ن�سانية املختلفة، والعمل على  وجهات النظر بني احل�سارات االإ

�سد فجوة املعرفة بينهما.
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متابعات



ت�سمى  التي  تلك  ال�سحف واملجالت حكومية، حتى  2- معظم 

حكومية  �سحافة  هي  �سابهها  وما  وال�سبيبة  كالوطن  خا�سة 

من حيث تاأثرها بالتوجهات العامة للدولة، وبالتايل ال تنوع 

لفية اجلديدة اأخذت  وال جتدد يف خطابها الثقايف، ولكن مع االأ

مور منحى اإيجابيًا نحو انفتاح يب�رش باخلري. االأ

ال�سحافة،  لواء  يحمل  الذي  املوؤهل  ال�سحفي  الكادر  قلة   -3

يف  العامل  فالكادر  الهادف،  الثقايف  امل�رشوع  بوهج  مكلاًل 

ال�سحافة الثقافية العمانية اإما اأن يكون موظفًا حكومًيا يعمل 

بالقطعة،  يعمل  لل�سحافة  هاوًيا  اأو  واملزاج،  الفر�سة  ح�سب 

بعينه،  الثقايف  للعمل  حقيقة  متفرغني  لي�سوا  جميعًا  وهوؤالء 

بال�ساأن  من هم مم�سكون  بع�ض  الثالث  ال�سحف  وُجد يف  واإن 

ية  الثقايف، اإال اأنهم يعملون يف جماالت اأخرى، لذا تتذبذب الروؤ

الثقافية يف بع�ض ال�سحف الثقافية، بل قد تغيب 

يف كثري من ال�سحف ال�سادرة، فت�سبح املجالت 

اأو اجلرائد حاملة لعنوان الثقافة، وهي يف حقيقة 

مر عك�ض ذلك، اأي اإنها دعائية فقط. االأ

واملجالت،  ال�سحف  انتقال  �سعوبة   -4

نفعًا  كرث  االأ مكنة  واالأ البقع  على  واالقت�سار 

ال�سحف  من  فكثري  التجاري،  امل�ستوى  على 

الثقافية واملجالت ال ت�سل اإىل اأيدي املتلقني 

خارج املدن الكربى، وكاأن املثقف يقع يف 

دائرة املدن واحلوا�رش دون غريها، ويرجع 

ال�سبب يف ذلك اإىل : 

* �سبب مادي يتمثل يف اأن بع�ض ال�سحف 

ن�سخ حمدودة،  اإال  التي ال تباع منها  واملجالت 

ميكن اأن تتكبد خ�سارة مادية اإذا وزعت اأعدادها يف بلدان عربية 

ن قيمة مبيعاتها يف هذه البلدان ال  غري البلد التي ت�سدر فيه، الأ

ميكن اأن تغطي تكاليف نقلها وتوزيعه. 

يف  ال�سائدة  ال�سيا�سية  النظم  باختالف  يتعلق  �سيا�سي  �سبب   *

البالد العربية وال�رشاع بني تياراتها املتخا�سمة، وهو ال�رشاع 

الذي كثرياً ما يتخذ �سكاًل اإعالميًا.                                       

اإىل الدعم املايل من م�ستثمرين  الثقافية  5- حاجة ال�سحافة 

يف  الثقافية  ال�ساحة  ينق�ض  وما  ثقافية،  م�ساريع  واأ�سحاب 

ال�سلطنة هو وجود امل�ستثمر الذي ي�ستطيع اأن يقدم دعمًا ماليًا 

�سخيًا للعمل الثقايف املن�سور يف ال�سحافة الثقافية.

ترد  حيث  الرقابية،  ال�سلطة  من  اأقوى  االجتماعية  ال�سلطة   -6

اإىل اجلريدة ر�سائل وات�ساالت ت�ستنكر ن�رش مادة اأدبية اأو مقالة 

اأو ن�سًا اأدبيًا ا�ستناداً اإىل اأحكام اجتماعية، ويف هذا ال�ساأن فاإن 

بع�ض الكّتاب تعر�سوا للم�ساءلة القانونية.

تخ�سع  حيث  رقابية،  قيود  من  الثقافية  ال�سحافة  تعاين   -7

قبل  والن�رش  املطبوعات  جلنة  من  املراقبة  اإىل  نزوى  جملة 

تتبناه  الذي  بداع  االإ اأفق  على  ي�سيق  قد  اأمر  وهذا  �سدورها، 

املجلة.

اأو  الثقافية،  ال�سفحات  اإيقاف ن�رش  8- تداخل عدة عوامل يف 

تاأخريها، اأو تقليل امل�ساحة املمنوحة لها، وذلك ب�سبب طغيان 

مادة اإخبارية ترى ال�سحيفة اأهميتها وتقدمها على ال�سفحات 

خبار  لالأ تالية  ال�سفحات يف مرتبة  تاأتى هذه  الثقافية، حيث 

جهة  ومن  همية.  االأ حيث  من  والريا�سية  وال�سيا�سية  املحلية 

الن�رش واحلرية التي متنحها ال�سحيفة تكون  اأخرى فاإن حدود 

ية املحرر  ح�سب تف�سريها لقانون املطبوعات والن�رش، وح�سب روؤ

من  الكثري  يجعل  قد  وهذا  واملمنوع،  امل�سموح  حلدود  الثقايف 

الكتاب يحجمون عن التوا�سل مع ال�سفحات الثقافية، باعتبار 

واخت�سار  عباراته  �سطب  اأو  بتغيري  ي�سمح  ال  منهم  الكثري  اأن 

املكان  عن  دائم  بحث  يف   – الكاتب   – جنده  ولذلك  مقاالته، 

كرث حرية للتحليق فيه والتوا�سل معه. االأ

9- اإحجام الكثري من الكّتاب العمانيني البارزين عن التوا�سل 

�سلوب  مع ال�سفحات الثقافية، لعدم قناعتهم اأو اختالفهم يف االأ

ال�سخ�سية  زهد  اأو  ال�سللية،  ملبداأ  ورف�سهم  بداعي،  االإ واملجال 

عالم،  االإ و�سائل  يف  الظهور  يف  العمانية 

ويعتذر  �سورته،  ن�رش  يرف�ض  والبع�ض 

الكثريون عن اإجراء حوار، وما اإىل ذلك من 

الثقافية  ال�سفحات  ي�سعف  هذا  كل  اأمور، 

اأ�سماء معينة، تتكرر  ويجعلها معتمدة على 

عن  القارئ  يت�ساءل  حني  فى  حني،  كل 

اإجابة  وجود  عدم  مع  �سماء،  االأ باقي  غياب 

�سافة اإىل ذلك، فاإن غياب الفعل  مقنعة، وباالإ

بداعي يف ال�سلطنة  الثقايف، و�سعف الن�ساط االإ

الثقافية  ال�سفحات  �سلبًا على م�ستوى  اأثر  مثال 

املن�سورة  اخلربية  املادة  وجعل  ومكانتها، 

الب�سيطة،  حداث  واالأ الفعاليات  على  تعتمد  فيها 

يف  تتكرر  التي  اخلارجية  واملنا�سط  الفعاليات  اأو 

خارج  بالثقافة  تعنى  ومطبوعات  وجمالت  �سحف  يف  الغالب 

ال�سلطنة. 

الثقافية  ال�سحافة  يف  تن�رش  التي  عمال  االأ تقييم  عدم   -10

العمانية من حيث مكافاآتها املادية بال�سكل املطلوب واملتوازن 

املادي  املردود  وقلة  الكّتاب،  اأجور  انخفا�ض  واإن  وامل�ستمر، 

للعمل الفكري الكتابي، وهو العمل الذي يتطلب توافر موؤهالت 

من  كثري  مردود  عن  ملحوظة  بدرجة  يقل  كثرية،  ومهارات 

ها توافر كفاءات  اأداوؤ التي ال يتطلب  الب�سيطة  خرى  عمال االأ االأ

دباء وال�سحافيني انعكا�سات  خا�سة، ولهذا التدين يف اأجور االأ

دبية. �سيئة على العمل ال�سحايف واحلركة االأ

خلطاب  املوؤ�س�ض  يديولوجي  االإ امل�رشوع  ا�سمحالل   -11

الثقافة، وهذا يعود اإىل ر�سوخ املوقف ال�سيا�سي الواحد، ولعلنا 

ندرك اأن التزام ال�سلطنة يف مواقفها ال�سيا�سية بالطابع الهادئ 

وغري املت�رشع حيال خمتلف الق�سايا العاملية والدولية، يجعل 

ميثل  ال  مر  االأ وهذا  ال�سيا�سة،  خلطاب  موازًيا  الثقافة  خطاب 

م�رشوًعا  الثقافية  ال�سحف  من  يجعل  واإمنا  اإعاقة،  اأو  حتدًيا 

متوازًنا ورا�سًخا.

و�سط  املكثف  وح�سورها  لكرتونية  االإ ال�سحافة  وجود   -12

الثورة التقنية الهائلة فى العامل.
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13- �سعف امل�ساريع الثقافية، حيث اإن العمل الثقايف مقت�رش 

على الن�رش فقط، ومل نالحظ اأن �سحيفة ما تقوم بطباعة كتاب 

ثقايف ب�سورة �سهرية، حيث اقت�رش عملها على الن�رش ال�سحفي 

اليومي فقط. 

ن  االآ ت�سغلها  املثقفة  فالطبقات  القراءة،  اإىل  امليل  عدم   -14

قت�سادي  االإ بامل�ستوى  ذات عالقة  الثقافة  عوامل خارجة عن 

والوظيفي واأحيانا املعي�سي.

قالم العربية املعروفة  15- عدم ا�ستكتاب ال�سحف العمانية لالأ

يف  نرى  كما  واأفكارهم،  بح�سورهم  الثقافية  املالحق  ثراء  الإ

اإىل  الثقافية اخلليجية، في�سطر امل�رشف على امللحق  املالحق 

ا�ستجداء املواد بدون مقابل عن طريق العالقات ال�سخ�سية مع 

دباء العرب. االأ

من  الرغم  على  الثقافية  للمالحق  الفني  خراج  االإ �سعف   -16

مكانيات الطباعية اجليدة املتوافرة. االإ

17- تاأخر الن�رش، ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل اأن املجلة ي�سلها 

ت�ستطيع  ما  تفوق  جًدا  كبرية  كمية  للن�رش  ال�ساحلة  املواد  من 

تنتظر  الكتابية  عمال  االأ بع�ض  يجعل  الذي  مر  االأ ا�ستيعابه، 

عمال قّيمة  دورها يف الن�رش �سهوًرا طويلة مهما كانت هذه االأ

وكتّابها م�سهورين. 

كله  العربي  الوطن  يف  لي�ض  ال�سحفية،  ال�رشقات  م�سكلة   -18

ال�سحفية،  ال�رشقات  م�سوؤولة عن ر�سد  واحدة  موؤ�س�سة  �سف  لالأ

ول�سو�ض  الكتابة  اأدعياء  بع�ض  ت�سجيع  اإىل  يوؤدى  الذي  مر  االأ

ن�رشها  واإعادة  اآخرين،  كّتاب  باأ�سماء  �سابقًا  من�سورة  مقاالت 

مر الذي يجعل كثرياً من املجالت وال�سحف ترتدد  باأ�سمائهم، االأ

يف ن�رش مقاالت جيدة لكّتاب غري معروفني بالن�سبة لها خوًفا 

�رشار  من اأن تكون م�رشوقة ومن�سورة �سابًقا، وهذا يقود اإىل االإ

مب�سلحة الكاتب واملجلة والقّراء يف اآن واحد.

�سماء  19- بع�ض ال�سحف واملجالت تكرث من الن�رش لبع�ض االأ

ال�سغرية غري الكفوؤة وتربز اأ�سماءها اإبرازاً م�سطنعًا على ح�ساب 

دبية العريقة بغية دفع اأ�سحابها، ولغايات خا�سة،  �سماء االأ االأ

يف طريق ال�سهرة ال�رشيعة. 

اأحد  يبداأ  ان  فما   ، اجلديدة  دبية  االأ الكفاءات  حماربة   -20

املجال  يف  والنجاح  ال�سهرة  �سلم  وارتقاء  الربوز  يف  الكّتاب 

دبي، حتى تاأخذ بع�ض اجلماعات يف �سن حملة �سعواء �سده  االأ

فراد  االأ بع�ض  ينربي  كما  بال�سائعات.  وقذفه  بالتهم  ور�سقه 

اإنتاجه  تناول  وكذلك  �سده،  قاويل  االأ وحبك  باطيل  االأ لن�سج 

احلملة  وت�ستد  املو�سوعية.  عن  البعيد  املغر�ض  دبي  االأ بالنقد 

كلما حقق هذا قفزة جديدة، وخطا خطوة جديدة نحو القمة، وال 

نانية  ريب اأن ظاهرة حماربة الكفاءات اجلديدة ال تدل على االأ

اأو  مواهب  فانبثاق  اأي�سا،  الوعي  عدم  على  تدل  واإمنا  فح�سب، 

اإمنا يحقق م�سلحة الوطن ككل،  اأدبية جديدة ناجحة  م�ساريع 

وي�سكل اإ�سافة جديدة يف املجتمع الثقايف العماين، فال�سحافة 

يجابي  الثقافية يف عمان بكل هذه التحديات على امل�ستوى االإ

من  جزء  حقيقتها  يف  هي  مرتكزات  على  تنه�ض  ال�سلبي  اأو 

مرتكزات ال�سحافة الثقافية يف العامل ككل، وبالتايل ما يطراأ 

عليها من حتديات هي من �سميم العملية الثقافية قاطبة، وال 

غدا  فالعامل  اخل�سو�سية  وندرة  االرتباط،  ل�سدة  ف�سلها  ميكن 

اإذ  ل�سن  االأ كل  ت�سعها  كما  يادي،  االأ كل  تطالها  �سغرية  قرية 

مم الراقية، اأو هكذا  كانت ال�سحافة  ـ وما تزال ـ ل�سان حال االأ

اإليها ال متثل  �سارة  االإ التي متت  التحديات  اأن تكون.هذه  يجب 

ميكن  واإمنا  عمان،  �سلطنة  يف  الثقافية  ال�سحافة  على  حكراً 

ودول  العربية  الدول  معظم  فيها  ت�سرتك  كظاهرة  اإليها  النظر 

العلم النامي.

ال�ضتنتاجات والتو�ضيات 

م�رشوعًا  باعتبارها  »نزوى«  ملجلة  ال�سابقة  قراءتنا  حتيل 

ثقافيًا متحققًا، له دوره الثقايف والنقدي، اإ�سافة ً اإىل التحديات 

من  عدد  اإىل  عمان  �سلطنة  يف  الثقافية  ال�سحافة  تواجه  التي 

اال�ستنتاجات والتو�سيات جنملها فيما ياأتي:

اأوًل: ال�ضتنتاجات

اأرباع  فثالثة  نزوى؛  جملة  م�سامني  يف  التوازن  انعدام   -1

بني  يتوزع  خري  االأ والربع  اأدبية،  م�سامني  حتوي  املجلة 

امل�سامني الفنية والثقافية العامة.

يف  املن�سورة  دبية  االأ املو�سوعات  على  ال�سعر  �سيادة   -2

هذه  احتلت  حيث  الق�سرية؛  والق�سة  النقد  يليه  نزوى،  جملة 

دبية،  االأ املو�سوعات  اأخما�ض  اأربعة  الثالثة  املو�سوعات 

وهذا  دبية.  االأ املو�سوعات  باقي  فيه  توزعت  خري  االأ واخلم�ض 

يتفق مع ما تو�سلت اإليه درا�سة عبداهلل الكندي حول »اخلطاب 

 .2001 م�سقط  حتليلية«  قراءة  العمانية:  نزوى  ملجلة  الثقايف 

اإطار  يف  يندرج  بعنايتها  املجلة  اأولته  الذي  دبي  االأ فالنقد 

النقد احلديث الذي يقوم على اأطر املنهج، مبا يتنا�سب والتيار 

التجديدي فيه.

اإىل  املجلة  يف  املن�سورة  ال�سعرية  الن�سو�ض  اأغلب  انتماء   -3

املنتمي  �سواه، خا�سًة ذلك  ال�سعر احلديث، وعزوفها عن  قالب 

اإىل قالب الوزن والقافية، ورمبا يعود ذلك يف تقديرنا اإىل تفكري 

القائمني عليها واجتاههم.

4- ا�ستحوذ الفن الت�سكيلي على املو�سوعات الفنية املن�سورة 

املن�سورة  الفنية  املو�سوعات  ن�سف  فحوايل  نزوى،  جملة  يف 

خر تتوزع فيه باقي  كانت تتعلق بالفن الت�سكيلي، والن�سف االآ

درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  مع  يتفق  وهذا  الفنية.  املو�سوعات 

العمانية:  نزوى  ملجلة  الثقايف  »اخلطاب  حول  الكندي  عبداهلل 

يف  ذلك  يعود  اآخر  جانب  ومن   .2001 م�سقط  حتليلية«  قراءة 

كنوع  الت�سكيلي  بالفن  االهتمام  يوؤطر  اجتاه  اأنه  اإىل  تقديرنا 

بداع، اأو اأنه ح�سور جمايل يهدف اإىل التخفيف من  من اأنواع االإ

كثافة املادة املن�سورة يف املجلة.

املتعلقة  باملو�سوعات  كبري  ب�سكل  نزوى  جملة  اهتمام   -5

ن�سف  �سغلت  حيث  والتاريخ،  ثار  واالآ الفل�سفية،  بالق�سايا 

م�ساحة املو�سوعات الثقافية العامة، وكان هذا االهتمام على 

ح�ساب مو�سوعات احلرف اليدوية، واالجتماع وعلم النف�ض.
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خرى  6- هيمنة منط الدرا�سات، واملقاالت على اأمناط الن�رش االأ

الدرا�سات  كانت  الن�رش  اأمناط  ثلثي  فحوايل  نزوى،  جملة  يف 

ال�سحفي،  والتحقيق  والتقرير،  اخلرب  وانح�سار  واملقاالت، 

وعرو�ض الكتب.

طر اجلغرافية يف جملة نزوى،  طار العربي ن�سف االأ 7- احتل االإ

طار اخلليجي. طار الدويل، فاملحلي، و�سعف االإ يليه االإ

وىل، كونهم اأكرث من ن�سف  ر الُكّتاب العرب املرتبة االأ 8- ت�سدُّ

عدد الُكّتاب يف جملة نزوى، يليهم يف ذلك الُكّتاب الُعمانيون، 

ما  مع  يتفق  وهذا  اخلليجيني.  الُكّتاب  من  وقلة  جانب،  فاالأ

الثقايف  »اخلطاب  حول  الكندي  عبداهلل  درا�سة  اإليه  تو�سلت 

ملجلة نزوى العمانية: قراءة حتليلية« م�سقط 2001.

املن�سورة  املادة  فثلثا  للمجلة؛  النقدية  الوظيفة  طغيان   -9

الوظائف.  باقي  تتقا�سمه  الباقي  والثلث  نقدية،  وظيفة  لها 

عالمية،  واالإ اجلمالية،  للوظيفة  وا�سح  انح�سار  مالحظة  مع 

متاع، واال�ست�رشافية، واأكرث من وظيفة. والت�سلية واالإ

10- انعدام وجود اإ�سدارات ثقافية متخ�س�سة باملعنى الدقيق 

يف �سلطنة عمان عدا جملة نزوى الف�سلية املعروفة.

11- قلة الكادر ال�سحايف املوؤهل للعمل يف جمال ال�سحافة 

الثقافية وعدم التفرغ الكامل لهذا املجال.

واالقت�سار  الثقافية  واملجالت  ال�سحف  انتقال  �سعوبة   -12

�سباب  كرث نفعًا على امل�ستوى التجاري الأ مكنة االأ على البقع واالأ

مادية و�سيا�سية.

13- معاناة ال�سحافة الثقافية من القيود الرقابية املفرو�سة 

بداع. مر الذي يحّجم من اأفق االإ من جلنة املطبوعات والن�رش االأ

خبارية على املواد الثقافية، حيث تاأتي  14- طغيان املادة االإ

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  خبار  االأ بعد  ال�سحف  يف  اأهميتها 

والريا�سية.

15- اقت�سار الكتابة يف ال�سفحات الثقافية على اأ�سماء بعينها، 

�سباب ثقافية ومالية.  خرين الأ واإحجام االآ

ثانيًا: التو�ضيات

1- دعوة �لقائمني على جملة نزوى �إىل �أهمية ـ بل �رشورة ـ 

�صفاء نوع من �لتو�زن بني م�صامينها  مر�جعة �صيا�صة �ملجلة، لإ

دبية و�لفنية و�لثقافية �لعامة. حيث �أو�صحت �لدر��صة عدم  �لأ

دبية  وجود تو�زن بني م�صامني �ملجلة، فقد طغت �مل�صامني �لأ

على بقية �مل�صامني �لفنية و�لثقافية �لعامة. ويو�صي �لباحث 

باإعادة �لنظر حول ت�صكيل هيئة حترير �ملجلة، بحيث ت�صتوعب 

دب و�لفن و�لثقافة �لعامة. خمتلف �أطياف �لأ

�إىل  و�صولها  ي�صمن  بحيث  �ملجلة،  لتوزيع  منافذ  �إيجاد   -2

�لقارئ �إقليميًا وعربيًا ودوليًا من خلل �لتعاقد مع موؤ�ص�صات 

توزيع معروفة على م�صتوى �لوطن �لعربي، تتوىل توزيع ن�صخ 

�ملجلة على �مل�صتوى �لعربي و�لدويل. 

خللها  من  ت�صتطيع  للمجلة  م�صتقلة  مو�زنة  تخ�صي�ص   -3

ناحية  من  نظري�تها  ومناف�صة  ناحية،  من  نف�صها  تطوير 

تكنولوجية  و�صائل  �إدخال  طريق  عن  و�ل�صكل  �مل�صمون 

�لوطن  م�صتوى  على  معروفة  �أ�صماء  و��صتكتاب  تطور�ً،  �أكرث 

ثر�ء �ملجلة باملقالت  �لعربي، وحتى على �مل�صتوى �لدويل؛ لإ

دبية و�لثقافية �لعامة �لر�صينة، وبذلك  و�لدر��صات �لعلمية و�لأ

ميكن �لو�صول باملجلة �إىل �مل�صتوى �لعاملي. ويو�صي �لباحث 

باأن تخ�ص�ص �حلكومة مو�زنة م�صتقلة للمجلة، حتى ت�صتطيع 

�صعي  �إىل  �إ�صافة  وجه.  �أكمل  على  �لثقايف  بدورها  �لقيام 

�أخرى لدعمها  �إيجاد م�صادر متويل  �إىل  �لقائمني على �ملجلة 

من خلل �ملوؤ�ص�صات �أو �ل�رشكات �ملهتمة بال�صاأن �لثقايف.

4- ��صتقلل جملة نزوى عن موؤ�ص�صة عمان لل�صحافة و�لن�رش 

مر �لذي  علن، كي يكون لها كيانها �لعتباري �مل�صتقل؛ �لأ و�لإ

ت�صاعد  ل  قد  �لتي  �لبريوقر�طية  من  �لتقليل  من  �صيمكنها 

�لقائمني على �ملجلة من تطويرها و�لو�صول بها �إىل �لعاملية، 

�مل�رشية،  كالهلل  �ملعروفة  �لثقافية  باملجلت  �أ�صوة  وذلك 

و�لعربي �لكويتية.

5- تعيني �صحفيني موؤهلني للعمل ب�صكل د�ئم، حتى يتاح لهم 

د�ء مهامهم ب�صكل فّعال، و�إنتاج مادة ثقافية  �لوقت �لكايف لأ

�ملوؤهل  �ل�صحفي  �لكادر  لقلة  نظر�ً  ملمو�صة؛  فنية  قيمة  ذ�ت 

و�ملتفرغ ب�صكل د�ئم يف �ل�صحف و�ملجلت �لثقافية.

عطاء  6- �إعادة �لنظر يف �صياغة قانون �ملطبوعات و�لن�رش لإ

م�صاحة من �ملرونة للكتابة �لثقافية و�حلرية �لفكرية؛ �نطلقًا 

من �لقيود �لرقابية �ملفرو�صة على �ل�صحافة �لثقافية.

ملكافاأة  �ملجلة  �أو  �ل�صحف  ميز�نية  من  جزء  تخ�صي�ص   -7

�لكتابة  �إىل  بهم  ودفًعا  لهم،  منها  ت�صجيًعا  دباء،  و�لأ �لُكّتاب 

�لكتابة يف  �لكثريين عن  حجام  لإ �مل�صتمرة، وياأتي ذلك نظر�ً 

�ل�صفحات و�ملجلت �لثقافية �ملماثلة.

عادة  8- قيام �ملوؤ�ص�صات �لثقافية يف �صلطنة عمان بال�صعي لإ

روؤية  هناك  تكون  و�أن  �ل�صلطنة،  يف  �لثقافة  ملفهوم  �لتو�زن 

طموحة لتفعيل �لو�قع �لثقايف �لذي ُحّجم يف مهرجانات �ل�صعر 

دبية فقط. و�لق�صة و�لنقد و�لرو�ية وغريها من �جلو�نب �لأ

من  م�صتوحى  للثقافة  تعريف  كتابة  يف  �لنظر  �إعادة   -9

تنم  ب�صورة ح�صارية،  للعامل  وتقدميه  �لعمانية،  �خل�صو�صية 

عن وعي لتكامل �لثقافات �لعاملية يف ثقافة �إن�صانية و�حدة 

ن�صان ونتاجه �لفكري �صكًل وم�صمونًا. تهتم بالإ

�لثقافية  �أق�صام خا�صة ر�صمية يف �ملوؤ�ص�صات  ��صتحد�ث   -10

�إنتاج  د�ئمة تتوىل مر�قبة  �لعربية، تكون مبثابة حماكم فكر 

�لكتاب، ور�صد �ل�رشقات �ل�صحفية، و�إعد�د قو�ئم �صود�ء باأ�صماء 

ل�صو�ص �لكتابة و�لرتجمة؛ ملعاقبتهم وحرمانهم من حق �لن�رش؛ 

دبية يف  عمال �لثقافية و�لأ نظر�ً لنت�صار �ل�رشقات �ل�صحفية للأ

خمتلف �ل�صحف و�ملجلت يف �لوطن �لعربي.

11- قيام �ملخت�صني بال�صحافة �لثقافية يف �ل�صلطنة بالبحث 

عن �لو�صائل �لكفيلة و�مل�صجعة ل�صتقطاب رموز و�أقلم خليجية 

�ل�صلطنة،  �لثقافية يف  �ل�صحافة  �صهام بالكتابة يف  بارزة، للإ

�لثقايف  �إثر�ء �خلطاب  �إبد�عاتهم وخرب�تهم يف  لل�صتفادة من 

لقلة م�صاهمة �لكّتاب �خلليجيني يف �ل�صحافة  �لعماين؛ نظر�ً 

�لثقافية �لعمانية.

نزوى العدد 58 / ابريل 2009 

295

متابعـــات.. متابعـــات.. متابعـــات 



جمـلـة ف�ضليــة ثقافيــة

A Cultural Quarterly in Arabic

 Editor - in - Chief
Saif Al Rahbi

 Email: saif@alrahbi.info
.P.O. Box, 855. Postal Code.. 117. Al-Wadi Al-Kabir
Sultanate of Oman. Tel.: 24601608 Fax.: 24694254 

Directed By
Khalaf Al Abri

اإ�ضـــــــارات

دباء والفنانني باأن موادهم �سدقاء الكتاب واالأ نتوجه اىل االأ

يف حالة اإر�سالها بالربيد االلكرتوين)Email( يكون على العناوين:

 nizwa99@omantel.net.om 
 nizwa99@nizwa.com

- املواد املر�سلة للمجلة ال تر�سل اىل اأية جهة اأخرى للن�رش واإال �سنوقف - اآ�سفني - التعامل 

يل. ويف�سـل اإر�سـالهـا  مع اأ�سحابها-  املواد املر�سلة تكتب بخط وا�سح اأو تطبع باحلا�سب االآ

عـلى قر�ض مدمج اأو بالربيـد االلكتــروين

-  ترتيب املواد يف �سياقها املقروء يف املجلة على هذا احلال اأو غريه خا�سع ل�رشورات 

�سحابها �سواء ن�رشت اأو مل تن�رش واأحيانا  فنيـة واإخراجية-  املواد التي ترد للمجلة ال ترد الأ

تخ�سع ملقيا�ض زمني طويل ن�سبيا ب�سبب ف�سلية اال�سدار.

عنوان نزوى على �سبكة االنرتنت

www.nizwa.com
طبعت مبطابع: موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة والن�رش واالعالن

�ض.ب: 974 م�سقط، الرمز الربيدي 112  �سلطنة عمان، البدالة: 24604477  

 فاك�ض: 24699642  

االعالنات: العمانية لالعالن والعالقات العامة

 مبا�رش: -24600482 24699467  

�ض.ب: 2202  روي، الرمز  الربيدي 112 �سلطنة ُعمان

Printers and Publishers: OMAN ESTABLISHMENT FOR
PRESS, PUBLICATION AND ADVERTISING 

.P.O. Box, 974. Postal Code.. 113. Muscat. Sultanate of Oman
Tel.:24604477 Fax.: 24699643 

 Advertising: Al-OMANEYA ADVERTISING & PUBLIC RELATIONS
,Tell.: 24600483, 24699467

 P.O. Box 3303. P.C. 112 Ruwi Sultanate of Oman 

 العـــدد الثامن واخلم�ضـــون

ابريل 2009 م -  ربيع الثاين  1430 هـ


