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العــــدد التا�سع واخلم�ســـــون

يوليو 2009 م - رجب 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 

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

لبنان   - لرية   75 �سوريا   - دينار 

 - 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.

اال�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 واالعالن

الرئي�س التنفيذي

عبداهلل بن نا�سر الرحبي

رئي�س التحرير

�ســـــيف الرحـــبي

مدير التحـرير

طــالب املعمـري

اال�سراف الفني واالخراج

خلف العربي



الفتتاحية:

-   حوَل رجل ينه�ض من نومه ويّتجه نحو ال�رشفة )ر�سائل يف 

�سيف الرحبي ال�سوق والفراغ(:   

الدرا�سـات:

دب العربي: �سالح جواد الطعمة -  اجليل  مريكي للأ - التلقي الأ

املعلوماتية  دياب-  حافظ  حممد  مفاهيمية:  مقاربة   - دبي  الأ

 - اخلطيب  ح�سام  ترجمة:  �سليد(  )جوزيف  الثقافة  وت�سكيل 

الواقعية  �سالح-  اأمني  واإعداد:  ترجمة  اجلوهًر  اىل  الذهاب 

احلجري-  هلل  ُعمان:   يف  احلديثة  الق�سة  يف  مناذج  النقدية 

اإ�سماعيل فهد اإ�سماعيل نزعة التجديد يف تقنيات ال�رشد العربي: 

جميل ال�سبيبي- بني ال�سريي والتخييلي: عبداهلل العلوي املدغري 

حداثة  ال�سوبر  بني  العلم  ميزياء   - اوحليان   ابراهيم  ترجمة: 

ف�ساء  بني  احلديث  ال�سعر   - عجمي   ح�سن  م�ستقبلية:  وال�سوبر 

يف  �سطوري  الأ التنا�ض   - عيا�سي   منذر  التلقي:  وابداع  اخللق 

تاركا  رحل  دروي�ض  حممود   - جنم  مفيد  دروي�ض:  حممود  �سعر 

ق�سيدته اجلديدة مفتوحة: را�سم املدهون. 

لقـــــاءات :

ت:  ت.  رو�ض:  اليزابيل  وروغواي(:  )الأ لي�سكانو  كارلو�ض   -

هويه  خوزيه   - ماري  ق�سريي  األبري  غياب  الويزي-   اأحمد 

ترجمة: اأحمد عثمان.  

�سينمــــــــا :

عيد  احتمالت   - علي  وتقدمي: حممود  ترجمة  زاباتا«  »فيفا   -

امليلد ن�ض: من�سف الوهايبي �سيناريو: عزيز احلاكم 
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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 ^

�سعـــــــــــر :

- ق�سائد من ال�سعر البلجيكي احلديث ترجمة: �سعيد بوكرامي - من 

اعر امُلبحُر فـي  ال�رشاب اىل ال�رشاب: با�سم املرعبي- كمال جنم: ال�سَّ

املجاز تقدمي وترجمة: هو�سنك اأو�سي- كر�سي امللك: عماد جنيدي- 

�سلح  الرحيل:  باب  على  اأيام  وارهام-  اآية  بلحاج  اأحمد  درنار: 

من�سي- املوت بكل بخفة: يون�ض احليول- وجه ل اأق�سد اإّله: رحاب 

الربيعي- ملئكة  الثناء على �سحكتها: عبدالرزاق  اأبوهو�رش- يف 

حما�سنة-  الدين  �سيف  ق�سائد:  اأخلقي-  كمال  البائدة:  الع�سور 

جنب   
ُ

اأجل�ض ال�سيخ-  حممد  عائ�سة  عام:  مر  يا�رش-  هدى  ق�سائد: 

عبدالعزيز-  عبري  الفلفل:  حبة  طرف  للمرح  جبار-  �سهام  حياتي: 

اأغنية ال�ساطئ : بيان ال�سفدي- اأ�رشارك يانعة: فيديل �سبيتي.

ن�ســـــو�س :

-  ت�سيلي .. انها متطر فوق �سانتياغو : خليل النعيمي - حياتي 

ب�سحبة املوجة اوكتافيو باث: خالد الري�سوين - حامل ال�سم�ض 

ورد  اللوثة..   - برن�ض  منى  ترجمة:  الن(  جي  )باول  ينه�ض 

: زكريا البراهيم  - حانة العجزة: ر�سيد  الدم.. ت�سعيب الذاكرة 

ثرثرات   - العزري  �سلطان  طريف:  بن  �سامل  حقيبة  يحياوي- 

على �سفاف قرب فارغ: يعقوب اخلنب�سي-  يوم فا�سل يف حياة 

فخرى كامل: مكاوي �سعيد- دودة قز : ه�سام حممد - ما يخفيه 

يا:  حممود الرحبي - قرائن: ناجي بدوي-  الرمل... تف�سحه الروؤ

داخل البلورة ثلثة رق�سات: يحيى �سلم املنذري.   

متابعــــات: 

وقيدي-  حممد  املحرتف«:  »الغريب  رحيل  اخلطيبي..  رحيل   -

�سعرية  القعيد  يو�سف  بنعبدالعايل-  عبدال�سلم  واأ�سولها:  الن�سخ 

دانة فـي »القلـُـوب البي�ساء«:  ه�سام بن ال�ساوي- خالد دروي�ض  الإ

النقد.. لكتاب  ال�سغري«: عدي جوين - نقد على  يف »موت املتعبد 

يوم  جرى  »ما  فـي  ناجي  جمال  زروق-  حممد  الثانية«:  »القلعة 

ونبوءة  املوت  �سرية  القي�سي:  حممد   - �سبيح  حممد  اخلمي�ض«: 

يا ال�سعرية: حممد �سابر عبيد- عتيق رحيمي: »اأر�ض ورماد«:  الروؤ

اأ�رشف  ال�سعرية:  ال�سبع  ح�سن  جتربة  يف  قراءة   - بومعزة  حممد 

»قليًل  ديوان  يف  الداّل  ولعبة  الكتابة  بنطلحة  حممد  اخلريبي- 

اأكرث«  عبداللطيف الوراري- فوكو : العي�ض ب�سحبة الفل�سفة: ح�سن 

بخيتة«:  »طوي  فـي  البدوية  املراأة  �سورة  الغفلي  مرمي   - اأوزال 

القا�سمي  ر�سول - »زهروردّية« امل�رشي و»هيوىل«  ر�سول حممد 

الرفاعي عندما يكون  احتذاء؟: نادين باخ�ض - طالب  اأم  تنا�ض 

املكان بطل!! يف جمموعة »�سم�ض« : انت�سار عبداملنعم- حول بيت 

ال�سعر العماين: طالب املعمري 
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هذا ال�سباح ال يختلف عن �سابقاته ولياليه, لوعة 

الفراق وفي�ض ال�سوق, �سمت مطبق كاأمنا الوجود 

اخَلَر�ض  ب�ساعقة  فجاأة  اأ�سيب  املحيط  ال�ساخب 

فغارت اأ�سواته, �رصاخه ولغطه,

يف  وحيد  اأنني  اأح�س�ست   , بكامله  الوجود  غار 

ر اجلهات...  �سوَّ الرمال واخلواء  �سحراء متالطمة 

اخلواء.  هذا  مبواجهة  ويكرب  ينمو  �سغف  وثمة 

عماق ينمو وي�ستطيل على اأنقا�ض  وجود اآخر يف االأ

وجود ي�سمحل حتى التال�سي.

ما  يلغي  الذي  كيانها  واللوعة,  �سواق  واالأ اللهفة 

ى  عداه وتتاأثث مرايا هذا الكيان مبخلوقات وروؤ

ومق�سده  الكيان  هذا  عنا�رص  هي  وا�ستيهامات 

ومبتغاه.

ينظر العا�سق املتيم باأناه اخلا�سة التي حتل حمل 

منذ  امل�ستقر  الكون  حمل  املو�سوعية,  الظواهر 

كونها  يف  ت�سبح  التي  نا  االآ هذه  ال�سنني.  ماليني 

بها  ا�ستبدت  كلما  اأكرث  تيهها  يف  توغل  ثريي  االأ

حماولة  اأي  فتحبط  الفراق.  واأ�سى  ال�سوق  لواعج 

املو�سوعي.  الوجود  عنا�رص  قبل  من  يقاظها  الإ

ن احلقيقة حمل خالف بني  وال اأقول )احلقيقي( الأ

�سالة  وهي  امتالكها.  يدعي  واحد  كل  الطرفني. 

القلق والعا�سفة, طريدة الزمان.

والتدبري,  والدهاء  اليقظة  تروم  ال  العا�سقة  نا  االأ

عاملها هو هذا الزوغان ال�سدميي يف تلك العاطفة 

طموحها  كل  اأ�سحى  ذات  �ستالب.  واالإ واله�سا�سة 

اأن متحي امل�سافة وبني من تهوى وحتب.

] a ]

امل�سافة كل اأنواع امل�سافة. حلم التوحد و)احللول( 

يف�سي بها اإىل نوع من التوح�ض , وهي تبحث يف 

دياجري الظالم عن نور احلبيب املْفَتقد وجت�سداته 

التي ما زالت بعيدة وع�سية.

من  القلب  هو   , والو�سول  الع�سيان  هذا  تذليل 

�سمى. ل واالأ َجَ نزوع العا�سقة والغاية االأ

من  �سيء  نحو  تنحى  رمبا  الر�سالة  هذه  ترك  ما 

التجريد , مبثابة تعليق على ر�سائلك الكثرية منها 

تلك التي ا�ستلت من )طوق احلمامة(...

ما�سيًا,  النفو�ض  على  حكمًا,  للحب  اأن  )واأعلم 

و�سلطانًا قا�سيًا, واأمراً ال يخالف, وحداً ال يع�سى, 

وملكًا ال يتعدى, وطاعة ال ت�رصف, ونفاذاً ال يرد, 

 , اجلامد  ويحلل  املربم,  وَيُحل  املرر,  وينق�ض 

ويخل الثابت , ويحل ال�سغاف, وُيِحل املمنوع(.

وكما اأ�رصت يف الهاتف اإىل الر�سائل التي اأبدعها 

خيالك اخل�سب امللتهب بالهوى والفراق,  

ف�سل اأن تنام بعيدا باأمان )..... رمبا كان من االأ

عن حية جائعة مثلي

كنت �ساألتهمك كقطعة حلوى

اأورمبا �ساأتركك تذوب

يف دمي

بعد كل قبلٍة

كم�سكن قوي يف الوريد(

الكتابة يف تقريب  اإىل ر�سائلك حول ف�سل  واأ�سري 

ال  الكلمات  حيث   , وهم  حم�ض  واأنه  امل�سافة, 

ومكابدة  الفراق  هول  اأمام  كعزاء  حتى  ت�سلح 

�سواق. االأ

] a ]

من  ال�سوق  اأعرف  مل  كما   , اإليِك  م�ستاٌق  اأنا  نعم, 

قبل , كما مل اأعرف الفراق واحلنني, اأنا الذي خرب 

تلك اللحظات التي ُقدَّت من ج�سد اجلحيم, والتي 

هي قدر حياتنا وحبنا...

يف  و�سحوك,  نومك  يف  اأتخيلِك   , اإليك  م�ستاق 

تلح  اأعمال  يف  تفكرين  واأنت  املتوترة,  حركتك 

على ذاكرتك وخيالك, اأو متار�سني �ساأنا اجتماعيا 

حوَل رجل ينه�ض من نومه ويّتجه نحو ال�شرفة

)ر�شائل فـي ال�شوق والفراغ()[(
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ما.. فل�ست املنّعمة مثل امراأة ابن اأبي ربيعة, التي 

اأنت  عك�سها  على  ت�سهُر(  الليل  اآخر  ل�سيء  )لي�سْت 

رق الليلي والقلق امل�سيء. ربيبة االأ

العاتية  اجلبال  تلك  بني  ا�ستح�رصك  ما  وغالبا 

كرث  وينتابني خوف من تال�سيك يف ذلك ال�سدمي االأ

غرابة وبط�سًا من جميع طبائع الكون.

اأخاف كثريا , اخلوف وال�سوق اإىل حياة ال يتخللها 

الكثري من الفراق كما هو احلال. هل ميكن اأن اأقول 

, حياة م�ستقرة؟ حتى ولو كانت مرتحلة. الرتحل 

قامة من غريك رحيل يف ق�سوة  معك ا�ستقرار واالإ

العامل املتمادي يف اأنانيته البليدة ورعبه. ال يهم 

او يف  ثري,  االأ اأو حملقا يف  ر�ض  االأ على  كنت  اإن 

�سفينة متخر عباب املحيطات , كما كنت حتلمني 

ال�رصق  , حيث  العامل يف رحلة بحرية  اأن نطوف 

ق�سى يكون منطلق هذه الرحلة... �سيوي االأ االآ

قر�سانة اخليال 

حتلمني باملمكن وامل�ستحيل

كرث ن�سوة من اأفراح اإله وثني ُقبالتك االأ

اأو ق�سيدٍة تنزل ك�رصب ميام

على �رصفة ال�ساعر يف ندى ذلك ال�سباح الغائم

اإال �سمت ال�ساطئ وه�سي�ض  قبالتِك التي ال تقول 

موج يغمر الب�سيطَة

عماق  االأ غمرته  ما  فرط  من  متوّتر  بحنان 

برهافتها البعيدة

ُقبالُت املالك الع�سي

وقد ا�ست�سلم اإىل قدر احلب.

] a ]

اأكرث حني  اأكون وحيدا واأ�ستاق  اإليك حني  اأ�ستاق 

ين يف تلك اللحظة اأح�ض بتيه  اأكون مع اآخرين, الأ

بنجمة  األوذ   , ال�سحراء  غيمة  فا�ستح�رص  اكرب 

كرث اإ�رصاقًا عرب امل�سافة. امل�ساء , وجهك االأ

اجل�ض اللحظة على طاولة الكتابة. ال �سيء ي�سغلني 

يحاول  الذي  املحتدم  واحل�سور  اللقاء  حلم  عدا 

اأن يخفف من �سطوة الغياب , ذلك احليوان الذي 

يفرت�ض التالقي ويق�ُض م�سجع العا�سقني...

ح�سورك الذي يغمر املكان كدمية عا�سفة تنهمر 

من  فيمنعني  الهرمة,  املدينة  هذه  اأرجاء  على 

عهدها  م  ت�رصَّ وذكريات  حيواٍت  يف  ال�رصحان 

وانق�ست...

تنكر  التي  الغام�سة  الهندية  الطائفة  تلك  اأتذكر 

املا�سي ب�رصامة واإطالق! 

نظرتك  اأتقم�ض   , مرة  ول  الأ املكان  اأرى  كاأمنا 

كيان  اخرتقت  التي  روحك  بعني  اأراه  وم�ساعرك 

املكان فطوحت به اإىل البعيد البعيد.

] a ]

قر�سانة اخليال

وْعَلُة ال�سدفة

جتوبني القفار املوح�سة

بحثا عن ق�سيدة م�ستحيلة

ثري ال�سافية قبلة االأ

قد�سه  الذي  ال�سا�سع  الفراغ  ذلك  يف  حتّدقني 

)الطاويون( 

حوارا  اإال  لي�ض  الذي  الوجود  جذر  منه  وجعلوا 

زيل. مت�سال ومهيبا مع هذا الفراغ االأ

] a ]

وماذا نفعل بذلك الفراغ يف البالد البعيدة, الفراغ 

الذي نتعرث ب�سخوره امل�سننة كل �سباح ونرتطم 

بجباله وهاوياته يف كل م�ساء, يف النوم واليقظة, 

نيقة ذات الُطرز  وحتى حني نكون يف املطاعم االأ

اخلر�سانية  الكتل  بني  �سيوية,  واالآ وروبية  االأ

َطمَي  معه  يحمل  غزيرا  يتدفق  نراه  ال�سخمة, 

زمنة... الرمال واالأ

العطب  ال�رصيعة  املدن  �سكّلت  التي  الكتل  تلك 

والزوال, على اأنقا�ض الفيايف ال�سا�سعة وال�سهوب 

وي�رصح  َنِظرا  بهيجا  الب�رص  فيها  يجول  التي 

قرون  على  الفجر  حتمل  والقطعان  الرعاة,  فيها 

كبا�ض. االأ

فجر اليعا�سيب والديكة, املحلِّق مع اأرواح الغائبني 

والنجوم.

َبَنت  التي  العبوديات  تلك  العزيزة  اأيتها  تذكرين 

وهي  الف�ساعة  من  النحو  هذا  على  املدن  هذه 

جازات, يف الرياح  تكدح ليل نهار يف العطل واالإ
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تلك  يف  ال�سما�رصة  العا�سفة..  مطار  واالأ الالهبة 

عراف من اأي  البلدان ال ت�رصي عليهم القوانني واالأ

نوع وجن�ض..

ان�سانية  جمال  ن�سمة  ية  الأ اخلانقة  املدن  تلك 

اأنواع  اأ�سواأ  الباذخ  ديكورها  وراء  حتجب  والتي 

البوؤ�ض والذل واالنك�سار.

البديعة  املدن  َبَنت  التاريخ  يف  عبوديات  ثمة 

حيث  وىل  قد  زمنها  ان  يبدو  اخلالدة.  ثار  واالآ

ابهى  يف  اجلهنمي  التنّور  وفار  ال�سياق  انقلب 

احللل واالنق�سا�سات..

برموزه  املمتلئ  الفراغ  اأنواع  عن  لك  اأكتب  كنت 

وا�ستبطان  تاأمل  م�رصح  الروحية,  وانبالجاته 

عميق , والفراغ املمتلئ بق�سوته وخوائه...

هل ثمة فرق جوهري بني دوائر الفراغ الهائلة؟

اأال يقذف الفراغ املمتلئ �ساحبه اىل ق�سوة الفراغ 

الفارغ اإال من خوائه وَعدمه القا�سي؟

عرّب  كما  اخلواء  اإال  امل�رصح  �ستارة  وراء  لي�ض  اإذ 

كازنتزاكي.

مان  توما�ض  ق�سة  بطل  اأمام  نقف  اأال  واأي�سا 

حمدودية  ال  حتا�رصه  حني  البندقية«  يف  »موت 

األي�ض  ويت�ساءل:  بدية,  باالأ له  توحي  التي  املياه 

الَعَدم نوعا من اأنواع الكمال؟.

�سئلة  االأ من  النوع  هذا  العزيزة  اأيتها  كل  على 

واجلدل ال تتو�سله هذه الر�سائل التي ال ترمي اإال 

تقبله  بغيابك وحماولة  تلطيف وجود �سعب  اإىل 

املوؤقت..

العالية  اجلبال  ن�سعد  كنا  البعيدة  الطفولة  يف 

القمم  نرى  اجلبل,  ذروة  على  ن�ستوي  وحني   ,

املتنا�سلة يف فراغها الالنهائي, يرت�سم يف الوعي 

دراك ,. اأن اهلل بعيد جدا, اأبعد  الطفلي ما ي�سبه االإ

لئة  املتالأ جنحة  االأ تلك  واأن  والوعي  دراك  االإ من 

فق املتالطم, لي�ست اال اأجنحة مالئكة  يف ذلك االأ

تائهة يف الفراغ..

�سطوري  ن ال ن�ستطيع ال�سعود اىل ذلك اجلبل االأ االآ

ربع,  االأ اجلهات  من  النخيل  اأرخبيل  يطوق  الذي 

ويرمي مر�ساته يف حميط الفراغ الهائج. 

اأ�سحى من غري طيور ومن غري ذلك  الذي  اجلبل 

خوا�رصه.  يزين  الذي  خ�رص  االأ املو�سمي  النبات 

�رصنا  وال�سقوط,  للق�سوة  جتريدية  لوحة  �سار 

ن�سعد قمم ال�سهول واملدن وامل�ستنقعات, نحاور 

�ُسُحبه  يف  نغط�ض  حرى  باالأ اأو  �سن.  االآ فراغها 

املتلبدة يف العفن والنتانة..

واختفت   , �سليون  االأ و�سكانها  القمم  اختفت  لقد 

معها الروائح والغيوم وطلعة ال�سباح.

] a ]

اأحدق  الطاولة  اأحمر. من على  �ساي  اأمامي كوب 

�سقر  م�ستطيل.  اأفريقي  قناع  ال�سالة.  بف�ساء 

يبدو  فيل  وبجواره  حتليق,  حالة  يف  خ�سبي 

زهرة  اأظنه  وما  قائظة.  بحريات  و�سط  م�سرتخيا 

يقبع  ملون  ع�سفور  �سوى  لي�ست  الطويل  ب�ساقها 

هناك بجوار التلفزيون, يرتاءى يل اأوقات التاأمل 

اخلا�ض,  �سباحها  يف  متفتحة  زهرة  والزوغان 

الذي هو يقينا لي�ض �سباح العامل الدموي. �سباح 

اأنه  مغم�سة,  ن�سف  عيون  يف  يرتاءى  ع�سفور 

زهرة متد يدها لتت�سابك مع اأيدي زهور يف حقول 

بلدان اأخرى...

وكانت )اأكن�ض( بطلة اخللود مليالن كونديرا, حتمل 

جهد  اأق�سى  باذلًة  احل�سود  و�سط  وجتري  زهرة 

التميمة  هي  وكاأمنا  العامل  قذارة  من  حلمايتها 

التي تقيها التحطم وال�سقوط. رمز نقاء العامل اإن 

�سحت العبارة.

] a ]

حول  ر�سالة  لك  كتبت  عزيزتي  يا  م�ض  باالأ

من  الكائن  يالحق  الذي  وال�سجيج  ال�سو�ساء 

النوم  �رصير  حتى  اجلميل  الهادئ  البحر  �ساطئ 

واملكتب الذي اأرى منه تلك القطعان ال�سارية من 

من  مبزيج  تفرت�ض  وهي  احلديدية  الدينا�سورات 

اجلوع والعدوانية �سخور اجلبال ال�سلدة املتاآخية 

ر�ض. قبل عبور االن�سان على هذه االأ

يخيل اإيل , اأن تلك ال�رصا�سة وذلك اجلوع االفرتا�سي 

يف  هو  الذي  بعملها  ال�َسَبق  حتى  املتلذذة  لة  لالآ

التي هي  زل  االأ انتقامي من �سواهد  جوهره عمل 

وحدها , ميكن القول , اأنها تالم�ض اأ�سطورة اخللود 
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اأو ت�سكنها.

لة وان�سانها, وفق  ن�سان واآلته اأو االآ على عك�ض االإ

وما   , الب�رص  حلداثات  الراهنة  الربهة  موؤ�رصات 

ال�رصيع  العبور  هذا  يف  ن�سان  االإ ان  اذ  يتلوها.. 

ذى بها,  اأن ُيلحق اكرب االأ زل, يريد  على ار�ض االأ

بالطبيعة اخلالقة...

املالزم  اجلوهري  للنقي�ض  وثاأرا  منها  انتقاما 

من  وبعو�ض,  ان�سان  من   , الكائنات  لطبيعة 

زواحف وح�رصات.

اأن  اكرث هو  لالنتباه  يدعو  ما  العزيزة  اأيتها  لكن 

�سوات ال�ساجة اأكرث تدمرياً وفتكًا يف حميطات  االأ

الفراغ مبعناه اخلارجي.

ذلك رمبا بداهة علمية , لكن لي�ض من غري داللة 

قل اننا يف هذا  ت�ستحق التاأمل واالنتباه. على االأ

التاأمل نبتعد قليال عن �سطوتها املطلقة..

واإزعاجًا  �سجيجا  اقل  هي  التي  �سوات  االأ حتى 

ماكن واملدن املتدفقة باحلياة  والتي تبدو يف االأ

او غري جاذبة لالنتباه, تتبدى  , ناعمة  واحلركة 

يف �سحراء الفراغ �ساجة و�ساخبة..

زمنة املنق�سية, حني مل تكن يف البالد  اتذكر يف االأ

كلها اإال ب�سع �سيارات تعد على اأ�سابع اليد. كنا 

على  الغيب  ملع�سكرات  املتاخمة  القرى  تلك  يف 

ودية واجلبال , نرى من م�سافة ع�رصات  حواف االأ

لل�سيارة  �سوات  االأ زحف  يغمرنا  الكيلومرتات, 

القادمة بحمولتها الثقيلة من املتاع والب�رص, قبل 

ها وي�ستحيل املكان ال�سا�سع اإىل  ان ت�رصق ا�سواوؤ

َحَلبة ا�سواء واأ�سوات �ساجة , لي�ض لها من م�سدر 

الرباري  تقطع  التي  الوحيدة  ال�سيارة  تلك  عدا 

املوح�سة يف اعماق الليايل.

] a ]

الذئاب  عائالت  اللحظة  تلك  يف  نتخيل  اأن  ولنا 

وال�سباع وبنات اآوى , يف �سغاف اجلبال املحيطة 

بهذا  مغزوة  وهي  الليلة  وَكَناتها  يف  والطيور   ,

يف  نائمًة  تفتاأ  ما  حلياة  اال�ستثنائي  ال�سجيج 

بد.. �سفاف االأ

 - وحنينها  باأ�سوائها  ال�سيارة  تلك  تنا�سلْت  هل 

هذا  اإىل  لت�ستحيل   - وم�ستوح�سة  وحيدة  كانت 

ورغبة  واحلطام  ال�سجيج  من  العِرم  الربكان 

االفرتا�ض الكا�رص لكل احلدود وامل�سافات؟.

] a ]

تقولني:

الفراغ �سي�سحقنا 

اإذا مل نك�رص تطاول هامته بقبلة

القبلة عالمة الطريق

عماق بواّبة الرحلة نحو االأ

الزهرة متت�ض رحيَق ال�سباح

والن�رص يرت�سف لعاَب القمم

ر�ض اليباب قبلة الوديان التي تغمر االأ

براأفتها احلانية...

] a ]

جتوبني قفار روحي

غيمًة 

حتدرت من ذروة �سامقة

اأجل�ض على الطاولة

ا�ستمع اىل املو�سيقى

املدن  والعواطَف,  ال�سواطَئ  تعجنني  اأراك 

التي  والكهوَف  اجلبال  تعجنني  واال�سطبالت, 

تتطاير منها طيور من غبار

متزجني العنا�رص وقودا للوحتك القادمة.

اأيتها املزدانة  باأعياد ال�ِسعاب 

واملروج

�سياعك يف اللوحة 

ب�سريٌة ثاقبة

ة تت�ساقط جرذانا م�سمومًة  وخملوقاتك املدمرَّ

يف م�ستنقع �سحيق

ال تاأخذك الرحمُة بها

فالغروُب الكا�رص 

اأجمُل عيٍد للمحيطات...

] a ]

اأ�سحو من نومي

 افتح زرَّ املو�سيقى



ية الَغَب�ض مازال يحجب الروؤ

لكن خيوَط الربق تخبط النافذَة

وتت�سلل اإىل ال�ستائر الزرقاء

اأتعرث يف خطوات مرتبكة

افتح التلفون

وىل اقراأ ر�سالتك االأ

] a ]

) مل يتبق من الُقبل �سوى

اأثر ال�سوك الربي على 

ب�رصتها املتعط�سة لقبالته

مطر ال�سحراء يفجر اأ�سواق الزهر

دون اأن يرويها قط(

] a ]

كيف لل�سماء اأن تروي هذه الرغبة املدلهمة,

هذا الظماأ العا�سف

و�ض هذه الرعود التي تهمهم على روؤ

اجلبال

وحدها الروح تتجول جريحًة 

نفاق بني االأ

وحدها اخلراف تت�سلَّق الكثباَن

منحدرًة نحو �سفحها العميق

ثل  حيث اأ�سجار االأ

حتّركها ريح خفيفٌة

وح�سائ�ض خلفها مطر اخلريف

اأترنح حتت وابل احلطام لهذه املدينة

التي �سَفَحنا فيها دهرا من دموعنا

واأتذكرك

يف حيواٍت �سابقة

كنت تقطفني ورَد احلديقة

تبعرثين اأ�رصاب الطيور

ديك ال�سهوة )ي�سقع( قرب قدميك احلافيتني

ويختلط مع �سفري قطار عابر 

اأمام العمارة

التي اأ�سحْت اأبراجًا هائلًة 

كحر�ض مدّجج يف اجلحيم...

تقولني , �سنهرب اإىل جزيرة بعيدة

نعت من اأحالم مالك جزيرة �سُ

ار اأو خميِّلة بحَّ

ا�ستن�سق رائحة ابطيك مبحرا نحو جزائر احللم

�سيوي  يف الركن االآ

اأو بحر اإيجة

حيث دماء البوذا 

غريق تختلط مع رفات االإ

اأولئك الذين جعلوا احلياة

على مرمى حجٍر 

من �سعادٍة ناق�سة...

ا�ستن�سق الرائحَة

مبحرا نحو اجُلُزر

التي مر بها ذات زمن

اأحمد ابن ماجد

امللقب )باأ�سد البحار(

رمبا لّوح على قرا�سنة وملوك عابرين 

من غري اأن متيَل نظرُته عن اأع�سا�ض النجوم , يف 

غدران �سماٍء قانية بدم املغيب 

امليزان  برج  عن  اأرجائها  يف  بحث  التي  ال�سماء 

املتديلِّ باحتماالته وعناقيِده.

] a ]

نعم اأنا م�ستاق اإليِك

حني امل�ساء ميد يده املْثَقلة

�ساور والدماء باالأ

حني الَقَتلة وال�سما�رصة يتجولون

طلقاَء

كع�ّساق مِرحني

حني الكاآبة ترخي �سدوَلها

كخوف النابغة

اأو ليل امروؤ القي�ض

بروث  مليئٍة  قبور  اإىل  ياأوون  البوؤ�ساء  والب�رص 

البغال.

اأ�ستاق اإليِك

وىل  اأغالب فيِك ال�سوَق املرتاكَم منذ بدء اخلليقة االأ

ر�ض على هذه االأ

املرتملة منذ :
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كهوف القدماء حتى

ناطحات ال�سحاب...

اأرى احلمري جترجر اأحمالها الثقيلَة 

نحو القرية

حاملًة بقيلولة الظهرية

اأرى القطارات ت�ستنفر عويَلها 

خرية. نحو املحطة االأ

] a ]

اآراِك هناك

يف املحطة , تتلفتني غريبًة بني غرباء, تنتظرين 

ا�سطبغت  التي  امل�سافة  اأح�ساء  من  القطار  بزوغ 

بلون ال�سفري املرّتحِل 

والنباح.

اإىل  ال�رصير  من  اأم�سي  وثقيلة  مرتبكة  بخطوات 

الزمان  يف  اأقطعها  اأميال  وكاأمنا  ال�سالة  نافذة 

يام. املتجمد ك�سخرة قابيل وقد كربت مع االأ

�سعابها  يف  ال�سخرة  تغور   , �سوتك  ياأتيني 

ا�ستبدت  كطائر  مرحا  خفيفا  فاأم�سي   , ال�سحيقة 

يف  ف�ساع  ال�رصب  عن  بعيدا  العا�سفة,  ن�سوة  به 

حقولها , حقول �سوتِك الف�سيحة...

قر�سانة اخليال 

وعلة ال�سدفة

ا�ستلم ر�سالتك هذا ال�سباح

الذي مييل به الطق�ض نحو برودة زاحفة , وغيوم 

التلوث حتتل الف�ساء واملكان

)الر�سائل كب�سوالت املنفى املهدئة,

اإذ امل�سافة اأبعد مما تبدو 

على اخلارطة

واالنتظار �سداأ يعلو

ت�ساري�ض املكان

فراغك , ال �سيء يك�رصه....(

] a ]

األب�ض معطفي ال�ستوي ال�سميك متجها نحو ال�سارع 

يف  املوؤجلة,  م�ض  االأ رغبة  تنفيذ  اأمل  يحدوين   ,

الذهاب اإىل منزل �سديقة لتعزيتها يف موت اأبيها 

الذي كان من عالمات برهته الفارقة.

لكنها  مني,  ت�سيع  ال  كي   , جيدا  بالفكرة  اأم�سك 

�ست�سيع يف اآخر املطاف.

واأنا اأم�سي يف �سوارع احلي الفرعية املتالطمة هي 

خرى, واإن ب�سكل اقل, يف الب�رص والعربات, اإذ ال  االأ

اأجروؤ بامل�سي اإىل ال�سوارع الرئي�سية املروعة.

اأم�سي واأفكر , اأن الذين طواهم املوت والغياب يف هذا 

العام من هذه املدينة كثريون , اأولئك الذين نعرفهم 

فقط من الو�سط الذي نعي�ض �سمنه, ومعظمهم مازال 

حالم. يف مطلع العمر ومنت�سف االأ

�سدقاء واملعارف تباعا , ال نعرف من  هكذا يرحل االأ

امل�ساب بنبلة القدر يف اللحظة القادمة , من تختار 

ل�سحبتها اإىل العامل الذي ال يعود منه اأحد؟.

] a ]

وْعَلة ال�سدفة 

نبلة القدر

] a ]

بينما اأم�سي يف بوؤرة ال�سوارع املتفرعة من بع�سها 

وردة, وتت�سابك , , كما تتفرع ال�رصايني واالأ

واأماكن  دينية  رموز  اأ�سماَء  معظمها  يف  حاملًة 

فكار,  واالأ الهواج�ض  حمرقة  يف  غرقُت  مقد�سة, 

ال�رصادق  العزاء والدخول يف  و�ساعت مني فكرة 

التي جت�سدت اأمامي �سلفا...

راأيتني اأم�سي معك نحوها , وتفرتق يدانا بحنان 

ن�ستمع  اآخر..  اىل  واأنا  مكان  اىل  تذهبني  حيث   ,

نحو  ال�سجية  برتاتيله  �ساعدا  املقرئ  �سوت  اإىل 

�سموات الُعلى والنعمة واملالذ.

ونودع  افرتقنا؟(  )هل  جديد  من  نلتقي  ذلك  بعد 

�سبحية  اإميائة  عرب  بال�سواد  املت�سحني  الب�رص 

حزان  االأ �سوء  يف  يل  تتبدين  وهكذا  حزينة. 

�رصادق  ,وتتبدى  وجماال  األقا  اأكرث   , وامللِّمات 

العزاء منا�سبة غرامية مبهجة.

] a ]

اأ�رصب كوبا من القهوة املاليزية, بعد اأن اأرهقني 

ال�ساي والقهوة املركزة, حت�رص اجلزيرة اال�ستوائية 

بكامل بهائها البحري اجلميل.



توؤثث اخلالء  بالردهة اخلالية.  ت�ستعل  املو�سيقى 

ي�سي  غيابها  كاأمنا  مرئية  ال  واأرواح  مبخلوقات 

بذلك احل�سور ال�ساطع , مثل غيابك متاما, يف ذلك 

اخلالء ال�سحراوي الفاغر �سدقيه على القيامة..

يف املدينة الكبرية, الفراغ, الذي هو اأحد جتليات 

اأو هو الزمن نف�سه, يحتل ببط�سه حيزات  الزمن , 

يف  حيُلنا  موؤقتا  اإال  تك�رصه  وال   , املتاح  الوجود 

التبا�ض  رغم  نحب,  من  ولقاء  والكتابة  القراءة 

بكامل  مهدَّدة  ا�سبحت  كونها   , خرية  االأ الكلمة 

العتمة والتال�سي.

الفراغ املديني ميتد بظالل م�ساءاته و�سباحاته 

خرى مل�سهد القيامة.. الكبرية املتاخمة هي االأ

امل�سوب  ال�سحراوي  الفراغ  ذلك  بني  الفرق  ما 

بزرقة بحر بعيدة

وبني فراغ املدينة هذا؟

قلبه  يف  الوجود  من  هي  وغيابات  فراغات 

حتاول  التي  الت�سميات  تعددت  وان  و�سريورته 

الهروب من منطق هذه احلتمية اجلامعة املانعة.

] a ]

عيناِك 

عرب امل�سافة )عينا جوؤذر يف خميلة(

ميدان يَد العون 

للطائر العالِق

يف ربقة امل�سيق

] a ]

وىل, من خالل الف�سحة  ال�سباح بداأت عالماته االأ

طيور  اأ�سوات  تتبعه  املوؤذن,  �سوت  تعقب  التي 

 , ميام  هديل  اأكرث,  بينها  من  يت�سح   , متفرقة 

حدَّ  �ساحبا  ي�سل   , البعيد  يف  حمار  و)�سحيج( 

الريف  فيها  يختلط  التي  البقعة  يف  التال�سي 

فرا�سي  يف  اأتقلب   , ن�سان  باالإ واحليوان  باملدينة 

خياالتي  يف  اأ�سط   , البطالة  وجمال  الك�سل  بلذة 

واأحالمي التي ال تتحقق. 

جماٌل  ي�سكن  ال�سبابية  املنطقة  هذه  يف  رمبا 

�سطورة املتجدد. ي�ستمد فرادته من نظار االأ

اأمام  امل�سدود  باحلائط  يرتطم  الواقعي  التحقق 

هذا البهاء احللمي الذي ال ينفذ.

هل الواقع يحمل بذرة فنائه حال جت�سده , بينما 

يفلت  اخر,  افق  على  مفتوحان  حالم  واالأ ال�سعر 

با�ستمرار من اأ�رص املعايري واملوا�سفات..

لكن ايتها العزيزة ت�سكلني ذلك املزيج من الواقعي 

اجلبلي,  للنبع  املتدفقة  املياة  �سحر  واحللمي, 

بالورود  ى  املالأ حديقته  يحمل  جمنح  خيال 

والع�سافري.

البحر غري بعيد 

ذئاب ناع�سة 

ثري ,  وثعالب تتمرغ على فرو االأ

على �سواطئه 

يتنزهن الفتياُت

على اأح�سنٍة 

من موج دافٍق ون�سيد

] a ]

الزهور  اأ�س�ض  من  اخلالية  ال�رصفة  اىل  اأذهب 

ومن اأي �سيء عدا حبال الغ�سيل املتدلية كغربان 

ترفرف م�سنوقة يف الف�ساء الكابي...

) اعرتف الليلة 

باأين ال اأجيد لعبة ال�سوق مطلقا,

ولكني اعرتف اي�سا

باأن ال �سيء يبعث ن�سوة الن�رص فيها

كالهزمية...

هزمتني يا قلب

فرفقا بالغنائم(

جمل رمبا يف  ال اعرف ملاذا امام هذا امل�سهد االأ

اأحدق  ال�رصفة  يف  بقيت  العاطفي,  البوح  �سياق 

ف�سائها,  يف  تطري  وهي   , امل�سنوقة  الغربان  يف 

فق تخيلتها ن�سورا كا�رصة. و�سنونوات تعرب االأ

وكانت رغبة االنتحار تنقر الراأ�ض كمطر الربيع..

حني  حالم  واالأ والرغبة  اجلمال  هل  اأخرى,  مرة 

املحو  نحو  النقي�ض,  نحو  تندفع  حتققها  تنجز 

واال�سمحالل؟.

] a ]

الر�سائل  جار  على  التي  ر�سالتك,  قراءتي  بعد 
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 , هذيانه  يف  املوغل  الليل  يف  تاأتي   , ال�سابقة 

فكاأمنا هذا ال�سفر الليلي للر�سائل املْفَعمة بنظارة 

اأرخبيالت  عرب  ترّتحل   , العاطفة  واإ�رصاق  ال�سعر 

حالم  االأ تربة  من  يغْت  �سِ حلمية  ر�سائل  نومي. 

�رص الذي ال يقف  ثري واجلنون االآ نف�سها , مادة االأ

عند حواجز الوعي ونقاط تفتي�ض احلدود.. 

ثقل  تزيح  �سباح  هدية  )الر�سائل(  يل  فتكون 

وابداأ  الغبار.  �سحائب  املرتاكمة وجتلو  الكوابي�ض 

مل. اليوم مبا ي�سبه الوعد واالأ

] a ]

جراء  �سباكه  متزقت   , البحار  اأعماق  يف  ال�سياد 

على  يجدف  فهاهو   , اأوارها  هداأ  التي  العا�سفة 

�سطح مياه زرقاء هادئة.

هل �سي�سل ال�سياد �ساملا اإىل قريته الهاجعة حتت 

اأ�سالع تلك اجلبال ؟

رمبا القرية نف�سها, التي كنا نتحدث عنها ون�سبح 

قريبا منها...

ووجدنا   , فيه  ذهبنا  الذي  اليوم  ذلك  وتذكرين 

البحر ي�سبه اأ�سالء ذبيحة اأ�سطورية على �سفح اإلٍه 

غام�ض.

كانت مياهه ت�سطبغ باحلمرة وال�سفرة الكامدة 

ذلك  لوال  االحت�سار,  حد  مري�سا  كان  املنتنة. 

ملر�سنا   , واحل�سى  الرمل  على  املتوحد  العناق 

الذي  امل�سهد  فداحة  من  اأج�سادنا  وتهاوت  معه 

علقِت عليه بغ�سب:

ملاذا ال تثاأثر البحار واملحيطات لكرامة وجودها 

مع  رمبا  تعد  مل  التي  ر�ض  االأ وتكت�سح   , النقي 

ب�رصها �ساحلة لال�ستمرار؟ ملاذا ال حتيلها قاعًا 

�سف�سفًا ويبابًا؟

] a ]

هدفه  اإىل  �سي�سل  هل  يجدِّف.   مازال  ال�سياد 

رائقا  ال�سباح  لكن  نعرفه.  ماال  ذلك  املن�سود؟ 

والبحر على وترية من هدوء وجمال...

)لطاملا كرهت الوحدة

ن لن اأر�سمك وحيدا بعد االآ

�ساأح�رصك و�سط البيا�ض

و�ستبقى م�سدوها

بي�ض البتول كيف و�سو�ست لالأ

قتل الفراغ

بهذه الوح�سية؟(

] a ]

)م�سنوع  اخليال  اأن  مبا   , للحظة  خيايل  يذهب 

من الذاكرة والن�سيان( اإىل لوحة )ماجريت( »رجل 

يتاأمل اجلنون« اأي جنون يتاأمل ذلك الرجل ؟

�سطوته  حتت  الواقع  جنونه  اأم  العامل  جنون 

وهذيانه؟.

ال اأتذكر اإن كان الفراغ الذي يحدق فيه ذلك الرجل, 

فراغًا اأبي�ض اأم بلون اأبي�ض. فراغًا, ف�ساء فارغًا, 

لون  للجنون  اجلنون. هل  باألوان  فارغة  �سطوحا 

العميان  يب�رصها  التي  لوان  االأ تلك  مثل  بعينه 

خا�سة, هل تختزن تلك ال�سطوح قرارات واأعماقا 

, عدا املوت والعدم؟.

الفنان البلجيكي الذي ق�ست اأمه جنونا وانتحارا, 

ال�رصابي  الهذيان  ذلك  زوبعة  يف  َرُجَله  و�سع 

الغائم.

ال�سياد يتاأمل القارب والبحر.

رجل ماجريت يتاأمل اجلنون.

اأتاأمل وجهك, ينبلج من بني دوائر ال�سباب  واأنا 

املرتاكم هذا ال�سباح.

�سيف الرحبي

[ جـزء مـن نـ�ض طويل.  
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ن�رش  دور هام�صي يف  الكربى  الن�رش  لدور  كان  اإذا   v

�صغرية  ن�رش  دور  هناك  فاإن  احلديث  العربي  دب  الأ

دب  اأ�صهمت منذ �صبعينيات القرن املا�صي يف ترويج الأ

Three Cont االعربي اأهمها تاريخيَا دار القارات الثالث 

دب العربي  tinents Press« التي تعترب الرائدة يف ن�رش الأ

واآداب العامل الثالث بالرغم من العقبات التي واجهتها 

v يف ت�صويق ما تن�رش

sدرا�ســـات s  s  s s

ان هديف من هذا البحث ان اقدم �صورة عامة عن جانب اإيجابي بارز قد يكون الوحيد 

العربي  دب  الأ ح�صور  يف  الن�صبي  ت�صاع  الإ وهو  األ  مريكية  الأ العربية-  العالقات  يف 

وتلقيه يف الوليات املتحدة منذ اأوا�صط القرن الع�رشين حتى يومنا هذا. و�صبب و�صفي 

يجابية يعود اإىل حقيقتني : له بالإ

قبال عليه خارج  دب العربي من تقدم ترجمة ودرا�صة ومن حيث الإ وىل : ما اأحرزه الأ الأ

املعادية  ومواقفها  الر�صمية  مريكية  الأ ال�صيا�صة  يناق�ض  القراء  من  املخت�صني  دائرة 

للعرب وامل�صلمني ل�صيما بعد اأحداث احلادي ع�رش من اأيلول )�صبتمرب( كما يناق�ض ما 

�صالم من حمالت الت�صويه والعداء املت�صاعدة ب�صكل ل نظري له يف  يتعر�ض له العرب اأو الإ

فالم ال�صينمائية  عالم واملطبوعات والأ مريكي احلديث يف خمتلف و�صائل الإ التاريخ الأ

فرتاءات اأو  وبرامج اإذاعية اأو تلفزيونية متعددة يديرها من اأطلق عليهم عبارة »مذيعي الإ

�رشائيلي   وغريها من احلمالت التي يقودها ان�صار اللوبي الأ
)1(

)SMEARCASTERS(تهامات الإ

ال�صهيوين واليمني املتطرف ومل ت�صلم منها حتى الربامج اجلامعية مبا فيها درا�صات 

.
)2(

و�صط والكتب امل�صتعملة يف تدري�ض اللغة العربية ال�رشق الأ

�صالح جواد الطعمة

مريكية دب بجامعة انديانا الأ ا�صتاذ الأ

مريكي  التلقي الأ

دب العربي  1950 – 2008  للأ



العرب  بدرا�صة  املعنيني  من  اأحد  على  يخفى  ل  مما  و 

مو�صع  يزال  ول  كان  ال�صلبي  اجلانب  هذا  ان  �صالم  والإ

اأم  �صياقة املعا�رش  �صواء يف  لها  درا�صات كثرية ل ح�رش 

 
)3(

يف تاريخه الطويل املمتد ب�صعة قرون يف تاريخ �أمريكا

اأو اأكرث من األف �سنة يف الرتاث الغربي عامة 

 وقد قام باأمثال هذه الدرا�سات عدد كبري من امل�ؤلفني 

اأ�س�ل عربية ويف  مريكيني بينهم من ينحدر من  الأ

�ساتذة  والأ �سعيد  ادوارد  العاملي  املفكر  مقدمتهم 

فيليب حتي وجاك �ساهني ومي�سيل �سليمان واأدم�ن 

م�ؤلف  اأحدث  �ساحب  �ساليطة  و�ستيفن  غريب 

املتحدة  ال�ليات  للعرب يف  املعادية  »العن�رصية 

مريكية«. الأ

هذا  اعتبار  اإىل  تدفعني  التي  خرى  الأ احلقيقة  اأما 

دب العربي –  احل�س�ر تط�راً اإيجابيًاَ فهي هام�سية الأ

مريكية وغريها  اإن مل تكن غيبته – يف اجلامعات الأ

من  اخلم�سينيات  قبل  ما  مرحلة  يف  املجالت  من 

درا�سة م�جزة ن�رصت  املا�سي كما ذكرت يف  القرن 

.
)4(

قبل ع�رصين عاما

�ست�رصاق  الإ ان  اإىل  املذك�رة  الدرا�سة  اأ�رصت يف  لقد 

مريكي مل يقم بدور ملح�ظ حتى وقت قريب يف  الأ

طريق  عن  �س�اء  العربي  دب  الأ باجنازات  التعريف 

ن�رص  مما  قرن  ح�سيلة  ان  الرتجمة.واإىل  اأم  الدرا�سة 

ال�رصقية  اجلمعية   « جملة  عريقتني  جملتني  يف 

»العامل  وجملة   )1950  –  1843(« مريكية  الأ

 »  30« عن  تزيد  ل   )1950  –  1911( �سالمي«  الإ

اأو  ثان�ية  اأعماًل  بع�سها  يتناول  ترجمة  اأو  درا�سة 

اأو  النظرية  الدرا�سات  اأو  ال�سعبي  الرتاث  اإىل  تنتمي 

همال اأو التهمي�ش مقت�رصا على  النقدية. لي�ش هذا الإ

و�سط.  دب العربي ّبل ي�سمل حقل درا�سات ال�رصق الأ الأ

�سالم حتى اإىل ما بعد احلرب العاملية  او درا�سة الإ

تقرير  يف  نقراأ  اأن  الغريب  من  لي�ش  ولهذا  الثانية. 

اأمريكي مهم ن�رص عام 1949 :

دنى مهمل كليًا وان هناك قلة من  الأ ال�رصق  ان   « 

املنطقة  عن  �سيء  اأي  يعرف�ن  الذين  املخت�سني 

.
)5(

با�ستثناء اللغات«

اأما رواد املهجر الذين عرف�ا بتجديدهم وتاأثريهم يف 

م فلم يكن لهم  دب العربي احلديث يف وطنهم الأ الأ

دور ملم��ش يف التعريف به يف عاملهم اأو مغرتبهم 

املهجر  اأدباء  بنتاج  يت�سل  ما  با�ستثناء  اجلديد 

للتعريف  الريحاين  اأمني  حماولت  وبع�ش  اأنف�سهم 

باأبي العالء املعري بل ميكن الق�ل باأنه مل يكن –

ولي�ش- من املت�قع اأن يق�م�ا مبثل هذا الدور وهم 

على خالف – يف روؤيتهم وممار�ساتهم – مع التيار 

دب العربي اآنذاك. التقليدي ال�سائد يف الأ

دب العربي  �سارة هنا اإىل ان ح�س�ر الأ ول بد من الإ

كان  جنليزية  الإ اإىل  الرتجمة  طريق  عن  احلديث 

ب�سعة  �س�ى  جند  ل  اإذ  املرحلة  هذه  يف  هام�سيًا 

جنليزية مثل م�رصحية  اأعمال م�رصية ترجمت اإىل الإ

حمد �س�قي وجمم�عتني ق�س�سيتني  جمن�ن ليلى لأ

ول والثاين  الأ ملحم�د كامل وحمم�د تيم�ر واجلزء 

رياف  الأ يف  نائب  وي�ميات  ح�سني  لطه  يام  الأ من 

 Maze التي ترجمها اأبا ايبان بعن�ان »متاهة العدالة

.
)6(

of Justice« ون�رصها يف لندن عام 1947

مريكي منذ 1950  التلقي الأ

العربي  دب  بالأ اجلاد  مريكي  الأ هتمام  الإ اإن 

اإلبعد  �صالم( مل يبداأ  الإ اأو  و�صط  الأ ال�رشق  )ودرا�صات 

هذا  انعك�ض  وقد  املا�صي  القرن  من  اخلم�صينيات 

املجال  ت�صمل  عدة  جمالت  يف  تدريجيا  هتمام  الإ

جنليزية ودور الن�رش وتكاثر  اجلامعي والرتجمة اإىل الإ

ب�صوؤون  تعنى  التي  ودورياتها  املنظمات  ت�صعب  اأو 

�صالم والدرا�صات  و�صط وتدري�ض العربية والإ ال�رشق الأ

�صافة  بالإ احلقول  من  والفريقيةوغريها  �صيوية  الأ

والعامة  اجلامعية  للمكتبات  امللحوظ  �صهام  الإ اإىل 

دب العربي باقتناء عدد كبري من موؤلفات  يف ن�رش الأ

عمال املرتجمة  دباء العرب واأخ�ض بالذكر منها الأ الأ

مريكيني وبع�ض  دباء العرب الأ جنليزية ودور الأ اإىل الإ

املجالت كمجلة اجلديد الف�صلية ALJADID التي تعترب 

�صجال مهمايعك�ض البداع العربي فى خمتلف جوانبه 

دبية والفنية والفكرية. الأ

و�صاأقت�رش يف هذا العر�ض على ما يلي :

)1( دور الن�رش 

)2( املجال اجلامعي 

جنليزية  )3( الرتجمة اإىل الإ

نزوى العدد 59 / يوليو 2009 

14

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



عمال العربية )1( دور الن�شر وترجمة الأ

داب  الآ القاء نظرة �رشيعة على كتابات مرتجمي  ان 

يك�صف  مريكية  الأ املتحدة  الوليات  يف  جنبية  الأ

التي يواجهونها يف  العراقيل  ال�صكوى من  عن تكرار 

ن دور الن�رش وخا�صة  ن�رش اأعمالهم املرتجمة نظراَ لأ

ب�صبب  عمال  الأ تلك  طبع  يف  ترتدد  منها  الكربى 

تتحمله  قد  وما  وا�صع.  نطاق  على  ت�صويقها  �صعوبة 

من خ�صائر مادية يف �صبيل ن�رشها.

العربية  اللغة  من  املرتجمني  ان  فيه  ل�صك  ومما 

اإىل ما  �صافة  العراقيل ذاتها بالإ واجهوا ويواجهون 

يلم�صون من عقبات التحيز اإزاء ما هو عربي كما اأملح 

دب  »الأ امل�صهورة  مقالته  يف  �صعيد  اإدوارد  ذلك  اإىل 

اىل  اأ�صار  حيث   )1990(  Literature Embargoed املحا�رش 

ان اأحد النا�رشين اعتذر عن ن�رش بع�ض اأعمال جنيب 

.
)7(

حمفوظ بدعوى »العربية هي لغة مثرية للجدل«

مع  تعامله  يف  باخليبة  �صعيد  اإدوارد  �صعور  ان 

مريكية ينعك�ض يف �صجل نا�رشين  موؤ�ص�صات الن�رش الأ

حمفوظ منذ عام 1966 وهو العام الذي �صهد ظهور 

اأول رواية مرتجمة له » زقاق املدق » ل يف اأمريكا 

قد  ن�رش جتارية كربى  دار  اإذ ل جند  بل يف بريوت. 

قامت بن�رش اأعماله اإل بعد منحه جائزة نوبل بل يبدو 

القاهرة  مريكيني يف  الأ لنا�رشي حمفوظ  ان ممثلني 

�صكوك  تراودهم  كانت  مريكية(  الأ اجلامعة  )مطبعة 

ع�رشة  حمفوظ  اأعمال  ترجمة  م�رشوع  جدوى  حول 

اأعوام قبل مقال اإدوارد �صعيد اإذ جاء يف مقال ملرا�صل 

 ما يدل على ان مدير مطبعة 
)8(

نيويورك تاميز)1980(

وا�صعَا  اإقباَل  اآنذاك  يرى  ل  كان  مريكية  الأ اجلامعة 

ل  عمل  ترجمة  جدوى  مت�صائاَل«عن  الروايات  على 

ولبد  حال.«  اأية  على  املتخ�ص�صني  �صوى  ه  يقروؤ

هنا من التاأكيد على ان موقفها قد تغريرّ جذريَا بعد 

تزال  ول  وقامت  نوبل.  على جائزة  ح�صول حمفوظ 

ثر يف ن�رش اأعمال حمفوظ  تقوم بدور مركزي بعيد الأ

قطار العربية حتى  وغري حمفوظ من اأدباء م�رش والأ

دب  كرب يف ترويج الأ ميكن القول باأن لها الف�صل الأ

ال�صعيد  على  اأو  اأمريكا  يف  املرتجم  احلديث  العربي 

العاملي.

ن�رش  يف  هام�صي  دور  الكربى  الن�رش  لدور  كان  واإذا 

�صغرية  ن�رش  دور  هناك  فاإن  احلديث  العربي  دب  الأ

ترويج  يف  املا�صي  القرن  �صبعينيات  منذ  اأ�صهمت 

الثالث  القارات  »دار  تاريخيَا  اأهمها  العربي  دب  الأ

دب  Three Continents Press« التي تعترب الرائدة يف ن�رش الأ

العربي واآداب العامل الثالث بالرغم من العقبات التي 

تن�رش. فهي يف حالة جنيب  ما  ت�صويق  واجهتها يف 

ب�صع  من  اأكرث  بيع  ت�صتطيع  تكن  مل  مثاَل  حمفوظ 

قبل  �صنويا   )1000 –  200 )بني  اأعماله  من  مئات 

ح�صوله على جائزة نوبل غري اأنها متيزت مبثابرتها 

يف ن�رش ما يزيد عن » 35 » عمال ق�ص�صيَا اأو �صعريَا 

دباء العرب )جنيب حمفوظ – توفيق احلكيم  لبع�ض الأ

– حممود دروي�ض – خليل حاوي – حممد املاغوط 
دب العربي  وغريهم( وبع�ض الدرا�صات التي تعنى بالأ

احلديث.

 «  Interlink »انرتلنك  دار  ذكر  ينبغي  اإليها  �صافة  وبالإ

مثال  اأعمال مرتجمة لأ بن�رش  بداأت منذ 1992  التي 

واميل  يخلف  ويحيى  اهلل  ن�رش  واإبراهيم  بدر  ليانه 

الفل�صطينية  مريكية  الأ وال�صاعرة  حبيبي. وحنا مينه 

�صل نتايل حنظل موؤلفة اأهم جمموعة �صدرت حتى  الأ

ن عن �صعر املراأة العربية. الآ

وهناك كذلك دار ن�رش �صغرية اأخرى دار » لن رينري/

Lynne Rienner ] يف كلورادو [ قامت بن�رش اأو اأعادت ن�رش 

جمموعة من الروايات وبع�ض الدرا�صات كالدليل اإىل 

�صعوديات  لكاتبات  ق�صرية  وق�ص�ض  احلكيم  توفيق 

ورجال يف ال�صم�ض لغ�صان كنفاين وعر�ض الزين للطيب 

جمموعة   « ال�صنة  هذه  ن�رشته  ما  اآخر  وكان  �صالح 

ق�ص�صية متثل اخلليج العربي بعنوان » برتقالت يف 

.Oranges in the Sun: Short Stories from the Arabian Gulf ال�صم�ض

ودبره  باقادر  اأحمد  بكر  اأبو  برتجمتها  قام  وقد 

اأكر�ض Abubaker A. Bagader [Deborah Akers and. ومن املتوقع 

لبثينة  القادمة عماَل مهمَا  ال�صنة  اأوائل  تن�رش يف  اأن 

�صعبان عن الروائيات العربيات )1898 -2000(.

اأربع  قبل  حديثَا  اأن�صئت  داراَ  الدور  هذه  اإىل  اأ�صف   

ليا�ض  �صنوات ARCHIPELAGO وقد قامت بن�رش روايتني لإ

خوري » باب ال�صم�ض » )2005( و» يا لو » )2008( 

تركت  ملاذا  ال�صعرية  دروي�ض  حممود  وجمموعة 

احل�صان وحيداَ )2006( وقد متيزت حتى اليوم بن�رش 
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وجهت  بانها  علما  العاملية[  داب  الآ من  مرتجمات 

نداء اىل ا�صدقائها يف 18 دي�صمرب 2008 مبنا�صبة 

موؤازرتهم  فيه  تلتم�ض  لتاأ�صي�صها  اخلام�صة  الذكرى 

املادية دعما لر�صالتها يف ن�رش الدب العاملي.

دور املطابع اجلامعية :

يف  الدرا�صات  بن�رش  عادة  اجلامعية  املطابع  متتاز 

– يف حالت  بداأت حديثا  اأنها  خمتلف احلقول غري 

خمتلف  من  املرتجمة  عمال  الأ بن�رش   –َ معدودة 

دعمَا  اأكرثها  اأن  �صك يف  ول  جنليزية.  الإ اإىل  اللغات 

مريكية  الأ العربية هي مطبعة اجلامعة  للرتجمة من 

املائة(  )يتجاوز  كبرياَ  عدداَ  ن�رشت  فقد  القاهرة  يف 

عمال العربية. واأ�صهمت بالتعاون مع دور ن�رش  من الأ

العربي.  دب  بالأ التعريف  �صبيل  يف  اأخرى  اأمريكية 

ولية  يف   Syracuse كيوز  �صري  جامعة  مطبعة  وتليها 

 )15( يقل عن  ما ل  ن  الآ ن�رشت حتى  وقد  نيويورك 

خم�صة ع�رش عماَل )غرناطة لر�صوى عا�صور واللجنة 

ل�صنع اهلل ابراهيم والبحث عن وليد م�صعود ويوميات 

الرماد  بني  ووقت  جربا  ابراهيم  جلربا  عفان  �رشاب 

دوني�ض وجمموعة حديثة » الق�صة العراقية  والورد لأ

هذا  �صاكر م�صطفى �صدرت يف  ترجمة   « املعا�رشة 

العام 2008(.

ومركز  تك�صا�ض  جامعة  مطبعة  اإىل  �صافة  بالإ هذا 

و�صط يف اجلامعة املذكورة وجامعة  درا�صات ال�رشق الأ

اأركن�صا وجامعة نيويورك مطبعة الدرا�صات الن�صوية. 

اأعمال املراأة  خرية بدعمها لن�رش  وتعرف املطبعة الأ

واملحبوبات«  كـ»النفتالني  العربية  وغري  العربية 

لعالية ممدوح. وهدى �صعراوي يف مذكراتها 1879 

»نافذة  بعنوان   )2008( حديثة  ورواية   1924  –
كما   – تركز  التي  املنفى«  يف  عراقية  رواية  زبيدة: 

عام  الكارثي  اأمريكا  غزو  على   – الن�رش  دار  تقول 

و2006   2005 طبعتي  يف  حترتق«  وبغداد   2003

وقد و�صفها بع�ض النقاد باأنها »�صجل فريد ل غنى 

ال�صيا�صة  لغة �صانعي  اأنها ترتجم   « اأو  لزمننا«  عنه 

يعي�صون يف  واقع دموي حي ملواطنني  اإىل  العقيمة 

رعب وخوف«.

ثالث  بن�رش  كولومبيا  جامعة  مطبعة  ومتيزت 

يدر�ض  من  لكل  ا�صا�صية  انثولوجيات  جمموعات/ 

�صلمى  الدكتورة  قامت  وقد  احلديث  العربي  دب  الأ

اخل�رشاء جيو�صي باإعدادها :

* جمموعة ال�صعر العربي احلديث )1997(

* جمموعة الق�صة العربية احلديثة )2005(

دب الفل�صطيني احلديث )1992(. * جمموعة الأ

و هناك مطابع جامعية اأخرى ن�رشت اأعماَلَ معدودة 

جدا كمطبعة – جامعة اإنديانا التي ن�رشت جمموعة« 

ا مل�رشح العربي احلديث« كجزء من م�رشوع الدكتورة 

التي  الر�صمية  نيويورك  جامعة  »و  بروتا   « جيو�صي 

عربيات.  لكاتبات  ق�صرية  ق�ص�ض  جمموعة  ن�رشت 

م�صيغن  ولية  جامعة  ال�صنة  هذه  يف  �صاركت  وقد 

 « عراقية  ق�صائد  جمموعة  ن�رش  يف  لن�صنغ  –اي�صت 
Flowt ااأزهار اللهيب : اأ�صوات غري م�صموعة من العراق

اليوم  ers of Flame of تعد فريدة لكونها متثل ما يعرف 

دباء املقيمني يف العراق( وقد  باأدباء الداخل )اأي الأ

ترجمها عدد من العراقيني اأنف�صهم. علمَا باأن ال�صاعر 

وقام  لن�رشها  �ض  حتمرّ  VEACH فيت�ض  دان  مريكي  الأ

Atlanta Retريفيو اأتلنتا  ببتخ�صي�ض ملف لها يف جملته » 

ظهورها  قبل   ]  2007 – �صيف  ربيع  ] عدد   «  view

كمجموعة.

و يالحظ اأخرياَ اأن مطابع اجلامعات العريقة كهارفرد 

ن�رش  تويل  ل  وغريها  وبن�صلفانيا  وييل  وبرن�صنت 

ن  الآ حتى  وا�صحَا  اهتمامَا  العربية  املرتجمات 

بالرغم من دورها امل�صهور يف ن�رش الدرا�صات العربية 

�صالمية. الإ

الن�رش  دور  على  عتماد  الإ فاإن  اأمر  من  يكن  مهما  و 

ال�صبيل  كاأنه  يبدو  اجلامعات  ومطابع  ال�صغرية 

دب العربي املرتجم بدَل من  ف�صل لن�رش الأ العملي الأ

دور الن�رش الكربى التي تختار من الكتب ما يكفل لها 

لف اأو املاليني من الن�صخ. الربح الوفريببيع الآ

)2( املجال اجلامعي :

املجال  عن  احلديث  يف  به  التنويه  ينبغي  ما  ان 

مريكي للجمعيات العلمية  اجلامعي هو دور املجل�ض الأ

American Council of Learned Societies الذي اأ�ص�ض عام 1919  

ن�صانية  كان له دور مهم يف �صبيل دعم الدرا�صات الإ
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املبادرات  يف  اأ�صهم  انه  اإذ  تطويرها.  اأو  وترقيتها 

وىل التي ا�صتهدفت تاأ�صي�ض برامج لدرا�صات ال�رشق  الأ

و�صط. وكان من ثمراتها تاأ�صي�ض برنامج درا�صات  الأ

دنى يف جامعة برن�صنت عام 1947 بجهود  ال�رشق الأ

مريكي العربي فيليب حتي. وكان للمجل�ض  املوؤرخ الأ

املذكور الف�صل يف حتقيق اأول م�رشوع للرتجمة من 

بن�رش  اخلم�صينيات  اأوائل  يف  جنليزية  الإ اإىل  العربية 

وجوانب  �صالمي  الإ العربي  الرتاث  تتناول  اأعمال 

والثقافية املعا�رشة يف م�رش  ال�صيا�صية  من احلياة 

واملغرب. وبع�ض ال�صري واملذكرات منها :

جتماعية ل�صيد قطب )1953( * العدالة الإ

* من هنا نبداأ. خلالد حممد خالد )1953(

* من هنا نعلم. ملحمد الغزايل )1953(

* حممد عبده درا�صة لعثمان اأمني )1953(

* م�صتقبل الثقافة يف م�رش لطه ح�صني )1954(

فروخ  لعمر  والفل�صفة  العلم  يف  العرب  عبقرية   *

)1954(

لعالل  العربي  املغرب  يف  �صتقاللية  الإ احلركات   *

الفا�صي )1954(

* مذكرات امللك عبد اهلل )1954(

* مذكرات حممد كرد علي )1954(

العربية«  املخطوطات  »مع  برتجمة  قام  كما 

ون�رش   .)1953 )عام  »كرات�صكوف�صكي«  للم�صت�رشق 

بع�ض الببليوغرافيات التي تتناول الكتب والدوريات 

دنى.  الأ ال�رشق  حول  الغربية  اللغات  يف  املن�صورة 

اجلامعات  اإىل  قدمت  التي  الدكتوراه  ور�صائل 

)9(

�صالم. دنى وا لإ مريكية يف حقل ال�رشق الأ الأ

وتي�صري  املذكورة  العربية  عمال  الأ ترجمة  يف  ان 

بع�ض الفهار�ض دللة وا�صحة على ما كان ي�صعر به 

بع�ض امل�صوؤولني يف احلكومة الفيدرالية واجلامعات 

من احلاجة املا�صة اإىل تاليف العجز اأو الفقر املعريف 

�صالمي يف منت�صف  العربي والإ فيما يت�صل بالعامل 

غري  على  اأول  الرتكيز  كان  لهذا  الع�رشين.و  القرن 

دب العربي من احلقول. الأ

 ولكنه مل مير وقت طويل حتى بداأ يحتل مركزه يف 

دنى  الأ ال�رشق  بلغات  تعنى  التي  اجلامعية  ق�صام  الأ

لدرا�صات  الوطنية  املراكز  ويف  ثقافاته.  اأو  واآدابه 

جامعات  يف  مر  الأ اأول  اأن�صاأت  التي  و�صط  الأ ال�رشق 

وكوملبيا  وهارفرد  و�صيكاغو  كربن�صنت  معدودة 

وم�صيغن وبن�صلفانيا وجامعتي كاليفورنيا )بريكلي 

اأخرى.  جامعات  يف  ذلك  بعد  ثم  اأجنل�ض(  ولو�ض 

�صافة اإىل عدد كبري من اجلامعات التي اأ�صافت  بالإ

اإىل براجمها وحدات اأو برامج تت�صل بدرا�صات ال�رشق 

تعنى  التي  املعاهد  عدد  باأن  القول  وميكن  و�صط.  الأ

 )120( عن  يزيد  ما  يبلغ  احلقل  هذا  بتدري�ض  اليوم 

جامعة وكلية.

ق�صام والربامج  وبالرغم من هذا التو�صع الن�صبي يف الأ

و�صط وثقافاته. والتو�صع البارز  ذات العالقة بال�رشق الأ

يف تدري�ض العربية كلغة يف عدد كبري من اجلامعات 

)يرتاوح العدد بني 264 جامعة اأو كلية )عام 2002( 

دب العربي بلغته  و466 )عام 2006(. فاإن تدري�ض الأ

�صلية ظلرّ مقت�رشا على اعداد حمدودة من الطلبة  الأ

ل  لغوية  كفاءة  يتطلب  نه  لأ اأخرى  بلغات  الناطقني 

التخ�ص�ض  اإىل  ال�صاعني  اإل لبع�ض  ن  الآ تتي�رشرّ حتى 

يف العربية واآدابها.

اللغة  املتكررة من �صعوبة  ال�صكوى  ن�صمع  ومن هنا 

العربية. وذهب بع�ض الكتاب الغربيني اإىل اعتبارها 

اأو  العربي  دب  الأ ترجمة  حديديَا« حال دون  »�صتاراَ 

اأف�صل  تفهم  حتقيق  من  الغرب  متنع  اأو  منعت  عقبة 

اأو  نطباعات  الإ من  ذلك  وغري  وثقافتهم  للعرب 

املالحظات التي توحي باأن العربية لغة غري دقيقة اأو 

م�رشفة يف التنميق. ل�صك يف ان اأمثال هذه املواقف 

 1988 عام  القول  اإىل  �صعيد  ادوارد  دفعت  الغربية 

العربية مو�صع �رشاع على نحو فريد يف  »ان مركز 

الناطقون  وميجدها  عنها  يدافع  اإذ  احلديثة  الثقافة 

بها وكتابها ويقلل من �صاأنها ويهاجمها ويتجاهلها 

جانب الذين يرون يف اللغة العربية اآخر ح�صن من  الأ

)10(

�صالم. ح�صون العربية والإ

واذا كانت �صعوبة حتقيق الكفاءة اللغوية حتول دون 

على  �صلية  الأ بلغته  وتذوقه  العربي  دب  الأ تدري�ض 

)روايات  منه  املرتجمات  توافر  فاإن  وا�صع.  نطاق 

وجمموعات ق�ص�صية اأو �صعرية. وم�رشحيات مرتجمة 

جنليزية( ي�رشرّ له تقباَلوا�صعا واإقبال عدد كبري  اإىل الإ

يف  كانوا  �صواء  درا�صته  على  اجلامعات  طلبة  من 
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العليا  الدرا�صات  اأو مرحلة  وىل  الأ املراحل اجلامعية 

)املاج�صتري والدكتوراه(. ويبدو مما ا�صتطعت الوقوف 

جنليزية يتفاوت  عليه اأن تدري�صه كمادة يف اللغة الإ

�صورة  اإعطاء  يف  الرغبة  بني  واأهدافه.  مناهجه  يف 

دب العربي يف �صياقه احلديث اأو القدمي.  عامة عن الأ

اأو  الرواية(  )خا�صة  اأنواعه  من  نوع  على  والرتكيز 

دباء )جنيب حمفوظ. »فدوى  اأعمال خمتارة لبع�ض الأ

اإىل  كنفاين«–  وغ�صان  دروي�ض  وحممود  طوقان 

الرتكيز على اأدب املراأة العربية. ومو�صوعات بارزة 

كاملنفى واملواجهة بني ال�رشق والغرب.

الكور�صات(  )اأو  امل�صاقات  هذه  ان  الوا�صح  من 

ق�صام  الأ على  تقت�رش  ل  جنليزية  الإ باللغة  واأمثالها 

املعنية بالعربية واأدبها. بل تدر�ض يف اأغلب احلالت 

اأدب  اأو  املقارن.  دب  كالأ اأخرى  برامج  اأو  اأق�صام  يف 

بعد  ما  ودرا�صات  الن�صوية  والدرا�صات  الثالث  العامل 

ومن  اأحيانَا  جنليزي  الإ دب  الأ واأق�صام  الكولونيالية 

العربية  غري  ق�صام  الأ تتميز  مبا  التنويه  القول  نافلة 

دب العربي فر�ض الو�صول اإىل  من اإمكانيات تتيح لالأ

عدد كبري من الطالب.

يكن -  العربي مل  دب  الأ تو�صعَا كهذا يف ح�صور  ان 

جديد  جيل  اإ�صهام  بغري  حتقيقه  مكان  بالإ  - ولي�ض 

اأما  العرب.  مريكيني  الأ �صاتذة  والأ امل�صتعربني  من 

يجابيني  امل�صتعربون فقد عرفوا بتفهمهم وتقييمهم الإ

دب العربي. واإميانهم ب�رشورة التعريف  ملنجزات الأ

Trevor Let تريفرلوكا�صيك  اأمثال  وترجمة  درا�صة  ببها 

حدى روايات جنيب  اأول ترجمة لإ ن�رش  )الذي   Gassick

األن  وروجر   )1966 عام  املدق«  »زقاق  حمفوظ 

املتعددة  ودرا�صاته  برتجماته  املعروف   Roger Allen

ومارلني بوث Marilyn Booth التي تعنى خا�صة بروايات 

الذي   William Hutchins هجن�ض  ووليم  العربية.  املراأة 

متيرّز برتجمة عدد من روايات جنيب حمفوظ وتوفيق 

احلكيم واملازين واأعما ل اأخرى ملحمد خ�صري وفا�صل 

مرمي  �صتاذة  والأ وغريهم  الكوين  وابراهيم  العزاوي 

كوك Miriam Cooke التي تركز على اأدب املراأة العربية اأو 

امل�صلمة و�صوؤونها.

�صاتذة  وقد �صاهم مع هوؤلء امل�صتعربني عدد اأكرب من الأ

مريكيني العرب الذين جمعوا بني اإ�صتيعابهم لرتاثهم  الأ

العربي وخمتلف املناهج والنظريات الغربية احلديثة 

�صهيد، حليم بركات،  امثال عرفان  دب  الأ يف درا�صة 

النويهي، جوزيف  منح خوري، عي�صى بالطة،ماجدة 

زيدان، ومنى ميخائيل وفاروق عبد الوهاب. 

اأهمية هذا احل�صور  اأن  التاأكيد على  من  اأخرياَ  ولبد 

املخت�صني  اأو  العربية  متعلمي  اإعداد  يف  تتجلى  ل 

فر�ض  من  يتيحه  ما  يف  بل  فح�صب  العربي  دب  بالأ

لتناول  احلقول  خمتلف  يف  العليا  الدرا�صات  لطالب 

لدرجتي  ر�صائلهم  ودرا�صة يف  ترجمة  العربي  دب  الأ

اإىل  اأ�صري  ان  املاج�صتري والدكتوراه ولعله من املفيد 

بر�صائل  اخلا�صة   »Mark Day دي  »مارك  ببليوغرافية 

الدكتوراه التي قدمت بني 1902 و1997 يف جمال 

العرب  بني  دبية  الأ العالقات  جمال  وهو  ال  واحد 

والغرب.

اإلقاء نظرة عابرة على هذه الببليوغرافية يك�صف  ان 

حقيقتني :

مرحلة  يف  الر�صائل  عدد  بني  الكبري  التباين  وىل  الأ

وما  ر�صالة(   18( الع�رشين  القرن  من  ول  الأ الن�صف 

من  الثاين  الن�صف  يف  قدمت  ر�صالة   320 عن  يزيد 

القرن املذكور.

املو�صوعات  اأو  الدرا�صات  تنوع   : الثانية  احلقيقة 

�صالم  دب العربي وعالقته اأو عالقة الإ التي تخ�ض الأ

مريكي ب�صفة خا�صة.  دب الأ داب العربية عامة والأ بالآ

– على �صبيل املثال - ال�رشق امل�صلم يف  اأذكر منها 

نكلو- الإ دب  الأ يف  �صت�رشاق  والإ مريكي  الأ دب  الأ

�صالمية  الإ الهوية   - ع�رش  الت�صع  القرن  يف  اأمريكي 

يف  �صك�صبري   - املعا�رش  العربي  دب  الأ يف  والغرب 

يف  ]املحمدي[  �صالمي  الإ العامل   - العربي  العامل 

– 1642 - فكرة فل�صطني  جنليزي 1580  الإ دب  الأ

مريكي حتى 1867 - اأ�صوات  دب الأ املتغرية يف الأ

والفرن�صية  العربية  دبية  الأ ال�صالونات  يف  املراأة 

جنليزية. والإ

يف  اجلامعي  التو�صع  هذا  اإىل  ي�صاف  اأن  ينبغي  و 

دب العربي ما نلم�صه من النمو املطرد يف  ح�صور الأ

الع�رشين  القرن  اأوا�صط  منذ  به  تعنى  التي  الدرا�صات 

 MLA ببليوغرافية  كبري-  حد  اإىل  تعك�صه–  كما 

�صوى  املداخل  من  تدرج  ل  اأنها  يالحظ  اإذ  العاملية 
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ثالثة اأو اأربعة قبل اخلم�صينيات باملقارنة مبا ل يقل 

عمال املن�صورة باللغة  عن » 715 » مدخاَل يخ�ض الأ

اخلم�صينيات  بعد  ما  مرحلة  يف  وحدها  جنليزية  الإ

.)2008 – 1950(

و اإذا حاولنا اأن ن�صتعر�ض هذه املداخل يف مرحلتني 

نوبل  جائزة  على  حمفوظ  جنيب  ح�صول  قبل  ما   :

وما بعد ذلك فاإننا نالحظ اأن معظمها )حوايل 450 

اجلائزة  على  حمفوظ  ح�صول  بعد  ن�رش  مدخاَل( 

املذكورة وذلك ما بني 1989 و2008.

رقام – وهناك غريها – تبني  كل هذه احلقائق اأو الأ

طار  الإ بارزة يف  العربي من مكانة  دب  الأ ما حققه 

مريكي اأو خارجه. الأ

جنليزية دب العربي اإىل الإ ترجمة الأ

دب العربي اإىل اللغات الغربية   ل �صك يف اأن ترجمة الأ

�صغل  جوهري  مو�صوع  العامل(  لغات  من  غريها  )اأو 

دباء واملوؤ�ص�صات يف  ول يزال ي�صغل بال املفكرين والأ

اأثار هذا  اأول من  اأرجاء الوطن العربي ولعل  خمتلف 

املو�صوع هو ال�صاعر العربي الكبري اأحمد �صوقي حني 

دب  لالأ اإهمالهم  امل�صت�رشقني  على   1894 عام  اأخذ 

العربي احلديث )يف م�رش( درا�صة وترجمة يف خطبة 

–كما يقول- األقاها يف املوؤمتر العا�رش للم�صت�رشقني 
دب  املنعقد يف جنيف لعتقاده اآنذاك اأن ما حققه الأ

العربي من تطور جعله يف م�صتوى ل يقل عن �صواه 

مكانة. 

 قد تكون منذ ذلك التاريخ تراث ثررّ يحفل ب�صيء كثري 

دب العربي وقلة ما  من التكرار مداره اأهمية ترجمة الأ

خر )اأي الغرب(  ترجم منه اإىل اللغات الغربية ولوم الآ

دب العربي اأو ميله اإىل  لتماديه يف اإهمال ترجمة الأ

مثلة احلديثة ما  الأ العرب. من  اإىل  ي�صيء  ترجمة ما 

ترجمة  نق�ض  باأن  القول  �صالح  الطيب  اإىل  يعزى 

حكام امل�صبقة املتميزة �صد  دب العربي عزرّز من الأ الأ

كافيًا  قدراً  اأن  اأعتقد  ل  قوله:  »اأو  الغرب  يف  العرب 

الهتمام  بع�ض  هناك  العربي.  دب  الأ من  ترجم  قد 

جنليزية  بالق�صة وقد ترجمت بع�ض الروايات اإىل الإ

اأو  اإىل حد حمدود«.  ولكن  اإلخ  ملانية  والأ والفرن�صية 

دباء  اإن كبار الأ قول الروائي امل�رشي بهاء طاهر » 

اإدري�ض غري  ويو�صف  ويحيى حقي  اأمثال طه ح�صني 

�صتاذ فخري �صالح  معروفني يف الغرب«. اأو ما يراه الأ

من نزوع الغرب )اأو بع�ض موؤ�ص�صاته( اإىل ن�رش اأعمال 

الغرب.  خيال  يف  للعربي  النمطية  ال�صورة  تغذي 

دب العربي وال�صت�رشاق اجلديد/ احلياة اللندنية  ]الأ
27 ت�رشين الثاين )نوفمرب( 2007[. 

مما  و�صواها  املالحظات  اأو  احلقائق  هذه  ترداد  اإن 

عمال  الأ ]نوعية  العربي  دب  الأ برتجمة  يت�صل 

املرتجمة – املعايري املتبعة يف اختيارها- من يقوم 

اأو  دب العربي احلديث  – مدى متثيلها لالأ برتجمتها 

يف  فاعليتها   – بع�صهم  يقول  كما  العربية  داب  الآ

حتقيق تفهم اأف�صل للعرب وثقافتهم – مدى جناحها 

 – العرب  القراء غري  اأكرب عدد ممكن من  يف اجتذاب 

العربية  الروايات  �صوء ترجمة كثري من  ال�صكوى من 

املهمة اأو اعتبارها كارثة اأو نكبة كما �رشحت بذلك 

ر�صوى عا�صور حديثًا[

اأقول اإن ترداد هذه احلقائق اأو املالحظات اأمٌر ل مفر 

�صباب عدة منه لأ

الرتجمة  باأهمية  امل�رشوع  العربي  ح�صا�ض  الإ اأولها 

و�صيلة للحدرّ من حمالت الت�صويه املعادية للعرب يف 

الغرب عامة.

يلم مبا ترجم  الذي  التف�صيلي  الك�صاف  وثانيًا غيبة 

خرى وقد دعا  الأ اللغات  اإىل  العربي فعاًل  دب  الأ من 

دباء العرب. اإليه كثري من املفكرين والأ

وهناك �صبب ثالث ل يقل اأهمية عن ال�صببني املذكورين 

اإىل   – املحدود  اطالعي  ح�صب   – افتقارنا  وهو  األ 

املتلقي:  اأي  خر  الآ بالطرف  تعنى  منهجية  درا�صات 

اآثارها  عمال املرتجمة وما هي  كيف يتفاعل مع الأ

يجابية اأو ال�صلبية.  الإ

اأجنز فعاًل يف جمال  انتباهنا على ما  اإذا ركزنا  اأما 

القرن  اأوا�صط  منذ  احلديث  العربي  دب  الأ ترجمة 

�صابق  م�صح  �صوء  يف   2003 عام  حتى  املا�صي 

يف  املرتجمة  عمال  الأ عدد  اإن  فنالحظ   ،
)11(

به قمت 

نالحظ  كما  عمل   »600« حوايل  يبلغ  م�صتقلة  كتب 

– الن�صيب  ال�صعر  – ل  الق�صرية  للرواية والق�صة  اأن 

رواية   »330« عن  يزيد  ما  منها  ترجم  اإذ  كرب،  الأ

عن  قلياًل  يزيد  ما  اإىل  بالقيا�ض  ق�ص�صية  وجمموعة 
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مائة عمل �صعري. 

احلال  بطبيعة  ت�صمل  ل  املذكورة  ح�صائية  الإ اإن 

ل  كما   2003 بعد  ترجمت  التي  عمال  الأ ع�رشات 

بالن�صبة  العربية  من  الرتجمة  منزلة  اأو  مكانة  تبنيرّ 

اأن  ميكننا  ولكن  خرى،  الأ اللغات  من  يرتجم  ما  اإىل 

من  الرتجمة  حركة  يف  التطور  هذا  اأن  اإىل  ن�صري 

املرتجم  العربي  دب  لالأ اأ  هيَّ جنليزية  الإ اإىل  العربية 

اأن يتبواأ يف هذه ال�صنة( 2008( املرتبة الرابعة بني 

داب العاملية املرتجمة وفق اآخر اإح�صاء ]نوفمرب  الآ

)12(

]2008

علمًا باأن امل�صوؤول عن م�رشوع اأ�ص�ض حديثًا يف جامعة 

املرتجمة  عمال  الأ من  ين�رش  ما  ملتابعة  روج�صرت 

�صهريًا كان قد و�صع العربية يف املرتبة الثالثة بعد 

�صبانية يف اإح�صائيته املن�صورة يف اآذار  الفرن�صية والإ

)مار�ض( 2008. 

اأرقام  اإح�صائية مار�ض 2008 ما يلي من  ]يرد يف 
عمال املرتجمة من عدة لغات: لالأ

 الفرن�صية 26  

�صبانية 19   الإ

العربية 17

ملانية 16   الأ

الرو�صية 12  

يطالية 8   الإ

العربية 7 

 ال�صينية 6  

اليابانية 6  

الربتغالية 6 

ال�صويدية 6   

 ومما ينبغي التاأكيد عليه هو اأن هذا الزدياد الكمي 

اأتاح  التحفظات،  كانت  مهما  املرتجمة،  عمال  لالأ

دب العربي اأن يتجاوز دائرة قرائه ال�صيقة وجعل  لالأ

عن  ل�صيما  القراء  عامة  لدى  متي�رشاً  عليه  الطالع 

عمال  طريق مئات املكتبات التي ت�صعى اإىل اقتناء الأ

العربية املرتجمة كما يدل على ذلك اجلدول التايل:

 مناذج من الكتب املرتجمة املن�صورة يف الغرب وعدد 

Worldt ااملكتبات التي تقتنيها كما ترد يف الدليل املعروف

Cat ]وهو او�صع قاعدة معلومات مكتبية يف العامل[.

الكتب  على  الن�ض  ال�صابق  اجلدول  من  ويالحظ 

من  كثري  اإىل  طريقها  جتد  التي  الغرب  يف  املن�صورة 

والعامة وقد يتجاوز عددها يف  املكتبات اجلامعية 

احلال  هو  كما  مكتبة  األف  من  اأكرث  حيان  الأ بع�ض 

املدرجة  �صالح  والطيب  حمفوظ  جنيب  اأعمال  يف 

قبال املحدود جداً  يف اجلدول وذلك باملقارنة مع الإ

قطار  على اقتناء املرتجمات املطبوعة يف بع�ض الأ

فتجد  والكويت،  والعراق  ردن  والأ كم�رش  العربية 

»ال�صقر  نحو  واحدة  مكتبة  اإل  تقتنيها  ل  اأعماًل 

ترجمها  الق�صيبي  لغازي  �صعرية  جمموعة  حملقًا« 

البابطني  العزيز  لعبد  الوادي«  الكاليل و«بوح  نايف 

معجم  من  و«خمتارات  لوؤة،  لوؤ الواحد  عبد  ترجمة 

ب�صع  اأو  املعا�رشين«  العرب  لل�صعراء  البابطني 

حالت  يف  مكتبة[  و16  مكتبتني  ]بني  مكتبات 

اأخرى، »األف وجه للقمر« و»دماء على �صتار الكعبة« 

البدء  و»يف  جويدة،  لفاروق  نفرتق«  مل  اأننا  و»لو 

الت�صحية«  و»ثمن  ال�صباح،  ل�صعاد  نثى«  الأ كانت 
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إبراهيم، �صنع اهلل 411اللجنةا

199كتاب التحولت والهجرة....اأدوني�س
�سواين، عالء  673عمارة يعقوبيانالأ

باقادر، اأبو بكر 

برتقالت يف ال�سم�ص، ق�س�ص 

338من اخلليج العربي 

جيو�سي، �سلمى

 جمموعة ال�سعر احلديث

جمموعة الق�سة احلديثة 

جمموعة امل�سرح العربي احلديث 

722
724
620

+م�سري �سر�ساراحلكيم، توفيق  409

خ�سريي، بتول 

       خوري  اليا�ص              

كم بدت ال�سماء قريبة

   باب ال�سم�ص                  

              

431
718

دروي�ص، حممود

ملاذا تركت احل�سان وحيداً 

ذاكرة للن�سيان

+  180
574

إيزي�س ال�سعداوي، نوال + ابنة ا  601
+ حكاية زهرة ال�سيخ، حنان  676

+مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال الطيب �سالح   1005
271ق�سائد حب عربية القباين، نزار 

494رجال يف ال�سم�صكنفاين، غ�سان

حمفوظ، جنيب

بني القري

ق�سر ال�سوق 

ال�سكرية 

اأولد حارتنا 

1846
1443
1358  

1063

رغم  التو�سع 

ق�س�م  الن�سبي يف الأ

والربامج ذات 

العالقة ب�ل�رشق 

و�سط وثق�ف�ته.  الأ

والتو�سع الب�رز يف 

تدري�س العربية 

كلغة يف عدد كبري 

من اجلامعات 

دب  إن تدري�س الأ ف�

العربي بلغته 

�سلية ظّل مقت�رشا  الأ

على اعداد حمدودة 

من الطلبة الن�طقني 

نه  بلغ�ت اأخرى لأ

يتطلب كف�ءة لغوية 

ل تتي�رّش حتى الآن 

إل لبع�س ال�س�عني  ا

إىل التخ�س�س يف  ا

آدابه� العربية وا



حلامد دمنهوري و»وق�صائد خمتارة« لفدوى طوقان. 

وثالث جمموعات �صعرية لفاروق �صو�صة كما يت�صح 

من اجلدول التايل:

العامل  يف  املن�صورة  املرتجمة  الكتب  من  مناذج 

العربي وعدد املكتبات

WorldCat التي تقتنيها كما ترد يف الدليل املعروف

 / Flight of the Falcon
,Author: Qusaybi, Ghazi `Abd altRahman.; AltKalali, Nayef
Publication: Manama: Miracle Graphics, 2005
 Libraries Worldwide: 1

 / Pathways of dawn
 .Author(s): Suwaydi, Muhammad Ahmad
 .Nuseibeh, Zaki Anwar
 ,[.Publication: [Abu Dhabi: s.n
Libraries worldwide that own item: 1

 / Bab altFutuh
.Author: Diyab, Mahmud.; MoussatMahmoud, Fatma.; Mazhar, Amal Aly
 Publication: Guizeh, Egypt : Ministry of Culture, Foreign Cultural
Relations, 1999
Libraries Worldwide: 1
 
 / Intimations of the deserts : anthology of poems
 .Author: Babatin, `Abd alt`Aziz Sa`ud, 1936t; Luluah, `Abd altWahid
 Publication: Kuwait : Foundation of Abdulaziz Saud AltBabtin’s Prize
for Poetic Creativity, 2004
Libraries Worldwide: 1
 
 / Al Babtain dictionary of contemporary Arab poets : poets’ biographies
 ,Author: Babatin, `Abd alt`Aziz Sa`ud
 Publication: Kuwait : Foundation of Abdulaziz Saud AltBabtain Prize
for Poetic Creativity, 2006
Libraries Worldwide: 1
 
 Selections from altBabtain’s lexicon of contemporary Arab poets :
 / ((biographies and poems of 101 Arab poets
 ,Author: Luluah, `Abd altWahid.; Babatin, `Abd alt`Aziz Sa`ud
 Publication: Kuwait : Foundation of Abdulaziz Saud AltBabtain’s
Prize for Poetic Creativity, 2006
Libraries Worldwide: 1
 
 / Wastefarer
 .Author: Babatin, `Abd alt`Aziz Sa`ud, 1936t; Luluah, `Abd altWahid
 Publication: Kuwait : Foundation of Abdulaziz Saud AltBabtin’s Prize
for Poetic Creativity, 2006
Libraries Worldwide: 2
 
 The price of sacrifice
.Author: Damanhuri, Hamid
Publication: Beirut, Khayats, 1965
Libraries Worldwide: 5
 
 Modern Egyptian short stories
Publication: Cairo : AnglotEgyptian Bookshop, 1961
Libraries Worldwide: 6
 
 / Iraqi short stories : an anthology
.Author: Hafiz, Yasin Taha.; Dulaymi, Lutfiyah
Publication: Baghdad, Iraq : Dar AltMamun for Translation and Pub., 1988
Libraries Worldwide: 7
 
 / Had we not parted
.Author: Juwaydah, Faruq.; `Inani, Muhammad Muhammad
Publication: [Cairo] : State Pub. House (G.E.B.O.), 1999
Libraries Worldwide: 7
 
 / In the beginning was the female

.Author: AltSabah, S. M.; Luluah, `Abd altWahid
Publication: Beirut : Dar Sader, 1994
 Libraries Worldwide: 8
 / An ebony face : poems
.Author: Shushah, Faruq.; `Inani, Muhammad Muhammad
Publication: [Cairo] : G.E.B.O, 2000
Libraries Worldwide: 8
 
 / Time to catch time
.Author: Shushah, Faruq.; `Inani, Muhammad Muhammad
Publication: [Cairo] : G.E.B.O, 1997
Libraries Worldwide: 8
 
 / A thousand faces has the moon : poems
.Author: Juwaydah, Faruq.; `Inani, Muhammad Muhammad
Publication: [Cairo] : GEBO, 1997
Libraries Worldwide: 10
 
 / Blood stains on the veils of the Kaaba 
Author: Juwaydah, Faruq.; Naguib, Suad Mahmoud.; `Inani, Muhamtt
.mad Muhammad
Publication: [Cairo] : State Pub. House, 1996
 Libraries Worldwide: 10
 / Modern Iraqi poetry
.Author: Hafiz, Yasin Taha
Publication: Baghdad : Dar altMamun, 1989
 Libraries Worldwide: 10
 / The language of lover’s blood
.Author: Shushah, Faruq.; `Inani, Muhammad Muhammad
Publication: [Cairo] : General Egyptian Book Organization, 1990
Libraries Worldwide: 12
 
 / Beauty bathing in the river : poems
,Author: Shushah, Faruq.; `Inani, Muhammad Muhammad
Publication: Cairo : Egyptian State Pub. House, GEBO, 2003
Libraries Worldwide: 13
  
 / Selected poems of Fadwa Tuqan
.Author: Tuqan, Fadw?.; Dawood, Ibrahim
Publication: Irbid, Jordan : Yarmouk University, 1994
Libraries Worldwide: 16
 

برتجمة  الهتمام  �رشرّ  عن  ل  الت�صاوؤ اإىل  يدعو  ومما   

من  غريها  )اأو  الجنليزية  اإىل  كهذه  عربية  اأعمال 

اللغات الغربية( ون�رشها يف بيئة عربية اأنها نادراً ما 

تكون مو�صوع تعريف اأو درا�صة يف مطبوعات اللغة 

امل�صتهدفة اأي الجنليزبة يف هذه احلال. 

اأخرى بينها التعريف  اأهداف  قد يكون للقائمني بها 

اأو  املحلي،  ال�صعيد  على  احلديث  العربي  دب  بالأ

اأو  املرتجمني  اإعداد  يف  تعليمية  كاأداة  ا�صتخدامها 

من  ق�صطهم  يتحملوا  اأن  العرب  على  باأن  العتقاد 

اأو  الغربية  اللغات  اإىل  اأدبهم  ترجمة  يف  امل�صوؤولية 

مر فقد يكون من املفيد اأن تدر�ض  غريها. ومهما يكن الأ

ن�صف  جتربة  بعد  فيها  النظر  يعاد  او  الظاهرة  هذه 

قرن يف �صوء ما حققته من نتائج يف �صبيل التعريف 

دب العربي.  بالأ

دب العاملي دب العربي واأنثولوجيات الأ الأ

املرتجمة  عمال  الأ من  به  ي�صتهان  ل  عدد  توافر  اإن 
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طريق  عن  لالنت�صار  اآخر  جماًل  العربي  دب  لالأ هياأ 

اأوائل  منذ  الغربي  غري  اأو  العاملي  دب  الأ جمموعات 

ح�صول  بعد  اأي  املا�صي  القرن  من  الت�صعينيات 

حمفوظ على جائزة نوبل بخالف ما كان �صائداً قبل 

دب العربي.  ذلك من اإغفال اأو اإق�صاء لالأ

اأن هذه املجموعات ت�صم يف حالت  اليوم  ويالحظ 

عمال العربية قد ترد اأحيانًا يف  كثرية مناذج من الأ

خمتارة  ق�ص�صية  مناذج  فرنى  جمموعة  من  اأكرث 

– �صلوى  اأيوب  النون  – ذو  مري  الأ ديزي  اأعمال  من 

– �صحر خليفة  – حممد خ�صري  – ليلى بعلبكي  بكر 

ال�صمان  غادة   – ال�صعداوي  نوال   – رفعت  األيفة   –
الكوين  – اإبراهيم  – غ�صان كنفاين  – الطيب �صالح 
– جنيب حمفوظ وغريهم، كما نرى ق�صائد لعدد اأكرب 
– اأدوني�ض  اأبو خالد  ال�صاعرات وال�صعراء: فوزية  من 

_ عبد اهلل الربدوين – عبد الوهاب البياتي – قا�صم 

حداد – بلند احليدري – فدوى طوقان – عبد العزيز 

املقالح – �صعدي يو�صف واآخرين.

نثولوجيات تخفى على اأحد  ول اأظن اأن اأهمية هذه الأ

داب العاملية كو�صيلة اأخرى لن�رش اأي  من املعنيني بالآ

نها ت�صتخدم يف تدري�ض  دب العربي ل لأ اأدب وطني كالأ

دب العاملي يف املدار�ض واجلامعات فح�صب  مادة الأ

داب عاملية  نها بحكم تنوع موادها ومتثيلها لآ بل لأ

خمتلفة تلقى رواجًا بني عامة القراء بغ�ض النظر عن 

خلفياتهم اأو ميولهم. 

وثمة جانب اآخر جوهري يت�صل مبا حققته الرتجمة 

والتمثيل  العربية  املراأة  اأدب  متثيل  جمالني:  يف 

دب العربي احلديث عامة.  اجلغرايف لالأ

 اأما اأدب املراأة فقد �صهد اهتمامًا مطرداً منذ 1967 

جمموعات  اأو  روايات  اأو  ق�صرية  ق�ص�ض  برتجمة 

هذا  يف  اأ�صهم  ومما  دبية  الأ اإجنازاتها  متثل  �صعرية 

يجابي تنامي احلركة اأو الدرا�صات الن�صوية  التطور الإ

عامليًا  باملراأة  واهتماماتها  املتحدة  الوليات  يف 

يف  ذاتها  العربية  املراأة  ح�صور  اإىل  �صافة  بالإ

اإذن  الغريب  من  لي�ض  مريكية.  الأ اجلامعية  و�صاط  الأ

اأن ترتجم اأعمال عدد كبري من الروائيات اأو ال�صاعرات 

وبتول  مري  الأ ديزي  )املغرب(  زيد  اأبو  ليلى  ]اأمثال 
خ�صريي )العراق( �صحر خليفة وليانة بدر )فل�صطني( 

هدى بركات واأملي ن�رش اهلل )لبنان( نوال ال�صعداوي، 

ر�صوى عا�صور ولطيفة الزيات )م�رش( و�صعاد ال�صباح 

يف  اهتمام  مو�صع  املراأة  اأدب  يكون  واأن  )الكويت([ 

اأو يف مواد تركز على  دب العربي احلديث  تدري�ض الأ

اأدب املراأة العربية، اأو �صمن مواد اأعم حمورها اأدب 

املراأة عامة. 

يف  اجلغرايف  التمثيل  مو�صوع  اإىل  انتقلنا  واإذا 

اأن  اأوًل  نالحظ  فاننا  املرتجمة  العربية  عمال  الأ

دب العربي عن �صواه  التمثيل اجلغرايف اأمٌر يتميز به الأ

دب الياباين(  مريكي اأو الأ دب الأ دب الرتكي اأو الأ )كالأ

نتاج  هو  بل  موحد  �صيا�صي  كيان  نتاج  لي�ض  نه  لأ

القول  اإىل  اأقطار خمتلفة مما دفع بع�صهم  اأو  اأقاليم 

�صوري  واأدب  م�رشي،  اأدب  عربية:  اآداب  اأمام  باأننا 

واأدب فل�صطيني واأدب عراقي اأو اأدب اجلزيرة العربية 

اأو اأدب اخلليج العربي وغري ذلك من الت�صميات التي 

عمال املرتجمة  – على بع�ض الأ – يف الواقع  تطلق 

يف  احلديث  العربي  دب  الأ تدري�ض  يف  ت�صتخدم  اأو 

الثقافية  التفاقيات  بع�ض  اأو  مريكية،  الأ اجلامعات 

التبادل بني  العربية كاتفاقية  قطار  والأ اأمريكا  بني 

مطلع  يف  عقدت  التي  مريكي  والأ امل�رشي  دبني  الأ

هذا العام. ولهذا من حق القارئ اأن يت�صاءل عن مدى 

يف  اخلم�صينيات  منذ  ترجمت  التي  عمال  الأ متثيل 

قطار العربية املختلفة.  القرن املا�صي- لالأ

من الوا�صح – كما هو من املتوقع – اأن يكون مل�رش 

وامل�رشحي  الق�ص�صي  النوعني  يف  كرب  الأ الن�صيب 

اأنها  جند  اإذ  فيها،  للخو�ض  جمال  ل  كثرية  �صباب  لأ

جمموعة  اأو  رواية   »170« عن  يقل  ل  مبا  ممثلة 

قطار  الأ تليها  تقريبًا   »322« جمموع  من  ق�ص�صية 

خرى: الأ

لبنان )26( فل�صطني )22( وكل من العراق وال�صعودية 

و�صوريا )11( واملغرب )8( وليبيا )7( وكل من تون�ض 

ردن )3( وال�صودان  مارات واليمن )2( والأ واجلزائر والإ

)5( والكويت )1(. 

م�رشية  املرتجمة  امل�رشحيات  جميع  تكون  وتكاد 

با�صتثناء ثالث متثل ليبيا و�صوريا. 

املرتبة  حتتل  فل�صطني  اأن  فنالحظ  ال�صعر  يف  اأما 

العراق )14( ولبنان  وىل )19( عماًل �صعريًا يليها  الأ

 )4( ردن  والأ و�صوريا   )6( وال�صعودية   )11( وم�رش 

والكويت )3( واليمن )2( وكل من املغرب وال�صودان 

مارات )1(.  وعمان والإ

اأو  تقريبية  كونها  من  بالرغم   – رقام  الأ هذه  اإن 

اأن  على  وا�صحة  دللة  تدل   – معينة  مرحلة  تعك�ض 

عمال  دب العربي احلديث غري ممثل جغرافيًا يف الأ الأ
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ل حول اإمكان حتقيق  املرتجمة، بل اإنها تثري الت�صاوؤ

�صباب عدة  التقيد به لأ اأو �رشورة  التمثيل اجلغرايف 

منها

 اأوًل تعذر التحكم فيما يختاره اأي مرتجم من اأعمال 

للرتجمة.

يختاره  ما  على  معني  توجه  فر�ض  ا�صتحالة  ثانيًا 

ذواق القراء  النا�رشون من املرتجمات للن�رش تلبية لأ

اأو رغباتهم يف اللغات امل�صتهدفة

وثالثًا – وقد يكون اأهم �صبب _ غيبة الكيان العربي 

املوحد اأو املوؤ�ص�صة الثقافية العربية املوؤهلة واجلادة 

اأ�صا�ض  على  دبية  الأ عمال  الأ اختيار  �صبيل  يف  حقًا 

عن  النظر  بغ�ض  عالية  فنية  بخ�صائ�ض  متيرّزها 

قليمية اأو القطرية.  هويتها الإ

دب العربي مريكي يف دعم ترجمة الأ الدور الأ

اإىل لغة  �صلية  اأدب من لغته الأ اأن ترجمة  ل �صك يف 

امل�صتهدفة  اللغة  مواطني  م�صوؤوليات  من  هي  اأخرى 

دب  بالأ مر  الأ يتعلق  �صواء  الثقافية  وموؤ�ص�صاتها 

مريكي يف �صياق مو�صوعنا.  دب الأ العربي اأو الأ

دب العربي  واأول ما ميكن اأن نالحظه ب�صاأن ترجمة الأ

دعمه  يف  مريكي  الأ الدور  هام�صية  جنليزية  الإ اإىل 

اأو  اأولها  �صباب عدة  خالل ما يزيد عن ن�صف قرن لأ

دبية عامة ل تلقى يف الوليات  اأهمها اأن الرتجمة الأ

�صعدة  املتحدة ما ت�صتحقه من الدعم على خمتلف الأ

وا�صعًا  اإقباًل  تلقى  ل  كما  الر�صمية  وغري  الر�صمية 

ترتدد  الو�صع  هذا  وب�صبب  مريكيني.  الأ القراء  لدى 

ال�صحف  �صفحات  وعلى  الفكر  ورجال  دباء  الأ بني 

ال�صكوى املاألوفة التي ن�صمعها يف العامل العربي من 

�صبيل  على  اأذكر  خرى.  الأ داب  الآ من  يرتجم  ما  قلة 

ال�صابقة  الرتجمة  جلنة  رئي�صة   Esther Allenقول املثال 

مريكي PEN »نحن ال�رشيان امل�صدود  يف مركز القلم الأ

بالدهم«  خارج  اإىل  الو�صول  من  الُكترّاب  مينع  الذي 

املرتجمة  عمال  الأ من  ال�صئيلة  بالن�صبة  م�صت�صهدة 

مل  اإذ   2003 عام  املتحدة  الوليات  يف  املن�صورة 

يزد عددها عن »330« عماًل من جمموع 200،000 

كتاب ن�رش يف العام ذاته. ويبدو اأنها اأرادت اأن تظهر 

قائلة  اأ�صافت  املجال  هذا  يف  اأمريكا  تخلف  مدى 

من  العربي  العامل  يف  ن�رش  ما  يقارب  العدد  هذا  اأن 

املرتجمات خالل العام املذكور كما ورد يف الكتاب 

امل�صهور بعنوانه ال�صاخر اأو املتحدي »اآداب من حمور 

ال�صمالية  وكوريا  والعراق  اإيران  من  كتابات  ال�رش: 

Literature from the “Axis of Evil”: Writt وواأقطار معادية اأخرى

.(ing from Iran, Iraq, Korea, and Other Enemy Nations» (2006

ولهذا لي�ض من الغريب اأن نقراأ مثاًل ت�رشيحًا لكاتب 

من  اأنه  فيه  جاء   Jonathan Safran Foer م�صهور  اأمريكي 

املرتجمة  عمال  الأ ن�صبة  تكون  اأن  العار  اأو  املخجل 

املن�صورة يف الوليات املتحدة اأقل من 3% بالقيا�ض 

اإىل ن�صب اأعلى ترتاوح بني 25-45% يف اأقطار اأخرى 

واأ�صاف قائاًل:

ال�صيا�صي والع�صكري  انتباهنا  »نحن نركز عمليًا كل 

املواطنني  من  كم  ولكن  و�صط  الأ ال�رشق  على 

مرتجمًا  واحداً  كتابًا  قراأوا  باأنهم  الزعم  ي�صتطيعون 

] انظر �صحيفة نيويورك تاميز  العربي؟«  دب  الأ من 

 .]2005/1/16

ن�رش   James Snyder معروف  ملرتجم  مقال  يف  وجاء   

دباء اأمريكا من �صبيل للتعرف على  حديثًا اأنه لي�ض لأ

ما  هناك  لي�ض  اأنه  كما  املتميزة  جنبية  الأ عمال  الأ

بها  العرتاف  اأو  التقدير  من  حقها  مرتجمًة  يوليها 

على ال�صعيد القومي واأ�صاف �صاحب املقال قوله: 

وجائزة  بولتزر  )جائزة  دبية  الأ جوائزنا  اأعلى  »اإن 

ملوؤلفني  اأعماًل  بالتقدير  ت�صمل  ل  الوطني(  الكتاب 

وان  عمال التي تن�رش مرتجمة. لقد اآن الأ اأجانب اأو الأ

املوؤلفني  مر:  بالأ املعنيني  كل  ل�صالح  هذا  نغريرّ  اأن 

العام  التعط�ض  ذلك  وفوق  واملرتجمني  والنا�رشين 

لفهم عامل معقد ل ن�صتطيع جتاهله.”

واقرتح الكاتب ان تخ�ص�ض جائزة لالداب الجنبية 

املن�صورة يف امريكا ب�رشط ان يكون املرتجم امريكيا 

وان يكون املحكمون من ذوي الكفاءة يف لغة العمل 

ال�صلية.

]انرتنا�صنل هريالد تربيون 2008/6/26[
واأغلب الظن اأن هذا التذمر املتزايد من الدور الهام�صي 

تاأ�صي�ض  اإىل  الدافع  اأمريكا كان  دبية يف  الأ للرتجمة 

م�رشوع جديد )2007( با�صمthreepercent %3 يف جامعة 

دوريًا  تعلن  اإح�صائية  عداد  لإ نيويورك  روج�صرت/ 

جنليزية يف  اإىل الإ عمال  الأ اأو �صهريًا ملا يرتجم من 

جمايل الق�صة وال�صعر. 

http://www.rochester.edu/College/translation/threepercent/index.
php?s=about

ال�صلبية  اأمثال هذه املالحظات  – بالرغم من  هناك 

تع�صيد  حتاول  ر�صمية  وغري  ر�صمية  موؤ�ص�صات   –
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دبية من خمتلف اللغات واأهمها املوؤ�ص�صة  الرتجمة الأ

الوطنية للفنون National Endowment for the Arts التي اأ�ص�صت 

عام 1966.

املنح  بع�ض   1981 عام  منذ  �صنويًا  تقدم  فهي 

اأن  غري  دبية  الأ للرتجمة  م�رشوعات  دعم  �صبيل  يف 

اأربعني  ال�صنوي عام 2006 مبنا�صبة مرور  تقريرها 

�صنة على تاأ�صي�صها ي�صري اإىل اأن ن�صيب الرتجمة كان 

�صئياًل ن�صبيًا )حوايل 246 منحة مل�صاريع ترجمة من 

46 لغة( وكان للعربية منها خم�ض منح دعمًا لرتجمة 

اأربع روايات وجمموعة �صعرية واحدة ل�صعدي يو�صف 

 Without .»التي ظهرت حتت عنوان »بال األفباء بال وجه

Alphabet Without Face

اإىل  تلجاأ  املذكورة  املوؤ�ص�صة  اأن  بالذكر  اجلدير  من 

اتفاقيات  بعقد  دبية  الأ الرتجمة  لدعم  اأخرى  طريقة 

قطار كاليونان واإ�صبانيا يف �صبيل تعزيز  مع بع�ض الأ

عقدت  التي  التفاقية  اآخرها  وكان  دبي.  الأ التبادل 

لتبادل  م�رش  مع   )2008( املا�صي  العام  مطلع  يف 

مريكي حتت ا�صم »مبادرة  دبني امل�رشي والأ ن�رش الأ

القراءة الكربى« كما جاء يف خطاب رئي�ض املوؤ�ص�صة 

مريكي داناجويا:  املذكورة ال�صاعر الأ

»ما نحن اليوم ب�صدده هو بداية تبادل اأدب كال�صيكي 

]كذا[ بني الوليات املتحدة وم�رش. ونحن مت�صوقون 
دبية اإىل الوليات  جداً جللب اأعمال جنيب حمفوظ الأ

املتحدة...« 

 “Statements at the Big Read Launch

الكربى«  »القراءة  مبادرة  عن  عالن  الإ حفل  كلمات 

مبعر�ض القاهرة الدويل للكتاب:

.[http://cairo.usembassy.gov/pa/pr013108.htm [January 31,2008 

اأنها بداأت فعاًل يف تنفيذ خطتها بافتتاح ما  ويبدو 

فلوريدا  الكربى« يف ولية  القراءة  »مبادرة  بـ  �صمي 

خالل ال�صهرين املا�صيني )اأكتوبر – نوفمرب 2008( 

فالم عن اأم كلثوم  وفق برنامج �صمل عر�ض بع�ض الأ

وكليوباترا واأخرى مبنية على اأعمال جنيب حمفوظ 

والكالب  والل�ض  النيل  فوق  وثرثرة  املدق  كزقاق 

الندوات  وبع�ض  �صواين  الأ لعالء  يعقوبيان  وعمارة 

دبية. الثقافية والأ

[ www.flcenterlitarts.comراجع] 

الوحيد   لي�صت املوؤ�ص�صة احلكومية املذكورة امل�صدر 

اأهلية  موؤ�ص�صات  هناك  بل  دبية  الأ الرتجمة  لدعم 

منحًا  تقدم  اأجنبية  موؤ�ص�صات  اإىل  �صافة  بالإ اأخرى 

ون�رشها  الوطنية  اآدابها  لرتجمة  �صنوية  جوائز  اأو 

داب التي تلقى  داخل الوليات املتحدة وبني هذه الآ

داب  والآ ملاين  والأ والفرن�صي  الياباين  دب  الأ دعمًا 

باأن  قلت  اإن  ال�صواب  اأعدو  ل  ولعلني  ال�صكندنافية 

ر�صمية  عربية  موؤ�ص�صات  اإىل  بحاجة  العربي  دب  الأ

على  املتحدة  الوليات  داخل  تعمل  ر�صمية  غري  اأو 

خرى.  جنبية الأ دعم ترجمته كما تفعل املوؤ�ص�صات الأ

يرى  من  دبية  الأ بالرتجمة  املعنيني  بني  وهناك 

اآدابها  بن�رش  جنبية  الأ احلكومات  اإ�صهام  من  مفر  األ 

املرتجمة بالتعاون مع دور الن�رش.

راجع 

ALTA Literary Translation Blog
A weblog for the American Literary Translators Association

�صارة اإىل موؤ�ص�صة عربية غري ر�صمية  ول بد هنا من الإ

دب  بالأ التعريف  يف  ثر  الأ بعيد  اإ�صهامًا  اأ�صهمت 

باإدارة  بروتا  م�رشوع  بها  واأق�صد  احلديث  العربي 

منذ  قام  الذي  اجليو�صي  اخل�رشاء  �صلمى  الدكتورة 

قليل  غري  عدد  برتجمة  املا�صي  القرن  ثمانينيات 

اإليها  اأ�رشت  التي   – �صا�صية  الأ نثولوجيات  الأ من 

ال�صعرية.  املجموعات  وبع�ض  – والروايات  قبل  من 

قطار  دب العربي يف الأ ومن مزايا امل�رشوع متثيل الأ

نواع  العربيةواجياله اىل حد بعيد وحماولته متثيل الأ

دبية املختلفة )ال�صعر-الق�صة الق�صرية-الرواية- الأ

على  باعتماده  كذلك  متيرّز  وقد  امل�رشحية-ال�صرية( 

عدد كبري من املرتجمني اإذ �صارك مثاًل يف اأنثولوجية 

ال�صعر العربي احلديث »28« مرتجمًا ومرتجمة ويف 

مرتجمًا،   »17« احلديث  العربي  امل�رشح  اأنثولوجية 

اأكرث يف ترجمة الروايات. ومما ل�صك  اأو  ومرتجمان 

�صهام اجلماعي وح�صن اختيار الن�صو�ض  فيه اأن لهذا الإ

دب العربي، وحتقيق انت�صار  اأثراً كبرياً يف رفع �صاأن الأ

يف  القراء  عامة  بني  قبل  من  ياألفه  مل  ن�صبي  وا�صع 

قطار.  اأمريكا اأو غريهامن الأ

ان هذا العر�ض اجلزئي –كما قلت- ليتناول ال بع�ض 

اأمريكا  يف  العربي  الدب  انت�صار  يف  التطور  مظاهر 

ان  يدل دللة وا�صحة على  ذلك  بالرغم من  انه  غري 

البداع العربي يف جمال الدب اثبت دوره الفعال يف 

مواجهة التحديات املعادية للعرب وامكانيته- اكرث 

من جوانب عربية اأخرى-يف ان يرتك اثارا ايجابية 

الوليات  يف  القراء  عامة  من  متلقيه  نفو�ض  يف 

املتحدة او غريها من القطار الوروبية.
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الهوام�ش

FAIR Fairness and Accuracy in Reporting 1- انظر موقع

Unmasks the Smearcasters How Islamiphobes spread fear, bigotry and misinformation

هذه  بامثال  القائمني  من  ع�رشة  اثني  موجزة  نبذة  تذكر  حيث 

احلمالت كدانيال 

.Pipes – Bill O’Reilly, David Horowitz, Steven Emerson, Robert Spenser etc

Washington Post “ Teaching Arabic and Propatو  Kramer انظر   -2

ganda” July 5, 2008. كما راجع مقال Lockman 2005 حول مهاجمة 

اليمني لدرا �صات ال�رشق الو�صط.

Timothy Marr,. The Cultural Roots of American Islamicism. Camt -3

.bridge: New York: Cambridge University Press, 2006

الفكر  يف  ال�صالم  �صورة  تكون  حول  �صعبان  اد  فوؤ كذلك  وانظر 

 Sha’ban, المريكي منذ بدء ا�صتيطان الوربيني يف العامل اجلديد.: 

Fuad. Islam and Arabs in Early Islamic Thought: The Roots of Ameritt

.can Orientalism in America. Durham, NC: The Acron Press, 1991

حم�صن  اعداد  ال�صت�رشاق  العربي«  لالدب  المريكي  »التلقي   -4

جا�صم املو�صوي ج2 بغداد: وزارة الثقافة:1987 �ض �ض 78-71

 5- انظر Winder �ض �ض:44-43

 Modern Arabic Literature in Translation 6 - الطعمة �ض 14 يف كتابه

.Edward Said “Embargoed Literature.” Nation September 17, 1990.278t280  - 7

 Christopher Wren. “Literary Letter from Cairo.” New York Times - 8

 .Book Review March 16, 1980:3, 22

 American Council of Learned Societies Bulletin March 1952 and -9

May 1954. انظرن�رشة املجل�ض املذكور للوقوف علي اختيار العمال 

العربية للرتجمة يف اخلم�صينيات من القرن املا�صي.

 Edward Said. “Goodbye to Mahfuz.” London Review of Books ُ  -10

.December 8, 1988.10t11

 Modern Arabic Literature in Translation Cited above - 11

12 - ر�صالة �صخ�صية من Chad Post بتاريخ 10 نوفمرب.
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دبي حني يتعلق  ما هو اجليل؟ �صوؤال يتواتر عادة يف حقول التاريخ والثقافة والنقد الأ

فرز  اإىل  اأدعى  جيال  الأ تتابع  اأن  من  اعتباراً  وال�صتمرار،  التغري  مر مبقاربة ق�صايا  الأ

الرتاث وابتداع اجلديد، ما ي�صي بتعاظم احلاجة اإىل اأجوبة متجددة حوله.

اأن ت�صتجليه، مبا يتيح تعميق  ويف حماولة ملقاربة هذا املفهوم تطمح امل�صاهمة هنا 

بل  النا�صخ،  بالنقل  يكتفي  ل  معه  حوار  مبا�رشة  يعني  ما  وهو  تاأ�صيله،  نحو  التفكري 

واملنظورات  واملرجعيات  باخللفيات  نقديًا  وعيا  ويتطلب  ن�صاء،  والإ بداع  الإ ي�صتدعي 

التي توا�صلت معه.

حممــد حــافظ ديــاب

ناقد واأكادميي من م�رش 

دبــــي اجليــــــل الأ

مقاربة مفاهيمية

يف  هي  دبية  الأ جيال  الأ درا�سة  اجتاهات  ان   v

ال�اقع اجتاهات تعك�ش ثقافة دار�سيها اأنف�سهم. 

دبية وحتديد معطيات ومالمح  جيال الأ v ت�سنيف الأ

كل جيل منها، اأمر يلفه التعقيد وال�سع�بة. 



�صمنيًا  يعد  للمفهوم  تعريف  اأي  باأن  قرار  الإ ومع 

ح�رشاً وتقلي�صا لدللته، بالنظر اإىل اأن هذه الدللة هي 

بال�رشورة نتاج تاريخي، وبالتايل فهي ن�صبية تختلف 

فلعله  يديولوجيات،  والأ باختالف املالب�صات واملناهج 

يف امل�صتطاع ترجمة هذا ال�رشط ب�صورة اأجلى، عرب التما�ض 

اجلواب عن ت�صاوؤلت �صمنية من قبيل: ما هي الظروف 

املفهوم؟  هذا  وا�صتعمال  �صوغ  اأطرت  التي  التاريخية 

وكيف يكون املوقف باإزائه؟ وماذا عن املنظورات التي 

�صلكتها مقاربته؟ وهل من ت�صور ميكن اأن يْكتنه خمتلف 

وفيم  والتفاو�ض؟  بال�صجال  ت�صج  التي  تلك  اأبعاده، 

اأخرى متداخلة  دبي عن مفاهيم  الأ يتميز مفهوم اجليل 

موجاته؟  تعاقب  معاينة  ميكن  معايري  اأية  ووفق  معه؟ 

وما ال�صبيل اإىل حتديد مالحمه؟ 

عرب هذه الت�صاوؤلت، تتحدد اأهداف امل�صاهمة يف تاأ�صي�ض 

دبية،  جيال الأ مدخل �صو�صيولوجي منظم لفهم ظاهرة الأ

والتعرف  الجتماعي،  �صياقها  مع  عالقتها  وطبيعة 

حتليلية  كاأداة  اجليل  مفهوم  كفاءة  على  ا�صتتباعا 

منهجية.

حاطة  هداف، تقت�صي الإ على اأن حماولة حتقيق هذه الأ

ولويات املت�صافرة التالية: بالأ

دبية هي يف الواقع  جيال الأ اأولها: اأن اجتاهات درا�صة الأ

اجتاهات تعك�ض ثقافة دار�صيها اأنف�صهم، ما يوجب عدم 

النظرية،  اأطرها  �صواء يف  اأو فح�ض  اأخذها دون اختبار 

اأو حمدداتها املنهجية، اأو تطبيقاتها العيانية، وان كان 

طالع عليها، قدر ما يجب  هذا ل يعني عدم درا�صتها اأو الإ

واآليات توجهها، ومن  اأن نكون على دراية مبرجعيتها، 

ثم تقييمها.

دبية، وحتديد معطيات  جيال الأ اأن ت�صنيف الأ وثانيها: 

ومالمح كل جيل منها، اأمر يلفه التعقيد وال�صعوبة، ومع 

ذلك ورغمه، فاإن القيام مبثل هذا الت�صنيف ل يعدرّ عمال 

حالت البيوجرافية  اعتباطيا، خا�صة مع عدم كفاية الإ

كي  جيال،  الأ هذه  تعاقب  اإىل  �صارة  لالإ والبيلوجرافية 

ندعي اإمكان مقاربتها. 

الفكرية  والتوجهات  الجتماعية  املعطيات  اأن  وثالثها: 

كل  مالمح  �صوغ  يف  ت�صارك  التي  دبية،  الأ والتيارات 

يديولوجية واجلمالية، يكاد ل ميكن  جيل وح�صا�صيته الأ

ما  بني  جديد،  هو  وما  منها  قدمي  هو  ما  بني  ح�رشها 

هو  ما  بني  الالحقة،  وجديد  ال�صابقة،  جيال  الأ خلفته 

موروث وما هو جملوب، اإ�صافة اإىل تعدد م�صادر التاأثري 

وفكر  ونقدية  اأدبية  واأعمال  وتاريخ  وفنون  فل�صفة  من 

�صيا�صي.

والتقنيات  واللغة،  الجتماعي،  ال�صياق  اأن  ورابعها: 

ومنط  الو�صيطة،  واجلماعات  القراء  وجمهور  البالغية، 

ية  البناء اجليلي، متثل يف كليتها موؤ�رشات لت�صنيف روؤ

مبدعيه  اأذهان  مع  تتفاعل  التي  وهي  اأدبي،  جيل  كل 

ووجدانا تهم، ومع نوعية وعيهم بظروف حياتهم العامة 

ح�صا�صيتهم  فرادة  النهاية  يف  تتخلق  لكي  وال�صخ�صية، 

ويف  التعبري،  ويف  دراك،  الإ يف  طريقتهم  اأي  اخلا�صة، 

البناء.

هذه  واجهت  ب�صعوبات  العرتاف  هنا  وطبيعي 

مر�صية،  ب�صورة  اأهدافها  وحدرّت من حتقيق  امل�صاهمة، 

املفاهيم  و�صوح  التمدد  عدم  مثرّل  ناحية،  من  حيث 

دبية  الأ جيال  الأ مبو�صوعة  اخلا�صة  وامل�صطلحات 

�صعوبة حقيقية، بالنظر اإىل اأنها ما زالت مثار مناق�صات 

من  يتك�صف  عما  ف�صال  دار�صيها،  اأو�صاط  يف  فائ�صة 

منظورات تخطيطية خمتزلة حولها، مع نق�ض جلي يف 

الدرا�صات املتعلقة بها، خال درا�صات عربية عجلى تعد 

على اأ�صابع اليد الواحدة، اإ�صافة اإىل �صعوبات منهجية 

�ص�ض املرتبطة  حول ت�صنيفها، ومدى �صدق املحكات والأ

بهذا الت�صنيف، مع ق�صور يف البيانات املتاحة املت�صلة 

للظن  جمال  يرتك  ما  به،  وامل�صتغلني  دب  الأ بتاريخ 

والتقدير يف اأحيان.

 اإ�شاءة تاريخية :

كتدفق  الب�رشية  تاريخ  يبدو  بيولوجي،  منظور  ومن 

فراد، ممن ل يجمعهم حتقيب جمعي  متوا�صل ملاليني الأ

وعلى  التدفق.  لهذا  بعينها  تقاطعات  يفر�ض  اأن  ميكن 

غا لتحديد  نتاج الجتماعي م�صورّ النقي�ض، مثرّل تاريخ الإ

هذه التقاطعات، ما اأدى اإىل �صوغ مفهوم اجليل، لبلورة 

عملية توا�صل النوع الب�رشي وبناء تاريخه.

جيال يف احل�صارات القدمية، خ�صو�صا  وهكذا اعتمدت الأ

لقيا�ض  كاأداة  ال�صفاهية،  التقاليد  ذات  املجتمعات  يف 

عم حمور  الزمن التاريخي وتف�صري حركاته، ومثلت يف الأ

التفكري يف احلياة واملوت والزمن، وكمبداأ تف�صريي لفهم 

بناء، اعتبارا  باء والأ التناق�صات بني الكبار وال�صغار، الآ

.
)1(

�صل وا�صتمراره من ارتباطها بت�صور العالقة بني الأ

بني  املطارحات  اأن   G.Buthoul بوتول  جا�صتون  ويذكر 

ال�صيوخ  على  ترتكز  كانت  احل�صارات  هذه  يف  جيال  الأ

وال�صباب، واأن العالقات بينهم كانت �رشاعية، فيما كان 

ال�صباب  جموح  من  والتوج�ض  بالقلق  ي�صعرون  ال�صيوخ 
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وطموحاته، ول يطمئنون اإىل خيانتهم ملا خططوه لهم، 

ممن  يتخل�صوا  لكي  الفر�صة  يتحينون  كانوا  ما  وغالبا 

يهددون �صلطتهم ونفوذهم منهم، بوا�صطة اإقناع اجلماعة 

نتاج  هي  اإمنا  عليها  تقع  التي  والنوائب  الكوارث  باأن 

اجلماعة  اأع�صاء  اأكرث  ال�صيوخ  وبو�صف  لهة.  الآ غ�صب 

كانوا  فقد  ثورتها،  وتهدئة  لهة  الآ خماطبة  على  قدرة 

لهة تطالب بنْفي اأو قتل هذا ال�صاب اأو ذاك،  يزعمون اأن الآ

مور اإىل طبيعتها. اأو تقدميه قربانا مقابل عودة الأ

على  متردهم  يعلنون  بدورهم  فكانوا  ال�صباب،  اأما 

البلوغ  �صن  يف  هم  الذين  الذكور  »يقوم  حيث:  ال�صيوخ، 

بطرد الذكور امل�صنني، بعد اأن تن�صب بينهم معارك مثرية.

جمتمع  من  املطرودون  امل�صنون  الذكور  هوؤلء  ويجد 

ناث اأنف�صهم ممنوعني من متابعة التنا�صل، فيعي�صون  الإ

ية  الربرّ كاخلنازير  املجموع  عن  مف�صولني  معزولني 

القدمية  اأ�رشته  الذي يدور حول  الفْقمة  اأو كذكر  امل�صنة، 

دون اأن يكون مبقدوره القرتاب منها، حيث من تعاقبوا 

 .
)2(

بعده يقومون باحلرا�صة اجليدة«

جيال  الأ عالقات  تقعيد  مت  رويدا،  احلياة  انتظام  ومع 

على  بناء  الأ خروج  منع  غايتها  قواعد  �صوغ  بوا�صطة 

التقاليد، عرب اأخذ املواثيق والعهود العلنية اأثناء حفالت 

التن�صيب، بعدم احلنث بها، م�صافا اإليها تنظيم النتقال 

بني املراحل العمرية.

ريت�صارد  ايفانز  الربيطاين  نرثوبولوجي  الأ ويتحدث 

النوير  جمتمع  يف  العمر  طبقات  نظام  عن   E. Pritchard

يف  الذكور  من  فرد  كل  ان  قائال:  ال�صودان  بجنوب   Nuer

اإىل   Boyhood ال�صبا  مرحلة  ينتقل من  لكي  املجتمع،  هذا 

عليه  يطلق  مبا  مير  اأن  عليه   ،Manhood الرجولة  مرحلة 

يتم قطع جبهته من  Ritual Rites، حيث  التكري�ض(  )�صعائر 

اليمنى للي�رشى �صت مرات بوا�صطة �صكني �صغري.  ذن  الأ

ومرور الفتى بهذه ال�صعائر يعني اأنه �صار رجال، يحق له 

ال�صرتاك يف احلروب ورعاية املا�صية ومغازلة الفتيات 

وغ�صيان حفالت الرق�ض، والزواج، كما اأن �صلوكه يتحدد 

جتاه زمالئه من اأفراد طبقة العمر، وكذلك جتاه غريه من 

 .
)3(

خرى اأفراد الطبقات الأ

على اأنه، ورغم املحاولت الدائبة لتقعيد العالقات بني 

جيال، ظلت احلدود بني ال�صباب وال�صيوخ دائما رهان  الأ

�رشاع، وهو ما يتجلي يف العالقة التي كانت قائمة بني 

اليطالية  فلورن�صا  مدينة  وال�صباب يف  النبالء  الوجهاء 

تربط  ثقافة  حكمتها  والتي  ع�رش،  الرابع  القرن  خالل 

على  والقوة،  والعنف  والرجولة  الفحولة  بقيم  ال�صباب 

ال�صيوخ، مما  حني ظلت قيم احلكمة والر�صانة من �صيم 

يوؤهلهم بالتايل لالنفراد بامتالك الرثوة والنفوذ.

الع�رش  اأنه يف  Duby G. كيف  وباملثل يدلل جورج دوبي 

الو�صيط كان اأ�صحاب الرثوات يحر�صون على اأن يظل من 

اأي يف حالة ل  هم موؤهلون خلالفتهم يف حالة �صباب، 

م�صوؤولية، وبالتايل غري موؤهلني للجاه وال�صلطة. ويتعلق 

يعطي  وال�صيوخ  ال�صباب  بني  للحدود  بت�صور  هنا  مر  الأ

ا، ويرتك حقوقا ملن يكربونهم،  حقوقًا ملن هم اأ�صغر �صنرّ

بعاملني:  يرتبط  جيال  الأ بني  تق�صيم  كل  فان  وبالتايل 

.
)4(

النفوذ والنظام

كبرياً  حتديا  جيال  الأ بني  العالقة  ت�صكل  وراهنا، 

جيدنــز  اأنطـوين  يرى  حيث  ال�صناعية،  للمجتمعات 

اأعمار  امتداد  اأن  الربيطاين،  الجتماع  عامل   A. Giddens

ال�صكان يف هذه املجتمعات، يخلق �صل�صلة من التوترات 

النظام  قد تهدد  جيال،  الأ والتحديات والن�صقاقات بني 

الجتماعي. »وميكننا اأن نفهم جانبا من هذه التحديات 

عالة،  اذا نظرنا اإىل ظاهرة حمددة هي ارتفاع معدل الإ

�صخا�ض املتقاعدين من  طفال والأ اأي العالقة بني عدد الأ

جهة، وال�صكان العاملني املنتجني من جهة اأخرى. ومع 

ت�صاعد ن�صبة ال�صكان امل�صنرّني اعتباراً من مطالع القرن 

املطالبة  ملمو�صة  ب�صورة  �صتتزايد  والع�رشين،  احلادي 

الجتماعية  املرافق  تقدمها  التي  اخلدمات  من  باملزيد 

وال�صحية. وامتداد العمر والعمر املتوقع، �صيزيد ب�صورة 

يف  للمتقدمني  تقاعدية  كرواتب  دفعه  ينبغي  ما  لفتة 

.
)5(

ال�صن«

جيال: * در�ش الأ

يقاع احلياة  جيال ك�صابط لإ ومع الهتمام املتنامي لالأ

الب�رشية، مثلث درا�صتها واحدة من امل�صائل التي فر�صت 

Herodot غريقي هريودوت ننف�صها، بدءا مما قدمه املوؤرخ الإ

وكلها  املعا�رشة،  النظرية  باجتاهاتها  وانتهاء   ،tus

طرحت العديد من الق�صايا حولها.

ن هذه الدرا�صة مل ترتك تاريخًا مل�صرية خطية جلية،   ولأ

من  يكون  ل  فقد  وت�صوراتها،  وقائعها  ب�صبط  ت�صمح 

املالئم هنا تتبع تفا�صيلها منذ ظهورها، وحتى تعاظم 

احلديث عنها حا�رشا وخا�صة يف ال�صني باأكرث من اأي 

عري�صة،  لها  خطوط  اإىل  �صارة  الإ حازت  وان  اآخر،  بلد 

املجال  نرتك  قطعتها،  اأ�صا�صية  ثالث  مراحل  متثلها 

ملعاينتها:
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ن�شاق النظرية للرواد: اأوًل: الأ

املهتمون  قدمها  التي  النظرية  فكار  الأ وتعني جمموعة 

نظرية  يناء  ي�صتهدفوا  مل  ممن  اجليل،  بظاهرة  وائل  الأ

حتقيب  اآليات  كاحدى  معاجلتها  بل  حولها،  متكاملة 

الزمن وتواتر عمليات التغري الجتماعي.

وكلمة جيل ذات اأ�صل اإغريقي، ومتثل م�صطلحًا اأ�صا�صيًا 

غريق القدامى واعني  يف الفل�صفة اليونانية، فيما كان الإ

بال�رشورة،  متناغمة  لي�صت  عمار  الأ بني  العالقة  باأن 

الجتماعية  النتائج  اإىل  متنبهني  كانوا  وبالتايل 

جيال. فقد حتدث هريودوت  وال�صيا�صية للتعار�ض بني الأ

عن القرن كفرتة زمنية ت�صمل ثالثة اأجيال ب�رشية، وظلت 

التا�صع  القرن  حتى  النحو  هذا  على  �صارية  الفكرة  هذه 

ع�رش، ومنها �صدر ت�صور اأن الوقت دائري، اأو مبعنى اآخر 

اأن هناك نظام �صبه ع�صوي يحكم التاريخ ويحدد حياة 

فراد. الأ

يف  راأى  الذي   Plato اأفالطون  عند  كذلك  الكلمة  ووردت 

الجتماعي،  للتغيري  حمركة  قوة  جيال  الأ بني  ال�رشاع 

باء  الآ بال�رشاع بني  الثورات  الذي ف�رش   Aristote واأر�صطو 

.
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بناء، وا�صتخدمها هزيود Hesiod يف اأ�صعاره والأ

اأ�صار عبد الرحمن بن  الرابع ع�رش امليالدي،  ويف القرن 

خلدون يف مقدمتة اإىل اأن املجتمع ي�صتمر ثالثة اأجيال، 

بني  يعي�ض  فاملجتمع  �صنة.  اأربعني  ي�صتغرق  جيل  وكل 

يبداأ  �صنة،  وع�رشين  مائة  والتح�رش  البداوة  مرحلتي 

بعدها دورة اأخرى متر بنف�ض املراحل.

اأن مفهوم اجليل يقع على هام�ض  األ يظن هنا  وينبغي 

�صا�صية التي  الن�ض اخللدوين، فهو ي�صكل اأحد املفاهيم الأ

بنى عليها فهمه لل�صيا�صة والتاريخ، ويرتبط بنظريته يف 

الدولة، ويت�صل بجملة املفاهيم التي دار حولها تفكريه 

)البداوة، احل�صارة، امللك، الع�صبية....(.

)البيولوجية(  اجلبلية  ال�صفة  تتغلرّب  يرى،  ما  وعلى 

واحد من  �صخ�ض  »عمر  هو:  عنده، حيث  اجليل  لتعريف 

انتهاء  هو  الذي  ربعني  الأ �صن  فيكون  املتو�صط،  العمر 

الفرد  يبلغ  ربعني،  الأ . فعند 
)7(

اإىل غايته« والن�صوء  النمو 

ية القراآنية، ويف مدى هذه ال�صنوات يتحقق  اأ�صده وفقا لالآ

فناء جيل ون�صوء اآخر، كما ي�صتدل ابن خلدون من واقعة 

التيه لدى بني اإ�رشائيل التي دامت اأربعني �صنة.

وطبقًا ل�صاحب املقدمة، فاإذا كان املدى الزمني للجيل 

يتحدد باعتبارات بيولوجية تتعلق باملرحلة التي يتوقف 

اأخالقية  خ�صائ�ض  جيل  لكل  فاإن  الفرد،  منو  عندها 

اأنه ميثل طورا من  من  اعتباراً  وعقلية متيزه عن غريه، 

اأطوار العمران، وحالة من حالت الجتماع، ومرحلة يف 

املغلقة  الدورة  من  جزء  واأنه  والقوة.  الع�صبية  �صريورة 

التي  الوجهة  يف  وحمطة  املجتمع،  تطور  يتبعها  التي 

ت�صلكها الدولة يف من�صئها وماآلها.

جيال، فاإنه ل يعقل اإل من  واإذا كان ثمة تعاقب بني الأ

حرى كتعبري عن  خالل هذه الوجهة وتلك الدورة، اأو بالأ

بقوله:  خلدون  ابن  ذكره  ما  وهو  ذاته،  املجتمع  حركة 

يف  هو  اإمنا  اأحوالهم،  يف  جيال  الأ اختالف  اأن  »اعلم 

، لذا فاإن مفهومه للجيل 
)8(

اختالف نحلتهم من املعا�ض«

يت�صح يف معر�ض حديثه عن م�صري احل�صب وعمر الدولة 

واأطوارها: 

اأربعة  يف  نهايتهما  فاإن  واملجد،  احل�صب  اإىل  بالن�صبة 

عقلية وخلقية  اأجيال، هي مبثابة و�صف خالل  اأو  اآباء 

العلم  �صفاته  ومن  املجد،  باين  هو  ول  الأ فاجليل  اأربع: 

» باين املجد  اأن:  �صلية. ذلك  الأ الف�صائل  واحلفاظ على 

عامل مبا عاناه يف بنائه، وحمافظ على اخلالل التي هي 

ول،  لالأ مبا�رش  الثاين  واجليل   .
)9(

وبقائه« كونه  اأ�صباب 

له.  املعاين  عن  بال�صيء  ال�صامع  تق�صري  عنه  ومق�رشرّ 

عن  املقلد  تق�صري   « عنه  ومق�رش  للثاين،  مقلد  والثالث 

ومن  بالكلية،  ال�صابقني  عن  يق�رش  والرابع  املجتهد«. 

�صاعة والتوهم، حيث : » اإذا جاء اجليل الرابع  �صفاته الإ

اأ�صاع اخلالل احلافظة لبناء جمدهم واحتقرها، وتوهم 

.
)10(

اأن ذلك البنيان مل يكن مبعاناة ول تكلف«

وبالن�صبة اإىل عمر الدولة، فت�صتغرقها اأجيال اأربعة ت�صف 

ويتميز  البداوة،  جيل  اأربع:  وخلقية  اجتماعية  حالت 

يف  وال�صرتاك  الع�صبية  و�صورة  والب�صالة  بال�صظف 

املجد، وجيل النتقال من البداوة اإىل احل�صارة، ويت�صف 

بالرتف وال�صتكانة وانك�صار �صورة الع�صبية واخل�صوع، 

اجليل  اأدركوا  مبا  ذلك  من  الكثري  لهم  »يبقي  اأنه:  اإل 

و�صعيهم  اعتزازهم  و�صاهدوا  اأموالهم  وبا�رشوا  ول،  الأ

اإىل املجد«. واجليل الثالث هو جيل احل�صارة اخلال�صة، 

ون�صيان  الع�صبية  و�صقوط  الرتف  يف  بالتفنني  ويتميز 

فيما  باملوايل،  وال�صتظهار  والتمويه  والتلبي�ض  احلميرّة 

 .
)11(

اجليل الرابع هو جيل انقرا�ض الدولة

اأطواراً  خلدون  ابن  يعر�ض  الدولة،  اأطوار  اإىل  وبالن�صبة 

خ�ض  خم�صة، ت�صف خم�صة اأدوار قيمية واجتماعية وبالأ

اكت�صاب  يف  وامل�صاواة  الظفر  طور  هو  ول،  الأ �صيا�صية،: 

طور  هو  والثاين،  موال.  الأ وجباية  واملدافعة  املجد 

وفعاليتها.  الع�صبية  وكبح  بامللك  والنفراد  ال�صتبداد 
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والثالث، هو طور الفراغ والدرّعة لتح�صيل ثمرات امللك من 

طوار الثالثة  ثار«. ويف هذه الأ حت�صيل املال وتخليد الآ

كلها، يتميز اأ�صحاب الدولة با�صتقالل الراأي وبناء العزرّ 

طور  هو  والرابع،  بعدهم.  �صياأتي  ملن  ال�صبل  وتو�صيح 

واتباع  تقليد املا�صني  القناعة وامل�صاملة، ويتغلب فيه 

�رشاف  الإ طور  هو  واخلام�ض،  طرقهم.  واقتفاء  اآثارهم 

تالف والعتماد  والتبذير، ويتميز فيه �صاحب الدولة بالإ

اأ�ص�صه ال�صلف وهدم  على البطانة والتخاذل وتخريب ما 

.
)12(

ما بنوه

وهكذا فاإن تناول ابن خلدون للجيل، �صواء مت من زاوية 

فاإن تعاقب  اأو قيمية،  �صيا�صية  اأو  اجتماعية  اأو  معرفية 

مير  خمتلفة  حالت  املح�صلة  يف  يعك�ض  لديه،  جيال  الأ

مام ثم تنتهي اإىل  بها املجتمع، وفقًا حلركة تبداأ اإىل الأ

منط  على  وذلك  والتفكك،  والنحالل  والتاأخر  التخلف 

ج�صام احلية.  حركة الأ

ثانيا: الت�شورات العاملية: 

راأت يف  اأن نتجاوز حماولت  وهنا لي�ض يف امل�صتطاع 

م�صتقلة،  متغريات  لفاعلية  ثابتا  متغريا  دبي  الأ اجليل 

بيولوجية وتربوية وثقافية ولغوية، تواكبت مع الهتمام 

ت عن نف�صها مع بداية  جيال التي عربرّ بظاهرة تتابع الأ

ت�صارع  تواتر  احتمال  من  اعتباراً  ع�رش،  التا�صع  القرن 

التغري التاريخي يف هذا القرن. 

يف  العاملية،  الت�صورات  هذه  باكورة  تلمح  ان  وميكن 

الثامن ع�رش، لدى  القرن  اأعمال وردت متفرقة منت�صف 

يطايل  والإ  .S.de Castres دوكا�صرت  �صاباتيه  ب  الأ الفرن�صي 

يوهان  ملاين  والأ  .G.Tiraboschi بو�صكي  لموتريا  جريو 

هريدر J. Herder. وان جاز القول بتبلورها على يدي الناقد 

 Ch.A. Saint Boeuf بيف  �صانت  اأوج�صتني  ت�صارلز  الفرن�صي 

جوليو  ملاين  الأ واملفكر  ع�رش،  التا�صع  القرن  منت�صف 

بيرت�صن J. Petersen منت�صف القرن الع�رشين.

جيال  الأ لدرا�صة  بيف  �صانت  ت�صدى   ،1835 عام  ففي 

اأع�صائها.  مولد  ل�صنة  طبقًا  بت�صنيفهم  وقام  دبية،  الأ

ومل يكتف بذلك، بل ركز على درا�صة �صفاتهم اجل�صمية، 

واخللقية  والعقلية  املادية  وحياتهم  وم�صاعرهم، 

اإىل  ليخل�ض  واآرائهم،  وعاداتهم،  واأذواقهم  والعائلية، 

منها  كل  ترتبط  و»اأجيال«،  ف�صائل«   « يف  ترتيبهم 

مبالمح م�صرتكة، كي يفهم، على حد قوله، ما اأنتجوه من 

اآداب. 

دب وامل�صتغلني به  وكان من راأيه اأنه ل ينبغي لدار�ض الأ

اأن يكون اأديبا وح�صب، بل اأديبًا وعاملا على نحو ما يفعل 

دبي نوعًا من  علماء الطبيعة، وزاد حني اعترب الدر�ض الأ

دب، وهو ما عربرّ  قرب اإىل التاريخ الطبيعي لالآ التحقيق الأ

عنه بقوله: »اإنني اأحلل واأدر�ض البيانات درا�صة علمية.. 

 .
)13(

دب« ن ما اأود تاأ�صي�صه هو تاريخ طبيعي لالأ لأ

اأما بيرت�صن، فيدفع بهذه الت�صورات العاملة اإىل نوع من 

احلتمية اجلربية، حني ي�صري اإىل عوامل عديدة ت�صهم يف 

دب  الأ تاريخ  على  طبقه  ما  وهو  دبي،  الأ اجليل  ت�صكيل 

ملاين يف القرنني ال�صاد�ض ع�رش والثامن ع�رش.  الأ

وتاريخ  قليمي،  الإ باملوطن  يت�صل  ما  العوامل  من هذه 

يبدع  التي  اللغة  ونوعية  التن�صئة،  واأ�صلوب  امليالد، 

بينهم،  ال�صخ�صية  والعالقة  الواحد،  اجليل  اأع�صاء  بها 

.
)14( 

ر بها حداث والتجارب التي ميرّ والأ

مر يف املجمل يتعلق باأن هذه الت�صورات العاملية،  والأ

للجيل،  الجتماعية  الواقع  من  حلقائق  مقاربتها  ورغم 

اأنكرت  ثم  الذاتية، ومن  العوامل  بالغت يف دور  اأنها  اإل 

جيال.  القوانني املو�صوعية لتكوين الأ

ثالثا: الطروحات النظرية: 

جيال موقفا نظريا تت�صع  وراهنا، يواجه املتتبع لدر�ض الأ

على  التعرف  معها  يتعذر  قد  لدرجة  مداخله،  وتت�صابك 

ي�صطرب  ما  اإىل  بالنظر  واأبعادها،  املداخل  هذه  حدود 

فيها من ت�صورات متباينة، وكفايات متفاوتة، انعك�صت 

تنوعًا واختالفًا من حيث املنظور واملعاجلة. 

ومطلع  ع�رش  التا�صع  القرن  من  الثاين  الن�صف  وميثل 

القرن الع�رشين يف اأوروبا، الفرتة التي تبلور فيها مفهوم 

موؤرخ  قدمها  التي  عمال  الأ تو�صحه  ما  وهو  اجليل، 

مولر  هانز  واملوؤرخ   ،A. Lorenz لورنز  األفريد  املو�صيقى 

والبيولوجي   .E. Weshler في�صلر  ادوارد  واللغوي   .H. Muller

خوزيه  �صباين  الأ الثقافة  وفيل�صوف   .W.Scheidt فالرت�صيت 

الفنون فيلهلهم  J.O. Y Gasset. وموؤرخ  اأي جازيت  اأورتيجا 

 K. ملاين كارل ما نهامي بيندر W.Pinder. وعامل الجتماع الأ

دب: فر دريك كومر F. Kummer. وريت�صارد  Mann heim. ونقاد الأ

 .F.Mentré وجوليوبيرت�صن، وفران�صوا منرتي .R. Alewyn الوين

ملان. واأغلبهم من الأ

ومت ذلك نتيجة للتحولت التاريخية التي �صهدتها القارة، 

مع الت�صنيع ال�رشيع ومواجهة متطلبات التكوين املهني، 

التيارات  اإىل  اإ�صافة  الجتماعية،  احلركات  وت�صاعد 

املتنامية التي بداأت تبحث عن نهج علمي لفهم التاريخ، 

ما حدا بها اأن تطرح مفهوم اجليل كاأداة منهجية ملقاربة 
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ق�صايا التغري وال�صتمرار. 

انتفا�صات  �صاهمت  الع�رشين،  القرن  �صتينات  وخالل 

اأوروبا وال�صني والوليات املتحدة يف تزايد  الطلبة يف 

نظرية  اجتاهات  اأثمر  ما  جيال،  الأ مبو�صوع  الهتمام 

عديدة، ينوه عنها كالتايل: 

)1( املنظور البيولوجي:

والكيمياء  والف�صيولوجيا  البيولوجيا  علوم  تقدم  مع  اإْذ 

بداعية  احليوية، تكر�صت فر�صية تذهب اإىل اأن القدرات الإ

اخلا�صة باجليل، اإمنا هي نتاج طبيعي للعنا�رش احليوية 

عن  ال�صادرة  ع�صائه،  لأ الوراثية  التكوينية  وال�صفات 

جيال، وهو ما  التق�صيم الكرونولوجي )الزمني( لتتابع الأ

 H.Peyre وهرني بري .A. Thibaudet يت�صح لدى البري تيبوديه

التي  جيال  الأ بح�صب  فرن�صا  اأدباء  ت�صنيف  الذي حاول 

ينتمون اإليها عرب هذا التق�صيم، بهدف البحث عن القوانني 

تواريخ  اأن  من  اعتباراً   ،
)15(

تعاقبها عملية  حتكم  التي 

دباء تتجمع يف » حزم« حول تواريخ معينة، ما  ميالد الأ

جيال يف تاريخ كل ثقافة  يوحي بوجود اإيقاع منتظم لالأ

وكل اأدب، وهي الفكرة التي اأف�صت اإىل اثارة الت�صاوؤلت 

حول املدة الزمنية التي ت�صتغرقها فعالية كل جيل. 

و�صح لدي فيلهلم بيندر،  ويجد هذا املنظور تعبريه بالأ

حني حاول تطبيق فكرة اجليل بهذا املعنى على تاريخ 

يتميز  جيل  كل  اأن  وراأى   ،1926 عام  وروبي  الأ الفن 

هدف  وحدة  عن  تعبرياً  تعد  فطرية،  طبيعية  بق�صدية 

اجليل، وطريقته يف خربة احلياة والعامل، مفرت�صًا اأن هذه 

�رشار الغام�صة  الق�صدية اأمر يولد مع اجليل، ومن فعل الأ

للطبيعة. واأن قوتها تفوق تاأثري العوامل الجتماعية، بل 

اأنها التي حتدد م�صري كل جيل.

)2( املنظور الثقايف: 

وي�صدر هذا املنظور عن فكرة »روح الع�رش« التي راجت 

كل  ون�صيب  ع�رش،  التا�صع  القرن  من  الثاين  الن�صف  يف 

جيل منها. 

ديلتاي  فيلهلم  ملاين  الأ الفيل�صوف  الفكرة  بهذه  واهتم 

واملمثل  التاريخية،  املعرفة  بنقد  امل�صهور   .Dilthehy W

هم لنظرية الفهم والتاأويل، حني عاين مفهوم اجليل  الأ

م�صرية  فهم  خاللها  من  ميكن  مهمة،  ت�صورية  كاأداة 

احلركات الفكرية والجنازات العلمية. واأ�صاف ديلتاي 

بعداً مهما اإىل املفهوم، حني راآه ينطوي على �رشاكة بني 

�صخا�ض  اأفراد يعي�صون فرتة زمنية معينة، مذكراً: » اأن الأ

الذين ين�صاأون معًا يف فرتات زمنية متقاربة، ويخربون 

يتميزون  الكربى،  حداث  لالأ املهمة  التطورات  معًا 

هم جياًل، واأن  التقارب فيما بينهم، ما ي�صريرّ بنوع من 

الثقافية  و�صاع  جنازات الفكرية لكل جيل تتاأثر بالأ الإ

جيل  من  تختلف  و�صاع  الأ تلك  كانت  وملا  القائمة. 

خر، فاإن ذلك يوؤدي اإىل نوع من التجان�ض داخل اجليل  لآ

 .
)16(

الواحد«

الرومان�صية  احلركة  ديلتاي  در�ض  التعريف،  وبهذا 

يف  ولدوا  ممثرّليها  واأهم  اأغلب  اأن  واكت�صف  ملانية،  الأ

�صوغ  اإىل  املالحظة  هذه  وقادته  متقاربة،  �صنوات 

م�صطلح » جيل نوفالي�ض« كممثل ل�صفوة �صعراء ع�رشه 

)�صليجل. �صليماخر، هولدرلني، تيك...(. 

)3( منظور النخبة: 

وثم من الباحثني من عاين مفهوم اجليل مبنظور النخبة 

ر كل جيل مبا تقدمه جمموعة حمدودة العدد  Elite. ف�صورّ

يف  بتميزهم  اعرتاف  على  يح�صلون  ممن  اأفراده،  من 

جمالت اأن�صطتهم. 

من  الواحد  اجليل  اأع�صاء  ذلك،اختالف  يف  ومنطلقهم 

اأو  الثني،  النحدار  اأو  فيه،  يعي�صون  الذي  الو�صط  حيث 

اأو تكافوؤ الفر�ض التعليمية، ما ينتج  التوزيع اجلغرايف، 

عنه ا�صطفاء قلة بخ�صال ابداعية فريدة، ت�صورّغ لها تزعم 

جيلها، واأخرى تابعة لي�ض لها تاأثري يذكر يف اجليل الذي 

تنتمي اإليه. 

ويبدو هذا املنظور جليَاً لدى اأورتيجا اأي جازيت، الذي 

وكانت  كتاباته،  من  عديد  يف  اجليل  مفهوم  عن  حتدث 

تاأثريها لدى علماء  جيال  الأ واأدوار  رائه حول طبيعة  لآ

دب.  الجتماع واملوؤرخني ونقاد الأ

ويحدد جازيت عمر اجليل بثالثني �صنة، ي�صعى خالل اخلم�ض 

وىل منها اإىل �صوغ اآرائه وانتماءاته، لكي  ع�رشة �صنة الأ

يقدمه بقوة خالل اخلم�ض ع�رش �صنة التالية. 

جيال  »الأ حول  منظور  لتطوير  منه  حماولة  ويف 

اأ�صبانيا عن معتقداتها  بلده  املبدعة«، طالب بتخلي 

واأ�صاطريها القدمية، وعني بها الراق الثقايف العربي 

ال�صائد.  ندل�صي، ومناخ »جمتمع احل�صد والدهماء«  الأ

علرّة  راآه  الذي  الرتاث  هذا  من  التخل�ض  يتم  اأن  وبعد 

تخلف بلده، وجد املخرج يف خلق نخبة اأر�صتقراطية 

التي ت�صوغ  الطبيعية  النزعات  اأ�صحاب  جديدة، من 

 .
)17(

روح املجتمع، وتبني له متثالته
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)4( املنظور ال�شو�شيولوجي:

الجتماع  علم  منت  ازدحم  الع�رشين،  القرن  وخالل 

من  الزمر  اأن  معنى  على  اجليل،  حول  عديدة  مبقاربات 

يف  ت�صاركت  اإذا  اإل  متميزاً،  جياًل  ت�صكل  ل  نف�صه  العمر 

املقومات  اأن  اإىل  بالنظر  وتاريخية،  اجتماعية  اأحداث 

حداث، ويف  الأ �صياق هذه  اإل من  تنبثق  للجيل ل  الدالة 

باأكرث  عليها،  اأفعالهم  وردود  بها،  اأع�صائه  خربات  ظل 

حوال  من العتبارات البيولوجية، التي متثل يف اأح�صن الأ

اأداة لر�صم حدود اجليل.

جيال  وقدم هذا املنظور اأ�صهامه بتاأكيده على عالقة الأ

املبكر  اهتمامه  جاء  وان  الجتماعية،  بالتغريات 

التن�صئة  جيال م�صمنًا، وغلب عليه ربطها باأ�صاليب  بالأ

 .Social Mobility واحلراك الجتماعي Socialization الجتماعية

علمية  درا�صة  بداأ  اأول من   A. Comte كونت  اأوج�صت  وكان 

بطابع  يتميز  حولها،  و�صعيًا  ت�صوراً  وقدم  جيال،  لالأ

اأجزاء  اأو  كعنا�رش  جيال  الأ اإدراك  على  يركز  تركيبي 

العلوم  تناول  غرار  على  �صمل،  الأ الجتماعي  البناء  يف 

جيال كقوة  الطبيعية ملادتها، وفح�ض انتظام تتابع الأ

حمركة يف التقدم الجتماعي، اعتباراً من اأن طابع هذا 

التقدم مرهون بالتغري اجليلي. 

و�صعها  التي  �ص�ض  الأ اإطار  يف  كونت  حماولة  وتندرج 

لفل�صفة التاريخ ونظرية العلوم، حيث تاريخ املجتمعات، 

بالطبيعة  اأ�صا�صًا  مرتبطة  قوانني  على  قائم  عنده، 

الب�رشية، و�رشوط تطورها، وهو ما جعله يرهن تعاقب 

بني  تناغم  عالقة  عرب  النظري  م�رشوعه  يف  جيال  الأ

فكار والعلوم. وعلى  التاريخ العام للمجتمعات وتاريخ الأ

�صا�ض، تتطابق مراحل حياة كل جيل مع مراحل  هذا الأ

التطور الجتماعي، ما حدا به اإىل املماثلة بني الطفولة 

 .
)18(

قطاع، واملراهقة والثورة، والن�صج والو�صعية والإ

اجتاهات  تبدت  ال�صو�صيولوجي،  الدر�ض  تنامي  ومع 

نظرية متعددة ومتناق�صة يف اإطاره، ل تتمثل تبايناتها 

ما  بقدر  املنهجية،  اأو  البحثية  �صاليب  الأ اختالف  يف 

تكمن يف طبيعة اأطرها الت�صورية.

فعرب توجه جديل، ويف اإطار التفتي�ض عن القوى املحركة 

ملاين  للم�صري الجتماعي، تتقدم درا�صة عامل الجتماع الأ

كارل مانهامي، رغم اأنها مل جتد الذيوع والنت�صار اإل يف 

�صتينات  يف  الطالبي  الحتجاج  حركة  تنامي  اأعقاب 

القرن املا�صي. 

اجليل،  ملفهوم  تعريف  اأ�صهر  �صاحب  مانهامي  ويعد 

 Effect الجتماعي  الو�صط  تاأثري  ا�صتي�صاح«  يف  برز  والأ

خالل  من  معه  تعاماًل  كرث  والأ عليه،   »of the social Milieu

قدم  حيث  ع�رشه،  يف  الجتماعية  العلوم  مناهج  تطور 

زمر من  باعتباره  له،  تعريف  واأدق  اأو�صح  عام 1920 

ال�رشائح العمرية املتقاربة، ت�صغل و�صعية متجان�صة يف 

العملية التاريخية والجتماعية، يتحدد وفقها م�صريهم 

اإل  الو�صعية  هذه  من  اخلروج  لهم  ميكن  ول  اجلمعي، 

عرب حتول اجتماعي، وان تبدت ظروف تبعد البع�ض من 

املعا�رشين لهم من الندماج فيه، ما يعني اأن املعا�رشة 

و�صعية  تنتج  التي  هي  ذاتها،  حد  ويف  وحدها،  لي�صت 

 .
)19(

متجان�صة للجيل«

وجديد هذا التعريف اأنه قارب بني مفهوم اجليل ومفهوم 

العملية  يف  ت�صاركهم  مع   .Social class الجتماعية  الطبقة 

موقعه  على  اجليل  ارتكز  واإن  والجتماعية،  التاريخية 

الرمزي، والطبقة على موقعها القت�صادي. 

وجديده كذلك، اأنه خل�ض املفهوم من الطابع البيولوجي، 

املفكرون  جلاأ  كما  وناجزة،  اآلية  مبحددات  تعريفه  اأو 

الو�صعيون مثل اأوج�صت كونت، ولكنه مو�صول باخلربة 

املو�صوعية للوقت، حني اأ�صار اإىل اأن مقيا�ض عمر جيل 

التغري  بحركة  ولكن  بيولوجية،  بدورة  حتديده  ميكن  ل 

عدم  ي�صتخل�ض  جعله  ما  وهو  �صا�ض،  الأ يف  الجتماعي 

جيل  عمر  حتديد  يف  تعني  اأن  ميكن  كلية  قاعدة  وجود 

ذلك  حاولوا  كثريين  موؤلفني  اأن  اإىل  م�صرياً  معني، 

وف�صلوا. 

بني  مانهامي  ميرّز  مفهومه،  تاأ�صيل  من  مزيد  ونحو 

مفاهيم ثالثة. افرت�ض اأنها تنظم ب�صكل مت�صع العالقات 

Gent حياء وجماعات عمرية معينة: الراق اجليلي ببني الأ

حداث  والأ الثقافية  املوؤثرات  به  ويعني   erational Stratum

راف�صًا  اجليل،  اأع�صاء  فيها  ي�صرتك  التي  الجتماعية 

منها خ�صوعهم لتن�صئة اجتماعية م�صرتكة اأثناء �صنوات 

وميثل   Generational Context اجليلي  وال�صياق  ت�صكلهم، 

بينهم  التقارب  من  نوع  اإىل  ت�صري  لية  اأورّ زمنية  وحدة 

يتعر�صون  يجعلهم  بعينه،  تاريخي  جمتمعي  جمال  يف 

اإمكانية  يخلق  مبا  واخلربات،  حداث  والأ املوؤثرات  لذات 

Generational unit اجليلية  والوحدات  اأفكارهم،  يف  لللتقارب 

ties ويق�صد بها اأن هذا الت�صابه ل يلغي وجود ا�صتجابات 

 .
)20(

خمتلفة بني اأع�صاء اجليل الواحد

جدلية  اإىل  يقود  جيال  الأ تتابع  اأن  اإىل  مانهامي  وي�صري 

لفاعلني  امل�صتمر  الظهور  دام  ما  التاريخية،  للعملية 

النظر فيما هو  اإعادة  القدامى، ملما يتيح  جدد واختفاء 

نزوى العدد 59 / يوليو 2009 

33

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



ا�صتمرارية  ي�صمن  مبا  التجديد.  يف  والرغبة  موجود، 

حول  جيال  الأ بني  التوافق  عدم  اإىل  بالنظر  املجتمع، 

رث الثقايف والبدائل املقرتحة.  الإ

لدى  �صاهده  جيال  لالأ الوظيفي  البنائي  التوجه  ويجد 

 T. بار�صونز  تالكوت  املعا�رش  مريكي  الأ الجتماع  عامل 

الجتماعي  البناء  من  رابطة  عرب  يعاينها  حني   .Parsons

الجتماعية  الفروق  ا�صتي�صاح  بهدف  وال�صخ�صية، 

باء على جيل  الآ اأثر جيل  جيال، ومالحظة مدى  الأ بني 

ل�صخ�صية  الجتماعية  املكونات  تغري  ومدى  بناء،  الأ

اختالف  ثبات  لإ جيال  الأ ال�صلوك بني  وتباين  كل جيل، 

جليل  جيل  ومن  خر،  لآ طور  من  الجتماعي  ال�صلوك 

، م�صتخل�صا من 
)21(

لبناء بناء  الواحد، ومن  البناء  داخل 

ذلك تعريفا ملفهوم اجليل، حدده باأنه: »ن�صق اجتماعي 

�صخا�ض تربطهم عالقات  متميز، يت�صمن جمموعة من الأ

اجتماعية، وي�صغلون مراكز بعينها، ويتبادلون اأداء اأدوار 

.
)22( 

حمددة يف املواقف الجتماعية املختلفة«

�صكونية  ية  بروؤ ات�صامه  هو  التوجه،  هذا  �صعف  ومكمن 

م  مقورّ �صوى  فيها  يرى  ل  حيث  جيال،  الأ لواقع  جامدة 

مع  ين�صجم  الجتماعي،  وال�صتقرار  والتوازن  للتكامل 

اأهدافه.

)5( املنظور الكوين:

بعداً   اجليل  مفهوم  ك�صاب  لإ حماولة  ويف 

 J. كري�صتيفـا  جوليـا  الناقدة  دعت  كوزموبوليتيا، 

على  قادر  اأدبي،  جيل  على  التحري�ض  اإىل   Kristeva

حمله  برغم  تراه،  والذي  الكونية،  هويته  تكوين 

اإل  املعمورة،  مناطق  خمتلف  من  حملية  ل�صمات 

جيال  الأ اأن يك�صف عن ت�صامنه مع كافة  اإنه ميكن 

موقعها  عني  يف  ويندرج  له،  املعا�رشة  دبية  الأ

الرمزي، مبا يجعله عاك�صا ل�صمات عاملية. 

الكوين  دبي  الأ اأمر هذا اجليل  ولدى كري�صتيفا، ل يتعلق 

ملجتمعاتهم  املخل�ض  اأع�صائه  انت�صاب  بني  بتناق�ض 

القومية  اأدوارهم  عن  بانف�صالهم  اأو  وثقافاتهم، 

واحل�صاري  الثقايف  واإطارهم  الوطنية  وم�صاحلهم 

اخلا�ض، بل عرب احت�صان قيم جمالية م�صرتكة، والعمل 

على هدى منها، وم�صورّغها يف ذلك تواتر التاأثري املتبادل 

العوملي،  الزخم  ت�صاعد  ظروف  يف  راهنًا  ال�صعوب  بني 

كاأحد   Literal Penetration دبي  الأ التنافذ  ظاهرة  وتنامي 

جهود  بف�صل  ال�صائدة،  احل�صارية  املثاقفة  جتليات 

دبية التي تقرع اأبوابًاَ كانت مو�صدة  بداعات الأ ترجمة الإ

داب، وتزايد اأعداد الكترّاب الذين يبدعون  على خمتلف الآ

اأدبا بلغات اأجنبية، وهو اأدب ل يقت�رش دوره على ت�صكيل 

رافد يف التيارات الثقافية ال�صائدة، بل يكمن اأ�صا�صًا، براأي 

كري�صتيفا، يف مواجهة مراكز الهيمنة الثقافية بخطابها 

خر، ناهيك  حادي املفتقر اإىل مبداأ احلوار واحرتام الآ الأ

الالفت  والتدفق  والن�صاء،  املهاجرين  اآداب  تنامي  عن 

نني، مع ظهور اآلية الن�رش  دب النرتنت واإبداعات املدورّ لأ

.
)23(

داب الدولية لكرتوين، وتزايد روابط الآ الإ

اجليل  حول  كري�صتيفا  فكرة  تراود  يبدو  قد  وللوهلة، 

دب العاملي«، الذي �صاغه  دبي الكوين مع مفهوم »الأ الأ

ملاين جوته ال�صاعر الأ

 Goethe W. يف العقد الثالث من القرن التا�صع ع�رش، كمفهوم 

دب القومي«. ذلك اأن انق�صام اأملانيا  م�صاد مل�صطلح »الأ

اإىل  به  حدت  متناف�صة  اإقطاعية  دويالت  اإىل  وقنذاك 

من  اأملانيا،  يف  القومي  دب  الأ فكرة  عن  النظر  �رشف 

يندرج حتت هذا امل�صطلح، ما  اأدبا  اأنها ل متتلك  حيث 

دب العاملي«، كموؤ�رش على  هداه اإىل املناداة » بحقبة الأ

ن�صاين العام.  التطور التاريخي والجتماعي والإ

دبي الكوين ككتلة اإن�صانية  اأما كري�صتيفا، فتعاين اجليل الأ

ها  اأع�صاوؤ ي�صعر  واملجتمعات،  الثقافات  خمتلف  من 

�صكال  لالأ نرثوبولوجية  الأ الوحدة  اإىل  بالنت�صاب 

التخيلية، وحيث يف القلب من هذا اجليل، تقوم جتمعات 

دب، وت�صرتك  وطنية واإقليمية وعاملية تعمل يف جمال الأ

ح�صا�ض  هداف العامة والرموز وتبادل املعلومات والإ يف الأ

بالت�صامن، وتو�صيع نطاق املبادلت والتدفقات العاملية 

اطراد حجم  بداع، عن طريق ترجمته ون�رشه، موردة  لالإ

ونفوذ هذا اجليل وتعدد اأدواره وقنواته، من مثل حماية 

حلقوق  املنظمة  القواعد  و�صمان  دبي،  الأ املوروث 

دب،  بالأ ال�صتغال  يف  التعبري  حرية  وكفالة  امللكية، 

.
)24(

وامل�صاركة يف تنظيم املعار�ض الدولية

وي�صار هنا اإىل اأنه، ومهما كانت النتقادات التي ميكن 

ه اإىل هذه املنظورات التي قاربت مفهوم اجليل،  اأن توجرّ

فاإنها فتحت جمالت للبحث، وجنحت بهذا القدر اأو ذاك 

واإن  جيال،  الأ ظاهرة  لتف�صري  الت�صورية  الفجوة  �صد  يف 

جاز هنا تقييمها: 

قد  مبا  واحلتمية،  باجلرب  يت�صف  البيولوجي  فاملنظور 

جيال،  الأ لق�صية  املخلرّ  التب�صيط  من  �رشب  اإىل  يف�صي 

واإىل �صوغ تعميمات خاطئة حول �صلم املواهب الطبيعية، 

ملانية،  وهو ما اأ�صهم يف و�صع املهاد النظري للفا�صية الأ

Holocaust Generat « ووتاليا للحديث عن » جيل الهولوكو�صت
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tion كموا�صلة للتذكري مبذابح اليهود. 

 P. Bourdieu ديو  بيريبور  الفرن�صي  الجتماع  عامل  ويقررّ 

ب�صحة فر�صية تذهب اإىل التدليل على اأن العمر كمعطي 

نتاج  واأنه  فيه،  التالعب  اأو  التحكم  يجري  بيولوجي، 

متنوعة  اأ�صكال  ويتخذ  التاريخ،  عرب  يتطور  اجتماعي 

بني  احلدود  اأن  يعني  مبا  الجتماعية،  حوال  الأ ح�صب 

اأو ال�رشائح العمرية اعتباطية، »فنحن ل نعرف  عمار  الأ

اأي �صن تبداأ ال�صيخوخة، مثلما ل ميكننا تقدير متى  يف 

.
)25(

يبداأ الرثاء وينتهي الفقر«

ويبدو تركيز املنظور الثقايف على حيثيات روح الع�رش 

اأهمية  اإبالء  عدم  ح�صاب  على  قائمًا  اجليل،  ت�صكل  التي 

واجبة للمعطيات الجتماعية املوؤثرة فيه. 

اأما منظور النخبة، فاملالحظ تباين وجهات النظر حوله: 

ومن  الدميقراطية،  الفل�صفة  مع  يتعار�ض  يراه  من  بني 

يعتربه اأمراً مرغوبا ب�صبب املزايا الوظيفية التي يفرت�ض 

اتخاذه  امكان  يعني  ما  للمجتمع،  النخبة  حتققها  اأن 

كحجة يف رف�ض اأية مبادرات جمعية. 

تعدد  فرغم  ال�صو�صيولوجي،  املنظور  يخ�ض  وفيما 

جيال  وتباين اجتاهاته، وحماولته ك�صف العالقة بني الأ

اأطره  فاإن  الجتماعية،  التاريخية  مرحلته  وتعبريات 

النظرية وحمدرّداته املنهجية مل ت�صتوف، بعد، لياقتها. 

اأطلق  مما  فيقرتب  كري�صتيفا،  لدى  الكوين  املنظور  اأما 

 .Macdonalidization املْكدلة«   «  G. Ritzer ريتزر  جورج  عليه 

القائم على  مريكية،  خذ باأ�صلوب احلياة الأ وعني بها الأ

بو�صفه  واملنتجات،  ن�صطة  الأ لكافة  القيا�صي  التوحيد 

.
)26(

تر�صيداً ملختلف جمالت احلياة يف املجتمع احلديث

اجليل  عن  كري�صتيفا  مفهوم  ي�صهم  اأن  هنا  واخل�صية 

دبي الكوين يف فر�ض اأمناط و�صيغ وتقنيات بالغية  الأ

انتقالها  القيا�صي عليها، مع  التوحيد  بعينها، وممار�صة 

من حمطة الن�صوء اإىل مواقع اأخرى، وهو ما رف�صه الناقد 

الرو�صي ميخائيل باختني M. Bakhtine. حني ذكر: »اأن فكرة 

خذ يف  الأ اآخر، دون  اإىل  اأدب  اأدبي من  اأي نوع  اقتبا�ض 

واإمكاناتها  املحلية،  التقاليد  ودور  خ�صائ�ض  العتبار 

يف احت�صان النوع اجلديد، وتقبلها له اأو رف�صها تطبيقه، 

 .
)27(

من �صاأنها اأن تثري �صكوكا جدرّية«

اأطلقته  الذي  الكونية  توجه  يظل  ورغمه،  ذلك  ومع 

دبي، ل يتوقف عند  كري�صتيفا، يعني اأن مفهوم اجليل الأ

حدرّ معني، بل هو ما�ض اإىل اآفاق جديدة يف ظروف عامل 

املعرفة. 

* اإ�شكالية التعريف: 

ويف املعجم العربي، يتحدد مفهوم اجليل لي�صمل �صنفًا 

مة  الأ اأو  القرن.  اأو ثلث  الزمان  القرن من  اأو  النا�ض،  من 

اأحيان  يف  خلدون  ابن  وا�صتخدمه  معينة،  بلغة  تخت�ض 

ف�صول  عناوين  من  نتبينه  ما  وهو  »ال�صعب«.  مبعنى 

واحل�رش  البدو  اأجيال  اأن  يف  »ف�صل  املقدمة:  يف  له 

طبيعية«، و» ف�صل يف اأن جيل العرب يف اخللقة طبيعي«. 

وانتقلت الكلمة من الدللة على اأجنا�ض الب�رش، لت�صري اإىل 

جماعات العمر املتقارب يف فرتة زمنية حمددة، وهو ما 

اعترب نقله ا�صطالحية ترتبط بفل�صفة التاريخ وت�صوراته 

احلديثة. 

يف  ب�صهم  كموؤ�رش  برز  فقد  دبي«،  الأ »اجليل  مفهوم  اأما 

بداعية  فهم وتف�صري ن�صوء وتطور وا�صمحالل التيارات الإ

يف �صياقات تاريخية واجتماعية معينة، وللتعرف على 

عالقات اجلماعات املبدعة يف ا�صتمراريتها وتغريها. 

ورغم �صيوع ا�صتخدامه، فاإن تعدد واختالف املعاين التي 

ما  وغام�صًا،  ملتب�صًا  مفهومًا  منه  جعل  عليه،  اأ�صفيت 

اأداة  باعتباره  با�صتبعاده،  املجاهرة  اإىل  بباحثني  حدا 

دبية، وعدم دقة مقاربة �صريورتها.  لت�صطيح الظاهرة الأ

ويف هذا ال�صدد، يرى زكي جنيب حممود اأن :« يف م�رش 

وربية،  الأ داب  الآ يف  نظرياً  لها  اأعرف  ل  اأدبية  بدعة 

اأ�صا�ض  على  و�صباب  �صيوخ  اإىل  دباء  الأ يق�صموا  اأن  وهو 

فهمنا  لْو  اأيدينا  بني  ي�صتقيم  مر  الأ وكان  عمار..  الأ

دب  دب مبعنى اآخر، ف�صيوخ الأ ال�صباب وال�صيخوخة يف الأ

ويف  دب،  لالأ فهمهم  يف  معني  نهج  على  �صاروا  من  هم 

دبي، حني يكون ذلك النهج  بداع الفني والأ معيارهم لالإ

فيمن  عندئذ  فرق  ول  منذ حني،  القواعد  به  ا�صتقرت  قد 

تاأخرت،  اأو  ال�صن  بهم  تقدمت  النهج، بني من  هذا  ينهج 

نهم يالحقون الزمن من قفاه  دب لأ فكلهم )�صيوخ( يف الأ

و�صباب  والو�صائل،  هداف  الأ يف  بال�صلف  يتاأثرون  اأو 

دب هم من خلقوا مدر�صة جديدة، بها يناه�صون النهج  الأ

القدمي ال�صائد، ول فرق عندئذ بني من تقدمت بهم ال�صن اأو 

دب، اأو نبات جديد تتفتح  تاأخرت، فكلهم )�صباب( يف الأ

دب  الأ يف  البتداع  اأدباء  ان  والهواء.  لل�صم�ض  اأكمامه 

جنليزي خالل القرن التا�صع – مثاًل كانوا يف جمرى  الإ

دب �صبابًا ن�رشاً، تتفجر احلياة اجلديدة من �صطورهم،  الأ

ول�صنا ن�صاأل بعد ذلك كم كان عمر وردز ورث حينئذ. اأو 

عمر كولردج – فليكن عمره ما يكون يف ح�صاب ال�صنني، 

.
)28(

لكنه �صباب يف خلقه واإنتاجه«
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اأطلق عليه زكي جنيب حممود هنا »بدعة«،  اأن ما  على 

اإىل �صيطرة منط خا�ض من العالقات العائلية،  قد يوعز 

ي�صود ومل يزل يف املجتمع العربي، ويتخذ �صكل عرفان 

اإليها  تلجاأ  اأ�صا�صية  كو�صيلة  الكبار،  نحو  ال�صغار  من 

الثقافة التقليدية ل�صبط وقائر التغيري، واملحافظة على 

ا�صتقرار النظام الجتماعي القائم على النمط ال�صائد يف 

�رشة وتوزيع الرثوة وال�صلطة واملكانة، ومن ثم،  تركيب الأ

وروبية،  الأ النمط غري موجود يف املجتمعات  ن هذا  فالأ

دباء اإىل �صباب و�صيوخ قد تكون غري  »فبدعة« تق�صيم الأ

متوافرة يف اآدابها. 

ومع زكي جنيب حممود، رف�ض الفيل�صوف املجري جورج 

حماولت  اأن  معترباً  اجليل.  مفهوم   G. Lukacs لوكات�ض 

واإخفاء  التمويه  اإىل  تعمد  عربه  دب  الأ تاريخ  درا�صة 

مقولة ارتباط هذا التاريخ بالطبقات الجتماعية، ومن 

م�صطلح  وهو  باجليل،  عليه  ا�صطلح  ما  اخرتعت  ثم 

نه ميثل اأداة انطباعية  نه مبهم، ولأ يرف�صه العلم اأ�صال لأ

فاإن  ثم  ومن  زمني،  وخداع  نظري  بانتقاء  ممزوجة 

اآن معًا، مما  ال�صدق فيه ن�صبية وم�رشوطة يف  معقولية 

.
)29(

ينبو بها عن العلمية

اأن   L. Goldmann جولدمان  لو�صيان  تلميذه  يالحظ  كذلك 

على  ما،  جيل  بحياة  دبية  الأ الظاهرة  وتعليل  تف�صري 

م�صتوى املجتمع ككل، هو تف�صري �صائع و�صديد الغمو�ض. 

عن  بالبحث  مر  الأ تعلق  كلما  اأنه  جولدمان  اأو�صح  وقد 

بناء حتتي لتيار اأدبي، و�صلنا، ل اإىل جيل اأو اأمة، بل اإىل 

 .
)30(

طبقة اجتماعية، ومالها من عالقات مع املجتمع

مفهوم  اأهمية  يوؤكد  من  هناك  خر،  الآ اجلانب  وعلى 

�صهام يف فهم احلركات التجديدية يف  اجليل، واإمكانه الإ

، ما حدا مبانهامي 
)31(

دبي املعا�رش تاريخنا الثقايف والأ

جيال ماأخذ  اإىل التنبيه على �رشورة اأن توؤخذ م�صالة الأ

اجلد، باعتبارها نقطة انطالق اأ�صا�صية يف فهمنا للحركة 

املت�صارعة  التحولت  وا�صتيعاب  والفكرية،  الجتماعية 

 .
)32(

يف املجتمع

عرب  عنه  احلديث  تواتر  يف  جليًا  الهتمام  هذا  ويت�صح 

»جيل  عن  احلديث  مثل  من  املختلفة،  داب  الآ تاريخ 

الكارثة« اأو »جيل Generation 98» 98 الذي مثل حركة اأدبية 

�صباين،  دب الأ ملن ولدوا بني عامي 1865 و1880 يف الأ

 Beat Lost Generation و» اجليل املتعب«  و» اجليل ال�صائع » 

ال�صتينات«  و»جيل  ال�صمالية،  اأمريكا  اأدب  يف   Generation

 Hip « دب امل�رشي املعا�رش، و» جيل الهيب هوب يف الأ

املا�صي  القرن  ثمانينات  تكون يف  الذي   – Hop Generation

�صل  الأ ذي  مريكي  الأ ال�صباب  من  املتحدة  بالوليات 

يطلق  ما  رواج  وموؤخراً  ال�صود،  باأدب  واهتم  فريقي  الأ

 .
)33(

 Net Generation »نني عليه » جيل املدورّ

دبي،  واإىل جوار املواقف املتباينة حول مفهوم اجليل الأ

تت�صل  دللته،  من  احلدرّ  اإىل  اأدعى  اأخرى  التبا�صات  ثمة 

حتكم  التي  وبالكيفية  معه،  عديدة  م�صطلحات  بتداخل 

تتابع موجاته، ما ي�صتدعي هنا تف�صيلها: 

اأول: م�شطلحات متداخلة: 

فمع اجليل، تت�صاكن قائمة م�صطلحية معربة عن بع�ض 

الطبقات  قبيل  من  ت�صميات  بني  وترتاوح  جتلياته،  من 

علماء  من  هناك  بل  واملوجات،  واملدار�ض  واجلماعات 

اأو  »الفيلق«  م�صطلح  اقرتح  من  املحدثني  الجتماع 

.
)34(

»الكتيبة« Cohort امل�صتخدم يف النظم الع�صكرية

م�صطلح  تبلور  القدمي،  العربي  دبي  الأ النقد  در�ض  ويف 

بوا�صطته  ومت  الرتاجم،  فعاليات  كاإحدى  »الطبقات« 

التمييز بني م�صتويات ال�صعراء والكتاب، وت�صنيفهم من 

حيث اأعمالهم واأخبارهم واألقابهم ونابغيهم يف طبقات 

طبقات  املقامات،  كترّاب  طبقات  ال�صعراء.  )طبقات 

هذا  يف  الزمن  عن�رش  تغليب  اأو  النوادر....(،  اأ�صحاب 

التق�صيم كما فعل ابن �صالم. 

روبري�صكـاربيت  الفرن�صـي  الجتماع  عـامل  ان�صغال  ومع 

R. Escarpit بتنمية مبحث »�صو�صيولوجيا الكاتب« كفرع من 

دب والتقنيات  دب، اأثناء عمله يف معهد الأ علم اجتماع الأ

الفنية اجلماهريية )ILTRM( التابع جلامعة بوردو، لحظ 

دبية،  الأ جيال  الأ تعاقب  ثابت يف  قيا�ض  تواتر  �صعوبة 

والو�صوح،  ال�صقل  يعوزها  اجليل  فكرة  اأن  اإىل  وخل�ض 

Equit» دبي  الأ »الفريق  بفكرة  عنها  ال�صتعا�صة  ففاقرتح 

عمار  الأ خمتلف  من  الكتاب  من  كمجموعة   .»pe Littraire

دبي،  الأ امل�صهد  ولْو كان بينهم ثمة عمر غالب، تت�صدر 

وتت�صل بربوز اأحداث �صيا�صية واجتماعية جديدة، تقوم 

 .
)35(

ب�صوغها وبلورتها

وياأخذ حممد بدوي على �صكاربيت ايالءه اأهمية لتباين 

يجعلها  ما  حداث،  الأ باإزاء  دبي  الأ الفريق  هذا  اأع�صاء 

كيفيات  يف  يتبدى  الذي  يديولوجي  الأ للتمايز  �صاحة 

، واإن جاز القول باختالف 
)36(

ي ملا يكتبه الت�صكيل الن�صرّ

دبي الواحد، بدليل  التوجهات الفكرية بني اأبناء اجليل الأ

دبي يف م�رش بني احلربني العامليتني �صم  اأن اجليل الأ

الوجداين،  التيار  ميثل  كان  فالعقاد  متباينة:  اأ�صواتًا 

الثقافة  ح�صني  وطه  الع�رش،  روح  هيكل  ح�صني  وحممد 
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الليربالية، و�صالمة مو�صى اأدب ال�صعب. لهذا يبدو �رشوريا 

دبي الواحد على  التحرز يف التعامل مع اأع�صاء اجليل الأ

قاعدة التماثل، مهما بدا من مرجعية م�صرتكة اأو توجه 

عام يهيمن على اهتماماتهم، ويكت�صب قدرته على فر�ض 

تقاليده. 

ويقرتح بدوي م�صطلح »اجلماعة« ل كبديل للفريق، واإمنا 

كم�صطلح ميكن حال اإ�صافته مل�صطلح الفريق اأن ينطوي 

كمجموعة  اجلماعة  هذه  ويعرف  اجلدوى.  بع�ض  على 

يديولوجي والهواج�ض  تتميز بوجود تقارب يف املوقف الأ

 .
)37(

دبية، ما يجعل منها معطى عينيًا جم�صدا الأ

ويلقي اأجمد ريان مزيداً من ال�صوء على مفهوم اجلماعة 

والدميقراطية  باحلداثة  ترتبط  يراها  حني  دبية،  الأ

مبثابة  واأنها  �صوات،  الأ متعدد  احلي  املدين  واملجتمع 

�صكال تعبرياً عن جوهر ن�صاط املجتمع، اعتباراً  اأكرث الأ

الفل�صفية  وجمالته  الفكر  بق�صايا  يت�صل  عملها  اأن  من 

الكلي  املوقف  �صياغة  يف  التاأثري  قوية  والعملية 

للمجتمع، وهي تتكون لتعرب يف الغالب عن تيار اأدبي ل 

 .
)38(

دبية ال�صائدة تقبله الجتاهات الأ

منت�صف  لبنان  يف  ظهرت  التي  �صعر(  )جماعة  ولعل 

خم�صينات القرن املا�صي تعد مثاًل جليًا لهذه اجلماعات، 

حني جعلت من ال�صعر ق�صيتها، وبحثت فيه عن ق�صيدة 

العربية  ال�صعرية  احلركة  بني  ج�رشاً  واأقامت  جديدة، 

�صعري حديث،  نقد  الغرب، وكررّ�صت خللق  ونظرياتها يف 

فيما  تيارات  عربها  تخلق  وان  النرث،  ق�صيدة  وبْلورت 

يو�صف  تزعمه  تيار  الرتاث:  مع  التعامل  مب�صاألة  يتعلق 

اخلال يرد الثورة ال�صعرية اجلديدة يف ال�صعر العربي اإىل 

اأدوني�ض  قادة  واآخر  القومي،  التاريخ  يف  التمرد  مناذج 

ياأخذ بالرتاث على اأنه احلا�رش العربي يف تناق�صاته. 

لفت  نحو  على  اجلماعات  هذه  انت�صار  يالحظ  عمومًا، 

خرية، كبديل، رمبا. عن �صعف فعاليات  ال�صنوات الأ يف 

يقوم  واأغلبها  واملدنية،  والنقابية  احلزبية  التنظيمات 

وحدة  على  يتاأ�ص�ض  كونه  من  اأكرث  التجمع،  فكرة  على 

دبية، ف�صاًل عن  بداعية، وتقارب امليول الأ املنطلقات الإ

اأنها مازالت يف طور التخلق، مل تت�صح لها بعد �صماتها 

�صلوبية املائزة وتقنياتها اللغوية الفارقة.  الأ

وقد تتخذ هذه اجلماعات طابعًا موؤ�ص�صيًا وحيثية قانونية، 

مبدعني  وت�صم  دبية،  الأ اجلمعيات  با�صم  يعرف  فيما 

ونقادا وهواة، وتتميز مبرونة بنيتها، على معنى طوعية 

حمكم.  نحو  على  ان�صباطها  وعدم  ع�صويتها،  �صبكة 

�صكال  الأ مواجهة  يف  اجلمعيات  هذه  تقوم  ما  وغالبًا 

جمموعات  ت�صم  والتي  القائمة،  الر�صمية  املوؤ�ص�صية 

بداعات  تكنوقراطية مهيمنة على اإنتاج ون�رش وتوزيع الإ

تلك اجلمعيات على  وت�صكيل معايريها. وتعتمد  دبية  الأ

منظمني ينه�صون بها، ويوفرون اأ�صباب بقائها وتوطيد 

اأركانها وتقدمي اأن�صطتها. 

املدر�صة  عرفت  املعا�رش،  امل�رشي  بداع  الإ م�صهد  ويف 

اإىل  دبية كجماعة تنطوي على قدر م�صرتك يف النظر  الأ

يجعلها  مبا  البالغية،  وتقنياته  ووظيفته  دب  الأ مفهوم 

اأقدر على حتقيق منجزات جمالية مغايرة تكفل �رشعية 

العرتاف بها، وتقرتن عادة مبثال يحتذى ميتلك اأكرث من 

والناطق  الروحي،  ب  الأ ويعد مبثابة  التبليغ،  قوة  غريه 

اإبداعه يكثف الراأ�صمال الرمزي  اأن  بل�صانها، اعتباراً من 

و�صح لدي مدار�ض �صعرية  الذي تقدمه، وهو ما جنده بالأ

اأبو  مدر�صة  الديوان،  مدر�صة  املهجر،  )مدر�صة  معا�رشة 

للو....(

من  ملمح  اإىل  في�صري  دبية«،  الأ املوجة   « م�صطلح  اأما 

من  جمموعة  عند  يتبدى  املتميزة،  دبية  الأ احل�صا�صية 

ع�رش  اإىل  خم�ض  بني  يرتاوح  زمني  مدي  يف  دباء  الأ

خطاأ  على  للدللة  فيا�ض  �صليمان  وا�صتخدمه  �صنوات، 

خذ مبعيار املرحلة الزمنية الواحدة للتعبري عن اجليل،  الأ

اأن نطلق كلمة جيل على  التع�صف هنا  » من  اأنه:  مذكرا 

دباء يف مدى زمني يرتاوح بني خم�ض  الأ جمموعة من 

�صدق اأن نقول  �صنوات وع�رش �صنوات، ورمبا كان من الأ

.
)39(

اأنهم جمموعات اأو موجات يف جيل واحد«

ثانيا: التوزيع اجليلي: 

ولعل ما يزيد من �صعوبة مقاربة مفهوم اجليل، بجانب 

تعاقب  ظاهرة  يخ�ض  ما  املتداخلة،  امل�صطلحات  هذه 

على  املقاربة  هذه  ع  توزرّ اإىل  بالنظر  دبية،  الأ جيال  الأ

جيل  كل  درا�صة  يف  يتمثل  ول  الأ مت�صافرين:  م�صتويني 

ين التزامني، ما يتيح امكانية  على حدة ويف م�صتواه الآ

جيال،  التحدث عما مييزه، والثاين درا�صة تعاقب هذه الأ

والكيفية التي حتكم تواترها، ما يطرح اأ�صئلة من قبيل: 

تتقدم حركته  اأية �صيغة  التعاقب؟ ووفق  يتم هذا  كيف 

عرب الزمن؟ وهل من منطق خفي يحكمه؟

دبي، اأثري جدال فائ�ض حول حتقيب  ويف در�ض النقد الأ

حماولة  غمار  يف  نف�صه،  وجد  حني  دبية،  الأ جيال  الأ

بتعيني  للقيام  م�صطراً  منها،  لكل  مرحلي  متايز  اإيجاد 

اإىل  اأدى  ما  لكل جيل،  ت�صمية  بدء ونهاية، و�صك  زمني 

تعدد وتباين املعايري التي اتخذها لهذا التحقيب، ما بني 

معيار �صيا�صي )جيل الثورة، جيل النك�صة، جيل العبور...(، 
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اأو ح�صاري )جيل التلفزيون، جيل املدونني...(، اأو عمري 

)اجليل ال�صاب، اجليل الو�صيط، جيل ال�صيوخ(. 

دللت  عند  الوقوف  اإىل  الباحثني  من  بع�ض  يلجاأ  وقد 

فرتية ناجزة، تقوم غالبًا على النظام الع�رشي اأو نظام 

ما  على  النوعية  الهوية  طابع  �صباغ  لإ وتوظيفه  العقد، 

وال�صتينات،  واخلم�صينات  ربعينات  الأ جيل  عليه  يطلق 

فيما العقد قد يالئم ال�صوؤون الب�رشية من الناحية العملية 

دبي  الأ بداع  الإ حال  يف  لكنه  التطبيقية،  واملخططات 

اأق�رش من اأن تدون منجزاته تاريخيًا. قد ي�صحرّ اأن عقداًَ 

ما كررّ�ض نتاجًا اأدبيًا مميزاً يرتبط بجيل معني، كاحلال 

بهذه  لي�ض  مر  الأ لكن  م�رش،  يف  ال�صتينات  جيل  لدى 

الكيفية يف تتابع العقود ال�صابقة اأو الالحقة. 

دبية،  جيال الأ من هنا يبدو التبا�ض النظر اإىل موجات الأ

توزيع  اقرتح  لدى �صالح ف�صل، حني  بدا جليا  وهو ما 

اأجيال  اإىل  الع�رشين  القرن  يف  امل�رشي  دب  الأ موجات 

فيه  امل�صاركني  وي�صم  ح�صني  طه  جيل  رئي�صية:  اأربعة 

بني احلربني العامليتني، وجيل جنيب حمفوظ الذي بلغ 

اأْوج ن�صجه خالل احلرب العاملية الثانية، وجيل ال�صعر 

احلر الذي ولد يف الع�رشينات، وجيل ال�صتينات، وان جاز 

القول اأن ما قدمه ف�صل، وباعرتافه، ميثل خطاطه اأولية 

 .
)40(

منقو�صة، حتتاج ملزيد من ال�صقل والتعديل

ولهذا ال�صبب، على كل حتقيب اأن يتاأ�ص�ض بال�رشورة على 

قرب  الأ باملعنى  اإىل تطوير كل مرحلة،  يدفع  اأن  قاعدة 

تتابع  يتم  بحيث  الت�صجيل،  اإىل  منه  نطولوجيا  الأ اإىل 

جيال وظيفيا، مبا ي�صي بتاأكيد النظر اإىل هذا التحقيب  الأ

مبنطق التجادل ل التالغي، وبقيمة التوا�صل ل الفرادة. 

* ت�شور مقرتح:

ها   دبي ل تزال تلفرّ والبادي اأن حماولت تعريف اجليل الأ

ما  وبخا�صة  ورهاناته،  بقوامه  تت�صل  عدة  �صعوبات 

يتعلق با�صتي�صاح مالحمه العامة، تلك التي توزعت بني 

خرى، فلم تفلح  اأعطاء امتياز للبع�ض منها على ح�صاب الأ

�صوى يف الك�صف عن مالمح منعزلة لها، اأو معاينتها عرب 

تداخلها وتداجمها. 

اأربعة  جوانب  خ�صبة  �صامي  يقرتح  ال�صدد،  هذا  ويف 

اأ�صا�صية ت�صهم يف حتديد هذه املالمح: الزاوية الجتماعية 

مع  اجليل  يعي�صه  الذي  الجتماعي  الواقع  �صوء  على 

جيال املعا�رشة له، واملناخ الفكري والعقلي وي�صمل  الأ

ن�صانية  الديناميات الثقافية التي توؤثر عليه، والزاوية الإ

جيال ال�صابقة وموقفه منها وموقفها  وتعني عالقته بالأ

ذات  باملوؤ�ص�صات  والعالقة  العمل  زاوية  واأخرياً  منه، 

 .
)41(

نتاج الذي ميار�صه ال�صلة بنوع الإ

ت�صهم،  بعينها،  مكونات  عن  احلديث  هنا  يجوز  عمومًا، 

بتالحمها، يف �صوغ تركيبة حوارية معربة عن مالمح 

دبي، ترتاءى كالتايل:  اجليل الأ

اأول: منط البناء اجليلي: 

ذلك اأن كل جيل اأدبي يندرج يف اإطار بناء جيلي اأ�صمل 

بداعية ت�صيف  Generational Structure. من كون اأن فعالياته الإ

اأ�صواء  وت�صلط  له،  ال�صابق  اجليل  على  جديدة  معطيات 

على ما يليه. 

بداعية، هناك كذلك طبيعة  واإ�صافة اإىل هذه الفعاليات الإ

ال�صابقة  جيال  الأ اإىل  ما  جيل  بها  ينظر  التي  النظرة 

والالحقة، والتي يراها البع�ض عالقات قطع، ويعاينها 

الروائي  عنها  عربرّ  متنامية،  مو�صولة  كعالقات  اآخرون 

امل�رشي  دب  الأ حركة  »ان  بقوله:  قا�صم  احلكيم  عبد 

كل  ومع  امل�رشية،  احلياة  اكت�صاف حقائق  نحو  �صائرة 

جيل يزداد وعي الكاتب بحقائق هذه احلياة.. قد نختلف 

حول عظمة التعبري عن التجربة عند هذا الكاتب اأو ذاك، 

ولكنا نظل على يقني باأن جيال ما دون �صك اأعظم وعيًا 

.
)42(

باحلياة من اجليل الذي ي�صبقه«

دبية يف  الفي�صل هنا، على اأية حال، هو اإيقاع احلياة الأ

مدى  يتيح  مبا  اخلربات،  وتبادلها  وتفاعلها،  املجتمع، 

مدى  ثم  ومن  بداعية،  الإ احلركة  يف  جيال  الأ م�صاركة 

توا�صلها. 

على  اأما  اجليلي،  للبناء  الراأ�صي  امل�صتوى  على  هذا 

فقي، فثمة يف كل حقبة زمنية اأجيال ثالثة  امل�صتوى الأ

هم: جيل القدامى، وجيل الو�صط، واجليل اجلديد، يحددهم 

اخلم�صني، وجيل  فوق  ما  بجيل  زمنيا  ال�صاروين  يو�صف 

من  اأقل  هم  من  جيل  ثم  واخلم�صني،  ربعني  الأ بني  ما 

ول حتددت معامله وا�صتقرت تقاليده  ربعني. اجليل الأ الأ

واأ�صبح له جمهوره املتذوق، واجليل الو�صط ي�صتمد �صيئًا 

بحكم  وهو  اجلديد،  ثورة  من  وبع�صًا  القدامى  وقار  من 

طبيعته حلقة ات�صال بني اجليلني، اأما اجليل الثالث فال 

يزال يف مرحلته ال�صدميية التي مل تتحدد بعد، وهذا �رشرّ 

.
)43(

قوته و�رش �صعفه اأي�صًا

ية  لروؤ مطالعتنا  مع  و�صوحًا،  امل�صاألة  هذه  تزداد  وقد 

 M. ميد  مرجريت  املعا�رشة  مريكية  الأ نرثوبولوجية  الأ

اأجيال:  ثالثة  به  يوجد  ع�رش  كل  اأن  ترى  والتي   .Meed

بالتقيد  ويتميز   .Post Figuratif ال�صورة  لحق  جيل  اأولهم: 

باء،  الآ و�صطوة  املا�صي،  اإىل  والرتداد  ال�صلف،  بتقاليد 
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عراف  الأ وتفوق  بالالزمنية،  و�صعور  بطريركية،  وتربية 

جيال  الأ من  النمط  نف�ض  عن  والبتعاد  لها،  والوفاء 

ال�صابقة اأو الالحقة، وهو ما ي�صود عادة يف املجتمعات 

Configu- االبدائية والريفية. وثانيهم، جيل متالزم ال�صورة

ratif، ويتميز ب�صطوة الكبار ممن يقررون الطراز ويعينون 

�صمنها  تعرب  اأن  اجليل  هذا  لثقافة  ميكن  التي  احلدود 

عن نف�صها، فهو جيل ي�صتلزم فيه اأي �صلوك جديد تاأييد 

التحول  ظروف  يف  عادة  اجليل  هذا  وينت�رش  الكبار، 

الثقايف، ويتميز بق�رش عمره، وان كان يف هذه الظروف 

ميكن اأن يتخذ اأ�صلوب التمرد على الكبار. 

ية  بالروؤ Prefiguratif. ويتميز  ال�صورة  �صابق  وثالثهم، جيل 

ال�صابق،  اجليل  تاأثريات  حتت  وقوعه  وعدم  امل�صتقبلية، 

وممار�صة التمرد، ورف�ض التقاليد، والتهوين من الرتاث، 

 .
)44(

وات�صاع معرفته التكنولوجية

اإىل  ال�صويل  بكر  اأبو  القدمي  العربي  الناقد  اأ�صار  ولدينا، 

م جيل املحدثني اأو املتاأخرين اإىل  هذه امل�صالة، حيث ق�صرّ

ق�صمني: ق�صم يتابع جيل املتقدمني ويقلدهم، »اإْذ يجرون 

وينتجعون  قوالبهم،  على  وي�صبرّون  املتقدمني،  بريح 

كالمهم«. وق�صم يبتكر معاين مل يعرفها املتاأخرون، وهذا 

عائد اإىل ارتباطهم بالو�صط الذي يعي�صون فيه وي�صدرون 

 .
)45(

عنه

ثانيا: املناخ الثقايف:

بني  الثقافية  اخللفيات  متاثل  عدم  هنا  واملالحظ 

يعك�ض  منها  جيل  كل  اأن  اإىل  بالنظر  دبية،  الأ جيال  الأ

على  وتطراأ  ت�صكيله،  يف  توؤثر  التي  الثقافية  حيثياته 

للبناء  العامة  املالمح  على  الرتكيز  اأو  التاأكيد،  موا�صع 

الجتماعي والفكري ال�صائدين. 

ولعل م�صطلحات مثل ميكانيزمات الرتاث واملعا�رشة، 

الظروف  ور�صد  بعينها،  اأدبية  اإبداعات  مع  والتفاعل 

الفرتة ومزاجيتها، هي  واإيقاع  وال�صيا�صية،  الجتماعية 

التاأثريات  على  للدللة  القاطع  بالتحديد  لي�صت  تعابري 

�رشورية  بدت  وان  دبية،  الأ جيال  الأ لنتاج  الثقافية 

لتاأكيد ب�صمات كل جيل، وا�صتي�صاح ح�صا�صيته اجلمالية 

والفكرية املتميزة.

و�صح، يف هذا ال�صدد، يبدو يف كيفية تعامل  واملثال الأ

جنبية، حيث هناك من تلقى من  داب الأ كل جيل مع الآ

داب مُلعا جانبية عار�صة، وتوقف عند �صطوحها،  هذه الآ

اأخرى وقفت على  واأجيال  فادة،  رْب والإ ال�صرّ وامتنع عليه 

الدرا�صة  اإىل  نقلها  جتاوز  مبا  وفعاليتها.  كفاياتها 

بداع،  الإ على  املحر�صة  املتجددة  فالهوية  الناقدة، 

 .
)46(

 J. Raichman  بتعبري جون را�صمان

داب  فادة من روافد هذه الآ بل انه ميكن مالحظة تباين الإ

دبي الواحد، وهو ما عربرّ عنه ذلك  جنبية يف اجليل الأ الأ

يف  املا�صي  القرن  ثالثينات  بداية  جرى  الذي  التناظر 

ويل من جملة )الر�صالة(،  عداد الأ م�رش على �صفحات الأ

دبية الفرن�صية، وبني عبا�ض  بني طه ح�صني ممثل الذائقة الأ

عنوان  حتت  �صك�صونية،  جنلو  الأ الذائقة  ممثل  العقاد 

)لتينيون و�صك�صونيون(. 

متايز  توؤكد  عالمات  عن  بالبحث  يتعلق  هنا  مر  والأ

من  اأكرث  اأو  لواحدة  خا�صعة  تبدو  والتي  جيل،  كل 

ون�صوئها  م�صادرها  وتعقب  الثقافية،  اخللفيات  هذه 

وتاأثرياتها. 

جيال  الأ خلفيات  حول  املعتمدة  الت�صاوؤلت  جتد  وقد 

جيال  الأ هذه  لتمايز  فهمنا  يعمق  ما  الثقافية  دبية  الأ

وحركة تتابعها، لو ا�صرت�صدنا بنموذج الناقد الربيطاين 

الت�صكيالت  تعاقب  حول   R. Willimas ويليامز  راميوند 

اأن�صاق  عرب  عاينها  التي   .Cultural Configurations الثقافية 

اأو  واملتخلف   .Dominant املهيمن  الن�صق  ثالثة:  ثقافية 

بوا�صطتها  حماول   .Emergent والطارئ   .Residual املتبقي 

الجتماعية  التغريات  لطبيعة  متما�صك  ت�صور  تقدمي 

ت�صكيالت  ظهور  م�صتوى  على  الثقافية،  والتحولت 

جديدة واختفاء اأخرى، وعلى م�صتوى ن�صوء اأو تخلف اأو 

اندحار جتارب ومعان وقيم وعالقات وتاأويالت بعينها 

يف حلظة حمددة.

فلدى يليامز، ثمة ن�صق ثقايف مهيمن وموؤثر، هو الذي 

يحدد طبيعة كل جمتمع وكل حقبة زمنية يف تاريخه. 

واإىل جوار هذا الن�صق املهيمن، يتواجد ن�صقان اآخران: 

ميتلك  لكنه  ما�صية،  ثقافة  اإىل  ينتمي  متخلف  ن�صق 

اأن: »  الثقافية حا�رشاً، اعتباراً من  العملية  تاأثرياً يف 

اأية ثقافة ت�صتمل على روا�صب من ما�صيها، لكن مكانها 

، وهو 
)47(

يف العملية الثقافية املعا�رشة موجود بعمق«

اإىل  ينتمي  الذي  املهجور  الن�صق  عن  بعيداً  يجعله  ما 

الطارئ،  الثاين  الن�صق  اأما  ومنقر�صة.  ما�صية  ثقافة 

ه  فيتبدى كمعار�صة للمهيمن اأو كبديل عنه، ما ي�صريرّ

حمددة  حقبة  يف  ثقايف  ن�صق  اأي  ملقاومة  مظهراً 

ال�صائد  مواجهة  من  يتمكن  وقد  جمتمعه.  تاريخ  من 

ن�صق  اإىل  لحقة  حلظة  يف  بدوره  ليتحول  املهيمن، 

ثقايف مهيمن. 
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ثالثا: اللغــــة: 

ذلك اأن املعجم الذي ي�صتخدمه املبدع ميثل اأبرز اخلوا�ض 

كل  عند  املعجم  هذا  فح�ض  باأن  ي�صي  ما  عليه،  الدالة 

جيل ميكن اأن ي�صهم يف ا�صتبانة املالمح العامة املميزة 

وهجني،  وعامية  ف�صحى  من  اللغة  )نوعية  بداعه  لإ

الدللت  الت�صخي�ض،  اجلملة،  اإيقاع  املفردات،  ا�صتخدام 

عالمات  الفني،  التقطيع  عملية  �صطورية،  والأ الرمزية 

الوقف، التداخل بني الفنون الكتابية، الت�صمينات، اخللط 

فعال...(، وكلها موؤ�رشات يلزم  زمنة يف ت�رشيف الأ بني الأ

م�صتجدات  من  قدمه  وما  جيل،  كل  لدى  عندها  التوقف 

حولها.

مر اأبعد من جمرد النظر اإىل متايز  ومع ذلك ورغمه، فالأ

لفاظ  الأ حول  النزاع  من  نوع  اأنه  على  دبية  الأ جيال  الأ

اإلغاء تعابري كانت �صائدة واإحالل  وتراكيبها، من حيث 

اأخرى جديدة حملها، بل من خالل احليوية الفاعلة للغة 

اأن  ذلك،  مثال  ا�صتخدامها.  بحيوية  املرتبطة  نف�صها 

جيال  اأخرى بالن�صبة لأ الواحدة قد تعني دللت  الكلمة 

خمتلفة، ما ي�صي باأن عمر الكلمات هو عمر الجتاهات 

جيال  الأ عرب  تتحدد  اأدبية،  وتقاليد  ع�رش  يفرزها  التي 

تخ�صع  بل  ناجزة،  تكون  اأن  ميكن  ل  فيما  واملناهج، 

دومًا للتحوير والتعديل. 

على اأن هذا التغيري لي�ض مق�صودا منه تلبية لنزوة، اأو مرد 

رغبة غائية، بل هو �رشورة متليها التحولت الجتماعية 

تغري  اإىل  بدورها  توؤدي  التي  التحولت  تلك  واحل�صارية، 

اإىل معجم جديد  احلاجة  تلح  ثم  التفكري، ومن  اأ�صا�ض يف 

وبهذا  اأي�رش.  توا�صاًل  وينتج  اجلديدة،  فكار  الأ ي�صتوعب 

بداع  الفهم، ت�صحى اللغة احدى قواعد ا�صارات الفرادة يف الإ

دبي لكل جيل، ولي�صت بناء مفرو�صًا من اخلارج. الأ

رابعا: جمهور القراء:

معاينة  اأن  اإىل  بالنظر  اجلمهور  هذا  اأهمية  وترتاءى 

مبدعيه  على  ق�رشناه  لْو  فيما  تكتمل  ل  دبي  الأ اجليل 

هواج�ض  حتركهم  ممن  وقرائه  يه  متلقرّ دون  ون�صو�صه، 

جواز  رغم  م�صرتكة،  تاأويل  واأعراف  متقاربة،  بالغية 

القول بعدم تزامن العالقة بني املبدعني وجمهور القراء 

 .
)48(

حوال يف كل الأ

هذا  اندراج  تزكي  اأ�صا�صية،  ثالثة  افرتا�صات  وثمة 

دبي:  اجلمهور لدى اجليل الأ

ول، اأن اإبداعات كل جيل ل تنف�صل عن تاريخ تلقيها  الأ

بداعات  الإ التي نتجت عنها، فيما تاريخ هذه  وقراءتها 

هو، على وجه الدقة، تاريخ تلقِّيها وجت�صيداتها املتالحقة 

بداعات ل تفهم دون اأخذ حتققاتها  عرب التاريخ، حيث الإ

وجت�صداتها بعني العتبار.

من  يفلت  والقراءات  التلقي  تاريخ  حتليل  اأن  والثاين، 

مزاعم النزعة الفردية الذاتية، حيث اأمناط التلقي لي�صت 

مادامت  عام،  جماعي  اأفق  عن  تن�صاأ  بل  متامًا،  ذاتية 

وحتركها  واحد،  تاريخي  اأفق  عن  ت�صدر  القراء  جماعة 

هواج�ض بالغية مثيلة، وا�صرتاتيجيات للقراءة، ما ي�صمح 

بالو�صول اإىل نتائج م�صرتكة وتاأويل مت�صابه. 

والثالث، اأن فعل التلقي والقراءة يف كل جيل ل يتحقق من 

خالل التفاعل بني ن�صو�صه وقرائه فح�صب. بل من خالل 

املتعاقبة،  التلقي  واأمناط  القراء  جماعات  بني  التفاعل 

اأي اأنه يتحقق من خالل التفاعل بني الن�صو�ض والقراء، 

 .
)49(

�صواء منهم الالحقني اأو ال�صابقني اأو املعا�رشين

ن  كمكورّ اندراجه  م�رشوعية  القراء  جمهور  يجد  وهنا 

ون�صو�صه،  مبدعيه  بجانب  دبي،  الأ للجيل  اأ�صا�صي 

مدى  يحدد  الذي  هو  ناحية،  من  اجلمهور،  اأن  بحيثية 

الفرن�صي  الناقد  عاينه  ما  وهو  الن�صو�ض،  اأهمية 

األبريميمي  A. Mémmi حني ذكر اأن ا�صتقبال القراء للن�ض 

واأن  اأهميته.  م�صتوى  وا�صحة على  دالة  ي�صكل  اأن  ميكن 

اأحد العتبارات املهمة  العالقة بني الن�ض وقرائه متثل 

حتدد  فهي  ثم  ومن  اعتباره،  يف  املوؤلف  ي�صعها  التي 

م�صريه بطريقة مو�صوعية، بل وت�صهم يف حتديد موقعه 

 .
)50(

بداع على خرائط الإ

ومن ناحية اأخرى، فاإن فعل القراءة يعد مبثابة احتمال 

من بني احتمالت الن�ض الكثرية واملختلفة، مادام الن�ض 

دوما  يجعله  مبا  �صارات،  والإ العالمات  من  كونًا  ي�صكل 

القراءات  اختالف  ات�صل  وان  والتاأويل،  للتف�صري  قاباًل 

وذائقة  املعرفية،  نظمة  والأ الثقافية  الف�صاءات  بتباين 

القارئ وخربته ومعايري وقيم قراءته، مبا يعني امكان 

على  والتعرف  جيل،  كل  يف  القراء  حرية  مدي  ا�صتبانة 

اأجواء الدميوقراطية اأو ال�صتبداد ال�صائدة. 

خام�شًا: الو�شائط الفّنية: 

اأي جيل  اإبداعات  تواجد  امكان  بعدم  يتعلق  مر هنا  والأ

اأدبي، خارج اإطار تطوير و�صائل للطباعة والن�رش والتوزيع 

والتوثيق، تتولها دور الطباعة والن�رش واملكتبات، وهي 

للمجتمع،  احل�صارية  الجنازات  �صمن  تدخل  و�صائل 

ن�صطتها،  لأ امل�صكلة  للقواعد  وفقًا  فعالياتها  ومتار�ض 
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دبي. وتعمل على ر�صد النتاج الأ

القادمة،  دبية  الأ جيال  لالأ بالن�صبة  اأهميتها  وتزداد 

الكتاب  وعامل  اللكرتوين  الن�رش  تواتر  مع  وبخا�صة 

نواع  الأ حتريك  على  يقوم  الذي   .Dynamic Book الدينامي 

زوايا  ومن  م�صبوق،  غري  نحو  على  ومفرداتها  دبية  الأ

ومواءمة  مْزج  تعتمد  لها  ح�رش  ل  وباأ�صاليب  خمتلفة، 

ن�صو�صها.

اأعمال  وجود  الو�صائط،  هذه  اأبرز  من  فاإن  كذلك 

النتاج،  هذا  تر�صد  للرتاجم  ومعاجم  ببليوجرافية 

درا�صة  يف  الباحثني  على  يي�رشرّ  مبا  وت�صنرّفه،  وت�صجله، 

وجهدهم،  وقتهم  ويخت�رش  مهمتهم،  دبية  الأ جيال  الأ

بداعات كل جيل.  ويقدم �صورة دقيقة لإ

�شاد�شا: اجلماعات الو�شيطة: 

ويف ميدان علم اجتماع الت�صال اجلماهريي، ي�صتخدم 

من  على  للدللة   .Gate Keepers املنافذ«  »حرا�ض  مفهوم 

ي�صتقبلها  التي  الت�صالت  اأنواع  باختيار  يقومون 

فادة منه. اإذ تتو�صط بني  اجلمهور، وهو ما ميكن هنا الإ

دبي واملجتمع الذي ينتمي اإليه جماعات و�صيطة  اجليل الأ

بواب  الأ وحمرري  النقاد،  من  تتكون   .Intermediate Groups

عالمية، واأع�صاء اجلمعيات  دبية ومقدمي الربامج الإ الأ

املتخ�ص�صني  كادمييني  والأ املهتمة،  واللجان  دبية،  الأ

دب، والنا�رشين واملوزعني، وموؤ�ص�صات الدرا�صات  يف الأ

املوؤمترات  وم�صوؤويل  الرقابة،  واأجهزة  والبحوث، 

بالن�صبة  مهمة  اأدواراً  تلعب  جماعات  وكلها  والندوات، 

دبي، من حيث تزويدها للمبدع بتقييم  بداع الأ لعملية الإ

عمله وتقبله، وخ�صائ�ض املبتكر منه وتبنرّيه، ما يرتتب 

على اآرائها تزويد املوهوبني باملوؤازرة والعرتاف. 

تكوين  اجلماعات يف  تاأثري هذه  يت�صح  الكيفية.  وبهذه 

الراأي العام القارئ، وهو ما ميكن اأن ي�صكل اأحد معايري 

دبية.  جيال الأ حتديد الهوية الفنية والفكرية لدي الأ

ة  �صويرّ متثل  اأن  ميكن  املكونات  هذه  فاإن  املجمل،  ويف 

اجليل  ملفهوم  جمتزاأة  غري  �صاملة  ية  روؤ يكفل  ت�صورا 

دبي، وتك�صف عن عالقته مع الظروف الكلية التي يعي�ض  الآ

�صهام يف مقاربة تتابع  يف اإطارها، ناهيك عن امكان الإ

جيال وتوا�صلها.  الأ

دبي، ونتحدث  ها نحن نتقدم يف م�صاءلة مفهوم اجليل الأ

عن قوامه ورهاناته، مبا قد يي�رش النتقال من م�صتوى 

طريق  عن  التطبيقية،  املعاينة  اإىل  النظري  احلديث 

اختباره كموؤ�رش يف التعبري عن وجوده، وكمجال ميار�ض 

دبي، وكو�صيلة ي�صتطاع  من خالله فعالياته يف الدر�ض الأ

بها الك�صف عن اإمكانات هذا الدر�ض، مبا قد يتيح فر�صة 

دبية، ول �صك يف اأننا  فهم اأكرث جدة ملقاربة امل�صرية الأ

نكون بهذا اأمام بحث اآخر، وا�صكال جديد. 
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القاهرة.  الرواية.  زمن  ع�صفور:  جابر   : يراجع  ال�صتينات«.  جليل  املتجرد 

�رشة ، 1999، �ض �ض35- 35. مكتبة الأ

التلقي ملقامات  اأمناط  – بحث يف  والتلقي  املقامات   : نادر كاظم   -49

للدرا�صات  العربية  املوؤ�ص�صة  بريوت،  احلديث.  العربي  النقد  يف  الهمداين 

والن�رش، 2003، �ض 23.

.Memmi, A.: Problémes de la Sociologie de la litérature, Paris, PUF, 1983, P. 301 -50

نزوى العدد 59 / يوليو 2009 

42

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



43

 على اأن تاريخ الغرب ا�صتقى ت�صمياته املجازية من التقانات 
رّ
هناك اتفاق َبَدهي

ال�صائدة يف ع�صوره املتعاقبة. واإذ نتحدث عن الع�رش احلديدي، اأو ع�رش املالحة، 

الثقافات وحدها بل  اأذهاننا تلك  ال�صاعات، فاإننا بب�صاطة ل ن�صع يف  اأو ع�رش 

تلك  تقدمي  يف  الع�صور  هذه  جمتمعات  اتبعتها  التي  العديدة  الطرق  اإىل  ن�صري 

الثقافات اإىل العامل ومكانة العن�رش الب�رشي يف هذه العملية. ونحن ندرك جيدا 

غريق القدامى. همية التي اكت�صبها دولب احلياكة لدى الإ مدى الأ

ترجمة: ح�شام اخلطيب جوزيف �شليد  

ناقد واأكادميي فل�صطيني  كلية الت�صالت، جامعة اأوهايو  

املعلوماتية وت�سكيل الثقافة

لــة جمـــاز  م�ساأ

ال�ساعات يف  اآليات عمل  الناجتة عن  الده�سة  اأن    v

املثقفني  األهمت  ع�رص  والثامن  ع�رص  ال�سابع  القرنني 

باجتاه تاأويل طبيعة املجتمع الب�رصي والك�ن باأكمله 

على اأنها خا�سعة للعقل وبالتايل للتنب�ؤ بامل�ستقبل، 

v واأ�سبه بفلتات ي�ّجه حتريكها �سانع حاذق



حكاية  اإىل  بب�صاطة  همية  الأ هذه  ترجع  ل  فمثال 

�صغلت  التي  ة،  ودي�صرّ الأ يف  اأولي�صو�ض  زوجة  بنبليوبي 

نف�صها بحوك القما�صة طوال فرتة انتظار عودة زوجها، 

غريق رفعوا هذه املهنة اليدوية،  واإمنا ترجع اإىل اأن الإ

التي هي مهمة بحد ذاتها، اإىل م�صتويات روحية ترمز 

اإىل ما ي�صنعه القدر يف حوك م�صري حياة النا�ض. كما 

نعلم اأن الده�صة الناجتة عن اآليات عمل ال�صاعات يف 

املثقفني  األهمت  ع�رش  والثامن  ع�رش  ال�صابع  القرنني 

باجتاه تاأويل طبيعة املجتمع الب�رشي والكون باأكمله 

للتنبوؤ بامل�صتقبل،  للعقل وبالتايل  اأنها خا�صعة  على 

)1(
ه حتريكها �صانع حاذق. واأ�صبه بفلتات يوجرّ

بنى  جفر�صون  توما�ض  اأن  نذكر  واحد  مبثال  واكتفاًء 

الواردة  احلقائق«  »ثوابت  املجاز  هذا  اأ�صا�ض  على 

لة  الآ اإن  ثم  ن�صان.  الإ حلقوق  مريكي  الأ عالن  الإ يف 

البخارية عجلت حدوث الثورة ال�صناعية ولكنها اأي�صا 

ن�صانية  دفعت �صيغموند فرويد لو�صع ت�صور للنف�ض الإ

لة البخارية بت�صور  م�صتٍق من اخرتاع جيم�ض وات لالآ

اأنه  على   ego نا  والأ للغليان  مرجل  اأنه  على   id الهو 

اأنه  على   superego على  الأ نا  والأ بالطاقة  يدار  قطار 

دولب قيادة �صابٍط للم�صرية. وللحا�صوب يعود الف�صل 

يف اإقبال ورثة فرويد على اعتبار ذواتهم اأ�صبه بدوائر 

والربجميات   Hardware العتاد  اأي  ال�صلبة  �صالك  الأ من 

.Software الع�صبية

الت�صميات  بني  نراوح  زلنا  ما  هذه  اأيامنا  ويف 

املختلفة حلقبتنا التاريخية بحيث مل تثبت اأية ت�صمية 

مقرتحة مثل: احلقبة ما بعد ال�صناعية، ع�رش التقانة 

 .The Micro Revolution ثورة املايكرو ،Technetronic ،النرتونية

جمتمع �صبكة الت�صال The Network Society. بل حتى ع�رش 

احلا�صوب. وكل هذه الت�صميات تنبثق من ت�صورات ثورة 

التقانة. اإل اأن اأقواها على ال�صمود تلك امل�صميات التي 

عالم باملعاجلة احلا�صوبية Processing. اأي مثال  تقرن الإ

ع�رش الت�صال The Age of Communication اأو احلقبة الرقمية 

اأو ثقافة الت�صال. وتطغى على جميع هذه   ،Digital Era

والتخزين  البثرّ  على  الرتكيز  اأهمية  تقريبا  الت�صميات 

معريف  نظام  هي  املعلوماتية  اأن  واحلق  والرتميز. 

معاجلة  ومن  والت�صال،  املعلومات  علم  من  انبثق 

املعلومات، ومن ت�صغيل اأنظمة املعلوماتية، وجميعها 

اأتت ا�صتجابة لقفزات مثل هذه املجازات. 

ونحن نعلم بالطبع اأن جميع التقانات الب�رشية تنبثق 

النظر  ق�رش  من  واأن  املجتمع  اأح�صان  يف  وتت�صكل 

وهي  ن�صنع«  اأن  على  »مبقدرتنا  احلتمية  اإل�صاق 

العبارة التي ا�صتخدمها اأر�صطو لتعريف التقانة. وحني 

نتحدث عن التقانات يف ت�صكيلها للثقافة ينبغي اأي�صا 

التي  الطرق  عن  اأي  العك�صي  اجلانب  عن  نتحدث  اأن 

تنتهجها الثقافة لت�صكيل التقانات.

التقانة والثقافة هما مفهومان متقلبان،  فاإن  وهكذا 

املجاز.  اإىل  نعمد  اأن  بد  ل  كلتيهما  احلالتني  ويف 

على  مقدرتنا  اإزاء  بالدوار  ُم�صابون  نحن  اإذ  واليوم 

وهو  للتقانة،  ولوية  الأ نعطي  املعلومات،  معاجلة 

الثقافة  العر�صي للمعلومات مع  حتزرّب باٍد يف قرننا 

Information Culture. حيث  حتت عنوان ثقافة املعلوماتية 

ال�صم.  �صفة  هو  امل�صطلح  من  هم  الأ اجلانب  يبدو 

جمموعة  الثقافة  يعتربون  النا�ض  جمهرة  اأن  ومع 

علماء  اأن  نرى  والعادات،  �صافات  والإ التقاليد  من 

والذكاء  الب�رشية،  املعرفة  مثل  التخ�ص�صات  من  عدد 

والبيولوجيا  التطوري،  حياء  الأ وعلم  ال�صطناعي، 

ن  الآ يَرون  اجلماعية  الت�صال  واأنظمة  اجلزيئية، 

 )Turing’s Man( تيورنغ  منط  ح�صب  الب�رش  من  كاًل  اأن 

وثقافاتهم يوؤدون وظائفهم من خالل كونهم »معاجلي 

معلومات«. ولكن مبا اأن هذه امل�صابهات املعلوماتية 

تفر�ض نف�صها على وعينا، ينبغي اأن نعرتف اأن هناك 

جمازا قوي ال�صلة بالديناميكا احلرارية، يعترب اأ�صا�صا 

اأُ�صيف  املعلوماتية.،  املعاجلة  يف  عديدة  لفتوحات 

يف  ع�صوية  اأ�صد  جمازات  اإىل  العنان(  اأ�صل�ض  )ورمبا 

اإىل  ال�صبق  من  بد  ل  اأنه  يعني  وهذا  الثقافة.  جمال 

املعلوماتية  وتقوي�ض  الفو�صى.  على  النظام  فر�ض 

على  العالمات  �صاأن  واإعالء  املعاجلة،  خالل  من 

الفو�صى مثلما يحدث يف جمال الئتالفات الكال�صية 

يامنا  للديناميكا احلرارية، نرى اأن املجال الع�صوي لأ

هذه يخ�ص�ض مزيدا من الوزن للتنظيم الذاتي، وخلق 

واإبراز املعنى من قطاعات  الفو�صى  املعلوماتية من 

ثقافية غري متوقعة. وال�صتناد اإىل هذه النقلة املجازية 

ميكن اأن يدفع املعلوماتية اإىل اإدراٍك مفهومي اأف�صل 

يو�صح كيف اأن ثقافة تو�صف عادة باأنها مت�صلبة من 

اأن حتافظ على متا�صكها، وكيف  جراء ماديتها ميكن 

ل ولكنها اأي�صا ميكن  اأن الثقافة ل ميكن فقط اأن ت�صكرّ

تعنى  معلومات  معاجلة  خالل  من  ذاتها  ت�صكل  اأن 

لية  نظمة الآ باأنظمة العي�ض وطرقه بقدر ما تعنى بالأ

لكرتونية. والإ
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معاجلة املعلومات والقت�شاد املادي

الثقافة  على  املبنية  امل�صابهات  ا�صتنتاج  قابلية  اإنرّ 

ًا على املقاومة فح�صب، بل يكون يف  لي�صت اأمراً ع�صيرّ

هي  التقانة  اأنرّ  هو  واحد  ل�صبب  ولو  كا�صفًا،  الغالب 

�صا�صية التي تربط الب�رش بالعامل الطبيعي.  الواجهة الأ

وا  يغريرّ اأن  جلدتنا  اأبناء  ي�صتطيع  التقانة  خالل  ومن 

بداأت  عملية  وهي  حولهم،  من  البيئة  وكذلك  اأنف�صهم 

اعُتربت  طبيعة  حول  املجازات  خالل  من  الغرب  يف 

وفًقا  وفو�صوية.  ومعادية  قا�رشة  ها  اأنرّ البدء  منذ 

الربوت�صتانت ومادية  اأخالقيات  لكتاب ماك�ض ويرب: 

الفو�صى  عن  باأنف�صهم  الكلفينيون  ناأى  الراأ�صمالية، 

خالل  من  للطبيعة،  املك�صوفة(  )الع�صوائية  ال�صاملة 

حماولة جتاوز الاليقينية اإىل النظام وفر�ض ال�صبط. 

�صا�صية، التي هي اأهم تقاناتهم  وكانت اللغة اأداتهم الأ

ولية واملوؤلفة من نظام من الرموز العتباطبة التي  الأ

ميكن فكاكها عن الواقع الذي متثله. وتلك اللغات التي 

اأكرث  لرموز  دائًما  املجال  تف�صح  طبيعية  ها  اأنرّ ُيزًعم 

ا�صطناًعا واأكرث تعقيًدا من خالل وحدات قادرة على 

من  وكذلك  لها،  نهاية  ل  وتع�صفات  ت�صكيالت  توليد 

لت احلرارية،  �صافات التي تولرّدها طاقة الآ خالل الإ

حتويل  اإىل  التعليم  واأنظمة  والرموز  اللغات  ت  اأدرّ

واأنظمة  الزيف  من  واأ�صكال  متاثالت  اإىل  الطبيعة 

م�صطنعة. كما امتدرّت الرغبة يف ال�صيطرة اإىل هند�صة 

»العقالنية«،  ويرب  ماك�ض  اها  �صمرّ التي  املجتمع، 

يف  متثرّل  خطر  ذلك  على  وترترّب  قب�صتها.  واأحكمت 

الطاقة الفائ�صة )اإنرتوبيا *entropy(، حيث اأدى التنظيم 

وحيث  ال�صليم،  الختالف  على  الق�صاء  اإىل  امل�رشف 

اأدى الن�صباط القا�صي للبنى امل�صحوب مببالغة يف 

العقالنية اإىل خطر خنق التجديد واإىل ت�صلب الثقافة. 

واآخر كانت هناك تفجرات قليلة للخروج  وبني حني 

اأو  �صكال  الأ بروز  مثل  من  امل�رشفة  العقالنية  على 

احلركات التي اعتربها ويرب »خارقة« Charismatic والتي 

التحكم.  م�صرية  توقف،  اأن  ل  تخرتق،  اأن  ا�صتطاعت 

النظري  ويرب  لدى  والخرتاق  العقلنة  دينامية  وكانت 

الثقايف للقانون الثاين يف الديناميكا احلرارية املبني 

على اأن كل عمليات حتويل الطاقة تت�صبب يف النتقا�ض 

ية ويرب، رمبا مبناأى عن  اإن روؤ الكوين.  النامو�ض  من 

الزخارف الدينية، مازالت تطبع افرتا�صاتنا الثقافية 

بطابعها.

اإن الندفاع باجتاه التحكم ظهر للعيان يف هند�صتنا 

التجاري  الع�رش  انق�صى  اأن  وما  املادي.  لالقت�صاد 

)ها  ال�صناعي  للع�رش  املجال  وف�صح   Mercantile Age

حتى  اأخرىين(  جمازيتني  ت�صميتني  ن�صتخدم  نحن 

ال�صتخراج  عمليات  ورو�صت  الزمام  هند�صتنا  تولت 

والنتاج والتوزيع. 

والبخار  املاء  طاقة  على  تعتمد  التي  لت  الآ واأدت 

والنفجار الذاتي والكهرباء، اأدت اإىل ازدياد حم�صول 

�صماك  الأ و�صيد  واحلفر  والتخ�صيب  والتعدين  الزراعة 

من  �صخمة  كميات  اإنتاج  من  املعامل  ومكنت 

النقل  �صبكات  انت�صار  �رشعة  طورت  كما  الب�صائع، 

�صواق  بغية ت�صليم املواد اخلام والب�صائع امل�صنوعة لأ

بنيجر  جيم�ض  ي�صري  وكما  با�صتمرار.  وتتو�صع  تتزايد 

�صول التقانية  James Beniger يف كتابه : »ثورة التحكم: الأ

والقت�صادية ملجتمع املعلومات«. اأدى حجم و�رشعة 

حلها  مترّ  التحكم  يف  اأزمات  اإىل  نظمة  الأ هذه  وكمية 

من خالل تقانات املعلوماتية: التمييز والتخ�صي�ض، 

املعاجلة امل�صبقة، الربجمة، ال�صتقالل الذاتي املوزع، 

لية الراجعة، الدمج والتن�صيق مبقيا�ض هائل  التغذية الآ

نظمة التي عاجلت املواد  وقادر على توفري ا�صتقرار لالأ

امل�صنعة مثل: املدخالت والو�صائط واملخرجات. 

ثورة  عملت  �صاليب  الأ هذه  تنظيم  دعم  اأجل  ومن 

التحكم على توريد جي�ض جرار من التقانات امللحقة 

على �صاكلة حت�صني و�صائل الربيد، وقواعد املعلومات، 

دارة  والإ والتغليف،  واملقايي�ض،  وزان  الأ وتوحيد 

الب�رشية وتنظيم املكاتب. وغري ذلك.

اأي�صا  التحكم  بنى  ظهرت  ويرب،  تخطيط  يف  وكما 

بنيجر  وي�صيف  املجتمعي.  التميرّز  من  كم�صتويات 

ال�صتخراج  قطاعات  جمال  يف  اأخريني  نقطتني 

والنتاج والتوزيع. 

التجارة  على  القائم  الرباعي  القطاع  هي  وىل  الأ

والتمويل والتاأمني وال�صكن، والذي ي�صكل بنية حتتية 

املعلومات  وتوزيع  ومعاجلة  جلمع  ومواتية  موازية 

الالزمة لكل طراز معي�صي من اأجل التحكم يف �صريورة 

ولية.  املواد الأ

القطاعات  اأرفع  وهو  اخلما�صي  القطاع  هي  والثانية 

على  يف انتقاله من البيئة الفيزيائية اإىل امل�صتويات الأ

مثل: احلكومة والقانون والتعليم، التي متثل الربجمة 

الت�رشيع-  الجتماعي،التعليم،  التكيف  املجتمعية - 

اإىل جانب اتخاذ القرار اجلماعي اأو التمثيلي من اأجل 
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التاأثري يف التحكم.

امللفوظ  اأو  امللحوظ  م�صتوييها  يف  القطاعات  وهذه 

ال�صيا�صية  ال�صعد  على  املعلوماتية  املعاجلة  متثل 

والجتماعية والت�صالية، التي يتبع فيها بنيجر �صلفه 

ماك�ض ويرب يف اعتبارها اأبرز ظواهر تراث العقالنية 

يف اأوجها وكذلك التحكم: اأي البريوقراطية. 

م�صممة  هرمية  �صلطات  هي  البريوقراطيات  اإن 

الو�صيطة  واملدخالت  املن�صقة  املدخالت  يف  للتحكم 

ومعاجلتها  املعلومات  خالل  من  واملخرجات 

منفتحة  اأنها  النظرية  الناحية  من  وتبدو  وتوزيعها، 

دنى،  للتغذية الراجعة feedback من جانب امل�صتويات الأ

وعدمية  بال�صلطة[  ]متفردة  البريوقراطيات  اأن  مع 

حادة،  هرمية  تكون  حينما  متحكمة،  بل  ال�صتجابة 

تقطع اأوامرها الطريق على كل تغذية راجعة. وحينما 

النا�ض  برجمة  اأحكامها  تتوىل  البريوقراطية،  تتحكم 

واإعطاء فر�صة حمدودة للم�صاركة يف اتخاذ القرار اإىل 

امل�صتويات  ح�صب  متوا�صعة  ذاتية  ا�صتقاللية  جانب 

والطبقات املختلفة. 

بغر�ض  يربَمج  اأنه  من  الرغم  على  ال�صم�صار،  فمثال 

ليقرر  ذاتي حمدود  با�صتقالل  يتمتع  حكام،  الأ اتباع 

حكام، وكذلك �صاأن موظف  متى ميكن تطبيق هذه الأ

التذاكر يف القطار اأو عامل الهاتف اأمام جهاز رقمي. 

الثقافة  واجهات  كل  تدفع  البريوقراطية  البنى  اإن 

و�صعف  التقاع�ض  لوم  اإلقاء  خالل  من  ن�صانية  الإ

الكفاءة على مثل اأولئك العاملني. 

ما  ت�صخي�ض  عند  مايتلكاأون  غالبا  املربرّني  اإن 

�صكل  ياأخذ  الذي  التعليم  اأن  اإل  برجمة،  من  يفعلونه 

يزيد  ثقافية   »Software – Hardware وبرجميات«  معدات 

كل  يرثها  التي  اجلاهزة  الطبيعية  الربجمة  قوة  من 

مولود. وامل�صابهة احلتمية لهذه احلالة هي احلا�صوب، 

الثقافة،  خوارزميات  خالله  من  يكت�صبون  فالتالميذ 

تبقى  ذلك  ومع  الفهم،  ومناذج  القرار  اتخاذ  وقواعد 

برجمتهم مفتوحة اإزاء ا�صتقاللهم الفردي ومبادرتهم 

واإبداعهم. 

جيال على امتداد عقدين  اإن الثقافات الغربية تربمج الأ

اأن تلحقهم )حتقنهم( بالقوة العاملة  من ال�صنني قبل 

التي تزداد ميال باجتاه املعاجلة املعلوماتية، ولكن 

خالل  من  حياتهم  طوال  برجمتهم  يف  ت�صتمر  اأي�صا 

�صحنهم  على  القادرة  قنية  والأ اجلماهريي  عالم  الإ

بكميات هائلة من املعلومات الثقافية. 

الفهم  اإىل  �رشع  الأ املربني هم  اأن  القدر  �صخرية  ومن 

اإعالمية مربجمة:  بر�صائل  الطلبة روتينيا  واإىل حقن 

مثل »احلروب الثقافية« املزعومة وال�رشاعات الناجتة 

يديولوجيات التي تلتهب من خالل  عن ال�صيا�صات والأ

من  متثيلية  بطرق  املعارك  وتقدَّم  عالم.  الإ �صبكات 

اإن  تنوب عن اجلهات املختلفة وتت�صادم.  اأن  �صاأنها 

و�صائل  يلومون  النا�ض  �صائر  ومثلهم  كادمييني  الأ

اجلن�صني  تنميط  مناذج  من  تقرتحه  مبا  عالم  الإ

وال�صلوكية،  العرقية  واحلزازات  الطبقية،  والتحزبات 

اإلقاء  يف  وُيجمعون  املتنوعة.  الثقافية  وال�صعارات 

عالم  �صاءات على اأعتاب �صبكات الإ اللوم ب�صاأن هذه الإ

النهمة.

واحلق اأن الغربيني ي�رشفون وقتا طويال يف مناق�صة 

حت�رشهم  التي  الت�صال  ل�صبكات  املزعومة  ال�صلطة 

James Cart ووتفرقهم يف اآٍن معًا. وكما يذكر جيم�ض كاري

ey، من املالحظ اأن معظم الدرا�صات املتعلقة بو�صائل 

تركيزها  من  اأكرث  البث  مناذج  على  ركزت  عالم  الإ

�صافات  الإ وعلى  لالت�صال،  الطقو�صية  املناحي  على 

املرتاكمة التي تغذي اجلماعات وتقودها اإىل ال�صتقرار 

الطقو�صية  الوظائف  ن  املقا�صد، رمبا لأ تاأكيدات  مع 

عالم تفتقر اإىل الدرامية وقوة التاأثري، وتبدو اأ�صبه  لالإ

. ثم اإن النظرية الكال�صية 
)3(

مبفعول غرفة ذات اأ�صداء

�صانون  كلود  وحتى  البث،  باجتاه  ُدفعت  قد  عالم  لالإ

اأكرث  كان  املعلومات،  علم  جهابذة  من   Claude Shannon

اهتماما بكيفية البث غري املخلرّ من كيفية ا�صتطاعة 

الرموز على نقل املعنى. وبالتاأكيد يعاين املعنى من 

خالل حتت وطاأة موا�صفات البث. وكما اأملح جون  الإ

ديوي John Dewey الذي قال: »اإن املجتمع ليوجد فقط 

من خالل البث والت�صال، ولكن من ال�صواب اأن نقول: 

)4(
اإنه يوجد يف البث ويف الت�صال.«

وعمقت  التقانة  تاأثري  حول  ت�صاوؤلت  اأثريت  وقد 

اأني�ض  هارولد  واأو�صح  التقانية.  باحلتمية  العتقاد 

اأن  الت�صال«  »اإمرباطورية  كتابه  يف   Harold Annis

اأنظمة  تبنرّي  اإىل  �صبق  الأ هي  التي  النقل  �صبكات 

اأو�صع  بثقافات  التحكم  جعلت  احلديثة  عالم  الإ

التغيري«  يف  ودورها  »املطيعة  كتابها  ويف  ممكنا. 

هو  الطباعة  اخرتاع  اأن  اآين�صتني  اليزابيث  اأو�صحت 

هذه  واأدخل  للمتعلمني  متوافرة  املعلومة  جعل  الذي 

الثقافة من خالل تقوي�ض ال�صلطة القائمة اآنذاك. اأما 

هارولد اأني�ض، تلميذ مار�صال ماكلوهان، الذي اأده�صه 
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مراجعة  اأجرى  فقد  ومقوى  مطور  اإلكرتوين  جم�ضرّ 

لتاريخ الثقافة من املرحلة ال�صفوية اإىل مرحلة اخلط 

لكرتونية، وبنيرّ تاأثري  فالطباعة واأخرًيا اإىل التقانة الإ

ن�صاين. كل مرحلة يف الوعي الإ

على حني اأن ولرت اأونغ Walter Ong افرت�ض ن�صوء مرحلة 

عالم اللكرتونية.  �صفوية ثانوية من خالل و�صائل الإ

جمازي  حتليق  اإىل  النرتنت  دخول  ى  اأدرّ بعد  وفيما 

ميان بف�صائل الرتابط، من خالل اأمنوذج  م�صتعيدا الإ

Cyber Cult فراغية  ثقافة  �صكل  يف  ت�صوره  يعاد  لللبث 

يكون  اإعالمية  ت�صكيالت  قائمة على  ture وهي مملكة 

�صكانها من فريو�صات احلا�صوب املجازية. 

عالم  اأغلب الدرا�صات املتعلقة بو�صائل الإ وهكذا فاإن 

تعمل  الف�صائية  القنوات  اأن  افرتا�ض  اإىل  مالت 

عديدة  حتمية  نظريات  وافرت�صت  للتحكم.  كاأدوات 

اأن حدوث تاأثريات على املتلقني مرتاوحة بني القوة 

وال�صعف، يتزايد مفعولها من خالل خطوات منفردة 

الدعاية،  وال�صتجابة،  �صارة  الإ مناذج  جمتمعة:  اأو 

وعند  ذلك.  وغري  والتح�صيل،  الجتماعي  التعلرّم 

على  عالم  الإ و�صائل  علماء  اأقدم  متعددة  انعطافات 

�صوات  قناع، تنافر الأ ا�صتعارة ا�صتب�صاراتهم )مثل الإ

�صخا�ض.  املعرفية( من اأ�صاليب التوا�صل فيما بني الأ

الت�صال  بني  احلدود  اأخذت  خرية  الأ ونة  الآ ويف 

ن تتابع املجازات الفا�صلة  عالم تتهاوى، نظرا لأ والإ

اإىل  النظر  حتويل  يف  �صك  بال  ي�صهم  القا�رشة  اأو 

املعلوماتية وامليل اإىل اعتبارها نظام مرحلة جديدة. 

عالم، واإن كان  ويف الواقع يبدو خطابنا حول قوة الإ

يتبع  كاأنه   ،Carey كاري  يعتقد  ما  نحو  على  طقو�صيا 

قو�ًصا اأ�صبه باخلطاب الثقايف املتعلق باجلن�صوية على 

)5(
نحو ما ر�صمه مي�صيل فوكو يف تاريخه للجن�صوية.

مبقدار  عالم  الإ و�صائل  ي�صكل  املجتمع  اأن  ولنعرتف 

ما ُت�صكل املجتمَع هذه الو�صائل. ونحن ندرّعي اأن هذه 

الو�صائل حتمية واأنها ُتربمج وتوؤكد وتعدل، وتعزلنا 

ذلك  تفعل  حني  �صك  بال  نها  لأ الطبيعي  العامل  عن 

�صالح املجتمع.  ُتريحنا من م�صوؤولية العمل الن�صيط لإ

ال�صكاوى مثل حلقة متناوبة، تزداد قوة مع  وتتناثر 

كل ثورة جديدة. ومن الوا�صح واملفهوم اأن قوة مقدرة 

قل  عالم املزعومة على التحكم – اأو على الأ و�صائل الإ

خالل  من  عبثيا  �رشعيتها  تكت�صب  الربجمة  على   –
وت�صتعمل  قوتها،  حول  با�صتمرار  الثقافة  ه  ترددرّ ما 

اأيامنا  ويف  وتاأهيلي.  درامي  باجتاه  اخلطاب  هذا 

اإىل  يدعو  وكاأنه  يبدو  الذي  اخلطاب  نربة  تعلو  هذه 

هذا الدور من خالل املبالغة يف ق�صايا اخل�صو�صية، 

واملراقبة، وامللكية الفكرية، وحرية الكالم بال قيود، 

خ�صاع، والتعار�ض بني بقاع العامل. واإذا  واخللط، والإ

ات�صح اأن مزايا وخماطر القرية العاملية التي تنباأ بها 

طراز.  اأرفع  من  ت�صلية  مو�صوع  اأ�صبحت  ماكلوهان 

هو  �صلية  الأ اخلطوط  كتب  الذي  اأن  الثابت  من  يبدو 

ماك�ض ويرب. 

واإىل درجة معتربة جداً، ميكن اأن نرجع العتقاد باأن 

التحكم هو الوظيفة الرئي�صية ملعاجلة املعلومات اإىل 

التا�صع  للقرن  ح�صائية  الإ احلرارية  الديناميكيات 

نظمة  ع�رش ول �صيما للقانون الثاين ال�صهري منها. اإن الأ

ن�صبيا،  خمتلفة  بطرق  القانون  مع  تتعامل  املختلفة 

اإل اأنها جميعا ت�صرتك يف معلومة واحدة مفادها اأن 

التنظيم يكون يف العادة ه�صا، واأن الطاقة لها قابلية 

 – ينتابها  الذي  اخللل  واأن  مي�صورة  غري  ت�صبح  باأن 

اأنه يف وقت واحد  الذي يقا�ض على  التنظيم.  �صوء  اأو 

عر�صي ومفتقر اإىل التمييز- هو وحيد الجتاه وع�صيرّ 

اأعاقت تقدم  اأية مقاومة. وب�صبب املركزية التي  على 

ميال  الت�صنيع  حركة  مالت  جزئيا  احلرارية  لت  الآ

معاجلة  يف  احلرارية  الديناميكا  ل�صتخدام  �صديدا 

الب�صائع املادية. وقد ا�صتوعب ال�صناعيون العامل من 

ناحية تعريف العلوم الفيزيائية له: اأي بو�صفه موؤلفا 

من املادة والطاقة واملعلومة. اإن الفيزيائيني ينظرون 

ثانوية  اأو  اآنية  ظاهره  �صبه  اأنها  على  املعلومة  اإىل 

بالن�صبة اإىل املادة والطاقة، مبا اأنها ت�صري اإىل الطريقة 

املادة  ت�صتهلك  التي  نظمة  والأ البنى  اإن  النظام.  اأو 

والطاقة تعي�ض فقط حني توفر لنف�صها مك�صبا �صافيا 

�صواء من خالل النظام اأو الالم�صادفة، وت�صمى عادة 

نرتوبيا ال�صلبية، وهو م�صطلح ميتاز بو�صوح اأكرث  الأ

Boltman )نف�ض العبارة الريا�صية  من معادلة بولتمان 

لكل من اأنرتوبيا الديناميكا احلرارية واملعلومة(.

امل�صادفة  اأنه كلما عظمت  ال�صناعيون  افرت�ض   وقد 

ازدادت احلاجة اإىل التحكم، وهو اعتقاد وجه معاجلتهم 

املعاجلة  اإن  والعامل.  فكار  والأ املادية  للب�صائع 

البحث مثال  البريوقراطيات وحمركات  املت�صعبة مثل 

تعمل على ال�صتفادة مما ي�صميه منظرو املعلوماتية: 

اإتالف  على  تقوم  تقنية  وهي   – امل�صبقة  املعاجلة 

املعلومة من خالل الت�صنيف والتق�صيم لغر�ض توحيد 

البنى لتن�صاب بليونة من خالل نظام ما. 
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اإن املعاجلة امل�صبقة تخف�ض من درجة الع�صوائية اأو 

»ال�صجيج« Noise فقط ولكنها تنال املعلومة اأي�صا. اإن 

«Odd lot« مثال هي تلك التي ل تن�صجم  القطعة ال�صاذة 

مع مقايي�ض احلجم والوزن والعدد، ولنقل اإنها حتتوي 

على فائ�ض يف املعلومات اأو على العك�ض من ذلك على 

ن تعالج من  »معلومات منقو�صة«، بحيث ل ت�صلح لأ

خالل نظام مبني على �صيولة املادة. اإن بريوقراطيي 

اجلامعات احلكومية يتبعون ممار�صة مماثلة. اإذا كان 

هناك متقدم بطلب ل ميكن اإخ�صاعه للرتقيم مثل رقم 

جتماعي  ال�صمان الجتماعي Social Security اأو الو�صع الإ

اأخرى منتقاة  اأو معايري  العمر  اأو  العرق  اأو  اأو الطبقة 

– فهو ل ميكن اأن يتابع بو�صفه مدَخال اأو �صبه مدَخل 
اأو خُمَرًجا من خمرجات النظام املعتمد. والتحكم اإًذا، 

يلجاأ اإىل �صكل قا�ٍض من الرتتيب، اأي تدمري املعلومات 

ثقايف،  اأو  �صخ�صي  باإح�صا�ض  تتعلرّق  التي  نف�صها 

يجردهم  اإذ  متفردون،  باأنهم  فراد  الأ ُتعررّف  والتي 

ح�صائية  )اأي التحكم( من كل �صيء ماعدا الهويات الإ

الفارغة من اأية �صمة. 

نقبل  خاللها  من  التي  العر�صية  الطريقة  هذه  اإن   

اأ�صباه تلك املعاجلة ميكن اأن تكون ذات �صلة بالتاأثري 

ما�صيه  بتقوي�ض  دائمًا  يعتدرّ  الذي  للعلم  �صطوري  الأ

يتمثل  ما  نحو  على  نف�صها  بالراأ�صمالية  وكذلك 

النظام  عن  املتني  بدفاعه  �صومبيرت  جوزيف  بدفاع 

جيال  لأ خالق  تدمري  خالل  من  الراهن  القت�صادي 

ن لكان  الآ )ولو كان �صومبيرت حيًا   .
)6(

القدمية ال�صوق 

جتاوزتها  قد  للراأ�صمالية  الراهنة  احلقبة  اأن  لحظ 

مزبلة  اأكوام  �صوى  مكان  لها  يبق  ومل  حداث  الأ

يف  ن�صار  والأ املوؤيدون  يرى  حني  وعلى  التاريخ(. 

مثل هذا الدمار ب�صائر قوة و�صحة بالطبع فاإن النقاد 

الثقافيني يرون يف هذا الدمار �ِصبابًا وخرابًا. وتطبيقًا 

عالم اجلماهريي، تكون املعاجلات  لهذا املبداأ على الإ

امل�صبقة معتمدة على حرا�صة البوابة وجدولة البنود، 

دات �رشدية، وجداول  اإىل مردرّ وبذلك حتيل امل�صمون 

 Stereo Types وتنميطات  مبتذلة،  و�رشاعات  جمهزة، 

من  ع�رشات  اأن  النتيجة  تكون  وهكذا  ذلك،  ومااأ�صبه 

اأقنية ومئات اآلف املحا�رشات القائمة على مبداأ عر�ض 

النقاط الرئي�صية Power Point، كلها ميكن اأن تقدم كميات 

من قمامة املعلومات الثقافية. وكما اأ�صار اأحد النقاد 

يف و�صفه لنتائج هذه املمار�صات، يكون اأ�صحرّ و�صف 

 .
)7(

ال�صائعة املعلومات  ع�رش  اأنه  على  الو�صع  لهذا 

املعلومات  من  ال�صخمة  الكميات  توؤدي  اأن  وميكن 

اإىل ا�صتحالة املعاجلة امل�صبقة، ولكن اخلطر احلقيقي 

يكمن يف اأن املعلومات الثمينة ميكن اأن ت�صيع، ثم اإن 

الثقافات التقليدية التي تختلف عن الثقافات العلمية 

ميكن اأن ت�صتثمر يف حفظ املعلومات، وغالبًا ما كانت 

ر لتحقيق هذا الهدف رموزاً واأقنية خمتلفة. تطورّ

املعلومات  تقدم  والتحكم  القوة  خطابات  اإن  غري   

نف�صها مرتبطة بالهدف القت�صادي. ومع بداية ع�رش 

من  املكيرّف  الت�صنيع  �صح-  الأ على  –اأو  الت�صنيع 

خالل معاجلة املعلومات باجتاه ما بعد الت�صنيع اأو 

»الراأ�صمالية املتاأخرة« –اإذا جاز هذا التعبري- جرى 

دائمًا يف حالة منٍو  لتبقى  نف�صها  املعلومات  تكييف 

خالل  من  �صلعة  اإىل  املعلومات  حتويل  ومترّ   . م�صتمررّ

اأداة للتحكم  اأكرب  التي رمبا كانت  عالنية،  الهجمة الإ

لتفيد  لفظية  ت�صمية  اأحيانًا  حملت  )والتي  التقاين 

ب�صائع  بوجود  امل�صتهلكني  خبار«  »لإ خدمة  اأنها 

�رشعة  مع  نتاج  الإ حجم  �صخامة  ن  ولأ خدمات(.  اأو 

املواد  ازدياد  خطر  اإىل  اأدت  التوزيع،  و�صخامة 

عالن  الإ اأ�صبح  ال�صتهالك  حجم  يفوق  مبا  امل�صنعة 

اإنعا�ض  اإن   .
)8(

بال�صتهالك للتحكم  الرئي�صية  الو�صيلة 

الو�صيلة  هذه  بغري  ميكن  التي  املنتجات  على  الطلب 

لثقافة  املميزة  ال�صمة  ن  الآ اأ�صبح  كا�صدة  ت�صبح  اأن 

و�صائل  على  ت�صويقها معتمداً  اأ�صبح  التي  ال�صتهالك 

تقدم  عالم  الإ و�صائل  اأقنية  اإن  اجلماهريي.  عالم  الإ

للمعلنني،  ا�صتهالكية  ب�صائع  اأنها  على  اجلماهري 

تدفق  مع  وكذلك  نف�صها،  الربامج  وت�صرتي حمتويات 

اإىل  حمتاجًة  بدورها  قنية  الأ هذه  ت�صبح  عالم  الإ

مثل  اجلماهري  ل�صتهالك  الالزم  املحتوى  من  مزيد 

نباء  الأ ل�صناعات  املتوافرة  اخلام  املواد  ت�صبح  ما 

والت�صليات وامل�صل�صالت واملمار�صات الثقافية.

اإىل  عالم  والإ الثقافة  حتويل  عمليرّة  ت  اأدرّ وهكذا   

واأنظمة  الت�صال  اأنظمة  بني  الت�صابه  براز  لإ ب�صاعة 

التبادل القت�صادي ومن ثمَّ اإىل توجيه �صدمة للنقاد 

الثقافيني. وهكذا حني كتب كارل مارك�ض عن �صوق 

ره على اأ�صا�ض اأنه ح�صيلة ت�صادم بني  امل�صتقبل �صورّ

كان  ورمبا  ع�رش،  التا�صع  القرن  يف  امل�صيطرة  القوى 

تابعة،  ظاهرة  جمرد  كان  عالم  الإ اأن  مقتنعًا  اأي�صًا 

ع ما اآل اإليه التطور احلايل. وكان  كذلك مل ي�صتطع توقرّ

مارك�ض قد توقع اأن تقنيات الت�صال والنقل �صتكون 

لحظ  وقد  ع�رشه.  يف  ال�صائد  الو�صع  عن  خمتلفة 

نزوى العدد 59 / يوليو 2009 

48

الغربيون 

ي�رشفون 

وقت� طويال يف 

من�ق�سة ال�سلطة 

املزعومة ل�سبك�ت 

الت�س�ل التي 

حت�رشهم وتفرقهم 

آنٍ مع�ً يف ا

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



»مل  مارك�ض  اأن   Robert W.McChesney ماك�صي�صني  روبرت 

تابعًا  متغرياً  عاماًل  بو�صفها  الت�صال  تقانة  يعالج 

ذو  م�صتقل  تاأثري  لها  يكن  ومل  )الراأ�صمايل(،  للتجمع 

.
)9(

�صاأن

النقاد الثقافيني تبنوا  ومع ذلك فاإن هناك عدداً من 

ال�صيا�صة  جمالت  يف  النتقادية  مارك�ض  اأفكار 

على  اأجمعوا  اآخرين  نقاداً  اأن  حني  على  والقت�صاد، 

طريقة  واأف�صل  اأ�صواأ  معًا  اآٍن  يف  هي  الراأ�صمالية  اأن 

عالمية  . وعلى اأية حال تبقى املجازات الإ
)10(

عالم لالإ

ا�صتخدام  ق�صايا  حول  وتدور  ت�صارب،  حالة  يف 

فيه  املبالغ  اإ�صهامها  ومدى  وقيمتها،  املعلومات 

واملال.  خبار  الإ بل  والقوة  خبار  الإ معادلت  ب�صاأن 

عالم بو�صفها كلمة دارجة cliché ميكن اأن  فهل قوة الإ

عالمية  الإ املواكب  تلك  متلك  وهل  ذلك؟  بكل  تتمتع 

قيمة ذاتية؟ وهل ميكن للنقود، التي هي بنية رمزية 

�صفار، اأن تعدَّ م�صاويًة  عداد والأ ترتاوح ب�صهولة بني الأ

بذاته  املعلومات  حلجم  ميكن  وهل   
)11(

للمعلومات؟

من  نقطة  كل  ت�صبح  بحيث  الت�صخم  يف  يت�صبب  اأن 

املعلومات عر�صًة لتناق�ض قيمتها؟.

ن�صبيًا املت�صمن يف عبارة »�صوق  ال�صليم  اإن املجاز   

فكار« يطرح الثقافة نف�صها على اأنها َحلَبة خا�صعة  الأ

 :Gresham’s law غري�صام  لقانون  اليوتوبي  للنقي�ض 

مهارات  مفيدة،  بيانات  معرفة،  ت�صلية،  جيدة،  اأفكار 

اإن ال�صوق يبث ويعيد  ء.  اأو خربات... تطرد ما هو �صيرّ

تكبح  لكن  دائبة احلركة  دينامية  ت�صكيلها من خالل 

قيود  وهي  الفكرية،  امللكية  كوابح  اأحيانًا  جماحها 

املطلقة  احليادية  على  �رشار  والإ بالرف�ض  جوبهت 

اً«. عالم حررّ وال�صعارات التي تنادي باأن » يظل الإ

نفهم  اأن  عن  عاجزين  زلنا  ما  اأننا  من  الرغم  وعلى 

اإطراف  من  طريقها  املعلومات  ت�صق  كيف  متامًا 

تبني  اإىل  غالبًا  ن�صارع  فاإننا  اإىل مركزيتها،  الثقافة 

النخب  اأن  على  ين�ض  الذي  الكولونيالية  قامو�ض 

املثقفة هي التي متهد الطريق للمرددات الثانوية.

ت�صتحق  النظرات ومثيالتها  اأن هذه  الرغم من  وعلى 

العتبار فاإنها غالبًا ما تن�صب ال�صلبية للثقافات التي 

وتبدو  الفعلية.  ديناميتها  بتفهم  فقط  جمدداً  بداأنا 

املعاجلة  لعمليات  متزايد  بقدر  خا�صعة  الثقافات 

والبناء والرتكيب.

 ومن خالل احلذر ب�صاأن احلتمية التقانية التي يب�ُصطها 

علماء بارزون مثل ماكلوهان Mcluhan، ومع الطمئنان 

ملفهوم التجديد بدًل من مفهوم البتكار، مييل بع�ض 

الدار�صني اإىل عزل اأو دفع مراحل من التاريخ من خالل 

Bruze Mat تتلك امل�صطلحات التي اأ�صماها بروز مازِل�ض

اأو �رشبات موجهة �صد   »discontinuities zlish »انقطاعات 

املاألوفة.  املجازات  انهيار  بتاأثري  ن�صانية  الإ الكرامة 

The Fourth dist الرابع  امل�صهورة »النقطاع  وويف مقالته 

ن�صان اأن يدرّعوا اأنهم  continuity« مل يُعد يف مقدور بني الإ

مركز الكون، وبعد داروين مل يُعد يف مقدورهم الدعاء 

باأنهم اأ�صكال من احلياة فريدة من نوعها، وبعد فرويد 

مل يعد يف مقدورهم الدعاء باأنهم خملوقات عقالنية. 

digit اإىل �صيطرة الرقمية  اأنه ا�صتناداً  ووي�صيف مازِل�ض 

النا�ض هذه،  اأيام  virtualization يف  والفرتا�صية   talization

قرابة  وجود  اإىل  يتعرفوا  اأن  حتمًا  النا�ض  على  يجب 

وثيقة مع التقانات ذات البعد التمثيلي representation اأو 

�صوف  بعيدة  نه يف مرحلة ما غري  لأ  robotic الروبوتي 

الت�رشرّف امل�صتقل،  البعدان قادَرْين على  يكون هذان 

. ومن خالل معنى جمازي عميق، 
)12(

رغمًا عن الربجمة

من  وكذلك  اأولدنا.  مبثابة  خملوقاتنا  ت�صبح  �صوف 

ية للم�صتقبل ل تخلو من املزاح، واإن كانت  خالل روؤ

فرانك�صتايني،  طابع  ذات  للم�صتقبل  ية  بروؤ متاأثرة 

�صوف ت�صبح تقاناتنا اإخباريًة اإىل حٍد بعيد.

على اأن هناك علماء اإن�صانويني ينكرون اإنكاراً �صديداً 

خالل  من  اأيدينا  ت�صنعه  ملا  الفعلي  التحقق  اإمكان 

املعاجلة.

فًا، وهو  ار Jean Baudrillard اأكرثهم تطررّ ويعدرّ جان بودريرّ

احلكيم املناه�ض للزيف، والذي اأعلن منذ عام 1980 

ن�صان قد جتاوزوا مرحلة املجاز اإىل مرحلة  اأن بني الإ

»فوق حقيقية hyperreal »، اأي »اإىل حقبة نرج�صية �صديدة 

واجلوار،  والتوا�صل،  الت�صالت،  جمال  يف  التقلُّب 

والتغذية الراجعة، والواجهة التعميمية التي تتنا�صب 

.
)13(

مع الكون الت�صايل«

والن�صوة  اله�صترييا  اإىل  توؤول  النتيجة  اأن  وي�صيف 

مًا  ت�صاوؤ واأقل  اعتداًل  اأكرث  علماء  وهناك  والتعمية. 

ى مار�صال ماكلوهان باجتاه  ينطلقون من اإحدى روؤ

قنية، تنظم عادة يف �صل�صلة من الرتاتبات  وفرة من الأ

ن بيئة من و�صائط  قنية ور�صائل تكورّ التي ت�صكل بيئًة لأ

عالم- ورمبا املعلومات. ويف اإحدى احلالتني ويف  الإ

ت�صبح  قناع  الإ من  ما  درجة  تتوافر  يتني  الروؤ كلتا 

فر�صة  للب�رش  فيها  تتم  تركيبية  بيئة  الثقافة  عندها 

وكذلك  بينهم  فيما  وتبادلها  املعلومات  ا�صتهالك 
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جهزة غري الب�رشية. بينهم وبني الأ

من   Codes و�صيفراتنا  لقنواتنا  الكلي  التاأثري  ويعترب 

اأبرز الهويات التي تواجه مناق�صة و�صع ثقافة يجري 

تعريفها من خالل املعلوماتية. ويالحظ جوزيف تابي 

احل�صيلة  اأن  من  يخ�صون  ن�صانويني  الإ اأن   .Joseph Tabbi

تت�صف  والتمكن  وال�صناعة  الثقافة  من  املتكونة 

الوعي  على  امل�صتحيل  من  جتعل  مطِبقة  ب�صمولية 

الفردي اأن ي�صتقل بنف�صه. ذلك اأن الفرد ل ي�صتطيع اأن 

له  ي�صمح  خا�صا  منظورا  اأو  عليها  يقف  اأر�صية  يجد 

على  قادرا  لي�ض  نه  لأ اأ�صال،  به  يتورط  مل  كل  ية  بروؤ

ن ذاته جزءاً منها، وغري  النفكاك من بيئة مطِبقة تكورّ

قادر اأي�صا اأن يف�صل نف�صه ووعيه عن مثل هذا املجاز 

. اإن التناق�ض الظاهري ملا بعد احلداثة ي�صري 
)14(

الكلي

اإىل اأنه ل يوجد خمرج للثقافة واأن ال�صلطة متار�ض يف 

ل مكان ويف كل مكان من خالل اأنظمة املعلوماتية 

القيود  اإن  القيا�ض.  على  امل�صتع�صي  الرتكيب  ذات 

املطِبقة لفرتة مابعد احلداثة تفيد اأن اللغات واأنظمة 

خرى اإمنا ت�صتقي مرجعيتها من ذاتها فقط  بالغ الأ الإ

واأن الثقافة التقنية املركبة واملرتا�صة التي تنتظمها 

ول  النغالق.  قب�صة  تنهار يف  اأن  املظاهر لبد  هذه 

عن  تعزلنا  نظمة  الأ هذه  مثل  اأن  على  مر  الأ يقت�رش 

ن اأن نتعرف  العامل الطبيعي بل اإننا لن�صتطيع بعد الآ

التمكن  لتعديالت  نهائيا  خ�صعت  نها  لأ الطبيعة 

املتكامل. وهكذا ي�صبح املجاز �صجنا.

�شجيج الثقافة: بروز املجاز الع�شوي

ن علماء املعلوماتية   حل�صن حظ املعلوماتية اأ�صبح الآ

مت�صككني ب�صاأن جمازات تبادل ال�صخونة. وكثري منهم 

بني  املتناق�صة  واأي�صا  الدينامية،  العالقة  يتفهمون 

تركز  خمتلفة  جمازات  اأنها  على  والع�صوائية،  النظام 

على التعقيد ل الطاقة.

كرث اإثارة هو الن�صق املنتظم ذاتيا،  مر الأ ورمبا كان الأ

الجتماع  علماء  اإىل  ريادته  ترجع  مفهوم  اأنه  اأي 

اإن  البيولوجيا.  علماء  اإىل  �صافة  بالإ والقت�صاديني 

اإىل  قل  الأ على  تاريخه  يرجع  ذاتيا  املنتظم  الن�صق 

اآدم �صميث غري املرئية، والتي كانت تتحرك وفق  يد 

فراد  الأ اتبع  حينما  هنا،   : التالية  املنظومة  القواعد 

بالغ  اقت�صاًدا  النتيجة  كانت  اخلا�صة  م�صاحلهم 

Jeffrey Wickt االتعقيد. وكما اأ�صار الفيل�صوف جفري ويكن

in، كان ما تعتمده فعال نظرية املعلومات هو مقدار 

التنظيم  خطط  اإن   
)15(

البنيوية. العالقات  تركيبية 

همية للعديد من نقاط التقاء التوا�صل  الذاتي تويل الأ

التداخل،  �صبكة  اأو  البنيوية  العالقات  من  وللعديد 

هذه  من  والكثري  الراجعة.  والتغذية  مناط،  الأ ومتييز 

النقاط تدخل بو�صوح حتت ت�صنيف الثقافة اأكرث مما 

تدخل يف جماز الديناميكا احلرارية. 

 اإن ت�صنيفات الجتاهات مت�صمنة يف كتاب: »طوارىء 

يعالج  وفيه  رواجا،  كرث  الأ الكتب  من  وهو   »Emergency

املوؤلف �صتيفني جون�صون Steven Johnson قابلية الوحدات 

الدقيقة لـ)اخلاليا الفطرية، الغروية، النمل، اجلوارات 

الع�صوية(، التي تت�صافر وتنظم نف�صها بطريقة هرمية 

ب. وهنا يربز التنظيم، ل كمجرد ح�صيلة  يف كٍل مركرّ

بالغ  جديد  ع  جتمرّ �صيغة  يف  ولكن  ع�صوائية  قرارات 

وهنا  تكوينه.  يف  يدخل  جزء  كل  يفوق  مبا  الرتكيب 

ول  طبقي،  لتنظيم  ول  بريوقراطية،  وامر  لأ لجمال 

م، با�صتثناء قواعد ب�صيطة لها دورها: وهنا  ليات حتكرّ لآ

مر قفزة كربى للتفكري يف ثقافة جمتمع  ل يتطلب الأ

امل�صرتك  رث  والإ والزمان  املكان  خالل  من  ُيعررّف 

وامر اجلماعية اأو امل�صالح املتبادلة – مثل بنية  والأ

كتب  وهناك  تركيبه.  يف  يتفاوت  ذاتي  تنظيم  ذات 

ال�صغرية  ال�صعبية  التجمعات  مو�صوع  ناق�صت  كثرية 

مثل: 

James Suroweicki’s The wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarttt
 er Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business (New
 York: Doubleday, 2004); Malcolm Gladwell’s The Tipping point: How
 Little Things Can make a Big Difference (Boston, Little, Brown, 2000);
 Mark J. Penn’s Microtrends: The Small Forces Behind Tomorrow’s Big
 Changes (New York: Grand Central, 2007); Michael J. Mauboussin’s
 More Than You Know: Finding Financial Wisdom in Unconventional
 Places (New York: Columbia University Press, 2006); and Steven D.
Levitt and Steven J. Dubner’s Freakonomics: A Rogue Economist Extt

.(plores the Hidden Side of Everything (New York: Morrow, 2005

ك�صف  على  كلها  عملت  اأعاله  املذكورة  واملعاجلات 

عقالين  غري  ثقايف  طابع  ذات  فكرية  واأمناط  اأعمال 

يتم  اأن  اإىل  غالبا  ومهمل  و�صغري  وم�صتقل  اأحيانا، 

اإىل  �زشراً  كادمييون  الأ ينظر  وبينما  ذاتيا.  تنظيمه 

هذه  مثل  فاإن عر�ض  »ال�صحفية«  التقارير  هذه  مثل 

الظواهر يوحي مب�صتوى من التقبل الثقايف ملجازات 

التنظيم الذاتي. ثم اإن ال�صحفيني )ح�صب القول املاأثور( 

يكتبون عادة اأول م�صودة للتاريخ. وقد يت�صاءل املرء 

هل �صحيح اأن اجلماهري متتلك بالفعل حكمة جماعية. 

 Wikipedia اأن نظرة واحدة على مدخالت ويكيبيديا  اإل 

قناع.  يف املعلوماتية رمبا كانت كافية لالإ

للتحكم  اأف�صلية  تعطي  القدمية  املجازات  كانت  واإذا 
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الدينامي  ال�صتقرار  على  يركز  الذاتي  التنظيم  فاإن 

اأ�صا�ض التوازن املدرو�ض بعيدا عن  الذي يتحقق على 

التدمري اخلالق. ومثل كل نظام اآخر، �صواء اأكان على 

كل  على  ينبغي  غريه،  اأو  احلرارية  الديناميكا  منط 

ن�صق مركب اأن يبتعد عن التوحيد املركزي من خالل 

جزاء. الختالف والتخ�ص�ض والتوزيع البنيوي لالأ

اإن النقطة التي تفر�ض نف�صها هي م�صاألة الطاقة، التي 

ال�صاأن  الديناميكا احلرارية. ويف هذا  بقيت من تراث 

مييز املنظرون الذين ينادون مبجاز ع�صوي للثقافة، 

مييزون بني اأنظمة العي�ض واآلت احلرارة. واملفكرون 

 Schrodinger و�رشودنغر   Gibbs غبز  مثل  املتباينون 

وجورجي�صكو روجن GeorgescutRoegen اأ�صهموا يف تاأ�صي�ض 

يقول  كما  حا�صم،  م�صطلح  هو  الذي   .»Exergy» مفهوم 

األف هورنبورغ Alf hornburg الناقد الذي يدعو اإىل مزيد 

من الرتكيز على املجازات الع�صوية املعلوماتية. 

Exergy ت�صاعدنا على فهم العالقة  اإن الطاقة اخلارجة 

ن  لأ ذلك  املادية،  والبنية  املعلوماتية  الطاقة  بني 

لت�صتهلك  احلية،  الع�صويات  مثل  مثلها  البنى، 

ولكنها  اإتالفها،  اأو  خلقها  لميكن  التي  »الطاقة« 

بدل من ذلك ت�صتهلك النظام الذي ميكن ا�صتقاقه من 

الطاقة. 

اإن الطاقة اخلارجية هي �صفة من �صفات الطاقة، تدل 

على درجة النظام اأو املعلومات التي حتتويها، ومثل 

البنى  نظام  يف  غر�صه  ميكن  الطاقة  يف  النظام  هذا 

املادية اأو حتويله اإىل اإ�صعاع، ولكن دائما ماتنتج عنه 

)16(
خ�صارة يف جممل النظام.

اإن التناق�صات الظاهرية بني الطاقة والزمن املرتبط 

الكونيني  العلماء  تدفع  كذلك  احلرارية  بالديناميكا 

اإىل الفرتا�صات باأن الثقوب ال�صوداء هي  اإىل اللجوء 

 Boltzman بولتزمان  اأدمغة  واأن  معلومات  بوعاء  اأ�صبه 

هي حالت من الوعي وال�صعور يف �صيناريوهات اأبعد 

كتاب  يف  الواردة  ال�صيناريوهات  من  املاألوف  عن 

 
)17(

.Freakonomics »اقت�صاد املت�صكعني«

كرث ورودا بالن�صبة للثقافة يف هذه  ولكن املجازات الأ

والع�صوي  التكويني  العلم  خمتربات  من  تاأتي  يام  الأ

عروق  مثل  تتولد  قد  الثقافات  اأن  ينبىء  وبع�صها 

نغال  لتخلق  بينها  فيما  وتتالقح   rhizomes متجذرة 

البدء  منذ  وا�صحا  كان  الذاتي  التنظيم  ن  ولأ هجينا، 

منوها  يف  احلية  ن�صاق  الأ مالمح  فاإن  داروين  عند 

كل  طلبة  جتذب  والتجدد  ال�صتقرار  توازن  باجتاه 

اجلينوم  م�رشوع  ومادام  والثقافة.  املعلوماتية  من 

الب�رشي يعمل على اإجناز خريطة تتابع الـ DNA، فاإننا 

ما زلنا نحتاج اإىل كثري من التف�صيالت التي ميكن اأن 

تغري من تفكرينا واأحكامنا.

اأجزاء  اأو  جينات  خالل  من  ترتجم  خ�صائ�صنا  اإن 

)دنا  ك�صجني  الأ املنزوع  النرّووي  الررّيبي  احلم�ض  من 

اإل خيطًا مما يقرب من ثالثة  لي�صت  التي هي   ،)DNA

بليون زوج من اأربعة خاليا اأدانني adenine، �صيتو�صني 

ُتْخت�رش  thymine، وهي  guanine، وثيمني  cytosine، غوانني 

حرف التالية: A.C.G وT.A.C.G، ويعترب  عادة من خالل الأ

ببطء  تتك�صف قواعدها وتراكيبها  لغٍة  اأبجدية   T رمز 

رقام املرعبة، مازال  ن التعامل مع مثل هذه الأ بالغ لأ

حمدداً ب�صكل اأ�صا�صي بدرا�صة مفردات اجلينات.

لكن من الوا�صح اأن هذه اللغة احلية، باتباعها قواعد 

ُت�صتوَعب  اأن  منها  لبع�ٍض  ميكن  وتركيبية  نحوية 

منطٍي  وَتَعرٍُّف  �صبكية،  اأو  جواريٍة  تفاعالت  بو�صفها 

من  اجلدرّة  تخلق  احلية  اللغة  هذه  راجعة،  وتغذية 

يكون  اإخبارية  عملية  يف  املتبدل  التدوير  خالل 

املتبدل  التدوير  ويحدث   .»noise »ال�صجيج  م�صدرها 

»النَوويد  اأزواج  قاعدة  يف  مفردة  حروف  �صكل  على 

الرتكيب  متعددة  نوويدية  ت�صكالت  ى  ت�صمرّ  »nucleotides

التدويرات  اآلف املاليني. وحتدث  SNPs يبلغ تعدادها 

اأو  النت�صاخ  يف  اأخطاء  �صكل  على  ع�صوائيًا  املتبدلة 

يف  اأو  اخلاطئة  التهجئة  يف  اأو  املغلوط  ال�صتن�صاخ 

بها.  املبالغ  التعميمات  يف  اأو  الفجائية  التقلبات 

العوامل املختلفة  اأعداد هائلة من  على حني تتداخل 

يبدو اأن بع�صًا منها ميكن اأن يكون له وظيفة تتجاوز 

 pathogens جمرد التغيري الرمزي، وذلك مثل املْمر�صات

بي  والفايرو�صات viruses واملايكروبيومز micro biomes والأ

.epigenetics جينيتك�ض

احللبة  يف  وُتطرح  بغزارة  هنا  تتوافر  املجازات  اإن 

الثقافية على يد املخت�صني بالتطور مثل م�صطلحات 

 blind عمى  الأ »املراقب   Dawkins داوكنز  ريت�صارد 

بالع�رش  يذكرنا  م�صطلح  هو  الذي   ،«  watch maker

 »the selfish gene نانية  الأ »اجلني  اأو  لل�صاعات،  املجازي 

اإعادة  عن  فقط  ناجم  اأنه  على  التطور  ي�صخ�ض  الذي 

اجلينات  اأن  داوكنز  اقرتح  وقد   .
)18(

والبقاء نتاج  الإ

لها م�صابهات يف �صكل »ميمات memes«، اأي كلمات اأو 

اأفكار تن�صلرّ من خالل ثقافة ما، على نحو ما تتف�صى 

كينزيرّ  اقت�صاد  يف   )MI( النقود  اإمدادات  وتت�صارع 
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غواء اأحد املتدخلني  Keynesian. وقد دفع هذا النوع من الإ

على النرتنت ليحاول ح�صاب مدى �رشعة امليمة يف 

التحرك على حميط ال�صجل املفتوح )على افرتا�ض اأن 

الفراغ ال�صرباين blogosphere حماط باأبعاٍد ما(. وتبنيرّ اأن 

م�رشوع انت�صار امليمة ل حدود له: اإذ تبنيرّ اأن بع�ض 

على  امليمات  ان�صياب  اإيقاف  يف  ت�صبَّب  الت�صجيالت 

.
)19(

حني اأن بع�صًا اآخر ت�صبب يف ت�رشيعها

ي�صبه  العام،  املعلوماتي  باملعنى   genome اجلينوم  اإن 

م�صتوى  وعلى  اللغة.  خالل  من  �رشداً  اأو  ب�رشيًا  ن�صًا 

ن�صق  هي  اأي�صًا  اللغة  ان  القول  ميكن  ودقيق،  عميق 

ن اأعرافها )اأي قواعدها( تقوم  ينظم نف�صه ذاتيًا، ذلك لأ

يف اآن معًا مبقاومة التغريات واأي�صًا بال�صماح لها من 

راجعة.  وتغذية  وتعررٍّف  مت�صابهة،  تفاعالت  خالل 

مل�صاألة  ت�صدرّى  اأنه  لبد  ما  ثقافة  يف  ع�صٍو  كل  اإن 

لوطاأة  تتعر�ض  اأن  دون  تر�صل  لكي  الر�صائل  ترميز 

على  حكراً  ذلك  يكن  ومل  مل�صاحلته-  اأو  »ال�صجيج« 

– بل   Claude Shannon �صانون  كلود  املعلومات  مهند�ض 

اإنهم يظلون جميعًا مدهو�صني مبدى �صمود ال�صجيج 

اإزاء حماولتهم.

قنية وجميع عمليات الرتميز تظل عر�صة  اإن جميع الأ

الذي  الق�صم  هو  �صجيجًا  كرث  الأ والق�صم  »لل�صجيج«، 

املعلومات  من  ميكن  ما  اأق�صى  يقدم  اأن  ي�صتطيع 

متوقع،  هو  ملا  جتاوٍز  من  حتمله  مبا  تقا�ض  التي 

قل  كرث �صجيجًا )اأي الأ ولكن النوع من املعلومات الأ

فائدة.  قل  الأ هو  اأي�صًا  يبقى  ح�صمًا(  قل  والأ تنظيمًا 

طبيعة  من  وظيفًة  لي�ض  بالتاأكيد  املعنى  اأن  ذلك 

»ال�صجيج«، بل هو تنظيم معتمد على الرتكيبية ولي�ض 

.order جمرد ترتيب

وتاآكل  الغمو�ض  دائمًا  تعني  ر�صالة  هو  ال�صجيج  اإن 

�صارة، و�صياع املعلومات. اإل اأن الَن�صَخ البيولوجية  الإ

لل�صجيج  املجال  تف�صح  املعلومات  لنظرية  اخلا�صة 

DNA«، من مثل الرموز غري  »دنا  اأخطاء  خالل  – من 
– هذه الن�صخ  املعقولة يف بيان متعلق بعلم الوراثة 

ميكن اأن تكون م�صدراً للتجديد اأو ملعنى جديد )مثل 

مايكل  الناقد  اإىل  وا�صتناداً  بالنمو(.  املتعلق  التحول 

تنقل  اأن  ميكن  الر�صالة  باأن  نادى  الذي   Serres �رشز 

يف   Paulson بول�صن  رونالد  يقول  مق�صود،  غري  ن�صيجًا 

يتمرّ  �صيء  »اأي  هو  ال�صجيج  اأن  الثقافة«  »�صجيج 

. واإنه 
)20(

تلقيه دون اأن يكون جزءاًَ مما جرى اإر�صاله«

التي  تلك   – الطبيعية  اللغات  باأن  الدعاء  مغٍر  مٌر  لأ

اأو  ال�صفوية  البيانات  تخ�صع للرتميز �صواء من خالل 

الن�صو�ض املكتوبة – تكون عادة ذات �صجيج خا�ض 

اإما بامل�صادفة واإما  البنيوية غام�صة  ن عالقاتها  لأ

�صبه  اللغات  هذه  مثل  تبدو  جهة  فمن  بالق�صدية. 

اأن يكونوا مربجمني  النا�ض ميكن  اأن  ع�صوية مبعنى 

وراثيًا – كما يقرتح ت�صوم�صكي – ا�صتناداً اإىل فر�صية 

وكاأنهم م�صطنعون  يبدون  اأخرى  ومن جهة  م�صبقة، 

جزئيًا مبعنى اأن العنا�رش الرمزية يف لغتهم ميكن اأن 

ميثلونها  التي  احلقيقة  اإىل  بالن�صبة  منقو�صة  تكون 

خالل  من  عنها  با�صتقاللية  للتالعب  ومعر�صة 

من  التقاين  اجلانب  اأن  والغريب  التجدد.  دائمة  ُبنًى 

األ�صنتنا امتيازها  اللغات »الطبيعية« هو الذي يعطي 

اأو  املرئية،  نظمة  الأ مثل  ال�صطناعية«  »اللغات  عن 

الريا�صية اأو املو�صيقية، وذلك مبعنى اأن الكلمة ميكن 

�صياء  اأن تنال رفعًا من �صاأنها يفوق ال�صورة مثاًل اأو الأ

خرى. الأ

غلبة  يف  كبري  حد  اإىل  تكمن  ل  امليزة  هذه  اأن  اإل 

على  مقدرتها  مثل  من  الطبيعية  اللغة  »�صجيج« 

نظمة  الأ اأكرب بكثري من  ترميز حجوم من املعلومات 

املناف�صة. اإن تفوق اللغة الطبيعية قد ميحو من القواعد 

والرتاكيب ما ت�صتطيع اللغات الب�رشية اأن تظهره. وقد 

ا�صتطاع ُولد وات�صون Watson وكريك Krick اأن يحلرّال رموز 

»دنا DNA« دون ال�صتعانة بحلية زوجة كريك الفنانة، 

التي ا�صتطاعت اأن تب�رش احللية التي مل يكن يف مقدور 

»برينرن يل  اإن  ويقال  يتجاوزا و�صفها،  اأن  الرجلني 

Bernerstlee«، �صيخ ال�صبكة التي ت�صمل اأرجاء العامل كله، 

 Semantics منهمك يف ما ي�صميه �صبكة الدللت اللغوية

املعلومات  اإىل  الب�صرية  �صتعيد  باأنها  يعد  التي   web

»على م�صتوى جديد ورفيع« وذلك من خالل و�صلها 

)21(
بجدول نقلٍة جديدة.

على  �صديدا  اعتمادا  الب�رشية  الثقافة  تعتمد  بينما 

 Synapses اللغة الطبيعية فاإن مراكز ال�صتباك الع�صبي 

املعلومات  نقاط  تعالج  الثقافة  ت�صكل  التي  قنية  والأ

حد  اإىل  تفوق  التي  خبارية  الإ واملجموعات  الفردية 

ولهذا   .Nucleotides الداويد  من  زوج  بليون  ثالثة  كبري 

ال�صبب جند منظري الت�صال اأكرث اجنذابا اإىل نقاد مثل 

ن باختني يركز على طبيعة  ميخائيل �صريي�ض Serres لأ

يف  نف�صه  يظهر  الذي  واحلوار  الثقافة،  يف  »احلوار« 

�صياقي الزمان واملكان. واإذ يرفع باختني من اأهمية 

ال�صياق الثقايف فاإنه يخف�ض من ادعاءات ا�صتقاللية 
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اأي ن�ض بذاته. اإن موقف باختني يكمل نظرية »البيئة 

بيئة  دعاة  بها  ينادي  التي   Niche Theory املالئمة« 

الت�صال ممن يعتقدون اأن الثقافة هي نوع بيئي من 

مع  تراتبيتها  تتغري  اأن  ميكن  التي  امل�صرتكة  قنية  الأ

يجري  التي  العديدة  الر�صائل  كون  اأما  الزمن.  امتداد 

والطباعية  ال�صفوية   - قنية  الأ هذه  خالل  من  بثها 

لكرتونية – ت�صكل بيئة من املعلومات  والب�رشية والإ

�صا�صية لهذه  الو�صيطة. فهذا يجب األ يطم�ض الوظيفة الأ

– لي�صت بريوقراطية بال�رشورة  الثقافية  الرتاتبيات 

– التي تتوىل خلق املعنى من خالل تن�صيق الر�صائل 
من  عليا  منطقه  الثقافة  ن  ولأ لمتناهية.  بدينامية 

املعنى فاإنها ثقافة معاجلة معلومات عليا. وتاأ�صي�صا 

فقط  لتنتج  تركيبية  وهي  الثقافة،  تركيبة  على 

ولكن  البنيوية  والعالقات  ال�صيفرات  من  وفرة  عن 

تنقل  التي  قنية  الأ من  الوفري  العدد  خالل  من  اأي�صا 

الذاتية  القابلية  امل�صتحيل حتديد  من  يظلرّ  املعلومة، 

معينة  ر�صالة  مثل  من  حملي  مكون  ي  لأ التنظيمية 

ي م�صدر بعينه اأن يكون م�صتقال  اأو ن�ض. ولميكن لأ

اللهم اإل يف اإطار الثقافة البدائية جًدا. ثم اإنرّ حلظات 

بذاتها  معينة  تراتبية  �صيطرة  خالل  من  جدا  خا�صة 

يفوق  املعنى  يف  تاأثريا  متار�ض  اأن  �صيفرة  اأي  ميكن 

اإىل  اأيه حالة �صوف يخ�صع هذا املعنى  املعدل. ويف 

املعنى الذي ين�صئه معالج ثقايف يفوقه حجما اإىل حد 

كبري، ويعالج » ال�صو�صاء Noise » - )بو�صعه خمرجا( 

لي�ض فقط لن�ض حمدد ولكن اأي�صا من خالل معاجلات 

اأخرى. وبالتحليل النهائي تظل الثقافة اأعلى من كل 

خرى للمعلومات.  املعاجلات الأ

وتف�صري ذلك هو اأن الثقافة ميكن اأن تتعامل ب�صهولة 

مع )ال�صجيج( الذي هو تراث اأية ثقافة. ومن املمكن 

خمزونها  خالل  من  الثقافة  مفهوم  اإىل  التو�صل 

املعلوماتي اأو اإذا �صئنا، من خالل خمزونها الهائل من 

– ويف  املوؤرخني  ذلك عدد من  وقد مار�ض  املعرفة، 

�صا�صية، جتد كل جمموعة ب�رشية  اأعمق امل�صتويات الأ

ب�رشية  �صنعة  وكل  احلكومات(،  اإىل  املكتبات  )من 

)عملية اأو فنية( املعلومات على �صكل معرفة مرتاكمة 

ومعلومات  اجتماعيا-  تتكون   - وخربة  وجتربة 

ك�صفته  ما  نحو  على  وذلك  تن�صيقها،  مت  معاجلة 

اختالف  على  الب�رشية  لل�صنعة  الكال�صية  الدرا�صات 

 
)22(

اأنواعها من قلم الر�صا�ض اإىل �صحابة فتح الثياب.

ومن بني وظائف الثقافة اأن تكون جتميًعا على امتداد 

مياءات والن�صو�ض واملعلومات  �صوات والإ الزمن لالأ

معلومات  وبع�صها   – والعرو�ض  والر�صوم  املكت�صبة 

ال�صعبي  الرتاث  خالل  من  ال�صطح  على  تطفو  اأ�صا�صية 

اأقنية املا�صي املخزونة،  اأ�صبهه من  اأو ما  )فولكلور( 

و�صائل  خالل  من  ومتوافًرا  ًل  ُمعدرّ يكون  وبع�صها 

ُي�صاء  اأن  ميكن  مور  الأ هذه  كل  ولكن  عالم.  الإ

ا�صتعمالها. اإنرّ قراءات القرن التا�صع ع�رش حول النمو 

للداروينية  املوؤذية  العقيدة  اإىل  جمازيا  حتولت  مثال 

مازالت  نتائج  من  عليها  ماترتب  مع  الجتماعية، 

اإن داروين مثل جفري  بل  ذان.  الآ ها تطن يف  اأ�صداوؤ

ويكن Wichen يرف�ض اإطالقا اأن تكون امل�صابهات التي 

ا�صتقيت من نظرية املعلوماتية ميكن اأن تف�صح �صدرها 

خلرافات مثل التنظيم الذاتي اأو ال�صتقالل الفردي. اإل 

نها توجه فهمنا اإما بتحديده اأو  اأن املجازات مهمة لأ

املجازات  متدنا  قل  الأ اأقل  وعلى  له  العنان  باإطالق 

بالتاأكيد ميكن  والثقافة  اللغوية،  مبفردات فيباللعبة 

اأن جتد قيما فيها.

كرث حدة – وهنا  ن�صانية الأ ومن بني اإحدى اخلربات الإ

لبد من التذكري اأن الثقافة هي نوع من املمار�صة قد 

اأن  نذكر  اأن  – ميكن  املعاجلة  مع  متطابقا  يكون  ل 

فقط  لي�ض  لل�صياع،  تتعر�ض  قد  املعلومة  اأو  املعرفة 

اأو  الت�صامح  عدم  اأو  احلرب  اأو  امل�صائب  خالل  من 

الغلبة، ولكن اأي�صا من خالل مر�ض األزهامير ثقايف، 

معلومات  على  لتحافظ  الثقافة  على  نعتمد  ونحن 

اأو مقموعة غالبا ما تكون مت�صلة بالهوية  مهجورة 

ذاتها، اأو �صحية ن�صيان اأو تقهقر يف الذاكرة من خالل 

الوراثي.  الرتكيب  عمليات  مثل  غام�صة  تكون  اأقنية 

ويجب على الثقافات اأن تختار ا�صتمرار العي�ض، وهي 

�صتفعل ذلك دون �صك يف مواجهة العوملة وهذا يعني 

على  ت�صمد  اأن  يوؤمل  اأو  تفقد  �صوف  املعلومات  اأن 

تالية.  ا�صتعادته يف مرحلة  Noise ميكن  �صكل �صجيج 

تخزين  يحاولوا  اأن  املعلوماتية  اأرباب  على  وينبغي 

اأق�صى مايف ا�صتطاعتهم ملواجهة اأي تنظيم طوارىء 

قد يطيح به جمددا. 

نهاية  متثل  الراأ�صمالية  اأنرّ  يعتقدون  الذين  واأولئك 

ثقافة  كل  اإىل  �زشرا  ينظروا  اأن  املحتمل  من  التاريخ، 

�صجيج. ويف اأية حال �صوف تتعاي�ض املجازات املتنازعة 

ذهان  الأ يف  وا�صحا  يكون  اأن  وينبغي  ب�صعوبة.  ولكن 

ن�صانية ت�صرتك يف الكثري من  من اأن الثقافات الإ اأنني اأوؤ

انظمتها اأكرث من ا�صرتاك الثقافات التكنولوجية. 
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بني  املركب  التفاعل  على  القائمة  احلية،  الثقافة  اإن 

بنيه  اأية  �صغط  حتت  ت�صمد  اأن  ت�صتطيع  اأحيائها 

الذاتي  التنظيم  جمازات  اإن  عليها.  تفر�ض  م�صطنعة 

ت�صتطيع اأن تتحدى تقاليد الت�صيري والتحكم. 

باأن  القتناع  يحاولوا  اأن  املعلوماتيني  وعلى 

اأن  بل  الت�صيري  حماولت  تقاوم  اأن  ميكن  الثقافات 

�صباب وجيهة واأن حتاول بدل منها  تبعدها جانًبا لأ

اأكرث عمقا، ول�صيما تلك  اكت�صاف عمليات اجتماعية 

وعلى  باملفاجاآت.  تاأتي  اأن  ت�صتطيع  التي  العمليات 

يالحظوا  واأن  يقراأوا  واأن  ي�صغوا  اأن  املعلوماتيني 

يكت�صفوا  اأن  وعليهم  حتكمهم.  ب�صط  يحاولوا  اأن  قبل 

م�صالك ثقافية توؤمن ان�صياب املعلومات، واأن يتخطوا 

Diffusion of Int التجديد«  »ن�رش  مثل  اخلام  االنظريات 

اأنف�صهم  روا  يذكرّ اأن  اأي�صا  عليهم  وجب  ورمبا   .novation

ترتيبها  كان  مهما  التقنية،  الثقافات  اأن  بانتظام 

اإل جمرد معاجلة معلومات ع�صوية  املتداخل، لي�صت 

قائمة على اأ�صا�ض املحاكاة، وعليهم اأن يتذكروا اأي�صا 

الثقافة لي�صت ن�صخة طبق  اأي نوع من  الهوية يف  اأن 

خرى. �صل عن الأ الأ

اأية �صل�صلة من املجازات  اإن تفح�ض  اأية حال،  وعلى 

على  تعمل  وهي  للمعلوماتيني  جيدة  فر�صة  تتيح 

تقدمي ما يف جعبتها.
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نرتوبيا: عامل ريا�صي يعدُّ مقيا�ًصا للطاقة غري امل�صتثمرة يف  * الإ

نظام ديناميرّ حراري ]املرتجم[.

)*( التي �صنعوها باأنف�صهم )املرتجم(

البحث  �صياق  يف  املراجع  هذه  باإيراد  املوؤلف  طريقة  احرتمنا   -

)املرتجم(

الطبي  القامو�ض  امل�صطلحات غري موجود حتى يف  بع�ض هذه   -

نها م�صطلحات تخ�ص�صية حديثة جداً، واحلق اأنه ل  املوحد، رمبا لأ

جدوى من ترجمتها. )املرتجم(. 
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احلرية:

»حرية«  كلمة  معنى  على  ول  الأ ال�صوريايل  البيان  يف  بروتون  اأندريه  �صدرّد 

باعتبارها اأ�صا�ض ال�صوريالية، قائال: »اإن كلمة حرية وحدها هي كل ما ل يزال يثري 

حما�صتي«. 

يف ما بعد، تكلم عن احلرية باعتبارها الدافع الرئي�صي للن�صاط ال�صوريايل، والهدف 

اجلوهري للفعل ال�صوريايل.

اإمكانية حترير  كانت جت�صد  بل  مذهبا جماليا،  لهم،  بالن�صبة  ال�صوريالية،  تكن  مل 

وال�صيا�صية،  الجتماعية  احلواجز  تقوي�ض  اإىل  دعوا  لذلك  كامال..  حتريرا  الن�صان 

وحترير الن�صان.

ترجمة واإعداد: اأمني �شالح

   كاتب وقا�ض من البحرين 

عنا�سر �سوريالية..

الذهاب اإىل اجلوهر

جمال  الثيمات  اأكرث  من  واحدة  هي  احلب  ثيمة  اإن   v

ال�سحرية  �سعار  الأ منذ  ال�س�ريايل،  دب  الأ يف  وح�سا�سية 

�سن�ات  يف  للفهم  قابلية  كرث  الأ الن�س��ش  وحتى  وىل  الأ

اإىل  اأراغ�ن  اأهداها  التي  الن�س��ش  تلك  واملقاومة.  احلرب 

اإليزا.  اإىل  بروت�ن  واأهداها  ن��ش،  اإىل  اإيل�ار  واأهداها  اإلزا، 

ح�سا�ش العميق بالذات، باملعنى املادي كما  فاحلب ه� الإ

باملعنى الروحي للكلمة، مبا اأن الفارق لفظي اأكرث مما ه� 

v حقيقي بالن�سبة لل�س�رياليني



�صياء  اإن ال�صوريايل ميار�ض اإرادته لتحرير نف�صه من الأ

عراف  ن�صان من الأ املاألوفة التي حتيط به، ولتحرير الإ

الجتماعية ومن النزعة العقالنية ومن جميع اأ�صكال 

ال�صوابط التي يفر�صها عامل منفعي. ال�صوريايل يدعو 

والمتثال،  العادة  قيود  �صد  الواقع،  �صد  التمرد  اإىل 

طاحة بكل القيم امل�صلـرّم بها. ويدعو اإىل الإ

اإىل  تنزع  ن�صان،  الإ يف  عميقة  غريزة  هي  احلرية 

يف  يتمثل  والذي  العامل،  اإىل  ي�صده  ما  كل  حتطيم 

قوانني العائلة واملجتمع والدولة.

نظر  يف  الفنان،  وحرية  حرية..  فعل  هي  كتابة  كل 

وحترير  الفن،  قواعد  من  التحرر  تعني  بروتون، 

الكلمات والروح ال�صعرية.

احلب:

الرغبة،  اأنه يتكورّن من  احلب يف حركة دائمة - مبا 

ي�صتقر، يف حالة  ن�صان بدوره ل  الياأ�ض- والإ مل،  الأ

ول  يدري  ل  حيث  اإىل  احلركة  تاأخذه  بل  احلب، 

يتوقع.

الزمنية..  احلدود  وجتاوز  املثال  لبلوغ  و�صيلة  احلب 

على  قادرة  قوة  اإنه  الذات.  عن  للك�صف  و�صيلة  اأي�صا 

اخرتاق الزمن واملكان، وعلى اقتحام ح�صون العقل. 

يلتقي  ذاته،  مع  الكائن  د  يتوحرّ ن�صاين  الإ احلب  يف 

تكبرّـل  التي  عراف  الأ جميع  من  ويتحررّر  بحقيقته، 

يف  بهجة.  كرث  والأ رحب  الأ يراه  كوٍن  نحو  انطالقه 

احلب اأي�صا تتحقق معرفتنا بالعامل على نحو اأعمق، 

بل اأن العامل نف�صه يتجدرّد.

لهام  الإ م�صادر  اأحد  واخليال،  احللم  كما  احلب، 

�صا�صية بالن�صبة لل�صورياليني الذين يرون يف احلب  الأ

للكائن  تتاح  حيث  وال�صامي.  املقد�ض  نحو  �صعودا 

مدعورّ  العظيم  »احلب  اخلارق.  مع  التوا�صل  جتربة 

ن�صاين«.. يقول بنجامان برييه. لتاأليه الكائن الإ

�صبه  احلقيقي،  املربرّر  هو  احلب  لربوتون،  بالن�صبة 

ال�رشارة  تطلق  التي  العالقة  تلك  للحياة..  الوحيد، 

ل وال�صتمرار  ن�صاين والتحورّ اخلالدة، �رشارة الدفء الإ

اأن  يجروؤ  »ل  بروتون،  يعلن  كما  اأحداً،  اإن  اخلالق. 

يواجه، بعينني مفتوحتني، وهج احلب ال�صاطع الذي 

ن�صان،  لالإ ال�صامي  التب�رش  اأجل  من  تتمازج،  فيه 

فكرتان حلوحتان هما فكرة خال�ض النف�ض وهالكها. 

)..( واإذا كانت هناك فكرة ا�صتع�صت، حتى اليوم، على 

اأية حماولة تقلي�ض، وقاومت اأ�صد املت�صائمني، فهي 

اإن�صان  كل  الفة  موؤ على  وحدها  القادرة  احلب  فكرة 

)موؤقتًا اأول( مع فكرة احلياة«.

قل عقالنية  احلب، من بني كل ا�صتجاباتنا، رمبا هو الأ

وير�صد  ي�صود  عندما  احلب  املنطق.  مع  ومتا�صيا 

الوحي.  قوة  ويكت�صب  اإلهام  عامل  ي�صبح  ال�صلوك، 

ويف الوقت نف�صه ي�صبح عامل متزيق، يوقع الفو�صى 

يف ما هو قائم وميزق �صالت ما هو مرتابط، حمطمًا 

امل�صتقبل  مواجهة  على  وم�صجعًا  املا�صي  فتنة 

والعامل  بالتوازن،  يطيح  ذلك،  غ�صون  يف  ل.  بتفاوؤ

للرجل واملراأة  تاركًا  وا�صتقراره،  ثباته  اليومي يفقد 

مل بالتحكـرّم يف قدرهما اخلا�ض. الأ

حياته،  يف  احلب  تخلل  من  ي�صتفيد  �صوف  ن�صان  الإ

كل  قهر  القادر على  احلرية،  اإىل  املفتاح  فاحلب هو 

لن  الذين  اجل�صورين  اأولئك  اأمام  والعوائق  العقبات 

مينعهم اأي باب.. مهما اأحكم اإقفاله.

ن  لأ التناق�صات  جميع  حل  على  قادر  وحده  احلب 

تنا�صق  يف  ويجتمعان  والوجود،  اجلوهر  د  يتوحرّ به 

وتناغم. كذلك ينحلرّ التناق�ض بني الذات واملو�صوع، 

قوة  احلب  اأن  مبا  واملوت،  احلياة  واملراأة،  الرجل 

اإىل حد انعدام الوزن، كما  قادرة على تكثيف العامل 

يقول وال�ض فاويل.

املنظور  يف  املراأة  ودللة  باأهمية  يتعلق  ما  يف 

ال�صوريايل، فقد دعم بروتون ورفاقه اأملهم يف جناة 

ن�صانية على قدرتها يف اإعادة اإيالج ال�صغف يف كل  الإ

عرب  لي�ض  والعادي.  اليومي  اإىل  اجلن�صي  من  ن�صاط، 

�صل  الأ مع  الحتاد  لكن عرب  واملناف�صة،  ال�صتقطاب 

ن�صان – واملجتمع ككل- اأن يتغلب  نثوي، ميكن لالإ الأ

ن�صاين. هذا التوحيد والتكامل  على ف�صيحة الو�صع الإ

ن�صانية مع الطبيعة. للقوى كان �رشط الوحدة الإ

من خالل الوحدة مع املراأة، �صار لدى الرجل هاج�ض 
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طريقة  اإنها  الطبيعة.  مع  الوحدة  يف  خري  الأ التحقق 

ية الداخلية هي فراغ اإن مل تلق  اأخرى للقول باأن الروؤ

خر«. �صوءا على ال�صفر نحو »الآ

نثوي هو ا�صتثناء اأخاذ.  التمثيل ال�صوريايل للمثال الأ

املراأة ُينظر اإليها بو�صفها اأكرث مرونة، اأكرث انفتاحا 

على الوقائع املادية، لذلك هي مبثابة الو�صيط، لي�ض 

نحو  كدليل  بل  واإرباك  تعمية  اأي  ارتكاب  لغر�ض 

�ض. تنقية اأي ت�صورّ

اأعماق  عن  تعبري  لل�صورياليني،  بالن�صبة  احلب، 

واجل�صدية  الروحية  العالقة  ن�صانية.  الإ ال�صخ�صية 

بني  الو�صيط  جتعلها  املحبوبة  مع  التلقائية 

حا�صي�ض التي ينبغي  بداعية لل�صاعر والأ احل�صا�صية الإ

جمال  ينعك�ض  املراأة  يف  ر�ض.  الأ من  ا�صتح�صارها 

يجعل  واحلب  ال�صاعر.  وانطباعات  املادي  العامل 

اإذ  رهافة  اأكرث  واملخيلة  واتقادا،  حدرّة  اأكرث  احلوا�ض 

ر ال�صاعر، على نحو اأف�صل من اأي �صيء اآخر، من  حتررّ

مفاهيم الزمن واملكان.

يف احتفاء بروتون باحلب، هو راأي يف ال�صلة احلميمة 

بني الرجل واملراأة توافقًا مع ان�صهار الروح واجل�صد. 

كل  جانبا  طرحنا  »اإذا  يقول:   Arcane 17 يف  كتب  وقد 

فمن  اخلال�ض،  ب�صاأن  واملغالطات  اخلاطئة  فكار  الأ

خالل احلب حتديدا، احلب وحده، ميكن اأن تظهر تلك 

واجلوهر.  الوجود  بني  الندماج  من  على  الأ الدرجة 

تناغم وبال  – يف  اأن ينجح  ي�صتطيع  الذي  اإنه احلب 

التبا�ض- يف التوفيق بني هذين املفهومني واللذين، 

اإنني،  والقلق.  للعداء  م�صدرا  يظالن  احلب،  بدون 

الذي  ال�صامل،  احلب  من  النوع  ذلك  اأعني  بالطبع، 

مد الكلي للحياة«. ي�صمل الأ

ن�صان  الإ طبيعة  اإىل  اجلوهر،  اإىل  يو�صلنا  احلب  اإن 

فريد  حب  خر..  بالآ عالقته  يف  تتجلى  التي  العميقة 

رًّا  خر، من املحبوب، عاملا م�صغراً وحيـ يجعل من الآ

ُيتاح له التال�صي فيه. وهو اأي�صا ُيظهر ال�صلة احلميمة 

ن�صان والطبيعة. يقول بروتون: بني الإ

على  قادر  ل�صيء  الذي  والكلي،  املتبادل  احلب،   «

وختم  �صم�ض  اإىل  ينقلب  اجل�صد  يجعل  الذي  اإف�صاده، 

قابل  غري  دائم،  غناء  م�صدر  هو  ج�صد  على  باهر 

ه ي�صق طريقه ويجري  ، والذي ماوؤ للتغيري، ودائما حيرّ

يقاع ال�صعري«. بني عبرّاد ال�صم�ض والإ

واللتحام  احلياة،  مع  امل�صاحلة  حتدث  املراأة  عرب 

بروتون-  تعبري  ح�صب   – التي  املراأة  هذه  بالكون.. 

اخلطر  متثـرّل  التي  نظرتها  عن  مبناأى  اأحد  يكون  لن 

اجلميل.

احلا�رش  معناها  اإىل  احلب  كلمة  تعيد  ال�صوريالية 

واملخيف، معنى التعلـرّق الكلي مبخلوق ب�رشي، املبني 

ن�صان يف روح ويف  لزامي بحقيقة الإ على العرتاف الإ

ج�صد هما روح وج�صد هذا املخلوق. ولي�ض ثمة ف�صل 

الروحي، كالهما كلرّ غري  اجل�صدي واحلب  بني احلب 

منق�صم. احلب جتربة �صامية يزول فيها التعار�ض بني 

ي�صتنفدها  �صهوة  حم�ض  لي�ض  احلب  والروح.  اجل�صد 

مظهرا  اإل  لي�صت  نف�صها  اجلن�صية  وال�صهوة  �صباع..  الإ

ينح�رش  اأن  من  اأو�صع  احلب  اإن  احلب.  مظاهر  من 

ن�صان،  لالإ ول  الأ ر  »املحررّ فهو  اجلن�صية..  الرغبة  يف 

ول للعامل«. اإنه يتيح الق�صاء على ال�صعور  واملجدرّد الأ

ثم يف ما يتعلق بالتعبري عن الرغبة. بالإ

م�صاغل  بني  وىل  الأ املكانة  احلب  احتل  لقد 

ال�صورياليني، حتى اأن فل�صفة احلب – كما يقول وال�ض 

اأوحت  التي  هي  ال�صوريالية«-  »ع�رش  يف  فاويل 

بفكرة  يوؤمنون  كانوا  واإيلوار.  بروتون  روائع  مبعظم 

التوحيد  اإىل  وال�صعي  �صطرين  اإىل  الكائن  انق�صام 

بينهما عرب احلب، الذي هو اأي�صا الرتكيب بني الذاتي 

الفني  اخللق  باأن  يرى  بروتون  وكان  واملو�صوعي. 

بفعل  له  ف  تتك�صرّ التي  ى  الروؤ اأهميته  ل ي�صاهي يف 

جتربة كتجربة احلب.

ج�صيمة  عقبات  هناك  اأن  يدركون  ال�صورياليني  لكن 

كمل،  الأ الوجه  على  احلب  حتقيق  دون  حائال  تقف 

اإن  الجتماعية.  احلياة  متطلبات  عن  ناجمة  وهي 

اأنه  يف  يكمن  املجتمع  على  املتكرر  هجومهم  �صبب 

املجتمع  يراها  لرغبٍة  وحر  تام  بتحقيق  ي�صمح  ل 

رة. مدمرّ

لقد نادوا باحلب الذي يحطم كل احلواجز، كما ينتهك 
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املحررّمات والقيود التي يفر�صها جمتمع موؤ�ص�ض على 

ثورية  قوة  احلب  من  يجعلوا  اأن  اأرادوا  زائفة.  قيم 

من  متنعها  التي  العقبات  جميع  طريقها  يف  حتطم 

ال�صورياليون  احتفى  لقد  طاقتها.  وتفجري  التحليق 

الرجل  من  يجعل  الذي  بال�صغف  املجنون،  باحلب 

واملراأة خارجني على القانون ويف ثورة عارمة �صد 

جمتمع قمعي. 

دعاه  كما  املجنون..  احلب  لل�صورياليني،  بالن�صبة 

اأو »احلب ال�صامي«.. كما حتدث عنه برييه،  بروتون، 

اأو »املبداأ اخلارج على القانون«.. ح�صب تعبري اأراغون، 

بانتهاك  كبحه-  املتعذر   – ح�صا�ض  الإ من  نوع  هو 

املحررّم، بازدراء املمنوع. اإنه ال�صغف الذي ل ي�صبطه 

ول يحكمه عقل اأو حافز تعبريي اأو باعث لعقالين، 

هذا  مثل  احلرية.  توكيد  اإىل  مييل  الذي  هو  بالتايل 

احلب، غري اخلا�صع للنزعة الوجدانية، ي�صاهم – من 

عالقة  تاأ�صي�ض  يف   - الثورية  ال�صوريالية  زاوية 

جديدة.

للحالة  �صديدا  احتقارا  ال�صورياليون  اأبدى  لقد 

فراط يف العاطفة، ومل يثقوا بالوجدان  الوجدانية، لالإ

ال�صوريالية،  للذهنية  بالن�صبة  ال�صعور.  رقة  اأو 

القبول  والمتثال،  اخل�صوع  على  تدل  الوجدانية 

خالقية، امل�صاحلة  املطلق باملعايري الجتماعية والأ

تنتهك  التي  القوى  لـ -  ال�صت�صالم  – بل وحتى  مع 

حما�صة  يثري  ل  احلب  ال�صبب،  لهذا  الفردية.  احلرية 

ال�صورياليني اإل عندما يجد تعبريه كثورة.

جمال  الثيمات  اأكرث  من  واحدة  هي  احلب  ثيمة  اإن 

�صعار ال�صحرية  دب ال�صوريايل، منذ الأ وح�صا�صية يف الأ

كرث قابلية للفهم يف �صنوات  وىل وحتى الن�صو�ض الأ الأ

احلرب واملقاومة. تلك الن�صو�ض التي اأهداها اأراغون 

اإىل اإلزا، واأهداها اإيلوار اإىل نو�ض، واأهداها بروتون اإىل 

العميق بالذات، باملعنى  ح�صا�ض  اإليزا. فاحلب هو الإ

اأن الفارق  املادي كما باملعنى الروحي للكلمة، مبا 

لفظي اأكرث مما هو حقيقي بالن�صبة لل�صورياليني.

لقد كان برييه ي�رشرّح باأن املرء ل ي�صتطيع اأن يكون 

�صاعرا اإذا مل ي�صتطع اأن يحب حبا �صاميا. وبرييه، مثل 

ا�صتغراقه  عنه  ُعرف  ال�صورياليني،  رفاقه  من  العديد 

اإىل احلب  الكلي يف احلب، ومثلهم كان خمل�صا جدا 

برييه،  يراها  كما  احلب،  قوة  والوحيد«.  »الواحد 

متاأ�صلة على نحو حميم يف حالته ك�صاعر. ال�صعر هو 

حل  نظرهم  ويف  والثورة«.  للحب  الهند�صي  »املحل 

احلب حمل مفهوم املقدرّ�ض املرتبط بالوجد الديني اأو 

الجنذاب ال�صويف.

الرغبة:

يعود الف�صل اإىل فرويد يف معرفة كيف اأن الرغبة يف 

ن�صان قد جتد منفذا اأو متنف�صا بطرق ملتوية اأو غري  الإ

ال�رشرّي  املحررّك  هي  فرويد،  وفق  والرغبة،  مبا�رشة. 

ن�صان. ول لالإ الأ

لهذا  ومعنى  �صكال  تعطي  اأن  اأرادت  ال�صوريالية 

تاأويالت  ويحتمل  متعدرّد  هو  الذي  )الرغبة(  املفهوم 

خفاق اأي �صخ�ض يف�رشرّ احللم  عديدة. ومثلما ينتظر الإ

خفاق م�صري  �صمن معنى واحد فقط، كذلك �صيكون الإ

من يحدرّد هوية »الرغبة« ح�رشيا ً يف غريزة التملـك 

املتمثلة يف التوق اجلن�صي.

يف الواقع، ي�صعب اإعطاء مظهر ومعنى لهذا املفهوم، 

ال�صغف  اأي  ومراوغة..  متلـرّ�صا  قل  الأ �صكله  يف  حتى 

ة  متغريرّ جوهرها،  يف  الرغبة،  ن  لأ ذلك  اجلن�صي. 

ال�صكل.. وثورية.

الرغبة هي العن�رش اخلارق الذي يحتفظ بتاأثريه وقوة 

اأي�صا،  كرب  الأ د  كرب واملوحرّ الأ املحررّك  اإنها  جاذبيته. 

وعرب  جوهره.  وتوؤلف  ن�صان  الإ عن  تعربرّ  التي  فهي 

تنمية  ال�صوريالية  حتاول  املكبوتة،  الرغبات  اإدراك 

ح�صا�ض  الإ من  الفرد  وحترير  ن�صانية،  الإ ال�صخ�صية 

ثم. بالإ

بل  اخلارقة  الرغبة  قوة  عن  عالن  الإ يكفي  ل  لكن 

ثم  بها  والعرتاف  ال�صوء  اإىل  اإي�صالها  ينبغي 

حتول  التي  العقبات  من  حتريرها  ينبغي  اإطالقها. 

دون حتقيقها، هذه العقبات واحلواجز التي ين�صبها 

جمتمع  ن�صاين..  الإ بامل�صري  تت�صل  والتي  املجتمع، 

اأ�رشها  الرغبة بعنف وحماولة  ل يكف عن مهاجمة 
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وتقييدها.

انت�صار  هي  ال�صورياليني،  نظر  يف  احلقيقية،  الثورة 

الرغبة، هي حتطيم القيود التي يفر�صها املجتمع على 

املفرو�صة  التوجيهات  واإلغاء  لل�صعور،  احلر  الن�صاط 

خرين. مبعنى اآخر، الرغبة هي  على عالقات الفرد بالآ

الذي تفر�صه  ال�صكلي  القانون  التمرد على  تعبري عن 

خالقية. املفاهيم الأ

ن�رشت  الرغبة،  عن  له  مقالة  يف  اإيلوار  بول  يقول 

اأنبل الرغبات هي الرغبة يف  اإن  يف العام 1932: » 

املجتمع  ِقبل  من  املو�صوعة  احلواجز  كل  مقارعة 

�صا�صية  الأ ن�صان  الإ رغبات  حتقق  اأمام  البورجوازي 

اجل�صد  على  املفرو�صة  املحظورات  ل  واحليوية.. 

وحده بل على املخيلة اأي�صا«.

لقد كان ال�صورياليون على قناعة باأن حتطيم التخم 

الذي يف�صل الوعي عن كل ما يكمن عميقا يف ذاتية 

الفرد �صوف يجعلهم يف تناغم اأكرث مع الرغبة.

للباعث  مظهران  ال�صورياليني،  عند  واحللم،  الرغبة 

و�صع  لك  يكفله  مما  اأكرث  متتلك  اأن  ذاته:  املحررّك 

واأن ترى ما ل متتلكه بعد..  العامل،  ن�صان يف هذا  الإ

بوا�صطة الفعل ال�صعري.

يعرتف اإيلوار يف املقالة ذاتها اأن »ال�صغف، بالن�صبة 

يل، ميثل جوهر الرغبات، يف النوعية كما يف الكمية، 

اأن  عليرّ  ي�صعب  كثرية-  اأحوال  يف   – اأنه  حد  اإىل 

اأن  يف  الرغبة  للرغبة..  الب�صيط  املفهوم  مع  اأماثله 

مع  خر  الآ تطابق  اأن  تعي�صا،  تكون  اأن  �صعيدا،  تكون 

ر، اأن متوت، اإلخ. كل ما  ذاتك، اأن تفقد ذاتيتك، اأن تعمرّ

يوؤلف ال�صغف يف�صي اإىل املغالة يف تقديري له«.

ويقول مان راي:

» هل ميكن للمرء اأن يتخيرّل يف الواقع لقاًء بني اثنني 

اأكرث اإحلاحًا من اكت�صاف الرغبة امل�صرتكة؟

وىل لطفل ي�صري اإىل �صيء ما ويعطيه  مياءة الأ من الإ

تثري  �صورة  يبدع  الذي  املتطور  العقل  اإىل  ا�صما، 

عمق من لوعينا بغرابتها  م�صاعرنا حتى امل�صتوى الأ

وواقعها، كانت يقظة الرغبة هي، على الدوام، اخلطوة 

حتثه  تاأثري  كل  والتجربة.  امل�صاركة  نحو  وىل  الأ

دون  ما  اأو  اآلية  طاقة  على  يرتكز  اأن  يجب  الرغبة 

الوعي، والتي ت�صاعد يف حتققه. من هذه الطاقة نحن 

رادة  منتلك ذخائر غري حمدودة. كل ما هو مطلوب، الإ

اإح�صا�ض  ذواتنا، متخل�صني من كل  اإىل  الو�صول  يف 

بالكبح والحت�صام«.

اجلمال:

التقليدية  للمعايري  ال�صوريالية  اجلماعة  رف�ض  اإن 

للجمال، قادهم من البداية اإىل توجيه عناية خا�صة 

»اأنا�صيد  كتابه  يف  لوتريامون  �رشبه  الذي  باملثال 

مالدورور«:

اآلة  بني  متوقع،  غري  ت�صاديف،  لقاء  مثل  »جميل 

خياطة ومظلة على طاولة ت�رشيح«..

وح�صا�صية  بحما�صة  ال�صورياليون  ا�صتجاب  وقد 

�صديدة اإىل هذا املثال/ال�صورة/الت�صبيه، الذي قدرّمه 

لوتريامون. وعلى هذه ال�صاكلة مت ابتكار ت�صبيهات اأو 

تعريفات اأخرى للحب، مثال، ولعنا�رش اأخرى.

يف حتديد بودلري، اجلمال هو »�صيء م�صطرم وحزين، 

غام�ض قليال، يرتك الفنان للتخمني«.

كتابها:  يف  برنار  �صوزان  )ح�صب  بودلري  اأ�صار  وقد 

ق�صيدة النرث( اإىل اأن »اجلميل« ينطوي على عن�رشين، 

باحلقبة  مرتبط  ن�صبي  والثاين   ، يتغريرّ ل  اأبدي  ول  الأ

والظروف.

ميكن  الت�صويري  باجلميل  اخلا�صة  امللحوظة  هذه 

ال�صعر  ففي  ال�صعري،  اجلميل  على  اأي�صا  تطبيقها 

اأي�صا  هناك  لكن  وجوهرية،  اأبدية  جمال  عنا�رش 

عنا�رش ن�صبية تتنورّع مع الع�صور، ول ميكن للقارئ 

اأن  للكاتب  ول  الطريقة،  بذات  عمال  الأ ق  يتذورّ اأن 

يكتبها وفقا لذات اجلمالية. 

الدعابة:

�صالح  اأف�صل  كان  لل�صورياليني،  بالن�صبة  ال�صحك، 

للتمرد على الرياء و�صخف العالقات، ومن اأجل التحرر 

من ال�صغوط الجتماعية ومن �صطوة العامل. واإذا كان 

الن�صياع  رف�ض  كذلك  فهو  الياأ�ض،  قناع  ال�صحك 

حكام امل�صبقة. لالأ
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�صياء،  الأ مع  املاألوفة  للعالقة  ك�رش  الدعابة  اأن  مبا 

فاإنها  والنطالق،  التحرر  يف  الرغبة  عن  وتعبري 

بالتايل فعل ثوري. الدعابة واحدة من القوى القادرة 

تقيمها  التي  احلواجز  وحتطيم  املجتمع،  رجرّ  على 

نظر  ويف  املتبعة.  والعادات  عراف  والأ العقالنية 

العامل  على  لالنت�صار  و�صيلة  الدعابة  ال�صورياليني، 

من  ولالنتقام  وجيزة،  لربهة  ولو  عليه،  والتفوق 

مفهوم  اإذن،  للدعابة،  جزئيا.  ولو  واملوت،  احلياة 

فل�صفي. بروتون يرى فيها »مترداً �صاميًا للروح على 

عن  ويقول  �صمى«،  الأ العقل  و»ثورة  �صياء«  الأ عبثية 

الذي،  ال�صامي  العن�رش  جت�صيد  »بو�صعها  اأن  الدعابة 

اأ�صكال  ويتخطى  فيها  متاأ�صل  هو  لفرويد،  وفقًا 

الهزل«. 

اأ�صار  بل  فح�صب  التحرر  عند  يتوقف  مل  فرويد  اإن 

اإذ يقول: »الدعابة  الدعابة،  الت�صامي يف ح�صور  اإىل 

التحرر  من  �صيئا  والهزل،  الذكاء  �صاأن  تت�صمن،  ل 

 )..( والعلو  الت�صامي  من  �صيئا  ت�صيف  بل  وح�صب 

مناعة  يف  الرنج�صية  انت�صار  عن  ناجم  فالت�صامي 

نا ترف�ض اأن يلحق  نا التي تتاأكد ب�صكل ظافر. فالأ الأ

مل  ذى، واأن تفر�ض عليها الوقائع اخلارجية الأ بها الأ

واملعاناة«.

لتحرير  و�صيلة  الدعابة  يعترب  اأرتو  اأنتونان  كان  اإذا 

ال�صوريايل  فاإن  الب�رشي،  الكائن  الغريزية يف  القوى 

الدعابة  اأن  يرى  ري�صتت�ض  ماركو  اليوغو�صاليف 

الذهنية  لية  لالآ و�صمني  حد�صي  »نقد  جوهرها  يف 

املتعارف عليها، وقوة ت�صتخل�ض واقعًة، اأو جمموعة 

بها  لتدفع  املاألوف،  منطها  اأنه  ُيفرت�ض  مما  وقائع 

خة من العالقات غري املتوقعة وفوق  يف �صل�صلة مدورّ

مبزيج  وحدها،  والدعابة  للدعابة،  وميكن  الواقعية. 

الواقع  حدود  �صائر  يتجاوز  واخليال  الواقع  من 

اليومي واملنطق العقلي، اأن ت�صفي على كل ما حولها 

يف  موجود  الال  من  هذيانيا  وطابعا  مة  م�صخرّ جدرّة 

ح�ض  جانب  اإىل  م�صللة  اأهمية  تعطي  كما  املاألوف، 

فائ�ض فريد لكنه كلـرّي«.

»تاأليف  هي  بروتون،  ح�صب  املو�صوعية،  الدعابة 

جهة،  من  العار�صة  باأ�صكالها  الطبيعة  حماكاة  بني 

والدعابة من جهة ثانية: الدعابة باعتبارها انت�صارا 

ملبداأ اللذة على ال�رشوط الواقعية«.

ولقد اكت�صف ال�صورياليون منابت الدعابة املو�صوعية 

يف اأعمال �صويفت، لوي�ض كارول، الفريد جاري، جاك 

فا�صيه، رو�صيل، دو�صان، ريغو، واآخرين. 

اإىل  النرث«،  »ق�صيدة  كتابها  برنار، يف  �صوزان  ت�صري 

الروحية  من  �صكال  كانت  بودلري  عند  الدعابة  اأن 

اخت�صا�ض  جمال  هي  لوتريامون  وعند  العدوانية، 

الفريد  وعند  ميتلكها،  التي  اجلهنمية  لة  لالآ اأ�صا�صي 

جاري هي اأ�صلوب حياة، فقد »كان عليه يف النهاية 

اأن ي�صنع من وجوده ق�صيدة دعابة لامتثالية«، اأما 

�صغوط  من  للتحرر  و�صيلة  فهي  ال�صورياليني  عند 

العقالنية.

�صلبية  قوة  كاروج،  مي�صيل  يقول  كما  الدعابة،  اإن 

العامل  القائم يف  الوعي والنظام  و�صا�صة تف�صل بني 

الذي يفقدها ال�صفافية من جراء اجنذابها اإليه. وهي 

التي جنمت عن هذا  العادات  اإىل ن�صف جميع  ت�صعى 

الوعي  وحترر  قب�صته،  من  �صددت  والتي  الجنذاب 

التاأثر مبغناطي�ض  الدوران يف فلكه، ومتكنه من  من 

�صاحات القوى املنبعثة من الالوعي.

يف العام 1939 قام اأندريه بروتون بجمع الن�صو�ض 

التي ت�صكـرّل منتخباته يف الدعابة، من حيث هي نزوع 

اإىل نفاذ الب�صرية وت�صامي الروح، لتوؤلف انطولوجيا 

هامة، مكت�صفا يف تلك الن�صو�ض دعابة �صوداء تت�صم 

املررّ  والتهكم  ال�صارية  وال�صخرية  اجلارح  باملزاح 

احلزين.

حتديدها،  ميكن  ل  ال�صعر،  مع  احلال  كما  الدعابة، 

وي�صعب تقدمي تعريف لها. مع ذلك، فقد ظلت الدعابة 

ال�صوداء حقال ثريا يحلو لل�صورياليني ارتياده و�صربه. 

وقد حاول بروتون ذلك يف كتابه »انطولوجيا الدعابة 

ال�صوداء«، الذي �صدر يف �صكله النهائي �صنة 1966. 

ومن خالل هذه النطولوجيا، قدرّم بروتون ما يناق�ض 

الفكرة الرائجة عن الدعابة ال�صوداء باعتبارها نوعا 

جديدا من النكتة التي جتد قبول ورواجا. لقد حتدث 
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الواقع  اإزاحة  لنا  تتيح  عملية  بو�صفها  الدعابة  عن 

جانبا اأو التحرر من قب�صته.

الدعابة ال�صوداء، وفق املفهوم ال�صوريايل، هي قهقهة 

مريرة غالبًا ما تتـرّخذ �صكال هزليا. اإنها �صحكة اإن�صان 

يعلم اأنه م�صحوق حتت اآلة جهنمية، وهو ي�صحك لهذا 

ال�صبب حتديدا. اإنها �صحكة التحدي، ال�صحكة املليئة 

نا الثائرة  بالبذاءة وال�صتيمة، املنطلقة من اأعماق الأ

خرين والقدر الكوين.  لت�صتثري – ولتتحدى اأي�صا- الآ

حتديه  تاأكيد  من  ن�صان  الإ يتمكن  ال�صوداء  بالدعابة 

اإىل  ي�صعى  قمعي،  جائر،  كون  وجه  يف  وا�صتخفافه 

حتويل الب�رش اإىل �صحايا.

ن�صان، هذا ال�صاخر من العامل واملجتمع، هو �صاخر  الإ

اإىل  ميله  ويف  ياأ�صه.  من  �صاخر  اأي�صا..  نف�صه  من 

ثمة  لي�ض  التعوي�ض.  من  نوعا  يجد  ال�صوداء  الدعابة 

فكرة مدرو�صة حتررّك هذا ال�صاخر بل الغريزة اخلارجة 

على العقل، وهو اإذ ياأتيه التهديد من كل �صوب، تدفعه 

اإرادة قاهرة يف اإنقاذ ذاته وحت�صينها.

بدعاباته  كثريا  �صحرنا  الذي  الر�صام  مريو،  خوان 

املتاألقة، اعرتف باأنه ماأ�صاوي بطبيعته وقليل الكالم: 

اأن كل �صيء �صوف ينتهي ب�صكل  اأعتقد  »اأنا مت�صائم. 

لوحاتي،  فكاهي يف  ثمة عن�رش  كان  اإن  �صيء جدا. 

فذلك مل يكن مق�صودا بوعي. هذه الدعابة تن�صاأ رمبا 

من احلاجة التي اأ�صعرها للهرب من اجلانب املاأ�صاوي 

ملزاجي اخلا�ض. اإنه رد فعل، لكنه رد فعل اإلزامي«.

يقول رولند برنوز يف كتابه عن  دعابة مريو، كما 

تثري  ما  وكثريا  عنف،  نكهة  حتوي  ما  غالبا  مريو، 

اإح�صا�صا بوح�صية مقلقة جدا. اإنه اإ�صباين حتى النخاع. 

واإدراكيا  ب�رشيا  ن�صانية،  الإ ال�صورة  على  هجومه 

معًا، هو تدمريي ومماثل لتحريفات بيكا�صو العنيفة. 

ب�صبب  ال�صحك  تثري  اأ�صكاله  وتعبريات  التواءات  اإن 

الهزل الربيء وال�صاذج الذي تت�صم به، وال�صحك الذي 

ي�صبرّبه �صيء غريب اأو متنافر هو – كما يقول بودلري- 

اأقرب  وهو  وبديهية،  فطرية  »ميتلك خا�صية عميقة، 

البهجة املطلقة من ال�صحك  اإىل احلياة الربيئة واإىل 

الذي ي�صببه هزيلرّ يف �صلوك اإن�صان«.

م�صتوى  من  ننتقل  بها  التي  الو�صيلة  هي  الدعابة 

اإىل اآخر، والتي تقدم �صكال من اأ�صكال الهرب. ومريو 

ما  اإىل  ليقودنا  غريزي  نحو  على  الدعابة  ي�صتخدم 

التفاهة  ذخرية  باأن  عارفا  واملبتذل،  العادي  وراء 

التي  ولية  الأ املادة  هي  بنا  حتيط  التي  والبتذال 

ي�صتفيد منها يف الر�صم. 

ال�صوريايل  يقول  ال�صوداء،  الدعابة  عن  حديثه  يف 

تفكيك  عملية  اأروع  »هي  حنني:  جورج  امل�رشي 

تتحدد  ول  تهريجا  ول  هزل  لي�صت  هي  للوعي. 

بانفجار ال�صحك اأو العويل، بل يجب تناولها كاإحدى 

ن�صان جتاه  ثوابت ال�صلوك وكقدرة ا�صتقبالية لدى الإ

كل  جتاه  الفعل  لرد  خا�صة  طريقة  اإنها  يحيطه.  ما 

نقدية،  ية  روؤ هي  الدعابة   )..( حا�صي�ض  الأ تنقله  ما 

جمال  انفتاح  مع  متواتر  منو  يف  حدرّتها  مت�صائمة. 

ن�صانية وتو�صعه«. احلريات الإ

ويوؤكد هرني مي�صو هذا املنحى يف قوله: 

ن�صان حريته فيها«. »من خالل الدعابة يحقق الإ

اإن مي�صو – ح�صب راأي �صوزان برنار- هو اأف�صل من 

ميثـرّل دعابة الفنتازيا التي حتاكي تعاقبات الوقائع 

فكار التي نلقاها عادًة يف ن�صو�ض ال�رشد، من  اأو الأ

اأجل توحيدها على نحو اأف�صل.

وتقول �صوزان برنار: »الدعابة هي مظهر هذه الفو�صى 

املعطى  الواقع  �صا�ض،  الأ من  تقورّ�ض،  التي  الهدامة 

لتحرير الفرد ب�صكل اأف�صل، واملطالبة بت�صامي الفكر 

نها حتديدا �صكل عدواين فاإن هذا  على ما يحيط به. ولأ

النوع من الدعابة ال�صوداء ميكن اأن يرقى اإىل ال�صعر.. 

لدى مي�صو والفرد جاري ولوتريامون«.

العجيب اأو املده�ش: 

احلاجة  عن  يعربرّ  »العجيب  مابيل:  يقوله  ملا  وفقًا 

اأخرى،  جهة  من  املفرو�صة«.  التخوم  تخطي  اإىل 

الرغبة  »احتاد  هو  العجيب  فاإن  مابيل،  يلحرّ  وكما 

والواقع اخلارجي« اأكرث مما هو جمرد »توتر الكينونة 

املفرط«.

ال�صورياليون يرون العجيب بو�صفه معطال اأو منتهكا 
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ثمني  كمحفـرّز  نف�صه،  الوقت  ويف  به،  م�صلـرّم  لواقع 

بوا�صطته ميكن ا�صتمالة وحث الواقعي على التعجيل 

بحدوث ما فوق الواقع )ال�صوريال(.

لي�ض هو  »العجيب  نقراأ:  ول  الأ ال�صوريايل  البيان  يف 

نف�صه يف كل مرحلة. اإنه ي�صارك بطريقة غام�صة يف 

ت�صل  تفا�صيله  فقط  والذي  العام،  الك�صف  من  نوع 

اإلينا«.

املده�ض  اأو  للعجيب  تعريفا  قدرّم  برييه  بنجامان 

بو�صفه: »القلب واجلهاز الع�صبي لل�صعر«. 

يولد  تبداأ من حيث  باأن »احلرية  اأراغون �رشرّح  لوي 

العجيب«.

»الهدف  العجيب  يف  راأى  فقد  دي�صنو�ض  روبري  اأما 

�صمى للعقل الب�رشي مبا اأنه تو�صل اإىل حيازة القوة  الأ

اخلالقة املمنوحة له من ِقبل ال�صعر وملكة اخليال«.

يف  العجيب  اإدخال  اإعادة  اإىل  ال�صوريالية  �صعت  لقد 

الحتمالت اليومية. وكانت ترى باأن الواقع، اإذا بدا 

ن�صان مل يتعلـرّم كيف  ن الإ باهتا وبليدا جدا، فذلك لأ

ية الفرد العقالين للعامل هي �صطحية، ولكي  يرى. اإن روؤ

يبلغ العجيب فال بد له من اأن يغريرّ تاأويله للعامل الذي 

يحيط به. من هنا كانت ال�صوريالية تطلب من ال�صعر 

اأن ي�صاهم يف حترير اجلن�ض الب�رشي من العقالنية.

لكن كم هو مراوغ ومتمل�ض معنى العجيب.. فبينما 

�صمن  املفهوم  هذا  عن  ومتعدرّد  كثري  حديث  يجري 

لكل منهم  باأن  اأننا نالحظ  اإل  ال�صوريالية،  و�صاط  الأ

مدلولت  وترد  اخلا�ض.  وتاأويله  اخلا�ض  معناه 

يف  النهماك  على  املفهوم  هذا  يدلرّ  فقد  كثرية، 

ال�صوؤون الدنيوية واملادية ومظاهر الثورة، وقد يدلرّ 

على جتلي التفكري الالواعي والرغبة.

مع اأن العجيب هو نقي�ض املاألوف، اأي كل ما يخرج 

عن املاألوف والعادي، اإل اأنه ميتزج بالعادي واليومي 

حداث غري الواقعية ت�صري هنا  بطريقة طبيعية جدا. الأ

عادية.

اأنه  حتى  األيفا  يغدو  الذي  العجيب  جمال  هو  ال�صعر 

التعبري عن  ال�صورياليون باأن  ي�صري حقيقيا. ويدرك 

اإل بالقرتاب  اأعمق النفعالت يف الكائن ل يتحقق 

من العجيب واملده�ض، حيث جتلـرّي ما وراء الواقع يف 

الواقع، حيث يفقد املنطق فعاليته، ويتم التحرر من 

الدوام.  على  جميل  »العجيب  حيث  زمني،  �صغط  كل 

كل عجيب جميل، بل ل جميل اإل العجيب«.. كما عربرّ 

ول. بروتون يف البيان ال�صوريايل الأ

امل�صادر:

 Towards The Poetics of Surrealism, J.H.Matthews
 Surrealism: The Road To the Absolute, Anna Balakian

 From Enchantment To Rage, Steven Kovacs
 Languages Of Surrealism, J.H.Matthews
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 تهدف هذه الدرا�صة اإىل ر�صد الجتاه الواقعي النقدي )Critical Realism( لدى كتاب 

الق�صة الق�صرية احلديثة يف عمان، والذين اأ�صدروا جماميعهم الق�ص�صية خالل 

الفرتة من 2000 اإىل 2006، وهي فرتة �صهدت ن�صاطا مكثفا يف الن�رش، تعزز 

الكتاب  اإبداعات  لن�رش  والثقافة  الرتاث  وزارة  به  ا�صطلعت  الذي  بامل�رشوع 

 و�صيتبع الباحث 
)1(

العمانيني، احتفاء مب�صقط عا�صمة للثقافة العربية، 2006م.

»الذي  املنهج  وهو  الهدف،  هذا  لتحقيق  يديولوجي؛  الأ اأو  الجتماعي  املنهج 

دب بو�صفه نتاجا للواقع من خالل معطيات ومفاهيم معينة  يتجه لدرا�صة الأ

حددها الفكر املارك�صي الغربي، وتطورت على اأنحاء خمتلفة واإن كانت حمدودة 

)2(
طر العامة لذلك الفكر.« بالأ

هــالل احلجـــري 

�صاعر واأكادميي من ُعمان

الواقعية النقدية 

مناذج يف الق�صة احلديثة يف ُعمان

v تتجلى ال�اقعية النقدية، يف الق�سة العمانية 

ت�س�هاته،  ور�سد  ال�اقع  تعرية  على  احلديثة 

 ، الفقر  مثل:  الي�مية  احلياة  تفا�سيل  ونقد 

الداري،  والف�ساد  واحلرمان،  واملح�س�بية، 

  v وال�ستبداد، والقطاعية، والتخلف



مر ال�صهل؛   واحلقيقة اأن درا�صة مو�صوع كهذا لي�ض بالأ

النقدية،  الواقعية  مفهوم  اأن  اأولها  اأ�صباب،  لثالثة 

ذاته، مل يتبلور نقديا مبا فيه الكفاية، وهناك �صح يف 

اأدبي. نعم،  التي تعالج املفهوم كم�صطلح  الدرا�صات 

اإن املفهوم اأخذ حظه الوافر من النقا�ض والبلورة يف 

حوله  دبية  الأ الدرا�صات  ولكن  والقت�صاد،  الفل�صفة، 

 وال�صبب الثاين يعود اإىل انعدام 
)3(

لي�صت بنف�ض القدر.

الدرا�صات النقدية التي تتناول الواقعية، ب�صكل عام، 

ن من درا�صات  الآ اأجنز حتى  العماين، فما  ال�رشد  يف 

قليل  عمان  يف  الرواية  اأو  الق�صة،  حول  متخ�ص�صة 

من ناحية، ومن ناحية اأخرى بع�صها يتناول ال�رشد 

وبع�صها   
)4(

وتوثيقي؛ وجتميعي،  بانورامي  ب�صكل 

 
)5(

ال�رشدية«، للبنية  ال�صكلي  »التحليل  على  يقت�رش 

ي�صتجيب  واإمنا  معني،  منهج  على  يقوم  ل  وبع�صها 

الثالث  ال�صبب  اأما   
)6(

موؤطرة. غري  ا�صرت�صالية  لقراءة 

فهو اأنه- ح�صب علم الباحث- مل يتم تناول الواقعية 

النقدية يف ال�رشد العماين �صمن اأي �صياق بحثي؛ مما 

يجعل املهمة اأمام الباحث جد ع�صرية.

املجتمع،  ت�صوهات  بر�صد  ُتعنى  النقدية  والواقعية   

بدماره وفقره، دون اأن يكون لديها اأمل يف التغيري، 

فهي ل ترى اأي ب�صي�ض للنور يف نهاية النفق. ومن 

»الواقعية  عن  يفرتق  املفهوم  هذا  اأن  نقديا  املعلوم 

ال�صرتاكية« التي ل تكتفي بر�صد ت�صوهات املجتمع، 

واإمنا توؤمن بحتمية التغيري وعدم الثبات، واأن الطبقة 

الطبقة  مع  �رشاعها  نهاية  يف  �صتنت�رش  الكادحة 

اجتاها  لي�صت  النقدية  والواقعية   
)7(

الربجوازية.

متفائال،  يكون  اأن  الكاتب  من  مطلوبا  فلي�ض  معيبا، 

لنا  ير�صم  اأن  ح�صبه  ال�صرتاكي.  الواقعي  باملعنى 

الواقع بعفنه وتناق�صاته، دون اأن يقرتح عالجا لذلك، 

وقعت  فخ  وهذا  واخلطابية،  التقريرية  لوقع يف  واإل 

اأواخر  يف  خا�صة  دبية،  الأ عمال  الأ من  العديد  فيه 

 
)8(

واآخرين. غوركي  مك�صيم  عند  ع�رش،  التا�صع  القرن 

من  كل  ميثلها  اأن  اأهمية  النقدية  الواقعية  وح�صب 

والروائي  د�صتوف�صكي،  �صهر،  الأ الرو�صي  الروائي 

العظيمة،  بلزاك  اأعمال  كانت  فقد   
)9(

بلزاك. الفرن�صي 

كما يرى جورج لوكا�ض، »ق�صيدة رثاء طويلة يندب 

وميزة   
)10(

الفا�صل«. للمجتمع  احلتمي  ال�صقوط  فيها 

الواقعية النقدية، كما يرى الناقد والروائي اجلزائري 

عرج، »تكمن يف جوهرها الراف�ض للحلول  وا�صيني الأ

التجارية التي يطمح املجتمع الراأ�صمايل اإىل فر�صها 

 وهي تعتمد على ال�صدق الفني يف 
)11(

على الكتاب«.

ن�صانية، وذلك عن طريق  دفاعها عن القيم اجلميلة لالإ

و�صجب  فيه،  اجلائرة  اجلوانب  وك�صف  الواقع  تعرية 

للبناء  حمق  والأ ال�رش�ض  اكت�صاحها  الظاملة يف  قواه 

)12(
ن�صان. الداخلي ال�صامي لالإ

الواقعية  هذه  جتليات  �صاأتناول  الورقة  هذه  يف   

 2000 من  عمان  يف  الق�صرية  الق�صة  كتاب  عند 

ول،  الأ امل�صتوى  م�صتويني:  عرب  وذلك   ،2006 اإىل 

التي ت�صمنتها جمموعات  املفردة  الق�ص�ض  م�صتوى 

خمتلفة للكتاب، وامل�صتوى الثاين، م�صتوى املجموعة 

الق�ص�صية الكاملة التي يغلب عليها الجتاه الواقعي 

»رجل  ق�ص�ض:  ول  الأ للم�صتوى  اخرتت  وقد  النقدي. 

من طيوي« ملحمود الرحبي، و»خو�ض« لعبد العزيز 

حمد  لأ النوم«  و»حافلة  و»امل�صمار«  الفار�صي، 

العزري.  ل�صلطان  واأوراق«  ال�صم�ض  و»عرق  الرحبي، 

الق�ص�صية  املجموعة  فتمثله  الثاين  امل�صتوى  اأما 

»كورون..اأو املاء باجتاهني« لعلي ال�صوايف.

اأول على م�شتوى الق�ش�ش:

 ير�صم لنا حممود الرحبي يف ق�صة »رجل من طيوي«، 

لوحة حمزنة عن رجل فقري مدقع من قرية »طيوي« 

يف  الكاتب  يتفنن  عمان.  من  اجلنوبية  ال�رشقية  يف 

ن�صج خيوط ال�صقاء والبوؤ�ض على �صخ�صية الق�صة، مبا 

ي خال�ض. فاملكان الذي يعي�ض فيه  ل يدع جمال لأ

وال�صحب«،  اجلبال  بني  غارقة  بعيدة،  قرية   « الرجل 

خالية من فر�ض العمل، ول يوجد بها منافذ للحياة، 

في�صطر اأهلها اإىل العمل وجلب احتياجاتهم من خارج 

مر الهني، حيث  القرية، كما اأن الو�صول اإليها لي�ض بالأ

ال�صكان  وي�صلها  �صفوح جبلية حادة،  على  تقع  اأنها 

يت�صلقون  وهم  ظهورهم،  حتني  باأكيا�ض  »حمملني 

ال�صخور«. اأما الرجل نف�صه، الذي ي�صتغني الكاتب عن 

ب�صقائه،  يليق  مبا  وتعريفه  بو�صفه  مكتفيا  ت�صميته 

فهو رجل اأعور، يعيل اأ�رشة تتكون من اأحد ع�رش ابنا، 

�رشة يف  اإىل جانب اأمهم العاطلة عن العمل. تقطن الأ

بيت طيني �صغري، بحيث ل يجد الزوجان خلوة فيه 

ب رزقه من تقطيع الدجاج  اإل فوق ال�صطح. يك�صب الأ

ب�صوق ال�صمك يف »مطرح«، التي تبعد عن طيوي، دون 

�صك م�صافة بعيدة.
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لهذا  ال�صقاء  مظاهر  ر�صد  عند  فقط  الكاتب  يقف  ل   

الرجل واأ�رشته، واإمنا يختار له م�صريا يحكم به دائرة 

واحدة  عينا  اإل  ميلك  ل  الذي  فالرجل  عليه؛  البوؤ�ض 

�صوق  يف  الدجاج  لرقاب  مقطعا  عمله  بها  »ي�صيء 

فلجاأ  هذه،  عينه  مر�صت  اأن  حدث  مبطرح«  ال�صمك 

عمالق  كق�رش  »يظهر  م�صقط  يف  كبري  م�صت�صفى  اإىل 

لوان من جدرانه الفارهة«،  حتيطه الزهور وت�صطع الأ

كما ي�صفه الكاتب مبقارنة وا�صحة بني عذاب الرجل 

الرجل  النور. يدخل  �صينهب منه  الذي  املكان  وترف 

له »جراحة �رشيعة لعينه«، وبدل  امل�صت�صفى ليجرى 

من جناح العملية وبعث اأمل جديد له، ي�صاب بالعمى 

كليا، ليخرج من امل�صت�صفى �صارخا: »قلعوا عيني، يا 

 
)13(

اهلل، قلعوا عيني«.

 جند جتليات الواقعية النقدية اأي�صا عند القا�ض عبد 

�صمن  »خو�ض«،  بعنوان  ق�صة  يف  الفار�صي،  العزيز 

جمموعته )جروح منف�صة ال�صجائر(. يف هذه الق�صة، 

يلتقي رفيقان على مائدة »�صبه م�صتديرة، يف مطعم 

رخي�ض« باخلو�ض. يدور بينهما حوار فل�صفي حول 

يعلق  احلياة.  من  والهدف  الثورة،  مثل  موا�صيع 

»اإذا مل يكن لك هدف حتيا له، فجد لنف�صك  اأحدهما: 

اأجله«، فريد عليه رفيقه: »هذا �صاأن  هدفا متوت من 

ر�ض«. ول يكاد ينهي جملته،  الأ ثورتنا يف فم هذه 

واأن  ي�صمت  اأن  منه  ويطلب  �صاحبه  يركله  حتى 

جهنم  اإىل  بنا  �صيلقي  »هذيانك  ثورة،  كلمة  يذكر  ل 

الق�صة  هذه  يف  الفار�صي  العزيز  عبد  يربط  الدنيا«. 

بني الثورة، وبني الفقر ارتباطا بني النتيجة وال�صبب، 

م�صهد  الن�ض  يف  يدخل  بذلك  �صاحبه  يقنع  ولكي 

على  ميران  ابنها  ومعها  ظهرها«،  »احدودب  عجوز 

يجمعان  اأ�صود،  كي�صا  يحمالن  القمامة،  �صناديق 

ليبيعاها  الفارغة،  الغازية  امل�رشوبات  علب  فيه 

لرفيقه:  الكاتب  يقول  بي�صة.  مبائتي  الكيلو  ذلك  بعد 

اإىل  حتتاج  ناأكلها،  التي  الوجبة  »باخت�صار...ثمن 

تخيل  الفارغة.  العلب  من  كيلو جرامات  اأربعة  جمع 

لياأكال  فيها  �صينب�صان  التي  القمامة  �صناديق  عدد 

اإىل  رفيقه  الكاتب ي�صل مع  اأن  ن!«. مع  الآ ناأكله  ما 

اأن  اإل  واجلوع،  الثورة  نتيجة حتمية ومنطقية حول 

مر يقت�رش على الفل�صفة ول يتحول اإىل �رشد، وهذا  الأ

ما يجعل الق�صة اأقرب اإىل الواقعية النقدية منها اإىل 

ومب�رشا  واعظا  الكاتب  يتدخل  مل  حيث  ال�صرتاكية، 

، بل نراه يجعل م�صري 
)14(

بالثورة كحل مل�صكلة اجلوع

يف  الكاتب  وي�صاهم  يتغري،  ل  ثابتا  وابنها  العجوز 

حله �صاخرا باأن اأعطى هذين الكادحني علبته وعلبة 

 
)15(

رفيقه، لينتقال اإىل قمامة اأخرى.

 تتجلى الواقعية النقدية على نحو اأعمق لدى الكاتب 

له  نقراأ  حيث  )اأقفال(،  جمموعته  يف  الرحبي  اأحمد 

ق�صتني، متكن فيهما من تعرية الواقع على نحو �صاخر 

وىل، وعنوانها »امل�صمار«،   يف الق�صة الأ
)16(

وماأ�صاوي.

مل  ل�رشطي  كارثي  م�صري  ر�صم  يف  الرحبي  يتفنن 

نا ال�صاردة، حني كان يقل يف  يتعاون معه، اأو مع الأ

رجل  من  طلبه  ما  وغاية  املري�صة،  زوجته  �صيارته 

من اأن يف�صح له الطريق العام اإىل امل�صت�صفى، ولكن  الأ

خري تعنت ورف�ض بحجة تطبيق القانون. ل تتعلق  الأ

الق�صة باجلدل الذي ميكن اأن ين�صاأ حول اأولية اللتزام 

عماق مت�ض  بالقانون اأو اإ�صعاف املري�ض، لكنها يف الأ

عزل، وقد جنح الكاتب  غطر�صة ال�صلطة اأمام الكائن الأ

الذكاء  من  بكثري  ال�صيا�صي  العطب  هذا  ت�صوير  يف 

»عز  يف  يقف  رجل  بني  بحوار  الق�صة  تبداأ  ال�صاخر. 

طريقه،  اعرت�ض  �رشطيا  ليرتجى  وال�صم�ض«  ال�صيف 

زوجته  لي�صعف  امل�صت�صفى  اإىل  �صيارته  يقود  وهو 

اأن  يريد  ل  املكيفة،  �صيارته  يف  ال�رشطي  املري�صة. 

ي�صمع رجاء الرجل الذي يتلظى من �صدة احلرارة وهو 

يطلب منه اأن يف�صح له الطريق. ل ينزلق الكاتب اإزاء 

خالقية، كما يحدث  هذه امل�صكلة يف �رشك اخلطب الأ

عن  ليتحدث  ال�صاذجة،  الواقعية  عمال  الأ بع�ض  يف 

اإىل  يعمد  واإمنا  ال�صلطة،  واجبات  اأو  املواطنة  حقوق 

اأ�صلوب �صاخر ليعمق الهوة بينهما، م�صتعينا مبخيلته 

اخل�صبة يف ن�صج م�صري خرايف، يق�صي به ال�رشطي-

 يقف املواطن »اأبو را�ض« 
)17(

ال�صلطة اإىل اأعماق العدم.

حتت لفح الظهرية لي�رشد على ال�رشطي علي بن �صامل، 

الذي  احلتمي  بامل�صري  نبوءته  املكيفة،  �صيارته  يف 

ن  ال�رش�صة، لأ النبوءة  �صيالقيه. ل ميكن اختزال هذه 

يبداأ  كارثة.  اإىل  ت�صلم  بكارثة  ترتبط  منها  كلمة  كل 

ملراقبة  قيادته  قبل  من  با�صتدعائه  ال�رشطي  م�صري 

حادث يف مكان اآخر، حيث ينطلق م�رشعا، ويعرت�ض 

طريقه �صيل عارم، يقرر اأن يجتازه رغم حتذيرات النا�ض 

له ون�صحهم بعدم اجتيازه، يف و�صط الوادي ي�صطدم 

بتيار جارف يلقي به يف جرف وا�صع، ثم يقلبه ال�صيل 

ال�صخور  فوق  املرات  مئات  به  ويدور  و�صيارته  هو 
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ياأتي  ال�صيل،  يهمد  اأن  بعد  �صجرة.  بجذع  يعلق  حتى 

رفاقه للبحث عنه، وينت�صلونه قطعة قطعة، وي�صعونه 

اأ�صود ويعلقونه على غ�صن �صجرة، ولكنهم  يف كي�ض 

ال�صيارة.  ين�صونه معلقا هناك م�صتغلني برفع حطام 

كان من املمكن اأن ينتهي امل�صري عند هذا احلد، ولكن 

لتجعل  الكفاية  فيه  مبا  خ�صيبة  را�ض«  »اأبو  خميلة 

العابرين، ويف يده »ُجَوال« يجمع فيه ما �صقط  اأحد 

�صود، ليذهب  من حديد ال�صيارة م�صيفا اإليه الكي�ض الأ

به اإىل م�صنع احلديد، وهناك تبداأ �صل�صلة من العذاب 

امل�صنع  عامل  ياأخذ  حيث  لها.  حدود  ل  الفنتازي 

اجلوال كامال دون اأن يتاأكد من حمتوياته، ويلقي به 

يف الفرن. يوؤخذ معجون احلديد لي�صنع منه »م�صامري 

ال�صيارات  �صائقي  لتنبيه  ت�صتخدم  عري�صة«،  مل�صاء 

هو  امل�صامري  هذه  اأحد  و�صيكون  ال�صوارع،  و�صط  يف 

»�صتحرقك  را�ض:  اأبو  يقول  �صامل.  بن  علي  ال�رشطي 

ال�صيارات، كل  ن، و�صتدو�صك  الآ ال�صم�ض كما حترقني 

بدين«، ثم يرتكه م�صعوقا  يوم وكل �صاعة واإىل اأبد الآ

بهذا امل�صري، ويويل راجعا خملفا وراءه �صحابة من 

)18(
الغبار.

اأحمد  يلتقط  النوم«  »حافلة  بعنوان  اأخرى  ق�صة  يف 

كما  اليومي  العي�ض«  »مرارة  من  م�صاهد  الرحبي 

نوع  من  �صغرية  حافلة  يف  رحلة  عرب  ي�صميها، 

يف  رجل  بانتظار  البوؤ�ض  م�صهد  يبداأ  با�ض.  ميني 

حمطة احلافالت، حتت حرارة طق�ض ل تقل عن ت�صع 

واأربعني درجة، ويف غ�صون النتظار يتناول فطرية 

بي�ض من عامل اآ�صيوي عط�ض فيها مبا فيه الكفاية. 

ي�صتقل الرجل احلافلة، ليجدها خالية من الركاب اإل 

ال�صيخ  الهنود  من  لثنني  عمالقة،  عمائم  ثالث  من 

التكييف.  خدر  حتت  ينو�صون  كانوا  عماين،  واآخر 

ي�صيل  »العرق  �صمينة،  بالركب عجوز عمانية  تلتحق 

الكثرية،  مالب�صها  منه  وتن�صح  املنتفخ،  وجهها  من 

على  غرق«،  حادثة  من  للتو  جنا  كمن  تبدو  وكانت 

حد و�صف الكاتب. ويتفنن الرحبي هنا بلغة �صاخرة 

و�ض الركاب حتت تخدير التعب  يف و�صف تناو�ض روؤ

والطق�ض والتكييف وبطء حركة البا�ض. تقف احلافلة 

اجلن�صيات،  خمتلف  من  بالركاب  لتمتلئ  اأخرى  مرة 

وعمانيني  واأفغان  باك�صتانيني  داخلها،  يكتظون 

وهنودا. وتاأتي هنا اأي�صا لغة ال�صخرية لتختزل م�صهد 

هذا الكتظاظ، يقول الكاتب »�صعرت بج�صدي ينكم�ض 

�صفل حتى انح�رش يف اأعمق زاوية، ومل  ويغو�ض اإىل الأ

ومعهم  الركاب،  فجميع  بذلك،  �صعر  من  الوحيد  اأكن 

على  وينكم�صون  اأج�صادهم  يع�رشون  كانوا  ال�صائق، 

ج�صاد: رائحة  اأنف�صهم، ومل يكن ثمة مفر من رائحة الأ

طبعا،  بجدرانه«.  وت�صبثت  احللق  جوف  يف  ا�صتقرت 

تعرية  يف  ال�صخرية  با�صتخدام  الرحبي  يكتفي  ل 

الكادحة  الطبقة  التي تعي�صها  العي�ض«  م�صهد »مرارة 

يوميا يف مثل هذه احلافالت، واإمنا ميعن يف تعميق 

»غابة  فيها  هلكت  بحادثة  الرحلة  باإنهاء  ماأ�صاتهم 

ا�صت�صالم  ب�صبب  يقول،  كما  املتمايلة«،  و�ض  الروؤ

 
)19(

ال�صائق للنوم.

 ) العزري يف جمموعته )تواطوؤ الكاتب �صلطان   يقدم 

منوذجا اآخر للواقعية النقدية، عرب ق�صة »عرق �صم�ض 

الفني لدى  ال�صدق  الق�صة، يتجلى  واأوراق«. يف هذه 

بـ»نظام  املعروف  داري  الإ الف�صاد  ف�صح  يف  الكاتب 

من  الكادحني  بطبقة  وبط�صه  وق�صوته  الوا�صطة« 

على  القائمة  العالقات  تعوزهم  الذين  املجتمع، 

احلياة  من  حقهم  على  احل�صول  يف  املح�صوبية 

يعيل  علي، جائع  بن  �صعيد  الق�صة  بطل   
)20(

الكرمية.

»ت�صعة اأفواه جائعة«، ورد ا�صمه يف ال�صحف اليومية، 

يف اأول اأ�صماء قائمة مت تعيينها يف مهنة عامل من 

للمقابلة  العمل  جهة  اإىل  فذهب  العا�رشة،  الدرجة 

الر�صمية. يحر�ض �صلطان العزري يف هذه الق�صة على 

الذي  املزري  الواقع  تعري  التي  التفا�صيل  كل  ح�صد 

ا�صتعار  للمقابلة،  ا�صتعداده  فعند  الرجل.  هذا  يعي�صه 

اأقر�صه  الذي  عمه،  ابن  من  ومكوية  نظيفة  د�صدا�صة 

الطريق،  على  بها  لي�صتعني  ريالت  خم�صة  اأي�صا 

قام  قد  للمنا�صبات،  رخي�صة  بنعال  يحتفظ  والرجل 

كما  املقابلة،  لهذه  واأخرجها  مرات،  ثالث  بخ�صفها 

كعطر  اأ�صال  معدا  رخي�صا،  ليمون  عطر  ي�صتخدم  اأنه 

قد  الرجل  اأن  اأي�صا  الق�صة  من  ونعلم  لل�صيارات. 

لي�صت  املقابلة  هذه  واأن  عمره،  من  الثالثني  جتاوز 

اأن رف�ض طلبه يف مقابالت عدة،  وىل واإمنا �صبق  الأ

وحني ي�صل املوؤ�ص�صة التي �صيعمل بها، ينتهره حار�ض 

املبنى ويطلب منه البتعاد عن »�صيارة العود«، مبجرد 

اقرتابه من �صيارة فارهة، رمبا ملدير املوؤ�ص�صة. يجري 

الرجل مقابلته ويغادر املبنى، وهو مطمئن هذه املرة 

نه قد اأعد له العدة، فهم يتذكرون ا�صمه  من النجاح، لأ

ن؛ فهناك اأكرث من تو�صية بحقه واأكرث من خروف  الآ
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�صعيد  يقول  �صياأكله،  الذي  اخلبز  لرغيف  قربانا  قدم 

بن علي: »اللي بيده القلم ما يكتب نف�صه �صقي.. اأنفقت 

اخلبز،  على  للح�صول  و�صياهي  وعنزاتي  خرايف  كل 

اخلبز تبذل له الذبائح، الكب�ض اأبو قرون لولد ال�رشح 

يوم رجعنا من عند ال�صيخ الذي اأعطيته الكب�ض الهديد 

برغيف  حاملا  الرجل  يخرج  خال�ض..«.  متر  وجراب 

اخلبز، ولكن الكاتب يعد له نهاية تليق بدائرة �صقائه 

ال�رشمدي، فبعد خروجه من املبنى »فجاأة  ن�صاين  الإ

رطبة  اأوراق  تطايرت  واخلبز،  والكب�ض  العرق  توقف 

�صيارة  اأمام  تتدحرج  علي وهي  بن  �صعيد  فوق جثة 

)21(
ظلت اإطاراتها ت�رشخ...«.

ثانيا: على م�شتوى املجموعات:

 اإن املجموعة الق�ص�صية »كورون..اأو املاء باجتاهني« 

للكاتب علي ال�صوايف، ال�صادرة عن املوؤ�ص�صة العربية 

عمال  الأ �صميم  من   ،2006 عام  والن�رش،  للدرا�صات 

)22(
دبية، التي تنتمي اإىل الواقعية النقدية. الأ

املجموعة  هذه  يف  ال�صوايف  علي  �صخ�صيات  اإن   

ومهم�صة،  وم�صتغلة،  ومدمرة،  فقرية،  �صخ�صيات 

وتنتهي نهايات �صوداويًة اإما بالت�رشد، اأو ال�صجن، اأو 

لغة  للواقع  ت�صويره  يف  الكاتب  وظف  وقد  دمان.  الإ

ممعنة يف ال�صخرية، تقوم على الت�صبيه، وال�صتعارة، 

جتليات  �صاأتتبع  الدارجة.  العامية  ال�صور  وبع�ض 

واأمناط  »كورون«،  جمموعة  يف  النقدية  الواقعية 

البالغة ال�صاخرة التي وظفها الكاتب.

جتليات الواقعية النقدية يف املجموعة:

 يف ق�صة »تاك�صي وغرفتان و�صالة« يختزل الكاتب 

حياة موظفة فقرية، يختار لها بعناية فائقة ا�صما من 

واقع احلياة البائ�صة يف عمان، هي فخرية بنت لل 

مراد، كما اأنه ميعن يف بوؤ�صها مكانيا، ويجعلها ت�صكن 

 
)23(

اجلنوبية. باملعبيلة  فقري،  �صعبي  بحي  �صقة  يف 

وال�صقة ذاتها، غارقة يف ال�صقاء، �صتائرها عبارة عن 

)�رشا�صف( قدمية معلقة على حبال من النايلون، وبع�ض 

النوافذ من �صدة الفاقة مغطاة باأوراق اجلرائد، تتكون 

فقط من غرفتني و�صالة، ينح�رش فيها �صتة اأ�صخا�ض، 

زهيدا من  تك�صب دخال  التي  اإل فخرية  لهم  عائل  ل 

اأن  بروي. ونالحظ  العقارية  املكاتب  اأحد  عملها يف 

�رشة،  الكاتب يتفنن يف ن�صج مظاهر الفقر على هذه الأ

املتبقية  اخلبز  من  قطع  عن  عبارة  ال�صباح  فاإفطار 

الذي  ال�صقة،  يف  الوحيد  الهواء  ومكيف  الع�صاء،  من 

الفلني«  قطع  واإلقاء  بالهدير  »يبداأ  تداعيه  فرط  من 

�صاعتني ون�صف يف  اإل  الكاتب، ل يعمل  كما ي�صفه 

اليوم، توفريا لفاتورة الكهرباء. كما اأن الدخل الي�صري 

�رشة، الذي تتقا�صمه الفواتري، ل يتم احل�صول عليه  لالأ

اإل بامل�صقة واملذلة. ت�صرتك يف حت�صيله فخرية بقطع 

اإىل روي،  التاك�صي  م�صافة طويلة ومكلفة عن طريق 

وبتول، اأختها ال�صغرى، عن طريق ا�صتجداء اأ�صحاب 

البخور  علب  بعر�ض  البنزين  عند حمطات  ال�صيارات 

ال�صفراء عليهم، ومال اهلل، اأ�صغر فرد يف العائلة، عن 

يف  الزبائن  اأكيا�ض  عليها  يحمل  التي  العربة  طريق 

حمالت اخل�صار.

ملظاهر  ال�صاخر  بالر�صد  ال�صوايف  علي  يكتفي  ل   

الدفع  يف  ي�صتب�صل  جنده  واإمنا  �صخو�صه،  على  الفقر 

بهم اإىل نهايات معتمة، وقا�صية. ففخرية، مثال حني 

تع�صق، تتورط يف حب �صائق تاك�صي. وهي حني تقطع 

التجاري،  احلي  اإىل  املعبيلة  من  الطويلة  امل�صافة 

وال�صيارات  العمران  من  الرثاء،  مظاهر  من  �صيء  ل 

الطريق  طيلة  تكون  نها  لأ نظرها،  يلفت  الفاخرة 

»بنظارته  وحده  التاك�صي  �صائق  بتاأمل  م�صغولة 

ال�صم�صية، و�صاربه الدقيق، وذراعه الطويلة التي يطوق 

توقعه  ميكن  الذي  والت�صور  اجلانبي«.  الكر�صي  بها 

الكادحني من  اأن يتطور احلب بني  يف عالقة كهذه، 

نف�ض الطبقة اإىل ا�صتقرار وزواج، ولكن الكاتب اإمعانا 

يجعل  ل�صخو�صه،  املاأ�صاوية  النهايات  ر�صم  يف  منه 

من �صائق التاك�صي، رغم �صمة الفحولة التي يخلعها 

يف  املبادرة  بروح  يتمتع  ل  مرتددا،  خجول،  عليه، 

ف�صاح عن م�صاعره، ويكتفي من فخرية مبراقبتها،  الإ

حتى تدخل مكان عملها، واإن حدث ات�صال اأعمق من 

ذلك فهو التقبيل اأحيانا. ويرتك الكاتب م�صري فخرية 

ليبداأ با�صتغاللها جن�صيا، من قبل ال�صابط الع�صكري 

فيه،  تعمل  الذي  العقاري  املكتب  �صاحب  املتقاعد، 

ثم لتنتهي لحقا اإىل بائعة علب بخور عند حمطات 

التاك�صي  �صائق  م�صري  اأي�صا  ينهي  حيث  البنزين، 

مرور  رغم  تطور  اأي  دون  ذاتها،  مبهنته  اخلجول 

 
)24(

الزمن.

ير�صم  الر�صيف«  »تلويحة  ال�صوايف يف ق�صة   وجند 

لنا �صورا مماثلة من واقع، غارق يف البوؤ�ض والوح�صة. 

»كل ميار�ض وح�صته، واأحاديثه، وقهقهاته، كما يكره، 
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اأو يكره«، يقول الكاتب. بطل هذه الق�صة، رجل جمنون 

اإمعانا  ا�صمه حامد حمد، ل يف�صح الكاتب عن ا�صمه 

يف  ال�صائدة  احلياة  اإيقاع  عن  واإق�صائه  تغريبه  يف 

املجتمع اإل يف النهاية بعد اأن تعتقله دورية ال�رشطة 

نتيجة �رشاخه يف ال�صوارع باأن امللك �صيموت، »بعد 

اآخر م�صاجعة له«. من يحمل هاج�صا راف�صا للواقع، 

ل  والقت�صادية  والجتماعية،  ال�صيا�صية،  برتهالته 

يف  الكاتب  ية  روؤ جمنونا،ح�صب  اإل  يكون  اأن  ميكن 

قل. ويفي�ض ال�صوايف، كعادته يف  هذه الق�صة على الأ

بقية الق�ص�ض، يف خلع لبو�ض ال�صخرية على اأبطاله، 

فحامد حمد يذرع ال�صوارع ملوحا لل�صيارات واملارة 

بحديدة طويلة، حامال حقيبة على ظهره، حتت عني 

ال�صم�ض وهي تفر�ض اأ�صعتها على �صلعته املل�صاء« التي 

وخباياها«.  انحناءاتها  بكل  املدينة،  خرائط  تعك�ض 

اأحد  واإذا كلمه  اإل مع نف�صه،  الرجل ل يتحدث  اأن  ثم 

غبارا  تاركا  �صاقيه، ويجري  ن�صف  اإىل  ثوبه  »يرفع 

�صئلة وعيونا ترك�ض وراءه، و�صحكات تتداخل  من الأ

وحتى  ال�صارع«.  ا�صمنت  على  نعاله  �رشبات  مع 

اجلمهور الذي ا�صتمع لل�رش الذي اأباح به حامد، مل يرد 

الكاتب اأن يجعله اإل من العاطلني وال�صكارى و�صائقي 

جرة.  الأ

ر�صم  يف  يتدخل  اأن  اأي�صا  هنا  الكاتب،  ين�صى  ول   

يت�صح  م�صريا  كان  واإن  لبطله،  ال�صوداوي  امل�صري 

يجزم  اأن  ي�صتطيع  اأحد  فال  املرة.  هذه  بالغمو�ض 

الكاتب  ن  لأ حامد،  حمد  اإليها  اآل  التي  بالنهاية 

يرتك للقارئ حتديد هذا امل�صري عرب ال�صهادات التي 

حد اأ�صدقاء الرجل، وخطيبته زينب، واأحد  اقتب�صها لأ

املارة. ورغم اأن ال�صهادات ميكن اأن تكون من مكتب 

التحقيقات يف ال�رشطة، وعليه �صيكون م�صري الرجل 

ماأ�صاوي  منهما  كال  اأن  اإل  العتقال،  اأو  القتل،  اإما 

ر�صمها  التي  العامة  ال�صورة  مع  يتفق  وغام�ض، 

)25(
الكاتب لبطله من اأول الق�صة.

ال�صوايف،  عند  النقدية  الواقعية  تتجلى  ما  واأكرث   

يعتمد  طويل،  ن�ض  وهي  كورون«،  اأيام   « ق�صة  يف 

يوميات  باأنها  يوؤكد  مما  اليوميات،  تكنيك  على 

�رشد  يف  جاءت  واإن  املكان،  ذلك  يف  نف�صه  الكاتب 

بارعا  الكاتب  كان  اليوميات،  هذه  يف   
)26(

ق�ص�صي.

البوؤ�ض وال�صقاء للقرية. بوؤ�ض يغرق  يف ر�صد مالمح 

فيه ال�صخو�ض، واملكان، والزمان. فال�صخو�ض ميثلهم 

القروي  للرجل  رمز  وب�صاطته. وهو  بفقره،  الكحايل، 

يرمز  طفال  الأ من  كبرية  اأ�رشة  يرعى  الذي  الكادح، 

من  »مرتنحا  يخرج  »الفريخات«،  بكلمة  الكاتب  لها 

املنزل«، من �صدة وطاأة امل�صوؤولية، و�صيق ذات اليد، 

ل�صطدامه  الهنود،  فيهم  مبا  النا�ض  يتخطفه  يكاد 

التي  ل�صلتها  واإ�صقاطه  حمل،  يف  برجوازية  بفتاة 

كانت حتمل فيها »مقاب�ض �صعر، اإ�صبع �صفاه ماركة 

ديور، بطاقة تهنئة بحجم طابع بريدي، علبة ديورك�ض 

ل�صقة«.  عد�صات  حملول  اأظافر،  زوائد  وردي،  لون 

خرون  والآ باحلمار،  وتنعته  الفتاة،  عليه  تب�صق 

ينتهرونه، ويزدرونه، وي�صبونه. ثم يختار له الكاتب 

ن�صاين، اأو هكذا اأراد اأن يفهمنا،  نهاية تليق ب�صقائه الإ

وهي وقوعه يف اأيدي بع�ض �صعاليك كورون، كانوا 

زجاجات  ي�رشبون  »امل�صيبلو«  مزارع  يف  يختبئون 

العطر، عو�صا عن البرية، التي ل ميتلكون ثمنها دون 

�صك. ثم يتعطر معهم الكحايل، طبعا، كل يوم، ليزيل 

الكحايل وحده، يف هذا  عفونة بوؤ�صه وفقره. مل يكن 

البوؤ�ض، واإمنا عامة القرويني، وهم �صيادون، بوؤ�صاء. 

حياة  تدهور  عن  تعرب  التي  القا�صية،  العبارات  ومن 

الكاتب  و�صف  معي�صتها،  وح�صي�ض  الطبقة،  هذه 

على  كاملالريا  ينت�رشون  املارة  »بداأ  بقوله:  لهم 

اأروقة  على  املجاري  كمياه  ويندلقون  ر�صفة،  الأ

اأن  لو  عبارة،  وهي  املجاورة«.  واملنازل  املحالت 

لهذه  ال�صوايف  احتقار  لهاله  قراأها،  ا�صرتاكيا  ناقدا 

الطبقة الكادحة، وازدرائها باأو�صاف املالريا ومياه 

اإح�صا�صا  �صطورها  وراء  من  اأقراأ  ولكنني  املجاري. 

وانحطاط  القرويني،  حياة  برتدي  ومريرا  �صادقا 

)27(
امل�صتوى املعي�صي الذي يغرقون فيه.

ن�صاين، يف هذه الق�صة لي�صمل   وميتد و�صف ال�صقاء الإ

الهنود  خا�صة  الكادحة،  �صيوية  الآ العاملة  يدي  الأ

والبنجالية. حيث يقدم لنا الكاتب �صورا مفرطة يف 

احلياة  و�صظف  حالهم،  �صوء  عن  تف�صح  ال�صخرية، 

منطية،  �صور  ال�صور  هذه  اأن  ومع  يكابدونها.  التي 

هذه  اخلليج حول  منطقة  �صعوب  كر�صتها  متنا�صخة، 

تقنية  �صمن  تاأتي  اأي�صا  فاإنها  البائ�صة،  املخلوقات 

الوحل،  يف  غارق  واقع،  �صورة  تعميق  يف  ال�صوايف 

واحلرمان. وتبداأ �صخرية الكاتب من هذه الطبقة مب�صهد 

امليكانيكيني،  الهنود  اأحد  مع  يركب  وهو  الكحايل 

وي�صميه بـ»هندي املكاين«، اإمعانا يف تهمي�صه، فهو 
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له  ي�صتعري  واإمنا  يكتفي مبهنته،  اأو  با�صمه  يذكره  ل 

لقبا عاميا دارجا، يربطه باملكينة ربطا اآليا، ل فكاك 

و�صفا  فيه  له  ي�صنع  التي  اجلملة  تاأتي  ثم  منه.  له 

ال�صوايف: »ركب بجوار  ال�صفقة وال�صحك، يقول  يثري 

الهندي الذي كان مليئا )باجلريز واحللط( تفوح من 

فمه رائحة �صبيهة برائحة )ال�صيور(«. ويف م�صهد اآخر، 

ي�صف الكاتب فيه عمال النخيل من البنجالية، وهم 

بعد  فرادى وجماعات،  املزارع،  من  م�صاء  يخرجون 

الوقت  »كان  يقول:  وامل�صقة.  الكدح  من  طويل  يوم 

يف  تعلو  بداأت  املكائن  واأ�صوات  الغروب،  قارب  قد 

املزارع املحيطة، وبداأ البنجاليون مب�صارطهم ي�صيلون 

على ال�صارع واأمام املزارع، ويتكاثرون، يف املمرات 

وبع�ض  ال�رشا�صري«.  كبي�ض  النخيل  بني  الفا�صلة 

مزارعهم،  من  اأحيانا،  يخرجون،  ل  العمال  هوؤلء 

ولكن ل بد اأن ينالهم ن�صيب من �صخرية الكاتب، حيث 

الداخل  املزارع من  م�صاكنهم، وهم يحر�صون  ي�صف 

ماأ�صاة  اأي�صا  الكاتب  ين�صى  ول  الدجاج«.  بـ»اأقنان 

احلرمان اجلن�صي الذي يعاين منه هوؤلء العمال، فرناه 

يروتيكية،  والإ الغرائبية  يف  بالغة  �صورة  له  يختلق 

حيث يقدم هذا امل�صهد: »ال�صارع وما حوله قد امتالأ 

غنام  الأ وببع�ض  وال�صيارات،  والب�رش  بال�صجيج 

املنازل  باجتاه  املزارع  خلف  املراعي  من  القادمة 

يرك�صون  �صهوانيون  بنجاليون  اأو  عجائز  تقودها 

غنام  الأ مبوؤخرات  ملت�صقة  وعيونهم  القطيع،  خلف 

ال�صغرية اأو مب�صهد تيو�ض القطيع وهي تعلو ال�صياه«. 

وماأ�صاة احلرمان اجلن�صي لي�صت مقت�رشة على العمال 

اإىل خادمات  الكاتب  واإمنا متتد يف و�صف  وحدهم، 

املنازل، مثل نور حياتي، التي ي�صورها باأنها »تقف 

ال�صاطئ،  ات�صاع  على  ال�صغريتني  عينيها  فاحتة 

ت�صجل بخبثها والتواءاتها امل�صاهد املختلفة، وحركة 

ر�صدت  الذي  ال�صاطئ  بجانب  ال�صبان  من  تبقى  من 

فيما  لت�رشده  ال�صطح،  امتداده كامال من فوق  حركة 

بعد للخادمات يف املنازل املجاورة«. وهي ثرثارة، 

البيوت  اأ�رشار  وتنقل  كلها،  املنطقة  اأخبار  تعرف 

انتقل  ملاذا  »تعرف  بيت:  اإىل  بيت  من  وم�صكالتها، 

ال�صاكنون خلف املنزل، وملاذا تاأخرت اجلارة الثانية 

عن العمل هذا ال�صباح، ومن زار اجلار الرابع، وكيف 

احلمري  عربة  يف  البنجايل  مع  اجلريان  بنت  وجدت 

حتت تالل من )القت(«. 

 ويعمد ال�صوايف اأحيانا اإىل خلق �صور كاريكاتورية 

اإياهم  وا�صعا  والبنجالية،  الهنود  من  ل�صحاياه 

من  تفريغها  وي�صعب  تتزحزح،  ل  ثابتة،  اأطر  يف 

ميار�صه  الذي  الالذع،  الجتماعي  الهجاء  فكرة 

ق�صة  يف  �صرنى  كما  اأي�صا،  العمانيني  العمال  على 

حد البنجالية يف  الداموكي لحقا. لنقراأ هذا امل�صهد لأ

كورون: »اأما البنجايل الذي يقود العربة فينح�رش يف 

بها ظهره،  يهر�ض  بع�صا طويلة  يده  املقدمة ماغطا 

غري  اأو  تباطاأ  كلما  احلمار  موؤخرة  بها  ي�رشب  اأو 

م�صاره، موؤرجحا رجليه من فوق العمود الذي يربط 

�صيارة  اإطاري  املثبتة على  بالعربة اخل�صبية  احلمار 

يف  احلمار  يت�صمر  اأن  اأحيانا  يحدث  وقد  قدميني، 

اأمام ال�صيارات، التي متر بال�صارع  منت�صف الطريق، 

بواق اأو ال�صباب الذي يلقي به  العام، فتعلو اأ�صوات الأ

اإىل  مر  الأ يتطور  وقد  ال�صيارات،  نوافذ  ال�صائقون من 

�رشبة عابرة على رقبة البنجايل الذي يلوح براأ�صه، 

ثم يلقي بب�صقة حمراء خمزنة بني اأوداجه املنفوخة 

 
)28(

خلف ال�صيارة«.

اأول وهلة  تبدو من  قد  ب�صور،  يعج  الن�ض   مثل هذا 

بع�ض  اإليها  يلجاأ  والفكاهة،  للت�صلية  مادة  اأنها 

الهدف  هذا  يتحقق  وقد  القارئ،  �صحاك  لإ الكتاب 

قراأتها ل متلك  التي متى  املجموعة  عر�صا يف هذه 

نف�صك من ال�صحك. ولكنها يف العمق تنطوي على نقد 

وقد  الكائن.  فيه  يتورط  الذي  العبثي  للم�صري  لذع 

يتلقف مثل هذه ال�صور بع�ض امل�صتغلني بالدرا�صات 

ال�صور  نقد  يف  د�صمة  مادة  لهم  لت�صكل  املقارنة، 

العن�رشية وال�صتعالئية التي تكونها بع�ض ال�صعوب 

جتاه �صعوب اأخرى، ولكني اأقراأها يف �صياق خمتلف، 

اأن  وهو  القراءة،  هذه  بداية  منذ  اإليه  اأ�رشت  �صياق 

املجتمع  ت�صوهات  ر�صد  يف  كثريا  ميعن  ال�صوايف 

باأ�صلوب �صاخر، ي�صعى من خالله اإىل اإبراز فظاعتها 

وق�صوتها، دون اأن يكون بال�رشورة يف ذلك ي�صدر عن 

اجتاه عدواين جتاه طبقة اأو جن�ض. والدليل على هذا 

اأن جميع �صخو�صه يف هذه املجموعة، عمانية كانت 

اأو غري عمانية، يجلدهم ب�صياط لذعة من ال�صخرية، 

)29(
والنهايات املدمرة.

يف  منهجه  الكاتب  ي�صتاأنف  »الزمزمية«  ق�صة  يف   

التعامل مع الواقع، وهو خلق �صخ�صيات من الطبقات 

ثم  �صاخرة،  ببالغة  ماآ�صيها  ي�صور  املعدمة،  الفقرية 

طالب  بطلها  الق�صة  العبثي.  م�صريها  اإىل  ي�صوقها 
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اأ�رشة كادحة، تفرط يف و�صاية  اإىل  مدر�صي، ينتمي 

لوازمه  من  اأيا  اأ�صاع  اإن  بال�رشب،  وتهديده  ابنها 

غاليا  مبلغا  كلفتها  قد  �صك  دون  والتي  املدر�صية، 

من دخلها املتوا�صع، ومن هنا تبداأ املاأ�صاة. يتحرك 

ل  الذي  ال�صيق  الدرا�صي  الف�صل  و�صف  يف  امل�صهد 

يق�صي  فيه.  انح�رشوا  الذين  التالميذ  لن�صف  يت�صع 

ل  حتى  اأدواته،  مراقبة  يف  الدرا�صي  يومه  كل  الولد 

هنا  الكاتب  وي�رش  للعقاب.  ويتعر�ض  منه،  ت�رشق 

تعميق  على  منه  حر�صا  دقيقة،  تفا�صيل  �رشد  على 

املدار�ض.  تالميذ  بع�ض  يعي�صها  التي  احلياة  بوؤ�ض 

اأو جلو�صا،  الطالب »وقوفا  فاحلافالت يتكد�ض فيها 

باأ�صياخ  امل�صيجة  بالنوافذ  يتعلق  بع�صهم  اأن  كما 

�صياخ  و�صهم من بني الأ حديدية حمكمة، خمرجني روؤ

تاأزمي  اأخرى يف  مرة  ال�صخرية  وتلعب  كامل�صاجني«. 

امل�صهد، حيث نعلم اأن الولد يحر�ض اأي�صا بوازع من 

والديه على عدم ات�صاخ د�صدا�صته اجلديدة، التي �صتكون 

باأن يرك�ض  حداث  الأ �صببا يف هالكه لحقا. تتطور 

باحلافلة،  ليلحق  الدرا�صي،  اليوم  انتهاء  بعد  الولد، 

وحني ي�صل، يتذكر زمزميته، التي ن�صيها يف الف�صل، 

يرتك حقيبته، ثم يرجع لي�صتعيد الزمزمية، وحني عاد 

مل يجد احلقيبة، ويف غمرة التفكري بالعقوبة البيتية، 

د�صدا�صته  يرفع  اأن  ال�صلم  على  من  نازل  وهو  ين�صى 

يف  الكاتب  ي�صتب�صل  وهنا  وي�صقط،  فيتعرث  اجلديدة، 

ف�صقط.... يقول:«  موؤملة،  بتفا�صيل  النهاية،  و�صف 

وخم�ض  بي�صة،  خم�صون  املعدنية،  النقود  �صقطت  و 

املحفظة  من  لمعة  بي�صات  وع�رش  بي�صة  وع�رشون 

املاء  زمزمية  و�صقطت  جيبه،  يف  ي�صعها  كان  التي 

التي كان يعلقها على رقبته، �صال املاء على الدرج، 

اأنف الولد بعد  اأر�صية املمر، و�صال الدم من  ثم على 

واملاء  الدم  �صال  لل�صلم.  اجلانبي  بالعمود  ارتطم  اأن 

ا�صطدما  عندما  اختلطا  ثم  منف�صلني،  باجتاهني 

)30(
بحائط غرفة املدر�صني«.

اإن علي ال�صوايف بهذا الو�صف يح�صن، التقاط مفردات 

العذاب من الواقع اليومي ل�صخ�صياته، فدللة البي�صات 

التي �صقطت من جيب الطفل وهو ي�صقط على درجات 

من  هالة  برمته  امل�صهد  على  وتخلع  عميقة،  ال�صلم، 

الق�صوة التي ميار�صها الكاتب يف انتقاده لهذا لواقع. 

مع  للتعاطف  القارئ  عطف  ي�صتدر  هنا  اأح�صبه  ول 

الطفل، بقدر ما ي�صتثري نقمته ورف�صه لعامل تغيب فيه 

العدالة الجتماعية، وي�صتفحل فيه الفقر.

الكاتب  يلفحها  التي  للواقع،  الفا�صدة   ومن املظاهر 

العمل،  يف  البريوقراطية  و�صخريته،  نقده  بنريان 

وا�صتبداد مديري العموم، وقمعهم ل�صغار املوظفني، 

بداع والتطوير للعمل. ويتجلى ذلك  حتى يف حالة الإ

يف �صخ�صية نا�رش بن �صعيد بطل ق�صة »املنبه على 

الطاولة«، الذي رفع للمدير العام يف عمله »اقرتاحني 

ولكنه  العمل«،  لتطوير  مكتملتني  درا�صتني  ي�صكالن 

نه كان يف اإجازة �صنوية،  جتاوز م�صوؤوله املبا�رش، لأ

دائرة  بعدها مبا�رشة من  نقل  تاأديبية  فتلقى جل�صة 

ر�صيف، ويقوم املدير العام  املوارد الب�رشية اإىل ق�صم الأ

وامل�صاركة  نا�رش،  اقرتحه  الذي  امل�رشوع  ب�رشقة 

اأن  ورغم  العمل.  تطوير  حول  خارجي  موؤمتر  يف  به 

البريوقراطية، واملح�صوبية، وال�صتبداد يف  م�صكالت 

داري التي ا�صتهلكت على  العمل، من ق�صايا الف�صاد الإ

�صلوب الذي انتهجه  م�صتوى ال�رشد يف ُعمان، اإل اأن الأ

ال�صوايف يف انتقادها وتعريتها، يقوم على املفارقة 

والنقل  الت�صجيل  اأ�صلوب  عن  مييزه  مما  وال�صخرية، 

 نلم�ض ذلك من خالل امل�صهد الذي ي�صور 
)31(

ملبا�رش.

من  بداية  �صعيد،  بن  نا�رش  �صخ�صيته  الكاتب  فيه 

نهو�صه من النوم متخاذل يف ال�صباح، يفرقع عظام 

اأ�صابعه، وظهره، ورقبته، ويرمي منبهه من النافذة 

لي�صمع حطامه يف ال�صارع، رف�صا لزمن مرتهل، ليله 

مهما  ن�صان  الإ فيه  ي�صيع  كليله،  ونهاره  كنهاره، 

و�صاخرة،  لذعة  لغة  الكاتب  ي�صتخدم  و�صقي.  عمل 

نا�رش،  يظهر  حيث  والعبث،  الرتهل  هذا  انتقاد  يف 

داء  والأ بالعمل  والنهو�ض  التطوير  مبادرة  �صاحب 

باملظهر  العتناء  يف  يفرط  �صطحيا  رجال  الوظيفي، 

ليلب�ض  يوميا  املراآة  اأمام  ينت�صب  فهو  وال�صكليات، 

بلون  يكون  اأن  يحر�ض  الذي  )عمامته(  »ِم�رشرّه« 

»م�صدودا  يكون  اأن  يراعي  كما  »الد�صدا�صة«،  تطريز 

باإحكام مربزا اجلزء املثلث من اخللف، والذي يتدىل 

بتجاوز  يقوم  العمل  اإىل  طريقه  يف  الكلب«.و  كاأذن 

ال�صيارات ميينا وي�صارا، لي�صل يف الوقت املحدد دون 

تاأخري. وحتى عندما ي�صل اإىل العمل، فال بد لنا�رش 

اأول من دخول دورة املياه ليتاأكد من اأن مظهره على 

ما يرام، واأن اأظافره مقلمة، والد�صدا�صة من حدودها 

املكوية م�صدودة، واأن طربو�ض د�صدا�صته مازال معطرا، 

العطر  ليجدد  عود  »تولة«  ربع  يحمل يف جيبه  وهو 
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خر. وحني يحر�ض الكاتب على هذه  فيها من حني لآ

التفا�صيل، فهو دون �صك يعتمد على املفارقة ليقدم 

نقدا لذعا ومريرا للواقع الذي ينتمي اإليه نا�رش بن 

الدقيقة  املتطلبات  ا�صتوفى  قد  الرجل  فهاهو  �صعيد، 

مبوازينها،  النا�ض  ويزن  ال�صكليات،  يقد�ض  ملجتمع 

ومع ذلك مل ي�صفع له مظهره، كما مل ي�صعفه خمربه، 

حني فكر و�صعى اإىل تطوير عمله. وهكذا يجعل الكاتب 

ن�صان الكادح الذي ي�صيع  من �صخ�صية نا�رش رمزا لالإ

جهده، مهما حاول الن�صجام مع جمتمع يهيمن عليه 

 
)32(

العبث والالجدوى.

 ل يكاد يخرج ال�صوايف يف جمموعته هذه عن خط 

بالطبقات  يحيق  الذي  الدمار  مواجهة  املواجهة، 

ال�صائعة يف املجتمع، لكنها مواجهة تتجنب الوعظ 

كما  فهو  لديه،  حلول  ل  احللول.  �َض  وتلمُّ ر�صاد،  والإ

بانت�صار  يوؤمن  ا�صرتاكيا  واقعيا  لي�ض  �صابقا  اأ�رشت 

يف  م�صاحة  يعطيهم  ول  واملظلومني،  امل�صحوقني 

مل وامل�صتقبل امل�رشق. يكتفي  حكاياته و�رشده نحو الأ

بنق�ض خيوط اخلراب الذي يحا�رشهم ليجعلهم عراة 

يظهر  »الكر�صي«  ق�صة  ويف   
)33(

واخللق. اهلل  اأمام 

عن  عاطال  لنا  ويقدمه  املدمرين،  �صخو�صه  اأحد  لنا 

هوية،  بال  رجل  املرة.  هذه  واملكان  وال�صم،  العمل، 

واإن كان من �صنيع الواقع. ي�صري اإليه الكاتب ب�صمري 

الغائب »هو«، ويتفنن يف و�صف مالحمه، ب�صكل يليق 

الكر�صي  على  »يتهدل  كان  فقد  و�صياعه،  بت�رشده 

فخذيه  ناف�صا  املرتقبتني،  وعينيه  القدمي،  ب�صكله 

بني  ما  املرتع�ض  كفه  وا�صعا  النا�صفتني،  و�صاقيه 

�صفته ال�صفلى ومقدمة اأنفه امللتف نحو اجلهة الي�رشى 

الكر�صي  نحو  »األتفُت  اأحيانا:  عنه  ويقول  قليال«. 

لتواجهني دمعتاه املتعبتان، ود�صدا�صته املتكل�صة من 

اأ�صهرهما  اللتان  املفتوحتان  واإ�صبعاه  العرق،  �صدة 

التدخني، فمغط يده  اإىل رغبته يف  يف وجهي لي�صري 

)الروغ(، كانت  اأ�صبه بع�صا  والتي بدت  النحيفة جدا 

اأح�صي  اأن  ال�صعر، لذلك كان باإمكاين  يده خالية من 

باأنابيب  اأ�صبه  كانت  التي  وم�صاراتها،  العروق  عدد 

برمها«.  اأو  �صدها  اأو  ي�صهل ك�رشها  وملتوية  �صغرية 

ما من هوية للرجل عدا هذا البوؤ�ض وال�صياع، وما من 

�صوى احل�صول على »فليت مال وطية«،  لديه  ق�صية 

ثقل  وطاأة  من  ويخفف  لي�صمه  حذية،  الأ ملمع  اأو 

�صابقا  الكحايل  مع  حدث  وكما  �صدره،  على  العامل 

نا ال�صارد، معه بزجاجة  حني تعاطف، الكاتب، اأو الأ

عطر باك�صتاين، يتكرر امل�صهد هنا اأي�صا باأن ي�صرتك 

احلاكي مع املحكي عنه يف �صم ورقة مبللة ببخاخ 

حذية، لي�صحكا معا من العامل، ويغو�صا يف زحام  الأ

»يجرون  كانوا  الذين  طفال،  والأ والعمانيني  الهنود 

 
)34(

عربات تفي�ض منها كراتني وعلب فارغة«.

 اإن من ال�صخ�صيات املحورية يف جمموعة »كورون« 

�صخ�صية الداموكي، الذي اأفرد له الكاتب ق�صة »املاء 

»البيدار«  �صخ�صية  يج�صد  والداموكي  باجتاهني«. 

املعروف يف كثري من مناطق عمان، وهو كما ي�صفه 

الكاتب بعبارة �صاخرة »حار�ض الفلج وذكر النخيل، ما 

من �صاقية اإل وفر�ض عليها يديه ال�صبيهتني بـ)مغراف 

الداموكي«.  لقاح  وعرفت  اإل  نخلة  من  ما  ال�صيفة(، 

وال�صورة التي ر�صمها الكاتب للداموكي، ومن معه من 

القرويني الب�صطاء، �صورة كاريكاتورية، تنطوي على 

ال�صخرية وال�صفقة. وقد ا�صتغل ال�صوايف كل اإمكانياته، 

من ذكريات قروية، واإتقان للهجة الدارجة، ومعرفة 

عميقة بالن�صيج الجتماعي املت�صابك، يف ر�صم هذه 

ال�صحك،  به  ي�صتبد  الق�صة  هذه  يقراأ  ومن  ال�صورة. 

الكاتب  يجريه  الذي  الفكاهي  �صلوب  الأ جراء  من 

»�صحك  احلقيقة  يف  ولكنه  �صخ�صياته.  األ�صنة  على 

كالبكا« كما يقول املتنبي. والقراءة العميقة للق�صة، 

البيداَر،  قدرّم  قد  ال�صوايف  اأن  فكرة  ن�صتبعد  جتعلنا 

من  اأخرى  و�صخ�صياٍت  واملوؤذن،  القراآن،  ظ  وحُمفرّ

اء مرتفني يف  ُقررّ للت�صلية، ُي�صحك بهم  قريته قرابني 

»الذي  الفحل  بدا يف �صورة  واإن  م�صقط. فالداموكي، 

ينرث طلعه مع بداية املو�صم حتى على اجلدران، كل 

نبتة على امتداد الفلج ويف بطون ال�صواحي لها مل�صة 

بعيدة اأو قريبة« من يده، اإل اأنه اأي�صا على امل�صتوى 

ويكون  احلرمان،  من  ويعاين  وحيد،  الجتماعي، 

تية  الآ الفقرة  ولعل  الطرقات.  طفال يف  لالأ اأ�صحوكة 

الذي  اجلن�صي  احلرمان  مدى  عن  تعرب  الق�صة،  من 

يعاين منه »ذكر النخيل« يف القرية. يقول الكاتب:«و 

رائحة  فاإن  النخيل  لقح  الداموكي لكرثة ما  اأن  يبدو 

بع�ض  طلوع  اإىل  يعمد  اأن  اإىل  اأحيانا  تدفعه  الطلع 

النخيل على املمر املحاذي )للمجازة(، اأو على اإحدى 

ال�صواحي املجاورة بنية ت�صذيب النخل، ولكن ما اإن 

م�صاحة  ات�صاع  على  قدميه  ويفتح  على  الأ اإىل  ي�صل 

وهو  الثعبان،  كفحيح  فحيح  له  ي�صمع  حتى  زار  الإ
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املجازة،  يف  يكركرن  وهن  البنات،  على  يتل�ص�ض 

لعابه  في�صيل  فخاذ،  الأ من  بع�صا  بع�صهن  ويقر�ض 

على حواف �صفتيه، وعلى ذقنه الطويلة الناعمة كما 

 
)35(

لو اأنها مكن�صة«.

لنا  يقدم  الق�صة،  هذه  يف  ال�صوايف  مي�صي  وهكذا   

الفكاهة  ظاهرها  يف  القرويني،  من  للب�صطاء  �صورا 

و�صورة  العذاب.  قبلها  من  باطنها  ويف  والدعابة، 

معلم القراآن ال�رشير، مثال، لي�صت ببعيدة عن �صورة 

عليها  تكالبت  التي  ال�صخ�صيات  من  فهو  الداموكي. 

اأ�صبغ  مكائد ال�صبية، والوحدة، واحلرمان، حتى واإن 

عليها املوؤلف لبو�صا من املرح والفهلوة. 

 اإن اللغة ال�صاخرة عند ال�صوايف، تكون اأحيانا درعا 

 
)36(

تتح�صن به �صخ�صياته �صد عنف الواقع، وعبثيته.

اأو  الداموكي،  يقذفها  التي  البليغة  الفكاهات  وما 

وجوه  يف  ال�صمك،  باعة  اأو  ال�رشير،  القراآن  معلم 

على  اأمثلة  اإل  وال�صغار،  الكبار  من  ي�صتفزهم  من 

والعوز،  العجز،  مواجهة  يف  بال�صخرية  الت�صبث  هذا 

الكاتب،  عند  ال�صخرية  اأن  كما  واحلرمان.  والوحدة، 

ك�صف  يف  منه  اإمعانا  املفارقة،  على  اأحيانا  تتغذى 

الُعَوار، والفقر، الذي يعاين منه املجتمع، فبائع ال�صمك 

ال�صم�ض«  حديقة  اأو  »حمدون  ق�صة  يف  و�صفه  الذي 

�صماك«، نراه يخف يف  باأن له كر�صا »ت�صبه حو�ض الأ

مطاردة قطة اختل�صت منه �صمكة، ويالحقها يف اأزقة 

)37(
»مطرح«، لي�صرتجع �صمكته املفتتة من فمها.

متتد  ال�صوايف  عند  العميقة  ودللتها  ال�صخرية  اإن   

على  ي�صفي  فهو  ال�صخ�صيات.  اأ�صماء  اإىل  اأي�صا 

�صديدين،  وحر�ض  بعناية  يختارها  اأ�صماء  �صخو�صه 

لكي تكتمل عليها دائرة البوؤ�ض، ول يبقى لديها منفذ 

اجة،  منه حتى يف ال�صم. اأ�صماء هي مثل حماديه دررّ

حمدان  النايب،  ع�صكر  �صالوح  متوه،  ود  حممود 

�صنونه،  ال�صمرا،  لولوه  حمينوه،  اأحمدوه،  احلمر،  ود 

�صالموه، الداموكي، عبيد ما �صاء اهلل، ود ال�صاروخي، 

النار،  ود  حمدان  الزمعي،  يعقوب  الطناف،  �صعدون 

�صماء التي ُقدرّْت من  �صواخ، �صلطان ك�صخة. مثل هذه الأ

اعتباطا  تاأت  مل  العماين،  الجتماعي  البوؤ�ض  �صميم 

عن  الكاتب  اختارها  واإمنا  »كورون«  جمموعة  يف 

واقع  على  قب�صته  بها  ليحكم  تر�صد،  و�صبق  اإ�رشار 

يفي�ض بامل�رشدين، وامل�صحوقني، واملحرومني. 

 اخلامتة

 �صعت هذه الدرا�صة اإىل ر�صد جتليات الواقعية النقدية 

النتائج  اإىل  وخل�صت  احلديثة،  العمانية  الق�صة  يف 

تية: الآ

على  القائم  مبفهومها  النقدية،  الواقعية  تتجلى   -

العمانية  الق�صة  يف  ت�صوهاته،  ور�صد  الواقع  تعرية 

ق�ص�صية  مناذج  م�صتوى  م�صتويني:  على  احلديثة 

جمموعة  وم�صتوى  خمتلفة،  جمموعات  من  متفرقة 

باأكملها.

ال�صوايف  علي  للقا�ض  »كورون«  جمموعة  متثل   -

�صميم الواقعية النقدية، لغة، واأ�صلوبا، ومو�صوعا.

- تركزت مو�صوعات الق�ص�ض، التي �صملتها الدرا�صة، 

مثل:  الواقع،  يف  اليومية  احلياة  تفا�صيل  نقد  على 

داري،  الإ والف�صاد  واحلرمان،  واملح�صوبية،  الفقر، 

قطاعية، والتخلف.  وال�صتبداد، والإ

والنقل  الت�صجيل،  اأ�صلوب  عن  الق�صة  كترّاب  ابتعد   -

عمال  الأ على  غالبا  يوؤخذ  مما  حداث،  لالأ املبا�رش، 

ذلك  عن  عو�صا  وا�صتخدموا  ال�صاذجة،  الواقعية 

تقنيات ق�ص�صية حديثة، تقوم على احلوار، والفال�ض 

ن  لأ لل�صخ�صيات  املجال  واإف�صاح  واليوميات،  باك، 

ت�صف �صلوكها بنف�صها، دون تدخل من الكاتب بتقدمي 

اأو�صاف جاهزة لها. 

م  م، ولكنه ت�صاوؤ عمال الق�ص�صية الت�صاوؤ - غلب على الأ

التغيري  �رشورة  اإىل  يهدف  اعتباطيا،  لي�ض  مق�صود، 

خالقية،  الأ املواعظ  فخ  يف  الوقوع  دون  والتطوير، 

واخلطب ال�صيا�صية، والتب�صري باجلنة.

- هيمن على لغة الق�ص�ض اأ�صلوب ال�صخرية، والهجاء 

تعرية  تعميق  يف  �صاهم  ب�صكل  الالذع،  الجتماعي 

تغيريها  بغية  املعطوبة،  الجتماعية  و�صاع  الأ

والتقدم باملجتمع نحو امل�صتقبل.
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املنتدى  )م�صقط:  املعا�رشة  العمانية  الق�صة  يف  قراءات  الكتاب، 

دبي، 20006(. الأ

اأحمد ال�صتيوي،  6 - ميثل هذا النوع من الدرا�صات درا�صة الدكتور 

كما يعرتف بذاته يف م�صتهل الكتاب »و ملا راودتني فكرة اجلو�ض 

اأتبعه  خط  ذهني  يف  تر�صخ  قد  يكن  مل  العمانية  الق�صة  دنيا  يف 
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1998م )م�صقط: جامعة ال�صلطان قابو�ض، 2004(، �ض. 9.
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املفتوحة،  القد�ض  جامعة  ان:  )عمرّ احلديث  دبي  الأ النقد  مناهج 

1997( �ض105. يف الرواية العربية، جند �صدى الواقعية النقدية 

بارزا يف اأعمال جنيب حمفوظ؛ ولذلك فاإن الناقد عبد املح�صن بدر- 

رواية  يف  حمفوظا  انتقد  ال�صرتاكي-  الواقعي  منهجه  من  منطلقا 

»زقاق املدق« نقدا لذعا، فهو يرى باأن جنيب حمفوظ ثبت الطبقة 

يف هذه الرواية تثبيتا مطلقا ل يرمي، واإذا حدث تغري يف م�صريها 
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اأن يتحول املعلم »كر�صة« من ثائر  اأو لي�ض غريبا  �صواأ.  تغري اإىل الأ

منا�صل وطني، ميار�ض العنف الثوري �صد جنود الحتالل، اإىل تاجر 

ح�صي�ض �صاذ جن�صيا و�صم�صار انتخابات.« كما يرى عبد املح�صن بدر 

اأي�صا اأن حمفوظا جعل جميع الب�رش مقهورين، واإن اختلفت اأ�صباب 

الزقاق  �صخ�صيات  غلب  لأ املوؤلف  ادخر  قد  »و  يقول:  لديهم،  القهر 

�رشبة قا�صية اأعدها لكل �صخ�صية منها بعناية بالغة ليدفع بها اإىل 

ها  عزاوؤ ويتحول  اإىل عاهرة،  تتحول  اخلراب، حميدة  اإىل  اأو  املوت 

يف حب القواد اإىل �رشاب، حتى لتغري احللو باغتياله، واأعد املوؤلف 

زيطة  واأ�صلم  حياته.  طول  امل�صامل  وهو  القا�صية  امليتة  هذه  للحلو 

والدكتور بو�صي لل�صجن، واأو�صك اأن ي�صل ب�صنية عفيفي للجنون بعد 

�صنان الذهبي الذي ركبه لها د. بو�صي.. اأن اكت�صفت م�صدر طقم الأ

حمفوظ  جنيب  داة:  والأ ية  الروؤ بدر،  طه  املح�صن  عبد  انظر:  الخ«. 

)القاهرة: دار املعارف، 1984(، �ض. 338، و�ض. 353.

عند  ال�صرتاكية، خا�صة  الواقعية  اأدب  باأن  عياد  �صكري  يرى   - 8

و»الدعاية  يجابي«  الإ »البطل  فكرة  عليه  غلبت  جوركي،  مك�صيم 

دبية والنقدية عند  ال�صيا�صية«. انظر: �صكري حممد عياد، املذاهب الأ

العرب والغربيني )الكويت: عامل املعرفة، 1993(، �ض 177.

9 - يقول جورج بيكر: »الواقعية النقدية توجد عند بلزاك، وفلوبري، 

وتورجنيف، وتل�صتوي، ويف احلقيقة، توجد يف اأي عمل ي�صف �صلوك 

املجتمع الربجوازي، ويف�صح مظاهره القبيحة والقمعية.« انظر: 

 George Becker, ed. Documents of Modern Literary Realism. 2nd ed.
 .(Princeton: Princeton University Press, 1967), p. 21

وروبية، ترجمة اأمري  10- جورج لوكا�ض، درا�صات يف الواقعية الأ

ا�صكندر )القاهرة: الهيئة امل�رشية للكتاب، 1972( �ض 46.

الرواية  يف  النتقادي  الواقعي  النزوع  عرج،  الأ وا�صيني   -11

اجلزائرية )دم�صق: من�صورات احتاد الكتاب العرب، 1985( �ض 15. 

12- حممد كمال اخلطيب، وعبد الرزاق عيد، عامل حنا مينه الروائي 

اأن  بدر  املح�صن  عبد  يرى   .150 �ض   )1979 داب،  الآ دار  )بريوت: 

اأي  الرومان�صية،  مرحلة  يف  ظهرت  النقدية  للواقعية  �صورة  اأول 

يجد  اأن  طبيعيا  وكان  ع�رش،  التا�صع  القرن  من  ول  الأ الن�صف  يف 

الواقعيون جمالهم  ال�صعر يف حني وجد  الرومان�صيون جمالهم يف 

يف الرواية، و»و تاأثرت اأول �صورة من �صور الواقعية بالثورة على 

التقاليد ونقد املجتمع مما جعلها اأكرث ميال اإىل الرتكيز على جوانب 

مية.« انظر: عبد  النق�ض يف الطبيعة الب�رشية و�صبغها ب�صبغة ت�صاوؤ

ر�ض )القاهرة: دار املعارف، 1979(،  املح�صن طه بدر، الروائي والأ

�ض 22.

13- حممود الرحبي، بركة الن�صيان )م�صقط: وزارة الرتاث والثقافة، 

2006(، �ض18-15. 

ال�صرتاكية  للواقعية  عرج  الأ وا�صيني  الدكتور  حتم�ض  رغم   -14

العرب  الروائيني  اأ�صهر  باأن  يقر  فاإنه  عنها،  امل�صتميت  ودفاعه 

يقول  فهو  والتقريرية،  اخلطابية  فخ  يف  �صقطوا  قد  ال�صرتاكيني 

التي  املبا�رشة  مواقع كثرية يف  »�صقط يف  باأنه  وطار  الطاهر  عن 

تعني الالفن، ويف اخلطابة، والنزعة التعليمية«، ويقول عن الروائي 

حبائل  من  ينج  مل  عظمته  على  مينه  حنا  »و  مينه:  حنا  ال�صوري 

�صول التاريخية للواقعية  رج، الأ املبا�رشة والتعليمية«. وا�صيني الأ

دب الروائي اجلزائري )بريوت: موؤ�ص�صة دار التاب  ال�صرتاكية يف الأ

احلديث، 1986(، �ض 184.

دار  ردن:  )الأ ال�صجائر  منف�صة  جروح  الفار�صي،  العزيز  عبد   -15

الكرمل، 2003( �ض 39-36. 

النقدية  الواقعية  بني  تالزما  هناك  اأن  مي  ليالند  ترى   -16

اأو�صتني.  جني  جنليزية  الإ الروائية  اأعمال  يف  خا�صة  وال�صخرية، 

يظهر هذا التالزم على م�صتوى »الفا�صلة، والكلمة، واجلملة، م�صيفا 

لونا، وقوة، وبهاء، لكتابتها.« انظر:

 Leland Chandler May, Parodies of the Gothic Novel (Doctoral Thesis,
Oklahoma State University, 1969), p. 36

�صمة  يكون  يكاد  �رشده،  يف  خالقي  الأ للوعظ  الكاتب  جتنب   -17

عمال ذات الجتاه الواقعي النقدي. ويف هذا ال�صياق، خل�ض  تطبع الأ

اأي�صا جنت من  اأن الق�صة الق�صرية يف اجلزائر  عرج اإىل  وا�صيني الأ

وراءها  تخفي  التي  الوعظية،  والدرو�ض  املثاليات  يف  ال�صقوط  فخ 

الواقع  جوهر  فهم  يف  حمدودة  وقدرة  كبريا  »�صعفا  �صك  دون 

عرج، النزوع الواقعي النتقادي، �ض.46. الجتماعي«. وا�صيني الأ

والثقافة،  الرتاث  وزارة  )م�صقط:  اأقفال  الرحبي،  حممد  اأحمد   -18

2006( �ض 10-7. 

19- املرجع ال�صابق، �ض 38-35. 

20- يقول في�صل �صماق: »الفن الواقعي حني يقدم �صورة �صادقة 

الربجوازي.  للواقع  ناقدا  �صيكون  حتمي  ب�صكل  فاإنه  احلياة،  عن 

في�صل  وف�صحه«.  املجتمع  لهذا  التعرية  يعني  ال�صادق  فالت�صوير 

�صماق، الواقعية يف الرواية ال�صورية )دم�صق، 1979(، �ض. 24.

21- �صلطان العزري، تواطوؤ )م�صقط: وزارة الرتاث والثقافة، 2006( 

�ض 11-8. 

22 - علي ال�صوايف، كورون..اأو املاء باجتاهني )بريوت: املوؤ�ص�صة 

العربية للدرا�صات والن�رش، 2006(.

23- يحر�ض ال�صوايف يف جمموعته، ويف هذه الق�صة بالذات، على 

احلارة،  ا�صم  ال�صارع،  ا�صم  ال�صقة،  رقم  مثل  مكنة،  الأ تفا�صيل  ذكر 
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الخ...و هذا يذكرنا باأ�صلوب كبار الواقعيني الغربيني مثل بلزاك، فقد 

دارجان،  بري�صتون  اإي.  يوؤكد  كما  عنده،  الواقعية  مظاهر  من  كان 

عماله، وحتم�صه الوا�صح يف  »رحالته باحثا عن ال�صبغة املحلية لأ

ال�صاهد  وا�صم  ال�صحيح،  وال�صارع  ال�صحيح،  املنزل  على  احل�صول 

ال�صحيح، الخ..«. انظر:

 E. Preston Dargan, “Studies in Balzac. II. Critical analysis of Realism”,
.(Modern Philology, vol. 16. No. 7 (Nov., 1918), pp. 351t370. (p. 88

24- علي ال�صوايف، كورون..اأو املاء باجتاهني، �ض 12-7. 

25- املرجع ال�صابق، �ض 18-13. 

الراوي  هو  لي�ض  »القا�ض-الكاتب  باأن  العويف  جنيب  ي�صلم   -  26

هوؤلء  من  فلكل  بال�رشورة.  الق�ص�صية  ال�صخ�صية  هو  لي�ض  كما 

خر.«، ولكنه يوؤكد  هويته اخلا�صة وكل منهم م�صتقل ومتميز عن الآ

طراف الثالثة  اأي�صا باأن ت�صليمه بهذا » ل يعني انبتات ال�صلة بني الأ

)القا�ض-الراوي-ال�صخ�صية(، ول انعدام التطابق والتوافق بينها«. 

انظر: جنيب العويف، مقاربة الواقع يف الق�صة الق�صرية املغربية من 

 ،)1987 العربي،  الثقايف  املركز  )بريوت:  التجني�ض  اإىل  التاأ�صي�ض 

�ض. 504.

ال�صرتاكية،  الواقعية  يتبنون  الذين  النقاد،  بع�ض  يحاول   -27

يف  بدر  طه  املح�صن  فعبد  الكتاب،  على  دب  لالأ ت�صوراتهم  اإمالء 

نقده لرواية »جيل القدر« للروائي ال�صوري مطاع �صفدي، مل يكتف 

م وال�صوداوية  بتحليل الرواية، واإمنا اقرتح على الكاتب جتنب الت�صاوؤ

على  يجل�ض  اأن  مرة  مطاع  جرب  »هل  يقول:  اأبطاله،  �صنع  يف 

ال�صاي، ويف  املقهى ولي�ض يف جيبه ما يكفي لدفع ثمن كوب من 

وجهه �صفرة من مل يذق الطعام منذ ال�صباح، وهو مع ذلك يحاول 

دب، اأو مل  البت�صام لرفاقه ويتناق�ض معهم يف ق�صايا ال�صيا�صة والأ

اأنه حني  اأم  بناء هذا اجليل  يلتق مطاع بهذه البطولت احلقيقية لأ

ظواهر  اعتبارهم  على  كله  الواقع  رف�ض  كما  رف�صهم  بهم  التقى 

من  لذاته  املثالية  احلرية  يف  امليتافيزيقي  تفكريه  متنع  تافهة 

النطالق اإىل اآفاقه الهالمية الغام�صة!!«. انظر: عبد املح�صن طه بدر، 

دب والواقع درا�صة تطبيقية )القاهرة: دار املعرفة، 1971(،  حول الأ

�ض. 97.

28- املرجع ال�صابق، �ض 35-19. 

اإىل  الكاتب  اأن يلجاأ  الواقعية،  عمال  الأ الفني يف  ال�صدق  29- من 

ال�صخرية من خداع الواقع وتناق�صاته، وكما يقول جورج لوكات�ض: 

انظر: جورج  كيد«.  الأ ال�صدق  اخلداع هي  هذا  اإعالن  »اجل�صارة يف 

)بغداد:  الكاظم  جواد  �صالح  ترجمة  التاريخية،  الرواية  لوكات�ض، 

من�صورات وزارة الثقافة والفنون، 1978(، �ض. 13.

30- املرجع ال�صابق، �ض 39-37. 

حداث ونقلها من الواقع يبتعد  31- دون �صك، فاإن جمرد ت�صجيل الأ

ويليك  رينيه  مرييكي  الأ الناقد  جعل  ما  وهذا  الفن،  روح  عن  بها 

ي�صب جام غ�صبه ونقده الالذع للواقعية ب�صكل عام، حيث يقول: » 

لكن ماآزق الواقعية ل تكمن يف تقاليدها املتعنتة فح�صب، ويف ما 

تق�صيه من اأمور بل يف اخلوف من اأن تن�صى، اعتمادا على نظريتها، 

التباين بني الفن ونقل املواعظ العلمية.فالروائي عندما حتول اإىل 

نه قدم  عامل اجتماع اأو اإىل داعية �صيا�صي اأنتج فنا روائيا ممال، لأ

الرواية والريبورتاج والتوثيق. لقد انحدرت  �صلعة ميتة وخلط بني 

اإىل  اأطروحات،  اإىل  �صحافة،  اإىل  الدنيا  م�صتوياتها  يف  الواقعية 

و�صف علمي، وباخت�صار اإىل ل فن.« انظر:

 Rene Wellek, Concepts of Criticism (New Haven: Yale University

.Press, 1963), pp. 254t255

32- املرجع ال�صابق، �ض 68-61. 

ع�رش  يف  الكبار«  »الواقعيني  عن  لوكات�ض  جورج  يتحدث   -33

الراأ�صمالية، ويرى باأنهم »قد حتتم عليهم، من حيث هم م�صورون 

�صادقون للواقع، اأن يتخلوا ب�صورة حا�صمة عن تقدمي عر�ض للحياة 

يكونوا  اأن  اأرادوا  اإذا  ا�صتطاعوا،  وقد  املن�صجم.  والن�صجام  اجلميلة 

التي  املتنافرة املمزقة، احلياة  اأن ي�صوروا احلياة  واقعيني كبارا، 

تفعل  بل  رحمة،  بال  وجميل  عظيم  من  ن�صان  الإ يف  ما  كل  ت�صحق 

القذارة.  اإىل  وت�صده  وتف�صده  داخليا  مت�صخه  ذلك،  من  اأ�صواأ  هو  ما 

الراأ�صمايل  اأن املجتمع  اإليها  التي و�صلوا  النهائية  النتيجة  وكانت 

انظر:  ال�رشيعتني.«  ن�صانيتني  الإ والعظمة  �صالة  لالأ كبرية  مقربة 

جورج لوكات�ض، درا�صات يف الواقعية، ترجمة نايف بلوز )بريوت: 

املوؤ�ص�صة اجلامعية، 1985(، �ض. 15.

34- املرجع ال�صابق، �ض 71-69. 

35 - املرجع ال�صابق، �ض 94-73. 

دبي، انظر:  36- حول اأهمية ال�صخرية، ودورها يف الن�ض الأ

 Wayne C. Booth, A Rhetoric of Irony (Chicago: University of Chicago

.(Press, 1975

37- املرجع ال�صابق، �ض 60. 
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من  اإ�صماعيل  فهد  اإ�صماعيل  للروائي  زرقاء(  ال�صماء  )كانت  رواية  تعترب 

الروايات التجريبية الق�صرية التي �صدرت يف وقت مبكر من تاريخ الرواية 

منت�صف  اإىل  يعود  كتابتها  زمن  اأن  اإىل  اإ�صافة   ،)1970( الق�صرية  العربية 

بهذا  متيزت  قليلة  روايات  �صوى  ي�صهد  مل  الذي  الع�رشين.  القرن  �صتينيات 

ال�صكل الق�صري دون التقنيات اخلا�صة التي حفلت بها هذه الرواية املتميزة 

جناز الروائي العربي..  يف الإ

جميـــل ال�شبيبـــي

   كاتب وناقد من العراق 

إ�سماعيل إ�سماعيل فهد ا ا

نزعة التجديد يف تقنيات ال�صرد العربي

»كانت ال�سماء زرقاء« 

رواية رائدة بنزعتها التجريبية وابتكاراتها الفنية 

كانت  ن�رصها  وقت  زرقاء(  ال�سماء  )كانت   v

بداع الروائي  م�رصوعا روائيا جديدا على �ساحة الإ

العربي مقط�عا عن ما�سي ال�رصد الروائي العربي 

وجتديدا غري م�سب�ق يف هذا ال�رصد ويف تقنياتها 

v و�سكلها املكثف اجلديد



بعدة  الرواية  هذه  يف  التجريبية  النزعة  وتت�صح 

يتمحور  خر  والآ بعاملها  يتعلق  بع�صها  م�صتويات 

اإحدى  �صتكون  التي  اجلديدة  �صلوبية  الأ تقنياتها  يف 

�صا�صية يف قراءتنا هذه. املحاور الأ

�صا�صية يف النزعة التجريبية يف هذه  ومن ال�صمات الأ

وك�رش  الروائي  العامل  جتزئة  على  اعتمادها  الرواية 

اعتماد  اإىل  اإ�صافة  احلكاية  وتقطيع  الزمن  خطيئة 

ي�صتخل�ض  لل�صخ�صية  م�صاحب  �صارد  على  عاملها 

اإحداثها واآراءها من خالل اأعماق هذه ال�صخ�صية مما 

يعني اإحالل العامل الداخلي يف هذه التجربة الروائية 

بدل من عامل اخلارج الذي ت�صج به الروايات ال�صائدة 

يف بداية ال�صبعينيات.

على  موؤلفها  باعتماد  الروائي  العامل  جتزئة  وتاأتي 

من  تت�صح  �صينمائية  تقنية  وهي  املونتاج  تقنية 

ال�صورة  لظهور  اجلوهرية  اخلوا�ض  بع�ض  خاللها 

وجت�صدها يف احلا�رش خالفا لالدب الذي يعتمد على 

ن�صبة  بع�صها  حداث  الإ بو�صع  ت�صمح  نحوية  اأزمنة 

املعتمدة  ال�صينمائية  فالتقنية  ولذا  خر.  الآ للبع�ض 

الداخلية  والعناوين  الكامريا  وعني  املونتاج  على 

فعال تقع يف احلا�رش  امل�صموعة او املرئية جعلت الأ

دائما )انظر الت�صل�صل 3 الهام�ض الثاين(وقد ا�صتثمرت 

لتقطيع احلكاية والزمن  الرواية  تقنية املونتاج يف 

واملكان.يف اإ�صارة دالة على عامل مفتت حتكمه اآلية 

يف  جليا  ذلك  ويت�صح  وال�صياع.  والت�رشذم  التباعد 

�صنف�صل  التي  ال�رشد  حركة  يف  الروائي  العامل  بنية 

ن فهو التاأكيد  احلديث فيها لحقا. وما ما يهم هنا الآ

يخلو  يكاد  زمنا  الرواية  هذه  كتابة  زمن  اأن  على 

وهذه   
)1(

نادرة با�صتثناءات  الق�صرية  الروايات  من 

احلقيقة جتعلنا نوؤكد ان رواية )كانت ال�صماء زرقاء( 

ال�صاحة  يف  الرائدة  الق�صرية  الروايات  اأحدى  هي 

اأو  عراقية  برواية  ت�صبق  مل  نها  لأ والعربية  العراقية 

ال�صاج  املكثف  وعاملها  تقنياتها  متتلك  عربية 

واملن�صبط ب�صفحات ل تتجاوز الـ)142( من القطع 

.
)2(

املتو�صط

�صدرت  عندما  احلديثة  العراقية  الرواية  ولدت  لقد 

رواية)النخلة واجلريان( للروائي غائب طعمة فرمان 

ال�صماء  )كانت  رواية  كتابة  زمن  بعد   1968 عام 

ال�صحب  )جواد  رواية  ان  كما  �صنوات.  بثالث  زرقاء( 

الداكنة( للروائي عبد اجلليل املياح التي ورد ا�صمها 

 1968 عام  �صدرت  قد  كانت  الهامة  املالحظة  يف 

اأي�صا وقد اطلع عليها الروائي اإ�صماعيل فهد اإ�صماعيل 

بعد اأن كتب روايته هذه. وكانت �صببا يف اعتذاره يف 

املالحظة الهامة التي ت�صدرت الرواية ليوؤكد انتماءه 

الفكري واليديولوجي اجلديد والذي ات�صح فيما بعد 

جمعت  حني  خرى(  الأ )ال�صفاف  الرابعة  روايته  يف 

�صخو�صا من رواياته الثالث �صمن واقع جديد يبتعد 

عن اأجواء العبث وهموم األذات التي تبحث عن هوية 

يف تلك الروايات والتحول اىل عامل النتماء والن�صال 

ال�صيا�صي واملطلبي.

ومل تظهر يف الوطن العربي يف عام 1965 روايات 

حديثة يف �صكلها وتقنياتها با�صتثناءات قليلة وهذا 

ما اأكده ال�صاعر �صالح عبد ال�صبور يف مقدمته لهذه 

بخم�صة  كتابتها  زمن  بعد  اأي   1970 عام  الرواية 

اأعوام منده�صا من هذا النمط من ال�رشد الروائي اجلديد 

يل.  كبرية  مفاجاأة  الرواية  هذه  :)وكانت  اأكد  حني 

فهذه رواية جديدة كما ات�صور.رواية القرن الع�رشين. 

قادمة من اق�صى امل�رشق العربي. حيث ل تقاليد لفن 

التي �صدرت  الروايات  اأهم  الرواية( ثم اعتربها )من 

ن..( ومالحظا قبل هذا : )اإننا  يف اأدبنا العربي حتى الآ

ن اأن نقول ان لنا  يف اأدبنا العربي ل ن�صتطيع حتى الآ

فاق التقليدية اإىل اآفاق جديدة.  طموحا اإىل جتاوز الأ

فما زال معظم اأدبنا الروائي ينبع من منطق)احلدوتة( 

�صخا�ض.... وهو يف �صبيل ذلك يعنى بو�صف ظاهر الأ

�صطح  فوق  يجري  مبا  و�صيماهم...ويهتم  مالحمهم 

جبل اجلليد ل مبا يعتمل يف اأعماقه الرا�صخة يف قاع 

البحر.�ض8( وهي �صهادة مهمة ل�صالح هذه الرواية 

زمن  العربي  الروائي  النتاج  على  �صادقة  و�صهادة 

�صدور هذه الرواية.

 ان ميالد الرواية الق�صرية يف الوطن العربي املتمثل 

العربية  للرواية  اإ�صافة نوعية  الرواية ميثل  يف هذه 

الرواية  كتاب  من  العديد  ن  الآ ي�صعى  فنيا  وابتكارا 

العربية على اإجنازه.

وت�صعى هذه القراءة اإىل اإ�صاءة هذه التجربة الروائية 

حتقق  اآليات  وتفح�ض  بنيتها  يف  التوغل  خالل  من 

هذه البنية وبال�صكل الذي ي�صعها جتربة روائية رائدة 

نتاج الروائي العربي الق�صري. يف م�صار الإ
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 العامل الروائي

يف عامل هذه الرواية يتداخل عاملان متناق�صان عامل 

ال�صخ�صية املاأزومة وعامل اخلارج الذي يظهر كخلفية 

ل  والت�صاوؤ باحليوية  ال�صاج  الداخل  لعامل  باهتة 

الذي يحيط  اخلارجي  العامل  ويبدو  املرة.  وال�صخرية 

فهو  دللة  اأية  دون  من  حياديا  عاملا  بال�صخ�صية 

دون  من  نراه  ولذا  وجوده  من  بد  ل  مكاين  ا�صتمرار 

الرواية  يف  مثال  املقهى  فيظهر  اأو�صاف  او  تف�صيل 

ال�صارع  جانب  اإىل  ملقاة  خ�صبية  )اأريكة  عن  عبارة 

عند مفرتق الطريق التي تو�صل �صوق الب�رشة القدمي.

خرى التي تتبعه ناحية الزبري( �ض25. والأ

حركة  خالل  من  املكان  فيحدد  ال�رشد  حا�رش  اأما 

زورق  يتعر�ض  اأن  بعد  اجلديد  املكان  ال�صخ�صية يف 

املهرب اإىل مهاجمة ال�رشطة العراقية.ويت�صح املكان 

بال�صكل التايل : اأ�صالك �صائكة. اأ�صواك منت�رشة يف ار�ض 

م�ض كان  زراعية مرتوكة. ا�صم املكان )ال�صيبة(: )بالأ

ناحية  �صكان  من  القدامى  اأ�صدقائه  باأحد  ات�صل  قد 

اإىل  العراقية  باأنه قرر اجتياز احلدود  ال�صيبة. اخربه 

اإيران(. كما يتحدد املكان اأي�صا باأ�صماء اأعالم ك�صط 

ماكن لي�ض  �صماء والأ العرب و�صط ال�صيبة..وكل هذه الأ

�صالك  الأ با�صتثناء  الروائي  العمل  يف  دللت  لها 

خ�صو�صا  و�صائك  م�صور  بواقع  ت�صي  التي  ال�صائكة 

اجلريح(  )ال�صابط  الثانية  بال�صخ�صية  ارتبطت  اذا 

اأنظار  اأمام  يظهر  اإذ  املركزي  باحلدث  وعالقته 

تعريفي  كمدخل  ال�صكل  بهذا  املحورية  ال�صخ�صية 

بال�صخ�صية الثانية )ال�صابط(:

�صالك. الأ على  حمكمة  ب�صورة  معلق  �صخم  )ج�صد 

احد احلذاءين الكبريين قبالة وجهه. اأما الثاين فكان 

خرى(.  م�صنوقا من الناحية الأ

منتجة  خالل  من  ال�صاج  الداخلي  العامل  ويت�صح 

الثوب  بذات  امل�صخ�صة  واحلبيبة  الزوجة  حكايتي 

زرق الذي �صنف�صل فيه عند تناول تقنية بناء زمن  الأ

احلكاية.

ال�صخ�صية  اأعماق  من  الداخلي  الرواية  عامل  ينبثق 

ذاكرة  عن  عبارة  واأحداثها  الرواية.  يف  الرئي�صية 

ح�صا�صية  وفق  على  يت�صكل  ذاتي  ووعي  متاأزمة 

اخلارج  ي�صكل  حني  يف  األذات  اإىل  بانتمائها  مفرطة 

اإطارا لتحرك ال�صخ�صية ولتداعيتها التي تنبثق دائما 

من مرئيات حتيط ال�صخ�صية اأو تقع اأمام اأنظارها.

ويبتكر الروائي لهذا العامل الداخلي تخطيطا طباعيا 

على  امل�صاك�ض  اخلارجي  العامل  عن  لف�صله  �صكليا 

وفق  على  الورقة  ف�صاء  تق�صم  طباعية  تقنية  وفق 

منطني للكتابة اولهما ي�صتخدم اللون الفاحت والثاين 

باحلرف البارز الغامق وقد ورد يف هام�ض ال�صفحة 

الرابعة والع�رشين من الرواية اإي�صاحا بذلك )من اجل 

ي�صاح عملنا على اأن يكتب التداعي الذي يرد  زيادة الإ

بحروف  طريقه  عن  يرد  الذي  والتداعي  البطل  ذهن 

بارزة()الهام�ض �ض24(.

ن  الآ معروفة  اأ�صبحت  التي  التقنية  هذه  تكن  ومل 

ماألوفة اأو م�صتخدمة يف الرواية العربية اأثناء ن�رشها 

املوؤلف  افرد  ال�رشدي  يف عام 1970 وبهذا امل�صعى 

ال�صخ�صية  لعامل  وا�صحا  حيزا  املتقدم  الفني  بوعيه 

حني  يف  ومتفردا  خا�صا  عاملا  باعتباره  الداخلي 

احلياتية  املغامرة  لهذه  اإطارا  اخلارجي  العامل  بدا 

يحاول  مرئي  ل  عامل  باجتاه  البطل  يخو�صها  التي 

اأن يراه عرب تاأزمه من عامله اخلا�ض ال�صيق الرتيب 

والعامل املحيط الذي يطرح عليه اأ�صئلة حمرية تت�صل 

بالوجود واحلرية وعبث احلياة.

وبتقنية هذا الف�صاء الطباعي يعمد الروائي اإىل بناء 

ال�رشد  حا�رش  يواكب  اأولهما  مب�صتويني  �صاج  عامل 

الذي  املكان  يف  ال�صخ�صية  حركة  يف  امل�صخ�ض 

و�صل اليه )ال�صيبة( بعد ف�صل جتربة العبور اىل ايران 

رحلته  ترافق  التي  نية  الآ الفعل  ردود  عرب  ويت�صح 

وجمموعة  اقله  الذي  للزورق  ال�رشطة  مهاجمة  بعد 

�صئلة  من الهاربني.وثانيهما عامل الداخل ال�صاج بالأ

ال�صخ�صية  اأعماق  من  املنبثقة  املحرية  الوجودية 

وهي تواجه اإ�صكالت الو�صع اجلديد.

يف  نف�صه  البطل  يجد  حني  ول  الأ امل�صتوى  ويتحقق 

بردود فعل مبا�رشة  يتعامل معه  ف�صاء غريب عليه 

مر  حني ي�صمع كلمة )- ارك�ض( با�صتنكار حاد لهذا الأ

)من ياأمرين !( ويعطي ال�صارد امل�صاحب له تو�صيحا 

لهذا ال�صتنكار: )هو ل يعي ما ي�صمع. ويكاد ل يعي 

ما يدور يف خميلته. كل الجتاهات تبعده عن املوت. 

اإل اجتاها واحدا...الوراء �ض17( ويتعزز هذا ال�صعور 

بردود الفعل الداخلية الراف�صة لتفوهات اخلارج التي 

الداخلي  �صوته  عرب  اجلريح  ال�صابط  من  ي�صمعها 
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�ض18(  منكم  )ل�صت  �ض17(  األلعنة  )عليهم  منها: 

)ل�صت �صابطا �ض19( ثم ب�صوت م�صموع )ول اإن�صانا 

تلخي�ض ممنتج حلكاية و�صوله  اإىل  اإ�صافة  �ض19( 

اإىل ال�صيبة وركوبه الزورق باجتاه اإيران مع ع�رشين 

ول املرقم بالعدد 1 وجزءا  هاربا التي ت�صكل الق�صم الأ

كبريا من الق�صم املرقم بالعدد 2. 

 واإذا احتكمنا اإىل احلكاية التي كانت ال�صبب املبا�رش 

انها  �صنجد  اإيران  اإىل  هروبه  وقرار  البطل  اأزمة  يف 

اأزمة ماألوفة وعادية ل ت�صتلزم كل هذا التاأزم وطرح 

عن  عبارة  فاحلكاية  والوجودية.  العبثية  �صئلة  الأ

من  وهي  هل  الأ من  ومفرو�ض  فا�صل  زواج  عالقة 

ذلك  كل  اأن  غري  واملاألوفة.  املتكررة  �صكاليات  الإ

عميقة  اأ�صباب  خلفه  تكمن  مبا�رشا  �صببا  األ  يكن  مل 

اأ�صا�صها تلك العالقة املتوترة مع العامل املحيط الذي 

ذلك  وبع�ض  واخليبة.  والالجدوى  حباط  الإ يزرع 

الرواية يف  ت�صدرت  التي  الهامة  املالحظة  تو�صحه 

الرواية  اأجناز  بعد  كتبت  التي  املختلفة.  طبعاتها 

باأعوام وهي تنتمي اإىل بداية ال�صبعينيات من القرن 

الرواية باخللفية  الع�رشين. وتك�صف عن وعي موؤلف 

اأحداث  عليها  انبنت  التي  وال�صيا�صية  الجتماعية 

هام�ض  بناء  اىل  �صنلجاأ  ولذا  بطلها.  واأزمة  روايته 

مف�صل ننظر فيه اىل الف�صاء الواقعي الذي ظهرت فيه 

جل  هذه الرواية �صواء يف العراق او الوطن العربي لأ

النطالق منه اإىل ف�صاء الرواية ليكون مبثابة تاأ�صي�ض 

املربرات  اإىل  ي�صري  الفني  لبنائها  م�صاحب  كيان 

املو�صوعية والفنية التي اأ�صهمت يف ظهور هذا النوع 

اآنذاك  العربية  للرواية  املفارقة  املكثفة  الكتابة  من 

والتي انعك�صت اأي�صا يف الروايات العربية التي ظهرت 

فهي  الع�رشين.  القرن  من  ال�صبعينيات  منت�صف  يف 

نتاج ظروف مو�صوعية حياتية وثقافية مت�صابهة.

20من  ال�صفحة  يف  وردت  التي  العبارة  وتلخ�ض 

اأن  على  وتن�ض  املحورية.  ال�صخ�صية  عامل  الرواية 

)حياته كلها �صل�صلة من الرك�ض املتوا�صل. هو هارب. 

العبارة  نف�صه..( وهذه  �صيء حتى من  هارب من كل 

به  يتفوه  الذي  )ارك�ض(  مر  الأ لفعل  فعل  كرد  تاأتي 

ال�صخ�صية  ال�صابط اجلريح. وهي عبارة خارج ذهن 

اأنها ل ترد من خالل ذهنه. بل كتعليق من قبل  اأي 

فاإنها  املعنى  وبهذا  لل�صخ�صية.  امل�صاحب  ال�صارد 

ل  م�صظى  عامل  عن  التعبري  يف  �صموليتها  تكت�صب 

م�صاك به. ويتعزز هذا املفهوم عن هذا العامل  ميكن الإ

املتداعي من خالل ذكريات ال�صخ�صية او باحلوارات 

تعليقاته  خالل  من  او  �صاخر  ب�صكل  يتلفظها  التي 

امللفوظة او الداخلية. ففي معر�ض تعليقه على قرار 

طلقها  ان  بعد  له  زوجته  باإرجاع  ال�رشعي  القا�صي 

نه كان خممورا يعلق تعليقا غري م�صموع  عدة مرات لأ

�صل  اخلمر.  اتعاطى �رشب  ل  )هو  تي  الآ بال�صكل  ورد 

ل�صانه امام الرجل امل�صوؤول ويف داخله تعتمل ثورة. 

رغب اأن يقول: 

)كيف تتوفر القدرة ال�صحرية لكلمات معدودة للق�صاء 

�صباب  الأ تتوفر  ان  يجب  األ  زوجية؟!  عالقة  على 

بع�صهما..... عن  لالبتعاد  الطرفني  باإقناع  الكفيلة 

�ض30( 

ال�صائكة  �صالك  الأ يرى  حني  الداخلي  حواره  ويف 

وهو  �صاخرا  يعلق  الزراعية  ر�ض  بالأ حتيط  وهي 

�صالك  ر�ض اأر�صه بالأ يت�صاءل )ملاذا اأحاط �صاحب الأ

من  يحميها  ان  اجل  )من  ويجيب  ال�صائكة؟... 

ال�صخرية  !.( وتبلغ  خرين؟.. هو يزرعها من اجلهم  الآ

تعي�ض  )احليوانات  قائال:  يعلق  عندما  كبريا  مدى 

ر�ض. تاأكل منها. متوت عليها. لكنها ل  على هذه الأ

تبيعها اأو ت�صورها. لعل احليوانات ل تعي وجودها...

فكار العبثية التي ترد ذهن البطل  �ض37(. اإن هذه الأ

يف حا�رش ال�رشد. هي نف�صها التي ت�صكل حياته يف 

زرق. ففي  عامل الزوجية او بالعالقة مع ذات الثوب الأ

عامله  اىل  بالنتماء  يوما  ي�صعر  مل  الزوجية  عالقته 

العائلي وكان دائم التمرد وال�صكوى من هذه العالقة. 

المر الذي دفعه لطالق زوجته ثالث مرات. كما انه 

طفال  بالأ تتحجج  التي  التو�صطات  كل  يرف�ض  كان 

او  �صاخر  باجتاه  ذلك  كل  متجاوزا  ب  والأ م  والأ

يف  نظره  وجهة  املمنتج  املقطع  هذا  ويوؤكد  غا�صب 

احلياة الزوجية :

)يف املرات ال�صابقة كانت تنتابني نوبة من ال�رشور 

�رشعان ما تتحول اىل �رشاع داخلي جمنون. وتدوي 

يف راأ�صي اآلف املطارق »..اأطلقها؟..ل. اأطلقها؟ نعم. 

بريئة.  اأطفايل؟..�صحايا  بهم.  اجلحيم  اأطفايل؟...اىل 

اإىل  اأبي؟  معا�رشتها.  اكرهها..اأنا؟..تعودت  اأنا؟.. 

ل  اأمي؟..  اأعمى.  بزواج  ايل  قادها  اأبي؟  به.  اجلحيم 
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ل  اأخي؟  طفال  والأ امي؟  البد.  اىل  احتمالها  ميكنك 

مر....�ض88-87(. دخل يل يف الأ

ان هذا التداعي املكثف واملمنتج يك�صف العالقة مع 

الزوجة والهل. وي�صي بالقطيعة مع اجلميع حني يرد 

عالقته  ي�رشد  وهو  البطل  ذهن  يف  ونقي�صه  احلوار 

الزوجية لذات الثوب الزرق، ولو كان قد تخل�ض من 

ولي�ض  اآخر  ب�صكل  لورد هذا احلوار  العائلي  الكابو�ض 

النف�صي  ال�صيق  الدال على  املت�صنج واملتقطع  ب�صكله 

والرف�ض القاطع لذلك العامل الرتيب. 

زرق فتبدو من خالل نزوة  اما عالقته بذات الثوب الأ

اإىل  وجرها  بها  يقاع  الإ اجل  من  به  تتحكم  عابرة 

عامله املجنون. ويت�صح ذلك من تعليقاته امل�صاحبة 

�صيئا  ا�رشقها...ا�رشق  »انا   : بها  يقاع  الإ لعملية 

ان  ا�صطر. كما  اإن�صانيا«�ض32 ويتكرر ذلك بعد عدة 

الرواية  من  اأخرى  �صفحات  يف  تتكرر  العبارة  هذه 

التي يرددها  اإن�صان خا�ض(  )اأنت  اإىل عبارة  اإ�صافة 

الذي  الروحي  اخلراب  لهذا  معادل  باعتبارها  دائما 

يحيط به وياأخذ بخناقه.

العبارات  هذه  فتلخ�صه  احلياة  عن  نظره  وجهة  اأما 

اإح�صا�صات  يح�ض  عاد  ما  مل؟..هو  الأ هو  :)يتاأمل..ما 

اإن�صانية. كل الذي يعرفه انه ولد عفوا. ودون مربر. ثم 

القي به يف خ�صم احلياة. هو ل يعني �صوى ال�صعور 

بالالجدوى واإح�صا�ض اآخر يحز يف نف�صه...الغثيان �ض 

 .)87-86

ان عامل ال�صخ�صية الروائية يف هذه الرواية هو عامل 

كتابة  متار�ض  ومثقفة  مل�صريها  واعية  �صخ�صية 

)�صاحبة  مع  املمنتجة  لقاءاتها  اأحد  ويف  الق�ص�ض. 

الثوب الزرق( ي�رشح لها مبا يهدف اليه من كتابة 

ا�صطره  الذي  الن�صان  ان�صانية  ان�رش  )ان  الق�ص�ض 

م�صلك  �صلوك  اىل  معينة  ظروف  ودفعته  املجتمع. 

مغاير ل�صلوك الخرين.�ض43( غري ان العامل الواقعي 

ازمة وجودية عميقة تطرح عليه  املعي�ض ي�صعه يف 

وبني  يريد  التي  احلياة  معنى  عن  حمرية  ت�صاوؤلت 

البطيئة  وحركته  برتابته  يرعبه  الذي  ال�صلد  الواقع 

بال�صد  وادامتها.  البائدة  العالقات  تكري�ض  باجتاه 

من تطلعاته الثقافية والفكرية. 

ال�صيا�صية يف بلده  وتت�صح وجهة نظره يف الحداث 

العراق من خالل  تاريخ  الفرتة من  تلك  )العراق( يف 

ال�صابط اجلريح وهي وجهة  تعليقاته وحواراته مع 

نظر مفارقة ملا كان يحدث من ع�صف وتنكيل واإبادة. 

ال�صينما  عامل  عبارة  على  تعليقه  معر�ض  ففي 

بناية قدمية جرى  بانها  ال�صينما  بناية  ي�صف  الذي 

فاملادة  :)اذن  قائال  باللوان  وطالئها  جتديدها 

ال�صماء.  تبدلت  هو..هو..  هي...هي..اجلوهر  اخلام 

وزوق املظهر اخلارجي بالوان رخي�صة. واقع ما قبل 

�صنوات هو واقع اليوم..�ض45( وهو رد �صمني على 

يف  �صباط   8 انقالبيو  رفعها  التي  الزائفة  ال�صعارات 

ذلك الوقت)عام 1963(.

الغ�صب  ال�صابط اجلريح يتبدى ذلك  ويف حواره مع 

واحلقد على هذه الفئة التي كانت حتكم قبل ان يطيح 

اإ�رشار  يف  جليا  ذلك  ويظهر  ع�صكري.  انقالب  بها 

ال�صخ�صية على ا�صتخدام كلمة )ثورة( بدل انقالب او 

تغيري الذي ي�صتخدمه ال�صابط اجلريح يف حواره.واأهم 

من ذلك وجهة نظر ال�صخ�صية عن الواقع ال�صيا�صي الذي 

�صبق انقالب مثل تعليقه على هيئة ال�صابط اجلريح 

)ا�صالكهم  قائال  ال�صائكة  ال�صالك  على  معلق  وهو 

او  وظيفته  عن  ال�صابط  ي�صاأله  اوعندما  مت�صكهم!( 

انتمائه ال�صيا�صي يجيبه بكلمة )ل( النافية لكل �صيء 

جمنون!(  انت  )اذا  يقول  ان  اىل  ال�صابط  ي�صطر  مما 

فينفجر �صارخا: )اأانا املجنون !..انت املجنون!... الق 

نظرة على نف�صك. انظر ما اآل اليه م�صريك !.. كلمات 

رتبتك  على  الق�صاء  ا�صتطاعت  املذياع  من  معدودة 

نفر  �رشطي  م�صاب...  انت  اي�صا.  وعليك  الع�صكرية 

و�صع لك نهاية مل تر�صها لنف�صك.�ض67( ثم ي�صتطرد 

: ).... كانت بيدك ال�صلطة ت�صتطيع اخلدمة عن طريقها. 

الول  الهام�ض  )انظر  فعلت؟  ل�صهر..فماذا  ر�صتها  ما 

حتت الرقم2( واخريا يحدد ال�صفة الدالة عليه وعلى 

جماعته من النقالبيني: )كل الذي فعلته انك نافقت 

من هم اكرب منك مركزا وا�صع نفوذا. من اجل احلفاظ 

على الكر�صي خا�صتك...�ض69(.

بنية ال�شارد 

ميثل ال�صارد يف هذه الرواية اإحدى العالمات املهمة 

التجديد  الرواية يف مقدمة  التي ت�صع هذه  املفارقة 

الروائي العربي. فهو يف بنيته مفارق لل�صاردين الذين 

اعتمدهم كتاب الروايات يف ذلك الوقت. خ�صو�صا يف 

الكلية باأعماق وم�صكالت  ال�صارد على املعرفة  قدرة 
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على  الكلية  الهيمنة  خالل  من  الروايات.  ابطال 

معظم  يف  عامة  �صمة  وهي  ال�صخو�ض.  تلكم  م�صائر 

ا�صتخدم  نادرة  با�صتثناءات  العربي.  الروائي  النتاج 

الروايات �صاردين ذاتيني. يعرفون بقدر  فيها موؤلفو 

ب�صمري  ال�رشد  او  منها  اأقل  او  ال�صخ�صية  تعرف  ما 

املرافق  ال�صارد  امكانية  البنية  هذه  وتك�صف  النا. 

بالتقنيات  الروائي  اخلطاب  تاأثيث  على  لل�صخ�صية 

اجلديدة. ومتابعة الحداث اخلا�صة باحلكايات التي 

ت�صمنها منت الرواية.

حمايث  �صارد  باأنه  هنا  ال�صارد  تو�صيف  وميكن 

من  نوع  وهو  مع(  ية  )الروؤ ي�صمى  مبا  لل�صخ�صية 

منظور  خالل  من  الروائي  اخلطاب  يوؤثث  ال�صاردين 

باحلديث  الوقت  بنف�ض  لها  وي�صمح  ال�صخ�صية. 

النا.  ا�صتخدام �صمري  نف�صها من خالل  املبا�رش عن 

وهنا يكون منظور ال�صخ�صية م�صاويا ملنظور ال�صارد. 

وبهذه الطريقة يف ال�رشد يلغي الروائي تلك امل�صافة 

بني )من يروي ومن يرى. بني من يتكلم ومن يوجه....

ال�صا�صية  �صكالت  الإ من  وهي   .)4 رقم  ثان  هام�ض 

تطور  بعد  ال  يح�صم  مل  الذي  الروائي.  التاليف  يف 

تاريخي طويل ن�صبيا. جرب كتاب الروايات يف هذه 

الفرتة �صيغ متباينة لظهور ال�صارد يف العمل الروائي 

وعالقته باملوؤلف ال�صمني او املوؤلف احلقيقي. وبهذا 

اإجنازا  زرقاء(  ال�صماء  )كانت  رواية  حققت  املعنى 

هاما يف اختيار موؤلفها لهذ النمط من ال�صاردين. يف 

وقت مبكر ن�صبيا.

ب�صيغيتني  التباين.  هذا  تاأ�صري  اىل  الروائي  ويعمد 

متالزمتني احدها نحوية. با�صتخدام ال�صمري )هو( يف 

�رشد احلدث احلا�رش مرة، و�صمري )النا( يف املنلوج 

امل�رشود جم�صدا ال�صخ�صية يف حواراتها املبا�رشة او 

�رشدها لالحداث التي عا�صتها مرة اخرى. وال�صيغة 

با�صتخدام  الطباعي.  الف�صاء  خالل  من  الثانية 

احلرفني الغامق والعتيادي. الذي يوؤ�رش هذا التباين 

وي�صري اليه.

ب�صمري  مرة  لل�صخ�صية.  حمايث  �صارد  ا�صتخدام  ان 

من  جديد  لنوع  ا�ص�ض  النا.  ب�صمري  خر  والآ الغائب 

اخلارجي.  العامل  بني  يوائم  الذي.  املكثف  ال�رشد 

والثانوية.  الرئي�صية  وال�صخ�صيات  املكانية  برموزه 

والع�صيقة  والخ  والم  والب  واحلبيبة  كالزوجة 

بال�صئلة  ال�صاج  الداخلي  العامل  وبني  العجفاء. 

الراف�صة  والفكار  ال�صاخرة.  واحلوارات  الوجودية. 

لكل �صيء. 

وال�صارد املحايث ب�صمري الغائب. لي�ض �صاردا دراميا 

التحول  عمليات  )ي�صبط  �صارد  ولكنه  مم�رشحا. 

ال�صخ�صيات  من  اكرث  او  �صخ�صية  يف  الداخل  اىل 

من  ميثل  الذاتي  الثالث  فال�صخ�ض  ولذا  املركزية..... 

الراوية  بني  الو�صاطة  من  نوعا  البنيوية  الناحية 

وامل�صافة  واللهجة  املنظور  يحول  الذي  املتنوع 

ال�صديدة  ال�صوت  وحدة  وبني  هدفه.  يقت�صي  ح�صبما 

الكامنة يف رواية البطل الواحد( )انظر الهام�ض الثاين 

بهذا  الغائب  ب�صمري  املحايث  وال�صارد  الرقم5(، 

ب�صمري  الذاتي  لل�صارد  اخرى  �صورة  هو  املعنى. 

ال�صخ�صية.  يحيط  مبا  الروائي  اخلطاب  يوؤثث  النا. 

احلرية  يعطي  كي  وحريتها.  اإح�صا�صاتها  عن  ويعرب 

اىل ال�صمري الذاتي بالتعبري عن خ�صو�صيات احلياة 

من  وال�صخ�صية  املهمة  الجزاء  و�رشد  الداخلية. 

املركزية.  لل�صخ�صية  والوجودية  احلياتية  التجربة 

ويف هذه الرواية ميكن التاأكيد على ذلك با�صت�صهادات 

ان  جند  املثال  �صبيل  فعلى   : الرواية  منت  من  وافية 

املكاين  احل�صور  �رشد  يتوىل  الغائب  ب�صمري  ال�صارد 

حلظة  به  حت�ض  او  تراه  وما  املركزية  لل�صخ�صية 

تواجدها يف املكان اجلديد )مدينة ال�صيبة وقرب نهر 

ال�صيبة(. كما ينقل لنا حريتها. وعبثية قرارها الذي 

قادها اىل هذا املكان :)قفز خطوة اىل الوراء، عجب 

من نف�صه. تلك هي املرة الوىل التي يرى فيها ج�صده 

يت�رشف دون اإيعاز منه. قفزته رغم ق�رشها و�صعته 

اىل جانب ا�صالك �صائكة.�ض17

)غمرته راحة. وحاول جمع �صتات افكاره. هو ما عاد 

يذكر كيف وعالم و�صل اىل هنا. الذهول يقعد راأ�صه 

عن الخذ بذيول تفكري منطقي حمدد �ض19(.يف هذه 

الغائب  ب�صمري  ال�صوت  يعمل  غريها  ويف  املقاطع 

على مراقبة ال�صخ�صية من اخلارج وير�صد حتركاتها 

بكالم  الردود  تلك  ي�صجل  انه  كما  افعالها.  وردود 

انه  على  للدللة  قو�صني  بني  املوؤلف  ي�صعه  مبا�رش 

حديث منقول ب�صكل مبا�رش من ردود فعل ال�صخ�صية 

له،  اآن  فعل  رد  فهو  منه.  تداعيا  ولي�صت  الرئي�صية. 

الزورق  الزورق..نوتي  يف  منهم  )....ع�رشون  ومثاله 
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اعرتف..هرب منهم ثالثة..

»اذن...انا احد الثالثة !!«)�ض19(.

بينه  تن�صاأ  التي  العالقة  ي�صبط  ال�صوت  هذا  ان  كما 

وبني ال�صابط اجلريح. الذي بقي معلقا على ال�صالك 

ل�صان  على  الروائي  ي�صع  املجال  هذا  ويف  ال�صائكة. 

ال�صخ�صية املركزية جمموعة من احلوارات املت�صائلة 

وجهه(  ارى  )ل  ان�صانية.  عالقة  لكل  الراف�صة  ثم 

احل�صائ�ض املت�صلقة تخفي الوجه ال�صخم.احلذاء الثقيل 

»غريب!«دهمه  احلذاء  وحت�ص�ض  يده  مد  وجهه  امام 

يطلب  املغامرة �ض48(.وحلم  بروح  اح�صا�ض �صغري 

ال�صابط م�صاعدته يجيب با�صتنكار »يريد م�صاعدتي 

!..انا طلقت الن�صانية« او »لن ارتبط به!«�ض49 غري 

ان هذه التفوهات مل ت�صتمر طويال. ب�صبب ظهور جملة 

موقفه  يف  وهو  تفاجئه  التي  خا�ض«  ان�صان  »انت 

الراف�ض لتعيده اىل ان�صانيته. فيعمد اىل تخلي�ض ج�صد 

ال�صائكة. لتبداأ العالقة اجلديدة  ال�صابط من ال�صالك 

ان  العالقة.  هذه  �رشد  يف  ونالحظ  ال�صابط.  مع 

الروئي ي�صتثمر �صمري )الهو( يف ثاأثيث هذه العالقة 

الذاتي  باحلوار  واخرى  املبا�رش  غري  بال�رشد  مرة 

الق�صم  �صغريين.ويف  هاللني  بني  املبا�رشاملح�صور 

الخري املعنون باليوم الثالث. ي�صتثمر الكاتب ال�صمري 

الغائب يف �صبط العالقة مع ال�صابط. ثم النتقال اىل 

على  ال�صخ�صية  اجابات  خالل  من   ‘ املتكلم  �صمري 

ثم  البداية  يف  خمت�رشة  تكون  التي  ال�صابط.  ا�صئلة 

تاأخذ مداها يف احلديث عن ما�صي العالقة مع الزوجة 

�صكل  على  احلوار  الزرق،ويكون  الثوب  �صاحبة  او 

ا�صتجواب ميار�صه ال�صابط. م�صت�صعرا رغبة ال�صخ�صية 

احلوار  جتربته.وخالل  وعن  نف�صه  عن  احلديث  يف 

املبا�رش  غري  او  املبا�رش  ال�صخ�صية  حوار  او  بينهما 

�صارد عليم يف  اىل  يتحول  الذاتي  ال�صارد  ان  نالحظ 

تنظم  التي  الق�صام  الرواية. ويف  اأجزاء حمدوده من 

العالقة مع ال�صابط اجلريح. اما ال�رشد ب�صمري النا. 

فهو �رشد درامي مم�رشح يف معظم الجزاء املوؤ�رشة 

بال�صكل الغامق للف�صل بني ال�صمريين. وهناك فرق 

ا�صتخدام �صمري النا يف الق�صام اخلا�صة  كبري بني 

بال�رشد غري املبا�رش )�صمري الغائب امل�صاحب( وبني 

�صمري النا يف الجزاء التي ت�صتخدم التداعي املكثف 

يف  ال�صمري  ان  ب�صبب  املروي.  الداخلي  املنلوج  او 

احلالة الثانية )املم�رشح( يكون عادة على �صكل حوار 

بني ذاتني : الزوجة او احلبيبة. يف حني يرد يف ال�صكل 

املبا�رش غري املم�رشح ب�صيغة فردية كتعليق داخلي 

وعلى  بكلمات.  مرتجم  اح�صا�ض  او  به  البوح  لميكن 

وفق ذلك فاأن ال�صارد يف رواية )كانت ال�صماء زرقاء(، 

ميثل انتقالة جديدة يف ال�رشد الروائي العربي انذاك. 

ومن خالله ا�صتطاع الروائي ان يكثف �رشده ويوازن 

‘ حتى ميكننا مالحظة ان الجزاء  بني عاملي بطله 

امل�رشودة بالنلوج الداخلي املروي والتداعي املمنتج 

ال�رشد غري املبا�رش ب�صمري  يكاد يكون مت�صاويا مع 

التي  اجلديدة  التقنيات  افرزته  توازن  وهو  الغائب. 

كانت �رشورة فنية ومو�صوعية ن�صبة اىل الزمن الذي 

افرزها وافرز جتارب مماثلة يف الكتابة الروائية ويف 

ال�رشد الق�ص�صي الق�صري ظهرت يف بداية ال�صبعينيات 

من القرن الع�رشين.

بنية الزمن 

من اهم اإجنازات رواية )كانت ال�صماء زرقاء( التقنية 

بنية الزمن وهي بنية اأ�صا�صية اتخذت لها �صكال خا�صا 

وحمددا يف معظم رواياته التي كتبها بعد هذه الرواية. 

الروائي يف عمله هذا. ومن  الدال على ق�صدية  المر 

ال�رشد  اأن حا�رش  البنية  املالحظات املهمة يف هذه 

وا�صح  تدخل  دون  العتيادية  الزمن  حركة  ي�صتثمر 

بل  فيه  جتري  التي  حداث  الأ منتجة  يف  املوؤلف  من 

اأن هذه احلركة تبدو مت�صلة مع بع�صها يف اليومني 

ول والثالث وهي توؤ�رش حركة ال�صخ�صية املحورية  الأ

اأما  اجلريح.  ال�صابط  مع  عالقته  وكذلك  املكان  يف 

حركة الداخل امل�رشودة بالذكريات والتداعي بطريقة 

املونتاج الكتابي فهي التي تربز فيها التقنية اجلديدة 

مر الذي  �صواء يف بنية الزمن اأو احلكاية اأو احلوار. الأ

يعني ات�صال هذه الرواية باملنجز الروائي العربي من 

جهة يف اجلزء اخلا�ض بحا�رش ال�رشد. ومفارقة هذا 

وهمومها  ال�صخ�صية  بدواخل  اخلا�ض  باجلزء  ال�رشد 

واأفكارها املعرفة يف الرواية باحلرف الغامق.

له  مفهومني  عرب  الرواية  هذه  يف  الزمن  ويتج�صد   

يف  تتحدد  التي  الكرنولوجية  الزمن  بنية  اولهما 

الفا�صلة  العبور  رحلة  عنها يف  املعرب  الثالثة  اليام 

اىل ايران وحواراته مع ال�صابط اجلريح. التي ت�صكل 

حا�رش ال�رشد.وهذه البنية حم�صوبة بثالثة ايام ا�صقط 
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تكرار  فهو  اهميته  لعدم  منها.  الثاين  اليوم  الروائي 

من  املرفو�صة  اجلديدة  للعالقة  يكر�ض  الول  لليوم 

الثالث  اليوم  ا�صال. ولكنها تتخذ يف  ال�صخ�صية  قبل 

ا�صتكمال  يف  الروائي  ي�صتثمرها  تبعية  عالقة  �صكل 

اىل  و�صول  املاأزومة  �صخ�صيته  حكاية  تفا�صيل 

الزمن)التخيلي(  فهو  خر  الآ الق�صم  اما  خري.  الأ قراره 

بكل  امللغومة  الذاكرة  رحلة  جت�صده  الذي  الروائي 

حداث  الت�صظيات والنقطاعات واملنتجة القا�صية لالإ

الروائي على وفق عتبات  الزمن  ويبنى  والتفا�صيل. 

ليتم  الرئي�صية.  ال�صخ�صية  ذهن  دائما  ترد  ن�صية 

ومعظم  والقريب.  البعيد  الذاكرة  عامل  اىل  النتقال 

ترد  جملة  او  كلمة  �صكل  على  الن�صية  العتبات  هذه 

الذاكرة.  النتقال منها اىل عامل  البطل. ثم يتم  ذهن 

اىل  ال�رشد  حا�رش  من  بالذاكرة  النتقال  يتم  فلكي 

املا�صي القريب الذي يكر�ض اللقاء مع �صاحبة الثوب 

الزرق تتحفز الذاكرة لهذا املا�صي القريب عندما ترد 

زرق يف العبارة التالية : )ثم نقل عينيه  كلمة اللون الأ

اإىل  النفط  خزانات  تعلو  التي  احلمراء  �صواء  الأ عن 

�صوء ازرق بعيد. واأح�ض انفتاحا نف�صيا �ض24( )كان 

ثوبها ازرق يربز مفاتن �صدرها وفخذيها....( 

ما�صي  اإىل  �ض33(  بغباء  )وابت�صم  عبارة  وتعيده 

ال�رشد بنف�ض العبارة )�صاحبه ابت�صم – اي�صا – عندما 

ريكة اخل�صبية �ض33(  األقى هذا بج�صده على الأ

وتعيده عبارة )واأحلت عليه ذكرى بعيدة �ض42( اىل 

كان  )ثوبها  زرق.  الأ الثوب  ذات  مع  العالقة  ما�صي 

ا�صفر تلك املرة �ض42(.

عر�ض  يف  اجلديدة  وتقنياته  الزمن  بنية  وتت�صح 

و�صاحبة  زوجته  مع  املحورية  ال�صخ�صية  حكاية 

التي ت�صكل جزءا مهما يف هذه  الثوب الزرق(  )ذات 

احلكاية. وكذلك عالقته بال�صابط اجلريح. وبال�صكل 

التي : 

على  تعتمد  زرقاء(  ال�صماء  )كانت  يف  فاحلكاية 

الروايات  ويف  احلياة  يف  ماألوفة  اأحداث  جمموعة 

العراقي  بداع  الإ �صاحة  يف  املنجزة  والق�ص�ض 

والعربي. متمثال بالزواج املفرو�ض من قبل العائلة. 

اأعتابه  وعلى  الف�صل  هذا  نتيجة  ين�صاأ  الذي  واحلب 

باعتباره حال موؤقتا تعمل ال�صخ�صية على التم�صك به 

الزوجية.  زمة  الأ تفا�صيله هروبا من  الدخول يف  اأو 

النمط  بذلك  الزوجة  تتحدد حكاية  الرواية  ويف هذه 

واإلغاء  الزوج  ا�صتعباد  اإىل  الالئي يعمدن  الن�صاء  من 

مكانة  تعزيز  بحجة  والفكرية  الثقافية  تطلعاته  كل 

العائلة والعالقة اخلا�صة مع الزوج.

وتبنى احلكاية يف هذه الرواية بناء ممنتجا. ومنتجة 

احلكاية هنا ل يعني تقطيع احلكاية على وفق اأن�صاق 

ال�رشد  التناوب يف  تقنية  با�صتخدام  متنوعة  �رشدية 

والتوليف  القطع  ي�صتثمر  هنا  املونتاج  ان  بل  مثال. 

ن�صانية يف العالقة املفرو�صة  براز اأهم اللحظات الإ لإ

زرق(  الأ الثوب  )ذات  مع  احلب  عالقة  او  )الزواج( 

ويتخطى  العالقتني  هاتني  ي�صيء  الذي  وبال�صكل 

ي�صهم  الذي  المر  احلكاية  واملكرر يف هذه  املاألوف 

يف اي�صاح تقنية بناء الزمن يف هذه الرواية.

ثالث  على  تتمحور  الرواية  هذه  يف  احلكاية  وبنية 

اأحداث مهمة هي :

- قرار الهروب اإىل خارج العراق باجتاه اإيران الذي 

ي�صكل حا�رش ال�رشد وهاج�صا معلنا لبطل الرواية. 

والعالقة  الزوجة  مع  البيت  يف  اخلا�صة  العالقة   -

ما�صي  وميثل  زرق(.  الأ الثوب  )ذات  مع  اخلا�صة 

ال�رشد البعيد والقريب.

- العالقة اجلديدة التي تتكون بعد ف�صل الهروب اإىل 

حا�رش  اىل  عودة  وميثل  اجلريح  ال�صابط  مع  اإيران 

ال�رشد.

وفق  على  ت�صري  احلكاية  يف  الحداث  زمن  بنية  اإن 

على  بع�صها  مع  حداث  الأ فيه  تتداخل  خا�ض  ن�صق 

املمنتج  وبال�صكل  فيها  الروائي  الزمن  ت�صكل  وفق 

الذي يعلن عن بع�ض التفا�صيل ويخفي الكثري منها 

الذي  ال�صارد  رغبة  ولي�ض  ال�صخ�صية  رغبة  ح�صب 

الرواية.  يف  املحورية  ال�صخ�صية  وراء  دائما  يتخفى 

ليات التالية : وعلى وفق الآ

اإ�صماعيل  فهد  اإ�صماعيل  الروائي  ي�صتثمر   : املونتاج 

تقنية املونتاج ال�صينمائي يف وقت مبكر من تاريخ 

الفريد  ب�صكلها  التقنية  هذه  وتتمثل  العربية.  الرواية 

العراق  منها يف  ثالثا  التي كتب  ربع  الأ رواياته  يف 

قبل �صفره وا�صتقراره نهائيا يف الكويت عام 1966. 

ونوؤكد هنا ان زمن كتابة هذه الروايات الثالث )كانت 

ال�صماء زرقاء. احلبل. امل�صتنقعات ال�صوئية( كان يف 

نف�ض الفرتة )1965 او بفرتة اأقدم من ذلك بقليل، وبهذا 
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ال�صينمائي.  املونتاج  تقنية  ا�صتخدام  فان  املعنى 

ومن  املبكرة.  الفرتة  تلك  منذ  واعيا  ا�صتخداما  كان 

اأهم اأ�صباب ذلك اأن هذا الروائي كان مغرما بال�صينما 

يف  املبكرة  الهتمامات  احد  ت�صكل  ال�صينما  وكانت 

دبية.  حياته الفنية والأ

بنية  يف  وا�صح  ب�صكل  املونتاج  ا�صتثمار  ويت�صح 

الرواية. �صفحات  معظم  على  تتوزع  التي  احلكاية 

حيث تنق�صم اأحداث الرواية على ق�صمني رئي�صيني : 

ول وينق�صم بدوره اإىل اإحدى  ول – اليوم الأ الق�صم الأ

فقرات  وهي   )11  -1( باأرقام  مرقمة  فقرة  ع�رشة 

�صواء  )ال�صرتجاع(  تقنية  �رشدها  يف  يغلب  ق�صرية 

يف ال�رشد اأو احلوار. 

مق�صود  )باإ�صقاط  الثالث  -اليوم  الثاين  الق�صم  اما   

اأربع فقرات طويلة ن�صبيا  الثاين.( فيتكون من  لليوم 

عليه  ويغلب  اآنيا  يت�صكل  الذي  احلدث  بواقع  تهتم 

احلوار وال�صتذكار املمنتج على وفق تقنيات ال�رشعة 

والبطاء والوقف التي ت�صي بتنويع اليقاع يف هذه 

الرواية ومبا �صن�صري اليها لحقا.

عن  كاتبها  يعلن  للرواية  اخلارجي  التق�صيم  وبهذا   

اأحداث  تفا�صيل  من  الكثري  واإهمال  اإ�صقاط  يف  نيته 

الرواية باجتاه تاأكيد هذا التكثيف واملنتجة املكثفة 

حداث مبا يوؤ�ص�ض لذائقة جديدة يف الكتابة الروائية  لالإ

مل تكن ماألوفة يف ذلك الوقت.

الثالث  اليوم  من  اأي  ال�رشد  بحا�رش  الرواية  تبداأ   

اإعادة  باجتاه  وانثيالته  احلدث  نهاية  ميثل  الذي 

حداث املا�صية بطريقة مبتكره ت�صتفيد من  ت�صكيل الإ

ال�صرتجاع املمنتج �صواء يف بنية احلكاية املركزية 

الزمن  مبنتجة  او  حكايات  ثالث  على  تتمحور  التي 

واحلوار با�صتخدام تقنية احلذف والتكرار والوقف)بنية 

امل�صهد احلواري( املالزمة لتقنية املونتاج.

ول نتعرف على حرية ال�صخ�صية الرئي�صية  يف الق�صم الأ

من  جمموعة  مع  اأقلتها  الذي  الزورق  يتعر�ض  حني 

ووقوع  ال�رشطة  نريان  اإىل  اإيران  باجتاه  الهاربني 

الق�صم  هذا  من  ول  الأ اجلزء  وي�رشد  باأيديهم.  اأكرثهم 

ال�صورة  بتقنية  لل�صخ�صية  م�صاحب  �صارد  بل�صان 

وتفا�صيلها  �صياء  الأ يرى  وهو  ال�صينمائية  وال�صوت 

من  عجب  الوراء.  اإىل  خطوة  )قفز  ال�صخ�صية  بعني 

ج�صده  فيها  يرى  التي  وىل  الأ املرة  هي  تلك  نف�صه. 

يت�رشف دون اإيعاز منه(. �ض15 

 فال�صخ�صية الرئي�صية يف الرواية تت�رشف على وفق 

منظورها يف جت�صيد املكان اجلديد اإ�صافة اإىل ا�صرتاك 

على  يتعرف  حني  ذلك  ويت�صح  اأي�صا،  ال�صمع  حا�صة 

)ج�صد �صخم معلق ب�صورة حمكمة  اجلريح:  ال�صابط 

اأما  قبالته.  الكبريين  احلذاءين  احد  �صالك.  الأ على 

الثاين فكان م�صنوقا من الناحية الثانية �ض18.

ومن خالل ال�صوت تكتمل ال�صورة بتفوهات ال�صابط 

اجلريح : اأنا م�صاب...ل..ل فائدة من هربي �ض18.

ال�صابط  ب�صوت  احلكاية  تفا�صيل  بع�ض  وتكتمل 

عليك..حاول  القب�ض  )�صيلقون  يهم�ض:  حني  اجلريح 

اأن جتد �صاحبنا الثالث �ض19( بعد ذلك نتعرف على 

وظيفته )اأنا اأي�صا �صابط..لعلي ا�صغر رتبة..لكنه اأمر 

اهرب �ض19(.

كما ي�صتثمر ال�صارد امل�صاحب تقنية املنلوج الداخلي 

غري املبا�رش ل�صتبطان اأعماق هذه ال�صخ�صية )ل�صت 

�صابطا..�ض19(

ل  !..هم  بايل  لنف�صي..ما  نف�صي  احدد  اأن  )اأريد  او 

مرتفع  ب�صوت   : الديالوج  او  افعل.�ض19(  يدعونني 

)ول اإن�صانا �ض19( 

حا�رش  اإ�صاءة  اإىل  ت�صعى  املكثفة  اللقطات  هذه  اإن 

اىل  ال�صخ�صية  ينقل  الذي  الزورق  تعر�ض  اثر  ال�رشد 

ايران مع جمموعة من ال�صيا�صيني وتعر�صه اإىل نريان 

اأق�صام  على  موزع  احلدث  هذا  اأن  ونالحظ  ال�رشطة 

حد ع�رش ق�صما مكثفا تتوا�صج فيه  ول ذي الإ اليوم الأ

حكاية ال�صابط اجلريح مع حكاية احلبيبة ذات الثوب 

: ال�صابقة  التقدمي  طريقة  وبنف�ض  والزوجة  زرق  الأ

تداعي ال�صور واملواقف التي حدثت قبل ليلة الهروب. 

زرق )ثم  من خالل حافز ب�رشي يرتكز على اللون الأ

خزانات  تعلو  التي  احلمراء  �صواء  الأ عن  عينيه  نقل 

النفط اإىل �صوء ازرق بعيد �ض24(.

ومن خالل هذا احلافز تتداعى الذاكرة لرتوي حكاية 

بداية مثرية حتفز على  تبداأ  التي  زرق  الأ الثوب  ذات 

املوا�صلة من خالل الرتكيز على اجل�صد )كان ثوبها 

ازرق �صيقا يربز مفاتن �صدرها وفخذيها...�ض24(.

وهذه البداية متثل ا�صرتجاعا زمنيا قريبا :)حدث ذلك 

نهاية  من  يبداأ  ا�صرتجاع  وهو  �ض24(  يومني  قبل 

على  زرق  الأ الثوب  �صاحبة  تتعرف  حيث  احلكاية. 
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عزم ال�صخ�صية على املغادرة. مع تلخي�ض مكثف ملا 

اآلت اإليه عالقته مع زوجته. ويت�صح ذلك عرب منتجة 

وحذف  تلخي�ض  وعرب  العالقة.  هذه  لتاأزم  قا�صية 

احلكاية  هذه  لزمن  منتجة  وعرب  حداث  الأ من  لكثري 

اأي�صا. 

حوار  عرب  الزوجية  العالقة  يف  العطب  يت�صح 

زرق  الأ الثوب  ذات  وبني  الرئي�صية  ال�صخ�صية  بني 

اإليه  اأ�صار  الذي  الغامق  اخلطي  ال�صكل  با�صتخدام 

املوؤلف باعتباره تداعيا يرد ذهن البطل او الذي يرد 

عن طريقه حني ت�صاأله : 

- ملاذا فعلت ما فعلت؟ 

- مع من؟ 

- مع زوجتك.

- حررت نف�صي من عبوديتها.�ض27 

هذه  ا�صتكمال  باجتاه  ي�صري  ل  احلوار  اأن  ونالحظ 

ال�صفحة  يقطع يف  انه  بل  احلوار  احلكاية من خالل 

الواحدة باإدخال ا�صتذكارات ال�صخ�صية اأو تعليقاتها 

التعبري  يتم  ذلك  وكل  تداعياتها.  ذلك  من  والهم 

عنه وفرزه �صكليا بوا�صطة ا�صتخدام عالمات الرتقيم 

املتنوعة  امل�صتويات  هذه  عن  للتعبري  املعروفة 

يرد  الذي  واحد.فالتداعي  زمن  يف  حتدث  التي 

باحلروف  �رشد  �صكل  على  يكتب  البطل  طريق  عن 

البارزة الغامقة وكذلك احلوار. اأما امل�صتوى املتعلق 

بتداعيات ال�صخ�صية التي ترد من خالل ذهنه وخالل 

حواره يف نف�ض الفرتة الزمنية في�صعها املوؤلف بني 

قو�صني للدللة على هذا امل�صتوى الثاين والذي يعرب 

للحدث  يتها  وروؤ وتعليقاتها  ال�صخ�صية  اأعماق  عن 

اآخر  وداخلية.مبعنى  خارجية  كعالقة  يت�صكل  الذي 

اآخر  مع  ال�صخ�صية  خارج  يجري  الذي  احلدث  اأن 

يعالج  والو�صف يف حني  بال�رشد واحلوار  يعرب عنه 

من  ال�صخ�صية  باأعماق  يتعلق  الذي  خر  الآ امل�صتوى 

التعليقات املو�صوعة بني قو�صني للتعبري عن  خالل 

التقنية مل تكن معروفة  نف�صها.وهذا  الذات مع  حوار 

تقنية  وهي  العربية.  الرواية  يف  قريب  وقت  حتى 

جتري على عدة م�صتويات :ال�صتذكار عن ما�ض قريب 

الذات مع نف�صها  وال�صتذكار عن ما�ض بعيد وحوار 

كل  يف  م�صتخدمة  تقنية  وهي  احلا�رش  عن  كتعبري 

كل �صفحات  الغامق يف  باحلرف  املكتوبة  املقاطع 

الرواية وميكن التدليل على ذلك باملقطع التايل :

هي مل متد له يدها عندما اقرتب منها.

اأهال.

قالت فقط.مل يكن من عادتها اأن تفعل ذلك..

»ما بها«..داهمه- وقتها – اإح�صا�ض باحلقد.

التي  احلالة  نتيجة  كثرية  امتيازات  فقدت  اإين  »لبد 

اإىل يدها  ازدادت وطاأة احلقد عليه.نظر   »! اإليها  األت 

املدلة.»ملاذا«

.»!! ين اتخذت قرارا لنف�صي  اإليه.»اأ لأ هي كانت متيل 

قرر اأن ي�صعرها باأنها اأمام �صخ�ض يختلف عما عليه 

م�ض. الأ

»مادامت...فالكن..«مل يرفع عينيه عن يدها وقال:

احلال  نتيجة  كثرية  امتيازات  فقدت  اأين  لبد   -

جانبها.  من  �صيقا  �صادف  !كالمه  اإليها  األت  التي 

ومتتمت:

-هذه �رشاحة يف غري حملها !�ض26.

الزوجة جتري مب�صتويني  ان منتجة حكاية  ونالحظ 

واحلوار.  ال�رشد  يف  م�صخ�ض  له  مرو  مع  بالعالقة 

زرق( ي�رشد  فعندما يكون املروي له )�صاحبة اللون الأ

الراوي اأو ال�صخ�صية الرئي�صية بالتناوب هذه احلكاية 

ابتداء من الو�صع املتاأزم التي و�صلت اإليها احلكاية 

�صاحبة  الثانية  ال�صخ�صية  من  القرتاب  بق�صد 

النهائي بني  زرق عرب تاأكيد حالة الفرتاق  الأ اللون 

ذات  مع  اجلديدة  العالقة  ادامة  اجل  ومن  الزوجني 

ملرٍو  احلكاية  نف�ض  تروى  حني  يف  الزرق.  الثوب 

بدايات  نحو  با�صتطراد  اجلريح  ال�صابط  هو  اآخر  له 

لفة مع الزوجة  التعرف على الزوجة باجتاه توكيد الأ

يف  خ�صو�صا  البطل  ينميها  التي  اخلا�صة  والعالقة 

ال�صفحات 111  العالقة )لحظ  اجلانب اجلن�صي من 

وىل من الرواية(. -117 الطبعة الأ

تاأجيج  اولهما:  هدفني  حتفيز  اجل  من  ذلك  وكل   

زرق  زمة باجتاه الهروب واغت�صاب ذات الثوب الأ الأ

وانغمارها  املحورية  ال�صخ�صية  عبثية  على  عالمة 

ن�صان  والإ الوجود  عن  لها  اإجابة  ل  ت�صاوؤلت  يف 

ن�صانية ومعظمها لها عالقة باملفاهيم  والعالقات الإ

العبثية للبري كامو و�صارتر وغريهم من الوجوديني 

ويكون هذا اجلزء املروي على ل�صان ال�صخ�صية ومن 

منبثقا  زرق  الأ الثوب  �صاحبة  مع  حواراتها  خالل 
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من اأعماق ال�صخ�صية ولي�ض �رشدا عنها اأي انها على 

�صكل تداعيات من ذهن ال�صخ�صية ومن خاللها. وهي 

ممنتجة ب�صكل �صارم باجتاه توكيد الرغبة يف اخلال�ض 

من هذا العامل الكابو�صي.

اما ثاين الهدفني فيت�صح باحلوار مع ال�صابط اجلريح 

الزوجة  حكاية  تاأخذ  وهنا  هنا.  رئي�صي  له  كمرو 

الزمن  بنية  و�صمن  البعيد  املا�صي  نحو  ا�صتطرادا 

العتيادية ب�صتخدام التناوب يف ال�رشد والرتكيز على 

و�صف  يف  ال�صخ�صية  ت�صطرد  التي  اجلن�صية  الناحية 

جزء كبري منها اإىل ال�صابط اجلريح. وتكون املنتجة 

حم�صورة يف احلوارات املبا�رشة مع الزوجة التي ترد 

النف�صي الذي  ال�صخ�صية. لتلبي حاجة النفراج  ذهن 

اىل  و�صول  ال�صابط   – خر  الآ مع  احلوارات  تطماأنه 

نهاية الرواية باجتاه النفراج النف�صي للبطل )افلتت 

خر عينه  �صحكة واهنة من فم ال�صابط. بينما رفع الآ

اإىل �صقف الكوخ. ثم اأطبق جفنيه. ومن خاللهما كان 

املت�رشدة.وي�صريان  يد  يف  يده  ي�صع  �صابلن  �صاريل 

وبال  ال�صواء.  غنية  زرقاء  ها  �صماوؤ طريق  عرب  معا 

وعي منه افرتت �صفتاه عن ابت�صامه(.�ض142

كثريا  تهتم  انها  احلكاية  زمن  بنية  يف  ونالحظ 

يف  الروائي  الزمن  بنية  يف  مهم  كمنجز  يقاع  بالإ

هذه الرواية. ويتمثل اليقاع يف رواية كانت ال�صماء 

زرقاء بالبطء ال�صديد يف اللحظات الدرامية املتمثلة 

بالتداعي املمنتج حلكاية الزوجة املروية اىل �صاحبة 

امل�صهدي  البناء  عليها  يغلب  والتي  زرق.  الأ الثوب 

احلواري الذي يتميز بن�صبة عالية من الثبات. بحيث 

لن  ذلك  احلا�رش.  يف  تقع  وكاأنها  فعال  الأ يجعل 

ا�صتثمار احلوار يف امل�صهد يجعل زمن �رشد احلكاية 

مكافئا لزمن الن�ض الروائي املج�صد بعدد ال�صفحات. 

الروائي  ميل  هذه  البطاء  بنية  يف  نالحظ  كما 

بطريقتني  احلواري  امل�صهد  بناء  يف  التنويع  اىل 

امللل  وازالة  اإيقاع  يف  التنويع  بهدف  مت�صافرتني 

بنية  ففي  املتماثل.  التاليف  يخلفها  التي  والرتابة 

من  الكثري  اقتب�صنا  الذي  املمنتج  احلواري  امل�صهد 

ب�صكله  امل�صهد  هذا  اىل جت�صيد  الروائي  يعمد  فقراته. 

ال�صكل املبا�رش يف احلوار. ولكنه يعدل  اأي  املعروف 

هذه ال�صكل املبا�رش اىل �صكل اآخر بني احلوار وال�رشد. 

من  ويخل�صه  احلواري  امل�صهد  على  احلركة  لي�صفي 

الثبات وافتقاد احلركة. ففي ال�صفحة 57 من الرواية 

يجري احلوار بهذا ال�صكل : 

-)لن اظل معك...طلقني!«

هو طلقها مرتني قبل ذلك.

- »قلت لك طلقني !«

عليها ان تفرغ النفط الذي يف معدتها قبل ذلك.

......

- »طلقني !«

هي خمبولة.

وي�صتمر احلوار بهذا ال�صكل ثالث �صفحات من الرواية. 

�صاحبة  مع  اي�صا  احلوار  من  ال�صكل  هذا  يكرر  كما 

الثوب الزرق حيث يكون احلوار املبا�رش للرجل. يف 

حني يكون حوارها غري مبا�رش. ي�صتثمر فيه الروائي 

الرئي�صية  ال�صخ�صية  حديث  على  التعليق  اإمكانية 

مبا�رشا  يكون  ثم  �صحته  يف  الت�صكيك  او  بالت�صديق 

لل�صخ�صية  مبا�رش  وغري  الزرق  الثوب  ل�صاحبة 

الرئي�صية.)انظر ال�صفحات 84. 85، 86(.

يقاع يف  اما الت�رشيع يف ال�رشد كعالمة من عالمات الإ

هذه الرواية. فيكون يف الجزاء غري الدرامية املتمثلة 

والتلخي�ض  احلذف  يجري  حني  ال�رشد.  حا�رش  يف 

ت�رشيع  عالمات  من  عالمة  الرواية.  احداث  لبع�ض 

ال�رشد. ويتم ذلك حني يحذف ال�صارد احداثا ومواقف 

ال�صيبة. وما  ال�صخ�صية اىل  جرت مثل كيفية و�صول 

جرى من احاديث بني ال�صخ�صيات التي تزمع الهروب 

اىل ايران وغريها من الحداث التي مت التكتم عليها. 

يف  اإيقاع  ت�رشيع  تقنيات  من  وهو  التلخي�ض  اما 

الرواية. فيت�صح ب�صكل جلي يف احداث اليوم الثالث 

مناء  لإ ا�صماعيل  فهد  ا�صماغيل  الروائي  يكر�صه  الذي 

اأجزاء  �رشد  يتم  وفيه  اجلريح.  ال�صابط  مع  العالقة 

الزرق. بطريقة  الثوب  الزوجة و�صاحبة  من حكاية 

احلواري  امل�صهد  ببناء  والتلخي�ض.واي�صا  احلذف 

وال�صابط  ال�صخ�صية  بني  املبا�رش  احلوار  خالل  من 

اجل  من  خا�صة  و�صائل  اىل  املوؤلف  ويعمد  اجلريح. 

ادامة ت�رشيع اليقاع كاأن ي�صع يده على فم ال�صابط 

اجلريح ملنعه عن الكالم او التهديد بذلك ويت�صح ذلك 

ابتداء من ال�صفحة 133 واىل نهاية الرواية.

من  زرقاء(  ال�صماء  )كانت  رواية  اليقاع يف  ويعترب 

وبناء  ال�رشد.  وت�رشيع  تكثيف  املهمة يف  جنازات  الإ
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امل�صهد احلواري الذي اك�صب الحداث ح�صورا جم�صدا.

التي  احلكاية  يف  الحداث  بني  التوازن.  ذلك  وخلق 

تغطي زمنا طويال من حياة ال�صخ�صية الرئي�صية وبني 

وقد  الن�ض.  بزمن  عنه  املعرب  الرواية  �صفحات  عدد 

نتج هذا التوازن كما ا�رشنا من خالل اعتماد تقنيات 

نتاج الروائي العراقي  جديدة. مل تكن معروفة يف الإ

والعربي وقتذاك. 

تقنية التكرار 

وهي تقنية من تقنيات بناء الزمن ا�صتخدمها الروائي 

اىل  اإ�صافة  الرواية  هذه  يف  اإ�صماعيل  فهد  اإ�صماعيل 

هنا  �صابقا.وهي  اليها  ا�رشنا  التي  الق�صرية  رواياته 

تقنية تروي مرات عديدة ما وقع مرة واحدة. ويت�صح 

ذلك يف حكاية الزوجة وبال�صبط يف العالقة اجلن�صية 

معها التي ت�صكل حافزا نحو النفراج النف�صي وكذلك 

من  البطل  يحاول  التي  الدالة  العبارات  بع�ض  تكرار 

ن�صانية والتميز يف �صلوكه  خاللها اإ�صفاء نوع من الإ

وبع�ض احلوارات مثل )انت ان�صان خا�ض( )انا ل�صت 

ان�صانيا(  �صيئا  ا�رشق،  ا�رشقها  )انا  منكم(  او  منهم 

لها  الكتب ل مكان  او  لدي  لها مكان  )الكتب مل يعد 

لدي( وكل هذه التكرارات تلبي حاجة يف اعماق بطل 

الرواية وت�صي بت�صخم الذات والفردية والعبثية التي 

تتغدى من الكتابات الوجودية التي كانت �صائدة يف 

)انت  عبارة  من  ذلك  ويت�صح  ال�صتينيات.  منت�صف 

ان�صان خا�ض( التي تكررت عدة مرات اأو عبارة )ل�صت 

اما  مريرة.  وعبثية  بعزلة  ت�صي  التي  منكم(  او  منهم 

عبارات )انا ا�رشقها. ا�رشق �صيئا ان�صانيا( فهي عبارة 

التميز  وت�صهر  جهة.  من  بالذنب  العرتاف  على  دالة 

الذي حتاول ال�صخ�صية ان جتد نف�صها فيه من ناحية 

ثانية. يف حني توؤكد عبارة )الكتب ل مكان لها لدي( 

والزوجة  للعائلة  ن�صبة  بالتفوق  ذاتي  نزوع  على 

الذات  و�صول  عن  تعبري  هي  وكذلك  احلبيبة  وحتى 

نهاك وال�صجر من احلياة باعتبار ان  اىل درجة من الإ

الكتب احد املوجودات املهمة يف حياة املثقف. 

هنا  ترد  ال�رشد  تقنيات  من  كتقنية  التكرار  ان 

يف  وم�صتقرة  م�صخ�صة  لغوية  لوحات  باعتبارها 

حركة ال�رشد لت�صفي عليه انارة وتركيز عني املتلقي 

على  ينبغي  مهمة  حوارات  او  عبارات  باعتبارها 

املتلقي الوقوف عندها والتامل يف معناها بعيدا عن 

م�صهدية  بنية  فهي  ال�رشد.  حركة  حتققه  الذي  الكل 

�صاكنة معرو�صة للتاأمل والفح�ض.

 لقد كان ظهور هذا ال�صكل الروائي اجلديد يف ال�صاحة 

الذائقة  يف  جديد  مزاج  ميالد  على  اإ�صارة  العربية. 

ميالد  ا�صا�صه  الجتماعية.  وحتى  والفكرية  الدبية 

القطاعية  البوية  العالقات  ان  راأى  جديد.  جيل 

– الزراعية التي توؤمن ب�صلطة الب والكيان العائلي 
املن�صجم واملت�صامن يف ال�رشة الواحدة او املجتمع. 

قد ا�صبح �صورة �صائهة لي�ض لها وجود فعلي. بفعل 

هو  ما  لكل  الراأ�صمالية  العالقات  واجتياح  تقدم 

حتطيم  باجتاه  ومن�صجمة  مطمئنة  جمعية  عالقة 

ا�صا�صها  جديدة  عالقات  وتاأ�صي�ض  وا�رش.  الأ تلك 

الفرد املغرتب والعائلة املفككة. يف جمتمع ل يوؤمن 

باجلماعة بل بالفرد. وقد ات�صح ذلك يف معظم النتاج 

العربي الق�صري الذي ن�رش يف ال�صبعينيات من القرن 

يظهر  زرقاء(.  ال�صماء  )كانت  رواية  ويف  الع�رشين. 

القيم  وانهيار  الب  �صلطة  و�صعف  العائلة  تفكك 

العائلية. ب�صكل وا�صح �صواء من عالقة الرف�ض احلاد 

املنتجة  )العائلة  القدمي  ب�صكلها  الزوجية  للعالقة 

طفال واملن�صجمة( او من خالل وجهات النظر التي  لالأ

تطرحها ال�صخ�صية. عن الم والب والخ اي انه قطع 

عالقاته بكل ما�صيه: )الن�صان الذي يحزن ل بد ان 

يدرك رابطة مبا�صيه في�صف عليه. ورابطة مب�صتقبله 

فيبدا بداية جديدة بعد ان ينف�ض عن عواطفه بالبكاء. 

هو  ما�ض.  عادله  ما  للبكاء.  مربرا  يجد  فال  هو  اما 

اجلديدة  للعالقة  وكذلك  به.�ض98(.  �صلة  كل  قطع 

القائمة  الزرق  الثوب  ذات  مع  البطل  يوؤ�ص�صها  التي 

على العالقة احلرة ‘من خالل م�صوؤولية الرجل واملراة 

ال�صخ�صية  الهاج�ض يف تداعيات  عنها. وقد ورد هذا 

اعي�ض حلظتي فقط. قالت  »...كنت  الروائية املركزية 

:-)ابدنا هو هذه اللحظة« �ض137 اأو :)مل اكن اعرف 

من  خلقي  انت�صايل..ارادت  ارادت  هي..هي  اقول.  ما 

مع  حديثه  وخالل  !�ض139(  جمنونة  جديد..هي 

له  �صمحت  التي  هي  انه  له  ي�رشح  اجلريح  ال�صابط 

عن  يك�صف  ت�رشيح  وهو  عليها.  اجلن�صي  بالعتداء 

تفكك العالقات ال�رشية بال�صكل الذي ي�صمح ل�صاحبة 

الثوب الزرق ان تخرج وحيدة المر الدال على حرية 

�صتينيات  منت�صف  للمراأة  توفرت  قد  كانت  ن�صبية 
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القرن الع�رشين.

�صتينيات  منت�صف  يف  الرواية  هذه  ميالد  كان  لقد 

للتحولت  مبكرة  فنية  الع�رشين.ا�صتجابة  القرن 

التي وجدت لها مناخا  الفكرية وال�صيا�صية والدبية 

العراق  يف  الع�رشين  القرن  �صبعينيات  بداية  مالئما 

يف  لحقا  ظهرت  ا�صتجابة  العربي.وهي  والوطن 

النتاج الروائي العراقي والعربي.)انظر الهام�ض الثاين 

حتت الرقم 6(. 

الهوام�ش

1- هام�ش اول 

دار  عن   1970 عام  زرقاء  ال�صماء  كانت  رواية  �صدرت   -1

العودة تت�صدرها هذه املالحظة الهامة التي كتبت بعد اإجناز 

كتابة الرواية بخم�ض �صنوات واثناء طبعها وقد بقيت مالزمه 

للرواية يف كل طبعاتها املتعددة وتن�ض على :

اخلري  قوى  تعر�صت  اأن  بعد  عام 1965.  الرواية  هذه  )كتبت 

ال�صحب  جواد  يا  فمعذرة  امل�صار  عرف  وقد  اأما  لالبادة. 

عراقية  اأحداث  اإىل  ت�صري  هذه  الهامة  واملالحظة  الداكنة...( 

اإىل  حتتاج  وهي  ب�صنوات  الكتابة  زمن  قبل  حدثت  �صاخبة 

ي�صاح موؤثرات الواقع العراقي املعي�ض اآنذاك واخللفية  اإ�صاءة لإ

جناز الروائي املتميز. م�صافا  الثقافية التي اأ�صهمت يف هذا الإ

اإىل ذلك طموح كاتبها يف الكتابة املفارقة لل�صائد يف الرواية 

العربية ب�صكل خا�ض.

 يفيد تقطيع العبارة اخلا�صة باملالحظة الهامة اإىل التاأ�صريات 

التالية :

- ان الرواية كتبت عام 1965. 

- تعر�ض قوى اخلري لالبادة.

- معذرة جلواد ال�صحب الداكنة. 

ول يوؤكد على زمن الكتابة عام )1965( وهو عام  التاأ�صري الأ

ذو دللت �صيا�صية واجتماعية عا�صفة يف العراق بعد انتهاء 

الدامي  �صباط  انقالب  مذبحة  اأ�ص�صته  الذي  الدموي  احلكم 

التاريخ  هذا  على  ن�صية  دللت  الرواية  ويف   .1963 عام 

تخ�ض املكان والزمان، فاأحداث الرواية تبداأ من اليوم الثالث 

لالنقالب امل�صاد الذي قاده عبد ال�صالم عارف يف 18 ت�رشين 

الثاين عام 1963�صد انقالبي 8 �صباط ويت�صح ذلك يف ال�رشد 

اأو يف احلوار)1( :

�صكان  من  القدامى  اأ�صدقائه  باأحد  ات�صل  قد  كان  م�ض  )بالأ

اإىل  العراقية  احلدود  اجتياز  قرر  باأنه  اخربه  ال�صيبة  ناحية 

اإيران. �صاحبه �صحك.

- هل اأطاحت بك الثورة اأي�صا؟ �ض18(.

قبل  هو.  اإل  هاربون(  �صيا�صيون  )كلهم   21 ال�صفحة  ويف   

اأيام ثالثة حدثت ثورة. ثورة يف اخلريف اأطاحت بنظام حكم 

معني(.

ويف حوار ال�صخ�صية الرئي�صية يف الرواية مع ال�صابط اجلريح 

ي�صاأله.

-اأكنت ت�صلي؟.

النقالب  تلت  التي  يام  الأ عدا  �صنة.  ع�رشين  من  اأكرث  منذ   -

خري. الأ

خرية. - قل الثورة الأ

خرية �ض110. - ح�صنا... الثورة الأ

اخلري  )قوى  تعر�ض  اإىل  اأي�صا  الهامة  املالحظة  وت�صري 

لالبادة(.

الكتابة كان زمنا  بان زمن  التاأكيد  ويف هذا املجال ميكننا 

الفكرية  املوازين  واختلت  النظر  وجهات  فيه  تغريت  عا�صفا 

 8 انقالب  بعد  العراقية  ال�صاحة  �صادت  التي  واليدولوجية 

�صباط الدامي.فقد تعر�صت التنظيمات ال�صيا�صية املعروفة يف 

العراق اإىل ت�صفيات دموية وت�صقيط الهوية واإرغام النا�ض على 

منظم  تخريب  اإىل  ذلك  اأدى  كراه.وقد  بالإ ومفاهيم  اعتقادات 

اعتنقوها  التي  فكار  والأ باملعتقدات  وت�صكيك  العراقية  للذات 

طيلة عقود من الزمان ب�صبب ل جدواها يف مقاومة هذا الع�صف 

اأو مواجهته وقد افلح ذلك الع�صف وال�صطهاد يف حتطيم جيل 

كامل من املثقفني والدباء وال�صيا�صيني الذين وجدوا انف�صهم 

مما  ال�صطهاد  وهذا  الع�صف  هذا  مقاومة  على  قادرين  غري 

ا�صطرهم اىل نبذ الفكار واملثل التي تربوا عليها واآمنوا بها 

وبذلك ان�صطرت ذواتهم وتاأزمت ب�صكل عميق وقد دفعهم ذلك 

ا�صا�صها  معاك�صة  رحلة  يف  ذواتهم  اعماق  اىل  اللتجاء  اىل 

خرون هم اجلحيم( وقد عزز  مقولة جان بول �صارتر القائلة )الآ

روايات وكتب  الوجودية متمثلة يف  والروايات  الكتب  دخول 

وغريهم  كامي  والبري  بوفوار  دو  و�صيمون  �صارتر  بول  جان 

ن�صان على �صنع  مر وخلق جوا من الت�صكيك يف قدرة الإ هذا الأ

م�صريه مع اآخرين من اأمثاله وكر�ض الذاتية والعبثية. ويت�صح 

الذاتية  بالك�صوفات  زرقاء(  ال�صماء  )كانت  رواية  يف  ذلك 

لل�صخ�صية املحورية يف الرواية التي جتد نف�صها دائما خارج 

ن�صانية وكثري من حواراتها مع ذاتها حتيل اإىل اأفكار  اإطار الإ

البري كامو العبثية. 

خرية يف املالحظة الهامة فتقول: )فمعذرة يا  اأما العبارة الأ

جواد ال�صحب الداكنة( التي اأهملها كل النقاد الذين كتبوا عن 

عبارة جمازية  وكاأنها  العبارة  هذه  ف�رشت  وقد  الرواية  هذه 

والوجودية  العبثية  املفاهيم  بع�ض  عن  الكاتب  فيها  يعتذر 

التي وجدت لها مكانا وا�صحا يف هذه الرواية. واإذا كان ذلك 

�صحيحا ب�صبب ا�صتثمار الروائي اإ�صماعيل فهد اإ�صماعيل عامله 

الروائي بعد ذلك بالنت�صار لالن�صان يف معظم رواياته التي 

اأنتجها يف الكويت. غري ان عبارة معذرة يا جواد ال�صحب الداكنة 

اإ�صارة اإىل رواية بهذا ال�صم �صدرت عام 1968 للروائي  هي 

يف  الدكتاتورية  ال�صلطة  )اعدمته  املياح  اجلليل  عبد  العراقي 

الرواية دعوة  ثيمة  عهد �صدام ح�صني عام 1980( وتت�صمن 

اىل اللتزام بق�صايا النا�ض وهي مبثابة ردة فعل وا�صحة �صد 

والروائي  الف�ص�صي  النتاج  يف  �صادت  التي  العبثية  الفكار 

لاللتزام  مغايرة  عامة  ودعوة   1965 عام  منت�صف  العرايف 
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منت�صف  روايات  يف  اجلحيم  هو  كان  الذي  خر  الآ بق�صايا 

وىل.  ال�صتينيات ويف روايات الروائي ا�صماعيل فهد ا�صماعيل الأ

ن هذه الرواية اإ�صافة اإىل روايتي احلبل وامل�صتنقعات  ذلك لأ

ال�صوئية التي كتبها هذا الروائي يف العراق )الب�رشة حتديدا( 

الواقع  اإىل  ينتمي  منحى  وهو  التجديدي  املنحى  هذا  توؤكد 

ال�صيا�صية والفكرية  جواء  العراق ح�رشا و�صمن الأ دبي يف  الأ

ان  يعني  مما  ال�صتينيات.  منت�صف  اإبان  العراق  يف  دبية  والأ

جتربة الروائي ا�صماعيل فهد ا�صماعيل قد ن�صجت واكتملت يف 

الكويتي  الواقع  يتناول  مل  الكاتب  ان  ذلك  يوؤكد  العراق.ومما 

املو�صومة  روايته  يف   )1980( عام  يف  ال  خا�صة  برواية 

اإىل جمموعة ق�ص�صية �صدرت قبل  اإ�صافة  )خطوة يف احللم( 

املقيمني  على  وتاأثريها  الكويت  اأجواء  حملت  الرواية  هذه 

واللغة  قفا�ض  )الأ املتنوعة هي  قوام  الأ الكويت من  دولة  يف 

يف  التدقيق  يبدو  ولذا   )1974 عام  �صدرت  التي  امل�صرتكة 

لهذا  ال�رشورية  اخللفية  ن�صاء  لإ مهما  اأمرا  الهامة  املالحظة 

جناز الروائي املهم. الإ

ال�صلطة  بيدك  )كانت  املحورية  ال�صخ�صية  عبارة  ت�صري   -2

ت�صتطيع اخلدمة عن طريقها. مار�صتها �صهر....( ب�صكل وا�صح 

اىل انقالب 8 �صباط الدموي الذي نفذه البعثيون عام 1963 

يف العراق وخالله ا�صتطاعوا تدمري الن�صان العراقي و�صحق كل 

التطلعات الن�صانية يف احلركة الفكرية وال�صيا�صية يف العراق.

فقد دام هذا النقالب عدة ا�صهر )ابتداء من 8 �صباط 1963 اىل 

18 ت�رشين الثاين 1963.( وقد ورد يف الرواية ما يوؤيد ذلك 

حني ي�صري ال�صارد اىل ذلك يف ال�صفحة الرابعة والع�رشين من 

الرواية : )قبل ايام ثالثة حدثت ثورة.ثورة يف اخلريف اطاحت 

بنظام حكم معني..( ويف ال�صفحة احلادية والت�صعني يذكر يف 

: )تذكرت بانني ارخت  الثوب الزرق ما يلي  حواره مع ذات 

الورقة بتاريخ 18 من ال�صهر بدل من 17.(.

2- هام�ش ثان 

)1( الروايات التي �صدرت قبل هذه الرواية وهي حتمل م�صحة 

التجديد يف الرواية العربية هي : )رجال حتت ال�صم�ض( لغ�صان 

اكد  وقد  حبيبي  لميل  ال�صتة(  يام  الأ و)و�صدا�صية  كنفاين 

الروائي ا�صماعيل فهد ا�صماعيل يف مقابلة من�صورة معه انه مل 

يطلع على هاتني الروايتني اثناء كتابته رواية )كانت ال�صماء 

زرقاء( ولكنه اطلع على رواية )ما تبقى لكم( لغ�صان كنفاين 

– العراقية  املدى  جريدة  معه–  اأجريته  الذي  :احلوار  )انظر 

املدى الثقايف – العدد496 ال�صنة الثالثة 3 اأيلول 2005(.

وىل  الأ الطبعة  على  الرواية  لهذه  قراءتي  يف  اعتمدت   )2(

ال�صادرة عن دار العودة – بريوت عام 1970.

املو�صوم  ف�صل(  )�صالح  الدكتور  كتاب  من  ا�صتفدنا   )3(

العدد  املعرفة  عامل  �صل�صلة   – الن�ض  وعلم  اخلطاب  )بالغة 

164 ال�صادرة عن املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والداب 

– الكويت اب 1992.
وكذلك كتاب )بناء الرواية( ل�صيزا فا�صم.

– م�صدر  ف�صل  د.�صالح   – الن�ض  وعلم  اخلطاب  بالغة   )4(

�صابق �ض308

)5(�صنعة الرواية – بر�صي لوبوك – ترجمة عبد ال�صتار جواد 

بغداد 19 �ض225

وكانت  الرواية.  هذه  بعد  �صدرت  التي  الق�صرية  )6(الروايات 

حتمل �صكال جديدا هي :

الربيعي  جميد  الرحمن  عبد  العراقي  للروائي  الو�صم  رواية   *

ال�صماء زرقاء ب�صنتني وقد  عام 1972 بعد ن�رش رواية كانت 

 1972 عام  ان  الربيعي  جميد  الرحمن  عبد  الروائي  ا�صار 

)الذي ن�رشت فيه مل يكن عام كتابتها. بل انها كتبت قبل ذلك 

التاريخ بخم�ض �صنوات. ويف ال�صهور الوىل التي اعقبت نك�صة 

حزيران )يونيو( عام 1967ومل ينتبه اىل هذا المر اإل قلة من 

الروئية  م�صريتي  يف  ا�صارات  وخطوات-  – –ا�صوات  نقاده 

�ض16– مقالت يف الق�صة العربيةغبد لرحمن جميد الربيعي 

املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�رش 1984( 
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عمال  الأ جند   ،)2003  –  2000( والع�رشين  احلادي  القرن  بداية  يف 

ما،  نوعا  كثرية  منها  النرثية  بالفرن�صية  املكتوبة  املغربية  دبية  الأ

التخييلية،  اأوغري  التخييلية منها،  �صواء  ال�رشدي،  النمط  خ�صو�صا ذات 

اأو يف املغرب على اخل�صو�ض، ومع ذلك ن�صجل  وقد ن�رشت يف فرن�صا 

اأي�صا اأعمال بداأت تن�رش، �صيئا ف�صيئا يف كندا، وبلجيكا، و�صوي�رشا... دون 

جنليزية،  �صبانية، الإ احلديث عن كتابات موؤلفني مغاربة بلغات اأخرى: الإ

ملانية، الهولندية. الأ

ترجمة: اإبراهيــم اأوحليـــان عبد اهلل العلوي املدغري  

كاتب من املغرب   ناقد من املغرب 

بني ال�سريي والتخييلي

روايات وحمكيات مغربية بالفرن�صية 

v ادري�ش ال�رصايبي - عبداللطيف اللعبي- عبداخلالق 

�رصحان- حممد خري الدين.. اأغلب كتاباتهم ذات طابع 

والت�سمية  واقعي.  اأو  تخييلي  �سريذاتي،  اأو  �سريي 

امل�سرتكة التي تنا�سب املجم�ع �ستك�ن هي »حمكي 

 v )احلياة« )يف معناه ال�ا�سع



 مقـدمة:

دبي، فال نالحظ اختالفا كبريا   ومن وجهة نظر اجلن�ض الأ

بالن�صبة للما�صي، رغم ظهور اأ�صماء كتاب جدد )مثل اأحمد 

)ماحي  تكر�صوا  الذين  اأولئك  اأو  بالل(  جميد  اإ�صماعيلي، 

اد العروي، خري الدين مراد، يو�صف اأمني العلمي،  بنبني فوؤ

ر�صيد(. ومتيزت ن�صاء كاتبات مثل فاطمة املرني�صي، بهاء 

طرابل�صي، نادية �صفيق، �صهام بن�صقرون، يا�صمني �صامي- 

كتاين، رجاء بن�صم�صي، بثينة اأزمي تاويل، حورية بو�صجرة 

اأكرث مما هي روائية ولها كتابة  الكاتبة هي قا�صة  )هذه 

مبكرة(.  �صن  يف  توفيت  �صف  الأ ومع  اأ�صيلة،  ومو�صوعات 

حيان، اجتاهات �صكلية  لكن هناك اإ�صكاليات، ويف بع�ض الأ

يف  خ�صو�صا  ال�صباب،  الكتاب  بع�ض  ن�صو�ض  متيز  بداأت 

اأو  الن�صائية  الكتابة  يف  �صواء  املهيمنة،  ال�رشدية  نواع  الأ

بني  ما  وا�صحة  قطيعة  هناك  لي�صت  ذلك  ومع  الذكورية. 

�صافة اإىل ذلك ا�صتمر  ول والثاين من الكتاب، بالإ اجليلني الأ

وىل من ال�صتقالل، يف  الكتاب امل�صهورون، خالل العقود الأ

)با�صتثناء  خمتلفة  واأ�صكال  مو�صوعات  ذات  اأعمال  اإنتاج 

حممد خري الدين الذي تويف يف �صن 54، �صنة 1995، غري 

اأن بع�ض كتاباته هي اأعمال طبعت بعد وفاته، ون�رشت بعد 

ركزت  املكر�صني  للكتاب  خرية  الأ عمال  والأ  .)2000 �صنة 

املعي�ض،  الواقع  م�صتوحاة من  و�صخ�صيات  على حمكيات، 

اخلا�صة،  حياتهم  من  اأحداث  متفاوتة،  بدرجات  مدجمة 

عادة قراءة احلياة  دبي اأ�صبح و�صيلة لإ كما لو اأن العمل الأ

ويف  الذاتية،  ال�صرية  يف  تدرج  حمكيات  وهذه  املا�صية: 

بالتخييل  الواقع  الغالب،  يف  متزجان،  معا  وهما  ال�صرية؛ 

بن�صب خمتلفة.

 وتلك حالة اآخر اأعمال حممد خري الدين واإدري�ض ال�رشايبي 

وعبد اللطيف اللعبي، وعبد احلق �رشحان.

اجلديدة  املن�صورات  بع�ض  عند  اأ�صا�صا  نتوقف  اأن  وقبل   

اإ�صهامات  عجالة،  يف  نقدم،  اأن  نقرتح  بالرواد  اخلا�صة 

ظهر،  الذي  الكتاب،  من  اجليل  فهذا  ال�صباب:  الكتاب 

املغربي  دب  الأ فعال،  اأغنى،  خري،  الأ العقد  يف  خ�صو�صا 

منط  من  ومو�صوعات  ب�صخ�صيات  بالفرن�صية  املكتوب 

قبل  ولني  الأ متيز  التي  العري�صة  اخلطوط  و�صنقدم  جديد. 

عمال احلديثة العهد بالن�صبة  اأن نقف اأ�صا�صا عند بع�ض الأ

عمال  لالحقني. وكما �صبق اأن قمنا بذلك بالن�صبة لتحليل الأ

واجلمالية  املو�صوعاتية  اخل�صائ�ض  �صنو�صح  ن،  الآ اإىل 

لهذه الن�صو�ض اجلديدة.

 1 – اجليل اجلديد:

وا�صح.  ح�صور  اجلديد  املغاربة  الكتاب  جيل  يف  للن�صاء   

لكنه �صواء بالن�صبة للرجال والن�صاء، اأقل اأ�صالة فيما يتعلق 

بنوعية كتابته:

�صياغة  تتطلب  اأنها  مع  املهمة،  التجديدات  بع�ض  فرغم   

لكرتونية، مثلما عند  اأح�صن )مثال، اللتجاء اإىل املرا�صلة الإ

اب )Rap( عند يو�صف العلمي(،  نوفي�صة بالفقيه اأو ا�صتلهام الرَّ

يتميز هوؤلء الكتاب با�صتك�صاف مو�صوعات جديدة، غالبا 

ما تكون جريئة.

 فبالن�صبة للكتابات الن�صائية، فاأغلبية الن�صاء »الكاتبات« 

بداأن الن�رش بعد 1990، ومنذ �صنة 2000 و�صل بع�صهن اإىل 

الرابع )بهاء  حيان  الثالث، ويف بع�ض الأ اأو  الثاين  كتابها 

طرابل�صي، نادية �صفيق، �صهام بن�صقرون، رجاء بن�صم�صي...( 

دب  الأ الن�صاء بخالف ما قدمه  ا�صتك�صاف حياة  ويوا�صلن 

ففي  املعي�صية.  حباطات  الإ على  تركيزهن  مع  الذكوري، 

تعاين  كائنات  باعتبارها  الن�صاء  و�صفت  الن�صو�ض  هذه 

زواج التي تف�صل غالبا، وتنتهي بالطالق  يف اإطار عالقة الأ

اأو الفراق. واجلديد هنا، هو النظرة املركزة على م�صريهن 

الن�صو�ض  هذه  يف  اأي�صا،  ونرى  الرجال.  م�صوؤولية  وعلى 

ظهور �صخ�صيات مغيبات الوجود مثل اخلادمات والعاهرات 

واملثليني اجلن�صيني وال�صحاقيات واملختالت عقليا، الن�صاء 

زواج املختلطة اجلن�صية، فبهاء  العازبات اأو املطلقات، والأ

 :  la vie à trois ثالث«  »احلياة  روايتها  يف  حتكي  طرابل�صي 

»حكاية اآدم بورجوازي �صاب من الدار البي�صاء يقع يف حب 

جمال؛ ولكن يخفي هذه العالقة، يقبل الزواج برمي اإر�صاء 

تعالج  جمال.  مع  اجلن�صية  حياته  ا�صتمرار  مع  لوالديه، 

يبقى  جمتمع  يف  بنفاق  يعا�ض  حمرما،  مو�صوعا  املوؤلفة 

متحفظا فيما يخ�ض امل�صاألة اجلن�صية على العموم، واملثلية 

اجلن�صية على اخل�صو�ض. وهذه املو�صوعة م�صاألة ح�صا�صة، 

ن،  دب املغربي؛ واإىل حد الآ نادرا ما يتم التطرق اإليها يف الأ

فر�صيد  هو الوحيد الذي عالج بجراأة هذه امل�صاألة باعتبارها 

ورجاء  �صفيق  نادية  وتهتم  ن�صو�صه.  يف  �صخ�صية  جتربة 

وىل  الأ خمتلفني:  اأ�صلوبني  يف  الن�صائي  باجلنون  بن�صم�صي 

ح�صب كتابة تفجريية تعك�ض هذيان ال�صخ�صيات؛ والثانية، 

 Marrakech , lumière» »خرية »مراك�ض، نور املنفى يف روايتها الأ

d’exil«، تف�صل ال�صتك�صاف احلميمي املمزوج ب�صعر ُيالم�ض 

انك�صار  �صاأن  �صاأنها  هذه،  بن�صم�صي  رجاء  ورواية  الذات. 

الرغبة )Fracture de désir( )ق�ص�ض( تتميز ب�صخ�صياتها الن�صائية 

يجابية، التي تبدو بجوارها ال�صخ�صيات الذكورية باهتة،  الإ

والتي  الن�صائية،  والعواطف  ج�صاد  الأ اإىل  الداخلية  ية  والروؤ

بن�صقرون،  �صهام  ون�رشت  فنية.  ورهافة  باإيحاء  و�صفت 

التي   )Oser vivre( العيـ�ض«  على  »اجلراأة  احلادة  روايتها  بعد 
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ذعان للتقاليد يف احلياة الزوجية،  تعرب عن التمرد على الإ

يام  »الأ بعنوان  خمتلفة  موا�صيع  ذات  ق�ص�صية  جمموعة 

بيقورية  ههنا« )les jours d’ici(: تبتدئ بن�ض حول امللذات الأ

�رشعان  البداية  هذه  بهجة  لكن  املغربي،  كل  بالأ اخلا�صة 

كرث قتامة التي تدور حول  خرى الأ ما غيبتها الق�ص�ض الأ

مهات والت�صول  ا�صتغالل الن�صاء يف العمل وحالة البنات – الأ

الن�صائي، وخ�صو�صا �صجر الن�صاء. وُت�صِفر �صمية زاهي يف 

 On ne rentra peuttêtre( »اأبدا روايتها »رمبا لن نعود اإىل بيوتنا 

حداث  بالأ والعائلية  ال�صخ�صية  احلياة   )plus jamais chez nous

الوطنية التي هيمنت على عقدي الثمانينيات والت�صعينيات 

�صولية(. فعملها، من وجهة النظر  )الفقر والقمع و�صعود الأ

هذه، املكون من م�صاهد ولوحات، ي�صبه كتابات اأخرى لنف�ض 

الذي تكلف  الروائي  التلفظ  الذي مييزها هو  املرحلة، لكن 

به الطفل ال�صارد؛ وتاأمالت الطفل ال�صارد تذكرنا بـ«اأحالم 

ن�صاء« )rêves de femmes( لفاطمة املرني�صي، ولغته ت�صبه �صيئا 

ما لغة بطلة جورجيت )Georgette( ل�صاحبتها فريدة بالغول، 

معاجلة  على  الن�صاء  جراأة  القليلة،  مثلة  الأ هذه  وتبني 

ن  م�صائل مكتوبة غري م�صتثمرة اأو مت التطرق اإليها حلد الآ

نها  ية خارجية؛ فت�صفي عليها األقا جديدا، لأ انطالقا من روؤ

املتوا�صعة  القيمة  ورغما عن  الن�صائية.  باحلميمية  تتعلق 

ذي  مميز  اأ�صلوب  يف  جاء  بع�صها  اأن  )مع  الكتابات  لهذه 

قيمة(، مثل حالة ن�صو�ض رجاء بن�صم�صي، يا�صمي �صامي 

 la( الزمن«  »ذاكرة  روايتها  يف  تاويل  اأزمي  بثينة  كتاين، 

اأي�صا بالبوؤ�ض  )Etreint( املو�صومة  mémoire du temps( و»عناق« 

مباينة  عمال  الأ هذه  فكل  وباجلنون(.  الن�صائي،  العاطفي 

كاريكاتورية  وال�صبه  واملغر�صة  غالبا،  املت�صائمة  ية  للروؤ

الذكور،  املوؤلفني  كتابات  اأغلب  يف  املغربية  املراأة  عن 

مر عند اأكرثهم اإنتاجا ونعني الطاهر بنجلون:  مثلما هو الأ

موهبته،  من  اآخر  مظهرا  لنا  تك�صف  خرية  الأ فاأعماله 

دون  عنده  احلكي  وفن  الدعابة  حتول  ل  ق�صا�ض  موهبة 

ية غالبا ما تكون تب�صيطية عن املراأة املغربية »جاعال  روؤ

بني  والعالقة  مفرط،  ب�صكل  »�صيطانة«  اأو  �صحية«  منها 

زوجني )couple( غالبا ما تكون مبنية على احليلة واخلديعة 

ت�صبح  لكنها  القارئ،  جتذب  مو�صوعات  )وهي  واجلن�ض 

خر(. وهذا ل يعني اأن كل الكتابات  اأكرث تكرارية من عمل الآ

الن�صائية اأقرب من معي�صهن احلقيقي اأو من معي�ض الن�صاء 

اللواتي ي�صتح�رشنهن. فالكتابة مراآة ميتزج فيها الواقعي 

هذا  يف  لكن  املوؤلفني.  ح�صب  متفاوتة  بدرجات  واملتخيل 

ية  ية الن�صائية غالبا، خمتلفة عن الروؤ التحول، تتبدى الروؤ

التي قدمها املوؤلفون الرجال يف اإدراكهم للمراأة.

اأن  نالحظ  اجلديد،  اجليل  من  الرجال  للكتاب  وبالن�صبة   

امل�صتعملة  الدعابية  الطريقة  بنف�ض  يروي  العروي،  اد  فوؤ

تب�صيطية ما يف بع�ض  اأن هناك  )مع  ال�صابقة  يف رواياته 

حيان( حيوات متفردة وم�صوقة كما هو احلال يف روايته  الأ

 la fin tragique de( »خرية »نهاية فيلومني املاأ�صاوية بهرجة الأ

 )les clandestins( ال�رشيون«  »املهاجرون  فبعد   .)Philomène tralala

وال�صاعرية  النفجارية،  العلمي، يف حكايته  اأمني  ليو�صف 

 )Canibales( الب�رش«  حلم  »اأكلة  ورواية  نف�صه،  الوقت  يف 

اأو قوارب  ملاحي بنبني، يعالج حممد ترياح يف »احلراكة 

املوت« )les Harragas ou les barques de la mort(مو�صوعة املهاجرين 

�صواج  ملوحى  ق�صرية  ق�صة  يف  اأي�صا  وجندها  ال�رشيني. 

كرب« )le grand départ( التي كتبت يف نف�ض ال�صنة،  »الرحيل الأ

لر�صيد نيني يف »يوميات مهاجر  ال�صخ�صية  التجربة  ويف 

�رشي« )عمل �صريذاتي روائي مكتوب بالعربية(. ويهتم اأحمد 

اإ�صماعيلي يف »ع�صاق مراك�ض« )les amants de Marrakech( بحياة 

املبعوثني  وبو�صط  الفرن�صية-املغربية  املختلطة  زواج  الأ

الفرن�صيني يف اإطار التعاون باملغرب. فبع�ض �صفحات هذا 

البناء  لكن  الغنائية،  الدعابة ول من  تخلو من  املحكي ل 

اجلن�صية  املختلطة  زواج  الأ اإىل  ية  والروؤ عيوب،  فيه  العام 

والختالفات  املادية،  والظروف  فالبتعاد،  م:  ت�صاوؤ فيها 

الثقافية للعائالت يبدو اأنها حتكم بالف�صل على كل عالقة 

بني زوجني، ولو كانت مبنية على احلب، مثلما هو احلال 

وقد  املحكي.  هذا  بطال  ور�صيد،   lise ليز  بني  العالقات  يف 

بكثري   )train d’enfer( جنونية«  »�رشعة  ال�صابقة  روايته  كتبت 

ماحي  واهتم  اأي�صا.  تراجيدية  اأكرث  بنربة  لكن  الدقة،  من 

بحكاية   ،)Pollens( »لقاحات«  روايته  يف  اأي�صا  بنبني 

Piert( Franco maghrébin وهي بيريو  ��صخ�صية فرن�صية مغاربية 

rot(، الذي قرر اأن يعي�ض مع �صديقته �صونيا، يف كتامة؛ غري 

اأنها حمبو�صة من لدن فيودايل من املنطقة. اأما هو فيعي�ض 

مع اأهايل هذه املدينة التي تبنته، ويدمن »زريعة الربيع« 

)احل�صي�ض(. فغرق يف الهديان واجلنون جراء �صدمة فراقه 

اللواتي  الن�صاء  م�صاعدة  ورغم  وتاأملها.   )Sonia( عن �صونيا 

التقى بهن يف هذا املجرى اجلحيمي، �صينتحر يف امل�صت�صفى 

هذه  �صدق  مدى  نعرف  ولن  معاجلته.  اإىل  �ُصِعَي  حيث 

نها حمكية يف معظم  احلكاية التي يغلب عليها الهذيان، لأ

»املراأة  يف  بالل  جميد  ويروي  يته.  روؤ زاوية  من  اأجزائها 

اآمال  بالتخيل  اجلد  ميزج  الذي   )une femme pour pays( وطنا« 

ربعني،  الأ كندا وخيباته، وهو يف عمر  مهاجر مغربي يف 

وبعد ف�صل زواجه بكندية، يريد اأن يتزوج بطالبة من بلده 

تنحدر من نف�ض منطقة ن�صاأته )ميدلت(. وبعد عطلة رائعة 
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اأجندي  يتزوج   ،)Maradia( مراديا  �صحبة  باملغرب  ق�صاها 

ال�رشورية  الوثائق  ليح�رش  كندا،  اإىل  ويعود  بها،   )Injdi(

الالزمة لهجرة زوجته، وعند عودته علم اأنها قررت الطالق 

ق�صوته،  رغم  املغرب،  يف  العي�ض  ف�صلت  يبدو  فيما  نها،  لأ

على املنفى. لقد جاءت هذه الرواية لتذكرنا باأنه لي�ض كل 

ال�صباب املغربي مفتونا باملنفى. وهذه الرواية التي ن�رشت 

�صكاليات  اإ�صكاليات اأخرى جديدة: الإ يف كندا، تنفتح على 

اخلا�صة باملواقف والت�صورات حول املغرب من لدن اجليل 

القارة  يعي�صون يف  الذين  املغاربة  املهاجرين  اجلديد من 

املغربية يف  اجلالية  �صلوكهم عن  مريكية حيث يختلف  الأ

اأوربا، وعلى اخل�صو�ض يف فرن�صا.

 اإجمال، فاإنتاج اجليل اجلديد من الكتاب املغاربة يف القرن 

اجلديد يتميز، قبل كل �صيء، بالنفتاح على جتارب وعلى 

دب  حيوات مل يتم التطرق اإليها مبا فيه الكفاية بعُد يف الأ

باعتبارها  اإليها  املنظور  فراد  الأ بع�ض  جتارب  املحلي: 

اأجنبية، لكنها من حيث الوجود، هي مرتبطة،  اأو  هام�صية 

هذه  ولقتحام  املغربي.  املجتمع  ب�صريورة  ف�صيئا،  �صيئا 

خ�صو�صيتها،  واإدراك  فيها  العي�ض  من  لبد  و�صاط،  الأ

الوقت  ويف  العوملة  زمن  ويف  معها.  الت�صامح  وخ�صو�صا 

نف�صه، ويا للمفارقة، زمن اإغالق احلدود والتع�صب واحلروب 

يفتح  العوامل،  بهذه  باهتمامه  اجلديد،  فاجليل  العدوانية. 

مل )ل�صتك�صاف اأكرث(. اأفقا مليئا بالأ

�شني عمال احلديثة للكتاب املَُكرَّ  الأ

لدن بع�ض  عمال املكتوبة حديثا من  الأ ن من  الآ لنقرتب   

الكتاب الذين لهم �صهرة تاريخية كبرية، وهم:

 )le monde à côté( »اإدري�ض ال�رشايبي: »العامل املجاور -

)le fond de la jarré( »عبد اللطيف اللعبي: »قاع اخلابية -

)les temps noirs( »زمنة ال�صوداء - عبد احلق �رشحان: »الأ

- حممد خري الدين: »كان يف قدمي الزمان زوجان م�صنان 

)Il était une fois un vieux couple heureux( »صعيدان�

 فاأغلب هذه الكتابات ذات طابع �صريي اأو �صريذاتي، تخييلي 

املجموع  تنا�صب  التي  امل�صرتكة  والت�صمية  واقعي.  اأو 

�صتكون هي »حمكي احلياة« )يف معناه الوا�صع(. و�صرنى اأن 

خر، لكنها تركز  ا�صتك�صاف هذه احليوات يختلف من عمل لآ

للرتكيب  عر�صنا  وبعد  مغربية.  فردية  جتارب  على  كلها 

عمال،  الأ يف  املهيمنة  املو�صوعات  على  الدال  احلكائي 

دبي: نقرتح معاجلة مظهرين اثنني يحددان اجلن�ض الأ

 عالقة املوؤلف باملحافل ال�رشدية؛

 البناء الزمني للمحكي.

 و�صنخرج بخال�صات لهذا ال�صتغال حول و�صعية املحكي.

 2 – 1 – الرتكيب احلكائي

 2 – 1 -1 – اإدري�ش ال�شرايبي: »العامل املجاور«

باإ�صارات  ف�صال   12 من  يتاألف  الذي  املحكي  هذا  يبداأ   

�صكناه  حمل  ففي   :)1999 يوليوز   24 )كري�صت،  زمكانية 

الثاين.  احل�صن  بوفاة  اجلرائد  من  املوؤلف  يعلم  بفرن�صا 

ب�صالون  ال�صاد�ض  حممد  مع  لقاء  با�صتح�صار  وينتهي 

اإىل  اجلديد  للملك  ر�صمي  �صفر  اأول  اإبان   ،)L’Elysée( ليليزي 

فرن�صا، متبوعا بجرد �رشيع يف �صفحة واحدة ملاآ�صي القرن 

الع�رشين، وبتاأمل حول قرب اأمه وبتغني للحياة.

اللتني تقعان معا يف حا�رش  البداية والنهاية   وفيما عدا 

حديث العهد، فاإن اإدري�ض ال�رشايبي ي�صتك�صف على طول هذا 

»املا�صي  ظهور  منذ  حياته  يف  الكربى  حداث  الأ املحكي 

جزئية،  ذاتية  �صرية  فهي  اإبداعاته.  اآخر  اإىل  الب�صيط« 

حداث  الأ يتوقف عند بع�ض  باطمئنان:  اختيارية، مكتوبة 

من حياته ال�صخ�صية، لكن باإيجاز ودقة وبهجة، وعند بع�ض 

الوقائع الجتماعية، بتجرد وتلقائية غالبا، وعند الظروف 

ينبغي  الذي  واملعنى  ذاك  اأو  بداع  الإ بهذا  اأحاطت  التي 

حرا  حمكيا  باعتباره  قراءته  ميكن  واملجموع  يعطاه.  اأن 

يدمج خمتلف اأمناط الن�صو�ض، واخلطابات، والقتبا�صات: 

ا�صت�صهادات، حماورات، مقالت �صحفية، كلمات متقاطعة، 

ترتيب  يف  النظر  يعيد  التنوع  هذا  مو�صيقية...  نوتات 

املعي�صة  والوقائع  فكار  الأ ويجعل  والتلفظات،  ال�صفرات 

فكار  فعال ال�صاخرة، والأ كرث جدية تت�صادم مع ردود الأ الأ

الوهمية، ذات الطابع الدعابي اأو نقد لذع لنف�صه، والنا�ض 

حكيت  وقد  خارجه.  اأو  باملغرب  ال�صيا�صيني  وامل�صوؤولني 

عودته  بعد  اأح�صها  التي  ثار  )الآ بانفعال  اللحظات  بع�ض 

للمغرب، بعد 25 �صنة من الغياب، خ�صو�صا اأمام ا�صتقبال 

اأو  الطفولة  اأماكن  اإىل  الطالبي( وب�صعرية )احلنني  ال�صباب 

امل�صاهد الطبيعية(.

 2 – 1 – 2 – عبد اللطيف اللعبي: »قاع اخلابية«

 يبداأ العمل مب�صهد يوجد فيه ال�صارد بفا�ض رفقة اأبيه، وبع�ض 

�صقوط  يوم  التلفاز،  ي�صاهد  متوفاة(؛  م  )الأ عائلته  اأفراد 

�صي  خ  الأ على  اأ�صا�صا  تركز  املناق�صة  لكن  برلني.  جدار 

وانطالقا  اأهمل عائلته.  اأنه  يبدو  الذي  البكر،  البن  حممد، 

مثل  ال�صارد  على  توؤثر  التي  وهي  خري،  الأ لهذا  �صورة  من 

كان  حني  الوراء،  اإىل  �صنة  اأربعني  يعود  برو�صت،  مادلينة 

حادث  بال�صبط  هي  وىل  الأ وال�صورة  �صنوات:  �صبع  عمره 
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على  ثورته  ب�صبب  بالربيد،  موظفا  وكان  خ،  الأ اعتقال 

العائلي  الت�صامن  بف�صل  لكن  ال�صتعمارية،  دارة  الإ ممثل 

حممد.  �صي  �رشاح  �صيطلق  ال�صتعماري،  بالف�صاد  املقرون 

اإذن، جمموعة الذكريات التي ب�صمت طفولة ال�صارد،  اإنها، 

هو  فنامو�ض  املحكي.  هذا  حلمة  وت�صكل  �صتظهر  والتي 

ال�صغري،  الطفل  هذا  على  قارب  الأ كل  يطلقه  الذي  ال�صم 

ومن  ال�رشد،  بوؤرة  �صيكون  الذي  وهو  والف�صويل،  اليقظ 

التي  والوقائع  �صا�صية،  الأ الكائنات  ت�صفية  تتم  خالله 

�صتحتفظ بها الذاكرة. وال�صياق ال�صو�صيو�صيا�صي هنا متوتر 

)نحن على اأقل من ع�رش �صنني على ا�صتقالل املغرب، وهي 

حداث  زمة يف العالقات الفرن�صية-املغربية(؛ والأ مرحلة الأ

احتفظ  التي  والوطنية  والجتماعية  والعائلية،  الفردية، 

هي  عنها،  تولدت  التي  حزان  والأ فراح  الأ يف  نامو�ض  بها 

العائلة،  ففي  لوان:  الأ �صديدة  �صخ�صيات  حياء  لإ منا�صبة 

التي تذهل بحيويتها، ودعابتها  م، غيثا خ�صو�صا هي  الأ

كرث  الأ ب  الأ اأما  ووطنيتها.  املزاجي،  وتقلبها  ال�صادقة، 

يرمزان  معا  وهما  احلاد؛  املزاج  هذا  ملطف  فهو  رزانة 

والتجار  التقليديني  ال�صناع  عائالت  وثقافة  املجتمع  اإىل 

اأخرى  وجوه  َفت  ُو�صِ وقد  الفا�صية.  للبورجوازية  املنتمني 

�صي  �صورة  وبال�صبط  اخلابية«:  »قاع  اإىل  النزول  هذا  يف 

الزواج!(  ليلة  )منذ  ال�صابة  حممد يف �رشاعاته مع زوجته 

ال�صديد  الب�صو�ض،  الظريف،   )Touissa( طوي�صا  العم  و�صورة 

املوهوبون  التقليديني  وال�صناع  طفال؛  الأ مع  اللطف 

والتجار الرثثارون واملهم�صون الذين ي�صكلون روح املدينة 

و�صمريها احلي، مع اندماجهم الكامل يف الو�صط الجتماعي 

مع  واخل�صومات  لعاب  الأ يف  الطفولة  واأ�صدقاء  الفا�صي؛ 

الن�صطة  املتاهية،  ماكن  الأ هذه  خرى،  الأ حياء  الأ اأطفال 

احلا�صمة  اللحظات  يف  ُتَهيَّج  القوية،  اليومية  باحلياة 

للمقاومة �صد ال�صتعمار، وتهداأ اإىل حد الفتور خالل �صهر 

�صاق جدا يف  ف�صل  وهو  ال�صيف،  ياأتي يف  رم�صان حني 

هذا املنخف�ض الذي توجد فيه مدينة فا�ض. وبعيدا عن هذا 

يف  احلياة  تبعث  التي  واأحداثه  ونا�صه،  احل�رشي،  طار  الإ

هذه املدينة وجمتمعها، ي�صتح�رش نامو�ض م�صريه اخلا�ض 

خر، ثقافته،  حيث للمدر�صة دور حا�صم: النفتاح على لغة الآ

يته للزمن  ح�صارته املختلفة، عامله اجلديد الذي خلخل روؤ

را�صخة  اإن�صية  �صيعي ح�صارة  ن�صان. فحينئذ  وللمكان ولالإ

بالتحولت  لكن حتما و�رشورة مهددة  تقاليد عريقة،  يف 

باجلاذبية  واأي�صا  كراه،  الإ يف  حتدث  التي  ال�رشيعة 

�صياء  الأ يف  حتول  وهذا  باملحتل،  الت�صال  عند  وبالفتنة 

ال�صحافة...(  ال�صينما،  الراديو،  ثاث،  الأ )اللبا�ض،  الثقافية 

واأي�صا يف �صلوك الن�صاء وال�صباب على اخل�صو�ض؛ و�صيعي 

التقدمية  �صياء  الأ الذي رغم  اأي�صا رف�ض حتقري املحتل له 

الوطنيني  فن�صال  برمته:  املجتمع  رف�صه  بها،  اأتى  التي 

واملقاومة ال�صليمة التي يقوم بها ال�صعب يف �صلواته توحد 

ال�صويف،  توقها  يف  راأت  اأنها  حد  اإىل  املحتل،  �صد  مة  الأ

�صورة حممد اخلام�ض يف القمر. و�صنالحظ اأن عبد اللطيف 

العجائب«  »�صندوق  يف  ال�صفريوي  اأحمد  مثل  اللعبي، 

دب املغربي املكتوب بالفرن�صية عن فا�ض  اأول عمل يف الأ

الفرن�صية،  لل�صخ�صيات  مكانا  مينح  ل  الحتالل،  عهد  يف 

با�صتثناء ا�صتح�صاره ال�رشيع للمدر�صني والع�صكريني الذين 

رغم  مثله،  ويظهر  العتداءات؛  وقت  املدينة  يحا�رشون 

بع�ض املقاومات اجللية يف هذا املحكي، يف كل �صفحة، 

احلية، مع مناذج  والتقاليد  العادات  رقيقا يف و�صف  فنا 

التي  الرثية  ح�صارته  يف  الرا�صخ  املجتمع  هذا  يف  منطية 

�صتف�صدها التقلبات ال�صو�صيواقت�صادية وال�صيا�صية، دون اأن 

قد  اللعبي  اللطيف  عبد  كان  ولئن  الروح.  ذاك  مع  تفقدها 

دب املغربي بعمل من خالل اإحياء مدينة  جنح يف اإثراء الأ

فاتنة، وقاطنيها... فقد قام يف نف�ض املنا�صبة، بالت�صالح 

ال�رشوريني  وال�صفاء  »الهدوء«  وجد  اأن  بعد  ما�صيه،  مع 

للتعبري الكامل عن ذاته.

زمنة ال�شوادء« 2 -1 – 3 – عبد احلق �شرحان: »الأ

املغرب،  ا�صتقالل  قبيل  احلكاية  الن�ض  هذا  ميوقع   

حداث  الأ وميزج  الفرن�صي؛  الحتالل  �صد  ال�رشاع  حلظة 

ال�صارد  �صيء  كل  وقبل  اأول  هم،  اأبطاله  بتخييل  الواقعية 

باملقاومة  معا،  يقتنعان  اأوحيدا،  موحى  و�صديقه  »اأنا« 

وعن�رشيته  بهمجيته  اأح�صا  الذي  الفرن�صي،  املحتل  �صد 

و�رشورة خدمته ع�صكريا، وا�صتنكرا ذلك. ومع ذلك و�صفت 

على  ومنها  اإيجابيا:  و�صفا  الفرن�صية  ال�صخ�صيات  بع�ض 

خر وثقافته  اخل�صو�ض، املعلمة يف املدر�صة، ملقنة لغة الآ

)وهي يف الوقت نف�صه مو�صوع كل ال�صتيهامات(؛ اأو نادين 

ر مارتان )Martin(، التي ت�صعى ب�صدة  اأخ املعمِّ )Nadene(، ابنة 

اإىل م�صاعدة ال�صابني، وخ�صو�صا موحى اأوحيدا الذي وقعت 

خرية  يف غرامه. ورغم املجهودات التي قامت بها هذه الأ

اأوحيدا،  موحى  من  وخ�صو�صا  عماله،  من  عمها  لتقريب 

اأوحيدا  موحى  و�صيقتل  الثنني؛  بني  جدا  وا�صعة  فالهوة 

ال�رش، و�صيق�صي عليه،  اأهانه، و�صينا�صل يف  نه  لأ مارتان 

خري جي�ض الحتالل. يف الأ

الكرمي  عبد  عن  مبحكي  املهيمنة  احلكاية  هذه  و�صتطعم   

املقاوم الريفي، ترويه اإحدى ال�صخ�صيات املقبو�ض عليها، 
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باخرة  يف  ونقل  اأوحيدا،  وموحى  ال�صارد  على  قب�ض  كما 

ملان املحتلني  اأخذتهم اإىل مار�صيليا )Marseilles( ملحاربة الأ

دائما  الكرمي املت�صمنة، هي نف�صها،  لفرن�صا. وحكاية عبد 

خمرتقة بحكايتني متوازيتني: حكاية حياة ال�صارد »اأنا«، 

ال�صخ�صية والعائلية والجتماعية من جهة، وحكاية موحى 

ت�صابك  طريقة  هنا،  نرى  ونحن  اأخرى.  جهة  من  اأوحيدا 

يف  �رشحان  احلق  عبد  كثريا  ي�صتعملها  التي  املحكيات 

مل، ويف الوقت نف�صه  خرى. وتنتهي احلكاية بالأ رواياته الأ

مرفقا  ابنها  مبوت  تخرب  التي  اأوحيدا  موحى  اأم  بافتخار 

بزغاريد الن�صاء، اأمل غد اأح�صن.

 2 – 1 – 4 – حممد خري الدين:

»Il etait une fois un vieux couple heureux» 

 هذا املحكي، املن�صور بعد وفاة �صاحبه حممد خري الدين، 

يبدو مثل حكاية �صعبية )وذاك م�صدر عنوانها( عن زوجني 

الطبيعة  مع  وثيق  احتاد  يف  يعي�صان  اأمازيغيني  عجوزين 

اجلبلية بجنوب املغرب، بعيدا عن مدن ال�صمال حيث يبدو 

اأن احلداثة تغري النا�ض وو�صطهم اإىل ما هو �صلبي.

 ونظام احلكاية هو تقريبا كله خطي، موجه باإيقاع الف�صول 

وتطورها. وبرتكيزه على حياة الزوجني العجوزين، تهيمن 

الهادئة  الثنائي  هذا  حمادثة  وتتخللها  تاأمالتهما  عليه 

)يف  واحليوانات  للنا�ض  الب�صيطة  احلياة  حول  واملتواطئة 

وولية  املتقلبة  والطبيعة  املدينة(  دوامات  مع  تناق�ض 

النعمة واحللم )خ�صو�صا احللم امللح ل�صجرة اللوز املزهرة 

اإليها(،  ي�صال  اأن  اأرادا  كلما  �صقوطهما  يف  ت�صببت  التي 

وال�صعر: فالعجوز يكتب ق�صيدة منقبية، وعجائبية، متاأثرا 

الواقعية؛  احلياة  رعب  على  تتغلب  التي  احلكمة  بفل�صفة 

وكان يحللها مع زوجته ويقراأها عليها.

 والف�صاء املهيمن هو م�صكن الزوجني العجوزين، وبع�ض 

املطحنة.  اأو  ال�صوق  مثل  لتحركاتهما،  النادرة  ماكن  الأ

مام الذي  ن�صانية هي اأي�صا منح�رشة يف الإ وعالقاتهما الإ

يف  واإذاعتها  ق�صائده  ن�رش  على  العجوز  ال�صاعر  �صي�صجع 

مة  الأ عند  باهرا  جناحا  �صتعرف  بف�صلها  الكا�صيت،حيث 

اأي�صا  وي�صت�صيف  وخارجها.  البالد  داخل  يف  املغربية، 

من  �صنة  ثالثني  بعد  ليزوره  جاء  الذي  املهاجر  ال�صديق 

�صدقاء الدائمني هم القط واحلمار والع�صافري  الفراق. لكن الأ

التي تبهج حياتهما اليومية.

للمراأة.  واملطبخ  للرجل  الب�صتنة  هي  الزوج  هذا  واأن�صطة   

فاحلكي كله هو اإذن تغن ب�صعادة العي�ض الب�صيط يف احتاد 

وثيق مع الطبيعة، بعيدا عن ال�صجيج وعن عنف املدينة التي 

ت�صتهوي �صباب البوادي ول تدجمهم، جاعلة منهم كائنات 

مع  وحمادثاته  العجوز  تاأمالت  ويف  وهام�صية.  عدوانية 

زوجته، يعرب عن قلقه فيما يخ�ض احلياة يف املدينة )وقد 

عرفها، يف املا�صي قبل اأن يقرر الزواج بابنة العم، ويرجع 

بداأت متار�صه  الذي  التاأثري  واأي�صا عن  اأجداده(،  اأر�ض  اإىل 

ولئن  بها؛  ي�صتقر  التي  النائية  القرية  يف  حتى  املدينة 

كان يوؤكد ب�صدة حتفظه من احلداثة التي تهدد، فاإنه يقبل 

بع�ض التطورات التي ت�صهل اأو تبهج احلياة، مثل املطحنة، 

وم�صجل ال�صوت )Magnétophone( الذي ي�صمح له بتذوق �صعرائه 

املف�صلني مثل ]احلاج[ بلعيد.

 2 – 2 – املقاربة اجلمالية

 2 – 2 – 1 – عالقة املوؤلف باملحافل ال�شردية

املحافل  مع  يربطها  التي  العالقات  على  املوؤلف  يلعب   

ال�رشدية، يف كل عمل اأدبي: فيتطابق مع ال�صارد وال�صخ�صيات 

الرئي�صية، اأو ي�صو�ض على العالقات مع هذا، و/اأو ذاك. وهذه 

يف  فالعالقات  جنا�ض.  الأ طبيعة  حتدد  التي  هي  العالقات 

مر  املحكيات التي قمنا برتكيبها، لي�صت واحدة، �صواء تعلق الأ

ال�رشايبي،  )اإدري�ض  ال�صريذاتية  اخلا�صية  ذات  بالن�صو�ض 

اأو  اخلابية«(  »قاع  اللعبي،  اللطيف  عبد  املجاور«  »العامل 

ال�صوداء«،  زمنة  »الأ �رشحان  احلق  )عبد  التخييلية  بال�صرية 

.)»Il était une fois un vieux couple heureux» حممد خري الدين

الرئي�صي  وال�صارد  املوؤلف،  يحيل  املجاور«،  »العامل  ففي   

خمتلفة؛  مراحل  يف  لكن  ال�صخ�ض،  نف�ض  اإىل  وال�صخ�صية 

وكل واحد يتك�صف انطالقا من وظيفة معينة:

 فاإدري�ض ال�رشايبي، باعتباره موؤلفا، يتمظهر خ�صو�صا من 

واملعنى  للكتابة،  ت�صوره  حول  املختلفة،  تعليقاته  خالل 

بينه  املح�صو�ض  والتفاوت  عماله،  لأ يعطى  اأن  يجب  الذي 

وجوده،  على  كتاباته  خلفتها  التي  ثار  والآ قرائه،  وبني 

وخ�صو�صا خطابه ال�صاخر اأو الدعابي اأو اخليايل اأو النقدي 

خرين. عنه وعن الآ

التي  املفاتيح  حداث  الأ يحكي  فهو  �صاردا،  وباعتباره   

عاملني  يبتكر  الدور،  هذا  ويف  حياته.  حكاية  كونت 

خري،  ول والأ �رشديني اأ�صا�صيني: ففي �صفحات الف�صلني الأ

عا�ض حدثني  الذي  الرا�صد حاليا  ال�صخ�ض  عامل  ي�صتح�رش 

 24 يف  الثاين  احل�صن  وفاة  اأ�صا�صيني،  �صو�صيو�صيا�صيني 

بكري�صت  وهو  ال�صحافة  من  بها  علم  التي   ،1999 يوليو 

ول( واحلوار مع امللك حممد ال�صاد�ض  )Creste( )يف الف�صل الأ

ق�رش  اإىل  الر�صمية  دعوته  اإبان  قليلة،  باأ�صهر  ذلك  بعد 

احلقيقية،  الذكرى  احلدثني،  هذين  وبني   )L Elysée( ليليزي 
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روايته  اإىل  الب�صيط«،  »املا�صي  وىل  الأ لروايته  ن�رشه  منذ 

ما�ض  �صخ�صية  هو  بو�صفه  ميتد  اإذن  فاملحكي  خرية.  الأ

بعيد ن�صبيا«.

اأقنعة  و�صع  اإىل  باحلاجة  يح�ض  ل  ال�رشايبي  اإدري�ض  اإن   

على هويته، ول اأي�صا على تلك الكائنات التي يذكرها: ا�صم 

والفاعلني  واأ�صدقائه،  عائلته،  واأفراد  ووالديه،  زوجاته، 

خ�صي�صة  لكن  الفرن�صيني...  اأو  املغاربة  �صواء  ال�صيا�صيني 

�صا�صية هذه ل متنعه مع ذلك من اإدخال  ال�صرية الذاتية الأ

اأحداث  ذي  حمكي  يف  تخييلية  �صخ�صيات  وهناك  هنا 

حممد  �رشيح  علي  املفت�ض  اقتحام  مثال،  حقيقة:  معي�صة 

اخلام�ض مل�صاءلة امللك احل�صن الثاين عند قربه حول نتائج 

�صيا�صته، عرب عنها بقوله »دعابة م�صدرها خيال املفت�ض 

اأن  ميكن  ل  لكن   ،»« الرواية  »�صخ�صية  وهو  الوا�صع  علي 

ي�صهد عليها اإل املوؤلف الواقعي.

اأنه  مع  اخلابية«  »قاع  موؤلف  اللعبي  اللطيف  عبد  اأما   

�صارده  بني  بالف�صل  يتظاهر  �صريذاتي،  منزع  ذو  حمكي 

و�صخ�صيته:

كانه،  الذي  الطفل  نظر  وجهة  عند  غالبا،  فبانح�صاره،   

حياته،  يحكي  الذي  هو  خري  الأ هذا  باأن  النطباع  يعطي 

منطلقا من اإدراكه، وجاعال منه البوؤرة املركزية لل�رشد؛

خري �صخ�صية م�صتقلة، تتعني   وبتلقيبه بنامو�ض، ي�صبح هذا الأ

اخلا�ض،  وخيالها  وتعبريها،  يتها،  روؤ من  انطالقا  هويتها 

الالذعة  املجازية،  غيثا  لغة  مثل  اأكرث،  فيها  اأثر  ما  وت�صف 

اأو  قريبة منها؛  التي كانت  م  الأ اإذ هي  الدالة على مزاجيتها 

حالم  اأو الأ اأو التعابري الدينية ال�صائعة  اأنا�صيد الطفولة  اأي�صا 

خر  والكوابي�ض. غري اأن تلفظ املوؤلف الرا�صد ينبثق من وقت لآ

من خالل ن�صج احلكم، واخلطاب امليتا�رشدي، وخ�صو�صا يف 

اخلامتة املخ�ص�صة لدللة املحكي العميقة وعنوانه. فاملوؤلف، 

هنا، خرج من عامل الذاكرة ليتوجه اإىل قرائه.

Il était une fois un vieux couple heut( وعنوان عمل حممد خري الدين  

اأو احلكاية  �صطورة  التخييل اخلا�ض بالأ reux(، يتوجه نحو 

ال�صعبية. فعال، فهذا املحكي ال�صريي عن زوج اأمازيغي من 

يتطابق  ل  فاملوؤلف  الغائب:  ب�صمري  كتب  املغرب  جنوب 

بتاتا مع �صخ�صيته. فبو�صعيب، الرجل العجوز الذي ا�صتغل 

ملدة طويلة يف �صمال املغرب ويف اخلارج، تزوج ابنة عمه، 

ويعي�ض يف قرية باجلنوب، ولي�ض تلك حالة املوؤلف. ومع 

اأنه تخييلي متاما، ل  يبدو  الذي  ذلك فمحكي احلياة هذا، 

يعني اأنه لي�صت له اأي عالقة مع �صخ�صية املوؤلف: فالتلفظ 

وىل  الأ عمال  الأ من  كال�صيكية  كرث  الأ الطابع  ذو  ال�رشدي 

البيئوية.  ملحمد خري الدين، يذكر يف الكتابة واملو�صوعة 

وامل�صادة للحداثة بـ«اأ�صطورة اأغن�صي�ض وحياته«. فاملحكي 

�صبه دينية؛ ويبدو  والهدوء، وبطماأنينة  بال�صكون  هو تغن 

اأنه ي�صتجيب حلاجة عند املوؤلف يف حلظة ا�صتد فيها املر�ض 

رغم  ال�صخ�صية،  فهذه  خري،  الأ ويف  وفاته.  قبيل  عليه، 

عمار، لها بع�ض �صمات حممد خري الدين: فهي  اختالف الأ

مثله، �صاعر يطمح للو�صول اإىل »اأعلى �صجرة لوز مزهرة«، 

التخييلية  ال�صرية  يف حلم يتكرر ويالحق �صخ�صيته. فهذه 

منظور اإليها من هذه الزاوية هي جزئيا �صرية ذاتية.

زمنة ال�صوداء« لعبد احلق �رشحان، على التخييل   وتلعب »الأ

يف  ك�صخ�صية  ظاهريا  حا�رش  غري  فاملوؤلف  والالتخييل. 

هذا املحكي ب�صمري املتكلم، وعلى اأي حال فهو غري م�رشح 

بو�صفه كذلك، وباملقابل حكيت، ب�صكل جزئي، حياة كائن 

الريفية.  املقاومة  قائد  اخلطابي،  الكرمي  عبد  هو  واقعي 

�صافة اإىل ذلك، ففي املحكي التخييلي نف�صه، يتمظهر  وبالإ

املوؤلف بطريقتني:

 باآراء ال�صارد واأحكامه، ويبدو اأن املوؤلف ي�صاطره اأفكاره؛

خرى: مثل  الأ اأعمال �رشحان  التي حتيل على  بالالزمات   

النقد الالذع لل�صلط، وبطولة ال�صخ�صيات الرئي�صية يف عامل 

من خ�صائ�صه النذالة واخل�صوع والو�صعية املتميزة للمراأة 

ال�صحية اأو املثالية، وديداكتيكية بع�ض املقاطع )خ�صو�صا 

حكاية عبد الكرمي مرفوقة بخطاب اأخالقي ووطني(. ومع 

ذلك مهر املوؤلف يف تركيب �صخ�صيات تخييلية ولتخييلية، 

لي�صهد على مرحلة اأ�صا�صية من التاريخ املغربي.

 2 – 2 – 2 – البناء الزمني للمحكي:

ال�صريية،  اأو  ال�صريذاتية  خ�صو�صا  احلياة،  حمكيات  تروي   

زمني  نظام  ح�صب  غالبا،  حداث،  الأ الواقعية،  اأو  التخييلية 

ربعة يعتمد هذا النظام  عمال الأ تعاقبي. وكل واحدة من هذه الأ

بطريقة تقريبا معلنة، لكن يت�صوره يف بنية عامة خمتلفة.

كرث   ففي »قاع اخلابية« لعبد اللطيف اللعبي، وهي املحكي الأ

ول )�ض  خطية على م�صتوى البناء، ي�صتخدم بداية الف�صل الأ

�صا�صية  طار للحكاية الأ �ض 11 – 14( باعتبارها املحكي الإ

عن الطفولة. وهذه ال�صفحات لها وظيفة مزدوجة:

 تبيان اأن اإطالق العنان للذاكرة هو حلظة اأ�صا�صية، كما لو اأن 

اأهميتها ت�صبه اأهمية �صقوط جدار برلني: ففي هذا التاريخ، 

ومب�صاهدة هذا احلدث يف التلفاز، تبني لعبد اللطيف اللعبي 

احلاجة ل�صتح�صار طفولته يف فا�ض.

م�صتعمل  هو  الذي  حممد،  �صي  اأخيه  حول  واملناق�صة   

باعتباره مطلقا عنان الذاكرة، متر يف جو اجتمع فيه اأفراد 

العائلة كلهم. وحني نفكر يف املا�صي القريب واملاأ�صاوي 
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لعبداللطيف اللعبي، ميكننا اعتبار جو الهدوء هذا، وال�صيافة 

العائلية قد �صاعد على تذكر اأوىل �صنوات حياته.

 اأما اخلامتة فت�صلح خلتم ما بداأه ب�صكل مزدوج:

 الرجوع اإىل ال�صلة بحكائيته املتوقفة ب�صنوات الغليان: بحيث 

ي�صري نامو�ض »اجلد والبن« لعبد اللطيف اللعبي )�ض240(.

 اإزالة الغمو�ض عن عبارة »قاع اخلابية« التي ا�صتخدمت يف 

العنوان، مع املحافظة على ما يف التبا�صها من معنى اإيجابي، 

�صورة  مع  مته،  لأ والثقافية  اللغوية  املنابع  اإىل  الرجوع  اأي 

�صول. م يف الوقت نف�صه، وهي رمز هذا الرجوع اإىل الأ الأ

التعاقبية،  يحرتم  الطفولة  حمكي  كان  لئن  خري،  الأ ويف   

حداث امل�صتح�رشة لي�صت لها نف�ض املدة ول نف�ض  فاإن الأ

اأو  الذاكرة تختزل،  لكن  ا�صتمرارية،  احلمولة، نعم، تقع يف 

متدد، اأو تقفز على الوقائع، ح�صب اأهميتها بالن�صبة للموؤلف 

الرا�صد الذي يتدخل، ف�صال عن ذلك، مبا�رشة يف ال�رشد لكي 

ي�صتبعد ما قد يكون )من وجهة نظره( ذا طبيعة اإثنولوجية 

اأو »غرائبية«.

اخل�صي�صة  ذو  خر  الآ فاملحكي  امل�صتوى،  هذا  ويف 

اأكرث  ال�رشايبي، هو  دري�ض  لإ املجاور«  »العامل  ال�صريذاتية، 

من  وىل  الأ فال�صفحات  التعاقبية.  مع  التعامل  يف  حرية 

الذكريات:  �رشد  اإىل  تنتمي  ل   )14– )�ض9  ول  الأ الف�صل 

 24 يف  كري�صت،  يف  اأ�رشته  مع  يقيم  ال�رشايبي  فاإدري�ض 

احل�صن  امللك  وفاة  ال�صحافة  من  ويعلم   .1999 يوليو 

الثاين. اأو ذكرى �صيثريها هذا احلدث هي عودة املوؤلف اإىل 

ح�صا�ض  املغرب، �صنة 1985، بعد 25 �صنة من املنفى: فالإ

الطالب،  من  خ�صو�صا  ال�صعب،  من  بالقرب  به  �ُصعر  الذي 

باإعادة  والبتهاج  الندها�ض  تبني  خمتلفة  نوادر  تتخلله 

نهاية  يف  نعود  ال�صتح�صار،  هذا  وبعد  البلد.  اكت�صاف 

فيها  ي�صاهد  التي  اللحظة   ،1999 يوليوز   25 اإىل  الف�صل 

جنازة  مرا�صيم  التلفاز،  على  اأ�رشته  مع  ال�رشايبي  اإدري�ض 

امللك احل�صن الثاين، و�صيتخيل لها تتمة على �صكل حوار بني 

الثاين،  الف�صل  الراحل. لكن منذ  بطله املفت�ض علي وامللك 

قرر  عندما   ،1953 �صنة  يف  نف�صه  ال�رشايبي  اإدري�ض  يرى 

وىل  التخلي عن درا�صته، لي�صبح كاتبا مع �صدور روايته الأ

الب�صيط«، مذ ذاك، يتبع املحكي توجها تعاقبيا  »املا�صي 

باأحداث  عم،  الأ غلب  الأ ويف  بتواريخ،  مميزا  اإجماله،  يف 

ب�صدور  اأو  مهنية  اأو  اأ�صفار(،  ولدات،  )زيجات،  �صخ�صية 

موؤلفاته. ومع ذلك فاملحكي ُيقَطع غالبا بتدخالت املوؤلف 

على �صكل فتح اأقوا�ض، اأو نوادر، اأو ا�صتباقات، اأو انتقادات 

اأو دعابات اأو تاأمالت... بل اأكرث من ذلك، يحدث له اأن يعود 

احلال  هو  كما  كتابه،  فيها  يكتب  كان  التي  املرحلة  اإىل 

هذا  وقفة، يف  القارئ  من  يطلب  ال�صفحة 158، حيث  يف 

الذي حدده بتاريخ 28 مار�ض 2001. وبعد ذلك  الفا�صل 

انطالقا  وي�صتاأنفها  الذكرى  حداث  الأ اإىل  يعود  ب�صفحتني 

واآخر   .)159 )�ض   1979 �صنة   (LIle dYeu( يو  جزيرة  من 

العي�ض )هنا  اأعم، وتغن ب�صعادة  ا�صتح�صار  ال�صفحات هي 

املوؤلف مير اإىل الواجهة(.

 .)Il était une fois un vieux couple heureux( وعلى امل�صتوى الزمني فـ 

حمكي  بناء  اإىل  قرب  الأ اأنها  مع  خا�صة،  اأهمية  له  لي�ض 

احلياة. فبداية املحكي حول بو�صعيب، ال�صخ�صية الرئي�صية، 

يلخ�ض ما�صيه، واملحفزات التي اأدت اإىل الزواج يف جنوب 

املغرب، وبا�صتثناء �صفحات التقدمي هذه، فعموم املحكي 

يروي احلياة الهادئة للزوجني متبعا املجرى الطبيعي لدورة 

حداث الطبيعية احلا�صمة مثل �صنوات اجلفاف،  الف�صول والأ

وفر�ض املوا�صم النادرة، اأو الزيارات اإىل ال�صوق، وفيما عدا 

ذلك، وبالرغم من التحولت البطيئة، لكن املح�صو�صة التي 

القرية،  على  واملدنية  املعا�رشة  احلياة  تاأثري  ميار�صها 

زمن  يف  كاأنهما  غبطة،  يف  يعي�صان  العجوزان  فالزوجان 

خرية من الكتاب: اأ�صطوري، وهو ما تلخ�صه هذه الفقرة الأ

 »�صعيد هو الذي، مثل الكاهن، عاد من كل �صيء، يبقى هادئا، 

ن  ينتظر ما وعده به اهلل، ويعمل لكي يعي�ض، حيث يوجد، لأ

احلياة يف كل مكان، حتى يف ال�صحراء القاحلة«. 

�صذرية،  �رشحان  احلق  لعبد  ال�صوداء«  زمنة  »الأ وزمنية   

فلهذا ال�صبب، رغم اإدماج عنا�رش تاريخية واقعية )ال�رشاع 

من اأجل ا�صتقالل املغرب بعد احلرب العاملية الثانية، حرب 

املقاومة يف الريف بقيادة عبد الكرمي(، يعترب هذا املحكي 

موحى  )موت  بالنهاية  يبداأ  فاملحكي  روائية:  كرث  الأ هو 

جل الق�صية الوطنية(، لكن ظروف قتله  اأوحيدا، املنا�صل لأ

الك�صف عنها: وملعرفتها،  ودواعيها، وكذلك هويته مل يتم 

لبد من قراءة الرواية كاملة. فاحلكاية املروية تربير لهذا 

متوازيني،  حمكيني  من  انطالقا  مبنية  نف�صها  هي  املوت، 

اأجل  من  ال�رشاع  �صا�صية  الأ احلكاية  خر:  الآ اأحدهما  يقطع 

ال�صتقالل، وبطالها هما ال�صارد وخ�صو�صا �صديقه موحى 

منت  على  مواطنه  يرويها  الكرمي  عبد  وحكاية  اأوحيدا؛ 

�صفينة. لكن هاتني احلكايتني الرئي�صيتني اللتني تتناوبان، 

كل  ا�صتح�صار طفولة  تعطيلهما من خالل  �صيتم  معا  هما 

الذي  ال�صيء  للمحكي،  الرئي�صيتني  ال�صخ�صيتني  من  واحد 

والنتظار.  الت�صويق  خالقا  بكامله،  ال�رشد  خطية  يك�رش 

يف  اإذا،  تفيد  املحكي  بناء  يف  الزمنية  التقنية  وهذه 

تو�صيع معنى احلكاية: فهي تغن بالكفاح الوطني مدعوما 

تلت  التي  واخليبات  املقاومة  قيم  حول  مرافق«  »بخطاب 
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املختلفة  اخلطابات  هذه  ت�صابك  خالل  فمن  ال�صتقالل. 

يديولوجي( التي ُيدخل كل واحد  )التخييلي والتاريخي والإ

مع  ال�صوداء«  زمنة  »الأ فـ  وزمنيته،  اخلا�ض  تلفظه  منها 

عمال عبد احلق �رشحان  اأنها تذكرنا باجلمالية الروائية لأ

خرى، هو العمل الذي يتميز اأكرث عن حمكي احلياة كما  الأ

خرى. يظهر يف الن�صو�ض الثالثة الأ

دبي خال�شة: و�شعية اجلن�ش الأ

عن  يبحثون  �صباب،  موؤلفني  اأعمال  كتابة  مع  باملوازاة   

ت�صكال.  اأقل  ولغة  جديدة،  مو�صوعة  با�صتك�صاف  اأنف�صهم 

تقدميها  على  جئنا  التي  ربعة  الأ احلياة  حمكيات  تتميز 

بعدد من اخل�صائ�ض التي نريد تركيبها هنا.

اإدري�ض  حمكيا  )وهما  الذاتية  ال�صرية  اىل  اأقرب  فبع�صها   

املحكيني  اأن  حني  يف  اللعبي(،  اللطيف  وعبد  ال�رشايبي 

ل  ذلك،  ومع  التخييلية.  ال�صرية  اإىل  انتماء  اأكرث  خرين  الآ

ربعة اجلن�ض املتفق  يطابق متام املطابقة اأي واحد من الأ

عليه الذي ن�صبناه اإليه.

ال�صرية  متفاوتة،  بدرجات  متزج  ربعة،  الأ املحكيات  فكل   

باملتخيل،  والتاريخ  بالال�صخ�صي  وال�صخ�صي  بالتخييل، 

و�صوت ال�صخ�صيات التخييلية ب�صوت املوؤلف.

على  اإليه  امل�صار  اجلن�ض  باأن  نالحظ  ال�صريذاتية،  ففي   

الغالف ل يعك�ض ب�صكل كامل ما ا�صطلع به العمل: فـ«العامل 

وهي  حمكيا  النا�رش  يعتربه  ال�رشايبي  دري�ض  لإ املجاور« 

ت�صمية حمايدة، لكن تلعب على التبا�صه وعلى تعدد معانيه، 

جلذب اأكرب عدد من القراء. وحمكي

الدين، حيث  )Il était une fois un vieux couple heureux( ملحمد خري 

العنوان ي�صتدعي احلكاية ال�صعبية، ُنِعت هو اأي�صا، »حمكيا« 

كرث مفاجاأة هو اجلن�ض  �صباب نف�صها. والأ رجح لالأ الأ على 

الذي ُن�ِصب لـ »قاع اخلابية« لعبد اللطيف اللعبي، املعرو�ض 

»روائية«.  ربعة  الأ عمال  الأ اأقل  اأنه  مع  رواية،  بو�صفه 

يف�رش  اجلن�ض  هذا  اإىل  النت�صاب  اأن  يبدو  اأي�صا  وهنا 

قراءة  ف�صول  للقراء  �صيكون  اإذ  التجارية:  بال�صرتاتيجية 

عبد اللطيف اللعبي باعتباره روائيا، يف حني اأنه معروف 

اأ�صا�صا باعتباره �صاعرا وكاتب مقالت )مع اأنه �صبق له اأن 

�صد«  الأ »جتاعيد  »روايات«:  اعتربت  عمال  الأ بع�ض  كتب 

ال�صوداء«  زمنة  »الأ �رشحان  احلق  عبد  عمل  ووحده  مثال( 

يطابق اأكرث مع الت�صمية التي و�صعها النا�رش، مع اأنه، مثلما 

وقيمة  معروفة:  تاريخية  و�صخ�صيات  اأحداثا  يدمج  راأينا، 

عبد احلق �رشحان باعتباره روائيا معروفة عند قرائه، فلم 

يكن اإذن �رشوريا خلق التبا�ض ل جدوى منه.

 وبعيدا عن هذه الفروقات بني الطبيعة الواقعية للمحكي، 

وت�صميته الر�صمية، فهل تختلف هذه املحكيات، ولو ن�صبيا، 

جنا�ض اجلاري بها العمل؟ عن تعريف الأ

املعتمدين هنا  دبيني  الأ اجلن�صني  بتعريف  ت�صبثنا  ما  واإذا   

لوجون(،  فليب  تاأمالت  من  اخل�صو�ض،  على  )انطالقا، 

دبي الغربي، تفرت�ض: فال�صرية الذاتية كما عرفها التقليد الأ

 التطابق بني املوؤلف وال�صارد وال�صخ�صية.

 عر�ض املحكي يف املا�صي على مدة طويلة )فاأ�صهر ال�صري 

الذاتية، على العموم، كتبت يف �صن الكهولة(.

)وهذا  الواقعية  واحلكاية  املكتوب  املحكي  بني  التطابق   

ن كل حمكي يحول عن وعي  خري غري موثوق به، لأ ال�رش الأ

قل جزءا من الواقع(. اأو عن غري وعي، على الأ

ول: فاملوؤلف يحكي   وال�صرية لي�صت متطابقة مع ال�رشط الأ

حياة �صخ�ض اآخر، واإذن لئن اأمكنه اأن يكون هو ال�صارد )وقد ل 

يكونه، في�صطلع باملحكي ال�صريي اإحدى ال�صخ�صيات مثلما 

زمنة  هو احلال بال�صبط، يف املحكي عن عبدالكرمي يف »الأ

ال�صوداء«، لعبد احلق �رشحان(، فلن يكون اأبدا ال�صخ�صية التي 

خرين. تروى حياتها. لكنها تخ�صع لل�رشطني الآ

 وحني نتفح�ض املنت املدرو�ض، نالحظ بع�ض الختالفات 

املجاور«  »العامل  ففي  قليل:  قبل  قوله  مت  ملا  بالن�صبة 

دري�ض ال�رشايبي، يحيل املوؤلف، وال�صارد وال�صخ�صية على  لإ

اإذا  لكن  الذاتية(،  ال�صرية  �رشوط  اأول  )وهذا  ال�صخ�ض  نف�ض 

كانت مدة احلياة املروية طويلة، كما يريدها ال�رشط الثاين، 

ال�رشايبي  اإدري�ض  ي�صبح  عندما  اإل  يبداأ  ل  املحكي  فهذا 

كاتبا؛ ولي�ض هناك اأي ا�صتح�صار لطفولته وملراهقته، يف 

الغربية  املرجعية  ذات  ال�صريذاتية  عمال  الأ يف  اأنه  حني 

)اأعمال كل من جان جاك رو�صو، جان بول �صارتر، �صيمون 

هم،  الأ ن  لأ جوهريا،  الطفولة  حمكي  يكون  دوبوفوار...( 

وكما تبني ذلك اإ�صاءات التحليل النف�صي، يقع يف ال�صنوات 

وىل من احلياة، ويحدد ب�صكل كبري توجه احلياة. واإدري�ض  الأ

نطاق  يف  حتى  املرحلة،  هذه  عن  بعد  يكتب  مل  ال�رشايبي 

ولي�ض  مراهقته  عن  كتب  الب�صيط«  )فـ»املا�صي  التخييل 

عن طفولته(. رمبا �صيقوم بذلك ذات يوم*، هو الذي اهتم 

كثريا بالتحليل النف�صي )وتاأثريه وا�صح جدا خ�صو�صا يف 

الثالث  ال�رشط  باأن  القول  ميكننا  ول  الب�صيط«،  »املا�صي 

ل  الكاتب  هذا  عند  ر�صانة  كرث  الأ العمل  ن  لأ م�صتوفى، 

ميكن اأن ي�صتغني عن ال�صخ�صيات التخييلية، اأو عن التحول 

خا�صية  وتلك  الواقعية:  حداث  ولالأ لل�صخ�صيات  التخييلي 

دبية. جوهرية جلمالية اإدري�ض ال�رشايبي الأ

تنحرف  اأي�صا  هي  اللعبي  اللطيف  لعبد  اخلابية«  و»قاع   
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باأنه  املوؤلف  يتظاهر  اإذ  الذاتية:  ال�صرية  جن�ض  عن  ن�صبيا، 

الذي  الطفل  يجعل  اإنه  غريه.  اأخرى  �صخ�صية  عن  يتحدث 

كانه يحيى حتت ا�صم م�صتعار: »نامو�ض«، يعني انطالقا من 

ن  خرين اإليه، لكنه يقبلها. ولهذه امل�صافة دللة، لأ ية الآ روؤ

اخل�صو�ض(  على  الن�صال  )مرحلة  اخلطرية  الرا�صد  حكاية 

كانه؛  الذي  والن�صط،  اليقظ،  ال�صاب،  بالتاأكيد  غريت  قد 

الرا�صد  و�صعية  الكاتب  ين�صى  الغائب،  ب�صمري  وباحلكي 

التي بلغها لريجع الطفل الذي كان يفقده ب�صبب م�صادفات 

خرى يف الكتابة فعبد  احلياة؛ ومثل برو�صت، �صيجد ذاته الأ

�صت�صبح  التي  برو�صت،  مادلينة  ي�صتح�رش  اللعبي  اللطيف 

اأخرى،  ال�صغرية«. ومن جهة  »الفجلة  الفا�صي،  ال�صياق  يف 

فاإن  ال�رشايبي،  اإدري�ض  عك�ض  طفولته،  املوؤلف  تذكر  فاإذا 

املحكي يقت�رش على ب�صع �صنوات عن هذه املرحلة )وهي 

ال�صرية  جن�ض  يف  الثاين  ال�رشط  مع  متاما  يتطابق  ل  ما 

يف  ال�صفريوي  اأحمد  قبله  من  ذلك  فعل  كما  الذاتية(. 

وىل، وهي هنا  »�صندوق العجائب«، »الرواية« املغربية الأ

باملعنى  الرواية  اإىل  منها  الذاتية،  ال�صرية  اإىل  اأقرب  اأي�صا 

الدقيق. اأما فيما يتعلق بال�رشط الثالث، فنالحظ اأن بع�ض 

ال�صخ�صيات الواقعية يف هذا ال�صتح�صار للحياة ال�صخ�صية 

م، والعم  والعائلية قد و�صفت مثل �صخ�صيات تخييلية، كالأ

طوي�صا و�صخ�صيات مدينة فا�ض الهام�صية.

 اأما حمكيات احلياة ذات النمط ال�صريي، فنالحظ ب�صاأنها اأن 

)Il était une fois un vieux couple heureux( ملحمد خري الدين هي قريبة 

�صطوري، عن طريق احلياة التربيرية  من التخييل املنقبي الأ

�صطورية يف املحكي، ولئن كان املوؤلف  ليغورية، و�صبه الأ الأ

اأننا  )مع  ل�صخ�صياته  التخييلي  الوجود  �صيئا ما عن  بعيدا 

الرئي�صية،  �صخ�صيته  على  للموؤلف  اإ�صقاطا  نكت�صف  اأحيانا 

باعتبارها �صخ�صية مثالية يطمح اأن يكونها(، كما يقر ذلك 

ول يف ال�صرية، فزمنية املحكي مدته ق�صرية �صيئا  ال�رشط الأ

ل  نوعا من حياة  ن�صاهد  اأننا  انطباع  يتولد عندنا  قد  ما: 

بدية، و�صبه الفردو�صية، التي يحلم  زمنية؛ حياة الطبيعة الأ

بها املوؤلف املنهك. وبالن�صبة للواقع املو�صوف، فلئن كان 

را�صخا بعمق يف اجلغرافية اجلنوبية للمغرب، فهو يف نف�ض 

وىل  ن�صانية الأ زمنة الإ الوقت ف�صاء حلمي، ونو�صتاجلي لالأ

كما ت�صتح�رشها الن�صو�ض الدينية وال�صعرية.

يهيمن  فما  �رشحان،  احلق  لعبد  ال�صوداء«  زمنة  »الأ ويف   

كانت  ولو  حتى  الزمكاين،  واإطارها  التخييل  �صخ�صيات  هو 

ال�صخ�صية التاريخية و�رشاعها ماأخوذة من الواقع، لكنها اإمنا 

فحكاية  �صافة  وبالإ روائية.  �صخ�صية  حمكي  يف  ُت�صتح�رش 

عبد الكرمي تاأخذ مكانة خمتزلة يف ن�ض عبد احلق �رشحان، 

ووحدها بع�ض اأحداث هذه احلكاية هي التي رويت.

اإذن، باأن حمكيات احلياة هذه، عالوة على  القول   ميكننا 

اخل�صو�صيات ال�صو�صيوثقافية والنف�صية والرمزية واللغوية 

يف بع�ض اجلوانب )وهو ما يتطلب درا�صة اأخرى حول هذه 

التي  الغربية  جنا�ض  الأ معايري  يف  النظر  تعيد  امل�صاألة( 

جنا�صية. تقرتب منها اأكرث، وجتدد اإذن امل�صاألة الأ

فنان  ال�صادرة حديثا: »حج  اخلطيبي  الكبري  ورواية عبد   

دبي الذي  عا�صق« )Pèlerinage d’un artiste amoureux( هي العمل الأ

مفهوم  يف  والع�رشين،  احلادي  القرن  فجر  يف  النظر  يعيد 

دبي بطريقة جذرية، فهي اأودي�صة حقيقية تروي  اجلن�ض الأ

حياة �صخ�صية تخييلية )الراي�صي( رغم اأنها م�صتوحاة من 

حياة جد املوؤلف، ويتميز هذا العمل ب�رشد ملحمي غنائي 

مرحلة  خالل  للمغاربة  والثقافية  ن�صانية  الإ احلياة  عن 

طويلة جدا )من نهاية القرن التا�صع ع�رش اإىل حوايل 1960(. 

ية جمالية جديدة حول التاريخ: ما قبل ال�صتعمار،  فهذه روؤ

وما بعد ال�صتعمار، وهي تربز، لكن على م�صتوى التخييل، 

ب�صمت  التي  واملت�صاحمة  املتفتحة  فكار  الأ ون�صب  رث  الإ

الثقافة املغربية: وي�صتحق هذا العمل درا�صة خا�صة.

دبية لروائيي القرن احلادي  نتاجات الأ  اإن البحث يف جزء من الإ

وال�رشدية،  الروائية  للكتابات  ممثل  خري  اأنها  مع  والع�رشين، 

للرواية  اجلديدة  فاق  الآ نتائج مهمة عن  با�صتخال�ض  ت�صمح  ل 

املغربية يف بداية القرن احلايل: فاملرحلة ق�صرية، فهذه اإحدى 

واملحكيات  الروايات  هنا  معاجلتنا.  عدم  تف�رش  التي  �صباب  الأ

تكن  مل  الق�صرية،  الزمنية  املدة  هذه  ففي  بالعربية.  املكتوبة 

بالن�صبة  حتى  كذلك  ولي�صت  الكفاية:  فيه  مبا  دالة  التغريات 

للن�صو�ض املكتوبة بالفرن�صية، بل هي اأقل من ذلك حتى بالن�صبة 

وجودها  اأن  اإىل  اأ�رشنا  اأن  �صبق  التي  العربية  الروائية  للكتابة 

متاأخر �صيئا ما ويجب انتظار نهاية العقد 2000 – 2010، على 

قل، وهي م�صافة �رشورية للحكم على التحولت والتوجهات  الأ

وبالعربية.  بالفرن�صية  املكتوبة  املغربية  الرواية  يف  اجلديدة 

م: وهذا فراغ كبري يجب ملوؤه. ورمبا، اأي�صا، باللغات الأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرجع: عبداهلل العلوي املدغري: مظاهر الرواية املغربية: مقاربة تاريخية، 

مو�صوعاتية، جمالية

 من�صورات زاوية، الرباط 2006 )بالفرن�صية(.  
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نر�صد يف هذا املقال اآخر النظريات العلمية ومن ثم نربطها  بفل�صفة امليزياء 

وال�صوبر حداثة وال�صوبر م�صتقبلية. فالفل�صفة والعلم ينموان معا ً وهما  زوجان 

ل طالق بينهما. 

خرى وعلى �صوئها  �صياء الأ بالن�صبة اإىل امليزياء. كل �صيء له ميزة متيزه عن الأ

التي  الفل�صفة  هي  حداثة  ال�صوبر  بينما  امليزة  فل�صفة  امليزياء  ويكون.  ل  يت�صكرّ

خالل  من  الكون  وتدر�ض  والظواهر  واحلقائق  �صياء  الأ حمددية   بال  تعرتف 

لحمدوديته. اأما ال�صوبر م�صتقبلية فتوؤكد على موقف ال�صوبر حداثة فتقول اإن 

�صياء واحلقائق حمدَّدة فقط يف امل�صتقبل. الأ

 ح�شــــن عجمـــي 

   كاتب من لبنان 

ميزياء العلم بني

ال�صوبر حداثة وال�صوبر م�صتقبلية



ومبا اأن امل�صتقبل مل يتحقق كليا ً يف احلا�رش واملا�صي. 

�صياء غري حمدَّدة يف احلا�رش  اإذن ما تزال احلقائق والأ

امليزياء  ترتبط  التعاريف  هذه  اأ�صا�ض  على  واملا�صي. 

من  معا ً  وتتمكن  م�صتقبلية  وال�صوبر  حداثة  بال�صوبر 

�صياء متلك  تف�صري ظاهرة العلم. بالن�صبة اإىل امليزياء. الأ

تخ�رش  قد  �صياء  والأ ماهيات.  متلك  اأن  من  بدل ً  ميزات 

ميزاتها وتكت�صب ميزات اأخرى خمتلفة على نقي�ض مما 

تبقى  هنا  من  ماهيات.  �صياء  لالأ كانت  اإذا  يحدث  قد 

�صياء غري حمدَّدة متاما ً كما تب�رشرّ  الظواهر واحلقائق والأ

اجتماع  �صوء  وعلى  م�صتقبلية.  وال�صوبر  حداثة  ال�صوبر 

العلم  يظهر  م�صتقبلية  وال�صوبر  حداثة  وال�صوبر  امليزياء 

العلم ظاهرة غري حمدَّدة ولذا  اأن  األ وهي  على حقيقته 

تف�صري  يتم  هكذا  وتختلف.  نظرياته  وتتغري  العلم  يتغري 

تغري العلم وتطوره. 

تنوع النظريات العلمية واختالفها :

    تتنوع النظريات العلمية وتختلف عن بع�صها البع�ض 

هذا  على  با�صتمرار.  ذاته  ي�صحح  العلم  اأن  اإىل  ي�صري  ما 

�صا�ض تقول امليزياء اإن ميزة العلم كامنة يف اأنه عملية  الأ

جتيب  هنا  كذلك؟  العلم  ملاذا  لكن  م�صتمرة.  ت�صحيح 

نه  ال�صوبر حداثة قائلة اإن العلم عملية ت�صحيح م�صتمرة لأ

من غري املحدَّد ما هو العلم. فبما اأنه من غري املحـدَّد ما 

هو العلم. اإذن من الطبيعي اأن يكون العلم عملية ت�صحيح 

م�صتمرة. هكذا اأي�صا ً ترتبط امليزياء بال�صوبر حداثة. 

ثمة اأمثلة كثرية على تنوع النظريات العلمية واختالفها 

اأكرث  الت�صخم  نظرية  التالية:  مثلة  الأ منها  و�رشاعها 

انت�صارا ً وقبول ً اليوم من غريها لكنها تناف�ض النظرية 

الدورية يف الكون. بالن�صبة اإىل نظرية الت�صخم كما بناها 

النفجار  جراء  من  ن�صاأ  قد  الكون  غوث.  اآلن  الفيزيائي 

العظيم ومن ثم ت�صخم ب�صكل كبري يف زمن ق�صري جدا 

ِّر نظرية  ً ما جعل الكون من�صجما ً وم�صطحا ً. هكذا تف�صـ

الت�صخم ملاذا الكون م�صطحا ومن�صجم يف توزيع مواده 

بحيث ل يوجد فرق كبري يف انت�صار املادة والطاقة يف 

Alan Guth: The Inflationary Uni-( الكون  من  املختلفة  مكنة  االأ

�صتينهردت  بول  الفيزيائيان  اأما   .)verse.1997. Jonathan Cape

ونيل طورق فينتقدان نظرية الت�صخم على اأ�صا�ض اأنها ل 

ِّر ملاذا حدث النفجار العظيم. وينطلقان نحو بناء  تف�صـ

نظرية اأخرى هي النظرية الدورية التي تعترب اأن الكون 

غري متناهٍ . بالن�صبة اإىل النظرية الدورية. تاريخ الوجود 

بحيث  والتطور  الن�صوء  من  متكررة  دورات  من  يتكـورّن 

النفجـار  هـذا  لكن  عظيم.  بانفجار  تبـداأ  دورة  كل  اأن 

لي�ض بداية الزمان واملكان بل ي�صبقه انفجار عظيم اآخر 

كما يلحقه انفجار ثانٍ  يف دورة م�صتقبلية اأخرى. هكـذا 

الكون لمتناه فال توجد بداية للكون ول نهاية. بل الكون 

عظيمة  انفجارات  من  لمتناهية  دورات  من  يت�صكـرّل 

ت�صـبِّب خلق عاملنا كما هو فيتكرر وجوده يف كل دورة 

ومبا  نهاية.  ل  ما  اإىل  جديد  من  ذاتها  احلقائق  وتن�صـاأ 

اإذن ل توجد بداية لن�صوء الكون. وبذلك  اأزيل.  اأن الكون 

تتجنب هذه النظرية حــلرّ م�صكلة كيف ن�صاأ الكون وملاذا 

 .)Paul Steinhardt and Neil Turok : Endless Universe. 2007. Doubleday(

ماكيويجو  جواو  الفيزيائي  يقـدِّم  ذلك.  اإىل  �صافة  بالإ

نظرية علمية اأخرى تختلف عن نظرية الت�صخم والنظرية 

النظرية. �رشعة  هذه  اإىل  بالن�صبة  وتعار�صهما.  الدورية 

ال�صوء متغرية ولي�صت ثابتة. ومن خالل ذلك يتم تف�صري 

هذه  تقول  ومن�صجم.  م�صطح  الكون  وملاذا  املادة  ن�صوء 

الطاقة  اإذن  متغرية.  ال�صوء  �رشعة  اأن  مبا   : النظرية 

ل اإىل  القائمة يف الفراغ لن تبقى م�صتقرة. وبذلك تتحـورّ

�رشعة  اأن  مبا   : التايل  وت�صيف  الكون.  ن  فيتكـورّ مادة 

ن.  ال�صوء كانت يف بداية الوجود اأ�رشع مما هي عليه الآ

ومبا اأنه مع ازدياد �رشعة ال�صوء تزيد طاقة الفراغ ومع 

نق�صان �رشعة ال�صوء تنق�ض طاقة الفراغ. اإذن �صتنتقل 

مكنة  الأ اإىل  كثافة  كرث  الأ مكنة  الأ من  امُلحـرَّرة  الطاقة 

وم�صطحا ً  من�صجما ً  الكون  ي�صبح  وبذلك  كثافة.  قل  الأ

 Joao Magueijo : Faster Than The Speed( بف�صل تغري �رشعة ال�صوء

.)of Light. 2003. Perseus Publishing

الدورية  والنظرية  الت�صخم  نظرية  تتناف�ض  هكذا 

ونظرية ماكيويجو كما تتناف�ض متاما ً النظرية الن�صبية 

تقول  فبينما    . الكم رّ ميكانيكا  نظرية  مع  ين�صتاين  لأ

الكم  تعترب ميكانيكا  الكون حتمي.  اإن  الن�صبية  النظرية 

مثلة على اختالف  الأ الكون غري حتمي. هذه بع�ض  اأن  رّ 

تف�صري ملاذا  العلمية وتعار�صها. ول مفر من  النظريات 

كلها  اأنها  رغم  وتتعار�ض  العلمية  النظريات  تختلف 

ذلك من خالل  تف�صري  ويتم  ما.  اإىل حد  وناجحة  علمية 

امليزياء مدعومة بال�صوبر حداثة. فميزة العلم اأنه عملية 

لذا  العلم.  املحدَّد ما هو  نه من غري  لأ ت�صحيح م�صتمرة 

من الطبيعي اأن تختلف النظريات العلمية وتتعار�ض.

    تنوع املنهج العلمي واختالفه :

تقول امليزياء اإن ميزة املنهج العلمي كامنة يف اختالفه 

 : التايل  النحو  على  ذلك  ال�صوبر حداثة  ِّر  وتف�صـ وتنوعه. 
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اإذن من  العلمي.  اأنه من غري املحـدَّد ما هو املنهج  مبا 

الطبيعي اأن تكون ميزة املنهج العلمي قائمة يف تنوعه 

واختالفه. وهذا ما جنده بال�صبط يف ميدان العلم.

متتعت  قد  الفيزياء  اأن  �صمولن  يل  الفيزيائي  يعترب 

النظريات  القرون املا�صية نتيجة تزاوج  بنمو كبري يف 

وُبرهن  للتجربة  خ�صعت  فكار  فالأ العلمي.  والختبار 

هذه  خالل  من  الكت�صافات  ِّرت  وف�صـ �صدقها،  على 

النظرية الفيزيائية اأو تلك. لكن منذ الثمانينات من القرن 

خرية مل  املن�رشم تغري امل�صهد الفيزيائي. يف العقود الأ

من  اأ�صا�صية  اكت�صافات  حتقيق  من  الفيزيائيون  يتمكن 

النظريات  العلمية وتف�صريها على �صوء  التجارب  خالل 

اأن  يف  كامنة  امل�صكلة  اأن  �صمولن  ي�صيف  الفيزيائية. 

بقوانني  معرفتنا  تطوير  من  يتمكنوا  مل  الفيزيائيني 

 Lee Smolin : The( الطبيعة. هكذا وقعت الفيزياء يف م�صكلتها

 .)Trouble With Physics. 2006. Houghton Mifflin Company. PP.xi – xii

ُيـقدِّم �صمولن ت�صورا ً ملنهج العلم مفاده اأنه يف العلم لبد 

من العتقاد ب�صدق نظرية ما فقط اإذا تنباأت بتنبوؤ جديد 

وظهر تنبوؤها على اأنه �صادق من جراء الختبار العلمي. 

اأما اإذا اأدت النظرية اإىل تنبوؤات كاذبة. حينها فقط تـعترَب 

اأو  للتكذيب  القابل  هو  العلم  اآخر.  مبعنى  كاذبة.  نظرية 

للنظرية  اأن يكون  اأي لبد  التجربة.  الت�صديق من خالل 

العلمية تنبوؤات حمـدَّدة من املمكن الربهنة على �صدقها 

اأن  هي  �صمولن  اإىل  بالن�صبة  احلالية  زمة  والأ كذبها.  اأو 

خرية هي اإما  النظريات التي طرحت يف الثالثني �صـنة الأ

اإذا  اختبار ما  ي�صتحيل  اأنه  واإما  اأظهرت كذبها  نظريات 

وتار.  كانت �صادقة اأم كاذبة. ومثل على ذلك نظرية الأ

وتار. كل الكون يتكـورّن من اأوتار  بالن�صبة اإىل نظرية الأ

لها ذبذبات خمتلفة. ومن جراء اختالف ذبذباتها تن�صاأ 

وجود  ت�صتلزم  وتار  الأ هذه  واجل�صيمات.  الطاقات  كل 

ربعة املعروفة وهي  الأ بعاد  الأ اإىل  اإ�صافة  اأبعاد عديدة 

وتار  الأ الطول والعر�ض والعمق والزمن. وبف�صل وجود 

يف اأبعاد خمتلفة تنمو القوى املختلفة يف الطبيعة. ي�صري 

وتار قد �صيطرت على فكر العديد  �صمولن اإىل اأن نظرية الأ

�صادقة.  كانت  اإذا  ما  نعرف  ل  اأننا  رغم  العلماء  من 

يقول اإن هذه النظرية ل تتنبــاأ بــاأي تنبــوؤ جديد. وبذلك 

ي�صتحيل معرفة ما اإذا كانت �صادقة اأم كاذبة من خالل 

اأن  �صمولن  ي�صتنتج  �صا�ض  الأ هذا  على  العلمية.  التجربة 

وتار ل ترتقي اإىل م�صتوى العلم احلقيقي بل اأدت  نظرية الأ

وتار ل  �صواأ من ذلك اأن نظرية الأ اإىل تخبط الفيزياء. والأ

ل نظرية حقا ً بل هي جمموعة كبرية من احل�صابات  ت�صـكِّ

اإننا ل نعرف حقا ً ماذا تقول  التقريبية. من هنا يقول 

وتار. ورغم اأنها غري مكتملة ول يوجد برهان  نظرية الأ

من  الفيزيائيني  من  العديد  مينع  ل  هذا  �صدقها.  على 

الطريق  واعتبارها  بها  ميان  والإ اأ�صا�صها  على  العمل 

الوحيد نحو تقدم الفيزياء. هكـذا ينق�صم الفيزيائيون اإىل 

  PP. xiii – xvii. P.47(  وتار وراف�صني لها معتقدين بنظرية الأ

 .)PP. 169 – 171. PP. 178 – 179

تعاين  التف�صريية  قدرتها  اأنه رغم  �صمولن على  يوؤكد يل 

امل�صكلة  اأي�صا ً  منها  عدة  م�صاكل  من  وتار  الأ نظرية 

التالية : ثمة حلول عديدة وخمتلفة اإن مل تكن لمتناهية 

وتار اإىل  وتار. وبذلك تنق�صم نظرية الأ ملعادلت نظرية الأ

وتار املعروفة  اأما نظريات الأ نظريات خمتلفة وعديدة. 

العلماء  مازال  ذلك  ورغم  العلم.  حقائق  مع  تتفق  فال 

العامل.  و�صف  يف  جلماليتها  وتار  الأ بنظرية  يقبلون 

نظريات  كل  اأن  اعتبار  نحو  يتجهون  العلماء  هوؤلء 

وتار املمكنة هي جمرد اأو�صاف ممكنة لعاملنا. وبذلك  الأ

وتار ذاتها.  ثمة نظريات ممكنة ول متناهية يف نظرية الأ

اأنه  نتيجة  اإىل  �صتوؤدي  ذاتيا ً  واإذا كانت كلها من�صجمة 

توجد اأكوان ممكنة لمتناهية يف العدد. لكن بالن�صبة اإىل 

فالهدف  وتار؛  الأ نظرية  ف�صل  على  يربهن  هذا  �صمولن. 

الطبيعية  واجل�صيمات  القوى  توحيد  هو  منها  �صا�صي  الأ

وبدل ً من ذلك و�صلنا اإىل نظريات لمتناهية وخمتلفة 

.(PP. 158 – 160. PP. 193 – 194.PP. 197 – 198. PP. 276 – 277(

وتار علما ً باأنه  الأ ل حتطيما ً لنظرية  ُي�صـكِّ النقد ل  هذا 

على  الكون  يدر�صون  العلماء  من  العديد  مازال  اأول ً 

املعروفة  وتار  الأ نظريات  اتفاق  عدم  وثانيا ً  اأ�صا�صها. 

واختالفها  وتار  الأ نظريات  وتنوع  العامل  حقائق  مع 

العلم  اأن  اإىل  هذا  كل  ي�صري  قد  العدد  يف  تناهيها  ول 

كوان املمكنة املختلفة والالمتناهية كما تقول  يدر�ض الأ

ال�صوبر حداثة بال�صبط. وي�صتمر اجلدل وهذه ميزة العلم 

�صا�صية ؛ فالعلم عملية ت�صحيح م�صتمرة. ولذا هو علم  الأ

ولي�ض خرافة. اأما �صمولن فيعتمد على نظرية معينة يف 

حتليل املنهج العلمي األ وهي اأن املنهج العلمي يت�صمن 

اأو  فالتكذيب  لالختبار  النظريات  اإخ�صاع  بال�رشورة 

وتار. لكن  �صا�ض يرف�ض نظرية الأ الت�صديق. وعلى هذا الأ

الذين  العلماء  من  العديد  يوجد  نف�صه  �صمولن  اأكد  كما 

وبذلك  اأ�صا�صها.  على  ويعملون  وتار  الأ نظرية  يقبلون 

لبد اأنهم يتبنون نظرية اأخرى يف حتليل املنهج العلمي 

باأن  مقتنعون  اأنهم  لبد  اأي  �صمولن.  نظرية  تختلف عن 

املنهج العلمي ل يت�صمن بال�رشورة اإخ�صاع النظريات 
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هوؤلء  ولذا  �صدقها.  اأو  كذبها  على  والتاأكيد  لالختبار 

ل  اأنها  رغم  وتار  الأ نظرية  قبول  يف  م�صتمرون  العلماء 

العلماء منق�صمون حول  اأن  ترتبط بالختبار. هكذا جند 

اأنه  ن�صتنتج  �صا�ض  الأ هذا  على  العلمي.  املنهج  هو  ما 

العلمي متاما ً كما توؤكد  من غري املحدَّد ما هو املنهج 

املنهج  كان  اإذا  ما  املحدَّد  غري  فمن  ؛  حداثة  ال�صوبر 

العلمي ي�صتلزم بال�رشورة الختبار اأم ل.

اإذن من  العلمي.  املنهج  ما هو  املحدَّد  اأنه من غري  مبا 

الطبيعي وجود نظريات علمية خمتلفة باختالف املنهج 

وتار رغم  امُلعتَمـد. ولذا اأي�صا ً توجد نظريات كنظرية الأ

اأخرى  نظريات  توجد  كما  بالختبار  ارتباطها  عدم 

اختالف  تف�صري  من  نتمكن  هكذا  بالختبار.  مرتبطة 

يدعم  ما  العلمية  النظريات  واختالف  العلمي  املنهج 

ن امليزياء تقول اإن ميزة املنهج  موقف امليزياء اأي�صا ً لأ

العلمي كامنة يف اختالفه وتنوعه. بالن�صبة اإىل امليزياء،  

لكل �صيء ميزة متيزه. وبذلك ل يوجد �صيء  مطابق ل�صيء 

علم  يوجد  ل  هنا  من  التفا�صيل.  يف  ت�صابها  واإن  اآخر 

منهجه  اختالف  يف  قائمة  العلم  ميزة  ولذا  بعلم.  �صبيه 

هكذا  م�صتمرة.  ت�صحيح  عملية  العلم  ولذا  ونظرياته 

تتمكن امليزياء من تف�صري تنوع املنهج العلمي واختالف 

النظريات العلمية فتكت�صب مقبوليتها. 

كوان املمكنة وتف�شري عاملنا :  الأ

اأنه توجد  الفيزيائي مي�صيو كاكو نظرية مفادها  يتبنى 

اأكوان ممكنة عديدة وخمتلفة. ويرينا كيف اأن النظريات 

وتار  الأ نظرية   . فمثال ً  . توؤيد موقفه  املعا�رشة  العلمية 

توؤدي اإىل نتيجة اأنه ثمة اأكوان ممكنة خمتلفة. بالن�صبة 

وتار. كل �صيء يتكورّن من اأوتار واأنغامها ؛  اإىل نظرية الأ

وتار تختلف اجل�صيمات. فالذرات  فمع اختالف اأنغام الأ

لكرتون والفوتون  تتكورّن من ج�صيمات. واجل�صيمات كالإ

وتار.  الأ �صمفونية  العامل  باخت�صار.  اأوتار.  من  تتكورّن 

�صافة  بالإ اأبعاد عدة  ت�صتلزم وجود  وتار  الأ لكن نظرية 

بعاد  بعاد املكانية الثالثة والُبعد الزماين. هذه الأ اإىل الأ

اأن  ومبا  عاملنا.  يف  نراها  ل  بحيث  نف�صها  حول  تلتف 

بهند�صاتها  املختلفة  بعاد  الأ هذه  على  يحتوي  الكون 

املتنوعة. وعلما ً باأن قوانني الطبيعة تعتمد على هند�صة 

باختالف  الطبيعية  القوانني  تختلف  وبذلك  الطبيعة 

بعاد  ل هذه الأ هند�صات الطبيعة. اإذن من املتوقع اأن ت�صكِّ

هكذا  وحقائقها.  قوانينها  يف  خمتلفة  اأكوانا ً  العديدة 

اأكوان عديدة  اأنه توجد  اإىل نتيجة  وتار  الأ توؤدي نظرية 

  Michio Kaku : Parallel Worlds. 2005. Doubleday. PP.xvI( وخمتلفة 

xvII. P. 18. PP.. (199 – 200 –  كما ي�صري كاكو اإىل حقيقة اأنه قد 

وتار.  مت اكت�صاف باليني من احللول ملعادلت نظرية الأ

وكل حلرّ من هذه احللول ي�صف كونا ً متنا�صقا ً ريا�صيا 

احللول  ت�صفها  التي  خرى  الأ كوان  الأ عن  وخمتلفا ً   ً

على  وتار  الأ نظرية  تدل  هكذا  وتار.  الأ لنظرية  خرى  الأ

.»PP. 207 – 208. P. 240 وجود اأكوان عديدة

اخلا�صة  حجته  كاكو  مي�صيو  ُيقدِّم  ذلك.  اإىل  �صافة  بالإ

مبجرد   : التايل  النحو  على  املمكنة  كوان  الأ وجود  على 

اأمام  الباب  نفتح  واحد.  عامل  ن�صوء  باإمكانية  ن�صمح  اأن 

اإىل  فبالن�صبة  ولمتناهية.  ممكنة  عوامل  ن�صوء  احتمال 

بل  حُمدَّد  مكان  يف  يوجد  ل  لكرتون  الإ  . الكم رّ ميكانيكا 

مكنة املمكنة حول نواة الذرة. لكن الكون  يوجد يف كل الأ

لكرتون. وبذلك اإذا طبقنا ميكانيكا  قد كان اأ�صغر من الإ

الكمرّ على الكون ككل. ت�صبح النتيجة اأن الكون يوجد يف 

كل احلالت العديدة واملختلفة واملمكنة. وهذه احلالت 

وبذلك  املمكنة.  كوان  الأ �صوى  لي�صت  واملختلفة  املمكنة 

وجود  بامكانية  العرتاف  من  مفر  ل  اأنه  كاكو  ي�صتنتج 

ـح كاكو اأن هذه  كوان املمكنة )PP. 92 – 93. P. 179 ). ويو�صِّ الأ

بل  لي�صت املجرات املختلفة يف عاملنا  املمكنة  كوان  الأ

رجح  املجرات جزء من عاملنا الواقعي بالذات. وعلى الأ

بع�صها  وعن  عاملنا  عن  منف�صلة  املمكنة  كوان  الأ

من  فبع�ض  عنه.  تختلف  وقد  عاملنا  ت�صبه  وقد  البع�ض 

كوان املمكنة تختلف يف قوانينها الطبيعية وحقائقها  الأ

خرى وعن عاملنا الذي  كوان املمكنة الأ وظواهرها عن الأ

اليوم يعتقدون بقوة  الفيزيائيني  نحيا فيه. والعديد من 

 .) P. 96. P.101. P. 107. P.184( كوان موجودة بالفعل باأن هذه الأ

كوان  كل هذا يدعم ال�صوبر حداثة التي تدعو اإىل درا�صة الأ

والوجود  العاَلـم  يحكم  الالحمدَّد  اأن  وتعترب  املمكنة 

كوان املمكنة عن بع�صها البع�ض. لختالف الأ

اأما الفيزيائي مارتن ريز فيف�رشِّ ملاذا يوجد عاَلـم كعاملنا 

كوان املمكنة. يقول ريز : مبا اأنه توجد  من خالل وجود الأ

اأكوان ممكنة وخمتلفة وعديدة اإن مل تكن ل متناهية، اإذن 

اأن يوجد عامل كعاملنا ميلك قوانينه  لي�ض من امل�صتغرب 

لبيع  اإىل متجرة  اإذا دخلنا  ذلك  بالذات. ومثال  وحقائقه 

لن  وعديدة.  خمتلفة  مبقا�صات  ثياب  توجد  حيث  الثياب 

يكون حينئـٍذ من امل�صتغرب اأن جند ثوبا ً مبقا�صنا. هكذا 

 Martin Rees : Our( اأن يوجد عاملنا بالذات  الغريب  لي�ض من 

Cosmic Habitat. 2001. Princeton University Press(. من املنطلق نف�صه 

منا�صب  عاملنا  ملاذا  �ص�صكيند  ليونارد  الفيزيائي  يف�رشِّ 
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جدا ً لوجود احلياة.  

لن�صوء  ف�صل  الأ هو  عاملنا  اأن  كيف  �ص�صكيند  لنا  ي�رشح 

احلياة وا�صتمرارها. وُيـقدِّم اأمثلة عديدة على ذلك منها اأن 

اأي اختالف يف قوانني الفيزياء يوؤدي اإىل نهاية احلياة اأو 

. واأي تغري يف خ�صائ�ض اجل�صيمات  اأ�صال ً عدم ن�صوئها 

لكرتونات اأو الفوتونات �صيوؤدي اإىل انهيار الكيمياء  كالإ

 . كليا ً احلياة  على  الق�صاء  اإىل  يدفع  ما  نعرفها  التي 

و�صفاتها  واجل�صيمات  الطبيعية  القوانني  فقط  ولي�صت 

كحجمه  ككل  الكون  �صفات  بل  احلياة  بن�صوء  ت�صمح 

ِنـعت من اأجل  و�رشعة منوه تلزم وجود احلياة وكاأنها �صُ

. لو كانت اجلاذبية اأقوى  اأن توجد احلياة وتبقى. فمثال ً

بقليل عما هي عليه لتطور الكون ومنا ب�رشعة هائلة ما 

مل مينح الكون الوقت الكايف لن�صوء احلياة. اأما اإذا كانت 

اجلاذبية اأ�صعف مما هي عليه لن تتكورّن حينئٍذ املجرات 

كما  لتوجد.  احلياة  كانت  ما  وبذلك  وكواكبها  وجنومها 

اأن تغريات طفيفة يف قوانني الكهرباء والفيزياء النووية 

وهذا  احلياة.  لتكوين  ال�رشوري  الكربون  ت�صكل  متنع 

الطبيعة  خرى فكاأن قوانني  اأي�صا ً على املواد الأ ي�صدق 

 Leonard Susskind(  واملواد الطبيعية تاآمرت على خلق احلياة

يعترب   .): The Cosmic Landscape. 2006. Back Bay Books. P.5.PP. 9t10

يكرب  فالكون  تكوين.  باأف�صل  الكون خملوق  اأن  �ص�صكيند 

من خالل تو�صعه املثايل. لو كان متدد الكون ب�رشعة اأكرب 

لتناثرت مواده قبل اأن تتجمع يف جمرات وجنوم وكواكب. 

اأن الكون يف بدايته مل يكن كثري النتوءات ومل يكن  كما 

اأكرث نتوءا ً لنهار اإىل  . لو بداأ الكون  اأمل�ض كثريا ً اأي�صا ً 

ل املجرات. ولو اأن الكون بداأ  ثقوب �صوداء بدل ً من اأن ي�صكرّ

لكونها  والكواكب  والنجوم  املجرات  تن�صاأ  مل  اأكرث  اأمل�ض 

اجلاذبية  اأما  الكون.  بدايات  يف  النتوءات  وجود  نتيجة 

ر�ض. لكنها اإذا كانت اأقوى  فقوية كي تبقينا على �صطح الأ

النجوم ب�رشعة و�صمن ماليني  لحرتقت املواد يف قلب 

ال�صنني بدل ً من باليني ال�صنني ال�رشورية لن�صوء احلياة 

العاقلة. والقوانني الطبيعية اأي�صا ً ت�صمح بوجود الذرات 

احلياة.  جزيئات  يف  النهاية  يف  تتجمع  التي  ونواتها 

ف�صل بحيث ت�صمح بن�صوء  كما اأن قوانني الطبيعة هي الأ

للحياة  خرى  الأ ال�رشورية  واملواد  ك�صجني  والأ الكربون 

وىل وتنت�رش يف الكون من  وجتعلها تطَبـخ يف النجوم الأ

قد  الطبيعة  قوانني  اأن  يبدو  لذا  النجوم.  انفجار  خالل 

 .)PP. 129 – 130( ِخيطت من اأجل وجودنا

ال�صوؤال  ي�صود  ال�صابقة  العلمية  املالحظات  اأ�صا�ض  على 

خلق  على  الطبيعة  ومواد  قوانني  تتاآمر  ملاذا   : التايل 

وجود  فكرة  على  معتمدة  �ص�صكيند  واإجابة  احلياة؟ 

اأكوان خمتلفة يف قوانينها وموادها وثوابتها الطبيعية. 

يقول : مبا اأنه توجد اأكوان خمتلفة وعديدة اإن مل تكن 

لمتناهية. اإذن من الطبيعي وجود عامل كعاملنا حيث 

ال�رشورية  واملواد  القوانني  كل  وتوجد  احلياة  توجد 

لن�صوئها. هكذا يف�رشِّ �ص�صكيند ملاذا يوجد عامل كعاملنا 

احلياة.  بوجود  ت�صمح  التي  بالذات  وقوانينه  مبواده 

كوان  الأ لوجود  حتمية  نتيجة  وجودنا  اأن  وي�صيف 

 PP. 20t21. PP. 90 – 91. PP.  97 – 98.( املمكنة العديدة واملختلفة

  .)P. 176. P. 294 PP. 315 – 317. PP. 346 – 348

نظرية  خالل  من  كعاملنا  عامل  يوجد  ملاذا  تف�صري  لكن 

اأ�صا�صي  ل�صبب  فا�صل  تف�صري  هو  املمكنة  كوان  الأ وجود 

ل  املمكنة  كوان  الأ بوجود  العلمي  ت�صليمنا   : التايل  هو 

بوجود  ي�صمح  كعاملنا  عامل  وجود  بال�رشورة  يت�صمن 

لمتناهية  اأكوان  توجد  باأنه  لن�صلرّم  والعقل.  احلياة 

كوان  الأ وخمتلفة. رغم ذلك من املمكن ريا�صيا ً �صحب 

كوان  الأ �صل�صلة  من  واحلياة  العقل  على  حتتوي  التي 

نة  كوان هذه مكوَّ الأ �صل�صلة  الالمتناهية وتبقى  املمكنة 

اأكوان لمتناهية. هكذا يوؤكد علم الالمتناهيات يف  من 

الالمتناهية  ال�صل�صلة  �صا�ض  الأ هذا  على  الريا�صيات. 

اأكوان  كوان املمكنة ل تت�صمن بال�رشورة وجود  من الأ

كوان املمكنة  حاوية على احلياة  والعقل. هكذا وجود الأ

حيث  كعاملنا  عامل  يوجد  ملاذا  تف�صري  يف  ي�صاعدنا  ل 

توجد احلياة ويوجد العقل. 

الت�شميم العاقل والطبيعة الهادفة :

اأما عامِل البيولوجيا مايكل بيهي فيتخذ موقفا ً معاديا 

اإنها  ل تقدِّم تف�صريا ً دقيقا  ً للنظرية الداروينية فيقول 

والنتقاء  الع�صوائية  البيولوجية  فالتحولت  للحياة.   ً

احلية  الكائنات  لن�صوء  تكفي  ل  والوراثة  الطبيعي 

وجود  من  بد  ل  بل  وال�صتمرار.  البقاء  يف  وجناحها 

ـد من نقطة بيولوجية اإىل اأخرى. هذا  طريق ارتقائي ُمعبَّ

الداروينية ل يوؤدي  ـر به  الذي تب�صِّ عمى  ن الرتقاء الأ لأ

التطور  اأن  ب�صبب  البقاء  احلياة وجناحها يف  اإىل وجود 

الدارويني ل يعرتف بوجود اأهداف للطبيعة كهدف خلق 

مبا   : التايل  هو  موقفه  على  �صا�صي  الأ وبرهانه  احلياة. 

اأن البنيات احلية �صديدة التعقد وغري خمتزلة اإىل وحدات 

ل  والتحورّ الطبيعي  النتقاء  اإذن  منعزلة.  بيولوجية 

�صا�ض  ان ن�صوء تلك البنيات. على هذا الأ الع�صوائي ل يف�رشِّ

خلق  عن  امل�صوؤول  هو  عاقل  م  م�صمِّ يوجد  اأنه  ي�صتنتج 
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احلياة. يقول : الرتقاء الدارويني اأعمى كونه خاليا ً من 

اإىل  تفتقر  العمياء  لية  فالآ احلياة وجناحها.  بناء  هدف 

عملية بناء مق�صودة ل�صفة معينة وا�صتمرارية حت�صينها. 

من هنا ي�صتنتج بيهي اأنه من غري املتوقع وجود تطور 

الداروينية.  النظرية  منطلق  من  معينة  ل�صفة  متجان�ض 

البنيات  اأن  فبما  البيولوجي.  الواقع  يخالف  ما  وهذا 

اأن  اإذن من غري املمكن  البيولوجية معقدة ب�صكل هائل. 

تدعو  كالتي  وبطيئة  تدريجية  عملية  خالل  من  تبَنـى 

 Michael( عمياء  الداروينية  ليات  الآ ولذا  الداروينية  اإليها 

 Behe : The Edge of Evolution.2007. Free Press. PP. 5 – 8. PP. 41 t42. P. 102.

.)PP.112 t113. PP. 121 – 122

يقدِّم بيهي اأمثلة تدعم موقفه منها املثل التايل :  اخللية 

ل ُكال ً متما�صكا ً وغري ع�صوائي كاأنها م�صنع  احلية ت�صكرّ

نظمة  �صا�ض ي�صتنتج اأن الأ مت تاأ�صي�صه بعناية. على هذا الأ

نيقة التي تعتمد عليها  البيولوجية العملية واملتجان�صة والأ

الرتتيب  هو  والت�صميم  عاقل.  ت�صميم  نتيجة  هي  احلياة 

هدفه  ت�صميم  نتيجة  مثال ً  فاخلاليا  جزاء.  لالأ الهادف 

خلق احلياة. بالن�صبة اإىل بيهي. الكون كله مبا فيه الكون 

مبادئ  فبينما   . وواع  عاقل   بنظام  حمكوم  البيولوجي 

والب�صاطة  الع�صوائية  وجود  توقعت  الداروينية  النظرية 

املعا�رشة  البيولوجية  العلوم  اكت�صفت  احلية،  البنية  يف 

اأن البنيات احلية منظمة واأنيقة ومعقدة اإىل حد كبري. ول 

يكتفي بيهي بنتائجه تلك بل مي�صي نحو اعتبار اأن الكون 

كله نتيجة ت�صميم هدفه خلق احلياة. فيقول اإن الفيزياء 

تغريت  لو   . فمثال ً ذلك.  اإىل  ت�صري  والبيولوجيا  والكيمياء 

 PP.(  القوانني الطبيعية ولو قليال ً ما كانت احلياة لتن�صاأ

.(146 – 147. PP. 166 – 168. P. 190. P. 202. PP. 204 – 208

بدقة  ن  مكوَّ الكون  اأن  فيعترب  ديفيز  بول  الفيزيائي  اأما 

)ك�صفات  للكون  �صفة  اأية  كانت  اإذا  اأنه  بحيث  ق�صوى 

ذراته اأو توزيع جمراته( تختلف ولو قليال ً عما هي عليه 

ال�صائل  واملاء  الكربون   . لتوجد. فمثال ً احلياة  ما كانت 

كاأنها  الطبيعية  والقوانني  احلياة.  لوجود  �رشوريان 

معامله  كل  يف  عاملنا  احلياة.  لن�صوء  خ�صي�صا ً  نة  مكوَّ

�صديق خمل�ض للحياة. فمثال ً. ي�صتحيل وجود احلياة يف 

الثالثة. وكما  اأبعاده املكانية  باأبعاد مكانية غري  عامل 

لو  لكن  العظيم.  النفجار  جراء  من  ن�صاأ  قد  الكون  نعلم 

الغازات ومل  لتطايرت  اأكرب مما كان  النفجار  كان هذا 

تن�صاأ املجرات. ولو اأن النفجار العظيم مل يكن كبريا ً كما 

يتمدد  فالكون  احلياة.  ن�صوء  قبل  نف�صه  على  هو لنهار 

بدرجة كافية لتنمو املجرات والنجوم والكواكب. لكن لي�ض 

ببطء �صديد كي ل ينهار. هكذا النفجار العظيم وما اأدى 

اإليه من متدد للكون هما عن�رشان اأ�صا�صيان خللق احلياة 

اأن تنمو احلياة.  اأجل  وكاأنهما اتخذا �صفاتهما فقط من 

عن  امل�صوؤولة  والقوى  )كاجلاذبية  الطبيعية  القوى  اأما 

متا�صك الذرة(  فهي منا�صبة متاما ً لوجود احلياة ؛ فلو 

اأنها اأقوى بقليل اأو اأ�صعف بقليل ما كانت احلياة لتتمكن 

 Paul Davies : Cosmic Jackpot. 2007. Houghton Mifflin(الظهور من 

.(Company. PP. 2t3. P. 47. P. 54.P. 138. PP. 142 – 143

اإىل  فيدعو  احلقائق  لتلك  اخلا�ض  تف�صريه  ديفيز  يقدِّم 

اعتبار اأن احلياة والعقل اأ�صا�صيان يف الكون ؛ فال بد من 

كما  الكون  خلق  يف  ي�صرتكان  اأنهما  على  اإليهما  النظر 

. على اأ�صا�ض ميكانيكا الكمرّ ي�صتنتج  توؤكد ميكانيكا الكمرّ

ديفيز اأن العقل واحلياة اأ�صا�صيان يف وجود الكون بدل ً 

من اأن يكونا نتيجتي ال�صدفة. من هنا يقول اإنه ثمة مبداأ 

احلياة  وجود  يحتم  الطبيعية  بالقوانني  �صبيه  طبيعي 

بالفعل.  ويخلقهما  وجودهما  يتيح  العامل  ولذا  والعقل. 

ملاذا  اأي  احلياة  �صديق  الكون  ملاذا  ديفيز  ـر  يف�صِّ هكذا 

توجد احلياة يف عاملنا. فللكون هدف طبيعي هو جزء 

من مبادئه الطبيعية. وهذا الهدف هو هدف بناء احلياة. 

اإذا  ما  املحدَّد  الكمرّ فمن غري  اإىل ميكانيكا  بالن�صبة  اأما 

كان اجل�صيم ج�صيما ً اأم موجة. ولذا يت�رشف اجل�صيم على 

اأنه موجة يف الوقت ذاته. لكن ت�صيف  اأنه ج�صيم وعلى 

ميكانيكا الكمرّ قائلة اإن الوعي ُيحدِّد طبيعة اجل�صيم فاإذا 

نظر اإىل اجل�صيم واأب�رشه حينها يدركه اإما على اأنه ج�صيم 

واإما على اأنه موجة ؛ فالوعي ُيحدِّد ما اإذا كان اجل�صيم 

الكمرّ  ميكانيكا  اإىل  بالن�صبة  هنا  من  موجة.  اأم  ج�صيما ً 

الوعي وما يت�صمنه من عقل وحياة يلعب دورا ً اأ�صا�صيا 

ً يف �صياغة الكون. لكن الكون يخلق احلياة والعقل. وقد 

اأي�صًا. من هنا  الكون  اأن احلياة  والعقل  يخلقان  راأينا 

اإىل  اأقرب  اأنه  ديفيز  ويعرتف  ذاته.  ويف�رشِّ  يخلق  الكون 

 .)PP. 223 – 249. PP. 266 – 267( قبول هذا املوقف

لكن تعاين نظريتا بيهي وديفيز من م�صكلة اأ�صا�صية هي 

ها  تف�رشرّ احلياة  بنية  كانت  فمهما  علميتني.  غري  اأنهما 

الت�صميم  اأراده  ما  ب�صبب  كذلك  اأنها  على  بيهي  نظرية 

اأنها  على  ديفيز  نظرية  ها  تف�رشرّ كما  الهادف  العاقل 

اأن هدف املبداأ الطبيعي اخلالق للحياة هو  كذلك ب�صبب 

اإليهما. بنية احلياة هي هذه  اأن يخلقها كذلك. بالن�صبة 

اأو  العاقل  الت�صميم  اإرادة  ب�صبب  البنية  تلك  دون  البنية 

بنية  كانت  مهما  وبذلك  الطبيعي.  املبداأ  هدف  ب�صبب 

اأو هدف  الت�صميم  اإرادة  تف�صريها من خالل  يتم  احلياة 
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املبداأ الطبيعي ما يعني اأنه ي�صتحيل اختبار نظريتيهما 

نهما ل يحدِّدان ما يجب اأن تكون عليه بنية احلياة. لكن  لأ

بالن�صبة اإىل التقليد العلمي، النظرية العلمية هي التي من 

ديفيز  ونظرية  بيهي  نظرية  هنا  من  اختبارها.  املمكن 

العلمية  النظرية  هي  ما   : ال  ال�صوؤ ويبقى  علميتني.  غري 

ال�صوبر حداثة  رجح  الأ تف�صري احلياة؟ على  القادرة على 

اأقرب اإىل كونها نظرية علمية ناجحة يف تف�صري احلياة 

ون�صوئها. فبالن�صبة اإىل ال�صوبر حداثة. احلياة غري حمدَّدة 

ولذا ن�صاأت واأم�صت معقدة كما هي. وبذلك اإذا وجدنا اأن 

حداثة  ال�صوبر  اأن  نكت�صف  حينها  حمدَّدة  احلياة  بنية 

حداثة.  ال�صوبر  اختبار  املمكن  من  هكذا  كاذبة.   نظرية 

ولذا هي نظرية اأقرب اإىل العلم اإن مل تكن نظرية علمية. 

د ون�شوء احلياة والعقل :  الالحمدَّ

من املمكن تف�صري ن�صوء احلياة والعقل من خالل العتماد 

. بالن�صبة  على  مبداأ الالحمدد امل�صتعار من ميكانيكا الكمرّ

�صا�ض  اإىل ال�صوبر حداثة. الالحمدَّد يحكم العامَل. على هذا الأ

تعترب ال�صوبر حداثة اأن الطبيعة مبوادها وقوانينها توؤدي 

واحلقائق  �صياء  الأ تـنتج  الطبيعة  ن  لأ احلياة  ن�صوء  اإىل 

غري  ظاهرة  احلياة  اأن  ومبا  امُلحدَّدة.  غري  والظواهر 

وهذا  احلياة.  تن�صاأ  اأن  امل�صتغرب  غري  من  اإذن  حمدَّدة. 

حمدَّدة.  غري  ظاهرة  فالعقل  العقل.  على  اأي�صا ً  ي�صدق 

اأن  املتوقع  من  اإذن  د.  الالحمدَّ تـنتج  الطبيعة  اأن  ومبا 

اإىل ن�صوء العقل. هكذا من املمكن تف�صري  توؤدي الطبيعة 

بدل ً من  الالحمدَّد  مبداأ  والعقل من خالل  احلياة  ن�صوء 

على  العتماد  اأو  املمكنة  كوان  الأ كرثة  على  العتماد 

م خارج الطبيعة.  ُم�صمِّ

اأما فر�صية اأن احلياة والعقل غري حمددين فهي  فر�صية 

جناح  تف�صري  من  بحق  نتمكن  خاللها  من  نه  لأ مقبولة 

النظريات العديدة يف تف�صري احلياة والعقل رغم اختالفها 

وتعار�صها. وبذلك تكت�صب تلك الفر�صية قدرتها التف�صريية 

اإذن  حمددين.  غري  والعقل  احلياة  اأن  فبما  فمقبوليتها. 

من الطبيعي اأن توجد نظريات عديدة ناجحة يف تف�صري 

احلياة والعقل وحتليلهما رغم اختالفها والتعار�ض فيما 

اأنه  العقل على  . من املمكن بنجاح حتليل  بينها. فمثال ً

العقل  حتليل  بنجاح  املمكن  من  كما  وظائف  جمموعة 

على اأنه ميول للت�رشف اأو حالت ف�صيولوجية دماغية. 

نه من غري املحدَّد ما هوالعقل. هذا  ومن املمكن ذلك لأ

ما  ي�صدق اأي�صا ً على احلياة. فمن املمكن حتليل احلياة 

هوالقابل  اأو  والتحرك  للنمو  القابل  هو  احلي  اأن  على 

ل على  اأو اأن يجدِّد خالياه اأو هو الذي يت�صكرّ ن يتغذى  لأ

�صوء تدفق املعلومات بني اأجزائه كتدفق املعلومات من 

للحياة  التفا�صري  هذه  كل   .DNA ال  اأي  النووي  احلم�ض 

نه من غري املحدَّد ما هي  ممكنة وناجحة اإىل حد ما  لأ

احلياة. 

�صياء  د اأن فقط الأ �صافة اإىل ذلك. يعترب مبداأ الالحمدَّ بالإ

والظواهر غري املحدَّدة هي التي تن�صاأ وت�صتمر يف البقاء. 

مع  التكيف  على  قدرتها  تكت�صب  لحمدديتها  فبف�صل 

وا�صتمرارها.  بقاءها  ت�صمن  وبذلك  املختلفة  املتغريات 

لذا فقط الظواهر غري املحدَّدة تبقى. وبذلك تغدو الطبيعة 

هذا  على  املحدَّدة.  غري  والظواهر  للحقائق  فقط  ُمنِتـجة 

اأن  بد  ل  عاملنا  حتكم  التي  الطبيعية  القوانني  �صا�ض  الأ

الطبيعية  القوانني  وبالفعل  الكون.  لحمددية  ت�صمن 

اأنه من  تعترب  التي  الكمرّ  ميكانيكا  كقوانني  ذلك  ت�صمن 

اأم موجة. هكذا  اإذا كان اجل�صيم ج�صيما ً  غري املحدَّد ما 

الكمرّ حتكم عاملنا.  الالحمدَّد يف�رشِّ ملاذا ميكانيكا  مبداأ 

وبف�صل قدرة هذا املبداأ على التف�صري يكت�صب مقبوليته. 

اأي�صا ً من املمكن تف�صري تعقد احلياة  �صا�ض  على هذا الأ

خارق  م  م�صمِّ على  العتماد  دون  من  البيولوجية  

مع  ن  لأ كثريا ً  معقدة  البيولوجية  فاحلياة  للطبيعة. 

زيادة  ومع  لحمدديتها.  زيادة  ت�صمن  تعقيدها  زيادة 

فالبقاء  التكيف  يف  جناحها  زيادة  ت�صمن  لحمدديتها 

احلياة  ولذا  اأكرث.  د  حمدَّ غري  اأكرث  فاملعقد  وال�صتمرار. 

معقدة. بالن�صبة اإىل مبداأ الالحمدد، فقط الالحمدد ين�صاأ 

يف  اأكرب  فر�صة  له  اأكرث  والالحمدد  البقاء.  يف  وي�صتمر 

ال�صتمرار لزدياد قدرته على التكيف مع املتغريات من 

جراء زيادة لحمدديته. من هنا تكت�صب احلياة تعقيدها 

�صياء  الأ تـنتج  الطبيعة  اأن  مبا  اآخر،  بكالم  وتطورها. 

غري املحدَّدة اأكرث. ومبا اأن تعقيد احلياة البيولوجية هو 

عبارة عن كرثة لحمددية احلياة. اإذن من غري امل�صتغرب 

اأن تنتج الطبيعة حياة بيولوجية معقدة. 

ميزياء العلم و�شوبر م�شتقبليته : 

بالن�صبة اإىل امليزياء. لي�ض للعلم ماهية بل للعلم ميزة. 

ثابتة  املاهية  بينما  للتطور  وقابلة  متغرية  فامليزة 

ومطلقة. من هنا من املتوقع اأن يتغري العلم ونظرياته. 

وملاذا  دائم  تغري  يف  العلم  ملاذا  امليزياء  تف�رشِّ  هكذا 

نظرية  ا�صتبِدلت  كما  اأخرى  بنظريات  نظرياته  ت�صتبَدل 

اأن  امليزياء  تعترب  ين�صتاين.  لأ الن�صبية  بنظرية  نيوتن 

ميزة العلم كامنة يف اأنه عملية ت�صحيح م�صتمرة وبحث 
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دائم عن احلقيقة ما ي�صمن ا�صتمرارية العلم وُيف�رشِّ تبدل 

درا�صة  امليزياء  واختالفها.  وتغريها  العلمية  النظريات 

خرى  الأ �صياء  الأ عن  متيزه  ميزة  له  �صيء  فكل  ؛  امليزة 

له حينها  ال�صيء ل ميزة  اأن  فلو  ل.  يت�صكرّ اأ�صا�صها  وعلى 

يفقد  وبذلك  خرى  الأ �صياء  الأ عن  خمتلف  غري  يغدو 

هويته فوجوده. من هنا من غري املمكن اأن يوجد �صيء 

من دون ميزة  متيزه. ولذا من ال�رشوري درا�صة ميزات 

�صياء واحلقائق والظواهر. وفل�صفة امليزياء على نقي�ض  الأ

ماهية  بينما  تتغري  قد  ال�صيء  فميزة  املاهيات.  فل�صفة 

ن تعريف ماهية ال�صيء يت�صمن اأن  ال�صيء غري متغرية لأ

املاهية هي التي ل يفرتق عنها ال�صيء واإل زال. فمثال ً. 

ن�صان. لكن  ن�صان لزال الإ ن�صان عن الإ لو زالت ماهية الإ

اإىل امليزياء. ل توجد ماهيات بل فقط ميزات.  بالن�صبة 

مثل ذلك اأنه لو اأن للعقل ماهية ما تغري العقل. لكن مبا 

اأن للعقل ميزة بدل ً من ماهية اإذن من املمكن اأن يتغري 

ميزة  كانت  ن�صان  الإ وجود  بداية  فمع  ويتطور.  العقل 

العقل قائمة يف وظيفة احلفاظ على بقاء اجلن�ض الب�رشي 

من خالل البتعاد عن ال�رشر والقرتاب من املفيد. لكن 

كامنة  فاأ�صبحت  وتطورت  العقل  ميزة  تغريت  لحقا ً 

يف اإي�صالنا اإىل املعرفة واإن كانت ل ت�رش ول تنفع يف 

اإبقائنا اأحياء  كالريا�صيات املجردة. هكذا تتغري امليزة 

ماهية  للعلم  اأن  لو   : التايل  هو  اآخر  ومثل  تتطور.  وقد 

لكان ا�صتحال اأن يتغري العلم ومفهومه ونظرياته. وهذا 

خالف الواقع ما يدعم رف�ض امليزياء للماهيات ويجعل 

درا�صة امليزات هي الدرا�صة املقبولة حقا ً بدل ً من درا�صة 

�صابقا  راأينا  فكما  تف�صريية.  قدرة  وللميزياء  املاهيات. 

العلمية  النظريات  اختالف  تف�صري  من  امليزياء  تتمكن   ً

ت�صحيح  عملية  اأنه  العلم  ميزة  باأن  علما ً  وتعددها 

م�صتمرة. 

اأما ال�صوبر حداثة فتعترب اأنه من غري املحدَّد ما هو العلم. 

العلم يف تغري دائم ونظرياته خمتلفة ومتعار�صة.  ولذا 

العلمية  النظريات  اختالف  حداثة  ال�صوبر  تف�رشِّ  هكذا 

قد  علما ً  كان  فما  ؛  اآخر  اإىل  زمن  من  العلم  واختالف 

تعترب  بينما  امل�صتقبل.  اأو  احلا�رش  يف  علما ً  يكون  ل 

ال�صوبر  تقول  العامل.  يحكم  الالحمدد  اأن  حداثة  ال�صوبر 

فاحلقائق  ؛  امل�صتقبل  من  يبداأ  التاريخ  اإن  م�صتقبلية 

غري  هي  ولذا  فقط.  امل�صتقبل  يف  حمدَّدة  والظواهر 

حداثة  ال�صوبر  توؤكد  كما  واملا�صي  احلا�رش  يف  حمدَّدة 

بال�صوبر حداثة  م�صتقبلية  ال�صوبر  ترتبط  بال�صبط. هكذا 

بد من  ال�صوبر م�صتقبلية. ل  اإىل  بالن�صبة  اإليها.   وتوؤدي 

ن احلقائق  حتليل املفاهيم من خالل مفهوم امل�صتقبل لأ

حمدَّدة فقط يف امل�صتقبل. من هذا املنطلق تعترب ال�صوبر 

والقرار  امل�صتقبل.  يف  علمي  قرار  احلقيقة  اأن  م�صتقبلية 

الب�رش. وبذلك من املمكن  بنا نحن  قرارا ً مرتبط  بكونه 

معرفة احلقيقة. هكذا تعبِّـر ال�صوبر م�صتقبلية عن اإمكانية 

وىل. ومبا اأن احلقيقة  املعرفة وبذلك تكت�صب ف�صيلتها الأ

قرار علمي يف امل�صتقبل، والعلم يعبِّـر عن الواقع اأو يعبِّـر 

م�صتقبلية  ال�صوبر  حتليل  ي�صمن  اإذن  الواقع.  �صبيه  عن 

ل�صبيه  اأو  للواقع  مطابقة  احلقيقة  تكون  اأن  للحقيقة 

م�صتقبلية.  ال�صوبر  لتحليل  ثانية  ف�صيلة  وهذه  الواقع. 

وامل�صتقبل  امل�صتقبل.  يف  علمي  قرار  احلقيقة  اأن  ومبا 

من  لبد  اإذن  واملا�صي.  احلا�رش  يف  كليا ً  يتحقق  مل 

البحث الدائم عن احلقيقة. هكذا ن�صمن ا�صتمرارية البحث 

العلمي بدل ً من اإيقافه. وبذلك تكت�صب ال�صوبر م�صتقبلية 

ف�صيلتها الثالثة. وعلى اأ�صا�ض اكت�صاب ال�صوبر م�صتقبلية 

لف�صائلها تغدو نظرية مقبولة. 

ن. مبا اأن بالن�صبة اإىل ال�صوبر م�صتقبلية. احلقيقة قرار  الآ

علمي يف امل�صتقبل. اإذن احلقيقة غري حمدَّدة يف احلا�رش 

ويتطور  العلم  يتغري  اأن  الطبيعي  من  وبذلك  واملا�صي. 

اأخرى  علمية  بنظريات  العلمية  النظريات  ت�صتبَدل  واأن 

يكون  واأن  نهاية  ل  ما  اإىل  العلمي  البحث  ي�صتمر  واأن 

ـر ال�صوبر م�صتقبلية  العلم عملية بحث م�صتمرة. هكذا تف�صِّ

احلقائق ال�صابقة، وعلى اأ�صا�ض قدرتها التف�صريية تكت�صب  

وال�صوبر  حداثة  وال�صوبر  امليزياء  لكن  مقبوليتها. 

املوقف  وبهذا  اإل.  لي�ض  ممكنة  اأفكار  جمرد  م�صتقبلية 

�صجناء  نبقى  اأن  من  بدل ً  البحث  مو�صوعية  ن�صمن 

يقينياتنا الكاذبة.   
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اإنها تخلق منوذجه ثم تلغيه، ثم تخلق  للغة ال�صعر يف خلق ال�صعر �صوؤون. 

منوذجه ثم تلغيه، ثم تخلق منوذجه ثم تلغيه، ثم تعيده من بعد خلق خلقًا 

اآخر. بل اإنها لتفعل به ما تفعل بنف�صها. فهي كل يوم هي يف �صاأن، خلقًا ل 

يكف حدوثًا، وحتوًل عنه اإىل غريه ل يكف ح�صوًل.

 منـــذر عيــــــا�شي 

   كاتب وناقد من �صورية 

ال�سعر احلديث

بني ف�صاء اخللق واإبداع التلقي

v الن�ش يف م�لده اإبداع لقراءة ي�سجلها املكت�ب، وي�سريها 

له مكانًا و�سكنًا. واإذا كانت القراءُة يف اأ�سل التك�ين كثرية 

�س�ل، فاإن الن�ش الذي تبدعه وت�سجله الكتابة لها اإمنا  الأ

ه� على اأمثالها يك�ن. وبهذا، فه� يدل، اأي�سًا، اأنه يف اأ�سل 

�س�ل. واإذا كان ذلك كذلك، فاإن هذا يعني  التك�ين كثرُي الأ

ة الن�ش، كما ل  اأب�َّ حد يف  اأنه ل ت�جد �رصعية حقيقة لأ

حد على الن�ش �س�ى القراءة التي  ت�جد و�ساية فعلية لأ

v اأبدعته من ظهر ن�س��ش كثرية



1 - اللغة تبدع كائنها

هذا  على  يزال  ول  لغته  لل�صعر  اأن  نعلم  ولقد 

ال�صريورة  رحم  يف  اأنه  ونعلم  ي�صري،  النهج 

اأخرى.  دنا فتدىل، ثم دنا فتدىل فكان كتابة 

�صائر  من  ميتاز  بها  فوادة  اأنه  اأي�صًا،  ونعلم، 

الكالم بيانًا. ونعلم، كذلك، اأنه مفارقة، وخرق، 

وك�رش معيار. واإذا كان هو كذلك، فباأي منوذج 

نتنادى، وعلى اأي قانون نتقاطر؟!!

كما  نوجزها  منها،  تنطلق  فر�صية  هذه  ولقراءتنا 

مثال  على  لي�ض  �صياء  الأ ال�صعر  لغة  تخلق  ياأتي: 

�صورة،  اأ�صالَة  لها  يتها  روؤ مثال  على  بل  �صياء،  الأ

تبدعه  �صيء  ورب  تكوين.  ووحدانية  اإن�صاء،  وفرادة 

ف�صوراً،  اأم�صاجًا،  فيتخلق  ال�صعرية،  اللغة  ى  روؤ

فكالمًا، فيكون ول يكون كمثله �صيء.

فما هذه اللغة؟ وما هو ت�صنيفها وترتيبها يف اإطار 

اللغة التي يتكلم املتكلم بها؟ وما هذه الكائنات التي 

تقيم  وكيف  تكن؟  مل  اأن  بعد  ووجوداً  خلقًا  جتعلها 

�صورها لتدل بها عليها؟

هذه اأ�صئلة رمبا يجب اأن جتيب هذه الفر�صية عليها، 

ولكن اإذا تاأملنا، فيمكن اأن تعد هذه الفر�صية، على 

نحاء وب�صكل ن�صبي، قيَد النقد يف النظر  نحو من الأ

قيَد  ذاته،  الوقت  ويف  اأي�صًا،  تعد  كما  ال�صعر،  اإىل 

ال�صعر يف ح�صوله مولداً، وحدوثه بنية، و�صريورته 

اإل حيث  اإبداع  ل  اأْن  نرى  ولقد يجعلنا هذا  قرادة. 

واإْن  وقوانينه،  النقد  يف  اإْن  واحداً  الحتكام  يكون 

يف ال�صعر وخلقه. وهذه، كما هو الراأي فيها، م�صاألة 

ي�صتقبل  اأن  حد  لأ ميكن  ل  اإذ  وتاأ�صي�صية،  اأ�صا�صية 

ال�صعري  فاخللق  غريها.  من  �صعراً  بو�صفه  الكالم 

هو عالمة على �صعرية ال�صعر. واإن اإح�صا�ض القارئ 

بهذا لهو فاحتة التلقي، حيث تفرتع القراءة ن�صها 

حتى  لذًة  فيه  وتغط  متعة،  ُع�َصْيلته  وتذوق  �صهوة، 

ت�صري اإىل ما ت�صري اإليه املراأة الربوخ.

ولكي يقوم الكالم على الكالم دلياًل، يجب اأن منتحن 

ال�صحة النظرية ملا تقدم طرحه. واإننا لنود، حتقيقًا 

العربي،  ال�صعر  اأن نقف مع عبارات من  الغاية  لهذه 

بو�صفها  ونطرحها  الق�صائد  بطون  من  ن�صتلها 

تكوين،  فرادة  خلقها  على  بنف�صها  دالة  كينونات 

وفرادة لغة، وفرادة وجود.

2 - القراءة ومولد الن�ش

املكتوب،  ي�صجلها  لقراءة  اإبداع  مولده  يف  الن�ض 

يف  القراءُة  كانت  واإذا  و�صكنًا.  مكانًا  له  وي�صريها 

�صول، فاإن الن�ض الذي تبدعه  اأ�صل التكوين كثرية الأ

يكون.  اأمثالها  على  هو  اإمنا  لها  الكتابة  وت�صجله 

كثرُي  التكوين  اأ�صل  يف  اأنه  اأي�صًا،  يدل،  فهو  وبهذا، 

اأنه ل  واإذا كان ذلك كذلك، فاإن هذا يعني  �صول.  الأ

ل  كما  الن�ض،  ة  اأبوَّ يف  حد  لأ حقيقة  �رشعية  توجد 

القراءة  �صوى  الن�ض  حد على  لأ فعلية  توجد و�صاية 

يف  وخلرّقته  كثرية،  ن�صو�ض  ظهر  من  اأبدعته  التي 

كان  واإن  حتى  كثرية،  ون�صو�ض  كثرية  لغات  رحم 

هذا الن�ض من�صوبًا يف اأوراق الثقافة و�صهادة امليالد 

اإىل �صخ�ض معني.

»موت  ق�صية  على  نقف  اأن  نريد  ل  هنا  ونحن 

املوؤلف«. فهذه ق�صية ميكن العودة اإليها عند رولن 

بارت يف كتابه الذي ترجمناه له بعنوان: »ه�صه�صة 

اأي  ن�ض،  كل  اإن  نقول  اأن  نريد  ولكننا   ،
)1(

اللغة«

جمهولني  باء  لآ ثاٍن  ن�ض  هو  الثقافات،  من  ثقافة 

اإن�صائه وتكوينه وحلظة  القراءة حلظة  ت�صتح�رشهم 

ولكن  وذواتهم  باأعيانهم  ل  وت�صجيله،  ميالده 

الثقافة  ن�صو�ض  كل  يف  املبثوثة  اآثارهم  بنثار 

فاإننا  ولهذا،  واملتحولةبها.  معها  املتداخلة  اأو 

من  يقراأ  تاريخيًا  وجوداً  ي�صكل  ل  الن�ض  اأن  نرى 

ولكنه  ي�صنعه،  حلدث  انعكا�صًا  بو�صفه  اخلارج 

بو�صفه  الداخل  يقراأ من  جنيالوجويًا  ي�صكل وجوداً 

عميقًا  غائرًة  وتراكمات  داخليًة،  تكوينيًة  طبقات 

الن�ض ل يتوقف يف  اأن  يوؤكد هذا  الزمان. ولقد  يف 

مولده عند حلظة ت�صجيله تكوينًا ومناء وب�صطة يف 

موؤكداً  يقول  اأن  التاريخي  الوجود  يريد  كما  اخللق، 

هذا التوقف، ولكنه ي�صتمر، اإذن، ولدة واإعادة ولدة، 

اجلنيالوجي  الوجود  يريد  كما  ت�صجيله،  بعد  حتى 

اأو  والكاتب،  القارئ  ي�صتوي  وهنا  ويوؤكد.  يقول  اأن 

اأذهاننا وتنقلب  ال�صورة يف  هما يتداخالن فتتغري 
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والن�ض  كاتب.  والقارئ  قارئ،  فالكاتب  املفاهيم: 

وجوداً  يتناهى  ول  تكوينًا  ينتهي  ل  وجود  بينهما 

بانتهاء ت�صجيله، واإمنا هو وجود م�صتمر ولدًة يف 

نهاية  واإىل  هناك،  دام  ما  وذلك  غريه،  يف  اأو  ذاته 

الزمان، »قارئ - كاتب« ي�صجل فيه قراءته اخلا�صة 

ومكتوبه اخلا�ض.

احلديث  ال�صعر  اأن  هذا،  من  انطالقًا  ن�صتنتج،  ولقد 

دب احلديث( يوؤكد على حقيقتني  اأجنا�ض الأ )بل كل 

حتويليتني:

ن�ض  من  ال�صعري  الن�ض  فيها  ويتحول  وىل،  الأ  -

ثابت ي�صجله املكتوب ثم يجعله ي�صكن فيه، اإىل ن�ض 

متحول تبدعه له القراءة ثم جتعله يتجدد فيه.

- الثانية، ويتحول فيها الكاتب من ذات تنوب عن 

اخلالق يف �صناعة كل �صيء، واإن�صاء كل �صيء، وخلق 

كل �صيء، اإىل ذات قارئة تبدع القراءُة عربها اكت�صاف 

�صول اجلنيالوجية ملكونات كثرية، متناهية وغري  الأ

حتولته  ليتابع  تطلقه  ثم  ن�صًا  فت�صجلها  متناهية، 

عرب قراء جدد ل يح�صون عدداً.

متغريتان  كينونتان  اإذن،  والن�ض،  الكاتب  اإن 

ومتحولتان. ولقد نعلم اأن كل تغري يحمل معه جديداً، 

كما نعلم اأن كل حتول يجعل كل واحد منهما ي�صبح 

هو  بن�صه  عالقته  يف  والكاتب  جديداً.  اآخر  بتحوله 

عالقته  يف  فهو  الن�ض،  وكذلك  دائمًا.  متجدد  اآخُر 

بقارئه هو ن�ض اآخر متجدد دائمًا.

احلديثة،  القراءة  نظريات  لول  اأنه  نرى  وهكذا 

يف  واأ�صلوبًا  البحث  يف  منهجًا  اجلديدة،  مبفاهيمها 

الوجود، ملا حترر الكاتب والن�ض من اأ�رشهما، وملا 

كرث،  حمتملني  قراء  بني  حمتماًل  قارئًا  الكاتب  غدا 

حمتملة  قراءات  بني  حمتملة  قرادة  الن�ض  غدا  وملا 

كثرية، ولظال معًا، الكاتب والن�ض، يف �صجن الثبات 

بدي: اأبوة، ونحواً، وبالغة. الأ

3 - حترر الن�ش

ياوي�ض،  اإىل  اآيزر،  من  القراءة  نظريات  و�صعت  لقد 

مفاهيمها،  لت  واأ�صَّ اأركانها،  غريهم  اإىل  بارت،  اإىل 

اإجراءاتها، واأنفذت ا�صرتاطاتها يف الثقافة  واأ�صاعت 

العاملية على نحو مبا�رش وغري مبا�رش. كما تعززت 

حديثة  وت�رشيحية،  تفكيكية  باأخرى  النظريات  هذه 

خرى. فقد جاءت اإىل الن�ض، من عامل الف�صفة،  هي الأ

الذي نحن فيه،  الع�رش  على يد بع�ض كبار فال�صفة 

من هايدغر، اىل دريدا، اإىل املتلم�صني لهما طريقًا يف 

دبي و�صبياًل، من هارولد بلوم، اإىل بول دي  النقد الأ

مان، اىل اآخرين كرث لمعني يف كل اأنحاء العامل.

اإىل  اأف�صى  قد  الن�صاط  هذا  كل  اأن  الزعم  وميكن 

حترر الن�ض من قيده نحواً، ومن َوَثاقة بلغة، ومن 

قدميًا،  يحكمه  كان  مما  �صيء  يعد  ومل  ذاتًا.  اأ�رشه 

�صفاد حديثًا. وهكذا، �رشنا  يقوى اأن ي�صعه يف الأ

نرى، نتيجة لهذا، ن�صًا فلوتًا على كل �صعيد ويف 

نرى،  �رشنا  بل  عليها.  يتوزع  التي  جنا�ض  الأ كل 

جنا�ض، واإن بدرجات  اأي�صًا، ن�صًا تتداخل فيه كل الأ

لفقدان  اأو  دبي،  الأ اجلن�ض  ل�صياع  طلبًا  متفاوتة، 

اإل  هكذا  هذا  كان  وما  ذلك.  وراء  و�صعيًا  الهوية، 

حريته،  مطلَق  اأوىل،  وجهة  من  الن�ض،  ي�صري  لكي 

باأ�صاليب  يقوى  ولكي  �صبياًل،  ذلك  اإىل  ا�صتطاع  ما 

اأن  يقوى  ل  ما  يقول  اأن  واأدواتها  كلها  جنا�ض  الأ

ثانية.  وجهة  من  واحد،  جن�ض  اأ�صري  ظل  لو  يقوله 

ومثاًل  للنظر  منوذجًا  النرث  ق�صيدة  يف  لنا  ولعل 

للتاأمل.

بينًا  الن�ض  بعد هذا، عن حترر  ولكي يكون كالمنا، 

يف مق�صوده، وجليًا يف مبتغاه ومن�صوده، فقد اأردنا 

وىل، ونتكلم فيها عن  اأن نقف وقفتني موجزتني: الأ

حترر  عن  فيها  ونتكلم  الثانية،  نحواً.  الن�ض  حترر 

الن�ض بالغة.

اأ- حترر الن�ش نحواً

اأجاد  قد  ن�ض  اأنه  احلديث  الن�ض  يف  جنده  ومما 

ا�صتخدام  يف  خرقًا  واأحدث  النحوي  الرتكيب  لعبة 

العالقات بني الكلمات، فاأبطل بع�صًا من وظائفها 

دللت  عن  الك�صف  وراء  �صعيًا  فاعليته  من  حدَّ  اأو 

جديدة ما كان ميكنه اأن يك�صف عنها لو بقي مالزمًا 

للمو�صفات التقليدية وال�صرتاطات املعيارية للنحو 

اأن ن�رشب لذلك مثاًل واحداً،  العربي. ولقد ن�صتطيع 

اإذ ل جمال للتو�صع، ن�صتله من �صعر ال�صياب، وذلك 
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لكي ندل به على هذا التوجه وكيف تن�صج لغة الن�ض 

احلديث عالقة جديدة يقول الن�ض:

ها اخل�رشاُء اأ�صداوؤ

تنهلُّ يف داري

اأوراَق اأزهار.

ها البي�صاُء اأ�صداوؤ

َدْعَن من حويل جليد الهواْء. َي�صْ

ها احلمراُء اأ�صداوؤ

تنهلُّ يف داري

�صالَل اأنواِر.

اإذا نظرنا اإىل الكلمات: »اخل�رشاء، البي�صاء، احلمراء«، 

ف�صنجد اأنها تقع نعتًا بح�صب موقعها وتبعًا للرتكيب 

اجلملي الذي توجد فيه. وعند التاأمل موقعَاً وتركيبًا، 

النعت  بني  العالقة  يكتنف  اإ�صكاًل  ثمة  اأن  �صرنى 

اأن  تف�صريه  �صكال يف  الإ واملنعوت. ولقد يتطلب هذا 

نقف وقفتني:

»اأحد  هو  املعياري  تعريفه  يف  النعت  اإن   -  1

اأو  معناها  ُل  يكمِّ قبله  لكلمة  تابع  هو  اأو  التوابع. 

اإ�صرب/بالل  �صعيد  )حممد  بها«.  يرتبط  معنى  يكمل 

العربية  اللغة  علوم  يف  معجم  ال�صامل.  جنيدي: 

بريوت.  العودة.  دار   - وم�صطلحاتها  وعلومها 

�ض/2/./1985/.�ض/973(. 

تابعًا  النعت  يكون  لكي  اأي  ذلك،  يكون  ولكي 

به،  يرتبط  معنى  يكمل  اأو  معناه  فيكمل  للمنعوت، 

يعني  ولقد  دليل.  تنا�صب  بينهما  يكون  اأن  يجب 

�صماء  الأ اأن يكون من  »اأ�صداء« يجب  ال�صم  اأن  هذا 

�صارة )+ لون( دلليًا. وال يكن ذلك،  التي حتمل الإ

فاإن اإعطاءه اللون »اأخ�رش، واأبي�ض، واأحمر« ونعته 

مر  به، �صيخرجه مما خلق له وُجِعَل ليكون مي�رشاً لأ

ن  لأ ذلك  ان�صجام.  اأو  توافق  اأو  �صاأن  معه  له  لي�ض 

الدليل تاأخذ  اأ�صداء« يف ممكنها  كلمة »ال�صدى - 

العالمة )+ �صوت( اأو بات�صاع )+ نغم + مو�صيقى(. 

واإذا كان هذا هكذا، فيجب اأن تكون النعوب املعطاة 

اأو  وت�صبيهها  ورجعها  �صوات  الأ من  م�صتقة  لها 

لوان  الأ من  ولي�ض  ومثلها،  وارتدادها  النغمات  من 

واختالفها. فهي مرة خ�رشاء، ومرة بي�صاء، ومرة 

املعيار  مع  القطيعة  هذه  اأن  نعلم  ولقد  حمراء. 

قامة العالقة بني النعت واملنعوت، اأو هذا  النحوي لإ

الك�رش يف العالقة القدمية قد فتح الباب وا�صعًا اأمام 

اأفاقًا  ويبني  منه  لينفذ  املحدث  اجلملي  الرتكيب 

تعبريية غري ماألوفة.

اإىل  الن�ض، برتكيبه اجلملي هذا،  2 - يعود بنا هذا 

يطمثها  مل  بكراً،  عذراَء  كانت  عندما  وىل،  الأ اللغة 

بعد اإن�ض ول وجان، ومل يلوثها ا�صتعمال ول تقنني. 

فيعيد �صياغة قوانينها من جديد ويفتح اأمامها باب 

النعت  م�صوغ  اإن  نقول  اأن  ومنها  كثرية،  ممكنات 

للكلمة  التبعية  لي�ض  وىل  الأ الفقرة  يف  »خ�رشاء« 

»اأ�صداء«، ولكن لالن�صجام مع ما ياأتي، اأي مع عبارة 

النعت  اإىل  بالن�صبة  احلال  وكذلك  اأزهار«.  »اأوراُق 

ما  ليقيمه مع  قبله  ارتباطه مبا  يفك  اإنه  »بي�صاء«: 

مر  بعده، اإذ »البيا�ض« ين�صجم لونًا مع »اجلليد«. والأ

حيث  »احلمراء«،  النعت  على  اأخرياً،  ينطبق،  نف�صه 

مكونات  من  اأو  مفردات  من  واحداً  يكون  اأن  ميكن 

»�صالَل اأنوار«.

وهكذا نرى اأن العالقة النحوية املعيارية للنعت، كما 

كانت يف الرتكيب اجلملي العربي املاألوف قد تغريت، 

فخرج النعت بهذا من التبعية التي كانت تربطه مبا 

قبله اإىل ان�صجام دليل يربطه مبا بعده.

ب- حترر الن�ش بالغة

مظهراً  احلديث  الع�رش  يف  اجلماليات  تغريت  لقد 

بينًا  �صاطعًا  ذلك  اأثر  وبدا  وجوهراً.  �صكاًل  وخمرباً، 

مو�صيقى  وهند�صة،  عمارة  احلياة:  مناحي  كل  يف 

واأغنية، نحتًا وفنًا ت�صكيليًا، قوًل ور�صمًا بالكلمات. 

�صكال اجلمالية حتى يف امل�صنوعات،  بل تغربت الأ

بل �صارت امل�صنوعات نف�صها، كبرُيها و�صغرُيها، 

الت�صوق  يف  اجلمايل  التذوق  وحل  جمالية،  اأ�صكاًل 

وال�رشاء حمل ال�صتهالك، و�رشنا ب�صبب هذا نعي�ض 

ما  الواقعية  يف  وجتاوز  ر،  امل�صوَّ ولي�ض  املخيَّل 

بكثري،  عيان  الأ يف  يقوم  الذي  ذهان  الأ يف  يقوم 

وتخطت  العقلنة،  باب  واأغلق  الده�صة  باب  وانفتح 

قوال التف�صري والتاأويل باملعنى ومعنى  �صياء والأ الأ

املعنى، وباملجاز وجماز املجاز لتبلغ مواقع �صار 
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لقد تغريت 

اجلم�لي�ت يف 

الع�رش احلديث 

مظهراً وخمرباً، 

�سكالً وجوهراً. 

أثر ذلك  وبدا ا

�س�طع�ً بين�ً 

يف كل من�حي 

احلي�ة: عم�رة 

وهند�سة، 

مو�سيقى 

أغنية، نحت�ً  وا

وفن�ً ت�سكيلي�ً، 

قولً ور�سم�ً 

ب�لكلم�ت. بل 

�سك�ل  تغربت الأ

اجلم�لية حتى 

يف امل�سنوع�ت
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فيها املطلق مباحًا، والالحمدود متاحًا، والرحتال 

�صيء جماليًا  لقد تغري كل  �َصَجاحًا وفالحًا.  فيهما 

ومل يعد �صيء كما كان.

واإزاء هذا كله، ن�صتطيع اأن نقول لقد �صقطت البالغة 

بو�صفه  القمر  و�صقط  وكناية،  وا�صتعادة،  ت�صبيهًا، 

احل�صن،  ال�صبايا  حتاكيها  و�صورة  جماليًا  معياراً 

و�صقطت ال�صم�ض و�صقط معها قول ال�صاعر:

فانك �صم�ض وامللوك كواكب

اإذا طلعت مل يبد منهن كوكب   

و�صقطت  العناب،  ي�صبه  الذي  �صبع  الأ راأ�ض  و�صقط 

�صنان التي حتاكي الربد بيا�صًا )تذكروا: و»ع�صت  الأ

لتحل  كثريٌة  اأ�صياء  و�صقطت  بالربد«(،  العناب  على 

والليمون،  وال�صكائر،  كامل�صط،  اأخرى  اأ�صياء  حملها 

�صفلت، والوحل، واملدنية،  والبغايا على الطرقات، والإ

ظافر، واحلرب، واخلبز، اإىل  وال�صوارع، والبعو�ض، والأ

�صياء، وغريها كثري، مل تقم يف  اآخره. بيد اأن هذه الأ

اأ�صا�ض  على  املعا�رش  الن�ض  يف  ول  احلديث  ال�صعر 

ال�صتعارة، اأو الت�صبيه، اأو الكناية، ولكن على اأ�صا�ض 

نحوية،  وظائف  لها  واأن  ن�صية،  كائنات  هذه  اأن 

اأدواراً  توؤدي  كما  جمالية،  وثالثة  دللية،  واأخرى 

�صخ�صية ل تنوب بها عن غريها، بل هي فيها هي 

عني فعلها واإجنازها واأدائها، وكذلك عني كينونتها.

ولكي ندلل على ما نقول، ومنهد ملا نريد اأن نقول، 

فاإننا نح�صن �صنعًا اإذ ن�رشد مقتطفات ننه�صها من 

مقتطفات  وهي  واأوراقه.  املاغوط  حممد  دفاتر 

ن�صتعملها هنا للتدليل ل للتحليل. اإنها تقول:

اأعطنا امراأة �صهية يف �صوء القمر

لنبكي

ظافر واأنني اجلبال لن�صمَع رحيل الأ

لن�صمَع �صليل البنادق من ثدي امراأٍة.

ما من اأمة يف التاريخ

لها هذه العجيزُة ال�صاحكة

جرا�ض. والعيون املليئة بالأ

وتقول:

لن�رشْع اإىل قبورنا واأطفالنا

املجد كلمات من الوحل

واخلبُز طفلٌة 

عاريٌة بني الرياح

)�ض 45(   

وتقول:

الزقاُق امللتوي 

كجبٍل من جثث العبيد

)�ض 23(   

وتقول:

اأت�صكع كال�صباب املتال�صي

)�ض 42(   

وتقول:

عمى الغبار الأ

)�ض 42(   

وتقول:

الغابة تبتعد كالرمح

)�ض 42(   

وتقول:

�صعُرك الذي 

كان ينب�ض على و�صادتي

ك�صالل من الع�صافري

يلهو على و�صاداٍت غريبة

يخونني يا ليلى

فلن اأ�صرتي له 

ن. م�صاَط املذهبة بعد الآ الأ

)�ض 32(   

وتقول:.

كان اأبي، ل يحبني كثرياً، 

ي�رشبني على قفاي كاجلارية

وي�صتمني يف ال�صوق

وبني املنازل املت�صلخة 

كاأيدي الفقراء

)�ض 32(    

هام�ش

دم�صق./998/. املدي.  دار  املاغوط.  حممد  اأعمال   -1

�ض/45/
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من  احلديثة،  الق�صيدة  يف  �صطورية  الأ والرموز  �صطورة  الأ توظيف  اأهمية  تنبع 

ية، مولدة للمعنى وم�صكونة به. ويك�صف ا�صتدعاء  كون الرمز ي�صكل �صورة ح�صِّ

�صطوري عن قيمة الوظيفة الدللية واجلمالية، التي يحققها  �صطورة اأو الرمز الأ الأ

الرمز يف �صياق الن�ض ال�صعري، �صواء جاء هذا ال�صتدعاء يف جزء من الق�صيدة، 

�صطورة اأو  نه)عندما يتجاوز ال�صاعر م�صتوى جمرد ذكر الأ اأو ا�صتغرقها كلها، لأ

�صطوري اإىل م�صتوى ال�صتلهام وال�صتحياء والتوظيف من خالل خلق  الرمز الأ

 �ض61 لذلك فاإن 
)1(

�صطورة مع التجربة ال�صعرية(  �صياق خا�ض يج�صد تفاعل الأ

ا�صتخدام الرمز اأو جمموعة الرموز يف الق�صيدة يجب اأن يتم، من خالل القدرة 

على متثل اأبعادها الدللية والتخييلية واجلمالية، وحتويلها اإىل بوؤرة اإ�صعاعات 

اإيحائية تغني الق�صيدة.

 مفيــــــد جنـــــم 

   كاتب وناقد من �صورية

�سطوري فـي  التنا�ص الأ

�صعر حممود دروي�ش

�سط�رة  الأ ا�ستدعاء  اإن 

وكثافتها الرمزية، من خالل 

واآلياته  التنا�ش  م�ست�يات 

املختلفة، يف جتربة ال�ساعر 

طبيعة  من  ينبع  دروي�ش، 

هذه  تقدمها  التي  الروؤية 

امل�ست�يني  على  التجربة، 

الفكري واجلمايل



الثقافة  يف  ح�صورها  من  تنبع  �صطورة  الأ اأهمية  اإن   

اجلمعي  لال�صعور  انعكا�صا  متثل  كونها  ومن  اجلمعية، 

مما يجعل ا�صتدعاءها، ي�صتدعي معها ف�صاءها التخييلي 

ا�صتدعاء  اإن  املوحية.  الرمزية  ودللتها  والوجداين 

�صطورة وكثافتها الرمزية، من خالل م�صتويات التنا�ض  الأ

من  ينبع  دروي�ض،  ال�صاعر  جتربة  يف  املختلفة،  واآلياته 

ية التي تقدمها هذه التجربة، على امل�صتويني  طبيعة الروؤ

ال�رشقي  �صطوري  الأ الرمز  كان  واإذا  واجلمايل.  الفكري 

الذي ينتمي اإىل ح�صارات املنطقة العربية القدمية ياأتي 

ه يف  �صطوري، الذي يجري ا�صتدعاوؤ يف �صدارة الرتاث الأ

ياأتي  الغربي،  �صطوري  الأ الرتاث  فاإن  ال�صاعر،  ق�صائد 

ن�صاين،  الإ الرتاث  على  الق�صيدة  انفتاح  عن  معربا  تاليا 

من  �صطوري  الأ املوروث  هذا  وتفاعل  تداخل  على  الدال 

خالل انتقاله من ثقافة اإىل اأخرى، يف رحلة احل�صارات 

ن�صانية عرب التاريخ.  والثقافات الإ

اإن ا�صتخدام هذه الرموز يف الق�صيدة يجب اأن يكون نابعا 

هذه  متتلكه  وما  الرموز،  تلك  اإىل  الق�صيدة  حاجة  من 

جتربة  مع  يتفاعل  اأ�صطوري  درامي  جمال  من  الرموز، 

يتجاوز  اأن  ال�صتخدام  هذا  على  ن  لأ املعا�رشة،  ال�صاعر 

�صطورية اإىل)م�صتوى  �صطوري، اأو احلكاية الأ ذكر الرمز الأ

�صياق  والتوظيف من خالل خلق  وال�صتيحاء  ال�صتلهام 

 
)2(

ال�صعرية( التجربة  مع  �صطورة  الأ تفاعل  يج�صد  خا�ض 

ت�صكيلها  يعيد  معها  التنا�ض  هذا  يجعل  ما  �ض61، 

الدرامي، مبا  بعدها  املوحية، وتطوير  وتكثيف دللتها 

ق  ويعمِّ للق�صيدة،  ال�صعرية  التجربة  مع  تتفاعل  يجعلها 

باأبعادها  ن�صانية  والإ الوجودية  التجربة  مع  ات�صالها 

عند  ال�صعري  للتنا�ض  قراءة  ويف  الدراميةاملختلفة. 

�صطوري يظهر التعدد يف اآليات  ال�صاعر مع هذا الرتاث الأ

جانب  فاإىل  املختلفة،  وم�صتوياته  ودرجاته  التنا�ض 

جانب  واإىل  التجلي...  تنا�ض  هناك  اخلفاء،  تنا�ض 

تقنيتا  هناك  �صطورية،  الأ والرموز  ال�صخ�صيات  ا�صتدعاء 

القناع والمت�صا�ض والتذويب.

ال�صاعر  جتربة  معها  تتفاعل  التي  �صاطري  الأ وتنتمي   

ما  منها  خمتلفة،  وح�صارات  اأزمنة  اإىل  وت�صتدعيها 

واحل�صارة  القدمية،  الرافدين  وادي  ح�صارات  اإىل  يعود 

الفرعونية وح�صارات ال�صاحل ال�صوري، ومنها ما ينتمي 

غريق، ما ي�صي بتنوع م�صادر  اإىل ح�صارات الرومان والإ

بهدف  ودرجاتها  مو�صوعاتها  وتنوع  �صاطري،  الأ هذه 

اإ�صافة  وغناها،  ن�صاين  الإ التجربة  وحدة  على  التاأكيد 

باأبعادها  جهة  من  التجربة  هذه  م�صتويات  تداخل  اإىل 

الوجودية والدللية والتخييلية، ومن جهة ثانية ويك�صف 

�صطورة يف املكان والزمان اأو التنا�ض  عن حركة انتقال الأ

�صطورة  �صطوري املتجدد الذي ك�صفت عنه رحلة هذه الأ الأ

من ح�صارة اإىل اأخرى، ومن ثقافة اإىل اأخرى.

رموزها  توظيف  اأو  �صطورة  الأ توظيف  قيمة  اإن 

تنطوي  الذي  الدليل  بعدها  يف  تتمثل،  ل  و�صخ�صياتها 

من  املتاأتي  اجلمايل  البعد  اإىل  تتجاوزه  واإمنا  عليه، 

والتوتر  الكثافة  ومن  اجلمعي،  الال�صعور  يف  ح�صورها 

الذي  التخييلي  والف�صاء  متتلكهما،  اللذين  الدرامي 

ق�صائد  يف  �صطورة  الأ ح�صور  متثل  وقد  معها.  ت�صتدعيه 

ال�صاعر يف حمورين اثنني، فهي اإما اأن تكون حمور الن�ض 

�صطورة  الأ ا�صم  وبوؤرته، ويف هذا املحور غالبا ما يكون 

اأن يكون يف جزء من  واإما  الق�صيدة،  مذكورا يف عنوان 

ل�صم  التكرارية  الكثافة  ال�صاعر  ي�صتخدم  وقد  �صطورة.  الأ

�صطورة دون  �صطورية، اأو يتم ا�صتدعاء هذه الأ ال�صخ�صية الأ

خرى ل�صتخدام  الأ املالمح  ومن  �صخ�صياتها.  ل�صم  ذكر 

قد  الق�صيدة  اأن  �صخ�صياتها  اأحد  ا�صتدعاء  اأو  �صطورة،  الأ

�صطورة، اأو يكون اخلطاب موجها اإىل  تكون حديثا عن الأ

املتكلم يف  يكون  قد  كما  عليها،  يحيل  رمز  اأو  �صخ�صية 

الراوي  �صخ�صية  اأو  �صطورية،  الأ ال�صخ�صية  هو  الق�صيدة 

التي هي �صخ�صية ال�صاعر. 

�شطورية:  1 / 4 – ا�شتدعاء ال�شخ�شية الأ

�صطوري واآلياته  قبل احلديث عن مو�صوعات التنا�ض الأ

�صطورية  �صماء الأ �صارة اإىل اأن الأ امل�صتخدمة، ل بدَّ من الإ

ترتكز  معها،  التنا�ض  يتم  التي  �صاطري  والأ امل�صتدعاة، 

�صاطري، هما نوع دال على معنى، من  على نوعني من الأ

يتمثل  �صا�صية،  الأ ن�صانية  الإ الوجودية  التجربة  معاين 

يف املوت والبحث عن اخللود لقهره، والتحرر من ق�صوة 

ومرارة ال�صعور به، ونوع يدل على تلك الثنائيات املعربة 

عن العالقة الدرامية املتوترة، يف تلك التجربة الوجودية، 

كثنائيتي احلب واحلرب واملوت واخللود، وجتدد احلياة 

موات ال�صفلي.  وقيامتها، عرب �صعود رموزها من عامل الأ

وهنا تربز كثافة ا�صتخدام اآلية ا�صتدعاء تلك ال�صخ�صيات 

كرموز  املعنى،  هذا  على  الدالة  ورمزيتها  �صطورية،  الأ

ع�صتار واإنانا ومتوز. يف هذا امل�صتوى من التنا�ض يكون 

اخلطاب حديثا عن تلك ال�صخ�صية، اأو يكون حديثا معها، 

يف حني يجمع تنا�ض التاألف الذي تظهر فيه جامعا بني 

�صطورية امل�صتدعاة،  ال�صفات القدمية لتلك ال�صخ�صيات الأ

اأو  املعا�رش،  الواقع  عن  تعرب  التي  اجلديدة  وال�صفات 
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ية جديدة، يقدمها الن�ض لتلك ال�صخ�صيات.  حتمل روؤ

�صطورية امل�صتدعاة  يف الق�صائد التي متثل ال�صخ�صية الأ

حمور الق�صيدة يربز ا�صم ال�صخ�صية يف عنوان الق�صيدة، 

العنوان  ويجعل  القارئ،  عند  التوقع  اأفق  يف  يوؤثر  ما 

مبثابة مفتاح تاأويلي يقوم بتعيني طبيعة الن�ض وت�صكيل 

بوؤرته الدللية. وياأتي يف مقدمة الرموز التي ت�صتدعيها 

ق�صائد ال�صاعر رمزية �صخ�صية اأنات الكنعانية التي يعرب 

ح�صورها املكثف، عن ق�صيتني هامتني، اأولهما اأن هذه 

قدم للمنطقة،  �صطورة متثل جزءا من الرتاث الثقايف الأ الأ

لية من  وللح�صارات التي قامت فيها، ولذلك فاإن هذه الآ

الغائب،  �صطوري  الأ ن�صها  با�صتدعاء  تكتفي  ل  التنا�ض 

احل�صاري  التاريخ  ذلك  ا�صتدعاء،  اإىل  ذلك  تتجاوز  بل 

للذات  التاريخي  الوجود  عمق  على  يدلل  الذي  القدمي 

جتدد  التي  ال�صاعر  ذات  وهي  الق�صيدة،  يف  تتكلم  التي 

عن  للدفاع  الرثي  املوروث  هذا  مع  وتفاعلها،  ات�صالها 

وجودها، وتاريخها احل�صاري يف وجه حماولت املحتل 

وتزييف  وطم�صه  الوجود  هذا  على  للق�صاء  �رشائيلي  الإ

حقيقته من جهة، ومن جهة اأخرى لتوظيف البعد الدرامي 

الذي تنطوي عليه حكايتها، من خالل جدلية العالقة بني 

لتلك  املتوتر،  الدرامي  املجال  لذلك  املولِّدة  الثنائيات 

التي  �صطورية  الأ لل�صخ�صية  الرمزي  املعنى  اأو  احلكاية 

حيث  اأنات،  اأطوار  ق�صيدة  يف  كما  ها،  ا�صتدعاوؤ يجري 

تتحد فيها ثنائية الرمز واملعنى ال�صدرّية، التي يعرب عنها 

ال�صاعر من خالل ا�صتخدام اجلنا�ض الناق�ض : 

وق�صيدتي زبد اللهاث و�رشخة احليوان

عند �صعوده العايل

وعند هبوطه العاري 

 �ض 88.
)3(

اأنا اأريدكما معا حبا، وحربا يا اأنات

اإىل  جمال  الإ من  ينتقل  اأنات  اإىل  حديثه  يف  ال�صاعر  اإن 

الطويل،  غيابها  من  يتحدث عن خوفه  عندما  التف�صيل، 

نه  �صطورة لأ ال�صفلي، كما تقول الأ اإىل العامل  بعد نزولها 

مع طول الغياب. قد تظهر الهات جديدة متحو ح�صورها، 

يف ذاكرة النا�ض الذين يتكلم ال�صاعر با�صمهم، م�صتخدما 

بالفعل.  واملت�صل  املتكلمني  جماعة  على  الدال  ال�صمري 

عن  خالله  من  يعرب  كنائيا،  معنى  يحمل  واخلطاب 

اأجل  من  اخلا�صة،  اأ�صاطريهم  خللق  اليهود  حماولت 

احل�صور  واإلغاء  خمتلق  ووجود  ح�صاري  تاريخ  امتالك 

الكنعانية  للح�صارة  التاريخي  للوجود  والعميق  القدمي، 

ر�ض، وهويتها احل�صارية  التي متثل بداية تاريخ هذه الأ

الدالة على الوجود القدمي لل�صعب الفل�صطيني على اأر�صه. 

املعاين  ال�صخ�صية  هذه  ا�صتدعاء  يف  ال�صاعر  يوظف 

للتعبري عن ق�صايا معا�رشة مركبة،  �صطورة  الدللية لالأ

هوية  على  وال�رشاع  الوجود  مبو�صوع  يت�صل  ما  منها 

�صاطري  الأ هجرة  على  يدل  ما  ومنها  وتاريخها،  ر�ض  الأ

وانتقالها من ح�صارة اإىل اأخرى، ومن ثقافة اإىل اأخرى، 

�صطورة  الأ باعتبارها  الذي متثله  اخل�صب  معنى  على  اأو 

يف  والنبعاث،  املوت  اأ�صاطري  عنها  تولَّدت  التي  وىل  الأ

تلتها. وال�صاعر يجعل من هذه  التي  الب�رشية  احل�صارات 

الق�صيدة،  حمور  ي�صتدعيها  التي  �صطورية  الأ ال�صخ�صية 

ال�صعر  لغة  بني  العالقة  عن  يك�صف  البداية،  جملة  ومنذ 

املجازية  والبنية  اخليال،  م�صتوى  على  �صطورة  الأ ولغة 

اأفول  معنى  وعن  جمازا  �صطورة  الأ بو�صف  والرمزية، 

ما  وحياته  املعا�رش  ن�صان  الإ ثقافات  من  �صطورة،  الأ

جميع  على  تتوزع  �صطورية،  الأ ال�صخ�صية  هذه  يجعل 

حركات الق�صيدة، وت�صتغرقها كاملة : 

فيا اأنات 

ل متكثي يف العامل ال�صفلي اأكرث 

رمبا هبطت الهات جديدات علينا من غيابك 

وامتثلنا لل�رشاب 

فلرتجعي ولرتجعي اأر�ض احلقيقة والكناية 

اأر�ض كنعان البداية 

اأر�ض نهديك امل�صاع. 

 
)4(

واأر�ض فخذيك امل�صاع، لكي تعود املعجزات اإىل اأريحا

�ض89. 

بال�صم  ال�صخ�صية  تلك  ي�صتدعي  ال�صاعر  كان  واإذا 

خالل  من  ي�صتدعيها  اأخرى  ق�صائد  يف  فاإنه  ال�رشيح، 

معناها الرمزي الذي يتمثل يف رمزية القمر، باعتبار اأن 

نوثة، كما  اآلهة الأ �صطورة القدمية  القمر كان ميثل يف الأ

اأنانا(  )حليب  عنوان  حتمل  التي  الق�صيدة  يف  احلال  هو 

رب ال�صماء واخل�صوبة. يحمل هذا العنوان دللة جزئية، 

ا�صم  ذكر  وجاء  مومة،  والأ اخل�صوبة  معنى  على  تدل 

بو�صف  العنوان،  يف  امل�صتدعاة  �صطورية  الأ ال�صخ�صية 

تدور حولها،  التي  الق�صيدة  ت�صكل حمور  ال�صخ�صية  تلك 

اإذ ان الق�صيدة التي تكون ال�صخ�صية امل�صتدعاة حمورها، 

وتظهر  العنوان.  يف  ال�صخ�صية  ا�صم  ذكر  يتم  ما  غالبا 

�صطورة يف  ية املعا�رشة التي يقدمها ال�صاعر لتلك الأ الروؤ

ذلك احلوار الذي يقيمه معه، حماول فيه اأن ينهي اجلدل 

�صاطري وتاريخها، والثقافات  امل�صتمر حول ملكية تلك الأ

التي اأبدعتها كما يدل على ذلك املعنى الظاهر للق�صيدة، 

الدائر  ال�رشاع  على  يدل  امل�صمر،  معناها  اأن  حني  يف 
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�صاطري،  الأ تلك  فيها  ن�صاأت  التي  ر�ض  الأ ملكية  حول 

املا�صي  يف  واحل�صاري  التاريخي  احل�صور  عمق  وعلى 

يتم  هنا  ال�رشاع  اإن  �صاطري.  الأ تلك  اأبدع  الذي  لل�صعب 

على امل�صتوى الثقايف وفيه يحاول ال�صاعر اأن يدافع عن 

وجوده وهويته وتاريخه احل�صاري القدمي اإزاء حماولت 

لكي  ملكيته  وادعاء  الرتاث،  ال�صطو على هذا  ال�صهيونية 

عريقا  تاريخيا  وح�صورا  ح�صارية،  هوية  نف�صها  متنح 

ت�صتند يف دعاواها على مقولت، ل تكتفي  اأنها  ل�صيما 

مل�رشوعها  خدمة  وامل�صتقبل  احلا�رش  مب�صادرة  فيها 

املا�صي  مل�صادرة  ت�صعى  بل  فل�صطني،  يف  الحتاليل 

خمتلقني.  وتراثا  وجودا  نف�صها  ملنح  حقيقته  وتزييف 

الراوي على اخلطاب خمت�رش هذا اجلدل  ويهيمن �صوت 

املزيفة، وحترير  اأقنعتها  �صطورة، من  الأ تلك  عرب جتريد 

ذاكرتها القدمية من اإرث املا�صي الدموي الثقيل، ومنحها 

وال�صاعر  واحلياة.  والفرح  واحلب  للجمال  جديدة  معاين 

�صيلة،  �صطورة معانيها الكبرية والأ الذي يريد اأن يعيد لالأ

�صطورة من  الأ اأن يجرد تلك  العودة،  يريد من خالل هذه 

اأقنعتها التي األب�صها اإياها اليهود، بعد اأن ادعوا ملكيتها، 

مينحوا  لكي  اأبدعتها،  التي  هي  اآلهتهم  جعلوا  اأن  بعد 

ر�ض بعدا عميقا.  وجودهم احل�صاري القدمي على هذه الأ

�صاطري يهدف اإىل ا�صتعادة تلك املعاين  اإن ا�صتدعاء تلك الأ

وروحية  وجودية  دللت  من  حتمله  وما  لها،  �صيلة  الأ

وجمالية �صامية، تك�صف عن القيم الكبرية لتك احل�صارة 

األب�صها  ما  اأبدعتها خميلتها على خالف  التي  الكنعانية 

اإياه اليهود فيما بعد، وبذلك فاإن تنا�ض ال�صاعر مع تلك 

التاريخي  الوجود  عمق  عن  دفاعا  ميثل  ل  �صطورة،  الأ

ي�صكل  بل  وح�صب،  الفل�صطيني  ن�صان  لالإ واحل�صاري 

ن�صانية اجلميلة والكبرية،  ا�صتعادة لدللتها ومعانيها الإ

مع  واحلية  العميقة  العالقة  تلك  ح�صور  على  وتاأكيدا 

اجلمال واحلب والطبيعة: 

واإن كان ل بد من قمر فليكن عاليا... عاليا

ومن �صنع بغداد ل عربيا ول فار�صيا 

لهات من حولنا... وليكن خاليا ول تدعيه الآ

من الذكريات وخمر امللوك القدامى 

لنكمل هذا الزفاف املقد�ض... نكمله يا ابنة 

بديِّ هنا يف املكان الذي نزلته القمر الأ

�ض56.
)5(

فلة ر�ض من �رشفة اجلنة الآ يداك على طرف الأ

اإن قدم هذا الرمز، يجعل رمزية اأنات اأكرث جت�صيدا ملعاين 

خالل  من  عنها  يعرب  اأن  ال�صاعر،  يحاول  التي  التجربة 

ا�صتدعاء هذه الرموز، واأ�صاطريها يف ق�صائده املختلفة. 

وبدل من اأن يكون حديث ال�صاعر يف هذه الق�صائد حديثا 

ال�صاعر  خطاب  يتخذ  �صطورية،  الأ ال�صخ�صية  تلك  مع 

ن)ال�صاعر ينطلق يف  بعدا اآخر، يتوجه فيه اإىل القارئ، لأ

الدرامي  ال�صاعر  منظور  من  ال�صخ�صية  ق�صيدة  تكوين 

ية مو�صوعية،  الغنائي انطالقا من روؤ ال�صعر  الكامن يف 

ن الذات ان�صانية ومبدعه،  ومن درامية خارجية....ذلك لأ

واإمنا  التجربة،  اأو  الدرامي  املوقف  �صاحب  هو  لي�ض 

يتب�رش  مو�صوعا  لتكون  ا�صتدعاها،  التي  ال�صخ�صية 

وياأتي  �ض43.   
)6(

عليه( ق�صيدته  ويبني  ويتاأمله  فيه، 

الدرامي  الغنائي  الت�صخي�ض  لبوؤرة  اجلزئي  التوظيف 

املعنى  عن  تعبريا  الق�صائد  من  جمموعة  يف  املتكرر 

ت�صتدعيها  التي  املوحية،  اجلمالية  ودللته  الرمزي، 

طبيعة التجربة املقدمة يف ق�صائد الديوان، حيث ي�صكل 

�صا�ض الذي  مو�صوع احلب، والعالقة مع املراأة املحور الأ

تدور حوله ق�صائد ال�صاعر، حماولة اأن ت�صتح�رش معانيه، 

ن�صاين  واأبعاده العميقة يف الوجدان اجلمعي، والوجود الإ

ي�صتدعي  الذي  وال�صاعر  وىل.  الأ الوجود  هذا  بدايات  منذ 

تلك املعاين الرمزية بكثافة وا�صحة، ي�صتدعيها من خالل 

�صطورة  �صورتها الرمزية واملجازية التي اتخذتها يف الأ

ية ال�صعرية  القدمية، واأ�صبحت مرتبطة بها بفعل تلك الروؤ

احل�صي  والقمر،  املراأة  بني  وحدَّت  التي  �صطورة  الأ يف 

واخليايل)قمر اأنثوي مللء الفراغ - قمر الديانات القدمية 

– قمر تعلقه اأنات– القمر املحلق حول �صورته– اإن م�صها 
لأ يف يد امراأة(.  قمر �صاحت اأنا القمر – يدلني قمر تالأ

�صطورة قرابة املجاز والتخييل. ولعل  تقوم بني ال�صعر والأ

�صطورة التي ي�صتدعيها ال�صاعر، متثل  �صخ�صية اأنات يف الأ

مر  الأ واخل�صب،  اجلمال  لقيم  العالية  الرمزية  املعاين 

�صطورة  الأ هذه  ملكية  على  تختلف  ال�صعوب  جعل  الذي 

تبقى  حني  يف  خمتلفة  اأ�صماء  لها  وتقدم  واأ�صولها، 

�صطوري  الأ املعنى  وينبع  متقاربة.  ودللتها  حكايتها 

ثنائية  بني  القائم  التوتر  من  �صطورة  الأ لهذه  الدرامي 

احلب  الرمزيني،  بعديها  بني  العالقة  جدلية  اأو  الدللة، 

واحلرب اللذين تنطوي عليهما رمزية اأنات، مما مينحها 

التج�صد  العالقة بني  امل�صتمدة من جدل  املعنى  �صاعرية 

واملدلول والتخييل. لكن خطاب الع�صق عند ال�صاعر يعود 

اإىل �صيغته ال�صابقة التي يتحدث فيها عن تلك ال�صخ�صية، 

بعد اأن كان يتحدث اإليها كا�صفا عن معاين تلك العالقة، 

باعتبار  واملو�صوع،  والذات  �صطورة  والأ ال�صعر  بني 

وللغة  ن�صاين،  الإ للتخييل  ول  الأ النبع  متثل  املراأة  اأن 

تنطوي  املراأة  جعلت  التي  �صطورة  الأ يف  وىل  الأ املجاز 
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التي  ال�صدِّية  الثنائية  تلك  على  ومعانيها،  �صورتها  يف 

متنحها ذلك البعد الدرامي الغريب : 

ال�صعر �صلمنا اإىل قمر تعلقه اأنات 

على حديقتها 

لع�صاق بال اأمل ومت�صي 

يف براري نف�صها امراأتني ل تت�صاحلان

هناك. امراأة تعيد املاء للينبوع 

 �ض87.
)7(

وامراأة توقد النار يف الغابات 

�صطورة ي�صتدعي �صخ�صية اأ�صطورية  ويف تنا�ض اآخر مع الأ

اأخرى، ترمز لدورة الطبيعة املتحولة مع دورة الف�صول، 

اإله  �صخ�صية  هي  ال�صاعر  ي�صتدعيها  التي  وال�صخ�صية 

�صطورة الكنعانية، لكن اخلطاب يف  اخل�صب اأدوني�ض، يف الأ

هذه الق�صيدة بدل من اأن يكون حديثا)منولوجا( مع تلك 

�صطورية، جنده يتجه من الراوي اإىل القارئ،  ال�صخ�صية الأ

فيكون حديثا عن تلك ال�صخ�صية، ومعاين رمزيتها ولي�ض 

معنى  مع  متالزما  احلب  معنى  يظهر  هنا  اإليها.  حديثا 

وتولِّد  �صطورة،  الأ تلك  عنه  تتحدث  الذي  واملوت  الفداء 

من خالله املعنى الدرامي، املتوتر للحياة والوجود، عرب 

ثنائية املوت واحلياة، واحلب والفداء املتمثل يف العالقة 

�صطورية، وبني  بني الدال واملدلول يف هذه ال�صخ�صية الأ

الدم  مفردة  تاأخذ  التي  واحلا�رش  املا�صي  الزمن  اأبعاد 

ودللتها  التجربة  واقع  يعك�ض  خمتلفا  معنى  فيهما، 

معانيها  وتوظيف  �صطورة،  الأ م�صمون  يف  التحول  مع 

يديولوجية :  التاريخية والأ

نزف احلبيب �صقائق النعمان 

ال�صعب  املخا�ض  وجع  من  ال�صفح  �صخور  فا�صفرت 

واحمرت

و�صال املاء اأحمر 

يف عروق ربيعنا 

اأوىل اأغانينا دم احلب الذي 

�صفكته اآلهة 

 �ض 46.
)8(

واآخرها دم �صفكته اآلهة احلديد 

بعد  الثانية  املرتبة  يف  غريقية  الإ �صطورة  الأ تاأتي 

اأ�صماء  وتاأتي  ا�صتدعائها  حيث  من  ال�رشقية  �صطورة  الأ

�صطورية  �صماء الأ بنلوبي وهيلني ونر�صي�ض يف طليعة الأ

وغالبا  ال�صاعر،  ق�صائد  يف  ها  ا�صتدعاوؤ يجري  التي 

الرموز  تلك  عن  حديثا  الق�صيدة  يف  احلديث  يكون  ما 

موجها  اخلطاب  يكون  كما  اإليها،  موجها  حديثا  ولي�ض 

ا�صتدعاء  ينم  حيث  الرموز  تلك  اإىل  ولي�ض  القارئ  اإىل 

ال�صخ�صية من خالل ال�صفة اأو املعنى الرمزي الذي حتمله 

�صطورية، وميثل ا�صتدعاء �صخ�صية بنلوبي  يف احلكاية الأ

ها  ا�صتدعاوؤ ياأتي  حيث  الق�صيدة  من  جزءا  الق�صيدة  يف 

من قبل �صخ�صية الغريب التي تتوىل الكالم يف الق�صيدة 

دون اأن تذكرها بال�صم ال�رشيح، واإمنا من خالل �صفتها 

ما يدل على ح�صورها اجلزئي يف الق�صيدة : 

من غزلت قمي�ض 

ال�صوف وانتظرت اأمام البيت 

اأوىل باحلديث عن املدى 

مل : املحارب مل يعد. اأو وبخيبة الأ

 �ض100. 
)9(

لن يعود 

الق�صيدة،  من  جزء  يف  ياأتي  بنلوبي  ا�صتدعاء  كان  واإذا 

فاإن  والزمن،  الغياب  واحتمال  ال�صرب  قوة  على  للدللة 

تظل  الذي  املحور  وت�صكل  الق�صيدة،  ت�صتغرق  هيلني 

الق�صيدة تدور حول حمورها. كما يكون اخلطاب حديثا 

الق�صيدة  يف  الراوي  يتوىل  عندما  اإليها  وحديثا  عنها، 

حيث  الغائب،  ب�صمري  الغريب  �صخ�صية  عن  احلديث، 

الغريب  الكينونة بني  م�صتوى  العالقة على  يتج�صد جدل 

وهيلني، وتظهر رمزية املراأة باعتبارها متثل رمز احلياة 

واجلمال، الذي جتعله اأحالمنا رمزا ل�رشاع احلياة الدامي، 

ن كل طرف يدرّعي  الذي ي�صم مراحل التاريخ املختلفة، لأ

اأجل  من  حرب  هي  خر  الآ �صد  يخو�صها  التي  حربه  اأن 

احلياة، وبذلك تتكثف البوؤرة الدللية ملعناه الرمزي، وما 

الذي  املا�صي،  املعنى من  ترحل  توتر يحمله  تولِّده من 

التجربة  زمن  الذي هو  احلا�رش  اإىل  �صطورة،  الأ زمن  هو 

املعا�رشة، التي يعرب عنها اخلطاب يف هذه الق�صيدة، من 

ال�رشيح،  با�صمه  �صطوري  الأ الرمز  هذا  ا�صتح�صار  خالل 

ن، واإن كان الراوي يكتفي بنقل  واحلديث عنه واإليه يف الآ

ما يقوله الغريب لهيلني : 

ويقول الغريب لهيلني : ينق�صني

نرج�ض كي اأحدَّق يف املاء 

ماءك يف ج�صدي. حدقي اأنت 

هيلني يف ماء اأحالمنا.... جتدي امليتني على

 �ض127. 
)10(

�صفتيك يغنون ل�صمك 

واأنكيدو  جلجام�ض  �صخ�صيتي  ا�صتدعاء  وياأتي 

الق�صيدة باعتبارهما ميثالن  �صطوريتني يف جزء من  الأ

حمورا  املالزمة  اخللود  عن  والبحث  املوت  فكرة  مع 

جزاء اأن تعرب عنها.  م�صاعدا، حتاول الق�صيدة يف هذه الأ

اأنكيدو، يف  اإىل  ال�صاعر  التنا�ض يتوجه خطاب  ويف هذا 

منولوج يعرب فيه عن ن�صوب اخليال الذي منه ولدت تلك 

ن�صان  �صاطري الب�رشية بفعل التبدل الذي طال حياة الإ الأ
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�صيطرت  اأن  بعد  �صياء  والأ بالعامل  وعالقته  املعا�رش 

ال�صعرية  ية  الروؤ تلك  وانتفت  والنفعية  املادية  العالقات 

ال�صحر  من  معنى  احلياة  متنح  كانت  التي  �صطورية  والأ

عن  عاجزا  ن�صان  الإ جعل  الذي  مر  الأ املثرية  والغرابة 

القدمية  �صاطري  الأ تلك  اإغناء  اأو  اجلديدة،  اأ�صاطريه  اإبداع 

ن�صان، وترثي وجوده :  التي كانت تغذي حياة الإ

والقلب مهجور كبئر جفَّ فيها املاء فات�صع ال�صدى

الوح�صيرّ : اأنكيدو خيايل مل يعد 

 �ض81. 
)11(

كمل رحلتي  يكفي لأ

وي�صتدعي �صخ�صية جلجام�ض يف ق�صائد خمتلفة، يكون 

منولوج  �صكل  على  ياأتي  اأو  عنها،  حديثا  اخلطاب  فيها 

بفكرة  الق�صيدة  من  جزء  يف  ه  ا�صتدعاوؤ ويرتبط  معها. 

البحث  اخلائبة يف  ن�صان  الإ واحلديث عن جتربة  املوت، 

على  ال�صاغط  املوت  �رشط  من  والتحرر  اخللود،  عن 

وعيه. حيث ياأتي هذا ال�صتدعاء من خالل �صيغة ال�صوؤال 

التي ينطوي عليها خطاب ال�صاعر معربا عن تلك احلرية 

وال�صعور املرير بق�صوة التجربة التي تهج�ض بهذا الوعي 

العابر للزمان واحلا�رش يف جتليها اجلمايل:

من  املحروم  جلجام�ض  من  بداع  الإ تنا�صخ  ن�صتطيع  هل 

ع�صب اخللود

 �ض 429. 
)12(

ومن اأثينا بعد ذلك؟ 

ويكون  �صطورة،  الأ تلك  يف  اأنليل  رمزية  ي�صتدعي  كما 

�صوت ال�صاعر هو املهيمن على اجلزء الذي ي�صتدعي فيه 

تلك  مع  يجريه  الذي  احلوار  خالل  من  ال�صخ�صية،  تلك 

يكتفي  اإذ  ال�رشيح،  بال�صم  يذكرها  اأن  دون  ال�صخ�صية، 

يخ�رش  وجعلته  جلجام�ض  مع  احلية  لعبته  الذي  بالدور 

ع�صبة اخللود عندما �رشقتها احلية منه اأثناء نومه : 

ل تقتلينا مرة اأخرى

فاعي قرب دجلة ول تلدي الأ

واتركينا

هو  والهواء  خ�رشك،  فرب  خ�رشك،  غزلن  على  ن�رشي 

 �ض479. 
)13(

املقام 

التي  القدمية  �صطورة  الأ ملعنى  بقلب  ال�صاعر  ويقوم 

ت�صيب  التي  الزلزل  ظاهرة  بني  تربط  والتي  ي�صتدعيها 

بنقلها  ويقوم  قرنيه،  على  يحملها  الذي  والثور  ر�ض،  الأ

اآخر عندما يتعب. ويف هذا ال�صتدعاء لتلك  اإىل  من قرن 

اإىل  ر�ض  الأ من  املعنى  بنقل  ال�صاعر  يقوم  �صطورة،  الأ

ر�ض  املراأة، من خالل التداخل يف املعنى الرمزي بني الأ

من  جزء  يف  يتم  ال�صتدعاء  هذا  كان  وملا  واملراأة. 

عن  حديثا  يكون  الراوي/ال�صاعر  حديث  فاإن  الق�صيدة، 

ن معا نظرا لتداخل املجال  �صطورة، وعن املراأة يف الآ الأ

التي متثلها  املعاين  اإثراء  بغية  بينهما  والرمزي  الدليل 

من  جتعل  واقعية  فوق  متعالية  �صفات  ومنحها  املراأة، 

�صورتها اأكرث ده�صة و�صحرا وفتنة: 

�صيدة املديح �صغرية، ل عمر يخد�ض وجهها، ل ثور

يحملها على قرنيه

 
)14(

هي اأح�صانها  يف  وتنام  نف�صها،  يف  نف�صها  حتمل 

�ض396.

�شطورة: 2 / 4 – قناع الأ

قناع  من  اأكرث  القناع  ق�صيدة  يف  ال�صاعر  ي�صتعري 

ل�صخ�صيات اأ�صطورية، ويف مقدمة تلك ال�صخ�صيات تاأتي 

يف  ل�صيما  البابلية،  �صطورة  الأ يف  جلجام�ض  �صخ�صية 

الق�صيدة/الديوان)جدارية حممود دروي�ض( التي ت�صتغرق 

الوجودية  باأبعادها  ال�صاعر  عا�صها  التي  املوت  جتربة 

ا�صتخدام  ي�صتمد  حيث  والثقافية  والروحية  ن�صانية  والإ

خالل  من  والدللية،  الفنية  قيمته  ال�صخ�صية  هذه  قناع 

�صطورة،  الأ عليه  تنطوي  الذي  املتوتر  الدرامي  البعد 

اأو التجربة التي تعرب عنها.  والتي تلبي حاجة الق�صيدة 

فال�صاعر يف تكوين هذا القناع)ينطلق من منظور ال�صعر 

ذاتية  ية  روؤ ومن  الدرامي..  ال�صعر  يف  الكامن  الغنائي 

نه ينفتح يف جتربة  ومن درامية داخلية- غنائية ذلك لأ

يا الداخلية املوؤ�ص�صة لق�صيدة القناع على ال�صخ�صية  الروؤ

باعتبارها مو�صوعا خارجيا مفارقا. بل باعتبارها ذاته 

خرى اأو اأناه املغاير الذي يتفاعل معه لينتج عرب هذا  الأ

تت�صكل  ذلك  ويف  �ض43.   
)15(

اخلا�ض(  قناعه  التفاعل 

البوؤرة الدينامية للتوتر الدرامي الذي يك�صف عنه احلوار 

و�صخ�صية  القناع،  �صخ�صية  بني  الدرامي  املنولوج  اأو 

املفارق  العن�رش  وا�صتدعاء  ت�صتدعيها،  التي  انكيدو 

م�صتواها  يحمل  التي  �صطورة  الأ تلك  يف  والرتاجيدي 

الظاهر �صخ�صية القناع، يف حني يحمل باطنها �صخ�صية 

م�صتوى  على  ال�صخ�صيتني  بني  الت�صال  ويقوم  ال�صاعر. 

جتربة  يف  املتمثل  ن�صاين  الإ لل�رشط  املاأ�صاوي  املعنى 

د بني دللة التجربتني القا�صيتني، حيث  املوت التي توحِّ

يح�رش البعدان الزمنيان املا�صي واحلا�رش داخل القناع 

لكي ي�صكل البعد الدرامي والكثافة الرمزية، لهذا التداخل 

تلك  يف  مقطع  من  اأكرث  يف  ال�صخ�صيتني  بني  والتمازج 

تظهر  اأن  فنيا  لها  ال�صاعر  اختار  التي  الق�صيدة/الديوان 

من خالل حوار درامي بني �صخ�صية القناع، وال�صخ�صية 

التقنع  هذا  ملنح  ي�صتدعيها  التي  خرى  الأ �صطورية  الأ
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ق  تعمِّ التي  والرمزية  والدرامية  املو�صوعية  من  درجة 

اإذ يك�صف احلديث  املاأ�صاوي،  لق�صوة �رشطنا  اإدراكنا  من 

التداخل يف  اأنكيدو عن  اإىل  القناع  الذي تقدمه �صخ�صية 

التوتر  الفاجع. ومما يزيد من  ال�صورة واحلالة وامل�صري 

اأن احلوار يك�صف اللتبا�ض يف ال�صورة، لي�ض بني القناع 

خرى، مما يوؤدي  وال�صاعر، بل بني القناع وال�صخ�صية الأ

اإىل ارتفاع درجة كثافة القناع : 

هات الدمع اأنكيدو وليبكي امليت فينا 

ن  احليَّ من اأنا؟ من ينام الآ

اأنكيدو؟ اأنا اأم اأنت؟ 

ظلمتك حني قاومت فيك الوح�ض 

بامراأة �صقتك حليبها، فاأن�صت 

وا�صت�صلمت للب�رشي 

�ض 83. 
)16(

؟  ق بي وعد من حيث متَّ اأنكيدو وترفَّ

قناع  ال�صاعر  ي�صتعريها  التي  خرى  الأ قنعة  الأ ومن 

عليه  تنطوي  ملا  نظرا  غريقية،  الإ �صطورة  الأ يف  اأوديب 

امل�صائر  يف  جتلت  درامية  كثافة  من  ال�صخ�صية،  تلك 

تلك  انتهت  التي  حياتها  م�صارات  ر�صمت  التي  قدار  والأ

النهاية الدرامية املاأ�صاوية. وال�صاعر يف ا�صتخدامه لذلك 

القناع ميار�ض )الت�صخي�ض الدرامي املوؤ�ص�ض لقاعدة تبنيِّ 

انحراف منظور القناع عن املنظور العام والتي تك�صف عن 

 �ض 54. ويتجلى البعد الدرامي 
)17(

خ�صو�صيته وفرادته(

احلمولت  القناع من خالل  �صخ�صية  عليه  تنطوي  الذي 

�صيلة، وما تولرّده من كثافة رمزية  الفكرية وال�صعورية الأ

وغنائية درامية، تظهر يف ثنائية ال�صخ�صية العارفة، مبا 

اأ�صبحت متثله حياتها من حقائق ماأ�صاوية مفزعة بعد 

احلاجة  فوق  تعاليها  تعلن  الق�صيدة  بداية  كانت يف  اأن 

ميتلكها،  التي  القوة  بتفوق  ال�صعور  بفعل  املعرفة،  اإىل 

جت�صده  واأن  انت�صارات،  من  حتققه  اأن  ا�صتطاعت  بعدما 

يف  تكمن  القدمي  القناع  هذا  اأهمية  اإن  خارقة.  قوة  من 

اإدراكنا مبا ينطقه يف  ليعمق  املا�صي  اإىل  كونه)يقودنا 

ق من ثم اإدراكنا  ق اإدراكنا للحا�رش عمَّ احلا�رش، فاإذا عمَّ

الداخلية  الدراما  بفعل  وكذلك  �ض124   
)18(

للما�صي(

�صطورة، التي  الغنائية، التي متتلكها هذه ال�صخ�صية يف الأ

يتعالق معها ال�صاعر، باعتبارها �صخ�صيته الثانية، التي 

ين�صئ منها قناعه يف هذه الق�صيدة : 

مل ينج مني طائر اأو �صاحر اأو امراأة 

العر�ض خامتة املطاف ول �صفاف 

لقوتي وم�صيئتي قدر. �صنعت األوهتي 

بيدي واآلهة القطيع مزيفه �ض66 

.............

اأنا زوج اأمي 

وابنتي اأختي 

 �ض70. 
)19(

وتختي مثل عر�صي اأوبئه 

�صطورة،  ول يكتفي ال�صاعر با�صتدعاء �صخ�صية اأنانا يف الأ

القناع  ينفتح  حيث  ب�صوتها،  ويتكلم  قناعها  يرتدي  بل 

رمزا،  نف�صه  من  جاعال  عنها  يعرب  جديدة،  جتربة  على 

ومن القناع رامز له ميتلك قوة احل�صور املغيبة حل�صور 

ال�صاعر عن �صطح القناع، يف الوقت الذي يكمن ح�صوره 

عالقة  من  والقاع،  ال�صطح  بني  ما  على  القناع  قاع  يف 

املزجي(  الدرامي  الغنائي  الت�صخي�ض  عرب)بوؤرة  تت�صكل 

تك�صف  الذي  ال�صعري،  والتوتر  الرمزية  للكثافة  املولدة 

عنه ال�صورة ال�صتعارية :

نثويرّ وتتبعني دورة القمر الأ

فتمر�ض جيتارتي وترا

 �ض 64. 
)20(

وترا 

3 / 4 – اآلية المت�شا�ش والتذويب :

العالقة  والتذويب يف  المت�صا�ض  اآلية  ا�صتخدام  يتكثف 

النبعاث  اأ�صطورة  ومع  عامة،  ب�صورة  �صطورة  الأ مع 

يف  وال�صاعر  خا�صة.  ب�صورة  واملوت  واخل�صب  والتجدد 

حدودها  وحمو  �صطورة،  الأ بتذويب  يقوم  امل�صتوى  هذا 

به  تتميز  مما  م�صتفيدا  ق�صائده  يف  وامت�صا�صها 

بنية  من  �صياء  والأ الطبيعة  اإىل  يتها  روؤ يف  �صطورة  الأ

يف  م�صتخدمة  اأن�صنتها  خاللها  من  حتاول  ا�صتعارية، 

ويف  عليها.  الروح  �صفاء  لإ والتج�صيد  الت�صخي�ض  ذلك 

الراوي/  �صوت  ليظهر  �صطورة  الأ تختفي  الق�صائد  هذه 

الرمزية  الدللية  ال�صاعر، بدل منها، حيث يظهر توظيف 

ية معا�رشة،  �صطورة، انطالقا من روؤ والبنية ال�صعرية لالأ

يعرب من خاللها ال�صاعر عن العالقة الروحية مع الطبيعة 

والوجداين  الروحي  العمق  تعك�ض  باعتبارها  ر�ض،  والأ

�صيلة التي متثل عالمة ثقافية بارزة من  لهذه العالقة الأ

�صطوري للمنطقة. اإن ال�صاعر  عالمات املوروث الثقايف الأ

�صطوري، وما ي�صتدعيه من  الذي ميت�ض ذلك املوروث الأ

ية ا�صتعارية ل ي�صعى  ف�صاء تخييلي، ويك�صف عنه من روؤ

ال�صورة، وما تختزنه من عمق  اإىل توظيف جمالية تلك 

ر�ض من خالل  رمزي موحي، بل يعرب عن الرتباط بالأ

هذا العمق الروحي وجتلياته املجازية وال�صتعارية التي 

ر�ض  تدلل على العمق الثقايف والتاريخي للعالقة مع الأ

التي يجري �رشقتها وانتزاعها منه، حتت غطاء من ذرائع 
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وادعاءات مزعومة : 

ر�ض تبدو من هنا  اإن الطبيعة كلها روح، واإن الأ

ندبا لتلك الرع�صة الكربى، وخيل الريح مركبة 

 �ض86. 
)21(

لنا 

�صطوري  الأ للمورث  والتذويب  المت�صا�ض  اآلية  وتظهر 

املوت  باأ�صاطري  اخلا�ض  والفينيقي  والكنعاين  البابلي 

ا�صتدعاء  من  وبدل  احلياة.  وقيامة  والتجدد  والنبعاث 

�صاطري التي  �صطورية املعروفة يف تلك الأ ال�صخ�صيات الأ

املعا�رش،  العربي  ال�صعر  يف  بكثافة  رمزيتها  ا�صتخدمت 

لية مع  يحاول ال�صاعر اأن يكون التنا�ض، من خالل هذه الآ

�صاطري، وما توحي به من معان  املعنى الرمزي لتلك الأ

معا�رشة،  مو�صوعات  عن  خاللها  من  يعرب  ودللت، 

ر�ض والعالقة احليرّة واملتجددة التي  ترتبط مبو�صوع الأ

ن�صان الفل�صطيني معها. وي�صتخدم ال�صاعر  يظهر توحد الإ

البالغي  امل�صتوى  والت�صبيه يف هذا  ال�صتعارية  ال�صورة 

د بني املراأة،  للن�ض، حيث يظهر املعنى الرمزي الذي يوحِّ

ر�ض، وال�صجر  بو�صفها رمز اخل�صب والولدة والتجدد والأ

الدال على القوة واخل�رشة الدائمة، 

مما يخلق م�صتوى من الرتاكب الدليل يف الق�صيدة التي 

عنها،  التعبري  ال�صاعر  يريد  التي  التجربة  على  تنفنح 

خالل  من  الدال،  الرمزي  لفعله  منتجا  الرمز  ويجعل 

الدالة على ال�صتمرارية  ا�صتخدام �صيغة الفعل امل�صارع 

احلية  ملعانيها  مولدٍة  مل�صهدية  وامُل�صكِلة  احلركة،  يف 

والرثية: 

اآذار طفل ال�صهور املدلل 

اآذار يندف قطنا على �صجر 

اللوز

اآذار يومل خبيزة لفناء الكني�صة 

اآذار اأر�ض لليل ال�صنونو ولمراأة 

ت�صتعد ل�رشختها يف الرباري... ومتتد يف 

 �ض20. 
)22(

�صجر ال�صنديان 

ية التي مل تتوقف  ر�ض حمور هذه الروؤ لقد �صكلت ق�صية الأ

�صاطري  عند حدود امت�صا�ض املعاين الرمزية لن�صو�ض الأ

بعد  ومن  غنية  �صعرية  ية  روؤ من  تختزنه  وما  القدمية، 

ية  درامي، واإمنا جتاوزت ذلك اإىل اإعادة توظيف تلك الروؤ

ر�ض  �صطورة، مبا مينح عالقة ال�صاعر مع الأ ال�صتعارية لالأ

دللتها  والتاريخي  والروحي  الوجودي  امل�صتوى  على 

املتعددة  جتلياتها  ومن  العالقة  تلك  عمق  من  النابعة 

تكت�صبها  التي  ومالحمها  قيمتها  الهوية  تلك  مينح  مبا 

من هذا العمق الوجودي والثقايف املرت�صخ يف تاريخها 

البعيد، ومبا يجعل خطاب ال�صاعر بو�صفه ميثل ال�صمري 

احلي ل�صعب يغت�صب وجوده وتاريخه واأر�صه حتت ذرائع 

ودعاوى تاريخية ودينية عن�رشية حتاول جتديد �صرية 

الغابر  اليهودي  الوجود  اأ�صا�صه  على  قام  الذي  املا�صي 

حدث  من  وقائع  تروي  عندما  كتبهم  تف�صحه  والذي 

من تدمري وبط�ض طال حتى احليوان. لذلك فاإن توظيف 

�صطورة بعنا�رشها املختلفة تاأتي حماولة لتاأكيد هذا  الأ

ر�ض  ن�صان الفل�صطيني على هذه الأ العمق الثقايف لوجود الإ

وما يحمله ذلك الوجود من غنى ح�صاري واإن�صاين جت�صده 

�صطورة ودللتها املعربة واملوحية. وقائع تلك الأ
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ل رحيل ال�صاعر حممود دروي�ض دافعا اإ�صافيا لقراءة جتربته ال�صعرية  �صكرّ

واإن ظلرّت وتظُل مفتوحة على »اكت�صافات« جديدة تطلع  اكتملت  التي 

اجلمايل  فيها  باذخة  تعددية  على  انطوائها  ومن  ال�صاعرية.  غنى  من 

مثلما فيها الفني. دون اأن نغفل بالطبع كل تلك الف�صاءات الوجودية 

لت�صع  جميعا  امتزجت  والتي  ية.  احل�صرّ وحتى  والرتاثية  والفل�صفية 

القارئ  وعي  مع  ومتجدد  دائم  ا�صتباك  حالة  يف  الدروي�صية  الق�صيدة 

وذائقته اجلمالية.

را�شـــم املدهــــون

   �صاعر وكاتب فل�صطيني يقيم يف �صورية 

حممود دروي�ص رحل 

تاركا ق�صيدته اجلديدة مفتوحة

حمم�د دروي�ش..

ق�سيدته مفت�حة

على اكت�سافات

جديدة وا�ستباك

دائم مع

وعي القارئ



حممود  كتجربة  كربى  �صعرية  جتربة  عن  احلديث  يف 

�صارة اإىل مراحلها املتعدرّدة.  دروي�ض جند من ال�رشورة الإ

و«ق�صايا«  فنية  �صمات  منها  واحدة  كل  والتي حملت 

هم يف كل تلك املراحل  �صعرية ميرّزتها. وكان الطابع الأ

التطور العا�صف الذي اأخذته التجربة �صعودا. وبالذات 

ال�صتات  اأر�ض  منذ خروجه من فل�صطني. ووقوفه على 

احلياة  بواقع  ارتطام  من  الوقوف  ذلك  عناه  ما  بكل 

يف  الفل�صطيني  الوجود  اإ�صكالية  خ�ض  وبالأ العربية. 

غابة مت�صابكة من القوانني و«العادات« العربية. وهو 

ارتطام قفز بق�صيدة ال�صاعر من فردية عزفها على ناي 

حتالل  اأي مواجهة الإ الق�صية الواحدة و�صبه الوحيدة. 

والبالغة  ة  احلادرّ التناق�صات  جدلية  اإىل  املبا�رش. 

الع�صف حلياة عربية كانت ول تزال فل�صطني ت�صكل لها 

حتالل اإىل عناوين اأخرى كثرية هي  عنوانا يتجاوز الإ

وحقوق  وامل�صاواة  احلرية  ق�صايا  النهائي  املاآل  يف 

من  اأكرب  فل�صطني  من  جتعل  والتي  والتنمية.  ن�صان  الإ

م�صاحتها اجلغرافية. بل جتعلها و�صيلة اإي�صاح للماأزق 

العربي برمته.

قد  ال�صعرية  دروي�ض  جتربة  تطور  اأن  مالحظة  ميكن 

القراء  على  بها  اأطلرّ  التي  جمموعته  خالل  من  حتقق 

املرة  وهي  حزيران.  من  اخلام�ض  هزمية  بعد  العرب 

اأ�صوار  العربي خارج  للقارىء  التي ميكن معها  وىل  الأ

اإنها  لل�صاعر.  كاملة  �صعرية  جمموعة  قراءة  فل�صطني 

جموعته »اآخر الليل«.

ة  يف تلك املجموعة ميكن الوقوف على رومان�صية حادرّ

يام.  وجارحة. يف تناولها حالة الفل�صطيني يف تلك الأ

لكن املهم يف تقديري هو مالحظة التطور البالغ الذي 

وبدايات  الق�صيدة  بنائية  �صعيد  على  دروي�ض  حققه 

طويلة  جتربة  بعد  الرتكيبية.  من  نوع  نحو  ل  التحورّ

ن�صبيا من كتابة الق�صيدة املفردة ال�صوت. والتي كانت 

اأقرب اإىل ناي يعزف وحيدا.

ويف »اآخر الليل« اإعتناء طافح بالروح الفردية واأي�صا 

بكثافة الهم الوجودي وما يعتمل يف الروح. وذلك كله 

بالرغبة  املجموعة  ق�صائد  ولع  اإليه  ن�صيف  اأن  ميكن 

ن�صيج  �صياق  يف  متعدرّدة  مو�صوعات  عن  التعبري  يف 

�صعري لق�صيدة واحدة.

»ريتا  مثل  ق�صائد  يف  بو�صوح  ذلك  ية  روؤ ميكن 

احلب  ت�صوير  يف  كثافة  حملت  والتي  والبندقية«. 

ال�صائع يف زمن احلرب والعداءات الكربى وامل�صريية.

بني ريتا وعيوين.. بندقيه

والذي يعرف ريتا ينحني

وي�صلي

له يف العيون الع�صلية لإ

واأنا قبلت ريتا

عندما كانت �صغريه

واأنا اأذكر كيف الت�صقت بي

وغطت �صاعدي اأحلى �صفريه

واأنا اأذكر ريتا 

مثلما يذكر ع�صفور غديره

اآه ريتا

بيننا مليون ع�صفور و�صوره

ومواعيد كثرية

اأطلقت نارا عليها.. بندقيه

اإ�صم ريتا كان عيدا يف فمي

ج�صم ريتا كان عر�صا يف دمي

واأنا �صعت بريتا.. �صنتني

وهي نامت فوق زندي �صنتني

وتعاهدنا على اأجمل كاأ�ض

واحرتقنا يف نبيذ ال�صفتني

وولدنا مرتني

اآه.. ريتا

اأي �صيء رد عن عينيك عيني

�صوى اإغفاءتني

وغيوم ع�صلية

قبل هذي البندقية

كان يا ما كان يا �صمت الع�صيه

قمري هاجر يف ال�صبح بعيدا يف العيون الع�صلية

واملدينة كن�صت كل املغنني وريتا 

بني ريتا وعيوين.. بندقيه

يف هذه الق�صيدة ميكن مالحظة روح ا�صتح�صار الذاكرة 

ب�صيطة  بلغة  العام.  املو�صوع  يف  ها  وزجرّ ال�صخ�صية. 

ومعها  بها  لتوؤ�ص�ض  ال�صورة  على  كربى  بدرجة  تتكئ 

�رشدية اآ�رشة وفيها الكثري من اجلاذبية.

اعتربها  ق�صيدة  يف  كانت  الكربى  ره  تطورّ حمطة 

مف�صلية يف �صعره كله. هي ق�صيدته ال�صهرية »�رشحان 

حقا  لت  �صكرّ والتي  الكافيترييا«.  يف  القهوة  ي�رشب 

واأن  خ�صو�صا  ومتوقع.  منطقي  ولكنه  هائال.  اإنتقال 
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اإىل  املحتلة  فل�صطني  من  بقليل  قبلها  انتقل  دروي�ض 

ال�صتات.

نالحظ  اأن  علينا   : العربية  احلياة  قلب  يف  اأ�صبح  لقد 

اأن هذا مل يكن جمرد انتقال يف اجلغرافيا تبدرّل خالله 

ق�صية  ع�صف  اإىل  انتقال  كان  ولكنه  وح�صب.  املكان 

لهذه  الكربى  الت�صابكات  بالذات  هنا  واأعني  فل�صطني 

يعد  مل  هنا  تعقيداته.  بكل  العربي  الواقع  مع  الق�صية 

ال�صاعر يعي�ض حالة املواجهة املبا�رشة مع الحتالل. 

د اأمامه من  ومبعنى اآخر واأو�صح مل تعد فل�صطني تتج�صرّ

خالل تلك الثنائية الب�صيطة بطرفيها ال�صعب الفل�صطيني 

ال�صواد الذي  د يف كل مرياث  والحتالل. بل هي تتج�صرّ

فل�صطني  احتالل  جعل  والذي  العربية.  املنطقة  تعي�صه 

اأمرا ممكن الوقوع.

يقع.  اأن  بد  ل  ال�صاعر  ية  روؤ يف  اإذن  هائل  تغريرّ  ثمة 

الذين  قا�صم«  »كفر  مواطني  بني  تعد  مل  فامل�صاألة 

اغتالتهم يد اجلرمية يف جليل فل�صطني وح�صب. ولكنها 

همية – م�صكلة ال�صتات يف معناه  اأي�صا – وهذا بالغ الأ

الفل�صطيني  يجعل  الذي  الغول  ذلك  والررّمزي.  الواقعي 

ر�ض. اأ�صبه باأولي�ض يف اأربعة اأركان الأ

ق�صيدة  يف  اجلديدة  احلالة  تلك  اإىل  دروي�ض  ينتبه 

�رشحان. والذي يراه ال�صاعر »من ن�صل باخرة مل تالم�ض 

مياهك«. فيما يرى الوطن وقد اأ�صبح بعيدا يف اجلغرافيا 

اليومية  العادات  الروح كما يف  بقدر ما هو قريب يف 

»ورائحة النب جغرافيا« كما يقول حممود دروي�ض. هنا 

لغة  يف  ق�صيدته  فيزج  الفنية.  ال  �صوؤ اأمام  جدرّيا  يقف 

بالغة التكثيف« حيث مقولت كربى تنحدر من القامو�ض 

ومفعمة  ة  حادرّ �صورة  اإىل  ل  تتحورّ اليومي  ال�صيا�صي 

الق�صيدة لال�صتيطان  اإ�صارته يف  بالتعبريية. كما هي 

ر�ض �صجادة  اأرا�صي الفل�صطينيني » هنا الأ وم�صادرة 

واحلقائب غربة«. اأو كما تبدرّت �صورة احلياة ال�صيا�صية 

» والظهور  الفا�صلة  العربية يف ه�صا�صتها ومراهناتها 

ة لل�صقوط«. التي ا�صتندت للخناجر م�صطررّ

يف ال�صطور الفتتاحية لق�صيدة »�رشحان ي�رشب القهوة 

املونتاج  فن  من  دروي�ض  ي�صتفيد  الكافيترييا«  يف 

املكثفة.  »اللرّقطات«  من  جمموعة  فيقدم  ال�صينمائي 

يلمرّ  اأن  القارئ  يرتك  والتي  واملتالحقة.  ال�رشيعة 

معانيها واأن يجمع نتف اأجزائها كي ميكن له بعد ذلك 

ولوج امل�صهد ال�صعري. الذي جاء حممول على عنا�رش 

بهذه  فيها  اأن غا�ض  لدروي�ض  ي�صبق  مل  دراميرّة كربى 

د لذلك من قبل يف ق�صيدته  ال�صمولية. واإن يكن قد مهرّ

الهامة واجلميلة »كتابة على �صوء بندقية«:

»يجيئون، اأبوابنا البحر، فاجاأنا مطر. 

ل اإله �صوى اهلل. فاجاأنا 

واحلقائب  �صجادة،  ر�ض  الأ هنا  ور�صا�ض.  مطر 

غربة!

ل كواكب تاأتي بال موعد. والظهور  يجيئون، فلترتجرّ

التي ا�صتندت للخناجر م�صطرة لل�صقوط 

وماذا حدث؟ 

اأنت ل تعرف اليوم. ل لون. ل �صوت. 

�رشحان،  يكرب  �رشحان،  يولد  �صكل..  ،ل  طعم  ل 

قاتله، وميزق �صورته.  ير�صم  وي�صكر.  ي�رشب خمرا 

ثم يقتله حني ياأخذ �صكال اأخريا 

ويرتاح �رشحان 

�رشحان! هل اأنت قاتل؟ 

ويكتب �رشحان �صيئا على كم معطفه، ثمرّ تهرب 

ذاكرة من ملف اجلرمية.. تهرب.. تاأخذ 

منقار طائر.

وتاأكل حبة قمح مبرج بن عام«

بني  مقارنة  عقد  ميكن  الكربى  املغامرة  تلك  منذ 

الكربى  غريقية  الإ املالحم  وتراث  دروي�ض  حممود 

�صوف  كهذه  اإ�صارة  اأن  على  هومري.  »اإلياذة«  وبالذات 

تبيان  اإىل  ن�صارع  مل  اإذا  بالتاأكيد  تب�صيطية  تكون 

ملحمته  غنائية  �صياقات  يف  كتب  واإن   – دروي�ض  اأن 

ا�صتح�صار  اإىل  ذاته  الوقت  يف  عمد   – الفل�صطينية 

ما  مبعنى  هو  التاريخية.  الو�صائج  قلب  من  الفردي 

املتقابلتني  �صورتيها  يف  الفل�صطينية  احلالة  �صاعر 

»تراجيديا  ي�صجل  اإذ  فهو  اأبدا.  املتناق�صتني  وغري 

اأمينة  وتظل  الفردية  بالغة  روح  عن  ي�صدر  فل�صطني« 

�ض  اإىل قراءتها املفعمة باحل�ض الوجودي العايل واملغمرّ

ة. نتباهات اخلا�صرّ بفرادة احللم ال�صخ�صي والإ

هي واحدة من مو�صوعات اخلالف النقدية الكربى مع 

هم  والأ بالنقد.  ال�صعرية  جتربته  تناولوا  الذين  معظم 

من  لبع�ض  ال�صحيحة  غري  الدعاوى  من  واحدة  اأنها 

اإىل  خمتلفة  مراحل  يف  عمدوا  الذين  ال�صعراء  زمالئه 

اتهام �صعره ب»التاريخي« يف اإحالة خبيثة اإىل »�صعر 

التجربة  يف  ما  اأهم  اإىل  ينتبهوا  اأن  دون  املنا�صبة« 

الدروي�صية وهو املزج اخلالرّق بني ما هو تاريخي وما 

هو راهن. ثم حتويل ذلك كله اإىل جتربة فردية عالية 
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اجلمالية وم�صحونة بتوترات الهم الوجودي.

»ال�صاعر  مو�صوعة  حول  يزال  ول  ثار  كثري  جدل 

ا�صتنادا  هوؤلء  بح�صب  دروي�ض  يكنه  مل  الذي  الكوين« 

وهي  بفل�صطني.  الرتباط  البالغ  »مو�صوعه«  اإىل 

التهوميات  تلك  لي�صت  »الكونية«  اأن  تتجاهل  مقولة 

امليتافيزيقية التي جتعل الق�صيدة جتربة خمربية يف 

اج  وهرّ ح�صور  هي  بل  الفل�صفة.  ومعامل  اللغة  اأنابيب 

ذاتها  تقدمي  يف  جنحت  كربى  اإن�صانية  لرتاجيديا 

تقف  ول  اأجمعني  الب�رش  تخ�ض  لرتاجيديا  ك�صورة 

اأو الزمان  اأو العربية  عند حدود اجلغرافيا الفل�صطينية 

»النقدية«  دعاءات  الإ تلك  دح�ض  ميكن  وهنا  الررّاهن. 

يف  دروي�ض  حممود  �صعر  ح�صور  حجم  اإىل  �صارة  بالإ

وهو  بها.  املتحدثني  ذائقات  ويف  العاملية  اللرّغات 

ح�صور مل تبلغه اأية جتربة �صعرية عربية من قبل.

الكافيترييا«  يف  القهوة  ي�رشب  »�رشحان  كانت  هل 

البداية الثانية؟

اأعتقد اأن ما كتبه بعد ذلك ي�صري اإىل ما نقول. فبالعودة 

�صارة اإىل ت�صاعد جتريبيته كما يف  اإىل جتربته ميكن الإ

العا�صق«.«النزول  انتحار  وهذا  �صورتها  »تلك  ق�صائد 

»طريق  املتو�صط«.  �صاحل  من  »اخلروج  الكرمل«.  عن 

اأن  اأعتقد  والتي  »ق�صيدة بريوت«  اإىل  و�صول  دم�صق« 

يف  كانت  كربى  م�صهديات  لها  حمرّ قد  الررّاحل  ال�صاعر 

يف  فتغرق  العربي  ال�صعر  ق�صائد  حتتها  تنوء  العادة 

بريوت«  »ق�صيدة  يف  دروي�ض  واخلطابية.  املبا�رشة 

ائي« ولكن لي�ض يف �صورته »التب�صريية«  الررّ يبلغ دور 

الذي  ائي  الررّ بل  و«الب�صارات«  »الوعد«  من  املن�صوجة 

يحدق يف امل�صهد املاأ�صاوي فيلمح بعني ال�صعر والفن 

يتهما ما وراء تلك املاأ�صاة. وروؤ

ميكن عند احلديث عن جتربة دروي�ض ال�صعرية التوقف 

اأمام »مرحلة بريوت«. والتي انتهت بق�صيدته الكربى 

على  كان  الق�صيدة  هذه  يف  العايل«.  الظلرّ  »مديح 

ال�صاعر اأن يقدم لقارئه جتربة احلرب واحل�صار. ومعها 

هواج�صه اليومية وان�صغالت روحه مبزيج من التف�صيل 

والعمومية على حد �صواء. وقد اقت�صى ذلك فنيا اأن تقوم 

بنائيتها على تنويع يواكب تعبرييته عن امل�صهد الذي 

الدقيقة  الو�صفية  بني  يرتاوح  والذي  ال�صاعر.  يتناوله 

يف  احلرب  �صدى  دات  لرتدرّ »الهام�ض«  �صغاء  والإ مررّة. 

اجلزء  ذلك  واأخريا  حينا.  دية«  »ال�رشرّ ثم  ال�صاعر.  روح 

»الحتفايل« الذي كررّ�صه دروي�ض لوداع بريوت. والذي 

يقاع. د اأن يكون »�صاخبا« وعايل الإ تعمرّ

بعد بريوت �صيلتقط ال�صاعر الررّاحل امل�صهد الفل�صطيني 

يف حتورّلته الكربى واملت�صارعة.

هي هجرة اأخرى

خرية وال�صالما فال تكتب و�صيتك الأ

�صقط ال�صقوُط. واأنت تعلو

فكرة ً

ويدا ً

و … �صاما !

ل بر رّ اإل �صــــــــــــــــــاعداك

ل بحر اإل الغام�ض الكحلي رّ فيك

خطوتك  �صياء  الأ تتقم�ض  كي  �صياء  الأ فتقم�ض 

احلراما

وا�صحب ظاللك من بالط احلاكم العربي رّ

حتى ل يعلقها و�صاما

واك�رش ظاللك كلها كيال ميدوها ب�صاطا ً اأو ظالما

ك�رشوَك. كم ك�رشوك كي يقفوا على �صاقيك عر�صا

ليديك  واأن�صاأوا  وخبـرّاأوك  واأنكروك  وتقا�صموك 

جي�صا

حطـرّوك يف حجرٍ .. وقالوا : ل ت�صــلـرّم

ورموك يف بئــرٍ .. وقالوا : ل ت�صــلـرّم

واأطلت حربك َ. يا ابن اأمي

األــف عامٍ  األــف عامٍ  األــــف عامٍ  يف النهار

نهم ل يعرفون �صوى اخلطابةِ  والفرارِ  فاأنكروك لأ

ن جلدك هم ي�صـــــــرقون الآ

فاحـذر مالحمهم ….. وغمدك

كم كنت وحدكِ . يا ابن اأمي

يا ابن اأكرث من اأٍب

كم كنت وحــدك !

�صياء �صيدة ٌ، وهذا ال�صمت عالٍ  كالذبابه«. ن، والأ والآ

هي  مبا  الكربى«  »الق�صائد  نحو  وا�صح  جنوح  ثمة 

التفا�صيل كما  م�صتفي�صة يف  ة  م�صهديرّ �صعرية  قراءات 

يف ال�صريورة العامة.

بالذات  كوكبا«  ع�رش  »اأحد  عن  احلديث  ميكن  هنا 

عارمة يف  داخلية  رغبة  تعبريا عن  كرث  الأ باعتبارها 

كتابة »�صهادة« حيرّة ترتقي بالن�ض ال�صعري اإىل ذروة 

ملحمية؟

ال�صعر  عدرّة  من  العديد  دروي�ض  ي�صتح�رش  اأي�صا  وهنا 

حماأة  يف  ويزجها  »ال�صخ�صيات«.  وبالذات  امل�صهدي. 
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ذلك  يفعل  اإنه  متخيلة.  واأخرى  تاريخية  »وقائع« 

ال�صعرية مفتوحة  القراءة  التي جتعل  الفنية  بكثري من 

يقاع يف  والإ ال�صورة  على درامية عا�صفة تتكئ على 

ت�صعيد ياأخذ ال�صعر نحو الق�صايا الكربى يف حالتها 

على  تنفتح  ماأزومة  حلظة  ويف  الق�صوى.  الرتاجيدية 

ية �صبه امل�رشحية من جهة  احللم من جهة. وعلى الروؤ

بها  يعبق  وما  الحتفالية  اللغة  يف  خ�صو�صا  اأخرى. 

يعرف  دللت  للمفردات.  جديدة  دللت  من  ومنها 

الالفت  تنتقي  �صياقات  من  يخلقها  كيف  دروي�ض 

عليها يف  الوقوف  كرث جدارة. وهي دللت ميكن  والأ

الطويل«  ريتا  »�صتاء  وبالذات  املجموعة  ق�صائد  كل 

الررّجل  اأمام  خرية  الأ قبل  حمر  الأ الهندي  و«خطبة 

اإبداع  الذي برع كثريا وطويال يف  بي�ض«. فدروي�ض  الأ

هنا  نراه  »املفردة«  الفل�صطينية  الرتاجيديا  ق�صيدة 

يحقرّق ن�صو�صا ت�صعد اإىل ذروة تلك الرتاجيديا وتر�صم 

من هناك مالحمها كما مل يفعل �صاعر اآخر. خ�صو�صا 

ب عن »�رشدية« هومري. ويعمد بدل منها اإىل  واأنه يتنكرّ

ية العنا�رش  انتقائية فكرية وجمالية تتيح للقارىء روؤ

كرث حدرّة يف ال�صعر واملاأ�صاة على حد �صواء : الأ

» ذات يوم �صاأجل�ض فوق الر�صيف.. ر�صيف الغريبة

مل اأكن نرج�صا. بيد اأين اأدافع عن �صورتي

يف املرايا. اأما كنت يوما. هنا يا غريب؟

خم�صمائة عام م�صى وانق�صى. والقطيعة مل تكتمل

بيننا. ههنا. والررّ�صائل مل تنقطع بيننا. واحلروب

مل تغريرّ حدائق غرناطتي. ذات يوم اأمُر باأقمارها

ولد ثانية واأحك بليمونة رغبتي.. عانقيني لأ

من روائح �صم�ض ونهر على كتفيك. ومن قدمني

تخم�صان امل�صاء فيبكي حليبا لليل الق�صيدة..

املغنرّني.  كالم  املغنرّني..كنت  كالم  يف  عابرا  اأكن  مل 

�صلح اأثينا وفار�ض. �رشقا يعانق غربا«.

لي�ض  املوت.  مواجهة  يف  ال�صاعر  يقف  »جدارية  يف 

بو�صفه خطرا ميكن اأن ي�صع حدا حلياته وح�صب. ولكن 

اإن�صانية واقعية وفل�صفية تدفع  اأ�صا�صا حالة  باعتباره 

ال�صاعر وال�صعر معا اإىل حوار جديل. عا�صف مع مقولة 

على  والفل�صفة  ال�صعر  كاهل  اأثقلت  التي  هم  الأ لعلرّها 

اإبداعات  لكثري من  انطالق  نقطة  التاريخ. وظلرّت  مدار 

دب والفن. حممود دروي�ض الذي »راأى« املوت. يقدم  الأ

اإىل  احلياة.  لياقة  معها  وي�صتعيد  الفنية.  »�صهادته« 

اأن »جدارية« ملحمة  احلد الذي يجعلنا نندفع للتاأكيد 

الب�صيطة  باأ�صيائها  حتى  لالحتفال  احلياة.  لتمجيد 

املوت  مع  املواجهة  حلظة  لها  تعيد  والتي  والعابرة. 

األقها وح�صورها البهي يف الررّوح.

مالك  مرثية  البال  ويف  »جدارية«  اأمام  نقف  هكذا 

اأخذت  والتي  العظيمة  الق�صيدة  تلك  لنف�صه.  الررّيب  بن 

العربي.  ال�صعر  يف  اخل�صو�صية  و�صديد  الالئق  مكانها 

حالة  من  يخرج  دروي�ض  اأن  نكت�صف  ذلك  مع  ولكننا 

لريثي  ل  املوت.  مع  واملك�صوفة  املبا�رشة  املواجهة 

نف�صه. ولكن ليعيد العتبار للحياة ذاتها.

اأعلن ال�صاعر الررّاحل اكتمال  يف هذه املرحلة ال�صعرية 

متررّده على املا�صي : ها هو �صاعر »املقاومة« يخرج 

ذاتها.  احلياة  قلب  من  ويكتب  املاألوفة.  مفرداته  من 

باأدوات  ق�صيدته  خلف  يلهث  التقليدي  النقد  تاركا 

قدمية دفعت اأ�صحابها اإىل املطالبة بق�صائده القدمية.

اأمام  كثريا  يتعب  اأن  »الك�صول«  النقد  على  �صيكون 

خرية. وبالذات  الأ ال�صعرية  جمموعات حممود دروي�ض 

اللوز  »كزهر  ح�صار«.  »حالة  فعلت«.  عما  تعتذر  »ل 

النقدية كي ميكن له  اه واأدواته  اأبعد« واأن يجدرّد روؤ اأو 

ال�صاعر يف حلظة احتفال كربى  ية احلياة بحدقتي  روؤ

باحلياة.

يف »:زهر اللرّوز اأو اأبعد«. كما يف »ل تعتذر عما فعلت« 

يكتب ال�صاعر الررّاحل من ذروة التاأويل. نعني هنا تاأويل 

خرى. تلك التي  يتها يف حالتها الأ �صياء كلها. وروؤ الأ

الواقع.  يتبينها من حدقة املخيلة ولي�ض كما هي يف 

واملقولت  �صياء  الأ تركيب  تعيد  �صوف  ية  روؤ وهي 

زمن  يف  تراه  كانت  ما  تقليب  معها  وتعيد  قانيم  والأ

�صابق حقائق ل تقبل اجلدل.

كلها  ال�صعرية  دروي�ض  حممود  جتربة  اأن  اأعتقد 

– كانت  اإبداعية كربى  – ورغم ما فيها من اإجنازات 
تلك املجموعات  لنا  تاأتي  اأ�صبه مبقدمة �رشورية كي 

خرية طافحة بذلك القدر الهائل من التكثيف  ال�صعرية الأ

واجلمالية. ومن ت�صفية ال�صعر من كل زوائده واإعادته 

وىل بو�صفه تعبريا فنيا اآ�رشا  من جديد اإىل �صاحاته الأ

بدي يف اخلال�ض. عن حمنة الب�رشية. وعن حلمها الأ

�صارة اإىل الق�صائد التي ن�رشها ال�صاعر مفردة  ميكن هنا الإ

انتباهنا  يلفت  قليل من رحيله. وهي ق�صائد  قبل وقت 

اأنها جتورّلت يف »مو�صوعات« خمتلفة ومتباينة. بل هي 

مو�صوعات حملت الكثري من اجلدرّة. وحملت مالمح روح 

عري. فردية اأكرث ح�صورا يف عامله ال�صرّ

رحل حممود دروي�ض يف عز تاألقه الفني. وكاأن احلياة 

واملوت قد ت�صاحلا اأخريا على تلك اللرّحظة.  
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وروغواي( �سنة 1949، يف حماأة �سيطرة  ولد كارلو�س لي�سكانو مبونتيفيديو )الأ

الديكتاتورية الع�سكرية على البالد. ومّلا �سّب عود الفتى كارلو�س، انخرط يف 

حد التنظيمات الطالبية  الن�سال �سد اآلة القمع الع�سكرية، من خالل ان�سمامه لأ

عليه  فُحِكَم  العتقال،  اىل   1971 �سنة  قاده  ما  وهو  اجلامعة،  يف  الي�سارية 

بال�سجن وهو يف الثانية والع�رشين من عمره. اأم�سى لي�سكانو ثالثة ع�رش عامًا 

نواع رهيبة من التنكيل والتعذيب، اإل اأن معنوياته  يف املعتقل، تعّر�س خاللها لأ

كانت اأقوى واأعتى من اآلة الرتهيب والتخريب الع�سكرية.

sلقــــاءات s  s  s s

 اإيـزابيل رو�ش  التقدمي والرتجمة: اأحمـــد الويــــزي

كاتبة من فرن�سا  كاتب من املغرب

كارلو�س لي�سكانو

ورغواي اأبرز كتاب الرواية فـي الأ

v الكتابة عن جتربة ال�ضجن مملة وم�ضجرة.. لكن ما تعلمته

      يت�ضلل بقوة ليغذي كتاباتي.

v ال نكتب، اال فوق تربة م�ضّبعة برميم من �ضبقنا من الكّتاب.

v القارئ.. من الع�ضي عليه و�ضع حد بني »اأنا« ال�ضارد و»اأنا«

     الكاتب.



اإزاء حمالت القمع واملداهمات ال�رش�سة التي ظل  اإذ   

خرى، بغية  يتعر�س لها نزلء املعتقل بني الفينة والأ

ال�سمود  احلط من معنوياتهم وحتطيم قدراتهم على 

املعتقل  لي�سكانو  كارلو�س  ا�ستطاع  وال�ستمرارية، 

اأن ي�سمد ويتما�سك ويقوى، وذلك من خالل فاعلية 

الكتابة والدرا�سة.

 بعد �سنوات العتقال الثالث ع�رشة، يلتجئ لي�سكانو 

وقلب  فارغة  بجيوب  )�ستوكهومل(،  ال�سويد  بالد  اىل 

العابر،  املقام  ذلك  واأثناء  ماين.  والأ حالم  بالأ مرتع 

ي�ستاأنف الرجل م�رشوع الكتابة والتاأليف الذي بداأه 

يعتمل  كان  فيما  القراء  اإ�رشاك  بغية  ال�سجن،  يف 

ى، ومتثالت. بدواخله من اآلم، واأحالم، وروؤ

بني  من  بحق،  اليوم  لُيعتَب  لي�سكانو  كارلو�س  اإن   

واأبرز  عامة،  لتينية  ـ  مريكو  الأ القارة  كّتاب  اأهم 

ورغواي ب�سكل خا�س. ترجمت بع�س اأعماله  كتاب الأ

ال�رشدية موؤخراً اىل اللغة الفرن�سية )روايته الثالثية: 

من�سورات   ،La Route d Ithaque اإيتاكا   اىل  الطريق 

اأخرى  بلفون، باري�س 2005؛ مع جمموعة ق�س�سية 

�سدرت عن �سل�سلة 18/10(، مثلما ُعر�ست له بع�س 

عمال امل�رشحّية �سمن فعاليات مهرجان اأفينيون  الأ

ومهرجان بايون. 

دبية  الأ ال�سحافة  ا�ست�سافته  املنا�سبة،  وبهذه   

الباري�سية، فكان لها معه هذا احلوار ال�سيق:

فرتة  خالل  لي�سكانو،  ال�سيد  قادكم  الذي  ما   n

العتقال التي مررمت بها، اىل الكتابة؟

مثلما  الكتابة،  اىل  بي  اأف�سى  الذي  الطريق  اإن   u
تكن  اجتزتها يف حياتي، مل  التي  الطرق  هي جميع 

وقبل  كنُت  اأين  ذلك  م�ستقيمًا...  م�سلكًا  باملطلق 

الكتابة، طالبًا باحثًا يف مادة  ال�رشوع يف ممار�سة 

الريا�سيات؛ ومبجرد ما اأن حللُت �سيفًا على ال�سجن، 

ال�سري يف ذلك الجتاه.. لكن ما كادت  حتى وا�سلُت 

تاأكدْت  الو�سع، حتى  ثماين �سنوات مت�سي على هذا 

مع  النهج،  ذلك  على  ال�سري  ا�ستحالة  بامللمو�س  يل 

اإحراز ما كنُت اأ�سبو اإليه من تقدم وجناح �رشوريني، 

دوات املعينة، مبا يف ذلك  الو�سائل والأ لتعذر  وذلك 

فقط،  عندئذ  الالزمني..  واملدّر�سني  املراجع  غياب 

اأكتب الرواية، ولو ملرة واحدة ووحيدة يف  تخيلتني 

قل... حياتي، على الأ

 لقد كانت فرتات القمع ال�سديد يف املعتقل، تتعاقب 

قد �رشعُت يف  اأنا  وترويعًا؛ وكنت  اأقل هوًل  وفرتات 

كتابة ما حلمُت به، يف بحر واحدة من فرتات القمع 

وكانت  املعتقل؛  حياة  بها  متّر  التي  تلك،  الع�سيبة 

غايتي من وراء ذلك، درَء كل م�ّس حمتمل قد ي�سيب 

موا�سلة  على  دماغي  وحتفيَز  الذهنية،  قدراتي 

ا�ستغاله بكيفية طبيعية. لقد كانت بداية ولوجي اىل 

اىل  احلاجة  م�رشب  عب  مّرت  قد  اإذن،  الكتابة  عامل 

بعد  ثم  ال�سمود.  اجتاه  يف  الذهنية  الطاقة  حتويل 

دب(( مثلما يقال،  ذلك، ح�سل ))اأن اأ�سابتني حرفة الأ

ومنذ ذلك احلني، مل اأتوقف عن الكتابة.

وىل  الأ خطوتكم  خطومت  اإذن،  الرواية  بكتابة   n

ككاتب؟

من  الكثري  رمبا،  جراء  الإ ذلك  يف  كان  وقد  اأجل،   u
اأمريكا  يف  الكتاب  اأغلب  اأن  ذلك  بالنف�س...  العتداد 

بع�س  بكتابة  دبية  الأ م�ساويرهم  يبداأون  الالتينية، 

املحكيات ال�سغرية، بينما اأناـ  احلديث العهد بالكتابة 

وىل، كتابة رواية!  ـ كنت اأعتزم منذ الوهلة الأ

فراج عنكم، تغيرياً ملمو�سًا   n هل غريت فرتة الإ

يف كيفية تعاطيكم لعملية الكتابة؟ 

ال�سجن  الكتابة عندي يف  ن�ساط  دام  لقد  اأبداً.  ل،   u
اأثناءها قد فكرت طويال، يف  اأربع �سنوات، كنت  مدة 

مهنة الكتابة والكاتب. ومن ثمة مل اأقم بعد با�سرتجاع 

اأمامي  حريتي، �سوى مبوا�سلة الطريق التي فَتَحتها 

اإليها خالل مرحلة  تو�سلت  قد  التي كنت  التاأمالت، 

اإذ هو  تفكريي يف ال�سجن. وكذلك �ساأن عملي اليوم، 

ربعة. زد على ذلك، اأين  عوام الأ بالفعل ح�سيلة هذه الأ

ربع، العديَد من  كنُت قد تخيلت اأثناء تلك ال�سنوات الأ

اإن  اإل فيما بعد.  ب يف كتب،  التي مل تو�سّ احلكايات 

كتاباتي تتغذى على مقروئي ال�سخ�سي ـ بحيث اإننا 

ل نكتب على الدوام، اإل فوق تربة م�سبعة برميم َمن 

مر الذي جعلني بالتحديد،  �سبقنا من الُكّتاب ـ وهو الأ

اأمتّكُن من تكوين ذاتي بف�سل بع�س الكتب، التي كنت 

بالبداهة  ـ  ال�سجن، حيث مل تكن يل  اأتوفر عليها يف 

بعدما  قراءته  من  متكنُت  ما  اأما  الختيار.  حرية  ـ 

ما  ح�سيلة  اىل  ا�سيف  فاإمنا  ال�سجن،  من  خرجت 

منَحْته يل قراءاتي، واأنا رهن العتقال.   

يف  دبية:  الأ �سكال  الأ كافة  �سمن  كتبتم  لقد   n
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امل�رشح، والرواية، والق�سة الق�سرية، وال�سعر. فهل 

بداعية لديكم،  منطلق التاأليف و�سريورة العملية الإ

�سيئان خمتلفان عن بع�سهما البع�س، كلما تعلق 

مر بهذا ال�سكل اأو ذاك، من اأ�سكال الكتابة؟ الأ

u ينبغي التمييز ب�سكل دقيق، بني ال�سعرـ باعتباره 
�سكال ينطبع بخ�سو�سية مميزة ـ حيث  تت�رشب بع�س 

اأو  مّنا  برغبة  الكتابة،  اىل  حميمية  �سد  الأ العنا�رش 

خرى.  الأ النرثية  التعبري  اأ�سكال  بقية  وبني  بغريها؛ 

فاإذا كان ذلك �ساأن كتابتي ال�سعرية، فاإن ن�سو�سي 

اأكانت  �سواء  عندي،  �سيان  مر  والأ ـ  خرى  الأ النرثية 

الق�سة  يف  اأو  الرواية،  يف  اأو  امل�رشح،  يف  ن�سو�سًا 

�سياء التي اأفكر فيها،  الق�سرية ـ تتغذى عن بع�س الأ

ال�سخ�سيات  اإحدى  خالل  من  قولها  اأتوخى  مّت  ومن 

التعبري  اأ�سكال  اأن  على  اأبرهن  ولكي  اأخلقها.  التي 

اأقّر باأنه قد �سبق  النرثية قريبة من بع�سها البع�س، 

اىل  حّولتها  ما  �رشعان  ق�سرية  ق�سة  كتبُت  اأن  يل 

م�رشحية، من دون اأن اأنتق�س منها اأو اأن اأ�سيف اإليها 

مادة خامًا،  ي�سكل  النرثي  الن�س  اإن  يذكر.  �سيء  اأي 

تتالءم بكيفية جيدة مع متثالت رجال امل�رشح، الذين 

على  �سوى  اأحكم  لن  وهنا  ـ  العموم  على  يحبون  ل 

الن�سو�س  حتتوي  اأن  وح�سب!ـ  اأعرفهم  مَمن  البع�س 

وعلى  مفرطة،  م�سهدية  اإي�ساحات  على  امل�رشحية 

توجيهات اإخراجية كثرية؛ اإنهم يف�سلون ن�سًا خاليًا 

من اأي رتو�س اإخراجي، لكي يكون يف مقدورهم فيما 

نارة،  بعد، الت�رشف فيه بحرية، من حيث الديكور، والإ

واملالب�س..الخ.

 اإنني على كل حال، حينما اأكتب م�رشحية ما، ل اأ�سغل 

دام  ما  املعهودة،  نارات  والإ �سارات  الإ بو�سع  بايل 

النهاية،  بها يف  ياأخذون  ل  امل�رشحيون  املخرجون 

واإمنا يت�رشفون وفق ما متليه عليهم م�سيئتهم...     

ُن�رِشت يف املجموعة  التي  n من بني ن�سو�سكم 

ال�سادرة عن �سل�سلة 18/10 بعنوان:  الق�س�سية 

بع�س  هناك  توجد  اأخرى،  وق�س�س  النّمام، 

الن�سو�س التي مّت اقتبا�سها م�رشحيًا...

))اأ�رشتي((،  بن�س  مر  الأ ويتعلق  بالتاأكيد،  نعم   u
خري  ون�س ))النّمام((؛ وباملنا�سبة فاإن هذا الن�س الأ

قد عرف م�ساراً غريبًا بع�س ال�سيء: فقد ُكتب كق�سة 

اأن  قبل  ذلك،  بعد  ُم�رِشح  لكنه  البداية،  يف  ق�سرية 

مر، فاإين  ُين�رَش على �سكل ق�سة ق�سرية. ومهما يكن الأ

اأنا نف�سي َمن يقوم بعملية اقتبا�س هذه الن�سو�س اإىل 

امل�رشح. اأما ق�سة ))اأ�رشتي((، فاإنها قبل اأن تن�رش يف 

عن  �سدرت  قد  كانت  اإليها،  اأ�رشمت  التي  املجموعة 

التي  ال�سل�سلة  وهي  امل�رشحية،  املن�سورات  �سل�سلة 

و  عانة،  الإ هما:  م�رشحيني  ن�سني  كذلك،  يل  ن�رشت 

�سلوب. تغيري الأ

دبي هو من يتوىل كل هذا ال�سغل. اأ�سف   اإن وكيلي الأ

اأية  اأنه ينبغي لكم اأن تعرفوا باأنه ل توجد  اىل ذلك، 

عالقة بني املن�سورات املتخ�س�سة يف امل�رشح، وبني 

تلك الدور التي تن�رش الرواية والق�سة الق�سرية؛ اإنهما 

�ساأن  وهذا  البع�س،  بع�سهما  عن  منف�سالن  عاملان 

غري معروف عندكم يف فرن�سا؛ بحيث اإن ال�سهرة التي 

ميكن اأن يحققها كاتب خمت�س يف امل�رشح، ل ميكنها 

بال�رشورة اأن تدفع بالنا�رشين املتخ�س�سني يف غري 

امل�رشح، اىل الهتمام برواياته اأو بق�س�سه.     

اإيطاك((ب�سمري  اىل  ))الطريق  رواية  ُكتبت   n

الختيار  من  نوع  اىل  ذلك  يرجع  فهل  املتكلم. 

ب�سمري  تارة  تكتبون  اأنكم  اأم  عندكم،  املعهود 

تعباأ  ل  بكيفية  الغائب،  ب�سمري  واأخرى  املتكلم 

مبثل هذه التفا�سيل؟ 

اأين  من  الرغم  على   u
معًا،  بال�سكلني  كتبت 

�سهولة  اأجد  فاإنني 

الكتابة  يف  كبى 

ب�سمري املتكلم املفرد. 

من  اأنه  يل  يبدو  لكن 

على  جداً  الع�سي 

حّد  و�سع  القارئ، 

بني  بعد،  فيما  فا�سل 

و))اأنا((  ال�سارد  ))اأنا(( 

الكاتب.

)يف  لل�سارد   n

ا�سم  الرواية(،  هذه 

�سخ�سي يحمل بع�س 

ال�ساخرة،  يحاءات  الإ

األي�س كذلك؟

اأبويه  اإن  بلى.  جواب:   
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�سّمياه  لذلك  ال�سيوعيني،  لبع�س  املتحّم�سني  من 

بفالدمري  Vladimir، تيّمنًا بلينني.

n هل باإمكانكم اأن تتف�سلوا علينا بع�س ال�سيء، 

يف تف�سيل امل�سار الذي قطعه ن�سوء وتكّون رواية 

الطريق اىل اإيطاكا؟

ما  خلفية  على  اأ�سا�سًا،  الرواية  هذه  ن�ساأت  لقد   u
ع�سته، وما متكنت من جمع بع�س املالحظات ب�ساأنه 

حينما و�سلت اىل اأوروبا، واأق�سد بذلك: انهيار جدار 

برلني وما ترتب عنه من تداعيات اأخرى، واحلرب يف 

حداث  الأ هذه  قادتني  لقد  ذلك.  وغري  يوغو�سالفيا، 

با�رشتها  التي  التاأمالت،  من  مبجموعة  اخلروج  اىل 

بكيفية جد متعمقة، ب�ساأن مو�سوعة الهجرة. على كل 

باجلانب  املرتبطة  العنا�رش  من  العديد  هناك  حال، 

ل�سُت  اأين يف نهاية املطاف،  اإل  الرواية،  ال�سريي يف 

هو فالدميري)بطل الرواية(!

حايني، بع�س  الأ بع�س  تلّح علي يف  �سك،   من دون 

يحدث  بحيث  فالدميري،  اأفكار  من  القريبة  التمثالت 

املواطن  حياة  باأن  نف�سي  قرارة  يف  اأقول  اأن  مثاًل 

طريقة  اأح�سن  واأن  للغاية،  و�سعبة  معقدة  العادي 

لتفادي اأي م�سكلة حمتملة، هي النت�سار ملوقف عدم 

على  اأكون  ذلك،  مع  اأين  اإل  يذكر...  �سيء  اأي  امتالك 

َمن  فئة  �سمن  امل�سنفني  املواطنني  باأن  تام  وعي 

ل ميلك �سكنًا قاراً )les SDF( ـ اأي مَمن ل ميلكون 

�سيئًا ويعي�سون حتت �سقف كارتوين ـ يعانون ال�سيء 

الكثري؛ وعلى الرغم من ذلك، فهم قد ي�ست�سعرون رمبا 

نوعًا من املتعة لكونهم ل ميلكون قطمرياً، ويعي�سون 

اإكراه.  اأو  اإرغام  بناء على ذلك يف مناأى حّر عن كل 

كتفي اأنا �سخ�سيًا وب�سفتي كارلو�س لي�سكانو،  اإين لأ

رغد...  عي�س  واأدوات  بو�سائل  خمفورة  رتيبة  بحياة 

مع بع�س الواجبات التي ميكنها اأن ترتتب عن ذلك! 

اإين مبعنى من املعاين، قد فو�سُت لفالدميري التعبري 

عن  وال�سدور  �سيء،  اأي  امتالك  عدم  يف  رغبتي  عن 

ميلك  هو  بالطبع،  التق�سف...  نحو  تنزع  حلياة  توقي 

مثاًل  بكوخ خ�سبي،  احلامل  كت�سوره  ـ  �سياء  الأ بع�س 

))امتالك  اأية عالقة مع م�ساألة  له  لي�ست  اأن هذا  اإل  ـ 

متعارف  حياة  �سمن  العام  باملعنى  ما((،  �سيء 

طريقتان  هناك  املاألوفة.  احلياة  �سياق  ويف  عليها، 

اأو  اأن ي�سمد وي�سارع،  ليكون املرء حراً)يف نظري(: 

اجلارف؛  احلياة  لتيار  كلية  ي�ست�سلم  اأن  العك�س  على 

واأعتقد من جهتي اأننا بكيفية عامة، مت�سبثون ب�سكل 

حداث  والأ والواجبات،  املادية،  �سياء  بالأ مفرط، 

العار�سة، واللتزامات... وي�ساهم كل ذلك، يف تقلي�س 

اأي فرد مّنا، واحلّد منها. رمبا قد تكون هناك  حرية 

التي  ال�سنوات  وبني  هذه،  النظر  وجهة  بني  عالقة 

ال�سجن،  يف  واأنا  متكنت  لقد  العتقال:  يف  ق�سيتها 

من اأن األحظ باأن املعتقلني الذين فقدوا حريتهم منذ 

اأي  امتالك  اىل رف�س  انتهوا  قد  جداً،  بعيد جداً  وقت 

خرين كل �سيء يقع  �سيء مهما كان؛ اإنهم مينحون الآ

منف�سلني  ي�سبحوا  اأن  يف  منهم  رغبة  اأيديهم،  حتت 

اإنهم  اأن يح�سل، بل  �ساأنه  ومرتفعني عن كل ما من 

لريف�سون الحتفاظ حتى بكاأ�س �سغرية من الزجاج، 

ن الكاأ�س قد تت�سخ، وقد تتك�رش، و.. الخ.    لأ

وحد  الأ الفا�سل  باأن  العمق،  يف  يل  بدا  لقد   n

انف�سال فالدميري املطلق عن احلياة،  بخ�سو�س 

هو هذه النظرة الواهمة، هو هذا احللم الدائب...

يف  املَج�ّسد  حلمه  اأن  ذلك  فعاًل؛  كذلك  هو  اأجل،   u
ببلوغ  اإمنا هو حلٌم  اىل كوخ خ�سبي،  الّتواقة  نظرته 

اىل  العنوان  يحيل  بحيث  به،  اخلا�سة  اإيطاكاه 

يف  ملة  الآ للعودة  الرامز  اأولي�س  �سفر  اىل  ودي�سا،  الأ

وهو  واحلماية.  من،  والأ احلنان،  م�ساعر  على  العثور 

يحول  عائقًا  متثل   ،Ingrid اإينغريد   باأن  يعتقد 

نها جت�ّسد اإغواء باحلياة العائلية،  دون حتقيق ذلك، لأ

ياأذن  الذي  اخلطر  مبثابة  هي  اإينغريد  اإن  بوة.  وبالأ

بالت�سال واللت�ساق، وبالتايل بغياب احلرية. ومن 

�سكنه  الذي  احللم  بهذا  التم�سك  يعيد  ثمة، ففالدميري 

منذ البداية، وكذلك بهذا التعاون، والت�سامن املوجود 

كرث فقراً يف املجتمع. بني الفئات الأ

اأن فالدميري ل يدرك باأن احلرية املطلقة  n غري 

غري موجودة، وباأنه من امل�ستحيل اأن ينفك املرء 

بكيفية تامة، من قيود واإكراهات املجتمع، وباأن 

ب�ساأنها  وقع  حرية  ـ  ق�رشاً  ـ  هي  اإمنا  حرية  كل 

نوع من التفاو�س. اإذ بينما ي�ستغل فالدميري بدار 

العجزة يف مدينة �ستوكهومل، نرى اأنه كان من بني 

ج�سور  عقد  من  متكنوا  الذين  القلة،  امل�ستخدمني 

النزلء. فهل هناك بح�سبكم،  بع�س  التوا�سل مع 

وبني  الجتماعي  التهمي�س  بني  تربط  عالقة  من 
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ق�ساء الناجم عن اخللل اأو الق�سور الذهني؟  الإ

العزلة  من  النمطني  هذين  باأن  اأعتقد  اإين  نعم،   u
ب�سكل  ومرتابطني  ملتجاورين  ق�ساء،  والإ والتهمي�س 

من  نوع  مبثابة  هو  اأحدهما  اأن  اأرى  اإين  بل  كلي، 

لذلك،  ونتيجة  خر.  الآ على  حتيل  التي  ال�ستعارة 

هوؤلء  عامل  نحو  الجنذاب  من  بنوع  فالدميري  �سعر 

ن، بكلكل  املر�سي العقليني، مثلما اأح�س يف نف�س الآ

اأفرط  اإن هو  الذي قد يرزح حتت وطاأته،  ذلك اخلطر 

ولهذا  طويل.  لوقت  منهم  والقرتاب  جماورتهم  يف 

ال�سبب بال�سبط، كان قد ان�رشف.

ية  ِدمت بالو�سوح ال�سديد الذي قامت عليه روؤ   لقد �سُ

�سمن  امُلقدمة  عمال  الأ دينامية  ب�ساأن  فالدميري، 

النف�سية  دواليبه  وب�ساأن  ن�سانية،  الإ املجموعات 

اخلا�سة كذلك…

اأبعد  ما  اىل  يتجه  اأن  هي  كانت  فالدميري  رغبة  اإن   

�سياء؛ غري اأنه عو�س  من م�ساحة ال�سطح التي تغلف الأ

�سياء تنحو يف الجتاه احل�سن،  اأن يت�سور باأن كل الأ

مور غدت ت�سري من ال�سيئ  اكتفى بالقتناع باأن كل الأ

�سواأ. لقد حّوله ذلك اىل نوع من تلك ال�سخ�سيات  اىل الأ

امل�سابة باأعرا�س الكا�ساندر Cassandre: اإذ من ال�سحيح 

قبيل  من  ال�سلبية  �سياء  بالأ التكهن  يكون  اأن  دوامًا، 

�سهل، بالنظر اىل التنبوؤ مبا هو �سار، مثلما  ال�ساأن الأ

مور الي�سرية هي التبئري على اجلانب ال�سيئ  اأن من الأ

ية اجلوانب اليجابية. لدى النا�س، عو�س روؤ

 اأعتقد باأن متثاًل للحياة بهذه ال�ساكلة، لهو اأقرب مما 

فاقد  �سخ�س  بالتحديد،  هو  الذي  ـ  ال�سجني  جه  ُين�سِ

ـ  النف�س  عن  به  يدافع  اأن  �ساأنه  من  ملا  كلي،  ب�سكل 

من ت�سورات ذهنية؛ اإذ عليه دائمًا اأن يتوقع حدوث 

اأراد حماولة حماية  اإن هو  ماأ�ساوية،  �سد  الأ �سياء  الأ

يبوح  اأن  ول  يثق  اأن  ميكنه  ل  بحيث  بنف�سه.  نف�سه 

ي كان. وعليه، فاإن التفكري دائمًا يف اأ�سياء  باأ�رشاره لأ

تف�سي  التي  الكيفية  من  نوع  اإذن  هو  للغاية،  �سيئة 

النف�س: فاإذا  بال�سجني اىل الطمئنان والتخفيف عن 

مر اخلطري املتوقع، فاإنه حينئذ  ح�سل عدم وقوع الأ

ي�سعر بالطمئنان، اأما اإذا ما حدث ذلك بالفعل، فاإنه 

مثاًل،  لنت�سور  يجب.  مبا  نف�سيًا  له  تهياأ  قد  يكون 

�سوف  عندئذ  ما،  �سيئًا  �ساحبنا  منح  ما  �سجانًا  اأن 

العذابات  عن  اأوتوماتيكي،  وب�سكل  ال�سجني  يت�ساءل 

بالتحديد  وهنا  عطية،  الأ هذه  عن  تنجم  �سوف  التي 

يظهر منط التحليل التي يطبع ذهنية فالدميري ب�سكل 

ثابت.

نظرة  هي  اإذن،  احلياة  اىل  فالدميري  نظرة  اإن   n

التي  الالاعتقالية  التجربة  بطبيعة  مدموغة 

خرية جتربًة ق�سوى  اجتزمتوها؛ فهل كانت هذه الأ

يف احلياة، اىل احلّد الذي ا�سطركم اىل املرور عب 

بوابة الكتابة التخييلية، حتى تتمكنوا من احلديث 

عنها؟

ال�سجن هو  احلديث عن  باأن  ب�سكل خا�س،  اأعتقد   u
من  له  فلي�س  ثمة  ومن  للغاية،  حديث ممل وم�سجر 

نفع اجتماعي يذكر. غري اأن تلك ال�سنوات التي ق�سيتها 

اأ�سياء كثرية جداً، و�سار ما  رهن العتقال، عّلمتني 

اأهم در�س متكنت  اإن  تعلمته يت�سلل ليغذي كتاباتي. 

من ا�ستخال�سه يف هذه احلقبة، هو معرفتي الكبى 

ن�ساين: �سواء من حيث ما ميتلكه من اأ�سياء  بالكائن الإ

ح�سنة اأو قبيحة. اإن جتربة العتقال ترتك يف النف�س 

و�سمًا غائراً ميتد حتى فرتة ما بعد ا�ستعادة احلرية 

ُيكّون  اأن  ال�سابق  للمعتقل  يحدث  وهكذا  وال�رشاح؛ 

حكام  خر مثاًل، ت�سوراً مرتعًا بامل�سبقات والأ عن الآ

اىل  العتقال،  حلظة  ا�سطر  قد  كان  نه  لأ القبلية، 

حماولة توقع الكيفية التي �ستكون عليها ردود فعل 

النا�س، ليتمكن هو نف�سه من حتديد رد فعله اخلا�س. 

هذا من جهة، اأما من جهة اأخرى فهناك اأي�سًا واحدة 

من النتائج املرتتبة عن فرتة العتقال، وهي اأن كل 

عظيمة  قوة  يكت�سب  اأنه  �سك  ل  التجربة،  عا�س  َمن 

فعل  رّد  اإن  حيًا:  ال�سجن  ظلمة  من  يخرج  حني  جداً 

يكون  التي مهما  امل�ساكل  اأمام بع�س  �سابق  معتقل 

اأول، ثم  اأن يردد يف قرارة نف�سه ))هدوًء  نوعها، هو 

�سياأتي احلل املنا�سب!((. اإنه يرى اأن النا�س التي تعي�س 

لنف�سها جمموعة من  تخلق  ما  غالبًا  ال�سجن،  خارج 

امل�ساكل التي ل وجود لها، يف حني يكون عليها اأن 

تكف  كي  ال�رشامة،  من  يكفي  ما  فيه  موقفًا  تتخذ 

اأن  ذلك،  اىل  اأ�سف  الوجود.  عن  امل�ساكل  هذه  مثل 

اأ�ساًل،  ـ مب�سكل  ـ يف نظره  لي�س  الذي ل حّل  امل�سكل 

من  النوع  ذلك  مبثل  الكرتاث  ينفع  ماذا  ثمة  ومن 

كيف  املعتقلني  ُتك�سب  جن  ال�سِّ ظروف  اإن  امل�ساغل؟ 

تنحو ردود فعلهم �سوب هذا الجتاه. مثال حني يقول 
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اإل على كتابني اثنني  اأحد ال�سباط ل�سجني ل يتوفر 

وح�سب، هما كل ما ميلكه يف احلياة: ))�ستحرم منهما 

ل�ستة �سهور كاملة((، ثم ي�سحب الكتابني منه؛ يجيب 

املعتقل عندئذ قائال: ))وماذا بعد؟!...((. لقد مررُت اأنا 

بالذات، بامتحان م�سابه لهذا يف ال�سجن، بحيث كان 

اأحد ال�سباط الع�سكريني ي�سطهدين ويعذبني وي�سبني 

و..الخ، من دون توقف، اإل اأنه مل ي�سبق يل اأن بادرت 

اىل اتخاذ رد فعل، �سد �سلوكه اأبداً. وهو ما حذا به ذات 

يوم، اىل اأن ي�ساألني بنبة مغتاظة: ))بربك، األ�ست كلبًا 

حقيقيًا؟!((، فاأجبته: بلى يا �سيدي)). ومن ذلك اليوم، 

تركني و�ساأين. لقد كانت ردة الفعل غري املتاأثرة، هي 

احلل الوحيد املمكن مع ذلك املتغطر�س.

يف  ورد  الذي  التعريف  اىل  وبال�ستناد  اإنكم   n

�سياق ت�سدير الرواية، لت�ِسمون موؤلف  الطريق اىل 

على  وبناء  املاألوف؛  وغري  الغريب  ب�سمة  اإيطاكا 

اأن  ميكنها  عالقة  من  هنالك  هل  اأ�ساألكم:  ذلك، 

جتمع بني و�سع الغريب وو�سع ال�سجني؟

ال... اإل اأين اأدرك باأن ثمة  u مل اأفكر بعد يف هذا ال�سوؤ
الو�سعني:  بني  جوهريًا  اختالفًا  اخل�سو�س،  على 

فالوافد الغريب يطمح 

اأن يكون مواطنًا،  اىل 

كما  ـ  ال�سجني  بينما 

يعد  مل  ـ  التعريف  يف 

كذلك. اأ�سيف اىل ذلك 

على  هو  ال�سجني  اأن 

اإن�سان  اخل�سو�س، 

والقوة  امِلّرة  �سديد 

ب�سكل كبري. فهو حتى 

العامل اىل  لو زهد يف 

لقاء بنف�سه بني  حّد الإ

براثني املوت، فاإنه ما 

اأن يجتاز هذه العقبة، 

جيداً  يتعرف  حتى 

على حقوقه يف ظرف 

ويعرف  وجيز،  زمني 

كيف ينا�سل من اأجل 

حمرتمة،  يجعلها  اأن 

مر  حتى لو اقت�سى الأ

اإثارة الف�سيحة من خالل موته اخلا�س. 

كّونها  التي  املالحظات  من  ُي�ستخل�س  ما   n

نفة الذكر، هو اأن الغريب  فالدميري يف روايتكم الآ

الوافد يف النهاية، وعلى الرغم من طبيعة املعاناة 

يف  يعيد  ل  ومق�سيًا،  مهم�سًا  كونه  عن  الناجمة 

�سوى  املق�سيني،  واأ�سباهه  اأنداده  مع  عالقته 

يتبّناها  التي  والو�سعيات  املواقف  نف�س  اإنتاج 

النا�س اإزاءه، يف بالد املهجر... 

u بل واأفظع من ذلك! فالوافد الغريب ل يكون على 
معرفة مطلقة بطبيعة ا�ستغال املجتمع الذي يحاول 

ُيكون عن هذا املجتمع مع  اأنه  اإل  اأن يندمج داخله، 

راء امل�سبقة، وهو ما يجعله يهاجم  ذلك، الكثري من الآ

كل ما يحدث بجواره وبالقرب منه.

بالطبع  هو  الذي  ال�سارد  ))ما�سي((  اإن   n

اللهم  احلكاية،  عن  غائبًا  يكون  يكاد  فالدميري، 

جهة،  من  للغاية  الف�سفا�سة  التهوميات  بع�س 

بوين من جهة  وذلك احل�سور امل�سترت واخلفي لالأ

اأخرى؛ وبناء عليه، جند اأنف�سنا كقراء اأمام حمكي 

را�سخ غاية الر�سوخ، يف الزمن ال�رشدي الذي يحيل 

على احلا�رش..

u فعاًل، لقد خلقت يل خمتلف م�ستويات ال�ستعمال 
اأن  خا�س  ب�سكل  فاأردُت  امل�ساكل،  بع�َس  الزمني 

�سهاًل على  املركب؛ وهكذا كان  املا�سي  ثقل  اأجتنب 

بها  �سيغ  التي  بالطريقة  ـ  يعب  اأن  اإذن،  فالدميري 

يفكر  كان  مثلما  �سياء  الأ عن  ـ  النهاية  يف  املحكي 

يف  �رشديًا  موقعًا  لها  يجد  واأن  يدركها،  اأو  فيها، 

اللحظة التي يتلفظ بها.

n هناك عدد قليل جداً من احلوارات يف روايتكم. 

قل من خالل  فهل تعتقدون باأن احلوارات، على الأ

يف  يقف  عائقًا  متثل  املعتاد،  باعي  الَطِ �سكلها 

وجه القراءة؟

u ل اأبدا، لي�س ذلك كذلك بال�رشورة. اإنه يكون كذلك 
بطريقة  م�ساغة  غري  احلوارات  تكون  حينما  فقط، 

حمكمة... وقد يحدث يل اأن اأقراأ بع�س املوؤلفات، التي 

تكون احلوارات فيها مكتوبة بطريقة رديئة، فت�سكل 

واإذا ما  بالفعل، عائقًا مزعجًا.  يل احلوارات ها هنا 

�سلوب غري املبا�رش يف  كان اختياري قد وقع على الأ

نقل اأغلب املحادثات يف الرواية، فاإن ذلك فقط للحّد 
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�سلوبي اأي�سًا ، يجنب  ن هذا ال�سكل الأ من التكرار. ثم لأ

ويف  املحاكي،  الجتاه  ي�سبه  ما  يف  الوقوع  الكاتب 

نتاج الزائفة لكالم ال�سخو�س ))كما هو((. اإن  اإعادة الإ

�سلوب  �سلوب غري املبا�رش يبت�رش وُيلخ�س، بينما الأ الأ

ي�سف. 

n ومع ذلك فاإن لكم طريقة جد مميزة يف ا�ستعمال 

املتكلم  يبز  حيث  احلر،  املبا�رش  غري  �سلوب  الأ

وي�ستفهم  ينادي  بينما  الغيبة،  �سمري  خالل  من 

و�سعية  يف  لذلك،  نتيجة  ي�سبح  الذي  ال�سارد، 

املخاَطب...

u متامًا. لقد كانت امل�سكلة الكبرية التي اعرت�ستني 
جعل  اىل  الو�سول  من  التمكن  هي  الكتابة،  اأثناء 

�سوات،  الأ من  العديد  عن  التعبري  على  قادراً  ال�رشد 

من دون اأن يجّر هذا بع�سًا من التكرار. وقد كان هذا 

هو  اإليه،  ت�سريين  الذي  ما،  �سيئًا  املميز  ال�ستعمال 

حتقيق  بغية  عليها  عرثت  التي  �سلوبية  الأ ))احليلة(( 

هذا الهدف، وجعل ال�رشد اأكرث �سال�سة.

n األي�ست رمبا هذه اأي�سًا، طريقة اأ�سلوبية لتثبيت 

الكالم ما اأمكن، يف دواخل ال�سخ�سية؟

u نعم هي كذلك، كما اأنها اأي�سًا طريقة يف الكتابة، 
جتعل ال�سارد ينعم بحرية كبرية. 

خبط  يخبط  القارئ  ترتك  الن�س  نهاية  اإن   n

على  لنحزر  اإننا  قوي...  التبا�س  و�سط  ع�سى  الأ

ا�سرتجاعي،  مبحكي  يتعلق  مر  الأ باأن  العموم، 

وباأن بداية املحكي ل ُتقدم اإل يف النهاية، اإل اأن 

هناك ما ي�سبه بع�س ))البيا�سات(( الكامنة بني 

نقطة البداية والنهاية... 

u لكن هذا اللتبا�س مق�سود بالطبع! ول�سُت اأعلم اأنا 
بنف�سي، ماذا ح�سل فعال لفالدميري.

حلظة  فكرمت  لطاملا  باأنكم  قليل،  قبل  قلتم   n

اأف�ست هذه  العتقال، يف مهنة الكاتب. ترى هل 

التاأمالت، اىل ميالد كتاب نظري؟      

اأقدم  نف�سي، ومل  اأ�سائل  �سوى  اأكن  اإنني مل  ل.  u ل، 
اإجابة اأبداً...

n لقد دفعتم بدر�س الريا�سيات اىل اأبعد نقطة عن 

اهتمامكم احلايل. فهل يا ترى تتقاطع الريا�سيات 

دبية، يف نقطة معينة؟ مع الكتابة الأ

قل،  u متنح الريا�سيات يف بع�س مظاهرها على الأ

لهما  اللذين  الفكريني  وال�ستلذاذ  للتحدي  فر�سة 

قل يف نظري. كما يقول بع�س  دب،  على الأ عالقة مع الأ

دبية، تنم على اأن  النقاد باأن بنية بع�س موؤلفاتي الأ

اأعتقد  فاإين  كل،  وعلى  للريا�سيات.  ع�سقًا  للكاتب 

باأن ما من رواية مكتوبة باإحكام، اإل وتنبعث منها 

هارمونية �سبيهة بتلك التي متيز البينة ال�ستدللية، 

يف  عنها  املبهن  النظريات  بع�س  يف  جندها  التي 

الريا�سيات.

يف  اأنكم  كما  الرتجمة،  حقل  يف  تعملون  اأنتم   n

اأخرى.  لغات  اىل  كتبه  ترتجم  كاتٌب  ذاته  ن  الآ

فكيف تنظرون اىل فعل الرتجمة؟

يكتب  الكاتب  اأن  جند  املبدئي،  امل�ستوى  على   u
املوؤلف؛  بها  يكتب  التي  اللغة  نف�َس  يتكلم  لقارئ 

اأن  اإل  ال�سبانية.  باللغة  حالتي،  يف  يتعلق  مر  والأ

املرء حني يقراأ نف�سه بلغة اأخرى، فاإن ذلك دائمًا ما 

ن�سو�سي  مثاًل،  اأكت�سف  كاأن  غريبة...  جتربة  يكون 

اإل  اأتكلم اللغة الفرن�سية،  اأين ل  بالفرن�سية: فحتى لو 

اأقراأ حروفها. زد على ذلك  اأن  اأنه مبقدوري مع ذلك 

ل عما ميكن اأن يجده القارئ  اأنها حتفزين على الت�ساوؤ

على  جوابًا،  اأحري  ل  اأين  اإل  موؤلفاتي...  يف  الفرن�سي 

ل... ذلك الت�ساوؤ

 فاأن ُترَتجم معناه اأن ُت�سلم اأمرك كلية بيد �سخ�س اآخر، 

بيد َمن �سيوؤول و�سيعيد كتابة ن�سك من جديد. اإنني 

ل اأحمل اأي حكم ب�ساأن العمل الذي ينجزه مرتجمي، 

خالل فرتة الرتجمة. لكن ما اأن ينجز العمل، حتى يدّب 

�سئلة  ال�سك يف نف�س املرء... وهو �سك تبره بع�س الأ

من قبيل: ترى هل مّت فهم هذه اللفظة، بال�سكل اجليد؟ 

معنى  ا�ستح�سار  يف  العبارة،  هذه  ت�ساهم  اأمل  ثم 

اأعرف  م�ساد يف ذهن املرتجم؟ ومهما يكن، فاإنني 

باأّن علي اأن اأحرتم العمل الذي ينجزه املرتجم.

 n مباذا تن�سغلون يف هذه الفرتة؟

u اأعمل على حتقيق اإجنازْين اثنني: اأ�ستغل اأول على 
رواية ذات �سيغة �ساخرة، اإل اأين لن اأقول ب�سددها اأي 

لَّف �ساحنة املعتوهني،  �سيء اآخر... ثم على تكملة ملوؤ

الذي كنت قد كتبته منذ �سنوات خلت، وهو اليوم يف 

طور الرتجمة اىل الفرن�سية. فقد �سبق يل اأن اأ�رشُت يف 

هذا الكتاب اىل فرتة العتقال، واأريد اأن اأكتب تكملة 

له اأحكي فيها كيف �رشُت كاتبًا. 
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اأنيق جمموعة ق�س�سية باللغة الفرن�سية حيث وجد من  يف 1940، ن�رش �ساب 

له«.  الإ ن�ساهم  الذين  »النا�س  يبلوره وعرف جناحا كبريا:  الذي  ال�سوت  فوره 

اأعيد   – غالبيتها  حيث  قرن  ن�سف  من  اأكرث  مدار  على  روايات  �سبع  موؤلف 

طباعتها مرارا لدى خمتلف النا�رشين وترجمت اإىل العديد من اللغات – اأعدت 

على   1990 يف  قو�سريي  اآلبري  ح�سل  املعا�رشة.  الرائدة  عمال  الأ بني  من 

كادميية الفرن�سية ويف 1995 على جائزة  اجلائزة الفرنكفونية املقدمة من الأ

اأوديبتي الكبى عن جممل نتاجه، املكتوب كله بالفرن�سية.

 ماري – خوزيه هويه   ترجمة : اأحمد عثمان 

مرتجم من م�رش

غياب �آلبري قو�سريي

 اأو اخلــروج اإلــى النهـــار

v عا�ش ومات وانت�ضر ملفهوم عدم امتالك �ضيء.

v اأنا كاتب م�ضري.. يحيا يف باري�ش ويكتب بالفرن�ضية.

v اأنظر اىل العامل بو�ضوح، احلياة تثري اهتمامي والبقية �ضخرية.

v 60 عامًا يف غرفة يف نزل.. »ل�ضت يف حاجة اأي �ضيء للحياة«.

v �ضخ�ضيات »ك�ضاىل الوادي اخل�ضيب« واقعية تخيلتها من عائلتي.



اأن  ولد يف القاهرة عام 1913، �سافر كثريا قبل 

ي�ستقر يف باري�س 1945، حيث اأقيم لفرتة تناهز 

ال�ستني عاما يف غرفة بفندق، ب�سارع ال�سني. كان 

كامو  واآلبري  داريل  ولورن�س  ميلر  لهرني  �سديقا 

وغريهم. ل يخرج اإل ل�رشاء الكتب ومتابعة العامل 

وهو مي�سي من مقهى ل فلور اأو حديقة لوك�سمبج 

ية اأ�سدقائه. وروؤ

وهنا يف مقهى قريب من احلي الالتيني قابلته منذ 

�سنوات.

له«  uu اآلبري قو�سريي، �سور » النا�س الذين ن�ساهم الإ

( بواقعية   1942 ( املوؤكد«  )1940( و»منزل املوت 

حياء القاهرية الفقرية... �سعب الأ

التي  ال�سوارع  مر مبدينة �سبابي،  الأ vv نعم، يتعلق 

الذي  العامل  هذا  لحظتهم،  الذين  النا�س  عرفتها، 

اأحببته... منذ ذاك، امتدت املدينة اإىل ال�سحراء، غري 

حياء ال�سعبية ظلت كما هي. املنزل الذي تكلمت  اأن الأ

اأ�سدقائي، من  اآتيليه،  به  لدي  عنه يوجد فعال، كان 

اآثرا  اأ�سبح  الفنانني، كانوا ي�سكنونه... مل يزل باقيا، 

وهذه  اأنقلها،  ثم  الواقعة،  من  دوما  اأنطلق  تاريخيا. 

ها هي نف�س اأ�سمائها يف  ال�سخ�سيات وجدت، واأ�سماوؤ

احلقيقة، الكوابي�س اأي�سا، اأنها اأحالم حكتني.

ماكن املف�سلة يف روايتك هي ال�سوارع ال�سعبية،  uu الأ

ماكن التي ندخن احل�سي�س  املقاهي، بيوت الدعارة. الأ

فيها...

ولي�س يف  احلياة،  ندر�س  اليومية  املمار�سة  vv يف 

نه يف  الكتب، يف املقاهي نالحظ، ندخن احل�سي�س لأ

قاهرة ذاك العهد كانت عادة، بب�ساطة...

الرواية  يف  متواترة  مو�سوعة  اليومية  الوقائع   uu

امل�رشية املعا�رشة املكتوبة بالعربية، من حمفوظ 

اإىل الكتاب ال�سباب، ولكنك اخرتت الكتابة بالعربية، 

ملاذا ؟

اأعيها.  اأن  vv مل اأخرتها يف احلقيقة، حتققت بدون 

كبار  قراأت  الفرن�سية،  املدر�سة  اإىل  ذهبت  �سغريا، 

نف�سي  وجدت  احلال  وبطبيعة  الفرن�سيني،  الكتاب 

اإذا  نه  لأ باري�س  يف  ا�ستقررت  ثم،  بالفرن�سية.  اأكتب 

ف�سل  الأ من  فرن�سا،  يف  وطبعنا  بالفرن�سية  كتبنا 

قامة يف باري�س. الإ

uu هذه النعطافة اإىل باري�س واىل اللغة الفرن�سية، اإذا 

متكنت من القول، اأ�سبحت فيما بعد �رشطا �رشوريا 

للكتابة بالن�سبة اإليك ؟ ما هي الرابطة التي تربط بني 

اللغة  مع  عليها  حافظت  عالقة  اأي  ؟  والكتابة  اللغة 

العربية ؟

vv ما يهمني، �سياق النتاجات، ولي�س اللغة التي اأعب 

ول  بوا�سطتها، الكتب ترجمت والعامل قراأها، كتابي الأ

اإىل الجنليزية والعربية. لغة واحدة  ترجم من فوره 

اأ�سعر  م�رشي،  اأنا  دبية.  الأ الهوية  لتحديد  تكفي  ل 

بالفرن�سية،  ويكتب  باري�س  يف  يحيا  م�رشيا  بكوين 

لل�سحف  لو كتبت  اأنا كاتب م�رشي. حتى  وبالتايل 

العربية، اأكتب بالفرن�سية ويرتجمونني، مل اأن�رش �سيئا 

بالعربية. اأحب اأن اأنحت اللغة الفرن�سية، ولكن املناخ 

تعابري  اأنقلها، هي  التي  امل�رشية  العربية  امل�رشي، 

القاهرة،  يف  اأ�ستعملها...  التي  بالدي  وحكم  واأمثال 

ترددت كثريا على الفنانني واملثقفني، بع�س الكتاب 

بالعربية، ولكن غالبيتهم ماتوا حاليا. بالتاأكيد اأقراأ 
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الكتاب امل�رشيني، حمفوظ قراأته بالفرن�سية. تعرفني، 

ظللت خم�سة وثالثني عاما بدون العودة اإىل بالدي، 

ن �سعوبة  حاليا اأذهب من وقت اإىل اآخر، ولكن اأجد الآ

بالكالم بامل�رشية.

حداث تقع يف م�رش، اأو يف  uu على الرغم من كون الأ

البالد العربية، مل تتجه اإىل الغرائبية، ومع ذلك تعلق 

مر باملخيلة ال�رشقية ؟ الأ

العي�س يف م�رش  اإىل  ل�ست يف حاجة  ولذا  نعم،   vv

ذاكرتي.  وهي  ت�سكنني،  م�رش  بالعربية،  الكتابة  اأو 

ل  الواقعة،  من  دوما  اأنطلق  قلت،  كما  وبالتايل، 

اخل�سيب«  الوادي  »ك�ساىل  �سخ�سيات  �سيئا.  اأبتكر 

عائلتي،  من  تخيلتها  �سخ�سيات  املثال  �سبيل  على 

و�سفت والدي وجدي، كنا نحيا هكذا يف الواقع، اأنا 

اأي�سا اأحيا هكذا... اأنام كثريا، ل�ست يف حاجة اإىل اأي 

ل�ست  تريد،  ماذا  نزل...  يف  غرفة  فقط  للحياة،  �سيء 

يف حاجة ل�رشاء اأي �سيء، ل اأملك �سيئا، ل اأملك دفرت 

�سيكات ول بطاقة ائتمانية، ل، ل، ل اأملك �سوى بطاقة 

)الفرن�سية  اإقامتي  بطاقة  واأخريا  امل�رشية  هويتي 

متلكني  حينما  تعرفني،  ال�رشق،  يف  �سيء...  كل  ذا   ،)

اأدوات احلياة – كانت اأ�رشتي متتلك اأرا�سي بدمياط 

-، ل تعملني، من الالزم اأن تكون جمنونا لكي تعمل 

! بدون قيود، لي�س لدينا الوقت للتفكري. 

واملنبوذين،  الفقراء  من  �سخ�سياتك  بع�س   uu

واأحيانا  النائمني،  الفال�سفة،  العاطلني،  من  واآخرين 

ترف�س  هام�سية  �سخ�سيات  دائما  املتاآمرين،  من 

باإ�رشار » الن�سمام اإىل م�سري العامل املتمدن«. مرارا 

وتكرارا، وحتديدا يف » موؤامرة املهرجني« وعلى وجه 

اتهام  اأي  ال�سحراء«، ل جند  اخل�سو�س » طموح يف 

للمجتمع الغربي ؟ �سد التقدم عامة ؟

vv اأرادت اأوروبا اأن تقدم درو�س التقدم... التقدم، عن 

ن�سانية...  مر ؟ ل اأرى �سيئا مي�س الإ اأي تقدم يتعلق الأ

رمبا  الروحي،  التقدم  هو  ن�سانية،  لالإ الوحيد  التقدم 

اخلدعة...  التوهم،  اأن  اإذ  الوعي.  ا�ستعادة  الو�سوح، 

يجب نفيها، واإنكار الطغاة الطموحني وكذا الثوريني 

خالق  الأ القمعي،  املجتمع  �سد  اأنا  احلا�سمني.  غري 

التقدم  الذي حققه  املوافقة ومن يج�سدها، الغرتاب 

ثراء باأي ثمن. الفقراء هام�سيون، وبالن�سبة  ورغبة الإ

وي�سخرون من  �سيئا  ب�سيطة، ل ميتلكون  احلياة  لهم 

خرون يرف�سون عقلية الرق، عامل حياة  كل �سيء. الآ

اخلراف ويختارون العي�س ب�سورة اأخرى. اأكرر يف كل 

خ�س يف ال�رشق، املناخ،  حلظة اأن احلياة ب�سيطة، وبالأ

منلك  اجلنوب  نحو  بالجتاه  كثريا.  ت�ساعد  ال�سم�س 

ولكن يف  ال�رشق.  ذا  وهو  والتاأمل،  للمالحظة  الوقت 

نف�س الوقت حينما اأ�سف البوؤ�س امل�رشي، اأنه البوؤ�س 

واأي قارئ يف  اأعر�سه  الذي  العاملي  الظلم  العاملي، 

اأن  الوقت،  متلك  ال�رشوري  من  ترين،  يعرفه.  العامل 

ما  وهذا  للتفكري،  ية،  للروؤ الزمن  من  النتقال  تعرف 

اأفعله منذ زمن، يكفي اأن حتب احلياة، وحينما نحب 

احلياة، جندها يف اأي مكان، ومن ال�رشوري معرفة 
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الفكاهة وال�شخرية 

�شفتان ميتلكهما 

ال�شعب امل�رسي. 

ال�شخرية هي ال�شالح 

الوحيد يف هذا 

العامل. الت�شيب �شكل 

أ�شكال املقاومة  من ا

�شد غرور الفعل. 

العنف، القتل، القنابل 

أ�شياء اأخرى،  هي ا

ذريعة لبناء التاريخ. 

يف » �شحاذون 

ومتكربون«، اجلرمية 

إال يف عملية  ال تفيد ا

اخليال، الكتاب ال 

يتبدى من التحقيق 

الب�شيط، ما يهم 

يتمثل يف قلق 

ال�شابط، �شكوكه، 

حتوله، من قبل كان 

حار�ض ممتلكات 

املجتمع وتدريجيا 

متلك وعيه.

حــوار .. حــوار .. حــوار
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اأن نكون حكام احلياة...

uu رغم مالحظاتك على »جمتمع التعفن«، جند كثريا 

لدى  الجتماعي  امل�رشوع  غياب  رغم  الفكاهة،  من 

بني  الت�سامن  من  نوع  اأحيانا  هناك  �سخ�سياتك، 

النا�س، وم�سة اأمل يف نهاية رواياتك. ما هو املعنى 

النهائي الذي ندركه من كتبك، وعلى وجه اخل�سو�س 

لدى روايات حتمل عناوين مثل »العنف وال�سخرية«؟

ال�سعب  ميتلكهما  �سفتان  وال�سخرية  الفكاهة   vv

امل�رشي. ال�سخرية هي ال�سالح الوحيد يف هذا العامل. 

الفعل.  غرور  �سد  املقاومة  اأ�سكال  من  �سكل  الت�سيب 

العنف، القتل، القنابل هي اأ�سياء اأخرى، ذريعة لبناء 

التاريخ. يف » �سحاذون ومتكبون«، اجلرمية ل تفيد 

التحقيق  الكتاب ل يتبدى من  اإل يف عملية اخليال، 

�سكوكه،  ال�سابط،  قلق  يف  يتمثل  يهم  ما  الب�سيط، 

املجتمع  ممتلكات  حار�س  كان  قبل  من  حتوله، 

وتدريجيا متلك وعيه...

التحقيق،  حول  تدور  م�سريته  �سحاذا.  واأ�سبح   uu

 – ال�سخ�سيات  لهذه  بالن�سبة  ؟  مثالية  بطريقة 

�سحاذين،  اأ�سبحا  ال�رشطة،  �سابط  ثم  الفيل�سوف، 

ال�ساعر، املو�سيقي اللذين تخليا عن الوقائع املادية 

مر بثورة داخلية وفردية ؟ – هل تعلق الأ

ب�ساطة  الداخلي،  ال�سالم  ال�سالم،  اأدرك  البع�س   vv

الكتاب، فقط  اأكتب دوما نف�س  اأي �سيء.  احلياة قبل 

مهنتي،  اهتمامي.  تثري  ل  اأنها  غري  تتغري،  احلبكة 

النظر، اأرى نف�سي م�سوؤول، حينذاك اأكتب لكي اأقول ما 

اأفكر فيه عن هذا العامل. يف كل مكان ي�سود الرق الذي 

بالتاأكيد،  احلرية.  ظماأ  اأرى  اأ�سا�سا،  مقاومته.  يجب 

امل�رشيون  واحلرية.  احلياة  عن  �رشقي  مفهوم  هذا 

�سعب م�سامل... هناك نوع من الزدراء، اإىل حد ما الال 

اأمامهم، وهو نوع  اإزاء ما يجري  تعاون، الال مبالة 

من احلكمة.

جند  فيها  واقعية.  فقط  لي�ست  العامل  عن  يتك  روؤ  uu

وبطريقة  والفراط،  للمبالغة  ب�رشيا  بعدا  اأي�سا 

هاج�سية. تعد رواية » طموح يف ال�سحراء« )1984( 

اأمل تكن هناك  الوحيدة التي تدور يف الوقت احلايل. 

طريقة ما لت�سوير حرب اخلليج ؟

vv نعم، بدون �سك، ولكن مل يدركها اأحد بعد. وددت 

اأنظر  نني  ولأ متكافئ.  الال  الطموح  عن  اأك�سف  اأن 

والباقي  اهتمامي  تثري  احلياة  بو�سوح،  العامل  اإىل 

�سخرية.

uu ملن تكتب ؟

وىل،  الأ كتبي  منذ  اجلديدة.  جيال  لالأ اأكتب   vv

تاأثروا  الذين  ال�سباب  وائل  الأ قرائي  بني  من  كان 

م�رش  يف  قامة  الإ اإىل  اجتهوا  حتى  الذين  باأفكاري، 

بعد اأن قراأوا كتبي، اأعرف الكثريين منهم. من الالزم 

القراء،  يجذب  الذين  هو  املحكي  التاريخ  اأن  القول 

ن�سانية،  الإ العالقات  ال�سخ�سيات، �سلوكياتهم،  وامنا 

فكار على وجه اخل�سو�س.  كاتب حقيقي يختلف  والأ

يرتبط  روائي  عن 

ل  التاريخ.  باأهمية 

لدى  الكتابة  يكفي 

على  يجب  الكاتب، 

يختب  اأن  الكاتب 

النقدي،  معناه 

�ستندال،  بطريقة 

امل�ساكل  ويجابه 

العاملية احلرجة. بيد 

ميتلك  ل  الكتاب  اأن 

انتظره  اإذا  اإل  تاأثريا 

وال�سباب  ال�سباب، 

اأقنعت  اإذا  متوفرون. 

اإذا  القراء،  بع�س 

مائة  اإىل  و�سلت 

حياتي  يف  �سخ�س 

كثري  هذا  كلها، 

للغاية... لن اأكتب بعد 

ذاك.
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v زاباتا: 
الزعيم القوى يخلق �شعبًا �شعيفًا يف حني اأن ال�شعب 

النا�س تغري  لقد  قوي  لرجل  يحتاج  ال  القوي  
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ديب الروائي  هناك دائمًا خ�ضومة بني الروائي وال�ضينما ، نادراً ما ير�ضى الأ

اليهم كالبن  بالن�ضبة  دبي  الأ فالعمل   ، ال�ضينما  �ضا�ضة  اىل  له حتول  عن عمل 

يتحمل عنه  ـ  ديب  الأ ـ  ب  والأ ـ  اأن يظل كما هو بح�ضناته وعيوبه  الوليد عليه 

امل�ضوؤولية الكاملة... وقليلون منهم من اأن�ضفتهم جتربة اعداد اأعماله لل�ضينما.. 

مريكي »جون �ضتاينبك« الذي كانت اأعماله لل�ضينما اأكرث حظًا من غريه  منهم الأ

اأعماله  ر�ضحت  فقد  فيتزجرالد« و»همنجواي« و»وليام فولكرن«.  »�ضكوت  مثل 

منها   اأربعة  فازت  تر�ضيحًا  وع�رشون  اخلم�ضة  و�ضكار  للأ ال�ضينما  قدمتها  التي 

و�ضكار.. كما ر�ضح �ضتاينبك نف�ضه ثلث مرات عن ال�ضيناريو.  بالأ

»فيفا زاباتا«

ترجمة وتقدمي: حممـــود عــــلي 

كاتب و�ضينمائي من م�رش

s�سينمــــــا s  s  s s

خراج: الياكازان الإ

�شيناريو: جون �شتاينبك

مدير الت�شوير: جو ماكدونالد

مو�شيقى: األكــ�س نورث

مونتري: باربارا ماكلني

املمثلــون

مارلون بواندو: امليانو زاباتا

جون بيرتز: جوزيفا

انطوين كوين: افيميو

جوزيف وايزمان: فرناندو

اأرنولد مو�س: دون نا�ضيو

اآلن ريد: بان�ضو فيلل

مارجو : �ضولدا ريدا

ليو جلبريت: بابلو

هارولد جوردون: ماديرو

فرانك �ضلفريا: هيورتا

فاى روب:دياز

فلورتو اإمي�س: �ضنيور ا�ضبيخو 

فيفا زاباتا

ن.. �شوف تفقد كل �شيء .  v دون نا�شيو: ان مل تعط القليل الآ
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عمال التي قدمت له على ال�شا�شة تندرج حتت اأربع   والأ

واأعمال  لل�شينما  اآخرون  له  اأعدها  التي  اأعماله  فئات. 

كتب لها ال�شيناريو بنف�شه عن رواياته واأخرى عن ق�ش�س 

له مل تن�رش... واأخريا �شيناريوهات اأ�شلية كتبت خ�شي�شًا 

ربع  لأ ر�شح  الذي  زاباتا«  »فيفا  فيلم  واأهمها  لل�شينما 

خراج »اإليا كازان«  جوائز من اأو�شكار عام 1952م عن الإ

دور  ممثل  واأح�شن  براندو«...  »مارلون  ممثل  واأح�شن 

الفيلم  يفز  ومل  الديكور..  وعن  كوين«...  »انطوين  ثان... 

�شوى بجائزة اأح�شن ممثل يف دور ثان. 

»رجال  لل�شينما  اأعدت  التي  خرى  الأ اأعماله  ومن   

فالت  تورتيال  ـ   )1940( الغ�شب  وعناقيد  ـ  وفئران« 

 ...)1945( جناة  قارب  ـ   )1943( القمر  وغاب   )1942(

ن من  واأخرها »�رشق عدن«..... من بينها اأعمال تعترب الآ

كال�شيكيات ال�شينما مثل عناقيد الغ�شب ورجال وفئران.. 

وهذا ال�شياريو الذي بني اأيدينا. 

 واأهمية هذا الفيلم وال�شيناريو لي�س فقط ملخرجه »اإليا 

عن  »كازان«  يقول  كما  لنه  لكن  اأبطاله..  اأو  كازان« 

الن�س الكامل الذي كتبه �شتاينبك »مل يكن عملى �شوى 

ن مو�شوع   اختيار اأماكن الت�شوير وتقطيع امل�شاهد« ولأ

الفيلم مل يكن غريبًا على »�شتاينبك« فقد �شبق له زيارة 

»القرية  بعنوان  ت�شجيليا  فيلما  عنها  وقدم  املك�شيك 

املن�شية« حول العلم واخلرافة من خالل قرية مك�شيكية 

ترف�س العالج احلديث وتتم�شك بالقدمي. 

ر�س  والأ النا�س  فيها  در�س  �شهوراً  ا�شتمرت  فرتة  وهى   

واللغة وهو ما �شاعده يف كتابة ال�شيناريو عن �شخ�شية 

اأ�شطورة يف  اىل  الذي حتول  املك�شيكي  البطل  »زاباتا« 

�شمري �شعبه. 

 واأخرياً... فاإن �شخو�س ومو�شوع الفيلم جتد جذورها يف 

اأعمال اأخرى مثل »عناقيد الغ�شب« الذي اأخرجه »جون 

فورد« و»رجال وفئران« و»قارب جناة«. فالفيلم يتناول 

ال�شرية ال�شخ�شية له تناول اعتربه البع�س حينذاك عماًل 

�شيوعيًا يح�س على الثورة. ومل يكن »�شتاينبك« كذلك... 

واإل ما كان الفيلم قد رف�س يف الحتاد ال�شوفييتي اأي�شًا 

ن البطل لي�س هو البطل يف املفهوم العقائدي الثوري! لأ

»روبرت  الناقد  تعبري  حد  على  �شوؤال  يثور  وهنا   

اأم »متمرداً«؟  جور�شبجر« هل كان »زاباتا« »ثوريًا« 

يقول الربت كامي اأجابة عن ال�شوؤال... »اأن املتمرد �شخ�س 

م�شتقل يقف �شد الظلم من اأجل احلرية وم�شتعد للموت 

الثوري  اأن  القتل يف حني  اأمام  يرتدد  لكنه  اأجلها..  من 

على العك�س يتحدث عن احلرية م�شتخدما العنف والرعب 

خوة وامل�شاواة.. على ا�شتعداد لن�شب امل�شانق  با�شم الأ

وهي  الو�شيلة!!  تربر  عنده  فالغاية  عدام...  الإ وفرق 

الذي  و«فراناندو«  »زاباتا«  بني  التي جندها  املقارنة 

عدائه من اأجل هدف بعيد املنال.  ين�شم يف النهاية لأ

اأن املتمرد »ل يتمرد فقط لظلم   وكما يقول »كامي« 

خرين...  الآ الظلم على  اأن ي�شاهد  وقع عليه... بل ملجرد 

واح�شا�شه بالتماهي معهم« وهو ما حدث مع »زاباتا«. 

حداث... بل كان رد فعل لها... كان  فهو مل يكن يخطط لالأ

جبيبته  من  بالزواج  حياته  حلم  يحقق  اأن  هدفه  كل 

وال�شتقرار. لكنه ما اأن �شاهد ال�شجني الربيء يف طريقه 

يتكلم  م�شهد  اأول  من  وهو  اأجله.  من  ثار  عدام حتى  لالإ

اأر�شًا... هو اذن  با�شم الهنود الفالحني رغم انه ل ميلك 

عندما  العامل.  �شمري  لي�س  نا�شيو«  »دون  له  قال  كما 

يدافع عن طفل �رشق لياأكل.. ان اح�شا�شه الفطري بالعدل 

هو الذي يجعله ي�شعى للتعليم ليواجه مثقفي املدينة. 

وعندما ي�شاأل عن »ماديرو« الزعيم اجلديد ل ي�شاأل عن 

اأفكاره بل يريد روؤيته ليقراأ اأفكاره من وجهه و�شلوكه. اأن 

�شا�س  كل مطلبه اأن يجد الفالح اأر�شا يزرعها. هي يف الأ

اأر�شه. وهو ما يتعاطف معه »دون نا�شيو«.. »اأعطوهم 

هل  ر�س هي الأ القليل وال ا�شتولوا على كل �شيء«.. اأن الأ

والعر�س واحلياة الكرمية بالن�شبة للفالح وهو ما يرتدد 

يف »عناقيد الغ�شب« لذا اأختاره جموع الب�شطاء زعيمًا 

اأو يتمناه. من�شب يرى  لهم. وهو من�شب مل يكن يريده 

فيه �شقيقه ووالد زوجته »فر�شة للرثاء« وهو ل يرى فيه 

اإل ال�شقاء واملعاناة فيما �شيواجهه. 

 عندما ت�شاأله زوجته. اإذا مت.. فماذا عن هوؤلء النا�س؟ 

فريد عليها.. »الزعيم القوي يخلق �شعبًا �شعيفًا يف حني 

اأن ال�شعب القوي ل يحتاج لرجل قوي لقد تغري النا�س 

وهم لي�شوا يف حاجة يل وقائدهم �شيكون من بينهم«. 

 وهو ل يدرك اإل اأخرياً باأن القتل يوؤدى ملزيد من القتل 

لو كان فيه موته..  الطريق حتى  لكنه م�شطر ملوا�شلة 

اأنت�شار  فهو  ينت�رشون  الذين  هم  املحرتفون  كان  واإذا 

موؤقت كما ي�شري الفيلم يف نهايته.. لقد اأ�شبح »زاباتا«... 

فكار ل متوت.. �شار كالعنقاء  فكرة ولي�شت �شخ�شًا.. والأ

و�شمائر  قلوب  ا�شتقر يف  اأن  بعد  به  م�شاك  الإ ميكن  ل 

بي�س  �شعبه ليظهر يوما ما زاباتا جديد ميتطي جواده الأ

»بالنكو« الذي ينتظر فار�شه فوق قمة اجلبل ،،، 

)مع العناوين الرئي�ضية ن�ضاهد هذه اللقطات(

ـ لقطة طويلة......... ريف:

رجلن » اأحدهما ميتطي ح�ضانًا اأبي�س ي�رشعان يف اجتاه 



الكامريا. ت�ضمع من خلفهما �ضفارة قطار مما يزيد من ابقاع 

�رشعتهما. 

- لقطة متو�شطة ـ الفار�شان: 

بي�س يف املقدمة...... الثنني يرتديان زيا  راكب احل�ضان الأ

وطنيا. 

ـ حمطة فرعية... تنخف�س �ضفارة القطار مع توقفه للتقاط 

بع�س الركاب: 

بي�س يف انتظار �ضيء ما.  )جمموعة من الفلحني يف زيهم الأ

يبدو الفار�ضان يف املنظر وهما يرجتلن(. 

ـ انتهاء العناوين ـ

انك  ـ  بي�س(:  الأ احل�ضان  فار�س  اإىل  حديثه  )موجها  فار�س 

تهدر وقتك يا اأخى... ل �ضيء يجوى من هذا..... ل �ضيء

)�ضوت القطار... الفلحني والفار�ضني ينظران جتاه ال�ضوت 

خر  الأ الفار�س  بي�س يلتفت نحو �ضقيقه  الأ ـ فار�س احل�ضان 

بي�س ويتجه نحو الفلحني(  ي�ضلمه زمام احل�ضان الأ

ـ اختفاء ـ

بوابة ق�رش: 

ـ  البوابة  اأمام  القطار  انتظار  يف  كانوا  الذين  )الفلحون 

ـ جنود يف  بي�س  الأ بينهم على فار�س احل�ضان  نتعرف من 

حرا�ضة البوابة(. 

لقطة متو�ضطة ـ فريق من الفلحني عند البوابة: 

)اأحد الفلحني يقدم للجنود اأوراقًا يتفح�ضونها ثم يقومون 

�ضكينا  اأحدهم  مع  يجدون  اأ�ضلحة حيث  عن  بحثا  بتفتي�ضهم 

على  يقف  اآخر  جلندي  ي�ضلمونها  الخ  بندقية...  اآخر  ومع 

البوابة. 

داخلي ـ حديقة الق�رش: 

الفلحني  اأ�ضلحة  ي�ضعون  واجلنود  باجلدران  حتيط  اأ�ضلك 

اأن  على  عادي  اأمني  اإجراء  اإنه  لهم  مو�ضحني  جانب..  على 

ي�ضرتدوها عند اخلروج. 

عند البوابة 

�ضلحه حيث  ي�ضلمهم  اجلنود  اأمام  بي�س  الأ فار�س احل�ضان 

رجل  الفار�س  خلف  ـ  البوابة  مدخل  عند  جلندي  ي�ضلمونه 

نحيف هو »بابلو« الذي ي�ضلم بدوره �ضكينا �ضغرية يتفح�ضها 

اجلندي يف ده�ضة. 

لقطة اعرتا�ضية ـ ال�ضكني تبدو �ضغرية ل خوف منها: 

عودة اإىل امل�شهد ال�شابق: 

اجلنود يعيدون ال�ضكني اإىل بابلو بابت�ضامة »بينما ينظر فار�س 

بي�س اإليها ويقول له مبرح«.  احل�ضان الأ

الفار�س: متى حتمل �ضكينا حقيقيا؟ 

ي�ضري  وجندي  ميرون  ثم  الدعابة  لهذه  يبت�ضمون  )الفلحون 

اإليهم باتباعه(. 

ـ مزج اإىل ـ

داخلي ـ غرفة ا�ضتقبال يف الق�رش: 

ـ خادم يف زي ر�ضمي ي�ضمح لهم بالدخول ثم يخرج. حاجب 

بيده بطاقة وقلم يتجه نحوهم. 

احلاجب: اأ�ضماءكم... لو �ضمحتم. 

الفلحون يتفح�ضون الغرفة ـ كر�ضي �ضخم يبدو كالعر�س يف 

بكل  »دياز«  �ضورة  تبدو  حائط  وعلى  الغرفة.  جوانب  اأحد 

عظمته... جمموعة منهم حتملق يف ال�ضورة. 

لقطة �شاملة ـ غرفة ال�شتقبال: 

ـ  تبدو خالية اإل من كر�ضي خلف مكتب �ضخم... وفد الفلحني 

يقف  حيث  �ضوته  على  ينتبهون  حتى  »دياز«  �ضورة  اأمام 

يتجه  ثم  نظرة خاطفة  اإليهم  ينظر  املك�ضيك  رئي�س   « »دياز 

بخفة ون�ضاط نحو الكر�ضي ويجل�س. احلاجب ي�ضلمه البطاقة 

باأ�ضماء الوفد ـ دياز يتفح�ضها للحظة ثم يقول )م�ضريا(:  

ـ اقرتبوا..... اقرتبوا 

)يتجهون نحوه يف تردد( 

لقطة متو�شطة ـ دياز والوفد: 

من  جئتم  التي  امل�ضكلة  هي  ما  اأبنائي...  يا  ن  والآ دياز: 

اأجلها؟ 

خر يف تردد بحثًا عمن يتكلم  )الوفد كل منهم يلتفت نحو الآ

بي�س يقف يف املوؤخرة(.  اأوًل ـ فار�س احل�ضان الأ

دياز: ح�ضنا.... لبد من اأن يتكلم اأحدكم.... لبد اأنكم ح�رشمت 

من اأجل �ضيء ما؟ 

لزارو )واحد من الوفد يف ا�ضارة موافقة(: نعم اأيها الرئي�س... 

لقد جئنا ل�ضيء. 

خر(: ح�ضنا.... انت...قل يل ما هو؟  دياز )ينظر لآ

ر�س التي عند ال�ضخرة البي�ضاء  اأحدهم: لبد اأنكم تعلمون بالأ

جنوب انن�ضليو.......... 

ثان )وقد اأعد خطبه(: �ضيدي الرئي�س... لقد فقدنا.... 

بابلو )مقاطعا اياه(: لقد ا�ضتولوا على اأر�ضنا. 

يا  اتهاما  توجهون  عندما  عليها؟  ا�ضتوىل  الذي  من  دياز: 

اأبنائي لبد اأن تكون حتت اأيديكم كل احلقائق ! من اذن الذي 

ا�ضتوىل عليها؟ 

من  اأكرث  انه  ر�س هناك...  الأ مالك  واحد(:  الوفد )يف �ضوت 

اإل  لنا  يرتكوا  ومل  خ�رش  الأ الوادي  على  ا�ضتولوا  لقد  ملك؟ 

التلل ال�ضخرية ! وقد اأقاموا �ضوراً من ال�ضلك ال�ضائك بحيث 

مل يعد با�ضتطاعتنا اإطعام موا�ضينا. 

ول: وحرقوا املنازل الثلثة القريبة من ال�ضخرة البي�ضاء.  الأ

نزرعها  كنا  التي  اأرا�ضينا  يف  ال�ضكر  ق�ضب  ويزرعون  ثاين: 

قمحًا. 

ر�س.  دياز: هل لديكم ما يثبت ملكيتكم للأ

بعيد  زمن  منذ  ر�س  الأ هذه  القرية متلك  )يف هدوء(:  لزارو 

التاج  منذ  اأوراق  ولدي  اجللد  من  بالية  بحقيبة  )مم�ضكا 
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�ضباين... ومن اجلمهورية املك�ضيكية.  الأ

هذا  يثبت  ما  لديكم  طاملا  م�ضكلة..  توجد  ل  اأذن...  دياز: 

اإىل  اأر�ضلكم  �ضوف  مر..  الأ الق�ضاء  يح�ضم  و�ضوف  )يتوقف( 

نائبي ال�ضخ�ضي.. لكن قبل لقائه عليكم بالبحث عن علمات 

احلدود.. تاأكدوا من هذا... لبد من حقائق... حقائق... اأوراق 

وم�ضتندات. 

)الوفد يعرب عن امتنانه و�ضكره(.

اأمور  من  ي�ضغلني  ما  لدي  ن..  والآ حديثه(:  )موا�ضًل  دياز 

اأربعة وثلثون عامًا... ولي�س  )بابت�ضامة( انني رئي�ضكم منذ 

من ال�ضهل اأن تكون رئي�ضا كما يظن البع�س. 

اأكرب الوفد �ضنًا: �ضكرا... اأيها الرئي�س 

زواية وا�شعة:

يقف  الذي  بي�س  الأ اجلواد  فار�س  اإل  القاعة  اجلميع  يغادر 

بقية  يلحظ  فاح�ضة...  بعني  للرئي�س  ينظر  �ضامًتا  وحيداً 

الوفد انه ما زال مكانه. عندما يتحدث ل يبدو على وجهه اأية 

تعبريات اإل من �ضوت هادئ. 

الفار�س: �ضيدي الرئي�س... ل ميكن لنا ان نتحقق من احلدود.. 

ر�س احيطت ب�ضور وعليه حرا�ضه م�ضلحة. انهم يزرعون  فالأ

يف هذه اللحظة ق�ضب ال�ضكر بدًل من اأن تزرع قمحنا. 

دياز: )على و�ضك الكلم(.... ان املحاكم.......... 

الفار�س: لو اأذنتم يل.. الق�ضاء: هل علمتم يومًا ان ق�ضية اأر�س 

هاىل.  �ضحابها من الأ اأعيدت يوما لأ

دياز: وهل مت ال�ضتيلء على اأر�ضك؟ 

بعيد....  زمن  منذ  عليها  ال�ضتيلء  مت  اأبي  اأر�س  الفار�س: 

�ضيدي الرئي�س 

دياز ينظر اإليه حلظة ثم يتجه نحو الفلحني متحدثا اإليهم: 

عليكم  واحد....  ودمنا  وحاميكم....  لكم..  ب  الأ مبثابة  انني 

مور ت�ضتغرق زمنا !  بال�ضرب.. فمثل هذه الأ

ن�ضنع  فاننا  متامًا  تعلمون  كما  الرئي�س...  �ضيدي  الفار�س: 

اأن ال�ضرب لن يجعلنا  طعامنا من القمح ولي�س بال�ضرب... ثم 

جنتاز �ضورا م�ضلحا... ولو فعلنا بن�ضيحتكم.. اأي بالتحقق من 

احلدود... فنحن بحاجة ل�ضلطة لعبور هذا ال�ضور. 

دياز: من امل�ضتحيل ا�ضتخدام مثل هذه ال�ضلطة يف اأمر كهذا. 

الفار�س: لكنكم ا�رشمت علينا بذلك  

دياز: ل اأملك �ضوى الن�ضيحة. 

نعمل  اأن  الطبيعي  من  الرئي�س.  �ضيد  اذن...  الفار�س: 

بن�ضيحتكم.. �ضكراً �ضيدي )ينحني(. 

)يلتفت للخروج ويف عينه ابت�ضامه ومعه بقية الوفد(

لقطة قريبة ـ دياز: 

يبتعد تبدو الريبة على وجهه

دياز: اأنت ! 

لقطة متو�شطة ـ الوفد عند الباب:  

قبل الو�ضول اإىل الباب يتوقف الفار�س ويتلفت قليل. 

الفار�س: نعم �ضيدي الرئي�س 

�ضوت دياز: ما ا�ضمك؟ 

الفار�س: زاباتا 

لقطة من زاوية اأخرى ت�شم »دياز« و»زاباتا«: 

دياز: ماذا....؟ 

زاباتا: امليانو زاباتا 

)دياز يتفح�ضه مليا ثم يدون اأ�ضمه يف بطاقة( 

لقطة اعرتا�شية )*(:

اعطاها  التي  البطاقة  يف  ال�ضم  حول  دائرة  ي�ضع  دياز 

احلاجب عند دخوله. 

عودة للم�شهد ال�شابق: 

)دياز ينظر نحو زاباتا ليعرف ان كان قد لحظ و�ضع ا�ضمه 

داخل دائرة.. زاباتا يعاود اللتفات نحوه... ينظر كل منهما 

خر للحظة بنوع من التحدى.. زاباتا يتجه نحو الوفد عند  للآ

الباب و»دياز« طارده بنظراته(. 

تداخل )معملي( )**(: 

منطقة  قرب  مورليو  يف  ب�شياج  حماط  �شور  ـ  خارجي 

»اأيال«: 

ال�ضور بينهم  )ح�ضد من الفلحني رجال ون�ضاء واأطفال عند 

فلح  ـ  الوب«  جواد  العذراء«  �ضورة  ع�ضا  على  يحمل  طفل 

عجوز بيده حقيبة جلدية �ضبق اأن �ضاهدناها والتي تت�ضمن 

متتطى  �ضغرية،  جمموعة  بينهم  من  ـ  وامل�ضتندات  الوثائق 

اخليل من بينهم »زاباتا » و»افيميو«. 

لقطة قريبة ـ امليانو و«اإفيميو«: 

امليانو )اإىل اإفيميو(: حطم ال�ضور 

اإفيميو: حاًل.... 

النا�س يتجه �ضوب ال�ضور بينما وقفت الن�ضاء بعيداً: 

)قادة اجلمع يبحثون عن اأول علمات احلدود( 

ويتفح�س  بالوثائق  مم�شكًا  القرية  كبري  ـ  قريبة  لقطة 

اأحداها: 

ـ لبد ن تكون العلمة هنا ! 

زاوية وا�شعة: 

قائًل:  حجر  من  قطعة  يلتقط  اآلية  بندقية  يحمل  )هندي 

الهندي: هاهي قطعة منه !

ر�س  الأ يف  ويغر�ضها  العذراء  �ضورة  يح�رش  عجوز  )هندي 

ياأتي �ضوت هرولة  ـ فجاأة  اأحجاراً حولها  واجلماهري ت�ضع 

وهم  بالفرار  يلوذون  الفلحون  ـ  �ضديد  انفجار  بعيد  من 

يتطلعون للمام. 

لقطة طويلة: 

يبدو من بعيد اأربعون فار�ضا فوق التل ـ �ضوت التفجري ي�ضمع 

ثانية ـ يتجهون نحو اجلماعة وهم على اأهبة ال�ضتعداد 



لقطة عامة: 

فيهم:  وهما ي�رشخان  وافيميو ميتطيان جواديهما  امليانو 

ادخلوا.... ادخلوا... تخطوا ال�ضور، )وهما يقودان اجلميع نحو 

وطلقات  انفجار  �ضوت  يدوى  فجاأة  يدوى  ال�ضور.  يف  ثغرة 

مدفع ر�ضا�س(. 

جمموعة عند ثغرة يف ال�ضور: 

نريان  حتت  املوت  يواجهون  وهم  ال�ضياج  تخطي  يحاولون 

املدفع الر�ضا�س. 

امليانو يبحث عن مو�ضع املدفع الر�ضا�س. 

املدفع الر�ضا�س: 

طاقم  اجتاه  يف  الر�ضا�س  وطلقات   ، رجال  خم�ضة  وعليه 

املدفع ، فجاأة يلقى القب�س على الرامي وهو يحاول توجيه 

الكامريا تدور على حمورها معهم. لرنى  الر�ضا�س نحوهم... 

عن بعد فار�ضني نحو املدفع. 

طاقم املدفع الر�ضا�س: 

ن الفار�ضانـ  امليانو وافيميو وهما يحاولن التخل�س  يظهر الآ

من طاقم الر�ضا�س.

لقطة طويلة ـ اجلنود )الرورال�س(: 

من  النفاذ  يحاولون  الذين  الفلحني  نحو  يتجهون  اجلنود 

ال�ضور ـ يجرون بل نظام ـ يت�ضاقطون اأر�ضًا. 

لقطة متو�ضطة ـ قائد اجلنود مع بع�س رجاله: 

ي�ضري الكابنت نحو »امليانو« 

الكابنت: ها هو هناك... انه ال�ضخ�س املطلوب القب�س عليه... 

انه زاباتا( 

)يتجهون نحوه( 

بع�س اجلنود عند ال�ضور: 

امليانو يتجه وحده نحو اجلنود... وما اأن يراه اأن�ضاره حتى 

يلحقون به ، وخلل حتول املوقف موؤقتا يتمكن عدد منهم 

من اخرتاق ال�ضور.

لقطة قريبة امليانو: 

 يقفز على ظهر ح�ضان اجلندي ومي�ضك بذراعه. ويغمز مبهازة 

اجلواد يف جانبه. 

لقطة وا�شعة ـ احل�شان يندفع نحو املعركة: 

بقايا  نرى  اخللفية  يف  ح�ضانه..  فوق  من  ي�ضقط  اجلندي 

الفلحني وقد ا�ضتغلوا تفرق اجلنود »امليانو« يقتحم ال�ضور.  

انتظار  يف  حوله  من  واجلنود  الكابنت  ـ  متو�ضطة  لقطة 

اأوامره: 

)ي�ضري اإىل زاباتا الهارب وياأمرهم مبطاردته( 

لقطة طويلة ـ امليانو مييطي جواده بعيداً: 

ومع  �ضائك..  نبات  اأجمة  و�ضط  اختفى  وكانه  وفجاأة  )يبدو 

اختفائه يظهر اجلنود يف اللقطة دون اأن يعرفوا اأين اختفى(. 

كل  يف  عنه  بالبحث  جنوده  ياأمر  الكابنت  ـ  متو�ضطة  لقطة 

مكان. 

ـ اختفاء ـ

ظهور: 

لقطة طويلة ـ جبال موح�شة ـ نهار: 

)�ضاب يت�ضلق اأحد الدروب(.

لقطة قريبة لل�شاب »فرناندوا جويرا«  

ويرتدى قمي�ضا  ـ  يت�ضبب عرقا  يرتدي ملب�س ع�رشية  انه 

ذوياقة وحذاءاً عاليا يغطي البنطلون ـ يحمل يف يده معطفا 

خرى واآلة كاتبة  وقبعة من الق�س وحقيبة �ضغرية يف يده الأ

موديل 1892. يتوقف فجاأة رافعا يده �ضائحا:

فرناندو: زاباتا... امليانو زاباتا 

جهاد(  )ل يجد ردا فيوا�ضل �ضريه وقد بداعليه الإ

كهف خلف �ضخرة �ضخمة:  

الذين �ضاهدناهم يف م�ضهد تر�ضيم  الفر�ضان  اأحد  نرى بابلو 

الكهف  مدخل  اأمام  ال�ضوت..  على  توا  ا�ضتيقظ  وقد  احلدود 

الكهف ثلث خيول  النار... بجوار  ت�ضوى على  غزالة ذبيحة 

املدينة..  من  وامراأة  ـ  �ضاحبه  يقاوم  وح�ضان  مرابطها  يف 

النار  بجوار  جل�ضت  وقد  توح�س  يف  جميلة  فتاة  ن�ضف 

ن�ضاج الذبيحة... انها »�ضولدا ديرا« �ضوت �ضياح ـ »بابلو«  لإ

ينه�س متثاقل جتاه »�ضخرة ويتلفت حوله. 

�ضق �ضخرة �ضغري يطل على ممر حيث يرقد امليانو واإفيميو: 

حيوانات.  يطاردون  كانوا  وكاأنهم  يبدو  ـ  بالية  ملب�ضهم  ـ 

افيميو يطلق بندقيته تواً... يظهر » بابلو« 

بابلو )وهو يتطلع نحوهم(: انه ما زال ي�ضعد... 

امليانو: ترى من يكون؟ 

بابلو: غريب.. انظر مللب�ضه 

افيميو )اإىل امليانو(: اأخي... هل اأقتله؟ 

بابلو: كن حذراً.. ل تقتله 

اأخطئه...  اأن  اأريد  اأريد قتله �ضاأقتله... وعندما  افيميو: عندما 
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اأخطئه ! 

ن�ضان حتفه  بابلو: ومن خطاأ ب�ضيط ميكن اأن يجد الإ

ر�ضا�ضة..  طلقة  و�ضوت  ويتنهد...  بندقيته  ي�ضحب  )افيميو 

ثم  الت�ضليم  علمة  وحقيبته  قبعته  يرفع  يتوقف  فزناندو 

يوا�ضل ال�ضعود( 

امليانو ـ افيميو ـ بابلو: 

بابلو:  انه جمنون.. ولي�س من العدل قتل جمنون ! 

افيميو: هل اأحاول ثانية... وعن قرب هذه املرة !

بابلو: اأقرب قليًل.... كيف؟ 

لقطة قريبة ـ فرناندو: 

فرناندو: زاباتا.... اميليانو زاباتا ! 

امليانو ـ افيميو ـ بابلو 

بابلو: رمبا لديه ر�ضالة 

اأ�ضهل.. بدل من  تقتله؟ هذا  افيميو: وقد يكون �رشكا... مل ل 

مزيد من القلق ، ف�ضًل عن انه لن يكلفنا قتله �ضيئًا... جمرد 

ر�ضا�ضة واحدة !! 

امليانو: ل.... 

)ينه�س ملواجهة فرناندو( 

امليانو: )ينادي عليه(: ماذا تريد؟ 

زاوية وا�ضعة ـ فرناندو يتقدم نحوهم: 

اميليو: خد حذرك من �ضلحه 

على(  )فرناندو يلتفت نحو بابلو ويرفع يده لأ

بابلو )ميد يده(: بابلو جونرب. 

فرناندو: اأنني اأبحث عن امليانو زاباتا 

افيميمو: لي�س هنا ! 

ه.  فرناندو: لقد ار�ضلني اأ�ضدقاوؤ

ه؟  افيميو: ومن هم اأ�ضدقاوؤ

فرناندو: اأهل القرية. 

افيميو: انه لي�س هنا ! 

)امليانو ي�ضري اإىل افيميمو بتفتي�س فرناندو( 

فرناندو: اننى ل اأحمل اأ�ضلحة. 

لة الكاتبة(: وما هذه؟  افيميمو: )ي�ضري اإىل الآ

بابلو: انها اآلة كاتبة 

فرناندو: نعم.. اأنها �ضلح العقل ! 

افيميو: اعتقدت اأنك ل حتمل �ضلحا. 

)افيميو يحملها وهو على و�ضك حتطيمها على ال�ضخرة( 

ر�س.  فرناندو )فجاأة وبعنف(:  ل تفعل ذلك.. �ضعها على الأ

)افيميو ينظر نحو �ضقيقه... ورغم عنف فرناندو اإل اأن امليانو 

يتعاطف معه( 

امليانو: �ضعها هنا. 

من  اأخبار  لدى  زاباتا..  اميليو  اأنت  )غا�ضبا(:  فرناندو 

»ماديرو« قائد الكفاح �ضد »دياز«. اعطني جرعة ماء. 

امليانو: ومل ح�رشت ايّل؟ 

فرناندو )ب�ضدة(: اعطني جرعة ماء. اأريد احلديث معك. 

)امليانو يتجه نحو ان�ضاره( 

خارجي ـ مع�شكر قرب اأحد الكهوف: 

ثم  املاء  »فرناندو«  يناول  »امليانو«  متواجدون..  ربعة  الأ  

النار  بجوار  القرف�ضاء  يجل�س  بابلو  ح�ضانه..  نحو  يتوجه 

حلم  قطعة  يده  يف  ت�ضع  ريدا«  »�ضولدار  الفتاة  من  بالقرب 

الغبار  وتنف�س عنها  تلتقطها  الفتاة  ـ  ل�ضخونتها  بها  يرمي 

وهي تنفخ فيها وتعيدها اإليه. فرناندو ي�رشب. 

لقطة قريبة ـ افيميو يراقب فرناندو: 

لقطة قريبة ـ بابلو يراقب فرناندو:

لقطة متو�شطة ـ امليانو: 

يف نف�س الوقت الذي يختل�س فيه النظر نحو فرناندو 

ربعة:  لقطة متو�ضطة جتمع بني الأ

)فرناندو  ينتهي من ال�رشب وينظر نحو الثلثة الذين �رشعان 

ما يديرون اأنظارهم عنه( 

فرناندو اإىل امليانو: اأريد احلديث معك.

امليانو )بجوار جواده(: حتدث.

)فرناندو يتناول حقيبته ويتجه نحوه( 

افيميو ـ بابلو ـ الفتاة بجوار النار: 

)اأثناء �ضريهما ي�ضاهدان فرناندو وامليانو على مبعدة قريبة 

منهما( 

افيميو )قلقا(: من ال�ضعب اأن تقتل رجًل بعد ان حتدثت معه 

ولو مرة واحدة.. حتى ولو ب�ضع كلمات.. 

بابلو: �ضمتا.... ا�ضمع ! 

فرناندو ـ امليانو: 

)فرناندو يتناول ب�ضع ق�ضا�ضات ويختار واحدة منها حتمل 

�ضورة »ماديرو« ويوا�ضل القراءة منها(

فهو  حمتمًل..  يعد  مل  دياز«  »بورفريو  طغيان  اأن  فرناندو: 

يحكم البلد منذ اأكرث من اأربعة وثلثني عامًا حكم طاغية. 

)امليانو يتناول منه الق�ضا�ضة ويتفح�س �ضورة »ماديرو«( 

�ضورة  فيها  تبدو  �ضحيفة  لق�ضا�ضة  اعرتا�ضية  لقطة 

»ماديرو« 

ـ عودة اإىل امل�ضهد ال�ضابق 

امليانو )يرفق نحو احل�ضان(: اأهداأ................. 

الدميقراطية احلقيقية غابت  اأن  اأ�ضمع )يقراأ ثانية(  فرناندو: 

عن املك�ضيك منذ فرتة طويلة... والنتخابات �ضارت مهزلة... 

�ضيطرة  والبلد حتت  له يف احلكم...  وال�ضعب ل ميلك �ضوتا 

رجل واحد... ومن يعينهم لتلقي اأوامره. 

�ضوت بابلو )�ضاحكًا(: من الذي كتب هذا؟ 

فرناندو: فرن�ض�ضكو ماديرو ! 

امليانو )وهو يتفح�س ال�ضورة(: انني اأحب هذا الوجه 



)يطوي ق�ضا�ضه ال�ضحيفة وي�ضعها يف جيبه( 

فرناندو )يقراأ(: ولو �ضئنا اإعادة الدميقراطية للمك�ضيك فلبد 

من الحتاد لغول هذا الطاغية وبذا يتحول اللهب ال�ضغري اإىل 

نار كبرية. 

لقطة قريبة ـ افيميو وبابلو قرب النار: 

افيميو )اإىل بابلو(: من ماديرو هذا؟ 

لقطة قريبة ـ فرناندو: 

)يتجه نحوه مع �ضماع ال�ضوؤال / 

فرناندو: قائد الكفاح �ضد »دياز«. 

املجموعة ـ لقطة �شاملة: 

)فرناندو يتجه نحو جتمع النار ـ اإىل افيميو وبابلو( 

بابلو: واأين هو؟ 

املتحدة  بالوليات  تك�ضا�س  ولية  يف  ن  الآ هو  فرناندو: 

مريكية.  الأ

اأفيميو: فكان جميل ليقود منه الكفاح �ضد »دياز« !! 

فرناندو )بعنف(: انه ي�ضتعد من هناك... وعلى اأهبه ال�ضتعداد 

عن  بحثا  هذا..  ذاعة  لإ ولغريي  يل  اأر�ضل  لقد  ن.  الآ للتحرك 

قيادات يف اأماكن اأخرى من املك�ضيك )ينظر اإىل امليانو( ولقد 

اأر�ضلت اإىل منطقة »موريلو�س«. 

 )امليانو ي�ضمع با�ضغاء واهتمام ثم بداأ يت�ضاغل مع ح�ضانه 

بي�س(  الأ

ـ ل اأحب املزيد له من القيود... اأن رائحة اجلواد حملتها ريح 

ال�ضباح... لذا يبدو عليه القلق... مثلي متاما ! 

لقطة عامة تربز فرناندو: 

)ينفعل مع احلديث وينظر اإىل امليانو مليا ثم( 

فرناندو: لقد اأخربين النا�س يف بلدتكم.........

افيميو )مقاطعا(: ل ت�ضدق كلم النا�س.. اين الطعام. 

)�ضولدا ديرا تتناول قطعة من اللحم وتناولها »فرناندو« - 

»بابلو« يتقدم نحو املياتو بحب( 

بابلو: دعني اأرى حافر احل�ضان. 

بابلو وامليانو يتفح�ضان »حافر احل�ضان«: 

امليانو: ماديرو! 

بابلو: نعم.. األ تذكر اأنني قراأت لك مرة عنه يف اجلريدة؟ 

تعلمني  اأن  وعدتني  لقد  الحباط(:  من  )ب�ضيء  امليانو 

القراءة! 

هذا  لن�ضاأل  �ضاأفعل...  و�ضاأفعل...  ثورته(:  من  )يهدئ  بابلو 

الرجل عن ماديرو.. رمبا يحمل ر�ضالة. 

امليانو: مبقدور اأي اأن�ضان اأن يكتب ر�ضالة.. وحتى اأنت.. اأحب 

اأن اأرى ماديرو �ضخ�ضيًا ! 

بابلو: اأذهب اإليه اذن حيثما كان وحتدث اإليه. 

ن.  امليانو: ل ا�ضتطيع.... لي�س الآ

بابلو: ومل ل )�ضمت بابلو يتحدث بجواره(: اأعرف ملاذا... 

مبا  تخربين  اإليه..ثم  بالذهاب  عليك  عليه(:  )ينحني  امليانو 

راأيت 

بابلو: اأنا... انه يف تك�ضا�س !

امليانو: اذن اأذهب اإليه هناك.

بابلو: وكم تبعد عنا؟ 

امليانو: من يدري؟ اأذهب لتعرف 

)يتناول ق�ضا�ضة ال�ضحيفة ويتاأملها ثانية( 

بابلو: اأنني مل اأغادر بلدتنا اأبداً !

ن.. اأذهب  ن.. اأنني ل ا�ضتطيع الذهاب الآ امليانو: و�ضتفعل الآ

به... فال�ضورة  الثقة  انت.. تعرف على ماديرو... وهل ميكن 

تظل جمرد �ضورة ل تنبئ ب�ضيء... 

بابلو: ومتى تريد اأن اأ�ضافر؟ 

ن... وال متى؟  امليانو: الآ

)بابلو ما زال مرتدداً( 

ن... ا�ضتعد لل�ضفر..  امليانو: قلت الآ

لقطة وا�ضعة وبابلو ميتطي احل�ضان: 

اللحم  من  قطعة  يتناول  النار  موقد  نحو  يتجه  )امليانو 

وي�ضعها يف خرج الدابة(. 

لقطة قريبة امليانو وبابلو: 

اأننا  اأخربه  وجهه  يف  القبول  وجدت  اأن  )هام�ضا(:  امليانو 

�ضنعرتف به زعيما للثورة.. واأخربه مبا نعانيه هنا. 

لقطة عامة:

)بابلو يهمز احل�ضان وامليانو يتناول قطعة حلم وهو يفكر( 

فرناندو: اإىل اأين يذهب؟ 

امليانو: ل اأعرف.. مل ي�رشح ب�ضيء. 

الجتاه  يف  وي�ضري  وميتطيه  احل�ضان  نحو  يتجه  )فجاأة 

املعاك�س( 

فرناندو )بده�ضة(: لقد ذهب.. لكن اإىل اأين؟ 

افيميو )بنف�س لهجة امليانو(: ل اأعرف.. مل ي�رشح ب�ضيء !!

فرناندو: ما هي حكايته؟ 

امليانو )ناحية احل�ضان(: امراأة... اأم ماذا؟ 

)ميتطي احل�ضان( 

فرناندو: اإىل اأين؟ 

افيميمو )يهز كتفه(...اأم ماذا 

)ميتطي ح�ضانه ويتبع امليانو( 

وماذا  ديرا(:  �ضولدا  على  ي�ضري  وهو  عليه  )ينادي  فرناندو 

عنها؟ 

بنف�شها  تعتني  �شوف  عليه:  يرد  افيميو  ـ  قريبة  لقطة 

)يختفي( 

لقطة قريبة ـ فرناندو:  

)يتابع النظر نحو افيميو ـ يتناول منديله ومي�ضح جبته(.

فرناندو )اإىل الفتاة(: ل �ضيء هنا وا�ضح ! 
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زاوية وا�ضعة: 

)يتجه نحوها ثم يتوقف فجاأة ليكت�ضف غيابها ـ يتلفت حوله 

بحثا عنها لريى.  

لقطة طويلة: 

)الفتاة وهي تختفي عرب الدروب(. 

لقطة قريبة لفرناندو: 

لة الكاتبة وي�ضتعد للرحيل(.  )يتنهد �ضاخطا ـ يتناول الآ

ـ مزج اإىل ـ

خارجي ـ �شارع يف مدينة »اإيال« ـ ليل 

اأ�ضود  ب�ضال  تت�ضحان  �ضيق  �ضارع  نحو  ت�رشعان  امراأتان 

يخفيهما ـ ميران على �رشطي( 

ال�رشطي: م�ضاء اخلري �ضنيوريتا...م�ضاء اخلري  

)يوا�ضل طريقه.. مع اختفائه يظهر امليانو وافيميو يتابعانه 

يف  خلفهما  وي�ضريان  املراأتني  يراقبان  ـ  يراهما  ل  حتى 

حذر( 

خارجي ـ الكني�شة: 

ما اأن تدخل جوزيفا وعمتها ويغلق الباب من خلفهما حتى 

يظهران... ويدخلن الكني�ضة ب�رشعة. 

داخلي ـ الكني�ضة: 

تبدو من الداخل مهجورة مظلمة. املراأتان جتل�ضان لل�ضلة 

خلف الكني�شة: 

يدخل امليانو وافيميمو الكني�ضة يتابعان املراأتني ميار�ضان 

اأي�ضًا نف�س الواجب ـ افيميو م�ضريا اىل امليانو نحو امل�ضد�س 

ثم  ركان  الأ اأحد  يف  �ضلحهما  الثنان  يرتك  يحمله..  الذي 

يتجه كل منهما يف اجتاه. 

جوزيفا وعمتها يجل�ضان يف الكني�ضة: 

امليانو يجل�س بجوارهما وافيميو بجوار عمتها. 

لقطة قريبة للمجموعة: 

امليانو )اإىل جوزيفا(: اأريد احلديث معك 

)العمة تدير راأ�ضها يف ده�ضة لتفاجئ بيدها مغلولة وافيميو 

يغلق فمها ـ جوزيفا تنظر اإليها وقد اأحكم وثاقها تتجه اإىل 

امليانو( 

جوزيفا: اجلنود يطاردونك؟ 

امليانو: اأعلم هذا.. لقد غامرت بحياتي كي األقاك.. متى اأقابل 

اأباك؟ 

جوزيفا: ملاذا؟ 

طلب يدك منه. امليانو: لأ

جوزيفا: كل.. ل تفعل هذا !

امليانو: ومل ل؟ 

جوزيفا: قلت ل تفعل.

امليانو: وما عيبي؟ 

جوزيفا: لي�س هذا هو ال�ضبب.. لكن من اخلطاأ الزواج منك 

امليانو: ماذا تعنني؟ 

جوزيفا: ل اأريد اأن اختم حياتي بالغ�ضيل يف م�رشف ماء.. اأو 

يف �ضنع الكحك )التورتيل / كاأي هندية( 

امليانو: من قال لك هذا؟ 

جوزيفا: اأبي 

كانوا  زاباتا  عائلة  غ�ضب(:  ويف  مرتفع  )ب�ضوت  امليانو 

يف  يعي�ضون  كانوا  اأجدادك  بينما  البلدة..  هذه  يف  �ضاء  روؤ

كهوف. 

جوزيفا: ا�ضكت اأرجوك... نحن يف كني�ضة.. ثم انك ل�ضت رئي�ضا 

ن. ل متلك نقودا ول اأر�ضا... واأن مل ي�ضعدك احلظ �ضتكون  الآ

�ضجينًا غداً.... 

امليانو: لقد عر�س علّي دون نا�ضو دي ل توروا مركزا هاما. 

من  هاربا  ي�ضتخدم  لن  لكنه  مرتفع(:  )ب�ضوت  جوزيفا 

القانون! 

امليانو: لو قبلت عر�ضه �ضوف يلغي التهم املوجهة �ضدي. 

جوزيفا: وملاذا يريد �ضخ�ضا مثلك؟ ملاذا؟ 

امليانو: يبدو اأنك ل تعرفني. اأنني اأف�ضل من يفهم يف اخليول 

خدمته  ولقد  هذا..  تعرف  ل  التي  الوحيدة  انك  يبدو  هنا.. 

ل�ضنوات وا�ضرتيت كل خيوله. 

)افيميو الذي كان ي�ضغي للحوار باهتمام يرفع يده عن فم 

العمة( 

العمة: يالك من قرد مغرور ! 

)افيميو يعيد يده على فمها( 

عمتي  عر�ضه..اأرجوك...دع  تقبل  مل  ح�ضنا...لكنك  جوزيفا: 

تتنف�س..ودعنا ن�ضلي )�ضمت( 

امليانو: اذن �ضوف اأخذك بالقوة... 

جوزيفا: بالقوة !؟ لن اأمنعك... �ضاأذهب معك رغما عني... لكن 

عاجل اأم اأجًل �ضوف تنام.. 

امليانو: ماذا �ضتفعلني؟ 

عينيه  اأمام  وت�ضعه  �ضعرها  من  دبو�ضا  تتناول  )جوزيفا 

وتكرر( 

جوزيفا: عاجًل اأم اأجل �ضوف تنام......... 

امليانو: ل ميكن اأن تفعل فتاة حمرتمة هذا. 

نني فتاة حمرتمة. فالفتاة املحرتمة  �ضاأفعل لأ جوزيفا: بل 

اأن يكون  اآمنة.... هادئة... بل مفاجاآت.. وتف�ضل  تريد حياة 

زوجها ثريا. 

امليانو )م�ضدوما(: اأتعنني هذا.........؟ 

جوزيفا: نعم... وعندما يتحقق لك هذا تقدم خلطبتي. 

ن.  )تلتفت نحو عمتها( �ضوف يطلق �رشاحك الآ

ل داعي لل�رشاخ فالبولي�س يطارده )اإىل افيميو( 

دعها تذهب )افيميو ل يفعل( 

امليانو: دعها تذهب... ولكن �ضوف اأعود اإليك.. ل تظني اأننى 



لن اأعود. 

اإىل  الرجلن ب�رشعة ويبتعدان عنهما يف طريقهما  )ينه�س 

النظرات.  يتبادلن  وعمتها  جوزيفا  ـ  اخللفي  الكني�ضة  باب 

فجاأة ودون توقع تقول العمة( 

العمة: انه يعجبني ! 

جوزيفا )يف ده�ضة(: اأيعجبك حقا! 

العمة: اأعني.. انه رجل هارب وجمرم... 

ا !.  جوزيفا: ويعجبني اأي�ضَ

ـ مزج اإىل ـ

خارجي ـ فناء وا�شع: 

يف   ، يتفرجون  الفقر  �ضديدوا  اأنا�س  جوانبه  اأحد  على  �ضور 

�ضطبل. و�ضط الفناء خم�س خيول  خر مدخل فخم لإ اجلانب الآ

عربية يقود كل منها هندي وهم يتحدثون هم�ضا فيما بينهم 

دي  نا�ضيو  »دون  اأمام  تعر�س  اخليول  زتيكية.  الأ باللغة 

لتورا«  اجلال�س على كر�ضي وبجانبه امل�ضوؤول عن اخليول 

ومن خلفه »امليانو«. 

لقطة متو�شطة على الثالثة: 

اأعرف ملاذا تريد  العربية مبا�رشة. ل  امل�ضوؤول: من اجلزيرة 

بيعها يا �ضيدي. 

دون نا�ضيو: اأظن اأنها خيول اأ�ضيلة )يتجه اىل امليانو هام�ضًا( 

لكني ل اأثق يف اأ�ضالتها هل تراها كذلك؟ 

امليانو: كلها على ما يرام. 

راأيك  هذا  كان  اإذا  ح�ضنا..  للنهو�س(:  )ي�ضتعد  نا�ضيو  دون 

)يتجه نحو �ضاحبها( انه اأف�ضل من يعرف يف اخليول هنا. 

)امليانو ي�ضع يده على ذراع »دون نا�ضيو«( 

خرين؟  امليانو: واأين الآ

امل�ضوؤول: اأي اآخرين؟ 

امليانو: اأمل ت�ضل ع�رشة خيول عربية بال�ضفن؟ 

يتها؟  امل�ضوؤول: اآه.. اأتريد روؤ

دون نا�ضيو: نعم.... 

امل�ضوؤول: اإل اأنها لي�ضت للبيع. 

دون نا�ضيو: �ضنلقي نظرة عليها. 

امل�ضوؤول: بكل تاأكيد... من هنا.... 

دون نا�ضيو )هام�ضا لمليانو(: كيف عرفت بوجودها؟ 

امليانو: من الهنود... كانو يتحدثون بلغتهم عنها 

زتيكية  الأ باللغة  الهنود  اىل  امليانو  يتحدث  �ضريهم  )اأثناء 

وهم ي�ضحكون( 

�ضبانية  دون نا�ضيو: لقد ن�ضيت اأنك تعرف لغتهم... اإن لغتنا الأ

ل ت�ضلح ال يف املدن... ولي�س يف الريف.... كنت اأمتنى فهم 

الهنود. 

اىل  ينظر  نا�ضيو  دون  ـ  بينهم  فيما  ي�ضحكون  )الهنود 

امليانو( 

تكون  اأن  وميكن  باأناقتك...  العرتاف  من  لبد  نا�ضيو:  دون 

جثمان. 

ناء ويد ت�شع فيه البي�س:  لقطة قريبة لإ

يد اأخرى ت�ضع ا�ضفنجة يف خلطة البي�س ثم ترتفع الكامريا 

خارج  مربوط  ح�ضان  ظهر  على  مي�ضح  هنديا  لرنى  على  لأ

�ضطبل. ترتاجع الكامريا لنجد اأنف�ضنا داخل ا�ضطبل �ضخم.  الأ

اأر�ضيته من القرميد امللون على �ضكل هند�ضي.... على جانب 

اأحد اجلدران عربات فخمة... ومن اخللف حظرية ومزودة من 

املرمر يتو�ضطها جميعًا نبع ماء متدفق. 

)ال�ضاي�س( مع »دون نا�ضيو«  نرى يف امل�ضهد م�ضوؤول اخليل 

ول والثاين ينظران نحو اخليول.. فتاة  وامليانو« ي�ضريون. الأ

يدها  وتغم�س  الطعام  تن�ضج  امراأة  بجوار  جتل�س  �ضغرية 

م  الأ يرياها..  واأمها  امليانو  لتاأكله..  الطعام  يف  ب�رشعة 

عليها  يبدو  الفتاة  هذا....  تفعل  ل  كي  يدها  على  ت�رشبها 

اخلجل مما فعلته. 

اأكرث )اىل دون نا�ضيو(  امل�ضوؤول )اىل الهندي(: نطفة جيداً.... 

اأنهم ك�ضاىل )يتجه ناحية الباب( 

امليانو )ي�ضري اىل احل�ضان(: هذا اأف�ضلهم جميعًا. 

واأن  يناموا...  ي�رشقوا  مل  اأن  جداً...  ك�ضاىل  انهم  امل�ضوؤول: 

ا�ضتيقظوا �ضكروا. 

دون نا�ضيو )ب�ضوت عال(: لرنى الباقي 

امل�ضوؤول: لكن العامل م�ضغول ! 

دون نا�ضيو )بقوة(: ميكنه النتظار  

)يتجه الثلثة نحو احلظرية والكامري تتابعهم. 

ثنان  امليانو يتوقف وينظر داخل احلظرية يف حني يبتعد الأ

عنه خطوات ثم يعودان اليه( 

لقطة قريبة ـ م�شوؤول اخليل: 

طفل �ضغري يختفي بني الق�س بعد اأن مت �ضبطه حماول �رشقة 

طعام احل�ضان، م�ضوؤول اخليل يجذبه ويطرده. 

لقطة جماعة: 

دون نا�ضيو: ما هذا؟ 

امل�ضوؤول: �رشقة !. كما ترى ل ميكن اأن تغفل عيناك عنهم... 

حتى طعام اخليل �رشقوه. 

)ي�رشب الطفل بال�ضوط.. يف املرة الثانية مينعه »امليانو« 

امليانو: كفي ! 

امل�ضوؤول: انهم ي�رشقون كل �ضيء !

ويطرحه  امليانو  فيمنعه  ثانية  ثانية  الطفل  �رشب  )يعاود 

اأر�ضا ـ وما اأن يرفع �ضوطه حتى يهجم عليه هذه املرة دون 

نا�ضيو( 

دون نا�ضيو: كفى... امليانو.. كفى اأنت اأي�ضًا 

)يجرب امليانو على اخلروج( 

خارجي ـ ا�شطبل اخليل: 
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)امليانو يقف غا�ضبًا و»دون نا�ضيو« يتحدث( 

دون نا�ضيو: لقد وعدتني عند العفو عنك..... 

امليانو: اأعلم 

مر ال�ضهل ! دون نا�ضيو: مل يكن العفو عنك بالأ

امليانو: اأعلم هذا اأي�ضًا !

دون نا�ضيو: ل اأريد منك اعتذاراً... �ضبق اأن قلت لك اأن العنف 

ل يجدى. 

مع  ا�ضتخدمه  اأذن  ملاذا  فجاأة(:  للنقي�س  )يتحول  امليانو 

الطفل؟ 

دون نا�ضيو )ي�ضري عليه بال�ضمت(: انت �رشيع الغ�ضب 

امليانو: الطفل كان جائعًا ! 

�ضيجارة(...  )ي�ضعل  الهدوء...  بالهدوء...  عليك  نا�ضيو:  دون 

اإ�ضمع... اأنت اإن�ضان ذكي... وقد تكون اإن�ضانا مهما متلك املال 

ر�س...  لكن كن حمرتمًا... اأهذا ما تريده.... األي�س كذلك؟  والأ

امليانو )ب�رشعة(: لكنه كان جائعًا ! 

ان  ميكن  ل  الب�رش...  كل  عن  م�ضوؤول  انت  وهل  نا�ضيو:  دون 

تكون �ضمري العامل. 

زاوية وا�شعة: 

لقد  املوقف.  يراقبون  رثة  ملب�س  يف  الهنود  من  جمموعة   

راأوا وفهموا. يلقي اأحدهم نكتة بلغته ت�ضحك زملءه. وكذلك 

امليانو. 

امليانو )اىل دون نا�ضيو(: اأمعك �ضيجارة اأخرى؟ 

اختيار  يف  ذوقك  هو  حت�رشا  فيك  ما  اأكرث  نا�ضيو:  دون 

ال�ضيجار )الهنود ي�ضحكون( ماذا ي�ضحكهم؟ 

امليانو: جمرد كلم هنود... ل �ضيء 

)ينفجر من ال�ضحك ثانية( 

هل  الزوجة؟  هذه  ل�ضاحلك...اأتريد  اأ�ضهد  �ضوف  نا�ضيو:  دون 

حتدثت مع والدها؟ 

امليانو: كل ! 

دون نا�ضيو: ومل ل؟ 

خر.  امليانو: لن كل منا يكره الآ

يحب غريه..  منهم من  عمال...قليل  الأ عامل  نا�ضيو: يف  دون 

ـ  امليانو  عمال  الأ رجال  منطق  انه  يتعاملون...  اأنهم  ال 

له  وقل  والدها  اىل  اأذهب  ومركز...   ، ن رجل  الآ انت  ا�ضمع... 

اأنني كفيلك... ت�ضالح معه )حمذراً( ول تن�س اأن الرئي�س و�ضع 

البداية  لتكن  اخليل(...  م�ضوؤول  اىل  )ي�ضري  ذهنه  يف  ا�ضمك 

ن... اذهب واعتذر له..  الآ

امليانو )يتجه نحوه يف تردد(: انني اعتذر لك ! 

الرجل: وقد قبلت اعتذارك. 

امليانو )يتحول نحو دون نا�ضيو(: هل اأح�ضنت الت�رشف؟ 

�ضخ�س  نحو  يتجه  امليانو  ثم يلحظ  نا�ضيو �ضاحكا  )دون 

ما... انه بابلو( 

دون نا�ضيو: اأتعرفه؟ 

امليانو: نعم.. انه �ضديق... كان على �ضفر !

)يتجه نحو بابلو( 

لقطة قريبة على بابلو وامليانو: 

»بابلو« كعادته رث الثياب با�ضتثناء ربطة العنق 

امليانو )ي�ضري اىل ربطة العنق(: ما هذه؟ 

بابلو )بب�ضاطة(: من تك�ضا�س 

يقف  فرناندو  يرى  ثم  بحرارة...  ويتعانقا  ي�ضحك  امليانو 

بعيداً كما لو كان ينتظر.. ينظر اىل امليانو ويبت�ضم / 

ـ مزج اىل ـ

لقطة طويلة ـ طريق ـ نهار 

الطريق يوؤدي اىل نبع ماء �ضغري. اأربعة فر�ضان يرجتلون كي 

ت�رشب اخليل ـ يبدو من الغبار الذي يعلوهم اأنهم على �ضفر. 

ربعة بابلو ـ امليانو ـ افيميو ـ فرناندو:  لقطة متو�شطة ـ الأ

النهر ويلتقط ع�ضا يخطط  القرف�ضاء بجوار  فرناندو يجل�س 

بها على الرمل يف لمبالة كما لو كان ير�ضم خريطة 

هادئ...  و�ضوت  بنية....  حلية  ذو  طويل...  لي�س  انه  بابلو: 

ويده.... 

افيميو )مقاطعًا(: ال يبدو انه مقاتل 

بابلو: كل.... انه هادئ 

مر ل يعنيه(  )يبدو على امليانو كاأن الأ

فرناندو: انه رجل �ضارم و�ضجاع... هذا ما اأعرفه عنه 

بابلو: لقد حتدثنا عنك يا امليانو 

فرناندو: انه يريد منك ر�ضالة )امليانو �ضامتًا(... مل�ضاندة من 

ال�ضمال وي�ضقط »دياز« كثور عجوز.... ولقد حان الوقت. 

)امليانو يرفع مقدمة ح�ضانه ويتحدث اليه بهدوء(: بيانكو..... 

عليك بالهدوء...... الهدوء 

افيميو: مل اأعد اأفهم �ضيئًا... كيف »ماديرو« هذا هناك؟ ملاذا 

مل يعتقلوه؟ 

اللجئ  يحمون  املتحدة  الوليات  يف  نهم  لأ فرناندو: 

ال�ضيا�ضي

افيميو: ملاذا؟ 

نهم دميقراطيون  بابلو )يحاول �رشح املوقف له(: لأ

امليانو: ونحن اأي�ضًا دميقراطيون... لكن انظر ماذا يحدث 

بابلو )متحم�ضا(: نعم... اأعرف... لكنهم يختلفون عنا 

اأ�رشح لك.. هناك حكومة حتكم....  فرناندو )مقاطعا(: �ضوف 

لكن مبوافقة ال�ضعب من خلل النتخاب... اأ�ضواتهم 

بابلو: هذا �ضحيح... 

فرناندو )موا�ضل حديثه(: ولديهم رئي�س اأي�ضًا... ال انه يحكم 

مبوافقة ال�ضعب.. ونحن هنا لدينا رئي�س. لكن دون موافقة... 

ربعة  لأ لنا  رئي�ضا  »دياز«  نريد  كنا  ان  �ضاألنا  فمن  واإل.. 

وثلثني عامًا. 



طلق.  افيميو: مل ي�ضاألن اأحد على الأ

)يبتعد امليانو عن جواده وينظر مليا اىل فرناندو( 

امليانو: واأنت... ما راأيك؟ 

فرناندو اىل امليانو: انه ينتظر ر�ضالة منك.. ويف انتظار ما 

اأخربه به. 

امليانو )ب�رشامة(: انه يريد زعيما هنا... ولن اأكون ! 

جابة(  )ميتطي جواده وبابلو ينظر اليه وقد �ضدمته الإ

فرناندو: األ تثق فيه؟ 

امليانو: نعم 

فرناندو: وماذا بعد؟ 

امليانو: عليه اأن يختار رجًل اآخر 

فرناندو: كما ت�ضاء ! 

امليانو: يل اأعمايل اخلا�ضة.. ثم اأنني ل اأريد اأن اأكون �ضمري 

العامل. 

خر نظرة قائله(  )ينظر كل منهما للآ

فرناندو: كما ت�ضاء. 

امليانو ـ افيميو: 

)امليانو يغادر املكان وافيميو يتبعه( 

افيميو: )بعنف �ضديد(: ملاذا تريدها؟ 

جميلة  لي�ضت  وهي  النهار...  و�ضح  يف  راأيتها  لقد  امليانو: 

املو�ضوع  فكر يف   ، يعيبها  �ضيء  ول   ! كاملهر  بل هي  فقط 

رغم  »كيوتل«   ن�ضاء يف  من  عرفتهم  وال ملاذا هجرت من 

! وقد كان  اأقل منها جماًل.. ف�ضًل عن ثروتهن  لي�ضوا  اأنهن 

بامكانك اأن تختار واحدة منهن اأو اأكرث؟ 

)امليانورا  ل يجيبـ  افيميمو يطلق عنان احل�ضان ويوا�ضلن 

الطريق( 

ـ مزج اىل ـ

لقطة طويلة ـ جانب من الطريق: 

ـ جنديان ميتطيان اخليل ي�ضوقان �ضجينًا. 

لقطة متو�شطة ـ املجموعة: 

ـ انه  اأن�ضوطة حول رقبة ال�ضجني وقد ربط يف �رشج ح�ضان 

الهندي العجوز الذي �ضاهدناه يف م�ضهد تر�ضيم احلدود وواحد 

من الوفد الذي حتدث اىل »دياز«: راأ�ضه عاريه وملب�ضه رثه 

وعليه  ال�ضم�س  لوحته  وقد  وجهه  ـ  ظهره  خلف  مقيدة  ويده 

بال�ضوط... من خلفه مت�ضي زوجته جمهدة وهي  اأثار �رشب 

حتمل �رشة كبرية. 

زاوية وا�شعة: 

ي�ضريون مبحاذاته  اخليل  على ظهر  بابلو  ـ  افيميو  ـ  امليانو 

مرور بالزوجة( 

امليانو: ملاذا... انه بريء... ماذا حدث؟ 

لقطة قريبة ـ امليانو وال�شجني: 

)ال�ضجني يتطلع اليه ـ يعلق �ضفتيه من �ضدة العط�س ـ يحاول 

احلديث معه ثم يتطلع اىل الطريق ـ وفجاأة يهتز بعنف احليل 

الذي يحيط بعنق ال�ضجني(. 

ول: ابتعد عن ال�ضجني !   اجلندي الأ

امليانو )يتجاهله(: انه بريء..... ملاذا قب�ضوا عليه؟ 

)ال�ضجني �ضامت( 

امليانو: انه بريء 

)ال�ضجني مطاأطئ الراأ�س( 

زاوية وا�ضعة: 

)بابلو ـ افيميمو ي�ضريان بجوار امليانو( 

بابلو: انه ل ي�ضتطيع الكلم.... انه عط�ضان 

)افيميمو يتناول مامعه من ماء( 

زواية وا�شعة ت�شم اجلنود اأي�شًا: 

)امليانو ممتطيا جوداه مبحاذاة اجلنود( 

امليانو: ماذا فعل؟ 

جندي: كلهم جمانني.... واأكرث النا�س جنونًا. 

امليانو: لكن ماذا فعل؟ 

جندي ثان: من يدري.... انهم دائما يرتكبون اأ�ضياء 

امليانو: وماذا �ضيحدث له؟ 

)ينظران اليه وكاأنهما يقولن له... يالك من غبي( 

امليانو: اأطلق �رشاحه 

)ينظران خلفهما نحو ال�ضجني( 

ال�ضجني: 

افيميمو ي�ضري بجواره يحاول اأن ي�ضع املاء يف فمه 

لقطة عامة للمجموعة: 

)بل تف�ضري اأو كلمة يجذب اجلنود ال�ضجني العجوز من قدمه 

ر�س؟  فيتطاير املاء من فمه ويقع على الأ
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زاوية اأخرى ـ تعاطف امليانو: 

خر؟  )ي�ضتل منجله فيلوذ جندى بالفرار يتبعه اجلندي الآ

ال�ضجني: 

ن بعد اأن كان موثقًا. و�رشعان ما  يكاد يقف على قدميه الآ

ي�ضقط ثانية وي�ضحب على طول الطريق. 

خارجي ـ الطريق ـ لقطة متحركة: 

ويقطع  منهما  يقرتب  حتى  الفارين  اجلنود  يطارد  امليانو 

احلبل الذي يربط ال�ضجني. 

لقطة قريبة ال�ضجني: 

اإطلق �رشاح ال�ضجني مع قطع احلبل. 

اجلنديان: 

عن  ويختفي  الطريق  على  ق�ضب  حقل  و�ضط  بالفرار  يلوذان 

نظار.  الأ

امليانو:    

يعود اىل اجلموع التي احت�ضدت حول ال�ضجني. 

خارجي ـ الطريق ـ اجلموع حول ج�ضد الربيء: 

الق�ضب  حقول  من  رجال  يظهر  جثته.  بجوار  تقف  )زوجته 

يحيطون باجلثة ـ امليانو يرتجل من فوق احل�ضان وفرناندو 

بني اجلموع(. 

ت�ضتطيع  لن  وحذرتك...  لك  قلت  لقد  اجلثة(:  )حتدث  الزوجة 

اأن قتلوا  ن.. وحتى بعد  ر�س ملكنا الآ ا�ضتعادتها.. مل تعد الأ

»بلوتاركو« ذهبت اىل احلقل ليل لزراعته. 

لقطة قريبة امليانو وفرناندو: 

فرناندو: كان عليك قطع احلبل دون التحدث اليهما. 

امليانو: انها غلطتي.. كان يجب اأن اأفعل ما تقول.  

زاوية وا�شعة ـ املجموعة: 

الزوجة )حتدث اجلثة معاتبة(: انت عنيد... هكذا كنت دائمًا... 

)افيميو وبابلو يقرتبان من امليانو ـ يظهر هنود اآخرون من 

مكان ما بينهم »لزارو«( 

امليانو )اىل بابلو وافيميو(: لقد مات 

الزوجة )ما زالت بجوار اجلثة(: لقد ت�ضللت عرب ال�ضور لزراعة 

احلقل. 

هندي: لقد فعل والدي نف�س ال�ضيء... 

الزوجة )وهي حتدث اجلثة معنفة(: عنيد... هكذا كنت.. 

ر�س كالزوجة،  لزارو )مدافعا عنه(: ل... مل يكن عنيدا.. اإن الأ

تعي�س معك طول العمر... ومن ال�ضعب اأن تكون لغريك )يومئ 

اىل امليانو(: هو يدرك هذا. 

�ضببته  اأ�ضفة جداً ملا  امليانو معتذرة(:  )تتوجه نحو  الزوجة 

لك من متاعب. 

ن.  هندي اآخر: �ضيطاردوك من الآ

لزارو: ميكنك الختباء يف بيتي. 

هندي اآخر: �ضاأتوىل رعاية جوادك. 

)امليانو يرفع قبعته وينحني على اجلثة(. 

امليانو: اأنني اأ�ضف اأيها الربيء 

)يلتفت ب�رشعة وميتطي جواده وينطلق يف غ�ضب ـ فرناندو 

وبابلو يتبعانه ـ ابت�ضامة من فرناندو(. 

ـ مزج اإىل ـ

داخلي ـ خمزن �شغري ـ �شبه مكتب:

باآلت  ـ  منزله  من  جزءاً  يحتل  ا�ضبيخو  �ضنيور  عمل  مكان  ـ 

ب على  زكائب من ال�ضابون والب�ضاعة امل�ضتوردة ـ يجل�س الأ

مكتبه واأمامه يقف »امليانو«. 

امليانو: اإن »دون نا�ضيو« هو كفيلي.. وقد اأكد يل اأنني �ضاأكون 

ثريا ـ لذا فانني اأتقدم طالبًا يد ابنتك. 

الباب  ناحية  يتجه  حديثه  واأثناء  ينه�س  ا�ضبيخو  )�ضنيور 

واجلزء  عمله  مكان  ي�ضغله  الذي  اجلزء  بني  ما  يف�ضل  الذي 

اخلا�س باأهل بيته ثم يفتحه قليًل وهو ما يدركه اجلمهور 

)ولي�س امليانو( حيث جتل�س جوزيفا وعمتها واأمها ويف يد 

كل منهم ادوات تطريز يت�ضنتون ملا يدور من حوار واأن كن 

يتظاهرن بعك�س ذلك(. 

�ضنيور ا�ضبيخو اىل امليانو )يفتح الباب(: ل تت�ضور يا عزيزي 

اأننى غري مدرك مدى ما منحتني من �رشف خلطبة ابنتي... 

علن رف�ضي لطلبك !  لكني لن اأفكر كثرياً لأ

امليانو: وما العيب يف �ضخ�ضي؟ 

�ضنيور ا�ضبيخو: )يعود ويجل�س على مكتبه(: هناك مثل يقول... 

رغم اننا جميعًا من طينة واحدة.. ال اأن البريق يختلف عن 

اأناء الزهور. 

امليانو: قلت ما العيب يف �ضخ�ضي؟ 

�ضنيور ا�ضبيخو: اأتع�ضم األ تردد هذا ال�ضوؤال ثانية.. لكن طاملا 

دون  جنتلمان  اأر�س....  بل  اأنك  بالقول  يل  فا�ضمح  �ضاألت 

حيث  الباب  نحو  )يتطلع  ثروة  دون  حيثية  ذو  رجل  نقود.. 

�رشة(.  الأ

داخلي ـ جزء من ال�شكن: 

ـ تتوقف اعمال تطريز الن�ضوة وهن ي�ضتمعن. جوزيفا ت�ضتمتع 

بانتباه و�ضغف. 

ا�ضبيخو وامليانو: 

ن وكانه يوجه حديثه لن�ضائه(: لي�س لدي اعرتا�س  )يتحدث الآ

اإل   ، بك  يقبل  ـ وهناك من  و�ضكري  اأنك مقاتل  رغم  �ضخ�ضي 

�ضباب(  انني لن اأقبل لبنتي باأن تكون يوما )ومهما كانت الأ

اإمراأة هندية. 

)ت�ضود فرتة �ضمت ثم ي�رشب امليانو املكتب بيده فيتطاير 

ب خوفًا(.  ما عليه من اأوراق ويرتاجع الآ

امليانو: ل تخف ايها الرجل احلقري. 

)يتجه امليانو نحو باب غرفة املعي�ضة( 

ب: ماذا تفعل؟  الأ



امليانو: ابحث لها عن تاجر عجوز مثلك !

)يقول هذا وهو يف مواجهة الباب. ثم يفتحه اأكرث ليك�ضف عن 

جوزيفا  عك�س  على  الذعر...  عليهن  بدا  وقد  الن�ضوة  ا�ضتماع 

التي بدت مبت�ضمة(. 

امليانو: و�ضوف ت�ضبح ملكة جتارتك !!

مامي ومنه اىل ال�ضارع(  )يتجه ناحية الباب الأ

ب:  خارجي ـ مكتب الأ

امليانو حتى يقب�س عليه اجلنود... يظهر من  اأن يخرج  )ما 

بينهم اجلنديان اللذان التقى بهما ـ امليانو يف الطريق وقد 

قيدت يداه( 

لقطة عامة ـ ميدان قرية: 

يف نف�س اللحظة يعرب امليدان جمموعة من الفلحني يحملون 

وقد  عليه  مقبو�ضا  امليانو  يرون  ـ  بدائية  على حمفة  ج�ضدا 

اأدركوا ال�ضبب وهو حماولة م�ضاعدتهم(. 

خارجي امليدان: 

ثم ينظرون  املوقف  تراقب  النا�س  ـ  امليانو  يقودون  اجلنود 

اجتاه حمل ا�ضبيخو( 

لقطة قريبة ـ �شنيور ا�شبيخو يقف على باب املحل مدركا 

موقف الهنود ـ يدخل ويغلق الباب  خلفه:  

ال�ضارع: 

املقيد  امليانو  حول  هنديا  ع�رش  اأثني  حوايل  )يتجمع 

غلل(.  بالأ

بابلو  افيميو يراقبان ثم ي�ضريان: 

جمموعة لقطات جلماهري تطالع املوقف مدركة ما �ضيحدث 

معه وتبداأ عملية ا�ضتدعاء النا�س. 

امليانو واجلنود: 

اثنى ع�رش جنديا ن�ضفهم يف جانب امليانو ويده مقيدة وهو 

ال�ضباط  اأحد  ي�ضري على قدمه ويف عنقه حبل مي�ضك بطرفه 

يف مقدمة امل�ضرية. 

لقطة قريبة ـ امليانو: 

ما  يخالف  تعبري  عليه  يبدو  وب�رشعة...  اجلمهور  اىل  يتطلع 

ي�ضاهده. 

افيميو ـ فرناندو: 

بني اجلماهري يراقبون امليانو الذي يلتفت خلفه. 

لقطة كبرية ـ امليانو: 

ينظر اىل ما وراء »بابلو« و»افيميو« و»فرناندو« 

لقطة كاملة ـ املوكب: 

حماطا  »امليانو«  يكون  ال�ضارع  يف  اجلنود  م�ضرية  بدء  مع 

بني �ضفني من اجلنود. 

ـ مزج اىل ـ

الطريق عرب احلقول: 

يتحرك  املوكب  من  مبعدة  وعلى  للمام  يتحرك  املوكب 

جموع من الفلحني يف الطريق. 

خارجي ـ حقل ق�ضب ال�ضكر: 

جمموعة من الفلحني يتحركون �رشاً عرب احلقل. 

خارجي ـ الطريق ـ بالقرب من منعطف جانبي: 

املوكب يلتف حول منعطف ت�ضبقهم جمموعة من الفلحني 

ت�ضري جمهدة. 

لقطة قريبة ـ قائد اجلنود: 

يرى الفلحني ـ ي�ضتدير وينظر خلفه لريى جمموعة الفلحني 

تتبعه. 

لقطة قريبة ـ الكابنت وقد بدا عليه الغ�شب: 

ـ مزج اىل ـ

الطريق عرب تالل البلدة: 

مام ونرى ح�ضد من اجلماهري يهبط التل.  املوكب يتحرك للإ

لقطة قريبة ـ اجلنود وقد اأدركوا املوقف: 

لقطة قريبة ـ الكابنت وقد اأدرك املوقف بدوره: 

لقطة عامة للموكب: 

اأحيط من كل اجلوانب بالفلحني بحيث �ضارت حركة  وقد 

املوكب اأكرث �ضعوبة. 

لقطة قريبة ـ امليانو يتو�شط املوكب: 

املوكب: 

�ضفل املوكب ثم ترتفع ثانية لرنى  الكامريا ت�ضور من اأعلى لأ

�ضفا من الفر�ضان امل�ضلحني ي�ضدون الطريق. 

لقطة متو�شطة ـ فر�شان: 

ـ  احل�ضد  و�ضط  بو�ضوح  يظهرون  فرناندو  ـ  بابلو  ـ  افيميو   «

بي�س«  افيميو مي�ضك بزمام ح�ضان امليانو الأ

لقطة قريبة ـ الكابنت: 

ينظر اىل الفر�ضان ثم يلقي نظرة على امليانو  

لقطة قريبة ـ امليانو: 

ـ يبدو من خلفه دون اأن يبدو عليه التاأثر. 

املوكب: 

اأقدام  بعد  على  املوكب  ويتوقف  للجنود  يده  يرفع  )الكابنت 

من الفر�ضان.. امليانو يتطلع اىل املوقف ب�ضخرية(  

ول  حركة  )ل   ! الطريق  اأخلوا  جنوده(:  يف  )ي�ضيح  الكابنت 

اإجابة( 

لقطة قريبة ـ الكابنت: 

تعر�ضون  واأنتم  جمرم...  الرجل  هذا  ع�ضبية(:  )يف  الكابنت 

اأنف�ضكم للعقوبة ! 

لقطة جماعية ـ الفر�شان: 

ل حركة.. ل اإجابة.. ينظرون خلفهم يف �ضلبية.

لقطة قريبة ـ الكابنت: 

اأحاطوا  ينظر اىل الفر�ضان ثم اىل الفلحني من حوله الذين 

باجلنود. 
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الكابنت: ماذا �ضتفعلون؟ 

لقطة متو�شطة ـ جمموعة من الهنود: 

لزارو: نحن هنا لرنى كيف اأن ال�ضجني مل يحاول الهربـ  ولو 

حاول �ضنطلق عليه النار.. األي�س كذلك؟ 

الكابنت وجنوده بجانبهم امليانو: 

تتحدون  بهذا  انتم  �ضمت:  فرتة  بعد  �ضائحا  الكابنت 

القانون؟ 

لزارو: ل... بل ن�ضاعد القانون.. فنحن نحمى ال�ضجني )يتدخل 

ويرجع  بح�ضانه  ي�ضتدير  �ضمت(  احلديث-  يف  البع�س 

الذي  احلبل  به  يقطع  ب�ضكني  مم�ضكا  امليانو  نحو  خلطوات 

يقيده(. 

لقطة عامة: 

امليانو ي�ضري ببطء و�ضط اجلنود ثم مي�ضك بزمام جواده من 

»افيميو«

لقطة جامعة ـ الفر�شان وامليانو: 

)يقف بجوار جواده ـ ي�ضع يده عليه( 

امليانو )للح�ضان(: بلنكو 

)يحكم حزام ال�رشج ثم ميتطيه ـ بابلو ي�ضلمه قبعته( 

لقطة جماعية ـ الكابنت واجلنود: 

الكابنت ينقذ نف�ضه اإزاء ا�ضت�ضلمه للموقف. 

لقطة جماعية ـ الفالحني: 

ن بنظرة جديدة ـ لقد �ضار بطريقة ما  انهم يتطلعون اليه الآ

من خلل هذا احلدث زعيمهم وقائدهم. 

امليانو ـ افيميو ـ بابلو ـ فرناندو ـ الفر�ضان: 

)امليانو رد افيميو مت�ضائًل وهو ينظر للفلحني(. كيف جاء 

كل هوؤلء. 

افيميو )بابت�ضامة(: من يدري....؟ 

فرناندو: زاباتا.... ال�ضلك ! 

امليانو: ماذا تق�ضد؟ 

فرناندو: �ضلك التلغراف... اأقطعه قبل اأن ي�ضتخدمه. 

لقطة وا�شعة: 

)افيميو ي�ضعد اىل مكان �ضلك التلغراف ب�ضكينه( 

لقطة قريبة ـ الكابنت يرى ما يحدث: 

الكابنت: ل تلم�ضه... هذا مترد !  

اىل  وينظر  يتوقف  �ضكينة...  ويرفع  عاليا  يقف  افيميو: 

امليانو. 

لقطة قريبة لمليانو: 

امليانو )يتجه بب�رشه نحوه(: اأقطعه ! 

افيميو: يقطع ال�ضلك. 

امليانو مع اتباعه على ظهور اخليل: 

ما اأن يعود اليهم افيميو حتى يوا�ضلون الطريق.

لقطة عامة ـ الطريق: 

ركب الفلحني يختفي فجاأة يف �ضمت.. جنود احلكومة يف 

خر.  طريق مهجور ينظر كل منهما للآ

ـ اختفاء ـ

ظهور 

ـ مق�ضورة يف حديقة ـ الوقت م�ضاء: 

ـ  املكان  ت�ضيء  امل�ضابيح  ـ  نا�ضيو«  »دون  منزل  يف  نحن 

زهور و�ضجريات وع�ضافري مغردة يف اقفا�س مطلبة بالذهب. 

مو�ضيقى ناعمة من قي�ضارة ـ اأورك�ضرتا نحجبها اأوراق �ضجر 

املوز وطفلني هنديان يتفرجان. 

لقطة عامة ـ ماأدبة ع�ضاء: 

خلدمة  فرن�ضي  ا�رشاف  حتت  بي�س  الأ الزي  يرتدون  هنود 

ال�ضيوف.. اأنها حفلة ع�ضاء اأقامها »دون نا�ضيو« على �رشف 

جارية... اجلرنال »فيونت�س« الذي يرتدي زيه الر�ضمي تزينه 

الثاين »دون جار�ضيا«.. ت�ضحبهما زوجتان  اأما   ، ميداليات 

خر من  بدينتان ترتدان ملب�س مبالغ فيها. على اجلانب الآ

اجلمال.  فاتنة  اإمراأة  نا�ضيو« وبجواره  »دون  يجل�س  املائدة 

يبدو انه يف حالة �ضكر(. 

لقطة متو�شطة ـ املجموعة على املائدة: 

ال�ضادة  اأيها  دون نا�ضيو )يتحدث باهتمام... لكن ب�ضعوبة(: 

وال�ضيدات. ان عائلتي تعي�س هنا منذ ثلثمائة عام.. لذا فاأنا 

اأعلم بكل �ضيء.. اأعلم اأن هذه احلقول ملكا للفلحني الهنود 

منذ فرتة ما قبل الغزو. 

دون جار�ضيا: لقد دفعت ثمنها... وقب�س نقودها �ضخ�س يجل�س 

ن بجوار الرئي�س نف�ضه !  الآ

ل�ضتم  �ضحابها..  لأ ر�س  الأ اأعيدو  )باهتمام(:  نا�ضيو  دون 

بحاجة اليها... ولديكم الكثري... 

دون جار�ضيا: يبدو انه خممور 

دون نا�ضيو: نعم... اأنا كذلك.. ب�ضب النبيذ.. والقلق ! اأننا جميعًا 

ن.. �ضوف تفقد كل �ضيء )يكرر  يف خطر.. اأن مل تعطي القليل الآ

القرية يعي�ضون عليها منذ  اأهايل هذه  اجلملة عن �ضدق( ان 

اآلف �ضنة... وهم ميلكونها... 

ر�س.. واأنا مالكها !  دون جار�ضيا: لقد دفعت ثمن الأ

هذا  األي�س  نويل..  اخلدم(:  اأحد  ناحية  )يتجه  نا�ضيو:  دون 

�ضحيحًا؟ منذ اآلف �ضنة 

مانوبل: نعم.. هذا �ضحيح يا �ضيدي. 

دون نا�ضيو: مانويل من مواليد هذا املكان.. األ تعرف هوؤلء 

الهنود انهم ذو باأ�س. 

مانويل: نعم يا �ضيدي. 

دون نا�ضيو: و�ضوف يحاربون من اأجل اأرا�ضيهم. 

ـ انني  اجلرنال فونتي�س: يحاربون مباذا، مباذا؟ �ضيحاربون 

كرجل ع�ضكري منده�س من....

دون جار�ضيا: )يتفجر فجاأة غا�ضبا(: اأتظن اننا لن نحاربهم 



بدورنا.... األن تفعل اأنت ذلك؟ 

)زوجته حتاول تهدئته وتناوله قر�س دواء( 

اجلميل  الع�ضاء  هذا  تف�ضد  اأن  ال�ضخف  من  فونتي�س:  جرنال 

ملاذا  نا�ضيو(  دون  زوجة  اإىل  )ي�ضري  ال�ضيا�ضة  يف  بالتحدث 

تزرعون ق�ضب ال�ضكر ولديكم مثل هذه احللوى. 

دون جار�ضيا: �ضكر. اأنني ل�ضت واحدا من الفلحني امللك...

ر�س التي ت�ضلح لزراعة ق�ضب ال�ضكر...  اأنني عامل واأعرف الأ

ال�ضكر ولي�ضت  اأر�س لزراعة ق�ضب  ومع كل احرتامي... فهي 

لزراعة القمح... 

دون نا�ضيو: لكنهم ياأكلون القمح. 

دون جار�ضيا )لزوجته التي حتاول لفت انتباهه(: ماذا؟ 

زوجة جار�ضيا: الق�ضدة يا عزيزي من ف�ضلك ! 

دون جار�ضيا )ب�ضوت عال(: نعم.. الق�ضدة.. �ضوف حتول هذه 

ر�س من �ضحراء اىل جنة.. فل تتوقع من هذه احليوانات اأن  الأ

تفهم يف علم الزراعة... ول ت�ضيئوا الظن بي.. فالهنود جرياين 

واأحبهم كما يحبونني باملثل. )لزوجته( األي�س كذلك؟   

زوجته )وهي مت�ضغ الطعام(: بل يعبدوك ! 

دون نا�ضيو: لكن طعامهم من القمح. 

ينال اجلميع ح�ضته  �ضوف  ال�ضكر..  دون جار�ضيا: بل ق�ضب 

ال�ضكان  وكل  العائلت..  كل  ت�ضعد  اأن  واأتوقع  دخله..  من 

بازدياد ن�ضيبهم من الدخل. 

دون نا�ضيو )يف ياأ�س(: اأوتظن ما تقول؟ 

لقطة عامة ـ ال�رشادق: 

الزي  ترتدي  وجوه  �ضمت  يف  يظهر  اجلميل  اجلو  هذا  و�ضط 

حتمل  �ضامتة  جامدة  وجوه  باملكان..  وحتيط  بي�س  الأ

مناجل ـ من بينهم امليانو ـ ال�ضيوف يتطلعون حولهم(. 

دون جار�ضيا: ما هذا؟ من هوؤلء؟ 

دون نا�ضيو: بع�س جريانك.. ممن يحبوك !!

)يتقدم بابلو يف ملب�ضه البي�ضاء وقبعته على �ضدره. 

لقطة متو�شطة على املائدة: 

اأن يعرف... هل  بابلو )اإىل دون نا�ضيو(: امليانو زاباتا يريد 

تو�ضلتم اإىل نتيجة.. فلن ينتظر اأكرث من هذا )دون جار�ضيا 

واجلرنال فونتي�س ينظران اإىل دون نا�ضيو ملزيد من تو�ضيح 

املوقف(. 

زاباتا  امليانو  لقد ح�رش  خرين(:  الآ اىل  )يلتفت  نا�ضيو  دون 

ل  حتى  القرية  اأر�س  ا�ضرتداد  يف  م�ضاعدته  وطلب  �ضباحًا 

كم اأيها  ت�ضتعل احلرب.. وكل ما ا�ضتطعت تقدميه هو ا�ضتدعاوؤ

ال�ضادة ملنع هذه املاأ�ضاة« 

يف  انه  املاأ�ضاة...  هذه  �ضيوقف  اجلي�س  فونتي�س:  جرنال 

الطريق اإىل هنا. 

ـ  املوقف(:  يتفهموا  اأن  ثانية  مرة  )حماول  نا�ضيو  دون 

مال  يريد  امل�ضاعدة..  يريد  لكم  قلت  كما  الليلة  جاءين  لقد 

احلق  معه  اأن  واأعلم  عندي...  من  ال�ضلح  وبع�س  وطعاما... 

لكني ل اأ�ضتطيع م�ضاعدته.. ل اأملك ال�ضجاعة لهذا. 

بابلو: عذراً �ضيدي... لكن.. 

�ضكاته(: »بابلو«...  �ضوت امليانو )لإ

دون نا�ضيو )لمليانو(: اجلي�س... هل �ضمعت !

امليانو: انني مل اأطلب ا�ضتدعاءهم !!

لقطة متو�ضطة على امليانو: 

امليانو: وداعا »دون نا�ضيو«. )يغادر املكان( 

لقطة عامة ـ مائدة ع�شاء: 

)»جرنال فونتي�س« ي�ضحب م�ضد�ضه ويوجهه اإىل ظهر امليانو 

فيخلع  هذا  يرى  اخلادم  »مانويل«  ـ  مينعه  جرا�ضيو  دون  ـ 

البالطو وي�ضعه على الكر�ضي ويتبع امليانو( 

قتلت  فقد  له  باإنقاذك  نا�ضيو«(:  »دون  )اإىل  فونتي�س  جرنال 

اآلف رجل.. اأنت واحدا منهم ! 

)»دون نا�ضيو« يتوجه اىل املن�ضة ويتطلع يف الظلم( 

لقطة قريبة ـ دون جار�شيا: 

دون جار�ضيا )فزعًا(: اإذا قامت احلرب فمن �ضيجني حم�ضول 

ق�ضب ال�ضكر؟ 

لقطة عامة ـ املجموعة توا�شي »دون نا�شيو«: 

الغابة  اأ�ضجار  وانهيار  قوية  �رشبات  �ضوت  ياأتي  بعيد  من 

ابت�ضامة على وجه »دون  ـ تبدو  ال�ضيوف  الذعر على  ـ يبدو 

�ضى واحلزن.  نا�ضيو« يف �ضيء من الأ

كل  على  ي�ضتولون  ف�ضوف  القليل  تعطوا  مل  اأن  نا�ضيو:  دون 

�ضيء.   )�ضوت انهيار كبري( 

دون جار�ضيا )يف ذعر(: ما هذا؟ 

دون نا�ضيو: ا�ضلحتي... لقد ح�ضلوا عليها ! 

»دون  ي�ضب  حني  يف  خر  الآ يف  واحد  كل  يحملق  )اجلميع 

نا�ضيو« لنف�ضه كاأ�ضا(. 

ـ مزج اإىل ـ

خارجي ـ الطريق ـ ليلة قمرية: 

اأ�ضوات  ن�ضمع  ـ  جيادها  متتطي  الحتاد  جنود  من  ف�ضيلة 

ذئاب متقطعة ـ اأ�ضجار على جانبي الطريق. 

لقطة قريبة ـ رجل خلف �ضخرة ـ جانب من الطريق: 

يظهر راأ�س رجل ي�ضع يده حول فمه حمدثًا �ضوت ذئب. 

لقطة قريبة ـ اأثنني من ال�ضباط يتقدمان امل�ضرية: 

خر(: ما هذا ال�ضوت؟  اأحدهم )للآ

خر: �ضوت الذئاب.  الآ

ول يوافقه حماوًل عدم اإظهار خماوفه واأن كان  )ال�ضابط الأ

يتلفت حوله مدركًا الو�ضع(. 

لقطة من اأعلى ـ امل�شرية: 

الذئاب  �ضجار يرتدد �ضوت  الأ اقرتاب موكب اجلنود من  مع 

اأعلى  فورا من  املقاتلون  يهبط  ال�ضارة  وبهذه  الوادي...  يف 

نزوى العدد 59 / يوليو 2009 

153

�سينمـــا.. �سينمـــا.. �سينمـــا 

 s  s s



نزوى العدد 59 / يوليو 2009 

154

�سينمـــا.. �سينمـــا.. �سينمـــا 

 s  s s

�ضجار نحو اجلنود ليت�ضابك اجلميع.  الأ

ـ مزج اىل ـ

لقطة قريبة امليانو على ظهر جواده يراقب املوقف. 

زاوية وا�شعة: 

اجلنود  خيل  ي�ضوق  الفلحني  من  طابور  بعيد  من  )يظهر 

حتى  وال�ضلح...  وامللب�س  باملوؤن  حمملة  وهى  الفيدرالني 

يتجه  افيميو  بنادق.  يحملون  الهنود  بع�س  الفارين.  اأحذية 

نحو امليانو. 

لقطتان لـ امليانو وافيميمو: 

افيميو: انتظر حتى نرى بع�س اخليول. 

امليانو: وماذا عن الذخرية. 

خيول  �ضوى  احليوانات...  من  الكثري  يوجد  ل  افيميو: 

ممتازة.... 

زاوية وا�شعة: 

حول  الغنائم  بع�س  يحملون   « زاباتا  اأن�ضار  من  )دائرة 

امليانو ـ بع�ضهم ي�ضري عاليا مبا ا�ضتوىل عليه.

امليانو: لكن اأين الذخرية.. نحن يف حاجة لذخرية... اخليول 

جميلة... لكن كيف نحارب بل ر�ضا�س اأو ذخرية؟ 

خرين من وراءه(  )يتجه نحو جواده فجاأة ويرتكهم والآ

ـ مزج اإىل ـ

وادي �ضيق عميق كما يبدو من مكان مرتفع: 

ـ قطار يخرتق الوادي يحمل �ضاحنات حتت  خط �ضكة حديد 

حرا�ضة م�ضددة. 

حتاذي  بالديناميت  حمملة  �ضغرية  لعربة  متو�ضطة  لقطة 

ب�رشعة ق�ضيب ال�ضكة احلديد: 

لقطة طويلة ت�شور من اأعلى الوادي: 

به  وت�ضطدم  القطار  نحو  ب�رشعة  تتجه  ال�ضغرية  )العربة 

ويحدث انفجار هائل(. 

لقطة عامة: 

البي�ضاء يتحلقون  اأنا�س ملب�ضهم  يظهر من كل الجتاهات 

حول القطار كالنمل. 

لقطة متحركة ـ القطار: 

)على امتداد قافلة املقطورات يبدو امليانو و»بابلو« يتقدمهم 

ـ  بواب  الأ اأحد  يفتحون  املقطورات.  اأبواب  يقتحمون  رجال 

ويتفح�ضونه. 

امليانو: ماذا فيه؟ 

اأحد اتباع امليانو: بولوبيف ! 

)تتحرك اجلماعة اىل اأخرى( 

امليانو: ماذا بها؟ 

اأحد اتباعه: بطاطني وملب�س جنود! 

)تتحرك اجلماعة اىل ثالثة(. 

امليانو: وماذا اأي�ضًا؟ 

ثاث !  اأحدهم: ببانو... وبع�س الأ

حيث  وان�ضاره  »امليانو«  نحو  يتجه  �ضوت  ي�ضدر  )فجاأة 

�ضاحنة يقف على باب اأحداها »افيميو« والتي كانت مغلقة 

قد  وعجوز  مذعورات  فتيات  ثلث  ن�ضاء.  يحمل  جناح  على 

يتجه  اأخرى  �ضيحة  ـ  بتحدى  فيهم  حتدق  ـ  ما  قوادة  تكون 

امليانو نحو ال�ضوت. 

امليانو: ذخرية ! 

بارود  بل  كل..  املقطورة:  باب  جتاه  يتقدم  اتباعه  اأحد 

ويناميت ! 

امليانو: كم؟ 

ـ ن�ضف عربة..... 

امليانو: ال توجد ذخرية. 

ـ كل 

ما  �ضن�ضتخدم  هذا.  اأكرث من  ننتظر  لن  )بعد �ضمت(:  امليانو 

حتت اأيدينا. 

ـ مزج اإىل ـ

يرجع قلعة حلامية ـ الوقت فجرا: 

يف املقدمة مدفع ر�ضا�س يف اجتاه �ضاحة عامة )ميدان( والذي 

يبدو خاويا اإل من من�ضة �ضغرية يف الو�ضط ، الرماة يتطلعون 

ملا وراء احلاجز... يقرتب �ضابط يرتبه كابنت ، وامل�ضهد التايل 

لبد من ت�ضويره كله من وجهة نظر هوؤلء الرجال( 

الكابنت: هل ترى �ضيئًا يتحرك؟ 

جندي اأول: ل توجد �ضوى ب�ضع ن�ضاء. 

يتهم عندما يطلق عليهم النار.  جندي ثان: اأف�ضل روؤ

الكابنت: رمبا ل ميلك زاباتا » ذخرية ! 

جندي ثان: غري معقول ! 

ن�ضاء  �ضيدي...  يا  هنا  انظر  رحلوا..  اأنهم  اعتقد  اأول:  جندي 

يت�ضوقن.. وهذا دليل على رحيلهم. 

ن�ضائهم...  يف  حتى  اأثق  ل  الهنود..  هوؤلء  مع  ثان:  جندي 

ف�ضًل عن رجالهم !! 

اأر�ضل  اأثر لهم منذ م�ضاء اأم�س ، �ضوف  الكابنت: لكن ل يوجد 

امراأة(  على  وينادي  احلاجز  فوق  )ينظر من  الك�ضافة  بع�س 

ماذا تفعلني هناك؟ 

البوابة ـ م�ضورة من الربج: 

على حيث نرى �ضولد ديرا  اأمام البوابة وتنظر لأ املراأة تقف 

بني الن�ضاء. 

�ضولدا ديرا: �ضوف نذهب اىل ال�ضوق؟ 

الكابنت: ابتعدن عن البوابة  

�ضولدا ديرا: األ تريد �رشاء بع�س البي�س؟ 

الكابنت: قلت ابتعدن عن البوابة !

لقطة متو�ضطة ـ اإمراأة عجوز عند البوابة: 

 ، خريات  الآ للن�ضاء  بالهندية  ب�رشعة  »تتحدث  ديرا  »�ضولدا 



ي�ضعن �ضللهن جمتمعة اأمام البوابة(  

�ضوت الكابنت: قلت ابتعدن عن البوابة واإل �ضنطلق النار ! 

كل  ويف  بعيداً  بالتفرق  مر  الأ اليهن  ت�ضدر  ديرا:  �ضولدا 

الجتاهات ! 

خارجي ـ برج القلعة: 

حد جنوده(  )الكابنت يتوجه لأ

الكابنت: اإنزل وابعد هذه ال�ضلل فوراً. 

)اجلندي يخرج مهروًل( 

�شارع يف املدينة: 

ـ امراأة �رش�ضة املنظر تخرج من جانب الطريق حتمل م�ضعًل. 

ر�س فوراً  ي�ضمع �ضوت املدفع الر�ضا�س. ت�ضقط املراأة على الأ

وتزحف حاملة امل�ضعل وبجهد كبري ت�ضل اىل هدفها.... عربة 

ال�ضعلة يف  قطار حمملة بالبارود و�ضط امليدان تقذف عليه 

الوقت الذي ت�ضاب فيه من طلقات الر�ضا�س فت�ضقط قتيلة. 

خارجي �ضاحة عامة )ميدان(: 

حيث  الكامريا  جتاه  �رشيعًا  يتجه  بالبارود  املحمل  القطار 

يحدث انفجار هائل يف مواجهة الكامريا. 

�ضل�ضلة من اللقطات ال�رشيعة: 

رجال يندفعون اىل اخلارج نحو اأركان ال�ضارع. 

لقطة عامة ـ امليدان: 

نرى من بني الدخان واحلطام ح�ضد من اجلنود الرماة بع�ضهم 

م�ضاة واآخرون ميتطون جيادهم.. واجلميع ينتابهم الرعب. 

ـ مزج اإىل ـ

برج القلعة ـ نهار: 

زاباتا  اأتباع  وبع�س  الرماه  حيث  ـ  الر�ضا�س  املدفع  اختفى 

وقد  امليدان  اىل  تهبط  ثم  القلعة  �ضور  اىل  تنتقل  الكامريا  ـ 

احتلته قوات زاباتا التي رابطت بجوار اأ�ضلحتها.  

لقطة عامة... امليدان: 

ويحتفلون  وياأكلون  ي�ضرتيحون  انت�ضارهم  بعد  الرجال 

طفال.  بالن�رش وقد جتمع حولهم الن�ضاء والأ

املن�ضة: 

ـ يتجمع النا�س حول املن�ضة وهم يتطلعون اإىل: 

امليانو يجل�س على اأحد املكاتب احلكومية: 

املكتب مكد�س بالهدايا والفواكه واأكوام من الزهور والدجاج 

ـ امليانو يجل�س على كر�ضي وبيده خطابات تهان من خمتلف 

ت�ضنع  عجوز  هندية  خلفه  وقفت  وقد  احلكومية  دارات  الإ

الكعك وتناولها لل�ضابة »جوانا« )وهي فتاة مل نتعرف عليها 

خر.  من قبل( فتناوله اأياه بني احلني والآ

لقطة جلانب من املكتب: 

تتقدم املراأة حتمل باقة من الزهور. 

املراأة: هدية لك اأيها القائد. 

امليانو )يتناولها(: �ضكراً لك. 

تناوله  »جوانا«  ـ  املراأة  وتبتعد  املكتب  على  الزهور  )ي�ضع 

الرجل وما يعنيه  لهذا  كاأ�ضا ونظراتها تنبئ مبدى ما تكنه 

لها(. 

لقطة اأخرى جلانب من املكتب: 

تقرتب منه امراأة اأخرى تنظر اإليه بتاأمل. 

امليانو: واأنت ماذا تريدين؟  

عن  اأراك  اأن  اأريد  تن�ضاه(:  ل  حتى  وجهه  يف  )حتملق  املراأة 

قرب 

)تتقدم نحوه ثم رجل ي�ضحب طفله وهو يجذبه من ذراعه(. 

ثلث لقطات لكل من امليانو ـ املقاتل )ادواردو( والطفل: 

عند  يحا�رشنا  كان  الذي  الر�ضا�س  اتذكر  امليانو..  ادواردو: 

التل... 

امليانو: نعم... 

ليل  ت�ضلل  و�ضقيقه  الطفل  هذا  ي�ضدق(:  يكاد  ل  )ادواردو 

و�ضحباه باأن�ضوطه من يد الرامي.. انظر كم هو �ضغري؟ 

امليانو )للطفل(: هل فعلت هذا حقا؟ 

ر�س(  )الطفل يطاأطئ راأ�ضه للأ

املدفع  اح�رشوا  )�ضائحا(  فعلها  الذي  هو  فعًل...  اأدواردو: 

الر�ضا�س ! 

امليانو: ل داعي )للطفل( هل فعلت هذا؟ 

الطفل )يتحدث ب�ضعوبة(: نعم اأيها الزعيم. 

امليانو: واأين �ضقيقك؟ 

ادواردو: لقد قتل... 

امليانو: لبد لك من جائزة )م�ضريا( اأتريد هذا اخلنزير. 

الطفل ينظر نحو اخلنزير ثم يتحول بنظره وامليانو يتابعه 

حيث يرى. 
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جواده اخلا�س يف حرا�ضة جندي: 

عودة للم�شهد: 

امليانو: ل.. لي�س جوادي ! 

الطفل يبدو عليه احلزن ـ انه اأمام م�ضكلة ـ الطفل يهم�س يف 

اإذن ادواردو« الذي ي�ضتمع اليه ثم يقول: 

اأدواردو: لنه جوادك... لذا يريده !

امليانو )للطفل(: اأذن خذه !

يعدو الطفل �رشيعًا نحو اجلواد وينه�س امليانو واقفا يتفح�س 

املكان وهو يتناول طعامه من يد »جوانا«. 

خارجي ـ امليدان قرب من�ضة: 

م�ضاك به يف حني ينظر  الطفل يندفع نحو احل�ضان حماوًل الأ

اجلندي اىل امليانو 

امليانو: 

يتطلع نحو اجلماعة وي�ضري للجندي باملوافقة على اأن يح�ضل 

الطفل على جواده. 

جماعة عند احل�ضان: 

اجلندي ي�ضاعد الطفل على امتطائه ـ يتجه ناحية »امليانو« 

مبت�ضمًا ويغادر به املكان. 

جواده  اىل  ينظر  الكامريا  مواجهة  يف  امليانو  قريبة:  لقطة 

ويتوقف فجاأة. 

زاوية وا�شعة: 

امليانو وجها لوجه اأمام »�ضنيور �ضبيخو« مرتديا اأف�ضل ما 

عنده ومن خلفه اأحد اتباع »زاباتا« ي�ضع ع�ضابة على راأ�ضه.. 

�ضداء.  انه »لزارو« الذي �ضار واحداً من رجال الع�ضابات الأ

امليانو )بابت�ضامة ذات مغزى(: ماذا فعل؟ 

لزارو: ل اأعرف 

لك  اأقدم  اأن  اأحب  امليانو..  دون  �ضديقي  �ضبيخو:  �ضينور 

مندوبا عن حمررنا العظيم فرن�ضتكو ماديرو. 

امليانو )يف ده�ضة: ماذا؟ 

لقطة عامة ـ جمموعة على املن�شة: 

�ضينور ا�ضبيخو: اأيها ال�ضادة... ها هو... 

وقد  ال�ضمال  زي  يرتدون  �ضباط  ثلثة  نحو  وحوله  )ينظر 

وقف فرناندو بجوارهم( 

اأ�ضدقائي  اأحد  زاباتا...  امليانو  دون  ا�ضبيخو:  �ضينور 

القدامي. 

فرناندو )�ضاخراً(: �ضبق اأن تعارفنا... تهنئتي جرنال زاباتا. 

)افيميو الذي يقف بجوار امليانو وهو يتناول طعاما يتطلع 

اىل امليانو( 

امليانو: جرناًل؟ 

ينحني  افيميو  املائدة..  على  خمتومة  وثيقة  ي�ضع  فرناندو 

يتناول  امليانو  ـ  فمه  من  يت�ضاقط  الطعام  وبع�س  عليها 

الوثيقة ومي�ضح بها قمي�ضه. 

امليانو: بابلو... )يتقدم بابلو( اإقراأها..... 

لقطتني لـ امليانو وبابلو: 

بابلو يفتحها ويقراأها لنف�ضه اأوًل... ثم ينظر اىل »زاباتا«  

امليانو: اإقراأ ما بها. 

اأنا فرن�ضواز ماديرو.. بناء  زاباتا..  امليانو  )يقراأ(: اىل  بابلو 

املنت�رشة  التحرير  قوات  من  يل  املمنوحة  ال�ضلطات  على 

 ، الن�رش  يوم  يجمعنا  وحتى  ال�ضمال...  جلي�س  قائدا  عينتك 

عا�ضت املك�ضيك )يف تاأثر( وقد وقعها بخط يده. 

بفرحة  على  لأ وينظر  ويتفح�ضها..  الوثيقة  ينت�ضل  امليانو 

طفل. 

لقطة جماعية: 

افيميو )اىل امليانو(: اإذن عليك بارتداء زي اجلرنالت. 

املائدة  على  اإليه  بها  ويلقى  جيبه  من  جرنال  قبعة  )يخرج 

يلتقطها امليانو( 

�ضينور ا�ضبيخو )يتقدم نحوه(: ي�ضعدنا اأنا والعائلة اأن ت�رشفنا 

مع........ 

امليانو )دون اأن يلتفت اإليه ، يتحدث اىل امليانو عن القبعة(: 

من اأين ح�ضلت عليها؟ 

افيميو: من اأحد اجلرنالت. 

�ضينور ا�ضبيخو )يحاول ثانية(: ي�ضعدنا اأنا والعائلة......... 

اأيها  هديتي.........  جانبا:  ا�ضبيخو  تنحي  هندية  امراأة 

اجلرنال. 

خرى ينا�ضني  )تدفع اإليه بب�ضع فراخ حية فيتناولها بيد وبالأ

اجلرنال(. 

ـ مزج اإىل ـ

ميدان البلدة ـ الوقت ليال: 

نار موقدة �ضعيفة و«جوانا » جتل�س حولها تاأكل من ن�ضاء 

يطهني الطعام ـ لقطة لرجل وامراأة حول النار... انه امليانو 

يتلفح ب�ضاله كمن حوله من الهنود... من اليمني ومن خلفه 

قليًل فتاة هندية جميلة تطهي الطعام )التورتيل(. 

لقطة قريبة ـ امليانو »وجوانا«: 

يده  ميد  الطعام.  تناوله  اأثناء  التفكري  يف  م�ضتغرق  زاباتا  ـ 

اليه دون اأن يلتفت نحو الفتاة التي تناوله كوبا به م�رشوب 

»البولك« ـ ي�رشبه ب�رشعة ويعيدة اإليها دون اللتفات اإليها.. 

تناوله اآخر 

جوانا: تناول الطعام 

امليانو: كل... 

جوانا: هل �ضبعت؟ 

امليانو: نعم. 

منه  تقرتب  ثم  بثوب  وتغطيه  �ضلة  يف  املطهى  اللحم  ت�ضع 



وجتل�س لتقبل �ضاقه. قبله تنم عن مدى حبها له. تتطلع اإليه 

ما  يقول  اأن  ن  الآ ال�ضعب  من  اإليها...  ينظر  رغبة...  وكلها 

يريده.. لكن عليه اأن يفعل. 

ن... مل اأعد يف حاجة اإليك  امليانو: جوانا... عليك بالرحيل الآ

)ل تبدي حراكا.. يلم�ضها بعطف وحنان(. 

امليانو: �ضوف اأعطيك حقل قمح كي ل تعانني اجلوع ثانية. 

)جوانا تناوله �ضلة الطعام خا�ضعة وتغادر املكان(. 

جوانا ـ لقطة متحركة: 

وتتاأمل  حولها  امل�ضتعلة  النار  و�ضط  املكان  تغادر  جوانا  ـ 

من  تقرتب  حتى  الطعام  يتناولون  وهم  اجلنود  جمموعات 

ـ  �ضمت  يف  النظرات  يتبادلن  ـ  اأر�ضا  يجل�س  �ضاب  جندي 

وبدون كلمات جتل�س بجواره تنفخ يف الفحم وتبداأ يف اعداد 

طعام له. ينظر نحوها ومييل اليها مبت�ضما 

ـ مزج اىل ـ

خارجي... منزل ا�شبيخو ـ ليل متاأخر: 

نرى  حيث  غرفة  اىل  م�ضورة  نافذة  خلل  من  ينظر  »بابلو« 

»امليانو« مع ثلث ن�ضاء. الكامريا تتحرك نحو نافذة اأخرى 

حيث »افيميو« و«فرناندو« ينظران.

افيميو )معرت�ضا(: انه يهدر الوقت.. اأن كان يريدها فليخطفها 

 !

فرناندو: بهذه الطريقة ميكننا �رشقة اأموال اأبيها اأي�ضًا )فتاتني 

ت�ضريان بالقرب منهما واأثناء حديثه يتابعما افيميو(. 

مر كل هذا؟ فمنذ اأن اأحبها احببت  افيميو: لكن هل ي�ضتحق الأ

اأخرى  ية واحدة منهن مرة  اأحب روؤ امراأة ومع ذلك مل  مائة 

)يهز راأ�ضه يف حرية( اأن اأمره يحريين. 

داخلي ـ منزل ا�شبيخو )والدها(: 

اأثاثها  ـ  �ضغرية  قاعة  وهي  �ضبيخو..  منزل  ا�ضتقبال  قاعة 

امليانو  دينية.  ل�ضخ�ضيات  جامدة  و�ضور  براويز  ـ  عتيق 

ميينها  على  جتل�س  م  الأ القاعة.  و�ضط  يجل�ضان  وجوزيفا 

التطريز... ويف اخللف  انهمكا يف  ي�ضارها وقد  وعمتها على 

ب. جوزيفا يف اأبهى ملب�ضها ـ اأمليانو يرتدي زيا وطنيا  الأ

ثنان يتبادلن  ـ والإ انيقا وقد و�ضع قبعته وم�ضد�ضه جانبا 

النظر وقد وقف على اجلانبني حر�س ن�ضائي.. امليانو يحاول 

ك�رش حاجز ال�ضمت. 

امليانو: هل كنت تفكرين يّف....؟ 

املوافقة  عدم  عن  تعبريا  اأعمالهن  عن  يتوقفن  )الو�ضيفات 

على ما يجرى( 

جوزيفا: يقال اأن درع املحارب هو حبيبة قلبه. 

امليانو: ماذا؟ 

مل  ما  وهو  الغزل  يف  ماألوفة  بطريقة  معه  تتحدث  جوزيفا 

ينتبه اإليه �رشيعا ! 

اأن  يقول...  مثل  لدينا  ولياقته(:  باأناقته  )اعجابًا  جوزيفا 

نيق ينم عن رجل ثاقب النظر.  الرجل الأ

امليانو )وقد فهم املعنى(: وهناك مثال اآخر يقول.. اأن القرد 

يظل قردا ولولب�س احلرير )جوزيفا توافقه( لكن عندما يدخل 

ت�ضاء  اإليها(  )ي�ضري  واجلمال   / لنف�ضه  ي�ضري  البيت  احلب 

نوار.  الأ

خارجي ـ منزل ـ فرناندو ـ افيميو: 

فرناندو: ا�ضتمع لهذا ! 

افيميو )يب�ضق(: انك تزعجني.. وهذه الطريقة التي �ضيتزوج 

بها )يدير راأ�ضه ناحية فتاة فلحة تبت�ضم له(.

افيميو: )اىل فرناندو(: باإذنك ! 

)يبداأ يف مطاردة الفتاة(. 

داخلي ـ قاعة ا�شتقبال: 

ال�ضليمة  البي�ضة  »اأن  يقول  الذي  باملثل  توؤمن  هل  جوزيفا: 

كح�ضان مل يركبه اأحد وكالفتاة العذراء. 

من باأن الرجل هو النار واملراأة هي وقودها )ينظر  امليانو: اأوؤ

اليها عن قرب(... اأن من تولد جميلة.. تولد زوجة.. 

نف�ضها.  تتمالك  ثم  نحوه...  متيل  اطراءة  اأعجبها  )وقد  جوزيفا 

نف�ضهن.. فاجلو  الن�ضاء يلحظن هذا ويلوعي بيد اأن يف التهويه لأ

حار.. خا�ضة مع امللب�س الر�ضمية. امليانو يتلفت حواليه(. 

يتبع العدد القادم
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احتمــــــاالت 

عيد امليالد

�شيناريو:  عـــزيز احلــــاكم ن�س: من�شف  الوهايبي  

�ضاعر من تون�س  �ضاعر وكاتب من املغرب



1/ خارجي )فيال فخمة / احلديقة    )ليل 

اأجواء فرح واأ�ضواء بعيدة.

الكامريا تدخل عرب باب الفيال.

ثم تتقدم بخطى حذرة مثل �ضخ�ص متل�ض�ص.

خر تتوقف لتلتقط ما يحدث هنا وهناك: من حني لآ

   *  تهام�ص ع�ضاق.

رجوحة.    * اأطفال يلعبون الأ

تقرتب من اأحد الرواقات. 

ثمة عا�ضقان يتهام�ضان.

العا�ضق/ قي�ص:

-  Je n>aurai jamais vu  la  beauté  de  tes  yeux

 .si nous  étions  restés  dedans

=  ما كان بو�ضعي اأن اأرى جمال عينيك

لو اأننا بقينا يف الداخل.

العا�ضقة/ جولييت:

.Merci mon Amour , toi aussi  t>es  beau -

= �ضكرا لك ياحبيبي ، اأنت اأي�ضا جميل.

يقرعان كاأ�ضيهما.

ينظران اإىل بع�ضهما ثم اإىل الداخل.

باجتاه  ومت�ضي  ع�ضق  حلظة  يف  الكامريا  تدعهما 

الداخل. 

�ضوت �ضخري و�ضحك اأطفال.

تتوقف الكامريا وتقفل راجعة.

تبحث عن م�ضدر ال�ضخري.

اخلم�ضني  يف  رجل  على  يطلون  وطفلة  طفالن  ثمة 

ينام حتت �ضجرة تفاح. 

يرتدي بدلة �ضوداء وربطة عنق حمراء.

يبدو اأنيقا ، لكن ال�ضكر ينيمه ويحوله اإىل كلو�ضار.

يتاأبط قنينة �ضامبانيا ن�ضف فارغة.

الطفل / حمزة:

)ي�ضاأل الطفلة( 

-  وا�ص هدا باباك؟

الطفلة / �ضارة :

)م�ضتاءة(

- الله ي�ضرت. اأنا بابا اع ما كي�ضرب ال�ضراب.

الطفل )2( :

- و�ضتو ما كيتحرك�ص.

عنداك يكون ميت.

�ضوت ن�ضائي:

 )hors champs(

-  �ضارة ! �ضارة   ! 

�ضارة تنظر باجتاه م�ضدر ال�ضوت.

ترى اأمها تقف عند مدخل ال�ضالون.

�ضارة:

-  ويلي ، ويلي !

ماما كتعيط يل.

مت�ضي راك�ضة نحوها.

الكامريا تالحقها بنف�ص ال�ضرعة.

2/ خارجي )حديقة الفيال / مدخل ال�ضالون( ليل

اأم �ضارة تنتظر و�ضول ابنتها.

اأم �ضارة:

- فني كنت؟

�ضارة:

- كنا تنلعبو موطاي�ضة اأن وحمزة.

�ضارة تنظر خلفها.

اأمها ت�ضحبها من يدها وتدخل بها اإىل ال�ضالون.

3/  داخلي )الفيال / ال�ضالون( ليل

حفل اأر�ضتقراطي بهيج.

حجام عمار والأ ن�ضاء ورجال من خمتلف الأ

يرتدون ف�ضاتني من اأحدث طراز.

نبيذ وحلوى و�ضجائر يوزعها خدم و�ضيمون.

بيدها  ت�ضري  متحرك  كر�ضي  فوق  عجوز  امراأة  ثمة 

اإىل �ضيدة يف الثالثني/ اإجنا

تتحرك  وهي  ال�ضهوات  لكل  مثريا  ف�ضتانا  ترتدي 

و�ضط ال�ضيوف كفرا�ضة �ضبقة.

العجوز امل�ضلولة تدمدم من دون اأن يبايل بها اأحد.

يقرتب منها خادم و�ضيم  فتقر�ضه على خده وتتناول 

كاأ�ضني من نبيذ

وحتت�ضيهما دفعة واحدة.

ثم توا�ضل التلويح وهي تخرتق ال�ضيوف.

ثم  با�ضمة  اإليها  ترنو  وهي  الركن  يف  جتل�ص  �ضارة 

حتول ب�ضرها نحو اإجنا.

اإجنا:

)ت�ضاأل اأحد اخلدم(

-  Have you seen Younes ?

نزوى العدد 59 / يوليو 2009 

159

�سينمـــا.. �سينمـــا.. �سينمـــا 

 s  s s



نزوى العدد 59 / يوليو 2009 

160

�سينمـــا.. �سينمـــا.. �سينمـــا 

 s  s s

= هل راأيت يون�ص؟     

اخلادم :

-.No  , madame 

= ل يا �ضيدتي.

      اإجنا توا�ضل بحثها.

     ترى �ضابا يف الثالثني يقف باأعلى الدرجات.

     ي�ضري اإليها بال�ضعود.

     تلتفت حواليها ثم تلتحق به.

     �ضارة تنظر اإىل ما يحدث ومت�ضي يف اأثرهما.

     حني ت�ضل اإىل املمر املوؤدي اإىل بع�ص الغرف 

     ت�ضبط اإجنا وال�ضاب على و�ضك اأن ينخرطا يف 

قبلة.

�ضفل.      ترتبك اإجنا وتعود على عجل اإىل الأ

     ال�ضاب ينظر اإىل �ضارة متذمرا.

ال�ضاب الو�ضيم:

- منني خالقيتي؟ ينعل دين...

 يهم ب�ضفعها ثم يعدل عن ذلك.

مي�ضي مدمدما و�ضارة تنظر اإليه بنوع من التحدي.

ثم ت�ضمع �ضوت قيء ينبعث من بيت النظافة.

�ضارة مت�ضي باجتاه ال�ضوت.

4/  داخلي  )الفيال / املمر العلوي( ليل

�ضارة تقف عند مدخل بيت النظافة.

تنظر نحو الداخل.

5/  داخلي )الفيال / بيت النظافة( ليل

اأم �ضارة مت�ضك براأ�ص اأبيها وهو يتقياأ يف املغ�ضل.

اأم �ضارة ت�ضري اإىل ابنتها بالن�ضراف.

6/  داخلي )الفيال/ املمر العلوي( ليل

�ضفل. �ضارة مت�ضي باجتاه الدرجات املوؤدية اإىل الأ

تقف وتطل على ال�ضيوف يف ال�ضالون.

 7/ داخلي )الفيال / ال�ضالون(  ليل

العجوز امل�ضلولة تبحث عن  اإجنا.

ال�ضاب الو�ضيم يغازل فتاة �ضمراء فاتنة ثملة.

الفتاة ال�ضمراء تداعب وجنتي ال�ضاب.

8/ داخلي )الفيال / املمر العلوي( ليل

�ضارة توا�ضل �ضريها يف املمر.

تقف اأمام نافذة تطل على احلديقة. 

9/ خارجي )الفيال / احلديقة( ليل

الطفالن يقفان على راأ�ص الرجل النائم وهو ي�ضحك.

حمزة: 

-  دابا يال �ضربنا من هد القرعة 

�ضنو غادي يوقع؟

الطفل )2(:

- غادي ننع�ضو بحالو.

حمزة: 

-  مزيانة  يال كانت هد القرعة 

كتنع�ص وت�ضحك. 

الطفل )2( يتناول قنينة ال�ضمبانيا.

يحت�ضي منها جرعة �ضغرية.

ي�ضلمها حلمزة الذي يحذو حذوه.

الطفالن ينظران اإىل بع�ضهما وينفجران �ضحكا.

الطفل )2(:

-  اأه ، لديدة.  اأرى �ضي جغمة اخرى.

الطفالن معا يتناوبان على ال�ضرب.

ي�ضعران بانت�ضاء خفيف.

رجوحة. يعودان اإىل الأ

الطفل )2(:

رجوحة( )فوق الأ

-  جاك النعا�ص؟

حمزة: 

- األ.  

الطفل )2(:

- ومالك �ضاكت؟

حمزة: 

- كنفكر كيفا�ص هداك خينا نع�ص.

الطفالن ينظران معا يف اجتاه الرجل.

10/ خارجي )الفيال / احلديقة / ال�ضجرة(  ليل

ال�ضنجاب ي�ضعد اإىل �ضجرة التفاح.

غ�ضان. يتنقل بني الأ

يتناول تفاحة ويق�ضمها.

ت�ضقط ب�ضع تفاحات على راأ�ص الرجل النائم.

التفاحات تتدحرج فوق الع�ضب.

يراها الطفالن وينظران اإىل بع�ضهما.

يوقفان اللعب.

مي�ضي  حمزة باجتاه التفاحات.

الطفل )2(  ينظر اإليه ذاهال.



حمزة ينحني للتقاط تفاحة.

الطفل )2( :

)�ضارخا(

- األ ، عنداك ! هديك ال�ضجرة

راها م�ضحورة.

حمزة:

)�ضاحكا(

- ياك ما �ضحاب لك راحنا 

ف بالن�ص نيج؟

حمزة يحدق يف التفاحة فيغمرها نور وهاج.

الرجل النائم/ يون�ص ي�ضتيقظ.

يحاول اأن يرى ما حواليه.

نظرته غائمة ومتموجة.

* وجهة نظر يون�ص:

يبدو له الطفالن وكاأنهما يف عامل �ضحري.

الطفالن ي�ضحكان وي�ضريان اإىل يون�ص.

الطفل )2( ي�ضرب ما تبقى يف القنينة وهو يرق�ص.

حمزة يق�ضم التفاحة.

الطفالن معا ي�ضتفزان يون�ص بحركات بهلوانية.

يون�ص يحاول النهو�ص.

يون�ص :  

- اأجيو اأولد احلرام ! 

الطفل )2(  يقذف بالقنينة يف الهواء.

الطفالن معا يطلقان �ضاقيهما للريح.

يرك�ضان باجتاه الفيال.

بتمايل  رك�ضهما  لديه  فيختلط  اإليهما  ينظر  يون�ص 

رجوحة. الأ

�ضيئا ف�ضيئا ت�ضفو روؤية يون�ص فريى:

رجوحة ثابتة. * الأ

* رواقا تتو�ضطه مائدة عليها بقايا اأطعمة واأ�ضربة.

* احلديقة مقمرة وقد اأطفئت م�ضابيح الغرف.

* فانو�ص مدخل الفيال موقد وال�ضمت مطبق.

يون�ص:

)م�ضائال نف�ضه( 

- وكيفا�ص... جيت ؟ 

يون�ص يحاول اأن يتذكر يف �ضمت.

يبت�ضم لنف�ضه وهو يرتب احتمالته.  

11/  داخلي )الفيال / ال�ضالون( ليل

مائدة طويلة فوقها نبيذ وفواكه بحر وحلوى. 

يف و�ضط املائدة حلوى عيد امليالد.

�ضدقاء. يون�ص حمفوف بال�ضديقات والأ

 اإجنا تتحرك بني املدعوين بر�ضاقة فارهة.

تهام�ص وغزل متناثر.

كر�ضيها  فوق  وترق�ص  ت�ضرب  امل�ضلولة  العجوز 

املتحرك.

هرج ومرج و�ضحكات متطايرة.

يون�ص يطفئ �ضموع عمره.

يخفت الفرح بالتدريج.

12/ داخلي )الفيال / ال�ضالون(  نهار

جتد اإجنا نف�ضها نائمة فوق اأريكة يف ال�ضالون. 

تنه�ص اإجنا مذعورة.

ترى �ضوء الفجر يت�ضرب من نوافذ ال�ضالون. 

اإجنا:  

)هاتفة(

- يون�ص !  يون�ص ! 

رائك. اإجنا تبحث يف غرف البيت وحتت الأ

ال�ضالون  من  ركن  يف  نائمة  امل�ضلولة  العجوز  جتد 

متاأبطة قنينة.

اإجنا ت�ضعد اإىل الطابق العلوي.

13/  داخلي )الفيال / غرفة النوم(  نهار 

اإجنا تبحث حتت ال�ضرير ويف الدولب.

تطل على احلديقة.

14/  خارجي )الفيال /  احلديقة( نهار 

�ضربة.  طعمة والأ مائدة الرواق ببقايا الأ

رجوحة ثابتة وفوقها تفاحة حمراء. الأ

15/ داخلي   )الفيال / غرفة النوم ( نهار 

اإجنا تغادر غرفة النوم. 

16/  خارجي )الفيال / مدخل ال�ضالون( نهار

اإجنا تفتح باب ال�ضالون.

تقف عند املخل وبيدها قنينة نبيذ.

تلتفت ميينا و�ضمال.

تنطلق باحثة يف جنبات احلديقة.

ريح خفيفة تقفل الباب.

17/  خارجي )الفيال / احلديقة( نهار
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رجوحة. نور قوي ي�ضع على الأ

ترافلينغ باجتاه يون�ص.

النور يعمي عينيه.

تغيم روؤيته من جديد.

ينظر باجتاه الفيال.

يرى طيف �ضارة وهي تطل من النافذة. 

زوم باجتاه النافذة.

18/ داخلي )الفيال / املمر العلوي( ليل 

�ضارة تلتفت حواليها  حماذرة اأن يراها اأحد ما.

ثم تطل من النافذة. 

�ضجرة  حتت   / احلديقة   / )الفيال  خارجي   /19

الرمان( ليل 

اإجنا تنام يف كامل زينتها حتت ال�ضجرة.

بجوارها قنينة ن�ضف فارغة.

الطفالن يقفان على راأ�ص اإجنا النائمة وهي ت�ضحك.

حمزة:

-  دابا يال �ضربنا من هد القرعة

�ضنو غادي يوقع لنا؟

الطفل )2(:

- غادي ننع�ضو بحالها.  

الطفل )2(   يتناول القنينة....

بدءا من هذه احلركة �ضيتم ت�ضل�ضل ال�ضور ، بنف�ص 

حداث ال�ضابقة مع يون�ص، الأ

رمانات  ب�ضع  ت�ضقط  متهل�ص...حتى  حلمي  باإيقاع 

على راأ�ص اإجنا.  

اإجنا ت�ضتيقظ مدعورة.

ترى على نحو غائم الطفل )1( ي�ضرب من القنينة.

اإجنا:

)هاتفة(  

- حمزة ! 

الطفالن معا يفران باجتاه مدخل الفيال.

ت�ضفو روؤية اإجنا.

حتاول اأن تتذكر وترتب احتمالتها.

اإجنا:

)ت�ضائل نف�ضها(

- But how come  ?

= لكن كيف حدث هذا؟

20/ داخلي )الفيال / ال�ضالون(  ليل

مائدة طويلة فوقها نبيذ وفواكه بحر وحلوى.

تتو�ضطها حلوى عيد ميالد اإجنا.

�ضدقاء وال�ضديقات. اإجنا حمفوفة بالأ

يون�ص يتحرك بني املدعوين مثل ماي�ضرتو اأنيق.

هم�ضات ونظرات غزل.

العجوز امل�ضلولة ت�ضرب وترق�ص فوق كر�ضيها.

اإجنا تطفئ �ضموع عمرها .

يخفت الفرح بالتدريج.

اأريكة  فوق  نائما  نف�ضه  ليجد  يون�ص  ي�ضتفيق 

ال�ضالون.

ينه�ص مذعورا.

يرى �ضوء الفجر ينبعث من نوافذ ال�ضالون.

يون�ص:

)هاتفا(

- اإجنا !  اإجنا !  

يبحث يف اأرجاء ال�ضالون والغرف.

ي�ضادف العجوز امل�ضلولة نائمة يف ركن من ال�ضالون 

متاأبطة قنينة.

ي�ضعد اإىل الطابق العلوي.

21/ داخلي )الفيال / غرفة النوم(  نهار 

يون�ص يبحث يف الدولب وحتت ال�ضرير.

يطل من النافذة.  

22/  خارجي )الفيال / احلديقة (  نهار

مائدة الرواق.

رجوحة... الأ

23/   داخلي )الفيال / غرفة النوم(  نهار

يون�ص يغادر غرفة النوم.  

24/ خارجي )الفيال/ مدخل ال�ضالون( نهار 

يون�ص يفتح الباب ويخرج.

يقف عند مدخل ال�ضالون وبيده قنينة نبيذ.

 يلتفت ميينا و�ضمال.

ينطلق باحثا يف جنبات احلديقة.

ريح خفيفة تقفل الباب.

25/  خارجي )الفيال / احلديقة( نهار

رجوحة. نور قوي ي�ضع على الأ

ترافلينغ باجتاه اإجنا وهي حتت �ضجرة الرمان.



ينفتح الكادر ليظهر يون�ص حتت �ضجرة التفاح.

عيناه يف عينيها.

يون�ص: 

-  اإجنا !  

اإجنا:  

-  يون�ص !

مي�ضيان يدا يف يد  باجتاه مدخل ال�ضالون.

الباب مقفل.

اإجنا حتاول فتح الباب. 

الباب ليفتح.

اإجنا:

   - Have you the  key?

= األديك املفتاح؟  

يون�ص يبحث يف جيوبه.

يون�ص:

  ..No -   ..                                                                              

 اإجنا تقرع اجلر�ص.   

يفتح الباب.

يظهر قي�ص.

تفاجاأ اإجنا وتلتفت اىل يون�ص.

يون�ص ليفهم ما يحدث.

قي�ص:

- ياك لبا�ص؟ �ضنو حب اخلاطر؟ 

يون�ص: 

- كيفا�ص �ضنو حب اخلاطر؟

تظهر جولييت خلف قي�ص بثياب النوم.

جولييت:

- Chéri , qu’est ce qui se passe ?

= ماذا يحدث يا عزيزي؟

قي�ص:

       - Rien , retourne au  lit  !

= ل �ضيء ، عودي اإىل نومك!

قي�ص يقبل جولييت.

جولييت تعود اإىل الداخل.

باأحرف  عليها  كتب  رخامة  اإىل  يون�ص  ينبه  قي�ص 

بارزة:

ET   JULIETTE        VILLA   Q SS

    يون�ص و اإجنا ل ي�ضدقان ما يريان.

    يرتاجعان اىل الوراء قليال كي يتاأكدا من اأن املنزل 

لي�ص منزلهما.

    نف�ص الديكور الذي راأيناه يف بداية الفيلم.

    قي�ص يقفل الباب خلفه.

    ي�ضيع يون�ص و اإجنا يف اأرجاء احلديقة.

    ترتاجع الكامريا تاركة اإياهما يف اأ�ضفل الكادر.

    حتط على نافدة يظهر خلف �ضتارها وجه العجوز 

امل�ضلولة.

العجوز تتبع ما يجري وعلى حمياها ب�ضمة خبيثة.

    �ضحكات اأطفال متناثرة.

العجوز  وجه  فتحجب  تت�ضاقط  خريف  اأوراق 

والنافذة.

التفاحات  تلك  على  لتحط  ثانية  الكامريا  ترتاجع 

والرمانات ال�ضحرية

    وقد نخرها الزمن.

    لقطة ثابتة نهائية عليها .  

= photo finish         

        النهاية    

    الكا�ضتينغ

اإجنا :  اأوروبية �ضرقية ح�ضناء يف الثالثني من عمرها.

فارهة الطول مثل عار�ضة اأزياء.

يون�ص:  عربي يف اخلم�ضني. ذو اأناقة بوهيمية. لعله �ضاعر.

العجوز امل�ضلولة:  يف ال�ضبعني من عمرها. مدمنة كحول

ومالحمها �ضارمة.

�ضارة:  طفلة يف العا�ضرة. مرحة وذات اأنوثة مبكرة.

   حمزة:  طفل يف الثانية ع�ضرة. نظراته تك�ضف عن �ضطارة خا�ضة.

  الطفل الثاين:  يف الرابعة ع�ضرة. بدين ومدلل.

  قي�ص:   �ضاب يف اخلام�ضة والع�ضرين. عيناه تف�ضحان ع�ضقه.

  جولييت:  فرن�ضية يف الثالثة والع�ضرين. جمالها رومان�ضي.

  اأم �ضارة:  �ضيدة  على م�ضارف �ضن الياأ�ص.

  اأبو �ضارة:   رجل يف حدود اخلم�ضني. 

  الفتاة ال�ضمراء:   يف الثالثني. �ضبقة ول حدود لنزقها.

  ع�ضيق اإجنا:   �ضاب و�ضيم وزير ن�ضاء.

  ال�ضنجاب.

  ال�ضيوف.
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ابن االن�سان للفنان البلجيكي رينيه فران�سوا ماغريت 



البلجيكي احلديث

ترجمة: �سعيد بوكرامي

�ساعر من املغرب 

GASPARD HONS

غ�سبار هون�س

�سرية ال�ساعر

ولد �سنة 1937، يقيم يف كوندروز. �ساعر وناقد 

لل�سعر، له اأكرث من ثالثني كتابا، منذ 1974.

فرناندو بي�سوا

اأقراأ على 

�سفاه املوتى 

هذا اال�سم: بي�سوا، 

كما ا�سم

ال�سخ�ص الذي 

ي�سحذ 

ظل ال�سم�ص 

املتيب�ص، هل 

كان هنا،

يف ال�سباح الباكر، 

بعد عبور 

قطيع زهدي،

معلق  بخيط دقيق 

لبع�ص ال�سيادين. 

اأو اإىل راأ�ص

م�سنقة اإفريقيا احلزينة. 

حيث كان قد انهار 

على 

�سفة حميط اأحذية 

�سخمة؟

حار�ص خزانة املوتى، 

املليئة بال�سبات،

 ي�سافر

بب�ساطة 

نحو ال�سفر، 

مدورا كما 

نظارتيه، 

خفيفا كعلبة

 �سجائر.
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ANISE KOLTZ

اأني�س كولتز

�سرية ال�ساعرة

ولدت �سنة 1928 يف لوك�سمبورغ.

يام ال�سعرية ملندورف )1963- موؤ�س�سة ومنظمة االأ

)1974

ع�سو اأكادميية ماالرميه.

تقيم يف لوك�سمبورغ وتكتب بثالث لغات.

دولة  جائزة  دبية:  االأ اجلوائز  من  العديد  حازت 

لوك�سمبورغ. 1962

جائزة كلود �سريين 1981

جائزة جون مالريو 1991

جائزة بليز �ساندرا�ص 1992

كادميية امللكية البلجيكية1994 جائزة االأ

جائزة باتي ويرب1996

جائزة اأبولينري 1998

اأنا�سيد الرف�ض 

اإلهي

اأناديك

كما لو اأنك موجود

اإهبط من �سليبك

اإننا نحتاج حطبا

للتدفئة !

 j j j

مل يلدين اأحد يف هذا العامل

وحدي  ولدت

 بني فخديك الداميتني

اأ�سبت بعاهات كثرية

وقد ال اأحيى اأبدا

 j j j

مل اأزن االأ

يف عينيك

كما يوزن اخلبز

قبل اأن يو�سع يف الفرن

 j j j

ج�سدي �ساخن

كعتبة كني�سة

وعندما تلج اأح�سائي

جنيل يهدر االإ

***

يف كل �سباح

حياء واملوتى حينما يختلق االأ

ي�ست�سلم ج�سدي لظله

ويقتفي اأثره.

 j j j

ALAIN BOSQUET

اأالن بو�سكيه

 .1919 �سنة  اأودي�سة  يف  بو�سكيه  اأالن  ال�ساعر  ولد 

ق�سى طفولته ومراهقته يف بروك�سل.

منذ �سنة 1951 ا�ستقر يف باري�ص. در�ص يف ال�سوربون. 

مريكية والفرن�سية. در�ص يف العديد من اجلامعات االأ

دبية  االأ واملجلة  الفيغارو  يف  ثقافيا  حمررا  كان 

دب  كادميية امللكية للغة واالأ وجملة العاملني. ع�سو االأ

وروبية لل�سعر  كادميية االأ الفرن�سي ببلجيكا. رئي�ص االأ

بلوغ�سمبورغ.
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من  كبريا  عددا  خملفا  بباري�ص   1998 �سنة  تويف 

الكتابات النرثية وال�سعرية.

حكم �أقل

اأق�سي كل اأوقاتي

يف حماولة لفهم الزمن

 j

كل والدة

هي �سنيع دموي 

j

مل اأف�سل اأبدا

بني املعنى والالمعنى

j

اأنا الثائر ال�سامد

j

كل �ساعر؟

عمار. وليد جديد لكل االأ

j

ع�سق ال�سعر

هو ع�سق لعامل

كما يجب اأن يكون

j

يف مثل عمري

ننتقل من رعب اإىل رعب

اأحاول فقط اأن يكون املوت ب�رشف

j

بوا�سطة النرث اأعبـرِّ

وبوا�سطة الق�سيدة اأ�ستكمل التعبري

j

تعلم ال�سوؤال قبل كل �سيء :

نه يخفف االنبهار الأ

j

املطلق منلة اأي�سا

j

خالل خم�سمائة �سنة

كان الفن ميجد الواقع

ن، هو يحرره. واالآ

MARCEL MIGOZZI

مار�سيل ميغوزي

يعي�ص يف كاين دي مور، يف الفار. ع�سو هيئة حترير 

جملة »جنوب«. مرا�سل املجلة اللوك�سمبورغية  م�سب 

�سعريا. ح�سل  ديوانا  اأكرث من ع�رشين  ن�رش  نهار.  االأ

عام 1995على جائزة اأنطونني اأرتو.

نهار و ليل

زهار اإنه اجل�سد الذي ي�ستجدي هذه االأ

بذكرى يقظة

بج�سد اأنثوي اأبي�ص

ب�سفرات بي�ساء حادة

اأكرثها رقة يفرغ حلمنا، دفعة واحدة.

j

اإنها تتقدم فوق الرمال

اإلهة املخدع مرغمة على �رشعة الت�رشف

مازال املعبد حمجوبا

لكن الرغبة ت�سع �سكينا

وىل . على اخلطوة العارية االأ

j

قبل الرحيل، يلعن

خرية العذوبة االأ

�سجار. لعبور حتت االأ

j

يف احلديقة، املن�سية

وان حتت املطر، فات االأ

على كر�سي الق�ص
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j

فوق الثلج، لي�ص له عمر

هذا ال�رشو العجوز

رغم ذلك، يبقى اأمام البوابة

j

جنحة يف ت�سعيف االأ

يف براءة �سالة التقوية الق�سرية

تعلو �سجرة اللوز �سامقة

مكللة بالنحل، ت�ستحق

غرية العا�سفة

j

مثال: دون اأن متوت

�سجرة التني حتيى

بال اأزهار.

 j j j

LILIANE WOUTERS

ليليان ووتر�س

ولدت �سنة 1930 باإيك�سل بربوك�سيل. ع�سو اأكادميية 

وع�سو  ببلجيكا.  الفرن�سي  دب  واالأ للغة  امللكية 

ومرتجمة  �ساعرة  لل�سعر.  وروبية  االأ كادميية  االأ

حا�سلة على عدة جوائز منها جائوة مونتني وجائزة 

موؤ�س�سة فردريك فون �سيللر بهمبورغ اأملانيا.

تذكرة با�سكال

فرح، بكاء الفرح

بني بروك�سل و�سارلوروا، الواحدة والربع،

القدم خفيفة فوق دوا�ص ال�رشعة

العينان متيقظتان، التفكري يف مكان اآخر،

يف العمق قريبا من الطريق ال�سيار،

هناك حملول الغ�سيل، اأجرا�ص ب�سعة

لوحات اإ�سهار عدوانية

بني طرافة و�رشعة العطب

خبار الاليقينية اليومي، ن�رشة االأ

بادة اجلماعية، الزواج  اأهوال االإ

الثامن لنجم اآيل لل�سقوط

خبار بدون روابط،) بال رابط؟ االأ

خم�سة وع�رشون األف طفل ميوتون جوعا،

بيع مائة مليون دمية باربي(

فرح، بكاء الفرح

يوجد نف�ص املالك، هنا

 على رقبتي، نظرته يف 

اجتاه نظرتي مبا�رشة،

كما ال�سكني

يعريني حد العظم

يحفر جمر دمي

وي�سلمني للهب النار

داخل طيات مالب�سه

يحتفظ ال�سيد با�سكال برماد

اجلذوة التي اأحرقته

ماهو ال�سيء الذي �ستحمله معك

اإىل جزيرة املحيط الهادئ،

يف ملجاأ العجزة،

يف جناح اجلدب واالحت�سار

بني جدران �سجن

بني اأ�سالك املخيم ال�سائكة؟

يف جعبة هذه الرجل ال�سوهاء 

التي اأجرجرها على 

�سكل �سحن القربان 

ال تفارقني منذ اأربعني عاما.

j جزء من انطولوجيا قيد االجناز حول ال�سعر البلجيكي احلديث املكتوب 
باللغة الفرن�سية وح�سب علمي هذه اأول ترجمة له اإىل اللغة العربية.
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من ال�ّسراب اىل ال�ّسراب

وق�صائد اأخرى

با�سم املرعبي

�ساعر من  العراق يقيم يف ال�سويد  

الغريب

  كم من احلانات يف هذه البالد

لكن لي�ص من كاأ�ص له فيها

 كم من املقاهي 

غري اّن ما من كر�سي لي�سند ظهره اليه

ر�ص  كم من البيوت على هذه االأ

لكن ما من �سقف يظلله

 نبٌي يف ال�سارع

ال�سم�ص هالته

و القمُر ممحاة جتول يف دفرت نومه

  من ال�ّسراب اىل ال�سراب

بي�ص  رق ي�ستطيعان حمو النهر االأ   ال الليل، ال االأ

الذي يتحّدر من يديك

ها اأنا، اأبداً، �سطُر اأرق يف �سفحة ال نهائية من 

نتظار االإ

كتبتني العا�سفة �سجرًة وحيدة و م�سْت 

امل�سطرب  �سجّلها  يف  الرعود  اأدرجتني 

ون�سيتني

 مل يكن ينق�سني الهلع

يت�رّشد من  حياتي مل تكن �سوى ق�سة حيوان 

كمني اىل كمني

فيما هو يحلم بالقفز من نبع اىل نبع

هل َعِمَي احليوان 

اأم اّن الينابيع هي التي غا�ست؟

....................

كان الرعاة يعرثون على عيون املاء م�سمولة 

اأو م�سمومة

زهار والطيور  �سجار و االأ وقربها تتناثر جثث االأ

لوان لكن قبل ان تنفق الزاهية االأ

 مل يبق نبع اال و خالطه خيُط دم
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حجار مل تبق �سجرة اال و َعلْتها االأ

مل تبق قرية مل يف�سدها املرابون اأو امللوك

 مل يبق منظٌر اال وقد حَجبه اجلنود

 الرعاة تنّكروا ل�سوت الناي

والن�ساء مل تعد �سوى عباءات خمتلطة بالغ�سق

رجاء  ما عادت رائحة اخلبز ت�سدح يف االأ

ال امهات عائدات من احلقل بعَرق الربيع.

و  اأطوارها  تبّدل  يف  الوردة َ  اأنتظر  اأن  علّي   

األوانها

جلد  على  تراكمها  يف  اللحظات  اأعّد  اأن  علّي 

الفراغ

علّي اأن اأن�سَت اىل ما ينفد من هواء ال�رشاب

ليرت�سَب ال�رشاُب خال�سًا

فما من �سيء موؤكد �سواه

للكلمات اأبواب  ونوافذ

مل، احلزن، الوحدة بواب يتدفق االأ عرب االأ

و عرب النوافذ

نرقب حركة الغيوم، مرور احل�سناوات

مل و تلويحة االأ

اأغنية 

وِلدنا حنَي ا�ستفاَق احلريق

ُفُق ادَلهم واالأ

مل يحفْل بنا ال�سجْر

مل يحفل بنا احَلَجر،

 يف الطريْق

األقْت بنا الريُح، نايًا،

على قلب عاملٍ اأ�سم

مع اكتمال احلريق

كَقمرٍ يف اأُفق

نا ن�سجت خطواتنا و دّبت اأخطاوؤ

مل فاآت�سحنا مرايا حتت �سم�ص االأ

كلمات لي�ست متاأخرة عن »جان دمو«ـ

الب�سي�ص الذي ياأتي من داخلك

�رُشعان ما تردمه بالكحول و الدخان

كذرة رمل عط�سى ترقد يف م�ستقرك

 مل يعرْفك اأحٌد يا جان

وبقدر ماكنَت تنغمر يف ال�سخب حد ا�سمحاللك

اال انك كنت وحيداً 

خرين ثّمة ق�رشة �سلدة داخلك تعزلك عن االآ

تعزلك عن نف�سك

مل يعرفك اأحد يا جان..

اأنت اأكرث من مراآة

اأكرث من �سورة

كنَت تتلّذذ بلعبة التمويه هذه

حّد مل تعد متّيز، يف النهاية، اأنت ذاتك بينك و بني 

مراكز  البارات،  املقاهي،  يف  املتوّلدة  ال�سور 

قبية،  اأالأ املوؤقته،  �سدقاء  االأ غرف  التوقيف، 

�ست�سفاء، ا�ستعالمات ال�سحف، مراكز االإ

املجالت  الق�سائد يف بريوت،  كتابة  �سفقات 

الفا�سحة، م�ساريعك الناق�سة اأبداً 

.......

يف نهاية العامل

اكتمَل، اأخرياً، وجود رجل يدعى جان دمو

ال�ساحر

مراآة �سوداء.

عا�سفة،

و�ساحر مكدود العينني

يتتبع حكايًة غام�سة لطائر جمهول

وفيما ُتدّوم العا�سفة حوله

يطبق كّفيه و يقول

كّل هذا الري�ص ال يكفي ل�سنع َجناح

تدّبروا م�سائركم

يف هذا اليوم الطائر! 
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، �ملولود �صنة 1969، يف �أق�صى  اعُر �لكرديُّ كمال جنم، �ل�صَّ

�صنة  �صيا�صي  كنا�صط  رحلته  بد�أ  ل�صورية،  �ل�صرقي  �ل�صمال 

�صنة  ويف   .2003 �صنة  �ل�صيا�صيَّة  �حلياة  و�عتزل   ،1989

�أوىل ق�صائده باللغة �لكرديَّة، و�أ�صهم يف  1995، بد�أ كتابة 

يف  عديدة.  و�أدبيَّة  �صعريَّة  و�أم�صيات  ثقافيَّة،  ن�صاطات  عقد 

عام 1999�صافر �إىل بريوت، فكانت بريوت، نقطة �نعطاف، 

ة يف حتديد مالمح حياته، و�إثر�ء جتربته  ة جد هامَّ وحمطَّ

�ل�صعريَّة. �صنة 2003، عاد من بريوت لي�صتنكف عن �حلياة 

م�صقط  يف  �صغرية  �أ�صرة  لتاأ�صي�س  ويّتجه  �ل�صيا�صيَّة، 

ر�أ�صه.

كمال جنم، من �ملقلِّني جدً� يف �لكتابة �ل�صعريَّة. حيث �صدر 

)ذ�ت  َزر«  »َكّزي  وىل  �لأ ة  �ل�صعريَّ جمموعته  بريوت  يف  له 

2002، و�ملجموعة �لثانيَّة »حلظة �إثم..  �صقر( يف  عر �لأ �ل�صَّ

ًا« �صنة 2007. وكمال جنم، من �لذين  حني كان �ل�صيف غ�صَّ

فونها،  ويثقِّ فونها،  ويثقِّ مر�رً�،  ن�صو�صهم  على  ي�صتغلون 

زورق،  �ملجاز.  ميَّ  ي�صقُّ  ورقيٍّ  كزورٍق  وتغدو   ، ت�صفَّ حتَّى 

لغاز. ويغلُب  �لإ و�لر�صانة يف  �لتعبري،  �لب�صاطُة يف  قو�مه 

على ن�صو�صه، �لطابع �حلكائي، �لق�ص�صي، مع حفاظه على  

�أجو�ء  �أن  حني،  يف  رد.  و�ل�صَّ عر  �ل�صِّ بني  فا�صلة،  م�صافة 

�صى  ة، تبدو مرتعة بالوح�صة و�لأ وعو�مل كمال جنم �ل�صعريَّ

ورف�س  �لنَّدم،  و�أ�صد�ء  �لد�خليَّة،  روخ  و�ل�صَّ و�لنك�صار 

�ملا�صي. وثّمة نربة وجوديَّة يف  مظاهر �حلرب، ومقا�صاة 

�حلّق،  هذ�  و�إن  �حلياة.  ن�صان يف  �لإ تنحاز حلقِّ  ق�صائده، 

مهبِّ  يف  حطبًا  تكون  �أن  من  و�أ�صمى  �صة،  مقدِّ كونيَّة  قيمة 

نلمح  �أن  ميكن  ق�صائده،  بع�س  يف  وطان.  �لأ ة  حريَّ نري�ن 

و�جلمعيَّة.  �لفرديَّة  للذ�ت  وجد�نيَّة  مبر�جعات  �أ�صبه  باأنَّها 

للهدوء  جتنح  باأنَّها،  ة،  �ل�صعريَّ جنم  كمال  لغة  يف  و�لالفت 

و�جللجلة  و�لت�صعيد  �لتوتُّر  من  وخاوية  و�له�صه�صة، 

ة، �أخذت من  عار، رغم �أنه خا�س جتربة �صيا�صيَّة ثوريَّ و�ل�صِّ

عر�ء �لُكرد، ممن كانو�  عمره 14 �صنة، خالف �لكثري من �ل�صُّ

و�لفتخار  و�لتاأجيج،  �لقعقعة  وجتد  �ل�صيا�صة،  ميقتون 

على  تطفو�  و�لثبور،  بالويل  عد�ء  �لأ وتهديد  باملا�صي، 

لغتهم �ل�صعريَّة.

ة، �أقي�س عمري. كلَّ حلظاٍت عدَّ

روُب �مللقاُة �أمام �لباب، تو�صك �أن  �أين �أنا، وهذه �لدُّ

تلقيني يف مهبِّ في�ِس هذ� �ليوِم �لكثيف؟!.

�أين �أنا، وهذه �للحظات �لثقيلة، �لالمباليَّة، جال�صة 

باح، كفنجان قهوة بجو�ر ر�أ�صي؟!. منذ �ل�صَّ

ت  �أين �أنا، منذ طلوع �لفجر، وحتَّى �ملغيِب، كلَّما مرَّ

ة و�حدة؟. بّي ب�صع حلظاٍت، �أقي�س عمري مرَّ

 j j j

�ألف عام، حني كانت قهوتي �صاخنة،  ة، قبل  �آخَر مرَّ

�لنَّا�صجِة بغباِر وتر�ِب  �لثَّور�ِت  �إحدى  تعفُّر  و�آناء 

�لياأ�س، كانت ثورتي، للتوِّ منهارة.

ُر بردً�. كان يومًا مبلَّاًل... كنُت �أت�صوَّ

كْم �أ�صعُر بالربد...

على  �أو�صُك  �أح�صائي،  يف  �لنَّاه�س  �لربِد  ة  �صدَّ من 

�إ�صر�م نوروز.

لغاز دم والإ ارب يف احلزن والنَّ املجاز وال�صَّ

ة: هو�سنـــك اأو�ســـي التقدمي والرتجمة عن الكرديَّ

�ساعر من �سورية  

اعر املُبحُر فـي  كمال جنم: ال�شَّ



�أنا خائف.

كم  من خوف وذعر عينيَّ �ملنده�صتني، �أو�صُك على ردِّ

عن بابي، عائدً� للنوم..

وحيٌد �أنا...

ومن فرط �لوحدِة، �أو�صك على فتح بابي لكم، ثانيًة، 

�ليوم  هذ�  في�س  �أمام  للمثول  جميعًا،  و�أدعوكم 

�لكثيف �ملبلل.

ا، تعالو�... هيَّ

تعالو�، فقهوتي ل ز�لت �صاخنة.

. تعالو�، ف�صورهم ملَّا تزل �أمام عينيَّ

�ر  �لثوَّ رفاقي  جميع  على  فكم  �صاأعرِّ تعالو�، 

عاليك. و�ل�صَّ

 j j j

اح، �لذي قبلكم، بلحظة، نف�س غباَر �جلباِل عن  �لّرمَّ

نف�صه، ول �أعلم يف �أّي �لكتِب ��صت�صلم للّنوم، قد كان 

�آخر فر�صان قلعة »دمدم«.

ند  �لزَّ ذو  مري  �لأ ختُم  عليه،  حمفوٌر  رحمه،  كان 

هبي. �لذَّ

�ب  �لرتُّ على  يعزُف  كان  الم،  و�ل�صَّ �لقمح  �صننِي  يف 

حمر. �لأ

ير��صي  كان  ج�س،  �لنَّ فيها  يذبل  �لتي  نني  �ل�صِّ يف 

�لنتفا�صات  باأغاين  �لبارد،  »دمدم«  تر�ب  ويهدد 

�صجار �لتي متوت و�قفة«. �ملنهارة، و«�لأ

�لتي  �صجار  »�لأ و�صنُق  جر�«،  »جار  �صريُة  �ك،  ومذَّ

د�تي و�نهيار�تي، كانت تتقاطر  متوت و�قفة«، ومترُّ

على ذ�كرته.

وماذ� �أقول لكم... 

�لتقينا �صدفًة يف ذ�كرته.

هناك، �ندلعت ثورتنا وهناك �نهارت.

اًل �لنَّوم. هو، عاد جلوِف �لكتاب ذ�ته، متو�صِّ

ت  كلَّما مرَّ ًة،  مرَّ �أقي�س عمري  �أزل هنا،  ا  فلمَّ �أنا،  ا  �أمَّ

بيَّ ب�صع حلظات.

 j j j

قهوتي، تو�صُك �أن تربد.

ول ز�ل باكرً� على قر�ءِة �لفنجان...

قباًل، مل يكن مهدورً� دمه.

ومل تكن تخطر يف باله عرو�س �ملطر، ر�صيعيَ  

�لــ»بن ختي«.

غيمًة  �لقمِح  حقول  بني  ر�أو�  فطامه،  �صاءو�  ويوم 

مّيتة.

كان يومًا مبلاًل.

يديُر  كان  ��صتغاثة،  �صرخاِت  ثالثِة  �صدى  رجُع 

م. فنجاَن �لدَّ

حياء... �أيُّها �لأ

حمر؟!. �ِب �لأ مْن فار�ُس �لرتُّ

ّك؟!. وؤ�ِل و�ل�صَّ من هو �صاعُر �ل�صُّ

من كان يخطُر على بالِه عرو�ُس �ملطر؟!.

حياء..!!... �أيُّها �لأ

�ب، من حقول �لقمح، وحّتى  �لذين لّبو� ��صتغاثة �لرتُّ

وثالثني  ثالثة  خطى  �أثر  �أح�صو�  لغام؟،  �لأ حقول 

�صوؤ�ًل.

وؤ�ل، �أح�صو� مو�صع ثالث  و�لذين لّبو� ��صتغاثة �ل�صُّ

وثالثني ر�صا�صة يف ظهر تلك �لغيمة �لقتيلة.

عر�ئ�س  ند�َء  لّبو�   ،�ً توَّ �حلليب  عن  ُفِطمو�  و�لذي 

�ملطر، مرددين:

ُة �لقمح.. �لقمح. هذِه وليَّ

ى.. باحلممممى...  قمحنا م�صاٌب باحُلمَّ

يقوم  ى،  باحلمَّ �لقمُح  ُي�صاُب  كلَّما  �ليوم،  ُمذ�ك 

�لـ«بن  �أطفال  من  ح�صٍد  ومع  م،  �لدَّ �ملهدور  �صاعري، 

�صريح  على  و�ملطر  �لقمح  تعاويذ  بتالوة  ختيه«، 

تلك �لقتيلة: »عرو�صنا ت�صتهي �ملطر. ونحن، ن�صتهي 

حمر....«. �لقمح �لأ

ل ز�ل باكرً� على قر�ءة �لفنجان.

يف بريوت، ل ز�ل �لوقت مبكرً�، �صو�ء كنتم مهدوري 

م ، �أو كنت ع�صاقًا. �لدَّ

يف بريوت...

ِم. ُر هو؛ �صاعري �ملهدوُر �لدَّ ُر، و�ملتاأخِّ �أنا �ملتاأخِّ

 j j j

ِفر��صي �إىل جو�ري، بارٌد.

، �آٍت من �صرية جبل  �صريكُة فر��صي، تاأّوٌه و�أننٌي بريٌّ

»�لكورمينج«.

منُذ  خمائرها،  جر�ِب  يف  ج�صدي  ُق  تعتِّ هي،  ها 

من. مو�صٍم من �لزَّ

يف  وجودها  على  مو�صم  وم�صى  ُحبلى،  هي،  ها 
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ح�صرة �صياِء �لله.

هي تقول:

�إْن كاَن ذكرً�، فليكن ��صمه »�صتري« )جنم(.

»�صتري«  ��صمها  فليكن  �أنثى،  كانت  و�إْن  �أقول:  و�أنا 

)جنمة(.

�أو�صك على �لدفع بق�صيدتي �صوب �ملغيب.

لكّن... �أين �أنا، وذلك �ليوم �لّطويل �لالمبايل، جال�س 

بجو�ر ر�أ�صي كفنجان قهوة....!.

يومّيات

منذ �أمد، مل �أتزحزح من �أمام تلك �لنافذة...

هناك �أ�صلِّي.. �رت�صُف قهوتي.. �أعايد �أّمي.. ��صتقبل 

�صيويف...

هناك... �أعلن ثور�تي.. �نت�صر.. �أنهزم...

خري من �لليل، �أ�صاجع �مر�أًة..  وهناك، يف �لهزيع �لأ

و.. هناك...

م�صية.. منذ �أمد، �أودُّ �أن �أدعو نف�صي لأ

لكّني، غائٌب!!... منذ �أمد.

2

�صجرِت �جلدر�ن مّني وملَّت.

تكاُد �أن جته�س!!.

3

هم، مل يكونو� يدرون... 

ن، �أعرُب �لظالم تلبيًة ل�صت�صافة. باأنني �لآ

بال  ى  نتبدَّ �صو�ء،  و�إيَّاهم  كنُت  حني  �لظالم،  يف 

�ألو�ن...

ن، ل�صُت مثلهم. ا �لآ �أمَّ

فال حتِرقوهم بجريرة �آثامي!!.

4

ي... �صابقًا، قبل هنيهة، �أهديتهم �صيئًا من زينة �أمِّ

عرّية  �ليوم، قبل هنيهة، حني �صادفُت جمموعتي �ل�صِّ

وىل... �لأ

بدْت يل، جميع ق�صائدي، خاليًة من �أ�صاور وحلقات 

وخالخيل �أّمي.

5

ام، يف�صلنا عن حلول �لنوروز.  �أربعُة �أيَّ

يرتدون  خر،  �لآ �لطرف  من  تون  �لآ �مل�صافرون 

منذ  �لحتفال  بد�أو�  �إنَّهم،  قائلني:  �ل�صيانيد،  �صور 

م�س.... هناك. �لأ

6

حني كنُت �أتوق للوطن...

جها  و�أدجِّ َة،  �لفرو�صيَّ ق�صائدي  �إحدى  �أعلُِّم  كنُت 

رع، و�أطلقها �صوب �جلبال. مح و�لدِّ بالرُّ

ن، حني �أتوُق للوطن... �لآ

وىل، و�أندم. فقط، �أ�صفُق على ق�صيدتي �لأ

7

�صباب  �أحد  بر�أ�س  �لوطن  �أودى  �ل�صنة،  هاتيك  يف 

قريتنا.

8

وقعت �إحدى فتيات قريتنا يف هوى �جلبال.

9

اقها...!!. يف هاتيك �ل�صنة، كانت �جلبال تلتهم ع�صَّ

10

مكان  يف  ن�صيتها  �أو  جيبي،  من  �صقطت  نَّها  لأ لي�س 

ما.

�أنا �أي�صًا.. و�أتيقَّن  ورمبا يقر�أها �أحدكم... فاأن�صُت 

باأنَّ ذلك مل يكن حلمًا.

11

كلَّما �آتيِك يف �حللم، �أجُد �إحدى ق�صائدي نائمًة يف 

ح�صنِك...!.

12

متى �صيذوب نهد�ِك؟.

�أ�صناه   ، �صفتيَّ على  �ملرت�كم  �لثلج  فهذ� 

�لنعا�س..!!...

13

يح. منذ �أمد، �أودُّ �خلروج ل�صطياد �لرِّ

وحني �أبد�أ �لبحث عن نف�صي، كي �أُطفُئ �صيجارتي، 

�أو �أ�صحب نظر�تي من على فنجان �لقهوة.

ة �ل�صريدة  زقَّ دعوها �إىل �لأ حني �أبحث عن نف�صي، لأ

رة، و�إىل �أم�صيات �لوحل و�ملطر. �ملتهوِّ

ل �أكون هناك...

�أعلُم منذ متى غادرت، تاركًا هذ�  ل�صُت حا�صرً�، ول 

�لباب مفتوحًا على م�صر�عيه!.

ها �أنا ذ�، ل زلُت هنا...

مل �أنه�س من �أمام هذه �لنافذة.

لكّننَي،  ة،  ملرَّ ولو  يح،  �لرِّ ل�صطياد  �لعودة  �أودُّ 

غائٌب.  

نزوى العدد 59 / يوليو 2009 

173

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s



نزوى العدد 59 / يوليو 2009 

174

)j(كر�صي امللك

عمــــاد جنيــــدي

�ساعر من �سورية  

* �نها �سخرة

اأخذت �سكل كر�سي طاغية

يف فم البحر

اأرخت بكلكلها.. وا�سبطرت

وا�رشاأبت

ونادت تعال ايل

وحيدان اأنا واأنت..!

تعال اإيل

وكن دائما

عاريًا- اأبقا

مثل زمزمة الريح

* كن مثلما كنت...

�سنو الت�رشد واالغرتاب...

* �نها ... �سخرة

واأنا ... �سخرة

واأنا ... منذ فجر الطفولة

�سيدت عر�سي على املاء

املوج...  على  عر�سي  �سيدت 

�سيدت عر�سي على الوهم.

�سيدت عر�سي على ق�سبة

حيث اأم�سكها

ي�ستدير قفا الكون

ميتد وهم التحقيق

يف راأ�سي �ستارة

حني تلوي

اأرى امراأة يف فرا�سي

وحني تونون..!

ترتع�ص امراأة الوهم

ثم اأفيق

اأعود اىل �سخرة

جبلة،  مدينة  �ساطئ  يف  م�سهورة  �سخرة  هي   .. امللك  »كر�سي 

اأم�سيت عليها ربع قرن من التاأمل  على �سكل جزيرة �سخرية، 

الي�رشى،  رجلي  وك�رشت  وقعت  وحني  وال�سباحة..  وال�سيد 

متلكني �سوق وحنني عجيب اإليها، وكاأنها.. �سديق م�سى زمن 

طويل على فراقي له ولها يف خيايل ويف حياتي.. وحلمي.. وقع  

اآ�رش.. ودالالت عديدة«.

ال�سورة بعد�سة اأحمد املع�سني - ُعمان



هي كر�سي.. منفرد.. اأفق.. ابق

والكرا�سي التي حولها

من هالم وثري

ومن كوت

ومن ظلموت

* وينهمر.. �لو�بل �لقمطرير

فاألقاه والعري

ي�سكنني.. من جميع اجلهات..!

* ح�سن �أمي

ينوء باأثقال اأوجاعي الغا�سمة

واأنا راقد رغم انفي

برجل مه�سمة كم كتبت بها

اأبقات �سالالتي الوالهة.

* كم تنكبتها..!

�ساعيا.. قا�سدا

القي هالكي الأ

ثم ..!

ها اأنني.. يا الهي

عاريا .. جئت

ان براقي اإليك

كل اإثم

ترى انه ال يليق

وقد وهن العظم مني

فانى يكون

غالم

وزوج.. وبيت..؟!

ية قلت.. اين اأرى روؤ

يا ومهزلة هي روؤ

رب.. اإين راأيت جميع الطواغيت

قد �سجدت حلذائي..!

واأنا ..!

كالنجا�سي..!

على �سخرة

هي اأ�سبه بالقمقم اجلان

اأ�سبه باملع�سلة

* ال تق�س�ص روؤياك

ياك اخر�ص.. ال تق�س�ص روؤ

اأو اأريك الذي ال يرى

ربيك الأ

ربي �سواك..! بل.. ! الأ

* ووقفت على �لباب ع�رشين 

دهرا.. ودهرا

اأ�سائل..!

عن خبزة

اتلمظها..!

اك قيل.. غري روؤ

و�جلوع..  و�لياأ�ص  قلت..   *

واخلوف

يعوي بجويف

اي رب.. غريت روؤ

اإين..!

واخلوف  واجلوع  العري  اأنا 

والنبذ والهذيان

اي.. اين * وراأيت بروؤ

�سجدت لكل الطواغيت

يف خبزة

قال خذ نعمتي كلها..!

واتبعني..!

* فانتبذت مكانا

باأق�سى فرا�ص هزيل

اأداري به رجلي العاثرة

* قرع �لباب..!

من..!؟

قيل ابلي�ص

جاء يعودك

جاء يداعبك

انك زاحمته العر�ص

لكنه..

وبكل الكيا�سة

قال.. �ستم�سي

وت�سبح اأقوى.. ولو دون رجلني

فبال�سعر

خلق  اإعادة  حتى  ميكن 

احلياة...!

* قلت.. ! نادمني �ليوم

ثم.. ليكن يف غد... ما يكون

قال وال�سكر تعتعه:

يجيء  مل  مبعجزة  اجرتحني 

مثلها يف كتاب...!

* قلت.. ! ال باأ�ص

هب يل غالمًا

يقوم من العظم

من رحم ال�سخرة املقفرة

قال...

ما عربة اخللق هذا

قلت: من مرمي اأو �سعاد

جاء كل العباد

ثم فانظر اىل مثل هذي العباد

وهذي البالد 

هل ترى حبل ايالفهم

هل ترى حبل �سوء

يطاول هذي ااحلبال..؟!

* �الحابيل..!

حابيل حولك يا ولدي االأ

فاتبعني واتبع مارد النار

ال مارد املاء

ياك باتت م�سدعة �سخرة روؤ

وال�سخور حواليك

من كل نوع

و�سوى الروم

ها اأنت بت

�رشوداً ق�سيًا باأق�سى الفالة...!

وم�سريك يف قاع بئر �سحيق

وهنا ال مير

�سوى كائنات العزيف املخيف
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وهنا ال مير الرعاة.

ولدي..  يا  حولك  حابيل  �الأ  *

و�لذئاب

كل ما قلته

كل ما جئته

كل ما اقرتفته ي�سارك

او خلته ال�سعر

اأو خلته البحر

اأو خلته �سخرة

كان ميكن ان يتبدل

يف �ساح وعي و�سحو

فتاة موؤنقة

وقمي�سًا جمياًل باأزرار من واقع 

ممكن

كان.. ال داعيًا

اأبداً.. لقمي�ص اخلراب..!

* حلمي.. كان ... !

حلمي كان

ن اأو حلمي االآ

حلمي كان

اأن اأبدل النيل بالبحر

اأن اأبدل الرحم بالثبج الالنهائي

اأن اأبدل االنك�سار الب�سيط

�سد باالأ

من االنك�سار.

حلمي كان دائما

اأن اأ�ساهد اأق�سى حطامي

واأق�سى اندفاعي

واأق�سى

واأق�سى

جمون احلياة..!

* حلمي كان د�ئما

من  ق�سيا  براقا  يل  اأرى  اأن 

الغيب

يحمل اأ�سئلتي

ويقيم مكاين

اأن اأروح اىل �سدرة

واأالطمها

حجرا.. ثابتا.. اأحمقا.. ارعنًا

ر�ص ها ..! دهوراً مكثت على االأ

ال غيهب

ال �سوؤال يهم

وال .. جواب.

اأتراين ح�سدت الذئاب.

* و�أنا �أتعتم يف د�خلي

اأتعتم يف ثبج مظلم

رجعا  ح�سب  الأ حتى  اأتعتم 

ل�سوتي املواء...!

* عد �ىل ق�سبة

واح�سب املوج عر�سًا

ومن كهنوت العوا�سف

�سغ �سكل مملكة

واأناأى

ولت�ستمر وحيدا مع القفر

عد للرتنح.. ل�سكر

عد .. يا ن�سيج خطاك

اك. يا اأ�سري روؤ

* �سخرة .. �نها

عانقتني...

ومننا معا

ثم األقت ب�سيء.. اىل املاء..!

الوالدة يف املاء

ارحم من رحم قذر مظلم

وهوان

وحبل ختان واأ�سياء اأخرى..!

* نحن يف �رشر نتقابل

يف عامل نتقاتل

يف وطن نت�ساكل

يف زمن

ان..! ويهرول حتى احل�سى والزوؤ

اإنها �سخرة لالقامة

ال غريها

و�سواها .. الهالك

ق�س�سًا  هنا  ن�سجنا  كم   *

وكتبنا

ولعبنا.. �سبحنا.. لهونا.. كذبنا

خلت اإين لطول االقامة

يف القفر اأو ثبج البحر

اخرج من جلدكم.

* ويل دونكم..!

يا �سجيج اخلواء

عامل �سامت...!

* مرة �ساقني �لوهم

نحو املرايا 

عرب  يرفرف  وجهي  فاألفيت 

املرايا

وراأيت الزعانف

يف ج�سدي واحلرا�سف

امل�سهد  اأ�سف  اأن  حاولت  ثم 

العبقري اجلميل

فاإذا بالغال�سم تخذلني

واقتنعت ويف كاأ�سي العا�رشة

انني �رشت خارجكم

انه كان يل دونكم

عامل �ساحر

زائغ.. �سامت.. حائر.. هائج.

مائج..

وعرو�ص البحار اأتت

عانقتني طويال

وغابت .. وزاغت

اىل حلم اأزرق

اأتراها بعثت.. �سخرة

مثل �سكل املالك...!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

j مقطع من ن�ص طويل . 
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1

       اأَْقَبـَلْت 

       يِف َرَفاِئـَف ُخ�رْشٍ

       َيَداَها َمَناِئـُح ُبْهٍر

،
ْ
       َو َب�ْسَمُتَها َخْيـُل َنار

َواِجيِد َذاَت َم�َساْء        ِمْن اأََعايِل امُْلَ

 
ْ
َنار

َّ
       اأَْقَبـَلْت ُدر

َهٍة ُبَّ
اِد َطَناِف�َص اأ َ

       َب�َسَطْت يِف اُْلُفوؤ

يَر ُرَواْء        َو �رَشِ

َن �َسْمُعَك يِل        َقاَلِت: ااُْلآ

َداِوِل         َوَم�َسْت يِف َدِمي َنَغًما َكُاجْلَ

َناِد�ِص، اِر احُْلَ َ        َحتَّى اُْخ�رشِ

       ُكْنُت اأَُحدُِّق ِفيَها

رَيُة َكفُّ َنًدى        َواأَْدُنو...اُْلَب�سِ

ِغي اإَِلْيَها �سْ ْوٍء اِلأُ        اأَْنَحِني اأَْلَف �سَ

.
ْ
َدار اِت امُْلَ اِبُع َتْفَتُح يِل َعَر�سَ ُكوُن اأَ�سَ        اُل�سُّ

 j j j

ْ
َنار

َّ
       َكَتَبْت ُيْتَمَها ُدر

ْ
َهار        َو اُ�ْسَتَقلَّْت ِحَجاَب اُلنَّ

ٍق َيُقوُد اإَِلْيَها
ْ
َيُّ َبر

            اأ

َماَواُت اأُْحُبوَلـٌة             اُل�سَّ

�َساِلُك اأُْخُبوَلٌة؟             َو امُْلَ

ْت َد�ِسرَي اُ�ْسِتَهاٍء  َواِخِل َدقَّ             يِف اُلدَّ
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َنـــاْر ُدرَّ

اأحمد بلحاج اآية وارهام

�ساعر من املغرب  

ال�سورة بعد�سة اأحمد عبداهلل البو�سعيدي - ُعمان



�ْسُتُه ِحنَي َطاَرْت، �سَّ             حَتَ

َياْء. اَلَة �سِ ي اإَِلْيَها �سَ َفُع َنْب�سِ
ْ
            �َساأَر

2

ْ
َنار

َّ
َطـِتي ُدر

ْ
    َور

يِلَها َماُء َحْد�ٍص     ِلَتَفا�سِ

    َيُقوُل َتَخاِرمَي ُعْمِري

َمـاُن َيـٌد     اأَُقوُل اُلزَّ

ُع َم�ْسـِرُقَها     َيَتَقفَّ

    َو اُْلَفَراُغ ُخـًطا

    َيَتَغْيَهُب �ُسْنـُبُلَها،

    اَل �َسِبيِهي ُيَلْمِلُم ِظلِّي

    َيُقوُل َرَذاَذ ِغـَياِبي

            اإَِذا َوْجُهَها َتلَّـِني

            َفْوَق ُجوِديِّ َقاٍف َوَبـاْء.

3

       َكْم �َساأَْعِزُف ُمْزَن اُْخِتاَليِف َلَها

ـْحِوي ـْلِم �سَ        ِحْنَطُة احُْلُ

ِتي        َو ُبــ�ْسَتاُن َت�ْسِميَّ

،
ِّ
َلِهي ِغيِف ااُْلإِ

َّ
       َكُالر

ي �ُسَهاِدَي َقا�سِ        ِجْذُر ااُْلأَ

       َتـْتَبـُعِني

           َفْخَفَخاُت اُْلَقَناِد�ِص

َداِجِد، ُنوِج اجُْلَ            ُعبَِّيٌة ِمْن �سُ

ي            ِمْزَوَلُة اُْلَهْتِك ِح�سِّ

       اُلَِّذي اَل ُتِريُدُه َيْنُبُت يِفَّ

ُدْه َناِجِل اأَْح�سُ        ِباأَيِّ امُْلَ

 َتَرايِن ؟
ْ
       َكي

ُة اُلنِّْكُروِفْلَيا فَّ        َلَها �سِ

َتاْن فَّ        َو يِل �سِ

           اُللََّيــايِل

 َعنِّي
َ
َبُة َذاِتي

ْ
           َو ُغر

           َفَكْيَف اأَُراِوُدَها َعْن َغَواَيِتَها ؟ 

ُد َتَراِئِبَها ُمْهَرٌة 
ْ
      اَلَزَور

ُح ِبي َبنْيَ اأَْحَراِج        َتَتَطوَّ

َهَذا اُْلَعَماْء.

4    

؛ ِ      َيا اُْنِثَياَل َتاَلِويِنَها يِف اُْلَعَنا�رشِ

ْ َماأ      َبـاُب اُلظَّ

اِتَها      ِل�ُسُهوِد ُفُيو�سَ

     َجـ�َسِدي

َرْق ـُقو�ُص ااُْلأَ      َو اُلطُّ

ـُق اأَْنَفا�َسـَها      اأََتَن�سَّ

َلْق      ِمْثَل ُروٍح ُمَبلََّلٍة ِبُااْلأَ

ي اُْلَكَواِئَن ِمْن ُنْقَطٍة      َو اأُ�َسمِّ

     َفْوَق َكـاِهِلَها،

 اَل ُمْنَتًهى
َ
     ِهـي

ُب  ْبِع َي�رْشَ      �َسَجُر اُلطَّ

ِمْنُه َنِبيَذ َت�َسْلُطِنِه

ِتَها اآِويِل ِقْنِديَل َلذَّ      َو ُبُذوُر اُلتَّ

     يِف َمَتاِه اُ�ْسِمَها اأََتَدْكَدُك

     َتـ�ْسـَلُخِني

          ِبِدَمْق�ِص اُللَُّغـاِت

ِتــَها اِر �رُشَّ           َو اأَ�رْشَ

لَُّل يِف َماِئَها      �َسْهَوًة اأحََتَ

     ِمْثَلـَما اُْلَوْم�ُص َت�ْسُفُطِني

َكـَراُت اأَِنـيِني
ْ
     َكر

     َوِهيُج اُْنِت�َساٍب اإَِلْيـَها

     َو ُعْنُقوُد �ُسْكِري َغَداِئُرَها،

ُديِن اَء �ِسَواَها ُيـَم�سِّ      اَل َف�سَ

اَءاُت  اُْلَف�سَ
َّ
    ِ اإْن َتَهاَوْت َعَلي

     َو اُ�ْسَتَعَلْت يِف 

اُْلَه�َسا�َسِة ِريُح اُلدَِّماْء. 
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�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s



) 1 (

اأ�سكن يف اأمتار ت�سمى فندق..

اأهرب من كل �سيء 

حتى من املدينة التي

تعانقني ....

حنجرة املغني ت�سدح ....

اأمان ...

اأمان ...

اأمان ...

اأين ...؟

الربد ي�سعد من قدمي 

كدود اإىل جثة ..

كل �سيء يذكرين ببغداد ...

ن حتى)الهاونات ..( اأع�سقه االآ

) 2 (

يارب ...

�سع عد�سة كبرية على عيون املارة

ياي .. كي يتمكنوا من روؤ

اأين اأ�سحق 

كح�رشة الكهوف الريفية ...

لو كان لدي املزيد من 

�سدقاء لزرعتهم  االأ

اأ�سجار جوز على جبال 

املنفى العالية .....

نهم قليلون حد التبخر .. والأ

قررت االحتفاظ بهم يف 

حمفظتي..

طراف ين مقطوع االأ والأ

تركت مهمة قطف الزهور .

اأنا لوح زجاج ..

واحلاجز املا�سي ميتد 

طويال ..لذا �سكنت الربد 

وتركت املدفاأة 

وغادرت حلزن قار�ص ..

) 3 (

مم تخاف ....؟

لتلتهم كل اأجزاء اخلارطة هذه ..؟

املوت ..؟

ال�سياع ..؟

فقدان احلبيبة ..؟

لو كنت عاليا قليال ..

لنظرت جيدا .

) 4 (

مثل ل�ص اأخبئ

حقائبي واأهرب ...

مع اأن اجلرمية ) تقبيل بنف�سجة (

واأرك�ص ....

 اأرك�ص ...

اأرك�ص عاليا ..

مع مطلق االنحدار والعودة ..

ال�سعود ال ميت ب�سلة للنزول .

) 5 (

حني اأدخل مراآبي ..

تت�سع العيون ..

لت�سبح نقاط تفتي�ص ..

عرفت بعد هذا الت�سظي 

ان قلب مدينتي قطعة �سوف ...

حكيها ..؟ فمتى ي�سبح ت�سكعي حكاية الأ
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اأيام على باب الرحيل 

�ســــالح من�ســـــي

�ساعر من العراق  



واأنا ما زلت اأعي�ص اللغط 

والليل 

واحلدائق العامة ؟

ماذا اأفعل 

واأنا يف مدينة 

ع�سافريها ال تفهم حتى �سمتي ...؟

كل �سيء يف طريقه 

اىل االنقرا�ص 

اإال الفقراء 

�رشطان يكرب يف 

دماغ العامل ..

) 6 (

يل بوابة واحدة ..

ومفتاح واحد ...

ال اأعرف مكانه ..

كل �سيء مفتوح هنا ......

�سيوفك الدائمة 

الهمهمات ...

فواه النتنة ... االأ

وجمموعة اأفكار ترغم عليها .

ال �سواب يف العامل �سوى احلزن ...

وال�سوت البعيد 

الذي ياأتيك كاملب�رشين .

) 7 (

�سدقاء  اآه لو ان اال�ستن�ساخ ينفع لالأ

ملا بحثت عنكم يف الوجوه ..

�سياء  اأي االأ

جتدي يف الو�سول 

اإليكم ...؟

اأدمنتكم ياهروين 

اللحظة ...

وامل�ستقبل الذي اأجهله ...؟

) 8 (

�سئمت التطفل

غري النا�سج ..

والرحيل ق�رشا اىل 

مدن م�سنوعة من املت�سولني 

ووجوه ت�سبه 

مكان�ص الغربة ...

) 9 (

�ساحب املرحا�ص الذي 

اأ�سكنه �سوي جدا .....!!!

يحلم بهوية اأوروبية ...

ون�ساء عربيات ...

وكمية اأوراق خ�رشاء ...

ويف الليل يتزوج

خادمه ال�سغري ...!!!!!!!!

) 10 (

راأ�سي ينتفخ ..

لياأخذ �سكل موؤخرات  ن�ساء املرتفع ...

وي�سبح دائريا ..

ردافهن ... وفقا الأ

وبني هذا التدوير ...

وذاك االنتفاخ ...

اأمار�ص ال�سادية 

مع ج�سدي وجيوبي ....

) 11 (

الغربة جرعة كوكايني 

كبرية ...

كلها توؤدي اإىل الوفاة ...

اأحتاج 

حقنة تلو اأخرى 

للمغادرة بعيدا ...

الهجرة املفاجئة انتحار ....

) 12 (

اأنا بقعة زيت ...

خر مرتفعات .... والوطن االآ

والزيت ي�سيــــل.  
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�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s



قال اإن الثالثني موعد

�سيء للنظر اإىل اخللف

واإنه كلما التفت راأى 

كدمات و�سيارات اإ�سعاف 

كثرية

قال اإن الكوابي�ص 

ال تفارقه

واإنه كلما غفا راأى

ظله مي�سي يف 

جنازته

وقال اإنه لي�ص يفهم

ملاذا يبدون �سعداء:

النادل وبائع ال�سجائر

والعجوز الرثثار

املارة اأي�سا

كاأن هواء املدينة بخري

كاأن العامل برمته 

مل لي�ص على �سفري االأ

قال اإنه وحيد متاما

و اإنه متعب ال يقوى على

النوم وال على ال�سحو 

و اإنه بعد البرية العا�رشة

يفرط يف ال�سعر

قال اإن وحدته طالت

واأرهقه ال�سجر

واإنه يف هذا العامل

مل يعرف قط احلب

لذلك �سيكون هنالك دائما

�سبب لكي ت�سفر 

قطارات الياأ�ص يف 

راأ�سه

قال اإن الهواء 

يف غرفته

قليل

واإن اأنفا�سه مقطوعة

واحلب يف قلبه تطارده

احلرائق

وقال اإنه رفع الكلفة

بني روحه والليل

لكنه لي�ص نادما على

عمره الذي اأهدره 

يف الندم

على ر�سائل 

مل ت�سل

على الثالثني تنعق 

خلفه كغراب
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املوت بكل خفة

يونـــ�س احليـــول

�ساعر من املغرب  

            ) �آه...�أيها �لعابر كم جتهل، منت غ�سا     

                      بال�سباب، وعدت �ليوم كهال.

                هذه �لنخلة هلكت وهذ� ماء �لبئر جف..(

األك�سندر بو�سكني   



مل اأودعك للريح

اأودعتك وقتًا ال ي�سيخ

متاأرجح بخيط الوهج

يف م�سافتك املحكمة

لوان واأنت القاطن منازل االأ

يف قبول ال�رشي

�سدقاء تطهو ال�سور ع�ساء لالأ

اأعزل اإال من امراأة �سقلْت ظلها

بليغ ي�ستبيحك الكالم ال�سحيح

حكيم اإال من طي�ص جذل

ولي�ص �سواك، وجه

فك عن اأحداق الوجد

لئام ال�سحراء

منذ دكت احلمى معاقل ياأ�سه

فدانت له اأطراف املاء

لي�سيء تخومها باملكابدة

�ساطري ويعلق يف اأعناق النخيل االأ

هل اأتاك حديث الغمو�ص

مبلاًل تئن لوطاأته ق�سمات

ملتاثة بزفري املرجان

منحوتة من اآلهة

وعدت النعو�ص الغافية باليقظة

ويف ال�سوت الو�ساح يرتفق ماء وجل

راأيتك تخرج ممهوراً باللعنة من �رشاديب

هيئت لبحارة متعبني لكرثة ما دحرجوا املوج

فافرت�سوا النهار يتاأملون �سقوق ال�سدى

�رشيداً و�سْمت حتى ت�سبح با�سم املوج

وحتظى بتاأنيب املغفرة

يف رقعة �سوئك قراأت ما لن تدرك:

ويل لبحار يجدف يف رمال

يحر�ص املوت هاماتها ا�رشافا يف اخللود

وقد كنت فيك 

ماكن وت�سيد الظالل تردم االأ

لوان وتطلقها تق�سم االأ

�سجراً يف اجلدار الف�سي

لتوؤثث الظالم باللغة املاجنة

تنفث ال�رشد يف الطني املنفلت من الذاكرة

ترجم بالربق كائنات ات�سحت باملداد

وتن�سب خملبك يف اخلجل لي�سرتد الهيبة

وقد كنت يّف

يقودك اختالط االجتاهات

ويزجمر فوق راأ�سك �سقف

خرية يتحفز للقفزة االأ

فت�سقط متهالكا حتتمي مبوجتك العارية

يقطفك موتك القليل

وتنه�ص مقتفيا رائحة حلم

مثل ذئب، تراوده امل�سافة الفاغرة

وهو ين�سد مزامري الظفر

واأنت، ال اأق�سد اإالك

وجه اآوي اىل ناأيه

كلما اأعيتني اخلرائط قفراً

اأفرك بزيته امل�ستحيل جتاويف الروح

اأخون ح�سوره بالتذكر امل�ستبد

اأقلب فيه الوجوه

اأهادن يف ح�رشته �سمتا

اأربك اليد اخلر�ساء

اأدنيه من البوح

فال ينجيني دنو من اجلوى

اأق�سيه عن الدم املم�سو�ص مبلحه

ق�ساء فتنة فيزيده االإ

اأقطره مثل خمرة �سالة

واأ�سطفيه مدامًا وندميا

يا الذي اقتاد بجنياته االنطفاءات كلها

واأ�سبغ عليها ك�رشة من قمر يرتع�ص. 

وجه ل اأق�صد اإّله

رحاب اأبوهو�سر

ردن �ساعرة من  فل�سطني تقيم يف االأ
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تلك ال�سحكة العجيبة

وىل  مل تكن االأ

يف �سباق اجلمال

وىل ومل حتز مرتبة ال�رشف االأ

مل تدخل مو�سوعة »جين�ص« 

نها ذلك الأ

مل تكن �سحكة!

اإنها املاأوى

و�سجرة منتهاي

�سحكتك 

عالمة فارقة 

يف تاريخ الزقزقات 

منذ فجر ال�سالالت

حني اإنبثقت كربق المع

�سحكتك الطاغية

يف تلك اللحظات املباركة 

جعلتني ن�سيا من�سيا 

ال يعرف من اأين اأتى؟

واىل اأين ي�سري؟

وكيف يعود؟

اىل �سابق عهده

ومع كل هذا التوهان 

�ساأحبو اليها

اأينما تكون 

مثل طفل

يف فمه مرارة

وعط�ص النطفة االوىل 

لقطرة �سوء

تلك القطرة

هي �سحكتك اخلفيفة

�سحكتك ال�سفيفة

�سحكتك اخلرافية

�سحكتك ال�سماوية

لو كنت اأعلم

»اإن كل هذا �سيحل بي«

اإذن رفعت فاأ�سي وحطمتها

كما عّن ل)اأنكيدو( اأن يفعل

بعد الفوات ...

لوكنت اأعلم

اللتقطت لها �سورة فوتوغرافية

وغلفتها بورق ال�سليفون

وعملت لها مزارا

و�سارت وليتي

ومتيمة �رشوري

لو كنت اأعلم

ولكن هيهات

»اإن ال�سحكة التي �سمعت لن جتد«

هكذا هم�ست يف اأذين »�سيدوري«

ول  بعد الكاأ�ص االأ

وعبور البحر ال�سابع 

لف ! واخليبة االأ

وحل�سن الطالع 

اإن �سمعي

كان يقظا 

لذا خباأ  هذه ال�سحكة احلنونة

يف مكان عزيز من الذاكرة املغلفة بالبكاء

فتغري طعمه

و�سار بكائي 

مثل عيد املوتى

ن �سحكتك  ذلك الأ
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يف الثناء على �صحكتها

عبدالرزاق الربيعي

�ساعر من العراق يقيم يف ُعمان  



 متاع يل

يف �سحارى العويل

وهي قطعا

�سعاع منبثق من قلب املجهول

ومما ال �سك فيه 

هي ن�سمة اأ�سطورية

كل من فم مل يخلق لالأ

وال�رشب

والتثاوؤب

فواه احل�سنى كبقية االأ

فحني هبت

اأذابت لرقتها 

�سموع املعابد

وحتولت تلك ال�سموع

اىل طيور مبناقري من ذهب!!

وحل�سن احلظ 

اإن �سحكتك ح�رشية

وال فرع لها يف اأي اأر�ص اأخرى

وال يجوز اإعادة طبعها

وا�ستن�ساخها

اال باإذن من �سمعي

ومن يخالف هذا يعر�ص �سمعه للم�ساءلة

يف يوم الدينونة!

�سحكتك طائر ينقلني على جناحيه ال�سغريين

لل�سماوات ال�سبع

�سحكتك كتاب مفتوح

للتاأويل

�سحكتك

�سدقة جارية كجدول 

�سطورية تلك ال�سحكة االأ

اأخذت من �سحر بابل �سحرها

بي�ص املتو�سط بيا�سه ومن البحر االأ

نهار �سعاعها من االأ

طيار من االأ

خفق اأجنحتها

من الفرا�سات نب�سها

من ال�سعر املوزون

مو�سيقاه

من ق�سيدة النرث هم�سها

من متاثيل ال�سوارع 

جاللها

من اجلالل

رفعته

ترى لو فكرت مدام )تو�سو(

اأن ت�سع �سحكتك يف متحف ال�سمع 

فمن يجلب لنا اأزميل )مايكل اإجنلو( 

خر؟ من العامل االآ

*ماذا تفعلني؟

هل حتاولني ال�سحك 

على هلو�ستي؟

مر بجدية بالغة اأرجوك خذي االأ

وال ت�سحكي

ن �سحكتك حدث  كوين  الأ

غري قابل للتكرار

ال ت�سحكي ثانية ....

�سحكة واحدة منك 

تكفي 

لتتوهج ال�سمو�ص

بد وي�رشق االأ

كوان  وحتتدم االأ

وتقوم القيامة 

فال تفرطي 

بحياتنا الرخوة

فوق الب�سيطة 

على اأمر عابر

كفكرة جمنونة

وردت 

بهذه الق�سيدة! 
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�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s



يف املا�سي

يف جهة ما منه

كانوا يرتكون البيا�ص الكثيف على املمرات

و ينزلون اإىل اأ�سفل اجلحيم

الظالل تلحق بهتافهم العايل

جلهم ما خلفته العا�سفة تدون الأ

حني كانوا ملتفني جهة ال�ساحل

كانت لهم اأجنحة

لدلك كان ال�سوء القليل يبدو على اله�سبة

مرتاميا

البيا�ص  اأن  جيدا  تعرف  العري�سة  عيونهم 

وحده

اآية الطريق و مراآتها

يف ذلك املا�سي

على مقربة منه

ر�ص غري خرقة بي�ساء مل تكن االأ

ي�سعون ال�سموع عليها

كي تظل �ساهدة عليهم

اأحالمهم

حتى ادا جاءهم الليل التهموه بق�سوة

و اأ�رشموا يقينه

يف �سماء علقوا مياه الغيب عليها.

الفرح  من  ن�سيبهم  حتر�ص  املالئكة  وحدها 

اليومي

كلما نظروا اإىل حقولهم النادمة

طفال و هي ترعى الوجوه النحيلة لالأ

دحرجوا اأغانيهم احلزينة عميقا

و ا�ستلقوا على ق�سب الظهرية

هناك

حيث عزلة العامل طازجة

و ع�سب ال�سيخوخة ي�رشف يف العيون

عيون القادمني من حروب الع�سور البائدة.
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مالئكة الع�صور البائدة

كمـــال اخــــالقي

�ساعر من املغرب  

اللوحة للفنان �سيف العامري - ُعمان



1- كينونة الغابة

ذلك الذئب املتحامل على نف�سه 

يخرج اإىل املدينة كل ليٍل 

ويفتح فكيه على مراأى 

من الب�رش 

وعندما ي�سمع �سوت 

اطالق النار 

يتذكر كينونة 

الغابة 

فيبادر بالرحيل 

حامال جرحه بني خمالبه. 

2- قـيامـة

نني م�ساٌب بقيامتكم ال�سارخِة  الأ

كما الربق 

اأحر�ص لهيب مع�سيتي 

واأزودها مبزيٍج من املوت 

و�سال�سل احلديد 

�سلحة ذات اخلطر  واالأ

واالحتيال 

وهناك حتت نْف�ص املطر 

اأجدين مرغما على التخيل 

فاأفت�ص بكارة الروح 

واأمتاهى حملقًا 

فتحملني زوارق االكت�سافات 

وتغرقني بني 

عامل الوهم 

وعامل االختفاء 

فال اأجدين .

3- �سدمة املالئكة

اأفكارَك التي ت�سيُل فوَق هذه 

امل�ساحِة املتحجرِة من املوْت 

تتاأقلُم مع ذلَك احل�سور املوؤكِد لزهرة ال�سْك 

واملظاهر املتوح�سِة للكنوْز 

و�سدمة املالئكْة 

غرَي اأنَك تت�سبُب ب�سهواتَك الغزيرة 

فوق هذه اجلثث 

تفغر عينيَك املفرت�ستني لتتغذى على احللم 

ت�سِقط التاريخ عن �سلم احليوات 

ومت�سي بال زمن 

ِرقة  تلتف بعباءة هذه ال�سنونوة االأ

وتدخُل يف �رشاع مع الكينونات التي؛ 

ت�سف عن �سداع متماوِج 

تربح من كل ذلك ال�رشاخ فرا�سة وحيدًة 

لي�ص جلناحيها غري هذه الن�سوة املتعالية 

نوثة ذات الطرائق املعادية للجن�ص. واالأ

خـرة 4- اإميـاءة الآ

خريطة كالمك اخلارج من 

معابد اجل�سد 

تت�سول فيها القوانني

املدربة على اخلطيئة 

وترتاق�ص يف جنوبها كائنات حتلم

باالنتحار 

وتفر�ص املخلب على النحر 

مترر اأقداحها بني مرايا الذاكرة 

�سابع املغمو�سة بالنبيذ  ومتت�ص االأ

والق�سائد املنقولة عن املوت 

خرة .  واإمياءة االآ
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اإمياءات

�سيــف الدين حما�سنـــة  

ردن     �ساعر من االأ
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ورطـة

اأُّمي راأتَك يف عيني، 

ة �سمعتني األهُج با�سمك، 
ّ
مر

ة �سقطْت عينها على �سا�ستي
ّ
ومر

فـا�سطدمْت بك..

البارحة التقطت رائحتك

يف منامي.

اأُّمي كانت حتبُّ اأبي

قبل زواجهما.

بـاب

مثل قطعٍة خ�سبّيٍة يف ليلٍة باردٍة

تقّل�سْت،

وكّل �سيٍء �سار ميكنُه العبوَر

دون مرارِة االنحناء،

عيناُه اللتان التهمتا �ُسكَر البارحِة

يف ال�سباِح تقّل�ستا اأي�سًا.

�سو�س

مثل طفٍل 

ال

مثل �سو�ٍص حملتُه اأُّمي بني راحتيها،

هكذا كان نائمًا على �سدري،

واإ�سبعي ال�سبق يبحُر يف املنت�سف، 

ثمَّ يت�سّلُل اإىل املرا�سي، 

ي�سحبُه اخلطُّ ال�سغرُي 

الذي بجانبِه امراأة حامل

تركْت كرَتها هناك 

ورحلْت. 

ق�صائــــد

هـــدى يا�ســــر 

�ساعرة من ال�سعودية    

من اأعمال الفنانة �سمرية اليعقوبي - ُعمان
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مر عام 

ر�ص اإىل ربيعها عادت االأ

كربت هرتك

ذهبت �سارة اإىل املدر�سة 

�رشى  عاد االأ

ومل .. تعد 

يف ذكرى رحيلك 

ال اأدري من اأين اأبداأ 

وال اإىل اأين اأنتهي

عمر باأكمله يتكاثف 

على روحي 

�سدى اأ�سوات 

وظالل اأطياف 

وغابات من ال�سجن 

هجرت قلبي 

نني كلما دخلته وجدتك فيه  الأ

وكيف اأقوى 

على اأن اأراك وال اأراك 

يف اآن؟ 

ثم كيف اأقوى 

على اأال اأراك اأبدا ؟

كان املطر ي�سجيني 

والربد يثري اأحزاين 

والريح تبعرثين 

ن  فماذا اأفعل االآ

وقلبي مت�سظ 

و عمر باأكمله �سار 

بني قو�سني ؟ 

كيف اأقابل املطر ؟ 

واأ�ستقبل الربد ؟ 

واأحاور الرياح ؟ 

لو بيدي ، لك�رشت قلمي 

وتبقى 

حالمي  لو بيدي حلجزت الأ

تذكرة ال عودة ، وتبقى 

لو بيدي ، لذهبت .

. وتبقى 

بعد مائة عام 

�ستظل حا�رشا 

كما اأنت اليوم

�ستنتقل من قلب اإىل قلب

ومن ربيع اإىل ربيع

ومن ذاكرة اإىل ذاكرة  

و�سيكون هناك من

 يتحدث عنك

وعن قلٍب مل ين�سك اأبدا  

بعد مائة عام 

�سنكون معًا .. هنا 

ومعًا .. هناك

ولكنني اليوم 

اأفكر فقط 

كيف مر عام ؟ 

عام كامل، 

ومل .. تعد ؟ 

مّر عـــام

عائ�سة حممد ال�سيخ

�ساعرة من دولة االمارات العربية    
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اأجل�ُص جنَب حياتي

اأطعُمها الفرا�ساِت املتيّب�سة

وقد توّقَف رفيُف الف�ساء

و�سمَت ال�سوُء املتوّرد

وكففُت عن الرك�ِص طوياًل خلف املطر

j  j  j

اأوراٌق يف املراآة تتتاىل

اأكوُن كلمًة واأر�سى

اأن اأخرَج عن �رشِب املراآة

واأختبئ

اأقطُع �سهادَتها الواحدة

واأنادي كلَّ الليل

قمراً ال يظهُر فيها

j  j  j

بُد الذي األقمْتُه طفولتي االأ

حجراً

وقطَعُه �سبابي بن�سال �سحك

يقُف على العتبِة �ساخراً

من انك�سار ع�ساي

يف ه�صِّ ال�سنني.

j  j  j

حبيبي الذي تقتُلُه امل�سادفة

اأر�سَل يف طلِب القيا�ص

الذي اأودى بالرغبِة

اأجل�ُس جنَب حياتي

�سهــــام جبـــــار

�ساعرة من العراق تقيم يف ال�سويد      

من اأعمال الفنانة طاهرة فداء - ُعمان
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اأنا اأ�رشُت اإىل الفجوِة احلا�سلة

لكن اإ�سارتي �سقطْت

يف الغياب.

j  j  j

ل ي�سنُع حديقًة هذا املوؤجَّ

ي�سنُع �سفراً خارجًا من كل عدم

نُه ي�سنُع يومًا بعيداً �سوف يدخِّ

قرَب برٍد ما

حمدِّثًا اأوالداً من ذهٍن ما

�سيولدون.

j  j  j

كنُت اأرقُبه يقلُِّب فرا�ستي يف �سجيجه

تهّياأُت التخاِذ ح�سني

وجْلِب يقظٍة

تعادُل غفلَته

ورقدُت بجواِر حبيبتي

اإال اإنه رقَد فيها.

j  j  j

ثاري ورائي عندما جدَّ االآ

كنُت خّباأُت املدَن باأكملها

من الكتِب واجلمال يف حديقتي

واختفيت.

j  j  j

ال�سوُء املدّون حتَت �سنيني

زجَّ القدَر يف العتمة

ونّب�َص عن حلٍم

اأ�سعُه حتَت الو�سادة

هكذا اأرّبي اأفقًا يف قف�ص

�ستنحرين واإياه يف العيد اأمٌّ ما

عماِق األوُِّن وقويف خارج ال�سورة يف االأ

و�سجرُة جنوٍن تر�سُع بالونًا ي�سعد

ببكائي.

j  j  j

من العامل اأجمُعَك وال اآتيك

خرى واأدُعك اأجعُلَك نف�سي االأ

اأقوُل عنا�رَشك

�سماء ُب الدواعي واملنا�سبَة واالأ واأركِّ

ثّم اأرّتُب امل�سادفة

واأق�سي واأُقّدر

ال اأهم�ُص يف ف�ساء ال�سمت

ب�سوى اللّذة، اأ�سري

اإىل �سوغَك يف العامِل

خرى. .. يا قواَي االأ

j  j  j

اأدركُت الطفَل يف الغابة

يف مقعِد املعّلم

يف اأرجوحِة الوالدة

حيث اأودعْته ح�رشٌة ذكّية

يف البطن الكبرية

وغرّيِت اجتاَهه.

j  j  j

م�ستلقيًة حتت �سالح

فلة ع�سّيَة اأحالِمها االآ

الظالُم ي�سلُخ منها مراآًة

وح�رشاٌت دبقة متت�صُّ �سباَتها.

املتاهُة غّطْت على باطنها

بدِم اأ�سماٍء منا من �سنواٍت مفّرطة

ها فال تتفّتح البحُر يقروؤ

الزهرُة النائمة حتت �سالح

ع�سّيَة طرِقها املنغلقة. 

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s



نزوى العدد 59 / يوليو 2009 

191

طفال يجدون دائما ما ي�سحكهم االأ

طفال يف معركة.. لكن �سع االأ

�ستجدهم يركبون فوهات املدافع كاأح�سنة

يلوحون باأيديهم يف الهواء

يجمعون طلقات الر�سا�ص الفارغة

يف  املعدنية  النقود  بقطع  يذكرهم  فلمعانها 

ح�ساالتهم

�سيوقظون املوتى بهزهم هزات قوية

على اأو جذب اأيديهم الأ

دغدغة  طريق  عن  ا�سحاكهم  مبحاولة  اأو 

بطونهم

يرعبون  لعلهم  ال�سقوط  ميثلون  فاملوتى 

ال�سغار

فيفرون من �ساحة املعركة

مذعورين من الغولة والعفاريت

هوؤالء ال�سغار ي�سنعون معارك �سغرية كثرية

عندما يلعبون مب�سد�سات فارغة

يف بيوتهم ويقتلون بع�سهم البع�ص

ُيجيدون اأدوارهم يف حرٍب ي�سنعونها للمرح

حاولوا املرح يف حرٍب مل ي�سنعوها

خري حتى يكملوا لعبة اليوم االأ

فقبل اأن يتحركوا.

ح�سمت املعركة اأمرها وحكمت عليهم.

j  j  j

يف طوابري ي�سطفون بها ل�سهور و�سنوات

عليهم الوقوف على قدم واحدة دون حراك

للمرح طرف حبة الفلفل

عبيـــر عبدالعزيــــز

�ساعرة من م�رش      

ت�سوير منى ها�سم الكندي - ُعمان
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مام مع  على اأو االنحناء لالأ رفع كلتا يديهما الأ

فرد القدم

كلنا نفعل ذلك عن طيب خاطر

بكامل  لدقائق جميلة يف �ساالت اجليمانزمي 

ارادتنا

لكنهم يف و�سع اآخر ودائما نقول عنهم:

اهلل معهم.. يرعاهم.. �سينتقم لهم..

لكننا مل نلتفت اأبداً

لعل وقوفهم على قدم واحدة

القدم  تلك  مكان  ال�سحرية  زهار  االأ �سينبت 

املرفوعة

لعل رفع كلتا يديهما �سيح�سد النجوم

يامهم القادمة ال�سعيدة الأ

مام لعل انحناءهم لالأ

ر�ص �سيجعلهم اأكرث مرونة لدوران االأ

�سود الغليظ فيفرون اأ�رشع من النمل االأ

رمبا ذلك ما ي�سربنا على ما ن�سمعه عنهم

رمبا فكرة املغفرة وال�سهادة والقيامة

واجلنة والنار وال�سمود والت�سحية والوطن

ما نلون بها تلك ال�سفحة احلمراء الفاقعة

امللطخة بدمائهم.

j  j  j

لعل املحارب يلهو ويلهو

حتى يفرغ له املوت

يف مقابلة وحيدة

ال ادعاء فيها

لكن للهو اآثار

البد اأن ُتزال يومًا

للمقابلة تاريخ البد اأن نذكره

يف �سرية انتظار.

j  j  j

احلكماء موجودون يف العامل

ل�سبط االيقاع

غنيات الكثرية ال�سعراء يهبونهم تلك االأ

ما يبحثون فيها عن ذاك االيقاع

املحاربون بني هوؤالء

ي�سنعون جداراً �سميكًا

غنيات اإليهم كي ال متر االأ

اأو ال يخرتق االيقاع حياتهم

كلما عال اجلدار

�سار ُي�سدر اأ�سداء عالية وقوية

غنيات وذاك االيقاع. لتلك االأ

j  j  j

هناك يف العامل ال�رشي ل�ساحات املعارك

�رشار لي�ص لها ثمن بني اجلنود االأ

خرى بالر�سا�ص �رشار متوت هي االأ فاالأ

ر�سفة كاأوراق الزهرة على االأ

�رشار هنا حكاية اأخرى لالأ

�رشار بعد املوت تطوف فاالأ

حول �ساحبها حتر�ص جثته يف الذاكرة

�رشار ما ت�سهد بان�سانيته االأ

وانه عا�ص حلم املدين الب�سيط

�رشار ت�سخر من املعارك االأ

فهي التي تخرج منت�رشة

فكم من خطة اأو معركة

حتدثنا عن تفا�سيلها

اأمام اأ�رشار رجاٍل خباأت 

حكايات ُتدمي القلوب

�رشار تتكاتف ذات يوم لعل االأ

لتجرب كل اجلنود على العودة لبيوتهم

لتجرب كل اجلنود على فقد ذاكرة البنادق

�رشار ُتخفي اأقدام اجلنود لعل االأ

فيياأ�ص ال�سا�سة والقادة 

من حلم ال�سيادة

واجلي�ص الذي ال ُيقهر.

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s



�سعر: 

ـًا مو�سيقا امَلوجاْت اأ�سمُع يوميَّ

وتداعُب رملي النـَّ�ْسماْت

ما اأحلى النور�َص وهو يحوْم

اأو يلتقط ُ ال�سمكاْت

واملركُب وْهـو يعوْم

غنيـَّاْت ارته تنطلق االأ ِمن َبحَّ

منذ ُ زماْن

وا فوقي  اأب�رشُت اأنا�سًا َمرُّ

لواْن �سكال وكلِّ االأ من كلِّ االأ

الزارَع وال�سانَع والفناْن

التاجَر وال�ساحَر والقر�ساْن

ينِزل واحُدهم

ِّي اأو يرحُل عنـ

قلبي مثُل البحرِ 

ُيعطي من دون ح�سابٍ 

اأو اأجرِ 

اأكرُث ما يبهجني

طفٌل فوقي يلعْب

ي�سنع من رملي بيتًا..

... اأو طرياً اأو اأرنْب 

ِّي: اري واأغنـ اأْرقـُُب زوَّ

اأنت اخليمْه

يا غيمْه

فتعايل

طفالِ  ُردِّي ال�سم�َص عن االأ

رملي ذهُب

يا اأطفاُل اقرتبوا... اقرتبوا!

اأنتم اأبنائي

قولوا جلميع النا�ْص

كونوا حرا�ْص

يف اأر�سي اأو مائي 

اأو مينائي

احموين من اأعدائي

يا خيمْه

يا غيمْه

قد ياأتي يوْم

ال ينفع فيه اللوْم!!  
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اأغنية ال�صاطىء

بيـــان ال�سفـــــــدي

�ساعر من �سورية      

اللوحة للفنانة رابحة حممود - ُعمان



  -1 -

اأ�رشارك لي�ست اخفى من 

انظمة الع�سكر

ومع ذلك حتفظينها

كبخيل يكره اوالده.

�رشار اذا مل تف�سح واالأ

يتاآكلها ال�سداأ 

واجلثة التي تكورينها 

فوق ظهرك لن حتدث فرقا 

غدا عندما ت�سطع ال�سمو�ص

�ستذوبني كقطعة �سحم

و�ستبقى ا�رشارك يانعة

كفوالذ

 -2 -

 اقبل لعبة �سينية

�سنعها عامل يكره حياته

وزوجته واوالده 

وامني عام احلزب

ال يهم

اقبل اي لعبة

على اال تكون انت

واذا راآك العمال

�سيهتاجون

ال تتحمل امة كاملة

هيجان عمالها

لئال يك�رشون الدمى 

حلظة ي�سنعونها

-3 -

تلفظي مبا ال اأق�سده

�سنيعة كوين

واإنكاري اإياه من بعد يح�سنه و�سوا�ص املوت

 -4 -

عامل  يف  تت�سكع  كموم�ص  االيام  بني  »ات�سكع 

بال ار�سفة«

ال�سيارة التي تتوقف اىل جانبها

يقودها ليوناردو دي كابريو

-5 -

جمنونك باملعنى التقليدي

كما جمنون القرية يب�سق عليه االوالد

ويرمونه باحلجارة

ويطلب الكبار من اهلل ان يعيد 

له عقله

جمنونك كما اأطرد من احلانة النني بللت البار 

دموعا �سخية

نه م�سحها بفوطة مت�سخة و�ستمت النادل الأ

جمنونك كعهدي باجلنون

رق ال فكاك منه اال باالأ

-6 -

ميكنك ان مت�سح على القمح فتجعله �سعرا

 ت�رشخ يف املاء الهابط على ال�سخر

فتوقظه من �سيالنه

لكنك ال تدنو منك

انت املختال بقول جمبول ب�ساأم 

انت املرفوع على رمح املنت�رشين

-7 -

ها انا اذا

كائن بال وداعة
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اأ�صرارك يانعة

فيديل �سبيتي

�ساعر من لبنان      



قا�ص كتفاحة نحا�سية 

ارمي بطاقات املعايدة 

قبل ان افتحها

احرق �سحم ج�سمي عن اآخره

ثم احقنني �سحم ن�سوة خرجن توا 

من عمليات ال�سفط

بهة يا لالأ

يا لل�سالة التي ترتطم بال�سقف

وت�سقط جملجلة

-8 -

ثم  

ار�سل اليك قلبا عطنا

ق�رشته ب�ساطور

ح�سوت البطني االمين �رشعا

والبطني االي�رش  وهما

ن بات �ساحلا لالكل االآ

»غبيه«

كما »غّب« الغول جدتي التع�سة

وارمتي على ظهرك 

وانظري اىل ال�سقف

زينته بال�سلوات

الله قاحل

-9 -

يف اللحظة نف�سها

التي دخلت فيها

ملعت فكرة

....،

من انت؟

ها وقد جل�ست اىل طاولتي

وطلبت كاأ�سا يف عز ال�سباح

وابت�سمت

والقيت التحية

وبداأت باحلديث

ولكنني ات�ساءل

من انت؟

ور�سفت ر�سفة

ا�سعلت �سيجارة

اخذت جمة

حتى  اجلن�ص  مار�ست  امراة  زهو  بك  وكان 

ال�سباح

وطرحت �سوؤاال

ما الذي ي�سغلك؟ مثال

ورفعت كاأ�سك للحا�رشين

وقلت انك لن تذهبي اىل العمل

ح�سنا 

لكن

من انت؟

رمبا التقينا ليلة ام�ص

لكن ملاذا حتملني لقاءنا على حممل اجلد؟

دعي �سفتيك احلمراوين جتيبان

او اتركي االجابة لعنقك امللعون

بالقبل. 
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اللوحة للفنان هبويل بو�سعيب - املغرب



196

منظر من الطبيعة يف ت�شيلي



تـــواريخ

ما  اأر�ض  وطئ  َمْن  اأول  »ماجاّلْن«  كان   ،1520 يف 

عدة  بعد  و�شلها  وقد  بــ»ت�شـــيلي«،  اليوم  ُي�شّمى 

حماوالت فا�شلة.

�شُي�َشّمى،  الذي  امل�شيق  من  عابراً  جاء  املرة،  هذه 

من  و�شله  جزء  واأول  ماجاّلن«.  »م�شيق  با�شمه: 

الت�شيلي هو جزيرة : »�شيلوْي«. 

يف 1536، »دييغو اآْلـماْغرو« بعد 

اأن احَتّل »البريو« مع »فران�شي�شكو 

اإىل  بيزارو« �شنة 1525، �شي�شل 

وادي »كوْبيابو«  »ت�شيلي« عابراً 

�شكان  نكا«،  »االأ وكان  اخل�شيب. 

�شليون، قد قالوا له اإن  املنطقة االأ

اجلنوب يفي�ض بالذهب واملعادن 

له خدعة،  قالوا  خرى.  االأ الثمينة 

يجد  مل  حيث  هناك،  اإىل  ليجّروه 

املحاربني  »املابو�ض«:  �شوى 

ال�شجعان الذين �شيخو�شون معه 

ب�شببها  �شي�شطر  طاحنة  حربًا 

اإىل الرتاجع اإىل »البريو«.

دي  »بيدرو  �شينظم   ،1540 ويف 

فاْلديفيا« حملة جديدة باأمر من »بيزارو« الذي يطمح 

�شبانية فيما وراء البحار،  مرباطورية االإ اإىل تو�شيع االإ

اإنطالقًا من »البريو«. و�شي�شتطيع، اأخرياً، اأن ي�شل اإىل 

وادي »مابو�شو« اخل�شيب، يف اأعلى الق�شم اجلنوبي من 

مدينة   1541 عام  هناك  و�شين�شئ  الت�شيلي.  ال�رشيط 

»�شانتياغو«.

 وبعد ذلك بقليل �شتن�شاأ حولها مدن اأُخرى: »فاْلباريزو« 

و »�شريينا« يف ال�شمال. و»كوْن�شيْب�شيوْن« و »فاْلديفيا« 

و »فياّلريكا« يف اجلنوب. ويف هذه املنطقة اجلنوبية 

اأر�شهم  عن  يدافعون  ال�شجعان  »املابو�ض«  �شيظل 

القائد  �شيقتلون   1553 �شنة  ويف  له.  مثيل  ال  بعناد 

»بيدرو دي فالديفيا«.

للت�شيلي،  احلقيقي  اال�شتعمار  �شيبداأ   ،1557 ويف 

ر�شميًا.  اإ�شبانيا  مللك  التبعية  عليها  �شتفر�ض  حيث 

�شبان قد ا�شتولوا من قبل على »املك�شيك«، و  وكان االإ

»البريو«، وعيَّنوا على كل واحدة منهما نائبًا للملك.

كثرية  �شعوبات  �شبان  االإ لقي 

واأكرث  البالد.  على  ال�شيطرة  يف 

»املابو�ض«  ا�شتطاع  مرة  من 

يطردوهم  اأن  ر�ض(  االأ )رجال 

واأن  احتّلوها،  التي  مكنة  االأ من 

يدّمروا بع�ض املدن التي اأن�شاأها 

املحتلون. وب�شبب هذه املقاومة 

اإىل  �شبان  االإ ا�شطر  العنيفة 

»بيو  نهر  حدود  حتى  الرتاجع 

بيو«. 

ب�شبب هذه العوائق وال�شعوبات 

الــ  نظام  اإىل  �شبان  االإ جلاأ 

مبوجب  التو�شعي.  »اأْنكوميْندا« 

جندي  كل  يح�شل  النظام  هذا 

اإ�شباين على قطعة من اأر�ض الت�شيلي املحتّلة، وي�شبح 

�شليون، عّمال �ُشْخَرة، اأو »عبيد  الهنود، �شكان البالد االأ

يكون  اأن  دون  املحتّلني،  لدى  بالقّوة  يعملون  اأر�ض« 

لهم حق يف اأي �شيء.

العاملية،  التحرر  حركات  من  بتحري�ض   ،1810

وربي، قامت اأول حماولة  نوار االأ وبتاأثري من ع�رش االأ

»العيد  يعترب  زال  ما  التاريخ  وهذا   . الت�شيلي  لتحرير 

الوطني« يف البالد. 

لكن التحرر احلقيقي متَّ بعد �شنوات من هذه املحاولة 

للبالد،  جتماعية  االإ الُبْنَية  تغرّيت  اأن  وبعد  وىل،  االأ
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 خليــل النعيــمــي

روائي من �شورية يقيم يف فرن�شا

ت�شيلي :

)j( »اإنها متطر فوق �ساْنتياغو«



َلت اأفواج القادمني اإليها من »العامَل القدمي«. وكان  وتبدَّ

ذلك يف �شهر مار�ض، �شنة 1818، بعد حروب عديدة، 

رجنتيني العظيم، اجلرنال : »خوزيْه �شاْن  ومب�شاعدة االأ

مارتان«.

»غابريياّل   : الراعية  ال�شاعرة   : الكبار  �شعرائها  من 

راأيت  واأول مرة  مي�ْشرتال« احلائزة على جائزة نوبل. 

متثالها مع »بورخي�ض«، وعازف اجلاز ال�شهري .... يف 

مقهى»تورتوين؟؟؟؟« يف »بوين�ض اإير�ض« ومرة اأخرى 

يف قلب »�شتوكهومل«.

وال�شاعر الكويّن، املتّيم باحلرية والن�شاء واخلمر، والذي 

خر  كان بع�ض تالميذها : »بابلو نريودا« احلائز هو االآ

»فاْلباريزو«،  يف  بيته  زرُت  وقد  نوبل.  جائزة  على 

بالقرب من »�شانتياغو«. 

�شريط القاع 

املليء  الكون  ف�شاء  يف  الف�شاء.  يف  ن،  االآ لنَحلِّق   

العيب. باالأ

»�شانتياغو« حتى  و  الليل كثرياً بني »باري�ض«  يطول 

جباال  اجلبال.  نرى  ال�شبح  ويف  يت�شاعف.  ليكاد 

ر�ض الطويل الهابط من »البريو«  عمالقة حتدُّ �رشيط االأ

حتى »اأر�ض النار«.

جبال  �شال�شل  بني  حم�شور  اأر�شّي  �رشيط  »الت�شيلي« 

بطول  الهاديء،  املحيط  وبني  املقد�شة،  نديز«  »االآ

نقطة  اأ�شفل  هي  النار«  و»اأر�ض  تقريبًا.  كم   4500

العجائب  بالد  »ت�شيلي«  اإنها  اجلنوبي.  القطب  يف 

�شاطري. واالأ

�رشيط اأر�شّي خميف من �شدة اجلمال، ينحدر من اأعايل 

ر�شية اإىل اأ�شفلها، متجاوزاً »م�شيق ماجاّلْن«  الكرة االأ

حيث  ر�شي،  االأ الكوكب  نقاط  اأغرب  اإىل  اجلنوب،  اإىل 

للتقرب  م�شاء  نريانهم  ي�شعلون  كانوا  وائل  االأ الهنود 

نديز«، مّما جعل »ماجالن« يعتقد اأن النار  من اآلهة »االآ

تنبج�ض من القاع : تلك هي »الت�شيلي«.

�شطح  وكاأن  تبدو  العمالقة،  نديز«  »االآ جبال  �شال�شل 

 ، ر�ض ال يكفيها ُعْر�شًا، ولذا فهي تتطاول، وَتـْنـَمـطُّ االأ

ر�ض امل�شكني،  االأ اأ�شفل، حا�شنة �رشيط  اإىل  اأعلى  من 

لتهدِّئه،  للمحيط  »ُقْربانًا«  لتقدمه  نف�شه،  على  امُلـْلَتّم 

املحيط   ( عليه  زلية  االأ لل�شيطرة  هكذا،  دة،  ُمَمهِّ

الهاديء(.

خدعوا الهنود

خدعوهم عندما و�شلوا على خيولهم. 

باأن  الغزاة،  مزاعم  ح�شب  يعتقدون،  الهنود  كان  وقد 

اآلهتهم بي�ض، وميتطون اخليل. ولكن، من اأين جاءتهم 

فكرة ال معقولة كهذه، وهم على العك�ض من ذلك؟ لعّل 

دقون فيما َيـْروون. على اأي حال، براءة  اال�شبان ال َي�شْ

وغياب  بالفطرة،  امل�شاملمِ  وطبعهم  العفوية،  الهنود 

اإن�شانية  َيم  قمِ وكلها  لديهم،  والعبودية  التو�ّشع  مفهوم 

»مفهوم  متامًا  يجهلون  اأنهم  اإىل  اإ�شافة  خال�شة، 

خرين، هو  تراكم الرثوة« حتى ولو على ح�شاب قتل االآ

حرى. الذي خدعهم باالأ

مهللني  ا�شتقبلوهم  الهنود  اإن  اال�شبان  موؤرخو  يقول 

 ( ال�شماء!  من  هبطوا  وكاأنهم  بقدومهم،  فرحني 

نديز  االآ جبال  اأعايل  من   : احلقيقة  يف  واملق�شود 

ن مفهوم ال�شماء غري متمّكن من ال �شعور  املقد�شة، الأ

الديني  بني  العميق  التفاوت  يف�شح  ما  وهو  الهندي. 

ويجعلنا  الهنود.  عند  الطبيعي  وبني  اال�شبان،  عند 

اأّرخوا  َمْن  عند  والكذب  الَتْلفيق  عمق  ب�شهولة  ن  ُنَخمِّ

وربيني(. وي�شيف هوؤالء املوؤرخون  لهذه الفرتة من االأ

الطبيعة  وعرفوا  اخلدعة،  اكت�شفوا  اأن  منذ  الهنود  اأن 

العدوانية للقادمني، قاوموهم بعنف. 

واأت�شّور اأن هذا»العنف« املزعوم، وهو بالتاأكيد ن�شبي و 

»بدائي« عند الهنود، كما هو حال العنف »الفل�شطيني« 

على  واال�شتيالء  الهنود  بادة  الإ مربراً  كان  اليوم، 

اأر�شهم.

�شبان »�شانتياغو«  االإ ا�شتقر لهم احلال، بنى  اأن  ومنذ 

جزيرة  على  البدء  يف  بنوها  للبالد.  عا�شمة  لتكون 

اأفعُله،  ما  واأول  بها.  مير  الذي  النهر  و�شط  �شغرية 

مونيدا«:  »ال  لزيارة  الذهاب  هو  اإليها،  اأ�شل  عندما 

األيندي«.  »�شلفادور  فيه  ل  ُقتمِ الذي  اجلمهوري  الق�رش 

حرى،  اأمام الق�رش التاريخي، الذي اأ�شبح تاريخيًا باالأ

خري: »اإنني  يقوم متثاله املهيب، وعليه َمْرقوم قوله االأ

خرية، هذه، قالها  موؤمن بت�شيلي، وب�شعبها«. كلماته االأ

يف راديو ت�شيلي. واأطلق النار.

الق�رش، طوياًل. حويل جمهور �شامت  �شاحة  اأقف يف 

العاطفة  اأحب  ال  اأنا.  ومثلهم  البكاء.  حد  اإىل  ّثر  ومتاأ

دموعي،  اأمام  اأ�شمد  »غريبًا«.  اأكون  عندما  اجلّيا�شة 

اأخرى،  مرة  هنا،  اإىل  �شاأعود   : اأقول  واأنا  املرة،  هذه 

ا�شتعيد  للحظات،  عينيَّ  �ض  واأُْغممِ هذا  اأقول  وحدي. 

خاللها وقت الهجوم يف »دم�شق«. 

من  خر  االآ هو  �شار  الذي  الفندق  يقع  الق�رش  مقابل 
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ر ال�شحفيون  وَّ معامل »�شانتياغو«، الفندق الذي منه �شَ

الهجوم  وقائع  فيه،  يتكّد�شون  كانوا  الذين  جانب  االأ

اأدرك  وعندما  وحا�شيته.  »األيندي«  على  الرببري 

اأن يغادروا  اأهله،  »األيندي« م�شريه امُلفجع، طلب من 

كان  الوقت.  بع�ض  وحيداً  يظل  اأن  يريد  نه  الأ الق�رش، 

يلقيه  واأن  خري،  االأ ذاعّي  االإ خلطابه  ميّهد  اأن  يريد 

اأنه �شينت�رش بعد قليل. واإن كان  ب�شجاعة َمـْن يعرف 

هذا الــ»قليل« بعيداً. واأي اأهمية لزمن ال يحمل موقفًا 

خطابه  األقى  قتله،  يوم  يومها،  جديداً.  �شلوكًا  وال 

خرية على التمثال، والتي  ال�شهري، املحفورة كلماته االأ

كنت  الذين  الت�شيليني  عيون  يف  يرنُّ  �شداها  زال  ال 

اأراهم �شاهمني، وكاأنهم يقراأون الوقت.

�شلحة«، والدليل يحكي:   ن �شياأخذوننا اإىل »�شاحة االأ االآ

ندل�شي. بنى على  االأ العربي  اليمني.الق�رش  اإىل  اأنظروا 

متحف  اليوم  وهو  اأ�شبانيا.  يف  احلمراء  ق�رش  طراز 

اأنظروا حولكم. هل الحظتم    : للفنون . ويتابع الدليل 

؟ وي�شيف  �شانتياغو«  غياب منط معماري موحد يف 

هذا  و�شط  ذلك  الزائر  يالحظ  اأن  ال�شهل  من   : م�شمئزاً 

ويتابع  هنا«.  للعمارة  ال�شاخب  الع�شوائي  االمتزاج 

النظر،  اأفق  اليمني، يف  اأنظروا هناك، على    : بحما�ض 

�شتقالل  حمر هو اأول بيت ُبني بعد االإ البيت اجلميل االأ

عام 1810. وه اأجمل دار يف �شانتياغو، كلها«.

وبالفعل يبدو الق�رش عندما نقرتب منه : جمياًل، رائعًا، 

ويقطعني  ر.  اأُفكِّ الكولونيالية.  العمارة  منط  وعلى 

ن يف مركز املدينة.  �شوت الدليل من جديد : »نحن االآ

وكما راأيتم فاإن الب�شاطة والفقر هما ال�شائدان«. وبعد 

حلظة �شمت اأمام امل�شهد املحزن، يتابع : »على العك�ض 

من اأوروبا، هنا ي�شكن الب�شطاء وذوو الدخل املحدود 

يختبئون  بعيداً،  يذهبون  ثرياء  واالأ املدن.  مراكز  يف 

يحرِّ�شنا.  اأح�شه  منا«.  اأحد  يراهم  وال  ق�شورهم،  يف 

ن�شانية اأن حتقق  ولكن، كيف، وباأية و�شيلة، ميكن لالإ

امل�شاواة؟

لوان  االأ القلب، وكثري  »و�شط املدينة« فقري، قريب من 

كهذا،  م�شهد  من  ُف  �شيتاأفَّ الذي  اأنا  ل�شُت  والفقاعات. 

�شغرياً  ْعُت  َتَلوَّ الذي  اأنا  العينني،  مغم�ض  اأعرفه  اأكاد 

مبا هو اأ�شنع منه. اأنا، يف احلقيقة، يف مقامي. واأُطيل 

اأن  اأريد  جميعًا.  اجلهات  اإىل  اأ�شتدير  والنَظر.  التاأّمل 

اأ�شتمل بكل ما ميكن للعني اأن تر�شله اإىل القلب. اأحاول 

ن�شانية رغم افرتاقها  اأن اأُدرك كيف تتماثل اأقطاب االإ

باأن  احلظ  ي�شعفه  مل  الذي  الكائن  يح�ض  كيف  الكبري. 

ويريد  اأريد،  القدمي.  بوؤ�شه  من  يَتًخلَّ�ض 

اأ�شري  عنهم.  واأفرتق  اآخر.  �شيئًا  الدليل 

م�شاعري  يف  عديداً  ج�شدي،  يف  وحيداً 

وارتكا�شاتي.

يف »�شاحة اجليو�ض«) بالزا دي اآرما�ض(، 

الزاوية.  يف  خاتاًل  �شغرياً،  مقهى  اأجد 

القهوة  اأطلب  َوَجل.  على  فيه  اأجل�ض 

العابرين  تتاأمل  نف�شي  واأدع  باحلليب. 

بال  املكان  اأنحاء  يف  ن  وتتَمعَّ بحرية، 

قيود. املكان هو الوحيد الذي ي�شفُّ عن 

ملاذا  فيه.  تقيم  التي  الكائنات  خفايا 

خرى، اإذن؟  �شاليب االأ نلجاأ اإىل االأ

ال  النهار.  هذا  لطيف  »�شانتياغو«  جو 

واأت�شاءل  ُلَطفاء.  والنا�ض  حر،  وال  برد، 

حول  النقدية  ذاكرتنا  تتكّون  كيف   «  :

مكنة و�ُشّكانها«؟ و» كيف ننتقل من  االأ

مو�شع اإىل اآخر، ونحن، اأحيانًا، ال نغادر املكان«؟ ال 

ُنغادره باملعنى النف�شي، اأو املعريف، مع اأننا نبعد عنه 

اآالف الكيلو مرتات. 

�شعد  عندما  »دم�شق«،  يف  الذكرى:  وحتا�رشين 

»األيندي« اإىل قمة ال�شلطة، كنُت متحّم�شًا له، ومنحازاً 

ز  ُيفرمِ اآنذاك،  الدم�شقي،  الف�شاء  كان  حدود.  بال  اإليه 

اأحيانًا،  تبدو،  والتي  اجَلّيا�شة،  العواطف  هذه  مثل 

ت�شيلي.  اأرى  باأن  اأراه.  باأن  اأحلم  كنُت  مفهومة.  غري 

ر �شوى: » اإنها  ل، مل يبَق على ل�شاين كلما ُذكمِ وعندما ُقتمِ

اأن اأذهب بعيداً، ي�شحبنا  متطر فوق �شانتياغو«. وقبل 

ه�شبة  املدينة.  على  املطلة  اله�شبة  قمة  نحو  الدليل 

»�شاْن كري�ْشتوباْل«، قدي�ض الَرّحالة، حيث يقوم متثال 

العذراء حامية »�شانتياغو«، اأو كما يلفظونها حمليًا : 

»�شاْن جياكو«) ومعناها �شان جاك(.

اأمرُّ �رشيعًا على التمثال. فلي�ض ثمة ما يثري الده�شة فيه. 

عندما تكون قد راأيت متثال امل�شيح فوق اأعلى جبل يف 

»ريو دي جانريو«، ف�شيبدو هذا لعبة طفولية، �شديدة 

ال�شبعينيات  اأوا�شط  يف  »األيندي«.  اإىل  اأعود  الب�شاطة. 

�شينما  �شالة  على  اأتردد  وكنُت  »باري�ض«.  اإىل  جئت 

وحدها،  تعر�ض،  الالتيني،  احلي  قلب  يف  جتريبية 

الفيلم الذي �شّدين كثرياً : »اإنها متطر فوق �شانتياغو«. 

وكنُت  »المونيدا«.  على  بالهجوم  يتعّلق  الفيلم  كان 

ى  بالُروؤ متلوؤين  التي  البعيدة  للبالد  �شغفًا  اأ�شطرب 

حالم. واالأ
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كان »األيندي »قد ُقتل، وكنُت حزينًا لذلك وكاأنه اأبي. 

مثل  واإمنا،  فح�شب،  معه  ال  ومتعاطفًا  متحفِّزاً  كنُت 

جمياًل،  ن  االآ يبدو  الذي  العهد  ذلك  يف  غريي  كثريين 

كنُت  العامل.  يف  للقمع  املناه�شة  احلركات  كل  مع 

ماأخوذاً. مل يكن  والعالمات،  ال�شور  اأمام  اأقف طوياًل 

يخطر يل اأنني �شاأقف ذات يوم اأمام ق�رش»ال مونيدا«، 

نف�شه. اأقف طوياًل واأنا اأ�شتعيد واجهة ال�شينما العتيقة 

و�شورها املعلقة يف الفراغ.

»فاْلباريزو«  اإىل  باكراً،  �شباحًا  �شياأخذوننا،  اليوم، 

وهي اأ�شهر مدينة يف اجلنوب، قبل اأن نعود لن�شافر نحو 

اأق�شى ال�شمال، على حدود »البريو«. اأحب اأن يكون لدي 

عود اإىل »�شاحة اجليو�ض« )بالزا دي اآرما�ض(،  وقت الأ

العتيقة، حيث  »�شانتياغو«  قلب  واإىل »المونيدا«، يف 

مر  االأ اقت�شى  اإن  و�شاأخطف،  الف�شاء.  يلتهم  ال�شوء 

ذلك، هذا الوقت امُلَتَمّنى من قرارة الزمن.

»�شانتياغو«.  يف  النهار  هذا  قلياًل  غائم  اجلو  اأوه! 

وزاهية  منت�رشة،  زهار  االأ كثيفة.  ُخ�رْش  �شجار  االأ

ن، يف الربيع. �شهر نوفمرب هنا، هو  لوان: فنحن، االآ االأ

اأيار يف دم�شق. »ويف اأيار، كما كان اأبي يقول، يطلع 

اأ�شري  اإذن، يارجل.  ْع!  مَتتَّ حجار«.  االأ الع�شب من حتت 

زهار. اأخاطب نف�شي واأنا اأَتَلْخَلُخ بني العابرين واالأ

اأحيانًا،  �ُشْمر  الطول.  النا�ض يف »�شانتياغو« متو�شطو 

الهندي  بني  ملتب�ض  �شكل  لهم  بي�ض.  واأحيانًا 

البالد  اأن  ذلك  و�شبب  جداً.  قليلون  ال�شود  وروبي.  واالأ

قل ظاهريا(،  �شتيالء عليها مل تكن غنية )على االأ عند االإ

و�شحراوية يف معظمها. وهي لذلك مل ت�شتوجب َجْلب 

العبيد من اأفريقيا ال�شوداء اإليها، كما حدث، مثاًل، يف 

خ�ض ق�شب ال�شّكر،  كوبا، حيث الزراعة منت�رشة، وباالأ

لُب ذلك من يد عاملة تزداد با�شتمرار. وما يَتطَّ

�شكله  يف  وبخا�شة  للعبيد«،  التاريخي  وهذا»الغياب 

اآنذاك، هو الذي ي�رشح، رمبا،  املعمم الذي كان �شائداً 

املظهر امل�شاملمِ لدى اأهل الت�شيلي، اليوم. فامل�شتعمرون 

بجرمية  »اكتفوا«  وغريها(،  اأ�شبانيا،  )من  وائل  االأ

ومل  �شليني،  االأ البالد  �شكان  الهنود،  اإبادة  بادة،  االإ

العمل  اأجل  من  العبيد«  »جلب  جرمية  اإليها  ُي�شيفوا 

ر�ض اإال نادراً.  الق�رشي يف االأ

الذهب  ال�شهل.  الذهب  عن  الذهب.  عن  يبحثون  كانوا 

واأر�ض  البداية.  يف  الت�شيلي  عافوا  ولذا  املرمي. 

الثمينة  واملعادن  والنحا�ض  بالذهب  مليئة  الت�شيلي 

وهذه   . ر�ض  االأ ق�رشة  حتت  مدفونه  لكنها  خرى.  االأ

ثروة  م�شدر  اليوم  هي  النحا�ض،  وبخا�شة  املعادن، 

�شا�شية. لكن امُل�ْشـتولني يبحثون عّما ي�شهل  الت�شيلي االأ

ـفاد.  النَّ و�رشيع  زائاًل  كان  ولو  حتى  عليه،  اال�شتيالء 

يروا  مل  ومّلا  اأمامهم.  مة  مكوَّ املعادن  يريدون  كانوا 

اأماكن  فا�شتوطنوا  منهم،  الكثريين  اأمل  خاب  �شيئًا، 

اأُخرى. ومع ذلك بقي منهم ما يكفي ال�شتغالل البالد 

واأهلها. 

 الطريق اإىل »فاْلباريزو«

ْنديّز«  ر�ض املح�شور بني �شال�شل جبال »االآ �رشيط االأ

كم   4300 والبالغ  الهاديء،  املحيط  وبني  املقد�شة 

حتت  ما  اإىل  �شمااًل  »البريو«  من  واملمَتّد  الطول،  من 

»م�شيق ماجاّلن« جنوبًا، متجاوزاً »اأر�ض النار« اإىل 

القطب اجلنوبي، ذلك  القاع يف  ياب�شة من  اآخر قطعة 

اإنه  لها.  مثيل  ال  جاذبية  ذو  بلد  وهو  »ت�شيلي«.  هو 

اجلبل الذي ي�شافح املحيط ماداً اأْذُرعه اله�شابية له، 

ُيْغري  وكاأنه  اخلاّلبة،  �شحراءه  اأقدامه  حتت  وبا�شطًا 

ماء املحيط بالطلوع اإىل الغيم. املاء التي بال حدود. 

ئْت   قبل اأن نذهب اإىل اجلنوب اأمرُّ على النهرالذي اأُن�شمِ

الفروع  متعدد  �شغري  نهر  وهو  »�شانتياغو«.  حوله 

اإىل حد بعيد نهر »َبـَردى« يف »دم�شق«، وا�شمه  ي�شبه 

خرى، غوطة ال�شام.  »مابو�شو«. له غوطة ت�شبه، هي االأ

املاء،  قليل  اأهلّيًا،  يبدو  ال�شغريالذي  النهر  رى  الأ اأمرُّ 

قريبًا من القلب، وينق�شم اإىل َم�شاالت هي اأ�شبه ما تكون 

اأمل�ض.  وح�شاه  بي�شاء.  ه  ماوؤ ال�شحلة.  بالُنـَهرْيات 

وَجَريانه هاديء وم�شتدمي. لكاأنه ذاهب مُلـالقاة قلب 

ر�ض بعد اأن متّتع بال�شيالن فوق ج�شدها النبيل. االأ

ه�شاب  اله�شاب.  يف  نقع  �شانتياغو  نرتك  اأن  منذ 

ْنديْز  تتوارد نحو ال�رشيط ال�شهلّي وكاأنها ُر�ُشل جبال االآ

املختفية خلف الغمام. للطبيعة نظامها وحماذيرها. 

ن هي اأم الفنون. فبداًل من اأن تر�شل  وهذه التي اأراها االآ

اجلبل العظيم اإىل املاء والنا�ض مبا�رشة، تبعث اإليهما 

ولياأَْلفوا  عايل،  االأ على  ليتعّودوا  اله�شبة  تلو  اله�شبة 

تدريجيًا هذه العينة التي ال مثيل لها يف الكون، قبل 

بالثلوج  املكللة  نديز«  »االآ ُقَمم  نحو  يتجاوزوها  اأن 

والرباكني.

وربيني اإىل هذه  ويظل ال�شوؤال يحا�رشين: َمـْن اأتى باالأ

نحاء الق�شية والع�شية على الرتوي�ض وقد كانوا يف  االأ

قلب العامَل القدمي يرُب�شون؟ َمـن، �شوى �شهوة املغامرة 

ن؟ كت�شاف؟ لكن هذا، كله، كان تراجيديًا. واالآ واالإ
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مثل  اله�شاب  �شفائح  »فالباريزو«،  اإىل  الطريق  يف 

اأن�شال َم�ْشنونة، تتواىل بال حدود. لكاأن املحيط �شَقَلها 

عمداً على هذا ال�شكل قبل اأن ُيْلقي بها على وجه القاع . 

املحيط الذي ُي�َشّمى هادئًا.

ه�شاب بركانية قذَفْت بها املاء ذات يوم، وتدْحَرَجْت 

ر�ض،  متالحقة حتى اأ�شفل نقطة يف القطب اجلنوبي. االأ

اله�شاب  نحدار مثل املاء. بني  االإ َتْلحق  خرى،  االأُ هي 

انخفا�ض.  دون  يوجد  ال  العلوَّ  ن  الأ الوديان.  نكت�شف 

م�شدر  هو  اجل�شد،  يف  كما  ر�ض،  االأ يف  نخفا�ض  واالإ

نخفا�شات العظمى،  ب. وهنا، يف هذه االإ الرثوة واخَل�شْ

اأقول  واأكاد  وال�شجر،  والب�رش،  الرثّي،  املاء  ع  جتمَّ

اجلبال  قمـم  اأما  ُخ�شوبة.  اأ�شاًل  واجلمال  واجَلمال. 

»ثانوّي«  �شيء  اإىل  حتتاج  فال  ال�شماء  نحو  ال�شاعدة 

نها مكتفية بعلّوها حتى ولو كان قاحاًل. اأَولي�ض  كهذا، الأ

الب�رش كذلك، اأي�شًا؟

تَعبَّدوا. اجلبال  اأعايل  ويف  الهنود.  �َشكَن  الوديان  يف 

ن القمة العالية هي ال�شلَّم الذي يقرِّبهم من املقّد�ض.  الأ

ر�ض. اإنه بع�ض »ثمرها«،  واملقّد�ض الهندي قريب من االأ

كما يقولون. 

يف الوديان بنوا بيوتهم، وتكاثروا، وزرعوا، وعا�شوا. 

قمم  اإىل  بال�شعود  يحلمون  ظلوا  هذا  موقعهم  ومن 

الذات.  مع  املنعزل  للتحدُّث  الرب.  مع  للتكلِّم  اجلبال 

للقاء الطماأنينة التي مل يعرفوها بني النا�ض. ويف كل 

مرة يعودون، من رحلتهم هذه، هادئني وقد تخلَّ�شوا 

من  بها،  يحتقنوا  اأن  قبل  النف�شية«،  »نفاياتهم  من 

جديد، فيعاودون ال�شعود، مرة اأخرى.

بابلو نريودا

نريودا«  »بابلو  ال�شاعر  بيت  �شنزور  »فالباريزو«  يف 

احلائز على جائزة »نوبل« 1971.

جنوب  يف  بعيدة،  حدودية  مقاطعة  يف   ،1904 ولد 

يف  عامل  اأبوه  اجلنوبي.  القطب  من  بالقرب  الت�شيلي 

نيفتايل  »ريكادو   : احلقيقي  وا�شمه  احلديدية.  ال�شكك 

رّي�ض«، و َت�َشّمى اأي�شًا، بـ »فا�شواْلتو« ا�شم اأمه. وقد اأتخذ 

يف حياته اأكرث من ا�شم ) يذكرنا هذا بفرناندو بي�شوا 

الربتغايل(، ولكنه ا�شتهر فقط بـ»بابلو نريودا«. تعّرف 

»غابرييال  ال�شهرية:  الت�شيلية  ال�شاعرة  على  فتى  وهو 

عام  على»نوبل«  قبله  حازت  قد  وكانت  مي�شرتال«، 

�شكال معلمة له.  1945، وهي ُتَعدُّ ب�شكل من االأ

ا�شتهر بحبه للن�شاء. وعا�ض مع الكثريات، دون اأن يكون 

ي منهن. كان فقرياً، ولكنه مل يكن بائ�شًا وال  خمل�شًا الأ

معدمًا. عمل يف مهن كثرية، كان اآخرها �شفرياً لبالده 

يف باري�ض. تويف عام 1973.

ماأخوذاً بالوْديان واله�شاب ذات الروعة الالحمدودة، 

تتحدد  كيف  اأت�شاءل:  »فالباريزو«،  نحو  ن�شري  ونحن 

اله�شاب والوديان يف جاللها؟  ر�ض، وما هو دور  االأ

بينهما، ماذا يعني  الب�شيط  ال�شكلي  التناق�ض  وخارج 

ف�شاء  واأي  الكون؟  لعنا�رش  امل�شتمر  الالمتاثل  هذا 

ر�ض  االأ كانت  لو  العامل  ف�شاء  �شيكون  للعني  مرهق 

نحدار  االإ هذا   ، التَك�رشُّ هذا  اأيكون  فقط؟  منب�شطة 

الذي  اخلاّلق  التناق�ض  هذا  املتواليان،  وال�شعود 

هو،  العظمى،  ر�ض  االأ �شفائح  يف  بو�شوح  نح�شه 

اأنف�َشنا  عيوُننا  َتـْمالأ  بها  التي  ال�شعادة  وحده، م�شدر 

ختالف؟ ويف احلقيقة لي�ض اجَلمال �شوى  الوالهَة اإىل االإ

�شعور الده�شة العميق اإزاء مظاهر الكون ) والكائن جزء 

منها(.

ـنّية«. اأُريد اأن اأقول اإنها مبنية  »فاْلباريزو« مدينة َ»مَيَ

على �شاكلة املعلَّقات املدائنية يف اليمن. مدينة مبنية 

قدام  يف الريح. الَعنْي ترقى اإليها قبل العقل. وترتدد االأ

»اأع�شا�شها«  نحو  الهاديء  الزحف  تبداأ  اأن  قبل  كثرياً 

املعلقة يف الفراغ. يف فراغ ه�شاب الت�شيلي املنثورة 

اأغم�ض  واأنا  نف�شي،  اآمر  اأُْنُظْر!  كال�شاآم.  ر�ض  االأ فوق 

و»�شبام«،  »تعْز«،   : رائيًا  نف�شه،  الوقت  يف  عينّي، 

العالقة  ال�شود  »عدن«  مدائن  وبع�ض  و»كوكبان«، 

َبيات  اأع�شا�ض  اجلبال.  قمم  يف  العمالقة  ع�شا�ض  كاالأ

ر�ض  الهنود الذين هجروها، ذات يوم، ومل يبَق على االأ

ن! �شوى احُلطامات. اأي اإغراء اأراه، االآ

اأية مدينة هي هذه؟ تكاد ت�شبه اأي �شيء؟ اجلنة؟ وديان 

لرتقى  القاع  بطن  من  تخرج  ملّونة  واأبنية  وه�شاب 

اإىل قمم هي نف�شها جنائن كونية مرمية  ال�شماء.  اإىل 

للب�رش لي�شتاأن�شوا بها من اأجل اكت�شاف روح الكون بال 

توتر اأو �شغينة. ومع ذلك اأُبيد اأهلها ذات يوم. وا�شمها 

احلقيقي »فاْل بارا ئيزو« ) اأو وادي اجلنة(. يا�شالم.

�شفل  االأ املاء يف  اأرى  اأعلى قمة يف اجلبل.  اإىل  اأ�شعد 

بنية امللونة  باهتًا وبعيداً. ومن قاع الوادي َترَتاقى االأ

. اإىل القمة التي الفوق لها �شوى ال�شماء.  اإىل اأن ت�شل اإيلَّ

تالل  بتالل.  مملوءة  تالال  واأرى.  واأتطّلع.  اأ�شتدير. 

خف�ض منها ترتا�شف مثل  بنية االأ بنية التي تعلو االأ االأ

ركام اأ�شطوري يريد اأن يدفن كونًا عمالقًا وال يحالفه 

ارجتاجات  فوق  بهدوء  ت�شطع  ال�شم�ض  وحدها،  احلظ. 
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املحيط الذي ال يتململ وال يغ�شب مهما راح من الب�رش 

اأاّل  على  حري�ض  وهو  قلبه.  يف  َب�رَشُه  جاء.  ومهما 

ي�شمح للمتطفلني باأن يوؤذوهم كثرياً. ع�شى اأن ي�شتطيع 

ـَم ال؟ اأَومل يكن اإلهًا بالن�شبة للهنود  حتقيق ذلك. ولكن لمِ

الذين َقدَّ�شوه؟

اأت�شاءل، واأنا اأعرف اجلواب )اأحيانًا، املعرفة ال�شامتة 

ال تكفي. لكاأنها ميِّتـَة. احَلّي بحاجة اإىل �شوت( اأت�شاءل 

ابتداأوا  ومتى  هنا؟  اإىل  ولون  االأ الغزاة  و�شل  كيف   :

ال�شوؤال؟(.  يكفي  هل   ( ن؟  االآ اأراه  ما  جذور  باإن�شاء 

ثار.  االآ تراُكُم  هو  واإمنا  ال�شنني،  َتعاُقب  لي�ض  التاريخ 

وَمْن ال اأَثَر له لي�ض له تاريخ. فهمت.

فجاأة، ينق�شع الغمام عن اأعايل اله�شاب، وتاأخذ األوان 

بنف�شها  تزهو  اأن  تريد  وكاأنها  بال�شطوع  البنايات 

»فالباريزو«  بنايات  ال�شم�ض.  بنور  ت  امتالأ اأن  بعد 

اأعجوبة الت�شيلي احلقيقية. األوان واأ�شاطري متالأ ف�شاء 

مدينة  ت�شبه يف وجه من وجوهها  التي  املدينة  هذه 

ردنية. واإذا كانت »َعّمان« �شوداء، و�شهباء،  »َعّمان« االأ

لها  ُيقارن.  لويّن ال  َمـْنجم  فاإن هذه  واأحيانًا باللون، 

الف�شاء،  لكاأن  �شعاع.  واالإ اللون  من  واأحجام  اأ�شكال 

حتى  والنور.  باللون  اإاّل  وجوده  ي�شتقيم  ال  ف�شاءها، 

ال�شم�ض تبدو من عٍل وكاأنها اإحدى التزيينات اليومية 

لهذه املدينة التي بال نظري. وكل ذلك من اأجل اأن ي�شعر 

الزائر بال�شعادة : �شعادة األوان الطيف الالحمدودة.

غياب اللون بالدة. 

ر�ض  واالأ احلجر،  ي�شبه  الكائن  جتعل  حقيقية،  بالدة 

ما  هذا  نف�شه.  الكائن  هو  الكائن  �َشَكن  الرتاب.  ت�شبه 

القدمي  والعربي  »فالباريزو«.  يف  به  مقتنعًا  �رشُت 

لقرون طويلة،  الواحد  اللون  ذا  ال�َشعر  �َشَكن بيت  الذي 

ن  اأالأ  ( بال�شوء  �شعوره  وال  اللَّْويّن،  اإح�شا�شه  يتغرّي  مل 

اأََّل الُفروق لديه؟( عندما حَوْته  �شوء ال�شم�ض الباهر �شَ

اأْلواح احلجر والطني يف املدن الكثرية. لكاأنه ي�شتحي 

تكون  تكاد  بيوتنا  اللونية.  م�شاعره  عن  التعبري  من 

نان. مِحة، وهي هنا جمِ اأ�رشْ

وامل�شافات.  الق�شور  يف  البذخ  حاالت  نتجاَوْز  لمِ  

األوانها  اأنقَذْتها  »هام�شية«  مدينة  نتكلم هنا عن  اإننا 

اأحياء  األوان  اإىل حد بعيد  همال. واألوانها ت�شبه  من االإ

يف  اير�ض«  »بوين�ض  يف  البائ�شة  التاريخية  التانغو 

رجنتني. وهو ما يجعلنا نح�ض اأننا ن�شارك ال�شكان  االأ

بع�ض ما ي�شكنون : األوان بيوتهم.

َلوِّنوا بيوتكم قبل اأن ياأخذكم ال�شيل. �شيل الزمان الذي 

بي�ض. �شود عن االأ ال ُيفِّرق االأ

�شنزور  »فالباريزو«  يف  املركزية  اله�شبة  اأعلى  يف 

بيت ال�شاعر الت�شيلي ال�شهري، كما قيل من قبل، »بابلو 

نريودا«. منزل جميل م�شمم على هيئة باخرة عمالقة 

بطوابق ثالث. »بابلو نريودا« كان يحب البحر، ولكنه 

يخ�شى ال�شفر يف البواخر. ولذا بنى هذا البيت الباخرة، 

يف اأعلى قمة على املحيط الهاديء ليعي�ض فيه. وكان 

:»اأراأيتم!  �شحابه  الأ يقول  و»ينب�شط«،  ي�رشب،  عندما 

ميكن اأن ُن�شاب بُدوار البحر دون اأن نكون م�شطرين 

ي�شّم  متحفًا  اليوم  اأ�شبح  وقد  باخرة«.  يف  للركوب 

خملفات ال�شاعر واأغرا�شه واأثاثه.

اأمام البيت الباخرة اأقف طوياًل متاأماًل الف�شاء الرائع، 

به،  املحيطة  اله�شاب  واأعاىل  الهاديء،  واملحيط 

ر اأ�شماء نظائر »بي�شوا« واأحدها املدعو: »ريكادو  واأتذكَّ

حائز  خر،  االآ للربتغايل  رواية  نف�شه  وباال�شم  ري�ض«. 

جائزة نوبل : »�شاراماغو«، والتي تدور اأحداثها حول 

»ثنائية« »فريناْندو بي�شوا«.

وفمه  الهاديء،  املحيط  فوق  يرتبع  نريودا«  »بابلو 

يحب  كان  و�شعيد.  كبري  ب�شحك  بال�شحك.  ممتليء 

الف�شيلة  لهذه  ْدره  �شَ �رَشَحْت  ولقد  كثريا.  احلياة 

البوؤ�شاء والرعاة، عندما  �شاعرة  »غابرييال مي�شرتال« 

اأنه  بد  ال  جيداً.  الدر�ض  وحفظ  هاب«.  االإ »غ�ّض  كان 

ن، يف غمرة ال�شحك ال�شعيد، الن�شاء الكثريات  يتذّكر، االآ

اإىل  واحدة  من  وانتقل  اإخال�ض.  بال  ع�شقهّن  اللواتي 

ُمْفَعمًا بحب  قلبه  لقد كان  تاأنيب �شمري.  اأخرى دون 

ن�شانية ولي�ض فيه مكان للهفوات.  االإ

ب�شالم،  »اأُْرُقْد   : اجلميل  بيته  باحة  يف  اأُردد،  واأجدين 

ن  ْعَت بحياتَك، مَتتَّع االآ تَّ �شيدي بابلو نريودا. بعد اأن مَتَ

مبوتك«.

نكا« يف متحف »الآ

اليوم �شم�ض. »�شانتياغو« م�رشقة وهادئة. يوم م�رشق 

يف »�شانتياغو« ال يعادله يوم اآخر يف اأي مكان �شوى 

�شجار ت�شحك وكاأنها ن�شيت املجزرة.  يف »دم�شق«. االأ

والعابرون ي�شريون ببطء وكاأنهم خارجون من قّدا�ض. 

اأم�شي،  الَعنّي.  متالأ  ونظافتها  خالية،  ن�شف  ال�شوارع 

متحف  اإىل  طريقي  يف  اأنا  جديد.  من  واأم�شي  واأقف، 

ثار ما قبل الكولومبية. اآثار احُلَقب  ْنكا«. متحف االآ »االآ

ر�ض »كري�شتوف كولومب�ض«.  قبل اأن يطاأ هذه االأ

الفنية  ثار  االآ والتماثيل،  املعرو�شة  التحف  اأمام 
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حرتافات الدقيقة التي ال مثيل لها، نكت�شف  العالية، واالإ

بادة  كم كانت ح�شارتهم البائدة عظيمة. ندرك اأن االإ

ن�شانية، قبل اأن تكون »للمايا«. كانت لالإ

وباأ�شكال  خارقة  باألوان  امللّون  الفخار  من  متاثيل 

دقيقة للغاية، األوان جميلة وحيَّة ال زالت تثري ده�شتنا 

وحيواناتهم  وخيولهم  لهتم  الآ متاثيل  واإعجابنا. 

ن؟ لقد  اأية روعة معرو�شة لنا االآ وثقافتهم وفنونهم، 

وبالوجود.  بالنف�ض  الثقة  عميق  عظيمًا،  �شعبًا  كانوا 

يغرق  »غرب«  من  القادمني  اجَلَهَلة  الغزاة  ولكن 

تلك  من  لنا  يبَق  ومل  �شيء.  كل  روا  دمَّ الُظُلمات،  يف 

عتداد  اإال ُحطامها. ح�شارة كانت �شديدة االإ احل�شارة 

باعتقاداتها وبذاتها.

كانوا مي�شغون »القات«، اأو »الكوكا«، كما هي احلال 

ُلغودهم  اأمام  بالده�شة  ون�شعر  اليوم.  الَيَمن،  يف 

قبل  وكانوا  بالقات.  َح�ْشوها  �شدة  من  املنفوخة 

ينفخون  اأفواههم  اخل�رشاءيف  وراق  االأ َيْدح�شوا  اأن 

بًا منها. فقد كانت  عليها وهم يقدِّمونها لل�شم�ض، تَقرُّ

امل�شوَّهة  اجلماجم  ونلقى  معبوداتهم.  اإحدى  ال�شم�ض 

و�ض  ها« طلبًا للجمال، كما عند الفراعنة ذوي الروؤ »مَبطِّ

على واخللف. ونقف م�شدوهني اأمام  املتطاوالة اإىل االأ

راً. غَّ �ْض«، اأو »اأبو الهول« الفرعوين، م�شَ »ال�شفْنكمِ

اأنفي(.  اأُنوفهم العظيمة )مثل  عجاب هي  ومما يثري االإ

ـَتُعّب  لمِ ُخلمَِقْت  التي  العربية  ال�شحراء  اأهل  اأُنوف  مثل 

الهواء َعّبًا. وال بد اأن حياتهم يف ال�شحارى القا�شية، 

نديز، يجعلهم بحاجة دائمة اإىل  وفوق �شال�شل جبال االآ

متَّ�شع من الريح. كذلك نقف بعجب اأمام اآالت املو�شيقى 

البدائية، ولكن ال�شديدة الدقة التي كانوا ي�شتخدمونها. 

للعامل  ت�شّورهم  يف  متمّيزين  قوم  على  تدل  اآثار 

نظمة الكون. وللوجود، ويف احرتامهم الأ

�ْشتيْك«، »املايا«، �شعوب بادْت، اأو تكاد،  نكا«، »االآ »االآ

ومع ذلك، َخلََّفْت ح�شارة ال مثيل لها بالن�شبة مَلـْن هو 

ر »بيكا�شو«  ثَّ تاأ َكْم  اليوم،  التقدير. ونفهم،  يف مو�شع 

قنعة ذات  بهذه احل�شارة وبفنونها،عندما نرى اإىل االأ

تتجّلى  التي  الالحمدودة  والتعابري  الهائلة،  الب�شاطة 

على َق�َشمات متاثيلها.

تتفّجر  باحلياة  وحت�ض  بينهما،  وخط  وقو�ض،  ُثْقبان، 

اأمام عينيك املدهو�شتني. حت�ض بالغبطة تخرتق احلجر 

»املومياء«  اأخرياً،  و�شرنى،  اإليك.  لت�شل  املنحوت 

قبل   ( عام   8000 منذ  ومار�شوها  اأخرتعوها،  التي 

الفراعنة؟(

ولكن، ملاذا كانوا ي�شعلون النريان يف الغروب؟ وملاذا 

الظالم  الربية م�شاء، ويرى  اأبي عندما يعود من  كان 

الباديء يف ال�شحراء الفاح�شة الق�شوة، ي�شري ينادي، 

النار«؟ وكان  ا�شعلوا  النار.  : »ا�شعلوا  اأن ي�رشخ  يكاد 

انطفاأت  »فالن   : يقول  املوت،  ي�شف  اأن  يريد  عندما 

ال  حتى  الربية،  قوام  االأ على  للنار  �شحر  اأي  ناره«. 

نقول البدائية؟ واأي اأثر لها يف نفو�ض الذين يتحلقون 

حولها �شامتني؟ وال بد اأن الده�شة القوية التي اعرتت 

اأ�شفل  يف  امل�شهور  امل�شيق  �شاحب  »ماجاّلن«، 

األ�شنة  تر�شل  الغروب  يف  النريان  راأى  عندما  ر�ض،  االأ

لهبها العالية يف الف�شاء، حني َمرَّ بالقرب من القطب 

النار«.  ن ي�شّميها »اأر�ض  التي دفعته الأ اجلنوبي، هي 

ومل يكن يح�شب اأن الهنود هم الذين كانوا ي�شعلونها ) 

مثل اأبي( لغاية ذات طبيعة تقدي�شية. ولكن ما هي هذه 

الغاية؟ واإىل اأي زمن �شحيق ميكن اأن تقودنا؟ 

ت�شبق  التي  للفرتة  املخ�ش�ض  ال�شهري  املتحف  يف 

�رشح  اإىل  مدهو�شني  ن�شتمع  »كولومب�ض«،  و�شول 

الزرقاء  اخلرزة   ( زرق  االأ اخلرز  اأهمية  حول  الدليل 

حجر  وهو  الزويل«.  »البي�ْض  ال�شعبية(:  ثقافتنا  يف 

�شنع  ومنه  وللتجميل.  لل�شحر  القدم  منذ  ا�شتخدم 

ة، اأو  »اأخناتوْن« الفرعون التوحيدي ال�شهري، لنف�شه َلـبَّ

ل بُذروره.  ن بها. وكانت »كليوباترا« تتَكحَّ طوقًا، يَتَزيَّ

التي تنتجه، مع  البالد  اأهم  اليوم، من  الت�شيلي،  وتعد 

»اأفغان�شتان«.

»كان اليوم جمياًل ي�شبه اأيام دم�شق«.

ون�شاء  الزمن،  مرور  عن  غافل  و�شجر  وهدوء،  �شم�ض، 

ورحيم.  �شاطع  وال�شوء  الهَوْينى،  مي�شني  ممتلئات 

لكاأننا يف ربيع دم�شق، مع اأن الوقت الكوين هو اأواخر 

نوفمرب. واأجدين اأ�شري متبخرتاً، واأنا اأمتتم بكلمات. 

ال�شم�ض  ال�شم�ض.  ما يعطي الكون روحه احلقيقية هي 

تغدق  عندما  وهي  ب.  والغارمِ ق  ال�شارمِ بني  ُتَفرِّق  التي 

واأ�شري  عدم.  بال  الوجود  يغدو  العامَل  على  نورها 

الء حويل:  االآ ال�شري بهدوء متملِّيًا  اأتابع  واأنا ُ اأََتـَذْبذب، 

واأكاد  اأراها �شغرياً.  التي كنُت  الدم�شقية  الربيع  بثور 

املمتلئ  »�شانتياغو«  �شعادتي ترق�ض يف ف�شاء  اأرى 

بالنور.

الهجوم  ذكريات  ا�شتعيد  »�شانتياغو«  يف  وحدي، 

»األيندي«  كان  حيث  »المونيدا«،  ق�رش  على  الرببري 

اأن  اأدرك  عندما  اأنه  وُيذَكر  وم�شاعدوه.  وعائلته، 

�شاأغلق  »اخرجوا.   : لهم  قال  منها،  مفر  ال  »النهاية« 
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بواب واأحلق بكم«. واأغلق باب حياته بطلقة )ورمبا  االأ

اأن عماًل  النار(. ال يهّم. املهم  اأطلق  َمْن  اآخر  اأحد  كان 

ماأ�شاويا كهذا يف�شل ع�رشاً عن ع�رش. يخلق مفهومات 

جديدة، وُيلقي بغريها اإىل العدم. وال تعود احلياة كما 

كانت.

اأحب  بحياتي.  اليوم  اأنا  �شعيد  ذكرياتي،  �شقاء  رغم 

ال�شم�ض عندما تكون كرمية. واأمتلئ بنوع من الفي�ض، 

في�ض �شعادة غافية يف القلب، عندما اأحتقق من اأنني 

الزلُت حّيًا. اأريد اأن اأرى العامل، كله، بال ا�شتثناء. اأحب 

اأن اأ�شري ريحًا. 

يقوله  ماكان  اأتذّكر  الرائعة،  �شانتياغو  �شم�ض  حتت   

وي�شري  �شي«؟  مَنْ اأين ُ وغداً  هنا،  اليوم  »اأْم�َشْينا  اأبي: 

د قدمه ال�شوداء الكبرية، وقد اأْثَخنها احَلـفى، وكرثة  �شِّ مُيَ

ويتابع  «؟  م�شيتمِ اأر�شًا  »كم  اإياها:  �شائاًل  امل�شري، 

»نامي  يطمئنها:  اأن  يريد  وكاأنه  مبودة،  معها  حواره 

�شقاع كان يريد  اأي االأ اإىل  ن، وغداً �شوف َن�رْشي«.  االآ

دائمًا  يدفعه  م�شامه  ر�ض يف  لالأ واأي طعم  ي�شل؟  اأن 

اإىل املزيد من الرحيل؟ 

د  لكنه مل يكن بحاجة اإىل ذريعة ميتافيزيقية لكي يوؤكِّ

ر�ض  �رشورة ال�شفر. حكمته كانت ب�شيطة : »ال يفهم االأ

داً حتت  اإاّل َمْن مي�شيها«. يقول. يكرر القول. واأكون البمِ

اإبطه مثل جْرو �شغري.

»اأر�ض النار«

ذات  الت�شيلية،  ال�شحراء  اإىل  �شن�شافر  ال�شباح،  هذا 

ل  ُتطاومِ التي  »اآتاكاما«  �شحراء   : الكثرية  العجائب 

ْنديز« منذ بداياتها اإىل نهاياتها يف  �شال�شل جبال »االآ

ر�شي. القطب اجلنوبي للكوكب االأ

حديثًا،  واجليولوجيا،  البيئة  علماء  اأو�شح  وكما   

على  ر�شي«،  االأ »الكوكب   : عبارة  ا�شتعمال  ي�شتح�شن 

والياب�شة  ر�ض،  االأ مثل  القدمية،  »الدينية«  الت�شميات 

)تذكرًيا بالطوفان(، والقاع ) تذكرياً بال�شماء(، والكرة 

َنْت كم  ن االكت�شافات احلديثة بيَّ ر�شية، وغريها. الأ االأ

هو �شديد الو�شع والالحمدودية هذا»الكوزمو�ض«، اأوهذا 

ر�شي« اإال  ر�ض، اأق�شد »الكوكب االأ »الكون«. ولي�شت االأ

ذرة يف رماله. ويقولون اأننا ال ن�شتطيع حتى مقارنتها 

بذرة رمل اإذا ما اأخذنا يف اعتبارنا بع�ض ما يحتويه 

خامات.  مركب الكوزمو�ض الالمتناهي من كواكب و�شَ

ر�ض. لنُعْد اإىل االأ

وهي  للقارة.  الفقري  العمود  هي  نديز  االآ جبال 

القارة  من  اجلنوبي  اجلزء  بلدان  لكل  الو�شل  �شلة 

»اآال�شكا« يف  الدروب حتى  مريكية. وعرْبها ت�شعد  االأ

اأق�شى ال�شمال فوق  القطب ال�شمايل للكوكب. تبداأ من 

اأر�ض  حتى  املحيط  ماء  مطاولة  وتنحدر  »بوليفيا«، 

النار يف اجلنوب. 

احليَّة  الرباكني  ببوؤر  ومليئة  و�شاخمة  عالية  تبداأ 

ن  الأ الهندية.  املعتقدات  »املقتولة« ح�شب  اأو  وامليتة، 

اأقلَّ  اآخر  بركان  راأ�ض  يقطع  اأن  ميكن  »َفْحاًل«  بركانًا 

اإذا  وخا�شة  وارتفاعًا،  عنجهية  اأقل  اأي  منه،  ُفحولة 

نواء  كان جماوراً له. وهي تكون، يف البدء، متعددة االأ

وامل�شاهد والقمم، ولها �شفحات اأر�شية عجيبة تكاد 

اأن َتْقراأ عليها تاريخ الكوزمو�ض. و�شيئًا ف�شيئًا تَتطاَمْن 

ل، عند»كاْب دو  كلما اْنَحَدَرْت نحو اجلنوب حتى تتَحوَّ

هوْرْن«، اإىل ُفتاٍت جبلية متناثرة، وه�شاب متفرقة ال 

�شغرية  وُجُزر  باجَلمال،  مملوءة  كانت  واإن  لها  هيبة 

حمدودة، قبل اأن تغرق يف ماء املحيط. اأريد اأن اأقول 

ن التقاء املاء باملاء ال حدود له، واإن  »املحيطات«، الأ

كان البحارة ال�شياطني اأعطوا لكل بقعة من املاء فوق 

ر�شي اإ�شًما. �شطح الكوكب االأ

تعترب »اآتاكاما« ال�شحراء الت�شيلية من اأق�شى �شحارى 

الذي  العنيد،  »ماجاّلْن،«  وكان  ر�شي«.  االأ »الكوكب 

خدمة  يف  يعمل  ولكن  برتغايل،  بحار  �شل  االأ يف  هو 

مرباطورية اال�شبانية، اأول َمْن الحظ اأر�ض الت�شيلي  االأ

جتارة  اأجل  من  و�َشرْبها  اكت�شافها،  وقرر  العجيبة، 

البهارات التي كانت مطلوبة جداً يف ذلك الوقت. 

 وقد كان هو نف�شه يبحث عن َمْعرَب، اأو قناة اإت�شال، اأو 

مْنَفذ، اأو ممر بحري ي�شمح له بعبور القارة اجلديدة دون 

ر�ض. وعندما وجد  اأن يكون م�شطًرا للَدَوران حول االأ

قاده  امل�شيق  وهذا  �َشَلَكه.  جنوبًيا  م�شيقًا  بال�شدفة 

من »بحر الُظلمات« الذي اأرعب البحارة العرب عندما 

ا�شطراًبا،  واأقل  هدوًءا  اأكرث  جديد  اآخر  بحر  اإىل  راأوه، 

َي  �َشّماه : »املحيط امل�شامل«، اأو املحيط الهاديء. و�ُشمِّ

امل�شيق الذي اتخذه طريقًا بـ»م�شيق ماجاّلن«. 

ي�شعلون  الهنود  كان  امل�شيقّي  الطريق  طول  وعلى 

كمات، وتنعك�ض الُّلهابات املنطلقة من  النريان فوق االأ

ر�ض  النار على �شفحات املاء، فَظّن »ماجاّلن« اأن االأ

النار«. وما  التي تقذف نريانها، ف�شّماها: »اأر�ض  هي 

خرية الباقية من جبال  هي، يف احلقيقة، اإاّل الَنرْثات االأ

نقطة  اأق�شى  يف  املحيط  ماء  يبتلعها  اأن  قبل  نديز  االآ

ر�شّي. من جنوب الكوكب االأ
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 : باأمرين  �ض  يتلخَّ ن�شانية  االإ تاريخ  اأن  نرى  هكذا   

كت�شاف. التجارة واالإ

عالمات

ت�شفْت اأقدم مومياء يف العامل، تعود اإىل  يف الت�شيلي اُكمِ

حوايل 8000 �شنة قبل امليالد.

والغنية  العديدة  النحا�ض  مبناجم  البالد  ت�شتهر 

باملعادن، فيها اأكرب بركان يف العامل.

ر�ض. وعلى اأر�شها توجد اأعمق حفرة يف االأ

ْنديْز« توجد اأعلى بحرية واأ�شغرها  ويف اأعايل جبال »االآ

ر�شي، بالقرب من »البريو«. على �شطح الكوكب االأ

 60 طولها  ماليني.  �شتة  ت�شيلي«  دي  »�شانتياغو 

كيلومرتاً. وعر�شها 40كم. 

ها الفقرية، ومدن ال�شفيح، حتيط بها ومتتد اإىل  اأحياوؤ

ماالنهاية.

نهر  وهو  »مابو�شو«.  نهر  حول  املدينة  ئْت  اأُن�شمِ وقد 

ه َوْحلّي، اأحمر،  �شغري ي�شبه »َبَردى« يف »دم�شق«. ماوؤ

جارفًا  نديز«  »االآ جبال  من  ينحدر  اجلريان.  و�رشيع 

وهو  مالح.  واالأ املعادن  بنثار  الغنية  الرتبة  خملفات 

امللم�ض  وذاك  به،  اخلا�ض  الَّلْحمّي  اللون  يعطيه  ما 

الثخني. لكاأن ماءه خملوطة بال�شوكوالته.

وكهوف  العنب،  مزارع  تتمركز  »�شانتياغو«  حول 

وائل.  االأ امل�شتعمرون  اأن�شاأها  التي  العمالقة  اخلمور 

وهي اليوم حتتوي على اأ�شهر اخلمور واأعذبها. ومنها 

كهوف »دوْن ماْلكيوْر«، وكهوف »كون�شا اإْي توْر«.

»كالما«

نديز«  جمال الطبيعة املح�شورة بني »البا�شيفيك« و»االآ

ال يدع جمااًل لل�شك. و�شيذكرين الف�شاء املتخم بالروعة 

بغوطة دم�شق، كثرياً. بدم�شق و�شواحيها. وبخا�شة نور 

ال�شم�ض الت�شيلية ذات اللون الف�شي، ذلك النور الباهر 

للتو على رقرقات »بردى«.  انعك�ض  يبدو وكاأنه  الذي 

قمم  م�شهُد  بال�شعادة،  اخلارَق  ح�شا�َض  االإ ذلك  يوؤكد 

نديز« املكللة بالثلوج. واأ�شري اأمتّلى الف�شاء باأبهة  »االآ

وكاأنني اأفيق قبل الفجر حتت اأقدام »جبل ال�شيخ«.

ال�شمال  اأق�شى  اإىل  للذهاب  الطائرة  ناأخذ  اأن  قبل 

تطاول  العظمى  الكونية  ال�شحراء  حيث  الت�شيلّي، 

اآخر  اإىل  ال�شمال  اأق�شى  من  املتدرِّجة  اجلبال  �شال�شل 

نقطة يف جنوب الكون، �شنتغدى يف مطعم »ال فا�شيتا 

العنب،  كروم  من  بالقرب  امل�شتلقية(،  البقرة  اإي�شا«) 

وكهوف النبيذ، املتمركزة حول »�شانتياغو«.

يف ال�شحراء الَقحول هبطنا.

يف  هبطنا  اجلفاف،  ال�شديدة  الت�شيلية  ال�شحراء  يف 

اأُن�شيء ال�شتقبال عمال مناجم  مطار »كاالما«. مطار 

خرى يف اأعلى ال�شحراء. وعندما  النحا�ض واملعادن االأ

من  وىل  االأ الكلمات  تذكرت  وخرجنا  الطائرة  حطت 

املجيد«:  عبد  لــ»اإبراهيم  خرى«  االأ »البلدة  رواية 

»وفجاأة راأيت ال�شمت«. 

تلقي  عا�شقة  فتاة  مثل  للغروب  متيل  ال�شم�ض  كانت 

اجلبل.  هو  هذه  وحبيب  حبيبها.  كتف  على  براأ�شها 

اجلبل الذي يحيط بالقارة مثل اأفعى متد ذيلها اإىل ما 

ال نهاية. 

اأقــف 

ال اأتبع املا�شني. اأ�رشب املنظر كله مثل ماء عذب يدلقه 

الظامئ فوق قلبه، وال ُيروى. 

اأعايل  من  بالنزول  خذ  االآ الغروب  اأرى  طوياًل.  اأقف 

اأن  بعد  ال�شم�ض؟  تغرب  اأي�شًا  هنا   : اأت�شاءل  الكون. 

اإىل املغرب، نقع  ر�شي من امل�رشق  قطعنا الكوكب االأ

يف الغروب، اأي�شًا؟ ولكن اأين هي »العني احلمئة«؟ 

مي�شون، واأقف. 

ر�ض. اأريد اأن اآكل االأ

�رش تخيفني تفاهة  اأمام م�شهد الغروب ال�شحراوّي االآ

الوجود.

واأعرف اأن هذا هو مكاين.

حتى ال�شكون يغدو حركة

ال�شحراء  هذه  عجبًا.  تَروا  تعالوا  الت�شيلية!  ال�شحراء 

�رشة لي�شت من عجائب الدنيا، واإمنا هي من عجائب  االآ

الكون. �شوء، وزمرد، وياقوت. األوان �شحراوية خرافية 

تنقلها الريح اجلافة مثل َلَهب منثور.

تتَلّوى  ر�ض  االأ اليد.  متناول  يف  ال�شماء  بعيد.  فق  االأ

بغنج حتت اأ�شعة ال�شم�ض ال�شاكنة يف قبة الكون. الكائن 

خرى، واإمنا  هنا لي�ض يف معزل عن عنا�رش الكون االأ

املرمي،  احلجر  هذا  مثل  بنف�شه  يح�ض  منها.  هو جزء 

ولكن يف مكانه. عبقرية الوجود مل تعد الكلمات قادرة 

على التعبري عنها، واإمنا الب�رش الذي يرتئيها. 

الوقت ع�رشاً. الف�شاء ممتليء بال�شوء. وال�شوء يحمل 

�شارات. واأكاد اأت�شاءل: ماحاجة الكائن اإىل كل  اآالف االإ

هذا القدر من الروعة؟
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كون يغدو حركة حتى ال�شُ

غمام اأوروبا عّودنا على العتمة حتى يف النهار. وهنا 

البعد  اأو  ال�شوئّي.  البعد  للطبيعة:  اآخر  بعداً  نكت�شف 

»النورايّن« باملعنى ال�شويف الب�شيط. وهو �شيء خارق. 

ن النور ينبثق من القاع. يتفّرق بالمتييز يف الف�شاء.  الأ

اأنحاء املرئيات، كلها، بالت�شاوي وكاأنه موكل  ي�شمل 

فالت  لالإ قابل  غري  وجودها  ليغدو  هيئاتها  باإنارة 

منه. 

والزواحف  ال�شجر،  وذوائب  وال�شحراء،  اجلبل،  ثمة 

القدر  تتَلّقى  كلها  املعادن،  ونثار  والرتاب،  اقة،  الرَبّ

نف�شه من ال�شوء. وكل ح�شب م�شاحة كيانه، وحاجته. 

البعد  نن�شى  اخلرافية،  ال�شحراء  هذه  بداية  يف  هنا، 

نه يبهرنا على الفور من قوته، ومن  اجلمايل لل�شوء، الأ

�شدة ا�شتيعابه للب�رش. لكاأنه َيْلُقف الَعنْي قبل اأن حتط 

على املرئيات.

بعد  قرب اإىل ال�شم�ض، واالأ ُحَدْيبات اله�شاب العالية، االأ

وُتلقي  ال�شوء،  ح�شار  من  تفلت  وحدها  فق،  االأ من 

ر�ض. وللظالل مهمة تر�شيمية.  ببع�ض ظاللها على االأ

اإنها توحي للرائي مبدى العظمة التي تتمّتع بها هذه 

اله�شاب ال�شاعدة نحو الغيم. 

م : لتحل نعمة اهلل على ال�شحراء. واأ�شري اأمُتتمِ

 . للنوم  م�شطنعة  بنايات  مهجع.  مدينة  »كاالما« 

يوؤمها  الكون.  اأعايل  يف  �شمنت  االإ من  ملونه  اإقامات 

بالقرب  اأُن�شئت  قد  وهي  وامل�رشدون.  املناجم  عّمال 

من واحة �شغرية، القيمة لها يف هذا الف�شاء املحرتق 

من  اأ�شتات  قلياًل،  على  االأ يف  متامًا،  فوقها،  بالنور. 

العظمى،  ال�شحراء  هذه  يف  تاهت  التي  نديز  االآ جبال 

َطها املحيط. قبل اأن يلتقمِ

ما ي�شفع لهذا العدم اخلاّلق هو ال�شوء املفعم باحلياة. 

الطريق.  على  يدلُّك  وكاأنه  اأمامك،  يتحرك  تراه  �شوء 

اإنه نور الرب الذي  طريق اجلحيم الغارق يف اجَلمال. 

اأقرب  باأنه  للكائن  يوحي  �شوء  ال�شحراء.  على  بَّه  �شَ

احلا�رشين  من  اخل�شية  ولوال  على.  االأ اإىل  يكون  ما 

لَتكلَّم مع الغيب. وتكلَّم مع ذلك. ولكن هل لكالم القلب 

�شدى؟ واأي �شدى ميكنه اأن يقاوم مثل هذا اجَلالل؟؟ 

ْث قلياًل،  واأ�شري اأُثرثر مبتعة ح�شية، متوجهًا اإليه: »تَريَّ

فال�شوء قادم«.

عدة  قطرها  هائلة.  الت�شيلية  النحا�ض  مناجم 

طيلة  م�شتمر  فيها  العمل  اأي�شًا.  وعمقها  كيلومرتات، 

فيها  العمال  عدد  توقف.  بال  ال�شنة  اأيام  وكل  اليوم، 

 ،1971 عام  »األيندي«  اأممها  لوف.  االأُ بع�رشات  يقدر 

وكان ذلك اأحد اأ�شباب موته. 

نديز الت�شيلية هي اأحدث اجلبال على  �شال�شل جبال االآ

عنها  ان�شّق  اجليولوجيني(.  )ح�شب  ر�شي  االأ الكوكب 

 6000 طولها  عام.  مليون   620 حوايل  منذ  املحيط 

حوايل  طوله  منها  الت�شيلي  والق�شم  كيلومرت،  اآالف 

اآخر  اإىل  ال�شمال  اأق�شى  من  تنحدر  كيلومرت.   4300

وتعتربهذه  اجلنوبي.  القطب  يف  ر�ض  االأ من  نقطة 

مريكية و�ُشداها.  �شطورية حُْلـَمة القارةاالأ اجلبال االأ

من  ئات  املمِ هناك  بالرباكني.  مليئة  نديز«  »االآ جبال 

ما  ومنها  نا�شط،  هو  ما  منها  فيها.  الربكانية  الُبوؤر 

يعودوا  الرباكني مل  وعلماء  ُكمون.  ن يف حالة  االآ هو 

ن اأي بركان  ن، كلمة »بركان خامد«، الأ ي�شتعملون، االآ

ميكن اأن ي�شتيقظ يف اأي وقت.

التواطوؤ  يف  ميكن  لها  الالمثيل  ال�شحراء  هذه  �رش 

الهاديء«،  »املحيط  وبني  نديز«،  »االآ بني  املعقود 

بعاد، وهو لذلك  وال�شحراء، نف�شها. اإنه تواطوؤ ثالثّي االأ

دراكه. يقت�شي منا الكثري من التمّعن الإ

ال  الزواحف  حتى  ب�شدة.  قاحلة  قاحلة.  �شحراء  اإنها 

ها �شديد اجلفاف، اإىل درجة اأنك  ت�شكنها، اأو تكاد. َنْووؤ

الياب�شة.  الُرَقع  مثل  تغدو  املخاطية  باأغ�شيتك  حت�ض 

وكاأنها  جتفُّ  كلها،  خرى،  االأ ك  واأ�شياوؤ واأنفك،  فمك، 

ول�ش�شاعتها،  طويلة.  وملدة  هادئة،  نار  على  ْت  �شَ ُعرمِ

فاإن مناخها متباين وخمتلف ب�شكل كبري. 

اأو  »مرئية«،  اأحياء  بال  واحات،  بال  �شحراء  اإنها 

الوردية  اللقالق  �شوى  الَطرْي  من  ها  يوؤمُّ وال  زواحف. 

مْل  قامة  ال�َشرْي فيها واالإ اأيام من  )فالماْن روْز(. وبعد 

اأََر اإاّل ُثَعْيلمِبًا واحداً هزياًل جاء يبحث عن الُفتات الذي 

مواجهتنا  يف  يرب�ض  ظل  اجلميل«  »ثعلبي  َخـلَّْفناه. 

ومن  املكان.  نرتك  اأن  ال�شرب،  بفارغ  منتظراً  بهدوء، 

اأجله تركناه. 

عايل، �شاربًا يف الف�شاء  اأكرث من مرة، كنُت اأ�شعد االأ

جدوى.  دون  ماآل،  اأو  َزْول  عن  باحثًا  ب�رشي،  بحدة 

ال�شيء ميالأ ف�شاء هذه ال�شحراء العظمى �شوى الريح، 

والغبار الناعم، واجلفاف. 

باركها اهلل.

يف  »اآتاكاما«  و�شحراء  ت�شيلي  عن  طويل  ن�ض  من  مقطع   j

�شمالها. 
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حينما تركت ذلك البحر، 

بني  موجة  تقدمت 

ر�شيقة  كانت  اجلميع، 

�رشخات  رغم  خفيفة 

كن  اللواتي  خريات  االأ

مي�شكن بها من ف�شتانها 

بذراعي  تعلقت  الطايف، 

وهي  ب�شحبتي  وم�شت 

اأن  يف  اأرغب  مل  تقفز، 

نه كان يحز يف نف�شي ان  اأخجلها  اأقول لها �شيئا الأ

احلانقة  فالنظرات  ذلك  عن  ف�شال  رفيقاتها.  اأمام 

للكبريات �شلت حركتي. حينما و�شلنا القرية ف�رشت 

مر م�شتحيل، واأن احلياة يف املدينة لي�شت  اأن االأ لها 

�شذاجة موجة مل تغادر  �شذاجتها،  لها  كما ت�شورها 

البحر قط. نظرت اإيل جادة: »ال، كان قرارها  حم�شوما 

ال ميكنها اأن تعود« حاولت معها تارة بالرفق، وتارة 

الطفت،  �رشخت،  بكت،  بال�شخرية.  ثم  بالق�شوة، 

توعدت.ا�شطررت اأن األتم�ض منها العفو.

ويف اليوم املوايل بداأت معاناتي، كيف اأركب القطار 

من  والبولي�ض؟  وامل�شافرون  ال�شائق  يرانا  اأن  دون 

مواج  املوؤكد اأن القوانني ال تقول �شيئا ب�شدد تنقل االأ

هو  التحفظ  هذا  لكن  احلديدية،  ال�شكك  قطارات  عرب 

دليل على ال�رشامة التي �شيتم احلكم من خاللها على 

�شاعة  املحطة  اإىل  ح�رشت  طويل  تفكري  بعد  فعلنا. 

قبل انطالق القطار، و�شغلت مقعدي، وحينما مل يكن 

بامل�شافرين  اخلا�ض  املاء  خزان  اأفرغت  اأحد،  يراين 

و�شببت فيه �شديقتي.

يف  زوجني  اأطفال  اأعلن  حينما  ول  االأ العار�ض  الح 

اعرت�شت  عط�شهم.  عن  ب�شخب  املجاورة  املقاعد 

�شبيلهم ووعدتهم  مبرطبات ومب�رشوبات الليمونادا، 

اأخرى  امراأة  تقدمت  عندما  القبول  و�شك  على  كانوا 

نظرة  لكن  خرى  االأ هي  دعوتها  يف  رغبت  عط�شى. 

مرافقها منعتني. تناولت املراأة كاأ�شا من ورق، ودنت 

من اخلزان وفتحت ال�شنبور، وما كادت متالأ ن�شف 

�شديقتي  وبني  بينها  بوثبة  تدخلت  حتى  الكاأ�ض 

بينما  باندها�ض  املراأة  اإىل  نظرت  معرت�شا طريقها، 

طفال ليفتح اخلزان.  كنت اأقدم اعتذاراتي، عاد اأحد االأ

واأقفله بعنف. اأدنت املراأة الكاأ�ض اإىل �شفتيها:

- اآه، املاء مالح.

ردد الطفل ما قالته، قام عدد من امل�شافرين ونادى 

الزوج على ال�شائق:

- هذا ال�شخ�ض و�شع ملحا يف املاء.

نادى ال�شائق على املفت�ض: 

- اأاأنت اإذن من �شب مواد يف املاء؟

املفت�ض نادى على ال�رشطي املناوب:

- اأاأنت اإذن من �شب �شما يف املاء؟ 

ال�رشطي املناوب نادى على القائد:

- اأاأنت امل�شمم اإذن؟

وقادين  ال�رشطة،  اأفراد  من  ثالثة  على  القائد  نادى 

نظرات  مابني  منعزلة  عربة  اإىل  ال�رشطة  اأفراد 

اأنزلوين،  وىل  االأ املحطة  يف  امل�شافرين،  وهم�شات 

يكلمني  اأيام مل  ال�شجن، خالل  اإىل  �شحبوين  بفظاظة 

اأحد ماعدا خالل اال�شتنطاقات الطويلة، حينما كنت 

اأحكي ق�شتي مل يكن ي�شدقني اأحد، وال حتى ال�شجان 

الذي كان يهز راأ�شه قائال: »الق�شية خطرية، خطرية 

وخالل  طفال؟«  االأ ت�شميم  يف  ترغب  تكن  حقا.اأمل 

اإحدى امل�شاءات اأخدوين اأمام الوكيل العام 

- ق�شيتك �شعبة –ردد- �شاأ�شعك بني يدي قا�شي 

خري حاكموين.  اجلنايات، هكذا انق�شى العام ويف االأ

عقوبتي  كانت  فقد  �شحايا  ثمة  يكن  مل  اأنه  ومبا 

فيه  ا�شتعدت  يوم  اأتى  ق�شري  وقت  بعد  اإذ  خفيفة، 

حريتي.

 ا�شتدعاين مدير ال�شجن: 

نه مل تقع  ن حر . لقد كنت حمظوظا. الأ - جيد. اأنت االآ
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نك يف املرة  م�شائب، لكن ال تعد اإىل تكرار ما فعلت الأ

القادمة �شتوؤدي الثمن غاليا.

اإىل  بها  ينظر  التي  اجلدية  النظرة  بنف�ض  اإيل  ونظر 

القطار، وبعد  اأ�شتقل  الكل. يف ذلك امل�شاء ذاته كنت 

�شيارة  ركبت  مك�شيكو،  اإىل  و�شلت  قليلة  �شاعات 

باب   من  اقرتبت  وحينما  البيت،  اإىل  وتوجهت  اأجرة 

قلبي  يف  اأح�ش�شت  واأغنيات،  �شحكات  �شمعت  �شقتي 

ت�شفعنا  حني  املفاجاأة،  موجة  بدفقة  �شبيها  اأملا 

القلب: فقد كانت �شديقتي هناك  املفاجاأة يف عمق 

تغني وت�شحك مثلما هو احلال دائما.

- كيف عدت؟

مر يف غاية الب�شاطة.  يف القطار وبعدما تاأكد   - االأ

مر يتعلق فقط مباء مالح األقى بي يف  اأحدهم باأن االأ

القاطرة. كان �شفرا م�شطربا: بغتة �رشت خ�شلة �شعر 

ت�شاقطت مطرا خفيفا فوق  بي�شاء من بخار، وبغتة 

القاطرة غدوت نحيلة جدا، وفقدت قطرات كثرية.

املعتمة  املمرات  ذو  املنزل  حياتي،   َ غريَّ ح�شورها 

ثاث املغربة امتالأ بالهواء وال�شم�ض واخلرير  وقطع االأ

والظالل اخل�رشاء والزرقاء، �شعب متعدد و�شعيد من 

وكيف  املوجة  هي  موجات  كم  واأ�شداء.  فواني�ض 

اأن  بالزبد  مكللة  جبهة  اأو  �شدر  اأو  جلدار  ميكن 

اأمواج! حتى  اأو كا�رشة  اأو �شخرة  اإىل �شاطئ  يتحول 

والنفايات  للغبار  احلقرية  الزوايا  املهجورة،  الزوايا 

الم�شتها اأياديها اخلفيفة. الكل �رشع يبت�شم ويف كل 

�شنان البي�شاء تلتمع. كانت ال�شم�ض  مكنة كانت االأ االأ

تقتحم الغرف العتيقة بكل �رشور وتبقى ل�شاعات يف 

خرى، بل  البيت، يف حني تكون قد غادرت البيوت االأ

النجمات  راأتها  ليال  خالل  والبالد.  واملدينة  احلي 

وقت  يف  بيتي  من  متخفية  تخرج  وهي  امل�شتنكرة 

متاأخر. 

كان احلب لعبة، خلقا متاأبدا، كان كل �شيء �شاطئا 

عانقتها  اإن  دائما.  خفيفة  ب�رشا�شف  و�رشيرا  ورمال 

مثل  ت�شديقه  ميكن  ال  ب�شكل  ر�شيقة  تنت�شب  كانت 

النحافة  تلك  كانت  بغتة  ثم  مبلل،  اأ�شود  حور  �شاق 

�شحكات  زهو  يف  اأبي�ض،  ري�ض  من  دفقة  يف  تزهر 

كانت تهوي فوق راأ�شي وظهري وتغطيني بالبيا�ض. 

فق، حتى �رشت  اأو كانت متتد اأمامي ال نهائية مثل االأ

اأنا اأي�شا اأفقا و�شمتا. ممتلئة ومتعرجة كانت تلفني 

كان  ح�شورها  مكتنزة،  �شفاه  مثل  اأو  مو�شيقى  مثل 

م�شيا ورواحا من املداعبات وال�شخب، والقبل.

عني  طرفة  ويف  جزئيا  فيه  واأنغمر  ماءها  األج  كنت 

على، يف اأعلى درجات الدوار، معلقا  اأجد نف�شي يف االأ

واأ�شعر  حجر،  مثل  بعد  فيما  �شقط  الأ غام�ض،  ب�شكل 

بنف�شي مو�شوعا بلني يف مكان جاف مثل ري�شة. ال 

�شيء يقارن بالنوم مهدهدا يف تلك املياه، اإن مل تكن 

فباألف  �شوط خفيف جذل  األف  قرع  اال�شتفاقة حتت 

هجوم �شوف ين�شحب �شاحكا.

لكني اأبدا مل اأ�شل اإىل مركز وجودها،واأبدا مل اأالم�ض 

املوجات  عند  يوجد  ال  لرمبا  واملوت.  هات  االآ غ�شة 

قابلة  املراأة  يجعل  الذي  ال�رشي  املو�شع  هذا  مثل 

لالجنراح واملوت، ذلك الزر الكهربائي ال�شغري حيث 

كل �شيء يت�شل ويتقل�ض وينت�شب لكي يغمى عليه 

فيما بعد.

ح�شا�شية  مثل  موجات  يف  متتد  ح�شا�شيتها  كانت 

بل  متمركزة  موجات  فح�شب  تكن  مل  لكنها  الن�شاء، 

بعد  االأ نحو  مرة  كل  يف  متتد  املركز،  عن  ومنحرفة 

حتى تالم�ض كواكب اأخرى. اأن حتبها معناه اأن تتمدد 

يف ات�شاالت نائية، اأن ترجت مع جنوم بعيدة ال نرتاب 

منها. 

لكن مركزها ... ال، مل يكن لديها مركز بل فراغ �شبيه 

ع�شارات اإذ كان ميت�شني ويخنقني . بفراغ االإ

�رشار  االأ نتبادل  كنا  خر،  االآ جنب  الواحد  ممددين 

وتهوي  تتكوم  هي  وكانت  وال�شحكات،  والهم�شات 

�شائعات،  من  نبت  مثل  هنالك  وتنت�رش  �شدري  على 

تغني يف اأ�شماعي، حمارة تتبدى متوا�شعة و�شفافة، 

وكانت ت�شتلقي جنب قدمي مثل حيوان �شغري، ومثل 

اأنني  لدرجة  ال�شفاء  �شديدة  كانت  فقد  وديعة.  مياه 

الليايل  اأفكارها. يف بع�ض  اأقراأ كل  اأن  اأ�شتطيع  كنت 

كان يتغطى جلدها بوم�شات ف�شفورية وكان يتحول 

بالنار.  ليلة مو�شومة  لقطعة  اإىل معانقة  لها  عناقي 

لكنها كانت ت�شري حالكة ومرة اأي�شا. ويف �شاعات ال 

اأناتها  متوقعة كانت جتاأر وتتاأوه، وتتلوى، وكانت 

البحرية  الريح  اإليها  ت�شتمع  وحني  اجلريان،  توقظ 

فوق  عال  ب�شوت  تهذي  اأو  البيت  باب  تك�شط  وهي 

ال�شطوح. 

البيت،  اأثاث  فتك�رش  تغيظها،  الغائمة  يام  االأ كانت 
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وبزبد  بال�شتائم  تك�شوين  نابية،  بعبارات  وتتلفظ 

تب�شق  كانت  اخل�رشة،  اإىل  مائل  اللون،  رمادي 

ميان وتتكهن. وم�شدودة اإىل القمر،  وتبكي وحتلف االأ

اإىل النجوم، اإىل تاأثري نور عوامل اأخرى تغري مزاجها 

و�شحنتها ب�شكل يبدو يل رائعا، لكنها كانت حا�شمة 

البيت  ُت  فمالأ عزلتها  ت�شكو  بداأت  البحر.  مد  مثل 

�شغرية،  �رشاعية  مبراكب  ته  مالأ وقواقع،  حمارات 

املراكب  تلك  مع  غ�شبها)  اأيام  يف  تغرقها  كانت 

خرى التي تنبثق من جبهتي معباأة بال�شور، وتغرق  االأ

كنوز  من  كم  اللطيفة(.  اأو  ال�شارية  اإع�شاراتها  يف 

تكفيها  تكن  لكن مل  الوقت!  ذلك  �شغرية �شاعت يف 

لزاما  كان  ال�شامت.  املحارات  غناء  وال  مراكبي 

واأعرتف  �شماك  لالأ م�شتوطنة  البيت  اأقيم يف  اأن  علي 

اأنني كنت اأراها، لي�ض دون اأن تثري غريتي، ت�شبح يف 

�شاقيها  بني  وتنام  نهديها  تداعب  �شديقتي،  ح�شن 

وتزين �شعرها بومي�ض بروق ملونة وخفيفة.

�شماك كان بع�شها بوجه خا�ض   من بني كل تلك االأ

اأ�شماك ذوات  اأحوا�ض �شغرية،  كريها و�رش�شا، منور 

ل�شت  ذابحة،  م�شقوقة  واأفواه  و�شا�شعة،  ثابتة  عيون 

معها،  تلهو  اأن  ل�شديقتي  يحلو  كان  زيغ  ي  الأ اأدري 

جتاهل  اأنا  اأوثر  تف�شيال  حياء  دون  جتاهها  مربزة 

�شحبة  �شجينة  طويلة  �شاعات  مت�شي  كانت  داللته. 

اأحتمل  اأعد  مل  ما  يوم  ويف  املرعبة،  الكائنات  تلك 

منها اأكرث. كانت ر�شيقة وطيفية، تنفلت من بني يدي 

اأر�شا،  تطرحني  حتى  وت�رشبني  ت�شحك  هي  بينما 

اأن  و�شك  على  كنت  وحينما  تخنقني،  اأنها  اأح�ش�شت 

و�شعتني  احلرجة،  اللحظة  بلغت  وقد  الروح  اأ�شلم 

بنعومة على ال�شط، ثم بداأت تقبلني وهي تقول اأ�شياء 

ال اأفهمها. اأح�ش�شت نف�شي موهنا جدا، مرهقا ومهانا، 

املوت  عن  حتدثني  وكانت  عذبا،  �شوتها  كان  فقد 

املمتع للغرقى، وحينما عدت اإىل نف�شي بداأت اأخاف 

منها، بل اإين �رشت اأكرهها.

معا�رشة  يف  ف�رشعت  لديها،  مهملة  اأ�شيائي  كانت 

التقيت  وعزيزة،  قدمية  عالقات  وجددت  �شدقاء،  االأ

�شديقة من زمن ال�شباب، وبعدما ا�شتحلفتها اأن حتفظ 

ال�رش، حكيت لها عن حياتي �شحبة املوجة. ال �شيء 

يهز م�شاعر الن�شاء اأكرث من احتمال اإنقاذ رجل، اإذ اأن 

منقذتي ا�شتعملت كل فنونها، لكن ما الذي ت�شتطيعه 

ج�شاد يف  رواح واالأ االأ امراأة متتلك عددا حمدودا من 

مواجهة �شديقتي املتغرية اأبدا، واملماثلة لذاتها اأبدا 

وغدت  ال�شتاء،  اأتى  وملا  املتوا�شلة؟  حتوالتها  يف 

ال�شماء داكنة، وهوى ال�شباب على املدينة، وت�شاقط 

خالل  ت�رشخ  �شديقتي  كانت  �شقيعيا،  رذاذا  املطر 

كل الليايل، واأثناء النهار كانت تنعزل هادئة وحزينة 

يف  تتاأفف  عجوز  مثل  واحدا  مقطعا  تغمغم  وهي 

زاوية ما.

اأن ترتع�ض الليل  غدت باردة، كان النوم معها يعني 

كله، واأن ت�شعر كيف يتجمد �شيئا ف�شيئا الدم والعظام 

كنت  ومكفهرة،  ومنيعة  عميقة  اأ�شبحت  فكار،  واالأ

تغدو  مرة  كل  يف  غياباتي  وكانت  با�شتمرار  اأخرج 

طويال،  تزعق  زاويتها  يف  كانت  هي  امتدادا.  اأكرث 

ول�شانها  احلادة  باأ�شنانها  اجلدران  تق�شم  كانت 

م�شهدة  الليايل  مت�شي  كانت  �شوار.  االأ كال،وتهدم  االأ

وهي توجه اإيل اللوم، كنت اأرى الكوابي�ض، واأهذي مع 

وباأن  بالقطب  واأحلم  احلارقة  ال�شطاآن  ومع  ال�شم�ض 

�شماوات  حتت  مبحرا  الثلج،  من  كبرية  قطعة  اأ�شري 

ت�شب  كانت  ال�شهور،  مثل  مديدة  ليال  يف  �شوداء 

البيت  فتمالأ  ت�شحك،  وهي  ولعناتها  �شتائمها  علي 

من  الوحو�ض  تنادي  كانت  �شباح،  واالأ بالقهقهات 

ب�شحنات  عماق، عميان �رشيعون وغالظ. ومعباأة  االأ

كهربائية كانت تفحم كل ما تلم�شه، وتف�شد باحلام�ض 

العذبتان حباال  ذراعاها  لقد غذت  به.  ما حتتك  كل 

اإىل  واملائل  اللني  ج�شدها  و�شار  تخنقني،  خ�شنة 

االخ�رشار �شوطا ال يرحم، يجلد ويجلد. هربت. كانت 

�شماك الرهيبة ت�شحك �شحكات �رش�شة. االأ

العالية  ال�شنوبر  اأ�شجار  بني  ما  اجلبال،  يف  وبعيدا 

الوهدات تنف�شت هواء باردا وناعما ي�شبه فكر التحرر، 

العزم، كان اجلو  بعد ان�رشام �شهر عدت، كنت ثابت 

قرب  املدخنة  مرمر  فوق  عرثت  اأين  حد  الربد  �شديد 

النار املطفاأة متثاال من الثلج، مل يرث م�شاعري جماله 

الكتان، وخرجت  الكريه، و�شعته يف كي�ض كبري من 

اأحد  ال�شارع بالنائمة حممولة على ظهري، ويف  اإىل 

مطاعم ال�شواحي بعتها ل�شاحب حانة من اأ�شدقائي،  

وو�شعها  �شغرية،  قطعا  تفتيتها  يف  مبا�رشة  �رشع 

بعناية يف براميل حيث يتم تربيد الزجاجات.
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ويتغذى  يغذيها  دخلها،  حياتها،  يف  رجل  هناك  كان   

عليها. حدثته عن ال�شحر، عن الغمو�ض الذي تعرفه. لكنه، 

الذي جعلها  ال�شبب  هو  ذلك  اأن  قالت  ي�شدقها.  جودا، مل 

جتل�ض على التاتامي رافعة قدمها فوق اأر�شية �شقته، يف 

منت�شف الغرفة.

اإليها، كاملنوم  اأن ينظر   كان يتحدث بعذوبة، لكن دون 

مغناطي�شيا. طبخ طعام الع�شاء بينما تغرب ال�شم�ض على 

التاتامي.  على  ياأكالن  وهما  وحتدثا  فران�شي�شكو،  �شان 

حتدثا و�رشبا، هي حتدثت عن ال�شحر وهو حتدث عن عمله. 

اليابانية.  الطريقة  على  الكانون،  على  اأعده  طعاما  اأكال 

اإي�شي، ني�شي، �شن�شي،  »اأنا من جيل ني�شي،« قال. »هناك 

قدمون.  االأ هم  اإي�شي  اأمريكا.  يف  اأجيال  هوؤالء  يون�شي. 

يح�شي  الذي  الوحيد  ال�شعب  نحن  ني�شي.  اإىل  اأنتمي  اأنا 

اإياتيكو،  من  املنحدرة  قبيلتها،  تذكرت  قال:   جيال،«  االأ

ر�ض، امراأة القمح. كان هناك اأربع قبائل قمح، ثم  امراأة االأ

قبيلتها. »اأنا من جيل ال�شنديان،« قالت. »اخلام�ض. عمي، 

يف  �شاعدها  البداية.  يف  اإياتيكو  �شاعد  ال�شنديان،  رجل 

و�شع النظام، القوانني. الطريقة التي �شيعي�ض بها النا�ض. 

قبيلة  �شيخ  اأول  حرب.،  كابنت  اأول  كان  �شيكونون.  كيف 

باخلارج. بداأنا نح�شب العدد منذ الزمن الذي اأتى فيه النا�ض 

اإىل هنا من العامل ال�شابق، متاما مثلك.«

خلع  الزجاج،  على  ال�شباب  وتكّثف  امل�شاء،  عّم  عندما   

على  الفرا�ض  اإىل  واأخذها  دمية  وكاأنها  مالب�شها  عنها 

التاتامي حيث تناوال ع�شاءيهما من قبل. حّول املائدة اإىل 

فرا�ض. و�شعها عليه. دخلها، ببطء، متحكما يف التوقيت، 

�شاجعها، وجهه بعيدا عنها، مركزا على جهده هو لي�شبع 

�شيئا غري منطوق بداخله، �شيئا بعيدا جدا وعميقا ال يقر 

به وال برفة عني، وال حتى بنظرة يف اجتاهها، �شاجعها 

كدمية، ثم �شكن بجانبها، وخلد اإىل النوم.

 عندئذ نظرت اإليه. ج�شده ال�شغري. جلده البني ينب�شط بينما 

ترتخي الع�شالت. يرتخي قدر ما ت�شتطيع تلك الع�شالت. 

واأخذت تنظر اإىل ملعان جلده، لفرتة طويلة.

 ت�شاءلت وهي تراقبه نائم بعمق يف مكانه بعيدا جدا عنها 

ملاذا  منه،  قريبة  تكون  عندما  اجلرح.  يف  فقط  تفكر  مل 

وواثقة.  متوا�شلة  جيدة.  كانت  للجن�ض  ممار�شته  تبكي. 

املرتبة.  �شقته  مثل  ما.  ب�شكل  نظيفة  حرة،  مرتبكة.  غري 

مثل طعامه النظيف. كان جيدا، ورغم اأن ج�شدها جتاوب 

اأي مكان عا�شته.  اأنه ظل بعيدا عنها، بعيدا عن  اإال  معه، 

امل�شاجعة  واأثناء  مت�شها،  مل  مغلقة،  اأو  مفتوحة  عيناه، 

فقط  اإليها،  موجها  احلقيقة  يف  �شيء  وال  بالقليل،  نطق 

لفاظ املعتادة التي تعلمها عن ظهر قلب ليقولها وهو  االأ

اإىل  واأخذتها يقظتها  ا�شتدار ونام  انتهى  ينتهي. وعندما 

باأدب. بنعومة. وبكت. مل تدر ماذا تفهم من ذلك.  بيتها. 

اأن  رف�ض  �شتيفن،  مثل  املنعزل.  وثوقه  رغبته.  ثقته.  من 

يجعلها حقيقية.

و�شتيفن  هو  كالهما  رمبا  روحا.  رجال-  كان  رمبا   

كانا رجلني- روحني. رمبا كانا يف حياتها مثلما كان 

خرون يف اأحالمها. رجال ي�شعرون باأهميتهم. مثقلون.  االآ

ي�شريون اىل اأو بعيدا. من نوم اىل نوم، من طيف اىل ظل، 

من حاجة اىل حاجة. هناك يف النهري الذي يجري بطول 

جوادالوب تعلمت اأن حتفر تربة �شفراء عدمية النفع وت�شكل 

منها قدورا لتاأكل منها ال�شم�ض. تلف احلبال، ت�شم الرائحة 

ر�ض، �شنعت اأ�شكاال من الطني واإلينا بجانبها  احللوة لالأ

العالية.  النهري  جدران  �شنعته  الذي  املمتد  الظل  حتت 

املكان  �شكلته. وحيدة يف  بنعومة،  الرتاب.  حفرا، جمعت 

خائفة.  وكانت  مبفردها  كانت  قليلة،  اأطيافا  اأوى  الذي 

ال�شم�ض خرجت وعادت،  الريح يف �شباح غزلته  ممتطية 

الليل، حني يكون  خري من  االأ الهزيع  متعجبة. ويف عتمة 

على  تبحلق  عيناها  ت�شتلقي،  نومهم،  عمق  يف  طفال  االأ
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اأمله. جودا، �شتقول، وتخترب  ات�شاعها يف الظالل، تتلم�ض 

الكلمة على ل�شانها. يو�شوري. رجل ني�شي. و�شتفرك راحة 

يدها على طرف البطانية ال�شاتان، ثم تتمدد يف ظالل تلك 

الليلة ال�شمالية، وجتذب عقلها اإىل النوم. 

 وحلم. اأنها مت�شي يف طرقات يف متحف. حيث مل يتعرف 

عليها اأحد، ال اأحد انتبه اإليها. مت�شي يف ممرات النهائية، 

الرخام يلمع، والورق الذهب م�شّذب، قاعات يقطعها ب�رش، 

باأعينهم،  عيناها  التقت  ما  اإذا  عنها  تبتعد  مظللة  وجوه 

النظر  اإليها،  اال�شتدارة  من  بدال  احلائط  اإىل  ي�شتديرون 

قادرة  غري  القاعات،  هذه  يف  تهيم  كانت  يتها.  روؤ اإليها، 

على اإيجاد طريقها للخروج. ال الطريق الذي اأتت منه، وال 

تت�شاعد  �شامتة  و�رشخة  للخروج،  يوؤدي  الذي  الطريق 

تلك  يف  اأبدا  ت�شدر  ال  لكنها  تت�شاعد  ما  دائما  بداخلها، 

القاعات ال�شامتة الرخامية. ال اأحد يخاطبها هناك.

 يف اأحالمها تدخل اأحيانا اإىل غرفة مزدحمة، جتل�ض مع 

النا�ض وتنتظر املتحدث، الفيلم، اأيا كان ما يعر�ض هناك 

ر�شاد. وجتد نف�شها غري قادرة على املكوث،  للت�شلية اأو لالإ

اأن تهدئ من روع ال�شوت  اإىل تلم�ض طريقها،  يف حاجة 

هنا.  ل�شت  هنا،  ل�شت  اأنت  بداخلها،  ويعلو  يعلو  الذي 

جدران  ظهرت  حيث  املمرات  يف  جمددا  لتم�شي  وتخرج 

حمل املخرج الذي كان، حيث الدرجات التي كانت هابطة 

ن �شاعدة، حيث بحثت عن �شخ�ض مل جتده.  االآ اأ�شبحت 

ثم ت�شتيقظ، واعية فقط بالرعب البارد الذي يلف معدتها، 

رع�شة عروقها والدم يحاول اأن يجد طريقه يف �رشايينها. 

يف  نافذتها  خارج  انت�شبت  �شجرة  مثل  تتفرع  �رشايني 

خر، املكان الذي تركته. ذلك املكان االآ

حالم راأت اأمها، مت�شي يف املمر بالقرب من   يف اأحد هذه االأ

احلائط. اآجن�ض وبن كانا معها. كانوا يتحدثون وي�شحكون 

وهم ي�رشعون اخلطو. اإيفاين حاولت اأن تعرب املمر اأمامهم، 

ي�شريون  كلهم  وكانوا  النا�ض  من  كثري  هناك  كان  لكن 

اإيفاين.  اجتاه  يف  تنظر  مل  لكنها  اأمها،  نادت  باجتاهها. 

باجتاهها  �شريهم  تابعوا  لكنهم  بن،  نادت  اآجن�ض،  نادت 

نظرت  التفتت،  اأمامها.  مروا  ثم  اإليها.  ينظروا  اأن  دون 

اإليهم، حاولت اأن تلحق بهم لكنهم اختفوا كما لو مل يكونوا 

تنهمر  والدموع  ا�شتيقظت،  ثم  طالق.  االإ على  موجودين 

اأحد يعرف ا�شمي، فكرت. ونه�شت يف تلك  من عينيها. ال 

ال�شاعة املبكرة حيث ال�شوء بارد و�شبابي لتدخل مطبخا 

اأوان  اإىل  لتنظر  �شقة مل متيزها،  داخل  لتتجول  تعرفه،  مل 

مراآة  يف  طويال  لتحدق  تعرفها،  مل  و�شور  فخار  واأكواب، 

احلمام حتت �شوء قا�ض متق�شف، وجه مل تتعرف عليه.

 مالحظات املعالج. 26 يوليو, 1976 

من  م�شنوع  ما.  مكان  يف  �شخم  مبنى  يف  »اأنا  حلم: 

الرخام. اأظن اأنه متحف. يوجد العديد من القاعات و�شتى 

اأنا  للخروج.  طريقي  اأجد  اأن  اأ�شتطيع  ال  الب�رش.  اأنواع 

توهانا  اأزداد  لكني  من،  اأعرف  ال  ما،  �شخ�ض  عن  اأبحث 

نحوي  تاأتي  النا�ض  اأ�شري  واأنا  اأجدهم.  اأن  اأ�شتطيع  وال 

حتى  احلائط  ناحية  ي�شتديرون  عني.  بعيدا  ت�شتدير  ثم 

اآتية  اأمي  اأرى  ن  االآ غرباء.  كلهم  اإيّل.  للنظر  ي�شطرون  ال 

خرى  االأ الناحية  وي�شريون  طفال  االأ ب�شحبة  هي  نحوي. 

اأن اجلميع ي�شري يف اجتاه  من هذه الردهة الكبرية. يبدو 

واحد اإال اأنا. اأنادي اأمي وبن واآجن�ض، لكنهم ال يت�رشفون 

يف  �شريهم،  يتابعون  فقط  راأوين.  اأو  �شمعوين  وكاأنهم 

االجتاه املعاك�ض يل، يتحدثون وينظرون اىل ما حولهم. 

ينظرون حولهم لكنهم ال يرونني رغم اأنني األوح لهم كي 

األفت انتباههم اإيّل. يتابعون ال�شري وميرون من اأمامي واأنا 

اأحاول اأن اأ�شتدير واأتبعهم ولكن واأنا اأ�شتدير ال اأ�شتطيع اأن 

اأراهم يف اأي مكان. كما لو اأنهم اختفوا متاما.«

املعالج: »كوين النا�س«

املتحف.  قاعة  ن�شري يف  النا�ض. نحن  اأنا  »اأوكي.  اإيفاين: 

تقريبا.  املوعد  ما، وقد حان  اىل مكان  نحن يف طريقنا 

هناك حما�رشة هامة وجولة باملكان، وال نريد اأن نفوتها. 

هناك تلك املراأة التي ت�شري يف االجتاه اخلاطئ، لكننا ال 

االجتاه.  نف�ض  ذاهبة يف  لي�شت  انتباه. هي  اأدنى  نعريها 

البع�ض منا يخرج عن طريقنا كي يتحا�شاها، وهذا يبطئ 

�شرينا. ال يعجبنا ذلك، لكننا لن ندعها تعرقل هدفنا. نحن 

لدينا �شيء هام نفعله وهي لي�شت اآتية معنا. ال نعلم من 

هي، فقط هي ت�شري يف االجتاه اخلاطئ.«

املعالج: »كوين بن.«

اإيفاين:  »اأوكي. اأنا بن اآتن�شيو. عمري اثنا ع�رش عاما. جدتي 

اإنه  املتحف.  يف  عر�ض  مل�شاهدة  واأختي  اأنا  ت�شطحبني 

نراه. نحن م�رشعون حتى  اأن  وتريدنا  عر�ض خم�شو�ض 

الوقت  وطوال  �شن�شاهد.  عما  تخربنا  وجدتي  نتاأخر،  ال 

اأ�شعر باالثارة  حتثنا على اال�رشاع حتى ال يفوتنا �شيء. 

ب�شبب العر�ض الذي ظلت جدتي حتدثنا عنه لفرتة طويلة. 

كان الدخول �شعبا، ويجب اأن من�شي م�شافة طويلة حتى 

ن�شل اىل املكان الذي يقدم فيه العر�ض. اأمتنى لو مل يكن 

هناك هذا العدد الكبري من النا�ض. انهم يخيفونني. مي�شون 

ب�رشعة جدا وهم طوال القامة وال اأ�شتطيع اأن اأرى الكثري ما 
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ن فال ت�شحك  عدا وجه اآجن�ض، انها تت�رشف مثل فتاة االآ

بله كعادتها. اأنا خائف ومتحم�ض واأ�شعر  وال تت�رشف كاالأ

نني ال اأريد امل�شي بهذه ال�رشعة. اأريد اأن  كاأنني جمنون الأ

يف  املو�شوعة  القريبة  �شياء  االأ بع�ض  اىل  واأنظر  اأتوقف 

�شناديق زجاجية بطول احلائط. واأريد اأن اأنظر من النوافذ 

التي منر عليها. جدتي تقول يجب اأن نح�شل على مقاعد 

جيدة، لذا علينا اال�رشاع. انها مت�شك بيدي حتى ال اأ�شيع 

منها يف هذا الزحام.«

املعالج: »كوين اآجن�س.«

اأنا  عاما.  ع�رش  اأربعة  عمري  اآنت�شيو.  اآجن�ض  »اأنا  ايفاين: 

اأ�شري ب�شحبة جدتي وبن يف ردهة طويلة. قاعة وا�شعة جدا 

اأ�شياء  بها  نوافذ كبرية و�شناديق زجاجية  وجميلة ذات 

املخ�شو�شة  �شياء  االأ ي�شعون  حيث  املتحف  انه  حلوة. 

اأوان  اأنا معجبة بتلك ال�شياء. يوجد  اأمام ناظري اجلميع. 

حجار  االأ ومن  الذهب  من  م�شنوعة  اأ�شياء  هناك  وقدور، 

واأمريكا  اأفريقيا  من  اأ�شياء  وم�رش،  ال�شني  من  الكرمية 

�شجاجيد  ومتاثيل،  لوحات  واأوروبا.  واملك�شيك  اجلنوبية 

اأنا مرتدية اف�شل ثيابي. حذاء بوت جديد ذي  ومعلقات. 

من  م�شنوعة  وقبعة  انيق.  �شويف  ومعطف  عايل  كعب 

اأبدو كن�شاء  الفرو ناعمة و�شكلها حلو جدا علّي. جتعلني 

النا�ض  كل  مع  اخلطى  ن�رشع  واأنا  وبن  جدتي  املجالت. 

وفيلم.  اثرية،  �شياء  الأ انه عر�ض  العر�ض.  اىل  املتوجهني 

عملوا كل �شيء مثلما كانت يف القدمي، تقول جدتي، ونحن 

نها تعاملني  ننا �شن�شاهده. اأنا �شعيدة الأ حقا حمظوظون الأ

كفتاة را�شدة. �شاعدتني يف ت�رشيح �شعري وا�شرتت يل هذه 

القبعة الفرو. اأمتنى لو اأمي تعاملني كما تفعل جدتي. اأن 

تاأخذين اىل اأماكن وتتحدث عن ق�شات ال�شعر واملاكياج 

�شياء.  واملالب�ض. اأحيانا تفعل، لكنها ال تهتم كثريا بهذه االأ

اأن  نه فاتها. عليها  ن. �شتحزن الأ اأمتنى لو كانت معنا االآ

تعمل طول الوقت، وهي دائما م�شغولة ومتعبة.«

م.« املعالج: »كوين الأ

اأحفادي  اأ�شطحب  اأنا  كاوميي.  �شاي�شو  »اأنا  ايفاين: 

ابنائي.  مثل  انهم  املتحف.  يف  خا�ض  عر�ض  مل�شاهدة 

اأمتنى  ابنتي.  اأ�شاعد  كي  طويلة  وقات  الأ معي  اأبقيهم  اأنا 

لو كانت ت�شتطيع احل�شول على مزيد من املال، اأن تكون 

تعمل  انها  ذلك.  اطفال طيبون مع  انهم  اليوم هنا.  معنا 

يف  اأ�شاعدها  ين  الأ �شعيدة  واأنا  و�شعها،  يف  ما  اأق�شى 

واأن  عني،  بعيدا  يكونون  حينما  طفال  االأ اأفتقد  تربيتهم. 

جبارة  طاقة  لديهم  �شغرية.  يجعلني  طفال  االأ مع  تكون 

وف�شول عارم للمعرفة. انهم اأي�شا ي�شاعدونني يف اأعمال 

اأنا ال اأحب هذا  اأنا وزوجي ن�شعد بوجودهم.  البيت، لذلك 

ان  اأريد  وي�رشعون.  يتدافعون  النا�ض  ذلك.  مع  الزحام 

اأ�شاهد العر�ض، واأريد بن واآجن�ض اأن ي�شاهداه اأي�شا. 

البنت.  �شتتطور كثريا، هذه  اآجن�ض تكرب. وهي ذكية جدا. 

كي  �شيء  كل  نعمل  اأن  يجب  ذلك.  يقول  ما  دائما  جدها 

حت�شل اآجن�ض على اأف�شل تعليم، يقول. �شت�شنع �شيئا من 

نف�شها. هذا ما يقوله. اأمتنى اأن ن�شل اىل املكان ب�رشعة. 

لقد م�شينا طويال يف تلك الردهات. اأ�شعر بالتوهان و�شط 

اأنيقة.  هذا احل�شد من النا�ض البي�ض. الكل يرتدي مالب�ض 

هم  هكذا  اأن  اأظن  يتحدث.  اأو  اأحد  يبت�شم  ال  مل  اأت�شاءل 

اأن  وقت  ابنتي  تتذكر  ما  اذا  اأت�شاءل  الكبرية.  املدينة  يف 

كانت  عندما  يورك  نيو  يف   م�رشحية  اىل  ا�شطحبناها 

هنا  املكان  هنا.  اىل  انتقلت  ولهذا  تتذكر،  رمبا  �شغرية. 

لي�ض بعيدا مثل نيو يورك، ويف نف�ض الوقت به العديد من 

ن�شطة. اأمتنى اأن تاأتي اىل البيت يف وقت ما، مع ذلك.  االأ

اأفتقدها عندما تكون بعيدة.«

املعالج: »كوين املتحف.«

اأنا مربع والمع  اأنا �شخم ومهيب.  املتحف.  »اأنا  ايفاين: 

ونظيف. كل هوؤالء النا�ض يطوفون اأرجائي ويعجبون بي. 

�شياء  اأنا ملئ باالأ اأنا �شخم ومرتفع، كيف  ي�شاهدون كم 

يته.  املميزة. تقريبا لدّي كل �شيء اأي �شخ�ض يرغب يف روؤ

لي�شت  هنا  �شياء  االأ من  والكثري  العامل.  يف  مكان  كل  من 

اأقبية  يف  بداخلي،  خمباأ  والكثري  الكثري  هناك  معرو�شة. 

وخمازن، اأكرث من ذلك املعرو�ض للنا�ض. اأنا اأمتلك عددا 

�شياء  �شخما من املوظفني الذين يعملون هنا ويديرون االأ

املخزونة  �شياء  االأ ن�شف  قوة.  مرتا�ض.  اأنا  ب�شال�شة.  

حجم  يدركون  ال  عنها.  �شيئا  املوظفون  يعلم  ال  بداخلي 

�شياء،  املعرفة والكنوز التي اأمتلكها. لكني اأحر�ض هذه االأ

للوقت الذي �شياأتي فيه من يقدر ويفهم قيمة هذه الكنوز 

اأو  املادية  قيمتها  يف  �شياء  االأ اأن  يعتقدون  انهم  الفنية. 

التاريخية. يظنون اأنهم �شي�شعونها جانبا ب�شبب جمالها. 

مر، حقيقة  يخ�شون اأن ي�شيع اجلمال. لكني اأعلم حقيقة االأ

امللفات  �شتقراأ هذه  امللفات. يوم ما  م�شجلة بحر�ض يف 

ويدرك مغزاها.«

املعالج: »كوين ايفاين.«

ايفاين: »اأنا ايفاين اآتن�شيو. ايفاين كاوميي اآتن�شيو. اأنا اأهيم 

يف املتحف ال�شخم وتائهة ب�شكل يائ�ض. ال اأميز �شيئا. ال 

ن  اأي �شيء الأ اأرى  اأن  اأ�شتطيع  اأجد طريقي. ال  اأ�شتطيع ان 
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ال  لكني  ما هنا،  �شخ�شا  اأقابل  اأن  لدّي وقت. يجب  لي�ض 

اأنا�ض كثريون هنا،  اأن اأجدهم. لي�شوا هنا. يوجد  اأ�شتطيع 

اأتعرف على  اأنا ال  اإيّل.  اأن ينظروا  انهم ظالل. ال يريدون 

اأي اأحد هنا. اأم�شي عك�ض ال�شري. اأنا تائهة وخائفة. يبدون 

عجلة  يف  كلهم  اإيّل.  ينظرون  ال  غريبني.  مهددين،  يل 

كي  جانبا  يتنحون  اأمامي،  من  ميرون  وفقط  اأمرهم  من 

واأنا  اإيّل  النظر  اأو  مل�شي  يريدون  ال  طريقي.  عن  يبتعدوا 

خائفة من اأن اأوقف اأحدهم واأ�شاأل اىل اأين هم ذاهبون اأو 

كيف اأجد طريق اخلروج. اجلدران عالية جدا، مل�شاء جدا. 

اأنا ال اأنتمي ملكان مثل هذا. انه يخيفني. اأنا خائفة منه 

نه �شخم جدا وغريب جدا، غريب جدا. ال اأفهم اأي �شيء  الأ

�شياء يف مبنى �شخم؟ اأال  اأراه هنا. ملاذا ي�شعون هذه االأ

�شياء؟ اأ�شعر اأين غبية  ي غر�ض هذه االأ ي�شتخدمها اأحد؟ الأ

جدا. اأرى اأمي واأطفايل. انهم مي�شون يف الردهة. ال يرونني. 

اأناديهم، األوح لهم، لكنهم مي�شون يف طريقهم كما لو اأنني 

ل�شت موجودة. اأنا خائفة جدا هنا، وال اأحد يهتم.«

املعالج: »قويل لهم ذلك، يا ايفاين.«

تائهة  اأنا  هنا.  جدا  خائفة  اأنا  تهتمون!  ال  »اأنتم  ايفاين: 

وخائفة واأنتم ال تبالون.« )ال�شوت بالكاد م�شموع(

املعالج: »اأعلى، قوليها وكاأنك تعنيها.«

مل  واأنتم  تائهة  اأنا  تكرتثون!  ال  »اأنتم  ت�رشخ:  ايفاين، 

اأنتم  تبالون.  ال  واأنتم  جدا  خائفة  اأنا  اإيّل!  حتى  تنظروا 

غبياء املغفلني، كفى جتنبا يل. انظروا اإيّل،  اأيها احلمقى االأ

اللعنة. انظروا اإيّل!« )تبداأ بقوة، تنتهي تقريبا هم�شا(

املعالج: »اأعلى!«

ايفاين: »انظروا اإيّل! انظروا اإيّل! انظروا اإيّل!« )قالت ب�شوت 

اأقوى(

 حتت التالل ال�شفلية ي�شري بخطى وا�شعة

ذات ليلة يف وقت متاأخر بعد اأن خلدت ايفاين للنوم، بعد 

طفال بفرتة طويلة، قرع �شخ�ض ما الباب. كان  اأن نام االأ

�شواء. وجل�شا يف احلجرة  جودا. دخل. مل ت�شعل ايفاين االأ

وحتدثا  �شقتها  يف  ال�شارع  باإنارة  امل�شاءة  مامية  االأ

ب�شوت خفي�ض. �شاءلت نف�شها مل هو موجود. قال اأنه يف 

ن يراها. بداأ يقبلها �شبه يائ�ض. حت�ش�ض مالب�شه،  حاجة الأ

ريكة.  ر�ض ودفعها اىل االأ فّك بنطاله. األقى مبالب�شه على االأ

مل  ن.«  االآ اأ�شتطيع  ال  ن.  االآ لي�ض  جودا.  يا  »ال  اعرت�شت. 

ت�شتطع اخباره اأنها حائ�ض. اخلجل، خوف مبهم ت�شاعد 

بداخلها ملجرد الفكرة. »اأرجوك،« كان يتمتم ب�شوت هام�ض 

جدا بالكاد �شمعته. »اأرجوك.« كان هناك ما ي�شبه الن�شيج 

يف �شوته. 

اأزاح  عليها.  يجثم  تركته  ريكة.  االأ اىل  يدفعها  تركته   

نايلون  الداخلي،  لبا�شها  وحت�ش�ض  على،  الأ نومها  قمي�ض 

األقى به جانبا. كان  خفيف، وق�شري. ب�شدة واحدة مزقه، 

يقول،  »كان  اأحبك،  ايفاين،  اأوه  »ايفاين،  با�شمها.  يتاأوه 

البنية  باأ�شابعه  ومل�شها  ايفاين،«   ، دعيني  اأرجوك  »اأوه، 

التمبك�ض  وجد  فيها،  ا�شبعا  اأدخل  �شاقيها،  بني  القوية 

اأبعد ما بني �شاقيها، وهو يقول املزيد وبقوة  واأخرجها، 

دعيني  دعيني.  ايفاين،  »دعيني،  كطبلة،  كرتنيمة،  اأكرث، 

ايفاين، دعيني.«

وهو  داخلها،  اىل  مرتخي  الن�شف  ع�شوه  بيده  ودفع   

ين�شج، »اللعنة على هذا ال�شيء، »لعن وتاأوه، »اللعنة على 

هذا ال�شيء.«

وي�شهق  يلعن  وهو  ريكة،  باالأ واأل�شقهما  بكتفيها  اأم�شك   

بن�شيج. دفن وجهه بني نهديها وانتحب.

 ويف ظل ال�شوء اخلافت املنبعث من النافذة املظللة نه�ض 

ورتب هندامه. �شد بنطاله على فخذيه القويني النحيفني، 

�شفل  واأقفله بيديه البنيتني القويتني. ربط حزامه ثم نظر الأ

عتمة  يف  وانعزل  �شمت  الذي  ذلك  املمزق.  وجهها  اىل 

اأنزل قمي�ض  ال�شوء ال�شحيح. اقرتب منها ومل�ض �شعرها. 

نومها اىل رجليها. خرج اىل الليل، عتمة املدينة التي اأبدا 

ال تكتمل. اأغلق الباب.

اأعي�ض،«  اأن  اأريد  »ال  اأملها.  اأمله،  تفكر يف   وتركها هناك 

هم�شت اىل الظالل التي انتظرت بهدوء يف الغرفة. »ال اأريد 

مر اأن ي�شتمر. ال اأ�شتطيع ايقافه.« قالت ذلك هم�شا  لهذا االأ

اأن  اأريد  طفال، كي ال ت�شمع نف�شها. »ال  كي ال ي�شمعها االأ

اأعي�ض هكذا جمددا.« وبعد فرتة نه�شت، وعادت اىل فرا�شها 

ببطء وهي تهم�ض الكلمات التي اأتت يف ذهنها.

كن عقبة يف طريقي �شاأكون عقبة يف طريقك. رق�شة 49 

مبكرا  الوقت  كان  الهندي.  البار  اىل  ذهبت  يومني  بعد 

واملكان تقريبا خاليا. كان هناك بع�ض الرجال الذين مل 

كانوا  ب�شوت منخف�ض.  يتحدثون  امل�رشب،  متيزهم على 

ثقيلة.  وفريوزية  ف�شية  وحلي  العمل  قم�شان  يرتدون 

تطلع اليها النادل عندما جل�شت على كر�شي البار املرتفع. 

بهدوء  اأجابت  بد،«  برية  »اعطني  قال.  ايفاين،«  »مرحبا، 

�شخ�ض  اأي  ية  روؤ ترغب يف  تكن  يلحظها حد. مل  ال  حتى 

ن. فقط اأرادت اأن جتل�ض يف اأي مكان مريح. اأن جتل�ض  االآ

وال تفكر باأي �شيء على االطالق.

 اأح�رش الرجل م�رشوبها. وهو ينتمي لقبيلة ميوك، طويل 

�شود على جبهته. وغطت  وربعة. تدلت خ�شلة من �شعره االأ
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اأ�شابعه العديد من خوامت النافاجو الكبرية. عاد اىل مكانه 

اأن قدم لها م�رشوبها،  خر من امل�رشب بعد  يف الطرف االآ

والتقط املجلة الن�شائية التي كان يت�شفحها، وقد انعك�شت 

على وجهه املتبلد ا�شاءة البار ال�شحيحة. 

 تطلعت حولها اىل البار املليء بالندوب، طاوالت املطبخ 

الب�شيطة بجانب النافذة. مل ترغب يف اأن تنظر اىل املراآة 

البليارد  التي واجهتها. نه�شت بقلق، وذهبت اىل طاولة 

الكرات. مل تعباأ  التي �شغلت معظم املكان وبداأت ت�رشب 

تركها  التي  الكرات  �رشبت  فقط  الطاولة،  ترتب  باأن 

الالعبون ال�شابقون.

 دخل رجل وامراأة. كان الرجل �شخما جدا، وكذلك املراأة. 

كانا  خرى.  االأ البليارد  اىل طاولة  طلبا م�رشوبني وذهبا 

خممورين، ا�شتطاعت ايفاين اأن ترى ذلك، فو�شعت ع�شا 

الطاولة  على  لتجل�ض  وعادت  بحر�ض  مكانها  البلبارد 

الوحيدة بالبار التي ح�رشت بجانب النافذة الزجاجية.

 كان الوقت قد بداأ يتقدم يف امل�شاء. ال�شباب بدا ي�شتقر 

فوق املدينة. ر�شفت بريتها ودخنت �شجائرها، وهي تنظر 

اىل الر�شيف، اىل ال�شارع. 

بداأ الرجل واملراأة يتحدثان ب�شوت مرتفع، وفجاأة انفجرت 

املراأة  نحوهما.  ايفاين  التفتت  عارمة.  ثورة  يف  املراأة 

ن. كانت ت�شيح. »اأيها ال�شافل،« �رشخت.  ت�رشخ بحدة االآ

»يا ابن الكلب يا ننت. �شاأريك، يا و�شخ يا كذاب يا �شافل.« 

وبداأت تقذفه بالكرات. تكور على نف�شه وانحنى متفاديا 

امل�رشب.  اأعلى  املراآة  تك�رشت  تر�شقه.  ظلت  وهي  الكرات 

خران ليتفرجا.  مل يتحرك اأحد. التفت النادل والرجالن االآ

جتمدت  هائلة.  بقوة  الكرات  املراأة  األقت  �شامتني.  كانوا 

ايفاين للحظات، ثم انحنت اأ�شفل الطاولة لتتفادى الكرات 

البلوري  الزجاج  لوح  ته�شم  �شوبها.  تنهمر  بداأت  التي 

الذي كانت تنظر من خالله، وتطاير الزجاج يف كل مكان. 

قرف�شت حتت الطاولة، وهي مت�شك براأ�شها بني ذراعيها. 

�شوت  امله�شم،  الزجاج  �شوت  كان  الوحيد  ال�شوت 

باحلائط،  البليارد  كرات  ا�شطدام  عن  الناجت  االرتطام 

بالطاوالت، و�شوت املراأة التي ت�شب، وهي ت�رشخ باأملها 

وغ�شبها.

 األقت بكل الكرات، ثم الع�شى. بغ�شب وقوة ريح عا�شفة 

اىل  رك�شت  ثم  يديها،  متناول  يف  كان  �شيء  بكل  األقت 

الباب ، حطمت زجاجه الثقيل و�شفقته خلفها. 

البار يتحركون. ببطء خرجت   ببطء، بداأ املوجودون يف 

ايفاين من اأ�شفل الطاولة، وهي تنظر اىل يديها، ذراعيها، 

يتحدثون،  الرجال  بداأ  ببطء  تنزف.  كانت  ان  لرتى 

بداأ  والكرات.  البليارد  ع�شى  يجمعون  وبداأو  ي�شحكون، 

النادل يكن�ض الزجاج. »البار مغلق الليلة يا �شباب،« قال. 

حمق، ال تاأتي بهذه املراأة وهي خممورة  »�شام، اأنت ايها االأ

اىل هنا ثانية.«

 اأوماأ �شام وهو يرتنح ، وقد حتول لون ب�رشته البنية اىل 

اأي  اآخذ هذه املراأة اىل  رمادي. »ال، يا جيك،«  قال. »لن 

مكان، خممورة اأو واعية.« وبداأ ي�شحك خممورا والرجالن 

االخران يخبطانه على كتفه. »ال باأ�ض يا جيك،« قاال. »هل 

تريد برية اأخرى؟«

من  قليال  ر�شت  ال�شيدات،  مياه  دورة  اىل  ايفاين  ذهبت   

املاء على وجهها. نظرت يف املراآة اىل عينني حتوال اىل 

�رشطتني المعتني: »عندك حق يا اأختي، ا�شتمري،« قالت. 

»اأنا اأعرف بال�شبط ما تق�شدين.«

تاأخذ قرارا بالتخل�س من املو�شوع 

الذهب،  واللوح  الرخام  كله،  املكان  للغاية.  مبهرا  كان 

مقعد،  �شوى  ي�شغلها  ال  التي  املرتبة  الف�شيحة  الف�شاءات 

ال�شالمل ال�شاعدة والهابطة اىل حيث ال يعلم اال اهلل، خطوات 

الطويلة،  الرخامية  املمرات  يف  امل�شموعة  غري  قدام  االأ

القاعات املقببة ذات الظالل. النا�ض ت�شري بطريقة هادفة، 

حذرة وقامتة، عيونهم خفي�شة، ال تنم عن اأي انبهار.

 لكن املكان كان حقا باهرا، هذا الُن�شب لل�شلطة الرا�شخة، 

ال  حيث  هدف،  لك  يكون  اأن  هو  املالئم  الو�شع  حيث 

ال�شارع  من  �شيء  ال  تدخل،  اأن  العادية  �شياء  االأ ت�شتطيع 

اليومية. يف  البيوت والهموم  القامتة،  اأو حركات املدينة 

حلقت  وحيث  الرخامي،  الف�شاء  ذات  القاعات،  احدى 

املذهبة  الزوايا  اىل  الب�رش،  بعد  ما  اىل  عاليا  �شقف  االأ

الذهبية:  احلروف  اأعلنت  بالزهور،  املنقو�شة  حوافها، 

اأ�شاطري جمعية  للحظة يف  ايفاين فكرت  ال�شجالت.  قاعة 

اأدق  يحوي  �رشي  ملف  يف  ا�شمها  راأت  �رشية،  اخوانية 

تفا�شيل قلبها، حيث �شتجد �رش هدفها هنا يف هذا املكان 

القاعة  هذه  يف  ولو  فقد،  ما  ا�شتعادة  ومتنت  والزمان، 

املوؤ�ش�شية املهيبة.

 ترتقي ال�شالمل احللزونية: اأكيد �شتت�شمر األي�ض مكانها لو 

كانت خارجة للتو من بالد العجائب، و�شرتهب هذا العر�ض 

لل�شلطة الطاغية. الوجود ال�شاكن للدولة، الظل الذي بدون 

نهم  الأ يتحكمون  الذين  لهوؤالء  للقوة،  لل�شلطة،  مالمح 

اأنف�شهم و�رشفهم املقد�ض  اأن يقربوا  اأن من املنا�شب  راأوا 

�شيا�شيني  ال  املدينة.   قاعة  يف  ال�شخمة  الكهوف  يف 

يف  يفعلون  كما  ينمون  القاعة  يف  ويقفون  يتبخرتون، 
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البيوت، حتى ولو كانوا متغ�شنني قليال نتيجة العمل. ال 

اأحد يقف اأو يجل�ض على مقاعد جلدية يتبادلون امل�شالح، 

بني  يت�شكع  جبان  اأو  �شغري  �شاب  ال  ويقهقهون.  ينمون، 

�شداء ذات الذوق. فقط املوظفني واالداريني يعدون  تلك االأ

برجولة  حقائبهم  تتدىل  ورجال  وهناك،  هنا  �شمت  يف 

ال�شاكنة،  ال�شخامة  مع  يتنا�شب  متقزمون مبا  بجانبهم، 

غري ذوي اأهمية.

 ايفاين وجدت حماميها اأخريا. كان ينتظرها حيث ارتفعت 

اح�شا�شها  من  الكثري  فقدت  الذهب.  وراق  االأ ذات  القبة 

بنف�شها اأثناء جتوالها بالقاعات الرخامية، لكنها ا�شتطاعت 

اأن تلحظ اأن املكان كله مركب بحر�ض، بحيث يخلق ذلك 

كان  اخلا�شة،  بطريقته  اخلالدة.  القوية،  بال�شلطة  الوهم 

يرتدون  و�شاماناته  كهانه  مقنعة.  رق�شة  ي�شبه  املكان 

تاأثريه  لكن  خمتلفة،  بحركات  يقومون  خمتلفة،  اأزياء 

املق�شود هو ذاته. �شعرت باأنها تائهة بعمق، حالة مالئمة 

متاما بالنظر اىل املنا�شبة ذاتها.

 رفع حماميها يدا، م�شريا لها. يرتدي بذلة على املو�شة، 

يعطي  اأن  يحاول  كان  املو�شة،  ح�شب  اأ�شيب  �شارب  له 

ناقة والراحة، اأن يلقي ببع�ض رونق اعتزازه  االنطباع باالأ

البي�شاء  ر�شيات  واالأ اجلدران  على  بنف�شه  ال�شخ�شي 

النحيل  ج�شده  لكن  االن�شاين.  غري  املكان  لهذا  الباردة 

مثل  جدوى،  ذات  غري  حماولته  جعل  الناق�ض  ون�شجه 

حماولتها. »مرحبا«، قال، مبت�شما. 

على  عري�شة  وابت�شامة  ايفاين  قالت  رائع،«  »املكان 

وجهها.

لتظللهما  لربهة،  زجاجهما  اأزيح  بعينني  فيها،  حملق   

�شاأل،  قبل؟«  من  هنا  اىل  تاأت  »مل  العمل.  وم�شة  ثانية 

مبديا الالمباالة، مدعيا اأنها تقول �شيئا �شياحيا بدال من  

ال�شيء املطلوب متاما. وكان من ال�شعب متابعة االدعاء، 

فكرت، بالنظر اىل طريقة لب�شها. فقد ارتدت ال�شال املزين 

بالزهور ذي ال�رشا�شيب احلريرية الذي ا�شرتته من م�شقط 

راأ�شها وارتدته با�شتمرار منذ جميئها اىل املدينة. وغطى 

ال�شال قمي�شا اأرجوانيا وجينزا من النوع الذي يلب�ض يف 

املزرعة ماركة ليفي�ض. ارتدت حذاء جلديا بدون نعل. لي�ض 

غاليا لكن اأنيقا، ذلك الب�شيط الذي ا�شرتته من ال�شوق قرب 

تقاوم  وهي  قالت  قبل،«  من  هنا  اىل  اآتي  مل  »ال،  بيتها. 

الرغبة يف �شد ال�شال على راأ�شها ووجهها. »اأعتقد اأنه واحد 

ماكن التي راأيتها!« من اأغرب االأ

 توجها اىل امل�شعد ودخاله. ال�شندوق ال�شغري املفرو�ض 

ب�شجادة قامتة اللون كان اطاره عبارة عن اأبواب معدنية 

مطلية بلون الذهب. 

�شد  املحامي.  قال  دقائق،«  يف  هنا  �شيكون  »القا�شي   

يجعله  الق�شاة  يخ�ض  ما  �شيء  بحر�ض.  عنقه  ربطة 

اأ�شاف  �شئلة،«  االأ بع�ض  »�شي�شاألك  ايفاين.  فكرت  يتاأهب، 

مر طويال.« ال�شاب، »لكن لن ي�شتغرق االأ

قالت  والتوقيعات،«  امللكية  ترتيبات  ورقة  هي  »ها   

اأبدو  �شطور.  بدون  رخي�شة  ورقة  تناوله  وهي  ايفاين، 

بالكاد  الذي  الغ�شب  اىل  بالنظر  فكرت،  متاما،  عملية 

تتحكم فيه والرعب الذي اأماله كتابة هذه الورقة وارغام 

جودا للتوقيع عليها. بالنظر اىل غ�شب جودا امل�شطنع اأو 

احلقيقي من املو�شوع برمته. مل يكن يرغب يف الطالق، 

هي تعرف ذلك، رغم اأنه تركها وذهب مع ن�شاء اأخريات. 

هو اأي�شا كان يريد اأن ي�شتمر االناء يف الغليان يف البيت. 

اأدفع فواتريه  اأن  اأريد  اأنا ال  النار.  انطفاأت  ح�شنا، فكرت، 

ابت�شامة  وابت�شمت  وقتا طيبا.  ويق�شي  يت�شكع هو  بينما 

لفاظ ب�شكل الواعي.  عري�شة لتالعبها باالأ

اليها  األي�ض كذلك؟« نظر  بالت�شاوي،  »املمتلكات مق�شمة   

املحامي، دون تعبري.

 ع�شت �شفتها. »لي�ض متاما.«

 »اأوه؟« نظر اليها متفاجئا.

»هزت  ي�شتمتع،  وهو  الفواتري  اأدفع  اأنني  اىل  »بالنظر   

كتفيها و�شدت ال�شال حول كتفيها و�شدرها.

 »اأوه.« حملق ال�شاب ال�شغري ذو ال�شارب يف الثقب الدائري 

ر�شية. ا�شتندا اىل احلاجز النحا�شي امل�شقول الذي  على االأ

القاعة امل�شتديرة. »لكن، عدا ذلك، »قال وهو  يلف قوائم 

مر. ينظر بعناد وت�شميم على اأن ينتهي من هذا االأ

 »اأكيد، »قالت. »كل �شيء متام.«

 »و تدركني اأنه بتنازلك عن حق النفقة اأنت تتنازلني عنها 

مدى احلياة. ال ت�شتطيعني فيما بعد اأن تطالبي بها.«

حني  يف  مطلقان  ونحن  يعولنا  جودا  براأ�شها.  اأوماأت   

ب�شوت  كنا زوجني، فكرت. �شاحت  ذلك عندما  يفعل  مل 

مرتفع، »نعم، ادرك ذلك.« �شوتها كان عميقا وخ�شنا.

 »ح�شنا، »قال املحامي، »طاملا اأنك...«

 »قادرة على اعالة نف�شي،« انهت فكرته ب�شوت خفي�ض. 

طفال واأي اآخر قد ياأتي فيما بعد، فكرت. اأنا اأدفع  وهو واالأ

مقابل حمبتي واأرف�ض اأن اأدفع عندما يرف�شون اأن يحبوا. 

اللعنة.

 ابت�شمت بربود للمحامي.

كان  املحامي  القا�شي.  انتظرا  املحكمة.  قاعة  دخال   

اأرادت  اأطبقت فكيها باحكام.  متوترا. هي كانت متوترة. 
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اأن تدخن، لكن التدخني ممنوع يف قاعة املحكمة. ال ميكن 

يدك،  يف  و�شيجارة  م�شرتخية  واأنت  مرعوبة  تكوين  اأن 

فكرت.

 امراأة خم�شينية ت�شع م�شاحيق جتميل كثيفة على وجهها 

بي�ض ال�شاحب دخلت القاعة. بدت اأ�شمن واأكرب يف ال�شن  االأ

ب�شبب تلك امل�شاحيق ورداء ال�شكرتارية املهندم التقليدي 

واحلذاء ذو املقدمة الرفيعة الذي تنتعله. توجه املحامي 

التا�شعة،«  »ال�شاعة  ايفاين.  ت�شمعه  مل  �شيئا  وقال  اليها 

قالت املراأة، وهي تلم اأوراقا بان�شغال.

كمري�ض،  ابي�ض  اأي�شا  ال�شن،  متقدم يف  اي�شا  احلاجب،   

تثاءب.

الكتابة  ماكينة  اأمام  وجل�ض  بذلة  يرتدي  رجل  دخل   

باللثة.  �شفتاه  الت�شقت  اأ�شنان،  بدون  كان  االختزالية. 

بذلته الرمادية الباهتة تالءمت مع جلده ال�شاحب.

ها  حذاوؤ حجرها،  يف  م�شبوكتان  يداها  انتظرت،  ايفاين   

ما ي�شنعون مقاعد  دائما  اللعنة،  املقعد.  يتديل من على 

على مقا�ض التك�شانيني، فكرت. الهنود ق�شار القامة. على 

قل نوعي.  االأ

 »�شت�شعدين اىل هناك، »قال حماميها. »اىل هناك بالقرب 

واملركون  ال�شغري  ال�شاهد  مقعد  اىل  اأ�شار  القا�شي.«  من 

الطرف  يف  للقا�شي  ال�شخم  املكتب  بجانب  باهمال 

الذي جل�شا  للمكان  املواجه  امل�شتطيلة  القاعة  من  خر  االآ

هناك  كان  ومتوا�شعا.  منعزال  املقعد  بدا  ينتظران.  فيه 

ميكروفون اأمامه.

 »كل هذه امل�شافة اىل هناك،« قالت ب�شوت ميكانيكي.

لها  ك�شف  ابت�شامة خاطفة.  املحامي  لها  ابت�شم  »نعم.«   

عن اأ�شنانه يف الواقع. ظل قلقا من القا�شي. »ال اأعلم ما 

�شئلة التي يحتمل اأن ي�شاألها، اليوم. القا�شي مازر  هي االأ

ذكياء القليلني،« اأ�شاف، وهو يحاول  واحد من الق�شاة االأ

طماأنتها بنربة �شوته العارفة، »لكنه اأحيانا انتقائي. اذا 

ا�شتيقظ مبزاج عكر.«

تخرب  اأن  اأو  ت�شحك.  اأن  تريد  ظلت  ايفاين.  معدة  التوت   

مر برمته �شخيف ثم تخرج.  ال�شاب اجلال�ض بجوارها اأن االأ

التقطت جريدة من على املقعد امل�شتطيل الذي جل�شا عليه 

وبداأت تقراأ ال�شفحة الرئي�شية.

املحامي  قراأ   ».  651079 رقم  ق�شية  اجلل�شة.  »تعقد   

»يو�شوري  يديه.  بني  الذي  امللف  على  املطبوع  الرقم 

�شد يو�شوري.« اأ�شار لها اأن تتحرك �شوب البوابات، عرب 

عرب  وال�شكرترية،  االختزال  كاتب  جل�ض  حيث  الطاوالت 

بجوار  وجتل�ض  الدرجات  ترتقي  اخلايل،  املحلفني  مكان 

مكتب القا�شي.

 اطاعت وهي حتني راأ�شها وت�شد ال�شال اليها. كانت منتبهة 

ر�شية  االأ على  نعلها  ي�شدره  الذي  الو�شو�شة  �شوت  اىل 

وجل�شت.   �شعدتها  الدرجات،  اىل  الطريق  يف  ت�شري  وهي 

رق�شة  يف  كما  تتحرك،  وهي  ال�شال  �رشا�شب  تاأرجحت 

�شكاو. تبعها املحامي ووقف اأمامها على م�شافة مطمئنة. 

�شئلة التي راجعاها معا.  يردد ب�شوت منخف�ض االأ

 اأجابت على كل �شوؤال ب�شوت وا�شح وقوي، لتفاجئ نف�شها 

بقدرتها على التحكم. القا�شي، رجل �شخم اأ�شيب ال�شعر، 

وراق املو�شوعة اأمامه. ت�شتت ايفاين  مل يزح ب�رشه عن االأ

غائمة  ب�رشها  حواف  للغاية،  دائخة  كانت  تام.  تقريبا 

متقدما  كان  الذي  القا�شي  على  عينيها  ركزت  ومظلمة. 

يف ال�شن، مثله مثل احلاجب، كاتب االختزال، ال�شكرترية. 

اأنها  الحظت  الوقت.  طيلة  االطالق  على  ب�رشه  يرفع  مل 

ال�شيكانا-  من  جميلة  امراأة  اخرى-  وعميلة  وحماميها 

ان  ال�شتني. تعجبت  �شن  الوحيدين دون  وحماميها كانوا 

كان ذلك ذا اهمية. هي واملراأة ال�شيكانية الوحيدتني غري 

البي�ض يف تلك القاعة ال�شخمة التي يرتدد ال�شدى فيها.

وراق يف ملف   »املحكمة توافق ب�شكل غري نهائي. �شع االأ

�شغر. �شغط  كرب للرجل االأ يف قاعة 317 ،« قال الرجل االأ

كاتب االختزال ب�شمت على اآلته دون اأن ينظر.

 »ميكنك االن�رشاف،« قال لها القا�شي.

الطاوالت  عرب  العجوز،  ال�شكرترية  عرب  الدرجات،  نزلت 

املحامي  اىل  تنظر  وهي  البوابات،  عرب  اخلالية،  الطويلة 

�شقر ال�شيك الذي ي�شري اىل عميلته نحو مقعد ال�شاهد يف  االأ

على  نودي  امل�شتطيلة جدا حيث  القاعة  من  خر  االآ الطرف 

املراأة  احلاجب.  اأعلن  با�شيكو«  �شد  »با�شيكو  ق�شيتها. 

ال�شغرية الغامقة اللون م�شت كل امل�شافة اىل مقعد ال�شاهد 

تقريبا،  اخلالية  ال�شخمة  القاعة  عرب  املنعزل،  ال�شغري 

واأغلقت ايفاين باب قاعة املحكمة وراءها.

مك�شيكو.  نيو  كوبريو،  يف  ولدت  لبنانية(.  �شو،  الجونا،   ( اآالن.  جن  باوال 

مك�شيكو  نيو  جامعات  يف  بالتدري�ض  ا�شتغلت   . وناقدة  كاتبة،  �شاعرة، 

درا�شة  النقدية  كتاباتها  اأ�شهر  اأجنلي�ض.  ولو�ض  بريكلي  يف  وكاليفورنيا 

بعنوان:

 .The Sacred Hoop: A Contemporary Indian Perspective on American Indian literature 
كما قامت بتحرير جمموعة درا�شات نقدية بعنوان

 .Studies in American Indian Literature                                     
دبية والنقدية يف العديد من الدوريات واجلرائد  وقد ن�رشت معظم اعمالها االأ

على  وحازت  وا�شعة  نقدية  متابعة  ال�شعرية  اأعمالها  نالت  وقد  دبية.  االأ

العديد من املنح للكتابة والبحث. وهي اأي�شا نا�شطة �شيا�شية �شاركت يف 

العديد من احلركات �شد احلرب و�شد ا�شتخدام الطاقة النووية كما ا�شرتكت 

اأي�شا يف احلركات الن�شائية وهو ما ينعك�ض يف اأعمالها. 
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قد تنطبق  ال�شارة،  نف�شه، هذه  باأكل  يبداأ  الوجدان اخلاوي 

وب�شكل كبري ومكثف على اخلواء الفكري، اال�شيل والعار�ض. 

واملق�شود بدقة، الوهن ال�شديد املوقوت للفكر، حيث تغو�ض 

عميقا يف جلٍة – هاويٍة �شديدة ال�شكينة والهباء.

»ت�شعر« ]علينا ا�شتخدام هذه املفردة »ال�شعور« بالكثري من 

احليطة واحلذر، الن دالالتها النف�شية غري متوافرة...، اأي لي�ض 

لها ما �شدقات باملعنى املنطقي[.. واأنت تخو�ض وتغو�ض 

تتدفق  وهي  وتنخر..  تت�شلل  بغبطٍة  العظيم  اخلواء  هذا  يف 

اىل  باحلاجة  املعجون  الدفني  الفطري  »ال�شعور«  ذاك  من 

ال�شكينة والهداأة غري املتكئة على اأي من التنظريات.. ففيها 

واملعافى  امل�شتهى  اخلدر   .. اللذيذان  والك�شل  اخلدر  ذاك 

تاأمل  ي�شتدعيها، عادة،  التي  من كل �رشائبه وم�شادراته 

ب وين�شج اليبا�ض. الوهن والك�شل الذي ينتج التثاوؤ

ن/ هنا: - لنحاول »ف�شف�شة« امل�شهد املركب االآ

- اأنت حما�رٌش كعنكبوت ال يجيد الن�شج، ترت�شدك العيون، 

ن�شغك،  �شميم  يف  تق�شف  املدججة،  املتاهات  تناورك 

وت�رشعك ال�شعارات، ت�شتم دماء العذارى م�شفوحة حولك.. 

ق�شى، تدّوي طيور املعدن يف  على �شمالك.. وعن ي�شارك االأ

ف�شاءاتك مرحة.. م�شتب�رشة تقاعدنا.

تركن وت�شرتخي بدعٍة يف »حب�ٍض« م�شيٍد على تخوم املدينة 

– الذكرى »م�شقط ن�شغك«، وقد تكون م�شقط كل الكرامات 
الليل  األوان  �شدثت  حيث  �شهباء..  مدينٌة  انها  املتبقية.. 

والغيب فيها...

انهم  العفن..  حتدجك وجوه.. �شحكاٌت قادمٌة من متاحف 

املدينة  حيث  القاع..  حثالة  انهم  العاقر..  املرحلة  اأ�شياد 

قاٌع ال غور له. وجوٌه ال مالمح لها.. �شجيج يبعرث الفراغ.. 

متحركة  هي  هل  متحركة!  ايقونات  انهم  فق..  االأ يخلخل 

فعاًل؟! اأم اأنها ظاللهم؟!.. هل ميتلكون ظالال اأي�شًا؟! ا�شئلة 

تتن�شل لتنبئ ان اخلدر مل ي�شتحكم وان الدعة عار�شة، وان 

ال�رشايني  اأروقة  تتناثر وتتيه يف  ينابيعي مل تت�شحر ومل 

التكل�ض قد تلوى ونفذ من ثغراته  الغبار..  .. وان  وراق  واالأ

التي نحتت واألهبت كل هواج�شها.. ومع كل هذه املالحظة 

التي ترمم النب�ض:.. اأراين م�شاملًا وبحاجٍة وثنيٍة اىل احلوار 

خر.. ولي�ض اإال الوهن!.. لي�ض اإال الذاكرة التي ال  الذكي.. واالآ

عمل لها غري العطالة والتقاعد مثل خرثة �شديدة الوطء..

كل  رغم  احلا�شل..  والتقنني  وك�شجني  االأ لزوجة  ورغم 

»فعلى  يتيم  وقناع  معدن  من  املنحوتة  والعيون  الوجوه 

عماق،  االأ يف  الراكد  ال�شخط  كل  ورغم  متيل«..  جانبيك  اأي 

ورغم  العتيق،  اأو كاحلور  كال�شندل..  اأتن�شم جذوته  والذي 

كل املوؤامرات التي اأنحّيها عن قارعة الق�شيدة.. ورغم كل 

وتفتقاته   – ال�شغرية  نافذتي..  من  اأحدجه  الذي   – الليل 

بعيٍد،  �شامي  وجٍه  �شوب  ينت�شلني  الذي  الوثني  وملعانه 

برق جوار ابن العربي.. وتثنى مبي�شمه مثل هديل ال�شماح، 

فانني اأ�شعر عميقًا بومي�ض عتيق[ ينبعث باأ�شلعي.. اأ�شعر 

بفزاعات ترك�ض وتتهادى يف �شدري.. اأر�شد هطاًل يو�شك 

من  تندلع  مزنًا  تتبعرث  انفتاقات  اأنب�ُض  الطوفان..  على 

اأخم�ض الراأ�ض.. اأق�شُد جذر التالفيف واأ�ض البحث واللهاث 

هائلة  كومه  اأحتول  ودم.  حلم  من  عجينة  مثل  املرتبع 

التوثبات.. تتفجر ال�شماء.. الغيُم ب�شواعق مريبٍة.. اأجتدول، 

برق اأحوايل: اأعانق نداوتي.. اأكون �شنوي الأ

م�شل احلوا�س:

كرب املعجون ده�شة ك�شولة باهتًة انني ومنذ  - االرتياُب االأ

ق�شرية،  اأو  طويلة  تكن  مل  )اأيام  يام،  االأ من  هائلة  حفنة 

ياُم زمنًا!..  اأو متثائبة، بل رمبا مل تكن االأ ممتدة ب�شيولٍة.. 

اإال  له  وا�شح  ا�شم  ال  غريب..  �شيء  طراز  من  كانت  رمبا 

�شمته..  التناثر  ولي�ض  الهالم..  اأو  بالكتلة  لي�ض  �شيء..  اأنه 

اآنًا  امليالد..  ك�شبحة  اأفركه  جيوبي..  يف  معباأ  هكذا..  انه 

التي  اجلديدة  خاديد  االأ يف  اأراه  حي..  كائن  انه  اآن.  تلو 

نحتت ت�شاري�شها يف مالحمي.. يف كل م�شافة من وجهي 

وذاكرتي.. انه �شيء اأقرب اىل التذكر.. اأقرب اىل �شوت بعيد 

يتنا�شل غتمة.. �شوءا(.

اأقول.. منذ حفنٍة من االيام مل يقتحمني �شعور عزيز ما، اأق�شد 

حالة فرح ما.. حزن ما.. كنت مثل؛ بل؛ فقاعة تتدحرج دون 

ال�شام.. اىل حلب..(  اثارة ما.. )من اجلبل يف اجلنوب.. اىل 

اأو دونه.. فقاعة مل تدرك  الغبار بهم�ٍض  فقاعة هباء مت�شد 
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الوجود  »املحايثة  مكان  يف  لوجودها  �شمتًا  او  مفهومًا 

يف مكان« كنت اأعرب االمكنة والوجوه الكثيفة مثلما اأعرب 

هكذا..  اي�شا،  حيادي  �شيء  اأي  عن  حيادي  ككائن  نب�شي 

فقاعة... او تالويح غيمة �شيف تعرب قعر الظهرية والقيظ .. 

انها فقاعة ال�رشاب.

جدولة الكارثة

»�رشاب«! .. غريب كم هو جميل ومغٍر ايقاع وتركيب كلمة 

»�رشاب«!.. كنت قدميا احلم بامراأة طفلٍة واأ�شميتها �رشاب.. 

العظيم  الال�شيء  وكاأن  اجلديدة!..  والدحرجة  لل�شحر  يا 

من  االفرتا�شي  الوهمي  وجوده  ويعو�ض  ويزين  يزخرف 

التي  االيحائية  اجلمالية  و�شطوته  اللغوي  وجوده  خالل 

اراه  ما  وهذا  امل�شتهى،  العلو  لها  وت�شنع  الروح  تبهرج 

متطابقًا والق�شيدة؛/ و�شم اأ�شيل ال�شتقاق معنى ما لل�شعر 

و�رشوراته ووظائفه../ »انه ال�رشاب املطلق.. العلو املطلق 

التجاوز  ان  الوهج،  املتوثبة  الرباقة..  وف�شيف�شائها  للروح 

�شيل  واالأ ال�رشي  البعد  هو  بها  امل�شتمر  والعلو  للذات 

ال�رشاب  واقتنا�شها  اليبا�ض  عن  ابتعادها  يف  لكينونتنا 

على  الع�شية  الروحية  اللغوية-  وزخارفه  للروح  اخلالق 

بالرق�ض  املو�شاة  بغزارته  متباهيًا  النب�ض  انه  الرتجمة.. 

الق�شيدة..  مع�ش�شًا  بالنداوة..  يحفل  الذي  للج�شد  املوؤ�ش�ض 

مقرتحًا اآفاقًا بكراً للكينونة امل�شتهاة.

خاذ  االأ البدهي  املعنى  نف�ض  واىل  ن،  االآ لرنى  »�رشاب«.. 

كم  اأخرى..  ولغة  اآخر  احتمال  يف  املوجود«  غري  »املكان 

يف  طموحاتنا  تن�شجها  مريبٍة  وخياالٍت  باأحا�شي�ض  ن�شعر 

القب�ض على امل�شتحيل، غري املرئي.. وغري املوجود �شمن 

مداركنا املحدودة.. املحدثة عر�شًا.

الذين  احلاملني  ورطت  وكم  األـ»يوتوبيا«  ايقاع  لنتاأمل 

ل�شخط  اخليال..  ي�شوره  ما  على  باحل�شول  اإال  يقنعوا  لن 

الياب�شة  امللمو�شة  املوجودات  تكوين  يف  وو�شاعة 

املحنطة.. واأق�شد املوجودات امل�شتقة من التكوين االن�شاين 

الطبيعية  املوجودات  اأق�شد  وال  املتخرث..  القيمي  ونظامه 

وافرتاقاتها عنا يف نظمها وفطرية ح�شورها.

اقرتاحاته  يف  العميقة  واحتماالته  اخليال  كان  ورمبا 

الهرم  راأ�ض  وعلى  وجذره،  االبداع  اأ�ض  هو  وت�شاويره 

التجليات ال�شعرية والت�شويرية.

ن اىل »هومريو�ض«، ورغم حر�شنا على وجوده  .. لرنى االآ

نه يقرب »املثل«.. فانهم يخربون علينا من خالل عمائه..  الأ

ومن خالل ال�شك يف وجوده. فالوجود للعابر والزائل فقط.. 

وكاأنه غري مباح لالن�شان »هومريو�ض« هذا العلو يف الروؤى 

لل�شبوة  اآخر  اغراء  الكينوين  ال�رشاب  وهذا  واالقرتاحات.. 

ومفازة بكر للعلو!.

كذلك »�شقراط« يحاولون حموه واأ�شطرة كينونته.. حتى ان 

اجلمهوريات او املدن الفا�شلة تبدو كبديٍل اأ�شيل يقبع يف 

مغر االدمغة وخياالتها الع�شية على التخمني..

»الكائن املتعايل« قد  الكائن واقرتاحاته  اأن حتييد  ويبدو 

لت�شنيع  طازجة  دماء  والت�شوير  ال�شعر  مينح  وهو  مينح.. 

�رشاب جديد وم�شتهى.. يوتوبّيات وجناٍت وفرادي�ض متحي 

حل�شورنا  اأ�شا�شية  وركيزة  �رشط  وهي  ح�شورها،  مبجرد 

الوثاب..

بوجودها  لهة  االآ تغريبنا  لن  لذلك  تناق�ض!..  من  ولي�ض 

جهنم  ُتلهب  ولن  ق�شائدنا..  �رشابنا..  عن  نتخلى  لن  الننا 

اإال خياالتنا يف ت�شعيٍد م�شتمٍر للغة واللون. ويف االقتحام 

واأع�شابها  واقتالع خ�رشتها  ال�شماء  لب�شاتني  الالمتناهي 

العذبة  وتر�شاناتها  املذهبة  وع�شافريها  وتفاحها 

ومطازجتها يف اقرتاحاتنا العظيمة اللوثة.. وتخ�شيبها يف 

جلجلة املعري، ويف حقول »فان غوغ« و�شنابله املندلعة 

اللتني تتفجران لوثة من ذهب ويبا�ض..  من حرائق عينيه 

العميق  واجلمال  للوعة  املوؤ�ش�ض  الغي  من  تتفتق  كذلك 

�شكران  ماأجورين يف مركب  ك�شحرٍة  نبحر  ونحن  ال�شفيف 

ف�شل  لق�شاء  والده�شة  الع�شق  واأبال�شة  »رامبو«  يقوده 

ده�شة  �شرتافقنا  هل  ونت�شاءل،  جمنون..  جحيم  يف  يتيم 

واأ�شباحه  كيخوته«  »دون  احلميم  و�شديقه  »ثربانت�ض« 

ن/ هنا ونحن نرتع  االآ اإليها  الوجد  باأم�ض  اننا  اأ�شعر  التي 

�شوب وقرب عتبة وهاوية من املعدن االمريكي وجتلياته 

والعجعجية..  والقوجمية  والبنالدنية  الفقهية  وا�شتقاقاته 

وال�رش؟!.. ا�رشائيلية!!..

- ان الكارثة املفارقة لكل رمٍح يطمح ان يجرف الهباء.. ان 

الطواحني ت�شداأ.. حيث ال هواء!

م/ اال�شاءة اليتيمة ما �رشح به  ولكن هل كانت اللثغة االأ

�شليمان العا�شق يف ن�شيد اأن�شاده- الن�شيد املركب.. املذهل 

واليتيم-؛ كل �شيء باطل وقب�ض الريح«.. اأم ان هذا كالم 

قلبه  وجه  الذي  اأور�شليم«  يف  امللك  داود  ابن  »اجلامعة 

هذا  ان  وعرف  واجلهل.  احلماقة  وملعرفة  احلكمة  ملعرفة 

ن يف كرثة احلكمة كرثة الغم، والذي  اي�شا قب�ض الريح. الأ

يزيد علمًا يزيد حزنًا، وها هو الكالم ينبعث يف كل ما اأتى 

و�شياأتي من ع�شائر اللغة/ »فاذا الكل باطل وقب�ض الريح 

وال منفعة حتت ال�شم�ض«/ وقبائل ال�شعراء.. مع تلويناتها 

وكان  اي�شا،  الدروي�ض،  هو  وها  الالمتناهية.  وبرازخها 

نرج�شة  يخرُب  انه  يعذُب..  انه  احلب  يف  ما  »اأعذب  اعلن 

نا قد اعلنت »وكل غريب للغريب ن�شيب«  منية«.. و�شحراوؤ االأ

حيث ال�رشاب املرتامي واحلرير القتال... وكان ا�شتاذ دروي�ض 
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.. »اأنا ترُب الندى..!!.. اأنا يف اأمة تداركها اهلل.. غريب  قد اأنباأ

فتنة  ليوؤ�ش�ض  ال�شماء  عكاز  »م�شتعيداً  ثمود  يف  ك�شالح 

والعفن..  اخل�شا�شة  لكل  املفارق  اللغوي  و�شحرها  ر�ض  االأ

ويح�رشين »بودلري« معلنًا انتماءه اىل كل الغيب ودهاليزه 

املتجددة وهو يناور »املوت« ناثراً اأزاهري �رشوره الو�شاءة 

اآن  لقد  العجوز،  القبطان  اأيها  »املوت..!  للتعايل:  املنتجة 

املوت   اأيها  ت�شئمنا.  البالد  هذي  املر�شاة..  لرنفع  وان  االأ

لنبحر..« ترى اأين وكيف ينغر�ض عميقًا �رش النزوح من كل 

وتكون  تلفحنا  عوامل  �شوب  بنا  لي�شطح  املحيطة  الرباثن 

ثمن؟! البديل االأ

نه �شنيعتنا املعجونة بكل الدماء وال�شخط املتطاول اىل  اأالأ

�شحرهها الفريد!.. اأم اأن اللغة �شحرنا حيث حقولنا وثمارها 

الطازجة.. املرجتاة!

الكثافة  ال�شديدة  دحرجتي  بنا  �شتوؤدي  اأين  اىل  ن..،  واالآ

وال�شوء والعتمة هذه؟! .. هل اأجتراأ واأعلن مو�شو�شا؟ انه من 

واأنت تقبع و�شط خليٍط  الهباء..  اأ�رشاب  تقود  احلكمة وانت 

واأعداء  اأعداٌء؛  اأخوٌة..  )روٌم... وخلفهم؛  عاٍل من احل�شارات 

طازجني( اأن تتذكر واحدة من اأثمن العطاءات التي حت�شلها 

لكثافة  اأثمنها  من  اأي�شا..  واأوقحها  اأغلظها  ومن  الروح، 

تتهادى  نها  الأ اأغلظها  ومن  وا�شطراباتها.  احتماالتها 

كبقايا جي�ض يجرجر ال�شباب والغبار لينتج ن�شوًة ك�شيحة 

ن ال�رش الذي و�شو�شته ل�شديق؛ وبعيداً عن »اندريه  النوايا. الأ

بريتون« واغماءاته اللغوية التي تكثف اجل�شد و�شبابياته 

بعيداً  التنف�ض  متار�ض  ان  �شديقي..  يا  »احليطة  املرجتلة، 

 ..» ن »اأعذب عذاباتنا ان نحب واأن ُنحبَّ عن الكائنات«.. والأ

املاهر  درو�ض  باقتنا�ض  تعتني  التي  مالحظتنا  مع 

ا�شتعارها  والتي  االمنية،  نرج�شة  خلراب  العذب  وتوزيعه 

اأ�ش�ض، عفو  الذي  اأ�شتاذه  ا�شتعارها من  الذي  بريتون..  من 

من  اأي�شا،  املقتن�ض،  واملوت  احلكمة..  ل�رشيالية  اخلاطر، 

بل  املعا�رشة،  و�شواعقها  �شومر  املق�شود  ولي�ض  �شومر.. 

اقمطٍة  يف  وترتبى  تتجدد  التي  واأفعاه  جلجام�ض،  �شومر 

بجدارة  التهمت  النها  مو�شم  كل  الدارج،  وح�شب  وحلٍل.. 

ن/  )االآ نقتاتها  التي  اخللود..  ع�شبة  منتلكهما  مل  وحر�ض 

وه�شه�شة  الوهم/  )اخللود/  اأروقة  يف  متبخرتين  هنا( 

اخل�شخا�ض واخليال املرتنح بغتة.

اجلينية،  توريثاته  يف  الب�رشي  التناغم  يذكرين   k

احلرية!!(  الع�شق..  )املوت..  عن  املفهوماتية  وتوريثاته 

وكينونتنا  ح�شورنا  ارق  ت�شكل  التي  املفاهيم  تلك  وعن 

جوهر  ت�شكل  التي  وا�شكالها،  التلقي  اأ�شاليب  يف  املوغلة 

االبداع ومربراته.. وم�رشوعية منابره واأعالمه- كي ال تقع 

يذكرين  ون-..  قافلٍة يجرجرها اخلطاأ واخلطاوؤ �شحية يف 

بذاك البدوي اللماح، الذي يلتقط القانون الطريف واملفارق 

ال�شعري  فخه  �شمن  املرجتلة  الغريبة  الع�شق  لعالقات 

العظيم:

ذلك  غريها  وعلق  غريي،  رجاًل  وعلقت  عر�شًا..  »علقتها 

الرجل«

.. يا للدقة.. واالنفتاح!!

قيلولة:

ن / هنا، ويف هذا احلب�ض املرتامي – دون جماز- ويف  االآ

هذا الزمان املوبوء باحل�شيان وتف�شخ ال�شعارات وجيو�ض 

والقريب  البعيد..  ويف  جداً،  والداخل  الداخل..  يف  املرتزقة 

هذا  اجلراد  جحافل  فيه  تنعى  الذي  املكان  هذا  ويف  جداً. 

اليباب امل�شتتب املجيد..

األذ واأ�شقى واأدق واأمكن من هذا اخلراب  ن؛ هل هناك  االآ  ..

الذي ُيعر�ض انحائي.. اأق�شد، هدية الغيب الثمينة والوقحة 

وال  م�شاربي..  يف  ويوغل  ويده�شني  يخد�شني  تزامٍن  يف 

اأق�شد غري »غياب الع�شق ولوثاته ال�رشورية وامل�شتهاة«.. 

انك  وطاملا  وع�شكره..  ورطوبته  املكان  هذا  جربت  كنت 

احلكمة  �شفادع  حتكمه  م�شتنقع  يف  يقرتح/  /كما  تعيث 

فانه البد ان تكون قد مررت اىل هذه احلاويات الب�رشية..

اأو اأنك �شتمر ال حمال!..

ع�شقًا  األتهب  كنت  للحاويات؛  قدمية  زيارة  يف  حينها؛ 

وت�شُخ خالياي وم�شاماتي حدائق من الكوارث والهواج�ض 

اىل  احلاويات  يف  اقامتي  وحتول  قتامتي  ت�شيء  التي 

ابر  من  من�شوجني  وو�شادٍة  �رشيٍر  اىل  اأركن  وكاأين  هلٍع، 

الفو�شى..

»كفقاعة  واعرتف  وقاحته..  على  الغيب  ا�شكر  هل  ن،  االآ

للعنة  املر�شود  مهبي  �شفو  يعكر  �شيء  ال  اأن  ال�شباح« 

دون  ال�شدى..  من  املتحرر  الال�شيء  ذلك  الفراغ..  ولعنة 

رجفة اأفٍق.

الوحدنة  ان  يوؤاخي.. و�رشت موقنًا  الع�شق  ان  كنت اعرف 

وقالعها �شيدة اللهاث العتيق.. �شيدة �رشمدية قبيل ال�شدمي.. 

كما هي �شيدة للبدعة وال�شالل وال�شالح والرتميم القادم 

على �شفوح احلكايا..

ن حتلمني  ل�شعة ال ترباأ..!!« واالآ »الع�شق  اأن  اأوقن  ..؛ وكنت 

رحلة  )وبعد  العا�شق  النب�ض  على  القدرة  وعدم  اله�شا�شة 

اجلبل وافرتاء مالحمها الذي األهب امل�شاء واأوداين اىل قعر 

الليل..  الوهن..  الع�شق..  اأن  واعالن«  التاأين  اىل  حاويٍة..( 

التوج�ض.. ال�شوق.. القهر.. اأوثان اأحتاجها كمجو�شي �شال.

اأح�شدين  هذا..  كل  يف  التما�شك  عدم  رغم  التما�شك،  ورغم 

لغياب الع�شق- اجلحيم.
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واأ�شفق علّي لغياب الع�شق- الرجيم.. واأنا الذي؛ واأعرف؛ ان 

الهبل كتجليات نحيلة للع�شق  الولع..  اليتم..  التوق..  غياب 

هو غياٌب- جامع مانع- للنب�ض.. للحياة.

- هناك مفردات كثرية عامرة ال�شباب والدالالت )احلياة.. 

احلرية.. الع�شق.. الغيب..( نراها مرتنحة لوال مهارة الكائن 

بكل  ومعباأة  مرنة  اأ�شحوكة  جعلها  يف  »االن�شان!!«  احلي 

تدعو  م�شغٍة  اىل  االن�شان  يحيلها  التي  واخلبث  املهارة 

فريد..  وب�شكل  انعجنا  اللذين  والبكاء  ال�شخرية  اىل  بثباٍت 

قا�ٍض ومفجٍع ومزغرٍد بني اأ�شابع »غويا« الذي حفر عميقًا 

اللوحة؛  والتهوميات-  الهدم  لكل  ح�شاده  بعد  واأر�شى- 

التي  الالمتناهية  الغ�ض  وا�شكال  واأفعال  ملالمح  املراآة 

مبهارة  »غويا«  التقطها  غريبٍة  براثن  يف  وجودنا  اأر�شت 

وخبٍث عاليني اي�شا.. لري�شي.. ويرثي ذلك الوثن.. االن�شان 

يل، املنطقي، العبثي، احلائر املارك...  ال�شئيل امل�شحك.. االآ

ب�رشية  احتماالت  على  وينرثها  القامتة  األوانه  ولرييق 

حميطة كجناز ال�شدمي.

هل هي هدية ثمينة اإذن؟

رتق  الأ ثانية  واأتوثب  اأقفز  اأن  قبل  اجبُت..  هل  نرى   -

اأحوايل؟.. واأنا اتكئ اىل اللغة.. الع�شق.. واأن�شبها ومالحمها 

الغائرة.. ولهي وُيتمي.. ايقاع كوارثي.. ن�شغي الذي اجنذر 

تعتق..  ال  اأطاأها كغوايٍة  لغتي،  �شاأع�شب  اذن،  براثني..  من 

يف  الراب�شة  الهلع  اأركان  املع�ش�ض  الفيء  يتلوها  غواية 

الهاء  يف  الغيب..  الف  يف  احلروف..  على  الع�شية  لف  االأ

وانني اللعنة.. يف الياء وعظاءات الفتنة.. يف الزرع املنبث 

�رشحة.. واأنت فيئي اأيتها اللغة- اللعنة وما  يف مفازات االأ

الذاكرة. وعلى  ودهاليز  اىل مالحمها..  تخامرينه مطمئنة 

ذكر الطاعون/ الذاكرة.. اأحاول انت�شايل من هذا الطاغوت 

واأنا اأدندن با�شم رو�شو »جان جاك رو�شو« �شاحب »العقد 

�شاحة  الالئق  مكانها  �شيكون  التي  ونظريته  االجتماعي« 

اه باأن الفرد يتنازل  �شريك جوال؛ يقول رو�شو خمل�شًا كل روؤ

اأفراٍد متخّلني بال�رشورة  لل�شلطة املنتخبة من  عن ذاتيته 

خياالته  يف  ا�رشمه  اجتماعي،  عقد  �شمن  ذواتهم-  عن 

»اأي،  الدولة  ان  النتيجة،  تكون  حيث  ع�شاكره-  وق�شور 

خالل  من  متثل  التي  لل�شلطة«  املنتخبني  فراد  االأ جمموع 

نها تدافع  اأفرادها كل اأفراد ال�شعب فـ... تدافع عن ال�شعب الأ

اأنت واآخر غريك.؟!..  اأي�شا!!.. �شيء بهلواين حقا!.  عن ذاتها 

خر..  اأي انك غائب.. حا�رش؟! مغرتب عن ذاتك من خالل االآ

وت�شعر بكينونتك املت�شلخة؟!

- اأرى يف العقد االجتماعي اأو�شح حالة و�شعية لالغرتاب 

جمعيٍة  ذاٍت  ل�شالح  عنها  االن�شالخ  يتم  حيث  الذات..  عن 

ال ت�شبه الفردية والذاتية االوىل وال متثلها يف �شيء.. ومن 

الالحقة  واحلداثة  التكنولوجيا  تنظريات  كل  �شتاأتي  هنا 

نا ل�شالح الن�شق؛ ل�شالح العامة، ل�شالح  والتي �شتوؤدي باالأ

رقام بدل الذوات... مثل اأي �شيء  القطيعية التي حتتفي باالأ

لة �شتكون عماد النهو�ض التقني،  او قطعة يف اآلة ما.. تلك االآ

مترد  من  اإال  املبدعة..  للذات  للذات..  كيد  االأ الغيب  وعماد 

واأدرك وانتقى حجم وجوده!.. وارتكب هذا الوجود مبهارٍة 

التي  والنكبات  ال�رشائب  وقطعان  اأ�رشاب  رغم  �رشوريٍة، 

�شتعر�ض الروح احلي فيه.. ومع هذا؛ فذاك االغرتاب/ الو�شم 

العتيق  احل�شور  غريق  هو  بل  اجتماعي،  عقد  بدعة  لي�ض 

لي�شكل  عنها  واالن�شالخ  الطبيعة  مع  �رشاعه  يف  لالن�شان 

اأناه. وهو اي�شا وليد كل ال�شماوات وكتبها وقنوناتها.

»اىل  ونزوعها  ال�شوفية  اىل  نرى  جديٍر  تعريٍج  ويف  حيث 

نا واالن�شالخ عنها يف  الطماأنينة من خالل التخل�ض من االأ

اغرتاٍب موبوء يحاول الت�شعيد وتعوي�ض خ�شاراته يف احتاد 

وهمي مع املطلق.. عبثًا!.. حيث االغرتاب امل�شاعف..

العا�شق  من  اقرتابي  حماولة  �شيربره  التداعي  هذا  كل   -

ول والثاين..  وجتلياته التي تقرتح اأن يكون دفقة واحدة االأ

العظيم  الفطام  خر لن�شكل كائنا واحداً من خالل  نا واالآ االأ

كائٌن  ن�شيجها:  نكون  حلمة  لنكون  خر  االآ �شوب  منا  كل 

خر  االآ ن�شفه  يف  واحدة  كذاٍت  منعجنا  الوله  يلوحُه  واحد 

واالعتياد  الوهم  يوؤ�ش�ض  والذي  طوياًل..  عنه  بحث  الذي 

ثانية  البحث  ليبداأ  فيتب�ُض..  تتقطُر..  التي  امل�شيئة  �شماته 

يف  البحث  يتم  وقد  نهاية..  ال  ما  اىل  خر  االآ الن�شف  عن 

يحملُه  خر... الغواء  االآ الن�شف  بعد مالقاة  احلاالت  معظم 

اعماقها...  يف  املن�شقة  املك�شورة  الذات  على  العثور  عدم 

والتاأقلُم-  االعتياد  او..  الوهن  اأو  الغيب  له  �شاء  ولكن من 

»االثنان«..  ليكون  االخر  مع  ال�رشيع  مقرتٍح-  ن�شف  مع 

»واحداً«!!.. ما يحمل �رشخة املنطق والعبث.

نك ال تتحد باآخر ملمو�ض؛ بل بفكرٍة.. مبفارٍق.. باإلٍه.. بال  الأ

مرئي. مبتاهٍة.. اأي بال �شيء. مهما كان يقينك به. ومن هنا 

تتفتُح اللغة ثانية على اآفاق طازجٍة لتنتج لنا ابن الفار�ض 

من  م�شاماته  كل  �رشُع  الذي  ال�شهوة  وابن  العربي،  وابن 

وجدهمِ  عن  الدفاع  اأجل  ومن  ويعلن/،..   / االحتاد..  اجل 

مرتعة..  لغة  هنا..  واالعالن  احلا�شل.  واحتاده  وحلمته 

وتربره  وجودنا  ن�شغ  تغذي  التي  العظيمة  ى  بالروؤ معباأة 

�شعراً يوؤجج ال�شكينة يف خطوة ال ت�شكن زواريب الطماأنينة 

املت�شوفة  اأفنى  الذي  والبحث  االبداع  �رش  ذاك  والبوح.. 

واأراقوا �شوبه كل هواج�شهم وم�شاءاتهم و�شباحاتهم وهم 

الوهم  لتاأ�شي�ض   - ال�شوريالية   الطريقة  وعلى  يلهثون- 

والعبث..
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ال�شخط  العرثة/  تلك  امل�شافة؛  على  ان�شب  �شخطهم  ن  الأ

له »بيني وبينك  احلائل بينهم وبني املحبوب، املع�شوق.. االإ

اأعلنه  ما  هذا  البني«..  من  اإين  بانيك  فارفع  يباعدين...  اإين 

احلالج مرتنحًا، وهو يحاول اغتيال امل�شافة.. التي اأعلنتها 

ونرثتها قدميًا كخنجٍر يقرر

خارج  ال�شويف  الزمن  ن  والأ امل�شافة«..  هاوية  »الزمن 

ويحمل  م�شتهى  زمن  فهو  واملعاي�شة..  النب�ض  �شياق  عن 

يف  واالبحار  التهومي  خالل  من  لتجاوزه  م�شتمراً  وحامًا 

خر.. لتنتهي  جلج العنا�رش التي تتقافز وتلغي ما بيني واالآ

احلكاية رغم القلق املتني اىل لقاء ما.. يف دماغ ما..

�رشياليني  املت�شوفة  من  يجعل  ما  وهذا  ما.  متلٍق  �شوب 

يوي ابداعي، وما يجعل من ال�شوريايل املزروع  كمذهب روؤ

�شديد  غيب-  كزائر  الغياب  قالع  دك  رغم  ر�ض-  االأ يف 

لفة وال�شطح والت�شوف! االإ

وبني  بيننا  امل�شافة  الرب..  وبني  بيننا  امل�شافة  اإذن،   ..

فٌخ  واخلنوع-  للطهارة  م�شبقًا  مدرك  كثمن  الفردو�ض- 

لغوٌي لذيٌذ وجدير بالقلق والتهور والتعب.

اىل  يرى  والذي  ر�شي،  االأ النتاج  يف  ثانية،  واجلدوى،   ..

هاوياته مع ن�شو�ض ال�شماء واأ�شحابها.

وتلك امل�شافة ناقو�ٌض.. فٌخ، واقرباء اجل�شد يخو�شون يف ماء 

اآخر رغم انتمائهم اىل ماء الو�شل واحلياة كغايٍة يتيمٍة- 

بعد لقاء الروح- اىل »الو�شل ولقاء اجل�شد« والو�شلن لغة، 

العبث  وكان  م�شافة..  واأ�شحى  وانهدم  ت�شدع  ما  ترميم 

يته  يعاود ظهوره يف فكرة غري مقتن�شة من »نيت�شه« وروؤ

للخطيئة  عتق  االأ ال�شعاع  من  من�شلة  بل  بدي«  االأ لـ«العود 

يكون  الذي  خر..  االآ الن�شف  عن  ي  والالأ والبحث  واخلليقة 

ن امل�شتحيالت وحتقيقاتها على قارعة  ن�شفي وال يكون الأ

ال تقرُب هواج�ض الغيب وتوثبات مريديه التي ال ت�شتطيع 

ناقة  باالأ حتتفي  لغوية  م�شافة  خالل  من  اإال  م�شافٍة  رتق 

انتج  �شحري  نظاٍم  وفق  ايقاعاته  وترتُب  الكون  وتدوزن 

واللوعة  رق  واالأ الوهج  واأبناء  نبياء  واالأ والفل�شفة  ال�شعر 

والهباء.

تاأ�شي�س احلوا�س:

بداهة  تكئ  الأ الذاكرة  طواغيت  تتنطح  اآخر  مقاٍم  يف   ،...

»اأدوني�ض« ترميمه من و�شوح يرجت وارجت  على ما حاول 

ر�ض  من خالله كل قراء الغيب واخلديعة الذين اعتنوا باالأ

والب�رش وناوروا متاحف الغيب و�رشاديب ال�شماء.

يعلن »اأدوني�ض« يف عنوانه املفارق اللماح »مفرد ب�شيغة 

خر  اجلمع« الذي يتكئ على الفرد الذي يحاول ان يكون االآ

خر فيه م�شافًا  مدججا »اجلمع«.. واجلمع هنا، لن يكون االآ

املفارق  ن  الأ املفرد..  نا  االأ من  امل�شتق  خر  االآ بل  خر!..  لالآ

�شيل  االأ نا  االأ من  ت�شتق  ان  ت�شتطيع  انك  هنا..  �شيل  االأ

ي�شقق  البحث  كون  حت�شى  ال  اأنواٍت  والكوارث  الهواج�ض 

�شمن  والعظيم  واملركب  املوؤ�ش�ض  الف�شام  وي�شنع  الذات 

اتكاءات مبهمٍة على...

كرب«.  االأ العامل  انطوى  وفيك  �شغري...  جرٌم  انك  »وحت�شب 

اإذن، ومبفارقٍة اأدوني�شيٍة لن تدن�ض الع�شق )دن�ٌض.. قدا�شُة!!..( 

يتاأ�ش�ض  الذي  خر  االآ امل�شتهى/..  الطموح..  الع�شيق/  كاأن 

مدركٍة  وم�شافٍة  م�شافة،  على  كان  الذات..  ح�شور  عليه 

ويرمز  ي�شري  طراز  من  »اأدوني�ض«  �شويف  يحمله  كنكو�ٍض 

اىل ما يح�شل وما ينب�ض؛.. يعلن دون طماأنينٍة اأو اأريحيٍة 

خر غريي!!. ولكن الرغبة ان  نا. االآ خر لي�ض الذات.. االأ اأن االآ

تتم »�شياغته«.. »ت�شنيعه« يف حالة اجلمع.. الف�شام.

ال�شهيق بال�شهيق كانت  التقاء  »اأدوني�ض«، »وحني  .. يقول 

بيننا م�شافة« »!!!

 ويكمل حمدقًا بق�شوة اىل االت�شال اجل�شدي الذي لن يروي 

نا  االأ بني  عظيم  ان�شداٍد  رغم  وتوثباتها  والروح  اخليال 

والنطفة   ...« عبثًا:  التماهي  يحاوالن  كج�شدين  خر  واالآ

مباغتٍة  وهاويٍة  طعنٍة  اأي  م�شافة«..  بيننا  كانت  بالنطفة 

هذه؟!

- هل هي م�شافة اخليال الذي ال يرتوي يف بحثه عن ذاته 

يحفُز  الذي  التماهي  خالل  خر،  باالآ متلب�شًا  او  خر؟  االآ مع 

فينا البحث عن اآخر ال يحقق. وهذه امل�شافة تن�شحب، باآٍن، 

خر  على الذات وعالقتها بذاتها، وعلى الذات وعالقتها باالآ

الذي �شي�شكُل جزءاً من اجلمع.. واإال ما كانت الق�شيدة.. وال 

كانت الغواية.. غواية اخللق.. البحث والقلق.

.. علينا، اي�شًا، ا�شتح�شار ما يردده اأدوني�ض بتعٍب وا�شح:

املق�شود  والتعب  جوابي«..  انت  ول�شت  الك..  �شوؤ »ل�شت 

ى والهواج�ض الذي يك�رشُه  يتعلق بوهم اللقاء.. وتطابق الروؤ

اأدوني�ض.. انه بوٌح ال يرت�شيه وال يتقنه �شعراء الواحات ان 

ن الك�شل واخلجل وقدا�شة الع�شق  مل نقرتف البداوة هنا!.. الأ

ا�شتحوذت  الغيب  يقني  مثل  الناجز  امل�شافات  وك�رش   »!!«

على املتخمني فطنًة و�شنعت وهمًا/ وهنًا عظيم الفعالية 

متكئًا على غيث الواحات وال�شحارى واأبناء اليباب.

معار�شٍة  تاأ�شي�ض  من  �شعراء،  كقبيلة  اأدوني�ض،  يقرتب   -

لن  بق�شوٍة  واالتباع«  »االبداع  يف  غليه  ينظُر  ملا  واعيٍة 

من  م�شافة  على  الفيء..  يف  املركونني  �شوى  تفاجئ 

وهول  وعبق  البحُث..  ال..  ال�شوؤ مينحه  الذي  والوهج  القيظ 

مالحمه..

ك�شريٍة  اليتيمة  ق�شيدته  مفتتحا  عنيد  توثب  يف  يقول   -

ممنهجة، وهنا اقرتب من ال�شاعر مفكراً.. ومبا يخدم الغّي 
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ر�ض جرحًا.. كانت ج�شداً.. كيف  اأحاوله، »مل تكن االأ الذي 

ميكن ال�شفر بني اجلرح واجل�شد؟!.. كيف متكن االقامة؟!..«

وبكل  ُتردم  لن  التي  امل�شافة  ملتاهة  الدقيق  الر�شد  ان   -

حداثوي  كمت�شوف  اأدوني�ض  على  �شيطرت  تفا�شيلها.. 

ال�شذاجة  اللغوية حماولة ردم  يحمل يف جعبته وتر�شانته 

ومريديها لتوؤ�ش�ض قلقًا جديراً بالكينونة و�شقائها الو�شاء.

مكرراً  االنتماء  عتمة  يف  ومركون  طازج  قرار  يف  يقول 

امل�شافة  بها  تع�شف  التي  ومواطنيته  بينه  دفينًا  �شخطًا 

خر: »الوطن؟.. نعم.. لكن، ان ينتمي هو  ك�شيحة من طرفها االآ

اأي�شًا، اإيّل« ... انه ال يركن اىل ما ا�شتطاعه الك�شل حمتفيًا 

بانتمائه اىل قبيلة العتمة؛ التي ا�شتبدلها اأدوني�ض بع�شرية 

ي�رش�ُض  الذي  االلتبا�ض  وحجم  واجلمالية  اللغوية  ال�شوء 

عالية  وجمال  وهم  ف�شحة  �شتنتج  ال�شاعر  ال�شعر..  اأحوال 

حني يتجاوزها »النفري« وهو يتلو بيان ع�شق ولغة«

»اإذا ما راأيتنا لدى ال�شمِّ والتعنيق.. ح�شبتنا حرفًا م�شدداً.. 

رادمًا كل امل�شافات دون اأن يدرك – اأو انه يتجاوز ادراكه 

حرفني  عن  حتمية  كتابة  هو  امل�شدد  احلرف  ان  احلزين- 

يعيان وجودهما املنف�شل.. وامل�شدود اىل تطابٍق جمازي 

ا�شطراري خلوٍف وا�شع من �شقيع املعنى ولوثة الوحدة... 

ولي�ض لنا جتاوز النفري الذي يعرتُف مواربٌة ب�شعوبة ردم 

والتخمني،  الظن  �شتعني  التي  »ح�شبتنا«  يعلُن  وهو  الهوة 

ولي�ض اليقني.. احلقيقة/ الطموح.

له..  يريدك  »كل  اآخر:  جمايل  رعب  اىل  ت�شغي  وقد   ..  -

ن، وادراك عقم  اأريدك لك« ان التخلي الذي يح�شل االآ واأنا 

عجينٍة  من  يت�شهاه  ومن  امل�شتهى  يكون  ان  يف  املحاولة 

نه مل ي�شتطع  واحدة؛ اأدت اىل هزمية لغوية الحقة اأي�شا، فالأ

امل�شتحيل.. اأو يريده، فاأراد الكائن وذاته البعيدة عن الذات 

املرتعة ال�شبوة لالحتاد بال�شنو املتخيل..

ح�شن  باي�شاح  التورط  اأو  باي�شاح..  انعجنت  واخليبة 

النوايا.. والتي تعرب عن االن�شحاب وخ�شارة معركة الرغبة 

يف امتالك امل�شتهى.. او ان يكون /ذاك.. هو/ ذاك له.. ومل 

ي�شتطع فرفع الراية املن�شوجة من ُنبٍل لغوي عار�ض وزيف 

معريف مفجع.

ن/ وبجراأٍة ال عناد يخد�شها؟؟/ يخطر، اق�شد، يخامرين االآ

املعباأ  املفجع  والتخمني  الظن  ذاك  قريب  م�شتوى  وعلى 

اأن  يطعن.  ال  قراأه كيقني  ابن عربي وكل من  يقينيات  يف 

ت�شادر  التي  اليقينيات  اأكا�رشة  اأنف�شهم  هم  الفكر  عتاة 

التخييل والقلق عل نفقة املعادالت العار�شة.. واملحا�رشة 

للنب�ض كحقيقة يتيمة... ها هو يعلن ايقونته.. اأيقونة جلمع 

الالمتناهي من املردة.. املريدين »لقد �شار قلبي قاباًل كل 

ل�شاحب  وترجمتي  لرهبان«  ودير  لغزالن  فمرعى  �شورة 

�شواق« تقول: »ترجمان االأ

لقد: يعني انه مل يكن!

�شار: تطور اىل اأن اأ�شبح واأ�شحى را�ض عن نتائج التطور 

وال�شريورات.

ن... قاباًل: اأي اأنه رّو�ض اىل اأن يكون هو ما هو عليه االآ

احلد�ض  على  يتكئ  الذي  كرب  االأ ال�شيخ  ير�شاه  ال  ما  وهذا 

والقدم مما  الغيب  العظيمة  ال�شهودية  الوحدة  كجذر وعلى 

ورطه يف تطور ال يليق... لكن، »قد«

باللغة..  العلو  خا�شة،  بطفرة  احل�شيون،  ي�شتطيع  وقد   -

وهذا دون اقرتابنا واقرتافنا للخمرة التي �شقيناها قبل اأن 

رغم   – علينا  انطلت  التي  توهجاتها  ودون  الكرُم..  ُتخلق 

جمالها- كمفارق �رشوري تقية.

واحلبيب  املح�شو�شة..  ا�شية  النوؤ والقرب  الدنان  ان   -

من  واالقرتاب  االلتحام..  و�شبوة  وامل�شخ�ض،  امل�شتهى 

ثغوره ومكامنه والذوبان يف اتونه وماغماُه اخلال�شة، دون 

اأو رمٍي ومرميًا.. كان زلزلة  اأو �شالفة..  له  جماٍز يعتني باالإ

�شد  جديرة بالهداأة، رغم اأن اخلرم�شان االعظم والهواج�ض االأ

كرب..  وجعًا تع�ش�ُض العابث خلف الغيب الذي اأنتج اللوثات االأ

ا�شي وجتاذباته يف  والتي لن تعي غري مالم�شتها لدن النوؤ

ر�ض وب�شاتني الذاكرة. جحيم االأ

k ان االن�شالخ عن جذر النب�ض هو �شقوٌط غريٌب يف فخاخ 

كوارثها  وفك  ر�شدها  ي�شتطيع  لن  ورطة  �شتجر  غريبة 

بدي  االأ العود  اأجل  من  وغريبة  اأخرى  ذات  اإال  وطال�شمها 

م.. واملريب اىل الذات االأ

تنب�ض  وهي  القبور  تغذيه  الذي  ذاك  رجيٌم  دماٌغ  انه   ...

خر..  باالآ االحتاد  خالل  من  الب�رشي  الع�شق  واأوهام  وحل 

حرفًا  وح�شبتنا  املحبوب«املح�شو�ض«...  اأو  املفارق 

م�شدداً« و«ح�شبتنا« كوهٍم عميٍق، كما اأعلنُت، تنفي االحتاد 

اجلمالية-  اللغوية  زخارفه  عن  البعيد   – املو�شوعي 

كان  هنا  ومن  »ح�شبتنا«...  الظن  وهم  يف  لت�شقط  خر  باالآ

باأن  جدير  والب�رش  ر�ض  لالأ وابنًا  متمرٍد  ك�شويف  اأدوني�ض 

خر وتقطعه كحبل ال�رشة  يعرتف بالهوة التي تبعده عن االآ

لين�شهر بذاته املتوثبة، ويعلن«: ».. كان بيننا م�شافة« مع 

انه يعلنها بحفاوٍة حزينة، ولوعٍة تعرتف بعدم القدرة على 

الذات من  للتخلي عن  خر بقراٍر فطري راف�ض  االحتاد واالآ

قربها  رغم   / غريبٍة  اأخرى  بذاٍت  العار�ض  االحتفاء  اأجل 

املجازي/ تند�ُض وتك�رُش القلق اجلواين العميق لت�شنيع األفة 

م�شافتها  تخّل�شت من  الذات  ان  لو  كما  خر..  االآ مع  مزيفٍة 

التجان�ض  عن  البحث  لتبداأ  العيمقة  وف�شاماتها  الداخلية 

اجلواين يف حلول برانية.
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الو�شـــم:

- ان االن�شالخ املطلق واملكني، وحتويل الهواج�ض املعجونة 

نا- الفرد اىل م�شكلٍة لن يحلها ويفككها بالنيابة عنا  باالأ

له.. املطلق الذي تركن اإليه بطماأنينة ودعة املت�شوفة  اإال االإ

نا املطلق؛  نا املحدود.. لالأ الذين يلجاأون اىل طرح �رشاك االأ

وكل  ولذيذ!..  منجذٍر  اأ�شا�شي  الهوتي  خدٍر  يف  تطرحنا 

خروج هنا، وكل حماولة احتفاظ بالذات كناية عن مترد 

اإحلادي باملعنى الديني.. وهو مترد على العطالة الب�رشية 

اىل  واالنتماء  و»احللول«  الذات  من  بالتحلل  تطالبك  التي 

حممية الزحام وال�شجيج. لذلك ارى اأن ادوني�ض يف ورطٍة 

وبهاج�شه  لكنه  خر..  باالآ االحتاد  رغبته  فرغم  م�شاعفة، 

املعريف يكت�شف ومن خالل نب�شه �شعوبة ذلك.. لذلك نرى 

اللوعة م�شاعفة.. ونرى اإليه ك�شويف عبثي �رشيايل.. يحمل 

ر�ض وال�شماء، وحمافظًا على عماد ان�شانيتنا من  اأوزار االأ

�شبوة  رغم  بعيدة  نها  الأ املتوجعة  لذاته  اعتناقه  خالل 

اإحلاديا  ت�شوُفا  هناك  ان  البد  اإذن  واالحتاد.  االلتحام 

موؤمن  واآخر  الغيب(،  خر..  واالآ االحتاد  عن  عبثًا  )يبحث 

احلبيب..  خر..  االآ مغرمِ  اأو،  اح�شان،  يف  وم�شتكني  )مطمئن 

يقتات  يقيني  افرتا�ض  هنا،  واالميان  واالحلاد  املطلق( 

باالميان  امللونة  هواج�شها  عن  الذات  وغربة  ان�شالخ  من 

باإحلاده  )موؤمن  قرب  فنكون  واحددة  دفعة  واالحلاد 

علمت  »اإذا  نه،  الأ املو�شوعي(...  باإميانه  )وملحد  الذاتي(... 

ر�ض وال  علمًا ال �شد له وجهلت جهاًل ال �شد له فل�شت من االأ

من ال�شماء« وهذا و�شٌم نفري اأ�شيل.

عتق للذات التي ال تركن يف  .. عن هذا االفرتاق هو الو�شم االأ

متاهة بحثها اىل اجابات ب�شيطة، بل حتفر عميقًا يف جذر 

ال لتنتج قلقًا طازجًا يغذي ن�شغ ح�شورنا والتماعاته  ال�شوؤ

ح�شوراتها  توؤ�ش�ض  التي  للذات  م�شتمرين  وُعلوِّ  جتاوٍز  يف 

بعيداً عن  لتنحت نهجها و�شبيلها  �شمتًا  امل�شتحيل  متخذة 

الهاويات الغابرة التي يتعكزها اأكابر املت�شوفة املتخمني 

طماأنينة وغّيًا.

بــوْح:

... وان كان البد من نعو�ٍض نديٍة طريٍة – �شمن احتماالتي- 

ن لت�شتح�رش املالمح الدقيقة  فان ذاكرتي تنُز وترجتف االآ

جحافل  حما�رشة  وم�شاماتها  براثنها  كل  وت�شغط  لها.. 

ع�شاء  االأ وترجتف  لرنجت  وت�شعباتها  وروافدها  ال�شبوة 

متاٍه  يف  ميحقنا  م�شدداً«  »حرفا  لنح�شبنا..  وخياالتها.. 

اأنني  كرب  االأ احلتف  احلتم  ان  مع  بكر!..  فغيبوبٍة  مطلٍق.. 

م�شغوط  وبتزامن  ن،  االآ ودائما-  فعاًل..  ويح�شل  اأنتمي- 

وكثيف اىل انه: »وحني التقاء ال�شهيق بال�شهيق.. والنطفة 

اىل  اركن  ولن  م�شافة..«..  بيننا  كانت  تكون-  بالنطفة- 

هذه املتاهة، ولن اأركن اىل طماأنينٍة خجلى من ف�شاماتها، 

نني اأنب�ُض وبدقٍة احلالتني!.. الأ

عجوبة تكمن يف هذا املّد الهائل من اخلياالت التي تتعكُز  واالأ

حزراً او مفازاٍت غري موطوءٍة للغة التي تهج�ض باملخلوق 

تعي�ض  انك  رغم  تكتب  اأن  حكمة  ما  واإال  خالقًا..  يكون  ان 

وتنب�ض ما كتبته وب�شكل اعمق واأ�شد اأ�شالٍة.. ودون حاجٍة 

لفالتر لغويٍة.. قيمية او اجتماعية؟ هو نف�ض وعني ال�شوؤال 

خملوقاته  اخلالق  يخلق  وملاذا  العتيق..  للعبث  املوؤ�ش�ض 

اكتفائه بذاته وافتتانه بكماله؟!.. وقد تكون االجابة  رغم 

نه يبحر يف الغيِّ والذات »الغاوي.. من الرنج�ض  اليتيمة..؛ الأ

بدورها..  اىل خلقه خملوقاٍت خالقٍة  يتطلُع  بهة« وهو  واالأ

وهذا ال ي�شري اىل اأي وهٍن لغوي تخييلّي غيبّي.. مفارق. انه 

جزء اأ�شا�شي من تلك اللذاذات العالية التي يقرتفها اخليال 

ن، هنا/  لينتج مربرات وجوده وح�شوره الذي ين�شُح/ االآ

تغذيها  التي  وجوده  �شباب  الأ ور�شخ  ان�شاع  ان  الرتهل.. 

اخلديعة ومُيليها بواقو ال�شوء وقنا�شو الق�شيدة.

تع�شيــب:

ن متجاوزاً الربق املندلع عنوة  ... لن اأ�شتطيع اأن اأنخلع االآ

من ثغوري التي ُتعر�ض عميقا يف خالياي ال�شائعة..

التي  الذاكرة  طواغيت  من  االنفالت  اي�شا،  اأ�شتطيع  لن   ..

راين قرب هاويتني )لغة، �رشمٌد(  توؤجُح اللغة وتطازجها الأ

)موٌت، جماٌز(.

هامـــ�س:

ن« مثل �شنبلٍة.. مثل  ن، وبدقٍة اأقول اأنني »اأ�شعر االآ اأ�شعر االآ

جي�ض من النزق.. مثل جحافل �شوء.. بل، مثل قنبلٍة كثيفة 

اليقظة والتوثبات.. اأهج�ُض انني قنبلة احتماالت!..

بحر .. �شــوء:

اىل  تهج  لن  الوجود  قمي�ض  تعاقر  التي  ال�شيخوخة  ان 

ن  االآ تندلُع..  التي  وتلهوجاتها  انفتاقاتها  من  قريٍب  رتٍق 

الع�شب  مكامن  من  قريبًا  ال�شباحات..  من  قريبًا  تندلُع. 

وومي�شي  فاأحاول  ال�شوء..  خا�رشة  يف  كو�شٍم  املنبث 

�شلع الع�شب- الطحلب املع�ش�ض قرب ثماري.. واأدواتي لغة 

يف  ي�شقط  ال  وغيب  موارد..  دون  خدر  اللوثة..  مفعمة  بكر 

الت�شابه.. انه غيبي!..

وحقويل لن يغمرها الطوفان.. لغتي ماٌء.. لعنٌة تورُق وهي 

ّم.. حيث الولع.. وحيث املوت  ترفرُف عميقًا حيث الرتاب االأ

جمنزراً لرتقمِ احتماالتي..
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 1- حكاية فعال !؟

ال�شارع كاجلني. حط لقالق  انت�شَب فجاأة عند نا�شية   

يف  ال�شجرة  اأ�شفل  قطة  متطت  ميينه.  يف  ال�شجرة  على 

ي�شاره. م�شح عرق جبينه بجنب �شبابته وخلع الطربر�ض. 

نف�شه واأعاده. رفع راأ�شه اإىل اأعلى ال�شجرة طار اللقالق. 

وت�شلقتها  القطة  ال�شجرة نطت  اأ�شفل  خف�ض ب�رشه نحو 

غ�شان.  متوارية بني االأ

اجليب  اإىل  اليمنى  يده  مد  خف�شهما.  ثم  حاجبيه  رفع   

الي�رشى  يده  مد  فارغة.  واأخرجها  البنطلون  من  ي�رش  االأ

اأخرج  �شيئا.  فتح�ش�ض  البنطلون  من  مين  االأ اجليب  اإىل 

رزمة مفاتيح كم�ض عليها واأعادها. 

اليمنى  ويده  راأ�شه  جر  ثم  وخف�شهما  حاجبيه  رفع   

راأ�شه  دفعة  اليمني.  جهة  ب�شدة  ودفعهما  الي�شار  نحو 

اأحدهم. دفعة يده ك�رشبة  راأ�شية نحو  كت�شويب �رشبة 

العب كاراتيه. )مالحظة: حني جر راأ�شه ويده زّم �شفتيه 

وفتحهما  ب�شدة كمن يقول ّباْو(.

 رفع حاجبيه وخف�شهما. وجدها؟ حنى ج�شده وتقو�ض 

ي�رش.  جهة رجله الي�رشى ماّدا يده اليمنى نحو جوربه االأ

اأدخلها فيها واأخرج علبة �شجائر ) باين اأنها علبة �شجائر(. 

�رشب العلبة من طرفها وا�شتل والعة و�شيجارة. وقعت 

الوالعة فالتقطها. اأ�شعل ال�شيجارة. اأرجع الوالعة للعلبة 

اجلورب  يف  العلبة  د�ض  الي�رشى.  رجله  جهة  وانحنى 

مين من فمه.  ي�رش. ترك ال�شيجارة معلقة يف الطرف االأ االأ

نف�شا  منها  جر  خده.  تلكز  كادت  حتى  ب�شفتيه  حركها 

ي�رش من فمه. مل يحركها. ظل  ونقلها بيده اإىل الطرف االأ

مي�ض دخانها ويخرجه من اأنفه كمدخنة �شيارة. هاهو 

املنت�شي.  اأ�شبعيه ويدخنها بحركات  يعيد و�شعها بني 

يخيل اإيل اأنه ينرث دخانها ويقول: اأوووف على الب�رش.

 هل ينتظر �شديقا؟ اأم موعدا مع امراأة؟ هل يتج�ش�ض على 

اأو  تعليم،  رجل  لعله  اإ�شالحها؟  بعد  العجزة  حانة  رواد 

حما�شب يف اجلي�ض، اأو خطاط الفتات اإعالنية، اأو جنار، 

اأو من عمال  نقالة،  اأو تاجر هواتف  اأو م�شلح مفاتيح، 

النظافة. ولعله يهند�ض ل�رشقة �شقة مدام روبرتا.

مانطو  طبعا،  الراأ�ض  على  حمر  االأ الوطني  الطربو�ض   

�شفر يلمع مع  كولومبو يتعدى مقا�ض طوله، البنطلون االأ

�شم�ض منت�شف النهار. لكن احلذاء الريا�شي مغرب. قامة 

الرجل ذي البطن املنتفخ، مرت ون�شف تقريبا. �شعر راأ�شه 

�شفرية  منه  تتدىل  قفاه  فوق  املعقود  املن�شدل  �شود  االأ

مائلة لل�شفرة.

ظفر  بني  عقبها  طرف  و�شع  �شيجارته.  الق�شري  اأنهى   

واأطلقها  �شبعني  باالأ عليها  �شد  اإبهامه.  وثمرة  �شبابته 

بحركة �رشيعة. لقد قذف عقب ال�شيجارة واأو�شله للجانب 

خر من ال�شارع. االآ

اإىل  عاد  املحت�رش.  العقب  والتقط  النا�شية  من  حترك   

النا�شية ورماه بنف�ض احلركة. رفع حاجبيه خف�شهما، 

فالعقب مل يتجاوز منت�شف ال�شارع.

 حترك من النا�شية نحو العقب و�شحقه بقدمه.

 عرب ال�شارع ودخل حلانة العجزة.

 2- تّبـًا تّبـًا

 تّبًا يل وتّبًا حلانة العجزة.

ي�رشب  تّبًا ملن  الن�شاء.  من  فارغة  بحانة  لل�شكران  تّبًا   

باملنا�شبة، واإذا قام داخ خلفه املقعد. تّبًا لذاك ال�شكري، 

الطاولة  راأ�شه عل  البرية، ثم و�شع  عّباأ روحه بفقاعات 

ونام. تّبًا للبارمان الذي يرعى اإمرباطورية الكوؤو�ض على 

كل التي  الكونطوار دون اأن يحت�شي واحدة. تّبًا لقطعة االأ

عند  لذيذة  وت�شبح  تفاهة،  بكل  احلانة  طباخ  ُيعدها 

ال�رشب.

 j j j  

  تّبًا لل�شاعرات الالئي ين�شخن عقد الذكورة. تّبًا لل�شعراء، 

عن  يرتاجعون  وال  الكالم،  م�شنقة  يف  يحتب�شون  حني 

االنتحار داخل الق�شيدة. تّبًا للمطربات العربيات، الالئي 

ي�شبهن خياال تطرده من النوم حتى ال تتهمك قرينة الفرا�ض 

باخليانة. تّبًا للكاديالك التي مل اأت�شمم جلد مقاعدها.

 j j j   

وىل. تّبًا   تّبًا ملن ال يحلم بزوجته وكاأنه يلتقيها للمرة االأ

للبنت التي انحنت اللتقاط الوالعة، وتدىل نهداها كاأي 

ال  الن�شاء،  ل�شفائر  تّبًا  ال�شوتيان.  اإرخاء  تعمدت  اأنثى 
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ميكن اأن متر يف الريح دون اأن تخلف قطيعا من العيون 

يتبعها. تّبًا ملن مل يح�شنوا التداوي بطحالب الن�شاء وظلوا 

ن�شات لروحك،  فقراء للمحبة. تّبًا لل�شماء، ت�رشف يف االإ

ثم ت�شنع لك نع�ض اخلراب.

 j j j   

يِّع طفولتنا    تّبًا لل�رشاب، حني ن�شبح اأمامه كالبئر، وُن�شَ

ال�شباب،  يف  روحه  على  يحافظ  لل�رشاب،  تّبًا  باملرة. 

بينما نزداد نحن �شيخوخة. تّبًا لل�رشاب، نريد اأن نن�شاه 

ٌر دوما، يف  حلظة، فيتذكرنا با�شتمرار. تّبًا لل�رشاب، �شافمِ

ية اأنف�شنا عراة. تّبًا لل�رشاب، ين�شب  ما نحن نخجل من روؤ

كاأ�شابع  ناعمة  وجندها  كمخالب،  اأرواحنا  يف  كوؤو�شه 

اأنثى مدهونة بالع�شل. تّبًا لل�رشاب، الذي ي�شتحق املديح 

والتمجيد كاإله خممور، لكن يف الع�رش اليوناين فقط، مع 

العقل  ويبقى  باجل�شد،  ُيطيح  حني  لل�رشاب،  تّبًا  �شف.  االأ

منت�شبا مثل قارورة مل تفتح بعد.

 j j j   

 تّبًا تّبًا تّبًا. تّبًا وكفى.

 تّبًا يل وتّبًا حلانة العجزة. 

 تّبًا لهذه الكاأ�ض

 التي اأفل�شت قبل اأن اأحت�شيها. 

 تّبًا للن�ض املوايل وعنوانه »كل �شيء من الكاأ�ض«، 

 فقد طلع للورقة وكاأنه �شاح وحزين.

 3- كل �شيء من الكاأ�س

 ذات كاأ�ض، اتفقوا جميعا على اأال ينظروا اإيل اآتيا نحوهم، 

اأحالمهم  فنجان  يف  زوبعة  وخلفي  ذاهبا  اأب�رشوين 

املحبطة. مل يب�رشوين قادما، اأمامي قافلة من اأحالمي 

امل�شتيقظة.

 ها قد ان�شممت اإليهم فزادت الكاأ�ض تعلقا بهم. اأ�شبحوا 

قادمة وهي  يرونها  ثم  ذاهبة وهي مرتعة،  يب�رشونها 

اأن  لو  اأيديهم املرجتفة. وكما  للقدوم نحو  مل تتهياأ بعد 

، وكما لو اأرادوا رتق الثقب املف�شي  حناجرهم بها َم�ضٌّ

للعدم، عمروا موائدهم باملزيد من القارورات.

 حتلقوا حول اأطراف النميمة، تاأخذ الو�شايات بتالبيبهم، 

باالحتبا�شات.  املتوجة  هي  حتت�شى،  اأين  من  يعرفون 

اأنف�شهم،  ا�شتلقاء  من  املجد  بلغوا  هوؤالء،  ع�شاميون 

بازغة  زجاجات  ت�شيئه  دهليز  يف  برهانهم  اأقاموا 

للتو من ثالجة معتمة. مل ي�شرت�شدوا بدليل، ومل يحاكوا 

رغباتها  على  اأنف�شهم  ا�شتلقاء  من  القدماء.  ال�شكارى 

رياف واحلانات.  ر�ض وعمروا املدن واالأ انت�رشوا يف االأ

اإميانهم را�شخ ويدركون اأن الكاأ�ض قادرة على التكفل مبا 

مل ينتهوا اإليه.

اأن  بعد  تلتئم  النميمة  اأطراف  مييزون:  عادوا  ما   

تعد  ومل  فارتخت  ال�شكر  اأ�شابها  الو�شايات  �رّشحوها، 

مم�شكة بتالبيبهم، الزجاجات املحتب�شة تندلق مبا�رشة 

الهوائية فت�شيبهم باالختناق، لكنهم ال  نحو ق�شباتهم 

يخلطون  واأبطال،  اأ�شاو�ض  املجد.  نحو  طريقهم  ي�شلون 

الليل بالنهار وال يهزمهم ال�شكر.

 كل ما يعمل، ت�شتطيع الكاأ�ض اأن تتكفل به. هي الو�شية 

الناكرة،  املاكرة  القادرة  اأرواحهم.  من  بقي  ما  على 

القوية عند ال�شعف، ال�شعيفة عند القوة، ال�شابرة الثائرة 

اخلالدة حني يفنى ال�شاربون، الفانية حني نعجز عن اأداء 

ثمنها.

غنياء، ت�شلح اأعطاب   الكاأ�ض �شديقة الفقراء وع�شيقة االأ

الذاكرة.  يفقد  حني  �شعبا  وت�شو�ض  ت�شداأ،  حني  الذاكرة 

ت�شقط  حني  والبخيلة  التفكري،  يبخل  حني  الكرمية  هي 

اأن يعمل،  راأ�شك. وكل ما ميكن  اأح�شانها وال ترفع  بني 

ت�شتطيع الكاأ�ض اأن تتكفل به.

 كل �شيء من الكاأ�ض؛ الرحمة التي ت�شطع فجاأة يف القلب 

القا�شي، الل�شان الذي ت�شيبه الف�شاحة بعد طول تلعثم، 

الكامريا التي ت�شرتجع �رشيط حياة مل يحم�ض يف خمترب، 

الو�شايات  النف�ض،  انحالل عقد ظلت متيب�شة يف دوالب 

التي تفل�ض فتنتحر تباعا... وما بقي، ت�شتطيع الكاأ�ض اأن 

تتكفل به. كل �شيء من الكاأ�ض، كل �شيء يف الكاأ�ض. 

 4- واحد من ال�شخ�شيات املذعورة

 ع�رش �شنوات مرت دون اأن ي�رشب كاأ�شا واحدة. والبارحة 

حياته.  يف  �رشبها  التي  الزجاجات  كل  عليه  اجتمعت 

جاءته يف النوم على �شكل جي�ض تخبط بع�شها وت�شيح: 

اأن جده  نريد املناجل، نريد املناجل. حل�شن حظه تذكر 

علق منجله يف املطبخ. فقام من الفرا�ض و�شلمها املنجل 

تتخابط  جديد  من  رجعت  القارورات  لكن  للنوم.  وعاد 

وتلوح يف اأيديها بن�شخ متطابقة من منجل جده وت�شيح: 

نريد اأن نح�شد، نريد اأن نح�شد.

فقفز  راأ�شه  حت�شد  اأن  الزجاجات  من  �شاحبنا  خاف   

ليال.  للعا�رشة  ت�شري  ال�شاعة  الفرا�ض وكانت  مذعورا من 

العمل،  الدجاج. ما  اأن ينام مبكرا مثل  اعتاد  ف�شاحبنا 

ما العمل، ما العمل؟ ظل يردد، ثم ارتدى مالب�شه وانحدر 

اأن ذلك  تاأكد  لقد  انقطاع طويل.  العجزة بعد  نحو حانة 

يعاود  باأن  العليا  احللمية  الدائرة  من  اإ�شارة  الكابو�ض 
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معانقة الكاأ�ض. لكنه تردد وطلب من حميد النادل قهوة 

كحٍل. فهذه اأول مرة يدخل فيها حانة بعد �شنني. خالل 

ن�شف �شاعة ق�شاها يف ر�شف القهوة، كانت اأ�رشاب من 

زجاجات اجلعة حتط واأ�رشاب اأخرى منها تطري.

 رواد احلانة ن�شاء ورجاال، جلهم تخطى عتبة اخلم�شني 

لوان  من عمره. اإنهم �شيوخ ال�رشاب واأعالمه باملدينة، يْعقمِ

على لرت النبيذ اأيام كان باأربعني رياال. 

 واحدة �شكرانة وقع لها نزاع مع واحد عجوز، ومل يظهر 

لها �شوى �شاحبنا فراحت عنده منفعلة والكاأ�ض تتاأرجح 

يف يدها املرتع�شة. اأ�شارت بيدها للعجوز وقالت م�شتكية: 

ذاك احلمار يريد اأن ي�شيدين، اأنا �شاربة دجني يف داري، 

اأنا جئت فقط كي اأن�شط، ما �شي با�ض ي�شيدوين احلمري. 

مالك؟  اإيوا  غا�شبة:  فيه  ف�رشخت  �شاحبنا  يجبها  مل 

ل�شانك مقطوع؟ من ال�شباح واأنت عا�رش على كاأ�ض من 

القهوة؟

 فجاأة وعلى غري املتوقع اأجه�شت املراأة يف البكاء، بينما 

�شاحبنا ما زال ي�شند ذقنه براحة يده منده�شا ال يعرف 

كيف يرد. اأخريا اأ�شفق عليها العجوز فقام نحوها. اأحاط 

عنقها بذراعه وبا�ض راأ�شها ثم اأم�شكها من يدها واأرجها 

ملقعدها قربه. طلب لها كاأ�شني من الرِّيكار.

ول  ثم قامت من مقعدها رافعة الكاأ�ض    املراأة �رشبت االأ

املعرف  �شتاذ  االأ عبا�ض  اأنا   - �شوبي  اجتهت  الثانية. 

تغني:   وهي  تتزحلق،  تكاد  مرتنحة  العجزة-  حانة  يف 

احلوو  هالكا�ض  الكا�ض،  تعملها  اآعبا�ض  الكا�ض  تعملها 

هالكا�ض احلوو.

  5- الراوي يجال�شني

�شجاره  كرثة  من  العجزة  حانة  يف  للنادل  الدم  طلع   

اآتني  لك  قال  من  وجهه:  يف  ي�رشخ  هذا  الزبائن.  مع 

باحل�شاب؟ والثاين ينهره بدعوى اأن الزجاجة باردة جدا، 

منا  واحد  لكل  تقيد  باأن  اأمرتك  مرة  كم  يوؤنبه:  والثالث 

ح�شابه وحده. 

 النادل ال�شاخط على الو�شع وكاأنه مل يجد �شواي، ا�شتل 

يل.  و�شلمها  م�شطربة  بيد  عليها  وخط  كلينك�ض  ورقة 

مل  العقالء.  و�شط  اأحمق  اأين  اإيل  »يخيل  عليها:  مكتوب 

يحدث اأن اأح�ش�شت بهذا طول حياتي املهنية«.

وعامرا  �شا�شعا  ثقافيا  قلقا  يل  خلق  النادل  كتبه  ما   

بالراوي  ا�شتعنت  كتبه،  مبا  اأقتنع  ولكي  بامل�شاكل. 

منظفا  العجزة  حانة  يف  ي�شتغل  اأ�شدقائي،  من  وهو 

للمبولة، مقابل ما يجود به عليه الزبائن، دراهم اأو كوؤو�ض 

�رشب اأحيانا. والراوي معروف عنه اأنه يحكي الق�ش�ض 

اخلرافية، وبعد اأن يحكيها يقوم بق�شها اإىل قطع، بعدها 

خري باملاء.  ي�رشدها ثم يرويها يف االأ

 ناديت عليه ملجال�شتي وطلبت من حميد النادل اإعطاءه 

مناداتي  قبل  كلها.  الق�شة  يعرف  الراوي  بريا.  زجاجة 

عليه كان يرى الق�شة من فوق، ويف طريقه نحوي كان 

واأ�شحى  فيها  انخرط  جال�شني  وحني  حتت،  من  يرها 

منظوره ال�رشدي معي.

 اأدخل الراوي اأ�شبعه يف اأذنه. حكها و�شم اأ�شبعه وقال 

با�شتغراب: اأذين تاأكلني، واأنفي كذلك. اأجبته دون اأن اأرفع 

نفلونزا. انده�ض الراوي  ب�رشي اإليه: قد تكون م�شابا باالأ

من جوابي ومل يعقب عليه. قلت له ممازحا: ي�شتح�شن اأن 

تقطر البرية يف اأذنك، واأن ت�شتن�شقها دون ا�شتنثارها ثم 

ت�شتنجي بها. مل يقم الراوي بردة فعل، فوا�شلت كالمي 

والعامر  ال�شا�شع  الثقايف  القلق  عن  املرة  هذه  بجدية 

بامل�شاكل الذي اأ�شابني به النادل حميد.

ما  على  التعليق  على  عازما  كنت  اإذا  مطمئنا:  يل  قال   

كتبه حميد، فال بد اأن تعرف اأن املجانني على حد علمي، 

ال يفرقون بني ماء ال�شنبور وبني ماء اخلمر. اأما العقالء 

فهم من ي�رشب ال�رشاب.

 رفع الراوي قنينة البرية اإىل فمه واأفرغها يف جوفه دون 

قطع التنف�ض ثم و�شعها فوق الطابلة. اأدخل يده يف جيب 

�شرتته الزرقاء ال�شبيهة ببلوزة ميكانيكي واأخرج زجاجة 

قائال:  واأ�شاف  متتابعتني  جرعتني  منها  ر�شف  دجني. 

اأعرف مناذج ال حت�شى  اإين  املغفل،  �شتاذ  االأ اأيها  ا�شمع 

من هوؤالء العقالء الذي ق�شدهم ذلك النادل املجنون:

 - اأحدهم ي�رشب النبيذ ويقطع باجلعة، األي�ض هذا �شخ�شا 

عاقال؟

 - اأحدهم وما اأن اأنهى زجاجتني من النبيذ حتى طلب 

الثالثة، لو كان جمنونا ملا �رشب اأ�شال.

 - وتلك التي �رشبت دجني يف دارها، وطلب لها العجوز 

كاأ�شي ريكار، واأكملت بريتها رقم 15 وحلفت اأن مت�شي 

كانت  لو  َردة،  قمِ حولها  الذين  ترى  اأن  اإىل  ال�رشب  يف 

جمنونة لظلت ت�رشب اإىل اأن تراهم اآدميني.

 - وذلك الذي �رشب حتى �رشب، ثم توجه نحو �شاحب 

�شندوق احل�شاب وقال له: اأنا مل اأ�رشب �شيئا، واإذا كنت 

اإىل  لن�شي طريقه  لو كان جمنونا  �رشبت، ف�شجل عندك. 

�شندوق ح�شاب ال�رشب واجته فورا اإىل �شندوق ح�شاب 

الديون التي عليه.

 ولكن ماذا تقول وماذا تفعل اأيها الكاتب املغفل؟ اأح�شن 
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لك اأن ُتَفّتح عينيك بب�شع جرعات باردات، فرمبا ت�شبح 

واحدا من هوؤالء العقالء.

  6- اأمامه �شف من قنينات اجلعة

�شاحب  الق�شري  وجد  ال�شقف،  به  قطر  �شخ�ض  مثل   

�شف  واأمامه  العجزة  حانة  يف  نف�شه  حمر  االأ الطربو�ض 

من قنينات من اجلعة. 

ال�شاب تعجب من وجود هذا الزبون اجلديد ذي  النادل   

املظهر الالفت وا�شتغرب لكيفية دخوله للحانة دون اأن 

ينتبه له. اجته نحوه مرتددا و�شاأله بعد تلعثم: ال جتعلها 

مني قلة �شواب، متى دخلت ومن خدمك؟ 

 رد الزبون دون تردد: اأنت يا حميد. 

اأن  ا�شمه، وحاول  الزبون يعرف   تعجب حميد من كون 

�شيئا.  يتذكر  فلم  �شابقة،  معرفة  به  له  كانت  اإن  يتذكر 

مالك  تفكريه:  حبل  فقطع  النادل  حرية  الحظ  الق�شري 

احتاد  ين�شط يف  كان  الذي  الطالب  اأنت  األ�شت  يا حميد، 

ف�شيلك  من  طلبة  اغت�شاب  عن  رواية  وكتب  الطلبة، 

واحد  عند  تبات  تروح  باأنها  اتهموها  حني  ل�شهام  

يف  رجل  اأنا  ابني،  يا  ا�شمع  ال�شالمة؟  حي  يف  خليجي 

نهن  الأ ن�شاء وطلقتهن جميعهن  اأربع  اأبيك، تزوجت  �شن 

ال يتقنَّ املعا�رشة يف الفرا�ض، حتى كّتب علي اهلل واحدة 

�شبابي،  اأيام  �شيء. ترجع  ت�شاعدين يف كل  بنت احلالل 

وت�شاركني يف الكاأ�ض، ومتالأ معي اأوراق الرهان، وترتب 

اأفكاري حني اأ�شارك يف اجلمع العام للنقابة.

 تعرفت عليها يا حميد �شنة 2000، كانت نا�شطة وكنت 

نا�شطا. البولي�ض كانوا �شبب تعارفنا. فقد التقطونا واألقوا 

راكم  لنا  قالوا  حني  وهددونا  دوريتهم،  �شيارة  يف  بنا 

وع�شناه  �شفناه  وفعال  الن�شاط.  ْت�شوفو  غادي  نا�شطني 

عندي.  رخي�شة  لي�شت  �شهام  ذلك.  بعد  تزوجنا  حني 

اأنت تعرفها جيدا يا حميد. لقد كانت معكم يف الف�شيل 

الطالبي، واغت�شبتها مع جماعتك، ثم كتبت عنها رواية 

�رشقها منك �شامل العرفوين ون�رشها با�شمه. ولكنك بطلها 

اأنت.  احلقيقي. فال�شخ�ض الذي �شميته حميد اجلبهة هو 

يف�شد  الذي  باخلليجي  روايتك  يف  �شميتني  فقد  اأنا  اأما 

ال  نك  الأ اأنت.  وخا�شة  كلكم  اأخطاأمت  لقد  الكلية.  بنات 

تعرف اأنك ابني من زوجتي الرابعة. 

هل  جيدا،  حولك  انظر  اأباك؟  األ�شت  مالحمي،  يف  تاأمل   

التي  املراأة  ثمة  احلانة.  اأرجاء  يف  عينيك  ْل  اأجمِ تراين؟ 

�رشبت دجني يف دارها، وطلب لها العجوز كاأ�شي ريكار، 

واأكملت بريتها رقم 15، واأم�شكت كاأ�شها الثانية وق�شدت 

املفاتيح  م�شلح  كبور  املعلم  قربها  �شتاذ.  االأ عبا�ض 

يف  املنظف  عي�شى  ال�رشب  يف  رفيقه  اأذن  يف  يو�شو�ض 

باألعاب  يت�شلى  البولي�شي  م�شطفى  ي�شارك  اإىل  البلدية. 

املوبايل يف انتظار عالل املحا�شب يف اجلي�ض، ومرزاق 

فقد  العجزة.  حلانة  اليوم  يح�رشا  لن  لكنهما  النجار. 

ا�شرتيا اخلمر من متجر مدام روبرتا وف�شال ال�رشب يف 

الهواء الطلق بعيدا عن �شو�شاء ودخاخني احلانة. 

خطاط  طرما�ض  الكونتوار،  طرف  عند  ميينا  التفت   

الهواتف  بائع  زويقة  مع  يرتاهن  عالنية،  االإ الالفتات 

مي�شح  فيما  القدم،  كرة  ببطولة  يفوز  من  حول  النقالة 

البارمان عزيز ر�شا�ض البرية من فوق الكونتوار، ويلهب 

خر مرة. نقا�شهما حني يرجح كفة هذا مرة وكفة االآ

اأ�شبح يف  املنفاخ، فقد  �شحوكة مو�شى  االأ اأما زبونكم   

�شجائرها،  علبة  على  تاأمتنه  هذه  املراأة.  مثل  حانتكم 

على  تاأمتنه  هذه  حقيبتها.  على  تاأمتنه  خرى  واالأ

خرى تطلب منه اأن يراقب مقعدها ريثما  زجاجتها، واالأ

تعود من التواليت خ�شية اأن ترمي عليه غرميتها ال�شحر.

�شئت  واإن  ازدادت،  التي  م�شاكله  عن  كلمك  اأنه  �شك  ال   

يحدث  ما  اإىل  تنتبه  اأمل  الراوي.  عند  اطلبها  التفا�شيل 

مبقدمه  يطالعهن  اأن  فما  له؟  يتهن  روؤ حني  للزبونات 

ها  اإحداهن:  حتييه  اأن  بد  وال  التغامز،  يف  يبداأن  حتى 

الفم  يف  بتقبيله  يقمن  ثم  يالبنات.  افرحوا  جا،  الزين 

واحدة بعد واحدة، مما جعله ي�شرتي عدة علب اكلينيك�ض 

وخا�شة  �شفاههن،  �شباغات  خليط  من  يتخل�ض  لعله 

�شباغة  جددت  كلما  تقبيله  اإعادة  تف�شل  من  منهن  اأن 

�شفتيها يف املرحا�ض.

ما  لطول  عليه  اأيديهن  غ�شلن  الزعيمات  الرائدات  كل   

منه  ي�شوِّرن  ومل  راأ�ض  يف  وراأ�شا  جمتمعات  جال�شنه 

تالفات،  بريات  و�شي  �شجائره  علب  نتف  �شوى  �شيئا 

و�شي ع�رشين درهم. مل ياأخذ واحدة لل�شقة التي يكرتيها 

رفقة تالفني اأكرث منه، ومل ت�شطده اأحداهن ملنزلها رغم 

اأ�شطرهن  تدوخه  ومل  »�شاأعجبك«،  واإغراءات  ال�شمانات 

اأردن  املتاأخر. وكلما  الليل  ليت�شعلك معها بني حانات 

والكالم،   الن�شاط  اأحب  اأنا  لهن:  يقول  عليه  يلتوين  اأن 

خاّله  فاأخوكم  املعقول  اأما  احلزام،  حتت  ما   ومل�ض 

ل�شاحبة البيت.

ترى.  كما  جمال�شته  من  متنعهن  ال  وحتفظاته  اأقواله   

رمبا كي يظهرن لرئي�شك عزيز �شاحب احلانة اأن عليهن 

لزبائن  اإ�شارة  اأو رمبا  ال�شدة،  اأوقات  الطلب، خا�شة يف 

فما  حتقيق.  فتح  ت�شتدعي  جمهولة  �شباب  الأ اأو  اآخرين، 
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راأيك يف هذه احلالة يا حميد؟

ذا  الق�شري  ترى  هل  تخف.  وال  ا�شتدر  حميد،  يا  ا�شتدر   

الريا�شي  واحلذاء  �شفر،  االأ وال�رشوال  حمر،  االأ الطربو�ض 

على  تباعا  وطاف  مقعده  من  قام  كيف  اأراأيت  املغرب، 

�شتاذ، وعالل املحا�شب يف اجلي�ض، وطرما�ض  االأ عبا�ض 

واملعلم  النجار،  ومرزاق  عالنية،  االإ الالفتات  خطاط 

النقالة،  الهواتف  تاجر  وزويقة  املفاتيح،  كبورم�شلح 

كلمات  اآذانهم  يف  هم�ض  لقد  النظافة؟  عامل  وعي�شى 

ويتلهى  كاأ�شه  يحت�شي  ملقعده  اأدراجه  وعاد  معدودة 

بجريدة رهان اخليل.

مرة  جهته  تلتفت  ال�شاروخ  فاطمة  اأن  حظت  ال  هل   

القطار.  م�شباحي  مثل  املتقدتني  بعينيها  وترميه  مرة 

موبايلها ال يكاد يتوقف عن الرنني من طرف زبناء يبدو 

اأنهم خائبون بالن�شبة اإليها، فال واحد منهم ا�شتطاع اأن 

اأنها  تدرك  اأنت  ن.  االآ ي�شكر  حيث  به  لاللتحاق  يدعوها 

جميلة و�شغرية، واأن بنطلون الدجينز يالئمها مبا يكفي 

جلعل �شاحب الطربو�ض يقع فيها اأعمى.

املونادا،  �شوى  حتت�شي  وال  تدخن  ال  التي  خرى  واالأ  

وحتت�شيان  معها  اجلال�شتان  امل�شنتان  ال�شيدتان  فيما 

ال�شجائر،  ون�ْشف  ال�رشب  من  اأ�شنانهما  وتك�رشت  اجلعة 

القدامى  الزبناء  العقد بينها وبني  هما بالتاأكيد وا�شطة 

واأموالهم  باأج�شادهم  طاحة  االإ طريق  يف  تني  االآ واأولئك 

حرك  يكون  قد  حميد.  يا  جميل  تعبري  ذراعيها.  بني 

مالمح  علت  به  نطقُت  حني  اأنك  مبا  الدفينة  م�شاعرك 

االندها�ض ق�شمات وجهك. هذا هو التفاعل بني القطبني 

الكبريين يف عملية امل�شافهة.

اإنك جمنون  العمل.  اأنت مف�شول من   وعلى كل حال، 

ت�شاغلت  لقد  الغر.  ال�شاب  النادل  اأيها  العقالء  و�شط 

اجليدة.  املعاين  من  الفارغ  كالمي  ب�شماع  عملك  عن 

اأ�شابك ال�شمم عن اأ�شوات كل ما حولك اإال عن كالمي. 

مل ت�شمع عزيز الذي ن�شف حلقه من طول املناداة عليك 

غ�شبا  مرة  من  اأكرث  الكونتوار  �رشب  الزبائن.  خلدمة 

عليك ومل ت�شمع. �شفق بيديه و�رشخ ومل ت�شمع. اأر�شل 

اإنك  ت�شمع.  ومل  طلبه  لتبلغك  ال�شاروخ  فاطمة  لك 

ز النظر جيدا جدا. الطابلة التي  مف�شول من العمل. ركِّ

تراين  هل  منده�شا،  فيها  وحتملق  ن  االآ قدامها  تقف 

اجلعة،  قنينات  من  �شف  واأمامي  كر�شيها  يف  قاعدا 

وقطر بي ال�شقف، ومل تنتبه يل حني دخويل؟ لي�ض اأحد 

�شتاذ. هنا �شوى عبا�ض االأ

�شتاذ   7- عبا�س الأ

العجزة.  بحانة  ركن  يف  منزو  هاهو  �شتاذ،  االأ عبا�ض    

راأ�شه  ر يف  َدوَّ اأ�شدا�ض.  الكوؤو�ض يف  اأخما�شا من  �رشب  

اأ�شود  خيارات فا�شلة بالتاأكيد، فجيبه مل يعد فيه قر�ض 

وال اأبي�ض، واحلاجة لل�رشب ما تزال جتذبه نحوها .

 م�شتواه االجتماعي ال ي�شمح له باأن يتو�شل من اأحدهم 

للكثريين  زجاجات  اأهدى  طاملا  اأنه  �شحيح  برية.  ثمن 

باأن  ن  االآ يقنعهم  فكيف  �شاخنا،  جيبه  كان  حني  منهم 

جيبه ي�شفر. هاهو يتباطاأ يف �شب ما بقي يف الزجاجة  

من  تزغرد  كاأ�شه  تاركا  حميد  النادل  يلتقطها  ال  حتى 

الفراغ.

اأو  ال�شاروخ،  فاطمة  على  املناداة  يف  يفكر  اأنه  يبدو   

اأو العجوز كي ي�شلفه اأحدهم بع�ض القارورات.  الق�شري، 

على   الكريدي  م�شل�شل  اأوقف  عزيز  الباطرون  اأن  يعلم 

الزبائن بعد اأن ت�شخمت فواتريهم من فرط قولهم: اأ�شف 

من  اأكرث  اخلاطر  لهم  �شدَّ   لقد  القدمي.  احل�شاب  اإىل  هذه 

الالزم ثم تبني اأن ما عندهم كلمة، وبدل طردهم، قرر اأن 

و�شهم وكوؤو�شهم. يجاريهم ريثما يفهمون روؤ

حمر ال ين�شحه ب�شيء، الق�شري   الق�شري ذو الطربو�ض االأ

اإن كان يحرجه بذلك. ينقر  يثبت عليه نظراته وال يعباأ 

لو  الدندنات.  ويوا�شل  ب�شبابته  قارورته  فم  على طرف 

�شي�شاعده  كان  هل  الق�شري،  من  امل�شاعدة  عبا�ض  طلب 

قد  الق�شري  الراوي.  عند  ذلك  من  التاأكد  عليه  فعال؟ 

التي  للكيفية  وير�شده  ال�شعرة،  من  كالعجني  يخرجه 

يتمخ�ض بها فيلد اجلبل من �شناديق اجلعة بدل الفاأر، 

نذال الذين  وين�رشف مرفوع الكاأ�ض خملفا اجلعجعة لالأ

مل يعريوه اهتماما، حامال معه الطحني لكي  ي�شنع منه 

خبزة يفطر بها على الريق.

ال�شجائر  علبة  مي�شك  ويب�شطها.  اأ�شاريره  عبا�ض  يقطب   

ال�شجائر.  مطفاأة  يف  ويرميها  عليها  ي�شغط  الفارغة، 

راح  قام  الق�شري.  ويتجنب  ال�شاربني،  اإىل  النظر  ي�شرتق 

وعبا�ض  تهداأ،  ال  اجللبة  كر�شيه.  يف  وقعد  عاد  للمبولة. 

يفك  كاأنه  العجزة  بحانة  ركن  يف  منزو  هاهو  �شتاذ  االأ

لغز معادالت العامل. ها قد مد يده للكاأ�ض و�رشب جرعة 

احلاجة  �شغط  ارتفع  قعرها.  يف  ال�شقة  ن�شيها  اأخرية 

لل�رشب يف دمه. فماذا يفعل؟  
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العمل،  عباءة  من  عام  كل  للخروج  طريف  بن  �شامل  اجتهد   

يطري يف اإجازته اإىل عامل اآخر يغاير معا�شه، كانت اهتماماته 

الغيوم وهي تطفئ جفاف عينيه  باأ�رشاب من  ب�شيطة، يحلم 

وب�رشته وخميلته، يحلم بفتيات ال يتوج�ض اأن يقرئهن عط�شه 

اأو  مالب�شه  بخيارات  يحلم  �شل�شبيل،  عذبة  ب�شقاية  فيبادلنه 

فكار طراأت  ق�شة �شعره الغريبة اأو زوبعته حمتجا ومناه�شا الأ

الوديان والعيون  على عقله فال يخاف وي�رشخ بها فتجيبه 

واملو�شيقى، فريق�ض للحياة ويبت�شم قبل اأن يفتح عينيه كل 

�شباح، يحلم باأغنية ت�شجل الوجود والفعل وتنفي الظالم . . .

كان ينظم رحلته جيدا، يبداأ هجرته ال�شنوية باأن يتوجه للمطار 

خري ويطري، يكون قد جهز  جواز  مبا�رشة بعد نهاية يوم عمله االأ

�شفره والتاأ�شرية وعملة تلك البلد ومالب�شه، يوقف �شيارته يف 

اأجره  ل�شيارة  يقفز  ثم  ال�شارع،  عن  بعيدا  اأعتاده  اآمن  مكان 

خرية يف بوابة املطار، ترب�ض تذكرة �شفره يف جيبه  تتقياأه االأ

جازته  الإ ول  االأ اليوم  �شم�ض  ت�رشق  وعندما  �شفره،  قبل  يام  الأ

يكون يف عامل حلمه ملدة عام �شابق، عامل خمتلف ين�رش فيه 

حياته كلحاف على املالأ دون اأن يخجل اأو يخاف.

ال�شنوية  باإجازته  للتمتع  اإعداده  يف  واجهه  خلال  اأن  غري 

واحد،  بيوم  اإجازته  بداية  قبل  �شيارته  تعطلت  لقد  خرية،  االأ

احللم،  الوطن  ذلك  لعملة  لتغيريها  نقوده  �رشف  قد  كان 

اأوراقه، ح�رش قمي�شا وبنطاال واحد وكمية من مالب�شه  جهز 

الذكري  الواقي  من  �شناديق  اأربعة  كذلك  التحتية،  الداخلية 

مكان  على  خري  االأ �شفره  يف  تعرف  قد  كان  ال�شنع،  اجليد 

ما  ي�شرتى  �شوف  املالب�ض،  من  ممتازة  نوعية  يبيع  رخي�ض 

يحتاجه من هناك.

دلف �شامل بن طريف ملبنى عمله ال�شخم مبكرا، د�ض حقيبة 

�شفره اأ�شفل طاولة اال�شتقبال ال�شخمة، األب�شها جريدة وبع�ض 

يدخلها  اأن  ي�شتطيع  ال  ما،  اأحد  اإليها  ينتبه  ال  كي  ال�شحف 

خرون، يف غ�شون  ملكان عمله، �شوف ي�شتهزئ به املوظفون االآ

حكاية  فاأن  فارغون  نهم  الأ ب�شفره،  املبنى  �شيعلم  دقائق 

�شيفرغون  ما،  حلديث  �شببا  عطائهم  الإ كفيلة  �شتكون  كهذه 

اأن يح�رشها  قرر  لذا  �شفره،  وبوؤ�شهم على حقيبة  اإحباطاتهم 

اأ�شفل طاولة اال�شتقبال ال�شخمة ريثما ترك�ض �شاعات العمل 

النهار  طيلة  تلوكه  اأن  اجلائعة  فواه  لالأ ال�شماح  دون  اململة 

احتفظ  �شنوات طويلة،  بعد  �شفره وحتى  من  يرجع  عندما  اأو 

املالية  واملبالغ  الثبوتية  باأوراقه  احلجم  متو�شط  ظرف  يف 

وقمي�شا ومالب�ض  بنطاال  فقط  باحلقيبة  ترك  ال�شفر،  وتذكرة 

داخلية وواقيات ذكرية.

مل  اال�شتقبال،  رجل  مع  التن�شيق  طريف  بن  �شامل  على  فات 

يخربه باأمر احلقيبة، اأنهمك يف عمله دون اأن يتذكر التن�شيق 

موت  وبعد  احلقيبة،  باأمر  واإحاطته  اال�شتقبال  رجل  مع 

�شاعات قليلة اأخرى من نهار العمل، �شوف يطري، �شاح فجاأة 

كان  فنيا،  خلال  اأو  تدريبا  يكن  مل  املبنى،  يف  نذار  االإ جهاز 

جانبي  على  الطوارئ  بوابات  من  للخروج  يرك�ض  اجلميع 

نزول  من  املوظفني  منع  الكهربائي،  امل�شعد  اأغلق  املبنى، 

املوظفون  تدافع  اأمر مزعج،  بد من وجود  الرئي�شي، ال  ال�شلم 

قدام،  االأ دا�شته  من  هناك  الطوارئ،  �شالمل  على  املذعورون 

هناك من كان ي�رشخ م�شتغيثا، عال الغبار يف ممر اخلروج من 

مر، كانت  املبنى، جتمهر النا�ض يف اخلارج بعيدا ملتابعة االأ

املبنى،  عن  النا�ض  تبعد  واجلي�ض  وال�رشطة  من  االأ من  قوات 

فرغت  كوباء  دبار،  االأ مولية  العمل  اأرباب  �شيارات  طارت 

ال�شوارع  ازدحمت  موظفيها،  من  للمبنى  املجاورة  املباين 

بن  �شامل  فيه  يعمل  الذي  املبنى  تفخيخ  انت�رش خرب  القريبة، 

ماليني  ب�شع  خرية  االأ ربحت  االت�شاالت،  لو�شائل  طريف 

مع  ولقاء  مبا�رشا  خربا  عاملية  قنوات  بثت  م�شتهلكيها،  من 

منية  م�شوؤول اأمني كبري بالدولة، كان يهدد باأن املوؤ�ش�شة االأ

على  ويتجراأ  نف�شه  له  ت�شول  من  كل  حديد  من  بيد  �شت�رشب 

من. زعزعة ا�شتقرار البلد االآ

اأمريكا  على  �شبتمرب   11 هجمات  طنت  ككابو�ض  مرة  ول  الأ

يف راأ�ض �شامل بن طريف، اأ�شبح الهواء مكهربا، غري اأنه كان 

بذكاء مع املو�شوع، مل  الوقت  لذلك، تعامل منذ ذلك  مدركا 

و�شط  طريقا  اأوجد  ال�شكوت،  قناعات  خلف  مترت�ض  راأيا،  يبد 

لغام وكان يخرج �شاملا . االأ

تابع بالتلفاز من مقهى على بعد ثالثة �شوارع احلدث الغريب، 

ملاذا وكيف ومن؟، اأ�شئلة كثرية حامت، بعد �شاعة بثت قناة 

عاملية باأن احلقيبة املفخخة كانت عبارة عن حقيبة حتتوي 

م�شوؤول  �رشح  ذكرية،  وواقيات  حتتية  داخلية  مالب�ض  على 

املواطنني  من وت�شليل  باالأ خالل  االإ باأن مرتكب جرمية  اآخر 

يعاقب،  �شوف  ر�ض،  االأ باطن  من  �شي�شتخرج  الرعب  ونا�رش 

وا�شل  بينما  املكان،  تعم  وال�شحكات  التعليقات  كانت 

الوقائية  والتدابري  رهاب  االإ حماربة  طرق  �رشح  امل�شوؤول 

معلال ما جرى،  تلفت �شامل بن طريف يف املوجودين باملقهى 

�شيويني وبع�ض الرواد املتابعني للحدث، اأن�شل  من العمال االآ

بهدوء وهو يبحث عن �شيارة اأجرة . . 
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ها اأنذا اآٍت اإليك كل يوم، واأرقد على قربك ل�شاعات طويلة 

دون اأن اأعري املوتى حولنا اأي اهتمام  ..نعم.. اأنا مل اأراعمِ  

حرمتهم وم�شاعرهم، اأ�شارحك اأنك 

اأنت الوحيد الذي يفهمني يف هذه البقعة من هذا الكون 

الف�شيح .

اأنا ال اأعرف منذ متى ح�شل ذلك بال�شبط؟! لكن كل ما 

ن�شوانا  اأم  يقظا  كنُت  اإن  �شاعتها  اأدري  ال  اأنني  اأعلمه 

واأنا اقرتب منك غارقًا يف �شكر نف�شي حتى النخاع،هل 

كان ذلك ليال اأم نهاراً؟..رمبا ن�شوتي هي التي دفعتني 

للجلو�ض بجانبك قبل اأن اأحتكم لذاتي .

    اأعلم اأنه عندما جئت اإليك، كانت قدماي قد �شاقتني اإىل 

هنا وفق ما ت�شوره عقلي يف تلك  اللحظة..لقد انتظرتك 

كثريا ؛ كي تخرج يل كعادة الليايل املا�شية واأنا اأعرف 

اأنك لن تنب�ض بكلمة واحدة كما هي عادتك اأي�شا ..

اأنا اأحتداك اأن تكلمني هذه الليلة ولو ملرة  نع .نع.نعم  

واحدة .. اأمل اأقل لَك  اأين اأحتداك ..نعم اأحتداك.. اأنت جبان.. 

بل �شتون جبان ! ال عليك من كل هذا وال تزعل ..

ماذا قلت ؟  اأنت تريدين اأن اأبكي .. واأبكي اأكرث من الالزم.. 

لن اأبكي.. ولكن قو . قو .قلي .. ملاذا طالت عمامتك  هذه 

املرة اأكرث من املعتاد؟ كما اإين اأراها نا�شعة البيا�ض! 

!ملاذا  اأي�شا  جميلة  هي  جدا!وكم  طويلة  اإنها  اأنظر 

اإنها غطت   .. اأنتم كذلك  بي�ض دائما!  ..هل  يلب�شونكم االأ

�شوى  �شيئ  منه  يظهر  اأن  النحيل،دون  �شمر  االأ ج�شدك 

يتل�ش�ض  وهو  بري  قط  عينا  ت�شبهان  اللتني  عيناك 

طريدته يف ليل حالك   .

دعني  ؟..  �شعرك  ذهب  اأين   .. اأ�شلع  اأنت  ملاذا  اإلهي!  يا 

اأمترغ  اأين   .. اأ�شحك كثريا   .. اأ�شحك  اأنذا   .. ها   اأ�شحك 

�شحكا من منظرك هذا .

ن اأ�شبه بقاع قدر فخاري قدمي .. ملاذا تقول باأنك  اإنه االآ

األي�ض  اأنفعل بكالمك هذا  اأن  ال تهتم !ماذا قلت؟ تريدين 

كذلك؟

ن ..بل اأغتاظ ب�شدة ..�شوف يعلو      ا�شمع اإين  اأنفعل االآ

 .. َنَف�شي املتالحق   اأال ترى   .. ن  االآ �شوتي ها هو يعلو 

اأع�شابي ت�شتد وتتوتر..  اأعرف اأن كالمي هذا ال يهمك، 

ولكن قل يل ملاذا اأنت متخ�شب هكذا، وكاأنك قطعة خ�شب 

�شاج  قدمي �شقطت من ح�شن  اأثري ؟ ملاذا �شاقاك مييالن 

موات  لل�شواد؟ ملاذا اأنت نحيل جدا؟ هكذا طبعكم اأنتم االأ

وىل فقط لكنكم ال توؤثرون  حياء يف الوهلة االأ تخيفون االأ

راأيتهم  لقد  ؟  ت�شدق  .هل  اللحظات  تلك  من  اأكرث  فيهم 

ي�شحكون عندما رجعوا من املقربة ! وكاأنهم دفنوا فاأرا 

وقد ارتاحوا من عناء كبري  بعدما تخل�شوا منه .

�شوى   حترك  ال  ؟..وملاذا  جتيب  ال  ملاذا   .. اجبني  هيا 

عينيك  اجلاحظتني تلك ؟! اأووف.. اأنا يف غاية الغ�شب 

تعرف  ال  اأنت  تقول   ..ماذا  ن  االآ اأن�شج  اأين  اأنظر   ! منك 

عن  جتب  ال  اأنك  �شوى  ل�شيء  ال  لك..  �شاأقول   ؟ح�شنًا..  

اأ�شئلتي ! انتظر .. انتظر.. لقد اأرعبني طول  اأظافر قدميك 

الهواء  يف  ب�شطهما  كبري،  ن�رش  مبخالب  اأ�شبه  هي  التي 

مقدمة  على  بها  �رشبتني  !لقد  فري�شته  على  لينق�ض 

عند خروجك  اجلبني   منت�شف  البارحة يف  ليلة  راأ�شي 

من قربك هذا  ..اأنظر ..مازال الدم ي�شيل من جبيني حتى 

ن  . االآ

 .. لزعلك  اأهتم  ال  لذا  اأغ�شب منك،  اأن  لقد قررت  حلظة.. 

ح�شنا .. اأنت جتيب هذه املرة ولكن  ب�شوت اأج�ض؟ماذا 

تقول؟ اإين اأ�شمعك.

�شاأعيد عليك ما قلته يل ؟ اإين اأزعجتكم  كثريا هذا اليوم 

جرياننا  كل  وان  املت�شخة،  ومالب�شي  القذر،  بربازي 

..لكن   هم  متذمرون مني، وغري را�شني عن ت�رشفاتي 

ملاذا ت�شاألني  متى �شاأترككم ترقدون دون  اأن اأزعجكم 

يام طوال واأن  بدية الأ اأقلق �شكينتكم  االأ .. اأعرف اأين قد 

كيفما  القدر  ي�رشفنا  اأن  اإىل  حلقومكم  يف  عظما  اأبقى 

اإىل مالب�شي  انظر  اأن تعلق على كالمي  ي�شاء..لكن قبل 

املبتلة بالبول.

اأعلم اأنك لن ت�شتحملني كثريا هذه املرة  وكما هو معتاد 

منك ذلك دائما ..لكنك تعرف اإين ال اأجد مكان اأرتاح اإليه 

غري هذا املكان ..اإنه ال يوجد لدي اأ�شدقاء ممن  ي�شريون 

الياب�شة  ال�شجرة  تلك  خلف  قدام  االأ حفاة  هناك  حمقى 

ون احلانات وجيوبهم فارغة،وهم يت�شورون جوعا،  ميالأ

ي�شعون ذرات امللح على حواف علبهم اخل�رشاء ليخفوا 
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اأنظر..  كثريا..  ي�شت�شيغونه  ال  لكنهم  �رشابهم  مرارة  بها 

ل�شيء  ال  حياء..  االأ هوؤالء   اأكره  كم  ..اآاااه   اأكرثهم!   ما 

الياب�ض، ويدعون  ياأكلون بقايا فتات اخلبز  اأنهم  �شوى 

اأنه طازج ! كما اأنهم يحلفون كثريا دون اأن ي�شدقوا.. اأنا 

اأكره �شحنات وجوههم العجفاء .

؟!..  �شباح  كل  عند  ذقونهم  يحلقون  ال  ملاذا  اأعرف  ال 

اإنهم  يتحاملون على اأنف�شهم  اأكرث من الالزم يف كل يوم 

ليحدثوا فيها  ؛  املراآة  اإىل  ..ينظرون  ال�شم�ض  ت�رشق فيه 

..اآااه كم   �رشخا يلتئم مبجرد ما يخفون وجوههم عنها 

اأتنهد  كل �شباح..دعني  عند  كثريا حلالهم  املرايا  بكت 

ن.. انتظر..انتظر .. �شوف اأبكي..  قليال  .. اإين اأتنهد االآ

وب�شكل  مت�شاحما  تكون  اأن  ..عليك  تنزعج  ..ال  عليك  ال 

كبريا جدا،كما يقولون لنا ذلك دائما يف كل خطاباتهم.. 

ولكن قل يل : اأمل تقل يل اأنت ليلة البارحة اأنهم يراقبونني 

با�شمئزاز؟..اأوه.. اإين اأتذكر ذلك جيدا.. اإننا مازلنا يف ليلة 

يراقبونني  مازالوا  اأنهم  اأنت  ن�شيت  هل  .ولكن  البارحة 

..واأنهم ي�شعون نظارات �شوداء غري مرئية لعيونهم !رمبا 

يخفون بها بقايا �شكرهم، لكي ال تعرف الفئران ذلك .

هنا  ياأتون  ال  اأنهم  اأعرف  اأنا  دعهم،  اليهم..  يهم..  ال 

اأ�شياء،  بقايا  من  يحملونه   مما  بطونهم  لتخفيف  اإال 

لرييحوا بذلك قلوبهم القذرة قبل اأن تتعفن ..لكن قل يل 

ملاذا يقلبون  اإناء طعامنا وي�شكبونه على ناره يف كل 

مرة  ميرون من هنا ؟هل تتذكر ..كم �شحكت اأنا كثريا  

عندما د�شوا اأيديهم يف  القدر وهو مازال يغدق على نار 

اأ�شعلناها منذ زمن، ومل تنم اإال قليال ويف فرتات متباعدة 

..هل تتذكر ذلك ؟ماذا؟ تقول  اأنك ال تتذكر!.

هنا  اإىل  ياأتون  كانوا  عندما  جيدا  ذلك  اأتذكر  اأنا 

رموه  �شيئا  يجدوا  مل  وعندما  �شالتهم..  عن  يبحثون 

على اأج�شادنا؟..يومها �شحكت اأنت اأي�شا .. لقد �شمعتك 

منهما  واأخرجت  �شفتي  اأنا  زممت  عندما  خا�شة   ..

�رشاطا متوا�شال هكذا.. بوووب ..بوووب  ..مما جعلهم 

حتى  كثريا  باأرجلهم  ركلوين  وقد  غ�شبا  ي�شت�شيطون 

لقد  ذلك  تنكر  .ال  اجتاهني  عرب  بطني  يف  ما  اأخرجت 

�شمعتك تقهقه كثريا واأنت تنظر اإيل . 

اأ�شحك  اإين   .. اأ�شحك  دعني  بل   .. املوقف  اأتذكر  دعني 

..هههههه ..ههههه ..ولكن قل يل من ن�شبهم والة علينا 

؟وما  ي�رشنا  وما  ي�رشنا  ما  يعرفون  فقط  وحدهم  واأن 

يظنون  ملاذا  بل  ؟  نرتك  اأن  يجب  وما  نفعل  اأن  يجب 

ر�ض !واإنها دائما ال تخطئ  اأنف�شهم مالئكة مت�شي على االأ

بل ت�شيب !

لقة داكنة واأ�شري خلفهم   ملاذا علي اأن اأ�شع على عيني  خمِ

! ماذا  اأعرت�ض  اأن  ي�شتهون دون  �شري اخلرفان وفق ما 

تقول ؟ علي اأن اأغلق فمي واأن اأر�شى بك�رشة خبز مهما 

كان نوعها؟

�شمعتها وحفظتها  ..هكذا  كنز  القناعة  اأن  اأعرف   .. نعم 

كثريا من طابور ال�شباح يف املدر�شة االبتدائية.. ماذا! 

اأنت ال تعرف؟ اناأ اعلم اأنك تريدين اأن اأبكي ..حلظة �شوف 

حق  اأبكيييييييييي..لديك  لن  لك   �شوتي..اأقول  اأرفع 

  .. تتوقع  كما  املرة  هذه  طويال  لي�ض  ولكن  اأبكي  �شوف 

لكن قبل ذلك انتظر �شوف اأمالأ  كاأ�شي اأواًل .

ن .رمبا هذه  ح�شنا �شاأ�شارحك مبا يجول  يف خاطري االآ

اأ�شمع  اإين  حلظة..  �ُشعاد..انتظر  اأن�شاين  من  هي  الكاأ�ض 

ه!..�شه .�ض .�شه.. اإنها  �شعاد من الداخل تقول يل ال متالأ

تطلب مني اأن اأكف عن اإفراغ القنينة من حمتواها كما 

اأفعل كل يوم ..تقول اإنها �شوف تغ�شب مني ولن تكلمني 

مرة اأخرى .

ملاذا هذا يا �شعاد؟مل تقولني ذلك!  اأال تعرفني اأنك جنمتي 

قرب  ال�شمع  ن�شرتق  كنا  عندما  تتذكرين  احلياة،اأال  يف 

�شكة العابرين، قبيل ظهور غب�ض الفجر وقبل اأن ينه�ض 

احلاقدون من غفلة نومهم، يومها كنا ن�شلي بقدم واحدة 

ويد واحدة، وقد بلغنا الر�شد يف �شاعة متاأخرة من الليل 

.. كان القمر يختفي خجال منا حتت ال�شحاب، ومل يكن 

له اإال وجه واحد،وكان اإبطك يومها حليقا معطراً.. كان 

البحر ال يتجاوز ركبتيك اإال بقليل ..كنا نخاف اأن ينزل 

..كنا  لن�شفني    ال�شط  ويق�شم  ال�شفينة  اأ�شفل  القر�شان 

خر  االآ الن�شف  باأيدينا عن  نرى ن�شف احلقيقة ونبحث 

..كم اأتذكر يومها باأنكمِ �شحكتمِ اأنت كرث مما ينبغي حتى 

ر�ض  لوؤ الغو�ض من بني �شفتيك..كنا نظن اأن االأ �شقط لوؤ

تدور وتدور  ونحن نعد النجوم ونتابع �شفر الرثيا اأثناء 

حتولها من مكان اإىل اآخر    ..كان ذلك يف تواريخ واأيام  

ال نعلمها..كل ما كنا نعلمه باأن ذلك يبداأ منذ اأول ال�شهر 

تتذكرين  اأال   .. ال�شنة  ف�شول  بكل   مرورا  نهايته  حتى 

يغ�شب  �شيئا  الرمل ومل نرتك  على  اأثراً  يومها مل نرتك 

اهلل .

تعرف  دائما ال  اأنت  �شعاد؟هكذا  تعرف  اأال  ؟  قلت  ماذا   

.اإنها  .د  .عا  .عا  �شوعا  عن  �شاأخربك  نف�شك؟حلظة..  اإال 

 .. اأحبها  نعم   اأحبها..  هذه..  ..�شعاد  ن  االآ هنا  ت�شكن  ال 

كانت هي الوحيدة التي ُتقبّل جبيني قبيل �رشوق ال�شم�ض 

اختفاء  ليلة  ال�شماء  ظالم  يل  اأ�شاءت  من  هي  ..نعم 

ن.. اأتـ .ذ .ذ.كر .. .كنت اأهرب  القمر ..علني اأتذكر ذلك االآ
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وقات عندما كانت تالعب طري  منها خجاًل يف بع�ض االأ

اجلوز   حبات  اأقطف  واأنا  بيتنا،  ب�شتان  اأ�شفل  الكناري  

املعلقة على عودها..لكنها كانت متانع من �شجود الورد 

عند اأطراف  قدمينا ...

اأتذكر جيدا عندما كانت تبداأ معركتي معها كل يوم  قبل 

ال�رشير اخل�شبي فوق  تبداأ  من على   .. كانت  نلتقي  اأن 

الي�رشى  بيدي  ع�شفوري  اأ�رشب  كنت   .. منزلنا   �شطح 

�رشبا �رشيعا غري مربح اإىل اأن تنطلق منه األعاب نارية، 

قاذفة زخات ت�شبه حبيبات اخلرز، وكاأنها قد ت�شاقطت 

لي�شبح  ج�شدي  ي�شكن  فقط  �شناعي،عندها  عقد  من 

نفذت  وقد  بطاريتها  نفذت  كلعبة  اأو  كرتوين  كتمثال 

بطارياتها.

لقد َتَركتني .. وبرحيلها اغتالت ع�شفور الفرح النائم يف 

ن.. �شوف اأقف على رجلي  �شدري . حلظة..�شوف اأبكي االآ

.. انظر اإين اأقف! التخف لن اأقع هذه املرة ..اأوووف.. ال 

تخف اأنا وقعت بعيدا عنك  .. حلظة �شوف اأ�شحك كثريا 

هذه املرة .. هههههه هاء . هاء. ههههه ..�شوف اأغني .. 

اأغ .غ.ين.. ع�شفوري را.را.رايح .. ع.ع. ع�شفوري جاي..

ع�شفوري .ح.حامل.. �ض .�ض. كر و�شاي .

يخفون  زالوا   ما  ..بل  يراقبونني  زالوا  ما  اإنهم  انتظر 

اأعينهم خلف تلك النظارات ال�شوداء الداكنة ..حلظة  حلظة  

ال جتب.. دعني اأ�شحك اأواًل  ..لن  اأ�شحك كثريا هذه املرة   

قلت؟   ..ماذا  اأكررها  ..لن  خرية   االأ �شتكون  باأنها  اأعدك 

بي�ض  اع .اع. اعد علي ما قلت؟ ماذا؟ ..ما هذا ال�شائل االأ

الذي اأ�رشبه  اإنه ماء الكولونيا.. ماذا تقول ! اأال تعرفه.. 

نعم.. اأعرف اأنه عطر رخي�ض لذلك اأنا اأ�رشبه..ماذا تقول 

تعرف  ال  اأنت  ؟   ذلك  تقول  واأموت! ملاذا  �شيقتلني   ؟.. 

على   القادر  الوحيد  اإنه  ..ا�شمع  �شاأخربك  اأنا   ! فائدته 

واأذكر  اأتكلم  ال  كي  فمي  اإغالق  و   .. احلياة  ين�شيني  اأن 

ملتحفا  اأ�شري  يرتكني  من  وحده  اأنه  ترى  اأال  عوراتهم.. 

بظل  اجلدران  وحيدا، واأن اأختبئ يف هذه املقربة مغلقا 

اأذناي عما يدور يف اخلارج ..ال تقاطعني! دعني اأوا�شل 

احلديث.. ا�شمع.. ال يهم ذلك اإن كان بطنك ممتلئا .. كل 

ما ي�شغلهم اإذا ما بقيت  حتى مطلع ال�شم�ض علي اأن اأدعو 

لهم باخلري والعافية واأن اأرقم اأذيّن باأ�شابعي كما يفعل 

املوؤذنون .

ذلك  تقول   دائما..ملاذا  باملوت  علي  تدعو  هكذا  اأنت    

ال�شبب  ال�رشاب هو  ؟!..هل  كان هذا  !ولكن قل يل بربك 

اإىل هنا يف هذه املقربة املرتفعة ؟بل  ملجيئكم جميعا 

القلعة  لهذه  املال�شق  املكان  هذا  لكم  اختاروا  ملاذا 

الكبرية ؟ 

اأجبني اإن كنت ت�شتطيع ذلك ؟ ال عليك.. اأنا ال  اأنتظر منك 

جابة بنف�شي   ..انتظرين دعني اأعدل   الرد .. فاأنا اأعرف االإ

من جل�شتي اأوال ..ا�شمع.. اأقول لك اأنا اأعرف.. 

اأعرف الُغناء  ما راأيك اأ�شمعك اأغاين قدمية..�شواح  واأنا 

ما�شي ليايل.. �شواح ..�ض اأء  �شواا ..اأوووه ..اأ�شف ال تزعل 

غاين امل�رشية.. ماذا تقول ؟ اأنت ال  ن�شيت اأنك ال حتب االأ

نهم قالوا لك اأن ذلك حرام  غاين كلها؟ ماذا ؟ الأ حتب االأ

! لكن  اأنا اأحبها وال يهمني.. ا�شمع..ا�شمع ..)غلط يا نا�ض  

..ت�شحووين ..واأنا نامي ..   وتقولوا يل تعال اأ�ض..  �شمع.. 

وكيف ا�شمع واأنا نامي(.. 

اأملي  دعني  ولكن....  الغناء  عن  اأكف  �شوف  تزعل  ال 

كاأ�شي اأوال.

هل ت�شدق اأين راأيت ليلة البارحة حلما مزعجًا اأّرقني جدا 

اإنه حلم غريب   .. ومازالت مالحمه تخيم على ذاكرتي  

فعال !ماذا تقول؟ تريدين اأن اأحكيه  بكل تفا�شيله!.. اإذن  

اأنتهي من  املرة  حتى  تقاطعني هذه  ال  ..ولكن   ا�شمع 

�رشده لك. ت�شور اأين راأيت فيما يرى النائم  باأننا تبادلنا 

ابتلعتني  بعدما  مكانك،  م�شجى  اأين   راأيت  و  دوار!..  االأ

عماق، وكاأين قد انخرطُت عرب اأنبوب  ر�ض عنوة اإىل االأ االأ

على  نبوب  االأ نهاية  عند  بقوة  طويل،�شقطُت  حلزوين 

موؤخرتي، داخل  اأر�ض مبلولة باملاء لكنني مل اأختلط مع 

تربتها كثريا  ..لقد وجدت نف�شي مكباًل ومربوط  اليدين 

املكان  على  خيم  اإذ  دام�شًا   الظالم  ..كان  والرجلني 

منها  يدخل  ال  �شغرية   فتحة  �شوى   يوجد  ال  وكان   ..

�شوى �شوء خافت  جدا على �شكل بقع �شغرية تتحرك 

يف خطوط م�شتقيمة، وكاأنها تطارد العبات باليه وهن 

خ�رشاء  كبرية  بحرية  اأعلى  معلق  م�رشح  على  يرق�شن 

..راأيت  وت�شاوؤالت   خوفا  زكم  وراأ�شي  متثاقال  ..قمت 

من�شار حديد ومل  اأتواَن  يف الذهاب باجتاهه ..

 كان يل طوق جناة اأول، قطعت به القيود التي اأ�رشتني  

كل  وقد هربت  م�رشعا يف  اإال  ذلك  اإن متكنت من  وما 

االجتاهات ..كنت اأحاول تاليف اجلدران وهي تلتحم مع 

بع�شها البع�ض  يف جهة وتنفرد يف جهة اأخرى، حمدثة 

بذلك دويا قويا،وكاأن زلزاال  اأحل مبدينة قدمية، كانت 

جانب،  كل  من  ميطر  الرتاب  وكان  تت�شاقط،  �شياء  االأ

وكاأن ذلك يف ليلة عا�شفة  .

كنت اأتنقل بني الزقاق والدهاليز بخفة ور�شاقة وكاأين 

غزال برّي يهرب من اأمام ذئاب جتري خلفه .. �شاهدت 

طيوراً �شوداء تالحقني لها منقار اأ�شفر طويل على �شكل 
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خملب  يقودها طائر �شخم اأ�شبه بتنني كبري ..زدت يف 

�رشعتي بخطوات كبرية اإىل اأن وجدت املكان الذي كنَت  

اأزرق  بحرب  عليه  مطبوعا  �شمك  خط  عليه،وكان   ترقد 

كبري..�شعيد خلفان  الب�شواين .. كان مغطى  باحل�شي�ض 

ي�رش  االأ جانبي  على  م�شطجعا  جل�شت  حينها  خ�رش،  االأ

وقد اختفيت بداخله بينما كنت اأخرج  راأ�شي بني الفينة 

�شاهد ما الذي يحدث باخلارج . خرى الأ واالأ

ت�شور لقد راأيتهم يبحثون عني يف كل مكان! ومازالوا 

ي�شعون النظارات ال�شوداء على اأعينهم وقد كان الواحد 

..وكاأن  ويتوعد  ويتهدد  خيزران،  ع�شى  يحمل  منهم  

من  يئ�شوا  اأن  اإىل  احلال  ..ا�شتمر  ميينه  ملك  ر�ض  االأ

الو�شول اإيّل، جتمعوا بعدها دفعة واحدة ونطقوا ب�شوت 

حوال،ثم ذابوا،  واحد،يجب اأن نعرث عليه باأي حال من االأ

دون  اأنفا�شي طويال،وقد جمدت مكاين  قد حب�شُت  كنُت 

حراك ..واناأ اأردد ب�شوت منخف�ض ..) اأبول عليهم واأ�شكر 

.. و�شاأبول عليهم واأ�شكر (..  اإىل اأن  غابوا عن نظري  وقد 

�شكن كل �شيء تدريجيًا.

ماذا تقول ؟.. ماذا ح�شل بعد ذلك ؟�شوف اأُخربك، ولكن 

دعني اآخذ نف�شا عميقا اأواًل.

اإين   .. .م   .نع  ..نععم  �شاأخربك  اأ�شمع    .. اأتنف�ض  ..هااأنذا 

حلى   لهما  رجالن   ذلك  بعد  زارين  لقد  ن..  االآ تذكرت  

بي�شاء طوال تبلغ اأ�شفل �رشتهم  .. ي�شبهان بع�شهما يف 

لغة واحدة وب�شوت واحد!  يتكلمان  وال�شورة..  ال�شوت 

ويتحركان حركة واحدة عندما ينطقان  وكاأن اأحدا ما 

.. كان  اآيل  اأ�شبه برجل  يحركهما بجهاز من بعيد فهما 

لقد طلبا  بينهما..  الوحيد  الفرق  اأحدهم هو  �شارب  كرب 

بحزم  و�شداين  طراف  االأ من  اأم�شكاين  ثم  الوقوف  مني 

وقوة كل يف اجتاه خمتلف،ت�شلب لها ظهري اأملا وعرقا 

واأنا اأرتعد من �شدة  اخلوف.

من  والبد  املكان  هذا  اإىل  برجليك  لقد جئت   : قالوا يل 

ح�شابك ..نعم.. نعم .. لقد لكمني اأحدهم على اأنفي حتى 

اأقلد �شوت احلمار.. و�شوت  اأن  الدم،ثم طلب مني  �شال 

الكلب .. لقد �شحكا علي كثريا واأنا اأم�شي على اأربع مثل 

التي�ض بعدما طلبا مني تقليد ذلك .

اأدري  ؟ ال  العربية  اللغة  يتكلمون  ماذا تقول؟هل كانوا 

اأفهم  ما يقولون وح�شب..  .. املهم كنت  اإن كانوا كذلك 

اإنهم ي�شبهون  اأُنا�شا اأعرفهم من بعيد .. اإين اأتذكر  اأحدهم  

ن.. اإنه ي�شبه جارنا م�شعود.. اإمام م�شجد حارتنا الذي  االآ

ماكن  كان يكتب الر�شائل كل يوم  ويبعثها عرب الربيد الأ

يرف�ض  البوح بها .

طلبوا مني اأن اأخربهم عن حال الدنيا وحيث  اأعي�ض  يف 

يوم  يف  اآمنت  الذي  ..اأنا  لهم  ..قلت  ..نعم  اخلارج..نعم 

وقد  جروحي،  هي  خرين  االآ جروح    باأن   يام   االأ من 

كنت اأ�شبح داخلي لكي اأمنع �شدى التيار من اأن يوؤذي 

املحيطني حويل،تركوين وقد خلفوا يل لذة الطريان اإىل 

املجهول .

خملفات  من  طعامهم  بقايا  ا�شرتق  واناأ  يروين  اإنهم 

بقايا  ..اأجمع  احلياة  وجع  بها  اأكافح  كي  القمامة 

الباردة.. يام  االأ دفء  بها  اأ�شعل  كي  الكربيت  علب 

و�ض  روؤ بقايا  اأجمع  واأنا  كثريا  القطط  خا�شمتني  لقد 

طفال ال�شغار الذين تعج بهم  �شماك من بني يدي االأ االأ

)كربة( ال�شمك ..لكي اأطهيه على هذا القدر الذي مل يعرف 

هم   ..بينما  املوقد  هذا  على  ب   ُن�شّ اأن  منذ  الغ�شل  طعم 

موائدهم  على  ي�شعونها  اخلراف  ر�شعان  يختارون  

ب�شياراتهم   يجوبون   ثم  ن�شوتهم،  وقت  بها  ..يتلذذون  

لقد   .. ال�شوارع اجلميلة متفاخرين بذلك  الفارهة عباب 

نني جندت نف�شي كي  اأجمع  عرفني �شما�رشة اخلردة الأ

لهم علب ال�شفيح املرمي يف علب القمامة كي اأ�شد بها 

رمق احلاجة  . 

ين  كنت اأحتايل على هوؤالء ال�شما�رشة   �شاحمني يا رب .. الأ

بو�شع حبيبات احل�شى داخل  علب ال�شفيح كي َترجُح  

تنك�شف  ال  العلبة  كي  اأدع�ض  اأن  بعد  امليزان  اأكرث يف 

اللعبة  .. كان ذلك من اأجل زيادة  وزنها وقيمتها.

مر اأنهم كانوا يرددون كثريا ب�شوت واحد  الغريب يف االأ

اأن الب�رش مت�شاوون يف احلقوق والواجبات .

در يرغب يف الكالم   انتظر ال تتكلم..انظر! يا اإلهي ؟! اإن القمِ

!..ال تقاطعنا، دعنا ن�شمع ماذا يريد اأن يقول ؟

مل  ملاذا  ي�شتكي  اإنه  ؟  دائما  �شريته  نذكر  ملاذا  يقول.. 

اأطبخ  فيه  حلما طازجا منذ اأكرث من عام..اإنه يتذكر تلك 

ال�شواء  اأ�شتطع مقاومة روائح  الد�شمة عندما مل  الوجبة 

املنبعثة  من مزرعتهم و�رشقت فخذا من خروفهم  ليلة 

احتفالهم  وطبخته عليه وقد ظنوا اأن ذلك كان من فعل 

القطط.

..اإين  اأ�شحك  اأي�شا  اأنا  ؟دعني  كذلك  األي�ض  ت�شحك  اأنت 

در  اأ�شحك .. ههه .. هههههه .. هههه ال عليك دعنا من القمِ

و�شاأعود لتكملة احُللم .

 لقد اأخربتهم اأين مل اأذق طعم  ) الكبت�شينو (طوال حياتي 

ومل اأقّلب رغوته يف املقاهي  الفاخرة  اأنت ت�شحك من 

..اإنه بديل القهوة  اأال تعرف الكبت�شينو  ذلك! ماذا تقول، 

ال�شيالنية عند املتمدنني من علية القوم .هل ت�شدق اأن 
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الفقراء هم اأكرث من ي�رشبونها ب�رشاهة  عند نهاية ال�شهر 

 .

ماذا تقول؟  ملاذا نهاية ال�شهر! لن اأخربك بذلك . عنادا ً 

عاذير لنف�شي فقط.. ال  فيك .. ماذا تقول ؟  اأنا اأختلق  االأ

تقل  يل ذلك واإال زعلت منك .

عن  ..اأخربتهم  احلديث  نف�ض  اإىل  اأعود  ..دعني  عليك  ال 

حال �شديقي �شامل  قبل اأن يرقد هناك  يف اآخر املقربة 

�شاملًا  اأتذكر  واأنا  ن   االآ اأبكي  قليال..اإنني  اأبكي  ..دعني 

جهزة  الكهربائية .. كم كان  ..�شامل املهوو�ض باإ�شالح االأ

وانطفاأت  يوا�شل  اأن   ي�شتطع  لكنه مل   .. ذلك  بارعا يف 

نه مل  يجد من ياأخذ بيده .كان ميكن اأن ي�شنع  موهبته الأ

اأ�شياء قد ال يتخيلها العقل  . 

قال عنه املدير اإنه فا�شل وت�شبب يف طرده من املدر�شة..

نه بكل ب�شاطة مل يوافق على   ال�شبب..الأ اأن تعرف  اأتريد 

املدير  حماوالت  ..رغم  برة   االإ خرم  يف  اخليط  اإدخال 

جره  لذلك اأكرث من مرة.

لكم كانت احلياة معك جميلة  يا �شامل!ماذا تقول ؟ هل 

طفولتي  �شديق   بل   .. �شديق  اإنه  نعم  ؟  �شديقي  كان 

وكنت معجبا بحيويته ون�شاطه. 

يا   ..! وترجتف  تهتز  ر�ض  االأ اأح�ض  اإين  انتظر..   .. انتظر 

خر! اأرى ذاك  اإلهي  ما الذي يح�شل!  انظر يف اجلانب االآ

القرب ينفتح !يا اهلل اإنه يخرج راأ�شه ..اأنا خائف، اإنه يقف 

منت�شبا وميد يديه نحونا !.. اأنا خائف جدا.. دعني اأبل 

على نف�شي  .. نعم لقد بلت .. ها اأنذا اأ�شعر براحة نف�شية 

 .. متثاقلة  بخطى  ي�شري  اإنه  اإلهي   يا   .. ن  االآ اأهداأ  اإين   ..

وكاأنه رجل اآيل ..اإنه  يقرتب منا كثريا.. ملاذا تقول يل  

ال تخف !  اأنا ل�شت خائفا..ماذا تقول؟ اأتريدين  اأن اأ�شتمع 

و   ..! �شامل  �شديقي   اإنه  اأتقول   املخلوق؟عجيب!..  لهذا 

�شباح  ال تخرج اإال يف   يود حمادثتي! لكني اأعرف اأن االأ

منت�شف الليل ..لقد اقرتب كثرياً .. اإنه يتب�شم .. احلمد هلل 

اأهال..  اأ�شافحه..  .. كي  ن  االآ اأت�شجع  اإين   .. ذلك  اإنه فعل 

اأهال .. �شديقي �شامل اأهال.. دعني اأح�شنك اأوال، نعم لقد 

�شغاراً  كنا  عندما  تتذكر  اأال   .. جدا  كثرياً   اإليك  ا�شتقت 

امل�شمى  الرتاب  ذلك  بع�شًا من  معًا..ناأخذ  نرتع ومنرح 

املدر نعجنه باملاء وننفخ فيه ج�شداً على هيئة ح�شان 

اأو جمل  لنلعب به ونلهو  ال اأكرث .

ذلك  اأن  بنا  ميرون  عندما  لنا  قالوا  مرة  كم  تتذكر  هل 

يوم  هم  اإحياوؤ منا  �شيطلب  نه   الأ  .. وحرام  يجوز  ال 

القيامة و�شندخل النار ب�شبب ذلك !..لكنك مل تعر قولهم 

وهل  اهلل   اأ�شتغفر  ب�شمت..  عليهم  ترد  اهتمام،كنت  اأي 

�شيطلب اخلالق من املخلوق ذلك؟ .. ال عليك يا �شديقي 

ين ذاهب اإىل تلك القلعة.. ..دعني اأودعك الأ

ن  ن  يف اأعلى مكان مرتفع، اإين اأنظر االآ  .. ها  اأنذا  اأقف االآ

بع�شها  متقاربة مع   اجلال�شة يف �شفوف  اجلموع  اإىل 

وامر من  البع�ض وكاأنهم يف طابور ع�شكري ينتظرون االأ

قائدهم .

..اإين  اهلل  خلق  بني  من  ن  االآ واأميزهم  اأ�شاهدهم  اإين   

اأعرفهم واحدا واحدا، اإنهم مازالوا ي�شعون تلك النظارات 

ن �شمن �شفوف  ال�شوداء على اأعينهم رغم اأنهم  يقفون االآ

املحت�شدين . 

 يا اإلهي ! .. نظاراتهم تزداد �شوادا اأكرث فاأكرث! وحلاهم 

اأطول من ذي قبل.. اإنهم ..  اأكرث عن املرات ال�شابقة.. اأنا 

اأعرفهم متاما ال ياأتون هنا اإال لغر�ض يف نفو�شهم.

 لكن قل يل بربك ملاذا مالب�شهم نا�شعة البيا�ض.. وهل 

ن  يخفي بيا�ض ثيابهم ما يفمِ اأج�شادهم.. اإين اأرتع�ض االآ

من نظراتهم املتالحقة نحوي، اإنهم يعلمون بوجودي .. 

انظر اإنهم يرفعون اأيديهم لل�شماء ويتمنون بفارغ ال�شرب 

قدوم اليوم الذي يرتاحون فيه مني.. �شاأبول عليهم.. 

ن انظر!.. اإن البول ي�شيل من بني ركبتي   ..اإنه  اإين اأبول االآ

يتدفق مثل ماء ال�شنبور ..بل  يزداد غزارة ..اإنه يتجمع  

..اإنه يزداد  القريبة منا.. بل يتجاوزها  يف تلك احلفرة  

جتمعا اأكرث فاأكرث.. اأرى املكان  ميتلئ.. اإنه يتدفق مثل 

ماء الفلج.. اإنه  ينزل  اإىل الطابق الثاين .. يا للعجب لقد 

حتول اإىل واد جارف.. اأراه  ميالأ  الغرف ويلطم املمرات.. 

ر�شي..يا اإلهي.. لقد  ول  اإىل الطابق االأ لقد جتاوز ال�شلم االأ

وكاأن  تت�شدع  اجلدران  اأرى  العظيم..اإين  كالبحر  اأ�شبح 

هذا  من  نخرج  دعنا  هيا..  اأ�شابها..هيا..  قد  برق  ملع 

اللحظات..  .. ملاذا تهرب  يف هذه  املكان..اأين اختفيت 

على عرب ذلك  اأ�شعد لالأ اأراه  يثور كالربكان..�شوف  اإين 

اأ�شعر   .. وىل  االأ ال�شلم  درجة  على  ن  الآ اأقف  اإين   . ال�شلم 

وكاأنها حتادثني ..تود اأن تقول �شيئا غري عادي.

لكنهم مل  تتذكر  كم مرة مروا من هنا و�شعدوا  اإنها    

ي�شلوا اإىل مكان.. مِا�شكتي اأيتها  احلقرية  فاأنت ال يحق لك 

نه ممنوع  الكالم مع اأمثالكمِ ..  لقد جتاوزتكمِ  الكالم .. الأ

على   اأنت وبقيت اأخواتكمِ .. انظروا جميعا اإين اأقف يف االأ

.. انظر لقد جرفهم املاء جميعا و غرقوا .

�شعادة  جناحي   اأفرد  اأين   اأنظر   .. منهم  تخل�شت  لقد   

بذلك.. اإين اأطري و�شاأظل اأطري . 
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طيبة،  لي�شت  ب»الدكتور«  ال�شهري  فخري  اأم�شية  كانت 

حذره  بها  يعمل  التي  ال�شيدلية  ميتلك  الذي  فال�شيديل 

واقفًا  راآه  لو  الطرد  اأب�شطه  حتذيًرا  املرة  هذه  ب�شدة 

اأدرجتها  التي  العقاقري  يبيع  اأو  خمدراً  بال�شيدلية 

بغري  اأو  برو�شتات  املخدرات  جدول  يف  ال�شحة  وزارة 

الروائح  ق�شم  اإىل  نقله  وقرر  ال�شيديل  رو�شتة،ومتادى 

للن�شاء.. وكان  العرق والعطور  ليبيع مزيالت  والتجميل 

فخري قد قرر اأن يرد ال�شاع �شاعني اإذا ما نفذ ال�شيديل 

العقاقري  زجاجات  وزبائنه  هو  يجمع  اأن   .. تهديده 

دوية املخدرة ويلقونها يوميًا لياًل اأمام باب  و�رشائط االأ

ال�شيدلية ثم يبلغوا عنه في�شدر قرار باإغالقها اإىل حني.. 

اأو ي�شلط اأحد اأ�شدقائه فيعّلم ال�شيديل يف وجهه باملطواة 

وهو يهم�ض له: الهدية دي باعتهالك فخري وبكره هدية 

عادة فخري اإىل مكانه  اأكرب .. فيجنب ال�شيديل وي�شطر الإ

املعتاد.

 جترع فخري زجاجة الكودافني كاملة ثم دخل لي�شتحم.. 

بعناية  �شعره  مي�شط  وبداأ  املراآة  اأمام  ليقف  بعدها  عاد 

فخري  عينا  احلقيقة  )يف  اخل�رشاوين  عينيه  ..ويتاأمل 

بنيتان كاحليتان( .. كان قد حلق ذقنه لكنه راأى �شعرية 

مر  ثم  نزعها  بامللقاط   .. ذقنه  اأ�شفل  من  تربز  �شغرية 

اإىل وجهه يزجج  .. وعاد  اأذنيه  بداخل  الذى  ال�شعر  على 

يرى  انتهى  قد  فيها  يكون  مرة  كل  يف  لكن   .. حواجبه 

التي  اأو تتحرك اخل�شلة   .. الوجه  اأخرى نبتت يف  �شعرة 

يف مقدمة الراأ�ض اأو يبدو الكرمي الذي دهن به �شعر راأ�شه 

قد انطفاأ بريقه فيعيد تلميعه .. ا�شتمر طوياًل يتاأمل نف�شه 

ثم  والعطر..  العرق  مبزيل  ر�شهما  بعد  اإبطيه  �شم  ويعيد 

انتبه ملو�شيقى جميلة غريبة تنبعث من جهاز التلفزيون 

التي  ريكة  االأ على  ورقد  حترك  وكاملجذوب   .. فالتفت 

جنبي  االأ الفيلم  بعينيه  يتاأمل  وم�شى   .. اجلهاز  اأمام 

والرق�شات املبهرة التي يقدمها اأبطاله .. ثم �رشعان ما 

ت�شور نف�شه بطاًل للفيلم وظل يدور بج�شده داخل ال�شا�شة 

وهو يحت�شن البطلة والنا�ض ي�شفقون حتى نام. 

يف �شبيحة اليوم التايل وكان يوم جمعة، جل�ض فخري 

ال�شغري املتوج عليه زعيمًا وهو ال  البلدي  على املقهى 

يعلم اأن هذا اليوم �شيكون يومًا فا�شاًل يف حياته، اأح�رش 

له القهوجي كوب �شاي ووقف قبالته مغتاظا حتى انتهى 

نزع  ثم  الباراكودايني كاملة   فخري من �رشب زجاجة 

و�شاأله  فخري  بوغت   .. الفارغة  الزجاجة  فخري  يد  من 

بده�شة : اإنَت عايز جتّرب .. اأنا معايا قزازة تانية.

 رد القهوجي معرت�شًا وهو ي�شوح بيده : اأخدتها ع�شان 

ر�ض وتوجع دماغنا مع احلكومة.  مرتمها�ض على االأ

نهره فخري وعيناه قد بداأتا تتلونان: غور من قدامي.. 

متعكنني�ض يف اال�شطباحة. 

 تركه القهوجي وهو يتمتم بحنق وتوجه جتاه الن�شبة، 

مر بائع بطاطا ووقف بحماقة اأمام املقهى، فطلب منه 

اأمام  املن�شدة  على  وتركها  لفها  بجنيه،  قطعة  فخري 

فخري الذي ظل ينقل الب�رش بني البائع وقطعة البطاطا 

وهو يقول : قلت لك بجنيه، رد البائع بغيظ : - هو انَت 

عايز العربية كلها بجنيه! 

كان مفعول الباراكودايني قد بداأ ين�شط واكت�شى بيا�ض 

مّتقيا  البائع  تراجع  كلية،  حمر  االأ باللون  فخري  عينّى 

التي  القطعة  ن�شف  حجم  يف  اأخرى  بقطعة  وعاد  ال�رش 

اأمام فخري ثم �رشعان ما رجع اإىل عربته، اأعاد فخري 

�شافية ثم �رشخ فيه :  النظر اإليه واإىل القطعة االإ

امللح وال�شطة يا حمار. 

متا�شك البائع واأح�رش امللح وال�شطة وهو يقول لفخري 

بهدوء ولوم :

اأنا م�ض حمار يا اأ�شتاذ .. اأنا بني اآدم. 

األقى فخري بكوب ال�شاي الذي كان قد برد قلياًل  ملطخًا 

به جلباب البائع ورقبته، ا�شتبك البائع مع فخري الذي 

البائع ووقع على  ترنح  بعنف يف وجهه،  ولكمه  نه�ض 

�شاغطني  اال�شتباك  وف�شوا  اجلال�شون  تدخل  ر�ض،  االأ

على فخري ليعاود اجللو�ض وعلى البائع لريحل، حترك 

قدمي  بيت  اأ�شفل  وا�شتقر  املقهى  عن  بعيد  غري  البائع 

اجلال�شون  عليه  تكاتف  الذي  فخري  ويلعن  ي�شب  وظل 

والقهوجي ومنعوه من النهو�ض ومعاودة �رشب البائع. 

مكــــاوي �شعيــــد 

 كاتب من م�صر 

يوم فا�شل يف حياة فخري كامل



الذي  للبيت  الثاين  الدور  بلكونة  يف  تقف  �شوقية  كانت 

يف  امراأة  �شوقية  احلظ..  تعي�ض  البائع  اأ�شفله  ا�شتقر 

 .. فخري  رفيقة  باأنها  م�شهورة  العمر  من  الثالثينات 

احلارة كلها تعلم ذلك حتى اأمها القعيدة واأخوها ال�شوابق، 

كانت �شوقية ياأكلها الغيظ بعدما راأت فخري ُي�شب وُي�شتم 

اأمام كل احلارة، نادت بهدوء على البائع وهي تدىّل له 

»ال�ّشبت« وطلبت منه اأن ي�شع فيه بطاطا بجنيه، توقف 

البائع عن �شباب فخري وانتبه للبيع، و�شع لها الطلب 

ووقف ينتظر اأن تقذف له باجلنيه، كانت �شوقيه م�شغولة 

بتفح�ض البطاطا حتاول اأن جتد عيبًا اأو »تلكيكة« للبائع 

�شوقية  فا�شتاطت  باجلنيه،  مطالبًا  �شوته  رفع  ..الذى 

غ�شبًا ثم �رشخت فيه : جنيه اإيه ياخول .. 

للجارات  تريها  وهي  بيدها  البطاطا  فع�شت  ثم 

املحت�شدات بالبلكونات و�شخرت وهي تلقى بها فوق قفا 

ينظف  وم�شى  البائع  ارتبك  �شباب،  اأقذر  وت�شبه  البائع 

جلبابه من بقايا البطاطا املهرو�شة ولي�ض على ل�شانه اإال 

كلمة واحدة : فيه اإيه يا حاّجه ؟ .. فيه اإيه يا حاّجه ؟ 

ابن  يا  حاّجه   : فيه  ت�رشخ  وهي  �شوقيه  �شوت  جلجل 

ابن  يا  ومهرو�شة  معفنة  بطاطا  حتة  باعتلي   .. اللبوة 

الو�شخة.. 

انتبه البائع اأخرياً لل�شتائم املقذعة ف�رشخ فيها : اأنا ابن 

و�شخة .. اأنا م�رشب�ض َمَرة .. اإبعتيلي الراجل اللّي عندك 

 ..

تنزل  اأن  البائع  يتوقع  البلكونه، ومل  �شوقية من  اختفت 

اإليه وتغابى فلم يرتك املكان ب�رشعة، وما هي اإال دقائق 

بيد  جلبابه  بياقة  اأم�شكت  قد  �شوقية  وكانت  معدودات 

وركلته  خرى  االأ باليد  راأ�شه  على  بال�شب�شب  وانهالت 

اأخوها  جاء  ثم  ر�ض،  االأ على  فوقع  حو�شه  يف  بقدمها 

جبينه  على  وعّلمه  املفتوحة  مطواته  رافعًا  ال�شوابق 

وخده حتى اأنقذه العابرون، بدا البائع مذهواًل متامًا من 

ر�ض ..جلبابه ملطخ بالوحل  املوقف وهو ملقى على االأ

اليوم،  ذلك  اأنقذه  الذي  طفال هو  كاالأ ه  بكاوؤ الدم،  وبقع 

وبعد اأن غ�شل له الرجال وجهه و�شدره وكوعيه وتطوعت 

جارة بغ�شل جلبابه، وبعد جلو�شه بالفانلة واللبا�ض على 

جريدة قدمية اأمام الرايح واجلاي قرر البائع اأن يعود اإىل 

قريته واأال يعود مطلقًا اإىل القاهرة. 

يام املتفق عليها مل�شاجعة  كان هذا اليوم لي�ض �شمن االأ

عنه والبد  �شوقية  بدفاع  تورط  قد  ولكن فخري  �شوقية 

اأن يرد لها اجلميل، اأعطاها »مي�شد كول« على املوبايل 

فخري  اأعطى  الغروب،  بعد  يلتقيا  اأن  واتفقا  فكلمته 

خيها  الأ روثمان  �شجائر  وعلبة  الرب�شام  من  جمموعة 

ابن  مع  وقوفه  على  وي�شكره  يحت�شنه  وهو  ال�شوابق 

اأن  اإليه  فخري  واأوعز  الر�شالة،  ال�شوابق  وفهم  حتته، 

ناق�ض«،  م�ض  »وانت  عنه..  البائع  اأبلغ  فرمبا  يختفي 

يختفي  اأن  قبل  لكنه  ب�رشعة  ال�شارع  البلطجي  غادر 

�رشخ على اأخته وهو اأ�شفل البيت، وفخري ال يزال واقفًا 

بجواره:  بت يا �شوقيه.

حّيت  معًا  راأتهما  وعندما  البلكونه  اإىل  �شوقيه  خرجت 

فخري وتوجهت اإليه بالكالم : اإزّيك يا فخري؟

بنت  يا   : فيها  ف�رشخ  البلطجي  اأخاها  الع�شبي  ركب   

الو�شخة هو انا م�ض بكّلمك؟ 

ردت مبيوعة ال تتفق مع �شنها وال ج�شدها : اأيوه يا ر�شاد 

.. عايز اإيه؟

عاود ر�شاد ال�رشاخ : ترتزعي عندك جمب اأمك ما تخرجي�ض 

اإنك عتبتي عتبة  �شمعت  لو   .. النهارده  بره  اأنا هبات   ..

البيت حادفنك على بابه. 

�شحكت �شوقية برقاعة وهي تقول : من عنيا يا اخويا .. 

لفخري  كانت  ترق�ض،  تكاد  البلكونه  من  اختفت  ثم 

داخل  ترتبع  التي  هى  �شوقية  لكن  كثريات  �شاحبات 

مراهقتهما،  منذ  اجلن�ض  معها  تعلم  التي  فهي  قلبه، 

اأزواجها  فيها  ي�شارك  باأن  له  �شمحت  التي  والوحيدة 

الثالثة املتعاقبني، وكل ورقة طالق نالتها كان فخري 

بلغت  وعندما  بعفوية،  اأو  بق�شد  �شواء  فيها  ال�شبب  هو 

بعد  خا�شة  الزواج  طالب  فيها  وزهد  الثالثني  �شوقية 

تبدو  وجعلوها  ال�شابقون  واأزواجها  فخري  اأنهكها  اأن 

ارتباط  اأن  اإىل  �شافة  باالإ ربعينات،  االأ نهاية  يف  كمن 

كان  ل�شان،  كل  على  �شريتها  جعل  كالعلقة  بها  فخري 

زواجهما  بني  وحال  جداً  ويع�شقها  بجد  يحبها  فخري 

اختالف الدين وعائلته التي اأغلبها رهبان وق�شاو�شة .. 

كانت اأمتع متع فخري يف احلياة تعاطي وبيع احلبوب 

املخدرة واجلن�ض مع �شوقية وت�شجيل لقاءاتهما اجلن�شية 

على جهاز املحمول .. وكان فخري ال يجد حرجًا يف اأن 

اأو�شاع �شوقية اجلن�شية،  اأ�شدقائه ومعارفه  ي�شاهد كل 

وداللها وهي تتعرى كاملة اأو تقدم للكامريا اأحد ثدييها 

اللذين ي�شبهان �رشعّى البقرة، وهى تدلك ب�شبق حلمته 

ويتمادى  ال�شغرية،  ال�شكوتي  البلح  كحبة  تبدو  التي 

فخري يف كرمه وي�رش اأن ي�شّمعك ما �شجله �شوتيًا اأثناء 

باملزيد  تطالبه  وهي  الهاتفية  ات�شاالتها  يف  اأو  اللقاء 

والفجور  بالفح�ض  مليئًا  بذيئًا  حواراً  فت�شمع   .. واملزيد 

ت�شتعر�ض  اأكرث ما كان يده�شني غري وقوفها   .. والغنج 
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هو   الكامريا،  اأمام  البطاط�ض  جوال  ي�شبه  الذى  ج�شدها 

يقينها باأن فخري رفيقها الذي تعرفه جيداً وتعرف انه 

يوؤمتن  اأن  املمكن  من  الدوام  على  خمدراً  حياته  يعي�ض 

على �رش واأنه لن يري خملوًقا تفح�شها.

حاماًل  »امليكروبا�ض«  يف  فخري  جل�ض  الغروب  بعد 

نام حتت  ما  على ظهره و�رشعان  »الهاندباج«  حقيبته 

اآبٍه حلكايات �شوقية ب�شوت مف�شوح  تاأثري املخدر غري 

عن احلارة وهو ما األزم الركاب ال�شمت م�شرتقني ال�شمع 

ومرجتفني من �شاحبة هذا الل�شان ال�شليط الذي ال يعرف 

العيب.

لل�شكان  امل�شّلمة  اأكتوبر  حي  من  الرابعة  املنطقة  يف   

�شوارعها  بني  و�شوقية  فخري  جتول  اأ�شهر  ب�شعة  منذ 

املنطقة،  من  ق�شى  االأ الطرف  بلغا  حتى  املمهدة  غري 

عمارات  منتقيًا  مركزاً  ال�شاهقة  العمارات  فخري  تاأمل 

منها  تتدىل  اأو  يت�شامرون  �شكان  بلكوناتها  من  يطل  ال 

حبال غ�شيل اأو مكيفات معلقة على الواجهات دالة على 

اأن املكان بالداخل ماأهول . تفح�ض فخري باإمعان وهو 

ي�شتبعد اأي�شًا العمارات التي يدخلها اأخ�شاب اأو حديد اأو 

اأن هناك خفرياً يحر�ض هذه  اأ�شمنت، فهذا معناه  �شكاير 

املنا�شبة،  العمارة  على  اختيارهما  وقع  اأخرياً  �شياء.  االأ

 .. باخلارج  �شوقية  بينما  املكان  ي�شتطلع  فخري  ودخل 

 .. اإبراهيم   : بزعيق  يهتف  فخري  ظل  العمارة  منور  يف 

اإبراهيم ..)كمن ينادى على اأحد يعرفه (

وعندما مل يرد عليه اأحد، ا�شتك�شف الدورين العلويني ثم 

فتح بتليتة البنطلون كمن يهم بالتبول وعندما مل يجد 

ول فوق املحالت  اأحداً نزل وا�شطحب �شوقية اإىل الدور االأ

التجارية التي يبدو اأن اأحًدا مل يت�شلمها بعد، اأزاح بقدمه 

يفرت�ض  الذي  والرمل  والزلط  ال�شغري  حمر  االأ الطوب 

وبداأ  الهاندباج  حقيبته  خلع  ثم  �شمنتية  االأ ر�شية  االأ

ر�ض، ثم و�شع  يخرج منها بطانية �شغرية فر�شها على االأ

عليها مالءة وارتدى الرتيننج �شوت بينما �شوقية تخرج 

غذية اخلفيفة،  زجاجة املياه وتورم�ض ال�شاي وبع�ض االأ

بعده،  و�رشب  اأعده  الذي  قرا�ض  االأ مزيج  فخري  ابتلع 

ب�رشعة  �شوقية  نزعت  مالب�شها،  خلع  على  ا�شتحثها  ثم 

العباءة ال�شوداء التي كانت ترتديها ثم لفتها وو�شعتها 

يلتهم  فخري  البطانية،كان  على  ورقدت  راأ�شها  حتت 

لكنها مل متهله وخطفت  ال�شاي  �شيجارته وي�رشب كوب 

من يده الكوب و�رشبت ما بقى فيه ب�رشعة،، ثم اجتذبته 

�شاعة  ملدة  اللقاء  وبداأ  وهر�شته  واحت�شنته  نحوها 

قرا�ض.. وقد  ..�شاعتني  )فخري يفقد الزمن بعد تعاطي االأ

اأخربنى الحًقا اأنه �رشب زجاجة تو�شيفان كاملة وابتلع 

حتتويه  »مبا  القذف  »لتاأخري  ترامادول  اأقرا�ض  عدة 

من مادة املوريفني مع قر�ض فياجرا يف امليكروبا�ض 

على معدة فا�شية ثم دهن ق�شيبه مبرهم اللوجاكايني 

فائق  البوا�شري وهو خمدر مو�شعى  املخ�ش�ض ملر�شى 

اللقاء قلياًل ثم  ارتاحا عقب   .. ال�رشعة ودقيق املفعول( 

حمموله  خراج  الإ دفعه  مما  اأخرى  مرة  اإثارته  يف  بداأت 

ي�شجل  بداأ  وتغنجت  تدللت  وعندما  ت�شويرها  يف  وبداأ 

لها وهو يفع�ض يف ج�شدها وهي تقهقه وتفتح بالوعة 

اأمنية  تتحقق  وبداأت  الزمن  من  قليلة  حلظات   .. البذاءة 

على  يدعو  وهو  احلارة  من  خرج  الذي  البطاطا  بائع 

عليهما  دخل   .. بيتهما  اهلل  يخرب  باأن  و�شوقية  فخري 

 .. �شفر طويل  من  عائد  كاأنه  وبدا  ومعه خمالته  اخلفري 

توقفت �شحكات �شوقية املاجنة وتاأخر رد فعل فخري 

متوعداً،  عليه  للهجوم  اخلفري  دفع  مما  املخدر  بفعل 

مما  وفتحها  املطواة  باإخراج  وان�شغل  بعيداً  فخري  قفز 

اأربك اخلفري وجعله يرتاجع، وا�شتغلت �شوقية ان�شغالهما 

خ�شبًيا  لوًحا  ملحت  اأن  بعد  املقابلة  الغرفة  اإىل  وجرت 

ظهر  وكان  ب�رشعة  به  اأتت  ر�ض،  االأ على  ملقى  مك�شوًرا 

اخلفري يرتاجع يف مواجهتها فانهالت �رشبًا على راأ�شه 

بامل�شامري املثبتة فيه، ف�رشخ الغفري من وقع ال�رشبات 

ثم همد مغرو�شًا يف بطنه حد مطواة فخري .

ينتبه  اأن  دون  ب�رشعة  املكان  وفخري  �شوقية  غادرت 

اإليهما اأحد اأو هكذا ت�شورا .. يف نف�ض الليلة بعد اأن اأو�شل 

يف  املخدر  ينجح  ومل  احلكاية  يل  حكى  �شوقية  فخري 

اإخفاء توتره وعندما �شاألته هل اإ�شابة اخلفري بالغة ؟ .. 

قال مت�شنعًا الربود : غرزة .. غرزتني يف بطنه .. 

يف �شبيحة اليوم التايل عندما كتبت ال�شحف عن مقتل 

بدقة،  املنطقة  ا�شم  وذكرت  غام�شة  ظروف  يف  خفري 

اختفى فخري عن حّينا  اأياًما قليلة.. وبعدها راأيناه ينزل 

�شفاد م�شرًيا بهما ناحية  من بوك�ض ال�رشطة ويف يده االأ

اأح�رشوها  ما  و�رشعان  املخربون  ف�شعد  �شوقية،  بيت 

وادخلوها البوك�ض معه .

ن متابعة املحاكمة حتى اأعرف مدة  �شيكون علّي من االآ

حب�شه بدقة، و�شاأكون جمرباً على الرحيل عن هذا احلي 

حد غريي ويظن  �رشيعًا، فرمبا مل يق�ض هذه احلكاية الأ

اأنني الذي اأبلغت عنه.  
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كيا�ض  واالأ ال�شاخب  بالغبار  حافل  م�شاء  بعد 

الر�شيف  على  وقفت  املارة  وخملفات  البال�شتيكية 

متكئا على مكن�شتي والتعب ي�شحق مفا�شلي.

قلت :يكفي ..

.. اأجل يكفي، يبدو اأن ال�شاعة متاأخرة جدا، وال�شارع 

اأرتب   �شاي  كاأ�ض  اإىل  ؟  اأحتاج  النعا�ض  ي�شبه  فيما 

حائط  اىل  ظهري  ا�شندت  قل،  االأ على  عليه  اأنفا�شي 

�شاهق يف ال�شماء 

منذ قليل كنت اأبدو اأنيقا .. نظيفُا اإىل حد ما..

ذلك  تفعل  مل  وهي  زوجتي،   بي  تغزلت  قل  االأ على 

معي منذ زمن، ..

عندما غادرتها قالت : »�شكلك حلو«

�شعرت بوهج ميتد بي اإىل عينيها الدافئتني،  ولربهة 

حالة  ذهني  يف  ت�شتعل  اأن  قبل  اأنيًقا  نف�شي  تخيلت 

و�شاخ. ن.. وهي منهكٌة باالأ مالب�شي االآ

مبدى  �شعرها  الأ طويلة..  قبلة  بتقبيلها  فكرت  حينها 

..ال  كالمها  بتكرار  طمعُت  رمبا  بتغزلها..  ن�شوتي 

اأدري.

قبلًة  مني  توقعت  اأنها  واأحد�ض  ملًيا  عينيها  تاأملُت 

كالتي رغبُت بها، هممت وتوقفت فجاأة..

 وكفقاعٍة نبتت يف ذهني.. تخيلت  اأحدهم يتل�ش�ض 

علينا من نوافد البنايات العالية.

ا جًدا..  اأمام زوجتي عاطفًيٍ اأظهر  اأرغب ان  -رمبا مل 

فاكون �شهل املنال ملتطلباتها التي ال تنتهي.. مبجرد 

كلمة اأنبتت قبلة.

فاكتفيت بابت�شامة مقت�شبة، وباحتفاء.. األقيت نظرة 

على بدلتي الربتقالية اجلديدة- رغم اين اعرف اأنها 

ولن  تقدير،  اأقل  على  عام  ن�شف  لفرتة  �شتالزمني 

حينها  الوقت،  ذلك  من  اأقل  قبل  غريها  على  اأح�شل 

�شتكون قد حتولت اىل كومة خيوط مت�شابكة يتكتل 

فيها و�شخ العامل.

k k k
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النظرات امل�شمئزة،  ال�شارع جتلد ج�شدي  امتداد  على 

يغري  مني  قريبا  بي،  حتيط  املتطاير  للغبار  ودائرة 

يغطون  االقرتاب،  يتحا�شون  اجتاهاتهم..  املارة 

وجوههم ثم يهربون بعيدا، واأنا منهمك مع مكن�شتي 

الوجوه  يف  احدق  ثم  باإتقان..  ال�شارع  وجه  اأ�رشًِّح 

العابرة،  وا�شكب مزيداً من عرقي لتهذيب الغبار.

 k k k

يتكوم ال�شارع اأمامي كلما ك�شطت مكن�شتي ردحا من 

املخلفات .. 

/ م�شحوقة  �شجائر  اأعقاب  بال�شتيكية/  اأكيا�ض 

لفافات ورق/ جرائد مهرتئة /م�شغات  اأعالف قات 

ال�شيارات /�شخري دراجات  اأبواق  متناثرة / �شجيج 

نارية/نظرات بلهاء تعلقت بح�شد غبار يبتهج حويل 

حول  يزدحمون  ل�شباب  نابية  وكلمات  قهقهات   /

روائح   / كنهها  افقه  مل  فتيات  كركرات   / اأنف�شهم 

�شفلت –لن�شاء يتدربك فيهن الكالم  �شبقة- ا�شعلت االإ

على  ترتاخى  ك�شلى  ومراهقات  مراهقني  خطوات 

الوقت/�شخب متوج يف املكان /..

يرمفني �شوت عرب يعر�ض خدماته من بعيد بتلويحة 

وهي  ال�شلة  تاأملت  الزحام،  يف  يت�شظى  ثم  يديه  من 

بالعرق  واأح�ش�شت  راأ�شي  رفعت  بالقاذورات،  تزدحم 

يجرف ظهري و�شدري، ويكاد اأنفي ي�شتعل من رائحة 

تعبي، كان الوقت منا�شبا حينا ان افكر بكا�ض �شاي 

اأرتب فية انفا�شي،.

»هج�شت  جانبا..  ال�شلة  �شاأركن  ن  االآ ال�شارع  -هداأ 

لنف�شي«

وبنب�شة وقت رددت يف ذهني »�شاأركن«

املثقفني  االعمال  خرون كرجال  االآ ب�شتخدمها  كلمة 

والكتاب بانتفاخ عدة مايكتبون او يتكلمون :

افكاري  ركنت  الكتاب/  ركنت  ال�شيارة/  -:ركنت 

جانبا ...ها هاهاها..

�شلتي  واأركن  طريقتي  على  �شاأ�شتخدمها  باأ�ض  ال 

جانبا .

k k k

وملرة �شفقت اأنف�ض التعب الذي تعلق بكفي، وجل�شت 

الت�شارع،  يف  بداأت  املطر  وقطرات  بكاأ�شي،  حمتفال 

بدت هي االخرى حتتفل باأناقة ال�شارع.

احدق تارة يف حبة الهال التي تطفو بهدوء على �شطح 

بدا يل مزهزا  الذي  ال�شارع  اخرى يف  وتارة  ال�شاي، 

املياة  وقطرات  الربتقالية،  نوار  االأ حتت  باأناقته، 

تك�شبه ملعانا مغريا.

اأناقتي،  اتفقد  مالب�شي  اىل  نظرة  ا�شرتقت  وب�زشر 

القبل،  ابادله  او  ارت�شفه  وان�شحبت اىل كاأ�شي بهدوء 

واأتاأمل اأنافتي التي يتوهج فيها وجة ال�شارع.

 k k k

مبرح  تتقافز  املاء  قطرات  تهب،  بداأت  باردة  رياح 

ط�شاتها  حتدث  وقطرات  اال�شفلت،  وجه  على  وخفة 

نارة تتاأمل خيالها يف املاء،  يف كاأ�شي، م�شابيح االإ

النعا�ض،  اأعينهم  نا�ض ي�شيل من  خطوات مت�شارعة الأ

باب  وراء  من  ينبت  ماألوفة  غنية  الأ خافن  �شوت 

وبدوت  اأكرث  �شمعي  مطيت  القريبة،  الدكاكني  احد 

راديوا خ�شبي قدمي، يرتنح: »وكلما  اأنه �شوت  واثقا 

القلب  دموع  اأ�شمع  الهوى  �شجون  من  اأخفي  تب�شمت 

يتناطفني« 

غنية  االأ بحرارة  اح�ض  وبداأت  ال�شوت،  مع  توحدت 

تنتقل ايل، تتك�رش عليها زخات الرياح.

بدوت اأ�شبه ما اأكون بني اأوتار العود حينا، واآخر قبل 

ن ... على بعد �شاعات من هذه الغابات  �شنوات من االأ

اال�شمنتية، اأمد يدي اىل النجوم بكل هدوء.. واأغني.

k k k

زحار  على  فا�شتيقظت  كاأ�شي  برودة  �شفتي  ل�شعت 

�شيارة �رشخت �شمت املكان ومزقت اأناقته ..

للحظة راأيت ال�شماء متطر اأ�شياء بدت يل ماألوفة قبل 

اأن تبعرث املخلفات ثانية ترتفع يف ال�شماء ثم تهوي 

عيني،  ملء  �شخية  ط�شة  لتحدث  مني  قريبا  وحتط 

ارتطامات  �شداء  الأ �شمعي  على  تنهال  و�شفعات 

العالية  ال�رشفات  من  اإ�شافية  ملخلفات  متفرقة 

لتت�شتت على اال�شفلت و�شوت متجهم خلفته ال�شيارة 

امل�شعورة :

- يا دودة..  يا ح�رشة..

k k k

فركت عيني واألقيت ذهويل خلف ال�شوت..

ك�شوته  الذي  اأناقتي  حرير  اأتاأمل  مبعرثا  ،وعدت 

ال�شارع حالًكا بالزبالة.

زحفت كدودة اىل الر�شيف، و اأ�شندت ظهري اإىل جدار  

طويل  �شارع  يتكئ  تعبي  وعلى  ال�شماء  يف  متبجح 

كد�شته النفايات .
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كانت  الظالل  امل�رشعة  تهوي على اجلدار

�رشبات قوية ال جتني  اأثرا .

الثقيل  الهدوء  مالأ  وقد  امل�شهد،  ذلك  اأرقب  طويال  وقفت 

املكان بال�شاأم والرتقب .

ذلك  كل  اأرقب   واأنا  اجلدار،  على  تهوي  ال�شيارات  ظالل 

من  يئ�شت  اأن  بعد  راأ�شي  اإىل  الفتور  ت�شاعد  وقد  وحيدا، 

اال�شتكانة   اأ�شحابها  رف�ض  التي  احلافالت  من  اأيٍّ  اإيقاف 

يف مثل تلك اللحظة من الليل، ويف مكان منزو وبعيد  .

 اأ�شلمت ظهري لل�شارع واأمعنت نظري يف الفو�شى ال�شامتة 

اأمامي، حيث اجلدار الذي تتالطم عليه ظالل ال�شيارات دون 

خرى، ويف اأعداد بدت النهائية.  اأن تخد�شه، الواحدة تلو االأ

داعب النعا�ض اأهدابي، ثم راأيتني اأغو�ض يف بطن �شيارتي، 

هناك،  ومن  ظهري،  وراء  الكر�شي   واأثني  الزجاج  واأغلق 

ذاك  املتحرك  امل�شهد  اأكملت  املغلقة،  ال�شيارة  جوف  من 

يف �شكون الليل، ظالل  تلقي باأطيافها على جدار دون اأن 

مر �شبيها ب�شفعات حتدث يف حلم ال تلبث  تخد�شه،  كان االأ

اآثارها  واأن تنمحي.

�شمعت طرقات على زجاج النافذة، فذهنت والنعا�ض  يطوق 

ج�شدي بحبله الثقيل.

- ملاذا تنام يف بطن �شيارتك وبيوتنا قريبة . . لو طرقت 

الليل، لو طرقت فقط،  اأي وقت من  القريب منك ويف  بابي 

ممتعا  وقتا  ولق�شيت  ا�شتقبالك  ويف  �شاحيا  لوجدتني 

اأو  اأني�ض  وبال  الظالم  قلب  يف  وحيدا  النوم  معي،عو�ض 

غطاء .

واأنا   . معطلة  و�شيارتي  الليل   طوال   . اأحد  يل  يقف  مل   -

النوم يف  الهواء. لذلك اخرتت  مت�شلب  كاخل�شبة يف وجه 

جوف �شيارتي يف انتظار ال�شباح.

- ال عليك.اهبط من �شيارتك واأغلقها جيدا، ثم اتبعني اإىل 

بيتي اإين احتاجك يف اأمر.

دخلنا .. كان بيتا �شعبيا وب�شيطا يف ق�شماته وتوزيع غرفه، 

ورغم ذلك بدا منظما ونظيفا ب�شبب خلو  اأر�شه من الغبار 

العتبات   على  ت�شتقر  تني  ال  التي  اخلفيفة  و�شاخ  االأ ونتف 

ال�شم�ض  بهوها على  املفتوح  العتيقة  البيوت  يف مثل هذه 

وما تاأتي به الريح.  

اأعمل  البحرين،  . كنت يف   اأعي�ض وحيدا  فاأنا  - كما ترى 

خبازا هناك، وحني رجعت ا�شرتيت هذا البيت، وهو  خاو، 

ن اأحتاج  ويف البحرين مل اأجد زوجة ومل اأفكر بها، ولكني االآ

ين  ين غريب و غري معروف عند اأحد والأ اإليها يف وحدتي، والأ

زوجة.  اأجد  فلم  فقري،  ون�شف  ذلك،  فوق  عجوزا  اأ�شبحت 

لذلك فاإين  اأحتاجك يف اأمر.

ل�شانهم،  بتحريك  ي�شتمتعون  الذين  النا�ض  من  نوعا  كان  

ي�شيل عذوبة يف جمرى حلقه،  ذاك كان  املت�شل�شل  حديثه 

مر الذي قطع تاأملي يف تفا�شيل البيت، فاأنا حتى تلك  االأ

اللحظة مل اأكن قد نطقت �شوى بكلمات ي�شرية، َخَرَجْت خافتة 

ومعتمة من بني �شفتي، فالهدوء امل�شامل كان ي�شيطر علي 

خرية، وي�شدين عن الكالم، ولكنه حني نطق بعبارته االأ

اأحدثته تلك  الذي  التعب  اأح�ش�شت رغم  اأمر(   اأحتاجك يف   (

ت�شكن  بحرية  ال�شيارة،  جوف  يف  والقلقة  العوجاء  النومة 

اأركز نظرات م�شتغربة  جدين  واأن كربت، الأ ج�شدي،مافتئت 

امل�شغوط  ل�شاين  حتريك  على  اأو�شكت  وحني  عينيه،  على  

اإحدى  يف  طويال  ليختفي  بالنهو�ض   بادرين  بال�شمت، 

الغرف .

يل  بدت  تلك،  خرية  االأ عبارته  لكن  للبيت،  تاأملي  اأكملت 

م�شلية ومربكة يف اآن . فاأي  اأمر مهم يحتاجني فيه رجل 

ول مرة ؟ اأراه الأ

) رمبا  وراأ�شي  اأنفا�شي  اإىل  ت�شاعد  واأن  التوتر  لبث  ما  ثم 

اأرادين فرا�شا حتت ج�شده اأو غطاء فوق ظهره ... فهو يعي�ض 

جل ذلك، هل علي اأن اأهرب؟، اأم اأنتظر  وحيدا، رمبا يريدين الأ

لنقرات  ي�شتجيب  كان ج�شدي   ).... تيقن من ظني؟  الأ قليال 

�شئلة يف هيئة توثبات خافتة حتفزين على الهروب  تلك  االأ

ثم على الثبات يف مكاين، وظللت �رشيع حريتي تلك، اإىل 

اأن برق ت�شبقه ابت�شامة وادعة حتوم كفرا�شة بي�شاء حول 

وجهه، و�شحن به طعام واإبريق �شاي وكاأ�شان :

- لقد تعودت اأن اأفعل كل �شيء مبفردي . كانوا ي�شمونني 

واأنت  تطبخ  اأن  جربت  هل  عمى   االأ بالطباخ  البحرين  يف 

فحني  ذلك،  اأفعل  كنت  اأنا  الوقت.  طوال  العينني  مغم�ض 

تعي�ض وحيدا عليك اأن تبتكر اأ�شياء تبعرث بها وحدتك،  لذلك 

ا�شتاق كثريا اأن يكون يل اأبناء رغم خويف من ذلك يف هذا 

ع�رشات  وتتبعها  طفال،  االأ ع�رشات  يخرج  يوم  فكل  العمر، 

باء وحدهم من يحملون وزر  �شماء،ولكن من يهتم،  اإن االآ االأ
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كل ذلك، و كان هذا اأكرث ما جعلني ال اأفكر بالزواج. ولكن 

فمهما  اأطفال،   من  كذلك  ذلك  والبد  النهاية من  البد يف 

اإىل  غاربون  ونحن  حتى  �شيتبعوننا  فاإنهم  عنهم  �شربنا 

اإنها ق�شة  البحر.....  ال�شياد وذئبة  اأمََلْ ت�شمع ق�شة  القبور. 

حقيقية، مازال بع�ض اأقاربه يعي�شون بيننا.

�شب يل كاأ�شا ثم عدل من جل�شته واأفرد وركيه ونب�ض كالمه 

بركة  من  حديثه  يعبُّ  وكاأمنا  عينيه  م�رشحا  با�شرتخاء، 

غائرة يف الن�شيان:

  كان هناك �شياد اأفنى حياته يف البحر. ولكنه حني كرب 

اأحلت عليه رغبة الزواج، فتزوج من ابنة �شديقه، وبعد ذلك 

اأحلت عليه رغبة يف اأن يكون له ولد، انتظر طويال حدوث 

فاأح�ض  امراأته،  فيه  حبلت  الذي  اليوم  جاءه  اأن  اإىل  ذلك، 

ت  فمالأ الغاربة،  �شنينه  اإىل  للوراء،  يعود  بداأ  باأنه  حينها 

مل بحياة اأطول. القوة ج�شده واالأ

خبز  قطعة  فمه  اإىل  ورفع  يفرغ،  بداأ  الذي  كاأ�شي  يل  مالأ 

م�شبوغة بالعد�ض.

- اأنا اأفطر بالعد�ض كل يوم. لقد تعودت ذلك.

�شاردين  رم�شني  رفع  ثم  متمهال،  بلعها  اللقمة،  م�شغ 

واأكمل:

 وحني بداأ الطفل ميد رجليه ويتعلم امل�شي، اأخذه والده يف 

رحالته اإىل ال�شيد وكان برفقتهما اأحد اأ�شحابه.

ثم اأحنى راأ�شه متاأمال واأغم�ض عينيه قبل اأن يفتحهما يف 

وجهي على �شوؤال مفاجئ:-

بي�ض؟)مل ينتظر اإجابة مني حني اأطلق  هل تعرف القر�ض االأ

اله واأكمل حديثه(  �شوؤ

وهي  بالذئبة،  ال�شيادون  ي�شميها  مفرت�شة،  �شمكة  اإنها  

ةمِ الذكاء يف افرتا�ض �شحيتها،  دَّ تخيفهم، وتو�شف باملكر وحمِ

وحني جتوع فاإنها ال تنثني عن اأكل بني جلدتها واأحيانا 

ال�شيادين  قوارب  من  تقرتب  حني  الذئبة  هذه  عائلتها، 

للنجاة من خمالبها  يحتالونها  التي  الوحيدة  احليلة  فاإن 

�شاكنا   يحركوا  وال  اأماكنهم  يف  يتجمدوا  اأن  هي  القاتلة، 

كل  وتفرت�ض   القارب  على  تهجم  �شتجعلها  ناأمة  اأي  ن  الأ

حلمة نية تقع اأمام فكها .

اإن نهايتها حزينة  اأخيفك بحكايتي هذه.  اأكون  اأال  اأمتنى   

كاملوت الذي يتبعنا، جميع هذه الب�رشية �شتنتهي اإىل نف�ض 

امل�شري، وهم فوق ذلك يت�شارعون. األي�ض يف النهاية ذلك 

القرب اللعني هو من �شوف يح�شد كل �شيء ؟.

انعكا�شات  من  ليتثبت  وكاأمنا  متمعنا  اإيلَّ  نظر  فجاأة،  ثم 

كالمه على وجهي، قبل اأن يكمل:

 ولكن ذات يوم.. حني كان ال�شياد و�شديقه وابنه يجوبان 

التبول،  يف  برغبة  الطفل  اأح�ض  البحر،  ب�شاط  بالقارب 

وفجاأة  ثوبه،  له  و�شحب  القارب  حافة  على  ب   االأ فرفعه 

فطن �شديق ال�شياد لقدوم الذئبة، فاأمر �شاحبه اأن يتجمد 

مكانه رافعا الطفل . وكان  حلظتها وجه الطفل  يقابل وجه 

اأبيه، حني حدثت الفاجعة وهجمت الذئبة و�شحبت الن�شف 

ب، اأمام  بد، نظرات االأ ال�شفلي جل�شد الطفل، فتجمدت اإىل االأ

ذلك امل�شهد العنيف.

- ق�شة موؤذية. 

�شمتي  ب�شبب   كال�رشخة  فبدت  تلك   عبارتي  اأخرجت  

الطويل فا�شتقبلها العجوز بارتباك حمرج .

التي  الق�ش�ض  من  واحدة  اعتربها  اأو  اأرجوك  اإن�شاها    -

ن�شمعها كل يوم يف الن�رشات الليلية 

ما  متابعة  فيهمني   . ن   االآ اأكمل  عليك  ال  عليك.  ال   -

�شيحدث.

ابنه  م�شهد  راأى  اأن  بعد  ال�شياد  اأن  هو  ذلك  بعد  حدث  ما 

اأ�شيب باخلر�ض، و�شعقته نوبة من اجلنون ال�شامت  ذاك، 

. فلم يعد ُيَرى يف البلدة اإال هائما على وجهه ال يلوي على 

�شيء  ولكنها مل مت�ض اإال اأيام قليلة، حتى علم  النا�ض اأن 

قاربه اختفى من البحر . بحثت  عنه عائلته واأهل قريته ومل 

اأو رمى نف�شه فيه  اأنه قد �شاع يف البحر  يجدوه . فاأيقنوا 

وا�شعا حدا لعذابه. ولكنه  ما لبث واأن ظهر بعد اأيام  رافعا  

الذئبة بني يديه، وقد نه�ض باأ�شنانه الغا�شبة حلمها نيا، و 

مل يع�ض بعد تلك احلادثة  اأكرث من يومني، لقد  انتقم ملوت 

ابنه قبل اأن يتبعه . 

- ق�شة موؤملة وعجيبة .

وحني  كثريا  الطفل  انتظر  ال�شياد   اأن  معي  ترى  اأال   -

ذلك  رغم  وموته،  جنونه  يف  �شببا  كان  متاأخرا،  جاءه  

القاحلة  احلياة  هذه  علينا  لتمالأ  منها،  البد  كائنات  فهي 

ن �شاأخربك يف ماذا اأحتاجك، ولكني اأطلب منك اأن  ..... واالآ

نك ال تعرفني، ولكن �شدقني فاإن  تخدمني. رمبا �شتتهيب الأ

جميلك لن اأن�شاه، فكما ترى فاإين وحيد، وغيابي الطويل يف 

اأنني �شاأجد  اأظن  �شدقاء، وال  العائلة واالأ البحرين حرمني 

امراأة تقبلني ب�شهولة ومل يبق من اأ�شناين اإال كما ترى .

ماميني لبيت اأ�شنانه، كان خاويا  فتح يف وجهي ال�شفني االأ

بالفعل فلم اأر �شوى ما ي�شبه كهفا �شيقا تنبو منه �شخور 

�شغرية ول�شان.

- هل بحثت جيدا

القمر وهي  - نعم وجدت فتاة �شغرية، وجهها يغار منه 

م�شتعدة للزواج بي.

�شعرت يف تلك اللحظة بعدم جدية وجودي اأمام هذا الرجل، 
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واأين اأ�شيع وقتا طويال تاركا �شيارتي املعطلة تغرق وحيدة 

يف بحرية ال�شم�ض.ولكنه ما لبث واأن بادرين بكالم حا�شم 

مبددا كل ذرة �شك من �شعوري الفاتر.

مل   . حقيقة  اأقوله  فما  اأمزح،  اأنني  الظن  بك  يذهب  ال   -

اأجد اإال هذه الفتاة ووالدها م�شتعد اأن يزوجني بها وباأقل 

املهور، واأريد منك فقط اأن تكون �شاهدا على ذلك اإنها من 

قرية  طيبه واأهلها كذلك، ولكن ال�شياطني  ال يرتكون اأحدا 

يف �شاأنه.

زاوية  عن  يبحث  وكاأنه  وجهي  يف  وتفر�ض  فجاأة،  �شمت 

مطمئنة ميكنه اأن يفرغ فيها �رشه، ثم نب�ض بنربة حذرة:

- ال اأعرف اإن كنت �شتوافق على مرافقتي اإىل ال�شجن 

- اإىل ال�شجن ؟!

- ا�شمع . ت�شتطيع اأن تن�شحب وب�شهولة، ولي�ض من داع اأن 

اأكمل لك  ق�شتي، واأعلم كذلك ان هذا ال �شاأن له ب�شيافتي 

واجبي  ومن  بيتي،  اأمام  وحيدا  ينام  رجال  راأيت  لقد  لك، 

وكذلك  ت�شاء  وقت  اأي  يف  تن�رشف  اأن  ت�شتطيع  اأقربه.  اأن 

ت�شتطيع اأن تقيم معي اأو تزورين يف اأي وقت.

- ال عليك يا عمي. ال عليك.  اأنا م�شو�ض قليال، اأعذرين،  فمنذ 

مور الغريبة، ثم تريدين  اأن دخلت بيتك واأنت تفاجئني باالأ

اأن اأرافقك اإىل ال�شجن.

باإل�شاق  من�شغل  واأنا  البحرين،  يف  كنت  حني  يوم  ذات   

مني  فجرا.اقرتب  الوقت  وكان  امللتهب،  فرين  يف  العجني 

رى القادم، وجدت  ظل وغطى فوهة الفرن، وحني ا�شتدرت الأ

وجه فتاة تفور من �شحنتها هالة من ال�شياء، كان جمالها 

اأن ريقي �شال كثريا يف حلقي اجلاف. بعد  ال يقاوم حتى 

. ت�شور  ذلك حدث الكثري ولكن يف �شاحة ال�شمت وحدها 

ماذا  راأيت.  كالذي  وجه  على  �شباحك  ي�رشق  اأن  معي، 

�شتفعل ؟، ثم اختفت فجاأة ومل اأرها بعد ذلك، ولكن وجهها 

ظل يطاردين مثل �شورة معلقة اأمام عينّي . مل اأ�شتطع النوم، 

وظللت اأنتظر اأياما طويلة ويف نف�ض ذلك املوعد علها تربق 

 . �شابا  حينها  كنت  يحدث.  مل  ذلك  من  �شيئا  ولكن  فجاأة، 

اإال حني وطاأت تراب  اأتبينه  والذي مل  العجيب  مر  االأ ولكن 

بالدي اأنها باإطاللتها املفاجئة تلك، قد اأغنتني طويال عن 

كل زوجة. كانت هي امراأتي، وكانت تاأتيني كل ليلة، وتنام 

لقد  اأجدها،  ال  ال�شباح  اأ�شحو يف  ولكن حني  اإىل جانبي، 

ظلت وفية يل، و مل اأ�شح من �شحرها ذاك اإال حني تنف�شت 

هواء بلدي، حينها فقط اكت�شفت اأن اأيامي قد عربت طويال 

ولكن يف اإثر حلم طويل.

- وهل وجدتها

مر مل يكن �شهال يف بدايته، لقيت �شعوبة يف االقرتاب  - االأ

خ�ض �شجن الن�شاء، لقد بدا يل ذلك ال�شجن  من ال�شجن، وباالأ

يف  �شمعتها  قدمية  ق�شة  ولكن  املنيع،  بالق�رش  �شبيها 

�شغري �شهلت يل املهمة كثريا:

الباأ�ض،  �شديدو  حر�ض  بها  يحيط  ح�شناء   فتاة  عن  يحكى 

فا�شتقر  الفتية  اأحد  راآها  ق�رشها،  �شور  بجانب  يوما  متر 

ح�شنها يف راأ�شه ملهبا قلبه بجذوة ما فتئت ت�شتعل كل يوم 

. فتاهت روحه واأدمنت عيناه ال�رشود، راآه �شديقه على هذه 

الأ يف عينيه.  احلال ف�شاأله وموجة من احلرية تتالأ

-  اأرى اأن حالك يتغري واأخ�شى اأن يحل بك الذبول؟

- لقد اأ�شبت. اأ�شبت يف قلبي وراأ�شي وعيني.

ذلك.  بعد  ق�رشها  من  يقرتبا  اأن  و�شاحبه  ال�شاب  حاول 

ولكن �شدة احلرا�شة تلك مل ت�شمح لعينيهما اأن تعبَّان اإال من 

�شوار ال�شماء. بريق االأ

- يا �شديقي �شاأجد لك حال ال ريب. والبد واأن تراها واإال 

حل بك اجلنون.

غاب عنه �شاحبه اأياما وهو يبحث وي�شاأل، ولكنه ما لبث 

واأن رجع اإليه وبريق احليلة ي�شتعل يف عينيه.

يتها، وما  - ا�شمع يا �شديقي، وجدت حيلة متكنك من روؤ

ن قم ملرافقتي. عليك �شوى تنفيذ ما اأطلبه منك، واالآ

- اإىل اأين ؟ .

اأن  ال�شباب، بعد  اإغراء  اأمها، فهي لن تقاوم  لك  - لنخطب 

تركها زوجها وحيدة ردحا من الزمن.

هائم  قلبي  واأنا   . اأمها  اأتزوج   اأن  اأتريدين  جننت؟.  هل   -

بابنتها  

  - ال تتعجل، لي�ض لدينا ما نخ�رشه لدي خطة رمبا �شتمكنك 

اأن نطرق كل  اأجل ذلك  الفتاة، علينا فقط من  من حمادثة 

بواب، ون�شاعد القدر يف م�شريته العجيبة. االأ

اقرتبا من بوابة الق�رش، واأخربا رئي�ض احلر�ض باأنهما يودان 

م يف اأمر مهم،تركهما احلار�ض، بعد اأن ر�شقهما  حمادثة االأ

ية  بنظرتني جامدتني.و يف غيابه وجدا ب�شاطا �شانحا لروؤ

لوان   االأ تفح�شا  املتعجبة،  رمو�شهم  عليه  تقع  �شيء  كل 

والطيور  �شجار  االأ ظالل  ترتع�ض  حيث  الزوايا  ومداخل 

وعلى  ال�شوء،  اأ�شابع  تخاد�شها   مرتددة  ظالل  الهاربة، 

اأع�شابا  تعارك  الفرا�شات  بع�ض  كانت  ال�شواقي   حواف 

على  حيث ترتفع حواف �شور الق�رش، راأوا  نائمة، و يف االأ

و�ض  احلديدية امل�شننة  يف وجه ال�شم�ض . حجم الروؤ

عالمات  وجهه  يف  ير�شم  وهو  منهما   احلار�ض  اقرتب   

اإىل �شالة �شخمة واأمرهما  الرتحيب املتكلفة، ثم قادهما 

باالنتظار حتى تاأتي �شيدة الق�رش. �شالة عري�شة، جدرانها 

تنطق بر�شومات لطيور عمالقة، وتتدىل من ال�شقف ثريات 
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عرب  املطلة  ال�شم�ض  اأ�شواء  بانعكا�شات  املكان  تر�ض 

زجاج  واأوراقها  فروعها  تناطح  التي   �شجار  االأ �شفوف 

النوافذ  امل�شفوفة يف جهات القاعة .ثم ظهراحلار�ض مرة 

اأخرى ليخربهم باأن �شيدته تنتظرهما يف الب�شتان، ثم اأ�شار 

بة، وتتدىل  اإليهما اأن يتبعاه، دخال ممرا طويال اأر�شه مع�شَّ

تت�شلق  خ�رشاء  واأعواد  زهور  و�ض  روؤ �شقفه  جوانب  من 

 . ال�شم�ض  اأطرافها بك�شل جهة  القرميد مر�شلة  اأعمدة  منها  

اأعينهم  الب�شتان، فا�شتقبلت  ثم ظهرت بعد ذلك منعرجات 

طيار، ونافورة �شيغت من املرمر الهادئ  يعلو  ة من االأ �شفَّ

لوان م�شبوغا باملياه املت�شاعدة  من جوفها قو�ض من االأ

�شيدة  اقتعدت   النافورة،  تلك  تقابل  م�شطبة  ويف   بغنج، 

الق�رش، �شلَّما عليها و حيَّتهما بدورها واأجل�شتهما بجانبها 

بحديث  العا�شق  �شديق  فبادرها  حديثهما،  وانتظرت 

متتابع.

بك،  فهام  ال�شوق  يوما يف  راآك  لقد   . �شيدتي. هذا �شديقي 

اأذبله الوجد فجئت به اإليك لتنقذيه، اإنه يريد الزواج بك . 

كان العا�شق حلظتها منك�ض الراأ�ض و قد ا�شتقرت عيناه يف 

ر�ض وغا�شتا  فيها طويال . نقطة يف االأ

- هل �شاحبك متيم بي اأم ب�شيء اآخر ؟

-  ماذا تعني �شيدتي ؟ 

عتبة  واأرادين  الق�رش،  بهذا  متيما  يكون  اأن  اأال ميكن   -  -

للدخول اإليه. ولكن اعلما باأن اأالعيبكما هذه لن تنفع، وما 

ن اأن تخرجا �رشيعا من  اأنتما اإال حمتاالن، واأطلب منكما االآ

الق�رش.

يف تلك اللحظة ظهرت الفتاة، بقوامها وح�شن طلعتها،  هنا 

ومتوجان  احل�شناء  بعيني  لتلتقي  العا�شق،  عينا  ارتفعت 

طويال وتبحران.

اأمرت ال�شيدة ابنتها اأن تن�شحب، واأوماأت اإىل  احلار�ض باأن 

يخرجهما  .

اأمام  واأ�شهرا  اأياما  مرابطني  ظال  ذلك،  رغم  ال�شابني  لكن 

الق�رش، و قد ن�شبا خيمة هناك، ويف كل مرة كانا يقرتبان 

منهما  �شجروا  اأن  اإىل  يطردانهما،  واحلر�ض  الق�رش  من 

واأخربوا �شيدة الق�رش بق�شتهما فظلت تراقبهما اأياما قبل 

اأن تاأمر باإح�شارهما.

- قل ل�شديقك اخلجول هذا، الذي علمت باأن الع�شق قد غار 

عميقا يف قلبه، واأن نحوال ال يتحمله املوت قد لعب به،  قل 

له باأين لن اأجد حمبا البنتي خريا منه.

 ثم نادت ابنتها باأن تتقدم. فرفع العا�شق عينيه، وقد اأ�رشق 

وجهه الغائر وت�شاعد الهواء اإىل  �شدره ووجنتيه .

2

ولكنني  ن،  االآ احليلة  تلك  اأ�شتعمل  اأن  ميكنني  ال  طبعا   -

ا�شتعملت �شيئا �شبيها بذلك .

 -

-  مل يكن �شبب تفكريي بامراأة من ال�شجن م�شادفة، لقد 

�شاعدين يف ذلك �شديق  من الذين جاءوا قبلي من البحرين، 

عرفت فيما بعد اأنه يعمل بال�شجن املركزي فزرته يف بيته 

مرات كثرية  وكررت عليه الزيارات، و يف اإحداها دار بيننا 

هذا احلديث :

- ماذا تنوي اأن تفعل

اأحد يعرفني، فقد غدوت م�شنا  - بيتي خاو كما تعلم وال 

اأن  هو  منك  اأريده  ما  بتزويجي،   اأحد  ير�ض  ومل  وغريبا، 

تبحث يل عن فتاة من عندكم .

- من ال�شجن.

- نعم .

مر لي�ض �شعبا، ارجع اإيلَّ  بداية ال�شهر املقبل، و�شتجد  -  االأ

اإجابة لطلبك.

ويف بداية ال�شهر رجعت اإليه :

وهي  زوج،  بدون  احلمل  بتهمة  م�شجونة  فتاة  هناك   -

م�شتعدة للزواج بك، �رشيطة اأن تخطبها من اأبيها، وحل�شن 

عن  ذلك  يغنيك  و�شوف  بطنها،  يف  مات  اجلنني  اأن  احلظ 

تربية طفل جاء من �شلب جمهول، وهي ابنة عائلة طيبة، 

وقد غرر بها اأحد ال�شباب ثم هرب عنها، واإذا قبلت �شاأعطيك 

عنوان اأبيها .

- اعتربين موافقا .

اأن حت�رش معك  ذلك  بعد  عليك  واأبوها،  اأنت  تتفق  - حني 

اأخربك   اأن  واأريد  وتاأخذها،  وراق  االأ بع�ض  وتوقع  �شاهدا، 

باأنها فتاة جميلة، رمبا مل اأر فتاة يف جمالها منذ اأن اأتيت 

للعمل يف هذا ال�شجن.

- هل ميكنني اأن اأراها .

اإخبارها   اأ�شتطيع  ال  عليك.  اأبوها  يوافق  اأن  قبل  لي�ض   -

ب�شيء قبل ذلك.

كنت  فقد  عليك،  اأخفي  ال  ولكني  ذلك،  بعد  عنه  ان�رشفت 

يل   بالن�شبة  مر  االأ كان  فعله،  ردة  ومن  اأبيها،  من  خائفا 

�شاملا  يخرج  اأن  فاإما  الظالم  يف  طريقا  يعرب  مبن  �شبيها 

با�شتقباله،  يراه، ولكني فوجئت  اأو ي�شطدم بج�شم ال  منه 

ت�شور اأنه ي�شغرين يف العمر، ولكنه وافق فورا على  الفكرة  

عينيه..ثم   تزاحم  والدموع  مرات  عدة  �شامتا  وح�شنني 

علتها  فمِ اإنَّ  يل  …قال  قبوله  يف  ترددت  اأمرا  علي  ا�شرتط 
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�شببت له ف�شيحة كبرية، واأن الكثريين مل يعودوا يزورونه 

واأ�شبح يتوارى من نظرات النا�ض، متنَّى لو قتلها،ولكنه مل 

ي�شتطع . اأح�ش�شت باأنه يعي�ض عذابا �شببته له ابنته، ويريد 

مني اأن اأكمل معرويف واأ�شاعده يف اإ�شاعة خرب باأنني هو 

من اأوقع بها .

- و هل �شت�شكت ال�رشطة عنك .

اأي  اقرتفه، فال يوجد  اعرتافا بذنب مل  يريد مني  - هو ال 

اأي  ت�شمت عن  اأن  اإال  عليك  ما  فقط  قال يل  دليل �شدي،  

اإ�شاعة  ت�شمعها وال تكذبها، وال ريب يف اأن النا�ض فيما بعد 

حينها   ف�شيكون  زوجتي  �شت�شبح  اأنها  ومبا  �شي�شدقونها، 

مر �شيقولون  اأمر عدم قتلها اأهون عليه بكثري، ففي نهاية االأ

باأنه ا�شتطاع اأن يزوجها من الفاعل بها . هل فهمت ماذا 

كان يعني؟.

اأمَلْ تفكر يف   . مر  االأ ك فيما بعد حقيقة  اأبناوؤ اإذا عرف     -

ذلك؟ .

- اإذا فكرت كثريا فلن اأعي�ض، هذا قانون احلياة، ثم اإنني مل 

اأتركها وحيدة بل تزوجتها، حتى واإن عرف اأبنائي فاإن يف 

موقفي خطوطا خ�رشاء ال تخلو من نبل، ولن اأكون اإال رجال 

غرر بامراأة ثم ندم بعد ذلك وتزوجها، رغم اأين اأعلم باأنني 

هل  احلقيقة.  هذه  مبعرفة  اأطفايل  يبداأ  حني  ميتا  �شاأكون 

ن على مرافقتي بعد اأن �شمعت الق�شة كاملة . توافق االآ

- نعم و�شاأزفكما ب�شيارتي من ال�شجن اإىل البيت .

- قم بنا اإذن لن�شلحها .

2

اأين   واإىل  قدمي  اإىل  مليا  اأنظر  اأن  قررت  تلك،  رحلتي  بعد 

ن�شيه  قد  مفتاحا  اأكت�شف  اأن  كذلك  البد  وكان  �شتجراين،  

املفتاح  ذلك  طرف  يف  ر�ض،  االأ يف  األقاه  اأو  �شاحبه 

الت�شقت  ميدالية كتب عليها رقم هاتف ولي�ض من ا�شم يدل 

على اأحد.

�شئلة يف الفراغ وال اأجد لها جوابا،  حني اأنرث حزمة من االأ

كثرية،  و�ض  بروؤ غوال  حلمه  يف  �رشع   كمن  اأبدو  ف�شوف 

لي�شحو بعد ذلك، منهكا ومنت�رشا يف اآن .

ول هو : كان ال�شوؤال االأ

- ما الذي رمى بهذا املفتاح اأمام رجلي؟

ال الثاين : وال�شوؤ

- ما الذي جاء برجلي لتطاأ هذا املفتاح؟

والثالث :

- هل ميكن اأن توجد يف احلياة �شدفا متتلك مثل هذه الدقة 

من التحديد واملطابقة؟

 يف اأثناء خروجي من بيت العجوز، بعد ليلة �شاخبة كان 

طريقنا  يف  عمالق  كحلق  م�شتعال  الت�شجيل  جهاز  فيها  

من ال�شجن اإىل بيته. واأنا اأزف له عرو�شه، وقد لففت هيكل 

�شيارتي  باأن�شوطات ملونة،زينة لعر�شه.

كان الزوج  يحرك  راأ�شه بطرب، وحليته املخ�شبة باحلناء 

اأمام عيني،   تتهازز يف طريق النغم  و من املراآة العاك�شة 

بدت  يل �شورة الفتاة وهي تردد عينيها الكحيلتني بف�شول 

على  جنبات ال�شارع امل�شيء. كانت تبدو كمن  يرى وطنه 

بعد �شفرة طويلة 

العرو�شني بيتهما وودعتهما، خرجت منطلقا  اأودعت  حني 

ولكن   بها،  امللت�شقة  ن�شوطات  االأ قطعت  �شيارتي،  جهة 

اأن�شوطة عنيدة اأبت اأن تنقطع، اإال بقوة ال�شد،

 فحني ي�شد اأحد ما حبال �شديدا، ثم ينقطع فجاأة البد واأن 

رقبته �شرتتد للوراء دون ق�شد منه .

وهذا ما حدث يل، فحني ارتدت رقبتي اإىل ما وراء ج�شدي، 

ملحت �شوءا يربق يف قلب الظالم .

ن�شوطات امللونة، ولكن �شورة ال�شوء رف�شت  اأكملت نزع االأ

اأن تفارق ف�شويل، وحني خطوت ناحيته، وجدت ذلك املفتاح 

وكدت اأن اأ�شعه مكانه لوال اأين ملحت اأرقاما يف ميداليته.

3

ك�شاهد  وتقدميي  العرو�ض  خلطبة  ذهبنا  حني   . ذلك  قبل 

على زواجه .طفحت من موظف ال�شجن ابت�شامة، ي�شعب اأن 

ول مرة، ولكني  اأملحه الأ اإىل وجه  اأنظر  واأنا  اأتبني مغزاها 

للت�شنع ال  القوة اخلفية  اأنه حتى   تيقنت بعد وقت ق�شري 

ميكنها اأن تكبح �شعوره القوي بال�شعادة ملالقاتي .

- لقد وجدته نائما يف �شيارته بجانب بيتي، وكاأن القدر 

بعثه لي�شهد على زواجي.

تاأمل  اآمر ال�شجن مالب�شي ثم �شعد عينيه اإىل وجهي، تفر�ض 

يف عيني وغا�ض فيهما قبل اأن يرفع راأ�شه ناطقا بوثوق:

- اأم�شتعد اأن تدخل معنا اإىل  ال�شجن .

- نعم

وراق - وتوقع ... على الكثري من االأ

- نعم . اأنا م�شتعد لذلك.

- هل اأح�رشت بطاقة الهوية معك .

- هي يف جيبي .

اأرقام هاتفينا وطبعنا  ثم تبادلنا حديثا طويال، وتبادلنا 

رقام فيهما . االأ

4

ذلك  ميدالية  على  امل�شجل  الرقم  هاتفي  يف  اأدخلت   حني 
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املفتاح، ظهر يل  ا�شم موظف  ال�شجن، فاأغلقت الهاتف يف 

وىل . رنته االأ

 . �شئلة على راأ�شي  ثم توالت بعد ذلك حزمة  جديدة من االأ

كان طابور طويل منها يطرق باب راأ�شي ويدخل يف زحمة 

وتدافع .

يف  لهما،  ثالث  ال  احتمالني  عند  اأقف  وجدتني  بعدها  

حماولة لدفع �شيل تلك احلرية التي فجرها وجود املفتاح 

بني يدي :

هي  اأنها  اأو  العرو�ض،  من  �شقط  قد  املفتاح   يكون  اأن  اإما 

ال�شيارة  كداللة  نافذة  اإىل  خارج  من قذفه يف غفلة منا 

قاطعة على رغبتها يف اإغالق ملف قدمي، والبد واأن عذابا  

ال�شجن  من  ذاك  طريقنا  طوال  جوفها،  يف  ي�شطرع  كان 

اأمرها وقذفت  اإىل  البيت، وقبل و�شولها بلحظات ح�شمت 

باملفتاح .

تاأملي  ثّبته،  وقد  ذهني،  يف  تعزز  من  هو  اال�شتنتاج  ذلك 

دواليب  اآثار  راأيت  املفتاح،  فيه  �شقط  الذي  املكان  مليا 

�شيارتي، و طابقتها  وتيقنت اأنه كان االجتاه الذي د�شناه 

معا يف نهاية طريقنا البهيج.

دون  ووجدتني  حلقي،  اإىل  ت�شاعد  الغي�ض  مرارة  اأخذت 

واأنفا�ض حمراء تخفق يف  الهاتف  اأرقام  اأ�شغط على  تردد 

�شفحة يدي .

ن ف�شاأخرب عنك م�شوؤول ال�شجن و�شاأجعل  - اإن مل تاأت اإيل االآ

ف�شيحتك مع الفتاة  تنت�رش .

من  واحد  مكان  يف  كاللكمات  تلك  عباراتي  عليه  توالت 

ج�شده، فلم ي�شتطع ردها �شوى بهمهمات غارقة 

- ماذا. ماذا تقول . ؟ اأي عالقة تعني ؟.

- ان لدي دليال قاطعا . وان مل تاأت بعد �شاعة، ف�شاأجد غدا 

من يرتب اأمور ف�شيحتك.

بثقة  حولته  الذي   ذاك  ا�شتنتاجي  كان  اللحظة  تلك  حتى 

اإىل  يقني حا�شم، ينق�شه اليقني، اإال اأن ما اأكده وح�شمه  هو 

�شاعة،  اأقل من  له،  يف  الذي حددته  املكان  ح�شوره  يف 

املرتبة ونظرتيه  اإىل جانب هيئته غري  امل�شافة،  بعد  رغم 

املحبطتني :

- يا اأخي اأخ�شى اأنك قد اأخطاأتني، �شدقني فال يوجد �شيء 

مما تقوله .

هذا  لك  �شاأترك  اإنكارك،فاإين  على  اأ�رشرت  اإذا  ا�شمعني،   -

املكان ولن تراين بعد ذلك اإال يف مكتب رئي�ض ال�شجن .

�شيحيل  ن كما ترى  واالآ �شيئا قدميا،  - �شدقني كان ذلك 

الزواج بيننا .

- وملاذا مل ت�شرتجع مفتاحك منها ؟.

ريقه  من  دفعات  بلع  وقد  م�شدوما،  ذاك  �شوؤايل  ا�شتقبل 

واأحنى ظهره قبل اأن يجيب ب�شوت منك�رش  :

اأنك تعرف كل �شيء، كيف ت�شنى لك ذلك واأنت مل  - يبدو 

تظهر اإال منذ يومني .

- اإن اأكرث ما يغيظني، هو تعامله معك وكاأنك قد اأ�شديت له 

معروفا، واأنت ال تريد �شوى اأن تتخل�ض من عبئها . ورمبا 

لليائ�شات يف  اخلروج من  تنفيذ وعودك  هي طريقتك يف 

ذلك ال�شجن الداعر.ومالقاتهن بحرية بعد ذلك.

اأي موطن  لها  - �شدقني  قطعت كل عالقتي بها، مل يعد 

يف قلبي وراأ�شي

- ال يكفي اأن تقطع عالقتك بها . هل تفهمني؟

- ماذا تريدين اأن اأفعل ؟

اأي  مرة معك، يف  راأيته   واإذا  به هو،  تقطع عالقتك  اأن   -

منا�شبة اأو �شدفة،  ف�شاأفتح هذا امللف عن اآخره و�شتتحمل 

وحدك العواقب مهما كان نوعها . هل تفهمني ؟ فمثلك ال 

حد . ي�شتحق اأن يكون �شديقا الأ

- كما ت�شاء، �شدقني . فلن يراين بعد اليوم، حتى واإن طرق 

بابي فلن اأفتح له .

5

ا�شتيقظت، كان مفتاح �شيارتي  حم�شورا  يف قب�شة يدي،  

وقد ارت�شم  على راحتها �شورة اأخرى ملفتاح جلدي، وخلف 

الكر�شي الذي منت عليه، ت�شكل ما ي�شبه بركة �شغرية هبطت 

طوال الليل خيوطا رفيعة من اإبطي وظهري ورقبتي. وحني 

نه�شت  �شعرت كمن يحمل كي�شا ثقيال من عظامه. فتحت 

نافذة �شيارتي وا�شتقبلت ال�شارع بب�شقة تخل�شت فيها من 

مرارة كانت ترب�ض حتت ل�شاين، ثم فتحت اأهدابي الثقيلة  

ر�شم  قد  العط�ض  كان  لل�شم�ض،  احلارق  الرداء  وجه  يف 

خريطته اجلافة يف حلقي. اأدرت رقبتي جهة  اجلدار الذي 

كانت تتعارك  يف الليل على �شفحته ظالل ال�شيارات،  ثم 

الحت يل البقعة الرملية املرتبة التي راأيت فيها املفتاح يف 

حلمي فتقدمت اإليها .ا�شتقبلتني  �شدمة كدت اأن اأ�شقط على 

اإثرها، حني وجدت  مفتاحا مدفونا يف بطن الرمل، اأدرت 

وتقدمت  ل�شيارتي،  املال�شق  البيت  ذلك جهة  بعد  ظهري  

طرقت  اأنفا�شي،  من  يفح  العط�ض  و�شوت  ماء،  عن  باحثا 

الذي  الرجل  وجه  يل  ظهر  ثم  وانتظرت،  طرقتني  الباب  

اإثر ال�شدمة  باأن قدمي لي�شا  راأيته يف احللم، ف�شعرت من 

اإال عكازين واهيني  يغو�شان يف الوحل، فرتنحت �شاقطا  

فوق ح�شنه.

- ما بك يا بني . ادخل . ادخل، احتاجك يف اأمر . 
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َحَمام.

احَلَماُم الطائُر على اأفق الرمز واملجازات. ال اأتذكُر 

َحَماٌم  وكاَن  اإال  )َحَمام(  ُمفردة  ًة  فجاأ ُتباغتني  اأو 

ناحية  تقدمُت  كلما  فق  االأ نزوُة  هو  كاأمنا  طائٌر، 

يف  حتيا  ال  رقاُم  االأ َحركاته.  ر�شني  مَتْ ما؛  مقداٍر 

املتطاير  احَلَمام  اأزواج  عدد  اأح�شي  كنُت  خيايل. 

عودتي  يف  اأقطعه  كنُت  الذي  امليدان  يف  اأمامي 

يف  اإال  �شا�شعة  م�شاحته  اأنَّ  اأ�شُعُر  ال  ـ  املدر�شة  من 

العودات التي اأكوُن فيها قد تخل�شُت من اآخر قر�ض 

َثمَّ  ومن  َباُلوظة(  اأو  َت�شايل   ( اأ�شرتي  جيبي:  يف 

اأهجُم على الطريق �شحبة اأ�شدقائي ـ وهو كالعادة 

زوُج َحَمام ولي�ض واحداً يف تعريفي، ُيَحلُِّق اأزواجًا 

اأزواج؛ قا�شداً التحليق بالقرب من ذاكرة من راآه اأو 

ا�شتعاده يف املجاز، فيقُطُن نواحيه اإن مل يكن هو 

نواحيه ذاتها. ال�شنطة الـ)adidas( الُكحليَّة تلهُث 

اأرك�ُض خلف احَلمام، الذي انت�رش  على ظهري واأنا 

على بهاء �شماواٍت بالقرب من عيني، التي ُت�شاهُد 

زاويتها  من  واحللم  الهواء  حَتلمُِق  وهي  جنحة  االأ

الركن  عند  بنيته  َحَمام  ُبُرج  يل  كان  ر�شية.  االأ

اأ�شدقائي كان  اأحد  ال�رشقي من )ُحو�ْشَنا( ال�شغري، 

الذُّرة  راأيته كيف يرمي بحبوب  ميتلُك برج حمام. 

والتَّ�شايل يف الَف�َشحة ال�شغرية اأمام برجه، ف�شحرين 

احَلَماُم وهو يتطايُر اأزواج اأزواج حوله من اجلهات 

كلها.

ـ: اأريُد َحَمام!.

 باَغتُّ اأمي �شباح اليوم التايل برغبتي هذه، ونحُن 

�ُشوَن يف الون�شة ال�شباحية حول )َمْنقْد( ال�شاي.  ُمْنَغممِ

من  انزلقت  التي  ده�شتها  مت�شح  حتى  اأتركها  مل 

اأطراف �شعرها، و�شال ل�شاين يف التمتمة: )َحَمام(.

ـ: حا اأبني يل ُبرج هنااااااك!؟.

امدرمان  البو�شتة  بني  املفرو�شة  امل�شافة  قطعُت   

اإىل  و�شلت  حتى  اخل�شار(،  ْنك  زمِ اللحمة/  ْنك  و)زمِ

الذي  واحَلمام  والع�شافري  الّدجاج  يور:  الطُّ �شوق 

من  امل�شنوعة  قفا�ض  االأ داخل  ـ  هديله  ي�شحرين 

عيدان النخيل ـ كاأمنا هو �شوت احلرية وهي ترنو 

اأق�شد  اأفقها يف عني الب�رشي ونف�شه واأحالمه؛  اإىل 

اأوهامه وكذا. عمك كبري كدا يبيُع احلمام، لفتُّ نظره 

فنجة ذات  بقامتي الق�شرية وردائي املدر�شي وال�شِّ

ُيور الزرقاء. ال�شِّ

ـ: داير جوز َحمام؟. 

ـ: جوز بلدي؟. 

ـ: اأيوه بلدي.

امل�شاحة  على  والتَّ�شايل  الذرة  حبوب  اأوزع  كنُت   

اأمام برج حمامي، الذي كان يتطايُر من  ال�شغرية 

ع داخلي الكوُن واللغة  حويل من اجلهات كلها، فت�ش�شَّ

ثرية لرثثرة النف�ض ُقباَل ممكنها.  �شارات االأ واالإ

ا�شتحال  ما  تعريف  على  تنويٌع  )َحمام(  ومفردُة   

اإال  اأفق ممكن  ثمة  لي�ض  نه  الأ �شالم،  النف�ض من  يف 

�شقايُة  واأي�شا  احلمام.  جناح  على  حممواًل  وكان 

يف  ذاته  فق  االأ فيتكاثر  الواحد  فق  االأ من  الكرثة 

اليقني  جماز  وهديله:  احلمام  ويكوُن  احلرية  عني 

باملمكنات حُمالًة اإىل عني من اْخ�رَشَّ داخله الكون 

واحلب. كنُت اأ�شرتي احلمام من �شوق اأمدرمان يف 

)اأم  �شوق  اأ�شدقائي على  اأحد  دلني  ما، حتى  فرتٍة 

بيتنا. حت�رُش يف ذاكرتي �شور  القريب من  َدَف�ُشو( 

فق امللون حلياتي اأو  كل احَلمام الذي حلَّق جهة االأ

قبل  بريبة؛  اأعاينها  ما،  كثرياً  التي  الرتوي�شة  تلك 

منيات احلليقة  الدخول يف ما اأفا�شه العمر على االأ

لقلبي. �شوُر احَلَمام تتبعني من زاوية يف وجودي 

اإىل زاوية يف وجود احَلمام اأمام عيني وال�شكوتات 

ور يف ف�شاء الرمز.  الولهانة، اأثناء حتليق تلك ال�شُّ

عرفُت )طوق احلمامة لـ ابن حزم/ واأي�شا احلمامة 

احَلَماَمات املوجودة  لباتريك زو�شكيند وكثرياً من 

بني �شطور الكتب وزوج احَلَمام املعروف يف �شرية 
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دروي�ض  حممود  كثرياً  اأحب  لكن  حممد...(.  الر�شول 

يف: يطرُي احلمام يحطُّ احلمام....اإلخ(. احلمام ولي�ض 

اأزواج  يطرُي  احَلمام  الوحيدة.  املفردة  )احلمامة( 

نها دون ال�رشيك مبعنى  اأزواج. اأنا ال اأحبذُّ احلمامة الأ

فق الذي  ن احَلمام ا�شرتاٌك يف الوجود واالأ بال اأفق الأ

جنحة. ترثيه االأ

 كنُت اأذهب اإىل �شوق )اأم َدَف�ُشو( يف �شباحات اأيام 

اجلمعة ل�رشاء اأو بيع ـ فيما بعد ـ احَلمام وهو �شوق 

�شوى  مزايا  بال  العادية  ال�شودانية  �شواق  االأ ككل 

و�شتات  الرواكيب  بني  ال�شيقة  زقة  واالأ االزدحام 

اأكيا�ض النايلون ال�شغار. ذات مرة  الدَّكوة وبائعي 

ذبحُت زوج حمام مبنا�شبة مر�ض �شقيقي ال�شغري 

جنحة حتت قدمي كما  َطَبْقت االأ )اأحمد( باملالريا. 

و�شفت يل اأمي، مم�شكًا رقبة احلمامة بيدي الي�رشى 

كني بيدي اليمنى، وهجمُت من ثمَّ على احلياة  وال�شَّ

امل�شتلقية حتتي بُذعر. 

ـ: قطعتها!.

اأذبحها وبني  اأن   يف َمالواتي لتلك احلمامة وبني 

اأذبح مر�ض �شقيقي املتحفز من فوق عنقريبه كقٍط 

الدُم  فيما  بكاملها،  احلمامة  رقبة  قطعُت  جائع، 

�شئلة. يتطايُر على مالب�شي واأ�شابعي امللوثة باالأ

 َقطعتها.

نعم. قطعُت امل�شافة املتوترة ناحية �شجرة الهجليج، 

انتهوا  قد  كانوا  اأوالد جرياننا.  يتحلَّق حتتها  التي 

ات  يَّ ُقْمرمِ )�شبع  ري:  الطَّ من  وفرية  كمية  �شيد  من 

و�شتة َوْد اأَْبَرك(. على الَقلوبيَّات املرمية على مقُربة 

يتاأوُه خياٌل جريح. امتلكُت َقلوبيَّة واحدة كنُت قد 

اأم�شك  مل  لكنني  ال�شغري،  جرياننا  ود  من  �رشقتها 

ا  اأمَّ �شيم.  ذاَت  طريقه  �شلَّ  جائع  فاأر  �شوى  بها 

اأكرث  بحيل  اإمنا  بالَقلوبيات،  ُي�شطاُد  فال  احَلَماُم 

اأو حب�شه  َكر يف حو�ض املاء  ال�شُّ ذكاًء مثاًل: َو�شْع 

يف اأحد �شفايح احلديد مع اأحد )َفردات احَلَمام( اأو 

املكان،  مع  فيتكيَّف  اأجنحته  ري�ض  وَنْتُف  قب�شه 

وهكذا مثل �شيانة الرمز يف نف�ض الواحد.

 احلماُم الذي يتطاير اأمام فتاٍة يطاردها �شخ�شان 

ينمائي  ع�شان يعملوا ليها حاجة كدا، يف الذِّهن ال�شِّ

ذلك  ُقَدام  وتعلو  تعلو  وهي  اأجنحته  بذعر  اأح�ضُّ 

فالم  االأ بع�ض  يف  �شاحر  َحماٌم  ثمة  لكن  الرك�ض. 

حولها  يناُم  �شاحات  طول  على  ٌع  موزَّ ينمائية  ال�شِّ

عامٌل اأخ�رش. وكثرياً ما ُتذهُل ُمالم�شاُت اأزواجه بعد 

ثري يف النَّوافري التي مياهها تت�شاعُد  اال�شتحمام االأ

على وترية اأنفا�ض الع�شاق املنت�رشين اأزواج اأزواج 

على مقاعد حجرية هنا وهناك. 

اأ�شدقائي يف بيتنا،  اأنا واأحد  ذاَت يوٍم كنا جنل�ُض 

َحَمام جديد  ُبُرج  بناء  قام  قد  �شقيقي  اأحمد  وكان 

عند الركن اجلنوبي ال�رشقي من )ُحو�ْشَنا(. وكم كنُت 

ُب من َحركته، اإذ اأنه داهمنا ذلك اليوم برغبته  اأَتَعجَّ

يف تربية َحَمام ُمطلق.

: داير َحَمام!؟.

جميلة  باألواٍن  َحَمام  زوجي  اأح�رش  ايل  وطوَّ  

ع داخله �شفيحتني  وو�شعهما داخل ذلك الرُبُج امُلوزَّ

الحظت  القدمي.  ْيرنا(  )زمِ حطام  بقايا  احلديد  من 

الفتحات  خلف  من  احَلَمام  مبراقبة  ا�شتمتاعه 

ال�شغرية يف نوافذ الرُبج العجيب.

ـ: وينك يا اأحمد؟.بتعمل يف �شنو!.

ايل علي حمامي!.  ـ: واهلل ب�ض من املدر�شة وطوَّ

من  عودتي  طريقي  يف  الوا�شع  امليدان  اأقطُع  كنُت 

وقع  اأمام  �شيتطايُر  َحَماٌم  خيايل  ويف  املدر�شة، 

ريي(  الالهية خلفه. كانت عربات جي�ض )منمِ قدمي 

املنت�رش  احَلمام  ذا  امليداَن  ذلك  باأ�شواتها  تعرُب 

واأنا  اأزواجا  اأزواجا  احًلماُم  فتطاير  وهنا.  هناك 

اأرك�ُض خلفه، وانت�رش على غياب �شماواٍت بالقرب 

فق  ُد االأ َتَتفقَّ جنحة وهي  ُت�شاهُد االأ من عيني، التي 

الذي �شاَع يف الُهَنْيهة واحللم. 
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)1(

�شاحبة املقهى ترق�س 

ن �شاأح�رش عر�شًا م�رشحيًا. جل�شت  بعد �شاعة من االآ

ترق�ض،   املقهى  �شاحبة  كانت  اجلامعة،  مقهى  يف 

بالكتابة  اأهم  اأن  وقبل  املكان،  تبهج  واملو�شيقى 

تناولت باخلطاأ قلم ال�شكر بدال من قلم احلرب، و�رشعان 

ما اإنتبهت باأن قلم ال�شكر للقهوة ولي�ض للكتابة. كان 

املقهى يقع داخل ا�شرتاحة اجلامعة اال�شرتالية، وكان 

مملوء بالطلبة وهناك معر�شا للبو�شرتات والالفتات 

تو�شف  ال  وبلذة  �شهرية.  فنية  لوحات  من  ون�شخ 

اأحت�شي الكايف التيه، اأحدق يف عامل الطلبة املختلف 

متاما عن عاملهم يف ُعمان، �شاحبة املقهى م�شتمرة 

كالت،  واالأ للم�رشوبات  اإعدادها  اأثناء  الرق�ض  يف 

مب�شاعدتها،  يقومان  الطلبة  من  اإثنان  هناك  وكان 

اأمتعن يف الوجوه من حويل واأجد بع�شها –ومعظمها 

واأ�شدقائي  اأقربائي  بع�ض  مع  يت�شابه  الهند-  من 

عني  ببعيدة  لي�شت  طاولة  يف  وهناك  ُعمان.  يف 

كانت فتاة جتل�ض وتتكلم يف هاتفها النقال. اكت�شفت 

باأنها ت�شبهني. �شمعت لهجتها الهندية. تذكرت باأنني 

كانت  اجلامعة.  م�رشح  على  راق�ض  حفل  يف  راأيتها 

باأنني  تذكرت  ن  االآ فائقة.  مبهارة  وتغني  ترق�ض 

جتاهها  ب�شيء  اأح�ش�شت  لعر�شها  م�شاهدتي  واأثناء 

هذه  باأن  اأكت�شف  اليوم  اأنا  وها  اأكت�شفه.  مل  لكنني 

لها  اإجنذابي  �شبب  هو  يكون  ورمبا  ت�شبهني  الفتاة 

هيئتها  يف  اأحدق  كنت  ترق�ض.  �شاهدتها  اأن  وقت 

وهي تتكلم عرب هاتفها النقال وفجاأة تالقت عيوننا. 

واجته  اأنه�ض  هل  راأ�شها.  نك�شت  ما  �رشعان  لكنها 

باأحد  ُهني  ُت�ّشبمِ اأو  تعرفني  كانت  اإن  واأ�شالها  اإليها 

ما؟ ثم اأ�شيف لها نقطة مهمة وهي اأنها رمبا تكون 

جنتمع  نحن  وها  �شعبة  ظروف  فرقتنا  وقد  اأختي 

�شدفة ويف بلد بعيد. �شحكت من هذا اخليال ال�شاذج 

تيه  الأ الكايف  من  انتهيت  الهندية.  فالم  االأ وتذكرت 

غادرت  قد  فوجدتها  م�شاهدتها  كمل  الأ التفت  ثم 

املقهي. اجتهت بنظري اإىل �شاحبة املقهى الن�شيطة، 

م�شكلني  الرق�ض  يف  اإليها  اإن�شما  م�شاعديها  جد  الأ

ل�شاعتي  نظرت  اجلال�شني.  تبهج  راق�شة  بذلك جوقة 

ووجدت باأن موعد العر�ض امل�رشحي يقرتب.

)2(

القطار ال�شريع يرق�س

لية ملحطة القطارات البطاقة  بعد اأن اإبتلعت البوابة االآ

احلديد، فدخلت ب�رشعة و�شحبت بطاقتي  الباب  ُفتح 

خرى، كانت املحطة  لة من اجلهة االأ بعد اأن لفظتها االآ

ينتظرون و�شول قطاراتهم،  الذين  بالنا�ض  مزدحمة 

�شوى  يبق  مل  اأنه  اإىل  ت�شري  لكرتونية  االإ ال�شا�شة 

اأنتظره، قطارات كثرية  الذي  القطار  دقيقتني وياأتي 

اأخرى  واأفواج  ت�شل  النا�ض  من  اأفواج  وتروح،  تاأتي 

وبة باحلياة فهناك دخول وخروج،  تغادر. حركة دوؤ

خروج ودخول، قطارات تلتهم وتلفظ الب�رش، قطارات 

َترُق�ض وُترّق�ض معها زبائنها.

دخلت اإىل القطار املزدحم ومل اأجد مقعدا �شاغرا فوقفت 

مع الواقفني واأح�ش�شت اأن الهواء بداأ ينق�ض، ومثل كل 

مرة وحتى ال يقع اأحد الركاب الواقفني تركوا اأياديهم 

ملت�شقة بق�شيب حديدي لونه اأ�شفر مثبت يف �شقف 

القطار. والتفت اأ�شابع يدي اليمنى على احلديد وباليد 

خرى اأم�شكت بحقيبتي املحملة بالكتب. و�رشعان  االأ

ما اكت�شفت باأن يدي جتاور يد امراة عجوز، وعندما 

انعطف القطار ميينا تخيلته يوؤدي رق�شة ما اأحدثت 

ارجتاجا اأدى اإىل اهتزاز جميع االج�شاد، فمالت يدها 

ناحية يدي والم�شتها. وعلى الفور اأبعدت يدي. وعند 
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توقف القطار يف املحطة التالية خرجت اليد العجوز،  

واأم�شكت  اليمنى  اإحداها مدت يدها  ودخلت فتاتان، 

باحلديد، �شارت يدها بجانب يدي، �رشت حرارة يف 

ج�شدي، وحترك القطار فتدفق الهواء بكرثة وبلطف.

يادي الكثرية وامللونة كانت اليدان بجانب  وو�شط االأ

ال  خمتلفتان  يدان  تتالم�شان..  ال  لكنهما  بع�شهما 

خ�شنة  يد  جدا،  ق�شرية  م�شافة  بينهما  تتعارفان 

وعند  حمراء،  واأخرى  �شمراء  يد  ناعمة،  واأخرى 

منعطف حاد اهتز و�شط القطار بقوة فتال�شت امل�شافة 

ق�شد،  غري  عن  والم�شتها  يدها  جتاه  يدي  واندفعت 

وب�رشعة خاطفة ابتعدت اليد الناعمة، ولكن يف تلك 

الفرتة ال�رشيعة جدا فاإن نعومتها اختلطت مع خ�شونة 

مل  لكن  اليدين،  بني  تكونت  األفة  باأن  و�شعرت  يدي.. 

يالحظها اأحد.

مرة  ينعطف  مل  نه  الأ بخيل،  فهو  القطار  لهذا  ويا   

اأخرى ومل يوؤد رق�شته ال�شهرية، ويدي كانت متعط�شة 

مر �شوءا هو توقف القطار يف  لتداخل اآخر، ومما زاد االأ

احدى املحطات مما اأدى ذلك اإىل اختفاء اليد الناعمة، 

بيد  اأم�شكت  نزولها  الفتاة ونزلت. وعند  فقد حملتها 

�شاحبتها وم�شتا داخل املحطة وبينما القطار يتاأهب 

بنظراتي  تابعتهما  التالية  املحطة  اإىل  االنطالق  يف 

حتى فاحت حميمية ال تو�شف بينهما اأدت اإىل اأن ما 

حدث من تالم�ض واألفة تال�شى وذاب.

�شفر ظل ثابتا ومتما�شكا   ورحل القطار، واحلديد االأ

يادي املتنوعة .. واأتت اأياد اأخرى بجانب  وم�شاندا لالأ

يدي التي ما زالت مت�شبثة به. 

)3(

لوان ترق�ض  فتاة االأ

خري من امل�رشحية انت�رشت املو�شيقى.  يف الف�شل االأ

امل�رشح  على  من  ونزلت  الب�شيط  دورها  الفتاة  اأدت 

القاعة  جوف  يف  متاوجت  �شواء  االأ اأمامنا.  ووقفت 

خرون  االآ املمثلون  املمتلئ.  ج�شدها  ح�شنت  حتى 

اأ�شعلوا نار ال�شخب يف كل جوانب امل�رشح. خلعت هي 

مالب�شها العلوية. انطلق نهداها الب�شان يرفرفان يف 

هواء القاعة وكاأنها اأطلقت حمامتني من قف�شيهما. 

وبرقة  مائية،  واألوانا  بي�شاء  اأوراقا  بفرح  تناولت 

وىل على امل�رشح. غم�شت  متناهية و�شعت الورقة االأ

على  األ�شقتهن  ثم  املختلفة  لوان  االأ يف  نهديها 

الورقة لرت�شم بذلك لوحتها النادرة. الورقة ابتهجت 

واملمثلون ازدادوا �شخبا داخل امل�رشح، بينما ت�شبث 

اجلمهور بال�شمت والتاأمل.

وا�شلت الر�شم بالفاكهتني، بل بالفر�شاتني الراق�شتني 

مع املو�شيقى ال�شاخبة. وجاءت بورقة ثانية وثالثة 

ورابعة وخام�شة .... و�شارت االوراق لوحات جمنونة 

لوان ما زالت تتقاطر كالع�شل من  مفعمة باحلب، واالأ

التفاحتني.

وحينها  تدريجيا  يتناق�ض  املو�شيقى  �شوت  اأخذ 

بينما  اجلمهور،  على  ووزعتها  اللوحات  هي  اأخذت 

فواه. لوان تقطر من منبعني غام�شني ياأ�رشان االأ االأ

يف  غارقا  اأنا  وكنت  هي  وكانت  امل�رشح  وكان 

الده�شة.  
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خرون �أن ي�ؤطروين فـي خانة ما،  v »يريد �لآ

     واحلـال اأنـي ممتهـن لقيـا�س امل�ساحـات«  

عبدالكبري اخلطيبي



ثنني  الإ �صبيحة  يف  اخلطيبي  الكبري  عبد  تويف 

نهاية  وتلك   .2009 مار�س  من  ع�رش  ال�صاد�س 

بالن�صبة  مناق�صة  مو�صوع  لتكون  طبيعية  ب�رشية 

ي كائن ب�رشي، وكذلك هي بالن�صبة لهذا الرجل. لأ

ج�صما  بو�صفه  وتوقف  النب�س،  عن  قلبه  توقف 

عرب  التي  باحلقيقة  اعرتافنا  ورغم  احلياة.  عن 

الفرن�صي مار�صل غابرييل مار�صل  الفيل�صوف  عنها 

نا  الأ معرفا  اأكد  حني  امليتافيزيقية  يومياته  يف 

الكاتب عامة  اأنا ج�صمي«، فاإننا نفكر يف   « بقوله 

كتبه.  هي  اأخرى  اإ�صافة  يف  خا�صة  والفيل�صوف 

الفال�صفة، كما قال عنهم هيغل، يوجدون يف كتبهم 

الراحل  كان  وفاتهم.وقد  بعد  ذكراهم  حتفظ  التي 

من  بعد  يف  فيل�صوفا  اخلطيبي  الكبري  عبد  عنا 

املجال  اأن  ن  الآ لكتاباته.نعرف  املتنوعة  بعاد  الأ

والجتماعي  والفل�صفي  عامة،  املغربي  الثقايف 

اأحدامل�صاهمني  اخلطيبي  مبوت  فقد  خا�صة،  منه 

�صا�صيني خالل الن�صف الثاين من القرن الع�رشين  الأ

ول من القرن الواحد والع�رشين،يف بلورة  والعقد الأ

ن بالفكر الفل�صفي املغربي، ف�صال عن  ما ن�صميه الآ

دبية والنقدية. م�صاهماته الأ

لنتحدث هنا عن كاتب عرفناه عن بعد عن طريق 

موؤلفاته فح�صب، بل نتحدث اأي�صا عن �صخ�س كنا 

مايزيد  منذ  به  معرفتنا  عرب  التقدير  مل�صاره  نكن 

بالن�صبة  اخلطيبي  الزمن.  من  عقود  ثالثة  عن 

اأفكاره منذ �صنوات  التعرف على  اإلينا باحث بداأنا 

اأي�صا  كان  ولكنه  الع�رشين،  القرن  من  ال�صبعني 

الذي  وال�صديق  العمل،  يف  �صاركناه  الذي  الزميل 

ربطتنا به �صلة احرتام متبادل. واإذا كانت الثقافة 
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 حممـــد وقيــــدي

  كاتب واأكادميي من املغرب

رحيل اخلطيبي

رحيل »الغريب املحرتف«

v اخلطيبي مفكر اختالفـي مغربي، اأنه واحد
     من مفكري االختالف املعا�سرين..



فاننا  ا�صيال،  مبدعا  بوفاته  فقدت  قد  املغربية 

فقدنا �صخ�صيا �صديقا كان اجتهاده الفكري مثال 

يقتدى بالن�صبة اإلينا.

كنا  فقد  ذكرها.  من  لبد  للخطيبي  ميزة  هناك 

نلتقي به اأكرث من مرة: نتبادل التحية وال�صوؤال، ثم 

يتجاوز اخلطيبي ذلك مبا�رشة اإىل ال�صوؤال عن حال 

مبا�رشة  ومي�صي  بها،  املتعلقة  ن�صطة  والأ الفل�صفة 

تلك  يف  ي�صغله  الذي  امل�رشوع  عن  احلديث  اىل 

لالنخراط  دعوة  مع  اإجنازه  ب�صدد  ويكون  اللحظة 

يف التفكري يف نف�س املو�صوع،اإذ كان يروق له اأن 

يجعل اأفكاره دعوة لالنخراط يف تفكري جماعي.

ن، وقد رحل اخلطيبي ومل يعد ح�صوره ال�صخ�صي  الآ

ممكنا، مل تعد هناك اإل ذكراه ممكنة املثول. وذكراه 

وكان  بلورها  التي  فكار  الأ ذكرى  هي  �صا�صية  الأ

خرين بها. لميكن يف حماولة  يعي�صها ويحاور الآ

يوم  نف�س  يف  كتابتها  بداأنا  هذه  مثل  م�صتعجلة 

دبية  وفاته اأن ن�صتح�رش كل م�صاهماته الفكرية والأ

فكرتني  با�صتح�صار  نكتفي  ولذلك  والنقدية. 

النقد  فكرة  الجتماعي:  حتليله  من  اأ�صا�صيتني 

فكرتان  هتان  املتعدد.  املغرب  فكرة  ثم  املزدوج، 

موجهتان لتحليل واقع واآفاق التحليل الجتماعي، 

موجهة  وهي  املتعدد  املغرب  فكرة  ثم  جهة،  من 

لتحليل واقع املجتمع املغربي.   

اأي  اخلطيبي،  عند  وىل  الأ الفكرة  على  تعرفنا 

ي�صري  اأن  قبل  مقال  �صدرت  حني  املزدوج،  النفد 

للخطيبي  �صدر  بكامله  لكتاب  عنوانا  مو�صوعها 

يف مرحلة لحقة.   ويهمنا هنا اأن ن�صجل منا�صبة 

مر بطريقة  تعرفنا على تلك الفكرة ، حيث يتعلق الأ

علمية  جل�صة  اإىل  اخلطيبي  دعانا  فقد  العمل.  يف 

�صاتذة ليعر�س مقاله  اإىل جانب عدد حمدود من الأ

للنقا�س، ويف ذلك اإ�رشاك للجميع يف بناء تلك الفكرة 

والعمل �صمن اأفقها. الفكرة منبثقة عن �صخ�س هو 

عبد الكبري اخلطيبي، ولكن حماولته كانت هي دفع 

تلك الفكرة اإىل م�صري التداول الفكري لدى املهتمني 

مبو�صوعها.

فكرته  اثمرعر�س  فقد  قل،  الأ على  لنا،  بالن�صبة 

مادعوناه  �صمن  لحقة  منا�صبة  يف  لها  اإدماجنا 

يف  ن�صانية  الإ العلوم  لواقع  ب�صتمولوجي  الإ النقد 

العامل العربي. وهكذا اعتربنا عبد الكبري اخلطيبي، 

املالك،  عبد  واأنور  العروي  اهلل  عبد  جانب  اإىل 

هو  حيث  من  ب�صتمولوجي  الإ النقد  لذلك  منوذجا 

ا�صئلتها  بنقد  ذاتها  اإىل  ن�صانية  الإ العلوم  عودة 

وو�صعها املعريف.

اإن  مقامنا  بالئم  باإيجاز  نقول  املزدوج؟  مانقد 

العامل  يف  الجتماع  علم  اأن  يرى  كان  اخلطيبي 

ب�صفة  العربي  العامل  ومنه  عامة،  ب�صفة  الغربي 

نقد  اإىل  اأخ�س، يف حاجة  ب�صفة  واملغرب  خا�صة 

مهمة  الفكرة  بهذه  يق�صد  اخلطيبي  كان  مزدوج. 

العربي  العامل  خول  الجتماعية  للمعرفة  تفكيكية 

يف م�صتويني متمايزين ومرتبطني يف الوقت ذاته: 

والتي  العربي  بالعام  تتعلق  التي  املعرفة  تفكيك 

واإيديولوجيته  الغربي  الطابع  عليها  يغلب  كان 

املعرفة  تفكيك  ثم  الذات،  حول  املتمركزة 

الجتماعية التي اأنتجها العامل العربي حول ذاتها 

ونقد مفاهيمها.ويف نظر اخلطيبي فاإن عملية النقد 

املزدوج �صتحرر املعرفة الجتماعية التي ينتجها 

العامل العربي عن ذاته من ا�صتالب مزدوج لتكون 

اإل جمرد تكرار لنمطني من املعرفة مل يواجه  فيه 

النقد  يعني  منهما مو�صوعها يف خ�صو�صيته.  اأي 

الذات  عن  الجتماعية  املعرفة  تخرير  املزدوج 

هما  قائمني  لنمطني  يديولوجية  الإ اخللفيات  من 

املعرفة الغربية، من جهة، ثم املعرفة التي اأنتجها 

املا�صي واحلا�رش من  ذاته يف  العربي عن  العامل 

جهة اأخرى. النقد املزدوج باملثال هو نقد مفهوم 

الزمن الدائري عند ابن خلدون، ونقدالنمذجة التي 

نتاج. مناط الإ و�صعها مارك�س لأ

ن�صجل قيمة اأخرى لجتهاد اخلطيبي املتعلق مبهمة 

ذلك  ينح�رش  مل  حيث  املطلوب،  املزدوج  النقد 

�صعى  الربنامج، بل  الفكرة  تلك  املجهود يف و�صع 

الدرا�صات  من  عدد  عرب  منطبقة  فكرة  جعلها  اإىل 

التي اأجنزها والتي نذكر منها درا�صته حول املراتب 

درا�صته  ثم  ال�صتعمار،  قبل  باملغرب  الجتماعية 

اأي�صا  م�صيفني  والدولة،  املجتمعية  الطبقات  عن 

نقد اخلطيبي جلاك بريك حتت عنوان »جاك بريك 

اأو النكهة ال�رشقية«. لي�س من مهمة اأي باحث يتقدم 

مب�رشوع اأن ينجز اإطاره النظري، ويقوم يف الوقت 

ذاته بكل التطبيقات املمكنة. ولكن مايهمنا كقيمة 

مهمة  لقرتاح  اخلطيبي  به  قام  الذي  ال�صعي  هو 
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النقد املزدوج، ثم جعل هذه الفكرة معرفة منطبقة.

فكرة النقد املزدوج لي�صت، مع ذلك، من القوة بحيث 

باملجتمع  خا�س  لالجتماع  علما  وحدها  توؤ�ص�س 

ذلك،  اىل  اأملحنا  كما  اخلطيبي،  قام  وقد  املغربي. 

اأ�صا�صية  فكرة  معها  ظهرت  تطبيقية  بدرا�صات 

املغرب  فكرة  وهي  الجتماعي،  تفكريه  يف  اأخرى 

�صدر  كتاب  عنوان  هو   Maghreb pluriel(.املتعدد

للخطيبي �صنة1983( وهذه الفكرة نابعة عن فكر 

اختاليف لدى اخلطيبي الذي ردد يف منا�صبات كثرية 

التحليل.  عند  اإهماله  لميكن  واقع  الختالف  اأن 

الواعي لهذا الختالف هو الدافع على تاأ�صي�س فكر 

اآخر يبدو �رشوريا اأما واقع الختالف املاثل للفكر. 

مو�صوعية  بكيفية  املعرب  واقع  يف  نفكر  فلكي 

اأن نفكر فيه ب�صيغة خمتلفة عن تفكري علم  علينا 

املغرب  وتناول  الغرب  يف  ن�صاأ  الذي  الجتماع 

يف  تطور  الذي  الجتماع  علم  ،وخا�صة  بالدرا�صة 

كانوا  باحثون  باأبحاثه  وقام  ال�صتعمارية  الفرتة 

ال�صتعمارية  ال�صلطات  اإىل  اأ�صا�صية  ب�صفة  ينتمون 

قل. وقد  اأو كانوا يعتمدون على دعمها لهم على الأ

الكتاب  يف  اخلطيبي  عند  الختالف  فكرة  ظهرت 

اأ�صدره  اآخر  كتاب  يف  اي�صا  ولكن  الذكر،  ال�صابق 

القدمية  الدرا�صات  بع�س  و�صمنه   ،2002 �صنة 

)Chemin de traverse,essais de sociologie( .واأخرى جديدة

هو  الختالف  فكرة  عمق 

لبو�صفه  خر  الآ يف  التفكري 

بالن�صبة  خارجيا  معطى 

بو�صفه  بل  فح�صب،  غلينا 

يوجد  اأي  اي�صا،  ي�صكننا 

بداخلنا. هكذا تكون عالقتنا 

الذي نحاوره ونريد  بالغرب 

اأن ننتقده، ون�صعى اإىل اإقامة 

عنه.  خمتلف  اجتماعي  فكر 

من  مييزنا  مبا  اأي�صا  ونحن 

ن�صكن  وم�صاكل  معطيات 

ان  على  وندفعه  اأي�صا  خر  الآ

التفكري فينا جزءا من  يكون 

تفكريه ال�صامل.

من  اأعمق  الختالف 

الغرب  بداخل  يوجد  ذلك 

اآخر بالن�صبة  نه  وبداخلنا. الغرب الذي نفكر فيه لأ

اإلينا لي�س واحدا، بل هو خمتلف يف داخله. وكذلك 

كيانا  للغرب  بالن�صبة  ل�صنا  اإلينا  بالن�صبة  مر  الأ

ل�صنا  ذلك،  من  واأكرث  بل  فيه،  لاختالف  واحدا 

بالن�صبة لذاتنا اأي�صا كيانا واحد. نحن كيان ي�صكنه 

الختالف، وينبغي اأن نفكر يف ذاتنا بو�صفنا كذلك 

حتى ليظل حتليلنا خارج واقعها وحقيقتها.

الذي  الختالف  فكر  تبنى  قد  اخلطيبي  كان  اإذا 

زامن تطوره وات�صل مبفكريه، فاإن هذا ليعني اأبدا 

اآخر. اخلطيبي مفكر اختاليف مغربي،  تبعيته لفكر 

اأي اأنه واحد من مفكري الختالف املعا�رشين.

يف العجالة التي دفعتنا اإىل كتابة هذه الكلمة عن 

فكرتني  عن  احلديث  اأوجزنا  رحيله،  بعد  اخلطيبي 

للتفكري يف  اأفقا منفتحا  له نرى فيهما  اأ�صا�صيتني 

ق�صايا العلوم الجتماعية ويف واقع جمتمعنا يف 

الوفاة قد غيبت عنا مفكرا  الوقت. واإذاكانت  نف�س 

كان له اإ�صهام رائد يف تطورنا الفكري، فاإن اأفكاره 

�صتظل، وينبغي ان تظل، حا�رشة يف معرفتنا. اأ�ص�س 

معرفة  تكون  لكي  �صعي  وفق  معرفته  اخلطيبي 

مندجمة لدى غريه، وعلينا اأن جنعلها كذلك تخليدا 

ل�صخ�صه ولطريقته يف التفكري والعمل.

مع غياب اخلطيبي غاب عنا اأمل �صخ�صي كان قد 

منحنا اإياه عندما بادرنا اإىل زيارته يف امل�صت�صفي. 

باأنه  متفائال  الرجل  كان 

ويعود  اأزمته  �صيتجاوز 

الفكري  م�صاره  اإمتام  اإىل 

احلوار  دار  ولذلك  بداعي.  والإ

مر�صه،  حول  قليال  بيننا 

ياأمل  ماكان  حول  وكثريا 

اأن  دون  وغادرناه  اإجنازه، 

عدم  يف  رغبة  الزيارة  نعاود 

اإزعاجه يف حالته، وقد جعلنا 

به  اللقاء  اأمل  نعي�س  بكالمه 

من جديد. ومل يقدر لذلك اللقاء 

لذويه،  فالعزاء  يكون.  اأن 

والفكري  الثقايف  وللمجتمع 

الذي  املفكر  هذا  فقدان  يف 

اأ�صا�صية  م�صاهمات  له  كانت 

يف تطوير الفكر املغربي.
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اأود من خالل هذا العنوان طرق م�صاألة الرتجمة، ومن 

من  بن�صخه،  �صل  الأ وعالقة  ال�صتن�صاخ،  م�صاألة  ثمة 

الظاهر  �صوؤال قد يبدو يف  جابة عن  الإ خالل حماولة 

يف غري حاجة اإىل اأن نتوقف عنده، اأطرحه يف ب�صاطته 

الن�س يف  قراءة  على  قادرا  املرء  كان  اإذا  وتلقائيته: 

لغته، فهل يكون يف غنى عن ترجماته؟ هب اأن فرن�صيا 

خمت�صا يف الفل�صفة القدمية با�صتطاعته اأن يطلع على 

يف  هو  فهل  اليونانية،  لغتها  يف  اأر�صطو  ن�صو�س 

اأنا القارئ  اأنني،  غنى عن ترجماتها الفرن�صية؟ وهب 

غريقية  العربي، اأمتكن من درا�صة ن�صو�س الفل�صفة الإ

�صلية، فهل اأنا يف غنى عن قراءة ما نقله  يف لغتها الأ

من  اأمتكن  اأنني  وافر�س  العربية؟  اللغة  اإىل  اأجدادنا 

لغته  يف     le discours de la méthode ديكارت  ن�س  درا�صة 

الفرن�صية، فهل اأنا معفي من اللجوء اإىل ترجمة حممود 

ولنفرت�س  ال�صارين.  اخل�صريي، وجميل �صليبا، وعمر 

فينومنولوجيا  ن�س  على  اأطلع  اأن  ا�صتطاعتي  يف  اأن 

عن  غنى  يف  مثال  اأنا  فهل  �صلية،  الأ لغته  يف  هيجل 

تفح�س الرتجمات الفرن�صية للن�س نف�صه؟

ال�صوؤال فيما يخ�س  جابة عن  الإ �صيرتدد بع�صنا يف 

خري اإن كان قد قراأ مثلي اأن بع�س الدار�صني  املثال الأ

الن�س  لقراءة  هيبوليت  برتجمة  ي�صتعينون  ملان  الأ

ملاين. ها نحن اأمام حالة تظهر اأن امل�صاألة لي�صت  الأ

�صل  الأ واأن  وهلة،  ول  لأ عليها  تبدو  التي  بالب�صاطة 

تغني  ل  هاته  اأن  مثلما  الرتجمات،  عن  يغني  ل  قد 

بع�س  يدفع  الذي  ال�صبب  هو  هذا  لعل  �صول.  الأ عن 

املن�صورات  عليه  يطلقون  ما  ن�رش  اإىل  النا�رشين 

مزدوجة اللغة،  حيث يقّدمون للقارئ يف الوقت ذاته 

اأن هناك من  لوجه. �صحيح  وترجمته وجها  �صل  الأ

اللغة عاجزة عن  يرى باأن هذه املن�صورات مزدوجة 

تربير ذاتها، اإذ يبدو اأنها ل حتدد بال�صبط من تتوجه 

فهو  �صل  اللغة–الأ يح�صن  ل  قارئها  كان  فاإذا  اإليه. 

قراءة  ا�صتطاعته  يف  كان  وان  بالرتجمة،  �صيكتفي 

الن�س يف لغته فقد يكون يف غنى عن كل ترجمة. 

اإل اأن هذا العرتا�س لن يكون مقنعا اإل ملن يت�رشع يف 

البت يف طبيعة العالقة التي تربط الن�س برتجمته، اأو 

�صح، وهي على ما يبدو عالقة األفة،  ترجماته على الأ

عدم  من  الرتجمة  عن  يقال  ما  رغم  وفاء،  عالقة  اأو 

مع  الت�صاكن  بهذا  تتم�صك  الرتجمة  كانت  فان  وفاء. 

ن هناك حنينا ل ينفك عند  �صلية، فالأ الأ »ن�صختها« 

ن تعود اإىل اأ�صلها وترى نف�صها يف مراآته.  الن�صخة لأ

اأنها  اإح�صا�صها املالزم  الن�صخة هو  اأن ما يطبع  ذلك 

مهما  ترجمة،  فكل  املعنى  بهذا  �صل حقه.  الأ تف  مل 

جل ذلك  كانت قيمتها، فهي دوما ا�صت�صكالية. رمبا لأ

ي�رش بنيامني يف »مهمة املرتجم«)1(،  ويف غري ما 

الرتجمة ل تغني عن  اأن  الت�صديد على  منا�صبة، على 

�صل. ل يعني ذلك  اأنها تظل دوما دونه، واإمنا اأنها  الأ

ل ميكن اأن تكون من دونه. اإنها ما تفتاأ تعلق به. 

عند  طويال  دريدا  جاك  يتوقف  بابل«)2(  »اأبراج  يف 

 la tâche du traducteur بنيامني  فالرت  متهيد  عنوان  معاين 

»مهمة  عبارة  اإىل  بنقله  قليل  منذ  ت�رشعت  الذي 

املرتجم« يقول: »اإن هذا العنوان ي�صري ابتداء من لفظه 

خر بها، كما  اأناطنا الآ التي  اإىل املهمة    la tâche ول  الأ

اإن  وامل�صوؤولية..  والدْين  والواجب  اللتزام  اإىل  ي�صري 

املرتجم مدين...ومهمته اأن ي�صدد ما يف عهدته«.  اإل 

اأن دريدا �رشعان ما يدقق عبارته لينزع عن امل�صوؤولية 

كل طابع اأخالقي فيوؤكد اأن املدين يف هذه احلالة لي�س 

املوؤلف،  اإزاء  املرتجم  يلزم  ل  فالدْين  املرتجم.  هو 

اأمام اأخرى. لكن من الذي  اإزاء اآخر، ولغة  واإمنا ن�صا 

خر؟ �صح ما الذي يدين لالآ خر، اأو على الأ يدين لالآ

بناء     �صيجيب بادئ الراأي من غري تردد كعادته اأن الأ

�صولها، والرتجمات للن�س  بائهم، والفروع لأ مدينون لآ

�صلي. بادئ الراأي ياأبى اأن تكون الن�صخة يف و�صع  الأ

مدينة  اإل  يراها  األ  ي�رش  انه  املعروف.  ي�صدي  من 

الراأي  بادئ  �صل متوقفة عليه.  الأ اإل دون  حمتاجة، 

ترجمته  يطلب  الن�س  اأن  مبا  ولكن  �صول.  الأ يقد�س 

لرتجماته،  مدين  اأي�صا  فهو  ثمة  ومن  اإليها،  ويحن 

ذلك اأنه، كما يقول دريدا:

 L’original est le premier débiteur, le premier demandeur, il commence 
 .par manquer — et par pleurer après la traduction

�صل هو اأول مدين، اأول مطالب، انه ياأخذ يف  » اإن الأ
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من  التباكي  ويف  الرتجمة  اإىل  حاجته  عن  التعبري 

اأجلها«. )3(

رغبة  بنيامني  و�صيقول  اخلروج،  يف  رغبة  اإذن  اإنها 

surv البقاء   يف  رغبة  والتزايد،  النمو  يف  احلياة،  يفيف 

vie: فكما لو اأن الن�س ي�صيخ يف لغته في�صتاق اإىل اأن 

يرحل ويهاجر وُيكتب من جديد، ويتلب�س لغة اأخرى، 

واكتفائها  عزلتها  يف  ت�صاب  لغة  كل  اأن  لو  وكما 

ال�صمور،  من  بنوع  ت�صاب  عليها،  وانطوائها  بذاتها 

النمو.  عن  متوقفة  احلركة،  م�صلولة  �صعيفة  وتظل 

هذا  بف�صل  دريدا،اأعني  يكتب  الرتجمة،  »بف�صل 

خرى مبا  التكامل اللغوي الذي تزود عن طريقه لغة الأ

يعوزها، وهي تزودها به بكيفية متنا�صقة، فان من 

�صاأن هذا اللتقاء croisement، من �صاأن هذا التالقي بني 

اللغات اأن ي�صمن منو اللغات وتزايدها«.

اإل على تو�صيح راأي   ل يعمل دريدا يف هذا املقطع 

بنيامني الذي يوؤكد هو كذلك اأن اأي ن�س » يف�صح عن 

حنينه اإىل ما يتمم لغته ويكمل نق�صها. لذا فالرتجمة 

ت�صتدعيه  اإنها  �صل«)4(،  الأ حتجب  ل  �صفافة  احلق 

ت�صمح  التي  فهي  ذلك  ورغم  حلظة.  كل  اإليه  وت�صبو 

اأن النمو ل يكون كذلك  للن�س باأن يبقى وينمو. بيد 

ما مل يكن جتددا وارتقاء.

له  �صارحا  ياباين  �صديق  اإىل  ر�صالة  يف  دريدا  كتب 

�صعوبات نقل لفظ déconstruction  اإىل لغة اأخرى:« اإنني 

ل اأرى يف الرتجمة حدثا ثانويا اأو متفرعا بالقيا�س 

اإىل لغة اأ�صيلة اأو ن�س اأ�صلي. وكما جئت على قوله 

اأ�صا�صا  منذ وهلة، فان déconstruction  هي مفردة قابلة 

وميكن  البدائل.  من  �صل�صلة  يف  اأخرى  بكلمة  بدال  لالإ

حظ  �صيتمثل  اأي�صا.  واأخرى  لغة  بني  هذا  يتحقق  اأن 

الـ»تفكيك« يف اأن تتوفر اليابانية على مفردة اأخرى 

) هي نف�صها و�صواها( للتعبري عن ال�صيء نف�صه )نف�صه 

حمالت  اإىل  واجتذابه  التفكيك  على  للكالم  و�صواه(، 

اأي�صا.  اأجمل  تكون  كلمة  يف  وخطه  وكتابته  اأخرى، 

تكون  قد  التي  هذه،  خر  الآ كتابة  عن  اأحتدث  عندما 

اأجمل، فاأنا اأفهم الرتجمة، بدهيا، باعتبارها جمازفة 

الق�صيدة وفر�صتها« )5(. ي�رش دريدا هنا على التمييز 

�صا�صي  الأ وبني  جهة،  من  والرتجمة  �صل  الأ بني 

�صل  الأ عالقة  فلي�صت  اأخرى،  جهة  من  والثانوي 

بالرتجمة عالقة اأ�صا�صي بثانوي، ول هي حتى عالقة 

دريدا  يدعوه  ما  اأو  الرتجمات  اأن  كما  باأ�صل.  فرع 

و�صقطة  تدهورا  بال�رشورة  لي�صت  خر،  الآ كتابة  هنا 

يحمل  اغتناء  اإنها  اأ�صولها.  عن  الن�صخ  فيها  تبتعد 

املعنى و�صواه، بل اإنها جمازفة جتتذب املعاين نحو 

احل�صبان.  يف  يكن  مل  عما  ت�صفر  وقد  اأخرى،  حمالت 

لذا ي�صتخل�س يف مكان اآخر : »اإن العمل ل يعي�س مدة 

اأطول بف�صل ترجماته، بل مدة اأطول، ويف حلة اأح�صن 

 auvdessus des moyens »انه يحيا فوق م�صتوى موؤلفه ، mieux

ل  الن�س  فان  اإذن  الرتجمات  بف�صل   .)6(  de son auteur

واإمنا  فح�صب،  ويتزايد  ينمو  ل  فح�صب،  ويدوم  يبقى 

 .survvit  يبقى ويرقى

كيف نفهم هذا الرقّي، هذا الرتقاء؟ غنّي عن البيان 

مر ل يتعلق، ول ميكن اأن يتعلق بارتقاء قيمّي  اأن الأ

جودة  اأ�صولها  من  اأكرث  الرتجمات  تكون  مبقت�صاه 

واأرقى قيمة اأدبية واأعمق بعدا فكريا. املق�صود بطبيعة 

احلال بعبارة  au dessus des moyens : فوق طاقة املوؤلف. 

كان  عما  حديثه  يف  ايكو  اأ.  عنه  يعرب  نف�صه  املعنى 

يخاجله عندما يقراأ ن�صو�صه مرتجمة. يقول)7(:

 Je sentais comment, au contact d’une autre «                               

 langue, le texte exhibe des potentialités interprétatives restées ignorées

» de moi, et comment la traduction pouvait parfois l’améliorer

» كنت اأ�صعر اأن الن�س يك�صف، يف ح�صن لغة اأخرى، عن 

طاقات تاأويلية ظلت غائبة عني، كما كنت اأ�صعر اأن 

حيان« باإمكان الرتجمة اأن ترقى  به  يف بع�س الأ

لعل اأهم ما يف اعرتاف ايكو هو حديثه عن الطاقات 

التاأويلية التي ينطوي عليها الن�س والتي تظل غائبة 

عن �صاحبه مغمورة يف لغته والتي ل تنك�صف اإل يف 

كتبت من جديد.  اإذا  اإل  تظهر  ول  اأخرى،  لغة  ح�صن 

رمبا كان هذا هو املعنى ذاته الذي مر معنا حينما 

خرى فانه  الأ اللغات  اإىل  الن�س عندما ينقل  اإن  قلنا 

يعني  م�صتواه  فوق  موؤلفه«.  م�صتوى  »فوق  يحيا 

اأ�صا�صا خارج رقابته وخارج �صلطته autorité  من حيث 

ميلك  ل  اأنه  يعني  م�صتواه  فوق   .   auteurو موؤلف  هو 

اأمامه حيلة. ذلك اأن املوؤلف �رشعان ما يتبني عند كل 

ترجمة انه عاجز عن ب�صط �صلطته على الن�س حل�رش 

معانيه و�صبطها، والتحكم يف املتلقي مهما تنوعت 

بقايا  تر�ّصب  فالرتجمة  والثقافية.  اللغوية  م�صاربه 

يف  املعاين  وجتعل  �صعورية،  رقابة  كل  من  تنفلت 

اختالف عن ذاتها، ل حت�رش اإل مبتعدة عنها مباينة 

التنقل بني  تكون مرغمة على  لها، خ�صو�صا عندما 
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�صل يف  حقاب والتجّول بني اللغات. انها جتعل الأ الأ

�صلي ومكانه املميز  ابتعاد عن ذاته يهاجر موطنه الأ

ل  حتى  حربها  من  ويتغذى  ن�صخه،  يف  يعي�س  كي 

نقول من دمها.

على هذا النحو فان الرتجمة ل ت�صمن حياة الن�س، 

املعاين  حياة  ت�صمن  بل  فح�صب،  وتكاثره  منوه  اأي 

ترجمات  حدى  لإ تقدميا  هايدغر  كتب  فكار.  والأ

الفكر  يجد  الرتجمة  »بفعل  الفرن�صية:  اإىل  ن�صو�صه 

نف�صه وقد تقم�س روح لغة اأخرى. وبذلك فهو يتعر�س 

يغدو  قد  التحول  هذا  اأن  اإل  عنه.  حميد  ل  لتحول 

�صا�س لل�صوؤال يف �صوء نور  نه يربز الطرح الأ خ�صبا لأ

جديد«)8(. هذا التحول املخ�صب، وهذا التقم�س لروح 

ما  ولعله  الرتقاء،   دريدا  �صماه  ما  هو  اأخرى  لغة 

نعنيه عندما نقول على �صبيل املثال ان فال�صفتنا قد 

قدمني، ول�صك اأنه هو  نقلوا اىل اللغة العربية حكمة الأ

حينما  املعا�رشون  الفل�صفة  موؤرخو  يعنيه  ما  نف�صه 

ملانية.  الأ للفل�صفة  ترجمة  الفرن�صي  الفكر  يف  يرون 

ملاين يف هذا  الأ الفيل�صوف  بحيث يبدو لهم ما كتبه 

التمهيد، الذي كتب �صنة 1932 ، تنباأوا مبا �صيعرفه 

ن  لأ الرتجمات،  اأقول  الفرن�صية،  ترجماته  يف  فكره 

ن�صو�س هايدغر ما فتئت ترتجم وتعاد ترجمتها.

لكن، من الذي ُيقدم على اإعادة الرتجمة؟ انه ، ول �صك، 

�صل، واطلع على ترجماته، وتبني  ذاك الذي در�س الأ

اأن »ال�صوؤال ميكن اأن يطرح يف �صوء نور جديد«، واأن 

الن�س املرتجم ينطوي على »طاقات تاأويلية« غابت 

عن املرتجمني ال�صابقني، بل غابت عن املوؤلف نف�صه. 

�صل، ملا  طالع على الرتجمات رغم معرفة الأ فلول الإ

كانت هناك اإعادة ترجمة.

�صل  اإن كانت الرتجمات تعلق بالأ اأنه  ها نحن نرى 

نه هو اأي�صا يف اأم�س  ول تقدر اأن حتيا من دونه، فالأ

�صول يف حاجة اىل الن�صخ حاجة  احلاجة اإليها. ان الأ

احلاجة  هذه  املتبادلة،  العالقة  هذه  اليها.  هاته 

املتبادلة ل بد واأن جترنا، �صئنا اأم اأبينا، اإىل العودة 

�صل حينما نكون يف الرتجمات، واىل اخلروج  اإىل الأ

اأن  لو  فكما  الن�س.  يف  نكون  حينما  الرتجمات  اإىل 

transvlation ، ويف لعبة  املعاين هي يف حركة النتقال 

الختالف بني الن�صو�س وبني اللغات. هذا رمبا هو 

ما قد يجعل اللجوء اإىل الرتجمات، وقراءة الن�س يف 

غري لغته اأمرا » يفوق« قراءته يف اأ�صله.

ل  اللغة،  مزدوجة  املن�صورات  تبدو  النحو  هذا  على 

حلركة  ن�رشا  واإمنا  لرتجمته،  ن�رشا  ول  للن�س  ن�رشا 

ل  اإذن  فهي  ون�صخ.  اأ�صل«  بني«  تنتهي  ل  انتقال 

�صل، ول نحو ذاك  تتوجه نحو قارئ ل يح�صن اللغة الأ

اأقول  الذي يجهلها، واإمنا نحو قارئ يفرت�س فيه ل 

قل ا�صتعمال لغتني يكون مدعوا  اإتقان، واإمنا على الأ

ن يقراأ الن�س بينهما، قارئ ل ين�صغل مبدى تطابق  لأ

�صل، واإمنا قارئ مهموم باإذكاء حدة  الن�صخة مع الأ

الختالف حتى بني ما بدا متطابقا، قارئ غري مولع 

يبذل  قارئ  الغرابة،  بتكري�س  واإمنا  القرابة،  بخلق 

الن�صني  بني  قران  بعقد  ثالثا  ن�صا  يوّلد  ن  لأ جهده 

وبني اللغتني.

البون،  واإحداث  �صكالت،  الإ بتوليد  الولع  هذا  لعل 

ن ل يكتفون  هو الذي جعل جميع من حاورناهم الآ

بالتاأكيد، على غرار بنيامني، اأن الن�صخة ل ت�صتغني 

عن  ُيغني  ل  ذاته  �صل  الأ اأن  واإمنا  اأ�صلها،  عن 

ترجماته. اإنهم ل يكتفون بالتاأكيد اأن كل كتابة يف 

وىل، واإمنا اأن كل كتابة  لغة اأخرى حتن اإىل الكتابة الأ

تتجدد يف غربتها وبغربتها. كل كتابة يف لغة اأخرى 

اأخرى. يف هذا املعنى  اإنها كتابة  هي كتابة ثانية، 

كبري  �صاعر  ترجمة  اأقراأ  »عندما   : ايكو  امربتو  كتب 

�صل واأريد  نني اأعرف الأ لق�صيدة �صاعر كبري اآخر، فالأ

املرتِجم«  ال�صاعر  عند  الق�صيدة  اآلت  كيف  اأعرف  اأن 

�صل،  الأ اأعرف  نني  لأ دريدا:  بلغة  لنقل نحن  اأو   .)9(

واأريد اأن اأعرف كيف ارتقى.
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القعيد  يو�صف  يكتب   البي�صاء«  »القلوب  روايته  يف 

خرية من كل �صهر  عن  التقاء العا�صقني يف اجلمعة الأ

عربي، اأو بتعبري بطلة الرواية- اإن جاز هذا التعبري- 

�صهد »اجلمعة اليتيمة«، وحت�س اأنها متثل دور  اإن�صانة 

قليل  الرتابة،  حد  املنتظم  الكهل  هذا  مع  اأخرى، 

الكالم، وي�صف الكاتب رحلتها من قريتها يف اجتاه 

حيث  )القاهرة(،  الدنيا  اأم  اإىل  ثم  ومن  الزقازيق، 

اأن  الغريب  احلديدية.  ال�صكك  حمطة  مقهى  يف  تلقاه 

يو�صف مل ي�رش اإىل ا�صم الرجل، ومل يحدده داخل املنت 

احلكائي.

تغيري  يحب  ل  اأنه  فنعرف  اأعماقه،  يف  يغو�س  و 

اأنه  التلميحات  بع�س  خالل  من  و�صيت�صح  عاداته، 

معقد نف�صيا نتيجة عجزه اجلن�صي. الكاتب مل ي�رش اإىل 

ليلة  ، حني و�صف  يحاء فقط  بالإ لكن  ذلك �رشاحة، 

اخلمي�س، فقال لنف�صه  وهو يتطلع اإىل نوافذ اجلريان 

باأن ل عمل لهم غري اجلن�س هروبا من كاآبة الواقع، 

اجلمعة،  يوم  والفراغ  بالوحدة  اإح�صا�صه  ويت�صاعف 

ويقلق راحة جريانه �صباحا، بقدمه ال�صناعية. 

يف  وهما  �صهد«،  ن�صة  بـ«الآ يناديها  حني  تت�صايق    

لو  وتف�صل  تفرت�صها،  عني  الأ كل  باأن  حت�س  املقهى، 

يناديها بـ )يا ابنتي(.

فنعرف  �صهد،   على  ال�صوء  بت�صليط  القعيد  ويقوم 

رجال  العدة  بعد  اأمها  تزوجت  ب،  الأ يتيمة  اأنها 

من  لتحميها  خالتها،  مع  تعي�س  اأن  فا�صطرت  اآخر، 

اأي�صا،  نف�صها  على  م-  الأ وخوفا-  زوجها  نظرات 

والعا�صق الكهل العاجز هو من �صاعدها يف انتقالها 

للعمل كممر�صة ب�صهادتها التعليمية، قريبا من بيت 

�صعف  مببلغ  م�صاعدتها  عليها  وعر�س   خالتها، 
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مرتبها ال�صهري، حفاظا عليها، مقابل األ  تتزوج واأن 

اليتيمة، ووعدها باأنه  تبقى معه، نظري لقاء اجلمعة 

�صيو�صي لها بكل ممتلكاته...

والبطالة،  العنو�صة  م�صكلة  اإىل  الرواية  تتطرق    

بلد  اأي  اإىل  ال�صفر  يف  يفكرون  الذين  القرية  و�صباب 

وهي  اأيديهم،  يف  �صفرهم  جوازات  حاملني  عربي، 

اإيحاءات فنية اإىل فقدان النتماء اإىل الوطن: ال�صباب 

اأن �صهد  الذي يح�س  العاجز  احلامل بالهجرة، والكهل 

هي وطنه، بعد اأن اكت�صف اأن هذا الوطن اجلاحد الذي 

الكثريين  خذل  مثلما  عنه...  تخلى  اأجله،  من  حارب 

ممن » فقدوا كل �صيء - حتى رجولتهم- دفاعا عنه 

.«

العدو الذي يف  فانتهى  معطوبا، بال غنائم.. حارب 

مع  ومعركته  بوجهني،  عملة  احلرب  لكن  الواجهة، 

عدو الداخل فادحة اخل�صائر... 

  لقد �صبق ليو�صف القعيد اأن تطرق اإىل هذه احلرب التي 

املغلوب على  الب�صيط  املواطن  اأن يخو�صها  مل يخرت 

الروائية  اأعماله  جل  يف  الرئي�صة  ال�صخ�صية   - اأمره 

اأنه  والق�ص�صية-،  فيبدو  ملتتبعي جتربته ال�رشدية 

امتهانه  اإىل  يعزى  هذا  ولعل  احلرب،  باأدب  م�صكون 

دباء«، كما يقولون عنها،  بعك�س  لل�صحافة، »مقربة الأ

جمايليه...

  فالكهل  مل يعد يرغب يف الذهاب اإىل بلدة �صهد وهي 

نف�س بلدته، رغم كل ال�صوق اإىل مالعب طفولته بعد اأن 

�صار عاجزا. ويبداأ امللل يت�رشب اإىل قلب �صهد، وتتوق 

اإىل اأن مي�صك بها بني يديها، قائلة لنف�صها: »الكلمات 

وينه�س  له«.  وجود  ل  الفعل  ولكن  وعذبة  رقيقة 

ال: » األي�س لهذا الرجل �رشير؟«...  دواخلها هذا ال�صوؤ

م�صدودة  كانت  اإن  تعرف  ول  عواطفها،  تت�صارب    

املايل  املبلغ  ذلك  اإىل  حاجتها  هي  اأم  بقلبها  اإليه 

خرين  الآ �صهر، وحترقها نظرات  لها كل  الذي مينحه 

وبني  بينه  اجلمع  ت�صتطيع  لو  وتفكر  كامراأة،  اإليها 

الزواج،  مو�صوع  عن  يتحدث  ل  فكهلها  اآخر!!  رجل 

وال�صيخوخة تدب اإىل ج�صدها. 

اأين ي�صكن، و�صبب احلادث، فتجد  اأن تعرف    حتاول 

�صى  الأ اأن  وحت�س  خرين،  الآ عند  مت�صاربة  اإجابات 

ا�صتوطن قلبها مثله، تفكر يف ال�صفر اإىل اأي بلد عربي، 

لكنه يخربها اأنه ل ميكنها ال�صفر اإل  اإذا كانت »متزو«، 

مل ي�صتطع اأن يكمل كلمة متزوجة.

كامراأة  معاناتها   تفا�صيل  بع�س  الرواية  وتر�صد    

الطبيعي يف احلياة، مثل حكايات  حرمت من حقها 

البال�صتيكي،   الرجل  املك�صوف،  الغزل  عن  الزميالت 

ومطاردة املراهقني لها، ون�صيجها يف �رشيرها، بعد 

قائال:  اإىل وجهها  ينظر  وهو  زميله  املراهق  نهر  اأن 

حالم،  الأ اأمك«، وتغرق يف   اإنها مثل  ت�صتحيي؟  »األ 

املقهى  اإىل  ذاته، ويتجه  يهرب من  الذي  الكهل  مثل 

مثل كل يوم...

   هكذا تنتهي حياة العا�صقني بال نهاية �صعيدة، كما 

عودتنا ال�صينما.

حالم  والأ ال�صاعري  بالبوح  م�صكونة  رواية  هي    

التبئري،  برباعة   القعيد  يو�صف  وظف  وقد  الربيئة،  

التداعي احلر، واملونولوغ  ليكتب عن العدو الداخلي، 

ولي�س بال�رشورة اأن يكون  �صخ�صا يرمز اإىل  الف�صاد 

رواح،   بالأ امل�صتبد  الياأ�س  الفراغ،  واإمنا هو  داري،  الإ

الرواية،  الكهل يف  ا�صم   ولعل هذا ما جعله مل يحدد 

بل وُيعرف باأكرث من ا�صم عند معارفه القدامى، وهي 

اإدانة فنية بليغة للعجز، القهر، الفراغ، ال�صياع والياأ�س 

جيال ما بعد احلرب، فال�صوارع خالية يف القاهرة،  لأ

وفقدان  الالمبالة  يف  يتخبطون  القرية  يف  والنا�س 

للف�صاء  الويف  الروائي-  وهو-  احلياة،  يف  الرغبة 

�صل/  خري يف  كتاباته: القرية/ الرمز /الأ ول والأ الأ

الهوية/ اجلذور، لكنه مل يكتب  عنها مبثالية �صاذجة، 

�صخو�صه  اأعماق  كتاباته-  �صائر  ويف  �رّشح-  واإمنا 

اأمام  الفعل  عن  العاجزين  وال�صلبيني،  النهزاميني 

يو�صف  حلب  وك�رشيبة  واإكراهاته...   الواقع  ق�صوة 

قا�صى  للوطن،  امل�صغر  النموذج  هذا  للقرية،  القعيد 

يف  اإليهم...  اأ�صاء  نه  لأ الكاتب،  القرى  اإحدى  اأهايل 

نظرهم!!

ن  م�صهد باأحد   على �صبيل اخلتم، يطوف مبخيلتي الآ

ترحيلهم،  وقبل  اأ�رشى،  جنود  عن  مريكية  الأ فالم  الأ

انحنى اأحدهم، ود�س حفنة من الرتاب يف جيبه قبل 

ركوب ال�صيارة.

)الذي  الوطن  حب  تعلمنا  ن�صو�س  اإىل  اأحوجنا  ما 

نا�صيد  نحبه ول نحبه، ول  ت�صاألوين ملاذ؟(، بدل تلك الأ

كل  ترديدها،  على  يرغموننا  كانوا  التي  ال�صاذجة 

�صباح... 
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دريدا  جاك  الراحل  الفرن�صي  الفيل�صوف  اأطلق  عندما 

تفكيكيته حتدث عن فك الرتباط الع�صوي العتباطي 

 free( احلر  الدوال  بلعب  وا�صتبدله  الدال واملدلول  بني 

play of signifiers( نا�صفا ما و�صفه مركزية اللغة املتعالية 

على  ل  �صماء  الأ بقدرة  امل�صمى  وحتكم   )metalangauae(

�صارة واملرجعية بل حتى على  الدللة فقط مبعنى الإ

من  مفتوحا  ف�صاء  بذلك  ليعطي  يحاء  الإ م�صتوى 

بقوله  دومان  بول  مريكي  الأ الناقد  تلقفه  التفا�صري 

»اإن كل قراءة هي قراءة خاطئة«..اأي اأننا اأمام ن�صو�س 

ت�صفريية حتتاج اإىل اأدوات خا�صة لتفكيكها وبالتايل 

اإحالتها اإىل منطق القراءة املاألوفة.

املتعبد  »موت  رواية  اأن  القول  يف  مبالغة  اأجد  ل 

ف�صاء  دخلت  كونها  املقولة  هذه  تثبت  ال�صغري« 

التجريب على م�صتوى اللغة و�صول اإىل حد املغامرة 

من  املتحررة  اللغة  ل�صالح  واحلكاية  ال�رشد  مبنطق 

اأي قيود رغم اأن يف ذلك خماطرة حل�رش الن�س اأمام 

يف  والتعقيد  احلدث  عر�س  يف  التب�صيط  خيارين: 

م�صتوى التعبري عنه فكانت املعادلة �صعبة التحقيق 

اأن ي�صتجيب لها كي  الروائي  التي يفرت�س باملنطق 

ي�صع القارئ اأمام �صكل تقليدي ملتزم مبفهوم الزمن 

التاريخي ل الزمن الفرتا�صي التجريبي الذي يعتمد 

مق�س الكولج يف ق�س واإعادة تركيب الزمن قيا�صا 

ال�صعورية من خالل فكرة املونولوج  للحالة  مف�صال 

وت�صفري  بل  العادية  التعابري  واأ�صطرة  والفانتازيا 

رقام. الأ

هو  ما  بقدر  الوا�صع  التجريبي  الف�صاء  هذا  اأن  غري 

على  يتمرد  نه  لأ ل  م�صتع�ٍس  هو  ما  بقدر  رحب 

يعيد  نه  لأ بل  فقط  ال�رشد  مبعنى  احلكاية  ت�صل�صل 

»املخيلة  بطريقة  روائيا  املاألوفة  ال�صخ�صية  انتاج 

ال�صخ�صيات عن حميطها  بتغريب  اأي  املاألوفة«  غري 

الطبيعي مكانا وزمانا والقفز بها اإىل عوامل داخلية 

قد ل ي�صت�صيغها القارئ غري املدرب.

وىل ملوؤلفها كما  ما ي�صد يف رواية املتعبد-وهي الأ

ق�صى  الأ اجلنون  حد  اإىل  اللغة  ت�صتفز  علمت-اأنها 

مدمرة الفوا�صل بني اجلن�س والدين والوطن يف اإطار 

املدلول  م�صتوى  على  حتى  املتبدل  التاريخ  مفهوم 

ت�صور  حمط  تزال  ول  كانت  قومية  لهوية  خالقي  الأ

خالقية،  الأ وال�صهادة  اجل�صدية  ال�صهادة  اأوله  مثايل 

�ص�س التقليدية للمفاهيم  وبالتايل فاإن جمرد ن�صف الأ

الثالثة يف اإطار هذه الهوية املثالية هي يف احلقيقة 

جراأة خطرية قد ل يغفرها الكثريون من القراء للكاتب 

ل�صيما واأنه قدمها يف جو من الفانتازيا املوغل يف 

التخيل والبعد عن الو�صف املادي للحبكة التقليدية 

املعروفة.

الراوية-التي  ن�س  يف  التجريب  �صمات  اأوىل  ولعل 

�صباب  لأ اجلماهريية  ال�صعبية  �صفة  حتمل  اأظنها  ل 

خا�صا  طق�صا  القارئ  على  تفر�س  اأنها  عديدة- 

بالقراءة ب�صبب طبيعتها غري املاألوفة.

يفاجئ  روائي  عمل  لقراءة  يتح�رش  الذي  فالقارئ 

املجاز  وتكثيف  ال�صعرية  يف  موغلة  لغة  اأمام  باأنه 

رمبا اإىل حد املبالغة يف بع�س املقاطع، ناهيك عن 

ول ل يزال يف  اأنه ي�صع القارئ اأمام اأكرث من راوي الأ

ينتقل  خر  والأ بالن�س �رشديا  املم�صك  اإطار احلا�رش 

بني املا�صي واحلا�رش وامل�صتقبل ب�صكل فانتازي ل 

ثنني اإل حوار متقطع بخط اأ�صود عري�س  يف�صل بني الأ

ول يف »احلا�رش املقروء«  يعيد القارئ اإىل الراوي الأ

لريميه ثانية يف تفا�صيل الزمن الفو�صوي.

»اأنا ل�صت اأنا« هي العبارة املفتاح لالنتقال بالن�س 

من الزمن احلا�رش اأو لنقل زمن القراءة اإىل زمن تطور 

حداث الذي ل ياأتي انطالقا من الرتتيب العادي بل  الأ

ومنذ بدايته يعود اإىل اخلطف خلفا بطريقة �رشيعة:

  - اأنا ل�صُت اأنا!

بني  اأفلتت من  العبارة  كاأن  كاأنه يف �صالة؛    متتم 

�صفتيه املطبقتني على

  �صمته الطويل.

  ات�صعْت عيناها واحتّدْت نظراتها...حتّدق يف عينيه 

نزوى العدد 59 / يوليو 2009 

259

عــدي جــــوين

  كاتب من لبنان

خالد دروي�ش يف »موت املتعبد ال�سغري« 

اإعالن موت ال�سرد اإحياء للغة ال�سعر



ال�صغريتني فيغريها  

فالت   عمقاهما وياأخذاها اإىل متاهات ل ت�صتطيع الإ

منها.

  - اأنَت ل�صَت اأنَت!

  - ماذا؟

  - اأنَت تقول...

  - ماذا اأقول؟  

  - قلَت اأنَك ل�صَت اأنَت!

 - اأنا مل اأقل �صيئا.

عامل  يف  املتخيل  الزمن  لعبة  الكاتب  يبداأ  هنا  من 

وال�صخ�صيات  املراهق  الفتى  ذلك  وبعد  اأول  الطفل 

خرى و�صول اإىل تغريات مفاجئة يف ال�صخ�صيات  الأ

التي تقفز  ال�صكل وامل�صمون  احلا�رشة على م�صتوى 

بل  غرائبية  �صخ�صيات  اإىل  لتتحول  احللم  يف  اإلينا 

واأ�صطورية ويف اأزمان عجائبية واأماكن غري ماألوفة

- اأنا ل�صُت اأنا!

 قال بو�صوح.

 - ماذا تق�صد؟

ومات  كنته  الذي  الولد  طيف  طيفي..اأنا  اأنا   -  

باحلّمى

»الطيف« هي الكلمة التي ي�صتح�رش بها املوؤلف عامله 

ال�صحري وكاأنه يح�رش القارئ ملا �صياأتي لحقا رغم 

اإىل  لي�صل  التح�صري  هذا  يتجاوز  ذلك  بعد  الن�س  اأن 

اأول  احلبكة  تطوير  م�صتوى  على  �صواء  حجية  الأ حد 

وعلى م�صتوى زمن احلدث الذي يتجاوز يف كثري من 

حيان مفهوم التاريخ نحو زمن خارج التاريخ ... الأ

ل  ال�رشدي  اخلط  هذا  اإن  يف  تكمن  �صكالية  الإ لكن 

يو�صل اإىل مكان فالنهاية ل يعود الكاتب اإىل املقهى 

واحلوار الذي دار بني »من هو لي�س هو« واملراأة التي 

ت�صتمع اإىل ق�صة »طيف الولد الذي مات باحلمى«:

 »واأنا، ما الذي افعله هنا، يف هذا الربزخ بني احلياة 

اأنا مّيت!. ولكّنني ما  واملوت! هل قتلني غياث!، هل 

اأّمي هند،  زلُت قادراً على التذّكر: ا�صمي خالد، وا�صم 

ّن املوتى ل  اأنا حّي، لأ اإذا  وعينا حبيبتي ع�صليتان. 

اأ�صناين  اأطبقُت  مل؛  بالأ ا�صعُر  مازلُت  واأنا  يتذّكرون. 

على �صفتّي فتاأملُت... واملوتى ل يتاأمّلون!، واأنا مازلُت 

حباب.. فهل  ية النار واملاء والأ قادرا على الفرح بروؤ

يفرح املوتى؟.

اإليه  توؤول  عّما  تف�صُح  املمّر  هذا  يف  ا�صارات  ة  ثمَّ  

الردهات وامل�صالك والدروب املتعّددة من حويل: »اإىل 

اإىل برج  اإىل »مانو�صريا«،   »  ال�صم�س«، »اإىل الريح«، 

احل�صان« و«اإىل احلياة«.

وعراً،  �صائكًا،  طريقا  كان  احلياة.  درب  باأّول  وقفت 

يف  ال�صغري  الرجَل  تاركًا  فيه  ام�صي  اأن  ْرُت  وقرَّ

مدفِنه.«

النهاية لي�صت دائرية مبعنى اأن اخلط ال�رشدي ل يعود 

�صلي للرواية التي بداأ بها الكاتب وكاأن  اإىل الراوي الأ

الراوية،  الراوية وال�صخ�صية  ثمة تداخل بني �صهرزاد 

�صا�صية يف الن�س  �صحيح اأن الراوي هو ال�صخ�صية الأ

لكن ت�صعر باأن فارقا ما بينهما.

بعد؟  وماذا   « حبيبته:  �صوؤال  على  الراوي  اأجاب  هل 

كيف حتولَت بعدما متَّ باحلّمى؟«

بال�صكل املبا�رش لل�صوؤال نعم اأجاب ولكن الطريقة التي 

ن عند  مر بهذه ال�صهولة لأ و�صلت للقارئ قد ل يكون الأ

هذه اجلزئية تكمن تلك امل�صاحة الفو�صوية من اللعب 

التي  ال�صعرية  اللغة  تغريبة  ويف  التي-  للدوال  احلر 

ال�رشدي- الزمن  تداخل  على  الكاتب عالوة  يوظفها 

يف  اأنها  حتى  حمدد  مدلول  اأي  من  متحررة  ت�صبح 

الدافن�صي  الت�صفري  م�صتوى  اإىل  ت�صل  املقاطع  بع�س 

)6x 8( والرقم طبعا 48 تاريخ النكبة الفل�صطينية..

والعك�س  باخلا�س  العام  فيها  يختلط  معادلة  يف 

�صحيح.

اإنه جماز ال�صاعر ل الراوي هو من ي�صع اجلواب بهذه 

ال  ن ال�صوؤ الطريقة اأمام القارئ وقد يكون مربرا ذلك لأ

بخد ذاته يتجاوز »املوت باحلمى« اإىل موت وجودي 

تلك  وهي  اجلراأة  غاية  يف  راأيتها  مقاربة  مع  كامل 

وندى  »امل�صجد  بني  التبادلية  التناق�صية  العالقة 

نثى«. الأ

ناجحا  وكنت  وجداين.  يف  اهلل  جتاور  ندى  كانت   «

مينحني  نحو  على  نحوهما  ميويل  بني  التوفيق  يف 

ميان وطقو�س العبادة ولها  ال�صالم والطمئنان؛ له الإ

اهلل  تزاحم  اأخذت  القلب. ولكنها، رويدا، رويدا  رفيف 

يف فوؤادي«.

امل�صلح  فال�صاعر  الراوي  ل  ال�صاعر  هنا جند مغامرة 

ال�رشاع  هذا  ي�صع  ودلليا  جماليا  املفردة  بتكثيف 

يف دائرة النق�صام الوجداين حول اإميان مطلق وع�صق 

تدفعه الغزيرة ومنطق الطبيعة..

يف  البطل  ح�صن  ال�صتاذ  قاله  ما  اإىل  اأعود  وهنا 
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ال�صوفية  �صطحة  عن  تكلم  عندما  يام  الأ �صحيفة 

ية الفردو�س واجلحيم«. واحللم الدانتي »روؤ

الراوي يلتقي مع  الذي تعاطي معه  ال�صكل  قد يكون 

ال�صوفية  لكن  الواقع  اخلروج من عامل  ال�صوفية يف 

ي�صقط  مطلق..مما  كل  قبالة  وجوديا  جزءا  ت�صع   ل 

متمردة  ذاتية  بفانتازيا  لي�صتبدله  ال�صويف  املفهوم 

عن املاألوف...

ثنى  هذه العالقة بني هو�س املراهق بالتعرف على الأ

وىل كدللة مناق�صة للقيود  يعيد اإنتاج رمز التفاحة الأ

الدينية والجتماعية التي )ويف الراوية( ل ي�صاحلها 

�صوى الهوية القومية )العلم(.

لري�صم  الرمز  هذا  ا�صتح�صار  يف  موفقا  الراوي  كان 

هذه  غياب  فاإن  وبالتايل  متناق�صني  بني  ج�رشا 

هذه  عن  ف�صاح  والإ خر  والأ الذات  بني  امل�رشوعية 

العالقة ر�صما يف دفرت تعر�س الفتى للعقاب...

مبا�رشة  غري  بطريقة  يبلغنا  اأن  اأراد  الراوي  وكاأن 

من  ا�صتقال  حمنته  وب�صبب  الفل�صطيني  ن�صان  الإ اأن 

العام  العرف  يف  تال�صيه  ليعلن  كفرد  خ�صو�صيته 

النكبة جيال بعد جيل وما يعزز هذه  واإعادة مفهوم 

القراءه اأن الفتى )اأو بعبارة اأخرى ال�صعب الفل�صطيني( 

بقي معلقا يف الربزخ )بني ال�صتات وحلم العودة( ل 

يزال متاأرجحا بني �رشاع حا�رش يوميا مع ماأ�صاة 

املنفي بني حلم موؤجل بالعودة » واأنا، ما الذي افعله 

هنا، يف هذا الربزخ بني احلياة واملوت«.

ال�صغري  املتعبد  موت  �رشاحة  املوؤلف  اأعلن  لقد 

لي�صتبدله بفتى يبحث عن مظاهر البلوغ لكن العرف 

�صوى  املراهق  الفتى  لهذا  ترتك  ل  املخيم  وماأ�صاة 

الكاتب  كان  اإن  اأدري  ول  يريد.،  ما  فيه  ليجد  احللم 

بالعودة  املنتظر  مل  الأ وفاة  املوت  هذا  يف  يق�صد 

ومن هنا تتك�صف حقيقة العبارة التي يقولها الراوي 

الذي كنته  الولد  اأنا طيفي..اأنا طيف   « �صابا(  )الفتى 

ومات باحلّمى«.

همية اأثارتها الرواية وتعك�س  وهناك نقطة يف غاية الأ

ن�صان الفل�صطيني التي حتولت  حالة ال�صتالب لدى الإ

بل  احلاجة  عند  يوظف  �صيا�صي  موقف  اإىل  ق�صيته 

جرى  كما  و�رشفه«  »عر�صه  خ�صارة  عليه  ويفر..�س 

للحاج ح�صني الذي فرت زوجته مع �صاحب الطرطرية 

بائع خملفات طعام اجلي�س يف املخيم...

خالقي هنا مل ياأت على يد العدو املحتل بل  املوت الأ

من �صقيق )باملفهوم القومي(، ثانيا اأن احلاج ح�صني 

ويف زوايا احللم لدى الفتى املراهق يتحول اإىل �صارق 

لل�صغار )ملمحا يف بع�س مقاطع الرواية اإىل و�صفه 

الت�صوية  هذا  يظهر  وهنا  بال�صغار(،  اجلن�صي  بالولع 

دب  الأ بقي  التي  الفل�صطيني  �صخ�صية  يف  خالقي  الأ

ي�صعها يف قالب مثايل، وياأتي خالد دروي�س ليعيدها 

احللم....هو  طريق  عن  العادي  ن�صان  الإ طبيعة  اإىل 

حكم اأخالقي على �صياع هذه ال�صخ�صية بفعل املنفي 

ا�صتمرار  ي�صمن  الذي  املاألوف  املكان  عن  والغربة 

احلالة الطبيعية لل�صخ�صية الفردية...

املراأة  و�صع  عندما  بو�صوح  ذلك  الكاتب  بداأ  وقد 

ال�صابة  الفتاة  تتحول  وكيف  ال�رشف  جلرائم  �صحية 

القرابني  تقدمي  اإىل جمرد طق�س من طقو�س  الن�رشة 

ل�صالح املجتمع والدين.

القارئ  لدى  قبول  جتد  ل  قد  ال�صغري  املتعبد  موت 

ق�صة-باملنطق  حتكي  ل  وبب�صاطة  نها  لأ العادي 

حلالة  �رشدا  ت�صفر  بل  عليه-  املتعارف  الروائي 

وجدانية عالية الت�صعيد، وتدخل يف مقاربات خيالية 

تاركة  الرمز  ف�صاء  اإىل  املبا�رش  الواقع  عن  تبتعد 

املجال للمخيلة اأن ت�صع خيوط ال�رشد املت�صابكة بني 

الفانتازيا املبهمة واخليال املتمرد تارة وبني الواقع 

املعا�س املحطم يف اأزقة املخيم عرب تاريخ م�صتدام 

من املاأ�صاة املعلقة يف )الربزخ(.

لكنها وبراأيي املتوا�صع �صتلفت انتباه النقاد، فهناك 

املتلقي  بعني  اجلميلة  اللوحة  يرى  من  بني  فرق 

اخلطوط  وتقاطع  لوان  بالأ املنده�س  النطباعي 

اللوحة  �صناعة  بتفا�صيل  العارف  املتلقي  وبعني 

–بالدرجة  الفنية  يته  روؤ جت�صيد  يف  الفنان  ومهارة 

فهم  على  مقدرته  فيها  يثبت  تقنيات  عرب  وىل-  الأ

اأول  جمايل  منظور  يف  لتطويعها  لوان  والأ �صكال  الأ

باأبعادها  اإن�صانية  جتربة  يقدم  اأي  ثانيا،  وفكري 

املختلفة...

هم براأيي اأن تقنيات ال�صاعر غلبت اأدوات  لكن وهنا الأ

املغرم  ال�صاعر  باأ�صلوب  الراوية  جاءت  فقد  الراوي 

التي حتتاج قارئا خا�صا لريبط بني  الكلمات  بلعبة 

ل  ومكان  حا�رش  مكان  بني  املتناثرة  ف�صاءاتها 

زمان فيه ول تاريخ بل جمرد حلم متتد فيه اللحظة 

ال�صعورية الواحدة لت�صبح مبفردها زمنا م�صتقال... 
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  يقول التوحيدي يف الليلة اخلام�صة والع�رشين من كتاب 

الكالم �صعب. قال:  الكالم على  »اإن  ان�صة  متاع واملوؤ الإ

مور املعتمد فيها على �صور  ن الكالم على الأ ومل؟ قلت: لأ

و�صكولها التي تنق�صم بني املعقول وبني ما يكون باحل�س 

فاأما  خمتلف.  فيه  واملجال  مت�صع،  هذا  وف�صاء  ممكن، 

الكالم على الكالم فاإنه يدور على نف�صه، ويلتب�س بع�صه 

ببع�صه«. فلي�س من الي�صري اأن نبا�رش كالما با�رش كالما، 

�صترتّكز مالحظاتي  ال�صبب  ولهذا  املقاربة.  نقارب  واأن 

درا�صة  الثانية،  »القلعة  خ�صري  �صياء  كتاب  قراءة  يف 

الكتاب  )�صدر  املعا�رشة«  العمانية  ة  الق�صّ يف  نقدّية 

العربي- بريوت-  النت�صار  عن دار 

على   )2009 وىل  الأ الطبعة  لبنان. 

واإن  ال�صكلّية،  امل�صائل  من  بع�ٍس 

الكتاب  م�صمون  يف  ورد  ما  كان 

اإىل كبري نقا�س من جهة  يف حاجة 

جهة  من  ل  الت�صّورات  اختالف 

ق�صاء. الرف�س اأو الإ

ديب ل يتالقى مع م�رشوع    م�رشوع الأ

الت�صّور،  مطلق  له  ديب  فالأ الناقد، 

ية  وله جمالت و�صيعة للتب�رّش والروؤ

الناقد فهو يتحّرك يف  اأما  واحلركة، 

حم�س  هو  م�صبوط،  نظري  جمال 

هذا  يتخّطى  قد  دب  الأ حلركة  تابع 

الو�صع بكتابة منط اإبداعي نقدي كما 

لت  دوات والآ فعل بارط وقد يبقى حبي�س النظرّيات والأ

ل يتعّداها، غري اأّنه يف كّل احلالت وجب اأّل يكون و�صّيا 

ّنه ميّثل ذائقة  دب ول ذائدا عنه ول مقّوما له، لأ على الأ

من  للتقّبل  قابال  يجعله  الن�ّس  وانفتاح  نظر.  وزاوية 

زوايا خمتلفة. واإذا ما دخل النقد يف الو�صاية والتقومي 

خالقية كان  والتحديد والرفع واحلّط واعتبار املعايري الأ

اإذ  النقاد  مونت�صكيو  عليها  اأخرج  التي  بال�صورة  �صبيها 

ال�صتيالء على  بـ »جرنالت فا�صلني عجزوا عن  و�صمهم 

يف  طرحه  �صوؤال  عن  ن�صدر  ونحن  مياهه«.  فلّوثوا  بلد 

النقد قاتال  ذات املقام دانييل بارجيز، وهو، هل يكون 

�صبط  يف  بارجيز  دانييل  ل�صان  على  وجوابه  دب؟  لالأ

دب خارج دائرة الو�صايا  العالقة املتينة بني النقد والأ

التف�صيلي،  اأو  خالقي  الأ والتقومي  ال�صائبة  حكام  والأ

يتاأّتى  منه  وال�صيق  دب،  لالأ �رشوري  النقد  »اإّن  يقول: 

دبي يحتاج اإىل  من هذه املفارقة املالزمة له. فالعمل الأ

ّنه  لأ به  حه، ل، بل هو يطالب  خطاب يعلق عليه ويو�صّ

حّد  اإىل  دوما  ي�صل  النقد  اأّن  غري  اللغة  عامل  اإىل  ينتمي 

جمّرد  دبي  الأ العمل  وي�صبح  بذاته،  مكتفيا  فيه  ي�صبح 

دبي.  الأ النقد  مناهج  اإىل  مدخل  كتاب  )مقدمة  ذريعة«. 

عامل املعرفة 221.(

يف  الق�صرية  ة  الق�صّ كتابة  اأّن  اأعتقد    

جديرة  ظاهرة  اإىل  حتّولت  قد  عمان 

لتحديد  ل  اجلاّدة،  النقدية  بالدرا�صة 

وجهتها  �صبط  اأو  الكتابة  اأ�صاليب 

مناطق  وبيان  مناذِجها  لدرا�صة  ولكن 

هو  بواقع  وو�صلها  ووهنها،  قّوتها 

مالحمها  ر�صم  يف  تاأثريا  كرث  الأ

ومتعاليات ن�صّية مّثلت مراجع ذهنية 

الكاتب.  نهجها  على  ي�صري  عينّية  اأو 

الدكتور �صياء خ�صري  كتاب  كان  وقد 

ة مّثلت  الق�صّ م�صايرا حلركة يف كتابة 

يف  كتاب  الناقد،  لعني  جالبة  ظاهرة 

وبنيته  بتكّونه  يهتّم  العماين  ال�رشد 

من  كبري  عدد  على  اعتمادا  فيه،  املتحّكمة  والت�صّورات 

املفرد  يرّد  واأن  رّكبوه  ما  ُيفّكك  اأن  ُيحاول  ا�صني،  الق�صّ

اإىل جمع، واأن يقّدم قراءة مهّمة على اختاليف مع عدد من 

جوانبها.

بواب التي ميكن    قلعة الدكتور �صياء خ�صري باب من الأ

بع�صا من  نر�صد  واأن  العمانية  ة  الق�صّ منه على  نطّل  اأن 

اختالف  على  ق�ص�صّية  ن�صو�صا  نقراأ  واأن  مظاهرها 

األوانها، ذلك اأّن العمل قد جمع بني اأوراق نقدّية ون�صو�س 

اإبداعّية اختارها الناقد و�صّمنها كتابه، فهو عمل حاول 

 حممــــد زروق

ناقد واكادميي من تون�س يعمل بجامعة نزوى  

نقد على النقد لكتاب »القلعة الثانية«

درا�سة نقدّية فـي الق�سة الُعمانية املعا�سرة«



نقدا  الق�ص�صّية  �صماء  الأ اأهّم  على  �صاحبه  فيه  ياأتي  اأن 

اأن  بداعي وحتاول  الإ الن�ّس  على  تعمل  ية  روؤ وجمعا يف 

عاّمة.  العماين  الق�ص�س  من  ومنزلته  خ�صائ�صه  ُتظهر 

والتاأ�صيل  الن�س  ا�صتنطاق  يف  حممود  اجتهاد  فهنالك 

اأّنه  له، وو�صعه يف منزلته الجتماعية والتاريخية. غري 

دخل  فقد  منفردة  واأهمّيتها  الكتاب  مقالت  قيمة  على 

رباك، راجع  على اجلمع بينها يف كتاب موّحد  نوع من الإ

مقالت  هو  حيث  من  املكتوب  النقد  طبيعة  اإىل  اأ�صا�صا 

موّزعة قد ل جتد ناظما بينها يف اأغلب احلالت. و�صنعمل 

يف هذه الورقة على اإظهار بع�س املالحظات التي بانت 

النقاط  بيان بع�س  املقالت، وعلى  لنا يف جمع متفّرق 

اخلالفية يف الت�صورات النقدية.

اختاره  الذي  العنوان  العنوان: فاحتة املالحظات  1-يف 

الكاتب لكتابه ول اأعتقد اأّنه ُوّفق يف اختياره بالرغم من 

اأ�صباب اختيار  �صعرّيته ووقعه على القارئ، فما جاء يف 

ا�صم القلعة يتنايف وحمتوى الكتاب الذي ُيظهر الق�ص�س 

العماين �رشبا من الكتابة التي ما زالت تخطو خطواتها 

�صكال يف و�صم هذا الذي  وىل، ول عيب يف ذلك ولكن الإ الأ

الكاتب بدايَة ت�صّكل ووعيا غائبا، وعدم  يبدو يف منظور 

متّثل  التي  بالقلعة  النموذج  وفقدان  بالكتابة،  متّر�س 

ح�صنا متينا، يقول: »العنوان الذي يحوي هذه الدرا�صات 

ة  الق�صّ مدّونة  متّثلها  التي  الثانية  املجازية  القلعة  هو 

اأ�صحابها..هي  وطموح  وغناها  تنّوعها  بكّل  الق�صرية 

ن يف  القلعة التي ج�ّصد منوذجها التاريخي القائم حّتى الآ

وىل يف وجه العدوان  كّل املدن العمانية، منطقة الدفاع الأ

باأ�صكاله الداخلّية واخلارجّية، ف�صال عن وظيفتها الثقافية 

التي ارتبط بها علماء الدين وال�صعراء العمانيني يف ع�صور 

مفارقا  النقدي  املنت  يف  يقول  وهو   ،)11 )�س،  �صابقة« 

مر الظاهر يف خمتلف حتاليله، »وقد  و�صم القلعة وهو الأ

العمانية  ة  الق�صّ الوعي( يف  )م�صاألة  قلت يف حديثي عن 

اإّنه ل يوجد يف تاريخ الق�ص�س العماين كاتب واحد يبلغ 

بقاء  والنتيجة هي  فيها...  متنازع  التمّيز حدودا غري  به 

دبي العماين �صمة عاّمة على الرغم  اجلفاف يف الواقع الأ

اأعيب  ول   ،)15 )�س  و�صاراته«  اخل�صب  مظاهر  كّل  من 

على الكاتب راأيه فله حرّية القراءة وله حرّية النظر ولكن 

اأعيب عليه مطابقة العنوان ملا هو موجود داخل الكتاب، 

فالعنوان اختياٌر �صعري ل ُيوافق طبيعة احلركة الق�ص�صّية 

وبدايات ت�صّكلها يف و�صم الناقد لها.

يف ذات امل�صتوى ويف العنوان الفرعي الذي اأراده املوؤلف 

العمانية« وبطبيعة احلال فاإّن  ة  الق�صّ »درا�صة نقدية يف 

الناقد  فيه  يتحّرك  الذي  للمجال  املحّدد  الفرعي  العنوان 

اأفرده  الذي  دبي  الأ واجلن�س  يعتمدها  التي  واملدّونة 

بالدرا�صة مل يكن اأي�صا موافقا ملا هو موجود داخل متفّرق 

املقالت التي �صّمها الكتاب. فالكتاب مل يق�رش النظر على 

الدرا�صة بل تخّطاها  ة الق�صرية على م�صتوى  جن�س الق�صّ

من�صو�صا  ذلك  جند  بل  الذاتية،  ال�صرية  واإىل  الرواية  اإىل 

املذكرات  »كتابة  للمحتوى  الفرعية  العناوين  يف  عليه 

يف مذاق ال�صرب« و»املتخّيل ال�رشدي وبناء ال�صخ�صّية يف 

مر يف التجميع اأي جتميع  رواية »حز القيد«، وكذا كان الأ

ّول درا�صتني واحدة  املالحق اإذ �صّمن املوؤّلف يف ملحقه الأ

العربية  مرية  الأ »مذكرات  بـ  والثانية  باملقامة  تخت�ّس 

�صاملة بنت �صعيد بن �صلطان بن اأحمد البو�صعيدي« ول�صت 

اأْن ل مقام  واحلال  الدرا�صتني،  لو�صع هاتني  اأعلم مرّبرا 

الق�صرية.  الق�صة  باحلديث يف  �س  يتخ�صّ كتاب  لهما يف 

و�صوؤايل الب�صيط الناجت عن هذه املالحظة، مَل التخ�صي�س 

النقد  دائرة  �صيو�ّصع  الدار�س  كان  اإذا  اجلزئي  العنوان  يف 

ويهتّم بعدد من اأجنا�س ال�رشد.

العمل  اأّن  ندرك  اأن  ميكن  الكتاب  حمتوى  يف  بالنظر   -2

من  وكان  بينها  جامع  ل  درا�صية  اأوراق  اأو  ن�صو�س  هو 

العماين  ال�رشد  يف  مبقالت  الكتاب  يعنون  اأن  املفرو�س 

عن  العمل  تف�صل  التي  املاآخذ  هذه  من  الكاتب  ليخرج 

اأبوابه يف  ول  العلمي. فاملحتوى ل جتتمع ف�صوله  بعده 

ية وا�صحة، واإمّنا هي اأ�صماء  حماور درا�صية جامعة اأو روؤ

اأن تكون  ُي�صّكل خلال علمّيا كبريا  اأّن هذا  واأعتقد  الكّتاب، 

فيها  جتتمع  درا�صّية  بظواهر  ل  الكتاب  باأ�صماء  الف�صول 

درا�صة  هو  العمل  باعتبار  املثال  �صبيل  على  الكتابات، 

نقدية يف الق�صة الق�صرية كما اأعلن الكاتب اأن َيدر�س بنية 

ة اأو اأن يدر�س طرق بناء احلدث، اأو اأن  ال�صخ�صّية يف الق�صّ

غري  اإىل  الق�صرية  الق�صة  بنية  يف  العليا  النماذج  يدر�س 

فاإّنك  ذلك  وعلى  النقدية،  الدرا�صة  يف  داخل  هو  مّما  ذلك 

على  �صابط،  ول  بينها  جامع  ل  متداخلة  العناوين  جتد 

هذه الهيئة »�صامل اآل توية والوعي املن�صطر بني مكانني«، 

ا وكاتب مذّكرات وروائّيا« ... وهو اأمر  »حممد العرميي قا�صّ

يف اعتقادي يحوي خلال منهجّيا وُيخرج الكتاب من دائرة 

البحوث العلمّية وُيدخله يف باب املقالت املتفّرقة، التي 

اإ�صكال.  اأن تكون يف ذاتها مهّمة ولكن جمعها فيه  ميكن 

واعتقادي اأّن هذا العمل ، على قيمته، كان يف حاجة اإىل 

الكاتب مالحظاته،  ُيجّمع  الدرا�صة فيها  مرحلة ثانية من 

وُبدخلها يف اأن�صاق جامعة، ويتمّكن اآنذاك من و�صم اأدبّية 

ا�صني  ة العمانية حّتى يخرج من دائرة درا�صة الق�صّ الق�صّ
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النقد  اأّن  اأعتقد  ولذلك  ة.  الق�صّ درا�صة  دائرة  يف  ويدخل 

نقدا  ولي�س  نقد �صحفي  اأ�صا�صا  هو  الكتاب  هذا  الوارد يف 

ّن له جمال عاّما  علمّيا، دون حّط من اأثر النقد ال�صحفي، لأ

حكام العاّمة، وخارٌج  واإطارا اأو�صع وهو داخٌل اأي�صا يف الأ

كادميي الذي يتمّيز ب�صمات اجلدّية وعدم  عن اإطار النقد الأ

حكام وال�صدور عن مرجعّيات وا�صحة. اإطالق الأ

متفّرقة  نقدّية  وراق  لأ جتميع  حم�س  الكتاب  كان  لقد 

قّدمها الكاتب يف منا�صبات متباينة، وكان البحث يقت�صي 

ة  منه اإن اأراد الدخول يف البحث يف �صعرّية اأو اأدبّية الق�صّ

لت�صكيل خيط جامع  وراق  الأ اأن ي�صدر عن هذه  العمانّية 

احلال  واقع  لكن  والدرا�صة،  للمقاربة  وا�صحة  وعنا�رش 

ة  ا�صني العمانيني ل يف الق�صّ اأّن الدرا�صة كانت يف الق�صّ

العمانية، و�صلف اأن ذكرت اأّن الكاتب كان ميكن اأن يغنينا 

ن�صب والتقدمي  عن كّل هذه املالحظات باختيار العنوان الأ

ة  جدر واأن يعلن اأّن ما تقّدم لي�س كتابا يف درا�صة الق�صّ الأ

العمانية واإمّنا هو مقالت يف ال�رشد العماين.

3- يف املالحق: ل اأعتقد اأّن هذه املالحق �رشورّية وقد 

ة بالن�صبة اإىل  اأخذت من الكتاب ما يزيد عن ن�صفه، خا�صّ

اأعمال  جُتّمع  نقدّية  بدرا�صات  اأتعّود  ومل  من�صورة  اأعمال 

ُيجّمع  اأن  الكاتب  اأراد  واإن  مدرو�صة وغري مدرو�صة فيها، 

العمانّية فليكن ذلك يف كتاب منفرد،  ة  الق�صّ مناذج من 

يف  فيه  يتحّرك  منهجي  �صابط  اإىل  حاجة  يف  ولكّنه 

اختياراته، فال بّد من معيار للجمع حّتى تكون الق�ص�س 

ة العمانية، ولي�صت ممّثلة لذائقة الناقد.  ممّثلة فعال للق�صّ

بداعّية  ولذلك فاإيّن اأعتقد اأّن امللحق اجلامع للن�صو�س الإ

الق�ص�صّية ل وظيفة له �صوى تكثري عدد �صفحات الكتاب، 

الن�صو�س  على  يعتمد  ما  كثريا  كان  الكاتب  اأّن  ة  خا�صّ

اأن  به  حرى  الأ وكا  امتدادها،  على  ويوردها  متنه  داخل 

اأراد  اإن  امللحق  يف  الن�س  رقم  اإىل  ويحيل  قو�صا  يفتح 

مللحقه اأن يكون عملّيا وموّظفا.

ّول كان خارجا  اإ�صافة اإىل ذلك فاإيّن اأعتقد اأّن امللحق الأ

ة يف عملني ل ميّثالن مرجعّية  الكاتب، خا�صّ توّجه  عن 

ة العماين. وا�صحة يف الق�صّ

قائمة  يت�صّمن  مل  القيمة  بهذه  عمال  اأّن  الغريب   -4

احلاجة  اأم�ّس  الكاتب يف  اأّن  واحلال  واملراجع،  للم�صادر 

وجب  ق�ص�صّية  جمموعات  على  ا�صتغل  اأّول  ّنه  لأ اإليها 

عديد  على  عمله  واحتوى  للم�صادر  قائمة  يف  تثبيتها 

بدون  �صاحبها  اإىل  اإّل  ُترجع  ل  التي  ال�صائبة  حالت  الإ

غائمة  اإحالت  هي  معنّي،  م�صدر  اأو  كتاب  اإىل  اإحالة 

اأر�صّية معرفّية املفرو�س  ُت�َصّد اإىل  اأن  واأ�صماء تلقى دون 

اأّن  اأمّثل على ذلك بقوله، »ومبا  اأن تتوّفر يف عمل كهذا، 

ة هو لغة ا�صتق�صاء الواقع، كما يقول هيغل،  النرث يف الق�صّ

فاإّن احلامل ميتلك –على العك�س- ن�صف اإح�صا�س بالزمن 

الواقع، ولذلك ل  ول يعي وعيا كامال ما يدور حوله يف 

ة املكتوبة على  الق�صّ ّن  باأ القول  الناقد مندوحة من  يجد 

هذه ال�صاكلة ل تعك�س املعي�س يف احلياة العمانية اإّل على 

ّكد« )�س 31(.  نحو �صعيف وغري موؤ

وغري  ثابتة  غري  ية  روؤ يحوي  ولكّنه  جميل  كالم  هذا 

وا�صحة، وحتّلق يف التعميم الذي هو من اأخطاء العقل، ثّم 

اإّن عالقة الكاتب بالواقع تاأخذ اأ�صكال عددا يع�رش �صبطها 

اأو تقعيدها، وبالرغم من اإمياننا بالفكر الهيغلي اإّل اأّنه فكر 

ل ُتبنى عليه الت�صّورات النقدّية، ثّم من اأبجديات الكتابة 

اأي  يف  هيغل،  كالم  ورد  اأين  الناقد  لنا  يذكر  اأن  العلمية 

اأية �صفحة، ويجري عليه ما يجري على عدد  كتاب ويف 

الناقد ول ُيوّثقها  اأ�صا�صا ياأتي بها  الفل�صفية  �صماء  من الأ

على  انظر  يقينيته،  عدم  وعلى  عماه  على  القارئ  فيظل 

 ،)143( وهيدجر   ،)143( عربي  لبن  ذكره  املثال  �صبيل 

ّنها اأ�صماء ُيلقيها الكاتب لرتهيب القارئ  وكريكجارد، فكاأ

واإفزاعه.  

اإىل مالحظات  ال�صكلّية  وهذا ما ُيخرجنا من املالحظات 

م�صمونّية اأي يف م�صمون العمل، واإىل م�صائل خالفية:

1- لقد رّكز الكاتب على منطلقات تاأويلّية وعلى قراءات 

امل�صائل  وهنا  اأعتقد  اأحكام  اإىل  به  اأف�صت  م�صمونّية 

اخلالفية، اأّنها يف جانب كبري يف حاجة اإىل نقا�س، وذاك 

اأ�صدر  ول  عنه،  ي�صدر  الذي  النقدي  الت�صّور  اإىل  يعود 

النقدي  ت�صّوره  الكاتب يف حتديد  يقول  بال�رشورة،  عنه 

والرتبوية  خالقّية  الأ املهّمة  من  جانب  ظني  يف  »وذلك 

�صا�صّية ذات الطبيعة اجلمالية  للنقد، اإىل جانب مهّماته الأ

واملعرفية. فنحن بحاجة دائما اإىل البحث عن بنية الن�ّس 

واإجراء نوع من )الت�صفية النقدية( التي تزيح عن ال�صاحة 

الثقافية ما هو دخيل عليها، وو�صع ما يرتفع بنف�صه عن 

ذلك يف مكانه ال�صحيح، يف �صوء ما يك�صف عنه التحليل 

النقدي فيه من حمولة عاطفية وفكرية وفنية، ويف �صوء 

ية الن�س جمردا  ّول قول احلقيقة وروؤ منهج نقدي هدفه الأ

جمالية  حقائق  من  عنه  يتك�ّصف  ما  غري  اعتبار  كل  من 

ونف�صية واجتماعية �صمنية اأو ظاهرة« )�س16(.

وحقائق  تتالءم  ل  نقدية،  ية  روؤ عن  ينّم  الكالم  هذا  اإّن 

كثريا  يهتّم  ل  النقد  اأّن  ذلك  احلديث  دبي  الأ النقد  اأبعاد 

عليهما  يعتمد  ول  الرتبوّية  ول  خالقية  الأ بامل�صتويات 

دبية، ولذلك فلي�س من مهاّم الناقد اأن  ثار الأ يف درا�صة الآ
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يقّوم الن�صو�س اأخالقيا كما اأّنه ل يقوم مبا اأ�صماه �صياء 

ق�صائية  خ�صري بالت�صفية النقدية، والدخول يف احلركة الإ

ّن  خالقية، لأ حتت م�صّمى الرعاية املعرفية اأو الرعاية الأ

مر ُيعيدنا اإىل نقد معياري جتاوزناه، ولنتذّكر اأّنه  هذا الأ

بذات املعايري التذوقّية اأُق�صي اأبو متام واأٌُق�صي املتنبي 

ا�صت�صفاء  على  القادر  هو  التاريخ  ّن  لأ ال�صعر،  دائرة  من 

الن�صو�س واحلكم عليها ويتحّول بذلك الناقد اإىل دار�س 

اأو باحث  اأجنا�صية اجلن�س  اأن حتّقق  التي ميكن  للظواهر 

عن اجلماليات املمكنة يف الن�ّس عرب اأدوات نقدية وجب 

حيان،  ديب احلق ي�صبق ع�رشه يف اأغلب الأ حتّققها. اإّن الأ

دب العربي القدمي  دباء يف تاريخ الأ ولذلك جند اأّن اأغلب الأ

دب وجّددوا قد ُرف�س اأدبهم  واحلديث الذين اأحدثوا يف الأ

فاإّن  واأخريا  املعياري.  والنقد  خالقي  الأ النقد  قبل  من 

الناقد ل يقول احلقيقة ول يّدعي النقد اأّنه ُيقّدم احلقيقة 

ى  روؤ من  ية  وروؤ خم�صو�س،  ت�صّور  هو  واإمّنا  املطلقة، 

حتّقق  ت�صمن  واإمّنا  احلقيقة  تقّدم  ل  نظر  وزاوية  اأخرى 

بع�س املناحي البنيوية واجلمالية يف ن�ّس ما، فالناقد 

هو قارئ من جملة القّراء ول يجب اأن يتحّول قارئا عاديا 

وجب  واإمّنا  فر�صها،  على  ويعمل  ة  اخلا�صّ ذائقته  ُيحّكم 

اأن ُيعلن اأنه يقّدم وجهة نظر حمكومة ب�صوابط منهجّية. 

القارئ  العادي وبني  القارئ  الفرق بني  وهذا هو جوهر 

الناقد.

هذا املنطلق هو الذي اأف�صى بالناقد اإىل ال�صقوط يف عدد 

مثال  فخذ  وعائم،  غائم  ب�صكل  ُت�صبط  التي  حكام  الأ من 

تقوم  خا�ّس  ب�صكل  الق�صرية  ة  »والق�صّ قوله  ذلك  على 

حاجة  ويوّلد  بالنق�س  و�صعور  باملفارقة  اإح�صا�س  على 

ة الق�صرية ل تقوم على اإح�صا�س  للبحث عن الكمال«، فالق�صّ

دب  الأ كّل  اأّن  باعتبار  اإّل  بالنق�س،  �صعور  ول  باملفارقة 

النف�صية،  لل�صحنة  وتفريغ  الكمال،  حتقيق  يف  رغبة  هو 

اأّن  اأعلم  واأنا  ذلك،  يف  الق�صرية  للق�صة  خ�صو�صّية  فال 

ة الق�صرية ل تتمّيز مب�صمونها ول باأ�صباب تن�صئتها  الق�صّ

واأ�صول تكّونها واإمّنا تتمّيز بال�صكل الذي تقوم عليه، وهي 

�صكل اأدبي قائم على متواليات حدثية ُتَقّدم على هيئة من 

التكثيف ال�رشدي وذاك قوامها.

اأختلف مع �صياء خ�صري يف  تقوميية  اأحكام  اإىل  اإ�صافة 

اإعالنها داخل م�صّنفه النقدي، هي اأحكام قيمية تقوميية 

ال�رشوري  من  لي�س  �صلبي،  اأو  اإيجابي  انفعال  عن  تنّم 

ب  وجودها يف هذا املقام النقدي، فالناقد العلمي ل ُين�صّ

اأو  اجلودة  النق�صان،  اأو  الريادة  ملراتب  موّزعا  نف�صه 

وما  اأخرى،  ترف�صه  قد  ذائقٌة  ت�صت�صيغه  ما  ّن  لأ الرداءة، 

دب احلّق اأو�صع من  يقبله هذا الزمان قد يرف�صه اآخر، فالأ

عمال  الأ اأغلب  على  اّطلعت  اأين  اأّدعي  واأنا  النقد،  اأحكام 

اأحلظ  ومل  احلديث  النقد  يف  ال�رشدية  �صول  لأ ال�رشدية 

تتّبع  هو  واإمّنا  التف�صيل،  اأو  التقومي  عبارات  ا�صتخدام 

للخ�صال البنائية اأو امل�صمونية وفقا خلّطة معلنة ونهج 

راعيا  ول  و�صّيا  ول  َحَكما  لي�س  العلمي  الناقد  اإّن  بنّي. 

دباء ل النّقاد، فجموح  دب التي يتحّكم فيها الأ حلركة الأ

ف�صاٌء  ديب  لالأ واأ�ص�صع،  النقد  من  اأو�صع  وانطالقه  دب  الأ

راجع  زواله  اأو  اإبقائه  يف  واحلكم  �ّص�صه  يوؤ وعامل  يعي�صه 

التي  التقوميية  حكام  الأ هذه  ومن  التاريخ.  حركة  اإىل 

ا�صتعملها �صياء خ�صري يف قلعته »القا�ّس العماين الرائد« 

»العمل   ،)121( الفنية«  التقنيات  »ذكاء   ،)148 )�س 

ال�رشدي الناجح« )114(، »الق�ّس ال�صعيف« )113( ......

الق�ص�س،  ى �صابقة بها قراأ  اأ�صري روؤ الكاتب  2- لقد وقع 

ف�صاء  على  ت�صيطر  اأن  يجب  ل  اأهميتها  على  ية  روؤ وهي 

بني  الفارق  باعتبار  التاأويل  على  تهيمن  واأن  القراءة 

ن�صان وبني املوؤلف وبني الراوي. وقد غلبت هذه القراءة  الإ

اأ�صا�صا على ن�صو�س حممد العرميي واأحمد الزبيدي.

القراءات  يف  فل�صفي  نظري  جلهاز  اإجراء  هنالك   -3

الن�صو�س  اأُثريت  بوا�صطته  حممود  اأمر  وذلك  الق�ص�صّية 

املدرو�صة وبانت بع�س من اأف�صالها، ولكن باعتبار متّيز 

البنائية  اأدبي بخ�صائ�صها  اأي جن�س  اأو  الق�صرية  ة  الق�صّ

ال�رشدي  املفهومي  اجلهاز  غياب  املالحظ  من  فكان 

ال�صخ�صّية  بتكّون  اخلا�ّس  ال�رشدي  اجلهاز  هذا  واأعالِمه، 

واملمكنة  املتحّققة  �صالتها  ويف  اللغوي  اخلطاب  يف 

الق�ص�س،  يف  ا�صتخدامه  واأمناط  توظيفه  وطرق  والراوي 

اأو التكثيف ال�رشدي والتقاط املوقف  و�صعرّية الخت�صار 

وطرق التعبري عنه.

4- وجتدر املالحظة اأخريا اإىل تراكم مهّم من الدرا�صات 

التي توّجهت اإىل درا�صة الق�صة العمانية ومل تظهر يف هذا 

عمال  العمل، و�صاأقّدم مالحظتي يف �صكل �صوؤال، هل هذه الأ

ة  ل ت�صتحّق اأن تكون مرجعا تت�صّمنه هذه الدرا�صة؟ خا�صّ

عمال  الأ �صابق  من  ت�صتفيد  اأن  وجب  النقدية  الدرا�صة  اأّن 

�صارة اإىل  حّتى واإن مل تكن يف م�صتوى النقد، على �صبيل الإ

ما وقعت فيه من زّلت اأو ما انتبهت اإليه من اإيجابيات.

اإّن هذه املالحظات هي حم�س وجهة نظر ل ُتنق�س من 

لها  نقدية  قراءة  يف  قراءة  هي  بل  �صيئا،  العمل  قيمة 

لهذه  ننتبه  اأن  ال�رشوري  ومن  عيوبها،  ولها  اأف�صالها 

اأوجه  بني  نف�صل  وحّتى  مور  الأ تتداخل  ل  حّتى  العيوب 

النقد ومراتبه ووظائفه اأي�صا. 
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وىل تبدو جمموعة«ماجرى يوم اخلمي�س«جلمال  للوهلة الأ

ق�صة  ع�رش  بخم�صة  الثقافة  وزارة  عن  ال�صادرة  ناجي 

عن  كثريا  الفنية  والتقنية  ال�رشد  بنية  يف  لتختلف 

نتاج ناجي  منذ الطريق اىل بلحارث مرورا بجموعاته 

الق�ص�صية ر جل خايل الذهن ورجل بال تفا�صيل، واتتهاء 

خرية ليلة الري�س ، فاللغة امل�صرت�صلة بال�رشد  بروايته الأ

الب�رشية على ر�صم املكان والزمان وتفا�صيل  والقدرة 

�صافة اىل تطور احلدث ب�صهولة ودومنا  ال�صخ�صيات ،بالإ

»املفارقات  �رشوط  اتقان  واأخريا  فني  اأو  لغوي  تعقيد 

الذي  الكاتب  اأعمال  ثيمات  من  هي  القارئ«  و�صدمة 

قرن  ربع  ومنذ  ردن  الأ يف  ال�رشدي  امل�صهد  يرفد  لزال 

الق�صرية  الق�صة  وحمطات  الرواية  عربات  بني  متنقاًل 

الكال�صيكية ب�صرب وجهد ملحوظ ، ولكن القراأة املتاأنية 

والناقدة تك�صف حتت غور املادة الق�ص�صية خيطا رفيعا 

وقا�صيا ميتد ب�رشا�صة وببطء لريبط �صخ�صيات املجموعة 

بالواقع اليومي ويلقي بقعة �صوء مفاجئة على ظلمات 

وعرب   ، الق�ص�صي  ناجي  عامل  يف  املت�صظية  الذات 

ل�صخ�صيات  الدقيق  والتو�صيف  والدللت،  مراآةاللغة 

يتها، وهي تتعرى ببطء  ياها وروؤ تتفاوت ن�صيبا يف روؤ

تارة وبت�صارع ل يقل عن مدى لهاثها يف دواليب عجلة 

لنا  لتنك�صف  والثقافية  جتماعية  الإ وتعقيداته  اليومي 

�صبه  لذوات  والنف�صي  املادي  غرتاب  والإ مدىالغربة 

اأماكن واقعية ومعلومة  وبال  اأ�صماء وبال  مري�صة  بال 

اأ�صماء اوتو�صيف دقيق ملكوناتها«با�صتثناءاٍت ل تذكر 

العام  البعد  على  لتوؤ�رش  بعناية  ال�رشد«ر�صمت  منت  يف 

واإجتماعيا يف موقعها  تت�صابه طبقيا  ل�رشائح ومناذج 

مثبطة«  »عاطفة  من  جمملها  يف  وتعاين  وواقعها، 

قدرة  وعدم  عقالها  من  اليومية  اللحظة  انفالت  نتيجة 

له  ما و�صلوا  ال�صخ�صيةاإزاء  مواقعهم  هوؤلءعلى حتديد 

خرين  الأ �صواءمع  من فو�صى وا�صطراب يف عالقاتهم، 

جتماعية . اومع تناق�صاتهم الطبقية والإ

الذات املري�سة وتقنيات الك�سف 

تبداأ »ما جرى يوم اخلمي�س«  بكلمة اأكرهه ! يف ق�صة »رجل 

ل يح�صن احلب« لن�صطدم منذ البداية ب�صخ�صية مهزوزة 

ب علىابنه بق�صوة  تعاين من ا�صطراب عاطفي ميار�صه الأ

هذه  �رش  يعرف  ل  كونه  يف  اإ�صكاليته  ،تبلغ  وتناق�س 

، وذلك العنف املختزن  الكراهية التي يحملها ل�صغريه 

والغري م�صبوط يف وجه تفا�صيل �صغريه ،يعرتف  بينه 

الق�صوة ولي�س  اأنها لت�صتحق هذا  وبني نف�صه املت�صظيه 

لها ما يربرها، لنكت�صف لحقا انه ويف اعماقه املري�صه 

يدرك  حني  باطنه  مراأة  يف  وجهه  على  �صادية  ميار�س 

ان الولد ي�صبهه وي�صبه ما�صيه املتواري خلف ما تراكم 

وعرب   ، وارها�صات!  خ�صارات  من  اليومي  زحام  يف 

يف  ناجي  يربع  املخت�رش  والدفق  ال�صغرية  التفا�صيل 

تو�صيف الذات امل�رشوخة يف عوامل ال�رشد لديه وتتماهى 

تقنيات »الك�صف ال�رشيري«عرب ا�صتخدام �صمري املتكلم  

بلغة باردة رغم حرارة ا�صكالياتها النف�صية فنكاد نلمح 

وتداع  بوح  ح�رشة  يف  وكاأنهم  املهزومني  بطال  الأ

خا�صا  ت�رشيحا  وميار�صون  مريح  مقعد  يف  م�صرتخني 

ق�صة  يف  العارية  ال�صخ�صيات  نف�س  وكاأنها  لذواتهم 

حني  اليدين«  مكتوف  رجل  و»يوميات  مدين«  »جمتمع 

يتداعى ال�رشد بحرية و�صجاعة ،على ل�صان ال�صخ�صيات 

الكذب  ملمار�صة«  ت�صطر  ممن  والغري�صجاعة  املكبلة 

للوهم  اأوتلجاأ  ال�صغرية  م�صاحلها  نتزاع  لإ والتذاكي« 

الكابو�صي عن حياة و�صلت ذروة جحيمها  وللتعوي�س 

بكلمة »اأريح .. اأريح« التي خرجت من النائم الذي اأب�رش 

حني  اأحدهم  بالذعرمن  وي�صاب   ، الهاوية  يف  َموته 

يبت�صم يف وجهه م�صتف�رشا عن �رش عبو�صه الدائم!

وامعانا يف تو�صيف وك�صف دواخل �صخ�صياته املثبطه 

خر،  الأ عن  باإغرتابها  املتتاليه  وتناق�صاتها  عاطفيا 

اىل  الق�س  يلجاأ  بها  اوعالقته  موا�صفاته  كانت  مهما 

مقت�صبة  بحوارات  والداخلي«  اخلارجي  »املنولوج 

نزوى العدد 59 / يوليو 2009 

266

حممـــد �سبيــــح 

ردن �صاعر وكاتب من الأ

جمال ناجي فـي »ماجرى يوم اخلمي�س« 

تقنية الق�س وتعرية الذات امله�سمة



وخمتزلة توؤ�رش على مدى مااألقت به ت�صارعات اليومي 

واإحباطاته وتعقيداته من اإختزال واأقنعة على العالقات 

الذي  فالولد  ذاته«،  واملكان  يف«الزمان  جتماعية  الإ

اله عنه واكتفي بكلمة  ليعباأ بورم اأبيه الذي ا�صطر ل�صوؤ

خر يف ق�صة« اجلهات  »رمبا« وهو يلهو بحا�صوبه ، والأ

اخلم�س« مل ُيعر اأي اهتمام لفقدان«ع�صفوره«الذي �صغل 

الكبريكيف  وهَمُه  النف�صية«  »برتبيته  املتفاين  والده 

يخربه مبوت ع�صفوره، دون اأن يعاين من �صدمة نف�صية 

نقراأ  بحرقٍة  يعرتف  جعله  مما   ، له  مراعاة  توهمها 

البعيد ذهنياونف�صيا  خر  مدى فجيعتها وا�صطامها بالأ

ب يف نهاية الق�صة : ثم عاد اىل اللعب بجهاز  فيقول الأ

احلا�صوب ، دون اأن يكرتث بذهويل وده�صتي التي اأنبتت 

�صوؤال مفجعا : ملاذا مل يحزن مثلي ؟ يف عامل«ماجرى 

بل  خر، ل  الأ او يفرح مثل  اأحد يحزن  يوم اخلمي�س« ل 

غرتاب  والإ فالت�صظي   .. خر  الأ يفرح مع  اأو  لاأحد يحزن 

بني املجاميع و�صل ذروته ، ورغم اأن تكرار امل�صاهد التي 

بناء قد تقودنا بالتحليل اىل اإن�صائية«  باء والأ تتعلق بالأ

التواترالق�ص�صي،  اأن  اّل  احلديث«  مع  القدمي  �رشاع 

اىل  النف�صي«  »التحليل  بلغة  ُي�صري  الق�س  اأدوات  وتعدد 

�صخ�صيات  اأغلب  اأن  دققنا  ما  اذا  ذلك  من  اأبعد  هو  ما 

املجموعة تنتمي اىل ماكان يعرف »بالطبقة الو�صطى« 

الق�ص�صي  وف�صائها  حتديدا،  املوظفني  �رشيحة  واىل 

وخوائها  وزحمتها  املت�صارعة  بعجلتها  املدينة  هي 

الروحي  الفراغ  وحالة  جماميعها  ،واإغرتاب  الثقايف 

وتبدو  ذواتها  نفو�س  يف  يع�ص�س  الذي  اليومي  والقلق 

حالة ال�صيق املنت�رشة يف ف�صاء املجموعة جلية فاأغلب 

اف�صل  ويف  الواحدة  الغرفة  حدود  يتعدى  مل  الق�س 

ت�صاعات كان املنزل املوح�س يف »العود« او يف »قلب  الإ

اأخ�رش« وحتى »يف ماجرى يوم اخلمي�س »والتي �صميت 

�صخ�صيات  اأن  بالغ  بجالء  ،نالحظ  باأ�صمها  املجموعة 

فاقدة  منعزلة  �صبه  اأو  منعزلة  باأغلبهاذوات  املجموعة 

القدرة واملتعة باحلياة، وفاقدةالثقة باأي اأخر حتى لو 

كان الزوجة يف »مقاومة بي�صاء«حيث الغربة وال�صطحية 

تتناو�س الزوجني ويبدو كل منهما قد قدم من عامل اآخر، 

ول تنقذ الزوج بعد كذبته الفاقعه �صوىالبطاقة البي�صاء 

جتماعية  الإ الزوجة  منا�صبات  ثقل  من  خل�صته  التي 

باللغة  امل�صحون  ال�رشد  حاول  حني  وحتى  املمجوجة، 

احلميمة اأن يوهمنا بتعاطف اجلار واجلارة مع �صاحب 

بني  اخلارجي  املونولوج  عرب  ق�صة«العود«  يف  العود 

الزوج وزوجته املتعاطفني مع العود الباكي و�صاحبه ، 

نتفاجئ يف اأخر الق�س باإكتفاء هذا املتعاطف مع الرجل 

ال�صحرية وهو  املنكوب با�صرتاق النظرعليه من العد�صة 

يبيع فلذة روحه »عوده«لتنتهي بدعة التعاطف اوحتى 

خرين بخيبة كربى!  التعامل مع الأ

مفاتيح ال�سخ�سيات وتقنية املفارقة واملقارنة

اىل  اأغلب م�صاحات جمموعته  يلجاأ »جمال ناجي« يف 

 ، املجربة  غري  عربالعني  لترى  قد  �صغرية  بذراأع�صاب 

وهو يربع باأخفائها لكي تتمكن لعبة املفارقة من اإيهام 

القارئ اأن هنالك ثمة ق�صايا كربى تعي�صها �صخ�صيات 

النقي�س  على  اأغلبها  يف  وهي  اخلمي�س«  يوم  »ماجرى 

من ذلك، فهي ذوات مري�صة ومه�صمة فقدت القدرة ومنذ 

هتمامات  الأ وزوال   ، قت�صادية  الأ الطفرة  حقبة  نهاية 

الكربى ، وب�صبب عدم القدرة على التكيف مع ت�صارعات 

احلياة ومنزلقاتها ، بحيث ي�صبح جمرد اإعالن تهنئة يف 

اأحد ال�صحف، رمبا و�صعه عابث اأو �صاحب طرفٍة �صجر 

جتعل  الكربىالتي  والق�صية  ال�صاغل  ال�صغل  ي�صبح   ،

الق�صة ل ينام ول يخلد للنوم من �صدة »ف�صوله«  بطل 

وتفرغه ملعرفةما حدث يوم اخلمي�س ، دعونا نراقب ما 

زرع »ناجي« يف غفلة منا على ل�صان �صاحب احلاجة 

رعن اذ يقول :  عدلت و�صع ال�صور واللوحات املعلقة  الأ

.. عاجلت  واللوحات  ال�صور  على اجلدار: عادة ما متيل 

يف  امل�صامري  تظهر  ما  عادة  قدمي:  يف  حلميا  م�صمارا 

 .. .. عادة ما تنتقل  اأعدت املزهرية اىل مكانها  قدمي.. 

دون  بها  اقوم  ما  عادة  التي  عمال  الأ تلك  من  انتهيت 

تربز  ال�صخ�صية  ي�صكن  هائل  خواء  ثمة  وا�صح«  �صبب 

على  ميار�صها  التي  الك�صف  وتقنية  ناجي«   « حرفية 

�صخ�صياته املري�صة وهي تتعرى ببطء وحذر ، ليمار�س 

خرية من كل ق�صة ،  املفارقة التي يتقنها يف ال�صطورالأ

لنكت�صف اأن املدينة متتلئ بالرجال »التي قتلتهم العادة 

من  ال�صفيح  هذا  ك�رش  بوهم  يتعلقون  وهم  وار�صفتهم« 

اأجل معرفة ما جرى يوم اخلمي�س !

يف  مقعد  اآخر  اتخذت  التي  اأخ�رش«  »قلب  ق�صة  ويف 

وهي  بل�صانها  الراوية  الذات  ندخل  املجموعة  حافلة 

تعرتف وتك�صف ذاتها البائ�صة واليائ�صه والتي لتتقن 

ولتعرف كيف تتعامل مع  نبتة دخلت حياتها املليئة 

بالوح�صة والوحدة ، حتى ظن متوهما ل�رشنقته الطويلة 

»رايت  جتماعية  الأ خربته  وانعدام  وحيدا  غرفته  يف 

 ، كالكر�صي  الغرفة  موجودات  من  واحده  جمرد  فيها 

الطاولة ... »ويتوا�صل ال�رشد عرب �صمري املتكلم �صارحا 
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الظاهري«  الواعي  يف   « ورغبته  النبته  مع  معاناته 

اأن  ، ثم تورطه �صيئا ف�صيئا معها اىل  بالتخل�س منها 

وهي  النبته  ي�صف  وهو  وم�صاته  احدى  يف  يعرتف 

 : �صوتها  �صمعت  ما  وكثريا   .. باحلياة«  وت�صج  تنمو 

يف  تفتحها  اأثناء  وراق  لالأ اخلافتة  الطقطقة  �صوت 

ال�صباحات الباكرة ،ولقد اأيقظ ذلك ال�صوت يف اأعماقي 

ابت�صم  واأنا  مرة  ذات  نف�صي  و�صبطت   .. طفوليا  فرحا 

»بطله\  حالة  ناجي«لت�صخي�س  »جمال  يلجاأ  لها!« 

مري�صه« اىل و�صع املرايا املتقابلة بال�صورة واملعنى 

عرب وم�صات يخفيها لكي ل تت�صطح التفا�صيل ، ولكّنا 

لعبة  ندرك  التمحي�س  من  وبالقليل  عامة  وبنظرة 

بني  الق�س  فيها  ي�صعنا  التي  واملفارقة(  )املقارنة 

الرجل الوحيد يف الغرفة وبني النبته ال�صيفه ، فالنبته 

ال  تنمو  والتي ت�صج باحلياة ول  خ�رش  الأ القلب  ذات 

لطاقة  بت�صامة  الإ وحتتاج  ال�صوء  وحتت  الف�صاء  يف   ّ

يجابي والتي اأخريا ل تِهُب حريتها  الوجود والتغيري الأ

ول ت�صاوم على من يلوي وجهتها وتف�صل املوت على 

نحناء ، هي بتقنية الك�صف واملراياالب�رشية الوجه  الإ

الرمادي  القلب  �صاحب   ، امل�صتوحد  للرجل  خر  الأ

 ، والتو�صيل  التوا�صل  على  القدرة  والفاقد  املنعزل 

متوهما حريته يف عزلته ! 

ول تبتعد كثريا ق�صتي »عوين اأبن خالتي« و»عادي« 

باأ�صلوبهما عن تقنية املقارنة واملفارقة التي يتقنهما 

من  وىل  الأ الق�صة  مايف  رغم   ، وعناية  بخربة  ناجي 

اأقرب اىل لقطات  تقطيع درامي ، وم�صهدية ت�صويرية 

الق�صتني  اأن  اّل  »التلفزيونية«  ال�صوداء  الكوميديا 

املقارنة  خللق  املتقابلة  املرايا  اأ�صلوب  اىل  تلجاآن 

ال�رشدية يف  املفارقة  وبالتايل حدوث  الغري مبا�رشة 

الخرتاق  ذلك  الق�صتني  يف  والالفت   ، الق�س  اأغلب 

اجلميل جلوالن�صو�س بظهور �صخ�صيتني من الهام�س 

ن�صتطيع  ول  منعزلتني  غري  والطبقي،  جتماعي  الإ

بل   ، املجموعة  واأبطال  �صخ�صيات  بباقي  احلاقهما 

على النقي�س من ذلك فـ»عوين اأبن خالتي« هو �صخ�س 

هام�صي يو�صف بالكذب والذكاء وهو اأدنى بكثري على 

املي�صور  خالته  ابن  من  والثقايف  جتماعي  الإ ال�صلم 

ول ل يهاب املجتمع ويعرف  واملثقف ن�صبيا، ولكن الأ

بخربته وانغما�صه يف وحله تعقيداته ودهاليزهِ  فهو 

درجة  على  ربع  الأ امل�صاهد  يف  ويظهر   ، املرحلة  ابن 

 ، الذات  مع  ن�صجام  والإ  ، بالنف�س  الثقة  من  عالية 

»احلياة م�صخره .. اأ�رشبها باجلزمة« ، ل بل اإنه يدرك 

مدى خواء وركاكة الواقع حني يخربنا وبخربة عالية 

يف امل�صهد الرابع »حذاء ابن خالتي« اأن ل قيمة للحذاء 

قيمتة  اأن  خرون  الأ يعرف  مل  اإذا  الباذخة  وللهدية 

حذائه هو مائة دينار ! فهو ير�صد بعمق مدى �صكالنية 

و�صيق  هوائها  بطواحني  اللحظة  واإ�صكالية  اليومي  

املتقابل  خر  الأ من  النقي�س  على   ، و�صمائها  ار�صها 

خر ول ي�صتطيع مواجهة  يف مراآة ال�رشد الذي يخ�صى الأ

اإ�صتخراج«دفرت  جمرد  في�صبح  بتعقيداته  الواقع 

تثري  كربى  ق�صية   ، القانونية  مدته  جتاوزت  عائلة« 

فيه القلق الكبري والهواج�س القهرية التي يتمكن«ابن 

خالته«الهام�صي من حلها با�صلوب

»احلجر والبي�صة«امُلجرب يف احلياة الكر تونية املعا�صة 

التي  عانة  الإ بقطع  احلكومة  تهديد  عالج  كما  متاما   ،

بنه وا�صتخراج وثيقة ياأخذها بتدبري مكيدة ال�صجن لإ

يدرك  املكت�صبة  وخرباته  بعفويته  فهو  ال�صلوك«،  »�صوء 

مدى ا�صتفحال املح�صوبية و�صيادة ثقافة »الفهلوة« يف 

خالقي والقيمي . نهيار الأ �صتهالك والأ جمتمع الإ

ق�صة  نطالع  التقنيات  وبنف�س  �صلوبية  الأ وبنف�س 

الدربة  من  بقليل  ناجي  باإمكان  كان  والتي  »عادي« 

اإزاء �صخ�صيتني  اأن يلحقها »بابن خالتي عوين« فنحن 

ول ميتلئ  متناق�صات ومتفاوتات ثقافيا واإجتماعيا، الأ

بالداخل  امل�صحون  والرتدد  جتماعي  الإ واجلنب  بالقلق 

املهزوز نف�صيا ومعنويا، وي�صف نف�صه حني ل ي�صتطيع 

رجل  »اأنا  �صيارته  حتريك  املتغطر�س  جاره  من  الطلب 

انه  رغم  جار«  �صابع  على  و�صى  النبي  اأن  ثم   ، م�صامل 

الر�صى �صائق »الون�س« وهو يوبخ ويعتدي  قابل بعني 

»�صائق  ال�رشد  مراآة  ويظهر يف   ، املتغطر�س  على جاره 

وواقعه  حياته  علمته  والذي  نف�صه  من  الون�س«الواثق 

كيف يتعامل مع نظرية القوة والتفاوت يف جمتمع تقوم 

ق�صاء بحيث يدرك ان كل مظاهره  ثقافته على العنف والإ

القا�صية باتت »عادي« حني ندرك ان الغري عادي »هو 

ال�رشاع  انهزمت يف  التي  املجموعة«  �صخ�صيات  باقي 

ية اإن�صحابية« لرتفع من الهام�صي  اليومي وانعزلت »بروؤ

ناجي  �صخ�صيات  وكاأن   ، غرتاب  الأ من  ملزيد  ومت�صي 

ت�صري بو�صوح بالغ على »نهاية حقبة الطبقة الو�صطى« 

وان�صحابها من �صاحة الفعل والتغيري« متنا�صية اوهاربة 

جتماعية  جابات امل�صتع�صية للحظة ال�صيا�صية والإ من الإ

نا وال نحن« بعد اأن فقدت القدرة  وت�صارع تعقيدات »الأ

والثقة بنف�صها ، من�صغلة بتعوي�س خيباتها بالبحث عن 

»ماجرى يوم اخلمي�س!«  
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القي�صي  حممد  ال�صاعر 

موته  اإىل  مي�صي  �صاعر 

�صّك،  اأدنى  دون  من 

و�صرية  حياته  �صرية 

�صعره هي �صرية املوت 

والكمال،  بالتمام 

يا  بروؤ دائمًا  م�صفوعة 

�صعرية تنك�صف اأمامها 

املوت  هذا  �صورة 

يف  يجتهدان  فيه  وال�صاعر  ن�صان  الإ فاإن  لذا  وموعده، 

اأ�صاليب  اخرتاع  عرب  ويالعباه،  املوت  هذا  يراوغا  اأن 

مقاومة و�صبكة دفاعات متار�س تاأجياًل ما لهذا املوت 

املتجلي يف كّل �صيء، وت�صكيل مفاهيم تقود جميعًا اإىل 

النغمار يف احلياة والقت�صا�س منها مقّدمًا .

اإىل النق�صا�س على  ن�صان وال�صاعر  الإ القي�صي  اإذ �صعى 

احلياة وامت�صا�س ما تي�رّش من موؤونتها حت�ّصبًا للموت 

فق، و�صعى اأي�صًا اإىل اإبعاد رائحة  القادم اأبداً يف م�صهد الأ

املوت املاثلة يف كّل خطوة من خطواته ويف كّل �صورة 

من �صوره ويف كّل اإيقاع من اإيقاعاته .

من  الراحلني  عن  القي�صي  كتبها  التي  املراثي  لعّل 

الذات  رثاء  �صوى  تكن  »مل  عّدة  منا�صبات  يف  اأ�صدقائه 

فيها  يتحّدث  جديدة  م�صاحة  اإفراد  عرب  خر،  الآ بدللة 

الكاتب اأكرث عن دخائل نف�صه وجتارب حياته، ويتجّلى 

خر،  الآ القي�صي عن  التي يتحّدث فيها  الوقفات  ذلك عرب 

وكاأنه يتحّدث عن الذات ب�صورة تتجاوز القناع اأحيانًا 

خر«)1( . اإىل نوع من التماهي والحتاد بالآ

ى التي  يا �صعرية عميقة من تلك الروؤ وت�صّكل الكتابة روؤ

نف�صه،  الوقت  يف  عنه  ويبتعد  املوت  من  فيها  يقرتب 

بعاد  لإ فيها  ينغمر  والكرتاث  لالن�صغال  �صاحة  فهي 

اأي�صًا مناخ  التفكري، وهي  �صبح املوت وعزله عن دائرة 

يا الغافية يف طّيات اللغة وباطن  �صالح لتمّثل هذه الروؤ

�صياء . ح�صا�س النبوئي بالأ الإ

اإذ ينتاب ال�صاعر اأحيانًا يف ف�صاء ا�صتدعاء الكتابة عن 

ما،  �صيٌق  اأو  عميٌم،  »غمٌّ  ـ  القي�صي  يرى  كما  ـ  التجربة 

حينما يدعى للحديث اأو الكتابة عن جتربته ال�صعرية، بل 

قل ينتابني مثل هذا الغّم العميم اأو ال�صيق، ذلك لي�س عن 

عجز، اأو اإح�صا�س بال جدوى التاأمل يف التجربة اأو قراءة 

ية املّيت  الذات ومقاربتها، عرب العودة من جديد اإىل روؤ

احلّي الذي فيك، الذي يتململ اأبداً ويق�سُّ م�صجعَك وهو 

بر، كاأمنا ما انقطعت يف الزمن،  طراف دومًا بالإ يخّز الأ

اآن  وىل الغائرة يف البعيد والتجاعيد  عن تلك اللحظة الأ

ول  يقلق  مبا  لّوثته  اأو  الورق،  وحرّبت  البيا�س،  غزوت 

يريح . اأعتقد اأن مرّد هذا الغّم العميم وال�صيق نابع من 

اجلّمة،  بفواجعها  واإدراكها  باخل�صارة  ح�صا�س  الإ فعل 

ل  وىل،  الأ التفكري  حلظة  فجاأة،  الروح  يباغت  اإح�صا�س 

يغال يف م�صار التجربة ذاتها واإعادة قولها  ال�رشوع اأو الإ

ح�صا�س  من هذه امل�صافة الزمنية املبجلة باخليبات، هو الإ

اأو ملمومًا يف  اإىل متحف،  اإذن بنهاية ما، كاأنك �رشت 

اأو  هنا،  موجود  اأنت  فال  انقطع،  خيط  وكاأنك  بعيد،  واٍد 

متوا�صل يف الغد، اأنت هنا باعتبار ماكنته، ومو�صوعك 

اأنت  تغتّم  وحا�صنتك،  اإرثك  كان  الذي  املا�صي  ا�صمك، 

ناق�س،  ما�ٍس  اأمام  مو�صوع  هذه  احلالة  يف  نك  لأ

لتحاكم جتربة ما اكتملت دائرتها متامًا،الكتمال يعني 

املوت لك، واأنت ترى فوا�صل من املا�صي، مل تدخل بعد 

تنمو  واأوراقًا  �صّتى  وخطوطًا  حت�رش،  ومل  احلا�رش،  يف 

يف �صجرة التجربة اإذ تتوا�صل. رغم النهاية اإذن، واملوت 

واأنت  ال�صمت،  ا�صم  ياأخذ  املدوّية  الذي يف هيئته  ول  الأ

باإح�صا�س  مّيتك  عن  تكتب  كيف  ت�صمت،  مل  تكتمل،  مل 

ال�صامت، اأّول عتبات املوت الكّلي ؟!« )2( . 

نابعًا  اإهداًء لفتًا  امل�صاة«  لكتابه »عائلة  القي�صي  ي�صع 

ه :  من �صميم جتربة الكتابة ون�صّ

    اإلينا جميعًا

   اإلينا قبل املوت

نا  )الأ اجلمعي  الناطق  حول  املتمركزة  هداء  الإ بنية  اإن 

ما  توؤّجله  اأو  املوت  تدراأ  اأن  على  هنا  تعمل  الكلّية( 

اأن تكون ثمة فر�صة لقول ما يجب  اأجل  ا�صتطاعت، من 

حممد �سابر عبيد

ناقد واكادميي من العراق    

حممد القي�سي

�سرية املوت ونبوءة الروؤيا ال�سعرية



اأن يقال قبل اأن يحّل املوت وي�صبح القول م�صتحياًل .

واأ�صا�صية  جوهرية  عتبة  بو�صفها  هداء  الإ بنية  تتجّلى 

املفارقة  ة  ق�صّ القي�صي  ي�رشد  اأن  بعد  الكتابة  م�صهد  يف 

التي اأّجلْت موته احلتمي يف م�صادفة عجيبة، قد تتعار�س 

امل�صتهدف  هو  باأنه  الدفني  اإح�صا�صه  مع  ما  نحو  على 

من  الع�رشات  اأولئك  ل  القادمة،  املوت  حفلة  من  ول  الأ

اأ�صدقائه وزمالئه ورفاقه الذين طالهم املوت دونه .

تي  وتنفتح �صورة �رشده للحكاية ـ املاأ�صاة على النحو الآ

: »كنت اأم�صي ذلك ال�صباح اإىل مكتبي، لكنني وجدت اأن 

�رشائيلية، قد �صبقتني اإىل املكان  مريكية الإ الطائرات الأ

و�صّوته بالرتاب، فاحرتقت اأ�صيائي وق�صائدي املخطوطة، 

وتون�صيني،  فل�صطينيني  من  و�صّوه  احرتق  من  مع 

ما  اأت�صاءل  مل   . اأرى  ما  اأمام  مذهوًل  اأقف  ووجدتني 

جدوى الكتابة وال�صعر، كما مل اأعجب كيف و�صلوا اإلينا 

هنا وفعلوا ما فعلوا، خم�س دقائق فقط، كانت تف�صلني 

مٍد غري قريب  عن هذا ال�صت�صهاد اجلماعي . لن اأ�صتطيع لأ

املمزوجة  نقا�س  الأ هذه  ال�صدفة، عن  هذه  الكتابة عن 

كنت  اأم�س   . مالمح  لهم  تعد  مل  واأ�صدقاء  رفاق  باأ�صالء 

 . جدهم هكذا  اأين قادم، لأ ال�صباح هاتفتهم  معهم، ويف 

اأرى وجوههم للمرة  اأن  خم�س دقائق فقط ف�صلتني عن 

علينا  تختلف  ومل  الردم  حتت  معهم  اأكون  اأو  خرية،  الأ

�صياء، لكن لي�س هناك ما هو اأكرث غمو�صًا وو�صوحًا  الأ

قّلبت جثثًا كثرية يف   . ال�صدفة  اأو هذه  املوت،  هذا  من 

و�س،  حماولة للتعّرف على اأ�صحابها . راأيت جثثًا بال روؤ

ب�رشعة،  �صيء  كّل  مّت  واأطرافًا كثرية،  و�صًا بال جثث  وروؤ

ر�س �صهداء مع  ودفّنا ال�صهداء ثم وا�صلنا احلياة على الأ

وقف التنفيذ ، يف انتظار موت اآخر اأو رحيل .« )3( .

ح�صا�صه  لإ وفل�صفيًا  مو�صوعيًا  موازيًا  الكتابة  ت�صّكل 

كّل حلظة،  زاوية ويف  كل  له يف  املوت  الدفني برتّب�س 

الربح  �صجّل  يفتح  الكتابي  لتاريخه  مراجعة  ففي 

اإىل منجزي  اأنظر  : »حني  واخل�صارة عرب معادلة قا�صية 

من  حرّبت  وما  خرية،  الأ العقود  مدى  على  الكتابي 

وحياتي  اأيامي  تبعرثت  مدى  اأي  اإىل  اأح�ّس  �صفحات، 

احلنني  ومفتتة يف �صور  موّزعة  وكم هي  الكلمات،  يف 

اأ�صباغ،  بال  عارية  وا�صحة،  اأمامي  تتج�ّصد  مكنة،  والأ

ال�صميكة،  الورقية  الكتل  هذه  يف   . كامل  كوليد  وكاملة 

بي�س احلافظ النظيف، لكاأين  لكاأّن هذه الكتل قماطها الأ

كنت اأكّونها واأغّذيها بي، وكّل يوم كنت اأقب�س على جزء 

واكتملت.  توافر  ما  توافر  حتى  مني،  جزءاً  واأفقد  منها، 

لدّي  و�صار  حمتملة،  �صيخوخة  اإىل  ف�رشت  يل،  �صّبه  اأو 

القف�س، قف�س من ورق واأ�صالك ل مرئية، جمدولة  هذا 

نني، وقا�صية ك�صدى ن�صاء غاربات ل يغنَب، اأو عويل  بالأ

ق�صب،  اأعواد  من  وقلبي  يداي  �صنعته  قف�س  كربالئّي، 

ر�س  وفروع بلوط، هكذا جاء حمكمًا، قف�س ي�صبه هذه الأ

اإطار  ول  جهاتي،  تدّق  وريح  مفتوح،  بف�صاء  امل�صّورة 

اي،  ن ، وي�رّشف خطواتي وروؤ يل خارجهن يح�رشين الآ

لي�س يف مكنتي  الزمن،  الطويلة يف  ال�صياغة  وفق هذه 

خيانته اأو اخلروج عليه، وما علّي اأن األوم اأحداً، اأو نف�صي، 

ت�صاءل مبا ي�صبه اخل�صارة : واإين لأ

وتنّوع  وتوّهجها،  نب�صها  بكّل  احلياة  ت�صتحيل  اأهكذا 

يتال�صى  حيث  �صوداء،  واأ�صطر  اأوراق  جمرد  اإىل  جتلياته 

اجل�صد �صيئًا ف�صيئًا، ول يتبّقى منه اإل عالماته«)4(.

يف اإطار تقانات الكتابة ذاتها يذهب القي�صي اإىل ا�صتثمار 

اأجل  من  البنيوية،  وامل�صاحات  �صكال  الأ من  تي�رّش  ما 

�صكل  اأمام  املثول  وقهر  والتبديل  التغيري  يف  ال�صتمرار 

�صكل  يف  قامة  الإ ن  لأ واحدة،  هيئة  على  م�صتقر  واحد 

اأن  �صاأنه  ية واحدة من  واحد و�صيغة  تعبري واحدة وروؤ

: »ل  لذا فهو يقول  ق�صيم املوت،  يقّرب املوت، فالثبات 

اأقيم طوياًل يف �صكل واحد، ولدّي رغبة عميقة يف تهدمي 

ال�صكل ويف الو�صول اإىل منطقة من الكتابة خارجة على 

حدود الت�صنيف، ل متّت ب�صلة اإىل اأّي جن�س اأدبي . هكذا 

األحظ علّي . ويف كتابتي طموح لتدمري هذه احلدود التي 

مداه  املفتوح على  الن�س  اأي  واآخر،  ما بني جن�س  تقف 

ل  . مل  بت�صمية  معنيًا  ولي�س  اأدبي  ل�صنف  اخلا�صع  غري 

الطافية مبا  ن�صانية  الإ الن�س يقول احلرقة  ؟ طاملا هذا 

اأرى واأعي�س«)5(.

بني  تنّقله  يف  �صببًا  باملوت  العميق  ال�صعور  يكون  وقد 

ى، واإعالء �صاأن الظاهر الكتابي  �صكال والتقانات والروؤ الأ

على ح�صاب الباطن ال�صعوري، على النحو الذي يكون فيه 

باأ�صكال  الطافحة  الغنائية  هذه  مفجر  هو  املوت  »هذا 

غنية ـ املقالة ـ التعليق .. اإلخ » يف حماولة  الكتابة » الأ

لتنويع ال�صوت املفرد« )6( .

ولغوية  فنية  اإمكانات  من  متاح  هو  ما  كّل  ي�صّخر  وهو 

وتدليل  تعبري  بطاقة  اأمكن  ما  كتابته  ل�صحن  واأ�صلوبية 

والداخل  اخلارج  يف  ودراميته  املوت  منظر  عن  هائلة 

اأمّدتنا  قد  ومقا�صده  اللغوية  اأدواته  اأن  »مع  اإذ  معًا، 

ببنية كافية، فهو ينعطف هنا وهناك وي�رشد �صيئًا من 

املفرد  �صوته  ومينح  قوامًا،  لغنائه  ليجعل  حداث  الأ

رحلة  من  طرفًا  يروي  وهو  ة  وبخا�صّ املجموعة  �صيغة 

القتالع من الوطن، واليقظة على عامل غريب ميوت فيه 

طفال وينزلقون من الذاكرة ب�صهولة بدون اأن ندري اأن  الأ

جزءاً منا ميوت« )7( . 
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من  للمروق  املركزية  الو�صائل  من  و�صيلة  الكتابة  اإذن 

اأمام املوت ون�صيانه يف خ�صّمها، لذا فهو مغمور ومنغم�س 

كيد اأن ال�صاعر ل يكّل  بها على نحو كّلي وعميق، فـ »الأ

خال�صه  خ�صبة  هي  بل   ، بها  ماأخوٌذ  فهو  الكتابة،  من 

الوحيدة، تنقذه من غياب املكان، ومن غياب العمر، ومن 

حبة« )8( . غياب الأ

خر على اأن له �صلة مبوته هو، اإذ يقول  وهو يراقب موت الآ

نعي  و�صلني  »كلما   : خر  والآ للذات  عالية  رثائية  بلهجة 

كاتب اأو �صاعر اأح�ص�صت باخلجل من كوين ما زلت حّيًا«)9(. 

تقارع  اأن  بو�صعها  اأخرى  �صاّلة  على  القي�صي  يعرث 

ح�صا�س الدفني باملوت وتهرب من مكانيته، األ وهي  الإ

اإذ »يجد حممد  اآخر،  اإىل  الدائم والتنّقل من مكان  ال�صفر 

القي�صي يف ال�صفر متعته الكبرية وخال�صه املرجو، كاأنه 

وهو ي�صافر ي�صغل نف�صه عن الوطن واملوت يف اآن واحد، 

لعله يظن، كما الكثري من ال�صعراء ، باأنه ي�صّلل املوت فال 

يجد له ج�صداً ول يعرث على م�صتقّر« )10( .

من املقدمات املو�صوعية التي تتمظهر يف �صعر القي�صي 

ذات  ثرية  �صيميائية  عالمة  بو�صفه  البكاء  دال  �صيوع 

يعتقد  فيما  ـ  فالقي�صي  باملوت،  وحمددة  معينة  عالقة 

»من  ـ  املجال  هذا  يف  لتجربته  املتتبعني  الكتاب  اأحد 

اأكرث ال�صعراء الفل�صطينيني قدرة على البكاء �صعراً، ولي�س 

البكاء �صوى اإ�صارة اأو عالمة، اأما الطريق فيمكن اأن نر�صد 

�صى، املراثي، املزامري، الرحيل الطويل،  فيها مفردات : الأ

عذاب، وح�صة، هموم ... اإلخ ، يبداأ من املنفي وفيه يوا�صل 

الكنعانيون  ولي�س   . الكثريون  ينتهي  كما  ينتهي  ورمبا 

اإل رمز لكل املنفيني الذين على قارعة املنفي ) املنفي 

طريق ( كانوا يكتبون اأ�صماءهم« )11( .

على  وال�صيميائية  الدللية  بطبيعته  البكاء  دال  وينفتح 

دال احلزن بو�صفه حاماًل له وم�صتغاًل يف اإطاره وداخل 

ارتباطًا  القي�صي  بق�صيدة  احلزن  دال  ويرتبط  ف�صائه، 

التدليل  طاقة  على  ف�صاًل  واإيقاعيًا،  و�صوريًا  ل�صانيًا 

الذاهبة اإىل ا�صتح�صار �صوت املوت و�صورته يف املجال 

حّد  باأنا�صيده  يذهب  »اإنه  فيه،  يتحّرك  الذي  ال�صعري 

احلزن بدرجاته الق�صوى، معيداً للق�صيدة وظيفة فقدتها 

عنها  التي بعيداً  الفجيعة،  التعبري عن  اأو كادت، وظيفة 

حتّولت وتتحول الق�صيدة اإىل تكرار للكالم الفقري، املغفل 

من لوعة القلب، ومن اأ�صاه العميق .« )12( .

كّلها  تتباأر  والقيم  راء  والآ املقاربات  هذه  اأن  يف  ل�صك 

لي�س  املوت،  مو�صوعة  حول  املتمركزة  ال�صعرية  احلال  يف 

بو�صفها مو�صوعة �صعرية اأتى عليها كّل �صعراء العامل يف كّل 

الع�صور، بل بو�صفها اإ�صارة �صيميائية عالية التاأثري والتدليل 

يف جتربة القي�صي ـ اإح�صا�صًا وحياة و�صعراً ـ، على النحو الذي 

ّكد اأنه  ي�صف ذلك اأحد القريبني من جتربته بالقول : »من املوؤ

، ولكن اأّي موت  �صيموت ذات يوم مري�صًا بكّل هذا كما يتنباأ

�صعري جميل هذا ؟ ل موت لل�صاعر اإذا كان مقباًل على احلياة 

وعلى الق�صيدة بطريقة القي�صي« )13( .

مر اإىل نتيجة تبدو قريبة لكّل من قراأ القي�صي  حتى ي�صل الأ

ياه ال�صعرية، وهي تنبثق  ل بقراءته اإىل ف�صاء روؤ وتو�صّ

انبثاقًا حّراً من هذه البوؤرة الفاعلة وامل�صتغلة مبزيد من 

»املوت، يف  اأن  وتتمركز يف  والكثافة،  والعمق  الت�صاع 

�صعر القي�صي، األيف جداً، وهو يف نرثه اأمري الكلمات بال 

�رش ول�صانه و�صفته معًا، ق�صائده  الآ اإنه �صوته   ، منازع 

�صدى للموت الراعب«)14( .

النف�صي  وح�صوره  و�صيمياءه  املوت  �صورة  اأن  مبعنى 

الالفت  قربه  ّكد  توؤ للقي�صي  ال�صعرية  امل�صرية  يف  الفائق 

�صياء، فهو عالق يف طرف  من كالم القي�صي واإح�صا�صه بالأ

ل�صانه ال�صعري والنرثي معًا، على النحو الذي يت�صّور معه 

اأ�صحت عالقة تاآلف واحتواء  اأن عالقته باملوت  القارىء 

بانتظار  حياته  يف  ي�صري  يجعله  ما،  �صكل  على  وت�صالح 

يته . موٍت قادٍم ماثٍل اأبداً يف م�صهده وحراكه وروؤ
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)6( عالمة مميزة يف ال�صعر الفل�صطيني املعا�رش ـ �صرية امراأة كنعانية ا�صمها حمدة 

�صعد ، جريدة الوطن الكويتية ، 6 ني�صان 1989 . ـ ، حممد الأ

)7( م . ن

رى وجهي : لغة رومان�صية تكتب �صرية املنفي ، عقل العويط ، جريدة  )8( اأذهب لأ

و�صط ، لندن ، 1 / 9 / 1995 . ال�رشق الأ

)9( املغني اجلّوال : 21 .

ـ   2  ،1 العدد   ، اللبنانية  داب  الآ جملة   ، بزيع  �صوقي   ، البديل  احلياة  كوكب   )10(

كانون الثاين و�صباط ، 1997 .

)11( القي�صي يكتب مراثي الرتوبادور الفل�صطيني ، عمر �صبانة ، جريدة )احلياة ( ، 

لندن ، 14 / 7 / 1989 .

)12( غناء فردي يطلق اغرتابه يف برّية ال�صعر ، را�صم املدهون ، جريدة )احلياة ( ، 

لندن ، 20 / 3 / 1992 .

 ، ماراتية  ( الإ ال�رشوق   ( اأبو لوز ، جملة  ، يو�صف  ة  الف�صّ )13( امل�ّصاء حتى حدود 

العدد 93 ، 13 / 1 / 1994 . 

)14( �صقر اأبو فخر ، جريدة ال�صفري اللبنانية ، بريوت ، 24 / 1 / 2002 . 
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 ] 1 [
رحيمي  عتيق  املجنون:يقول  الوطن  حمنة  عن  ..الكتابة 

بالغونكور  الفائز  فغاين،   الأ والّروائي  ال�صيناري�صت 

الفرن�صية ل�صنه 2008..« ل يوجد بلد واحد يف العامل عرف 

نظمة ال�صيا�صية الّتي ميكن  وجّرب خالل اأربعني �صنة كل الأ

دفعت  البال  على  تخطر  ل  اأنظمة  كاأفغان�صتان،  تخّيلها 

بوطني اإىل �صفري الهاوية..«، هذا ما قاله لل�صحفيني معرّبا 

عن اأمله وحزنه ملا يحدث لوطنه املجنون اإن �صّح الّتعبري، 

حمرتمة،  عائلة  يف   1962 �صنة  املولود  رحيمي  عتيق 

الفرن�صية يف  الثانوية  الّثقافة، در�س يف  متعّلمة وغربية 

ملكي  البان�صري،  مقاطعة  حاكم  فكان  والده  اأما  كابول، 

النتماء والّنزعة، اأ�صبح فيما بعد قا�صي حتقيق، وعندما 

لثالث  ال�ّصجن  اإىل  الع�صكر  انقالب1973اأر�صله  جاء 

ال�ّصيوعيني ويف �صنة 1978 حتّول  انقالب  �صنوات، وبعد 

اإىل  بالن�صمام  عتيق  اإقناع  وحاول  ال�ّصيوعية  اإىل  اأخاه 

، وملا وجد عنده من ميول  لكّنه رف�س  ال�ّصيوعي  احلزب 

فنّية]ال�ّصينما[عر�س عليه درا�صة الفن ال�ّصابع يف مو�صكو، 

يت  ودّبر له منحة درا�صّية يف معهد ايزن�صتاين ذائع ال�صّ

اآنذاك لكن عتيق رف�س العر�س، وعندما وجد اأن اأفغان�صتان 

ل ت�صع اأحالمه هاجر اإىل فرن�صا وا�صتقّر يف]l>Eure [ قرب 

مدينة روان وح�صل على الّلجوء ال�ّصيا�صي عام1984اأما 

والداه  اأما  حكمتيار،  رجال  يّد  على  م�رشعه  فلقي  اأخوه 

اأحدى  مع  مريكية  الأ الوليات.املتحدة  يف  فيعي�صان 

رحيمي  عتيق  كابول،  يف  خرى  الأ بقيت  بينما  اأخواته 

ثقافة  باإ�رشاف  ميار�س  الّذي  البيولوجي  لوطنه  الكاره 

املا�صي،  القرن  �صبعينيات  منذ  الّذاتي  والنتحار  املوت 

يكتب  وله  جاء  منه  طالل  الأ الوطن  هذا  ابن  هو  رحيمي 

اأفالم  و�صيناريوهات  روايات  �صكل  يف  وتعازيه  نعيه 

و�صيناريو  امليت]رواية  ال�ّصخ�صي  احللم  ق�ص�س  ت�رشد 

لف  اأر�س ورماد[، هي يف نف�س الوقت اأحالم جماعّية لآ

نادل اخل�صنة واغتالتهم فوهات  ال�صّ من رحيمي دا�صتهم 

نعي  اليّد  بخّط  تكتب  دموّية  اأقالم  التبا�صا  هي  بنادق 

فغاين الهارب بجلده  الوطن القاتل واملقتول،  الّروائي الأ

اإىل غرب م�صتقطب للتناق�صات ال�رّشقية املعّقدة ويحّولها 

اإىل جتارب ثقافية �صخ�صية ناجحة ومثرية للجدل]�صلمان 

ر�صدي، ت�صليما ن�رشين، اورهان باموك، يا�صمينه خ�رشه[، 

رحيمي احلامل بفانتازيا م�رشقّية �صاحرة بدل الرّتاجيديا 

العقول والّنفو�س واحلوا�س اخلم�صة، ت�صكنه  اجّلاثمة على 

ظاهرا باطنا وحتّرره من غواية حمل ال�ّصالح والنخراط 

هو  وهابيل،  قابيل  عقدة  حية،  وال�صّ اجّلاين  لعبة  يف 

لعوامل �رشدّية متتزج بني  وبامتياز  املبدع  الّروائي  ذاته 

دوامة  من  والهروب  للّت�صوف  اجّلنوح  �صى،  والأ مل  الأ

كان  �صعّب  وقدر  ق�صاء  لي�س  انه  عنه  قال  دموي  �رشاع 

للفن  للحياة ومذواقا  �صعبا م�صاملا وحمّبا  ما م�صى  يف 

واآ�رشة  لذيذة  حكايات  املحكّية  عوامله  توؤثث  واجّلمال،  

بداع اجّلميل من ف�صاء احلكايات  ماأخوذة على قدر من الإ

رائع  هو  مبا  زاخر  قدمي  �صعبي  تراث  القدمية،  الفار�صّية 

ومذهل ومثري، تنقذ روح �صاحبها من جحيم واقع اأفغاين 

�رشد  بالّطبع  هي  واأ�صود،  اأحمر  مب�صري  عليه  حمكوم 

مكنة  الأ بجاذبية  املعّبق  واخلرافة  احلقيقة  بني  يجمع 

زمنة و�صاهد عيان على عذرّية وطن قبل اأن يغت�صب،  والأ

عتيق  اإليه  يحّن  الّذي  اجّلميل  الزمن  ايام  ال�ّصابق،   يف 

رحيمي كانت بالد امللوك املوؤ�ّص�صني واخلانات الفاحتني 

مريات العذراوات اجّلميالت والفر�صان الر�صتقراطيني  والأ

نظريها  قّل  عمرانية  حتفة  الفار�صّية  والق�صور  �صاو�س  الأ

واجلّن والعفاريت والربابرة القادمني من تخوم الفو�صى 

الكرمية،  احلياة  لقمة  اجل  من  املكافح  وال�ّصعب  والدمار 

حتما هو الّتماهي مع اأثر اجّلنة املفقودة اأو رائحتها يف 

واحلروب  واله�صترييا  اجّلنون  ا�صتباحه  وطن  جغرافيا 

العبثية وايدولوجيا احلقد والكراهية، كّل هذا حمّررا اإياه 

ه  اإن�صان حّر و�صعيد متالأ اإىل  ن�صان امل�صطهد  الإ �صكل  من 

حالم اليقينية ولو على ا�صتحياء...   الأ
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  حممـــد بومعـــزة

كاتب من اجلزائر  

عتيق رحيمي »اأر�س ورماد«

روايته عن اأفغان�ستان تفوز بالغونكور 2008 



 ] 2 [
التقى مبارغريت  وىل:مل ي�صدق نف�صه عندما  الأ ..البدايات 

باملنا�صبة  وهي  كابول  يف  الفرن�صي  املعهد  يف  ديرا�س 

اأحّب الّروائيني الفرن�صيني لديه، يعترب روايتها]هريو�صيما 

اأهم  اأخرجه]Alain Resnais[احد  الّذي  والفيلم  الّرواية  حبي[ 

قال  حيث  ال�ّصابقة،  ال�ّصنوات  يف  الفرن�صية  فالم  الأ واأرفع 

بادئ  يف  اأفهمه  مل  الفيلم،  هذا  بف�صل  لل�صينما  »جئت 

للحياة  اأنظر  وجعلني  روحي  وقلب  �صدمني  لكّنه  مر  الأ

مبنظور اآخر، قلت يف نف�صي، بالطبع كابول هي هريو�صيما 

عرث  املتوا�صعة  الكابولية  املكتبات  احد  يف  حياتي..«، 

دفة على ن�صخة من الّرواية بالّلغة الفار�صية.. »كانت  بال�صّ

فحات تتمّزق مبجرد مل�صها اأو تقليبها،  ن�صخة مهلهلة، ال�صّ

لكّنها اأ�صبحت بالّن�صبة يل كنز ل ميكن ال�صتغناء عنه..« ، 

لهذا مل يكن م�صتغربا اأن ي�صبح رحيمي مثقفا فرنكوفونيا 

عجاب والنبهار، وعندما فّكر يف منفاه ا�صتقر  اإىل حّد الإ

يف فرن�صا دون غريها، ويتذّكر انه عند ت�صّلمه اأول م�صاعدة 

ديرا�س..  رواية]العا�صق[ملارغريت  ا�صرتى  كالجئ  مالية 

حمتفظ  ن  الآ حلد  مازلت  الّرواية،   ا�صرتيت  فرنكا  »بـ70 

بها..«، ويف 2000، كان قد اأنهى اأحد اأهم اأعماله الّروائية 

اأجواء  ت�صبه  اأجواءها  بان  قال  الّتي  ورماد[  وهي]ار�س 

�صابرينا  و�صديقته  ملرتجمته  �صّلمها  حياتي،  هريو�صيما 

دور  من  للعديد  منها  ن�صخا  اأر�صلت  بدورها  الّتي  نوري 

 Paul الّن�رش الفرن�صية ، ومل ي�صّدق عندما اأخربته اأن الّنا�رش

اوت�صكوف�صكي  . »بول   . OtchakovskyvLauren وافق على ن�رشها 

هو نا�رش اأعمال مارغريت، يالها من �صدفة رائعة..«، لكنه 

�صنة 2008 وهو  اإل  بالفرن�صية  اأول عمل روائي  مل يكتب 

على  الّنجومية  باب  له  فتحت  رب[الّتي  ال�صّ بالّطبع]حجر 

الّرواية  على  ي�صتغل  وهو  انه  هذا  غرب من  والأ م�رشاعيه 

قامو�س  على  الفرن�صية  ثقافته  ثراء  لإ اأ�صا�صا  يعتمد  كان 

روبري باأجزائه اخلم�صة، مثله مثل الّروائي اليوناين فا�صيلي�س 

اليك�صاكي�س..

 ] 3 [
�صنة  اأر�س ورماد �صدر  اأعماله كانت  اأول  ..ار�س ورماد: 

اإيران وحّقق جناحا مل  بالفار�صّية يف  2000،  وقد كتبه 

يت�صّوره، هو ذات العمل الّذي �صترتجمه �صديقته �صابرينا 

و�صي�صنع  الفرن�صي  دبي  الأ للم�صهد  و�صيقّدمه  نوري 

رب ليجعل منه جنما  �صهرته قبل اأن تاأتي رواية حجر ال�صّ

حّقق  واّنه  خا�صة  لالهتمام،  م�صتقطبة  روائّية  وظاهرة 

مع  باملقارنة  فقط  اخلام�س  الّروائي  عمله  عن  الغونكور 

روائيني كبار اأمثال مي�صال لو بريز �صاحب رواية]جمال 

العامل[ويا�صمينه خ�رشه الطامح لهذا اجلائزة اأمّيا طموح، 

اأ�صكالها،  ب�صّتى  للرببرّية  اإدانة  رواية  هي  ورماد  اأر�س 

ففي اأحد م�صاهد الفيلم املقتب�س من روايته بنف�س العنوان 

وكان هو خمرجه، نرى �صيخا اأفغاين تلفحه حرارة ال�ّصم�س 

من  خر  الآ اجّلانب  اإىل  لتقله  �صيارة  عبور  ينتظر  والغبار، 

الوادي الكبري حيث يوجد منجم الفحم الّذي يعمل فيه ابنه، 

اأخرى  وحينا  حينا  الّتوت  حبات  حفيده  يقطف  بجانبه 

ب�صبب  ال�ّصمع  فقد  الّذي  حفيده  ويرميه،  احل�صى  يجمع 

ق�صف الّرو�س للقرية، مل يفهم ملاذا اجّلميع من حوله فقدوا 

الكالم، ي�صاأل جّده.. »جّدي، هل لدي �صوت؟،  القدرة على 

نعم، اإذا ملاذا اأنا على قيد احلياة؟..«، بالن�صبة له الّلعب هو 

اأف�صل �صيء تقع عليه نف�صه بعدما فقد كل ما يربطه بالعامل 

خذ اأ�صوات  اخلارجي، ثم ي�صاأل.. »جّدي، هل قدم الّرو�س لأ

�صوات الّتي ي�رشقونها؟..«،  خرين؟، ماذا �صيفعلون بكّل الأ الآ

ق�صف  الّذي  امل�صوؤوم  اليوم  ويتذّكر  يتاأّمل  يفّكر،  العجوز 

يف  الّنريان  طفال،  والأ الّن�صاء  �رشاخ  القرية،  الّرو�س  فيه 

ن�صان واملكان، زوجته الّتي  كّل مكان تلتهم كل �صيء، الإ

مزقتها قذيفة قاتلة، جريانه الّذين هلكوا بر�صا�س اجّلنود 

الّرو�س الع�صوائي، اّنه اجّلنون، الهمجّية، الرببرّية، كّل هذه 

ب�رشحها  والقذرة مطالب  املعّقدة  املفاهيم مب�صطلحاتها 

حلفيده، اأن اجّلميع مات، اجّلميع مبا فيهم زوجته وزوجة 

ابنه، اأنهم لن يعودوا بعد اليوم، لكن كيف يقدر على �رشح 

الّتي  الفجيعة  �صي�رشح  �صيتكّلم؟،  لغة  وباأي  ؟،  له  هذا  كّل 

اأمّلت بوطن، كيف �صينتقي الكلمات املنا�صبة الّتي ل ت�صدم 

ول تفجعه يف م�صابه الكبري،  اأما بالن�صبة لعتيق رحيمي 

�صلوب واجّلمل والرّتاكيب والكلمات  فلقد وجد الطريقة والأ

حتت  وا�صتبداله  وطن  فقدان  مرارة  عن  للّتعبري  املنا�صبة 

باملقربة  اأ�صبه  هي  باأطالل  وال�ّصالح  التطرف  تهديد 

�صعب  اجل ل�صيء، هو  �صيء من  كّل  ل�صعب فقد  اجّلماعّية 

بريء، �صعيف، م�صامل ومغلوب على اأمره، فالّلغة الّتي كتب 

بها رحيمي اأر�س ورماد ت�صدم القارئ، ت�صحنه بحزمة من 

حا�صي�س وامل�صاعر الغا�صبة من القاتل واملتعاطفة مع  الأ

حية، تخاطب العقل والقلب، م�صتعمال �صمري املخاطب  ال�صّ

اأنت ومّرة اأخرى �صمري املتكلم.. 

 ] 4 [
لف  رواية]الأ له  �صدرت   ،  2002 �صنة  ..املتاهة:يف 

يف  اخت�رشوها  الّنقاد  بع�س  والّرعب[،  للحلم  منزل 

لف  الأ اأي�صا  تكون  قد  اأو  منزل  لف  فالأ كلمة]املتاهة[، 

املنزل  هذا  يف  املتاهة،  هي  الفار�صي  الرّتاث  ويف  غرفة 

ول  تعّد  ل  الّتي  باأبوابه  والوا�صع  والغام�س  املخيف 
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خديعة،  واملخارج  املخارج  هي  املداخل  حيث  حت�صى، 

من يدخله ل يخرج، يتيه، يفقد عقله ويجن اأو رمّبا ينتحر، 

عندما يتوّقف الّزمن اأو ي�صمحل اأمام هالة الّرعب والعتمة 

الباردة ماذا يحدث؟، عندما ي�صبح �صوء ال�ّصم�س اأو بقعة 

�صوء �صغرية بحجم قطرة الدّم اأمل للّنجاة، وعد باخلروج، 

بالّتحّرر من الّلعنة، يف عهد الديكتاتوريات القمعّية الّتي 

اإىل  املتمف�صل  املنزل  هذا  هي  كابول  اأفغان�صتان  حكمت 

األف غرفة وكّل غرفة هي مبثابة الفّخ، فّخ املوت، يف ذات 

الّرواية جند خم�س �صخ�صيات تت�صارع وتنا�صل من اأجل 

وهذا  املفرت�س  املتاهة  امتداد  من  والهروب  نف�صها  اإنقاذ 

على  خالق  الأ هزمية  اإىل  ن�صان  الإ هزمية  تف�صخت  كلما 

وكاأن  والياب�س  خ�رش  الأ على  ياأتي  ب�رشي  جنون  اإيقاع 

العباد  يبتلع  ميتافيزيقي  وح�س  اإىل  يتم�ّصخ  �صيء  بكّل 

غول  اأو  الوح�س  ال�رّشقي  امليناتور  بالطبع  وهو  والبالد 

اخلرافات الفار�صّية، عندما يف�صلون يف الهروب من املتاهة 

كاذيب واأحالم اليقظة، ي�صنعون من  ي�صكرون، يدمنون الأ

مت املوح�س واخلوف من الّرموز رموزا �صخ�صية تكون  ال�صّ

مل اله�ّس لعل ينجيهم من اجّلنون، اأو يرغبون يف  اأ�صبه بالأ

موتة هادئة ل توؤملهم كاآخر احللول، اأو قد حتدث معجزة 

ّنه  كاعتناق احلّب فل�صفة ومذهب ملجالدة ق�صوة احلياة، لأ

دون  املتاهة  و�صط  يف  للعي�س  ف�صل  الأ واخليار  اخلال�س 

اأن يحدث النهيار امل�صوؤوم، تقول الّناقدة الفرن�صي نتايل 

كروم]جريدة لكروا-14 مار�س 2002[عن الّرواية..]يف 

روايته الثانّية برهن عتيق رحيمي مما ل يدعو لل�ّصك على 

مل  موهبته كروائي متفّرد يف اأ�صالة لغته الّتي تعرّب عن الأ

العامل  هذا  وعا�س،  ذهب  حيثما  تالحقه  الّتي  واملعاناة 

بني  جتمع  الّتي  خميلته  �صنيعة  والنّفاذ  القوّي  ال�ّصعري 

اخليال والواقع، بني احللم واحلقيقة، بني الّراهن والّذاكرة، 

ين  ذاكرته املعّذبة واملري�صة، يف عوامله هذه يتعاي�س الآ

كرث مرارة وف�صاعة، احلقيقة �صعبة ال�رّشح والفهم، مّد  الأ

واخليايل،  �صطوري  الأ ال�رّشد  امليتة،  ال�ّصبه  حالم  الأ وجزر 

املحلي[،  الرتاث  من  �رشار  والأ لغاز  بالأ مليئة  ق�ص�س 

عن  فيقول  ليبريا�صيون  من  .ب.بريين  ج  الّناقد  اأما 

الّرواية]بالّن�صبة لعتيق رحيمي فتاريخ اأفغان�صتان احلديث 

ول ايدولوجي والثاين ديني[،  تدور اأحداث  يحكمه رعبان، الأ

الّرواية اأثناء احلكم ال�ّصيوعي، قبل الجتياح الّرو�صي، عندما 

تعرث ال�رشطة على الطالب فرهاد بطل احلكاية، تعرث عليه 

خممورا يف اأحد اأزقة كابول فتطارده، يفّر،  تنقذه مزهاد 

الّذي  الّنظام  �صحّية  هي  مزهاد  عندها،  وتخبئه  اجّلميلة 

غري يحيى الّذي يرى  اأعدم زوجها، تعي�س مع ولديها، ال�صّ

يف اجّلديد اأبا له، ثّم ين�صم اإليهم عرب اأطوار ال�رّشد  يف ال�صّ

وىل  الأ الف�صول  الّتعذيب،   ب�صبب  عقله  فقد  الّذي  يحي  اأخ 

من الرواية هي لفرهاد وا�صتيقاظه من غفوته املخمورة، 

مري، م�صاءلته لنف�صه، م�صاءلة دينية  اإح�صا�صه بتاأنيب ال�صّ

،  ا�صتيقاظ الوازع الّديني، اخلوف من العقاب، من اجّلحيم، 

ت�صكن  الّتي  الّدينية  الّثقافة  لل�صطح  املنطلق تربز  من هذا 

�صطوة  �صطحية،  دينية  ثقافة   ، فغاين  الأ ن�صان  الإ كيان 

يف  فغاين،  الأ ح�صا�س  والإ العقل  على  الرّتهيب  الثقافة 

الّرواية يولد احلّب، املعجزة بالّن�صبة  الف�صول الباقية من 

رملة، الّتخطيط  لرحيمي، �صقوط فرهاد يف غرام مزهاد الأ

بني  واملّر  عب  ال�صّ الفراق  حتمية،  اأ�صبح  الّذي  للهروب 

احلبيبني،  �صتكون نهاية الّرواية كبدايتها وي�صيع فرهاد 

بالّروائي  وكان  فغانّية  الأ املتاهة  يف  ي�صيع  جديد،  من 

توؤدي  بالده  يف  وامل�صالك  الّدروب  كل  بان  للقارئ  يقول 

الّتيه،  الالخروج،  املتاهة،  وهي  واحدة  نهاية  اإىل  كلها 

لقد حققت الّرواية جناحا كبريا بحيث �صدرت يف طبعات 

ا�صبانية ونرويجية وايطالية،  وجاءت اأحداث 11 �صبتمرب 

لتزيد من جناح الّروائي وروايته الّتي �صدرت ب 11 لغة 

اأخرى .. 

 ] 5 [
ي�صتاق  والّذاكرة:عندما  مل  الأ خدمة  يف  ..الفوتوغرافيا 

رحيمي لبالده الّتي يراها على �صا�صات الّتلفاز عبارة عن 

الغزاة  قنابل  مزقتهم  اأطفال  وجثث  ورماد  نار  من  كومة 

حامال  اأفغان�صتان  اإىل  يقدم  من  كل  له  بالّن�صبة  اجّلدد، 

ولو  حّتى  اليوم  ورو�س  البارحة  رو�س  غاز،   فهو  ال�ّصالح 

الطالبان،  ديكتاتورية  من  البالد  حمّرر  مريكي  الأ كان 

ال�ّصبعينيات،  كابول  زمان،  اأيام  لكابول  ي�صتاق  وعندما 

يرحل اإليها،  ي�صّورها ويكتب خواطر ومذّكرات عن مدينته 

الّتي مل تعد كما كانت عليه �صابقا، ما يحدث لها هو اغتيال 

�صود،  والأ بي�س  بالأ القدمية  الذاكرة  واأد  النو�صاتاجليا، 

اإذا  ماذا؟،  تلم�س  ماذا؟،  ت�صاهد  ماذا،  اإىل  يقول..]تنظر 

 ، اأترك  تربطك مبا�صيك،   اأن  الفوتوغرافية  ل�صورك  اأردت 

ن ما يلزمك  اآلة الّت�صوير املعّلقة حول رقبتك، لأ تخّل عن 

لي�صت اآلة ت�صوير تلتقط �صّورا �صماء ل تتكّلم، ل تتحّرك، 

اأخرى  اآلة ت�صوير  ل تعرّب عن نف�صها،  يف احلقيقة تلزمك 

روحي  الّروح،  اأق�صد،  اأنت،  ت�صاهده  ل  ما  وت�صاهد  تعرف 

بها  يرّو�س  الّتي  اجّلميلة  لغته  هي  رحيمي  وروح  اأنا..«، 

مل، املاأ�صاة الّتي تنغ�س عليه حياة املنفي، لغة ت�صنع  الأ

ويهرب  ين  الآ الّزمن  ي�رشق  منها  واحلكايات  الق�ص�س  فّن 

تلك  عرب  منه  قريبا  كان  ما�س  اإىل  املعّذبة  بروحه 
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الثاين  عمله  جاء  املنطلق  هذا  ومن  الفوتوغرافية  ور  ال�صّ

بعنوان]العودة اخليالية[ �صنة 2005، والعمل يجمع بني 

الكاتب  ويوميات  لكابول  امللتقطة  الفوتوغرافية  ور  ال�صّ

مكنة  الأ و�صمت  زمنة  الأ هم�س  عن  ذاتيه  وخواطر  فيها 

قبل  اجّلراح  ت�صوير  طار]اأريد  الإ هذا  يف  يقول  احلزينة، 

كابول، جاء  لت�صّور  تاأتي  اأن  قبل  لكن  ن�صان،  والإ املكان 

ور، بالطبع �صوروا  قبلك م�صورين كبار والتقطوا اأروع ال�صّ

يعيد  ما  عن  اأبحث  اجّلمال،  عن  اأبحث  ل  اجّلراح،  نف�س 

مل وهو يرى وي�صاهد عن قرب  اإن�صان ي�صعر بالأ اأحا�صي�س 

الندوب  هذه  نرى  عندما  مّرة  كّل  يف  اجّلراح،  هذه  ندوب 

هذه   ، تن�س  ل  لذا  مل،  الأ ن�صيان  عن  نعجز  تندمل  ل  الّتي 

اأن�س[، لقد حدث  اأنا اأبحث عنها حتى ل  اأنا، ولهذا  ندوبي 

هذا الّرجوع بعد ع�رشين �صنة من املنفي، اكت�صف رحيمي 

مدينة اأطالل،  وطنا ميتا ومدن منهارة على الدوام و�صعب 

ي�صتغيث مبن يحّرره من اأثار حروب ماراثونية، �صّور كل 

ن�صان ورائحة الّزمن تفوح جنائزيته يف  �صيء، املكان، الإ

كّل حلظة وقوف اأو ت�صوير اأو تاأّمل حزين، يرافق ال�صورة 

الّتي  الرتاجيديا  حجم  عن  يعرب  والّن�س  اجلملة  الكلمة، 

املنهوبة  ر�س  الأ ابن  روائي  اأو  �صاعر  اإل  ي�صتوعبها  ل 

ما عددها؟، خم�صون �صورة  ور،  ال�صّ التاريخ،  عرب ع�صور 

ت�صوير  اآلة  املري�صة،  الّذاكرة  حنني  مع  بتواطوؤ  ملتقطة 

املا�صي،  القرن  ثمانينات  يف  ت�صتعمل  كالّتي  تقليدية 

دمة الكبرية كم هو ماأ�صاوي اأن حتّب وطن  �صيكت�صف ولل�صّ

وت�صّوره مقربة ..

 ]6 [
الّطابع  ظاهر  ب�صكل  جمروح:يطغى  الدين  بهاء  ..تلميذ 

يف  طريقته  فيها  مبا  رحيمي  عتيق  كتابة  على  ويف  ال�صّ

الفل�صفي هو  ال�ّصعر برونقه  اأ�صلوب عي�صه، وي�صبح  احلياة، 

املثلى  الو�صيلة  هي  الّروح،  مو�صيقى  من  الّنابعة  القّوة 

ن�صانية،  واحلكيمة ملواجهة عامل فقد عقله وانت�صب عدّوا لالإ

ويف]بهاء  ال�صّ فغاين  الأ بال�ّصاعر  الكبري  تاأثره  يخفي  ول 

الّدين جمروح[، يقول..«يف �صّن اخلام�صة ع�رشة كنت ا�صرتي 

دفة من اأحد مكتبات كابول  كتبه، ا�صرتيت ذات مّرة بال�صّ

اأتذّكر  ن  الآ الّداخلي، مازلت حلّد  الوح�س  كتاب له بعنوان 

غالفه اخلارجي الربتقايل املمّيز، تظهر عليه �صورة وح�س 

منكفئ حول  الفار�صّية  �صاطري  الأ ميتافيزيقي من خميال 

حياتي،   هريو�صيما  رواية  مع  ال�ّصيء  نف�س  حدث  نف�صه، 

والرتباط  العتناق  جاء  ثّم  انبهار  اجنذاب،  اأويل،  تعّلق 

اإل  بالفار�صّية  كتب  انه  رغم  وكاتبه،  بالكتاب  الع�صوي 

ثّم  تقاوم..«،  ل  الّتي  اجلاذبية  من  نوع  هناك  كان  اأنه 

قال  وهكذا  جونغ  لفرويد،  قراأت  بعد  قوله..«فيما  يتابع 

الولوج  جمروح،   اأ�صعار  ا�صتيعاب  من  متّكن  لأ زاراهو�صتا 

لعوامله املتاهتية املعّقدة، كان فهمه اأ�صبه بقراءة حكاية 

معّقدة، على املرء اأن يكون قدي�صا اأو دروي�صا لفهمه، فيما 

بعد قراأت كّل كتاباته املرتجمة اإىل الفرن�صّية..«، وينعك�س 

�صئل  ما  فعند  الّديني  معتقده  على  الفل�صفي  ال�ّصغف  هذا 

نني متاأّكد  اأنا بوذي لأ  .. اأجاب قائال  بالّدين  عن عالقته 

ّنني اأبوح باأخطائي،  من �صعفي واأخطائي، اأنا م�صيحي لأ

اأحاربها  نني  لأ م�صلم  واأنا  منها،  اأ�صخر  نني  لأ يهودي  اأنا 

واأجاهد نف�صي كي ل اأقع يف فّخها واأنا وثني اإذا كان الرب 

جبارا ..« ..

 ] 7 [
رب، حجر املعجزة:يعترب فوز رحيمي بالغونكور  ..حجر ال�صّ

خر،  عودة تقليدية لالحتفاء بالكتابات املنا�صلة، كتابة الآ

املختلف وهذا بعد ح�صاد ال�ّصنوات ال�ّصابقة والّذي كان من 

اأمام  الّتاريخية، ومل يكن م�صتبعدا خا�صة  الّرواية  ن�صيب 

خر  الّتوجه العاملي وخا�صة الفرن�صي منه للّتعرف على الآ

وهذا  �صالمي  الإ العربي  العامل  يف  يحدث  مبا  والهتمام 

وتاأتي  املاأ�صاوية،  وتداعياتها  �صبتمرب   11 اأحداث  بعد 

من  فيها  يحدث  ما  ب�صبب  ول  الأ املقام  يف  اأفغان�صتان 

رهاب وم�صاركة فرن�صا فيها،   حروب واآخرها احلرب على الإ

وان�صغال الّراأي العام الفرن�صي مبا يحدث هناك خا�صة وان 

الوجود  لهذا  ثمنا  دفع  من  ومنهم  فرن�صيني  جنودا  هناك 

مد  الأ طويلة  حرب  جدوى  حول  اأ�صئلة  يطرح  مازال  الّذي 

 Syngué sabour[رب ال�صّ حجر  وفوز  الّنتائج،  م�صمونة  غري 

بداع والكتابة والّدفاع عن حرية  �صادة بالإ [هو مبثابة الإ

اأنها  اأو  اأو�صطّية  قرون  اأجواء  يعي�س  بلد  يف  والّراأي  الفكر 

»من  املت�صّددين..  وامللتحني  واجّلوع  اخلوف  جمهورية 

املهّم اأن ت�صتعيد الغونكور تقليدها القدمي وهو الّتحّدث اإىل 

العامل عن العامل..«، والّرواية الفائزة تاأتي يف هذا ال�ّصياق، 

رواية املراأة املقهورة واملتمّردة على و�صعها البائ�س، هي 

اأجنبت ومازالت تنجب رجال  الّتي  فغانّية  الأ ذاتها املراأة 

م�صحونة  متطّرفة  وع�صابات  وزمرا  ميلي�صيات  ي�صّكلون 

بثقافة ال�ّصالح والقتل، تتقاتل فيما بينها من اأجل �رشاب 

املراأة  ن�صال  اأي�صا  هو  الوجود،   من  لها  حمل  ل  �صلطة 

العنيف  القا�صي،  فغاين  الأ الّرجل  مواجهة  يف  عيفة  ال�صّ

على  دائما  عّودنا  غرب  على  غريبا  لي�س  وهذا  واملت�صّدد، 

خر، يف حجر  اأحكامه امل�صّبقة و�صّيق اأفقه وعدم فهمه لالآ

يعرّب عن  اأن  �صيء،  يقول كل  اأن  رب كان على رحيمي  ال�صّ

بل�صان  بالده  يف  يحدث  ما  على  ومتّرده  ونقمته  غ�صبه 
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غيبوبة  من  ال�صتيقاظ  من  ما  حلظة  يف  قّررت  امراأة 

زوجها  مع  ح�صابها  ت�صفية  ووعيية  وزمنّية  مكانية 

اأن  يقول  البع�س  وخطاياه،  اأخطائه  جراح  يف  الغارق 

املراأة يف الّرواية قد تكون نف�صها اأفغان�صتان،  اأفغان�صتان 

ال�ّصكوت  على  قادرة  تعد  مل  الّتي  املوؤودة  نثى  الأ الوطن 

ذلل واخلنوع، يف الّرواية نعرث على زوجة ت�صهر على  والإ

راحة زوجها امل�صاب بجروح بليغة تعّر�س لها يف حرب 

جدوى،  ول  عبثية  احلروب  اأكرث  اأنها  رحيمي  عنها  يقول 

زوج  مراأى  وعلى  �صمت  يف  واأملها  حزنها  تنعي  زوجة 

تية ل حمالة، �صفتاها  قيد املوت البطيئة اأو اأنها املوت الآ

ترتع�س، ت�صلي، ت�صّبح مب�صبحة، تتمتم باأ�صماء اهلل احل�صنى 

ت�صدر  القهـــــار..«،  القهار،  ..«القهار،  والّت�صعني  الّت�صعة 

مع  �صكون  يف  تتهادى  متو�ّصلة،  متاأمّلة،  حزينة،  تنهيدة 

ل  اأن  يف  ترغب  اأحد،   ي�صمعها  ل  الّتي  ال�ّصفوية  �صلواتها 

اجّل�صد  اأن  اأن ل تف�صل، تاأمل، خائفة من  اإميانها،  يخونها 

الّذي ل يتحّرك، ل ي�صدر اأي حركة اأن يتكّلم، اأن تعود اإليه 

لها  يهم�س  اجّل�صد  ذات  لها،  تهديدا  فيها  ترى  الّتي  الّروح 

من  كاأجزاء  البتة،   منها  ت�صمعه  مل  منطقّية،  غري  باأ�صياء 

ذاكرة عاطفية ماتت منذ عهد طويل، �رشاب حياة زوجّية 

ن مرفو�صة وغري  قدمية كانت يف اأوج عطائها بدت لها الآ

ان�صداد �صعة  رب،  ال�صّ مرغوبة فيها، يطفو على وجهها قلة 

ل من ج�صد  �صدر زوجة حتملت كّل �صيء من اأجله، ثّم، تتن�صّ

متنف�صا  املّرة  للكلمات  وترتك  واملقهورة  الطائعة  املراأة 

على راأ�س ل�صانها، هي كلمات غا�صبة، ناقمة، مدفونة منذ 

ل  لأ كثريا  جالدت  امراأة  �صرب  جرح  اأح�صاء  يف  طويل  اأمد 

تنهار، وهي اليوم تطلب الّتحّرر من فكي كما�صة كبيت ل 

يرحم، تخرج هذه الكلمات، تندفع دفعة واحدة لتقول اأ�صياء 

�صياء، ل تعرف كيف والكلمات املحّرمة يف  كثرية، كل الأ

ح�رشة الّرجال املت�صّددين تخرج من فّمها، كلمات خطرية،  

متمّردة، مارقة، لي�س من عادة ن�صاء بلدها النطق بها واإل 

حدث ما ل يحمد عقباه، متوّعدة اإياهم باهلل وجحيمه الّتي 

ل تخطئ اأحد، ت�صتم، ت�صّب الّرجال وحروبهم، تلعن زوجها،  

طل مهزوم بكربياء الّرجل املعطوب، جهله وتخلفه، حقده 

مت  ال�صّ حبي�صة  كانت  �صابقا  ت�رشخ،  ت�صلي،  خر،  الآ على 

ن فال،  واخلوف والولء املطلق والّت�صحية من اأجله اأما الآ

ن تريد اأن ت�صبح امراأة جديدة، تريد اأن تنزع عنها �صيئا  الآ

رب و�صع  يقرفها ا�صمه زوجة خمل�صة وفية، يف حجر ال�صّ

ال�ّصعرية  ب�صمته  حتمل  التي  الكتابّية  قدراته  كّل  رحيمي 

بالفرن�صية،  الّرواية  جاءت  روايته،  من  الّرابع  الف�صل  يف 

اأن  وجد  قد  رمبا  موليري،  بلغة  فيها  يبدع  رواية  اأّول  هي 

اأن يتلّب�س  الفار�صية،  م  الأ للتخلي عن لغة  الوقت قد حان 

�صجاعة،  امراأة  جلد  يف  ليدخل  وباطنا  ظاهرا  الفرن�صية 

لم القدمية واجّلديدة، اأن يعيد لها �صيئا من  التماهي مع الآ

الكرامة املهدورة، اأن ي�صّلحها بكلمات تقتل عدّوها خوفا، 

املقّيدة،  املعطوبة،  الّرغبات  كّل  منها  ن�صت�صّف  تربكه، 

واملحّرم،  املمنوع  اجّلن�س  م�صتحيال،  اأ�صبح  الّذي  كاحلّب 

يف يوم ما،  بدون وعي منها،  رغبة يف النتقام من زوجها 

�صيلحقون  امل�صّلحني،  الرجال  كّل  غ�صب  �صتثري  املت�صّلط، 

لكنها  الفا�صدة..«،  القحبة،  وال�ّصباب..«  الّتهم  اأقذر  بها 

بقوتها  �صتت�صّلح  عليها  املطبق  الذكوري  احل�صار  ورغم 

ل  لكنها   �صتحميها  الّتي  املعنوية  و�صجاعتها  وعزميتها 

كما  ج�صدي  »اأبيع  جمتمع..  نفاق  �صتف�صح  اأحدا،  توؤذي 

الّتي كانت  الفار�صية  البالد  تبيعون دماءكم..«، هناك يف 

كبرية يحكى انه كانت توجد حجر ذات قدرات عجيّبة يلجاأ 

اإليها الّنا�س للبوح ب�صكواهم.. »احلجر ي�صمعك، ميت�س كّل 

يام اجّلميلة ينفجر، ويف  كلماتك، كل اأ�رشارك، ويف اأحد الأ

هذا اليوم �صتتحّررين من اآلمك، من كّل اآهاتك..«، من هذا 

احلجر اخلرايف �صنع رحيمي احلكاية ومن رحمها ان�صقت 

الّلواتي خرجن من خلف  الّن�صاء  ال�ّصهداء وكل  واأمال  األم 

العتمة، الظالل الباردة، وكاأن به يهدي لهم جميعا ذاكرة 

ا�صطالح  بل  نكرة  لي�س  ن�صالهم  بان  لهم  يقول  جديدة، 

مرادف للحقيقة واحلرية، هذه املراأة الّتي حّملها رحيمي 

القارئ  نظر  يف  يجعلها  تراجيدي  دور  طاقتها،  من  اأكرث 

من  املتدفق  وت  ال�صّ واحلرّية..«هذا  للتحّرر  رمز  الواعي 

حنجرتي، انه �صوت مدفون منذ اآلف ال�صنني..«، يف غرفة، 

يف مكان ما من بالد يتنازعها اخلراب والّدمار بامتياز، 

امراأة ت�صهر على رعاية زوجها، هل هو حي اأم ميت؟، اأما 

مهرولة،  اأقدام  خطوات  الّنار،  طلقات  ت�صمع  اخلارج،   يف 

مت من  ال�صّ ثّم ي�رشقها من �رشودها تاأّوهات زوجها، ثّم 

تنزع  العامل،  نهاية  وحدة  هي  مطلقة،  وحدة  يف  جديد، 

بنف�صها،  تختلي  راأ�صها،  به  تغطي  الّذي  الّن�صائي  املنديل 

ت�صتعيد وعيها باجّل�صد الّذي يحويها، تتمتم ا�صم اهلل، لكن 

اأختها  الق�رشي،  زواجها  املجه�صة،  اأحالمها  ذكرياتها، 

ال�صّن، �رشف العائلة املتزّمت  الّتي بيعت ل�صيخ طاعن يف 

ثّم حروب  عيف والفقري،  ال�صّ القوي على  واملت�صّدد، �صلطة 

اإل لتبداأ  عداء من اجل ل�صيء، حروب ل تنتهي  خوة الأ الإ

لقارئه  بالن�صبة  رب  ال�صّ حجر  رواية  تعترب  لذا  جديد،  من 

ه كمو�صيقى دينية �صافية، كتيمة  ن�صيد احلرية واحلّب، متالأ

�صاحرة واآ�رشة ت�صبه متاما حجر ال�صرب... 
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) لغة الزمن فرار من الثلج (

و�صهر  »زيتها  ديواين  يف  الرثية  التفا�صيل  عرب 

وديوان  الت�صعينات  اأوائل  يف  واملن�صور  القناديل«  

الت�صعينات،   اأواخر  يف  املن�صور  تي   الأ الزمن  حديقة 

هذه  ال�صبع خالل  اجلميل ح�صن  ال�صاعر  روح  تتجلى 

الديوانني  ن�صبيا بني كل من  الطويلة  الزمنية  الفرتة 

ُمكثفا  وح�صورا  األقا  بها  الهتمام  يبدو  رمبا  والتي 

الن�صو�س  يف  بهما(  )امِلعنى  واللغة  الزمن  لعن�رش 

اأكرث منه زمنا مو�صوعيا وموقفا من واقعها امُلعا�س 

الوطن  ال�صاعر و�صعراء  التفا�صيل يف كتابات  بكافة 

املتغريات  العربي ب�صفة عامة، خا�صة يف ظل هذه 

ال�صاعر  ف�صل  ميكن  ل  والتي  العربية  ال�صاحة  على 

يا تختلف، ورمبا  اأن زوايا الروؤ واأي كاتب عنها غري 

يف الفرتة التي تلت هذه الن�صو�س زمنيا اأي�صا جتلت 

والكتاب  ال�صعراء  نفو�س  يف  اأثرا  واأكرث  اأعمق  اأزمات 

ول ميكن ف�صل الكاتب عن زمنه احلادث به جمموع 

هذه املتغريات غري اأن هذه الن�صو�س الولعة باللحظة 

تلك  يف  الزمن  من  موقفها  خالل  ومن  ن�صانية  الإ

ن�صان امُلروع وامل�صكون  اللحظة احلا�صنة ملوقف الإ

لوؤة( كما تتجلي  بالكتابة \ احلبيبة\ اجلميلة\ )اللوؤ

هذه الروح كما يقول ال�صاعر 

لوؤة..... .......  يا م�صاء احلنني للوؤ

بد املرتاكم فينا\  .تك�رش الأ

ن�صافر يف احلرب

يف تعب القلب .........

اإنه املتدارك

 يطرق قلبي واأنت على �صفتي الق�صيدة » 

يف  اليا�صمني  كعقود  املنثور  املعنى  اأريج  وحتى 

الزمن  تفاعل  عرب  تي  الأ الزمن  حديقة  ديوانه 

ال�صعرية  وال�صورة  الن�صو�س  بت�صوير  مو�صوعيا 

ثرائها  بكل  اللحظة  بعمق  املكثفة  الب�صيطة  الهادئة 

لها  الفني  وال�صكل  اللغة  ت�صغله  وال�صاعر  واحتفائها، 

الطموحات  اأهم  من  وتبقى  الن�صو�س  يف  وجتليتها 

ب�صورها  طاقتها  مع  والتعامل  تفجريها  يف  للن�س 

الكتابة ولغة املعنى  اأزمنة  وبالغتها وهكذا تتداخل 

ويبقى ذلك الواقع املهموم املوؤرق، واملحمل بطاقة 

 / الوردة  تخرج  كي  احللم  لوؤة  لوؤ انتظار  يف  ال�صعر 

يف الليل/ يف الفجر /يف ال�صبح / يف زمن ت�صتاق 

اإليه الكتابة اأو ي�صتاق اإليها يف اأي وقت وكل الوقت، 

فنية  ية  روؤ لتقدمي  وبديعة  متاألقة  ثرية  جتارب  عرب 

مع  توا�صلي  وخالل  دللة،  ذات  وعميقة  وا�صحة  

هذه الن�صو�س الرومان�صية  وعربها جميعا بداية من 

لقائي معها منذ اأول ن�س قراءته ومنتهيا عند ديواين 

الزمنية  البنية  اأو  الزمن  عن�رش  اأن  لحظت  ال�صاعر 

على  ي�صيطر  وهاج�س  ال�صاعر  لدى  اأ�صا�صي  مرتكز 

عنا�رشه الفنية ويقيم معها حوارا دافئا كي ي�صتاأن�س 

الزمن اأحيانا، وينقله هذا الزمن نف�صه للوعي الفني به 

الدللة وطرحها  اإىل  الو�صول  اأخرى، حماول  اأحيانا 

كي يعيد  اإنتاجها يف الن�س ثانية برتكيز �صديد، وهذه 

الدللة التي متلك قدرا من الكلية با�صتخدام عن�رشها 

الزمني له دورا فاعال وح�صورا دائما يف كل الن�صو�س 

ولي�س بع�صها  وذلك يف ديوان زيتها و�صهر القناديل 

تفر�س  الديوانني  بني  املقارنة  اأن  �صك  ول  خا�صة 

حوال غري اأنهما ي�صريا معا يف اجتاه  نف�صها يف كل الأ

واحد يف النهاية ورمبا تنطبق م�صاألة البنية الزمنية 

من  اأكرث  القناديل  و�صهر  زيتها  وىل  الأ الديوان  على 

قل، رغم عنوان الديوان الثاين  الناحية ال�صكلية على الأ

الزمن  واأرق  تي....  ..الأ – اأي�صا-  الزمن  حديقة  وهو 

اأرق اللحظات الزمنية املو�صوعية   ول  يف الديوان الأ

ملو�صوع الن�س وفكرته اأحيانا اأو كمعادل مو�صوعي 

ن�صانية ومتاهي حلظاتها وتداولها يف الن�س  للخربة الإ

املختلفة   البناء  وت�صكيالت  ال�صعرية  ال�صورة  وكذلك 

ح�صورا حيا ومت�صقا مع مكونات الن�س بعد ذلك .

نفهم  اأن  ن�صتطيع  ول  الكلي  بح�صورها  فتكتفي   
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دللتها اإل يف نهاية الن�صو�س ككل 

اللون  انطفاءات  الرثية   اجلميلة  ق�صيدته  يف  كما 

بي�س يقول :  الأ

ين�صج املنفي من الوقت تفا�صيل كفن\

 ليغيب ال�صو�صن املك�صور يف ال�صمت 

فق ومن غري وطن\  زمن يعرب هذا الأ

 اأم ظل م�صجى يف الزمن 

وح�صورها  مبكوناتها  الزمنية  اللغة  تبقي  هكذا 

الفاعل طوال الوقت 

مكانها  يف  فتبقى  اللحظات  هذه  تتعد  مل  اأنها   غري 

يف  فنية  وحماكاة  معا�صا  وواقعا  زمنيا  مر�صودة 

الن�س دون اأن  تتخذ �صكال يف واقع الن�س اأو تفاعال 

م�صتقرا مع  بنيته و�صوره، لت�صبح موقفا من الزمن 

اأنها  اأو تتحول اإىل املوقف العام غري  حمقق الوجود 

تكت�صب هذه اخلربة وامليزة بعد ذلك يف الديوان الثاين 

بب�صاطة واألفة وت�صبح اأرقا مثل �صابقه، لكنه- الن�س 

– هنا يحمل هموما كثرية وي�صيف للن�س ُبعدا اآخر 
ناب�صا بزمن الكتابة وت�صمت العبارة قليال، وت�صمد 

الزمنية بعمومية  اإلينا هذه اخلربة  لتنقل  مو�صوعيا 

اأكرث ومبوقفها ال�صارم من الزمن ، مع تراكم اخلربة 

اأرق  لي�س  الزمني  رق  الأ ي�صبح  وتدفقها  ن�صانية  الإ

اللحظة  من  موقفا  الزمن  �صار  فح�صب.  اللحظة 

بكامل  فاعال  الزمن  العنا�رش،  وباقي  واملو�صوع 

العنا�رش يف التجربة ال�صعرية والت�صكيل والبناء  كما 

يف ق�صيدته اجلميلة القرين  وهو يقول: 

 وابتداأت اليوم بالفو�صى\ وطلقت ال�صكينة والوقار\

 بيدين فارغتني اإل من �صجيج احلرب \

 ياأخذين ل�صقته التي..... ل�صباحها لون امل�صاء\ 

ولليلها طعم النهار\  

اأي�صا  وكونه  وكنهه  تغريه  مو�صوفا  الزمن  هكذا 

ُتفهم  والتي  الدللة  ح�صيلة  هي  متغرياته  وجمموع 

كله  الديوان  نطاق  يف  ورمبا  ككل،  الن�س  نطاق  يف 

لي�س كمعنى ُمكتمل بل اإيحاء تنريه وتقدمه ال�صورة 

املوحي  ت�صكيلها  وعرب  الن�س  ف�صاء  عرب  ال�صعرية 

همية  الأ يف  غاية  رق  الأ بهذا  ال�صاعر  اهتمام  ويبدو 

كل  اأو  الن�صو�س  معظم  يف  وجلي  وا�صح  ب�صكل 

الن�صو�س يف ديوان زيتها و�صهر القناديل حيث يظل 

خلف  من  ي�صف  ال�صاعر  هاج�س  املو�صوعي  الزمن 

اأخرى   اأحيان  يف  مبا�رش  وب�صكل  والكلمات  ال�صور 

را�صدا  للن�س  وامُلحركة  الفاعلة  العنا�رش  �صمن 

اأو  التي يدخل فيها للن�س  الزمن يف كل املرات  هذا 

الكتابة  ى، ويرى  اإليه كحلم وكروؤ الدخول  يرغب يف 

�صا�صية  الأ الفاعليات  �صمن  الزمن  من  موقفا  نف�صها 

يف كتابة ال�صعر خا�صة  كما يف ن�صه اجلميل اأزمنة 

اللوعة، كي يحدث تق�صيما لي�س عفويا بالطبع  لليوم 

حُمددا بالزمن  مطروحا على الذات التي مثلته  )اليد 

الفارغة( 

�صحى\  فجر\  زمنية   مواقف  اإىل  الن�س  ويق�صم 

ظهرية\ ع�رش\ ليل\ ، را�صدا التغريات والتوجهات 

ب�صكل ثرى للدللة وكيف تتبدى البنية الزمنية وتبقى 

احلقيقة  ت�صتيقظ  كي  املتاأزم   الواقع  مواجهة  يف 

تهاجر  النهاية   يف  اأنها  غري  ال�صحى  يف  العارية 

والغياب يف   . الغمو�س  انت�صار  ال�صمت، حمققة  يف 

\ مدخل  تكوين  الزمن  ويبدو   ... امل�صادرة  الرغبات 

عند  الواعي   حتركها  واأ�صا�س  للن�صو�س  اأ�صا�صي 

دوات الفنية يف جانب اأخر منه  ال�صاعر، ومن بني الأ

م�صاحة  اإىل  وحتيله  الن�س  اأجواء  على  ت�صيطر  التي 

التي  بت�صكيالتها  ال�صعرية  ال�صورة  خا�صة  ُمتخيلة 

مع  باملفارقة  الزمنية  امل�صاحة  هذه  خالل  تتحرك 

وم�صتعينا  اأخرى  اأحيان  املكان يف  اأو  اأحيانا  الذات 

متناغمة  يقاع  الإ �صهلة  الرتاكيب  جميلة  ب�صور 

تتهادى فيها اجلمل ال�صعرية كاأمواج ترتاق�س ب�صكل 

متواز .. وفرح الذي يعرب املاء 

ول  وتنحاز  غري اأنها تت�صمم باحليادية يف الديوان الأ

ف�صاء  يتجاوز  ذلك  اأن  الثاين  الديوان  يف  للذات 

مميز  ن�صق  توليد  على  قدرتها  حيث  من  الن�صو�س 

لفاظ مع  وتلك العالقة الع�صوية التي توافقت فيها الأ

دللة طرحها واأ�صبحت عن�رشا من نظام الن�س اإىل 

يقاع الداخلي من حيث الرتكيب  جانب املو�صيقى والإ

اللغوي والتكرار والتوزيع والعتماد على جر�س بع�س 

عميقة  الفهم،  �صهلة  ال�صعرية  فال�صورة  لفاظ،  الأ

الغمو�س  يف  الوقوع  اأو  غالق  الإ عن  بعيدة  املعنى 

ولكنها خارجة للتو من اأجواء الرومان�صية التقليدية 

ول رغم تزايد الهتمام برتاكم  املحلقة يف ديوانه الأ

بامل�صاعر  مليئة  اأنها  اإل  الذهنية  واملفردات  ال�صور 

اجليا�صة واحللم الرومان�صي.
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الفعلية  واجلمل  احلكى  اأ�صاليب  ا�صتخدام  ورغم   

حُتكى   بعينها  حلظات  عن  باألق  املوحية  امُلكثفة 

داخل هذه امل�صاحة الزمنية التي مينحها ال�صاعر يف 

�صوره وتراكيبه ال�صعرية لليومي املعا�س اأو امُلتخيل 

التي تركز  الوقائع   حوال، وحماولة ر�صد  الأ يف كل 

�صا�س على حلظات خمتلفة  وا�صتفادة ال�صاعر من  بالأ

اآليات الق�س واإدخال احلكاية اأحيانا  �صمن العنا�رش 

ُمتوهجة  الدللة  ثرية  ال�صعرية   الت�صكيالت  وتتجلى 

الدائرة  ولهذه   \ املعا�س  الواقع  حل�صار  وناب�صة 

احل�صارية -ح�صار الواقع وح�صار الذات يف موقفها 

  – الوقت  لوؤة  )لوؤ الن�صو�س   هذه  ،مت�صى  الزمن  من 

– دفء(  احلية   الثواين  اإىل  – التفاتة  اللوعة  اأزمنة 

وغريها التي تك�صف توجهها من العنوان اإىل موقف 

حمدد من الزمن.  

ويف ق�صيدته   دفء  يقول ال�صاعر ح�صن ال�صبع: 

التفت اإىل ال�صاعة احلائطية\   

كانت تعد الثواين لهثة يف امل�صاء\

كم اأ�صعنا من الوقت  �صيدتي \   

عند باب ال�صتاء \

 فاتنا اأن للدفء حرفني حاء وباء ( 

يظل الزمن يحرك جمال هذه الن�صو�س  

لفة والروح املعذبة احلريى �صمن التفا�صيل \ والأ

الذات التي تتمحور يف العامل  لكنه الق وبريق وقت \ 

زمن ول�صك ُمورق مثل ق�صيدته 

  من راآه مير

خطى  مي�س   ثم  قامته  ي�صتل  الظهرية  هجري  )من   

�صا�صعات املروج بقول له ال�صوء

منيات »اقرتب   » �رش مثل رمح ول تنك�رش«  تقول له الأ

..كي متر«  مير

 وكان املدى مثل قيلولة الكهف جترت �صاعتها 

تغتالها  احللم   كوة  من  ت�صلل  التي  ال�صياء  وخيوط 

عتمة الوقت ثم متنحها للخما�صني تنرثها

 يف �صبات اجلهات.(

هذا اجلدول يو�صح هذا املوقف حل�رش جمموعة من 

دون  الديوان  يف  ن�صا  يبق  مل  اأنه  وكيف  الق�صائد 

الفاعل  الوقت  ذلك  عرب  اأو  الزمن  خالل  من  املرور 

اأ�صا�صي كي ينه�س يف بناء هذه  يف الن�س وله دور 

الن�صو�س  

 الق�سيدة

الن�س         

�صهرزاد 

وطن اإمنا من ثوان  ق�صار\  

الثواين جتدد اإيقاع رق�صتها

غياب

كانت تطرز يل الوقت   

يف رحلة من حرير ومرمر

التفا�صيل واحتمال اليا�صمني 

احتمال األتقي �صفتني يبداأ 

منهما زمني                     

 التفاتة اإىل الثواين احلية

واذكر في�س تلك الثواين

اجلدار

وقلت يف اأقل من دقيقة واحدة

دفء 

التفت اإىل ال�صاعة احلائطية

 كانت تعد الثواين لهثة

اأزمنة اللوعة

فجر\         

�صحى\    

ظهرية\      

ع�رش

فو�صى 

عتاب عامني عا�صق ينتظر الأ

تي فر�س امل�صمار الأ

اآن لنا اأن نعيد اإىل الوقت اأ�صماءه

مكابرة

فهل يبدد العامل وقته �صدى

ن�س  بينما ل مير  املثال  �صبيل  على  الق�صائد  وهذه 

دون املرور على الزمن يف كل ق�صائد ال�صاعر يبقى 

هذا الهاج�س الزمني اأرق يف الن�س خا�صة يف ديونه 

املمتع زيتها و�صهر القناديل ويتجلى اإمكانيات هذا 

الزمن بعد ذلك منذ العنوان يف الديوان الثاين حديقة 

تي ويظل الزمن يحرك جمال هذا الن�صو�س  الزمن الأ

وهى  الوقت  ذات  يف  احلريى  العذبة  والروح  لفة  والأ

تتمحور حول العامل والواقع املاأزوم حني يقول : 

م�س تلوحني   )فجاأة ينهمر الأ
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منية  فاأبقى يف مهب الأ

فجاأة يبتكر القلب جناحني وقنديال ودربا

وت�صريين هنا يف ثانية اأحتفي 

باللحظة املالأ �صموعا

الورد  ينتحر  فجاأة  وانية   وقطوفا  و�صعر  واأباريق 

تغيبني

غنية  ( وتبقى الأ

بداع،  الإ هو  اجلمال  كل  هي  )الكتابة(  الن�س  ويبقى 

ببنيات  ن�صو�صه  يحكم  وال�صاعر  امل�صتمر  البحث 

واحللم  احلد�س  من  م�صاحات  على  ويعتمد  ق�ص�صية 

اأو  لل�صورة  مكونات  من  اأمامه  هو  مبا  يكتفي  ول 

تراكيب جاهزة معروفة الدللة انه يبتكر �صور جديدة 

وىل يف عاملها وُي�صمن يف كل من  يف�صل اأن يكون الأ

العمودي ويبقى باقي  ال�صعر  الديوانني ن�صو�صا من 

لل�صعر احلر ليحمل  الفني  ال�صكل  اأ�صا�س  الديوان على 

املوقف من املعنى )اأريج املعنى( وهو املوقف الثاين 

ت�صكيل  اأو  اللغة  الن�صو�س،  يف  ال�صاعر  ي�صغل  الذي 

اللغة يف الن�س وهو حائر يف و�صع املفردات وتفجري 

هي  لتبقى   . اإمكانيتها  من  املزيد  ومنح  طاقتها 

حزان عن العمر\  احلزن ال�صفيف املورق �صجرا من الأ

مل )بني مبتداأ الوردة وخربها غابة  الزمن\ مرثية الأ

الرموز  هنا  وتدور  ال�صاعر  يقول  هكذا  �صواك(  الأ من 

ال�صعرية يف اأن�صاق خُمتلفة ي�صنع ال�صاعر منها جدائل 

من ذهب ويلفها على لغته  نّعيها ونفهمها بب�صاطة 

وهدوء وروعة مع ال�صورة ال�صعرية الهادئة  

لقد  �رشقية«   »مناخات  اأو  »دندنات«  ن�صه  يف  كما 

الن�صو�س  طوال  ال�صاعر  يهم  هاج�س  اللغة  �صارت 

اأحد  وعذريتها  وده�صتها  بجمالها  معظمها   وعرب 

فاعل  موقف  اإىل  الكتابة  يف  حتولت  الن�س  مفاتيح 

ومتحقق ذاتا 

)مر عامان من الت�صويف واحلذف 

من املبنى للمجهول واملمنوع من ال�رشف 

 مبنفي الذاكرة مر عامان 

 ومل نعرث على امل�صكوت عنه 

 يف �صياق الرثثرة (  

املوقف من الكالم \من املعنى \ اللغة متحكمة يف 

مور و�صمن عنا�رشه وم�صاعره  وحياته  جمريات الأ

كلها اأ�صبحت البنية ال�صعرية �صمن عنا�رش الت�صكيل 

موقف  اإنها   \ ال�صعري  الن�س  وجلو  لل�صاعر  النف�صي 

من العامل وال�صعر واحلبيبة والذات \ اللغة املحتفي 

ي�صيء  دليل  كنظام  واملدربة  متاما  كالزمن  بها 

ويوحي وي�صتمر يف فعل الك�صف الدقيق عن حمتويات 

الن�س، بعنا�رشه يف هذه الن�صو�س ال�صعرية البديعة 

يرتبط  بحيث  الن�س  لعوامل  ووا�صح  م�صتمر  فهم  مع 

هاج�س اللغة

 مبفردات ال�صورة ويبقى �صمن تفا�صيل الن�س وحرية 

ال�صاعر وم�صاعره الفيا�صة وهى اأ�صا�صا ترتابط معها 

يربز  كي  واحد  رباط  وي�صمها  الن�س  اأجزاء  باقي 

)غري  بالن�س    ال�صاعر  يربطه  الذي  وكونها  جمالها 

هكذا  تعذر(   قد  الذي  الكالم  يف  اأنها  اكت�صفت  اأنى 

يقول....

مع احتفاء اللغة وعاملها الرثى تطل ال�صعرية العذبة 

واللحظة املعدة خ�صي�صا للكتابة، هذا ال�صجن املوؤرق 

ال�صفافة  الفنية  وال�صورة  ليمة  الأ املعذبة  والروح 

املتاألقة  حني متر فوق الزمن كي تتجادل وكي ن�صل 

اإىل اأريج املعنى وتعري املفردات من حقيقتها تاركة 

امل�صكوت عنه والذي مل نقله 

العطف  حروف  بع�س  عن  التنقيب  همنا  كل  )مادام 

�صارة  والعلة والإ

 ماذا �صيبقى عندنا من جوهر العبارة( . 
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دب  والأ الفن  اإّل  هناك  لي�س  مرجع،  للحداثة  »لي�س   

الّذات. املختلفة دائمًا،  اللذان ُيظهرانها للمجتمع. فقط 

واملختلفة عن الذوات اخلا�صة. اإنها الّتالُفظ نف�صه . تلك 

اأكرث قّوًة مادامت ل  الفارغة. هي  الكلمات  قّوتها. قّوة 

تفي�س اإّل مبا ُيو�صع فيها، ويتغرّي ب�صكل ل حمدود«1.

هرني مي�صونيك

ُع َيدي َوراَء اأُُذين  ».. اأَ�صَ

ِل الدَّوالِّ َوِهَي  واأ�رْشُع يف تاأَمُّ

(ِمْثلي َوِمْثُلَك) 

ُتّهْرِوُل 

ُهنا اأْي�صًا، 

فْوَق خطَّ الّزلِزِل 

َظْهراً ِلَظْهٍر ». 

                                                                 

]الّديوان، �س.88[ 

   1.تْد�سنُي َم�سري: 

حجر«  اأو  بـ»غيمة  مروراً  البجع«،  »ن�صيد  من  بْدءاً      

ُيطوِّر  اأكرث«  »قلياًل  اإىل  املاء«2،  و«بعك�س  و»�صدوم« 

ال�ّصعري  م�رشوعه  بنطلحة  حممد  املغربي  ال�ّصاعر 

التلّقي  وذائقة  النظرية  اّدعاءات  خارج  واأناٍة،  ب�صرْبٍ 

اإىل ذاٍت، متتح ق�صيدُته، يف �صريورة  ال�صائد. من ذاٍت 

وفل�صفّية  ثقافّية  اأم�صاٍج  من  الِكتابّي  لها  ُمتخيَّ ذاِتها،  ـ 

واأ�صطورّية، ومن اْخِتالطات علم جمال اليْومّي، �صديدة 

ع والّرهافة بنْي ما هو طبيعّي، وماّدي، وجْتريدي،  التنوُّ

اللُّعبة.  يف  به  ومْقذوٍف  فيه  ر  ُمفكَّ وُخال�صّي،  ُهالمي ّ 

نق�صد بالّلعبة خياُر ال�ّصاعر اأن  يحتفي بالداّل ال�صعرّي 

ر�صم  بل  ال�ّصيء،  ر�صم  يعتمد  ل  اّلذي  الكتابة  �رْشط  يف 

نْف�ُصه يف  ُيعربِّ عنه هو  ما  ال�ّصيء.اأو  يخلقه  اّلذي  ثر  الأ

على  »ُيراهن  حْيُث  املعنى«،  بـ»فخاخ  ه  ن�صو�صِ اأحد 

يفتُح  وبذلك  الكتابة.  يف  مت  ال�صّ وُيْدمج  بنّيٍ  اْقِت�صاٍد 

يُعْد  مل  املعنى  ّن  املعنى،لأ كمائن  على  القراءة  البناُء 

الكمائُن  تنفتح  كامنًا،وبُكمونه  اأ�صبح  واإمّنا  ظاهراً 

والفخاخ«3. 

الكلمات،  خارج  تبقى  اأن  امُلْجدي  غري  من  ُهنا،  من 

ّن ل �صيء ياأتي منها كما ُتريد.  تنتظر ما حُتيل عليه، لأ

يف  ر  ُتفكِّ اأْن  الكلمات،  على  ندُخل  اأْن  ال�ّصاعر  يدعونا 

ف�صاًء  لها  باأّن  الوقت،  مع  اعتقادنا،  خ  داخلها  ليرت�صَّ

ثانيًا يْرمي بنا يف م�صاعر واأفكار غري تلك اّلتي األْفناها 

اّلذي  ّن  لأ واملدلول،  الداّل  بني  العالقة  منطق  داخل 

اإىل  ملفوٍظ  من  ت�صتبك،  ذاُتها وهي  الكلمات  هو  يتكّلم 

اآخر، بذاِت ال�ّصاعر. 

     يف عمله اجلديد »قلياًل اأكرث«4، ُيوا�صل حممد بنطلحة 

للكتابة،  مفهوَمه  داً  ُم�صعِّ للق�صيدة،  حتديثه  �صريورة 

اّلذي تكتبه، خارج  وبالّنتيجة مفهوَمه امُلفاِرق للعامل 

اأّية غائّيٍة لل�ّصعر. ُمتجرِّدًة من نفعّيتها وُمكتفيًة بذاتها، 

تخلخل  طبيعّي  فوق  ما  �صياٍق  يف  ق�صيدته  تتحّرك 

حْيُث  البدء،  من  املتلقي  ُطماأنينة  من  الفاِلتة  مفرداته 

يف  نقراأ  ُمفاِرق.  قراءٍة  تعاُقد  بوجود  خري  الأ ي�صطدم 

ق�صيدته »الوجود والعدم«: 

يف ُعجالٍة: 

وْجهاِن ِلُعْملٍة واِحدٍة، 

احلياة. 

قراأُْت هذا يف عْظمِة كِتٍف 

َعرْثُت عَلْيها 

ْدفِة  بال�صُّ

بنْي اأْوراقي 

 . ِبدون تاريٍخ. اخلطُّ ِزناتيٌّ

ويف الهام�ِس: 

                 الُوجوُد اأريكٌة 

ْوجَلاٌن  ]�س.6[                    والَعَدُم �صَ

نحوّية  بنيٌة  تنتِظُمه  الن�سُّ  كان  اإن 

و�صع  احلروف،  �صْكل  بدّقة(  ُم�صاغة 

عرابّية وعالمات الرتقيم،  العالمات الإ

نالحظه  ما  وهو  املتواليات..،  توزيع 

عرب جممل ن�صو�س العمل.)اإّل اأّن نْف�س 

نزوى العدد 59 / يوليو 2009 

281

عبدالّلطيف الوراري

كاتب من املغرب    

حممد بنطلحة

الكتابة ولعبة الداّل يف ديوان »قلياًل اأكرث« 



احلر�س على الو�صوح ل يخ�ّس به بنية معناها، اإذ ل 

ها ببع�ٍس رباُط دليّل بائٌن، وهو  يربط مكّوناِتها بع�صَ

للُحْلم  كبنيٍة  نْف�ِصها  عن  تنمُّ  العميقة  بنيَته  يجعُل  ما 

حتمُل  واإمّنا  دللًة  ُتْنتج  ل  اّلتي  والهذيان،  والّتداعي 

ومراوغة  امُلفارقة  الّتكثيف،  الّدللة:  لنظام  اْخرِتاقًا 

م�صري  ن  ُيد�صِّ اأّنه  يف  ُمغامرُته  للن�ّس  للمدلول.  الداّل 

دّيته.  العمل، وي�صُع كلماته يف ُمْعرتك الّتاأويل وتعدُّ

2. الّلغة يف ال�ّصعر، �رْشط ا�ْصِتغال ل �رْشط وظيفة: 

�صرتاتيجّية اّلتي يْقت�صيها  يابـ  الّذهاب، وهي الإ    يف الإ

َفِته مفتوحًا مْثل »قلياًل اأكرث«، يلفُتنا  العمُل ال�صعريُّ ب�صِ

الكْوُن ال�صتعاريُّ اّلذي حْترتُثه لغُة العمل بقدرما يجعُل 

ى بكْوَكبة جُنومه التي ُت�صيء  منه ف�صاًء ب�رشّيًا ُم�صظَّ

ُمت. ل  وُتعتِّم، تْعرب وُتقيم، تْرتوي وتعُط�س، تْن�ُصج وت�صْ

يْرتِهن  ال�ّصعرية  املجموعة  يف  الق�صيدِة  عمَل  اإّن  نقول 

ّنه ل اأخطر يف نَظر  لُثنائّية العالمة وُو�صوح الق�صد، لأ

ال�ّصاعر على الق�صيدة ، ِكتابيًا وتخييلّيًا، من اأْن تتحّول 

للعامِل  يٍة  وُروؤْ للُّغة،  فجٍّ  منوذٍج  اإىل  الّتحليل،  اآخر  ،يف 

�صْحلٍة. 

وُلْعبتها  الق�صيدة  فاعلّية  َتْقدم  الوْجهة  هذه  من 

من  هائٍل  مو�ُصوٍر  و�صط  يتحّرك  الداّل  حْيُث  الكتابّية، 

كّل  من  الفاِلتة  يقاعات  والإ وال�ْصِتعارات  الّتيمات 

قيا�س، ويت�صّلى. واإْذ هي تتنامى وتتداعى يف اآن، ت�صُع 

امل�صري  هذا  م�صريه.  اأمام  الق�صيدة  م�رْشوع  الفاعلّية 

ٍر  ت�صوُّ عرْب  ول  حمدَّد،  ب�صْقٍف  يتحّدد  ل  بدوره،  هو، 

واإيابه، نْقطُع مع مقولة  الداّل  قْبلّي. هكذا، بنْي ذهابه 

»الرّتاُكب«ـ  مقولة  عنها  عو�صًا  ونْقرتح  »الّتجاُن�س«، 

بدون اأْن يعني ذلك املعاظلة يف اأداء الداّلـ  التي ُيْفرت�س 

اأّن العمل ي�صُدر عْنها يف ت�ْصييد ُمتخيَّل الكتابة وُلعبتها، 

ية اإىل بناء الق�صيدة  باملعنى اّلذي ُيفيد اْنِقالبًا يف الروؤ

وُمتوالياتها:

»َعَلى الَوَرِق، 

َهَزْمُت 

واْنَهزْمُت 

ويف احَلقيَقِة، مْل اأُكْن اأَنا َمْن َذَهَب 

ْر�ِس  اإىَل اآِخِر اْلأَ

مَلْ اأُكْن اأَنا �صاِحَب اجَلرَبوِت 

واإمّنا، ظّلي. ]بحرْبٍ اأقّل،�س.10[ 

 كلُّ ق�صيدٍة ، داخل العمل، ميكن اْعِتبارها عاملًا �صغرياً 

يحتفي مبخلوقاته يف اْخِتالفها واْئِتالفها، يف تناُفرها 

ور وطالوتها يف الفْي�س  ل رِحمًا لل�صّ وجتاُذبها مبا ُي�صكِّ

اأن  لنا  به. بل ميكن  َنفًا وموعوداً  ُم�ْصتاأ عن معنى يظلُّ 

نّدعي اأّن اأّيًا منها يقوم على »بذرٍة ديونيزو�صّية« تنق�ُس 

ب�صعرّيتها امُلفاِرقة املنطق ال�ّصائد والعتيادّي للطبيعة 

مبنطٍق مم�صو�س، عرب الْنِتهاك اّلذي يحمل اللغة على اأْن 

تقول ما ل تريد، وما ل تق�صد عادًة. يف ق�صائد »هدنة 

ق�صرية« ]�س.13[ و«بالربيد العادي«]�س.43[ و«على 

]�س.47  �صاعراً«  و«ل�صت   ] ]�س.42  الغالف«  ظهر 

ن�صو�صه  يف  خ�ّس  وبالأ ال�صعرّية،  هذه  على  نعرث   ]

اللّماحة وامُلْعترَبة كنواٍة مل�صايق العمل »جنوم النهار« 

]�س.75[:
]�س.78   » الّنَوِويِّ واحْلاِم�ِس  �ْصلوِب  الأُ بنَي  ـ  »ل فْرق 

.]

ـ«دْعُهْم ياأُْخذوَن عن اجلريانيوم فنَّ النَّميَمِة. وَعْن َزْهرِة 

�ِس َفنَّ اْلَك�َصِل.غداً، نهاية اْلُعْطلِة«]�س.78 [.  اْلآ

ـ »يف اليْوِم ال�ّصاِد�ِس،

ِبيكا�ُصو َيْر�ُصُم. وِمْن َحْوِلِه ِظلُُّه و�َصْخ�ٌس اآَخُر.

باِب َخُر، �صيُِّد الذُّ ْلواَن. وال�ّصْخ�ُس اْلآ ِزُج اْلأَ ِظلُُّه مَيْ

وازي. ُة ِهَي النَّ�سُّ امْلُ : اْلُكَرُة احَلديديَّ وِّ ِللتَّ

َوِمْن َبْعُد، ُكلَّما َنَفَخ يف اأْجِنحٍة ِمْن ُغباٍر

َد، َتَنهَّ

َوقاَل: ِذْرَوُة الَياأْ�ِس، ال�ْصِتعاَرُة« ]�س.80 [

�رْشطه  ال�ّصاعرعن  لدى  اللُّغوي  الوْعُي  هذا  يْنف�صل  ول 

تدليله  �صريورة  وعن  الداّل،  ُلعبة  ُتْدِمغه  اّلذي  الكتابّي 

على املعنى يف اأكرث من ملفوٍظ �صعرّي، يف الن�ّس وميتا 

ـ الن�ّس معًا:

الهمج،  �صليل  ]اأنا  ِبرْتوٍل.  ناِقَلَة  اللُّغِة،  �َصواِطِئ  ُقبالَة  ـ 

�س.21[ 

]اأنا،  املعنى.  قارورَة  ْر�ِس/  اْلأَ فوق  هرْقُت  َمْن  اأنا  ـ 

�صليل الهمج،�س.22[ 

�صْفحٍة  فْوق  الَكماِئَن/  ُب  وَنْن�صِ ُرِق/  الطُّ مع  مْنزُح  ـ 

بْي�صاَء. ]اأنا ونف�صي،�س.37[ 

حْترِتق.]بالربيدي  احُلقوُل   / الن�سِّ حْول  �ِصياَج  ل  ـ 

العادي،�س.43[ 

َوَرقًة  مكاِنها  يف  واأْتُرُك  الّلغِة/  باْخِتطاِف  اأُقوَم  اأْن  ـ 

�صاعراً،  ]ل�ْصت   .Liquidation Totale وَفْوَقها:/  غريًة/  �صَ

�س.47[ 

القْلب  من  يْنتهي  ل  �صدمٍي  �صْكل  يف  اللغُة   تتبّدى    

�صديد  ت�صتغل  وهي  داخلها  الدالُّ  ويتبّدى  وُمعاودِته، 

الّتكثيف،واملدلوُل كثرٌي يف قليل. ت�صعى لبناء كْينونِتها 

ورة  ر يتاأ�ّص�س على ُمكوِّنات ال�صّ من جديٍد عرب بناٍء ت�صوُّ
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املت�صّعبة واملتنافرة، مبا يفتح الق�صيدة على �صبكٍة من 

رـ مْعرباً  الت�صوُّ ذلك  وْفق  الدللّية، فت�صريـ  الحتمالت 

هي  تغدو  ثّمة  ومن  لتعمّيِتها،  ل  املوجودات  لفهِم 

له  تتمثَّ بل  حُتاكيه  فال  للوجود،  تاأويلّيًة  قراءًة  نف�ُصها 

َور  و�صُ الكْون،  مِبُقولت  ال�ّصاعر  معها  ُيجاِزف  بطريقٍة 

لة واأ�ْصكال الّتاأْتاأة والهذيان  قاويل امُلخيَّ احلياة عرب الأ

والّتداعي امُلَبْلِبلة ملنطق القوانني العاّمة5: 

باُل  اجْلِ

ُفُن  وال�صُّ

ها ِبَبْع�ٍس  حيَنما َعَط�ْصُت ِاْرَتَطَم بْع�صُ

ُفِق  واْخَتَفْت من الأُ

اْخَتَفْت ُكلُّها 

اْخَتَفْت متامًا 

ْل  َتَخيَّ

ُل َمْن �َصَعَر  ِمْن َجديٍد، اأوَّ

ِة  ِباْلَهزَّ

�َصَمَكُة اأْبريل] لهذا اأُتاأِْتُئ،�س.38[ 

ُلغًة لِزمًة  فها  اللُّغة بو�صْ  من هنا، يتّم ال�ْصِتغال على 

�صياء على اأن حُتيل على كائناته  ثر الت�صّلي مع نظام الأ ُتوؤْ

دينامّيًا  ف�صاًء  فها  وبو�صْ �صلفًا،  الّذْهن  يف  املركوزة 

ُمقاومٍة   حالة  وبو�صفها  امُلخ�صبة،  �صداد  الأ لتالقي 

ُتعنى بواجبها املتوّتر وامُلحايث نحو خملوقاتها اّلتي 

ت�صطرع يف وعي الق�صيدة. 

3. ُعبور الّذات يف الّدللية واإعادة الّت�صمية: 

وتْبني  للعامل  ُمفاِرقًا  وْعيًا  ُتْظهر  الّلغة  كانت  اإذا    

يف  الّتفكري  امل�صتحيل  فمن  العمل،  يف  �صورَتها  علْيه 

يف  وو�صعّيته  الداّل  ا�ْصِتغال  داخل  الّتفكري  دون  الّلغة 

ُيْف�صي  دالٌّ  دائمًا:  اللُّعبة  هذه  اللُّغة،  داخل  الق�صيدة. 

يتعّلق  خطابها.  يف  و�صواها  بدللٍة  واِعداً  داّل  اإىل 

كْوِنها  عن  تكفُّ  ل  اّلتي  اخلطاب  بدللّية  مر،هنا،  الأ

راد، اأو باأو�صاع الّذات، اأو بالعالقة املتوّترة  نا�صئًة باطِّ

�صياء. داخل اخلطاب،اإذاً، ل مُيكن لّلغة  بني الكلمات والأ

اأن تكون/توؤّدي وظيفًة جمالّية، كما الق�صيدة. من ُلغٍة 

�صياء ، فيما م�ْصعاها تفجري  تنه�س تخييلّيًا من ُركام الأ

تقنّيات  عرب  املجازّي  الّتعبري  و�صيغ  الت�صمية  اأفعال 

ال�ْصِتدخال والّلقطة وامل�صهدّية العاِرمة، اإىل ُلغٍة ُت�صاِرف 

على العماء ول تتحّقق دللتها حتّققًا خّطيًا، بل على 

خّط الّزلِزل ُتقيم: 

ُع َيدي َوراَء اأُُذين  ».. اأَ�صَ

ِل الدَّوالِّ َوِهَي  واأ�رْشُع يف تاأَمُّ

(ِمْثلي َوِمْثُلَك) 

ُتّهْرِوُل 

ُهنا اأْي�صًا، 

فْوَق خطَّ الّزلِزِل 

َظْهراً ِلَظْهٍر ».] �س.88[ 

ُيقال  ل  وما  ُيقال  مال  قْول  يف  ُمغامرتها  ِللّذات،هنا، 

وهي تنزلق من داّل اإىل داّل، مثلما يكتب جاك لكان: 

ما  بداّل  وعٌي  لها  كان  اإْن  ـ  اآخر  �صيئًا  لي�صت  »الّذات، 

ميتلك اأثراً اأو لي�س لها وعٌي  به ـ غرْي اّلذي ينزلُق  داخل 

التحليل  يف  الداّل  اأّن  فارٍق  مع  الدواّل«6،  من  �صل�صلٍة 

مبداأ  يظلُّ  ُهنا  هو  فيما  ِل�صايّن،  ـ  خارج  هو  الّنف�صي 

اأن  الّطريف،  الدللّية. ومن  الّذات يف  اخلطاب،اأي عبور 

يْعر�س ال�ّصاعر«م�صاهمة يف الّتحليل النف�صي«  يف اأحد 

ِبحاٍل  ُتفرِّط  ل  اّلتي  الْنِزلق  لعبة  داُ  ن�صو�صه،ُم�صعِّ

اًل]  اأ�صْ تخ�رشه  ما  لها  لي�س  اّلتي  الّذات  خ�صارات  يف 

[، مثلما يف ملفوظاٍت  ُط فيها،�س.80  ُيفرَّ خ�صاراٌت ل 

اأخرى]ـ اأنا ونف�صي،�س.36/ ـ اأنا �صليل الهمج، �س.41 

ُلعبة  يف  باملعنى  يقاع  الإ عالقة  لنا  تعك�ُس  حْيُث   ،]

الداّل ل ـ وحدة الّذات، باْمِتياز.ل ـ وحدة الّذات اأكرث من 

تراتبّية املعنى. ميكن للمعنى اأن يْعرُب غرْي ُمْدرٍك، لكّنه 

مع ذلك ُيْظهر حالت الّذات. مت�صدِّعة ومقذوٌف بها يف 

متاه الكلمات، بال مرجع:

ا ِظّلي«.] �س.10[ رَبوِت/ واإمنَّ ـ »مَلْ اأُكْن اأَنا �صاِحَب اجْلَ

ل  ْيِف/  الطَّ َكاأَْلواِن  َحَلْلُت،  َوَحْيُثما  كالرَّماِد/  »َحكيٌم  ـ 

«.] �س.20[ رْباً َعَليَّ ُد/ �صَ دَّ اأ�ْصرَتيُح/ اأجَتَ

ـ »اأَنا َوَنْف�صي/ يف النَّهاِر، َطريَدتاِن/ ويف اللَّْيِل، ُغباٌر 

َكثيٌف«.] �س.36[

ُمتجّددٌة لها قدرة »اخليميائّي«] �س.16[  ذاٌت  لكّنها   

يْغط�س  اأن  بعد  ظاِفراً،  الداّل  ُلعبة  من  يخرج  اّلذي 

يْجرِتُح  اّلذي  واإك�صريها  الكتابة  ماء  يف  خملوقاته 

ولَمرئّي،  َمرئّي  هو  ما  بني  ع  تتنوزَّ َبديلًة  اإ�صطق�صاٍت 

�صطورية  الأ باأبعادها  لًة  وحُممَّ وامُلجرَّد،  احل�ّصي 

والّدينّية والّتْخييلّية، اإْذ ياأخذ كّل عن�رش من عنا�رشها 

�صفة ال�صتعارة اّلتي تتفّجر تْلقاَء ذاِتها، وهو ما يْنُقُل 

اأفقها  اإىل  ال�ّصعري  العمل  يف  ربَتها  وجَتْ الكتابة  ماّديَة 

الّناِر،  اِب،  الرتُّ امُلْطلق. يف  ن  اّلذي يحت�صِ امليتافيزيقي 

اْلَهواِء ُثّم امْلاء اأ�صا�صًا. ول ن�صتطيع،هنا، اأْن منّيز ُعْن�رُشاً 

ِمْن ُعِن�رُش، وماًء ِمْن ماء:

اِء  امْلَ بنْيَ  قاِئمٌة/  هلّيُة  اْلأَ ْرُب  َواحْلَ ِه/  ِباأ�رْشِ »ُعُمٌر  ـ 

وَرْغَوِتِه«.] �س.5[
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َخيِّلِة ُحوٌت  ُخُر ُعباَب امْلُ ْحُت اأّن اّلذي مَيْ ّرة، َرجَّ ـ »َهِذه امْلَ

ْخٌم«.] �س.7[ �صَ

اِء/  امْلَ َطْعِم  يف  ْت  �َصمَّ اّلتي  هي  واْلِقلَُّة،  »اإْرَتوْينا./  ـ 

َراِئحَة ال�ّصكاكنِي«.] �س.15[

ُخ ِلْلَمْعنى/ وَنْحُن/ َكما َلْو اأَماَم  رِّ اُء ُيوؤ ـ »يف َزْوَرٍق. امْلَ

 [ َرْغَوِتِه..«  َعْن  �ُس  يتمخَّ ما  ُح  َنت�صفَّ ِعْمالَقٍة/  �صا�َصٍة 

�س.63[

الّتْطبيِق:  ِعْند  وَلِكْن،/  ْلٌب.  �صَ َهواٌء  اْلَهديُر  »َنَظرّيًا:  ـ 

فاِف  �صِ على  ِبها/  َنعي�ُس  البًة  �صَ اأَْكرث  خوٌر  �صُ ُهناِلَك 

ال�ْصِتعارة،/ ُهناِلَك اْلَواِقع« ] �س.64[

الّن�صو�س،  ف�صاَء  الكتابة  ماُء  يْغُمر  املعنى،  ِبَهذا    

اإىل حاٍل  الّذات طاِفيًة وُمْنزِلقًة مْن حاٍل  ويْعِك�س زمَن 

فاِرق  امْلُ مْنظوَرها  يْعِك�ُس  بقدرما  ا�ْصِتدخاًل،  اأكرث 

املعنى  يدُع  ب�صْكٍل  حتديداً،  واملرئّيات  للَمْح�صو�صات 

عها، حّتى جاء يف ِعْلِمها: ُيباِغُتنا من اأمكنٍة ل نتوقَّ

على  َي�ْصتويل  اأَْن  اأَراَد  َطَمِعِه/  َكرْثِة  ِمْن  َلْلماِء/  »َيا    ـ 

طوِط/ َفَفَقَدها،/ َفَقَد َوثاِئَقه«] �س.74[  فاِق/ وال�صُّ اْلآ

امُل�صتْقطرة  خرية،  الأ اأنفا�صه  يف  العمَل  َفّتح  ما  وهو 

اإىل  بالّتْجربة  يْدفع  ٍل  ُمتخيَّ على  اآٍن،  يف  واملتقّطعة 

ن�صو�س  يف  كما  اأق�صاها،  اإىل  وبامُلغامرة  اأْق�صاها، 

ْهبَة  ُيْعطاه  الداّل  ] �س.75[، حْيُث  النَّهار«  »جُنوٌم يف 

يف  عابراً  ما،  كدللة  ب�صْيٍء  ُي�رشِّح  اأْن  بدون  الْمِتالء 

مّنا،  �صاع  مبا  ُت�ْصِعرنا  اّلتي  والكثافة  امُلفارقة  َور  �صُ

ميم: ذينا يف ال�صّ وُتوؤْ

ِمْدَخَنٍة  ُكلُّ  َيُة/  ا�صِ امْلَ �َصَنواُتنا  داِخُن،  امْلَ »بْيَنما  ـ 

ِبَحْرٍف«] �س.77[

هاِئلٌة:/  وَزْقزَقٌة   . َيْنَك�رِشُ ُزجاٌج  َثواٍن/  يف  »اْلَعَجُب.  ـ 

ْر�ُس.« ] �س.78[ اْلأَ

ناِئزّي،  ْوِكُب اجْلَ ها امْلَ ورِة، اأيُّ ـ »َهْل �َصَن�ْصخى؟/ ِعْند ال�رّشُ

 [ خْلِفّيٍة.«  َحديقٍة  اأْقَرِب  َعلى  ِبنا  َعرِّْج  ْع.  ُت�رْشِ ل 

�س.79[

 ويف خ�صّم ذلك، يْغدو حممد بنطلحة نف�صه وْجه ا�ْصِتعارٍة 

له بعد  اً  عند هريودوت، ول يعرف كْيف يكون ُمعا�رشِ

ت�ْصبيهاٍت  على  نْعرُث  مثلما  ْقِنعة.  والأَ الّظالل  هذه  كّل 

من  ُتوا�صل،  فيما هي  امُلتخيَّل،  ت�ْصُند  اأُْخرى  طينٍة  ِمْن 

جهتها، اإعادات الّت�صمية اّلتي اْبَتهرها العمل من اْلَبْدء، 

�صْمُتنا  اْلَعجائِب  »ِبالُد  ُروحّيته:  يف  اأ�صا�صّي  كِرهاٍن 

�َصْمعداٌن«،  اْلَفال�ِصفِة  »اأمَلُ  اأُْرُغـٌن«،  »الّلْيُل  الّرهيُب«، 

َمُل  ْنَهار مّرًة تاٌج، ومّرًة َطْعنٌة«، »َدِمَي الزُّجاُج«، »الأ »الأ

ْمِع �ُصْلطاٌن«، »اخَلَطاأُ ِمياٌه َعْذبٌة«،اإلخ. واإذا  يف َمْتحف ال�صَّ

كان الّت�ْصبيه اأ�صا�صًا هو تقريٌب بني طرفنْي، يكون الّثاين 

ْمَر،  ْقوى يف الّدللة على وجه ال�ّصبه، فاإّن الأ منهما هو الأ

قيمَتُه  الّثاين  الّطرُف  يْفقد  بحْيُث  مَتامًا،  ُمغاِيٌر  هنا، 

البيانّية اّلتي هي غايُة وْجه الّت�صبيه وِعّلُته، وبالّنتيجة 

ِتْلقاَء نْف�ِصه.  ّول َطمُعُه يف الثاين، في�صيُع  ل يتحّقُق لالأ

يف  الّت�صبيهات  فُمْعظم  ورة.  ال�صّ داخل  الداّل  ُلْعبة  تلك 

ما  الّلِعب  على  تعمل  حتويلّية  �صحرّية  ُقدرة  لها  العمل 

َرها  بنْي املتباعدات واملتنافرات، ويف ذلك تْقلُب ت�صوُّ

للّت�صبيه كوْجه بالغّي ـ بيايّن7.

ه العا�صفة،  ٍل ِمْن اأبيه الربق واأمِّ    باإْجماِل، اإّننا اأمام ُمتخيَّ

يرْتُك الكلماِت »عاِلقة يف ُبخار امَلعاين«. كذلك تكت�صف 

متنّوعة،  معارف  تخرتُقها  اّلتي  العمل  جينيالوجيا 

والهايكو  والدادائّية  ال�صوريالّية  من  كتابّية  وجتارب 

امُلْخ�صبة  نف�صه  ال�ّصاعر  والّر�صم احلديث عن مفهومات 

الن�ّس،عالمات  اللُّغة،  املعنى،  الكتابة،  عن  واملتوتِّرة 

اجل�صد،  املعرفة،  احلّرية،  والعدم،  الوجود  الرّتقيم، 

�صلوب،  احلقيقة والكذب، املعادل املو�صوعّي، الّزمن، الأ

ال�صتعارة،اإلخ.  العنكبوتّية،  ال�ّصبكة  الّطوطم،  الّذاكرة، 

كواحدٍة  بنطلحة  حممد  ال�ّصاعر  جتربة  ُع  ي�صَ ما  وهذا 

من اأغنى جتارب ال�ّصعر العربّي ثقافًة ومْعِرفًة نافذًة ِب 

»ليل املعنى«، يف اأّياِمنا.

ال�ّصاعر  ير�ُصُم  َكِخطاب،  دللّيِته  اأكرث«، يف  »قليل    يف 

تاليٍة،  اإىل  �صورٍة  من  َيتنّقل  ُمْزِمٍن  جَماٍز  مْن  اآثاراً 

ْمَن ُعبوِر الّذات اّلتي تفي�ُس  وَيتجاوُب مع ِجراحاِته �صِ

عّما �صاَر يف ليل الق�صيدة، حْيُث الّلعبة تْنَتهي ببداية 

كْيُنونته  ُمواجهة  يف  ن�صان  الإ بْحِث  من  اآخر  م�صرٍي 

يف  تهجُع  اّلتي  واأ�صئلِته  الوجود  من  بكثرٍي  املت�صقِّقة، 

َمتاع الوعي والاّلوعي �صواء.
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  بعدما ان�صغل فوكو، لوقت طويل بالفل�صفة ال�صيا�صية 

ال�رشيح  اخلطاب  فيها  يلعبه  الذي  والدور  فالطون  لأ

واملبا�رش( Parrêsia ) �صي�رشع يف هذا الدر�س الذي األقاه 

يوم 23 فرباير من �صنة 1983، بالتاأمل عميقا حول 

احلقيقة  مكمن  عن  مت�صائال  ؛  الفل�صفة  حقيقة  تيمة 

الفل�صفية عند اأفالطون ؟ 

مف�صال  ال�صوؤال  ذات  عن  جابة  الإ اإىل  فوكو  يرمي    

 VII ال�صابعة  ر�صالته  وبخا�صة  اأفالطون  ر�صائل  قراءة 

 ، اأول  بجالء.  هنا  اأبعاد  ثالثة  ر�صد  ميكن  امل�صهورة. 

�صغاء  كون الفل�صفة لحقيقة لها دومنا توفر �رشط الإ

لالنتباه  امللمو�س  ال�صتعداد  من  نوعا  مر  الأ يتطلب   :

يجده  مل  ما  هو  بال�صبط  وهذا   ، النية  ح�صن  واإبداء 

الفل�صفية  احلقيقة  اأما   .  Denys de Syracuse عند  اأفالطون 

الثانية فتكمن يف ا�صتغال الذات على الذات : فالفل�صفة 

وب وعملي.  لحقيقة لها اإل اإذا كانت مو�صوع مران دوؤ

هذا  اإن  الكتابة.  رف�س  يف:  فيتجلى  الثالث  البعد  اأما 

فالطوين امل�صهور للكتابة ، هو ما يرى فيه  الرف�س الأ

 )  Logos اللوغو�س  �صاأن  من  عالء  الإ من  نوعا  ل  فوكو 

الذي يفيد هنا : les mathêmata ، اأي م�صمون املعرفة) بل 

نوعا من المتياز الذي حت�صى به م�صاألة بناء عالقة 

تلقيني  اأو  تعليمي  الفل�صفة ل على نحو  متوا�صلة مع 

 Un  » الفل�صفة  العي�س مع/وب�صحبة   « ، لكن على نحو 

. vivre avec

 النــ�س

ال�صل�صلة من الن�صو�س  اأول م�صاألة متناولة يف هذه    

�صغاء  الإ م�صاألة  هي  لكم  حتليلها  على  اأعمل  التي 

اإذا  اإل  حقيقة  ول  خطابا  تغدو  لن  فالفل�صفة   .  l’écoute

�صغاء. بيد اأن امل�صاألة الثانية فتتعلق  كانت منذورة لالإ

باخلطاب الفل�صفي على اعتبار اأنه لن يغدو حقيقة اإل 

اإذا كان مالزما لنا يوؤخذ به وميار�س عمليا، عرب �صل�صلة 

من  ثالث  �صنف  اأمام  فنحن  ن،  الآ اأما  التمارين.  من 

الن�صو�س، وهي تلك التي تعود اإىل ذلك الختبار الذي 

حرى بالطريقة  اأخ�صع له اأفالطون Denys اأو تت�صل بالأ

اليجابي  التجاوز  عن   Denys منوالها  على  عجز  التي 

ال�صابق،  الن�س  يو�صح  يخو�صه.  كان  الذي  لالختبار 

 épreuve مر يتعلق باختبار اإن لزلتم تتذكرون ، بان الأ

، وهو اختبار منهج يعر�صه اأفالطون كتقنية حا�صمة 

يو�صح  املوالية،  ال�صفحات  اأو  ال�صطور  ويف  وناجعة. 

هذا  اأن  والواقع  الختبار.  ذات  خ�رش  كيف  اأفالطون 

العر�س، هذا العر�س الطويل (*) هو ما ميكن مقاربته 

على النحو التايل : 

  اأول ، خ�رشان Denys. كيف وملاذا خ�رش Denys ؟ ما اخللل 

الذي طال عالقته بالفل�صفة فانتهى به اإل الف�صل ؟ 

  ثانيا، اجلانب اليجابي يف هذا النقد لـ Denys كما يف 

ف�صل Denys ذاته ، اق�صـد الت�صور 

(*) در�س ملي�صال فوكو مل ي�صبق له اأن ن�رش.

(*) قد يبدو للقارئ اأن ثمة نوعا من التكرار يف العبارات 

لكن ذلك يعود بال�صبط لطبيعة الن�س ال�صفاهية.

النظري الكامن وراء هذا الف�صل. لنعر�س، اأول للجانب 

كيف  الفل�صفة؟  اختبار  يف   Denys خ�رش  فكيف  ال�صلبي. 

للفل�صفة  التطبيقي  الختبار،  هذا  يف  حرى  بالأ خ�رش 

Pragma de la philosophie ، على اعتباره اختبار يت�صل بتلك 

يف  بال�رشورة  مت�صمنة  هي  التي  الفل�صفية،  احلقيقة 

الـ Pragmata، اأي يف التطبيقات الفل�صفية ذاتها ؟ اإن هذا 

اخل�رشان ، هو ما يعرب عنه اأفالطون بطريقتني وي�صتدل 

عليه بدللتني.

، الدللة ال�صلبية كليا، وتكمن يف مايلي : كون   اأول    

الفل�صفي  الطريق  ذلك  ي�صلك  ان  بال�صبط  رف�س   Denys

مل  �صح  الأ على  اإنه   . اإليه  اإر�صاده  مت  الذي  الطويل 

ين�صت/ي�صغ اإىل اأول در�س من درو�س الفل�صفة، بحيث 

منها  �صواء  مور  الأ بكل  م�صبقة  دراية  على  اأنه  يعتقد 

يف  م�صتفي�س  اإنه   ta megista. اأهمية     كرث  اأوالأ الهامة 

علمه بها حد ا�صتغناءه عن كل رغبة يف التعلم. هذا اأمر 

ب�صيط، لكن ثمة م�صاألة اأخرى؛ فف�صال عن هذا النكو�س 

  ترجمة : ح�سن اوزال

كاتب من املغرب  

فوكــــــــــــــــــــــــــو:

العي�س ب�سحبة الفل�سفة 



Denys وعزوفه عن مواكبة الطريق الفل�صفي  اأبداه  الذي 

الطويل اأي عزوفه عن التعاطي للتمارين والتطبيقات 

ال�صاقة، قلت ف�صال عن كل ذلك ارتكب Denys خطاأ ب�صكل 

. لقد ارتكب خطاأ على نحو ايجابي.  مبا�رش ومفاجئ 

ن�صا  بالفعل   Denys كتب  لقد  للغاية.  هام  اخلطاأ  وهذا 

فل�صفيا. ويف كتابته لهذا الن�س يتجلى بح�صب اأفالطون 

دليل عجزه عن مالقاة احلقيقة الفل�صفية. لقد كتب هذا 

؛  اأفالطون  الواقع بعد زيارة  Denys يف  لدن  الن�س من 

ولئن ذكره اأفالطون ففقط كدللة بعدية توؤكد على اأن 

زيارته ل ميكنها اأن تكلل بالنجاح، مادام Denys قادرا 

على اأن يقدم فيما بعد على كتابة ن�س حول امل�صائل 

كرث اأهمية يف الفل�صفة، ل ل�صيء اإل لكي يثبت انه ذو  الأ

هو  اإمنا  املخطئ  اأن  ويبني  الفل�صفة  جمال  يف  جدارة 

Denys قد  اأفالطون. وهنا، بح�صب قول اأفالطون، يكون 

اأن  اأراد  ول يف كونه  الأ يتجلى اخلطاأ  ارتكب خطاأين. 

يتبنى تلك الن�صو�س التي هي يف احلقيقة لي�صت غري 

يكمن  هنا  لي�س  Denys.لكن  تلقاها  التي  للدرو�س  ن�صخ 

مور. ذلك اأن الرغبة يف  جوهر املوؤاخذة وّي�صتخف بالأ

الكتابة عن م�صائل الفل�صفة هاته كما عن هذه امل�صائل 

جليا  يو�صح  ما  هي  اإمنا  الفل�صفة  يف  اأهمية  كرث  الأ

جهلنا التام بالفل�صفة.

الرئي�صي بطبيعة احلال، هو ما ميكن  الن�س  اإن هذا    

غالبا  معروف  اآخر  ن�س  عن  ف�صال  به  ال�صتئنا�س 

رف�س  مدى  وتبيان  لتو�صيح  كذلك  به  ن�صتدل  ما 

ي�صتجلي  الذي  الن�س  بهذا  اق�صد  للكتابة.  اأفالطون 

رف�س اأفالطون للكتابة، ن�س الر�صالة الثانية II ، حيث 

عند متمه تقريبا يقول اأفالطون :    » َفِكْر اإذن يف هذا 

غاليا،  يوم  ذات  الثمن  تدفع  ل  حتى  واحرت�س  مر،  الأ

فال�صمانة  ب�صع.  ب�صكل  ّيديع  ن  الآ ترتكه  قد  ما  جراء 

م�صاك عن الكتابة، لكن مع احلفظ  الكربى تكمن يف الإ

ن م�صري كل ن�س مكتوب اإمنا هو  عن ظهر قلب، ذلك لأ

املجال العمومي. فاأنا بدوري، لن اأكتب اأبدا حول هذه 

فالطون،  امل�صائل. فلي�س ثمة من موؤلف ميكن عزوه لأ

اإمنا  ال�صم  ولن يكون. وكل ما يدرج حاليا حتت هذا 

واعمل  الوداع،  اإىل  �صبابه.  ريعان  اإبان  ل�صقراط  هو 

الر�صالة،  هذه  قراأت  قد  تكون  وحاملا  بن�صيحتي. 

احرقها « (1) .

الر�صالة  هذه  باأن  تن�صوا  األ  حال،  كل  على  ينبغي    

الثانية II ، ر�صالة جاءت بالتاأكيد بعد الر�صالة ال�صابعة 

VII التي اأ�رشحها لكم، وهي اإىل حد ما تلخي�س لها اأو 

ففي  اجلديدة.  فالطونية  الأ �صيغتها  �صح  الأ على  هي 

كرث قدما، يبدو يل اأن م�صاألة رف�س  ن�س الر�صالة VII الأ

اأخرى  وبنمطية  مغاير  نحو  على  �صيغت  قد  الكتابة 

الذي   II الر�صالة  ن�س  اأمام  ونحن  اأما  ن�صبيا.  تختلف 

�صبق يل اأن قراأته لكم، فالوا�صح اأن التيمة العامة ، اإمنا 

هي تيمة ال�رشية L’ésotérisme . اإن ثمة نوعا من املعرفة 

املعرفة  لهذه  باإف�صائنا  اأننا  ذلك  اإف�صاءها.  لينبغي 

فالطون  لأ ن�صب  موؤلف  فكل  خماطر.  عدة  حمط  نكون 

حتى  بل  فالطون  لأ يعزى  اأن  له  ولينبغي  لميكنه 

ال�رشية  قرار  اإن  حرقها.  ينبغي  كتبها  التي  الر�صائل 

الكبري  الفيتاغوري  التاأثري  اإىل  �صك  بال  يعود  هذا، 

مر يختلف كليا فيما يخ�س م�صاألة رف�س  ...الخ . لكن الأ

اأريد  التي   VII الر�صالة  الكتابة هذا، ونحن ب�صدد ن�س 

ن. اأن ا�رشحها لكم الآ

تبناها  الن�صو�س  اإذن جمموعة من   Denys ن�رش  لقد     

ككاتب، تدور حول كل امل�صائل الرئي�صية يف الفل�صفة. 

واحلالة هاته فنحن على حد تاأكيد اأفالطون لميكننا 

اأن  ذلك  الفل�صفة،  يف  الهامة  مور  الأ هذه  عن  احلديث 

Son ergon حاملا  الفل�صفي لن ي�صادف حقيقته  اخلطاب 

اىل  النظر  ينبغي  وهنا   .mathémata ماتيماتا  �صكل  اتخذ 

فاملاتيماتا   . املزدوج  معناها  يف   mathémata الـ  لفظة 

هي معارف لكن اأي�صا ويف نف�س الوقت �صيغ/اأ�صكال 

للمعرفة formules de la connaissance. اإنها يف اآن واحد، املعرفة 

على  املعرفة  هذه  تقدم  بها  التي  والطريقة  م�صمونا 

�صكل mathèmes اأي على �صكل عبارات/�صيغ جتد اأ�صلها 

يف mathêsis اأي التعلم من حيث هو تعلم العبارات امللقاة 

التلميذ،  اإليها  ي�صغي  والتي  �صتاذ/املعلم  الأ لدن  من 

ويحفظها عن ظهر قلب لتغدو بالتايل لب معرفته .اإن 

على  للمعرفة  ال�صيغنة  وهذه   ، هذا  املاتيماتا  م�صلك 

�صكل عبارات، تلقن وحتفظ وتدرك، كلها، بح�صب ن�س 

اأفالطون لي�صت بال�صبيل الذي ت�صلكه الفل�صفة بالفعل. 

مور ل جتري على هذا النحو، فالفل�صفة ل ّتتعلم  اإن الأ

باتباع م�صلك املاتيماتا.كيف ّتتعلم اإذن ؟ اإن الفل�صفة 

بـ  نتعلمها عرب ما يدعى  اأفالطون  يوؤكد  بخالف ذلك 

Sunousia peri to pragma ، ويف مو�صع بعيد �صيئا ما ي�صتعمل 

 l’être avec » الكينونة مع « Sunousia تعني لفظة. suzein فعل
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  Sunousia اإنها القرتان والت�صال. اإذ غالبا ما يفيد لفظ «

غريقي العمومي معنى الت�صال اجلن�صي  يف التعبري الإ

Conjonction sexuelle. لكنه هنا ليفيد اأبدا ذات املعنى ، ول 

التاأويل،  يف  بعيدا  الذهاب  ينبغي  كان  ما  اإذا  اأعتقد 

فتقول بان هنالك نـوعا من العالقة �صبيهة بالت�صال 

اجلن�صي مابني الذي يتعاطـى الفل�صفة والفل�صفة:

 Platon , lettre II, 314 b.c  in oeuvres complètes, tome XIII – I , (1)
 lettres, Paris, éd. les belles lettres, 1977, Trad. J.Souilhé, P10v11

التجربة  غمار  على خو�س  املجرب  هذا  اأن  �صح  الأ بل 

 Vivre avec »الفل�صفية ينبغي عليه اأن  » يعي�س ب�صحبتها

اأي�صا.   avec là اأن ي�صكن معها، ويف ح�صنها  اإن عليه   «

حاولوا ا�صتح�صار كل املعاين املمكنة للفظ cohabiter .اإن 

كون كل من يتفل�صف جمرب على ال�صكن مع الفل�صفة هو 

ما �صيعترب مبثابة املمار�صة/التطبيق الفعلي للفل�صفة 

 cohabitation امل�صاكنة Sunousia كما حلقيقتها. تعني لفظة

مثلما تعني لفظة Suzein العي�س مع » Vivre avec «. ويت�صاءل 

اأفالطون، عما �صيحدث جراء هذا الـ  Sunousia  كما جراء 

داخل  �صواء  الأ تتوهج  فقط  ذلك  بف�صل  ؟   Suzein هذا 

�صواء داخل النف�س  النف�س، بف�صل ذلك فقط ت�صتنري الأ

كاأ�صواء ، اأي متاما مثلما ي�صتعل فتيل امل�صباح عندما 

مثلما  الفل�صفة  من  بالقرب  نكون  .اأن  النار  من  نقربه 

ي�صتعل  حتى  النار،  من  بالقرب  نكون  عندما  يحدث 

امل�صباح داخل النف�س، اأو حتى ي�صتعل امل�صباح على 

بالذات  الطريقة  وبهذه  فهنا  النف�س،  ت�صتعل  ما  نحو 

للم�صباح  لمنا�س  حقيقتها.  فعليا  الفل�صفة  �صتلقى 

اإقاتة ذاته  اإذن، ومنذ اللحظة التي �صي�صتعل فيها من 

والتزود بوقوده هو ذاته. مما يعني اأن الفل�صفة ما اأن 

ت�صتعل داخل النف�س حتى تكون جمربة على اأن تقتات 

وعلى  ذاتها،  الطريقة  لبهذه  اإنه  ذاتها.  النف�س  بف�صل 

�صواء التي  نهج هذا الت�صاكن cohabitation وعلى مقا�س الأ

ميكن  فقط  ذاتها،  النف�س  من  وتتغذى  وتنري  تتوهج 

متاما  خمالف  مر  فالأ ترون  وكما  حتيى.  اأن  للفل�صفة 

ملا يحدث اأثناء املاتيماتا. يف املاتيماتا لي�س ثمة من 

وجود لـ  Sunousia ، مثلما Suzein لي�س �رشوريا. املطلوب 

هنا اإمنا هو �صيغنة الـ mathèmes ، اأي م�صامني املعرفة. 

املعرفية(  )املحتويات   mathèmes الـ  هذه  تلقني  ينبغي 

وحفظها يف الذاكرة )...(. اأما وحالتنا هاته فبالعك�س، 

اإذ لي�س ثمة من �صيغ formule لكن نوعا من التعاي�س. لي�س 

ثمة من عملية تعلم العبارة من لدن احد، بل ا�صتعال 

مفاجئ ومباغث لل�صوء الداخلي للنف�س. كما لي�س ثمة 

اأبدا تدوين لعبارة ناجزة داخل النف�س ول حتى نزولها 

فيها، بل اإمداد دائم للفل�صفة بالوقود الكامن يف النف�س 

. لحظوا اأنه يف هذا ال�صياق، لميكننا اعتبار الفل�صفة 

هي ما قد ّيتعلم عرب �صيء ما ، كمادة مكتوبة. مادة 

مكتوبة ت�صوغ املعرفة على �صكل ماتيماتا بال�صبط. 

ما،  لتلميذ  ما،  معلم  لدن  من  تلقى  �صوف  ماتيماتا 

لي�س له اإل اأن يحفظها عن ظهر قلب. وعلى كل حال، 

حول  كتاب  اأي  بكتابة  اأبدا،  يقبل  مل  اإن  فاأفالطون 

كان،  اأي  من  اأكرث  لذلك  املوؤهل  كونه  رغم  الفل�صفة 

ن الفل�صفة ل ميكنها اأن تلقن على �صكل  فذلك لي�س اإل لأ

املاتيماتا.

اأي  اإذا كان ذلك ممكنا،  اأنه   ، اأفالطون  اأكيد، ي�صيف    

�صكل  الفل�صفة على  بالفعل من املمكن كتابة  اإذا كان 

ف�صيكون  كذلك،  هي  حيث  من  تلقن   mathèmes عبارات 

ذلك اأف�صل ما يف الوجود . فلو كان بو�صعنا على حد 

لكل   tên phusin الطبيعة  ن�صيء(*)  اأن  اأفالطون  تاأكيد 

النا�س، لكان ذلك اأمرا جيدا،

(*) اأن نبدد كل الظلمات املنت�رشة يف الطبيعة فتت�صح 

مور. كل الأ

. �صيكون  اأو خطريا  اإما تافها  الواقع �صيكون  لكنه يف 

ولئك الذين هم جراء جهلهم الفعلي  خطريا بالن�صبة لأ

حقيقة  غري  اأخرى  حقيقة  من  لها  لي�س  الفل�صفة  باأن 

مبا  دراية  على  اأنهم  يعتقدون  اخلا�صة،  تطبيقاتها 

والغرور  التفاخر  اإىل  بذلك  فينتهون  الفل�صفة،  تكونه 

خرين ، اأق�صد اأولئك  خرين. اأما بالن�صبة لالآ واحتقار الآ

يف  تكمن  الفل�صفية  احلقيقة  اأن  فعليا  يدركون  الذين 

متريناتها  يف  اأو  عليها  التمرن  يف  كما  التطبيق  هذا 

خالل  من  والتلقني  الكتابة  عرب  فالتعليم   ، حرى  بالأ

الكتابة �صيكون اإجمال بال جدوى.

احلقيقة  تكونه  ما  فعال  يعرفون  الذين  اأولئك  اأن  بيد 

الفل�صفية ويعملون بهذه احلقيقة الفل�صفية ، فلي�صوا يف 

حاجة اإىل نظري هذا التكوين/التلقني املك�صوف ، على 

�صكل املاتيماتا، يكفيهم نوع من الـ  endeixis ، يكفيهم 

�صارة. نوع من التلميح/الإ

املرجع :   

Magazine littéraire n° 435, octobre 2004
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الروائي  والنَّ�س  الفرتا�صي  احلكائي  املوروث  بني  ما 

حتويل  الغفلي  مرمي  ماراتية  الإ الكاتبة  حتاول  املتخيَّل، 

ُتكتب  اأن  قبل  الواحات  رمال  على  ف�صولها  كتبت  »ق�صة 

على الورق.. ق�صة خيالية ب�صخو�صها ولكنها واقع احلياة 

ر�س« )1(، حتويلها اإىل ن�س روائي  بناء هذه الأ اليومية لأ

دبي بامتياز اأ�صلوبي مثمر.  ميتلك �رشوط هذا اجلن�س الأ

على ال�صعيد امل�صموين، تكت�صب هذه الرواية طابع التعبري 

ال�صحراوية  ماراتي يف �رشائحه  الإ الهوياتي عن املجتمع 

فياء  مان واملاء والكالأ والأ املتحركة مو�صميًا بحثًا عن الأ

غذية اجلافة واخل�رشاء. وهي  الوارفة وال�صم�س الدافئة والأ

املعطيات  من  الكثري  ُيفرز  جمتمعيًا  حراكًا  تكرِّ�س  �رشائح 

ل اإىل  الوجودية واحلياتية والثقافية التي من �صاأنها التحوُّ

اأقدمت عليه مرمي  بداعي، وهذا ما  الإ مادة ممكنة للتمثيل 

الغفلي يف ن�صها الروائي »طوي بخيتة« )2(. 

للمراأة ح�صورها الالفت يف هذه الرواية، بل اإن ال�صخ�صية 

الرئي�صة فيها هي �صخ�صية فتاة ا�صمها »بخيتة«، اإىل جانب 

اأم بخيتة، و«�صما/  ة عدَّة مثل: »عوي�س/  ن�صويَّ �صخ�صيات 

و«اأم  و«طريفة«،  و«�صهيلة«،  و«اليازية«،  بخيتة،  اأخت 

و«اآمنة«،  و«راية«،  و«�صالمة«،  حارب«،  و«اأم  خلفان«، 

و«احلاجة فاطمة«، و«خ�صيبة بنت �صالح«، و«اأم نا�رش«. 

تفعيله  اإىل  الغفلي  مرمي  �صعت  متكامل  ن�صوي  جمتمع  اإنه 

الدرامية  حداث  الأ اأهم  كانت  بل  الرواية،  اأحداث  كل  يف 

الرواية تدار من قبل ن�صوة فاعالت يف  املف�صلية يف هذه 

احلدث ومنتجات له، خ�صو�صًا بطلة الرواية »بخيتة/حمور 

اأي�صًا، وطريفة/ حمور  اخلري«، واأختها �صما/ حمور اخلري 

ال�رش اأو البطلة امل�صادة Antihero  يف اأحداث الرواية.

Block characterizav الكامل  الت�صخي�س  اإىل  الغفلي  ململ تلجاأ مرمي 

لنا  تر�صم  مل  فهي  الرواية،  يف  البطلة  �صخ�صية  ملظاهر   tion

مالمح »بخيتة« ال�صكلية اإل من خالل و�صف بع�س الن�صوة 

لها؛ فمثاًل جاء ذلك على ل�صان �صما اأخت »بخيتة« التي قالت 

ال�صوداوين  العينني  بتلك  بخيتة  بخوت/  هي  »جميلة  مرة: 

والبت�صامة  باأنفة،  املرفوع  ال�صغري  نف  والأ الوا�صعتني، 

طلَّة  ذات  اأنها  اإل  ع�رش  ال�صبعة  اأعوامها  ورغم  ال�صاحرة، 

�صفات  عوي�س  والدتها  عن  وورثت  قوية،  كانت  خجولة، 

ل« )3(، وجاء الو�صف مرة ثانية  الهدوء واحللم وقوة التحمُّ

على ل�صان »خبي�صة«، املراأة العجوز التي داوت »بخيتة« من 

جراح خنجر والدها الذي غر�صه يف ج�صدها غ�صاًل للعار على 

العاطي؛  اهلل  �صبحان  »يا  الظن!، حيث قالت خبي�صة:  د  جمرَّ

اإنها بدوية، جمالها بدوي  بالتاأكيد  اإنها فعاًل فتاة جميلة. 

�صفاك  الرائع،  والوجه  اجلميلة  الناع�صة  العيون  هذه  اأ�صيل، 

اهلل اأيتها ال�صغرية اجلميلة« )4(.

م�صبح  اأ�رشة  ومنها  ال�صحراء،  تقطن  �رش  الأ بع�س  هناك 

وهناك  احلامل.  املراأة  »اليازية«،  وزوجته  ظاعن  بن 

هذه  تقرِّر  �صما.  اأختها  وهناك  م�صبح،  ة  عمَّ ابنة  »بخيتة« 

ال�صيف  مو�صم  يف  الرحيل  اأخرى،  اأ�رش  جانب  اإىل  �رشة،  الأ

املاء  برودة ووفرة يف  اأكرث  اإىل مناطق  املقي�س  اأو  احلار 

والزرع وال�رشع. وما اأن تولد اليازية طفاًل اأ�صماه والده بـ 

»عبيد«، حتى متوت لتو�صي »اليازية« �صديقتها وقريبتها 

�رشقًا  ترحل  �رشة  الأ لكن  الوليد،  بالطفل  العناية  »بخيتة« 

حداث ويكون للمراأة  مبعية كل اأُ�رش الفريج، وهناك تتوالد الأ

�صاأن و�صوؤون يف هكذا حتوَّل جغرايف يك�صف عن الكثري من 

املعطيات النف�صية وال�صلوكية والدرامية.

كان هذا املوقف التمثيلي Represented الذي �صعت مرمي الغفلي 

�صخ�صية  ب�صدد  اأننا  على  د  يوؤكِّ »بخيتة«  للفتاة  خلقه  اإىل 

ة حت�صا بثقة امراأة كـ »اليازية«، زوجة م�صبح، حتى  ن�صويَّ

مالقاة  اإىل  �صائرة  وهي  »عبيد«  ر�صيعها  على  اأّمنتها  اأنها 

كرم، لكن مرمي الغفلي مل تك�صف املزيد عن جوانب  ربها الأ

حتميلها  حلظة  »بخيتة«  لـ  اليازية  قول  �صوى  الثقة  هذه 

م�صوؤولية تربية الطفل: »هذا ولدي اأمانة عندك.. اأنا ل اأعلم ما 

بي، يراودين اإح�صا�س منذ فرتة باأين راحلة، ول اأحد ي�صتطيع 

العناية بهذا الوليد �صواك اأنِت يا اأعزَّ النا�س )5(.

ال�صفات  بع�س  �صنجد  حداث،  الأ �رشدية  مع  من�صي  كلما 

خرى ل�صخ�صية »بخيتة«، فهذه الفتاة ظلت وفيَّة لوعدها  الأ

�صفة  بالوعد  والوفاء  ب�صاعة،  �صاعة  باملولود  بالهتمام 

اأي�صًا  »بخيتة«  لكننا جند  البادية.  ن�صاء  خالق  لأ جوهرية 

حتب الختالء مع النف�س، بل حتب الوحدة، وكان �صلوكها 

خالل اأحداث الرواية ي�صي بذلك، وهو ما اأكدته اأختها �صما 

الوحدة،  بخيتة  حتب  »ملاذا  قائلة:  تت�صاءل  كانت  التي 
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ل  وتتوارى بعيداً، ول يراها اأحد، ملاذا؟« )6(. وهذا الت�صاوؤ

وغريه يتكرر مرة اأخرى؛ تقول �صما: »كالعادة، بخيتة غري 

 ،)7( ترى؟«  يا  املرة  هذه  ذهبت  اأين  ت�صاءلت  موجودة، 

واأعادت هذا املو�صوع مرة اأخرى »بخيتة دائمة ال�رشحان 

والتفكري والختالء بنف�صها، حتمل مغزلها وجتل�س وحيدة« 

اختفاء  ظاهرة  عن  مرة  تت�صاءل  كانت  طريفة  اإن  بل   ،)8(

عوي�س  بخيتة  اأم  »طريفة«  �صاألت  فقد  املتكرِّر؛  »بخيتة« 

نكاد  ول  معنا،  جتل�س  ل  ابنتك  عوي�س  يا  هذا  »ما  قائلة: 

نراها دائمًا منزوية بعيداً..؟« )9(.

هناك �صفة اأخرى تك�صفها مرمي الغفلي يف �صخ�صية بطلتها 

�صل؛  الأ البالد  اأو  بالوطن  التعلُّق  �صفة  هي  تلك  »بخيتة« 

ففي م�صاء حامل من م�صاءات املنطقة ال�رشقية التي ارحتلت 

برفقة  جتل�س  »بخيتة«  كانت  امل�صافرة،  �رش  الأ هذه  اإليها 

الغربية،  باملنطقة  �صحرائها  اإىل  ال�صوق  فحداها  �صما، 

قالت بخيتة: »�صم�س بالدي ذهب، ورغم ق�صوته فقد ا�صتقُت 

للديار وللمكان.

جّتال  »املرّبا  معلِّقة:  نحوها  عوي�س  والدتها  التفتت 

بخيتة«. 

ن�صان. ـ نعم والدتي، الوطن غال على الإ

ـ هيه يا مايه، املحل هو �صبب هذه الغربة.

ـ اإن �صاء اهلل ينتهي القي�س، ونعود للرمل. اإن �صاء اهلل هذه 

ال�صنة تكون �صنة خري ورحمة ويطيح املطر« )10(. 

حداث معتادة، لكن مرمي الغفلي  حتى هنا، تبدو �رشدية الأ

ن�س  من  واخلم�صني  الثامنة  ال�صفحة  من  ابتداء  ت�صعنا، 

الرواية، يف اأجواء درامية جديدة عن بطلتها »بخيتة« ابنة 

�صما تبحث  ال�صبعة ع�رش ربيعًا ونيف، وذلك عندما راحت 

اأن اأختها كانت م�صتلقية على  عن »بخيتة« يومًا لتكت�صف 

الطفل عبيد، بل وتر�صعه من ثديها، فكان  ر�س تداعب  الأ

امل�صهد عاديًا لكنه ا�صتفز �صما، فاأختها غري متزوجة، وكيف 

لها اأن تر�صع طفاًل، وهو عمل الن�صوة املتزوجات؟.

على رغم ا�صتغراب �صما، مل ت�صاعف مرمي الغفلي هذا احلدث 

»بخيتة«  كانت  فقد  غريه؛  �صاعفت  اإمنا  عاديًا،  كان  نه  لأ

خرقًا  �صما  عدَّته  ما  جوانبه،  اأحد  يف  ممزقًا  ثوبًا  ترتدي 

اأخالقيًا، وهو امل�صهد الذي ا�صتعابته طريفة على »بخيتة«. 

لـ  م�صبح  ع�صق  بوادر  ظهرت  اللحظات،  تلك  ويف  ولكن، 

يف  ل  التحوُّ نقطة  اأو   Crisis زمة  الأ مثَّل  ما  وهذا  »بخيتة«، 

فيه  كانت  الذي  الوقت  ففي  برمته؛  احلبكة  �رشد  م�صار 

»بخيتة« و�صما عائدتني من رحلة ق�صرية اإىل اأحد الب�صاتني 

لتني ببع�س من الثمار، ظهر م�صبح  فـ »نظر  باجلوار وحممَّ

الثمار  من  كبرية  �رشَّة  حتمل  بخيتة  كانت  م�صِفقًا.  اإليها 

ت�صبَّب  بخيتة،  على  وعيناه  عنها  اأنزلها  كتفها،  على 

العرق من وجه بخيتة خجاًل عندما تالقت عيناهما معًا، 

بها،  حلَق  امل�صي،  يف  وا�صتمرت  بعيداً  بب�رشها  فاأ�صاحت 

تناول عبيد من يدها، ازدادت خجاًل لدرجة اأخجلت م�صبح 

لها بطرف عينيه. و�صط  الذي �صم عبيد اإىل �صدره وهو يتاأمَّ

حتت  ال�صفاه  و�صكون  اخلجل  بحمرة  املغلف  ال�صمت  هذا 

�صنان، ت�صد بخيتة على نف�صها لتتما�صك اأمامه، �صعر  حدِّ الأ

ب�صدره يعلو وينخف�س واأنحب�صت الكلمات يف فمه« )11(. 

وعندما و�صلوا اإىل ديارهم كانت طريفة تراقب احلدث، بل 

ماألوف،  غري  �صيء  فثمة  ببخيتة؛  م�صبح  اإح�صا�س  تراقب 

والدة  عوي�س  بوجه  طريفة  زجمرة  اإىل  انتهى  امل�صهد  لكن 

بخيتة، وقالت لها حمذرة: »اأنا حذرتك عوي�س.. �صوف اأخرب 

اأخي �صلطان عن كل ما يجري« )12(.

يف  »بخيتة«  لـ  التحذير  كالت  بل  بذلك،  طريفة  تكتف  مل 

اإىل خيمة عوي�س/  ذهبت  عندما  اأي�صًاً  التايل  اليوم  �صباح 

ل  م�صبح  ياأتي  »عندما  قا�صيًا:  كالمًا  وقالت  »بخيتة«،  اأم 

تخرجني له، هذا البيت نظيف ال�صمعة، نحن ل نرغب اأن تتكلَّم 

تعلِّمك  ومل  تاأديبك،  ت�صتطيع  ل  اأمك  كانت  اأذا  النا�س،  عّنا 

دب، اأنا من �صوف يقوم بتاأديبك ل تن�صي ذلك« )13(.  الأ

مر بطريفة حتى و�صت بـ »بخيتة« لدى والدها  ر الأ لقد تطوَّ

�صلطان باأن ابنته مار�صت فعاًل �صائنًا مع م�صبح ليقرِّر هذا 

م�صهد  يف  املقي�س  قبل  موطنه  اإىل  والعودة  الرحيل  ب  الأ

يف  منه،  وكان  تثويره  اإىل  الغفلي  مرمي  �صعت  تراجيدي 

مر، طعن �صلطان ابنته »بخيتة« بخنجر، ورميها يف  نهاية الأ

طوي/بئر ياب�س ومهجور �صي�صمى لحقًا بـ »طوي بخيتة«، 

ما اأثار، من بني ما اأثار، الفزع لدى �صما التي راقبت عملية 

مر  ختها »بخيتة« يف جنح الظالم الدام�س، الأ قتل والدها لأ

عة.  املروِّ ال�صدمة  تلك  جّراء  باخلر�س  ت�صاب  جعلها  الذي 

ن من فعل  اأما والدتها عوي�س فلم تتمكَّ

�صيء، ما يعني اأن املراأة جمرَّد هام�س 

البدوية  املجتمعات  يف  له  قيمة  ل 

الرجل على فعل �صيء  اإقدام  يف حال 

حتى  اإن�صانة  حياة  اإنهاء  �صاأنه  من 

»بخيتة«  ماتت  فهل  ابنته.  كانت  لو 

بطعنة خنجر والدها؟.

حل  بداية  ذلك  وكان  بخيتة،  متت  مل 

خيوط العقدة اأو بداية النفراج واحلل 

من  فهناك   Falling action اأو   Denouement

اأنقذها، وذلك هو »علي« اأحد جامعي 

الع�صل باملنطقة القريبة من البئر الذي 

علي  اأخرجها  الذي  بخيتة  به  ُرميت 

منه، ونقلها اإىل اأحد الن�صوة »خ�صيبة« 
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لتداوي جراحها، وبعدها ت�صتفيق »بخيتة« لتبقى نحو عام 

بطلقة  �صلطان  ميوت  وبينما  خ�صيبة.  �صيافة  يف  ونيف 

وتاأتي  يام،  والأ حداث  الأ تدور  دياره،  يف  الليل  ل�صو�س 

العالج  لغر�س  اإىل خ�صيبة  �صما  باأختها  وم�صبح  والدتها 

ن يداوي مر�س �صما، وهناك يتم  بعد رحلة م�صنية بحثا عمَّ

يف  امل�صتور  واكت�صاف  بها،  واللقاء  »بخيتة«،  على  العثور 

حكايتها، فتعود هذه الفتاة املظلومة ب�صبب و�صاية طريفة 

ج  اإىل موطنها، وتتزوَّ وجناية والدها �صلطان عليها، تعود 

من م�صبح بن ظاعن، وتتبنى تربية عبيد، اأما طريفة فتقعد 

ا  عمَّ »بخيتة«  من  لتعتذر  ومر�صًا  �صقمًا  الفرا�س  طريحة 

اقرتفته من ظلم وبهتان واأذى بحقها.

ماراتية،  الإ للمراأة  بداعي  الإ الن�صوي  التمثيل  �صعيد  على 

»بخيتة«  الفتاة  �صخ�صية  خالل  من  الغفلي  مرمي  قدَّمت 

ماراتية البدوية اأو ال�صحراوية على عك�س  اأمنوذجًا للمراأة الإ

ما قدمته �صارة اجلروان يف �صخ�صية »ح�صة« غري البدوية 

بنت  علياء  الدكتورة  �صخ�صية  غاب�س يف  اأو �صاحلة   )14(

املدينة احلديثة )15( اأو اأ�صماء الزرعوين يف �صخ�صية بدرية 

بنت الفريج )16(. 

رمبا كانت �صخ�صية »زينة« يف رواية علي اأبو الري�س »زينة 

قرب اإىل متثيل مرمي الغفلي لـ »بخيتة« رغم  امللكة« هي الأ

بون  ثمة  ذلك  مع  ال�صخ�صيتني،  بني  اجلوهرية  الفوارق 

جبال  غري  املوح�صة  »بخيتة«  وبادية  ف�صحراء  �صا�صع؛ 

ومقابر املعريي�س. ولعل »طوي بخيتة« هو النَّ�س املتفرِّد 

ن يف متثيل حياة البادية عامة ومنها حياة بخيتة  حتى الآ

د ل يكمن يف تو�صيفات قليلة للحياة  فيها، لكن جوهر التفرُّ

ال�صحراوية قدَّمتها لنا مرمي الغفلي يف بداية الرواية بقدر 

عنها  ت  عربَّ التي  فكار  والأ ى  والروؤ القيم  يف  يكمن  ما 

�صخ�صيات الرواية، �صواء كانت �صخ�صيات مركزية اأو ثانوية 

واملعتقدات  فكار  والأ ى  والروؤ القيم  تلك  هام�صية،  حتى  اأو 

التي تثوي يف طبيعة ال�صخ�صية البدوية اأو ال�صحراوية على 

ل يف حلِّها وترحالها. نحو موؤ�صَّ

املتخيِّل  البدوي  املجتمع  اإغالق  اإىل  الغفلي  مرمي  عمدت 

اأو  البدوي  ن�صان  فالإ جغرافيًا؛  يرجل  وهو  حتى  نف�صه  على 

ومعتقداته  قيمه  من  البديلة  اجلغرافيا  تغري  مل  ال�صحراوي 

�صحرائه  اإىل  عودته  من  يقني  على  واأنه  خ�صو�صًا  �صيئًا، 

يام ولي�س هجرة نهائية عن البادية  وباديته بعد حوٍل من الأ

اإىل املدينة اأو اإىل مناطق ال�صاحل. وهذا املنحى جنده ينطبق 

على كل ال�صخ�صيات الن�صوية التي ظهرت يف روايتها هذه، 

وبع�س  »عوي�س«،  ووالدتهما  و«�صما«  »بخيتة«  خ�صو�صًا 

�صخ�صية  متثيل  اإىل  �صعت  مرمي  لكنه  خريات،  الأ الن�صوة 

كرث متاهيًا مع قيم  »بخيتة« بو�صفها ال�صخ�صية الن�صوية الأ

�صيلة واخلرية والنبيلة. كانت »بخيتة«  البداوة وال�صحراء الأ

�صيئًا من  الغفلي منحتها  نبيلة يف وفائها، لكن مرمي  فتاة 

والوعد  الوفاء  تكري�س  اإىل  ت�صعى  التي  احلاملة  الرومان�صية 

ل�صديقتها  وفيَّة  »بخيتة«  كانت  نبيل.  اأخالقي  نحو  على 

لو  كما  تربيه  وظلت  الوليد  الطفل  احت�صنت  عندما  اليازية 

كان ابنها لي�س ل�صيء �صوى الوفاء بالعهد الذي قطعته على 

ر  تفكِّ »بخيتة«  تكن  ومل  موتها.  حلظة  اليازية  اأمام  نف�صها 

حلظة  اأية  يف  التفكري  حتى  ول  م�صبح،  من  بالزواج  يومًا 

خالقي  حب معه، لكن مرمي الغفلي لعبت على مبداأ الرتاكم الأ

لتبثه يف روح �صخ�صية البطلة »بخيتة« للو�صول اإىل اللحظة 

التي وجد م�صبح نف�صه فيها باإزاء فتاة هي البديل النادر عن 

زوجته اليازية التي رحلت.

من جهة اأخرى، مل تغفل مرمي جملة من خماطر العي�س التي 

اأو ال�صحراوية، وهي خماطر متليها  حتيط باملراأة البدوية 

طبيعة القيم يف ذلك املجتمع؛ فال غبار على اأن املراأة يف 

بناء  ويف  العمل  يف  الرجل  �رشيك  هي  البادية  جمتمعات 

كرث ت�رشراً من �رشامة قيم  احلياة، لكنها اأي�صًا الطرف الأ

النظرة  خ�صو�صًا  املراأة،  اإىل  نظرتها  يف  املجتمعات  تلك 

الذكورية القا�صية يف اأحيان كثرية والتي توؤدي يف اأحيان 

د  كثرية اإىل ن�صف وجود املراأة من احلياة جذريًا على جمرَّ

د و�صى به وا�س كما هو حال »بخيتة«  ظن اأو نباأ غري موؤكَّ

والد »بخيتة«  �صلطان،  التي و�صت بها عمتها طريفة فراح 

د الظن ل غري. واأخو طريفة، ليقتل ابنته على جمرَّ

اإن متثيل مرمي الغفلي ل�صخ�صية »بخيتة«، ك�صف الكثري عن 

تلك  البدوية  هويتها  يف  ماراتية  الإ املراأة  حياة  تفا�صيل 

التي تعي�س يف ال�صحراء املوح�صة وترحل اإىل اأمكنة بديلة 

اأكرث خ�رشة واأمان �صمن رحالت جماعية جتود فيها املراأة 

دامة حياة اجلماعة بكل اأفرادها. بالعطاء الوافر لإ
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حد الكّتاب عن  قد تف�صل اأعواٌم عّدة �صدوَر كتاٍب ما لأ

بينهما  لفتًا  ت�صابهًا  لكّن  اآخر،  لكاتب  غريه  �صدوِر 

ت به. 
ّ
الذاكرة، فت�صتح�رش ما �صبق ومر اأْن ينّبه  لبّد 

واحلاُل يف املقاِم هذا، اأّن الفا�صل بني �صدور كتابني 

هو عاٌم واحد فقط، اإّل اأّنهما يحمالن من الت�صابه ما 

لعلها  جيداً  اأوراقها  ِلُتَقّلَب  �صها 
ّ
ويحر الذاكرة،  ينّبه 

ت�صيب حقيقًة ما.

)اإبراهيم  امل�رشي  للكاتب  �صدر  و�صبعة  األفني  عام 

وهو  )الزهروردّية(،  عنوان  حمل  كتاٌب  امل�رشي( 

الن�ّس  ف�صيلة  اإىل  ينتمي  واحٍد  ن�ّس  عن  عبارة 

املفتوح الذي غالبًا ما يتلّب�س حالًة �صعرّية، فت�رّشع 

على  مكتوبة  الت�صمية  بهذه  واإذا  »�صعر«،  ت�صمية  له 

اأو جمموعة  الواحد،  الن�ّس  غالف الكتاب الذي ي�صّم 

األفني وثمانية  الن�صو�س. وباملقابل، فقد �صدر عام 

بعنوان  كتاب  القا�صمي(  )زهران  العماين  للكاتب 

ن�سٍّ  من  )الزهروردية(،  حمله  ما  يحمل  )الهيوىل(، 

كافيًا  لي�س  هذا  وبالطبع،  بال�صعر،  متلّب�ٍس  مفتوح 

لقاء تهمِة ال�صبه مع �صابقه، لكّن ال�صبه الذي تّدعيه  لإ

عّدة،  نقٍط  يف  كامٌن  ثباته  لإ وجتتهد  ال�صطور  هذه 

كلٌّ  اأبدع  حّتى  الكاتبني  تلّب�صت  التي  احلالة  منها 

دة، مع عدم 
ّ
املتفر اأو ق�صيدته  ه اخلا�ّس،  منهما ن�صّ

خر من حيث  الآ الواحد منهما عن  اإغفال متايز عامل 

ّن جّواً عاّمًا ي�صرتكان فيه،  اجلو اخلا�س، ل العام، لأ

ُيْلَم�س  ت�صابهًا  فاإّن  ثانية،  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 

بقّوة بني خ�صائ�س كثرية اأ�صفاها كلٌّ من امل�رشي 

والقا�صمي على الزهروردية والهيوىل، �صياأتي ذكرها 

تباعًا.

اخل�صائ�س  تلك  بع�س  لذكر  ق 
ّ
التطر يتّم  اأْن  وقبل 

ال�صمات  بع�س  اإىل  �صارة  الإ من  لبّد  امل�صرتكة، 

ان، من ذلك ظاهرة  �صلوبية التي ا�صرتك بها الن�صّ الأ

بقّوة،  الظاهرة  هذه  فيهما  ُتلَحظ  حيث  اللتفات، 

فمن غائب اإىل حا�رش، ومن متكّلم اإىل خماَطب، ول 

فعال عن هذا، اإذ يراوح الكاتبان بني  يختلف حال الأ

زمنة، فمن ما�ٍس اإىل م�صارع، ومنه اإىل اأمر. الأ

ان باأ�صاليب عّدة منها اأْن يخاطب كلٌّ  لقد ا�صرتك الن�صّ

)اأنِت(،  بال�صمري  وهيولته  زهروردّيته  الكاتبني  من 

يقول امل�رشي: 

اأنِت الزهروردية\ ويا اأنِت...

ويقول القا�صمي:

...اأنِت  احلبيبة\  ل�صِت  الروح\  �صقيقَة  ل�صِت  اأنِت\ 

الهيوىل.

الكاتبني،  من  كّل  لغة  يف  بو�صوح  ُيلَم�س  ومما 

بحيث  ني،  الن�صّ اأجواء  �صبغت  التي  ال�رشيالية  هو 

ال�رشيالية بالرفع من �صوية الخرتاق يف  ُت�صهم تلك 

النزياح  باأ�صاليب  ي�صخبان  وبجعلهما  لغتيهما، 

وا�صتعارة القرينة ملا ل ينتمي اإىل حقلها، واملزاوجة 

بني مفردات ل �صلة منطقّية تربط بينها، من ذلك ما 

جاء يف الزهروردية:

ُر  اأنا َذَكُر الربِق الذي ل اأنثى له من ف�صيلته\ واأنا فاأ

اأحرا�ٍس يحتاج اإىل نظارة طبّية

وكذلك: 

دراُك اأقّل من اليقظة، والليل اأق�رش من غابة ت�صاأل  الإ

من  والالمرئي  نبياء..  الأ يرتاده  مقهى  يف  عنِك 

وجودك طالت اأظافره حتى اأنني اأ�صعر بها يف قلبي.. 

 اأعطيته عنوانك.
ٌ
 قمر

ّ
وكلما مر

اأما من اأمثلة ح�صور ال�رشيالية يف الهيوىل:

كّل �صباح...\ ت�صحب الهيوىل ال�صم�س\ من قرنيها\ 

لت�صحق الزهرَة الغافية.

ومنه اأي�صًا:

حتى  نارية\  بدراجة  النطالق  هي  الهيوىل\ 

ال�صطدام\ بغابة عطر.

التي  اإىل اخل�صائ�س امل�صرتكة  ويف عودٍة لبّد منها 

الكاتبني  اإّن كال  القول  يتّم  اأْن  مّت ذكرها بدايًة، لبّد 

يلعب اللعبة نف�صها، بحيث يوهمان القارئ بت�صليمه 

طرف اخليط الذي �صيو�صله اإىل معرفة َمْن تكون كّل 

و�صفهما  يف  فيذهبان  والهيوىل،  الزهروردية،  من 
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ناديـــن باخــــ�ش

كاتبة من �صورية      

»زهروردّية« امل�سري و»هيوىل« القا�سمي

تنا�س اأم احتذاء؟



بداأ  اأّنه  ويظّن  الو�صف،  بذلك  القارئ  ُياأَخذ  حتى 

يكت�صف ال�صيء الذي يتّم احلديث عنه، واإذا به ُي�صعق 

فجاأة بتحّول وجهة احلديث اإىل طريق اآخر، وهكذا ل 

يكّف كلٌّ من امل�رشي، والقا�صمي عن توجيه �صعقات 

على  ني  الن�صّ قراءة  ُينجز  الذي  للقارئ،  متالحقة 

ل  للمتابعة،  والت�صّوق  الجنذاب  من  نف�صها  الوترية 

يخلوان من املتعة، �صّيما بعد كّل �صعقة تعرتيه.

وعلى هذا، فاإّن انتقال الكاتبني من اإ�صباغ �صفة اإىل 

اإ�صباغ �صفة اأخرى اأّدى اإىل تعّدد ال�صفات. والطريف 

اأّن الزهروردية تلتقي مع الهيوىل يف معظم �صفاتها 

وخ�صائ�صها، واإْن اختلفت اللغة املعرّبة عن ذلك يف 

كلٍّ منهما.

كان  كثرية،  بينهما  امل�صرتكة  ال�صفات  كانت  ومّلا 

من ال�رشوري انتقاء بع�صها وعر�صه هنا، من ذلك: 

الزهروردية املراأة، والهيوىل املراأة: 

الزهروردية امراأة\ ل ريَب يف هذا

الهيوىل\ تلك املراأة التي نلقاها �صدفًة\ يف ال�صهيق

والهيوىل  الزهروردية  على  الكاتبان  اأ�صفي  لقد 

طالق والعدم  �صفات كثرية ا�صرتكتا بها، من ذلك الإ

والتحكم  �رشار و�صنع اخلوارق  الأ واإدراك  واللتبا�س 

متتد  ذلك  واأمثلة  وامل�صتقبل،  واحلا�رش  باملا�صي 

على طول الن�صني، مثال ذلك ما جاء يف الزهروردية 

امللتب�صة التي متّثل ال�صيء ونقي�صه:

 اأم اأنثى\ ال�صم�ُس اأم املظّلة\ هل 
ٌ
هل الزهروردية ذكر

ميان؟\ وماذا لو كانت كّل هذا. هي الكفر اأم الإ

يف  نف�صه  اللتبا�س  على  القارئ  يعرث  وباملقابل، 

طبيعتها،  يف  ال�صك  اإىل  يدفع  الذي  الهيوىل،  هوية 

وتناق�صها امل�صتمر، ويرتك الحتمالت مفتوحة يف 

�صاأن َمْن تكون:

مل  التي  ق�صيدته  اإنها  الهيوىل\  عن  �صاعر  يقول  قد 

اإّنها وردة\ �صوف يد�صها يف  يكتْبها\ ويقول عا�صق 

حلم حبيبته\ قد يحكم القا�صي على مّتهم\ بال�صجن 

معلقًا على حافة الهيوىل\ لكنها تبقى �صامتة\ على 

كر�صي خ�صبي يف حديقة\ ناق�صة ا�صمها على م�صنده.

ومثلما يقّدم القا�صمي الهيوىل على اأنها نهاية مطاف 

وىل،  ن�صان، كذلك يقّدمها على اأنها مادة احلياة الأ الإ

يقول: 

ر�صفة\ فت�صتقبلهم  يحّط امل�صافرون حقائبهم على الأ

بانتهاء  اأخرياً\  لينعموا  يديها\  على  الهيوىل 

حيواتهم.

ويقول:

وىل  ل نعرف �صيئًا عن الهيوىل\ اإل كونها\ املاّدة الأ

خللق الكون.

ومما ُيلفت يف اخل�صائ�س امل�صرتكة بني الزهروردية 

البحر،  مع  وطيدة  بعالقة  ارتباطهما  والهيوىل، 

فامل�رشي يقول عن الزهروردية:

البحُر مزاجها املندلع �صاًل اأزرق على حجرها

اأما القا�صمي فيخرب:

�صواطئ\  عن  بحثًا  تبحر  حيث  املاء\  حيث  هناك 

هناك...\ تنتظرك الهيوىل

فالزهروردية  باملو�صيقى،  منهما  كلٍّ  عالقة  وكذلك 

اإحدى  يف  الهيوىل  اأما  املو�صيقى«،  هو  »عملها 

تعريفاتها فهي »اأْن تطعَن قلبَك باملو�صيقى«.

الت�صابه بني  ومما تقّدم، قد ي�صاأل �صائل: ما �رّش هذا 

ني؟ هل هو توارد خواطر، اأم تاأثر، اأم هو احتذاء  الن�صّ

هو  امل�رشي  كون  القا�صمي  قبل  من  ومتعّمد  حريّف 

ه. لكّن اإيجاد اإجابة يبقى �صعبًا،  ال�صابق يف ن�رش ن�صّ

�صيما يف وقفة �رشيعة كهذه.

اأبدعا  الكاتبني  فاإن  الت�صابه،  �رّش  من  يكن  ومهما 

�صكالية  �صكايل، وما تلك الإ ني يوحدهما ال�صياق الإ ن�صّ

اإل جزء من �صعرّية ت�صيب الروح بهزة �صعورية، من 

غري اأن تف�صح جماًل ملعرفة �صبٍب حمّدٍد لها.

ويبقى البحث يف ت�صابه الن�صني مفتوحًا على مزيد 

من ال�رشفات، وما مت ذكره ل يعدو جزءاً �صغرياً من 

حالة التقارب امللفتة بينهما.

اأبو  امل�صتقبل،  مطبعة  �صعر،  امل�رشي،  اإبراهيم  _الزهروردية، 

وىل2007 . ظبي، الطبعة الأ

الطبعة  دم�صق،  فرقد،  دار  �صعر،  القا�صمي،  زهران  الهيوىل،   _

وىل2008 .   الأ
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حتتفي املجموعة الق�ص�صية )�صم�س( للقا�س والروائي 

الكويتي طالب الرفاعي باملكان وجتعله بطال حتوم 

بطال يتحركون يف حيز مكاين  حوله وعنه حكايا لأ

حملي ، ويظهر هذا احليز كمحاولة للهروب من الواقع 

اأخرى  واأحيانا   ، الرفاعي  ي�صتنكره  الذي  املتحول 

وماهو  كان  ما  بني  اجلدلية  العالقة  تلك  كتعبريعن 

كائن  قبل وبعد طفرة ارتفاع اأ�صعار النفط .

 جلاأ الرفاعي اإىل  تقدمي البيئة الكويتية ، وركز على 

ماكن التي ي�صتح�رش بها الذكريات ، وجعل م�رشح  الأ

، ل  الذكريات حمدودا  التي تظهر عليه تلك  حداث  الأ

يتعدى كثريا حيز املدينة ، احلي ، ال�صارع ، املنزل ، 

الغرفة ،  اخليمة ، املكتبة ، جميعها متثل حدود العامل 

احل�صي الذي تعي�صه ال�صخ�صية كواقع اآين ، ثم ي�صيف 

جنيب  فعل   مثلما   ، الكويتية  املحلية  ال�صبغة  عليه 

ماكن التي تنا�صب �صخ�صياته  حمفوظ  يف اختياره لالأ

التي  تفوح منها  نكهة احلارة امل�رشية  .

رواياته)   يف  باملكان  الرفاعي  طالب  اإهتم  ومثلما 

وجعل   ) كلمات  و�صمر  ال�صم�س  ظل  البحر،  رائحة 

وحاراتها  الكويت  �صوارع  بني  تنتقل  اأحداثها 

جند   ، خا�س  ب�صكل  بالبحر  حمتفيا  ومطاعمها، 

 ، ال�صالم  ، ق�رش  ال�صويخ  اأنه  يف  )�صم�س( جعل من  

تقف  التي  الثالثة  براج  والأ  ، العربي  اخلليج  �صارع 

اأماكن  الغامن  مي�س  ومطعم   ، البحر  مواجهة  يف 

عليها   ين�صج  ثم    ، الذكريات  لي�صتح�رش  ي�صتخدمها  

ق�ص�صه التي تر�صد العالقات الجتماعية املت�صظية 

، وميكنة حياة الب�رش .

الرفاعي   عليها  يرتكز  �صمة  �صياء  والأ ماكن  الأ اأن�صنة 

يف ا�صلوب اإ�صقاطي، لياأتي  نقد الواقع من هذا الف�صاء 

ن�صان ذاته ، فيتحول املكان من  املكاين املحيط بالإ

جمرد  م�صاحة جغرافية �صاكنة اإىل  كائن حي  ،  بل 

اإىل �صخ�صية حمورية  ت�صعر وتتفاعل مع الواقع ومع 

باقي �صخو�س الق�صة .

التي  ال�صهرية  الكويت  اأبراج  تتحول   )ليال(  يف   

ليند�صورم  �صون  الدمناركيان   املهند�صان  �صممها 

وميلن بجورن على �صكل مر�س العطر الرتاثي الكويتي 

والربج   ، كاإبن  �صغر  الأ الربج  من  مكونة  عائلة  ،اإىل 

، مبا يحويه من مطعم  هميته  لأ �رشة  الأ كرب كرب  الأ

دوار اأو الكرة الكا�صفة التي تك�صف الكويت لزوارها ، 

م احلبلى  مبا يحمله من  و�صط الذي  ميثل الأ والربج الأ

خزان للمياه يف اأو�صطه والتي متثل اجلانب املحافظ  

يف املجتمع  . 

ير�صد  مبفرده  ليتجول  مكانه  يرتك  ال�صغر  الربج 

ما طراأ على املجتمع من ظواهر حديثة من ا�صتقدام 

وادمان   ، اإداري  وف�صاد    ، �صيوية  الأ العاملة  يدي  لالأ

القيمي   املنظور  وتغري   ، للمخدرات  ال�صباب  بع�س 

الربج  بناء،  الأ لعقوق  كحل  امل�صنني  دور  وظهور 

�صغر تتلب�صه م�صاعر احلزن فيعود ملكانه حما�رشا  الأ

خلف اأ�صيجة متنع فراره مرة اأخرى . 

ويف ) الواجهة( يبدو البحر كمكان و�صديق ) عجوز 

ي�صرت  �صائب و�صدر عار ومئزر مبلل  راأ�س  حزين ذو 

�صفل( يتحدث مع نا�رش ال�صخ�صية الب�رشية  ن�صفه الأ

له  ن�صيانهم  الكويت  اأهل  على  يعتب   ، البحر  ي�صكو   ،

الديرة.  اأهل  »هجرين  والدينار،  بالنفط  وان�صغالهم 

�صود، واألهاهم  اأداروا وجوههم عني، خطفهم النفط الأ

الدينار!« 

 البحر يبكي اأيام ال�صيد ،  وعودة ال�صيادين ، ورائحة 

احلناء التي تفوح من اأج�صاد الن�صاء  املتلهفة لعناق 

غزت  التي  اخلر�صانة  البحرغابات  ي�صكو   ، القادمني 

ال�صاطئ واأخفت وجهه الذي ما عاد با�صما كما كان.  

  ،  ويظهر )املحل ( كمكان  يلفه �صوت مكيف رتيب 

ومانيكان م�صقول مبالب�س عارية ،  يفتح اآفاقا من 

خيلة الليلية ) مانيكان(  ، وي�صبح املكان هالميا  الأ

تغادره  الذي  املحل  وواجهة  العامل  بني  يفرق  ل 

املانيكان لتتجول بني الب�رش ،  يف اإ�صارة رمبا لتحول 

اأو اإىل اأن احلياة ذاتها حتولت اإىل  اأقنعة ،  الب�رش اإىل 

�صا�صة   على  فيها  العالقات  تعتمد   ، حمل  واجهة 
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 انت�سار عبد املنعم

كاتبة من م�رش      

طالب الرفاعي

عندما يكون املكان بطال !! يف جمموعة »�سم�س« 



وجهاز حتكم عن بعد للتوا�صل مع اجلميع )�صا�صة(  .

عثمان  وعندها  بها  يتطهر  كتميمة  املكان  ويظهر 

الذي تكالبت عليه اأمرا�س احل�صارة احلديثة فانهكته 

رمز  البحر  غري  املكان  هذا  يكن  ومل   ، وروحا  ج�صدا 

الطباء  البحر  جاء  �صاطئ  ، على  التطهر واخلال�س 

 ، ال�صيف(  )علي  التطهري   عملية  لعثمان  يجرون 

ب�صوت  خمتلطا  املوج   هدير  �صمعه  اإىل  ويتناهى 

البحارة يوؤدون )اخلطفة(  ، والطبيب ي�صتاأ�صل مابدا 

له من ج�صد عثمان ، وباخللفية يرتدد �صوت املطرب 

ال�صعبي عو�س دوخي مبتهال )ياهلل يا هلل يا هلل �صيدي 

حبال  الأ اأن  )الرفاعي(  ويقرر  �صيدي(  ...هولو  الكرمي 

م�صاحة  تقل�س  اإىل  م�صريا   لها  داعي  ل  ال�صوتية 

)عثمان(  فيها  يتحرك  اأن  املمكن  من  التي  احلرية 

ذى من اأي جهة معنية )ل داعي  دون اأن ي�صاب بالأ

بني  امل�صافة  الرفاعي  ويحذف   ، اأ�صلم(  هكذا  للكالم 

تفرق  ل  تهاومي  ون�صمع   فرنى   ، واملتخّيل  الواقعي 

  ، �صابقا  عليه  كان  وما   ، ين   الآ املكان  طبيعة   بني 

ليجعل الواقع متخّياًل ، واملتخّيل ملمو�صا يف تداخل 

للزمن واملكان.

  ، احلياة  اأ�صاد  كل  يجمع  كمكان  اخليمة  وتظهر 

نقابل فيها الراوي التقليدي للحكايا ،  ولكنه يف جو 

من  احل�صارة  معطيات  كل  ي�صتخدم  الفانتازيا  من 

املنظومة  اإىل   حتيلنا    ، حممولة  وهواتف  �صتاليت 

بو�صائل  املال  راأ�س  فيها  اإقرتن  التي  امل�صتحدثة 

عالم. الإ

ورمبا يكون املكان  غرفة  ) ليلة باردة(  )ليلة اأخرى( 

بني  حوت  املحدودة  املكانية  امل�صاحة  تلك  ولكن   ،

حداث تفوق هذا احليز  ، مثلما كان  جنباتها �صور لأ

يف غرفة )فنجان �صاي( لنجيب حمفوظ ، حيث  راأى 

الرجل القابع على ال�رشير كل اأحداث الدنيا تدور يف 

غرفته اأمام عينيه. 

خر   الآ وغربة  املكانية  بالغربة  اأي�صا  الرفاعي  اهتم 

)حتت ال�صم�س( ، غربة تلفح عمر اأبو ا�صماعيل ليت�صور 

لطرده  فر�صة  يت�صيد   ، مثله  من  مغرتب  واأملا  كدا  

من العمل ، ول يجد اأبو ا�صماعيل غري املوت كمكان 

يف  رئي�صه  ح�صار  من  من   فيه  يتخل�س  افرتا�صي  

العمل .

التي   العمل  �صاقية  فيها  ميتطي  التي  زياد  وغربة 

  ، اأخرى(  )ليلة  بزوجته  ليجتمع  فر�صة  له  ترتك  ل 

حاجته  مابني  وزياد    ، الخرى  تلو  الليلة  ومت�صي 

مع  �رشاعه  اأيام  من  يوم  نهاية  يف  هناء  ح�صان  لأ

�صوت  على  التايل  اليوم  يف  وا�صتيقاظه   ، احلياة 

املنبه دون اأن يتحابا ، لياأخذ دوره جمددا يف احلياة  

اأ�رشته  احتياجات  ليوفر  دورانها  عن  تكف  ل  التي 

التي تغرب من اأجل تاأمينها .

�صمكة  ت�صكنها  فنية  لوحة  جمرد  املكان  يكون  وقد 

�صوداء متل حياة الرتابة فتغادرها ،  ترف�س احلياة 

ن�صي  الذي  ن�صان  الإ فيها  غرق  التي  امليكانيكية 

ب�رشيته ،  ليعترب يوم عطلته  يوم عذاب ل يوم راحة 

وا�صرتخاء  )�صمكة �صوداء(  ، وانح�رشت املتعة فيها 

يف �صيجارة وعري  كامل ميار�صه بني جدران �صقته  

كنوع من التغيري واحلرية  .

اإ�رشار الرفاعي على اأن يكون البطل هو املكان املتمثل 

يعطينا   ، و�صوارعها  وحاراتها  ببحرها  الكويت  يف 

ماركيز  بجوار  مكانا  لنف�صه  يوؤ�ص�س  باأنه  انطباعا 

واأمني   ، وديكنز   ، منيف  وعبدالرحمن   ، وحمفوظ    ،

املكاين  الف�صاء  على  حملية  تركيزهم  ،  يف  �صالح 

والق�ص�صية  الروائية  �صخو�صهم  فيه  تتجول  الذي  

لتكون  املحلية  بيئتهم  تاأ�صيل   على  وحر�صهم   ،

انطالقة نحو العاملية ، ولذلك كان من الطبيعي  اأن 

نعي�س حملية الف�صاء  املكاين الذي يتحرك فيه طالب 

الرفاعي  ونتنف�س معه رائحة البحر  .  
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اهتمامنا  فان  زل  الأ منذ  لل�صعر �رشورة  اإذا كان 

به  ال�صلف  اهتمام  كما  حاليًا،  ال�صعري  بالبيت 

له  يكون  ن  لأ واحلاجة  ال�رشورة  لتلك  انعكا�صًا 

ومتذوقني  ك�صعراء  نفو�صنا  يف  واأهميته  قيمته 

ومهتمني.

وحقيقيًا  رمزيًا  بيتًا  �صيكون  الُعماين  ال�صعر  بيت 

غنى  ل  ان�صانية  فكرة  كونه  ونطمح  نرغب  مبا 

نوؤثث  )العا�صمة(  م�صقط  من  تنطلق  لنا،  عنها 

ومغامراته  روحه  بال�صعر،  الهائمة  حيواتنا  فيه 

املبدعة واملتجددة.

ل  يلغي،  ل  ال�صعراء  جلميع  بيت  ال�صعر..  بيت  اإذاً 

ي�صتثني اأحداً.

العميق،  ال�صعر  واأخرياً  اأوًل  اله  و�صوؤ غايته احلرية 

جماعية  جتربة  �صيكون  فهو  واملتجدد  الغام�س 

نطمح  الذي  احلقيقي  املدين  املجتمع  �صمن 

جميعنا اأن نرى ت�صكله على خري ما نريد متوافقًا 

م�صتقل  اإبداعيا  ثقافيا  كيانا  كونه  رغباتنا  مع 

اأ�صا�س منطلقاته احلرية املطمئنة اىل فعل التجديد 

والفعل الن�صاين اخلاّلق.. هدفًا وغاية.

)بيت(  له  بيت ملن  الُعماين.. هو  ال�صعري  فالبيت 

ل  العايل،  وال�صمو  املكانة  ذو  ال�صعر  ال�صعر.  يف 

جمراته  نحو  ينظرون  وهم  )ال�صعراء(  بالهم  يهداأ 

املتوقدة بالتوهج واللمعان.

�رشة لل�صعر يف  العميقة وال�صاملة والآ النظرة  تلك 

فبيت  دومًا  املتجددة  وجّدته  وولدته  جماليته 

ال�صعر هدفه الرتقاء بال�صعر وتخ�صي�س متيزاته 

املكانة،  عايل  كونه  من  به  يليق  مبا  واإبرازه 

احلركة  يف  وال�صعر  ال�صاعر  دور  تاأ�صيل  وكذلك 

يف  حيزها  تاأخذ  بداأت  اأنها  نرى  التي  الثقافية 

املكان الُعماين فالهتمام بال�صعر يف ُعمان ياأتي 

خ�صبة  اأر�صا  الُعماين  املكان  كون  منطلق  من 

وىل قدميًا. اأ�صواق عمان قبل ال�صالم  مبنطلقاته الأ

زمنة  الأ ال�صعري عرب  الرتاث  وتتايل ف�صولها يف 

به  الرتقاء  اىل  احلالية  مرحلتنا  يف  به  و�صوًل 

ب�صطت  التي  العوملة  وثقافة  الن�صيان  غبار  من 

ح�صورها بقوة ل�صالح ثقافة ال�صتهالك والرتفيه، 

من هنا، اأتى الهتمام ببيت ال�صعر الُعماين كونه 

بال�صعر  العناية  وكذلك  ال�صعراء،  يجمع  ف�صاء 

كمنت مهم بالذاكرة الُعمانية.

عموميتها  يف  للثقافة  رافداً  �صيكون  البيت  فهذا 

لل�صعر. و�صيكون هدفه  وجماليتها ومنربا خا�صا 

ال�صعر  خ�صو�صًا  بداعي  الإ احل�صور  تعزيز  اأي�صًا 

دباء(  مع امللتقيات ال�صبيهة )كجمعية الكتاب والأ

)ال�صعري(  بداعي  الإ التوا�صل  وتعزيز  وغريها، 

لل�صعر  بالنفع  ليعود  وخارجها  ُعمان  داخل  يف 

ن ياأخذ ح�صوره ومكانته احلقيقية. احلقيقي لأ

ال�صعر.. ذلك الوعد امل�صتحيل..

فال حّد لل�صعر.. اإل ال�صعر نف�صه.
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