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ال�سـعودية   - دينـــار   1.5 الكويت   - دينــار 

�سوريا   - دينار   1.5 ردن  الأ  - ريــال   15
 4 م�سر   - لرية   3000 لبنان   - لرية   75
125 جنيها - تون�س  ال�سودان   - جنيهات 

125 دينــــارا - ليبيـــا  ديناران - اجلــزائر 

1.5 دينار - املغرب 20 درهما - اليمن 90 
امريكا   - جنيهان  املتحدة  اململكة   - ريال 

20 فرنكا - ايطــــاليـا  فرن�سا   - دولرات   3
4560 لرية.
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موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة والن�سـر والعلن 

 112 الربيدي  الرمز   -  3002 �ص.ب: 

روي - �سلطنة ُعمان. 

ف�سلية ثقافية

ت�ســـدر عــن:
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الرئي�س التنفيذي

عبداهلل بن نا�سر الرحبي

رئي�س التحرير

�ســـــيف الرحـــبي

مدير التحـرير

طــالب املعمـري

ال�سراف الفني والخراج

خلف العربي
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ُ
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- هريت� مولر: ترجمة: �سعيد بوخليط. 
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-�س�لح ال�سنو�سي: عذاب الرك�بي.  
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أن املنظومة ال�سيا�سية على م�ستوى العامل  مع بدايات القرن الع�رشين ظهر جلياً ا

املتقدم باتت منح�رشة يف نظريتني �سيا�سيتني ال ثالث لهما، وهما الليربالية 

�سارت  التي  العامل  دول  باقي  إىل  ا النظريتني  هاتني  عوملة  ومت  واال�سرتاكية، 

ا�سرتاكيا. مع بروز ظاهرة  أم  ا بالتبعية يف ركاب فل�سفة املحتل ليرباليا كان 

�ساحة  إىل  ا الدينية  التيارات  من  الكثري  وو�سول  العامل  م�ستوى  على  التدين 

ال�رشاع ال�سيا�سي وفق ما مت اال�سطالح عليه بـ)الهوت التحرير( حدثت ثورة 

اعتباره  مت  ما  غل 
ّ
وتو ل 

ّ
لتغو الت�سدي  حتاول  الالهوت  لهذا  م�سادة  تعبوية 

إق�سائية يف احلرم ال�سيا�سي. مع نهاية القرن الع�رشين ا�ستطاعت  إيديولوجيات ا ا

ال�سيوعية  اال�سرتاكية  مزاحمة  االقت�سادية  أ�سمالية  الرا أنتحبت  ا التي  الليربالية 

اأكرب  إزاحتها وجت�سد هذا احلدث يف �سقوط االحتاد ال�سوفييتي الذي كان  بل وا

أ�سمالة ال�سني. قالع اال�سرتاكية، وتق�سيم يوغو�سالفيا ورا

�ســـالم  الإ

والليبــراليـــــة

زكريا بن خليفة املحرمي

كاتب وطبيب من ُعمان

لهي، وال ح�شانة فيه �شوى ل�شخ�ص  �شالم �شوى للن�ص االإ w  ال قد�شية يف االإ
خذ من قوله ويرد ح�شب  ما غريه من الب�رش فاإنه ياأ النبي وهدي حكمته، اأ

لهي.   موافقته ومفارقته للن�ص االإ



ال�رشاع،  ميدان  يف  احلا�رش  الغائب  هو  الدين  ظل 

�ساحة  من  له  املتنفذة  ال�سيا�سية  القوى  تغييب  فمع 

الفعل ال�سيا�سي كان حا�رشاً وفاعالً بقوة يف �ساحة 

وكان  بل  املجتمعات،  ثقافة  وت�سكيل  الفكر  �سناعة 

عامالً حا�سما يف تثوير املجتمعات �سد االنحرافات 

أم ا�سرتاكية. ا�ستطاع العامل  ال�سلطوية ليربالية كانت ا

الديني مع بدايات ثورات التحرر الوطني التي ا�ستعلت 

ميدان  يدخل  أن  ا الثانية  العاملية  احلرب  نهايات  يف 

ال�رشاع ال�سيا�سي، متثل هذا الدخول بداية من خالل 

عن  الدخول  مت  ثم  ومن  ال�سيا�سية،  حزاب  االأ ت�سكيل 

نف�سها  الليربالية  للمنظومة  الديني  االخرتاق  طريق 

مريكي. كما ح�سل يف احلزب اجلمهوري االأ

التيارات  تزاحم  عتبة  على  ال  اليوم  العامل  يقف 

إمنا هو بالفعل  ال�سيا�سية الدينية والليربالية وح�سب وا

يكابد ويالت �سدام هائل بني القيم الليربالية والدينية 

واالقت�سادي  واالجتماعي  الفردي  امل�ستوى  على 

والثقايف والفكري. 

الكني�سة  دور  وانح�سار  اال�سرتاكي  الي�سار  تراجع  بعد 

الثقافية  املناف�سة  دائرة  من  منهما  كل  إزاحة  وا

العاملية مل يبق يف �ساحة ال�رشاع الفكري العاملي غري 

�سالم. هذا الواقع هو ما عرب عنه البع�س  الليربالية واالإ

كربنارد لوي�س و�سموئيل هنتجتون حني حتدثوا عن 

والليربالية،  �سالم  االإ بني  النهائي  احل�سارات  �رشاع 

بالقول  ال�رشاع  نتيجة  ح�سم  قد  فوكوياما  كان  إن  وا

جوالت  جميع  أنهت  ا قد  أ�سمالية  الرا الليربالية  أن  ا

أن تاريخ  خرى، وا �رشاعها الفكري ب�سحق الفل�سفات االأ

أ�سمالية! ن�سانية انتهى عند فل�سفة الليربالية الرا االإ

�سالم لي�س �رشاعا افرتا�سيا  ال�رشاع بني الليربالية واالإ

عاملنا  يف  ال�سدام  هذا  جتليات  إن  ا لواقعنا،  مفارقا 

�رشية التقليدية بداأت  العربي غري خافية، فالعالقات االأ

بداأت يف  الكال�سيكية  االجتماعية  والقيم  التجدد،  يف 

�رشة واملجتمعات حراك �ساخب  أ داخل االأ التبدد، وبدا

العالقات.  تلك  حدود  و�سياغة  تر�سيم  إعادة  ا باجتاه 

أما على م�ستوى النخب الثقافية فاإن ال�سدام الفكري  ا

يتجلى يف اللغة اخلطابية التي جتاوزت حدود احلوار 

إىل لغة التبخي�س والتجريح  واجلدال بالتي هي اأح�سن ا

وال�سباب والقذف.

العنيف بني ممثلي  ال�سدام  أ�سباب  ا أهم  ا إن من بني  ا

تلك  هي  العربي  عاملنا  يف  �سالم  واالإ الليربالية 

طروحتني،  واالأ الفكرين  كال  تلف  التي  ال�سبابية 

�سالمي املطروح لي�س �سوى لفيف قراءات  فالفكر االإ

لهي، هذه القراءت املتعددة لي�ست  اجتهادية للن�س االإ

بال�رشورة متجاورة ومتكاملة بل هي يف كثري من 

قراءة  كل  فممثلو  ومت�سادمة،  مت�سادة  حيان  االأ

أنهم حملة قب�س النور املقد�س وغريهم قابع  يزعمون ا

القراءات  هي  كثرية  وال�سالل.  الهالك  ظلمات  يف 

ال�سوفية،  القراءة  فهناك  لهي،  االإ للن�س  �سالمية  االإ

وهناك القراءة ال�سلفية بتفرعاتها الثالثة التقليدية 

خوانية واجلهادية، وهناك الطرح ال�سيعي القائم  واالإ

أتباعها،  خر القائم على تكفري ا على والية الفقيه واالآ

با�سيون وهناك الزيديون.  وكل فريق من  وهناك االإ

أن قراءته للن�س  أنه )الفرقة الناجية( وا هوؤالء يزعم ا

 ما �سواها.
ّ
الديني متثل القراءة النهائية التي جتب

أعقد  أقل ان�سعابا بل رمبا يكون ا الفكر الليربايل لي�س ا

العلمانية،  الليربالية  فهناك  �سالفه،  من  ا�ستباكاً 

الليربالية  وهناك  القومية،  الليربالية  وهناك 

وهناك  دبية،  االأ الليربالية  وهناك  أ�سمالية،  الرا

ليربالية ال�سارع! 

�سالم  واالإ الليربالية  ال�رشاع بني  عدم 
ُ
ي كاأي حدث مل 

تلك  آخر  وا املقاربة،  وحماولة  والتحليل  الر�سد  عن 

�سالم  )االإ م�سطلح  ظهور  عن  أ�سفرت  ا املقاربات 

الرتكي  والتنمية  العدالة  حزب  اعتبار  ومت  الليربايل( 

جتربة  وقراءة  املفهوم  هذا  وبدرا�سة  ممثليه،  اأكرب  

نا�سجة  فكرية  لنظرية  ياأ�س�س  ال  أنه  ا ندرك  اأ�سحابه 

اال�ستباك  لفك  براجماتية  حماولة  عن  يعرب  ما  بقدر 

�سالم واللبريالية على امل�ستوى ال�سيا�سي  موؤقتا بني االإ

فقط.

جمرد  لي�س  اليوم  العربية  جمتمعاتنا  تن�سده  ما 

�سبه بد�س الروؤو�س يف الرتاب، بل  التوفيق التلفيقي االأ

طروحات جميعها،  إىل ت�رشيح االأ نحن بحاجة ما�سة ا

ثم  ومن  عليها،  تنبني  التي  �س�س  االأ فهم  وحماولة 

ف�سل القادر على البقاء  احلكم واالختيار وانتخاب االأ

واال�ستمرارية.

تو�ضيح الوا�ضحات

قرب  ق�سع ال�سباب املخيم على املفاهيم هو ال�سبيل االأ

إىل ك�سف احلقائق ور�سد امل�سامني، وكثرياً ما ت�سبب  ا

فكار وبالتايل  الروؤى واالأ إىل تباعد  ا اختالف املعاين 

مفهومي  أن   ا البدء  يف  نتوهم  قد  وال�سدام.  القطيعة 

�سالم والليربالية من الو�سوح واالنك�ساف بحيث ال  االإ

الوهم  هذا  يكون  ورمبا  من جديد،  ي�ستلزمان حتديداً 
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إىل التبا�س  أن الوقائع ت�سري ا أو جزءاً منها، بيد ا حقيقة ا

�سالم ف�سالً عما حتمله  بنّي حتى يف حتديد مفهوم االإ

إليها  داللة م�سطلح الليربالية من هالمية مت التطرق ا

من قبل باحثني كرث ما بني قادح ومادح. فلذا يلزمنا 

�سالم والليربالية حتى  بداية حتديد مفهوم كٍل من االإ

ن�ستبني �سبيل ال�سقاق بينهما ون�ستك�سف طريق الوفاق 

إن وجدت. ا

إلهي، جاء لريفع الظلم ويقيم  �سالم هو منهج حياة ا االإ

لهي  العدل وين�رش ال�سعادة والرخاء، د�ستوره الن�س االإ

آن، و�رشائعه واأحكامه �رشحها  اخلالد املتمثل يف القرا

بعد  جيال  مة  االأ فتناقلتها  حكمته  وفق  الكرمي  النبي 

عن  النقل  وثبوت  الفهم  يف  االختالف  وحني  جيل، 

هو  �سواه-  -ال  وحده  لهي  االإ الن�سي  يكون  النبي 

احلكم والفي�سل. 

لهي، وال ح�سانة  �سالم �سوى للن�س االإ ال قد�سية يف االإ

غريه  أما  ا حكمته،  وهدي  النبي  ل�سخ�س  �سوى  فيه 

موافقته  ح�سب  ويرد  قوله  من  ياأخذ  فاإنه  الب�رش  من 

لهي.  ومفارقته للن�س االإ

ح�سب  كل  والواجبات  احلقوق  يف  مت�ساوون  النا�س 

االجتماعية  العالقات  أما  ا وا�ستطاعته.  كفاءته 

رادة،  واالقت�سادية فاإنها حمكومة وفق قواعد حرية االإ

ال�رشر،  ودفع  الظلم،  ورفع  والعدالة،  والرتا�سي، 

والتقوى  الرب  على  والتعاون  وال�سفافية،  والتوثيق، 

ثم والعدوان.  والتناهي عن االإ

مع  حلقاتها  ف�سول  أ  فتبدا  )Liberalism( الليربالية  أما  ا

احلرية  اعترب  الذي   )1790-1723( �سميث  آدم  ا

الفردية وامللكية اخلا�سة حق مطلق ومقد�س، وتاله 

ديفيد ريكاردو )1772-1823( وجون مينارد كينز 

)1883-1946( املنافح عما ي�سميه »دولة الرعاية«، 

إىل فل�سفة �سيا�سية واجتماعية  وقد تطورت هذه الدعوة ا

واقت�سادية قائمة على ا�ستقالل الفرد وحرية اختياره 

أ  مبدا ومن  واالقت�سادية،  واالجتماعية  ال�سيا�سية 

احلرية هذا تنبع بقية احلقوق كحق االختيار )مبعنى 

وحق  له،  �ساء 
ُ
ي كما  ال  الفرد،  ي�ساء  كما  احلياة  حق 

التعبري عن الذات مبختلف الو�سائل، وحق البحث عن 

فر�س 
ُ
أو ي لى ا

ُ
معنى احلياة وفق قناعاته ال وفق ما ي

عليه( ح�سبما جاء يف مو�سوعة ويكيبيديا. 

أما النظرة الليربالية للعالقات االجتماعية فهي كما  ا

الليربالية  »النظرية  كتابه  يف  باري  برايان  يقول 

م�ستقلة  وحدات  من  يت�سكل  املجتمع  أن  )ا للعدالة«: 

تعمل  عندما  فقط  وتتعاون  ذاتها،  حتكم  فراد«  »االأ

اأطراف  من  كل  اأهداف  حتقيق  على  التعاون  �رشوط 

العالقة(. 

فريجينيا  تقول  كما  الليرباليني  فاإن  املوؤ�س�سات  أما  ا

أنه علينا  هيلد يف كتابها »اأخالق العناية« )يقرتحون ا

�سنقبلها  التي  موؤ�س�ساتنا  لت�سميم  مبادئ  نختار  أن  ا

ونزيهني  وعقالنيني  ومت�ساوين  اأحرار  كاأ�سخا�س 

عليها  نتفق  التي  واملوؤ�س�سات  املبادئ  هذه  كلياً. 

إىل حتقيق م�ساحلنا  تعاقديا لتعزيز ال�سعي املعقول ا

القوانني  قيود  �سمن  ر 
ّ
نطو أن  ا ون�ستطيع  الفردية. 

تنفذها  والتي  ال�سيا�سية  مبادئنا  بها  تو�سي  التي 

وحمبة  اجتماعية  عالقات  اأي  ال�سيا�سية  موؤ�س�ساتنا 

نرغب فيها(. 

ن�سان له حرية  يان فاإن الليربالية ترى باأن االإ إما االإ ا

أن  ا على  ت�سدد  ذلك  مع  وهي  به،  يوؤمن  ما  اختيار 

أن يكون فعالً فرديا خال�سا ال يتدخل  ا يان يجب  االإ

يف العالقات االجتماعية وال يف نظام ال�سوق وال يف 

املوؤ�س�سات العامة وال�سيا�سية. 

هو  الفل�سفة  لهذه  املنظرين  أول  ا أن  ا البع�س  يرى 

أ�س�سها على  ا أنه  وا كانط  إيانويل  ا ملاين  االأ الفيل�سوف 

رادة، والتعاقد، والقانون(.  أربعة اأ�سول )احلرية، واالإ ا

ربعة لليربالية  �سول االأ وكما هو مالحظ فاإن هذه االأ

أي�ساً  ا ولكنها  �سالم  االإ اأ�سول  عن  اغرتابا  متثل  ال 

رادة  لي�ست بال�رشورة من�سجمة معه، فهل احلرية واالإ

�سالم، وهل  الليربالية هي ذاتها احلرية التي �سمنها االإ

التعاقد والقانون الليربايل هو ذات الرتا�سي وال�رشيعة 

�سيطان  آن؟ هنا يكمن  القرا افرت�ستها ن�سو�س  الذي 

التفا�سيل الذي دائماً ما يجو�س بخيله ورجله ليفجر 

فخاخ التاأويالت املتعار�سة والتربيرات املتناق�سة، 

حكام  إن مل ن�ستعذ باهلل منه عن طريق التجرد من االأ وا

فلن  املرت�سدة  الغائية  والقراءات  امل�سبقة  القيمية 

نخرج من حلبة التناطح الليربالديني. 

ال�ضتبداد بين الفردانية والجماعتية

مة(  الديني على اجلماعة )املجتمع واالأ الطرح  يرتكز 

بينما يرتكز الطرح الليربايل على الفرد، روح اجلماعة 

أما  �سل يف الطرح الديني ا وامل�سلحة امل�سرتكة هي االأ

الفردانية وامل�سلحة الذاتية هي العماد التي يقف عليها 

إىل هذه املالحظة  أ�سار هيجل ا الت�سور الليربايل، وقد ا

احلا�سمة يف كتابيه »فل�سفة احلقوق« و»فل�سفة الروح« 

مر الذي حدا  )انظر اأ�رشف من�سور )www.marxists.org(. االأ
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إىل تقدمي البديل االجتماعي لليربالية، وهو ما  بهيجل ا

تطور الحقاً يف الفل�سفة املارك�سية.

رادة يلتقي فيهما الطرح الديني   احلرية واالإ
ّ
أي إن مبدا ا

الليربايل،  الطرح  مع  فيهما  يفرتق  الذي  القدر  بذات 

احلرية  االختيار.  حرية  على  قائم  الطرحني  فكال 

أما  ا القانون،  �سوى  يحكمها  ال  الليربايل  املفهوم  يف 

تاأطري  على  ينت�سب  فاإنه  احلرية  أ  ملبدا الديني  الفهم 

واأحكام  االجتماعية  القيم  منظومة  �سمن  أ  املبدا هذا 

ال�رشيعة. وهنا يتجلى جمددا مركزية الفرد يف الطرح 

الليربايل و�سمور احل�سور االجتماعي، بينما يت�سخم 

ي�سري  بحيث  الديني  الطرح  يف  اجلماعاتي  احل�سور 

يف  القانون  حاكمية  من  جدا  تقرتب  بدرجة  فاعال 

ما  هو  الروؤية  يف  االختالف  وهذا  الليربايل.  الطرح 

�سالمية  �سالة االإ يتجلى يف �سورة ال�سدام بني قيم االأ

غريبة  مفاهيم  من  الثقافية  العوملة  حتمله  ما  وبني 

على احل�س اجلماعي للمجتمعات غري الغربية. 

أن ذلك ال يعني بال�رشورة ف�سل الطرح الليربايل  بيد ا

يف تعاطيه مع احلرية، بل العك�س قد يكون �سحيحا، 

يف  الرحى  قطب  واعتباره  الفرد  على  الرتكيز  فاإن 

الفا�سدة  نظمة  االأ فر�س  يقل�س  احلرية  أ  مبدا تاأ�سي�س 

اال�ستبداد،  على  اجلماعة  با�سم  الفرد  تقمع  التي 

فراد مت�سرتة وراء �سعار حماية  وت�سيق على حرية االأ

م�سالح اجلماعة. 

إن الليربالية ال�سيا�سية تقوم على احلكم الديقراطي،  ا

حيان و�سيلة  أغلب االأ ديان وال تزال يف ا فيما كانت االأ

ال�سعوب،  نظمة امل�ستبدة لتطويع وقمع  ت�ستخدمها االأ

التي  احلراب  على  قام  التاريخ  مر  على  فاال�ستبداد 

ترفع امل�ساحف والكتب املقد�سة. 

الديقراطية  أن  ا بال�رشورة  يعني  ال  ذلك  لكن 

أن  ا بل  اال�ستبداد،  اخرتاق  على  ح�سينة  الليربالية 

باليد  اأعطته  ما  بيد  اأخذت  االقت�سادية  الليربالية 

أنها  إال ا إن اأعطت النا�س حق االقرتاع ا خرى، فهي وا االأ

قيدتهم يف والءات اقت�سادية يتحكم فيها نخبة من 

عمالهم  اأ�سوات  يوجهون  موال  االأ روؤو�س  اأ�سحاب 

موال،  االأ من  مزيدا  لهم  تكد�س  التي  الريح  باجتاه 

مروؤو�سيه  قبل  من  موجها  الب�سيط  العامل  ف�سار 

ويوهمونه  مل�ساحلهم،  منا�سبا  يرونه  ما  الختيار 

إىل  أو ذاك ا أن عقد عمله معلق بو�سول هذا ال�سخ�س ا ا

واأ�سحاب  العمالقة  ال�رشكات  أن  ا ال�سلطة، فلهذا جتد 

أمر كر�سي الرئا�سة  موال هم من يح�سمون ا روؤو�س االأ

يف الدول االقت�سادية العظمى.

الفكر  أدران  ا أ يتخل�س من  بدا الديني املعا�رش  الطرح 

اال�ستبدادي املتوارث جيال عرب جيال، والذي �سار عند 

�سالمية خمتلطا بالن�س اخلال�س،  بع�س الطوائف االإ

للن�ص  فرز  عملية  يف  أ  بد� �ملعا�رص  �سالمي  �لإ �لفكر 

�خلال�ص بعيد� عن �لركام �لرو�ئي �ملفرخ لال�ستبد�د، 

لكن ل يز�ل وجد�ن بع�ص �ملد�ر�ص �ل�سلفية غري قادر 

مر  �لأ وهو  �لركام  ذلك  من  �لكثري  عن  �لتخلي  على 

�لذي جتلى يف تنازع �ملد�ر�ص �ل�سلفية بني توجهات 

نظمة �مل�ستبدة و�أخرى مناه�سة لتلك  مد�فعة عن �لأ

با�سمه،  ويتحدث  �لدين  من  ينطلق  و�لكل  نظمة،  �لأ

آخر  فريق ينطلق من �لرو�يات �لتي خلفها �ل�ستبد�د و�

ينطلق من وحي �لن�ص �خلال�ص �لذي حاول �ل�ستبد�د 

طم�سه.

مبداأ التعاقد بين الديني والليبرالي:

أ التعاقد الليربايل على التعاون بني طرفني  يقوم مبدا

أ التعاقد  لتحقيق م�سلحة ما. الدين كذلك يوؤ�س�س ملبدا

أ  أن مبدا طراف لتحقيق م�ساحلها، بيد ا والتعاون بني االأ

واأحكامها،  ال�رشيعة  باأطر  حمكوم  الدين  يف  التعاقد 

التعاقدات  حيث  الليربالية  مع  خمتلف  مر  االأ بينما 

خالق. أقوى اأحيانا من القوانني والقيم واالأ ا

طراف،  لالأ ملزم  العقد  فاإن  الليربالية  الفل�سفة  فح�سب 

التدخل  وعدم  العقد  هذا  احرتام  �سوى  للدولة  ولي�س 

�سا�س بني العقد يف الت�سويرين  يف بنوده. الفارق االأ

على  قائم  الديني  الت�سور  أن  ا هو  والليربايل  الديني 

بينما  العقود،  تاأ�سي�س  يف  ال�رشيعة  اأحكام  اعتبار 

التعاقد يف الت�سور الليربايل ال يلتزم باأية اعتبارات 

قيمية �سوى ما اتفق عليه اأطراف العقد، بل ان الت�سور 

احرتام  أ  مبدا على  قائم  لليربالية  خالقي  واالأ القيمي 

-وال  ذاته  العقد  ي�سري  بحيث  بها،  وااللتزام  العقود 

ت�رشي  به.  امل�سا�س  يجوز  وال  مقد�ساً  �سواه-  �سيء 

عالقة التعاقد يف الت�سور الليربايل على جميع نواحي 

بال�سوق  مرورا  �رشة  االأ من  بداية  الب�رشي،  التفاعل 

واملجتمع وانتهاء بالدولة. 

أ�سا�س التفاعل  إليه ا أي�ساً ي�سكل التعاقد بالن�سبة ا الدين ا

وانتهاء  �رشة  االأ من  بداية  واالجتماعي  ن�ساين  االإ

الدين  �سبط  يف  يتمثل  جوهري  فارق  مع  بالدولة، 

أنواع هذه التعاقدات وفق منظومة قيم اأخالقية  جميع ا

وال  طراف  االأ حد  الأ يجوز  ال  مقد�سة  قانونية  واأحكام 

حالة  يف  تتنزل  القد�سية  بينما  جتاوزها،  لكليهما 
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على  ولي�س  املتعاقدين  رغبة  على  الليربايل  التعاقد 

خالقية للمجتمع. منظومة القيم االأ

والليربايل  الديني  التعاقد  فل�سفة  أن  ا جلياً  يظهر 

ي�سرتكان  الذي  بالقدر  خر  االآ عن  منهما  كل  يتمايز 

منظومة  يجعل  الدين  التعاقد،  أ  مببدا االحتفاء  يف 

العقد  ال�رشيعة حاكمة على  واأحكام  خالقية  االأ القيم 

جميع  على  طاغيا  مقد�سا  العقد  جتعل  والليربالية 

اأهم  اجتماعية.  أم  ا دينية  أكانت  ا �سواء  املنظومات 

الليربايل  التعاقد  لروح  املقد�س  الطغيان  لهذا  ميزة 

هو  والقوانني  عراف  واالأ املنظومات  جميع  على 

اأن هذه  الفرد وحرية االختيار. بيد  ا�ستقاللية  تاأكيد 

النزعة الفردانية الطاغية لي�ست حم�سنة �سد التوح�س 

العقود  من  فكثري  ال�سعفاء،  حاجات  وا�ستغالل 

املقد�سة يف االعتبار الليربايل اأطرافها غري متكافئة 

ال يف التفكري وال يف القدرة والتاأثري، فتاأثري العامل 

الب�سيط اجتاه ال�رشكات العمالقة لي�س هو ذاته تاأثري 

فلهذا  بع�سا،  بع�سها  اجتاه  اأخرى  عمالقة  �رشكات 

أن تنحاز بنود العقد بني العامل الب�سيط وبني  يكن ا

مر قد ال يكون كذلك  ال�رشكة يف اجتاه الثانية، بينما االأ

بني ال�رشكة و�رشكة م�ساوية لها، والعامل يف النهاية 

أو اأحكام  إىل منظومة قيم ا ملزم ببنود العقد دون نظر ا

�رشعية، بينما كفل الدين يف منظومة اأحكامه حقوقاً 

اأ�سحاب  ا�ستغالل  من  حت�سنه  وامتيازات  للعامل 

ال�رشكات واملوؤ�س�سات اجل�سعة. 

التعاقد  أ  إىل مبدا ا اأخرى مت توجيهها  انتقادات  هناك 

على  القائمة  الليربالية  مبادئ  ان  منها  الليربايل، 

أن  تنمية النزعة الفردية وتاأ�سيلها ملركزية الفرد، وا

على  القائمة  التعاقدية  والعالقات  االختيار  حرية 

جميع  يف  غريه  على  الفرد  اعتماد  ُتغفل  امل�سلحة 

ن�سان ال يكون م�ستقال قادرا على  مراحل احلياة، فاالإ

إال يف فرتة وجيزة من حياته بني الع�رشين  ا التعاقد 

ال  فهو  ذلك  وبعد  ذلك  قبل  أما  ا العمر  من  وال�ستني 

اعتماد على  العي�س دون  حيان  االأ أغلب  ا ي�ستطيع يف 

ن�سان  خرين، وحتى يف �سنوات ال�سباب ال يخلو االإ االآ

إىل  ا فيها  يحتاج  ووهن  و�سعف  مر�س  حاالت  من 

خرين.  رعاية االآ

يف  واختزالها  فراد  االأ بني  العالقة  تب�سيط  أن  ا كما 

اأحدهما  يحقق  أن  ا على  ين 
ّ
حر �سخ�سني  بني  التعاقد 

ن�سانية  االإ القيم  نزع  إىل  ا توؤدي  خر  لالآ م�سلحة 

املثال  �سبيل  فعلى  بوة،  واالأ مومة  االأ كقيمة  العظمى 

أوالد فاإنه وبح�سب النظرية  بوان مبجموعة ا زق االأ
ُ
إن ر ا

بوان م�سطرين لتقدمي نف�س العناية  التعاقدية لي�س االأ

إمنا يكفيهما تقدمي ذلك  بناء وا االأ إىل جميع  ا واحلنان 

أنهما �سيقومان برعايتهما  طفال الذين يظنون ا إىل االأ ا

إىل  ا واحلاجة  العجز  �سن  إىل  ا ي�سالن  حني  م�ستقبال 

�سوى  لي�ست  بناء  واالأ باء  االآ بني  فالعالقة  الرعاية، 

عالقة )تعاون فقط عندما تعمل �رشوط التعاون على 

حتقيق اأهداف كل من اأطراف العالقة( ح�سب القاعدة 

م�سلحتهم  حتدده  الذي  باء  االآ وهدف  الليربالية، 

أبناء كي  ا تربية  الليربالية هو  النظرة  التعاقدية وفق 

منظومته  فاإن  الدين  أما  ا الحقاً!  برعايتهم  يقوموا 

والتكافل  الرتاحم  أ  مبدا أ�سا�س  ا على  منت�سبة  القيمية 

بناء �سغارا وكبارا. �رشي وامل�ساواة بني االأ االأ

مر ذاته ين�سحب على العالقة بني الزوج وزوجه،  واالأ

فكالهما يتعاقد ح�سب النظرية الليربالية على حتقيق 

خر، وذلك ال يكون وفق قيم وتقاليد  م�سلحة الطرف االآ

أ حرية الطرفني ورغبتهما  إمنا بناء على مبدا املجتمع وا

يف حتقيق م�سالح م�سرتكة كال�سكنى واالإجناب. بيد 

منهما  طرف  اأي  يقوم  أن  ا متنع  ال  النظرية  هذه  اأن 

يف  يكن  مل  إن  ا الزوجية  إطار  ا خارج  عالقة  باإقامة 

أكانت هذه  خر، �سواء ا إ�رشار مب�سلحة الطرف االآ ذلك ا

أن اجلن�س يف العرف غري  أو علنية. ذلك ا ة ا
ّ
العالقة �رشي

»عمٍل  �سوى  لي�س  إلياده  ا مري�سيا  يقول  كما  املتدين 

أن يكون عمالً ع�سوياً  في�سيولوجي، وهو ال يزيد عن ا

مهما بلغ عدد املحرمات التي ال تزال تكتنفه، بينما 

أو احتاد باملقد�س«اهـ.  هو يف نظر املتدين �رش مقد�س ا

من  ب�سياج  الزوجية  العالقة  ح�سن  فقد  الدين  أما  ا

خالقية العليا  إطار منظومة من القيم االأ القد�سية يف ا

وحت�سني  واالإخال�س  مانة  واالأ والرحمة  املودة  مثل 

 الزنا. 
ّ
الفرج وحد

عالقة  هي  الليربالية  التعاقد  نظرية  ح�سب  ال�سداقة 

خر،  تعاقدية يحقق كل طرف فيها م�سلحة للطرف االآ

والفقراء  ال�سعفاء  مع  االرتباط  ي�سقط  الطرح  وهذا 

قادرين على  فهم غري  العاهات  واأ�سحاب  واملر�سى 

بغريهم،  فكيف  نف�سهم  الأ حتى  م�سلحة  أية  ا حتقيق 

قيمة  باعتبارها  ال�سداقة  إىل  ا الدين  ينظر  بينما 

والت�سحية  والتعاون  احلب  على  قائمة  إن�سانية  ا

والوفاء بعيدا عن امل�سالح املجردة.

الليربايل  التعاقد  يف  حا�رشة  لي�ست  الوطنية  قيمة   

املتعاقدين،  طراف  االأ م�سالح  حتقيق  على  القائم 
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فالفرد حني يجد م�سلحته مع دولة اأخرى غري وطنه 

فعالقته مع الوطن تطلق طالقا بائنا، بل قد ت�ستدعي 

الوطن  خيانة  خرى  االأ الدولة  مع  اجلديدة  م�سلحته 

إىل املكان )الوطن(  أما الدين فاإنه ينظر ا أ�رشاره. ا ونقل ا

أن كل اعتداء عليه هو اعتداء على  باعتباره مقد�سا، وا

اأحياناً من وزر  ديان  االأ أن ذلك ال يجرد  ا مقد�س، بيد 

اأكرث  املوؤمنون  يظنها  دول  ل�سالح  وطان  االأ خيانة 

�سالم  إليها. االإ متثيالً للمقد�س من الدول التي ينتمون ا

أو لغريه وفق قواعد العدالة  �سبط م�ساألة الوالء للوطن ا

حقوق  ت�سييع  وعدم  االعتداء،  وعدم  الظلم  ورفع 

لغري  الوالء  اعترب  القواعد  هذه  حتققت  فاإن  النا�س، 

إن فقدت هذه ال�رشوط فاإن الوالء لغري  الوطن خيانة، وا

بهدف وحيد وهو حتقيق  إمنا يكون م�رشوطاً  ا الوطن 

�سار  جمددا  القواعد  تلك  تتحقق  وحني  القواعد،  تلك 

الوالء لغري الوطن خيانة للمقد�س.

نرى  فاإننا  ببع�سها  الدول  عالقات  إطار  ا يف  أما  ا

الدولية  التعاقدات  اأطراف  الندية بني  اأدى عدم  كيف 

حقبة  أيام  ا ح�سل  كما  لل�سعيف  القوي  ابتالع  إىل  ا

الدول  احتالل  من  ن  االآ حا�سل  هو  وكما  اال�ستعمار 

القوية للدول ال�سعيفة وتدخلها يف �سوؤونها الداخلية 

وا�ستغاللها ملواردها دون قدرة للطرف ال�سعيف على 

ية مع 
ّ
ن عالقة ند

ّ
االعرتا�س ب�سبب عدم كفاءته ليكو

الطرف القوي.

القول الف�ضل

إن املبادئ الليربالية التي متثل بريقا باهراً وجاذبية  ا

إجماالً يف مبادئ  آ�رشة مثل احلرية والتعاقد حا�رشة ا ا

املبادئ  هذه  ح�سور  يف  ظاهر  تفاوت  مع  �سالم،  االإ

�سالمية املختلفة. بني املدار�س االإ

يربز  الفرد  وا�ستقالل  رادة  االإ حرية  أ  مبدا أن  ا جدال  ال 

واحل�سور،  التجلي  �سور  باأقوى  الليربايل  الطرح  يف 

أغلب اأطروحات املدار�س  أ يف ا بينما يغي�س هذا املبدا

اخلطاب  على  املالحظ  أن  ا إال  ا املعا�رشة،  �سالمية  االإ

ويكبله  الفرد  حرية  أ  مبدا على  ي�سيق  الذي  املعا�رش 

واالنقياد  واال�ست�سالم  اخل�سوع  مرويات  ب�سال�سل 

لل�سلطة يتعار�س ب�سورة ظاهرة مع احل�سور املكثف 

خر جند  االآ اجلانب  آن،  يف  القرا الفرد يف  أ حرية  ملبدا

كانت  التي  التاريخية  �سالمية  االإ املدار�س  تراث  أن  ا

با�سية واملعتزلة  آن كاملدر�سة االإ إىل روح القرا أقرب ا ا

تراث حافل باالحتفاء بحرية الفرد وحماولة الت�سدي 

ماكينة  روجتها  التي  ال�سعواء  اال�ستبداد  حلمالت 

عالمية لل�سلطة امل�ستبدة يف �سورة ن�سو�س  الدعاية االإ

مقد�سة من�سوبة للنبي عليه ال�سالم.

�سالمي خا�سة عن الطرح  يتميز الطرح الديني عامة واالإ

ن�سانية واالجتماعية  الليربايل باإحاطته التعاقدات االإ

العليا  حكام  واالأ القيم  من  مقد�س  ب�سياج  والوطنية 

وهذه  بها،  املوؤمنني  وجدان  يف  مة 
ّ
حمر تعترب  التي 

مبو�سوع  العقود  احرتام  تربط  الوجدانية  القد�سية 

يان، فاأي تفريط يف  أو ال�سمري الناب�س باالإ التقوى ا

اجلانب  يف  يان.  االإ يف  تفريط  بال�رشورة  هو  العقد 

افتقارها  بجانب  الليربالية  التعاقدات  تعاين  خر  االآ

التكافوؤ  عدم  إ�سكالية  ا من  والعقائدي  ياين  االإ للبعد 

عليها  اأن يرتتب  إ�سكالية يكن  ا طراف،  وهي  االأ بني 

قوياء على مقدرات  ه�سم حقوق الب�سطاء و�سيطرة االأ

القيمية  املرجعية  غياب  إ�سكالية  ا بجانب  ال�سعفاء، 

أمر احرتام هذه التعاقدات  لهذه التعاقدات مما يجعل ا

يح�رش  ال  وحني  النافذ،  القانون  بوجود  مرهونا 

خر- فاإن �سبيل هذه التعاقدات  أو الآ القانون -ل�سبب ا

فراد و�سهواتهم. معلق بنزوات االأ

�لليرب�يل  �لطرح  من  �ل�ستفادة  �لديني  للطرح  ميكن 

ولي�ص  �لفرد،  و��ستقالل  ر�دة  �لإ بحرية  يتعلق  فيما 

بعدم  و�تهامه  �سالم  �لإ �لطعن يف  ذلك  من  �ملق�سود 

�لو�قعية حتتم على  إمنا  و� �حلرية،  �لحتفاء مب�ساألة 

�ملد�ر�ص  غلب  لأ �لديني  �خلطاب  أن  � قر�ر  �لإ �لباحث 

أو ��ستبد�د  �سالمية ما ز�ل يكر�ص ل�ستبد�د �حلاكم � �لإ

�حلزب �ل�سيا�سي.

الطرح  من  ي�ستفيد  أن  ا أي�ساً  ا يكنه  الليربايل  الطرح 

الديني خا�سة فيما يتعلق بالثغرات الفنية املرتبطة 

باإمكانية اال�ستغالل وعدم الكفاءة يف العقود.

�ستظل  �سالمية  االإ املجتمعات  أن  ا القول  حا�سل 

إىل الطرح الليربايل طاملا مل يتمكن اخلطاب  بحاجة ا

طروحات  االأ من  والتجرد  نف�سه  تطوير  من  الديني 

با�سم  ُتقدم  التي  فراد  االأ حلرية  امل�سادرة  العقيمة 

أقرب  ا وي�سبح  اخلطاب  هذا  يتغري  أن  ا إىل  وا �سالم،  االإ

آن املحررة لعقل الفرد واملطلقة ملداركه  إىل روح القرا ا

واملحرتمة لوجدانه �سيظل الطرح الليربايل قائماً يف 

متمدداً  ورمبا  بل  �سالمية،  واالإ العربية  جمتمعاتنا 

اأال  واالنت�سار  بالقبول  مغٍر  أ�سا�س  ا على  ينت�سب  نه  الأ

ن�سان  أ فطري ال ي�ستطيع االإ أ احلرية، وهو مبدا وهو مبدا

أن يحيا بدونه.   آالت اال�ستبداد ا مهما �سحقته ا
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1- الكالم وم�ضاألة الت�ضمية

�سالمية بكونه من اأكرثها اعتمادا على طرق  يتميز علم الكالم �سمن ن�سق العلوم االإ

العقلي حتى  فار�سا منهجه  واال�ستدالل،  بالنظر  اهلل  لكالم  ان�رشف  فقد  املجادلة. 

أفعاله. فا�سطروا للخو�س يف م�سائله  على املت�سددين من التكلم يف م�سائل ذات اهلل وا

املتاأخرين  عند  وبخا�سة  والربهنة،  املحاجة  أ�ساليب  ا مع  النقلي  منهجهم  مكيفني 

منهم. 

حدودها  يف  ت�سمنت  التي  الكثرية  تعريفاته  يف  الكالم  لعلم  اجلديل  �س  االأ ويتاأكد 

ذكر مو�سوع الكالم ومنهجه ومقا�سده. فح�رشت مو�سوعه يف ما �رشح به »وا�سع 

امللة«، ومنهجه يف اال�ستدالل على �سحة ذلك، ومقا�سده يف ن�رشة كالم اهلل ودح�س 

إح�ساء العلوم«  أورده الفارابي يف كتابه »ا حجج املخالفني. ومن هذه التعاريف، ما ا

فعال املحدودة  راء واالأ ن�سان على ن�رشة االآ بقوله: »و�سناعة الكالم ملكة يقتدر بها االإ

. 
)1(

قاويل« التي �رشح بها وا�سع امللة، وتزييف كل ما خالفها باالأ

م�س�ألة الكالم يف 

علم الكالم

ر�ضيد يحياوي

كاتب وناقد من املغرب  

ن  أو الأ نه باإزاء املنطق للفال�سفة، ا إما الأ يجي: »علم الكالم« �سمي كالما ا w  االإ

أ�سهر اأجزائه حتى  ن م�ساألة الكالم ا أو الأ أوال بالكالم يف كذا، ا أبوابه عنونت ا ا

نه يورث القدرة على الكالم يف  أو الأ ا كرث فيه التناحر وال�سفك فغلب عليه، 

ال�رشعيات ومع اخل�سم« . 



قال  الفارابي،  تعريف  من  قريبا  تعريفا  يجي  االإ أورد  وا  

الدينية،  العقائد  إثبات  ا فيه: »والكالم علم يقتدر معه على 

باإيراد احلجج، ودفع ال�سبهة، واملراد بالعقائد ما يق�سد به 

دين  إىل  ا املن�سوبة  وبالدينية،  العمل،  دون  االعتقاد  نف�س 

إن خطاأناه ال نخرجه من علماء  حممد )�س(، فاإن اخل�سم وا

 .
)2(

الكالم«

يف  امل�سيب  الطرف  نان 
ِّ
يعي ال  التعريفان  هذان  كان  إذا  وا

الزائفة،  قوال  ال�سبه واالأ العقائد من الطرف �ساحب  إثبات  ا

يف  امل�سيب  فعني  ذلك،  يف  يرتدد  مل  خلدون  ابن  فاإن 

وكاأن  باملبتدعة،  �سماهم  من  يف  واملنحرف  ال�سنة،  اأهل 

ال�سنة،  اأهل  وجادلت  الكالم  اأ�سول  و�سعت  التي  الفرق 

غري متكلمة. يقول ابن خلدون معرفا علم الكالم: »هو علم 

دلة العقلية والرد  يانية باالأ يت�سمن احلجاج عن العقائد االإ

على املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب ال�سلف 

.
)3(

يانية هو التوحيد« واأهل ال�سنة، و�رش هذه العقائد االإ

الكالم  يف  مو�سوع  اأهم  مثل  التوحيد  أن  ا املعلوم  ومن 

بل  والتوحيد،  العدل  باأهل  اأ�سحابه  �سمي  االعتزايل، حتى 

حتى �سمي علم الكالم نف�سه بعلم التوحيد وال�سفات، مثلما 

 
)4(

كرب وعلم النظر واال�ستدالل �سمي باأ�سول الدين والفقه االأ

أو منهجه. بناء على مو�سوعه ا

لتف�سل  مبو�سوعه  حتدده  للكالم  اأخرى  تعريفات  وهناك 

منها  لهيات،  االإ يف  الناظرة  خرى  االأ العلوم  وبني  بينه 

تعريف ال�رشيف  اجلرجاين له بقوله: »علم يبحث فيه عن 

أ واملعاد على  ذات اهلل و�سفاته واأحوال املمكنات من املبدا

لعلم  ف�سٌل  �سالم«  االإ »قانون  فِذكره   .
)5(

�سالم« االإ قانون 

الكالم عن الفل�سفة التي تبحث بدورها يف ذات اهلل و�سفاته 

�سالم �رشورة. وقد اأرجع القا�سي  من غري تقيد بقانون االإ

إىل مو�سوع البحث يف ذات  رموي كل مباحث علم الكالم ا االأ

خروية واأحكامه  أفعاله الدنيوية واالأ اهلل من حيث �سفاته وا

�سالمي  اأ�سول الدين االإ اأن مو�سوع الكالم هو  أي  ا  ،
)6(

فيها

فهمها  يف  املخطئني  على  رد  من  ن�رشتها  تقت�سيه  وما 

النحل  اأهل  من  فيها  والطاعنني  املقاالت  اأ�سحاب  من 

هواء.  واالأ

وقد حدد القا�سي عبد اجلبار يف )املغني(، اأ�سول الدين يف 

أفعاله  التوحيد والعدل، جلمعهما بني التكلم يف ذات اهلل وا

أربعة،  أفعال العباد. لكنه يف »خمت�رش احل�سنى«، جعلها ا وا

وال�رشائع،  النبوات  اأ�سلي  املذكورين،  �سليني  لالأ م�سيفا 

كتابه  يف  لكنه  العدل.  من  خريان  االأ �سالن  االأ تفرع  إن  وا

�سول  االأ يف  الدين  اأ�سول  ثبت  اخلم�سة«   �سول  االأ »�رشح 

والعدل،  التوحيد،  وهي  املعتزلة  بها  اأخذ  التي  اخلم�سة 

مر باملعروف  والوعد والوعيد، واملنزلة بني املنزلتني، واالأ

إرجاعه  خرية منها، يكن ا . والثالثة االأ
)7(

والنهي عن املنكر

ن و�سف اهلل بالعادل، يرتتب عليه احلديث عن  للتوحيد. الأ

أو انف�ساله عنه،  فعله، وعن فعل العبد يف تعلقه بفعل اهلل ا

مبا يقت�سيه ذلك من ذكر ل�سفات اهلل واأحكامه. 

اهلل  ذات  هو  الكالم،  علم  يف  البحث  مو�سوع  كان  إذا  وا

أفعاله، فما موقع الكالم �سمنه، وملاذا نخو�س  و�سفاته وا

هذا  أن  ا هو  لذلك  دافعنا  إن  ا اعتقادي؟  إياين  ا مو�سوع  يف 

هذا  بعد  إنه  ا ثم  ت�سميته.  يف  »كالم«  م�سطلح  يحمل  العلم 

�سول  أما االأ ِّم به. ا علم يف »الكالم«، ماهيته وماهية املتكل

الكالم«  »علم  ن  الأ بالكالم مبنية عليه،  املذكورة فمت�سلة 

�سالم  االإ قانون  فاإن  �سالم«،  االإ »قانون  على  علما  مادام 

إليه يف ماهيته، من جهة �سفاته  أنظر ا هو كالم اهلل، �سواء ا

إليه يف �سيغه  ا أم نظر  ا إليه يف حمتواه،  ا أم نظر  ا أعرا�سه،  وا

املتمثل يف  الن�س  اأم يف حتققه يف  ونهي،  أمر  وا من خرب 

إما  »ا الكالم،  وعلم  بالكالم  العلم  هذا  �سمي  ولذلك  آن.  القرا

م�ساألة  هي  عليها  وتقاتلوا  فيها  تكلموا  م�ساألة  اأظهر  ن  الأ

إما ملقابلتهم الفال�سفة يف  الكالم، ف�سمي النوع با�سمها، وا

ت�سميتهم فنا من فنون علمهم باملنطق، واملنطق والكالم 

.
)8(

إىل ذلك ال�سهر�ستاين )ت 548هـ( مرتادفان«، كما ذهب ا

مماثلة  باأ�سباب  الكالم«  »علم  ت�سمية  يجي  االإ ويعلل 

نه باإزاء املنطق للفال�سفة،  إما الأ ا إمنا �سمي كالما  بقوله: »ا

م�ساألة  ن  الأ أو  ا كذا،  يف  بالكالم  أوال  ا عنونت  أبوابه  ا ن  الأ أو  ا

فغلب  وال�سفك  التناحر  فيه  كرث  حتى  اأجزائه  أ�سهر  ا الكالم 

نه يورث القدرة على الكالم يف ال�رشعيات ومع  أو الأ عليه، ا

.
)9(

اخل�سم«

حمد نَكري ن�سب للتفتزاين تعليال  لكن القا�سي عبد النبي االأ

التي  العلوم  ما يجب من  أول  »ا الكالم  علم  أن  ا آخر، حجته  ا

إمنا تعلم وتتعلم بالكالم. فاأطلق عليه هذا اال�سم لذلك، ثم  ا

.
)10(

خ�س به ومل يطلق على غريه متييزا«

أن علة ت�سميته بالكالم وعلم الكالم، راجعة  رجح عندنا ا واالأ

أما  ا حتديدا.  اهلل  كالم  مو�سوع  يف  باخلو�س  ال�ستهاره 

خرى فلي�ست مقنعة ال�سرتاكه فيها مع علوم  االأ التعليالت 

أو كالم  اأخرى، تخو�س يف مو�سوع الكالم عامة كاملنطق، ا

على  به  اال�ستدالل  جهة  من  اهلل  كالم  أو  ا كالنحو،  العربية 

حكام ال�رشعية جمملة، وهو اأ�سول الفقه. االأ

ت�سمل مو�سوعه  بالفقه  بالفل�سفة كعالقته  الكالم  وعالقة 

املعا�رشين  بع�س  كان  إذا  وا أي�سا.  ا منهجه  بل  ون�ساأته، 

ون�ساأته  الكالم  علم  اأ�سالة  زاوية  من  املو�سوع  ناق�س 

الفل�سفي  احلقل  �سمن  أدرجوه  ا آخرين  ا فاإن   ،
)11(

�سالمية االإ
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جانبها  بني  �سالمية،  االإ الفل�سفة  يف  ميزوا  باأن  عامة، 

إن  وا �سالم«،  االإ »قانون  على  �سار  الذي  وجانبها  اليوناين، 

اأخذ يف فهمه وتف�سريه لذلك القانون باأ�سول النظر اليوناين، 

 .
)12(

أو طوره بناء على جمادالته الثقافية والفكرية عامة ا

إذا كان علم الكالم قد تاأثر يف بدايته بالديانات وامللل  وا

واخلوارج  ال�سيعة  آراء   ا يف  ذلك  يتجلى  كما  خرى  االأ

، فاإن تاأثره بالفل�سفة اليونانية بعد ترجمتها يف 
)1(

خا�سة

عهد املاأمون بالذات، هو الذي مثل نقلة حقيقية يف درجة 

ا�ستخدامه ملناهج االحتجاج واال�ستدالل العقلي، وبخا�سة 

إىل تاأثر املعتزلة  أ�سار عدد من القدماء ا عند املعتزلة. وقد ا

يف  عنهم  قال  الذي  كال�سهر�ستاين  والفل�سفة،  باملنطق 

معر�س تتبعه لتاريخ علم الكالم: »ثم طالع بعد ذلك �سيوخ 

أيام املاأمون، فخلطت  املعتزلة كتب الفال�سفة، حني ف�رشت ا

العلم،  فنون  من  فنا  أفردتها  وا الكالم،  مبناهج  مناهجها 

. كما قال عن النظام: »وقد طالع 
)14(

و�سمتها با�سم الكالم«

.
)15(

كثريا من كتب الفل�سفة وخلط كالمهم بكالم املعتزلة«

أن املعتزلة هم موؤ�س�سو هذا  ا أي ال�سهر�ستاين  ويت�سح من را

الفل�سفة  أن  ا منه  يتبني  كما  الكالم.  بعلم  وم�سموه  العلم 

من  عدد  ا�ستغل  وقد  فيه.  كبري  تاأثري  لها  كان  اليونانية 

املتكلمني القدماء والباحثني املعا�رشين عالقة علم الكالم 

أهدافه، كما يتبني من راأي حممد  بالفل�سفة للطعن فيه ويف ا

حميي الدين عبد احلميد يف مقدمة ن�رشه لكتاب »مقاالت 

ا�ستعان  من  أول  ا املعتزلة  »كان  يقول:  إذ  ا �سالميني«  االإ

نزعاتهم.  تاأييد  يف  منها  وا�ستقوا  اليونانية  بالفل�سفة 

واجلاحظ  الهذيل  أبي  وا النظام  أقوال  ا من  كثرية  فاأقوال 

اليونان،  فال�سفة  أقوال  ا من  بحت  نقل  بع�سها  وغريهم، 

من  ب�سيء  معينه  من  ويغرتف  نبعه  من  ي�ستقي  وبع�سها 

 .
)16(

التحويل والتعديل

الو�سف  باب  من  يكن  مل  الدين  حميي  حممد  قاله  ما 

التاريخي، بل من باب الطعن يف املعتزلة، فهو يقتدي يف 

الفل�سفة  يف  طعنوا  الذين  وال�سنة  احلديث  اأهل  بعامة  ذلك 

االحتكام  عدم  إىل  ا دعواهم  بذلك  مربرين  املعتزلة  ويف 

مور االعتقادية. للعقل يف االأ

أن  إما خلوفهم من ا أئمة ال�سلف واحلديث للكالم راجع ا  ا
ُ
ودْفع

أو  ثارة �سبه تزلزل العقائد، ا يكون االحتكام للعقل م�سدرا الإ

إدراك احلقائق. فلهذين ال�سببني  لتعجيزهم قوى الب�رش عن ا

اأرجع ابن اجلوزي »نهي ال�رشع عن اخلو�س فيما يثري غبار 

إقدام الفهم«، م�ستندا يف  �سبهة، وال يقوى على قطع طريقه ا

أقوال ابن حنبل والبخاري وابن املبارك وعبد اهلل  إىل ا ذلك ا

. وكان لغري هوؤالء من 
)17(

والدارمي ومن واالهم احلنظلي 

آراء مماثلة نقلها اأ�سحابهم كاملنقول  أئمة احلديث وال�سنة ا ا

 .
)18(

عن ال�سافعي ومالك

أن اال�ستدالل  إىل ا أن بع�س »متعقلتهم« من الذين فطنوا ا غري ا

إىل موقف مغاير  ا العقلي نافع يف االنت�سار للملة، انتقلوا 

ويبيح  باملبتدعة،  عندهم  امل�سمني  »كالم«  ويحرم  يذم 

»الكالم« املنا�رش ملذهبهم املوافق للكتاب وال�سنة ح�سب 

أن  ا فهمهم لهما. ومن هوؤالء ابن ع�ساكر الذي ا�ستدرك بعد 

ذم »الكالم« بقوله : »فاأما املوافق للكتاب وال�سنة، املو�سح 

�سول عند الفتنة فهو حممود عند العلماء«. وهو  حلقائق االأ

.
)19(

أي�سا يهقي ا
َ
أي الب را

إطار مراجعته و»ت�سذيبه«  ا أي�سا، يف  ا ابن تيمية  وقد ذهب 

القول:  إىل  ا ال�سلف،  »راف�سة«  لـ  املغالية  املواقف  لبع�س 

آدمي يتكلم، وال  ا »وال�سلف مل يذموا جن�س الكالم، فاإن كل 

ذموا اال�ستدالل والنظر واجلدل مبا بينه اهلل ور�سوله، بل وال 

ذموا كالما هو حق. بل ذموا الكالم الباطل، وهو املخالف 

أن  . مع العلم ا
)20(

أي�سا« للكتاب وال�سنة، وهو املخالف للعقل ا

إطالق احلكم يف ذم الكالم وحتريه ثابت عن ال�سلف، كما  ا

أي�سا عند  حمد بن حنبل واأ�سحابه ثابت ا أن ن�سبة الباطل الأ ا

أن قولهم هو املطابق للكتاب وال�سنة، ال  أوا ا خمالفيه ممن را

قول اأحمد واأ�سحابه.

فم�سائل املتكلمني اختلفوا فيها وتقاتلوا ب�سببها باملجادلة 

ب�سببه.  وقتلوا  بالكالم  حكموا  منهم  وكثريون  وال�سيوف. 

الطبقات  كتب  يف  الواردة  وتراجمهم  املتكلمني  �سري  ويف 

عديدة  أمثلة  ا والنحل،  وامللل  واملقاالت  والفرق  والرتاجم 

اجلربية  من  وغريهم  »واملعتزلة  ال�سهر�ستاين:  يقول  لذلك. 

املعتزلة  من  الفريقان  منهم  واملختلطة،  وال�سفاتية 

القدرية  وكذلك  الت�ساد.  تقابل  متقابلتان  وال�سفاتية، 

وهذا  واخلوارج.  وال�سيعة  والوعيدية،  واملرجئة  واجلربية، 

الت�ساد بني كل فريق وفريق، كان حا�سال يف كل زمان. 

ودولة  �سنفوها،  وكتب  حيالها،  على  مقالة  فرقة  ولكل 

.
)21(

عاونتهم، و�سولة طاوعتهم«

إن كان جمملها اعتقاديا، فاإن  مرجعيتها  وق�سايا الكالم وا

ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية قامت بدور كبري يف 

آن وتف�سريه، ويف حديثهم عن ذات اهلل و�سفاته  تاأويلهم للقرا

أفعاله. فق�سايا مثل الق�ساء والقدر والعدل واملنزلة بني  وا

لهي  نبياء واللطف االإ املنزلتني والوعد والوعيد وع�سمة االأ

تناق�س  مل  واملعا�سي،  والطاعات  واال�ستطاعة  والك�سب 

أفعال العباد وتنازع م�ساحلهم وتقاتلهم حول  مبعزل عن ا

خا�سوا  �سيا�سي  مو�سوع  أقوى  ا كان  إن  وا العاجلة.  ماآرب 

مامة.  فيه هو مو�سوع االإ
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ال�رشاعات املذهبية وال�سيا�سية عامال حا�سما  كانت هذه 

اتخذ  بحيث  عامة.  الكالم  علم  من  القدماء  موقف  يف 

املوقف منه طابعا فكريا وثقافيا ودينيا، بني من يرف�سه 

ومن يتبناه. وا�ستغل عدد من النقليني، من فقهاء وحمدثني 

أن�سار العقل  حمنة ابن حنبل، لتكفري اأهل الكالم وبخا�سة ا

آن وال�سنة  منهم. وا�ستدل كل طرف على �سواب موقفه بالقرا

خر. وكان يف مقدمة الراف�سني فقهاء اأهل  مكفرا الطرف االآ

أن  ا فهي  ـ  ذكرنا  كما  ـ  دعواهم  أما  ا احلديث.  واأهل  ال�سنة 

ن اخلائ�س فيه خارج عن طريق ال�سحابة  الكالم بدعة، الأ

ال�سلف،  عنه  �سدر  مبا  التم�سك  هو  ال�سواب  أن  وا وال�سلف، 

القا�سي عبد اجلبار  . ويرد 
)22(

وال�سنة واجلماعة آن  وبالقرا

وتوحيده  اهلل  معرفة  اأن  فيها  يقرر  باأخرى،  الدعوى  هذه 

فيه  الباطل  ن  الأ باخلرب.  التقليد  هو  طريقها  لي�س  وعدله، 

ن معرفة اهلل واجبة من جهة  أدلة العقل، الأ كاحلق، بل طريق ا

دلة، ويبطل  إمنا ينبه على هذه االأ العقل، »فاإذا كان املتكلم ا

.
)23(

ال�سبه الواردة فيها، فكيف ي�سح الطعن يف ذلك؟«

أن نقليي ال�سنة حاربوا العقل. بل عدوا جمرد الكالم يف  بيد ا

.  ثم تعدوا ذلك 
)24(

آن بدعة ي�سرتك فيها ال�سائل واملجيب القرا

إىل التكفري. وخا�سة تكفري القائلني باأن كالم اهلل خملوق.  ا

عن  ف�سال  وغريهم،  وال�سافعي  ومالك  حنبل  ابن  فكفرهم 

أنهم زنادقة  إمامتهم بحجة ا أبطلوا �سلواتهم وا �ساعرة، وا االأ

.
)25(

أهواء، ال تقبل �سهادتهم مبتدعون فا�سقون واأهل ا

�سعري.  االأ احل�سن  أبي  ا �سيخهم  لراأي  �ساعرة  االأ قول  ويرتد 

اأ�سول الديانة«: »من قال  بانة عن  فقد قال يف كتابه »االإ

أورد الدارمي )ت 280 هـ(  . وقد ا
)26(

آن فهو كافر« بخلق القرا

أقوال لراف�سة العقل من اأهل ال�سنة  وهو �سفاتي نقلي، عدة ا

أدرجها �سمن باب �سماه »باب قتل  وفقهائهم ورواتهم، وا

الزنادقة واجلهمية وا�ستثابتهم من كفرهم«، كاأقوال حماد 

بن زيد وابن املبارك ووكيع ويحيى بن يحيى وابن حنبل 

أن�س وغريهم ممن  إبراهيم بن �سعد ومالك بن ا أبي توبة وا وا

إكفار  أو يف »باب االحتجاج يف ا ذكرهم يف الباب املذكور ا

اجلهمية«. 

أن الفقهاء واملحدثني املذكورين ملا مل يجدوا يف  ويالحظ ا

احلادثة  الكالمية  الق�سايا  على  ينطبق  ما  وال�سنة  آن  القرا

ظاهري  لتاأويل  جلاأوا  ب�سببها،  اأ�سحابها  كفروا  التي 

آنية واحلديث لكي ت�ستجيب لدعواهم.  ملعاين الن�سو�س القرا

كتاأويل مالك لقول الر�سول الكرمي: »من غري دينه فا�رشبوا 

إىل غريه مثل  �سالم ا عنقه«، باأن معناه »اأن من خرج من االإ

نه  أولئك يقتلون وال ي�ستثابون، الأ أ�سباهها، فاإن ا الزنادقة وا

ويعلنون  الكفر  ون 
ُّ
�رِش

ُ
ي كانوا  قد  أنهم  وا توبتهم،  تعرف  ال 

إىل غريه، واأظهر ذلك  �سالم ا أما من خرج من االإ �سالم... وا االإ

.»
)27(

إال قتل فاإنه ي�ستثاب، فاإن تاب وا

خمالفي  على  اأطلقت  �سفة  الزندقة  أن  ا املعروف  ومن 

اجلماعة، ب�رشف النظر عن �سحة دينهم. وقد عممت على 

الذي  النقليني  طرف  من  والفل�سفة  واملنطق  العقل  اأهل 

تع�سفوا اأحيانا يف االحتجاج بالنقل، حتى �سبهوا القائلني 

اهلل  كالم  ف�رشوا  وهكذا  قري�س.  مب�رشكي  آن  القرا بخلق 

إال  ا هذا  إن  »ا تعاىل:  الباري  بقول  فاحتجوا  ينا�سبه  ال  مبا 

إن هذا  ، و»ا
)29(

ولني« االأ أ�ساطري  ا إال  ا إن هذا  ، و»ا
)28(

اختالق«

أقوال من�سوبة مل�رشكي قري�س، لكن  ، وتلك ا
)30(

إال قول ب�رش« ا

آن  القرا إن  ا أوا فيها مثيال ونظريا لقول اجلهمية:  را النقليني 

املتكلمني،  من  آن  القرا بخلق  القائلني  أن  ا مع   ،
)31(

خملوق

كانوا  بل  منهم.  املعتزلة  وبخا�سة  م�رشكني،  يكونوا  مل 

دلة العقلية، لكنهم ا�سطدموا  اأهل توحيد ن�رشوا الدين باالأ

باملعرفة التقليدية ال�سائدة. وحني قام املعتزلة برد فعلهم 

و�سبهوهم  آن  القرا بخلق  القائلني  غري  فاأكفروا  التكفريي، 

بامللحدة واملج�سمة والكفرة واليهود واملجو�س والن�سارى، 

أن االحتكام للعقل  دلة والن�سو�س، فتاأكد ا ت�ساربت بذلك االأ

.
)32(

يف فهم الدين ال حميد عنه

املخرية  والقدرية  املجربة  القدرية  أيي  را ت�سارب  ولعل 

»القدرية  الر�سول:  يف تعيني املق�سود باملجو�س يف قوله 

اأطلق  فقد  ذلك.  على  مثال  خري   ،
)33(

مة« االأ هذه  جمو�س 

ذهبوا  بل  املعتزلة،  على  القدرية  لفظ  �ساعرة  واالأ ال�سنيون 

بديانة  دانوا  نهم  الأ الت�سمية  بتلك  ق�سدهم  الر�سول  أن  ا إىل  ا

أن اهلل يخلق اخلري، وال�سيطان يخلق ال�رش،  املجو�س لزعمهم ا

أما  . ا
)34(

أفعالهم دون ربهم ولزعمهم االنفراد بالقدرة على ا

أن »القدرية«  إىل ا إذ ذهبوا ا املعتزلة فكان لهم راأي خمالف. ا

أن  وا امل�سبهة،  املجربة  خ�سومهم  عليهم  اأطلقها  �سفة 

هوؤالء هم امل�ستحقون ل�سفة  القدرية املق�سودون يف قول 

املجربة  كون  على  اجلبار  عبد  القا�سي  وا�ستدل  الر�سول. 

مة، باأحاديث من�سوبة  امل�سبهة هم املق�سودون  مبجو�س االأ

املق�سودين  عن  �ساأله  عمن  كاإجابته  الكرمي،  للر�سول 

»الذين يع�سون اهلل تعاىل ويقولون:  إنهم  ا بالقدرية وقوله 

.
)35(

كان بق�ساء اهلل وقدره«

ال�رشعية،  دلة  االأ الت�سارب يف تف�سري وتاأويل  زاد هذا  وقد 

يف  وخا�سة  للر�سول،  ون�سبتها  الن�سو�س  ح�سو  بظاهرة 

�سفوف عدد من النقليني  احلفاظ  ورواة احلديث الذين كان 

  .
)36(

وائل يتكئ عليهم يف اال�ست�سهاد بع�س اأهل ال�سنة االأ

يف  املتكلمني  وطرق  مبناهج  املو�سوع  هذا  ويت�سل 
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إىل اخلرب  اال�ستدالل واال�ست�سهاد واملحاجة، بني من ي�ستند ا

والرواية، وبني من ي�ستدل بالعقل، وبني من ياأخذ بالعقل 

أثرها اجللي يف  ا والنقل معا. وهي مناهج وطرق كان لها 

لها  الكالم وحدِّه، مثلما كان  موقف املتكلمني من ق�سية 

أثرها يف باقي  ق�سايا الكالم، �سواء منها املت�سلة بكالم  ا

العملي  ال�رشيعة  بق�سمي  املت�سلة  أو  ا الب�رش،  وكالم  اهلل 

واالعتقادي. 

وقد ذكر �لفار�بي من طرق �ملتكلمني خم�ص طرق �سماها 

ر�ء �لتي تن�رص بها �مللل، وهي:  بالوجوه و�لآ

1 ـ �لنقليون �لذين يعطلون �لعقل و�لتاأمل و�لنظر، ويرون 

أن  ن�رصة �مللة بالت�سديق �ملطلق و�لت�سليم �لتام، بحجة �

�مللة ل يجوز فيها �لكذب، ب�سهادة �ملعجز�ت و�لن�سو�ص 

أرفع رتبة من  � إلهي، وهي  � نها وحي  أقو�ل  �ل�سادقني، لأ و�

ن�سية.  �لعقول �لإ

و�مل�سهور�ت  �ملح�سو�سات  يتتبعون  �لذين  �ملوؤولون  ـ   2

�مللة،  و��سع  به  �رصح  مبا  عليها  لال�ستدلل  و�ملعقولت 

ويوؤولونه  لرفع �لتناق�ص بني �لطرفني. 

3 ـ �ملقارنون �مل�سنعون، �لذين يقبحون وي�سنعون ملة من 

قبح و�سنع ملتهم. 

إىل �حلجاج �لعقلي �لذين ي�سكتون  4 ـ �ملرهبون �ملفتقرون �

خ�سمهم بالتخويف و�لتخجيل. 

خ�سمهم  أن  � يرون  �لذين  �ل�سوف�سطائيون  �ملغالطون  ـ   5

.
)37(

عدو، يجوز يف �سده �للجوء للكذب و�ملغالطة

أن اأهم طريقني عرفا يف علم الكالم، هما طريقا النقل  غري ا

آراء  ا ودفع  آرائهم  ا إثبات  ا على  احتجوا  فالنقليون  والعقل. 

آن  القرا ن�سو�س  الن�سو�س،  رواية  من  كثار  باالإ خ�سومهم 

لربط  ب�سيطة  تعليقات  مع  لهم،  املنا�رش  وال�سلف  وال�سنة 

مقدمتهم  ويف  العقليون  أما  وا  .
)38(

ببع�سها املوا�سيع 

ويعتربون  النقليني،  بطريقة  يتندرون  فكانوا  املعتزلة 

قناع وحتكيم  االإ اأ�سحابها جاهلني مفحمني عاجزين عن 

إذا  أنهم »ا العقل. وقد �سبههم القا�سي عبد اجلبار بالعامة، وا

أن  أنا قد نهينا عن اجلدال وا إىل ا انقطعت بهم احلجة، جلاأوا ا

أيه  را يف  املعتزلة  �سبيل  أما  ا حمرمة«،  الدين  يف  املناظرة 

. كما 
)39(

فهو »حملهم على �سحة احلجاج من جهة العقول«

بدعة  الكالم  إن  ا قولهم  يف  اجلبار  عبد  القا�سي  يخطئهم 

إن الكالم بدعة، فخطاأ منهم وال يحتج  ا أما قولهم  بقوله: »ا

عليها بقول اجلاهل املخطئ، وطاملا قيل: من جهل ال�سيء 

وتقليد، ومن  اأ�سحاب حمل  ذلك،  يعيب  واأكرث من  عاداه.  

أن يكون متبوعا لرئا�سة. وكل  أو يطلب ا لف والعادة، ا تبع االأ

 .
)40(

هوؤالء ال يعتد بطريقتهم«

بها  ا�ستدلوا  وقائع  عن  اأخبارا  املعتزلة  روى  كما 

خل�س  وقد   .
)41(

العقيدة ن�رشة  يف  للعقل  االنت�سار  على 

حيث  من  واملعتزلة  ال�سنة  اأهل  بني  الفروق  ال�سهر�ستاين 

واملعارف  الواجبات  يف  العقل،  أو  ا والنقل،  ال�سمع  تقدمي 

الواجبات  ال�سنة،  اأهل  فقال  والعقل،  ال�سمع  أما  »ا  : بقوله 

يح�سن  ال  فالعقل  بالعقل.  كلها  واملعارف  بال�سمع،  كلها 

اأي ال  وال�سمع ال يعرف،  وال يقبح وال يقت�سي وال يوجب، 

يوجب املعرفة، بل يوجب. وقال اأهل العدل، املعارف كلها 

واجب  املنعم  و�سكر  العقل،  بنظر  واجبة  بالعقل،  معقولة 

قبل ورود ال�سمع، واحل�سن والقبح �سفتان ذاتيتان للح�سن 

.
)42(

والقبيح«

املعتزلة  جعل  ال�سمع،  على  وتقديه  بالعقل  التم�سك  وهذا 

بخالف  �سالمي.  االإ الفكر  يف  النظر  اأهل  نخبة  مبثابة 

ال�سمعيني الذين �سهلت ب�ساطة خطابهم التفاف العامة حول 

غلبية يف  آرائهم، مما جعل مفهوم »اجلماعة« ياأخذ �سفة االأ ا

أن  خطاب اأهل ال�سنة الذين برروا به �سواب دعواهم بحجة ا

اأي اجلماعة امل�سلمة.  عظم،  املعتزلة قلة ال متثل ال�سواد االأ

أي�سا راأي خمالف،  لكن املعتزلة كان لهم يف هذه امل�ساألة ا

قلية  غلبية واالأ وخا�سة يف ت�سورهم ل�سفة اجلماعة ودور االأ

أما اجلماعة،  يف ن�رشة الدين. يقول القا�سي عبد اجلبار: »وا

إجماعها.  مة، وثبت ذلك من ا فاملراد به ما اجتمعت عليه االأ

فاأما ما مل يثبت مما مل يجز التم�سك به، فهو مبنزلة اأخبار 

إذا �سح ما ذكرناه من اجلملة، فاملتم�سك بال�سنة  حاد. وا االآ

واجلماعة، هم اأ�سحابنا واحلمد هلل، دون هوؤالء امل�سنعني، 

يف  روي  وقد  يقولون.  ما  ييزون  ال  التحقيق،  عند  الذين 

ما  اجلماعة  قال:  أنه  ا م�سعود  ابن  عن  »امل�سابيح«،  كتاب 

.
)43(

إن كان رجال واحدا« وافق طاعة اهلل وا

بالقلة،  املعتزلة  و�سف  اجلبار  عبد  القا�سي  رف�س  لقد 

أنهم  وا ال�سفات،  نفى  ومن  املعتزلة  هي  اجلماعة  فعد 

ال  عظم«،  االأ بال�سواد  »عليكم  الر�سول:  بقول  املق�سودون 

الذي  هو  املذهب  »هذا  أن  ا إىل  ا ذهب  بل   .
)44(

معار�سوهم

وو�سع   .
)45(

الر�سل« به  أر�سل  وا الكتاب  به  تعاىل  اهلل  أنزل  ا

يف كتابه »ف�سل االعتزال« ق�سما خا�سا بطبقات املعتزلة 

يف  العلماء  وكرثة  البالد  يف  وانت�سارهم  كرثتهم  ظهار  الإ

قلية العاملة مقابل  أي�سا عن مفهوم االأ �سفوفهم. لكنه دافع ا

غلبية التي قد تكون م�سيبة وقد تكون �سالة منهمكة يف  االأ

.
)46(

طريق اجلهالة

من  �سموا  من  مع  أم  ا املعتزلة  مع  ال�سواب  أكان  ا و�سواء 

�سالم  طرفهم بالنابتة وامل�سبهة، فاإن ال�سورة احلقيقية لالإ

ادعاء  أن  ا ذلك  بتعدده.  إال  ا تكتمل  ال  �سالمي  االإ الرتاث  يف 
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إق�ساء  ا فيه  كان  طرف،  كل  عند  املطلقني  واحلقيقة  الفهم 

ا�ستغله  إن  وا التعدد  لهذا  الق�ساة  قا�سي  انتبه  وقد  خر.  لالآ

إذا  ا املرء  إن  »ا بقوله:  الدينية  وال�رشعية  ال�سواب  الدعاء 

فيهم  راأى  الكثري،  اخللق  الذي هو  عظم،  االأ ال�سواد  إىل  ا نظر 

ال�سيعة، واأ�سحاب احلديث  اخلوارج واملرجئة، وراأى فيهم 

الذين يدخل يف مثلهم النابتة، ويرى فيهم املعتزلة. فكيف 

 .
)47(

أن يتبعهم؟«  ي�سح، ومذاهبهم مت�سادة، ا

�سالمية املذكورة يف  ويتجلى ذلك التعدد يف كرثة الفرق االإ

كتب الفرق والطبقات، حيث يتجاوز عددها �سبعني فرقة، 

إن كان جلها متفرع من عدد حمدد هو املمثل للتيارات  وا

منها  ذكره  ما  مقدمتها  ويف  الكالم.  علم  يف  �سا�سية  االأ

ال�سالف، حيث �سمى منها خم�سا  الق�ساة يف ن�سه  قا�سي 

 .
)48(

واملعتزلة والنابتة  وال�سيعة  واملرجئة  اخلوارج  هي: 

إحدى ع�رشة فرقة  �سعري يف ا أبو احل�سن االأ كما اأجمل ذكرهم ا

واجلهمية،  واملعتزلة،  واملرجئة،  واخلوارج،  ال�سيعة،   : هي 

واأ�سحاب  والعامة،  والبكرية،  واحل�سينية،  وال�رشارية، 

.
)49(

احلديث، والكالبية

القدرية  أربع هي:  ا الفرق يف  ال�سهر�ستاين، فح�رش عدد  أما  ا

واخلوارج  �ساعرة،   واالأ ال�سنة  اأهل  فيها  مبن  وال�سفاتية 

اأرجع  إىل فرق فرعية. وقد  ا تنق�سم كل واحدة  ثم  وال�سيعة. 

�سباب  االأ إىل  ا الفرق  هذه  اختالف  أ�سباب   ا ال�سهر�ستاين 

التالية: 

]  ال�سفات والتوحيد 

]  القدر والعدل 

حكام �سماء واالأ ]  الوعد والوعيد واالأ

.
)50(

مانة ]  ال�سمع والعقل  والر�سالة واالأ

فعال 2- الكالم وم�ضاألة ال�ضفات والأ

نلفيها  ال�سهر�ستاين،  ذكرها  التي  �سول  االأ يف  ننظر  حني 

فبتعلق  أفعاله،  وا و�سفاته  اهلل  ذات  هو  اأكرب،  �سل  الأ ترجع 

�سل جتادلت الفرق حول مو�سوع الكالم، فخ�سعت  بهذا االأ

أثبتوا هلل �سفات قدية كالعلم والقدرة  مفاهيمهم له. فالذين ا

كرام  رادة وال�سمع والب�رش والكالم واجلالل واالإ واحلياة واالإ

تفريق بني �سفات  والعظمة دون  والعزة  نعام  واالإ واجلود 

كاليدين  جربية  �سفات  إثبات  ا مع  الفعل  و�سفات  الذات 

والرجلني دون تاأويل، �سموا �سفاتية. والذين نفوا قيام تلك 

اختلفوا يف كيفية  ثم   .
)51(

�سموا معطلة الذات  ال�سفات يف 

آراء، واجتمعوا يف  أو نفي تلك ال�سفات على طوائف وا إثبات ا ا

اأخرى. فاأكرث املعتزلة واخلوارج واملرجئة وبع�س ال�سيعة 

ال�سفات غري  تكون  أن  ا نفي  يتفقون مثال يف  الزيدية،  من 

وقدرة  بعلم  ال  حي،  قادر  عامل   اهلل  أن  ا إىل  ا فذهبوا  الذات. 

اهلل  كون  معنى  يف  اختلفوا  لكنهم   .
)52(

بنف�سه بل  وحياة 

اهلل وكيفيتها، وغري ذلك  روؤية  قادرا وعاملا ومريدا، ويف 

أن نتتبع  مما اأجملته كتب الطبقات واملقاالت. ولي�س هدفنا ا

الكربى  الفرق  بني  لي�س  مت�سعبة  نها  الأ االختالفات  هذه 

أي�سا.  فح�سب، بل بني فروعها وفروع فروعها ا

أورده  ابن  أن نذكر ما يهمنا من ذلك جممال، كما ا ح�سبنا ا

مع  الباب،  هذه  يف  الرئي�سية  املواقف  إىل  ا �سارته  الإ تيمية 

ت�سمينه ذكر خا�سيتني تت�سالن مب�ساألة الكالم، هما م�ساألة 

القيام باملتكلم، وم�ساألة امل�سيئة والقدرة. يقول ابن تيمية 

عند  الكالم  �سمنها  يندرج  التي  االختيارية  ال�سفات  عن 

ـ عز وجل  الرب  التي يت�سف بها  مور  االأ ال�سفاتية: »وهي 

ـ  فتقوم بذاته مب�سيئته وقدرته مثل كالمه و�سمعه وب�رشه 

خلقه  ومثل  و�سخطه،  وغ�سبه  ورحمته  ور�ساه  وحمبته 

ونزوله  إتيانه  وا وجميئه  ا�ستوائه  ومثل  وعدله،  إح�سانه  وا

ونحو ذلك من ال�سفات التي نطق بها الكتاب العزيز وال�سنة. 

ال  يقولون:  وغريهم  املعتزلة  من  وافقهم  ومن  فاجلهمية 

والكالبية  غريها.  وال  ال�سفات  هذه  من  �سيء  بذاته  يقوم 

ومن وافقهم من ال�ساملية وغريهم يقولون: »تقوم �سفات 

بغري م�سيئته وقدرته«، فاأما ما يكون مب�سيئته وقدرته فال 

.
)53(

إال خملوقا منف�سال عنه« يكون ا

قوال ثالثة مواقف هي:  وترتتب على هذه االأ

]  قيام الكالم بذات اهلل مب�سيئته وقدرته.

]  قيام الكالم بذاته بدون م�سيئته وقدرته.

]  قيامه بغريه مب�سيئته وقدرته.

كم�سائل  كثرية،  اعرتا�سية  مب�سائل  املواقف  هذه  وترتبط 

والتعطيل  والتج�سيم  والت�سبيه  بالذات،  احلوادث  حلول 

إىل  زل والتكلم مرتني... وفيما ذهب املعتزلة ا والتكلم يف االأ

أن الكالم فعل ال �سفة، مت�سك ال�سفاتية بكونه �سفة، اأخذا  ا

إن » الذات نف�سها املوجودة،  بظاهر الكتاب وال�سنة. وقالوا ا

ال�سفات  نفاَة  و�سموا   .
)54(

بال �سفة« تتحقق  أن  ا يت�سور  ال 

اهلل  ذات  تعطيل  قولهم  »حقيقة  اأن  اعتقدوا  ملا  معطلًة 

إثبات تلك ال�سفات   أنهم تباينوا يف درجة ا . غري ا
)55(

تعاىل«

ثبات مع نفي املماثلة. والراأي  بني التج�سيم والت�سبيه واالإ

أن يكون ال�سلف قال بالت�سبيه  خري قال به ابن تيمية نافيا ا االأ

ئمة  واالأ ال�سلف  »مذهب  أن  ا أيه  را يف  وال�سحيح  والتج�سيم. 

 .
)56(

املخلوقات« ل�سفة  مماثلتها  ونفي  ال�سفات،  إثبات  ا

أمثلة ذلك حديث ابن تيمية عن يديه تعاىل. فقد اأحال  ومن ا

أيدي املخلوقني. لكنه  أن تكون يداه من اجلوارح ومن جن�س ا ا

أن يديه تنا�سبان  أن له يدين حقيقة، وا أقر يف الوقت نف�سه ا ا
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 .
)57(

ذاته وت�ستحقان من �سفات الكمال ما ت�سحق الذات

وبذلك اأجرى ابن تيمية كعامة النقليني ال�سفة على ظاهرها 

إن نفى عنها الكيفية والت�سبيه. ويعرت�س عليه باأن يقال  وا

أن تكون ذات اأ�سابع واأظافر وحلم ودم فتكون  إما ا إن اليد ا ا

بخالف  تكون  أو  ا وجت�سيم،  ت�سبيه  بهذا  والقول  جارحة، 

إطالق اليد  ذلك غري ذات اأ�سابع واأظافر وحلم ودم. فيكون ا

أن لها داللة توؤول بها تبعا  عليها يف هذه احلالة جمازا، وا

لل�سياق الذي ذكرت فيه. وابن تيمية رف�س اأن ي�رشف لفظ 

نها ال حتل  الكالم فاأكرث تعقيدا الأ أما م�ساألة  ا اليد للمجاز. 

وارتباطها  املماثلة.  عدم  مع  الكيفية  بتف�سري  بل  باملجاز 

أمرين: فعال جنمله يف ا بال�سفات واالأ

أثبتوا هلل كالما  أن الذين قالوا بوجود �سفات قدية ا ول، ا  االأ

قديا فانعك�س ذلك على مفهومهم للكالم والتكلم، وتداخل 

فعال.  قولهم بال�سفات القدية بقولهم يف االأ

أن الذين نفوا ا�ستقالل ال�سفات عن الذات وا�ستدلوا  الثاين، ا

فعال اهلل،  أفعال العباد الأ دُّوا من تبعية ا َ
ح

َ
على اهلل باأفعاله، و

أقاموا مفهومهم  ويف مقدمتهم املعتزلة، فقد عرفوا الكالم وا

فعال على ال�سفات.  له بناء على تقديهم لالأ

أفعاله  وا أو �سفاته  ا اهلل  ذات  الطرفني هو مو�سوع  فمرجع 

خرى،  إذن. لذلك تداخل مفهوم الكالم بالق�سايا الكالمية االأ ا

إلهية وب�رشية، �سفاتية وفعلية.  من اعتقادية وعملية، ا

عن  حديثهم  معر�س  يف  اأحيانا،  الكالم  مو�سوع  ورد  لقد 

تلك الق�سايا، ووردت تلك الق�سايا اأحيانا اأخرى، يف معر�س 

خري  االأ بني  تداخل  مع  والتكلم،  الكالم  ملو�سوع  تناولهم 

اأم خملوق؟ ون�ستدل على  أقدمي هو  ا آن،  القرا وبني مو�سوع 

بوا�سطتها  ن�سعى  التي  الكالمية  م�سادرهم  من  بعدد  ذلك 

ملبحث  الرابطة  أو  ا الناظمة  اخليوط  بع�س  على  للوقوف 

والعملية،  االعتقادية  الكالمية،  املباحث  مبجموع  الكالم 

ن املتكلمني بحكم مركزية  إن كان هذا العمل لي�س هينا، الأ وا

يف  إليه  ا �سارة  االإ دائمي  كانوا  علمهم،  يف  الكالم  مبحث 

أفردوا له ف�سوال ومباحث خا�سة.  إن ا خرى،  وا مباحثهم االأ

لكن هذه الف�سول واملباحث كانت تاأتي تارة م�ستقلة عن 

أو  ا منها،  أو�سع  ا هو  ما  �سمن  اأخرى  تارة  وتندرج  غريها، 

ت�ساءل  إذ  ا آن.  القرا خلق  مبو�سوع  ذكرنا  كما  مندجمة  ترد 

آن بو�سفه كالم اهلل، هل كالم اهلل قدمي  املتكلمون عن القرا

اأم حمدث؟ 

ق�سية  بني  املتكلمني  عند  توزعت  الكالمية  اخللفية  ن  والأ

جتادلت  �سالمية  االإ الفرق  فاإن  فعال،  االأ وق�سية  ال�سفات 

م�سبهة  أو  ا �سفاتية  كونها  بح�سب  الكالم،  مو�سوع  يف 

فعر�س  »معطلة«.  أو  ا موحدة  كونها  وبني  جم�سمة،  أو  ا

بال�سفات  بربطه  للكالم  واملج�سمة  وامل�سبهة  ال�سفاتية 

لهذا املو�سوع بربطه  القائمة بالذات، وعر�س خمالفوهم 

كق�سيتي  بهما  ات�سل  وما  فعال  واالأ التوحيد  بق�سيتي 

املعتزلة  خالفوا  الذين  ال�سفاتية  أن  ا كما  والعدل.  رادة  االإ

يف كون الفعل فعال لفاعله، ا�ستدلوا مبقولتهم هذه لتكري�س 

فرببطهم  املعتزلة  أما  ا لهية.  االإ للذات  الكالمية  ال�سفة 

إثبات  ا ن  الأ به.  اهلل  ات�ساف  نفوا  التوحيد،  بق�سية  الكالم 

إثباتا لقديني: ذات اهلل   �سفة الكالم هلل، متثل عند املعتزلة ا

لذاته  اهلل  و�سف  يوؤولوا  أن  ا من  لهم  بد  ال  فكان  و�سفاته. 

باأنه متكلم. فاختلفوا يف كيفية ا�ستحقاق اهلل ل�سفاته ويف 

 .
)58(

عدد ال�سفات امل�ستحقة

مو�سوع  يف  ال�سنة  واأهل  املعتزلة  بني  اخلالف  ومرد 

يف  املذكورة  ال�سفات  لكل  ال�سنة  اأهل  إثبات  ا إىل  ا ال�سفات 

كالم اهلل عن ذاته، مبا فيها ال�سفات التي يت�سف بها الب�رش 

ما  املعتزلة فح�رشوها يف  أما  ا والب�رش.  وال�سمع  كالكالم 

ِبنُي به اهلل عن �سائر املوجودات، وهي كونه قادرا عاملا 
َ
ي

حيا موجودا. واأرجع القا�سي عبد اجلبار ال�سفات الثالث 

 .
)59(

خرية ل�سفة القدرة االأ

أثبتوا تلك ال�سفات يف غري ذات اهلل. فقالوا:  إن اأهل ال�سنة ا ثم ا

بذاته،  فاأثبتوها  املعتزلة  أما  ا بقدرة.  وقادر  بعلم  عامل 

فقالوا: موجود قدمي مقابل املوجود املحدث، وقالوا: عامل 

خرى كتاأويلهم ال�سمع  أولوا ال�سفات االأ بذاته، قادر لذاته، وا

دراك.  أو االإ والب�رش، مبعنى العلم ا

وقد ربط القا�سي عبد اجلبار بني الكالم  وق�سية التوحيد 

باأنهم  ونعتوهم  ال�سفاتية  واجهوا  املعتزلة  إن  ا بقوله 

)اأي  تزل  مل  وقدرة  علم  باإثبات  التوحيد  عن  »خارجون 

ذلك،  أنهم يف جتويزهم  وا يزل...  ثبات كالم مل  والإ أزلية(،   ا

إن له ثانيا يف خروجهم من التوحيد. فهذا  مبنزلة من قال ا

.
)60(

�سل الذي اتفقت عليه املعتزلة( هو االأ

عليه  فن�ستدل  فعال،  االأ بق�سايا  للكالم  املعتزلة  ربط  أما  ا

كتابه  يف  قرن  إذ  ا الق�ساة،  قا�سي  به  قام  مبا  أي�سا  ا

والكالم.  رادة  االإ بني  بالتكليف«  املحيط  يف  »املجموع 

الباب الذي خ�س�سه لـ»حقيقة الكالم« بقوله: »اعلم  ففتح 

الكالم عندنا  أن  ا رادة،  االإ بباب  الباب  ات�سال هذا  اأن وجه 

رادة. فال ي�سح كونه مريدا لنف�سه وال  أفعاله كاالإ من جملة ا

.
)61(

باإرادة قدية. بل يتبع كونه مريدا كونه فاعال«

ن الكالم  أما علة ات�ساله يف كالمهم مبو�سوع العدل، فالأ وا

أفعال اهلل وما يجوز عليه وما ال يجوز، هو ما  ن ا فعل، والأ

إن القا�سي عبد  خا�س فيه املعتزلة يف باب العدل. حتى ا

احلديث  أدرج  ا اخلم�سة«،  �سول  االأ »�رشح  كتابه  يف  اجلبار 
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ق�سايا  جانب  إىل  ا العدل  باب  يف  الكالم«  »حقيقة  عن 

وحقيقة  أق�سامها،  وا فعال،  االأ خلق  مثل،  اأخرى  وموا�سيع 

الم، والتكليف، واملعجزات، والقبح  الظلم، واال�ستطاعة، واالآ

رادة �سمن  أدرج الكالم واالإ واحل�سن. ويف »ف�سل االعتزال« ا

باب »يف ما اتفقوا عليه من القول بالعدل«. ومن ذلك قوله: 

إنه لي�س  رادة ا »فاأما من يقول يف ما هو فعله، من الكالم واالإ

أن يثبت  ا نه ال بد من  العدل، الأ بفعل، ففي ذلك خروج من 

رادة. ويدخل  الكالم على وجه ي�سح منه تعاىل، وكذلك االإ

الكالم  بقدم  قالوا  إذا  ا هذا  أي�سا.  ا املخلوق  يف  الكالم  فيه 

إذا قالوا بقدم ما لي�س هذا  رادة املعقولة، فاأما ا املعقول واالإ

 .
)62(

�سفته، فهو دخول يف اجلهاالت«

االعتزالية،  املجادالت  تاأثري  حتت  ال�سفاتية  ا�سطر  وقد 

إن ظل الغالب  فعال للرد عليهم، وا دراج الكالم يف باب االأ الإ

الغزايل  كتاب  من  يتبني  كما   ،
)63(

بال�سفات ربطه  عليهم 

كلها  ال�سفات  أن  ا إىل  ا ذهب  فقد  االعتقاد«.  »االقت�ساد يف 

�سامي امل�ستقة له  أن االأ أنها قدية وا قائمة بذات الباري وا

الت�سور  هذا  إطار  ا ويف  تزل.  مل  عليه  �سادقة  �سفاته،  من 

من  الثاين  »القطب«  يف  فاأدخله  الكالم،  مو�سوع  تناول 

أنه �سبحانه قادر عامل  إذ ندعي ا إياه بالقول: »ا كتابه فاحتا ا

.
)64(

حي مريد �سميع ب�سري متكلم، فهذه �سبع �سفات«

عر�سه  بعد  الكالم  ملبحث  الني�سابوري  �سعيد  أبو  ا وعر�س 

ملبحث علم اهلل، ملا بني العلم والكالم من م�سائل م�سرتكة 

الذات  على  الزائدة  وال�سفة  كالقدم  اجلدال،   حولها  دار 

حمل،  يف  والقيام  احلوادث  وم�ساركة  والتجدد  واحلدوث 

أ حديثَه عنه باإثبات �سفة الكالم القدمي هلل بقوله: »عند  فبدا

مفتتح  غري  اأزيل  قدمي  بكالم  متكلم  الباري  أن  ا احلق،  اأهل 

أنكروه من  إىل جمادلة املعتزلة يف ما ا ، لينتهي ا
)65(

الوجود«

أن  �سفة القيام يف حمل والقول بقديني، فقال: »ال يجوز ا

أن العلم هو الكالم،  يقال، العلم غري القدرة وغري الكالم، وال ا

أو الكالم هو الذات.  أو العلم هو الذات، ا أو القدرة هي العلم، ا ا

الذات  مع  موجودات  وال�سفات  موجود  الذات  يقال،  ولكن 

.
)66(

زلية بالبقاء« نا ن�سف ال�سفات االأ قائمات بالذات. الأ

تعديل  إىل  ا املعتزلة  تاأثري  حتت  �ساعرة  االأ ا�سطر  وقد 

ال�سنة،  اأهل  بها  قال  التي  املحلي  القيام  ل�سفة  مفهومهم 

ال�سفات،  يف  القول  فحولوا  منهم.  دثني 
َ
املح وبخا�سة 

إن علمه قائم بذاته،  ومنها القول يف �سفة العلم، من القول ا

 .
)67(

أي�سا إىل القول باأنه موجود بذاته، وهو راأى املاتريدية ا ا

خذ  أن عددا من ال�سنيني الذين »تعقلوا« اأي انتقلوا لالأ كما ا

مبعيار العقل ال الن�س وحده، ا�ستعاروا من املعتزلة بع�س 

مقوالتهم واأدجموها يف خطابهم ال�سفاتي، كاأبي من�سور 

املاتريدي، الذي كان يقول كاملعتزلة، باأن اهلل عامل بذاته، 

أن ينفي مثلهم قيام ال�سفات  حي بذاته، قادر بذاته، دون ا

أبي املعني  ا . وتاأثري املاتريدي جلي يف تلميذه 
)68(

بالذات

الن�سفي الذي قدم كغريه من معظم ال�سفاتية ق�سية القدم 

الن�سفي  أن  ا كما  ق�ساياه.   باقي  على  الكالم  واحلدوث يف 

ل�سان  يقول على  بالذات، قدية.  قائمة  الكالم �سفة  أثبت  ا

أزلية لي�ست من  إن كالم اهلل تعاىل �سفة له ا »اأهل احلق«: »ا

�سوات وهي �سفة قائمة بذاته منافية  جن�س احلروف واالأ

 .
)69(

فة من الطفولية واخلر�س« لل�سكوت واالآ

أن يقوم  أو ا �سوات، ا أن يكون الكالم من جن�س احلروف واالأ وا

ق�سايا  واخلر�س...  فة  واالآ ال�سكوت  ينايف  أن  ا أو  ا بالذات، 

املعاين، ونق�سد  املتكلمون، ما بني �سفاتية  فيها  اختلف 

من  عدد  فيهم  ويدخل  الت�سبيه،  و�سفاتية  �ساعرة،  االأ بهم 

اأهل احلديث وعامة اأهل ال�سنة، و�سفاتية املغايرة، ونق�سد 

يحتفظوا  فلم  بال�سفات،  قالوا  إن  وا نهم  الأ املعتزلة،  بهم 

منها �سوى مبا ا�ستحقه اهلل دون �سائر املوجودات، من غري 

أو قيامها فيها.  انف�سال لتلك ال�سفات عن  ذاته ا

وبني  الكالم  بني  ربطوا  الذين  �ساعرة  االأ من  واجلويني 

أن الكالم يف تفا�سيل )الكالم( فرع  إىل ا إذ ذهب ا ال�سفات، ا

ال�سفات  نفاة  وحمل  متكلما.  تعايل  الباري  كون  ثبوت 

أن الباري �سبحانه  »نحلة« نفي الكالم: »مذهب اأهل احلق، ا

واأطبق   لوجوده،  مفتتح  ال  اأزيل،  بكالم  متكلم  وتعاىل 

إىل  ا ي�رش  ومل  الكالم.  إثبات  ا على  �سالم  االإ إىل  ا املنتمون 

نفيه، ومل ينتحل اأحد يف كونه متكلما نحلة نفاة ال�سفات 

.
)70(

يف كونه عاملا قادرا حيا«

واخلالف بني ال�سفاتية وعامة املعتزلة لي�س يف كون اهلل 

أم غري متكلم. فقد ذهبت املعتزلة با�ستثناء بع�س  متكلما ا

 .
)71(

أن اهلل متكلم إىل ا �سكايف، ا أئمتهم كعباد بن �سليمان واالإ ا

إثبات  ا التكلم هلل،  إثبات  ا بكون  �سكايف،  واالإ واعرت�س عباد 

لتفعله. 

أما اأوجه اخلالف الكربى بني عامة املعتزلة وبني غريهم،  ا

ويف  الكالم،  فعل  أو  ا ل�سفة  اهلل  ا�ستحقاق  مقدمات  ففي 

واملتكلم  الكالم  تعريف  يف  اأي  عليها،  املرتتبة  النتائج 

وحمل الكالم، واملفاهيم والت�سورات املوؤطرة لذلك. فهذه 

�سمي  ما  ولدت  التي  هي  بالتحديد  اخلالفية  الق�سايا 

بـ»م�ساألة الكالم« يف علم الكالم. 

أيان :  راء املف�رشة لـ »م�ساألة الكالم« را ومن بني االآ

لكتاب  �رشحه  يف  اجلرجاين  ال�رشيف  ذكره  راأي 

ق�سية  عنده  الكالم«  »م�ساألة  تعني  إذ  ا »املواقف«، 

أ�سهر اأجزائه و�سبب تدوينه  نها ا آن وحدوثه الأ قدم القرا
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 .
)72(

وم�سدر تناحر وتقاتل املتكلمني

مكانة  بني  إن  وا فاإنه  النجار،  البن  وهو  الثاين  الراأي  أما  ا

امل�ساألة  ربط  فاإنه  الكالم.  علم  يف  التنزيل  يف  القول 

لفظ  يتناوله  الكالم، وما  لفظ  بـ»تبيني مو�سوع  املذكورة 

أو جمازا«. فهذه امل�ساألة يف راأي ابن النجار،  الكالم حقيقة ا

اأ�سول  نها »اأعظم م�سائل  هي ما ي�سمى »م�ساألة الكالم« الأ

إنه مل ي�سم علم  الدين، وهي م�ساألة طويلة الذيل، حتى قيل، ا

�سالم املعتربين  أئمة االإ جلها ولذلك اختلف فيها ا إال الأ الكالم ا

.
)73(

املقتدى بهم، اختالفا كثريا متباينا«

القول يف  يوجب  إذ  ا دور.  بينهما  ن  الأ متكامالن،  أيان  والرا

القول يف حقيقة  أن  ا الكالم، كما  القول يف حقيقة  آن،  القرا

واحلدوث.  القدم  جهة  من  آن  القرا يف  القول  يوجب  الكالم 

إن هذين املو�سوعني تت�سل بهما مو�سوعات وم�سائل  ثم ا

وهذا  وتعريفه.  وحقيقته  الكالم  ماهية  يف  كالنظر  اأخرى 

واملقدمات  �سول  االأ نتبني  حتى  مف�سلة  درا�سة  يقت�سي 

الكالم  يف  أقوالهم  وا مقاالتهم  املتكلمون  عليها  بنى  التي 

عامة وكالم اهلل خا�سة. 

الهوام�س
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.85/2

العقل  تعار�س  »درء  لكتاب  أي�سا  ا ويرجع   50/2 ال�سابق  امل�سدر  ـ   18

والنقل« البن تيمية. �سبط وت�سحيح عبد اللطيف عبد الرحمن. دار الكتب 

أي�سا: »�رشح العقيدة  العلمية. بريوت. لبنان ط 1997/1 4/)3-5(، وينظر ا

إمنا  إىل القول: »ا الطحاوية« �س )204 ـ 207(. وذهب �ساحب هذا ال�رشح ا

أتوا  ا إمنا  نهم مل يفيدوا علما مل يكن معروفا، وا اأهل الكالم، الأ �سمي هوؤالء: 

علم  ما  ي�ساح  الإ القيا�س  من  ي�رشبونه  ما  وهو  يفيد.  ال  قد  كالم  بزيادة 

ومع  آخر،  ا مو�سع  يف  به  ينتفع  أمثاله  وا القيا�س  هذا  كان  إن  وا باحل�س، 

أو  ا أيه وذوقه و�سيا�سته مع وجود الن�س،  من ينكر احل�س. وكل من قال برا

مر ربه«. �رشح  إبلي�س، حيث مل ي�سلم الأ عار�س الن�س باملعقول، فقد �ساهى ا

�سالمي. بريوت. لبنان  أبي العز احلنفي. املكتب االإ العقيدة الطحاوية البن ا

يف  املقد�سي  قدامة  ابن  الدين  موفق  نقله  ومما   .207 �س    1988/9 ط 

رى اأحد نظر 
ُ
أبدا، وال ي مام اأحمد: ال يفلح �ساحب كالم ا هذا الباب: »قال االإ

مام ال�سافعي: ما ارتدى اأحد بالكالم  إال يف قلبه دغل. وقال االإ يف الكالم ا

بهم يف  َطاَف 
ُ
وي باجلريد  اأن ي�رشبوا  الكالم  اأهل  وقال حكمي يف  فاأفلح. 

الع�سائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب وال�سنة واأخذ يف الكالم. 

أبو عمر بن عبد  ا الكالم تزندق. وقال  العلم يف  أبو يو�سف: من طلب  ا وقال 

اأهل  الكالم  اأهل  أن  ا م�سار  االأ اأهل  ثار من جميع  الفقه واالآ اأهل  اأجمع  الرب: 

اأهل  العلماء  إمنا  وا العلماء،  طبقات  يف  اجلميع  عند  َدُّون 
ع

ُ
ي وال  وزيغ  بدع 

هواء والبدع عند  إ�سحاق املالكي: اأهل االأ ثر واملتفقه فيه. وقال اأحمد بن ا االأ

أ�سعريا كان  هواء والبدع، ا اأ�سحابنا هم اأهل الكالم، فكل متكلم من اأهل االأ

أ�سعري، ال ُتقبل له �سهادة ويهجر ويوؤدب على بدعته، فاإن متادى  أم غري ا ا

عليها ا�ستتيب منها«: حترمي النظر يف كتب الكالم ملوفق الدين ابن قدامة 

دار  دم�سقية.  �سعيد  الرحمن بن حممد  عبد  هـ(. حتقيق  )ت 620  املقد�سي 

�س)41- ط1990/1  ال�سعودية  العربية  اململكة  الريا�س.  الكتب.  عامل 

آراء من ذكرهم. )�س 41(  أما راأي املوفق احلنبلي نف�سه، فلم ي�سذ عن ا 42(. ا

أقوال اأخرى يف املو�سوع: ذم الكالم.  من امل�سدر املذكور. وينظر اأحاديث وا
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واملتكلمني واملخالفني«، و»باب يف كراهية اأخذ العلم عن املتكلمني واأهل 

�سالم، ما اأخذه املتكلمون يف الدين من  أئمة االإ ا إنكار  ا البدع » و»باب ذكر 

غاليط«. �س)178، 284،291(. االأ

19 ـ درء التعار�س 7/4.

20 ـ ابن تيمية: جمموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن 

قا�سم، مكتبة املعارف، الرباط املغرب )د.ت( 147/13.

21 ـ امللل والنحل، 38/1. ويقول القا�سم بن حممد بن علي الزيدي العلوي 

املعتزيل )ت 1029 هـ( عن ق�سايا الكالم: »وكرث يف ذلك اخلالف وال�سقاق، 

كيا�س«.  االأ لعقائد  �سا�س  »االأ كتابه  ينظر  واالتفاق«.  االئتالف  فيه  وقل 

�س   1980/1 ط  لبنان.  بريوت.  الطليعة.  دار  نادر.  ن�رشي  ألبري  ا حتقيق 

.46

22 ـ ف�سل االعتزال �س 181.

أي�سا: �س ) 185-184(. 23 ـ امل�سدر ال�سابق 183، ويراجع فيه ا

�سماء وال�سفات.  دار الكتب العلمية. بريوت. لبنان  أبو بكر البيهقي: االأ 24 ـ ا

ط 1984/1 �س 327. 

�سماء وال�سفات �س )328 ـ 329( ود�ستور العلماء، مادة )كالم(.  25 ـ االأ

آن وموقف علماء  وحترمي النظر يف كتب الكالم �س 41 وم�ساألة خلق القرا

التوبة.  مكتبة  الرومي.  �سليمان  بن  الرحمن  عبد  بن  لفهد  منها.  القريوان 

الريا�س. اململكة العربية ال�سعودية. ط 1997/2 �س)41-40(.

العربي.  الكتاب  دار  الديانة.  اأ�سول  بانة عن  االإ �سعري:  االأ أبو احل�سن  ا ـ   26

 : ال�سابي  علي  أي�سا:  ا وينظر  �س)20،56(   1990/2 ط   . لبنان  بريوت. 

مباحث يف علم الكالم والفل�سفة. �س )16-15(. 

من�سورات  اجلهمية.  على  الرد  ال�سافعي:  الدارمي  �سعيد  بن  عثمان  ـ   27
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�سالمي بدم�سق. ط 1961/2 �س)115-114(. املكتب االإ

28 ـ �سورة �س /6.

نعام /26. 29 ـ االأ

30 ـ املدثر /25.

31 ـ الرد على اجلهمية �س ) 106، 116(. 

�سول اخلم�سة . �س )776 ـ 778( وف�سل االعتزال �س 152 و  32 ـ �رشح االأ

آن« للجاحظ، �سمن جمموع ر�سائله 296/3. »خلق القرا

33 ـ امللل والنحل 38/1.

بانة �س ) 15-14(. �سعري كذلك: االإ 34 ـ وهذا راأي االأ

�سول اخلم�سة �س 775، وينظر يف الكتاب نف�سه �س ) 772  35 ـ  �رشح االأ

– 779( وف�سل االعتزال �س )167 - 170(.
 ،285  ( �س  الن�سار  �سامي  لعلي  �سالم  االإ يف  الفل�سفي  الفكر  ن�ساأة  ـ    36

.)287

من  الفئات  هذه  على  واال�سطالح  41ـ43(   ( �س  العلوم  إح�ساء  ا ـ   37

و�سعنا.

�سماء وال�سفات  أمثلة لذلك يف: الرد على اجلهمية للدارمي، واالأ 38 ـ ينظر ا

قرار  أما ال�سعار النقلي ال�سمعي ملذهب اأهل ال�سلف، فدعوتهم لـ»االإ للبيهقي. ا

والت�سليم، وترك التعر�س للتاأويل والتمثيل«، وال�سكوت عن التف�سري، ومترير 

أقوال كثرية  حاديث على ظاهر ما جاءت به. ولهم يف ماأثورهم ا يات واالأ االآ

على ذلك: ينظر: حترمي النظر �س)36-39( ومما ذكره املوفق احلنبلي يف 

كتابه حترمي النظر«: 

ال�سلف ر�سي  اأن مذهب  هم يف 
ّ
هم وبدعي

ّ
�سني النقل  اأهل  - »ال خالف بني 

مرار لها والت�سليم  قرار بها واالإ اهلل عنهم يف �سفات اهلل �سبحانه وتعاىل، االإ

لقائلها وترك التعر�س لتف�سريها«. )�س37-36(.

ال  فيما  للخطر  وتعر�س  باجلهل  وكالم  وتنطع  وحمق  تكلف  »التاأويل   -

إليه حاجة« �س 51. تدعو ا

- �سئل مالك عن ا�ستواء اهلل تعاىل على العر�س فقال: »اال�ستواء غري جمهول 

يان به واجب وال�سوؤال عنه بدعة«. �س 60. والكيف غري معقول واالإ

ألفاظها  ا على  نزيدك  ال  قلنا:  لفاظ  االأ هذه  معنى  عن  �سائل  �ساألنا  إذا  »ا  -

تف�سري  وال  بعينه  معنى  غري  من  تف�سريها  قراءتها  بل   ،
ً
معنى تفيد  زيادة 

أن لها معنى يف اجلملة يعلمه املتكلم بها، فنحن  ا بنف�سه، ولكن قد علمنا 

نوؤمن بها بذلك املعنى«. �س59.

39 ـ املجموع يف املحيط بالتكليف، للقا�سي عبد اجلبار ن�رشه و�سححه 

 .332/1 بريوت  الكاثولكية.  املطبعة  الي�سوعي.  هوبن  يو�سف  جني  ب  االأ

 .  139 �س  االعتزال  ف�سل  بالعقل:  املعتزلة  اعتداد  مو�سوع  يف  وينظر 

�سول اخلم�سة �س )50ـ76( حيث تكلم القا�سي عبد اجلبار على  و�رشح االأ

ف�ساد التقليد، و�سواب ووجوب املعرفة بالنظر.

40 ـ ف�سل االعتزال �س 184.

41 ـ امل�سدر ال�سابق �س )269-266(.

42 ـ امللل والنحل  1/ ) 38ّ-37(.

ـ ف�سل االعتزال �س 186، و�س 185، وقوله يف ) �س 151(: »وكل   43

إن اهلل واحد لي�س كمثله �سيء. فامل�سبهة تنق�س ذلك. ومن  ا مة يقولون:  االأ

فهو  جماع،  واالإ ال�سنة  من  ذكرنا،  فيه  و�سح  الكتاب  به  نزل  ما  نق�س 

القائلون باإثبات  ال�سنة  اأهل  خارج عن امللة«. وامل�سبهة عند املعتزلة هم 

ال�سفات. 

44 ـ ف�سل االعتزال �س 187.

45 ـ امل�سدر ال�سابق �س 213 .

أي�سا يف م�ساألة املفاخرة يف العدد  46 ـ امل�سدر املذكور �س 188. وينظر ا

اك بني املعتزلة وعامة اأهل ال�سنة. ر�سائل اجلاحظ 
ّ
والعلماء والعباد والن�س

ابن  قول  املو�سوع،  هذا  يف  ال�سنية  اجلماعة  حنابلة  قاله  ومما   .  97/3

خرة، ومن  قدامة: »فنحن اأ�سحاب املقامات الفاخرة، ولنا �رشف الدنيا واالآ

إال منا، ومتى  ولياء مل يجد فيها، ا أفردت لذكر االأ نظر يف كتب العلماء التي ا

جمل�سه  ب 
ّ
يطي غريه  أو  ا واعظ  أراد  ا ومتى  عنا،  إال  ا تنقل  مل  الكرامات  نقلت 

أو و�سف علمائنا.  ادنا ا
ّ
أو كرامات عب ويزينه، زينه باأخبار بع�س زهادنا ا

ْك�َسف 
ُ
وعند ذكر �ساحلينا تنزل الرحمة وتطيب القلوب وي�ستجاب الدعاء وي
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ن�سو�سه  يف  مركزية  ولعلها  جدا  مهمة  عربي  ابن  عند  الكتابة  ظاهرة  إن  ا

أي�سا للغة وللمكت�سب  ا العرفانية، فهي تعني املمار�سة احلرة والفنية والواعية 

على  بناء  مفاهيمه  يقارب  ال  كرب  االأ »فال�سيخ  عمقيا:  به  يرتبط  الذي  الل�ساين 

النظر الفكري وال يخ�سعها للتنظيم املنهجي، الذي قد ن�سادفه لدى املتكلمني 

ويرتقب  الروحية،  جتربته  إىل  ا عم،  االأ الغالب  يف  يحتكم،  إمنا  وا الفال�سفة،  أو  ا

 و�سيخ�سع حتليلنا لهذه الظاهرة 
)1(

كتابته مما يرد عليه من اأحواله ومقاماته.«

من مواقع خمتلفة، منها موقع املفهوم للكتابة يف حدّ ذاتها كحدث ل�ساين داخل 

ثقافة معينة، وكذلك فعل الكتابة ال�سوفية التي تختلف عمقيا عن غريها يف 

أي�سا من موقع الكتابة يف �سكلها الوجودي ال�رشف واملتعلقة  حقول خمتلفة، وا

باملفهوم العام املرتبط بالغيب. 

مفهوم الكت�بة عند 

حميي الدين بن عربي

حمّمد خّطاب

أكاديي من اجلزائر   باحث وا

الكالم وال�سمت بفاعلية  ابن عربي على م�سمون  ا�ستغال  w  دّل 

الفل�سفة  تقوله  ما  باأن  يرى  الذي  املعا�رش  للقارئ  إدها�سا  ا اأكرث 

ما  وهذا  الك�سف،  طريق  عن  عربي  ابن  به  ا�ستب�رش  قد  احلديثة 

ال  كثرية  ذوات  فيه  ت�سرتك  الذي  املطلق  عن  بالتعبري  �سميناه 

زمنة.   مكنة وال االأ ها االأ
ُّ
حُتد



إىل فعل الكتابة كما يناق�سه  هذه مواقع ننظر منها ا

الكتابة  فعل  لكن  منا�سبة.  من  اأكرث  يف  عربي  ابن 

حتددها  اأخرى  باأفعال  ارتباطاته  له  ذاته   
ّ
حد يف 

منها  بحت،  نظري  �سكل  يف  احلديثة  الل�سانيات 

الكالم، وهو احلدث ال�سمني املوجود بالقوة يف كل 

يف  الكالم  مقاربة  لكن  اأووجودية،  إن�سانية  ا كتابة 

مر  أي�سا حمفوف بنوع من املخاطر، يتعلق االأ ذاته ا

ن�ساين  االإ بالكالم  قي�س  إذا  ا لهي  االإ الكالم  مبفهوم 

أوالب�رشي ب�سورة اأو�سح. الكالم له عالقته بال�سمت  ا

ن امل�ساألة معقودة بتجربة  يف عرفانية ابن عربي، الأ

بالتمايز  ت�سمح  ال  التي  الت�سوف  جتربة  هي  اأكرب 

حدث  مناق�سة  �سنحاول  املفارقات.  �سائر  بني 

الكتابة اأوال يف عالقته بالكالم، والكالم يف �سوره 

املختلفة والرمزية.

خا�سة  وثيقة   
ُّ
عد

ُ
ي والذي  القد�س،  روح  كتابه  يف 

عربي  ابن  يلفت  ال�سخ�سية،  ال�سيخ  بحياة  ملتب�سة 

أو بالكالم، فمن خالل  إىل عالقته بالتكلم ا االنتباه ا

عن  زائدا  الكالم  له  يبدو  الكبرية  ال�سوفية  جتربته 

للمعرفة  حتقيقه  طريق  يف  املت�سوف  إذ  ا احلاجة، 

ذلك:  يف  يقول  وهو  عباراته،  وتدق  كالمه  ي�سفو 

وهذا   
)2(

الكالم« لنف�سي يف  القهر  �سديد  كنت  »فاإين 

ل�سان  ي�ستوعبها  أن  ا من  اأكرب  التجربة  أن  ا يعني 

أونطق، فهي تتجاوز حلظة الكالم وت�ستلزم ال�سمت.  ا

ياأخذ  عربي  ابن  عند  وال�سمت  الكالم  بني  اجلدل 

جتربته  من  ينطلق  فهو  ووجوديا،  فل�سفيا  عدا 
ُ
ب

أي�سا املعني  ا بذاتها، وتظل  التي تظل حية وواعية 

طريق  يف  كعارف  إليه  ا بالن�سبة  ين�سب  ال  الذي 

إننا من خالل  ا معها.  نطق  ال  التي  لهية  االإ املعرفة 

البن  ال�سوفية  املتون  لبع�س  املتنوعة  القراءة 

عربي خا�سة، الحظنا مدى التاأثر ال�سديد ب�ساحب 

الذي ج�سد فكرة ال�سمت يف  املواقف واملخاطبات 

لهي الذي ال كالم معه. لقد  مقابل �سهود املعنى االإ

عرف كيف ي�ستفيد ابن عربي من غريه ولو بطريق 

ح 
ّ
ي�رش ال  إنه  ا البعيدة.  �سارة  واالإ ياء  واالإ الرمز 

ال�سديد.  التاأثر  مبظاهر  �رشيح  ن�سه  ولكن  بذلك 

نوار  �رشار القد�سية ومطالع االأ ففي كتابه م�ساهد االأ

إىل عالقة ال�سمت بالكالم  لهية+ يلمح ابن عربي ا االإ

بال�رشورة  تت�سمن  والتي  ال�سوفية  جتربته  يف 

نها متثل ن�سغها ودمها  جتربة جمالية ال تفارقها الأ

الذي ي�رشي فيها. جتربة امل�ساهد تركز على التلميح 

العبارة:« وقال  �سارة دون  االإ الت�رشيح وعلى  دون 

 وهذا 
)3(

هل ال�ستور« يل: خفيت يف البيان، وال�سعور الأ

 ذاتها، ومن الن�س 
ّ
ال�سرت له �سند من حياة اللغة يف حد

أنظرين  آن الكرمي: »ثم قال يل: ا املركزي الذي هوالقرا

يف النظم املح�سور، وهومو�سع الرمز، وحمل للغز 

�سياء،  االأ لغز  الو�سوح  �سدة  اأن يف  �سياء. ولوعلم  االأ

دالئل  النريات  يات  االآ أنزلت  ا ل�سلكوه.  ورمزها، 

معاين  عن  دقيق  وهوتعبري   
)4(

أبدا« ا تفهم  ال  ملعان 

البالغة  وجمال  العبارة  بقوة  النفري  �ساغها  قد 

من  أنا  »وا قوله:  مثل  واملخاطبات،  املواقف  يف 

الروؤية  تختزله  الذي  املعنى  فكون   
)5(

الل�سان« وراء 

عجز  على  دّل  وغائبا  وم�ستورا  خافيا  العرفانية 

أوالل�سان، ثم ي�سبح ال�سمت �سيد املوقف ملّا  البيان ا

القاهرة: »يا عبد من  تتجلى احلقائق يف �سورتها 

 
)6(

آين جاز النطق وال�سمت.« را

دّل ا�ستغال ابن عربي على م�سمون الكالم وال�سمت 

يرى  الذي  املعا�رش  للقارئ  إدها�سا  ا اأكرث  بفاعلية 

ابن  ا�ستب�رش به  الفل�سفة احلديثة قد  باأن ما تقوله 

عربي عن طريق الك�سف، وهذا ما �سميناه بالتعبري 

ها 
ُّ
عن املطلق الذي ت�سرتك فيه ذوات كثرية ال حُتد

أوتوعن  ا رودولف  قال  أوكما  ا زمنة،  االأ وال  مكنة  االأ

الت�سوف من حيث هومطلق الزمني وال تاريخ له، 

يف  عربي  ابن  إن  ا  
)7(

واملكان. الزمان  يف  واحد  إنه  ا

مب�ساألة  يوحي  والغياب  احل�سور  حول  �سابق  ن�س 

ن�ساين  جتذر املوقف اجلمايل املعا�رش يف الفكر االإ

الذي ي�ستغل بدوره على هذه الثنائية ال�سعبة. نحن 

�سن�ستغل على م�سهد مهم هوم�سهد نور ال�سمت بطلوع 

احلق  أ�سهدين  »ا مقدمته:  يف  يقول  الذي  ال�سلب  جنم 

لِْب، فاأخر�سني، 
َ
مب�سهد نور ال�سمت، وطلوع جنم ال�س

وما  بكالمي،  ارتقم  إال  ا الكون مو�سع  بقي يف  فما 

 وهي مقدمة 
)8(

إلقائي« إال من مادتي وا ا �سطر كتاب 

تعرب عن حقيقة ال�سمت يف مقابل الكالم. ال�سمت 

كون  من  ياأتي  ال�سمت  فنور  التكلم.  يعني  الذي 

الكالم �سفة عار�سة: »فالعبد �سامت بذاته متكلم 

 الطرح الذي طرحه ابن عربي يتجاوز 
)9(

بالعر�س«

بال�سورة  معني  فهو  لل�سمت،  التقليدي  املعنى 

الرمزية حيث ال�سمت له ح�سوره يف الوجود. فالذي 

احلقيقة  يف  واملتكلم  اهلل،  هو  الكالم  �سفة  خلق 

تعاىل  اهلل  أنطقه  ا الكالم،  هذا  خالق  نه  الأ اهلل  هو 

أما يف حقيقته فهو�سامت. ثم  فهومتكلم بالعر�س، ا
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اأخرى  أقا�سي  ا إىل  ا ال�سمت جماليا  ين�سحب مفهوم 

فقط من  الكالم  يتجلى  كربي حيث  االأ العرفان  من 

اهلل  عن  ال�سادر  وهو  وفاعال،  موؤثرا  كونه  حيث 

اخلالق بقدرة كن: »وعن الكالم �سدرنا وهو قوله: 

حالة  والكالم  عدمية  حالة  فال�سمت  فكنّا،  كْن 

 ومن هذا الباب فقط تبدو �سورة الكالم 
)10(

وجودية«

الوجود،  م�سدر  لهية  االإ بالذات  عالقته  حيث  من 

ولي�س املق�سود بالكالم جمرد معناه الطبيعي، بقدر 

أن املق�سود هو النطق بالكلمة، وحا�سلها هوعامل  ا

املذكور  امل�سهد  ن�س  إىل  ا عدنا  ولو  املوجودات. 

املعطى  تتجاوز  ال�سمت  فكرة  أن  ا لوجدنا  �سابقا 

العام الذي يعرفه النا�س لتتلب�س باملعنى الوجودي 

وبخا�سة  ن�سانية  االإ الذات  يخ�س  الذي  اخلال�س 

 وتتجلى 
)11(

العارف:« ثم قال يل: ال�سمت حقيقتك«

الكالم، وهذا يجعل منطوق  هذه احلقيقة يف حدث 

عملية  يف  ويدخلنا  جدلية  طبيعة  ذات  الن�سو�س 

تاأويل �رشفة: »ثم قال يل: على الكالم فطرتك، وهو 

 
)12(

حقيقة �سمتك. فاإذا كنت متكلما فاأنت �سامت.«

الفكر  يف  �سا�سية  االأ امل�سادر  إىل  ا العودة  أمكن  لوا

الغربي خا�سة جند �سدى كبريا ملثل هذه املعاين 

منعك�سة يف الكتابات الفل�سفية ذات اجلذور العميقة. 

ن�سان  بع�س الفال�سفة ممن التزموا خط التفكري يف االإ

فقط  يكتفوا  مل  هايدجر،  مثل  الق�سوى،  وم�ساغله 

حتدث  التي  التقليدية  الق�سايا  عن  العام  باحلديث 

عنها الفكر الب�رشي منذ القدمي، بل �سعروا باحلاجة 

التي  �سا�سية  واالأ الراهنة  امل�ساغل  التعبري عن  إىل   ا

ن�ساين وبخا�سة م�ساألة اللغة  لها عالقة بال�رشط االإ

 
)13(

الكائن.« »بيت  باأنها:  هايدجر  عنها  قال  التي 

العالقات  �سبكة من  نها متثل  الأ م�ساألة معقدة  إنها  ا

اللغة جند الوجود باأكمله مبا يف  املتناق�سة، ففي 

العياين  بالوجود  ونق�سد  ن�ساين.  االإ الوجود  ذلك 

ن�سان،  أواملعنوي، فعن طريق اللغة يوجد االإ املادي ا

الكالم  ابن عربي يف ق�سية  وهوما كان يعرب عنه 

عن  الكتابة  م�ساألة  مقاربة  نحاول  إننا  ا وال�سمت. 

أوال وقبل  �سا�سية والتي تتمثل ا طريق م�سادرها االأ

ب�سيطة  ظاهرة  لي�س  والكالم  الكالم،  يف  �سيء  كل 

ظاهرة  هو  بل  عادية،  بكيفية  حتلل  اأن  يكنها 

أي�سا  معقدة له �سلة بالوجود الب�رشي ككل، والكالم ا

إلهية حم�سة، وبيان  لي�س �سفة ب�رشية بل هو�سفة ا

لهي معنى ي�ستغرق كتبا يف  طبيعة �سفة الكالم االإ

أزمنة وجهودا  إن مل نقل ا الت�سوف والفكر والفل�سفة ا

واأجياالً. مقاربة الفل�سفة انطالقا من بع�س رموزها 

نا بالكثري فيما يتعلق بجماليات اللغة 
ُ
َتِعد الكربى 

�سالمي. ودرا�سة  بكل متعلقاتها يف باب العرفان االإ

اأوجه  على  تتفرع  درا�سة  ال�ساأن  لهذا  عربي  ابن 

أبواب وتفاريع خمتلفة، فهومل يناق�س هذه امل�ساألة  وا

اأوجهها  إىل  ا أى  را بل  عادية،  كال�سيكية  بطريقة 

إ�سارة،  إىل كل ذلك ا أ�سار ا اخلفية واطلع عليها رمزا وا

أن يتفطن للعبة الكلمات التي  وعلى الدار�س حينئذ ا

تعيد �سياغة الفكر من منظور جديد.

والكتابة  الكالم  يف  عربي  ابن  اأطروحة  هي  ما 

وال�سمت؟ كيف تتجلى اجلماليات يف امل�سائل التي 

العرفان؟ كيف ت�سكلت هذه  طرحها داخل منظومة 

امل�سائل لتاأخذ �سفة اجلمالية؟ وهل هذه الق�سايا لها 

أبعاد  راهنيتها وم�ستقبلها؟ كيف يكن احلديث عن ا

هذه امل�سائل على امل�ستوى الروحي واملعريف؟ هذه 

جابة عنها ت�سكل  �سئلة التي �ستكون االإ جملة من االأ

ال�سابقة  ال�سفحات  دلّت  وقد  الدرا�سة.  هذه  مادة 

�ستظّل  التي  امل�سائل  هذه  لبع�س  تب�سيطية  روؤية 

حا�رشة دائما يف �سلب النقا�سات املعا�رشة. 

إرها�ساٍت ملعاٍن  يف فل�سفة ابن عربي وت�سوفه جند ا

ا 
ّ
آٍت. ال يتحدث ابن عربي عم تدّل دائما على ما هوا

 يف اللغة 
ٌّ
م�سى ب�سكل ميت، بل ي�ستعمل ما هوحي

ر حقا مدى االهتمام 
ّ
لكي يتجاوز ع�رشه، وهذا يرب

يف  امل�ستويات.  جميع  على  بعرفانيته  الكبري 

الفتوحات املكية جنده يقول عن الكالم: »فما عندنا 

يتكلم  �سيء  كل  اأي   
)14(

اأ�سالً« �سامت  الوجود  يف 

معنى  ق�سد  فقد  الكالم  يق�سد  مل  إن  وا بال�رشورة، 

أوبغري الل�سان. هكذا  النطق بالداللة، نطق بالل�سان ا

أي�سا يف كتابه امل�ساهد: »تكلمت  يتحدث ابن عربي ا

الذي  هايدجر  بتعبري  أو  ا  
)15(

متكلم« فاأنت  اأو�سمت 

يتقارب مع مفهوم ابن عربي: »نحن نتكلم با�ستمرار 

إن مل  ا  والداللة متقاربة 
)16(

حتى لومل ننطق بكلمة«

نقل باأنها واحدة، ولكن التعبري عنها خمتلف بح�سب 

ابن عربي  لغته. يحاول  موقع كل واحد منهما يف 

بال�رشورة.  يتكلم  الذي  الوجود  بداللة  يوحي  أن  ا

ينقطع  ال  وموجودات  أ�سياء  ا من  فيه  مبا  فالعامل 

موجودا،  دام  ما  م�ستمرة  فداللته  أبدا،  ا الكالم  عن 

وهذا حا�سل ما يراه العارف يف هذا الوجود. فعلى 

من  يو�سع  عربي  ابن  أن  ا نالحظ  اجلمايل  امل�ستوى 
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وال�سمت  والكالم  بالكتابة  اخلا�س  املعنى  دائرة 

والداللة،  الكالم  عملية  يف  مت�سمنا  كونه  بحكم 

عرب  اأخرى  دوائر  إىل  ا تنداح  الدائرة  هذه  ويجعل 

أن  ا لنا  يحق  رمبا  القارئ.  مع  ت�ستمر  التي  القراءة 

أن يت�سكل فعل الكالم يف الوجود؟  ن�ساأل كيف يكن ا

حول  متمحورة  �ستكون  جابة  االإ بداهة  أن  ا �سك  ال 

اذ 
ّ
أخ فعل الكتابة التي يقول عنها ابن عربي ب�سكل ا

أن يكون  أمر وجودي فال بد ا ورمزي: »فاإن الكتابة ا

 
)17(

متناهيا.«

هذا  من  أ  تبدا الكتابة  فعل  يف  اجلديدة  املرحلة 

رمزي.  ب�سكل  عربي  ابن  عنه  يتحدث  الذي  الوجود 

أ  أن تبدا  ا
ّ
ولكن طبيعة املقاربة لظاهرة الكتابة ال بد

ن هذا الفعل الرمزي  من املعنى التقليدي للكتابة، الأ

أو�سع وهي كتابة الوجود  �سيت�سع ليدل على مفهوم ا

لي�س  »العامل   : إذ  ا ذاتها،  الداللة  بعامل  يت�سل  الذي 

أ�سخا�س واأحداث، ولكنه  �سياء ومواد وا فقط مكانا الأ

 
)18(

اأخرى« جهة  من  ورمزية  جهة،  من  دالة  �سور 

أن نحيل على ن�س يف الفتوحات يجمع  و�سنحاول ا

انتباه  ا�سرتعى  للكتابة  خمتلفتني  داللتني  بني 

ال اأوجه، وفيه يقول ابن عربي: 
ّ
نه حم الدار�سني، الأ

أن �لكالم على ق�سمني: كالم يف مو�دّ ت�سمى  »�علم �

أعني �حلروف  إما مرقومة � حروفاً وهوعلى ق�سمني: �

وكالماً.  بها وت�سمى قولً  أومتلفظاً  � وت�سمى كتاباً، 

�لكالم  فذ�ك  مو�دّ،  يف  لي�ص  كالم  �لثاين  و�لنوع 

يفهم  فيه  يقال  ول  علم 
ُ
ي مو�د  يف  يكون  ل  �لذي 

آلة  با �لذي ل ي�سمع  �ل�سامع  �لعلم من  فيتعلق به 

إذ� كان �لكالم  لة، كما � بل ي�سمع بحٍق جمرٍد عن �لآ

 فهو ميز 
)19(

إل مبا ينا�سبه« يف غري مادة فال ي�سمع �

مت�سمن  اأحدهما  نوعني،  بني  الكالم  م�ستوى  على 

فهوالكتابة  مرقوما  كان  فاإذا  معلومة،  مادة  يف 

الت�سطري التي قال عنه بول ريكور:  والرقم هنا هو 

أما  ا  
)20(

التكلم« لفعل  خال�س  م�سموين  تعقل  »هو 

أما الق�سم الثاين  إذا كان �سفويا فهو قول اأوكالم. وا ا

الحظ  كما  الغمو�س  من  نوعا  يت�سمن  الذي  فهو 

ن امل�ساألة لها عالقة بداللة   فقط الأ
)21(

اأحد الدار�سني

ة 
ّ
إىل ماد ا ي�ستحيل  الذي ال  الكالم  الثاين من  النوع 

ب�سماعه  مقرتنة  الفهم  عملية  إن  ا أو�سورة.  ا أو�سكل  ا

إىل ذلك،  ا أن توجد و�سيلة  ا فيه  ي�سرتط  آلة وال  ا دون 

نه يف احلقيقة كالم رمزي يتجاوز معطيات احل�س  الأ

إىل  ا املوؤدية  الت  واالآ بالو�سائل  املرتبط  ن�ساين  االإ

الفهم. وهذا ال�سماع الذي يتجاوز ال�سورة التقليدية 

لي�س معطى عاما بل هو خل�سو�س العارفني الذين 

أو  ا العوام  بها  ي�ستغل  التي  بال�سورة  يتقيدون  ال 

الغري. 

املعطيات غري  ي�ستغل على  ما  ابن عربي كثريا  إن  ا

أو الب�رش عموما،  ن�سان ا ليات التفكري عند االإ املادية الآ

ن�سان الكامل الذي  أواالإ  ب�سورة العارف ا
ّ
نه معني الأ

الب�رشية  وغري  الب�رشية  املعطيات  لديه  اكتملت 

يف  ب�رشحه  قام  ما  وهذا  له،  االإ عن  والتلقي  للفهم 

لهي م�ستدال  مقام متجدد ملا حتدث عن اخلطاب االإ

ا 
ً
ي

ْ
ح

َ
إاِلاَّ و ُ ا ُه اهللاَّ

َ
ِّم َُكل

أَن ي �رَشٍ ا
َ
ا َكاَن ِلب

َ
م

َ
بقوله تعاىل: {و

واًل})ال�سورى/51(، 
ُ
�س

َ
ر �ِسَل 

ْ
ر
ُ
أَوي ا اٍب 

َ
ِحج اء 

َ
ر

َ
و أَوِمن  ا

مفرقا بني مقامات اخلطاب التي جعلها يف الوحي 

إر�سال الر�سل، ومقام من وراء  أوا أومن وراء حجاب ا ا

مواد،  يف  لي�س  الذي  بالكالم  ي�ستبه  يكاد  احلجاب 

أَوِمن  أما قوله تعاىل {ا حيث يقول عنه ابن عربي: »وا

ال�سمع  على  يلقيه  إلهي  ا خطاب  فهو  اٍب} 
َ
ِحج اء 

َ
ر

َ
و

ألقي عليه فيفهم منه ما  ا ال على القلب فيدركه من 

يف  ذلك  له  يح�سل  وقد  ذلك  أ�سمعه  ا من  به  ق�سد 

أن  ا فيه  �رشطا  لي�س  والتجلي   
)22(

التجلي.« �سورة 

قوالن:  عربي  ابن  عند  نف�سه  والقول  قوليا،  يكون 

 
)23(

»قول حال وقول خطاب.«

على امل�ستوى الفينومينولوجي، تبدوالكتابة مرتبطة 

إن  بالوجود املادي واحليز احل�سي الذي يت�سمنها. ا

ن الوجود متناٍه، وهذا يوؤكد مدى  الكتابة تتناهى الأ

د 
ّ
الذي ج�س العرفاين  إليه تاأمل ابن عربي  ا ما و�سل 

معنى الكتابة يف الظاهر الذي تعنيه، ويف املعنى 

�سياء التي تت�سمنها. ولوعدنا  الذي تك�سف عنه واالأ

الكتابة  فيه  ا�ستحالت  الذي  املركزي  الن�س  إىل  ا

باأن  أينا  لرا إىل وجود عيني،  ا ر�سم مرقوم خطاً  من 

كرب.  االأ ال�سيخ  عند  موؤكد  اأ�سل  عن  متفرع  املفهوم 

إذا كنا نوؤكد على ظاهرة الكتابة يف �سلتها باحل�س  وا

بالفينومينولوجيا  النوع من املقاربة  و�سمينا هذا 

أوالظاهريات، والت�سمية يف  ا إىل علم الظواهر  ا ن�سبة 

الدرا�سات  فبع�س  واحد،  معنى  على  تدل  احلقيقة 

الكتابة  �سلة  وهي  نطولوجيا  االأ فكرة  على  تراهن 

الوجود  داخل  كحدث  الكتابة  أومقاربة  ا بالوجود، 

ن�ساين: »والوعي بهذه البذرة الوجودية وب�رشيانها  االإ

�سياجا  ن معه 
ِّ
التي تكو املفاهيم  يف املفهوم ويف 

تراهن  ن�سقية  قراءة  نظريا هوما يكِّن من حتقيق 
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)24(

الالنهائية« ت�سابكاتها  يف  العالقات  على 

والعالقة هنا هي التفكري يف املتعدد من العنا�رش 

لهية  الذي يحكم فكرة الكتابة نزوال من الكتابة االإ

ن�سخ�س  أن  ا �سنحاول  إذن  ا ن�سانية.  االإ الكتابة  إىل  ا

ن ن�س ابن  فكرة الكتابة على امل�ستوى الظاهري الأ

مر لي�س فقط مت�سابكا بل هو مدعاة  عربي يف هذا االأ

للتفكري اجلاد والتاأويل احل�سيف، ومعانيه متعددة 

ال تنح�رش فيما هو حم�سور يف املنظومات املعرفية 

دبي والبالغة وعلم الكالم. فهناك  خرى كالنقد االأ االأ

فكار  واالأ املعاين  هذه  جلميع  حقيقي  ا�ستيعاب 

إعادة �سياغتها يف معنى جامع لها. روؤية الت�سابك  وا

التي  العالقات  بطبيعة  ا�ستب�سار  احلقيقة  هويف 

الكتابة  أوللروؤية.  ا للفكرة  املكونة  العنا�رش  حتكم 

ودخلت  املفاهيم  عتبة  تخطت  عربي  ابن  عند  هنا 

أقا�سي التجربة الكلية التي اختربها العارف على  ا

امل�ستوى ال�سخ�سي. ما عا�سه ابن عربي كتب عنه، 

لهي دون  االإ التي قادها بالك�سف  آة جتربته  إنه مرا ا

�سيء،  إىل  ا يوؤدي  ال  الذي  النظري  بالعقل  االهتمام 

والتجربة ال�سوفية عموما هي جتربة بريئة خالية 

التجربة  النظرية،  املعرفة  أو  ا امل�سبقة  فكار  االأ من 

اجلهل  من  »تولد  باتاي:  جورج  بتعبري  ال�سوفية 

إىل  أ�سار ابن عربي نف�سه ا  وقد ا
)25(

وتظل فيه حتما«

»ومعرفته  قال:  حينما  العبارة  ب�رشيح  مر  االأ هذا 

 ونحن ا�ستدللنا 
)26(

اجلهل به فاإنها حقيقة العبودية«

بهذا املعنى لنفيد باأن حم�سول التجربة لي�س الوعي 

ن ابن عربي يتحدث عن م�سائل  �سياء، الأ املنطقي لالأ

منبع  من  هي  بل  طالق،  االإ على  العقل  يوؤيدها  ال 

املخيلة الطليقة التي واتت العارف خالل مكا�سفته، 

ف�سل  يف  عليه  دللنا  املعرفة  �سبل  من  �سبيل  وهذا 

التجربة ال�سوفية عند ابن عربي. 

كيف يت�سور ابن عربي الكتابة يف �سكلها املطلق؟ 

هل من حمددات مفاهيمية ينطلق منها لت�سوراته؟ 

إذا  ا كثريا  نبالغ  ال  لعلنا  �س�سا؟ 
َ
وؤ

ُ
م كان  ك�سفه  هل 

قلنا باأن عرفاينة ابن عربي تتناول م�ساألة الكتابة 

املذهب  �رشورات  ومن  وكليا،  �سموليا  تناوال 

ال  ال�سمولية  هذه  ولكن  للظواهر.  ال�سمويل  التناول 

تلغي التفا�سيل التي متلك اأهمية خا�سة. فالكتابة 

لي�ست ظاهرة متعلقة فقط بحدث ح�ساري وثقايف 

وهي  خرى،  االأ للكائنات  خالفا  ن�سان  االإ به  يقوم 

أنف�سهم من  لي�ست تبعا لذلك ميزة فارقة بني الكتاب ا

بها،  املتعلقة  الفنية  والتفا�سيل  اجلماليات  حيث 

ن�سان فقط بل جميع  بل هي حدث كلي ال ي�سمل االإ

ن�سان نف�سه هوواحد من متعينات  املوجودات، واالإ

يف  واملتعينات  �سكال  واالأ ال�سور  كباقي  الكتابة 

أنواع الكتابة.  أ التمييز بني ا هذا الوجود. من هنا يبدا

ولندع ن�س ابن عربي نف�سه ي�رشح هذه التفا�سيل 

لها  مقاربتنا  و�ستكون  الكتابة،  م�ساألة  يف  املهمة 

مقاربة ن�سية و�سفية  �سارحة. قد اأحلنا على املعنى 

خرى،  االأ ال�سياقات  يف  تعرف  كما  للكتابة  ول  االأ

وحتى يف ال�سياقات احلديثة وا�ستدللنا ببول ريكور 

إىل الكتابة كحدث يلتزم بخطية معينة  حينما يرى ا

وعند ابن عربي ي�سميه بالت�سطري، فاملفهوم اخلطي 

إ�سافية كالتثبيت  للكتابة وما يت�سمنه من مفاهيم ا

يف  لكن  ي�سبطها،  الذي  التقليدي  هواملفهوم  مثال 

املفهوم  هذا  الكتابة  تتجاوز  عربي  ابن  عرفانية 

طار  االإ حقا  يكمن  وهنا  بكامله  الوجود  لت�سمل 

كونها  فقط  لي�س  الكتابة  فجماليات  لها.  اجلمايل 

كونها  بل  دبي،  االأ أو  ا الفني  بالقطاع  فقط  متعلقة 

ن�ساين ب�سكل عام.  ذات �سلة بالوجود االإ

أ�سمل، وهنا  ن�سان حدثا كتابيا �سمن وجود � ميثل �لإ

�لكتابة يف  �سورة  ميثل  �لذي  وحده  �حلرف  لي�ص 

 
ّ
ن�ساين ومن ثم فقي، بل �لوجود �لإ �سكلها �خلطي �لأ

�لذي  �لكبري  »�مل�سحف  َُعدُّ: 
ي �لذي  بكامله  �لعامل 

تالوة  آن  �لقر� أن  � كما  تالوة حال  علينا  �حلق  تاله 

فالعامل حروف خمطوطة مرقومة يف  قول عندنا، 

د�ئمة  فيه  �لكتابة  تز�ل  ول  �ملن�سور،  �لوجود  رّق 

إىل  أن الكتابة تنتمي ا  وقد اأملحنا ا
)27(

أبد� ل تنتهي.« �

لهية  االإ الكتابة  الوجود فهي تنتهي بانتهائه، لكن 

نها دالة على القدرة،  يف �سكلها الرمزي ال تنتهي الأ

وتركيب ال�سورة هوالذي يعطينا ت�سورا جماليا عن 

اجلامع بني  أن  ا ذاتها، وهو   
ّ
الكتابة يف حد مفهوم 

حدث  فالكتابة  بداع.  واالإ اخللق  فعل  هو  احلدثني 

تنا�سل  على  يدل  حدث  ول،  االأ املقام  يف  إبداعي  ا

�سكال وتدفقها من يد املبدع، وهذا من  ال�سور واالأ

داة التي يت�سكل بها العامل ويق�سد بها القلم  فعل االأ

متعالقة  م�سائل  كلها  هذه  به.  تكتب  التي  واليد 

ال  عربي  ابن  عرفانية  يف  ن�سان  االإ إن  ا بينها.  فيما 

يتحدد فقط مبفاهيم خارجة عن ذاته، بل هو ن�سخة 

�سكل  من  �سورة  تاأخذ  ولكنها   
)28(

يقول كما  العامل 

أعلى منها: »فكل ما يف هذا العامل جزء منه  ا �سبيه 
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ن�سان بجزء لواحد من العامل، وكان �سبب  ولي�س االإ

ن�س  ول طلب االإ إيجاد هذا املنف�سل االأ هذا الف�سل وا

خ�س،  االأ النوع  هو  الذي  اجلن�س  يف  بامُل�ساِكل 

 
ّ
الطبيعي االلتحام  بهذا  ج�سام  االأ عامل  يف  وليكون 

ي�سبه  ما  اهلل  أراده  ا التي  بال�سورة  الكامل  ن�سايّن  االإ

على واللوح املحفوظ الذي يعرب عنه بالعقل  القلم االأ

فتفطن  على  االأ القلم  قلت  إذا  وا الكل،  والنف�س  ول  االأ

�سارة التي تت�سمن الكاتب وق�سد الكتابة فيقوم  لالإ

آدم على �سورته، ثم  إن اهلل خلق ا معك قول ال�سارع: ا

�سياء  إيجاد االأ عبارة ال�سارع يف الكتاب العزيز يف ا

 ومقت�سى الن�س من باب تاأويله وفهمه 
)29(

عن كن.«

ن�سان، فلي�س  هو اأن حدث الكتابة لي�س من متعلقات االإ

ا هو كاتب 
ّ
ن�سان وحده الكاتب ولكن اهلل مبعنى م االإ

�سكال،  أي�سا ولكن حروفه هي التعينات لل�سور واالأ ا

من  كان  أي�سا  ا ن�سان  واالإ منها،  تعني  ن�سان  واالإ

والتكوين.  يجاد  االإ فعل  على  دل  الذي  كن  الفعل 

ن�ساين هو كتاب اهلل تعاىل وقد ا�ستدل ابن  الوجود االإ

آدم على  أن اهلل خلق ا عربي باحلديث الذي جاء فيه ا

إن هذه الداللة مل تكن لتوجد على م�رشح  ا �سورته. 

الكتابة لوال ارتباط الن�س عند ابن عربي بالتاأويل، 

أ الك�سف الباطني الذي يعطي  ف�سال عن التم�سك مببدا

هذه املعاين التي ال يراها غري املكا�سف باحلقائق 

أن تكون  إلهية ال يكن ا أ�رشار ا يف عامل الغيب. هذه ا

العارف  يراها  أ�رشار  ا جميعا،  النا�س  متناول  يف 

�سياء يف حالة  االأ ابن عربي مل ير  إن  ا بعني باطنة. 

آها يف حالة من الوحدة  من التمزق واالنت�سار، بل را

اجلامعة، وهذا ملمح من مالمح املذهب الذي �سّطره 

كرب يف فل�سفته الباطنية والعرفانية. ال�سيخ االأ

يعطي ابن عربي داللة مهمة للقلم واللوح، فكالهما 

حيث  ومن  الوجود  حيث  من  متالزمان  أمران  ا

خر،  االآ عن  اأحدهما  نف�سل  أن  ا يكن  فال  العالقة، 

ل عامل 
ّ
أو ا »القلم واللوح  كرب:  االأ ال�سيخ  يقول عنهما 

�ساريتان يف جميع  والت�سطري وحقيقتهما  التدوين 

ا، وبهما حفظ 
ّ
املوجودات علوا و�سفال ومعنى وح�س

اهلل العلم على العامل، ولهذا ورد يف اخلرب عنه »قيدوا 

العلم بالكتابة« ومن هنا كتب اهلل التوراة بيده، ومن 

هذه احل�رشة اتخذ ر�سول اهلل وجميع الر�سل عليهم 

َكاِتِبني})11(  ا 
ً
ام

َ
وقال:{ِكر الوحي  كتاب  ال�سالم 

لُوَن} )االنفطار/11-12(، وقال: 
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َ
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ومنه  ال�سم،  والكتب  )الكهف/49(...  ا} 
َ
اه

َ
�س

ْ
أَح ا

إىل  جناد بع�سهم ا �سميت الكتيبة كتيبة الن�سمام االأ

بع�س، وبان�سمام الزوجني وقع النكاح يف املعاين 

 فداللة 
)30(

عيان.« االأ النتائج يف  ج�سام فظهرت  واالأ

هواحلفظ من خالل  الرمزي  امل�ستوى  على  الكتابة 

التدوين والت�سطري، ولكن ما هي طبيعة التدوين عند 

يف  جابة  االإ تكمن  املحفوظ؟  واللوح  عــلى  االأ القلم 

ن�س ابن عربي من خالل قراءة تاأويلية تك�سف عن 

إنه يقول باأن حلظة الكتابة ت�سبه حلظة  م�سامينه، ا

اأخرى موجودة يف الطبيعة و�سماها بالنكاح املعنوي 

يف  النتائج  هوظهور  احلا�سل  وكان  ج�سام  االأ بني 

عيان. وكذلك فعل الكتابة بالقلم. وهناك املعنى  االأ

أوما يكن  �سا�سي لفعل الكتابة وهوال�سم ا املهم واالأ

ت�سميته بنظام العالقة، فبان�سمام الزوجني وهوهنا 

دال على اختالف العنا�رش ن�ساأ املعنى املراد �سواء 

أومن نظام العالقة بني  من النكاح و�سماه املعنوي ا

أون�سا  البنيات فين�ساأ منطوق الكتابة، جملة كانت ا

 املوجودات متعلقها 
ّ
أن اأوخطابا. لقد دّل الن�س على ا

ابن  عند  رمزان  دائما  يظالن  وهما  واللوح،  القلم 

يجاد واخللق، فاملعنى املت�سل بهما دائما  عربي لالإ

له عالقة مبا�رشة بالوجود، فمن باب اال�ستحالة اأن 

ال يكون هناك كون دون و�سائل توجده، فالوجود 

املاأمورة  الو�سائل  باب ح�سور  نحياه هومن  الذي 

لهي ب�سكل  مر دّل على التلقي االإ يجاد. وفعل االأ باالإ

ال�سور  كل  يف  �سارية  الكتابة  فحقيقة  مبا�رش، 

 عليه ابن عربي �سابقا، وما 
ّ

�سكال، وهذا ما ن�س واالأ

ن�سان  دامت الكتابة حقيقة �سارية فوجودها عند االإ

أن  �سورة من �سور الكتابة الكربى والتي ن�ستطيع ا

لهية يف �سحيفة الكون. ن�سميها الكتابة االإ

أو  ا الفكرة  هذه  إن  ا لهي؟  االإ مر  االأ القلم  يتلقى  كيف 

الكتابة  معنى  يف  أفقا  ا �سيفتح  املتوتر  املعنى  هذا 

ع 
ّ
و�س فقد  اجلمايل  امل�ستوى  فعلى  ذاتها.   

ّ
حد يف 

يخت�س  حدثا  كونها  من  الكتابة  فكرة  عربي  ابن 

لوهية  باالأ يخت�س  أوفعل  ا حدث  إىل  ا ن�سان  باالإ

�سنبحث  ن  االآ أواخللق.  ا يجاد  هواالإ بينهما  واجلامع 

عن  عربي  ابن  بها   
ّ

عرب التي  الرمزية  ال�سورة  عن 

ال�سورة  الكتابة.  فعل  يف  �سايف  االإ املعنى  هذا 

موجودة يف الفتوحات املكية، املجلد ال�ساد�س يف 

باب معرفة منزل مفاتيح خزائن اجلود �سمن ن�س 

ل متعلِم قِبَل العلم بالتعلم ال 
ّ
أو طويل يقول فيه: »وا
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أمره  وا علمه  ما  اهلل  عن  فعقل  ول،  االأ العقل  بالذات 

خلقه  الذي  املحفوظ  اللوح  يف  علمه  ما  يكتب  أن  ا

له  أن قال  ا الذي علمه  اه قلما، فمن علمه 
ّ
ف�سم منه 

أوما متليه  أكتب هل ما علمتني ا أدبا مع املعلم ما ا ا

املعلم قوال  له  إذا قال  ا املتعلم  أدب  ا ؟ فهذا من 
ّ
علي

جممال يطلب التف�سيل فقال له: اكتب ما كان وما 

أمليه عليك وهوعلمي يف  ا قد علمته وما يكون مما 

إىل يوم القيامة ال غري، فكتب ما يف علمه مما  خلقي ا

أن يخلق  كان، فكتب العماء الذي كان فيه احلق قبل ا

احلقائق...  من  العماء  ذلك  عليه  يحوي  وما  خلقه 

رواح املهيمة وما هيمهم واأحوالهم  وكتب وجود االأ

أ�سمائه  وما هم عليه وذلك كله ليعلمه، وكتب تاأثري ا

وما  وجوده  و�سورة  ووجوده  نف�سه  وكتب  فيهم، 

يحوي عليه من العلوم، وكتب اللوح. فلما فرغ من 

يوم  إىل  ا منه   يكون  ما  احلق  عليه  أملى  ا كله  هذا 

ن دخول ما ال يتناهى يف الوجود حمال  القيامة الأ

أن يكون   ا
ّ
أمر وجودي فال بد فال يكتب فاإن الكتابة ا

متناهيا فاأملى عليه احلق تعاىل وكتب القلم منكو�س 

للب�رش  تعلق  ال  مالء  االإ ن  الأ املعلم  مع  أدبا  ا أ�س  الرا

به بل متعلق الب�رش ال�سيء الذي يكتب فيه، وال�سمع 

من القلم هواملتعلق مبا يليه احلق عليه، وحقيقة 

بخالف  معينة  بجهة  امل�سموع  يتقيد  ال  أن  ا ال�سمع 

إما بجهة خا�سة معينة  ا الب�رش احل�سي فاإنه يتقيد 

إما باجلهات كلها، وال�سمع لي�س كذلك فاإن متعلقه  وا

إليه،  ا ذا جهة فذلك راجع  فاإن كان املتكلم  الكالم، 

إليه ال  إن كان ال يف جهة وال ذا جهة فذلك راجع ا وا

أدل يف التنزيه من الب�رش، واأخرج  لل�سامع، فال�سمع ا

 
)31(

طالق.« أو�سع واأو�سح يف االإ عن التقييد وا

القراءة  عنها  تك�سف  املعنى  من  الن�س طبقات  يف 

وىل، والقراءة الثانية �ستك�سف حتما عن طبقات  االأ

الظاهر  يف  الن�س  ومنطوق  خفاء.  اأكرث  اأخرى 

غري  مقيدة  فهي  اجلهة،  حت�رشها  الكتابة   
ّ
أن ا هو 

للكتابة  خملوق  القلم  القلم.  حقيقة  وهذه  مطلقة 

اجلهة  يف  حم�سور  والب�رش  الب�رش  الكتابة  وح�س 

الذي  ال�سيء  الب�رش  متعلق  »بل  فيها  يكتب  التي 

ما  �سفة  عن  عربي  ابن  يتحدث  هكذا  فيه«  يكتب 

هو مكتوب. املجال الب�رشي هوجمال الكتابة على 

فهو  للقلم  كان  إن  وا ال�سمع  جمال  ولكن  حال،  كل 

باجلهة  يتقيد  ال  �سابق،  مالء  الإ كتابة  أو  ا ا�ستكتاب 

أو اجلهات على اختالفها. ال�سمع هنا له القدرة على  ا

ومن  جهة،  من  هذا  الب�رش.  من  اأكرث  التحدد  عدم 

جهة ثانية فمجال الكتابة ما ينح�رش يف الوجود، 

لهي، من بدء اخللق  اأي ما �سمعه القلم من الكالم االإ

الزمن فاإنه يف احلقيقة  القيامة، وكل هذا  إىل يوم  ا

حم�سور، وما هو حم�سور يتقيد يف �سفحة الكتابة. 

أن اال�سم يقوم هو بدوره بعملية التثبيت  ف�سال عن ا

أ�سمائه  �سياء »وكتب تاأثري ا ن متعلقه باالأ والتقييد، الأ

أمر بكتابتها. ال  فيهم« ويق�سد يف املوجودات التي ا

أن   ا
ّ
إن تقيد فال بد نكتب دون ا�سم حامل. والب�رش وا

أو ب�سكل، وال�سيء الذي ال �سكل له اأي  يتقيد ب�سورة ا

الكتابة كما قررها  اأ�سل  ا�سم له فهو خارج عن  ال 

 بها ابن عربي عن 
ّ

ابن عربي. تاأتي ال�سورة التي عرب

أ�س«، وهي  �سفة القلم حينما قال عنه »منكو�س الرا

 
ّ
�سورة رمزية معربة عن املجال الب�رشي الذي يحد

إن كان هذا املكتوب مقيدا مبا هو  املكتوب، حتى وا

أنه يظل مب�رشا يف املجال الذي يدون  إالّ ا م�سموع، ا

أ�س ت�رشح حقا معنى  لى عليه. منكو�س الرا
ُ

فيه ما ي

أُعطي  ا الذي  والو�سع  والو�سوح  واالطالق  التنزيه 

ف�ساء  عن  نتحدث  لكي  جمال  لنا  �سيبقى  لل�سمع. 

املعا�رشة  اجلماليات  بع�س  طرحته  كما  الكتابة 

وبخا�سة يف جمال الت�سوير.

يكتب  أنه  ا أ�سا�س  ا على  عربي  ابن  عن  حتدثنا  لقد 

للم�ستقبل ولي�س متعلقا باملا�سي. ال �سيء ي�ستهويه 

إنه يكتب وفق اخلربة  يف التقاليد الكتابية ال�سابقة. ا

ثمراتها  على  يح�سل  التي  ال�سوفية  التجربة  أو  ا

أينا �سورة عنه يف ف�سل  را الذي  الك�سف  من خالل 

أو يعرب عنه لي�س  إليه ابن عربي ا إن ما يدعو ا �سابق. ا

عن نظر، بل عن روؤية وب�سرية، فهو حمكوم مبجال 

�سعوري معني ي�ستلهم منه معانيه وكاأنه ُخلق لكي 

يعرب عن الذين �سياأتون من بعده. هذا ما وجدناه يف 

�سكال التي يعرب عنها يف ف�سل الكتابة.  ال�سور واالأ

لقد م�سى احلديث عن الفرق بني الب�رش وال�سمع يف 

يرتبط  معنى  هي  حيث  من  الكتابة  وعن  الكتابة، 

أن نفهم  ن�سان. بقي ا بالوجود الكلّي الذي يعي�سه االإ

ما الوجه الذي يوؤ�س�س فعل الكتابة عند ابن عربي؟ 

ما املوؤديات اجلمالية يف مو�سوع الكتابة؟ ال �سك 

�سئلة لي�س املق�سود منه فقط البحث  اأن م�سمون االأ

ال  حيث  معانيه،  عن  بها   
ّ

عرب التي  الكيفيات  عن 

بل  التعبري،  يف  طريقته  املقام  هذا  يف  هنا  تهمنا 

بل  جهده  حم�سول  ما  املعنى؟  هذا  يف  فكر  كيف 
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عن  جابة  االإ حني  املق�سود  هذا  العرفاين؟  ك�سفه 

بل  جابة،  االإ البحث يف  اجلدوى من  ولي�س  ال�سوؤال. 

ال�سوؤال الذي يتخلق من خالل الن�سو�س التي نبحث 

ن حلظة ال�سوؤال هي حلظة القراءة التي انتهت  فيها، الأ

إىل احلرية كما يعرب ال�سوفية يف هذا املقام.  ا

عن  بالبحث  مو�سوال  الكتابة  يف  البحث  يزال  ال 

وهو  فيها،  الباطني  اجلانب  مّت�س  اأخرى  تفا�سيل 

ككاتب  أمنياته  وا عربي  ابن  حياة  يخ�س  جانب 

جامع للتفا�سيل، حيث يقول يف �سورة اجلريح الذي 

لهية  ياأمل ما ال ي�ستطيع: »فلو اأعطانا اهلل الكتابة االإ

أبرزنا جميع ما يحويه هذا الكتاب على اال�ستيفاء  ا

يف ورقة �سغرية واحدة كما خرج ر�سول اهلل)�س( 

لهي الذي لي�س ملخلوق  بكتابني يف يده بالكتاب االإ

أ�سماء  ل، واأخرب اأن يف الكتاب الذي يف يينه ا
ُّ
فيه تعم

آبائهم وقبائلهم وع�سائرهم من  أ�سماء ا اأهل اجلنة وا

خر مثله يف  إىل يوم القيامة، والكتاب االآ أول خلقهم ا ا

املعهود  بالكتاب  ذلك  ولوكان  ال�سقاء،  اأهل  أ�سماء  ا

ما و�سع ورقه املدينة، فمثل ذلك لووقع لنا اأظهرناه 

أينا تلك الكتابة وهي كاجلنة يف  يف اللحظة، وقد را

 
)32(

آة« عر�س احلائط والنار وك�سورة ال�سماء يف املرا

وامل�ساألة ت�سبه اأحوا�س الزهور اليابانية التي حتدث 

على  قيا�سا  كلوديل  بول  الفرن�سي  ال�ساعر  عنها 

وقال  تت�سمنها  �سفحة  يف  بيات  االأ من  جمموعة 

يف  كامل  طبيعي  م�سهد  على  احتوت  باأنها  عنها 

لنبني  التقاطعات  هذه  مثل  إىل  ا اأملحنا   
)33(

منمنمة.

املعا�رش  النقد  ميزان  يف  عربي  ابن  راهنية  مدى 

إن املعنى  ا و�رشاع الفل�سفات اجلمالية فيما بينها. 

على م�ستوى املنظور والتحيز والتقييد هومن �ساأن 

تتجاوز  لهية  االإ الكتابة  لكن  احلقيقية،  الكتابة 

لهية  أوتيت من قوة. الكتابة االإ القدرة الب�رشية مهما ا

دليال  ذلك  كان  ولوكانت، ملا  تنح�رش يف حيز،  ال 

إن مثل هذا الطموح الذي يرغب  على القدرة اأ�سالً. ا

فيه ابن عربي كعارف لي�س غريبا عن طبيعته التي 

إىل حلظة املطلق. فمعنى الكتابة الذي  تود الو�سول ا

لي�س هوالتعبري فقط بل كفاية  كرب  االأ ال�سيخ  يراود 

الرغبة  عنه  تنطق  ما  إن  ا للكالم.  الب�رشي  احليز 

الدفينة هو�سيء ي�سبه ما حتاوله الفل�سفات اجلمالية 

�سكل  ال  التي  �سكال  االأ يف  إيانها  ا يف  املعا�رشة 

هايدجر  عنــد  كما  الكالم  خالل  ال�سمت  يف  لها، 

وموري�س بالن�سو. هذه كلها فل�سفات حاولت مقاربة 

رمزية  ب�سور  عنه  فعربت  كربي  االأ الطموح  هذا 

الناقد موري�س بالن�سو عن معنى  لقد عرب  خمتلفة. 

دب  االأ غياب  عن  فيه  ا�ستغل  الذي  تي  االآ الكتاب 

ال  الغياب  الكتابة من منظور  �سوؤال  أعاد �سياغة  وا

الكتابة  تدور حول حتويل  فكرته  وكانت  احل�سور، 

»كل  ذاته:   
ّ
حد يف  الكاتب  تعني  �سوؤال  �سيغة  إىل  ا

 وهذا ما جعل 
)34(

كاتب يجعل من الكتابة ق�سيته«

إمكانية احلوار  إىل ا بع�س الدار�سني البن عربي يرى ا

كرب وبني بع�س الدرا�سات املعا�رشة  بني ال�سيخ االأ

إدماجها  وا عربي  ابن  ت�سورات  »حتيني  يف:  اأمال 

هذه  بناء  إعادة  ا من  انطالقا  اجلديد،  التاأمل  يف 

 
)35(

اجلديد.« الثقايف  بالزمن  وو�سلها  الت�سورات 

الت�سورات  هذه  تبني  التي  �سكالية  االإ باأن  وراأى 

تتمثل يف الذات الكاتبة.)]( 

التي  التفا�سيل  املزيد من  ناأمل يف درا�سة  زلنا  ال 

كرب،  تتعلق بالكتابة وجتربة الت�سوف عند ال�سيخ االأ

رمزية  يف  جديدا  منعطفا  �ستعرف  تفا�سيل  وهي 

ويكننا  معا.  والوجود  باحلياة  وعالقتها  الكتابة 

أن نلخ�س الباقي يف معنيني مهمني وهما: املحـو  ا

داللة  حول  يتمحور  الثاين  واملعنى  ثبات،  واالإ

الكتابة. 

ثبات فقد كان موقف �بن  أما فيما يتعلق باملحو و�لإ �

أبد�. وم�ساألة  عربي جماليا عرفانيا ل يخرج عنهما �

يف  �سعوبة  كرث  �لأ �مل�سائل  من  هي  رمبا  �لكتابة 

إذ� مل ن�ستثن يف ذلك �خليال، لرتباطها  جمالياته �

مفهوما  لي�ست  ذكرنا  كما  فالكتابة  بالوجود، 

بل  �لتعبري،  إىل  � �لكاتب  حاجة  على  يدل  تقليديا 

جتعلها  �لتي  جمالياتها  لها  خا�سة  فل�سفة  هي 

أن �لن�ص  منفردة يف �سياق عرفانية �بن عربي. فكما �

ا 
ّ
�لوجود ناجت عم �لقلم فكذلك  هوناجت عن كتابة 

على يف �للوح �ملحفوظ، ولكن هل  �سطره �لقلم �لأ

ما �سّطره قابل للمحو كما يحدث عند �لكاتب؟ هل 

إطار� جماليا كما در�سها �لغرب  كتابة �ملحو ت�سكل �

من وجهة نظر ميتافيزيقية؟ 

يف  الكتابة  مو�سوع  يف  املحو  فكرة  تتلخ�س 

والكتابة  ن�سانية  االإ الكتابة  بني  الوا�سحة  التفرقة 

بني  خرى،  االأ قالم  واالأ على  االأ القلم  بني  لهية،  االإ

إن مفهوم الكتابة حتى يف اخلطاب  ت�سطري وت�سطري. ا

�سواء  التثبيت  فعل  عن  م�سوؤولة  املعا�رش  النقدي 

 هي: »ال 
)36(

أو للخطاب ب�سكل عام أو للحديث ا للن�س ا
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)37(

ت�سيف �سيئا على ظاهرة الكالم �سوى التثبيت«

كلمة  إن  ا تثبيت؟  كلمة  تاأخذه  الذي  املعنى  فما 

تثبيت يف �سياق عرفانية ابن عربي و�سمن حديثه 

تعني  الوجود،  كتابة  التي هي  لهية  االإ الكتابة  عن 

�سيكون  وما  كان  ما  املحفوظ  اللوح  على  النق�س 

فال  تثبت  ولهذا  نق�س  »وكتابته  القيامة:  يوم  إىل  ا

القلم  الكتابة هي �سيغة لعلم   هذه 
)38(

تقبل املحو«

جمال والتف�سيل: »والتف�سيل يظهر  الذي هوعلم االإ

ال  فالتثبيت  إذن  ا  
)39(

ذواته« وهوعني  بالت�سطري 

والت�سطري،  النق�س  هما  مهمني  معنيني  عن  يخرج 

حلفظه  تثبيته  يجب  ما  تثبيت  على  تدل  وىل  االأ

والثانية تعني كيفية التثبيت. ونالحظ باأنها نف�س 

املعاين التي تنطبق على الكتابة الب�رشية، �سوى يف 

تف�سيل دقيق ومهم يكاد يكون مركزيا يف املفهوم 

أفقها اجلمايل، وهذا الفرق يقول  ا العام للكتابة يف 

الكتابة  مثل  كتابته  كانت  »فلو  عربي:  ابن  عنه 

عامل  املحويف  لوح  يقبله  املحوكما  قبلت  باملداد 

اأ�سبعي  بني  هو  الذي  به  املخت�س  بالقلم  الكون 

وال  وزائلة  منتهية  الب�رشية  فالو�سائل   
)40(

الرحمن«

يكن التاأكد من ثباتها، فهي متحولة غري م�ستقرة. 

عدم  فلداللة  باملداد  تكتب  املحو  كتابة  كون  أما  وا

هذا  نق�سه،  غري  فت�سطريه  اللوح،  على  املداد  ثبات 

أن املحو  من جهة ومن جهة ثانية، يرى ابن عربي ا

ثبات  أْن ال  ا ن�سانية، وهو  االإ الرتدد  مرتبط بحاالت 

ن�سانية احلقيقة، ولكن هناك  فيما يتعلق بالطبيعة االإ

ابن عربي  �سماه  على كما  االأ بالقلم  طبيعة خا�سة 

قالم، وقد �رشح ذلك بقوله:  وطبيعة اأخرى ب�سائر االأ

ي اللوح 
ّ
م

ُ
ل، و�س

ّ
على ال يتبد  الذي كتبه القلم االأ

ّ
»فاإن

حى ما ُكتب فيه، وهذه 
ُ

باملحفوظ من املحو فال ي

وهوقوله  املحووالتثبيت  ألواح  ا يف  تكتب  قالم  االأ

})الرعد/39(، 
ُ
ثِْبت

ُ
ي

َ
و �َساء 

َ
ي ا 

َ
م واهلّلُ 

ُ
ح

ْ َ
{ي تعاىل: 

لواح تتنزل ال�رشائع وال�سحف والكتب  ومن هذه االأ

على الر�سل �سلوات اهلل عليهم و�سالمه، ولهذا يدخل 

)41(
يف ال�رشائع الن�سخ.«

للمحو  �رشحا   
َ
يعطي أن  ا عربي  ابن  ا�ستطاع  كيف 

وتاأويال؟  فهما  بل  فح�سب  �رشحا  لي�س  ثبات؟  واالإ

اأعطاه من خالل ما كتب  الذي  التف�سري  لكي نتتبع 

الغيبي  املعنى  املكية، جند  الفتوحات  بخا�سة يف 

ال  الغيبي  املعنى  وهذا  ذلك،  وراء  م�سترتا  دائما 

هذه  بني  ومن  خرى،  االأ الوجودية  املعاين  يلغي 

أيناه  املعاين الغيبية ف�سال عن معنى املداد الذي را

�سابقا هناك معنى الثابت واملتحول يف هذا العامل، 

وهومعنى دقيق جدا من املعاين الغيبية التي حاول 

أن يربط بينها وبني فعل الكتابة، ونـراه  ابن عربي ا

لوح  يف  الكاتب  القلم  أن  ا »وذلك  ذلك:  فـي  يقول 

يخطر  الذي  اخلاطر  وهوزمان  ا 
ّ
م أمراً  ا املحويكتب 

الكتابة  تلك  متحى  ثم  مر  االأ ذلك  فعل  فيه  للعبد 

ال�سخ�س  ذلك  من  اخلاطر  ذلك  فيزول  اهلل  يحوها 

إىل نف�س هذا  نه ما ثم رقيقة من هذا اللوح متتد ا الأ

إىل النفو�س  ال�سخ�س يف عامل الغيب، فاإن الرقائق ا

وتنقطع  الكتابة  بحدوث  حتدث  لواح  االأ هذه  من 

أب�رش القلم مو�سعها من اللوح ممحواً  مبحوها، فاإذا ا

أو  ا الفعل  من  مر  االأ بذلك  يتعلق  مما  غريها  كتب 

فعل  باأن  يجد  للن�س  املتمعن  والقارئ   
)42(

الرتك«

ثبات  واالإ املحو  ثنائية  داخل  اللوح  على  الكتابة 

نه يعرب عن مق�سود  ول الأ فعل جمايل يف املقام االأ

ا يكتبون، ولي�س هناك من كاتب يعاين 
ّ
الكتاب عم

 
ّ
إيانا حقيقيا باأن إال وهو يوؤمن ا فعال جتربة الكتابة ا

إحدى  ما يكتبه هوعني املحو، وقد قال النفري يف ا

�سماء فيك  أثر االأ  ا
ُ
ح

ْ
 قل لقلبك ام

ُ
خماطباته: »يا عبد

 والتعبري 
)43(

با�سمي تثبت حكومته ويفنى معناه به«

عن املحو هو تعبري عن التجدد واال�ستمرار، وكلما 

ونقي�سه  بالفعل  يان  االإ إىل  ا تتجه  الكتابة  كانت 

معنى  من  هناك  لي�س  اال�ستمرار.  على  أقدر  ا كانت 

وقد  ن�سان،  االإ عند  بداع  االإ فعل  يقتل  الذي  الثبات 

إن كتبت  اأ�ساف النفري معنى جديدا يف مواقفه: »ا

ت بغري عبارتي 
ّ

إن عرب لغريي حموتك من كتابي وا

 
)44(

اأخرجتك من خطابي.«

الغيبية  أو  ا الذهنية  إحالة هذه امل�سائل  ا كيف يكن 

املعا�رش؟ هل  أو  ا احلديث  اجلمال  علم  م�سائل  على 

من ترابطات جتمع بني الف�سائني: ف�ساء العرفان 

 
ّ
وف�ساء علم اجلمال يف هذا املجال؟ نحن نظن باأن

اجلماليات  ن  الأ احلقيقة،  يف  ترابط  من  اأكرث  هناك 

احلياة  يف  غيبي  هو  ما  على  ت�ستغل  املعا�رشة 

مبا  ا�ستغالها  من  اأكرث  عموما  والفنية  ن�سانية  االإ

اأكرث  يتعامل  اجلمال  علم  إن  ا ملمو�س.  ي 
ّ
ماد هو 

التقليدي  الطرح  يتجاوز  أن  ا ويحاول  املجرد،  مع 

الذي يختزل كثريا من امل�سائل يف ت�سورات قدية 

يجاد  الإ ق�سوى  �رشورة  التجديد  �سار  وبالية. 

احلياة  وتطور  الفكر  تطور  بني  احلقيقي  التوازن 
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أي�سا. فابن عربي ال يطرح امل�سائل ب�سورة تقليدية  ا

إىل املا�سي  وي�ستعيد يف البالغات القدية ويركن ا

من  مزيج  هو  بل  العربية،  للثقافة  والفني  دبي  االأ

بينها،  فيما  ثقافات متداخلة ومتناق�سة وخمتلفة 

آ�سني بالثيو�س بدرا�سة  �سباين ا وقد قام امل�ست�رشق االإ

إىل  امل�سادر يف كتابه حول ابن عربي وقد خل�س ا

هذا  ذهنية  �سكل  الذي  العجيب  التكوين  من  نوع 

�سالم – وروحانياته  إن االإ العرفاين الكبري وقد قال: »ا

– قد ن�ساأ يف و�سط جغرايف – بالد العرب، �سوريا، 
م�رش، فار�س – كان يف الوقت نف�سه قلب احل�سارة 

فكار الدينية والفل�سفية  القدية، وميدانا لتعاي�س االأ

فكار  االأ ربط هذه  إىل  ا بعد  فيما   وخلُ�س 
)45(

تباينا«

الدرا�سة املقارنة حتى ي�سل  فيما بينها من خالل 

درا�سة  عربي  بن  الدين  حمي  درا�سة  حماولة  إىل  ا

ابن  �سخ�سية  إن  »وا فيه:  قال  وقد  بفل�سفته  تليق 

عربي الفكرية وال�سوفية القوية لت�سود كل التاريخ 

 
)46(

�سالمية.« احلديث للروحانيات االإ

نحن ا�ستدللنا بهذه الفكرة لتقوية اليقني باأن املعنى 

 من معاٍن قدية متتد 
ٌ
َكب

ّ
ر

ُ
اجلمايل عند ابن عربي م

إىل معاين متجددة  ا وت�ستحيل  واملكان،  الزمان  يف 

وتاأويلها.  قراءتها  عرب  خمتلفة  ثقافات  يف  تنفد 

يتخطى  جمالية  فكرة  هي  حيث  من  الكتابة  فاأمر 

إىل غاية رمزيتها، وهذا  ال�سياج املعريف لها وي�سل ا

هوالطرح اجلمايل الذي يتفق والطرح الفل�سفي، وقد 

حه ابن عربي يف �سياق خمتلف متاما دون اأن  و�سّ

ي�سمي كما فعل فال�سفة اجلمال عرب الع�سور. وملّا 

ذلك  تاأثري  نرى  الزمان  فكار عرب  االأ فاعلية  ت�ستمر 

إىل نوع من املو�سوعية دون  يف النقاد الذين �سعوا ا

ركزنا  إذا  ا غريه.  دون  معني  بن�ساط  ق�رشي  ارتباط 

نتاج اجلمايل الذي �سدر عن ابن عربي  فعال على االإ

إنتاج  ك�سويف وعرفاين له قدره ومنزلته، نرى باأنه ا

بل  الديني  باملجال  عالقة  له  ما  فقط  ي�ستوعب  مل 

أن ي�ستوعب املجال الكوين، وهذا ما �سمح  ا�ستطاع ا

بوجود قدر كبري من هام�س التاأويل والقراءة احلرة 

يف ن�سو�س ابن عربي، ويوؤكد لنا من خالل طرحنا 

املتوا�سع اأن هذه الن�سو�س لي�ست ذات وجهة دينية 

�رشفة بل ذات وجهة ميتافيزيقية.

ملّا  جماليا  مو�سوعا  الكتابة  مو�سوع  ي�سبح 

ذلك  يف  مبا  عام،  ب�سكل  بالوجود  عالقة  ذا  يكون 

جتعله  رمزية  حلقة  يف  ويدخل  ن�ساين،  االإ الوجود 

مو�سوعا ال يقت�رش على فعل فيزيائي هو الت�سطري 

�سياء،  االأ طبيعة  تقرره  كما  التثبيت  أو  ا التدوين  أو  ا

إىل  ا �سميناه يحتاج  إىل فعل رمزي كما  ا يتعداه  إنه  ا

الواردة  الن�سو�س  معظم  إن  ا وفهم.  وتاأويل  قراءة 

يف الكتابة جندها حقائق ت�رشي يف كيانات اأخرى 

خمتلفة كما يقول ابن عربي نف�سه، ولوجاز لنا اأن 

ن�ستعري من ابن عربي بع�س م�سطلحاته وبخا�سة 

عن  للتعبري  �ساحلا  لوجناه  ال�رشيان  م�سطلح 

عربي  ابن  قال  أوكما  ا ب�سدده،  نحن  ما  مقت�سى 

أول  ا واللوح  »القلم  به:  اال�ستدالل  َق 
َ
ب

َ
�س ن�ٍس  يف 

يف  �ساريتان  وحقيقتهما  والت�سطري  التدوين  عامل 

 
)47(

وح�ساً« ومعنى  و�سفالً  علواً  املوجودات  جميع 

أوو�سيلتني  ففعل الكتابة لي�س مقت�رشا على �سببني ا

يف  املوجودات  جميع  ت�سمل  بل  واللوح  القلم  هما 

العاملني العلوي وال�سفلي. وقد قال ابن عربي بحق: 

»فاملوجودات كلها كلمات اهلل التي ال تنفد، فاإنها 

أن نتحدث   وهنا يكن ا
)48(

عن» كن »وكن كلمة اهلل.«

يتيحها  التي  الداللة  حول  وهو  الثاين  املعنى  عن 

فعل الكتابة.

أ�سا�سا على ما ت�سكله الكتابة  إن معنى الداللة قائم ا ا

أو العرفانية.  من اأهمية عملية يف احلياة ال�سوفية ا

أن  أي�سا ما تعنيه يف م�سمونها العام وما يكنها ا وا

عِدها اخلا�س. وما دمنا قد انطلقنا 
ُ
تدّل عليه يف ب

من مقدمات معينة يف حتديد مفهوم الكتابة بحكم 

الكالم،  داللة  معرفة  من   
ّ
بد فال  كالم،  نتاج  أنها  ا

، ف�سال عن كون 
ٌ
 من املفهومني واحد

َ
ن املق�سود الأ

حيث  من  للكالم  الثانية  ال�سورة  متثل  الكتابة 

أغرا�س خمتلفة.  إن�ساين عن مقا�سد وا هونتاج تعبري ا

أوللكتابة، وقد  تكمن الداللة يف الوجود ذاته للكالم ا

أواحلقيقة، حيث ال   عنها ابن عربي بلفظ املعنى ا
ّ

عرب

أو الكتابة منف�سلني عن املعنى، وقال  ا جند الكالم 

يف ذلك ذاكرا العلوم التي تنطوي حتت منزل وزراء 

وثالثمائة:  وال�ستني  ال�ساد�س  الباب  من  املهدي 

 املعنى الذي جعل الكتابة كالما وحقيقُة 
ُ
»وفيه علم

بني  الف�سل  وعدم   
)49(

العقالء« عند  معلومةٌ  الكالِم 

الدقيقة  الفوا�سل  عن  أوالبحث  ا والكتابة  الكالم 

اجلمايل  البحث  لوازم  هومن  بينهما  تف�سل  التي 

يتحول  فالكالم يف حقيقته هوالذي  الت�سوف،  يف 

حا�سل  هنا  جنده  ولكنّا  كتابة،  إىل  ا التثبيت  بفعل 

الكتابة، وتف�سري ابن عربي يوحي بنوع خم�سو�س 
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الكتابة  يف  �سورته  وجد  الذي  لهي  االإ املعنى  من 

العارف  بها  ليتكلم  املحفوظ  اللوح  يف  اأي  زلية  االأ

عالقة  له  املوقف  وهنا  لهي،  االإ اجلود  خزانة  من 

الذي  الوا�سل  للعارف  ال�سويف  الك�سف  يعطيه  مبا 

على  ومنقو�سا  مكتوبا  الغيب  خمزون  على  يطلع 

�سار  كالمه.  خالل  من  ذويه  به  ي�سيب  ثم  اللوح 

أ�سفل، و�سار للكالم  إىل �ساأن ا أعلى ا التحول من �ساأن ا

ال�سابط   
ّ
ولكن الكتابة،  على  واملنزلة  احلظوة  هذه 

هو املعنى اجلامع الذي يجعل الكتابة تتنزل بفعل 

إىل الكالم.  الك�سف ا

عربي  ابن  حديث  يف  أوالكتابة  ا الكالم  داللة  تاأتي 

الكرمي،  آن  القرا نعوت  يف  بحثه  خالل  من  ولغته 

اخلام�س  الباب  من  املكية،  الفتوحات  يف  ودائما 

من  آن  القرا منزل  معرفة  يف  وثالثمائة  والع�رشين 

احل�رشة املحمدية، وفيه يحاول التفرقة بني الكالم 

وهي  الكرمي،  آن  بالقرا مت�سلني  كو�سفني  والكتابة 

�سواء  العامة  الداللة  على  احلري�س  العارف  تفرقة 

يف  أو  ا كالما  كونه  حالة  يف  آن  بالقرا مر  االأ تعلق 

أن ن�ستدل بن�سه وهو  ا باأ�س  حالة كونه كتابة، وال 

رناه 
ّ
طويل يف لفظه حيث يقول: »فاإذا حتققت ما قر

تبينت اأن كالم اهلل هو هذا املتلو امل�سموع امُلتلَّفظ 

فحروفه  إجنيالً،  وا وزبوراً  وتوراة  آناً  قرا امل�سمى  به 

تعني مراتب كلمه من حيث مفرداتها، ثم للكلمة من 

الكلمة،  حروف  حاد  الآ لي�س  معنى  جمعيتها  حيث 

أثر يف نف�س ال�سامع، لهذا �سميت يف الل�سان  فللكلمة ا

أثر يف ج�سم  العربي م�ستقة من الكلِم وهواجلرح وهو ا

أثر يف نف�س ال�سامع اأعطاه ذلك  املكلوم، كذلك للكلمة ا

الفهم  بو�ساطة  الكالم  لقبول  ال�سمع  ا�ستعداد  ثر  االأ

 من ذلك، فاإذا انتظمت كلمتان ف�ساعداً �سمي 
ّ
ال بد

مر  أمر مل يعط ذلك االأ ا اأي عالمة على  آية  ا املجموع 

إْذ  كل كلمة على انفرادها مثل احلروف مع الكلمة، ا

ال يكون ملفردات ذلك  للمجموع حكماً   
ّ
أن ا ر 

ّ
تقر قد 

أراد املتكلم  يات بالغاً ما ا املجموع، فاإذا انتظمت االآ

منزلة  معناها  �سورة  املجموع  �سمي  بها  يبلغ  أن  ا

يات تعطي  يات مل تكن االآ ظهرت عن جمموع هذه االآ

آن  آية منها، ولي�س القرا ا تلك املنزلة على انفراد كل 

آيات وكلمات وحروف،  �سوى ما ذكرناه من �سور وا

واملنازل  آن  القرا يف  كلياً  أمراً  ا اأعطيتك  قد  فهذا 

يات فتختلف الكلمات فيختلف  تختلف فتختلف االآ

آن كبري كثري لوذهبنا نبني على  نظم احلروف، والقرا

العمر به، فوكلناك  إليه مل يف  ا أوماأنا  ا التف�سيل ما 

إذا  ا وهذا  الكنوز،  من  فيه  ما  ال�ستخراج  نف�سك  إىل  ا

فهونظم حروف  كتاباً  أنزلناه  ا فاإن  جعلناه كالماً، 

آيات النتظام �سور  ا رقمية النتظام كلمات النتظام 

َنَف�ٍس  القول عن  كاتبة كما كان  ذلك عن يني  كل 

إن اختلفت  مر على مقدار واحد وا رحماين ف�سار االأ

ن حال التلفظ لي�س حال الكتابة، و�سفة  حوال، الأ االأ

ك�سورة  كتاباً  فكونه  النََف�ِس،  �سفة  لي�ست  اليد 

الباطن  ك�سورة  كالماً  كونه  وال�سهادة،  الظاهر 

على  واحلروف  ولطيف،  كثيف  بني  فاأنت  والغيب، 

الداللة  من  يحمله  ما  إىل  ا بالن�سبة  كثيف  وجٍه  كّل 

على املعنى املو�سوع له، واملعنى قد يكون لطيفاً 

الداللة لطيفة على كل وجه  وقد يكون كثيفاً، لكن 

ألطف  وهي التي يحملها احلرف وهي روحه والروح ا

 
)50(

من ال�سورة.«

أن ن�ستخرج بع�س الدالالت من هذا الن�س  �سنحاول ا

الذي تت�سح فيه بع�س املعامل اجلمالية فيما يتعلق 

ن�سا  كونه  من  الرغم  على  والكتابة.  الكالم  بداللة 

الكالم  أن  ا إالّ  ا والكتابي،  ال�سفوي  فقني  االأ ا�ستوعب 

الفعل  ال يدل على ما هو �سفوي بقدر ما يدل على 

قد  �سورتني  بني  كخطاب  آن  القرا يقع  الل�ساين. 

حددهما ابن عربي يف: 

] الكالم/ الكتابة

] �سفة النََف�ِس/ �سفة اليد

] الظاهر/ الباطن

] ال�سهادة/ الغيب

] الكثيف/ اللطيف

هذه جمموع املفارقات التي ت�سكل مفهوم اخلطاب 

وفل�سفي  جمايل  أفق  ا �سمن  تدرجه  ولكنها  آين  القرا

قبُل.  من  فيها  أدرج  ا التي  فاق  االآ بقية  عن  خمتلف 

إذن يف توتر هذه املفارقات، وبخا�سة  تكمن الداللة ا

وال  آين  القرا باخلطاب  متعلقة  كلها  باأنها  نعلم  ملّا 

يف  آن  القرا نختزل  أن  ا ن�ستطيع  ال  إذ  ا عنه،  تنف�سل 

إنتاج اليمني الكاتبة،  أي�سا من ا جمرد النََف�س، بل هوا

هذا  ملثل  املزدوج  التلقي  هذا  يف  تقع  والداللة 

أنواع املفارقات الل�سانية  اخلطاب الذي جمع بني كل ا

امل�ساألة م�ساألة ت�ساد بقدر  لي�ست  يف ف�ساء واحد، 

ت�سكل  ومتنوعة  خمتلفة  عنا�رش  من  بناء  هي  ما 

يف النهاية عاملا واحدا من الدالالت واملعاين. وال 

أن ابن عربي و�سع ن�سب عينيه معنى الروحي  �سّك ا
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أو مادي، وربط م�ساألة املعنى  مقابل ما هو �سوري ا

والكثافة،  اللطافة  ب�سورتني:  آين  القرا اخلطاب  يف 

إىل عامل  ا تنتمي  الداللة من حيث هي،  تبقى  ولكن 

ألطف  ا نها روح احلرف، والروح كما قال  اللطافة الأ

من ال�سورة.
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 توطئة 

يف ح�رشة اجلواهري، ال يكاد ال�سعور يفارقك، وكاأنك تدخل بجالل وهيبة، 

ال�سعر. فكل �سيء يف تلك احل�رشة ينب�س بال�سعر: اجلواهري بقامته  مملكة 

التاريخ،  ي�ستح�رش  حني  يده�سك  املمدودة،  واأ�سابعه  وف�ساحته،  املديدة، 

باأطياف احلداثة، بتحديه وتناق�سه،  العمودية املوروثة وامللونة  بق�سيدته 

دبية وخ�سوماته ال�سيا�سية وال�سخ�سية،  أفعاله، مبعاركه االأ بانفعاالته وردود ا

فناً  ال�سعر  امتهن  وقد  قنعة  االأ يعرف  كاحلقيقة، ال  وا�سحاً  اجلواهري  يظهر 

وذهناً ومزاجاً.

ال�سعر يف ح�سرة 

اجلواهــــري

 عبد احل�ضني �ضعبان 

أكاديي من العراق أديب وا ا

إغراء  إغواء ال�سعر وا أمام ا أمام ال�سوؤال، �سعيفاً ا w  ظل اجلواهري عنيداً ا

عا�س  فقد  املتنبي،  مثل  منفياً  العامري،  لبيد  مثل  راً 
ّ
معم الق�سيدة. 

وىل »بربيد  اأكرث من ثلث عمره يف الغربة، التي اأرخها يف �سنواته االأ

ي، حيث ر�سع ق�سائده 
ّ
الغربة« و»يا دجلة اخلري«، مفكراً مثل املعر

باحلكمة واملعرفة.



عه 
ّ
يطو أو  ا �سه 

ّ
يرو أن  ا عادياته  رغم  الزمن  ي�ستطع  مل 

أو يحتويه، فقد متّكن �سلطان ال�سعر منه وامتلكه بكل  ا

قابل  غري  اً، 
ّ
ع�سي بل  �سعباً  ظل  هكذا  الكلمة،  معنى 

حايني  االأ من  الكثري  يف  ومقاتالًً  راف�ساً،  للتدجني، 

يف  ال�سعر  �سالحه  والتجديد.  والفكر  دب  االأ دروب  يف 

الهجوم والرتاجع، وهو درع وقايته من تقلبات الزمن 

عادي. يام وهجومات االأ وغدر االأ

برحلته ال�سعرية الطويلة، اخرتق �سرية رجال ومبدعني 

وتاريخ كفاح، »�ساعداً ونازالً على حد تعبريه«. كان 

 املثقفني 
ّ
جيال، فهو جد �ساهداً وحا�رشاً يف ذاكرة االأ

العراقيني ومرجعهم ومرجعيتهم. 

بالعمامة  ومعتمراً  بالعباءة  ملّفحاً  النجف  من  جاء 

منت�سب  لكنه  �سئيل،  وبج�سم  البي�ساء،  ال�سغرية 

الدواوينية-  النجفية  البيئة  ومن  العراق.  نخيل  مثل 

والقا�سية،  العريقة  والتقاليد  املوروث  ذات  التلقينية، 

حيث عاي�س فقهاء النجف، الذين زاملوا وتتلمذوا على 

فانطلق  ول،  االأ التمرد  أ  بدا فغاين  االأ الدين  جمال  يد 

بجناحيه  رفرف  ن�رش  مثل  ال�سا�سع،  فق  االأ يف  ليحلّق 

فوق بغداد، وهو يتطلّع نحو دم�سق والقاهرة وبريوت، 

املنفى  رحلة  أ  وليبدا قليالً،  باري�س  يف  لي�سرتيح  ثم 

واحلنني التي قاربت ثالثة عقود ونيف كانت حمطتها 

الرئي�سية براغ الذهبية.

بحنينه  م�سحوباً  ظل  متوا�سل،  لكنه  متقطع  رحيل 

اىل الوطن الذي حمله يف قلبه، حتى �سارا متالزمني 

حداث وال يعرف  بحر يف ثنايا االأ
ُ
لبع�سهما. فقد كان ي

الذي  امل�سافر  وهو  ال�سعر.  �ساطئ  على  االّ  املر�سى 

�رشقية  �سماء  يف  قزح،  كقو�س  لوان،  االأ منه  تفي�س 

مثل  رة 
ّ
مدو متميزة،  ورّقة  بعذوبة  كواكبها  ترتاق�س 

خبز  تنور عراقي طازج، ومتدفقة مثل دجلة والفرات 

و�سط العرب.

إن عمر اجلواهري هو عمر العراق احلديث، حيث اكتملت    ا

العراقية  الدولة  وتاأ�سي�س  ن�سوء  مع  ال�سعرية  بداياته 

يف العام 1921. وكان قد ن�رش ق�سائده االوىل ع�سية 

تاأ�سي�سها حيث تدفقت مثل ثورة الع�رشين.

إغواء  ا أمام  ا ال�سوؤال، �سعيفاً  أمام  ا عنيداً  اجلواهري  ظل 

راً مثل لبيد العامري، منفياً 
ّ
إغراء الق�سيدة. معم ال�سعر وا

مثل املتنبي، فقد عا�س اأكرث من ثلث عمره يف الغربة، 

و»يا  الغربة«  »بربيد  وىل  االأ �سنواته  يف  اأرخها  التي 

ي، حيث ر�سع ق�سائده 
ّ
دجلة اخلري«، مفكراً مثل املعر

باحلكمة واملعرفة.

الجواهري والح�ضري 

كثرية،  خ�سومات  اجلواهري  واجه  »املجيد«  �سفره  يف 

واأثريت حوله وجهات نظر مت�ساربة. والواقع فقد كان 

وال�سخ�سي  الفني  دها 
ّ
تفر مبعنى  إ�سكالية،  ا �سخ�سية 

أبرز  ا ولعل  املتنوعة.  وخ�سائ�سها  االبداعي  ومتايزها 

اخل�سومات التي واجهها هي معركته مع املفكر القومي 

أمر االخري  �ساطع احل�رشي، ب�سبب مو�سوع اجلن�سية، فقد ا

بف�سله من  املعارف  وزارة  عاماً يف  مديراً  حينما كان 

أن رف�س تعيينه بوظيفة مدر�س  وظيفة معلم ابتدائي، بعد ا

أميناً  ا لتعيينه  �سارع  ول،  االأ في�سل  امللك  لكن  ثانوي، 

ب�سبب  املختل  التوازن  حلفظ  امللكي،  البالط  لت�رشيفات 

اأوجدها  التي  العراقية  اجلن�سية  إ�سكالية  وا »العزل«  نهج 

�سنّه  مت  والذي   ،1924 العام  يف  ول  االأ اجلن�سية  قانون 

بت�سجيع   )1925( ول  االأ العراقي  الد�ستور  كتابة  قبل 

والتعديالت  القوانني  ووا�سلت  بريطانيا،  من  إ�رشاف  وا

املختلفة النهج التمييزي ذاته. 

هو  اجلواهري،  ف�سل  �سبب  أن  ا احل�رشي،  أف�سح  ا وقد 

مب�سايف  فيها  يتغزل  ال�ساعر،  ن�رشها  قد  كان  ق�سيدة 

بالهوية  ت�سكيكاً  اعترب  مما  تعيينه،  قبل  اجلميلة،  ايران 

بع�س  أن  وا خ�سو�ساً  العراقية،  وباملواطنية  العربية 

و�سط وال�سيما يف املدن الدينية وجنوب  أبناء الفرات االأ ا

اجلن�سية،  على  باحل�سول  معنيني  غري  كانوا  العراق 

وافق على  بع�سهم  أن  ا بل  آنذاك  ا لها معنى  يكن  التي مل 

ورمبا  اجلندية  من  تهرباً  االيرانية  اجلن�سية  اكت�ساب 

الدولة  انحالل  لكن  االمتيازات،  بع�س  على  للح�سول 

يكون  أن  ا افرت�س  العراقية،  اململكة  وتاأ�سي�س  العثمانية 

جميع �سكانها مواطنني بالتاأ�سي�س ح�سب معاهدة لوزان 

قانون  ت�رشيع  اىل  الربيطانيني  لكن جلوء  لعام 1923، 

أ( و)ب( وا�سرتاط احل�سول على  للجن�سية وو�سع درجات )ا

مر الذي  �سهادة للجن�سية، طال بع�س الفئات بالتمييز، االأ

مر الذي  انعك�س على بنية الدولة العراقية الحقاً، وهو االأ

دفع اجلواهري ثمنه باهظاً منذ وقت مبكر!

الي�سار  مع�سكر  احت�سابه على  فهي  خرى  االأ أما معاركه  ا

أن  ا رغم  والفقراء،  املظلومني  عن  دفاعه  بحكم  العراقي 

أنا�سيد  وا احل�سان  الغيد  تلب�سها  ق�سائد  كانت  ق�سائده 

يتغنى بها الوطنيون ملواجهة الظلم اخلارجي واال�ستبداد 

الداخلي.

دبي  واأخرياً فاإن كيد بع�س خ�سومه ومنهم يف الو�سط االأ

أ�سباب خ�سوماته، وذلك ب�سبب اجتاهاته  ذاته، كان اأحد ا

التجديدية يف الق�سيدة العربية الكال�سيكية ح�سب تعبري 
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إزاء  ا اال�ستاذ هادي العلوي، رغم اأن موقفه ظل متحفظاً 

الق�سيدة احلديثة ومدر�سة التجديد ال�سعري احلديث.

  كان احلديث مع اجلواهري ذا �سجون وله متعة خا�سة، 

خ�سو�ساً عندما يك�سف لك عن خباياه بطريقة طفولية 

أ بالتدفق مثل ينبوع . لذيذة. فيبدا

ولدة الق�ضيدة 

أنه يولد من جديد،  ا حني تولد الق�سيدة ي�سعر اجلواهري 

وقد تكون والدة ع�سرية يف كل ق�سيدة، لدرجة انه بعد 

)اأي  مرة  ول  الأ ال�سعر  يكتب  وكاأنه  ي�سعر  منها  االنتهاء 

واهلل كما يقول( ويتعجب اجلواهري من ذلك، مثلما هو 

مرة  كل  ففي  اجلمهور.  يواجه  حني  امل�رشحي  البطل 

الق�سيدة ي�سعر بالن�سوة.  ي�سعر بالرهبة، وعندما تكتمل 

وتكتمل ق�سيدة اجلواهري عندما يلحنها ويغنيها. يقول 

البدايات،  منذ  النجف  يف  ذلك  على  إعتدت  ا اجلواهري: 

أنزل اىل ال�رشداب، اأحدو  فحني كانت تداهمني الق�سيدة، ا

عامله  يف  ال�سعر،  ملكوت  يف  بعدها  واأدخل  اأطرب  ثم 

أعود اىل  الً بال�سكل ا
ّ
ال�سحري وعندها يكتمل البناء متجم

إنني كنت هنا!! نف�سي واأ�سحك معها اأحياناً.. اأحقاً ا

يف  من�سور  الكاتب  مع  حوار  يف  اجلواهري  وي�سيف 

ل 
ّ
ال�سعر واحلياة، 1997: يخي كتابنا: اجلواهري- جدل 

من اجلنون  �سيئاً  أن  ا الق�سيدة  أرق�س يف باحة  ا أنا  وا يل 

إن �سيئاً ما  ا أن نوعاً من اخلبل قد اعرتاين.  ا أو  ا ني 
ّ
قد م�س

يحدث ال اأعرف كنهه حني تنتابني احلالة واأدخل مملكة 

أ  ال�سعر، اأحياناً تراودين حالة هيجان و�رشاخ حتى تهدا

روحي باكتمال الوالدة. 

يف بغداد كان جارنا ال�سيد حممد جنيب الربيعي رئي�س 

)يوليو(  متوز   14 ثورة  بعد  العراقي  ال�سيادة  جمل�س 

بيتنا  يف  يجري  الذي  من  أهله  وا هو  ب 
ّ
يتعج  ،1958

وعندما  الق�سيدة.   
ّ
علي وهبطت  �سادف  ما  إذا  ا اأحياناً، 

 فال اريد 
ّ
أو مالئكة الفن تنزل علي كانت �سياطني ال�سعر ا

اريد عاملي  أنفجر...  ا واالّ  أفكاري  ا �سل�سلة  أن يقطع  ا حد  الأ

أن ي�ساركني فيه، حتى العائلة  ي كان ا أريد الأ اخلا�س، ال ا

أدعوها لتذهب اىل اأي مكان. ا

وب�سدد �ساعريته وكيف �سقلت يقول �جلو�هري:

أ�سكن يف  رحام فمذ كنت جنيناً، كنت ا ال�ساعرية تولد يف االأ

ح�رشة ال�سعر. لقد كان البيت اجلواهري يحمل �سوجلان 

ال�سعر، حيث ي�سك بقيثارته اأكرث من رمز، ويكاد ال�سعر 

أن يدر�س  أن العائلة كانت تريده ا يتملّكه منذ ال�سغر، ورغم ا

أن ال�سعر متّكن منه. وكان يحفظ دواوين كبار  ا الفقه االّ 

ال�سعراء، حيث كان برناجمه اليومي هو » حفظ ال�سعر« 

االعجاب  �سديد  وكان  ي 
ّ
املعر العالء  أبو  ا ديوان  وحفظ 

أ البيان والتبينّي وكذلك كتب ابن املقفع  بالبحرتي وقرا

وغريها. ومل يكن عمره يزيد على 12 عاماً، كان �سعوره 

اىل  ويطري  اأخرى  ف�ساءات  يف  يحلّق  انه  طفالً  كان  مذ 

عوامل بعيدة!!

اللحظة ال�ضعرية 

�سوؤال  وهو  اجلواهري؟  على  ال�سعرية  اللحظة  حتل  متى 

ال�ساعر، فرمبا ان االمر  أن نت�سوره مبعزل عن  ا ال يكن 

الذاتي  اال�ستلهام  لكن  والزمان.  املكان  ح�سب  خمتلف 

ع 
ّ
لوان ويطو مهم جداً، كما يفعل الر�سام حني ي�ستخدم االأ

أو كما يفعل الروائي حني ي�سف املكان ويتابع  الري�سة، ا

كان  مر  االأ الدرامية...  وحبكته  �سخ�سياته  تفا�سيل 

يغني  إرادة. فرتاه  ا بدون  عليه  يهبط  يكاد  يالحقه حتى 

ر غ�سباً 
ّ
إ�سارة غام�سة يتفج بحرقة وحرارة، وحني تاأتيه ا

أ�ساأله عن اللحظة ال�سعرية،  ويالأ املكان جنونه، وكنت ا

وتخرج  في�ستجيب  يناديه  امللكوت  إن  ا يجيبني  به  فاإذا 

مبعاناة فائقة. 

اتريدين  فاأجاب:  ال�سعرية  اللحظة  حول  ل�سوؤاله  وعدت 

يه؟ فقد 
ّ
أ�سم ا أدري ماذا  ا !؟ ال  الوحي  أقول لك ياأتيني  ا أن  ا

يف  كلّها  املعروفة،  مبلحميتها  اخلري«  »دجلة  رت 
ّ
تفج

ر يف داخلي 
ّ
ر ليلة واحدة تفج

ّ
ليلة واحدة يف براغ، ت�سو

ينبوعا ال ير�سى بالتوقف، حتى اكتملت... فماذا ت�سمي 

ذلك!؟

الجواهري والتناق�س الجتماعي

عا�ص �جلو�هري يف �سلب �ملتناق�سات �لجتماعية حيث، 

�لبيئة �لنجفية �سديدة �ل�رص�مة، و�لتقاليد �لقا�سية.. وقد 

مات ولكن 
ّ
�نعك�ست عليه وهو يتخطى �حلو�جز و�ملحر

باأثمان باهظة �أحياناً

وتركت القيود الثقيلة تاأثرياتها  الكبرية عليه، لكنه يف 

يفر�سه  الذي  آين  القرا اخليال  من  ا�ستفاد  نف�سه  الوقت 

كيف  عناء  دون  تلحظ  أن  ا وت�ستطيع  الديني،  الو�سط 

ي�ستطيع  إنه ال  ا بل  با�ستمرار،  به  أن ق�سائده مر�سعة  ا

آين، خ�سب وجميل  الفكاك منه. وبالتاأكيد فالرتاث القرا

ومغٍر، انه يف الوقت ذاته يوحي بخيال  متفجر »جنة 

و»طور  احل�سان«  »احلور  نهار«!،  االأ حتتها  من  جتري 

وما  والعنب  الزيتون  مني«،  االأ البلد  وهذا  ال�سنني 

فق الذي ي�سبو اليه اجلواهري،  ت�ستهي، كان هذا هو االأ

حيث وجده مرة واحدة يف �سفرته العتيدة اىل م�سايف 

إيران التي كتب فيها ق�سيدته ال�سهرية، والتي جاءت  ا
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بالبالء عليه، ب�سبب تف�سريات مغر�سة. 

إيران لال�سطياف  إذا ما ذهبت اىل ا يقول اجلواهري: حتى ا

ال�ساهقة تهزيّن،  ول مرة يف الع�رشينات كانت اجلبال  الأ

فاحلرمانات  ق�سائدي،  وراء  فكانت  النجفية  البيئة  أما  ا

ورغبة يف  نقي�ساً  إن�سانياً  ا  مفهوماً 
ّ
لدي ولّدت  ت 

ّ
والتزم

�سارة   هنا من االإ
ّ
التغيري، وهو ما رافق ق�سائدي، وال بد

النجف،  ملدينة  والثقافية  احل�سارية  الف�سيف�ساء  اىل 

آداب متنوعة. قوام و�سعوب وا بحكم االختالط الأ

مثل  ب�ساعر  بالك  فما  ال�ساعر  خا�سية  كان  التاأزم 

دعبل  ديدن  هذا  وكان  ز، 
ّ
واملتمي املبدع  اجلواهري 

والر�سايف.  واملتنبي  واملعري،  الرومي  وابن  اخلزاعي 

التاأزم  نتيجة  خالّق،  غ�سب  يف  أنه  ا اجلواهري  ي�سعر 

تكاد  الغزل  يف  حتى  فهو  وامل�سيء،  واجلارف  العارم 

تتلم�س حرارته حني يقول الق�سيدة، فرتاه عا�سقاً مولهاً 

بكل معنى الكلمة.

التناق�س والتحدي

للجواهري؟  مالزمة  �سمة  هي  فهل  التناق�س،  اىل  أعود  ا

أم  ا املديح،  ق�سائد  اىل  الثورية  االقتحام  ق�سائد  فمن 

قوله..  حد  على  يغريني«  املوت  بحب  احلياة  حب   « أن  ا

هل  املوت!؟  بحب  متالزما  احلياة  حب  يجعل  كيف 

هذا  ولعل  ماذا؟  أم  ا ن�سميه  كما  الطبيعة،  ديالكتيك  هو 

الهارموين اجلواهري هو من �سمات ق�سائده بامتياز.

 يل قدحاً
اَّ
يا نديي و�سب

 احلزن فيه والفرحا
ُ

أمِل�س ا   

على  والتعار�سات  املتناق�سات  ابن  اجلواهري  كان 

النا�س  أه  يقرا أن  ا يرغب  فهو  وباملنا�سبة  امل�ستويات  كل 

ويعرفونه بذلك، اأي باعتباره وليد التناق�س والتعار�س، 

حيث ولد يف بيئة متناق�سة، ولذلك ترى ال�سعود والنزول 

لديه وهي حالة ان�سانية، ولكنه رغم ذلك مل يكتب يوماً 

أو املديح لغر�س احل�سول على الك�سب،  بهدف االنتفاع، ا

ولو فعل ذلك لكان هو غري ما اأ�سبح. 

ولعل اجلواهري يف حوارات مع الكاتب كان قد قال لقد 

إ�سارة اىل ق�سيدة »ته  اغت�سبت �سمريي مرة واحدة يف ا

وعالج  وعاد  الثاين  في�سل  امللك  تتويج  يف  ربيع«  يا 

انه  وندم،  كفارة  ق�سيدة  بكتابة  أيام  ا بعد  املو�سوع 

تلك  بل  اأحد،  من  خوف  أو  ا وجل  دون  �رشيح  اعرتاف 

إحدى �سجاياه، حيث كان �سجاعاً يف نقد الذات. ا

الثوري،  الناري،  بال�ساعر  عرف 
ُ
ي »اجلواهري«  كان 

االقتحامي، املتوثب، لكنه هو من كتب �سبع ق�سائد بحق 

رغبة يف  ودون  باإرادته  ذلك  وفعل  ول.  االأ في�سل  امللك 

نه كان  أو مال. قام بذلك الأ ا أو جاه  ا احل�سول على طمع 

أنه يويف ديناأ  يعتقد حلظة ذاك باأن موقفه �سليم، و�سعر ا

بعنقه، خ�سو�ساً وانه وقف مع اجلواهري، �سد النعرات 

الع�سبية والطائفية، التي حاولت النيل منه ومن انتمائه 

»امللك  يف  قال  ما  قال  للجميل،  رداً  ولهذا  الوطني. 

�ساطع  حادثة  بعد  للحق  انت�ساراً  ي�سميه  كما  اجلليل«، 

ال�سيما  ي�ساحبه  ظل  ال�سعور  وهذا  ال�سهرية،  احل�رشي 

وا�ستمر  املعروف،  ورد  االح�سا�س باجلميل وعمل اخلري 

أيام حياته. آخر ا حتى ا

الذي  امللكي،  بالبالط  ذرعاً  �ساق  نف�سه  الوقت  ويف 

ط بالوزارة، التي كانت 
ّ
مل يت�سع له وترك النيابة وفر

قرر  فقد  الحقة،  كمرحلة  لدخولها  تاأتيه  اال�سارات 

بد. وقرر  الوقوف يف �سف النا�س مرة واحدة واىل االأ

أو حتى رئي�ساً للوزراء. وكان  أن يكون �ساعراً ال وزيراً ا ا

يف  الوزارة،  اىل  و�سل  قد  العمامة  لب�س  من  بع�س 

الرخاء  بقناعة ورف�س عوامل  العمامة  نزع  أنه  ا حني 

يكون  ان  واختار  واملنافع  بهة  واالأ وال�سلطة  واالغراء 

» اجلواهري« واجلواهري فقط وذلك يكفيه. لقد اختار 

�سار �سالل حياته  ال�سعر وك�سب نف�سه والعامل، وهكذا 

الالحقة.

إحراجاً  كان اخلروج من الدائرة ال�سعبة )البالط( ي�سبب ا

أو تدجينه، ال�سيما  ا اندثاره  لكن بقاءه كان يعني  كبرياً 

خروجه  ويف  وغزلية.  نارية  بق�سائد  بالتمرد  أ  بدا وقد 

ة باحلياة واحلركة والتناق�س 
ّ
وجد عوامل ف�سيحة، �ساج

أي�ساً تنتظره!! ا

أمرك الرجرا  ا
ٌ
عجيب

ج ال جنفاً وال �سددا   

ت�سيُق بعي�سٍة رغٍد

وتهوى العي�سَة الرغدا   

وال تقوى م�سامدًة 

دا  
َ
م

َ
دُ.. كلاَّ من �س

ُ
وتعب   

به  �ساق  ثم  البالط  دخل  التناق�س.  هذا  عجيباً  ألي�س  ا

ذرعاً، و�سعى للنيابة ودخلها ثم ا�ستقال وان�سم اىل �سف 

النا�س بعد معاهدة بورت�سموث عام 1948 مع بريطانيا 

ومقتل اأخيه جعفر، وتعر�س خالل حياته حلمالت �ستم 

أراجيف، لكن ذلك ظل ديدنه يف احلياة،  الذع، ودناءات وا

�سياء  وي�سجر  اً بنف�سه، يطلب االأ
ّ
حيث كان متحدياً معتد

أن ي�سعى اليها: منها ويرتكها بعد ا

دا   
َ
 عن �سدِرَك الزْب

ْ
أِزح ا

دا
َ
ج

َ
ُه يبثُّ ما و

ْ
ودع   
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أن يقول :  اىل ا

أنت تخاُف من اأحٍد أا ا

 اأحدا
ٌ
أنت م�سانع أا ا   

ْ
أ�سجعهم ، ا

َ
أتخ�سى النا�س ا

ِردا
َ
يخاُفك، مغ�سباً ح   

ُ
هم

ُ
وال يعلوَك خري

أبدا  بخرِيهم ا
َ
ول�ست   

كبريتني  حملتني  اىل  حياته  خالل  اجلواهري  �س 
ّ
تعر  

النفط  تدفق  لبدء  االوىل  يام  االأ مع  ترافقت  وىل  االأ

كان  حني   1927 )كركوك(  باباكركر  بئر  يف  للت�سدير 

�ساباً، متمرداً، بهدف نزع هويته الوطنية والقومية كما 

يذهب اىل ذلك الكاتب ح�سن العلوي، والثانية بعد ثورة 

14 متوز )يوليو( 1958، حني اعترب يف مقدمة مع�سكر 

فرات  بي  الأ مالزماً  كان  التحدي  لكن  العراقي،  الي�سار 

املعركة  ويحدد  خ�سومه  يختار  الذي  هو  كان  ولكنه 

و�رشوطها.

و�ساعر مبدع كاجلواهري كان يعي�س يف �سميم االحداث  

فقد  إن مل يكن �سيا�سياً  يتاأثر بها ويوؤثر فيها، وحتى، وا

ويتفاعل  به،  يتاأثرون  كانوا  وما  النا�س  كان مع عامة 

اخلا�سة.  بطريقته  تاأثرهم  عن   
ّ

يعرب أن  ا ويحاول  معهم، 

�سد   ،1948 )يناير(  الثاين  كانون  وثبة  حدثت  عندما 

ال�سهرية،  اجل�رش  معركة  ووقعت  بورت�سموث،  معاهدة 

بعد  نف�سه  يجد  كان  ا�ست�سهد  الذي  جعفر،  اأخوه  و�سقط 

أيام ويف جامع احليدر خانة )14 �سباط/فرباير(  �سبعة ا

ين�سد: 

ُ
أنت ال تعلم أم ا أتعلم ا ا

ُ
باأن جراح ال�سحايا فم   

 لي�س كاملدعي قولًة
ٌ
فم

ولي�س كاآخر ي�سرتحم   

 على املدقعني اجلياع
ُ
ي�سيح

 ُتطعموا
ُ
أريقوا دماءكم ا   

ويهتُف بالنفر املهطعني

أهينوا لئامكم ُتكرموا ا   

الفرتة التي �سبقت ثورة 14 متوز )يوليو( كانت حامية، 

القيادات  واأعدمت بع�س  العرفية  االحكام  ُفر�ست  حيث 

�سباط)فرباير(   14 و�سحبه(  )فهد  مرة  ول  الأ ال�سيوعية 

1949 ومت تاأ�سي�س احللف الرتكي- الباك�ستاين ومركزه 

بدعم  بغداد«   » حلف  با�سم  رف 
ُ
ع والذي  بغداد 1955، 

لتلك  مالزمات  واملواجهة  التوتر  كان  الغرب.  من 

موجودة  كانت  التي  الهوام�س  بع�س  وتقل�ست  الفرتة، 

�سحيحة  وا�سبحت  ذلك،  تلت  التي  للعهود  قيا�ساً 

لدرجةاالختناق.

يف  الدار«  عميد  »ايه  الوتري  ها�سم  ق�سيدة  أثارت  ا وقد 

حزيران )يونيو( 1949 �سجة كربى ولها ق�سة خا�سة، 

ألقيت مبنا�سبة انتخاب الدكتور ها�سم الوتري )وهو  فقد ا

عميد الكلية الطبية العراقية( ع�سواً لل�رشف يف اجلمعية 

الطبية الربيطانية. وكان اجلو ال�سيا�سي حمتدماً وجاءته 

الدعوة للم�ساركة، لكنه تظاهر بعدم القبول، ولكنه كما 

أرق�س وراء التلفون  يقول يف حوارات مع الكاتب: كنت ا

أقول جاءت »يا هال بيها«، فقد كنت قد عزمت على  وكنت ا

الدار  �سطح  اىل  �سعدت  اجلواهري:  وي�سيف  املواجهة. 

وكنت م�ستلقياً على فرا�سي، لكنني كنت حمتدماً وكانت 

فوجدت  ا�ستعاالً،  لتزيدين  تاأتيني  الغام�سة  اال�سارات 

و�سلت  وعندما  عادتي،  هي  كما  اأحدو،  منبطحاً  نف�سي 

إيه عميد الدار �سكوى �ساحبطفحت  أ بـ« ا املورد الذي يبدا

أم  »ا زوجتي  هتفت  حتى  �ساحبا«  فناجى  لواعجه 

تقال  ما  عادة  وهي  أ«كله(  ..ا فرات  أبو  ا )عوايف  جناح« 

لعدم االكرتاث بالنتائج وتعني باللهجة العراقية.. ليكن 

يت�سلق  ثم  التحدي،  وتقبل  املعركة  تدخل  وانت  يكن  ما 

اجلواهري قمة التحدي: 

 املغرياِت م�سيلَةً
ّ
ح�سدوا علي

رذلني رغائبا  االأ
َ
�سغراً لعاب   

 مالئاً
ٌ
بالكاأ�س يقرعها ندمي

بالوعد منها احلافتني وقاطبا   

وبتلكم اخللواِت مت�سُخ عندها

 الرقاِب من ال�سباء ثعالبا
ُ
ُتلْع   

 »وزيرا« مثلما
ً
حى  �سُ

َ
أروح وباأْن ا

أمِر بليل »نائبا«  عن ا
ُ
اأ�سبحت   

ظنا باأن يدي متدُّ لت�سرتي

 مواهبا
َ
أبيع أن ا �سقط املتاِع، وا   

أو ق�سيدته يف القاهرة 1951  ا

خلّــي الدم الغايل ي�سيُل

إن امُل�سيــل هو القتيـــُل ا   

هذا الدم املطلول يختــ

ـــت�رش الطريق به الطويــُل   

انعقد يف  الذي  العرب،  أو ق�سيدته يف موؤمتر املحامني  ا

من  حادة  فعل  ردود  أثارت  ا التي  ذاته،  العام  يف  بغداد 

أقامت الدعوى على مدير  جانب احلكومة العراقية، حيث ا

كما  ال�سيخلي،  الرزاق  عبد  املحامي  امل�سوؤول  اجلريدة 

فراج عنهما.  أقامتها على اجلواهري، لكنه مت االإ ا
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 على جاعلني احلتو
ٌ
ومنها : �سالم

إىل املوكب العابِر َف ج�رشاً ا   

 على مثقل باحلديد
ٌ
�سالم

وي�سمُخ كالقائد الظافِر   

ميه
َ

ناَّ القيوَد على مع�س
كاأ

 م�ستقبٍل زاهِر
ُ
مفاتيح   

االحتفال  مبنا�سبة  دم�سق  يف  ألقاها  ا التي  الق�سيدة  أو  ا

وا�سطر   ،1956 عام  املالكي  عدنان  لل�سهيد  التاأبيني 

أثارته من ا�سكاالت والتي  ا بعدها للبقاء يف دم�سق، ملا 

يقول فيها: 

 غا�سية اخلنوع ورائي
ُ
خلّفت

 جمرَة ال�سهداء
ُ

أقب�س  ا
ُ
أتيت وا   

أن يقول :  اىل ا

اأ�سحية احللف الهجني ب�سارة

لَك يف تك�سِف �سوءة الهجناِء   

ها التا
ّ
حالف« �سوف يج أ�سطورة »االأ ا

ريخ مثل خرافة »احللفاء«   

التحدي  عنا�رش  مثلت  وال�سيا�سية  الفكرية  ة 
ّ
العد لعل 

امليدان  اىل  بها  ينزل  اجلواهري  كان  التي  امل�ستمرة 

ظروفها  ق�سيدة  لكل  ان  �سحيح  للعواقب.  ح�ساب  دون 

ون�ساأتها لكنه بطبعه احلاد واملتاأزم واملتوتر كان يقود 

توتره  يلتقي  فاأحياناً  النف�سية.  حلالته  تبعاً  الفعل  رد 

داخله،  يف  يهلل  فرتاه  ال�سيا�سي،  التوتر  مع  ال�سخ�سي 

يقول ق�سيدته وليكن من بعده الطوفان. ورغم اال�ساءات 

أو خماطباً  ا القائل عن نف�سه  النيل منه، فهو  وحماوالت 

نف�سه متحدياً: 

ت�سامي فاإنك خري النفو�س

إذا قي�س كل على ما انطوى ا   

أن ال�سمري واأح�سن ما فيك ا

إين هنا! ي�سيح من القلب: ا   

أ �ملعركة، بل يفر�سها على  كان �جلو�هري هو �لذي يبد�

أعد�ءه  أو � أن يقبل خ�سومه � � »�لآخرين«، ومل يكن �سهالً 

إن مل يكونو� من �لعيار �لثقيل، فمن ل ي�ستحق  ب�سهولة �

منه  �لنيل  إن حاول  و� يهمله حتى  له  يكون خ�سماً  أن  �

�ىل  أقرب  � بنف�سه  �جلميل  �عتد�ده  كان  له.  �لتعر�ص  أو  �

�ىل  ينزل  أن  � يرف�ص  �نه  و�ملتعايل..  �ملت�سامي  �لغرور 

أو �لعدو، باملوؤهالت،  �ساحة معركة ل يتمتع بها �خل�سم �

له، كان يريد �لتكافوؤ عند  أو عدو�ً  � �لتي جتعله خ�سماً 

ألقى �جلو�هري ق�سيدته يف حفل تكرمي  أي�ساً، � �ملو�جهة �

�لدولة،  م�سوؤويل  كبار  وبح�سور  �لوتري  ها�سم  �لدكتور 

�ملقاعد  �ىل  توؤ�رص  أ�سابعه  و� �جلميع  �جلو�هري  خاطب 

مامية:  �لأ

ُ
 عليهم

َ
ألج البيوت أنا حتَفهم ا ا

 واحلاجبا
ْ
اأغري الوليدَ ب�ستمهم   

رًة
ُ
خ�سئوا: فلم تزِل الرجولُة ح

ماثِل خاطبا تاأبى لها غري االأ   

ْ
 ال�سواُد: فديتهم

ُ
مثلون هم واالأ

رذلني من ال�رُشاِة منا�سبا باالأ   

ْ
م

ُ
ه

َ
جنبي نفو�س مبملكني االأ

وم�سعدين على اجلموِع مناكبا   

خ�سو�ساً  كربى،  ملعركة  إيذاناً  ا الق�سيدة  هذه  وكانت 

زمة ال�سيا�سية،  أنه كان ي�سعر باأزمة نف�سية، فالتقط االأ وا

زمتني.  عن االأ
ّ

لكي يعرب

يعاين  كان  التي  النف�سية  زمة  االأ عن  الكاتب  �ساأله  وقد 

منها فاأجاب: 

اأجد  أكن  ا ومل  احلقيقي،  الفقر  حافة  اىل  و�سلت  قد  كنت 

ب�سبب  لناأكل،  ن�ستدين،  العائلة، وكنّا  الرمق مع   
ّ
ي�سد ما 

 نظراً ملواقفي، فقررت 
ّ
احل�سار، الذي فر�سه احلكام علي

جهاز عليهم والثورة  أدعو لالإ عهم وا
ّ
قر أرفع �سوتي، الأ أن ا ا

أم جناح«  أن زوجتي »ا إذا قلت لك ا �سدهم. وال اأخفيك �رشاً ا

أنني  ا تعرف  وهي  اجلنون،  من  �سيء  ه 
ّ
م�س رمبا  قالت 

قررت االقتحام، وكنت قد ح�رّشت نف�سي لالعتقال بعد 

إلقاء تلك الق�سيدة.  ا

ا�ستقبلني  ا�ستجوابي  بهدف  و�سلت  عندما  ولكنني 

أو املفاجاأة، عندما  حاكم التحقيق، وهنا كانت الده�سة، ا

إنه  ا بل  فح�سب،  هذا  لي�س  ب�سعري.  معجب  أنه  ا اأخربين 

أدراج مكتبه، واأطلعني  أ�سعاري. وهنا فتح ا يحفظ بع�س ا

كان  خا�س،  ملف  يف  املحفوظة  الق�سائد  بع�س  على 

قد مت »كب�سها« اأي و�سع اليد عليها، عند مداهمة بيوت 

امل�ستم�سكات  اأحد  باعتبارها  والي�ساريني،  ال�سيوعيني 

أتذكر ق�سيدة » عامل الغد« التي كانوا يتغنّون  اجلرمية. وا

بها، كانت �سمن امللف.

 « الوتري  ها�سم  ق�سيدة  اأحدثتها  التي  ال�سجة  ورغم 

إيه عميد الدار«، فقد مت ا�ستبقاء اجلواهري يف التوقيف  ا

أدب.  وا احرتام  وبكل  االحرتاز«   « باب  من  وذلك  »فقط« 

الزمان  ذلك  وزراء  إن  ا نقول:   أن  ا يكن  اجلواهري  ومع 

كتابة  ي�ستمرئ  الذي  النوع  من  يكونوا  مل  و�سيا�سييه، 

هذه  ن�سادفه  الذي  القبح،  مبظهر  الظهور  أو  ا التقارير 

من  رغم  على  ب�سعة،  ظاهرة  مر  االأ اأ�سبح  حيث  يام،  االأ

أن التعامل معه قد يكون لذر الرماد يف العيون ب�سورة  ا

أنها  ا تعرف  نف�سه  الوقت  يف  لكنها  ملفقة،  أو  ا مفتعلة 
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للحكام  العداء  منا�سبته  فرغم  كبري.  �ساعر  مع  تتعامل 

أنهم كانوا رحومني به با�ستثناء »الزعيم« عبد الكرمي  االّ ا

يقول  كما  يديه  يف  القيد  و�سع  الذي  الوحيد  قا�سم، 

مبرارة، وذلك بعد املماحكة التي دارت بينه وبني الزعيم 

عبد الكرمي قا�سم. 

أو الفراغ بني  ولكن قبل ذلك، فقد حدث ما ي�سبه الفجوة ا

ا�ستعادته وذلك  ال�سارع �رشعان ما مت  اجلواهري وبني 

خارج  كانت  التي   1953 أيار  ا التتويج«   « ق�سيدة  بعد 

ال�سيما  منه،  النفاذ  البع�س  حاول  ما  وهو  ال�سياق، 

باال�ساءة للجواهري.

خيار ال�ضعر هو الوحيد!!

إذا كان  اجلواهري قد ترك » املنا�سب« واختار ال�سعر  وا

مل  كتب  وما  قال  ما  كل  فيما  كان  فقد  احلرة،  والكلمة 

 
ّ

أنه عك�س قناعاته كما عرب ا يغت�سب �سمريه، ومل ي�سعر 

أورده يف مذكراته  عن ذلك يف حوارات مع الكاتب وما ا

ي�ستثني  بالطبع،  تتغري  القناعات  هذه  اأن  مع  الحقاً. 

ذاتية،  �سعرية  مبلحمية  �سها 
ّ
عو واحدة  مرة  ذلك  من 

وكاأنه يريد اعالن براءته بعد مراجعة قا�سية للنف�س يف 

حلقها  التي  التتويج  ق�سيدة  بها  واأعني  اخلم�سينات، 

م�ستدركا يف ق�سيدة كفارة وندم.

 ـ
ُ
فنى نيزٌك و�سهاب

َ
�ستبقىـ وي

ُ
ات الدماء غ�ساب

ّ
أبي عروٌق ا   

وبعد نحو عام كتب : 

ُ
أنفا�س خبت لل�سعر ا

ُ
أم ا�ستطاَّ بك اليا�س ا   

أن  ا كهذا كان خياره مع النا�س، �سد احلاكمني ومل ي�ساأ 

أة و�سجاعة  توؤثر تلك الكبوة على م�ساره املعروف وبجرا

يتوقفون  ال  الكثريون  كان  حني  يف  املوقف،  واجه 

اىل  ذاتي  نقد  بتقدمي  معنيني  ولي�سوا  مواقفهم  ملراجعة 

اجلمهور.

كتب  قد  كان  نه  الأ ينتقده  أو  ا يلومه  البع�س  كان  إذا  وا

كان  فاإنه  القائد،  أو  ا امللك  ذلك  أو  ا الزعيم  لهذا  ق�سيدة 

بن  ينطلق من قناعة ومن رد للجميل مبا فيها  ق�سيدته الإ

البكر حممد حيث يقول اجلواهري يف حوار مع الكاتب: 

موين 
ّ
آنذاك كر » اجلماعة« ويعني »حزب البعث احلاكم« ا

بدافع  كتبت  وقد  خا�س،  ب�سكل  وعوملت  حينها،  يف 

إن ظروف املرحلة  »الوحدة الوطنية« والتئام ال�سمل، بل ا

ومل  التوجهات.  بع�س  تفر�س  كانت  ال�سيا�سي،  والواقع 

أما حول ال�ساب  اأكن يف حينها خارج مزاجي وطموحي. ا

»حممد« جنل الرئي�س البكر، فقد قتل يف حادث �سيارة، 

 
ّ
أقل كلمة واحدة ي�سم وقد ربطتني به عالقة خا�سة، ومل ا

منها رائحة التملق وكتبت رثائية له عام 1978.

فوُل  طلعتَك االأ
َ
َل ب�رش

اَّ
تعج

َك املوعوَد غوُل
َ
وغاَل �سباب   

حممد  امللك  اىل  ق�سيدة  كتابة  عند  حدث  هذا  ومثل 

أو امللك ح�سني وغريهم،  �سد ا أو الرئي�س حافظ االأ ال�ساد�س ا

وذلك تعبرياً عن اعتزازهم به وتقديراً ملواقفهم منه ورداً 

أ�سدوه له. للجميل الذي ا

لقد كانت هجائيات اجلواهري نارية، كما هو يف حبه 

ي�سع  كيف  نرى  الوتري،  ها�سم  ق�سيدة  ففي  أي�ساً،  ا

أقطاب  ه ال�سهام عليهم، وكان ا
ّ
اخل�سوم يف زاوية، ويوج

إلقاء  ا يف  م�سى  وقد  كفروا.  الذين  اأخذَ  أُخذوا  ا قد  احلكم 

كما  يام  االأ هذه  يف  كنا  لو  أما  ا النهاية،  حتى  الق�سيدة 

يقول اجلواهري )حوار مع الكاتب 1985 يف دم�سق غري 

أو  نزل ال�ساعر ا
ُ
ولني، ي من�سور(، فقد يكون من البيتني االأ

أوراقها  أكمل الق�سيدة، مزق ا أن ا اخلطيب وقد يغيب. بعد ا

إذا به يف معتقله، يف مديرية  ورماها يف الهواء، وغادر، وا

املتنور  ال�سباب  من  بوفد  يفاجاأ  اجلنائية،  التحقيقات 

من  جمموعة  املمزقة،  الق�سيدة  من  »ق�سا�سات  ومعه 

حديقة امل�سبح الذي �سهد االحتفال«. ويقول كرمي مروة 

و�سلّمه  معتقله  يف  اجلواهري  وزار  جمعها  قد  كان  انه 

يف  الق�سيدة  ن�رش  ثم  ال�ساعاتي  جواد  ناجي  مع  إياها  ا

جريدة التلغراف التي ت�سدر يف بريوت مبعاونة ح�سني 

مروة وابنه نزار .

فريق  اأغرى  أن  ا فبعد   »
ُ
الذيب ي�ستكلب  »كما  ق�سيدة  أما  ا

من احلاكمني بع�س طالب املجد الكاذب من املاأجورين 

التي  الق�سيدة،  هذه  كتب  اجلواهري  ل�ستم  واحلا�سدين 

يقول فيها:

ُ
 الذيب

ُ
 كما ي�ستكلب

اَّ
عدا علي

خلٌق ببغداَد اأمناٌط اأعاجيب   

وبعد هذا املطلع يقول:

ت�سعون كلباً عوى خلفي وفوقهم

ُ
�سوء من القمر املنبوح م�سكوب   

ْ
ألٌف فما انتق�ست ألف عوى ا وقبل ا

ُ
عاريب د« بال�ستِم االأ

ّ
أبا حم�س »ا   

أو كما يقول يف ق�سيدة يا ابن الثمانني: ا

يا »ابن الثمانني«كم عوجلت من َغ�س�ٍس

باملغريات فلم ت�رشق، ومل مِتِل   

كم هزاَّ دوحك من »قزم« يطاولُه

، ومل يطِل
ْ
فلم ينلُه، ومل تق�رش   
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أن يكون لها « ا
ٌ
عات

ّ
إم  وكم �سعت »ا

ما ثار حولك من لغٍو، ومن جدِل   

ْ
بت نانك للبلوى، فقد ُن�سِ

َ
 ج

ْ
ت

ّ
ثب

لك الكمائُن من غدٍر، ومن ختَِل   

جنرال و�ضاعر 

لقد اأخذ املنفى ق�سطه من اجلواهري ال�سيما ب�سبب تعّكر 

العالقة مع »الزعيم« عبدالكرمي قا�سم حيث بداأت رحلته 

ال�سهرية التي امتدت اىل �سبع عجاف على حد تعبريه.

قائد  �ساعر بجرنال  إثارة، هي عالقة  ا الق�سايا  اأكرث  من 

عبدالكرمي  على  اجلواهري  ف 
ّ
تعر فقد  انقالب.  أو  ا ثورة 

�سنان، ملعاجلة  إىل طبيب االأ ا قا�سم يف لندن، وقد رافقه 

التقاه  أ�سنانه، عندما كان هو يف دورة ع�سكرية، حيث  ا

بنباأ  و�سمع  يام  االأ ومرت  آنذاك،  ا العراقية  ال�سفارة  يف 

ن�سي  قد  كان  رجل  ب�سورة  يفاجاأ  به  إذا  وا »الثورة« 

وحد«  »االأ عليه  اأطلق  الذي  »الزعيم«  به  فاإذا  مالحمه، 

فيما بعد، وركبه الغرور حتى التع�سف.

أن تتعجب  يقول اجلواهري يف حواراته مع الكاتب : يكن ا

أن »الزعيم« كان كثري التهيب يف عالقته مع  إذا قلت لك ا ا

الثورة، هو  العراق، بعد  أول بيت زاره يف  ا دباء وكان  االأ

بيتي، وقد تكررت الزيارات.

أ�سه  را يركب  الزعيم  أ  وبدا ت�سوء  مور  االأ بداأت  وعندما 

ال�سحيفة  يف  مقالة  اجلواهري  كتب  �سيء،  بكل  وينفرد 

يجري  ماذا  بعنوان:  العام«  »الراأي  ي�سدرها  كان  التي 

يف امليمونة؟ وامليمونة قرية يف جنوب العراق تعر�ست 

أن قابل  عرا�س، و�سادف ا لهجوم بولي�سي، انتهكت فيه االأ

الدفاع،  وزارة  يف  قا�سم  عبدالكرمي  الزعيم  اجلواهري 

معه  يح�رش  وكان  دباء،  االأ الحتاد  دارية  االإ الهيئة  با�سم 

ال�سيد احلبوبي، والدكتور �سالح خال�س، والفنان يو�سف 

العاين، والدكتور املخزومي والدكتور علي جواد الطاهر، 

أ�ستاذ اجلواهري: ماذا  إذا بالزعيم يخاطب اجلواهري ».. ا وا

يجري يف امليمونة؟..« ويقول اجلواهري  كنت اأخ�سى مثل 

اأحدد املعركة  اأحتا�ساها، ومل  نني كنت  هذه املواجهة، الأ

أ�ستطيع  أنا ال ا بعد. فاأجبت باأدب وقلت له »�سيدي الزعيم ا

أ�ساألك فقط  أدافع عن نف�سي كثرياً يف هذا املو�سوع«. ا أن ا ا

ما  وعر�سن  إليك  ا جئن  واأظنهن  بناتك  هّن  واحداً،  �سوؤاالً 

اأحرج  وقد  عبثاً،  ذلك  يكتب  مل  أنه  ا »مبعنى  له..  �سن 
ّ
تعر

أن  ا يرغب  وال  نعم  له  يقول  أن  ا ي�ستطيع  ال  فهو  »الزعيم« 

يقول ال. ثم اأخذ يتهرب من املواجهة.

يقول:  كما  اجلواهري  ارتكبها  التي  الكربى  الغلطة  أما  ا

إنه خاطب الزعيم: »الثورة وب�رشطة نوري ال�سعيد؟«  هي ا

منه  تفكري  وبدون  مرة،  ول  الأ حلمه  عن  الزعيم  فخرج 

يفرت�س  كان  ال�سعيد!  نوري  بقايا  من  أنت  ا قائالً:  رد 

أول من كنت حتاول  ا أنا فالن،  ا أن يقول له،  ا باجلواهري 

البيت، وحينها  أول من زرته يف  وا لندن،  م�ساحبته يف 

هذه  يف  الغالب  هو  واجلواهري  خا�رشاً  الزعيم  يكون 

املعركة، لكنه كما يقول مل يقل له ذلك، بل قال له هل 

بالقول  أردف  وا الزعيم؟  �سيادة  يا  باخلروج  يل  تاأذن 

أمام اجلال�سني.. اأحتداك واأ�رشت له  ه: »اأحتداك وا
اَّ

مبا ن�س

أرفقتها  أنني ا أعتقد ا باإ�سبعي.. نعم اأحتداك مرة اأخرى..« وا

إن كان لديك الوثائق؟!  بيا �سيادة الزعيم عبدالكرمي، ا

مغادرة  يف  ال�سبب  هي  كانت  احلادثة،  هذه  ولعل 

 
اَّ
إىل املنفى وكما يقول اجلواهري: رب اجلواهري العراق.. ا

�سارة نافعة، مثلما يقولون. رحم اهلل عبد الكرمي قا�سم، 

فلو مل تكن له معنا هذه الق�سة، فقد كنا قبعنا يف العراق، 

ال�سوداء.  ال�سنوات  يف  لنا  �سيحدث  كان  ما  العامل  واهلل 

إىل »الت�رشد« عن الوطن يف خريف 1961،  لكنه ا�سطرنا ا

عن  كّفّارة  ورمبا  ح�سنة  وهي  املوعود  للت�رشد  ورمبا 

أم جناح«  »ا أنا وزوجتي  ا الت�رشد  كل ما فعله معنا، قبل 

وبنتينا خيال وظالل، وكنت بحكم عالقاتي مع احتادات 

الدول اال�سرتاكية، فقد  دباء، ونقابات ال�سحفيني يف  االأ

بنائي يف �سوفيا ومو�سكو وباكو  نت مقاعد درا�سة الأ
ّ
أم ا

فرات  م�سري  كان  وهكذا  خري،  ألف  ا اهلل  جزاهم  وبراغ، 

وفالح وجناح وكفاح. رحم اهلل عبد الكرمي قا�سم، حني 

عجلى  م�سار  االأ إىل  ا رٌد 
ُ
»ب وكاأننا  احلدود  خلف  رمانا 

ُترزم«.

والع�سكرية،  ال�سيا�سية  ال�سلطة  زعيم  قا�سم  كان  إذا  ا

العراق،  دبية يف  واالأ الثقافية  ال�سلطة  فاجلواهري زعيم 

ال�سحفيني  لنقابة  ورئي�ساً  دباء  االأ احتاد  رئي�س  فهو 

كرب كما يكنّى! ولكن كيف ل�ساعر مثل  و�ساعر العرب االأ

ماذا  �ساألته  وقد  احلدود؟  خلف  يرمى   أن  ا اجلواهري 

واأجاب  احلرية؟  فردو�س  أم  ا الغربة  زمهرير  كان هناك؟ 

وباللهجة  معاً..  ثنان  االإ أمل:  وا ح�رشة  مع  اجلواهري 

أردف )اأي واهلل( اأي بلى واهلل : كان هناك الفردو�س  العراقية ا

براج  املفقود واملوعود معاً. كانت براغ الذهبية مدينة االأ

أثماناً باهظة من كراماتنا  أننا دفعنا ا واجلمال. �سحيح ا

املهانة، ومن �سماتة ال�سامتني، وت�سّفي املت�سفني، ولكننا 

مع جفاف الغربة، ك�سبنا حريتنا وحالوة احلياة!

مع�ضوقات الجواهري

وهي  زوربا،  أ�سماها  ا �سعرية  قطعة  كتب  براغ  ويف 

 ،1969 عام  ذلك  كان  »زوربا«.  رواية  من  م�ستوحاة 
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ومما قاله:

وارمتت من �سفق داٍم

..
ٌ
ر�س ِجراح على االأ

ْ
وجراح

وتهاوت فوقه..

من ِمزَِق الغيم..

ْ
 مالح

ٌ
ات

ّ
�سبي

عمق  كان اجلواهري يطمح اىل ما حتت ال�سطح، وهو االأ

بهى.. يبحث الن�سوة الروحية التي يريدها من  غزر واالأ واالأ

أة، ويفت�س عن حالة احلب احلقيقي الذي مل يتذوقه  املرا

أنيتا، وكانت حالة  االّ وهو �سيخ يدلف نحو اخلم�سني مع ا

الذي  اجل�سد  وتفتقد  والعقل،  الروح  ت�سكن  املفقود  احلب 

كان  إذا  وا واحلب،  وال�سعادة  للن�سوة  آخر  ا ملمحاً  يعطي 

فيها.  دقيقة  بكل  اال�ستمتاع  ويريد  احلياة،  زوربا يحب 

ه كل حلظة ولي�س 
ّ
أن يتنف�س مبلء رئتي فاجلواهري يريد ا

أة  كل دقيقة. يريدها حلظة جنونية بكل حمتوياتها، واملرا

عنده �سورة الفرح الذي يتذهب مثل وهج ال�سم�س. كان 

هكذا يحلم وقد اأعطته براغ الكثري وهو القائل فيها:

ري
ُ
م

ُ
أطلِت ال�سوَط من ع ا

مرك
ُ
أطاَل اهلل من ع ا   

ِّ
 بال�رش

ُ
لغت

ُ
وال ب

وال بال�سوء من خربك   

الباري�سية  أنيتا  ا أما ق�سة ن�ساء اجلواهري ومع�سوقاته..  ا

له  �ساأن  فهذا  الت�سيكية؟!  ومارو�سكا  البوهيمية  وبارينا 

عالقة بتفكري اجلواهري.

عينان  لها  باري�س  من  ال�سني  بنات  من  أنيتا  ا كانت 

�سحوب  وجهها  يف  البحر،  أو  ا ال�سماء  كزرقة  زرقاوان، 

كانت  الكونياك،  كاأ�س  حتت�سي  كانت  وعندما  خفيف، 

ي�سيف:  ثم  اجلواهري،  يقول  كما  تتورد  خدودها 

أنا جال�س يف مقهى، فاأخربين اأحد الطالب  ا�ستهوتني وا

أنها �سمعت عني الكثري،  العرب، باأنها كانت تتابعني، وا

ارتياح ال يخفيه  تنم عن  وهي معجبة، وكانت نظرتي 

و�ساحبتها  بي،  التعرف  يف  رغبة  أبدت  ا لقد  �سيء، 

تعلّمي  حماولة  يف  �سبباً  هي  وكانت  الزمن،  من  مدة 

الفرن�سية، وكان ذلك مدخالً ملا �سياأتي. و�سل حبي معها 

وحتمل  طوار  االأ غريبة  أة  املرا هذه  وكانت  اجلنون،  إىل  ا

املتناق�سات.. لكنها ال  متاثلني يف املتناق�سات، بل يف 

االختالف والتكامل، الذي ي�سل حد ال�سذوذ والغرابة.

إيطاليا  ا بني  مقاطعة  )من  كور�سيكية  أة  امرا كانت 

�سادقة،  كانت  القدية،  العادات  بع�س  فيها  وفرن�سا( 

يحاء، فاإذا  وروبيني يف ذلك الزمان، حتاول االإ وكعادة االأ

وعليك  »رمبا«  تقول  الطلب،  أو  ا املوعد  تلبية  ت�ستطع  مل 

ببع�س  نتفاهم  كنا  الكذب.  يف  ترغب  ال  أنها  ا تفهم،  أن  ا

كان  التي  االنكليزية،  إىل  ا إ�سافة  ا الفرن�سية،  الكلمات 

إملامي وهو ما �ساعدنا على االنطالق،  إملامها بها مثل ا ا

وا�ستمرت  خر،  االآ للطرف  طرف  كل  إفهام  ا وحماولة 

من  كنت  أنني  ا ورغم  وتوا�سلت،  انقطعت  ثم  العالقة 

أنها بداأت تخفت تدريجياً،  ا إالّ  جانبي م�ستمراً يف حبي، ا

�سلية �ساعت ومبعنى عليك  أن الن�سخة االأ وعندها عرفت ا

البحث عن بدل �سائع! 

أنيتا تلك خلّدها اجلواهري بخم�س ق�سائد يف مقدمتها  ا

أنيتا. ملحمة ا

 يهُزين
َ
« الح

َ
إين وجدت »انيت ا

 الق�سمات
ُ
طيٌف لوجهِك رائع   

ه!
َ
 �سطح

ُ
أم�سح أكاد ا ألُق »اجلبني« ا ا

ه ب�سذاتي
َ
أن�ِسُق عطر بفمي، وا   

أن يقول: إىل ا ا

ح�سبي وح�سبك �سقوةٌ!وعبادةٌ!

 حياتي
ُ

أن لي�س َتفرُغ منك كاأ�س ا   

وباملنا�سبة، فقد ن�رش �ساعرنا اجلواهري هذه الق�سيدة 

أوائل عام 1949  أواخر عام 1948 وا التي كتبت يف ا

باملقدمة التالية »كان حباً عارماً ال يريدـ  وال يقدر لو 

أن يقف عند حد، وكان كاأنه يتفجر عن »ينبوع«  أراد ـ ا ا

الينبوع..  هذا  يف  اخلفاء  �رش  وكان  اج.. 
ّ
ثج خفي 

عاماً،  ثالثني  طوال  ظلت  ومطامح!..  آالم!  وا رغبات! 

بع�ساً!  بع�سها  ي�سحق  الزاحف!  العمر  ع�سارة  هي 

حتى لو وجد هذا الينبوع املختنق منفذاً بديالً عنه ملا 

»الفورة«  لقد كان هذا احلب من  مر بكثري.  االأ اختلف 

و«ال�سورة« لدرجة اأن �ساحبه كان ال يرى يف مالمح 

أنغام  إال ما يراه العازف املتجرد يف ا أة التي اأحب، ا املرا

لالنطالق..  و�سعار  للتعبري  طريق  أنها  ا من  قيثارته 

 .. لق�سيدة  ال�سادقة  ال�سورة  تلتقط  ال�سوء  هذا  على 

أنيتا«. »ا

أتبع هذه امللحمة بق�سيدة اأخرى بعنوان �سهرزاد  ثم ا

ال�رشقي  اخليال  من  م�ستوحى  باري�سي  مرق�س  وهو 

ألف ليلة وليلة«. ويقول فيها بخ�سو�س  وحكايات »ا

أنيتا: ا

أنيتا« جتلـى  إن وجه الدجى »ا ا

أطــال قلتيــك ا
ُ
عن �سباح من م   

فقد  »ذكريات«  انيتا  ق�سيدة  من  الثالثة  املقطوعة  أما  ا
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نظمت بعد فرتة القطيعة، ويقول فيها:

« طيفاً ببايل
ُ
أنيت ي »ا

ّ
ال متر

 حلمي ومايل؟
ُّ
ما ِلطيٍف ي�سم   

وحملت  »فراق«.  بعنوان  الرابعة  املقطوعة  وكانت 

املقطوعة اخلام�سة ا�سم »وداع« وقد كتبتها يف باري�س 

يف 13 �سباط )فرباير( 1949:

« نزلنا بوادي ال�سباْع
ُ
أنيت »ا

اع
ِّ

 حديدَ ال�رش
ُ
ذيب

ُ
بواٍد ي   

جاع  فيه اجلباُن ال�سُّ
ُ اَّ
عري

ُ
ي

 الوداع
ُ
« لقد حان يوم

ُ
أنيت »ا   

حب  بدرجة  كان  ومن  فرات،  أبا  ا اجلواهري:  �ساألت  وقد 

ا�سم  »مارو�سكا«  ماريا  أم  ا بارينا  كانت  هل  أنيتا«..  »ا

جل�سته  يف  اجلواهري  اعتدل  أن  ا وبعد  والتحبب؟.  الدلع 

يام احللوة على حد تعبريه فقال:  وبن�سوة ا�ستذكر تلك االأ

ومثري،  �ساحر  خا�س،  عامل  يف  حتلّق  بارينا..  كانت 

ع�سقتها فرتة تقارب الثالث �سنوات، كانت »بنتاً عجيبة 

حزان«..  أفعواين رغم االأ أ�سطورة. وجه م�سيء وج�سد ا مثل ا

�ساطري.  أه يف االأ ق ما تقرا
ّ
إىل اخليال.. جتعلك ت�سد أقرب ا ا

من  خمتلف  �سيء  أمام  ا أنني  ا نحوها،  إح�سا�سي  ا كان 

إىل  ا أقرب  وا بوهيمية،  وهي  براغ،  يف  تعارفنا  الن�ساء، 

يتقا�سمها  كان  غرفة  إن  ا تقول  )التي  البوهيمية  احلياة 

أ�سخا�س يعي�سون فيها، ياأكلون ويجوعون ويحبون  عدة ا

بطريقتهم اخلا�سة(.

أعتقد  ا ما  على  تها 
ّ
وجد يابانية  كانت  بارينا،  والدة 

اأي �سيء عن  اأعرف  أكن  ا اأ�سل ياباين، ومل  إنكليزية، من  ا

حاديث املتاأخرة،  والدها.. مل حتدثن عنه، ومن خالل االأ

بظروف  مقتوالً،  أو  ا منتحراً  إما  ا نحبه،  ق�سى  أنه  ا عرفت 

من  يومني  قبل  عليه  فت 
ّ
تعر أن  ا و�سادف  غام�سة، 

أو موته. انتحاره ا

ويتابع اجلواهري بتاأمل القول: عند موته، ذهبت لتقدمي 

بالتحف  ممتلئة  ال�سقة  أن  ا واكت�سفت  بارينا،  إىل  ا العزاء 

كيف  نف�سي،  مع  وقلت  الذهبية،  وال�ساعات  ال�سينية 

معوزاً!  مات  باأنه  علمي  مع  لديه  مبا  الرجل  احتفظ 

من  نها  الأ �سياء  االأ هذه  ي�س  مل  أنه  ا بارينا  من  وفهمت 

ذلك  بددت  بارينا  لكن  ذكراها،  على  حفاظاً  بارينا،  أم  ا

دون  اأ�سحابها،  وعلى  البوهيمية،  حياتها  على  ب�رشعة 

أ�سف. أي ا أو ا ندم ا

ال  تال�ست..  تبددت، طارت،  بارينا،  أن  ا بعد  فيما  �سعرت 

أين؟ إىل ا أدري ا ا

يقول  بارينا؟  مكان  »مارو�سكا«  ماريا  �ست 
ّ
عو وهل 

اجتذبتني  �سيئاً كهربائياً  : كان يف »ماريا«  اجلواهري 

أول نظرة، كما يقولون. كنا »اأ�رشى« احلب.  نحوها، من ا

جاءت مع �ساحبتها، التي ربطتني بها عالقة حب عابرة، 

ح�سان،  باالأ اأخذتها  ال�سقة،  إىل  ا دخلت  اأن  بعد  وفجاأة 

فها بي، وكانت قد 
ّ
لتعر التي جاءت  امل�سكينة،  ان  حتى 

االن�سجام  بحالة  فوجئت  التاك�سي،  اأجرة  لدفع  تاأخرت 

إىل  التي بيننا. حيث راأت مارو�سكا وكاأنها حمامة تعود ا

ع�سها، ويزقزق معها، ذلك الطائر ال�رشيد، الذي ظل يغني 

حتى عادت مع�سوقته!

ولى؟ و�ضاألته وماذا فعلت الأ

لكنها  هادئة،  دمعة  �سقطت  ورمبا  حزن  بنظرة  اكتفت 

أن  ا رغم  أُخذت،  ا كيف  ن،  االآ أدري  ا ال  خدها،  على  ة، 
ّ
حار

لكنها  ب�سيطة..  كانت  مارو�سكا  �سديقة  مع  عالقتي 

واالن�سجام،  الغرام  هذا  راأت  حني  بالده�سة،  اأ�سيبت 

ة، 
ّ
أُخذت على حني غر أنها مل تكن مثالية، لكنها ا �سحيح ا

كما يقال.

تت�سور هي ومن  تكن  تعرفت على مارو�سكا، مل  عندما 

ن النموذج، »املوديل«، الذي كنت  أنني اكت�سفت االآ معها، ا

�ساعر،  نزوة  تت�سور  كانت  طويلة.  ل�سنوات  عنه  اأبحث 

فهي  خمتلف،  إن�سان  ا مارو�سكا  البع�س.  ت�سور  هكذا  أو  ا

أة  امرا بب�ساطة  هي  أنيتا،  ا مثل  ولي�ست  بارينا  ت�سبه  ال 

طبيعية، غري متكلفة، حلوة املع�رش، وديعة ودافئة، فيها 

ومرحه،  وعنفوانه  وحما�سته  ال�سباب  مزاج  من  الكثري 

إنها عامل  ومع ذلك مل تكن �رشيحة دائماً، كانت مراوغة، ا

خمتلف، ت�سحك حني تراوغ وتندم، ثم متطرك بحب ال 

مثيل له وتعود وتكرر املراوغة.

وقد كانت ق�سيدة ملّي لهاتيك ملّا، لفرتة مارو�سكا، وهي 

ال�ساعر، فقد نظمها يف  الذهبية من حب  توحي بالفرتة 

براغ، عام 1972، ون�رشت يف عام 1973:

ملــــي لهاتيـــــك ملّا

فتيـــن بـــــي ال�ساَّ
ّ
وقر   

ملّاً علــــى جمــرتيـن

باملـــوت ملمومتني   

يا حلوة امل�رشبيـــن

أين أين كان.. وا من ا   

ِ نْي 
َ
من �سنِع كذٍب وم

وهمــا زهــرتني
ُّ
م

َ
�س   

»جربيني«  بق�سائد  تذّكر،  الق�سائد  هذه  ولعل 

البالط  يف  اجلواهري  يزال  ما  كان  عندما  و»النزغة« 

االنتقادات  من  عا�سفة  �سكلت  أنها  وا خ�سو�ساً  امللكي، 
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ول، وكانت  حراجات للجواهري لدى امللك في�سل االأ واالإ

أة ال مثيل لها وعن�رش حتدٍّ ال نظري له؟ بحق، جرا

»الرجعيون«  ق�سيدة  كانت  »جربيني«  ق�سيدة  وقبل 

لفتح  الدين«  علماء   « بع�س  معار�سة  بعد  كتبها  التي 

مدر�سة للبنات يف النجف، بدعاوى »دينية«، وقد ن�رشت 

أغ�سط�س( 1929،  آب )ا الق�سيدة يف �سحيفة »العراق« 26 ا

والتي يقول يف مطلعها:

ُ
زمات �ستبقى طويالً هذه االأ

ُ
ها ال�سدمات

َ
 عمر

ْ ّ
إذا مل تق�رش ا   

إذا مل ينلها م�سلحون بوا�سٌل ا

جريئون فيما يداَّعون كفاُة   

اأحدثت تلك الق�سيدة �سجة كربى، وا�ستدعاه امللك  وقد 

كان  حيث  كبرياً.  إحراجاً  ا له  �سبب  الذي  ول،  االأ في�سل 

ول،  وكان  بني من امللك في�سل االأ
ّ
بع�س رجال الدين مقر

أي�ساً، وقد �سعر  اجلواهري عنده من املوظفني املقربني ا

اجلواهري بالغ�سب ال�سديد ملنع تاأ�سي�س مدر�سة للبنات 

�سميم  يف  نف�سه  فوجد  ر 
ّ
تفج ما  ف�رشعان  النجف،  يف 

التقليدية،  والفعاليات  الرجعية  القوى  مع  املواجهة 

حيث نظم الق�سيدة يف ليلة واحدة وقد ن�رشتها �سحيفة 

با�سم  ن�رشت »جربيني«  بينما  ال�رشيح،  با�سمه  العراق، 

ن  م�ستعار، ولكنه ال يختلف ب�سيء عن ا�سمه ال�رشيح، الأ

امللك  اجلواهري«، وحتى  »هذا  ومثقفيها �ساحوا  بغداد 

ول، عارف با�سمه امل�ستعار.  في�سل االأ

�سهل  »ابن  ا�سم  ي�ستخدم  يومها  اجلواهري  كان  وقد 

أما البقية فكانت با�سمه  أو »طرفة بن العبد«، ا ندل�سي« ا االأ

الظن،  حل�سن  أو  ا احلظ  ل�سوء  ذلك  كان  ورمبا  ال�رشيح 

العراق،  يف  وىل  االأ الدينية  العوائل  من  وانه  خ�سو�ساً 

أن يدر�س  فتاء واالجتهاد، فعليه ا إىل درجة االإ ومن ي�سل ا

اىل  ينتمي  ال�ساعر  كان  حيث  الكالم«  »جواهر  كتاب 

قدم حممد ح�سن اجلواهري . كتاب جلده االأ

ومن املفارقات اأن �ساحب جريدة العراق، كان �سديقه 

إليه،  رزوق غنام، وهو من حمبي نوري ال�سعيد واملقربني ا

إىل امل�سايقة ب�سبب  �س ا
ّ
لكنه كان جريئاً ونظيفاً، وتعر

أ�سي كما  ن�رش ق�سائد اجلواهري، لقد ا�ستعل ال�سعر يف را

أباِل باأنني كنت يف البالط. قال  ا يقول اجلواهري، ومل 

ب )باللهجة 
ُّ
ول بعد اأن دخلت عليه َكر يل امللك في�سل االأ

فاهم  أنا  ا له  فقلت  حممد،  ابني  اقرتب:  اأي  احلجازية( 

منذ اأن طلبتني. قال: ما هذا؟ قلت واهلل �سيدي هذا الذي 

أنني  ح�سل. قال امللك، ال تن�س ابني حممد )اجلواهري( ا

أنني تلقيت برقيات من النجف تقول  م�سوؤول، فهل تعلم ا

)اأي اجلواهري(. هل  يل، كيف يح�سل ذلك، وهو عندك 

ت 
اَّ

أدركت وعرب أن ذلك غري حمتمل، قلت له نعم. وا تعلم ا

أثقل عليك  أالّ ا عن ذلك باحلرف الواحد، �سيدي ا�سمح يل ا

أ�سيء  أن ال ا ن. فزّ امللك وقال ماذا تق�سد؟ قلت له: ا بعد االآ

إليك بعد هذا. فقال يل: ارجع مكانك. ا

ق�سيدة جربيني.كيف  بعدها  ون�رش  عاد  اجلواهري  لكن 

الذي  كل  بعد  زمان  االأ وتلك  ال�سور  تلك  ن�ستعيد  أن  ا لنا 

من  الثقيلة  العقود  هذه  بعد  ن�سان  االإ ياأن�س  فهل  أيناه  را

ليلة  أو  ا »النزغة«  كانت  جربيني  ق�سيدة  وقبل  ال�سنني، 

من ليايل ال�سباب، التي ن�رشت يف �سحيفة العراق، هي 

وكانت   .1929 )اكتوبر(  ول  االأ ت�رشين   18 يف  خرى  االأ

ثورة على التقاليد، حيث قال فيها:

ا�سه
ّ
كم نفو�س �رشيفة ح�س

�سحقوهناَّ عن طريق اخل�سا�سه   

وطباع رقيقة قابلتهناَّ

الليـــايل بغلظـــٍة و�ســرا�سـه   

إىل ما يلي: أن ي�سل ا إىل ا ا

قال يل �ساحبي الظريف ويف

الكفِّ ارتعا�س ويف الل�سان انحبا�سه   

ًة« واحتفاظاً
ّ
 »ِعم

َ
أين غادرت ا

إين طرحتُها يف الُكنا�سه : ا ُ
قلت   

ق�سيدة جربيني يف �سحيفة  اجلواهري  ن�رش  أيام  ا وبعد 

أكتوبر( 1929، وكانت خروجاً  ول )ا العراق 23 ت�رشين االأ

على كل ما هو ماألوف:

أن تزدريني جربيني من قبِل ا

إذا مـا ذممتنــي فاهجريني وا   

أنك ويقيناَ �ستندمني على ا

من قبـُل كــنِت مل تعرفينـــي   

ثم يقول:

أنا �سدُّ اجلمهور يف العي�س ا

 يف الدين
ُ
اً، و�سدُّه

اَّ
والتفكري طر   

تِع العي�س
ُ
كل ما يف احلياة من م

ومـــن لـــذٍة بهـــا يزدهينــي   

التقاليدُ واملداجاة يف النا�س

ــــر فطـــــني
ُ
 لكــــل ح

ٌ
عــــــدو   

ويوا�سل القول:

ً  فعمدا
ُ
نت

ُ َ
إذا جم إلطميني« ا »ا

ى املجوَن كي تلطميني
ّ
اأحتر   

 فمن �َسعرِك
ْ
إذا ما يدي ا�ستطالت وا

لطفـــــاً بخ�ســلـــــٍة قيديـــني   
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ا�س
ّ
أ�سداَّ احتياجة ال�ساعر احل�س ما ا

يوماً ل�ساعٍة من جنون   

ومل تكن الثورة �سد ق�سيدة »عريانة« التي نظمها عام 

أنه  أقل من الثورة �سد جربيني. لكن الفرق، هو ا 1932، ا

كان قد غادر البالط يف الثانية بعد اأن كان يف الق�سيدة 

وىل ما يزال فيه. االأ

يقول يف عريانة:

أنني ذو لَباَنة أنِت تدرين ا ا

الهوى ي�ستثري يّف املَجانة   

�سنك ملا
ُ
وقوايف مثل ح

ريـانــــة
ُ
ين حــــرًة ع

اَّ
تتعر   

 يفاَّ فال متـ
َ
 ثار

ُّ
إذا احلب وا

 احت�سامــــة ثورانْه
اَّ
أي  ا

ُ
ـنع   

أن يقول: إىل ا ا

والثديني كل رمــانة فـر

مانـة
ُ
أ باأختها الر  تهزا

َ
عاء   

عارياً ظهرك الر�سيق حتب الـ

ـعني منه ات�ساقه واتزانـْه   

الجواهري وال�ضيا�ضة

ورمبا  بال�سيا�سة  االلت�ساق  �سديد  اجلواهري  كان 

واأحياناً  »م�سوؤوالً«،  �سيا�سياً  يعتربونه  الكثريون  كان 

وعبقريته  إبداعه  ا على  ال  اال�سا�س،  هذا  على  يحاكمونه 

االعتبار  بنظر  ياأخذون  ال  الكثريين  أن  ا كما  ال�سعرية، 

الظروف والتوازنات ال�سيا�سية، وي�سقطون تقييماتهم على 

التاريخي،  لل�سياق  املا�سي بعني احلا�رش دون ح�ساب 

كانت  متناهية  بب�ساطة  اجلواهري  آراء  ا من  الكثري  لكن 

عميقة و�سائبة وم�ست�رشفة للم�ستقبل، ولكنه يف الوقت 

كل  تكن  مل  العام،  بال�ساأن  املعنيني  جميع  مثل  نف�سه 

املبدعني،  كل  مثل  وهو  متكاملة  أو  ا �سحيحة  تقديراته 

�س للوقوع يف اخلطاأ.
ّ
الب�رش، معر

إذا ح�سبنا ذلك مو�سوعياً، فاإن اجلواهري كان اأكرثهم  وا

أة  يف تدقيق مواقفه واعادة النظر فيها وتقدمي نقد  جرا

أنه يعمل يف العلن وحتت �سوء  ذاتي �سجاع، خ�سو�ساً وا

عليها  ت�سهد  ومكتوبة  مدونة  قالها  كلمة  وكل  ال�سم�س 

ق�سائده لنحو ثمانية عقود من الزمان.

أما بع�س ال�سيا�سيني املحرتفني، فاإنهم كانوا ي�ستبدلون  ا

مربر  حتى  أو  ا نقد  أو  ا خطاأ  اىل  إ�سارة  ا دون  مواقفهم 

أقرب اىل النفاق واملراوغة.  لتغيريها لدرجة ا

انه  رغم  احلزبي  أو  ا ال�رشي  العمل  اجلواهري  يعرف  مل 

الوطني«  االحتاد  حزب   « هما  حزبني  يف  ع�سواً  كان 

1946 و»احلزب اجلمهوري« 1959)برئا�سة عبد الفتاح 

أنه مل يكن �سيا�سياً ومل يكرتث بالتكتيكات  ا ابراهيم( االّ 

ألف  ال�سيا�سية وكان قريباً من ال�سيا�سيني ويح�سبون له ا

أو حماربته  ح�ساب ويختلفون عليه وي�سعون ال�ستمالته ا

واختلفوا حتى يف مماته، االّ انه مل يكن �سيا�سياً باملعنى 

حتى  أو  ا املناورة  يعرف   ال  فهو  )االحرتايف(،  املاألوف 

الدبلوما�سية«، كان يقول ق�سيدته وي�سي، وليكن ما   «

أو بالتاأويل.  يكن، غري عابئ اأحياناً بالتف�سري ا

ك عن بعد فحييني
َ
 �سفح

ُ
حييت

 الب�ساتني
اَّ
أم يا دجلة اخلري يا ا   

ألوذ به  �سفحك ظماآناً ا
ُ
حييت

لوذ احلمائم بني املاء والطني   

أفارقه يا دجلة اخلري يا نبعاً ا

على الكراهة بني احلني واحلني   

إين وردت عيون املاء �سافية ا

نبعاً فنبعاً فما كانت لرتويني   

يا دجلة اخلري قد هانت مطاحمنا

دنى طماح غري م�سمون حتى الأ   

 لعل يوماً ع�سوفاً جارفاً عرماً

آٍت فرت�سيك عقباه وتر�سيني.. ا   

ال�سعر  وي�ستح�رش  اجلواهري  ح�رشة  يف  تكون   عندما 

والتناق�س والتحدي  فاأنت تكون يف ح�رشة العراق. 

��نزوى العدد 62 / ابريل 2010 

درا�ســات. . درا�ســات. . درا�ســات 

 s  s s



��نزوى العدد 62 / ابريل 2010 

درا�ســات. . درا�ســات. . درا�ســات 

 s  s s

». . كنت �أعرف هذ� كله، ولكنني هنا �أقول �حلقيقة، فاحلقيقة ي�سح قولها د�ئًما. و�حلقيقة �أننا 

حني نفكر بيننا وبني �أنف�سنا ل نفكر فيما ي�سح وما ل ي�سح، �إننا نفكر فقط فيما نريده، نفكر 

بكل جر�أة بل �أحياًنا بكل وقاحة ول يهمنا �سيء...«.

           )يو�سف اإدري�س: البي�ساء، دار روز اليو�سف، القاهرة 1980. �س 9(. 

». . و�عتربُت ما حدث جولة، جمرد جولة يف تلك �ملعركة �لرهيبة بيني وبني نف�سي وبيني وبني 

�سانتي. .«. البي�ساء، �س 155. 

�سباب كثرية، تعد رواية »البي�ساء« عماًل »فريًدا«، لي�س بني روايات يو�سف اإدري�س  الأ

على  احلجم  جهة  ومن   – اأواًل  فهي  كله؛  دبي  االأ اإنتاجه  بني  رمبا  ولكن  فح�سب، 

الذي جاء  الوحيد  دبي  االأ ثانًيا عمله  ؛ وهي 
)1(

طالق االإ اأعماله على  – اأطول  قل  االأ

ن�رش  دار  ، وعن 
)2(

كتابته �سنوات على  اأكرث من ع�رش  بعد  كتاب،  ول يف  االأ �سدوره 

القائم بكامله - ويف  الوحيد  دبي  االأ ثالًثا تكاد تكون عمله  ؛ وهي 
)3(

غري م�رشية

ا�ستبطان داخلي  ار - على عملية  قلب ع�رش يهتم بالثورة وواقعها اخلارجي املواَّ

دبي الذي تلقاه القراء مرة بعد  هم من هذا كله، اأنها كانت عمله االأ م�ستفي�سة. واالأ

مرة، يف اإطار هجوم وتخوين من قبل الي�سار امل�رشي. 

ق�سة احلب. . وق�سة الثورة

إدري�س قراءة اأخرى يف رواية »البي�ساء« ليو�سف ا

خـــريي دومـــة

أكاديي من م�رش   ناقد وا

ول يف جريدة اجلمهورية  w  مهما تكن حقيقة ما حدث عند ن�رش الرواية االأ

الوقت  ذلك  يف  إدري�س  ا يو�سف  موقف  حقيقة  تكن  ومهما   ،1959 عام 

وبعده، ومهما يكن موقفنا من هجوم الي�سار على الرواية و�ساحبها، فاإن 

ول، وخارج ال�سياق  ا على ن�رشها االأ
ً
ن، بعد مرور خم�سني عام تلّقينا لها االآ

أن ي�سمح بقراءة اأخرى.  التخويني الذي اأحاط بهذا الن�رش، يكن ا



)1( 

 وكان وراء هذا الهجوم على الرواية و�ساحبها مربران:

أن بطلها وراويها املتكلم »يحيى م�سطفي طه«،  ا أولهما  ا  

�ساب  طبيب  هو  نف�سه،  إدري�س«  ا »يو�سف  كموؤلفها  ا 
ً
متام

إىل ف�سيل من ذلك الي�سار، ثم يف  و�سحفي وكاتب، انتمى ا

إىل االعرتاف – بدا مرتدًّا  أقرب ا هذه الرواية – ويف �سورة ا

ا �سلبية لنماذجه 
ً
ينتقد هذا الي�سار من الداخل، ويقدم �سور

املت�سلطة املتناق�سة. 

هذه  كتب  إدري�س  ا يو�سف  أن  ا فموؤداه  الثاين،  املربر  أما  ا  

قل ن�رشها - عام 1959، اأي يف الوقت  أو على االأ الرواية- ا

رموز  اعتقال  النا�رشية  ال�سلطة  فيه  قررت  الذي  نف�سه 

هذا الي�سار، فبدا وكاأنه قام بتاأليف هذه الرواية ون�رشها 

عمدًا يف جريدة اجلمهورية، التي كانت تتوىل التعبري عن 

النظام،  هذا  ليمالئ  إال  ا ل�سيء  ال  للنظام،  الر�سمي  التوجه 

قل ليتفادى اال�سطدام به  أو على االأ ويربر له ما يقوم به، ا

من جديد بعد اعتقاله يف 1954!! 

ن�رشت  حني  امل�رشي  الي�سار  نقاد  معظم  اأن  واحلقيقة 

نهم  الأ إما  ا ؛  ال�سمت  آثروا  ا  1970 عام  كتاب  يف  الرواية 

نها  الأ أو  ا ال�سمت عنها،  فنان كبري ويح�سن  �سقطة  عدّوها 

من وجهة نظرهم تعد اأ�سعف رواياته من الناحية الفنية، 

حيث ترتكز على اال�ستبطان وحده وتعزل البطل عن حميطه 

وتناق�سات  وا�ستطرادات  مّط  من  وتعاين  االجتماعي، 

ت�سعف من بنائها الدرامي. 

ا 
ًّ
�سيا�سي الذين كتبوا عنها، فهاجموها  القالئل  النقاد  أما  ا

ا لكي ي�سلوا يف النهاية 
ًّ
أو هاجموها فني ا على ال�سواء، ا

ًّ
وفني

حوال  االأ اأح�سن  يف  عدُّوها  فقد  ر؛ 
اَّ
رب

ُ
م �سيا�سي  هجوم  إىل  ا

ا، نتج �سعفها عن حماولة »تربير كاذب«، 
ًّ
رواية �سعيفة فني

و»عالقة  �سمري«  أزمة  »ا عن  أو  ا  ،
)4(

خ�سبة �سامي  راأي  كما 

أو  ا  ،
)5(

القادر الكاتب امللتب�سة باأمه« كما راأي فاروق عبد 

انف�سام« كما  اأحادية وجماليات  عن حتكيم »وجهة نظر 

هوؤالء  اأكرث  القادر  عبد  فاروق  وكان   .
)6(

ر�سيد أمينة  ا أت  را

ا يف الهجوم على الرواية و�ساحبها كلما 
ً
أب النقاد حدة ودا

أعقاب  ا ن�رشها يف  التي  باملقالة  يكتف  فلم  ن�رشها،  أعيد  ا

اأ�ساف  إمنا  وا العودة 1970،  دار  مرة عن  ول  الأ �سدورها 

خر مرة عن  اأعقاب �سدورها الآ إىل ذلك مقالة جديدة يف  ا

روايات الهالل 1990، ف�سالً عن التذكري بذلك من جديد 

إدري�س عام 1998.  ِبه عن يو�سف ا
ِّ
يف ُكتَي

الرواية  فيه  ن�رشت  الذي  التخويني  ال�سياق  هذا  ظل  لقد 

ا لطبيعة تلقيها عند كل ن�رش جديد وقراءة 
ً
أول مرة، حاكم ا

ا«، كما �سيقول 
ً
ا كبري

ً
ت هذه الق�سة ظلم

َ
جديدة. وهكذا »ُظلِم

نها »كانت  خرية، ال الأ إدري�س يف تقديه لطبعتها االأ يو�سف ا

فعالً متقدمة على التفكري ال�سائد بني املثقفني الي�ساريني 

ن »ثمة  ا اليوم«، وال الأ
ًّ
ا وحملي

ًّ
آنذاك، وبني تفكريهم عاملي ا

زمنهم،  من  أ�سبق  ا يفكرون  بعيد  زمن  منذ  كانوا  ا 
ً
أنا�س ا

أيام  ا من  بال�سبط  الربي�سرتويكا،  وقبل  خرو�سوف  قبل 

الكاتب يف  ا ويحكم ب�رشاوة« كما يقول 
ًّ
كان �ستالني حي

كبري  بق�سط  أ�سهم  ا نف�سه  هو  نه  الأ ولكن   ،
)7(

نف�سها املقدمة 

ا. 
ًّ
يف ظلمها نقدي

ن�رشها يف جريدة  أوالً حني  ا روايته،  إدري�س  ا يو�سف   ظلم 

يثري  توقيت  ويف   ،
)8(

الئق وغري  مرتبك  ب�سكل  اجلمهورية 

قبل  �سنوات  ع�رش  تردد  حني  ا 
ً
ثاني وظلمها  حقًّا،  ال�سبهة 

أن ين�رشها يف �سورة كتاب، وهو ما بدا فعالً وكاأنه يعك�س  ا

أزمة �سمري«.  »ا

لكنه ظلمها الظلم احلقيقي، حني اأخذ يركز مرة بعد اأخرى، 

ويف موا�سع و�سياقات متعددة، على جانب واحد، يعرف 

أنه لي�س �سوى جانب واحد من جوانب  أ الرواية ا كل من قرا

أقلها اأهمية، وهو ذلك اجلانب اخلا�س  متعددة، ورمبا كان ا

مبا يف الرواية من وثائقية، وما فيها من تاأريخ �سخ�سي 

لفرتة �سيا�سية حمددة. 

ال�سطور  هذه  هو  الرواية،  من  القارئ  يلقاه  ما  أول  ا ان 

املعدودة التي قدم بها الكاتب لروايته. وهي �سطور غريبة؛ 

امل�سكلة  احلب  ق�سة  عن  القارئ  �رشف  حتاول  نها  الأ

حتتل  الذي  املع�سل  البطل  »يحيى«  وعن  امل�سطرمة، 

همومه الداخلية كل �سفحات الرواية، وعن »�سكل« الرواية 

نظر  ليلفت  هذا  كل   _ يقول  كما  »التقليدي«  أو  ا املختلف 

وطنية  و»وثيقة«  »حقيقة«،  أنها  ا وحيد:  �سيء  إىل  ا القارئ 

أو »ق�سة«.  أن تكون »رواية« ا وتاريخية و�سخ�سية، قبل ا

 تقول �سطور املقدمة:

 »حريتني هذه الق�سة. 

 كتبتها يف �سيف عام 1955

ا يف جريدة اجلمهورية عام 1960. 
ً
 ون�رشت بع�سها تباع

هو  بطلها  كان  إن  فوا العام،  هذا  ن�رشها  قررت  ا 
ً
واأخري  

فرتات  من  خطرية  لفرتة  حية  وثيقة  أنها  ا إال  ا »يحيى«، 

أن اأحدًا تناولها.  أعتقد ا احلياة يف بالدنا، فرتة ال ا

إن كانت تقليدية ال�سكل والطريقة، فال�سكل مهما كان ال   ا

أية طريقة  يتعدى دوره ك�سكل، واحلقيقة تبقى حقيقة رغم ا

تروى بها. 

وعمر  عمري  من  اجلزء  بهذا  االعتزاز  ل�سديد  إين  وا  

 .
)9(

بالدي.«

�سارة يف مقدماته  ولن يفتاأ الكاتب بعد ذلك يكرر هذه االإ
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ا من الكتاب، 
ً
أن اأ�سبحت جزء إىل ا ، ا

)10(
واأحاديثه و�سهاداته

أبرز جزء فيه.  بل رمبا اأ�سبحت ا

يف  ول  االأ الرواية  ن�رش  عند  حدث  ما  حقيقة  تكن  ومهما 

جريدة اجلمهورية عام 1959، ومهما تكن حقيقة موقف 

إدري�س يف ذلك الوقت وبعده، ومهما يكن موقفنا  ا يو�سف 

من هجوم الي�سار على الرواية و�ساحبها، فاإن تلّقينا لها 

ول، وخارج  ا على ن�رشها االأ
ً
ن، بعد مرور خم�سني عام االآ

أن ي�سمح  ال�سياق التخويني الذي اأحاط بهذا الن�رش، يكن ا

يف  اأ�سيلة  جوانب  عن  تك�سف  أن  ا ناأمل  اأخرى،  بقراءة 

الرواية، رمبا طم�سها هذا ال�سياق امللتب�س كله. 

)2(

أو �سيا�سية  لي�ست رواية »البي�ساء« جمرد وثيقة تاريخية ا

جمرد  حتى  ولي�ست  م�رش،  تاريخ  من  حمددة  فرتة  عن 

إمنا هي قبل هذا وبعده  وثيقة �سخ�سية من حياة موؤلفها، وا

ق�سة حب من نوع خا�س، يعي�سها بطلها ال�ساب وراويها 

املتكلم »يحيى«، يف �سورة جوالت متكررة مت�سابهة، من 

معركة طويلة رهيبة بينه وبني نف�سه، وبينه وبني حبيبته 

هي  تلك  »�سانتي«.  البي�ساء  اليونانية  ال�سيدة  ة، 
اَّ
ال�رشابي

أما الواقع اخلارجي،  حقيقة الرواية التي حتكم بناءها كله. ا

أما التاريخ باأماكنه و�سخو�سه واأحداثه املهمة؛ فموجود  وا

إنه وجود يتوارى  هناك يف خلفية هذه املعركة الداخلية، ا

ا ما يحتل �سدارة امل�سهد الروائي. 
ً
يف الظل، ونادر

وهو  االعرتاف.  �سكل  �سطورها،  أول  ا من  الرواية  تاأخذ 

املتكلم  الراوي  البطل  ن  الأ غريب،  نوع  من  اعرتاف 

إمنا  وا مونولوج،  �سكل  يف  لي�س  لنف�سه،  به  يديل  »يحيى« 

أو  إىل جماعة القراء ا إىل النف�س وا يف �سكل »حديث« متدفق ا

إدري�س املعتمدة  امل�ستمعني املفرت�سة، على طريقة يو�سف ا

أو قراءه لكي يعرتفوا معه  إنه ياأخذ م�ستمعيه ا . ا
)11(

يف ال�رشد

إىل عامله، ينطلق يف احلديث  هم ا
اَّ
أن ي�سم باحلقيقة، وبعد ا

اجلمع  )واملخاطب(  املتكلم  ب�سمري  اأي  وبا�سمهم،  با�سمه 

أول جملة يف الرواية/ االعرتاف : الذي ن�سادفه مع ا

أنف�سنا؟ »ملاذا نكذب على ا

نف�سه،  أغوار  ا يف  و�سعها  دفينة،  حب  ق�سة  منا  لكل  إن  ا

اأعماقه،  إىل  ا واأكرث  اأكرث  دفعها  الزمن  عليها  وكلما م�سى 

وكاأمنا يخاف عليها من الظهور. 

أقول لكم كل �سيئا عن ق�سة حبي. .  و�سوف ا

أقول لكم؟« )�س 7(.   ماذا ا

إزاء افرتا�س  ت�سعنا هذه اجلمل االفتتاحية وب�سكل مبا�رش ا

الذين  إدري�س،  ا يو�سف  قراء  ذهن  اىل  ورد  أنه  ا البد  غريب، 

كانوا قد فرغوا للتو من قراءة روايته ال�سهرية »ق�سة حب« 

أمام  ا احلريف،  الراوي  وباعرتاف  هنا  إننا  ا  .1956 عام 

وغمرتها  عماق،  االأ إىل  ا نزلت  دفينة،  اأخرى  حب«  »ق�سة 

واملظاهرات  والتحرر  الثورة  اأحداث  اخلارجية،  حداث  االأ

اأة 
ّ
املخب احلقيقية  احلب  ق�سة  إنها  ا لنقل  امل�سلح.  والكفاح 

ن�سانية، يف مقابل »ق�سة  بكل تناق�ساتها ومنحنياتها االإ

بال�رشورة  تعر�ست  التي  املعلنة،  املن�سورة   
)12(

حب«

وجعلها  دران،  واالأ الدماء  من  خلّ�سها  وتهذيب،  لت�سذيب 

ق�سة حب ثورية ناجحة ومت�ساوقة مع االجتاه العام. 

 انتهت احلكاية يف الواقع، ومر زمن على حدوثها، ولكن 

وهو  منا.  وم�سمع  مراأي  على  أمامنا،  ا �سي�ستعيدها  الراوي 

هنا يك�سف لنا عن ق�سة حبه احلقيقية »الدفينة«، �سيحكي 

ا، نتابع ف�سول ق�سة 
ً
أوالً، لكننا حا�رشون معه دائم لنف�سه ا

جوالت  ذلك  قبل  ونتابع  خطوة،  خطوة  ونعي�سها  احلب، 

املعركة بني الراوي وبني نف�سه املنق�سمة، حيث ق�سة احلب 

عماق، واملحاطة باملخاوف والتناق�سات  املطمورة يف االأ

من كل لون. 

أي�ًسا  إمنا هي � إذن لي�ست فقط ق�سة حب، و� رو�ية »�لبي�ساء« �

ق�سة »نف�ص«. و�سوف ي�ستدرجنا �لر�وي بطريقته يف �ل�رصد، 

إقناعنا باأنها لي�ست جمرد ق�سة نف�ص حمددة، بل هي  حماولً �

�لتي  �لو�حدة،  ن�سانية  �لإ �لنف�ص  ق�سة  جميًعا،  نفو�سنا  ق�سة 

أدو�رها.  ترت�كم طبقاتها، و�لتي تتعدد - ورمبا تتناق�ص - �

أو التناق�س - يف »نف�س« يحيى، بني الكفاح  من هذا التعدد - ا

الثوري املقدام من ناحية واحلب الرومانتيكي املحجم املرتدد 

إغواء  �سول الريفية الفقرية اخل�سنة وا من ناحية اأخرى، بني االأ

ب احلنون، بني فظاظة  م املخيفة واالأ املدينة الناعمة، بني االأ

املت�سامح،  وهدوئها  الزمالك  ورقة  ال�ساغط  وزحامها  بوالق 

العامل  �سورة  بني  الوحدة،  وحب  الثورة  رفاق  حب  بني 

دبيات املارك�سية و�سورته احلقيقية يف ور�س  االأ املثالية يف 

بني  واجل�سد،  الروح  بني  وال�سعف،  القوة  بني  احلديد،  ال�سكك 

إلخ - من كل هذا وغريه،  الداخل واخلارج، الباطن والظاهر. . ا

رواية  تتاألف  املتناق�سات،  بني  املعذب  يحيى  �سمري  ومن 

أو ق�سة احلب احلقيقية.  »البي�ساء«، ا

أ اأحداث الق�سة، ويف  أن تبدا وىل، وقبل ا يف ال�سفحات الثالث االأ

إحداهما  ا �ست�سبح  اللتني  جنبيتني،  االأ الفتاتني  للقاء  طريقه 

حبيبته، كان يحيى – الراوي البطل ال�ساب - يفكر )مع نف�سه 

وق�سة  ناحية،  من  اخلطري  الثوري  العمل  ق�سة  يف  بالطبع( 

النف�س  اأخرى، ثم ق�سة  الرومانتيكي من ناحية  احلب والغرام 

ا :
ً
التي تنطوي على الوجهني مع

ا 
ًّ
أرتدي معطًفا رمادي أذكر ذلك اليوم كاأنه اليوم. كنت ا  »ما زلت ا

إذ كان  ا ا ً
أرتديه، وكنت م�رشع أول معطف يف حياتي ا ا�سرتيته، ا

ن�سمات  ورغم  هذا  دقائق. ومع  بعده  اأزف وم�ست  قد  امليعاد 

ذلك  نف�سي  أ�ساأل  ا رحت  فقد  ال�سيق  والوقت  ال�ستوية  الع�رش 
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حبهما؟ وهل  أو االثنتان الأ ال�سوؤال: ترى هل ت�سلح واحدة منهما ا

أ�سال  إحداهما يف غرامي؟ وهل يكون يل معها ق�سة؟ وكنت ا تقع ا

إلقاوؤها  أ�سئلة ال ي�سح ا أنها ا �سئلة مع علمي التام ا نف�سي تلك االأ

به عمل جاد وخطري  نقوم  كنا  الذي  فالعمل  فيها.  التفكري  أو  ا

والغرام. كنا يف عنفوان  للحب  أو ف�سحة  ا اأي مكان  ولي�س فيه 

عداد  ا ال هوادة فيها الإ
ً
معركة اال�ستقالل، وجملتنا تخو�س حرب

ال�سعب للمعركة، وال جمال للعاملني فيها للتفكري يف غري العمل 

وكل  حمكمة.  جلي�س  اخلطة  وكاأنها  يجري  �سيء  كل  والكفاح. 

�سيء ينفذ وكاأننا يف خط النار. واملعركة �سد اال�ستعمار قائمة 

العربية،  والبالد  و�سورية  وم�رش  ال�سودان  يف  مكان،  كل  يف 

كل  يف  واأع�ساء  أن�سار  ا وجلماعتنا  وقرب�س.  أفريقيا  ا و�سمال 

ويرتدد  القاهرة،  يف  ت�سدر  واملجلة  قطار،  االأ هذه  من  قطر 

و�سط. كنت اأعرف  �سداها يف كل عا�سمة من عوا�سم ال�رشق االأ

قولها  ي�سح  فاحلقيقة  احلقيقة،  أقول  ا هنا  ولكنني  كله،  هذا 

نفكر  ال  أنف�سنا  ا وبني  بيننا  نفكر  حني  أننا  ا واحلقيقة  ا. 
ً
دائم

إننا نفكر فقط فيما نريده، نفكر بكل  فيما ي�سح وما ال ي�سح، ا

حني  فقط  إننا  ا �سيء،  يهمنا  وال  وقاحة  بكل  اأحياًنا  بل  أة  جرا

ياأتي دور التنفيذ نب�رش العقبات االجتماعية القائمة، وحينئذ 

أ نلف وندور حول العقبات كو�سيلة للتغلب  أو نبدا أ نرتاجع ا نبدا

أنف�سنا ال نعد العقبات االجتماعية مقد�سات،  عليها، بيننا وبني ا

أمام  ا لها  تقدي�سنا  �رش  هو  هذا  ولعل  فقط،  عقبات  نعدها  إننا  ا

أنا يف طريقي  أفكر يف كل هذا وا النا�س. ولي�س معنى اأين كنت ا

أفكر يف مطاحمي  ين كنت ا أو وغدًا، الأ أفاًقا ا إىل املوعد اأين كنت ا ا

نف�سي،  من  �سغري  بجزء  هذا  أفعل  ا كنت  اأين  فالواقع  اخلا�سة، 

باملجلة  ا 
ً
متام م�سغولة  فكانت  الكربى  خرى  االأ اأجزاوؤها  أما  ا

منتهي  يف  به  أقوم  ا كنت  الذي  وبالعمل  جتاهها  وبالواجبات 

ن�سان  واالإ خمتلف،  آخر  ا �سيء  وذلك  �سيء  هذا  والن�ساط.  اجلد 

إن�سان. .« �س 9.  نه ا يفعل ال�سيئني، ورمبا يفعل ال�سيئني الأ

أال يتخلى  إدراك ال�سقاق داخل نف�سه، وقرر ا أ يحيى من ا هكذا بدا

هو  احلب  وكان  اخلارج،  معركة  ل�سالح  الداخل  معركة  عن 

و�سيتكاثر  املعركة.  تلك  خلو�س  غم�س  واالأ و�سع  االأ امليدان 

كلما  �رشطاين  نحو  على  يحيى  نف�س  يف  ويتوالد  ال�سقاق  هذا 

أو معركة( احلب. ومع كل جولة من جوالت  م�سينا مع ق�سة )ا

ا جديدًا 
ً
املعركة، وكل ف�سل من ف�سول الرواية، كنا نرى جانب

ا(، 
ً

خ�سو�س م  )االأ القرية  مع  العالقة  ال�سقاق:  هذا  جوانب  من 

العالقة مع العمال، العالقة مع حي بوالق، العالقة مع رفاق 

العمل، ويف �سدر كل  العالقة مع  و�سوقي(،  )البارودي  الثورة 

هذا بطبيعة احلال العالقة مع �سانتي. 

ا�ستمتاعه  الرواية عن  الراوي يف موا�سع كثرية من  �سيحدثنا 

 لهذه العالقة مع �سانتي، وعن 
)13(

ي«
ِّ
مع نف�سه بالطابع »ال�رش

بل  العلن،  إىل  ا انتقلت  إذا  ا وقيمتها  لوزنها  العالقة  هذه  فقدان 

وديبي  االأ اجلانب  اأحياًنا،  قرائه  ومع  نف�سه  مع  يناق�س  إنه  ا

»املر�سي« ال�رشيح من هذه العالقة. 

إذن، هي �سيغة التوثيق  مل تكن ال�سيغة املهيمنة على الرواية ا

التاريخي، وال حتى �سيغة حكي التجارب والوقائع ال�سخ�سية، 

املهيمنة  ال�سيغة  كانت  إمنا  وا الي�سار،  رفاق  ف�سح  اأجل  من 

إىل االعرتاف املفتوح ال�رشيح، ال من  أقرب ا �سيغة نف�سية، هي ا

والك�سف عن  الذات  ف�سح  اأجل  من  إمنا  وا خرين،  االآ اأجل ف�سح 

أن هذا االعرتاف  ا إىل حد املر�س. ومع  تناق�ساتها التي ت�سل ا

أنه يت�سع  إال ا الفا�سح يرتكز على عالقة الراوي بنف�سه وب�سانتي، ا

والعمال  الثوريني  ورفاقه  باأهله  عالقته  تناق�سات  لي�سمل 

إلخ، ف�سالً عن متزقاته وعذابات �سمريه  خريات. . ا والن�ساء االأ

و�سط هذا كله. 

)3(

حداث يف رواية البي�ساء مت�سي على نحو بالغ الغرابة حقًّا؛  االأ

إمنا ياأخذ  إىل نقطة، وا مام من نقطة ا إىل االأ فنحن ال نكاد نتقدم ا

احلدث الرئي�سي )ق�سة احلب بني يحيى و�سانتي( �سكل دورات 

أو جوالت متكررة مت�سابهة يف الزمان واملكان وال�سخو�س.  ا

تنتهي،  إليه  وا الرواية  اأحداث  به  أ  تبدا يتكرر،  نف�سه  امل�سهد  إنه  ا

مليئة  �سغرية  دورات  من  مكونة  كبرية،  واحدة  دورة  يف 

مكان  يف  و�سانتي  يحيى  بني  اللقاء  م�سهد  إنه  ا بالتفا�سيل، 

اللقاء  ثم  باريزيانا،  مطعم  يف  والثاين  ول  االأ اللقاء  مغلق، 

إياب، ثم  الثالث متواجهني وقوًفا يف قطار يف رحلة ذهاب وا

إىل النهاية - وحدهما يف حجرة داخل �سقته، يف موعد ال  - وا

يتغري وال يتوقف، الثالثة والن�سف )ال�سبت والثالثاء واخلمي�س 

أ�سبوع( وب�سيناريو ال يكاد يتغري.  من كل ا

أ ال�سيناريو بيحيى يف لهفة وانتظار حارقني، تاأتي �سانتي  يبدا

يحبها  بال�سمت،  ولو  حوار  يدور  املزعوم،  الدر�س  موعد  يف 

نف�سه،  الوقت  يف  جدًّا  وم�ستحيلة  جدًّا،  قريبة  وهي  ويحبها 

أن  يعرتف بحبه ويعن يف االعرتاف باأ�سكال متعددة، من دون ا

يح�سل على اعرتاف واحد مع �سعيه الذي ال يتوقف، يجرب كل 

أمل.   الو�سائل القتحامها وك�رش ق�رشة امل�ستحيل، ولكن ال ا

نكاد  ال  الطويلة،  الرواية  هذه  �سفحات  آخر  ا إىل  ا ن�سل  وحني 

وكم  مر،  قد  الزمن  من  وكم  اللقاء،  هذا  حدث  مرة  كم  نعرف 

إنه م�سهد واحد ملح يكاد يلغي امل�ساهد  حداث قد وقع. ا من االأ

هو  يحتل  بينما  الهام�س،  على  ي�سعها  كرثتها،  على  خرى  االأ

»ماأ�ساة«  أن  ا أي�ًسا  ا ندرك  حداث،  االأ نهاية  مع  ولكننا  املنت. 

إىل نهايتها.  كاملة قد ت�سكلت وو�سلت ا

إلينا، اأكرث  إىل نف�سه، وحديثُه ا وهذه املاأ�ساة �سكاَّلها حديُث البطل ا

حداث  ن هذه االأ حداث التي وقعت يف اخلارج؛ الأ مما �سكلتها االأ

إلينا من ذاكرته، وعرب  )حتى احلدث الرئي�سي: ق�سة احلب( مرت ا

عينيه، ومتداخلة مع هذا امل�سهد امل�ستحيل املتكرر. وكاأمنا هي 

إنها وقعت فقط يف داخل البطل  أو قل ا أو اأحداث مل تقع، ا حلم، ا

وبينه وبني نف�سه. 

إذن يف خطني متد�خلني، �أحدهما - وهو  ت�سري �أحد�ث �لبي�ساء �

أن يتقدم  �سا�سي - نف�سي د�خلي، يدور حول نف�سه، دون � �خلط �لأ
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إل مبقد�ر ما ترتكه هذه �لدور�ت �ملت�سابهة  مام، �للهم � إىل �لأ �

آثار على �سخ�سيتي يحيى و�سانتي،  من �لرتدد و�لتحليل من �

�جتماعي،  �سيا�سي  خارجي  خط   - ثانوي  وهو   – و�لآخر 

آثاره �حلتمية على كل  � مام، بحيث يرتك  �لأ إىل  � يتقدم ن�سبيًّا 

�ل�سخ�سيات، مبن فيها بالطبع يحيى و�سانتي �ملعزولن عن 

حركة �خلارج و�مل�ستغرقان يف ق�ستهما. 

كل  ي�ستك�سف  أة  وامرا رجل  و�سانتي،  بيحيى  ول  االأ اخلط  أ  يبدا

أن يدخال يف »�رشداب مظلم« طويل،  خر، ثم ما يلبثان ا منهما االآ

�سول  االأ ذو  ال�ساب،  وال�سحفي  )الطبيب  ليحيى  فيه  فعل  ال 

إىل واحدة من احلركات الي�سارية ال�رشية يف  القروية، املنتمي ا

من  حتليلها  ثم  الذات،  حتليل  إال  ا ربعينيات(  االأ أواخر  ا القاهرة 

اأمعن يحيى يف  إىل نهاية، وكلما  ا الو�سول  اأمل يف  جديد، بال 

عن  أقعده  وا العجز  له 
اَّ
كب ب�سانتي  عالقته  وحتليل  نف�سه  حتليل 

أما �سانتي )ال�سابة اليونانية البي�ساء، التي يغرق يحيى  الفعل. ا

يف حبها( فال نكاد نعرف عنها، وال يكاد يحيى نف�سه يعرف 

يونانية  أ�رشة  ا إىل  ا تنتمي  أنها  ا حمدودة:  معلومات  إال  ا عنها، 

من حركة ي�سار عاملية، ت�ساعد احلركات الي�سارية عرب العامل، 

 
)14(

متزوجة من اأحد مواطنيها اليونانيني بعد ق�سة حب.

�سانتي  تبقى  ب�سببها،  ورمبا  القليلة،  املعلومات  هذه  وبرغم 

من  متزوجة  فهي  مفهومة؛  غري  متناق�سة  غام�سة  �سخ�سية 

�سبوع  إىل يحيى يف �سقته مرتني يف االأ رجل حتبه لكنها تاأتي ا

وبانتظام مده�س ورغم كل العقبات، تقرتب معه يف كل دورة 

أن  من دورات اللقاء حتى قرب نقطة الو�سول لكنها ال تريد له ا

إىل هذه النقطة، تنهره حني ي�رشح لها بحبه لكنها تبكي  ي�سل ا

إلخ.  أ عليها ر�سائله امللتهبة. . ا ا حني يقرا
ً
ا و�سوًقا وندم

ًّ
حب

احلدث  تفا�سيل  يف  ودخلنا  اخلط،  هذا  مع  م�سينا  وكلما 

أنه ال يعي�س ق�سة  وت�سعباته املختلفة، كنا نكت�سف مع يحيى ا

ا ع�ساالً ال برء منه. وحني  إمنا يواجه مر�سً حب يف احلقيقة، وا

إىل  ا يحيى  عند  �سانتي  تتحول  الق�سة  نهاية  قرب  إىل  ا ن�سل 

ترتكنا  وال  وجنون«.  و»مر�س  أبي�س«  ا و«طاعون  »غيبوبة« 

أو  ا« على باب �سانتي، ا
ً
أن نرى يحيى »مم�سو�س إال بعد ا الرواية ا

إله.  إىل ا »مت�سوًفا يف عبادتها« وقد حتولت هي ا

إلينا: إىل نف�سه وا يقول يحيى يف حديثه الذي ال ينقطع ا

أفيق. .  أت ا  »وبدا

أروح يف الغيبوبة التي اعرتتني  حرى بداأت مرة اأخرى ا أو باالأ  ا

قطعها  التي  الغيبوبة  تلك  بها،  عالقتي  غيبوبة  عرفتها،  منذ 

فيها  اأ�سبح  التي  الغيبوبة  البارودي،  خروج  وجيزة  لفرتة 

التي  القليلة  ال�ساعات  تلك  إال  ا باحلياة  يربطه  ال  كائن  جمرد 

ويحلم  تغيب،  حني  يتخيلها  أو  ا معها  فيها  يتحدث  يق�سيها 

بها..«)�س230(

أ�ستمها  ألح على نف�سي وا أق�سم، وا   ». . وطوال الطريق كنت اأ�سمم وا

أن  أن تتجمع، ومن كياين كله ا إرادتي كلها ا ألعنها، واأطلب من ا وا

هذا  يف  يخ�سني  �سيء  وكل  وذكرياتي   
اَّ
ما�سي ومن  ينتف�س، 

من  أتخل�س  ا أن  ا �ستطيع  الأ وي�ساعدين  لنجدتي  ياأتي  أن  ا العامل 

أقاومها وكاأين  قاوم عالقتي بها، ا قل الأ أو على االأ عالقتي بها، ا

أبي�س غري مرئي يتقم�س روحي.« )�س 236(.  أقاوم طاعوًنا ا ا

إىل هذا الدرك؟  أن تو�سلني عالقتي ب�سانتي وحبي لها ا  »اأيكن ا

أن�سى فيه نف�سي وقيمي  إىل هذا ال�رشداب املظلم املتعفن الذي ا ا

إال من خالل عالقتي  أقد�سها ا �سياء وا أعز االأ أعود اأحكم على ا وال ا

بها؟

إذا �ساألت نف�سي ماذا  أنواع العذاب، ا أب�سع ا  عذاب ما كنت اأح�سه، ا

حلمت  إذا  وا جابة،  االإ عذبتني  اأجبت  إذا  وا ال�سوؤال،  عذبني  أفعل  ا

أقا�سي مر الهوان.  إذا �سككت ا تعذبت، وا

إرادتي وقدراتي كنت اأجمعها واأح�سدها   كل قوتي وكل طاقتي وا

أن  ا �سيء  أفظع  وا  . اأجد املخرج.  أن  ا امل�سكلة حماوالً  واأحيا بها 

أر، وكل خلية  جتمع قواك كلها لتفعل بها ال �سيء، كياين كله يزا

أفكر واأخرج من هذا  يفاَّ تعوي وت�رشخ، واأعت�رش نف�سي كلها وا

يام القليلة  كله بال �سيء، حتى قارب تفكريي يف نهاية تلك االأ

طويل  مت�سل  تفكري  جمرد  التفكري،  من  ا 
ً
غريب لوًنا  ي�سبح  أن  ا

أو فكرة، تفكري على الفا�سي، حت�س يف حلظات  لغري ما هدف ا

إمنا تفري به  أنك ال تطحن به فكرة حمددة، وا أنه على الفا�سي وا ا

أو تكف عنه.«)�س257- أن توقفه ا عقلك، ومع هذا ال ت�ستطيع ا

)258

إىل مرحلة الياأ�س الكامل،    »ولكن امل�سكلة اأين كنت قد و�سلت ا

ن�سيت  وخططي،  م�ساريعي  ن�سيت  منها،  أ�سفي  ا أن  ا من  ياأ�سي 

اأين  أذكر  ا أعد  ا مل  حتى  واأهجرها،  عليها  ا�ستحوذ  باأن  قراري 

راها،  �سممت ذات يوم على الكف عن التعلق بها. كان حنيني الأ

أقوى من غ�سبي  أقوى من كل �سيء، ا أراها قد اأ�سبح ا أن ا جمرد ا

ا. كان جنوًنا. كان �سيئًا اأعتى من املر�س  و�سياعي. كان مر�سً

ومن اجلنون. 

أمام منزلها، اأ�سادق   وليال طويلة ق�سيتها على مقعد منتزه ا

أراها وهي هابطة من منزلها  أن ا أمل ا أ�سليهم على ا حرا�س الليل وا

أراها، ويف اأحيان  غلى عملها يف ال�سباح. ويف اأحيان كثرية ال ا

أمام اأعني  ا، ا
ًّ
أراها، واأرجتف ارجتاًفا حقيقي قليلة جدًّا، نادرة، ا

اأ�سدقائي من احلرا�س، ملجرد ظهور �سبحها احلبيب يف فتحة 

الباب. 

ا 
ً
واأين قطع اأكف،  اأكف عن حبها ولن  انني رغم هذا كله مل   .  .

أنام  وا املهدئة  احلبوب  أتناول  ا أت  بدا وقد  هالك،  وبالتاأكيد 

العني  راأي  أراه  ا كله  وعقلي  باملنبهات،  وا�ستيقظ  باملنومات 

يف  مت�سوًفا  ويت�ساعد  احلياة،  واقع  عن  ف�سيئًا  �سيئًا  ينف�سل 

إىل معنى اهلل.  ا خرى وو�سلت  عبادتها، وكاأنها جتردت هي االأ

)�س 261-260(. 

ول مع بداية الرواية،  أ مثل اخلط االأ أنه يبدا أما اخلط الثاين، فمع ا ا

إطار حركات  حني نرى يحيى م�ستغرًقا يف عمله ال�سحفي يف ا

إىل فوا�سل بني جوالت ق�سة  الي�سار، فاإنه �رشعان ما يتحول ا

ول ي�سري يف م�ساهد داخلية  احلب املمتدة. وبينما كان اخلط االأ
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حيان على يحيى و�سانتي،  متكررة متوالية، مغلقة يف غالب االأ

فاإن هذا اخلط الثاين ي�سري يف م�ساهد خارجية متغرية منف�سلة، 

هي  كانت  إن  وا جديدة،  ف�ساءات  على  الغالب  يف  ومفتوحة 

اخلطني  على  املهيمنة  االعرتافية  بال�سيغة  م�سمولة  خرى  االأ

القراء/امل�ستمعني، ب�سمري املتكلم  إىل  ا ا، �سيغة احلديث 
ً
جميع

املفرد اأحياًنا واملتكلم اجلمع اأحياًنا اأخرى. 

أول فا�سل بني م�ساهد هذا  أو يف ا أول ا�سرتاحة بني لقاءين، ا يف ا

م على  هل واالأ العر�س الطويل املتكررة، ياأتي م�سهد القرية واالأ

وجه اخل�سو�س:

حد يف ال�ساعة الثالثة  أن يكون املوعد يوم االأ  ». . واتفقنا على ا

أمام �سينما ميامي.  ا

يام.  حد عدد من االأ  وكان بيننا وبني االأ

إىل بلدتنا. ف�سيء  أ�سافر ا أن ا  ا
اَّ
أقبل. وكان علي  وكان ثمة عيد قد ا

إىل قراهم  ا ا�ستوطنوا املدن  الذين  القرى  أبناء  ا أن يعود  ا مقد�س 

إنه ال�سيء التقليدي اخلافت الذي ترعرعوا ون�ساأوا  عياد، ا يف االأ

يف كنفه. 

�سياء  االأ والآالف  ولعائلتي،  للبلدة  أ�ستاق  ا أت  بدا اأين  والواقع   

أن  ا اأعرف  الذي  ال�سوق  ذلك  �سغري،  من  هناك  غادرتها  التي 

ما  إذ  ا طفائه،  الإ ا 
ً
متام تكفي  القرية  يف  أق�سيها  ا واحدة  �ساعة 

أعرفها والنخيل  �سجار التي ا أكاد اأهبط من القطار وتطالعني االأ ا

وجدت،  يوم  من  مكانه  يف  يزال  وال  اأوجد  أن  ا قبل  كان  الذي 

والبيوت الرمادية الداكنة التي اأعرف عن قاطنيها كل �سيء، ما 

إىل ذلك الهدوء املمدود الذي يرقد ريفنا  أعود مرة اأخرى ا أكاد ا ا

ينقطع  ال  الذي  الطنني  ت�سرتيح من  آذاين  ا تكاد  وما  قاعه،  يف 

إىل املكان الذي ال �سجة فيه وال طنني، بل  يف املدينة واأهبط ا

ما  الهمم،  ويثبط  بالهدوء،  يغري  الكبري، هدوء  احلافل  الهدوء 

أتناق�س مع نف�سي. .  أ ا أبدا أكاد اأطالع كل هذا حتى ا ا

أنه �سوف  إذن، وطالعني كل ما اأعرف �سلًفا ا إىل البلدة ا  �سافرت ا

روؤيتنا  كفرحة  فرحة  بالقرية  فللقائنا  هذا  مع  يطالعني، 

ابتدائي  يف  تالمذة  كنا  أيام  ا وخلّطنا  اأطفال،  ونحن  ل�سورنا 

أقابل به، جرى اأخي ال�سغري  ا أن  ا وثانوي. وقوبلت مبا تعودت 

ا من املحطة وعانقني والتف حول �ساقي، ثم 
ً
آين قادم حني را

إخوتي. .« �س40 بي ،اأمي وبقية ا انفلت وانطلق يعلن اخلرب الأ

ا اأذهب 
ً
أفتقد اأمي يف مظاهرة الرتحيب بي، ودائم ا ا

ً
 كنت دائم

ا تقبل �سلحي على م�س�س...« �س42. 
ً
واأ�ساحلها، ودائم

هكذا يحكي الراوي مرة واحدة ما كان يحدث مئات املرات عند 

خوة  والوالدان واالإ القرية وعاملها  إىل قريته، فتتحول  ا عودته 

ركن  إىل  ا  - نادرة  مرات  إال  ا ذلك  بعد  ذكرون 
ُ
ي ال  أنهم  ا – رغم 

أ�سا�سي من عامله الثابت، ولي�س جمرد م�سهد عار�س يبهت بعد  ا

مروره. 

�سورة  يف  كله  امل�سهد  هذا  يقدم  إدري�س  ا يو�سف  أن  ا واحلقيقة 

أقرب  ق�سة مكتملة من ق�س�سه الق�سرية التي عرفناها، �سيء ا

إىل قريته  إىل ق�سته »اليد الكبرية«، حيث رحلة ابن القرية عائدًا ا ا

التي هجرها، وعالقته الوجدانية مع مراتع طفولته، وم�ساعره 

إلخ.  أ�سيائها ونا�سها. . ا إزاء كل ا الداخلية ا

لكن هذه الق�سة الريفية امل�ستقلة، لي�ست �سوى م�سهد من العامل 

ا؛ 
ً
الذي حتتله �سانتي متام العامل  كرب ليحيى، وهو  الداخلي االأ

الراوي  التي ق�ساها  يام  االأ أن  ا امل�سهد  نهاية  �سنكت�سف يف  إذ  ا

يف قريته حم�سوبة وبطيئة ومت�سي على م�س�س، ال يذكر منها 

حد املوعود.  أنها كانت قبل يوم االأ أيام عيد، وا أنها كانت ا �سوى ا

إىل  ا بعده  يعود  فا�سل  �سوى  لي�ست  الثالثة  أو  ا اليومان  هذان 

اللقاء الدائم املتكرر مع نف�سه ومع �سانتي: 

أو ثالثة، وطوال  يام التي ق�سيتها يف البلدة يومني ا  »مل تتعد االأ

إىل  ا أنظر  ا كنت  با�ستمرار،  معي  حتيا  �سانتي  كانت  يام  االأ تلك 

أرى الرتاب  أبناء البلدة، وا أبي الطيب واأخواتي واأمي والفالحني ا ا

أقول لنف�سي هناك. . يف مكان ما  واملر�س والفاقة واخلراب وا

اأة يل، هناك تلك الفتاة احللوة 
ّ
من هذه الدنيا جنة �سغرية خمب

�سعاعات. هناك �سانتي«)�س 43(.  ذات االإ

الثاين  اخلط  لهذا  املتنوعة  خرى  االأ امل�ساهد  مت�سي  وهكذا 

من  ا 
ً
جانب يقدم  منها  م�سهد  كل  حداث،  االأ من  اخلارجي 

بوالق  حي  يف  لل�سكن  فم�سهد  يحيى،  البطل/  الراوي/  عامل 

وعنرت  )�س60-55(  وظروفه  للعمل  وم�سهد  )�س53-52(، 

واللقاء مع  )�س 89-81(  الزمالك  �سقة  إىل  ا واالنتقال  وعبلة 

وخالف   )150-141 الن�رش)�س  �سيف  اأحمد  القدمي  ال�سديق 

مع  واملواجهة   )162-142( املجلة  جمموعة  مع  الراوي 

إخراج عدد املجلة برغم احلكومة  عمال الور�س )174-185( وا

البارودي  �سامل وخروج  فتحي  على  القب�س  ثم   )224-314(

إلخ.  من ال�سجن. . ا

تتد�خل  �خلارجي،  �لثاين  �خلط  هذ�  أن  � �ملوؤكد  مر  �لأ أن  � غري 

حو�ل مع �خلط  م�ساهده �ل�سيا�سية و�لجتماعية يف معظم �لأ

�حلب  ق�سة  متكرر:  و�حد  م�سهد  يف  يرتكز  �لذي  �سا�سي؛  �لأ

�خلارجية،  �مل�ساهد  هذه  كل  و�سانتي.  يحيى  بني  �ملحتدمة 

�ل�سيا�سية و�لجتماعية و�حلياتية، كانت م�سكونة متاًما بق�سة 

فجاأة يف  يقفز  �لذي  وطيفها  �سانتي  وب�سورة  �لغالبة،  �حلب 

مني  ذهن �لر�وي، حتى يف �أحرج حلظات �ل�رص�ع �ل�سيا�سي و�لأ

�رص�ع  كل  على  �سيطغى  �لد�خلي  �ل�رص�ع  فهذ�  �ل�سلطة؛  مع 

خارجي مهما تكن �سدته:

فتحي  على  القب�س  واأ�سبح  ال�سارع،  يف  اأ�سبحنا  »وحني   

و�سوقي  الذاكرة،  هدوء  يف  لي�سكن  طريقه  ياأخذ  ا 
ً
خرب �سامل 

إبطه،  ا حتت  الغامقة  البنية  وحمفظته  كالعمالق،  بجواري 

وخطرت  أ�ستعيده  وا فيه  أفكر  ا ماكنت  أثقال  ا �سانتي  دفعت 

أنا اأحيا يف هذا  إن كنت اأحبها حقيقة وا يل. . و�ساءلت نف�سي ا

اجلو امللبد امل�سحون الذي ي�سبح احلب فيه �سيئًا خمالًّ يعاب 

جابة، كنت كمن ي�سيق  وي�ستنكر، �ساءلت نف�سي، ومل اأحتج لالإ

أين ال�سماء. . وال�سماء كبرية  اأحياًنا ويرفع ب�رشه ويت�ساءل: ا

أفق ال  إىل ا أفق ال بداية له وال نهاية ا �سخمة هائلة ممتدة من ا
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نهاية له وال بداية. . 

ر�س  أنا اأحيا حتت االأ أنا ما�س بجوار �سوقي اأحبها، وا  نعم كنت وا

أراها.  أن ا أريد ا أنا ال ا أراها وا أراها، وا أن ا أريد ا أنا ا أراها وا أراها. . وا ا

إليه واملجلة  . هي �سوقي وحمفظته واملكان الذي كنا ذاهبني ا

اأين  اأين مدرك وموؤمن  �سامل وخويف و�سجاعتي، ولوال  وفتحي 

أو  أو ذهبت للور�س ا �ساأراها اليوم ما كنت قد �سحوت من النوم ا

ألف  احتملت وجودي على ظهر الدنيا حلظة واحدة، وجلزء على ا

من الثانية. . 

أو يكلمني فاأتذكر  أرى �سوقي بحافظته ا  واأظل يف تلك الدوامة، ا

عملي الثوري، فاإذا ما تذكرته تذكرت ق�سوري فيه، والق�سور 

ت�سورها  ي�ساحب  الذي  ال�سمري  وتاأنيب  ب�سانتي،  يذكرين 

يذكرين بتق�سريي، وتق�سريي يذكرين بها..«)�س219-218(. 

)4(

وراويها،  »البي�ساء«،  رواية  بطل  هو  طه«  م�سطفي  »يحيى 

بيان  يف  النقاد  أفا�س  ا ولقد  وق�ساياها.  اأحداثها  وحمور 

يو�سف  الرواية  موؤلف  وبني  البطل/الراوي  هذا  بني  العالقة 

إىل  »ا قائالً:  الرواية  عن  مقالته  خ�سبة  �سامي  يفتتح  إدري�س.  ا

إدري�س وبني يحيى م�سطفي  اأي حد يكننا الف�سل بني يو�سف ا

يو�سف  كتب  لقد  بينهما؟  نطابق  أن  ا يكننا  حد  اأي  إىل  وا طه، 

»البي�ساء« ب�سمري املتكلم، وجعل بطلها يحيى  إدري�س رواية  ا

ا مثله يعرف طريقه يف 
ً
م�سطفي طه هو راويها، وجعله طبيب

بني  يجمع  وجعله  ال�رشي،  الثوري  الكفاح  إىل  ا ول  االأ �سبابه 

إذا كانت حكاية يحيى  دب. وا الطب وال�سحافة ثم بني الطب واالأ

ا عن الكفاح الثوري 
ًّ
أن يتحول نهائي لق�سة حبه قد انتهت قبل ا

قد  إدري�س  ا يو�سف  فاإن  وحده،  دب  االأ إىل  ا ويتحول  الطب  وعن 

 .
)15(

أثنائها« ا يف  يحيى  حب  ق�سة  وكتب  امل�سرية  هذه  اأكمل 

بني  ال�سابقة  الت�سابهات  كل  فيتجاوز  القادر،  عبد  فاروق  أما  ا

إىل نقطة يراها حا�سمة يف هذا  إدري�س، لي�سل ا يحيى ويو�سف ا

إىل التطابق، ويرى فيها »مفاتيح  أقرب ا الت�سابه، يرى فيها �سيئًا ا

يو�سف  إبداع  »ا وفهم  البي�ساء،  رواية  فهم  يف  ت�ساعد  ثمينة« 

يقول:«بعد  م.  االأ مع  العالقة  وهي  ا«، 
ً
جميع وحياته  إدري�س  ا

إدري�س  ن�رش عدة حلقات منها يف جريدة اجلمهورية، ن�رش يو�سف ا

الذي  البي�ساء  بطل  وبني  بينه  البع�س  خلط  حول  ا 
ً
تو�سيح

اأن هناك فرًقا بني  إىل  ا ل�سانه، ونبه هوؤالء  الق�سة على  تروى 

ا يعرف خم�سة اأطباء 
ًّ
أنه �سخ�سي املوؤلف وال�سخ�سية الروائية وا

يار�سون الكتابة. ولن اأقف هنا عند نقاط الت�سابه »اخلارجي« 

بينهما، فكالهما طبيب يعمل بالكتابة، عرف هذا العمل ال�رشي 

أقام وفتح  ا بني العمال، وكالهما ا
ً
ومار�سه، وكالهما عمل طبيب

إلخ، لكن نقطة اللقاء الذي ي�سل حد التطابق  عيادة يف بوالق. . ا

العالقات  ال�سطراب  املوؤدية  م،  باالأ العالقة  يف  تتمثل  إمنا  ا

 .
)16(

أة وف�سادها« التالية باملرا

نه يخدم  أن الناقدين ي�ستخدمان هذا الت�سابه، الأ ومن الوا�سح ا

ا عن الي�سار، 
ً
ق�سيتهما وهجومهما على الرواية و�ساحبها دفاع

ن  أو بعيد؛ الأ بينما مل ي�ستخدمه يو�سف ال�ساروين مثالً من قريب ا

الذي خلقه  الروائي املركب املري�س  البطل  ق�سيته كانت هذا 

اأحدًا مل ي�ستخدم على  أن  ا . كما 
)17(

البي�ساء إدري�س يف  ا يو�سف 

إدري�س وكثري من رواة ق�س�سه  هذا النحو، الت�سابه بني يو�سف ا

الق�سرية، مثل »خم�س �ساعات« و« �سيخوخة بدون جنون«. 

وتوبيوجرايف  إدري�س نف�سه يوؤكد هذا اجلانب االأ أن يو�سف ا ومع ا

إىل  أو يف حديثه ا يف الرواية، �سواء يف تقديه املوجز للرواية، ا

إليه �سابًقا؛ فاإنه قبل غريه كان يدرك هذا  كوبر �سويك امل�سار ا

الروائية، وقيمة هذه امل�سافة  الفارق بني املوؤلف وال�سخ�سية 

 – ويدرك  بطله،  أو  ا وراويه  املوؤلف  بني  الفا�سلة  اجلمالية 

أن ي�سيب الرواية حني  ا - اأي �رشر يكن ا
ًّ
ا واقعي

ً
ب�سفته كاتب

أ على هذا النحو.  ُتقرا

الت�سابه  من  جوانب  ير�سدوا  أن  ا النقاد  با�ستطاعة  كان  وكما 

يو�سف  املوؤلف  وبني  الرواية،  بطل  طه  م�سطفي  يحيى  بني 

أن يدرك الفروق الوا�سعة  ن ا إدري�س، فاإن با�ستطاعة اأي قارئ االآ ا

الن�سو�س  يف  عوًنا  يجد  و�سوف  أراد،  ا إذا  ا ال�سخ�سيتني  بني 

الذاتية  ال�سرية  أبطال روايات  ا أن  ا التي تك�سف كيف  املعا�رشة 

أ�سماء املوؤلفني – هم حم�س  أ�سماوؤهم مع ا – حتى لو تطابقت ا
أبعد حد عن املوؤلفني احلقيقيني.  إىل ا خيال روائي، يختلف ا

آخر. وكل ما  إذن، بطل روائي قبل اأي �سيء ا يحيى م�سطفي طه ا

أو  ا ا
ًّ
ا خفي

ً
أنه رمبا كان يعك�س جانب يكن قوله يف هذا ال�سدد ا

ا من ذات املوؤلف )يف مقابل اجلانب املعلن الذي عك�سته 
ًّ
�رشي

الرواية،  ن�رش  من  التحرج  كان  هنا  ومن  حب(،  ق�سة  رواية 

وكانت ال�سيغة االعرتافية املهيمنة على �رشدها. 

أ�سد ال�سخط على نف�سه ال�سعيفة املرتددة املتخلية  يحيى �ساخط ا

الثوريني، واملت�سككة يف اجلميع حتى  الرفاق  هل وعن  عن االأ

نه يروي  أبدًا ال يدين هذه النف�س؛ الأ م، لكنه ا أقرب النا�س: االأ يف ا

الوا�سح،  االعرتايف  املتكلم  وب�سمري  الداخل  من  حكايتها 

ب�سمري  واملقرتن  هذا،  املعرتف  املتكلم  �سمري  كان  رمبا  بل 

دفعنا  التي  الو�سيلة  هو  حوال،  االأ من  كثري  يف  اجلمع  املتكلم 

إىل التعاطف مع بطله وتفهم ماأ�ساته وتناق�ساته،  بها املوؤلف ا

ال حماكمته. 

ا وبا�ستفا�سة، ويعن يف تقدمي 
ً
يتحدث يحيى عن نف�سه كثري

أما �سانتي ف�سيرتكها  ا جوانب حياته من الداخل ومن اخلارج. 

ا، 
ً
ا على الفهم، ال تتكلم كثري

ً
الراوي حتى النهاية لغزًا م�ستع�سي

البطل  الراوي  روؤية  �سوى  لي�س  �سحيحة،  حولها  واملعلومات 

أ�سطورية تزيد من ا�ستع�سائها  املحب، الذي يخلع عليها هالة ا

وغمو�سها. 

الرواية،  هذه  يف  و»نف�سي«  »نف�س«  كلمة  وردت  ما  اأكرث  ما 

عدة  من  املكونة  العجيبة،  نف�سه  عن  ا 
ً
كثري يحيى  و�سيتحدث 

ذاك  أو  ا الركن  هذا  على  الدائم  �سخطه  وعن  مت�سارعة،  أنف�س  ا

اأخرى  أركان  ا ترك  يف  الدفينة  رغبته  وعن  نف�سه،  أركان  ا من 

أو  أو غريبة ا منها تبوح وتنفعل وحتيا، حتى لو بدت انتهازية ا

�1نزوى العدد 62 / ابريل 2010 

ما اأكثـر ما وردت 

كلمة »نف�س« 

و»نف�ضي« يف 

هذه الرواية، 

و�ضيتحدث يحيى 

كثرًيا عن نف�ضه 

العجيبة، املكونة 

من عدة اأنف�س 

مت�ضارعة، وعن 

�ضخطه الدائم 

على هذا الركن 

اأو ذاك من اأركان 

نف�ضه، وعن 

رغبته الدفينة 

يف ترك اأركان 

اأخرى منها تبوح 

وتنفعل وحتيا،

درا�ســات. . درا�ســات. . درا�ســات 

 s  s s



أو  إنه ال�رشاع الذي ال ينتهي بني م�ستحيلني، ا أو مري�سة. ا وقحة ا

م�ستحيالت متعددة، كلها تعتمل يف نف�س »يحيى«: 

أ�سمت يف ذلك اجلزء  أتعذب وا �سقى وا أال تاأتي الأ أكاد اأمتنى ا  ». . ا

با�ستمرار  يل  يوؤكد  كان  الذي  املتفائل  اجلزء  ذلك  نف�سي،  من 

أنها البد قادمة وي�سخر من خماويف و�سكوكي.  ا

 واأ�سبحت ال�ساعة الثالثة. 

أنها قادمة.  �سياء توؤكد ا آالف االأ  ون�سب يف نف�سي جدل عنيف. ا

ولن  بد  االأ إىل  ا أنها ذهبت من حياتي  ا توؤكد يل  �سياء  االأ آالف  وا

تعود. 

أفرح، �ساخط  ا ين قد  ين �ساأ�سقى واأحزن، وحزين الأ أنا فرح الأ  وا

وكل  واخوتي  العجوز  أبي  ا تركت  ين  الأ ال�سخط  أ�سد  ا نف�سي  على 

ين  النا�س الذين يحبونني وجئت ملقابلتها، را�س عن نف�سي الأ

أقدمت على عمل اأحقق به  نبذت الواجبات اجلوفاء وخرقتها وا

أريدها«)�س 47-46(.  أنا وبجماع نف�سي ا رغبة هي من حقي ا

أنا  أنها زوجة، وا أعاملها باعتبار ا أن ا  ا
ّ
ا علي

ً
 ». . فقد ا�سبح واجب

أنا حائر يف  إياين هذا، وا أ�سك يف ا أنا ا أنها لي�ست كذلك، وا موؤمن ا

هدفها من تذكريي بو�سعها، حائر فيها، وفوق هذا كله وقبل 

أمنع نف�سي من طلبها  ا أ�ستطيع ان  ا اأين ال  ا 
ً
هذا كله مدرك متام

أبدًا مل اأكن  أمنعها من طلب احلياة والوجود، ا أن ا أ�ستطيع ا كما ال ا

أنها اأمي، ف�سغفي بها كان  أوديب ا أ�ستطيع حتى لو تبينت مثل ا ا

إرادتي، اأ�سبح كالنار العنيدة املوقدة يف نف�سي،  قد خرج عن ا

أتت عليه، بل زادتها  ا أو حائل  ا اأخمدها مبانع  أن  ا كلما حاولت 

املوانع واحلوائل ا�ستعاالً« )�س 72(. 

أكتب، و�سورة �سانتي يف نف�سي تبتعد وتبتعد،  أنفعل وا أت ا  »وبدا

تلك  وعلى  نف�سي  وعلى  عليها  �ساخط  وكاأين  باإرادتي  أبعدها  ا

التي ق�سيتها عبثًا، ق�سيتها واقًفا  الطويلة من حياتي  يام  االأ

إال عواطفي واحالمي.  يف طريق جانبي �سيق ال ي�سع ا

أردت،   ولو كان هذا هو الذي حدث بال�سبط ل�سار كل �سيء كما ا

ولكني طوال انفعايل وغ�سبي و�سخطي كان هناك، يف ركن ما 

أراه، عينان �سغريتان متقاربتان  أكاد اأملحه وا من نف�سي، �سيء ا

واأين  نف�سي،  على  اأ�سحك  اأين  يل  توؤكدان  �ساخرتان  المعتان 

أن �سانتي مل تبتعد من خيايل وال حدث  أفتعل ثورتي عليها وا ا

لها �سيء..«)�س 79-78(. 

أت�ساءل عن  أزداد حقدًا على حقدي وا  »كلمات متلعثمة جعلتني ا

كنه النف�س التي ت�سريين وتتحكم يّف، وملاذا هي جاحدة ناكرة 

للجميل، وملاذا ال تق�رش حبها على من يحبونا فعالً، وبالذات 

إال حبها« )�س 99(.  أولئك الذين ال عمل لهم يف احلياة ا ا

داخلية  ب�سفعات  نف�سي  على  أنهال  ا كنت  وبينما  هذا..  »ومع   

مكتومة. بينما نف�سي كلها يف جنازة خجل قائمة، كان جزء 

إ�سكاته فال  ا اأحاول  ا، جزء 
ً
�سغري من نف�سي يكاد يرق�س فرح

ا 
ً
مرح فيزداد  عليه  أب�سق  ا يوت،  فال  �سحقه  اأحاول  ي�سكت، 

طوال  عملها  يف  اأهملت  أنها  ا معنى  ن  الأ هذا  ويفعل  ا، 
ً
وفجور

أنا.  آخر، م�سغولة بي، بي ا أنها كانت م�سغولة ب�سيء ا تلك املدة ا

أغلب نف�سي يف جنازة  أكن اأكذب يف كال االنفعالني، كان ا ومل ا

مرح  يف  ال�سغري  اجلزء  وذلك  أملًا،  وا مرارة  لها  اقطر  حقيقية 

التغلب  ا، وكال االنفعالني ال ي�ستطيع 
ً
حقيقي يكاد يهزين طرب

أو حموه، و�رشاعهما وتنافرهما يزقني ويدميني«  خر ا على االآ

)�س 167(

 ». . كنت كمن يتفرج على نف�س اأخرى غري نف�سه، نف�س اأخرى 

حب  قطرة  جتد  اأن  وحتاول  وح�سي،  وظماأ  وق�سوة  بقوة  حتب 

متت�سها فال جتد، فتئن وتعوي وتتلوى، كنت وكاأين قد اأ�سبحت 

عجب  ا يتفرج وي�ستغرب، واالأ
ً

ا يعذاَّب و�سخ�س
ً

�سخ�سني. . �سخ�س

أن اأظفر  أن كليهما يحب �سانتي، واأين بكليهما اأحاول ا من هذا ا

بها«)�س 209(. 

أنا الذي �سنعت بنف�سي كل هذا،  أنني كنت ا  »وامل�سكلة الكربى ا

قيودي،  أك�رش  ا أن  ا أريد  ا وباإرادتي  باإرادتي،  إليها  ا نف�سي  قيدت 

بنف�سي  اأحطم  وكبف  إرادتي،  ا تلغي  يل  باإرادة  آتي  ا اين  فمن 

أن تبنيه وت�ستمر تبنيه. .« )�س 236- إال ا بنياًنا ال متلك نف�سي ا

 .)237

)5( 

للحب يف نف�س يحيى ق�سة م�ستحيلة، وكذلك للثورة. 

يتان حتيط بهما 
ِّ
نهما �رِش الق�ستان م�ستحيلتان يف ذاتهما، الأ

ن ما فيهما من اأحداث ومن حوارات  ال�سكوك والتناق�سات، والأ

م�ستحيلتان  والق�ستان  نف�سه.  وبني  يحيى  بني  يقع  إمنا  ا

متداخلتان  فهما  بينهما؛  العالقة  بطبيعة  يت�سل  فيما  أي�ًسا  ا

ق�سة  من  احلركة:  أ  تبدا أين  ا من  ندري  ال  بحيث  ومت�سارعتان 

أن  أم ا خر، ا أيهما يوؤثر على االآ أم العك�س، ا إىل ق�سة الثورة ا احلب ا

ا، وهو هذه النف�س 
ً
أثره عليهما جميع أعلى يرتك ا هناك تكوينًا ا

املنق�سمة الغريبة. 

يعرتي  ما  يعرتيه  �سانتي،  حب  يف  أذنيه  ا إىل  ا غارق  يحيى 

له  بالن�سبة  ف�سانتي  حب،  ق�سة  كل  يف  أوهام  ا من  املحبني 

هي الروح، ورمبا �سيء اأكرب من الروح، �سيء غام�س ال يكن 

أو التعبري عنه: أو قوله ا و�سفه ا

أن اأ�سفها ملا   »ومع ذلك لو طلب اأحدهم مني بعد مقابلتي لها ا

يف  أ  نقرا أن  ا م�سحك  ل�سيء  إنه  ا الو�سف.  جدوى  فما  ا�ستطعت، 

آذانه يف حب البطلة ل�سعرها  إىل ا أن البطل غرق ا ق�س�س احلب ا

الطويلة.  الرمو�س  ذات  الع�سلية  عيونها  أو  ا املتهدل  �سود  االأ

ن مالمح  آخر الأ إن�ساًنا على ا ا هراء وتخريفات، فنحن ال نف�سل 

أو  ا اجلريئة  لعيونها  فتاة  نحب  أو  ا ذلك،  مالمح  من  اأجمل  هذا 

ال  ل�سيء  ن�سان  االإ نحب  أننا  ا إيلاَّ  ا يخيل  الر�سيقة،  اللتفاتاتها 

ن�سان، وا�ساألوا كل من اأحب، ماذا اأحببت  ن�ستطيع حتديده يف االإ

رفيق  يف  يقوله  ما  كل  له  وحققوا  يجيب،  ودعوه  رفيقك،  يف 

آخر، ف�سوف يظل يقول هناك �سيء ناق�س لو�ساألناه عن كنهه  ا

جابة. ويف كل منا �سيء ال ن�ستطيع حتديده، هو  ملا ا�ستطاع االإ

روحه هو جمموع اأجزائه الظاهرة واأجزائه التي ال تظهر، دمه، 

�سخ�سيته،، ظله. .« )�س11-10(. 
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أ�سا�س ال  ا أ�سا�س، ولكنه  ا إح�سا�سي ي�ستند على غري   ». . مل يكن ا

والكلمات  الت�رشفات  عنه.  التعبري  أو  ا حكايته  أو  ا قوله  يكن 

اأن  يكن  التي  فقط  هي  املعامل  املحددة  الوا�سحة  الكبرية 

اأن حتكي ما ي�ساحب  أو تقولها، ولكن كيف ت�ستطيع  ا حتكيها 

إال  ا تظهر  ال  التي  الدقيقة  �سياء  االأ والكلمات،  الت�رشفات  تلك 

إىل  أن تعيدها ا إذا تال�ست فال ت�ستطيع، مهما حاولت، ا لتتال�سى، وا

أ�سكرك مثالً كلمة حمددة تعرب  ألفاظ. كلمة ا أو ا الوجود مب�سميات ا

الطريقة  التعبري عنه وت�سوره، ولكن  عن ت�رشف حمدد يكن 

ووجهتها،  ومقدارها  قالتها  التي  العني  ملعة  بها،  تقال  التي 

عن  �سدرت  أم  ا الل�سان  طرف  من  جاءت  وهل  خروجها  مكان 

ال�رشعة  به ورنينه ومداهن  تقال  الذي  ال�سوت  نوع  عماق،  االأ

أثناء حروفها، وت�سبيلة  ا التي جاءت  التي قيلت بها والوقفات 

�سياء  أبدًا، تلك االأ أو قد ال حتدث ا أو قد ت�سبقها ا اجلفن التي تتبعها ا

الدقيقة التي ال تكفي كل احلوا�س ال�ستقبالها. .« )�س 14(. 

يتغري  �سكلها  أبدًا. كان  ا واحدة  أرها على حالة  ا اأين مل  واملهم   

دقيقة وجًها  ويبدو يل وجهها يف كل  الدوام يف نظري،  على 

آخر اأجمل واأحلى، حتى بريق عينيها كان يتغري يف كل وم�سة  ا

لها ب�سورة  اأحتفظ  ان  اأحاول عبثًا  وكل نظرة، وكنت مذهوالً 

ألوانها تختلط باألوان، وبيا�سا يف احمرار دائم  ا واحدة، ولكن 

الوقفة  ا يلفها ويلف 
ً
ا حبيب متغري، و�سواد ثيابها ي�سع غمو�سً

أراه  ا ومرة  واأحفظه،  أعرفه  ا وجًها  أراه  ا مرة  ووجهها  واللحظة، 

أو  آلهة اليونان، ا آلهة من ا وجه ملكة من ملكات التاريخ، وجه ا

أراه  ا ا 
ً
متام جديدًا  وجها  واأحياًنا  �ساطري،  االأ جنيات  من  جنية 

ول مرة يف حياتي« )�س 34( الأ

ق�سة  كاأي  لي�ست  و�سانتي  يحيى  بني  احلب  فق�سة  ذلك  ومع 

اأخرى،  أية قوة  ا اأكرب من  إليها  ا حب عادية، والقوة التي جتذبه 

إىل الغيب والظواهر اخلارقة، قوة  إىل ال�سحر وا أقرب ا إنها �سيء ا ا

إىل اجلنون : إىل املر�س وا ًا ا
�ستاأخذه حتم

أن ما يدور بيني وبينها �سيء عادي، كنت  آخر من يعترب ا »كنت ا

ن�سان من  أن ما يحدث يل مل يحدث الإ ا يف قرارة نف�سي موؤمنًا 

إن�سانة مثلها،  أول واحد �سعر بعواطف كهذه جتاه ا قبل، وكاأنني ا

أة  أو امرا أن تكون جمرد فتاة ا و�سانتي يف يقيني كانت ال يكن ا

�ساذة، كائن  تكاد تقرتب يف نظري من ظاهرة  عادية، كانت 

قبالً  اأح�سها  مل  باأحا�سي�س  ناحيته  اأح�س  كائن  للعادة،  خارق 

آخر. .« )�س 170( إن�سان ا أي ا أو جتاه ا أنثى ا أية ا جتاه ا

�رشخات  فيها  آذاين  وا ووجوه،  خيايل،،  يف  ت�سبح  وجوه   .  .«  

أ  أبعد مكان يف �رشق خيايل بدا وطنني وهم�سات. . وهناك. . من ا

وجه ما يظهر، ويت�سح، ويتكامل، ويقرتب،كان وجه �سانتي، 

آالف الوجوه، واأخذ  ا، بدا جمرد وجه بني ا
ً
ا ورائع

ً
ا ومبت�سم

ًّ
حي

نوره يزداد حتى بداأت الوجوه التي حوله تظلم، وظالمها يبهت 

فيها  لي�س  ليلية �سافية  �سماء  نف�سي  اأ�سبحت  أن  ا إىل  ا ويبهت، 

م�سيء غري وجه �سانتي. .« )�س 186(. 

أة ال�سغرية وحتدث   هذه املرا
اَّ
 ». . باأية قوى �سحرية توؤثر علي

الكمية  تلك  كل  دمي  يف  تفرز  غيبية  قوى  باأية  كله،  هذا  يفاَّ 

درينالني الذي يجعل قلبي يدق هكذا وينبت العرق من  من االأ

أنفا�سي؟ وملاذا هي وحدها دوناً عن العامل  جبهتي وتتهدج له ا

كله.« )�س223(. 

أنها لي�ست ق�سة حب اأخرى تلك التي  ول مرة ا أدركت الأ  ». . فقد ا

أواجهها، ولكنها جتربة حياتي. حقيقة، كنت اأح�س اأن �سفارة  ا

أول �رشاع ين�سب بني  ا أ  بدا أنزل احللبة الأ ا البدء قد انطلقت واأين 

أريد« )�س 252(.  الواقع وبني ما ا

العوائق بينه  الوقت نف�سه، كمية  أن يحيى كان يدرك يف  ا غري 

عبورها  يبدو  وخارجية  داخلية  عوائق  وهي  حبه،  وبني 

أول  أن يحيى يكت�سف بعد ا أي�رشها ا أول هذه العوائق وا م�ستحيالً. ا

أنها متزوجة من رجل حتبه، والعائق الثاين،  ا لقاء مع �سانتي 

امل�سرتك  والعمل  الزمالة  أي�ًسا، هو عائق  ا وهو عائق خارجي 

مع رفاق الثورة الذي ينع منو هذه العالقة يف ظروف طبيعية. 

أ�سدها ا�ستحالة، فهي العوائق الداخلية.  أما اأخطر العوائق وا ا

 ،
)18(

وديبي أ�سبه ما يكون بالعائق االأ بني يحيى و�سانتي عائق ا

إىل جهد كبري لكي نك�سف عن طبيعة هذا  ونحن ل�سنا يف حاجة ا

إىل  العائق ودوره، ففي موا�سع كثرية من حديث يحيى الطويل ا

إلينا نحن القراء، يتحدث �رشاحة عن الطبيعة امللتب�سة  نف�سه وا

أثرت على عالقته بكل من تعامل معهن  ا لعالقته باأمه وكيف 

أن الراوي/ البطل يف حديثه املمتد �سي�سخر  ، غري ا
)19(

من الن�ساء

- يف الوقت نف�سه – من تلك التف�سريات القائمة على ما ي�سميه 

يبدو  نه  الأ تعقيدًا؛  مر  االأ يزيد  ما  امل�سحك«، وهو  النف�س  »علم 

على درجة من الوعي بطبيعة م�سكلته، ت�سمح له مبراوغة نف�سه، 

ومراوغتنا نحن القراء. 

مر وكاأن هناك قوة ميتافيزيقية قاهرة متنع يحيى من  يبدو االأ

القوة التي تدفعه  إىل �سانتي، برغم كل تلك  ا الو�سول اجل�سدي 

إن �سانتي كانت بالن�سبة له  إليها. و�سيقول لنا يف غري مو�سع ا ا

إىل املحارم: أقرب ا ا

منيعة  حواجز  واحدة  بقفزة  اأتخطى  أن  ا ابدًا  �سهالً  يكن  »مل 

حواجز  واأخته،  ن�سان  االإ بني  تقوم  التي  تلك  تعادل  تكاد 

الزمن ومنو  أعتمد على  ا امل�سرتك، ولكني كنت  والعمل  الزمالة 

العالقة.«)�س30(

اأحقق حلمي  أنا  وا نف�سي  أت�سور  ا رحت  املقابلة  اأن حتني  إىل  وا

أت�سورين  ا كنت  أبدًا.  ا هذا  أ�ستطع  ا مل  اأين  �سيء  واأغرب  بنوالها. 

منها،  اأقرتب  معها،  اأ�سحك  إليها،  ا اأحتدث  مثالً  معها  ا 
ً
جال�س

ا معها يف فرا�س واحد فذلك 
ً
أت�سور نف�سي نائم أن ا أما ا أقبلها، ا ا

إىل  ا أفطن  ا أت  بدا خيايل  يف  هذا  تكرر  وحني  أ�ستطعه.  ا مل  أمر  ا

إليها. حتى  أكن قد فطنت بعد ا احلقيقة الغريبة املذهلة التي مل ا

أت�سور نف�سي يف و�سع ج�سدي معها.  أن ا أ�ستطيع ا يف اخليال ال ا

اأخرى  مرة  أروح  وا أعاندها  وا نف�سي  على  أثور  ا كنت  هذا؟  كيف 

بالفرا�س، وي�سي كل  أنتهي  ا لكي  بالكالم معها  أ  أبدا وا أت�سور  ا

الفرا�س، وحينئذ يجمح بي  إىل  ا �سيء على ما يرام حتى ن�سل 
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مع  ا 
ً
نائم نف�سي  أت�سور  ا وكاأنني  امل�سي  وياأبى  بالقوة  عقلي 

عمتي«)�س  أو  ا اأختي  أو  ا مثالً  اأمي  مع   ،
ّ
علي املحرمات  إحدى  ا

 .)152

أب�سع  أدرك هذا بال وعي. كانت ا أنا اأح�س، كنت ا أفكر وا أكن ا »ومل ا

أو حتى باإ�سارة  أم�سها، جمرد م�س، بكلمة ا أن ا جرية يف نظري ا

إذا كان جمرد  أتال�سى ا أ�سّف حتى ا أ�سّف وا أن ا حلظة اأمتنى فيها ا

وجودي ال يريحها. .« )�س 187(. 

أن ينتف�س عقلي ويثور، ويت�سور ما يحلو له من  »وكان ممكنًا ا

ا. �سانتي 
ً
أنفذ هذا ف�سيء م�ستحيل متام أن ا أما ا أو�ساع، ا أوهام وا ا

أ�سل  ا أن  ا أ�ستطيع  ا مني،  واحدة  خطوة  بعد  على  أمامي،  ا كانت 

أنالها عنوة،ثم  مقاومتها كلها با�سبعني اثنتني من اأ�سابعي وا

أ مل اأكن  أبدا أ�ستطيع، ا أكن ا أريد. . ولكني مل ا أنف�س يدي منها كما ا ا

أنها لو غ�سبت حتى من فعلتي ف�ست�سفح  أ�ستطيع. . كنت متاأكدًا ا ا

عني بعد هذا وتغفر يل. . 

به  يان  االإ فائدة  ما  ولكن  منه،  ومتاأكدًا  بهذا  موؤمنًا  كنت 

ألف  أقوى ا إىل مقعدي ا والقيود التي تغلني يف مكاين وتربطني ا

إياين  أعرفها؟ ما فائدة ا أوؤمن بها وا مرة من كل احلقائق التي ا

إال فك قيودي،  أمر �سهل ال يكلفني ا أن نوالها ا أدركت ا أنا كلما ا وا

كلما اأح�س�ست بالقيود تت�ساعف وت�سيق، وكلما وجدت �سانتي 

بها  اأح�س�ست  كلما  تر�سى،  ن  الأ وم�ستعدة  را�سية  مني  قريبة 

أو حتى  ا أنالها بب�رشي  ا ان  أبعد من  ا لت�سبح  تبعد وتبعد حتى 

بخيايل. .« )�س 207(. 

)6(

ي�سبه  مبا   
)20(

تنتهي �لتي  �مل�ستحيلة  �حلب  ق�سة  تلك 

�جلنون، فما ق�سة �لثورة؟

أن  �سبق يف حياة يحيى، ومع ا قدم واالأ أن ق�سة الثورة هي االأ مع ا

ق�سة احلب هي التي تقطعها، فاإن تقدمي الراوي/البطل/يحيى 

أ بق�سة احلب وت�سري  للحكاية ي�سري ب�سكل خمتلف؛ فالرواية تبدا

الهام�سية  هي  الثورة  ق�سة  تبدو  بحيث  عليها،   
ُّ
وتن�سب معها 

وهي التي تقطع ق�سة احلب ال�ساخنة املتوالية املتوترة. 

إىل  ا الرواية  مع  من�سي  حني  ا 
ً
متام احلقيقة  هذه  ندرك  ونحن 

الراوي وبجملة مفاجئة  ما بعد منت�سفها بكثري، حني يك�سف 

الف�سل احلادي ع�رش املخ�س�س الجتماع جماعة املجلة  )يف 

الثورية( عن التداخل العجيب بني الق�ستني. الف�سل كله يعر�س 

ل�سكوك الراوي يف نهج رفاقه الثوريني، وهي �سكوك تظل هي 

جمل  يف  إال  ا العلن  إىل  ا تخرج  وال  نف�سه،  وبني  بينه  خرى  االأ

أفراد املجموعة كانت  ا اأن معظم  الراوي يوهمنا  نادرة، ويكاد 

إطار من هذه ال�سكوك  تنطوي نفو�سهم على �سكوك كهذه. ويف ا

ترد اجلملة املفاجئة:

أنا و�سوقي وكل من كانت حتدثه نف�سه  أنني ا  وعلى الرغم من ا

النهائي على تلك  الزمالء كنا نوؤجل حكمنا  باأ�سياء كهذه من 

يف  انعكا�سها  لها  كان  اخلواطر  هذه  اأن  إال  ا املخيفة  اخلواطر 

إرادية  أنا نغري تغيريات ال ا أ حما�سنا للعمل يفرت وبدا عملنا فبدا

م�سكالت  بع�س  فيها  ونبحث  واجتاهاتها  املجلة  �سيا�سة  يف 

أنا  وبدا �سعبنا.  التي يفهمها  بالطريقة املحلية وباللغة  بالدنا 

ال�سعارات  من  وروحنا  طبيعتنا  إىل  ا أقرب  ا �سعارات  نردد 

»العاملية« التقليدية املحفوظة. . 

 ويف تلك الظروف عرفت �سانتي. 

كل  أقرر  ا أكاد  ا كنت  مرحلة  إىل  ا بي  و�سل  قد  والياأ�س  عرفتها   

أ  أبدا أن ا أقطع �سلتي باملجلة وباملجموعة كلها وا أن ا يوم فيها ا

وموؤمنًا  وب�سحته  به  ا 
ً
مقتنع اأكون  آخر  ا طريق  عن  البحث  يف 

بفائدته. 

أوؤجل القرار، ال بحكم العادة والك�سل فقط، ولكن   وكل يوم كنت ا

إياين املطلق بخطاأ هذا الطريق – اأخاف اأحياًنا  ين – رغم ا الأ

أكون املخطئ. . وب�رشاحة لي�س هذا كل �سيء...« أن ا ا

ا من فرحتي كان 
ً
ا كبري

ً
 وحني عرفت �سانتي فرحت، ولعل جزء

بد، وجعلتني  االأ إىل  ا القرار  أوؤجل ذلك  ا أنها جعلتني  ا إىل  ا ًا 
راجع

أعود اأمتنى  ا عني، جعلتني ا
ً
أكرهه رغم اأعود ملحبة طريق كنت ا

نراه  أن ننجح فعالً يف تغيري كل ما كنا  وا املعجزة  اأن حتدث 

غري قابل للتغيري. . 

وكنت  أنفعل،  وا واأجادل  أناق�س  ا االجتماعات  يف  بداأت  وهكذا   

مطرق  �ساكتًا  �ساكنًا  ح�سورها  إىل  ا الياأ�س  دفعني  قد  قبالً 

 ». بالثورة.  أنفجر  ا أكاد  ا أنا  وا االجتماع  إىل  ا آتي  ا كنت   . أ�س.  الرا

�س 162- 163. 

ا كما 
ً
وهكذا تقفز ق�سة �سانتي فجاأة يف قلب ق�سة الثورة، متام

بداأت �سفحات الرواية بق�سة احلب التي ت�سكلت ومنت بعد ذلك 

يف قلب ق�سة الثورة. 

هناك  واخلارج،  الداخل  بني  انف�سام  هناك  ا 
ً
مع الق�ستني  يف 

مكبوتة  وثورة  ثورة  احلب، وهناك  على  واحتجاج عاجز  حب 

ا 
ً
الثورة متواري االنف�سام يف ق�سة  ولقد ظل هذا  الثورة.  على 

الغامرة وتناق�ساتها  ا املجال لق�سة احلب 
ً
إىل حد ما، مف�سح ا

الثورتان  تفجرت  أن  ا إىل  ا الرواية،  �سفحات  معظم  حتتل  لكي 

ا يف هذا الف�سل احلادي ع�رش. 
ً
العاجزتان امل�ستحيلتان مع

يف اجتماع رفاق املجلة، ويف قلب املناق�سات املحتدمة فيما 

ومع  احلب  ومع  الثورة  مع  حكايته  كل  يحيى  ي�ستعيد  بينهم، 

نف�سه املنق�سمة. هوؤالء هم الرفاق: 

- الراوي الذي انتهي للتو من جولة من جوالت معركة احلب 

ا 
ً
إىل االجتماع متاأخر بينه وبني �سانتي وبينه وبني نف�سه، جاء ا

أ�س ال يزال يف غيبوبته.  مرتبًكا منك�س الرا

- اأحمد �سوقي، رئي�س التحرير ورئي�س االجتماع، ي�ستغرق 

مريكية  االأ �سجائره  وعلبة  واملواد،  جندة  االأ يف  كالعادة 

أناقة  ا يف  خرى  االأ بعد  ال�سيجارة  منها  ي�سحب  بجواره 

وكربياء. 

الراوي  مثل  طبيب  والعينني،  املالمح  و�سيم  �سامل،  فتحي   -

وكاتب ق�سة متميز، قليل الكالم كثري االبت�سام. 

)www.nizwa.com( :املادة كاملة مبوقع املجلة
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�ضكالية:  1/ الإ

ن�سان على التحول واحلركة، فحاجته اإىل املعرفة واحلرية كانتا دائما  ُجِبَل االإ

�سافة اإىل حاجته اإىل البقاء واال�ستمرار  مكنة باالإ احلافز اخلفي وراء تغيري االأ

الب�رشيان،  والتنوع  االختالط  ذلك  يوؤكد  ومما  الب�رشي،  النوع  على  واحلفاظ 

ن�سان اإىل الهجرة طالت مدتها اأو ق�رشت، اأو كانت بغر�س اال�ستقرار  وحاجة االإ

الدائم اأو اجلزئي، عن�رش اأ�سا�س يف تطور وعيه بذاته ومبحيطه.

وتالقح  واالختالط  باحلركة  مرتبطان  الوعي  يف  والتحول  الب�رشي  فالتطور 

ن�ساُن باملاء، اإذا ما حو�رش يف مكان لفرتة طويلة  ُه االإ التجارب الب�رشية، وقد ُي�َسباَّ

زمنة �رشورة ق�سوى.  مكنة واالأ اأ�سن وتعكر، لذلك تظل حاجته اإىل التنقل بني االأ

الكت�بة الوثيقة والكت�بة املالذ

دب املهاجر  يف الأ

حممــد معت�ضــــم

 كاتب وناقد من املغرب 

فعل  ويار�سون  مار�سوا  الذين   
ُ
الُكتّاب هم  اأ�سحابه  »الديا�سبورا«  أدب  ا   w

وبح�س  ا�ستقرار،  الال  و�سعية  يف  م،  االأ ولغاتهم  أوطانهم،  ا خارج  الكتابة 

نهم يكتبون عن وطن  إح�سا�س باال�سطهاد واخلوف واالقتالع، الأ فجائعي، وا

افرتا�سية،  اأوطان  عن  يكتبون  »الورق«،  بدوره  �سي�ستوطن  »الذاكرة«  يف 

وبح�س عنيف بالرف�س وعدم القدرة على التالوؤم واالندماج يف املجتمعات 

امل�ساعر  بهذه  الكتابة  أن  ا يف  وال�سك  العودة.  إىل  ا مم�س  وحنني  امل�سيفة، 

أهدافها.  �ستوؤثر يف م�سامني املكتوب، ويف �سيغ الكتابة، ويف لغتها، وا



إ�سكالية معرفية  ا جابة عن  االإ الدرا�سة  حتاول هذه 

الهجرة  دامت  »ما  كالتايل:  وهي  آن،  ا يف  أدبية  ا

اخلارجية،  أو  ا الداخلية  �سواء  إن�سانية،  ا �رشورة 

فما  اجلماعية،  أو  ا الفردية  اجلربية،  أو  ا الطوعية 

للن�س  اأ�سافت  الكاتب؟ ماذا  املهاجر  آثارها على  ا

ال�رشدي على م�ستوى املو�سوعات وال�سيغ؟ وما هي 

املفاهيم اجلوهرية التي ترتبط باأدب املهاجرين؟ 

من  النمط  هذا  متيز  نوعية  خ�سائ�س  هناك  وهل 

الكتابة ال�رشدية املغربية خ�سو�سا؟ ثم ماذا بقي 

من اأدب املهجر يف بداية القرن املن�رشم؟«.

الهجرة،  آثار  ا قراءة  �ستحاول  الدرا�سة  هذه  اأن  كما 

املغربية،  ال�رشدية  الن�سو�س  ونوعها يف عدد من 

تطرق  ما  الن�سو�س  تلك  ومن  خا�سة.  الرواية 

للهجرة داخل الوطن الواحد، وهو ما يعرف بالهجرة 

أو  الداخلية )النزوح(، حيث يتم االنتقال من القرية ا

إدارية  ا أو  ا اقت�سادية  مدينة  إىل  ا املد�رش  أو  ا املدينة 

غرا�س متنوعة ومتعددة، ومنها ما تطرق  كربى الأ

للهجرة خارج املغرب بغايات خمتلفة كا�ستكمال 

االلتحاق  بغاية  أو  ا واملتخ�س�سة،  العليا  الدرا�سة 

طلبا  أو  ا ال�سنك،  من  هربا  أو  ا والعائلة،  �رشة  باالأ

أو الق�رشي... وهكذا دواليك. للمنفى االختياري ا

دب المهاجر: 1.1/ تعريف الأ

م�سمى  حتت  عامليا  الكتابة  من  النمط  هذا  يعرف 

اأدب  به  ويق�سد   :)diaspora(  
)1(

»الديا�سبورا« أدب  ا

م«،  االأ أوطانها  ا خارج  تعي�س  التي  »املجموعات 

ويار�سون  مار�سوا  الذين   
ُ
الُكتّاب هم  واأ�سحابه 

يف  م،  االأ ولغاتهم  أوطانهم،  ا خارج  الكتابة  فعل 

إح�سا�س  وا فجائعي،  وبح�س  ا�ستقرار،  الال  و�سعية 

يكتبون  نهم  الأ واالقتالع،  واخلوف  باال�سطهاد 

عن وطن يف »الذاكرة« �سي�ستوطن بدوره »الورق«، 

يكتبون عن اأوطان افرتا�سية، وبح�س عنيف بالرف�س 

وعدم القدرة على التالوؤم واالندماج يف املجتمعات 

أن  إىل العودة. وال�سك يف ا امل�سيفة، وحنني مم�س ا

الكتابة بهذه امل�ساعر �ستوؤثر يف م�سامني املكتوب، 

أهدافها. ويف �سيغ الكتابة، ويف لغتها، وا

دب املهاجر لي�س دائما حنينا موؤملا، و�سعورا  إن االأ ا

على  حت�سب  التي  الكتابات  من  فكثري  باالقتالع، 

التي  اللغة  إ�سافات ترثي  ا دب املهاجر« تكون  »االأ

امل�سيفة،  الثقافة  متخيل  وتغذي  فيها،  كتبت 

الفرن�سية،  باللغة  مكتوبا  مغربيا  أدبا  ا لي�ست  وهي 

اأدب فرن�سي كتب بروح مغربية. ونحن لن  بل هي 

نتحدث يف هذه التوطئة عن »الديا�سبورا« فح�سب، 

الهجرات  عن  كتبوا  الذين  املغاربة  دباء  االأ ن  الأ

التي عا�سوها مل يحيوا ال�ستات، كما عا�سه الكتاب 

وطان التي  اليهود، بل كانت دوافعهم حمددة، واالأ

م  أو حامية )م�ستعمرة( للوطن االأ ق�سدوها �سديقة ا

)املغرب(: فرن�سا وا�سبانيا. 

وف�سائه  مو�سوعاته  حيث  من  دب  االأ هذا  ينق�سم   

أق�سام كربى،كما تبدت لنا، كالتايل: إىل ا ا

] اأدب مهاجر مندمج.

] اأدب مهاجر مغرتب.

] اأدب مهاجر مغامر.

إىل اختالف جوهري يف  �سارة ا إليه هنا االإ أق�سد ا ما ا

إىل طبيعة  دباء، ويعود ذلك ا مفهوم الهجرة عند االأ

إىل  ا أي�سا  ا ويرجع  أهدافها،  وا وظروفها  الهجرة 

إليه، ويعود  طبيعة مرحلة الهجرة، والبلد املتوجه ا

ديب التي تلعب دورا هاما  إىل �سخ�سية الكاتب/ االأ ا

املندمج  فالكاتب  »الهجرة«،  معنى  ت�سكيل  يف 

طواعية  عن  إليه  ا والقادم  امل�سيف،  املجتمع  يف 

الطود(  الدين  لبهاء  »البعيدون«  )رواية  واختيار 

الكاتب  مفهوم  عن  خمتلفا  للهجرة  مفهومه  يكون 

اال�سطهاد  من  خوفا  بلده  عن  ق�رشا  يرحل  الذي 

أو االجتماعي )رواية  اجل�سدي والنف�سي، وال�سيا�سي ا

ترحل«  أن  »ا ورواية  بينبني،  للماحي  »حراكة« 

للطاهر بنجلون(. لذلك فاأدب الهجرة اليوم خمتلف 

عن »اأدب املهجر« يف بداية القرن املن�رشم ب�سمال 

مريكية. وجنوب القارة االأ

دب المهاجر:  2.1/ بين اأدب الرحلة والأ

على  يقوم  خطاب   
)2(

)récit de voyage( الرحلة  أدب  ا إن  ا

رواية امل�ساهدات ومقارنة العادات والتقاليد فيما 

والبلدان املقام بها لفرتة قد تطول  م  االأ البلد  بني 

أو تق�رش. ولكي يكون خمتلفا عن مذكرات الرحلة  ا

»ال�رشد  خا�سيتي  على  ي�ستمل  أن  ا البد  الرحالة  أو  ا

دب املهاجر  أدب الرحلة مع االأ والو�سف«. ويتقاطع ا

آخر،  ا إىل  ا مكان  من  االنتقال  يف  »الديا�سبورا«،  أو  ا

عام.  مظهر  وهو  والو�سف،  ال�رشد  خا�سيتي  ويف 
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أدبي  ا نوع  كل  ت�سكل  التي  اجلوهرية  املظاهر  أما  ا

على حدة فهي:

] اختالف الدوافع والنتائج.

] اختالف العالقة بني الرحالة واملهاجر.

دب  واالأ الرحلة  أدب  ا بني  املو�سوعات  اختالف   [

املهاجر.

] اختالف ال�سيغ ال�رشدية.

إىل ذلك االختالف يف الزمن، فاأدب الرحلة  ي�ساف ا

بالتح�سيل  العربية  البالد  يف  ارتبط  وقد  قدمي 

أدب الهجرة فحديث  أما ا الديني والعلمي ثم احلج، ا

مو�سوعي  بع�سها  خمتلفة،  دوافع  إليه  ا ودعت 

ال�سيا�سي،  الت�سييق  من  كالهروب  ذاتي،  خر  واالآ

الطاهر  ذلك  إىل  ا ي�سري  كما  أو  ا واالجتماعي، 

املهاجر  بني  ال�سلة  فقدان  إىل  ا يعود  ؛ 
)3(

بنجلون

بني  املت�سعة  الهوة  على  يدل  مما  م،  االأ ووطنه 

وانح�سار  الثقايف،  الدور  غياب  ب�سبب  الطرفني 

إ�ساعة الال اطمئنان. مفهوم الوحدة وا

أن الهجرة لي�ست واحدة، ودوافعها خمتلفة  واحلقيقة ا

ومتنوعة بتنوع الظروف التاريخية التي �ساحبتها، 

ول  االأ اجليل  هجرة  مثال،  ومنها  إليها،  ا اأ�رشت  وقد 

لال�ستقالل، الذي وجد نف�سه مرتبطا لغويا وثقافيا 

خارج  مغرتبا  ف�سار  الفرن�سية.  احلماية  بثقافة 

الرائد  اجليل  هذا  اأدب  نعتت  وقد  وطنه.  وداخل 

نه مل يكن ي�سعر بالغربة  بـ»اأدب مهاجر مندمج«، الأ

م،  االأ وطنه  تربة  من  واالقتالع  باالجتثاث  وال 

نه وليد مرحلة تاريخية ومل يكن اغرتابه اللغوي  الأ

ويقول  ذاتيا.  اختيارا  املكان  يف  أو  ا والثقايف 

الطاهر بنجلون عن هذا اجليل باأنه كان يقبل على 

. وهذا يعني 
)4(

الهجرة لكنه يحمل يف داخله املغرب

أن اجليل الرائد مل يكن منف�سال عن ثقافته العربية  ا

الذي  اجليل  ذلك  إىل  ا ي�ساف  الوطني.  وتاريخه 

طلب  اأجل  من  إ�سبانيا  وا كفرن�سا  بلدان  إىل  ا هاجر 

التفاعل واالختالط جزءا  نف�سه بفعل  العلم، ووجد 

الدين  بهاد  عنه  يعرب  ما  وهو  امل�سيف،  البلد  من 

ذلك  �سور  حني   
)5(

»البعيدون« روايته  يف  الطود 

من خالل عالقته ب�سديقته »بيالر« يقول:« غالبا 

بي  فتلحق  املقهى،  بذات  فطوري  أتناول  ا كنت  ما 

الركن املعتاد.  انتظاري يف  اأجدها يف  أو  ا »بيالر« 

عندما كان الندل يرونني يتاأكد لهم قدوم »بيالر«، 

أو ي�ساهدون »بيالر« تلج املقهى وحيدة، فيرتقبون  ا

أرفع اأ�سبعي  قدومي. هكذا �رشنا ماألوفني للجميع. ا

حدهم  أ�سري الأ بعد الزوال فتاأتيني قهوتي املف�سلة وا

ليال فاإذا بكاأ�س نبيذي املختار على مائدتي، دون 

على  تعودوا  فكلهم  أريده،  ا أو  ا أطلبه  ا ما  أ�سمي  ا أن  ا

أر�س  عاداتي، ول�سبب –رمبا ذكي- مل تطاأ قدماي ا

إال رفقة »بيالر«.« �س )52.51(  مقهى »مانيال« ا

وائل على هذه احلال  لكن مل يكن كل كتاب الهجرة االأ

وطان امل�سيفة، بل  االأ الوفاق واالطمئنان مع  من 

اللغة  داخل  وجودي  بقلق  ي�سعر  كان  من  هناك 

اأحد  التي يكتب بها. فمحمد خري الدين ي�رشح يف 

حواراته باأنه حاول الكتابة باللغة العربية لكنه مل 

ي�ستطع نظرا لتمكن اللغة الفرن�سية منه، وهي اللغة 

التي تعلمها ودر�س بها، ومل يتمكن بالتايل كتابة 

الوهاب،  عبد  حممد  املطرب  يغنيها  كالتي  أ�سعار  ا

اللحظة  أعني  ا حياتي،  يف  حلظة  اأول  إن  ا يقول:« 

يوم  كانت  كاتبا،  اأ�سبح  أن  ا فيها  علي  قدر  التي 

حممدا  الثانوي،  امل�ستوى  يف  بعد،  أنا،  وا اكت�سفت، 

من  به  يتغني  كان  ما  خالل  من  الوهاب،  عبد 

ق�سائد. ثم قراأت تلك الق�سائد بالعربية... يف �سكل 

أفعل متاما  أن ا إن علي ا ن�سو�س... وقلت يف نف�سي ا

أي�سا، بق�سائد  أنا ا كما يفعل عبد الوهاب... فاأتغنى، ا

مكتوبة. غري اأين وجدت غناءها �ساقا ع�سريا. وكنت 

أو مل اأكن  اأجهل بالكثري مما يت�سل باللغة العربية. ا

أ�ستطيع ا�ستعمالها، كا�ستعمايل  على وجه التحديد، ا

اللغة  يف  انغما�سا  انغم�ست  ولذلك  الفرن�سية. 

. ويو�سح هذا التناق�س الوجودي يف 
)6(

الفرن�سية...«

ازدواجية الل�سان الكاتب بن�سامل حمي�س يف كتابه 

فيقول  الفرن�سي«،  أدبنا  ا وماأ�ساة  »الفرنكفونية 

يتوفق  حيث   
)7(

التيو�س يف  ال�رشيبي:«  إدري�س  ا عن 

املدن  �سواحي  يف  املهاجرين  تعا�سة  و�سف  يف 

الفرن�سية، وذلك من خالل حياة ال�سخ�سية الرئي�سية 

أعماله  أقوى ا »والديك«. وهذه الرواية تعد بحق من ا

وياأ�سه  والكياين  النف�سي  الكاتب  متزق  عن  تعبريا 

 .
)8(

أوروبا...« من احلياة يف ا

الطود  الدين  بهاد  يورد  آخر  ا �رشدي  �سياق  ويف 

لغة احلديث  أو  ا الكتابة  لغة  الثانية،  اللغة  أيه يف  را

»...ويتدخل  فيقول:  امل�سيف،  البلد  الغربة،  بلد  يف 

أرماندو«. »ا
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اأخالك  بالكاد  إين  ا إدري�س،  ا يا  احلقيقة  أتعرف  ا

عربيا.

ق�ستايل،  إ�سباين  ا أنت  ا ما  بقدر  عربي  لكنني   -

واعتزازي بانتمائي يعادل تع�سبك النتمائك، وهذا 

بله يف�سح عن جذورنا امل�سرتكة. أيها االأ ا

اأ�سدقه،  أنا نف�سي ال  ا أنني لغطت بكالم  ا إىل  ا وانتبه 

الق�ستايل  أرماندو«  »ا مع  فيها  أ�سرتك  ا جذور  فاأية 

فقد  لغته  وحتى  جتمعنا،  ت�سكع  حالة  من  اأكرث 

أو ا�سطررت لتعلمها ا�سطرارا. فر�ست علي فر�سا، ا

أقول له ذلك، بل كدت اأ�سيف باأن اللغة التي  كدت ا

وثقافة  تاريخ  غري  من  أ�سخا�س  ا بها  يتخاطب 

أكبت  جتمعهم هي لغة داعرة، لكن لباقتي جعلتني ا

.
)9(

ألوذ بال�سمت.« غيظي وا

أو  أداة ا أو ا أن اللغة لي�ست جمرد و�سيلة ا أ ا يبني املجتزا

قناة للتوا�سل، ولي�ست جمردة، اأي اعتباطية بدون 

وتعطي  حمتواها  متالأ  وتاريخية  ثقافية  مرجعية 

احلقيقية  معانيها  )املعجم(  م�ستقلة  الكلمات 

فحواها  والن�سو�س  اجلمل  وتعطي  واملتعددة، 

إلخ. بح�سب تغيري ال�سياقات واملواقف...ا

ن  الرحلة، الأ أدب  ا دب يختلف عن  االأ النمط من  هذا 

اللغوي  االغرتاب  من  يعانوا  مل  العرب  الََة 
اَّ
الرح

العادات  يف  كبري  تغيري  يف  حتى  وال  والثقايف، 

ن الرحالة كان يطوف يف البالد العربية  والتقاليد، الأ

�سالمية، بل كانت رحلته بدافع التح�سيل الديني  االإ

)بيت  املقد�سة  واملواقع  الديار  وزيارة  والعلمي، 

أن  املقد�س، والكعبة امل�رشفة ق�سد منا�سك احلج(، وا

�سالمية،  الرحالت التي كانت خارج البالد العربية االإ

ولها اأهداف خمتلفة عن الرحالة ال�سابقني مل تظهر 

العربية« يف �سورة بعثات  »النه�سة  إال مع ع�رش  ا

العربية  البالد  تخلف  أ�سباب  ا على  للوقوف  علمية، 

فار�س  اأحمد  رحلة  قبيل  الغربية من  البالد  وتقدم 

 ،
)10(

ال�سدياق »ال�ساق على ال�ساق فيما هو الفارياق«

وقف  حيث   ،،،
)11(

التون�سي بك  الدين  خري  رحلة  أو  ا

الرحالة على املتغريات العلمية واالختالف اللغوي 

االجتماعية  احلياة  واأمناط  والفكري،  والثقايف 

والعالقة بني ال�سائد وامل�سود، وهكذا.

التي  العربية  الدول  من  واحدا  املغرب  كان  وقد 

وروبية  االأ البالد  إىل  ا العلمية  بعثاتها  أر�سلت  ا

عندنا  التخلف  أ�سباب  ا على  الوقوف  ذاته:  بالدافع 

هوؤالء  أنتجه  ا الذي  اخلطاب  لكن  عندهم،  والتقدم 

متخيال  وو�سفيا  �رشديا  خطابا  يكن  مل  الرحالة 

أو ق�سة ق�سرية، ومل يكن  وحمكيا، اأي مل يكن رواية ا

إبداعا باملعنى احلقيقي للكلمة، كان جمرد تقارير  ا

تنقل م�ساهدات الرحالة باندها�س وانبهار مبظاهر 

أة  املرا مبكانة  كبري  وباإعجاب  الغربية،  احل�سارة 

يف تلك البالد، وباأ�سكال املمار�سة ال�سيا�سية التي 

تعرتف باحلقوق ال�سخ�سية، التي متنح الفرد القدرة 

على االبتكار وامل�ساركة يف بناء وطنه والتعلق به 

أو ا�سطهاد...  دون قمع ا

فكرة االندها�س واالنبهار �ستاأتي مع اجليل الثاين 

مالذا  يطلب  م�سطرا،  الوطن  خارج  �سيهاجر  الذي 

واالجتماعي،  اجل�سدي  القهر  من  فيه  يحتمي 

ويحدد  النف�سي.  اال�سطهاد  ومن  وال�سيا�سي، 

 ذلك يف الفرتة ما بعد 1971م 
)12(

الطاهر بنجلون

على  �سعواء  حملة  املغرب  عرف  حيث  1972م  و 

لل�سائد.  ومغايرة  خمتلفة  أفكارا  ا يتبنى  من  كل 

يدعو  طليعيا،  أدبا  ا أن�ساأوا  ا املهاجرين  هوؤالء  لكن 

وخارج  داخل  للمواطن  الكرمي  والعي�س  التقدم  إىل  ا

الوطن، مهتدين مبا وجدوا عليه الفرد داخل املهجر 

أن هوؤالء بدورهم هاجروا وهم  املالذ. وهذا يعني ا

، ويحلمون بتغيري 
)13(

م يوؤمنون مب�ستقبل الوطن االأ

اخلارج.  من  وال�سيا�سية  االجتماعية  عي�سه  اأمناط 

التي  الدول  م�ساف  إىل  ا به  باالرتقاء  ويحلمون 

إليه  ا ي�سبون  كانوا  ما  بها  ووجدوا  ا�ست�سافتهم 

من العي�س الكرمي والعمل واحلق يف احلرية: حرية 

املهاجرون  وجد  وقد  والراأي.  والت�رشف  التعبري 

قامة  االإ إىل  ا دفعهم  مما  مالذا  الغربية  البالد  يف 

دب الذي  أن االأ أو الطويلة، وهو ما يدل على ا الدائمة ا

وفكرا  مقاوما،  أدبا  ا أي�سا  ا أنتجوا  ا وقد  أنتجوه-  ا

طليعيا- »اأدب مهاجر مندمج«.

3.1/ بين كتابة اليوميات وكتابة المذكرات 

دب المهاجر: والأ

 
)14(

املنفى« يف  وتاأمالت  »يوميات  كتابه  يف 

اليوميات،  خانة  يف  ن�سه  يو�سف  فاروق  ي�سنف 

وي�رشح بذلك يف مقدمة الكتاب، فيقول: »)ال �سيء، 

ول من  ال اأحد(، �سارت هذه اجلملة عنوانا للجزء االأ

كتاب يومياتي، وهو الكتاب الذي فاز بجائزة ابن 

��نزوى العدد 62 / ابريل 2010 

اجليل الرائد 

ول( مل  )الأ

يكن منف�ضال 

عن ثقافته 

العربية 

وتاريخه 

الوطني. ي�ضاف 

إىل ذلك اجليل  ا

إىل  الذي هاجر ا

بلدان كفرن�ضا 

إ�ضبانيا من  وا

اأجل طلب 

العلم، ووجد 

نف�ضه بفعل 

التفاعل 

والختالط 

جزءا من البلد 

امل�ضيف

درا�ســات. . درا�ســات. . درا�ســات 

 s  s s



التي ينحها  اليوميات لعان 2006  دب  بطوطة الأ

فاق يف  دب اجلغرايف- ارتياد االآ املركز العربي لالأ

إال بتحري�س  ا اأكمل كتابته  ين مل  أبو ظبي(. ذلك الأ )ا

ال  أنني  ا من  وبالرغم  بها.  احلا�سم  لقائي  قوي من 

أزال موؤمنا اأن عمال ككتابة اليوميات هو نوع من  ا

إذا افرت�سنا اأن حياة كائن ما،  إال ا ال�سنيع العبثي، ا

قد  �سبل  للعي�س،  فريدة  �سبل  الختبار  فر�سة  هي 

لكل  يت�سابهون.  فال  دائما.  كذلك  وهي  تتكرر،  ال 

اأن من  أن تروى. غري  ا إن�سان حكايته التي ت�ستحق  ا

أن يكون موجودا يف كل  يقرر كتابة يومياته يود ا

أنا  ا أنا هنا،  »ا أن يقول بي�رش:  ا إمكانه  ا ما يكتب. يف 

إ�سارة، يف كل فعل«.  ا موجود يف كل كلمة، يف كل 

ولكن هل يكفي ذلك الوجود لقول كل �سيء؟...«.

أدب الرحلة  اأوىل املالحظات تتمثل يف اجلمع بني ا

املهتم  اجلغرايف  دب  االأ م�سطلح  حتت  واليوميات، 

من  اأكرث  يقرتب  وهذا  وانتقاال.  إقامة  ا باملكان، 

�سبه   - أدبي  ا نوع  فاإنها  اليوميات  بينما  الرحلة، 

يوما  املتكلم،  ب�سمري  التدوين  على  يقوم  أدبي-  ا

اأهمية  ذات  املدون  يراها  التي  حداث  االأ لكل  بيوم 

وال�سيا�سية  أوال،  ا التاريخية  القيمة  حيث  من 

واالجتماعية ثم الفنية.

مع  يلتقي  املهاجر  دب  االأ أن  ا املالحظات  وثاين 

فكاتب  املتكلم،  ب�سمري  الكتابة  يف  اليوميات 

يف  يرغب  املهاجر  دب  االأ كاتب  ي�سبه  اليوميات 

أكان ما كتبه  أن يكون يف كل كلمة يخطها، �سواء ا ا

الوثيقة.  الكتابة  إىل  ا أو  ا املالذ  الكتابة  إىل  ا ينتمي 

مهاجر  »يوميات  من  املقطع  هذا  يربزه  ما  وهو 

�رشي« للكاتب املغربي ر�سيد نيني، يقول فيه: »... 

الكتابة. عندما  إىل  ا مطار هي �سبب عودتي  االأ لكن 

أقرب  إىل ا كان اجلو ي�سوء كنا نغادر احلقل ونهرب ا

بار. وهناك ي�رشع الرجال يف ال�رشب ولعب الورق 

أكتب  آخذ ورقة كلينك�س وا أنا كنت ا مطار. ا بانتظار االأ

أنني  إىل ا مطار انتبهت ا ما يخطر ببايل. مع مرور االأ

أن  ا يكن  ما  يختار  اأحد  ال  يومياتي.  أكتب  ا كنت 

أي اأحد اأن يحكي  يحدث له يف يومه. لكن مب�ستطاع ا

كرث  عن يومه. اليوميات بهذا ال�سكل هي الطريقة االأ

عادة و�سف جرية �سنيعة ا�سمها احلياة.  ت�سلية الإ

التفا�سيل  ت�سبح  بحيث  انتقائي.  ب�سكل  إعادتها  ا

  .
)15(

التافهة اأحداثا جديرة بالتاأمل.«

ن الكاتب  نَى الكتابة الوثيقة الأ
ْ
ع

َ
 م

ُ
 اليوميات

ُ
ُتنا�ِسب

الظواهر  وكل  وكبرية،  �سغرية  كل  بدقة  ي�سجل 

االجتماعية والثقافية وال�سلوكية التي يراها تختلف 

م. ويكتب �ساحب اليوميات  عن احلياة يف الوطن االأ

بروح اليقني، لكن الروائي والقا�س املهاجر يكتب 

بروح املنده�س، وبروح الغريب املختلف مهما طال 

به املقام يف البالد امل�سيفة.

�ساحب  وهو  أفيالل،  ا علي  املغربي  الكاتب  ي�سدر 

يف  الق�س�سية،  واملجاميع  الروايات  من  العديد 

عن  جنرد  فعندما  التوثيقية.  الروؤية  عن  أعماله  ا

على  نح�سل  للحكاية،  �سا�س  االأ املقومات  أعماله  ا

م، وبلد املهجر،  االأ الوطن  العاملني:  معلومات تهم 

وال�سلوك  العادات  يف  االختالف  �سا�س  باالأ وتهم 

جند  لذلك  الطارئة.  اجلديدة  والظواهر  ال�سخ�سي، 

فعل التوثيق والتدوين والت�سجيل، ونقل املعلومات، 

لبنات  اأهم  من   ... والو�سف  واملقارنة،  حكام،  واالأ

على  »رق�سات  روايته  مثال  وخري  عنده.  ال�رشد 

 .
)16(

حافة املوت«

علي  عند  ال�رشدية  الكتابة  باأن  القول  يكن 

معاناة  من  قريبة  واقعية  روؤية  عن  ت�سدر  أفيالل  ا

نا  االأ بني  االختالف  عن  كذلك  املهاجر،وت�سدر 

خر، بني هنا وهناك. وهو ما قاله بغ�سب يف  واالآ

حتت  الدين  نور  �سدوق  الناقد  مع  مطول  حوار 

.
)17(

عنوان »الرواية احلياة«

دب المهاجر: 4.1/ ال�ضيرة الذاتية والأ

دب  آخر يقحم نف�سه يف االأ أدبي ا  ال�سرية الذاتية نوع ا

النوعية.  وخ�سائ�سه  تقنياته  خالل  من  املهاجر 

ترتبط  ا�سمها،  عليها  يدل  كما  الذاتية،  فال�سرية 

الكاتب  بني  ال�رشد  يف  التمييز  في�سبح  بالذات، 

اخلارجي املو�سوعي وبني ال�سارد اللغوي واملتخيل، 

. وال�رشد الذي يكتبه املغاربة املهاجرون 
)18(

�سعبا

أو من التخييل الذاتي،  ال يخلو من نفحات �سري ذاتية ا

عالن  تتمثل عند عدد منهم يف رغبتهم القوية يف االإ

بني  ال�سارخ  التناق�س  حتى  بل  االختالف،  عن 

�سلي )املغرب( وبني موطن  احلياة يف موطنهم االأ

أق�سد هنا الكتاب الذين اختاروا احلديث  قامة، وا االإ

الكتاب  والرغبة،  امليل  يف  اختالفهم  عن  مبا�رشة 

يفك  ومل  القلمية  َة 
َ
�س

ْ
واحُلب الكتمان،  عا�سوا  الذين 
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فكرة الندها�س 

والنبهار 

�ضتاأتي مع 

اجليل الثاين 

الذي �ضيهاجر 

خارج الوطن 

م�ضطرا، يطلب 

مالذا يحتمي 

فيه من القهر 

اجل�ضدي 

والجتماعي، 

وال�ضيا�ضي، 

ومن ال�ضطهاد 

النف�ضي
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إال يف ديار الغربة. هوؤالء الكتاب يعتربون  عقالهم ا

املغرب معقال للطابوهات )املحرمات( وهي طبعا؛ 

ال�سيا�سة، والدين، واجلن�س، وكل ما يت�سل بهم من 

أو بعيد. ويعد االعرتاف العلني داخل املجتمع  قريب ا

لذلك  اعتقادهم،  يف  جرية  اجلن�سي  باالختالف 

هذا  عن  ويعرب  وال�سمت.  والت�سرت  الكتمان،  ينبغي 

الر�سالة،  هو:  آخر  ا أدبي  ا نوع  خالل  ومن  املوقف، 

إىل  ا املدخل  ر�سالته/  يف  الطايع  اهلل  عبد  الكاتب 

اخلام�س  حممد  بجامعة  الدرا�سة  أيام  ا �سديقته 

أهم العالمات  )�سعاد(، فيقول ب�سمري املتكلم، اأحد ا

أنا جاهل  ا ال�سري ذاتي: »اليوم  الفارزة يف اخلطاب 

إليه، كذلك، من جهتها، فهي جتهل حقيقتي  آلت ا مبا ا

أنا �ساذ جن�سيا. هل تعلم؟ هل تخمن؟ هل  اخلا�سة. ا

.
)19(

تتفهم؟ هل تفهمني رغم ال�سمت؟«

يف هذه اجلمل املقت�سبة، الق�سرية، ح�سور كثيف 

خر  لالآ االعرتاف  يف  الدفينة  للرغبة  للبوح،  نا،  لالأ

م، واأ�سبح  بال�رش، ال�رش الذي كان كذلك يف الوطن االأ

إذا كانت كتابة  وا قامة.  االإ اليوم م�ساعا يف موطن 

كتابة  فاإن  وثيقة،  كتابة  املهاجر  عند  اليوميات 

أو الرواية ال�سري ذاتية تعد الكتابة  ا ال�سرية الرواية، 

املالذ. 

من  جعلت  التي  الكتاب  ت�رشيحات  هي  كثرية 

الكتابة عامة مالذا حتتمي فيه من �سجيج وعنف 

�سميت  الذات. وقد  فيه من غربة  اخلارج، وحتتمي 

فيه  يتحقق  »مقام«  نها  الأ ب«البيت«  الكتابة 

أن  الوجود الفردي )ال�سخ�سي(، وحيث يكن للذات ا

كراه اخلارجي يف  تقول نف�سها وحتيى بعيدا عن االإ

أعرافهم. املجتمع، وعادات وتقاليد النا�س وا

الذي  مالذه  الكتابة  يف  يجد  املهاجر  ديب  واالأ

وميدانا  للبوح  وجماال  )غربته(،  من  فيه  يحتمي 

إن  ا علنا.  والتدوين  واالعرتاف  والتاأمل  للتفكري 

الكتابة املالذ مبثابة املعادل املو�سوعي، و�سورة 

ديب  االأ إليه  ا يفتقد  الذي  وامُلحاِوِر  املاأمول،  خر  االآ

من  نوعا  املالذ  الكتابة  اعتبار  ويكن  املهاجر. 

وال�سمود  ال�سرب  على  النف�س  وجماهدة  املقاومة 

�سا�س للذات،  أن يهدد املكونات االأ �سد كل ما يكنه ا

واحلميمة  اخلا�سة  واحلياة  الفردي،  لالختيار 

أنه يكون على درجة عالية من  أي ا ديب املهاجر. ا لالأ

يف  عليها(  )تربى  التي  املبادئ  اجتاه  احل�سا�سية 

الدارجة،  العربية ولهجته  لغته  م، واجتاه  االأ وطنه 

يف حال احلديث عن املهاجر الذي ا�سطرته الفاقة 

إىل  قامة الدائمة ا أو االإ أو الزواج ا أو العمل ا أو الدرا�سة ا ا

يعترب  الذي  املهاجر  ديب  االأ يكون  بينما  الهجرة. 

اجتماعيا  ومرفو�سا  وم�سطهدا  خمتلفا،  نف�سه 

الفردية  الق�سايا  اجتاه  احل�سا�سية  �سديد  واأخالقيا 

خطابه  يف  يعلو  ول  فاالأ احلميمة.  وال�سخ�سية 

حباب،  واالأ �سدقاء  واالأ الوطن  إىل  ا احلنني  ال�رشدي 

يف  يتورع  وال  واال�ستذكار،  اال�سرتجاع  من  ويكرث 

لفاظ الدارجة لتهجني لغة الكتابة )غري  ا�ستعمال االأ

الثاين  بينما  الغربة،  أو  ا قامة  االإ وموطن  العربية( 

إىل البوح واالعرتاف  ييل اأكرث يف �سيغه ال�رشدية ا

والتذمر، فتكون الكتابة لديه مالذا، وكاأنه ياأمل اأن 

وبداية  املغادرة  ال�سخ�سي من حلظة  تاريخه  أ  يبدا

إحدى  إىل العامل اجلديد: العامل احلر!! تعرب ا الو�سول ا

ال�سخ�سيات الروائية عند املاحي بينبني يف روايته 

ال�سياق  يف  املاأمولة  الوالدة  هذه  عن  اكة« 
اَّ
»حر

أنا فقد اعتقدنا، عن  أما يو�سف ور�سا وا التايل: »...ا

إ�سبانيا.  ا باأننا �سوف نتع�سى بالتاأكيد يف  �سذاجة، 

ا�س« مع �رشاب »�سانكريا«، يف قلب 
ّ
»ق�سف من »تاب

اجلزيرة اخل�رشاء! بهذه الطريقة �سنحتفل بوالدتنا 

اجلديدة! كانت هذه كلمات مراد التي مل تكن خالية 

البحر،  وراء  ما  طعام  و�سف  مبالغة  �سفات  من 

التنوع الال حمدود من املاأكوالت التي يكن تذوقها: 

فواكه ريانة غري معروفة يف اأر�س امل�سلمني، وكل 

أنواع اخل�رش التي ت�ستخف بالف�سول، وحلوم فيها  ا

.
)20(

طراوة ومذاق ا�ستثنائيان.«

ح�سا�س ذاته ببناء تاريخ �سخ�سي  ال�سورة ذاتها واالإ

والبطالة  والفاقة  التالفة  حياة  عن  بعيدا  جديد 

الطاهر  عند  جندها  اخلائبة،  اخلائرة  حالم  واالأ

أن ترحل« وقد قام برتجمتها  بنجلون يف روايته »ا

مر حتى  ب�سام حجار، يقول ال�سارد: »ثم مل يطل االأ

إىل  حاديث التي كانوا يتبادلونها ا ا�ستدرج عازل االأ

أن يولد من  أن يرحل. ا امل�ساألة التي ت�ستبد بتفكريه. ا

أن  أن يرحل باأية و�سيلة. ا آخر بعيد. ا جديد يف مكان ا

أن يرك�س على الرمل  ي�سعر باأنه نبت له جناحان. ا

أن  أن يحقق، ا أن يعمل، ا �سارخا حريته ملء رئتيه. ا

.
)21(

أن ي�سنع �سيئا من حياته.« أن يتخيل، ا ينتج، ا

أن يعيد ذاته من جديد وبطريقة  ن�سان ا فهل يكن لالإ
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املهاجرون اأن�ضاأوا 

اأدبا طليعيا، يدعو 

إىل التقدم والعي�س  ا

الكرمي للمواطن 

داخل وخارج 

الوطن، مهتدين 

مبا وجدوا عليه 

الفرد داخل 

املهجر املالذ. 

وهذا يعني اأن 

ؤلء بدورهم  هو

هاجروا وهم 

ؤمنون مب�ضتقبل  يو

م،  الوطن الأ

ويحلمون بتغيري 

اأمناط عي�ضه 

الجتماعية 

وال�ضيا�ضية من 

اخلارج. ويحلمون 

إىل  بالرتقاء به ا

م�ضاف الدول 

التي ا�ضت�ضافتهم 

ووجدوا بها ما 

إليه  كانوا ي�ضبون ا

من العي�س الكرمي 

والعمل واحلق 

يف احلرية: 

حرية التعبري 

والت�ضرف والراأي
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أن ت�سري؟ هونري البوري  اأخرى خمتلفة كما يرد لها ا

إعادة احلياة  يف كتابة »مديح الهروب« يجزم باأن ا

اأن  إال  ا ننا ال ن�ستطيع  من جديد غري ممكن متاما الأ

التي  ال�رشوط  التحكم يف  نكون نحن، وال ن�ستطيع 

إعادة تلك اللحظات  ا تكوننا يف ظلها، وال ن�ستطيع 

إن لكل  �سا�س يف تاريخنا ال�سخ�سي، وي�سيف، »ا االأ

لي�ست  نعم،   .
)22(

»)unique( الفريدة  حياته  �سخ�س 

الرغبة وحدها التي حتقق التغيري، ولي�س بالهجرة 

التغيري يف ما  الوالدة، لكن يكننا  إعادة  ا ن�ستطيع 

وتهذيبها  أرواحنا  ا »ت�سذيب«  ويكننا  بنا،  يحيط 

بالتفاعل مع، واالندماج يف املحيط اجلديد ثقافة 

أو �سلخ لهوياتنا. هذا ما توؤكد  وح�سارة، دون م�سخ ا

خرى«  عليه زكية داود يف كتابها »مغاربة ال�سفة االأ

واالهتمام  باالنتباه  جديرة  جتربة  خالل  ومن 

والتنمية(،  )الهجرة  جمعية  جتربة  واالحتذاء؛ 

أدوار  ا لعب  »املهاجرون  خاللها  من  ا�ستطاع  التي 

فاق الوا�سعة،  إيجابية عندما فتحوا فرن�سا على االآ ا

على  املغرب  بلدهم  بفتح  ذاته  ال�سيء  وا�ستطاعوا 

  .
)23(

رحب« فاق االأ االآ

الكثري ممن يحلمون  لدى  النموذجية  ال�سورة  إنها  ا

بالغرب ويت�سورونه جنة مفقودة ينبغي اكت�سافها، 

وهي نتاج لالختالف القائم بني ثقافات ال�سعوب 

على  غربية  روايات  و�ستعمل  واملتوارثة.  اخلا�سة 

إبراز حدة هذه ال�سورة عندما �ستتحول بعد اأحداث  ا

احلادي ع�رش من �سبتمرب 2001م مبدينة نيويورك، 

للروائية  النوار�س؟«  يبكي  »من  الروايتان  ومنها 

باري�س«  يف  »�رشقية  ورواية  املن�سوري،  زهرة 

�ستاذ عبد الكرمي غالب.    لالأ

دب الم�ضتلب: دب المغترب والأ 5.1/ الأ

دب  »االأ عن  املندمج«  املهاجر  دب  »االأ يختلف 

ح�سا�س الذي ي�سمل ف�ساء  املهاجر املغرتب« يف االإ

والبلد  املهاجر  ديب  االأ العالقة بني  الكتابة، ومنط 

هو  بينهما  ييز  مفهوم  أو  ا �سورة  واأهم  امل�سيف. 

»االغرتاب«. 

ول يف البالد امل�سيفة  ديب املهاجر االأ لقد وجد االأ

وهو  �سيا�سيا،  أو  ا وثقافيا،  لغويا  أكان  ا �سواء  مالذا 

داخل  واالن�سجام  التالوؤم  على  القدرة  منحه  ما 

ديب  االأ أما  ا امل�سيفة.  احلديثة  املجتمعات  تلك 

بدوافع  خمتلف  وطن  يف  نف�سه  وجد  فقد  املغرتب 

ولكن  اأعاله،  �سباب  لالأ وطنه  يهجر  مل  خمتلفة. 

العمل،  آفاق  ا وان�سداد  ال�سعبة،  االجتماعية  احلياة 

اأ�سبحت عليها  والو�سعية ال�سعبة وامللتب�سة التي 

و�سوق  واجلامعية  التعليمية  ال�سواهد  بني  العالقة 

العمل، واختالل الكثري من قوانني احلياة ال�سالفة، 

آفاق جديدة غري م�سلح  دفعه كل ذلك نحو البحث عن ا

بالرغبة الذاتية، وال باللغة الثانية، ومنط عي�س فر�س 

أن  ول، فكان من الالزم ا عليه كما هو حال اجليل االأ

ي�سعر بالغربة والعزلة، وهما يتنافيان ويتناق�سان 

مع مفهوم االندماج.

لقد تعر�س مفهوم »االغرتاب« للكثري من التحريف 

و�سعيات  وبني  بينه  التكييف  حماولة  عن  ن�ساأ 

وفكرية  ثقافية  أن�سطة  وا جماالت  يف  خمتلفة 

التمييز بني مفهومني �سائدين  متنوعة، وقد وجب 

لكي نختار واحدا منهما يالئم الو�سعية املتحدث 

ول والذي �سنعتمده مرتبط باجلذر  عنها. املعنى االأ

 اأي االنتقال من مكان 
)24(

اللغوي للكلمة )غ.ر.ب.ة(

واالبتعاد  بالعزلة،  إح�سا�س  ا مع  آخر،  ا مكان  إىل  ا

مبعاين  مرتبط  مفهوم  وهو  والوجود،  الذات،  عن 

ر�س.  االجتثاث واالقتالع وال�ستات يف االأ

كذلك  �سائد  وهو  »لالغرتاب«  الثاين  املعنى  أما  ا

فهو:  االجتماعي،  وعلم  الفل�سفية  الدرا�سات  يف 

»االغرتاب«  مفهومي  بني  والتفريق  »اال�ستالب«. 

إىل النمط  نه �سيقودنا ا و»اال�ستالب« �رشوري جدا، الأ

اأعاله  عنه  قلنا  والذي  الهجرة  اأمناط  من  الثالث 

بكينونته،  يقامر  الذي  املغامر«  املهاجر  دب  »االأ

أدب  أنه ا أوراق هويته الوطنية، كما ا ويقوم باإحراق ا

وهو  واالمنحاء.  االنتفاء  حد  إىل  ا ومنده�س  منبهر 

أدبا  وا لغة  م،  االأ للبلد  املعادي  موقف  يقف  اأدب 

لوطنه  انت�سابه  يعترب  ال  وتاريخا...بل  وثقافة، 

التغيريات  إىل  ا يعود  وال�سبب  فادحا،  إال خطاأ  ا م  االأ

اجلوهرية التي �سملت الفرد يف ذاته، ولغياب املثل 

أو  ا �سيا�سي،  اهتمام  كل  عن  وابتعاده  لديه،  العليا 

انف�ساله عن الروابط التاريخية والثقافية بالبالد 

وتتابع  النف�سي،  حباط  االإ وتراكم حاالت  العربية، 

خليجها،  إىل  ا حميطها  من  البالد  هذه  يف  الهزائم 

وانت�سار التناق�س بني الفعل واخلطاب، وبني الرثوة 

واالإجناز، بني الغنى الفاح�س والفقر الفادح...
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أدباء مغاربة من داخل وخارج  دب ا وقد كتب هذا االأ

دب امل�ستلب ما نطلق عليه عادة  املغرب، ويوافق االأ

أدب الال يقني«. ويعرب عن هذه الو�سعية امللتب�سة  »ا

وال�سعبة التي تدق ناقو�س اخلطر، القا�س والباحث 

أمن�سور، ولعلها خال�سة للعديد من  املغربي حممد ا

دبية التي رافقت هذه املرحلة، والتي  البيانات االأ

خر  واالآ الهجرة  ف�سل  بع�سهم  أدباء  ا منها  تخرج 

والبقاء  املكابرة  ف�سل  والبع�س  الفر�سة،  ينتظر 

أمن�سور  ليحمل لواء خمتلفا للمثقف الطليعي. يقول ا

أوراق من مفكرة قا�س  يف كتابه »�سهوة الق�س�س: ا

أن املظهر  إىل ا خري ا أن ن�سري يف االأ جتريبي«: »يبقى ا

جميعا،  التحوالت  عمق  ي�سكل  قد  الذي  �سا�س  االأ

يكمن يف حتول مفهوم الق�سة الق�سرية ذاته لدى 

خ�س لدى اجليل اجلديد الذي  غالبية كتابها؛ وباالأ

إنك جتده غري  ا م�سبقات.  دون  يكتب ق�سة ق�سرية 

معني مبالحم ال�سعب وال مباآ�سيه، ال بالوطنية وال 

بالطبقية، وال باملركز وال بالهام�س، ال بالتجني�س 

اللغة وال حتى  وال بالواقع املرجعي، وال ب�سالمة 

ألي�س من حق املرء  بالتوا�سل اأحيانا..!!.. ومل ال؟!.. ا

أن يكتب ما ي�ساء مبا يف ذلك ق�سة الال توا�سل؟..  ا

.
)25(

أن ت�سبه �ساحبها...« أال يكفي الق�سة ا ا

إن اجليل املهاجر اجلديد مل يهاجر رغبة يف  ا نعم، 

ومبادئه  أفكاره  ا حلماية  هاجر  أو  ا العمل،  أو  ا العلم 

من اال�سطهاد، بل هاجر هربا من امل�سري املبهم، 

، ومن االنقطاع عن اجلذور. هنا 
)26(

فق امل�سدود واالأ

إىل النوع اجلديد الذي ت�سكل لغويا  �سارة ا ينبغي االإ

وقانونيا مع اجليل املهاجر املعا�رش من املغاربة 

فريقي،  واالإ العربي  العامل  �سباب  خمتلف  ومن 

»الهجرة  أو  ا ال�رشية«  »الهجرة  مفهوم  طبعا  أق�سد  ا

قا�سية  تعابري  من  رافقها  وما  القانونية«  غري 

وتو�سيفات مثل »قوارب املوت« والتعبري املغربي 

»احلريج«  للحالة  وت�سويرا  إيالما  ا كرث  االأ املحلي 

)باجليم امل�رشية(.

أدبا مغامرا، ال وطن له،  مع ذلك �سين�سئ هذا اجليل ا

دباء الذين  وبال يقني، وهو اأدب مل يقت�رش على االأ

فروا بجلودهم بعيدا، خوفا من الفراغ، ومن �سوؤال 

الهوية و�سوؤال امل�سري اللذين يالحقانهم، بل �سمل 

دباء يف الداخل، الذين ي�سدق عليهم قول  كذلك االأ

الغرباء  »واأغرب  معناه  يف  التوحيدي،  حيان  أبي  ا

.
)27(

من كان غريبا يف وطنه«

دب المهاجر واأدب المهجر: 6.1/ الأ

دب  واالأ املهاجر  دب  االأ بني  عالقة  هناك  هل 

املهجري الذي ظهر بداية القرن الع�رشين؟ 

أدبية �رشوطها التاريخية واالجتماعية  لكل حركة ا

ال�رشوط  وهذه  والثقافية،  والفكرية  وال�سيا�سية، 

دب الذي تنتجه.  حتدد خ�سو�سياتها وخ�سائ�س االأ

ال ينكر اأحد الدور الطليعي الذي لعبته حركة »اأدب 

أو يف الربازيل باأمريكا  أمريكا ال�سمالية ا املهجر« يف ا

الرومان�سي،  الطابع  به  متيزت  ما  واأهم  اجلنوبية، 

إليه احلال  إىل الطبيعة رف�سا ملا و�سلت ا والهروب ا

�رشاع  ومن  العربية،  املجتمعات  يف  تدهور  من 

وتطاحن مذهبي وديني يف بع�س البلدان العربية. 

و»الهروبية«  البعيدة.  املنايف  إىل  ا النا�س  فهرب 

الدعوة  يف  متثلت  املهجر،  اأدب  يف  انت�رشت  نزعة 

م حيث احلرية غري مقيدة،  إىل الطبيعة االأ إىل العودة ا ا

طيار  وحيث يجاور الرنج�س املاء الريان، وحيث االأ

�سجار... حتيا يف ان�سجام مع االأ

دب  لالأ املميزة  ال�سفة  وحدها  الهروبية  تكن  مل 

هناك  كان  بل  الع�رشين،  القرن  بداية  املهجري 

نا، وللفرد من خالل البحث  إعادة اعتبار للذات ولالأ ا

امل�سني عن احلرية ال�سخ�سية، واالبتعاد اأكرث عن 

إىل  التقاليد العتيقة التي ا�سطهدت النا�س ودفعتهم ا

التطاحن ثم النفي »االختياري!«.

املوؤثرات  باأن  الدامي،  عبد  �سابر  الدكتور  ويرى 

كاحلركة  دبية  االأ كانت  احلركة  هذه  يف  الهامة 

وتاأثر  الرمزية،  واملدر�سة  الغربية،  الرومان�سية 

جانب  إىل  ا والفار�سية  الهندية  بالفل�سفة  أدباوؤها  ا

دينية  موؤثرات  من  وا�ستفادوا  �سالمية،  االإ الفل�سفة 

حركتهم  جعل  الذي  وهذا  أي�سا،  ا غنو�سية  �رشقية 

.
)28(

تتميز بـ»التاأمل«

دب املهاجر احلديثة بالهروبية  فهل متيزت حركة االأ

أدبي؟  وا تاأمل فل�سفي  الغاب؟ وهل هي حركة  نحو 

وما مكانة �سوؤال الذات فيها؟ هل كان مثاال ل�سوؤال 

رومان�سية؟  غنائية  هناك  وهل  الفردية؟  احلرية 

وهل هناك دموع وبكاء وحنني للغاب؟؟؟

دبية  االأ فاحلركة  باالختالف،  تنبئ  �سئلة  االأ هذه 

الفنية  خ�سائ�سها  لها  اجلديدة  املهاجرة 
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دائما  لكن  أهدافها.  وا وف�ساوؤها  ومو�سوعاتها 

ح�سب املراحل التي مرت بها الهجرة املغربية:

- مرحلة احلماية )جيل احلماية الفرن�سية(

عن  البحث  الثقافية،  )البعثات  االمتداد  مرحلة   -

املعرفة(

)اال�سطهاد  الثمانينيات   ... ال�ستينيات  مرحلة   -

يديولوجي واالجتماعي(  ال�سيا�سي واالإ

لفية الثالثة )احلراكة( - مرحلة الت�سعينيات واالأ

مميزة  بخ�سائ�س  أدبها  ا مرحلة  كل  أنتجت  ا وقد 

إدراج اأهم اخل�سائ�س النوعية،  ونوعية. ويكن هنا ا

وتلتقي  الكتاب،  هذا  يف  الدرا�سات  تربزها  التي 

عندها:

املنفى،  الهوية،  الذات،  خر،  )االآ املو�سوعات  يف 

والثقايف  اللغوي  االختالف  الوحدة،  العزلة، 

اال�ستغالل  العن�رشية،  الت�رشد،  واحل�ساري، 

م  االأ الوطن  إىل  ا احلنني  واملايل،  اجلن�سي/اجل�سدي 

»النو�سطاجليا«، ...(

أدب الرحلة، والر�سالة،  أ�سكال التعبري )التنا�س: ا يف ا

واملذكرات،  الذاتي،  والتخييل  الذاتية،  وال�سرية 

واليوميات،...(

دبية )التعدد الثقايف، التداخل اللغوي،  يف اللغة االأ

واملعاين  �سلوب،  االأ تغريب  اللفظي،  التهجني 

»التعبري«... (

عدم  الفجائعية/  )الروؤية  اجلمالية  الروؤية  يف 

حباط، وال�سعور  القدرة على االندماج، وال�سعور باالإ

بالتخلي والنبذ...(

أ�سطورة  أبو زيد يف درا�سته »الهجرة و»ا يعرتف اأحمد ا

»قد  فيقول:  الهجرة  تعريف  ب�سعوبة  العودة«.« 

ووا�سح  دقيق  تعريف  و�سع  ال�سعب  من  يكون 

الكثريون  يكتفي  ولذا  »الهجرة«.  ملفهوم  ومقبول 

االنتقال  أو  ا »الدائمة«  النقلة  باأنها  بتعريفها 

�سلي »بعدا  إىل مكان يبعد عن املوطن االأ »الدائم« ا

اعتباره  �سح  إن  ا  - التعريف  هذا  ولكن  كافيا«. 

والو�سوح  الدقة  إىل  ا يفتقر  طالق-  االإ على  تعريفا 

فيما يتعلق بالبعد الزماين املتمثل يف كلمة »دائم« 

كافيا«.  »بعدا  عبارة  يف  املتمثل  املكاين  والبعد 

مم حددت املق�سود باالنتقال  و�سحيح اأن هيئة االأ

�سنة واحدة  ي�ستمر ملدة  الذي  االنتقال  باأنه  الدائم 

أن  ا على  االتفاق  يكن  ذلك  ومع   .
)29(

قل...« االأ على 

أنها تختلف باختالف الدوافع  الهجرة غري ال�سفر، وا

وباختالف   – اأعاله  اأو�سحنا  كما   - �سباب  واالأ

ونوع  قامة،  باالإ اخلا�سة  الزمنية  واملدة  الوجهة، 

الدائم(،  أو  ا الطويل  أو  ا الق�سري  )اال�ستقرار  الهجرة 

�سل  االأ بالوطن  العالقة  ونوع  املهاجر،  إح�سا�س  وا

يف  امل�سافة  أما  ا القطيعة(،  أو  ا الكره  أو  ا )احلنني 

�سالك ال�سائكة واحلدود  املكان فتحدها احلواجز واالأ

ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية...

وح�سب ذلك ت�سبح الهجرة كما تدل عليها الن�سو�س 

إىل اأمناط: دبية -الرواية– مق�سمة ا االأ

- هجرة داخلية: تكون مرفقة عند املهاجر باإح�سا�س 

بالعزلة واالجتثاث واالغرتاب يف املكان والعادات 

ِقي(.
ْ
والتقاليد )البعد الِعر

إىل  - هجرة خارجية: تكون باالنتقال من بلد اأ�سل ا

آخر خمتلف �سيا�سيا وثقافيا وح�ساريا ولغويا  بلد ا

بدوافع متنوعة كالعمل، وطلب العلم، والنفي...

إىل  - هجرة خارجية: تكون باالنتقال من بلد اأ�سل ا

م يف  بلد خمتلف �سيا�سيا، لكنه ي�سرتك مع البلد االأ

بعاد الثقافية واحل�سارية واللغوية، مثل الهجرة  االأ

إىل البلدان العربية.   من املغرب ا

للهجرة  التي تطرقت  ال�رشدية  الن�سو�س  أهم  ا ومن 

لعبد  الذاتية  ال�سرية  كتاب  املهاجر،  على  آثارها  وا

. وهي ن�س �رشدي 
)30(

املجيد بن جلون »يف الطفولة«

�سئلة ال�سائكة  هام جدا، كونه �سيجيب عن بع�س االأ

إ�سكالية  ا قبيل  من  املهاجر،  دب  االأ يطرحها  التي 

واحل�ساري.  الثقايف  ال�سوؤال  أي�سا  وا خر،  واالآ الذات 

العديد  على  ال�سوء  الطفولة«  »يف  كتاب  و�سيلقي 

من الظواهر التاريخية واالجتماعية عرب املالحظة 

.
)31(

واملقارنة واال�ستنتاج

حممد  املغربي  والناقد  الكاتب  رواية  كذلك  وجند 

فيها  التي تطرق   
)32(

يتكرر« لن  برادة »مثل �سيف 

ألقى  ملرحلة الدرا�سة مبدينة القاهرة مب�رش، حيث ا

وال�سيا�سية  االجتماعية  احلياة  اأمناط  على  ال�سوء 

وقد  املن�رشم.  القرن  من  اخلم�سينيات  مل�رش 

ا�ستاأثرت القاهرة باأغلب الن�سو�س ال�رشدية.

 
)33(

�سعري »جنوب الروح« أما رواية ال�ساعر حممد االأ ا

لكن  مكنة  االأ بني  والتنقل  الرحلة  على  قامت  فقد 

و�سف  من  أي�سا  ا هي  تخل  ومل  املغرب،  داخل 

أهلها وعاداتهم وتقاليدهم. مكنة وا لالأ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
ب
ْ
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ُ
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َ
ب

َ
أَْغر وا
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�سباب خمتلفة،  إ�سكالية الأ إطار مفهوم فل�سفي، تبدو ا أن درا�سة ال�سعر وحتليله يف ا 1. ا

الوجود  لق�سية  يتعر�س  نه  الأ وعميقا  دقيقا  مفهوما  تعد  اأن»الكينونة«  منها 

االن�ساين على نحو عام، وماهية هذا الوجود؛ فعلى الرغم من ان ال�ساعر يتعامل مع 

ان مفهوم  اي�سا  ان املختلف هنا واال�سكايل  اال  الق�سيدة؛  الق�سية منذ والدة  هذه 

»الكينونة« هو الذي يقود البحث بح�سب انتاجه الفل�سفي ال�سيما ان هذا املفهوم يدر�س 

يف علم النف�س وعلم االجتماع؛ اال اننا نبحث فيه من خالل املنظور الفل�سفي ح�رشا 

أيفهم  ومن ثم يبدو ان ثمة �سوؤاال يطرح نف�سه؛ يقع يف �سميم اال�سكالية، وهذا ال�سوؤال ا

ال�ساعراملعا�رش ويعي هذه الق�سية الفل�سفية،ومفهوم »الكينونة« بدقته العلمية؛ام 

انه يتفاعل معه كما يتفاعل ال�ساعر ويتعامل مع الوجود؟  واملاهية ومعاناة الذات 

أن الف�ساء الفكري  وتاأملها ازاء  وجوده وعالقته مبحيطه الطبيعي واالن�ساين؟ال �سك ا

واحل�ساري الذي يعي�س فيه ال�ساعر العربي املعا�رش يق�سي الفل�سفة ؛ ويهم�سها اىل 

حد كبري ومن ثم كيف يت�سنى لل�ساعر يف هذا الف�ساء  االطالع والقراءة والتحليل 

نتاج وعيه؟  الذي البد منه الإ

الكينونة يف ال�سعر 

العربي املعا�سر

ح�ضني حمزة اجلبوري

أكاديي من العراق   باحث وا

w  الق�سيدة العربية املعا�رشة تعاين حلظات »النكد والف�سام« وبدت 

والع�رش  العربية  للتجربة  ومتثال  تفاعال  ومو�سوعية  ذاتية  حمنة 

�سوات يف الق�سيدة لتمثل اأ�سوات  الدرامي واملاأ�ساوي، فتعددت االأ

وامل�ستقبل.  املا�سي  واملختلف معها، و�رشاع  وال�سلطة  االختالف 

ن�سيد تت�سارع فيه الروؤى واملنظورات.   



العربي املعا�رش ينهل من  ال�ساعر  أن  ا ندرك  أن  ا وهنا البد 

وامل�سري  واملوت،  والوالدة،  الرباءة؛  ان  اذ  االجتاهني؛ 

كلها  الوعي  و�سريورة  وااليان  والقرار،  والعدم،  والفناء، 

ثيمات الق�سيدة منذ بدايتها االوىل؛ فعالقات ال�ساعر بكل 

ما يحيط به؛ ت�سكل �سذرات الكينونة /الوجود واملوجود/ 

بدقته  الكينونة  مفهوم  يعرفون  ال�سعراء  بع�س  فان  لذلك 

العلمية، ومن ال�سعراءالكبارمن يتفاعل مع حميطه، ويدرك 

مفردات الوجود ملايتمتع به من فرادة �سعرية؛ ف�سال عن 

إ�سكاالته  ا ازاء  العربي  ومعاناة  العام،  الثقايف  االطالع 

احل�سارية، فيكون انتاجه ال�سعري جزءا من معاناة �سعبه، 

ان  ن�ستطيع  ال  فنحن  واحل�ساري  الثقايف  الع�رش  وروح 

نقوم بعمل اال �سمن اطار ع�رشنا وزماننا وبني املحيطني 

 لذا فان معاناة ال�ساعر �سكلت حلظات درامية متثل 
)1(

بنا،

والهزية  الفكرية،  واملعاناة  احل�سارية  التجربة  ابعاد 

ق�سيدته/لعازر  مقدمة  يف  حاوي  خليل  يقول  ال�سيا�سية، 

فغدوت  الن�سال  م�ستهل  يف  انهيار  �سدى  »كنت   :1962

 فكانت الق�سيدة 
)2(

�سجيج انهيارات حني تطاولت مراحله«

العربية املعا�رشة تعاين حلظات /النكد والف�سام / وبدت 

العربية  للتجربة  ومتثال  تفاعال  ومو�سوعية  ذاتية  حمنة 

يف  اال�سوات  فتعددت  واملاأ�ساوي،  الدرامي  والع�رش 

الق�سيدة لتمثل ا�سوات االختالف وال�سلطة واملختلف معها، 

الروؤى  فيه  تت�سارع  ن�سيد  وامل�ستقبل.  املا�سي  و�رشاع 

�برز  �ل�سعرية  �لنا-�لنا  بني  �ل�رص�ع  فكان  واملنظورات 

�سمات �لق�سيدة �ملعا�رصة؛ ومن ثم فان حمنة �ل�رص�ع هذه 

مل تكن نتائجها ترميمية و�منا تت�سمن ك�سفا وعريا �مام 

�لزمن، عري �لنا-وعري �ملجموع، هذه �ملحنة �ل�رص�عية 

�خلارج،  ل�ستيعاب  �لد�خل  من  تنطلق  �لق�سيدة  جعلت 

تعاركها؛  نف�سها؛  و�لذ�ت  �لنا  حتاور  �لد�خل  �ىل  وعادت 

�جلزء  تن�رص  ول  منها؛  وتهم�ص جزء�  وت�سادمهاوتق�سيها 

على �لآخر، و�منا جتعله ي�سبح مع �ل�سريورة للقب�ص على 

/�لزمة  �لوجود  جتليات  يف  �لق�سيدة  فتحلق  �لكينونة، 

أنامل �ل�ساعر �ن  أ�رص�ر �لوجود و�ملوجود؛ فتك�سف � و�لروح و�

ثمة وجود� حملقا طائر� حتاول �للغة �لقب�ص عليه، ولكن 

ت�ستثمر  وهكذ�  عودة  �لال  �جتاه  ت�سري يف  �لعدم  �سريورة 

املتداولة،  الكال�سيكية  االن�ساق  لتدمري  إمكاناتها  ا �للغة 

لتنتج ق�سيدة التفعيلة وق�سيدة النرث حماولة للرق�س مع 

الوجود  فو�سى  ان  ا�ستدراجه،  اأجل  من  الوجود  فو�سى 

االمة  ازمة  ت�ستلهم  املعا�رش  العربي  ال�ساعر  يعيها  التي 

التي تعاين من ثالث م�سائل كربى وهذه  العربية  واحلياة 

امل�سائل التي �سغلت الفكر والثقافة العربية وتتمثل االوىل 

وهي  احلرية؛  يف  تتمثل  فانها  الثانية  واما  اال�ستبداد  يف 

اجتاهني  يف  تتمف�سل  فاحلرية  االوىل،  بامل�ساألة  مرتبطة 

خرى  واالأ وموؤ�س�ساتها؛  ال�سيا�سية  بال�سلطة  يتعلق  ول  االأ

يعيق  الذي  والعرف  وموؤ�س�ساتها  امليتافيزيقية  بال�سلطة 

والق�سمة  القدرية  الفردي هي:   اال�ستبداد  احلرية فمفردات 

ال�سلطة وال�سوط  واملكتوب ومفردات اال�ستبداد اجلماعية/ 

اىلامل�ساألة  تقود  املفردات؛  هذه  كل  والرهبة/  وال�سلطان 

التقدم/التولد/واالختالف  إعاقة  ا بها  ونعني  الثالثة، 

)3(
والتدجني الفكري والثقايف واالدبي.

اجلمعي،  �سعور  الال  إنتاج  ا يف  أ�سهمت  ا امل�سائل  هذه  ان   

مثل  الذي  العربي  فالوعي  واالدبي.  والثقايف  ال�سيا�سي 

نتاجا  كان  لها؛  العياين  واملنظور  العربية  احلياة  �سطح 

الفردي  الالوعي  به  ونعني  البنيةالعميقة،  على  موؤ�س�سا 

املختلفة،  ال�سلوكية  والظواهر  القيم  انتج  الذي  واجلمعي 

ال�سعري«  »املخيال  يعد  لهذا  واالدبية  الثقافية  ومنها 

يف  يتاأ�س�س  ال�سعري  فاملخيال  النتاج.  هذا  من  جزءا 

النوع  تاريخ  على  ويتاأ�س�س  اوال  االجتماعي  املخيال 

و�سلوك  واداء  وظيفة  من  يت�سمن  مبا  ثانيا  كله  ال�سعري 

وبهذا ال�سدد يقول ادوني�س: »فيما كان الوحي يتج�سد يف 

موؤ�س�سات، وكانت املوؤ�س�سات ال تنظر اىل ال�سعر اال بو�سفه 

اليومية  العربية  احلياة  يف  تتاأ�س�س  كانت  يخدمها  اداة 

وكانت  جديدة  وقيم  مبعايري  ال�سعر  بني  جديدة  عالقات 

بو�سفها  �سلطتها  متار�س  الدينية  ال�سيا�سية-  املوؤ�س�سة 

التن�سئة  الذات يف هذه  اال�سالمي  للوحي  االمينة  احلار�سة 

 هذه القوانني 
)4(

نا املت�سائلة.« م�ستلبة �سلفا بل الوجود لالأ

والتقاليد ال�سعرية والنقدية تعد جزءا من �رشاعية الق�سيدة 

والراف�سة  الواعية  للذات  ح�سورا  توؤ�س�س  ان  حتاول  التي 

يف  تتمثل  نقدية؛  أزمة  ا ي�سكل  مما  للموؤ�س�سة،  وال�سادمة 

لنف�سها  توؤ�س�س  ان  حتاول  التي  ال�سعرية  الفرادة  ح�سور 

والت�سكل  ال�ساعر بفرادته  امنوذجا من خالل وعي كينونة 

إندماج الدراك احلداثه من  ا ال�سعري بحداثته، وهنا يحدث 

جهة وافرتاق من اأجل التميز من جهة اخرى.فال�ساعر اليح�س 

آخر قديا ام حديثا،  بال�سعادة يف حالة متاثله مع �ساعر ا

أزمة الكينونة بحثا  وامناي�سعر ب�رشورة التفرد؛ لذلك تكون ا

يف  اللغة  ت�سهم  التي  الكينونة  هذه  ي�ستوعب  عما  م�ستمرا 

االبداعية  اللغوية  وال�سناعة  اللعب  خالل  من  ا�ستيعابها 

واالجنازية لت�سمية اال�سياء، واالفعال املجهولة التي لي�س 

أ�سماء بعد داخل الكينونة، او يف وعي الكينونة والوجود  لها ا

الذي مل ينوجد-بعد-وهذا اللعب –كما يقول هيدغر-يقوم 

الذي  ال�سعري  والقول  الفكر  بني  واحلوار  على/الرتاوح/ 
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ي�سمح للفو�سى والت�سظي لل�سيطرةعلىم�سهد الروح والذات 

وادراك الكينونة، من هنا يكون التفرد وال�سيطرة االبداعية 

يف  ال�ساعر  دليل  اللغة  مع  والتناغم  االبداعي  التجلي  او 

االبداع وادراك ا�سباب الوجود وان�سغاالته .

2. وكان علم النف�س قد حتدث من خالل فرويد ويونغ عن 

ال�سمريواملقد�س،  ي�سكل  الذي  واجلمعي  الفردي  الال�سعور 

مفهوم  يونغ  و�سع  وقد  االجتماعية،  والقوانني  والذنب 

الذي  اجلمعي  اىل  الفردي  الال�سعور  عن  »فرويد«  ا�ستاذه 

ترجع  الب�رشية  النف�س  يف  دفينة  روا�سب  عن  عبارة  هو 

املوروث  .فكان  االوىل  واخلطيئة  وحواء«  آدم  »ا وجود  اىل 

قيم  من  وتركته  االول  االن�سان  منذ  املختلفة  والتجارب 

ومتخيله  اجلمعي؛  الال�سعور  �سكلت  قد  والقبيلة  الع�سرية 

الفرد واجلماعة  أو باخرى يف �سلوك  ا الذي يتحكم ب�سورة 

»فالغيب.. الكينونة  من  جزءا  وي�سكل  وم�ستقبال  حا�رشا 

يف  يوؤثر  الال�سعور  وهذا   
)5(

كينونتنا« يف  ا�سيل  جانب 

املوروث  من  متتد  التي  وافاقها  واالدب؛  والفكر  الثقافة 

من  ممتد  اجتماعي  متخيل  فيه  يت�سكل  الذي  اىلامل�ستقبل 

من  احلا�رش  متثل  اجتاه  يف  ومنقطع  جهة  من  املوروث 

جتربة  كل  مع  متجدد  اجلمعي  فالال�سعور  اخرى،  جهة 

ان�سانية وح�سارية

اجلمعي،  بالال�سعور  االدب  عالقة  تتبع  اردنا  اذا  واننا 

يوجب ا�ستخدام خطاب �سمويل وتكاملي ويتطلب- كذلك-

خر منطقي. فاما  الوقوف على خطا بني االول تاريخي واالآ

وخميال  بالرتاث،  مزدحما  خطابا  انتج  فانه  التاريخي 

اهداف  حدد  فقد  املنطقي  واما  وال�سوري  الثقايف  االمة 

الرتاث ووظيفته، واملخيال واملنتج الثقايف وحدوده.وهذا 

 
)6(

ينطبق وي�سمل حداالدب ووظائفه كما ا�سار اليه ادوني�س

خالل  من  يت�سكالن  واملنطقي  التاريخي  ان  نعتقد  .لذلك 

امرين هما »املخيال االجتماعي«، و»العقل العربي« الذي 

يحد احلدود؛ ان املزدوج »املخيال والعقل« افرز امناطا من 

التجربة  �سعيد  على  اكان  �سواء  خمتلفة  وا�سكاال  ال�سور، 

ال�سيا�سي واالقت�سادي والعلمي ام على  الواقعية، مبافيها 

العليا  البنى  بو�سفها  والفكري  واالدبي  الثقايف  �سعيد 

»جليبارد  حدد  وقد  وعيه.  ت�سكل  التي  للمجتمع  العميقة 

دوران« املخيال يف نظامني، ي�سكالن التاريخي واملنطقي، 

النظامني  هذين  ت�سغيل  خالل  فمن  أي�سا،  ا الفكر  ويثالن 

ال�سعرية،  الذاتية  التجربة  ابعاد  على  الوقوف  ن�ستطيع 

مع  والفن  االدب  يثل  الذي  هو  الليلي  بنظامه  فاملخيال 

.وقبل اخلو�س يف 
)7(

تفاعل يف حدود ما مع النظام النهاري

على  نقف  ان  من  البد  املعا�رشة  ال�سعرية  التجربة  ابعاد 

مفردات هذين النظامني .

 فاما النظام النهاري، فانه يجمع كل ال�سور التي ترمز اىل 

وال�سيف،  ال�سوجلان،  وادواتها،  برموزها  وال�سلطان  القوة 

املوت  على  و»االنت�سار  اىلالتفوق  النظام  هذا  ويطمح 

والتمرد على القدر…ومن �سفات النظام النهاري البطولة  

واملثالية  االطروحة  نقي�س  عن  والدفاع  االله  ووحدانية 

ذكوري  نظام  النهاري…  والنظام  والتجريد  والعقالنية 

النظام  كفته  يعدل  مل  ان  �سوب»ال�سكيزوفرينيا«  يتهاوى 

ااالنثوي امل�ساد له اأي النظام الليلي«

 واما النظام الليلي، فهو يجمع ال�سور املعربة عن االلفة، 

واملحبة واحلميمية ويق�سي �سور النظام االبوي »فال�سقوط 

ي�سري نزوال والليل ي�سري راحة و�سكونا بني اح�سان االم 

النظام  ي�سبح  وليل  اعتبارها يف �سورار�س  يعاد لالنوثة 

الليلي يف تناغم االلوان املريحة… انه نظام اليف حميمي 

)8(
و�سويف وحلويل«.

 ويت�سح ان النظام الليلي هو الذي يت�سمن اخليال ال�سعري 

يف  الق�سيدة  ت�سكيل  يكون  ثم  ومن  الفن،  ومو�سوعات 

النهاري  النظام  �سور  بع�س  على  النظام، عالوة  اطارهذا 

وهي  القدر؛  على  والتمرد  املوت  على  االنت�سار  ال�سيما 

خر .ومتثل  �سمات عقالنية اىل حد ما، و�سوفية يف حدها االآ

وادراكها ال على  الذات،  الكينونة، وذلك يف وعي  مفردات 

�سبيل الثنائية املعروفة »الذات- املو�سوع«؛ ومع ذلك فان 

هذا الت�ساكل والتفاعل بني هذين النظامني وواقع التجربة 

العربية، الفردية واجلماعية، قد �سكلت بنية �رشاعية جديدة 

لثيمات الق�سيدة وهذه تعطي معاين لكل ما هو »موجود«، 

وال�سيا�سي  اجلمعي  والال�سعور  اجلماعية؛  التجربة  كاأن 

املنتج لالنظمة الثنائية للمخيال ال�سعري قد انتجت قمعا 

وتقدمي  اخلا�سة،  كينونتها  انتاج  يف  الب�رشية  للجماعات 

املواجه  خر  لالآ و�سورة  وروؤية  لنف�سها؛  وروؤية  �سورة 

ال�سور  هذه  طبيعة،  ا�سياء  ام  ب�رشا  خر  االآ اكان  �سواء  لها 

واملخيال  اجلمعي  الال�سعور  على  �سلطتها  متار�س  كانت 

االمم  تراث  ان  املهاد  هذا  من  ون�ستنج  االجتماعي، 

وخميالها؛ والوعيها يتحدد يف الظروف املختلفةال�سيا�سية 

واالقت�سادية واالجتماعية والدينية، لت�سكل على �سوء هذه 

وعي  ان  يف  وال�سك  والالوعي،  املخيال  ثيمات  الظروف 

خر ومعرفته ت�سهم يف ح�سا�سية تعميق الوعي بالكينونة  االآ

خر الب�رشي »ال�سيما الغربي«  عند بع�سهم، واال�ستالب من االآ

، من ثم تبدو ال�رشورة يف ادراك ازمة 
)9(

خر عند بع�سهم االآ

الهوية التي ال تظهر اال يف املجتمعات التي تدخل يف جدلية 

ق�سية  �سلب  يف  اخرى  مرة  الق�سية  هذه  وت�سعنا  خر،  االآ
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ا�سا�سية يف مفهوم الكينونةعند ال�ساعر العربي ونعني بها 

يف  تكمن  احلداثة  ا�سبحت  ال�سيماعندما  ال�سعرية  احلداثة 

بالذات  لالحاطة  الك�سفي-املعريف  واالفق  الكينونة  افق 

خر بال�رشورة، النها تنتج  خر، والعالقة اخلالقة مع االآ واالآ

إ�سكاالت العلم واحلياة. ان�سانا يعي ما يحيط به من ا

3. بداأت النه�سة العربية يف حماولة مفكري االمة وعلمائها 

الفكر  اطروحات  أدراك  وا اال�ستعماري،  خر  االآ ثقافة  ادراك 

التقدمي كذلك، و�سمحت هذه الروؤية يف تلم�س وجدان االمة، 

االبداع  يف  وامكاناتها  فيها  احل�ساري  التقدم  أ�سباب  وا

الفكريةوالطبقية؛  القوىوالفعاليات  بداأت  لذلك  كذلك، 

�سموليا،  ح�ساريا  تغيريا  بو�سفه  الثورة  فعل  اىل  التحول 

واال�ساليب  املتخلفة  الع�سائرية  احلكم  ا�ساليب  لكن 

ف�سال  الديقراطية.،  وانعدام  احلكم،  يف  »«التوتاليتارية« 

حا�رشت  التي  واالمربيايل  اال�ستعماري  خر  االآ �سغط  عن 

فهذه  اخالقي،  ال  و  الان�ساين  اطار  يف  واملجتمع  الثورات 

القوى ومب�سمياتها خمتلفة، . ا�سهمت يف تخبط قوى الثورة 

عنيفة  موجهات  يف  والدخول  العربي.،  واملجتمع  العربية 

مع قوى النكو�س املختلفةاملحلية والعاملية والدخول يف 

فو�سى ادراك مهمات الثورة، ودورها   لذلك بدت م�سكالت 

التزام باملورث من خالل اال�سالة ومابني  الثورة ما بني 

خر/الغرب، وهي خيارات امل�سريةالعربية. االنفتاح على االآ

اما اخليار احل�ساري فهو االنطالق من الواقع الذي تعي�سه 

اومن  وعي  عن  �سعورنا  يف  نحتويه  الذي  والرتاث  االمة 

وامل�ستقبل؛  للحا�رش  ايجابية  بفعاليةونظرة  وعي  دون 

املناهج  ان  اال  الفكرية،  هذه املحاور معروفة يف حياتنا 

املختلفة يف متثلها لهذه الق�سايا كان البد لها ان ت�سهم يف 

تطويرهذه الق�سايا، وحتدد خيارات التقدم فيها .

د.  يقول  كما  ال�سخ�سية«  وحدة  التي»افقدت  التعددية  و   

فتتقارب  نكد،  ف�سام/  يف  »نعي�س  حنفي.وجعلتنا  ح�سن 

الثقافات ومناهج التعليم واملذاهب ال�سيا�سة ويق�سي االمر 

على الوحدة الوطنية يف املمار�سة وعلى ال�سخ�سية القومية 

)10(
يف النظر«

 ويبدو ان د . حنفي يعد هذا االمر خ�سي�سة �سلبية –وهذا 

ما ن�ستنتجه من ن�سه-منطلقا من ان االمة واحدة وينبغي 

ان تكون ثمة ا�سا�سيات م�سرتكه الينبغي التفريط بها وهذا 

االمر يبدو �سحيحا، الن هناك تباينا يف تطور املجتمعات 

العربية من الناحية ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية؛ 

هذا االختالف يف�سي اىل التنوع والتعدد الفكري واملفهومي 

وهذا االمر يعد قوة يف العامل املعا�رش.

املنظورات  تنوع  من  نابعان  والتعدد  االختالف  ان 

ا�سلفنا- كما  وح�سارية-  فكرية  قوة  وهى  والتاأويالت، 

فالتعدد و»الف�سام النكد« له اثره يف طبيعة الكينونة النه 

ي�سهم يف انتاج ال�سعورجمعي وادبي وخميال �سعري جديد 

ان  نرى  لهذا  و  جديدة،  وبروؤيا  ومتنوعة  متغرية  وبافاآق 

الق�سيدة النا�سجة والقوية هى التى تتفاعل مع هذا الوعي 

الكلي با�سكاالته املختلفة واملتنوعة ومبفرداته املت�سظية 

جدل  ال�ستيعاب  ومت�سظية  �رشاعية  الق�سيدة  فتكون 

امنا خلق عامل  النقل  االنعكا�س وال  يعني  الوجود وهذا ال 

جديد ومتخيل مل ت�سل اليه الق�سيدة من قبل، يقول ال�ساعر 

بل  واقع خارجي  »لي�س هناك  املعا�رشجوتفريد:  االملاين 

إعادة بناء عوامل  إن�ساين دائم البناء والتعديل، وا هناك وعي ا

 والجل ر�سم هذا العامل املتخيل 
)11(

إبداعه« جديدة من �سنع ا

اذ  نف�سه،  ال�سعر  يف  حتى  املاألوف  الن�سق  تدمري  من  البد 

ال�رشاعي  الن�سق  العمودية هو غريه يف  الق�سيدة  ن�سق  ان 

اجلديد واحلداثي .وقد و�سف كلود برنارد، الكاتب احلداثي 

»بالقا�سي« الذى يخترب اللغة »فهو ي�سوهها ويغو�س يف 

متاهاتها ال لتدمريها بل لتحقيق تفكيك اخللق الذى يطلق 

اللغوية  القواعد  وي�سع  واللفظ  النطق  من  جديدة  قوى 

املاألوفة جانبا ويتو�سل اىل االكت�ساف الذي يعزوه »مي�سيل 

فوكو« اىل احل�سارة التي تعتق نف�سها من نظام املفاهيم 

 ان هذا 
)12(

التقليدية وتدرك انه يف االمكان اال�ستغناء عنها«

الروؤية احلداثية للعامل اق�سى  اللغة من خالل  التعامل مع 

على  �سائدة  كانت  التي  الالعقالنية  املفاهيم  من  الكثري 

الرغم من ان ال�ساعر يتعامل معها، بل ان ف�ساء ال�سعر هو 

وهويتعامل  ال�ساعر  وعي  االان  واال�سطورية  الالعقالنية 

جمرة  على  القب�س  منه  يراد  وقوىالغيب  اال�سطورة،  مع 

اجل  من  وينفيها  نف�سه،  يعدم  الذي  الالمتناهي  الوجود 

»الفاعل«  وال�ساعر  متعاليا.  العامل  فتجعل  دائمة  �سريورة 

حتطيم  ال�ساعر  في�ستطيع  اداته/اللغة  وبيده  وراءه؛  يلهث 

اللغة.. والقب�س على ما  الال متناهي من خالل  غرور هذا 

خيوطا  –بعد  يوجد  مل  الذي  لهذا  أوير�سم  ا ينوجد-بعد.  مل 

فهي  املت�سظية؛  وبان�ساقها  خمتلفة  لغوية  مب�ستويات 

و�سور  املتنافرة،  وال�سظايا  العار�سة،  اال�سياء  ت�ستوعب 

مفردات  هي  كلها  املفردات  هذه  ولكن  واالبتذال،  ال�سوقة 

الوجود واملوجود/الكائن، ومن ثم تكون مفردات الكينونة 

االن�سانية جزءا من العار�س واملت�سظي واملتنافر واجلميل، 

والقبيح والعدل والظلم لالن�سان الكلي الوجود الذي يرت�سم 

والتحول  لل�سريورة  امل�ستمر  والوجود  االكرب  العامل  عليه 

واالنتاج لت�سكيل ذاته وكينونته.

 4 . بعد ان توقفنا يف ال�سفحات ال�سابقة عند الواقع العربي. 
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عند  الوقوف  ال�رشوري  من  بات  و�سماتها  والق�سيدة 

العربية املعا�رشة  الق�سيدة  مفهوم »الكينونة« لكي نحلل 

وعالقتها بالكينونة يف مرجعياتها الفل�سفية، فقد ارتبطت 

اليومية  و�سعت ال�ستيعاب جتربته  االن�سان  الفل�سفة بوعي 

االن�سان  ان  اذ  الوجود  حتديات  ازاء  وعمله  م�سريه  وفهم 

احلياة  حتديات  ان  اال  �سابقا  معطى  عامل  يف  نف�سه  وجد 

من  والقلق  اخلوف  من  هاج�سا  عنده  ولدت  والطبيعة 

العامل  ادراك مو�سوعات  اىل  يتجه  الوعي،  أ  بدا لهذا  االتي، 

وااللتحام به والتاأمل يف مقا�سده. وبداأت »االنا« املتجهة 

 )13(
اىل ادراك العامل، واالنتماء اليه؛ تتخذ طريقها اىل وعيه

من هنا �سنعت الفل�سفة مو�سوعاتها، و�سكلت املفاهيم لكل 

ما يحيط باالن�سان من قيم واخالق وعقائد . هذه املفاهيم 

تفرت�س مداخل كثرية ومتنوعة و توؤدي بع�سها اىل بع�سها 

خر فتجعل اجلميع يتجهون نحو قبلة واحدة، ومن خالل  االآ

الوعي،  مع  العقل  تفاعل  حدود  الفل�سفة  بينت  التنافذ  هذا 

و�سبكة العالقات بني االفراد، واجلماعات ف�سال عن حتديد 

الفل�سفة  ان  وخطابها.كما  وموؤ�س�ساتها  ال�سلطة  ت�سكيالت 

العلم وتعاملت مع اجنازاته النها ظلت دائما  تفاعلت مع 

هذا  احتواء  اىل  دائما  �سعت  »الفل�سفة«  انها  مع  له،  �سدى 

العلم؛ وعملت على و�سع املفاهيم له، وايجاد ال�رشعية له 

اي�سا.

�لفل�سفة  تاريخ  طو�ل  �لفل�سفي  �لتفكري  تنظيم  �عادة  إن  �

متت با�ستلهام من �سنن �لتنظيم �لعلمي ملعارفه و��سلوب 

�لفل�سفة  �ن  هذ�  ويعني  نف�سه  �لعلمي  �لفكر  �لتنظيم يف 

وهو ما يفرت�ص 
)14(

�ل بات�سالها بالعلم ل تقوم ول تفعل 

��سبقية �لعلم كما �ن �لفل�سفة تفاعلت مع �لدب علىنحو 

من  »�ل�سعر«  و�ل�سعر على نحو خا�ص ملا ميتلكه  عام، 

حرية و�سمولية؛ ي�ستطيع من خاللها جتاوز حدوداملنطق 

التي  ال�سعر  والمكانيات  الوجود  الدراك  رحبة  افاق  اىل 

تك�رشاحلدود؛ وتك�سف ما وراء احلجب فهو يوؤ�س�س الوجود 

، فهو م�سكن العامل مما يجعله قادرا على 
)15(

بوا�سطة الكالم

اجلوهرية  احلقائق  عن  للك�سف  واملتخيل  التذكر  اجناز 

القدرات  بهذه  ال�سعر  في�سبح  متناهية؛  ال  �سبه  بقدرات 

هذا  ويف  كله،  الوجود  يتمثل  مقد�سا  ن�ساطا  وال�سمات 

اوؤمن  ال  ا�سبحت  قد  »كنت  لريي�س:  مي�سيل  يقول  ال�سدد 

وعن  املطلق  عن  بارتياح  أتكلم،  ا كنت  ولكنني  ب�سيء)..( 

 ولهذا بدت الق�سيدة �ساردة يف اجتاه ا�ستيعاب 
)16(

االبدي«

الوجود، وت�سكيل هذا الوجود الهارب من اليومية اىل اجلدل 

الوجود  هذا  كينونة  عن  والباحث  امل�سريي  الوجودي 

متنوعة  آفاق  ا على  تنفتح  الق�سيدة  فاأخذت  وماهيته، 

واأجنا�س خمتلفة..

�سكل  الوجود  معطيات  الق�سدي جتاه  الق�سيدة  ان حترك   

مال للكائن/املوجود الذي ي�سعى  عاملا متوهما مكتنزا باالآ

وي�سعى  فيه  يرغب  الذي  العامل  معرفة  و  ذاته  معرفة  اىل 

املاألوفة،  اليه، ومن ثم فان االدب وال�سعر يقلب املفاهيم 

م�سكون  نه  الأ فيها  ي�سكك  أو  ا جديد  وجه  على  ويعك�سها 

الن�سغاالت  واحد  أفق  ا عند  تقف  ال  التي  املقلقة  �سئلة  باالأ

ومفردات  قيما  حتمل  التي  اال�سئلة  بهذه  ا�سال  الوجود 

وانفرادات متثل هذا الوجود. لهذا مل يعد لل�سعر ما يعادله 

 فهو عامل خادع ال ي�سعى اىل التملك بقدر ما 
)17(

يف الواقع

ي�سعى اىل الفعل باجتاه ال�سريورة، وهو بهذا الت�سور يكون 

نيت�سه- تعبري  –بح�سب   
)18(

القوة« »الرادة  حفازا  االدب 

وتلعب اللغة فيه الدور اخلالق لهذا العامل املتخيل اخلالق 

مل  الذي  الوجود  تكون  التي  فهي  واالرادة.  والفهم  للوعي 

ينوجد-بعد وهى التي حتفز االن�سان املوجود على البحث 

واخللق، والفعل للو�سول اىل عامل احللم الذي عمل املوجود 

على ت�سكيله ولكن هذا العامل �رشعان ما يفلت  مما يجعل 

االن�سان يف �سريورة دائمة للفعل واالبداع من اجل العامل 

تخلق  التي  هي  اللغة  فان  وعليه  بعد،   – ينوجد  مل  الذي 

م�سمار املوحى به من قيم ومثل واخطار واخطاء، واالفعال 

التي مل ت�سم بعد وهى »التي تخلق احتمال فقدان الوجود  

اأي اخلطر …وهي…تخفي يف ذاتها ولذاتها خطرا دائما 

وهذا اخلطر يكمن يف ان اللغة حتتمل ال�سفافية وال�سعوبة 

كانت  ولذلك   
)19(

وال�سائع« امل�سو�س  حتتمل  اي�سا  ولكنها 

العالقة بني الفل�سفة وال�سعر �رشورية للن�ساطات الفل�سفية 

من جهة، واالدبية من جهة اخرى.

 لقد ذهب هيدغر �ىل �ن �ل�سعر �منا هو »�ن�سغال متو��سع 

�نه/��ستح�سار  �لرب�ءة  �ل  ترجىمنه  ل  بالكلمات  ولعب 

�سياء بكينونتها وتا�سي�ص للكينونة بالقول  لهة/وذكر لالأ لالآ

و�لكلمة/�نه باخت�سار ��سا�ص تاريخ �لن�سان نف�سه وهذ� ما 

أبعد من �ن يكون »تنميقا« �و»زخرفا«  يجعله يف �لنهاية �

الو�سيط  دور  يلعب  احلقيقي هومن  ال�ساعر  كان  كله  .لذلك 

عامل  من  القادمة  االمارات  فيتلقى  والب�رش  االلهة  بني 

 هذه هي املهمات التي حددها 
)20(

اخللود ويقدمها للفانني«

ال�ساعر والق�سيدة  هيدغر لل�سعر، ا�سفت اهمية على نبوءة 

االنطلوجية  اال�سئلة  بداية  الفل�سفي منذ  �سغلت اجلدل  التي 

الوجودية، وارتبطت هذه النبوءة يف الفل�سفة احلديثة بافق 

بال�سياغةال�سكلية  يرتبط  االول  اجتاهني:  ويف  احلداثة 

خر يف امل�سامني واملو�سوعات احلداثية التي  الن�سية واالآ

الكلية وكذلك  ان�سغاالته  ازاء  وال�ساعر  الفنان  روؤيا  تك�سف 
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ا�سئلته امل�سريية. لقد ارتبطت ال�سياغات اجلديدة با�سئلة 

احلديثة  الل�سانية  والدرا�سات  اللغة  مبفهومات  و  احلداثة، 

خلق  يف  للغة  كبرية  اعطىامكانات  الذي  دو�سو�سري  منذ 

والعقل  اللغة  بني  العالقة  ك�سف  ويف  واملعاين،  االفكار 

لذلك ال وجود لالفكار قبل اللغة فهي منتجا العامل؛ كما ان 

الدرا�سات الل�سانية اكدت»احلقائق االجتماعية«و»اجلماعية 

 التي هي الكيانات 
)21(

اال�سلوبية« التي ا�سار اليها دوركهامي

التي توؤلف اللغة ومن ثم فان »اجلماعية اال�سلوبية« ت�سب 

يف اطار الالوعي املجتمعي النها تك�سف وعي اجلماعة ازاء 

الن�سق اللغوي الذي يتحدث فيه املجتمع، ويكتب فيه . لهذا 

تفردا  ال�سعر  يف  اللغوي  الن�سق  عن  »العدول  االنزياح  يعد 

ذاتيا ويت�سمن مواجهة االن�سان« ال�ساعر املتفرد لذاته فهو 

وجود منعزل عن فر�سية قدية وكذلك عن املعاين القدية 

وذلك لبناء فر�سية ومعان جديد.

وجوده  املوجود  عليه  يقي�س  معيارا  بو�سفه  الوجود  ان   

و�فعاله وبيان ماهيته يرتبط بالزمن »�لنوجاد« و�حلدث 

�ختلفت  وعليه   
)22(

�لمام �ىل  �لتقدم  على  د�ئما  �ملنفتح 

�لكينونة »�لنية« لالن�سانية عن �سائر �لكائنات �لآخرى 

مركزي  �مكان  هو  �لذي  �ملتعايل  بالتكوين  ترتبط  لنها 

االمكانية يف  ان هذه  ويبدو   
)23(

�لفعلية«. �لذ�ت  »لوجود 

ارتباط »الدازاين« حتمل طابعا ا�رشاقيا و�سوفيا. بالتاأكيد 

عن�رشا  بو�سفه  نف�سه  يظهر  الذي  البيان  عن  املمتنع 

بطريقة  يتعلق  فانه  املتعايل  التكوين  اما   .
)24(

�سوفيا

املوجود االله، ومن ثم ي�سعى املوجود/الكائن اىل التجاوز 

 ولهذا اعترب نيت�سه االن�سان 
)25(

واالبالل من حلظة احلا�رش:

التجاوز مثل دراما عظيمة   فهذا 
)26(

مظهرا مر�سيا للحياة

يف التاريخ وانتج ان�سانا قويا يعمل على جتاوز ذاته دائما 

فهو ال يحرتم الوجود ال�سعيف، �سواء اكان يف ذاته ام يف 

أو املقابل له .فهو ي�سعى اىل االن�سان  الكائن املوجود فيه ا

االعلى »ال�سوبرمان« ويلعب ال�سعراء دورا ا�سا�سيا يف ادراك 

 
)27(

والعدم والنفي  الرف�س  خالل  من  االعلى  االن�سان  هذا 

وكان هيدغر قد ذهب مع روؤية نتي�سه العدمية فاأراد البحث 

ودجمها  »الدازاين«  نية  االآ وكينونته  املوجود،  ماهية  عن 

من  وافعل  اعي�سه،  الذي  الزمن  من  متطورة  �سريورة  يف 

خالله »الزمن خا�ستي« ومن ثم ا�سبح ال�سوؤال االثري عند 

. هو كيفية »االنوجاد« بتتابع لفاعلية املوجود 
)28(

هيدغر

فالكينونةيف اب�سط تعريفاتها امنا هى ال�سريورة والفاعلية 

. فتبدو ت�ساوؤالت املوجود عن ماهيته، وماهية 
)29(

واحلركة

�سفات  تبني  النها  الكينونة،  أ�سئله  ا أهم  ا من  الوجود 

 وهذا احلدوث 
)30(

الوجودواملاهية التي »هي عملية حدوث..

العالقة  إدراك وفهم حدود  ا ال�سريورة والعمل على  يت�سمن 

دائمة،  �سريورة  حالة  يف  املوجود  فيكون  به،  يحيط  مبا 

معنى  عن  ويبحث  وقلق  مت�سائل؛  فهو  لهذا  مكتملة  وغري 

الرغم من متيزه  خرين على  االآ بنف�سه مع  لوجوده فيقذف 

يولد  وبهذا  الكائن  لهذا  قوة  هي  التي  املعرفة  اجل  من 

املوجود اال�سيل . 

وتعني  التجاوز  فكرة  الوجودية  الفل�سفة  أ�سا�سيات  ا ومن   

  وتعد هذه الفكرة من اهم �سمات 
)31(

»خروج املرء عن ذاته«

خرين،  املوجود اال�سيل الذي يح�س بالقلق يف تعامله مع االآ

خرين يفر�سون عليه انتماءاتهم وت�سوراتهم  ن هوؤالء االآ الأ

مما يوؤدي اىل فقدان حريته يف هذا الوجود الذي قذف به منذ 

خرين  البداية دون ارادته؛ ومن ثم فانه يقيم عالقاته مع االآ

إرادته ت�سمح له  إ�ستعادته لبع�س ا أن ا وهو م�سلوب االرادة؛ وا

باخلروج عن ذاته، ويعد هذا التفاعل ظاهرة ماأ�ساوية بني 

خرين  الرغبة يف احلرية الكاملة؛ والرغبة يف التعامل مع االآ

البحث  خرين؛ فيكون  االآ التي تهم�س حريته من  واالرادات 

باأبعادها  االختيار قائما يف كل ما يعمل ويفكر فيه  عن 

وبدون  العامل   دون  ب�رشي  وجود  ثمة  فـ»لي�س  املاأ�ساوية 

ومعرفة  العامل  معرفة  ان  جند  وهكذا  االآخرى  املوجودات 

وال�سك   
)32(

الوجود« فكرة  يف  بالفعل  مت�سمنة  خرين  االآ

اقامة  ان االختيارات االنعزالية قد جتد تنفيذها يف فكرة 

االغرتاب  الن  والطبيعة  واال�سياء  املوجودات  مع  عالقة 

خيار ان�ساين وهدف يلجاأ اليه االن�سان، وهو يح�س بالياأ�س 

بني  وممزقا  بائ�سا  االن�ساين  الكائن  كان  لذلك  خر  االآ من 

  ورغبته يف التفرد.
)33(

رغبته يف العي�س كونيا

ت�سكيل  يف  اخرى  فكرة  فهي    
)34(

»اال�سقاط« خا�سية  اما   

ن املوجود اال�سيل يقوم  الكينونة وتعد عن�رشا ايجابيا الأ

اىل  ويف�سي  العامل؛  يف  وجوده  من  جلزء  م�ستمر  با�سقاط 

خروجه امل�ستمر عن ذاته ومن ثم ي�سقط ذاته على ما يحيط 

والزمان«  »الوجود  كتابه  يف  طرح  قد  هيدغر  وكان  به. 

منها.  ماكوري  جون  يقول  كما  اال�سقاط  من  عدة  انواعا 

إ�سقاط الفهم« وا �سقاط  إ�سقاط الوجود »وا إ�سقاط الذات« وا »ا

ان  »كما  للطبيعة  إ�سقاط  وا للمعنى«  »وا�سقاط  لالمكانات 

والعامل…وهو  واملعنى  االمكانات  على  ا�سقاطا  هناك 

الب�رشي  او االلقاء اىل االمام فاملوجود  الطرح اىل االمام 

يف جتاوزه لذاته  يلقي بنف�سه اىل االمام يف امكاناته..وهو 

  وهذا 
)35(

بهذه الطريقة ي�سقط املعنى ويبني عاملا مفهوما«

يعني ان اال�سقاط �سمويل يف تعامل املوجود مع مفردات 

اخلا�سة  ال�سقاط  املختلفة  الوجود-  ومفردات  احلياة 

»الدازاين« يف حتققها الفعلي الذي يتحلق حول نظم اال�سياء 
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ال  نه  الأ املعنى  يك�سبها  الذي  وهو  وعالقاتها  واالدوات 

آخر غري ذاته من هنا فان التحقق الفعلي-  يرجع اىل �سيء ا

بو�سفه امل�سدر النهائي لكينونة املوجود اال�سيل- ي�سمل 

عالقته بالتذكر على الرغم من ان هذا التذكر يبدو غام�سا 

وم�سو�سا. وتبدو هذه اال�سكالية وا�سحة يف عالقة الوجود 

االن�سانية وحدها  ان املوجدات  إذ  ا   
)36(

بالزمن عند هيدغر

قادرة على معرفة ترابط احلياة وهي وحدها التي تتحا�سب 

مع املا�سي وامل�ستقبل، مثلما تتحا�سب مع احلا�رش  وال 

يف  جوهرا  يعد  الذي  احلوار  خالل  من  إال  ا احل�ساب  يتم 

خر، والعالقة معه؛ وقد اثار  الوجود اال�سيل النه يتعلق باالآ

يت�سكل  النه  النقدية؛  النظرية  فال�سفة  اهتمام  احلوار  هذا 

الفردية  القيم  انحطاط  اىل  يوؤدي  فا�س�ستي  نظامني  من 

وان�سحاب الفرد عن االختالف فاحل�سارة ال�سناعية تلهي 

يوؤدي    مما 
)37(

ذاته« العامل يف  الدازاين »عن ك�سف معنى 

مفا�سل  من  آخر  ا أ�سا�سي  ا مف�سل  هو  الذي  االغرتاب  اىل 

الذي  الديقراطي  النظام  خر فهو  االآ النظام  أما  .ا الوجودية 

اعاد االهتمام بقراءة الالوعي الذي يت�سمن ال وعي الفرد 

الال�سعور؛  يف  واللذة  الرغبة  بدالالت  وعالقته  واملجتمع 

آليات االغراءات احلديثة على اعتبار ان  وموقع اجلن�س يف ا

الفهم والتحوالت املختلفة  موقع اجلن�س يك�سف عن داللة 

.
)38(

للحياة

بالكينونة  �ملرتبطني  و�لفناء  �ملوت  عن  �حلديث  �ن   

أن هاتني �لق�سيتني مهمتني يف ت�سكيل  فالبد من �لتاأكيد �

إذ �ن �ملوجود �لذي وجد نف�سه مقذوفا  �ملوجود �ل�سيل  �

�ىل �حلياة دون �ر�دته ي�سعى لالختيار �لذي يجعله قادر� 

على حتديد م�سريه وي�سعر بامل�سوؤولية �ز�ء وجوده ومن 

مل�سري  تقرير�  ميثل  و�لعدم  �ملوت  نحو  �لجتاه  فان  ثم 

�ملوجود وفعله �ليجابي يف �لوقت نف�سه. ولذلك تتاأ�س�ص 

أ�سا�ص �ن �لعدم  حلظة تر�جيدية للتخل�ص من �لعدم على�

جتربة  �ن  �ىل  نيت�سه  ذهب  فقد  �لعلى  �لن�سان  يخلق 

االقوياء  اال  التجربة  هذه  يحتمل  وال    
)39(

مكررة �لتاريخ 

»االن�سان االعلى- ال�سوبرماين« مما يجعل االن�سان القوي 

أية جهة كانت  يتجاوز روح اخلنوع ويرف�س اال�ستبداد من ا

»ال�سلطة الدنيوية«و»ال�سلطة امليتافيزيقية« ويتمرد عليها؛ 

هذه  .ان  والعدم  الفناء  عبودية  جتاوز  اىل  ي�سعى  ثم  ومن 

فاق؛ واجلدل القائم يف الفل�سفة العدمية –عند هيدغر-  االآ

واالمال  بالرغبة  املتج�سدة  املعا�رش  االن�سان  ازمة  اكدت 

ولكن  له،  ال�سناعية  احل�سارة  ت�سكله  التي  واالحباط 

دولة  خالل  من  الواقع  على  ال�سيطرة  ي�سعىاىل  االن�سان 

تعبري  علىحد  ديوني�سو�س«  »دولة  الرفيع  والفن  اجلمال 

هزية  جتاوز  يف  كبريا  دورا  واالدب  الفن  ويلعب  نيت�سه، 

فيل�سوف  وجد  لذلك   
)40(

منت�رشا ظافرا  ليخرج  االن�سان 

إرادة القوة على الرغم من  االختالف/نيت�سه/ان الفن يحفز ا

ان الفن يزيف الواقع ويخرفه وهذا التزييف واخلداع يجعل 

من االن�سان يف �سريورة دائمة للو�سول اىل العامل املفرت�س 

ترفع  اكاذيب  بال�سبط  يخرتع  الفن  »ان  التحقق  واملمكن 

ارادة  من  ويجعل  االعلى  االثباتية  القوة  تلك  اىل  الزائف 

 ونخل�س من 
)41(

الزائف« اخلداع �سيئا يثبت نف�سه يف قوة 

هذا التحديد ملفهوم الفن اىل تفاعله مع الكينونة بو�سفها 

وارادة  اال�سقاط؛  عن  ف�سال  دائم  جتاوز  وفعل  �سريورة 

هيدغر  وذهب  ذاته.  يعي  ان  لالن�سان  ت�سمح  التي  القوة 

اىل حتديد ماهية العمل الفني من خالل درا�سة العمل يف 

وماهية  القوة  ارادة  عن  للك�سف  الداخلي  وجوهره  ذاته 

وهو  »فيتمظهر  الوجود  من  ينطلق  فاجلميل   
)42(

الكينونة

اىل  املو�سوعية  تتحول  ثم  مو�سوعا  ي�سبح  واقعا  يحمل 

عمله  يتم  ماالذي  »هيدغر«  ويت�ساءل   
)43(

نعي�سها« جتربة 

يف العمل الفني؟ ليجيب »انه انفتاح املوجود على وجوده« 

أ قتطاع  وهنا يجد ان البحث يف طبقات العمل الفني تعني ا

بذاته  الوجود، ونب�سه املتميز؛ ليجعله ج�سدا م�ستقال  حلم 

الكلمة  وتاأخذ  واالفكار.  االج�ساد  من  غريه  عن  منف�سال 

وانتاج  نف�سها؛  جتديد  على  قدرتها  خالل  من  ماهيتها 

عامل  يت�سكل  ولهذا  ينوجد– بعد  الذي مل  الوجود  ت�سميات 

وتاأمالته  وقلقه  االن�سان  روح  مع  ويعمل  يتناغم،  جديد 

ووعيه؛ ومن ثم تت�سكل كينونته التي هي ا�سا�س املوجود/

الكائن اال�سيل.

5. لقد ان�سغل ال�ساعر العربي املعا�رش بق�سية التكوين الذي 

أ التكوين الوجودي  ان�ساأها  و�سورها على نحو فعال؛ ويبدا

بالزمن؛ وينتهي بالت�ساوؤل؛ واالمال يف البحث عن الوجود 

االن�سان  وعي  جتليات  من  جزء  فالتاريخ   .
)44(

والكينونة

والوجود  الب�رشي  النوع  يخ�س  التاريخ  كان  اذا  ال�سيما 

امليتافيزيقي  ببعده  وعيه  و�سكل  النوع،  بهذا  اأحاط  الذي 

الت�ساوؤل  يف  م�رشوعة  ال�ساعر  يطرح  ولهذا  املادي  وبعده 

اخلروج  وليحاول  اليه  ينتمي  لكي  الوجود  ن�ساأة  عن 

حياتها  أ  تبدا اال�سياء  موت  »…فمن  ادوني�س:  يقول  عليه 

ديوانه  حمل  وقد   
)45(

احلياة..« أ  تبدا االفكار  موت  ومن 

االول  االنتماء  يف  املعنني؛  هذين  اجلمع«  ب�سيغة  »مفرد 

جديد،  والدة  عن  والبحث  نفيه،  يف  خر  واالآ االرادي  غري 

تتبع  ادوني�س  ان  قناعتنا  من  الرغم  وعلى  اليه  واالنتماء 

الت�سل�سل الزمنيي على نحو حمافظ يف البداية؛ فان مفردات 

الوجود واملوجود، الوالدة واحلب واملعرفة واملوت؛ �ستتت 
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ان  يكن  ال  خا�سة  قراءة  اىل  التاريخي  والت�سل�سل  الوعي 

تكون حمافظة، ومن ثم جتعله يف خ�سم ت�ساوؤالت كثرية 

ال�ساعر  أ  يبدا »التكوين- تخطيطات«  ومتنوعة؛ ففي م�سهد 

بان�سقاق االر�س وال�سماء..

 »مل تكن االر�س ج�سدا كانت جرحا

 كيف يكن ال�سفر بني اجل�سد واجلرح

)46(
قامة؟«  كيف متكن االإ

 واأخذ اجلرح يتحول اىل ابوين وال�سوؤال ي�سري ف�ساء 

 » خرج علي

 ي�ست�سحب

 وي�ستمر 
)47(

 �سم�س البهلول دفرت اخبار تاريخا �رشيا للموت«

أ الكائن  التتبع التاريخي لي�سكل الوعي االول لالن�سان، فيبدا

يف ال�سوؤال عن القيم الدينية.

أيت �سجنا يقال له مو�سى وقيل بول�س وقيل م�سطفى/ »را

أيت مراكب/ را ت�سيل عيونهم جداول  يبكون  ا�سخا�س  فيه 

)48(
جتري«

راء   وتاأخذ املذاهب باالن�سقاق؛ وتتعدد االآ

»يفتي الفقهاء. . . . . . . ي�سلب ال�سلمغاين ويحرق

 يكون من مذهبه 

 اـ.اهلل يحل يف كل �سيء.

 ب ـ.خلق ال�سد ليدل على امل�سدود 

 حل يف ادم ويف ابلي�س النا�س

أقرب اىل ال�سيء من �سبهه  ج.ـ ال�سد ا

 دـ.اهلل يف كل اأحد باخلاطر الذي يخطر بقلبه

 ه ـ. اهلل ا�سم املعنى 

آله لهذا املعنى ي�ستوجب  وـ.من احتاج اليه فهو ا

إلها كل احد اني�سمى ا

 زـ.مالك من ملك نف�سه وعرف اجلن

 ويقول ال�سلمغاين---

 -اتركوا ال�سالة وال�سيام وبقيةالعبارات 

 ال تتناكحوا بعقد 

أبيحوا الفروج  ا

أن يجامع من ي�ساء  لالن�سان ا

 ويقول ال�سلمغاين---

أوا كتابي— احلا�سة ال�ساد�سة يف ابطال ال�رشائع   اقرا

 اجلنة ان تعرفوين

)49(
 النار ان جتهلوين …«

أعلى  ا عقال  نف�سه  وجد  ال�سلمغاين  املوجود/الكائن  هذا   

عامل  إيجاد  ا ويحاول  والعرف  واملاألوف  ال�سائد  يرف�س 

جديد متحى فيه القيود واحلدود لالنطالق اىل عامل احلرية 

ال�سلمغاين  �سلب  مع  /ي�سلب/  العامل  هذا  ولكن  الرحب 

وتبقى م�سرية القلق وال�سوؤال م�رشعة ويظل التجاوز م�ستمرا 

لينتج �سريورة راأى جديد من خالل القرمطي وال�سك ان هذا 

 . اىل)ادوني�س(  من)علي(  فيتحول  بالثورة  يرتبط  الن�سب 

ويثل هذا التحول انقطاعا من جهة وتوحدا من جهة اخرى 

اذ ان )علي( يرمز اىل التق�سف والعدالة وال�سجاعة واالبداع 

ان  و)ادوني�س(]  )علي(  رموز  تتوحد  االبداع  خالل  ومن 

ي�سور  الذي  املحافظ  التاريخي  بالتتبع  يرتبط  االنقطاع 

إرادة  ا دون  العامل  اىلهذا  القذف  االوىل؛  الوجود  مفردات 

)علي( الطفل.

أيها الطفل  » اخرج اىل الف�ساء ا

 �سمي �سقق الكالم

)50(
 لكن ا�سماءه غام�سة«

على  إطالعه  ا خالل  من  االبداع  يعرف  عندما  يتوحد  ثم 

املذاهب وامللل او يحدد الروؤية يقول القرمطي: 

�سمع  كلها/  اال�سكال  أنا  /وقال/ا يل  �سكل  ال  النور  »انا 

)51(
أدوني�س/ورفع �ساعديه متجيدا« ا

إذ يتمزق الوجود  أدوني�س« ا وهكذا يكون العامل /اخل�سب »ا

والنمو،  اخل�سب  ا�سا�س  ال�سظايا هي  هذه  ن  الأ �سظايا،  اىل 

والتكوين، فين�سغل الوجود باأ�سئلة وا�سعة، التقف عند حدَ 

أنه ي�سل اىل قناعة يقينية،  إال ا يف الوجود كله، والقلق كله، ا

فهو النبي الذي ينبغي االيان به، النه يطرح تاريخه من 

خالل زمنه اخلا�س وكما يقول نيت�سه، ان القوة يف ن�سيان 

املا�سي، فاالن�سان جاء �سدفة، و�سمي �سدفة، وعا�س يف 

جتربة تقرتح ال�سحيح، وترتكب اخلطاأ، ولكي يح�سب موقفه 

إزاء احلياة/الوجود اليقيني ا

» يعطي وقتا ملا يجيء قبل الوقت 

 
)52(

ملا ال وقت له/يجرهو العار�س/ويغ�سل املاء«

أو البنية  ا ووعيا ملاهية الق�سيدة يلجاأ ال�ساعر اىل اللحظة 

االنا/.../االنا/الوجود/الوجود/ بني/االنا/  ال�رشاعية 

اليه ولكنه يعي  خر االنتماء  االآ هناك/.. فهو ال ينتظر من 

اليقينية،  تبدو هذه  لذلك  خر؛  واالآ نف�سه  أنه يحاول معرفة  ا

�رشاعية بني االنا/االنا التي ي�سكلها )االنا االآخرى(بالوجود 

املقابل له لهذا يختزن كل الزمن العام من خالل التاريخ 

التاريخية  التجربة  معرفة  خالل  خا�ستي/ومن  والزمن/ 

من�سقيه  ومعرفة  التجربة.  هذه  يف  ولدت  التي  واملذاهب 

واختزالها  التجربة  هذه  اأختزان  ثم  ومن  )ال�سلمغاين(  مثل 

املن�سق/الهام�سي  الكائن  يف  كينونته  لت�سكيل  وعيه  يف 

ان  جديد.  عامل  ت�سكيل  اىل  ت�سعى  التي  روؤيته  يطرح  الذي 

آخر ي�سعى  أدوني�س. جتعله �ساعرا ا هذه الكينونة والقلق عند ا
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اىلمعرفة وعي كينونة املوجود من خالل معاينة �سظايا 

تاريخه لعلها تعينه على ادراك زمنه املتكرر /زمن الكائن 

�سظايا  من  يده  جمعت  مبا  يت�سلى  »رجل  كله  االن�ساين 

.»رجل يتجمع يف رجل  أتون  ا يلقي بها يف  تواريخه، /ثم 

�سوى  منه  يبق  ومل  عام،  آالف  ا �سبعة  قبل  هنا  يحبو  كان 

به  يدور  دائري،«  به زمن  يت�سلى  اكون؟ »رجل  : من  قوله 

ولهذا 
)53(

نف�سه«…واجلنون« يف  ال�سك  »يورثه  دار،  حيثما 

يعمل  التي  التجارب  تتكررفيها  لعبة  كاأنه  الوجود  يبدو 

املوجود كل عمره وهو يبحث فيها من اجل ادراكهاومعرفة 

أ�رشارهاومعرفةنف�سه وكينونته من خاللها، فيظل الت�ساءل  ا

مهدي  �سامي  فال�ساعر  كذلك،  وتظل  لعبة  ولكنها  م�ستمرا 

خرالذي يالحقه ويظل ي�ساأله:  يك�سف ال�رشاع مع ن�سفه االآ

اأن هناك من يتابعني يف  اأح�س�ست  البيت  »يف طريقي اىل 

/وتلفت،  فزع،  من  خطاي/فتعرثت  خطاه  وتقفو  الظالم 

/مْن يكون �سواك؟مْن 
ْ
لكنني مل اأجدْ اأحدا يف الطريق �سواي

؟مْن 
ْ
املريب الف�سول  /هذا  املراوغ،  احل�سور  هذا  مثل  له 

يكون �سواك«؟! 

متثل  /ففيم  نف�سي،  اأعرف  أنا  ا ما  فوق  تعرفني  أنت  ا

يف  تزحمني  �رشت،/  حيثما  /وتالحقني 
ْ
دورالرقيب

الطريق.. ويف البيت../يف حجرتي..يف �رشيري../وتوؤرقني/

اىل  أغفو،  ا حني  ك�سمريي/وت�سابقني،  أرقي  ا وتقا�سمني 

ل�ست  أنت  ؟/ا جميل  طيف  كّل  روؤى  حلمي/وتطاردفيه 

�سبها  حياتي/وال  ف�ساء  يف  له  بن�سيب  يطالبني  �رشيكا 

أنا اأختاره  يل ينازعني يف خ�سائ�س ذاتي../فلتدعني وما ا

 
)54(

إليك وتدخلني، راغبا، يف حماك.« من �سبيْل/تنتهي بي ا

فتبدو البنية ال�رشاعية يف الق�سيدة وا�سحة باالنق�سام بني 

ذات ووجود �ساخ�س/جم�سد وذات كلية تبحث عن حقيقتها 

ولكنها غري م�سخ�سة ولكنها باحثة ..فتبدو يل ان هذه الذات 

تك�سف �سوءات الكائن ال�ساخ�س ولكن مع كل هذه ال�سوءات 

أو الذات احلقيقة هي التي تفر�س وجودها  فان »الدازاين« ا

هي  النها  حماك(  يف  راغبا  وتدخلني  إليك  ا بي  )تنتهي 

املت�سائلة ومن ثم هي التي تدرك كينونتها اوحتاول ذلك.

وتتطور الذات الكلية اىل ذات كليةميتافيزيقية متعالية من 

هنا تكون الق�سيدة )امتحان( ال�رشاعية

أنت.. كي ت�سمع  راك/ا إال الأ ا أنا ما جئتك  ل�سواك/ا »ال تكلني 

ين احلزن/وترى خيب ظني/فيك عمالك 
ّ
مني، وترى كم هد

)55(
أعدْ اأعرف ما ير�سيك عني.« /حتى مل ا

أن الوجود ما هو اال  ولكن املوجود �رشعان ما يل ويدرك ا

أما ملاذا هذا ال�سجر فالن املوجود يتعب من  لعبة م�سجرة ا

�سئلة، واليجد بدا اال يف احلوار مع الذات املتعالية  االأ

أن تت�سلى بي حقبا اأخرى، /لكنك  أنت وحيد/ يف و�سعك ا »ا

/ طالت،  /واملدة  م�سجرة،   
ْ
باتت تريد./فاللعبة  عدت  ما 

نك  أن تتحرر مني /لكنّك م�سدود/بي، /وبقيدي، والأ تتمنى ا

أن  ا /وحتاذر  اللعبة،  انهاء  /تتهيب  موجود/بوجودي، 

)56(
ينفرط العنقود«

يف  اخلارج  من  يقينيه  له  فان  حداد  قا�سم  ال�ساعر  اما 

ق�سيدته الطويلة )القيامة(

الذي  االن�سان  االول لالن�سان؛ ذلك  التاريخي  بالزمن  بدءا 

الدراك  وامل�ستقبل  واحلا�رش  املا�سي  مع  يتحا�سب  وحده 

كينونته.

) فدخلت /دخلت و�رشت جميع االوقات معا/ و�سعرت باين 

ال�سائخ  الكهل  والرجل  طفال/  جنينا  /�رشت  أ  يبدا مل  بدء 

)57(
�رشت /وكاأين مل اولد بعد/ولي�س املوتى وعد«

اليقينية �رشاعية بني  خر لتبدو  فيحاول معرفة نف�سه واالآ

خرى/ فيلجاأ ال�ساعر اىل  نا االأ نا التي ي�سكلها /االأ نا/االأ االأ

احلذف والتلخي�س الزمني النه يدرك اثر االزمنةيف تكوينه 

له،  معينة  يجعلها  ان  يحاول  ولكنه  مت�سلطةعليه،  وانها 

ت�ساعده على معرفة تكوينه من خالل العرف وامليثولوجيا، 

ويدرك  وطفل   جنني  ثم  نطفة  فهو  العلم  وعي  عن  ف�سال 

ان املوت وعد عليه وهكذا تت�سكل الكينونة بجعل االن�سان 

باحثا عن يومياته لت�سجيلها لعلها ت�سهم يف �سغل املكان 

الذي يعي�سه وبا�ساءة فردية فيو�سف ال�سائغ يتابع زمنه 

أية  ا زمن  عن  يختلف  الزمن  فهذا  خر  باالآ املرتبط  اخلا�س 

�سخ�سية اخرى فهو ثنائي // كوين– فردي//

ال�سارع/لل�سباك  املفتوحة/تتطلع عرب  ال�رشفة  »نافذة يف 

املغلق  يف بيت اجلريان/ي�سي يومان.. يف اليوم الثالث/

زورق../يرميه  جيبه  من  املغلق/يخرج  ال�سباك  ينتبه 

للنافذة املفتوحة يف بيت اجلريان/لكن الزورق/ي�سقط يف 

النهر ويغرق.. تاأكله اال�سماك/…/يف اليوم الرابع /يخرتع 

ال�سباك../طيارة يبعثها للنافذة املفتوحة عرب اال�سالك../

فتموت..  الطيارة../  احلارة/ي�سطادون  ..�سبيان  لكن 

اليوم  حراك/…/يف  ال�سارع../دون  يف  جثتها  وتبقى 

 
)58(

اخلام�س عند الفجر../تتعلق بني النافذةاملفتوحة«

فنلحظ خ�سو�سية زمنه ووعيه الداخلي الذي يجعله جزءا 

عبثي؛  انتظار  كله  فاال�سبوع  وزمنه  بتاريخه  ال�سباك  من 

جعلت  التي  املفاجاأة  ال�رشاعية  احلركة  من  الرغم  فعلى 

ال�سباك/«  ال�سباك/واخرتاع  »انتباه  يف  تتكرر  اال�ستعاره 

عبث  ان  ال�سيما  حدث  قد  ماأ�ساويا  نك�سارا  ا  ثمة  فان 

هو  كرب  االأ املاأ�ساة  ولكن  /الطيارة  الب�سارة  قتل  االطفال 

�سوك  الزنبق/اىل  اذ حتولت/زهرة  ال�سباك  ما جرى خلف 
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.ويرتك الراوي التاأمل قائما فهل ان �سيطرة ال�سلطة االبوية 

أ�سود؟  ا �سوك  اىل  الزنبق  زهرة  حتويل  يف  دورها  اخذت 

ال�سوك بدال عنها داللة االنتقام،  الزهرة، وو�سع  وانتزعت 

خر ترك هذه اللعبة الكربى يف عالقة الرجل  وهل اجلانب االآ

خر »خلف ال�سباك«  أة ؟ اذ من غري املمكن ان يوؤول االآ باملرا

ذكرا . هذه الثنائية ت�سكل بعدا تاأمليا عميقا. اذ ان القارىء 

فهذا  وماهيتها  ال�سدفة  كينونة  دراك  اىل  يذهب  وال�ساعر 

امل�سمى  عن  يبحث  يظل  ولكنه  العدم  اىل  االمل  من  حتول 

اجلديد الذي ي�سمح لالن�سان بلملمة اأجزائه او لنقل حماولة 

التعرف علىمفردات وجوده فال�ساعر يو�سف اخلال يقول: 

كالوردة  عنقك  تلوي  تفعل؟  ماذا  اخلانق  اجلو  هذا  يف   «

الذابلة/ تت�سقط االخبار من هذه االذاعة وتلك/ تتامل يف 

أ �سئيا/ تنام لت�سحو على حرير  أ كاأََنك ال تقرا ال�سحف وتقرا

االبواب وحفيف الهواء »على اجلدران« تاأكل وت�رشب على 

طرف ل�سانك طعم 

)59(
الرماد/ حتامق وكاأنك الت�سمع«

�لن�سان  ��ستقالة  تعلن  �لتي  �ملاأ�ساوية  �حلكمة  فتنثال 

عند  �حلال  كان  كما  تاريخي  �ل�سوؤ�ل مبعنى  عن  ومتنعه 

�دوني�ص يقول يو�سف �خلال:  »فمن ��سول �للعبة �ن تقول 

نعم �ول. فتبقى كاحلاجز �ملتنقل ل تعرف بو�سفه �ل �ذ� 

ن �مل�سيئة عبء و�نت بطل ل  �سئت و�نت طبعا ل ت�ساء لأ

هذ� 
)60(

كالبطال فال تريد �ن حتمله بالعر�ص ول بالطول«

على  �عالن  �خرى  جهة  من  و�لطاعة  جهة  من  �للغاء 

رف�ص هذ� �ل�سلوب �حلياتي و�لمالء لف�ساء�ت �ملكان فهو 

يرف�ص �لكينونة �لتي تفر�ص وجودها لنه يريد �ن يعي�ص 

�ل�سريورة و�لت�سكل، ويف هذ� �لطار تت�سكل �سمة وجدناها 

�حلكمة،  ت�سبه  �لتي  �ليقينية  وهي  �ي�سا  �دوني�ص  عند 

ولنها يقينية خا�سة فانها تنفتح على �لآخر عند يو�سف 

�خلال �ملهتم بالق�سيدة �لوظيفة /�لطروحة، ومن ثم هي 

عند  /�لآخر  نا  و�لأ �دوني�ص  عند  نا  نا/�لأ �لأ بني  �رص�عية 

�خلال بروؤيته �لوظيفية.

أما خليل حاوي فانه يكت�سف كينونته يف التاريخ والرحلة   ا

ال�سعري  االبداع  على  يقوم  الذي  التفرد  يثل  النحو  على 

ق�سيدته/ ففي  للفرد.  الكربى  املا�ساة  ابعاد  يدرك  الذي 

يف جوف احلوت/ يجد ال�ساعر نف�سه بني اجلالد وال�سوط.

يرويها بق�سة ق�سرية جدا/ميكرو حكاية/ولكنها ت�ستوعب 

جدل الوجود كله، االذعان والتمرد فق�سة نبي اهلل يون�س /

ع/ تعد جزءا من جتربة االن�سان وكينونته امام اليقني من 

جهة، وال�سك والتمرد من جهة اأخرى ازاء القدرة العليا »ان 

نه ال يخلق �سيئا هو  التمرد الذي يبدو �سلبيا يف الظاهر الأ

ي�ستحق  الذي  الق�سم  يك�سف  النه  جدا  ايجابي  احلقيقة  يف 

هذه  يف  جنده  مر  االأ وهذا   
)61(

االن�سان« يف  عنه  ندافع  ان 

الق�سيدة، فهي وان انتهت اىل ال�سلبية، ولكنها اكدت التمرد 

الق�سيدة  وجدت  ولذلك  املتمرد  االن�سان  كينونة  الدراك 

خالل  من  والعدم  والنفي  الرف�س  �رشاع  تعي�س  نف�سها 

فرادة  مع  واالندماج  الديني  والق�س�س  التاريخ  حادثة 

نبياء »متى يهلنا اجلالد وال�سوط املدمى؟« هذا ال�سوؤال  االأ

�سلطة  من  الرغم  على  الكينونة  عن  البحث  �سوؤال  االزيل 

ال�سوؤال  ويظل  التاريخ.  ماهية  عن  البحث  �سوؤال  اجلالد، 

حمريا يف ف�ساء مغلق:

»ومتى يخجل م�سباح اخلفري/ من خمازي العار /  ومتى 

)62(
يحت�رش ال�سوء املقيت/ ويوت/«

ولكن الذي يوت هو االن�سان/ ا ملوجود املعذب  ويف هذا 

أعرفه اين اموت /م�سغة  املوت ال جند حياة جديدة » كل ماا

القوة واجلربوت واملعرفة  ن  الأ  
)63(

تافهة يف جوف حوت«

�سمح  االق�ساء  فان  ذلك  ومع  ق�ساء  اال  على  القدرة  لها 

أن يغور يف اأعماق ذاته  لل�ساعر ا

نه لي�س �سوءا متقدا قادرا   » متى يحت�رش ال�سوء املقيت  الأ

جوف  يف  انه  يقينا  يعلم  فهو  ال�ساملة  الظلمة  تبديد  على 

)64(
احلوت  يف جو جحيمي ال�سعري«

من  االن�سان  يبلغ  مهما  انه   « عبا�س  د.اح�سان  وي�سيف 

تاريخي  زمن  بني  م�ستمرا  ال�رشاع  يظل  ان  فالبد  تطور  

)65(
واقعي وزمن ال نهائي ي�سمى اخللود«.

ويبدو يل ان خلق دائرة االمل يف هذه الق�سيدة يعتمد على 

هذه  �سلبياوتعود  فعال  –هنا-  بو�سفه  العدم  ازاء  التمرد 

وحينما  يقينية،  دينية  روؤية  اىل  حاوي  خليل  عند  الروؤية 

اي�سا  ال�سوء ينطلق من روؤية دينية  ان ت�ستمر دائرة  يريد 

)66(
ليقف عند لعازرالذي يظل خالدا وهو خلود ديني

التاريخ  على  تنه�س  حاوي  عند  العدم  وجتربة  اجلدل  ان 

ومتطلباته  النور  حلقيقية  م�سدرا  كونهما  واال�سطورة 

التاريخ  إ�سقاط  ا التكوين واذا كان  اال�سا�سية لروؤية ينابيع 

عن  وابعاده  عام  نحو  على  احلداثة  �سمات  من  وتهمي�سه 

واخلال  أدوني�س  ا فان  وامل�ستقبل  احلا�رش  روؤية  ت�سميل 

إيجابياته و�سلبياته  وحاوي وهم ي�ستوعبون نور التاريخ وا

اىل  التاريخي  واحلدث  ال�سورة  ت�ستيت  على  يعملون  امنا 

مفردات وجدانية و�سخ�سية لتكون متثيال للوجود من جهة، 

اأخرى؛ وهذا ما يتناوله �سامي  الفردي من جهة  وللوجود 

مهدي الذي يقول: 

» كّل �سيء له حني ن�سغي رنني

 هذه الباب
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 هذا اجلدار

 ذلك الرجل املتعرث يف خطوه

 والدم املتقطر من منكبيه

أ�سه من دوار  وما يف را

 و�سباه..

 وتلك التي انتظرته طويال

 ثم تلك

اقتطفته على غفلة منه 

وا�ستاأثرت ب�سذاه

 ومبن اأجنبت من بنني.

 كل �سيء له حني ن�سغي رنني

ن بعد انق�ساء ال�سنني  وهو االآ

 مثل كلب عجوز 

ونه عن جمال�سهم فيويل بعيدا
ّ
 ينح

ويقعي على معزل يف الطوار..

 ..وهواخلطاأ االول املتكرر يف كل حني 

إليه  والرنني الذي حني اأ�سغي ا

)67(
نني.«  بدا كاالأ

ت�سحن  العرب  احلداثة  �سعراء  عند  مفردات  هناك  ان  واجد 

بكل �سور الفرادة لتعرب عن الكينونةوالوجود كله وكاأنها 

تلخ�س هذا الوجود ولهذا تاأخذ الكلمة يف الق�سيدة احلداثية 

ق�سيدة  يف  /املعلم/  مفردة  فكانت  ا�ستقاللهاالوجودي، 

يو�سف ال�سائغ قد عربت عن هذا الوجود..

» كان �سوت املعلم ي�سبقنا.

-وطني لو �سغلت ..

ونحن نردد

-باخللد عنه..

في�سغي الينا ..

 وي�سح دمعته، بارتباك، 

 فن�سحك..

اهلل…

يبكي…ون�سحك..

حتى ي�سيق بنا ..فيهم�س 

-ما بالكم ت�سحكون ..

أيها اال�سقياء ال�سغار.. ا

�سياأتي زمان..

وا�سغل عنه..

)68(
 وانتم �ستبكون..«

هذه الكلمة /املعلم/تاأخذ م�ساحة الزمن/ خا�ستي/ كله 

لت�سكل  والتاأمل  والقلق  واالمل  اجلراح  أنبتت  ا التي  فهي 

مفهوم  خالل  من  خر  االآ مع  يندمج  الذي  املوجود  كينونة 

/التجاوز / لالنطالق اىل عهد جديد يف التكوين. 

» اوقفني عند )عقد الن�سارى( املحقق..

كنت اقول له.

-وطني …

في�ستمني..

فا�رشخ.

-باخللد عنه..

وي�رشبني…

فاهتف.

-بال�سجن..

)69(
�ساح –خذوه اىل ال�سجن«

يوا�سل  �سجني،  اىل  املعلم  بفعل  حتول  الذي  التلميذ  فهذا 

خرين ويربط  ح�سوره لي�سكل ذاتا لتجاوز نف�سه اىل حب االآ

خرين باختيار حر م�سريه مع االآ

» حني قال املعلم )قم(

ربت االر�س 

وانتزعت من عراها الوثاق.

حني قال املعلم ) قم(

قام الطفل 

)70(
وخط على اللوح )عا�س العراق«(

املوجود  تكوين  من  مهما  جزءا  واملعرفة  القوة  فكانت 

التي متثل  الكلمة  الوجود من خالل  بفرادته والتفاعل مع 

الوجود كله لهذا كانت الكلمتان /رف�ست وانف�سلت / عند 

وطريقة  الذات  تكوين  يف  املعلم  الثر  ا�ستمرارا  ادوني�س 

رحلة  تكون  ان  اىل  /املعلم—التلميذ/ادت  فكلمة  للتمرد 

م�سميات  مع  والتفاعل  اخلروج  خالل  من  للذات  ك�سف 

جديدة وعامل جديد و�سامل /مثل املاء والهواء/.

» ودعني جربيل وقال ) حدَ ث مبا رايت(

)71(
واختفى الرباق«

ثم يقول ..» رف�ست وانف�سلت 

آخرمثل-املاء والهواء/يبتكر  آخر وقبوال ا النني اريد و�سال ا

والتلوين/كاأنه  وال�سداه  اللحمة  وال�سماء/يغري  االن�سان 

)72(
يدخل من جديد/يف �سفر الن�ساأة والتكوين«

هذا الرف�س والتمرد من �سفات االقوياء التي ت�سكل �سمات 

ق�ساء. املوجود اال�سيل الذي ال يقبل ال�سيطرة والتهمي�س واالإ

قوياء وال�سعفاء واذا ر�سي االن�سان ب�سعفه  فهناك دائما االأ

�رشار يقول نيت�سه:  قوياء واالأ ا�سبح �سلعة لالأ

طيور  عليهم  وم�سيطر  م�سيطرون  و�سعفاء  اقوياء  »هناك 

كا�رشة وحمالن بينهم �سالت مادية غاب عنها كَل عن�رش 
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بني  �سالت  وهناك  ذاتها  احلياة  �سالت  وهي  اأخالقي 

 وقد و�سف �رشكون بول�س �سريورة الفعل الذي 
)73(

نواع« االأ

قوياء وال�سعفاء ولي�سور من خالله تاأريخ  يوؤرخ تاأريخ االأ

الكينونة يف ق�سيدته /يف تلك االيام/

»يف تلك االيام وهم يحملون العاريات على املحفات/كانوا 

يجرفون العبيد بال�سباك من االنهار ليال وحتت/غطاء من 

اال�رشار /…/الطاعة حتت يد ال تق�سط منها/كاأ�س الرمل 

)74(
إال غ�سبا. وهي مبتورة« ا

الرف�س والتمرد على املاألوف ال تكون رغبة  ال�سك يف ان 

وامنا لذة تتحقق من خالل االرادة لتحقيق الكينونة؛ ولهذا 

ذعان للعامل بل وبدت دعوته انعزاال  رف�س يو�سف اخلال االإ

يف جربوته وقوته..

أيها ال�سعراء ابتعدوا عني ال ترثوا احدا غلبه املوت /فماذا  »ا

ينفع الرثاء؟ الرثاء لل�سعاليك ونحن جبابرة. والرثاء للب�رش 

رقابكم. واحنوا  ال�سعراء  ايها  عني  فابتعدوا  آلهة/  ا ونحن 

�سوجلانه  اجلاثم/للملك  املوت  ح�رشة  يف  تنطقوا  ال 

وللراعي ع�ساه ولنا نحن/اجلبابرة قو�س قزح عرب الف�ساء 

فيها/  قمر  ال  بالد  اىل  وارحلوا  عني  الغائم…/فابتعدوا 

)75(
نك�سوا اأعالمكم يف القوامي�س واغلقوا ابواب كلماتكم«

ال�سيا�سي  التاريخ  ال  الفن  تاريخ  فياأخذ  حاوي  خليل  اما 

الر�سمي ليتعرف على �سخ�سية ال�سندباد يف رحلته الثامنة 

يف  »كان  يقول:  وكينونته-وهو  ذاته،  يف  يخو�س  ولكي 

نيته اال ينزعج عن جمل�سه يف بغداد بعد رحلته ال�سابقة غري 

انه �سمع ذات يوم عن بحارة غامروا يف دنيا مل يعرفها من 

قبل فكان ان ع�سف به احلنني اىل االبحار مرة ثامنة .ومما 

يحكي عن ال�سندباد يف رحلته هذه انه راح يبحر يف دنيا 

ذاته فكان يقع هنا وهناك على اكدا�س من االمتعة العتيقة 

ياأ�سف  ومل  البحر  يف  جميعا  بها  رمى   . الرثة  واملفاهيم 

على خ�سارة .تعرى حتى بلغ بالعري اىل جوهرفطرته. ثم 

عاد يحمل الينا كنزا ال �سبيه له الكنوز التي اقت�ستها يف 

رحالته ال�سالفة .والق�سيدة ر�سيد ملا عاناه عرب الزمن يف 

نهو�سه من دهاليز ذاته اىل ان عاين ا�رشاقة االنبعاث ومت 

 ومابني و�سفه لرحلته، وتو�سيفه لظواهرها، 
)76(

له اليقني«

بها وما موجود فيها وعالقتها بالوجود 
َ
واالماكن التي مر

والطبيعة فانه يتعرى ويبحث عن التجاوز الذي يهدف اىل 

ر�سم حدود الوجود..

التي ت�رشعني  الوباء  أعاين  ا مناره/  رت من عتمتي 
ََ
»وفو

الب�سارة ؟/�سهران طال  حينا/فابكي /كيف ال اقوى على 

)77(
فت �سفتي/متى متى ت�سعفني العبارة؟«

َ
ال�سمت /ج

الرحالت  ال�سابقة من خالل رف�س كل  يرف�س معرفته  ثم 

�سكلت/اختبارا  الرحالت  تلك  من  الرغم  على  ال�سابقة 

يف  والقوة  املعرفة  اىل  خاللها  من  تر�سيحيا/و�سل 

فيدرك  جديدة  �سريورة  عن  والبحث  القدمي  الوجود  رف�س 

معرفة  من  متكنه  عن  يعلن  التي  بالب�سارة  ال�سريورة  هذه 

تبا�رشيهااالوىل..

يقول/ ما  الب�سارة/يقول  فمه  يف  �ساعرا  اليكم  »عدت 

يف  يولد  ان  قبل  تراه  الف�سل/  رحم  مايف  حت�س  بفطرة 

وهكذا يبحث نامق عبد ذيب عن هذه الب�سارة 
)78(

الف�سول«

ال لكي يهيمن على العامل املوجود من خالل املعرفة، ولكن 

تفريد/  على/  يعمل  ولهذا  يعي�سه  الذي  يعرف عامله  لكي 

عنده  الق�سيدة  فنجد  نف�سه  يعرف  لكي  العامل  وبعرثة/ 

تتحاور مع مفردات حميطه الذي يراها هو ورمبا ال يراها 

خرون.. االآ

»ال�سقا باحلدائق /اخ�رشها يعرتيني../اخ�رشها اال�سود 

باحتماالته/رمبا ينزف الورد يف �سفتي �سبابه/رمبا ادخن 

امراة ال تراين/رمبا يقفز فر�س النِبي بالنبي /ويرتكني اعد 

�سعراأ�سابعي/ورمبا احِمل عربتي بالق�سائد../هكذا اغني 

)79(
له../هكذا ال يراين«

من  العربي  ال�ساعر  عند  الكينونة  إدراك  ا جتربة  6ـ.ت�ستمر 

خالل وعي العدم بو�سفه فر�سة االن�سان الوحيدة بعد ان 

تدحرج من مركز الفعل والقرار اىل الهام�س يف عامل االلة 

والتكنولوجيا؛ وبدا االن�سان يف هذا العامل حما�رشا بالعبث 

من اخلارج، مما جعله يبحث عن اخلال�س يف ذاته ولذاته 

بانعزال عجيب فحاول ان يعرف مفردات الوجود التي كان 

يوؤمن بها؛ و �سكلت كينونته املهزومة، وملا كانت الهزية 

أ االن�سان ي�سكك  االن�سانية /ازمة اخلط االن�ساين/ كبرية. بدا

التي  العليا  امليتافزيقية  وبالقيم  تلك  الوجود  مبفردات 

قادته اىل الهزية من خالل رمز الدروي�س..

ال�سحيق/… والدهر  التوؤامان../الرب  ي�سرتيح  »وبكوخي 

فالدروي�س   
)80(

وحريق…! رمادا  ارى؟/موتا  ماذا  وارى 

 
)81(

يرمز اىل »مايف ذاته من عراقة وثبات وحكمة فطرية«

تنت�رش  االعلى  املثل  عن  والتخلي  الرف�س  هذا  اطار  ويف 

�سورة العدمي املكتمل الذي يعي اَن العدم فر�سته الوحيدة 

امام حما�رشة اجلربوت يقول ال�ساعر جان دمو: 

هو  /ال  فراغ  �سوى  يواجهك  التاأمل/فلن  يف  اأمعنت  »مهما 

/ الكون  منه  نتج  الذي  العماء  باجلميل/انه  وال  باملخيف 

تخطر  او جحائم/مل  اىل جنات  يقودك  /قد  تعلم  ان  ودومنا 

ببالك يوما /االحرى الت�سليم باالمر /حتى ال نذهب �سحايا 

للدينا�سورات/ املحيط بنا ليل نهار /او الذين يجعلونك جتفل 

�سباحا/وانت امام قهوة ال�سباح/طارحني امامك مفاتيح 
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)82(
العامل ال�سدئة كلها«

بو�سفها  ذاته  تاأثيث  اىل  املوجود/الكائن  ي�سعى  هنا  من 

لغزا يحاول ان يكت�سفه وي�سوره امام القارىء لكي ي�سارك 

االآخر يف ادراك الكينونة من خالل /االهتمام-واالن�سغال/

خر /هناك/خارج عنا  خر .وهذا االهتمام اليعني ان االآ باالآ

 امنا هو اندماج، 
)83(

وال »هو و�سيلة ال�سباع ما يجاوز ذاته«

حميمية  ق�سية  يف  اال  احلالة  هذه  والتكون  وا�سقاط. 

ي�سكل،  فلكي  خر  االآ مع  والذات  الروح  منا�سفة  الكت�ساف 

ويبني على هذا االكت�ساف؛ تنهال عليه االريحية يف �سوؤال 

امل�ساركة

ي�سع  مكانا  فيه  االبرة/احفر  أ�س  را حيث  رائح  انا  »تعايل 

را�سي/هناك  ي�سع  ال  والكوكب  كوكبا  ت�سع  غابة/والغابة 

االريج../اأخذتك/ الورد معلنا زمن  اال  يتكلم  احد  حيث ال 

)84(
اأخذتك مني الو�سل دمي اىل قلبي…«

ان العدمية ترتبط باالن�سان االعلى؛ املتفوق الذي يحاول 

ثله فهذا االن�سان /املوجود / -ال�سوبرمان- 
ّ
ال�ساعر ان يتم

يركز ذاته ويظهر يف وعيه بوؤرة للثقافة؛ ون�ساطه النوعي  

آخر  ومن ابرز جتلياته   العراف ممثل العدمية ال�سلبية )نبي ا

وهو  وال�ساحر  منه؛  ي�رشب  بحر  عن  يبحث  وهو  العاملني( 

ح�سا�س باخلطاأ »مزورالعملة وماحي الذنوب« »�سيطان  االإ

االرتكا�سية  العدمية  يثل  الذي  العاملني  اقبح  ثم  الكاآبة« 

اما امللكان فهما التقاليد؛ واخالقية هذه التقاليد   و»البابا 

من  الب�رشي  النوع  كل  اجتاز  الذي  و»املت�سول«  االخري« 

)85(
االغنياء اىل الفقراء.واخريا ) الظل(

�لتجليات  هذه  يتلب�ص  �لذي  �ل�ساعر  �ن  �أجد  هنا  من 

�لبحث؛  عن  توقف  �نه  يعني  ل  �لعلى«  لـ»لالن�سان 

عن  �لبحث  عليه  تفر�ص  �لتجليات  هذه  �ن  يعي  �منا 

إدر�ك �زمة �لوجود �لن�ساين �مام هذ� �جلربوت  �لكينونة و�

�سمات  وفيه  �ملتعايل  ميثل  وكاأنه  يبدو  �لذي  �لعاملي 

�مليتافيزيقيا �ملعا�رصة ولهذ� يجد �ل�ساعر نف�سه مطالبا 

بردم نو�ق�ص �لكينونة غري �ملكتملة يف �لتجربة �لوجودية 

لعالقتهابالعودة �لد�ئمة �و �لبدية �ذ توؤكد هذه �لعودة �ن 

�لتكر�ر �منا هو  �ن هذ�  �ل  إمنا هو تكر�ر  � �ن�ساين  أي فعل  �

�نتقاء »�ن ك�سال يريد عودته �لد�ئمة ل يعود �لك�سل نف�سه؛ 

إن حماقة، حقارة، جبانة، خباثة تريد عودتها �لد�ئمة، ل  �

تعود �حلماقة نف�سها، �حلقارة نف�سها .. فلرن ب�سكل �ف�سل 

�لعودة  فكر  إن  �. بالنتقاء  هنا  �لد�ئمة  �لعودة  تقوم  كيف 

إن  �لد�ئمة هو �لذي ينتقي يجعل من �لر�دة �سيئا ما كامال.�

فكرة �لعودة �لد�ئمة يزيل من �لر�دة كل ما ي�سقط خارج 

إبد�عا، يحقق �ملعادلة  � �لد�ئمة، يجعل من �لر�دة  �لعودة 

)86(
إر�دة = �بد�ع« �

والقوى  للنق�س  تدمري  هي  الدائمة،  العودة  فان  ثم  ومن 

�سريورة  فهي  كذلك،  للعدم  وتدمري  ال�سعيفة،  االرتكا�سية 

انبناء جديدة وم�ستمرة اذ ال يتوقف الكمال واالنبناء عند 

، لذلك يبدو املوت ماثال يف التدمري الكامل وهذا التدمري 
ّ
حد

يحمل بعدا ايجابيا فاعال.

ان النفي الفاعل والتدمري الفاعل؛ هو و�سع االرواح القوية 

اياهاالمتحان  خم�سعة  ذاتها؛  يف  االرتكا�سي  تدمر  التي 

العودة الدائمة وخم�سعة ذاتها لهذا االمتحان مع احتمال 

ان يراد افولها ..»ان و�سع االرواح القوية واالرادات القوية 

يرتبط  الفاعل  فالنفي  ناف  بحكم  تكتفي  ان  يكنها  ال 

التي  الوحيدة  الطريقة  هي  …هذه  العميقة  بطبيعتها 

)87(
ت�سبح بها القوى االرتكا�سية قوى فاعلة«

وهنا تظهر املعرفة لردم ثغرة النق�س يف الوجود واملوجود 

وال يقوم هذا االمر اال على ا�سا�س النفي واالثبات  وبهذه 

العدمية   الروؤية  حاوي  خليل  ق�سيدة  مثلت  اال�سكالية 

فق�سيدته »يف جوف احلوت« ج�سدت املعاناة يف مواجهة 

العزلة، فهو يحاول ان يتجاوز عتمة املجهول.. فهو »خيال 

يظل  ولكنه   
)88(

الكبري« وال�رش  املجهول  /عتمة  يتحدى 

خياال، وتوهما مع وجود الرغبة لالنطالق، ولكن اجلربوت 

وهكذا  تافهة«  »م�سغة  جتعله  �سابقا-  قلنا  والقوة-كما 

خر( تت�سارع قوى التحدي ) االنا( والقوى العليا )االآ

ال�سدى  الرعب /ترى عاد  اترى هل جن ح�سي فانطوى   «

عاد الدوار؟من ترى زحزح 

)89(
ليل ال�سجن عن �سدري /وكابو�س اجلدار؟«

�سغلت  االيل   / ال�سناعي  الوجود  ت�سكل  التي  ال�سور  فهذه 

والت�سنيع  بال�سجن  ودمرته  برمته  والوجود  املوجود 

به،  املحيط  الوجود  جدل  ا�ستيعاب  خالل  ومن  واالحباط 

أ ذاته؛ قراءة حنينية- والظهار مركزية الذات يحاول ان يقرا

رادة، والتجربة وربطها بالوعي املتكرر،  ترميمية بيانا لالإ

والدراك حكاية االن�سان مع جتربته منذ وجوده االول.ويف 

خر  هذا يتجه ال�ساعر العربي يف اجتاهني  االول ايجابي واالآ

من  واالنطالق  االكتمال  �سريورة  يف  بحث  االول  �سلبي 

تنتهي اىل  التكوين ولكن  خر بحث يف �سريورة  جديد؛ واالآ

العبث ومنها اىل احلكمة، فاالن�سان اليت�سبث بالتذكر وامنا 

العزاوي)�سياع(  فا�سل  ق�سيدة  .ففي  الن�سيان  اىل  يلجاأ 

هذا  يف  تفعل  »ماذا  املهادنة  يقبل  ال  مركزا  الذات  جند 

عن  تبحث  كربيتا/-هل  أ�سعل  ياعبداهلل؟/-ا املظلم  الليل 

حيث  الظلمة  يف  مني  �سقطت  نف�سي/  عن  �سيء؟/-ابحث 

تراين/ -هيا انه�س يا عبداهلل /كل ثقاب العامل ال يكفي / 
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)90(
لت�سيء ظالم الليل اىل نف�سك«

الوجود  البحث عن مفردات  أ املوجود  يبدا الرغبة  إزاء هذه  ا

تت�سارع  املفردات  واالنعتاق هذه  احلرية  تتمثل يف  التي 

خر/ او /انا-هو/ و/انا- بني /االنا-االنا/ و/االنا- االآ

و  الذات  ت�سكل  التي  املفردات  عن  البحث  اطار  ويف  انت/ 

التذكر يحاول ال�ساعر معرفة احلقيقة عرب الوجود واملوجود 

�سامي مهدي  كله مبا متثله من ما�ساآة هائلة يف ق�سيدة 

)االباء والبنون( فهي مرثية االن�سان ازاء وجوده كله .

»مل تعد يف البيوت لنا غرف او متاع.

وال �سور يف جدار .

وروائحنا بدلت ب�سواها

واأطيافنا زجرت 

وا�ستخف ال�سغار 

بنا، وباأ�سكالنا

ثم القوا باأ�سيائنا يف القمامة

قبل انق�ساء النهار .

وها نحن يف احلفر ال�سود �رشعى

أرواحنا تتخبط يف ظلمات ال�سوارع وا

ال م�ستقر لها يف مكان 

ولي�س لها وجهة للفرار.

اترانا فعلنا كما يفعلون ؟

اترانا قتلنا كما يقتلون ؟

منذ �سبعة االف عام ودائرة القتل دوارة

والبنون

يفتكون باآبائهم مرة بعد اخرى  

آباوؤهم يحون  وا

إرث فيورث؟ أهو ا ا

أم لعبة ؟ ا

)91(
أم جنون؟« ا

فان  التمرد  الوجودية  الكينونة  علم  ابلي�س  كان  فاذا 

البديهيات؛  ما�ساآة  الكينونة  وعرف  علم  مهدي  �سامي 

وعرفها باأ�سكال هذه البديهيات و�سور املاآ�سي فيها، فلم 

ال�سور  يف  وال  فيهم  اخللود  وال  االبناء،  يف  الذاكرة  تعد 

فالبديهيات عدمية ال جدوى منها ولكنها تدعو اىل ايجاد 

بكل  حياته  ال�سغال  املفرد  املوجود  االن�سان-  كينونة 

الكينونة  ادراك  يف  يتفرد  ال  العظيم  ال�سعر  فهذا  رغباته. 

يوميا،  نراها  بديهية  مفردات  عرب  يدركها  وامنا  بالعام 

عليها  وعينا  ن�سع  فال  اليها  التفتنا  اليهاوان  نلتفت  وال 

أو يرفع ال وعيه باإرادته ليرتك لها  ا فهو /ال�ساعر/ ي�سمح 

حرية هائلة يف االت�ساع، لتقول كل �سيء من املقد�س اىل 

املحرمات من اخلطاأ االول الذي ارتكبه االن�سان اىل الرغبة 

بركام  ليعقلونها  العقالء  وترك  العابثون؛  احتكرها  التي 

العرف واملثل العليا؛ والقوانني فرادة �سامي مهدي ال تدرك 

يف �سعره فح�سب وامنا يف ماأ�ساآة الوجود كله �رشاع الوعي 

احلر العظيم مع القيد املقيت الذي يقتل االنبياء وال�رشفاء

»خطاأ كَل هذا الطراد

خطاأ كل هذا العناد 

خطاأ

خطاأ

كُل تلك الرقي 

خطاأ كل تلك املهاد

آالف عام من االنقياد خطاأ عمره نحو �سبعة ا

خطاأ كل بيني وبيني

)92(
وقنعته بالرماد«

ولهذا يفح�س كل التجربة االن�سانية يفح�س التكوين االول 

يكت�سف ماأ�ساآته بطريقة جديدة ال متتثل للعرف، وال لل�سائد، 

وال مليتافيزيقيا الروؤى واالفكار وامنا تتمثل هذه التجربة 

االن�سانية يف ذات ال�ساعر وروحه، لهذا جاء فح�سه لتجربة 

التكوين عجيبة عرب مفردات ب�سيطة وعميقة يف االن عينه. 

» ذلك الفتق لو مل يكن ال�ستقام ال�سبيل

وال كان ثمة �سدع ورجع  

وال قاتل وقتيل

وال بلبلت االل�سن يف البالد 

وال انت�رش اخللق يف كل فج 

و�سل العباد 

وذلك الفتق كان البداية يف كل خطب جليل

اأهو اخلطاأ االول االزيل، 

)93(
أم اخلطر العبقري اجلميل؟!« ا

اىل  الوجودية  التجربة  حول  الذي  هو  االول  اخلطاأ  إن  ا

املاأ�ساآة تتعلم فيها الب�رشية حجة الوعي وحجة القوة ازاء 

االخطاء التي تقود اىل فعل الكينونة، الن هذا اخلطاأ االول 

جتربته  يعي�س  املوجود  جعل  الذي  املثيولوجيا/هو  /يف 

أ �سريورة التكوين  على االر�س؛ و�سكل عالقته بالوجود لتبدا

اخلطاأ  من  واخلوف  احلزن  اىل  قاد  الذي  هو  اخلطاأ  .وهذا 

 الوجود اىل االكتمال
َ

ولكنه هو الذي �سري

» اخائف انت ؟

اذن تعال 

نحول اخلوف اىل ال�سوؤال 

أ البحث عن اجلواب  ونبدا

)www.nizwa.com( :املادة كاملة مبوقع املجلة
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النور  عامل  وبني  للعقل،  إ�سعاف  ا القمر  للروح،وحكمة  إ�سعاف  ا ال�سم�س  »حكمة 

وطوايا الظالم ... قد يتوقف الفرد ليختار عامل الظالم،ويغلق على نف�سه متاما،.

اجنذابا  أهلها  ا جنونا،ويختربها  النا�س  ي�سميها  رحلة  منها،  عودة  ال  رحلة  يف 

وك�سفا،ولنا يف جماذيب الت�سوف خري مثال على ذلك«.

)فر��ص �ل�سوّ�ح: لغز ع�ستار �ص252(      

أن  ا للمتلقي  يكن  التلقي،وال  في�س  بو�ساطة  بداعي  االإ الفي�س  حقيقة  تكتمل 

إال باخللفيات املعرفية من وجهة، واملعرفة  يبحر يف دروب املعرفة ال�سعرية،ا

تتم  العقل،وال  وراء عامل  الذي يختفي  الكنز  اأخرى،،كونها  الروحية من وجهة 

ل.
ّ
إال بالتاأم املعرفة الروحية ا

حممد علي �سم�س الدين 

ارتقى بـ»دموع احلاّلج« اإىل الرمز املجازي اخلا�س

�ضاديــة �ضقـــرو�س

أكاديية من اجلزائر ا

نه  الأ غرائية،  االإ بالوظيفة  البداية  منذ  الق�سيدة  ن�س  يتمتع   w

لذلك  اللغوي.  العدول  واالنك�ساف، من خالل  الت�سرّت  لعبة  يار�س 

تقت�سي ال�رشورة املنهجية م�ساءلة الن�س وخماتلته كي ن�سرتق 

 اللغوي، املتمظهر فونولوجيا، 
ّ
منه �رشارات البوح الكامن يف ال�رش

أول عتبة يطاأها املتلقي هي العنوان. فما املق�سود بـ:»دموع  ولعل ا

احلالج«، وملاذا ا�ستح�رش ال�ساعر هذا ال�سويف املتمرد بالذات؟



ن�سية،  اأحبولة  احلالج«  »دموع  أن  ا يف  �سك  وال 

إ�ساري م�سترت خلف الكلمات. وهيكل ا

مبتعته  يحا�رشنا  ال�سعر  وفي�س  أ  نبدا أين  ا فمن   -

ق علينا اخلناق، وياأ�رشنا فنذوب يف 
ّ
العارمة، وي�سي

دهاليز  يف  القابع  الواقع  ذلك  عن  بحثا  تفا�سيله، 

الذاكرة؟

أرواح  إال ا - كيف نبحث عن روح م�سترتة ؟ال تدركها ا

املوجود  لتخرج  اخلالّق،  العقل  هيوىل  يف  تقطن 

ظلمة  من  به  وتنتقل  بالفعل،  الوجود  إىل  ا ة 
ّ
بالقو

عن  ال�سعر  في�سفر  التلقي،  أنوار  ا بهرج  إىل  ا التعتيم 

جمالياته .

كي  ال�سطحي،  لبو�سها  الدالالت  عن  ننزع  فكيف 

إيحاءاتها وحتوالتها �سمن  نتمكن من القب�س على ا

ن�سق الن�س ال�سعري؟؟.

لكل مبدع كونه املميز ومعجمه اخلا�س، لذلك تتجلى 

بداع فتولد الق�سيدة احللم. ذات املبدع يف االإ

عيون  من  دموعه  ي�ستقطر  ج�سد  احلالّج«،  »دموع 

بالباطل  احلق  فيه  يتزج  هوية،  بال  وقرب  تة، 
ّ
مي

ف بالزندقة.
ّ
والورع باخلطيئة والت�سو

إىل ك�رش  إذا كان الن�س بوحا م�سمرا، فاإن ال�سبيل ا وا

جرائية ل�سيمياء  ليات االإ حاجز ال�سمت والتمنّع هو االآ

ع 
ّ
العبور، من خالل تتب ل علينا 

ّ
�ست�سه التي  التاأويل 

داخل  وحتوالته  الرمز  ال�سيميوز)م�سارات  م�سارات 

إىل خفايا  أ�سوار اللغة �سمن الن�سق الكلي للق�سيدة(.ا ا

الن�س.

غرائية،  يتمتع ن�س الق�سيدة منذ البداية بالوظيفة االإ

خالل  من  واالنك�ساف،  الت�سرّت  لعبة  يار�س  نه  الأ

املنهجية  ال�رشورة  تقت�سي  لذلك  اللغوي.  العدول 

�رشارات  منه  ن�سرتق  كي  وخماتلته  الن�س  م�ساءلة 

 اللغوي، املتمظهر فونولوجيا، 
ّ
البوح الكامن يف ال�رش

فما  العنوان.  هي  املتلقي  يطاأها  عتبة  أول  ا ولعل 

ا�ستح�رش  وملاذا  احلالج«،  بـ:»دموع  املق�سود 

ال�ساعر هذا ال�سويف املتمرد بالذات؟

أن نطرح �سوؤالني :كيف؟ وملاذا؟ يكننا ا

ومن خاللهما ن�ستطيع الربط بني امل�سارات ال�سورية 

ن�سي  ن�سيج  على  لنح�سل  اخلطابية  والت�سكيالت 

الن�س،  يف  الكربى  اللغوية  املعامل  يوؤّطر  مرتابط، 

مكان  االإ يف  أ�سياء  ا على  حتيل  فنية  حلمًة  ي�سكل  و 

وت�ست�رشف املمكن .

عتبة العنوان:

نا بخيط 
ّ
ر ال�سيميائي للعنوان يكن اأن يد

ّ
لعل الت�سو

أن  ا اعتبار  على  للن�س،  ة 
ّ
الكلي الداللة  لن�سج  مبدئي 

ال�ساعر  يق�سد  فماذا  للج�سد،  أ�س  الرا مبثابة  العنوان 

بهذا العنوان؟؟.

النحوية،  اللغوية  الوجهة  العنوان من  إىل  ا لو نظرنا 

أ  �سافة ملبتدا ف باالإ
ّ
فاإن »دموع احلالّج«، خرب معر

إليه،  ا م�ساف  واحلالج  »هذه«،  تقديره  حمذوف، 

�سلية: »هذه دموع احلالّج«. وت�سبح ال�سيغة االأ

إليه من وجهة ل�سانية ن�سية)نحو الن�س(،  إذا نظرنا ا وا

�سافة،  ف باالإ
ّ
أ معر فاإن عبارة »دموع احلالّج«: مبتدا

إليه واملنت م�سند. خربه يف املنت، وهو م�سند ا

�سغرى،  بنية  الوجهة  هذه  من  العنوان   
ّ
يعد كما 

متوا�سجة مع البنية الكربى الن�س، من اأجل حتقيق 

االن�سجام والرتابط الفكري

�سيميائية،  نظر  وجهة  من  العنوان  إىل  ا نظرنا  إذا  وا

لغويتني  إ�سارتني  ا من  تتاألف  عالمة.  نعتربه  فاإننا 

على  منفتحتني  رمزية،  بدالالت  م�سحونتني 

ونف�سية،  واجتماعية،  وثقافية،  إن�سانية  ا قيم 

أيديولوجية. وا

حتيل كلمة »دموع« على البكاء، ومع ذلك فالدموع 

مالح  �سائل  هي  بل  فح�سب،  البكاء  عن  ت�سدر  ال 

ينذرف من العني عندما ي�سوبها الغبار، ليطهرها.

أو  ا الكبري،  احلزن  حاالت  يف  الدمع  يفي�س  كما 

حني  املوىل  ح�رشة  يف  اخل�سوع  أو  ا ال�سديد،  الفرح 

الندم، الرهبة، اال�ست�سالم، الرجاء،  د 
ّ
ي�ستبطن املتعب

واال�ستغفار.

الدن�س،  من  الطهارة  على  حتيل  املعاين  هذه  وكل 

أو املعنوي. املادي ا

أما احلالّج فهو ا�سم علم ويحيل على تلك ال�سخ�سية  ا

�سالمية،  التاريخية املوؤ�سطرة يف الذاكرة العربية االإ

وهي ذات احل�سني بن من�سور احلالّج.

أي�سا  ا وتعني  ال�سوف،  نف�س  اأي  حلج؛  من  واحلالج 

يريد  فهل  النف�س،  مبكنونات  والبوح   ،
ّ
ال�رش ك�سف 

يبوح؟  أن  ا الرمز  هذا  ا�ستح�سار  خالل  من  ال�ساعر 

ومباذا يريد البوح؟

يعد احلالج من الناحية االجتماعية �سوفيا متمردا 

لذلك  ال�سيا�سية،  وال�سلطة  ال�سوفية  ال�سلطة  على 

مرارة  فعا�س  املنحرفني،  فة 
ّ
املت�سو من  نّف 

ُ
�س
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متعة  عا�س  مثلما  ال�سلب،  ثم  والتعذيب  ال�سجن 

الطوا�سني]، والتجربة الروحية.

أدى به   زائفا هو الذي ا
ّ
ولعل وعيه الثقايف الذي عد

إىل التهلكة يف زمانه. ا

نا يف هذا املقام، هو �سياغة العنوان.
ّ
والذي يهم

»دموع  بالذات؟  ال�سيغة  بهذه  العنوان  جاء  فلماذا 

احلالّج«، وهل ا�ستهر احلالّج بالبكاء؟؟

إذا  ا أو  ا ورغبة،  رهبة  خلوته  يف  احلالّج  بكى  إذا  وا

عندما  يبك  مل  فاإّنه  النا�س،  ين�سح  �سواق  االأ دخل 

ة �سموده، 
ّ
أطراُفه قبل �سلبه، مما يدل على قو ُقّطعت ا

كان  واحلالج  �سعفا،  يعد  املوقف  هذا  يف  فالبكاء 

الرغم من  جريئا متيقنا من �سحة ما يقول، وعلى 

إال  الزنادقة.ا خانة  يف  وت�سنيفه  له،  املجتمع  لفظ 

أنه كان ناقما على جمتمعه ومتمردا على الطريقة  ا

مه بالفرادة واحلرية يف 
َ
ال�سوفية، وهذا العدول و�س

الفكر واملنطق وال�سلوك.

أ�سطورة:  ت ماأ�ساته وقتله بتلك الطريقة الب�سعة، ا
ّ
فعد

الويل / الزنديق . 

من  غريه  دون  احلالج  ال�ساعر  ا�ستح�رش  ملاذا  ثم 

الزمن  يف  ملاأ�ساته  �سبيه  هناك  هل  املت�سوفة؟ 

الراهن؟ 

قا�سي  االأ من  هناك،  من  احلالّج  دموع  تفي�س 

طوفانا  وتتدفق  الغابر،  الزمن  ابة 
ّ
بو من  البعيدة، 

يغمر الزمن الراهن بغية تطهريه من ماآ�سيه واأحزانه، 

على  والتمرد  الواقع،  تناق�سات  على  النقمة  لعلها 

ابتعثت  التي  هي  املتطرفة  الدينية  عراف  االأ �سلطة 

حالّج الزمن الغابر. 

من   
َ
احلالج الدين«  �سم�س  علي  »حممد  ي�ستنه�ُس 

العوامل  نحو  ال�سحو  تخوم  إىل  ا ال�سمت  تخوم 

اللغوية لتك�سف عن  ر كثافة مادته 
ّ
�سة، فتتحر

ّ
املقد

ال�سويف القابع يف ذاته.

الزمن  بحالّج  الغابر  الزمن  حالج  يجتمع  فعندما 

، عندما 
ّ
الراهن، ترقى الكلمة وت�سدح �سد قوى ال�رش

يتمرد التمرد ذاته على قيم التمرد، تتجلى احلقائق، 

وتولد الرغبة يف املجا بهة

يلب�س ال�ساعر بردة احلالّج ليبوح مبكنونات الواقع 

لهي وتخوم  املتعّفن، وا�سعا نف�سه على م�سارف االإ

إىل ال�سماء يبكي املاآ�سي، فماذا  ية، رافعا وجهه ا
ّ
احلر

تقول دموع احلالّج املعا�رش؟

أ�سطورة  الدمع والتمرد وا ال�ساعر بعتبة  ملاذا قابلنا 

الويل الزنديق ؟

الت ؟ 
ّ
وهل تتميز هذه الدموع بتحو

كيف نبني املعنى املبعرث يف الق�سيدة ؟

املتزندق  ال�ساعر  آهات  ا �سظايا  نلملم  كيف 

املت�سوف؟

كيف ن�سرتق املعنى من هذه املتاهة الن�سية؟

�سئلة وغريها �سيجيب عليها املنت. كل هذه االأ

2-في�س التلقي و�سعرية املنت:

تتاألف الق�سيدة من اثني ع�رش مقطعا، 

تتوزع على الفواحت الن�سية التالية:

أعليت دموعي  1- ا

أاهلل كي تب�رشها يا ا

. . . . . . . . . . . . . . . ..

إىل �سكني  ا
ّ
 ويل حج

ّ
2- للنا�س حج

�ساحي واأهدي مهجتي ودمي« تهدى االأ

. . . . . . . . . . . . . . . . .

أر�سلت غزاال نحو ال�سم�س لينطحها 3- ا

أ�سلت بكائي يف الق�سب وا

. . . . . . . . . . . . . . . . .

إمام الطوا�سني أنا ا 4- ا

وحالّج الزمن الغابر

. . . . . . . . . . . . . . . . .

5- �سليت ببغداد �سالة الدم 

ونرثت بغزة اأوجاعي

. . . . . . . . . . . . . . . . .

6- على �سكة احلديد التي ت�سل احلجاز بفل�سطني

�رشيعا   
ّ
ير الذي  بالقطار  عابىء  غري  أم�سي  ا

وي�سحقني

. . . . . . . . . . . . . . . . .

7-يارب �سبي م�سى يف التيه مرحتال

ألفا وعامني مل يربح على عجل ا

. . . . . . . . . . . . . . . . .

8-كم دمعة فيك يل ما كنت اأجريها

أفنيها« أفنى فيك ا وليلة ا

. . . . . . . . . . . . . . . . .

أريحا أيتها ال�سم�س يف اأعايل ا 9- واأخريا وجدتك ا

�سوار. تدورين خائفة على االأ

. . . . . . . . . . . . . . . . .

�1نزوى العدد 62 / ابريل 2010 

درا�ســات. . درا�ســات. . درا�ســات 

 s  s s



10- يا غوث �سم�س غياث اهلل غيثني 

أنا ال�سعيف كاأعناق الرياحني. ا

. . . . . . . . . . . . . . . . .

11- ولكن 

أقحوانة الدم تزهر يف قمي�سك يا« من�سور« إن ا ها ا

إبرة املوت العميقة وا

. . . . . . . . . . . . . . . . .

أن تبوح به  12- كادت �رشائر �رشي ا

يه«.
ّ
وكاد خويف عليه ال ي�سم

مكتوم،  بكاء  قطرات  ذاتها   
ّ
حد يف  الق�سيدة  لعل 

للحالج  اجلنائزي  الطق�س  ال�ساعر  بها  ي�ستعيد 

امل�سلوب  الكالم  وبني  بينه  ليقارن  امل�سلوب، 

إلهام  أو رمبا هي ا واحلقيقة امل�سلوبة يف زخم الواقع، ا

�ساحبها  وجه  تدير  التي  الليل  »حكمة  من  م�ستمد 

انف�سال عن  ال�سم�س، هي  النهار ومنطق  عن �سحو 

إيغال يف عوامل الباطن حيث يخفت  الواقع اليومي وا

ر�سي«)1(  إيقاع الزمن االأ تدريجيا ا

وعندما يخفت هذا الزمن تتعالق امللفوظات بالزمن 

ه، وتبدو 
ّ
العبد ورب  احلواجز بني 

ّ
ال�رشمدي، فتتك�رش

أف�سل دليل على  وكاأنها هذيان �سويف وجنون، وهو ا

�س الذي يعانيه اأ�سحابه اجنذابا 
ّ
اأ�سل اجلنون املقد

آن معا)2( فتتخلّق احلكمة  نحو قوة داخلية علوية يف ا

من ال�سعر يف زمن اختالط احلقيقة بالواقع، .

يقول ال�ساعر:

أعليت دموعي  ا

أاهلل كي تب�رشها يا ا

مطار أعيد لك االأ وقلت ا

فلتن�رش غيمك حيث ت�ساء

إليك  الغوث يعود ا
ّ
فاإن

إيّل. واحلزن يعود ا

القراءة،  إمكانية  ا ا�ستبطنت  إذا  ا إال  ا الكتابة  ال تتحقق 

 �رشعيته 
ّ
أيدينا ا�ستمد ولعل الن�س ال�سعري الذي بني ا

من منظومة �سوفية، فاإذا ارتقى املت�سوفة بالرمز 

إىل م�ستوى امل�سطلح، فاإن ال�ساعر ارتقى بالق�سيدة  ا

ن 
ّ
ره نه  ؛الأ اخلا�س  املجازي  الرمز  م�ستوى  إىل  ا

وعاد  داخله  انحرافا  مار�س  و  ال�سويف،  امل�سطلح 

ينتقل  جعله  الذي  مر  االأ الروحاين،  منبعه  من  به 

ال�سعرية  احلكمة  إىل  ا الباطن  وجماهدة  احلكمة  من 

وجماهدة الواقع، وهنا بال�سبط تكمن �سعرية اللغة، 

بدالالت  وت�سحنه  حمتواه  من  القدمي  تفرغ  كونها 

جديدة ومتفردة.

منطق  ويخرق  ال�سماء  إىل  ا الدمع  يرتقي  كيف  إذ  ا

اجلاذبية؟؟

إىل اهلل؟؟ مطار ا وكيف ُتعاد االأ

وما املق�سود بالغوث واحلزن ؟؟

/�سطحات  الغائب  ي�ستنه�س  ال�ساعر  أن  ا يف  ال�سك 

وي�سل�سل  الق�سيدة.  ال�ساهد/حا�رش  ليكتب  احلالج، 

به  ج 
ّ
لي�سي واملكان  الزمان  عرب  مل  االأ تراكم  حلقات 

مري�سيا  مقولة  من  وانطالقا  الراهن.  اجل�سد  إيقاع  ا

وحدهم  وال�ساعر  واملجنون  العا�سق  فاإن  الياد 

يف  يندرج  املت�سوف  ولعل  كامال،  خياال  يلكون 

لهية . خانة العا�سق للذات االإ

تر�سح  رمزية  �سياق  يف  متاأملا  وليا  ال�ساعر  يتبدى 

إذا انطلقنا من »احلزن«  بطقو�س املوت والت�سحية، وا

املت�سوفة  ال�سويف وهو حالة من حاالت  باملعنى 

فاإن  الت�سوف  مقامات  من  درجة  أعلى  »ا و«الغوث 

ال�ساعر يف هذا ال�سياق حاول اأن يحقق متازجا بني 

مولدا  احلزن/الغوث  امل�سطلحان  فيغدو  البعدين، 

له،  ال�ساعرة واالإ الذات  إيقاعيا، ومعربا بني  وا دالليا 

الكيان  فيمتزج  وذاكرتها،  والذات  وعاملها،  والذات 

الناطق بالطبيعة وي�ستحيل �سحابة تاأتي بالغيث كي 

 عنه يف 
ّ

ل الدمع املعرب
ّ
ر�س اليباب، فيتحو حتيي االأ

إىل رمز للخ�سب والنماء بدل رمزه  مفتتح الق�سيدة ا

مل، ويغدو احلزن موقفا من العامل  للحزن والقهر واالأ

إىل  حني يفقد العامل بريقه ويت�سح بال�سواد، ويتحول ا

بحلوله  ال�ساعر  في�ساكل  ال�سماء،  أفق  ا ت�سلل  غيمة 

لهية  وامتزاجه بالطبيعة احلالج بحلوله يف الذات االإ

يف املنطق ال�سويف، ولعل الدمع الذي يعتلي ال�سماء 

إذا ت�ساكل مع البحر يف البنية  ا إال  ا ال جند له منطقا 

العميقة كون البحر �سائال ماحلا يتبخر بفعل حرارة 

ممطرة،  �سحابة  إىل  ا ويتحول  فق  االأ فيعتلي  ال�سم�س 

الالمنطق  من  نبني  أن  ا ن�ستطيع  املنطلق  هذا  من 

هذا  يف  أبرزها  ا لعل  معاين  على  ونقب�س  منطقا، 

ال�سياق:

الدمع..........البحر............املطر

مل احلزن.........ال�سحاب.........االأ

الغوث.........الغيمة............الغيث

وهو  املاء  على  حتيل  �سوائل  واملطر  والبحر  الدمع 
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�سياء . أ االأ طق�س عبور ومبدا

التي  الظلمة  على  حتيل  والغيمة  وال�سحاب  واحلزن 

النور،  الظلمة  ال�ساعر يخلق من  انفراج فاإن  يعقبها 

مل  االأ عن  باحثا  ومطرا  وبحرا  دمعا  القحط  ومن 

أو لعله يريد التطهر من دن�س  يف التجدد واالنبعاث، ا

ر�س مباء املطر وتتجدد. مثلما تتطهر االأ

أن يتطهر؟ فمن اأي دن�س يريد ا

يقول:

أنا حني ربطت الريح بخيمة اأوجاعي وا

ر�س ففا�ست من اأملي عت ينابيع االأ
ّ
جم

هذا اأملي 

قرباين جلمالك ال تغ�سب

فاأنا ل�ست قويا حتى تنهرين باملوت 

أن تر�سل يف طلبي يكفي ا

ن�سمة �سيف فاأوافيك 

أوتار املو�سيقى وحترك ا

موت واأحيا فيك الأ

هذا اأملي 

هذا اأملي خفف من وقع جمالك فوق فمي«. 

ي�ستعيد ال�ساعر مباء الينابيع فعل اخللق املتمثل يف 

على  الداللة  املاء  رمزية  فتت�سمن  الق�سيدة،  �سكل 

ال�ساعر يلب�س عندما يتطهر  ن  د، الأ
ّ
االنبعاث والتجد

ة
ّ
بردة النبو

ال�ساعر  وي�ساكل  الوحي،  ال�سعري  الكالم  وي�ساكل 

إذن الرغبة املفتوحة للبوح  إنها ا الر�سل يف دعواتهم، ا

إىل حتقيق  ن�سان وتدفع به ا  ت�سكن يف توق االإ
ّ
بال�رش

إن�سانيته يف الكون. ا

التي  أاهلل«  ا يا  تب�رشها  كي  دموعي  أعليت  »ا فجملة 

ا�سرتاتيجيا  دورا  اأدت  الق�سيدة،  بها  ال�ساعر  افتتح 

أ�سلوبية  ا إ�سارات  ا مت 
ّ
الن�س، وقد حا�سما يف توجيه 

البوح  وهو  برمته،  التخييلي  الكون  عليها  بني 

ّ
وال�رش

أنها  ا من  الرغم  على  ال�سويف  املنطق  خالفت  نها  الأ

تعلن منذ البداية عن ف�ساء �سويف دلّنا عليه املكون 

أن �سهوة البوح حمظورة  املعجمي املذكور �سلفا، مع ا

هتك   
ّ
بال�رش البوح  ن  ؛الأ ال�سويف،  املقام  يف  متاما 

إذا نبوح« للقدا�سة ال�سوفية«دمنا يباح ا

تب�رشها«اأ�سلها  كي  دموعي  أعليت  »ا كلمة  ولكن 

أعليت �سوتي كي ت�سمعه« »ا

بل  بع�سها،  تنوب عن  احلوا�س  االنزياح جعل  فهذا 

إذا اقرتن بال�سوت،  ا إال  ا إن الدمع احلقيقي ال يكتمل  ا

إال بالب�رش، وهذا التكامل املعنوي  وال�سمع ال يكتمل ا

هو الذي يعطي لل�ساعر �رشعية البوح من خالل ما 

فاق. يرى وي�سمع عما يب�رشه يف االآ

 ال�ساعر وحداته اللغوية، وركبها تركيبا ينحه 
ّ

تخري

الدينية  املعرفية،  خلفياته  م�ستح�رشا  فرادته، 

�سطورية والتاريخية يف ذاكرته، فتزدحم ال�سور  واالأ

ال�سعرية من خالل لغته الرتميزية، وتغاير املاألوف 

بها،  خا�س  �سياق  يف  وان�سجامها  هويتها  وتك�سب 

م�سارات  تتبع  خال  ومن  بالفرادة،  ال�ساعر  فيت�سم 

أ�ساطري غارقة  أن ال�ساعر يتنا�س مع ا ال�سيموز جند ا

أن ا�ستح�سارها يو�ّسح الق�سيدة  يف القدم وال �سك يف ا

إله  ا إىل  ا ال�ساعر  مبوجبها  يتحول  أ�سطورية  ا بهالة 

خيوطها  ن�ستمد  أبوللو  ا أ�سطورة  ا ظالل  ولعل  ال�سعر، 

ة يف ت�ساعيف الق�سيدة، 
ّ
أ�سلوبية مند�س من وحدات ا

كقوله:

»قرباين جلمالك ال تغ�سب« 

له  االإ نفاه  الذي  أبوللو  ا بها  يتميز  اجلمال  وتيمة 

اأحد  عند  راعيا  عمل  حيث  ر�س،  االأ إىل  ا زيو�س، 

املو�سيقية  باأوتاره  مميزا  كان  ولكنه  الب�رش،  ملوك 

ناي  ت�سدر عن  التي  ال�سماوية  نغام  االأ �سحرت  فقد 

حتول  ومنه  جميعهم،  اململكة  وللو((�سكان 
ّ
أب ))ا

إىل رب ال�سعر والفن  وللو من قائد مركبة ال�سم�س ا
ّ
أب ا

واملو�سيقى )3(

وتيمة  اجلمال،  وح�سور  املو�سيقى  أوتار  ا فح�سور 

ال�سم�س التي ترتدد خم�س مرات يف مقاطع الق�سيدة، 

واملو�سيقى،  ال�سعر  رب  على  �سمنية  إحالة  ا حتيل 

ته منه، ومن �سياء 
ّ
أن ي�ستمد قو الذي يحاول ال�ساعر ا

 عربتها 
ّ
أبوللو يجر ال�سم�س التي كان ا

اأوجاعي«، ملفوظ الريح  »حني ربطت الريح بخيمة 

مة العربية  يحيل على الدمار واخليمة حتيل على االأ

والوجع يحيل على الوجع العاتي والدمار الذي يلف 

مة االأ

والقربان و�سيلة تطهري، واللغة تطهر املبدع وحتييه 

من  ينت�سله  كي  ال�سعر  رب  من  ته 
ّ
قو ي�ستمد  نه  الأ

املوت.

قرباين جلمالك ال تغ�سب

الب�رشي  بني  اللقاء  نقطة  يثل  الب�رشي  فالقربان 
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ل تتحقق 

إل  الكتابة ا

إذا ا�ضتبطنت  ا

إمكانية  ا

القراءة، ولعل 

الن�س ال�ضعري 

الذي بني اأيدينا 

ا�ضتمّد �ضرعيته 

من منظومة 

إذا  �ضوفية، فا

ارتقى املت�ضوفة 

إىل  بالرمز ا

م�ضتوى 

امل�ضطلح، فاإن 

ال�ضاعر ارتقى 

إىل  بالق�ضيدة ا

م�ضتوى الرمز 

املجازي اخلا�س
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أن يقرب نف�سه قربانا  ن�ساين، لذلك يريد ال�ساعر ا واالإ

خلال�س الب�رشية

هذا اأملي

هذا اأملي.

ي�ستقطر �ل�ساعر �أمله من خالل �لكالم �ل�سعري حيث 

من�سهر يف  نه  لأ �حل�سور  إىل  � �لغياب  من  به  يعرب 

إىل �خلارج، فاأنفا�ص  أن يقذف به � ذ�ته كربكان يريد �

و�أحالمه  وعقده  آلمه  و� باآماله  �ن�سهرت  �لق�سيدة 

نها  ر، لأ
ّ
أن تتفج وهي �لآن موغلة يف �لت�سرّت، تريد �

إىل �سائل حمرق يتالقى فيه �خلفاء �لكامن  حتولت �

يف جتلي �لكلمات ولذلك يتاأوه �ل�ساعر ويتاأمل. 

خفف من وقع جمالك فوق فمي.

�سياقها  يف  وان�سجامها  هويتها  اللغة  تكت�سب 

�سطورة بحثا  االأ أقا�سي  ا إىل  ا ال�ساعر  اخلا�س، فيمتد 

عن زهرة ال�سعر، فهو كاحللم املو�سح باأغاين الوجود 

ك 
ّ
يحر واأمله عندما  ال�ساعر عزلته  فينت�سل  اخلالدة، 

احتماء  �سطورة  االأ القادم من عمق  أوتار املو�سيقى  ا

ال�سعر،  يقابلها  واملو�سيقى  وال�سورة،  باجلمال 

اللغة والتاريخ  وال�سعر، جمال و�سورة، فينحت من 

والرتاث الديني، لي�ستح�رش هذه التحفة الفنية الدالة 

عليه، في�ستبطن الك�سف ال�سويف ويبعث احلالّج من 

أو يجعل روح احلالج  ا لي�سري معه باملوازات  مرقده 

ة جتربته و�سربه على 
ّ
قو ي�ستمد منه  حتّل فيه علّه 

ة اخلارقة التي امت�ست 
ّ
أوعلّه ي�ستمد منه القو بالئه، ا

االبتالء،  درجات  أق�سى  ا يف  وهو  عينه  من  الدمع 

هنا  من  ي�سعف،  مل  واحلالج  �سعف،  الدمع  ن  الأ

تاأتي املفارقة بني احلالج وال�ساعر، وي�سبح الكالم 

هو  املكمم،  احلالج  ل�سوت  امتداد  مبثابة  ال�سعري 

الروح،  مبداد  املكتوب  احلزن  هو  املكبوت،  الدمع 

من  لين�سلخ  له  يحج  لل�ساعر،  �سكنا  ال�سعر  في�سبح 

مبعاي�سة  وتتلوث  تلوثت  التي  بروحه  العالق  دن�سه 

لت 
ّ
حو للغة  ال�سحرية  ي�سة 

ّ
اخل�س أن  ا كما  الواقع، 

أدبية  إىل غيث، وينابيع، وقدمته يف وحدات ا الدمع ا

رمزية تعمل على اختزاله ثم تقديه جمددا للوعي، 

أ�سوار  �سطورة التموزية تظهر خلف ا مما جعل ظالل االأ

اخلالّق  املاء  ابن  –اب�سو،  دومزي  فيح�رش  الرمز، 

الذي  اخل�سوبة،  قوى  وحافظ  احلياة  طاقة  د 
ّ
جمد

�سفل، وهو  قهر املوت و حرر نف�سه من قوى العامل االأ

اأمال يف حتقيق  ن�سان  االإ إعطاء  ا على  القادر  الوحيد 

آخر  خذ بيده عرب برزخ املوت نحو عامل ا اخللود، واالأ

الذي  املعنى هو  ولعل هذا  و�سعادة)4(،  اأكرث بهجة 

إىل  ا مظلم  فردي  م�سري  من  املوت  مبوجبه  يتحول 

�سطورة  االأ تف�سح  وبالتايل  وجتديد،  تطهري  مرحلة 

ن  من خالل الرمز ال�سعري عن وجه القدم، ووجه االآ

أ اخلال�س،  املزروع يف ال�رشمدية )5( املتمثل يف مبدا

وفهل يبحث ال�ساعر عن املخلّ�س 

يفتتح املقطع الثاين مبقولة احلالج :

إىل �سكني  »للنا�س حج ويل حج ا

�ساحي واأهدي مهجتي ودمي«] تهدى االأ

نف�س  على  ال�سعري  التناغم  فيبدو  بقوله  يعقبها  مت 

الوترية:

يا عابر اجل�سد ال�سحراء خذ بيدي

إن الوطء يف اأملي وخفف الوطء ا

أم�سي فهل يدري بنا زمن  مت�سي وا

يام كالعدم  �ساعاته الرمل واالأ

أنت حار�سه ر�س �سرب ا يكفي من االأ

إما طاف باحلرم  يطوف حولك ا

تغفو الرمال فاأ�سحو والرمال مدى

ج�سمي لها البيد لكن الهوى �سقمي. الق�سيدة.�س1

االتكاء على مقولة احلالج يف فاحتة  أن  ا ال�سك يف 

ة اأخرى فكرة القربان، وهذا 
ّ
 مر

ّ
املقطع الثاين حتني

التكراري املتولد ب�سيغ خمتلفة يف املقاطع  النمط 

من  آخر  ا م�سارا  املتلقي  ذهن  يف  يخلق  الالحقة، 

متاأ�سطر  اجل�سدي  القربان  ن  الأ التاأويل،  م�سارات 

حياء  الب�رش وا�ستبدل بقرابني حيوانية الإ يف ذهنية 

ة اأخرى، 
ّ
الطقو�س، ولكن ال�ساعر يعيد هذه الفكرة مر

�ساحي  إىل البدء وفكرة املنقذ » تهدى االأ ليعود بنا ا

يف  الوطء  إن  ا الوطء  خفف  ودمي،  مهجتي  واأهدي 

�سارات حتيل  اأملي، ج�سمي لها البيد.....« فكل هذه االإ

على القربان الب�رشي، 

وال�سوؤال املطروح، ملن يقدم هذا القربان ؟؟؟

آخر موازيا للوجود  أن ال�ساعر يبني وجودا ا ال �سك يف ا

أن يكون، ولعل  �سلي وير�سم من خالله ما يجب ا االأ

يكون  أن  ا وبني  للكتابة،  كرب  االأ املثري  هو  »املوت 

أن يكون غوثا ورحمة يقف ال�ساعر،  أو ا املوت مثريا، ا

بالغمو�س،  حوال  واالأ قوال  االأ ي�رشبل  ذلك  وكل 

ظالله  من  ظالً  أو  ا للوجود،  �سدى  لي�س  )...(فال�سعر 

للوجود  مواز  آخر  ا وجود  هو  إمنا  وا عنه،  تعبرياً  أو  ا
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�سلي«)6( االأ

ر�س فيتمدد لي�سبح  يتمازج اجل�سد القربان باأدمي االأ

ال�ساعر مع  �سحراء �سا�سعة برمالها، وهنا يتنا�س 

ي يف قوله:
ّ
أبي العالء املعر ا

خّفف الوطء قليال فلي�س

ج�ساد إال من هذه االأ ر�س ا   اأدمي االأ

 
ّ

أن يعرب ولعل ال�ساعر با�ستح�ساره هذه املعاين يريد ا

عن املوت الذي يطوف حول الب�رشية .

والدمار،  القتل  عن  تعبري  هنا  القربان  فكرة  ولعل 

الغوث،  فاأين  الب�رشية،  الذات  يف  القابع  واحلزن 

له  أين اخلال�س ؟تقدم القرابني الب�رشية كل يوم لالإ وا

ن املوازين اختلّت، والب�رش تاألّهوا الب�رشي، الأ

يتزج ال�ساعر بالطبيعة برمتها، فاإذا كان ج�سده هو 

ال�ساعر  ولعل  دمه،  عنبها  ع�سري  فاإن  ر�س  االأ اأدمي 

 عن اجلمع املتمثل يف ال�سعوب املقهورة، 
ّ

الفرد يعرب

املظلومة

املقطع الثالث:

أر�سلت غزاال نحو ال�سم�س لينطحها  ا

أ�سلت بكائي يف الق�سب وا

ارون
ّ

لي�س نبيذا ما يع�رشه الع�س

ولكن في�س دمي يف العنب 

ن ي�سقيني املاء
ّ
أ�سال عم �ساأهيم على وجهي ا

عراب على الكتب أ�سمع غري طنني ذباب االأ فال ا

أنهار  من حويل �سبعة ا

وبحار تذرعها احليتان

أذناب يخوت من ذهب وا

واأموت ب�سحرائي عط�سا........

ُ
أفلتت الكلمات �رشد العقل وا

 »املتدارك« يف »اخلبب«
ّ
ن

ُ
وج

مراء  أعلم يقتلني االأ و�ساأقتل ا

واأ�سلب 

ومكة والنقب
ّ
مابني اللد 

إىل ترتيلة ومنط من  أرقى م�ستوياته ا يتحول ال�سعر يف ا

 الع�سور، ييط 
ّ
رة على مر

ّ
�سطورية املتكر مناط االأ االأ

املتالحقة،  احلوادث  كارثية  اللثام عن  ال�ساعر  فيه 

مة التي تزداد فواجعها  عن �رشوخ االأ
ّ

ليعرب

يظل الطق�س اجلنائزي طاغياً على املقاطع، فتت�سح 

إىل  ا الق�سب  بوابة  الدمع عرب  ب�سواد املوت ويتحول 

املخلّ�س  امل�سيح  فكرة  تظهر  وهنا  دم  إىل  ا ثم  نبيذ 

كما  املذكورة،  اللغوية  الرموز  عليها  حتيل  جلية 

أ�سطورية حتمل بذور املوت  أي�سا على اأجواء ا حتيلنا ا

املوت  قوى  على  باالنت�سار  يان  فاالإ واالنبعاث، 

ني 
ّ
حتي للفكرة،  فداء  والت�سحية  اخلراب،  وعنا�رش 

أوزيري�س(،  أدوني�س، ا �سطورية )متوز، بعل، ا الرموز االأ

من  تعود  ولكنها  اجلدب،  فيعم  املوت  يغيبها  التي 

هذه  اأن  يف  �سك  وال  احلياة،  فتتجدد  موات  االأ عامل 

ال�ساعر وزهو يبني  الفكرة كانت حا�رشة يف ذهن 

�سورته

لينطحها...ملاذا؟وما  ال�سم�س  نحو  غزاال  أر�سلت  ا

املق�سود بال�سم�س؟؟

أية لغة ذات وجهني، وجه داليل يرتبط  الكلمات يف ا

�سحري  آخر  ا ووجه  للم�سميات  املبا�رشة  باملعاين 

ن بظالل متدرجة بني اخلفاء والو�سوح...فكلمة 
ّ
متلو

�سم�س تعك�س يف النف�س معاين اأخرى فهي الو�سوح 

وهي االنتظام وهي ال�سحو والعقل واحلقيقة)7(

تكررت ال�سم�س يف املقاطع التالية :

أر�سلت غزاال نحو ال�سم�س لينطحها - ا

أريحه أيتها ال�سم�س يف اأعايل ا - واأخريا وجدتك ا

�سوار  - تدورين خائفة على االأ

- وتغط�سني يف البحر كربتقالة مري�سة 

- وما من يو�سع يعيدك من غروبك املبّكر

أيتها ال�سم�س - اأخربيني ا

أيتها ال�سم�س احلبيبة أرفع يدي نحوك ا ن ا إنني االآ - ا

ثني
ّ
ر�س غي - يا غوث �سم�س غياث االأ

ر�س �سم�سا غري كابية - تلقني يف االأ

التكرار املتواتر لل�سم�س يجعل منها عالمة �سيميائية 

داخل الن�س ال�سعري تتلون بتلون م�سارات التاأويل 

ويثلّه  جن�سها  نف�س  من  مقابال  ت�ستدعي  وهي 

القمر، 

حكمة  اأن  جند  �سطوري  االأ املعنى  إىل  ا انتقلنا  إذا  ا

إىل تركيز احلوا�س و�سحذها للتعامل  ال�سم�س« تدعو ا

مع الواقع باأعلى كفاية ممكنة »)8( فاإن هذا الواقع 

يعاي�سه  أن  ا ي�ستطيع  وال  �سن،  االآ كامل�ستنقع  تعّفن 

، الذي يتلك فكرا م�ستنريا، لذلك يتحد 
ّ
ن�سان احلر االإ

ال�ساعر باإمام الطوا�سني احلالّج، وي�ستدعي من خالله 

إىل بلبلة احلوا�س اخلارجية  حكمة القمر، التي »تدعو ا

كانت  إذا  وا الداخلية«)9(،  احلوا�س  تفتيح  اأجل  من 

داء  إىل بناء اجل�سد وتوجيهه الأ حكمة ال�سم�س تدعو ا
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ر�س  وظائفه العملية)10(، فاإن هذا اجل�سد مات واالأ

اأر�س  على  متناثرة  الب�رش  وقرابني  موات،  باالأ  
ّ
تعج

لذلك  البيد«،  لها  الرمل«ج�سمي  كحبات  الب�سيطة 

إىل الرق�س  ، ا
ّ
إىل اللعب احلر »تدعو حكمة القمر اجل�سد ا

الذي يجعل اجل�سد مو�سوعا لنف�سه، ويعك�س طاقته 

إىل ن�سوة روحية  ال احلركة املادية ا
ّ
نحو نف�سها، حمو

ووجد �سويف«)11(

لذلك يريد ال�ساعر تغييب ال�سم�س حتى ال ت�سطع على 

املكر واخلديعة.

هو  ال�ساعر  اأعماق  من  املجلجل  ال�سوت  ولعل 

�ستات  مل، �رشخة مللمت  االأ �رشخة غريق يف وحل 

 
ّ

لتعرب والديني  والفل�سفي  والتاريخي  امليثولوجي 

ن�سان بعامة والعربي بخا�سة، �رشخة  عن ماأ�ساة االإ

ال�سعر املكتوب بالدم ومداد الروح.

لئن كانت الق�سيدة هي الدموع امل�ستح�رشة، فاإنها 

إىل خمر ثم  مكتوبة بقلم الق�سب مبداد الدم املتحول ا

أمامه  إىل دم، فينت�سي القارئ بخمر الكلمة فتنجلي ا ا

أمل الذات  حقيقة الذات، وا

أ�سلت بكائي يف الق�سب ا

ارون
ّ

لي�س نبيذا ما يع�رشه الع�س

ولكن في�س دمي يف العنب .....�س2

 ليكتب به ال�ساعر حزنه، 
ّ
إىل دم فيتحول مداد القلم ا

ويتذوق القارئ ثمار اخلمر املعتّق

فتنجلي  ال�سحو  احلالة يحيل على  وال�سكر يف هذه 

ن من  احلقائق، وتر�سخ يف الذات، فتعرف نف�سها، الأ

ن�سان ويح�س  ه، ويعرف وجع االإ
ّ
يعرف نف�سه يعرف رب

به.

�ملتناثرة  �لرموز  هذه  هو  �ل�ساعر  دم  في�ص  لعل 

حلظة  هو  و�لفي�ص  برمتها،  �لق�سيدة  مقاطع  على 

فة، فريتقي �ل�ساعر بالقول 
ّ
�لتجلي يف عرف �ملت�سو

كونه  �خلالّق  و�خليال  �لكمال  درجات  إىل  � �ل�سعري 

تنك�سف  مثلما  �حلقائق  فيب�رص  �ملت�سوفة،  ي�ساكل 

فة 
ّ
�ملت�سو يخالف  ولكنه  للمت�سوف،  �حلقائق 

�رص�ر،  ويقتدي باحلالّج �لذي قتله ل�سانه، فيبوح بالأ

أ�سبح يف زماننا كالبوح  �رص�ر �لعرفانية � و�لبوح بالأ

أن ينري �لب�سائر  �رص�ر �لدنيوية، فكل متمرد يريد � بالأ

يعاقب بالقتل.لذلك يقول ال�ساعر:

ن ي�سقيني املاء
ّ
أ�ساأل عم »�ساأهيم على وجهي ا

عراب على الكتب أ�سمع غري طنني االأ فال ا

أنهار من حويل �سبعة ا

وبحار تذرعها احليتان

أذناب يخوت من ذهب وا

واأموت ب�سحرائي عط�سا.«

ال�سندباد  ملعانات  مفارقة  معاناة  ال�ساعر  يعي�س 

هي  العربية  وال�سعوب  ال�ساعر،  فمعاناة  البحري، 

معاناة ال�سندباد العربي يف بالد اخلري معاناة الذات 

عن  يبحث  والعربي،  قليمي  االإ جمتمعه  ومعاناة 

والتوهان  الب�سرية،  وعمى  الفكر،  ظماأ  من  خملّ�س 

بالتيه،  مرتبطة  ال�سحراء  ن  الأ احلقيقي،  أ  املبدا عن 

على  حتيل  امل�ستح�رشة  والبحار  نهار  االأ ولعل 

البرتول، الذي ت�سيطر عليه حيتان العامل الدنيوي،، 

الكلمات من جوفه  فلتت  وال�ساعر  فاحلقائق جلية، 

�سناع  أقوال  ا عن  يعرب  لذلك  إم�ساكها  ا ي�ستطع  ومل 

القرار العربي بـ:

عراب على الكتب« أ�سمع غري طنني ذباب االأ فال ا

ومن خالل هذه املقولة ي�ستح�رش الرف�س والتنديد 

ترتدد  روتينية  أ�سطوانة  ا اأ�سبح  الذي  واال�ستنكار، 

العربية متوت  وال�سعوب  العرب،  احلكام  منابر  على 

عط�سا يف بلدان الرثاء.

أنه �سيقتله ل�سانه، كاحلالّج  ومع ذلك فال�ساعر يدرك ا

متاما الذي قيل عنه »قتله ل�سانه«

من  ر 
ّ
وحتر الرحب  فق  االأ مع  وذاب  �رشد  عقله  ن  الأ

أمامه احلقائق واحلجب وال ي�ستطيع  الواقع وتفتحت ا

التوقف

أفلتت الكلمات  »�رشد العقل وا

وجن »املتدارك« يف »اخلبب««

اأن  ال�ساعر  يخاف  لذلك  توقف،  دون  الكالم  تدافع 

تختلط الكلمات بـبعـ�سها مما �سي�سيبها من �رشعة 

خبب املعاين، ففا�ست املعاين عن النف�س، وبالتايل 

وخمر  ال�سعر،  ن�سوة  ن  الأ ردعها،  الل�سان  ي�ستطيع  ال 

أ�سكرت  ا الق�سية  تفا�سيل  يف  واحللول  الكلمات 

أنه: ال�ساعر، فباح باملحظور فاأدرك ا

مراء أعلم يقتلني االأ »�ساأقتل ا

واأ�سلب 

 ومكة والنقب«
ّ
ما بني اللد

ال�سوفية  الهرتقات  هذه  ويخرج  ال�ساعر  يتمزّق 

ويبوح مبكنونات النف�س كربكان اأخرج حماأه

اخلال�س،  قربان  هو  ج�سده  �سيكون  مات  إن  ا ولعلّه 
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أبدا. ذى ا أن الدعوات ال تهزم باالأ أثبتت ا ف�سنة احلياة ا

ال�ساعر  يحاول  لذلك  عداء،  االأ خوة  االأ �سيقتله  لذلك 

أن يكرر فكرة املنقذ مبعان خمتلفة وكما ان النبوة  ا

وحي و�سعي وراء تطهري الب�رشية من الرج�س، كذلك 

ال�سعر، لذلك ي�ساكل ال�ساعر النبي يو�سف، ويتنا�س 

بطال  إىل حلقة معاناة االأ مع ق�سة يو�سف، لي�سيفها ا

ويطلب الغوث من اهلل:

ثني
ّ
»ياغوث �سم�س غياث اهلل غي

أنا ال�سعيف كاأعناق الرياحني ا

ر�س �سم�سا غري كابية تلقني يف االأ

كالربق ي�سعل اأح�ساء الب�ساتني 

أيت ويل روؤيا مغامرة  إين را ا

أق�سى �رشاييني  جنما تاألق يف ا

إذا ما قلت �سريتها  روؤيا اأخاف ا

أو يكيدوين أن يخونوا ا من اخوتي ا

فاكتم حكايتها يف القرب يا ابتي

فالورد ينب�س يف اأ�سل الرباكني«.

ة يو�سف يحيل 
ّ

لعل التنا�س مع م�سهد الروؤيا يف ق�س

إحالة مبا�رشة عن يو�سف الزمن الراهن، وهو يو�سف  ا

يو�سف  الالجئ  يو�سف  املنبوذ،  يو�سف  املقهور، 

�سيغة  من  ل 
ّ
فيتحو وطان،  االأ جب  يف  املح�سور 

إىل �سيغة اجلمع. املفرد ا

ولعل روؤيا ال�ساعر تب�رش بقرب ظهور املخلّ�س، وهو 

�سنة  ن  الأ البعث،  بزمن  يتنباأ  أن  ا يحاول  بل  يعلم 

إذا تعّفنت، وال  ا إال  ا النبتة  احلياة تقت�سي فال تربعم 

مل : إذا ا�ستدت حلكة االأ إال ا مل ا ي�رشق االأ

م تزهر يف قمي�سك يا من�سور
ّ
أقحوانة الد  ا

ّ
إن »ها ا

إبرة املوت العميقة  وا

ماء  من  جميلة  بقطرة  جة 
ّ
متو ج�سدك  من  تطلع 

احلياة«

ج�سد  يف  �سندبادية  رحلة  احلالج  دموع  ترحل 

إىل ماء احلياة الق�سيدة، وتتحول ا

التخييلي وتاأتي  الكون  م 
ّ
ومنه ينق�سح احلزن املخي

مل: اخلامتة الن�سية مفعمة باالأ

أن تبوح به  ي ا
ّ
كادت �رشائر �رش

وكاد خويف عليه ال ي�سميه

يناأى ويقرب جملوا وم�سترتا

كالغيب اأجمل ما يف الغيب ما فيه

أرى  من ذا هو الرجل العايل ول�ست ا

أعاليه إال بريق جنوم يف ا ا

يلقي على ال�سهل ظالّ من عباءته 

أق�سى حوا�سيه  فينبت الع�سب يف ا

يكاد يلب�س قلب املاء مب�سمه 

إن �سلّى بواديه فيهطل الغيث ا

تنتظره  الذي  املخل�س  يد  على  اخلال�س  إنه  ا نعم 

مل  أن االأ أن نبوح، غري ا أي�سا ال نريد ا الب�رشية، ونحن ا

أبطال ي�سفون غليل ال�سعوب،  العربي دائما يعلّق على ا

أن اجلميع يعرفهم والتاريخ �سجلهم . واأح�سب ا

م 
ّ
قد ولئن  املنتظر،  مل  باالأ ق�سيدته  ال�ساعر  يختم 

برمته  الق�سيدة  ن�سيج  فاإن  أ�سطوري،  ا كاإله  املنقذ 

له امليت، مبختلف ال�سيغ أ�سطورة االإ د ا
ّ
ج�س

ويدل  الربيع،  بقدوم  املهدور  الب�رشية  دم  ف�سيزهر 

قحوان . عليه زهر االأ

بني  ومتازجا  حلوال  نلم�س  البداية  منذ  ولعلنا 

فاجلدب  اهلل،  ل�سنّة  ل 
ّ
مبد فال  والطبيعي،  ن�ساين  االإ

الغوث،  يعقبها  العجاف  وال�سنون  اخل�سب  يعقبه 

والظالم  مل  االأ يعقبه  والياأ�س  تعقبه حياة،  واملوت 

منذ  يتكرر  منط  النهار،  يعقبه  والليل  النور  يعقبه 

�سينت�رش  واحلق  حمالة  ال  �سيزهق  والباطل  زل،  االأ

و�سيتبدد الظالم عن ال�سمائر .

اأمطار ويخ�رش  إىل  ا الدموع  الغيث وتتحول  �سيهطل 

النا�س باحلق وتعود  الع�سب ويحيا  الكون وينتع�س 

مركبة ال�سم�س مل�سارها املنتظم .

الداخلي  للمحيط  كا�سفة  آة  مرا احلالج  دموع  تعد 

واخلارجي، حيث خلق ال�ساعر خطابا �سوفيا حمموال 

اأ�سواتها  ت�ستت  خالل  من  ت�سعى  ماأ�ساوية  بنربة 

ثقوبه،  ترميم  خالل  من  الواقع  بناء  إعادة  ا إىل  ا

ومللمة الوعي العربي املبعرث يف ع�رش �ساعت فيه 

�سيل،  الب�سرية، وبني العمى والب�سرية يقبع ال�سعر االأ

املر�سد  لدور  �س 
ّ
املكر ال�ساعر  م من خالله 

ّ
يقد الذي 

املقد�س  بني  جامعا  متكامال  أيديولوجيا  ا م�رشوعا 

واملدّن�س، ليك�سف من خالل املتناق�سات عن الذات 

حلما  الكونية،  املتاهة  هذه  يف  ال�سائعة  اجلمعية 

قوانني  ه 
ّ
تقر ملا  وفقا  البديل  احل�ساري  بالنموذج 

تولد  لذلك  التدافع،  و�سنن  الكون  ونوامي�س  الطبيعة 

الن�س  هذا  يف  يديولوجية  االأ وتنتع�س  اليوتوبيا 

–�سلوكا  يدي  فرو  منظور-  من  لي�سبحا  ال�سعري، 

دفاعيا جتاه هذه املتغريات احلا�سلة.
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، الفكر 
ّ
فرحلة ال�ساعر وارتقاوؤه هي رحلة الفكر الفتي

»ورحلة  ال�سويف  املنطق  يف  العارف  رحلة  اليقظ، 

الكمال  عن  والبحث  املطلق  رحلة  هي  العارف 

هاته«)12(
ّ
وجتاوز انحرافات الواقع وت�سو

العبارة  حقل  ويت�سظى  الكتابة  وجع  يتبدى  هكذا 

�سوتا  الدمع  في�سبح  املفارقة  على  بنى 
ُ
لي  

ّ
ويتك�رش

فال�ساعر  مغيبا،  العقل  �سوت  دام  وما  داخليا، 

ل�سوت  �سغاء  لالإ  « امل�ستمع  ي�ستقطب  أن  ا حاول 

التي مل تنب  الفا�سلة  باملدن  الذين حلموا  احلكماء 

نبياء  االأ ارث  على  ا�ستولت  فال�سيا�سات  ن،  االآ حتى 

إىل رايات للقتال، وممالك لل�سلب  لته ا
ّ
واحلكماء وحو

والنهب«)13( 

تغريبة  عن  ويك�سف  مكامنه  عن  ال�ساعر  فيبوح 

بني  الفارق  »في�سيع  العاتي،  وم�سريه  ن�سان  االإ

التاأ�سي�س  فيغدو  وال�سعر  ال�سامل  باملعنى  النبوة 

وىل«)14( ال�سعري، تاأ�سي�سا نبويا بالدرجة االأ

الطابوهات،  من  العرفانية،  �رشار  االأ كانت  ولئن 

ن �سنة تكميم  فاإن مايحدث يف زماننا ي�ساكلها، الأ

أثبتت،  ا فواه، كانت وما زالت، غري مراحل احلياة  االأ

ل وترية احلياة.
ّ
عراف يفع أن التمرد على االأ ا

تفا�سيل كثرية تعج بها ق�سيدة دموع احلالج، فهي 

منفتحة على قراءات عديدة، فهي ف�سيف�ساء ن�سو�س 

متناغمة،  متمازجة،  �ستى  �سياقات  من  قادمة 

معجونة يف حمك جتربة ال�ساعر، غارقة يف �سعرية 

من  املفرغة  للكلمات  الرمزي  والتو�سيف  اللغة 

تتما�سى  بدالالت  وامل�سحونة  �سلية  االأ دالالتها 

وال�سياق العام للق�سيدة، و�سعرية التنا�س ال�سويف 

�سطوري والديني والتاريخي، جمعت بني حلقات  واالأ

مل . مل واالأ االأ

حالت والهوام�س الإ
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عنات الذي القيناه، ونحن ب�سدد مللمة اخليوط  ال ننتوي اإخفاء ال�سعوبات واالإ

اأو  املاثل  اإياه  دبي  االأ اجلن�س  اإن  فاحلق  الرعوي.  بال�سعر  ال�سلة  ذات  ال�ستيتة 

مل  والكوميديا،  والدراما  الكربى كامللحمة  ال�سعرية  جنا�س  االأ املخفي يف ظل 

يلق عناية وال تتبعا والتقاطا ومن ثم ت�سنينا وتنظريا يف مدونة النقد العربي 

اأو  العربي بعامة. وقد نعزو غيابه  دب  االأ القدمي وال احلديث، وال يف تاريخ  ال 

�ُسحاَّ وجوده، يف املناوالت النقدية اأو التنظريية، اإىل عطب يف املثاقفة قديا.. 

ب ونفور من ال�سعرية اليونانية والرومانية معا لوثنيتهما واحتفائهما  اأو َتنكُّ

بامليثولوجيا طاملا اأن الرعويات م�سدرها يوناين.. وخالقها �ساعر ا�سكندري 

ح�رشا وهو: ثيوكريت.

الــ�ســعــر الـرعــــوي.. 

املـفـهــــوم والـخـ�ســائــــ�س 

حممد بودويك

�ساعر وناقد من املغرب

أن هذا  ا  اجلمع واملنع ماآله اخل�رشان، ذلك 
ُ
وم

ُ
ر
َ
ي إن كل تعريف للرعوية  ا  w

ا كبذور اللقاح 
ً
ِب َ
نْ�رش

ُ
أن يكون كذلك، يوجد منثورا وم اجلن�س ال�سعري، قبل ا

كتابات  يف  النا�سع  كاللوؤلوؤ  تَِكُن 
ْ
�س

َ
وي القدية،  مم  االأ آداب  ا يف  الرذاذ  أو  ا

القدماء والكنعانيني والكتاب املقد�س  �سوريني والبابليني وامل�رشيني  االأ

اليوناين  ال�ساعر  يد  على  الق�سمات   ِ نيِّ
َ
ب �سعري  كجن�س  �سيظهر  –لكنه 

اال�سكندري تيوكريت )310ق.م – 250ق.م(. 



ال�سعر  وا�ستق�ساء  تتبع  على  لْنَا 
اَّ
و

َ
ع عليه،  وبناء 

إن  ا ن�سانيا  وح�سورا  وموا�سعة  مفهوما  الرعوي.. 

أو يف احلديث، على ما طالته يدنا، وبلغه  يف القدمي ا

ْخُل من جهد 
َ
أ�سلفنا- مل ي �سعينا، وبحثنا الذي كما ا

الرتجمة  عناء  لتج�سمنا  بالنظر  إعنات  وا وم�سقة 

ال�سخ�سية، وتقليب ع�رشات الن�سو�س يف جغرافيات 

تاريخية  وم�سارات  خمتلفة،  ولغات  متباعدة 

إفادتنا  متالحقة ومتفارقة. لكننا نقر -باملقابل- ا

اجلمة من املادة ال�سعرية الغزيرة التي اطلعنا عليها 

ن�سو�سي،  وغنى  �سعري  ثراء  من  لنا  قدمته  مبا 

أثثتها تلك  إيقاع، وعوامل رحيبة ا ووفرة �سور، وبهاء ا

الن�سو�س مبا يثلج اخلاطر، ويجذب وي�سد االنتباه، 

الرعويات  دامت  ما  النف�س،  وي�سهي  القلب،  ويتع 

إىل ف�ساءات  مكنة، وتاقت ا  ب�سحر االأ
ْ
ت

اَّ
م

َ
ان�سغلت واْنه

والرعي  ي�سودها احلب  ا مده�سة 
َ
َكاِدي

ْ
أر وا فردو�سية، 

أر�سي، وواقع  وال�سعر واملو�سيقى.. هربا من جحيم ا

ج باخلراب.
اَّ
ي

َ
�س

ُ
رمادي م

ماآله  واملنع  اجلمع   
ُ
وم

ُ
ر
َ
ي للرعوية  تعريف  كل  إن  ا

أن يكون  أن هذا اجلن�س ال�سعري، قبل ا اخل�رشان، ذلك ا

أو الرذاذ  ا كبذور اللقاح ا
ً
ِب

َ
نْ�رش

ُ
كذلك، يوجد منثورا وم

تَِكُن كاللوؤلوؤ النا�سع يف 
ْ
�س

َ
مم القدية، وي آداب االأ يف ا

القدماء  وامل�رشيني  والبابليني  �سوريني  االأ كتابات 

والكنعانيني والكتاب املقد�س –لكنه �سيظهر كجن�س 

اليوناين  ال�ساعر  يد  على  الق�سمات   ِ نيِّ
َ
ب �سعري 

الذي  250ق.م(   – )310ق.م  تيوكريت  اال�سكندري 

 
ْ
ت

َ
ِجم

ْ
ترك ديوانا �سعريا �سماه )االيديليا( »les Idyles« ُتر

غريقي: هي  بالرعويات، و«االيديليا« يف معناها االإ

ق�سيدة  الق�سرية،  الق�سيدة  أو  ا ال�سغرية«  »ال�سورة 

ب�سيطة و�سفية مُتِثُل احلياة يف الريف. وقد اكت�سبت 

االيديليا �سفة الرعوية يف القرنيني الثاين والثالث 

تني:  غريق االآ قبل امليالد من خالل اأعمال ال�سعراء االإ

.
)1(

بيون Bion، تيوقريط، وال�سقلي مو�سو�س«

�سموا  كرث  واالأ ظهر  االأ �سيكون  ثيوكريت  أن  ا غري 

�سعراء  بني  ومن  املذكورين،   ال�ساعرين  بني  من 

إيديليات  ا أن  ا علما  النوع،  ا�ستخدام  حاولوا  آخرين  ا

�ساعر �سرياكوز )ثيوكريت( مل تكن رعوية بالكامل.  

مدونا  منها  و�سل  الذي  فالعدد  )وباملنا�سبة 

مار�س  تيوكريت  أن  ا ذلك  رعويا(،  ن�سا  ثالثون  هو 

واملراثي. احلكمية   واملقطوعات  التوقيعات  كتابة 

اأحيانا  مندغمة  متداخلة  جنا�س  االأ هذه  جند  إننا  ا

الرعوي،  الطابع  عليها  يغلب  التي  االيديليات  مع 

العذبة  واملو�سيقى  الفاتنة  بالطبيعة  االحتفاء  اأي 

ال�سافية واحلب الرعوي التلقائي والب�ساطة، وال�سعر 

وال�سعادة.. واملبارزة ال�سعرية.

أ�سعار ثيوكريت الرعوية، ن�ست�سعر  أ ا هكذا، ونحن نقرا

كل مفاتن البادية، ومتع العزلة، فاإذا ا�ستقرينا بع�س 

حتما  ف�ستده�سنا  قراءتها،  على  وعكفنا  رعوياته، 

مثال  ذلك  يت�سح  الرقيقة.  احلب  واأو�ساف  تعابري 

والع�رشين،  ال�سابعة  ورعويته  الثانية  رعويته  يف 

وروعيته ال�سابعة ع�رشة، م�ستفيدا من ال�سعر الغنائي، 

ليمة.  ونرباتها االأ
)2(

يليجيا أ�سكال االإ ومن خمتلف ا

إىل م�ستوى الق�سيدة  ي�سل تيوكريت يف »رعوياته« ا

بكامل  تتمتع  أو�سافا،  وا وتعابري  أفكارا  ا امللحمية، 

إنه يناف�س بندار يف غنائياته  ناقة، حتى ا القوة واالأ

.
)3(

وهو ي�سع فيها ذوب روحه«

للب�ساطة  املكر�س  ال�سعر  هذا  أن  ا بالذكر،  وجدير 

والعذوبة، وو�سف حياة الرعاة الهنيئة والالهية، مل 

جماع. فنحن  ي�ستقر على م�سطلح واحد يحظى باالإ

أدت نف�س املعنى  ا إن هي  ا ت�سميات عديدة،  واجدون 

فروق  ظالل  إىل  ا تومئ  فاإنها  ب�سدده،  نحن  الذي 

�سعار التي تلب�س �سفة الرعوية. وهي فروق  داخل االأ

 
ْ
ناَّت َ

أو ع لها اعتبارها االب�ستمولوجي مهما ت�ساءلت ا

جمرد تنويع على م�سمى واحد. ن�سوق ذلك حجة بني 

يدي املبحث حتى ال يو�سم باخللط والتمريغ. فاإذا 

وروبية،  كانت الت�سميات وا�سحة بينة يف اللغات االأ

نتغيا  ونحن  موؤونتنا،  هي  اليد  ذات  وقلة  ة 
َ
فاحِلري

اال�ست�سعاف  حاولنا  جميعها.  عليها  القب�س 

بالثيمات، كما حاولنا اال�ستنجاد باأ�سكالها الوزنية 

يقاعية لنقف على �رش االختالف يف الت�سميات،  واالإ

إال ف�سلة بقيت !! عبثا، فلم نل ا

La Pasf :إنها الرعوية ففما هي هذه الت�سميات يا ترى؟ ا

إنها االيديليات les Idylles كما مار�س كتابتها  torale، وا

الق�سائد  أو  ا بالرعويات،  وترجمت  تيوكريت، 

ال�ساعر  مار�سها  كما   ،Les Bucoliques وهي:  الو�سفية.. 

Pastof La Pastourelle، وال�سيغة ت�سغري  ففرجيل.. ثم هي 

فرن�سي،  �سعري  �سكل  وهو  ال�سغرية«  »الرعوية   ،rale

ظهر يف القرن الثاين ع�رش امليالدي، كما ال يخفى.

أو  إيثيمولوجيا: يعني امل�سطلح »الراعية ال�سغرية ا وا

ال�سابة«، وهو نوع �سعري بطلته املركزية: راعية.

ظهرت  وقد   ،Les Bergeries بـ:  الرعويات  ت�سمت  كما 
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يد  على  ع�رش  ال�سابع  القرن  بدايات  يف  الت�سمية 

 Racan  1625 ركان  الفرن�سي  ال�ساعر  أفذاذها  ا اأحد 

.)1589-1670(

وهناك نوع يطلق عليه La Madrigale، ويكن ترجمتها 

غنية الرعوية.. أو االأ بالن�سيد الرعوي ا

ي�ساهم  قد  حدة،  على  ت�سمية  كل  تعريف  أن  ا غري 

أمثل،  ا ب�سفة  الرعوي  ال�سعري  اجلن�س  إ�ساءة  ا يف 

إىل تو�سيع الكالم عنه وعن ممار�سيه  ويقودنا، تاليا، ا

من ال�سعراء عرب الع�سور، وعن خ�سائ�سه املتواترة 

هنا وهناك.

أن ق�سائد ثيوكريت الرعوية،  أن نوؤكد ثانية ا ويهمنا ا

لها  يتوافر  ن�سانيا، مل  اجلن�س وخالقه  وا�سع  وهو 

ِدِه كما حاول بلورته. 
َ
ال�سفاء الكلي، ويحافظ على ح

والكوميديا،  يليجيا  االإ أ�سلفنا-  ا داخلتها-كما  فقد 

كما داخلها وتنافذ معها ما يكن ت�سميته »بامليم« 

الوجوه.  بع�س  من  »باملقامة«  زعمي  يف  ال�سبيه 

مواطن   Sophron �سوفرن  ال�سرياكوزي  ال�ساعر  إنه  »ا

أدبيا حوايل  ا ْن جعل من »امليم« جن�سا 
َ
تيوكريت، م

حوار  عن  عبارة  وهو  امليالد،  قبل  اخلام�س  القرن 

إيقاعي،  ا نرثي  قالب  يف  م�سكوب  بالق�رش  يت�سم 

�سعبية  واقعة  من  م�ستلهم  مو�سوع  حول  ويدور 

أنه مكتوب  أو خيوط مت�سابكة. كما ا من دون حبكة ا

بلغة قريبة من اللغة  العامية مدار مو�سوعاته على 

ال�سمك،  و�سيادي  ال�سغرية..  واملناو�سات  الرثثرات 

ا�ستح�سان  نالت  امليمات  هذه  اأن  ويظهر  والفالح. 

الفيل�سوف اأفالطون. ثم ا�ستلم ال�ساعر xénarque امل�سعل 

من يد والده، فاأر�سى دعائم هذا النوع الذي �سيعرف 

حيث  اال�سكندري  العهد  حتى  و�سحوبا  ك�سوفا 

�سي�سهد قيامته على يد كل من ال�ساعرين هريوندا�س 

 .
)4(

وتيوكريت«

عاملها  تن�سج  وهي  الرعويات،  أن  ا هذا  من  يتاأدى 

الرعوي املو�سوم بالرباءة والطفولة، تفتح اأ�سواءها 

اليومي  الواقع  عن  البعيدة  ال�سمنية  املقارنة  على 

املبتذل، واملنحط، واملتهافت على املاديات الزائلة 

هي  فيما  والرفرفة  احللم  على  اتكاوؤها  يعني  مبا 

فهي  تنوعها،  أي�سا،  ا هنا  ومن  احلال.  واقع  ترثي 

تو�سيف  ويف  احلوارات،  ويف  ال�رشود،  يف  مكنونة 

أو خيالية.  م�ساهد حقيقية ا

طار  االإ الرعوية ت�سغل  أن احلياة  ا ظهر هو  االأ أن  ا غري 

تغدو  إذ  ا ق�سوى  اأهمية  ثمة،  من  فتكت�سب،  العام، 

ال  التيمة  وهذه  الن�س،  توجه  التي  �سا�س  االأ التيمة 

أمام الطبيعة  عم، عن اخل�سوع ا تخرج، يف الغالب االأ

ومدح  ركاديا«،  »االأ أو  ا الذهبي  العهد  إىل  ا واحلنني 

اخللوة والعزلة والبداوة.

أو  ا »االيديليات«  ومالمح  �سمات  تو�سحت  وقد 

ال�ساعر  بدخول  اأكرث  الرعوية  الو�سفية  الق�سائد 

الالتيني فرجيل احللبة ممار�سا كتابتها. ورعوياته 

إىل  ا َق 
ْ
َتر مل  إن  وا  -» Les bucoliques «بـ املو�سومة 

أو »زراعياته« من حيث ال�سمو التعبريي  ياته ا
َ
ج

ْ
ور

ُ
ج

ديداكتيكية  من  الرغم  على  الت�سويرية  ناقة  واالأ

ومنحته  الرعوي،  اجلن�س  ر�سخت  فاإنها  تعليمية-، 

و�سيا�سية غائرة،  لَْه معرفية 
َ
ب اأخرى  أبعادا جمالية  ا

جنة  إىل  ا خيايل  وتوق  حلمي،  م�سعى  على  نه�ست 

العناية  ألطاف  ا وتغمرها  ال�سالم،  يعمها  أر�سية  ا

كان  ما  نن�سى  ال  إذ  ا بدي.  االأ الرعاة  و�سدو  لهية،  االإ

يور به ع�رش فرجيل من فو�سى �سيا�سية وا�سطراب، 

ولي�س مقام اخلو�س يف ذلك هنا مبتاح ! 

أين منا«: » ubi sunt وهذا مطلع متكرر لق�سائد  مراثي »ا

بالالتينية تتح�رش على ما�ٍس م�سى يحن له ال�ساعر. 

لقد �سار هذا النمط من الق�سائد يعرف بهذا املطلع 

رعوي  عهد  إىل  ا واحلنني  طالل،  االأ على  والتاأمالت 

الفرح  أو  ا االمرباطوريات  دمار  والبكاء على  م�سى، 

.
)5(

لذلك«

الرعوي-تاريخيا- ال�سعر  ات�سال  أن  ا على 

أول  ا نه  الأ فرجيل  إىل  ا يعود   
)6(

كاأ�سطورة ركاديا  باالأ

وطورها  اخليالية  ركاديا  االأ مو�سوعة  تلقف  من 

ومتاعا...  اأجنحة  إياها  ا مانحا  »رعوياته«  يف 

الطبيعة. »ويف  التام مع  الب�ساطة واالن�سجام  حيث 

دبية تلك، ا�ستطاع فرجيل  رحلة البحث عن ذاته االأ

وال�سعر  �سكندري  االأ الرعوي  ال�سعر  من  يجعل  اأن 

فنونا  يويل،  االأ الغنائي  وال�سعر   ،
)7(

يوين االأ يامبي  االإ

.
)8(

أدبية رومانية الطابع والروح« ا

عثمان،  اأحمد  الدكتور  مع  »الرعويات«  كتاب  نفتح 

أن الرعوية الثامنة جتمع بني �سكوى ال�سبي  فنلفي ا

الق�سيدة  يقابل  ما  )وهو  احلب  يف  املحظوظ  غري 

ال�سحري  والعمل  جهة،  من  لتيوكريتو�س(  وىل  االأ

الرعويتان  وتتغنى  الفتاة.  به  تقوم  الذي  الناجح 

الثالثة وال�سابعة لفرجيليو�س مبباريات وم�سابقات 

ويهدي  املحكمني.  اأحد  ويديرها  الرعاة  بني 

كتحية  فارو�س  إىل  ا ال�ساد�سة  الق�سيدة  فرجيليو�س 
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أن ينظم ما هو  ب�سيطة من �ساعر رعوي ال ي�ستطيع ا

خممورا  نائما  �سلينو�س  نرى  وفيها  ذلك.  من  اأكرب 

فيوافق  به  يتزين  الذي  نف�سه  بالتاج  الرعاة  يقيده 

إلخ. إلخ..ا أن يفدي نف�سه بالغناء.. ا على ا

الرعوية  ق�سائده  يف  اأحيانا،  فرجيليو�س،  يتحدث 

�سبقه  اأ�سدقاءه، وقد  ب�سمري املتكلم املفرد، ويذكر 

 .
)9(

إىل ذلك ثيوكريتو�س« ا

لفرجيل،  �لر�بعة  �لرعوية  لفتت  ونقديا،  تاريخيا 

إنها نبوءة �ل�ساعر  �لنتباه ب�سدة، حتى قال �لبع�ص �

أر�ص يحرق  مان يف جنبات � بقدوم �مل�سيح ليزرع �لأ

�أخ�رصها وياب�سها لهب �حلقد وعنف �ل�رص�ع. وفطنة 

يكاوي Umberto Eco، قلما تخطئ ما  �لقارئ باملعنى �لإ

�سحاح  يو�زي دللة هذه �لرعوية يف ما جاء يف �لأ

أ�سعياء 8-6(: �حلادي ع�رص من �سفر �

في�سكن الذئب مع اخلروف ويرب�س.

النمر مع اجلدي والعجل وال�سبل وامل�سمن.

معا، و�سبي �سغري ي�سوقها والبقرة والدبة ترعيان 

ترب�س اأوالدهما معا..

�سد كالبقر ياأكل تبنا، ويلعب الر�سيع على �رشب  واالأ

.
)10(

فعوان« ال�سل ويد الفطيم يده على جحر االأ

إىل  ا أي�سا  ا �سارة  االإ يكن  دالليا،  وتقاطعا  مرجعيا 

يف  الالمرئية  كالنار  الكامن  اليوتوبيا  مفهوم 

جنة  إىل  ا ي�سار  مثلما  الرعوي،  ال�سعر  ت�ساعيف 

كجاذب  الكربى  الثالثة  ديان  االأ يف  املذكورة  عدن 

إىل  وا للموؤمنني،  وجمايل  متاعي  ومكافئ  جزائي، 

Les champs Elysées «. تلك جملة من  »جنة ال�ساحلني«: 

ال�سكالين  باملعنى  املهيمنة  وال�سور  املو�سوعات 

إىل الرعويات،  على كافة الن�سو�س ال�سعرية املنت�سبة ا

مرورا  الو�سفية،  الن�سو�س  يديليات:  االإ من  بدءا 

ال�سغرى  والرعوية  فرجيل  رعويات  بالبيكوليك: 

بع�رش  وانتهاء  الو�سيطة..  الع�سور  يف   Pastourelle

اجلملة  أن  ا على  احلديث.عالوة  والع�رش  النه�سة 

اللذاذات،  العذب ذو  : املكان   Locus Amoeunus املفتاح: 

املمار�سات  من  القلب  يف  وكانت  املعاين،  ت�سيدت 

على  ا�ستغل  إياه  ا املعنى  أن  ا علما  الرعوية،  الن�سية 

خ�سع  إن  وا املكنون  بجوهره  حمتفظا  القرون  مدار 

تاريخية  لتحوالت  وفقا  تنق�س  أو  ا تزيد  لتعديالت 

ين�سحذ  انفك  ما  قرائي  لوعي  وا�ستجابة  معينة، 

ركاديا واليوتوبيا وجنة ال�ساحلني  وي�ستع�سي. فاالأ

واملحلوم  املاأمول  إىل  ا م�رشئبـة  ميثولوجيات  هي 

واحللم  ال�سكينة  إىل  ا أدعى  وا أهناأ  وا اأعذب  ولي�س  به؛ 

وال�سعـادة من عامل الرعاة، لذلك نه�ست الن�سو�س 

وف�سـاءات  �سحريـة،  أمكنة  ا مقرتحة  املهمة  بهذه 

النمري، وال�سجر  الزاهية.. واملاء  مزرك�سة باخل�رشة 

احلب  الغامر،  واحلب  ورفيو�سية،  االأ نا�سيد  واالأ الكث 

يف كامل بهائه وعفويته وب�ساطته، �سدا على واقـع 

أمر من احلنظل ! معي�س ا

لهذا التقط �سعراء كل الع�سور واللغات هذه املفاهيم 

اللغة  ال�سعرية،  باللغة  يوقعون  وعكفوا  /ال�سور، 

توطني  بغية  باذخة،  بناءات  �سفى،  واالأ نقى  االأ

موازية  بديلة  حيوات  ت�سبح  حتى  منها  املهيمن 

كانت  إذا  وا مرغمني.  نعي�سها  التي  املرة  للحيوات 

اليونانية،  امليتولوجيا  إىل  ا ترتد  ركاديا  االأ أ�سطورة  ا

إىل امليتولوجيا  مبا تعنيه من نعيم و�سفاء و�سالم، وا

ال�سعادة  اأخرى، حاملة معنى  الرومانية من ناحية 

حياء  االأ من  لكل  رواح  واالأ ج�سام  لالأ بدية  االأ

على  املوجودة  املوعودة  اجلنة  معنى  أو  ا واملوتى.. 

نهر  »الليثي«،  نهر  يقطعها  خ�رشاء  مراع  �سفاف 

لل�رشاب؛  رواح  االأ كل  تاأتي  أن  ا يجب  حيث  الن�سيان 

�سعيدا،  منهال  بدورها  �سكلت  التي  اليوتوبيا  فاإن 

ال�ساد�س  القرن  يف  إال  ا تظهر  مل  الرعويني،  لل�سعراء 

على   )1516( العام  يف  وبال�سبط  امليالدي..  ع�رش 

يد القدي�س االجنليزي توما�س مور )1535/1478( 

م�سطلحا  اأ�سبحت  اليوتوبيا-التي  مبتكر  فهو 

اخلاطئ-مبا هي جزيرة  التداول  موطوءا من كرثة 

القادر على  املثايل،  للمجتمع  إال  ا تت�سع  ال  خيالية.. 

على  والتهافت  الواقع،  إرغامات  ا من  نف�سه  حترير 

اأن  ينبغي  ال  طبعا،  املقيتة.  وال�سهوات  املاديات 

اوية من 
َ
م

ُّ
يغرب عن البال ما تطرحه اليوتوبيا التو

حكم  حتت  بريطانيا  حال  لواقع  وحمول،  ذكي  نقد 

امللك هرني الثامن.

فالطونية  االأ وتاأثري  باأثر  نقر  أن  ا التاأمل،  بعد  ولنا 

تناول املفهوم  على توما�س مور، وعلى غريه ممن 

بالعقيدة  تلتب�س  التي  الذروة  حيث  أبعد  ا به  و�سار 

لَْه الدينية.
َ
املذهبية ب

النه�سة،  ع�رش  وفنانو  و�سعراء  أدباء  ا يفت  ومل 

والثيمات،  املفاهيم  هذه  على  بدورهم  ينكبوا  أن  ا

البوؤرة  منها  جاعلني  ركاديا«  »االأ وباخل�سو�س 

ن�سو�سهم  دارت  التي  املركزية  والنواة  �سا�س  االأ

عليها،  الت�سكيلية  ولوحاتهم  والروائية  ال�سعرية 
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إىل  ركاديا عواملهم الفنية حيث التوق ا ا�ِسِمنَي باالأ
َ
و

تعاقبت  »هكذا  باإجمال:  والب�ساطة  الرباءة  حياة 

 
ْ
ت

اَّ
م

َ
وَت�س الرعويات،  جمال  يف  خطر  ذات  اأعمال 

يطايل:  أركاديا. نذكر متثيال عمل االإ باال�سم امليثي: ا

 ،)1504( أركادي(  بـ)ا املو�سوم   Sannazaro �سنازارو 

منتا( )1573(، وعمل  وعمل لوتا�س l’aminta le tasse )االأ

Philip Sidf( �سدين  فيليب  ال�سهري   االجنيليزي  اال�ساعر 

�ساعر  رعويات  ثم   ،)1590( أي�سا  ا أركادي  ا  )ney

أركاديا  الرثيا )la pleiade( رون�سار Ronsard، الذي �سور ا

ال�سابع  القرن  من  وبدءا  ورهافة.  أر�ستقراطية  ا اأكرث 

ت�سغل م�ساحات  ركاديا  االأ اأ�سبحت  ع�رش امليالدي، 

اأدب احلب كاإطار للخيال اجلامح، وهو  �سا�سعة يف 

. Honoré d’urfé حال الكاتب الرعوي

ت�سويري،  �سعري  كمو�سوع  ركاديا«  »االأ وتظهر 

وكلود   Nicolas Poussin نيكوالبو�سان  لوحات  يف 

الرعوي  امل�سهد  ا�ستلهما  اللذين   ،Claude Lorrain لوران 

ركاديا  لالأ املكر�سة  الو�سفية  املو�سوعات  من 

لبو�سان  ال�سهرية  فاللوحة  قدمون.  االأ كماتخيلها 

فرعيا  عنوانا  حتمل  التي  ركاديا(،  االأ )رعاة   Poussin

)يف النعيم الرعوي: In arcadia Ego(.. وهي تظهر فريقا 

من الرعاة منكبا على قراءة توقيعة �سعرية منقو�سة 

على �ساهدة قرب، تخرب-بطريقتها- باأن حياة الب�رش 

من  فالت  باالإ لهم  ت�سمح  ال  ركاديا،  االأ يف  الربيئة 

الثامن  القرن  �سهد  كما  يتعقبهم.  الذي  املوت  �سبح 

ع�رش امليالدي، طفرة نوعية لل�سعر الرعوي م�سدودة 

ركاديا« دائما. إىل املو�سوعة امليثية »االأ ا

لغتها  ب�سمو  الرعوية  الكتابات  هذه  متيزت  وقد 

تكتب  كانت  أنها  ا نن�سى  وال  �سورها-  وبديع 

مبو�سوعات  توهجت  االر�ستقراطية-كما  للطبقة 

 Astrée أ�سرتي  ا الراعيني  الذي جمع بني  الالذع  احلب 

 Diane et و�سيلفاندر  ديان  وحب   ،Seladon و�سيالدون 

املتهتك  لهيال�س  احلارق  والوجد  املم�س،   Sylbandre

واخلليع الذي ال ي�ستقر على حال.

ت�سنمت  امليالدي،  ع�رش  الثامن  القرن  جاء  وملا 

القرون  يف  و�سلتها  اأن  ي�سبق  مل  ذرى  الرعوية 

ال�سابقة، بف�سل رهافة ذوق القرن ومتدن اأ�سحابه. 

إن الرعوية �سحنت بخطاب فل�سفي جديد ومنظور  بل ا

أما  ا كبريين،  �ساعرين  نذكر  أن  ا ويكفي   ،
اَّ
د

َ
أَج ا متطور 

�سينيي  أندريه  ا  André chenier وهو  ففرن�سي  اأحدهما 

 gessner رَنْ 
ْ
خر فهو ِك�س أما االآ ا �ساعر القرن بال منازع، 

ال�سوي�رشي.

متقدما  البال  على   
ُ
ِرد

َ
ي  ،19 القرن  ويف  إجنليزيا  ا

بداعي  االإ اجلن�س  لهذا  املنت�سبني  والفنانني  ال�سعراء 

ألفريد تيني�سون Alfred Tennyson من خالل كتابه  كل من ا

 ،)1885-1859 : Les Idylles du roi( إيديليات امللك«  »ا

كتابة  خالل  من   Charles Browning براونينغ  �سارل  ثم 

-1879(  Les Idylles dramatiques الدرامية«  »الرعويات 

الرعوي غنائية  أغدقا على اجلن�س  ا اللذين   ..)1880

بهيجة ال تنكر.

لل�سعر  �سا�سية  االأ املفا�سل  هذه  ن�رشد  ونحن  إننا،  ا

ذلك؟  لنا  يتاأتى  وكيف  نغفل  مل  تاريخيا،  الرعوي 

إدموند �سبان�رش  م�ساهمات ال�ساعر االإجنليزي الكبري ا

Edmond Spenser من خالل ن�سه العميق واحلفيل: )رزنامة 

الد�سم  ال�سحري  أو ن�سه  ا  The shepheards calender الراعي( 

ال�ساعر  و»م�ساهمات   ،the Faerie queen اجلان(  )ملكة 

ملتون من خالل ق�سيدته Lycidas )ل�سدا�س( و�سك�سبري 

يف كوميدياته الغابية، وق�سائد الرثاء الرعوية عند 

 Whitman وومتن   Arnonld أرنولد  وا  Shelly �سيلي  من  كل 

.
)11(

 »Dylan Thomas ودلن توما�س

املعيارية  �س من هذا، ويف خلفياته  االأ اأن يف  على 

وبيكوليك  ثيوكريت  )رعويات(  إيدليات  ا مبعية 

)رعويات( فزجيل، النوع ال�سعري الو�سيط »الرعوية 

واملتواترة  املت�سابهة  التيمة  ذات  ال�سغرى« 

واملتوارثة يف القرون الو�سطى جميعها: تيمة الفار�س 

الذي ينتوي ويفكر يف اغت�ساب »راعية« ي�سادفها 

يف مرعى. تتميز الرعويات ال�سغرى بتناوب ال�رشد 

النقي�س من  البنائي، وعلى  واحلوار على معمارها 

مكنة  االأ فاإن  التعبري،  جاز  إذا  ا الكربى«،  »الرعوية 

طابعا  تكت�سي  ال�سغرى  الرعوية  يف  وال�سخ�سيات 

فعن  هنا،  من  بواقعيته.  يحاء  االإ يتم  أو  ا واقعيا، 

آخر القرن الثاين ع�رش امليالدي(،  »رعوية Marcabrur )ا

تنت�سب مثال �ساهدا يف هذا املجال. 

 ADAM de :آدم دوالهال ويف 1285م، ا�ستطاع الكاتب ا

أن يطوع هذا اجلن�س من خالل م�رشحته لعمل  la halle ا

َنُه: )لعب روبان ومربون( بف�سل ما انطوت عليه 
َ
نْو

َ
ع

البنية  وبف�سل  ميمية،  طاقات  من  الرعوية  التيمة 

�سوات  االأ ذي  الغنائي  ال�سعري  الن�س  لهذا  ال�سكلية 

.
)12(

املتعددة«

الوزين  ب�سكلها  تتحدد  ال�سغرى«  »الرعوية  فهذه 

كخا�سية مفارقة ومائزة عن الرعويات التي �ستعرف 
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إن  ا ال�ساد�س ع�رش امليالدي،  القرن  ابتداء من  حتوال 

مع  جمددا  العالقة  بتج�سري  املحتوى  م�ستوى  على 

البناء  �سعيد  على  أو  ا وفرجيل،  ثيوكريت  رعويات 

ليجوري والتخييل الذي اقت�سته اال�ستجابة  اللغوي االأ

النه�سة  وم�ستلزمات  التاريخية  املرحلة  لنداءات 

وزن  العام  وجهه  يف  يقارب  �سكل  »وهو  الفتية. 

الغناء امللكي: الذي هو اأحد تنويعات ال�سعر الغزيل. 

�سطرا  ع�رش  اأحد  من  تتكون  ال�سغرى  فالرعويات 

موزعة على ثماين مقاطع يف املذكر، وت�سع مقاطع 

أن التنويع الوزين يتواتر فيها.  يف املوؤنث.. ف�سال عن ا

كما اأن من خ�سائ�س بنياتها تكرار الالزمة. وب�سبب 

أو داخل الن�س  إىل ن�س ا من تغري الوزن فيها من ن�س ا

الواحد، فقد تعذر تعريف هذا النمط الكتابي تعريفا 

باقي  عن  التمييزي  دمغها  يف  اعتمد  لذلك  �سافيا. 

اِمتَة، على م�سامينها.. وهو ما قام به 
َ
�سكال امُل�س االأ

Molif و Vidal االناقدان: ريون فيدان وكيلهلم مولينيه

. فما هي هذه اخل�سو�سايت  امل�سمونية التي 
)13(

nier

إنها  ا الفارقة؟  وكينونتها  املميز،  وجودها  متنحها 

التي تعاورها  –بال �سك-ثوابت تيماتها امل�سكوكة 
إليه  �سعراء الع�سور الو�سطى. ومفادها، فيما يذهب ا

ال  الق�س�سي  لبنائها  املكونة  عنا�رشها  اأن  فيدال، 

تخرج عن اللقاء الدائم لفار�س براعية، متوددا لها، 

بائحا مبا تكتوي به جوانحه من لظى احلب والهيام. 

بالفارق  الفار�س  وتذكريها  الراعية،  فممانعة 

أنها الب�سيطة كما هي، خلقت للب�سيط  االجتماعي، وا

التنوع  إن  ا ثم  الراعي.  وهو  أال  ا ورفيقها  �سنوها 

أي�سا  الوزين، مل يكن اخلا�سية الوحيدة للرعوية، بل ا

أدوار  ا ذلك اللعب الطوعي بعنا�رش املحتوى.. وقلب 

بع�س ال�سخ�سيات تك�سريا للنمطية اخلطية املتكل�سة. 

أ�سعار ريفيري  ا مثلة فعديدة متنحها بر�ساقة  االأ أما  »ا

أوديو: Bartsch وAudieu كما يقول زنك  Rivière وبارت�س وا

.
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Zink

أو  ا  Marion-ماريون( الراعية  هذه  ت�سمى  ما  وغالبا   

أو Perenelle بريينيل( التي ترف�س الفار�س  مارو Marot ا

أ�سلفنا-. وبداهة  نه لي�س من طينتها- كما ا العا�سق الأ

ف�سلية- باالأ املعادلة  هذه  يف  يحظى  الراعي  فاإن 

 Perrin أو  ا  ،Robin-روبن( الراعي هو  وغالبا-ما يكون 

.) guiot أوكيو  ا –بريان 
إليه، فاإن رعويات  أ التنويع امل�سار ا وان�سجاما مع مبدا

لّهة 
َ
امُلد الراعية  ملو�سوعة  اأحيازها   

ُ
ُتو�ِسع اأخرى 

على  وعالوة  بها.  املذنف  والفار�س  الفار�س،  بحب 

ذلك، تلعب العنا�رش ال�رشدية اأهمية بالغة يف ن�سج 

خيوط الرعوية ال�سغرى موؤطرة حكيها بو�سف عذب 

لف�سل الربيع، وهموم الراعية ال�ساذجة، وهي ترفع 

إن  ا ح بها. حتى 
اَّ
ر
َ
�َسَكاَتها من عذابات الهوى الذي ب

دبي كانت  إن هذا النوع االأ الباحث زنك Zink يقول: »ا

الرغبة  التعبري عن  تتلخ�س يف  له وظيفة خال�سة، 

بعد  ع�سلية  كا�سرتاحة  ال�سهواين  والتلمظ  اجل�سدية، 

 .
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ا�ستنفاذ و�سائط الغزل العذري

أن  أما بيريبك )Pierre Bec( فو�سع كرونولوجيا تظهر ا ا

 ،1240 و   1210 بني  الفا�سلة  التاريخية  املرحلة 

عرفت عهد الغزل العذري يف �سمال فرن�سا، ورعويات 

قائال:  وي�سيف  عال.  �سعري  م�ستوى  ذات  �سغرى 

 Marcabrur رعوية  من  جنا�سي  االأ التقليد  هذا  أ  بدا »لقد 

العام 1200،  إىل  ا ننتظر  أن  ا علينا  وكان   ..)1140(

ال�ساعر  احلادي  يد  على  ويتطور  التقليد  لينطلق 

الرعويات  فكل  وبارت�س وغريهما.   Jean Bodel اجلوال 

القرن  هو  الزمني  منطلقها  كان  خرى  االأ ال�سغرى 

الثالث ع�رش امليالدي على ال�سكل التايل:

ر�ستقراطية. - 40-1210م: املرحلة االأ

-60-1240م: املرحلة الربجوازية.

تقاليد  كانت  حتى  املذكور  القرن  ينتهي  يكد  ومل 

يف  ال�سعري  امل�سهد  �سدارة  حتتل  الرعوي  ال�سعر 

ال�سغرى  الرعوية  اأ�سبحت  بينما  واجنلرتا..  فرن�سا 

 
ْ
َخَفر �سا�س يف  االأ تيمتها  ت�سللت  إن  وا بعد عني،  أثرا  ا

.
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�سكال الفلكلورية وا�ستكنت بها إىل االأ ا

دراج  أو عدنا االأ و�سواء وقفنا عند الرعوية ال�سغرى، ا

أو  ا الثيوكريتية »الق�سائد الو�سفية«  يديليات  إىل االإ ا

أو ارمتينا عميقا  »البيُكوليْك«: الرعويات الفرجيلية، ا

مذكرين  ا�ستعر�سنا  أو  ا احل�سارات،  ليل  إىل  ا نزوال 

اللغوي  والبناء  النحت  فائق  الرعوي  باملنجز 

الثامن  والقرن  النه�سة  ع�رش  يف  واال�ستعاري 

التق�سيم  احلديثة-ح�سب  والع�سور  امليالدي  ع�رش 

املفهومية  الهيمنة  فاإن  العري�س-  وروبي  االأ

من  الهروب  وهي:  زعمنا-  يف  جميعها-  تخرتقها 

ركاديا  االأ رحابة  فدح،  االأ الرحابة  إىل  ا املحدودية 

اخل�رشة،  الزاهي  املرتامي  والف�ساء  واليوتوبيا، 

الرحيم  االحتماء  وهي  والرذاذ.  بالن�سيد  واملرتع 

والب�ساطة  املاأ�سوف عليه،  أو املا�سي  ا بالغد احلامل 

الوديعة، والرباءة املطلقة. وبعبارة اأوجز: هي مديح 
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املربحة.  والنو�ستاجليا  املتخيل،  الذهبي  املا�سي 

أن االيديليا هي �سورة عاطفية  ويف هذا يرى �سيللر: »ا

روح  وبني  الطبيعة  بني  املفقودة  احللقة  ال�ستعادة 

.
)17(

ن�سان« االإ

يف  يوجد  �لطفولية،  دللتها  �لرب�ءة يف  مفهوم  إن  �

عينه  �ملفهوم  وهو  �لرعوي،  �جلن�ص  من  �لقلب 

�مل�ستكن يف حماولة �ل�ساعر �سيللر وهو ي�سوغ �لفرق 

�جلمايل بني �ل�سعر �ل�ساذج و�ل�سعر �لعاطفي حيث 

ول باعتباره �سورة �لطبيعة يف طفولتها  ينت�رص لالأ

أي ينت�رص، باحلري، لل�سعر  وغ�سا�ستها وعنفو�نها، �

أن ينتق�ص من �لثاين، وتلك م�ساألة  �لرعوي من دون �

إىل  � َترَبُّجها �ملعريف يف ر�سائله  معقدة جتد كامل 

جمايله �ل�ساعر غوته، ومقالته �ملاحتة من �ملنهـل 

�جلمايل �لكانطي د�فق �لعطاء و�حلدب �لتي �سكلت 

خوين �سلغل، و�ل�ساعر هولدرلن.  بدورها منبعا ثر� لالأ

أقرب ما  إذ� كانت ن�سو�ص ثيوكريت �لرعوية بعامة � و�

إىل زمن موغل  إىل تلك �لن�سو�ص �لتي تعود � تكـون �

بالطبيعة و�ملر�عي  �حتفاوؤها  �لقدم، من حيث  يف 

– �لرعـويات يحمل  �سعر  نا�سيد، »فاإن  و�لأ و�حلب 

إجمال-يف طياته معنى �لنقـد و�لهجاء للو�قع من  �

.
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إىل مـا�ص متخيل« خالل �حلنني �

عبد  إبراهيم  ا نازك  الدكتورة  إليه  ا تذهب  ما  وهو 

الفتاح حني تقول: »... فقد ا�ستغل �سعراء هذا اجليل 

باإيطاليا(،  النه�سة  ع�رش  جيل  )تق�سد  الرعويات، 

الثورية  رغباتهم  عن  للتعبري  أداة  ا منها  وجعلوا 

�سد الكني�سة الكاثوليكية التي اعتربوها قد اتخذت 

أنها  وا فقط،  العناد  قبل  من  والزهد  التن�سك  مبادئ 

رائها  الآ كامال  ا�ستعبادا  معتنقيها  على  فر�ست  قد 

إىل  ا اجليل  هذا  �سعراء  عمد  لقد  نظرها.  ووجهات 

إىل التمتع بجمال العامل بهجة احلياة  حرية الفكر وا

يف  رغباتهم  عن  للتعبري  منفذا  فوجدوا  وملذاتها، 

.
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الرعوية الكال�سيكية، لذلك ف�سلوا ا�ستخدامها«

أما زال لواء املجد معقودا  بعد كل هذا، يثور �سوؤال: ا

أنه  أم ا أو تلك؟ ا لل�سعر الرعوي من خالل هذه الت�سمية ا

زمنة وانطفاأ بغتة كالنيزك،  أدبي التمع عرب االأ جن�س ا

تيماته-  عن  –دفاعا  لكننا  فاعل؟  بفعل  وكاأمنا 

امللحمة  أين  وا وهو:  آخر  ا ب�سوؤال  ال�سوؤال  نعار�س 

كربى؟  �سعرية  كاأجنا�س  والكوميديا  واملاأ�ساة 

امللحمة  حالة  ويف  والذبول؟  ال�سمور  ي�سبها  اأمل 

تخ�سي�سا، اأمل تخرج من التداول املعريف واملحاكاة 

الكتابية قبل قرون؟

الذات،  قائم  أدبي  ا كنوع  الرعوي  اجلن�س  إن  ا احلق 

الذي  منطه  هو  منه  بقي  وما  وذكرى،  خربا  �سار 

من  �سوله..  الأ خمالفة  وت�سورات  لتحوالت  خ�سع 

أن تقطع مع روحه وجوهره اللذين ا�ست�رشيا يف  دون ا

وفنية. كتب  �سعرية ونرثية  اأخرى  كتابية  مناخات 

جنا�س  مناط واالأ أل�سنت فاولر Alastain Fowler، منظر االأ ا

Le genre pastorale est mort : le mode pastof « :دب يقول يفيف االأ

)20(
.» rale perdure

الرعوي  اجلن�س  إن  ا مطمئن،  وهو  يقول،  أن  ا ولقائل 

الع�رش  يف  �سعرائه  كبار  باختفاء  اختفى  التقليدي 

احلديث.

فلو  الباب..  هذا  يف  ال�ساجة  مثلة  االأ نعدم  وال 

مريكي  االأ ال�ساعر  أي�سا،  ا الذهن  إىل  ا لقفز  ا�ستزدنا، 

وفيا  ظل  الذي   ..)1963  -1874( فرو�ست  روبرت 

جلذوره الرعوية الزراعية يف �سلوكه و�سعره وفل�سفته 

أن اختفاء هوؤالء وغريهم من م�رشح  يف احلياة. على ا

كثريا  اأن  ذلك  الرعوي،  لل�سعر  حدا  ي�سع  مل  احلياة، 

العام  التطور  بفعل  حتولت  وتيماته  موتيفاته  من 

يف  ي�رشي  الذي  احلار،  الن�سغ  على  مبقية  بداهة، 

أوراق الربيع،  �سجراتها، نا�سجة من خيوط الذهب، وا

يف  إن  وا التكنولوجيا،  غطر�سة  من  احتمت  به  ما 

 ويتفتت لو مل تع�سمه 
ُ
تََخلاَّع

َ
ع�س رهيف رقيق يكاد ي

الرهافة،  اأن هذه  بيد  ثري !  واالأ الهواء  خفته فيعانق 

وهذا ال�سفوف، مل يحوال دون متوقف ال�سعر الرعوي 

�سقوط  من  عرفه  وما  الع�رش،  ق�سايا  من  املتحول 

انهمام  عن  معربا  حالم؛  االأ وانهيار  اليوتوبيات، 

وا�ستفحال  اخلراب،  ا�ست�رشاء  من  وخوف  وان�سغال 

فاق. حتى قال جوهان ويزينكا  الرماد، وان�سداد االآ

ال�سامل  الرعوي يف معناه  ال�سعر  إن  »ا  :  Johan Huizinga

إنه  أدبيا وح�سب، ا أن يكون جن�سا ا هو �سيء اأكرب من ا

.
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احلاجة لرتميم ت�سدعات احلياة«

اأدب  كل  إن  ا بالقول  املجازفة  اأيكن  عليه،  وترتيبا 

واحلرية،  والعدل  اجلمال  بقيم  االحتفاء  يتق�سد 

لغد  مكر�سا  باذخا  ا�ستعاريا  لغويا  بناء  وينت�سج 

بوؤ�سا، وما�ٍس ذهبي تغذيه نو�ستاجليا  أقل  ا ماأمول 

الفقد والطفولة الرائقة، اأدب يعرب عن الرغبة امل�ستعلة 

مبا  ن�سان،  االإ ومدح  والطبيعة  وال�سكينة  ال�سالم  يف 

أرقى، وانوجاد انطولوجي عليه  هو كينونة وجودية ا

العول يف تاأثيث الكون بنعمة احللم، وزخرفة احلياة 
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كهذا  اأدب  بدي؟  االأ احلب  ون�سيد  الدائمة،  باخل�رشة 

حتققت فيه وبه املقومات املذكورة؛ هل يكن نعته 

أتينا  أما نتوء التيمة الرعوية التي ا دب الرعوي؟ ا باالأ

إىل احماء  أنها �سارت ا عليها ب�سطا وحتليال، فندرك ا

إنه املحو الذي  وفيدي، ا واختفاء وحتول باملعنى االأ

بال�رشورة  ترتك  التي  ال�سعرية  الكتابة  �سغل  هو 

أثر  ا القراءة  متنح  التي  ولكن  آثارها،  وا ب�سماتها 

�سمت ما، ومن هذا ال�سمت ياأتي جزء من اجلاذبية 

إىل  ا تهفو  كتابة  ولكل  الرعوية،  للكتابات  �رشة  االآ

التحرر من النموذجية والنمطية، وتقيم عر�سا لعوامل 

أن الكل باطل  أم ا الطفولة املتواثبة واحللم ال�ساحك ! ا

إىل البحر، والبحر لي�س  نهار جتري ا باطيل، كل االأ االأ

ن !  مبالآ

القدمي  العربي  ال�سعر  اأطواء  الروح  هذه  �سكنت  فهل 

اأحد  قل رانت على اأخ�س مناذجه، و�سكلت  أو يف االأ ا

أبعاده؟  ا

إن ال�سعر اجلاهلي يهج�س بتلك الروح،  نبادر ونقول ا

التي  أي�سا،  ا والفرو�سية  واحل�سية  للب�ساطة  وينت�رش 

الو�سطى  الع�سور  يف  الرعوية  مقومات  اأحد  كانت 

اجلاهلي  ال�سعري  الن�س  قاع  أن  ا كما  وروبية.  االأ

حنني  عن  قليال  وبالت�رشيح  كثريا  بامل�سمر   
َ اَّ
رب

َ
ع

دفني، ونو�ستاجليا حارقة، وبكائيات ما زالت َتِرنُّ 

أيام ذهبية خلت، وتعلقا  إىل ا يام،  توقا ا يف �سمع االأ

الن�سيب  وما  بالزوال.  يهدده  الدهر  فتئ  ما  بنعيم 

وو�سف الرحلة.. وما يعرت�سها من اأخطار، ويحدق 

�سار  رعوي  تقليد  إال  ا وطوارئ،  فجاءات  من  بها 

املوجود  مع  متاهت  بل  �ساقبت  �سعرية  كتابة  إىل  ا

ترمز  �سواخ�س  م�ستح�رشة  نف�سه،  ال�ساعر  ووجود 

العذبة  أة،  املرا طيف  وم�ستدعية  هارب،  زمن  إىل  ا

املادية  و�ساف  االأ اأجمل  عليها  خالعة  وال�سهية، 

لقاء   
اَّ
ِغب لذاذة  حتديدا، ونائ�سة بني ن�سو�س تقطر 

والتياعا  أ�سى  ا تر�سح  ون�سو�س  باحلبيبة،  ال�ساعر 

إىل اأن طبيعة  أن ننتبه ا أي�سا ا  م�سعى خائب. ولنا ا
اَّ
ِغب

ال�سعر اجلاهلي هي طبيعة رعوية بحكم اجلغرافيا، 

مناذج  أعلى  ا أن  وا اخللقية.  والقيم  البداوة  ومقت�سى 

�سيان(  املذهبات  أو  ا )املعلقات  اجلاهلي  ال�سعر 

اقتنا�سا  أوال،  ا باعتباره،  ال�سهوي  احلب  جمدت 

إ�سباعا  ا ثانيا  وباعتباره،  ماتعة،  ذهبية  للحظات 

يعلو  به  بيولوجي، وعط�س روحي،  لعط�سني: عط�س 

من  ويتحرر  ال�سحراوي،  �سن  االآ واقعه  على  ال�ساعر 

ر�سي، والزائل واملكرور. وقبل هذا وذاك،  قب�سة االأ

آخر لالنفالت من ال�رشط  مل تكن اخلمر مبا هي وجه ا

ا 
َ
ثاَّنَه َ

أة. كانت، وقد و أو بديال للمرا ا املادي، تعوي�سا 

فيما  نوا�س  أبو  ا توثينا  وزادها  اجلاهلي،  ال�سعر 

أو  ا وال�سبا  للفتوة  وحتقيقا  للذاذات،  ا�ستكماال  بعد، 

أركادي حامل مل يكن  الت�سابي، والدخول يف طق�س ا

ألف  عدوه �سوى الفجر القادم واملهرول باألف عني، وا

االنتماء  وب�سحب  والثبور،  بالويل  وتهديد  موعظة 

القبلي !

الف�ساء  واعيا مبحدودية  ال�ساعر اجلاهلي  لقد كان 

فق على تراميه ورحابته،  على �س�ساعته، وب�سيق االأ

إىل االنفالت  أي ا إىل الق�سيدة، ا فاختار عامدا الذهاب ا

باللغة،  املقابل-  يف  واالرتباط-  واقعه،   ِ
ْ

أَ�رش ا من 

الرمزي،  وجوده  هذا  ب�سنيعه  حمققا  أ�سالفه  ا لغة 

من  تتمظهر  بها،  حملوما  جنة  ثمة،  من  وخالقا، 

خالل  ومن  ا، 
اَّ
ِفي

َ
و�س وموؤن�سا  رفيقا  احليوان  خالل 

رعوية  نفهم  هكذا  وطفولة.  وت�سابيا  ألهية  ا ال�سيد 

فال  ت�سعفنا  ال�سدد  بهذا  مثلة  واالأ اجلاهلي،  ال�سعر 

واملف�سليات  اجلمهرات  كتب  إىل  ا ن�سري  أن  ا من  أقل  ا

بل  ن�سو�سا  حتوي  التي  وغريها  �سمعيات  واالأ

ا 
َ
لاََّقه َ

َتع واملا�س،  والياقوت  الزمرد  من  ف�سو�سا 

أن يكرم منتخبات  ان- قبل ا
اَّ
ب التلقي العربي –يف االإِ

اأي على حيطان  الكعبة،  أ�ستار  ا بتعليقها على  منها 

بد ال�رشمدي ! أالأ اخللود، وا

العذري  الغزل  �سعر   
َ
ج

اَّ
ه

َ
َتو احلقبة،  تخطينا  فاإذا 

أن  ا نعترب  ونحن  الب�سة.  احل�سناء  يد  يف  �سورة  كاالأ

تقدير-�سعر  أقل  ا –يف  منه  بع�سا  أو  ا العذري  الغزل 

رعوي يف بنائه وو�سفه ومو�سوعته، فهو من حيث 

والرقة  والب�ساطة  بالعذوبة  يت�سم  اللغوي،  البناء 

أة  ك�سعر ثيوكريت، ومن حيث الو�سف، فمكر�س للمرا

الفناء  عنوانها  فاأفالطونية  مو�سوعته  أما  ا املثال. 

من  اليوم،  يف  املرات  عديد  واملوت،  املع�سوق،  يف 

إىل املحبوب، حتى لكاأن ال�سوفية نهلوا  اأجل النظر ا

وعذاباتهم.  �سعرائه  �سبابات  وت�رشبوا  معينه،  من 

ذي  وادي  أو  ا �سحراوي،  إما  ا ف�ساء  يوؤطره  ذلك  كل 

وهما  واحلبيبة  ال�ساعر  براءة  �سهد  جبل  أو  ا زرع، 

مغربها،  إىل  ا ال�سم�س  مطلع  منذ  الغنم  يرعيان 

يخطان  ثم  فارغ،  لوقت  تزجية  باحل�سى  ويلعبان 

فق  على نقا الرمل اأحالما وغدا ذهبيا يتالمح يف االأ

الريح  تاأتي  ثم  ديك.  عني  من  �سفى  االأ الالزوردي 
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الريح  فكاأمنا  ر�سوما،  وال  خطوطا  تبقي  فال  بغتة 

نْيٍ يتعقبان ال�ساعر و�سبيته. 
َ
نذير �سوؤم، وغراب ب

يف كل هذا ال�سعر، كان الواقع املعطوب حا�رشا بكل 

نتوءاته وت�ساري�سه لكنه احل�سور املوؤ�سي املرفو�س 

ال�سعر  مرامي  من  واحد  وذلك  فيه.  املرغوب  وغري 

النقد  �سهام  توجيه  عاتقه  على  حمل  الذي  الرعوي 

جميل  بغد  مب�رشا  منه،  يتحلل  هو  فيما  الواقع  إىل  ا

، فيه ما يبعث ال�سعادة  ىلاَّ
َ
ا بعيدا و

ً
أو م�ستعيدا ع�رش ا

قامة. ويغري باالحتماء واالإ

بالغرب  لالحتكاك  وكنتيجة  احلديث،  الع�رش  يف 

متون  أوا  يقرا أن  ا لل�سعراء  اأمكن  والتثاقف،  املتقدم 

فكان  أمَْلَِعي،  ا وا�ستب�سار  مفتوحة،  بعيون  خرين  االآ

أن احتفى ال�سعر املهجري- ف�سال عن رومان�سيته- ا

متيحا  وخميالها،  روؤيتها  م�ستبطنا  بالرعوية 

ول مرة يف تاريخها-اخلروج  لل�سعرية العربية- والأ

بالتوجه  البالية  وخيمتها  تَة 
َ
م

ْ
امُل�س �رشنقتها  من 

كطفل  لاِلُ- 
َ
ه

ُ
م احلاملة،  الطبيعة  إىل  ا أ�سا  را ال�سعيد 

ودية  واالأ والينابيع  بال�سفاف  أبويه-  ا إىل  ا أعادوه  ا

وال�سجر،  والرباري  واملراعي  غنام  واالأ والطيور 

وجلني  واخل�رشة،  وال�سماء  النجوم  الء  بالأ خمطوفا 

املاء، وبهاء الن�ساء. لقد ظل ال�سعر املهجري املحتفل 

مناذجه   عرب  يوقع  ن�سو�سه،  غالبية  يف  بالطبيعة 

إىل ح�سن ال�س�ساعة،  املده�سة، ن�سيد العودة املرحة ا

بالب�ساطة  ملتفعا  الغاب،  أمومة  وا الرحابة،  ورحم 

إ�سمنتية  ا مدنية  على  �سدا  واحللولية  والرباءة 

�سعر  يف  ولنا  ال�رشور.  ا 
َ
وُطه وحَتُ الفجور،  ها 

ُ
ر
ِّ
و

َ
�س

ُ
ي

والطرائف-ال�سابق- )البدائع  جربان:  خليل  جربان 

املجنون(، ويف �سعر ميخائيل نعيمة )هم�س اجلفون 

رواح احلائرة(،  والنهر املتجمد(، ون�سيب عري�سة )االأ

أيوب،  أبو ما�سي )اخلمائل واجلداول(، ور�سيد ا إيليا ا وا

اجلنوبي  املهجري  اخلوري،  �سليم  ر�سيد  �سعر  ويف 

�سا�سية  امل�سهور بال�ساعر القروي، لنا يف متونهم االأ

هذه، املثال احلي على البعد الرعوي خملوطا-دون 

ال�سابي  القا�سم  أبا  ا أن  ا كما  بالرومان�سية.  ريب- 

اجلميل  ديوانه  بانت�ساب  االدعاء  �سانحة  ينحنا 

الرعوي  ال�سعر  جمال  إىل  ا احلياة(  )اأغاين   : والعذب 

من  ا�سماعيل  ح�سن  حممود  امل�رشي  ال�ساعر  وكذا 

خالل : )اأغاين الكوخ-وقاب قو�سني(.

وتتيح بواكري ال�سياب ال�سعرية القول برعوية �سعره 

مع  موعدا  ي�رشب  اأن  قبل  آن،  ا يف  ورومان�سيته 

–من  العربية  ال�سعرية  ِخُل 
َ
د
ُ
َفي مغاير  �سعري  منجز 

إىل حرائق ال�سعر وبهاء الن�سيد.  ثمة- وهي جذىل- ا

عبد  العراقي  للناقد  الكلمة  نعطي  إياه  ا ال�سياق  يف 

الواحد لوؤلوؤة، وهو ي�سع اليد على رعوية ال�سياب يف 

الرعوي  وا�سمها  الراعية،  )هالة(  ]حكاية  بواكريه: 

ا 
َ
وَنه

ُ
ِغر

َ
�س

ُ
إىل قهوة الرعيان، َفي )هيلة( ت�سيف �سذى ا

ال  اأخرى  �سادقة  جتربة  وهذه  لَه(. 
ْ
ي
َ
و

ُ
)ه للتحبيب 

تزيد �رشارتها عن جتربة )وفيقة( ال�سابقة.

إنه كان  ا القروي:  براءة  لنا بكل  –هنا- يقول  لكنه 

أنحاء  ا ترعاها يف  )هالة(  كانت  التي  غنام  االأ ُل 
ِّ
َقب

ُ
ي

فراح  غنام،  االأ تلك  تقبل  راعيته  راأى  نه  الأ )جيكور( 

ال�ساعر الفتي يبحث يف الكاأ�س عن ف�سل يناله:

أيتها  حتى البهم ملا را
ُ
لْت

اَّ
وَقب

ُل تلك البهـم قبلـة ثائـر
َ
ُتْقب   

إثر قبلة فقد اأهتدي يف قبلة ا

أثر من ثغرها غري ظاهر إىل ا ا   

.
)22(

ويف هذا اأ�سداء من �سعر جمنون بني عامر

فل�سطينيا، يتقدم امل�سهد ال�سعري، يف نب�سه و�سمته 

الرعوي، كل من حممود دروي�س و�سميح القا�سم يف 

والطراوة  الطزاجة  حيث  وىل  االأ ال�سعرية  اأعمالهما 

والف�ساء  امل�رشوقة،  ر�س  لالأ املكر�سة  والغنائية 

الطبيعة  لعنا�رش  العميق  اال�ستق�ساء  إن  ا امل�ستباح. 

وتنزيلها  الطفولة،  عوامل  وا�ستدعاء  الفل�سطينية، 

�سنى.. كطفولة منتهكة بانتهاك حقها يف  املنزلة االأ

ول كنعان، لهو- يف نظرنا-  آبائها، وجدها االأ أر�س ا ا

وثيق ال�سلة..متني ال�سبب بالتجلي الرعوي، ما دام 

أحَْلَْفنَا- تدور على الن�س ال�سعري،  أن الرعوية-كما ا ا

كما تدور اخليوط على الو�سيعة، ويف بالنا، تتداعى 

من  الزيتون-عا�سق  أوراق  أ-ا ا التالية:  املجاميع 

اجلليل.. يف  متوت  الليل-الع�سافري  آخر  فل�سطني-ا

إلخ ملحمود دروي�س. ا

واليا�سمني-اأحبك  املوت  آن  الدروب-قرا ب-اأغاين 

إىل  إلخ بالن�سبة ا كما ي�ستهي املوت- جهات الروح..ا

�سميح القا�سم.

بالرعوية  احتفاء  كرث  االأ الفل�سطيني  ال�ساعر  لكن 

الدين  عز  ال�ساعر  هو  بامتياز  الرعوي  الزراعية.. 

ثم   
ُ
ه

َ
اد

َ
ر

َ
و ال�سعري  ال�سكل   هذا 

َ
د

َ
او

َ
ر نه  املنا�رشة، الأ

فاإنه  وبالتايل،  وتنظريا،  �سعرية  ممار�سة  با�رشه 

الرعوية.  نحو  توجهت  ونية  مق�سدية  عن  ك�سف 

أن يحقق ل�سعره ال�سبق والتميز واالنت�ساب  ولعل ذلك ا
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املفكر  التعبريي  اجلن�س  هذا  إىل  ا والفعل  بالقوة 

غني  الرعوي  املنا�رشة  �سعر  فاإن  هنا،  من  فيه. 

طياته  يف  يحملها  التي  وباملعرفة  ك�سعر،  بنف�سه 

إن غناه مزدوج بجماليته  ا آخر،  ا إياه. مبعنى  ا للنوع 

يقاعية  املنبج�سة من ت�سابك م�ستوياته اللغوية واالإ

املتخفية  الذكية  وباإحاالته  وروؤياه،  والت�سويرية 

احل�سارات،  ليل  من  ينحدر  تراث  على  واملنطوية 

غريق  بكل العفوية والتلقائية املمكنة، ومن عهود االإ

والرومان بعد اأن عرف تقعيدا واأ�سبح معيارا على 

يد ثيوكريت وفرجيل. 

 اإحالت : 

.Encyclopédie Encarta 2002- 1

�سباب  العربي املرثاة الأ يليجيا على مقابلها  ا�ستعمال االإ أف�سل  2 -ا

�ساأذكرها يف حا�سية املبحث.

Encyclopédia Encarta 2002 - 3. ]من ترجمتنا[

4 -قر�س مدمج: Marie Paule loica Berger -�ستنرب 2002—جامعة 

لييج-بروك�سيل.

ع�سفور- د.حممد  النقد-ترجمة  فراي-ت�رشيح  5-نورثرب 

ردن.�س204 ان-االأ
ّ
1412هـ-1991م-عم

ركاديا )ميثولوجيا(-منطقة جبلية يف اليونان القدية- تقع  6-االأ

غريقية-طبيعة  االأ امليتولوجيا  يف  متثل  التي  و  بيلوبونيز،  و�سط 

لهة والب�رش يف �سالم ووئام، وقد جاءت ت�سمية  رعوية حيث يعي�س االآ

وبح�سبان  الغانية  كال�ستو  مع  اأجنبته  لزو�س  ابن  من  ركاديا  االأ

أي�سا  ا بل  فقط  للب�رش  وموئال  ملجاأ  تكن  مل  املنطقة  فاإن  �سطورة،  االأ

لهة. لالآ

مكانا  واتخذها  الرعاة،  وحامي  الطبيعة  إله  ا  Pan فيها  أقام  ا وهكذا، 

إلخ. نهار..ا لطقو�سه، وكانت احلوريات ت�سبح يف االأ

وزان  التفاعيل واالأ أقرب  ا يامبي عامة  االأ يامب والوزن  االأ 7-تفعيلة 

إذ يقول يف  أر�سيلوك- بح�سب ثيوكريت-ا أما خمرتعه فهو ا إىل النرث.. ا ا

أيها امل�سافر..  أر�سيلوك: »ا التوقيعة 13 وهي بعنوان )من اأجل متثال ا

يامبي.  قف واعترب باأر�سيلوك.. هذا ال�ساعر القدمي الذي ابتكر ال�سعر االأ

وربات  أيولو  ا ال�سحر..  إىل  ا الغ�سق  من  الزمن  �سهرته  اخرتقت  والذي 

أ�سعاره  ا ومن�سجما يف  مت�سقا  رهيفا، وهكذا ظل  يحبونه حبا  ال�سعر 

مثلما كان رهيفا وهو يغنيها على قيثارته«.

دب الالتيني ودوره احل�ساري-عامل املعرفة-  8-د. اأحمد عثمان-االأ

ع 141-1989-�س209.

9-د. اأحمد عثمان-نف�س املرجع ال�سابق-�س: 215.

الثالث  �سدار  الكتاب-املقد�س-م�رش-االإ املقد�س-دار  10-الكتاب 

وىل. 2001-الطبعة االأ

11-ت�رشيح النقد-مرجع �سابق-�س: 125.

 Dictionnaire de critique, littérairefJoëlle gardesfTamine, Marie-12

.Claude Hubertfè1998fCérès EditionsfTunisfP : 209f210
 Tiré du site de dictionnaire international des Termes littéraires.-13

.)www.DITL. Info )Voir Internet
ZinkfLa pastourelle poésie et folklore au Moyen âge, Paris, Bordasf-14

.1972fp :118
15-املرجع نف�سه- زنك Zink  -�س: 12.

 Pierre Bec : La lyrique Française du Moyen Age )XIIfXIII siècles)-16

 contribution à une typologie de genres poétiques Médi vol 1f1977. p :

.119f136

أغرا�سه  احلديث-ا العربي  الفتاح-ال�سعر  عبد  إبراهيم  ا 17-نازك 

والن�رش-بريوت-1983-�س:  للطباعة  اجلامعية  و�سوره-الدار 

.121

إبراهيم ال�سعافني- 18-كتاب امروؤ القي�س الكنعاين-مقالة الدكتور ا

1-1999-�س:  والن�رش-بريوت-ط  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة 

.191-190

19-ال�سعر العربي احلديث-مرجع �سابق-�س: 122. 

 Le sourcier d’Eden, Christian, B. AllègnefUniversité de Montréal- 20

)thèse présentée à la faculté des études supérieures de philosophiefMaif

.1998

Le sourcier d’Eden-21 مرجع �سابق

ريا�س  نقدية-دار  القمر-درا�سات  لوؤلوؤة-منازل  الواحد  22-عبد 

أكتوبر 1990-�س: 228. وىل-ا الري�س- الطبعة االأ

   هوام�س تكميليـة

مذكور- املقد�س-مرجع  الكتاب  الرعوي-انظر  العربي  1-ال�سعر 

�سحاح الرابع« �س 4 وما بعدها. ق�سة قابيل وهابيل: »التكوين-االأ

والع�رشين- الثالث  املزمور  يف  وا�سحة  رعوية  إ�سارات  ا 2-هناك 

)انظر الكتاب املقد�س(.

إىل التناق�س ال�سيا�سي الثقايف الذي عرفته اجلزيرة العربية  3-ي�سار ا

بني الفالح اجلنوبي القحطاين والراعي ال�سمايل العدناين.

أدبي رعوي فادح اجلمال. ن�ساد« ن�س ا 4-�سفر: »ن�سيد االإ

يف  و»�سارة«  »هاجر«  بني  )التناق�س  الرعاة:  �سماعيليون  5-االإ

املروية التوارتية، تناف�س اأهل املدن واأهل الوبر.

دموزي  ]م:  والبابلية  ال�سومرية  املعتقدات  يف  والفالح  -والراعي 

ول-تاأليف قا�سم ال�سواف-  �ساطري-الكتاب االأ الراعي( يف ]ديوان االأ

أدوني�س –دار ال�ساقي-ط1-1996-بريوت-[. إ�رشاف: ا تقدمي وا

إن عرب ال�سمال العدنانيني كانوا بدوا  6-تو�سيح الهام�س رقم 3:= )ا

رحال اأي رعاة على خالف عرب اجلنوب القحطانيني الذين كانوا اأهل 

ح�سارة ن�سبية ا�ستغلوا بالفالحة مما طبع و�سعهم باال�ستقرار(.

إىل ذلك، يف قوله تعاىل: »لقد كان ل�سباإ يف  آن الكرمي ا أ�سار القرا  وقد ا

آية جنتني عن يني و�سمال كلوا من رزق ربكم وا�سكروا له  م�ساكنهم ا

بلدة طيبة ورب غفور«.

يات 17-16-15. -�سورة �سباأ- االآ

أن �سعر ال�سعاليك �سعر رعوي بامتياز. وقد اأمكن ر�سد  إىل ا 7-ن�سري ا

ذلك من املعطيات الن�سية نف�سها عند عمرو بن براقة وعروة بن الورد 

آخرين، من خالل حوارات ق�سرية لكن غنية بينهم ك�سعراء رعويني  وا

يو�سف  الدكتور  وكتاب  »�سليمى(  أ�سهن  را وعلى  �سويحباتهم،  وبني 

املعارف-  دار  اجلاهلي-  الع�رش  يف  ال�سعاليك  ال�سعراء  خليف- 

1959م-ي�سمح باال�ستزادة  والتو�سع.

لغته  يف  يختلف  وروبي،  االأ الرثائي  ال�سعر  )املرثاة(=  يليجيا:  -االإ

ومو�سوعه عن املرثاة كما عرفها ال�سعر العربي. ففي حني، تنح�رش 

ممالك  بكاء  واأحيانا  مناقبه،  وذكر  ميت،  بكاء  يف  العربية  املرثاة 

ثيوكريت،  �سكندري  االأ ال�ساعر  منذ  وروبي  االأ ال�سعر  فاإن  وبلدان، 

)�سبن�رش- ليزابيثيني  االإ االجنليز  ب�سعراء  مرورا  الالتني،  وال�سعراء 

لندب  التعبري،  من  النوع  هذا  كر�س  وملتون)،  دون،  �سدين-وجون 

أف�سل  وا اأجمل  عامل  نحو  الهروب  إىل  ا والتوق  الواقع،  وف�سح  الذات، 

باملو�سوعة  وروبية  االأ التبا�سا=املرثاة  هنا  من  �سكينة.  واأكرث 

)هذا  غريهم.  أو  ا ِملْتون  أو  ا فرجيل  أو  ا ثيوكريت  عند  �سواء  الرعوية 

أينا(.    را
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يف الكت�بة الُعم�نية اجلديدة:

ثيمات واأ�ساليب

حممد ال�ضحات

اأكاديي من م�رش

اأول: كتابة جديدة اأم ح�ضا�ضية جديدة؟! )1(

العمانية املن�سورة  بداعية  االإ الن�سو�س  ا�ستقراء عدد كبري من   تبدو يل مهمة 

التابع  �سبوعي  االأ »�رشفات«  ملحق  وهو  الثقافية،  املالحق  اأحد  �سفحات  عرب 

ال�سحافة  ال بني 
ّ
متجو الباحث  اأم�ساه  كامل  عام  مدار  على  »عمان«،  جلريدة 

أروقة النادي الثقايف الذي ي�ستقطب الكثري من املثقفني  الثقافية واملنتديات وا

أو لنقل: املغامرين  والكتاَّاب من جيل الرواد وجيل الو�سط وجيل الكتّاب اجلدد )ا

املطبوعة  الن�سو�س  من  أي�سا  ا قليل  غري  عدد  ا�ستقراء  إىل  ا �سافة  باالإ اجلدد(، 

م�رشحية  ون�سو�س  وروايات  وق�س�سية  �سعرية  جمموعات  بني  ما  املتنوعة 

اأحيانا، حول ق�سايا  ون�سو�س مفتوحة، ف�سال عن حوارات �سفاهية، وثرثرة 

اأ�سدقاء و�سديقات، بهدف التعرف على طبيعة  الثقافة والكتابة العمانية مع 

نة( نقدية ذات 
ّ
أو مدو إمكان كتابة مقاربة )ا املجتمع والثقافة العمانية، ومن ثم ا

إدراك الت�سابهات واالختالفات.. إىل ا ا�ستق�ساء بانورامي يهدف ا

إىل  ا إن الكتابة العمانية اجلديدة قد �سعت، بداأب وا�سح،  ا w  يكن القول 

الفنية  �ساليب  االأ أو  ا الثيمات  حيث  من  �سواء  مغايرة،  جماليات  ت�سكيل 

وقفت  التي  اال�سرتاتيجيات  من  عدد  على  ونه�ست   
ّ

الق�س وتقنيات 

أو الت�ساد. كتابة  زاحة ا الدرا�سة على بع�سها، هي: �سعرية التجاور، ال االإ

الواقعي،  أ�رش  ا اليوميات. كتابة من موقع احللم. كتابة ت�سمو فوق  بقوة 

بحثا عن غرائبية رحبة. كتابة تخلق عاملا افرتا�سيا بديال. كتابة تلفت 

إىل اخلروج  أة املعا�رشة. كتابة ت�سعى بداأب ا إىل ق�سايا املرا االنتباه بقوة ا

من هيمنة الن�س املغلق واالرمتاء يف ف�ساء الن�س املفتوح. 



حيث  ال�سعوبة،  بالغ  أمرا  ا املهمة  هذه  يل  تبدو  أقول:  ا  

أغ�سط�س  ا من  الفرتة  »�رشفات« وحدها، يف  أعداد  ا تت�سمن 

من  جدا  كبريا  قطاعا  2009م،  أغ�سط�س  ا حتى  2008م 

الن�سو�س اجليدة التي �سوف نحلّل بع�سها يف ثنايا هذه 

الدرا�سة. وال يعني هذا اال�ستهالل فرارا من جدوى التجربة 

اأهميتها، وفاعليتها، بل  أو تقليال من  ا أو املحاولة ذاتها،  ا

أن  إدراك خل�سو�سيتها وغوايتها، وما يكن ا حرى ا هو باالأ

إىل كتابة  ا �سا�سي  االأ الدافع  يعرت�سها من مزالق. لقد كان 

ال حتت عنوان »قراءة يف ن�سو�س 
ّ
الباحث مقاال �سهريا مطو

هو  �سهر  كل  من  الثاين  ربعاء  االأ يف  العماين«  دب  االأ من 

أمرين: إىل حتقيق ا تد�سني ن�س نقدي ي�سعى ا

اجلديدة  العمانية  الكتابة  جماليات  حتليل  اأحدهما:   

ناحية،  من  عامة  ب�سفة  العربي  بداعي  االإ �سياقها  يف 

تيارات  ببع�س  املتاأثر  عر�س  االأ �سياقها  يف  و�سعها  ثم 

بداع العاملي من ناحية اأخرى. االإ

املتابعة  لوظيفة  النقدي  الن�س  خ�سوع  عدم  وثانيهما:   

التعميم،  أو  ا اال�ست�سهال  أ  مبدا إىل  ا تركن  قد  التي  ال�سحفية 

النقدي  الن�س  د هذا 
ّ
الباحث اجلادة ر�سد متر بل حماولة 

دب  على نف�سه، بهدف ا�ستكناه ما يعتور داخل ن�سو�س االأ

وتقنيات   
ّ
حر وخيال  خالقة  طاقة  من  اجلديدة  العماين 

دة.
ّ
متجد

ثانيا: �ضعرية ت�ضاد اأم اإزاحة اأم تجاور؟

 ،
)2(

 لقد ارتبط مفهوم ال�سعر دائما بو�سفه »ديوان العرب«

أن يدخل معارك وحروبا ثقافية ودينية ال   عليه ا
َ
لذلك ُكِتب

الذات والبحث  إثبات  ا اأجل  ناقة له فيها وال جمل، بل من 

تلتقط  أن  ا ت�ستطيع  �سعرية  هوية  أق�سد  ا خا�سة.  هوية  عن 

النغمات املتنافرة للزمن احلديث كما فعلت الرواية وفنون 

أن  ا الغريب  ومن  الراهنة.  أزمنتنا  ا يف  عامة  ب�سفة   
ّ

الق�س

املعا�رشون  ال�سعراء  ويدرك  العربي  ال�سعر  كيان  يهتزّ 

ذهب  اأن  مبجرد  ذاته  وجودهم  وخطورة  املوقف  خطورة 

علي  حمفوظ،  )جنيب  العرب  واملبدعني  النقاَّاد  بع�س 

»ع�رش  باأنه  ع�رشنا  و�سف  إىل  ا  
)3(

جابرع�سفور( الراعي، 

أن زمننا الراهن هو »زمن الرواية ولي�س زمن  الرواية«، وا

جنا�س  ن الرواية قد اأ�سبحت من اأكرث الفنون واالأ ال�سعر«؛ الأ

دبية قدرًة على جت�سيد تناق�سات الزمن احلديث، وراحت  االأ

أزماته  وا وحتوالته  املعا�رش  ن�سان  االإ �رشاعات  عن   
ّ

تعرب

يف �ستّى جماليها، فالرواية كانت - و�سوف تزال، مثلما 

.
)4(

و�سفها ميخائيل باختني - »ملحمة الع�رش احلديث«

من هنا، اأ�سبح ال�سعر احلديث ب�سفة عامة وال�سعر العربي 

غدا  ماأزق  وهو  عليه،  يح�سد  ال  ماأزق  يف  خا�سة  ب�سفة 

أبواب  ا ق 
ْ
بَطر مطالَبني  ثون 

َ
املحد العرب  ال�سعراء  معه 

فتخلّ�س  امل�سمون،  أو  ا ال�سكل  م�ستوى  �سواء على  التجديد 

عليه  وثاروا  العمودية  الق�سيدة  �سكل  من  منهم  البع�س 

أن احلداثة »�سكٌل«  ا وانخرطوا يف ق�سيدة التفعيلة بدعوى 

أن يدركوا اأن جوهر ال�سعر  أن تكون »م�سمونا« دون ا قبل ا

الكتابة  خر منهم يار�س  البع�س االآ هو »ال�سعرية«، وراح 

يف ال�سكلني ال�سعريني - العمودي والتفعيلة - كمن يقب�س 

مبحاوالت  منهم  قلية  االأ وانفرد  الو�سط،  من  الع�سا  على 

تارًة  النجاح  بني  ما  مرتّنحني  بكر،  اأر�س  يف  التجريب 

العربية  النرث  ق�سيدة  انبثقت  حتى  اأخرى  تارًة  خفاق  واالإ

املعا�رش،  العربي  ال�سعري  بداعي  االإ امل�سهد  بوؤرة  من 

إليه  ا نق�سد  ما  ونقاَّادها.  ومريدوها  �سيوخها  لها  واأ�سبح 

ينتهي  لن  ونح�سبه   – النظري  »الرطان«  هذا  مغزى  من 

 هو �سنّة كونية 
ّ

ن التغري دا؛ الأ
ّ
بداع العربي متجد ما دام االإ

ا وفاعال، و�رشاع 
ّ
ن�سان ذاته ما دام حي مرتبطة بوجود االإ

أو  ا نواع  االأ �رشاع  وحتى  واملفاهيم،  فكار  واالأ جيال  االأ

دبية، موجود كذلك -  هو التاأكيد على الوعي  جنا�س االأ االأ

»البويطيقا  أو  ا دبية«  »االأ أو  ا »ال�سعرية«  مفهوم  بخطورة 

نه  جنا�س؛ الأ نواع واالأ Poetics« الذي يت�سامى فوق �رشاع االأ

أنه مفهوم  ا أو �رشدا، كما  ا �سعرا  �سواء كان  أدب  ا جوهر كل 

أو تعاقب تاريخي. يت�سامى فوق كل تراتب زمني ا

ن 
اَّ
 يف هذا ال�سياق، راحت الق�سيدة العربية املعا�رشة تتلو

ن�سان  االإ �رشاعات  عن   
ّ

تعرب كي  كاحلرباء  أ�سكالها  ا يف 

فاهتمت  جماليها،  �ستّى  يف  أزماته  وا وحتوالته  املعا�رش 

آين�ستني والن�سبية  إن�سان ا بعاد بالطبع، ا د االأ
ّ
ن�سان متعد باالإ

فل�سفات  أنتجته  ا الذي  ن�سان  االإ واال�ستن�ساخ،  والفانتوم 

إذا  ن�سان ذو البعد الواحد -  ا احلداثة وما بعدها، ولي�س االإ

خ 
ّ
ا�ستعرنا عنوان كتاب هربرت ماركوز - الذي كانت تر�س

اأخفق »كثري«  ال�سابقة. لكّن ما  له املجتمعات والفل�سفات 

من ال�سعر يف حتقيقه جنح »بع�س« فنون ال�رشد يف التعبري 

احلديث  ال�سعر  اأ�سبح  هنا،  من  وتثويره.  وتفجريه  عنه 

ب�سفة عامة وال�سعر العربي ب�سفة خا�سة يف و�سع ماأزوم 

معّقد.

إىل َمْن يتاأّمل   لكّن �لظاهرة �لالفتة للنظر حقًّا بالن�سبة �

�لكتّاب  من  كثري  توّجه  هي  �لعماين  بد�عي  �لإ �مل�سهد 

أر�سية  � نحو   - بد�عي  �لإ تكوّنهم  بد�ية  - يف  و�لكاتبات 

طر�ف، ثم نر�هم ينتقلون �سيئا  �ل�سعر �لعربي �ملرت�مية �لأ

�ل�سعري  إ�سد�رهم  � بعد  و�لق�ّص  �لرو�ية  ف�ساء  إىل  � ف�سيئا 

إىل رحم �ل�سعر  كرث، ول يعودون � ول ورمبا �لثاين على �لأ �لأ

إل على ��ستحياء بني حلظة و�أخرى. وقد ي�ست�سعر الباحث  �
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ه نحو جن�س ال�سعر يف البدايات - يف 
ّ
من وراء هذا التوج

ي�سقط  حيث  د، 
ّ

والرت�س �رشار  االإ َق 
ْ
ب

َ
�س  - حيان  االأ بع�س 

ال�ساعر  بجالل  العمودية  الق�سيدة  اأر�س  على  بع�سهم 

وقلب  �ساحر  بع�سا   
ّ
ني

ّ
ال�س كال�سعاع  ر�س  االأ »هبط  الذي 

فيطارحها  التفعيلة  ق�سيدة  هوى  يف  الثاين  ويقع   ،»
ّ
نبي

إيقاع املدينة املراوغ التي  رة وفتنة ا
ّ
غرام الكتابة املتحر

هي »مدينة بال قلب« - بتعبري ال�ساعر اأحمد عبد املعطي 

اأن  إال  ا الثالث  ياأبى  بينما  حوال،  االأ أغلب  ا يف   - حجازي 

القاتلة  بغوايتها  ويكتوي  النرث  ق�سيدة  رحيق  من  ينهل 

والكتابة  كتابة،  هو  حيث  من  اللاَِّعب  غواية  املقتولة، 

جاك  يقول  كان  كما   
)5(

ا«
ً
ولَِعب وعالمًة  »بنيًة  بو�سفها 

فرن�سي  �سل،  االأ جزائري  ول،  االأ التفكيكية  ر  منظِّ ديريدا، 

يلجاأ  ملاذا  معلّقا:  يظّل  إ�سكاليا  ا �سوؤاال  ثمة  لكّن  اجلن�سية. 

أدبي بعينه دون غريه؟ هل هي  ا إىل اختيار جن�س  ا املبدع 

أم  ا وثقافية؟  اجتماعية  حاجة  أم  ا فح�سب؟  جمالية  حاجة 

هما معا؟  

إىل حفر جمرى �سعري خا�س   ت�سعى الق�سيدة العمانية بداأب ا

ال�رشد   – »انفجار«  أو  ا  – ازدهار  جوار  إىل  ا ي�سعها  بها، 

حيان  العماين املعا�رش، �سواء اأ�سابت هدفها يف بع�س االأ

خر، بحثا عن قيم جمالية وت�سكيلية  واأخطاأت يف البع�س االآ

دب العربي. من اأجل ذلك،  مغايرة ت�سعها على خارطة االأ

التي  اال�سرتاتيجيات  بع�س  إىل  ا العمانية  الق�سيدة  ترتكن 

أن نقف عند بع�سها ب�سيء من التحليل والتاأويل:  يجب ا

اأ - الق�ضيدة بو�ضفها اأنثى)6(:

الكعبي  عبداهلل  منوذجي  بني  امل�سرتك  اجلامع  يتمثاَّل 

 تناولهما هنا نقديا، 
ّ
وخالد املعمري ال�سعريني اللذين نود

بو�سفها  الق�سيدة  مفهوم  مع  تعاملهما  يف  وباخت�سار، 

الكعبي  لعبداهلل  ق�سيدة  النموذجني  هذين  فاأول  أنثى.  ا

أول ما  وا رجاع طائر«.  نداءات ال تكفي الإ بعنوان »خم�سة 

نوثة الطاغية على عناوين  يلفت النظر هو هيمنة �سفة االأ

االت�سال/االنف�سال  وظيفة  حتقق  التي  ال�سعرية  املقاطع 

نداء  حنني،  نداء  أة،  امرا نداء  وطن،  نداء  أم،  ا نداء  آن:  ا يف 

كلها  والق�سيدة  واحلنني  أة  واملرا والوطن  م  فاالأ ق�سيدة. 

نثى بال فارق  أو لق�سيدة االأ نثى الق�سيدة ا وجوه متعددة الأ

كبري. 

ق�سيدة  بها  تنه�س  التي  ال�سعرية  اال�سرتاتيجية  لكن 

الق�سيدة على  الذي ينفتح معه باب  التنا�س  الكعبي هي 

وديني  وعربي  لغوي  تراث  إىل  ا القارئ  ليحيل  م�رشاعيه 

اأجل  من  القرائية  ذاكرتنا  من  ا�ستح�ساره  ينبغي  ممتد، 

�سورة  مع  الكعبي  يتعامل  حيث  وحماورته،  ا�ستنطاقه 

مواجهة  يف  ي�سعنا  قدمي  وثقايف  ديني  تراث  عرب  أة  املرا

ول  االأ بالرجل  املرتبكة  )حواء( يف عالقتها  وىل  االأ أة  املرا

الوقت  يف  وحماوال  دالة،  آنية  قرا عبارات  م�ستعريا  آدم(،  )ا

عوائق  تكبحه  ال  الذي  للعا�سق  جمالية  �سورة  خلق  ذاته 

بعد  احّتاده مبع�سوقه مهما كان  �سعيه املحموم نحو  عن 

أو عمق الزمن، ومهما كانت النتيجة، فالو�سال هو  املكان ا

اخلال�س وامللجاأ واملالذ. يقول:

أةٌ اأخرجتك بتفاحتني »هل امرا

؟
َ
فغبت

أم احلب يبني �رشوح الرمال؟ ا

ِطم قلبي العنيد
ْ
�ساأح

 اخلياط«. 
ّ
أرمي خيوط الكالم ب�سم وا

التايل بعنوان  أمر ال ينف�سل عن ما ي�سوره املقطع  ا وهو 

وىل  »نداء حنني« الذي ي�سع املتلّقي منذ اجلملة ال�سعرية االأ

و»اليمام« من  »الرباق«  ي�ستعني مبفردات  تراث ديني  يف 

مر الذي ي�سفي م�سحة  أو مقام الو�سل، االأ اأجل بلوغ منزلة ا

�سوفية على الن�س:

أو ركوب الرباق؟ إىل �سدرة املنتهى ا »متى �ستحّن ا

ج عرب �سالمي
ّ
أعر ا

لعل ا�ستياقك للقبالت وذكرى املكان

حتّفز فيك الرجوع«.

النموذجني فهو ق�سيدة »لورا« خلالد املعمري،  أما ثاين  ا  

نثى  أو االأ أة ا وهي ق�سيدة طويلة يتعامل فيها ال�ساعر مع املرا

أو التج�سيد.  دة وغري قابلة للتعيني ا
اَّ
من حيث هي ذات جمر

تران�سندنتاليا  معنى  احلب  مفهوم  على  ي�سفي  أمر  ا وهو 

أة بعينها. ولعل   يناأى به عن التطابق مع امرا
)7(

)متعاليا(

ال�سيغ  د 
ّ
ترد هو  للحب  الرتان�سندنتايل  املفهوم  يوؤكد  ما 

اال�ستفهامية الكثرية التي تنحو منحى ا�ستنكاريا وا�سحا:

ألِك الف�سول جميعها ا

ولنا انك�سار حكاية يف الظل؟

ولورا ال جتيب!!

كاأنها عادت تفّكر

كيف عا�سقةٌ يداعبها ال�سباح؟

أ�ساأل كاأنني ما كنت ا

كيف عا�سقةٌ ويخجلها ال�سباح؟

 �سيئا من اأغاين الع�سق
ُ
لت

ِّ
م

ُ
نني ح الأ

من قامو�سي املجنون

�سداء يف �سمٍت عادت تن�سج االأ

... ... ...

ّ
كم اأرجوحٍة قامت تغنّي با�سمك الف�سي
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 ال�سطور بكل قافيٍة
ّ
تخ�رش

إن جئنا أ�ساأل: من لهذا ال�سبح ا وا

ومل نعرث على ر�سمني يف دمنا؟!

ولورا

ال جتيب.!! )�س: 86-84(

نثى »املطلق«، تلوذ بال�سمت الذي  أو االأ أة ا  لكن لورا، املرا

أة لها ج�سد مثري واأع�ساء  ينتقل بها من كونها حم�س امرا

كونها  إىل  ا اجلميالت،  الن�ساء  من  كغريها  مغرية،  مغوية، 

أ�سطورة مل تتخلق �سوى يف خميلة ال�ساعر فح�سب.  أو ا رمزا ا

اأعاله عند  اللذان ذكرناهما  ال�سعريان  النموذجان  وهذان 

التفعيلة،  �سعراء  من  وهما   - واملعمري  الكعبي  من  كل 

ويحيى  اخلنجري  إ�سحق  ا مثل  آخرين  ا جوار  إىل  ا بالطبع، 

ونا�رش  احل�رشمي  وحممد  املطرو�سي  وح�سن  اللزامي 

البدري وغريهم ممن ي�ستحقون درا�سة منفردة لهذا اجليل 

أو يرتكنان  من �سعراء التفعيلة - يتحان من عامل �سويف ا

أة، على  للعامل واملرا إىل روؤية �سوفية  ا لل�سعر  يف روؤيتهما 

إ�سالمي  ا ديني  تراث  وطاأة  حتت  ول  االأ اندراج  من  الرغم 

له ومناو�سة الثاين للمنظور الوجودي للعامل على 
ّ
يكاد يكب

ا�ستحياء. لكّن ال�سعريتني يف نهاية املطاف وجهان لعملة 

العامل  حيث  اخللق،  وحدة  أو  ا الوجود،  وحدة  هي  واحدة 

روؤية  فيه  ات�سعت  »كلما  الذي  الفعلي  العامل  هو  كرب  االأ

الرائي �ساقت عليه العبارة« كما يقول املت�سوفة.

ب -  رمزية ال�ضجرة: 

الوا�سح،  النرثي  الناََّف�س  ذات   
)8(

أ�سجار« »ا ق�سيدته  يف   

ر، يتعامل �سالح 
ّ
كها بال�سكل التفعيلي غري املرب

ّ
رغم مت�س

لرمزية  معادال  بو�سفها  »ال�سجرة«  ثيمة  مع  العامري 

يتاأمل  ومن  واملتباينة.  املتعددة  تدّفقاتها  يف  احلياة 

ان، ملكوت القوة، 
اَّ
عناوين مقطوعاته ال�سعرية )�سجرة الرم

�سجار( يلمح تاأّثر  �سجرة احلياة، ال�سجرة ال�سالّة، عيون االأ

ب�سياق  »ال�سجرة«  الذي ي�سل دال  الديني  ال�ساعر بالرتاث 

ول واجلنّة، حيث �سجرة اخللد، وحيث  احلديث عن اخللق االأ

»ما  اجلنة  ففي  الحمدود:  ف�ساء  أو  ا المتناٍه  خيال  اجلنة 

ب�رش«.  قلب  على  خطر  وال  �سمعت  أذن  ا وال  راأت  عني  ال 

وهنا، ي�سفي العامري على »ال�سجرة« ا�ستعاراته ال�سعرية 

ا�ستدعاء  يتم  ان«، 
اَّ
الرم »�سجرة  مقطوعته  ففي  املتنوعة. 

تكت�سب  ثم  العا�سقون،  به  ي�ستظّل  ظالًّ  بو�سفها  ال�سجرة 

على  ي�سهد  ظلّها  ان  إذ  ا الدنيوية؛  املالمح  بع�س  �سورتها 

املقطع  هذا  ير�سم  بحيث  املذبوحني،  العا�سقني  هات 
ّ
تاأو

يحاءات اجلن�سية لل�سورة ال�سعرية التي ال يكن  هيمنة لالإ

ا�ستبعادها بحال من حميط الدائرة التاأويلية:

إال أنا الذي ال ي�سرتين ا »ا

ندف نارِك الرعوية

إال زبد �سهوتك العارية ال يبلّلني ا

ان
ّ
حتت �سجرة الرم

ن يف مكانها أراها االآ التي ال ا

أراها ك�سجرة الغيب وا

ِّل املذبوحني بالع�سق تظل

أغويناها �سويا ان التي ا
اَّ
�سجرة الرم

هت 
ّ
فتاأو

ج�ساد يف رع�سة االأ

أزرق«. الناه�سة كعيد ا

تفاعل  من  ال�سعري  املقطع  يحدثه  ما  بالطبع  يخفى  ال    

ي مع �سجرة اخللد التي كانت �سببا مبا�رشا يف غواية 
ّ

ن�س

أو طردهما - من  آدم وحواء وكانت �سببا يف هبوطهما - ا ا

والعربي،  الديني  الرتاثي  �سياقها  يف  فال�سجرة،  اجلنة. 

بوازع  ولو  الغواية،  فاعل  أنها  ا أي  ا وحواء؛  دم  الآ غوية 
ُ
م

حيث  بها،  أو  ا لها،  مفعول  العامري  عند  لكنها  إبلي�سي،  ا

ه مع رع�سات اأج�سادهم.
ّ
أغواها العا�سقان فراحت تتاأو ا

عند  املتعددة  بتجلياتها  ال�سبقية  ال�سورة  ت�ستمر مفردات 

الذكر  التقاء  ففي  احلياة.  �سجرة  ل�سورة  معادال  العامري 

د لها، وخلود بال موت: 
ّ
نثى بعٌث للحياة وجتد باالأ

أيتها العافية »ا

امل�ساءة كقنديل

يف عتمة امل�سادفات

انتزعي �سوكة ال�سرب عني

واتبعي ن�سائم املوت

إىل الهاوية دها التيار ا
ّ
كفرا�سة �سد

هنالك ت�سادفني

ملكة الروح

جة بالزنابق
ّ
املتو

أكاليل الغار وا

أمرها هنالك حتزم النهايات ا

يف رذاذ دائم

�سبق ومع�سول.

أيتها العافية هنالك ا

�ستتفتّح حدقتاك

على ال�سجرة التي ال متوت«.

تتفوق،  تكاد  أة  جرا يف  العامري،  ق�سيدة  توؤكد  هكذا،   

مركزية  الق�سيدة،  وجمالية  الكتابة  �سعرية  على  اأحيانا، 

من  خ�سبا  وفعال  للحياة  معادال  بو�سفه  للجن�س  روؤيته 
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أفعال الوجود واخللق. وهي روؤية متتاح من ف�ساء حداثي  ا

وال  العامري،  ق�سيدة  القرار من  قرارة  تكمن يف  بالقطع، 

إال ه�سا�سة بع�س اجلمل ال�سعرية وارتباك املقطع  ي�سوبها ا

خري الذي يبدو يل مبتورا وقلقا، رمبا ب�سبب خطاأ طباعي  االأ

أو فنّي، حيث يقول: ا

»�سجرة الهواء

ر�س  الرتاب من االأ
َ
حني َفِني

أتعلق أن ا أورثني ا ا

يف �سجرة الهواء

�سجار  عيون االأ

أنحني للبذرة ا

�سجار«. نها تذرف عيون االأ الأ

ج - كهف المعنى:

املعنونة  الوا�سح  يقاع  االإ ذات  التفعيلية  ق�سيدته  يف 

، يتعامل خمي�س قلم مع وجه 
)9(

بعنوان »يف �سبيل ال�سم�س«

 ال�سعري، حيث تتفاعل ق�سيدته مع 
ّ

آخر من اأوجه التنا�س ا

م�سمون ق�سة »اأهل الكهف« من حيث هم منوذج للمنفيني 

اال�ستبداد يف عهد  أزمنة  وا التاريخ  بط�س  الهاربني من  أو  ا

أهل  »ا درامية  تذّكرنا  إذا  ا للم�سيحية،  امل�سطهد  دقيانو�س 

ي خمي�س قلم يختلفون 
ّ
نْفي

َ
الكهف« لتوفيق احلكيم. لكن م

إىل زمن معا�رش.  ي اأهل الكهف يف كونهم ينتمون ا
ّ
عن منفي

فوق  �سالبًة  وازدادوا  الب�رشية  بقدراتهم  آمنوا  ا فتيةٌ  إنهم  ا

فال  املحال.  حتقيق  إىل  ا ي�سعون  راحوا  حيث  �سالبتهم 

ن�سان الفاعل يف املكان والتاريخ: أمام قدرة االإ حمال ا

»حملوا رائحة الطني و�ساروا للجباْل

كي ي�سيدوا ال�سم�س يف مكمنها

ويعودوا باملحال

وا
َ َ
من بالد دمها ثلج �رش

يف �سبيل ال�سم�س غابوا

ْقتَِفي
َ
ا ي

ً
خم�سًة كانوا وكلب

 الظالْل«.
َ
آثار  الدفء وا

َ
حجر

  تتناول الق�سيدة، كما نرى، جمموعة من الب�رش املغرتبني 

إليها، لكنهم يف الوقت ذاته ال ياألون  يف اأر�س ال ينتمون ا

أتوا من اأجله  ا جهدا يف بذل عرقهم من اأجل حتقيق ما قد 

أوروبية  إنهم قادمون من بالد ثلجية، ا على اأر�س الواقع. ا

املمتدة،  ال�سحراوات  ذات  ال�سم�س  بالد  قا�سدون  املناخ، 

أو بالد النفط. لكّن ما جمعهم هو وحدة الهدف، كما �سوف  ا

ر الغرباء:
َ
يجمعهم م�سري واحد هو قد

»يف �سبيل ال�سم�س غابوا

هم
ُ
هم اأحالم

َ
أقدام  ا

ْ
�سقاََّقت

ال يزالون ي�سريون ومل ينتبهوا

إىل اأر�س الرمال اأن خيط النور يغويهم ا

إىل برد لياليهم وهم كم يحنّون ا

يتهادون عطا�سا

بني رم�ساء التالل«. 

ما  رغم  الق�سرية،  قلم  املالحظ على ق�سيدة خمي�س  إن  ا   

تنطوي عليه من جمال الفكرة وطرافتها، هو لهاثها خلف 

يعقبها،  وال  ال�سعرية  ال�سورة  ي�سبق  يكاد  الذي  يقاع  االإ

ال�سور  مفردات  على  الغمو�س  بع�س  ي�سفي  الذي  مر  االأ

إىل  ا الق�سيدة،  البع�س، فتقع  ال�سعرية وعالقاتها ببع�سها 

حد ما، يف �سكلية وا�سحة.

د - ال�ضرق بو�ضفه مح�س امراأة:

 التي حتمل عنوان 
ّ
يقاع اجللي  يف ق�سيدتها التفعيلية ذات االإ

الفار�سي  �سعيدة خاطر  ، تطرح 
)10(

أة واحدة ال تكفي« »امرا

إذا  ا »تكتبه«  أو  ا عنه  تكتب  الذي  للعامل  ا�ست�رشاقيا  ت�سورا 

أن  إىل ا أق�سد ا أة؛ ا أردنا الدّقة، حيث ترى ال�رشق حم�س امرا ا

ا�ست�رشاقية  جذور  ذات  ال�سعرية  ال�سورة  هذه  مرجعيات 

ال�رشق  الذين عرفوا  امل�ست�رشقني  أر�ساها كثري من  ا قدية 

ال�رشقية ال �سوت  أة  املرا أن  ا أفكارهم عن  ا يذيعون  وراحوا 

يف  )الذكر(،  الرجل  �سوت  فوق  يعلو  أن  ا يكن  مطلقا  لها 

أة  الوقت نف�سه الذين ينظرون نظرة اختزالية ترى يف املرا

ال  أّخاذ  ا جمال  ذات  �ساحرًة،  أة  امرا حم�س  ال�رشقية  أة  املرا

اال�ست�رشاقية  ال�سورة  هذه  تناق�س  اأ�ساب  لقد  ي�ساَهى. 

ت�سف  راحت  التي  خاطر  �سعيدة  ق�سيدة  العربية  أة  للمرا

أًة ُخلِقت لكل �سيء، ومن اأجل  أة يف �رشقنا بكونها امرا املرا

كل �سيء:

»الن�ساء يف �رشقنا..

للن�سل للحرث للبهجة للبهاء

أة واحدة ال تكفي ال�ستحالب ال�سفاء«. امرا

)كاحلرث  وا�سحة  آنية  قرا مبفردات  الق�سيدة  ت�ستعني 

ويوم  م�رش  فرعون  وال�سامري،  مو�سى  ق�سة  والن�سل، 

وتراثية  دينية  مرجعية  إ�سفاء  ا اأجل  من  إلخ(  ا  ... الزينة، 

تدعم وجهة النظر التي تن�رشب يف ثنايا الق�سيدة، والتي 

يجب الوقوف عندها ب�سيء من التف�سيل. رمبا يبدو للقارئ 

ي�سدر  قد  بـ«مانيف�ستو«  أ�سبه  ا الق�سيدة  أن  ا وىل  االأ للوهلة 

فكار الذكورية التي ال  ع ن�سائي بهدف مناه�سة االأ
ّ
عن جتم

تزال حتكم جمتمعاتنا العربية، وال�رشقية ب�سكل عام، يف 

مر من وجهة نظري يتجاوز هذا  االأ أة، لكن  إىل املرا ا النظر 

لذلك،  وروؤيويا.  الق�سيدة جماليا  بعاد  الأ املحدود  دراك  االإ

أة/  املرا )�سوت  ال�سوت  ثنائية  ي�سبه  ما  حملت ق�سيدتها 
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د الروؤى 
ّ
�سوت الرجل(، لكنها ثنائية �سوتية ال توحي بتعد

تك�سف  بل  �سوات،  االأ عنها  ت�سدر  التي  النظر  وجهات  أو  ا

وجهة  من  تنبع  والفكرية  اجلمالية  الروؤية  يف  وحدة  عن 

أو  ا البطريارك  الذكر،  نظر  لوجهة  مناه�سة  ن�سوية  نظر 

أة  وحد، الذي طاملا كان �سببا يف تغييب دور املرا ب االأ االأ

العربية وتهمي�سه قرونا طويلة:

»الن�ساء يف �رشقنا

للثكل.. للرتمل.. للقهر.. للتكحل

بق�سائد اخلن�ساء.. وحمربة الرثاء«.

أمرها،  أة املقهورة، املغلوبة على ا  ويف مقابل �سورة املرا

يح�رش الرجل ال�رشقي بثقله وحمموالته الثقافية والدينية 

 يلوؤه 
ّ

بح�س ا�ستدعاوؤه   
ّ
يتم أن  ا الغريب  لكّن  واالجتماعية. 

التعاطف، ال النِّْقمة واحلنق، كما هومتوّقع:

»الرجال يف �رشقنا..

 لل�سجن لنزف الكربياء
ّ
للحرب للهم

أة واحدة ال تكفي لرتميم هذا ال�سقاء«. امرا

أة يف جمتمعاتنا حتت مطرقة القهر   هكذ، يقع الرجل واملرا

اأعماق التاريخ. لذلك، �سيكون املوت  ال�ساربة جذوره يف 

كالوليد  وي�سبح  الهموم«،  فيها  تتكاثر  »غابة  �رشقنا  يف 

اأطفاال  وينجب  الطوق  عن   
ّ
ي�سب حتى  ويكرب  يكرب  الذي 

أة واحدة  من قهر المتناٍه لن يكتفي، بطبيعة احلال، بامرا

أبدي  ن املوت ا ته؛ الأ
ّ
أو حتى للتخفيف من حد للق�ساء عليه ا

يبلغ يوم القيامة:

 ال يوت
ّ
»املوت يف �رشقنا حي

يتكاثر وحده يعمر البيوت

يوؤّثث بجثثنا مقابر الفناء

أة واحدة ال تكفي لدفن هذا البالء«. امرا

أن ق�سيدة �سعيدة  ا للقارئ من  الرغم مما قد يبدو    وعلى 

أو ن�سائية يف ر�سم معامل  ا أنثوية  ا خاطر حتمل وجهة نظر 

أ�رشنا  أة العربية �سعريا، فاإن هذا الت�سور الذي ا �سورة املرا

ف لنا زيف  د �سيئا ف�سيئا ليتك�ساَّ
ّ
إليه م�سبقا �رشعان ما يتبد ا

ن ظرفنا  الروؤية اال�ست�رشاقية والحتمية الروؤية الن�سوية؛ الأ

التاريخية  خ�سو�سياته  له  متاما،  خمتلف  ظرف  العربي 

املحيط  من  والعربي  ال�رشقي  القهر  ووحدة  واحل�سارية، 

فل�سفية بني رجل  أو  ا بتفرقة نظرية  إىل اخلليج ال تعرتف  ا

 العربي �سواء.
ّ
أنثى، فالكّل يف الهم أو ذكر وا أة، ا وامرا

ه -  عن »الَخْلق«، و»مديح الك�ضل«:

عبد  يتعامل   ،
)11(

»ابتكار« الق�سرية  النرثية  ق�سيدته  يف 

لته، را�سما لها �سمات 
ّ
أة تخلقها خمي امرا اهلل املعمري مع 

ومالمح بعينها، عرب مقطع وحيد بالغ االختزال والتكثيف. 

يقول فيه:

أًة من �سدف البحر »�ساأبتكر امرا

واأمنحها عطرا وقحا

أ�رشار ال�سحرة أر�ّس على عينيها طنّا من ا وا

ين �ساأموت من الع�سق والأ

أي�سا �ساأمنحها ا

ّ
 نبي

َ
قلب

ين اأرجع طفال بني ذراعيها اأمنحها والأ

جبلني من العطف

وتالًّ من قلق الع�ساق«.

من  الق�سرية  املعمري  ق�سيدة  يف  أة  املرا �سورة  متتاح   

حاالت اجلغرافية. فهي  تربة عمانية وا�سحة املفردات واالإ

اأ�سداف بحرية يف منطقة جبلية ت�سبه كثريا  خملوقة من 

ن  والأ آن.  ا يف  اجلبلية  ال�ساحلية  العمانية  املدن  جغرافيا 

البحر وحده لي�س كافيا لبعث احلياة يف املخلوق  �سدف 

أو اخلالق، �سوف  ا له  يف اجلامد، فاإن ذات ال�ساعر، االإ
َ
د

اَّ
ال�س

أو »تنفث فيها« - عطرا وقحا؛ اأي عطرا دنيويا  متنحها – ا

وفيه  تها، 
ّ
وخ�س ونذالتها  ورخ�سها  الدنيا  وقاحة  فيه 

أي�سا. لكناَّ كل ما �سيقوم به اخلالق،  ا إن�سانيتها وغوايتها  ا

ا�ستعرنا  إذا  ا  - عينه  على  يريد  ما  ي�سنع  حتى  املبدع، 

آن  �س، من بداية »�سفر التكوين« و«القرا
ّ
عبارات الكتاب املقد

نَع على عيني« - ال 
ْ

الكرمي« يف قوله تعاىل ملو�سى »ولْتُ�س

�سوف  لذلك،  املخلوقة.  أو  ا املخلوق،  حياة  ل�سمان  تكفي 

أ�رشار ال�سحرة حتى ي�سمن لها البقاء  ير�ّس عليها طنًّا من ا

عمرا مديدا �سوف ينحها مقام »اخللود«. لكن �سفة اخللود 

أة تباعد ما بينها  التي ت�سفيها ق�سيدة املعمري على املرا

 حتى 
ّ
ن�سان، الذي �سوف ينحها قلب نبي وبني خالقها، االإ

ويهواها  ت�ساء  من  ى 
َ
فتهو ذاته،  الالحمدود  اّت�ساعه  يبلغ 

ن�سان( فهو الفناء يف  أما م�سري خالقها )االإ كل املخلوقات. ا

أو  وحد )اهلل(، ا الع�سق كفناء املت�سوفة يف ذات املحبوب االأ

أة املع�سوق  إزاء املرا أقل تقدير ت�ساوؤل الرجل العا�سق ا على ا

إىل طفل ر�سيع  من منظور فرويدي يتحول معه كل رجل ا

نه �سوف يرى  أة يقع يف هواها؛ الأ أية امرا ينهال على �سدر ا

�سورة  مفردات  تكتمل  وحتى  مه.  الأ طبيعيا  امتدادا  فيها 

أته  امرا مبنح  الر�سيع  الطفل  هذا  �سيقوم  �سعريا،  اخَللْق 

جبلني من العطف وتالًّ من قلق الع�ساق. وعلى الرغم من 

 بكثافة ال�سورة ال�سعرية التي 
ّ
 الق�سيدة فاإنها تت�سم

َ
ِق�رش

هي �سورة متثيلية من �سور اخللق الذي كان على املعمري 

ي بها ق�سيدته دون مواربة، فتكون ق�سيدة »خلق« 
ِّ
أن ي�سم ا

بدال من »ابتكار«:
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أة من �سدف البحر »�ساأخلق امرا

واأمنحها عطرا وقحا

إلخ«. ... ... ... ا

با�سم  ق�سيدته  ت�سمية  من  وخوفه  املعمري  د 
ّ
ترد لكن   

أ »التقية«، ال يقلّل  أو اّتباعا ملبدا ا للذرائع، ا
ًّ
»خلق«، رمبا �سد

مما تت�سم به الق�سيدة من قيمة جمالية. ومع ذلك، �سوف 

أة يف مقطوعته التالية حني  يكون املعمري نف�سه اأكرث جرا

أة العربية،  أته، من حيث هي متثيل �سعري للمرا ي�سف امرا

باأنها »اأكرث ك�سال من طاولة الغرفة«:

»كفتاة نا�سجة يف الع�رشين

أو مثقلة بثمار اهلل مرتعة بال�سهوة ا

أ�سعر تغر�س اأطراف اأ�سابعها يف �سدر ا

 الراب�س مثل مالك
ّ
أ�س الهر أو مت�سح را ا

ألعاب طفولته أن يتنازل هذا الكون الكامل عن ا ب ا
ّ
يتوج

من اأجلك«. 

�سارات ذات املحموالت اجلن�سية   وال يخفى، بالطبع، تلك االإ

فج�سد  تف�سح،  وال  تكني  ح، 
ّ
ت�رش وال  ح 

ّ
تلم التي  الرمزية 

أو نخلة، مثقلة  أ�سبه ب�سجرة، ا ا أة حني ين�سج بال�سهوة  املرا

تغر�س  ال�سبق  نريان  بها  ج 
اَّ
تتاأج وحني  املدالّة،  بثمارها 

�سعر، ذي املالمح ال�سحراوية،  اأ�سابعها يف �سدر الرجل االأ

ح 
ّ
ية، فتم�سح ج�سدها يف اأع�ساء ذكورته كمن يتم�س

ّ
أو الرب ا

إنها  ا واحلميمية.  بالدفء  ح�سا�س  واالإ النعومة  بالغ   
ّ
بهر

�سّكلتها  ذهنية  ت�سورات  نتاج  هي  ك�سول،  �سلبية،  أة  امرا

خ لها تراثنا العربي القدمي �سعرا ونرثا:
اَّ
ثقافة عربية ر�س

»وملاذا مت�سني �سنينا كر�ساء )مبخالب عطر �سهوي(

عابثٍة بحذاء العا�سق

هل يتنازل عن كل حذاء يلكه وي�رشب خيمته

أبيك يف باحة دار ا

إلخ«. ... ... ا

إىل  أة جتمع بني الك�سل وال�رشا�سة، مبا قد يومئ ا لكنها امرا

أة العربية املعا�رشة عن مثيالتها   مفردات �سورة املرا
ّ

تغري

يف احلقب ال�سابقة:

أة اأكرث ك�سال من طاولة الغرفة »تبدين امرا

واأ�رش�س من نار نفطية

أبي�س«. أنك بي�ساء اأكرث من لون ا الفارق ا

إ�سفاء طابع    وقد تعني �سفة البيا�س، هنا، يف ظاهرها، ا

أو النقاء، لكّن  أة العربية، من حيث اجلمال ا إيجابي على املرا ا

املحموالت  بع�س  على  العمق،  يف  ينطوي،  ذاته  الو�سف 

اتخاذ موقف  على  القدرة  وعدم  والفراغ  ال�سلبية كاخلواء 

أو قرار. ا

و - الذاكرة بو�ضفها وطًنا/ الوطن بو�ضفه ذاكرة:

»ذاكرة  با�سم  املعنونة  جدا  الطويلة  ق�سيدتها  يف   

أو لنقل بلغة  ا ال�سيدي لوطنها،  خ فاطمة 
ّ
توؤر  ،

)12(
امل�سيمة«

املفهوم  لكّن  عامة.  ب�سفة  »الوطن«  ملفهوم  خ 
ّ
توؤر أدّق:  ا

هو  ال�سيدي  فاطمة  »وطن«  حوله  يتمحور  الذي  املركزي 

آن. »الذّاكرة«، من حيث هي ت�سجيل وتاأريخ وجغرافيا يف ا

من  كبري  عدد  على  امل�سيمة«  »ذاكرة  ق�سيدة  تنبني 

آن )24 مقطوعة(. لكّن  املقطوعات املت�سلة املنف�سلة يف ا

دة؛ 
ّ
املتعد الوطن  بوجه وحيد من وجوه  ي�ستقّل  منها  كالً 

الق�سيدة من مدار ق�سيدة نرث  الذي يتحول ب�سعرية  مر  االأ

واملفاهيم  �سياء  االأ حول  واخليال  املجاز  بخفة  تتحرك 

إال  ا نحن  )وما  ذاكرتنا  يف  م�ستقرة  أنها  ا نظن  كنا  التي 

التف�سيل  ا 
ّ
تتغي نة 

ّ
مدو أو  ا وثيقة  مدار  إىل  ا خمدوعون(، 

منها  تتخلق  التي  املفردات  تكرث  �سوف  لذلك،  ي. 
ّ

والتق�س

حرى »ذاكرة  ذاكرة الوطن عند فاطمة ال�سيدي، بل هي باالأ

إال  ا إن�سان  ا كل  ي�ستطيع  ال  الذي  ول  االأ حم 
ّ
الر أو  ا امل�سيمة« 

أو  أن يظل مو�سوال به، مهما ارحتلت به الذات يف الزمان ا ا

أو االنف�سال عن امل�سيمة،  ن القطيعة مع الرحم، ا املكان؛ الأ

هي املوت عينه: 

ى مفردات احلياة.
ّ
- وطني ذاكرة تتهج

- وطني اأ�سابع تعاقد اأ�سابع احلزن يف حلظة الفقد.

يتداعى  إذ  ا العناق؛  لذة  تتعلاَّم  الب�ّسة  ج�ساد  االأ وطني   -

احلنني.

كريات  يف  خمبوءة  الطاهرة  الرمل  أ�رشار  ا وطني   -

ال�سحراء.

جنحة، - وطني لغة ال�سالم املرفرف كاالأ

خارطة البيا�س املتمادي يف عنفوان الفراغ.

إال من بقايا �رشاج، - وطني غرف الذاكرة املطفاأة ا

.
ّ
ولذّة عود �سهي

- وطني لكنة اللغات تخت�رش م�سافات احلكي،

 ج�سورا من البهجة بني احلروف، 
ّ
ومتد

إلخ.  ... ... ... ا

د مفردات �سورة الوطن يف الق�سيدة، 
ّ
 وعلى الرغم من تعد

تية: فاإن ما ي�ستوقف الباحث، يف غرابة، هو ال�سورة االآ

»وطني اأحاديث املطر ترثثر بني احلقول

إذ يحر�سها )خيال املاآتة( والع�سافري ت�سحك ا

أنفه، ياأكله الدود فال ي�ستجري، على ا

إذ يدي ي�سّققها الغبار على مقربة من ال�سماء؛ ا واالأ

ترتفع بالدعاء.

نا�سيد فتعلو يف بهجة املزامري«.  وال�ساقية تدغدغ االأ
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�سديدة  ال�سورة  هذه  عالقة  ما  مر  االأ حقيقة  يف  أعلم  ا ال 

وىل  االأ بق�سائد �سالح جاهني  ذّكرتني  التي   - امل�رشية 

ألقت بي يف قلب ق�سائد  ا من ديوانه »القمر والطني« كما 

اأجواء  من  وكثري  بنودي،  االأ الرحمن  وعبد  اد 
ّ
حد فوؤاد 

أو ذاكرة  ق�سائد �سعر العامية امل�رشي - بذاكرة امل�سيمة ا

�سوفينينة  نظرة  هذه  ولي�ست  ال�سيدي.  فاطمة  عند  الوطن 

إىل  أق�سد ا تتكئ عليها مرجعيات القراءة لدى الباحث، بل ا

اأن مرجعية ال�سورة ال�سعرية متتاح، هنا، من بيئة خمتلفة، 

و«ال�ساقية«  املاآتة«،  »خيال  فيها  �سا�س  باالأ زراعية  بيئة 

إال  و«املزامري«، بحيث تبدو يل مفردات ال�سورة ال تت�سل ا

بقطاع �سغري من قطاعات اجلغرافيا العمانية. 

خارج  من   
ْ
ت

َ
ُكِتب الق�سيدة  هذه  اأن  للباحث  يرتاءى  قد 

 Out Of �سعيد  إدوارد  ا مذكرات  عنوان  ا�ستدعينا  إذا  ا الوطن، 

املنفيني  إح�سا�س  ا يوازي  وا�سح  نو�ستاجلي   
ّ

بح�س  ،Place

 مفردات �سورة الوطن ومالعب 
ّ
واملغرتبني، حيث تت�سام

والذاكرة  ال�سخ�سية  الذاكرة  وتن�سط  وال�سباب  ال�سبا 

على  املتوا�سع،  البيت  �سورة  وتتحول  أي�سا،  ا القرائية 

لة، وال يكن 
ّ
إىل »جنّة« ت�سكن قاع املخي ا الواقع،  م�ستوى 

أن ذكرنا  إنها كتابة تقوم - كما �سبق ا ا�ستئ�سالها بحال. ا

إبداعية  - على منطق التداعي احلر اأكرث من كونها كتابة ا

أو  دبي الذي يوؤّطرها، �سعرا كان ا تخل�س ملفهوم اجلن�س االأ

نرثا.

�س 
ّ
تلم إىل  ا ت�سعى  اجلديدة  العمانية  الق�سيدة  تزال  ال 

إىل  إىل النف�س بالن�سبة ا بة ا
ّ
إطار غنائية حمب جماليتها، يف ا

التفعيلة، حتديدا، ومتذوقيها.  الكثريين من كتاَّاب ق�سيدة 

بدرية  تخربنا  كما   
)13(

كق�سيدة« »دافئون  فال�سعراء 

ن: الوهيبي؛ الأ

»ال�ساعر ج�سم نوراين

�سماء العظمى إال االأ ال يع�سق ا

... ... ...

ال�ساعر وطن �سبحي

إىل اأر�س الكلمات ال يعرف غري ال�سري ا

ينـزف

حرفا حرفا

أ روح الليل فلتهدا

وروح القرب

وروح ال�ساعر

ن ي�سلّي أ هذا االآ وليبدا

كي تنبت يف الروح

ق�سيدة«.

يوازيها حترر  الوهيبي  بدرية  عند  الق�سيدة  غنائية  لكّن   

يقاع، حيث ترمتي يف اأح�سان  أ�رش االإ وانعتاق الكتابة من ا

ن�سان  االإ هموم  حتمل  التي  النرث  �سعرية  أو  ا ال�سعر  نرثية 

املعا�رش يف ق�سيدة ق�سرية جدا لعائ�سة ال�سيفي عنوانها 

:
)14(

»عن �سديٍق �سلوعه الطريق«

 الفرا�سات
ّ
»جاحما كنبي

دعه يرّتب ما ي�ستهيه املدى للمدى

وال�سديق ملا ي�ستهيه ال�سديق

قل له:

إن قلبك يا �ساحبي قد ت�سيق الكمنجات عنه ا

ولكنني ال اأ�سيق«. 

نة ال�سعر العماين، دون 
ّ
 هكذا، تتجاور »ال�سعريات« يف مدو

ال�رشديات  تتجاور  �سوف  كما  خرى،   االأ إحداها  ا تزيح  أن  ا

وتتقاطع يف ف�ساء اأدب عماين جديد يّطرد يوما بعد يوم، 

عن  أبدا  ا غافل  غري  وحمليتها،  جتربته  بخ�سو�سية  واعيا 

بداع  أ على االإ ات اجلمالية والثقافية التي تطرا
ّ

إدراك التغري ا

العربي ب�سفة عامة.

ثالثا: �ضرديات ق�ض�ضية جديدة:

كتاَّابها  عرب  بداأب،  العمانية  الق�سرية  الق�سة  ت�سعى   

إدراك جماليات وقيم فنية وت�سكيلية  إىل ا وكاتباتها اجلدد، ا

بداعية  االإ الكتابة  اأر�س  يف  أقدامها  ا خ 
ّ
تر�س أن  ا حتاول 

ن فّن  الق�س�سية العربية املمتدة منذ �سنوات و�سنوات. والأ

والتكثيف،  واالختزال  التعقيد  بالغ  فن  الق�سرية  الق�سة 

أو قيود نوعية  ف�سال عن عدم ا�ستجابته ل�سكل جمايل بعينه ا

من  بدءا  دبية  االأ نواع  االأ نظرية  يف  فكرنا  ما  إذا  ا بعينها، 

الغنائي والفن  الدرامي والفن  الفن  أر�سطو يف حديثه عن  ا

امللحمي، ولي�س انتهاء بناقد مثل ميخائيل باختني حني، 

�سلوب بو�سفه النوع« - فاإن كل ق�سة  كان يتحدث عن »االأ

أو  أن تخلق قانونا )ا ق�سرية متميزة يف حد ذاتها ت�ستطيع ا

اخلبري  القارئ  أو  ا للناقد  جيدا  مدخال  يثّل  أورجانون«(  »ا

Super Reader، كما يقول اأ�سحاب نظريات القراءة والتلّقي.

اأ - �ضردية الحلم:

، يتعامل معاوية 
)15(

آخر متلوؤه اخل�رشة«  يف ق�سته »مكان ا

أن  ا بو�سفه مدخال �رشديا رحبا يكن  احللم  الرواحي مع 

واملوؤمل.  واملتناق�س  الغريب  الواقع  وطاأة  من  يخّفف 

إىل جواره  أمه يف بيت متوا�سع، وا فالراوي �ساب ي�سكن مع ا

�سور،  به  يحيط  فناء  عن  عبارة  هي  خالء  اأر�س  م�ساحة 

ي�ستخدمها  حني  يف  اللعب،  ملمار�سة  طفال  االأ ي�ستخدمه 

يحلم  طفال.  االأ �سغار  من  املوتى  لدفن  مقربًة  هايل  االأ
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الراوي ال�ساب بحياة رغدة ي�سبح فيها م�سوؤوال عن �رشكة 

للمنتخب  نف�سه  الوقت  يف  با 
ّ
ومدر معروفة،  ات�ساالت 

إقامة عالقة بني  م �سببا يف ا الوطني لكرة القدم. وتكون االأ

أكملت  ا التي  اجلريان،  ابنة  »زينة«،  ى 
َ
ُتدع وفتاة  الراوي 

�سة باإحدى املدار�س. لكن زينة 
ّ
تعليمها وراحت تعمل مدر

يجد  الذي  الراوي  من  تتزوج  أن  ا قبل  اخلطيئة  يف  ت�سقط 

امل�سوؤولية  حمل  على   - أمه  ا إحلاح  ا حتت  مرغما-  نف�سه 

بحثا عن  للخارج  م�سافرا  كان  الذي  أبيها  ا من  بدال  عنها 

املتعة والن�ساء. يكت�سف الراوي يف نف�سه حبا عميقا لزينة 

الوقت ذاته، كما يكت�سف  ابنة اجلريان وتعاطفا معها يف 

يكن  ومل  بيتهم،  بجوار  تقع  التي  العجيبة  املقربة  أمر  ا

كان  نه   الأ ال�سنوات؛  تلك  طوال  قبل  من  �سيئا  عنها  يعلم 

يت�سورها -  كغريه من ال�سبيان - جمرد حديقة جرداء 

ال نفع فيها.

 تبدو حبكة الق�سة عند معاوية الرواحي حبكة ب�سيطة من 

الغرائبية  اللم�سات  بع�س  إ�سفاءه  ا لكن  التقنية،  الناحية 

إىل حد ما بحيث يتداخل الواقع واحللم، يف ف�ساء الق�سة،  ا

أو الف�ساء املغلاَّف  ز ا
ّ
أمر من �ساأنه اأن يخفف من �سيق احلي ا

املجاورة  ر�س  فاالأ الق�سة:  تتناوله  الذي  املوت  بطعم 

�سجار اخل�رشاء املورقة طوال العام كاأنها  للبيت مليئة باالأ

أمه: أبدا، كما تقول ا اجلنة التي ال تذبل ا

ر�س ال ماء ي�سقيها وال مطر ي�سقط،  »�سبحان اهلل. هذه االأ

أن ذلك لطف من ربك  أ�سجارها دائمة اخل�رشة. البد ا ولكّن ا

طفال  طفال املدفونني بها. واهلل لو مل يكن بها غري االأ باالأ

ملا كانت اال �سيحاً مقفراً«.

مل�سات  ت�سفي  ال�رشدية-الو�سفية  ال�سورة  هذه  مثل 

طفال حني  آن، فاالأ ر�ٍس هي اجلنة واملقربة يف ا غرائبية الأ

أغلب املجتمعات  يوتون �سغارا – يف الت�سور ال�سعبي عند ا

إىل ع�سافري حتلّق يف �سماوات اجلنّة: العربية – يتحولون ا

»قومي فاإن اهلل �سيجعل منه طريا من طيور اجلنة. قومي 

دي اهلل«.
ِّ
أة ووح يا امرا

إىل  ا املطاف،  نهاية  بدوره، يف  ل 
ّ
يتحو �سوف  الراوي  لكناَّ 

إىل »دافن موتى«: أو ا حّفاَر للقبور ا

اللحم  قطعة   
ُ
أم�سكت ا اللحم.  قطعة  يف  اأ�سابعي   

ُ
»غر�ست

أن ي�ساحمني.  أن ينقذين وا ا واحت�سنتها بهدوء. رجوت اهلل 

قراأت �سورتني ف�سكنت قليال«.

إىل املقربة ليدفن اجلنني، ابن اخلطيئة، وابن  يذهب الراوي ا

ر�س، خال�سا من العار الذي �سوف  أي�سا، يف باطن االأ زينة ا

يلحق مبحبوبته زينة:

لَد. لدغتني عقرب �سفراء وان�سلت 
َ
أت اأحفر به�ستريية وج »بدا

أفعى  ا بجوار  مررت   . �سغرية  عقارب  وببطنها  هاربة 

�سئلة  االأ انفجرت   )...( للحفر  وعدت  بحجر  أ�سها  را هر�ست 

فعل بامليت. 
ُ
أن ي أعد اأعرف ما الذي ينبغي ا أ�سي ومل ا يف را

أ�سه  أن روحه مل تخلق بعد ؟ وهل اأ�سع را أم ا وهل هو ميت ؟ ا

�سئلة قاطعه بكاء  أم العك�س؟ طوفان من االأ باجتاه القبلة ا

ا ب�سة �سغرية تخرج من اللفافة وتزيح 
ً
أيت يد �سئيل )...( را

علوه.  من  بال�سمم  �سعرت  ال�رشاخ.  عال  بغ�سب،  املالءة 

إيلاَّ ببنانه«. �سمعت الطفل ي�رشخ، وي�سري ا

اجلنني  دفن  �سوى  ال�ساب  الراوي  أمام  ا �سبيل  ثمة  يكن  مل 

ودفن �سوته معه، يف م�سهد تراجيدي ينـزّ كاآبة ومرارة.

الق�سة  الراوي على  الفعل الذي يقوم به   ي�سفي مثل هذا 

أن ما يواجهه الب�رش من م�سكالت  أبعادا واقعية توؤّكد على ا ا

مهما  و�سالبة  بحزم  مواجهته  من  البد  ومعوقات  آالم  وا

)الحظ  للراوي  ال�سفراء  العقرب  لدغة  كاأن  الثمن،  كان 

خ�رش  �سفر التي تت�ساد مع هيمنة اللون االأ داللة اللون االأ

 العتبار هذا اجلنني الذي ال ذنب له 
ّ
يف ف�ساء الق�سة( رد

بهذه  منها  اخلروج  ثم  معدودات  لثوان  احلياة  دخول  يف 

 
ّ
تخ�رش املقربة  أ�سجار  ا كانت  لذلك،  املاأ�ساوية.  الطريقة 

أوراقا  أينعت ا د �سوت املوؤّذن، بينما جثة الطفل قد ا
ّ
مع ترد

بحياة  أودى  ا الذي  اجلنائزي  اجلو  مع  جتاوبا  ُخ�رْشا، 

ال�سغري داخل الرتاب:

املقربة  يف  ق 
ّ
اأحد كنت  املغرب  أذان  ا �سوت  ت�ساعد  »مع 

أ�سجار  ا إقامة ال�سالة كانت  ا ... مع �سوت  املواجهة للبيت 

القبور  يغطي  رائع  وع�سب   ،
ّ
وتخ�رش  

ّ
تخ�رش املقربة 

ال�سغرية بهدوء وتوؤدة«.

معاوية  عند  الق�سرية  الق�سة  �رشدية  تنه�س  هكذا،   

والواقع،  احللم  بني  ال�سفيف  الت�سافر  ذلك  على  الرواحي 

إال يف ذهن الراوي وخميلته فح�سب،  فما حدث كله مل يكن ا

أو كاأننا كنا ب�سدد ق�سة بني قو�سني كبريين، ق�سة ي�سبح  ا

إحباطات الواقع املقفر  فيها احللم مدخال �رشديا ملجابهة ا

طريق  يف   ،
ِ

احلامل ال�ساب،  الراوي،  ت�سع  التي  وغرائبيته 

زينة ابنة اجلريان كاأنها قدره املقدور.

ب -  ال�ضرد من )عن( موقع »الهام�س«:

، قد 
ّ

 ح�سبما هو معروف يف فنون ال�رشد، واأالعيب الق�س

وجهة  لتغري  تبعا  الراوي  أو  ا ال�سارد  موقع  اأحيانا  يتغري 

عامله  خاللها  من  لنا  ر 
ّ
ي�سو أن  ا الكاتب  يريد  التي  النظر 

يف  كما  قطاعاته،  من  قطاعا  لنا  يقتطع  أو  ا الق�س�سي، 

 حلنان املنذرية، و»علبة .. علبتان.. 
)16(

ق�س�س »العار�س«

مل  الأ  
)18(

ألوان« و»ا الزدجايل،  ملاهر   
)17(

علب« ثالث 

عن  الراوية  تتحدث  املنذرية،  حنان  ق�سة  يف  املغيزوي. 
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ب�سيط  متثيلي  بدور  يقوم  »موديل«،  أو  ا أزياء«،  ا »عار�س 

�رشكات  إحدى  ا تنظمها  م�سابقة  عن  تليفزيوين  إعالن  ا يف 

خالل  من  يبدو   - ممثل  �سخ�س،  ويقوم  الغازية.  املياه 

 عن تديّن 
ّ
مالب�سه املتوا�سعة و�سيارته املتهالكة التي تنم

 عن �سخ�سية 
ّ

طبقته االجتماعية - باأداء دور متثيلي يعرب

مرّفهة تبدو عليها �سيماء الرثاء من خالل املالب�س الفخمة 

بني   
ّ
احلاد التناق�س  هذا  حافة  وعلى  الفارهة.  وال�سيارة 

يقف  ل، 
اَّ
املتخي والدور  الواقعي  ال�سخ�س  واملمثاَّل،  املمثِّل 

أو املوديل يف عر�س ال�سارع و�سط النهار، حيث  العار�س ا

غالبا،  م�سقط  هي  كبرية،  مدينة  يف  اخلانق  االزدحام 

وال�سم�س تدنو من الروؤو�س، لي�ستقبل مكاملة تليفونية يبدو 

همية، حيث ترت�سم على وجهه انفعاالت �ستّى  أنها بالغة االأ ا

إذا به ينزل  جعلته يقف ب�سيارته م�سدوها و�سط الزحام. وا

له  إنذارها  ا �سفارات  ت�سدر  العربات  وجميع  �سيارته  من 

إنه ين�سى قواعد املرور؛  آخر متاما، حتى ا بينما هو يف عامل ا

نه تلقاَّى خرب فوزه باجلائزة الكربى. الأ

ال�رشدي  بنائها  وب�ساطة  الق�سة  ب�ساطة  من  الرغم  على   

فاإنها ت�رشب على اأكرث من قيمة اجتماعية، منها التباين 

فالعار�س،  العربية.  املجتمعات  أفراد  ا بني   
ّ
احلاد الطبقي 

والطموح  جر  واالأ احلال  متوا�سع  املوديل،  أو  ا املمثل،  أو  ا

يف مقابل ال�سخ�س الذي يثله العار�س فنيا من حيث هو 

الفوز  حق يف  االأ  فهو 
اَّ
ثم ابن طبقة مميزة اجتماعيا، ومن 

قانون  وح�سب  الراوي  نظر  وجهة  من  الكربى،  باجلائزة 

أ�س املال  املجتمعات  املعا�رشة التي ال تعرف �سوى لغة را

الذي  وؤ« 
ّ
»الت�سي و�سعيات  من  بالطبع  تزيد  �سوف  التي 

ن. تعانيه جمتمعاتنا االآ

املنظور  ذلك  عن  كثريا  الزدجايل  ماهر  ق�سة  تبتعد  وال   

فالفقري  املنذرية.  حنان  ق�سة  يف  امل�ستخدم  الق�س�سي 

أكوام  ا من  الغازية  املياه  علب  يجمع  الذي  ل 
ّ
املت�سو

أ�سبوع ببع�س الرياالت التي تعينه  ا القمامة، ويبيعها كل 

آخر  أعباء احلياة، هو منوذج ل�سخ�س هام�سي ا ل ا
ّ
على حتم

يحيا على احلافة من جمتمعاتنا العربية. يحلم هذا ال�سخ�س 

�س، بتناول زجاجية برية حقيقية مثلجة 
اَّ
أو املهم الهام�سي، ا

بدال من ارت�ساف بع�س ما يتبقاَّى من قطرات �ساخنة بفعل 

أ�سبه بحوار  ا �سم�س ال�سحراء، حيث يتخيل نف�سه يف حوار 

إحدى الزجاجات التي تبوح له باأ�رشارها: ال�سكارى مع ا

أعي�س  ا وىل  االأ املرحلة  أعي�س مرحلتني من حياتي.  ا إنني  »ا

معاملة  ويعاملونني  اجلميع   
ّ
علي يتهافت  مة 

ّ
مكر معززة 

ال�سخ�س حمتويات  يفرغ  أن  ا بعد  الثانية  املرحلة  امللوك. 

جويف يف جوفه عندها اأ�سبح قمامة ال قيمة يل لتاأخذين 

أذنك   يف ا
ّ
أ�رش ثمان، ولكن دعني ا أنت وتبيعني باأرخ�س االأ ا

احلانات  أف�سل  ا من  الفندق  هذا  يف  املوجودة  احلانة  أن  ا

املوجودة يف املنطقة. ويف هذه احلانة راق�سات عربيات... 

ال تفتح فمك هكذا.. نعم عربيات وجميالت ويكنك ببع�س 

أن تنام معهن بعد ال�سهرة الغنائية الراق�سة...«.    النقود ا

الرياح،  أدراج  ا يذهب  �س 
اَّ
املهم ال�سخ�س  هذا  حلم  لكّن 

برية  زجاجة  ويطلب  الفنادق  اأحد  يدخل  أن  ا ينوي  حني 

وينتهي  العربيات  الراق�سات  مب�سهد  وي�ستمتع  مثلجة 

يهذي  وهو  إ�سعاف  ا �سيارة  يف  الغواين  �رشيع  مر  االأ به 

بالفعل  ينتمي  نه مل يكن  الأ »علبة.. علبتان.. ثالث علب«، 

ي�سقط  لذلك  احلياتية.  ممار�ساتها  بكل  الطبقة  هذه  إىل  ا

فقانون  له يف حياته.  وىل  االأ ال�سدمة  بفعل  اللذة  �رشيع 

خر  أيديولوجيا الراوي هو الوجه االآ اللذة الذي تنطلق منه ا

املتطفلني  مع  املهادنة  تعرف  ال  التي  الطبقة  قانون  من 

ممن يحاولون ت�سلّق جدرانها ال�ساهقة التي ت�سبه جدران 

الزنازين وال�سجون اخلانقة.

خر: نا والآ ج -  �ضردية الأ

 
)19(

ه«
َ
م

ْ
»َتي الق�سرية  ق�سته  يف  العريي  حممد  يتناول   

مكثّفة  بطريقة  خر،  باالآ نا  االأ أو  ا بالغرب،  ال�رشق  عالقة 

إىل حد بعيد، تذّكرنا بن�سو�س كتّاب كبار تناولوا  ا ودالّة 

و�سهيل  �سالح،  الطيب  بالطبع  أ�سهرهم  ا نف�سها،  الق�سية 

الفنّية  الفروق  مراعاة  مع  وغريهم،  طاهر  وبهاء  إدري�س  ا

واجلمالية والتاريخية بكل تاأكيد.

أ�رشة  م�سعود ها�سم، بطل الق�سة العريي، �ساب عماين من ا

متوا�سعة تعمل يف زراعة النخيل واملاجنو، وقد مّت ابتعاثه 

_ نظرا لتفوقه _ ال�ستكمال درا�سة البكالوريو�س يف منحة 

مريكي. وهناك التقي بفتاة بي�ساء من  درا�سية للجنوب االأ

يكن  وهنا،  هيز«.  ىل  »جينفر  تدعى  الرثاء  بالغة  أ�رشة  ا

بني  الراوي-املوؤلف  يعقدها  التي  التقابالت  مالحظة 

جنيفر  ا�سم  أن  ا كما  إلخ.  اللون،..ا الطبقة،  املكان،  مفردات: 

إىل رواية بهاء طاهر »احلب يف  أو باأخرى، ا يحيلنا، بطريقة ا

املنفى«. يتعرف م�سعود على جنيفر وال يرتكها حلظة، يف 

أو م�سلحة ما: إطار من عالقة ت�سوبها انتهازية ا ا

كانوا  الذين  الثالث  العامل  دول  طالب  يفعل  كان  »مثلما 

أمريكا هربا من الفقر واجلوع وبهدف احل�سول  إىل ا ياأتون ا

 Land حالم مريكية... يف »اأر�س الفر�س واالأ على اجلن�سية االأ

 .»of Opportunities and Dreams

 ويف الوقت الذي يقرر م�سعود الزواج من جنيفر والعودة 

احل�سارية  بال�سدمة  اأ 
َ
يفاج نراه  »تيمه«،  بلدته  إىل  ا بها 

ال�رشقي  وطنه  يف  العي�س  إمكان  ا وبني  بينه  حتول  التي 
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االجتماعية  وموا�سعاته  ظرفه  مع  التكيف  أو  ا اأخرى  مرة 

إىل مدينة م�سقط الكبرية  والثقافية، فيقرر �رشيعا الذهاب ا

أمريكا  ا إىل  ا منها  ينتقل  �سوف  انتقالية  حمطة  بو�سفها 

مرة اأخرى، ولفرتة طويلة من الزمن، يعود بعدها ب�سنوات 

إىل منفى: إىل »تيمه«، وحيدا، كالعائد من منفى ا و�سنوات ا

جيبه  يف  ويحتفظ  ماج�ستري  �سهادة  يحمل  وحيدا  »عاد 

العينني  زرقاء  الب�رشة..  �سمراء  �سغرية:  طفلة  ب�سورة 

وا�سمها »تيمه«. 

 هكذا، تطرح ق�سة العريي عددا من املفاهيم التي تنه�س 

نا  االأ �رشديات  بع�س  مع  التنا�س  من  نوع  إحداث  ا على 

أذكر منها على �سبيل املثال ق�سة الطيب  خر العربية، ا واالآ

إىل  ا حتديدا  أق�سد  وا وعلي«،  »�سوزان  جدا  الق�سرية  �سالح 

نقطة  عند  االلتقاء  أو  ا الزواج  ي�ستطيعا  مل  اللذين  ال�سابني 

الظرف  بحكم  البع�س  لبع�سهما  ال�سديد  حبهما  رغم  ما 

�سوزان/  اخلرطوم،  )علي/  املختلف  والثقايف  اجلغرايف 

لندن(. يقول راوي ق�سة الطيب �سالح:

إىل بلده. اأخذا يرتا�سالن: »عاد علي ا

»لكنني اأحبك يا علي«.

أنا اأحبك يا �سوزان، لكن...«. »وا

أ�سهر. كتبت تقول: »قابلت رجال. �ساأتزوجه«. �ستة ا

كتب يقول: »لكنني اأحبك يا �سوزان«.

وانقطعت الر�سائل.

خر. حيان. وتفكر به من حني الآ يفكر بها يف غالب االأ

.
)20(

لكن... 

أن العريي يطرح هنا منوذجا خمتلفا    وال يخفى، بالطبع، ا

الفكرة  إىل  ا �سارة  أردنا االإ ا عن منوذج الطيب �سالح، لكننا 

أنه ال تزال  الرئي�سية التي يوؤكد عليها ن�س العريي وهي ا

أن  ثمة مفاهيم ثقافية متجذّرة يف وعي العربي، من قبيل ا

ما مل  �سكاالت  االإ بع�س  ت�سوبه  أمر  ا بغربية  ال�رشقي  زواج 

ين�سهرا يف ن�سيج واحد. من هنا، ال يبقى مل�سعود )امتداد 

ا�سمها  �سمراء  �سغرية  لفتاة  �سورة  حم�س  �سوى  علي( 

وطنه  إىل  ا منفردا  م�سعود  يعود  غالبا.  ابنته  هي  »تيمه« 

تاركا زوجته جنيفر )امتداد �سوزان( وابنته »تيمه« هناك 

حالم مكتفيا ب�سورة، حم�س �سورة  يف اأر�س الفر�س واالأ

�سغرية. 

د - �ضردية الموت:

أمل املغيزوي  ، تتناول ا
)21(

 يف ق�ستها الق�سرية »تفا�سيل«

اأحد  يوت  �سغرية  طفلة  نظر  وجهة  من  املوت  ثيمة 

ر لنا وقع فعل املوت على الطفلة-الراوية 
ّ
أقاربها، فت�سو ا

خالل اأحداث يوم كامل:

كل  وبرزت  و�سوح،  بكل  اليوم  ذلك  �ساعات   
ُ
»تذّكرت

أ�ستطع  ا مل  م�ستمر  تدّفق  يف  واحدة  دفعة  التفا�سيل 

إيقافه..«. ا

 وما نريد التاأكيد عليه يف هذه الق�سة، رغم كونها ق�سة 

تاأثري  عن  احلديث  بل  املوت،  عن  احلديث  لي�س  عادية، 

التاأثري يف  اللغة ال�رشدية، ومن ثم  ال�سارد يف  وجهة نظر 

املتلّقي:

 املرور من بينها 
ُ
»بيت خالتي يكتّظ باأج�ساد عديدة، حاولت

بي�ساء  قما�س  قطعة  أرى  وا أنا  وا كثريا   
ُ
توقاَّْفت ب�سعوبة. 

أة تناوله عدة  ث بها اأحد الرجال باإ�رشار غريب وامرا
ّ
يت�سب

ت�سعها  التي  العطور  ت�سبه  خمتلفة  عطور  من  زجاجات 

جدتي على ج�سدها الهزيل..«. 

إىل رمز  بي�س يف ذاكرة الفتاة ا �سوف يتحول هذا اللون االأ

:
)22(

للموت ب�سطوته وهيمنته وثقله على النفو�س

»مل اأمن يف تلك الليلة. حاولت تذّكر وجه »خمي�س« مرارا، 

ن  االآ كرهت   .)...( معامله  على  طغى  بي�س  االأ اللون  لكن 

بي�س وزجاجات العطر..«.  أمقت اللون االأ  ا
ُ
أت املوت. بدا

املوت  مع  تتعامل  املغيزوي  أمل  ا »تفا�سيل«  كانت  إذا  ا  

مالحمه  وتر�سم  أ�رشه،  ا من  فكاك  ال  مقدورا  قدرا  بو�سفه 

إزاء  ا قوة  أو  ا لها  �ساردة هي طفلة ال حول  نظر  من وجهة 

 
)23(

بدايِتِه« قبَل  حدَث   
ٌ
»موت ن�س  فاإن  اجَللَل،  احلدث  هذا 

أي�سا ومناه�سته  إىل مقاومة املوت ا لعبداهلل حبيب ي�سعى ا

ب�ستّى الطرق من وجهة نظر الكبار، ولو على �سبيل ال�رشد. 

أن  ا  - الق�سة  راوي  ي�سفه  كما   - »املغدور«  حاول  فقد 

أَُخر: ف�سل  ْطوات ا
َ
ب، لكنه وقع يف �س يتخل�س من �سطوة االأ

يف التدريب الع�سكري، واأخذ ينتقل يف رحلة احلياة اليومية 

إىل اأخرى. لقد  إىل مدينة، ومن عا�سمة ا القا�سية من مدينة ا

 به املقام يف 
ّ
ا�ستقر  حتى 

ّ
عا�س، باخت�سار، حياة املنِفي

اأ�سفر  دخان  وذات  التكييف  عدية  مظلمة  بائ�سة  غرفة 

كثيف وغبار يخرتق ال�سدر، حتى نال منه املر�س لدرجة 

آخر دون  ا إىل  ا هل من م�ست�سفى  االأ  منها، وانتقل به 
َ
ء
ْ
ر
ُ
ب ال 

أمامه �سوى احلكي عن كل �سيء، عن  جدوى. عندئذ، مل يكن ا

ثت 
ّ
فت�سب البدينات،  واملمر�سات  واجلن�س  أة  واملرا احلياة 

أعرا�سها، يف الوقت الذي كان  مات احلياة وا
ّ
لته مبقو

ّ
خمي

نحو  املعاك�س،  االجتاه  يف  حثيثة  بخطى  ي�سي  ج�سده 

املخاَطب،  �سمري  م�ستخدما  الراوي  ثنا 
ّ
يحد هكذا  القرب. 

بكل ما يحمله من حميمية وم�ساءلة للذات ومكا�سفة ترفع 

احلجب ما بني الراوي واملروي عليه: 

 حت�سد خميلته اخلالقة 
َ
أنَك كنت  �سعيدا معه وله لدرجة ا

َ
»كنت

هذه  بكل  يقيمه  الذي  الروماين  اجلن�سي  املهرجان  على 
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الزندقة واملجون واجلنون يف غرفته البي�ساء ال�سغرية يف 

 اأحد مبا يف 
ّ

أو يح�س أن يعلم ا بيت املوت واملر�س من دون ا

ذلك ممر�سته الب�ّسة. لقد ن�سي كل �سيء، واغرتب عن كل 

ى«. 
َ
ح

ْ
ر

َ
ألف م ى لذاكرته ا

َ
ح

ْ
ر
َ
إال اجلن�س. فم �سيء ا

هـ- �ضردية الذاكرة:

 ،
)24(

ي�ستعني عبد العزيز الفار�سي، يف ق�سته »مطر �سباحي«

با�ستدعاءات الذاكرة الطفولية التي ت�ستدعي م�ساهد ال�سبا، 

اأجل  مطار من  االأ ب�سقوط  املدار�س يحتفلون  حيث تالميذ 

أو يومني  إىل بيوتهم، وقد يتغيبون يوما ا أن يعودوا مبكرا ا ا

�سوف  ال�سوارع والطني.  املدر�سة بحجة  إدراة  ا دون تقريع 

أول  ا راٍو  راويني:  ثمة  أن  ا الفار�سي  ق�سة  يف  الباحث  يجد 

ألطاف،  هو من يفتتح الق�سة وينهيها، يجل�س على مقهى ا

أو العمل يف بلد عربي، هو دبي  ا الدرا�سة  اأجل  مغرتب من 

ول: غالبا. يقول الراوي االأ

الدموع  تفعل  كما  ال�سارع  يغ�سل  الهادئ  املطر  »كان 

واجهة مطعم  املت�ساقطة على  والقطرات  املتعبة،  بالروح 

أمام اجلال�سني بالداخل،  ا ألطاف جتعل كل �سيء متماهيا  ا

كذاكرة حب قدمي مل يفقد لذته رغم اجلروح التي خلفها )...( 

أيتني طالبا يف االبتدائية«. را

يف  ال�رشد  إيقاع  ا ي�سبط  الذي  ال�سابط  هي  إذن  ا الذاكرة،   

أما الراوي الثاين فهو �سبي يحكي  ق�سة »مطر �سباحي«. ا

لنا بطزاجة موقفه مع �سائق البا�س »خليفوه«، حني تركه 

مغامرة  على  ال�سبي  فعزم  املطري،  اليوم  ذلك  باملدر�سة 

الراوي  أ  يبدا وخملفاته.  مطار  االأ برك  و�سط  وحيدا  العودة 

أيتني طالبا  الثاين يف �رشد تفا�سيل حكايته منذ جملة »را

يف االبتدائية...« حتى يتوقف �سيالن الذاكرة الذي يقطعه 

ن، حني يقول: ألطاف، �سبي املقهى، هنا-االآ �سوت ا

أرباب.. تريد �ساي زيادة؟« . »- ا

بعده  املطر  دام  زيادة  �ساي  جيب  ألطاف..  ا يا  متام   -«

ينـزل«.

حتتفي  الفار�سي  ق�سة  يف  الذاكرة  �رشدية  كانت  إذا  ا  

با�ستدعاءات ذاكرة طفولية، فاإن �رشدية حممود الرحبي، 

، تنحو منحى خمتلفا، 
)25(

�سماء القدية« يف ق�سته »فعل االأ

يقرتب من بع�س املالمح الغرائبية التي ي�سفيها راويه على 

أن  احلدث وعلى ال�سخ�سيات. فاأبو يحيى �سخ�سية ت�ستحق ا

تكون �سخ�سية روائية بحق، رغم ق�رش الق�سة وتكثيفها. 

من  مبا�رشا  �سببا  كان  الذي  بابنه  يتباهى  كان  أن  ا فبعد 

أ�سباب م�ساحلته مع العامل وتغيري ا�سمه من »تاعب«، بكل  ا

أبو يحيى«، بكل  إىل »ا ما يحمله من معاين ال�سقاء والدونية، ا

ما ينطوي عليه اال�سم من دالالت احلياة والبقاء واحللم، 

خطف املوت ابنه. هكذا، بغتة، اقتن�س املوت يحيى/االبن 

ب بعدها فري�سة للموت والزوال  يف حادثة ملعونة ترتك االأ

مر الذي احتار معه اجلريان فلم يعرفوا كيف  والكوابي�س، االأ

أرباب  ا ابنه، حتى ن�سحتهم واحدة من  ينادونه بعد موت 

ع�ساب وتنظيف احلقول منها  الب�سرية ممن تعمل يف جزّ االأ

وبيعها ملالّك املوا�سي: 

من  �سيء  الوقت  مع  �سيحل  ابنه،  ا�سم  على  يحيى  وه 
ّ
»�سم

ثم  وينمو.  داخله  يف  الغائب  و�سيحيا  قلبه،  يف  �سعادة 

�سنّته:  �سطعت  الذي  جمزّها  رافعة  تتقدم  وهي  اأ�سافت 

يكن  وال  تالحقه  روحا  ا�سم  لكل  باأن  يعلم  ال  جميعكم 

إخفاوؤها حتى باملوت«. ا

طوار، يخرج يف  أبو يحيى رجال غريب االأ  من هنا، اأ�سبح ا

ي�سعد  ثم  إيابا،  وا ذهابا  الوادي  يذرع  أرقا،  ا أوقاته  ا اأكرث 

تتال�سى  كلل، حتى  دون  وال�سخب  احلفر  أ يف  ويبدا اجلبل 

أن  كرث قوة يف داخله. غري ا أمام ال�سجيج االأ اأوجاعه هربا ا

الكثريين من اأهل البلدة »غدوا مع الوقت يدركون، ب�سرب، 

أفعالها«. �سماء القدية وا �رش التعب و�رش االأ

و - �ضردية غرائبية:  

م لنا 
ّ
، يقد

)26(
يف ن�سه الذي يحمل عنوان »الطفل والكلب«

اأن  يف  تتلخ�س  عجيبة  حكائية  موتيفة  اخلنب�سي  يعقوب 

ن�ساء  من  كغريهن  الرفاهية  عني 
ّ
يد ممن  عمانية  �سيدة 

عات 
ّ
املجم اأحد  داخل  ق 

ّ
تت�سو كانت  املعا�رشات  العرب 

الذي  ال�رشاء  جنون  حيث  العا�سمة،  يف  الكربى  التجارية 

فراد في�سيل لعابهم ا�ستجابة لربيق ال�سلعة كلما  ي�سيب االأ

احلال  يف  فيقررون  التجارية،  املراكز  هذه  اأحد  دخلوا 

أو غري مفيدة دون  �رشاءها بغ�س النظر عن كونها مفيدة ا

كانت  ال�سيدة  هذه  اأن  مر  االأ يف  الغريب   .
)27(

كبري فارق 

�سا�س رباط للكالب  تربط يد ابنها اليمنى برباط هو يف االأ

ق�سوة  يده خلفها يف  من  ه 
ّ
كانت جتر بحيث  واحليوانات، 

مومة �سيئا بعد. �سوف يظّل  رهيبة كاأنها ال تعرف عن االأ

ه حتى تفّك القيود من يديه بينما هي 
ّ
أم ا الطفل ي�ستجدي 

 اللجام اأكرث وحتول 
ّ
منهمكة يف متابعة ال�سلع »تكتفي ب�سد

ي�ستطيع  ال  املعرو�سة«.  نواع  واالأ �سناف  االأ نحو  ب�رشها 

من  »خوفا  مر  االأ متابعة  �سوى  ال�سياق  هذا  يف  الراوي 

أمثال هوؤالء.  عواقب اأخرى تنتج بعد ذلك عن النقا�س« مع ا

ال�سديد  ا�ستنكاره  هو  املطاف  نهاية  يف  يلكه  ما  وكل 

يان.  وتعاطفه فح�سب مع و�سعية الطفل، وذلك اأ�سعف االإ

ورغم من ب�ساطة هذه »املوتيفة« احلكائية التي نحا بها 

راويها منحى وثائقيا �سوف يبتعد بها كثريا عن جماليات 

الق�سة الق�سرية وبالغة �رشديتها، فهي ق�سة بالغة الداللة 
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 االنفجار مبا يفوق 
ّ
أن واقعنا العربي واقع متخم حد على ا

 ال�سحر. 
ّ
أو »الغرائبي«، الذي يبلغ حد »اخليايل« ا

 ثمة وجه ثان لهذه الغرائبية يتناوله حممود الرحبي يف 

عاملا  لنا  م 
ّ
يقد حيث   ،

)28(
امل�سحورة« »درب  الطويل  ه 

ّ
ن�س

لكنها  ال�سحرية«،  »الواقعية  كتابة  مالمح  من  يقرتب 

أو  أبدا، ا لي�ست واقعية �سحرية متعالية على الواقع املعي�س ا

العمانية  الرتبة  يف  منغم�سة  واقعية  بل  كليًة،  له  مفارقة 

مبفردات  ت�ستعني  واقعية  كونها  إىل  ا أق�سد  ا النخاع.  حتى 

قدية  وبيوت  ونخيل  اأفالج  من  العمانية  اجلغرافيا 

وديانها  وجتوب  الثعابني  فيه  مترح  ممتدة  و�سحراوات 

يرتنحون  اأطفال  وذاك  هذا  كل  وفوق  والدواب،  النعاج 

وزواحف،  وح�رشات  وطيور  وهناك،  هنا  ويتقافزون 

حممود  عند  الق�س�سي  امل�سهد  متالأ  المتناهية  وكائنات 

الرحبي الذي يبدو ن�سه – كغريه من ن�سو�سه - حمتفيا 

عن  ف�سال  توثيقي،  ن�س  كاأنه  �سوفيا  احتفاء  باللغة 

إبداعيا متميزا. ويف قلب هذا امل�سهد املحت�سد  ا كونه ن�سا 

بت�ساري�س البيئة العمانية، يكمن فعل املوت الذي يجاور 

تاأتي  املوت،  فعل  جوار  إىل  وا وعنفوانها.  احلياة  �سخب 

قوة ال�سحر و«التغييب« التي �سوف نقف على حتليلها يف 

الف�سل اخلام�س من هذا الكتاب.

إن الكتابة العمانية اجلديدة قد  ا إجماال  إذن، يكن القول ا ا  

إىل ت�سكيل جماليات مغايرة، �سواء من  �سعت، بداأب وا�سح، ا

إن كان   )وا
ّ

�ساليب الفنية وتقنيات الق�س أو االأ حيث الثيمات ا

وتاريخية  نقدية  درا�سات  إىل  ا الباحثني  من  يحتاج  مر  االأ

تتابع تطور تقنيات ال�رشد العماين ب�سفة خا�سة، مقارنة 

والعقد  الع�رشين،  القرن  من  خرية  االأ الع�رش  ال�سنوات  بني 

أ�سميناه  ا ما  �سّكل  الذي  مر  االأ اجلديدة(،  لفية  االأ من  ول  االأ

اال�سرتاتيجيات  من  عدد  على  نه�ست  جديدة«،  »ح�سا�سية 

التي وقفت الدرا�سة على بع�سها، هي: �سعرية التجاور، ال 

أو الت�ساد. كتابة بقوة اليوميات. كتابة من موقع  زاحة ا االإ

غرائبية  عن  بحثا  الواقعي،  أ�رش  ا فوق  ت�سمو  كتابة  احللم. 

تلفت  كتابة  بديال.  افرتا�سيا  عاملا  تخلق  كتابة  رحبة. 

ت�سعى  كتابة  املعا�رشة.  أة  املرا ق�سايا  إىل  ا بقوة  االنتباه 

يف  واالرمتاء  املغلق  الن�س  هيمنة  من  اخلروج  إىل  ا بداأب 

إلخ. ف�ساء الن�س املفتوح، .. ا

الهوام�س

الكتابات  من  عدد  التفاف  هنا،  اجلديدة،  باحل�سا�سية  املق�سود   -1

من  جملة  حول  ما،  ثقافة  يف  ما،  إبداعي  ا جن�س  إطار  ا يف  والن�سو�س، 

يف  عنها  ي�سدرون  التي  والثقافية  واالجتماعية  اجلمالية  اخل�سائ�س 

)من  للفن  خا�س  فهم  إطار  ا يف  للعامل،  روؤيتهم  ت�سّكل  بحيث  كتاباتهم، 

تيارا  كتاباتهم  من  يجعل  الذي  مر  االأ والوظيفة(،  داة  واالأ املاهية  حيث 

بداع« و«التلّقي« معا. وهذه الظاهرة  يعمل بقوة على تغيري مفهومي »االإ

ال�سنوات  يف  حتديدا  العماين،  ال�رشد  بدرا�سة  املهتم  الباحث  لنظر  الفتة 

ل ن�سو�س كل جمموعة كبرية 
ّ
خرية. ويف هذا ال�سياق يكن تاأم الع�رش االأ

من كتّاب ال�رشد العماين من اجليل اجلديد: �سليمان املعمري، عبد العزيز 

الرحبي، ب�رشى خلفان،  املنذري، حممود  الفار�سي، مازن حبيب، يحيى 

إلخ. هدى اجلهوري،.. ا

عن مفهوم »احل�سا�سية اجلديدة يف الكتابة امل�رشية يف ال�ستينيات«، انظر: 

�سربي حافظ: جماليات احل�سا�سية والتغري الثقايف، جملة »ف�سول«، الهيئة 

امل�رشية العامة للكتاب، �سبتمرب 1986م. 

مفهوم  لتحول  مواٍز  حدٌث  الق�سيدة  ملفهوم  الكتابة  مفهوم  إزاحة  ا  -2

إىل املجموعة ال�سعرية.  الديوان ا

�ستاء  أعداد:  )ا الرواية«  »زمن  عن  الثالثة  »ف�سول«  جملة  أعداد  ا راجع   -3

ر 
ّ
حمر اأحدث  آنذاك  ا كنت  وقد  1993م(.  �سيف  1993م،  ربيع  1993م، 

من  جمموعة  مع   - حتريرها  أ�س  يرا ع�سفور  جابر  كان  التي   - باملجلة 

�سباب النقاد والباحثني واملبدعني يف م�رش: ح�سني حمودة، فاطمة قنديل، 

حازم �سحاتة، �سالح را�سد، علي عفيفي.

يف  »الكلمة  مثل  باختني،  ن�سو�س  أغلب  ا يف  متواترة  العبارة  هذه   -4

الرواية«، »امللحمة والرواية«، »�سعرية دو�ستويف�سكي«، »رابليه وعامله«. 

ن�سانية، ترجمة  5- جاك ديريدا: البنية، العالمة، اللعب يف خطاب العلوم االإ

جابر ع�سفور، ف�سول، �ستاء 1993.

أعداد �سهر �سبتمرب 2008 م. 6- راجع: ملحق »�رشفات«، جريدة عمان، ا

حيث  من   
ّ
ال�سمو مبعنى  كانط  ا�ستعمله  م�سطلح  الرتان�سندنتالية:   -7

إىل ما بعد  أي�سا. اأي حني تطلق ال�سور الفكرية ا الوجود، ومن حيث املعرفة ا

التجربة. راجع: مراد وهبة: املعجم الفل�سفي، دار الثقافة اجلديدة، القاهرة، 

1977م، �س: 417، 430، 465.

أكتوبر، 2008م. 8- راجع »�رشفات«، 8 ا

أكتوبر، 2008م. 9- راجع »�رشفات«، 8 ا

أكتوبر، 2008م. 10- »�رشفات«، 22 ا

11- »�رشفات«، 5 نوفمرب، 2008م.

12- راجع ق�سيدة فاطمة ال�سيدي يف »�رشفات«، 19 نوفمرب، 2008م.

13- راجع ق�سيدة بدرة الوهيبي يف »�رشفات«، 25 مار�س، 2009م.

14- راجع ق�سيدة عائ�سة ال�سيفية يف »�رشفات«، 4 مار�س، 2009م.

15- »�رشفات«، 3 �سبتمرب 2008م.

16- »�رشفات«، 3 �سبتمرب، 2008م.

17- »�رشفات«، 3 �سبتمرب، 2008م.

18- »�رشفات«، 17 �سبتمرب، 2008م.

19- »�رشفات«، 24 �سبتمرب، 2008م.

آفاق الكتابة،  20- الطيب �سالح، �سو البيت، مريود، دومة ود حامد، �سل�سلة ا

عدد 36، الهيئة العامة لق�سور الثقافة، القاهرة، 2000، �س280.

21- »�رشفات«، 12 نوفمرب، 2008م.

22- مّت توظيف هذه الثيمة نف�سها مبهارة يف الفيلم ال�سينمائي العماين 

الق�سري »بيا�س« الذي حاز على عدد كبري من اجلوائز املحلية والعربية 

والدولية.

23- »�رشفات«، 5 نوفمرب 2008م.

24- راجع: »�رشفات«، 4 مار�س، 2009م.

25- راجع »�رشفات«، العدد، 18 مار�س، 2009م.

26- راجع ق�سة يعقوب اخلنب�سي يف »�رشفات«، 4 دي�سمرب، 2008م.

بالتجربة  ال�سياق  هذا  يف  تذكرانني  و«مثري«  »ا�ستجابة«  كلمتا   -27

املعروفة لعامل النف�س ال�سهري »بافلوف« �ساحب »نظرية االرتباط ال�رشطي 

الكال�سيكي«، حني جعل فاأر التجربة يربط بني �سوت اجلر�س وقدوم الطعام 

إن مل ياأِت الطعام. في�سيل لعابه مبجرد �سماع �سوت اجلر�س حتى وا

 4 »�رشفات«،  يف  الرحبي  ملحمود  امل�سحورة«  »درب  راجع   -28

دي�سمرب، 2008م. 
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هريتــا مولــــر: 

لقاءاتلقاءات

إدالئي ب�أي ت�صريح..   موؤ�ص�صة نوبل عدم �
ّ
l  �أخذت علي

أنا مبتهجة، لكنني ل�ست من النوع الذي يهتف l حتما، ا

     فرحا. خا�سة، ال اأريد لهذه اجلائزة اأن تغريين
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ملانية امُلتوجة بنوبل ل�سنة 2009،  يف هذا احلوار ال�ستثنائي مع الروائية الأ

دب.  تتذكر طفولتها ببلدها رومانيا وكذا عالقتها بالأ

هريتا مولر، �ساحبة ج�سم �سئيل، طائر �سغري جدا و�ساحب كثريا، يك�سوه ري�ش 

اأ�سود حذاء، �رسوال، قمي�ش تنبثق منه عينان وا�سعتان وقلقتان. مبت�سمة، لكنها 

أنا يف غاية التوتر،  م�سطربة اإىل حد اأن كل كيانها، يظهر كاأنه ممتد على حبل. ا

تهم�ش وهي تفتح باب منزلها الكبري املتواجد و�سط برلني Berlin. جد »مرهقة«، 

أكتوبر، بحيث  دب �سهر ا إعلن فوزها بجائزة نوبل للأ أ�سابيع على ا بعد انق�ساء ا

مر،وهي ت�سري  مل تعد تتحمل قط �سماع اأي تعليق بهذا ال�سدد. قطعا، تلح على الأ

أر�سية خ�سبية تلمع بطلء الربنيق، وللحتفاظ بقواها  بخطوات متثاقلة و�سط ا

إجراء حوار �سحفي  حتى تتخل�ش من و�سع يفزعها ويخلق لديها ال�سجر، قررت ا

واحد، مع ال�سحافة الدولية، ل غري، )با�ستثناء، ال�سويدية( قبل ت�سلمها للجائزة 

.Stockholm مبدينة �ستوكهومل

هريتـــا مولر 

الكتابة اأنقذت نوبــل)\( 

ترجمة: �سعيد بوخليط

ناقد ومرتجم من املغرب

w مولر:  الطبيعة اأف�سل موؤ�رس لختزال حياتنا 

w  اأ�سدرت عددا من املجموعات ال�سعرية واثنني وع�رسين رواية. 

w من عناوين كتبها: 

]الثعلب هو قبل ذلك �سياد[
ر�ش[  ن�سان، اأكرب ن�ساب على وجه الأ ]الإ



بلحظات  يذكرها  موقف  لها،  �سور  التقاط  ترف�ش 

ال�ستنطاق التي اأ�رسفت عليها عنا�رس جهاز البولي�ش 

أيام  ا  ،la securitate »ل�سيكوريتات«  الروماين  ال�رسي 

أُخذت لها  تواجدها برومانيا، فقط كلي�سيات �سلبية ا

بالكاد جال�سة  وهي  أي�سا،  ا ال�سحايف.  اللقاء  أثناء  ا

تطالب  رمادي،  ن�سيج  �سنعه  وطيئ  مقعد  على 

ي�ستغرق  ل  أن  ا ما،  �سيئا  خمتنق  ب�سوت  الروائية 

مع  يتناق�ش  »و�سع  �ساعة:  ن�سف  من  اأكرث  اللقاء 

إن  أكتب. ا أن اأختلي بنف�سي كي ا أف�سل ا طبيعتي، فاأنا ا

التعبري  م�ستوى  يف  ل�ست  وعملي،  اخلا�سة  حياتي 

آخر«. على امتداد املكان من حولها،  ا عنهما ب�سكل 

ثاث،  فوق الطاولت والكرا�سي، بل وخلف بع�ش الأ

و�ش. كلمات ثم 
ُّ
تنت�رس قطع ورقية تنا�سب حجم دب

كلمات باللغة الرومانية، اقتطعت من جرائد، �ستنجز 

أو مبعنى ثان ق�سائد. بها »مل�سقاتها« ا

ولدت هريتا مولر Herta Muller �سنة 1953 برومانيا، 

بطابعها  تت�سم   ،le Banat ت�سمى«  منطقة  وحتديدا 

ملانية. الأ باللغة  مولر  تكتب  لذلك  اجلرماين، 

من  الفرار  إىل  ا �سعوا  الذين  وطنها،  أهل  ا أغلب  ا مثل 

تركت  فقط  ت�ساو�سي�سكو،  الرئي�س  ديكتاتورية 

لحقها  أن  ا بعد   ،1987 �سنة  اأملانيا  نحو  رومانيا 

وراقبها هذا النظام املعار�سة له لفرتة طويلة. كل 

رواية   22 �سعرية،  جمموعات  التاأليفي  م�رشوعها 

إىل الفرن�سية  ُترجمت منها حتى الآن ثالثة ن�سو�س ا

أكتوبر  و�ست�سدر غاليمار Gallimard العمل املقبل �سهر ا

2010 ينطوي على خا�سية ا�سطهاد »حطمها« كما 

تقول.

)�سوي  ]الثعلب هو قبل ذلك �سياد[   عناوين مثل: 

ر�ش  ن�سان، اأكرب ن�ساب على وجه الأ 1990([، ] الإ

موؤلفات  )ميتيلي2001([.  ]الدعوة،  )فوليو([، 

غريبة وجميلة، حيث يكت�سي معها الو�سف الغارق 

خارقة  بطريقة  توحي  عجيبة  م�سالك  النرثية  يف 

تعرب  فاتنة،  لغة  زخم  ا�ستح�سار  قوة  على  ويقوم 

أو �سفهيا. كما،  ا اأحيانا عن �ستى م�سامينها كتابة 

أن متانة ال�سور التي ت�سكنها وتلزمها،�ساعدت  لو ا

الروائية على هزم اخلجل وع�سبية املزاج ثم اخلوف. 

امليدان،  اكت�ساح  قطعا  الكلمات  على  ينبغي  أي�سا  ا

يف مواجهة املوت. نتيجة لكل ذلك، ا�ستغرق احلوار 

اأخريا، �ساعتني ون�سف.

أول  ا هو  ما   ،Herta Muller مولر  هريتا  ال�سيدة   n

على  ح�سولكم  خرب  تلقيتم  حينما  انطباعكم 

دب؟ جائزة نوبل لالأ

أتفوه باأية كلمة.  أفكر يف اأي �سيء ومل ا حلظتها، مل ا

اأعجز عن  ماأ�ساة كربى:  تقريبا  �سعادة غامرة هي 

نوبل عدم  موؤ�س�سة   
ّ
علي عاتبت  وقد  ما جرى.  فهم 

لكنني  مبتهجة  أنا  ا حتما،  ت�رسيح.  باأي  إدلئي  ا

أريد  ا ل  فرحا. خا�سة،  يهتف  الذي  النوع  من  ل�ست 

جعلت  رومانيا،  يف  تغريين.  اأن  اجلائزة  لهاته 

أنبطح، حاولت  ا ل  ولكي،  املوت.  من  اليومي خوفا 

أن  ا ينبغي،  كاأنها عادية.  تبدو  جعل وقائع حمددة 

حتافظ على متا�سكك حتى ل تتحطم. بالتايل، عملت 

أ�سي، بقدر  �سياء حقا دخل را تلقائيا على ت�سنيف الأ

حياتي.  م�سار  يف  بغتة  حدث  كهذا،  حظ  خطورة 

أنا  إنه بجانبي. ل�ست ا اأعرف املوقع الذي ن�سبته له: ا

إنها موؤلفاتي. من جنح، ا

أي و�سط عائلي تربيتم؟ هل كان للكتب  n داخل ا

حيزا؟

أنا  أبي وا مل يكن من وجود للكتب يف منزلنا. تويف ا

أما اأمي فقد كانت ت�ستغل يف احلقول  �سغرية جدا، ا

طيلة اليوم. ذلك اأن منطقتنا امل�سماة »le Banat« عبارة 

عن اأر�ش م�ستوية و�سهل، حتيط به القرى الزراعية. 

اأعمامي،  اأحد  أن  ا كان  مكتبة،  أمتلك  ا الذي  الوحيد، 

بالتاأكيد  احتوت  مكتبة،  النازية.  القناعة  �ساحب 

ات�سف  فقد  النازي،  الفكر  موؤلفات  خمتلف  على 

يف  مات  حينما  جمنونا.  قرويا  إيديولوجيا  ا بكونه 

الذين  الرو�ش  �سنة 1945، وو�سل  القتال«  »�ساحة 

حتولت  قريتنا،  داخل  الفظاعة  أنواع  ا كل  اقرتفوا 

أ�ساوؤوا التقدير، كي مييزوا  إىل كائن مرعوب. ا جدتي ا

طة من غريها، فاألقوا بها كلها يف 
ِّ
بني الكتب املور

إمكانية التدفوؤ فرتة يومني. لقد  ا موقد، مما منحهم 

ع�سنا، رعبا �سديدا.

n ا�سطدمتم مع البولي�س ال�رشي الروماين، قبل 

منكم،  طلب  بحيث  �سداري،  الإ م�رشوعكم  بداية 

أ�سدقائكم  أن�سطة بع�س ا تزويده مبعلومات عن ا

املثقفني يف منطقتكم »le Banat«، لذلك طردمت من 

امل�سنع الذي ت�ستغلون فيه. هل، �سكلت الكتابة 

منذ البداية، �سيغة للمقاومة؟

املراهقة  �سن  يف  أنا  وا الثانوي،  التعليم  حلظة 

والفتوة، كتبت جمموعة ق�سائد، لكن ذات يوم قلت 

أن يفعل ما  لنف�سي: »هذا يكفي، كل العامل باإمكانه ا
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إل بعد مرور  مر، ا أعاود الأ أقوم به«. ثم توقفت. ومل ا ا

فرتة طويلة. لكن بني الزمانني، اأ�سبحت واحدة من 

 l،Aktions بـ:  آنذاك  ا امل�سماة  املثقفني  حلقة  مريدي 

ماهيتي  متثل  بو�سعي  أنه  ا معهم،  أدركت،  ا  .gruppe

احلقيقية. فكل ما بدا يل جوهريا يف احلياة و�سعيت 

كافاأتهم  من  احتقرت   .
ّ
علي حمظورا  كان  وراءه، 

مقلوبة.  بكيفية  ي�ستغل  عبثي  النظام  حيث  الدولة، 

أنت من حتدد نف�سك كمن�سق، بل النظام  هكذا، ل�ست ا

فت�سري  ال�سفة،  هاته  لك  ويختار  ي�سنفك  من  هو 

كذلك.

أي فرتة ُعمرية بداأمت الكتابة جديا، وما  n خالل ا

هو الدافع؟ 

إذا  وا قط.  الكتابة  أتوخ  ا مل  ال�سباب،  ق�سائد  خارج 

إنها و�سيلة  ين ُطردت يوما ما من املعمل، ا كتبت فلأ

أدبا.  ا ذلك  اأعترب  لكنني مل  الذاتي،  لتاأكيد ح�سوري 

أ�سياء كثرية، وقلت مع نف�سي:  ابتداأت، بتدوين ا

إذا تاأتى يل �سياغتها يف قالب، فهذا يدل على اأين  ا

النتيجة  وكانت  �سجعوين،  اأ�سدقائي  أي�سا،  ا أفكر.  ا

مو�سوعه  ان�سب   ،]Niederungen[ كتبي:  عناوين  أول  ا

حيث  وركودها،   »le Banat« قريتي  على  �سا�سي  الأ

ت�سبه علبة كل �سيء فيها جامد ول يتغري.

تعر�ستم  حتى  ول،  الأ كتابكم  ظهر  إن  ا ما   n

توا�سلون  كي  القوة  منحكم  الذي  ما  للرقابة، 

العمل؟

يف  أب�سق  ا باأين  يل  قالوا  الكتاب،  �سدر  عندما 

دب الوحيد الذي  احل�ساء. على امتداد قرون، فاإن الأ

Heim« ت�سمية:  حمل  اجلرمانية،  القبيلة  هاته  أقرته  اا

matliteratur« اأي النرث املحلي والوطني، ومينع توجيه 

انف�سلت حقا عن  فجاأة،  اأ�سوله.  نقدية حول  روؤية 

اأمي،  أزور  ا كي  للقرية  عدت  عندما  هكذا،  اجلماعة. 

فقد  اأمي،  أما  ا ال�ستائم.  خمتلف  النا�ش  إيل  ا وجه 

ا�ستنكروا العمل بجانبها يف احلقول. احللق بدوره، 

لدواعي  الكتابة  أوا�سل  ا مل  أبي.  ا حلية  �سذب  رف�ش 

�سيغة  منحتني  أنها  ا اكت�سفت  فقط  لكني  ما،  قوة 

بذاتي.  وعيي  تدعم  أن  ا الداخلي، وميكنها  للتما�سك 

أكتب.  أ�سا�سا، رمبا عدم امتلكي للقوة، دفعني لكي ا ا

آمنت حلظتها، باأن الكتابة مفتاح يحق لنا الت�سبت  ا

أن وقائع احلياة �ستبقى على  ا أدركت  ا به، حتى ولو 

حالها. هناك، كتابات جتيز ذلك، مثل ما اأجنزه بول 

 thomas Bernhard برينرهارد  توما�ش   ،Paul Celan �سيلن 

أن ي�سبح  أو بيرت هاندك Peter Handk يف بداياته قبل ا ا

بطريقة  أعي�ش  ا أن  ا ابتغيت،  لقد  حتمل. 
ُ
ي ل  �سيا�سيا 

من  الرغم  على  �سخا�ش  الأ هوؤلء  �سداقة  يل  جتيز 

أبدا.�سكل، هذا دعما يل،  ا ألتقيهم  ا أنني مل  ا أو  ا موتهم 

أ�ساألهم  أكتب.لذا، ا بحيث راهنت على ا�ست�ساغتهم ملا ا

مر، اأهو جيد؟«. ذهنيا: »كيف الأ

تقريبا،  رمزيا  ي�سف  كتبكم،  من  كبري  جزء   n

معطيات  الركود،  العتقال،  الديكتاتورية، 

أي�سا لديكم،  نظمة ال�سمولية. املثري ا ارتبطت بالأ

قوة النتظار؟

قابلة  حياتنا  تكون  حينما  ما.  �سيئا  دائما  ننتظر 

مع  لكن  العتبار،  بعني  ذلك  ناأخذ  ل  للتحمل، 

ظل  يف  ننتظره.  ما  جيدا  نعرف  النقي�ش  الو�سع 

�سلطة الديكتاتور، نرتقب كل يوم موت الديكتاتور. 

�ساعات حول  إنها ظاهرة جماعية، من هنا تكاثر الإ ا

مر�ش الديكتاتور.

إننا  ا باخلوف.  ت�سعر  أعمالكم،  ا �سخ�سيات   n

نه، بل ينفذ عرب الهواء الذي يتنف�سونه، هل 
ّ
نتبي

عانيتم من ذلك؟

ي  نعم، لقد هيمن الفزع يف كل مكان، مقابل غياب لأ

إىل  ا ويند�سون  باملوت،  يهددونك  عندما  آخر.  ا �سيء 

بقدرتهم  النطباع  لديك  يقوم  غيابك،  أثناء  ا منزلك 

عجزك  بالتايل  تواجدت،  أينما  ا ملحقتك  على 

ال�سخ�سية  اأحيانا  ت�سيع  هكذا  نف�سك،  حماية  على 

هو  ال�سائد  باأن  نف�سي،  إقناع  ا حاولت  واحلميمية. 

املرء:  على  الق�ساء  إىل  ا �سينتهي  ذلك  لكن  املعيار، 

هلعا،  كرث  الأ تنهار.  ثم  ما  لفرتة  الو�سع  �ستتحمل 

إطار هاته ال�رسوط، لي�ش من  �سعورك بال�سعف. يف ا

حينما،  واملحبة.  ال�سداقة  احلب،  مل�ساعر  جدوى 

ُت�ستنزف معنويا، ي�ستحيل اأن حتتفظ بتلك العلقات 

خرين. �سليمة مع الآ

 ،Atemschaukel بـ:  املعنون  خري  الأ موؤلفكم  يف   n

إىل الفرن�سية، ا�ستح�رشمت  والذي �سيرتجم قريبا ا

أو�سكار با�ستيور Oskar Pastior، �ساعر �سديق  تاريخ ا

�سغال باأوكرانيا وقد  إىل معتقل لالأ إليكم، اقتيد ا ا

أ�سياء،  روى لكم باإ�سهاب حكايته. تنطلقون من ا

ملاذا  العتقالية.  التجربة  ثانية  تر�سمون  كي 

هذا الختيار؟

أي  �سياء مهمة جدا ! خا�سة حينما ل نتوفر على ا الأ

�سيء، ونحن نت�سكع يف العامل بحقيبة جد �سغرية. 
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داخل معتقل، ت�سود فيه ال�سيطرة الع�سكرية، نتحول 

منلك  ما  بقدر  أنه،  ا واحلال  أرقام.  ا إىل  ا أفراد  ا من 

أقل، نحدد املو�سوعات اأكرث. العمل.  �سياء ب�سكل ا الأ

بها،  ن�ستغل  التي  املواد  حتى  واحدا،  ي�سري  بدوره 

أن نتحدد  أو الفحم. ُتغت�سب ذواتنا، ثم يلزمنا ا احلجر ا

ت�سخي�سها  لنا  يتاأتى  بذلك.  ت�سمح  �سياء  الأ ثانية. 

و�سعية  به  ت�سدمنا  ما  أول،  ا ذواتنا.  منو�سع  كي 

حكم  إبان  ا املطلق.  ال�ستعباد  هذا  يف  تكمن  القهر، 

النازيني، كان ينبغي على اليهود الرحيل والتخلي 

أن نت�سور دللة الو�سع، مبعنى  عن كل �سيء. يجب ا

�سياء حتمينا  أن تلقى يف العامل دون حماية ما. فالأ ا

بخا�سية  تنفرد  كما،  اأكرث.  ة 
ّ
ربر

ُ
م حياتنا  وجتعل 

النظارات  ركام  تاأملوا،  ن�سمد.  جتعلنا  كونها 

النازي  املعتقل  يف  عليها  عرثنا  التي  حذية  والأ

قد  الطاولة،  فوق  املتمو�سع  القدح  هذا   .»Auschwitz«

ل  أن  ا �رسيطة  لعمرنا،  قيا�سا  طويلة  لفرتة  ي�ستمر 

بدية. هذا يرعبني  أفق، �سغري للأ يك�رسه �سخ�ش ما. ا

ال�سعادة  تغمرين  اأحيانا،  اأخرى.  ناحية  من  ن�سبيا، 

إىل التباري يف  حينما يتك�رس ال�سيء: نحتاج قليل ا

هاته احلياة !

مبا  ن�سو�سكم،  يف  ثابت  الطبيعة  ح�سور   n

فيها تلك التي توظف املدينة كف�ساء لها، مثلما 

أهمية  ا هي  ما   .]La convocation[ عملكم:  مع  ال�ساأن 

كهذا؟  و�سفا  متنحونها  وملاذا  لديكم،  الطبيعة 

إنها عن�رش رئي�سي. ل�سيما ال�سماء، ا

يف  دائما  ع�ست  أي�سا،  ا وحيدة:  قروية،  طفلة  أنا  ا

حقل،  إىل  ا حقل  من  الطبيعية،  املناظر  مع  عزلة 

كلمات  لدي  تكن  احلقبة، مل  تلك  بقار. يف  الأ أرعى  ا

الطبيعي  املنظر  وجدت  اأحا�سي�سي،  عن  اأعرب  كي 

لكنني  يغدينا،  �سيبتلعنا.  نف�سي:  فاأقول مع  دا، 
ِّ
هد

ُ
م

أقدامه.  ا حتت  النا�ش  مات  كيف  أي�سا  ا �ساهدت 

يام �ستفرت�سنا.  نقتات من الطبيعة، ويف يوم من الأ

نوع  نباتات،  إىل  ا �سنتحول  ر�ش،  الأ جوف  داخل 

امل�سيحية: »اهلل يف  العقيدة  تقول  ال�ستمرارية.  من 

ول! فهو يحيط مبا ن�سنعه.  إنه الأ كل مكان«. حقا، ا

أبدا عند  أكن ا وتقريبا كل �سيء خطيئة. �سخ�سيا، مل ا

امل�ستوى املطلوب. على امتداد الطبيعة، تعلو ال�سماء 

أنا وحيدة  أ�سي، بالتايل يراقبني اهلل. وا احلرة فوق را

أ�سبح  أن اأخلع ثيابي وا أبقاري، كان بو�سعي ا برفقة ا

أفعل، فاهلل ي�ساهدين،  ا )الدانوب(، لكني مل  النهر  يف 

أف�سل موؤ�رس  ا الطبيعة  أن  ا أعتقد،  ا إثما.  ا والعراء �سكل 

ة 
ّ
لختزال حياتنا: جل املواد الطبيعية، تعاود الكر

أبدا، فقد  ا إل ج�سدنا فلن يعود  ا مع ف�سول كل �سنة، 

منحه اهلل لنا خلل زمان معني ويطلب منا ت�سليمه 

حكائية،  موؤلفات  لدي  انعدمت  أترون،  ا ثانية.  إياه  ا

فاأن�ساأتها بنف�سي.

أقوالكم...؟ n املوت قائم با�ستمرار بني طيات ا

أثناء  ا الدوام.  على  اأخافتني  وقد  هنا  املوت  نعم، 

طفولتي، ت�ساءلت على الدوام: »هل �ساأموت للتو؟«. 

قد  مهولة،  املوت  كتفي.  على  دودة  �سقطت  كلما، 

أرادت. تفتك بك متى ا

باملعنى  الواقعية،  عن  كثريا  ابتعدمت   n

ل بل 
َّ
املعتاد للمفهوم. اختيار الق�سيدة واملتخي

العجائبي اأحيانا. هل، هي طريقة لالقرتاب من 

احلقيقة؟

أفهمها كما  ا حرى  أو بالأ ا اأعرف ما هي احلقيقة،  ل 

إذا كان �سخ�ش  أن تعرف، ا تتجلى يف احلياة اليومية: ا

الكذب  أمقت،  ا احلقيقة.  يقول  أو  ا عليك  يكذب  ما، 

مع  يتعار�ش  ما  كل  مبعنى  واخلداع،  واخليانة 

عرب  احلقيقة  تنبني  دب،  بالأ يتعلق  فيما  احلقيقة. 

أثره. حني، نكتب  إىل ا إنه خيال يقودنا ا جزاء، ا كل الأ

ت�سري  ثم  بعد  اليومي  يدركها  مل  أ�سياء،  ا على  نعرث 

اخلا�سة  قواعدها  على  تنه�ش  فالكتابة  حقيقة، 

أن، احلياة ت�سخر من الكتابة، ول�سنا  امل�سطنعة. غري ا

إميائي: نوؤ�س�ش  إنه متثيل ا يف حاجة للعي�ش كي نكتب. ا

متوقعة.  اأخرى غري  بها ممكنات  ونكت�سف  حقيقة، 

أف�سل ما يتطابق  أن كنه اخليال ا تكمن املفارقة، يف ا

مع حقيقة كهاته. �سيء غريب لكنه جميل، وهو ما 

اأن  اأحب  ل  نني  لأ الكتابة،  ل 
ّ
حتم إمكانية  ا مينحني 

أكتب، لي�ش لدي ثقة يف اللغة. ا

إزاء اللغة؟  n ما �سبب هذا الرتياب ا

إليها؟ فاللغة جمرد انعكا�ش ملن  وملاذا الطمئنان ا

لكن  �سيء،  ل  فهي  تلك،  حقيقتها  وبقدر  يتكلمها. 

لقد عانينا جميعا  �سيء.  اأي  بها  أن نخلق  ا بو�سعنا 

اللغة،  ج�سدت  الديكتاتورية:  فرتة  الو�سع  هذا  من 

ي�سعب  ت�سمت،  حني  العامل.  خلداع  و�سيلة  أف�سل  ا

ال�سمت  الرتياب يف  يتم  بالتايل،  أن تكذب.  ا عليك 

اأكرث من الكذب.

كما  اخل�سب  لغة  وكذا ح�سور  الكلمات  ثقل   n

دائما يف  يربزان  ال�سيا�سي،  النظام  عنها  يعرب 
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إىل لغات  ا الت�سلل  إنتاجكم عرب  ا �ُسيِّد  كتاباتكم. 

كلغة  الرومانية  أو  ا ملانية  الأ مثل  خمتلفة 

ر�سمية؟

هوة،  وجدت  حقيقي.  بتقزز  أ�سعرتني  ا اخل�سب  لغة 

ال�سعب،  و�سعادة  التقدم  تدعي  التي  اخلطابات  بني 

فراد ونحن نلحظ كيف يتحطمون ! ينتابني  ثم الأ

Vicm كليمبريير  فيكتور  كتاب  أ  أقرا ا عندما  ااجلنون 

باأن  أدركت  ا الثالث،  الرايخ  لغة  عن   tor Klemperer

نف�ش  دائما  توظف  الديكتاتورية  ال�سخ�سيات 

ي�ستعملونها  التي  الكلمات  خمتلف  ال�سرتاتيجية، 

إىل الت�سليل، هكذا توخيت  ا بل قيمة، يهدفون فقط 

أي�سا راهنا  ا اأحاوله  اأن ل تخرتقني لغتهم وهو ما 

ل  كي  امل�ستطاع  قدر  أبذل  ا �سهار:  الإ مواجهة  يف 

أنقاد وراءه.  ا

املطاف،  نهاية  يف  ألي�ست  ا اخلا�سة،  لغتكم   n

مت�رشدة، خلقت حيزها الذاتي وهي تن�ساب بني 

الثقافات؟ 

الطبيب  غري  ملانية،  الأ يتكلم  اجلميع  قريتي  يف 

أن ل تكون لنا �سلة  وال�رسطي. �سخ�سيتان، نف�سل ا

بهما. تعلمت اللغة الرومانية يف �سن اخلام�سة ع�رس 

�سيغها  جمالية  على  فوقفت  للكتب،  قراءتي  جراء 

مع  ان�سجامها  مدى  يل  وتبني  ال�سعرية  وعباراتها 

النباتات  أ�سماء  ا مثل،  ملانية.  للأ قيا�سا  مزاجي 

اللغة  توؤنثها  الزنبق،  زهرة  �سياء:  الأ ونوعية 

مر ينطبق  ملانية، لكنها ذكورية يف الرومانية، الأ الأ

�سورة  لدي  تكونت  بعد،  فيما  الورد.  على  كذلك 

آخر.  ا وجه  للنباتات  و�سار  املعطيات  عن  خمتلفة 

دماغي.  يف  تر�سخ  فهم  منحيني،  ميتلك  �سيء  كل 

لذلك حلظة الكتابة، حت�رس ال�سورة الرومانية خلف 

ثنان، مرتابطان. ملانية. الإ الكلمة الأ

ول باللغة الرومانية، �سدر متاأخرا  n عملكم الأ

إىل  ا النتقال  هذا  فلماذا   ،2005 �سنة  وحتديدا 

الرومانية عرب بوابة الق�سيدة؟

منت  على  ال�سفر  إىل  ا وا�سطررت  رومانيا،  يف  كنت 

أراد اأخدي  أو�سكار با�ستيور Oskar pastior ا ن ا القطار، لأ

حفنة  لنا  حمل  �سدقاء،  الأ اأحد  والديه.  بيت  إىل  ا

الت�سلية.  جرائد عملنا على تقليب �سفحاتها بغاية 

Berlin، �رسعت يف تقطيعها  إىل برلني  ا وحينما عدت 

وال�ستئنا�ش بلعبة ل�سق الكلمات، ثم جنحت اخلطة. 

موجودة  كلمات  من  انطلقا  للكتابة  منوذج،  إنه  ا

أردت  ا ح�ساب  أي�سا،  ا طار  الإ هذا  يف  يدخل  �سلفا. 

ت�سفيته مع اللغة الرومانية، فقد عجزت عن الكتابة 

أردت  بها، لكن عن طريق تلك العملية عدت قادرة وا

تقدمي دليل هذا التحقق.

n املنفى، الجتثات، الرحيل، حا�رشة جدا يف 

إقامتكم  عملكم، كيف تعاي�ستم منذ 1987، مع ا

أثر الو�سع على كتابتكم؟ باأملانيا الغربية؟ هل ا

انتهت  جنوت.  باأنني  إح�سا�سي  ا أ�سا�سي،  ا هو  ما 

خ�سيتي من القتل، على الرغم من ا�ستمرار تهديدات 

»لقد  لنف�سي:  La securitate. قلت  بولي�ش ل�سيكوريتات 

على  طريقتي  غري  مما  ن«،  الآ بعيدة  أنا  ا رحلت، 

قدام  م�ستوى الكتابة. يف رومانيا �ساد اخلوف من الإ

ا�ستلزم  بالتايل  وتفتي�سها،  املنازل  اقتحام  على 

أما هنا ل حاجة لذلك. لي�ست،  إخفاء كل �سيء، ا مر ا الأ

�سياء، بل الزمان:  ل الأ
ّ
امل�سافة وحدها، هي التي تبد

ل  اجلغرافية  امل�سافة  فاإن  زمانيا،  نبتعد  ما  بقدر 

بعاد الزماين. جل الوقائع  إل على م�ساعفة الإ تعمل ا

نبلغ  حينما  خمتلفة  دللة  تاأخذ  نحياها،  التي 

إليها ب�سكل مغاير. كل ما  ا ال�سيخوخة، بحيث ننظر 

أ�سياء هائلة ت�سري  له قيمة يف احلياة، يتغري جمراه. ا

اأخرى. بهذا  الذات، تتمو�سع بكيفية  �سغرية، كذلك 

ذاته،  فق  الأ هو  �سيء.  اأي  الرحيل  ل 
ِّ
يبد مل  ال�سدد، 

حتى لو بقيت يف رومانيا.

املا�سي؟  مع  للت�سالح  و�سيلة  من  هل   n

أهي الكتابة؟ الذكريات؟ ا

إىل اطمئنان داخلي، بل اأجهل معناها. ول  ل اأحتاج ا

اأحا�سي�ش  على  ينطوي  جميعنا  ذلك.  ميكنه  �سخ�ش 

أنها تنزاح وتتحول. يظهر يل،  ا تتاأرجح حدتها، كما 

أت�سارع  إين ل ا الطمئنان الداخلي عقيم وم�سجر، ثم ا

مع ذاتي، فاأ�سل م�ساكلي ينبعث من الرباين.

إذن ق�سة حب بينكم ورومانيا، ميزتها  ا n هي 

نهاية �سيئة؟

ل، لي�ش الت�سور كذلك، لقد حطموين هناك. لو مكثت 

أعاين ما حدث بعد �سقوط جدار برلني،  أن ا أمكنني ا وا

إىل اأملانيا، عجزت  �سابني اجلنون. عندما و�سلت ا لأ

أق�سى  عن الف�سل بني ال�سحك والدموع. عانيت من ا

القلق. �سياع، ل�ست معتادة على قول ذلك،  حالت 

مر. أدرك الأ لكني منهارة، ا

هام�ش
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العامل،  عوا�سف  يثري  و�سمته  بهدوئه 

�سجار والغابات الهاجعة  ويقلق �سكينة الأ

البحريات  وداعة  لق�سيدته  قا�سي..  الأ يف 

النائية، واخ�رسار احللم يف �سدور الزهاد 

طفال.. وكالنا�سك يقرع بوابة املجهول  والأ

احلمائم  وتنطلق  الق�سيدة  ينابيع  لتنفجر 

الكون..  ف�ساء  يف  غاريد  والأ عرا�ش  والأ

ويجتاز  الغيب،  �سخور  يحفر  بحزنه 

أوراقه وحدها يف  �سحارى الغياب حامل ا

وجه الريح، لري�سم عنفوان اجلبل وتطلعات 

احلياة  رحلة  يف  الذات  ورغبات  ال�ساعر 

كادميي واملرتجم  إنه ال�ساعر والأ الوعرة.. ا

العماين الدكتور هلل احلجري الذي �سدر له جمموعة �سعرية بعنوان )هذا الليل 

إ�سدار  إىل جانب ا وزان ال�سعرية( ا يل( و)العرو�ش املغنى م�رسوع جديد لتدري�ش الأ

أدب الرحلت الربيطانية  إعادة النظر يف ال�ست�رساق: ا جنليزية بعنوان )ا باللغة الإ

إىل م�ساركاته العديدة يف املهرجانات واملنا�سط الثقافية  �سافة ا يف عمان(، بالإ

داخل ال�سلطنة وخارجها.. 

هالل �حلجري 

دب وتلك اجلبال التي كانت  حول االأ

اأغذية للن�سور  

حاوره: ح�سن املطرو�سي 

�ساعر من ُعمان

من،  إح�سا�س بال�سمو، واالأ إىل جبل يف ُعمان، يغمرين ا w حني اأنظر ا

زمان  االأ كانت يف  اأن هذه اجلبال  اأتخيل  ما  والهيبة. ويف حلظات 

ال�سحيقة غذاء للن�سور، تنقبها من قممها، ولذلك جاءت مقطمة 

من اأطرافها كقطع من الكعك. 



احلوار  هذا  يف  احلجري  هلل  الدكتور  ن�ست�سيف 

الذي يتحدث من خلله عن روؤاه وجتربته وذكرياته 

غري  إىل  ا و�ساعرا،  وغريبا  ومغرتبا  ويافعا  طفل 

التي يخرجها هلل احلجري من  وراق  الأ ذلك من 

وىل... حقيبته للمرة الأ

uu ثمة ظالل لطفولة غام�سة تلوح يف ق�سيدتك.. 

أن  طفولة تت�سكل يف ف�ساء الذكرى واحلزن.. هل لك ا

أكرث و�سوحا؟ تر�سم مالمح هذه الطفولة على نحو ا

وىل احلقيقية كانت رائعة، ت�سكلت يف ف�ساء  طفولتي الأ

أملكها يف طفولتي املتاأخرة! طفولة ما  ا من احلرية ل 

كانت تعني اأكرث من اللعب منذ بزوغ الفجر يف القرية 

أترابي يف تلك  أع�سا�سها. كنت وا إىل ا حتى ماأوى الطيور ا

ألوانها...نت�سابق  املرحلة نهيمن على معاهد الفرح بكل ا

إىل القمم...نهوي بدراجاتنا  على جذوع النخل �سعودا ا

فلج  الهوائية عرب املنحدرات ال�سحيقة...نغو�ش يف الأ

نفا�ش...نتزحلق على الرمال ب�سدورنا  حتديا بطول الأ

اخلرائب  يف  أوكارها  ا من  الزغاليل  العارية...نخطف 

النريان...نت�سلق  مواقد  على  اجلراد  والقلع...ن�سطاد 

ارة القيظ...منتطي احلمري ال�سالة 
ّ
م

َ
أ�سجار املاجنو يف ح ا

القيلولة... �ساعة  ال�سواقي  الظهرية...نقتحم  وهج  حتت 

فلج يف ال�سيف...  نرتب�ش بغزلن الفلة يوم يردن الأ

القدم  كرة  بالرند...نلعب  نلعب  ثم  بالع�سي  نت�سارب 

ب من الباعة يف 
َ
أقدامنا...ن�رسق الُّلع حفاة حتى تت�سقق ا

عياد... نبالغ يف تزيني دراجاتنا كي يكرتيها اأطفال  الأ

�سوارع  تر�سف  وهي  باجلرافات  نتعلق  ال�سحراء... 

القرية...جنمع قطع غيار ال�سيارات التالفة لنكون منها 

لعبا غريبة.. 

بجنونها،  ع�ستها  بالفرح،  املزنرة  الطفولة  هذه  كل 

ويقينها، برباءتها وخبثها، ب�سحكها وبكائها، برخائها 

يوما  تكن  مل  ولكنها  وانفلتها،  بحزمها  وحرمانها، 

�سدقاء  بالأ مدججة  كانت  وعزلء..بل  وحيدة  طفولة 

تراب!   والأ

ب�سخبها  حا�رشة  لديك..  ماثلة  ال�سحراء   uu

الظاعنة..  وقوافلها  و�سجرياتها  وحدائها  وهواجرها 

إىل �سحوك؟ أهو احلنني الذي يقذف بكل هذه التالل ا ا

فتحت عيني على احلياة يف قرية الوا�سل، وهي �سلع 

ال�رسقية ت�سكل  الربع اخلايل، حيث رمال  يف خا�رسة 

تتعانق  ذلك،  ومع  اليباب.  القفر  لهذا  وجوديا  امتدادا 

ألوان اجلغرافيا ب�سكل غرائبي مده�ش؛  ا يف هذه القرية 

بي�ش، ممثلة الرمال،  خ�رس، والرمادي، والأ الذهبي، والأ

ال�سبا  خطوات  يف  وكنت  واملدر.  واجلبال،  والنخيل، 

أن  ا ن  الآ أ�ستطيع  ا لوان بحرية مطلقة. ول  الأ أذرع هذه  ا

عظم  خر كان له التاأثري الأ اأجزم باأن واحدا منها دون الآ

حا�رسة  ال�سحراء  أن  ا �سحيح  ال�سعرية.  جتربتي  على 

طفولتي  يف  اأين  و�سحيح  الق�سائد.  بع�ش  يف  بقوة 

و�سحيح  بالرمل.  ت جيوبي  وملأ الكثبان  على  تقلبت 

إىل ال�سحراء  أنحاز ا اأين على م�ستوى الهتمام والبحث ا

بثيماتها املختلفة، وقد قمت برتجمة ن�سو�ش عديدة 

دب الإجنليزي مت�ش الربع اخلايل خ�سو�سا على  من الأ

و�سحيح  الرحلت.  أدب  وا والرواية،  ال�سعر،  م�ستوى 

إغراق  ا املرحلة ب�رسورة  ن يف هذه  الآ أ�سعر  ا اأين  أي�سا  ا

حقاد  الأ من  لتطهريه  اخلايل  الربع  عباب  يف  الكون 

جبال  أي�سا  ا تده�سني  ذلك،  مع  ولكن  وال�رساعات. 

اجلبل  خا�سة  املختلفة،  وتكويناتها  باألوانها  عمان 

خ�رس، ب�سحره، ومغيباته، وعنفوانه، وبنت كرومه،  الأ

العظيمة  اجلبال  هذه  اأن  أرى  وا ورعيانه.  وتاريخه، 

ي�ستمدون  العمانيني  أن  ا أ�سعر  وا توازنه،  للمكان  حتفظ 

إىل جبل يف عمان،  أنظر ا خلودهم وثباتهم منها. حني ا

من، والهيبة. ويف حلظات  إح�سا�ش بال�سمو، والأ يغمرين ا

ال�سحيقة  زمان  الأ اجلبال كانت يف  اأن هذه  أتخيل  ا ما 

غذاء للن�سور، تنقبها من قممها، ولذلك جاءت مقطمة 

من اأطرافها كقطع من الكعك!       

إمنا  إذن مل تكن ال�سحراء وحدها التي لونت خميلتي، وا ا

أي�سا يف نحتها وتلوينها.  �ساهمت اجلبال، والنخيل، ا

أوروبا  ا إىل �سماوات  uu حملت �سحراءك امل�سم�سة ا

بثلوجها وغيومها املاطرة ، لتتجاور كل هذه الطقو�س 

يف ذات مفردة.. كيف اجتزت �سقيع الغربة تلك؟ 

أمريكا وبريطانيا، كانت مزيجا من  غربة الدرا�سة يف ا

العربية، كيف  ال�سحراء  القادم من  أنا  ا الفرح واحلزن. 

جواء املكفهرة؟ مل يكن الت�ساوؤل يتعلق  تت�سع يل تلك الأ

واللغة،  بالثقافة،  يتعلق  بل  كل،  والطبيعة.  بالطق�ش 

أمور لي�ش من ال�سهل ان�سجامها يف بلدان  واللون، وهي ا

احل�ساري،  والتفوق  العن�رسية،  م�ساعر  بها  تع�سف 

والقوة ال�ستعمارية، و�رساع ال�رسق والغرب، وال�سور 

حتدث،  املفارقة  الثالث.  العامل  �سعوب  حول  النمطية 

خر  الآ خر،  الآ ننا ننطلق من جمتمعات منفتحة على  لأ

املختلف عنا لونا، ودينا، وعرقا، ولغة. هنا يف عمان 

جنبي، بت�سامح ل نظري له،  خر الأ مثل اعتدنا تقبل الآ

إىل هذه  وروبيني الذين قدموا ا �سهد به معظم الرحالة الأ

أو  ا أمريكا  ا إىل  ا نرحل  وحينما  وحديثا.  قدميا  املنطقة 
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أوروبا، نتوقع ل �سعوريا املعاملة باملثل، وهنا تكمن  ا

املفارقة وال�سدمة. والرحالة الربيطاين ويلفرد ثي�سجر، 

الثقافية،  ال�سدمات  هذه  مثل  باهرة،  ب�سفافية  ي�سجل 

أ  أ�سوا ا إن  ا »بالفعل،  العربية«:  »الرمال  كتابه  يف  يقول 

لقد  النا�ش.  من  ح�سد  يف  وحيدا  تكون  أن  ا هي  وحدة 

وروبية، حيث  الأ املدن  املدر�سة، ويف  كنت وحيدا يف 

أبدا بني العرب.   مل اأكن وحيد ا
ّ
أكن اأعرف اأحدا، لكنني مل ا

إىل بلدهم حيث كنت غريبا، وقد م�سيت يف  لقد جئت ا

اين �ساحب حمّل، ودعاين للجلو�ش بجانبه 
ّ
وق فحي

ّ
ال�س

آخرون  ا أنا�ش  ا م 
ّ
تقد ثم  ال�ّساي.  يل  وطلب  حملّه،  يف 

جئت،  أين  ا ومن  أكون،  ا من  �ساألوين  إلينا.  ا وا 
ّ
وان�سم

ن�ساألها نحن  أن  ا ينبغي  اأخرى غري حمدودة ل  أ�سئلة  وا

أبدا. وقد دعاين اأحدهم للغداء، ويف الغداء قابلت  غريبا ا

للع�ساء.  منهم  آخر  ا �سخ�ش  دعاين  حيث  آخرين،  ا عربا 

الذين  العرب  �سعور  �سيكون  كيف  بحزن  ت�ساءلت  وقد 

إجنلرتا، ومتنيت  أنهم زاروا ا ن�ساأوا على هذه التقاليد لو ا

أننا غري ودودين جتاه بع�سنا البع�ش،  أنهم �سيدركون ا ا

أن نبدو لهم«.  متاما كما ميكن ا

التي  ربع  الأ ال�سنوات  اأعمم، فلم تكن  أنني هنا ل  ا على 

ق�سيتها يف بريطانيا كلها بهذه ال�سورة. حدثت هذه 

وىل، لكنني بعد  امل�ساعر بالوحدة والناأي يف ال�سنة الأ

ذلك تاأقلمت حني اقرتبت اأكرث من املجتمع الربيطاين، 

جنليز،  والإ العرب  بني  الثقافية  الختلفات  وتفهمت 

وهي  خمطئة،  تكون  أل  ا اأمتنى  قناعة،  إىل  ا وتو�سلت 

الختلط  إىل  ا مبادرتهم  وعدم  جنليز  الإ �سمت  اأن 

إمنا  وا بال�رسورة،  العن�رسية  مردها  لي�ش  جانب،  بالأ

هي طبيعة متوارثة جتري يف دمائهم منذ قدمي الزمن، 

ت�سمل  إمنا  وا الغرباء،  مع  تعاملهم  على  تقت�رس  ول 

نائيا  الإجنليزي  يظل  البع�ش.  بع�سهم  جتاه  �سلوكهم 

يف  مندفع  غري  و�سمت،  باأناة  يرقبك  حرونا،  بنف�سه، 

م�ساعره وعلقاته، حتى يثق بك، وحينها ينك�رس الثلج، 

وتطلعه  باأ�سئلته  ميطرك  حميما  �سديقا  منه  وت�سيب 

ملعرفتك. 

ق�سيت  بريطانيا،  يف  قليلة  تكن  مل  الفرح  حلظات 

�سنوات ممتعة يف حت�سيل املعرفة، واكت�ساف املجهول. 

م�رشحا  كانت  اخل�سو�س،  وجه  على  لندن  أن  ا أذكر  وا

املدينة  تلك  والثقافة. هناك يف  للتاأمل، واحلرية،  يل 

أن الرغبة هي قمر الكائن، ي�سيء به  أيقنت ا العظيمة، ا

من  الغربة.  عتمات  به يف  وي�ستهدي  الروح،  غياهب 

إىل كلية �ساو�س  إىل املكتبة الربيطانية، ا نهر التاميز، ا

رود،  واأجوارد  ا�سكوير،  ل�سرت  إىل  ا ا�سرتيت،  أك�سفورد  وا

أ�سحق عط�س ال�سحراء حتت قدمي، ويف غ�سون  كنت ا

أكتب ال�سعر.  أبحث عن املعرفة، وا ذلك، ا

عرب  املدى  يف  وحتدق   ، وت�ستذكر   ، تتاأمل   uu

أي  ا ما..  لكاأنك تبحث عن خال�س   ، ال�سعر  نوافذ 

خال�س ذاك الذي تهبه لك الق�سيدة؟ 

أنه لول كتابة الق�سيدة لنتحروا!  ا ال�سعراء جيدا  يدرك 

ال�سعر مينحنا رغبة يف احلياة، يجمل لنا الوجود رغم 

أيي اأهم من فكرة »التطهري«  ت�سوهاته وقبحه. وهذا يف را

أن  ا الفل�سفة  �سيخ  خللها  من  يرى  التي  ر�سطية،  الأ

مع  ومن�سجما  احلياة،  يف  متزنا  ال�ساعر  يجعل  ال�سعر 

�سى،  الأ ويعت�رسك  الدهر،  ملمات  بك  حتيق  املجتمع. 

احلياة  روحك  يف  ت�رسق  وفجاأة  املوت،  على  وت�رسف 

أعتقد  أو ق�سيدة، فما الذي يحدث؟ ا أو مقطع، ا عرب كلمة، ا

الوجود،  ال�سعر يجعلنا نتعاىل على  أنها غواية اخللق.  ا

ا، ت�رسي يف مفا�سلك، فتتعاظم نف�سك، وتطل 
ّ
ي
َ
كما احُلم

على العامل بروح الزاهد يف كل �سيء!  

امل�ساألة لي�ست تنظريا، هي حقيقة ملمو�سة، تكتب عن 

عن  تكتب  النتحار،  هواج�ش  من  فتتخل�ش  املوت 

احلزن فتكفكف دموعك، تكتب عن حرمان احلب فتنقذ 

املع�سوق، تكتب عن ال�سياع لتقرتب من اهلل، تكتب عن 

ة لكي ل تفجر نف�سك فيها!
ّ
م انحطاط الأ

أنا ل اأختزل ال�سعر يف هذه »الوظيفة«. ال�سعر  و مع ذلك، ا

اأحيانا، بالن�سبة يل، �رسب من العبث اجلميل، كاللعب 

�سداف ثم  يف الطفولة: بناء املكعبات وهدمها، جمع الأ

وراء  الرك�ش  إطلقها،  ا ثم  الع�سافري  ا�سطياد  رميها، 

لعبة  الق�سيدة  تكون  وهكذا  بالرند،  اللعب  الفرا�سات، 

يف  والرغبة  الرباءة،  إل  ا ت�سوقها  ل  عابثة،  طفولية 

اكت�ساف املجهول. 

وجمانية،  �سهلة  اللعبة  هذه  اأن  البع�ش  يت�سور  وقد 

لي�ست  الثمن.  وباهظة  عزيزة  احلقيقة،  يف  ولكنها 

ال�سعاليك  �سقياء،  الأ ال�سعراء  طفال-  للأ إل  ا متاحة 

أولهم: الذين يوؤمنون بقول ا

 على باِب القوايف كاأمنا  
ُ
أبيت ا

�ِش ُنزَّعا  
ْ
ح

َ
با من الو

ْ
أداجي بها �رِس ا   

إعادة ت�سكيل للذات ، ومواجهة مع  uu الق�سيدة ا

العامل بخرابه ودماره وويالته وكوارثه.. هل ترى 

أن الق�سيدة ت�ستوعب كل ذلك؟  ا

أل  نعم.. ت�ستوعب الق�سيدة كل هذه املواجهات، �رسط ا

تقع يف فخ املبا�رسة واخلطابة وال�سجيج. مل يكن ال�سعر 
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ال�سعر اأحيانا، 

بالن�سبة يل، 

�سرب من العبث 

اجلميل، كاللعب 

يف الطفولة: 

بناء املكعبات 

وهدمها، جمع 

�سداف ثم  الأ

رميها، ا�سطياد 

الع�سافري ثم 

إطالقها، الرك�ش  ا

وراء الفرا�سات، 

اللعب بالرند، 

وهكذا تكون 

الق�سيدة لعبة 

طفولية عابثة، 

ل ت�سوقها 

إل الرباءة،  ا

والرغبة يف 

اكت�ساف املجهول

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 

 s  s s



إل  ا دب العربي، منذ اجلاهلية حتى اليوم،  اجليد يف الأ

مواجهة ورف�سا للعامل، مبعناه الع�سائري �سد الفردي، 

�سد  ال�سائد  ومبعناه  الثائر،  �سد  اخلانع  ومبعناه 

النوعي، ومبعناه القدمي �سد اجلديد. ال�ساعر امروؤ القي�ش 

التابو  �سد  كان  القبيلة.  إبط  ا حتت  من�سويا  يكن  مل 

النقد  �سلطة  اتهمته  ولذلك  وقمعه،  القبلي، مبحافظته، 

ِره«. وقد مثلت جتربة 
ْ
ر يف �ِسع

ّ
ه

َ
تَع

َ
القدمية باأنه كان »ي

الع�سائري،  النظام  على  بتمردها  ال�سعاليك،  ال�سعراء 

يف الع�رس اجلاهلي مرحلة م�سيئة يف ال�سعر العربي، 

أ�سعار عروة  على م�ستويي ال�سكل وامل�سمون. فنجد يف ا

واجلوع،  للفقر،  الرف�ش  �سيحات  ورفاقه،  الورد،  بن 

ان�سحب  وقد  العن�رسية.  والتفرقة  وال�ستبداد،  والظلم، 

هذا الرف�ش لي�سمل تقاليد الق�سيدة العربية الكل�سيكية، 

مثل الت�رسيع، واملقدمات الطللية، واملعلقات الطوال، 

والوحدة  ال�رسدي،  ال�سعر  حملها  ليحل  ال�سيوخ،  ومدح 

ومدح  الق�سار،  واملقطوعات  للق�سيدة،  املو�سوعية 

الذات ورفاق الدرب.

موي  الأ الع�رسين  يف  امل�ساغبة  الق�سيدة  وظلت 

نوا�ش،  أبي  وا وب�سار،  الوليد،  بن  م�سلم  عند  والعبا�سي، 

كرث  عمق فنيا، والأ آخرين، هي الأ أبي متام، واملتنبي، وا وا

أ�سعارهم انت�سار للذات، وتعظيم  خلودا عرب التاريخ. يف ا

�سلوب،  للذة، ورف�ش لل�سائد، وفتح جديد يف اللغة، والأ

يقاع. وقد اتكاأت الق�سيدة العربية احلديثة على هذا  والإ

الظلم  قوى  ملواجهة  م�رسوعها  يف  امل�سيء،  رث  الإ

والتخلف يف ع�رسنا هذا، وتعاطيها مع جتارب مماثلة 

داب العاملية.  يف الآ

إذن ال�سعر لي�ش �سكونا، بل هو قلق، وت�ساوؤل، ورف�ش،  ا

إعادة �سياغة للعامل.    وحتد، وا

ال�سعري  ن�سيجك  تتداخل يف  كثرية  رغبات   uu

إىل  آخر.. ا وتاأتي �رشيحة حينا ، ومتوارية حينا ا

أي مدى تكون الق�سيدة انعكا�سا لرغباتنا وتوقنا  ا

واأحالمنا املقبورة؟ 

إمنا هي الرغبات  أن الق�سيدة لي�ست انعكا�سا، وا ا أعتقد  ا

النف�سي  التحليل  أتفق مع مدر�سة  ا ذاتها. ول  حلم  والأ

عن  التنفي�ش  �سوء  يف  بداع  الإ تف�رس  التي  الفرويدية، 

هناك  اللوعي.  يف  كامنة  واأحلم  مكبوتة،  رغبات 

ونكتبها  نعي�سها،  لتعوي�سها،  رغبات كثرية، ل جمال 

آن معا. يف ا

يكن  مل  �سعريا،  غرائزه  خيوط  تتبع  حني  نوا�ش  أبو  وا

يفتقدها يف واقع حياته، بل عا�سها الرجل بتفا�سيلها، 

الروؤية  هذه  ولكن  دب.  الأ كتب  يف  �سريته  تثبت  كما 

املري�سة،  النفو�ش  لذوي  مطية  تكون  أل  ا ينبغي  أي�سا  ا

يف  ن�سان  الإ لغرائز  تر�سدهم  يف  ال�ساذجة،  والعقول 

إدانة املبدعني من خللها. منهج �سقيم  دب والفن، وا الأ

كهذا، لن يدع جمال للكتابة عن امل�سكوت عنه يف واقع 

احلياة. وقد �ساعت هذه القراءات اخلاطئة يف ع�رسنا 

العامل  يف  الكتاب  بع�ش  أدين  ا حيث  �سف،  للأ احلديث، 

إف�ساد  وا اجلن�ش،  برتويج  تتعلق  متخيلة  بتهم  العربي 

املجتمع. 

أن العرب القدماء كانوا اأكرث ن�سجا، وفهما، يف  ويبدو ا

أبا  أيا يكفر فيه ا أو عامل را أ لفقيه ا تذوق ال�سعر، فلم نقرا

أو ب�سارا، على كرثة ما قاله من �سعر يف اخلمر  نوا�ش، ا

مة عبد اهلل بن  والغرائز. بل خلفا لذلك، وجدنا بحر الأ

لل�ساعر  ين�ست  وورعه،  علمه  وهو من هو يف  عبا�ش، 

ين�سده  وهو  احلرام،  امل�سجد  يف  ربيعة  أبي  ا بن  عمر 

ق�سيدته الرائية، التي يقول فيها:

قي
ّ
أتـ  ا

ُ
ي، دون من كنت

ّ
نـ

َ
و كان جِم

ُ
�رِس

ْ
ع

ُ
   ثلُث �سخو�ٍش، كاعباِن وم

با�سية القدماء ال�سعر، حيث  أي�سا فهم م�سائخ الإ وكذلك ا

لتغنيه  أو  ا أة،  باملرا لت�سبيبه  بالف�سق  �ساعرا  يدينوا  مل 

دواوين  ال�سعر يف  أ من هذا  نقرا ما  باخلمر، رغم كرثة 

أبا  ا ال�ساعر  أدان  ا منهم  اأحدا  ن�سمع  فلم  العماين.  ال�سعر 

م�سلم البهلين، يف قوله:

 
ْ
ها مني وقالت

َ
 ثغر

ْ
فاأدنت

إىل وقِت ال�رسوِق   بي ا
ْ
متتّع   

 وردة وجنتيها 
ُّ

 اأم�ش
ُ
فبت

 مب�ِسِمها ال�رسيِق 
َ
أر�سُف جمر وا   

و قد وظف بع�ش ال�سور يف �سعره مما لو قالها غريه 

لتهمه اأهل اجلهل بالكفر، حيث يقول: 

 لكم من خمرة اهلل �سفوها
ُ
ع�رست

 ماأثما 
ُ
كرا، فما ال�سكر

ُ
فموتوا بها �س   

أهـل ال�ستقامـة قبلنـا لقد هـام ا

مـا 
ّ
بها فانت�سـوا بيــن اخلليقـــة ُهيـ   

أي�سا:  ويقول ا

 �رسابي
ُ
ْن كمثلي وذا ال�رساب

َ
م

مــــاين 
ْ
وَن كــلـهم ِند

ّ
والنبيـ   

هام قبلي به اخلليـُل ومو�سى

آِن   القـرا
ُ
ثم عي�سى و�ساحب   

عمانيني.  عمانيني، وغري  ل�سعراء  كثرية  أمثلة  ا وهناك 

إبراهيم بن قي�ش احل�رسمي: يقول ال�ساعر العامل ا
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اأعتقد اأن 

الق�سيدة

 لي�ست

انعكا�سا، 

إمنا هي  وا

الرغبات 

حالم  والأ

ذاتها
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إذ مثلها ي�سـُل  ُت�سائلنـي، ا
ْ
مالت

ألفاُظهــا ع�ســـُل  جـــةٌ ا
ّ
 خدلـ

ٌ
خـــــود   

والثدي مثُل مليِح العاِج �سفوُته

 منها كلون ال�سم�ِش م�ستعُل 
ُ
وال�سدر   

ها
ُ
ـِتع

ْ
تَع

ُ
لكـْن لها كَفـٌل راٍب ي

 زانــه النبـُل 
ٌ
عــــند القيــاِم وجيـــد   

أي�سا:  ويقول ا

ها
ُ
ع

ْ
إذا عن ك�ْسِحها انحّل ِدر فكيف ا

ِزها امُلرتجــرِج 
ْ
ج

َ
ها عن ع

ُ
   ومئزر

ويقول خلف بن �سنان الغافري وهو من فقهاء وعلماء 

القرن احلادي ع�رس الهجري: 

 يف املل قال �ساحبي 
ْ
ت

ّ
اذا ما تثنـ

 
ُ
 منـام

ُ
علــى فقـِد هـــذي ل يطــيب   

آثـروا  فلو �سامها رهبـاُن لبنـاَن ا

هواها و�ساحوا يف الغراِم وهاموا      

uu تفر منك الكلمات ، فتلجاأ لعزلتك الكثيفة بحثا عن 

أة.. ما الذي تكت�سفه بانتظارك  أو طيف امرا رفة جناح ا

أدغال العزلة املوح�سة؟  يف ا

ال�سعراء  ال�سعراء والفل�سفة. لطاملا تغنى  العزلة معبد 

العلماء،  �سمات  باأنها من  بالعزلة، وامتدحوها  العرب 

وقد عرب عنها املعري ب�سيء من نرج�سية ال�ساعر، حني 

قال:

ها  
َ
ل ُتوِح�ُش الوحدُة اأ�سحاب

ُ
إّن �سهيل وحده فاِرد ا   

أو العزلة، حتى  أمر اخللوة، ا و قد عظم املت�سوفة القدماء ا

إحياء علوم  أفرد لها ف�سل يف كتابه »ا مام الغزايل ا أن الإ ا

الكلم،  للعزلة بهذا  اأبحث هنا عن ت�رسيع  الدين«. ول 

الر�سل،  إليه  ا أفاء  ا نخبوي،  كخيار  لها  أوؤ�س�ش  ا ولكني 

والفل�سفة، وال�سوفية، وال�سعراء، منذ بدء اخلليقة. 

وجلد  والتاأمل،  والكتابة،  للقراءة،  ف�ساء  العزلة،  يف 

أدران الختلط بالدهماء. ومع  ا الذات، وتطهريها من 

أن العزلة هي  دباء، ا أرى كما يعتقد ثلة من الأ ذلك، ل ا

إىل  ا أميل  ا ل  ال�سعر.  وينبوع  بداع  الإ معني  بال�رسورة 

بداع ل  ن حلظات الإ هذه الفكرة، بل اأحتقرها اأحيانا، لأ

بداع م�ش من العبقرية، فكيف نكيفه  تقبل التكييف. الإ

أو مكان ما. ويحلو هنا لبع�ش املت�ساعرين  ا بزمن ما 

إل يف �سكون  إلهام ال�سعر ا أنا ل ينزل علي ا أن يقول لك: ا ا

حول  التنظري  يف  وي�سرت�سل  وحيدا،  اأكون  حني  الليل 

الكثري  ن يف ت�رسيحات  لأ وهم،  هذا  بالن�سبة يل  هذا. 

خا�سة،  ال�سعر،  أن  ا يثبت  ما  العامليني  دباء  الأ من 

ذهنك  يف  تقدح  قد  اليومية.  احلياة  حلمة  من  أم�ساج  ا

أنت يف  أو ق�سيدة، وا أو مقطع، ا أو �سورة، ا لقطة �سعرية، ا

الطائرة،  يف  أو  ا القطار،  يف  أو  ا املقهى،  يف  أو  ا ال�سوق، 

النا�ش من  حيث �سخب احلياة عارم، ويكاد يتخطفك 

يفعله  كان  كما  لل�سعر،  ارجتال  هذا  ولي�ش  كل جانب. 

وقب�ش  اخللق،  لعفوية  ا�ست�سلم  ولكنه  العرب،  قدماء 

أن تنطفئ.   ل�رسارة ال�سعر قبل ا

uu زاهد يف حلمك ، حتى لتت�ساءل اأحالمك من طيف 

حالم؟  أهكذا تت�ساغر الأ إىل فخذ دجاجة.. ا أة ا امرا

أن نحلم، وقيمة احللم ال�سعري ل تكمن يف حجم  املهم ا

ل  ال�سعر  يف  ذاته.  احللم  �سدق  يف  إمنا  وا به،  املحلوم 

نحلم  ولكنا  والرفاهية،  والرثوة،  بالق�سور،  نحلم 

فخذ  أو  ا أة،  امرا طيف  قوامها  كان  ولو  حتى  باحلياة، 

دجاجة!

لقد حلم ال�ساعر العربي منذ اجلاهلية حتى اليوم بالثورة 

واملجد، فما الذي حتقق غري هذا اخل�رسان املبني! اأكرب 

أولهم  ا وجوههم.  يف  اأحلمهم  قذفت  العرب،  ال�سعراء 

امروؤ القي�ش، الذي يقول:

فاق حتّى    يف الآ
ُ
فت

ّ
لقد طو

ياِب  من الغنيمِة بالإ
ُ
رجعت   

وقد حلم املتنبي ب�سيء عظيم، مل يف�سح عنه ا�ست�سغارا 

ملن حوله من املت�سلقني واخلذلة:

 يف كل بلدة   
َ
أنت يقولون يل ما ا

ى
َ
م

ْ
�س

ُ
أْن ي ّل ا

َ
أبتغي ج وما تبتغي؟ ما ا   

ولكنه يف نهاية احللم رجع خمذول:

 من الدنيا؟ واأعجبها  
ُ
ماذا اأخذت

 
ُ
أنـــا بـــاٍك منــــه حم�سـود اأين مبــا ا   

حلم يف ال�سعر العربي، حتى  وت�ستمر دوامة خذلن الأ

الع�رس احلديث. يقول حممد املاغوط: 

»كنت اأحلم بجلباب خمطط بالذهب

وجواد ينهب يف الكروم والتلل احلجرية

ن أما الآ ا

أت�سكع حتت نور امل�سابيح أنا ا وا

إىل �سارع أنتقل كالعواهر من �سارع ا ا

أ�ستهي جرمية وا�سعة ا

و�سفينة بي�ساء، تقلني بني نهديها املاحلني،

إىل بلد بعيدة«. ا

بات اجلبل 
ّ
أن اأحلم بال�سفر، ومغي إل ا أمامي ا إذن مل يبق ا ا

خ�رس، والقراءة يف املقاهي، والغط�ش يف رباعيات  الأ

ام، والتيه يف الربع اخلايل، والثاأر من كل �سيء يف 
ّ
اخلي
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ويبدو اأن العرب 

القدماء كانوا 
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ألف ليلة وليلة.  ق ا
ْ
امات الطائرات، والغرق يف �رَس

ّ
حم

 ، واخليام   ، خلدون  وابن   ، فهم  بن  مالك   uu

تطل  أمكنة  وا أ�سماء  ا وغريها..  العماد  ذات  إرم  وا

أتراك ت�ستنطق  عرب حروفك يف و�ساءة متناهية.. ا

أبجديات اللحظة عن البوح؟  املا�سي حني تق�رش ا

املتنبي  �سعر  كما  اأحيانا،  أ�سعر  ا التاريخ.  من  مفر  ل 

للحياة.  املثايل  الزمن  هو  املا�سي  باأن  واملاغوط، 

يقول املتنبي:

أتى الزماَن بنوه يف �سبيبته   ا

ِم
َ
أتيناه على الهر ، وا

ْ
هم

ّ َ
ف�رس   

ح�سا�ش: و يوؤكد املاغوط نف�ش الإ

إىل هذا العامل  متاأخرا ا
ُ
»لقد جئت

كان ينبغي

أن اأخلق ا

أولئك الرومانتيكيني القدامى مع ا

ذوي اللحى املتهدلة، والياقات التي ياأكلها العث

حمر«. أ�سكن يف غرفة من القرميد الأ ا

ن، على وجه اخل�سو�ش، يف  ح�سا�ش الآ ويتعزز هذا الإ

ببط�سه،  العامل،  يغمر  الذي  اخللقي،  النحطاط  غمرة 

الليل  »هذا  يف  ق�سيدة  ويف  إن�سانيته.  ا ول  وابتزازه، 

النجاة،  هي  أنها  ا على  م« 
َ
إر لـ»ا �سورة  ر�سمت  يل«، 

أن هذا الت�سور  آخرة لهم. ورغم ا ت�سلح منفى لل�سعراء وا

إل  للزمان واملكان، ت�سور رومان�سي، بعيد عن الواقع، ا

إىل واقع مرتهل، عجوز،  أنه ل حميد عنه. وما حاجتنا ا ا

القيمي،  مبعناها  للح�سارة،  �سامل  انهيارا  فيه  ن�سهد 

راأى  الفل�سفة جن من هول ما  إن بع�ش  ا خلقي؟  والأ

أق�سى دركات احل�سي�ش.  إىل ا من تدهور الب�رسية ا

يف  وحتدق   ، العامل  حلرائق  ظهرك  تدير   uu

طرفه  ال�ساعر  يغ�س  ملاذا  وحدها..  الروح  آة  مرا

)هذا  احلياة؟  جدران  نهيارات يف  الإ هذه  كل  عن 

ال�سوؤال �سيكون �سمن التحقيق حول ال�ساعر واللتزام 

هموم  عن  بعيدون  باأمن  لل�سعراء  املوجهة  والتهمة   ،

مة(  الأ

جابة على �سوؤالك،  �سمعي يف الإ �ساأ�ستعني ب�سيخنا الأ

وهو الذي واجه الق�سية نف�سها منذ قرون بعيدة. ت�سدى 

الذي ع�سف بجموح  الناقد املثري للجدل لل�سعف  هذا 

�سلم. فقد راأى �سعراء �سدر  ال�سعر العربي حني جاء الإ

أمثال كعب بن مالك، وعبداهلل بن رواحة،  �سلم من ا الإ

إىل  ا ال�سعر ومائه  وح�سان بن ثابت ان�رسفوا عن رواء 

خلق، فاأطلق مقولته ال�سهرية »ال�سعر  جفاف املثل والأ

نكد بابه ال�رس، فاإذا دخل يف اخلري �سعف، هذا ح�سان 

�سلم  بن ثابت فحل من فحول اجلاهلية، فلما جاء الإ

النقد  يف  املبكرة  الثاقبة  النظرة  وهذه  �سعره«.  �سقط 

ال�سعر  حول  احلديث  النقد  يف  جلدالنا  توؤ�س�ش  العربي 

أم  ا املجتمع  آة  مرا ال�سعر  وهل  الذاتي،  وال�سعر  الواقعي 

واأجدين  �سوؤالك.  يف  تن�ش  كما  وحدها«  الروح  آة  »مرا

أن ال�سعر هو احلياة، كل احلياة بتفا�سيلها  إىل ا أنحاز ا ا

لي�ست  آوية  املرا والثمينة.  الغثة  والكبرية،  ال�سغرية 

فلت  الذي  الزئبق  هذا  ال�سعر،  بها  ن�سف  ن  لأ كافية 

ي�ستطيعوا  العامل، ومل  النقاد يف  أنامل جميع  ا من بني 

اأن  ينبغي  احلياة  هو  ال�سعر  يكون  به. وحني  م�ساك  الإ

فرحها،  تلونها،  ات�ساقها،  �سيقها،  �سمولها،  ياأخذ 

و�سوحها،  �سيطانها،  إلهها،  ا رذائلها،  قيمها،  حزنها، 

غمو�سها، �سكرها، �سحوها....

أن يحيط مبجال ال�سعر. ال�سعر اأكرب  ما من �سيء ميكن ا

أيدولوجيا، عقيدة، حزب، �سيا�سة،  من اللتزام. اللتزام ا

هذه  كل  نقي�ش  وال�سعر  قومية.  �سيوعية،  إ�سلم،  ا

أو يجعل  أن يوؤدلج ال�سعر، ا املفاهيم. مل يفلح من حاول ا

ال�سيوعيون، ول  �سلميون، ول  الإ له ر�سالة هادفة، ل 

القوميون. �ست�سفق اجلماهري البلهاء كثريا لناظم يعزف 

أو الدين، ويجعل من ق�سايا فل�سطني  على وتر ال�سيا�سة، ا

أفغان�ستان والبو�سنة والهر�سك، غطاء  والعراق ولبنان وا

لعجزه عن احلفر يف �سخر ال�سعر ومكابدته. ولكن كل 

أدراج الرياح.  ما يفعله مكاء وت�سدية، �سيذهب ا

هذا  نهب  ونحن  لك،  كله  بالليل  ا�ستاأثرت   uu

يف  َعِجال  �ستقوله  الذي  فما  لن�سيدك..  الف�ساء 

ارتباك الغياب؟  

مزيدا من احلزن..

ما من �شجرة 

�شتع�شمني من 

هذا الطوفان

غري

حزين الطويل!      
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 ٌ جمبولة  أنّها  ا ُرغمَ   ، ٌ حياة  لديِه   ُ الكتابة 

نّهُ يُحبُّ الكتابة َ، فهوَ يراها  باملعاناة..، ولأ

رئتيه،  إىل  ا يدخُل  الذي  النقّي  الهواء  مبثابِة 

أعباء واقع ٍ، ل خل�ش منهُ  فيطهر ج�سده من ا

أجدهُ يتفرد  إل بهذا النزيف – الكتابة..، لهذا ا ا

بطيء  أنّهُ  ا وُرغم  يُحّب،  التي  �سنعتِه  يف 

إجنازِه  ا يف  ُمتميز  لكنّهُ  وُمقل  الكتابة..  يف 

ل  لكنّهُ  نقديا،  مظلوم  أنّهُ  ا يرى  الروائّي،.. 

املنابر  يت�سدرون  الذيَن  داَم  ما  بهذا،  يعباأ 

والهتمام  بالحتفاء  ويحظون  الإعلمية 

أغلبهم يخّط حروفا بل معنى  ا أيه-هُم  – برا
بداع)..، وهوَ  أنّهم تتوافر لديهم( معايري و�رسوط ل علقة لها بالإ على الورق..، وا

إبداعِه..!! إل با إىل ن�ّسِه.. ول يُفاخر ا ينتمي فقط ا

�صالح �ل�صنو�صي

اأقع خارج �سخب واأ�سواء 

)ع�سائب( امل�سهد الثقايف العربي 

حاوره: عذاب الركابي 

ناقد واأكادميي من العراق يقيم يف ليبيا

w هناك بالطبع نفر قليل من النقاد الذين اأولوا اهتماما بكتابتي 

الع�سبوي  الثقايف  امل�سهد  �سخب  خارج  يقع  معظمهم  ولكن 

العربي ولهذا فقد ظل املتلقي العربي الذي هو �سحية الدعاية 

اأنحاء  من  كثري  يف  املتلقي  كحال  �سهار–  واالإ والربوباقاندا 

إىل ما يجري على امل�سرح امل�سيء ماعدا اأقلية  العامل– م�سدودا ا

ماكن املحرومة من ال�سوء.  إىل االأ خر ا قد تلتفت من حني الآ



يف مقايل عن روايتِه »حلق الريح« ال�سادرة عن »دار 

عن   
َ
كِتب الذي  الوحيد  املقال   

َ
وهو امل�رشية..  الهالل« 

�سالح  د.   
ّ
)الروائي قلُت:  اأخربين  ليبيا،كما  يف  روايتِه 

 
ّ
 العروبي

ّ
ال�سنو�سي يعلو عنده النب�س القومي،ويربز الهم

عليِه  تبنى  الذي  والن�سيج  الروؤيا   
َ
هو بْل   ، بو�سوحٍ 

من  الكثري  �سدورها   
َ
عند أثارت،  ا التي  الروائية  أعماله  ا

�سئلة والنقا�سات على امتداد ال�ساحة الثقافية الليبية  الأ

هذا  بالكلمات«-�س167.  »العزف  كتابي:  والعربية(- 

التي  العربية  الرواية  ي�ستهجن  جعلُه  القومي  النب�س 

 خ�سي�سا لذهن املتلقي الغربي، فا�سحا الروائيني 
ُ
تكتب

 يتبناهم الغرب 
ْ
�سلوب كي العرب الذيَن يكتبون بهذا الأ

حرب  يلونها  التي  جوائزه  على  ي�سيل  ولعابهم  فقط، 

حقدِه على قيمنا.. ومقد�ساتنا.. وفكرنا.. واأخالقنا وحتّى 

اأحالمنا..!!

والباحث  �ستاذ،  وهوالأ الكتابة،  فنون  لديه  تتعدد   

ال�سيا�سي  الجتماع  وعلم  القت�ساد،..  يف  كادميي  الأ

�سايف  أي..  الرا هادئ  وهادف،..  ناجح..  مقال  وكاتب 

اختار  التاريخ،  مادتُه  ن  الو�سوح،ولأ الفكرة..�سديد 

م�سدودة  )عواطفُه  باأّن:  ويعرتف  كمتنف�س،  الرواية 

دبية دوَن  جنا�س الأ  كلّ الأ
ُ
 تعربه

ٌ
نّها: )ن�س للرواية(، لأ

 هويته(.
َ
أْن يفقد ا

عام  ال�سادرة  الوادي«  يفي�س  »متى  وىل  الأ روايتِه  عن 

يقول:  �سكري  غايل  د.  الراحل  الناقدالكبري  كتب   1980

 
َ
)وكاأيّن ب�سالح ال�سنو�سي على �سعيد البناء الروائي هو

إدري�س  اأحد المتدادات احلية لرتاث جنيب حمفوظ ويو�سف ا

إذا  أبناء الواقعية اجلديدة ا إّن �سالح ال�سنو�سي من ا معا .. ا

�سئت  إذا  ا العربية احلديثة  الرواية  ابٌن لرتاث  أنُه  �سئت..وا

البنوة  بوة وبعد  الأ أنه قبَل ذلَك وبعده، قبل  ا أي�سا، غري  ا

دبية امل�ستقلة، ولُه   �سوت فنّي متميزٌ، لَه �سخ�سيته الأ
َ
هو

ة – د. غايل 
ّ
(- ق�ستي مع الق�س

ّ
 على العطاء ال�سخي

ٌ
قدرة 

�سكري- دم�سق 30-يناير-1980م.

 للروائي د. �سالح ال�سنو�سي:
َ
�سدر

- متى يفي�س الوادي-رواية 1980

-غدا تزورنا اخليول – ق�س�س 1984

- لقاء على اجل�رش القدمي - رواية 1992

آخر بني هالل - رواية1999 - �سرية ا

- حلق الريح- رواية 2002

له  �سدر  كما  الطبع..  حتت  وروائية  ق�س�سية  أعمال  ا لُه 

من  العرب  وال�سيا�سة:«  الفكروالجتماع  يف  كتب  ثالثة 

إىل العوملة«-2000 احلداثة ا

 2003 املخاوف«-  يثري  إرث  وا مفتوح  أفق  ا »العوملة 

قلية«  و»املاأزق العربي غياب الفعل اجلماعي وعنف الأ

–2004 جميعها �سدرت يف القاهرة.

لذة الكتابِة جمبولة ٌ باملعاناة

والبديل   ..  
ٌ
متنف�س

َ
الكاتبة  أّن  ا البع�ُس  يرى   uu

آخروَن  .. وا أمانا  .. وا .. وهدوءا  أكرثَ حرية  ا لعاملٍ  

يل  قل  الكربى..  واملتعة  واللذة   ..
َ
الهواء  يرونها 

ملاذا الكتابة؟ بْل ملاذا تكتب؟

 ،
ُ
 الكتابة فيها بع�ش من هذا الذي قلته

ّ
أن  ا

ُ
أعتقد - ا

القراءة  هي  مثلما  للكاتب،  بالن�سبة  متنف�ش  فهي 

 لذة الكاتبِة بالن�سبة 
ّ
أن متعة بالن�سبِة للمتلقي، غري ا

 لذة املعاناة 
َ
للكاتب هي لذة جمبولة باملعاناة، وبني

وهام  والأ الوقائع  من  ج�رس  يتخلق  التلقي  ومتعة 

والتوقعات  واحلقائق  والنثيالت  امل�ساعر   
ُ
تعربه

 الطرفني، فلعل هذا اجل�رس الذي ي�سع 
َ
املتبادلة بني

 الذي ي�سبح 
َ
وىل املبدع ولي�ش املتلقي، هو لبنته الأ

إيّل  يف ما بعد اأحد الدوافع احلقيقية للكتابِة. بالن�سبة ا

أن يفكر   الكاتب يكتب دون ا
ّ
أن  �سحيحا القول ا

َ
لي�ش

 املبدع يظل يف وحدتِه 
ّ
أن يف املتلقي، فبالرغم من ا

إل  ا وكاأّنه وحيد  ويبدو  وبعوامله،  بالن�ش  من�سغل  

امل�سهد،  نهاية  يف  حا�رسا  دائما  يظل  املتلقي   
ّ
أن ا

ق�سيدتك،  من  بيتا  أو  ا كلمة  ت�سطب  عندما  فاأنت 

 جال�ش 
َ
أو ي�سطب الروائي عدة جمل من الن�ش وهو ا

 هناك 
ّ
أو بدون وعي بان وحده، فاأنه يعرتف بوعي ا

أو هذِه اجلملة قيمة  �رسيكا قد ل يرى يف هذا البيت ا

يتخذه  �سافة  الإ أو  ا ال�سطب  قرار  أن  ا ورغم  إبداعية،  ا

 ذلك التقييم يجري ح�سب 
ّ
أن ا إل  ا املبدع يف خلوته، 

أفرزتها  معايري ذوقية وجمالية ومفاهيم وت�سورات ا

الفرتا�سي  املتلقي  وبني  بينه  امل�سرتكة  الثقافة 

الذي يجل�ش يف نهاية امل�سهد منتظرا ما يتدفق بِه 

وهام. فهذا اجل�رس التوا�سلي هو  ج�رس احلقائق والأ

عبثي  فعل ٍ  جمرد  ت�سبح  فل  الكتابة،  يغذي  الذي 

ي�سارك يف خلق  فعل  يجعلها  بل  الفراغ،  يدور يف 

العامل والتاأثري فيه.

اأنا رجٌل ل تتوافر فيه اإل معايري 

بداع   و�سروط الإ

ق�سرية..  ق�س�س  �سيا�سي..  مقال  اقت�ساد..   uu

أنَت يف  ا أيَن  ا  بال انتهاء.. 
ّ
روايات، �سخب �رشوري

إليك؟؟ قرب ا كلّ هذا؟ ومْن الأ

أكتبها   ا
ْ
أعد  انك تبالغ، فالق�س�ش الق�سرية ملْ ا

ّ
-اأظن

منذ الثمانينات، وكان ذلك خلل مرحلة حياتي يف 
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 بال�سحف واملجلت 
ّ
باري�ش التي كانت يومها تعج

عمود،  �ساحب   
ُ
ل�ست فاأنا  املقالت  أما  ا العربية، 

ليبية  مطبوعة   
ّ
أي ا يف  ل�سفحة  حترير  رئي�ش  ول 

�سهريا  أكتب مقال  ا أنني  ا ول عربية، وكل ما هناك 

 
َ
أده�سني هو ا – نت، ولكن ما  بالتفاق مع اجلزيرة 

وكاأنك  انتهاء،  بل  ال�رسوري  ال�سخب  عن  حديثك 

القاطن  جاري  يعرفني  يكاد  ل  فاأنا  تعرفني،  ل 

البيت املقابل لبيتي يف مدينة بنغازي، فلي�ش  يف 

الثقافية  ال�ساحة  على  اأ�سواء   
ّ
أي وا �سخب  حويل 

ل  رجٌل  فاأنا  العربي،  الثقايف  امل�سهد  أما  ا الليبية. 

التي  بداعية  الإ غري  واملعايري  ال�رسوط  فيِه  تتوافر 

م�رسح  على  واملزامري  وال�سخب  �سواء  الأ تتطلبها 

العربي  الثقايف  امل�سهد   
ّ
أن ا أقول  ا امل�سهد.. كنت  هذا 

مرجعياته  بكل  ال�سيا�سي  للم�سهد  إنتاج  ا إعادة  ا  
َ
هو

 
َ
أن تكون التي من بينها الع�سبة والغنيمة، فيلزمك ا

امل�سهد، ولكي  اأوع�سائب هذا  �سلل  إحدى  ا جزءا من 

من  تكون  أن  ا فيجب  الع�سبة  هذِه  يف  ع�سوا  تكون 

ى 
ّ
الذين اأ�سابهم �سيء من في�ش غنيمة ال�سلطة حت

أن تتبادل املنافع وامل�سالح يف �سوق هذا  ت�ستطيع ا

النقاد وتوؤجر  أن ت�ستكب  العربي، وا الثقايف  امل�سهد 

الطبالني واملرتجمني، ولكي ي�سيبك �سيء من هذا 

العربية  ال�سلطات  رتل  تكون منخرطا يف  أن  ا فلبد 

 من 
ُ
أمور ل اأ�سلح لها ول�ست أو منافقا معها، وهذه ا ا

أقع خارج �سخب واأ�سواء هذا  ا رجالها، ولهذا فاأنا 

 
ٌ
أنني مدعو أت ا أو قرا أن علمت ا امل�سهد.. فهل �سبق لَك ا

 كتب لي�ست 
ّ
أنني لدي  معر�ش كتاب عربي، رغم ا

ّ
ي لأ

ألتقي فيها  �سيئة معرو�سة يف هذِه املعار�ش التي ا

أقّل مني �سوءا، ومع ذلك  باأنا�ش، الكثري منهم لي�سوا ا

�ساركت  أنني  ا �سمعت  هْل  بجلون.. 
ُ
م �سيوف  فهم 

باحث  أنني  ا رغم  امل�سهد،  هذا  ندوات  من  ندوة  يف 

بات  ما  يف  ا�ست�سافتي  ت 
ّ
مت هْل  أي�سا؟  ا أكادميي  ا

أنني اأجزم باأنك  يعرف بعوا�سم الثقافة العربية؟ وا

وؤمترات 
ُ
 من م

ّ
أي عيت يف ا

ُ
أنني د أن تثبت ا ل ت�ستطيع ا

و�سدرت  الرواية،  أكتب  ا أنني  ا رغم  العربية،  الرواية 

أقّل  يل عدة روايات، مهما تدنت قيمتها فلن تكون ا

امل�سهد  ع�سائب  تتبناها  آخرين  ا روايات  من  قيمة 

واملزامري،  الطبول  حولها  وتدق  العربي،  الثقايف 

ن�ش. إىل لغات اجلن والأ وترتجم ا

يا �سديقي هناك طرفان هما م�سدر ال�سوء وال�سخب 

وهذا  العربي،  الثقايف  للم�سهد  بالن�سبة  والدعاية 

دك 
ّ
أن تعم الطرفان هما ال�سلطة والغرب، اأي ينبغي ا

�سباب  لأ الثقايف  الغرب  يتبناك  أو  ا العربية،  ال�سلطة 

�سيا�سية، ول اأحد من هذين الطرفني يعتربين �سديقا 

 ول من رجالِه، وهما حمقاِن يف ذلك.
ُ
له

غياب الفعل اجلماعي اأّدى اإىل 

انق�سام املثقفني

 ..
ّ
uu الفعل الثقايف مْل يُعد مقنعا للمواطن العربي

وهَو يعي�س الكوارث املتالحقة – كما يعرب جربا 

إبراهيم جربا.. قل يل ملاذا؟وكيف ننتج؟ ا

أّن  ا ترى  أل  تقرتح؟ا ماذا  ومقنعة؟  هادفة..  ثقافة 

ول  مقيتة..  �سلبية  يظهرون  مثقفينا  من  العديد 

أر�س الواقع.. اء ما يحدث على ا
ّ
مبالة جارحة جر

مدن  وغياب  احتالل..  تبعية..  اأجنبية..  هيمنة 

أهدافها؟ماذا  أ�سباب هذِه ال�سلبية؟ وما ا بكاملها.. ما ا

ت�سمّي هذا النوع من املثقفني؟

 
ُ
إىل ما �سبق ذكرته جابة على هذا ال�سوؤال تعيدين ا - الإ

مركز  عن  �سنوات  أربع  ا منذ  �سدر  الذي  كتابي  يف 

هرام – القاهرة بعنوان »املاأزق العربي..  درا�سات الأ

قلية«، فغياب روح  غياب الفعل اجلماعي وعنف الأ

غلبية ال�ساحقة يف املجتمع  الفعل اجلماعي لدى الأ

�سباب ل ي�سمح �سياق حديثنا هنا ل�رسحها  العربي لأ

الذين تت�ساءل  انق�سام املثقفني  إىل  ا ّت 
أد ا وحتليلها، 

وىل تلوذ بال�سمت  الأ إىل خم�ش فئات،  ا عن دورهم 

حتا�سيا منها لل�سدام مع �سلطات باغية يف جمتمع 

فقد  الثانية  الفئة  أما  اجلماعي.ا الفعل  لروح  فاقد 

أ�سبابها،  أوطاٍنها ولها ا اختارت املنفى والهروب من ا

غلبية فقد اختارت طريقا  أما الفئة الثالثة وهي الأ ا

ناحية  من  النظام  وم�سالح  م�ساحلها  بني  يوائم 

أنها  ا أي  ا النظام،  داخل  من  تغيري  إحداث  ا وحماولة 

من  يئ�ست  أن  ا بعد  ال�سيا�سي  النظام  مع  انخرطت 

إرادتها، بينما راأت الفئة  قدرة اجلماعة على فر�ش ا

أنه  ا دورها  أداء  ا عن  اجلماعة  عجز  ظل  يف  الرابعة، 

الف�ساء  حماية  من  ال�ستفادة  حتاول  اأن  لها  يحّق 

العوملة  ع�رس  يف  الغربي  وال�سيا�سي  علمي  الإ

أراد- على ال�سلطات  باعتباره ف�ساء �ساغطا – متى ا

ثمن  أن  ا غري  العاجز،  جمتمعها  من  اأكرث  العربية 

جملة  خطابه  يف  املثقف  هذا  يراعي  أن  ا  
َ
هو ذلك 

126نزوى �لعدد 62 / �بريل 2010 

اّن امل�سهد 

الثقايف العربي 

إعادة  هَو ا

إنتاج للم�سهد  ا

ال�سيا�سي بكل 

مرجعياته 

التي من 

بينها الع�سبة 

والغنيمة

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 

 s  s s



تتناغم مع م�سالح  التي  واللتزامات  املواقف  من 

الهيمنة  أنت  ا يه 
ّ
ت�سم ما  أمثال  ا من  الغرب  ومواقف 

أما  ا واملدن.  م�سار  الأ و�سياع  والحتلل  والتبعية 

الوقوف  اختارت  فقد  قلية  الأ وهي  اخلام�سة  الفئة 

وراأي  أيها  را  
ُ
تعتقده عما  والدفاع  ال�سلطة  وجه  يف 

ودفع  الت�سحية  بقبولها  وذلك  العاجزة،  غلبية  الأ

أن ذلك �سيدفع غالبية اجلماعة  الثمن اعتقادا منها ا

اأحداث  أن  ا غري  اجلماعي  الفعل  يف  النخراط  إىل  ا

أثبتت عدم �سحة هذِه التوقعات، فبدا  الواقع العربي ا

�سبيها  الت�سحية،  حد  إىل  ا ذهبوا  الذين  هوؤلء  حال 

�سيارة  فتده�سه  ال�سري  نظام  يخالف  �سخ�ش  بحال 

م�رسعة يف منطقة مظلمة من الطريق العام.

أنني – يا�سديقي – قد حاولت، ب�رسف النظر  اأظن ا

ت�ساوؤلتك  على  اأجيب  أن  ا عدمه،  من  التوفيق  عن 

�سلبية  من   
ُ
تراه وما  العرب  املثقفني  نوعية  حول 

أكرر اأبحث عن غياب روح الفعل  مقيتة ول مبالة، وا

اجلماعي لدى غالبية اجلماعة، فهو خلف كل هذِه 

 القارئ �سيت�ساءل 
ّ
أن الظواهر وتلك الكوارث.. ل �سك ا

 
َ
�سباب الكامنة خلف فقدان هذِه الروح، وهو عن الأ

اأن  أ�ستطيع  ا ل  ولكنني  وم�رسوع  منطقي  ت�ساوؤل 

أعيد رواية كتاب بكامله، وهو الكتاب الذي ل اأظن  ا

به  حتتف  مل  نه  لأ العرب،  القراء  معظم  به  �سمع  قد 

ع�سائب امل�سهد الثقايف العربي،وبالتايل مل ي�سمع 

بِه املتلقي العربي �سحية الطبول واملزامري.

الثقافة هي امل�سوؤولة عن كثريٍ  

من كوارث ال�سيا�سة

إنني  مريكي – هرني ميللر: )ا  الأ
ّ
 uu يقوُل الروائي

أبعد حدّ..  إىل ا أعدّ ال�سيا�سة عاملا خبيثا .. متعفنا ا ا

إنّها   تقدم عن طريق ال�سيا�سة.. ا
ّ
أي إىل ا إننا ل ن�سُل ا ا

�سح: ثقافة  أيهما الأ أيك؟وا تف�سدُ كلّ �سيء..( ملاذا برا

أْم �سيا�سة الثقافة؟ ال�سيا�سة ا

تعبريات  كلها  الثقافة  و�سيا�سة  ال�سيا�سة  ثقافة   -

تدور حول مو�سوع واحد ب�رسف النظر عن التاأخري 

إليه، فاملق�سود ح�سب  والتقدمي وامل�ساف وامل�ساف ا

ظني هو الختيار بني توظيف ال�سيا�سة يف الثقافة 

أو العك�ش،وعلينا ان ن�سلم بان هناك علقات �سببية  ا

ما  يف  ي�سرتكان  فالثنان  وال�سيا�سة،  الثقافة  بني 

ال�سرتاتيجي  بالبعد  ال�سيا�سية  العلوم  يف  يه 
ّ
ن�سم

قد  ميللر  هرني  اأن  غلب  الأ على  الظاهرة،  لتوظيف 

ولكن  الثقافة،  إىل  ا يتطرق  ملْ  ولكنه  ال�سيا�سة  �ستم 

هي  تكون  وقد  بريئة،  لي�ست  أي�سا  ا هي  الثقافة 

ن  امل�سوؤولة عن كثري ما ن�سميه كوارث ال�سيا�سة، لأ

اأي حراك �سيا�سي يلزمه تاأويل ثقايف، فاطلق �سفة 

�سمن  واملتخلف  واملتع�سب  رهابي  والإ ال�رسير 

إرثا ثقافيا ثاويا يف ال�سمري  م�رسوع �سيا�سي يلزمه ا

اجلمعي، لكي يعطي امل�سداقية ال�رسورية لتحريك 

الع�سكري  الغربي  امل�رسوع. فال�ستعمار  آليات هذا  ا

أي�سا على ع�سا ثقافية، بل  ا وال�سيا�سي كان يتوكاأ 

العن�رسية هي ظاهرة ثقافية احت�سنتها ال�سيا�سة، 

فمعظم منظري العرقية يتو�سلون الثقافة يف الدفاع 

جوبينو،  ف�سريج  ال�سيا�سة  تبنتها  التي  روؤيتهم  عن 

ثقافة  أبناء  ا هم  وغريهم  رينان  أرن�ست  وا وبوفون، 

والدين  والقومية  والهوية  �سيا�سة،  أبناء  ا ولي�سوا 

يديولوجيا كلها اأح�سنة ثقافية ميتطيها فر�سان  والأ

الن�ساأة،  ال�سيا�سة كعلم حديث  أن  ا ال�سيا�سة، �سحيح 

أنها  ا غري  قدمية  هي  و�سلوكيات  كاأفعال  ولكنها 

واأخالك  الثقافة..  عون  إىل  ا حتتاج  تزال  ول  كانت 

أو�ساعنا  ا تردي  يف  الثقافة  أثر  ا حول  تخالفني 

اجلماعي  الفعل  روح  فغياب  العربية،  ال�سيا�سية 

من  الكثري  يجد  �سيا�سي،  خراب  من  ميثله  ما  بكّل 

أ�سبابه يف ثقافة العجز والتواكل وال�سرب واخل�سوع  ا

واخلل�ش الفردي التي لها جميعها مرجعياتها يف 

لك  أقول  ا ال�سعبية. واخريا  والثقافة  العاملة  الثقافة 

أول !!  ثمة تغري فل بد اأن يحدث يف الثقافة ا
َ
إذا كان ا

جنا�ش  الرواية ن�ٌش تعربُه كّل الأ

دبية دون اأن يفقد هويته الأ

وتراكم  وخمزون..  وذاكرة..  تاريخ..  الرواية   uu

أنت الروائي  فكري وحياتي؟كيف تّعرف الرواية وا

الكبري!؟

فها، 
ّ
أعر ا ول  الرواية  عن  اأحتدث  أن  ا باإمكاين   -

يح�رس  مثلي  أكادميي  ا إىل  ا بالن�سبة  فالتعريف 

ويحا�رس  يحا�رسين  �سوؤالك  ولكن  املعنى،  ويقيد 

لك  �ساأقول  ولهذا  حمددة  إجابة  ا ويطلب  الرواية 

خل�سا  أنا  ا  
ُ
اأعتربه وما  تعريفا،  أنت  ا  

ُ
تعتربه ما 

كّل   
ُ
تعربه الذي  الن�ش  »هي  فالرواية:  ال�سوؤال،  من 

 هويته«..فهي ف�ساء 
َ
أن يفقد دبية دون ا جنا�ش الأ الأ
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تعربه ال�سيا�سة وال�سعر والتاريخ وعلم النف�ش وعلم 

والواقع  والكراهية   
ّ
واحلب واخلري  وال�رس  الجتماع 

باعتبارها  عليها  تقبل  فاإنك  ذلك  ومع  واخليال، 

أو  ا النف�ش  علم  كتابا يف  أ  تقرا أنك  ا تتوقع  رواية ول 

يف  يجرت  الذي  الن�ش  ذلك  تظل  بل  ال�سيا�سة،  يف 

أن يفقد بنيته ال�رسدية  داخله كّل تلك اخللطة دون ا

أن ينفلت وي�سقط يف املبتذل  أن�ساق عوامله، ودون ا وا

فاإن  ولهذا  التوا�سل..،  لذة  تفارقه  أن  ا ودون  امُلمل 

احتطاب  جمرد  وي�سبح  هويته  يفقد  الذي  الن�ش 

هو  ومتجاورة،  مر�سو�سة  ومعاٍن  ملو�سوعات 

عندي – ولعله عند الغالبية العظمى- لي�ش برواية 

أ�ش  إمنا ينطبق عليه املثل الليبي الدارج »كلم ل را وا

أنه  إن فاَز باجلوائز على اعتبار ا ى وا
ّ
 ول ذيل«.. حت

ُ
له

إبداعية، ومهما نال  �سباب �سيا�سية ولي�ست ا رواية لأ

من تقري�ش من قبل نقاد وكتبة موؤجرين، ويعانون 

 الغرب..!!
ُ
من عقد نق�ش جتاه كّل ما يتبناه

 اإّن عواطفي م�سدودة اإىل الرواية

uu تقوُل – �سانت بيف: )ول�سوَف تكت�سُح الرواية 

ُ كلّ �سيء(..ويقول ميالن كونديرا يف كتابه – فّن 

نّها  الرواية لأ ال�سبب الوحيد لوجود  إّن  )ا الرواية: 

أْن تقوله �سوى الرواية(.. ملاذا  تقول �سيئا ل ميكن ا

الرواية دون غريها من بقية الفنون؟

 هذا 
ّ
ن أف�سل تعابري من قبيل الكت�ساح لأ ا أنا ل  ا  -

التعبري يف لغتنا العربية يعني ظهوره هيمنة �سيء 

العربي  عاملنا  يف  ونحن  عداه،  ما  واختفاء  واحد 

ال�سيا�سة  �سعيد  فعلى  الكت�ساح..  ثقافة  من  نعاين 

ال�سعوب  فتختفي  ال�سيا�سة،  م�رسح  احلاكم  يكت�سح 

دب وغريها، فهنا  مر بالن�سبة للفن والأ .. وكذلك الأ

ال�سني  حنِي)بفتح 
َ
مكت�س والبقية  مكت�سح،  دائما 

جابة عن �سوؤالك  أزال يف معر�ش الإ إنني ما ا واحلاء(..ا

أنا  إن ا�ستخدمت ت�سميات لي�ش من بينها الرواية، وا وا

ن يعرفونني يطلقون 
َ
أكتب الرواية ومعظم م �سخ�سيا ا

 موؤلفات يف علم 
ّ
أنني لدي ا علّي �سفة الروائي رغم 

كادميي،ولهذا فاأنني  الجتماع ال�سيا�سي والبحث الأ

إىل الرواية، ولعل ذلك يرجع  اأجد عواطفي م�سدودة ا

أن اعرف  إىل كوين ع�سقت الرواية وكتبتها قبل ا أي�سا ا ا

أريد  ا خرى.. ورغم ذلك فاأنني ل  الأ الكتابة  اأجنا�ش 

حاجٍة  يف  ن�سان  فالإ �سيء،  كّل  الرواية  تكت�سح  أن  ا

والنقد،  والفل�سفة  والر�سم  واملو�سيقى  ال�سعر  إىل  ا

م�رسح  على  وحدها  ترتبع  اأن  للرواية  أريد  ا ل  أنا  وا

فالرواية  نهايتها،  يعني  ذلك  ن  لأ ن�ساين  الإ بداع  الإ

يف نظري ل ميكن اأن حتافظ على هويتها ومتيزها 

بداع  خرى من الإ إل يف وجود كّل تلك ال�رسوب الأ ا

 – لك  أقوُل  ا خر.  الآ منهما  كّل  ويغذي  تتغذي  التي 

إ�سباع  ا عن  اأبحث  اظل  اأحيانا  إنني  ا ال�ساعر-  أنت  وا

نف�سي وذوقي وجمايل حلالة وجدانية تنتابني، ول 

ال�سعر ولي�ش يف  أو بيتني من  ا إل يف بيٍت  ا اأجد ذلك 

أكرر قوله ب�سيغٍة اأخرى  ا أن  ا أريد  ا اأعظم رواية..!! ما 

إىل  أمر يخيفني، ول يدعوين ا حادية ا ألأ أن فكرة ا  ا
َ
هو

واجلمال،  اللذة  هو  مو�سوعها  كان  لو  ى 
ّ
حت الفرح 

لوهية باعتبارها  أن ت�ستوعبها الأ فالوحدانية ميكن ا

ر�ش يف  إىل الأ أن تنزل ا أما ا فكرة جمردة ومتعالية، ا

إىل البهجِة  ا أّنه يدعو  ا اأظن  �سكل مادي، فاإن ذلك ل 

وال�رسور..!!

الرواية ُ العربية متتلك كّل مقومات 

الرواية العاملية

�سماء  َن الأ uu وكيف تقيم الرواية العربية؟ َمن ِمِ

أنه ي�سيف �سيئا لهذا  أ؟ومِلْن تنجذب؟ وت�سعر ا تقرا

على  الغربية  الرواية  تاأثري  وما  العظيم؟  الفن 

أ�سلوب روائيينا؟؟ الرواية العربية وعلى ا

من  �سيء  ينق�سها  ل  العربية  الرواية   
ّ
أن ا  

ُ
أعتقد ا  -

خرى،  الأ العامل  اأجزاء  بقية  يف  الرواية  مقومات 

غياب  وهو  الوطاأة،  �سديد  ظرف  من  تعاين  ولكنّها 

والجتماعي  ال�سيا�سي  فالكبت  التعبري،  حرية 

أمام  ا عوائق  متثل  كلها  واملحرمات  واملمنوعات 

انطلقتها،  يف  باآخر  أو  ا ب�سكل  وتوؤثر  م�سريتها، 

ت�سييق  إىل  ا توؤدي  حمددات   
ُ
ي�سع ذلك  باعتبار 

أن  ا البع�ش  يقوُل  وقد  املبدع.   
َ
أمام ا املمتد  الف�ساء 

 ما، 
ٍّ
إىل حد بداع، وهذا �سحيح ا أي�سا يولد الإ الكبت ا

و�ساع العربية فاإن اخلروج على  ولكن يف حالة الأ

هذِه املحرمات ول �سيما ال�سيا�سي منها، باهظ الثمن 

أن  أن تطلب من كل الروائيني ا ومهلك، ول ت�ستطيع ا

أبناء ثقافة  أبطال و�سهداء، وهم اأ�سل ا إىل ا يتحولوا ا

الفعل  لروح  فاقدة  جمتمعات  إىل  ا وينتمون  العجز، 

أن  ا تخاف  ولكنك  رواية  تكتب  قد  فاأنت  اجلماعي، 

ي�سكل  �سك  ل  وهذا  حياتك،  تفقد  قد  نك  لأ تن�رسها، 
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أزمة للمبدع العربي. ا

يعي�سون خارج  الذين  من  البع�ش  ي�ستطيع  قد  نعم 

أن يكتبوا بحرية اأكرث، ولكن ذلك يظل  العامل العربي ا

بداعية  الإ قدراتهم  تكون  وقد  قليلني،  أفراد  ا عمل 

متوا�سعة مقارنة بقدرات اخلائفني املرتددين، فهذا 

 خوف، مينح هوؤلء 
َ
أق�سد حرية الكتابة دن الظرف، ا

ميزات قد يكون غريهم من الرهائن يف الوطن اأجدر 

أرى الرواية  منهم بها.. يف ظل ظروف متكافئة. هكذا ا

هذه  �سمن  بداع  الإ �رسوب  من  وغريها  العربية 

بداعية،  الإ الناحية  من  أما  ا واملحاذير.  العتبارات 

بْل هناك تعدد،  فلي�ست هناك رواية عربية واحدة، 

وهناك ن�سو�ش يح�سبها البع�ش روايات،.. وهناك 

ماأخذان – يف نظري – على الرواية العربية، وهما 

حرية  فقدان  من  خطرا  اأكرث  ولعلها  إليها  ا ي�سيئان 

عددا  هناك   
ّ
أن ا هو  املاأخذين  هذين  أول  ا التعبري. 

ذهنهم  ويف  يكتبون  العرب  الروائيني  من  متزايدا 

فهم  وبالتايل  العربي،   
َ

ولي�ش الغربي،  املتلقي 

أن يتبناها الغرب  ا يكتبون عن مو�سوعات ياأملون 

الغرب  قبل  من  تبنيهم  إىل  ا ذلك  فيوؤدي  ال�سيا�سي، 

علمية، ولهذا  الثقايف باأ�سوائه وجوائزه ومظلته الإ

يحدوه  وكّل  الجتاه،  هذا  يف  تدافع  ظاهرة  فهناك 

الغرب  مل باأن يقع معه ما وقع مع قلة عمدهم  الأ

الغرب  تبني  أن  ا ورغم  وعامليني،  كبار  كروائيني 

أنهم  إل ا إبداعية، ا �سباب �سيا�سية ولي�ست ا  لأ
َ
لهوؤلء هو

أنف�سهم على ال�ساحة الثقافية العربية التي  يفر�سون ا

تعاين من عقدة نق�ش مزمنة جتاه كّل ما ياأتي من 

أ�سبابها احلقيقية  جهة الغرب، وهي عقدة ل �سك لها ا

واملو�سوعية، ولهذا فان الغالبية العظمى من النقاد 

إل  ا ميلكون  ل  العربية  الثقافية  واملوؤ�س�سات  العرب 

باملنا�سبة  وهي  عامليني،  باعتبارهم  هوؤلء  تبني 

خرى  الأ داب  الآ يف  الروائيني  على  تطلق  ل  �سفة 

باأ�سمائهم  يذكرون  بْل  إبداعهم،  ا قمة  بلغت  مهما 

ي�سككون يف  ن 
َ
م أما  ا العاملي.  اقرتانها ب�سفة  دون 

أقلية  بداعية لهوؤلء العامليني العرب فانهم ا القيمة الإ

إن البحث عن  تغني خارج ال�رسب ح�سودة وهام�سية.ا

الغرب يجعل هذا  لدى  قبول  قد تلقي  مو�سوعات 

النوع من الرواية العربية ل تلتقط هذه املو�سوعات 

 املتلقي العربي..!!
َ

آخر ولي�ش إل من اأجل متلق ٍ ا ا

 حماولة 
َ
أما املاأخذ الثاين على الرواية العربية هو   ا

من  م�ستمدة  وم�سداقية  م�رسوعية  على  التكاء 

اأ�سحابها  يريدها  ن�سو�ش  لتع�سيد  الغربي  دب  الأ

كّل  ولكن  كذلك.  لي�ست  نظري  يف  وهي  رواياٍت، 

تخت�رس  اأن  ميكن  ل  واملاآخذ  �سكاليات  الإ هذِه 

إبداع وعطاء والتزام ونب�ش  الرواية العربية، فهناك ا

حياة..!!

بداع الليبي  م�ستقبل الرواية والإ

بداع العربي مرهون مب�ستقبل الإ

أنواع  ا أكرث  ا أ�سبحت  ا التي  الليبية  والرواية   uu

بداع الليبي نفوذا.. وانت�سارا .. ورواجا للقارئ  الإ

أ م�ستقبلها؟ هل تذكر  الليبي والعربي.. كيف تقرا

�سماء الهامة !؟؟ بع�س الأ

-الرواية الليبية لي�ست ا�ستثناء من الرواية العربية، 

فهي تلقي العوائق نف�سها من ممنوعات وحمرمات، 

أ�ست�رسف لها  مر بالن�سبة مل�ستقبلها، فاأنا ل ا كذلك الأ

بداع يف  م�ستقبل خا�سا بها معزول عن م�ستقبل الإ

أما م�ساألة النت�سار والرواج عربيا،  املنطقة العربية. ا

الليبيني  – ولعلني خمطئ- باأن املبدعني  فاأعتقد 

ولكن  قدراته،   
ُ
تظلمه اجلغرافيا وملْ  بع�سهم ظلمته 

بعد ثورة الت�سالت التي �سهدها العامل يف نهاية 

لفية الثانية، يبدو يل اأن هناك تقل�سا يف امل�سافة  الأ

العامل  ي�سمى مركز  التي كانت تف�سل بني ما كان 

كتبوا   
ْ
ن

َ
م كّل  قراأت  أنني  ا أعتقد  ا واأطرافه.  العربي 

أذكر  أن ا الرواية يف ليبيا، ومعظمهم،ولهذا فاأنا ل بد ا

حكم  ودون  ترتيب،   
َ
دون لهم  قراأت  من  أ�سماء  ا لك 

ن ذلك مهمة املتلقي ولي�ست مهمة روائي يتعامل  لأ

الفقيه،  إبراهيم  ا حمد  لأ قراأت  لقد  الب�ساعة.  بنف�ش 

و�سامل  �سفر،  الأ وحممد  م�سطفى،  ح�سني  وخليفة 

عقيلة  وحممد  العريبي،  الر�سول  وعبد  الهنداوي، 

الفيتوري،  واأحمد  �ستوان،  بن  وجنوى  العمامي، 

إبراهيم. لقد قراأت لهوؤلء جميعا وا�ستفدت  ويو�سف ا

مما قراأت لهم.

اأنا مع اللغة ال�سعرية يف الكتابة الروائية

uu فازت رواية »ليلة القدر« للطاهر بن جلون 

ال�سعري..  لكونها  الفرن�سية  »غونكور«  بجائزة 

قل يل ماذا ي�سيف ال�سعر للرواية؟ وما مدى تاأثري 

ال�سعر على روايات �سالح ال�سنو�سي؟
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أ�سلوب   اأن مو�سوع الرواية هو الذي يفر�ش ا
ُ
أعتقد - ا

كتابته، وانا مع اللغة ال�سعرية يف الكتابة الروائية، 

ال�سعر  أعني  )ا الرواية  يف  ال�سعر  مع  ل�ست  ولكنني 

إقحامه  ا أو  ا ال�سعر  فا�ستخدام  لغته،  ولي�ش  حتديدا(، 

يف �سياق الن�ش الروائي من اأجل التغطية على عجز 

فذلك  الروائي،  احلدث  بخيط  الحتفاظ  يف  الراوي 

أعواد خ�سب من غابة ال�سعر  أيي جمرد احتطاب ا يف را

نقاذ م�رسوع بيت متهاو ٍ. عندما كتبت رواية »�سرية  لإ

آخر بني هلل« ولعلك لحظت ذلك،فاإن مو�سوعها  ا

فر�ش لغة �سعرية، ولكنني مل ا�ستنجد بقوايف ال�سعر 

لكي اأخفي عجزي عن الحتفاظ مب�سار تدفق احلدث 

أ�سك  ا أنا  ا القدر«،  »ليلة  رواية  إىل  ا أعود  ا الروائي. 

نحت 
ُ
م قد  »الغونكور«  جائزة  تكون  أن  ا يف  كثريا 

تبخي�سا  لي�ش  وهذا  ال�سعري،  كونها  ب�سبب  للرواية 

أناق�ش �سبب منح  ا التي كتبت بها، فاأنا  ال�سعر  للغة 

الرواية، فالطاهر بن جلون   �سعرية 
َ

اجلائزة، ولي�ش

أ الكتابة �ساعرا باللغة الفرن�سية، فهي لغته حتى  بدا

املغرب  يف  داب  الآ بكلية  الفل�سفة  ق�سم  ترك  أنه  ا

وبالتايل  بالق�سم،  الدرا�سة  تعريب  على  احتجاجا 

أمر متحقق، ولكن الرواية حتتاج  فان لغته ال�سعرية ا

ديوان  اأ�سبحت  إل  وا روائي  حدث  أو  ا مو�سوع  إىل  ا

إحدى ق�سايا  ا �سعر. ومو�سوع »ليلة القدر« يتناول 

العربية،  الثقافة  يف  ال�سيئة  والتقاليد  العادات 

فالرواية ا�ستكمال لرواية »طفل الرمال«، وهي ق�سة 

نه لديه ثماين  أن تكون ذكرا لأ أبوها ا أراد ا نثى التي ا الأ

بنات، وبالتايل اأعطاها ا�سم »احمد« ثم اأ�سبح اأحمد 

أنوثتها،  إىل ا يف رواية »ليلة القدر« زهور اأي عادت ا

آخر الرواية.ل �سك اأن مثل  إىل ا  ذكر ا
ّ
ووقعت يف حب

بالن�سبة  جاذبية  اأكرث  تعترب  املو�سوعات  هذه 

غرابة  من  فيها  ملا  نظرا  عموما  الغربي  للمتلقي 

وهي  ثقافتهم،  وقيم  مفاهيم  مع  مطلق  وتعار�ش 

إرثهم الثقايف عن  أي�سا توؤكد ال�سورة املتلقاة من ا ا

هوؤلء القوم، وبالتايل فل ت�سدم اأحكامهم امل�سبقة 

و�سخريتهم  ف�سولهم  تثري  بل  عقولهم،  ت�ستفز  ول 

وتعطي م�سداقية لكل ما تلقوه عن ثقافتهم، فلي�ش 

إبداعي عربي معر�ش للف�سل يف الغرب  ا هناك عمل 

اأكرث من ذلك العمل الذي ي�سدم مفاهيم وت�سورات 

لك  �ساأذكر  العرب.  عن  الغربي  املتلقي  واأحكام 

حادثة طريفة لعلها لها علقة بهذا املو�سوع، فقد 

كافرا�ش«  »كو�ستا  �سل  الأ اليوناين  املخرج  اأخرج 

الفل�سطينيني  عن  �سينمائيا  �رسيطا  الثمانينات  يف 

إ�رسائيل وكان بطل الفيلم فل�سطينيا. كان عنوان  يف ا

ألتقي بهذا  أن ا الفيلم)حنا.ك(، وقد �سنحت يل الفر�سة ا

املخرج �سمن عدد من الطلبة من زملئي يف معهد 

انتهى  أن  ا وبعد  باري�ش،  يف  ال�سينمائي  خراج  الإ

البطل  انفراد: ملاذا جعل  �ساأله على  لأ اللقاء ذهبت 

ب�سكل ٍ  وجهه  ت�سوه  كبرية  ندبة  يحمل  الفل�سطيني 

أتريدين  : ا
ّ
ملفٍت للنظر، ف�سحك ممازحا، وهو يرد علي

فنجاح  أي�سا؟  ا وو�سيما  فل�سطينيا  البطل  اأجعل  أن  ا

»كو�ستا  خل�ش  لقد   !! ذلك  كل  يتحمل  ل  قد  الفيلم 

بالن�سبة  فالعرب  جملتني.  يف  امل�ساألة  كافرا�ش« 

يثريون  ما  اأكرث  قوما  ليزالون  الغربي  للمتلقي 

أن  أعود فاأقول لك ا عجاب. ا لديه هو ال�سفقة ولي�ش الإ

�سعرية الطاهر بن جلون التي لي�ست حمل �سك ٍ عندي 

أو  أية جائزة ح�سل عليها، ا مل تكن يف نظري خلف ا

عن  رواية  كتب  أنه  ا فر�سنا  فلو  عليها،  �سيح�سل 

أثناء م�سهد الدم والنار الذي  ماأ�ساة فتاة فل�سطينية ا

أنه  ا فاأنني على يقني من  إ�رسائيل يف غزة  ا �سنعته 

لن حتتفي بها موؤ�س�سات الغرب الثقايف، ولن مينحه 

أوغل الطاهر  و�سمة عن هذه الرواية مهما ا الروؤ�ساء الأ

�سعريته وجتاوز مالرميه، وبودلري،  بن جلون يف 

ورون�سار.

أ لك عمال �سادرا عن دار ن�رش ٍ ليبية؟  uu متى نقرا

هْل  رواياتك؟  والعرب  الليبيون  النقاد  أ  قرا كيف 

أن�سفك النقاد يف  أعني هْل ا اأخذت حقّك من النقد؟ ا

روايتك اخلم�س ال�سادرة عن دور ن�رش ٍ عربية؟ كيف 

ا�ستقبلها القاريء الليبي وال�سحافة الثقافية؟

غري  دعوة  ولكنه  ب�سوؤال  لي�ش  احلقيقة  يف  هذا   -

بريئة منك لل�سكوى من جانبي اأظن انني اأجبت عن 

إجابتي عن ال�سوؤال  جزء من هذا ال�سوؤال يف معر�ش ا

الثاين بخ�سو�ش ال�سخب. 

أن ين�سفني �سخ�سيا،  إنا ل اأطالب اأحدا من النقاد ا ا

فما  �سماء،  الأ إىل  ا ولي�ش  الن�سو�ش  إىل  ا يلتفت  بل 

ن هو الدوران  يجري يف امل�سهد الثقايف العربي الآ

إبداعيا  ا منها  الكثري  أن  ا رغم  معينة  أ�سماء  ا حول 

�سحمها ورم.

بداعية التي  أمتلك ال�رسوط غري الإ اعرتف باأنني ل ا

فاأنا  بكتاباتي،  اهتماما  يويل  امل�سهد  هذا  جتعل 

130نزوى �لعدد 62 / �بريل 2010 

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 

 s  s s



كما قلت لك �سخ�ش غري مفيد مبفهوم �سوق املنافع 

أما  وامل�سالح املتبادلة يف امل�سهد الثقايف العربي، ا

الن�ش وحده لي�ش هو ال�سلعة القابلة للتداول يف هذا 

ال�سوق.

أولوا  ا الذين  النقاد  من  قليل  نفر  بالطبع  هناك 

خارج  يقع  معظمهم  ولكن  بكتابتي  اهتماما 

ولهذا  العربي  الع�سبوي  الثقايف  امل�سهد  �سخب 

الدعاية  �سحية  هو  الذي  العربي  املتلقي  ظل  فقد 

– كحال املتلقي يف كثري  �سهار  والربوباقاندا والإ

على  يجري  ما  إىل  ا م�سدودا   – العامل  أنحاء  ا من 

حني  من  تلتفت  قد  أقلية  ا ماعدا  امل�سيء  امل�رسح 

ماكن املحرومة من ال�سوء، ولكنهم يف  إىل الأ خر ا لآ

أقلية ت�سيع اأ�سواتهم و�سط �سخب الدفوف  النهاية ا

إن البع�ش منهم قد ي�ساوره  العالية واملزامري حتى ا

الزاوية  �سيئا قيما يف عتمة  اكت�سف  قد  باأنه  ال�سك 

املن�سية.

ففي ليبيا – على �سبيل املثال- مل يكتب عن رواية 

العربي  الوطن  ويف  واحد  مقال  �سوى  الريح  حلق 

– ح�سب علمي- مل يكتب عنها �سوى مقالني، وهى 
رواية ميثولوجيا الرعاة والقبيلة التي ت�سبح دولة 

ال�سيا�سي  التاريخ  مع  يتماهى  الذي  النموذج  وهو 

أولئك  ا اأحد  ا�سم  الرواية  هذه  حملت  فلو  العربي، 

ب�رسوطه  العربي  الثقايف  امل�سهد  يف  املعتمدين 

أمتلكها، جلعلوا منها منوذجا  وموا�سفاتها التي ل ا

بني  ت�ستحقه  الذي  الهتمام  ولنالت  ومرجعية 

الروايات العربية.

دار  بني هلل عن  آخر  ا �سرية  رواية  عندما �سدرت 

الهلل امل�رسية، منع الرقيب الليبي تداول الرواية- 

أقفز على هذه الفر�سة  أول �سدورها- ومع ذلك مل ا ا

العرب  الكتاب  من  غريي  مبثلها  يرتب�ش  التي 

من  ليجعلوا  العربي  الرقيب  وت�سلط  جهل  م�ستغلني 

إعلميا يلهث  إبداعيا، مو�سوعا ا ن�سو�ش متوا�سعة ا

من  أتوقع  ا دائما  فانا  عنه،  ويبحث  املتلقي  خلفه 

نها جديرة بالقراءة  أن يبحث عن رواياتي لأ القارئ ا

نها ممنوعة. ولي�ش فقط لأ

آخر بني هلل هي رواية اللغة ال�سعرية  رواية �سرية ا

يف  العربي  ال�سيا�سي  اللجئ  رواية  أي�سا  ا ولكنها 

له  لي�ست  الرواية  فبطل  املنفي،  رواية  اأي  باري�ش، 

بلد  اأي  إىل  ا ن�سبته  ول ميكن  عدنان  وا�سمه  جن�سية 

الذي  الرجل  ذلك  �سيح�سبه  عربي  متلق  فاأي  عربي 

القب�ش  قبل  يوم  ذات  مدينتهم  أو  ا قريتهم  من   
ّ
فر

يعاملوه  أن  ا يرف�ش  الذي  ال�ساعر  أي�سا  ا وهو  عليه، 

يف الغرب بالتعايل والدونية ولكنه يف الوقت نف�سه 

مهزوم ح�ساريا و�سيا�سيا ومل ي�ستطع فوق كل ذلك 

بلد  يف  جن�سية  بغزوات  الهزائم  هذه  يعو�ش  أن  ا

العربية  املنفى  روايات  أبطال  ا يفعل  كما  الغرب 

جميعها. 

أو  ولو قي�ش لهذه الرواية اأن حتمل ا�سم بهاء الطاهر ا

أو الطيب �سالح – على �سيبل املثال  إدري�ش ا يو�سف ا

عنوانها  يف  أوها  قرا ممن  الكثريون  اخطاأ  ملا   –
آخر بني  أ�سموها »�سرية بني هلل« بدل من �سرية ا وا

إن دل على �سيء فاإمنا يدل على �سطوة  هلل، وهذا ا

ذاكرتنا،  على  العربي  الع�سبوي  الثقايف  امل�سهد 

مل  طاملا  جيدا  نعرفه  الذي  حتى  نن�سى  فيجعلنا 

أتوقع  تتبنه ع�سائب امل�سهد الثقايف العربي، فاأنا ل ا

أو  خطاء مع »احلب يف املنفي »ا أن تقع مثل هذه الأ ا

عن  ب�سيء  يتميزان  ل  أنهما  ا رغم  اللتيني«  »احلي 

آخر بني هلل.  �سرية ا
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وموؤ�رشات  عمان  يف  ال�صوئي  الت�صوير  واقع  حتليل  إىل  ا الدرا�صة  هذه  تهدف 

ما  حول  تاريخي  ب�رشد  الدرا�صة  أ  تبدا الراهنة.  املعطيات  �صوء  يف  امل�صتقبل 

إليه امل�صادر من معلومات حتكي ق�صة ال�صورة وبدايتها يف عمان يف  تو�صلت ا

فرتة ال�صتينيات وال�صبعينيات حتديداً. بعد ذلك يقدم الباحث البداية املوؤ�ص�صاتية 

الثقايف  الت�صوير بالنادي  ال�صوئي يف عمان من خالل جماعة  الت�صوير  لفن 

يف فرتة الثمانينيات. مع مطلع الت�صعينيات وافتتاح اجلمعية العمانية للفنون 

الت�صكيلية اأ�صبح للت�صوير كيان موؤ�ص�صي اأكرث تنظيماً. ينتقل الباحث بعد ذلك 

إىل بع�ض املوؤ�ص�صات التي تهتم مبجال الت�صوير ال�صوئي وهي جماعة الت�صوير  ا

العايل  التعليم  لوزارة  التابعة  التطبيقية  والكليات  قابو�ض  ال�صلطان  بجامعة 

والنادي العلمي التابع لوزارة الرتاث والثقافة. كما تر�صد هذه الدرا�صة عالقة 

يحاول  املختلفة.  التجارب  خالل  من  املعا�رشة  بالفنون  ال�صوئي  الت�صوير 

الب�رشية  الثقافة  ا�صرتاتيجية لن�رش  أن يقدم  خطة  ا الدرا�صة  الباحث يف نهاية 

وتنمية الذائقة الفنية بال�صلطنة يف امل�صتقبل.

عبداملنعم احل�سني

ماين
ُ
أكادميي وم�صور ع ا

الفوتوغرافيا الُعمانية 

بني الواقع والطموح

)2009 - 1970(

 ت�صوير: تي�صرية الربام - ُعمان



البدايات

مل ت�رش امل�صادر التي �صعى اىل متابعتها الباحث عن وجود 

حيث  من  ال  عمان  يف  ال�صوئي  للت�صوير  وموؤ�ص�ض  منتظم 

ال�صبابية.  واملراكز  ندية  االأ حتى  أو  ا احلكومية  املوؤ�ص�صات 

الفردية لعدد حمدود  حيث كانت هناك بع�ض املمار�صات 

الزبري  بن  حممد  أمثال  ا من  العمانيني  امل�صورين  من 

�صخر  بن  وذياب  حممد  بن  والعبا�ض  البو�صعيدي  و�صعود 

وجود  اىل  احلية  امل�صادر  بع�ض  أ�صارت  ا كما   .
)1(

العامري

بع�ض اال�صتوديوهات املتوا�صعة وخا�صة يف مطرح التي 

أراد  ا ملن  وغربها  البالد  �رشق  من  للقادمني  حمطة  كانت 

الداخل.  الدرا�صة يف اخلارج وكذلك م�صقط  أو  ا للعمل  ال�صفر 

فكانت معظمها مل�صورين هنود )بانيان( يلتقطون �صوراً 

اىل  القدمي  امليناء  عرب  للراحلني  �صفر  جوازات  ال�صت�صدار 

والبحرين  والكويت  الب�رشة  مثل  العامل  من  اأخرى  مناطق 

وم�رش وغريها. وبالتايل من ال�صعب توثيق هذه املرحلة 

ن معظم ال�صور املنتجة  كبدايات للت�صوير ال�صوئي الفني الأ

كانت �صوراً ر�صمية ان �صح التعبري، يتم ا�صدارها ال�صتكمال 

لتلك  توثيقها  مت  التي  ال�صور  معظم  اأن  اال  ثبوتية.  وثائق 

يف  �صواء  قبلها  ما  أو  ا ال�صبعينيات-  فرتة  –اأي  املرحلة 

ونزوى  ظفار  مثل  ال�صلطنة  مناطق  بع�ض  يف  أو  ا م�صقط 

الربيطانيني  وخا�صة  الرحالة  عد�صات  التقطتها  و�صحار 

أمثال تث�صيجر )مبارك بن لندن( الذين قدموا اىل  منهم من ا

غرا�ض �صتى. عمان الأ

واال�صتق�صاء،  البحث  من  املزيد  اىل  املرحلة  هذه  حتتاج 

أن ما تو�صل اليه الباحث يحتاج اىل مزيد من التحليل  حيث ا

دلة. والتمحي�ض والتدقيق ومزيد من االأ

فرتة الثمانينيات

يف  ال�صوئي  للت�صوير  املوؤ�ص�صية  البدايات  أن  ا القول  ميكن 

عمان ترجع اىل فرتة الثمانينيات وحتديداً يف عام 1988؛ 

من  القادمني  العمانيني  امل�صورين  من  عدد  أ�ص�ض  ا عندما 

النادي  يف  ال�صوئي  الت�صوير  جماعة  باخلارج  درا�صتهم 

ذلك  يف  وال�صباب  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابع  الثقايف 

الوقت. نذكر من هوؤالء امل�صورين واملهتمني بفن الت�صوير 

الهنائي  وعبدالرحمن  الهنائي  �صيف  من  كالً  ال�صوئي 

النعماين  وبدر  القا�صمي  وابراهيم  الو�صاحي  وحممد 

وخمي�ض املحاربي و حممد اليحيائي وطالب املعمري. اال 

اأن هذه البداية كانت متوا�صعة جداً وتعتمد ب�صكل كبري على 

اجلهود الذاتية للم�صورين. احت�صن النادي الثقايف يف ذلك 

الب�صيطة  املعار�ض  من  عدداً  املحدودة  بامكاناته  الوقت 

الذائقة  تنمية  يف  �صاهموا  الذين  العمانيني  للم�صورين 

هناك  وكانت  الفرتة.  تلك  يف  حمدود  ب�صكل  ولو  الب�رشية 

ال�صوئي  الت�صوير  جمال  يف  الب�صيطة  املناق�صات  بع�ض 

دباء  باالأ امل�صورين  احتكاك  الب�رشية من خالل  والثقافة 

الثقايف  النادي  يف  ال�صباب  جهود  ا�صتمرت  والكتّاب. 

وا�صتقطبت  وىل  االأ الفرتات  يف  خا�صة  بالغة  بحما�صة 

اأن مت  إىل  ا عدداً من امل�صورين ال�صباب والفنانني والكتّاب 

افتتاح نادي الت�صوير ال�صوئي متزامناً مع افتتاح اجلمعية 

العمانية للفنون الت�صكيلية يف عام  1993.

النادي  بني  أقيمت  ا التي  املعار�ض  متابعة  خالل  ومن 

للفنون  العمانية  باجلمعية  الت�صوير  ونادي  الثقايف 

يف  بالطبيعة  انبهاراً  جند   - قليلة  وهي   - الت�صكيلية  

التجديد  حماوالت  وبع�ض  واملحاكاة  والتقليد  البدايات 

وحممد  القا�صمي  ابراهيم  اأعمال  يف  جند  كما  واالختالف 

 .
)2(

الو�صاحي و�صيف الهنائي وعبدالرحمن الهنائي

اجلمعية العمانية للفنون الت�سكيلية 

)2009-1993(

باهتمام �صلطاين تاأ�ص�صت اجلمعية العمانية للفنون الت�صكيلية 

عام 1993.. وتعد اجلمعية ككيان فني نقلة نوعية يف عامل 

الفنون الب�رشية يف عمان. حيث تهتم مبختلف الفنون، فهناك 
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العربي  واخلط  والت�صكيل  والنحت  املختلفة  مبدار�صه  الر�صم 

أن اجلمعية ممثلة  باأع�صائها ت�صارك  والت�صوير ال�صوئي. كما ا

والعربية  املحلية  والفعاليات  وامل�صابقات  املعار�ض  يف 

و�صهادات  جوائز  على  منهم  كبري  عدد  ح�صل  وقد  والدولية 

عربية ودولية.

اجلمعية  ان�صاء  مع  الفوتوغرايف  الت�صوير  نادي  تاأ�ص�ض 

العمانية للفنون الت�صكيلية يف يناير عام 1993.. وقد ان�صم 

اىل ع�صوية االحتاد الدويل لفن الت�صوير )FIAP( يف مايو عام 

.1993

ال�صوئي  الت�صوير  نادي  اأع�صاء  به  �صارك  معر�ض  أول  ا

حيث  اجلمعية  ا�صهار  من  وىل  االأ ال�صنة  يف  كان  باجلمعية 

ول لكل اأع�صاء اجلمعية يف خمتلف  كان املعر�ض امل�صرتك االأ

الفنون الب�رشية عام 1993 يف فندق االنرتكونتيننتال. اأي 

الت�صكيلية. �صارك  للفنون  تاأ�صي�ض قاعة عر�ض متكاملة  قبل 

)رئي�ض  الها�صلي  �صامل  الت�صوير:  نادي  املعر�ض من  هذا  يف 

الهنائي،  و�صيف  الو�صاحي،  وحممد  الوقت(  ذلك  يف  النادي 

مهدي،  وحممد  الهنائي،  وعبدالرحمن  املحاربي،  وخمي�ض 

احل�صني،  وعبداملنعم  الزدجايل،  وعمر  القا�صمي،  وابراهيم 

اأ�رشف، و�صليمان اخل�صيبي، وجواد  و�صعيد املخيني، وخالد 

البحري، وجناة احلارثي.

توالت بعدها املعار�ض ال�صنوية بدعم �صخي من ديوان البالط 

م�صتقلة  ال�صوئي  الت�صوير  معار�ض  فاأ�صبحت  ال�صلطاين، 

بذاتها عن غريها من الفنون الت�صكيلية املختلفة. 

مبقر  �صغرية  غرفة  يف  �صبوعية  االأ اجتماعاته  النادي  أ  بدا

أعداد اأع�صاء النادي  ول باخلوير يف م�صقط. رغم قلة ا اجلمعية االأ

وىل، اال اأن حما�ض تلك املجموعة املوؤ�ص�صة كان  يف املرحلة االأ

�صبوعية ومناق�صة  االأ الفعاليات  كبرياً. حيث بداأت يف تنظيم 

والدورات  واملحا�رشات  ال�صوئي  الت�صوير  ق�صايا  بع�ض 

�صاليب واالبتكارات الفنية  التدريبية ومتابعة امل�صتجدات واالأ

أ النادي يف تنظيم بع�ض امل�صابقات  العاملية احلديثة. كما بدا

أثر كبري يف حر�ض  ال�صهرية بني اأع�صاء النادي التي كان لها ا

ع�صاء على احل�صور وامل�صاركة الفاعلة.  االأ

�صهار النادي، ان�صم اىل االحتاد الدويل  وىل الإ ومنذ ال�صنة االأ

النادي  اأع�صاء  )الفياب(. حيث �صارك  الت�صوير ال�صوئي  لفن 

يف عدة معار�ض وموؤمترات دولية من بينها البينايل الدويل 

أت اأوىل امل�صاركات عام 1995 يف ا�صبانيا  لفن الت�صوير. بدا

أول اجنازاته يف مدينة  و1997 بال�صني بينما ح�صد النادي ا

من  أربعة  ا النادي  مثل  حيث   .1999 عام  ب�صوي�رشا  »تون« 

الهنائي  و�صيف  الها�صلي  �صامل  وهم  العمانيني  امل�صورين 

النادي  ح�صل  وقد  الريامي.  وخمي�ض  القا�صمي  وابراهيم 

�صود اخلام�ض  بي�ض واالأ على امليداليةالربونزية  يف بينايل االأ

والع�رشين. وكانت �صلطنة عمان الدولة العربية الوحيدة التي 

�صاركت يف املعر�ض الذي اقيم اثناء فعاليات املوؤمتر. ويف 

عام 2001 يف ايطاليا ح�صل النادي على امليدالية الف�صية 

�صود والذي نظمه االحتاد الدويل لفن  بي�ض واالأ يف بينايل االأ

الت�صوير ال�صوئي )الفياب(.

االحتاد  بينايل  يف  الف�صية  امليدالية  على  النادي  ح�صل  كما 

�صود ال�صابع  بي�ض واالأ الدويل لفن الت�صوير ال�صوئي )الفياب( االأ

والع�رشين لعام 2004 يف بوادب�صت )املجر(. ويف عام 2006 

بي�ض  ح�صل نادي الت�صوير على املركز ال�صاد�ض يف بينايل االأ

�صود الثامن والع�رشين التابع لالحتاد الدويل لفن الت�صوير  واالأ

ال�صعبية.  ال�صني  جمهورية  يف  أقيم  ا والذي  )الفياب(  ال�صوئي 

يف  الربونزية  امليدالية  على  النادي  ح�صل   2008 عام  ويف 

�صلوفاكيا  يف  والع�رشين  التا�صع  �صود  واالأ بي�ض  االأ بينايل 

بتنظيم من االحتاد الدويل لفن الت�صوير ال�صوئي )الفياب(.

اثنان  ح�صل  اجلماعية،  االجنازات  هذه  اىل  باال�صافة 

يف  متيز  �صهادات  على  النادي  اأع�صاء  من  امل�صاركني  من 

على  الهنائي  عبدالرحمن  ح�صل  حيث  الفردية.  اأعمالهما 

على  البو�صعيدي  وابراهيم   2006 عام  الف�صية  امليدالية 

اجلائزة ال�رشفية عام 2001.

ال�صوئي  الت�صوير  لنادي  اخلم�ض  امل�صاركات  من  ن�صتنتج 
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اىل   2008عدداً  الفرتة من 1999  �صنوات يف  الع�رش  طوال 

من املالحظات جنملها فيما يلي:

أن ح�سور النادي كان م�رشفاً على كل امل�ستويات. حيث  1- ا

ا�ستطاع مناف�سة دول ذات باٍع طويل يف جمال فن الت�سوير 

واملجر  والهند  وال�سني  وبريطانيا  فرن�سا  مثل  ال�سوئي 

واأملانيا وايطاليا. 

الدولة  كانت  ال�سابقة  امل�ساركات  طوال  عمان  �سلطنة   -2

العربية الوحيدة التي حققت هذا الكم من االجنازات الدولية 

برز على م�ستوى العامل  يف هذا املحفل العاملي الذي يعد االأ

�سود. فرغم بع�ض  بي�ض واالأ يف جمال فن الت�سوير ال�سوئي االأ

امل�ساركات اخلليجية والعربية الالحقة مل�ساركات ال�سلطنة 

أنها مل حتقق هذه االجنازات. إال ا ا

ع�ساء نادي الت�سوير  3- احلر�ض على امل�ساركة امل�ستمرة الأ

منذ البدء واىل االآن يف فعاليات هذا البينايل الدويل اأعطى 

�سمعة دولية كبرية للنادي ولفن الت�سوير ال�سوئي يف البلد 

لفن  املوؤ�س�سي  االنتظام  دالالت  يعطي  أنه  ا ذلك  عام؛  ب�سكل 

الت�سوير ال�سوئي يف عمان. 

ما  قوة  دالالت  تعطي  امل�رشفة  والنتائج  املتكرر  الفوز   -4

من  تنطلق  مو�سوعات  من  الدويل  البينايل  هذا  يف  يقدم 

العمانية  املحلية  البيئة  ويوؤكد على غنى  املحلية،  البيئة 

وثرائها. ومن املو�سوعات التي تناولها النادي يف البيناليات 

ال�سابقة، ال�سياد والبحر، نوافذ على الروح وهو عبارة عن 

اجلمل  العماين،  االن�سان  العمانية،  للوجوه  �سوئي  ت�سوير 

زياء العمانية. العربي، االأ

عمال  االأ باختيار  تقوم  التي  اللجان  ومو�سوعية  قوة   -5

تقت�سي  البينايل  يف  امل�سابقة  طبيعة  ان  حيث  امل�ساركة. 

امل�ساركة يف مو�سوع واحد بع�رش لوحات �سوئية مل�سورين 

العمانيني  امل�سورين  احتاد  هنا  يربز  وبالتايل  خمتلفني. 

مع  امل�ساركة  اأحقية  له  ف�سل  االأ أن  ا وتفهمهم يف  وتكاتفهم 

وحتى يف  للتقدمي  النادي  أع�ساء  ا لكل  وا�سعاً  املجال  ترك 

اقرتاح املو�سوع الذي يتم اال�سرتاك فيه.

6- رغم تعدد م�سابقات االحتاد الدويل لفن الت�سوير ال�سوئي 

أن م�ساركات النادي اقت�رشت لغاية عام 2008  )الفياب( اال ا

زيادة  ومع  �سود.  واالأ بي�ض  االأ وهو  فقط  واحد  بينايل  على 

أو  ا لوان  االأ النادي ميكن امل�ساركة يف بيناليات  التنظيم يف 

املحاور املختلفة.

باال�صافة اىل املعار�ض ال�صنوية التي يقدمها نادي الت�صوير 

معر�ض  تنظيم  يتم  الت�صكيلية،  للفنون  العمانية  باجلمعية 

مفتوح للم�صورين العمانيني يف الثالث والع�رشين من يوليو 

مبنا�صبة يوم النه�صة.

الت�صوير  نادي  اليها  �صعى  التي  احلديثة  فكار  االأ بني  ومن 

موؤخراً هو اقامة معر�ض بعنوان »اأطياف متوهجة« يف عام 

أنه يتيح للم�صور عر�ض  2009. تاأتي اأهمية هذا املعر�ض يف ا

بذلك  خارجاً  أ�صلوب  ا وباأي  باله  يف  تخطر  ابداعية  فكرة  أية  ا

عن التاأطري التقليدي للم�صابقات الذي يحكم امل�صور بنوعية 

معينة من ال�صور ومبقا�صات معينة كذلك. فكرة هذا املعر�ض 

اذا ا�صتمرت �صتحقق نتائج ابداعية خمتلفة قادرة على االتيان 

باجلديد واملغاير يف ال�صاأن االبداعي ال�صوئي. 

الت�صوير  قبل يوليو 2009 ورغم االجنازات املتعددة لنادي 

ال�صوئي  الت�صوير  نادي  ادارة  جمل�ض  اأع�صاء  كان  ال�صوئي، 

من املتطوعني الذين يحركهم احلب واالخال�ض واالنتماء لهذا 

وكانت  عهده  بداية  الها�صلي يف  �صامل  النادي  أ�ض  ترا النادي. 

وتعزيز  ع�صاء  االأ من  العديد  جذب  يف  وا�صحة  ا�صهامات  له 

فعزز  الهنائي  �صيف  ذلك  بعد  جاء  اخلارجية.  امل�صاركات 

ع�صاء  الأ اجلماعية  الدولية  امل�صاركات  وزادت  اجلانب  هذا 

النادي  ادارة  جمل�ض  عمر  من  الثالثة  املرحلة  ويف  النادي. 

وتفعيل  والندوات  واملحا�رشات  اخلارجية  امل�صاركات  زادت 

أ�صبوعي. تقوم ادارة النادي احلالية  ع�صاء ب�صكل ا م�صاركات االأ

الريامي  خمي�ض  وع�صوية  البو�صعيدي  ابراهيم  أ�صها  يرتا التي 

و�صامل  الوهيبي  ور�صاد  الكندي  واأحمد  البو�صعيدي  واأحمد 

الثقافة  م�صاحة  تو�صيع  على  الربام  وتي�صرية  البو�صعيدي 
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الب�رشية وتنمية الذائقة الفنية ب�صكل كبري. 

أن العام املن�رشم يعد ا�صافة حقيقية يف نادي الت�صوير  كما ا

يف  خمت�ض  م�رشف  تعيني  مت  ول  االأ جانبني،  من  ال�صوئي 

وبالتايل  البو�صعيدي.  اأحمد  وهو  له  ومتفرغ  النادي  �صوؤون 

اأع�صاء  كان  أن  ا بعد  وفعالياته  و�صوؤونه  النادي  تنظيم  زاد 

بينما  اخلا�صة  اأعمالهم  لهم  متطوعني  االدارة جمرد  جمل�ض 

يعد النادي ا�صافة اىل اعمالهم وجهدهم. اجلانب الثاين هو 

أ الن�صاط فيه من 21  املقر اجلديد للنادي يف العذيبة الذي بدا

ن. اأ�صبح بذلك  دي�صمرب 2009 ولكنه مل يفتتح ر�صمياً حتى االآ

أن يزيد من انتاجية اأع�صاء  للنادي كيان خا�ض وا�صع ميكن ا

جماعية  برحالت  مرة  ول  الأ قام  كما  وفعالياته.  النادي 

ع�صاء النادي لل�صباب يف 2010/1/21 وللفتيات بتاريخ  الأ

.2010/1/7

من  الن�صائي  العن�رش  م�صاركة  زيادة  كذلك  املالحظ  من 

اىل  باال�صافة  خريين  االأ العامني  يف  العمانيات  امل�صورات 

أمثال زيانة ال�صيباين وليلى احلارثي  زميالتهن ال�صابقات من ا

بقليل  لي�ض  عدد  ي�صارك حالياً  الغاوي  و�صحر  الكندي  ومنى 

احلارثي  و�صم�صة  الهادي  ورحمة  الربام  تي�صرية  أمثال  ا من 

ور�صا  الب�صامي  وداليا  احلارثي  وفرحت  العمري  ونادية 

آمال البو�صعيدي. العبديل واأمرية البو�صعيدي وا

ال�صوئي مثل  الت�صوير  اأخرى متار�ض  أن للنادي فروعا  ا كما 

أ�صه عو�ض خوار وحالياً  فرع النادي يف �صاللة الذي كان يرا

عبداهلل املخزوم حيث ي�صتمر بن�صاطاته املتنوعة خا�صة يف 

يف  جديدة  نوافذ  فتح  يحاول  الذي  الربميي  وفرع  اخلريف 

عامل الت�صوير ال�صوئي من خالل ور�ض العمل وامل�صاركات.

إجنازات 2009 ا

ع�صاء  يف العام املن�رشم 2009 زادت االجنازات الفردية الأ

نادي الت�صوير ال�صوئي، حيث ح�صل كل من اأحمد البو�صعيدي 

االإحتاد  من  دويل  ولقب  و�صام  على  البو�صعيدي  وابراهيم 

لفن  الدويل  االإحتاد  )فنان   : لقب  وهو  الت�صوير  لفن  الدويل 

على  امل�صورين  وي�صرتط حل�صول   .)AFIAP ال�صوئي  الت�صوير 

الدولية  امل�صابقات واملعار�ض  اأعمالهم يف  قبول  اللقب  هذا 

عمال يف هذه  أن قبول االأ والتي يرعاها االإحتاد الدويل حيث ا

املعار�ض مير على جلان حتكيم فنية دولية .

إعرتاف ر�صمي من االإحتاد الدويل بالفنان  ا وهذا الو�صام هو 

�صم امل�صور يف جميع امل�صاركات  ويكون هذا اللقب مالزما الإ

و�صام  على  امل�صور  ويح�صل  الدولية  الر�صمية  واملخاطبات 

أول  خ�رش و�صهادة دولية من االإحتاد وهي ا االإحتاد الدويل االأ

الهنائي  عبدالرحمن  ح�صل  كما  االإحتاد  يف  الزمالة  مراحل 

آل  و�صط يف جائزة ا ول على م�صتوى ال�رشق االأ على املركز االأ

امل�صابقة  لنف�ض   2009 عام  ويف   ،2008 عام  الدولية  ثاين 

أف�صل  ا �صمن  الذهبية  امليدالية  على  الت�صوير  نادي  ح�صل 

العامل. كما ح�صل خم�صة  ال�صوئي يف  أندية للت�صوير  ا ع�رشة 

وهم:  امل�صابقة  يف  متفرقة  جوائز  على  النادي  اأع�صاء  من 

وابراهيم  الوردي  و�صامل  الهادي  ورحمة  ال�صكيلي  اأحمد 

على  جواد  باقر  كذلك  ح�صل  البلو�صي.  وحممود  البو�صعيدي 

 ،2008 لعام  الدولية  االمارات  م�صابقة  يف  الكربى  اجلائزة 

ول يف نف�ض امل�صابقة. وحممد الطائي على املركز االأ

ويف م�صابقة بريجا الدولية للت�صوير برو�صيا والتي ينظمها 

االإحتاد الدويل لفن الت�صوير ال�صوئي )الفياب FIAP( ح�صل 

الدويل  االحتاد  من  الف�صية  امليدالية  على  الرواحي  خالد 

أما يف حمور الت�صوير الرقمي فقد  لفن الت�صوير ال�صوئي، ا

ح�صل حمد ال�صليمي على جائزة �رشفية من االإحتاد الدويل 

فقط  امللون  الت�صوير  حمور  ويف  ال�صوئي  الت�صوير  لفن 

�صهادة  على  الرواحي  خالد  ال�صوئي  امل�صور  أي�صا  ا ح�صل 

�رشفية من رو�صيا. 

االإحتاد  من  الربونزية  امليدالية  على  ال�صليمي  حمد  ح�صل  وقد 

FIAP( يف م�صابقة ماملو  )الفياب  ال�صوئي  الت�صوير  لفن  الدويل 

 765 بني  من  ال�صويد  يف  ال�صوئي  للت�صوير  التا�صعة  الدولية 

م�صورا �صوئيا ميثلون 50 دولة من خمتلف انحاء العامل. 
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معر�ض  يف  ال�رشفية  اجلائزة  على  الهادية  رحمة  وح�صلت 

مار�صني الدويل الثالث للت�صوير الرقمي  يف تركيا يف املحور 

إنق�صم اىل ثالثة حماور وهي   ا الذي  املفتوح �صمن املعر�ض 

املحور املفتوح وحمور الطبيعة واملحور التجريبي .

كما ح�صل اأحمد ال�صكيلي على اجلائزة ال�رشفية يف املعر�ض 

عنوان  حملت  والتي  �صورته  عن  الطبيعة  ت�صوير  ملحور 

)�صاطئ االحالم(.

ح�صل  ردن  االأ يف  الثالث  العربي  ال�صورة  مهرجان  ويف 

املحاور  يف  وىل  االأ املراكز  على  العمانيون  امل�صورون 

ور�صا  البو�صعيدي  و�صامل  العمري  نادية  وهم  املختلفة 

العبديل.

كما �صارك النادي يف معر�ض ال�صني الدويل الثالث ع�رش لفن 

اكرب  من  يعترب  والذي   2009 نوفمرب  يف  ال�صوئي  الت�صوير 

الدويل  ال�صوئي ويرعاه االحتاد  للت�صوير  الدولية  املعار�ض 

لفن الت�صوير ال�صوئي وح�صل اأحمد البو�صعيدي على جائزة 

الفياب ال�رشفية.

جماعة الت�سوير بجامعة ال�سلطان قابو�س )2009-1990( 

أن البداية املوؤ�ص�صاتية جلماعة الت�صوير بجامعة  ميكن القول ا

ال�صلطان قابو�ض قد بداأت يف عام 1990. حيث كانت هناك 

حتت  طالبية  جماعة  تكوين  يف  وىل  االأ االرها�صات  بع�ض 

أ  بدا العام  هذا  بعد  باجلامعة.  الطالب  �صوؤون  عمادة  مظلة 

أ�صا�صيات الت�صوير  أ�صبوعي للتعرف على ا االنتظام يف ن�صاط ا

املختلفة  العاملية  واملدار�ض  وفنياته  وتقنياته  ال�صوئي 

كثرية  �صعوبات  �صاحبتها  البدايات  أن  ا اال  املجال.  هذا  يف 

رغم  الطالبي.  والعمل  الفني  باال�رشاف  يتعلق  فيما  خا�صة 

جامعة  من  كبري  دعم  �صاحبها  التي  اجلهود  ا�صتمرت  ذلك 

التقنية والفنية.  ال�صلطان قابو�ض فيما يتعلق باالحتياجات 

�صماء لها ب�صمات وا�صحة يف البدايات  هناك جهود كبرية الأ

مثل  آنذاك  ا الطالب  من  وجمموعة  املحاربي  خمي�ض  مثل 

املحروقي  و�صامل  احلو�صني  ونا�رش  احل�صني  عبداملنعم 

أول  وا ال�صيباين.  وميمونة  احلجري  و�صاملة  العرميي  ومرفت 

أنه ميكن القول  معر�ض جلماعة الت�صوير كان يف 1991. اال ا

يف  حتول  نقطة  ميثل   1997/1996 كادميي  االأ العام  أن  ا

أ�صابيع الت�صوير ال�صوئي  جماعة الت�صوير. حيث بداأت بعدها  ا

الفعاليات  من  جمموعة  ولكن  معر�ض  جمرد  تكن  مل  والتي 

املتعلقة بفن الت�صوير ال�صوئي. هناك كذلك بع�ض اجلل�صات 

ا�صت�صافة  اىل  باال�صافة  الطالب  عمال  الأ والفنية  النقدية 

جمموعة من امل�صورين العمانيني للحوار مع طالب اجلامعة. 

و�صيخة  الرحبي  مبارك  الوقت  ذلك  يف  الطالب  ابرز  من 

الك�رشي  النعماين ومو�صى  و�صم�صة  احلارثي  وليلى  خزمي  االأ

وعبداهلل الربخي وا�رشاف عبداملنعم احل�صني. هناك عدد كبري 

عمان  يف  ال�صوئي  الت�صوير  عامل  يف  املعروفة  �صماء  االأ من 

منت�صف  من  ال�صوئي  الت�صوير  جماعة  تطوير  يف  أ�صهموا  ا

لفية الثالثة من امثال خمي�ض املحاربي  الت�صعينيات وحتى االأ

النعماين وحممد  الهنائي وبدر  الهنائي و�صيف  وعبدالرحمن 

الرواحي  ونبيل  العربي  و�صليم  الريامي  وخمي�ض  املعويل 

وزهرة املنذري وغريهم. بعد ذلك ا�صتمرت اجلهود الطالبية 

احمد  أمثال  ا من  وطموح  جاد  ب�صكل  امل�صرية  وا�صلوا  الذين 

البو�صعيدي واحمد الكندي وخلفان ال�رشجي وداليا الب�صامي 

وزيانة ال�صيباين وجنالء ال�صعدي و�صالح الها�صمي وغريهم. 

تثمر  تكن  ومل  الثالثة  لفية  االأ مع  الطالبية  اجلهود  ا�صتمرت 

املوظفة  املحروقي  لوردة  املتميز  االداري  اال�رشاف  لوال 

بعمادة �صوؤون الطالب واال�رشاف الفني البراهيم البو�صعيدي 

أ�صماء بارزة بعد ذلك �صاهمت يف تطوير  يف ذلك الوقت. ملعت ا

الوهيبي  ر�صاد  مثل  عمان  يف  ال�صوئي  الت�صوير  م�صتوى 

و�صكينة  ال�صيباين  وبدر  البو�صعيدي  و�صامل  الكندي  و�صلمان 

البو�صعيدي.  العبديل وامرية  املنجي ومنى بني عرابة ور�صا 

قابو�ض  ال�صلطان  بجامعة  الت�صوير  جماعة  اأهمية  ترجع 

م�صتوى  على  العمانيني  للم�صورين  �صا�صي  االأ الرافد  كونها 

اأع�صاء  اأ�صبحوا  اجلماعة  هذه  خريجي  من  فكثري  ال�صلطنة. 

يف نادي الت�صوير باجلمعية العمانية للفنون الت�صكيلية. كما 
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قاموا  خريجيها  اأن  باجلامعة  الت�صوير  جماعة  اأهمية  تاأتي 

بن�رش ثقافة ال�صورة يف مناطقهم وجمتمعاتهم ال�صغرية مثل 

أ�ص�ض  �صعيد املنذري و�صعيد احلامتي وابراهيم الريامي، كما  ا

بع�صهم جماعات للت�صوير يف مدار�صهم مثل �صم�صة النعماين 

أو الكليات التطبيقية التي كانوا يعملون  وعبداهلل املحروقي ا

أقامت اجلماعة عدة ندوات لن�رش  بها مثل داليا الب�صامي. كما ا

وطموح«  واقع  العمانية  »الفوتوغرافيا  مثل  ال�صورة  ثقافة 

و»التعمني يف مهنة الت�صوير ال�صوئي« و»الت�صوير التقليدي 

والت�صوير الرقمي«.

جماعات الت�سوير بالكليات التطبيقية 

)وزارة التعليم العايل(

التطبيقية  الكليات  يف  الطالبية  اجلماعات  بع�ض  تاأ�ص�صت 

لفية  االأ بداية  مع  خا�صة  العايل  التعليم  لوزارة  التابعة 

على  امل�رشفون  بذلها  كبرية  جهود  هناك  وكانت  الثالثة. 

و�صعيد  البادي  وح�صة  الب�صامي  داليا  مثل  اجلماعات  هذه 

يف  كبري  ب�صكل  اجلانب  هذا  يف  االهتمام  ويربز  احلامتي. 

�صبوع الثقايف الذي تنظمه الكليات التطبيقية حتت ا�رشاف  االأ

وزارة التعليم العايل كل �صنة. اال اأن هذه اجلماعات الطالبية 

التزال تعاين �صعفا يف االمكانات الفنية والتقنية واال�رشاف 

هذه  بعد  أن  ا كما  كبري.  ب�صكل  دورهم  البراز  املتفرغ  الفني 

الكليات عن م�صقط يحرمها الكثري من التوا�صل مع غريها من 

.
)3(

املوؤ�ص�صات مثل اجلمعية العمانية للفنون الت�صكيلية

النادي العلمي 

أن النادي العلمي التابع لوزارة الرتاث والثقافة يحوي  رغم ا

أن  ا اال   1989 عام  منذ  ال�صوئي  بالت�صوير  خا�صاً  ق�صماً 

خريجي  مب�صاعدة   2001 عام  يف  كان  كبري  ب�صكل  تفعيله 

عدد  أقيم  ا حيث  قابو�ض.  ال�صلطان  بجامعة  الت�صوير  جماعة 

ال�صوئي  الت�صوير  يف  التدريبية  واحللقات  الدورات  من 

والتحمي�ض والطباعة وت�صوير اال�صتوديو والت�صوير الرقمي. 

ملن  جمانية  �صيفية  دورات  يقدم  أنه  ا العلمي  النادي  يتميز 

.
)4(

يرغب يف تطوير امكاناته يف الت�صوير ال�صوئي

الكلية التقنية )وزارة القوى العاملة( )2009-2005(

الكلية  العاملة  القوى  لوزارة  التابعة  التقنية  الكلية  تعد 

أكادميية يف الت�صوير  الوحيدة املتخ�ص�صة  التي متنح �صهادة ا

ال�صوئي كدبلوم يف الت�صوير مدته �صنتان. بداأت الكلية بق�صم 

 2007 دفعة  اول  تخرجت   .2005 عام  ال�صوئي  الت�صوير 

ال�صوئي  الت�صوير  جمال  يف  املقررات  من  جمموعة  وهناك 

بتقنياته املختلفة كت�صوير اال�صتوديو والبورتريه والت�صوير 

ال�صوئي  الت�صوير  نادي  مع  البع�ض  توا�صل  التجاري. 

باجلمعية العمانية للفنون الت�صكيلية وهناك اعداد قليلة من 

اخلريجني من هذه الكلية حيث يبلغ عدد اخلريجني يف عام 

2008 احد ع�رش 11خريجاً. نق�ض هذا العدد يف عام 2009 

واملعار�ض  االن�صطة  بع�ض  هناك  فقط.   خريجني  �صبعة  اىل 

الفنية ابرزها معر�ض الكلية يف بيت الربندة يف عام 2008 

ومعر�ض اخر داخل الكلية يف 2007. حتتاج الكلية التقنية 

جدواها  حول  النطاق  وا�صع  تقييم  اىل  القادمة  املرحلة  يف 

وواقع خريجيها يف املجتمع املحلي.

كما اأن هناك بع�ض ن�صاطات الت�صوير ال�صوئي يف املدار�ض 

والكليات اخلا�صة مثل الكلية العلمية للت�صميم وكلية الزهراء 

للبنات.

الفوتوغرافيا املفاهيمية يف عمان

الفوتوغرايف  للت�صوير  وىل  االأ البدايات  اىل  اال�صارة  ميكن 

اأعمال بع�ض امل�صورين  املفاهيمي كفن معا�رش من خالل 

وعبداملنعم  القا�صمي  وابراهيم  الرواحي  نبيل  أمثال  ا من 

احل�صني يف 2003 و2005 الذين قدموا اأعمالهم يف �صل�صلة 

معار�ض الدائرة التي بداأت من الدائرة الثانية. حيث خرجت 

اأكرث  وركزت  حجماً  اأكرب  و�صارت  اطارها  عن  هنا  ال�صورة 

�صود لبناء  بي�ض واالأ على الفكرة. لوحات باأحجام كبرية باالأ
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وال�صعف  القوة  فكرة  ميثل  واحلجم  ال�صكل  متدرج  ج�صماين 

وال�صعف  القوة  فكرة  الرواحي.  نبيل  عند  احلال  هو  كما 

القا�صمي  البراهيم  تركيبي  عمل  خالل  من  احلرية  وبينهما 

أ�صخا�ض مع�صوبي  ا�صرتكت فيها ال�صورة ال�صوئية من خالل ا

وال�صعف  القوة  فكرة  للحرية.  يرمز  بالفيديو  وعمل  العينني 

احليوانات  من  ملجموعة  �صوئية  �صور  ا�صتخدام  خالل  من 

والطيور ورائحة املكان يف بيئة تركيبية كما هو احلال عند 

عبداملنعم احل�صني. 

كانت هناك جتربة �صوئية مفاهيمية رائدة خارجة عن الدائرة 

الت�صوير  جماعة  عرب  قابو�ض  ال�صلطان  جامعة  يف  وحتديداً 

آنذاك مع بع�ض  ا يف عام 2004. حيث ا�صرتك بع�ض الطالب 

امل�رشفني الفنيني على اجلماعة يف ت�صكيل معر�ض جاء باإ�صم 

)فكرة( ليعرب عن ق�صايا مفاهيمية جمتمعية. نظم هذا املعر�ض 

واأ�رشف عليه عبداملنعم احل�صني مب�صاركة اأحمد البو�صعيدي، 

ليلى احلارثي، ر�صاد الوهيبي، �صلمان الكندي، بدر ال�صيباين، 

ووفاء  النوفلي،  فتحية  املنجي،  �صكينة  البو�صعيدي،  �صامل 

ول مرة خارج  العدوي. حيث قامت هذه املجموعة بعر�صها الأ

وال�صور  واملمرات  �صجار  االأ من  واتخذت  املعار�ض  قاعات 

املعلقة يف الهواء ف�صاءات مفتوحة للعر�ض. كانت فكرة هذا 

يتناولها  الفكرية  الق�صايا  من  ق�صية  حول  تدور  املعر�ض 

امل�صور ال�صوئي ويدر�صها ويناق�صها مع افراد املجموعة التي 

ا�صتمرت يف العمل لهذا امل�رشوع قرابة ال�صنة. فكانت افكاراً 

متعددة مثل موت وميالد، طفولة، نوافذ، جنوم وغريها.

بال�صورة  التعبري  يف  الت�صكيليني  الفنانني  بع�ض  كذلك  أ  بدا

اأعمال  يف  وا�صحاً  ذلك  جند  مفاهيمية  لوحات  عرب  ال�صوئية 

وفخرية  �صونيا  وانور  الريامي  وبدور  خرية  االأ مري  ح�صن 

اليحيائي.

ت�سور ال�سرتاتيجية عامة حول ن�سر 

ثقافة ال�سورة يف �سلطنة عمان

الباحث  يقدمها  التي  والتو�صيات  االقرتاحات  بع�ض  هذه 

الب�رشية  الذائقة  وتنمية  ال�صورة  ثقافة  ن�رش  يف  للم�صاهمة 

بالت�صوير  املعنية  للموؤ�ص�صات  الفعالة  امل�صاركة  وزيادة 

ال�صوئي يف عمان على امل�صتوى املحلي والعربي والدويل.

1- ح�رش �صامل بكافة املوؤمترات والندوات وحلقات العمل 

يت�صنى  حتى  وذلك  العام.  مدار  على  بال�صلطنة  تقام  التي 

هذا  تغطية  يرغب-  ال�صوئي–ممن  الت�صوير  نادي  ع�صاء  الأ

التعاون مع اجلهة  اجلانب تغطية فنية ال �صحفية وبالتايل 

املنظمة لال�صتفادة من هذه ال�صور.

2- توثيق العالقات بني نادي الت�صوير ال�صوئي باجلمعية 

إ�صدار  ا طريق  عن  ذلك  ياأتي  احلكومية.  املوؤ�ص�صات  وكافة 

 ،Post cards إ�صدار بطاقات بريدية بطاقات تهنئة للمنا�صبات، ا

أف�صل 12 �صورة. إ�صدار تقومي �صنوي يت�صمن ا ا

إقامة معر�ض �صنوي متنقل بني م�صقط، �صحار، نزوى،  ا  -3

كرب فئة  عربي، الربميي، م�صندم و�صاللة. وذلك حتى يت�صنى الأ

بداعية لنادي  طالع على التجارب االإ من جمهور املتلقني االإ

�رشائح  اجتذاب  حماولة  إىل  ا �صافة  باالإ ال�صوئي.  الت�صوير 

إىل قافلة النادي. جديدة لتنظم ا

الثقافة  عن  تتحدث  �صهرين  كل  عامة  فنية  ندوة  إقامة  ا  -4

أو ق�صية من ق�صايا الت�صوير الفوتوغرايف  الب�رشية ب�صكل عام ا

ب�صكل خا�ض.

خا�صة  أو�صع  ا ب�صكل  النادي  منتجات  ت�صويق  حماولة   -5

البطاقات  طريق  عن  �صواء  اخلا�ض  القطاع  ملوؤ�ص�صات 

أو الدعوات حل�صور املعار�ض  ا أو التقاومي ال�صنوية  ا الربيدية، 

ال�صوئي  الت�صوير  أندية  ا اىل  حتى  ميتد  الت�صويق  هذا  الفنية. 

العربية والعاملية.

امل�صورين  من  العمانيني  غري  فئة  اجتذاب  حماولة   -6

كادمييني وذلك عن طريق معر�ض عام ي�صارك  والفنانني واالأ

أو  ا املحا�رشات  إلقاء  وا العمانيني،  وغري  العمانيون  فيه 

أو حلقات العمل الفنية.  الندوات ا

أندية وبيوت الت�صوير الفوتوغرايف اخلليجية  7- التوا�صل مع ا

حققها  التي  االإجنازات  فبعد  جنبية.  االأ وحتى  والعربية 

الفردية  االإجنازات  �صعيد  على  ال�صابقة  املرحلة  يف  النادي 
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أو اجلماعية الدولية تكونت �صمعة طيبة عن النادي  ا العربية 

وتاأكيد  متابعة  إىل  ا يحتاج  هذا  العمانية؛  والفوتوغرافيا 

اال�صتحقاق من خالل التوا�صل امل�صتمر ح�صب خطة م�صتمرة 

ا�صت�صافة  أو  ا خارجية  مبعار�ض  م�صمولة  العام  مدار  على 

معار�ض لنوادي الت�صوير ال�صوئي املختلفة.

هذا  يهدف  العربي.  ال�صوئي  للت�صوير  أ�صبوع  ا إقامة  ا  -8

الدول  جتارب  على  والتعرف  فكار  باالأ االلتقاء  إىل  ا �صبوع  االأ

اخلليجية والعربية يف جمال الت�صوير ال�صوئي. 

إقامة م�صابقة دولية معرتف بها من االحتاد الدويل لفن  9- ا

يف  عربي  موؤمتر  امل�صابقة  هذه  ي�صاحب  ال�صوئي.  الت�صوير 

الت�صوير ال�صوئي.

يف  ال�صوئي  الت�صوير  لنادي  امل�رشف  احل�صور  تاأكيد   -10

 )FIAP( الفوتوغرايف  الت�صوير  لفن  الدويل  االإحتاد  م�صابقات 

خرى  واال�صتعداد املبكر للدورات وامل�صاركة يف املجاالت االأ

�صود. بي�ض واالأ باال�صافة اىل بينايل االأ

فكريا  والنا�صجة  املتميزة  املعار�ض  اقامة  ت�صجيع    -11

وابداعيا، وتوافر بيئة نقدية واعية.

12- ايجاد حلقة و�صل بني كل اجلهات املهتمة بالت�صوير 

التقنية  والكلية  التطبيقية  والكليات  اجلامعة  مثل  ال�صوئي 

الت�صوير  نادي  لها  النهائي  امل�صب  ليكون  العلمي  والنادي 

ال�صوئي باجلمعية العمانية للفنون الت�صكيلية.

اأكرب  موؤ�ص�صاتياً  ا�صتعداداً  القادمة  املرحلة  تتطلب   -13

أ�صمل يف ادارة وتنظيم وميزانية نادي الت�صوير  وا�صتقاللية ا

البالط  ديوان  ا�رشاف ورعاية  ي�صتمر حتت  ان  ال�صوئي على 

ال�صلطاين.

ال�صغر  منذ  التعليمية  واملوؤ�ص�صات  باملدار�ض  االهتمام   -14

وحماولة تعزيز اجلانب الفني عند الن�ضء. وهذا ياأتي عن طريق 

ال�صوئي  الت�صوير  ونادي  العايل  التعليم  وزارة  بني  التعاون 

باجلمعية وكذلك اجلامعات والكليات التقنية والتطبيقية.

15- توا�صل طالب الدرا�صات العليا من اجلامعيني بزمالئهم 

يف اجلامعات العربية واالجنبية للتعرف على واقع جماعات 

الت�صوير وتطورها وم�صتقبلها.

خامتة:

يف  عمان  �صلطنة  جتربة  عن  الدرا�صة  هذه  حتدثت 

و�صفية  درا�صة  خالل  من  ال�صوئي  الت�صوير  جمال 

بالتاريخ  بداأت  امل�صتقبل.  للواقع وتطلعات  حتليلية 

يف  ال�صوئي  الت�صوير  لفن  وىل  االأ واالرها�صات 

تلك  عن  تتحدث  التي  امل�صادر  قلة  رغم  البدايات 

الفرتة. حتدثت الدرا�صة بعد ذلك عن املوؤ�ص�صات التي 

تهتم بالت�صوير ال�صوئي بدءاً بالنادي الثقايف كبداية 

بنادي  ال�صلطنة مروراً  داخل  موؤ�ص�صاتي منظم  لعهد 

للفنون  العمانية  للجمعية  التابع  ال�صوئي  الت�صوير 

الت�صكيلية وجماعة الت�صوير بجامعة ال�صلطان قابو�ض 

والنادي العلمي والكليات التطبيقية التابعة لوزارة 

التعليم العايل والكلية التقنية التابعة لوزارة القوى 

ا�صرتاتيجي  ت�صور  اىل  الدرا�صة  خل�صت  العاملة. 

امل�صتوى  على  ال�صوئي  الت�صوير  بفن  للنهو�ض 

أن واقع هذه  املحلي والعربي والدويل. ميكن القول ا

أن هذا  التجربة ي�صري بخطى واثقة نحو امل�صتقبل. اال ا

املوؤ�ص�صاتية  اجلهود  من  الكثري  اىل  يحتاج  الطريق 

الذائقة  وتنمية  الب�رشية  الثقافة  لن�رش  والفردية 

الفنية للمجتمع املحلي.
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منذ اأن حل يف اأ�صرتاليا عام 1995، اأخذ الفنان العراقي �صعد املو�صوي ي�صتقطب 

اأعماله  عرب  لي�صيع  وملحوظ،  مطرد  ب�صكل  �صرتالية  االأ الفنية  و�صاط  االأ اهتمام 

�صرتاليني، على نحو حميمي واأثري، منطلقًا  االأ الده�صة واالنبهار لدى  املتفردة 

الرافدين،  وادي  برتاث ح�صارات  وت�رشبه  بداعية  االإ ذلك من خ�صو�صياته  يف 

هم التطورات يف الفنون الت�صكيلية العاملية.  ومتابعته الأ

�سعد املو�سوي

�سطورة  توا�سل حميمي مع الرتاث والأ

خـالــد احلـــلِّي

�صاعر من العراق يقيم يف اأ�صرتاليا

إن تاأكيدي على الت�صخي�ض املكاين يف اأعمايل، هو وحدة مكملة ال ميكن  ا

أغلب نتاجاتي. فاملكان هو ج�صد اللوحة، والزمن هو  اال�صتغناء عنها يف ا

تعبري عن الذاكرة والروح، وباحتادهما يتمثل الوجود الفني. 

 »هوية الجئ« لوحة حتمل رقم الفنان كالجئ



أ�صرتاليا منذ  وعلى الرغم من وجود الفنان يف ا

فرتة غري ق�صرية ن�صبياً، وانفتاحه على خمتلف 

التجارب والتوجهات الفنية، فاإنه ظل متم�صكاً 

بداعية الذاتية، دون  بخ�صو�صياته ومفاهيمه االإ

أو حركة فنية تقليدية  ا أية مدر�صة  ا إىل  ا االنتماء 

أو معا�رشة، وبقي م�صتقالً باأ�صاليبه وتقنياته،  ا

اأي حركة  عن  و�صيا�صياً  فكرياً  م�صتقل  كما هو 

أو مذهبية. أو �صيا�صية ا حزبية ا

حمطات  من  الثالثة  املحطة  هي  أ�صرتاليا  وا

اأي  يف  ولكنه  بداعية،  واالإ احلياتية  الفنان 

إميانه   فيه ا
ّ

حمطة من هذه املحطات، مل يتغري

بحرية العقل، وحرية الفن، وقناعته باأن الفن 

طر  هو الالانتماء، وهو مترد على املربعات واالأ

خرون. التي ي�صنعها االآ

وىل للفنان هي العراق، حيث تخرج  كانت املحطة االأ

الر�صم  ببغداد-فرع  اجلميلة  الفنون  أكادميية  ا يف 

أن �صارك يف العديد من  عام 1990، بعد ا

املعار�ض الت�صكيلية داخل العراق. وكان 

مدينة  يف  الدنيا  على  عينيه  فتح  قد 

النا�رشية قريباً من العا�صمة ال�صومرية 

أور وزقورتها ال�صهرية. العريقة ا

الثانية فقد متثلت مبكوثه  أما املحطة  ا

بني  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 

عامي 1991 و 1995 حيث �صارك يف 

�صتة معار�ض ت�صكيلية هناك، وا�صرتت 

أعماله.  ا بع�ض  املتحدة  مم  االأ منظمة 

معر�ض  يف   1994 عام  �صارك  كما 

ت�صكيلي ب�صوي�رشا ملنا�صبة يوم الالجئ 

العاملي.

أ�صرتاليا، حيث يعي�ض  ويف حمطته الثالثة ا

ن، وجد نف�صه  منذ عام 1995 وحتى االآ

إىل  وا وىل،  االأ �صماواته  إىل  ا يحّن  وهو 

فجر  منذ  الزمن  عرب  املمتدة  جذوره 

على  وم�صالته  ألواحه  ا يحمل  التاريخ، 

اً 
ّ
م�صار والقارات، منفي أكتافه، ويعرب االأ ا

ف العامل بح�صارته .. ح�صارة وادي 
ّ
يعر

الرافدين العريقة.

قوا�سم م�سرتكة

تثري اهتمام املتلقني

فيها  �صارك  أو  ا أقامها  ا التي  املعار�ض  عدد  بلغ   [

أ�صرتاليا ع�رشة  ا املو�صوي خالل وجوده يف  الفنان 

إىل  �صرتاليني ا  االأ
ّّ
معار�ض .. ترى ما هو اأهم ما �صد

أعماله ..؟ ا

يقول:  الفنان جنده  ال�صوؤال على  عندما نطرح هذا 

واخل�صو�صية  ة 
ّ
اجلد عام-  –وب�صكل  تكون  رمبا 

القوا�صم  من  واللون  الري�صة  ا�صتخدام  يف  والرباعة 

بفنان  ما  جمهور  إعجاب  ا تثري  التي  امل�صرتكة 

قد  كثرية  اأخرى  تفا�صيل  هنالك  تبقى  ولكن  ما. 

أو ذاك .. تفا�صيل  يكت�صفها املتلقي يف هذا العمل ا

جتارب  من  يختزنه  وما  بالعمل  تتعلق  جوهرية 

التاأثري  وروؤى قد ال تبدو جلية للجميع وفق نف�ض 

أو  »ا باحلرج  �صعوري  ومع  امل�صتوى.  وبنف�ض 
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أ�ض وغيمة«  لوحة بعنوان »را



فاإنني  نف�صي،  عن  احلديث  لدى  �صئتم«  إن  ا اخلجل 

أكر�ض كل طاقاتي لعك�ض العاطفة  وب�صكل تلقائي ا

أن  ا آخر املديات التي ميكن  ا إىل  وتاأثرياتها داخلي ا

أن املتلقني كانوا يوؤكدون  إليها. وقد وجدت ا اأ�صل ا

اأجدهم  اأعمايل، وهكذا  دائماً على اخل�صو�صية يف 

وميكن  والت�صاوؤل.  احلوار  مناخات  بلهفة  يلجون 

انطباعاً  لي�صت  هي   
ّ
لدي اللوحة  أن  ا هنا  أقول  ا أن  ا

عالقات  هي  بل  هند�صية،  تكوينات  أو  ا ب�رشياً، 

ية وروحية وم�صاهد دراماتيكية. هي الت�صاق 
ّ
ح�ص

باأعماق  أمامه  ا واالن�صهار  بامل�صاهد  دواخلي  كل 

الن�صوة،  الفرح،  مل،  باالأ املفعمة  الفني  بداع  االإ

تفعل  التي  امل�صاعر  وكل  احلب،  الغ�صب،  اجلرح، 

فعلها العميق يف الفكر والقلب والروح.

طفولة الفنان

منبٌع ثرٌّ ال ين�سب

مل يغادر الفنان طفولته بعد، فهي منبع ثر ال ين�صب 

بداعية. ويف لقاء  للروؤى والتاأمالت واالنثياالت االإ

ونحن  وروؤاه  طفولته  تاأثريات  تابعنا  الفنان  مع 

جنل�ض بني ع�رشات اللوحات التي تزدحم بها �صقته 

�صرتالية  االأ فكتوريا  بوالية  وود  كولن  منطقة  يف 

أنه ولد  »عا�صمتها ملبورن«. يقول الفنان املو�صوي ا

أ�صياءه  ا  .. أنه عا�ض طفولته  وا أور،  ا من طني زقورة 

كالتنب  ممزوجاً  الطفولية،  حماقاته   .. ال�صغرية 

مع طينها. ومن هنا تنطلق تاأمالت وتداعيات ثرة 

وجميلة.

يحفر  عمره،  من  وىل  االأ ال�صنوات  يف  الفنان  كان 

طفال، وكان هنالك ثمة  ر�ض بعفوية االأ وينب�ض االأ

 وحيواٍت 
ً
أ�صياء هاج�ض بداخله، يوحي باأن هنالك ا

كانوا  ممن  اأ�صدقاوؤه  كان  ر�ض.  االأ حتت  مدفونة 

أي�صاً ، لكنهم  ر�ض ا يف عمره يلعبون، ويحفرون االأ

أ�صياء ع�رشية كاأ�صالك احلديد  ا كانوا يبحثون عن 

لي�صنعوا  البال�صتيكية  القطع  أو  ا ملنيوم  االأ وبقايا 

املو�صوي  الفنان  أن  ا ومع  الطفولية.  ألعابهم  ا منها 

أترابه يف بحثه  كان �صغرياً، فانه كان يختلف عن ا

�رشته«،  »حبل  عن  يبحث  كان  فقد  ر�ض،  االأ حتت 

البحث  يف  ينهمك  وكان  القدم،  مع  جذوره  وعن 

أو  ا ألواح  ا أو  ا قدمية،  فخاريات  على  يعرث  أن  ا ع�صى 

ع�رشات  وكانت  ال�صومريني.  اأجداده  لعظام  بقايا 

بداية  حول  آنذاك،  ا الطفويل  عقله  حتا�رش  �صئلة  االأ

كانت  إن  وا القدامى،  جداد  االأ مالمح  وحول  اخللق، 

الطفل  لقد كان  اليوم.   عليه  ت�صبه مالمح مانحن 

منحوتات  منه  لي�صكل  عادًة  بالطني  يلعب  �صعد 

�صخا�ض وحيوانات وكائنات اأخرى، يجففها حتت  الأ

إىل نار التنور،  ال�صم�ض، ثم يلقي بها بعد اأن جتف ا

أهله واأ�صدقائه. ثم ينظفها، لكي يعر�صها على ا

أغوار  ا الفنان  مع  ن�صرب  ونحن 

طفولته البعيدة، يقول بعد حلظات 

تاأمل: كنت اأح�ض منذ طفولتي باأن 

الوجود، وبدايات  الطني هو وحدة 

كنت  هنا  ومن  والكينونة.  اخللق 

 ب�رشي نحو 
ّ
أمد اأمتعن يف الرتاب، وا

مع  الرتاب  عناق  متح�ص�صاً  فق  االأ

ال�صماء، فيرت�صخ يف اأعماقي هاج�ض 

والرحيل،  »العودة  بني  ما  العالقة 

أو الرحيل والعودة«، ويتمخ�ض يف  ا

أن البدايات هي اجلذور،  مفاهيمي ا

الطائرة  الكائنات  حتى  واأن 

مبداراتها،  الف�صاء  و�صجت  التي 

كما  الرتاب.  إىل  ا بعفوية  تهوي 
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لوحة عنوانها الفنان بـ »�صموع للحياة«



املياه،  اأعماق  متخر  وهي  املائية،  الكائنات  أن  ا

خرى  زرق، هي االأ ومتار�ض طقو�صها يف الرحم االأ

إىل العودة .. مثلها مثل  أو ترحل ا إىل الرحيل، ا تعود ا

ر�صية وتفا�صيلها، وحتى الكائنات  املوجودات االأ

الواقع  �صواء يف  أو  ا �صواء يف خميالتنا  املاورائية 

كّل  ترحل.  أو  ا تعود  دوائرها،  يف  تعوم  الالمرئي، 

ذاكرتي  يف  الرئي�صي  الهم  ت�صكل  الهواج�ض  هذه 

وىل. كمنفي من تربته االأ

املكان َج�َسد اللوحة

والزمن جت�سيد للذاكرة

تاأخذ  م�صارات  املكاين  والبعد  الزماين  للح�صور   [

هي  ما   .. أعمالك  ا يف  الدالالت  عميقة  أ�صكاالً  ا

مكنونات هذا احل�صور، وكيف يتفاعل 

يف داخلك ..؟

هذا  على  يجيب  وهو  الفنان  يقول   -

أتق�صى عميقاً يف الزمان  إنني ا ال�صوؤال: ا

ما  إىل  ا اأحياناً  متتد  ارحتالية،  كحركة 

املرحلة  هذه  تتج�صد  أو  ا التاريخ،  قبل 

آين  ا ح�صور  يف  اأحياناً  تلك  أو  ا الزمنية 

أي�صاً،  معا�رش، يو�ّصح املو�صوع الفني ا

طر  باالأ مرتبط  غري  كان  إن  وا حتى 

ت�صاوؤل  يف  امل�صاهد  ويبقى  الزمانية، 

إلغائية  ا عن  حتى  أو  ا احلدث،  زمن  عن 

الزمن.

كجزٍء  اأعمايل  يف  موجود  الزمن 

املثال،  �صبيل  على  فاأنا  منها،  أ�صا�صي  ا

ذلك  كلكام�ض  �صخ�صية  اأج�صد  عندما 

قبل  قام  الذي  ال�صومري  له/امللك  االإ

»رحلة  بـ  �صنة  آالف  ا خم�صة  من  اأكرث 

اخللود«، وهو يحمل م�صالته وو�صاياه 

باحثاً عن »ع�صبة اخللود«، جتدين على 

أوؤكد على احل�صور املعا�رش  آخر ا �صعيد ا

لـ»الزمن«، وحتديث �صخ�صية كلكام�ض، 

اأعمايل الجئاً  الذي قد جتده يف بع�ض 

غادروا  الذين  العراقيني  خميمات  يف 

�صكان  مع  متحاوراً  أو  ا ق�رشاً،  وطنهم 

بوريجنيني« يتاأمل رموزهم  �صليني »االأ ا�صرتاليا االأ

قا�صي  االأ يف  وتراتيلهم  مو�صيقاهم  إىل  ا وي�صتمع 

كلكام�ض غريباً يف  اأن جتد  �صرتالية. كما ميكن  االأ

أنفاق لندن. حمطات ا

أما بالن�صبة لـ »البعد املكاين«، فهنالك يف الواقع     ا

أو مع املكان،  و�صائج تربط الزمن كحركة مع الكتلة ا

كعالقة  النحت«  »فن  فل�صفة  مفهوم  من  انطالقاً 

على  تاأكيدي  إن  ا والف�صاء.  الكتلة  مابني  قائمة 

الت�صخي�ض املكاين يف اأعمايل، هو وحدة مكملة ال 

أغلب نتاجاتي. فاملكان  ميكن اال�صتغناء عنها يف ا

الذاكرة  عن  تعبري  هو  والزمن  اللوحة،  ج�صد  هو 

والروح، وباحتادهما يتمثل الوجود الفني.
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 »متوز وع�صتار« يف لوحة زيتية



ظالل �سارخة

واغرتاب ج�سدي

منها  خرية  واالأ لوحاتك،  مل�صاهد  ميكن  ال   [

االغرتاب  مو�صوع  تاأثريات  جتاهل  خ�صو�صا، 

�صواء على  أن تلقي لنا بع�ض االأ ا عليها، هل ميكن 

ذلك..؟

- لقد مل�صت هذا بالفعل من خالل كتابات بع�ض 

أنني  إىل ا آراء بع�ض النا�ض، وذهب البع�ض ا النقاد وا

اأطرح مو�صوع االغرتاب اجل�صدي باإح�صا�ض عميق 

والظل  ال�صكل  على  الوا�صحة طوعياً  يلقي بظالله 

آخر بتف�صريات متعددة  آن واحد. وخرج بع�ض ا يف ا

ت 
َ
تِّم ُ

ع قد  لوحاتي  يف  أ�صكال  ا وجود  عن  املالمح 

أبعادها، وغابت تفا�صيلها على  �َصت ا
ِّ
م

ُ
ها وه

ُ
مالحمحِ

آخر فاإن الظل يف بع�ض  نحو ان�صيابي. وعلى �صعيد ا

ب�صكل  بل جاء  املاألوف،  بال�صكل  ياأت  عمال مل  االأ

رموز  تو�صحه  وا�صح،  بانفعال  ي�صت�صيط  �صارخ، 

مفعمة  ألوان  وا وكتابات  و�صور 

بالتعبري.

الظل  أن  ا أرى  ا فاأنا  جانبي  ومن 

ف�صح ما لي�ض بو�صع اجل�صد قوله، 

الظل،  يف  يكمن  ال�صكل  وكاأن 

والظل يكمن يف ال�صكل. و ال اأخفي 

هذا  عك�ض  إىل  ا عمدت  إنني  ا هنا 

أن  ا املح�صلة  وكانت  التناق�ض، 

املتلقي.  ده�صة  على  ذلك  يبعث 

إن القمع ال�صيا�صي واالجتماعي  ا  : أقول  ا وا�صتطراداً 

أفكار  ا معرفة  من  والفزع  والغربة،  ن�صان،  لالإ

أنظمة  ا وطاأة  حتت  ن�صان  االإ وتهمي�ض  حمظورة، 

عن  يتخلى  أن  ا إىل  ا اجل�صد  يدعو  ذلك  كل   .. قا�صية 

للظل  معلناً  العتمة  يف  ليختبئ  الوا�صح  ح�صوره 

أن ي�صور تفا�صيل هذا اجل�صد املرئية، وهواج�صه،  ا

واأحالمه. 

ثارة  - على تكري�ض ح�صور احلالتني يف اللون : االإ

ثارة التعبريية معاً. الب�رشية واالإ

أ�صعى  ا إليه كل فنان،  ا أن ي�صعى  أنا مثلما ينبغي ا  وا

والواقع،  والرتابة.  التكرار  عن  متاماً  االبتعاد  إىل  ا

أن  ا �صلوب اخلا�ض بكل فنان هو �صفة ميكن  أن االأ ا

تعك�ض  �صفة  وهي  بي�رش،  اللوحة  م�صاهد  يلم�صها 

أة  واجلرا املعاجلة  وطرق  ومفردات  خ�صو�صيات 

التكرار  يف  التهاوي  دون  الفنان،  لدى  الطرح  يف 

اأعمايل  على  املطلعون  الحظ  وقد  واملحدودية. 

واحلداثة  التجريب  على  اعتمادي  أ�صاليب  وا كيفية 

ثارة والتنوع. املفعمني باالإ

الوحدات واملفردات

يف العمل الفني

بعد هذا التوقف مع الفنان، ننتقل 

أمام لوحات حتت�صد  ا إىل التوقف  ا

مبجموعها  وت�صكل  �صقته،  بها 

لتجربة غنية، حتاول  خال�صات 

يف  م�صتمراً  تطوراً  حتقق  اأن 
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رحلتها ورحلة الفنان مع احلياة. 

عادة  تتكون  الت�صكيلي  الفني  العمل  مفردات  إن  ا

ال�صكل،  البناء،   : بـ  تتمثل  ومنطلقات  أ�ص�ض  ا من 

املوازنة،  ن�صاء  االإ التوزيع،  الكتلة،  اللون،  التقنية، 

كل  جتتمع  املو�صوي  الفنان  اأعمال  ويف  التوزيع. 

ولكننا  ومتيز،  باقتدار  وتتج�صد  العنا�رش،  هذه 

اأن  جند  بل  فيها،  مت�صاوية  املفردات  هذه  جند  ال 

جنده  إذ  ا اأحيانا،  الفني  الطرح  عرب  تفاوتاً  هنالك 

يكون  عن�رشين  أو  ا لعن�رش  ولوية  االأ يعطي  مثالً 

أما  ا التجربة،  طبيعة  إطار  ا يف  متفوقاً  ح�صورهما 

بقية العنا�رش فيكون وجودها ملمو�صاً ووا�صحاً، 

لكن ب�صكل ثانوي.

ن�صاء  واالإ املو�صوع  جند  وهكذا 

اأحياناً، مع  يطغيان على العمل الفني 

بقاء ح�صور اللون مكمالً، وجند اأحياناً 

التقنية  وظهور  اللون،  هيمنة  اأخرى 

باإثارة وو�صوح على ح�صاب املو�صوع 

خر. الذي ياأتي مكمالً هو االآ

وا�صحة  عمال  االأ خالل  من  وتربز 

لغاء التفاوت  أمامنا م�صاعي الفنان الإ ا

جمتمعة  ملفردات  التكامل  إعطاء  وا

ما  هو  الواقع  يف  وهذا  الفني،  العمل 

أعماله  ا م�صاهدة  خالل  من  أدركناه  ا

خرية التي حاول فيها حتقيق ت�صاٍو  االأ

العمل  يف  معاً  واملفردات  للوحدات 

الفني.

 ا�ستخال�س القيم

التعبريية والفنية

نخرج  التي  خرية  االأ اخلال�صات  ومن 

بها بعد زيارتنا للفنان واطالعنا على 

عمال له اأجنزها خالل  مناذج كثرية الأ

الرتاث  ا�صتخدام  إن  ا خمتلفة،  فرتات 

للقيم  ا�صتخال�ض  لديه هو  �صطورة  واالأ

التعبريية والرمزية.

أمامنا ب�صكل جلي ا�صتلهامه  وقد جت�صد ا

يتناغم  ذكي  ب�صكل  وتوظيفه  للرتاث 

املوا�صيع،  من  هائل  ثراء  عرب  الع�رش  روح  مع 

اأن  وا�صحاً  لنا  وبدا  الرموز.  احلكايات،  الطال�صم، 

أو  ا رغبته  وفق  به  ويرتبط  الرتاث  يعالج  الفنان 

إىل ا�صتلهام لغة ودراما الرتاث، ليج�صدها  حاجته ا

طار اعتمد على  بوحدات فنية وب�رشية. ويف هذا االإ

احل�صارات القدمية، والرموز املحلية، واالعتقادات 

أ�صيائه  وا الفرد  عالقة  من  ينبع  كرتاث  املاورائية 

أن قناعات النا�ض القدمية عن  باملحيط. وهو يرى ا

والبحث  والظواهر،  والتقومي،  واملوا�صم،  الك�صوف، 

أذهان  ا ت�صغل  التي  الطبيعية  �صئلة  لالأ إجابات  ا عن 

مفاهيم  خللق  بدايات  كانت  أ�صاطري  ا هي   ، النا�ض 

ن�صان.  روحية ودينية يرتبط بها االإ
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ال�ســــر 
�سيكولوجية( )م�سرحية 

ت�أليف : �سالح ح�سن

كاتب و�شاعر من العراق يقيم يف هولندا 

ول امل�سهد الأ

ال�شابع والثالثني.  )يف بيت روزا حيث عيد ميالدها 

طفال.  على احد اجلدران �شورة كبرية ملجموعة من الأ

ترق�س  مونيكا  وغناء.  �شاخبة  راق�شة  مو�شيقى 

بينما  با�شتمرار  النبيذ  ت�رشب  وهي  داعرة  بحركات 

لندا تهتز وهي حتمل دبا بنيا ل يفارقها. روزا تنقل 

اطباق الطعام من املطبخ وهي ترق�س مرتدية الزي 

وق�شرية  قليال  ممتلئة  روزا  التقليدي.  ال�شورينامي 

ويبدو احلزن على مالحمها. هناك طاولة عليها هدايا 

وورود(.

)ت�شتمر املو�شيقى والرق�س عدة دقائق. روزا تتوقف 

و�شط امل�رشح ثم تذهب وتوقف املو�شيقى(.

روزا – حلظة )تتن�شت( هل ت�شمعن؟

مونيكا – ماذا؟

روزا – �رشاخ طفل.. 

لندا – مل ا�شمع �شيئا.

مونيكا – طفل؟؟

روزا – اجل. طفل ي�رشخ.. 

لندا – رمبا اأطفال اجلريان؟

روزا – جرياين لي�س لديهم اأطفال.

لندا – )حتت�شن الدب كامنا حتميه(.

�شوت  كان  لقد  ال�رشاخ؟  �شمعت  كيف   – مونيكا 

املو�شيقى مرتفعا؟!

ر�شيعا  طفال  هناك  ان  يل  خيل  اعرف..  ل   – روزا 

ي�رشخ.

أي�شا؟؟!! مونيكا – ور�شيع ا

أنا ل امزح.  روزا – اوه.. مونيكا.. ا

م�شحك..  هذا  ولكن  عزيزتي..  آ�شفة  ا أنا  ا  – مونيكا 

)تتوجه اىل الباب اخلارجي وتعود ب�رشعة( كل �شيء 

يف اخلارج هادئ. ثم ان جريانك لي�س لديهم اأطفال؟

لندا – )برتدد( هذا �شحيح.

مر. أف�رش الأ روزا – حقا ل اعرف.. ل ا�شتطيع ان ا

من  كاأ�شا  لنف�شها  وت�شب  لتجل�س  – )تذهب  مونيكا 

النبيذ. تدخن(. 

إىل املطبخ(. روزا – )تذهب ا

دائما  ي�شقط(  ولكنه  الدب  جتل�س  ان  )حتاول   – لندا 

ي�شقط عل وجهه؟

مونيكا – ماذا قلت؟

لندا – )وهي حتمل الدب( دائما ي�شقط على وجهه. 

)يرن هاتف مونيكا النقال(

مونيكا – )بانزعاج وا�شح( اأهال ريت�شارد.. �شاأت�شل 

بك بعد قليل.. ممكن؟ طيب، بعد قليل.. اىل اللقاء.

آ�شفة..  روزا – )قادمة من املطبخ( عزيزتي مونيكا انا ا

أنت غا�شبة مني؟ هل ا

أبدا.. ولكن ريت�شارد ينتظر يف اخلارج..  مونيكا – ل ا

يجب ان اذهب، لقد تاأخرت.

آ�شفة.. ياه.. لقد  أي�شا تاأخرت انا ا أنا ا لندا – )ب�رشعة( وا

مونيكا  مثلها  وتفعل  روزا  )تقبل  ب�رشعة.  الوقت   
ً
مر

وتخرجان(.

– )تبقى وحيدة. تتحرك ببطء باجتاه ال�شورة  روزا 

أ بالبكاء(. )ظالم(. املعلقة.. حتدق بها وتبدا

امل�سهد الث�ين 

الواحدة  هو  الوقت  مونيكا.  بيت  يف  �شهرين  )بعد   

أة جميلة جدا وجذابة للغاية ولكنها  ظهرا. مونيكا امرا

مزاجية ولعوب ترتدي تي �شريت مع بيجاما

ويبدو عليها انها قد ا�شتيقظت توا تذهب اىل املطبخ 

حتمل  وهي  املطبخ  من  تعود  قهوة.  لنف�شها  وتعد 

كوبا.. تنظر اىل ال�شاعة

.. تقوم بحركة دللة على التذمر. ت�شاهد على جدران 

غرفة ال�شتقبال �شور اخليول جاحمة واأخرى �شاكنة 

و�شورة كبرية ملارلني مونرو �شبه عارية.



هناك قنينة نبيذ فارغة على الطاولة وعلبتا �شجائر 

مارلبورو. جتل�س مونيكا اىل جوار الطاولة.. 

وترميها  تدع�شها  فارغة  فتجدها  ال�شجائر  علبة  تتناول 

ر�س بغ�شب وتفتح العلبة الخرى.  على الأ

أمام ناظريها(. تدخن بعمق تتناول قنينة النبيذ وحتركها ا

وعلبة  كاملة  نبيذ  قنينة  نف�شها(  حتدث  )كاأنها  مونيكا 

مارلبورو كاملة.. 

بطريقة  )ت�شحك  موعدها  قبل  تاأتي  ال�شهرية  والعادة 

موؤملة( وغدا عيد ميالدي.. يالها من �شعادة 

البيت  انظف  وان  اطبخ  وان  أت�شوق  ا ان  علي  ذلك  وفوق   ..

)فجاأة( مونيكا اخر�شي.. كفى 

�شمت ق�شري

�شيء  كل  اهدئي  اجل..  )�شمت(  رجاء  اهدئي  مونيكا.. 

�شيكون على ما يرام.. 

آة حترك �شعرها  أمام املرا )تطفئ ال�شيجارة وتذهب لتقف ا

عدة مرات.. تكلم �شورتها(

ألي�س كذلك؟! أة لطيفة.. ا أنت امرا مونيكا.. ا

ح�شنا.. ما هي امل�شكلة.. ها؟ قنينة نبيذ وعلبة مارلبورو؟ 

أيام �شباحة. انتهى. العادة ال�شهرية؟ ما الغريب يف  ثالثة ا

مر؟  الأ

ال�شهرية  العادة  فيها  تاأتي  التي  ويل  الأ املرة  لي�شت  هذه 

قبل موعدها؟

أنت م�شحكة مونيكا.. ل ت�شنعي من )احلبة قبة(  ا

تطبخني حينما  ل  انك  اعرف  تكملي..  ل  اعرف..  اعرف..   

نك ل تطيقني رائحة الطبخ.. هذه  تاأتيك العادة ال�شهرية.. لأ

ب�شيطة اي�شا.. انظري.. 

)تذهب اىل التلفون(

ل�شت  ل..  ل..  قليال...  متعبة  انا  حالك...  كيف  روزا..  هلو 

موعدها  قبل  علي  حلت  التي  اللعنة  هذه  ولكن  مري�شة 

باأ�شبوع انت تعرفني... بال�شبط...

هل تعنني ذلك حقا؟ عظيم جدا.. اذن يف ال�شاعة ال�شاد�شة...؟ 

منا�شب جدا.. ماذا ينبغي علي ان اهيء لك؟

أنت رائعة وطيبة..  ا أنت كل �شيء؟ يا الهي.. كم  ا �شت�شرتين 

أة حقيقية.          أنت امرا ا

)ظالم(

يف اليوم التايل.. يف بيت مونيكا نف�شه.. ال�شاعة ال�شاد�شة 

التلفزيون وعلى  ت�شاهد  دقائق. مونيكا جال�شة  ال خم�س 

الطاولة قنينة نبيذ.

يدق جر�س الباب.

مونيكا تطفئ التلفزيون وتذهب لتفتح الباب. تدخل روزا 

لهثة وهي حتمل كي�شني كبريين

آه.. روزا العزيزة.. دعيني احمل عنك..  مونيكا ا

.. روزا )تقبلها( اتركيها.. �شاأنقلها اىل املطبخ مبا�رشة 

اىل  وتعودان  �شياء  الأ وت�شعان  املطبخ  اىل  تذهبان 

ال�شالة 

ىمونيكا تعايل.. ا�شرتيحي...

.. روزا كيف ت�شعرين؟

آلم  وا املزعج  املغ�س  ذلك..  تعرفني  أنت  ا اوه..  مونيكا   ..

وقات  الأ هذه  مثل  يف  اعرف..  ل  ال�شهية..  وعدم  الظهر.. 

بكم  اأرجوك..   املو�شوع  ان�شي  اوه..  الطبع..  �شيئة  اأ�شبح 

ت�شوقتي؟ 

آه.. هذا هو  .. روزا )تبحث يف جيبها عن و�شل الت�شوق( ا

تقدمه لها وقبل ان تاأخذه مونيكا ت�شحبه

أتع�شني؟! روزا - اللعنة ما ا

.. مونيكا ماذا؟

.. روزا لقد ن�شيت ان ا�شرتي لك هدية !

من  الكثري  فعلت  لقد  عزيزتي..  تهتمي  ل  اوه..  مونيكا   ..

اجلي.. اعتربي الت�شوق هدية.. ثم انك �شتطبخني بدل عني

.. انني اجد ذلك حقا اف�شل هدية.

.. روزا حقا؟

.. مونيكا انني اعني ذلك بكل تاأكيد 

و�شمريي  الن  اطبخ  ان  ا�شتطيع  الهي..  يا  آه..  ا ...روزا 

مرتاح. )تنه�س باجتاه املطبخ(    

.. مونيكا هل اعد لك كاأ�شا من النبيذ؟

اىل  ومت�شي  النبيذ  كاأ�س  )تتناول  ب�رشور  نعم..  روزا   ..

املطبخ(

ان  عليك  م�شاعدة  اية  احتجت  اذا  قليل(  )بعد  مونيكا    ..

تناديني.. 

.. روزا �شاأفعل...)تذهب مونيكا لتغيري مالب�شها وتعود بعد 

أمام  قليل وهي ترتدي بنطلونا وقمي�شا ا�شود �شفافا. تقف ا

آة وتدور حول نف�شها. تنادي روزا( املرا

.. مونيكا روزا؟

روزا )من املطبخ( نعم؟.. 

مونيكا  تعايل اىل هنا رجاء.. 

.. روزا )قادمة من املطبخ( نعم.. ماذا هناك.

.. مونيكا )وهي ماتزال تدور حول نف�شها( هل ترين �شيئا 

هنا )ت�شري اىل موؤخرتها(؟.. 

أري موؤخرتك !..  روزا نعم.. ا

ان  هل  اعني  موؤخرتي.  ترين  طبعا  امزح..  ل  انا  مونيكا 

ال�شمادة وا�شحة؟؟

جميلة  موؤخرتك  ان  هو  فقط  واحدا  �شيئا  ارى  انا  روزا   ..

ان  ي�شتحق  ل  ريت�شارد  ي�شمى  الذي  الديك  هذا  وان  حقا.. 
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يلم�شها.

أنت..  .. مونيكا ما حكاية الديك هذا؟ لندا وا

لقد كانت فكرتي.. )ت�شحك وهي تعود  )تقاطعها(  .. روزا 

اىل املطبخ(.

آة مرة اخرى وهي تدور حول نف�شها.  .. مونيكا )تعود اىل املرا

مرتاحة..  غري  انها  ت�شعر  التلفزيون..  وتفتح  جتل�س  اخريا 

تنه�س.. تعدل ال�شمادة حتت البنطلون ثم جتل�س.. تبحث 

راق�شة  مو�شيقى  ت�شمع  معني..  برنامج  عن  القنوات  يف 

�رشيعة.. تتناول كاأ�س النبيذ وت�رشب(.

.. روزا )من املطبخ( مونيكا.... 

مونيكا نعم.. 

.. روزا هل لديك فلفل حار احمر؟.. 

أ..  اجل يف غرفة النوم. مونيكا ماذا تقولني؟ احمر؟ ا

هل  قليال..  ال�شوت  اخف�شي  لديك...  هل  )قادمة(  روزا   ..

لديك فلفل حار احمر؟ 

.. مونيكا فلفل !!.. 

روزا )با�شتغراب( اجل فلفل.. 

أ.. لدي فلفل..  أ.. ا .. مونيكا عذرا عزيزتي.. ظننته �شيئا اخر.. ا

نعم ولكنني ل اعرف ان كان احمر او ا�شفر.. او...

.. روزا ا�شفر او احمر ل فرق.. ولكن اين هو؟.. 

مونيكا انه بالتاأكيد يف املطبخ.. 

أين تظنيني كنت؟  .. روزا )بلطف( وا

ثم  املطبخ.  اىل  )تذهبان  حقا  آ�شفة  ا انا  روزا  مونيكا   ..

تعود مونيكا اىل ال�شالة وهي حتاول تعديل ال�شا�س. جتل�س 

وترت�شف من النبيذ وهي تقلب القنوات من جديد. ثم تقفز 

فجاأة(

.. مونيكا روزا.. روزا.. روزا )قادمة من املطبخ( نعم.. 

الكعكة..  ا�شرتي  ان  ن�شيت  لقد  روزا..  )بعجلة(  مونيكا   ..

�شاأذهب اىل ال�شوق.. لن اتاأخر.. خم�س دقائق فقط.. ح�شنا؟ 

كم ال�شاعة الن؟ �شتف�شحنا لندا اذا مل جتد كعكة.

.. روزا اهدئي حبيبتي.. لدينا ما يكفي من الوقت.

آة( روزا.. انظري.. هل  .. مونيكا )ترتدي �شرتتها امام املرا

تبدو علي العادة ال�شهرية؟

إل �شاع الوقت )تعود م�رشعة اىل  .. روزا اذهبي ب�رشعة وا

املطبخ( 

.. مونيكا )تغادر(.

�شحنا  حاملة  تغني  وهي  املطبخ  من  قادمة  ـ(  روزا   ..

التلفزيون.. بعد  أ بتقليب قنوات  الكرزات.. جتل�س وتبدا من 

أيها.  دقيقة يرن التلفون.. تنه�س روزا لرتد ولكنها تغري را

أ من جديد بتقليب القنوات.. بعد فرتة  تعود للجلو�س وتبدا

ق�شرية 

.. روزا ما هذا؟ )تنه�س.. تت�شمم جو الغرفة( اللعنة.. 

.. روزا )عائدة من املطبخ وهي تتنف�س بعمق( حل�شن احلظ 

عيد  لتحول  ذلك  لول  املنا�شب..  الوقت  يف  تذكرت  انني 

احلمد  باجلنون..  ت�شاب  وقد  كارثة..  اىل  مونيكا  ميالد 

هلل. هه.. هه.. يبقى الرز فقط.. ع�رش دقائق كافية لطبخه. 

)�شمت ق�شري(

اطمئن  لكي  الن  من  �شيء  كل  اأهيئ  ان  ف�شل  الأ من 

�شخ�شيا.. �شتعود مونيكا من جديد لت�شاألني عن موؤخرتها 

)تتجه اىل املطبخ(

.. مونيكا )تدخل حاملة كعكة( روزا.. روزا.. عزيزتي.. هل 

كل �شيء على ما يرام؟

)ت�شع الكعكة على الطاولة وتخلع �شرتتها(

جلبت  هل  جاهز..  �شيء  كل  نعم..  املطبخ(  )من  روزا   ..

الكعكة؟ 

مونيكا ا�شرتيت نوعا اخر من ال�شا�س )ت�شحك بفرح( هذا 

ان  الن  ا�شتطيع  �شيء..  اي  يظهر  لن  يدخل...  الذي  النوع 

ارتدي تنورة )تذهب لتغري مالب�شها( 

أ�شها وتعود اىل املطبخ(  .. روزا )تهز را

.. مونيكا – )تعود من غرفة النوم وقد ارتدت تنورة �شيقة 

لنف�شها  العادة ت�شب  اكرث من  وق�شرية وو�شعت مكياجا 

كاأ�شا من النبيذ وت�رشب جرعة كبرية. يدق جر�س الباب(

.. مونيكا )تفتح الباب. تدخل لندا وبيدها هدية( 

هلو لندا )تقبلها( 

اأجواء  )تت�شمم  املنظر  جميلة  كعكة  من  يالها  آه..  ا لندا   ..

أيتها  ا لنا  طبخت  ماذا  طيبة...  طعام  رائحة  أ�شم  ا الغرفة( 

اجلميلة؟ 

روزا )تظهر من املطبخ وتفاجئها( هري هريي !

آه.. روزا.. ل ا�شدق )تهرع اليها وتقبلها(  .. لندا ا

.. روزا )اىل مونيكا( كل �شيء جاهز.. هل نح�رش الطعام؟

لفظته  هل  هريي..  الهري  لنح�رش  نعم..  )�شعيدة(  لندا   ..

�شح؟ )اىل روزا(.. 

آخر غري  مونيكا لن�رشب قليال.. )ال.. لندا( ال تفكرين ب�شيء ا

الطعام؟

آ�شفة لذلك.. انت تعرفني انني ل  لندا عزيزتي مونيكا.. انا ا

اطبخ.. 

معدتي  واحللويات..  والبي�س  اجلنب  غري  آكل  ا ل  انني   

)جافت( من هذا الكل... على كل حال ا�شتطيع ان انتظر.

.. روزا يالك من م�شكينة.. اعدك انني �شوف اعلمك الطبخ 

مهما كلف المر.

املطبخ..  من  كاأ�شا  اجلبي  عزيزتي..  ح�شنا  مونيكا   ..

حقا  انت  اجل�شي..  تعايل  روزا..  ناأكل..  ثم  قليال  �شن�رشب 
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انت  ا�شكرك.. اجلبي كاأ�شك  �شديقة رائعة.. ل اعرف كيف 

اي�شا.

وا�شرتيحي.  اذهبي  ذلك..  �شاأح�رش  انا  لندا(  )ال..  روزا   ..

)لندا جتل�س(.

.. مونيكا اراك هادئة؟ ماذا هناك؟

.. لندا ماذا؟ 

.. مونيكا اليوم مل ت�شحكي ابدا.. 

.. لندا انت ل تدعني احدا ي�شحك )بتربم( ثم انني جائعة.. 

.. مونيكا )ت�شحك( �شناأكل الكعكة اول.. هل ينا�شبك ذلك؟

روزا..  روزا..  هكذا..  لطيفة  كوين  نعم..  )تكركر(  لندا   ..

تعايل.. 

.. روزا )قادمة وهي حتمل عددا من ال�شموع. اىل مونيكا( 

كم �شمعة تريدين ان ا�شع يف الكعكة؟.. 

أيك لندا؟ مونيكا ثالثة تكفي.. ما را

ربعني.. يعني انك مازلت  .. لندا انت بداأت الن بالثالثة والأ

اثنان  ن  الآ عمرك  ان  يعني  �شح؟  ربعني  والأ الثانية  يف 

ان ن�شع �شمعتني.  اذن ميكن  أربعون عاما ويوم واحد..  وا

ماذا تقولني روزا؟

.. روزا مونيكا.. اثنتان ام ثالث؟

.. مونيكا ح�شنا.. لندا على حق.. لن�شع �شمعتني.

وتوقدهما(  الكعكة  يف  �شمعتني  )تغرز  �شمعتني  روزا   ..

لديها  التي  أة  باملرا ولنحتفل  النبيذ  لنا  �شبي  مونيكا.. 

اجمل موؤخرة يف العامل.

.. لندا )تكركر(

البكاء..  على  تو�شك  وهي  النبيذ  لهن  )ت�شب  مونيكا   ..

غنية التقليدية عن عيد امليالد  أن بالأ يرفعن الكوؤو�س ويبدا

طفاء ال�شموع(  ثم ينه�شن لإ

.. لندا )تخرج الهدية وتقدمها اىل مونيكا( مربوك عزيزتي 

)تقبلها( تف�شلي.. 

.. مونيكا �شكرا.. )تفتح العلبة( اوه.. ل.. يا الهي.. )ن�شاهد 

أنواعا خمتلفة من ال�شكولتا الفاخرة(  ا

.. لندا عزيزتي مونيكا.. امل تعجبك الهدية؟

أتلقاها.. ولكنني  .. مونيكا على العك�س.. انها اف�شل هدية ا

كنت امتنى ان يقدمها يل �شخ�س اخر.

.. روزا ريت�شارد؟

.. مونيكا )بحزن( ل.. 

.. لندا )با�شتغراب( من اذن؟

لنه  ن..  الآ بعد  يقدمها  ان  ي�شتطيع  لن  �شخ�س  مونيكا   ..

مات )ت�رشب كاأ�س النبيذ دفعة واحدة (

.. لندا مات؟ من؟.. 

مونيكا ابي.. 

أبدا قطعة من  أباك مل ي�شرت لك ا .. روزا ابوك؟ هل تعنني ان ا

ال�شكولتا؟

مونيكا )بحزن �شديد( ول امي.. 

.. لندا ولكن اباك مات قبل اكرث من ثالثني عاما؟

.. مونيكا كانا يت�شاجران طيلة الوقت.. وكنت ا�شاب برعب 

�شديد من جراء �رشاخهما.. 

أ بتناول  بعد كل �شجار كان ابي يخرج من البيت وامي تبدا

الكحول.. 

عن  اتوقف  ان  ا�شتطيع  ول  مرعوبة  ابقى  كنت  ولكنني   

البكاء مما ي�شيب امي باجلنون فت�رشخ بي 

اتكور يف  اىل اجلحيم(.. كنت  اذهبي  )اذهبي اىل غرفتك.. 

ال�رشير وابكي ب�شمت طيلة الليل.

)�شمت(

كم مرة حاولت ان الفت انتباههما اىل و�شعي.. ولكنهما 

مل يعرياين اي انتباه.. مرة قررت ان ل اذهب اىل املدر�شة 

وبقيت يف الفرا�س.. مل ي�شاألني اي منهما ماذا بك؟ هل انت 

مري�شة؟ ملاذا ل تريدين الذهاب اىل املدر�شة؟

العا�رشة  كانا يت�رشفان وكاأنني غري موجودة.. كنت يف 

يهتمان  اجعلهما  ان  ا�شتطيع  طريقة  باأي  اعرف  اكن  ومل 

بي.. كنت ابكي فقط.. 

أ بالبكاء.. مل اكن اعرف ماذا  ابدا أ بال�شجار  مبجرد ان يبدا

افعل.. 

)�شمت(

التي  امي هي  داخلية..  مدر�شة  اىل  ير�شالين  ان  قررا  ثم   .

قررت ان اذهب اىل املدر�شة الداخلية.. )�شمت طويل(

مل تكن مدر�شة.. بل كانت �شجنا.. كنت ا�شعر بوحدة �شديدة 

باء  الآ الكثري من  ال�شبوع كان  .. يف كل عطلة من نهاية 

يف  العطلة  يق�شوا  لكي  اأطفالهم  خذ  لأ ياأتون  مهات  والأ

البيت 

أبي او اأمي ياأتيان لزيارتي..  .. ال انا.. مل يكن ا

احيانا متر ثالثة ا�شهر دون ان ياأتي احد لزيارتي.. لذلك 

كنت ابقى يف الغرفة وحيدة 

حد اح�شل على قطعة �شكولتا �شغرية  .. وكنت يف يوم الأ

جدا من امل�رشفة يف املدر�شة 

حد فقط.)�شمت( .. مرة واحدة يف ال�شبوع.. ويف يوم الأ

مل تكن مدر�شة.. لقد كانت �شجنا حقيقيا

.. ذات يوم جاءت امي لزيارتي وكان معها رجل غريب مل 

أبي؟ أبدا من قبل.. قالت انه �شديقي.. قلت لها وا أره ا ا

ابدا  ذلك  بعد  ابي  ار  ومل  �شهرين.  قبل  تطلقنا  لقد  قالت 

)تبكي(

البيت  العودة اىل  ال�شنة  ان تنهي هذه  .. قالت ميكنك بعد 
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ولكنني رف�شت ب�شدة.. 

)تبكي(

أت�شاءل حتى هذه اللحظة ان كان لها قلب؟  إنني ا ا

)�شمت(

أعي�س يف مدر�شة داخلية فجاءت  بعد ذلك علمت عمتي انني ا

واأ�رشت ان اذهب للعي�س معها

الكايف  الوقت  متلك  تكن  مل  ولكنها  طيبة  كانت  لقد   ..

لتمنحني ذلك الدفء الذي كنت احتاجه 

اأدخن  أت  أ�شاء.. يف اخلام�شة ع�رشة بدا ا .. تركتني افعل ما 

احل�شي�س واعبث مع ال�شبان.. 

ال�شليب  عالمة  توؤدي  وهي  ب�شمت  البكاء  أ  تبدا روزا   (

وحتاول ان تغلق اذنيها.. بينما لندا حتاول ان جتل�س الدب 

ب�شكل �شحيح ولكنه يقع على وجهه(

واحد  باأي  اثق  ل  كنت  نني  لأ خر  لأ �شاب  من  انتقل  كنت 

منهم.. وهذا ما جعلني ل اثق باأي رجل

لدي  يكون  عندما  حتى  ثان..  رجل  لدي  كان  دائما   ...

�شديق.. 

كنت احتاج اىل املزيد من الكالم اللطيف والهتمام الذي 

يوليه الرجال اىل الن�شاء.. 

أة  امرا ي�شاهدون  عندما  الرجال  يقوله  الذي  الكالم  ذلك 

جميلة.. 

كنت ا�شتجيب ب�رشعة ملثل هذا الكالم وكنت على ا�شتعداد 

دافئا  اي �شخ�س يقول يل كالما  الفرا�س مع  اىل  للذهاب 

وجميال 

لذلك �رشعان  ما  باأي رجل..  اثق  اكن  )تبكي( ولكنني مل 

يفقد هذا الكالم حرارته بالن�شبة يل مما ي�شطرين للبحث 

آخرين..  أ�شخا�س ا عن ا

. لقد فكرت كثريا ان ا�شبح عاهرة. )تبكي ب�شدة(

الهي..  يا  أذنيها(  ا تغلق  وهي  خفي�س  )ب�شوت  روزا   ..

الرحمة.

لندا - )حتاول ان جتل�س الدب(.. 

مونيكا كنت اعمل يف منظمة املعاقني عقليا حينما قررت 

ان ا�شبح عاهرة .. 

طفال وانتهزت الفر�شة ومار�شت  كنت اعمل مع رجال كالأ

اجلن�س معهم جميعا. 

امل�سهد الث�لث          ..  

.. روزا )تنه�س..  برتدد وهي تغلق اذنيها بني فرتة واأخرى( 

امل�شاألة معقدة قليال.. 

إنني انا امل�شو�شة..   ل.. ل امل�شاألة لي�شت معقدة.. بل ا

كلها  امل�شاألة  اخت�رش  ان  ا�شتطيع  انني  لو  اأمتني  إنني  ا  

بجملة واحدة... اعني... ح�شنا.. 

مور خمتلفة   عندما تكون الفتاة يف ال�شابعة ع�رشة تكون الأ

متاما.. هذا ما كنت ا�شعر به على القل.. 

ول مرة اعتقدت انني �شاأموت.. مل  عندما جاءين احلي�س لأ

تكن لدي اية فكرة عن المر

.. لكن امي قالت : يجب ان تفرحي ايتها ال�شيدة ال�شغرية 

يجب ان ت�شلي للرب..  

من الن ف�شاعدا �شيكون لكل �شيء مذاق الع�شل.. �شتكونني 

أة..  أة.. قالت.. امرا أمرا ا

أة.. ولكنني كنت �شغرية و�شئيلة..   �شيء عظيم ان تكوين امرا

يف الثالثة ع�رشة فقط.. 

أة وانا بهذا احلجم..   كيف يل ان ا�شبح امرا

فعلت امل�شتحيل من اجل ان اجعل اثدائي تبدو كبرية.. ثم 

بداأت ا�شع احمر ال�شفاه.. 

ولد كانوا ي�شخرون مني.. مل اكن اهتم  ولكن الفتيات والأ

ملا يقولونه.. كنت اجيبهم.. )بغ�شب(

أة.. ومل اعد  أة.. لقد اأ�شبحت امرا  اذهبوا اىل اجلحيم انني امرا

العب معهم او اكلمهم.. 

آة.. ارتدي هذا القمي�س  كنت اق�شي معظم الوقت امام املرا

واغريه.. وارتدي هذا الف�شتان واغريه

.. وهكذا... وكانت امي تالحظ ذلك

كانت  ولكنها  �شيئا..  تقول  ان  تريد  مرة  كل  يف  وكانت 

أ�شها يف الهواء ومت�شي من�شحبة اىل املطبخ. حترك را

اما الفتيات الكرب مني �شنا فقد كّن )ت�شحك كاأنها تبكي(

 لادري.. هل بدافع ال�شفقة.. ام بدافع الف�شول  ي�شتمعن ايل 

ويقدمن الن�شائح.. 

يفعلون  هم  دعيهم  هكذا..  الولد  تتبعي  ل  تقول  واحدة   

ذلك.. 

ام�شحي  تقول  واخرى  يتبعني..  احد  هناك  يكن  مل  ولكن 

نك تبدين كالفزاعة البليدة. احمر ال�شفاه لأ

قالت يل كالما  لقد  ذكاء..  اكرثهن  كانت  فقد  الثالثة  اما 

كثريا مل ا�شمع به من قبل.. كالما جميال وغري مفهوم 

أة ال عندما ت�شبح اماً..  .. كانت تقول : ل ت�شبح الفتاة امرا

لقد اعجبني هذا الكالم كثريا.. 

ان  دون  كثريا  نف�شي  وبني  بيني  اردده  ظللت  انني  حتى 

اعيه متاما.

بينما  احلجم  �شئيلة  كنت  انني  هو  يوؤملني  كان  ما  ا�شد 

كانت هناك فتيات �شغريات ا�شغر مني بال�شن كّن يتمتعن 

بقامات طويلة وباأرداف ممتلئة وم�شتديرة.

 )�شمت(

طول  اكرث  �رشت  ع�رشة  ال�شابعة  يف  ا�شبحت  عندما   .
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أ ال�شبان ينظرون ايل نظرات لها مذاق الع�شل..  وامتالء وبدا

نظرات كانت جتعلني احلق اىل ال�شماء خ�شو�شا انني مل 

اكن ارتدي ال�شوتيان 

جعل  لأ القطن  ا�شتخدم  ل  انني  للجميع  اثبت  ان  اردت   ..

اثدائي كبرية.. 

اردت ان اثبت للجميع انني املك اثداء كبرية ككل الن�شاء 

الكامالت 

.. ذات يوم تعرفت على �شاب يكربين بخم�س �شنوات.. وبعد 

اقل من ا�شبوع قال انه يريد ان يتزوجني.. 

اختفى  حامل  انني  علم  وحني  ون�شف  �شهر  بعد  ولكن 

العا�شمة يف  يعي�س يف  انه  قالوا  اثرا..  له  اجد  ومل  فجاأة 

براماريبو

 فذهبت اىل هناك ابحث عنه بال طائل.. 

 نفد املال القليل الذي كنت املكه وبداأت بطني تكرب فقررت 

أعود اىل اأهلي مهما كلف المر لن الف�شيحة �شتحطم  ان ل ا

حياة ابي وامي.. 

)ت�شعر بال�شف(

ال�رشكات  احدى  يف  عمال  وجدت  انني  احلظ  حل�شن   

الهولندية.. 

ال�رشكة كم كان رجال طيبا ان زوجي مري�س  قلت ملدير 

جدا وينبغي ان يتعالج ولكننا ل منلك املال الكايف.. 

كم كنت كاذبة )تبكي( لقد كنت اكذب عليه طوال الوقت.. 

)ت�شتمر بالبكاء(.. 

�شاحب  قال  العمل..  اىل  عدت  الولدة  من  يومني  وبعد 

ال�رشكة

.. ملاذا جئت؟ اذهبي واعتني بالطفل.. فقلت له لقد تركته 

عند امي تعتني به.. 

باب  امام  تركته  انني  احلقيقة  واحلقيقة..  بحرقة(  )تبكي 

احدى العمارات وهربت. 

)ويبقى �شوت بكاء روزا ي�شمع لعدة ثوان(... ..  

امل�سهد الرابع

 منذ خم�شة وع�رشين عاما وانا احتفظ بهذا الدب.. خم�شة 

أنا اأحاول ان اجعله يجل�س.. ولكنه ي�شقط  وع�رشين عاما وا

دائما )حتاول ان جتل�س الدب ولكنه ي�شقط على وجهه(

 دائما على وجهه 

… )حتاول ان حتب�س البكاء.. تتنف�س بعمق( 
ر�س الرطبة ويتلوث وجهه   يف القرية كان ي�شقط على الأ

بالطني فاأ�شطر اىل تنظيفه.. 

كنت جمربة طيلة الوقت على العناية به.. كثريا ما كانت 

مالب�شه تبتل.. 

النافورة..  من  املاء  ي�رشب  ان  يحاول  عندما  احيانا   

واأحيانا ب�شبب التبول.. 

أفارقه ول حلظة واحدة..   مل اكن ا

 كان اخوتي اخلم�شة م�شغولني يف املزرعة ومل يكن لديهم 

مما  اأكرث  باخلنازير  يهتمون  كانوا  به..  للعناية  الوقت 

يهتمون بي او به.. 

ل  كنت  ولكنني  معهم..  العب  لكي  ينادونني  الولد  كان 

مرة  كم  بيرت..  من  ي�شخرون  نهم  لأ معهم..  اللعب  ا�شتطيع 

وبختني امي لنني تركتهم ي�شخرون منه … )�شمت( 

أوا ينادونني )ام  ولد ي�شخرون مني انا اي�شا.. بدا أ الأ ثم بدا

بيرت.. كيف حال بيرت.. امازال يتبول يف ح�شنك(؟ 

)تبكي(.. كنت الفتاة الوحيدة يف العائلة.. وكانت امي تقول 

أتعلم من األن كيف اعتني بالولد..  انني يجب ان ا

 لقد تزوجت من ابي بوقت مبكر واأجنبت له �شبعة ابناء.. 

أرادت ان اكون مثلها.. كانت كل يوم تطبخ وتنظف البيت   ا

وتغ�شل املالب�س وت�شاعد اي�شا يف املزرعة مل يكن لديها 

الوقت لت�شاألني ان كنت احتاج اىل �شيء.. مل تكن ت�شاأل ال 

عن بيرت.. 

 لقد كنت يف الرابعة ع�رشة.. 

 ولكن مل يكن احد ينظر ايل كفتاة.. كان ال�شبان ي�شخرون 

مني.. لن مالب�شي كانت تتلطخ بالطني ب�شبب بيرت.. 

بنظرهم  أبدو  ا كنت  )تبكي(  دائما..  مريعا  مظهري  كان   

معوقة اي�شا.. 

أردت ان اأ�شع حدا لل�شخرية اليومية التي كنت اتعر�س لها  ا

)تبكي(

 كنت عادة اخذ بيرت لكي يلعب قرب النافورة.. 

 كان يحب ان ي�رشب املاء من النافورة.. 

) تختنق(

ان  ي�شتطيع  لكي  خ�رشه  من  به  لالم�شاك  ا�شطر  وكنت   

ي�رشب دون ان ي�شقط يف املاء 

نه اذا �شقط لن ي�شتطيع احلراك و�شينغمر وجهه باملاء   لأ

ولن ي�شتطيع ان يتنف�س.. يف ذلك اليوم

أ بالهتزاز(  )تبدا

النافورة..  من  من..  املاء  ي�رشب  ان  اراد  كعادته..  اراد   

تركته.. 

 تركته يذهب لوحده.. وان�شغلت باإزالة الطني عن مالب�شي 

أ ببكاء ه�شتريي(  )تبدا

لكنه مل  لقد �رشبت كثريا..  بيرت.. كفى  ناديته..  قليل  بعد   

يتحرك.. 

 ظل منكفئا على وجهه.. لقد تركته ميوت يف النافورة.  
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تكثُّف 
َ
 الزّمَن ي

ّ
ن اِم، لأ

َ
ة مَن الع

َ
ِخري اعاِت الأ

ّ
يْف ال�ش

الزّمِن  رَكِة 
َ
بح  

ُ
التفِكري

َ
و ال�شاعة«  دقات  »تنطلق 
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ال�شوؤال: 
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الَعامُل ليْ�َس جَمّرَد اأْزَرار

)ُموُنودَراَما(

 ت�أِليف: َعبدالّرزاِق الربيِعّي 

�شاعر وكاتب من العراق يقيم يف ُعمان 
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ْ
�ْشِب َقرب

ُ
لَى ع

َ
 ع

ْ
أو رٍي ا َق�شِ

ٍة
َ
زلٍة َكئيب

ُ
�شَط ع

َ
و

ُف
ُ
�ْشع

َ
أ ي دا

َ
 ب

ْ
كم

َ
كر

ُ
 �ش

ّ
أن رُتْ ا

َ
و�َشع

 
َ
ة 

َ
اع

ّ
، ال�ش

َ
ُفور

ْ
�ش

ُ
ة، الع

َ
م

ْ
ة، النّج

َ
ج

ْ
، املَو

َ
يح

ّ
ا�شاألُوا الر

ة؟
َ
اع

ّ
:كِم ال�ش

ُ
ا�شاألُوه

 
َ
الع�شُفور

َ
و ة 

َ
م

ْ
النج

َ
و ة 

َ
املَوج

َ
و اء 

َ
و

َ
اله ُكم 

ُ
جيب

ُ
ي

َ
�ش

َ
و

ة:
َ
اع

ّ
ال�ش

َ
و

ِعُن 
ُ

بيداً مي
َ
وا ع

ُ
لوا حتَّى ل ُت�شِبح

َ
 تثم

ْ
 كي

ُ
قت

َ
حاَن الو

الزّمُن يْف تعِذيِبِهم

يلَة  بالَف�شِ  
ْ
أو ا ِر، 

ْ
ِبال�ّشع ِر، 

ْ
ِباخَلم ة، 

َ
اد

َ
و

َ
ه ِبال  لوا 

َ
اثم

ا ت�َشاوؤوَن« 
َ
كم

بيِب 
َ
 ! َثِملنَا بد

ْ
ودلري

ُ
ِر ب

ْ
 ثِملنَا ِب�ِشع

ْ
ا نحُن قد

َ
املمثل: ه

ِبٌط 
ُ

ِق يْف هِذِه اللّيلَِة، حم
ْ َ
ِة الرب

َ
ع

ُ
 ب�رش

ُ
ر
ّ
 مي

َ
و

ُ
الزّمِن وه

الِت 
َ

�ش
َ
و الفنَاِدِق 

َ
و اِدي 

َ
النّو يْف  املُ 

َ
الع تَِفَل 

ْ
يح أْن  ا

�ِشوى  يْل   
َ

لي�س
َ
و هنَا  حِدي 

َ
و  

ُ
اأجلِ�س ا 

َ
ينم

َ
ب ق�ِس 

ّ
الر

 تتال�َشى �َشيئاً ف�شيئاً 
ْ
ة التي

َ
هِذه ال�ّشمع

!
َ
 ال�ّشموع

ّ
 اأحب

ُ
 كنت

ْ
كم

يْف  القا�ِشِم  عر�ِس  يْف   
ْ
كانت ا 

َ
لتُه

َ
أ�شع ا ٍة 

َ
ع

ْ
�َشم ُل 

ّ
أو ا

ة 
ّ
يني

َ
اِت احَل�ش

َ
العزاء

ٍة 
َ
�شغري �شفيٍح  علبِة  يْف  ا 

َ
ه

ُ
َن�شع اللّيِل  يْف  وكنّا 

فيِح 
ّ

ال�ش َة 
َ
علب  

ُ
نثُقب  

ْ
ثم ا 

َ
ياَته

َ
ح  

ُ
يح

ّ
الر ُتطِفئ  ِلئاَل 

 
َ

تتنَّف�س تظّل 
َ
و ة 

َ
ع

ْ
ال�ّشم َتختَِنَق  ل   

ْ
كي اِمرِي 

َ
ِبامل�ش

:
َ
يح ن�شِ

َ
نَي البيوِت و

َ
ننتقَل ب

َ
ِجنَي و

ُ
وْك�ش الأ

اأ�شوات من اخلارج :

آمني آا آا آا آا آا آا آا آا آا آا يت  ا
َ
اِعي الب

َ
اهللْ يَخلّي ر

آمني آا آا آا آا آا آا آا آا آا آا اِعيل    ا
َ
إ�شم ا

َ
بجاِه اهللِ و

 
ّ
فاإن  

َ
اء

َ
ُكرم ا 

َ
أهلُه ا كاَن  إَذا  ا  

ْ
التي  

ُ
بواب الأ  

َ
فتفتح

ة
َ
غري

َ
ة ال�ش

ّ
 املَعِدِني

َ
النقود

َ
 و

َ
نَا احَللوى

َ
َن�شيب

َ
َخالء

ُ
ا ب

َ
أهله إْن كاَن ا ا

َ
و

اِب 
َ
الب ة 

َ
عتَب خوا 

ّ
ُتو�ش ل   

ْ
لَُكم قلنا  اأج�س:  �شوت 

ا... »ر�شقة ماء 
َ
 ال�ّشواِرِع ي

َ
لد

ْ
أو ا ا

َ
ة ي

َ
 الَقذر

ُ
اِمُكم

َ
باأقد

أر�شا« قوية ت�شقط املمثل ا

 ر�شقونا باملاء

اأقوُل 
َ
اَذا �ش

َ
�ِشخ م

َ
 الو

ُ
اِئكم

َ
 مب

ْ
ابي

َ
للتُم ِثي

َ
�شوت طفل: ب
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ْ
ي؟ اهللْ ينتَِقم ِمنُكم

ّ
م لأ

كاَن   
َ
املَو�ِشم  

ّ
أن ا احلّظ  ِن 

ْ
�ش حِلُ »للجمهور«:  املمثل 

ائداً 
َ
 ع

ُ
ة كنت

َ
ديد

َ
نواٍت ع

َ
 �ش

َ
د
ْ
ع

َ
، ب

ُ
ت إلّ ملَِر�شْ ا

َ
يفاً و

َ
�ش

اِم 
ّ
ي الأ مَن  ِبالقاِدِم  مفكراً 

َ
و اً 

َ
اهم

َ
�ش احَلرِب،  مَن 

كانِت  الثّاِمنَة،  ا 
َ
نته

َ
�ش  

ْ
دَخلَت  

ْ
قد  

ُ
ب

ْ
احَلر كانِت 

َ
و

الذيَن   
ّ
نَب

َ
حت�ش »ول  احِلداِد  لوَن   

ْ
ترَتِدي احِليَطاُن 

 
ْ
ِهم

ّ
ب
َ
ر  

َ
عند  

ٌ
اء

َ
أحي ا بْل  اتاً 

َ
و

ْ
أم ا اهللِ  بيِل 

َ
�ش يْف  ُقِتلُوا 

 
َ
ال�شهيد  

ُ
إليُكم ا ى 

َ
»ننع  

ُ
ظيم

َ
الع اهللُ  دَق 

َ
�ش رَزقوَن«.. 

ُ
ي

ا 
َ
ه

َ
َنف�ش ة 

َ
الِعبار  

ُ
ر
ّ
تكر  

ُ
الالفتات  

ُ
البطَل......« ع�رشات

 
ْ
اجت

َ
ر حتّى  اً، 

َ
ديد

َ
ج تاريَخاً 

َ
و اً 

َ
ديد

َ
ج اً 

َ
ا�شم  

ُ
ت�شع

َ
و

اء !!
َ
ود

ّ
قِم�َشة ال�ش بيِع الأ

َ
ِمهنُة اخَلّط و

ديٍق 
َ

ا�شِم �ش وِد 
ُ
ج

ُ
و مْن  َخوَفا  الالفتاِت   

ُ
التَِهم  

ُ
كنت

ِة 
َ
 ُزجاج

َ
ِة فتح

ّ
 املَار

ُ
د

َ
أح  ِمنّي ا

َ
اأة َطلب

ْ
 قِريٍب،  فج

ْ
أو ا

�شقة 
ّ
�َشقني ِباإناٍء َكبرٍي مَن املَاِء، كانِت الر

َ
النافذَة ور

حنَي 
َ
ويِن، و

ُ
ِح املَاِء عْن عي

ْ
�ش

َ
 مب

ُ
اغتة لذَا ان�شغلت

َ
ب

ُ
م

ِة 
َ
بِة نهاي

َ
قاَل: هذِه مِبنا�ش

َ
ك و

َ
�ْشح

َ
دُته ي

َ
ج

َ
ا و

َ
تُهم

ْ
فتح

�شقاِت 
َ
ر ُل 

َ
تتباد  

َ
النّا�س  

ُ
جدت

َ
و قليٍل  د 

ْ
بع احَلرِب، 

يبللنا  الدِم  كاَن  ذلك  قبَل   ، الُكلَّ يبلُّل  الكُل 
َ
و املَاِء 

 واحُلزُن. 
ُ
القهر

َ
و

كّل  ا�ٍس 
َ
ر  

َ
أنت ا هل   : ال�شحفي«  �شوت  »يرتدد   

ام؟
َ
اِئَك هذَا الع

َ
أد ى ا

َ
�شتو

ُ
الر�شى عْن م

كاَن  ا 
َ
م  ،

ُ
ر

َّ
أت�شو ا  

ُ
كنت ا 

ّ
مم  

ُ
ب

َ
اأ�شع  ،

ٌ
عب

َ
�ش �شوؤاٌل 

ا�شتنَا 
َ
در ِخالَل  أننَا  ا  

ُ
أذُكر ا ِبِه،  أ�شتهنَي  ا أْن  ا  

ْ
ينبِغي

َن�شتَِهنَي  باأل  وننا 
ُ

و�ش
ُ
ي وَن 

ُ
امُلعلّم كاَن  ِة 

ّ
ائي

َ
البِتد

 
ْ
هلِة لكي

ّ
�شِئلَِة ال�ش أ بالأ ا

َ
 نبد

ُ
حنَي جُنيب

َ
وؤاٍل و

ُ
 �ش

ّ
باأي

�شِئلِة  بالأ ِء 
ْ
بالبد الرتْكيِز  لى 

َ
ع طاقتنا   

َ
َن�شتنِفد ل 

يِح   مَن التو�شِ
َ
 املَزيد

ُ
حنَي نطلب

َ
ة، و

َ
عب

ّ
ال�ش

اٍد 
ّ
�شد بُن  ِئَل عنرتَُة 

ُ
�ش  ،

ْ
لُكم  

ُ
ح

َ
اأ�رش

َ
�ش ناً، 

َ
املعلم: ح�ش

 
ُ
اأ�رِشب  : فاأجاب  ائَك؟ 

َ
ِباأعد  

ُ
تظَفر كيَف   : يوماً 

هكذا 
َ
و ال�ُشجاِع،   

ُ
قلب ا 

َ
له  

ُ
رَتِعد

َ
ي ة 

َ
�رشب اَن 

َ
اجَلب

لنا 
َ
يجع

َ
و ِبالنف�ِس  الثقة  ي�شاِعُف  الب�ِشيُط  وؤال 

ُ
فال�ش

اِح، 
َ
اثقوَن مَن النج

َ
نحُن و

َ
اَن و

َ
يداَن المِتح

َ
َندُخُل م

 
ُ
علَم

َ
ي ا 

َ
كم اِت 

َ
ه

َ
امُلواج يْف   

ٌ
ِهم

ُ
م  

ُّ
النف�ِشي اِمُل 

َ
فالع

 .
ُ
اجَلِميع

إّنُه  ا اٍن، 
َ
امِتح يْف   

ُ
ت

ْ
ل�ش  

ْ
لكنني ي�شتدرك«  »املمثل 

 
َ
األة 

ْ
�ش

َ
 م

ّ
أن  ا

َ
ة رْغم

ّ
ِحيفٍة الكرتُوِني

َ
 ل�ش

ٌ
اِدي

َ
 ع

ٌ
ا�شِتفتَاء

ُك، يردد :
َ
ر
ْ
ةٌ ل ُتد

َ
ِن النّف�ِس َغاي

َ
�شى ع

ِّ
الر

يٍب َكليلةٌ
َ
�شى عْن كلِّ ع

ّ
وعنٌي الر

ا 
َ
اوي

َ
 املَ�ش

ْ
خِط تبِدي

ّ
نَي ال�ش

َ
 ع

ّ
لِكن

َ
و

أْن  ا  
ْ
ِغي

َ
ينب وؤاِل 

ّ
ال�ش ذا 

َ
ه ْن 

َ
ع دقيَقٍة  ٍة 

َ
اب

َ
إج ا ِة 

َ
لكتاب

ا، 
َ
رُته

َ
ج

َ
ه  

ْ
ال..لَقد

ْ
ه

َ
م لكْن   ،

ْ
اِتي

ّ
وِمي

َ
ي دفرتَ   

َ
اِجع

َ
أر ا

ة 
َ
ِتع

ُ
 مم

ْ
أت ا

َ
لًّة.. بد

َ ُ
ًة مم

َ
 عاد

ْ
ت

َ
اِت اأ�شبح

ّ
وِمي

َ
ة الي

َ
كتاب

 يْف فلِك 
ُ
َخلت

َ
د ف�َشيئَاً  ديٍد، لِكْن �شيئَاً 

َ
ٍء ج

ْ
 �شي

ّ
كاأي

يِل  َتفا�شِ اِر 
َ
تكر مْن   

ُ
ه
ّ
ت�شتِمد الذي  اِر 

َ
التّكر

َ
و اأِم 

ّ
ال�ش

كّل  َنف�ِشَك  علَى   
ْ
ي حُت�شِ أْن  ا ممٌل  ا.. 

َ
فرتَكتُه  ،

ْ
اِمي

ّ
أي ا

الزّمِن   
َ
مع ُل 

َ
ام

َ
تتع ا 

َ
إنه ا ا 

َ
كم اِرٍد! 

َ
و

َ
و اِدٍر 

َ
�ش نف�ٍس 

ناِن 
ْ
ه كاأ�ش

ُ
امنَا تت�َشاب

َ
أي ا  

ّ
أن ا اً 

َ
و�ش

ُ
، ُخ�ش

ّ
أفِقي ا ب�َشكٍل 

 
َ
ب

ْ
�ش

َ
ح �ِس« 

ْ
م الأ خَطاِء  لأ  

ٌ
اد

َ
امِتد  

َ
وم

َ
»الي

َ
و امِل�شِط! 

 
ْ
اروِدي

َ
وجيه ج

ُ
ر

 ،
ْ
ِتي

َ
 ذاِكر

َ ُ
�رش

ْ
أع أْن ا  ا

ُ
أ�شتَِطيع  ا

ْ
لكنني

�ِشك�شِبري  فرَتِ�ُس 
َ
ي ا 

َ
كم قِل« 

َ
الع  

ُ
اِر�س

َ
»ح ُة 

َ
الذاكر

أي�َشاً  تُخون ا

 
ْ
ُكم

َ
ع

َ
اً م

َ
يح

َ
أكوَن �رش أْن ا  ا

َّ
علَي

 
ٌ
اء

ّ
ِقر ينُكم 

َ
ب ُكم فبالتّاأِكيِد مْن 

َ
ع

َ
م جِريئَاً 

َ
و اً 

َ
ح وا�شِ

َ
و

يْل 

كنَاً 
ُ
ر  

ُ َ
اأخ�رش إنني  ا  

ْ
ِني

ْ
ع

َ
ي فهذا  قاِرئاً   

ُ َ
اأخ�رش ا 

َ
عندم

َ
و

ِ مِنيٍف 
ْ

يْف َق�رش

 
َ
مع دِق 

ّ
ال�ش على   

ٌ
�س

ْ
ِحر  

َ
هو الَقاِرِئ  علَى   

ُ
�س

ْ
احلر

النف�ِس

كوَن �شاِدَقاً  لأ  
ْ
نف�ِشي  

َ
ع

َ
م أكوَن �شادَقا  ا أْن  ا  

ْ
ينبِغي

اِء 
َّ
 الُقر

َ
مع

أ�شتَِعنُي  ا أنا  ا
َ
و أكوَن �شادقاً  ا أْن  ا كيَف ميكنني  إذْن  ا  

م؟ 
َ
ر
ْ
 َته

ْ
أت دا

َ
ة ب

َ
بذَاِكر

�ُس؟ 
َ
ة ل مَتر

َ
 الذاكر

ّ
أن مْن قاَل ا

 
ْ
أ�شِدقاِئي ا اِتِف 

َ
و

َ
ه  

َ
أرقام ا  

ُ
أتذّكر ا  

ُ
كنت نواٍت 

َ
�ش قبَل 

ى 
َ
أن�ش ا  

ُ
أت دا

َ
ب ف�شيئَا  �شيئاً 

َ
و مِل، 

َ
الع وُزمالِء   

ْ
تي

َ
إخو ا

َ
و

 
ُ
�شِدقاء :الأ  

ُ
قلت لً، 

ّ
أو ا  

ْ
أ�شِدقاِئي ا  

َ
قام

ْ
أر ا  

ُ
!فن�ِشيت

 
ُ
الء

َ
يبَقى ُزم

َ
وِب احَلياِة و

ُ
ر

ُ
ٍة يْف د

َ
إىِل ِجه ي كٌل ا �شِ

ْ َ
مي

ِمي 
َ
د هُل  الأ

َ
و  

ْ
ِرزِقي  

ُ
در

ْ
�ش

َ
م ُل 

َ
م

َ
فالع هِل  الأ

َ
و ِل 

َ
م

َ
الع

 
ْ
حلِمي

َ
و

ِل
َ
م

َ
الِء الع

َ
قاِم ُزم

ْ
أر َف النّ�شياُن علَى ا

َ
فجاأة زح

 
ْ
 ِبِهم

َ
ة اللقاء

َ
ور

ُ
 ال�رش

ّ
لي

َ
لَت ع

ْ
أم  ا

ٌ
أ�شِدقاء م ا

ُ
إنه ملَ ل؟ ا
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ليِهم 
َ
أملَيتُه ع ا ا

َ
مثلم

 
ْ
م

ُ
ملْ اأخرتْه

َّ
 علي

ْ
م

ُ
ه

ُ
ار

َ
وملْ يقع اختي

اِة 
َ
 احلي

ُ
ورات

ُ
 �رش

َ
إمّنا هي ا

ِل
ْ
ه قاِم الأ

ْ
أر ى ا

َ
إذْن ملْ يبَق �شو ا

 
ْ
أِخي ألو... ا ا

كيَف احَلاُل؟

أنَك م�شُغوٌل و ا
ُ
يبد

آ�ِشف ا

َ
آَخر قٍت ا

َ
ُل بو �شاأّت�شِ

ْ
اً اأخِتي

َ
رحب

َ
م

ِخ؟
َ
أنِت يْف املطب هل ا

ً آ�ِشٌف جدا ا

نا�ِشٍب
ُ
 م

ُ
 غري

ُ
الوقت

أغلق اخلط ا

ى 
َ
أن�ش ا  

ُ
أت بدا

َ
ِل و

ْ
ه التي ِبالأ

َ
و�شيئا ف�شيئاً قلِت اّت�ش

م
ُ
اِتَفه

َ
و

َ
ه

اَن
َ
ي

ْ
لعَن اهللُ الن�ش

؟
ُ
�شِهاب ملَاذا هذَا الإ

 
ُ
يطِنب

َ
 و

ُ
ِهب

ْ
�ش

ُ
َنا اجَلاِحِظ، كاَن ي

ِّ
تعلّمتُه مْن جد

مْن  كاَن   
ْ
الذي  

ُ
التبِيني«

َ
و اُن 

َ
»البي ه 

َ
كتاب  

ُ
أتذّكر ا

 الطالِب 
ُ
أحد ة، كاَن ا

ّ
ا�شِتنَا اجَلاِمِعي

َ
راِت در

ّ
قر

ُ
مِن م �شِ

دينٍة 
َ
م مْن  ننتِقُل  نحُن 

َ
و فحتنَِي 

َ
�ش  

ْ
أو ا ة 

َ
ْفح

َ
�ش أ  ا

َ
قر

َ
ي

دٍث 
َ
إىل ح دٍث ا

َ
،ومْن ح

َ
آَخر إىل ا اٍل ا

َ
ى وِمْن ح

َ
ر

ْ
أخ إىَل ا ا

: 
ُ
ب

َ
�ْشي أ�شتاذنا الأ  ِبامللِل يُقوُل ا

ُ
ر
ُ
حنَي ن�شع

َ
و

ال 
ُ
ج

َ
ر كاَن   ،

ّ
ِبي

َ
ر
َ
الع البياِن   

ُ
أمري ا اجَلاِحُظ  إّنُه  ا  -

 
ُ
ت

ْ
�رِش أنا  وا  

ُ
يطِنب

َ
و  

ُ
ِهب

ْ
�ش

ُ
ي وَنه 

َ
تر لذا  وِعياً 

ُ
و�ش

ُ
م

ِمثلَُه

بالزمِن   
ْ
ا�ِشي

َ
إح�ش ا  

ّ
إن ا و 

ُ
يبد  ،

ْ
عليُكم  

ُ
اأطلت معذرة 

أة  املَرا  حتّى 
ْ
ابي

َ
ب ُق 

ُ
يطر ٍد 

َ
أح ا مْن  يْل   

َ
فلي�س ّقَف 

َ
َتو

داً جلنوِننَا 
َ
 ح

َ
أْن َن�شع نا ا

ْ
ر
ّ
... قر

ْ
 كانت

ْ
الِتي

�ِشيط 
َ
ل الب

َ
ِل و

ْ
ه

ّ
كْن ِبالَقراِر ال�ش

َ
ملْ ي

َ
م

َ
�ش

ْ
ح

ُ
أْن ي  ا

ْ
لكنّه كاَن ينبِغي

أْن  ا  
ُ
ِجب

َ
ي ة 

َ
ائب

َ
�ش ا 

َ
ِنهايتُه

َ
و ا 

َ
له  

َ
ء
ْ
بد ل  ِذِه 

َ
كه القةٌ 

َ
ع

ً َا
د

َ
ا ح

َ
 له

َ
ن�َشع

فنِي 
َ
�شعنَا باتفاِق الطر

َ
فو

ذا 
َ
ه أداِئك  ا ى 

َ
�شتو

ُ
م عْن  الِر�شى  كّل  ا�ٍس 

َ
ر  

َ
أنت ا هْل 

ام؟
َ
الع

ّنُه  ة فيِه وقِد اخرتُته لأ
َ
ب�شيٌط ل�ِشي

َ
 و

ٌ
ا�شح

َ
ال�شوؤاُل و

 
َ
كتب ا 

َ
م ُكِل  مْن  ال، 

َ
جم

َ
و مٌق 

ُ
ع  

ُ
اطة 

َ
الب�ش �شيٌط... 

َ
ب

ة 
َ
يد  ق�شِ

ُ
ت

ْ
ب
َ
أحب  ملْن ا

ُ
د

ّ
د

َ
أر  ا

ُ
اطَفِة كنت

َ
 يْف الع

ُ
اء

َ
ال�ّشعر

 
ُ
ِجب

َ
ة ي

َّ
�شود

ُ
اتُه »م

َ
ي

َ
 ح

ُ
عترِب

َ
مزاُتوف الذي ي

َ
ول ح

ُ
�ش

َ
لر

اتنَا 
َ
ي

َ
ح كلنَا  ا«... 

َ
ِفيه النّظِر  ة 

َ
إعاد ا

َ
و ا 

َ
ه

ُ
َت�شِحيح

ِري   جُنْ
َ
آخر ا

َ
اِدة النظِر وبنَي حنٍي و

َ
ع ة َقاِبلةٌ لإ

ّ
د

َ
�شو

ُ
م

كاُن هذا وذاَك 
َ
اٍت.. هذا م

َ
ت�شحيح

َ
ا َتعديالٍت، و

َ
عليه

ة... 
ّ
د

َ
�شو

ُ
م تُكْن  ملْ  ة 

َ
يد الق�شِ تلَك   

ّ
لِكن ذاَك...  مكاُن 

ٍح مفُخوٍر!!
ْ
لَى لَو

َ
نقو�َشة ع

َ
ا م

َ
َكاأنه

َ
ة و

َ
كتوب

َ
إّنها م ا

ِميَقة...
َ
ا ع

َ
املعايِنْ، لكنّه

َ
ِر و

َ
و

ّ
�ِشيَطة ال�ش

َ
إّنها ب �شرتَوَن ا

لى م�شامعها :
َ
ها ع

ُ
د

ّ
أرد ا

َ
ا و

َ
 اأحفُظه

ُ
كنت

ألٌف  امِل ا
َ
إْن كاَن يْف هذا الع مزاُتوف: ا

َ
�شول ح

َ
 ر

ُ
�شوت

جاِل 
ّ
مَن الر

وك
ُ
خِطب

َ
 ي

ْ
ك كي

َ
و

ْ
مي�ُشوَن نح

مزاُتوف
َ
�شوْل ح

َ
جاِل ر

ّ
 بنَي هوؤلِء الر

ّ
أن  ا

ْ
فاعلِمي

جاِل 
ّ
ائة ِمَن الر

َ
إْن َكاَن هناَك م ا

وٌل
ُ
اء لَظى َخج

َ
الدم

َ
بِك و

ُ
وريَن ِبح

ُ
ماأ�ش

ال
َ
جُل اجِلب

َ
 ر

ْ
م

ُ
ينه

َ
 ب

ُ
يلوح

َ
�ش

مزاُتوف
َ
ول ح

ُ
�ش

َ
ى ر

َ
دع

ُ
اً ي

َ
احِم

َ
ج

اِل 
َ
ج

ّ
ةٌ مَن الر

َ
إْن كاَن هناَك ع�رش ا

ع�َشقوَنك
َ
ٍق ي

ْ
د ب�شِ

َ
أْن يخافوا اللِّهيب دوَن ا

مزاُتوف
َ
ول ح

ُ
�ش

َ
 ر

ُ
م

ُ
ينه

َ
ا ب

َ
بتَِهج

ُ
ِطّل م

ُ
�شي

اِحد 
َ
ل و

ُ
ج

َ
ى ر

َ
 هناَك �ِشو

ْ
د
ُ
ع

َ
إْن ملْ ي ا

ِك
ّ
ب

ُ
نوناً ِبح

َ
ا َزاَل جم

َ
م

ال
َ
ل اجِلب

ُ
ج

َ
إّنُه ر  ا

ْ
فاعلَِمي

وِم
ُ
م الغي

َ
هلَّ مْن قم

مزاُتوف
َ
ول ح

ُ
�ش

َ
ى ر

َ
ع

ْ
د
ُ
ذاك ي

ناَك
ُ
 ه

ٌ
د

َ
أح د ا

ُ
ع

َ
إْن ملْ ي ا

وِف
ُ
اِك كاملَله

َ
و

ْ
يه

بٍي
َ
وٍب َغيه

ُ
أكرَثُ حزناً مْن غر أنِت ا وا

 
ْ
لت

َ
 احُلتوَف ح

ّ
 ان

ْ
فاعلِمي

ة
َ
 اله�َشب

َ
حتت

َ
و

اِل
َ
�شِن اجلب

ُ
هناَك يْف ح
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مزاُتوف 
َ
ول ح

ُ
�ش

َ
دَفنُوا ر

ا 
َ
م

َ
عند  

ُ
د
َ
ت�شع كانت  الللللللللللللللللللللللللله...كم 

ا 
َ
اِمِعه

َ
ه على م�ش

ُ
ر
ِّ
أكر  ا

ُ
 ! وكنت

ّ
ا هذا النَ�س

َ
ه

ُ
أ�شِمع ا

ِة 
ّ
ُك ويْف قم

َ
ٍم ن�ْشح

َ
طع

َ
كنا يْف م

َ
ا و

َ
 مرٍة �شاألتُه

َ
وذات

ِني؟
َ
ة ع

َ
ا�شي

َ
أنِت ر ِة :هْل ا

َ
البهج

ْ
�شكتت

؟
ْ
ِني

َ
ة ع

َ
ي ا�شِ

َ
أنِت ر وؤاَل : هْل ا

ّ
 ال�ش

ُ
ت

ْ
أعد ا

اأُل؟
ْ
أة: ملاذا َت�ش �شوت املرا

وؤاٍل 
ُ
 �ش

ُ
د
ّ
ر

َ ُ
إمّنَا جم ء، ا

ْ
املمثل:ل �َشي

اِع 
َ
م

َ
ل�ش اٍد 

َ
د
ْ
ا�شِتع علَى   

َ
أنت ا وهل  أة:  املرا �شوت 

ة؟
َ
اب

َ
ج الإ

األِك 
ْ
أ�ش أُكْن كذلَك ملْ ا املمثل: لو ملْ ا

َك 
َ
ا لْن ُتعِجب

َ ّ
مب

ُ
ابتي ر

َ
إج ّ ا

أة: لكن �شوت املرا

املمثل : َكيف؟ هْل َتعنني.......؟

اِبي 
َ
و

َ
 ج

َ
أة:بال�َشبِط، هذا هو �شوت املرا

 
ُ
ت

َ
ر

َّ
تَكو ال�ّشحُك.....  أ  ا

َ
هد :فجاأًة  »للجمهور«  املمثل 

 
ُ
انطَفاأت

َ
 و

ْ
وِحي

ُ
على ر

؟
َّ
َكت

َ
أة : ملَاذا �ش �شوت املرا

لُق 
َ
أح ا ماِء 

ّ
 يْف ال�ش

ُ
 ِمنِك هذَا ! كنت

ْ
قع

َ
أتو ا املمثل: ملْ 

َن  الآ
َ
اِد الف�َشاِء و

َ
لى امتد

َ
يِه ع

َ
ناح

َ
 ج

ُ
فِرد

َ
مثَل طائٍر ي

 
ْ
أ�شقَطتني ا اٍد 

َّ
ي

َ
�ش ِة 

َ
�شا�ش

ُ
ر ِمثُل  ِك 

َ
اب

َ
جو  

ّ
أن ا  

ُ
ر
ُ
أ�شع ا

ة 
َ
 اجَلِريح

َ
اِئي

َ
اً بكرِبي

َ
ج

َّ
�رَش

ُ
�شاً م

ْ
أر ا

 
ُ
د أق�شِ ا أكْن  ا مل   : ببكاء«  »م�شحوبا  أة  املرا �شوت 

 
ْ
األتَِني

َ
�ش  

ْ
لقد اً... 

َ
د
َ
أب ا ذا 

َ
ه  

َّ
علي الً 

ْ
ه

َ
�ش  

َ
َك...لي�س

َ
إيذَاء ا

بتَك 
َ
أج ا

َ
و

ة 
َ

ا�ش
َ

�ش
ُ
 ِبر

ْ
بتِني

َ
أج املمثل: ا

إلّ  ا
َ

اباً لي�س
َ
أة: كاَن جو �شوت املرا

�شِعديْن 
ُ
اٍب ي

َ
و

َ
 ج

َ
ماع

َ
 �ش

ُ
 اأحب

ُ
، كنت

ْ
املمثل: لكنَِني

َك 
َ
ع

َ
أْن اأخد  ا

ُ
أريد أة: ل ا �شوت املرا

املمثل »ينفعل« : ومِلَاذا ُكلُّ هذَا؟

وهو  ال�شاهر  كاظم  املغني  �شوت  يت�شلل  �شمت 

إين خريتك فاختاري«  يغني »ا

قوُل امُلغنّي:
َ
 ماَذا ي

ْ
أة : ا�شمع إمرا �شوت ا

�شوت كاظم ال�شاهر: احلب مواجهة كربى

إبحار �شد التيار             ا

            �شلب وعذاب ودموع

قمار             ورحيل بني الأ

املمثل:ماذا َتعِننَي؟

يْف   
ُ
�ِشري

َ
ي ْن 

َ
وم  ، هة 

َ
اج

َ
و

ُ
م  

ُ
احُلب  

ْ
م

َ
نع أة:  املرا �شوت 

ا 
َ
م ى 

َ
�شو منُه  ينل  ل   

ُ
د

َّ
ر
َ
امُلم ه 

ُ
ح

َ
�رش ائٍط 

َ
ح ظلِّ 

َخنَق   
ْ
وقد فاِت، 

ُ
ال�رُش اِر 

َ
غب مْن  أ�ِشِه  ا

َ
ر علَى  اقُط 

َ
يت�ش

 ...
ُ
ار

َ
الُغب بنَا 

ُ
ح خنَق  ب�شدة«  »ت�شعل   

ُ
ار

َ
الُغب نَا 

َّ
ب

ُ
ح

 »يتال�شى ال�شوت«
ُ
ار

َ
نَا الُغب

َ
ب

ُ
خنَق ح

إىَل  ا  
ُ
ار

َ
الُغب ا 

َ
نلتَِق،اأخذَه ملْ  ذلَك  :بعد  املمثل 

اِت 
َ
الذكري  

ّ
ان  

ُ
ظننْت ِء 

ْ
د
َ
الب يْف   ،

َ
آَخر ا جٍل 

َ
ر �شاِن 

ْ
أح ا

ِبداِخلي  ا ُخِنَقت 
َ
عاَن م

ْ ُ
ا �رش

َ
، لكنّه

ْ
تخِنقِني

َ
َة �ش

ّ
املر

أُة  ا
ْ
 تلَك املَر

ْ
ت

َّ
تبَخر

َ
و

أقوُل  ا ا
َ
 عنْه

ْ
ي

ِّ
أم  ا

ْ
األِني

ْ
 َت�ش

ْ
ا كاَنت

َ
كلّم

َ
و

ة 
َ
اِفر

َ
�ش

ُ
ا م

َ
إّنه ا....ا َ

إّنه ا... ا َ
إّنه املمثل: ا

ذِه 
َ
 ه

ْ
لِدي

َ
ا و

َ
 منّي ي

ْ
ع

َ
م: ا�شم  يْل الأ

ْ
وٍم قالت

َ
 ي

َ
وذات

نَْك 
َ
ة ع

َ
ا�شي

َ
 ر

ُ
ت

ْ
 ل�ش

ْ
إنِني ة... ا

َ
الكلِم

ا 
َ
األته

َ
�ش

َ
وِغ و

ُ
 َكاملَلد

ُ
املمثل : وقفت

؟
ْ
ي

ِّ
أم ا ا

َ
املمثل: ملَاذا ي

 
ُ
ا تِريد

َ
ف لْن تكوَن م

َ
نك �شو م : لأ الأ

املمثل : كيَف؟ 

علَى  حْتزَُن  ل 
َ
و  

ْ
ياأِتي  

ْ
بالِذي  

ُ
ح

َ
تفر ل  نَك  لأ  : م  الأ

 
ُ
ب

َ
ذْه

َ
 ي

ْ
الِذي

ِب 
ْ
الَغي  

ِّ
طي يْف  ي 

ّ
أم ا  

ْ
ت

َ
ار

َ
و�ش »للجمهور«  املمثل 

حتّى  الة 
َ
ب

ُ
الالم ِت 

َ
َكرِب ال�ِشُن   

َ
بي  

َ
م

َّ
َتقد ا 

َ
كلم

َ
و

ة 
َ
حكاي ت�ْشِبُه   

ْ
ِتي

َ
ِحكاي  

ْ
ت

َ
ار

َ
�ش فل�شَفة   

ْ
ت

َ
ح

َ
ب

ْ
أ�ش ا

ّ
يِني الَفالِح ال�شِ

؟
ِّ
يِني ِة الفالِح ال�شِ

َ
معتُم ِبحَكاي

َ
هْل �ش

»�شوت رنة هاتف«

ةٌ 
َ
ري ق�شِ الةٌ 

َ
ِر�ش إّنه  ا اتفاً... 

َ
ه  

َ
لي�س هذا  املمثل: 

 ...
ٌ
تذِكري  

ُ
د
ّ
ر

َ ُ
جم ا 

َ
إنه الِلكرتُويِنّ..ا ِفي 

ُ
ح

ُ
ال�ش مَن 

تقلْق  ل   : اٍت 
َ
كلم ِع 

َ
ب
ْ
باأر عليِه   

ّ
د

َ
بالر يْل  وا 

ُ
ح

َ
ا�شم

اُل..تَّ 
َ
�ش

ْ
ر ال... تَّ الإ

َ
�ش

ْ
إر ا  برِبيِدَك... 

ُ
اب

َ
يُكوُن اجلو

َ
�ش

َة الفالِح 
َ
 ِحكاي

ْ
....ح�شناً لنُْكِمل، �شاأرِوي لُكم

ُ
لِيم

ْ
الت�ش

تُها 
َ
ِحكم

َ
و ي 

ِّ
أم ا ُت�ْشِبه  �شيَطةٌ 

َ
ب ةٌ 

َ
ِحكاي إنَّها  ا  

ِّ
يِني ال�شِ

ة 
َ
ري ة َق�شِ

َ
إّنها ِحكاي أباليتي...ل تتململوا... ا ت�ْشِبه ل ا

أِزَف..  ا  
َ
قت

َ
الو نَّ 

لأ ة 
َ
ع

ْ ُ
ب�رش ا 

َ
اأرِويه

َ
�ش ة... 

َّ
�شلِي

ُ
م

َ
و

 فاأنا 
ٌ
ِهم

ُ
 م

ٌ
اجب

َ
ا ويْل و

َ
اقيه

َ
 �ش

ُ
 َتلتِهم

ْ
أت ا

َ
ة بد

َ
ع

ْ
وال�شم
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ُ
ِجب

َ
ي

َ
اِب...و

َ
لِيِم اجَلو

ْ
 الِلكرتُويِنّ بتَ�ش

ّ
ِفي

ُ
ح

ُ
 ال�ش

ُ
ت

ْ
د

َ
ع

َ
و

 
ْ
لكم ا 

َ
أرِويه ا أْن  ا اِوُل 

َ
اأح

َ
�ش لذا  ِدي 

ْ
ع

َ
و  

َ
عند أكوَن  ا أْن  ا

�شاُل 
ُ
ل ي

َ
 مَن الوقِت و

َ
 املَزيد

َ
أفِقد  ل ا

ْ
باقِت�َشاٍب لكي

اِع 
َ
ة الود

َ
ة لتُكْن هذِه ملح

َ
ع

ْ
اِت ال�شم

َ
 مْن قطر

ُ
الكثري

متاِع  »الإ  يْف 
ّ
التوِحيِدي اَن 

ّ
ي

َ
و ح

ُ
أب ا كما كاَن يفعُل 

َطى 
ْ
أع نُه ا ُه لأ

َ
َق كتب

َ
ر

ْ
أح  ا

ْ
ان الذي

َّ
ي

َ
أبو ح ِة« ا

َ
املوؤان�ش

َ
و

انباً 
َ
 ج

ّ
ِحيِدي

ْ
ِع التَو

َ
ٍء .... لند

ْ
 مْن كلِّ �َشي

َ
ِرم

ُ
لكنّه ح

َ
و

ادِتي 
َ
�ش ة 

َ
...احلكاي

ّ
يِني ال�شِ  

ُ
الَفالح ة 

َ
ِحكاي  

ْ
نرِوي

َ
و

ن 
َ
لُِك م

ْ َ
ل مي

َ
ل يْف احلقِل و

َ
ث عْن فالٍح فقرٍي يعم

ُ
د

َ
تتح

ه يْف 
ُ
اِعد

َ
�ش

ُ
حيٍد كاَن ي

َ
اٍن و

َ
ى ِح�ش

َ
ا �ِشو

َ
ني

ُ
طاِم الد

ُ
ح

ال�شا�شة �شورة م�شببة  احَلْقِل » تظهر على  اِل 
َ
أعم ا

حل�شان ميتطيه فالح 

وَة 
ْ
ه

َ
 �ش

ْ
تَلِي

ْ
ع

َ
اِدَئة ي

َ
 على الَفالِح الَفقرِي ه

ُ
يام ِت الأ

َ
مر

 
ْ
الذي احلقَل  َل  �شِ

َ
لي اكِر 

َ
الب باِح 

ّ
ال�ش يْف  اِنِه 

َ
ِح�ش

الً 
ّ
م

َ ُ
�ِس حم

ْ
 قبَل ُغروِب ال�ّشم

ُ
ود

ُ
يع

َ
عمُل ِبِه بن�َشاٍط و

َ
ي

اِنه 
َ

ِر ِح�ش
ْ
ا علَى َظه

َ
ه

ُ
�َشع

َ
 ي

ْ
ِبالِغالِل التي

ح�شان  �شهيل  »�شوت  ان 
َ

احِل�ش  
َ
ب

َ
ر

َ
ه ٍم 

ْ
و
َ
ي  

َ
وذات

أقدام وفو�شى ثم ي�شود �شمت مطبق«  ووقع ا

ِتِه 
َ
�شيب

ُ
م يْف  ا�شوَنه 

َ
يو  

ً
ِع�َشاء انُه 

َ
ِجري ِه 

ْ
إلي ا  

َ
اء

َ
فج

قائلنَِي:

 ،
ٌ
مزِعج  

ٌ
ر

ْ
أم ا إّنه  ا انُه، 

َ
ِح�ش  

ُ
يفِقد امِل�شكنُي  ُل 

ُ
الرج  

ٍة 
َ
يب �شِ

ُ
ا مْن م

َ
إلّ ِباهلل يا له ل قوة ا

َ
ل و

ْ
و

َ
حزيٌن، ل ح

َ
و

 ِبَك.«
ْ
لت

َ
ح

أ�شه ويقول: الفالح يهز را

».
ْ
ِري

ْ
د
َ
ْن ي

َ
ا، م

َ ّ
 »رمب

ُن 
ْ
نح  ،

ْ
ج

َّ
ر

َ
تتَح ل 

َ
و قْل  دتَك؟ 

َ
اع

َ
�ش

ُ
م كننَا 

ْ ُ
مي -هل 

ة 
َ
و

ْ
أخ ا

ك 
َ
�ْشح

َ
 ي

ُ
الفالح

 
ْ
ِباهللِ...لقد إل  ا َة 

َ
قو ل 

َ
و حوَل  ل  اجلريان:  اأ�شوات 

ُل امِل�شِكنُي 
ُ
ج

ّ
ُه.... الر

َ
اب

َ
 �شو

َ
... فقد

ٌ
�س

َ
َل م

ُ
ج

َ
 الر

َ
اب

َ
أ�ش ا

ينِة.....كيَف 
َ
باله  

ْ
ت

َ
لي�ش ة 

َ
�شيب

ُ
م ا 

َ
إّنه ا قلُه..... 

َ
ع  

َ
فقد

؟ َكيف؟ 
ُ
ه
َ
أمر  ا

ُ
ر
ّ
ب
َ
�شيتد

متالأ  جياد  »اأ�شوات  التايِلْ  وِم 
َ
الي ويْف   : املمثل   

 
َ
تطلِع

ْ
�ش

َ
 لي

َ
اٍد !خرج

َ
ات ِجي

َ
و

ْ
أ�ش  ا

ُ
 الفالح

َ
ِمع

َ
امل�رشح« �ش

د 
َ
ج

َ
 و

ْ
د؟ هههههههههه لقد

َ
ج

َ
اذا و

َ
ِرفوَن م

ْ
أتع ، ا

َ
ر

ْ
م الأ

ُه �ِشتّة 
َ
ع

َ
ْل م

َ
 هذا فَقْط ب

َ
إليِه... لي�س َ ا

 عاد
ْ
اَن قد

َ
احِل�ش

ملْ  فاِعٌل؟   
َ
و

ُ
ه ون 

ُ
تعتَِقد فماَذا  ة، 

َّ
قوي ٍة 

َّ
ري

َ
ب اٍد 

َ
ِجي

 على املَارِة ومَل.... لقِد 
َ
اً وملْ يِر�ّس املَاء

َ
 طرب

ْ
يرُق�س

ه، 
َ
َل نوم  ليوا�شِ

َ
عاد

َ
أ�ِشِه و ا

َ
ٍة مْن ر

َ
غري

َ
زٍة �ش

َ
اكتَفى به

طويالً  بنوِمِه  هناأ 
َ
ي ملْ  لكنُه  �شخري«  �شوت  »يطلق 

عليِه  قون 
ُ
يطر اِن 

َ
اجِلري  

َ
اأ�شوات ِمع 

َ
�ش ٍة 

َ
�شاع  

َ
د
ْ
ع

َ
فب

نٍف. 
ُ
 ِبع

َ
اب

َ
الب

 
ّ
أي ،ا

ُ
ب

ِّ
الَطي  

ُ
الَفالح ها 

ّ
أي ا ابَك 

َ
أ�ش ا َخرٍي   

ّ
أي ا اجلريان: 

دلً مَن احُلزِن، 
َ
لَّ ببيِتَك ب َ

 قد ح
ُ
 اخلري

َ
اهو

َ
ى ! ه

َ
�رش

ُ
ب

»! 
ُ
ب

ِّ
 الطي

ُ
ها الفالح

ّ
أي نيئاً لَك ا

َ
ه

ِري.«
ْ
د
َ
ا، مْن ي

ّ
مب

ُ
ه وقاَل: »ر

َ
أ�ش  را

ُ
 فهزّ الفالح

فرِط  مْن  ه 
َ
واب

َ
�ش  

َ
فقد إّنه  ا ظنوا 

َ
و اُن 

َ
اجِلري ب 

َ
ا�شتْغر

! 
ْ
م

ُ
تاأِبِطنَي ده�َشتَه

ُ
فوا م

َ
ان�رش

َ
ِح، و

َ
الفر

اجِلياِد   
َ
د

َ
أح ا الفالِح  ابُن  ج 

َ ْ
أ�رش ا الثالِث  اليوم  يف   

عْن   
ُ
ألقاه وا  

ُ
اد

َ
اجَلو  

َ
َفجمح  ،

ُ
ه

َ
امِتَطاء اوَل 

َ
ح

َ
و ة 

َّ
ي

َ
الرب

اقُه.
َ
 �ش

ْ
ت

َ
ُك�رِش

َ
ِرِه و

ْ
ظه

وَنه قائلنَِي:
ُ
وا�ش

ُ
انُه ي

َ
إليِه ِجري  ا

َ
 فجاء

 
ُ
الفالح ها 

ّ
أي ا بَك   

ْ
حلّت ٍة 

َ
�شيب

ُ
م مْن  ا 

َ
له يا  اجلريان: 

 
َّ
أم أْن تعلّق ا نْيٌ، كاَن عليَك ا َ

ابتك ع
َ

أ�ش  ا
ْ
امِل�شكنُي، لقد

.
َ
د

َ
يتَك احَل�ش

َ
 عْن ب

َ
يوٍن لتْطِرد

ُ
بِع ع

َ
�ش

».
ْ
ا، مْن يدِري

َ َّ
مب

ُ
أ�شه وقال: »ر  فهز الفالح را

ِق 
ْ
ة ل�شو

ّ
 التجنيِد يْف مهم

ُ
اأمور

َ
 م

َ
ابِع جاء

ّ
وِم الر

َ
يف الي

احلنَي 
َ

 �ش
ْ
م

ُ
ه

َ
د

َ
ج

َ
ْن و

َ
�ِس، فاأخذ م

ْ
ي

َ
ِة للج

َ
�َشباِب القري

 الفالِح. 
َ
اب

َ
َق ب

َ
ة وطر

َّ
�شكِري

َ
ة الع

َ
م

ْ
للِخد

الوطِن   
ُ
�شوت  ،

ُ
الفالح ها 

ّ
أي ا  

ْ
ج

ُ
اأخر التجنيد:  ماأمور 

يناِديَك.

ٍة 
ّ
قِوي اٍد 

َ
�ش

ْ
أج ا إىل  ا  

ُ
يحتاج الوطِن   

ُ
�شوت الفالح: 

ِرٍم؟
َ
طُن ب�َشيٍخ ه

َ
ل الو

َ
ْفع

َ
اذا ي

َ
ج مُلالقاِتِه فم

ُ
لتْخر

 
ٌ
الح

َ
 �ش

ٌ
لد

َ
ُك... لديَك و

ُ
د ماأمور التجنيد: َنحُن ل نق�شِ

طِن. 
َ
ة الو

َ
م

ْ
خِلد

دَته 
َ
لوج م�ِس  بالأ  

َ
جئت  

ْ
قد  

َ
كنت  

ْ
لو  ،

ْ
م

َ
نع الفالح: 

جٍل 
َ
ر إىل  ا  

ُ
يحتَاج طُن 

َ
فالو  ،

ُ
�ِشواه

َ
و َطِن 

َ
للو احِلَاً 

َ
�ش

اقنِي كاِملتني.ِ 
َ
ب�ش

ِني؟
ْ
اذا تع

َ
ماأمور التجنيد: م

ادُخل  ِغي، 
َ
ينب ا 

َّ
مِم أْكرثَ  ا طُن 

َ
الو  

َ
ر

َّ
تاأخ  

ْ
لقد الفالح: 

 
ُ
لح

ْ
�ش

َ
ي ل  اد 

َ
اجَلو قطَة 

َ
�ش لَتُْه 

َ
ع

َ
ج  

ْ
الذي  

َ
لد

َ
الو  

َ
لت�َشاِهد

يِر. 
َ

إل للنّوِم علَى ال�رش ا
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اُق 
َ
�ش  

ْ
ت

َّ
تب

َ
و وز 

ُ
ج

َ
الع ها 

ّ
أي ا لَك  التجنيد:تباً  ماأمور 

 
َ
كٍة مع

َ
ر
ْ
ع

َ
 َخاِطر م

ُ
ابِنَك، فال�شاُق املك�شورُة ل جَترِب

.
ِّ
و

ُ
د
َ
الع

اَق 
َ
 �ش

َ
أْن تك�رِش  ا

َ
 بعد

ْ
عد

َ
 و

ُ
ها املاأمور

ّ
أي  ا

ْ
ب

َ
الفالح : اذه

»ي�شحك«  اِت 
َ
اه

َ
الع يْف  اوى 

َ
نت�ش

َ
�ش ا 

َ
ه

َ
عند طِن، 

َ
الو

ههههههه.

الَفالِح  اِت 
َ
قهقه اُن 

َ
اجِلري  

َ
ِمع

َ
�ش ا 

َ
م

َ
وعند املمثل: 

هنئُوَنه. 
ُ
إلِيِه ي اءوا ا

َ
ج

 
ُ
الفالح ها 

ّ
أي ا  

َ
ت�شعد

َ
و  

َ
ح

َ
تفر أْن  ا قَك 

َ
ح :مْن  اجلريان 

ب. 
ْ
ك مَن احَلر

ُ
لد

َ
جنا و

َ
ابَك و

َ
أ�ش  ا

ُ
فاخلري

ْن 
َ
م ا، 

َ َّ
مب

ُ
»ر قاَل: 

َ
و ه 

َ
أ�ش ا

َ
ر  

ُ
الَفالح زّ 

َ
فه  : املمثل 

ِري.«
ْ
د
َ
ي

»يرن جر�س الهاتف«.

 اللكرتُويِنّ: 
ّ
ِفي

ُ
ح

ُ
إّنُه ال�ش أووووووووووووه ا املمثل:ا

ألُو  ا

م�شتغرٌق  َن  الآ إّنَك  ا  
ّ
اأظن مُلقاَطعِتَك،  اً 

َ
عفو ال�شوت: 

تبعَث  أْن  ا  
َ

تن�س ل  ناً، 
َ
�ش

َ
ح  ،

َ
كتبت ا 

َ
م ة 

َ
ع

َ
راج

ُ
مب

ًة 
َّ

َخا�ش ديثة 
َ
ح ًة 

َ
ور

ُ
�ش تنِجُزه  حنَي  امِللَف   

َ
مع

لى »ُكوَكل« 
َ
ة ع

َ
ود

ُ
ِرك املَوج

َ
و

ُ
 �ش

ُ
ِميع

َ
ِب�شِحيفِتنَا، فج

زَ.
ُّ
ي
َ
 التم

ُ
نحُن نن�ِشد

َ
ة، و

َ
َقدمي

بن�رِش   
ُ
يتم إّنه  ا زَ 

ّ
ي
َ
التم  

ُ
م

َ
تفه هْل  ز؟ 

ّ
متي  

ّ
أي ا  : املمثل 

.
ٌ
قا�رِش

َ
دود و

ْ َ
 حم

ٌ
م

ْ
ة؟هذا َفه

َ
ديد

َ
ٍة ج

َ
ور

ُ
�ش

ٌق 
َ
ح إّنُه  ا زَ، 

ُّ
ي
َ
التم لِه 

َ
م

َ
ع يْف   

ُ
ن�ِشد

ُ
ي الكُل  ال�شوت: 

زَ 
ّ
ي
َ
أْن نتَم ّكننا ا

ُ
ِديٍد، مي

َ
ٍ ج

َ
زْ ِبَخرب

َّ
ي
َ
، فاإذا ملْ نتم

ٌ
وع

ُ
�رْش

َ
م

ثقاَفة   
َ
هي  

َ
وم

َ
الي ثقافتنا   

ّ
إن ا  

ّ
ثم ِديدٍة، 

َ
ج ورٍة 

ُ
ب�ش

 مرتُوٌك لَك، 
ُ
مر أِطيَل، الأ أْن ا  ا

ُ
أريد اً ل ا

َ
موم

ُ
ة، ع

َ
ور

ُ
ال�ش

ِة 
َ
الم

ّ
 ال�ش

َ
ع

َ
اعٍة، م

َ
أقّل مْن ِن�شِف �ش  ا

َ
 املَلَف بعد

ُ
أنتِظر ا

»يغلق الهاتف«. 

املُ 
َ
ُث!؟ هِل الع

ّ
د

َ
ٍز يتح

ّ
 مَتي

ّ
أي ز !!! عْن ا

ّ
املمثل : التمي

لنَا جَتِميَل 
َ
ا حاو

َ
م

ْ
ه

َ
م ِبالفوُتو�ُشوب؟  لةٌ 

ّ
عد

ُ
م ة 

َ
ور

ُ
�ش

وٍن 
ُ
ِبعي اِغ 

َ
الفر يْف  ُق 

ّ
ُنحد َنظّل  فاإننا  امِل 

َ
الع اِئِح 

َ
قب

 ...
َ

أْكرب ا ة 
َ
ع

ْ ُ
ِب�رش  

ُ
تذُوب ة 

َ
ع

ْ
ال�ّشم  

َ
اهي

َ
ه ِدئة... 

َ
�ش

قاِئِق 
ّ
الد اَن 

َ
ري

َ
ج  

َ
ع

َ ْ
أ�رش ا ا 

َ
م  ...

ُ
تذُوب الدقاِئُق 

َ
و

 
ْ
كاأَنِني وِر... 

ُ
ال�ّشه

َ
و ابيِع 

ّ
�ش الأ

َ
و اِم 

ّ
ي الأ

َ
و اِت 

َ
اع

ّ
ال�ش

َ
و

وِب... كيَف بلغنَا 
ُ
ر
ُ
 علَى الد

ُ
ج

ُ
ر

ْ
أد  طفالً ا

ُ
�ِس كنت

ْ
م بالأ

 
ْ
 التي

َ
اِعيد

َ
ِدُق هِذِه التّج

َ
أ�ش نا؟ ل ا

َ
ا بلغنا؟ َكيَف َكرِب

َ
م

ِفي 
ُ
ح

ُّ
ال�ش  

ْ
األِني

ْ
�ش

َ
ي

َ
و ِهي... 

ْ
ج

َ
و َخاِرَطة  علَى   

ْ
َزحَفت

 »لوك«؟
ّ
أي ِديد !!! ا

َ
ْن »لوك« ج

َ
الِلكرتُويّن ع

 
ُ

�ْشَخا�س الأ وؤلِء  َ
ه يِه...  أر�شِ ا أْن  ا  

ّ
د
ُ
ب ل  ذلَك  مع 

تِقُف  ل  ةٌ 
ّ
اد

َ
أل�ِشنَة ح ا  

ُ
م

ُ
له وَن خُميُفوَن... 

ّ
الِلكرتُوني

م 
ُ
إنه ا اٍت... 

َ
وع

ُ
طب

َ
م اننُي 

َ
قو ل 

َ
و ة 

َ
ِرقاب ا 

َ
جِهه

َ
بو

فٍة... 
ّ
زي

ُ
م اٍت 

َ
بتوِقيع اِء 

َ
الهو يْف  ومهم 

ُ
�شم وَن 

ُ
ين�رش

 
ٌ
احد

َ
و  

ُ
امل�ْشتُوم

َ
و ولوَن 

ُ
ه

ْ
جم

َ
و وَن 

ُ
كِثري ال�ّشامُتوَن 

ال�َشبكة 
َ
ب  

ُ
ح النَا�شِ َك 

ُ
ا�شم لّطُخ 

ُ
ي

َ
�ش غداً  وٌف... 

ُ
ر
ْ
مع

َ
و

فاِت !!
ّ

أ ال�ش ا
َ
باأ�شو

 بـ»لوك« 
َ
ر
َ
أظه أْن ا  ا

ُ
أريد ة، ا

َ
ورٍة منا�ِشب

ُ
ْث لُه عْن �ش

َ
ح

ْ
ب لأ

ة؟ 
َ
ور

ُ
ال�ش هِذِه   

ْ
أو ا ة؟ 

َ
ور

ُ
ال�ش ذِه 

َ
ِبه كم 

ُ
أي ا

َ
ر ما  ِديد 

َ
ج

أكرَثَ. َة ا
َ
ور

ُ
 هذِه ال�ش

ُ
أِحب لكنَِني ا

ِد...
َ
ب أْن نفرَتَِق لالأ ا قبَل ا

َ
ه

ُ
ب  حُتِ

ْ
ة كانت

َ
ور

ُ
هذِه ال�ش

)يت�شل باملحرر(

ا...
َ
به َك 

َ
أي را  

ٌ
أريد ا زًة... 

ّ
ي

ُ
مم ورًة 

ُ
�ش  

ُ
...اخرتْت

ْ
ألو ا
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ي�شدل  إظالم   ا ال�شمعة.....  ويطفيء  الهاتف  )يغلق   

ال�شتار(. 
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 1910 عام  ولد  الذي  كورو�ساوا،  اأكريا  الياباين  ال�سينمائي  املخرج  يعد 

ورحل عن عاملنا يف عام 1998، واحداً من اأهم املخرجني الذين عرفتهم 

»را�سومون«  فيلمه  فوز  اأن  املعتقد  ومن  طالق،  الإ على  اليابانية  ال�سينما 

هو  كان   1951 عام  ال�سينمائي  البندقية  مهرجان  يف  الكربى  باجلائزة 

املدخل الذي من خالله انفتح املجال لتعرف العامل على ال�سينما اليابانية 

باإبداع  العاملي  الهتمام  اأن  من  الرغم  وعلى  الكبري.  الفني  ومنجزها 

اليوم  اأنه يعود  اإل  الزمان،  اإىل ذروته قبل ربع قرن من  كورو�ساوا و�سل 

ليتجدد بقوة، مع �سدور العديد من الكتب عنه، واإعادة اإطالق اأعماله يف 

منجزات  اأحدث  با�ستخدام  العامل،  امتداد  على  متعددة  حديثة  اإ�سدارات 

تقنيات العر�ض الرقمية.

عند اأكريا كورو�ساوا

بداع  عنفوان ال�سورة كو�سيط للإ

عند اأكريا كورو�ساوا

»را�سومون« منوذجاً

كامل يو�سف ح�سني

كاتب ومرتجم من م�رص 

أن يكونوا �سادقني مع ذواتهم حيال  w  كورو�ساوا: »يعجز الب�رص عن ا

جتميل،  دون  من  أنف�سهم  ا عن  احلديث  ي�ستطيعون  ل  فهم  أنف�سهم،  ا

أن  وهذا ال�سيناريو ي�سور مثل هوؤلء الب�رص، النوعية التي ل ميكنها ا

أف�سل  أنا�ض ا أكاذيب جتعلهم يح�سون باأنهم ا توا�سل البقاء من دون ا

إىل  مما هم عليه حقاً. بل انه يظهر هذا الحتياج املفعم باخلطيئة ا

إىل ما وراء القرب.  الزيف املت�سمن للمجاملة وهو مي�سي ا



أراد  وا الر�سم،  فن  در�ض  قد  كورو�ساوا  أن  ا نعرف  إننا  ا

من  بداع  الإ على  تعتمد  عملية  حياة  يف  النطالق 

خالل هذا الفن، ولكنه ا�سطر للتخلي عن الر�سم مهنة 

أبواب العمل يف ال�سينما منذ عام  وم�سار حياة، ليطرق ا

إل« كم�ساعد خمرج  1935 بالتحاقه ب�رصكة »بي.�سي.ا

متدرب. ولكن الر�سم �سيظل مهيمناً على حياته، حتى 

إىل حتويل �سيناريوهات اأفالمه، التي  مر ا لي�سل به الأ

إىل لوحات، قبل  أو ي�سارك يف كتابتها، ا كان يكتبها ا

إىل مرحلة البدء يف الت�سوير. الو�سول ا

ال�سورة  بعنفوان  هنا  نهتم  فاإننا  بال�سبط،  لهذا، 

بداع عند اأكريا كورو�ساوا، مع اهتمام خا�ض  كو�سيط لالإ

ال�سهري  فيلمه  يف  جتلى  ما  نحو  على  اجلانب  بهذا 

والقا�ض  للروائي  ق�ستني  من  املقتب�ض  »را�سومون« 

»يف  هما  أكوتاجاوا،  ا رايونو�سوكي  الكبري  الياباين 

العمل  بهذا  الهتمام  كان  وقد  و»را�سومون«،  غابة« 

إىل ترجمة جمموعة  هو، على وجه الدقة، ما دفعني ا

»را�سومون« التي ت�سم هاتني الق�ستني، وتقدميها يف 

كتاب اأ�سدرته الدائرة الثقافية بال�سارقة عام 2004 

مع مقدمة بقلمي تقع يف 16 �سفحة كاملة.

يف البدء كانت ال�سورة

اأكريا كورو�ساوا  أفالم  ا الذين تابعوا، بحب وتعاطف، 

ول  الأ الروائي  فيلمه  منذ  أنه  ا يعرفون  أنهم  ا لبد 

اأظهر   1934 عام  اأطلقه  الذي  �سوجاتا«  »�سان�سريو 

الو�سيط  مع  التعامل  يف  كبريين  واقتداراً  متكناً 

بداعي الذي يطل عربه، فال جمال لرتدد البدايات،  الإ

إبداع يف ال�ستغال  خرين، وما نراه من ا ول لتقليد الآ

العكوف  مرده  املبكر  الفيلم  هذا  يف  �سلوب  الأ على 

أو  على �سكل ب�رصي قوي وعميق يبحث عن م�سمون ا

حمتوى منا�سب.

كانت  ما  يفعل  ل  كورو�ساوا  فاإن  البداية،  ومنذ 

حركة  يف  �سواء  ربعينيات،  الأ يف  تقدمه  هوليوود 

حركة  إن  ا حقاً  املونتاج،  أو  ا القطع  أو  ا الكامريا 

نها تقدمها حركة ال�سخ�سية،  الكامريا تنطلق ابتداء لأ

يف  كما  متاماً  احلركة،  هذه  مبتابعة  تقوم  وهي 

بعد ذلك يرتك  الهوليوودي. ولكن كورو�ساوا  التقليد 

الذي  وىل  الأ التتبع  حركتها  اأطلقت  التي  ال�سخ�سية 

املتحرك  الطار  إطالة  ا إىل  ا ويعمد  الكامريا،  به  تقوم 

رجاع  والإ التكرار  ال�سخ�سية. وعمليات  ي�سم  أن  ا إىل  ا

درجة  إىل  ا التتبعية  للكامريا  �ستمهد  اللقطة  لهذه 

إىل  تتجاوز اأي �سيء جنده يف اأي فيلم اأمريكي يعود ا

ربعينيات. الأ

تتحرك  البداية،  منذ  كور�ساوا،  كامريا  فاإن  هكذا 

ب�سكل خمتلف، بطريقة تكاد تكون طقو�سية تقريباً، 

وتكرر وتعيد تكرار منطها اال�ستهاليل. ومن املحتم 

أن النتيجة هي �سورة خمتلفة، عما تقدمه ال�سينما  ا

يابانيني  خمرجني  خالل  من  نف�سها  اليابانية 

أي�ساً خمتلفة عما تقدمه هوليوود. آخرين، وا ا

كرث  العنا�رص الأ اأحد  هذه ال�سورة املختلفة �ست�سبح 

متاماً  كورو�ساوا،  اأكريا  ب�سينما  ترتبط  التي  اأهمية 

عند  اأخرى،  فنية  بلغة  خمتلفة،  �سورة  �سنجد  كما 

أوزو. يا�سوجريو ا

العديد  يف  رفيعة  ذروة  إىل  ا �ستحلق  ال�سورة  هذه 

»ال�ساموراي  يف  �سنجدها  كما  كور�ساوا،  اأفالم  من 

املخرج  اأفالم  من  العديد  ويف  »ران«  ويف  ال�سبعة« 

خرى. الياباين الكبري الأ

بالتاأمل  عنده طويالً  نتوقف  أن  ا هنا  يعنينا  ما  لكن 
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وحماولة التحليل والفهم هو ال�سورة كما تتجلى لنا 

يف »را�سومون«.

أنه �ساأن كل عمل فني عظيم فاإن  دعنا نالحظ ابتداء ا

لكنه قد يكون  ب�سهولة،  أ�رصاره  ا »را�سومون« ل مينح 

كورو�ساوا  يقوله  ما  عند  نتوقف  أن  ا هنا  املفيد  من 

نف�سه يف كتابه »ما ي�سبه املذكرات«، حيث ي�سارحنا، 

التفاتة  تاأمل، يف حلظة �سجن، يف  وكاأمنا يف ملحة 

هاربة من �رصامة الفنان الذي يجيد ال�سمت خارج 

إطار اأفالمه، مبا يلي: ا

ذواتهم  مع  �سادقني  يكونوا  أن  ا عن  الب�رص  »يعجز 

أنف�سهم  أنف�سهم، فهم ل ي�ستطيعون احلديث عن ا حيال ا

هوؤلء  مثل  ي�سور  ال�سيناريو  وهذا  جتميل،  دون  من 

أن توا�سل البقاء من  ا الب�رص، النوعية التي ل ميكنها 

أف�سل  ا أنا�ض  ا باأنهم  يح�سون  جتعلهم  أكاذيب  ا دون 

أنه يظهر هذا الحتياج املفعم  مما هم عليه حقاً. بل ا

إىل الزيف املت�سمن للمجاملة وهو مي�سي  باخلطيئة ا

ل  متوت  التي  ال�سخ�سية  فحتى  القرب،  وراء  ما  إىل  ا

عن  تتحدث  عندما  أكاذيبها  ا عن  تتخلى  أن  ا ميكنها 

نانية خطيئة يحملها  إن الأ حياتها عرب و�سيط روحاين. ا

كرث  الكائن الب�رصي معه منذ امليالد، وهي اخلطيئة الأ

إمكانية التخل�ض منها«. �سعوبة من حيث ا

إلينا ب�رصيا  إذن، ولكن كيف ينتقل ا هذا هو اجلوهر، ا

عرب هذا الو�سيط الفني املراوغ الذي ن�سميه ال�سينما؟

يف هذا الفيلم نحن على موعد مع �ساموراي وزوجته 

مي�سيان يف رحلة يف منطقة نائية، حيث ي�سادفان 

قاطع الطريق تاجو مارو، ويعقب هذا اللقاء م�رصع 

ال�ساموراي واغت�ساب الزوجة.

وا�سحة  وهلة  ول  لأ لنا  تبدو  التي  الق�سة،  هذه 

فهناك  منظور،  من  اأكرث  عرب  لنا  تروي  وب�سيطة، 

لنا حطاب ت�سادف وجوده يف  يقدمها  الرواية كما 

آفاق، ومن  املنطقة، وثمة �سهادة كاهن بوذي جواب ا

ألقى القب�ض على تاجومارو،  ثم �سهادة ال�رصطي الذي ا

حداث، وهناك اعرتاف  ثم روؤية حماة ال�ساموراي لالأ

تاجو مارو، ورواية الزوجة، واأخرياً تاأتي ق�سة القتيل 

على نحو ما رويت من خالل و�سيط روحي.

اأخرى كيف ينقل لنا هذا امل�سمون املعقد علي  مرة 

ال�سعيد الب�رصي؟

تداخالت النور والظل

أن اأكريا كورو�ساوا ا�ستخدم يف حتقيق هذا  إننا نعرف ا ا

�سلوب الذي مت توظيفه بعد ذلك مراراً وتكراراً  الفيلم الأ

أ�سلوب  ا مع  يتوازى  والذي  العاملية،  ال�سينما  يف 

ال�سخ�سيات  تتذكر  حيث  الرواية،  يف  الوعي«  »تيار 

وما  الغت�ساب  اأي  حداث،  الأ من  ذاتها  املجموعة 

اأطر خمتلفة ب�سورة ملفتة  أنه جرمية قتل، يف  ا يبدو 

للنظر.

أنه قد  وقد ال يعلم كثريون من ع�ساق فن كورو�ساوا ا

أ�سالً فيلما �سامتاً، وملا كان هذا  أراد »را�سومون« ا ا

إىل تقدمي ثاين  إىل حد اال�ستحالة، فقد بادر ا متعذراً ا

أيدينا اليوم. أف�سل خيار، وهو الفيلم املاثل بني ا ا

ويف هذا ال�سدد يقول كورو�ساوا:

دوماً،  اأحببتها  وقد  ال�سامتة،  فالم  الأ اأحب  إنني  »ا

ورمبا  الناطقة.  فالم  الأ من  بكثري  اأجمل  غالباً  وهي 

أردت  ا فقد  حال  اأي  وعلى  كذلك.  تكون  أن  ا يتعني 

يف  فكرت  أنني  ا أتذكر  وا اجلمال.  هذا  بع�ض  ا�ستعادة 

�ساليب الفنية لفن  إن اأحد الأ مر بهذه الطريقة: ا هذا الأ

من  يل  فالبد  وبالتايل  التب�سيط،  هو  احلديث  الر�سم 

تب�سيط هذا الفيلم«.

من  مهمة  جمموعة  أمام  ا نحن  املنطق  هذا  من 

بداع يف  املالحظات حول عنفوان ال�سورة كو�سيط لالإ

هذا الفيلم:

عادة اكت�ساف جوهر  أولً: عنفوان ال�سورة كاأداة لإ - ا

أنه رمبا  ما تعنيه ال�سينما ــ يعتقد الكثري من النقاد ا

يبتكر  أن  ا فيلم  ي  لأ يقدر  إيزن�ستاين ومورانو مل  ا منذ 

�رصده من خالل �سور �سديدة العنفوان بال هوادة على 
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نحو ما حث يف »را�سومون«، حيث تبدو ال�سور حقاً 

كما لو كانت تعيد اكت�ساف جوهر املق�سود بال�سينما. 

للفيلم  ويف �سوء هذا يبادر بو�سلي جروثر يف نقده 

إىل  ا تاميز«  »نيويورك  �سحيفة  يف  مطول  مقال  يف 

الفيلم �سيذهله علي  أن: »كل من ي�ساهد  ا إىل  ا �سارة  الإ

البارع  وال�ستخدام  ور�ساقته  الت�سوير  جمال  الفور 

التاأثريات  من  تنوع  لتحقيق  وظلها  الغابة  لنور 

الب�رصية القوية والرهيفة«. وي�ستع�سي على الن�سيان 

يف  زون�رص  جي�سي  ا�ستخدمه  الذي  الو�سف  حقاً 

دونالد  كتاب  يف  الواردة  »را�سومون«  فيلم  مراجعة 

زون�رص  ي�سف  حيث  البوؤرة«  يف  »را�سومون  رايت�سي 

النور  ال�سوت،  الب�رص،  من  »�سيمفونية  باأنه:  الفيلم 

والظل«.

- ثانياً: تداخل النور والظل متاهة روحية وعاطفية 

بال�سدمة  ال�سعور  من  جوانب  ترجع  ــ  مق�سودة 

يف  املتتابعة  ال�سور  من  الفي�ض  هذا  تلقي  يف 

إىل اجلهد الكبري الذي بذله الفريق الفني  »را�سومون« ا

ال�سور  يف  والظل  النور  تداخل  لتوظيف  الفيلم  يف 

اقتحاماً  ال�سور  هذه  وتبدو  الغابة.  يف  املتتابعة 

وهي  للغابة،  العاملية  ال�سينما  يف  نوعه  من  فريداً 

التجربة التي �سيكررها كورو�ساوا، بلغة فنية خمتلفة 

يف   1975 عام  حققه  الذي  أوزال«  ا »در�سو  فيلم  يف 

غابات �سيبرييا. ولكن هذه ال�سور يف تتابعها الهادر 

والظل  النور  فنماذج  للغابة وحدها،  اقتحاماً  لي�ست 

بنوع من  أن توحي  ا بها كورو�ساوا  أراد  ا تداخلها  يف 

فم�ساهدتها  وبالتايل  والعاطفية.  الروحية  املتاهة 

يقول  ال�سدد  هذا  ويف  معاً.  والغابة  للقلب  ولوج 

الب�رصي  للقلب  القريبة  النب�سات  »هذه  كورو�ساوا: 

�سيتم التعبري عنها من خالل ا�ستخدام تالعب مق�سود 

الذين ي�سلون  النا�ض  الفيلم فاإن  بالنور والظل. ويف 

اأكرث  أغوار قلوبهم �سي�رصبون �سائعني يف برية  ا يف 

غابة  إىل  ا الت�سوير  موقع  نقلت  فقد  ولذا  ات�ساعاً، 

ألغاز  اأكرب«. هكذا فاإنه كما قال كورو�ساوا نف�سه فاإن ا

ألغاز ال�سورة  ألغاز القلب الب�رصي، ولي�ست ا الفيلم هي ا

ال�سورة  فهم  يف  همية  الأ بالغة  نقطة  وهذه  نف�سها، 

كما يقدمها »را�سومون«.

إمنا  - ثالثاً: عنفوان ال�سورة لي�س مق�سوداً لذاته وا

وحتقيق  ال�رسدية  املعلومات  لتو�سيل  يوظف 

عنفوان  اأوحى  ــ  الت�سوير  عرب  العاطفي  التاأثري 

ال�سورة يف هذا الفيلم، الذي ي�سفه البع�ض  باأنه و�سل 

إىل حد العدوانية، لبع�ض امل�ساهدين باأنه مق�سود يف  ا

حد ذاته، وهذا بالطبع لي�ض �سحيحاً، ففي هذا الفيلم 

نحن على موعد مع متتاليات طويلة من ال�سور ركبت 

كان  ما  ما  نحو  على  أو  ا خال�سة،  ب�رصية  كمقاطع 

هيت�سكوك ي�سميها »ال�سينما اخلال�سة«، اأي متتاليات 

ال�سور التي تو�سل املعلومات ال�رصدية، والتي حتقق 

ال�سور ح�رصاً. واحلوار يف  تاأثرياً عاطفياً من خالل 

كلية.  يغيب  أو  ا دنى  الأ حده  إىل  ا ي�سل  امل�ساهد  هذه 

ال�سور  متتالية  عند  خا�سة  ب�سفة  هنا  ونتوقف 

تقدم  والتي  لقطة،  ع�رصة  ت�سع  من  املوؤلفة  الطويلة 

وىل التي ي�ساهد فيها قاطع  لنا بالتف�سيل اللمحة الأ

أة وال�ساموراي يف الغابة، حيث  الطريق تاجومارو املرا

تتوا�سل هذه املتتالية بال حوار، فيما كور�ساوا ينقل 

أة  املرا وجاذبية  ال�سديد،  النهار  حر  ال�سورة  عرب  لنا 

الذي يخفي  الغام�سة، وتظاهر تاجو مارو بال�سجر 

طار بحيث  الإ الكامريا  أة، ومتدد حركة  للمرا ا�ستهاءه 
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وت�سور  والغ�سب،  واخلوف  التوتر  ديناميات  تلتقط 

خط ب�رص تاجومارو املتنقل فيما الزوجان مي�سيان 

متتالية  عند  أي�ساً  ا طويالً  ونتوقف  �سجار.  الأ عرب 

الغابة  يف  ي�سري  وهو  احلطاب  تظهر  التي  اللقطات 

أداة اجلرمية، حيث تتاألف املتتالية  قبيل عثوره على ا

تتبعية،  لقطات  جميعها  لقطة،  ع�رصة  خم�ض  من 

لقدرات  مطولً  إي�ساحا  ا النهاية  يف  ت�سبح  بحيث 

متداخل  بقطع  كورو�ساوا  ويقوم  املتحركة.  الكامريا 

�سجار، والتي  على لقطات تتبعية منخف�سة الزاوية لالأ

ولقطات  متقطعة  ب�سورة  ال�سم�ض  تن�سل  خاللها  من 

يف  يتحرك  وهو  للحطاب  مرتفعة  زاوية  من  تتبعية 

بكامريا  لل�سخ�سية  القرب  �سديدة  ولقطات  الغابة 

مام واخللف. وتعد هذه اللقطات  تقوم بالتتبع من الأ

إيحاء بحركة الكامريا يف  اللقطات ح�سية وا اأكرث  من 

تاريخ ال�سينما العاملية، واملتتالية بكاملها لها قوة 

من  كبري  جانب  ويرجع  مذهلة.  مغناطي�سي  تنومي 

إىل  ا ي�سودها،  الذي  ال�سمت  إىل  ا املتتالية  هذه  تاأثري 

يقاعي البديع  إىل التاأثري ال�سوتي الإ غياب احلوار، وا

الذي يعد امل�ساحب الوحيد لل�سور. وهناك متتاليات 

اأخرى من اللقطات ت�سمل مقاطع من احلوار، ولكنها 

املثال  �سبيل  على  ومنها  للغاية،  خا�سة  نوعية  من 

ول للقاء الزوجني يف الغابة وتقرير  تذكر الكاهن الأ

ألقاه  ا وقد  تاجومارو  على  العثور  عن  ال�رصطة  رجل 

إىل جوار النهر  ر�ض ا اجلواد عن �سهوته فتمدد على الأ

وال�سورة التي يقدمها تاجو مارو نف�سه عن امتطائه 

أن احلوار الذي ي�سكل  اجلواد وتوقفه لل�رصب. ونالحظ ا

مع  متزامناً  ولي�ض  تذكر،  للغة  يوؤطر  ل  دنى  الأ احلد 

ال�سورة واحلدث.

الثـراء والرحابة

ــ  والرحابة  للرثاء  كاأداة  ال�سورة  عنفوان  رابعاً:   -

حر�ض كورو�ساوا علي اأن يجمع بني عنفوان ال�سورة 

يف »را�سومون« وب�سفة خا�سة املتتاليات امللتقطة 

مما  دنى،  الأ احلد  يف  احلوار  إبقاء  ا وبني  الغابة  يف 

بالرثاء  آن  ا يف  تتميز  �سور  إبداع  ا على  الرتكيز  يتيح 

مثلة البارزة يف هذا ال�سدد املتتالية  والرحابة. ومن الأ

التي مي�سي احلطاب عربها �ساقاً طريقة يف الغابة. 

حيث يقوم كورو�ساوا ب�سياغة اأمناط حركة الكامريا 

بحيث ت�سبح معمار ال�رصد، وتولد الرمز، وهكذا نرى 

الغابة،  يقاعات  لإ ب�سورة حد�سية  ي�ستجيب  احلطاب 

حيث يعرب نهرياً قفزاً، وينحني متجنباً غ�سناً يعرت�ض 

وهو  اخل�سب،  وكتل  اجلبال  من  ويعرب ج�رصاً  طريقه، 

ينزلق  إمنا  وا واعية،  ب�سورة  �سياء  الأ هذه  يدرك  ل 

التتبعية  والكامريا  باطنية.  حلالة  ا�ستجابة  فوقها 

وبالتايل  الغابة،  وطوبوغرافية  �سريه  إيقاعات  ا تقلد 

يف  ا�ستغراقه  لكن  احلالة.  لهذه  �سكالين  موؤ�رص  فهي 

وفيما  اجلرمية.  أداة  ا يكت�سف  عندما  ينك�رص  التفكري 

وجثة  وحبل  متيمة  وحافظة  قبعات  عدة  على  يعرث 

�سيطر  وقد  مرتبكاً  العدو  يف  ينطلق  فاإنه  اأخرياً، 

اخلوف عليه. وبينما يقوم بهذه الكت�سافات تتوقف 

أزعجته وجعلته  �سياء قد ا أن الأ اللقطات التتبعية، ذلك ا

عقالنيا، وقد عاد ذهنه للعمل، وفقد ا�ستجابته احل�سية 

النتقال  يف  التغري  هذا  وينعك�ض  للغابة.  واحلد�سية 

التي  الثابتة  اللقطات  إىل  ا املتحركة  الكامريا  من 

�سياء واجلثة. وهكذا فقد تغريت  ت�سجل اكت�سافات الأ

متتالية اللقطات على امل�ستوى ال�سكلي والدرامي من 

إىل منظور الهتمام الثابت وال�سيق،  احلركة احل�سية ا

إىل و�سعية الزن  من ال�ستجابات احلد�سية املنتمية ا

إىل املنظور املق�سم واملت�سلب للعقل املنطقي. ا

�ساليب  الأ مواجهة  يف  ال�سورة  عنفوان  خام�ساً:   -

ـ من املهم اأن نالحظ يف »را�سومون« توظيف  اللغويةـ 

عنفوان ال�سورة لي�سكل اختاللً مق�سوداً يف التنا�سب 

واأح�سب  الفيلم.  يوظفها  التي  اللغوية  �ساليب  الأ مع 

أنني كنت حمظوظاً عندما ح�سلت على ن�سخة للفيلم  ا

من جمموعة كرايترييون ال�سهرية خالل وجودي يف 
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كيوتو، معقل الثقافة التقليدية يف اليابان وعا�سمة 

وهي  عام،  ألف  ا من  اأكرث  امتداد  علي  مرباطورية  الإ

م�ستعادة  واأ�سوات  ب�سورة  تتميز  التي  الن�سخة 

رقمياً. فكما هي احلال يف ال�سينما ال�سامته جند يف 

أن احلركة ت�سبح جت�سيدا لل�رصد وموؤ�رصا  »را�سومون« ا

�رصوريا للحالت النفعالية والنف�سية. والعواطف هنا 

عراب عنها باحلركة من خالل تخارجها عرب  يتم الإ

داء املت�سم بالعر�ض  أ�سلوب الأ أداء موؤ�سلب، وقد كان ا ا

الفيلم  عر�ض  لدى  حمتدم  جدل  مو�سع  واملبالغة 

�سلوب التب�سيطي املنتمي  وىل يف الغرب. والأ للمرة الأ

إليه  أراد كورو�ساوا العودة ا إىل ال�سينما ال�سامتة الذي ا ا

التي  فيها  املبالغ  مياءات  والإ العري�ض  داء  الأ �سمل 

إىل �سخ�سية تاجومارو وجلبته  جلبها تو�سريو مفوين ا

الزوجة ما�ساجو. ولكن  �سخ�سية  إىل  ا مات�سيكو كايو 

أي�ساً اللغة التي تبنياها مبا ي�سدد  كورو�ساوا يعالج ا

على رحابتها وغرابتها، فينما ي�رصخان وي�سيحان 

خالل  من  غريبة  لغتهما  تبدو  ويبكيان  ب�رصاوة 

طابعها التجاوزي ذاته. هكذا فاإن املاألوف ت�سلب منه 

ألفته بالطريقة التي ق�سدها الناقد ال�سكالين فيكتور  ا

اختاللً  كورو�ساوا  يوجد  بال�سبط  هنا  �سكلوف�سكي. 

يعمد  حيث  اللفظية،  �ساليب  الأ وبني  الب�رصي  بني 

اخلال�سة، يف  الب�رصية  املتتاليات  الت�سديد على  إىل  ا

مواجهة ا�ستخدام و�سفي للغة، حيث يبدو جلياً عدم 

املغرق يف  التمثيل  فاأ�سلوب  اجلانبني،  الت�ساق بني 

الطبيعي.  ال�سياق  من  انتزاعاً  الكالم  ينتزع  جتاوزه 

وتالعبات كورو�ساوا بال�سورة واحلوار يف هذا الفيلم 

تقدم لنا مناذج من ذلك امليل يف الفن الياباين نحو 

التي  املتجان�سة  العنا�رص غري  مع  املتطرف  التعقيد 

أمام  ا أنف�سنا  ا جند  هكذا  معقدة.  عالقات  يف  تو�سع 

عنفوان ال�سور املتدفقة وهي تت�سادم مع ه�سترييا 

�ستيفن  ومنهم  النقاد،  بع�ض  ول يرتدد  داء.  الأ ألوان  ا

اأكريا  �سينما  املحارب:  »كامريا  كتابه  يف  برن�ض 

إن الختالل بني اجلانبني هو  ا كورو�ساوا« يف القول 

ال�سدد  هذا  يف  ي�سري  وهو  الفيلم.  هذا  جوهر  مبثابة 

زوجته  واغت�ساب  ال�ساموراي  قتل  جرميتي  اأن  إىل  ا

بناء  لفظياً  ويعاد  خمتلفة،  طرق  باأربع  ترويان 

�سياء، ولكن اللغة  حداث والأ هيكل العامل الع�سوي لالأ

و�سيط ل �سبيل لالعتماد عليه، فالق�س�ض ل تتطابق، 

والتناق�سات والختالفات ت�سود بني الكلمة والواقعة. 

إنكارها.  و»العالقة الداخلية« بني الكلمة والواقع يتم ا

من  الفيلم  يف  إليه  ا ينظر  الت�سايل  النف�سال  وهذا 

خالل املفاهيم النطولوجية باعتباره ف�ساء يتجذر 

اللغة  ا�ستيعاب  الب�رصيان. وعدم  ال�رص واخلطيئة  فيه 

الب�رصي  ال�سقوط  تدور حول  ق�سة  هو  الوقائع  لعامل 

إىل عامل �سوهه التباين والتعدد. ا

انح�سار عنفوان ال�سورة

من  كل  ال�سورة:  عنفوان  ينح�رص  عندما  �ساد�ساً:   -

هذا  أن  ا يعرف  وتعاطف،  بحب  »را�سومون«،  �ساهد 

كله،  الفيلم  لي�سود  املتتابعة  �سوره  يف  العنفوان 

إمنا هو ينح�رص عن م�ساهد بعينها يف الفيلم، رمبا  وا

توؤطر  التي  را�سومون  بوابة  م�ساهد  أبرزها  ا كانت 

إىل كثري من التعمق يف حتليل  ال�رصد، فاملرء ل يحتاج ا

إجنازها باملفاهيم  أنها مت ا ا هذه امل�ساهد لكي يدرك 

بناء  باإعادة  الكبري  الهتمام  يغيب  حيث  التقليدية، 

العالقات بني ال�سورة وال�سوت الذي تابعناه طويالً، 
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أقل ول  ا البوابة يدعم ال�سور ل  فال�سوت يف م�ساهد 

اأكرث ول يتم تطوير �رصاع يذكر بني ما نراه وما تقوله 

ال�سخ�سيات، والنف�سال بني ال�سورة واللغة اللفظية 

أو اجتاه يتلقى تطويراً غري  حوال ميل ا أف�سل الأ هو يف ا

ألوان  مكتمل يف هذه امل�ساهد. هكذا فاإن املفارقات وا

ال�سكل  ال�سخ�سية ولي�ض من  تنبع من  الت�سارب هنا 

الفني. ويذهب بع�ض النقاد الذين انتقدوا »را�سومون« 

أنه هنا بال�سبط يف هذه امل�ساهد املتعلقة  إىل ا ب�سدة ا

ببوابة را�سومون ميكن طرح و�سعية الفيلم كعمل من 

اأعمال ال�سينما احلداثية مو�سع الت�ساوؤل.

خرية املتعلقة بالت�ساوؤل عن و�سعية  الأ النقطة  هذه 

»را�سومون« كعمل من اأعمال ال�سينما احلداثية تظل، 

يف اعتقادي، مو�سع نقا�ض، فجزء من ثراء هذا الفيلم 

إثارة هذه النوعية من املناق�سات علي  هو قدرته على ا

وجه التحديد.

وقد كان املخرج الياباين الكبري نف�سه �سديد الهتمام 

وجه  على  را�سومون  بوابة  م�ساهد  يف  بال�سورة 

الكامريا  تربز  أن  ا على  حري�ساً  كان  فقد  التحديد، 

حد  إىل  ا وذهب  للبوابة،  والعمالق  ال�رصحي  الطابع 

لتحقيق هذا  ال�سم�ض  ت�سوير  توظيف  إمكانية  ا ت�سور 

إن  الغر�ض. وهو يقول يف كتابه »ما ي�سبه املذكرات« ا

أنه �سبق له  ذلك كان مثار قلق كبري بالن�سبة له، حيث ا

اتخاذ قرار باعتماد تداخل النور والظالل يف الغابة 

كنغمة ب�رصية رئي�سية يف الفيلم باأ�رصه، ومن ناحية 

إىل ال�سم�ض  يام كان توجيه الكامريا ا اأخرى ففي تلك الأ

مندرجاً يف املحرمات الفنية، ولكن هذا بال�سبط ما 

مت حتديه.

إىل  ا توجه  التي  واالنتقادات  �سادات  االإ كانت  أياً  ا

أن جانباً لي�س  »را�سومون«، فاإنه يظل �سحيحاً ا

بالي�سري من هذه وتلك ي�ستمد من ال�سورة علي 

نحو ما قدمها لنا كورو�ساوا يف هذا الفيلم، وعلى 

أن البع�س ال  أينا ا وجه الدقة من عنفوانها، الذي را

يرتدد يف و�سفه بالعدوانية، ومن طبيعة العالقة 

بني ال�سورة وال�سوت.

هنا،  عليها  الت�سديد  يتعني  مهمة  نقطة  بقيت  اأخرياً، 

التي يتمتع  الفنية والثقافية  همية  أن الأ ا فنحن نعلم 

نه  بها »را�سومون« تتجاوز بكثري و�سعيته كفيلم، لأ

اأ�سبح جت�سيداً للمفهوم الثقايف العام املتعلق بن�سبية 

من  بالهني  لي�ض  جانباً  اأن  املوؤكد  ومن  احلقيقية. 

جناح الفيلم يف مهرجان البندقية يف �سدر الن�سف 

إىل تناغمه اجللي مع  الثاين من القرن الع�رصين مرده ا

وروبيني،  آنذاك يف الفكر والفن الأ التيارات املعا�رصة ا

وب�سفة خا�سة مع الفل�سفة الوجودية.

قبل من  الفيلم كذلك كحليف مفيد من  إىل  ا نظر  وقد 

كانوا يخو�سون، يف ذلك الوقت، غمار ن�سال حمتدم 

متاماً  موؤثراً،  فناً  باعتبارها  ال�سينما  قيمة  لتكري�ض 

اخلم�سينيات  أواخر  ا يف  احلال  عليه  �ستكون  كما 

ر 
َّ
فج قد  »را�سومون«  فاإن  برجمان،  فالم  لأ بالن�سبة 

إليه على  قدراً هائالً من النقا�ض والتعقيب حول ما نظر ا

اأعنى بوابة را�سومون العتيدة،  �سا�سية،  أنه رموزه الأ ا

إنقاذه وتداخالت النور  املطر، الغابة، الوليد الذي يتم ا

والظل على امتداد اندياح ال�سور الهادرة التي يت�سكل 

منها الفيلم.

يف اعتقادي اأن هذه الرموز نف�سها، وخا�سة ما يتعلق 

همية، يف هذا  باجلانب الب�رصي منها، تعد �سديدة الأ

املنعطف الذي مير به العامل اليوم، والذي يحتدم فيه 

ال�رصاع بني تيارات فكرية ت�سدد على مفاهيم نهاية 

كاأداة  املطلق  والعنف  احل�سارات،  و�رصاع  التاريخ 

أقدار  إعادة ت�سكيل م�سائر الدول وا للحركة ال�سيا�سية وا

ال�سعوب، وبني تيارات توؤكد على حتالف احل�سارات 

الغد،  اليوم قبل  للعامل  ت�سايل  ن�ساين والإ الإ والطابع 

همية الق�سوى للقاء الب�رص والب�سرية  وت�سدد على الأ

رحب  إن�ساين  ا تف�سري  إىل  ا وتدعو  ن�ساين،  الإ وال�سمري 

للوجود باأ�رصه. 
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أنطونيوين«.  أجنلو ا أول فيلم روائي طويل للمخرج »مايكل ا فيلم »املغامرة« هو ا

 )63( وال�سحراء احلمراء   )62( ـ 1961ـ واخل�سوف  الليل  أفالم مثل  ا بعده  قدم 

يطالية والعاملية. ومع ذلك يعترب  وانفجار )63( وغريها من عالمات ال�سينما الإ

أكرثها تعبريا عن هواج�سه وع�رصه. وكان عمالً  أفالمه وا أهم ا كثري من النقاد هي ا

بطاله...  كبرياً فاإن ظاهرة غري باطنه... مليئ بالدللت النف�سية والجتماعية لأ

أن ق�سته تبدو كرواية بولي�سية.  ولع�رصه. ذلك ا

)املغامـــــــرة(

�سيناريو فيلم 

)املغامـــــــرة(

تاأليف واإخراج: مايكل اأجنلو اأنطونيوين  ترجمة: حممــود عــلي 

كاتب وناقد �سينمائي من م�رص  

] �سيناريو: مايكل اأجنلو انطونيوين مع اليوبارتوليني ـ تونينا جويرا 

] مو�سيقي : جيوافلي فو�سكو  ] ت�سوير : الدو �سكافاردي  

] اإنتاج: اإيطايل - فرن�سي ] مونتاج: اأرالدو دي ردما   

] زمن العر�ض : 2.25 �ساعة

 ----------------------------------------------------------------------------------

] متثيل:     

- جربييل فرزيني . . . . �ساندرو       - مونيكا فيتي . . . . كالوديا 

- دومينيك بالن�سا . . . . جوليا        - ليا ما �ساري . . . . اآنا  

- جيم�ض اأدمز. . . . كواردو       - رينزو ريكي . . . . والد اآنا 

- اأيزمريالدار ر�سكويل . . . . باتري�سيا       - ليليو لوتازي . . . . رميوندو 

- دورثي دي بوليولو . . . . جلوريا بيكنز        - جيوفاين برتوت�سي . . . . جوفريدو 



مقدمـــة

�سدقاء يف رحلة ترفيهية الحدى اجلزر  االأ جمموعة من 

اختفاء  تكت�سف  الفراغ،  وتزجية  لل�ساأم  دفًعا  يطالية  االإ

آنا«. وت�سبح مهمة املجموعة هي البحث  إحداهن هي »ا ا

عنها.. خا�سة بطلي الفيلم... �سديقتها كالوديا، وع�سيقها 

أين ذهبت؟ وماذا حدث  �ساندرو ومن ثم ي�سبح ال�سوؤال ... ا

أم ميتة؟ لكن املخرج ال يجيب على  لها؟ هل هي حية ا

فيلما  يقدم  أنه ال  ا ب�سيط هو  ول�سبب  �سئلة  االأ مثل هذه 

بل  بطليه...لع�رسه.  غوار  الأ نف�سيا  بل حتليال  بولي�سيا... 

وي�سبح عن�رس الت�سويق هنا لي�س يف البداية مع اختفاء 

أ�سياء ال عالقة  ا يكت�سف  أكرث حيث  ا النهاية  بل ويف  آنا  ا

ن�سانية  االإ العالقات  بطبيعة  بل  املختفية،  بالفتاة  لها 

يف ع�رسنا من فقدان التوا�سل بني الب�رس. وهي مغامرة 

للطبقة  لكن   .. خا�سة  ب�سفة  كالوديا  للبطلة  لي�ست 

من  إال  ا الرحلة...  فريق  غالبية  توؤلف  التي  الربجوازية 

أن يتحول  مرية يطلب اأحدهم ا كالوديا يف م�سهد ق�رس االأ

إىل م�ست�سفى للعالج النف�سي فرتد عليه يف تهكم..  الق�رس ا

أنه كذلك فعال! ا

ونهاية،  وو�سط  بداية  ذي  تقليدي  �رسد  باإزاء  ل�سنا  أننا  ا

�سيء  كل  باردة..  حياة  احلياة.  م�ساهد  من  مقاطع  بل 

إىل متع ح�سية تخلو من جوهر احلياة احلق.  فيها حتول ا

فتاة  ـ  وزوجته  ال�سيديل  م�سهد  ـ  حمورها  هو  اجلن�س 

آنا« مع �ساندرو جوليا والر�سام ـ موقف  الليل ـ عالقة »ا

أهل القرية من كالوديا.  ا

عرب  اأخرى  بلوحة  انطونيوين  عنه  يعرب  اخلواء  هذا 

و�سماء  أمواج  وا و�سخور  جبال  مهجورة..  مدن  املكان.. 

ر�سم  تعرب عن نفو�س ما حولها من خالل كامريا جتيد 

�سخ�سية  كانت  إذا  وا تباينات.  من  بينها  وما  الظالل 

�ساندرو قد حتددت منذ البداية ثم من خالل حديثه عن 

أكرث تعقيًدا منه.  نف�سه وطموحاته الدفينة، فاإن كالوديا ا

انها لغز الفيلم احلقيقي. فهي اأكرثهم �سدًقا وو�سوًحا... 

أن �سلوكها يحمل من التناق�سات ما تعجز عن حلها  إال ا ا

آنا«؟  بـ»ا احلقيقة  عالقتها  هي  فما  املغامرة.  هذه  عرب 

أنها ترى فيها نف�سها  هل هي عالقة طبيعية... خا�سة وا

عندما ت�سع الباروكة ال�سوداء! وما �رس اجنذابها الدفني 

لـ�ساندرو الذي تفجر مع اختفاء �سديقتها؟ وهل �ستوا�سل 

حياتها مع »�ساندرو« رغم اكت�سافها خيانته؟ 

جابة الكاملة ال تطرحها نهاية الفيلم. لذا يظل ال�سوؤال  االإ

الكبري معلّقاً ويف ملعب. امل�ساهد من هنا يكت�سب الفيلم 

أهميته. أي�سا ا ا

املغامـــــرة

انطونيوين

أنا فتاة يف اخلام�سة  1-لقطة طويلة، يوم �سيفي م�سم�ض ا

أمام فيال فخمة حتى تتوقف  والع�رصون ت�سري يف �ساحة ا

�سوت  ت�سمع  ثم  إليها  ا هي  تلتفت  ال�ساحة.   مدخل  عند 

والدها فتتجه نحوه.

ب )خارج ال�سورة( : لن مير وقت طويل حتى تخلو  ]الأ
أن كانت يوماً ما. هذه الفيلال من �سكانها بعد ا

2- لقطة متو�سط – الوالد يقف متحدثاً مع اأحد العاملني 

– ومن  باحل�سى  مفرو�سة  واأر�ض  حقول  خلفهما  ومن 

بعيد منزل قدمي بالقرب منه مبنى جديد.

العامل: �رصعان ما ي�سغله �سكان.

ب: )م�سرياً باجلريدة(: ل �سك يف هذا. الأ

]يغادر  �سيدي  يا  وداعاً  حمق..  اأنت  نعم..  العامل: 

املكان[

آنا( ب: مع ال�سالمة يا عزيزي )يلتفت نحو ا الأ

أنت .. كنت اأبحث عنك!  آنا: )خارج ال�سورة( ها ا ا

خر..  لالآ منهما  كل  وظهر  الثنان  يتحدث  ذلك  أثناء  ]ا
نادرا ما تلتقي عيناهما(.

إنك غادرت املكان( ب: )ت�سورت ا الأ

ن يا والدي آنا: لي�ض الآ ا

أما زالوا يرتدون قبعات التجارة التي يكتب عليها  ب: ا الأ

ا�سم اليخت؟

مر كذلك. أبي .. مل يعد الأ آنا )تغطية( كال يا ا ا

ب: ومتى �ستغادرين؟ الأ

أيام أربعة وخم�سة ا آنا: خالل ا ا

�سبوع  أنني �ساأق�سي عطالت الأ ب: ح�سناً.. معنى هذا ا الأ

ن. وحيداً.. ويجب التعود على هذا من الآ

آنا: تتعود على ماذا؟ ا

ب: على الراحة.. لي�ض فقط كدبلوما�سي يعتزل اخلدمة.  الأ

أي�ساً! بل كاأب ا

آنا )معرت�سة: مل تقل هذا؟ ا

ن هذا حقيقي، فبعد ثالث ع�رصة �سنة من كتمان  ب: لأ الأ

بنتي. أقولها لإ أن ا أقل من ا احلقيقة فال ا

أن تقولها؟ آنا: وهل هناك حقائق اأخرى تريد ا ا

ب. 3- لقطة متو�سطة على الأ

أنت تعرفني! ب: ا الأ

آنا يف مواجهته. 4- لقطة قريبة متو�سطة – ا

تتجه  ثم  حلظة  )تتوقف  عني  ت�سفح  أن  ا أريدك  ا لذا  آنا:  ا

أبي. نحوه( الوداع.. يا ا

يحمل  ب  الأ خلف  من  مير  �سائق  متو�سطة:  نقطة   -5
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حقائب وكالوديا ت�سري خلفه. وهي �سقراء من نف�ض عمر 

آنا التي تقرتب من والدها وتطبع قبلة على خده. ا

أبداً يا ابنتي. إنه لن يتزوجك ا ب: ا الأ

أريد الزواج منه أنا ل ا آنا: مهما يكن .. وا ا

�سريه  أثناء  ا الوداع  )يبتعد(  فرق..  ل  )ي�ست�سلمان(:  ب  الأ

ببطء مبتعداً مير على كالوديا التي تبت�سم له وحتييه ثم 

آنا« تتجه نحو »ا

أنا ل جتيب  آ�سفة.. لكن .. )ا كالودويا: هل انتظرت طويالً؟ ا

أبيها( فهي متعن النظر يف ا

وفجاأة  ب.   الأ ابتعد  وقد  خلفهما  من  قريبة  لقطة   -6

إىل ال�سيارة ومن ورائها كالوديا ويركبان. آنا« ا تذهب »ا

اأ�رصع  الفارو..  ال�سائق(:  نحو  مام  لالأ تتكئ  )وهي  آنا:  ا

فالوقت متاأخر. )ال�سيارة يف الطريق – مزج(

7- لقطة متو�سطة من خلف ال�سيارة املك�سوفة وهي متر 

�رصيعاً على مناظر طبيعية ومبان.

من  إل  ا أعلى..  ا من  خاليا  يبدو  مليدان  طويلة  لقطة   -8

وقار.  يف  يعربن  راهبات  وثالث  بي�ساء  �سبور  �سيارة 

أمام حمل �سغري قدمي  آنا« تقرتب من ال�سيارة ا �سيارة »ا

أتان وال�سائق تنزلن من ال�سيارة إن يكن مودرن. املرا وا

آنا«  »ا �سيارة  على  تتكئ  كالوديا   .. متو�سط  لقطة   -9

على املبنى. وتنظر لأ

كالوديا: �ساأنتظر هنا..

خر للميدان إىل اجلانب الآ آنا تبتعد عن ال�سيارة ا ا

أين �ستذهبني؟ إىل ا كالوديا: ا

أنا عط�سانة. إىل البار.. ا آنا: )بكاآبة(: ا ا

كالوديا )يف ده�سة(: وهناك رجل مل تريه منذ �سهر ..؟

إىل املحل يف غ�سب ثم تبتعد. آنا تتوقف. تنظر خلفها ا ا

آنا: ومن �ساأ�سعد بلقائه اليوم ا

كالوديا: لكننا يف عجلة: .. )تتوقف ثم ت�ست�سلم لنزواتها(.. 

حقيبة  تتناول  ال�سيارة  إىل  ا )تعود  وداعاً.  ح�سناً..  أوه..  ا

يدها(.

آنا )خارج ال�سورة(: الفراق �سعب ا

كالوديا: تلتف نحوها فجاأة.

آنا ت�سري بحزن ممزوج بالعاطفة  10- لقطة متو�سطة – ا

م�ستغرقة يف التفكري.

أن  ا ال�سيارة(  )تتكئ على  أنت تعلمني  ا  .. آنا: هذا �سحيح  ا

)ت�سري/  هنا  �سخ�ض  يكون  عندما  الرتكيز  ال�سعب  من 

قل �سوف  نك على الأ أنه �سيء جميل. لأ إل ا هو بعيد عنه. ا

عندما  لكن  أريد.  ا ما  فهمت  هل  تريدين..  فيما  تفكرين 

 .. يرام  ما  على  �سيء  وكل  أمامك..  ا ما  �سخ�ض  يتواجد 

)تقرتب من كالوديا وتلم�ض مرفقها ثم بنوع من ال�سخط 

والغ�سب(: هيا تعود.. تعايل..

آن يف العودة لل�سيارة. وفجاأة �سوت رجل ينادي  يبدا

آنا« ينظران نحو املبنى. »ا

11- لقطة طويلة. �ساندو يطل من النافذة ملوحاً وهو 

يبت�سم. وهما تنظران نحوه يف خلفية ال�سورة.

�ساندرو: �ساأنزل حالً.

إح�سا�ض جديد  ا آنا يعرتيها  ا لقطة قريبة متو�سطة:   -12

ومت�سك بذراع كالوديا وت�رصع نحو املنزل.

13- لقطة متو�سطة ملدخل مبنى. وعلى مبعدة منه باب 

آنا ال�سالة وت�رصع بال�سعود  إىل امليدان. تدخل ا يف�سي ا

إىل الدرج، كالوديا يف اخلارج تنتظر. ا

14- لقطة متو�سطة ل�سقة �ساندرو حوائطها من اجل�ض 

مكد�سة بالكتب والت�سميمات – يعرب الغرفة ب�رصعة وهو 

�سياء. يعيد تركيب الأ

آنا ت�رصع  15- لقطة متو�سطة: ي�سع فوطة من احلمام، ا

ثم  يتعانقان  حتى  ت�سل  أن  ا وما  الغرفة  إىل  ا بال�سعود 

يفرتقان وهي تتفح�سه بدقة.

نحوه   وتنظر  ت�ستدير  ثم  الغرفة  منت�سف  حتى  ت�سري  

ثانية، ثم تتجه نحو من�سدة ت�سع عليها حقيبتها وتتجه 

و�سط  إىل  ا �سك  يتقدم يف  �ساندرو  ال�رصفة،  نافذة  ناحية 

للحكم  حماولة  يف  ثانية  آنا«  »ا تتمعنه  بينما  الغرفة 

عليه.

من  �سيء  يف  يواجهها  �ساندرو  متو�سطة:  لقطة   -16

ال�سك يف �سمتها ونظراتها.

اأقف  أن  ا حتبني  هل  مبالة(  ل  يف  كتفيه  )يهز  �ساندرو 

أمامك بروفيل«؟ ا

أر�ساً ويقف يف و�سع �ساخر(. )ي�سع حقيبتة ا
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إليه دون اهتمام(. آنا تنظر ا 17- لقطة قريبة متو�سطة: ا

18- لقطة متو�سطة: بال مبالة.. يتخلى عن و�سعه.

مني  حدث  هل  نحوها(  )يتجه  احلكاية؟  إيه  ا �ساندرو: 

�سيء؟

آنا ت�ستدير حوله ببطء ويف  19- لقطة قريبة متو�سطة: ا

أ يف خلع مالب�سها وهي تنظر خلفها لرتى  �سمت ثم تبدا

رد فعله.

أ�سفل. �ساندرو: لكن �سديقتك تنتظر ا

آنا: �سوف تنتظر )تتجه ناحية غرفة النوم وهو يتبعها(. ا

خالل  ومن  النوم،  غرفة  يف  آنا  ا متو�سطة:  لقطة   -20

�ساندرو  ثيابها.  تخلع  نراها  ال�رصير  هيكل  ق�سبان 

ياأخذها  حتى  الداخلي  بالقمي�ض  وهي  نحوها  يتوجه 

َقِبلها.
ُ
بني اأح�سانهاوي

من  كالوديا  نرى  عناقهما  أثناء  ا طويلة:  لقطة   -21

يتجه  �ساندرو  ال�ساحة.  يف  تتم�سى  الغرفة  نافذة  خالل 

ناحية النافذة.

آنا« يف انتظار عودته ترقد على  22- لقطة متو�سطة.. »ا

ال�رصير.

على  لأ تنظر  )كالوديا  ال�ساحة.  يف  طويلة:  لقطة   -23

يف اجتاه نافذة غرفة النوم وتلحظ »�ساندرو« وهو يغلق 

ال�ستارة.

ال�رصير.  ناحية  يتجه  �ساندرو  متو�سطة:  لقطة   -24

من  �سغرية،  فتحة  خالل  من  روؤيتها  ميكن  »كالوديا« 

�ستارة النافذة.

آنا«  »ا فوق  يرمتي  �ساندرو  متو�سطة:  قريبة  لقطة   -25

على  ويربت  أ�سه  را ويرفع  يتوقف  بحنان،  ويقبلها 

�سعرها.

�ساندرو: كيف حالك؟

آنا )ب�سيق(: قطيعة! ا

�ساندرو: ملاذا؟

أوه.. ملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا؟ آنا )ب�سخط متزايد(: ا ا

إدراكه  ا عدم  من  �سيق  يف  �سدره  على  بنف�سها  تلقي 

تريد.  عما  ب�رصاحة  التعبري  عن  وعجزها  للموقف 

يحت�سنها للحظة ثم ي�سحك ويبت�سم ويتعانقان يف.

26- لقطة متو�سطة: كالوديا تدخل مو�سمة فتى. تتفرج 

ويف  ر�سومات  عليه  حاجز  خلف  وت�سري  مبالة  بال 

إحدى الر�سوم. أمريكيان يف نقا�ض حول ا مواجهتها ا

أنت؟ أيك ا جنليزية( ما را الرجل )بالإ

من  اأن  أعتقد  ا ول  وهويحة.  جداً..  داعرة  لوحة  أة:  املرا

لوان. ير�سمها يفهم يف الأ

أوافقك الراأي. رجل )بحما�ض(: ا

الكامريا حتر�سها م�ساحة كبرية جداً ثم ل �سيء.. ل �سيء 

طالق. على الإ

)كالوديا ت�سري يف اخللفية ومتر على عاملني يتفح�سان 

خر قائالً:  إحدهما لالآ لوحة. يتجه ا

أمامه الكثري للنجاح. عامل: ا

لت�ساهد  وتتوقف  التعليقات  لهذه  تبت�سم  »كالوديا« 

اللوحة.

ل�سقة  اخللفية  النافذة  خارج  من  طويلة:  لقطة   -27

تخرج  أ�سفل  ا الهواء..  يف  تتطاير  و�ستائرها  �ساندرو 

من  على  لأ ونتظر  �رصفة  إىل  ا الر�سم  �سالة  من  كالوديا 

اجتاه النافذة.

28- لقطة متو�سطة: كالوديا تتكئ على �سياج ال�رصفة 

يف حماولة لروؤية ما يجرى يف النافذة العلوية.

املخدع  فوق  من  أ�سها  را ترفع  آنا  »ا قريبة:  لقطة   -29

اأن  دون  بحما�ض  يقبلها  والذي  �ساندرو   نحو  تتطلع 

إنه غري مدرك مبا ت�سعر به. ن. ا ي�ستثريها عليها حتى الآ

إىل املر�سم. 30- لقطة طويلة: كالوديا – تعود ا

31- ت�سري بداخل الهوينا م�ستغرقة يف التفكري. تتطلع 

على يف حماولة ملعرفة �سبب تاأخريهما.. ثم تبت�سم. لأ

إليه بغيظ مكتوم  آنا« .. تنظر ا 32- لقطة قريبة: �ساندرو وا

مل واحلنني معاً. يعرب عن الأ

أ�سفل مدخل مبنى �ساندرو. 33- لقطة طويلة ا

الباب  نحو  تتقدم  ثانية  ال�ساحة  إىل  ا تعود  كالوديا 

مامي وتلقي نظرة على الداخل ثم تغلق الباب )مزج( الأ

يف  منحنى  حول  مك�سوفة  �سيارة   ... طويلة  لقطة   -34

إىل بعيد.  الطريق وت�سق طريقها ا

مامي لل�سيارة  إىل املقعد الأ 35- لقطة قريبة متو�سطة ا

يقود...  الذي  و�ساندرو  تتو�سط كالوديا  آنا«  »ا املك�سوفة 

أفكارها.   اختفاء وقد ا�ستغرقت متاما يف ا

و�سط  �ساكنة  مياه  إىل  ا طويلة  لقطة  إىل  ا اختفاء   -36

ال�سكل  هرمية  �سقلية.  �ساحل  قرب  أثيوليان«  ا جزيرة 

تبدو »�سلويت« من بعيد، يف اخللفية قارب جتاري يتجه 

نحوها.

يع�رص  يخت  موؤخرة  يف  بحار  متو�سطة:  لقطة   -37

أ�سفنجة. ا

جوانب  اأحد  على  جتل�ض  كالوديا  متو�سطة:  لقطة   -38

وتنظر  ت�ستدير  �سدرها.  يف  ركبتيها  عقدت  وقد  اليخت 

إىل البحر. ا

39- لقطة طويلة ملياه البحر ال�ساكنة – ال�سمك يتقافذ 

يف املاء.

أ�سعة ال�سم�ض  40- لقطة متو�سطة: »رميوندو نائماً حتت ا

فوق اليخت، بجواره كلب يدفعه بعيداً.

رميوندو: ابتعد!
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اأ�سلع ذو �سارب  اأكرب �سناً..  إنه ي�سعر بالقلق. »كورارد«  ا

املوؤخرة  يف  بجواره  ويقف  خلفه  ال�سالمل  ي�سعد  دقيق 

أما »جوليا« فهي يف الثالثينيات  متطلعاً ناحية البحر. ا

تبدو حارة الطبع.. ت�سعد بجواره.

41- لقطة قريبة متو�سطة لـ »كورادو« و»جوليا«.

نعومة  يف  البحر  إن  ا البحر(:  نحو  تتطلع  )وهي  جوليا 

الزيت.

هذه  مثل  عقد  أكره  ا إنني  ا نحوها(:  )وظهره  كوارادو 

املقارنات.

آنا« تخرج من الكابينة خلفهم. حلظة �سمت.. »ا

آنا: �سباح اخلري ا

كوارادو : �سباح اخلري

إىل كالوديا! آنا: تنظر ا »ا

آنا« كالوديا! »ا

إىلالبحر(: هل �ساهدت  كالوديا: )يف اخللفية وهي ت�سري ا

هذا املنظر؟

الطريق  يف  القارب  �سطح  حافة  على  وت�سري  )تنه�ض 

)ت�ستعيد توازنها  أوه..  ا التزحلق(..  إليها وهي على و�سك  ا

ويتعانقان(.

أ�ض رميوندو يف مقدمة  42- لقطة متو�سطة لكليهما.. را

اليخت.

كالوديا: هل منت جيداً؟

أ�سياء  ا يف  أفكر  ا أم�ض  ا ليلة  للفرا�ض  ذهبت  باأ�ض،  ل  آنا:  ا

أن النوم ا�ستغرقني. إل ا كثرية ا

إذ مل  ن�سان و�سط كل هذا.. ا كالوديا: ل اأعرف كيف ينام الإ

يتوقفوا من اأحداث جلية.

رميوندو: مل اأمن جيداً.

�ساندرو )خارج ال�سورة(: مرحباً

)يلتفتون نحوه(

غرفة  يف  يقف  وهو  )�ساندرو  متو�سطة  لقطة   -43

القيادة.. تنه�ض كالوديا وتتجه نحوه.

إىل املاء.. ثم تلتفت نحو  آنا« تتطلع ا 44- لقطة قريبة.. »ا

�ساندرو.

45- لقطة متو�سطة: »�ساندرو« يخرج من الغرفة وينام 

 – نحوه  تتجه  آنا«  »ا )الكابينة(.  املق�سورة  فوق  راقداً 

أ يف قراءة جملة. أ�سه على �سدرها ويبدا ي�سع را

أن تعر�ض ج�سمك لل�سم�ض. آنا : يجب ا ا

إليها مبت�سماً ويلقي باملجلة يف الهواء(. يتطلع ا

الهواء  يف  تتطاير  املجلة  �سفحات  طويلة..  لقطة   -46

إىل املوؤخرة  على جانب اليخت. الكامريا يف حركة )بان( ا

لرنى كالوديا جتل�ض هناك. ومع طريان الورق من حولها 

تبدي عالمة اعرتا�ض وهي تتابع طريانها بعيداً.

على  الراقد  �ساندرو  نحو  تنظر  آنا  ا قريبة:  لقطة   -47

حلظة..  جبهته  فوق  جندها  أراحت  ا وقد  وتقبله  ظهره 

ينف�سالن. �ساندرو ينظر نحو التواء حيث منحدر �سخري 

يف اخللفية

�ساندرو: هل �سنذهب لل�سباحة؟

ينه�ض ويتناول قمي�سه متجهاً حيث يقف الآخرون يف 

موؤخرة املركب.

إنه مكان خميف. كالوديا: لي�ض هنا.. ا

48- لقطة طويلة من اليخت املتحرك.

جوليا )خارج ال�سورة(: كل هذه اجلزر..

آنا« يف  49- لقطة قريبة متو�سطة .. كورادو، جوليا و»ا

املوؤخرة ينظرون نحو املاء.

جوليا: لقد تعر�ض املكان لرباكني يوماً ما..

تعرفينها  ل  علمية  معلومة  هناك  اأن  لبد  كورادو: 

جغرافياً.

جوليا تنظر نحو ثم تنفجر يف �سحكة ع�سبية(. 

كالوديا )خارج ال�سورة(: ما ا�سمه؟ هل تعرفني؟

أنه با�سيلوزو« كورادو: لبد ا

تتطلع  املقدمة  يف  تقف  كالوديا   – قريبة  لقطة   -50

نحو اجلزيرة.

أنه ا�سم �سمكة. كالوديا: با�سيلوزو .. يبدو ا

51- نف�ض اللقطة 49

ال�سمك  ي�سمى  املكان  هذا  فعالً..  و)م�سرياً(:  كواردو 

بي�ض. الأ

آنا تبدو قلقة(. 52- لقطة قريبة متو�سطة: )ا

إلهي.. يا له من ملل.. عالم ماذا تتناق�سون. آنا: يا ا ا
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غطاء  وتتناول  مالب�سها  تخلع  متو�سطة:  لقطة   -53

�ساندرا، كالوديا«  اليخت.  أ�ض وتنه�ض ناحية حافة  الرا

يراقبنها.

آنا!! �ساندرا : ا

54- لقطة قريبة

وان حيث تغط�ض  كورا دو« ويحاول منعها بعد فوات الأ

أثر.. يف املاء و�رصعان ما تختفي دومنا ا

إىل املاء يف ده�سة ثم  55- لقطة قريبة.: �ساندرو ينظر ا

يلقي مبن�سفته جانباً.

إثرها. 56- لقطة طويلة: يغط�ض يف املاء ويعوم يف ا

57- لقطة متو�سطة: رميوندو يدق اجلر�ض يف ك�سل.

يقفون  – كورادو وجوليا وكالوديا  لقطة طويلة   -58

يف موؤخرة القارب بينما يوا�سل رميوندو دق اجلر�ض.

رميوند: .. ال�سيدات يح�رصن هنا.

إىل  ا اأحدهم  – ينزل  نرفزة  ت�سحك �سحكتها يف  جوليا 

أ�ض العوم. املاء �سلماً - الن�سوة يخلعن غطاء را

إىل رميوندو(: توقف .. توقف كالوديا )ا

من  قريبة  �سخرية  جزيرة  فوق  من  طويلة  لقطة   -59

القارب.

التي  جوليا  مع  تتحرك  الكامريا  متو�سطة:  لقطة   -60

ت�سيح يف اجتاه كالوديا.

61- لقطة متو�سطة: على اليخت حيث تخرج من الكابينة 

ربعينات وهي ترتدي ثوباً �سفافاً. أة جميلة يف الأ امرا

باتري�سيا: رميوندو؟

أنا هنا! رميوندو )خارج ال�سورة(: باتري�سيا.. ا

باتري�سيا: ملاذا توقفنا؟

أل تريدين العوم؟ رميوندو )خارج ال�سورة(، ا

أنت. باتري�سيا لقد حلمت حلماً بخ�سو�ض العوم.. اذهب ا

رميوند ي�ستاأنف ال�سباحة

باتري�سيا:: رميوندو: �سيدتي.. )يقبل يدها(

باتري�سيا: اأحتب ال�سيد حتت املاء؟

أكرهه.. وما حيلتي؟ رميوندو )يهز كتفه: بل ا

أثناء  وا املاء  بنف�سه يف  وينزل  اليخت  إىل جانب  ا )يتجه 

ن�سان  الإ باأن  قال  الذي  ب�سوت عال: من  يقول  ابتعاده 

كان يعي�ض اأ�سالً يف املاء؟

حتت  يغط�ض  ثم  بعيداً  وي�سبح  املاء  يف  قناعة  وي�سع 

املاء.

62- لقطة متو�سطة: باتري�سيا تقف يف موؤخرة القارب 

تتطلع ناحية البحر. ت�سمع �سوتا من بعيد.

�سوت )خارج ال�سورة(: ناوليني العلم .

)تتلفت حواليها(.

أغر�سه فوق اجلزيرة �سوت )خارج ال�سورة(؛ �سوف ا

)باتري�سيا ت�سري يف لقطة قريبة(

تبدو  فهي  بالكتئاب  ت�سيبني  اجلزر  هذه  باتري�سيا 

)معزولة تبت�سم مع اقرتاب الكلب نحوها، حتمله وتنزل 

أ�سفل الكابينة(. ا

63- لقطة متو�سطة... جوليا تعوم على ظهرها.. بعيدا 

آنا( ويف اخللفية اجلزيرة ال�سخرية.  عن �ساندرو و)ا

آنا( ذاهبة؟  أين )ا إىل ا جوليا: �ساندرو... ا

�ساندرو: ا�ساأليها. 

بحار  يقوده  املطاط  من  طوف  متو�سطة...  لقطة   -64

إىل ال�ساطئ.  لينتقل كورادر ا

البحار: مل اأعمل على �سيء �سوى هذه الزوارق الغافرة.. 

أن العمل فيها اأ�سعب.  رغم ا

كورادو: �سحيح ؟ وملاذا؟ 

ن اأ�سحابها لي�ض لهم مواعيد حمددة.. وكمثال  البحار: لأ

الليل... بال وقت للنوم..  بحار طوال  أن نوا�سل الإ ا علينا 

أف�سل هذا عن غريه.  لكني ا

�ساطئ  من  اقرتابهما  مع  ويتال�سى  يخت�ض  احلوار 

اجلزيرة. 

آنا( تعوم وحدها.  65- لقطة متو�سطة لـ )ا

آنا ت�رصخ(: انقذوين ... �سمك القر�ض ... �سمك القر�ض. )ا

66- لقطة متو�سطة... �ساندرو يطفو على املاء يف ك�سل 

إليها.  ي�ستدير ويتجه ا

البحار )من بعيد(: ل تتحركي ... �سنيورا ... ل تتحركي .. 

أبقي مكانك . أبقي مكانك ... ا ا

آنا« ت�رصب بيدها يف املاء وهي  67- لقطة متو�سطة: »ا

ت�سيح: ل تقرتب

إليها �ساندرو ويلف  تبدو غري قادرة على ال�سباحة، ي�سل ا

ذراعيه حولها.

آنا )يجفر بها بعيداً(. �ساندرو:ا

ت�ساهد  »باتري�سيا«  اليخت،  فوق  متو�سطة  لقطة   -68

بحاراً ي�ساعد جوليا وكالوديا على ال�سعود.

69- لطقة طويلة.. »كورادو« على ال�ساطئ.

70- لقطة قريبة.. جوليا ت�سيح:

جوليا: يوجد �سمك القر�ض هنا )ت�سري بيدها( ل تتحرك.

71- نف�ض اللقطة 69.

»كواردو« )�سائحاً(: من الذي يتحرك؟

وجوليا،  وكالوديا،  باتري�سيا  متو�سطة..  لقطة   -72

آنا« و�ساندرو« يف ال�سعود  أثناء م�ساعدة البحار »ا يراقنب ا

إىل ال�سطح. ا

آنا( كيف عرفت اأن هناك �سمك قر�ض؟ هل  إىل ا كالوديا )ا

اأقرتب منك؟

آنا« ب�رصعة يف تهجم.. وكالوديا من ورائها. »ا
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أ�سنانها فظيعة. إن وجدها وا باتري�سيا ا

آنا وكالوديا لقطة متو�سطة داخل الكابينة يتبعهما  73- ا

آنا« تتحمل وهي تتجنب نظراتهما. �ساندرو. »ا

آنا .. هل تريدين بع�ض ال�رصاب؟ �ساندرو: ا

باملن�سفة(.  بتجفيفها  يقومان  أ�ض  الرا غطاء  )تخلع 

باتري�سيا تقف عند الباب ت�ساهدها يجري.

آنا )وقد �سايقها اهتمامهم الزائد بها( ا

فقط  أريد  ا ن..  الآ �سيء  كل  انتهى  لقد   .. �سيء  ل   .. ل   -

أ�سعر بالربد.. هذا كل ما هناك. نني ا ا�ستبدال مالب�سي لأ

- �ساندرو: هذا �سحيح

آنا لقد انتهى زمن ال�سيف فعالً - ا

أين ذهبت �سمكة القر�ض..  باتري�سيا )خارج ال�سورة(؛ لكن ا

هذا ما يثري ده�ستي؟

تخلع  كالوديا  الباب،  غلق 
ُ
وي الكابينة  يرتك  �ساندرو 

إغالق الباب  آنا حتكم ا قبعة ال�ستحمام ومت�سط �سعرها: ا

وقد  �رصير  فوق  وجتل�ض  خزانتها.  من  ثوباً  وتتناول 

ا�ستعادت هدوءها فجاأة وهي تبت�سم لكالوديا.

74- كالوديا تنظر نحها يف حرية من ابت�سامتها.

أيه احلكاية؟ كالوديا: ا

آنا« تبت�سم مزحة. كالوديا تخلع حمالة املايوه. بينما  »ا

)بان(  أفقية  ا حركة  يف  الكامريا  ابت�سامتها،  آنا  ا توا�سل 

على وهي  آنا« فقط، ثم مت�سك بلوزتني وترفعهما لأ إىل »ا ا

توا�سل ال�سحك.

على  )تعر�سهما  ذاك؟  أم  ا هذا؟  ارتدى؟  أيهما  ا آنا:  ا

كالوديا(.

�سود(: هذا جميل كالوديا )ت�سري على الأ

آنا« ملاذا ل جتربيه عليك؟ ا

�سورتها  لرتى  احلمام  ناحية  تتجه  ثم  تلب�سه  كالوديا 

آنا« التي تقرتب من باب  أة ثم تعاود النظر نحو ا يف املرا

غرفة احلمام.

إنه اأجمل عليك مني.. احتفظي به. آنا: ا ا

كالوديا )تبت�سم(: ل ميكن.

75- لقطة قريبة وكالوديا تبت�سم ثانية. ت�ستدير وتخلع 

تقف  كالوديا  مالب�سها،  وترتدي  ال�سباحة  مالب�ض 

وظهريهما  خرى..  الأ هي  مالب�سها  وترتدي  بجوارها 

للكامريا.

�سوى  تكن  مل  القر�ض  �سمك  ق�سة  أن  ا تعلمني  هل  آنا:  ا

مزحة.

كالوديا )تلتفت نحوها بده�سة(: نكتة؟

آنا: نعم ا

كالوديا: لكن ملاذا.

إل .. مر.. لي�ض ا آنا )يف �سيق(: هكذا كان الأ ا

�سيء  فكل  تهتمي..  ل   .. انتهى(  قد  املو�سوع  أن  ا )وكما 

ن. قد انتهى الآ

أفهم  ا ل  أفهمك،..  ا ول  دائماً..  تت�رصفني  هكذا  كالوديا: 

الهدف من هذا .. ح�سناً.. هل �ستذهب؟

غ�سب.  يف  إليها  ا تنظر  آنا  وا املكان  تغادر  )كالوديا 

�سنطة  ال�سوداء يف  البلوزة  ثم ت�سع  و�سيجارة يف فمها 

كالوديا(.

أمام  76- لقطة متو�سطة.. باتري�سيا جتل�ض يف الكابينة ا

لعاب املتقاطعة. مائدة �سغرية تت�سلى به بالأ

مقدمة  يف  باتري�سيا  أ�سفل..  ا من  متو�سطة  لقطة   -77

ال�سورة بينما ت�ستند كالوديا« على باب الكابينة.

إىل ال�ساطئ؟ كالوديا: هل �ستذهبني ا

باتري�سيا: وهل ت�سمون تلك ال�سخور �ساطئا؟

)رميوند يظهر عند مدخل الكابينة(.

أن  ا أل تعلم  ا باتري�سيا )تتطلع نحوه(: هل مازلت ت�سبح؟ 

حولنا �سمك القر�ض؟

)رميوندو يدخل ماراً بكالوديا يف ده�سة(.

املن�سدة مبالب�ض  )يجل�ض حول  القر�ض؟  �سمك  رميوندو: 

أن تقويل  الغط�ض ويخلع قفازه( تق�سدين.. هال حتاولني ا

أنني معر�ض للموت؟ ا

جل�ض  بينما  الباب  عند  جال�سة  وهي  ت�سحك  )كالوديا 

رميوندو على ميني باتري�سيا وهو يحملق فيها بغباء(؟

ال�ساعة!  هذه  يف  آنا.؟  ا تريد؟  ماذا  )متعبة(:  باتري�سيا 

إليه(. أن تنظر ا لغاز دون ا )توا�سل لعبة الأ

كالوديا: وداعاً )تنه�ض(

إنها ق�سة رائعة. باتري�سيا: كال .. ل تن�رصيف.. ا
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له  فتمد  �ساقها  على  املن�سدة  حتت  من  ينظر  رميوندو 

�ساقاً.

ا�سرتحت؟  هل  أيتها؟  را هل  كهذه؟   .. ح�سناً  باتري�سيا: 

أ�سه موافقاً وينه�ض. يومئ برا

يخلع  ورميوندو  باتري�سيا  متو�سطة..  قريبة  لقطة   -78

قمي�سه ويتجه نحوها ببطء. تتنهد يف �سخط بعيداً عنه. 

يركع على ركبته بجوارها وي�سع يده داخل ثوبها وقد 

بدا عليها امللل.

أنت يائ�ض حلد ما.. قل يل ب�رصاحة. باتري�سيا: ا

أ�سه(: كال .. يف احلقيقة رميوندو )يهز را

أيك يف رميوندو. باتري�سيا )تتجه نحو كالوديا(: ما را

إىل حد ما. كالوديا )خارج ال�سورة(؛ فا�سد ا

باتري�سيا: )ب�سخرية(؛ ماذا؟ كيف تقولني هذا عنه؟ كال.. 

إنه طفل. ا

أن  أف�سل ا أنني ا رميوندو: ل تتمادي يف هذا.. باتري�سيا.. ا

طفال. إن كنت حتبني الأ إل ا أكون فا�سداً.. ا ا

أنني ل اأحب اأحداً املهم هذا ويتجه  أنت تعلم ا باتري�سيا: ا

كانت  إن  ا باتري�سيا،  إىل  م�سرياًا كالوديا  نحو  رميوندو 

أة قادرة على الف�سق والفجور واخليانة فهي..  هناك امرا

أمينة.. ب�سبب الك�سل والق�سور الذاتي. أنها �سادقة وا إل ا ا

أثناء اندفاعه يف الغ�سب(. )»كالوديا تبت�سم ا

وتلتفت  ت�سحك  باتري�سيا  متو�سطة..  قريبة  لقطة   -79

نحو كالوديا.

إنه الوحيد الذي ي�سليني .. بجانب كلبي!. باتري�سيا: ا

80- لقطة قريبة.. كالوديا تنه�ض وتغادر املكان.

كالوديا: هل �سنذهب لل�ساطئ؟

آنا« فوق �ساطئ �سخري  81- لقطة متو�سطة: �ساندرو وا

أمامهما. من اجلزيرة بينما يقف كواردو ا

ثار القدمية يجب م�ساهدتها  كواردو: يوجد هنا بع�ض الآ

)ي�سعد ال�سخور للقاء جوليا( هل تذكرين؟

ر�ض. جوليا تفر�ض مالءة على الأ

أن تنامي.. فاأي �سيء يجعل قلبك  ا ف�سل  كواردو: من الأ

يخفق.

من  معرب  فوق  ت�سري  »كالوديا«  متو�سطة  لقطة   -82

إىل ال�ساطئ. اليخث ا

كورادو )خارج ال�سورة(: كل �سيء هنا جميل.

كالوديا تغم�ض يدها يف املاء وهي حتدث نف�سها.

كالوديا: كان لطيفاً!

جوليا )خارج ال�سورة( عمن تتحدثني؟

كالوديا: عن �سمك القر�ض.

– �ساندرو يقف فوق اجلبل  83- لقطة قريبة متو�سطة 

وبيده �رص�سف.

آنا«.( �ساندرو )يلقي بها جانباً وي�سعد اجلبل وراء »ا

يحمل  املعرب  عرب  يح�رص  بحار  متو�سطة..  لقطة   -84

�سلة.

فاكهة  حبة  )تتناول  مده�ض  ال�سورة(  )خارج  كالوديا 

إىل اجلزيرة. من ال�سلة وتناول البحار قبعتها وتعود ا

فوق  مبتعداً  ي�سري  »كورادو«  متو�سطة..  لقطة   -85

ال�سخور.

أتريد واحدة؟ كالوديا )خارج ال�سورة(: »كورادو« .. ا

لتح�رص  الوحيدة  الطريقة  أنها  ا للفاكهة(  )ي�سري  كورادو 

معنا باتري�سيا.

إطار ال�سورة وتقدم له الفاكهة. كالوديا تدخل ا

إنني معجبة بك. كالوديا: ا

كورادو: واأكرث من �سمك القر�ض؟

كالوديا: كال.. فال وجه للمقارنة بينكما.

وهي  املالءة  على  ترقد  جلوليا  متو�سطة  نقطة   -86

على وهي ت�سمع كورادو. تتطلع لأ

كورادو )خارج ال�سورة(: ملاذا ل تاأتني معي للفرجة؟

راه؟ كالوديا )خارج ال�سورة(: وماذا هناك لأ

)جوليا تنه�ض وتنظر نحوهما بحب ا�ستطالع.

87- لقطة متو�سطة ل�ساندرو وهو يت�سلق �سل�سلة �سخور 

والكامريا تتابعه يف لقطة )بان(

�ساندرو يداعب �سعرها لكنها تبعده ب�ساأم.

دائماً..  احلديث  هذا  مل  لكن  بجانبها(:  )يجل�ض  �ساندرو 

حديث.. حديث؟

88- لقطة قريبة متو�سطة وهي تبتعد عنه.

يعقد  بل  �سيئاً..  يجدي  لن  الكالم  �سدقيني..  �ساندرا: 

أل يكفي هذا؟ تتمعنه بنظراتها وهو  إنني اأحبك.. ا مور.. ا الأ

يتحدث لكنها تبتعد عنه كلما اقرتب منها.

لنف�سي  اأخلو  أن  ا أود  ا )تتوقف(  لي�ض هذا بكاف  آنا: كال..  ا

بع�ض الوقت.

�سهراً  أن  ا ن  الآ قلت  لكنك  بيدها(:  )مم�سكاً  �ساندرو 

بدوين....

أق�سد اأطول.. �سهرين، �سنة وثالث �سنوات. آنا )بعاطفة(: ا ا

)تنه�ض مبتعدة وهو يتابعها يف حرية.

وظهرها  �سخرة  على  ت�ستند  آنا  ا قريبة..  لقطة   -89

خلفية  يف  يت�سكعان  وجوليا«  »كورادو  ل�ساندرو 

ال�سورة.

أنني غري �سعيدة باملرة،  أن هذا �سخف وا آنا: نعم.. اأعرف ا ا

�سعوري باأنني �ساأفقدك يعذبني )تلتفت نحوه( ومع هذا.. 

أ�سعر بك. أعد ا مل ا

كورادو )خارج ال�سورة(: خرائب واأطالل قدمية جداً.

بعيداً  ال�سخور  على  تقف  التي  آنا«  »ا إىل  ا ي�سل  )�ساندو 
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عنهم(.

مرة.  آخر  ا أيتك  را منذ  طويل  �سهور  مر  لقد  �ساندرو..  آنا:  ا

بحيث تعودت غيابك.

عليه  تتعودين  �سوف  معتاد،  إح�سا�ض  ا )بخفة(:  �ساندرو 

)تبعدا(

آنا: )خارج ال�سورة(: لكنها زادت هذه املرة. ا

مر وقتاً لتعتادي عليه. إذن.. �سوف ي�ستغرق الأ �ساندرو: ا

أن نتناق�ض يف  آنا )تقرتب اأكرث منه(: كال .. حقيقة.. لبد ا ا

أنك مازلت على قناعة باأننا مل يفهم  أم ا هذا املو�سوع.. ا

خر باملرة. كل منا الآ

�ساندرو: �سوف يكون لدينا الوقت الكايف للحديث فيما 

أمامنا وقت لهذا احلديث. إذن ا بعد.. �سوف نتزوج.. ا

آنا متعبة تتحول عنه وجتل�ض على �سخرة( )ا

ن نعي�ض  إننا حتى الآ آنا: وماذا تعني بزواجنا؟ ل �سيء.. ا ا

إن جوليا وكورادو  ألي�ض كذلك؟ ا معاً كما لو كنا زوجني، ا

يبدوان كزوجني.

�ساندرو يقرتب منها ويداعب �سعورها ثانية.

�سعورك  هذا  كان  هل  منزيل؟  يف  أم�ض..  ا حتى  �ساندرو: 

حينئذ؟

آنا« تتحول عنه غا�سبة. وتتفح�سه  90- لقطة قريبة.. »ا

يف �سمت.

الثنان يف  �سيء  كل  تقلل من  دائماً  إنك  ا )بنعومة(:  آنا  ا

ابت�سامة  �سبه  يف  مبتعداً  يت�سلل  �ساندرو  �سمت.  حلظة 

ويلقي بح�ساة يف املاء.

يبدو  ل�ساندرو.  آنا« ت�سع ذقنها على �سخرة وظهرها  »ا

أنه يتمدد �ساندا  ا إل  ا الغ�سب، تلتفت يف مواجهته  عليها 

ظهره على �سخرة مغم�ساً عينيه )مزج(

ينتهي  �سخري  منحدر  من  جانب  طويلة..  لقطة   -91

بالبحر، من بعيد يبدو قارب يقرتب من اجلزيرة.

92- لقطة قريبة متو�سطة .. جوليا« نائمة فوق ال�سخور 

إىل ال�سماء بينما مير كورادو. ا – ت�ستيقظ وتتطلع 
أن اجلو �سيتغري. جوليا: يبدو ا

تت�رصيف  ل  اأرجوك..   .. جوليا  نحوها(:  )يلتفت  كورادو 

أ�سها  برا )متجهة  بنف�سي.  هذا  �ساأعرف  نني  لأ كمدر�سة.. 

بعيداً(.

93- لقطة طويلة من فوق �سل�سلة ال�سخور وتطل على 

ت�سري فوقها وهي حتمل حذاءها تغم�ض  البحر كالوديا 

قدمها يف املاء.

موا�سلة  بتكامل  املاء  تداعب  طويلة..  لقطة   -94

�سريها.

يف  كما  وجوليا  كورادو  متو�سطة..  قريبة  لقطة   -95

اللقطة 92. كورادو ل يجد ما يقوله ويوا�سل �سريه.

96- لقطة طويلة ل�ساندرو يرقد وحده على ال�سخور.

97- لقطة متو�سطة.. اأحد البحارة يقرتب من كورادو.

ن عن هنا. أن نبتعد الآ البحار: علينا ا

كورادو: ملاذا؟

البحار: البحر هائج هنا.

98- لقطة متو�سطة.. لكالوديا تقرتب منهما.

آنا«. كالوديا: وماذا عن »ا

كورادو: ل اأعرف.

الكامريا  قارب  أنه  ا يبدو  ال�سورة(:  خارج  )من  �سوت 

أمامها  ا تالحظ  خرين.  الآ تتقدم  وهي  كالوديا  تتابع 

»�ساندرو« وقد ا�ستلقى فوق ال�سخور.

)ينه�ض  �ساندرو  آنا؟  ا أين  ا �ساندرو..  )تنادي(  كالوديا   

نحو  جتري  كالوديا  هنا.  كانت  حواليه(:  ويتلفت 

ألي�ست على ظهر اليخت. خرين(: ا الآ

البحار )خارج ال�سورة(: ل اأعرف يا �سيدتي.

نحو  تنظر  كالوديا   – املاء  مبحاذاة  مي�سي  �ساندرو 

اليخت.

99- لقطة متو�سطة.. باتري�سيا ورميوندو داخل الكابينة 

فخذ  على  والكلب  املتقاطعة..  بالكلمات  م�سغولت 

باتري�سيا.

هل  تري�سيا..  با  بوهن(:  ال�سورة  خارج  )من  كالوديا 

آنا« هنا؟ »ا

إىل ال�سطح باحثاً.. بينما جتل�ض باتري�سيا  رميوندو يذهب ا

م�ستغرقة يف حل الكلمات املتقاطعة.

آنا آنا.. ا رميوندو )من خارج منادياً( :ا

100- لقطة متو�سطة.. �ساندرو ي�سري يف املقدمة باحثاً 
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بني ال�سخور، يتحرك يف لقطة قريبة من قلق وحرية.

�ساندرو  هنا  لي�ست  واهن(  ب�سوت  خارج  )من  رميوندو 

)مبرارة(: اأهكذا تت�رصف ت�رصفات تخرجك عن طورك.

101- لقطة طويلة.. كالوديا تراقب �ساندرو وهو ي�سعد 

إىل اأر�ض عالية، ت�ستدير وتنظر نحو البحر ثم  ال�سخور ا

ت�سري خلفه ومن ورائها كورادو وجوليا.

أعلى  102- لقطة طويلة.. ه�سبة �سخرية �سا�سعة متثل ا

طريقه  ي�سق  �ساندرو  بيانكو«.  »لي�سكا  جزيرة  من  جزء 

ويقف �سائحاً و�سط الطريق.

آنا.. )يتقدم( �ساندرو: ا

أعلى ل�سدغ عميق بني ال�سخور،  103- لقطة طويلة من ا

�ساندرو يلقي نظرة  ال�سخور بعنف،  بحر هائج ي�رصب 

على  )ثلث( لأ الكامريا يف حركة  يبتعد،  ثم  ال�سدغ  على 

والبحر  عد 
ُ
ب تبحث عن  اجلزيرة. كالوديا  نظر عام على 

من خلفها.

104- لقطة قريبة متو�سطة وكالوديا بعيداً عن الكامريا 

وجوليا..  كورادو  ورائها  ومن  ف�ستانها..  حزام  تربط 

ومو�سيقى يف اخللفية.

ألي�ست كذلك؟ )وهم  جوليا: ومع هذا فهي جزيرة رائعة.. ا

يوا�سلون ال�سري(.

إىل البحر  105- لقطة قريبة متو�سطة – �ساندرو يتطلع ا

من  البحر  ثم  اجلزيرة..  إىل  ا بعينيه  ومي�سح  ي�ستدير  ثم 

إىل اله�سبة ثانية. ناحية نهاية اله�سبة.. ومنها ا

إىل البحر. أ�سفل .. ا 106- لقطة قريبة.. �ساندرو ينظر ا

عد يبدو »كورادو« و«جوليا« 
ُ
107- لقطة طويلة.. عن ب

و«كالوديا« ي�سريون فوق ال�سخور. و�ساندرو يتقدمهم.

�ساندرو )منادياً(: هل عرثمت عليها؟

كالوديا تهز كتفها بالرف�ض. �ساندرو يوا�سل طريقه.

108- لقطة قريبة متو�سطة جمرياً وهي ت�سري يف نقطة 

قريبة.

آنا..  »جوليا« )ت�سيح(: ا

109- لقطة قريبة متو�سطة – »كالوديا« توا�سل بحثها 

عد.
ُ
الكامريا يف حركة )بان( معها ثم تظهر جزيرة عن ب

ثم  كبرية  قوقعة  يدر�ض  »كورادو«  قريبة  لقطة   -110

يلقي بها ويوا�سل الطريق.

آخر من اجلزيرة – »جوليا«  111- نقطة متو�سطة جلزء ا

جتري بال هدف ثم تتوقف تنظر نحو �سخ�ض يبدو عن 

عد.
ُ
ب

مع  )بان(  حركة  يف  الكامريا  متو�سطة..  نقطة   -112

تتقدم   بعيد  من  تبدو  و«جوليا«  �سريه،  أثناء  ا »كواردو« 

أن يراها حتى ي�ستدير وي�سري يف الجتاه  نحوه .. لكن ما ا

املعاك�ض.

وتنظر  تتوقف  جوليا  متو�سطة..  قريبة  لقطة   -113

أمل وتوا�سل ال�سري. نحوه يف خيبة ا

أ�سها باأ�سى ثم جتل�ض  114- لقطة قريبة، كالوديا تهز را

الهواء وتعبث  ال�سخور، ت�سفف �سعرها بيدها من  على 

يف �رصود بنبتة �سغرية تنمو بني ال�سخور.. اأخرياً تنه�ض 

ثانية.

�سوت  ي�سمع  متو�سطة،  لقطة  يف  ي�سري  �ساندرو   -115

ثم  ال�سوت..  ناحية  ي�ستدير  اخللفية،  يف  قارب  نفري 

يتحرك نحو كوخ مبني يف ال�سخر.

116- لقطة متو�سطة.. �ساندرو يحاول فتح الباب دون 

جدوى. يرتاجع للخلف يائ�ساً.

ال�سخور  الكوخ وي�سعد  .. يغادر  117- لقطة متو�سطة 

اجلانب  من  الكوخ  من  يقرتبان  و»كورادو«  »كالوديا« 

خر. الآ

كالوديا: �ساندرو.. اأمل تعرث على �سيء؟

ويهز  ي�ستدير  �ساندرو   – متو�سطة  قريبة  نقطة   -118

اخللفية  يف  اأخرى  جزر  تبدو  ومي�سي.  ياأ�ض  يف  أ�سه  را

)مزج(

أعلى كالوديا وهي ت�سري فوق  ا 119- لقطة طويلة من 

أ�سفل. ال�سخور قرب البحر ومياهه ت�سطخب ا

ثم  ال�سخور  )بان( عرب  – الكامريا  لقطة طويلة   -120

إىل ال�سدغ املظلم داخل اله�سبة. أ�سفل )ثلث( ا تهبط ا

آنا .. كالوديا )تنادي خارج ال�سورة(: ا

121- نقطة طويلة.. ت�ست�سلم وت�سعد ال�سخور نحو اأر�ض 

اله�سبة.

»�سلويت« من  يبدو �سخ�ض  للكوخ،  لقطة طويلة   -122

بعيد ي�سري يف اجلزيرة.

123- لقطة قريبة – »كواردو« يتطلع نحو البحر و�سعر 

أ�سه اخلفيف يتطاير يف الهواء. را

يف  تتجمع  ب 
ُ
ح

ُ
و�س البحر  على  طويلة  لقطة   -124

على نحو ال�سماء املنذرة  ال�سماء الكامريا )ثلث( ببطء لأ

بعا�سفة.

ثم  ال�سماء  نحو  يتطلع  كورادو   – قريبة  لقطة   -125

�سفل نحو العا�سفة. لأ

126- لقطة طويلة لهبوب عا�سفة.

ت�سقط من فوق  لقطة متو�سطة.. �سخرة �سخمة   -127

يف  �سقوطها  تتابع  التي  بـ»كالوديا«  ومتر  اله�سبة 

املاء.

أ�سفل كالوديا جتل�ض وتنظر  ا 128- لقطة متو�سطة من 

آنا«. �سفل.. تنه�ض ثم تنادي ثانية »ا لأ

أة تعرب اله�سبة ثم تهبط  عد امرا
ُ
129- لقطة طويلة، عن ب

من فوق ال�سخور وتختفي.
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اجلزيرة  عرب  حتدق  »كالوديا«   .. قريبة  نقطة   -130

أ يف اجلري. وتبدا

اله�سبة حيث  131- لقطة قريبة.. كالوديا جتري عرب 

أة. �ساهدت اختفاء املرا

أملها. 132- نقطة قريبة.. تتوقف وقد تزايدت خيبة ا

كالوديا: »جوليا«!

إىل البحر.. ثم تنظر  133- لقطة قريبة .. جوليا تتطلع ا

إىل كالوديا وت�سعد ال�سخور للحاق بها. ا

أيت كيف يعاملني؟ أيت؟ هل را جوليا: هل را

 كالوديا: من؟

إهانة يل.  جوليا: كورادو .. كل ت�رصفاته اليوم ا

فجاأة  نحوها  تتوجه  ثم  �سك  يف  إليها  ا تنظر  كالوديا 

إليها  ا قائلة.. »جوليا« يف لهجة اعرتا�ض، جوليا تتطلع 

أن تفهم. دون ا

134- لقطة متو�سطة من فوق اليخت، �ساندرو يتفح�ض 

ي�سمع  ال�ساطئ..  طول  على  املركب  �سري  أثناء  ا ال�سخور 

آنا« ويظهر كورادو على ال�ساطئ. �سوت رجل ينادي :«ا

)ي�سري  �ساندرو  �ساندرو..  �ساندرو:  على  ينادي  كورادو 

اأر�ض  إىل  ا ثار، وكورادو ي�سعد  الآ نحو املاء، هنا توجد 

إىل جزيرة اأخرى  أعلى، الكامريا يف حركة )بان( للي�سار ا ا

بعيدة، »باتري�سيا« والبحار يقفان يحدقان نحوها.

135- لقطة متو�سطة.. فوق اأر�ض اله�سبة .. وكالوديا 

آنا« بينما »جوليا«  مازالت توا�سل البحث وهي تنادي  »ا

تت�سكع يف اخللفية.

136- لقطة طويلة.. منظر من فوق �سطح املاء، �ساندرو 

يزن �سفتيه وي�ستدير  ي�سري يف املقدمة ثم يقف �سامتاً 

ليواجه اجلماعة، جوليا.. كورادو.. باتري�سيا ورميوندو.. 

وقد بدا عليهم القلق وامللل والربد.

يذهب  أن  ا هو  �سيء  أف�سل  ا عمليني..  فلنكن  �ساندرو: 

أقرب جزيرة، فالبد من وجود مركز �رصطة  ا إىل  ا بع�سنا 

قد  رمبا   .. هنا  و�ساأظل  آنا«.  »ا بفقد  إخبارهم  وا هناك 

يحدث �سيء..

137- لقطة قريبة متو�سطة: كورادو وجوليا وباتري�سيا 

إليه. التي مازالت حتمل كلبها. ينظرون ا

إ�ساعة الوقت )يتحركون(. كورادو: هيا نذهب.. بدلً من ا

والعودة  للذهاب  ي�ستغرق  كم  البحار(  إىل  )ا باتري�سيا 

ثانية؟

)البحار(: �ساعتني.. لو وجدنا اأحداً من باناريا« .. واأكرث 

إىل »ليباري«.. وكل هذا يتوقف على  لو ا�سطررنا للذهب ا

حالة البحر.

رميوندو: نعم، البحر.

أبقى هنا مع �ساندرو. كورادو )خارج ال�سورة(: �سوف ا

إليه(: ملاذا؟ وما يحدث لو اأمطرت..؟ جوليا )تتجه ا

138- لقطة قريبة متو�سطة »كورادو«.

)يلتفت  مظلة  أ�سرتي  ا �سوف  املاألوف،  )بغ�سبه  كورادو، 

نحو �ساندرو الذي يتجه نحوه(.

جانب،  يف  تقف  »كالوديا«  متو�سطة:  لقطة   -139

كانت  لو  كما  تبتعد  لكنها  إليها..  ا تذهب  »باتري�سيا« 

أن ي�سطروها للذهاب معهم. تخ�سى ا

جميعاً  )تعطيهم  املكان  أغادر  ا لن  )بحزم(:  كالوديا 

ظهرها(.

املقدمة.. واجلميع  لقطة متو�سطة.. كالوديا يف   -140

يف خلفية ال�سورة.

 .. بقائك  �رص  أدرك  ا  .. كالوديا  نحوها(:  )يتقدم  كورادو: 

ولكن يوجد منا اثنان هنا.

أق�سد جرح م�ساعرك..  أي�ساً.. وجودك هنا.. ل ا �ساندرو: وا

ف�سل �سحبتهم. ومن الأ

141- لقطة متو�سطة.. املجموعة كلها تراقب كالوديا 

إليها بينما  التي ابتعدت عنهم، �ساندرو وكورادو يذهبان ا

رميوند مي�سك بيد باتري�سيا ملغادرة املكان )نزح(

حافة  على  ت�سعد  كالوديا  متو�سطة..  لقطة   -142

إىل البحر. اجلزيرة.. تنظر ا

ي�سالن  »وكورادو«  »�ساندرو«  متو�سطة..  لقطة   -143

كالوديا  ليفتح،  بقوة  الباب  يدفع  �ساندرو  الكوخ،  إىل  ا

تلحق بهم.

144- لقطة متو�سطة داخل الكوخ، �ساندرو يدخل يتبعه 

خران. املكان مظلم وي�سعل عود ثقاب. الآ

أن نطلب منهم ترك م�سباح..  �ساندرو: اللعنة.. لقد ن�سينا ا
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آه.. ها هو م�سباح. ا

)ي�سعل امل�سباح ويبداأون يف البحث داخل الغرفة دون 

العثور على �سيء ذي بال.

نحو  ويتجه  قبعته  يخلع  كورادو  قريبة..  لقطة   -145

اأحد  يف  عنهم  منعزلً  مكاناً  اتخذت  التي  كالوديا 

إىل منت�سف الغرفة. ركان، تتقدم ا الأ

مازالت  إنها  ا موافقة(:  عالمة  أ�سها  برا )تومئ  كالوديا   

أنا متاأكدة من هذا .. وحتى ق�سة �سمك القر�ض التي  حية.. ا

حدثت هذا ال�سباح... )الثنني يتجهان ب�رصعة نحوها(.

كالوديا: مل تكن حقيقية.

�ساندرو )بحدة(: وملاذا مل تقويل هذا من قبل؟ 

كالوديا: لكن .. ل اأعرف

مر ي�ستحق ذكره.. كانت  أن الأ إليه، مل يكن يبدو ا  )تتجه ا

ت�سحك.

إليه هو �رص اختالفها  كورادو: ح�سناً.. كل ما نريد التو�سل ا

تلك الق�سية.. ماذا كانت تعني؟

146- لقطة متو�سطة.. كالوديا ت�سري وجتل�ض كالوديا 

أن ن�ساأله. إىل �ساندرو(.. رمبا يجب ا ا

أنا؟ �ساندرو )خارج(: ا

147- لقطة متو�سطة لـ �ساندرو وكورادو

كالوديا )خارج ال�سورة(: نعم

اتهامك..  أريد  ا ل  آ�سف..  ا ت�ساجرمتا؟  هل  ملاذا  كورادو: 

أمر هام. لكن هذا ا

�ساندرو: جمرد مناق�سة عادية يف قلق يبتعد عن كورادو 

أتذكره متاماً هو قولها  ا الذي  الوحيد،  ال�سيء   .. ويجل�ض 

أن تخلو بنف�سها. باأنها تريد ا

148- لقطة قريبة متو�سطة.. كالوديا جتل�ض وقد عقدت 

ذراعيها.

كالوديا بازدراء: وكيف تف�رص ما حدث؟

ال�سوؤال  �ساندرو يتجاهل  لقطة قريبة متو�سطة..   -149

إليها بامتعا�ض. إنه ينظر ا إل ا ا

�سرتته  يخلع  كورادو  متو�سطة..  قريبة  لقطة   -150

ويجل�ض بجوارها، الثالثة يف �سمت، �سوت خارج الباب 

يتطلعون نحوه.

151- لقطة قريبة متو�سطة.. �ساندرو ينه�ض ببطء.

152- لقطة متو�سطة.. كورادو وكالوديا وعيونهما على 

الباب حيث يدخل رجل عجوز.

أنت مالك هذا املكان؟ �ساندرو: هل ا

هناك  كنت  لقد  ا�سرتاليا..  يف  اأ�سحابه   .. كال  العجوز: 

جنليزية( وهذه �سوري. أي�ساً.. لثالثني عاماً )بالإ ا

153- لقطة قريبة متو�سطة.. العجوز يقف بجوار حائط 

إىل كل منها العجوز  معلق عليه �سور عديدة باهتة، ي�سري ا

)بالإجنليزية(: هذا �سقيقي.. �سديقي.. وعمي، وهذه اأمي 

أيام جميلة. يطالية( وجدتي.. يا لها من ا )بالإ

أتيت؟ لقد فت�سنا كل مكان. أين ا �ساندرو: لكن من ا

العجوز: من باناريا )يتحرك ي�ساراً بعد �ساندرو( 

ال�ساعة  أيناه  را من  كنت  إذن  ا نحوه(:  )يتجه  كورادو 

الثانية. لقد �ساهدت فاريا مير.

أربعة  أ�سياء من حقيبته(: رمبا كان هناك ا العجوز )يخرج ا

أو خم�سة مراكب. ا

كورادو: بعد الظهر؟

العجوز: كال.. يف ال�سباح. ملاذا؟ ماذا حدث؟

يف  يتمعن  �ساندرو  متو�سطة..  قريبة  لقطة   -154

العجوز. 

�ساندرو: ل �سيء .. ل �سيء.

إىل �ساندرو يف ده�سة. »كالوديا« تنظر ا

إىل العجوز لقد فقدنا واحدة  كالوديا: وملاذا ل تخربه )ا

كانت معنا.

155- لقطة متو�سطة.. كالودياو�ساندرو والعجوز.

العجوز: اختفت؟ هل غرقت؟

كالوديا: كال.. اختفت فقط.. ول نعرف كيف حدث هذا.

إنه خطاأ.. قولبها.. هكذا تفكرين؟ �ساندرو: ا

فيه..  أفكر  ا قلقك عما  من  بدلً  )ت�سري حوله(:  »كالوديا« 

آنا« تفكر  ف�سل اأن حتاول فهم فيما كانت »ا كان من الأ

فيه.

156- لقطة قريبة متو�سطة للرجل العجوز وكورادو.

العجوز: هل بحثتم خلف املنزل؟ رمبا تكون قد �سقطت 

من فوق ال�سخور.

من  يقرتب  �ساندرو  متو�سطة  قريبة  لقطة   -157

»كالوديا« ليقول �سيئاً لكنها تبتعد عنه.

العجوز )خارج ال�سورة( : حدث مثل هذا منذ �سهر م�سى 

�سوته  �سمعت  حتى  النهار  طول  عنه  وبحث  حمل..  مع 

أنه كان قد �سل الطريق. م�ساء.. ويبدو ا

الكوخ  من  هاربة  جتري  كالوديا  طويلة..  لقطة   -158

إىل عا�سفة ممطرة. ا

159- لقطة قريبة متو�سطة.. ت�سعد فوق ه�سبة �سغرية 

آنا..  من منطقة مرتفعة من اجلزيرة وتنادي يف ياأ�ض. »ا

آنا« ا

ويقودها  كتفها  على  يده  ي�سع  خلفها  يخرج  كورادو 

بلطف نحو الكوخ.

كورادو: تعايل.. تعايل )مزج(

160- لقطة قريبة .. كالوديا نائمة يف الكوخ.. ت�ستيقظ.. 

أين هي.. ثم ترى كورادو«جال�ساً بكل مالب�سه  ا ل تدري 

ركان.. تتلفح ببطانية حول كتفيها وتنه�ض  يف اأحد الأ
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ببطء.

161- لقطة قريبة متو�سطة. تفتح باب الكوخ، ال�سم�ض 

بني  �سداه  يرتدد  الريح  و�سفري  البحر  على  ت�رصق 

إىل الباب رغم الربد والرطوبة  ال�سخور، تتعجل اخلروج ا

ثم تعود للداخل.

من  لتتاأكد  ثوبها  تلتقط  متو�سطة..  قريبة  لقطة   -162

أر�ساً وتتجه نحو حقيبتها وتتناول  جفافه ثم تلقي به ا

آنا« قد منحتها لها. البلوزة ال�سوداء التي كانت »ا

إىل وجه  163- لقطة قريبة، الكامريا ترتفع من البلوزة ا

كالوديا احلزين.

164- لقطة طويلة.. ماء البحر يتحطم فوق ال�سخور على 

�سوء النهار. الكامريا )بان( عرب ال�سخور نحو »�ساندرو« 

على ثم يتوقف ويجل�ض  الذي وقف يتاأمل البحر، ي�سعد لأ

لربهة ثم ي�ستدير وكالوديا تقرتب منه.

أف�سل؟  أت�سعرين بتح�سن ا  �ساندرو: كيف حالك؟ ا

أم�ض. كالوديا: اعذرين ملا حدث ليلة ا

165- لقطة قريبة متو�سطة على �ساندرو

ألي�ض كذلك؟  آنا« كثرياً، ا �ساندرو: هل حتبني »ا

كالوديا )خارج(: جداً.

ر�ض، ثم يقف خلفها يف حرية  الأ �ساندرو ينظر ناحية 

 املوقف.
ً
حماولً تقدير

أنا  �ساندرو: نعم.. ومازالت.. كانت تتفاعل مع حبنا لها.. ا

أنت وحتى والدها.. ب�سكل ما مل تكن كافية.. ول تعني  وا

لها �سيئا.

166- لقطة طويلة.. للبحر واجلزيرة حتت وهج �سم�ض 

فق. ال�سباح، الكامريا )بان( ببطء ول �سيء يبدو يف الأ

كل  لتجنب   .. باإمكاين  به  كان  ماذا  اأعرف  ل  كالوديا: 

هذا.

ها  يقفان  وكالوديا.  ل�ساندرو  قريبة..  لقطة   -167

دافع  عن  بحثاً  مكان  كل  يف  وعيونهما  �سامتني 

للحديث.

168- لقطة طويلة على البحر.. الكامريا يف حركة )بان( 

تتبع كالوديا وهي ت�سري وحيدة يف بحثها �ساندرو يف 

لقطة قريبة يراقبها باهتمام كبري.

169- لقطة طويلة.. العجوز يت�سلق ال�سخور.

ويف  العجوز  نحو  يتجه  �ساندرو  قريبة..  لقطة   -170

اخللفية كالوديا تراقب.

171- لقطة متو�سطة.. العجوز ي�سق طريقه بني ال�سخور 

نحو �ساندرو الذي يجذبه من قمي�سه بخ�سونة.

�ساندرو: ملن هذا القارب؟

العجوز: اأي قارب؟

�ساندرو )بعنف(.. اأمل ت�سمع �سوته منذ دقيقة؟

القوارب من هذه املنطقة يف  العديد من  العجوز: هناك 

مثل هذا الوقت �سيفاً.

ا�ستيقاظك  وملاذا  �ساندرو:  غ�سب(  يف  يدفعه  )�ساندرو 

مبكراً هكذا؟

العجوز: هل اخلام�سة �سباحاً مبكرة؟

�ساندرو يتخلى عنه مبتعداً والعجوز يتبعه �سامتاً.

172- لقطة متو�سطة من خلف كالوديا. �ساندرو ي�سعد 

ال�سخور يف اجتاهها. ت�ستدير مبتعدة عنه. يقرتب منها 

ببطء بقلب حزين

أ مو�سيقى تبدا

173- لقطة متو�سطة– كالوديا تتوقف وتغ�سل وجهها 

�ساندرو  ال�سخرية  ال�سقوق  باأحد  ماء  بحرية  يف  ويدها 

يتقدم من خلفها بهدوء ويجل�ض، جتفف وجهها مبنديل 

يف  أ  تبدا ثم  خر..  لالآ ينظر  منها  كل  بوجوده  وتفاجاأ 

إياه. الت�سلق تاركة ا

تتل�س�ض  ذهابها  أثناء  ا متو�سطة..  قريبة  لقطة   -174

أن يراها حتى يبت�سم. قليالً وما ا

يف  إليه  ا تنظر  كالوديا  متو�سطة..  قريبة  لقطة   -175

حماولة ملعرفة نواياه.

أنها  ا ورغم  بها  مي�سك  متو�سطة..  قريبة  لقطة   -176

أنها تبعد يده عنها. إل ا ا�ستعادت توازنها ا

إليه باحتقار  177- لقطة قريبة متو�سطة.. كالوديا تنظر ا

وترتكة وهو يتبعها.

178- لقطة طويلة.. قارب يقرتب من اجلزيرة، كالوديا 

إىل مقدمة الكادر وخلفها �ساندرو يقفان يتابعان  تتحرك ا

وظهرهما للكامريا )مزج(
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يقرتب،  زورق  اله�سبة.  أعلى  ا من  طويلة  لقطة   -179

تقف فوق  ال�رصطة  فيهم  النا�ض مبا  قليلة من  جمموعة 

ال�سخور، ال�رصطة تنظر نحو رجل وقد ربط بحبال ثقيلة 

يتفح�ض ال�ساطئ.

مدير ال�رصطة )�سائحاً(، .. بارتولو.. ماذا هناك؟

أ�سفل.. ال�رصطة يقف فوق ال�سخور  180- لقطة طويلة من ا

كورادو وجوليا يف املكان. �ساندرو ياأتي ب�رصعة.

بارتولو )خارج(: ل �سيء ؟؟. ل �سيء.

181- كما يف اللقطة 179.

182- لقطة لـ »جوليا« و«كورادو« ومدير ال�رصطة.

كان  ومهما  مار�سال..  هكذا  نحوي  تنظر  ل  كورادو: 

تفكريك.. فلم اأ�سنع �سيئاً.

أن هذا مل يخطر بباله. مدير ال�رصطة يهز كتفه كما لو ا

أعلى .. كالوديا تقف وحيدة  183- لقطة متو�سطة من ا

�سفل نحو �سدع كبري بني ال�سخور. تنظر لأ

184- لقطة متو�سطة، �ساندرو ينزل جرياً بني ال�سخور. 

إليها. يرى كالوديا – ويبدو عليه الرتدد يف التحدث ا

185- لقطة متو�سطة، كالوديا ت�ستدير وتراه، و�رصعان 

خرى. إىل اجلهة الأ ما تهرب منه ا

186- لقطة طويلة.. توا�سل طريقها عرب ال�سخور حيث 

جتل�ض باتري�سيا. يف اخللفية �ساندرو ي�ستدير مبتعداً.

الغطا�سني  من  اثنان  أعلى..  ا من  طويلة  لقطة   -187

آنا« يف البحر. باتري�سيا حتمل الكلب  يبحثان عن جثة  »ا

أ�سفل. إىل املقدمة وترى امل�سهد ا تتحرك ا

فرمبا  عليها..  يعرثون  أل  ا آمل  ا إىل كالوديا(:  )ا باتري�سيا 

يجدونها ميتة!

تبكي  منهارة..  كالوديا  متو�سطة،  قريبة  لقطة   -188

ورجل  �ساندرو  �سمت،  يف  توا�سيها  باتري�سيا  بحرارة. 

ظهرها  تدير  كالوديا  خلفهما،  من  يح�رصان  ال�رصطة 

حتاول جمع �ستات نف�سها.

ا مير 
ً
�ساندرو: ا�سمعي .. باتري�سيا.. فهو يقول اأن هناك تيار

إىل غريها )يخرجان من الكادر والكامريا  ا عرب اجلزيرة 

التي جتفف دموعها( ول�ست متاأكداً  تركز على كالوديا 

ألي�ض كذلك؟ قل.. هناك �سيء ما .. ا أيهما.. على الأ ا

من  اثنني  أو  ا واحداً  �سري�سل  أنه  ا يقول  ال�رصطة  رئي�ض 

رجاله لبحث املو�سوع...

على  يجل�ض  �ساندرو  متو�سطة..  قريبة  لقطة   -189

�سخرة.

إنك ل تعرف كيف... �ساندرو: ا

�سمت  يف  وكالوديا  باتري�سيا  متو�سطة..  لقطة   -190

�ساندرو  خمتلف  اجتاه  يف  ينظر  منها  كل  كانت  إن  وا

)خارج ال�سورة(: هل ت�سمح لو ....

191- لقطة متو�سطة.. �ساندرو ينظر نحوهما.

�ساندرو )خارج( هل ميكن لـ  »رميوندو« بالذهاب معه؟

192- نف�ض اللقطة ال�سابقة.

باتري�سيا: وملاذا ت�ساألني؟

أنت  ا تذهب  أن  ا ميكنك  باخت�سار:  �ساندرو  إىل  ا كالوديا 

أي�ساً. ا

من  يرتدد  �ساندرو  للثالثة..  متو�سطة  لقطة   -193

مالحظتها يف حلظة من �سمت.

أف�سل. بالتاأكيد. �ساندرو: نعم.. هذا ا

 كالوديا تبتعد وهي تع�ض �سفتيها.

خر باتري�سيا جتل�ض  �ساندرو غا�سباً وي�سري يف الجتاه الآ

بجوار كالوديا.

أتعجب من �ساندرو.. فهو يبدو غاية يف  إنني ا باتري�سيا: ا

الهدوء.

كالوديا: هادئاً، انه ل يبدو يل كذلك.. فهو مل ينم طوال 

الليل.

عرب  طريقه  ي�سق  »رميوندو«  طويلة،  لقطة   -194

ال�سخور حامالً )ترمد�ض(، ومع �سماعه اجلماعة يقرتب 

اأحد الغطا�سني يحمل فازة.

رميوندو: ما هذا؟

أثري، إناء ا الغطا�ض: ا

من  الكثري  بها  عماق  الأ يف  هناك  كاملة  مدينة  يوجد   

�سياء ي�سلمها لـ »باتري�سيا« هذه الأ

ألي�ض  أنت مبهور بها ا إىل رميوند يف �سخرية(: ا باتري�سيا )ا

إىل كورادو( كذلك؟ )تعطيه ا

إياه. أريني ا كورادو: ا

جوليا  ناء؟  الإ هذا  يرجع  قرن  اأي  إىل  ا ترى  باتري�سيا: 

تاأتي ب�رصعة.

جوليا )مبتهجة(: هل ميكننا الحتفاظ به؟

من  و�ساندرو  كالوديا  ت�سم  )بان(  حركة  يف  الكامريا 

خلفهم مبا�رصة.

ناء( كواردو: بكل تاأكيد )ي�سلمها الإ

أن تذهب معهم؟ ألي�ض مفرو�ساً ا إىل �ساندرو(: ا باتري�سيا )ا

�ساندرو: الفازة ل ي�ستحق

195- لقطة قريبة.. �ساندرو وكالوديا وهي تبتعد عنه.

196- لقطة متو�سطة: كالوديا ت�سري يف �سمت »رميوندو« 

إناء الزهور. إىل اخللف لروؤيتها وي�سقط ا ينظر ا

197- لقطة قريبة.. تتحطم على ال�سخور.

باتري�سيا  �سفل  لأ ينظر  رميوندو  قريبة:  لقطة   -198

)خارج ال�سورة(: ياللعار! رميوند يومئ يف حزن �ساخر.
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إىل بع�ض احلا�رصين  مر جمدياً )ي�سري ا رميوند: مل يعد الأ

يف اجلموعة(.

آنا«! إنه والد »ا �سوت )خارج ال�سورة(: ا

ال�ساطئ،  نحو  م�رصعة  �سيارة  طويلة،  لقطة   -199

اأ�سوات ال�سيارات – مزج.

200- لقطة طويلة: املجموعة جتل�ض قلقة فوق ال�سخور، 

أر�سا مرتفعة مارة على �رصطي يحييها،  كالوديا تت�سلق ا

تتوقف وت�سلم الكتب لرجل ل نراه جيداً.

آنا« كالوديا: وجدتها يف �سنطته »ا

إىل البلوزة ال�سوداء  آنا« الذي ينظر ا أنه والد »ا إنها تعرف ا ا

عليها  يبدو  آنا«،  »ا لها  اأعطتها  والتي  ترتديها  التي 

الرتباك.

إنها بلوزتها كالوديا: نعم.. ا

ب. 201- لقطة متو�سطة لكالوديا والأ

أم�ض، وقد وجدته يف حقيبتي.  إياه ا كالوديا: لقد اأعطتني ا

ال�سباح..  هذا  أرتديه  ا ما  لدي  لي�ض  لكن  أريده..  ا أكن  ا مل 

آ�سفة )يتقدم نحوها ويربت على كتفها م�سدقاً كالمها.  ا

كالوديا تعر�ض عليه الُكتُب ثانية.

202- لقطة قريبة: الكتب يف يده، يتفح�سها بعناية ثم 

خر وهو الإجنيل ويخرج  إليها واحدا ويحتفظ بالآ ا يعيد 

من ال�سورة.

إليه يف خوف. 203- لقطة قريبة – كالوديا تنظر ا

توؤمن  أنها  ا يعني  الكتاب  إن  ا ال�سورة(:  )خارج  آنا  ا والد 

ألي�ض كذلك؟ باهلل.. ا

آنا«، يف اخللفية  »ا 204- لقطة متو�سطة لكالوديا والد 

كورادو وجوليا يراقبان املوقف.

ب: .. وهذا يوؤكد عدم انتحارها. الأ

كالوديا ت�سغط بيدها على فمها م�سدومة وجتري بعيداً 

أ�سفل التل. إىل ا عنه ا

من  هليوكوبرت  طائرة  تقرتب  طويلة..  لقطة   -205

اجلزيرة ومتر من فوقهم.

ب يقف يتفح�ض الإجنيل يف  206- لقطة متو�سطة والأ

يده ثم ي�سعه فوق �سخرة ويغادر املكان.

فوق  وتهبط  ت�ستدير  وهي  للطائرة  لقطة طويلة   -207

ه�سبة مرتفعة مثرية عا�سفة من الرتاب. اجلميع يهرع 

إىل  ا بتقريره  يديل  ول  الأ رجالن..  منها  يخرج  نحوها، 

آنا« مدير ال�رصطة والثاين والد »ا

ب يتحدث مع الطيار. 208- لقطة متو�سطة والأ

ب: �سكراً هلل )ثم يبتعد فجاأة(. الأ

209- لقطة متو�سطة، يف املقدمة.. �ساندرو وكوراردو 

إىل قارب �رصطة  و�سابط ال�رصطة يتطلعون من ال�ساطئ ا

مير عليهم.

�سوت من القارب: لقد و�سلتنا فوراً اأخباراً مهمة!

ال�سابط على ال�ساطئ: ما هي؟

أميالً  ا يبعد  به  م�ستبه  قارب  على  قب�سوا  لقد  البحار: 

قليلة عن هنا، و�سي�ستجوب ركابه يف ميالزو«.

إذن الذهاب هناك لرنى باأنف�سنا. مدير ال�رصطة: علينا ا

ال�سابط: بالطبع

ي�ستديران ويغادران املكان

210- لقطة طويلة.. العجوز يجل�ض وحيداً فوق ال�سخور. 

إليه، ثم  مدير ال�رصطة يتحرك يف مقدمة ال�سورة وينظر ا

ي�ستدير يبتعد مفكراً.

�سفل  آنا يهبطان لأ 211- لقطة متو�سطة.. كورادو ووالد ا

نحو املاء.

كورادو: هل �سمعت؟ ماذا �ستفعل؟

ب: كل �سيء مب�سيئة اهلل. الأ

من  أرى  ا كنت  إن  وا �سحيح..  ال�سورة(:  )خارج  �ساندرو 

إىل ميالزو. ال�رصوري الذهاب ا

وكالوديا  خلف  من  )�ساندرو  قريبة  لقطة   -212

ت�ستمع(.

أن تتفهم. آ�سف ل�رصاحتي.. لكن حاول ا �ساندرو: ا

213- لقطة متو�سطة للوالد وكورادو و�ساندرو .

إليها. إن�سان ا أقرب ا �ساندرو: لقد كنت ا

إن �سح هذا فاإنها يف حاجة  الوالد )وهو ي�سبقه( حتى وا

إليك. أن تكون يف حاجة ا يل قبل ا

)www.nizwa.com(  :يتبع املادة كاملة مبوقع املجلة ...
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من اأعمال الفنان اهي �سوجن هوان- كوريا 

�شعر�شعر
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Guillerm / إيباْنييث رحنتيني ِغٍيريمو ا عد ال�ساعر الأ
ُ
ي

ي
رجنتيني  أ�سماء امل�سهد ال�سعري الأ أبرز ا mo Ibiiez اأحد ا

املعا�رص. ولد  مبدينة رو�ساريو �سنة 1949.وقد 

اأ�سدر العديد من املوؤلفات  ال�سعرية والنرثية منها: 

»ق�سيدة   .  1970 »اجلدران«   .1968 أزمنة«  »ا

الظالُل  أو  ا الكلمة   
ُ
»اأ�سوات  .  1986 الكائن« 

كما   .2000 الن�سيان«  »فن   .1992 الناطقة« 

ت�سدر  التي  لل�سعر«  الدولية  »املجلة  على  ي�رصف 

منذ �سنة 1993. وتعترب جمموعته »اأ�سوات الكلمة 

إىل  أعماله؛ فاإ�سافة ا أبرز ا أو الظالل الناطقة« اأحد ا ا

كونها �سكلت انعطافة مميزة يف م�ساره ال�سعري، 

ترجمة  هنا  ونقدم   . لغة  من  كرث  لأ ترجمت  فقد 

عربية لبع�ض مقاطع هذه املجموعة التي �سدرت 

عن دار »خولْغاريا « مبدينة رو�ساريو �سنة 1992 

أن ت�سدر يف طبعات اأخرى. ، قبل ا

أبرزها  ا كثرية  خ�سائ�ض  إىل  ا العمل  هذا  ي�ستند 

ن�سات  الحتفاء بالكلمة من خالل منح ده�سة الإ

وال�سور  ال�ستعارات  ومالحقة  لنب�سها،  العميق 

البعيدة  التخوم  اجتاه  يف  حملقة  ت�ستعل  التي 

الن�سو�ض  هذه  خالل  ومن  ن�ساين.  الإ للخيال 

باغرتابها  الذات  حتتفي   ، والر�سيقة  الق�سرية 

أمام رعب الكلمة ، مما ي�سيف ثراء دلليا  بدي ا الأ

تت�سم  �سعرية  �سور  ا�ستح�سار  يعززه  ورمزيا، 

الذي  الرثاء  إنه  ا والفداحة؛  والعمق  بالالنهائية 

أمل  ا لنف�سها »متعَة« مالحقة  تنتجه خميلة متنح 

ما فتئ يبتعد �سيئا ف�سيئا، م�ساعفا بذلك ماأ�ساة 

الوجود  وجربوت  �سطوة  أمام  ا و�ساآلته  ن�سان  الإ

،رغم توهمه اأحيانا بعك�ض ذلك. يقول ال�ساعر:

ُل ا�ستجابًة أ�سِ ا

ل�سوتي هذا،

لكن بعيدا 

عني.

على  للكلمة  بدي  والأ ونطولوجي  الأ احل�سور  إن  ا

إيقاع متوا�سل  إىل ا ن�سانية ، يحولها ا امتداد تاريخ الإ

،على  الكلمات  �سياء. فجميع  والأ للوجود واحلياة 

أفق  اختالف خ�سائ�سها ال�سوتية والدللية، هي ا

 احلميمي مقتحما 
ُ
م�رصع ينت�رص من خالله ال�سوت

جماهل موغلة يف العتمة والعماء.ويف �سوء ذلك 

إىل حد  أن هذا العمل قد عك�ض ا ا كله ، ميكن القول 

على   ال�ساعرة  الذات  قدرة  جوانب  بع�ض   ، بعيد 

ألقـها  بناء وت�سكيل �سعرية جتعل من الكلمة، بكل ا

�سياء ومربرا لها.  البدائي، اأ�سال لالأ

d  d  d

عرف ال�سجر
ُ
 »ي

 من ثمراته« .

رجل و�ساعر 

تعرفت عليهما

يف حركتهما ال�سامتة.

ترجمة وتقدمي : حممد �أحمد بني�س

�ساعر من املغرب 

اأ�صواُت الكلمة اأو الظالُل الناطقة

إيباْنييث  رجنتيني ِغيريمو � لل�شاعر �لأ
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d  d  d

،
ْ
ُكْل، �رِص

ِذ .
ْ
إه لْق ،ا

َ
ح

 تنتبه،
َ
إذا كنت ا

احتفظ بخطوتَك،

.
ْ
فكر

الوقت مير 

من اأجل العابر،

 
ُ
الذي يعرب

 الوقت.
َ
عبور

d  d  d

 الزغرودة.
ُ
تكرار

نعيُق القربة.

نعيُق الغراب.

بهذا ال�سوت

تتمزق

.
ُ
ب

ُ
احُلج

d  d  d

ُل ا�ستجابًة أ�سِ ا

ل�سوتي هذا،

لكن بعيدا 

عني.

d  d  d

مر ل يتعلق الأ

باإعادة الو�سال،

ولكن بالعزلة.

املوعظُة لي�ست هكذا،

إمنا هي القول وا

باأن الواحد فقط

هو وحيد ومنفرد.

d  d  d

ين�ساق الزورُق

مع التيار.

يف الداخل

.
ٌ
عط�ٌض وماء

d  d  d

غوايُة الكلمات،

فعال. ن�سياُن الأ

d  d  d

حما�رصا  بتقلبات الزمن،

 حركة
ُ
جر

ْ
أه ا

و�سوتا

إيل ب�سلة. تان ا
ُ
ل مي

d  d  d

يف اجتاه النور هناك الفكرُة.

.
ُ
يف اجتاه النهار هناك ال�سوت

.
ُ
يف اجتاه الظل هناك الغيب

.
ُ
يف اجتاه العدم هناك ال�سمت

d  d  d

�سياء  لالأ
ُ
ال�سمت

ن�سان.  لالإ
ُ
وال�سوت

d  d  d

 من الرتقب.
ُ
ال�سطوع

واملوؤملُ من  اجل�سد.

 من الوعي.
ُ
والفكر

واحلياة من املجازفة.

فماذا نختار؟

d  d  d

أ�سطورة.  وا
ٌ
اجلوهري تقليد

 و�سدى.
ٌ
ع

ْ
ال�سوت رج

 ومعنى.
ٌ
امل�سمى رنني

لهة والطيور.  الآ
ُ
�سوت

d  d  d

أرى،  ما ا
ُ
أنظر فيتبدد ا

أن ما يرتاءى فقط غري ا

َط.
َ
ل ي�سيء الو�س

d  d  d

ل تكن املغني

َ
أو املو�سيقي ا



أو ال�ساعر، ا

غنية. بل كن الأ

d  d  d

لبلوغ نداء الطائر 

مر  هل يحتاج الأ

أم تقليد.   ٍث ا
ْ
لبع

d  d  d

مياءة الواحد هو الإ

خر هو الرمز. والآ

لي�ست هناك طقو�ض من اأجل الده�سة.

هناك ريح

تنادي جموعا من الكلمات.

d  d  d

كلمة.

كلمات.

أق�سى، كحد ا

لهة. إنه ت�سويه للغِة الآ ا

d  d  d

جماع الهائل والهادئ لليل، يف هذا الإ

تتيه ال�سواحي

فتلغي املرايا والظالَل.

إذا كان القلب  لي�ض معروفا ا

يخفق  يف حنايا اأحدهم

أم يف  ال�سجرة القريبة. ا

d  d  d

 مثل الريح
ْ
َتَكلم

مثل الطيور.

هي متنح اأ�سواَتها 

�سدى الزمن،

وتزُف امل�ستقبَل.

d  d  d

يذهب الواحد بحثا 

خر عن ن�سفه الآ

أبدا. الذي ل يدركه ا

d  d  d

لترتْك ا�سمك

على �سفة النهار.

أقل ول اأكرث فلن تكون ل ا

إن�سان. من ا

d  d  d

بالكاد يرتك

 اخلطوة
َ
أثر ا

التي متحوها

الرياح ال�رصيعة والهادئة.

d  d  d

 الهويَة
ُ
إذا ما تركت ا

، 
َ
والبحث والوهم

رمبا ، ورمبا فقط ،

تنبثُق الكلمة.

d  d  d

ن�سان يهيم الإ

بني الظلمات

بحثا عن الكلمة.

d  d  d

كل يوم ُتفتح باب

ما بعد اخلم�سني من العمر.

خلف اجلدار تنتظر املرايا.

d  d  d

ُك الكلمة،
َ
ُتدر

�سابع.  بروؤو�ض الأ
ُ

أوبالكاد ُتلم�ض ا

،
ُ
 وتت�رصب

ُ
فت�سحب

 .
ُ
ثم تخفت

d  d  d

آة يف طيف املرا

 عبارة عن ظل يخفُق.
ُ
خر الآ

فقط هذا الظُل،

الظُلُ الناطُق .

d  d  d

 يف ال�سخرة.
ُ
ال�سدى املحفور
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كوان.  الأ
ُ
انقبا�ُض وان�رصاح

انبثاُق الكلمة .

d  d  d

كم من ت�رصٍع

له. إىل  الإ للو�سول ا

إنه التخل�ض من كل قناع. ا

هذه ال�سورة ، يا فرويد املحرتم ،

رائعة جدا.

فِبدون املرايا وهذا التخل�ض ،

كل �سيء ي�سبح بال جدوى.

d  d  d

أكتب  ا

أنتظر. أنا ا وا

�ساأكتب عن الن�سيان حا�رصا.

d  d  d

ْ
د

ُ
ع

إىل �سفافيات احلجاب. ا

وليكْن ذلك خلف الكلمة

أن يكون قبل الق�سد. أف�سل من ا ا

d  d  d

ُ
أُن�ِسد ا

.
َ
ال�سعر

عة والفو�سويُة،
َ

هذه الكلمة  امُلر�س

امُل�سذبُة واملج�سدُة ،

ل نهاية لها.

d  d  d

وجهي يغني

منعك�سا يف املاء،

إ�سارة واحدة. أن ت�سدر عنه ا دون ا

d  d  d

أكلنا لقد ا

من ال�سجرة املحرمة .

نعرف عن وعي 

ن. ما يقدمه لنا الزمن الآ

أو اجلحيم. النور، الظل ، ال�سماء ا

املعرفة عقاب كاف.

d  d  d

تولد الق�سيدة

يف الكلمة ، 

فال متوت.  
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مان
ُ
أعمال علي الهنائي - ع من ا



1ـ الوردة امل�ستحيلة

التي  نب�سي  منابع  اأخفي  الورقة،  هذه  حتت 

دمعة،  بحروفه،  ج 
ّ
وتتهد ا�سمك  طريق  ت�سلك 

و  قلبي  وقع  بني  ز 
ّ
أمي ا أعود  ا ل  حيث  دمعة، 

أنفا�سي  ا جتدل  حني  حلمي  يف  رائحتك  وقع 

الباردة  غيومك  نبع  إىل  ا اي 
ّ
حم �سظايا  وتقود 

مراياك  فتحملني  ال�سوء،  بع�سل  واملتّ�سحة 

ي يل الهواء 
ّ
إلّ يف هوائك، فمد ه ا

ّ
طرياً يفقد علو

أهدابي  ا تبتنيها  أرياف  ا فوق  قلبي  لريتفع 

ملياه حلمك وثمار جنماتك الناع�سة، ولتنحدر 

دارتنا،  أقدام  ا إىل  ا كائناتها  مبهرجان  نهار  الأ

أ�سجار  تنا الوارفة وت�ستجدي ا
ّ
تتملّق قامة حمب

الفتنا كي تتقلّد ال�سحراء ظّل �سغفنا امل�سيء 

ة.
ّ
كحزام زحل وحليب املجر

حتر�سك،  التي  نظرتي  ودفء  نومك  يف  ُغّطي 

أرهنه  ن�سكابك وا أفر�سه لأ غّط يف حلمي الذي ا لأ

عن   
ّ
تذب وهي  مبياهي  فرتّفقي  ع�سائك..  لأ

ودعيها  الزوارق  وحطام  �سنات  الأ �سفتيك 

ول  �رصعة  الأ ي  
ّ
ليرب هواء  يف  �رصاعي  تنبت 

تذكيها  ذابلة  ب�سم�ض  رايتي  لت�سطبَغ  مواج  الأ

مداك  إىل  ا ترى  وهي  الالهثة،  اأ�سابعي  زرقة 

فتور  يف  عيناك  تقرتحها  بفاكهة   
ّ
امل�سع

إىل �سواحلك   قلبي ا
ّ
أو �سلل امل�ساء فاأ�سد الظهرية ا

لتم�سحي  الرخيمة  باأع�سابها  وامل�سترتة  ا 
ّ
الري

دخان  من  اعرتاين  ما  امل�سيىء  ولهك  بزيت 

ملياه  ال�رصاب  ـ  الدروب  �سي 
ّ
تلم خالل  وغبار 

املحار،  لتقاط  لأ وتنحنني  املنحني.  �سفقك 

أقوا�ض نعا�سك  ا ي�سيل على  رى �سوت لهفتي  لأ

فتلتقطني  حنيني،  من  أنحني  وا امل�رصئب... 

�رص ثمار احلاح اأع�سائي على تذّكر مايتناثر 
ُ
بي

يف  الدائب  ج�سدك  لك�سل  ذهبية  تفا�سيَل  من 

اأخيلتي، وم�سائد لري�سي  اعداد ع�سل تعلق به 

ال�سارخة  نظرتك  وطاأة  حتت  ف 
ّ

يتق�س الذي 

كالرمل  أو  ا واملاء  كاملاء  يختلطان  باآ�سمينا 

والرمل، فلن�رصب نخب اندياحنا كموجتني يف 

ح�سن انذهالنا الذي يتوّقد باأنفا�سنا املوؤاتية، 

 �رصاعاً يحمل بعيداً زورقي الراهن 
ّ
اِك، تهب

ّ
فري

املليء باأمكنتك املختل�سة من �سجيج العيون. 

ي قامتك واأحر�سها ب�سهقة يدي 
ّ
أرب عالياً حيث ا

عافية  مل�سة  دون  املرتملة  اأع�سائي  و�سائر 

أر�سفها لقدميك  وا امي 
ّ
أي ا اأهند�ض  آك وحيث  مرا

أزمنتي،  ا نعا�ض  تركلي  فال  كالنوم  احلافيتني 

حني ي�سيل على مع�سميك لرييك حلمي املزرّق 

كقمر يجلد يف ليايل الرمال.

قامتينا  د 
ّ
يوح أفقاً  ا وار�سمي  ال�سمعة  خذي 

املبتلّتني مباء نظراتنا، فكم ا�ستحممت بنظراتي 

زهار  املرتّفقة باأع�سائك... لنا النبع دائماً والأ

ريف  يف  ال�ساطعني  ج�سدينا  حتاكي  التي 

الطبيعة وفية   
ّ
ال�سمراء، لتهب أع�سابك  ا تقرتحه 

يدي  غاين والأ ة �سداع  ي�سّق الأ
ّ
كال�ساي يف بري

احلميمة امل�ست�سلمة لنعا�سها كالقطط.

أن�سى ما �ساأتذّكره ذات �سباح نا�سع ومبتل  قد ا

وملم�ض  يدي  يجاور  الذي  بيتك  عن  وّزة  كالأ

اغما�ستك  على  املفتوح  أرقي  ا فاأجنز  جنوين 

جل  ولأ بايل  اأطول من  أهدابك  ا تبقى  أن  ا جل  لأ

 اأكرث يف بيا�ض
َ
أن تبقى �سوداء ا

حني  يدي  توقظ  ان  جل  ولأ البيا�ض  يتقن 

بالبط  تدفقك  أمام  ا انذهالها  يف  ت�سرت�سل 

زرق. والع�سل الأ
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با�ســـم �ملرعـبي

�ساعر من العراق يقيم يف ال�سويد   

ع�صٌق له ملم�س اجلنون!



 
ّ
لتعد وال�سجائر  ال�سهو  من  اأ�سابعي  ري 

ّ
حر

باحلرير  وت�ستعني  لطفوِك  واملوجة  غ�سان  الأ

هج نعا�سك يت�ساعد كاأبخرة الذهب 
َ
لال�سادة بو

يف �سماء حتت�سد بغيوم الف�سة وكوؤو�ض الع�سب. 

خ�رصة  أو  ا زرقة  إىل  ا يرى  وهو  حربي   يرتبك 

أو  ا عزل كاجل�سد  �سفنج والأ متوجك املليء كالأ

كيدي حني تومىء ولت�سل..

اجلراح  وهذه  �سى  الأ عربَة  يا  دائما ل و�سول 

أو م�سافر  �سكٌك لتو�سل ولتنتهي واجل�سد �سفر ا

ارّتب  ام تتموج، تزوغ كالزئبق، كمثلك. 
ّ
أي ا يف 

انحياز  اأ�سابعك،  وعادات  ثرية  الأ رائحتك 

ال�سمت  �رص�سف  على  �سوتك  ونكهة  عينيك 

الزعفران والبتهال  الذي يحر�سني على فرك 

وهجك  ليت�ساعد  ى 
ّ
احلم يف  نعا�سك  لتوابل 

ال�ساطع  نحا�سي  توؤازر  وف�سة  ع�سل  نافورات 

تيقن  نك خل�سة لأ
ّ
�سفر. اأخم يف �سيف جنوين الأ

خ�رص  �سمر احلليب والوعيد الأ
ُ
 ي

ً
اندلعك مرعى

حل�ساين الكئيب.

2ـ جمرة اللغة

أفر�ض  ا �رصاجاً،  قلبي  أعلّق  ا وح�ستك،  ظالم  يف 

ادة، فجو�سي ياغزالة.. 
ّ
العمر �سج

رياف  أتن�ّسق رطوبة الع�سب وتنف�ض الأ ا دعيني 

�سائل. يف الأ

وال�سجيج  الدخان  أكوان  ا ب 
ّ
ُتغي غيومك  دعي 

�سفلت وعيون الكالب النابحة واحرتاق الأ

................

بواب   املتوح�سة وا�سطفاق الأ
ّ
يف غياهب لياليي

والقطط  ال�ستائر  وجنون  قلبي  يف  وال�سبابيك 

 
ّ
واأ�رص اأطرايف  من  آملني  ا الريح،  يف  النائحة 

ألقك ياجوهرتي،  أ�سحذ ظّل ا جي، ا
ّ
دموعي وتهد

م�ستمطراً  القلب،  هذا  لرماد  لوناً  م�ستمطراً 

الريح  لتعنيف  املوقوف  لدفرتي  منك  خرب�سة 

والغبار..

يا جوهرة عمري احلطبي

امي
ّ
أي أ ا يا ينبوعاً انبثق يف �سدا

يا جمرًة يف ارتعا�ض لغتي،

 قلبي اكرة باب مهجور مل مي�س�سه اأحد بعدك 
ّ
ان

أو قبلك، ا

أنت ال�سحر الذي يفتحني ويغلقني فافتحيني.. ا

يا نبعي وحجارتي

ا�سقيني يا كاأ�سي و�ساقيتي

إىل بركة ان�سداهنا لنحتفظ ب�سيء من  ا خذيني 

رذاذ احللم

لنباهي به رمالنا

�سجار من غبارها، ي الأ
ّ
عر نقطيني بربيعك لأ

رك�ض يف  قربيني من جنمة �سفتيك الفاغمة، لأ

م�سارب حلمي

يا حملومة قلبي

يا موا�سم الفرا�سة واخ�رصار الندى

ة
ّ
ألوان روؤاي امل�سع يا ا

كم �ساأبكي يف �سمور احلدائق وازرقاق اأطرايف 

فجر  دون  لياليي  وتخ�ّسب  هوائي  و�سهوم 

يديك

...............

مداه  يف  يختنق  و�رصاع  ي�سل  ل   
ٌ
بريد أنا  ا

وانتظار ينتظر

وتختنق  يّف  ال�سوارع  لتندثر  وردتك  من  ي 
ّ
هب

رمايل على �ساحل قلبي

ذاكرتي  زجاجة  لتنك�رص  در�سك  من  ي 
ّ
هب

واأعرث  الزرقاء  املراعي  آة  مرا وتلتئم  املدر�سية 

على ك�رصة ريف،  خلف �سياج املدر�سة...

فق أن�رصه كالأ أ�ساألك، ع�سباً ق�سرياً وقمي�ساً ا ا

فاأنا مر�سود من احلجارة والرمل، من العاقول 

وال�سموم

ّ
�ض

ُ
إىل هواء مل مي خذي بيدي ا

آته.  علّنا نقع على �سورتنا يف مرا
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كلَّما عرفُت امراأًة

اِر واأمالته ميينًا  الفخَّ اأم�سكْت قلبي كاآنيٍِّة من 

وي�ساراً

هزَّته بعنٍف كنخلٍة عاليٍة

خاِت والنَّوى واحلجارِة رمته بال�رصَّ

وناعِم الكالْم

واأبواٌب  واأدعيٌة  واأجرا�ٌض  اأع�سا�ٌض  فت�سقُط 

مغلَّقٌة

ت�سقُط مزاليج ونبٌل ورماٌح ولفافاُت تبٍغ

واأربُع حدواٍت لفر�ٍض

وفر�ٌض

ي وْهي تلُدين مِّ
وع�سا خيزراٍن و�رصخُة اأ

ُت فولِة البكِر حني �سقطُّ ودُم الطُّ

واأنا اأعدو خلَف فرا�ساِت احلقِل

وفرائ�ُض  وطرائُد  جارحٌة   
ٌ
طيور ت�سقُط 

وقنَّا�سوَن

ونعالِن بالياِن من كرثِة امل�سي

واأثُر اأنياٍب اأربعٍة لكلِب جدَّي

 اليافعتنِي
َّ
مثبَّتٌة يف ركبتي

نٌة واأ�سماٌك ملوَّ

ا�سطدُتها �سغرياً ب�سنانري اجلهالِة...

ٌة وجثٌث طازجٌة  جافَّ
ٌ
ت�سقُط زهور

واأقالُم حرٍب

وكماناُت

اُت 
َّ
و�سيَّادوَن وناٌي وحيٌد وطرٌق مهجورٌة وممر

معِتمٌة

ٌّ
و�سموٌع واأهازيُج وق�سائُد و�سبايا وحلٌم حي

و�سالٌت لن�سوٍة غام�ساٍت وعواءاُت ذئٍب جائٍع 

واأنامُل طريٌة لطفٍل وخفافي�ُض

نٌة بخيِط العنكبوِت و�سقوٌق مزيَّ

ت�سقُط خناجُر م�سنونٌة

مٌة وخناجُر م�سمَّ

عناِت وخناجُر تخترُب الطَّ

اأًة حتَت غدِر املالب�ِض  خمبَّ
َ
وْهي

ٌة  ورقيَّ وطائراُت  خياطٍة  واأبُر  مطارُق  ت�سقُط 

وفوؤو�ُض

وندهاُت مبتورٌة وكتٌب

ٌ
يٌة و�سخور

ِّ
ونباتاُت بر

خوِر و�سبَّاراُت كربت هكذا يف �سقوِق ال�سُّ

 م�سنَّنٌة
ً
ورمٌل وح�سى

ولغاُت وندوٌب

وَح
ُّ
و�سوُت »فريوَز« وْهو يخرب�ُض الر

ي�رِص و�سفعُة اأبي على خدِّي الأ

ميِن الذي مل اأُدره له اأبداً وخدِّي الأ

وي�سقُط

هدهٌد

وحيٌد

�َض ع�سَّ

يف

اآخِر

عتمٍة

ممكنٍة...

 كلَّما عرفُت امراأًة

اأم�سكْت قلبي وع�رصته حتَّى ينزَّ روَح روِحُه

اإل اأنِت

اِر قلبي الذي ي�سبه اآنيًة من الفخَّ

ماَل وحَده

بني يديِك.

d الن�ض من جمموعة �سعرية ت�سدر قريبًا يف بريوت . 
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عماد فوؤاد

�ساعر م�رصي مقيم يف بلجيكا

اآنية من الفخار



    يا �سماء

   انفرجي قليال

    كي اأرى فيك نف�سي 

    �سافية كاأدمي العدم ! 

   لي�ست بي رغبة يف التحليق

  بي ، فقط ،  �سهوة

  حللق ذهني 

بدي   من �سوائب هذا التيه الأ

  الذي تزج بي فيه 

  ن�ساء من �سقط املواعيد

 ومن ترهات الحتمال

 واأنا

  يف عز هذا التجواب اجلذلن 

  اأمترغ يف ح�سن الكلمات 

  واأعبئ النار بالنور

  اأ�سحل اأعماري املرتاكمة

  على منت كتاب ليكتمل

  وحتت و�سادتي بع�ض من تبتالت ل تلني

  وجتليات ل تبني 

  كيال يكون يل 

بال�سة من عرو�ض    ما يكون لالأ

باطرة املخنثني من تيجان    ولالأ

  وها قد هام�ست نف�سي املنذورة للملذات

  باأين

  �ساأر�سع من اأثداء البحر

  حليب اجلنون
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عزيز احلاكم

�ساعر من املغرب    

على منت الريح

مان
ُ
أعمال جمعة العامري - ع من ا



  ثم اأم�سي عاريا

  على منت حورية �سبطاء

  حتى حدائق فر�ساي 

  ع�ساين اأ�سادف ظل« اأنطوانيت »

  وهي ترقد يف حجر ع�سيقها الدامناركي

  فاأدرك حينها

  اأن الهوى عاهة جليلة 

  واأن ال�سبق احلليم

 اإرث نزيه ...

d  d  d

 يا �سماء 

 انفرجي قليال 

 كي اأرى فيك نف�سي

 عاتية كمرايا الليل .

 لي�ست بي رغبة يف النعا�ض

 بي، فقط ، �سهوة

رق  لعت�سار الأ

 واحت�سائه عند الفجر

 من �رصة جنية بلهاء

  تقا�سمني �رصير ال�سجر

 من دون اأ�سى 

 وتبوح يل باأ�رصارها العادية

 واأنا ل اأ�سمع �سوى نفيخ �سور 

 يزداد قربا 

 كلما فتحت ب�سريتي

 على �سوء ال�سهر 

اأنا املفتون بال�سقرة

 وما يحف بها من تهلكات

 اأ�سحذ قدمي 

 على م�سقل الهروب 

 واأعرف اأن الدمع ل يكفي

 لدفن اخلديعة

 واأين �ساأظل هنا

 واقفا على خن�رصي 

 حتى ي�ستعيد يوليوز براءته

 ويرق�ض املجانني فوق كتفي

 رق�سة الندم العظمى.

 ها قد �سقت ذرعا بهذا الكون

 و�سار يل يف ال�سحو ياأ�ض

ويف ال�سكر ياأ�سان

وا�ستفحل بي 

ما�سي وهن التبعرث بني الأ

وا�سود ثلجي يف عيون امراأة 

ل جتيد الغناء على �سدور اليتامى 

ول حتلو دموعها 

اإل يف عز الربيع.

d  d  d

لن اأذهب اإىل كولورادو 

ولن اأمزق ر�سائل  » تو�سياتا »

ولن اأوهم  »�ساندرا« بالهجران

ن ولن اأفتح قلبي بعد الآ

للبوءات املعمدات مباء اخلرافة

ولن اأحزن على اأرحام  »األدوموبار«

حني تفت�سها

خمالب رجال هاربني من �سوء الوجود

�ساأحتفظ 

يف ظل هذه التهيوؤات 

ب�سورة زاهد احلي 

وهو يبرت ل�سانه اأمام املالأ

ويهديه لمراأة

اأطعمته ال�سمت امل�سموم

يف �سحن اجلريان ...

d  d  d

يا �سماء

انفرجي قليال

يف �سفحة هذا امل�ساء املطري

كي اأرى نف�سي

وقد حتولت اإىل غ�سن جمروف
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يف ميازيب الوقت .

لي�ست بي رغبة يف ال�سحو

بي ، فقط ، �سهوة

لتدمري الدمار

والتقاف احلكمة من اأفواه الزيازين.

d  d  d

هل اآدمي ما اأرى

اأم �سخرة معلقة يف الهواء

خر والريح متلملها من حني لآ

كي تربك اأحالم العابرين ؟

عيني على �سبيل اأفعواين

ميتد حتى م�سارف »مري اللفت« 

حيث يالحم اجلبل البحر 

ويحلو ل »يا�سمينة« اأن تر�سقني

بزخات الدلع 

ثم مت�سي �ساحكة خلف حزين.

اأعرف يا �سيدتي

اأن قدري من�سوب يف عينيك 

واأين

كلما �سممت خ�سلة من �سعرك ال�سائب

عاودين احلنني

اإىل حبال ال�سنق املوؤجل 

فتح�س�ست عنقي

على مقربة من اأريجك

و�رصت دائخا

بني اأطالل هذا اخلراب املزخرف

باحثا عن �سيقان اأندل�سية

كانت قد مرت بي

يف اأ�سياف غابرة

ومل ترتك يل من عناوينها

غري خطوط هريوغليفية

مبعرثة على رمل بليل .

لن اأتهجى يف اختيالك ال�سهي

حروف اخليبة 

ولن اأحر�ض غيظك ال�سادي

من اأظافر الن�سيان

�ساأقطف من بيا�سك الراهل

�سفحة واحدة 

اأخط عليها ، متى طاب لك ،

و�ساياي الهرمة 

واأودعها �سك التعهد

بظاللك يف كل خطوة

حتى ينطفئ الكون

ول يبقى �سوانا

يف هذا ال�ساطئ املمهور

بدماء ال�سهوات املخ�سية ...  
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إىل  أبي جديراً بالرحيِل ا  للماأربية .. منذ �سار ا

قتاٍل طارٍئ 

ن،  ملْ يرجِع الباقون حتى الآ

التّف  كيف  عنه-  -بالنيابة   
ُ
�ساأذكر  لكنّي 

 
ِّ
حوَل يقيِنها العاجي

 »....
ُ
أْن يقوَل »اخرتت َل ا

َ
حاو

 
ُ ُ
رب

ْ
تع وهي  خريُة،  الأ بندقيتِه  طلقُة  متهلُْه  ملْ 

ْه 
َ
 قلْب

ُ
اه

ّ
طائ�ساً �سم

اأحزْن،  فلم  لها،  ال�سائعات-  -ح�سب   
ُ
أهداه ا

َة.. 
ّ
 البقي

ُ
ت

ْ
وكذّب

 ..
َ
: مل متهلُْه ماذا اختار

ُ
 اأين قلت

َ
غري

 ، ثم كان الليُل. 
َ
�سكت  لأ

ْ
فالتفتَت

-نيابًة   
َ
ُتعيد أْن  ا الوحيدِة  بقارئتي  اأحرى  هل 

عني وعنه- 

ق�سيدًة �ستطوُل، 

َن   هذا ما اأحاوُل اأجتديِه الآ

بانتظار  جديراً  أبي  ا �سار  -منذ  اّتفقنا  لكنّا 

املاأربية- 

 
َ
يرجع حتى  الباِب،  هذا  خلف   

َ
نوارب أْن  ا   

الباقون. 

أنثى ولن،  قارئتي الوحيدُة مل تكن ا

 من الق�سيدة 
ُ
ت

ْ
أكون قد اقرتب إذ ا أدري بهذا ا ا

أو كما قد يفعل ال�سعراء اأحياناً بقارئهم،،  ا

�ساأَل:   يعنيها، لأ
َ
أنها ل �سيء أدري ا وا

 
ُ
انتظار الليُل؟  ق�سيدتي؟  ْقِك: 

ُ
ير مل  �سيٍء   

ّ
أي ا

املاأربيِة؟ 

إْن مل ي�ستحّقِك فاتركيه..  كّل هذا احل�سِو ا

أمِر  ا مْن  كان  ما  حينها   
ُ
أذكر ا  ،

ُ
حاولْت ومرًة 

املحاولِة.. 

 
ُ
أيها ال�سعراء اغربوا عن وجهها يا ا

ر�ُض، اغربوا   الأ
َ
مرهقةٌ كقارئتي هي

 الباقون! 
َ
 ويرجع

َ
 كي ن�سرتيح

أبي جديراً...  كان ا

أدري،، احلكايُة رمبا مل تكتمل  ثم ل ا

 ،
ُ
أكيداً بعد أو مل تُقْل �سيئاً ا ا

 :
ْ
كتب  ولأ

عر«   ل ت�ستطيع خليقةٌ بال�سِّ
ٌ
»يد

أُ هكذا  أبدا  ا

 حينها 
ُ
د

ُ
أ�رص ل باأ�ض فيما �سوف ا

ها واأكرث.. 
ُ
للماأربية من حماقاٍت �ستغفر

ما  يا  كان  املاأربيِة   با�سِم   ..
ُ
البدء كان  »ثم 

كان« 

قارئتي �ستلعُن با�سِم كلِّ ن�ساِء هذا العامِل 

ني- 
ّ
َن طوعاً للحداثي

ْ
-         ا�ست�سلم

لن  بق�سيدٍة   
ْ
اكتفت �سواهّن  أةٌ  امرا أنها  ا  فكرَة 

تنتهي.. 

  

أنثى   مل تكْن ا
َ
هي

أبي جديراً بالرحيل �ساألْتُها  متاماً منذ �سار ا

َن؟  أ�ستحق الآ هل ت�ستحّقني الذي ل ا

عادُة  هي  مثلما  �رصيعاً  طفولتَها  ترتُْك  مل 

غواِء،  الإ

ِت احلديَث -ولو قليالً- عن يديِن �ستكرباِن 
َ
آثر ا

 
َ
وتقطفاِن الورد

 مِلَْن 
ُ
قلْت

 
ْ
ت

َ
واملاأربيُة حو�رِص

 عنها 
َ
أبي هناك يقاتُل الغرباء وا

لنلحَق  فاقرتبي  الباقون،   
ُ
يرجع ل  قد  ثم 

بالن�ساِل الفذِّ 

 بعيداً 
ْ
ت

َ
فاقرتب
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ن�سو�ن حم�سن دماج 

�ساعر من اليمن    

على بعد انتظاٍر واآخر



ِت الذكرى  
ّ
مر

 
ْ
تربح مل  هناك   

َ
ي

ْ
وه العاِم   

َ
تلو  

ُ
العام وجاء 

طفولتَها 

 �سوؤايَل 
ْ
أبرح ومل ا

أ�سبَه ما يكون بنا معاً  �سار ا

أوُل   يف الدرب ا
ْ
هذا ال�سوؤاُل هناك حيث ت�سمرت

خطِونا 

  

للماأربية.. 

 طفولتها 
ْ
ت

َ
 قارئتي وقد خلع

ُ
ريثما �ستعود

من  اململِة  التفا�سيِل  من   
ُ
انتهيت قِد  أكون  ا   

كتاب املاأربية. 

 خلَف هذا الباِب اأكرثَ 
َ
لن نوارب

كلُّ �سيٍء جاهزٌ 

 -كما يبدو- لنلحَق بالن�ساِل، 
ْ
َنت

َ
َفد

كاأنها �ستقوُل �سيئاً ما 

ولكن »هل يداِك يداِك؟؟« 

أنا   ا
ُ
، انطفاأْت

ُ
فانطفاأ ال�سوؤاُل كاأنه الذْنب

ك�سيٍء زاد عن حاجاِت هذا ال�سمت 

من   
ُّ
تفر وهي   

َ
�سياء الأ َك 

َ
أتدار ا أْن  ا أواُن  ا  

َ
وفات

حويل  

 
ً
 دوما«

ُ
واُن يفوت »الأ

هكذا قالت.. 

  

أمامي  ا من  وا 
ّ
مر ني 

ّ
الهاللي أّن  ا ها 

َ
بعد �ساأذكر 

اتهم 
ّ
إىل بطولي م�رصعني ا

 ،
َ
يتناخبون الن�رص

وا م�رصعني فلم يروين 
ّ
مر

رمبا مل ياأبهوا بق�سيدتي حتّى 

بدرٍب  تِثقوا  »ل  القدماء  حكمُة  داهمتْنا  أّنا  وا

واحٍد« 

 طريقًة يف ال�سري ت�سبهنا 
ُ
 ت�ستعري

ٌ
 دروب

ْ
فم�ست

متاماً 

نا اخلطى. 
ْ
ع
ّ
حني �سي

 ثقاٍب اّتقدْتُه 
َ
أّن عود أذكر ا ول�سوف ا

 ما �ساأذكر عن يدين �ستكربان 
َ
آخر �سوف يكون ا

وتقطفان الورد. 

قارئتي �ستمِعُن يف التال�سي 

 يف املعنى 
ُ
أمعنْت كلما ا

أو�سكنا   ا
ُ
وحلظَة قلت

 فلم اأجد �سيئا. 
ُّ
التَفت

وللقدماء حكمتُهم 

 
ٌ
�ساحب باأين  ويل  الطريِق،  قارعِة  عند  هنالك 

كالعرِي 

 دمي 
ُ
خنت

 حويل 
َ
�سياء  اهللَ والأ

ُ
وخنت

قارئتي   
ُ
خنت

 

 اخلطى للماأربية. 
ُ
ت

ْ
أ�سلم وا

  

  

أو  ا الق�سيدة  أبي على بعِد انتظاٍرٍ يف  ا  
ُ
كان قرب

أقلَّ  ا

 : 
ُ
هتْفت

إىل وطٍن ليع�سمني من الوطِن،  آوي ا لن ا

اِن: 
ّ
إىل الُكه  وماأربيته ا

ُ
 التجاأْت

أبي  ماذا قد يقول ا

أبي   قوافلُنا بدون ا
َْ
وقد رجعت

وكيف ميوت من رحلوا 

هم معهم 
َ
لوا اأوجاع

ّ
ومل يتحم

ول قالوا وداعاً 

 على ل�ساِنِهم املخا�ُض 
َ
كيف هاج

بطلٍق  ِعدوا 
َ
ي أن  ا قبل  الو�سيُة  ِت 

َ
أقفر ا وكيف 

وا�سٍح 

هم حني راحوا واثقني بن�رصهم 

بواِب   تركوا هزميتَهم معلقًة على الأ

 
ِّ
احلي عجائُز  نَّ  ُ

وحده  ،  
ُ
نرجع �سوف  قالوا 

نَّ  ُ
ه

َ
التحْفَن بكاء

َن على فرا�ض املوت. 
ْ
َن يف �سمٍت ينح

ْ
ورح

ان 
ّ
ها الُكه

ّ
أي  من قالوا �سرنجع مل يعودوا ا

، قيل يل 
َ
ةٌ ِهي

ّ
جمهوري
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يا  عينيَك  يف   
ُّ
املر  

ُ
نطفاء الإ هذا  فعالم 

»�رصواح«*

 وحدك يف الن�سال ويف الق�سية..؟ 
َ
ت

ْ
أم اأ�سبح ا

قيل يل : 

 عن وطٍن وذاكرٍة 
ّ
«* تنم

ّ
 »القردعي

ُ
كانت جراح

واأكرثَ، 

ل�سان  على   
ُ
مهات الأ تقول  ما   

ٌ
�سحيح هل 

الذاهبني 

ن   حتى الآ
ُ
 ومل يعودوا بعد

 ما زالوا هنالك يف مكاٍن ما 
َ
عن �سهداء

 ارتعا�ستُنا مع املَطِر، 
ُ
أنهم وا

ِر، 
َ
إىل الزه التفاتتُنا ا

 ،
ُ
 اخِل�ساب

ُ
امل�سافات

الف�سحُة،   ،
ُّ
املدر�سي  

ُ
الثياب اخلبُز،  الغيمُة، 

غفاءُة،  الإ

 ...
ُ
غنيات ، احلكايا، الأ

ُ
 الدر�ض

 
ْ
م

ُ
 ه

ْ
أّنهم وا

وىل حتّف  ما تزال خطاهم الأ

 ماٍء يف �سمري ال�سخر. 
ُ

كاأنها اأجرا�ض

قد تكفي الق�سيدُة، وهي ُتلقى دومنا خوٍف ول 

وجٍل 

وا دفعًة من كلِّ �سيٍء 
ّ
أيٍد ت�سّفُق كي يهب ول ا

واثقني بن�رِصهم. 

  

للماأربية.. 

ي�سلح  منِك،  انتظاٍر  بعِد  على  أبي  ا  
ُ
قرب هذاْ 

 
َ
آخر لنتظاٍر ا

أِو ابتعدي  اقرتبي ا

أًة  أِو امرا معادلًة ا

 كنِت 
ً
أو ن�ساء مدائَن ا

�ِسواِك  تكوُن  ل  حلظَة  �ّساِق 
ُ
الع ِل�سذاجِة  يا 

 
ْ
م

ُ
لياله

ويا لِك 

ِت كبائعاِت 
ْ
كلما اقرتفوِك ذاكرًة واأجيالً �سبو

 
ً
هوى

ِت اأكرثَ، اأكرثَ: 
ْ
ونهد

البذَل  جتيد  ودٍم   �سهوٍة   بفائ�ِض  أةٌ  امرا

 ،
َ
رداء والإ

توؤثَِّث  أْن  ا  حتاوُل 
ٌ
يد عا�سِقيِك  �سذاجِة  من  أتفُه  ا

حتَفها 

بق�سيدٍة لن تنتهي 

أًة من القتلى  إىل حتٍْف اأخرٍي فيِك، يا امرا إل ا ا

 ،
َ
آخر حقاِد جيالً بعد ا  كالأ

ُ
ويا مر�ساً توارْثناه

أدري  منذ ل ا

ك 
َ
ي
ْ
ر

ُ
أنِت هناك حترتفني ع وا

مرًة وطناً 

ومراٍت �رصيراً جاهزاً  للوْطِء 

ن   منِك حتى الآ
َ
ج

ّ
كم قرٍب تزو

 يكفي 
ٌ
 واحد

ٌ
قرب

 
َ
أنا الوحيد أكوَن ا �رصَخ: لن ا لأ

أباه فيك..  أوَل من يخون ا  ا
ُ
ول�ست

أنِت!  أنِت ا وا

أكان حّقاً  ا

 
َ
أنِك اللغُة التي ل ت�ستحقٌّ الف�سح ا

أنذا اقرتْفتُِك فكرًة  هاا

أُها  أبدا  حتى كيف ا
ُ
ون�سيت

 بها 
ُ
ول كيف انتهيت

أم ق�سيدة..  ا
ً
هباء

• �رصواح : جبل يقع يف حمافظة ماأرب
مام  • ال�سهيد علي نا�رص القردعي: اأحد ثوار ثورة 48م توىل قتل الإ

يحيى واأعدم يف �سجن حجة. 
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خم�س دقائق حل�سنك مرتني

أبالغ  ا ل  أنني  ا لك   
َ
ثبت لأ دقائق   

َ
خم�ض اأعطِني 

اأظافر  و�سخ  من  التماثيل  �سانعي  كال�سعراِء 

ال�سيطان،

ها؛ 
ّ
وذابحي الطيور التي بالغ ال�سجناء يف عد

ب�سعاعاٍت ا�ستلّت من تالقي ال�سم�ض وال�سيطان 

الذي ل ينام.

فكرنا  إذا  ا لكن  املر�سى،  ك�سائر  ننم  مل  نحن 

إل  ا التفا�سيل،  ن�سافر يف  ننام. و مل  النوم  يف 

جندِة باحلبلى! لن�رصَع يف و�سف الأ

كل  من  و  عتبة   
ّ
أي ا من  أو�سع  ا دقائق   

َ
خم�ض

هدنة. 

على  ل  مرتني،  حل�سنك  زمنا  دقائق  خم�ض 

عتبة بيٍت ول على �سلّم مقهى ول حتت �سيف 

مزراب قدمي. 

غادر  عا�سق  دموع  لت�رصيف  دقائق  خم�ض 

وجه  يف  ال�سمود  جل  لأ ظهرك؛  وراء  مراياه، 

آة.  عا�سقة مل تغادر املرا

أن  أن يجمدَ ماء الن�سيد، قبل ا خم�ض دقائق قبل ا

ينق�ض يف عني ويغلي يف اأخرى، 

و قبل اأن حتز يف نف�سي زاوية الغياب. 

ال�سحَك   اجلديدة ول 
َ
خطاء الأ ني 

ّ
أعرُف ل حتب ا

الثقيل... 

مل اأ�رصق من ل�سانك معرفة الظالل، لكن ح�سوراً 

فائ�ساً كالرمل عن رقبتك اللدنة الظماأى، 

 
ُ
�سبه بخ�سبِة رّق العجني ما زال عليها غبار والأ

 من رائحة اجلوع 
ٌ
أثر �ساور وا القمح و �سدى الأ

هناك؛ 

ان... يقول: 
ّ
لكن احتمالً عالياً كموجة ال�سم

ال�سقوُط  َن 
ّ
ليوؤم أي�ساً،  ا كافية  دقائق  خم�ض 

�َسعرك  ها كثافُة 
ُ
غيمًة من خم�ض دقائق ت�رصب

الذي يكّف جمالُه �ساعَة احلائط عن التطلع يف 

آة.  املرا

يف  املاء  يء 
ّ
يخب كي  للعا�سق،  دقائق  خم�ض 

ا�سفنج كتفيك، 

ال�سفاف  التطابق بني ظهرِك والقمي�ض  ويعيد 

الف�سفا�ض. 

ال وزن لغيابِك

ل وزَن لغياِبِك... 

من  أريكة  ا على  انقلبت  التي  الكاأ�ض  بخّفة  هو 

إ�سفنج.  ا

يف  ال�سماء  بنوايا  ت  امتالأ كدعابة  ثقيٌل  هو 

عينيِك. 

 يحجب روؤيَة ال�ساعة 
ّ
هو جمدول كظهر كر�سي

املرتوكة 

خبز  ِك�رصة  بجانب  ليومني،  الطاولة  على 

ة. 
ّ
وزجاجة طحلبي

ل وزن لغيابِك... 

هو قطار �رصيع تقوده عواطُف الراكبني. 

الق�سيدة  حتت  املاء  كومة  ي 
ّ
أ�سم ا قلقي  ومن 

كها الرمو�ض، 
ّ
رئًة تتنّف�ض هواء �ستارِة حتر

الغابة  جناح  على  بغزارة  الثلج  �سقوط  ر 
ّ
أبر وا

القريب! 

ل وزن لغيابِك...

أو  ا خارطًة  ول  حقيبٍة،  يف  قامو�ساً  لي�ض  هو 

أ�ساً يف خيال. را

هو ظّل كلمٍة عند البحريِة �سارت بيتاً كاملثلِث 

 قارٍب)هكذا مازحني 
ُ
ه انقالب

ُ
من خ�سٍب، �سطح

، رغم غيابك هذه 
ُ
(، و�سححت

ّ
 العراقي

ّ
�سديقي
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ن�سر جميل �سعث

�ساعر من فل�سطني  

غائبون ل�صراء بطاقات هواتف



أي�ساً:  الليلة ا

أتى الطوفان(!! إذا ا ٌ ا
 قارب

ُ
)البيت

�أ�سياء المعة

أَن  ا الليل،  هذا   ،
ّ
�سطراري الإ ِك 

َ
ذهاب  

ُ
�ساأخرب

إىل ال�ساعة؛  أعاَد نظرتي ا �سوتك الذي ا

وهي  �ساً 
َ
عر آَة  املرا قابلِت  التي   

ّ
عيني دليُل 

 الزجاجة لالمع 
ُ
لها: مفتاح

ّ
أو أِ�سياء ا تبحُث عن ا

كجناح طائرة يف نافلة ال�سحاب. 

 
َ
أّن يدي ، هذا الليل، ا

ّ
�سطراري  ذهابك الإ

ُ
�ساأخرب

 على جبل. 
ٌ
ال�سافنة فوق ركبتي مركب

رِت 
ّ
عم ريح  عن   

ّ
�سطراري الإ ك 

َ
ذهاب  

ُ
و�ساأخرب

جلبتْها   
ٍ
بر�سوم ووجهِك  وجهي  بني  امل�سافَة 

من كراري�ض ال�سغاِر: 

 
ٌ

حة اللون ال�سفيِف، وح�ساٌن مم�سو�ض
ُ
 بب

ٌ
جر�ض

من رقبته مبا ي�سبه طريّقاً من ظّل مت�سي عليه 

احلياُة 

أ�سماِء روافِده تقع  ا ؛ على 
ّ
لة بنهٍر ريا�سي

ّ
م

ُ
حم

أ�سيائي يف يديك،  د كّل ا
ّ
عم

ُ
 ي

ٌ
غلّفها حد�ض

ُ
هدايا ي

 الزجاجة الالمع كجناح طائرة 
ُ
أولها: مفتاح وا

يف نافلة ال�سحاب...!

ال ندم يف �لق�سيدة

التي  القدْ�ض  طريَق   
ُ
�ساأخرب أي�ساً،  ا الليلة 

 
َ
ّن النار أن ل ندم يف الق�سيدة؛ لأ تق�سدينها غداً ا

رته من 
ّ
 فمي وطه

ْ
أبعدَت قت اأ�سابعي ا

َ
التي حر

خطاء.  دم الأ

رجوعِك  يف  لهبوٍب  أقول  ا أن  ا واأحتاج 

 �سطوَع 
ّ
احُلر �َسعِرِك   بخ�سلِة 

َ
م

َ
َق�س  ،

ّ
�سطراري الإ

أّن:  جبهتك اجلميلة ا

 
َ
إمراٍة ت�سبهك ا�سرتاح مل يف ل�ساٍن ا ثمة تاريخ لالأ

على �سطح ل�ساين، قبل اأ�سباغ ال�رصاب. 

أ�سماء ال�سهداء   لكتابِة ا
ٌ
حتى بعد القهوِة هو لوح

باأ�سناٍن بي�ساء جترُف الليل، وتق�سم التفاحة، 

.. وهي َتطاأ حافة الفنجان!
ُ
وتقدح

غائبون ل�سر�ِء بطاقات هو�تف

 جديد: 
ٌ
وهذه الليلَة عندي لعينيك خرب

قلوب  ع�رصُة  الورق.  لعبة  يف  اجلولَة   
ُ
ربحت

 التمّغِط يف وجه ال�سديق. 
ّ
حمراء منحتني حب

من   
ٌ
�ساعر الهواء:  يف  احلننَي  يطحنا  اثناِن 

ب من »دار فور«. 
ّ
 طي

ّ
»غزة« ورجٌل واقعي

 :Grethe ُف بلغِة
ّ
لكّل واحٍد منّا لْكنَته التي َتتَ�رص

�سِة املَرحة. 
ّ
امُلدر

ت�سلّي،  ل  التي  بركبته  يده   
َ
ب

ْ
كع ي�رصب  هو 

 ال�ساي عن حلظة التخمني. 
َ
وينفخ بخار

ُق يف كومة القلوِب على اخل�سبِة، ويف 
ّ
أنا اأحد وا

من  هواتف  بطاقات  ل�رصاء  الغائبني  مناف�ض 

وراء اجلبل. 

 الطاولِة، وَنقرُت باإظفر 
َ
 بيدي حتت

ُ
ألقيت حني ا

الرجُل  َن 
ّ
خم لها؛ 

ْ
ِرج مف�سل  على  ال�ساهِد 

 
ُ
ب

ّ
 الطي

ّ
الواقعي

بداية  قبل  قلوب،  �رصِة 
َ
الع ورقة   

ُ
يء

ّ
اأخب اأين 

اجلولة!

قابل �ل�سهد�ء يف يدك الأ

وا الق�سيدَة للعقاِب،
ّ
عد

ُ
أن ي حرى ا الأ

 
َ
أرواح ا  

ّ
الوطني عيدها  يف   

ْ
ت

َ
دفع مدينًة  ّن  لأ

إيقاد  ا أثناء  ا وتثاءبت  الورود،  ك�ساك  لأ موتاها 

ال�سموع! 

مبّكرا؛   
ُ
أنام ا  

ِ
يام الأ هذه   

ّ
�رص غري  من  أنا  ا ا 

ّ
أم ا

 
ْ
 يف يدِك التي زرعت

َ
قابَل ال�سهداء لأ

�ساعاً ليتامى ذلك البلد ال�سغري! 
َ
ورداً م

غريتِك 
َ

أكتب عن �س �سحو على عجل احلياة ا أو لأ ا

إىل جانبِك،  ّل ا َ
الواقفة َكح

 من رْكبتك! 
ُ
ووردُة �َسعِرها تطلع

إنتقي يل  ولكي تك�سبي �سحَك احلياة بجانبي، ا

�سوتاً غريباً من ل�ساِنها، 

اللغِة.  أثناء جتريب  ا احللوى  َة 
َ
بلّور حمُل 

َ
ي وهو 

ثم قويل وا�سحكي:

»هذا هو ا�سمك« يف مذاق ابنتي!
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ُّ
إتكاأ احلكيم ال�سومري ا

على روحِه

ُ
 بعينيه تالميذَه

َ
ح

َّ
�سب

أردف �سمتاً طويالً وا

أ�سار:  ثم ا

خري لي�ض امتحاناً ولكنه در�سنا الأ

اأوجزوا ما الليل وما النهار. 

ول: قال الأ

الليل نهار متعب

غماء إىل حد الإ ا

إىل مبتغاه. والنهار ليل مزفوف ا

قال الثاين:

النهار املعنى

والليل املمحاة.

قال الثالث:

الليل ترتيل طويل

ي�سبه خمرة املو�سيقى

أبواب مفتوحة  والنهار ا

على ركاكة ال�سجيج.

قال الرابع:

هذا اأخ كرمي

وذاك اأخ كرمي

إن كانا يقتتالن. وا

قال اخلام�ض:

الليل وحيد لونه  

لوان.    والنهار اجرتاحات الأ

 قال ال�ساد�ض:

ّ
النهار �سهيق مر

والليل زفري اأكرث مرارة.

قال ال�سابع:

أبي�ض العينني   النهار ا

والليل ب�سرية �سوداء.

قال الثامن:

الليُل ليلَك

والنهار يا�سمني.

قال التا�سع:

الليل.. حا�ساك

إياك والنهار.. ا

خر اأحدهما اقرتاح الآ

وكل اقرتاٍح براح.

قال العا�رص:

�سود الليل منديل النهار الأ

بي�ض. والنهار منديل الليل الأ

قال احلادي ع�رص:

كالهما زمٌن داهية

ولكن..

 للحروف
ُ

إن ت�سل�ِض النف�ض ا

ت�ِض احلروف مبا هما

ف.
ْ
أل كل حرٍف َطر ا

قال الثاين ع�رص:

ل باأ�ض ل باأ�ض

هما لعنة التوهج

ونعمة النطفاء

والوارث الرماد.

قال الثالث ع�رص:

النهار ما يتاأمل
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فـــرج بريقـــد�ر

�ساعر من �سورية يقيم يف ال�سويد      

ترجمة اأولية لرقيم م�صماري



والليل ما يتاأمل

هكذا �سجرة احلياة

وهكذا ظاللها.

قال الرابع ع�رص:

اأحدهما ي�سبه الرِحم

أعني الرحمة ا

والثاين ي�سبه ال...

لهة. أ�ستغفر الآ ا

قال اخلام�ض ع�رص:

 تعلمنا احلكمة 
َ
إذا كنت ا

يف الليل

فهو احلكيم

والنهار اأحمق.

قال ال�ساد�ض ع�رص:

هما زوجان

لكل منهما اأطواره

ول يقبالن طالقاً.

قال ال�سابع ع�رص:

الليل ِطباق النهار 

على نحو ما

مثلما ال�سمت ِطباق الكالم 

على نحو ما.

قال الثامن ع�رص:

النهار �سجني مظلوم

والليل طاغية.

قال التا�سع ع�رص:

 مك�سوف
ٌّ

الليل ل�ض

ه
َّ
 ممو

ٌّ
والنهار ل�ض

ألي�ض الزمن ل�ساً؟ ا

قال الع�رصون:

الليل هو الليل

والنهار هو النهار

آخر كل تعريف ا

إل مقاربة واهمة. لي�ض ا

قال احلادي والع�رصون:

أعفني يا �سيدي ا

ل ليل ول نهار

إذ ل نهار ول ليل ا

ولكن الب�رص يحاولون...

قال الثاين والع�رصون:

النهار ما تراه

والليل ما يراك.

قال الثالث والع�رصون:

ً كالهما ال�سالة جهرا

ب الدهر لالأ

رة.
َ
وكالهما �ستيمة م�سم

خري: قال الأ

ليل القطب ال�سمايل

غري ليل �سحارانا

ونهاراته غري نهاراتها

لكلٍّ معناه ومبناه

إليه يا �سيدي؟! فما الذي ترمي ا

 احلكيم
َ
د
ّ
تنه

و�رصب ما ي�سبه نخباً

ثم اأ�ساف:

تقطر روحي حزناً

ْن فِهم
َ
على م

ا من مل يفهم
َّ
أم ا

فطوبى له.

أنف�سكم إىل ا إذهبوا ا ا

إيل.   ُنَّ ا
ول تعود
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 دع�ضات الظل وال�ضوء

1

غادر الظل الب�ضتان

دون اأن يقطف زهرة

اأو ثمرة.

2

خر، ف على ال�ضّ ظلّي الذي يتق�ضّ

كيف يخطو على املاء

وال يغرق؟

3

عندما تلملم �ضوءها ال�ضم�س،

ترى اأين تختبئ الظالل؟

4

قد ال يكون الرخام

بدّية! �ضوى رغوة االأ

5

الق�ضيدة �ضمكة

من اأجلها اأغط�س حتى العتمة

تها. كي اأالم�س بريق ف�ضّ

6

ال�ضّراب:

تلعثُم املاء

يف عط�س الرمال.

7

الهواء الذي مزقته الرياح

والروائح،

�ضرتفوه الفرا�ضة 

بكل اأناة.

8

الع�ضفور الذي جفت رئتاه ال�ضغريتان،

كيف ال يحييه كل ما تت�ضُع ال�ضماء

من هواء؟

9

الزهرة التي ال رائحة لها،

من قال اإنها ثرثرة؟

10

فكار رائحة لو كانت لالأ

تطلقها من الروؤو�س،

كنا �ضنحتاج فعال اإىل كمامات!

11

عندما حفرُت ال�ضوء عميقا،

يف اأغواره انبج�س ظالم بكر.

12

مثلما جتهل ال�ضمكة انها  يف البحر،

ال تعرف زهرة الدفلى

ما طعُم املرارة؟

13

جتفُل الع�ضافري من فزاعة احلقل،

لكنها ال تهاب رجفة الغ�ضون.

14

داخل الزنزانة،

اأخذُت ظلمة ج�ضده

ت�ضيء بالتدريج.

15

كلما راأيُت فَم اجلمجمة العاري،

بدّية! �ضمعُت �ضحكات املوت االأ
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حممـــد ميـــالد

�ساعر من تون�ض      

ق�صـــــائد



طّيات بيا�س

اآخر. هل يطفئ الرنني ظلمة  اأمام جثة نهار  ووقفُت 

كانت تنتظرين؟

الثياب.  يف  نف�ضها  الرائحة  وقفتي.  على  واتكاأُت 

ر�س املع�ض�س كاأنني اأ�ضمع االأ

حتت حلاء ال�ضجر البعيد قبل اأن ميوت. كاأن هذه 

الوردة تدربني على ما �ضتقول يف اأق�ضى الذبول. 

ين خ�ضيت على عينيَّ كْمدة الرتاب خطفتُهما من  الأ

الغبطة اجلاثمة على القلب. و�ضّف دمي حتى راأيت 

�ضدقاء. يف قبلة عابرة  ما مل تلده بعُد �ضرخات االأ

اأتلفُت حلظة اجلي�ضان، ووقفُت اأنتظر ما لن اأتعّرف 

عليه يف هذا ال�ضجيج. ال تقْل راأيُت، ليقراأك عماَك 

وال  ح�ضاء،  االأ يف  غائر  ظّل  اأجل  من  كتبُت  اأوال. 

�ضيء غري جثة تطفو بني ال�ضمت والرنني. ال اأحد 

املحْرقة  قلب  يف  �ضواي.  �ضود  االأ �ضوئي  يف  يرى 

اأ�ضتهي ملْم�س النار. فاأي موت يحفظ رمادي، اأدخر 

خاديد تاأكل اأحداقي،  فيه ناري الهاربة؟ من هذه االأ

يف  اليد  نب�ضاُت  تتف�ّضخ  البيا�س.  �ضخُب  حيلتي 

حرمان.  بهجة  من�ضّية،  اأ�ضماء  فاأجرُر  املاء  غ�ضون 

هناك طريدة اأخرى تتمّوج يف العروق وبيا�س يف 

بواب  لالأ اجلريحة.  الظالل  به  تنوء  الوالدة  طور 

بال�ضهيل  املوت  يتلّون  الراجفة.  �ضواء  االأ تهم�س 

املكظوم. خلف حدائق الليل حتملق اإلينا ال�ضباحات 

امل�ضرُج  احلجُر  اأيها  عابرة.  طيور  مثل  املُرْبدُة 

ما  القبور،  ويف  �ضوار  االأ يف  واملاأ�ضوُر  باأ�ضمائنا 

زلنا نندف لك اأ�ضابعنا حاملني باأن نر�ضعَك جنوما 

ُت�ضلنا. 
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مان
ُ
أحمد املعمري - ع أعمال ا من ا



 لنهتف للوردة:

�سالمًا اأيتها احلمراء كلون الدم الفل�سطيني

مل ن�ستطع تغيرَي العامل

مل ن�ستطع جلم العدوان

مل ن�ستطع وقف املجزرة

ح�سنا ..

لنفعل اأ�سياء اأف�سل

لنهتف للوردة 

�سالمًا اأيتها احلمراء كلون الدم الفل�سطيني

�سالما اأيتها الزكية 

�سالمًا �سالمًا واأنت ت�سمدين اأمام اجلنازير

باأغ�سانك الواهية

بلحمك العاري

باأوراقك الغ�سة و�سحرك الب�سيط

�رصِت وجهًا جديداً لحتفالت الع�ساق.

مل ن�ستطع اأن ن�سعل النار 

يف حطب امل�ستحيل

مل نخرب هالمية الفيزياء

�سطورة  وانحياز ال�رص يف عفن الأ

مل نرفع اأيدينا لنم�سك غربان العدو

ح�سنًا 

لنم�سح الغبار عن وجه ال�سماء

لتظل �سماء غزة زرقاء

فرمبا نحتاجها 

لن�سع اأ�سبعًا يف عني ال�سم�ض 

ونفتك بخيوط الذهب ال�سفراء.

مل ُنخر�ض قوارَب ال�سوؤم من جهة املاء

ح�سنًا 

ليظل بحرها اأزرق

فرمبا نحتاجه قريبًا 

لنقول للماء كالمًا قا�سيًا

عن عزة النف�ض 

وم�سقط الراأ�ض 

ومعنى الوطن.

ح�سنًا 

�سن�ستعري من اجلهات غروبها

لنقنع اجلرمية بفائدة الغروب

م�سى وقت طويل 

وهي َت�رصع اأرواحنا

و)عناة( لهيٌة عنا

م�سى وقت ثقيل 

يف  التحديق  متار�ض  �سامتة  والطبيعة 

جراحنا.

قتالنا كثريون 

لكّن حياتنا قادمة

قتالنا و�سيمون 

لكن جيناتنا قادرة

رياحنا هّينة 

لكن اإع�سارنا مري�ض

ج�ساد  الأ رماد  يف  عالجًا  له  َنك�سف  رمبا 

املحروقة.

مل نقلع م�ستوطنات ال�رص 

مل نفقاأ عني الدمار

ح�سنًا 

لنفعل �سيئا لرتوي�ض احلكاية
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مو�سى حو�مدة

�ساعر من فل�سطني      

�صالمًا اأيتها احلمراء كلون الدم الفل�صطيني



فات �رصاً مطلقا لي�ست الآ

�سينمو الربتقال هناك

�سيكرب الناجون من املذبحة

�سيكرب جرحنا �سنة جديدة

مل لكننا لن ُنقلع عن الأ

لن َنقلع �سجر احلنني جلبل الكرمل

لبحر عكا و�سماء يافا

لرتاب الرملة البي�ساء

يا ال�سماء وفيًة لع�ساقها لن نقلع عن روؤ

ر�سية واأبنائها الب�سطاء. حانيًة لبيوتها الأ

ح�سنًا

�ستبقى الطيور لنا

الطيور التي ظلت تطري بعد خيانة ال�سماء

الطيور التي مل ترجتف من لعبة املوت

الطيور التي مل ُتِخْفها ال�سواريخ

ومل تك�رص اأجنحتها الطائرات،

ح�سنًا

لدينا مت�سٌع من الوقت لتقطيب اجلراح

مت�سٌع من الوقت لت�سذيب التفا�سيل

�ستبداأ احلكاية من اأولها

نرفع �سقف بيتنا قليال 

نقر�ض خدَّ الهواء

فريجتف الكون من جديد. 
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مان
ُ
ت�سوير �سعيد احلارثي - ع



رجل البنك الفو�سوي

الذي يقب�ض على قططه يف امل�ساء

ويجل�ض اىل �سموعه ال�سوداء

أته يف النهار لياأكل حلم امرا

هل يزيف ميزانيته

أنبوبة  أم ي�سحك على الهواء وهو مير من خالل ا ا

ما�سة

على اجلدران؟

رجل البنك الذي ي�سبط النقود متلب�سة

وهي متار�ض البغاء يف بئر ال�سلم

ويف الليل يعلق مالب�سها الداخلية على ال�رصفات

ويف اعلى نقطة فوق ال�سطوح

والعمارات

وذلك بدل من علم الدولة الر�سمي

أن يفرغ من كل ذلك متاما وبعد ا

يجل�ض اىل عادياته

وموداته

أ نهج البالغة لالمام علي ليقرا

أبي احلديد و�رصح ابن ا

أ�ض املال لكارل مارك�ض والفتوحات املكية ورا

ألف ليلة وليلة ومقاتل الطالبيني وا

ورجوع ال�سيخ اىل �سباه

الخ ... الخ

أو تاأخذه �سنة من النوم وعندما يخيفه النعا�ض ا

أو يعول عليه ل يجد ما يفعله ا

أن يربط حذاءه �سوى ا

اىل رجل ال�رصير

خ�سية ان يفقده يف ال�سباح

وهو واقف على حمطة البا�ض العمومية

يف انتظار حافلة تقله اىل ال�سماء ال�سابعة!!

أنه ل ينق�سه  رجل البنك الفو�سوي الذي يعرف ا

الغرام

أو امليكروبا�ض ا

أ�ض املال لكي يوؤ�س�ض لدورة را

أثرها احلا�سم يف لعبة التاريخ وا

واجلغرافيا

الفو�سوي

ابن ماء ال�سماء

الذي ين�رص ميزانياته

ر�سفة ودفاتر ح�ساباته على الأ

واجلدران

ت�سيبها  ل  حتى  املتاآكلة  البيوت  أ�سطح  ا وفوق 

العثة

أو تاأكلها الفئران ا

من فرط ما اأعمل فيها م�سباحه الذي يكاد زيته 

ي�سيء

ولو مل مت�س�سه النار

رجل البنك الفو�سوي

أمنياته الذي يومل لكتائب الغبار ا

حدود  عند  إل  ا تنتهي  ل  التي  ومالب�ساته 

أ�سمالية املتوح�سة الرا

�سولية اجلديدة والأ

وحروب الردة

وكتائب الرب املقد�سة

وهي تدافع عن الله اجلديد

�سول يف ادارة الأ

وتخلي الدولة عن دورها احلا�سم

ل�سالح جمموع من الفئران ال�سالة

مراحي�ض  يف  تنام  التي  املتوح�سة  والكالب 

ال�سلطة ليل نهار
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حممد �آدم

�ساعر من م�رص      

رحلة �صيد ال�صمك اأو رجل البنك الفو�صوي



فيما تبحث لنف�سها عن موطئ قدم

حتت اأحذية اليانكي

بي�ض واأعالم البيت الأ

التي ترفرف دائما

على موؤخرة روؤ�ساء العامل الثالث

ي�سعلون  مريكان  الأ العلوج  فيما   CIAالـ وعمالء 

احلرائق املدوية

مام علي يف قبة الإ

هواز والأ

ومدينة الر�سيد

وي�ستبدلون الكتاب املقد�ض

بوثيقة الدم والفا�سوليا

ما الذي يفعله رجل البنك الفو�سوي

أن يجل�ض يف ركن الغرفة ليعوي كالكالب �سوى ا

والقطط

بينما العاهرة زوجته

تاأخذ يف تلوين فخذيها بالبطاط�ض واللفت

جنبية وكافة العمالت الأ

أ يف التمرين اليومي على �رصب �سورته  ثم تبدا

أر�سية الغرفة التي تنام على ا

حذية ذات الرائحة الزنخه بالأ

والقباقيب ل ل�سيء

إل لتتعلم كيف متار�ض اليوجا ا

أن فقدت الت�سال بعد ا

اجلن�سي بالتاريخ

واجلغرافيا

فيما ت�سع يف �سوتياناتها املزرك�سة

أوراق الدولر املزورة ا

ومت�سح بها مراحي�ض ال�سكك احلديدية

انتقاما من احلرا�ض اجلدد للهيكل

 CIAوعمالء الـ

أمريكا املتوح�سة وجرنالت ا

اللبوؤة

رجل البنك الفو�سوي

الذي ي�سع التعاليم املقد�سة

لل�سيد لو ت�سو يف كفة

�سول واخل�سوم يف كفة والأ

ويغلق عليها يف اخلزينة امل�سلحة باملفاتيح

العمالت  مع  الل�سو�ض  ي�رصقها  أن  ا خ�سية 

الورقية

إل بق�سيمة ال�سادر ول يفرج عنها ا

والوارد

بانتظار ان يفتح جنته املوعودة

عمال لرجال الأ

وال�رصكات متعددة اجلن�سية

مر إلهيا يف نهاية الأ أن ي�سدر مر�سوما ا على ا

املوعودة  جنته  من  واملعوزين  الفقراء  بطرد 

هذه

رجل البنك

ذو العوينات

أنفه لكي ينظر  ا الذي ي�سع املونوكل على طرف 

اىل العامل

أكلته ال�سدقات من خالل ما�سيه الذي ا

والتربعات

إل تلك املخلوقات الرثة التي ت�سري يف  ول يب�رص ا

ال�سوارع اجلانبية

يف  تفت�ض  وهي  املجففة  رانب  والأ وبئة  كالأ

�سناديق الزبالة

أبناء  أو وجبة د�سمة من وجبات ا عن لقمة �سائغة ا

الذوات

الل�سو�ض اجلدد للوطن

واخلونة

اجلوا�سي�ض

رجل البنك الفو�سوي

ق�ض  من  طاولة  على  امل�ساء  يف  ي�سكر  الذي 

وخيانات

ويحلم بن�ساء جوبا ال�سطوريات املختنقات

بال�سهوة

والزنوجة

توماتك مريكية الأ ول ي�سع يف ثالجاته الأ
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أو موت�سي توجن أرن�ستو جيفارا ا إل �سورة ا ا

وحنانات  خ�سب  من  طاولة  على  م�سجى  وهو 

فيما ما يبك الدم من رئتيه

نف الر�سا�سيتني وحول فتحتي الأ

حتى ل تقلقه الكوابي�ض

إل بعد ان يتناول كاأ�سني من  ول يت�سنى له النوم ا

رغفة اجلائعة الفودكا امللوثة بالأ

مهات وحليب الأ

عايل  الأ يجعل  بحيث  العامل  تخطيط  يعيد  فيما 

أ�سافل! ا

مل ل يحب�ض رجل البنك الفو�سوي

كافة كوابي�سه التي تطارده على الع�ساء يف قف�ض 

من احلديد والرخام

ويلقي بها حتت اأرجل املارة

وينزل باملايوه وال�سوتيان لكي ميار�ض ريا�سة

حالم  الأ من  بحرية  فوق  وال�سباحة  العدو 

الكرتونية

التي قن�سها من القيمة امل�سافة للعدالة

والديون املعدومة

واأ�سحاب العمالت امل�رصوبة

وجتار املخدرات

موال على م�ستوى العامل وكافة غا�سلي الأ

لكي ل ي�ساب بع�رص يف اله�سم

أو حتى إرادي ا أو التبول الالا ا

تطاله النو�ستاجليا

رجل البنك الفو�سوي

الذي ي�سع النهار- اأخريا- يف �سلة جانبية على 

مائدة القمار

ومي�سك ب�سكينه القوية

ثم يقطع رقبته قطعة قطعة

كقطعة  تتعفن  التي  بيو�سه  �سوى  يرتك  ول 

خردة

أو يعلقها على عمود نور يف و�سط ال�سارع ا

حتى ل يعود ذلك النهار قادرا على املواجهة 

أو ال�رصاع الطبقي ا

كقاتل  تتاآكل  التي  ب�سبابته  إل  ا اليه  ي�سري  ول 

ول�ض

أول مقلب زبالة ي�سادفه و�سوف يقلب الليل يف ا

الليل ذلك املجهول ذو العتمة والقبعات

الذي يتعدده دائما بالكوابي�ض وال�سجن

فيما يرتك لرغباته الورقية التي تظهر وب�رصاوة 

على موؤخرة كارل مارك�ض

ومارتن لوثر كنج

وال�سيدة مرمي

آلف الدولرات املزيفة كذلك و�سوف ي�سع ا

دافن�سي-  ليوناردو  رائعة  �سفتي  بني 

اجليوكاندا-

حتى ل تعود تغمز له بعينيها اللعوبتني كمحرتفة 

دعارة ر�سمية

حذائه  حتت  اللعينة  البت�سامة  تلك  ي�سع  ولكي 

وليب�سق على العامل من بني �رصواله

و�رصفة موؤخرته

مل ل يجرب رجل البنك الفو�سوي

دايل  �سلفادور  أمام  ا النقود  عد  آلة  ا ي�سع  أن  ا

والكتاب املقد�ض

أ�ض هيجل أن ي�سع املكن�سة الكهربائية فوق را وا

والقدي�ض بول�ض الر�سول

فلني  قطعة  النهر  من  ي�سنع  أن  ا يجرب  ل  ومل 

تطفو

على �سطح الذاكرة

ومل ل يجفف تلك الزهور ال�سطناعية

التي تنبت على املائدة اىل جواره

ويجعل منها �سوارع وابنية ت�سلح ليواء القطط 

ال�سالة

أبناء الكالب وا

بكافة فريو�ساتهم امللوثة بفقر الدم

والغرغرينا

مل ل يقول ان هذه احلياة �سندل

أن الليل عدة مقاه  وا

على قارعة البيمار�ستانات

210نزوى العدد 62 / ابريل 2010 

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s



أزواج أو جورب بثمانية ا ا

و�رصوال

كاذيب  الأ تلك  بكل  اأخريا  نف�سه  يقلق  أن  ا له  هل 

امللونة

عن العدل واحلرية

وتدخل الرب احلا�سم يف التاريخ

مل ل يقول لنف�سه وهو يربط حذاءه

أنا أنا – هو – ا ا

وكما قال الرب ملو�سى وهو يهبه التوراة

أهبه الذي اأهبه ا

مل ل يجرب رجل البنك الفو�سوي كذلك

آنية للزهور أن ي�سنع من الكر�سي ا ا

إليه من فرج  ا تت�سلل  التي  ال�سم�ض  ومل ل يجفف 

البيوت

حتت خمداته

باخليبة  املبللة  ر�سفة  الأ على  يقف  الليل  ويف 

ليبيعها كتاجر خردة

أة تتبول على الر�سيف أو يجعل منها امرا ا

الفو�سوي رجل البنك

ياقة  يزرر  �سوف  �سيء  ل  العامل  ان  يرى  الذي 

قمي�سه بعنكبوتات �سخمة

و�سالحف

وينزل اىل اأر�ض ال�سارع ليب�رص بح�سارة

نقا�ض والتاآكالت الأ

رجل البنك الفو�سوي

الذي يقب�ض على قططه يف امل�ساء

أته يف النهار وياأكل حلم امرا

وعندما حتني �ساعته �سوف يهتف

يا لها من نهاية تع�سة

أن تنتهي مل�رصحية ل تريد ا

ورمبا يعدل من و�سع العامل

لي�سع املوت قدام احلياة

أو ي�رص املاء يف �رصة ا

من  عربة  يف  ال�سابعة  ال�سماء  اىل  يطلع  و�سوف 

زجاج وق�ض

وجترها ثالث خيول

وحوذي اأعمى

من  بق�سبة  بعد  عن  ر�ض  الأ ليزن  إل  ا ل�سيء  ل 

هواء

ويقي�ض امل�سافة ما بني املجرة واملجرة

بقلم ر�سا�ض

وعدة مكعبات من ن�سارة وفحم

مر ليكت�سف يف نهاية الأ

ان ال�سماء �سندل

والليل جورب

أرواح!!   بثمانية ا
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مان
ُ
ت�سوير ر�ساد الوهيبي - ع



1

الليل عميق الآن

ثمة وجع خريفي يدير احلوار بيننا

وجع مراوغ قليال

أ�سمائنا احلارة لكنه يكفي كي يبعد عن ا

معارك واهية

ي�سببها ما يلمع اأحيانا

يف هذا الليل العميق

2

أول بيا�سي الليل ا

كتب يل ...

زرق علي ثم هطل الأ

حمر ي�سفني ثم ل اعرف كيف راح الأ

�سفر و الأ

و البنف�سجي

أن ينام انتظرته ا

لكنه و هو الطفل العابث

إغفاءتي ألقى برتقالته على ن�سف ا ا

أ�سلمني لل�سباح و ا

3

لتعرفني

أول أن تلم�ض البحر ا عليك ا

كتبت له

و ل ت�سمني املوجة

أو برق املوجة ا

ل ت�سمني �سيئا

أن تعرف مذاق ذلك امللح عليك ا

حني ينف�سل الزبد عن فجره

أ�سكال عديدة بينما ظلي يحاول ا

إغوائه للرمل كطريقة يف ا

4

الكاأ�ض الذي يرافق توهجي

جمرد التما�ض للفكرة

أي�سا أدراجي ا الر�سائل املخباأة يف ا

أنتبه لها املو�سيقا التي ل ا

منف�سة ال�سجائر املمتلئة

كاأنني اأجل�ض على حيز املوت

و كاأن احلياة حبة �سغرية وردية

أفقد حيز الفكرة أتناولها كي ل ا ا

.................

هكذا كتب يل

هكذا كتب يل

5

أة مثلي لن تعرف امرا

أنا من ورقة خريف اأكرث ه�سا�سة ا

أ�سهل دمعا  من غيمة عامتة ا

أنا يجرفني الكالم لكنني و ا

لن ترى غري بروق يف جلدك

و على اأ�سابعك

حكايات قدمية

ألوان مل تزل  تدل عليها ا

منذ ذلك الوقت

تخفق بالطراوة
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ر�ســـا عمــــر�ن

�ساعرة من �سورية      

ر�صائل ق�صرية



6

فكار أن احلياة حفيف باهت لأ كيف ا

مطفاأة

فكار قليل من جلد   أن الأ كيف ا

ين�سلخ عن الكالم

أن الكالم بع�ض هالت حول الذاكرة كيف ا

أن الذاكرة جمرد لغز يتنف�ض املوت كيف ا

أن املوت .... كيف ا

�سفر هنا غم�ست ري�ستي بالأ

و دغدغت �سواد اللوحة

أكتب لِك أنا ا فكرت و ا

7

-ما الذي تعرفه عن ال�سمت ؟؟

اأكرث  وحيدة  ماء  نقطة  توؤرقه  وحيد  رجل   -

وقعا من نهر يدخل ج�سدا مليئا باحلجارة

ما الذي تعرفينه عن الوح�سة ؟؟؟؟؟

أن ا�ستدل الربق  _ �رصير موؤجل منذ ا

على نافذتي و انزلق حتت قمي�ض نومي

ما الذي تعرفه عن احلزن ؟؟؟

و  ج�سدي  على  أ�سكبه  ا الكاأ�ض  من  تبقى  ما   -

جلدي  فين�سح  احفظها  قدمية  تعاويذ  اأمتتم 

بالنحيب

ما الذي تعرفينه عن الكاآبة ؟؟؟؟

- �سيجارة وحيدة يف علبة فرغت للتو، �سمت 

 ، حيادي  انتظار   ، حيادي  حزن   ، حيادي 

جدران حيادية ،، وراء الباب املغلق ثمة ج�سد 

ي�ستدعي ظالل باهتة في�سقط يف اخلواء

ما الذي تعرفه عن ..........؟؟؟

- ما الذي تعرفينه عن ....... ؟؟؟

�ساد الفراغ فجاأة

حني ان�سابت كلمات واهنة باجتاه الهواء

و �سقط ظالن عن اخلط امل�ستقيم 

بينما بالكاد

أن يفتح عينيه كان للكالم اجلديد ا
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 ثوب �ل�سعاليك

)1(

نه لأ

هبط

�سهوا

من

اجلنة

على

ر�ض الأ

�سار �سعلوكا .

)2(

املو�سيقى 

التي ن�سمعها

آخر الليل  يف ا

إمنا هي  ا

خطى ال�سعاليك .

)3(

مدينة بال �سعلوك

تعني

أغنية بال حلن .  ا

)4(

احلدائق

 التي ليوؤمها ال�سعاليك

يذبل جنيلها .

)5(

ال�سعلوك

بو�سلة املدينة .

)6(

ال�سعلوك

طري

ولكن بجناحني

  من تراب .

)7(

رغيف اخلبز

مل لي�سعر بالأ

ويكون �سعيدا

أ�سنان حني تق�سمه ا

 ال�سعاليك .

)8(

اأحيانا

يهطل املطر 

ل لكي ي�سقي الزرع

إمنا لي�ستحم بقطراته ا

ال�سعاليك .

)9(

قطرة عرق 

�سقطت من جبني 

�سعلوك كادح

ر�ض مل تذهب اىل الأ

إنها �سعدت ا

 لت�سبح جنمة 
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ح�ســـن �لنــــو�ب

�ساعر من العراق يقيم يف ا�سرتاليا      

ثـيـــاب 



يف ال�سماء .

)10(

 ال�سعلوك

ليذهب اىل احلالق 

نه يخ�سى على جناحيه .  لأ

ثوب �لربجو�زي

)1(

نقودهم

قطرات عرق

من جبني الكادحني .

)2(

ن قلوبهم لأ

من ق�سب

نرى جيوبهم 

ى بالورق . مالأ

)3(

!! 
ْ
حتى طعامهم حرام

نهم ياأكلونه لأ

مبالعق من ذهب .

)4(

الدولر قبلتهم

و�سالة القمار

  معبدهم .

)5(

لحاجة لهم

 بفردو�ض ال�سماء

نهم  لأ

�سيدوها 

ر�ض . على الأ

)6(

وراء جنازتهم

لمت�سي غري النقود

واللعنات .

)7(

يكرهون الثقافة

نها تك�سف  �سوءاتهم لأ

ويع�سقون اجلهل

نه �سديقهم . لأ

)8(

حني ت�سقط دمعة 

من عيونهم

يتحمل جحيمها 

 الكادحون .

)9(

يكرهون ال�سفقة

 اأكرث مما ميقتون

 ال�رصائب .

)10(

ق�سورهم من عظامنا

وثروتهم 

من عرق جباهنا 

وكرو�سهم

أكتافنا من حلم ا

وحني نطلب اأجورنا منهم

يتنا�سون كدحنا

وباأنوفهم معنا

 يتحدثون 

ويرتكوننا بال قوت

  ولهم يحزنون .   
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�ل�سورة �لتي ت�سبه متثااًل

جنّة،   ذاتي املرهفَة من رحِم الأ
ُ
أ�ستعيد أنا ا وا

أعود متلّفعًة باأغ�سيِة امل�سيمة. إيلَّ ا وا

ظالم ظالم 

 هذه املدينة، 
ُ
 يجذب

َ
ل �سيء

عدا اجلماجِم التي تكن�سها الرياح، 

موات..   يف ت�سادمها زعقه الأ
َّ
لكاأن

مواج  تلك الأ
َّ
أن  ا

ُ
لقد ظننت

 اهلل التي ت�سافحني، 
ُ
يد

فتنت�سُل ال�سورَة التي ت�سبُه متثالً،

أعي�ُض نعمًة فائ�سًة من القلِق والتي  نعم اّنني ا

هي واحدةٌ من تلك

النعم 

خللِق نهٍر بعلو ن�رص.

اأر�ض اهلل

 امللوك، جتِد الرمال 
َ
مهما  تطاأ �رصح

 تكتظُّ بها ال�ساحات، 
ُ
هي احلروب

رواح،   الأ
ُ
 فيه �ساللت

ُ
كم�سجٍب تنعقد

إىل الفرات،  ق�سى وا فمن الأ

أر�سَك واأر�ض اهلل،  أر�سي وا ا

 جتوال. 
ُ
أ�سالٌك �سائكةٌ وحظر ا

�سورة من �خليال

 املدن، 
ُ
 تقتحم

َ
 الرياح

َّ
أن كما لو ا

ا العوا�سف على منِت ال�سفن
ّ

لرمب

هي �سورة من اخليال. 

إن يبتعد البحر..  القمر يقرتب ما ا

تها ال�سماء: فما من �سيٍء 
ّ
أي ا

يعلو احلمامات.

حمّطة �أخر �لنهار 

أتذّكره،  أكاد ا إىل بيتنا الذي ل ا ا

أرى منه �سيئاً أو ل ا ا

من هذه الذاكرِة امل�ستع�سية، من تكرار احلروب، 

من الدماء، 

 ال�سباِح وقهوَة 
َ
إفطار ا  ُّ

ي حني تعد
ّ
أُم ا من وجِه 

ًة، 
ّ
كرثَ �سعبي أبي الأ ا

من جميِع ما اأعرف، من نف�سي ومنّي، 

دِة ومن اخوتي، 
ّ
من حماقاتي املتعد

داً يف تاأويِل الكالم، 
ّ
ي اأكرثَ تفر

ّ
ا كان جد

ّ
رمب

 ذاكرَتُه، 
ُ
فلم تلهب ال�سنوات

 طواَل عمرِه ما�سي حروبِه ال�سارية 
ُ
ظلَّ يتذّكر

خرية  إحدى ذكرياته الأ والتي كانت ا

آخِر النهار،   ملحّطِة ا

أتذّكر  أنا ل ا أنا مثلما ا وا

أن�سى.  ل ا

مرمي 

أنت  ارِة ا
ّ
أغنيُة البح يا نخلَة اهللِ املختارة، ا

عنقاء ل تخ�سى الغرق.. 

مرمي مرمي 

على ال�رصفِة يبزُغ القمر.

بني فّكي منر

ِم البحر، 
ُ
 من �سد

ْ
إحذر ا

إ�سارة  إلّ ا فلي�ض نغمة الع�ّساق ا

لنتحاٍر جماعي، 

لهياكل عظميٍة 

وحطام �سفن، 

أ�سود.   ا
ُ
وكّل ما ين�سكب

منـــال �أحمــــد 

�ساعرة من ُعمان      

اأ�صالك �صائكة وحظر جتوال



]ملاذا؟[  حياته  يف  رتها 
ّ
عم التي  ]العاطفة 

كوب  حتى  مر  فيه  ما  كل  ال�سيف؟  هذا  ما 

�ساهد  ]روحها[  والغبار!  بالنار  يفي�ض  املاء 

روحها ت�سعد اىل ربها تلم�سها جيداً من خالل 

ماكن التي عرفتها  اللحظات الطالعة من كل الأ

بانتظام  ت�سري  وطيور  أ�سجار  ا من  حلظات 

باجتاه غيابها »اأجنحة زرقاء« متتد ومتتد يف 

أنهار جتف تعب  ا ]غابت[ جبال تنهار  ال�سماء 

يحل عذاب تنه�ض غيوم تتعطل ايام تئن بحار 

ينظر  جال�ض  مكانه  يف  هو  يغرق  ليل  يفي�ض 

]هل[  املن�سرتة  اأطيافها  جمع  يحاول  بهدوء 

حني �سعد اىل اعلى عاطفتها مل يكن يعرف انه 

خري ومل يكن يتوقع ان هذا ال�سعود  ال�سعود الأ

العظيم يليه �سقوط خميف وحطام هائل.. هو 

هل  حطامه..  يجمع  �سقوطه  يداوي  حتت  ن  الآ

�سيعرث على »علبته ال�سوداء؟« ]ل[ ل نوم يبدد 

القا�سية  عذابه ول يقظة تخرجه من �سحوته 

أو خيال ل ظنون تنقله اىل ا�سرتاحة  ل �رصود ا

يتدفق  وين�سكب  يفي�ض  ]حزن[  عابرة!  ولو 

وداكن  ملبد  �سدود  توقفه  ل  امل�سارب  كل  يف 

نهايته  بقرب  ب�سائر  ل  ي�ستمر  و�رصيع  عنيف 

اىل اين انت �سائر ايها العنيف املدمر يا حارق 

هات يا حزن؟ ]فجاأة[ التي  القلوب يا م�سعل الآ

�ساعدت ابنها انقذته من املوت بدعائها التي 

اىل  نزولها  قبل  ولدها  لأ حبها  من  �ساعفت 

قربها واهدتهم ثروة اميانها قبيل غيابها التي 

قبل  أيامهم  ا يف  و�سطعت  موتها  فور  ح�رصت 

جنازتها التي غادرت بدون �سابق انذار او مر�ض 

ماتت  هل  تتعبهم  ل  كي  فجاأة  توفيت  التي 

حقاً. ]جاءه ال�سوت[ يف اللحظة الفا�سلة بني 

ح�سورها وغيابها كان ابنها يلهو باأحا�سي�ض 

ت�سبه القنابل املوقوتة اأحا�سي�ض غريبة ل تولد 

ال فجاأة: حني رن الهاتف بني يديه �سعر واأح�ض 

وتاأكد انها لي�ست رنة هاتف كان ال�سوت يبث 

انتظمت  ثم  العا�سفة  قبل  ما  كهدوء،  هدوءاً 

»التكتكات« رفع الهاتف بحذر جاءه ال�سوت: 

أمك.. بعدما حل خرب املوت انك�رص زمنه  توفيت ا

تفتت وما زالت العوا�سف متار�ض جنونها يف 

�سوى  احلديقة  يف  لي�ض  الذعر[  ]غيمة  ملعبه 

العجوز ل هواء  غيمة هرمة حم�سوة بال�سمت 

تغادر  ل  الذعر  غيمة  لها  �سماء  ل  يحركها 

املقهورة  العيون  مع  طويالً  �ستمكث  مكانها 

بوابة احلديقة مقفلة اومفتوحة مل تعد �ساحلة 

لي�ض  �سباح  ]�سباحه[  الدخول  او  للخروج 

ك�سواه اقفله املوت باإحكام ل منفذ له او ف�سحة 

�سحيح  �سباح  قليالً  التمدد  من  الب�رص  متكن 

يغلف نومه املعتل ميتد من غرفة غيابها اىل 

قرب ح�سورها ]لي�ض[ ما زال حتت قو�ض القهر: 

�سورتها يف كل مكان وقلبه اي�ساً ولي�ض بو�سع 

�سافية  آته  مرا ]جموع[  قلبه  يفعله  ما  ب�رصه 

تعك�ض �سورة الفتى الذاهب اىل حزنه اليومي 

احل�سور  ملء  تهتف  آة  املرا يف  اأخرى  جموع 

أنا الكاآبة باأ�رصها. والغياب: ا
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ا�سماعيل فقيه

�ساعر من لبنان      

غيمة ال هواء يحّركها وال �صماء لها

)�إىل روح �أمي( 
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غنَياِت  ُيجاِملني البحُر بالأ

فاأ�سهُق .. 

 عاريًا 
ْ
انُه لي�سرَي دمي

َ
هْل بّدَل البحُر ُقم�سـ

واأ�سرَي اأَنا ككماٍن بال �ساحٍب اأو �سديْق؟ 

 
ْ
اأفَهُم البحَر اأكرَث من طفلٍة للمَرايا تغّني

واأفهمُه حنَي يهجريْن الظّل . . اأو تتوّكاأ اأ�سجاُر 

 
ْ
ت�رصيَن بي

 
ْ
.. كي البحِر  �ساأريُق على  مْن دمعٍة  اأكرَث  لي�َض 

 
ْ
اأتقّياأ ملحي

البحُر  يك�رَص   
ْ
لكي زجاٍج  من  وتٍر  �سَوى  ولي�َض 

 
ْ
مِل بي

ّ
 الر

َ
جمجَمة 

�ساأموُت . . 

ى 
َّ
يتعر َدمي  مْن  واأنا   .  . تعا�رصيْن   الدروُب 

م�ِسيٌح 

ةِ    البحُر بالزرقِة الغجريَّ
ْ
ويقذفني

؛  باأحَزانِهم  الَثملنَي  الغجِر  من  �رصبًا  اأحتاُج 

 
ْ
�سّلي لأ

تنّباأ   مل 
ْ
التي . كالنور�َسات   . البحِر  اآلهِة  كاآخِر 

مبقتِلَها بعُد 

 والكَماِن 
ْ
ذيَب الق�سيَدة بنَي فمي  لأ

ً
اأحتاُج بّلورة 

العجوِز 

 
ْ
 َدمي

ْ
�سديقي

جُنوُم �سمائرَنا  ت�ستهيَنا  كَما  ني  راق�سَ فلنكْن 

. .  نا�سكنِي 

 ! حَجرا الرّنِد 
ْ
اأنا وَدمي

بَقايا  فلنلّم   .  . اأجمعَها  النبّوات  مّنا  ت�سقُط 

املنايف مبنِديِل اأقَدارنا 

 �سفائَح اأ�سفارَنا يْف قروِن الغَزالِت 
ّ

وند�ض

 �سربيَن عّنا 
ُ
ت�سقُط مّنا النبّوة / يرتفِع الوحي

وكوؤو�ِض  اأفواهَنا  م�َساَفة  عّنا  املوُت  وَيرتِفع 

الهِزمَيِة 

انُه ليقوَل لَنا :  هْل بّدل البحُر قم�سَ

ظّلكم حزنُكم .. 

فلتُكونوا كَما ت�ستُهون 

املَوا�سم/ 

�سبَطني منت�سينِي/ 

ق�ِض/ 
ّ
حذائنِي للر

 لل�سالِة 
ً
م�سبَحة 

غنياِت؟  مَلاذا يجاِملنا البحُر بالأ

�سوتَنا  باأ�سالعَنا  يجّف  اأْو   .  . َن�ِسْخ  ومّلا 

الغجرّي الَقدمي؟  

عائ�َســة �ل�سيــفيّة

�ساعرة من ُعمان      

انُه !  الَبحُر .. يبّدل قم�صَ



كل الحالم غرقى بك 

 وطيفك يت�سح بالغمو�ض 

ماين اجلتها لغد اآخر   الأ

لعا�سق لن ياأتي 

اأوياأتي يف غياهب احللم م�سترتا 

ن   اأين اأنت ت�رصق الآ

اأي ال�سماوات تلتحف بك 

 كل اجتاهات البو�سلة ت�سري اإىل �رصابك 

 والفراغ الذي تركته ليزال ينتظر 

 يا دلع النور�ض املحلق يف خميلتي 

 اأيقونة املا�سي ال�سعيد 

 متيمة اجلندي املجهول 

 ابت�سامة طفل يف معركة 

 عد 

م�ض حلمت بك   بالأ

 ظال لم�ض الباقي من �سجني 

 املتبقي من رهف العاطفة 

 كل جدران القرية القدمية تختزل �سوتك 

 تلك ال�سحكة

مازالت تخرج يف الليايل املقمرة احلاملة

 من اجلدران 

 ي�سمعها الرعاة النائمون خلف الوادي 

 واخلافتون من ال�سحرة 

 حتكي اجلدات ق�ستها لل�سغار قبل النوم 

خرى يف اإغفاءة   �سجرة الربتقال دخلت هي الأ

تت�سح باخلريف يف �سمت .  
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عزيــزة ر��ســـد

�ساعرة من ُعمان      

م�س حلمت بك  باالأ

مان
ُ
أعمال مها اللمكي - ع من ا



�سعداء باأننا عدنا .. ،

نتخفف من رفقتها غري العادلة لظهورنا ،

ال�سنوات  التي تلفت بفعل احلرارة والندم .. ، 

وها تتخل�ض ال�سفينة من كل حمولتها لتطفو 

مرة اأخرى .

نحن الذين عدنا

أ�سماء ، بغري ع�سيقات،  بغري ري�ض رمبا ، بغري ا

أقل . ولكن بذنوب ا

من  باأحذيتنا  علق  ما  من�سح  العتبات  على 

كوارث 

إىل حياتنا من جديد – نفتح  - وكاأننا عائدون ا

عيوننا على الهواء

 الذي ينتظر خطاأً ما كي يتحرك ،  

إىل الداخل هو  أ�سنا هذا الذي مييل ا بغري �سك را

هذا اخلطاأ ..، 

كزاهد ٍ ل يتوقع زواراً ارتبك املكان

ارتع�ض اللهب الواهن يف يده

ب�سعوبة ٍ �رصقت املقاعد بع�ض ال�سوء لتتعرف 

علينا 

نحن اأ�سحابها 

إىل  ا املحببة  منافينا  إىل  ا عدنا  الذين  نحن 

نفو�سنا.....

هذه دواليبنا تفتح دلفها 

أن تتح�رص كبقية الزوجات على هدايانا  ا دون 

الفقرية . حظها الرديء

تهيئ  البدينات  جداتنا  ع�رص  من  أة  امرا مثل 

الرفوف  مكاناً نظيفاً  لطي مالحمنا 

إليها  مالحمنا التي لن نحتاج ا

ما دمنا �سنمكث طويالً 

لعالج  تقليدية  غري  طرقاً  �سنجرب  مادمنا 

مل. الأ

أو هناك  أقل ما ميكن جولتنا الق�سرية هنا ا ا

أقل ما ميكن .. ا

كالعادة مرة وراء مرة نختلي باأنف�سنا 

ننفرد بجوعنا الطيب .

– اجلنة  آخر  ا مكان  يف  – لي�ض  أقدامنا  ا حتت 

التي 

يف كل مرة متنحنا حق اللجوء 

إىل غر�ض نوايانا بالقرب من حواف  ا فن�سارع 

الو�سائد

البلكونات ، طاولة الكتابة 

مطار نادرة يف البيوت ال�سيقة  أن الأ نا�سني ا

أن دموعنا ملحية اأكرث من الالزم  وا

إىل احلجرات املدهو�سة ببطء  نحن الذين عدنا ا

خطواتنا ..،

ترددنا الكفيف ..،

�ساعاتنا الرملية .. ، 

أنفا�سنا.. ،  بالقرب من ا
ُ
إىل �سحراء تبي�ض  ا

تنا ..،
ّ
أَ�رص إىل ا ا

برزانة  أهوالنا  ا حتفظ  التي  اخلطرة  املناطق 

مل  مري�ض فقد الأ

تهيب بالوقت :

من ف�سلك انتظر قليالً ..........

مل العجلة ؟؟؟

كما  النف�ض  ب�سبط  ونتحلى  مذعورون  نحن 

علمتنا 

أل ترى ذلك ؟؟؟ ا

أل تتعطف وتن�سانا  ا

أيامنا ...، ولو لنعدل هندام ا

أ�سا�ساً ؟؟؟؟ قل نتذكر ملاذا نحن هنا ا على الأ
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 �أ�ســرف �لعــناين

�ساعر من م�رص      

�صنوات ....



أوتادنا..،  نعدك: ل مهرب لنا، معنا هزائمنا..، ا

أننا لن نخدع القبور باحلكايات املعادة : ثم ا

أو هناك ككلمات قدمية ،  فقط �سنتمدد هنا ا

مغربين من معارك ل �ساأن لنا فيها 

نعد ال�ساي 

كواب باردة وممتلئة  ونرتك الأ

أننا م�سغولون بالتحديق  فتعرف طوابري النمل ا

يف بع�سنا البع�ض 

ثم .........،

- وبال �رصورة – نفرد عظامنا ،

خرى مفا�سلها تتفكك ، أرواحنا هي الأ ا

أبوابنا  أننا فعلنا ما علينا – نغلق ا - ظانني ا

�سبابيكنا يف وجه ال�سدفة

يف وجه احلياة ...

الن�سيان  على  خلفها  تدربنا  التي  احليطان 

�سميكة 

ا�ستعمالها هكذا يف  ال�سواب  من  لي�ض  قلوبنا 

ا�ستعمالت رخي�سة 

ناق�سون ناق�سون !!!

من يتهمنا بذلك ؟؟؟؟

أمهاتنا �سيقة لهذا  أرحام ا إذا كانت ا وما ذنبنا ا

احلد ؟؟؟؟

أننا �سافرنا ..،  ثم ا

ن مت�سي طويالً ..، أقدامنا لأ جندنا ا

إىل عتبة .. ، من عتبة ا

إىل نهار ..، من نهار ا

إىل ليل بذيول طويلة يعلق جنومه هكذا حول  ا

أعناقنا ا

كتمائم حتفظنا من احلياة !!!!!

متنا كثرياً ..،

ويف كل مرة كان نق�سنا يقل 

يزيد 

لكنه ظل هناك 

أبداً من ملعبه املف�سل  مل ين�سحب ا

أ�سه  م�سقط را

أرواحنا تلك املناطق احلرجة على حدود ا

قنا
ّ
�رص

بنا
ّ
غر

حتايلنا على عالمات الطريق 

أبناء �سيبة نحن الذين جئنا هكذا بغري تخطيط  ا

،..

وبغري تخطيط تع�سف بنا احلياة !!!

يف كل مرة مل يكن لنا يد 

زورنا مالحمنا

ابت�سمنا مبرارة ل�رصطي املرور 

لل�سماء التي مل تهتم .

أن نفهم  حاولنا ا

رفعنا روؤو�سنا كذئاب نحيلة حتارب ال�سحراء 

دون ق�سد

وحدنا كنا هنا

وحدنا بقينا هنا 

لي�ض اأكرث .

رائحة العرق يف قم�ساننا

اأحذيتنا املغربة بفعل الياأ�ض 

وكاأننا واثقون من حياتنا 

من وجودنا 

من حجارة العدم حيث بغري توقف تنهار فوق 

روؤو�سنا

بع�سنا كان ي�سخر مبرارة 

ي�سع خوذة 

ويق�سم خبزه النا�سف 

أمام املقابر لكننا جميعاً ت�سمرنا ا

�ساركنا يف جنازات مل تكن لنا

التي  نهداتنا  عد  يف  أفلحوا  ا ب�سعوبة  أنهم  ا ثم 

اأمطرت بالقرب من تلك الذكرى 

خر كان ينتظر دوره  ن�سياننا هو الآ

أننا هربنا من كل ذلك وما حدث هو ا

اأعطينا ظهورنا لكلمات ل نعلم كيف احتملت 

كل هذا اخللود
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أن نفهم  »كاأن �سيئاً مل يكن«: كان باإمكاننا ا

أنه الوهم مهمازنا الذي حترك كنميمة  غري ا

�سدقاء  لك�سب املزيد من الأ

هكذا وب�رصبة ٍعمياء من خيال ٍميت ٍ

عدنا حمملني باأرقام الهواتف 

غيمة  جمرد  باأننا  جيوبنا  تفهم  أن  ا غري  من 

�ستعرب �رصيعاً 

م�سافرون بال متاع ٍ ..،

آباوؤنا ببناطيل جينز لعلمونا لو كان ا

ر�ض : أننا �سنهاتف طوب الأ من قال ا

أننا هنا نوؤكد له ا

ناأكل جيداً ..،

ندخن جيداً ..،

ً نتو�سد ظهور ن�سائنا كفحول معلوفة جيدا

ماهرون وممتلئون :

أي�ساً يتخفون  مل�ض الذي يجعلهم ا انه التواتر الأ

أيامهم خلف ا

يختفون حتت ت�رصف ال�سدفة 

اللغة غري طاهرة كما نعرف كل يوم ..،

دروبنا .. قلوبنا .. املحطات البعيدة .. الكرا�سي 

العمياء .. ال�سماوات .. الدموع 

املو�سيقى .. الكتابة حتت �سغط عال ٍ .. اأخطاوؤنا 

�سحاب أي�ساً .. الفم املفتوح .. الأ ا

كما تقول الكتب .. احلبيبات .. ال�سعوب املرتوكة 

ة  ٍ .. 
ّ
على خري .. احلماقة بغري ني

كما  ال�سجاعة   .. احلكمة   .. الطعام   .. اخلوف 

 .. الدعابة  �سبيل  على  املوت   .. بعكازين  طفل 

عالمات الطرق 

مومة  الأ  .. الياأ�ض  ..حجارة  ..احل�سى  الرمال   ..

التي  النهود   .. ال�ستاء   .. الذات بكل عاهاتها   ..

 .. احلوا�ض   .. الغيوم   .. لنا  تكون  أن  ا ق�سدها 

ال�سم�ض كلما تقافزت فوق روؤو�سنا   .. حالم  الأ

 .. الرخي�ض  جمهورنا  اخلمر   .. فا�سل  كمهرج 

أفة .. النجوم على �سبيل احل�رص .. القمر على  الرا

�سبيل احل�رصة .. احلرية دون ق�سد .. املوم�سات 

.. املناعة .. منافينا الوفية رغم ذلك .. �سبابيكنا 

أغ�سية البكارة .. خل�سات ال�سوم عن النميمة  .. ا

،، احلروف ال�رصيفة .. ظالمنا الهند�سي .. الهواء 

.. هم�سات املحبني القيا�سية .. الع�سم .. التبغ .. 

 .. ال�سقيع   .. .. احل�سمة  خرى  الأ �سحراوؤنا هي 

كل �سرب  .. كل �سنتيمرت مربع .. :

أننا �سحينا  برباءة نعرف ا

مر ...   �سحينا وانتهى الأ
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مان
ُ
أعمال منى العمري - ع من ا



 �لع�شَق في�رصعها �خلَجْل(
ُ
إىل كل د�ئرٍة ت�شارع إهد�ء � �(

 ِبِه اجلنوُن
َّ
حنَي ا�ستبد

 تنهدت:

 لْك«
ُ
»ما هئت

أتته من حيُث البداياِت  وا

الربيئْة

إذا كانت منابتُها وكذا - ا

                       معادلًة �سحيحْة  -  

                             تكوُن حاُل الدائرْة 

لَّهٌ 
َ
لكنَّ �سيطاَن املما�ِض مو

بالطي�ِض، 

، نزاِقِِ والأ

واملَْكِر املعباأِ من 

حماقاِت اجلنوْن

وتاِر، نها ولدُة الأ ولأ

قطاِر، والأ

جاذبُة املما�ساِت 

العظيمِة نحوها

 
َ
رف�ست األعيب

املما�ِض، 

 
ْ
تو�سلت

بال�سمت جاراً،

ْ
َفر                        واخَلَ

 
ْ
وتقاطرت

حزناً 

على جبِل ال�سننِي 

اخلا�رصْة

قالت لُه:

 
َ
 لو قدر

َ
أيت أرا ا

،
َّ
الزماُن علي

،
ُ
قدار  الأ

َ
ت بي

ّ
أو هم  ا

 الت�سظي 
َ
أو �سار  ا

�سيداً فوقي،

؟
ْ
ماذا هنالك ينتظر

آلَف املما�ساِت  �ساأُكوُن ا

الكبريْة

 
ُ
أنني قد كنت  ا

ُ
 تذكر

َ
أو ل�ست ا

خطاً م�ستقيماً 

 عليك عطفاً
ُ
                          فانثنيت

 فيك براءَة الع�ساِق 
ُ
باركت

 ظننتُها
َ
يوم

                                     بكراً لديْك

أيها امل�سكوُن  يا ا

بالنَّزِق املعتِق،

                             واحلماقْة

 الروِح 
ُ
هْل �سلَّ نور

فيك طريَقُه

أينِّ قد   ا
َ
فظننت

اأخوُن معادلْة

ُ
ْغِرها التقريب

ُ
مل ي

�ُض الريا�سْة؟
ْ
أو طي                     ا
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يا�ســـر عــثـمـان

�ساعر من م�رص مقيم يف البحرين

من مناوراِت املما�س والدائرة
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أمريكا آندي و�رهول - � �للوحة للفنان  �

ن�صو�صن�صو�ص
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جحيم ف�سيح

رجنتيني: جولريمو مارتينيز للكاتب الأ

جنليزية: األربتو ماجنوِول  ترجمة: عبداهلل احلرا�صي إىل الإ ترجمها من ال�صبانية ا

كاتب و�أكادميي من ُعمان

»القرية ال�سغرية جحيم ف�سيح« 

أرجنتيني مثل � 	 	 	

حينما تخلو �لبقالة من �لزبائن، وال ت�سمع فيها �سوى 

طنني �لذباب كثري�ً ما ياأتي على بايل ذلك �ل�ساب �لذي 

طالق و�لذي مل يذكره �أحد يف  مل نعرف ��سمه على �الإ

أ�ستطيع تف�سري كنهها  �سباب ال � ة �أخرى. والأ
ّ
�لبلدة مر

ة: 
ّ
ول مر أيناه فيها الأ أتذكره بهيئته �لتي ر� كنت د�ئماً �

خ�ص  �الأ ة، وبلحيته �ملنفو�سة، وعلى 
ّ
مبالب�سه �ملغرب

ن  �سعث �لطويل �لذي غطى عينيه تقريباً. والأ ب�سعره �الأ

أنه كان �سخ�ساً  � �لوقت كان مطلع �لربيع فقد ظننت 

جل �لتخييم. �أخذ بع�ص علب �لطعام  متجهاً جنوباً الأ

 فاتورة ح�سابه نظر 
ّ
أعد و�سيئاً من �لقهوة، وفيما كنت �

عن  �سعره  أز�ح  و� �لنافذة،  على  �سورته  �نعكا�ص  إىل  �

إن كان هناك حاّلق يف �لبلدة. جبهته، و�ساألني �

يام كان هناك حالقان يف بونتي فيجو.  �الأ يف تلك 

ملخور  حمل  إىل  � ذهب  قد  كان  له  باأنه  ن  �الآ أدرك  �

أبد�ً بال�سيدة �لفرن�سية، وملا �نت�رش  �لعجوز ملا �لتقى �

يف  كان  ملخور  حمل  �أن  إال  � عنهما.  و�لقال  �لقيل 

أعلم �لغيب فاأحد�ص  أكن � خر من �لبلدة، ومل � �لطرف �الآ

مبا حدث بعدها.

إىل حمل �رشفينو، ويبدو  � أر�سلته  � أنني  � وما حدث هو 

�لفرن�سية جاءت فيما كان �رشفينو يحلق  �ل�سيدة  أن  �

بذ�ت  �ل�ساب  إىل  � �لفرن�سية  �ل�سيدة  نظرت  �سعره.  له 

بد�أت  وهنا  �لرجال،  كل  إىل  � بها  تنظر  �لتي  �لطريقة 

أن يقيم يف �لبلدة،  أن �ل�ساب قرر � �لق�سة �للعينة، حيث �

أنه بقي ب�سببها. مر ذ�ته: � وكلنا فكرنا يف �الأ

بونتي  إىل  � وزوجته  �رشفينو  جاء  �أن  منذ  عام   
ّ
مر

فيجو، ومل نعرف �لكثري عنهما، ومل يكونا يختلطان 

أمر كان يتحدث عنه كل  أي �أحد يف �لبلدة، وهو � مع �

�سكان �لبلدة بحنق وغ�سب. وحتى ال نظلم �لنا�ص فاإن 

أما �ل�سيدة  إىل �خلجل، � إال � �نعز�ل �رشفينو مل يكن مرده �

و�لعنجهية.  �لتكرب  غاية  يف  كانت  فلعلها  �لفرن�سية 

جاء� من �ملدينة �لكبرية �ل�سيف �ملا�سي، يف بد�ية 

أتذكر  � �حلالقة  حمل  �رشفينو  فتح  وحينما  �ملو�سم، 

نه  أنه �سوف ي�رش بعمل ملخور �لعجوز الأ أنني ظننت � �

أنه فاز بجائزة  � كان يحمل دبلوما يف �حلالقة، كما 

يف م�سابقة �حلالقة �لق�سرية، وكان يف حمله جمفف 

�ر، وكان ير�ّص خال�سات �خل�سار يف 
ّ
 دو

ّ
�سعر وكر�سي

�للو�سن  بع�ص  ير�ص  كان  أنه  � بل  �لزبون،  أ�ص  ر� فروة 

أنك جتد  � كما  ذلك.  عن  �لكّف  منه  تطلب  إن مل  � عليك 

�ملجالت  �أحدث  �رشفينو  حمل  يف  �لرّف  يف  د�ئماً 

�ل�سيدة  هناك  كانت  كله  هذ�  وفوق  �لريا�سية، 

�سماها  قط ملاذ�  �أعرف  مل  أنني  � و�حلقيقة  �لفرن�سية. 

أبد�ً معرفة ذلك–  �لنا�ص �ل�سيدة �لفرن�سية، ومل �أحاول �

مل حينما �أعرف  ولو حاولت لكنت �ساأ�سعر بخيبة �الأ

يف  �ملثال  �سبيل  على  ولدت  قد  �لفرن�سية  �ل�سيدة  أن  �

أنها ولدت يف بلدة  مر � دهى و�الأ باهيا بالنكا، بل و�الأ

مر فاين  أيا كانت حقيقة �الأ �سغرية مثل هذه �لبلدة. و�

أة مثلها. لرمبا كان �سبب �جللبة حولها  ألتِق بامر� مل �

د�ر�ً، بل �نها حتى يف �ل�ستاء  أنها مل تكن تلب�ص �سِ هو �

كان  ورمبا  �سرتتها.  حتت  �سيء  �أي  ترتدي  تكن  مل 

هذ� ب�سبب ظهورها �ملعتاد يف حمل �حلالقة مرتدية 

م�ساحيق  لت�سع  آة  �ملر� أمام  � ووقوفها  �ملالب�ص  أقل  �

أن  � غري  �جلميع.  �أعني  أمام  � وجهها،  على  �لتجميل 

 يتعلق 
ٌ
أمر مر مل يكن له عالقة بهذ� كله. كان هناك � �الأ

بد�  �لذي  ج�سمها  من  إرباكاً  � �أكرث  �لفرن�سية  بال�سيدة 

د�ئماً مثري� يف �ملالب�ص �لتي كانت ترتديها، بل �أكرث 

�نخفا�ص فتحة �سدرها، فقد كانت حتدق  إثارة من  �

إال �أن تخف�ص  أمامك � أنه يكون � يف عينيك بثبات حتى �

وتغمر�نك   ،
ً
إغر�ء � تفي�سان  عيناها  وكانت  ب�رشك، 



أي�ساً ومي�ساً  أن عينيها كانتا يحمالن � مل، غري � باالأ

أنك ال تقوى على  هازئاً، وكاأمنا متتحنك، وهي تعرف �

أيقنت باأنه ال يوجد يف �لبلدة كلها  حتديها، وكاأنها قد �

إىل م�ستوى رغباتها �جلاحمة.  أن ي�سمو � من ي�ستطيع �

حينما  منا  ت�سخر  ثم،  بعينيها،  إذ�ً  � تثرينا  كانت 

تن�سحب بعينيها.

�لذي مل يكن يبدو  أمام �رشفينو  � كان كل هذ� يحدث 

فقد كان  �سيء مما كان يحدث،  �أي  أنه كان يالحظ  �

منحنياً خلف رقابنا مطقطقاً مبق�سه يف �لهو�ء بني 

فينة و�أخرى.

أف�سل  � نعم. كانت �ل�سيدة �لفرن�سية ت�سكل يف �لبد�ية 

دعاية ملحل �رشفينو، وكان حمله مزدحماً بالزبائن 

أن �ل�سو�ب قد جانبني فيما  � وىل. غري  �سهر �الأ يف �الأ

بل  مغفالً،  �لعجوز  �لرجل  يكن  فلم  مبلخور،  يتعلق 

إليه �سيئاً ب�سيء.  �أخذ يغري زبائنه �لقدماء فيعودون �

باحية  فقد متكن من �حل�سول على بع�ص �ملجالت �الإ

يام، وحينما حّل كاأ�ص  �لتي منعها �لع�سكر يف تلك �الأ

تلفاز�ً  و��سرتى  مدخر�ته  كل  جمع  ذلك  بعد  �لعامل 

�أخذ  �لبلدة. ثم  أول تلفاز ملون يف  � ملوناً، وكان هذ� 

يقول لكل من ي�سمعه باأنه ال يوجد حاّلق للرجال يف 

أما �رشفينو فكان  إال حاّلق و�حد ال غري، � بونتي فيجو �

حاّلق �ملخنثني.

إىل حمل  إال �أن حد�سي يقول يل باأن �لكثريين عادو� � �

ال  حيث  �لفرن�سية،  �ل�سيدة  ب�سبب  �أخرى  ة 
ّ
مر ملخور 

أ منهم  أن تهز� أن يقبلو� � إال �لقليل من �لرجال � ي�ستطيع �

أن تذلّهم لفرتة طويلة. أو � أة � أمر� �

إذ ن�سب خيمة يف  أقول فقد بقي �ل�ساب، � وكما كنت �

بيت  من  بعيد�ً  لي�ص  �لكثبان،  خلف  �لبلدة،  �سو�حي 

إال نادر�ً،  � �لبقالة  إىل  � ياأتي  ��سبينوز�. ومل يكن  أرملة  �

أغر��ساً كثريًة، تكفيه  وحينما كان ياأتي كان ي�سرتي �

أنه كان يزور �حلاّلق يف  � إال  � أو �سهر.  � أ�سبوعني  � ملدة 

كل يوم.

يذهب  يكن  مل  أنه  � ت�سديق  �ل�سعب  من  كان  نه  والأ

إال لقر�ءة �جلر�ئد �لريا�سية فقد �أخذ �لنا�ص  إىل هناك � �

ي�سعرون بال�سفقة على �رشفينو، فكان �جلميع حزيناً 

أال  � �ل�سعب  من  كان  أنه  � و�حلقيقة  �لبدء.  يف  جله  الأ

وجه  كان  فوجهه  �رشفينو،  جل  الأ باحلزن  ت�سعر 

مالك و�بت�سامته كانت ب�سيطة، كما هو حال �لنا�ص 

وكان  قليالً،  إال  � يتحدث  يكن  مل  د�ئماً.  �خلجولني 

بعيد، وكانت عيناه  يغرق يف عامٍل متعرج  أنه  � يبدو 

وهو  طويلة،  لفرتة  يقف  وكان  �لف�ساء،  يف  تهيمان 

لفرتة  باملق�ص  يطقطق  أو  � �حلالقة،  �سفرة  ي�سحذ 

إىل �لعامل  ّه �
ن ت�سعل كي ترد أنك ت�سطر الأ طويلة، حتى �

آة  �ملر� أو مرتني وهو يحدق يف  � ة 
ّ
�لو�قعي. باغته مر

يف �ل�سيدة �لفرن�سية ب�سغف �سامت مكثّف، وكاأنه هو 

كان  زوجته.  أة  �ملر� هذه  باأن  م�سدقاً  يكن  مل  نف�سه 

تلك �لنظر�ت �ملغرمة �لتي ال �سك يف �سدقها متلوؤنا 

بال�سفقة عليه.

أن  � كذلك  علينا  �لي�سري  من  كان  خر  �الآ �جلانب  يف 

ن رجال �لبلدة  ندين �ل�سيدة �لفرن�سية، قبل كل �سيء الأ

أزو�ج قد �حتدو�  �ملتزوجني و�لعو�ن�ص �لباحثات عن �

أن �لعديد  منذ �لبد�ية �سد فتحة �سدرها �ملخيفة. غري �

�لفرن�سية،  �ل�سيدة  من  ممتع�سني  كانو�  �لرجال  من 

أوؤلئك �لذين كانو� م�سهورين مبهار�تهم يف  خ�سو�ساً �

�ليهودي  نيل�سن  مثل  فيجو  بونتي  يف  �لن�ساء  جذب 

أة،  أن تتجاهلهم �مر� أوؤلئك �لرجال �لذي مل يتعودو� � � –
أ منهم وتتالعب بهم؟ أة فتهز� فكيف باأن تاأتي �مر�

وحدث باأن كل �أحاديث �لبلدة كانت تتجه يف نهاية 

أة �لفرن�سية وع�سيقها �ل�ساب، رمبا  �ملطاف �سوب �ملر�

ن كاأ�ص �لعامل قد �نتهى، ومل تتبق مو��سيع يتحدث  الأ

أو لعله ب�سبب ندرة �لف�سائح يف �لبلدة.  عنها �لنا�ص، �

طاولة  خلف  �أجل�ص  كنت  حيث  من  أ�سمع  � كنت  وقد 

آه  �حل�ساب يف �ملحل نف�ص �حلديث يتكرر ويتكرر: ما ر�

ة ذ�ت ليلة على �ل�ساطئ )كانت ليلة باردة، 
ّ
نيل�سن مر

تعاطيا  قد  أنهما  � أكيد  و� عاريني  كانا  فقد  ذلك  ومع 

نهما فعال �سيئاً ما مبقدور نيل�سن و�سفه،  خمدر�ت الأ

وما  �لن�ساء(،  غياب  ويف  أنف�سهم  � �لرجال  بني  حتى 

كانت  بيتها  نافذة  من  )باأنها  ��سبينوز�  أرملة  � قالته 

أنيناً ياأتي من خيمة �ل�ساب،  د�ئماً ما ت�سمع �سحكاً و�

وكان هذ� �سوت ج�سدين ملت�سقني يتدحرجان(، وما 

آل فيد�ل )ذ�ت ليلة يف  كرب �سناً يف � �أخربنا �لعجوز �الأ

....(. ترى  أمام �رشفينو  أمامه و� � حمل �حلالقة، هناك 

من يعرف مقد�ر �ل�سدق يف كل هذ� �لقيل و�لقال!!

وذ�ت يوم �أن عرفنا باأن �ل�ساب و�ل�سيدة �لفرن�سية قد 

 
ٌ
أحد � 

َ
أبد�ً، ومل ير أن �ل�ساب مل يعد يظهر � أعني � �ختفيا. �

�ل�سيدة �لفرن�سية ال يف حمل �حلالقة وال يف �ملم�سى 

أول ما تبادر  على �ل�ساطئ حيث �عتادت �مل�سي. كان �

أبدين  أن �لن�ساء � أنهما هربا معاً. و�لعجيب � أذهاننا � إىل � �

��ستعد�د�ً مل�ساحمة �ل�سيدة �لفرن�سية على فعلتها هذه، 

تلك  ن  الأ أو  � رومان�سية  فكرة  �لهروب  فكرة  ن  الأ رمبا 
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غو�ء �خلطرة مل تعد موجودة. كن يقلن باأن  �سيدة �الإ

�لزو�ج،  ذلك  يف  خاطئاً  �سيئاً  هناك  �أن  �لو��سح  من 

أن �ل�ساب كان  فقد كان �رشفينو �أكرب منها كثري�ً، كما �

باأنهن  يعرتفن  مكتومة  وبقهقهات   ... �لو�سامة  بالغ 

 مكانها.
ّ
كن �سيهربن مثلها لو كن

يتحدثن  �لن�ساء  كانت  حينما  يام  �الأ �أحد  ع�رش  ويف 

عن هذ� �ملو�سوع قالت �رملة ��سبينوز� �لتي ت�سادف 

وجودها يف حمل �لبقالة ب�سوت غام�ص باأنها تعتقد 

باأن �سيئاً �أخطر بكثري قد حدث، فقد كان �ل�ساب كما 

بيتها،  من  بالقرب  خيمته  ن�سب  قد  جميعاً  نعرف 

إال  � يام  الأ تره  مثلنا جميعاً، مل  أنها،  � �لرغم من  وعلى 

�لغريب  من  ويبدو  مكانها،  يف  ز�لت  ما  �خليمة  أن  �

يحمال  مل  أنهما  �  – جد�ً«  �لغريب  »من  كررت   – جد�ً 

إبالغ  �خليمة معهما. قال �أحد �حلا�رشين باأنه ينبغي �

�أهل  على  �لو�جب  من  باأنه  أة  �ملر� ودمدمت  �ل�رشطة، 

أنني غ�سبت  أن ير�قبو� �رشفينو كذلك. تذكرت � �لبلدة �

من  يدور  كان  ملا  أ�ستجيب  � كيف  �أعرف  مل  ولكني 

أال �أدخل يف جد�ل مع �لزبائن.  حديث: كان قانوين هو �

�ن�سان  �أي  �تهام  ينبغي  ال  باأنه  بهدوء  بالقول  بد�أت 

يقوم  أن  � �مل�ستحيل  من  باأنه  أرى  � وباأين  دليل،  دون 

أن  � بـ... غري  باأن يقوم �سخ�ص مثل �رشفينو  �رشفينو، 

رملة قاطعتني قائلة باأنه من �ملعروف باأن �لنا�ص  �الأ

أ�سخا�ص يف  إىل � �خلجولني و�النطو�ئيني قد يتحولون �

إن مت �لتمادي يف �سيء �سدهم. غاية �خلطورة �

بي�ص حني ظهر �رشفينو  يدور يف حي�ص  كان حديثنا 

فجاأة عند باب �لبقالة.

كنا  باأننا  عرف  أنه  � بد  ال  عميق:  �سمت  باجلميع  حّل 

يف  نظرو�  أو  � نظرهم  خف�سو�  �جلميع  ن  الأ عنه،  نتحدث 

أيته وقد �أحمر وجهه خجالً، وبد� يل، �أكرث  آخر. ر� �جتاه �

أن  � أبد�ً  � يحاول  مثل طفل عاجز مل  �سابق،  وقت  �أي  من 

يكرب. وحينما �أعطاين طلبه الحظت باأن قائمة �خل�سار 

كان  وحينما  �لروب.  يطلب  مل  وباأنه  �سغرية  و�لفو�كه 

رملة فجاأة عن �ل�سيدة �لفرن�سية.  يدفع �حل�ساب �ساألته �الأ

هذه  بهدوء  ولكن   ، �أخرى  مرة  خجالً  �رشفينو  �أحمر 

�ملرة، وكانه قد �سعر بالتقدير من هذ� �الهتمام �لكبري. 

إىل �ملدينة لتعتني باأبيها  � قال باأن زوجته قد �سافرت 

�ستعود، رمبا  أنها �رشعان ما  و� جد�ً،  �لذي كان مري�ساً 

وجوه  إىل  � ت�سلل  يتحدث  كان  وحينما  أ�سبوع.  � خالل 

�جلميع �سعور غريب، وجدت �سعوبة يف �لتعبري عنه يف 

أن غادر �رشفينو  � مل. وما  أنه �ل�سعور بخيبة �الأ � �لبد�ية: 

أن  رملة هجومها. قالت باأنها ال ميكن � حتى ��ستاأنفت �الأ

أة  أننا لن نرى تلك �ملر� ت�سدق هر�ء �رشفينو وخد�عه، و�

ة �أخرى. وب�سوت خفي�ص �أ�رشت باأن هناك 
ّ
�مل�سكينة مر

قد  منا  �سخ�ص  �أي  أن  و� فيجو،  بونتي  يف  طليقاً  قاتالً 

يكون �سحيته �لقادمة.

أ�سبوع، ثم تاله �سهر، ومل تعد �ل�سيدة �لفرن�سية. ومل  � 
ّ
مر

أ �أطفال �لبلدة ي�ستخدمون خيمته  أي�ساً. وبد� يعد �ل�ساب �

بونتي  و�نق�سمت  �حلمر،  و�لهنود  �لبقر  رعاة  لعبة  يف 

�رشفينو  باأن  �ملقتنعني  معك�رش  مع�سكرين:  إىل  � فيجو 

ن منا نحن �لذين كنا نعتقد 
ّ
خر �ملكو جمرم، و�ملع�سكر �الآ

أة �لفرن�سية �سوف تعود، وكان عددنا يتناق�ص  باأن �ملر�

ويتناق�ص. كنا ن�سمع باأن �رشفينو قد قطع حلقوم �ل�ساب 

مهات  �الأ ومنعت  �سعره،  له  يحلق  كان  حينما  ب�سفرة 

حمل  فيه  يقع  �لذي  �ل�سارع  يف  �للعب  من  �أطفالهن 

أن  إال � أزو�جهن �حلالقة عند ملخور. � �حلالقة وطلنب من �

�لغريب �أن �رشفينو مل يكن حمروماً من من �لزبائن: كان 

خر على �لذهاب و�جللو�ص  أون �لو�حد بعد �الآ �ل�سباب يجر�

بال�سفرة،  �حلالقة  ويطلبون  �ملد�ن  �حلالق  كر�سي  يف 

أن ي�سفف �ل�سباب �سعرهم  إحدى رموز �لرجولة � و�أ�سبح �

على عند �رشفينو. لالأ

�لفرن�سية كان �رشفينو يكرر  �ل�سيدة  �ساألنا عن  وحينما 

أبيها �ملري�ص، وهي ق�سة  على م�سامعنا ذ�ت �لق�سة عن �

�لنا�ص عن حتيته، و�سمعنا  �أحد. توقف  مل يعد ي�سدقها 

إلقاء  � ب�رشورة  �ل�رشطة  أبلغت  � قد  ��سبينوز�  أرملة  � باأن 

أن �ملفت�ص �أجابها باأن �ل�رشطة  �لقب�ص على �رشفينو غري �

إال بعد �لعثور على �جلثتني. ال ت�ستطيع فعل �سيء �

أ �سكان �لبلدة يحزرون حول مكان �جلثث، فقال �لبع�ص  بد�

وقال  د�ره،  فناء  حتت  �جلثتني  دفن  قد  �رشفينو  �أن 

باً ورماها يف �لبحر، وهكذ� 
َ
إر أنه قد قطع �جلثث � آخرون � �

إىل  ��ستحال �رشفينو �سيئا ب�سيء يف خيال �سكان �لبلدة �

وح�ص يزد�د خطورة يوماً بيوم.

إثر �سماع نف�ص �حلديث مرة بعد  ويف حمل �لبقالة وعلى �

أ�سعر برهبة ُخر�فية، و�سعرت باأن كل هذه  � أت  �أخرى بد�

حاديث غري �ملنتهية �سوف حتبل يف نهاية �ملطاف  �الأ

أرملة ��سبينوز� خرجت  ثناء بد� وكاأن � باأمر فظيع. يف �الأ

�أخذت يف  عن طورها و�أ�سابها م�ص من �جلنون، حيث 

تافهة،  �أطفال  مبجرفة  م�سلحة  مكان،  كل  يف  �حلفر 

بعد  إال  � بالر�حة  ت�سعر  لن  أنها  � �سوتها  باأعلى  وت�سيح 

�لعثور على �جلثث.

ويف يوم ما، عرثت على �جلثث.
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وىل يف �سهر نوفمرب. دخلت  يام �الأ كان ع�رش يوم من �الأ

جمارف،  �أي  لدي  كان  إن  � و�ساألت  �ملحل  إىل  � رملة  �الأ

ثم وب�سوت عاٍل ي�سمعه �جلميع، قالت باأن �ملفت�ص قد 

أر�سلها بحثاً عن �ملجارف وعن متطوعني حلفر �لكثبان  �

�أخذت تتحدث ببطء وتخرج كلمة بعد  خلف �جل�رش. ثم 

يد�ً  يلتهم  كلباً  باأم عينها  ر�أت هناك  أنها  � قائلة  �أخرى 

مر  �الأ آدمية. �رشت رجفة يف كل ج�سمي، ففجاأة حتول  �

وفيما  �ملجارف  عن  �أبحث  كنت  وفيما  حقيقة،  إىل  �

ن،  أن �أ�سدق حتى �الآ أ�سمع، دون � أقفل �ملحل كنت � كنت �

آدمية«. �حلديث �ملرعب: »�لكلب«، »�جلثة«، »يد �

يف  متثاقالً  أم�سي  � كنت  بفخر.  �مل�سرية،  رملة  �الأ قادت 

أيت  ور� خرين  �الآ إىل  � نظرت  �ملجارف.  حامالً  �خللف، 

إىل �ملحل ل�رش�ء  ذ�ت �لوجوه، �لنا�ص �لذين كانو� ياأتون �

أن �سيئاً قد تغري،  �لبا�ستا و�ل�ساي. نظرت حويل ومل �أجد �

ال �سعور بالرعب وال �سمت غري متوقع. كان ع�رش يوم 

يام، يف نف�ص �ل�ساعة �لعقيمة �جلدوى �لتي  مثل بقية �الآ

ن�سان من قيلولته. حتتنا ��سطفت �لبيوت  ي�ستيقظ فيها �الإ

يف خط متناق�ص �لطول، و�لبحر ذ�ته، على مبعدة، بد� 

ريفياً م�ستكيناً. لوهلة ظننت �ين قد فهمت م�ساعر عدم 

أن  �لت�سديق يف د�خلي، باأن �سيئاً من قبيل هذ� ال ميكن �

يقع هنا، لي�ص يف بونتي فيجو.

إىل �لكثبان، مل يكن �ملفت�ص قد عرث على  حينما و�سلنا �

وكانت  �ل�سدر،  مك�سوف  يحفر  كان  ن.  �الآ حتى  �سيء 

أ�سار  � قوة.  بكل  ر�ص  �الأ على  وتهوي  ترتفع  جمرفته 

إ�سارة مبهمة حوله، فوزعت �ملجارف وغر�ست جمرفتي  �

�سلم. لفرتة مل يكن هناك  يف �لبقعة �لتي بدت لعيني �الأ

�سوى �سوت �رشبات معدن �ملجرفة �جلاف  �أي �سوت 

�ملجرفة  من  خويف  أفقد  � أت  بد� �لرمل.  على  يهوي  وهو 

رملة رمبا تكون قد �أخطاأت، وباأن �لق�سة  أفكر باأن �الأ و�

أتت بها مل تكن حقيقية، حينما �سمعنا �سوت نباح  �لتي �

رملة. خملوق م�سكني هزيل  أته �الأ أنه �لكلب �لذي ر� هائج. �

�جل�سم يدور ر�ك�ساً هائجاً حولنا. حاول �ملفت�ص طرده 

وثانية  مرة  يعود  كان  �لكلب  لكن  �لطوب  بقطع  برميه 

أن يقفز ومي�سك  وثالثة، بل كاد يف حلظة من �للحظات �

بخناق �ملفت�ص.

أدركنا باأن هذ� هو �ملكان بالفعل. عاد �ملفت�ص  عندها �

ة، 
َ
عِدي

ُ
للحفر مرة ثانية، �أ�رشع فاأ�رشع. كانت حما�سته م

إذ حتركت �ملجارف يف حركة من�سجمة، وفجاأة �رشخ  �

�ملفت�ص قائالً باأنه قد هوى مبجرفته على �سيء ما. حفر 

وىل. �أكرث وظهرت للعيان �جلثة �الأ

إىل  � عادو�  بل  قليالً،  إال  � �جلثة  إىل  � خرون  �الآ ينظر  مل 

�ل�سيدة �لفرن�سية، غري  جمارفهم، بحما�سة، باحثني عن 

إىل �جلثة و�أجربت نف�سي على �لتدقيق فيها.  �أين ذهبت �

 
ٌ
ثقب هناك  كان  بالرمال  �ملليئتني  �جلثة  عيني  بني 

أ�سود. �نها لي�ست جثة �ل�ساب. �

مر مثل �لقفز  إىل هذ�. كان �الأ أنبه �ملفت�ص � ��ستدرت كي �

يخرجون  �جلميع  كان  فقد  �لكو�بي�ص،  عامل  عمق  إىل  �

ر�ص تنبت جثثاً. ومع كل �رشبة جمرفة  جثثاً، وكاأن �الأ

َثَّل  ُ
إن�سان مم أو جذع � أ�ص يتدحرج من �حلفرة � كان هناك ر�

أينما ذهبت بب�رشك كانت هناك جثث ومزيد من  به. و�

�جلثث، وروؤو�ص ومزيد من �لروؤو�ص.

قادر�ً  أكن  � ومل  خر،  الآ مكان  من  أرك�ص  � �لرعب  جعلني 

إن�ساناً خمرماً  � أيت  ر� �لفهم حتى  �لتفكري، وال على  على 

�لعينني.  مع�سوب  أ�ساً  ر� أيت  ر� وبعيد�ً  نارية،  بطلقات 

قد  فوجدته  �ملفت�ص  إىل  � نظرت  مر.  �الأ أدركت  � عندها 

أال  أماكنهم، و� أمر �جلميع بالبقاء يف � مر كذلك، و� أدرك �الأ �

أو�مر روؤ�سائه. خذ � إىل �لبلدة الأ يتحركو�، وذهب �

إال نباح  � أتذكر  � �لذي ذهب فيه حتى رجع مل  �لوقت  يف 

�لتي  رملة  �الأ وم�سهد  �ملوت،  ور�ئحة  �ملتو��سل،  �لكلب 

طفال بني �جلثث، طالبة منا �ال�ستمر�ر  حتفر مبجرفة �الأ

نا مل نعرث بعد على �ل�سيدة �لفرن�سية. حينما عاد �ملفت�ص  الأ

�أهبة  على  �سخ�ص  مثل  مهيباً  �لقامة  منت�سب  كان 

و�مر. �ال�ستعد�د لتقدمي �الأ

مثلما  ثانية،  �جلثث  ندفع  باأن  و�أخربنا  أمامنا  � وقف 

أن يجروؤ �أحد  إىل جمارفنا، دون � وجدناها. عدنا جميعاً �

على �لنطق ببنت �سفة.

يكون  أن  � يف  �سك  متلكني  �جلثث  �لرمل  غطى  وعندما 

ويقفز  ينبح  �لكلب  كان  �جلثث.  هذه  بني  من  �ل�ساب 

أينا �ملفت�ص، بركبة  ر�ص كاملجنون. ثم ر� إىل �الأ ويهوي �

و�حدة.  ر�سا�سة  �أطلق  يده.  وم�سد�سه يف  ر�ص،  �الأ على 

�سقط �لكلب ميتاً. ثم تقدم خطوتني، و�مل�سد�ص يف يده، 

أن نعود للبلدة،  أي�ساً. وقبل � ودفع جثة �لكلب، كي ندفنها �

أ�سماء كل من كان  أينا، وكتب � ا ر�
ّ
ث �أحد�ً عم

ِّ
أال نحد أمرنا � �

هناك، و�حد�ً و�حد�ً.

أبوها  أن �سفي � أيام، بعد � عادت �ل�سيدة �لفرن�سية بعد عدة �

أما خيمته فقد  � أبد�ً مرة ثانية،  � �ل�ساب  متاماً. ومل نذكر 

َِقت ما �أن حّل مو�سم �لعطل. ُ
�رش

 27 عدد  يوركر«  نيو  »ذ  جملة  يف  �الجنليزية  �لرتجمة  )ن�رشت 

�بريل 2009(. 
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تقدمي

ور.يقيم يف  ولد با�سكال كينيارد عام 1948 يف فرينويل ، مبنطقة الأ

باري�س يف تفرغ تام للكتابة منذ 1994. در�س يف جامعة فان�سن ، 

ويف املدر�سة التطبيقية للدرا�سات العليا للعلوم الجتماعية. در�س 

الفرن�سي  الرئي�س  أ�س�س مع  ا الرواية القدمية«.  أ�سول  ا أي�سا مادة »  ا

الباروكي  وامل�رسح  وبرا  الأ مهرجان  ميرتان«  »فران�سوا  ال�سابق 

أي�سا ع�سو هيئة القراءة لدى دار ن�رس غاليمار. بفر�ساي. وهو ا

أذواقه منذ   ن�ساأ كينيارد بهافر. عا�س طفولة �سعبة ومنطوية. مالت ا

داب  إىل اللغتني الالتينية واليونانية والآ إىل املو�سيقى ، و ا املراهقة ا

ويف   بنانتري.  الفل�سفة  يف  درا�سته  تابع   1968 �سنة  يف  القدمية.. 

ول عن  1969 ن�رس عند دار »ماركور دي فران�س« بحثه الفل�سفي الأ

» �سا�سري مازو�س«. لكن كان لبد من روايتي » �سالون ورمتبورغ« 

أدراج �سامبورد« )1989( كي ينال �سهرة وا�سعة بني  )	1986( و » ا

القراء. ويف عام 2002 حاز جائزة »غونكور« ال�سهرية.

م�سمى  �سيء  كل  حيث   ، احلديثة  الرواية  واقعية  إىل  ا ينتمي  باأ�سلوب 

وحمدد ، وبذلك الغمو�س الذي يطبع حكايات املغامرات ، كتب كينيارد 

مريكي«.رواية فرن�سا احلقيقية يف نهاية اخلم�سينات  رواية »الحتالل الأ

أر�سها ع�سق »ماري_جوزي  ، من خالل تقدمي مدينة �سغرية ولد على ا

إقامة الثكنات  فري« لباتريك كاريون. املراهقان اللذان �سيعي�سان وقائع ا

�سلي املتوحد.  أر�س حبهما الأ أر�سهما. ا ر�س الفرن�سية.ا مريكية على الأ الأ

لب�سة  والأ ال�سيارات  عليهما  ممار�سته  يف  ت�رسع  الذي  غراء  الإ أ  فنقرا

أ يف الت�سوي�س على حبهما امل�ساب باحلمى  واملو�سيقى الغريبة التي تبدا

والذي ينتهي بانحدار خميف نحو املوت. وما ذلك كله �سوى ا�ستعارة 

واملت�سظية  املتعددة  ل�سورته  عبدا  أ�سبح  ا الذي  ن�سان  الإ عن  ملحمية 

أر�س روحه. إقامته على ا إىل عامله وا ب�سبب دخول الغريب ا

فرن�سا،  مريكيني يف  الأ �سبابه عن اجلنود  ل يحكي كينيارد ذكريات 

وما اأحدثته من تغيريات على �ساكنة املنطقة. فهو ل يتذكر �سيئا من 

إنه ،بكل ب�ساطة، وكما يعرف  نه ولد متاأخرا ،يف �سنة 1948. ا ذلك لأ

أ�سمى هدف  ا ليبلغ  روائية  مادة  يقدم   ، ونا�رسوه  ونقاده  قراوؤه  ذلك 

أن يحققه الفن الروائي :تقدمي وتقليب الوجوه وال�سور. وجوه  ميكن ا

عندما  والتاريخية.فكينيارد  والجتماعية  الذاتية  احلقيقة  و�سور 

أو عن جزر ورمال منطقة »ل لوار«  يتحدث عن عواطف �سخ�سياته ، ا

ننا ن�سهد ،ب�سكل جماعي، على  ، فاإن ال�سور تتزاحم يف ذهن القارئ.لأ

وا�ستهالل  احلياة.  ت�سليع  بهدف  �سيء  لكل  مريكي  الأ الحتالل  ع�رس 

الرواية بجمل عن احتالل منطقة«مونغ« لي�س حدثا فقط بل هو حالة 

آخر غري  مريكيني وجود ا همية:«لي�س لالأ تقدم لنا نتيجة يف غاية الأ

أكتوبر  �سطوري« ح�سب تعبري »بيري لوباب«)لوموند ،14 ا وجودهم الأ

أولئك  ا ترحم  ول   ، مريحة  غري  رواية  مريكي«  الأ »الحتالل   .)1994

إىل القوة. إىل ال�سعي ا املجانني الذين ي�سطرهم �سعفهم ا

مونغ

طرف  من  أورليان«  �« �سكان  ��ستعمر  �حلرب؟  تنتـهي  متى 

ثنتي ع�رشة طيلة  �ل�سلتيني و�جلرمان و�لرومان باآلهتهم �الإ

و�لفرجنيني،  الن،  و�الآ �لوند�ل،  طرف  ومن  قرون.  خم�سة 

مريكيني. يف نظرة  ملان و�الأ جنليز و�الأ و�لنورمانديني، و�الإ

ب  �الأ �سوت  يف  �الخوة،  ميدها  �لتي  يدي  �الأ يف  أة.  �ملر�

هناك  �الجتماعية،  �لعالقات  من  و�حدة  كل  يف  �ملزجمر، 

أن يو�جه. �سيء  �سيء من �لعدو ماز�ل ماكثا. �سيء ما يريد �

أن ن�سبح �سعد�ء،  أن يقتل. هدف جمهود�تنا لي�ص � ما يريد �

أن ن�سيخ يف �لدفء، ومنوت بال معاناة. هدف جمهود�تنا  �

إىل �لليل �أحياء. يف »مونغ« يوم 15 يونيو 1429  أن ن�سل � �

جنليزي، ��ستعاد جان د�رك �لقنطرة من  ، حتت �الحتالل �الأ

حتت   ،1959 يوليوز   17 يوم  »مونغ«  ويف   . �لعدو  جي�ص 

أة  �ملر� موت  ،فجاأة،  ما  �سخ�ص  متنى  مريكي،  �الأ �الحتالل 

�لتي يحـب.

�ل�سن  يف  كاريون«  »باتريك  ��سمه  كان  بيطري.  �بن  هو 

حتت   1941 �سنة  ولد  �لوحيد.  �البن  كان  ع�رش.  �لثامنة 

على  ملان  �الأ ��ستوىل   1943 �سنة  ويف  ملاين.  �الأ �الحتالل 

ول من �ملنزل �لعائلي. �لطابق �الأ

مل يكن �لدكتور »كاريون« يتحدث كثري�، كان ميلك �سيارة 

من  بدالت  �لف�سول  كل  يف  ،ويرتدي  عتيقة  »جوفاكاتر« 

مهنته،  زوجته،  طبيعي  ب�سكل   ، ويع�سق  �مل�سلع،  �ملخمل 

�سود،  �الأ �لتبغ  �حلرب،  ذكريات  �حليو�نات،  �لغابات،  �بنه، 

ور�ق �مليتة �لتي ت�رش من �جلمود،  �لربد، ر�ئحة �لطني و�الأ

.)T.S.F( »إذ�عة »د.�ص.ف إىل � وي�ستمع �

أمامية  � �سغرية  حديقة  للبيت  �لكني�سة.  أمام  � يقطن  كان 

ال  فيها.  �للعب  ومينع  زهار،  باالأ »كاريون«  �ل�سيدة  زينتها 

م  الأ �أمي. كان  بل  يناديها ماما،  أن  � »كاريون«  �ل�سيدة  حتب 

�أ�سبحت عور�ء  »باتريك كاريون« ج�سد متناغم وفارع. وقد 

تعبئ  كانت  عندما   1943 �سنة  لها  وقعت  حادثة  إثر  � على 

أيامها ��ستعاد  موقد �لطبخ بالفحم. �رش�رة قفزت و�أ�سابتها. �

 . مغم�سا  مين  �الأ جفنها  على  أبقت  � »كور�سك«.  �لرو�ص  �جلند 

مل تكن تلك هي �مل�سيبة �لد�ئمة. كان قو�مها عاليا، �سعرها 
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إليه  � مل، نعزو  ك�ستنائي، وجهها مليء بال�سفاء �ملمزوج باالأ

فائقة،  بعناية  تيابها  تختار  كانت  �لتجارب.  من  جمموعة 

و�سط �لفو�سى �لتي تطبع �لن�ساء �لقاطنات يف �لقرية. كانت 

 ،V غالبا ما ترتدي �سرتة �سفافة مع ف�ستان مقور على �سكل

ن�سف  تغطي  وتنورتها  جد�  و��سحة  قامتها  �سيق.  و�سد�ر 

�ل�ساق. كانت غالبا ما تقر�أ جمالت ت�سدر يف باري�ص.  ربلة 

إىل مكتبة كانت تغلق بابها لتختلي بنف�سها،  � �لغرفة  حولت 

وكانت متنع زوجها و�بنها من �لدخول.

مع  �لعزلة،  إىل  � ب�سكل طبيعي  »كاريون« متيل  �ل�سيدة  كانت 

ور�ئحة  زهار،  و�الأ و�لكتب  و�لرغبة،  و�لتنور�ت  تو�ب،  �الأ

زهار و�ل�سمت. زهار، و�للقاء مع �الأ �الأ

خلف �لد�ر هناك حديقة ممتدة غري مزروعة ومليئة بالرمال 

أ�سود م�سطح  تطل على نهر »لو�ر«، �لذي ربط على �سفته قارب �

للطفل �حلق يف  �جلزيرة، حيث كان  �لتيار نحو  قوة  وجهته 

�للعب ومر�فقة زميلته �ل�سغرية يف �ملدر�سة.

[[[

��سمها »ماري جو�سي فري«. �بنة �ساحب دكان لبيع �خلرد�و�ت 

ب »فري« خم�ص فتيات. غادرته زوجته  يف »مونغ«. كان لالأ

أنها مل ترتك له كلمة و�حدة، يف ليلة  � �أن تخربه، حتى  دون 

ثمانية  مرور  وبعد   .1947 �سنة  �حلرب،  بعد  ما  ليايل  من 

�لهاتف. يتلخ�ص  مر �ساحبة �سيدلية عرب  �أخربت  باالأ أيام  �

طفال.  باالأ يهتم  أن  � وعليه  تعود،  لن  جملتني:  يف  إخبارها  �

آخر �لعنقود. بقيت طفلتان تعي�سان  »ماري جو�سي فري« هي �

مع و�لدهما، فوق �لدكان. بد�ية 

يحاذي  مزعجة،  ر�ئحته  ومظلم  طويل  ممر  �جتياز  يجب 

إىل  � يوؤدي  �لذي  �لدرج  �سعود  قبل  �خلرد�و�ت،  م�ستودع 

�لطابق.

منذ  كاريون«  وباتريك  فيري«  جو�سي  »ماري  تفرتق  ال 

�ل�ساحة ، يف �حلديقة  �ل�سارع، يف  �لطفولة. كانا يلعبان يف 

�خللفية، حتت �ل�سقيفة، على طول �ل�سفاف. كانا يذهبان معا 

�مل�سيحية يف  إىل تعلم  � ير�فقان بع�سهما  �ملدر�سة. كانا  إىل  �

إحدى �لقاعات �ل�سفلى يف �حل�سن. �

م �أخفت عند طفلتها، عندما تركتها، كل �ملعرفة.  أن �الأ يبدو �

��ستئذ�ن  بدون  �لليل  �أمهم يف  غادرتهم  أن  � بعد  �لغد،  �سباح 

وجنة  من  �جلافتني  ب�سفتيها  فيري«  جو�سي  »ماري  دنت   ،

»باتريك«. وعندما �لتفت نحوها كان للطفلة �ل�سجاعة ل�سغط 

إليها  �سفتيها على فم »باتريك«، كما يفعل �لكبار، ثم �سمته �

وبكت. كانا يبلغان �ل�ساد�سة من عمرهما. يف ذلك �ل�سباح، 

يف �لفجر �لندي و�لبارد، تعاهد� على حب �أزيل: كانا يبكيان 

�جتاه  يف  ورك�سا  �لباردة،  قفاز�تهما  أوثقا  � وينتحبان. 

قفاز  يد،  يف  يـد�  ما�سي،  �الأ كل  يف  تر�فقه  كانت  �ملدر�سة. 

خمباآن  أ�سان  و�لر� �لظهر  على  �ملحفظة  مبلل.  قفاز  يف  مبلل 

معا  �ملدر�سية  و�جباتهما  يهيئان  كانا  �ل�سويف.  �لقناع  يف 

�سوء  حتت   ، فري«  آل  �« مطبخ  يف  �لد�ئرية  كل  �الأ مائدة  على 

وي�ستعري�ن  �خلفيف،  �لطعام  يتبادالن  كانا  معلق.  م�سباح 

ربط  عندما  �ملمحاة.  ويقت�سمان  بع�سهما  من  م�سطريتهما 

قد  كانا  �سيقهما  �أو�ساع  فري«  جو�سي  »ماري  و  »باتريك« 

�أحيانا يف  أم »باتريك« تعزل نف�سها  � ربطا حياتيهما. كانت 

أو كانت تغلق باب غرفتها عليها.كانت نادر� ما  � أورليان«  �«

أن  ترى طفلها، كارهة نف�سها ب�سبب عينها �ملفقودة، حماولة �

أن تعي�ص. و�لدكتور  عجاب رغم ذلك، باذلة ق�سار�ها � تثري �الإ

»كاريون« يجوب منطقة �لـ»�سولون« وهو ور�ء مقود �سيارته 

و�خلنازير.  بقار  و�الأ فر��ص،  لالأ حياته  مكر�سا  »جوفاكاتر«، 

�لذي  �لقلب  له  �لبيت، ال يكون  إىل  � �مل�ساء، عندما يعود  ويف 

يف  يزوره  أن  � »باتريك«  من  طلب  يوم  ذ�ت  بابنه.  يهتم 

إىل �خللف  � �أحد �لفالحني وهو يدفع ح�سانا  »كلريي«. دخل 

�لدكتور  أ  بد� بقوة.  ي�رشخ  كان  �حلديدي،  �ملكباح  له  لي�سع 

»كاريون« ببذلته �لرمادية و«باتريك« �لذي تلمع عيناه يف 

ربط �أرجل �حل�سان. �سد� �ملحزم �جللدي حول خا�رشيه. دفع 

كالبة  »باتريك«  إىل  � ومد  أفقي  � �جتاه  يف  �ملكباح  �لدكتور 

أ�ص �حليو�ن �ملطروح  ر� ياأخذ مكـانه عند  أن  � له  نف وقال  �الأ

أر�سا. �رشخ �لدكتور »كاريون« يف وجه �بنه: �

أنفه !« -- »�سع �لكالبة يف �

قطع  وفجاأة  �حل�سان.  منخر  على  بعنف  »باتريك«  �سغط 

ليكر�سه  �لتنا�سلية  �حليو�ن  �أع�ساء  »كاريون«  �لدكتور 

للفالحة.

[[[

إذن، �لعامل كان غري �لعامل. يف بد�ية �خلم�سينات، عندما �أ�سبح  �

�لدر�جات  على منت  �ملدر�سة  إىل  � �لذهاب  �حلق يف  طفال  لالأ

»كلريي«،  �ل�سيد  بيت  يف  �ملوعد  ي�رشبون  كانو�  �لهو�ئية، 

خرى من �لقنطرة، على �لرمل �لك�ستنائي، ور�ء  على �جلهة �الأ

�لق�سب. يف �لربيع، عندما ي�سبح �لرمل �أكرث رطوبة ووحولة، 

�ل�سيادين،  بيت  يف  �حلجرية  �مل�سطبة  على  يجل�سون  كانو� 

مطار  �لذي كان عبارة عن جناح لرتبية �ل�سقور. فتته مياه �الأ

�لـ »لو�ر«، يف كل �سور�ت غ�سبها،  . مياه نهر  �لزبد  و نخره 

تنخر حجرتي �جللو�ص �ل�سغريتني.

تلقى  قد  »باتريك«  كان  �لكلمات،  �أوىل  يتعلم متتمة  أن  � قبل 

نهاية  بال  ي�سارع  �لذي  للنهر  و�لالحمدودة  �لبطيئة  �لب�سمة 

باخلوف  ه  ميالأ هيجان  كل  �لبحر.  ونحو  »نانت«  نحو 

ر�ص حتت �ل�سماء، ي�سمت  و�حلما�ص. لقد كان ذلك �نتحار �الأ

أمام »نوي«*  Noe، فقال له: »�ساأبيد �لرجال فوق �سطح  �هلل �

نني ندمت على خلقهم. لقد �أمرت بطوفان لن يفلت  ر�ص الأ �الأ
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منه �سيء«.

�البتالع  وهذ�  �المت�سا�ص،  وهذ�   ، �سكال  لالأ �لدفن  هذ�   إن  �

وهذه  عاد.  قد  ذلك  كل  �سنو�ت،  طيلة  �العتيادية  �سياء  لالأ

ذروته  يف  كان  �جلمال  بالفزع.  �جلميع  �أ�سابت  �ل�س�ساعة 

و�لدمار �لذي يلي هذ� �جلمال كان غري متوقع.

أعلى �ل�سور، مل�ساهدة  عندما حل �لغ�سب كان �ل�سغري�ن يف �

�لعامة  و�ملنتزهات  و�جلزر  و�ل�سفاف  �حلقول  �ختفاء 

�ل�سم�ص  �لتي على حافة �ملاء.  �ل�ساعدة، و�لبيوت  و�ل�سو�رع 

هبطت وغربت يف �ملاء �لذي يبلل كل �سيء.

وب�سبب حر�رة �ل�سم�ص تدثر �لو�دي بالبخار �ل�ساعد من �ملاء 

�لكنائ�ص،  �سقف،  �الأ خرية.  �الأ �سعة  �الأ حتت  يت�سكل  كان  �لذي 

�سجار، �ملر�عي و�ل�سنابل كانت تهتز �سيئا ف�سيئا و�سط لون  �الأ

أ�سود. ماهو �لدم �لذي ال ي�سود  � أ هذ� �لدم يتخذ لونا  �لدم. بد�

ق�سبان   . مكثت  �ملر�يا  تغريت.  �سو�ت  �الأ بليت.  �ملالب�ص  ؟ 

أكل �لعامل. وحده �حلقد  أت. �لليل � أ�سلحة �حلرب �سد� �حلد�ئق و�

على  �لهدف  يحدد  �النتقام  �لزو�ل.  إىل  � يلة  �الآ �لرغبة  أنقذ  �

طفال.  �الأ ماأدبة  يف  �للعب  جو�سي  ماري  ترف�ص  يام.  �الأ مر 

تويز«  »دينكي  دفع  ومن  �لركوع  من  أق�سيت  � جو�سي  ماري 

أن  على �لطرق �لرملية �لتي ير�سمها »باتريك«. كانت تف�سل �

�سوى  حالم  �الأ تلك  تكن  مل  حممومة.  وهي  حالم  �الأ تتبادل 

أدو�ت ومالب�ص و مدن بعيدة: نانت، در�جات �ل�سباق،  أ�سماء � �

أ�سطو�نات. باري�ص، جو�رب، م�سغلة �

يف  �لو�قعة  �جلزيرة  جزر.  ثالث  »مونغ«  جنوب  يف  توجد 

إىل  � �لربيع  من  �ل�سف�ساف.  جزيرة  ت�سمى  �ل�رشقي  �جلنوب 

أيادي �ملياه �مليتة يف  � �خلريف، يكون عاملهم �حلقيقي هو 

�لتيار�ت.  يف  �ل�سيد  خرى.  �الأ �ل�سفة  هيجان  »لو�ر«.  نهر  

�ملعابر �حلجرية �مل�سطحة. رو�ئح �لنعناع �ملفلفل �مل�سحوق 

رجل. �لتوت �لذي يقطف مبد �ليد حتى تتاأمل، لتجنب  حتت �الأ

�ل�سقوط يف دغل �ل�سوك �لعري�ص.

�ملاء  ك�ستناء  حلبات  �لعجيب  �للحم  �لتهام  �لطفالن  يتبادل 

�سنان  �الأ بني  ي�سعانها  �للزجة،  ق�رشتها  من  جرد�ها  �لتي   ،

�سنان �لتي �سقطت،  �لر��سعة، مت يف �لثـقـوب �لتي خلفتها �الأ

و�أحيانا  بال�سباك  ي�سطاد�ن  كانا  �لثنية.  �سنان  �الأ بني  ثم 

يف  مت�سك  �أن  تكره  كانت  �جلزر.  �ساحل  على  طويلة  بع�سي 

دبقا  �جللد  فوق  وترتك  تهتز  �لتي  ج�سام  �الأ هذه  يدها  ر�حة 

كانت  بال�سابون.  غ�سلها  رغم  م�ستمرة  �لقوية  ر�ئحته  تبقى 

ماري جو�سي تعدم �ل�سمكات، مثلما كانت تنفر من �ل�سيار�ت 

�ل�سغرية. يحفر باتريك يف �لرمل وي�سيد كوخا عميقا �سبيها 

بذلك �لذي مزقته �حلرب �لكربى.

�ل�سف�ساف.  أ�سجار  � غري  أف�سل  � ب�سكل  �لكوخ  يخفي  �سيء  ال 

فوق جرف �جلزيرة، ي�سبحان غري مرئيني كليا بفعل �ستائر 

�لكبري  �مل�سطح  �لقارب  ويخفيان  د�خلها  يغور�ن  غ�سان.  �الأ

أ�سفل �حلديقة �خللفية. �ملقطرن �لذي يخفيه باتريك يف �

�ل�سيد،  و�سباك  �مل�سطحة  �لقو�رب  جتر  �لتي  �خليول  وحدها 

على  طفال  �الأ بح�سور  ت�سعر  �لبحر،  نحو  بها  �سارو�  نهم  الأ

أ�سجار  �ل�سفة. كانت ت�سهل على طريق �لعبور �لذي يحاذي �

�لدلب يف �ملنتزه �لعام.

أوربا �لكربى.  د�ر�ت �ملركزية �لتي توحد � Sharpe تعني �أعظم �الإ

�لبنطلونات  على  »جينز«  كلمة  تطلق  كانت  �لوقت  ذلك  يف 

أمريكي وعائالتهم  ألف جندي � ذ�ت �مل�سامري. �سبعة وع�رشون �

على  يتوفر  مريكية  �الأ �لقو�ت  وطري�ن  فرن�سا.  يف  يعي�سون 

�لع�سكرية  �لقو�ت  جمموع  �لعا�سمة.  يف  قاعدة  ع�رش  إحدى  �

إيفرو،  � فوفيل،  �سريبورغ،  يف:  مع�سكر�تها  أقامت  � مريكية  �الأ

إيتان، روكانكور، ميرت، بري�ست، نان�سي ، فريدون ودروك�ص.  �

وتول.  �أوريل  يف  وباري�ص.  نانت  وفال�سبورغ،  �سامبوري  يف 

يف �ساتوروك�ص وكابتيو، �سومونت، بو�ساك، بو�تيي، �سومور، 

إينغر�د، كرو� – �سابو، ترو� –فونتان، الرو�سيل، �سيز،  �سينون، �

�ملنطقة:  �قت�سمتا  قيادتان عليتان  �سار�ن، البر�كون، مونغ. 

مبع�سكر  أوربا  � و�سط  يف  �ملتحدة  �لواليات  قيادة  جهة  من 

أون –الي. ومن جهة �أخرى  »لوج«، قرب �سان_ جريمان – �

وربا كلها،  قوة منطقة �الت�سال، �لقاعدة �لتموينية بالن�سبة الأ

أمريكي ��ستقرو�  آالف جندي � أورليان«. ع�رشة � و��ستقرت يف »�

أورليان«. يف �ملنطقة �ملحيطة مبا�رشة بـ »�

�ل�سور  إخر�ج قمامة مع�سكر »مونغ« خارج  � �لغروب يتم  عند 

�مل�سنن. ذ�ت ليلة، نقب باتريك يف �لقمامة.

[[[

أى  ر� �لقمر  حتت  �ل�سياج.  خلف  �لظلمة،  يف  باتريك  قرف�ص 

�حلديد  �سفيحة  على  �ل�سوء  و�نعكا�سات  �لد�ئري  �ملع�سكر 

�ملتموجة. فجاأة �سمع �سوت حمرك. خباأ در�جته يف �حلفرة، 

أمام �سياج �ملع�سكر بال�سبط،  أ�سجار، � أرومة � وح�رش نف�سه ور�ء �

وبقي ينتظر �ل�سيارة حتى متر.

مرت �سيارة »جيب« تابعة ل�رشطة �لقو�ت �مل�سلحة.

ينقب  أ  وبد� �لكبرية.  �حلديدية  �لقمامات  نحو  باتريك  �أ�رشع 

بغ�سبه.  جو�سي«  »ماري  �أخرب  �لغد  �سباح  ويف  ب�سـرعة. 

مريكية  كان على م�سارف �ل�سن �لعا�رشة. �جتاحت �لقو�ت �الأ

�لقو�ت  أما  �. �لـ»تيبت«  �جتاحت  و�ل�سينية  يانغ«.  »تيانغ 

»ماري  أمرته  �  . بينه«   – »هاو  على  ��ستولت  فقد  �لفرن�سية  

– جو�سي« باأن يلتحق بها يوم غد ، �ستنتظره على مقعد يف 
بيت �ل�سيادين.

[[[

بد�أت قطر�ت �ملطر �لثقيلة ت�سقط على �ملاء .تتحطم ببطء فوق 

وثقيل.  د�فئ  و�جلو  رمادية.  »لو�ر«  منطقة  كانت  �سفحته. 
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فوق  و�حدة  �ملو�سوعتني  �لدر�جتني  فوق  ت�سقط  و�لقطر�ت 

�أخرى على ع�سب �ل�سفة. كانت ماري- جو�سي جال�سة فوق 

مقعد قدمي. جنبها قفتان مفتوحتان  م�سنوعتان من �أغ�سان 

�ل�سوخر. كانت ماري – جو�سي تتاأمل »باتريك« �لذي يرتدي 

�رشو�ال ق�سري� ، يحفر ثقبا وقد ظهرت تقطيبة على وجهه.

إىل ماري جو�سي بعبو�ص، وقال  ر�ص. نظر � توقف عن حفر �الأ

إليه ماري –جو�سي بدورها،  إن �لثقب عميق مبا يكفي. نظرت � �

عيناها تلمعان، وقالت: »�تفقنا ؟ �تفقنا؟«.

قفزت  مو�فق،  أنه  � أت  ر� وعندما  بفتور.  أ�سه  ر� باتريك  هز 

بالقفتني  مت�سك  وهي  �لع�سب،  إىل  � �ملقعد  من  جو�سي  ماري 

�ملوجودتني جنبها.

ر�ص �لرطبة �لتي كان يقلبها.  رمى »باتريك« مدر�ته فوق �الأ

أ يرميان يف �حلفرة طنجر�ت  فت�ص �لطفالن يف �لقفتني، وبد�

�سيار�ت  كرتونية،  بهار�ت  علبة  حديدية،  م�سو�ة  �سغرية، 

من  درك  رجال  جنود�،  تويز«،  »دينكي  نوع  من  �سغرية 

�ل�سيارة  جاذب  ب�سخط،  باتريك،  رمى  و�أخري�  �لبال�ستيك. 

�ملف�سلة وهو  لعبته  بي�ص،  �الأ �حلديد  �مل�سنوع من  مامي  �الأ

طفل، رمى كل ذلك يف �حلفرة �لتي ردمها بعد ذلك باملدر�ة.

ر�ص �له�سة حتت �ملطر، �سدر عنها  وطاأت ماري –جو�سي �الأ

�سياحا خافتا. �لطفالن متحم�سان وهما يقفز�ن فوق �حلفرة 

�لتي ردمها باترك.

فجاأة وهي تقفز، �سدمت ماري –جو�سي حديد �ملدر�ة �لتي 

مي�سكها باتريك. �رشخت. وجمد� يف مكانهما.

ر�ص، �سمرت تنورتها بيديها  وهي جاثمة على قدميها فوق �الأ

لباتريك  �أظهرت  بالرت�ب،  مليئة  و�أظافرها  �ملخدو�ستني، 

زرق و�جلرح �ل�سغري �لذي �أحدثه حديد �ملدر�ة على  �للون �الأ

فخذها.

بي�ص. �نحنى  إىل فخذ ماري -جو�سي �لطويل و�الأ نظر باتريك �

عليها. عندها خف�ست ماري –جو�سي تنورتها. فتحت يديها، 

كتفيها  فوق  باملطر   �ملبلل  �سود  �الأ �لطويل  �سعرها  فان�سدل 

مبهابة، فو�سو�ست له:

»�جل�ص على ركبتيك مثلي !«  

�لرت�ب  يف  �لعاريتني  ركبتيه  يغرز  وهو  أمامها،  � قرف�ص 

�ملقلب.

أنظر!« قالت. � «

وهي  �ملطر  توقف  كفيها.  وفتحت  كامل،  ب�سكل  يديها  مدت 

أ�سه نحو �ل�سماء ،ف�سقطت  م�ستغرقة يف �حلديث. رفع باتريك ر�

آخر قطرة مطر على وجنته. �

أنا �أحتكم يف �ل�سماء« هم�ست. �«

طول  على  يجري  وهو  �لـ»لو�ر«  نهر  �سوت  جديد  من  �سمعا 

�ل�سفة.

و�سو�ست ماري – جو�سي:

»هل جلبت معك خرب �لدبيحة ؟«

�أخرج باتريك من جيب �رشو�له �ل�سويف قطعتي خبز �أخذهما 

منهما ماري- �أخذت  –جو�سي.  �لكاهن ومدهما ملاري  من 

أمامها بيديها �الثنتني. وفعل مثلها  � جو�سي و�حدة، ومدتها 

باتريك.

–جو�سي  ماري  همت  بوقار.  أمامهما  � �لقطعتني  معا  مد� 

أ�سفل: إىل � وجفناها �

»نحن �الثنان وال �أحد غرينا«.

- نحن �الثنان وال �أحد غرينا. ردد باتريك.

أمريكا. قالت ماري –جو�سي. إىل � - �سنذهب �

أمريكا. إىل � - �سنذهب �

أمرته ماري – جو�سي. - »�فتح !« �

فتح باتريك فمه فاأدخلت قطعة �خلبز بني �سفتيه.

�لتي مي�سكها ومررها بني �سفتي  وبدوره مد باتريك �لقطعة 

وبعينيها  أ�سفل.  � إىل  � جفنيها  أبقت  � �لتي  –جو�سي  ماري 

أم�سكت متح�س�سة يدي باتريك  �ملغلقتني د�ئما، مدت يديها و�

ر�ص ر�ئحة قوية  �أ�سبح لالأ و�سمتهما بني يديها. بعد �ملطر 

خري فتحا معا عيونهما بقوة. جد�، تكاد تكون منفرة. ويف �الأ

[[[

إيابهما  أثناء ذهابهما و� ��ست�سلم �لطفالن للمتعة �لتي �سعر� بها �

يف �لليل، ت�سكعا. �رشقا. �لنب�ص �ملقيت و�مل�سطرب يف مز�بل 

أمر كان  أو حتت �ل�سم�ص �لالهبة، � أثناء جميء �لليل � �ملع�سكر �

�لعجيبة،  قم�سة  �الأ عن  �لبحث  إىل  � يذهبان  كانا  يثريهما. 

أقم�سة  و� �لفارغة،  �لكوكاكوال  قناين  و  �لقطنية،  قم�سة  و�الأ

أوك�سفورد ذ�ت �لياقات �ملزررة، و�لبلودجني نوع »لوفي�ص«.  �

ورغم  مزقاتها.  إال  � �لبقايا  من  يخرجان  ال  أو  � يجد�نها،  فال 

علب  �سوى  يجنيان  فال  �لتوقف،  حد  إىل  � قلباهما  يدق  ذلك 

�لغ�سول �ملك�سورة، وب�سعة خرق غري قابلة للبا�ص، وجو�رب 

 ،Racing News أو � »Life« أعد�د جريدة ممزقة، وبع�ص �

�لر�سوم  جمالت  وبع�ص  �ملر��سلة،  عرب  �لبيع  ومطويات 

�ملتحركة �مللطخة. يخبئان كل ذلك ب�رشعة يف حقائب ورقية 

جنت بنف�سها من �لقذ�رة.

دكان  من  جلبتها  جديدة  �سموعا  جو�سي   – ماري  قطعت 

�لتي  �لفارغة  �لكوكاكوال  قناين  عنق  يف  وو�سعتها  و�لدها، 

إىل �لكوخ. يعود�ن بها �

إن �لكوكاكوال �سم ي�سيب باجلنون. يقال يف ذلك �لزمن �

منها  وي�سنعان  �لفارغة  �لكوكاكوال  قناين  يجمعان  كانا 

»فري«  ب  �الأ كان  مذ�قها.  حتى  يعرفان  يكونا  مل  م�سابيح، 

�لقنينات �ل�سغرية �ملليئة بالغاز  أبد� لن جتد هذه  � أنه  � يوؤكد 

مكانا لها فوق رفوف متجره.
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كانت  كما  مريكية،  �الأ �لعو�مل  يف  بنف�سهما  يلقيان  كانا 

كانا  �لدين.  عامل  يف  قدميا  بنف�سها  تلقي  �لورعة  رو�ح  �الأ

إىل غرب �لعامل. وكانت ماري-جو�سي فري  ينقالن �لفردو�ص �

ألوهية كهانها �لذين �أ�سبحو� : �لكونغ�ستري  جتد فردو�سها يف �

إجنليزيات بخيوط من  و�لقنابل و�لنجوم. كانت ترتبط بن�ساء �

جنليزيات. حرير. فانف�سلت ماري –جو�سي عن �الإ

مي�سكان  وال  �ل�رشفات،  ور�ء  خمتبئة  بح�سارة  ينجذبان  أ  بد�

يف  حالم  �الأ يتبادالن  كانا  بالبقايا.  �سوى  �أ�سابعهما  بني 

أدو�ت  � أ�سماء  � �سوى  حالم  �الأ تلك  تكن  ومل  �حلمى.  غمرة 

�خلبز،  لطحن  كهربائية  آلة  � جاز،  بعيدة:  ومدن  ومالب�ص، 

هوليوود، ماركوري 1953، مربد كيلفيناتور، نيويورك.

جنليزية  أ باتريك يف تعلم �الإ وعلى طريقة ماري_ جو�سي، بد�

ي�ستطيع  ال  أنه  � بدعوى  �ل�سف�ساف،  �سجرة  �أغ�سان  حتت 

جو�سي  ماري_  �ساعدته  �ل�ساد�ص.  �لق�سم  إىل  � دخوله  �نتظار 

مكان  أمريكية مل يكن يف �الإ إجنلزيته نربة � أن ي�سفي على � على �

مقاومتها، ولكنها كانت ت�سكل جانبا �سلبيا: لقد �خرتعتها. 

كانا ي�ساعد�ن بع�سهما حتى يتمكنا من فهم مطويات �لبيع 

�سار�ت يف �لر�سوم �ملتحركة  عرب �ملر��سلة و�لتمكن من فهم �الإ

إىل  خرية بكالمه � أن �هلل �أوحى للمرة �الأ �لتي �فتتنا بها كما لو �

�أر�ص فقاعات �لر�سوم �ملتحركة.

أ �هلل يفقد �لر�سا. نقل �هلل عدم �لر�سا هذ� على ل�سان ق�سه.  بد�

–جو�سي تـجد متعتها يف لعب دور  وهي طفلة كانت ماري 

�لتي  بريجيت  �أختها  جانب  إىل  � و�لدها،   دكان  يف  �لبائعة 

أمها يف �ملتجر. تقوم مقام �

لتقف  �أختها  طرف  من  تعيينها  يتم  أن  � رف�ست  �لبد�ية  يف 

ب�ساعة  بيع  على  جمربة  تكون  أن  و� �ملال،  �سندوق  أمام  �

أن تكون قد �رتدت �لبذلة �ملخ�س�سة لذلك. ياأتي  قروية، بعد �

أور�ق �لنعناع  �لق�ص »مونرتيت«، مرتديا جبة �سود�ء، ليبتاع �

أزهار �لبابوجن لتهييء نقيع �مل�ساء. و�

كان رجال ق�سري �لقامة، نحيفا وي�سبه ر�هبا مروفنجيا)1(، 

أ�سباحهم  طفال � أولئك �لذين ر�أى �الأ كان له وجه ماأ�ساوي مثل �

إكليله  أورقه �لكنائ�ص �لقدمية يف �لقرية. كان ي�سع � تتاآكل يف �

أنه كان يبدو �أ�سلع تقريبا طيلة  إىل درجة � أ�سه � بنف�سه على ر�

�سهرين وجمجمته ت�سيل دما. له عينان �ساحبتان. كان ق�ص 

أنهم حيو�نات. نادى على  »مونغ« يخاف من �لنا�ص كما لو �

إال ع�رش  »باتريك كاريون« حل�سور قد��ص �لفجر. يف �ل�ساد�سة �

زهار، و�سط �ل�سباب  دقائق يقرع جر�ص باب �ملنزل، بني �الأ

�ل�ساعد من �لنهر خمرتقا كل �سيء.

يف  �لفطور  »مونرتيت«  �لق�ص  يتناول  �لقد��ص  ينتهي  عندما 

�لدير رفقة باتريك. مار�سيل ت�سهر على خدمتهم. طلب �لق�ص 

ن �لهاتف  إجر�ء مكاملة هاتفية، الأ أن ي�ساعده يف � من باتريك �

أ. ي�سبب له رعبا غام�سا ال يهد�

»�أحتاج م�ساعدتك« ، قال له.

أن ينوب عنه يف �لتحدث مع �ملز�رعات �لعجائز  فطلب منه �

أو يف �لغرف �لباردة �خلا�سة  �للو�تي مينت يف �أطر�ف �لقرية �

أن �أجرى باتريك �ملكاملة، حتى �أخذ منه �لق�ص  � بالن�ساء. ما 

�لهاتف ببطء. وهو مرعوب قرب فمه.هو �لذي مل يع�ص حياة 

متبذلة، غمغم و�ساع و�سط �لكلمات.

�لقدي�ص  لدى  �ملف�سل  �ملذبح  طفل  كاريون  باتريك  �أ�سبح 

أنه يف �ل�سنو�ت �لتالية كان ق�ص مونغ  إىل درجة � »مونرتيت«، �

�لثانية ع�رش،  �ل�سن  بلغ  �ملمكنة. وعندما  �لطرق  ي�رشفه بكل 

مريكية تغادر  يف �سنة 1953 ، يف وقت كانت فيه �لقو�ت �الأ

يف  ملان  �الأ تق�سف  �ل�سوفييتية  �لقو�ت  بد�أت  وفيما  كوريا، 

برلني، كلفه بحمل �ملبخرة . ولقب حامل �ملبخرة يطلق على 

نحو  �لدرجات  هابطا  وذهابا،  جيئة  للبخور  �حلامل  �لطفل 

�لتي  �ملبخرة  ونبيل  مفاجئ  ب�سكل  يحرك   و�لذي  �جلموع، 

أنف �خللود. إعجاب � تثري �

[[[

أن  � �لر�ديو  من  علم  عندما   ،  1954 �سنة  أيام  � من  يوم  يف 

�لفرن�سيني غادرو� �لهند ، دفع �لق�ص »مونرتيت« باب �لبقالة 

، بوجه يبدو عليه �النفعال، وعينني �سفافتني ، وخيطيته ذ�ت 

�ل�سود�ء تتدىل من طرف يده. يف نهاية تلك �لظهرية  �لعروة 

كانت ماري_جو�سي ت�سهر على �لدكان رفقة باتريك.

إىل م�ساعدتك«. أيها �ل�سغري ،قال له ، �أحتاج � �«

م�سجل  �ل�سندوق  قرب  �لهاتف  على  يده  ي�سع  باتريك  كان 

�ل�سلع.

طق�ص  قائد  منك  �أجعل  أن  � قررت  ،لقثد  �لق�ص  له  قال  »ال، 

كبري«.

إليها. قائد �لطق�ص  أن يطمح � أعلى درجة ميكن � كانت تلك هي �

�لكبري هو رجل �لدين �لذي يقود �الحتفاالت �لتعبدية رفقة 

كاء �ملتحكم يف عمليات  �الإ جمع �ملوؤمنني. هو من مي�سك 

يقود  من  هو  و�حلاجب.  رغن  �الأ عازف  ويوجه   ، �ل�سجود 

هو  �جلوقة.  يف  يقفون  �لذين  خرين  �الآ طفال  �الأ حركات 

�لبخور من  يرفع غيمة  أي�سا من  � ، هو  �لوجه  من يخف�ص 

بني يدي حامل �ملبخرة. هو من يعلن توبته و�سط �خلوف 

و�ل�سمت �ملحيطان باجلرمية �لتي �رتكبت يف جنة عدن ، 

وهو يدندن �سيئا ف�سيئا بال�سالة ، ويرفع �لن�سيد ، ويخ�سب 

جر�ح �هلل.

 الذت مونغ بال�سمت حتت وطاأة �حلرب �لعاملية �لثانية. 

�سنو�ت.  يكل طيلة  �لرعب مل  ن  الأ بد  �الأ إىل  � �ل�سكان �سمتو� 

ملان. لقد عرفو� �الأ

)www.nizwa.com(  يتبع املادة كاملة مبوقع املجلة ...
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آها مت�سي على �جلمر. مت توزيع   »نورية« حني ر�
ّ
وقع يف حب

�ل�سيفية �جلافة، وم�ست  �لفحم �مل�ستعلة على �حل�سائ�ص  قطع 

خريات. عليها �أ�رشع من �لعذر�و�ت �الأ

أن يكون متو�جد�ً هناك، لكنه كان ير�قب  مل يكن من �ملفرت�ص �

�حلدث من ور�ء �سجرة �للوز.

غماءة. عربت بخطو�تها فوق �جلمر، ثم تعر�ست الإ

�ملاء،  عن  للبحث  »عبا�ص«  ذهب  عط�سى.  »�سكينة«  )كانت 

ح�سان  عاد  عر�سه.  ليلة  »قا�سم«  قتل  �ل�سهام.  عليه  أطلقو�  �

أغرقته �لدماء.. دون �ساحبه(. »�حل�سني« وقد �

 �لرياح �ل�سحر�وية �ل�ساخنة طو�ل �ليوم. تت�ساقط �لطيور 
ّ
تهب

م. ت�سطبغ �ل�سماء 
ّ
ر�ص يف �لليلة �لعا�رشة من �سهر حمر على �الأ

 عيناه. لكنه مل يبِك ، 
ّ
بالدماء. يبكي عليهم جميعاً حتى حتمر

أبد�ً، باحلرقة �لتي بكى بها على »نورية«. �

أنو�ع  � مبختلف  حديقتها  تزرع  أن  � »ميهري«  مة 
ّ
�لع حاولت 

�لقاين.  �جلوري  وبالورد  و�حلمر�ء،  و�لزرقاء  �لوردية  �لزهور 

ة 
ّ
�لربي �لزهور  وحدها  هناك.  تذبل  كانت  �لنباتات  كل  لكن 

د 
ّ
 ترد

ّ
ار �لتي كانت تنمو يف ذلك �ملكان. ظلت

ّ
و�سجري�ت �ل�سب

ر�ص �ملاحلة و�لرياح �لرملية  أن �الأ أن �ل�سبب هو �ل�سحر�ء. و� �

أنحاء �ملدينة. هي �لتي تقتل �لنباتات يف جميع �

�ملتعددة،  لو�ن  باالأ تفي�ص  »ت�ساند«  حديقة  كانت  ذلك..  ومع 

أ�سجار �لفاكهة �لتي تتدىّل منها  و�ل�سجري�ت �ملقلّمة بعناية، و�

ات �لبابايا �لكبرية.
ّ
ثمار �ملاجنو �خل�رش�ء، وحب

حقيقة  يف  �ساه«-  تاج  »ميهر  �لبيجوم  �و  »ميهري«-  كانت 

تنا.
ّ
ة »نورية« فقط، ولي�ست عم

ّ
مر عم �الأ

ماليزيا  يف  �ليابانيون  قتله  �لذي  نا، 
ّ
جد �سقيق  أرملة  � كانت 

عام 1944، حني كانت يف �لثانية و�لثالثني.

جد�ر  على  �ملعلقة  �ل�سخمة،  �سورته  خالل  من  إال  � نعرفه  مل 

لة 
ّ
حمم قربه  تزور  أ�رشتها  � كانت  إجازة،  � كل  يف  منزلها. 

زهار و�لبخور، كما لو كان قدي�ساً. باالأ

�ل�سني، حيث  تقيم مع زوجها يف  �بنةٌ  �بناء:  لها ثالثة  كان 

يف  يعي�ص  »طاهر«،  يدعى  و�بن  هناك.  �سفارتنا  يف  يعمل 

قلبها  »ماهر«، حبيب  أبنائها،  � �أ�سغر  أما  � لنا.  �ملقابل  �ملنزل 

جازة  إالّ يف �الإ ونور عينيها، فكان يدر�ص يف �جنلرت�، وال يعود �

�ل�سيفية فقط.

بناه  بر�ج.  باالأ حماط  جد�ً،  كبري  بيت  يف  »ميهري«  تعي�ص 

بجو�ر  �ملدينة،  من  �لقدمي  �جلزء  يف  �لثالثينيات،  يف  زوجها 

ار«.
ّ
أطلقنا على بيتها ��سم »مدينة �ل�سب �لبحر. �

خر، من »ر�و�ل  كان لها ع�سيٌق ياأتي لزيارتها بني �حلني و�الآ

بيندي«.. حيث يعي�ص مع زوجته.

أة طويلة، لها ب�رشة �ساحبة و�سعر فاحم ق�سري،  »ميهري« �مر�

�سود  �الأ �ل�سيفون  من  �ثو�باً  ترتدي  المعة.  بدهانات  ت�سففه 

أما نهار�ً، فكانت ف�ساتينها من �لد�نتيال �لبي�ساء. تلب�ص  ليالً، �

أو�سحة من �للون ذ�ته. معها قفاز�ت و�

خر من �ملدينة  إىل �لطرف �الآ أ�سابيع، كانت تعرب � بني كل ب�سعة �

د �أن جتعل زوجة »طاهر« تر�ها، 
ّ
أنها تتعم لزيارتنا. كنا نعلم �

إىل منزلنا. وهي تدخل �

قبل ع�رش �سنو�ت، كانت تبحث البنها عن عرو�ص، من �سمن 

أيها على فتاة  آباد«. و�أخري�ً.. ��ستقر ر� بنات عائلتها يف »حيدر �

�ل�سابعة ع�رش من عمرهان تدعى   يف 
ٌ
من عائلة زوجها. بنت

نه كان لها  إىل »ت�ساند«، الأ ت ��سم �لعرو�ص �
ّ

»نز�ر زهرة«. غري

وجه م�سيء كالقمر.

تيقنت »ميهري« من �أن البنها حظاً و�فر�ً.. القرت�نه مبثل هذه 

آخر- مل يكن  � �لعرو�ص. لكن حظ »ت�ساند« نف�سها- من جانب 

أوقعها يف �لزو�ج من رجل يحب �لوي�سكي  إذ � بالوفرة ذ�تها.. �

�جليد.. �أكرث من حبه لفر��ص �لزوجية.

�نزعاج  �لك�سل. ورغم  أة �سديدة  �مر� إىل  � �لهادئة  �لفتاة  لت 
ّ
حتو

أنها ظلت ت�ستيقظ من نوعها  إال � حماتها من عاد�تها �جلديدة، �

من �نت�ساف �لنهار، ثم مت�سي بقية �ساعات �لظهرية يف لعب 

�لدومينو. مع حلول �مل�ساء، كانت تقطع حديقة منزلها جيئًة 

�نتظار  يف  باأ�سابعها،  �ل�سالة  مب�سبحة  تعبث  وهي  وذهاباً، 

عودة زوجها.

إال بعد �نت�ساف �لليل، حني كان  � أنه مل يكن يعود للمنزل  � إال  �

ك �سيارته �ملرتفع يختطفنا من �أعماق �أحالمنا.
ّ
�سوت حمر

�ثنتان:  هناك  �لبحري�ت.  بجو�ر  نلعب  كنا  حاد،  �الآ أيام  � يف 

�لبحرية  ي�سقون  كانو�  خ�رش�ء.  خرى  و�الأ زرقاء،  و�حدة 

د بها حو�دث �لغرق.
ّ
آكلة �لب�رش«.. �ذ كانت تتعد �خل�رش�ء  »�

قال �لنا�ص �ن �لع�ساق �ليائ�سني، و�لزوجات �لتعي�سات، كانو� 

إليها ملنحها حيو�تهم �لبائ�سة. دون �لذهاب �
ّ
يتعم

يف  �أحياناً-  ون�سبح-  �لزرقاء،  �لبحرية  بجو�ر  عادة  نلعب 

آذ�ننا تقريباً، رغم �ن ذلك كان ممنوعاً  إىل � مياهها، �لتي ت�سل �

234نزوى العدد 62 / ابريل 2010 

ن�صـــو�ص.. ن�صـــو�ص.. ن�صـــو�ص 

 s  s s

مدينة ال�صبار

(  ترجمة: رمي داوود للكاتب الباك�صتاين: عامر ح�صني)[

مان 
ُ
مرتجمة من ع



�سابة بالتيفود �و �لدفترييا. أننا مل نكن تخ�سى �الإ إال � علينا. �

رماديتان،  عيناي  �سنو�ت.  ت�سع  عمري  ر�ن«. 
ْ
»قم ��سمي 

أوالد  إىل هنا ب�سحبة � مرة. تاأتي »نورية« �
ُ
وب�رشتي �سديدة �ل�س

و»ميهريار«  �لعمر،  يف  متاثلني  �لتي  »ماهنور«  عمتها«  �بن 

أي�ساً. أنا � أقاربي � �لذي كان يف �لثامنة. �نهما �

ين�سم  »ت�ساند«-  �سقيق  »با�ص«-  كان  حيان،  �الأ بع�ص  يف 

إلينا. كان فتى يف �لثالثة ع�رش. �

�ل�سفة  على  جتل�ص  عمرها.  من  ع�رش  �حلادية  يف  »نورية« 

�ملغطاة بالع�سب، ت�سع عقود�ً من �لزهور، وهي تغني:

�سد�ء الحق ظالل �الأ أنا ذ�هبة الأ �

يف �لبلد �لتي تغني فيها �لفر��سات

مت�سخ  أنفك  � �سعث..  �الأ و�ل�سعر  �ملدببة..  �سنان  �الأ أم  � يا   -

من  �ل�سمينة..  �ملفلطحة  قد�م  �الأ أم  � يا  جد�ً.  كريهة  ور�ئحتك 

�سيتزوجك يا »نورية«؟

أنا �ساأتزوج »نورية«. � -

جاءت  فقد  بالذهب،  وزينوه  إذن،  � ثيابه  �لعري�ص  ألب�سو�  �  -

عرو�سه �سبيهة �لفيل.

يدفعونها  ثم  كذلك،  »نورية«  و�سعر  بالطني،  وجهي  غون 
ّ
مير

أتبعها. حل�سو�ت �لبحرية ملم�ص �لرخام �لناعم حتت  إىل �ملاء. � �

أقد�منا. �

أخ. يظن �جلميع �ن »علي ز�مني« قد تويف.  كان لـ»ميهر تاج« �

�بناً  خلفه  تاركاً  يوم،  ذ�ت  �ختفى فجاأة  قد  �نه  �حلقيقة  لكن 

و�بنة، وزوجة �سقر�ء بعينني و��سعتني.

أهلها  �سل فتاة هندو�سية، تخلى عنها � �سمعنا �نها كانت يف �الأ

إىل �لهند، عقب �النف�سال. حني عربو� �حلدود �

مات، من خالل عملها 
ّ
�أحد �ملخي ة »ميهري« يف 

ّ
�لعم قابلتها 

طفال غري �ملرغوب  �لفقري�ت و�الأ �لن�ساء  �خلريي يف م�ساعدة 

�ليه.  تذهب  مكان  لديها  لي�ص  �نه  �لفتاة  قالت  حني  بهم. 

بد�  إذ  � للخدم،  رئي�سة  �ىل منزلها، وجعلتها  ة 
ّ
�لعم ��سطحبتها 

و��سحاً �نها كانت قد تلّقت قدر�ً ال باأ�ص به من �لتعليم.

إىل »�سادية«. غريت �لعمة ��سم �لفتاة �

من  ق�سرية  فرتة  منذ  عاد  قد  كان  �لذي  ز�مني«،  »علي  ر�أى 

منذ  هو�ها  يف  وقع  �سقيقته.  منزل  يف  �لفتاة  آباد«،  � »حيدر 

وىل. ثم تزوجها.. رغم معار�سة »ميهري« �ل�سديدة. �للحظة �الأ

أبو�ب  � »�سادية«  دّقت  ليلة،  ذ�ت  �ختفى  �ن  عقب  أعو�م..  � بعد 

لنف�سها  وجدت  قد  �نها  قالت  للم�ساعدة.  طلباً  »ميهري« 

�أحلقت  قد  و�نها  �لطري�ن،  �رشكات  �حدى  يف  كموظفة  عمالً 

يتوىّل  من  إىل  � بحاجة  �نها  إال  � للبنني؛  د�خلية  مبدر�سة  �بنها 

إذ لي�ص مبقدورها �ن تتحمل م�ساريف نف�سها،  رعاية �بنتها، �

و�لطفلني معاً.

رعاية  تتوىل  أن  � »ميهري«  �لعمة  رف�ست  ملاذ�  أبد�ً  � نفهم  مل 

�لطفلة. كانت تقيم مبفرها يف ذلك �لبيت �لكبري، وكان وجود 

�ل�سغرية معها �سي�سليها بطبيعة �حلال.

إىل »ت�ساند«،  أن تذهب بها � أم �لبنت � ومل نفهم �ي�سا ملاذ� طلبت �

جد�ً،  متوترة  كانت  �بنها  وزوجة  بينها  �لعالقة  �ن  وبخا�سة 

إجها�ص حملها �لثالث،  أن �أجربت »ميهري« »ت�ساند« على � بعد �

أ�ساعت �ن �جلنني كان نتيجة عالقة عابرة مع عا�سٍق ما. و�

عقب تلك �حلادثة، تو�سلت »ت�ساند« لـ«طاهر« �ن يغادر� مملكة 

من  خر  �الآ �لطرف  يف  بنته  �لذي  �ملنزل  يف  ليعي�سا  و�لدته، 

�ملدينة.

برتبيتها  وقامت  »�سادية«،  �بنة  �أخذ  على  »ت�ساند«  و�فقت 

�لبنت بالعي�ص يف  مع طفليها »ماهنور« و»ميهريار«و�كتفت 

�ملنزلية  عمال  �الأ يف  �مل�ساعدة  على  وحر�ست  بهدوء،  �لظل.. 

�لقريبة  �خلريية  �ملد�ر�ص  �حدى  إىل  � تذهب  وكانت  �خلفيفة، 

من �ملنزل، حيث تعلمت �حلياكة و�لطهي، وت�سجيل �حل�سابات 

بخط منمق جميل.

مع مرور �لوقت، ��ستحال �ال�سم �لرب�ق �لذي منحه لها و�لدها: 

إىل ��سم عادي ..»نورية«. أو »ناثرة �لنور« � أف�سان«- � »نور �

- هل ميكنك حقا �سماع غناء �لفر��سات، يا »نورية«؟

- �أحياناً..

إىل �أي مدى ميكن مالحقة �ل�سدى، يا »نورية«؟ � -

أنفا�سك. إىل �حلد �لذي ت�سمح به � � -

- هل �ستتزويجينني حني نكرب؟

- يا لك من ولد �سخيف! �نتظر و�سوف نرى..

- �أرجوك..

إن كنت تريد مني ذلك. - �ساأفعل، �

�لبي�ساء  �لرمال  على  »نورية«  جتل�ص  �لبحر،  �ساطئ  على 

رذ�ذ  تر�قب  وهي  �ملاء،  يف  قدميها  �أ�سابع  تغمر  �ملبللة. 

أنه يحمل  إىل �لبحر وهو يغني. تظن � مو�ج �ملتالطمة. ت�ستمع � �الأ

عري�ساً  أن  � �لبحر  لها  يقول  أمو�جه.  � على  مكتوبة  ر�سائل  لها 

باملجوهر�ت  مثقل  ج�سدها  بالزهور.  مغطى  وجهه  ينتظرك. 

على  �حلليب  ي�سكبون  غماء.  �الإ على  تو�سك  حتى  �لذهبية، 

قدميها.. ت�ستيقظ كل �سباح على فر��ٍص من �لف�سة.

�أحمل لها �أ�سد�فاً �سفيفة، وجنمة بحر ميتة، وقوقعة كبرية لت�سعها 

أذنها قبيل نومها كل ليلة، فترتمن لها باأغنيات �لبحر. على �

ألو�نه جتمع بني   وحيد. �
ٌ
فق �لرمادي �لبعيد، يبحر �رش�ع يف �الأ

�سفر. زرق و�الأ حمر و�الأ �الأ

»فرخندة«.  ��سمها  �سمينة،  عر�قية  �سديقة  »ت�ساند«  للخالة 

�ل�ساي  أور�ق  � يف  �لتمعن  طريق  عن  �لطالع  قر�ءة  ميكنها 

فناجني  �ملرت�سبة يف  �لنب  وبقايا  كو�ب،  �الأ قعر  �ملتبقية يف 

�لقهوة.

�لتي  أن �سهر مايو �سديد �حلر�رة للدرجة  � إال  � �ليوم  �جلو غائم 

أننا مل  جتعل مياه �لبحر تقرتب من �لغليان، ونكاد نتمنى لو �

نخرج.
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ت�ستلقي �ل�سيد�ت على كر��سي �ل�ساطئ �لطويلة. يدخنَّ �سجائر 

أكو�باً من �لقهوة �ملحالة باحلليب  بنكهة �لنعناع، ويحت�سني �

�ملكثف.

تنادي »فرخندة« على »نورية« ، �لغارقة يف �أحالمها مع مياه 

�لبحر:

- تعايل يا �سغريتي ، دعيني �أخربك من �ستتزوجني..

تقول »ت�ساند«، كما يردد �أطفالها عادًة: »من �سيتزوج نورية؟«. 

إنها عدمية �جلمال«. وت�سيف: »�

ت�سيح »فرخندة« با�ستنكار، وهي تتاأمل قو�م �لفتاة �لطويلة 

إنها  �« تردف:  �جلمال؟!..  »عدمية  عاماً:  ع�رش  �خلم�سة  ذ�ت 

ر�ئعة«.

توجه كالمها للفتاة: »تعايل و�جل�سي هنا و�عطني كفك. نعم.. 

هكذ�.. �رى رجالً طويل �لقامة. ب�رشته �سمر�ء يحمل م�سد�ساً يف 

يده. �نه يحارب من �أجل وطنه. جندي �سجاع..«.

أ�ص  ر� يف  �ل�سخيفة  فكار  �الأ تزرعي  »ال  »ت�ساند«:  تقاطعها 

�لبنت«.

أر�قب  أنا �ن �أخربك مبا حدث بعد ذلك، فقد كنت �  هنا.. ميكنني �

أ�سبح على مقربة من �ل�ساطئ: أنا � �ملوقف، و�

من  �سود�ء،  ب�ستائر  مغطاة  نو�فذ  ذ�ت  فخمة  �سيارة  �قرتبت 

مقعده،  من  يقودها  كان  �لذي  �لطويل  �لرجل  وثب  كوخنا. 

ة »ميهري« كفر��سة، من �رشنقة 
ّ
أبو�بها. خرجت �لعم ليفتح �أحد �

�ل�سيارة �ملكيفة، �ملعطرة برو�ئح �لليمون.

أنيقة، و�سديدة �لنظافة.. كعادتها دوماً. ترتدي ثوباً من  بدت �

قما�ص �لـ»جورجيت«، لونه بنف�سجي فاحت.

�سبكت ذر�عها يف ذر�ع �ل�ساب، و�سار� معاً باجتاهنا.

أكن �علم �نكم �ست�ستخدمون  قالت لزوجة �بنها، على �لفور: »مل �

�لكوخ �ليوم«. ظهر �ل�سيق �ل�سديد يف نرب�ت �سوتها، وتكلفت 

إليها. كانت قد  �بت�سامة م�سطنعة لكن »ت�ساند« مل تكن ت�ستمع �

ألقت بذر�عيها �لبي�ساوين �لر�ئعني حول  قفزت من مقعدها و�

رقبة �ل�ساب �ل�سمر�ء.

�سغر لزوجها »ماهر«. كان �ل�سقيق �الأ

رفعها بذر�عيه، ود�ر بها، و�نطلقا يقهقهان.

فظهرت  �ملرتع�ستان،  �سفتاها  �نفرجت  »نورية«.  وجه  ر�قبت 

يها.
ّ
ألقت رمو�سها �لكثيفة بظاللها على خد أ�سنانها �لالمعة، � �

أو �نها – فقط – م�ستغرقة يف  بدت كما لو كانت يف غيبوبة.. �

دعاء حار.

أين ميكنك �سماع �لفر��سات وهي تغني يا »نورية«؟ � -

أعلم؟! - يا لك من ولد �سخيف!.. كيف يل �ن �

�سد�ء يا »نورية«؟ - كم يبلغ طول ظالل �الأ

أنفك �لقبيح يا غبي.. - يف طول �

ألن تتزوجيني يا »نورية«؟ � -

- �أمل ت�سمع ما قالته �خلالة »فرخندة«؟ �ساأتزوج جندياً يحمل 

�سالحاً.

- �ساأ�سبح بطالً من �أجلك. �ساأ�سرتي م�سد�ساً.

- �سخيف!

إذن جنمة �لبحر، و�أ�سد�يف كذلك. أعيدي � � -

إىل كائن ح�سي جذ�ب، رغم  يف �ل�سابعة ع�رش، تتحول »نورية« �

�لثياب  ورغم  �ل�سعر،  بزيت  �ملليئتني  �لطويلتني  �سفريتيها 

قر�ءة  يف  طويالً  وقتاً  مت�سي  �ملكوية.  غري  �لقدمية  �لقطنية 

و�لتي تدور  �لالمعة،  �لز�هية  �الغلفة  �لعاطفية ذ�ت  �لرو�يات 

أو  � يتيمات   .. »رمانة«  أو  � »نائلة«  يدعني  فتيات  حول  كلها 

أهاليهن بعد �النف�سال، ال يتوقفن عن �سكب �لدموع  فارقهن �

أمتهم. أر�سهم و� أبناء �أعمامهن �لذين يحاربون من �أجل � إىل � �

إلفورد«. قابلها يف  تزوج »ماهر«. �قرتن بفتاة �جنليزية من »�

»�لبار« �لذي ميلكه و�لدها.

أ�رشته. ��سمها »بريند�«. بد� و��سحاً �نها  �أح�رشها لبلده لتقابل �

وىل. حامل يف �سهورها �الأ

�ذ�  تتبعها  بتعاليم  تزودنا  �سديد..  بربود  »ميهري«  ت�ستقبلها 

ما ��سطررنا للتعامل معها؛ كاأن نتعمد ��سعارها باأنها كائن 

�سديد �لغر�بة و�الختالف، عند �حلديث معها.

فثيابها  بذلك..  �ل�سعور  على  حلملها  جمهود  �أي  نبذل  مل 

لو�ن – و�لتي قامت  �مل�سنوعة من �لنايلون �لرخي�ص فاقع �الأ

إىل  إىل جانب ب�رشتها �لتي حتولت � »ميهري« باهد�ئها لها- �

حمر، حتت �سم�ص يونيو �حلارقة، ولهجتها �الجنليزية  �للون �الأ

�لعائلة،  أفر�د  � أ�سماء  � نطق  يف  معها  ف�سلت  و�لتي  ة، 
ّ
�لقح

جلعل  كافية  أ�سباباً  � جميعها  كانت  منها..  �ملركبة  وبخا�سة 

�لفتاة �مل�سكينة تبدو كمخلوق عجيب، ال ينتمي للمكان بتاتاً.

طويالً،  ت�ستمر  لن  �لزيجة  هذه  بان  موقنني  جميعاً-   – كنا 

�سفره،  قبل  �ملتعددة،  �جلريئة  وعالقاته  »ماهر«  فف�سائح 

أ�سطورية. كانت �

أن تعر�ص ل�رشب مربح،  �رشة بت�سفريه �أ�سالً بعد � فقد قامت �الأ

قلوب  على  باال�ستيالء  قيامه  بعد  له،  �أ�سدقاء  من  مرتني، 

�أحد  وم�ساعر حبيباتهم. كما كان قد تلقى تهديد�ً بالقتل من 

زو�ج �ملخدوعني. �الأ

�بنها مببلغ  قد وعدت عرو�ص  »ميهري«  أن  � �سمعنا  ذلك..  بعد 

لكنتها  �حلماة  وملّحت  لبلدها.  تعود  أن  � �رشيطة  �سخم  مايل 

بتلك  لها،  خا�سا  »بار�«  لنف�سها  تفتح  أن  � ميكنها  باأنها 

مو�ل. �الأ

مع  غادرت  ما  و�رشعان  بكربياء،  �لعر�ص  أة  �ملر� رف�ست 

إىل �جنلرت�. زوجها.. عائدين �

��ستقر�- كما بلغنا- يف »��سك�ص«؛ حيث عمل »ماهر« ، مت�سلحاً 

ب�سهادته من جامعة »كامربدج«، كمحا�سب قانوين.

ن�ستمع  نعد  مل  �حلب.  بفكرة  مغرمني  جميعاً  كنا  �لعام،  ذ�ك 

أنا يف �ال�ستمتاع ب�سوت »ظاهرة  جنبية، بل بد� غاين �الأ إىل �الأ �
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�سو�ق. و�أ�سبحنا نحفظ  �سيد« وهي تتغنى بعبار�ت �لوجد و�الأ

أ�سعار »فايز«)1( �لغزلية. أبياتاً من � �

إىل جامعاتنا �الجنليزية.  أن نغادر � خري، قبل � كان ذلك عامنا �الأ

أن تدر�ص »ماهنور« �لفل�سفة يف »كامربدج«،  كان من �ملقرر �

�ن  أبي  � �سمم  كما  لندن.  يف  �القت�ساد  »مهريار«  يدر�ص  و�ن 

أما »نورية« فكانت �ستبقى مع »ت�ساند«،  ألتحق بكلية �حلقوق. � �

أنها �ست�سبح خياطة. أعلنت � و�

زهار �لبي�ساء على �سيقانها �ملت�سلقة جلد�ر منزلنا،  تتفتح �الأ

تاأتي »ميهري« لتلقي عليها نظرة.

يتو�سط �ل�سماء قمر �أحمر �سخم، كم�سكاة زجاجية.

كحورية  نا�سعة..  بي�ساء  بثياب  �حلديقة  إىل  � »نورية«  تدلف 

يف لوحة فنية.. حتمل �سينية تفرت�سها زهور �لرنج�ص، تعلوها 

كوؤو�ص �رش�ب �لورد و�أطباق متنوعة من �حللوى.

تناف�ص يف بهائها �لزهور �لبي�ساء و�لقمر �مل�سيء.

»ميهري« �لتي مل تبت�سم يف وجه �بنة �سقيقها قط، ومل تقل لها 

أبد�ً.. ر�حت �لليلة تتمعن فيها، كم�سرٍت يختار عجالً  كلمة طيبة �

يف �سوق �ملا�سية.

من  هالل  إىل  � �لقمر  ��ستحال  حني  رم�سان،  �سهر  مرور  عقب 

أكادمييته �لع�سكرية،  �لف�ّسة.. عاد »عبا�ص« �سقيق »ت�ساند« من �

ويلب�ص  فالم،  �الأ باأغاين  يدندن  أ�رشته.  � مع  �لعيد  ليم�سي 

قم�ساناً ملونة �سيقة ذ�ت ياقات طويلة مع بنطلونات و��سعة 

�لنارية.  در�جته  عن  يقفز  حني  �لهو�ء  يف  ترفرف  �ل�ساقني.. 

نه جندي. �سعره ق�سري، الأ

»ت�ساند«  ثياب  ترتدي  �لتي   ، »نورية«  إىل  � منه  و�حدة  نظرة 

أرد�فها  و� �لذهبية،  وب�رشتها  �لبني  ب�سعرها  �لقدمية،  �لفخمة 

�لعري�سة.. تغرقه يف بحر �ال�ستياق �لعا�سف.

آها ت�سري على �جلمر يف  أ يذوب توقاً �ليها، منذ �ن ر� كان قد بد�

�سهر حمرم �ملا�سي.

�أجزم  �ملنزلية،  عمال  �الأ تتقن  كفتاة  تبدو  »عبا�ص«:  يقول 

أنها جتيد �لطهي ترد »ت�ساند«: وجودها يريحني. �نها �بنتي  �

أعني  � تاأكيد..  بكل  ت�ستطيع  لكنها  �أحياناً.  مز�جية  �لثانية. 

ت�ستطيع �لطهي.

أت�ساءل ما �ذ�... - هل هي خمطوبة؟.. كنت �

أنها لن تقبل  أن »ت�ساند« �ستعار�ص، و� � مر،  ظننا، يف بادئ �الأ

أن ت�ستحوذ �أخرى على م�ساعر �أخيها. لكنها – على �لعك�ص من  �

ذلك- تو�فق على �لفور. تن�سح �سقيقها ، فقط، باالنتظار لعام 

نه وعرو�سه ال يز�الن �سغريين. تطلب  أو �ثنني قبل �لزو�ج، الأ �

أو �سهرين ومعه خامت �خلطبة. منه �ن يعود بعد �سهر �

إذ� كانت تو�فق على �خلطبة، تومئ  ّا �
حني ي�ساألون »نورية« عم

�أ�سابع  على  �لع�سليتني  عينيها  ثبتت  وقد  �سمت  يف  أ�سها  بر�

قدميها �مل�سبوغتني باحلنّة.

ع بالياقوت.
ّ

يعود »عبا�ص« بخامت من �لذهب، مر�س

إىل  � طاهر«  ينظر  »حني  �خلبثاء:  �جلري�ن  بع�ص  أل�سنة  � د 
ّ
ترد

�بنة خاله �ل�سبية.. فان �لنري�ن تتاأجج يف عينيه. و»ت�ساند« 

تخ�سى غرميتها.

يكاد  بهدوء  جتل�ص  عر�سها.  جلهاز  عد�د  �الإ يف  »نورية«  أ  تبد�

ات �خلرز 
ّ
يثري �مللل فيمن حولها لتثبت �ملر�يا �ل�سغرية وحب

�لعري�سة  �ملذهبة  �ل�رش�ئط  وتخيط  أو�سحتها،  � على  �قة 
ّ
�لرب

أثو�بها، وتطرز ورود�ً باخليوط �مللونة على فوط  على �أطر�ف �

�ل�سفرة و�أغطية �لو�سائد.

أد�ء �ل�سلو�ت. تو�ظب على �

�ست�سبح  أنها  � بالقول  نغيظها  طائلة،  ثروة  وريث  »عبا�ص« 

ا قريب زوجة غنية وبدينة، تتزين بالكثري من �ملجوهر�ت 
ّ
عم

�ل�سخمة.

حني تاأتي »فرخندة« للزيارة، ت�ساأل »نورية« �ن كان »عبا�ص« 

بطباعه �للطيفة �لهادئة هو من تريد حقاً..

 �لكثري من 
ْ
جتيب �لفتاة: �نها رغبة �خلالة »ت�ساند«. لقد فعلت

إر�دة �هلل، بال �سك. ثم �نك �نت من �أخربين  �أجلي. �نه �لن�سيب و�

باأنني �ساأتزوج جندياً.

بعيد�ً..  نورية؟..  يا  �ل�سجاع  بطلك  ذهب  أين  � غيظها:  الأ أتغنى  �

بعيييد�ً.. 

ن يا »كامي«؟ أفعل �الآ ن ماذ� �
ّ
- خم

- ماذ� يا »نورية«؟

�سمعت �سدى  أنني  � �يّل  �لفر��سات، ويخيل  إىل غناء  � أن�ست  �  -

أن تاأتي معي؟ أي�ساً.. هل ترغب يف � �لظالل �

- ما هذ� �لهر�ء يا »نورية«؟!.. غناء فر��سات؟!!

أن تتزوج »نورية« يف �سهر نوفمرب. تذكرت  - كان من �ملقرر �

�بنة  »�نها  فاأعلنت:  فجاأة،  �لقربى  �سلة  تاج«  »ميهر  �لعمة 

حت باأ�سابعها �لتي حتت�سن 
ّ
�خي �حلبيب رغم كل �سيء«. لو

أنا.  �سيجارة »�سوبر�ين«، و�أ�سافت: »�ستخرج كعرو�ص من بيتي �

أفر�د  قرب �ليها من بقية � نني �الأ بيتي هو منزلها �حلقيقي.. الأ

�لعائلة«.

أم �لفتاة. تنا�ست وجود �

أن  � �ل�سيء.. فلم يكن من �لالئق  كانت حمقة يف طلبها بع�ص 

تعي�ص �لفتاة مع خطيبها حتت �سقف و�حد، قبيل زو�جهما.

أن  و�فقت »ت�ساند« على م�س�ص. بررت مو�فقتها باأنها ال تريد �

تثقل على »�سادية« �مل�سكينة باإر�سال �بنتها لها، لتعي�ص معها 

آباد« �لبائ�ص.  »ناظم �
ّ
يف حي

وغادرت  حقائب،  عدة  يف  أغر��سها  و� ثيابها  »نورية«  رّتبت 

إىل �جلهة �لثانية من كر�ت�سي،  يف �سيارة عمتها، �لتي حملتها �

لتعي�ص منها يف ق�رشها �ملطل على �لبحر.

أن نتخيلها بعيدة عن »ت�ساند«.. يف ذلك �لبيت �لفخم  مل ن�ستطع �

ار«.
ّ
�لبعيد .. »مدينة �ل�سب

�سحى. مل نرها ثانية، حتى حلول عيد �الأ
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كان »ماهر« قد عاد ليزور و�لدته، دون زوجته غري �ملرغوب 

أعو�م على مغادرته. أربعة � أو � بوجودها، بعد �نق�ساء ثالثة �

ج �لذي يالم�ص كتفيه.
ّ
بد� �سديد �لو�سامة، ب�سعره �ملتمو

 
ّ

يق�ص ور�ح  ذر�عه،  على  �لبنف�سجية  �ملخملية  ب�سرتته  ألقى  �

علينا نو�در وحكايات عن لندن �ل�ساخبة.

أتى للغد�ء معنا، م�سطحباً و�لدته و»نورية«. كان قد �

بع�ص  نت 
ّ
لو �لذي  �لفاحت،  �سعرها  �أحاط  »نورية«.  تبدلت 

خ�سالته باللون �لذهبي، بوجهها.. ب�سكل جميل. زينت عينيها 

بكحل وظالل جفون من �للون �لفريوزي. متا�سى مكياجها مع 

زرق، �لذي ك�سف عن كتفني المعني وخ�رش عار، حتت  ثوبها �الأ

غاللة من قما�ص �ل�سيفون �خلفيف.

بنف�سك؟!..  فعلته  �لذي  »ما  �سديد:  بغيظ  »ت�ساند«  لها  هم�ست 

تبدين كبغي«.

أي�ساً. تبدل »ماهر« �

�أ�سبح رجالً م�سحور�ً.

»ميهري«  أمو�ل  � فيه  ف�سلت  فيما  و�ل�سباب،  �لرغبة  جنحت 

وخططها �للئيمة.

قاويل �لتي ال يتوقف  كالعادة، هناك �لعديد من �لق�س�ص و�الأ

�لنا�ص عن ترديدها.

ت�رشبت �حلكايات من �لق�رش �لكبري وو�سلت �لينا يف بيوتنا 

إىل �بنة خاله  �لبعيدة: »ماهر« �لو�سيم منح قلبه وكل م�ساعره �

ال  �ملدينة.  أنحاء  � كل  يف  معا  �نهما  أف�سان«،  � »نور  �جلميلة 

يفرتقان �بد�ً. يرتدد�ن على �لفنادق و�مل�سابح، ويخرجان يف 

إىل �ساطئ �لبحر. إىل �لريف، ويذهبان معاً � رحالت �

أنه مل مي�ص وقت طويل على  علّق �لبع�ص بان �لق�سة خمزية. و�

خطبة �لفتاة �ليتيمة.. فكيف جتروؤ على هذه �لت�رشفات؟

خر: »وماذ� يف ذلك؟.. وماذ� �ن كان »ماهر«  ت�ساءل �لبع�ص �الآ

يكربها بع�رش �سنو�ت؟.. �نه ال يز�ل يف �لثامنة و�لع�رشين فقط. 

 باأكمله، وحياة عري�سة؟.
ٌ
أمامه عمر �

�لبد�ية.  منذ  مر  �الأ يتم  أن  � ينبغي  »هكذ� كان  ي�سيفون:  كانو� 

ف�سل،  وال  �أ�سل  لها  نعرف  ال  �لتي  جنبية  �الأ زوجته  �سيرتك 

وياأتي لي�ستقر يف بلده مع �بنة خاله«.

مر. مل نعرف قط كيف �كت�سف »عبا�ص« �الأ

بخطها  ر�سالة  له  كتبت  رمبا  �و  »نورية«،  به  �ت�سلت  رمبا 

لن  باأنها  فيها  تخربه  ر�سمية،  �جنليزية  بعبار�ت  �جلميل، 

خططها.  لتغيري  دفعتها  قد  �حلياة  و�ن  منه،  �لزو�ج  ميكنها 

آ�سفة ال�سطر�رها للنكث بوعودها له، ولكن ال ميكنها �ن  و�نها �

ت�ستمر يف �لعي�ص د�خل كذبة.

�ن  وياأبى  مر،  �الأ مت  كيف  يخربنا  �أن  يرف�ص  »عبا�ص«  لكن 

ها.
ّ
إىل �أي كلمة تقال �سد ي�ستمع �

و»نورية«،  »ماهر«  ونقاطع  »ت�ساند«،  �سّف  يف  كلنا  نقف 

متاماً.

 – كانت   . »ميهري«  ق�رش  باجتاه  �سيارتها  »ت�ساند«  تقود 

للغر�بة �ل�سديدة- يف غاية �لهدوء.

هناك.. قالت باأنها تفهم جيد�ً ما خططت له تلك �لتنني �لعجوز: 

�حلبيب،  �بنها  ال�سطياد  كطعم  �ليتيمة  �لفتاة  ت�ستخدم  �نها 

جنبية. إىل �أح�سانها، بعيد�ً عن زوجته �الأ إعادته � و�

يدي تر�قب ما يحدث. وت�ساءلت:  أنها لن تقف مكتوفة �الأ أعلنت � �

أن �حلياة جمموعة من �لق�س�ص �لرومان�سية  هل تظن »نورية« �

�لبلهاء.. كتلك �لتي تقر�أها يف كتب »ر��سية بات«؟

حذرتها باأنها �ستتجرع مر�رة �حلقيقة، حني يغادرها »ماهر«.. 

إىل زوجته. ر�جعاً �

بكل  �الحتفاظ  باإمكانهما  باأن  و»ميهري«  لـ»نورية«  قالت 

�لهد�يا �لتي �أعطيت للفتاة، عد� خامت �خلطبة. تريد ��ستعادته 

نه �سيغ من قطعة ذهب خا�سة بو�لدتها �لر�حلة. الأ

وهل  ذلك؟..  لي�ستحق  »عبا�ص«  فعله  �لذي  ما  �أخري�ً:  ت�ساءلت 

هذه هي �لطريقة �لتي تظهر فيها »نورية« �متنانها لكل �حلب 

عو�م؟  �الأ
ّ
إياه على مر �لذي منحتها �

أن  � عليك  »كان  قال:  �أخيها،  إىل  � �خلامت  »ت�ساند«  ناولت  حني 

مر يل. كنت �ساأجعلها ترى �حلقيقة، وتدرك باأنها لن  ترتكي �الأ

أبد�ً �سعيدة مع ذلك �حليو�ن«. تكون �

 �خلامت يف جيبه، و�نطلق على در�جته �لنارية.
ّ

د�ص

مل يعد ذلك �ليوم.

لها  قال  للمنزل..  بانه حني عاد  بعد،  فيما  »ت�ساند«  �أخربتنا 

أين قابلها بال�سبط. باأنه قد ر�أى »نورية«. لكنه مل يخربها �

ثم �نخرط يف بكاء مرير.

أكدت باأنه يف كل  أبد�ً يبكي بتلك �لطريقة. و� قالت باأنها مل تره �

أن دموعه  إال � ه للح�سني وعبا�ص وقا�سم، �
ّ
عام يبكي من فرط حب

ة بدت كما لو كانت ممتزجة بالدم.
ّ
�ملن�سابة هذه �ملر

»هابيل« و»قابيل«. هكذ� �سعرنا حني بد�أت �حلرب �ملفرو�سة 

بوفاة  مر  �الأ و�سينتهي  يتقاتالن،  �أخوين  كنا  فر�ساً.  علينا 

�أحدهما.

و�لرب،  �لبحر  عرب  نقلهم  مت  �لذين  بال�سبية  �ل�سفن  ت  �متالأ

ليقاتلو� ويحاربو� من �أجل �أر�ص مل يروها، وللحفاظ على جمد 

أمة كان �نف�سالها مقدر�ً وحمتوماً. �

إىل �حلدود �لبورمية. �أخذ »عبا�ص« �رشقاً، �

أر��سي  أبناءنا و�خوتنا عرب � � تت�ساءل »ت�ساند«: ملاذ� يحملون 

عد�ء، ليمنعو� بلد�ً بعيد�ً غريباً من تغيري ��سمه؟ �الأ

كرب، وبالء..

كربالء..

أ. �سو� إىل �الأ خبار �لو�ردة من �جلبهة �سيئة. تتحول بعد ذلك � �الأ

و�سلت �لربقية ليالً:

أن نبلغكم با�ست�سهاد �سقيقكم �سيد عبا�ص حيدر«. »ي�رشفنا �

تت�رشف  مل  بطل،  كاأخت  توقعنا،  كما  »ت�ساند«  تت�رشف  مل 
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ثيابها  متزق  ور�حت  ر�ص  �الأ على  �رمتت  بل  وكر�مة؛  بهدوء 

 �سعرها، وت�رشب بيدها على �سدرها.
ّ
وت�سد

يف   – كانت  �نها  من  متاأمكدين  كنا  لكننا  بكلمة.  تنطق  مل 

تلو  ة 
ّ
�ملر »نورية«  وتلعن  وحروبهم؛  �لقادة،  تلعن  ها- 

ّ
�رش

نها كانت �سوؤماً على �أخيها �حلبيب. خرى، الأ �الأ

�لنباأ، قامت بك�رش  باأنها حني �سمعت  أما »نورية«.. فيقولون  �

�ساور �لزجاجية �مللونة �لتي كانت تلب�سها، ثم �أم�ست ثالث  �الأ

ليال يف حجرتها، ال تفعل �سيئاً �سوى �ل�سالة.

أن  زهار و�لورود � عقب ذلك، غادرت بيت عمتها، حيث تاأتي �الأ

إىل »مدينة  � لـ»ماهر«. مل تعد  �أن ترتك ولو ر�سالة  تنمو، دون 

أبد�ً، بعد ذلك. ار« �
ّ
�ل�سب

�سارت طويالً، ثم ��ستاأجرت عربة حملتها ملنزل »ت�ساند« كان 

يعد  مل  �نه  تدرك  كانت  تدخل.  مل  باملعزيات.  ممتلئاً  �لبيت 

إىل �حلياة �لتي تركتها منذ  أمها و�سقيقها.. � إىل � بيتها. ذهبت �

أعو�م،�ىل �ل�سقة �لقدمية �لو�قعة على �أطر�ف �ملدينة. ت�سعة �

�لذي  ول،  �الأ �ن طفلها  يوؤكدون  �نها كانت حبلى.  �لنا�ص  قال 

مر �بن »ماهر«. ن�سبته لزوجها، كان يف و�قع �الأ

إجها�ص، مثل »ت�ساند«  أنهت حملها بعملية � آخرون باأنها � قال �

عو�م. قبل كل تلك �الأ

أول خاطب دّق بابها. تزوجته  كل ما نعرفه �نها و�فقت على �

عليه  عرثت  و�رمل،  كبري  �سيخ  أنه  � �سمعنا  قليلة.  أ�سابيع  � بعد 

أن  � وقالو�  �جلر�ئد.  باإحدى  �لزو�ج  �عالنات  �أعمدة  يف  أمها  �

عددهم   
ّ

يخ�ص فيما  قو�ل  �الأ ت�ساربت  ولكن  أبناء،  � عدة  لديه 

بال�سبط.

باإر�سال  بع�سنا  و�كتفى  �لزفاف،  حفل  منا   
ّ
أي � يح�رش  مل 

�لهد�يا.

ل�سنو�ت  و��ستقر هناك  إلفورد«،  �« إىل زوجته يف  � عاد »ماهر« 

طويلة. ثم �ختلفت معه »بريند�« ، فطردته من �ملنزل، حمتفظة 

إىل كر�ت�سي ليقيم مع »ميهر تاج«. ترك  باأمو�له وبناته. رجع �

إىل كلية علمية. ل »بيت �ل�سبار« �
ّ
�ملحا�سبة �لقانونية، وحو

��ستمرت قطيعة »ت�ساند« و»ماهنور« و»ميهريار« لـ»نورية« مل 

يتبادل �أي منهم معها كلمة و�حدة، حتى بعد وفاة »ت�ساند«- 

ربعني. أعو�مها �الأ � 
ّ
�ملفاجئة- قبيل �ن تتم

أي�ساً. �ختارت »ميهري« ��سلوب �ل�سمت و�لقطيعة �

أعادها  أعو�م، باأن زوج »نورية« قد طلقها، و� ة �
ّ
�سمعنا، بعد عد

أنها  إىل منزل و�لدتها، و�نه ��ستوىل على جميع جموهر�تها، و� �

أياماً طويلة من �ل�سقاء، نا�سلت فيها لرتبي  و�جهت بعد ذلك �

طفليها دون م�ساعدة من �أحد.

�لق�سة، تذكرت  أكتب هذه  � باأنني  �سقيقتي   
ُ
�أخربت ولكن حني 

ما يلي:

أيام  � �أحد  �ل�سند)2( ظهرية  نادي  �سنو�ت، كانت يف  قبل ع�رش 

عو�م  �سهر �بريل. وفيما كانت تالحق �بنتها �ل�سغرية ذ�ت �الأ

يف  أة  �مر� لرتى  �لتفتت  كتفها.  مل�ست  يد  ��ستوقفتها  �لثالثة، 

من  قليلة  بقطع  تتحلى  �سقر�ء،  أنيقة،  � �لثالثينيات.  �و�خر 

أنا  �« �أ�سافت:  تتذكرينني؟«..  أال  �« أة:  �ملر� �ساألتها  �ملجوهر�ت. 

أن  � وقبل  لتها. 
ّ
وقب �حت�سنتها  نورية«.  أف�سان..  � نور  قريبتك.. 

تقرتب �سيارتها �لتي يقودها �سائق من مدخل �لنادي، قامت 

إىل زوجها. تتذكر �أختي �نه رجل و�سيم، يكرب  بتعريف �أختي �

»نورية« ب�سنو�ت قليلة فقط.

أرمالً، بل مطلقاً فقط، �أم�سى  ل�سنة- � مل يكن – كما تناقلت �الأ

أمها. إىل منزل � أو ير�سلها � أعو�ماً يف دبي، لكنه مل يطلقها قط، � �

أن �سخ�سية »نورية« يف ذلك �للقاء ذكرتها  أي�سا � قالت �أختي �

ذلك  حتديد  ت�ستطع  مل  نف�سها-  هي  لكنها-  آخر..  � باأحد 

�ل�سخ�ص.

أنا �ل�سخ�ص �لذي ترف�سه  �أحلم �أحياناً �نني يف مكان »عبا�ص«: �

إيّل. وجهها �سديد �ل�سحوب، ومغطى بالدموع.  »نورية«. تاأتي �

أن  � مني  تطلب  بيدي.  �حلديقة. مت�سك  ر�ص يف  �الأ على  جتل�ص 

أ�ساحمها، و�ن نظل �أ�سدقاء .. كما  كنا منذ طفولتنا. �

�لفر��سات،  باأغنيات  تذكرين  �ملبلل.  ها 
ّ
خد على  يدي  ت�سع 

أ�سيح  � ثم  بجمود،  إليها  � أنظر  � لكنني  و�لظالل،  �سد�ء  وباالأ

بوجهي عنها.

أفهم  � ال  �نا  نورية.  يا  »�ساحميني  م�سموع:  غري  ب�سوت  أقول  �

يف  أ�ستمر  � أن  � ميكنني  ال  جد�ً.  �سغري  �نني  مور.  �الأ هذه  مثل 

ب�رشعة.  �لنارية  در�جتي  على  �لليل  يف  �نطلق  ثم  �سد�قتك«. 

أمو�ج  � أترك در�جتي هناك، و�أخو�ص يف  � �ل�ساطئ.  إىل  � أتوجه  �

�لبحر.

أين يبحثون عن »عبا�ص« بال�سبط،  هكذ� يعرف رجال �ل�رشطة �

أيام،  ة �
ّ
حني ي�ساهدون در�جته �مللقاة على �ل�ساطئ. وبعد عد

هت 
ّ
يخرج �ل�سيادون ج�سده من �ملاء. كانت مالحمه قد ت�سو

وتاآكلت. كان خامت »نورية« ال يز�ل م�ستقر�ً د�خل جيبه.

مل  نه  الأ �حلرب.  إىل  � »عبا�ص«  فيها  يذهب  مل  �أخرى،  ق�سة  ذه 

أ�سبابها ودو�فعها. أن يفهم � أبد�ً � ي�ستطع �

باردة  نهايتها  لكن  �لو�قع،  يف  �حلقيقية،  �لق�سة  هي  هذه 

�أن  �خرتت  لذلك  و�حلكي؛   
ّ

�لق�ص حرفتي  رجل  أنا  و� وكئيبة. 

ه �ل�سائع، 
ّ
�أجعله بطالً حربياً.. ال ولد�ً �ساذجاً يتباكى على حب

ومينح حياته للبحر.

هل ت�سعر، مثلي، باملياه �ملاحلة تن�ساب عرب هذه �ل�سفحات؟
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2- ناد �جتماعي يف كر�ت�سي، تاأ�س�ص عام )1871(.
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�لباك�ستانيات.  
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زقة �لتي تكاد ت�سقط يف �لبحر. من   من حافة �الأ
َ
جاء

 فيها عيوُن �ل�سمِك �مليِت.
ُ
تلك �لدروِب �لتي ت�سيء

أ�سجار�ً  أرو�حاً حمبو�سًة و� أنو�ر�ً وجدر�ناً عالية و� وجد �

متدنية.

زهار!  من �الأ
ْ
قال �لكهُف: �سيدي �حذر

 بيٍت �سامٍخ، 
َ
أمام  وهو يف حديقٍة َغناء، �

َ
 �جلر�ص

َ
قرع

 بكا�سفاٍت حارقة.
ُ
إليه �لبيت � 

َ
تطلع

 يف جعبتِه تعاويذٌ، ور�أى ورَق �ل�سجِر �مل�سفِر 
ْ
مل تكن

وخيوطاً من �لف�سِة على �سكِل ح�رش�ٍت �سارية.

 
ُ
رب يتقدمها   ،

ُ
فوقه �لعائلُة   

ْ
و�نهمرت  

ُ
�لباب تح 

ُ
فـ

ماِم  الإ  
ُّ
�لر�سمي  

ُ
�لكاتب �ل�سابق،  دربِه  رفيُق  �لبيت، 

م�سامِه،  كِل  من   
َ
�لزيت  

ُ
ي�سخ  

ٌ
كبري  

ٌ
ج�سد �لع�رش، 

 
ٌ
حميم  

ُ
�حت�سانه مهيبةٌ،   

ُ
�سلعته �سفافةٌ،   

ُ
�بت�سامته

وقوي.

 مل نلتق.
ٌ
 �سنو�ت

ْ
إلهي ! م�ست - يا �

 بيننا �لدروب.
ْ
دت

ُ
ع

َ
- �أجل ب

مروٍر  إ�سار�ِت  � بيننا  هل  ذلك؟  يحدُث  وملاذ�   -

حمر�ء؟

 خمتلفة.
ٌ
ألو�ن - بل �

 
ٌ
أُدخَل يف �سالٍة و��سعة، كر��ٍص كثريةٌ فخمةٌ، ثريات �

�سو�عِد  على   
ُ
ت�سرتيح نو�فذٌ  لل�سجاد،  بحنو  تتدىل 

مو�سيقيةٌ   
ٌ
نب�سات �لناب�سة.  و�ملزهرياِت  �حلديقِة 

على �أ�سابِع �لبيانو يف �حلجرِة �لقريبة.

من  �سيطانيةٌ   
ٌ

روؤو�ص  
ْ
وتدفقت أدغاالً.  � أى  ر� فجاأًة 

حو�ِف �ل�سجر.

 بوحدِتنا؟!
َ
 �سعد�ء

ْ
قال �لكهُف: �أمل نكن

 �لذين كربو� من دوِن مر�قبتِه تناثرو� 
ُ
 و�لبنات

ُ
والد �الأ

 
ْ
�لتي غدت �لزوجُة  �لكر��سي كاأنهم مطاٌط حي.  على 

 دخاُن موقِدها �لغازي 
ُ
هيكالً عظمياً ال يز�ُل يت�ساعد

�سوى عينني  فيها  يبْق  وقتلى. مل  أ�سباٍح  � هيئِة  على 

كبريتني تت�سعان ملروِر بو�خٍر كثرية.

قال �مل�سيُف:

على  فر�ستَها  رهيبٍة  عزلٍة  من   
َ
لتخرج دعوتَك   -

  مهماً.
َ
أنت غدوت نف�سك. و�

برقيًة   
َ
أر�سلت � تريد،  ماذ�  بال�سبط  أعرْف  � مل  لكن   -

لن   
ٌ
عظيم  

ٌ
م�رشوع ثمة  �لعزيز  )�سديقي  غام�سًة؛ 

 حاالً!(.
ْ
يتحقق بدونك. �أح�رش

إىل عيوٍن من  تكرم�صَّ �لورُق يف يدِه، وحتوَل �لعياُل �

خرٍز م�سيٍء يف روعِه.

من  تبدو  و��سعٍة  مكتبٍة  غرفُة  هنا،  م�سرتخيةٌ   
ٌ
عقود

 
ٌ
أبناء  به طويالً ومل يتحقق. �

َ
 حلم

ٌ
ور�ء �لزجاج، �سيء

تت�ساقُط   
ُ
�سجار و�الأ �لعمِر  خريِف  يف  قحو�ن  �الأ مثل 

رماد�ً.

قاَل �مل�سيُف :

 من �مل�ساركاِت 
َ
أنت  �أهميتي من �لعزلِة و�

ُ
أنا كر�ست �  -

 
ُ
 ؟ �لكلمات

ُ
مور  �الأ

ْ
 كيف جرت

ْ
�لرهيبِة �ملوؤملِة، فاأنظر

أنهاٍر خمتلفة! �جلميلُة تاأتي من �

يف  جلدي   
ُ
حلت

َ
�س �لذي  أنا  و� مريح؟!  عي�ٍص  )�أي 

�ل�سو�رع!(. �لتقيا مر�ٍت و�م�سٍة يف مقاٍه، يف طائر�ٍت 

آن �سيئاً من �لورق،   بعيدٍة يقر�
َ
 لعو��سم

َ
جو�ء تخرتُق �الأ

 يفرقون 
ُ

 �لنا�ص
ْ
مي�سيان الحتفاالٍت و�حدٍة، ومل يعد

بني �حلرِب و�لدِم.

�أن   
ُ
تريد أال  � كعادتك.  �ملو�سوِع  على   

َ
هجمت لقد   -

أال  � تعرُق  أنت  � منري.  يا  �حللوى  هات  ؟  �سيئاً   
َ
ت�رشب

 ؟!
ُ
 �لبارد

ُ
ي�سلَك �لهو�ء

 ال تفارقني.
ِّ
 �لربو

ُ
- نوبات

كلُها   
ُ
و�لرت�ب و�لدخاُن  زقُة  و�الأ �ل�سيقُة  �ل�سقُق   -

 هذ� وغريه.
ُ
ت�سبب

دخاُن  مكتظة.  حارٍة  عمِق  يف  ب�سقٍة  أعي�ُص  � نعم.   -

من  �أكرثُ  هي  �لتي  و�لدكاكنُي  و�لور�ُص،  �ل�سيار�ِت، 

 �أحتمُل هناك!
ْ
أعد �لنعال. مل �

 كِل هذ� �لن�رش؟!
َ
- بعد

�سحَك.

هم  بع�سِ نحو  يلتفتون  فيِه،  يتطلعوَن  كانو�  �لعياُل   

�لبع�ِص، يهم�سوَن كلماتِه بده�سٍة.

! 
ُ
 �لن�رش

ُ
أنت تعرَف ماذ� يك�سب � - 
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عـر�ٌض فــي الظــالم

عبــداهلل خليفــة

قا�ص وكاتب من �لبحرين 



يرق�سون  وهم  �لد�خِل  إىل  �  
ُ
والد و�الأ �لزوجُة   

ْ
ذهبت  

معاً، غد� �ملكاُن موح�ساً �أكرث.

 فيه مت�سائالً.
ُ
يتطلع

إنَك م�ستعجل، لكن �لق�سيَة كبريةٌ وخطريةٌ.  - �أعرف �

 طويالً لت�سغي وتفكر.
َ

ال بد �أن جتل�ص

�لزجاج.  ور�ِء  من  بروؤو�ِسها  تطُل  �لعائلُة  كانت 

 عميٌق. ر�أى 
ٌ
 و�سو�سُة �ملو�سيقى. حدَث �سمت

ْ
�نقطعت

 �لتليفون 
َ
. �ساح

ٌ
 �أخاديد

ْ
. ظهرت

َ
 زميلِه وقد جتعد

َ
وجه

 فحاأًة.
َ
فجاأًة و�سمت

أ �ملوقُف يوتره. بد�

بتلذٍذ  �لقهوَة   
ُ
وي�رشب �حللوى  مي�سُغ   

َ
�سار  

ُ
�ساحبه

مزعج.

 �لدولِة، 
َ

، رئي�ص
َ

أن �لرئي�ص - �لق�سيُة يا �ساحبي هي �

أن تعمَل معه ! يريدَك �

وهذ�  ؟  �خلطريُة  �لق�سيُة  هي  �أهذه  ي�سحك.  أن  �  
َ
كاد

، ومنذ 
ُ
حلاح �لفجر، و�الإ  �ملخيُف يف 

ُ
�الت�ساُل �ملبكر

 يت�سل ؟ ومتى كاَن مهتماً به ؟!
ُ
متى كان �ساحبه

 حقيقًة، فمنذ 
ُ
ه
َ
 يعرُف هذ� �لرئي�ص �لذي مل يعرْف غري

له   
َ
أن�سد و� �ملدر�سِة  يف   

َّ
�لوطني  

َ
�لعلم  

َ
ورفع وعى  �أن 

�سياِء.  فوَق �لبيوِت و�الأ
ُ
أ�سه  �سوى ر�

ُ
كانت ال توجد

إىل  �  
ُ
ه

َ
وجروح  

ُ
أعماَقه و�  

ُ
ه
َ
جلد  

َ
�رشب كهٌل،  هو  ن  و�الآ

بي�ِص �لكثيِف   ب�سعرِه �الأ
َ
أن يطري  �سوى �

ْ
د
ُ
ع

َ
�لورق، ومل ي

إىل �سماِء �لغيوم. �

 
ُ
 هذ� �لرجَل وعاملَه

َّ
أن يعري  له ق�سيةٌ �سوى �

ْ
ومل تكن

 يف كِل مكان، لكن 
ُ
أور�قه � 

ْ
، فت�رشبت

ُ
أقبيتَه  و�

ُ
ودهاليزَه

 ظال مي�سياِن ويكرب�ِن ويت�سخماِن 
ُ
 ومملكتَه

َ
�لرئي�ص

على  قادرًة   
ُ
كلماته  

ْ
تعد مل  حتى  خميٍف  نحٍو  على 

 �أجياٌل ال تعرفه، و�متالأ �لعاملُ 
ْ
�للحاِق بهما، وجاءت

على  م�رشٌف  ن  �الآ وهو  �ملعتمِة،  جهزِة  �الأ ب�سجيِج 

 باحلياة.
ْ
�ملوِت، ومل يتمتع

قاَل بهدوٍء فاجٍع:

أنا عاجزٌ عن �لعمل. فاأي   و�
ٌ
- مل يبْق يف �لعمِر �سيء

عر�ٍص متاأخٍر وغريٍب هذ� ؟!

 مو�سيقى قويةٌ مفاجئةٌ ثم خفتت.
ْ
�ندفعت

 يف 
َ
مثُل باأرديٍة بي�ساء

ُ
 �لزجاِج تـ

َ
 �لعائلُة ور�ء

ْ
كانت

أ�سباح. إىل � � ْ
نو�ِر �ملتقلبِة. حتولت �حلجرِة ذ�ِت �الأ

�ل�سقِة  يف  تعي�ُص   
َ
أنت � ترف�ص.  أن  �  

َ
ت�ستطيع ال   -

من  �سلةٌ  لديك   ،
ُ
وجاع �الأ جتتاحَك  وحيد�ً.  �ل�سغريِة 

مر��ص. �الأ

حتوَل  بقوٍة.  إليِه  �  
ُ
يتطلع  

ُ
خر �الآ منزعجاً.  فيه  حدَق 

 
ٌ
تهديد�ت كاأنها  بد�  �ل�سلِب.  �لبال�ستك  إىل  �  

ُ
وجهه

 �لذي عا�َص مثل عمرِه وبد� نائياً عن 
ُ
غريبةٌ. �ساحبه

 يف كائناتِه �لغر�ئبيِة، وال ي�سايُق 
ُ
�لو�سِخ �لعاِم يحفر

يف  �لقفزِة  بهذِه   
ُ
أذهله � جو�ئز،  على  ويح�سُل  �أحد�ً، 

هوِة �لغاز.

 فجاأة:
ُ
 �سوته

َ
�رتفع

 مقبول !
ُ
 غري

ٌ
إيحاء - هذ� �

 بو�قعَك �ل�سحي !
ٌ
- هذ� تقرير

- وبعد ؟!

أن تعرَف �لعر�َص ؟ أال تريد � � -

ألي�ص هذ� هو �لعر�ص ؟ � -

دب. - �لتفا�سيُل هي �ملهمُة كما يف �الأ

- وما هي هذه �لتفا�سيل، هل �ساأغدو وزير�ً ؟!

أرفع. �سوف ت�رشُف على ترميِم  - بل �أهم من وزيٍر و�

إىل  � يحتاج  هذ�  إن  � تقوَل  ولن  �لقدمي  ثري  �الأ �لق�رش 

 
ُ
�سباغ، بل �سيقوم نزوٍل ميد�ين وتعر�ٍص للغباِر و�الأ

�رش�ف عن   كبري، ولي�ص عليَك �سوى �الإ
ٌ
بكِل هذ� طاقم

 يف بيٍت كبرٍي ذي هو�ء نقي.
َ
أنت عٍد و�

ُ
ب

قدمية،  معماريةٌ  حتفةٌ  هو  جيد�ً.   
َ
�لق�رش هذ  يعرُف 

ثم  مرًة  معهٍد  إىل  � وحتوَل  طويلة،  لعقوٍد  أُهمَل  � لكنه 

لذكرياٍت  مقر�ً  وكان  لل�رشطة.  و��سعاً  مركز�ً   
َ
�سار

مي�سي  ول�سباٍب  مرعوبٍة  ومدٍن  �سباٍح  والأ مريرٍة 

مدويٍة  أنا�سيٍد  و�  
ُ
تظهر وجلناز�ٍت  ويتو�رى  �لليل  يف 

أ�سياٍء خميفٍة �أخرى ! و�

 
ُ
نرجعه منهم.   

َ
�لق�رش هذ�   

َ
ن�ستعيد أن  � فر�سةٌ  هي   -

 �لياب�ص من 
َ
 و�لدم

َ
إىل ع�رشِه �لذهبي. نزيُل هذه �لرمم �

 
ُ
 ذكريات

ْ
 وقد �ختفت

ُ
 به �لنا�ص

َ
�أن مير على جدر�نه. 

 
َ
ثار �الآ و�لعماُل  �ملهند�سون  لك   

َ
جلب

َ
ي أن  � �سباح.  �الأ

ظافِر و�لورَق �ملخباأَ يف �لغري�ن  �حلديثة حلفرياِت �الأ

وحتت �لبالط.

باأمل.   
َ
�بت�سم كتبه.  مما   

َ
�لكثري أ  يقر� مل   

ُ
�ساحبه إن  �

 فيه 
َ

�لق�رش، در�ص �أي عالقٍة مريعٍة عا�سها مع ذلك 

كتٍب  بتمزيِق  إياه  � متهماً   
ُ
�ملدير  

ُ
وحب�سه  

ٌ
معهد وهو 

 
ُ
! كان حني مير ثمينة. ثم عا�َص فيه �سنو�ت مروعة 

 يف عينيه 
ُ
بقربِه وهو يف م�سي �لكهولِة يرتقرُق �لدمع

عليه  وب�ساُقهم  �لتافهني  �لق�ساِة  �لب�رِش   
ُ
�رشبات  !

وبال  يوم  كل  بتوتٍر   
ُ
ه
َ
جلد تك�سُط  حيًة  لوحاٍت   

ْ
ظلت

�سباِح و�نت�رش   حتى غطى على �الأ
ُ
توقف. وتدفَق حربه

 
ُ
�لغبار  

ُ
و�سكنه للتقاعِد   

ُ
�لق�رش و�أحيلَّ  �لعامل  يف 

 يت�ساءُل كان 
ُ

ليمة. وفيما كان �لرئي�ص  �الأ
ُ
و�لذكريات
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 �لقادَة و�ملوؤمتر�ت 
ُ
ر�ِص ويزور  يف �سحِف �الأ

ُ
هو يظهر

�ملثرية.

وقال على نحٍو مفاجئ:

- هي فر�سةٌ ثمينةٌ !

إذن !! أنت تو�فقني �  كذلك، �
َ

ألي�ص � -

لكن  �لتما�ساً   له 
ْ
 للرئي�ِص �سديد�ً. مل يكتب

ُ
كان كرهه

 فارغاً، 
ُ
ه
َ
 ر�سيد

َ
 بال�رشطان ووجد

ُ
 زوجته

ْ
أُ�سيبت حني �

 �أخري�ً 
َ
إليه. كتب أبو�باً كثريًة كانت كلها توؤدي � طرَق �

للدولة  رئي�ساً  ب�سفتِه  �مل�ساعدَة  فيها   
ُ
يرجوه ر�سالًة 

أرو�ِح �ملو�طنني ! فح�سَل على م�ساعدٍة  وم�سوؤوالً عن �

 
ُ
 حبيبته

ْ
ماليٍة تكفي لتذكرة طائرة، يف حني دخلت

 
ُ
كر�هيته  

ْ
تعمقت و�جللد.  �ل�سعر  وك�سِط  �لغاِز  ممر�ِت 

بينهما  كبريًة  هوًة   
ْ
وغدت  

َ
كو�بي�ص �سارت  حتى 

مملوءًة باجلثِث و�ل�رشخاِت �ملروعة.

فعالً  �لق�رِش  لتغيرِي  فر�سةٌ  هي  تفهمني.  مل  أنت  �  -

ولكن لي�ص لتغيريي.

أفهم ؟! - مل �

�سيٍء  كَل  لكن  �لديكور�ت،  بتغيرِي   
ُ
يقوم  

ُ
�لرئي�ص  -

ثري،   نظرًة على �لق�رش �الأ
َ
ألقيت أنَك � �سار متعفناً، لو �

 
ْ
 ماأوى للمدمنني و�ملجرمني، وتو�رت

َ
إنه �سار � َ

لعرفت

 �لقدميُة �جلميلة.
ُ
ثار �الآ

�ملو�سيقى  ولكن  �ملروعَة  �لتفا�سيَل   
ُ
ير�سم ور�ح 

 حول 
ُ
 تدور

ُ
 �ل�سخو�ص

ْ
 فجاأًة وبقوٍة ور�حت

ْ
ت�ساعدت

بع�سها يف حركٍة عا�سفة. 

- هذه فر�سةٌ لَك لكي ت�سرتيح بع�ص �لوقت. �أعتربها 

هذه  كِل  من  للعالِج  فر�سةٌ  �ملحارب.  إ�سرت�حَة  �

بني  كثري�ً   
ُ
�لكلمات تتغري  مل  و�ل�سغوط.  مر��ِص  �الأ

حارٍة نازفة وبيٍت مريح !

.
ٌ
- ال ! ثمة فرٌق كبري

وحني  ت�رشخون  �لقهِر  يف   
ُ

�لرئي�ص مي�سي  حني   -

 �ل�سهيِد 
َ
 دور

َ
أن تغري � 

َ
إنك ال تريد يتحوُل تغ�سبون. قْل �

ه. يتلذُذ 
َ
 وغري

ُ
ه

َ
 نف�س

ُ
 �مل�سلوب، �لذي يعذب

َ
�حلي، دور

أنت تنتهي مع ع�رِش �لفرِح  �سو�ط. � مبناظِر �لدماِء و�الأ

و�الحتفاالِت �لبهيجة. لقد فلقتنا مبو�سوعاتَك �لتي 

مل و�لقهر،   �سوى �ملا�سي و�الأ
ٌ
 ثمة �سيء

َ
ألي�ص ال تتغري. �

هناَك  ثمة   ! به  خمتنقاً  و�حد  كتاٍب  بقر�ءِة  �كتفيت 

أمل ، ثمة حياةٌ جدديدةٌ ممكنة ! �

حاوَل  فمِه،  فوَق   
ْ
جثمت عنفاً،  �ملو�سيقى   

ْ
�زد�دت

 
ٌ
هدوء حدَث  ثم  �سفتيِه،   

ْ
فتمزقت كلماٍت   

َ
ي�رشب أن  �

 
ْ
وحدقت ا، 

َ
كله إليِه  �  

ْ
جاءت �لعائلَة  وكاأن  ر�سا�سي، 

 
ُ
أ�سه، وحتاوطه  مباعوٍن على ر�

ُ
فيه �لزوجُة و�رشبته

�لق�رِش  ردهاِت  يف   
َ

وغا�ص بقب�ساِتهم   
ُ
�ل�سباب

 يف يدِه.
ُ
أ�سنانه و�

يف   
ُ
�سباح �الأ  ،

ُ
نف�سه  

ُ
�لهدوء  .

ٌ
�سيء ثمَة  يكن  مل  لكن 

كاأ�ساً  دفَق  �رش�باً.   
َ
و�أح�رش  

ُ
�ساحبه نه�َص  أمكنِتها.  �

 يف �حلارِة، كُل يوٍم 
َ
�رشيعاً يف جوفِه، وهو قد تعب

 
ُ
�مل�سيء �لكهُف  هناك،   

ٌ
حر  

ُ
ولكنه وقذ�رةٌ،   

ٌ
�رش�خ

من   
َ
�لع�سافري وي�ستلُف   

ُ
�لكلمات تتدفُق   ،

ُ
غرفته هو 

�لعجيبِة  �ل�سخو�ِص  من  و�سبكةٌ  و�حلد�ئق،  �ل�سو�طِئ 

�ل�سمَك و�خل�رشو�ت،   
ُ
وت�سلفه أ�سئلًة و�سحكاً  �  

ُ
حتيطه

 
ُ
�ل�سهد�ء ومعها  به،  حتيُط  �جلريُة  وهذه   

ٌ
�سنو�ت

هِل.  �الأ
ُ
وىل وذكريات و�لزوجُة و�سناديُق �لكتِب �الأ

أن يتكلم.  حاوَل �

. مل 
ُ
 ل�ساحبِه �لذي ال يعرفه

ُ
 لديِه ما يقوله

ْ
لكن مل يكن

 عن �لق�رش.   
ُ
ه
َ
أ كتاب يقر�
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ت�سوير : �سامل �لوردي- ُعمان



»ليكن احلب قاطع طريقك..«

كان �سحى ذلك �ليوم ربيعاً خال�ساً، و�أحد�ً ر�ئعاً ال ي�ساهى.. 

ة �خلوف.. قوة �لالحل.. 
ّ

أبقى لنا غ�س أز�ل �رتباك �الحتماالت و� �

إ�سالحه.. �خللل �لذي نر�ه جيد�ً وال ن�ستطيع �

حمتملة..  �حلياة  أن  � يل  يعني  هو�ئي  يف  وجودَك  جمرد  وكان 

هانة. فخطفتني من نفق  أذبل من �الإ أ�سحب و� كنَت تر�ين كل يوم �

آويتني.  ال نهاية له و�

�لذين  أهلي،  و� �لد�عرة،  �لدنيا  هي  بل  يوماً..  �لرحيل   
ْ
�أ�سمر مل 

أرو�حهم وعلقوها على رقبتي. فا�ستوى �لرحيل مع ذبح  � قتلو� 

أرغب:  �أمومتي، وخنق �ختيار�تي، ومو�جهة مو�جعي كما �أحب و�

أنهي بح�سم �رش�كة زو�جي �لفا�سلة«.  أن � �«

ال  �سخور  على  �أخرى  مرة  و�نحدرت  ج�سدي  ماء  جّف  هكذ� 

أنام على �رشير  أ�ستعري لقمتي و� الم.. عاطلة عن �لعمل.. � ترمم �الآ

أمتلك من  .. وال �
ّ
موؤقت.. ال م�ستقر يل، مكاين فقط ما حتت قدمي

�لعامل �سوى �حلب، وقلماً ماز�ل يهتز..

�ملتمردة  �لبنت  �لرثية..!  �لع�سرية  �سيوخ  �سليلة  أنا  � حلظي..!  يا 

وعجزي!  بفقري  �ملفخخة  ر�ستقر�طية  �الأ زيل..  �الأ �رشيكها  على 

أنفي  غت روحي.. �رشيدة و�
ّ
إال ومر مل تبَق عطفة يف مدن �ملنايف �

أ ج�سدي كالعادة بقفٍل قا�ٍص ينتظر  أعالج �سد� � �سامخ..! وحيدة 

مفتاحك �لغام�ص �لرحمة.

أتتبع حد�سي..  أعي�ص ورطة �النتظار بر�سى. � أنا � منذ ذلك �لربيع و�

بجبلها..  يوماً  �سدرَك  هُت 
ّ
�سب �أحبها..  مدينة  يف  حد�سي  فقط 

يف  �لغارق  نهارها  و�سوح  يحاورين  �ملتزنة..  �لغانية  دم�سق 

أتدله  � أع�سقها،  � ليلها �رشخة �سامتة مكتومة..  �خلباء. ويتلوين 

وتعللني  �جلاف.  بن�سيمها  تدللني  تع�سقني.  فال  هي  أما  � بها. 

إىل  � ترفعني  ويا�سمينها.  باأ�سجارها  وتغمرين  قمرها.  بنجمة 

أن �أهوي تلقفني من خويف و�سياعي. ت�سرت�سيني  �سمائها وقبل �

يل  وتقول  �لقاين  �ل�سامي  بتوتها  ُتَقبلّني  قا�سيونها.  بح�سن 

يني..«.
ْ

مزهوة ماكرة: »تكْفنيني.. تقرب

متنيُت  �لتي  �للذيذة  �خل�رش�ء  �جلانرك  حبة  دم�سق  هي  تلك 

�قة وال مرت�مية. تاجرة حمايدة.. 
ّ
إليها. مدينة لي�ست بر قدومك �

منذ  �سامدة  حار�تها..  كدروب  مت�سابكة  نف�سها  على  متكتلة 

زل على مفرتق طرق �لعامل �لقدمي.. متحايلة حتى على �لزمن  �الأ

منب�سطة  يد  مثل  حنونة..  حنونة..  لكنها..  بقائها..  �أجل  من 

ن�سف  مو�ربة  أبو�بها  و� وعميقة.  و�هية  خطوطها  مفتوحة، 

ع 
ّ
يقاع ال ي�سيبه ت�رش مفتوحة ون�سف مغلقة. قلبها من�سبط �الإ

إن �أزحت غاللة �ستظهر لك غاللة  أو �سكتة، حماط بعدة غالالت � �

إىل �أعماقها.. تتباهى  �أخرى وهكذ�.. فهي لن ت�سمح لك بالدخول �

�رشف، �أطباق كثرية 
ُ
وتت�رشف بوجودك على مو�ئدها.. بذخ غري م

ها 
ُ
وحمام لقيمات..  يعدو  ال  و�لطبق  �لتو�يل  على  ُتقدّم  منوعة 

ياأكل نقر�ً.. نقر�ً.

أ�سري و�سدري مفتوح على �لنهر  أبدو �أخّف ظالً.. � يف مدينتَك كنُت �

أنظر خلفي.. ��ستمتع بامل�سي يف  أتلفت.. وال � �لطويل �ملن�ساب. ال �

�أ�رشع كثري�ً يف  و�سط �لبلد، وباجللو�ص على مقاهي �لر�سيف.. 

ة.. 
ّ
�ملار أدقق يف وجوه  � بال�سيار�ت.. ال  �ل�سارع �ملجنون  عبور 

مهياأة  متدفق..  إيقاعي  � حلق..!  الأ �أجري..  م�ستعجلة..  د�ئماً 

�لفوري  للرد  جاهزة  �ملباغتة..  و�لقف�سات  فكار  �الأ ال�ستيعاب 

أدق �لتعليقات.. على �

�لفي�سان فما ز�لت قدمي  �لكثرية مل تفرت حلظة  �لغياب  �سهور 

 يف 
ّ
هناك غافية يف ثنية ج�سدك �حلميم. ومازلت ح�ساناً يخب

�سدري وي�سهق.

 يف و�دي �أحالم �ليقظة.. تطل �سحكتك وعيناَك �ل�سغريتان 
ُ
أ�سري �

أرمي  � يديك.  أرتدي  و� نف�سي   
ُ
�أخت�رش مرت�كم.  بحزن  �لعميقتان 

طفولتي �لفائ�سة فوق �سدرك �لعري�ص �ل�سامر. تخطف وجعي 

أ�سحب �للوعة من عينيك.  و�

وثقل  كاهلي.  هت 
ّ
�سو كدمات  يام  �الأ تناوب  �لوقت..  يرهقني 

ة �سجرتي 
ّ
أد�سه يف كو أكور �سقيع �لثلج و� �لزمن م�سخ �أع�سائي. �

أعبئ  � ألغامك �ملزروعة. كل ليل.. ي�ستعيد طيفك حر�ئقي..  � فوق 

ت غرفتي بال�سناديق،  فور�ين يف �سندوق م�سغوط حتى �متالأ

أنام م�سدودة.. موتورة.. �أحتجم  و�أخذت حيز�ً كبري�ً من �رشيري. �

ج�سدي  د�معة.  أفيق  � �لكو�بي�ص.  عنقي  حتزّ  �لقلق..  من  كتلة 

مقبو�ص ومائل للزرقة.. قابل للقتل بال رحمة.. ياأتيني �سوتك 

أنام من جديد..  � �أطياف يديك كي  �لبعاد.. تهدهدين  �لغارق يف 

هكذ�.. تتناوب دور�ت هالكي مر�ت ومر�ت.

أ�ستاقَك.. ... و��ستياقَك حمنتي..  �

إمكانية �للقاء..«. تكاتبني »ل�سُت يائ�ساً من �

إدمان..  ور�ق.. ف�سف�ستي لك � ر�سائلي في�ص من �الأ

ياأ�ص ي�سمنا 
ُ
عندما �أجل�ص فوق �سفوح جبال �لو�قع. و�سط �سياج م

�سياء  �الأ جدوى  وال  �مللل  نا  مالأ رو�ح.  �الأ حمبطو  نحن  جميعاً. 

باخلر�ئب. حماطون ب�سغط �لتفاهة و�ملناهج �ملقررة.. ال نقوى 

وحمرقة  �للعنة  كر��سات  يف  �أحالمنا  فنطوي  �لع�سيان.  على 

أ�سقط على ركبتي مع كل فر�سة  أتعرث و�سط �ل�سياج.. � �ل�سحافة. �
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رع�صــة مرور

منــذر م�صـــري 

�ساعر من �سورية



إىل �سديقتي �لوحيدة فتندبني دموعي بني  � �أذهب  عمل ت�سيع. 

يديها.

�اللتفات  على  �أ�سدقائي  �أحث  وجريئة..  وجميلة  طيبة  أبدو  � قد 

ف�ساتيني  وورود  �سحكتي  جلنون  إال  � يلتفتون  فال  الجتهادي 

خدو�ص  يحفرون  د�خلي.  فريف�ص  ون.. 
ّ
يلح �ملتمايلة.  وم�سيتي 

�ملقربون  �أ�سحابي  يكذب.  ال  ج�سدي  ن  الأ روحي  يف  ذى  �الأ

 يف كاأ�سي ويقولون يل: 
ّ
م

ُ
م�سانق متحفزة.. متلهفة، ي�سعون �ل�س

»ال ت�رشبي �لثمالة«. ليت�سّفو� مبوتي �لبطيء. بتودد، يغرفون يل 

�لن�سائح: »تخففي منه.. يا ر�هبة!. حاويل.. يا مت�سوفة!. مار�سي 

لعبة �ال�ستبد�ل و�ال�ستدالل مثلنا.. ال حت�سمي وال تبرتي.. �تركي 

ت�ستطيعي على  إن مل  و� �قتلي روحك،  وقفاز�ت.  لعالقاتك ذيوالً 

قل �حفظيها يف ثالجة.. ت�ساحلي مع �لعامل. دوري حول ذ�تك  �الأ

فقط فمنك يبتدئ �لكون وعندك ينتهي..«.

أم هي  �ص روحي.! �
ّ
هل �أ�سبحُت مري�سة بَك؟! �أمتاهى مع قرين تلب

خبايا طفولة �سحيقة وغام�سة! 

�ملبهم..  �لرغبة  �سدى  كنه  يف�رش  ومن  �جل�سد؟!  �رش  يفهم  من 

يف  �سياالت  هناك  وهل  فجاأة؟!  توقفها  أو  � ودفقها..  جريانها 

�لروح مُت�سك بج�رش �جل�سد.. لو قطعناها نفقد ماهية �جل�سد؟!

أدو�ص ق�رشة  أتعلم �مل�سي باأ�سلوب جديد!. كيف � أنا � ليتك تر�ين و�

أنزلق!. أن � �ملوز دون �

�أخ�سى  بتُّ  م�سطربة..  مهزوزة  خرية  �الأ ر�سالتك  كلمات  حروف 

فاأنا  حتتملني؟!  ومازلت  �حتملتني  كيف  �أعرف  ال  مني..  عليك 

خرين! �جلناية �لتي �رتكبها �لعامل بحق نف�سه وبحق �الآ

ور�ئحتي!؟  �أ�سابعي  بدماء  �ملطرز  �ل�سغري  منديلي  أتعبك  � هل 

أن �أهديك �سيئاً ما عا�سفاً حار�ً.. حنوناً ونزقاً مني.. كان البد �

ب�ساعديك  �ل�سغف  وهذ�  �لرومان�سية..  هذه  �ستُنهيني  ما  يوماً 

أو �سيقتلني طيف ذلك �لطري�ن  إىل قارتي.. � �ملمتدين من قارتك �

�ل�سحري على �لفر��ص �ل�سيق.. كنُت �أمترجح يف رقة لطف ج�سدك 

ر�سي  �لنحيل وعنف ع�سقك و�سهوتك.. كان ج�سمي مثل نبتة )�الأ

وبد�خلي..  فوقي  حتت�سد  أنَت  و� وناخز�ً..  و�سعباً  طيباً  �سوكي( 

تهفُّ هّفاً خفيفاً.. تتو�جد بقوة. بينما يختفي وزنَك �لفيزيائي.. 

آلة �لزمن.. تدخل يف فر�غاتي.. تتع�سق يف  تتخللني مثل ترو�ص �

ُت  أدمتي حتى �متالأ روحي.. ترفرفني عرب �لع�سور.. وتقبع حتت �

بك.. فهلَلَْت �أع�ساب حو��سي جمتمعة معاً.. 

أن �أحتفظ بطقو�ص  أردُت � كرث من ع�رشين يوماً.. � أغت�سل بعدها.. الأ مل �

حبك يف ج�سمي طويالً.. 

أرق.. هذيان.. ذئاب جتتمع حويل..  ��ستياقك هاويتي.. و�نتظارك �

تعوي.. وتقرتب وجلة.. تخيفها �سهب نار ج�سدي.. فتنهزم تاركة 

دمي يحرتق و�سفتي تتفحم.

يف �لهاتف �سوتك بهار حارق.. »و�سلُت منذ دقائق.. �نتظرِك«.

مفاجاأتك الذعة......

�لغائر..  خدك   
ُ

أتلم�ص � �لعامل..  يف  �سحكة  باأجمل  حت�سنني 

نف�سي  فاألعن  �ل�سارخ..  نحولك  يوؤنبني  �لنافرة..  آدم(  � و)تفاحة 

وزمني.. 

أتعلق بكتفيك..  �

�ملكان. �ساقت  منا مغادرة  يطلبون  و�أخالقية  �سياحية  بلباقة 

يبَق  فلم  لفظتنا،  باأرقامها  �مُللتب�سة  �لغرفة  حتى  �لدنيا،  علينا 

تف�سيالته،  بكل  ي 
ّ
ع�رش �لزنز�نة،  ي�سبه  �سيق  مكان  �سوى  لنا 

�رشيع وخمنوق بتوقيت م�سبوط. �أطل �سوء �ل�سهم. فتحَت �لباب. 

حت�س�ست  متقابلني.  وقفنا  با�سمني،  دخلنا  نو�ر.  �الأ لنا  زهزهت 

�ل�ساخن  �خلبز  ر�ئحة  فيَك  أت�سمم  � أُت  بد� �أ�سابعَك طرف وجهي.. 

أنذرنا �ملكان وُفتح �لباب. مل متنحنا  و�سفتك تقرتب من خدي. �

�لكهرباء.  �أعطال  يف  �سهرتها  د 
ّ
منج كي  �لفر�سة  �ملدينة  هذه 

أ�سو�قاً  � بها  ونكتب  �أقالمنا  �سنخلع  كنا  �مل�سعد  بنا  تعطل  لو 

و�أحالماً ال توؤذي �أحد�ً.

أة �لتي تتفتت �سوقاً وفقد�ً، تتلف، ال جتد يف �ملدينة ماأوى  �ملر�

ي�سمك لها..

هذه �ملدينة لي�ص لها كتف نتكئ عليه، جبالها بعيدة عن قلبها 

يف  غريبان  �ل�سور.  تخطينا  �لدين،  �سالح  متثال  تركنا  �لقدمي. 

نو�ر. تهياأ  زقاق مدينة عريقة ، نلوذ باأنف�سنا من ب�ساعة �لربد و�الأ

أننا ن�سري فوق كف مفتوح خطوطه معلومة و��سحة  يل يف �لبد�ية �

لنا. دفء �لعتمة يخفف من حدة �ل�سقيع. مل ن�سعر باخلوف، كنّا 

�لو�طئة،  �سبابيكها  من  يكون  قد  قادم،  ما  باهتز�ز  نح�ص  فقط 

�لكف  �أ�سابع  �رتعا�ص  من  ولعله  قر�قو�ص.  �لوزير  طيف  من  أو  �

ثابتة.  وغري  م�ستقيمة  غري  خطو�تنا  كانت  عليه.  من�سي  �لذي 

يف  تتقافز  جياد  مثل  كاملة،  دورة  و�أحياناً  دورة  ن�سف  ندور 

ممر �سيق، نتبادل مو�قعنا دون �تفاق م�سبق، نت�ساحك ، نتالم�ص 

، عندما �بتعدُت عنَك قليالً وجدت حز�م معطفَك يف يدي! طو�ل 

وجهَك  يف  يرتبك  �لقمر  كان  هكذ�..  فرحاً  أرَك  � مل  بك  معرفتي 

إبطيَك.  �لطفويل �ل�ساحك. ونعناع روحي يغمر �

كحل �لليل جانح لكننا ربطنا م�ساعرنا بخيوط �ل�سرب وتابعنا 

أننا حتدثنا مبو�سوع  أذكر � �سرينا على روؤو�ص �أ�سابع �حلذر، ال �

أننا قلنا جمالً متناثرة لي�ص لها عالقة  � أو غري جاد. يبدو  � جاد 

ببع�سها �لبع�ص.. 

ة.. 
ّ
إيقاعاتها �ساج �قرتبت من �سمعنا خطو�ت ثقيلة �

بعدها  أتينا..  � حيث  من  عائدين  �سعادتنا..  م�سو�ر  عن  تر�جعنا 

أيام وجودك باجللو�ص و�مل�سامرة �لتقليدية يف �ملطاعم  ق�سينا �

و�لنو�دي..

أترُك �سحكتي يف عينيك �سالماً..  أغادرَك دون ود�ع.. � آخر ليلة.. � �

أ�سي وي�سحب  أم�سي وحيدة فوق �لكف �ملنب�سط.. ي�سج �لفقد يف ر� �

�سابع..  دموعي �لعميقة.. يهتز �لكف.. حتتويني �ليد.. ت�سمني �الأ

�ملر�وغ..  بحنانها  تع�رشين  �أكرث..  ت�سغط  حت�رشين..  ت�سغط.. 

أنا وحيدة متاماً.   �أختنق و�

244نزوى العدد 62 / ابريل 2010 

ن�صـــو�ص.. ن�صـــو�ص.. ن�صـــو�ص 

 s  s s



اخلروج فجرا والتعرف على حار�ش الفراغ

ثبت عقارب �ساعته على �لثانية ع�رشة و�لن�سف ح�سب 

ما  مهجور�،  يكون  أن  � يو�سك  �ملطار  م�سقط.  توقيت 

�ملخ�س�ص  �ل�سباك  �لولوج عرب  ترف  يتخلى عن  جعله 

�ملطار  من  خروجه  تاأخر  ذلك  مع  أمثاله.  � للمو�طنني 

حتى هبوط �لفجر. 

أم�سك �ملوظف بجو�زه ليختفي بني  � عندما جاء دوره، 

أ�سار له و�بت�سامة تنام حتت  ت�ساري�ص يديه �لهائلتني. �

وجهه �ل�سحيم، باالبتعاد عن �لطابور و�النتظار ريثما 

غادر  حتى  ق�سري  وقت  �مل�سافرين.  بقية  من  ينتهي 

جميع من جاءو� معه، و�ملوظف �ل�سمني ذهب بجو�زه 

و�أ�سبح  �ملكان  على  �ل�سمت  فخيم  �لغرف،  إحدى  � إىل  �

إىل  � قادم  فهو  �ملوظف،  إجر�ء  � يف  غر�بة  ثمة  مهجور�. 

مماطلة  من  فائدة  ال  إيقافه!  � ي�ستوجب  �سيء  وال  بلده 

ير�قب  وقف  جيد�.  يعرفه  أمر  � هذ�  �ملطار...  رجال 

ي�سعر  جعله  وقتا  �ملوظف  تاأخر  وقد  وينتظر،  �لفر�غ 

آه  ر� ل�سعوره،  كلية  ي�ستجيب  أن  � وقبل  يخاف.  أ  بد� باأنه 

إىل  قادما و�البت�سامة تتمطى على وجهه. قاده من يده �

�لغرفة... وفيها دوى �سوت �ملفاجاأة! 

من  أقل باأين �ساأردها لك يوما !؟ )�ساح �سابط �الأ أمل � � -

وهو ي�رشب بيديه على �لطاولة( 

بكل  يرتطم  �سار  �سحك  إىل  � �ملوظف  �بت�سامة  حتولت 

مالب�سه  حتت  �ل�سحم  أمو�ج  � وحتركت  حوله.  �سيء 

أو�سكت على �جتياح �لغرفة �لف�سيحة.  � وت�سخمت حتى 

�كرت�ثه  عدم  ويبدي  �للعب  عليهما  يف�سد  أن  � ي�ساأ  مل 

�أعطى نف�سه  أنفقا وقتا لن�سبه.  � بال�رشك �لذي ال بد قد 

منه،  �ل�سحك  على  بو�سعه  ما  وت�سامح  �ل�سابط  لعناق 

�ل�سابط  أن  � �لبتة  يتذكر  ال  أنه  � حلقيقة  �ل�سفح  �ساربا 

فعال  ي�ستطيع  ال  بل  إليه!  � �سريدها  باأنه  يوما  له  قال 

فقد  ��سمه  أما  � فيه...  آه  ر� �لذي  و�لزمان  �ملكان  حتديد 

أه للتو مكتوبا على �ل�رشيط �ملخيط يف �سرتته!! وبعد  قر�

أنهكه �ل�سحك، بدر على �ملوظف وكاأنه تذكر فجاأة  أن � �

من  و�ن�سحب  بدنه  حمل  بثقله!  و�سعر  ج�سده  �سخامة 

�لغرفة �سامتا حزينا. 

إليه بال �سك!  - �سخ�ص طيب و�سرتتاح �

�أهي  بو�عثها:  فهم  ي�ستطع  ب�سهولة مل  �ل�سابط   حتدث 

أم  ن�ساين وت�سي ب�سلوكه �لعام � حقيقية تنم عن طبعه �الإ

أية حال، ومهما كانت  مفربكة تظهر ما ال ت�سمر! على �

نو�يا �ل�سابط، فقد وجد نف�سه يف مو�جهة �قتحام فج 

وو�سط فو�سى ال تعنيه ب�سيء. ولكنه حتمل مرة �أخرى 

ما يلقى عليه ودفن تذمره بني طيات �لتعب �لذي حط 

إىل �لثانية و�ل�سابط م�سرت�سل  عليه. �ساعة �حلائط ت�سري �

عمق  يف  هناك  كان  ودي!  بتحقيق  أ�سبه  � حديث  يف 

على  وينقر�ن  �الآيل  عملهما  يتابعان  �رشطيان  �لغرفة 

خر يبت�سمان بتهذيب  �لكتابة، وبني �حلني و�الآ لوحات 

ماكر للحديث �لد�ئر. �سا�سات �ملر�قبة �ملثبتة عن ميني 

على  �ملهيمن  �لفر�غ  إىل  � نو�فذ  تفتح  و�سماله  �ل�سابط 

آه  أركان �ملطار، �لفر�غ �لذي ظل قرين �ل�سابط كلما ر� �

إىل نعا�ص ر�ود �أطر�ف  إرهاقه قد حتول � � بعدها. وكان 

إنه �سينتقم  جفنيه، حني ذكر �ل�سابط �ملوقف �لذي قال �

لنف�سه منه، فحلت رجفة يف ف�ساء �لغرفة �أماطت عنه 

يف  عاما  ع�رش  خم�سة  قبل  ذلك  حدث  �لو�سن.  غاللة 

أو  � �لعبثية،  أ�سفاره  � حمطات  إحدى  � كانت  �لتي  �ملغرب 

فرتة �رشوده يف �لبلد�ن كما �أ�سبح ي�سميها. ففي م�ساء 

�ستوي قار�ص، وبينما كان يذرع �سارع حممد �خلام�ص 

بالرباط جيئة وذهابا، �سبه م�رشد، عاطل ومفل�ص وحانق 

على و�سعه يف �حلياة.. وفيما كان ير�سل نظر�ت حادة 

من  �لقدر  له  �بت�سم  للمحال،  �لزجاجية  �لو�جهات  إىل  �

بني ثنايا رو�د �أحد �ملقاهي. �رتفعت يد ولوحت تدعوه 

للدخول. كانت �ليد ل�ساحب له جاء �سائحا مع �أحدهم. 

و�ل�سياحة  �لقدر  هدية  بعد  فيما  قبل  كما  �لدعوة،  قبل 

ذ�ك  �أحدهم  أما  � �ساحبه.  جيب  من  �ملدفوعة  �لرغيدة 

فهو هذ� �ل�سابط �لذي �سيبدو له د�ئما كحار�ص للفر�غ، 

�لقدمية وكاأنه يعلق على  �لوقائع  و�لذي �سار ي�ستعيد 

�لنقر على  �ل�رشطيان  ترك   . أمام عينيه  � م�ساهد حتدث 

لة وحتفز� لل�سماع، وحفرت �البت�سامة على وجهيهما  �الآ

خطوطا غائرة. حا�رش�ه بالنظر حتى خيل له �أن �سوء 

�لغرفة �مل�سع مكد�ص عليه لوحده! 

أنه  آه .. لو � أكلته منك و�ساحبك؟ � - هل تذكر �ملقلب �لذي �
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أ�سهل ! مو�سى لكان بلعها �

�رشد  ليكمل  �ل�رشطيني  إىل  � وحتول  عنه  وجهه  أ�ساح  �   

ق�سته، متجاهال وجوده كلية . 

أول  � كانت  لقد  عنه.  �أخربتكما  �لذي  �ستاذ  �الأ ذ�  هو   -

�ستاذ  �الأ أما  � بالعامل.  �لبلد وجتربتي �سفر  �سفرة يل خارج 

�سفار!  قلت هذ�  �أجنحة من كرثة �الأ و�ساحبه فكانت لهما 

ن �سوية. �تفق هو  مر�ر� من قبل. ولكن ال باأ�ص لو �سمعناه �الآ

ورفيقه �حلقري على �لت�سلية بي. كنت جال�سا معهما يف �أحد 

أن �ساأمت حديثهما �لتافه، ��ستاأذنت للعودة  �ملقاهي. وبعد �

إنه من �رشطة  إىل �مل�سكن. يف �ملحطة، جاءين مو�طن قال � �

�نتزع  �لثبوتية.  أور�قي  � روؤية  وطلب  �ملخدر�ت  مكافحة 

إىل �ملخفر. أمامه � جو�زي و�أمرين بال�سري �

منه،  يتف�سد  و�لعرق  ج�سمه  حترق  �ل�سوء  بحزمة  �سعر    

أنه عاد خم�ص ع�رشة �سنة، جار� خلفه  وكان �ل�سابط كما لو �

�رشطيني م�سحورين... ولو قيظ له �خلروج �ساعتها ملا �نتبه 

أن يتحرك  خر و�أعجز من � إليه �أحد! ولكنه كان مكبال هو �الآ �

من مكانه.

قال �ل�سابط: 

أن �سلهما �لرعب. كنت خائفا  - �رشت خلفه بال قدمني بعد �

�ل�سيطان  هذ�  عالقة  عن  ت�ساأالين  وقد  �لبكاء.  من  حتى 

لقد كانا من دبر  أقل هذ� من قبل!؟  � أمل  � بالق�سة!  و�سديقه 

ثالث  ومعهما  �ملقهى  من  خروجي  بعد  تعقباين  �ملقلب. 

إليه �ملهمة. ولكن �هلل كان رفيقا بي ومل يطل عذ�بي.  أوكال � �

أ�سعر بها، �ساهدتهما  أكن � ر�ص �لتي مل � فبعد خطو�ت على �الأ

إيّل  � وعادت  �للعبة  يل  فانك�سفت  �ل�سحك  من  يلتويان 

�لروح.

أن كانت ت�سارع حمى  إىل �ل�سابط بعد �  وهنا عادت �لروح �

أ حلظة ثم �أ�ساف م�ستدركا:  �لتذكر . هد�

�لتي  فعى  �الأ خر كان مثل  �الآ ، ولكن  يلتوي  - هذ� مل يكن 

�رشبت �سمها!. 

أنهى ق�سته، وعاد �ل�رشطيان  أن � بان �الرتياح على �ل�سابط ما �

أن ينطق ب�سيء، رمبا  � يل. كان هو على و�سك  إىل عملهما �الآ �

فكاأنه  �ل�سابط مل ميهله،  أن  � بيد  نالها.  �ساحته مما  لينظف 

أو  � آخر!  � إىل عامل  � بها  تلك وقذف  رو�يته  قفال على  �الإ �أحكم 

كاأنه، ومثلما �ساق عليه �لتهم، تكفل باملر�فعة عنه!! 

�ستاذ!  أنكما تعرفان �الأ - ال �سك �

ياأمرهما  �ملرة  هذه  وكان  لل�رشطيني  كالمه  موجها  قال   

باال�ستماع. 

�لوطن. �جلميع  �لتي ترفرف خارج  عالم  �الأ إنه علم من  �  -

هنا يعرف من هو وي�ساهد مقابالته يف �لف�سائيات. ��ساأال 

�ل�سجاع...  �لرجل  هذ�  عن  و�سيخربكما  �ملوظف  زميلنا 

خر ويعرف كل �سيء. فزميلنا مثقف هو �الآ

�ل�رشطيني  نظر�ت  �سوى  �لغرفة  ياأته من عمق   وعندما مل 

أغلق  أن يكتفي مبا قال وفعل. ناوله �جلو�ز و� �حلائرة، قرر �

باب �لغرفة خلفه. 

اأحدهم يختبئ يف موظف املطار

ما  أول  � لكان  معتدلة،  بز�وية  �لبلد  إىل  � �لقادمون  نظر  لو 

أمامهم، م�سجد �سغري منزٍو على جانب من �لر�سيف  يرونه �

أذ�ن  � �ساعة  )مثله(  �خلارجون  أما  � �خلروج.  لبو�بة  �ملقابل 

�لفجر، ف�سريون جماميع �مل�سلني وهم يتو�لدون من �لغب�ص 

ويعبثون قليال بال�سمت �لر�ب�ص. وقف منكم�سا على نف�سه، 

�أخرى.  تلو  مرة  تقييمه  ويعيد  ما حدث  يقلب  �لنظر،  حائر 

أنه  إذ فطن � وكان موقفه �ل�سلبي هو �أكرث ما هاله من نف�سه، �

مل يتفوه بكلمة و�حدة طيلة وقوعه يف �رشك �ل�سابط. ولكنه 

عاد وت�ساءل عما ميكن قوله يف ذلك �مل�سهد �لعبثي! �أخري� 

إىل �لد�خل  خاتله �لر�أي بعدم و�قعية ما حدث، وباأنه لو عاد �

أثر� للغرفة!   ملا وجد �

وقفت  �لتي  �ل�سيارة  إىل  � وتوجه  مكدود�  حقيبته  �سحب 

باإي�ساله.  تربع  من  هو  �ل�سمني  �ملوظف  كان  بانتظاره. 

يحدث  ما  تف�سري  يف  �خلو�ص  عن  عجز  إنهاكه،  � فرط  ومن 

له ما �أن وطئ �أر�ص �لبالد، ومل يزد عن كلمتني �أجاب بهما 

عن �سوؤ�ل �ل�سمني حول مق�سده: 

إىل �لبحر  � -

  مل يو�سك بعدها �أن غط يف نوم عميق �ساف. 

�سياء  ال يبتعد �ملطار كثري� عن �لبحر، مثلما ال تبتعد كل �الأ

خلف  عنه  تو�رت  إن  و� منه،  قريبة  �جلبال  عنه.  �لبالد  يف 

حيثما  و�لنا�ص  �ل�ساهقة.  بقممها  إليه  � ترنو  فلكي  �ملدى، 

أو �لنجوع  أو يف �لقرى �جلبلية � كانو�: هنا بجو�ره يف �ملدينة، �

و�مل�سافر  �ل�سالت.  ب�ستى  إليه  � مو�سولون  �ل�سحر�وية، 

�لبحر. بخار �سدميي  إىل  � �لبالد، فهو قادم  إىل  � ياأتي  عندما 

ي�سبح يف �لف�ساء، و�ل�سم�ص ت�سكب خلله ذر�ت �سوء ك�سولة، 

أكد��ص �لرمل و�سجري�ت �ل�ساطئ �ل�سوكية. خرج  على �ملوج و�

من �ل�سيارة و��ستقبله تيار هو�ء جامح، ور�أى �ل�سمني بعيد� 

جريا،  و�سار  حذ�ءه  خلع  إليه.  � لين�سم  يدعوه  �ل�ساطئ  يف 

فلة وت�سفها مع  خفيفا كاأن �لريح تك�سط عنه �سنو�ت عمره �الآ

وباجلمال  بامل�سهد  فرحا  كان  قدميه.  حتت  �ملعربد  �لرمل 

�لذي �سعر به ين�سح من كل �سيء ويلقي بفي�ص على روحه. 

م�ستعد�  كان  �ل�سخم،  �ملوظف  أمام  � نف�سه  ألفى  � وعندما 

أنه �ساحب هذه �ملعجزة! وقد  � للركوع �متنانا له... كما لو 

��ستقبل �ل�سمني دفقة �ملرح تلك بكرم م�سطنع. 

ح�رشتك  �أن تخربين عن مق�سدك الأ أنك منت قبل  � لو  - حتى 
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إىل هنا !  �

 حتدث �ملوظف وهو ير�قب حركاته �ملنفعلة، ولكن �ساحبنا 

ماأ�سور�  �ملوج،  وح�رشجة  �لريح  �سوت  �سوى  ي�سمع  يكن  مل 

أ�سعلت غيظ رجل �ملطار. فكاأنه �سار مغبونا  باحلياة لدرجة �

أو كاأن مرح �لرجل �ل�سافر، و�سعه يف م�رشح ال يزيد  حياله. �

يف  �لغرق  يتالفى  وحتى  �لبليد!  �ملتفرج  دور  عن  فيه  دوره 

�لكالم  إىل  � جلاأ  لكر�مته،  مقد�ر�  يح�سب  مل  �لذي  �لو�سع  ذلك 

و�أطلق �لعنان ل�سغط عو�طفه. 

- لقد قر�أت كل ما ن�رشته من مقاالت وتابعت حو�ر�تك يف 

أنكم تعزفون على نف�ص  إال � �لف�سائيات. ومع �حرت�مي �ل�سديد، �

أنت ورفاقك �ملعار�سون. �لوتر �ململ، �

 قال ذلك بنزعة عدو�نية �سغطت على ج�سمه فنزل يف �لرمل 

أنه وب�رشبة و�حدة، فتح لنف�سه خرما كبري� يف جد�ر  �أكرث، غري �

�مل�رشح! وعندما جتلى كالمه على �لرجل، فظهرت �لعكرة على 

ماء �سعادته، تلقف ردة �لفعل تلك وم�سى ي�سدها على خانوق 

�لرجل، متم�سكا ومنت�سيا بالفر�سة �لثمينة. 

إنكم مغرورون. تظنون باأنكم متثلون �حلقيقة. ال بل تظنون  � -

أما �لبقية من كل هذه �ملاليني فيتمرغون  باأنكم �حلقيقة نف�سها. �

إن كنتم منا�سلني ونحن  يف �لوحل وال معنى حلياتهم. يا �أخي �

ال  فلماذ�  ملل،  بال  تكررون  مثلما  و�لفقر�ء  ميني  �الأ من  قطيع 

ر�ص  �الأ �لف�سائيات؟ �حلياة هنا على  إال عرب  � نر�كم ون�سمعكم 

�لذين  �لنا�ص  بني  وهي  مقا�ساتكم  تنا�سب  ال  �لتي  وطان  و�الأ

تعي�سون.  حيث  �لقاحل  ثري  �الأ يف  ولي�ست  ذنب  بال  تكرهونهم 

أو  � �لتي نقف عليها  ر�ص  �الأ إىل  � تنزلو� ب�سفة نهائية  أن  � فاإما 

عي�سو� وموتو� هناك فنحن ال ن�سدق �سيئا مما تزعمون.

أن يقذف  إىل �ملوظف ثم ين�سحب عائد� بعد �  كان �ملوج يهرول �

رغوته حول �حلفرتني �للتني �أطبقتا على قدميه. وكانت �ل�سم�ص 

فق �لقريب وملع �سعاعها على حبات �لعرق  قد �سطعت يف �الأ

عربدة  ويتابع  إليه  � ي�ستمع  وقف  وجهه.  حلم  من  �لنا�سحة 

�ل�سوت  إىل  � �سغاء  �لعو�طف فيه، وكان حينها قادر� على �الإ

إليه  �مل�ستعار �لذي ظل يهدر من فمه، وف�سله عن ج�سمه. مد �

يده ليعينه على �خلروج من �حلفرة. 

أيها �لوح�ص!. ر�ص � إىل �الأ إذ� على �ل�سعود � �ساعدك � - فالأ

من  مطمئنا  �ل�ساطئ،  من  طويال  �سطر�  بجو�ره  �سار  وحني 

طرحها  �لتي  حاديث  �الأ ل�ستى  وم�ستمعا  حروده،  عن  تخليه 

مو�ج يف و�سوحها و�ندفاعها،  بنكهة �سليمة، و�سليقة ت�سبه �الأ

حينها تاأكد له حد�سه �ل�سابق باأن �لذي تهجم عليه، م�ستخدما 

معنيا  �للحظة،  ومنذ  وباأنه،  بعينه،  �سخ�ص  �ملوظف،  ل�سان 

باإيجاده... ومو�جهته.

بع�ش ما حتدث به موظف املطار بل�صانه

قال تاركا ميينه على مو�سع ق�سيبه: 

بحجم  �ل�سيء  وهذ�  بعري  ج�سم  أ�ستاذ!.  � يا  �ل�سبب  هو  هذ�   -

وىل كانت �بنة خالتي، زوجتها يل �ملرحومة  حبة �لبلح!!. �الأ

أرق منها بكثري.  �أمي. م�سكينة، كانت �أطول بقليل من يدي، و�

و�أطعمته  �لو�لد  �ملرحوم  لنا  تركه  ما  كل  �لو�لدة  باعت  لقد 

�أب  أن تر�سيه ذلك �ملهر، فلي�ص من  � زوج خالتي.  كان ال بد 

�سلوع  �أن  �خلامتة  باملجان.  مثلي  كارثة  حتت  �بنته  ي�سع 

�لبنت تك�رشت مبحاوالتي يف ��سطياد �سيء منها، ولوال �سرت 

�مل�ست�سفى،  يف  وهي  طلقتها  �لغيب.  حكم  يف  �سبحت  الأ ربك 

�لثانية فجلبتها من �خلارج.  أما  � �لو�لدة.  أ�سبوع ماتت  � وبعد 

أن لها در�ية بالرجال! ولكن �سربها يل كان  بكماء ويعلم �هلل �

ت�ستغيث  أ�سمعها  � كنت  أنني  � تخيل  مبر�حل.  بها  �سكي  يفوق 

إىل حروف منطوقة!! خفت منها  � حتتي حتى يتحول عو�وؤها 

أدبرها  � �سيء.  ال  ن  و�الآ جاءت.  حيث  إىل  � فاأر�سلتها  وتعقدت، 

جازة �ل�سنوية و�ل�سفر...  أن ياأتي موعد �الإ إىل � باأفالم  �جلن�ص �

وهناك يحلها �حلالّل!.  

قال وهو ي�سغط على جبينه: 

كما  للم�سافرين  �لكمائن  ين�سب  �ل�سابط.  هذ�  د�هية  إنه  �  -

هو  طبعا  حما�سبته.  على  �أحد  يجروؤ  ال  ذلك  مع  معك،  فعل 

�أمن  يف  عظيمة  إجناز�ت  � وله  عمله  يف  ومن�سبط  دقيق 

�أجهزة  �أدخل  من  وهو  �لتهريب،  عمليات  و�كت�ساف  �ملطار 

ف�ساح عنها.  أ�سياء �أخرى ال يجوز يل �الإ �ملر�قبة �لفائقة، و�

ولكنه ميار�ص هو�يته �خلطرية يف ت�سيد �مل�سافرين بحرية 

من  �ملطار  ملدير  وردت  �لتي  �ل�سكاوى  تكبحه  ال  مطلقة، 

قال  مثلما  �ملدير،  أقنع  � �سباكه. كيف  �سخ�سيات وقعت يف 

عمله!؟  �سميم  يف  تقع  مهمة  تدريبات  تلك  هو�يته  �أن  لنا، 

لعلك  د�هية.  ذلك  مع  ولكنه  جمنون،  أنه  � �أحيانا  أعتقد  �

�سدقت ق�سته عنك و�أخذت ت�سكك يف نف�سك! �جلميع ي�سدقه 

وكاأمنا بفعل �سحر، وعندما يبطل �ل�سحر يقدمون �ل�سكاوى 

ل�سماع ما قاله لك،  أبق  � أنا مل  � أو يختفون بح�رشتهم.  � �سده 

دوري  أد�ء  و� أو�مره  � بتنفيذ  �كتفيت  م�رشحياته.  مللت  فقد 

أقدم �عتذ�ري على ذلك، ولكن ما  أن � أريد � كما خطط ور�سم. �

أمره مطاع كما تعلم. لقد بقي حري�سا  �لعمل فهو �ل�سابط و�

يوكل  كان  عناية.  خري  بها  و�العتناء  هو�يته  تطوير  على 

من  بنف�سه  يختارهم  م�سافرين  إحر�ج  و� تخويف  ملروؤو�سيه 

أ  بد� آهم.  يتمتع مبر� �لغرفة  بينما يظل يف  �ملر�قبة،  �سا�سات 

بذلك  ياأمن  كان  ومعارفه.  أقاربه  � من  م�سافرين  باختيار 

أمره.  � و�فت�سح  �للعبة  على  حدث  طارئا  �أن  لو  �لعودة  خط 

ولكنه مع �ملثابرة، و��ستيالء �لهو�ية على تفكريه، �سار يعد 

�مل�سادر  �ستى  من  م�ستفيد�  �سلفا،  مكائده  ويجهز  �خلطط 

أن  مر مبلغا خطري�. فبعد � �لعلمية و�خليالية.  وقد بلغ به �الأ

إىل معارفه وكادت لعبته تتحطم، دخل مرحلة  أمره � ت�رشب �

�أخرى. �أخذ ي�سطاد من بني �مل�سافرين �سحية جمهولة. كان 

أمره  يتعقبها على �ل�سا�سة وير�قب حتركاتها بكثب ثم ي�سدر �
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من. ومع تز�يد خربته ودر�يته بنف�سيات �ل�سحايا،  فر�د �الأ الأ

من  وينتقي  جدد،  �سحايا  عن  يبحث  ف�سار  جوعه،  �زد�د 

إليه  كرث عناد� وخربة بال�سفر وياأمر باإح�سارهم � �لوجوه �الأ

وىل.  �الأ �لدرجة  م�سافري  إىل  � بعدها  �نتقل  ثم  لوجه.  وجها 

�أخري�، وهذ� ما جرى معك، �أخذ يغطي عينيه بيد وبا�سبع من 

خرى ي�سوب على �ل�سا�سة... وهي ذروة �ملر�حل �لتي  �ليد �الأ

ن. إليها حتى �الآ و�سل �

قال وهو يرمي نظره جتاه البحر: 

مل  لو  حتى  هنا  إىل  � �ساآتي  �أين  قلت  عندما  عليك  �أكذب  مل   -

�لدو�م.  أنا عائد من  �ليومي و� تخربين بذلك، فهذ� هو طريقي 

إن�سان  أنا � أني�سي يف هذه �حلياة.  � �أحب �لبحر وهو �سديقي و�

أنا�ص ال جتمعني بهم عالقة  أتقا�سم حياتي مع � تائه. وحيد. �

أ  أقر� � �لقر�ءة.  �لوحيدة فهي  أما ت�سليتي  � �لبقاء.  �سوى �رشورة 

ب�سبب  أنا �سغري  و� �لهو�ية  بد�أت هذه  يدي.  يقع يف  �سيء  كل 

�أحب  ال  �أين  مع  أ  أقر� � كنت  �للعب.  من  حرمني  �لذي  ج�سمي 

أ كل ما ميكن قر�ءته و�أ�سبح  أقر� ن � أكره �ملدر�سة. و�الآ �لقر�ءة و�

لو  ولكن  �ملجاالت،  جميع  يف  أ  أقر� � ول.  �الأ بيتي  نرتنت  �الإ

�أجيب...  أن  � قبل  طويال  لفكرت  و�حد  كاتب  ��سم  عن  �ساألتني 

أ�سعر مبتعة وال �أح�سل على  عمى وال � أ كاالأ أقر� وقد ال �أجيبك! �

فكرة. قر�أت مرة كتابا عن فو�ئد �لقر�ءة، وكان �لكتاب �لوحيد 

خره. �سعرت مبلل منه ويف �لعادة ال ينتابني  �لذي مل �أمته الآ

أو عدم  �أي �سعور عند �لقر�ءة. رمبا يكون ذلك ب�سبب �لن�سيان �

أكون قد ن�سيت ما قبلها. �أحيانا  أ �ل�سفحة و� أقر� �لرتكيز، فانا �

إال عندما ي�ساألني �أحد  أ نف�ص �لكتاب �أكرث من مرة وال �نتبه � �قر�

�لزمالء: هيه.. هل عدت لقر�ءة هذ� �لكتاب!؟ لذلك تركت قر�ءة 

أن �سمحو� لنا ��ستخد�م �النرتنت  �لكتب وتفرغت للمقاالت ما �

يوم،  كل  تتجدد  فيه  �ملقاالت  أن  � �هلل  و�أحمد  �لدو�م.  �ساعات 

بد. إىل �الأ أو�ظب على قر�ءة نف�ص �ملو�د � إال وجدتني � و�

 �ساأل وهو ينظر يف عينيه: 

كنت  أنك  � أذكر  � �لغيبة؟  هذه  كل  بعد  أ�ستاذ  � يا  عدت  ملاذ�   -

حديث �لبالد قبل ب�سع �سنو�ت،  وكان كل من يعرفك، يذكرك 

باخلري ويعتربك بطال حتارب يف وجه �لظلم و�لف�ساد و�نتهاك 

»�عتقال  �لعظيم  مقالك  رفعو�  ممن  �لكثريون  هناك  �حلقوق. 

لزمان. بعدها مل  لهم وكان م�رشح حديثهم  �سعار�  �لقانون« 

أ�سياء  � هنا  تبدلت  باخلري.  يذكرك  �أحد  يعد  ومل  موجود�  تعد 

ولكن  �ستقول،  ما  ينتظرون  �لنا�ص  وكان  كثري،  ماء  وجرى 

قاويل وقطعو�  �الأ قالو� عنك  قلمك!  �سيئا مما حدث مل يحرك 

ن  أن �لن�سيان طو�ك. تعود �الآ أل�سنتهم... ثم � حلمك باأقالمهم و�

أنا مقاالتك وبحوثك  �أحد! لقد قر� بهوية ال يعرفها وال يفهما 

و�لثقافة  �ملو�سيقى  وحياة  �حل�ساري  �لتلوث  عن  خرية  �الأ

وقد  ونف�سك،  قلمك  تهني  ملاذ�  �سيئا.  منها  نفهم  ومل  �مليتة 

جدر بك لو بقيت �سامتا!؟ مع ذلك فاأكرث ما يحريين  كان �الأ

إىل مكان ال يرحب بك! رمبا وعدوك مبن�سب!  ن � أنك تعود �الآ �

إن كان كذلك، فهذ�  أ�ستاذ؟؟ ال يهمني � هل وعدوك مبن�سب يا �

�ساأنك، ولكنك �ستندم. و�ستتعب من �لندم، ويف �لنهاية �ستعتاد 

أم غري ذلك! وباأية حال  أفكر � مر كما � إن كان �الأ عليه. ال �أعرف �

أو  � نائم كطفل،  أنت  � بينما  به  ينا�سبك. فكرت  قد  �قرت�ح  لدي 

أ�سفقت من روؤيتك و�قفا خارج �ملطار ال  رمبا قبل ذلك!  لقد �

أن ال يكون هناك م�ستقبلون.  إنه ل�سيء موؤمل � تعرف ما تنتظر. �

أيت �لكثري من �لهائمني  أنا �أكرث من يفهم هذ� �ل�سعور، وقد ر� �

إنهم �أخوتي  أبخل ب�سئ من �أجلهم. � أكن � يف �أر�ص �ملطار ومل �

يريد  كان  ومن  �ساءو�،  حيث  أو�سلتهم  � أ�ستاذ.  � يا  �سقاء  �الأ

إجر�ء�ت، دبرت له ما يريد. بع�سهم  إىل ذلك من � �ملبيت وما �

أريحهم من �حلرج،  كان يحرج مني ويدفع �أجر تعبي، ولكي �

أنك تو�فقني على هذه �ملعاملة! لن  أعتقد � آخذ ما تي�رش. � كنت �

لل�سكن يف مكان  أن تقبل دعوتي  � �أطيل عليك، و�قرت�حي هو 

يف  يقع  طو�بق  ثالثة  من  بيت  لدينا  �لكثري.  يكلف  ال  مريح 

 جديد. لي�ص بيتي ولكني �مل�سوؤول عنه. �سيكون �سكنك يف 
ّ
حي

�ملرفقات.  �سقة من غرفتني و�سالون وبقية  �لعلوي.  �لطابق 

خرين.  لها �سلمها �خلا�ص فهي م�ستقلة متاما عن �لطابقني �الآ

هناك �سطح جعلناه حديقة، ومنه ميكنك م�ساهدة �لبحر فهو 

لي�ص ببعيد عن �ملكان. �لعم �سيلبي كل �حتياجاتك وما عليك 

لطلبه �سوى �ل�سغط على زر �جلر�ص... 

العـــم

عن  فباعدتها  �لد�ر  حول  تفرقت  �سغرية  ع�سبية  �أحر��ص   

عد 
َ
ي أثاثها  و� وىل،  �الأ �لوهلة  عند  جميلة  �ل�سقة  حميطها. 

ب�سهولة  توحي  ال  ذلك(  )مع  ولكنها  مديد.  هادئ  با�سرتخاء 

آثار تفر�ص ملكيتها على �ملكان وتت�سبث  �لتاآلف معها. ثمة �

أن �ل�سقة  أ�سياء منتقاة برغبة غيورة، توؤكد � � بحق �لبقاء فيه. 

لوحة  �ملالّك!؟  أولئك  � �لغائبون. ولكن كم عدد  �أ�سحابها  لها 

بذوق  يلتقي  ال  ذوق  عن  ت�سي  �ملبتذل،  �لر�سم  ذ�ت  �حل�سان 

ال  بدورها  �لتي  عمالقة،  �سدفة  من  �مل�سنوعة  �ملزهرية 

معدنية  �سجائر  منف�سة  �لبال�ستيكية.  باأزهارها  �سلة  متت 

آثار �عتد�ء  مطعوجة �جلو�نب وكاأمنا عن عمد! �ل�ستائر حتمل �

أي�سا، ت�سرت�  � �ل�ساطع  خ�سن، ولكن كرب حجمها، ورمبا لونها 

على �جلزء �ملخرب منها! �ل�سجاد، جمموعة �لكر��سي، �ل�رشير 

و�لو�سائد و�لبطانيات، كلها حتمل ب�سمات ت�سهد باأ�سحابها. 

�لفتاكة،  �لنظافة  أفعال  � أ�سرية  � كانت  للح�رشة،  ويا  أنها،  � إال  �

فكاأنها و�سعت حيال عدو ال يرحم! وما م�سهد �سالل �لقمامة 

أفرد لها دوالب خا�ص،  �ملوزعة يف كل ز�وية، و�ملطهر�ت �لتي �

ي  إال قتل د�ئم الأ وع�سي �ملكان�ص �مل�سفوفة كحر�ص م�ستنفر، �

أن تنبعث. وهي نف�سها �لنظافة �لتي  أو ذكرى حتاول � أثر ينبئ � �

تريد طماأنة �ل�ساكن �جلديد باأن �أحد� ال ي�ساركه �ملكان. 
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وباأنه  �ملطار،  موظف  �قرت�ح  على  �ملو�فقة  تعجل  باأنه  فكر 

أ�سيائه  � فرز  عن  يرت�جع  جعله  ما  منه،  غفلة  يف  ذلك  فعل 

أماكنها �ملفرت�سة، مف�سال بقاءها يف �حلقيبة.  وترتيبها يف �

أر�سية �حلديقة ووقف بباب �ل�سقة  كان �لعم قد فرغ من كن�ص �

يتعدى  إن عمره ال  � �أي عم هو!؟  ولكن  �ل�سوء.  حاجبا دخول 

منت�سف �لثالثني، مربوع �لقامة وكر�ص تربز بف�سول فا�سح. 

ت�ستقر فيه، فتظهر  �لتي ال تكاد  و�لتعابري  أما مالمح وجهه  �

�سيء،  ذلك، وبعد كل  آخر. مع  � �سيء  �أي  �أكرث من  �لبالدة  من 

�ل�سيب،  وخطها  وقد  �سدره  على  فا�ست  �لتي  �للحية  تبقى 

أن ذلك �لع�سو  ن�سان. ويظهر جليا � هي �مليزة �لفارقة لهذ� �الإ

�لرخو يعني �ساحبه - �أميا عون - على حتمل �حلياة وتذليل 

أنعم عليه بلقب �لعم.  أي�سا ما � �سعابها... وهو �

أ�ستاذ؟ - هل تاأمر ب�سيء يا �

أريد �سيئا. - �سكر� يا عم. ال �

- دق على �جلر�ص لو رغبت ب�سئ. ولكن �أرجوك، لي�ص يف وقت 

�ل�سالة. 

- و��سح يا عم. 

�ل�سوبرماركت  من  �سيئا  تريد  رمبا  أ�ستاذ؟  � يا  �أذهب  هل   -

أنا قادم من �مل�سجد! �أح�رشه لك و�

- ال �سكر�... �سكر� يا عم. 

أنا  � عليه!  ��سغط  �سيئا  أردت  � لو  بجو�رك.  �جلر�ص  عموما   -

ذ�هب لل�سالة. 

أن ين�رشف. ولكنه عاد يتحرك يف �حلديقة،  � تلكاأ قليال قبل 

أن ُتفهم  أنه ال ينوي �ملغادرة قبل � وظل هكذ� حتى غد� و��سحا �

خري. �أخذ  إ�سار�ته حق �لفهم ويبلغ مر�ده... وهو ما ناله يف �الأ �

إياه من نقود وم�سى �ساحبا ظله.  بعطف �سديد ما �أعطي �

�لغائبني.  �ل�سكان  باآثار  خرى  �الأ هي  �حلديقة  حتتفظ 

�لعم  مكن�سة  فال  �لد�خل.  يف  كان  وما  هذه  بني  �ستان  ولكن 

أن تخفيها وال مبيد�ته متكنت منها. و�لنظافة �لتي  ��ستطاعت �

�سياء هناك، تتو��سع هنا، بل وُتنتهك مع كل ن�سمة  خنقت �الأ

غ�سان  أو مع �الأ إىل �أخرى � هو�ء ومع كل ح�رشة تطري من نبتة �

ور�ق وهي ت�سقط بال مباالة. وح�سب �ملرء �أن  وهي متيل و�الأ

�ل�سدء  �رشيرها  إىل  � وي�ستمع  �ملتحركة  �لكنبة  على  ي�ستلقي 

ج�ساد �لتي تعاقبت  ألف �سوت، لي�سعر باالأ � �لذي ين�سهر فيه 

على �ملكان. 

�سمع  للنوم،  ي�ست�سلم  أن  � وقبل  �لكنبة،  على  �لنعا�ص  عاوده 

ذ�ن وعرف منه �سوت �لعم. �الأ

بيت ال�صياطني

أن فتح عينيه �ل�سوؤ�ل �لذي ينتظر �مل�سافرين على  ��ستقبله ما �

أنهكه �ل�سوؤ�ل برهة، ومثلما  أن  � أنا؟ وبعد � أين � أ�رشتهم �جلديدة: � �

يحدث عادة، حت�س�ص يقظة م�ساعفة و�سعر بطر�وة نف�سه وقوة 

أن يهتم بتحديد وجهته. عند باب  عزمه. قرر �خلروج من غري �

أثار  أة جمللة بعباءة �سود�ء، وقد � �لبناية �لتقى برجل تتبعه �مر�

أن �لرجل، وعلى غري �سمت �لنا�ص هنا، مل يبد �هتماما  ريبته �

به ومل يلق بالتحية. بعد خطو�ت �سمع من ينادي عليه. كان 

�لعم يجرى متعرث� بخطو�ته. قال با�سما ومعاتبا:

�سرتيه لك! أ�ستاذ �أن تخربين عما تريد الأ - كان عليك يا �

لو �حتجت  �ساأبلغك  باأين  و�أعدك  جتول يا عم،  أنا خارج الأ �  -

ل�سيء. 

من  باإزعاجك.  أرغب  � فلم  إليك  � �سعدت  عندما  نائما  كنت   -

�ل�سوبر  من  �سيئا  لك  أ�سرتي  � أن  � تريد  هل  جائع!  أنك  � �ملوؤكد 

أنا عائد من �مل�سجد؟  ماركت و�

�ل�سوبر ماركت و�مل�سجد. ولكي  �سيئا غري  أنه ال يعرف  � يبدو 

آهما  أة �للذين ر� آخر، �ساأله عن �لرجل و�ملر� إىل حديث � ي�سحبه �

أن  أنه بوغت بال�سوؤ�ل. �سمت حلظة حاول خاللها � لتوه. ظهر �

ي�ستعيد �البت�سامة �لتي هربت من وجهه، ولكن حليته �هتزت 

وخرج �لكالم منه كل�سان من لهب.

إنهم �سياطني ياأوون يف ذلك �لبيت �مللعون. �لرحمة يا رب  � -

ومنك �لغفر�ن. 

تثار  أن  � آنئذ  � �حلكمة  من  يكن  ومل  بحزم،  �ملرة  هذه  �سمت 

أن يبادر بالكالم  � آخر. م�سى بجو�ره منتظر�  � حفيظته ب�سوؤ�ل 

�لعم  مالمح  على  أ  طر� �لذي  �لتحول  وكان  نف�سه،  تلقاء  من 

أن كانت �لبالدة ت�سبح على وجهه،  أده�سه. فبعد � هو �أكرث ما �

ن بعنف وكربياء. هلل وكرب و��ستعاذ وحوقل  �أخذت تختلج �الآ

إىل ثوبه �لقدمي. أن عاد � ولكنه مل يلبث �

أ�ستاذ. وو�هلل لوال �حلاجة ملا بقيت يف  أنا على باب �هلل يا � � -

�أخوتي  أعيل  و� أبناء  � خم�سة  لدي  و�حده.  حلظة  �خلطيئة  بيت 

فال  �لفجرة،  أولئك  � مع  �لتعامل  على  م�سطر  إين  � و�أخو�تي. 

ناطور  أو  � ��ص 
ّ
فر آخر ولو حتى  � عمل يف مكان  لدي الأ �سهادة 

ذنوبي  به  �أطهر  بابا  يل  فتح  �لذي  �هلل  �أحمد  ولكني  مزرعة. 

فاأنا موؤذن �مل�سجد. 

أولئك �ل�سياطني �لذين ذكرتهم وماذ�  - ولكن قل يل، من هم �

يعملون؟

أنا ذ�هب  �سئلة مرة �أخرى! � إىل هذه �الأ أ�ستاذ، ال تعود � - رجاء �

أنق�ص و�سوئي. أن � أريد � لل�سالة وال �

أ�سكن يف �لبيت. أي�سا � مر يهمني فاأنا � - ولكن �الأ

- ال تتدخل يف �سيء ولن يحدث لك �سيء. هذه هي �لقاعدة يف 

�لبيت بل ويف �لبالد كلها.

�قرتبا من �مل�سجد ومل يعد ثمة باب للحديث. دعاه لل�سالة، 

أعده �سلفا. ولكنه تعذر بجو�ب كان قد �

- لقد �سليت �سفر�.

أنا عائد  أ�سرتي لك �سيئا من �ل�سوبر ماركت و� أن � - وهل تريد �

إىل �لبيت؟    �
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بقوة  ذر�عي  من  �سدين  متطر  �ساعتها  �لدنيا  كانت 

أحد  � ير�نا  ال  حتى  �ملطر  وعن  �ملكان  عن  لنبتعد 

ونحن نحملق يف هذ� �ملكان. و�ملطر يزد�د غز�رة. 

أ�سعر به فقد �سلت  أكن � كان مم�سكا بذر�عي ب�سدة مل �

أيته  ر� �لذي  �ملنظر  على  من�سب  وتفكريي  حركتي. 

إنها غادرت وهي هنا ومعها  أمامي. كيف يقولون � �

�لطفل  أن  � يقولون  ملاذ�  كذب.  قيل  ما  كل  طفلها؟.. 

أنا متاأكد  أخربين كيف ذلك؟ � مات. وهو بني ذر�عيها، �

لو كانت بني ماليني  أخطئها حتى  � أين ال  � أنها هي  �

أ�سعر  � أظن. فلم  أو هكذ� � � �لنا�ص. �رشنا م�سافة طويلة 

أحد مقاعد �ملقهى. ولكن  بج�سدي وهو يرمتي على �

أ�سحو، كاأ�ص �ملاء �لذي دلقه �سديقي على  ما جعلني �

�لذي مر  أ�ستعيد �مل�سهد  � أنا  وجهي م�سحت وجهي و�

أجابني  أنها هي. � أنا متاأكد � أو حلظات. � بي منذ حلظه �

أنها هي و�لطفل  � أجل  � �سديقي وهو يتناول وجهي: 

�لذي بني ذر�عيها هو �بنك عمر. ردت يف ذهول عمر! 

أي  � إىل  � أبد�  � ت�سافر  ��سمه عمر، وعال مل  أجل  � أجبني:  �

إذ�  �لدمع:� تذرفان   يف ذهول وعيناي 
ُ
مكان. متتمت

كيف قيل يل �نه مات وهو على قيد �حلياة؟. رد علي 

وهو يجل�ص بالقرب مني:فعلو� ذلك لكي يبعدوك عن 

إليهما.  � خذين  أرجوك  متو�سال:� يده  على  أطبقت  � عال. 

ذر�عي  أم�سك  � عليه.  أ�رشرت  � لكني   ، تهدئتي  حاول 

إىل ذلك �ملكان. وقتها قد توقف  من جديد، وقادين �

ذلك  إىل  � تدلف  حلظات  منذ  أيتها  ر� قد  كنت  �ملطر. 

ر��سي.  نف�ست  أعرف.  � أكن  � مل  ،لكني  �لكبري  �ملبنى 

إىل هذ�  أن تدخل � أنك تريد � إيل قائال هل متاأكد � نظر �

أنني  أجل يكفي � أجبته: � إىل هناك؟. � �ملبنى و�ل�سعود �

من  ومنعي  ن�سحي  حاول  �ملدة.  تلك  كل  تعذبت 

بي  �لذهاب. �ساح  على  أ�رشرت  � ولكني  �ملجازفة.. 

أحلق  إىل �لد�خل ولن � أدلف معك � أ�سعد �لدرج: لن � أنا � و�

بك ،حتى ولو حدث لك �سيء تذكر ذلك. كانت كلماته 

أ�سعد �لدرج. كان �مل�سعد ال يز�ل مغلقا  أنا � تختفي و�

�نتظرت طويال ، مما ��سطرين ل�سعود �لدرج. متاأكد 

عند  توقفت  قد  كنت  مذهوال.  أقف  � أنا  و� أتني  ر� أنها  �

أي  � عليها  يكن  مل  مت�سابهة  كلها  �ل�سقق  من  �سفني 

أعرف  � أن  � حاولت  مكتوبة.  كانت  أرقام  � عد�  أ�سماء  �

رقم �ل�سقة �لتي ت�سكنها. ال تز�ل كلمات �سديقي ترن 

أن زوجتك  أخربين �  من �ل�سجن �
ُ
أذين عندما خرجت يف �

عنك  تعرف  ال  نها  الأ �ملحكمة،  قبل  من  تطليقها  مت 

على  مر  و�الآن  ون�سف.  �سنة  غائباً  كنت  فقد  �سيئا، 

أن تدري. لكن كان عليها  خروجي �سهر كامل دون �

أن تنتظرين قليال لتعرف �سبب غيابي كل تلك �ملدة.  �

للخارج  م�سافر�  كنت  أنني  � تعرف  كانت  أنها  � رغم 

يل  حدثت  وهناك  �لعلمية.  بحاث  �الأ بع�ص  الإكمال 

أثرها  � على  حب�سي  ومت  فيها  يد  يل  يكن  مل  م�سكلة 

يام مبر�رتها ليكت�سف  عاما ون�سف. جترعت تلك �الأ

أنني بريء من �لتهم �ملن�سوبة يل... فجاأة  � بعد ذلك 

أ�سمع  � أنا  و� أنفا�سي  � وكتمت  أفكاري  � حبل  قطعت 

إحدى �لغرف �ملقابلة، تتبعت  بكاء طفل ينبعث من �

هو  يكون  أن  � ومتنيت  ب�سدة  يخفق  وقلبي  �ل�سوت 

وىل �لتي  �ساحب هذ� �لبكاء �لعذب. عمر �سمعتي �الأ

�لباب وطرقته بحذر وقلبي  لن تنطفئ. �قرتبت من 

كدت  أحد  � يفتح  مل  جدوى  دون  لكن  ب�سدة  يخفق 

أنه  أجل � أياأ�ص لوال �سوت �رشير �لباب ينفتح بخفة. � �

أعرفه من خالل عينيه �لثاقبتني  أنني � أخوها عمار � �

أ�سيح  أنا � أدفع �لباب و� أن � وجثته �ل�سخمة. حاولت �

خرجت  و  تعبت  وعمر.   عال  رى  الأ يل  يفتح  أن  � فيه 

من ذ�ك �ملكان غا�سبا ��ستقبلني �سديقي عند بد�ية 

لقد  أ�سي  ر� أطرقت  � وجدتها؟  هل  حدث  �مل�سعد:ماذ� 

أيتها وحتدثت معها  إذ� ر� � أين ت�سكن. رد علي  � عرفت 

أنها ال تز�ل ت�سكن  ألي�ص كذلك. �رشخت يف وجهه: ال � �

أخاها وهو يو�سد �لباب  أيت � أرها لكنني ر� هنا ومل �

�لذي قد �سطرين  �ل�سخمة و�سمعت بكاء عمر  بجثته 

أت  وبد� ت�سيقان  عيناي  أت  بد� وهنا  ن�سفني.  إىل  �

جديد  من  يام.  �الأ مر�رة  تغ�سل  جديد  من  دموعي 

البد  عليك  ن 
ّ
هو قائال:  ذر�عي  من  �سديقي  جذبني 

قناع عال بالتحدث معك.  أن هناك طريقه الإ و�

أمالً يف  أن هناك � أتعتقد � أجبت وقد حتم�ست للفكرة: � �

أنا  أ�سه باالإيجاب قلت له و� إيل؟. هز ر� رجوع عال وعمر �

برفقتي  وتكون  ثانية  لنحاول  إذ�  � �ملبنى:  إىل  � أنظر  �

�صاعات املطر

نادية العبد ال�صعدية

مان 
ُ
كاتبة من ع
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��سمح  �بت�سم بخبث وتاأبط ذر�عي قائال:  �ملرة  هذه 

 وتاأبط 
ُ
مر. �بت�سمت إذ� لزم �الأ أتدخل � أن � يل هذه �ملرة �

�لباب  طرقت  �ل�سقة  حيث  إىل  � معا  و�سعدنا  ذر�عه 

أن يفتح �لباب مل يطل بنا �النتظار فقد  وكلي رجاء �

خرج عمار بجثته �ل�سخمة �سارخا يف وجهنا: ماذ� 

أال تعرفني..  أع�سابي ورددت عليه � أم�سكت � تريد�ن؟. �

أال تفهم  أنت.. � أنا عدنان زوج... قاطعني يف �رش�مة � �

عال لي�ست زوجتك �الآن. رددت يف �رتباك لكنني مل 

�رش�مة: يف  أخرى  � مرة  قاطعني  برغبتي...  أطلقها  �

منا�سبة: �لفر�سة  وقد وجدت  قلت  �الآن؟.  تريد  ماذ� 

على  يز�ل  ال  وهو  مات  أنه  � �دعيتم  �لذي  �بني  أريد  �

أن يقول �سيئا لكن �سمع �سوت عال  أر�د � قيد �حلياة. �

�بنه.  لريى  عمار  يا  يدخل  دعه  تقول:  �لد�خل  من 

إلينا عميقا ثم  أمتالك نف�سي من �لفرح. نظر � هنا مل �

أم�سكت يده  إيل بالدخول �رتبك �سديقي لكنني � أ�سار � �

إىل �لد�خل هناك كانت تقف ويف يدها حتمل  ودلفنا �

ول مرة وقفت م�سدوها  أر�ها الأ أنني � �ل�سغري كما لو �

عمر.  �بنك  هذ�  برود:  يف  يل  تقول  أن  � قبل  لفرتة 

أفتح ذر�عي  أنا � ول مره جثوت و� أر�ه الأ أنا � �قرتبت و�

مدة  إياه  � حلرماين  أحتويه  و� حت�سنه  الأ ياأتيني  إليه  �

إيل با�ستغر�ب لكنه  ول مره نظر � أحمله الأ تلك �لفرتة ،�

إىل عيني �للتني  أخذ ينظر � طفال بل � مل يبك كبقية �الأ

يف  وقبلته  قوه  يف   
ُ
�حت�سنته بالدموع  �غرورقتا 

 لربهة 
ُ
أخذ بالبكاء فبكينا معا وغفلت حر�رة ، وهنا �

معا.  �فتقدناه  �لذي  �حلرمان  أعو�ص  � �ل�سغري  مع 

إيل وقد جثت  إال حلظات ووجدت عال تنظر � � ما هي 

أنك كنت  بالقرب مني: هل ما يقوله �سديقك �سحيح �

�بت�سامة  يف  إليه  � نظرت  �لفرتة  تلك  طيلة  بال�سجن 

تريدين معرفة  إن كنت  � أجل..  � إليها قائال  � �لتفت  ثم 

كل  أن  � �سعرت  هنا  باالإيجاب  أ�سها  ر� �حلقيقة. هزت 

ل�ساحلي.  ت�سري  مور  �الأ أن  و� كان  كما  �سيعود  �سيء 

أ�رشد ق�ستي منذ �لبد�ية ووجدتهم ين�ستون  أت � وبد�

ي�سافحني يف  عمار  عندها وجدت  �هتمام  إيل يف  �

مهنئا،  كتفي  على  يربت  �سديقي  ووجدت  حر�رة 

�لفرحة  ودموع  �ل�سغري  تالعب  عال  أخذت  � بينما 

إليهما يف فرح وحمدت  تغ�سل وجهها �جلميل. نظرت �

أعيدت  إيل و�سعرت بالفرح كدولة � �هلل �نهما قد عاد� �

أجمادها.   إليها � �

مان
ُ
من �أعمال خليفة �ل�سبيبي - ع
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كما  وجمالتهما  كتبهما  متاأبطني  �حلانة  يدخالن 

�ملكان  �جلامعات.  �أويف  �خلز�نات  يف  عادة  يح�سل 

عليه  يتهافت  ف�ساء  �إىل  قادر  بقدرة  حتول  مر�آب 

�ليائ�سون و�ملحبطون. �لرجال وحيدون معزولون كما 

رفيقات  �حلمامات. ال من  �أو يف  �حلروب  يحدث يف 

�أو حبيبات �أو زوجات . فقط هناك �مر�أتان بائ�ستان 

تثري�ن �لتقزز ، ت�سيبان �ملرء بالدو�ر و�لغثيان.

- زوجتك طاهرة �أيها �حلقري؟

- ��سمتي يا عاهرة، يا �سافلة

- �نظر �ىل نف�سك، حالتك تعافها �لدو�ب.

�أدى   ، تغريت �سحنة �لرجل ، كمن تلقى خرب� فاجعا 

ثمن ف�سله وخرج م�رشعا.

فو�ه، برودتها ت�سعل �لنار وتوؤجج  �جلعة تتقاذفها �الأ

�لغ�سب، توقظ �لفو�جع.

يف  يح�سل  كما  حما�رش  �سيق  مكان  يف  جل�سا 

�لف�ساء�ت �لعامة حيث ير�ب�ص �لقلق ويطل �جلنون.

رجل يعانق رجال، يقبله، يعرب له عن حبه وتقديره، 

يغلف �سذوذه. �سخ�ص هادئ يقرتب من �سديقه، يهم�ص 

له؛ ع�سيقان ينعمان.

يدخل �لرجل �إىل بيته ، يجد �لبيت فارغا من �لزوجة 

عاليا.  ت�سحك  و�جلدر�ن  ر�ص  �الأ ثاث.  و�الأ والد  و�الأ

يتقل�ص  �ل�سحك،  يتعاىل  �أذنيه،  على  يديه  ي�سع 

وجوده.

�إن�سان  كاأي  وحدته.   يد�ري  �لفليبري،  يلعب  �أحدهم 

متح�رش، يحمل قنينته و�سيجارته بني �سفتيه،  يتقن 

�للعبة.

�لرجل �لذي قبل �سديقه ، يتحول يف حلظة �إىل وح�ص 

كا�رش؛ يحطم وجه �ل�سديق ، يك�رش زجاج �لكونتو�ر، 

للهروب  يدفع  وجههما  �لذميمتني،  �ملر�أتني  يرعب 

ينب�ص  �أي�سا.  وجهه  يحطم  �لغثيان.  تثري  وحالتهما 

خرون يلطفون �جلو برو�ئح  باأظافره، يهيج جرحه. �الآ

�سجائرهم وب�سمتهم �لباهتة.

هذ� �لرجل �لذي يقـف وحده يف �ل�سعري ينال عقابه، 

 . �لنار ويجلب �حلطب  رجل ال ت�سمله  �ملغفرة. يوقد 

ذ�ك �لذي حطم وجهه.

كل  يندفع  ور�أ�سه.  �سدره  مالأ  قربنا،  يجل�ص  �أحدهم 

يو��سل  �لطمث.  بلغها   كحامل  �حلمام  نحو  حلظة 

ياأخد  تلمع.  وحدها  .�سيجارته  ومرحا�سه  �رش�به 

خطابه.  يبد�أ  ثم  يت�سفحها   ، ��ستئذ�ن  دون  جريدتي 

يلعن �جلميع �سحافة وكتابا مديرين وزر�ء وحكام. 

د�ن. �أبو�ق ز�ئفة ت�سم �الآ

هو �لوحيد �لدي ميلك �سوته.

�أرفع ر�أ�سي نحوه،يقول

- �أنت �أي�سا، ال ترفع ر�أ�سك، �أنا من يرفع ر�أ�سه.

�سيجارته وبطنه يتحديان زيفه.

منزله  م�ساء.  ذ�ت  منزله  �إىل  هرع  �لذي  �ل�سخ�ص   -

يديه  ي�سع  ال  ثاث،  و�الأ والد  و�الأ �لزوجة  من  �خلايل 

على �أذنيه.ال يز�ل من�ستا ل�سخرية �جلدر�ن . ي�ساركها 

�سعادتها وت�ساركه �أحز�نه.

تتحجر�ن.  وعيناه  كاأ�سه  من  ي�رشب  �سديقي   -

خرين، حو��سه جتوب �حلانة، ترت�سد  موليا ظهره لالآ

حد�ث. �الأ

- هو �للحظة يتابع خطو�تي ميد يده لي�سذب �حلكاية، 

يقلب تربتها. ونحن ندخل �حلانة، كنا نبحث عن حلظة 

تغفو فيها �حلكايات. حبي�سة �لروح كيف تغفو.

مراآب ال�صياع 

من�صــف بندحمــان

قا�ص من �ملغرب 



باأنها  »وردة«  فكرت  �لكربى  �لليلة  قبل  تلك  �لليلة 

أن ت�ستقطب زوجها على غري �لعادة  �ستحاول جاهدة �

ع�رش�ً  تع�رشه  وباأن  و�ال�ستهاء  �لرغبة  مبغناطي�ص 

با�ستثناء  له  رتبت  �سلوك  وهو  �لطازجة  كالليمونة 

حمولته  �ن  بحيث  �سابقتني،  مرتني  يف  خا�ص 

ن، وهذ�  �لبي�ساء �ملتدفقة ثخينة ولزجة يف نف�ص �الآ

�ملجرى  ميالأ  باأن  رهني  ��ستثنائي  لعمل  مطلوب 

له  رتبت  ما  وهو  م�ستقبال  خالّقة  لطاقة  �للولبي 

أة �لعارفة.. بقدرة �ملر�

لكن  يجابي،  �الإ �لكيد  بهذ�  يعلم  مل  زوجها  �سلطان 

أن وردة قبل  إ�سار�ت خفية �أح�ص بها وهي � – ثمة- �
باأ�سباب  ر�وغت وتعللت  تلك  �ملنتظرة  �للحظة  أو�ن  �

يعتدها  مل  أ�سبوعني  � ملدة  بينهما  �جل�سدي  �جلفاء 

إال يف مرتني �سابقتني، لكن ذ�ك �لوقت غري  �سلطان �

هذ� �لوقت، حيث مل يرث �نتباهه كثري�ً.

أ�سهر مرت �رشيعاً �أجنبت وردة »بنات �حلكايا«  ت�سعة �

رو�يتها �لثالثة و�بنتها �حلقيقية »ريتا«.

رفيقات  عن  بدقة  �لكتابية  ل�سريتها  تخطط  وردة 

إال  عمرها مع ما ي�سوب مالحمها و�سلوكها من هدوء �

ما تخفيه حتت غطاء �ل�سيلة عما يوؤطره غري �لعطر 

إىل �حلرب. �

وهي بهذ� تقول: – بني ذ�تها �ملر�يا.. �نها �ملر�يا..

مومية  دبية و�الأ أمة �الأ يعلم زوجها بفرحها بهذه �لتو�

أمة �حلياتية بني وردة وما  �لتو� �أكرث باأهمية  ويعلم 

�سيجنيه هو من تر�كم وظيفي، فكل رو�ية جديدة فوق 

رفوف معر�ص �لكتاب هي مبثابة ترقية له. فمع ما 

أنا  يعي�ص من تناق�سات �لبد�وة و�حل�سارة فهو يقول �

أعي�ص و�لباقي على �هلل. بر�جماتي.. تعي�ص و�

�ملرة  يف  حبيبتي  وردة:  ل�سديقتها  �سيما  قالت: 

فرمبا  �حلدود  خارج  حتبلي  �أن  عليك  �لقادمة 

و�ل�رشد  �حلكي  ويت�سكل  �لرو�ية  �سخ�سيات  تتغري 

بها  تطفح  �لتي   
)j(

»�ملع�رش�ت« �سرية  غري  من 

بتقنيات  �هتماماً  �أكرث  إىل عمل  � �ل�سابقات  رو�ياتك 

وعذ�بات  �ملكان  وف�ساء�ت  �سو�ت  �الأ وتعدد  �ل�رشد 

�ل�سخ�سيات و.. و.. و.

.. وردة: بنربة غا�سبة، عزيزتي، �لو�قع عندنا غري، ال 

خرين فنحن لدينا من �حلكايا  إىل معاطف �الآ يحتاج �

أ�سبوع و�حد  � و�لكالم �ملْطمر ما يكفي لقول �لكثري، 

و�لرو�ية بني دفتي كتاب �ن كان لديِك �لوقت. 

فـ.. �حلكاوي، متالأ ، �سحارة من �حلارة. هل – هن- 

يكتنب  منا؟!  �أح�سن  خرى  �الأ �لبالد  يف  �للو�تي  تلك 

أي�سا حكاوي وحكايا.. بالن�سبة يل قليالً من �لرتو�ص  �

�ل�سخ�سيات و�سبط لغوي وهكذ� �لرو�ية تنتظر  على 

فالقو�مي�ص  ينق�سني  ما  إىل  � �أحتاج  وعندما  قارئاً 

�للغوية مبحاذ�ة �ل�رشير من �أجل تقوية �حلو�ر و�للغة 

�ل�سعرية، وما عد� ذلك ال زيادة وال نق�سان عن �سرية 

�لل�سان.

�حلكايا«  »بنات  توقع  وهي  ثغرها  متالأ  �البت�سامة 

يدها  لكن  �لدويل،  �لكتاب  مبعر�ص  �لثالثة  رو�يتها 

�لنطفة  م�سار  إر�دي-  � ال  ب�سكل  تتح�س�ص-  خرى  �الأ

تقول-   - أين؟  � إىل  � جديد،  بند�ء  ك�سعور  �خلبيئة 

لكنها، وهي جتول  ترى؟  يا  بي  �حلد�ص  هذ�  �سي�سري 

بنظرها يف عيون من يحطن بها من زميالت- قالت 

أن ��ستحلب �حلكايا ككل  أ�ستطيع � يف خاطرها- هل �

جنب من �لكالم، كالماً لرو�يتي �لقادمة.  مرة الأ

j253 لقاء ن�سائي وقت �لع�رش. 
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 النكبة التي حلقت بال�سعب الفل�سطيني العام 1948هي 

الذي  الكال�سيكي  وروبي  الأ ال�ستعمار  لع�رص  الذروة 

انح�رص يف القارات اخلم�س بعد احلرب العاملية الثانية، 

هي  احلرب  تلك  نهاية  يف  قامت  التي  إ�رصائيل  ا وكانت 

التاريخ  انقالبات  يف  وانعطافه.  التاريخ  انقالب  نتاج 

ودول  جديدة  �سعوب  تظهر  الدراماتيكية  وانعطافاته 

أنهت  أفكار جديدة. احلرب العاملية الثانية التي ا جديدة وا

باآخر،  أو  ا ب�سكل  القدمي  وروبي  الأ البي�س  ال�ستعمار 

ا�ستغلته  الذي  والعقائدي  ال�سيا�سي  امل�رصح  هي  كانت 

اقليمياً  و�رصاً،  علناً  يدعمها  ومن  ال�سهيونية  احلركة 

ودولياً، لتقيم لها وطناً على ح�ساب ال�سعب الفل�سطيني 

وجذوره  إجنازاته  وا ووجوده  أر�سه  ا ح�ساب  وعلى 

الب�سيط  معناها  يف  النكبة  كانت  وهكذا  وثقافته، 

حالل. النكبة هي  واملبا�رص، القتالع والطرد ومن ثم الإ

اي�ساً  ولكنها  بالقوة،  ار�سه  من  وطرده  �سعب  اقتالع 

إن هذه الكلمات على مبا�رصتها  آخر. ا إحالل �سعب مكان ا ا

اي�ساً جرمية  بب�ساطة  وب�ساطتها وامكانية فهمها، هي 

ن  ولأ واملعايري.  واملفاهيم  املعاين  بكامل  ان�سانية 

ر�سدها  ميكن  اأي  التاريخ،  يف  وقعت  أو  ا حدثت  النكبة 

نها حدثت  أو لأ نها حدثت دون �سجيج، ا أو لأ و توثيقها، ا

أن  ا دون  حدثت  نها  لأ أو  ا العامل،  من  ا�ستيعابها  تمَ  ثم 

ن العامل الغربي  أو لأ إىل حدث فريد يف التاريخ، ا تتحول ا

إىل ما حدث باعتباره جزءاً من العقيدة  ال�ستعماري نظر ا

وال�سلوك البي�س ال�ستعماري، فاإن النكبة بهذا املعنى، 

من  غت 
ّ
وفر إن�سانية  ا ق�سية  إىل  ا قادر  بقدرة  حتولت 

النكبة يف عرف  خالقية، حتولت  والأ الكارثية  معانيها 

وعراة،  جوعى  م�سكلة  إىل  ا  – أنواعه  ا على   – امل�ستعِمر 

من   194 قرار  تفريغ  ت  فقد  كذلك،  هذا  ن  لأ أو  ا ولهذا 

إىل م�سالح، وا�ستبدلت  م�سامينه كلها، وحتولت احلقوق ا

املبادىء برتجمتها، وبدلً عن احلديث عن جماعة ذات 

يجري  احلديث  �سار  منها  النتقا�س  ميكن  ل  حقوق 

عن تنفيذ املمكن منها، وهذا »املمكن« عادة ما ي�سيق 

ويقل كلما تقدمنا يف الزمن. امل�ستعِمر عادة ما ل يوؤمن 

باملطلق، وامل�ستعِمر عادة ما ي�سيق بالقوانني الثابتة. 

امل�ستعِمر ظريّف وا�ستثنائي، ولهذا فهو يبحث عن الظريف 

وال�ستثنائي دائماً يف كل �سيء.

أر�سنا، ومعها كل  ا التي قامت على  إ�رصائيل  ا النكبة هي 

لل�سهيونية  ميكن  ل  البي�س،  ال�ستعماري  رث  الإ ذلك 

أبي�س، ال�سهيونية التي  ا ا�ستعمارياً  إرثاً  ا أن تنكر كونها  ا

والكراهية  ال�ستعمار  على  ثورة  انها  عاء 
ّ
الد حتاول 

بب�ساطة  هي  م. 
ّ
والتوه املر�س  قمَد  ُ

وع والتمييز  والفوبيا 

جزء من هذه املنظومة التي �سقطت ذات يوم، امل�ستعِمر 

نه  نه يخ�رص دائماً، ولأ نه يتاآكل من الداخل، ولأ ي�سقط لأ

ل ي�ستطيع توليف حكايته كل يوم ومن ثم يجد مربراتها 

وم�سوغاتها، الحتالل بقدر قابليته لل�سقوط والتاآكل بقدر 

ولئك  إمنا لأ كونه مكلفاً لي�س ملن يقع عليهم الحتالل وا

الذين يقومون بفعل الحتالل، ومن هنا كان الحتالل 

ول  يجد  ل  دائماً،  الركان  مزعزع  دائماً،  لل�سقوط  آيالً  ا

نواع  أو طماأنينة، حتى تلك الأ أمناً ا أو ا أن يجد راحة ا ميكن ا

و�سعوب  بعيدة  أرا�ٍس  ا يف  كانت  التي  حتاللت  الإ من 

المريكي  بالرئي�س  اأهابت  التي  الدوافع  تلك  إن  ا بدائية. 

احلمر  الهنود  ممثلي  ل�ستقبال  كلينتون  ثم  ومن  كارتر 

يف البيت البي�س هي ذات الدوافع التي نر�سدها يف نف�س 

إجنازات. ل  أو ا ا اأي ل�س مهما بلغ ذلك الل�س من مواقع 

لتفاف عليها، ول ميكن  ميكن قتل احلقائق. ول ميكن الإ

جمرد  ولي�س  قوانني  عن  نتحدث  هنا  نحن  تزييفها، 

أو تخمينات. متنيات ا

نواحيها  من  النكبة  در�س  إن  ا اي�ساً،  اخليانة  هي  النكبة 

نظر  وجهات  ومن  خمتلفة،  م�سادر  ومن  املختلفة، 

حدثت  لقد  مرة،  أول  ا حدثت  كما  متاماً  تفزعنا  خمتلفة، 

أو  ا عدداً  اأكرث  أو  ا أقوى  ا كانوا  ال�سهاينة  ن  لأ لي�س  النكبة 

من  بالعك�س  وتخطيطاً،  خططاً  أدّق  ا أو  ا جتهيزاً  اأح�سن 
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خوفاً،  واأكرث  عدداً،  واقل  منا،  اأ�سعف  كانوا  متاماً،  ذلك 

أو برهان،  إثبات ا واأكرث فرقة، وهذا الكالم ل نقوله بدون ا

أ ما كتبه موؤرخوهم عن تلك الفرتة، و�سرتى العجب  لنقرا

ال�سيا�سية  النخبة  العربية،  النخبة  أن  ا �ستجد  العجاب، 

والقت�سادية والجتماعية كانت نخبة مري�سة وم�سوهة 

من  الكلمة  يف  ما  باأق�سى  عميلة،  نخبة  كانت  مرتبطة، 

اأر�س  إنها قاتلت على  ا التي قيل  ال�سبعة  معنى. اجليو�س 

أبداً،  ا للهجاناه   
ّ
تت�سد ومل  ال�سهاينة  ُتقاتل  مل  فل�سطني 

وتنفذ  البع�س،  بع�سها  ترت�سد  كانت  ال�سبعة  اجليو�س 

ال�سبعة  اجليو�س  كانت  ومتوج�سة،  مت�سككة  �سيا�سات 

تعبرياً عن انق�سام العامل العربي وتعدد اجتاهاته، ولهذا 

أن ل ي�سقط من تلك اجليو�س جمتمعة  مل يكن من العجب ا

اأكرث من 650 �سهيداً، نحن هنا ل نتحدث عن اجلماهري 

وباملنا�سبة   - العجائب  لفعل  ا�ستعداد  على  كانت  التي 

ال�سعب  من  طلبوا  الثناء  تلك  يف  العرب  القادة  فاإن 

أ�سموه بالعمليات، وذلك  أن ل ي�سارك يف ما ا الفل�سطيني ا

من اأجل حتييد تلك اجلماهري، حتييد اجلماهري ظّل تكتيكاً 

الثالثي  العدوان  با�ستثناء  العربية  احلروب  يف  متبعاً 

على م�رص العام 1956 – نحن هنا نتحدث عن النخبة 

املعطوبة التي مل ت�ستطع اأن حتتمل التاريخ ول انعطافه. 

حيان  كانت النكبة بهذا املعنى، هي اخليانة. يف بع�س الأ

أن الهزمية هي خيانة ب�سكل من ال�سكال. أرى ا ا

ال�ستعماري  الغربي  الغزو  حلقات  من  حلقة  والنكبة 

الغزو  موجات  بني  أف�سل  ا أن  ا ميكنني  ل  اذ  ال�سليبي، 

فرجني وبني موجة ال�ستعمار ال�سهيوين على بالدنا،  الإ

ال�سهاينة هم غرب، هم علمانيون، هم متدينون، ياأخذون 

أموالهم وعتادهم من الغرب،  دعمهم من الغرب ويتلّقون ا

ول  يعار�سهم  ول  يخالفهم  ول  ينتقدهم  ل  والغرب 

ا�ستعماري  غرب  هم  املعنى  بهذا  ال�سهاينة  يحرجهم. 

ن ذلك كذلك، فاإن ال�سهيونية تفعل  إل، ولأ �سليبي لي�س ا

لقد بنت  ال�سابق،  الغزو  ما فعلته كل موجة من موجات 

أ�سهرت  وا أبراجها  وا و�سياجاتها  أ�سوارها  ا ال�سهيونية 

متاماً  واحتقرت،  و�سادرت  واقتلعت  وطردت  أ�سلحتها  ا

أنها تتعلق  إن النكبة – وخا�سة ا ككل م�ستعمر غاِز غريب. ا

أنها حققت – ولو ب�سكل جزئي  باأر�س فل�سطني – تعني ا

ال�ستعمار  ثم  ومن  ال�سليبية  احلروب  به  ف�سلت  ما   –
وتعجل،  جتروؤ  فيه  يبدو  قد  وبقول  التقليدي،  وروبي  الأ

للمنطقة و�سعوبها  خرية  الأ الغرب  النكبة هي هدية  فاإن 

ذلك من  – مبا يف  إ�رصائيل  ا قيام  إن  ا ودينها وتاريخها. 

ا�ستثارة للنبوءات وامل�ساعر الدينية – يعني حتقيق الوعد 

إ�رصائيل اجلديدة  والنبوءة ونهاية التاريخ. وملاذا ل تكون ا

إ�سارة على نهاية التاريخ ؟!  ا

الفل�سطيني  لل�سعب  الطبيعي  التطور  وقف  تعني  النكبة 

ومن ثم ت�سويهه وت�رصيده، وحتويله من �سعب كان ميكن 

إىل �سعب من امُلالحقني  أر�سه، ا أن يفعل املعجزات على ا ا

واجلوع وامل�سبوهني يف منافيهم القريبة والبعيدة، حتول 

أفراد بال هويات وبال  إىل ا ال�سعب الفل�سطيني يف معظمه ا

»لجىء«  و�سع  إن  ا لجئني،  إىل  ا فجاأًة  حتولوا  روابط، 

إن  ا أي�ساً.  ا حقيقي  ول  طبيعي،  ول  إن�ساين،  ا ل  و�سع 

اأن  للفل�سطيني يعني  اأ�سبح و�سفاً  الذي  و�سع »لجىء« 

الهواء،  يف  آخر  ا جمتمعاً  يطوروا  أن  ا عليهم  الفل�سطينيني 

ثم  ومن  اخليام،  وحتت  �سيجة  الأ وبني  الفراغات،  وبني 

زدحام والفقر والظلم،  يف مدن الحزمة الفقرية، ويف الإ

أن ي�سطدم املخيم مبا حوله من  ومل يكن من امل�ستغرب ا

أو مدن. ل ميكن تطوير هوية وجمتمع يف الفراغ،  عوا�سم ا

أو تطور  ا �سيجة، ول ميكن تطوير  أو بني الأ ا أو يف الهواء،  ا

ال�سبهة  وحتت  املالحقة  وحتت  احل�سار  حتت  جمتمع 

أن ال�سعب الفل�سطيني كان عليه اأن  ودائرتها. النكبة تعني ا

أماكن متعددة،  أن يعيد ت�سكيل ذاته يف ا أ من ال�سفر، وا يبدا

المكنة،  خمتلف  من  ال�سورة  هذه  يرمم  أن  ا عليه  وكان 

ذات ال�سعب الفل�سطيني وهويته اأ�سبحت – ب�سبب النكبة 

– ذاتاً متعددة وهوية تتاأثر بالزمان واملكان.  ال  لي�س 

ن بني كل الفل�سطينيني هو فل�سطني  إن الرابط الوحيد الآ ا

جمرد  ولي�س  نزهة  جمرد  لي�س  املنفى  أن  ا ذلك  فقط، 

إقامة موؤقتة، املنفى له ب�سمات، وله �سغوط، وله قدرة  ا

املنفى  بناء  الحيان،  بع�س  يف  الت�سكيل  إعادة  ا على 

بها  يحلم  التي  فل�سطني  إن  ا ذاتها.  فل�سطني  ت�سكيل  يعيد 

فل�سطينيو لبنان غري تلك التي يحلم بها فل�سطينيو ال�سفة 

إىل حٍد كيرب. والقطاع ا

النكبة هي املنفى القا�سي الفارم الذي يجعل من الوطن 

أو يقدمه بطريقة اأخرى. املنفى لي�س  أندل�سياً كامالً ا خيالً ا

إنه ثقافة. �سهالً، ولي�س جمرد مكان. ا

وهي  الوطني،  التحرر  حركة  هي  الن�سال،  هي  والنكبة 

أن يقاتلوا  أبناء ال�سعب الفل�سطيني يف ا له ا
ّ
المَقمَدر الذي يتحم

إن  إىل ن�سابها. ا مور ا أن يعيدوا الأ أن يطردوه وا الحتالل وا

أن الحتالل  يام يعني ا �رصاعاً و�سل عامه املائة هذه الأ

إمنا هو املوت الزوؤام. لي�س جمرد تغيري �سلطات، وا

الكون  وجرح  خالقية  الأ العامل  ف�سيحة  أي�ساً  ا النكبة 

ما  وف�سل  ر�سية،  الأ العدالة  انتفاء  على  الدال  النازف، 

الق�سية ملدة تزيد على  الدويل يف حل  ى باملجتمع 
ّ
�سم

ُ
ي
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�سكال  �ستني عاماً، وعدم قدرة الليربالية الغربية يف حل الإ

نها اأي هذه الليربالية – جزء من امل�سكلة ولي�س جزءاً  لأ

إن النكبة  نها �سبب امل�سكلة. بكلمة اأخرى، ا أو لأ من احلل، ا

بحد ذاتها دليل على مدى العطب الذي يلحق ومييز هذه 

الليربالية ل ميكن  فاإن هذه  آخر،  ا الليربالية، ويف مدخل 

أو املتنّورة! فالليربالية  ة ا
ّ

أفكارها النري أن ُتمَِ�سوق لنا ا لها ا

أن العامل  أبداً اعتبار ا كاذبة وخمادعة ومنافقة، ول ميكن ا

هذه  على  معتمداً  وال�سيا�سة  خالقية  الأ ذروته  إىل  ا ي�سل 

الليربالية، وبهذا مل يخطىء فقط هيجل ولكن فوكوياما 

أن الليربالية الغربية كفيلة بتحقيق  أي�ساً، كالهما اعتقد ا ا

اجلانب   
مَ
ير مل  وكالهما  والكتفاء،  والعدالة  ال�سعادة 

يتحقق  ذلك  راأى  ول  الأ الليربالية.  لهذه  والقبيح  �سود  الأ

والثاين  ا�ستعمار بالدنا  أراد  ا الذي  نابليون وبرو�سيا  يف 

العامل  حتكم  أمَن  ا تريد  التي  املتحدة  الوليات  يف  آها  را

وت�سبطه.

أي�ساً دليل عجز النظام العربي ودليل ف�سله  والنكبة هي ا

عادًة  فل�سطني  ت�سيع  عندما  وتفتته،  انق�سامه  ودليل 

احلالت،  أ  أ�سوا ا يف  وجماهريها  العربية  البالد  تكون  ما 

تغيريات  ذلك  يرافق  ما  عادًة  فل�سطني  ُت�ستعاد  وعندما 

عميقة جتري على م�ستوى النخبة والقاعدة، هكذا تعلمنا 

إعادتها عملية �سعبة  الدرو�س املا�سية. �سياع فل�سطني وا

أتون  ا نظمة وال�سعوب يف  وطويلة ومريرة، تدخل فيها الأ

من جمريات التاريخ يتم فيها خروج اخلبث وبقاء ما ينفع 

النا�س، ولهذا فاإن النكبة التي حلت بال�سعب الفل�سطيني 

ميان. هي دليل اخلراب والف�سل وغياب العلم وانعدام الإ

قد  النكبة  كانت  اذا  أنه  ا القول  ميكن  ال�سدد،  هذا  ويف 

آخر فيها،  أر�سه مقابل ا�ستيطان �سعب ا اقتلعت �سعباً من ا

أنكى  أ�سد وا فاإن النك�سة العام 1967 و�سقوط القد�س كانت ا

أو �سقوط  إن �سقوط القد�س ل يعني �سقوط غرناطة ا ، ا
ّ
أمر وا

ما  عادة  القد�س  �سقوط  دم�سق،  على  ال�ستيالء  أو  ا بغداد 

ْن ت�سيع 
مَ
أهلية م إىل خراب و�سياع ورخاوة وعدم ا يرمز ا

ماكن  إن احتالل الأ منهم البالد. القد�س لي�ست ككل املدن. ا

إن تدني�س املقد�س  املقد�سة يعني �سقوط الكرامة والعزّة، ا

الدين  �سالح  �سارك  ملاذا  نفهم  ولهذا  الهزمية،  قمة  هو 

اليوبي بنف�سه يف غ�سل امل�سجد الق�سى مباء الورد بعد 

إحدى  احتالله ملدة تزيد عن ثمانني عاماً. النكبة – يف ا

نظمة وخيانتها وعدم قدرتها على  معانيها – �سعف الأ

أو امل�ساركة، ولكن النك�سة – يف احدى معانيها  التن�سيق ا

إمنا فقدت  نظمة مل تفقد ال�رصعية فقط وا إن تلك الأ أي�ساً – ا ا

كانت  النك�سة  له.  ال�ستعداد  حتى  أو  ا العمل  يف  الرغبة 

ف�سيحة مدوية اكرث دوياً و�سجيجاً من النكبة. النك�سة – 

ة باأبعاد خطرية وقد ر�سمت املنطقة حتى 
ّ
وهي هزمية مر

والتعامل  باإ�رصائيل  القبول  بداية  كانت   – اللحظة  هذه 

النك�سة  فر�سته.  الذي  الواقع  مر  لالأ واخل�سوع  معها 

عت القومية 
ّ
ن النظمة التي واجهتها اد كانت ف�سيحة لأ

نظمة  وال�سرتاكية واجلماهريية واجلاهزية، على عك�س الأ

ف�سيحة  كانت   ،1948 العام  ال�سهيونية  واجهت  التي 

تخدع  كانت   1967 العام  العربية  النظمة  ن  لأ أي�ساً  ا

مال والتطلعات  أتت لتعرب عن املطامح والآ ا أنها  ا بالقول 

عام  نظمة  الأ والعروبية، على عك�س  والوحدوية  القومية 

أو  ا العلني  امل�ستعِمر  باأوامر  مرتمَهنة  كانت  التي   1948

عام  انظمة  ن  لأ تغتفر  ل  ف�سيحة  النك�سة  كانت  اخلفي. 

عام  نكبة  من  أ�سا�س  ا على  احلكم  �سدة  إىل  ا أتت  ا  1967

1948 ومن اأجل جتاوزها وت�سحيحها لكنها �سقطت يف 

ذات الهوة بطريقة اأكرث قبحاً واأكرث ف�سائحية.

�سياع القد�س فيما �سمي بالنك�سة ي�سبه العقاب اجلماعي 

كله  والعذاب  كله  العقاب  يكن  مل  إن  ا مة  بالأ يحل  الذي 

ا�ستعادة  إن  وا والهوان.  والذل  والهزمية  كلها  واملرارة 

أُبعد يف القول  القد�س تعني امتالك كل ذلك دفعة واحدة، وا

أن  إن ا�ستعادة القد�س هي ال�رصط الوحيد من اأجل ا لقول ا

أن تتنف�س الهواء  مة حياة طبيعية ت�ستطيع فيها ا حتيا الأ

ت�ستحق  ناق�سة ول  القد�س  بدون  احلياة  الطعام.  وتاأكل 

�سبيل  ول  و�سيقة  كريهة  القد�س  بدون  احلياة  تكون  أن  ا

إىل ال�ستمتاع ب�سيء. ا

أي�ساً  إن �سياع القد�س ل يعني �سياعها فقط، بل يعني ا ا

القد�س ل  ان ودم�سق والقاهرة ومكة، و�سياع 
ّ
تهديد عم

من  منعه  أو  ا قمعه  أو  ا الفل�سطيني  ال�سعب  ت�رصيد  يعني 

أي�ساً يعني جتويع ال�سعب العربي وح�ساره  التطور، ولكنه ا

إ�رصائيل  أن ا أ�سباب القوة، ذلك ا ومنعه من التطور وامتالك ا

تقوم  إمنا  وا وتطوره،  حقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب  متنع  ل 

املحيط،  دول  يف  واملنعة  القوة  أ�سباب  ا بتجفيف  أي�ساً  ا

تنمو  وحتى  حولها،  من  وي�سعف  إ�رصائيل  ا تقوى  حتى 

القد�س ل يعني  اذن �سياع  إ�رصائيل وميوت من حولها،  ا

�سياع مدينة بل �سياع م�ستقبل اي�ساً.

آثارها ونتائجها  ولهذا فاإن النك�سة مبعناها وجتلياتها وا

أ�سد وطاأة. أ�سد م�سا�سة من النكبة واأعمق مرارة وا ا

�سعف  من  رافقهما  وما  النك�سة  بعدها  ومن  النكبة  إن  ا

�رصٍد 
ُ
إىل �سعٍب م وف�سل عربي، قد حولتا ال�سعب الفل�سطيني ا

والتغييب  التهمي�س  عمليات  عليه  ومور�ست  وم�ستت، 

عنه.  والتعريفات  ال�رصعيات  و�سحب  والتجرمي  والنكران 
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ليات املختلفة التي مار�سها ال�سديق قبل العدو  إن هذه الآ ا

وتنبع  فريد،  �سعب  إىل  ا عملياً  الفل�سطيني  ال�سعب  حولت 

العمليات  هذه  كل  أمام  ا ال�سمود  على  قدرته  من  فرادته 

التي ت�سارك فيها قوى ذات جربوت وطغيان. تنبع فرادة 

ا 
ّ
ن عم هذا ال�سعب من قدرته على الثورة – بغ�س النظر الآ

إليه هذه الثورة -. أف�ست ا ا

فرادة ال�سعب الفل�سطيني يف قدرته على حتويل اخليمة من 

إىل مكان  إىل خيمة ثوار، وحتويل املنفى لي�س ا خيمة جلوء ا

والحت�ساد،  لال�ستعداد  مكان  إىل  ا بل  النجاة  أو  ا للنجاح 

إىل حكاية مل تكتمل ومل تكتب نهايتها،  وحتويل املاأ�ساة ا

إىل الن�رص،  إىل م�سارف الطريق املوؤدية ا وحتويل الهزمية ا

أن كان �سهيداً –  وحتول ال�سعب الفل�سطيني �ساهداً – بعد ا

على ا�ستحالة التعاي�س مع امل�رصوع ال�سهيوين التو�سعي 

والحتاليل والإحاليل اي�ساً.

وبهذا ال�سدد فاإن املخيم – كوحدة اجتماعية واقت�سادية 

در 
ّ

و�سيا�سية وبالتايل اأ�سبحت ذات مالمح ثقافية – يت�س

الكالم وياأخذ الكالم كله. فاملخيم كاإفراز ونتيجة للنكبة 

على  وقعت  مبعنى،  عليه،  ل 
ّ
املعو هو  اأ�سبح  والنك�سة 

الر�سالة  ويحملوا  يتحملوا  أن  ا املتعاقبة  واأجياله  أبنائه  ا

 – املخيم  ووقع  وعالية.  م�ساءة  ال�سعلة  يجعلوا  أن  وا

نتيجة لذلك، بني �سفرات امُلطلق و�سفرات الن�سبي، ما بني 

متطلبات الثورة وف�سائها وبني متطلبات الواقع و�سيقه. 

املخيم الذي يقع يف منطقة الرماد يف كل �سيء، جغرافياً 

– بكونه قريباً من املدينة ولكنه لي�س منها – وثقافياً- 
من  وممنوعاً  الجتماعي  الن�سيج  عن  غريباً  باعتباره 

أن موارده تاأتي  – باعتبار ا ندماج فيه – واقت�سادياً  الإ

نتاجية  الإ الدورة  يف  النخراط  من  ممنوع  وهو  جاهزة 

– باعتباره ممنوعاً من امل�ساركة والتمثيل  – و�سيا�سياً 
نتخاب – كل ذلك جعل من املخيم ينق�سم على ذاته،  والإ

التعريف،  إعادة  وا التعريف  من  متاهات  يف  ويدخل 

وخا�سة  احللول،  كل  لي�ست  ولكنها  حالً  كانت  الثورة 

ا�ستثنائي يف تطور  – وهو و�سع  املخيم  انكفائها.  بعد 

زع بني 
ّ
نه مو املجتمعات و�سلوكها – منق�سم على ذاته لأ

مكنة،  الأ بني  وموّزع  الولءات  بني  وموّزع  النتماءات 

جتربة  املنفى  وح�سب،  مكاناً  لي�س  املنفى  اأخرى،  ة 
ّ
ومر

الالجىء  فيه  يجرب  الذي  الوقت  – ويف  وقا�سية  مهيظة 

على تعريف نف�سه بقوة وتطرف، فاإنه اأي املنفى – قادر 

التخلي  أو  ا هويته  بفقدان  الالجىء  إقناع  ا أو  ا إجبار  ا على 

 ال�سيف، واملخيم 
ّ
عنها طواعية. املنفى قا�ٍس وقاطع كحد

إمنا وحدة اجتماعية و�سيا�سية  أفراداً وا – باعتباره لي�س ا

أو طواعية  ا – كرهاً  أُجرب الفل�سطيني الالجىء  – ا خا�سة 

أن يحدد انتماءاته وخياراته. ولكن، وبذات الوقت،  – على ا
فاإن الق�سية الفل�سطينية لي�ست ق�سيتنا فقط، وعليه، فاإن 

أو  ا جراءات  الإ أو  ا غراءات  الإ من  لكثري  يتعر�س  املخيم 

أو حتى  ا التحديد  تزيد من عدم قدرته على  التي  ليات  الآ

 الثوري والقومي ول 
ّ
أن انكفاأ املد الختيار وخا�سة بعد ا

نقول انهزم.

حامل  ال�سرتاتيجي،  الثورة  خمزون  ال�سامد،  املخيم 

يام  الأ ومعلم  الجيال،  ومعلم  املرحلة  و�ساهد  امل�سعل 

م 
ّ
اي�ساً، الذي طور له لغة خا�سة وم�سطلحات خا�سة، وق�س

جديد،  من  �سياء  الأ ى 
ّ
و�سم انقطع،  ما  ربط  أعاد  وا فئاته 

عرتاف به  أرغم املدينة ومن ثم القريب والغريب على الإ وا

ي�سطدم  أن  ا عليه  لزاماً  كان  املخيم  هذا  معه،  والتعامل 

وهي  �سعب،  خيار  ألثورة  ا ي�ساأ،  مل  أم  ا �ساء  حوله،  مبا 

والثورة  الثورة وجدان،  اي�ساً،  ول عقالين  خيار جمنون 

يوماً؟  كذلك  كانت  ومتى   – فيها  منطقية  ح�سابات  ل 

– وعندما اختار املخيم ا�سطدم مبا حوله �رصيعاً، ومن 
إذا  أن يكون متوج�ساً و�سكاكاً ول يثق، وا هنا تعلم املخيم ا

أر�سية خ�سبة وطبيعية للم�ساعر القوية �سد  كان املخيم ا

أي�ساً م�ساعر متناق�سة جتاه املحيط  إ�رصائيل، فاإنه طور ا ا

الذي يحيا فيه اأملخيم املعزول واملمنوع والفقري والذي 

ر عقلية خا�سة، هي 
ّ
يحيا مبنطقة الرماد يف كل �سيء، طو

وقريبة  و�سكاكة  �سة 
ّ
متوج عقلية  وهي  الالجىء،  عقلية 

فيها  لي�ست  الالجىء  عقلية  دائماً،  املطلق  ميان  الإ من 

أقل رغبة يف الكالم، هي  أقل جدلً وا ت�سويات كثرية، وهي ا

أ من املنفى، ولي�س  أ�سوا عقلية حتيا على حافة القرب، لي�س ا

يعد  مل  املخيم  الفقر،  من  أ  أ�سوا ا ولي�س  النكران،  من  أ  أ�سوا ا

إىل  ا �سيا�سية، �سحيح  قنبلة  املخيم  فقط.  إ�رصائيل  ا يزعج 

نظمة  أذكى الأ إن ا أي�ساً قنبلة اجتماعية. ا حد كبري، ولكنه ا

أو حتويله  أو دمج املخيم ا أو تذويب ا التي حتاول ال�سيطرة ا

أكيد  إىل جناح ا طبخ عليها مل ت�سل ا
ُ
إىل نار ي من نار حترق ا

إ�رصائيل فقط،  ا اأخرى، املخيم مل يعد يزعج  ونهائي. مرة 

أولوية عربية،  ومن هنا، فاإن حل الق�سية الفل�سطينية هي ا

إمنا  أمنية، وا لي�س فقط من منطلقات �سيا�سية واأخالقية وا

أق�سد هنا يف احلديث  من منطلقات اجتماعية �رصفة. ول ا

أن يكون  ا أن يتحرك املخيم كله باجتاه معني، بل يكفي  ا

املحيط  ليثري  أو  ا املخيم  ر 
ّ
ليدم واحد  »عب�سي«  هناك 

مثلة التي توؤكد الكالم  أ�سرت�سل يف الأ أن ا أريد ا ره. ول ا
ّ
ويدم

أو على القل ل تنفيه. إىل حٍد كبري، ا ا

أن املخيم م�سكلة اجتماعية  يجب العرتاف بقوة و�رصامة ا
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أو غري ح�سنة  ة ح�سنة ا
ّ
و�سحية، وحتى ل ُنفهم خطاأ – بني

ن  لأ الوجود  عن  ويختفي  يزول  أن  ا يجب  املخيم  – فاإن 
ألفظها  وا كبري  بخط  »يجب«  أكتب  ا وهنا   – يجب  �سكانه 

روا 
ّ
أوطانهم التي ُهج إىل ديارهم وا أن يعودوا ا مبلء الفم – ا

جيال املقبلة  ن، وواجب الأ منها، هذا هو واجب النا�س الآ

أو يفرط فيه فاإنه عملياً يقبل  أي�ساً، ومن ين�سى هذا احلق ا ا

إىل فل�سطني وياأخذ كامل احلقوق، فيما  أن ياأتي الثيوبي ا ا

لتعي�س  وطنها  إىل  ا تعود  أن  ا فل�سطينية  أة  امرا على   
ّ
يحرم

�رصائيلي  أوا قانون العودة الإ – اقرا مع زوجها واأطفالها 

للعام 1952 و 1972 والتعديالت التي اأجريت عليه يف 

ومدى  العن�رصية  مدى  لرتوا  والت�سعينيات  الثمانينيات 

البقاء  من  الفل�سطينيني  العرب  ملنع  القانوين  ال�ستعداد 

�س 
ُ
لب تاأكيد هذا احلق مبا ل  أوطانهم -. ولكن وبعد  ا يف 

فيه، فان املخيم الذي يحيا اليومي والن�سبي ومتطلبات 

وعمل  و�سحة  وتعليم  و�رصب  أكل  ا من  اليومية  احلياة 

متغرية  �سلوك  أ�سكال  وا و�سحية  اجتماعية  وتاأمينات 

ولكنه  املطلق  على  يعي�س  الذي  املخيم  هذا  ومرجتلة، 

 – ف�سيئاً  �سيئاً  يتحول  الن�سبي،  مع  التعامل  إىل  ا م�سطر 

العوملة  وجناح  العامل   
ّ

وتغري أو�سلو  ا اتفاق  بعد  وخا�سة 

وانكفاء الثورات وتراجع ال�سعارات وخفوت ال�سوات عن 

إىل  أو م�سامينها احلقيقية – فاإن املخيم يتحول ا العودة ا

م�سكلة وعبء حقيقي، لي�س على ال�سلطة الوطنية وح�سب، 

ل  املخيمات.  تلك  فيها  تعي�س  التي  نظمة  الأ على  إمنا  وا

مر. عقلية الالجىء الذي  ميكن ح�سم املخيم يف نهاية الأ

اخلبز  لقمة  عن  البحث  إىل  ا وي�سطر  حالم  الأ على  يحيا 

بب�ساطة  يعني  الكالم  هذا  متوقع،  غري  �سلوكاً  �سيطور 

الق�سية  حل  على  جمربون  إ�رصائيل  ا وغري  إ�رصائيل  ا أّن  ا

إىل خلق  إن توالت لن توؤدي ا الفل�سطينية، فالهزمية حتى وا

يحول  لن  والنكران  والفقر  املحتل،  مع  غرامية  عالقة 

إىل حمبة العدو الذي نقدم  إىل قدي�سني يدعون ا املجروحني ا

مين لي�سفعه. ومهما بدا الكالم قا�سياً ولكني  له اخلد الأ

عملياً  فاأنا  البعيدة،  أهدافه  وا بواقعيته  فهم 
ُ
ي أن  ا أرجو  ا

ن�ساهد  مل  التي  وتلك  بع�سها  أينا  را التي  بالقدرات  ح 
ّ
ألو ا

بعد، والتي ميكن للمخيم اأن يجرتحها ما مل حُتّل الق�سية 

ورغبتهم  كادمييني  الأ فذلكات  عن  وبعيداً  الفل�سطينية، 

يف الو�سف والتبويب والفهر�سة ومن ثم ال�ستخال�سات، 

والثورة  للبالد  عناوين  ت�سبح  التي  املخيمات  فاإن 

أقل  إىل مواطنني من درجة ا واحلنني، تتحول بفعل الزمن ا

رح الطرد 
ُ
أن ج أي ا أقل، ا ويح�سلون على حقوق وواجبات ا

إليه جرح النكران والتهمي�س، وكاأّن حالة اللجوء  ي�ساف ا

إن  إن و�سعاً كهذا – وا أو مدانة اأ�سالً، ا هي حالة م�سبوهة ا

أو باآخر –  إن ّت ا�ستيعابه ب�سكل ا أو باأخر – وا ا�ستمر ب�سكل ا

أن ي�ستمر.  أو باآخر – ل ميكن له ا إْن ّت – تدجينه ب�سكل ا وا

إن  أف�سل حالً من خيمة 1948، وا إن بيت ال�سفيح لي�س ا ا

لن  �سنة  بعد  �سنة  تتناق�س  التي  الغوث  وكالة  معونات 

أو ال�سكون  إن التطامن ا تكون بديالً عن اأحالم عري�سة، وا

بد،  الأ إىل  ا وامر املحيط وقوانينه لن ت�سود  أو اخل�سوع لأ ا

املجاين  والتطبيع  التنازل  عمليات  توالت  إذا  ا خا�سة 

كرث من خم�سة  إيجاد حل لأ إ�رصائيل بالكامل دون ا وقبول ا

أو  ا �سفيحية  بيوت  بني  ما  موزعني  فل�سطيني  ماليني 

إليها الربيد. أو جماهل ل ي�سل ا �سحارى بعيدة ا

– متعددة  املخيم  فاإن م�سكلة  الزمن،  تقدمنا يف  وكلما 

امل�ستويات ومعقدة التجليات – تزداد وتتفاقم، لي�ست فقط 

إمنا  لية اخلا�سة بتطور املخيم وتعدد خياراته، وا إلآ ب�سبب ا

أزمات  أو ا أزمة ا أي�ساً – وبذات الدرجة من القوة – ب�سبب ا ا

نظمة التي تعي�س �سمن حدودها تلك املخيمات. الأ

بعد  أزمات خمتلفة تتعمق يوماً  ا التي تعي�س  نظمة  الأ إّن  ا

تعطينا  ولبنان  و�سيا�سية،  اقت�سادية  أزمات  ا وهي  يوم، 

تكون.  أن  ا والنتائج  للمقدمات  ميكن  فيما  منا�سباً  مثالً 

يف  أو  – ا والقطاع  ال�سفة  يف  الوطنية  ال�سلطة  جت�سد  إن  ا

ثناء – مل ي�ساعد حتى اللحظة يف  ال�سفة فقط يف هذه الأ

إذ اأن جت�سد  حل �سائقة املخيم، بل على العك�س من ذلك، ا

الوطنية بدا وكاأنه حل نهائي ملو�سوع املخيم،  ال�سلطة 

ال�سديد  �سغطه  وزاد  املو�سوع،  حدة  ازدادت  هنا،  ومن 

على الوعي والوجدان، فهل ينتظر �سكان املخيمات منفى 

أم عودة جمزوءة.  أم تعوي�سا ا أم توطينا ا أم جتني�سا ا أبديا، ا ا

حا�رصة  ن  الآ وهي  املا�سي،  يف  تكن  مل  �سئلة  الأ هذه 

امل�ساألة، ونحن  يزيد من حدة وتطرف  الذي  مر  الأ بقوة، 

هنا نتحدث عن عقلية الالجىء – والالجىء لي�س مهاجرا 

ف اأكرث 
ّ
إنها عقلية تطر ول مغامرا ول م�ستوطنا -، وقلنا ا

إن تهديد  نة، وعقلية ُتبدي ما ل ُتعلن، وا
ُ
منها عقلية مهاد

أزمات متالحقة  املخيم بخيارات متعددة وخمتلفة �سمن ا

إىل  ا مر  الأ و�سغوطات من جهات متعددة، كل ذلك يدفع 

إذا كانت النكبة ومن بعدها النك�سة ومن  عنق الزجاجة. وا

ت 
ّ
زمات ثم التفتيت و النق�سام، قد اأ�رص بعدها الهزائم والأ

أبواب  ن على ا و�رص، فاإننا الآ
ُ
ذب وح

مَّ
باملخيم، ف�رُصب وع

إ�رصائيل وتن�ساأ معها العالقات،  مرحلة جديدة، ُتْقمَبل فيها ا

مر �سديد...  إذن، فالأ فيما يغرق املخيم بوحله اأكرث فاأكرث، ا

�سديد، وعلينا النتباه. 
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أن  إىل الرواية املغربية املكتوبة باللغة العربية، ميكن ا 1 بالنظر ا

نتاج الروائي باملغرب،  أكيدة يف الإ ل اأن هناك اليوم حيوية ا
ّ
ن�سج

لفية الثالثة اأكرث من مائتي  وىل من الأ فقد �سدرت يف ال�سنوات الأ

رواية مكتوبة باللغة العربية. 

ـيا 
ّ
أن الرواية تعرف باملغرب تراكما كم وهذا موؤ�رص ايجابي على ا

ما  املغاربة  الكتّاب  اأ�سدر  اليوم  إىل  ا الثمانينات  فمن  ملحوظا، 

بع�رص  يفوق،  عدد  وهو  العربية،  باللغة  رواية  اخلم�سمائة  يقارب 

ربعينات  مرات رمبا، ما �سدر من روايات يف مرحلة متتدّ من الأ

مع  رواية.  اخلم�سني  عددها  ليتجاوز  قد  والتي  ال�سبعينات،  إىل  ا

ت�ستحوذ  الثالثة  لفية  الأ وبداية  الت�سعني  �سنوات  أن  ا إىل  ا �سارة  الإ

ربعمائة  عمال الروائية، مبا يقارب الأ كرب من هذه الأ على اجلزء الأ

رواية. 

إذا هو تدّفق الن�سو�س الروائية على امل�ستوى  ما ينبغي ت�سجيله ا

وىل  الأ وال�سنوات  القرن املا�سي  خرية من  الأ ال�سنوات  ي يف 
ّ
الكم

التدّفـق ما يكفي  أن يلقى هذا  ا القرن اجلديد. ومن ال�رصوري  من 

من الهتمام والدر�س والنقا�س، بتنظيم لقاءات وندوات وتاأليف 

ن، بال�سكل الذي يدفع  أبحاث حول الرواية املغربية الآ درا�سات وا

أ�سا�سية ل تقف عند حدّ الحتفاء بهذا التقدّم على  أ�سئلة ا إىل طرح ا ا

إىل م�ساءلة امل�ستوى النوعي.  ي، بل تتجاوزه ا
ّ
امل�ستوى الكم

�سئلة يف تقديرنا: ماذا عن امل�ستوى النوعي لهذه   ومن اأهم هذه الأ

عمال الروائية التي تتزايد يوما بعد يوم؟ ما هي اأهم خ�سائ�س  الأ

لفية  الأ وبداية  املا�سي  القرن  أواخر  ا باملغرب  الروائي  دب  الأ

اجلديدة؟ هل تعرف الرواية املغربية يف الزمن احلا�رص فعال حتول 

والنقا�س؟  والبحث  والدر�س  الهتمام  نوليه  أن  ا ي�ستدعي  نوعيا 

ماهو هذا ال�سيء اجلديد الذي تعرفه اليوم الرواية باملغرب؟ مباذا 

م�س نتحدث عن الرواية  إذا كنّا بالأ ا ن�سف الرواية مبغرب اليوم؟ 

أو الرواية  أو الرواية الواقعية، ثم عن الرواية التجريبية ا التقليدية، ا

للرواية يف  الو�سف املالئم  الرواية احلداثية، فما هو  أو  ا اجلديدة 

مر، على م�ستوى النوعية واجلودة،  أيتعلق الأ لفية الثالثة؟ ا مغرب الأ

أم بحركة تقهقر وتراجع؟ بحركة تقدم ا

نتاج  واملالحظ من ناحية ثانية هو تعدد وتنوع امل�ساهمني يف الإ

ن تختزل  مر كاأن الرواية املغربية الآ الروائي، ب�سكل يبدو معه الأ

املغربية  الرواية  ـ�سي 
ّ
موؤ�س فبع�س  كله،  تاريخها  أو  ا ما�سيها 

حركة  موؤ�س�سي  وبع�س  مثال(،  غالب  الكرمي  عبد  ال�ستينات)  يف 

أو التجريب يف ال�سبعينات والثمانينات)عبد اهلل العروي  التجديد ا

وحممد  التازي  الدين  عز  وحممد  املديني  واأحمد  ربيع  ومبارك 

يكن  مل  إن  ا أغلبهم  ا الهرادي..(،  وحممد  �سغموم  وامليلودي  برادة 

إىل اليوم. بداع ا نتاج والإ كلّـهم يوا�سلون الإ

 وفوق ذلك، فاملالحظ اليوم كذلك هو تكاثر وتزايد كتّاب الرواية 

ال�سنوات  يف  الروائيات  عدد  ازداد  فقد  ون�ساء.  رجال  باملغرب، 

ن�ستح�رص  للنظر.  لفت  وب�سكل  ال�سابقة،  للعقود  خالفا  خرية،  الأ

من  منهن  م�ستظرف،  مليكة  واملرحومة  مروازي  خديجة  منهن 

إىل العمل الروائي الثاين كزهور كرام التي جتمع بني النقد  و�سلت ا

كزهرة  الثالث  الروائي  العمل  إىل  ا و�سلت  من  ومنهن  بداع،  والإ

واأ�سدرت  الرواية،  إىل  ا الق�سة  املن�سوري، ومنهن من جاءت من 

إىل  ا ال�سعر  من  جاءت  من  ومنهن  مليح،  كوفاء  وىل  الأ روايتها 

وىل، ومنهن من  اأ�سدرت روايتها الأ الرواية كفاحتة مر�سيد التي 

كا�سمهان  مغايرة،  نقدية  ومرجعيات  إبداعية  ا م�سادر  من  متتح 

دب ال�سباين  الزعيم التي اأجنزت ر�سالتها لنيل الدكتوراه حول الأ

وىل... أمريكا الالتينية، واأ�سدرت روايتها الأ يف ا�سبانيا وا

إىل  ا ينتمون  كتّاب  فهم  الرجال،  من  اجلدد  الرواية  كتّاب  أما  ا

ف�ساءات اجتماعية وثقافية ومعرفية خمتلفة ومتنوعة، اأ�سدروا 

أو يف بداية  أو يف الت�سعينات ا أواخر الثمانينات ا وىل ا رواياتهم الأ

القرن اجلديد، ونذكر منهم بن�سامل حمي�س ويو�سف فا�سل واأحمد 

�سعري وح�سن جنمي و�سعيب حليفي وعبد احلي  التوفيق وحممد الأ

واحلبيب  أنقار  ا وحممد  غرناط  وحممد  الطود  الدين  وبهاء  مودن 

الدامي ربي وعبد الكرمي اجلويطي وجلول قا�سمي ونور الدين وحيد 

طارق  وح�سن  الكبريي  واأحمد  بوطيب  وجمال  أمن�سور  ا وحممد 

واأحمد اللويزي وم�سطفى الغتريي وعبد العزيز الرا�سدي...

الراهن،  الوقت  الرواية باملغرب يف  إىل و�سعية جن�س  ا وبالنظر 

ن ت�سهد عودة  أن الرواية املغربية الآ ا أن نتقدم بافرتا�س  ا ميكن 

واملجتمع  الذات  إىل  ا العودة  ت�ستدعي  عودة  وهي  احلكاية، 

أن ل تبقى الكتابة من�سغلة بذاتها  والتاريخ والذاكرة، وتقت�سي ا

ي�ستدعي  افرتا�س  وهذا  للمرجع.  العتبار  تعيد  أن  ا بل  فح�سب، 

حركة  أتعني  ا احلكاية؟  إىل  ا بالعودة  نعني  ماذا  �سوؤال:  من  اأكرث 

إىل الوراء من اأجل حركتني  أنها تعني حركة ا أم ا ارتداد وتقهقر؟ ا

أو  ا الذات  قول  إىل  ا عدنا  أننا  ا مثال  العودة  تعني  مام؟ هل  الأ إىل  ا

العودة  أن  ا أم  ا املاألوفة؟  التقليدية  بالطرق  التاريخ  أو  ا املجتمع 

حـ�ســـن الـمـــودن

ناقد من املغرب 

الرواية املغربية الآن

جيال ال�سابقة؟  ومن الأ
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أننا  ا تعني  وقولها،كما  احلكاية  بناء  يف  جديدة  طرقا  تعني 

أو بروؤية مغايرة  أو التاريخ بطريقة ا أو العامل ا �رصنا ندرك الذات ا

للماألوف يف الروايات التقليدية؟

أن ن�سف  ا األ ميكن  اأخرى:  الفرتا�س بطريقة  أن ن�سوغ ذلك  ا  وميكن 

انتقال  حلظة  باأنها  باملغرب،  الرواية  إىل  ا بالن�سبة  الراهنة،  اللحظة 

أنها من�سغلة يف الوقت ذاته ب�سوؤال  وحتول، رمبا يف اجتاه رواية يبدو ا

جيال  الأ من  الكتّاب،  إ�سهامات  ا فبف�سل  احلكاية.  ب�سوؤال  كما  الكتابة 

ل  بكتابة  يكتفي  اليوم  الروائي  دب  الأ يعد  مل  الالحقة،  أو  ا ال�سابقة 

إل بذاتها، ومل يعد يقت�سد يف احلديث ل عن العامل الجتماعي  تن�سغل ا

والنف�سي، ول عن ال�سيء ال�سيا�سي. وبعبارة اأو�سح، فقد بداأت الرواية 

باملغرب تعرف، منذ �سنوات، حلظة انتقال وحتول، وهي على ما يبدو 

حلظة حتول يف اجتاه البحث عن توازن بني الن�سغال ب�سوؤال الكتابة 

دون  التجريب  تاأ�سيل  اجتاه  يف  لنقل  أو  ا باحلكاية،  الت�سحية  دون 

�سيء  عن  احلديث  ميكن  ل  بدونها  التي  التخييل  اأ�سول  يف  التفريط 

ا�سمه رواية.

ال�سدور لبع�س  الروايات احلديثة  أ�سا�سا عند بع�س  ا أن نتوقف  ا  وقبل 

أو اأكرث حركة التجديد  ا الكتّاب من جيل الكتّاب الذي د�ّسن قبل عقدين 

أن يدفع الرواية يف اجتاه ان�سغال مزدوج  أو التجريب، ويحاول اليوم ا ا

�سا�سني: �سوؤال الكتابة)كيف نكتب؟(، و�سوؤال  متوازن بهذين ال�سوؤالني الأ

أ  بدا الذي  اجلديد  اجليل  أن  ا ـل 
ّ
ن�سج أن  ا ينبغي  نكتب؟(،  احلكاية)ماذا 

بالتعدد  ـز 
ّ
يتمي الثالثة هو جيل  لفية  الأ وبداية  الت�سعينات  الكتابة يف 

العربية  باللغة  املكتوب  الروائي  دب  الأ بالفعل  اليوم  ويغني  والتنوع، 

الذات  على  جديد  وبا�ستغال  جديد،  منط  من  ومو�سوعات  ب�سخ�سيات 

أن ي�ستعيد العمل الروائي قدراته  واملجتمع والتاريخ، وبعمله من اأجل ا

أن  إظهار احل�سور الفعلي ملرجعه)الذات، املجتمع، التاريخ..(، دون ا على ا

أ�سكال ال�رصد وجماليات القول.  يهمل الن�سغال بطرائق التخييل وا

أن نتوقف يف هذه املحاولة عند عملني روائيني حديثني لروائيني  نقرتح ا

جيال التي بداأت الكتابة منذ عقود، ومازالت ترثي احلقل الروائي  من الأ

املغربي باإ�سهاماتها. وال�سوؤال الذي ي�سغلنا هو: ماذا عن اأعمال حديثة 

ن لن  الآ الرواية املغربية  اأن �سورة  ال�سابقة؟، على  جيال  الأ لكتّاب من 

إل بالنظر يف روايات الكتّاب اجلدد، الرجال والن�ساء منهم، وطرح  تكتمل ا

يف  الكتابة  أوا  بدا الذين  اجلدد  الكتّاب  اأعمال  عن  ماذا  خر:  الآ ال�سوؤال 

أن ت�سمح  ا ال�سوؤال هو ما نتمنى  الثالثة؟وهذا  لفية  الأ الت�سعينات وبداية 

الظروف بال�ستغال عليه م�ستقبال حتى نقدم �سورة متكاملة تقريبية 

عن الرواية املغربية يف حتولتها الراهنة. 

أيام جبلية ال�صادرة  وىل التي نقرتحها هي رواية: ا ن، فالرواية الأ أما الآ ا

العقود  الذي لعبت رواياته على مرّ  �صتاذ مبارك ربيع  2003 للأ �صنة 

أ�صكاله باملغرب، وخا�صة  دورا فعال يف تطوير طرائق ال�رسد الروائي وا

النف�صية  العوامل  النف�صي لل�صخ�صيات وا�صتنطاق  ما يتعلق بالتحليل 

ال�صارد  علقة  يف  كما  وتقنياته،  ال�رسد  أ�صاليب  ا يف  النظر  إعادة  وا

وال�صخ�صية، بتفكيك اأحادية ال�صوت ال�رسدي، ودفعه يف اجتاه الزدواج 

والنق�صام والتعدد.

�صتاذ  للأ  2005 �صنة  ال�صادرة  الوعول  دم  رواية:  الثانية هي  والرواية 

حممد عز الدين التازي الذي متيزت رواياته ال�صابقة واللحقة بالنتماء 

أن تكون غايته تدمري احلكاية متاما. فقد  إىل التحديث والتجريب دون ا ا

أن مينعه ذلك من ا�صتثمار  حافظ على اجلانب احلكائي يف الرواية دون ا

البنيات  وا�صتدعاء  وال�صتيهامية،  والفانطا�صتيكية  احللمية  �صكال  الأ

إلبا�س البنية ال�رسدية ظلل الروؤيا ال�صعرية. اللعبية، وا

أ مبارك ربيع يكتب الق�سة الق�سرية منذ بداية ال�ستينات، واأ�سدر  2- بدا

وروائية  ق�س�سية  اأعمال  تلتها   ،1972 »�سنة  »الطيبون  وىل  الأ روايته 

إىل ما قدّمته على م�ستوى   العقود وال�سنوات، قلّـما التفتنا ا
ّ
عديدة على مر

أدوات ال�رصد وو�سائله الفنية.  تطوير ا

أنها رواية حتاول  ا البداية  أيام جبلية، ن�سجل يف  ا إىل روايته:  ا  وبالنظر 

أن توؤ�س�س معرفة مبا يجري داخل املجتمع املغربي يف الزمن احلا�رص)  ا

الداخلية، ويف عالقتها بالتحولت التي يفر�سها نظام  زمن التحولت 

املغربي  املجتمع  بواقع  الرواية  ارتباط  لي�س  للنظر  والالفت  العوملة(. 

الواقع  هذا  قول  يف  اجلديد  نهجها  هو  بل  فح�سب،  احلا�رص  الزمن  يف 

أي�سا. وبعبارة اأخرى، فالروائي لي�س من�سغال مب�ساكل العامل الجتماعي  ا

�سا�س، مب�ساكل الكتابة ال�رصدية. وهو ما  فقط، بل هو من�سغل، ورمبا بالأ

ولوية للكتابة باعتبارها تنتج  إن مبارك ربيع يعطي الأ ي�سمح بالقول ا

حكاية ما، تنتج م�سامني جديدة ترتبط بالتحولت والظواهر اجلديدة 

يف املجتمع املغربي املعا�رص)التهريب، الجتار يف املخدرات، الدعارة، 

ثري  والأ الرتاثي  العتيق  العقار  يف  الجتار  احلريك،  الفتيات،  تهجري 

ولوية  يف املدن العتيقة، تاأثريات العوملة...(. لكنه باملقابل، لمينح الأ

الكتابة وا�سح يف هذا  ب�سوؤال  فان�سغاله  الكتابة،  للحكاية على ح�ساب 

العمل الروائي، كما يف اأعمال روائية �سابقة. 

أيام جبلية مل يعد يتعلق ب�رصد حكاية  مر يف رواية ا وبعبارة اأخرى، فالأ

ما فح�سب، بل يتعلق بال�ستغال على النظام ال�رصدي الذي �ستتولّـد عنه 

إىل �سل�سالت وجمزوءات  احلكاية، بالطريقة التي تعمل على حتويل الن�س ا

خمتلفة  ب�سمائر  حمكيات  وغريية،  ذاتية  وحمكيات  ومقاطع  وقطائع 

عنا�رص  جمرد  كاأنه  دبي  الأ العمل  به  يتقدم  ب�سكل  متعددة،  وبلغات 

مو�سوع، فهو يتاألف من مواد متفرقة ومنف�سلة. 

ن هذا  أو وظيفة، ذلك لأ مر باألعيب �سكلية من دون معنى ا  ول يتعلق الأ

أو هو ب�سدد البحث عن تاأ�سي�س طريقة  اللعب على م�ستوى ال�سكل يوؤ�س�س ا

أو اخلطاب باملعنى  إذ مل تعد هناك �سلطة ال�رصد ا إدراك الواقع، ا جديدة يف ا

التقليدي، ومل يعد هناك ذلك ال�سارد الواحد العامل بكل �سيء علم اليقني، 

وتبدو وظيفة ال�سهادة كاأنها هي املو�سوعة اأكرث مو�سع ال�سوؤال، لي�س 

نه ميكن اعتبار  ن بالرواية �سهادات ل�سخ�سيات عديدة فح�سب، بل لأ لأ

أي�سا، ل تكفي لوحدها من اأجل  ما يقوله ال�سارد الرئي�سي نف�سه �سهادة ا

بناء �سورة ما عن املو�سوع.

 ونقرتح التوقف قليال عند بع�س خ�سائ�س الرواية من ناحية بنائها 

الذهنية  العوامل  ت�سخي�س  يف  أ�ساليبها  ا ناحية  ومن  ودللته،  الفني 

والنف�سية يف عالقاتها املعقدة بالعوامل الجتماعية اخلارجية.

أيام جبلية »هو بناوؤها الفنّـي: يتاألّـف  أول ما يلفت النظر يف رواية »ا ـ1 ا 2ـ 

الن�س من واحد و�ستني جمزوءة مرقمة، وتت�سدر كل جمزوءة �سذرة هي 

من  مقاطع  أو  ا ن�سو�س  املجزوءات  وتتخلل  ق�سا�سة خربية،  �سكل  يف 

ن�سو�س غري مرقمة، وهي عبارة عن �سهادات قدمتها بع�س �سخ�سيات 

الرواية، وتنتهي الرواية بوثائق ملحقة)قرار اداري، ر�سالة(.وهكذا يبدو 

الروائي املاألوف، ويوؤ�س�س منطقا  التما�سك  الروائي كاأنه ينتهك  الن�س 

�رصديا مغايرا ن�سطلح على ت�سميته منطق التجاور والتناظر. 

الوحدة والتما�سك باملعنى املاألوف،  الروائي يقوم على  الن�س   مل يعد 



إنه وحدة تتاأ�س�س على التعدد والتفكك، وتبدو الرواية يف جمموعها  بل ا

جمزوءات  تت�سدر  التي  لل�سذرات  ميكن  خمتلفة:  أ�سياء  ا من  جمع  كاأنها 

الن�سبية،  ا�ستقالليته  له  ا 
ّ

ن�س توؤلف يف جمموعها  أن  ا املركزي  املحكي 

ماذا  الوحيد هو:  إعالمي مو�سوعه  ا إخباري  ا �سكل ن�س  يتقدم يف  وهو 

الكثري عن �ساحب هذا  ال�سيء  أ�س اجلبل؟، ول نعرف  وقع للقطار يف را

أو  ا والتحقيق  بالبحث  املكلف  ال�سارد  هو  يكون  قد  وم�سدره،  الن�س 

تاأتي  �سذرة  فكل  ما،  يكون جهة  قد  أو  ا املهمة،  بتلك  كلفه  الذي  املركز 

إىل �ساحب الن�س  أو بحروف ترمز ا وىل ا م�سدرة وخمتومة باحلروف الأ

من  يتاألف  الذي  املركزي  املحكي  ثانية  جهة  من  وهناك  وم�سدره. 

والت�سل�سل  اخلطية  ملنطق  بال�رصورة  خا�سعة  وغري  مرقمة  جمزوءات 

أ�س  برا يقع  ماذا  وراهنية:  وتفرعا  ات�ساعا  اأكرث  ومو�سوعه  والتتابع، 

الدرب  عالقة  وما  اجلبل؟  أ�س  را يف  الوراين  بالدرب  يقع  ماذا  اجلبل؟ 

يتكفل  حمكي  وهو  املغرب؟،  �سمال  يف  أو  ا مراك�س  يف  يقع  مبا  الوراين 

حداث هو حممود  ب�رصده باللغة العربية الف�سيحة �سارد م�سارك يف الأ

أن  )وهو نف�سه ال�سخ�سية الفاعلة املكلفة مبهمة البحث والتحقيق، دون ا

يكون ال�سخ�سية الوحيدة التي متار�س البحث والتحقيق، فهناك رفيقته 

تتكفل  قليلة  جمزوءات  وجود  مع  منية(،  الأ اجلهات  وهناك  حبيبة، 

إحدى ال�سخ�سيات وباللغة العربية العامية )�سخ�سية الوادي(.  ب�رصدها ا

وهناك من جهة ثالثة �سهادات ال�سخ�سيات التي تتقدم يف �سكل ن�سو�س 

تتخلل جمزوءات املحكي  و  أو مقاطع من ن�سو�س، وهي غري مرقمة،  ا

ومو�سوع  ولهجتها،  بل�سانها  �سهادتها  تقدم  �سخ�سية  وكل  املركزي، 

أ�س اجلبل.  حدث القطار كما قد يهم ما يقع برا
ّ
ال�سهادة يهم

وتتقدم الرواية، يف جمموعها، يف �سكل حمكي بحث وحتقيق يف حدث 

البحث  ير�سمه  وما  اجلبل.  أ�س  را جمتمع  داخل  يجري  ما  يف  أو  ا القطار 

والتحقيق داخل نظام املحكي هو التقدم نحو معرفة ما، فهناك معرفة 

ال�سامل  النفتاح  بذلك  تنتهي  ل  الرواية  أن  ا هنا  واجلديد  قادمة.  ما 

مور  فالأ والتحقيق.  البحث  حمكيات  به  تنتهي  ما  غالبا  الذي  والكلّي 

ب�سمال  أو  ا الوراين  بالدرب  أو  ا اجلبل  أ�س  برا أو  ا القطار  بحدث  املتعلقة 

وال�سارد  غام�سة.  كثرية  أ�سياء  ا وبقيت  الو�سوح،  كل  تت�سح  مل  املغرب 

الو�سول  أمام جمتمع مغلق منغلق ي�سعب  ا الباحث املحقق وجد نف�سه 

أ�رصاره وحقائقه. و�سهادات ال�سخ�سيات ل تقدم ال�سيء الكثري  إىل كامل ا ا

أ�س اجلبل  إىل حقيقة ما يجري يف را أو املهم الذي ي�ساعد على الو�سول ا ا

أ�س اجلبل. وحبيبة، رفيقة ال�سارد، التي توغلت  أو ما جرى للقطار يف را ا

إىل جمتمع الدرب  يف البحث والتحقيق، وا�ستعارت لها ا�سما، وان�سمت ا

اأن  دون  الرواية  انتهت  فقد  يجري،  ما  حقيقة  تكت�سف  وبداأت  الوراين، 

إل اأن جتربتها يف البحث والتحقيق حمفوفة  نعرف �سيئا عن م�سريها، ا

بالكثري من املخاطر واملزالق. 

أمام حكاية ل ميلك ال�سارد كل  أيام جبلية، يجد القارئ نف�سه ا يف رواية ا

�سئلة اأكرث مما  أ�رصارها. فاحلكاية ملغزة حمرية، وتثري من الأ اأطرافها وا

 باأن احلكاية 
ّ

إل واأح�س جوبة. وكلما تقدم القارئ يف القراءة، ا تقدم من الأ

أن ال�سارد مل ينجح يف  أن البحث والتحقيق مل يربح مكانه، وا ل تتقدم، وا

معرفة ما يجري وما يقع، ففي ال�سفحة 245 من الرواية التي تتاألف 

من 350 �سفحة، جند ال�سارد املكلف بالبحث والتحقيق ي�ساأل اأكرث من 

مرة: »ماذا يجري؟«، وي�رصح باأنه مل يعد يعرف، بل انه مل يكن يعرف 

يعرفه  واأهم مما  اأكرث  دليلة  أو  ا تعرفه حبيبة  ما  أن  ا ورمبا  اأ�سال.  �سيئا 

ال�سارد نف�سه.

إن الرواية يف النهاية قد ك�سفت النقاب عن بع�س ما يجري،  ميكن القول ا

امتلكت  أنها  ا تدعي  ل  رواية  لكنها  عنه،  وامل�سكوت  املخبوء  بع�س  عن 

احلقيقة،  امتالك  هو  بال�رصورة  لي�س  غايتها  أن  ا ورمبا  كلها،  احلقيقة 

آخر هو: ماذا عن احلقيقة عندما تكون  ا ب�سوؤال  أن من�سغلة  ا يبدو  قدرما 

إىل الف�سل؟  متمنعة م�ستحيلة؟ ماذا عن البحث والتحقيق الذي قد ينتهي ا

البحث  منار�س  اأن  أينبغي  ا ومناهجه؟  وو�سائله  البحث  طرق  عن  ماذا 

أن نذهب بعيدا  أم علينا ا والتحقيق كما ميار�سه حممود ال�سارد الرئي�س، ا

يف البحث عن احلقيقة كما فعلت رفيقته حبيبة؟

إنتاج  ا أن  ا مفادها  فكرة  من  البحث  ملحكيات  قراءاتنا  تنطلق  ما  غالبا 

أّن هناك حقيقة ما يف مكان  معنى يقت�سي تفكيك لغز وحلّه، ومن فكرة ا

أن يك�سف »احلقيقة ». لكن قليال ما نت�ساءل: ماذا  أّن بحثا ما ميكنه ا ما، وا

إىل  أن ت�سل ا عن حمكيات البحث التي ل تبلغ »احلقيقة »، وغايتها لي�ست ا

أن تظهر »احلقيقة »متمنعة م�ستحيلة، فاحتة بذلك اأعني  »احلقيقة »، بل ا

ة، كا�سفة خمتلف ال�سعوبات 
ّ

اء على احتمالت متعددة ملتب�سة حمري
ّ
القر

واملخاطر واملزالق التي تنتظر كل باحث عن املعرفة واحلقيقة؟

ما  حقيقة  عن  البحث  أن  ا إىل  ا انتهت  أنها  ا جبلية  أيام  ا رواية  يف  هم  الأ

إىل  ا بو�سولها  أو�سكت  ا أو  ا وانتهت  »مهمة  هو  اجلبل  أ�س  را يف  يجري 

لو  الباب، حتى  أن ت�سل  ا �سح.. يكفي  الأ املوارب على  امل�سدود...  الباب 

الباب... بكيفية ما، واملوارب  كان م�سدودا، ثمة دائما من ياأتي ليدفع 

أو... بداية... بل انه بداية نفق جديد مع �سعوبات جديدة...«  نهاية نفق ا

)�س 336(.

أيام جبلية انطلقت من �سوؤال مو�سوعي: ماذا  أن رواية ا 2- 2 املالحظ ا

أ�س  أ�س اجلبل؟ وانتهت ب�سوؤال ذاتي: ماذا يربطني حقا برا أو يقع يف را وقع ا

اجلبل)�س 336(.

العامل  يكن  مل  الرواية  هذه  يف  ال�رصد  مو�سوع  اأن  ال�سوؤالن  ويك�سف 

الذاتي لل�سارد و ل�سخ�سياته.  اخلارجي املو�سوعي فح�سب، بل والعامل 

أن الكاتب ل يكتفي مبعاينة الواقع اخلارجي املعطى، بل مينح �رصد  أي ا ا

العوامل الداخلية والنف�سية مكانة هامة، واعيا بالطابع الرتكيبي املعقد 

الذي يربط بني اخلارج والداخل، بني الذات واملجتمع، ويجعل كل معرفة 

أو حقيقة ذات طابع ن�سبي.  ا

يف  ومناهجها  تقنياتها  هو  ربيع  مبارك  روايات  مييز  ما  أن  ا والواقع 

من  يجري  عما  للك�سف  النفو�س  أغوار  ا يف  والتغلغل  النف�سي  التحليل 

حا�سي�س. واخلا�سية املركزية يف روايات الكاتب هو احل�سور  دقيق الأ

والنف�سي،  الذهني  العامل  ت�سخي�س  وطرائق  �ساليب  لأ والنوعي  القوي 

أيام  خ�س منها املونولوج الداخلي، هذا الذي ي�ستثمره الكاتب يف ا وبالأ

جبلية بطريقة جتعل القارئ يجد �سعوبة يف الف�سل بني املحكي بح�رص 

املعنى واملونولوج الداخلي، وتبدو الرواية يف اأجزاء كثرية منها، ان مل 

أغلبها، كاأنها مونولوج داخلي متوا�سل، فالقارئ يجد نف�سه منذ  يكن يف ا

أو املجزوءة  وىل ملجزوءة من جمزوءات الن�س) املجزوءة 37 ا ال�سطور الأ

لهذا  الالمنقطع  واملجرى  ال�سخ�سية،  فكر  داخل   )56 املجزوءة  أو  ا  44

الفكر هو الذي يريه ما تفعله ال�سخ�سية وما يحدث لها، ب�سكل يتزامن 

به الكالم الداخلي والفعل اخلارجي، ما ي�سطرب يف العامل الداخلي وما 

يجري يف العامل اخلارجي. 

ال�سكل  أن  ا إل  ا ألوانه،  وا أ�سكاله  ا خمتلف  يف  الداخلي  املونولوج  ويح�رص 

�سا�س،  أيام جبلية بالأ كرث ح�سورا يف روايات مبارك ربيع، ويف رواية ا الأ

تعقيدا  الداخلي  املونولوج  أ�سكال  ا اأكرث  وهو  امل�رصود.  املونولوج  هو 
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إىل املحكي كالم ال�سارد كما يوؤكد  ا إىل انتماء الكالم  ا نه ي�سري  وثراء، لأ

إىل كالم ال�سخ�سية. أي ا إىل القتبا�س ا على انتمائه يف الوقت ذاته ا

إىل م�ساءلة  أن نختزل قيمة املونولوج امل�رصود يف كونه يدفع ا وميكن ا

تكون  أ�سكال �رصدية  ا عن  البحث  واىل  وال�سخ�سية،  ال�سارد  العالقة بني 

اأن متنح  اأي تقنية قادرة على  خر ملمو�سا،  قادرة على جعل ح�سور الآ

ال�سخ�سيات املحورية وجودا م�ستقال، لي�س من خالل ر�سائلها و�سهاداتها 

أ�سا�سا من خالل املحكيات النف�سية واملونولوجات الداخلية،  فقط، بل وا

بني  التمييز  فيها  ي�سعب  التي  امل�رصودة  املونولوجات  منها  وخا�سة 

�سوت ال�سخ�سية و�سوت ال�سارد والف�سل بينهما.

بني  املزج  على  يتاأ�س�س  الذي  الفنّي  الجتاه  هذا  خ�سوبة  تخفى  ول   

واخلطاب  املهيمن  املنظور  من  والتحرر  تقاطعها،  و�سبط  �سوات،  الأ

خرى، وبال�سكل  �سوات الأ إ�سماع اهتزازات و�سظايا الأ ا اأجل  املرّكز، من 

الذي يحدث مفعول بوليفونيا يجعل القارئ ي�سمع اأ�سداء اأ�سوات تتعدد 

وتتنا�سل، تتجادل وتتحاور، تتناق�س وتتعار�س.

إجمال، ي�صمح املونولوج امل�رسود باحلدّ من �صلطة ال�صارد ب�صمري  وا

أكرث  أكرث قربا من ال�صخ�صية، وا إىل �صارد ا الغائب وهيمنته، ويحوّله ا

متداخل،  مزدوجا  ياأتي  اخلطاب  يجعل  ما  وهو  معها،  تعاطفا 

ال�صارد وال�صخ�صية يف الوقت نف�صه، كاأن اخلطاب ل  يجمع بني 

أحاديا، مزدوج ال�صوت ومتعدّده. إل ثنائيا، ل ا أن يكون ا ميكن ا

احلميمية،  ولهجته  النفعالية،  ببنيته  امل�رصود  املونولوج  ـز 
ّ
ويتمي  

ال�ستفهامات  من  في�سا  يقدم  فهو  املتقطعّة،  امل�سطربة  ولغته 

والتعجبات والتكرارات والبيا�سات والنقطاعات املفاجئة والتلميحات 

وال�سمارات... وهو بهذا ي�سمح باإبراز النف�س امل�سطربة والفكر املبلبل 

وال�رصخ الداخلي.

إىل هذه القوة  أيام جبلية تعود ا أن قوة الكتابة الروائية يف ا  من الوا�سح ا

الدللية التي جاءت نتيجة التن�سيد التلفظي وتهجني اخلطاب وجتاور 

وبع�سها  بال�سارد  يتعلق  بع�سها  متعددة،  تلفظية  م�ستويات  تداخل  أو  ا

جواء  الأ بني  تف�سل  التي  واحلدود  ال�سخ�سيات،  من  ب�سخ�سية  خر  الآ

بوا�سطة  تنمحي  تكاد  لل�سخ�سيات  التلفظية  جواء  والأ لل�سارد  التلفظية 

الذي  امل�رصود  املونولوج  اأهمها  بالزدواجية،  تت�سف  لفظية  أ�سكال  ا

أمام  ميزج بني اأ�سوات متعددة، وين�سج مفعول بوليفونيا يجعل القارئ ا

ن�س روائي يتحرر من �سوت ال�سارد املهيمن وخطابه املركز من اأجل 

إ�سماع اأ�سوات متعددة وقد تكون متعار�سة. ا

رواية  أيام جبلية هي، يف جمموعها،  ا باأن  ن�سجل  أن  ا ينبغي  إجمال،  وا  

املحكي  اخلارجي،  الوقائعي  املحكي  متعددة:  �رصدية  أ�سكال  ا توظف 

ر�سائل  أ�سكاله،  ا مبختلف  الداخلي  املونولوج  ألوانه،  ا مبختلف  النف�سي 

ال�سارد،  �سيطرة  من  بالتقليل  �سمحت  بطريقة  و�سهاداتها..  ال�سخ�سيات 

وحتّل  ال�رصدي  امل�سهد  مقدمة  لتحتل  ال�سخ�سيات  أمام  ا املجال  وف�سح 

حمّل ال�سارد، وهو ما قد ي�سمح باإحداث �رصخ يف �سلب اأحادية ال�سارد 

التقليدي ووحدانيته.

أيام جبلية، جند حمكيات ب�سمري املتكلم وحمكيات ب�سمري  ا يف رواية 

داخلية،  نف�سية  وحمكيات  خارجية  وقائعية  حمكيات  جند  الغائب، 

أو التداخل بني املحكي واملونولوج، بني �سوت ال�سارد  ويح�سل التناوب ا

و�سوت ال�سخ�سية، بني خطاب ال�سارد و�سهادات ور�سائل ال�سخ�سيات، 

بني ال�رصد ال�سفوي ال�سعبي وبني ال�رصد العربي الف�سيح، ويح�رص ال�سعر 

أو التداخل يولّـد حمكيا متعدد  والزجل، بال�سكل الذي يجعل هذا التناوب ا

�سوات، بال�سكل الذي يجعله يرتجم عالقات ال�سك والرتياب  اللغات والأ

خرين، ويجعله  التي تطبع موقف ال�سخ�سية من ذاتها كما من العامل والآ

يعمل على ت�سعيب احلقيقة وتن�سيبها، فاحلقيقة ل ميلكها �سوت واحد، 

إل بني اأ�سوات تتحاور وتتجادل. أن احلقيقة ل تكون ا �سح ا بل الأ

حدود  إىل  ا ال�سبعينات  أوا�سط  ا من  التازي  الدين  عز  حممد  اأ�سدر   -  3  

�سنة 2007 ت�سعة اأعمال ق�س�سية وثمانية ع�رص عمال روائيا. ول تتميز 

وبنوعيتها،  بل  فح�سب،  بغزارتها  خا�سة،  والروائية  ال�رصدية،  أعماله  ا

التوقف قليال  التجديد والتجريب. ونقرتح  الرائدة يف  عمال  فهي من الأ

إحدى رواياته احلديثة: دم الوعول التي �سدرت �سنة 2005 من اجل  عند ا

ا�ستك�ساف بع�س خ�سائ�سها املو�سوعاتية واجلمالية.

أول هذه اخل�سائ�س هذه املتعلقة ببناء الن�س ال�رصدي و�سكله   3- 1 ا

الفنّي، فالرواية هنا ل تقوم على الوحدة والتما�سك التقليديني، بل نحن 

إىل روايات فرعية، وهذه الروايات املتفرعة هي التي  أمام رواية تتوزع ا ا

ت�سكل يف جمموعها الرواية.

أبواب، مو�سوعها واحد هو: ماذا عن  تتاألف رواية دم الوعول من �سبعة ا

إن رجال ي�ستغل ممر�سا يف م�سحة عقلية ا�سمه عبد  �ساعة التي تقول ا الإ

إىل قزم؟ ولكن لكل باب �سارده و�سكله ال�رصدي  زرق قد حتول ا الرحيم الأ

وطريقته يف معاجلة املو�سوع وغاياته من ذلك.

التواتي  وال�سابط م�سطفى  �سكل بحث وحتقيق،  ول يف  الأ الباب  ياأتي 

هو املحقق وال�سارد يف هذا الباب، وهو يجعلنا نتوقف عند مفرت�سات 

معاجلة  يف  وطرقه  وغاياته  ومقت�سياته  البولي�سي  مني  الأ البحث 

�ساعات. الإ

وياأتي الباب الثاين يف �سكل الروبورتاج التلفزيزين الذي يحاول مقدم 

زرق  الأ الرحيم  عبد  حول  اجنازه  املرادي  عبا�س  التلفزيوين  الربنامج 

إىل قزم. وبطبيعة احلال، ومفرت�سات ومقت�سيات  أنه حتول ا الذي ي�ساع ا

اجلهات  أبحاث  وا حتقيقات  يف  غريها  التلفزيوين  عالمي  الإ التحقيق 

منية.  الأ

عن  عبارة  ت�سدرته  التي  الكلمات  يف  جاء  كما  فهو  الثالث  الباب  أما  ا

رواية لكل من مرمي طليقة عبد الرحيم وولديه عبد الغني وبديعة، وهو 

إىل ثالث روايات، الواحدة بل�سان الطليقة  ما يعني عمليا رواية تتفرع ا

والثانية بل�سان الولد والثالثة بل�سان البنت، وما يجمعها هو املو�سوع: 

ب والزوج �سابقا، وهي جمموعها رواية »تف�سح  زرق، الأ عبد الرحيم الأ

أ�رصار العائلة »)�س 47(. الكثري من ا

م�سطفى  ال�سابط  من  لكل  إ�سافيتني  ا روايتني  الرابع  الباب  وي�سمل 

أما الباب اخلام�س  التواتي ومقدم الربنامج التلفزيوين عبا�س املرادي. ا

زرق حكايته بل�سانه. يف حني يدور  فهو الذي يحكي فيه عبد الرحيم الأ

البابان ال�ساد�س وال�سابع حول احلياة يف امل�سحة العقلية التي ي�ستغل 

فيها عبد الرحيم ممر�سا.

حول  املتداولة  �ساعة  الإ واحد:  جمموعها  يف  الرواية  فمو�سوع  وهكذا، 

أن الن�س الروائي ل يتاألف من رواية واحدة حول  إل ا زرق، ا عبد الرحيم الأ

املو�سوع، بل يقدم جمموعة من الروايات حول املو�سوع الواحد)الرواية 

عالمية، الرواية العائلية، الرواية ال�سخ�سية...(. وبهذا  منية، الرواية الإ الأ

ويتعدد،  ال�سارد  ويتفكك  ويتعدد،  الروائي  الن�س  يتفكك  الفني  ال�سكل 

ليتي التذويت والتن�سيب.  وتخ�سع املعرفة واحلقيقة لآ

لقد امنحى ال�سارد الواحد العامل بكل �سيء باأق�سى درجة ممكنة تاركا 

وظيفة  توؤدي  ال�سخ�سية  تعد  فلم  املك�سوف،  ال�سخ�سية  لوعي  املكان 
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موقفها  مربزة  واحلكي  الكالم  مبادرة  تاأخذ  إنها  ا بل  »فح�سب،  »الفعل 

أ�سئلتها، تعالج املو�سوع من زاوية نظرها وتبعا  ودوافعها و�سكوكها وا

أهدافها. لدوافعها وا

إ�ساعة لبد من  أ�سا�س ا أن كل �سيء ي�ستغل على ا 3- 2 يف البداية، يبدو ا

كبري  م�رصوع  يف  عديدة  �سخ�سيات  وانخرطت  وتف�سريها.  تو�سيحها 

والتحليل،  الفرتا�س  والتحقيق،  البحث  متار�س  والتو�سيح،  للتف�سري 

�سياء من زاوية نظر معينة. وكلما تقدم  إعادة البناء، رواية الأ التفكيك وا

أنه يف النهاية،  ا إل  ا املحكي كان النطباع باأننا نتقدم نحو معرفة ما. 

أم  ا �سحيحة  �ساعة  الإ هل  نعرف  ول  ح�سمه،  ّت  قد  ل�سيء  كاأن  يبدو 

بحكاية  أم  ا واقعية  بحكاية  مر  الأ أيتعلق  ا النهاية  ولندري يف  خمتلقة، 

اأم  العقلية  امل�سحة  داخل  يجري  مر  الأ إذا  ا ما  احل�سم  وي�سعب  خمتلقة، 

من  أم  ا النا�س  عقالء  من  والرواة  ال�سخ�سيات  كانت  إذا  ا وما  خارجها، 

أنها  أم ا إذا كانت احلكاية يف جمموعها حقيقية وواقعية ا جمانينهم، وما ا

كرث اأهمية؟ مفتعلة متخيلة وجهها ال�ستعاري والرمزي هو الأ

د 
ّ
التازي جمر الدين  الــروائــية عند حممد عز  الـكـتـابـة  لي�صت 

أو نقل الواقع املعطى كما هو، قدر ما هي م�صاءلة  إبلغ حقيقة ما ا ا

إىل ماوراء الواقع املعطى، ب�صكل يجعل من  ا »احلقيقة« والنظر 

أنه »احلقيقة« يف  ا عـلـى  يقدّم  نـقـديــة ملا  آة  مــرا الـتـخـيـيـل 

الروائية  الكتابة  فبوا�صطة  وال�صطلحات.  التوافقات  من  عامل 

ميكن اختبار العقل وال�صّك يف عقائده وال�صخرية من م�صكوكاته و 

إىل خطاب اجلنون، وممار�صة اللعب، والدخول  ن�صات ا يقينياته، والإ

إىل »احلقيقة« على  ا والنظر  والفرتا�صات،  الحتمالت  إىل عامل  ا

أن كل �صيء ي�صبح يف ف�صاء الليقني.  أمرها، وا أنه م�صكوك يف ا ا

واحلقيقة،  �ساعة  الإ بني  تقع  جمموعها  يف  فالرواية  اأخرى،  وبعبارة 

هم لي�س هو  بني الوهم واحلقيقة، بني الواقع والفرتا�س. ويبدو كاأن الأ

أبعاده ال�ستعارية والرمزية،  البحث يف �سحة ما ي�ساع، بل البحث يف ا

ن�سان واملجتمع، يف زمن �ساعت فيه  خر، املاأ�ساوي، لالإ وك�سف الوجه الآ

إن�سانيته. فبرتكيزها  ن�سان: ا  جوهر الإ
ّ

التحولت وامل�سوخات التي مت�س

إىل كائن قزمي، تطرح الرواية م�ساألة الهوية، فهناك  ن�سان ا على حتول الإ

إدراك  ا �سكل  يوؤلف  امل�سخ  ن  لأ ذلك  والهوية،  امل�سخ  بني  وثيقة  عالقة 

حياته  من  تاأزما  اللحظات  اأكرث  يف  ن�سان  لالإ ال�سخ�سي  للقدر  ومتثّل 

وحياة جمتمعه.

إىل هذه الن�سو�س الروائية التي  لتنتمي روايات حممد عز الدين التازي ا

دب  خر من الأ إىل هذا النوع الآ تكتفي بت�سجيل الواقع ون�سخه، بل تنتمي ا

الع�رص احلديث،  الكبار يف  الذي يعترب فرانز كافكا من كتّابه  ال�رصدي 

وعواملنا  ووجودنا  ذواتنا  يف  ما  كتابة  إىل  ا يعمد  الذي  النوع  وهو 

الفانطا�ستيك  با�ستخدام  وذلك  مقلقة،  غرابة  من  والجتماعية  النف�سية 

حالم وال�ستيهامات وتوظيف  الالواقعي واملتخيل والأ والنفتاح على 

�سوات  ال�ستعارة والرتميز ولعبة املرايا واملحاكاة ال�ساخرة وتعدد الأ

واملنظورات ال�رصدية...

أمام كتابة تقول واقعنا   يف روايات حممد عز الدين التازي، ل�سك نكون ا

وزماننا وم�سرينا، ولكن بطريقة لواقعية لمعقولة تاأكيدا على غرابة 

إن�ساين.  ا هو ماألوف وا
ّ
الواقع املرعبة املقلقة املتحولة عم

جيال   4- انطالقا من هذين العملني الروائيني لكاتبني مغربيني من الأ

نتاج والكتابة، ميكن القول  ال�سابقة، راكم كل منهما جتربة هامة يف الإ

إن الرواية باملغرب ت�سري نحو خلق توازن بني خمتلف وظائفها اجلمالية  ا

واملعرفية والتداولية.

وميار�سان  خمتلفني،  جيلني  إىل  ا ينتميان  الكاتبني  أّن  ا من  وبالرغم   

ز جتربة كل واحد 
ّ
الكتابة منذ عقود، وبالرغم من وجود خ�سائ�س متي

لفية  الأ بداية  اأ�سدراهما يف  اللتني  روايتيهما  أن  ا املالحظ  فان  منهما، 

اجلديدة ت�سرتكان يف خ�سائ�س نراها هامة. فهما معا ت�ستغالن على 

النتهاكية،  اللعبية  البنيات  وت�ستدعيان  الروائي،  للعمل  الفني  البناء 

أ�ساليب جديدة يف احلكي وال�رصد والتخييل، وتعمالن،  أ�سكال وا وتوظفان ا

أو ذاك، على تفجري الن�س الروائي مبعناه التقليدي، ب�سكل  إىل هذا احلدّ ا ا

يبدو معه كاأن هناك قواعد جديدة للكتابة وميثاقا للقراءة جديد.

الروايتان، كل واحدة بطريقتها، �سكال �رصديا  وفوق ذلك، فقد اختارت 

أن الرواية  إىل ا حمددا هو �سكل حمكيات البحث والتحقيق. وهذا ما ي�سري ا

ن�سان  الإ حول  معرفة  توؤ�س�س  أن  ا تريد  تعرف،  أن  ا تريد  ن  الآ املغربية 

أن نفكر يف �سبل  �سا�س تريدنا ا أنها بالأ أو ا وجمتمعه وتاريخه وم�سريه، ا

أو�ساطنا وعواملنا وم�سائرنا. تاأ�سي�س معرفة بذواتنا وا

أنها متتلك املعرفة  ا أن كل رواية من الروايتني ل تدعي  ا والالفت للنظر 

أو التاريخ. وهذا  ا أو املجتمع  ا ن�سان  أو احلقيقة املطلقة حول الإ ا الكاملة 

الروائي مل يعد يعمل  دب  الرواية املغربية، فالأ بال�سك حتول جديد يف 

أو اأطروحة،  إيديولوجية معينة، ومل تعد الرواية تدافع عن دعوى ا ل�سالح ا

ن تركب ال�سك، وتقول الحتمال والفرتا�س، ومتار�س  إن الرواية الآ بل ا

اللعب وال�سخرية، وتبدو كاأنها ت�سبح يف الاليقني.

ويجد هذا التحول تف�سريه يف ظل التحولت الكربى التي يعرفها جمتمعنا 

أواخرها،  أو ا أوا�سط ال�سبعينات ا أ ينك�رص منذ ا والعامل من حوله. �سيء ما بدا

اليدولوجيا  �ست�ساب  الثالثة.  لفية  الأ وبداية  الت�سعينات  يف  ر 
ّ
وتفج

واأ�سحت  الكربى.  النظرية  والت�سييدات  الفكرية  ن�ساق  الأ �ست�ساب  كما 

�سناعة  يف  عجز  وهناك  اليقني،  خطابات  تعرفها  عامة  أزمة  ا هناك 

أزمة تعي�سها املثل ال�سيا�سية. ولن تكون هذه  مل واليوتوبيا، وهناك ا الأ

خ�س. دب، والروائي منه بالأ التحولت دون تاأثري على الأ

مر كاأن املعرفة معرفة ما يجري وما يقع يف   يف الروايتني معا، يبدو الأ

دراك، ومل يعد ال�سارد ميتلك تلك ال�سلطة التي  أمر غري قابل لالإ املجتمع ا

وانغالقا  متنّـعا  اأكرث  اأ�سحى  فالعامل  العامل،  حقيقة  بتاأليف  له  ت�سمح 

أ�سبه ب�سيء غري  ا أ�سبه بالغرائب والعجائب،  ا وا�ستحالة، ما يقع فيه هو 

دب الروائي يكت�سحه  إىل اجلنون. والأ أقرب ا واقعي، م�ستحيل احلدوث، وا

العوامل  داخل  مكانته  ي�ستعيد  أن  ا يحاول  والاليقني،  وال�سخرية  ال�سّك 

عن  بعيدا  لكن  اللتزام،  من  جديد  بنوع  واملرجعية،  والثقافية  دبية  الأ

التي  احلاملة  املثالية  واملحاولت  القاهرة  الحتوائية  يديولوجيات  الإ

دب يف عقود �سابقة. وروايات عديدة �سدرت يف ال�سنوات  هيمنت على الأ

املنحى  هذا  تنحو  ولحقة،  �سابقة  خمتلفة،  اأجيال  من  لكتّاب  خرية  الأ

الوداع  وخطبة  املديني،  حمد  لأ املخدوعون  رواية  منها  أذكر  ا اجلديد، 

لعبد احلي مودن، ومدارج الهبوط جللول القا�سمي، وعندما يبكي الرجال 

لوفاء مليح... 

اإحاالت:

أيام جبلية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء، املغرب،   مبارك ربيع: ا

.2003

طنجة،  إخوان،  ا �سليكي  من�سورات  الوعول،  دم  التازي:  الدين  عز  حممد 

املغرب، 2005. 
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حتاول علوية ال�سبح يف روايتها اجلديدة »ا�سمه الغرام« 

وروايتيها  اجلديدة  روايتها  بني  ات�سالها  تقيم  أن  ا

أكرث من �سعيد �سواء على م�ستوى لعبة  ا ال�سابقتني على 

ال�رصد التي تفتتح بها روايتها حول اختفاء بطلة الرواية 

أو  ا نهال وظهورها املفاجئ ثم اختفائها والبحث عنها، 

إىل تلك  �سارات التي ترد على ل�سان الراوية ا من حيث الإ

التي  اللعبة  تلك  �سمن  أبطالها  ا و�سخ�سيات  الروايتني 

الكتابة  تكون  حني  يف  الرواة  �سخ�سيات  فيها  تتعدد 

هنا  ال�رصد  يجعل  ما  والن�سيان  املوت  ملقاومة  و�سيلة 

مبثابة ذاكرة للحياة التي تعي�سها البطلة ومعها جمموعة 

إىل الطبقة املثقفة من املجتمع  من الن�ساء اللواتي ينتمني ا

أج�سادهن و�سمنا  أ�سكال خمتلفة من العالقة مع ا ويع�سن ا

مع الآخر/ الرجل والغرام تعك�س روؤى ومواقف متباينة. 

عن  تف�سح  دللت  من  يحمله  مبا  الرواية  عنوان  ولعل 

أة يف عالقتها مع  تلك العالقة من احلب التي تعي�سها املرا

إىل عامل الرواية الذي تنفرد  الرجل ي�سكل مفتاحا للدخول ا

أة ببطولتها ومو�سوعها يف حماولة ل�ستبطان  فيه املرا

ذلك العامل الرثي من الداخل والك�سف عن تاأثري عالقات 

فيه  أة  املرا انخراط  وكيفية  عليه،  الجتماعي  الواقع 

والتعامل معه ما يجعل اجل�سد هو بطل الرواية احلقيقي 

يف جتلياته وتعبرياته وا�سرتاطاته وحتولته وغرامه.

بني الكتابة واحلكي

ي�سكل عنوان الرواية الذي يتاألف من جملة ا�سمية حذف 

بنيته  م�ستوى  على  يختزل  فهو  دالة  عالمة  أها  مبتدا

العالقة  تلك  امل�سغولة مبقاربة  الرواية  الدللية حمتوى 

طفولتها  منذ  ج�سدها  مع  أة  املرا تربط  التي  اخلا�سة 

العاطفي  بالجنذاب  و�سعورها  نثوي  الأ تفتحها  وحتى 

نحو الرجل والذي ا�سمه الغرام كما ت�سميه بطلة الرواية 

يف و�سفها للحالة التي تعي�سها �سديقتها جتاه الرجل. 

تت�سل  أخرى  ا ق�سايا  البداية  منذ  تطرح  الرواية  لكن 

والكتابة  واملوت  والكتابة  واحلكي  الكتابة  مبو�سوع 

عن  تكتب  التي  ال�سخ�سيات  إىل  ا التعرف  على  والقدرة 

�سئلة املحرية حول اختفاء  حيواتها والإجابة عن كل الأ

احلياة  إىل  ا ال�ستهداء  على  الكتابة  وقدرة  أ�سبابه  وا نهال 

التي عا�ستها. 

يف  نهال  قادت  التي  هي  احلكي  متعة  كانت  إذا  ا ولكن 

�سعاد،  ل�سديقتها  غرامها  حكاية  ل�رصد  الكالم  عامل 

الداخلية  بقوانينها  حمكومة  تبقى  التي  الكتابة  فاإن 

�سخ�سياتها  ناق�سة عن متثل جميع جوانب حياة  تظل 

أثناء  ا للكاتبة  نهال  تقول  كما  كاملة  عليها  والتعرف 

حوارهما املتخيل حول كتابة ق�سة حياتها حيث ترى 

التي  احلياة  تلك  على  للتعرف  و�سيلة  عنها  الكتابة  يف 

يقول  ال�ساخر  �سوتها  �سمعت  أي�سا)  ا جديد  من  عا�ستها 

حتعرفيني  طويل  وقت  عرفتيني  لو  حتى  قلّك  مني  يل: 

إنت وعم تكتبي رح  بالكامل لتكتبي عني. قومي اكتبي وا

تن�سي  وما  تعرفيني  بت�سريي  وميكن  ت�ستهدي  ت�سريي 

إنه الكتابة داميا ناق�سة(�س6. وعلى الرغم مما تعانيه  ا

الرواية  الكتابة من نق�سان فاإنها متثل للكاتبة ولبطلة 

نهال حاجة وجودية تقاوم فيها موتها وتنقذ م�سريها 

من الن�سيان.

املراأة واجل�سد

كرث من ت�سع ن�ساء تتداخل م�سائرهن  ا�سماء وحيوات كثرية لأ

عامل  من  خمتلفة  جوانب  ت�سيء  التي  وحيواتهن  أقدارهن  وا

معانيها  يف  املتباينة  عالقتهن  ومن  اخلا�س  الن�ساء 

أج�سادهن، حيث ترتبط حيوات تلك ال�سخ�سيات  أ�سكالها مع ا وا

ويف مقدمتها �سخ�سية بطلة الرواية باجل�سد بو�سفه الف�ساء 

بداية  منذ  احليوات  تلك  عليه  تنفتح  الذي  اخلا�س  نثوي  الأ

نوثة فيه مرورا بتفتحه ومنوه حتى اكتمال  ظهور عالمات الأ

العالقة املحكومة مبحددات  نثوي، حيث تتخذ تلك  الأ �سكله 

احلب  من  متعددة  أ�سكالً  ا ذاتي  ووعي  وثقافية  اجتماعية 

ب�سبب ل�سيما  والنفور منه  إىل كره  ا بغناه وجماله  وال�سعور 

من قبل الن�ساء التقليديات) حتِّريين عالقة البنات باأج�سادهن. 

مفيـــد جنــــم

كاتب من �سورية

علوية �صبح

فـي »ا�سمه الغرام« 
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كاأنها  ومرات  أكفان،  ا كاأنها  مرة  معها،  يتعاملن  كيف  أرى  ا

الولدة. يخفن  أ�سياء ل تخ�سهن، تفر�س عليهن فر�سا منذ  ا

أثناء العادة  ا يام العادية ويكرهنا وينفرن منها  منها يف الأ

والبالوي  ال�سوؤم  بـ»عادة  رقية  عمتي  ت�سفها  ال�سهرية. 

بطلة  لكن   .88 �س  بالنجا�سة(  أمي  ا وتنعتها  وامل�سايب« 

نثوية يف الرواية حبا فائقا  أكرث ال�سخ�سيات الأ الرواية تظل ا

جل�سدها و�سعورا بقيمته ومواطنه اجلميلة نظرا لكونه جزءا 

اهتمامها  ملنحه  يدفعها  ما  أي�سا،  ا حتبها  التي  حياتها  من 

فيها  تندفع  التي  احلالت  يف  حتى  معه  والت�سالح  الدائم 

أحبه حبا هائال حبي حلياتي.  ا الذي  وراء غريزتها) ج�سمي 

حني  حتى  هاين  وعلى   
ّ
علي وكرمي  نظيف  أنه  ا أح�سب  ا كنت 

أين امتهنته( �س26. لذلك فهي  أ�سعر ا أقمت عالقات عابرة مل ا ا

�سن  دخولها  بعد  أة  املرا منها  تعاين  التي  امل�ساكل  تتجاوز 

الياأ�س حيث تندفع وراء غرامها بعد جتدد عالقتها مع حبيب 

عمرها هاين بل هي ت�سعر بال�سعادة بالعمر الذي بلغته كما 

كانت �سعيدة به فيما م�سى. ول تختلف �سديقتها عزيزة يف 

إذ هي تربط بني معنى  ا موقفها من العالقة مع اجل�سد عنها 

يف  به،  والعناية  وحمبته  بج�سدها  والعرتاف  أة  املرا حياة 

أ�سكال  ا أخرى  ا �سخ�سيات  عند  اجل�سد  مع  العالقة  تتخذ  حني 

إما بفعل طبيعة ال�سخ�سية الباحثة عن اللذة واملال  خمتلفة ا

أو اخليبة يف العالقة مع الرجل مثال عزيزة  ك�سخ�سية) منى( ا

أو النزوع املثلي عند نادين وثريا.  ا

يحول اختالف الدين بني زواج نهال من هاين لكن ذلك ل ينق�س 

إذ جند نهال  أن يتزوج كل منهما ا من م�ساعر الغرام حتى بعد ا

انف�ساما  تعي�س  زوجها  مع  اجل�سدية  العالقة  م�ستوى  على 

مع  خالف عالقته  على  أخرى  ا أة  لمرا هو  معه  ج�سدها  كاأن 

أو  أعطيه ج�سدي، ا أ�سعر باأين ا هاين الذي ميثل غرام حياتها) مل ا

فه 
ّ
أعر إليه، كما ا فني ا

ِّ
أ�سعر باأنه يعر أنه ياأخذ منه �سيئا. كنت ا ا

إىل ج�سده( �س150. ولعل هذا امل�ستوى من العالقة املميزة  ا

بني نهال وج�سدها وبني ج�سدها وحالة الغرام التي تعي�سها 

عليها  للتمرد  يدفعه  للراوية  ج�سديا  حمر�سا  ت�سكل  ما  هي 

إليها عن الغرام.  عندما تاأخذ نهال باحلديث ا

اجل�سد املغروم

أجمل حلظات تدفقه وتوهجه  نثوي عند نهال ا يعي�س اجل�سد الأ

وجنونه و�سدقه وكرمه يف حالة الغرام التي ل ميكن ف�سله 

أ�رصاره وجماله ومعنى  ا الغرام قدره ومفتاح  عنها كاأن هذا 

وجودها،  معنى  وجتعله  حياتها  تهبه  فهي  لذلك  وجوده 

واجل�سد  للروح  �سفاء  بو�سفه  عليه  �سديقاتها  حتث  هي  بل 

وم�سدرا لل�سعور باحليوية والطاقة وال�سعادة كما تقول عزيزة 

ل�سديقتها �سعاد التي تعاين من م�ساكل كثرية مع زوجها الذي 

تزوجت منه من غري حب) ويل هيدا جوزك بعد بدو ي�سكرلك 

�رصايني قلبك. م�س عم مبزح قومي روحي حبي احلب بيفتح 

إذا ع�سقت مرة بال�سهر بت�سريي  أختي ا �رصايني القلب ولك يا ا

إل ملن  إنه الن�سوان ما ما بيختربوا ا إنت بتعريف ا مثل احل�سان ا

قلنب ما بعود يح�س وما بعودوا يحبوا ول بيعملوا عالقة(. 

جديدة  معاين  العمر  تقدم  مع  العالقة  هذه  يف  الغرام  ياأخذ 

أة يعك�س �سعورها بالن�سوج والتعقل الذي ي�ساحبه  عند املرا

باجلموح  م�سكونا  الذي  اجل�سد  جتعل  به  عالقتها  يف  حتول 

حوله  تدور  كقطب  ووحدانيته  ت�سيده  عن  يتخلى  واجلنون 

ن�س  مر الذي يجعل هذا الغرام يتخذ معنى الأ حياتها كلها الأ

ن�س يا �سعاد  إنه الأ الرقيق كما ت�سميه نهال ل�سديقتها �سعاد) ا

يجعلك  الذي  العمر  يف  نتقدم  ملا  الغرام  يف  الرقيق  ن�س  الأ

العمر(  نتقدم يف  اجل�سد ملا  دنيا  ويفتح عينيك على  ت�سفني 

�س285. وعلى خالف نهال يبدو �سقيقها الذي ميار�س عليها 

�سلطته وقمعه منخرطا يف البحث عن لذته بحرية تامة حتى 

الذي  احلال  واقع  يف�سح  ما  املوم�سات  الن�ساء  أو�ساط  ا يف 

التي  الذكوري وقيمه الجتماعية  الواقع  يحكم عالقات هذا 

جتعل الرجل رغم انتمائه ال�سيا�سي الذي يفرت�س وجود وعي 

مبعنى احلرية وامل�ساواة يفعل ما يريد يف الوقت الذي ميار�س 

رقابته وظلمه على �سقيقته بو�سفه حار�س القيم والأخالق. 

مهما  دورا  بج�سدها  املغرومة  نهال  حياة  يف  آة  املرا وتلعب 

العالقة اجلدلية ودللتها املرتبطة بعالقة  على �سعيد تلك 

العالقة احلميمة  تلك  أنه ل يرى يف  ا هاين املغروم به حتى 

إعجابها واعنزازها به وتبجيله وهي  �سواه ما يزيد يف �سدة ا

التي تعي�س ا�سال عالقتها الإيجابية جدا معه.

ت�سمح  التي  احللزونية  بحركته  الرواية  يف  الزمان  يتميز 

وبغية  خمتلفة.  أزمنة  ا بني  والنتقال  باحلركة  للكاتبة 

أحداثها ت�ستخدم يف كثري من موا�سع ال�رصد  قناع بواقعية ا الإ

�سنة 2005 كما  الزمنية مثل حرب متوز وربيع  التحديدات 

أمكنة واقعية يف بريوت واجلنوب. تعاين لغة  أ�سماء ا ت�ستخدم ا

الرواية من م�سكلة حقيقية فهذه اللغة التي تتوزع بني اللغة 

املحكية يف حوار �سخ�سياتها واللغة الف�سحي امل�ستخدمة يف 

إىل تدقيق ومراجعة ب�سبب كرثة  ال�رصد احلكائي كانت حتتاج ا

إىل  أ�ساءت ا خطاء اللغوية والنحوية التي وقعت فيها والتي ا الأ

يف  عرثاتها  أ�سباب  ا من  كان  رمبا  التي  اللغة  تلك  جماليات 

بهدف  العامية  اللغة  تف�سيح  يف  الكاتبة  رغبة  الرواية  هذه 

أن ذلك  إل ا جعل الرواية مقروءة من فئات اجتماعية خمتلفة، ا

الرواية هي  أن هذه  وا املتكررة خا�سة  خطاء  الأ تلك  ل يربر 

جتربتها الرابعة يف الكتابة الروائية. 

266نزوى العدد 62 / ابريل 2010 

متابعـــات.. متابعـــات.. متابعـــات 

 s  s s



»ق�سمة  خري  الأ عمله  يف  القعيد«  »يو�سف  الروائي  يواجه 

الذي  الراهن  امل�رصي  املجتمع  واقع  ماأ�ساة  الغرماء« 

اأظافره احلادة  يطبق بخناقة على كل امل�رصيني، وتنتهك 

انحدار لكثري من  ال�سخ�سية امل�رصية وت�سفك دماءها، يف 

قيم العدل والت�سامح واملحبة.

ال�رصد  طريق  عن  ويفجر  عنه،  امل�سكوت  الكاتب  يناو�س 

خمزوناً تاريخياً من القهر والكبت ومعاناة الف�ساد، ير�سد 

الذات  قلب  يف  يرقد  الذي  واحلرمان  واخلوف  التوج�س 

امل�رصية امل�سلمة وامل�سيحية، كما ي�سور العداء والنف�سال 

والتحولت  التغريات  بعد  بينهما  العالقة  يحكم  بات  الذي 

التي حدثت باملجتمع، منذ ارتفاع نربة اخلطاب التحري�سي 

الذي متار�سه اجلماعات امل�سلمة املت�سددة �سد امل�سيحيني، 

فراغ املتعمد الذي مور�س على  ومنذ الت�سحر والبداوة والإ

ن�سان امل�رصي بعد ثورة يوليو 1952م. كيان الإ

إىل مفارقة �سديدة ال�سخرية  وي�سري الكاتب يف هذه الرواية ا

واملعوقات،  والعراقيل  القيود  كل  تعرية  متار�س  واملرارة 

بني  �سداً  أقامت  ا حتى  اأخرى،  فوق  طبقة  تر�سبت  التي 

وامل�سلمني،  امل�سيحيني  املجتمع:  هذا  تكوين  عن�رصي 

وال�سيكولوجية  الف�سيولوجية  الطبيعة  حتت  باأنه  ويلوح 

بغرائزه  املتوحد  ن�ساين  الإ �سل  والأ الواحد،  الب�رصي  للنوع 

والتقاليد،  عراف  والأ والت�سنيفات  ديان  الأ قبل  وحاجاته، 

تنهار كل هذه ال�سدود املجتمعية العامة، واملحاذير الذاتية 

كان  رجالً  ن�سان  الإ إىل  ا عوز  يف  ن�سان  الإ ويبقى  اخلا�سة، 

أو كبرياً. �سكَّل الروائي  أو م�سلماً، �سغرياً ا أة، م�سيحياً ا أو امرا ا

عراف  الأ كل  على  خارجة  ج�سدية  عالقة  خالل  من  ذلك 

هروب  عالقة  و�سعها،  يف  والتقاليد  ديان  الأ جهدت  التي 

أنهى بها الكاتب عمله، يف �رصخة منذرة ت�سهد  إىل اجلن�س ا ا

فيه كل  تنهدم  الذي  الفو�سوي،  اجلن�س  الوقوع يف هاوية 

أ�سكال التوافق والت�ساق واملالءمة بني طرفيه، وتبقى به  ا

املرتدي  القت�سادي  والو�سع  الفقر  هزمية  حماولة  فقط 

واحلاجات  حزان  والأ والعوز  امل�سائب  هزمية  مزٍر،  ب�سكل 

الب�رصية التي ل �سبيل لتحقيقها يف �سورها الطبيعية.

كاأنها  لعمله  الروائي  ارت�ساها  التي  النهاية  أن  ا أت�سور  وا

زمات  لالأ مرخية  جن�سية  لعالقة  ملوثة،  مادة  بها  حقنة 

من  نوع  إنه  ا بالرواية،  الرئي�سية  ال�سخو�س  يعي�سها  التي 

ال�سرتخاء قبل النفجارات التي يتنباأ بها الروائي للمجتمع 

يف حالته الراهنة.

والنف�سال  الت�ستت  بنية  الرواية  هذه  على  �سيطرت  ولقد 

حال  إليها  ا آل  ا التي  املرتدية  و�ساع  الأ عن  لتعرب  والفرقة 

اجلمالية  أدواته  ا الروائي  وظف  ولذا  امل�رصي،  املجتمع 

احلالة  هذه  لتج�سد  ال�رصدي  التكنيك  بداخل  والفنية 

عنا�رص  بني  الكائنة  والفرقة  والنف�سال  الت�سظي  من 

امل�رصيني.

متعددة  اأ�سوات  ل�سان  على  ال�رصد  يكون  أن  ا الروائي  تخري 

وروؤيته  واقعه  يعر�س  أن  ا من  �سوت  كل  ومكَّن  متداخلة، 

أنه  إىل ا أ�سري ا أن ا مور واحلقائق اجلارية بحياتهم، واأحب ا لالأ

دائماً ما تزداد فكرة امل�سوؤولية املجتمعية عمقاً فنياً، وثقالً 

إذا ما اقرتنت باأداته اجلمالية. يف وعي املبدع، ا

جتاه  اأ�سحابها  نظر  وجهات  عن  �سوات  الأ عربت  ولقد 

الروائي، وجهاده  ق�سايا املجتمع، يف �سورة حتمل قدرة 

املخل�س؛ ليعرب عن كل طرف من طريف ال�رصاع الرئي�سي 

كل  امل�سلم،  وامل�رصي  امل�سيحي،  امل�رصي  الرواية،  بهذه 

جميعاً  وجعلتهم  مبجتمعه،  طراأت  التي  بتحولته  منهما 

�سخو�ساً متطورة على م�ستوى فنية الرواية، هي �سخو�س 

مور  الأ وت�سيري  الفعل  على  وقدرتها  بذواتها  لي�س  متطورة 

وفق روؤيتها، لكن ب�سريها بقوة دفع خارجية، ت�سيطر على 

بثقل  خرين،  الآ يف  التاأثري  قدرة  لها  عنا�رص  من  املجتمع 

قدراتهم  أو  ا القت�سادية،  قدراتهم  أو  ا ال�سلطوية،  أماكنهم  ا

وبدائي مع مفهوم  قا�رص  تعامل  العقول، حتت  إلغاء  ا على 

ديان. الأ

واملواجهة،  الك�سف  عبقرية  القعيد«  »يو�سف  وللروائي 

وال�ستم�ساك  عنه  والدفاع  بالراأي  اجلهر  على  قدرته  له 

باملواقف، قدرته على تعرية امل�سكوت عنه و�سجاعة طرح 

احلقائق.
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اأمـــاين فــــوؤاد

كاتبة واكادميية من م�رص

يو�صف القعيد

فـي »ق�سمة الغرماء«



ن من بع�س امل�سكالت الفنية العار�سة التي �سابت  ودعنا الآ

للروائي  أن  ا إل  ا حينها  يف  إليها  ا �ساأ�سري  والتي  ال�رصد،  أفقية  ا

قدرة �سياغة مناذج ب�رصية ذات امتدادات واأعماق تاريخية 

وظف  ولقد  الفني،  الن�سج  من  كبرية  درجة  على  ونف�سية 

الكاتب ال�رصد اخلا�س بكل منوذج ب�رصي ليكر�س ويوؤكد على 

باملجتمع  احلياة  لواقع  �سمة  باتت  التي  النف�سالية  هذه 

امل�رصي.

ال�سخو�ص وتنوع ال�سرد

 يو�سف القعيد �سخ�سية ماجد بطالً رئي�سياً للعمل الرئي�سي 
ّ
عد

أت�سور  أنه �سخ�سية مفعول بها ولي�ست فاعالً، وا ا بالرغم من 

أنه قد وفق يف هذا الختيار: ا

عينيه؛  الروائي  عليه  ي�سع  الذي  امل�ستقبل،  ميثل  نه  لأ أولً:  ا  

و�ساع به،  أن تتطور الأ لريى من خالله املجتمع وكيف ميكن ا

فمن خالله ي�سوغ نظرة ا�ست�رصافية م�ستقبلية.

اأخطاء  وتبعات  أعباء  ا عليه  يقع  الذي  الطرف  نه  لأ ثانياً:- 

بهذا  ال�رصاع  جوهر  مثل  كما  املجتمع،  بهذا  حدثت  كثرية 

املجتمعية  ال�سغوط  اأحاطته  الذي  ال�ساب  امل�سيحي  العمل. 

والنف�سية من كل اجلوانب.

والفقر  مهم�سة،  قلية  لأ إنتماوؤها  ا لل�سخ�سية  يجتمع  فحني 

ب »عبود«  والعوز واجلوع، وي�سيطر ال�سياع نتيجة تخلي الأ

يعرف  أن  ا دون  اخلارج  إىل  ا وهجرته  »مرام«  أمه  ا وعن  عنه 

�سيئاً عنه، حني يفتقد كل ما ميثله الوطن والبيت من الدفء 

مان واخل�سو�سية، وحني يرى يف كليته وبني اأ�سدقائه  والأ

التي  الرتف  وو�سائل  املغريات  كل  حوله  من  املجتمع  ويف 

يهرب  »�سك�س«  فيلم  م�ساهدة  أمله  ا منتهى  ي�سبح  يفتقدها، 

اللحظة  يراهن على  أو غده  ا يومه  فيه  ياأمن  فيه من عامل ل 

إن ات�سمت  أية متعة حتى وا املعي�سة فقط والتي يقتن�س فيها ا

بالعبثية.

ولقد مثلت »مرام« والدة ماجد ال�سند الوحيد له يقول: »نحن 

متال�سقان ووحيدان، ل اأحد لها �سواي ول �سند يل غريها..« 

أنها  إل ا )�س7( وبرغم الهزة العنيفة التي ا�سابت �سخ�سيتها ا

متا�سكت من اأجله.

أنفذ ما تقوله برغم  أنني �سبطت نف�سي ا يقول ماجد »..الغريب ا

عدم اقتناعي به.«)�س12(

ج�سد الروائي »ماجد« �سخ�سية ي�سيق بها حا�رصها وتهرب 

أوهام تتك�سف  أنها لتعرف لها م�ستقبالً �سوى ا هي منه، كما ا

حداث عن ا�ستحالتها. الأ

ويتحول  أمه  ا به  اأحاطته  الذي  الطوق  هذا  عن  ماجد  يخرج 

كبريتني  عينني  إىل  ا يعي�سها  التي  ال�سباب  مرحلة  يف  كيانه 

تر�سد التناق�سات بني حياته التي يعي�سها كالطريد وبني كل 

»مل  إكرامي:  ا عنه  يقول  حوله  املطرفة  الجتماعية  املظاهر 

اأكرث من مرة. وجعل  ريقه  بلع  إخفاء ده�سته.  ا ي�ستطع ماجد 

أذناه طالتا. كان يقاوم  وا اأكرب ما يف وجهه.  التحديق عينه 

الهتمام، ولكنه مل يقدر »)�س33(، وتقول مهرة عن ماجد: 

النظرات  عمق  أدرك  ا  . يفَّ حتدقان  عينني  يف  كيانه  »تركز 

التطلع  هنا  نلمح  املفاجئة«)�س234(،  اللحظة  من  هروباً 

إىل اللذة احل�سية. ور�سد املتناق�سات وحماولة الهروب ا

بواب وت�سكل له قلقاً من نوع خا�س،  كما ي�سيق ماجد بالأ

و�سعور  املجهول  يف  ثقته  عدم  على  دللة  ذلك  يف  أت�سور  وا

يقول  الغمو�س،  من  نوعاً  ميثل  ما  كل  من  يتملكه  باخلوف 

التي جئت منه، تظل  البلد  ؟! يف  للنا�س  ماجد:«...ماذا جرى 

أبواب ال�سقق مفتوحة طوال النهار وجزءاً من الليل �سحيح اأن  ا

إن الباب املغلق يرد القدر امل�ستعجل، ولكن  اأمي تقول دائماً ا

)�س39(،  ؟«  املغلقة  بواب  الأ وراء كل هذه  النا�س  يعي�س  مل 

بواب يف موا�سع  الرواية عن �سيقه بالأ �سارة يف  الإ وتتعدد 

إكرامي ومهرة. متعددة منها بيت ا

اجلادة  ال�سابة  العنا�رص  اأحد  »ماجد«  أن  ا املفرت�س  ومن 

فهو  له،  طرده  املجتمع  ميار�س  ذلك  من  وبالرغم  املتفوقة، 

أن ينبئ مب�ستقبل لمع  �ساب متفوق يف كلية الهند�سة، ميكن ا

أمله  ا منتهى  يبقى  الذي  املراقب  كالطريد  يعي�س  هذا  وبرغم 

الهجرة من هذا املجتمع ل�سعوره باأنه كيان م�سطهد، ميار�س 

�سده النفور وال�ستعالء عليه.

ويبربع الروائي يف ت�سكيل �سخو�سه الورقية، لي�س من خالل 

ال�سكلية  التفا�سيل  و�سفه للمالمح اخلارحية والعتناء بكل 

عه املجاين بو�سف 
ُّ
إل ما ياأتي عر�ساً، ولي�س من خالل ترب ا

نتفاً  ينرث  لكنه  ق�رصاً،  بت�سكيلها  وتدخله  النف�سية  املالمح 

ت�سويرية بني ثنايا ال�رصد منها يدرك املتلقي ما حتمله هذه 

نف�سها،  عن  وحتكيها  ال�سخو�س  بها  تديل  التي  النطباعات 

و�ساف التي تعلق بها بع�س ال�سخو�س على  أو من خالل الأ ا

الرواية جميعها مثل  اأ�سوات  خرين، ويتكرر ذلك مع  الآ فعل 

أو كراهيته  ت�سوير الروائي ملاجد باأنه اأ�سبح عينني كبريين ا

أو افتنان مهرة باملرايا، ومن �ساأن هذه التقنية دفع  بواب، ا لالأ

إىل تخليق هذه النماذج مع الروائي، ومعاي�سته لها  املتلقي ا

وت�سكيل مالحمها ال�سكلية والنف�سية بغمو�ٍس �سفيف حمبب.

الواقع  نخاع  يف  الروائية  الكائنات  غم�س  مهارة  وللكاتب 

�سياء  وتفا�سيله ال�سغرية، مهارة ر�سد عالقة ال�سخو�س بالأ

والظواهر البيئية فيما حولهم، فهو يتعامل مع الكائن باحلياة 

دون الرتقاء ب�سخو�سه ملا فوق الواقع، ير�سد تناق�ساتهم، 

اأحالم  ي�سور  ما  فبقدر  غرائزهم،  والقوة،  ال�سعف  حلظات 
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أبيه، وانتظار تخرجه لي�سبح مهند�ساً  ا إىل  ماجد يف الهجرة ا

إ�رصاره  وا لهفته  عن  يحكي  ووالدته،  نف�سه  إعالة  ا على  قادراً 

رمزية  دللة  من  وماله  »ال�سك�س«،  فيلم  �رصيط  روؤية  على 

إن  عن رغبته يف التلهي عن واقعه، وياأ�سه من كل ما حوله. ا

قطاب  ر�سد وت�سجيل هذه اللحظات املرتددة والبينية بني الأ

بالنف�س  املتجاورة  أو  ا واملتناق�سة  املختلفة  الثنائيات  أو  ا

خرية يف  الروائي، فامل�ساهد الأ الب�رصية، هي ما مييز براعة 

الرواية التي عنونها الروائي مبهرة ثم ماجد وطريقة تقطيع 

أ�سد اللحظات الت�ساقاً وحميمية  أنه يف ا الن�س التي تعرب على ا

تر�سد  كامريا  كاأنها  تراوحت  والتي  وتوتراً  انف�سالً  هناك 

خطني متوازيني ماجد ثم مهرة وتنتقل بينهما يف حركتني 

 »Clos« عد�سة  ثم  للم�سهد،  �ساملة  خارجية  روؤية  متالزمتني 

اجلاحمة،  رغباته  بني  وتردداته،  منهما  كل  داخل  إىل  ا تنفذ 

كل  داخلي  منولوج  يف  تر�سد  بالفعل،  يكون  أن  ا ميكن  وما 

العوائق القائمة بينهما، من كونها م�سلمة وهو م�سيحي، من 

أمه تقريباً، كما تر�سد الرغبات امل�ستعلة يف  كونها يف �سن ا

كل منهما.

تفتقد  أن  ا الطبيعي  من  مباجد  املحيطة  الظروف  ظل  ويف 

أفعاله  مور لذا تاأتي ت�رصفاته وا ال�سخ�سية الروؤية العميقة لالأ

أو املعقول فبعد العالقة اجلن�سية ال�ساخنة  بعيدة عن املنطق ا

العتبارات:  بكل  احلائط  عر�س  �سارباً  يقول  ومهرة،  بينه 

ح�ساب  ك�سف  كتابه  منها  �سيطلب  بد.  لالأ هنا  البقاء  »قرر 

رب  إىل  ا �سيف  من  ينجح..ويتحول  حتى  عليه  أنفقته  ا مبا 

أ�رصة«)270(. ا

املفرت�س  من  كان  الذي  واملبلغ  أمه  ا ت�سيطر  أن  ا يلبث  ل  ثم 

يقول  النزوة،  خفوت  بعد  واقعه  على  مهرة  من  يت�سلمه  أن  ا

أنه ن�سى مو�سوع  الروائي: »كب�س عليه ذهول عندما اكت�سف ا

وحاول  أمه،  ا تذكر  إىل  ا الت�سلل  من  منع خياله  املبلغ، حاول 

املتوازية،  والنتقالت  التقطيع  هذا  إن  ا أن..«)�س271(،  ا

الرتدد  الديالوج واملونولوج جت�سد هذا  ال�رصد بني  ومراوحة 

يف  الداخلي  الرتدد  تر�سد  كما  ال�سخو�س،  بني  اخلارجي 

ذواتهم.

زمة بهذه الرواية ما حدث مع »عبود جرج�س« حني  - فجر الأ

لتفوقه  امل�سلمة  العنا�رص  بع�س  من  عمله  جهة  من  حورب 

ميتلكها  التي  ال�رصكة  يف  الثاين  للمن�سب  توليه  و  عمله  يف 

أغلبية العاملني بها م�سلمون، ويجابه »عبود«  م�سيحي، لكن ا

�سالم«   أمرنا الإ مبو�سوع ل ولية مل�سيحي على م�سلم: »هكذا ا

كنت املق�سود باخلطابات.)�س141(.

يتعر�س عبود للتهديد، والرتويع بال�رصب، ثم التهديد بخطف 

أو بقتله، ثم يحا�رص  أو قذف وجهها مباء النار ا ابنه وزوجته، ا

يف عمله، عن طريق اجلوامع من حوله، وكل من يحيطون به 

إىل  إىل القاهرة، ثم ا أولً ا يف مدينته باأ�سيوط، ثم يقرر الهجرة ا

خارج البالد متاماً.

�سخ�سية  الروائي،  مالحمها  ين�سج  كما  عبود  �سخ�سية  تبدو 

طموحة ل تنتهي طموحاتها ب�سقف حمدد، و�سويل، ونفعي 

التوجهات، ن�ست�سف ذلك من اأحالمه التي �ساق فيها بزواجه 

�ساحب  بابنة  تزوج  قد  كان  لو  ومتنيه  »مرام«  من  املبكر 

ال�رصكة، ثم وفاته مبر�س خبيث ويرث هو كل هذا الكيان..«)�س 

.)141.140

إجنابها لطفله  أي�ساً من خالل �سيقه بزوجته. بعد عدم ا يبدو ا

باأ�رصته  اكرتاثه  عدم  مهرة،  يف  اأطماعه  ملاجد،  اختاً  تكون 

)�س152(،  حقيقي  تاأمني  دون  وتركهم  دونهما  وهجرته 

إن جالك الطوفان  وبرغم اعرتا�سه ومناق�سته للمثل القائل: »ا

�سافة  إنه ي�سنع ذات ال�سنيع، بالإ إل ا حط ابنك حتت رجليك« ا

الروائي  ده 
َّ
ج�س وقد  ذاته،  حول  ومتحوره  عبود  أنانية  ا إىل  ا

مان  لالأ طلباً  جلاأ  حني  الكني�سة  إىل  ا جلاأ  بطبعه،  متدين  غري 

أفرادها. وامل�ساعدة، الكني�سة التي مل يبدو موقفها قوياً مع ا

الروائي  يواجه  امل�سيحي  �سخ�سية عبود امل�رصي  من خالل 

فكار والدعاءات واحلقائق التي ت�سدر عن بع�س  كثرياً من الأ

الكاتب  �سولية املغالية، ول يخ�سى  الأ �سالمية  الإ التوجهات 

إعادة الغربلة  إىل ا الدفاع عن امل�سطهدين، وتعرية ما يحتاج ا

يف عقيدة امل�سلمني.

يقول عبود عن امل�سلمني »...امتنعوا عن العمل وقت ال�سالة، 

إن دينهم يعترب العمل عبادة. ما اأكرث  أ�سمعهم يقولون ا أنني ا مع ا

أو قوله:  ما يقولون. هل يف حياتهم �سوى الكالم..«)�س144( ا

أو »نوم الظامل عبادة«. إطالق اللحية قذارة«)�س147( ا »ا

ويتمتع الروائي بحيدة حمببة، ففي املواقع التي تاأخذ على 

إىل  ا حينها  مور  الأ تخ�سع  ول  ال�رصاع،  طريف  من  طرف  اأي 

إىل �سفقات  العدل ي�سلط عليها ال�سوء في�سري يف )�س146( ا

التي  ال�رصكات  لبع�س  مريكية  الأ املعونة  من  املبا�رص  مر  الأ

للحقائق  ال�سخو�س يعر�س  ميتلكها امل�سيحيون. فمن خالل 

النف�سال  وتاأجج  تكر�س  التي  ال�رصاع  طريف  بني  احلياتية 

ولي�س الدمج بينهما.

إىل  ا العمل  �سخو�س  خالل  من  فني  بذكاء  الروائي  وي�سري 

ظاهرة خطرية تكر�س لهذه النف�سالت التي حتدث بني طريف 

ال�سيا�سات  ظاهرة  وهي  املجتمع،  لهذا  الن�سيجي  التكوين 

م�سايرة  وراء  تن�ساق  التي  النظر،  ق�سرية  املائعة،  احلكومية 

الطرف الذي ميثل الغلبة يف هذا املجتمع، والر�سوخ له.

وقيادته،  توعيته  جمتمع  اأي  يف  ال�سلطة  أو  ا النخبة  فمهمة 

أو  ا عجاب  الإ بانتزاع  غلبية  والأ العامة  وراء  الن�سياق  ل 
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معاجلة  دون  عليه،  هو  ما  على  الو�سع  وبقاء  املهادنة، 

أو ال�سلطة التي  حقيقية للم�سكالت بني الطرفني، تلك النخبة ا

الفكر  مهادنة  عن  تكف  ومل  ال�سمويل،  تراثها  عن  لَّ  تمَتًخمَ مل 

من  هذا  ي�سور  أن  ا الروائي  ا�ستطاع  املعتدل،  غري  الغوغائي 

مرام  �سورته  الذي  باأ�سيوط  الوحدة  �سابط  �سخ�سية  خالل 

بكاأنه عامل اجتماع، والذي ن�سحهم بالبتعاد والهجرة عن 

أو رغبته يف مواجهة  أن يقدم حالً جذرياً، ا موطن النزاع، دون ا

أو قوة. أو تاأثرياً ا كرث عدداً ا الطرف الأ

إىل عدم املواجهة،  أي�ساً يف موقف الكني�سة الداعي ا متثل هذا ا

أفرادها، هذا املوقف النكو�سي  أو ال�سمت جتاه ما يتعر�س له ا ا

أو فر�س عليهم مع التاريخ، والذي  الذي عمل به امل�سيحيون، ا

املواطنة  حقوق  على  املحافظة  أو  ا يجابية  بالإ يت�سف  ل 

العادلة يف هذا الوطن.

ولذا يربر موقف الدولة، والكني�سة، ونخب املواجهة، اختيار 

عبود لهذا املجهول اخلارجي الذي راأى فيه ملجاأ ومنقذاً له، 

إبهامه وق�سوته، فهي مقامرة اختارها هروباً من حقوقه  برغم ا

أ�رصته املهددة بهذا املجتمع. امل�سلوبة، وحياته وحياة ا

لو  احتداماً  �سيزداد  كان  الرواية  بهذه  ال�رصاع  أن  ا أت�سور  وا

امل�سيحيني،  املتطرفني  جمموعات  إىل  ا أ�سار  ا الروائي  أن  ا

فكما  بالفعل،  امل�رصي  باملجتمع  حتدث  التي  واملواجهات 

معتنقي  يف  أي�ساً  ا يوجد  �سالم،  الإ معتنقي  يف  تطرف  يوجد 

امل�سيحية تطرف م�سيحي يعد رد فعل ملا عاناه امل�سيحيون 

أن  ا إن كتب التاريخ تذكر  ا يف تاريخ احل�سارة العربية، حتى 

�سالم كانوا يدفعون اجلزية تعنتاً من  املوايل برغم دخولهم الإ

مر من امل�سلمني. القائمني على الأ

الروائي،  العمل  هذا  أبطال  ا من  بطالً  أي�ساً  ا اخلوف  يبدو  ولذا 

اخلوف امل�سيطر على جميع ال�سخو�س بالعمل كل منهم يقع 

أنه  حتت طائلته باأ�سكال متباينة، ومن املفارقات ال�ساخرة ا

أمنية �سديدة الوطاأة تفرز هذه  يف دولة تتحكم بها منظومة ا

أقل  النماذج التي ت�سعر اأن هناك من يتل�س�س عليها، وينتظر ا

طاحة بها،  �ساً للق�ساء عليها والإ
مَ
ر

مَ
�سارات ال�سادرة عنها ع الإ

أو امل�سيحي لكن الختالف  ا مر امل�سلم  ول يختلف يف هذا الأ

أ اخلوف يف هذه الرواية وكاأنه كيان  يقع يف الدرجة فقط، بدا

د نتيجة وطاأة وجوده يف اأجواء العمل.
ّ
 جم�س

ً
مادي

�سطورها  وكاأن  الفقرات  بع�س  بدت  للعمل  قراءتي  عند 

ترتع�س واأن هناك نب�ساً يت�سارع، وبت�سكك يف كل من حوله، 

أ�سلوبه وتقنياته،  وعددت ذلك من توفيق الروائي يف اختيار ا

لتبيان تلك احلالة املرعبة التي بات عليها ال�سخو�س يف هذا 

أب�سط املظاهر واملمار�سات احلياتية  ا إنه يف  ا املجتمع، حتى 

املحيطني  كل  من  ال�سخو�س  من  توج�س  هناك  احلرة، 

حمل  أمام  ا ووقوفها  أمه  ا حكي  على  معلقاً  ماجد  يقول  بهم، 

لعلها  حتكي  أتركها  ا أن  ا أريد  ا »..كنت  اخلنازير«:  »حلوم  لبيع 

كان  رمبا  الن�رصاف.  يف  أفكر  ا نف�سه  الوقت  ويف  ت�سرتيح، 

ل 
َّ
خي النا�س.  نظر  ويلفت  خطراً،  املحل  أمام  ا طويالً  الوقوف 

ي�سور  احلرا�سة..«)�س25(،  حتت  يكون  رمبا  املحل  أن  ا إليه  ا

الكاتب ح�سا�سية امل�سيحي لكل ت�رصف وتوج�سه من رد فعل 

�سوليني امل�سلمني. الأ

يقول »م�سطفى« زوج »مهرة« ال�سابق، واأحد �سباط ال�سلطة، 

يف  كنت  »لو  م�ساعدته:  تطلب  له  مهرة  زيارة  على  تعليقاً 

أتاأهب  ا التي  اجلديدة  اجلهات  ولكن  عنها،  بلغت  لأ اخلدمة 

�سيقومون  الذين  وهم  البلد،  على  حر�ساً  اأكرث  معها  للعمل 

بعمل الالزم جتاهها..«)219(

�سخا�س،  الأ بني  العالقات  على  الرتيابي  الطق�س  هذا  يوؤثر 

مان والثقة يف  إن�سانية �سديدة ال�سمو مثل الأ فيفتقدون معاين ا

العالقات  الغري، فتت�سدع  التعاطف وم�ساعدة  الآخرين، مثل 

احليوانية  إىل  ا وحتوله  ن�سان،  الإ قلق  أ�سباب  ا إىل  ا وتتحول 

وعالقات الغابة وتوؤجج لالنف�سال بني اجلميع.

مع  ق�سيته  الذي  الوقت  »كان  ماجد:  �سديق  إكرامي  ا يقول 

بالتواطوؤ  مثقلة  حماولت  يف  معاً  ق�سيناه  ق�سرياً،  ماجد 

والتاآمر. فهذا جزء من نف�سية من هم يف مثل �سننا و�سلوكهم. 

اجلميع،  أمام  وا علناً  ممار�ستها  حقنا  من  التي  مور  الأ حتى 

ونحن  عني  الأ عن  بها  الختباء  يف  خا�سة  �سعادة  جند 

منار�سها«.)�س34(.

�رصي موؤثراً  وتبدو ق�سية افتقاد احلرية حتى على امل�ستوى الأ

فعالً يف تكوين مناذج ب�رصية مراوغة، هاربة من املواجهة، 

أو الت�رصيح برغباتها وعي�سها يف و�سع �سحي غري مالئم. ا

حتولت  تاأتي  لذا  يومني  يف  الفعلي  الق�سة  زمن  وين�سغط 

ال�سرتجاعي  و�رصدهم  اأ�سواتهم  خالل  من  ال�سخو�س 

حتكي  وهي  خرى  الأ �سوات  الأ خالل  من  أو  ا ذواتهم،  عن 

خرين، هذا النف�سال التداخلي الذي يوؤديه  انطباعاتها عن الآ

فر�سته  حتمي  هو  ومهرة  وم�سطفى  ومرام  وعبود  ماجد 

اأحوال املجتمع امل�رصي املحتقن دينياً، كما فر�ست التداخل 

ر�س والتاريخ والهواية. وحدة الأ

وتتاأرجح �سخ�سية مهرة بني �سخ�سية ورقية واقعية، وبني 

خالل  من  »م�رص«  على  الروائي  ي�سقطه  �سفيفاً  رمزاً  كونها 

ل�سان  على  مقاطع  �سبعة  يف  الفانتازيا  من  يقرتب  �رصد 

»اجلرنال عفارم«.

إىل  ا واجتهت  الفن  اعتزلت  فنانة  »مهرة«  املبدع  ي�سكَّل 

التي  الظاهرة  هذه  �ساأن  بيتها،  يف  والعتكاف  احلجاب 

�سولية  �سوات الأ تكررت يف املجتمع امل�رصي، حني علت الأ
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حكي  خالل  ومن  �سوره،  بكل  أة  املرا وعمل  الفنون،  بتحرمي 

إليه  ا آلت  ا وما  لنف�سها  مهرة  مواجهة  حلظة  يف  ا�سرتجاعي 

وحتولتها  ال�سخ�سية  تاريخ  الروائي  يعر�س  حياتها، 

ليعطي منوذجاً ل�سخ�سية متطورة، فتاة جميلة �سعيدية لها 

إىل القاهرة لتعمل مذيعة ثم  طموحات بارتفاع ال�سماء تنتقل ا

عجاب، نرج�سية  ممثلة وفنانة ا�ستعرا�سية، وتنال ال�سهرة والإ

خرين، ترف�س  الهوى تع�سق ذاتها وجمالها وتاأثريها على الآ

حبال  يف  تقع  ثم  وفنها،  لذاتها  لتتفرغ  والقيود  الزواج 

أن  ا هنا  ولنا  »م�سطفى«-  احلي�س  �سباط  باأحد  الرتباط 

يف  لرغبتها  منه  الإجناب  وترف�س  �سقاط-  الإ هذا  نالحظ 

املحافظة على ج�سدها وجمالها ولرف�سها للقيود، ثم تنف�سل 

الزواج، جتمع  فها مع موؤ�س�سة 
ُّ
�سباب ولعدم تكي الأ لهذه  عنه 

موال  الأ توظيف  �رصكات  إحدى  ا يف  لت�سعه  متتلكه  ما  كل 

فيها  يطمع  التي  ال�سائنة  العالقات  من  لكثري  رف�سها  مع 

ديني  لبا�س  يف  اأعمال  »رجال  احليثية:  ذوي  من  الآخرون، 

رويداً  �سواء  الأ عنها  تنح�رص  خمدرات،  جتار  أو  ا �سيا�سيني  أو  ا

هو  »الذي  الفن«:  اعتزال  لعر�س  فت�ستجيب  فنياً  تتطور  ول 

مل  وعد  �سبيل  يف  خر.«)�س172(،  الآ ويف  ول  الأ يف  حرام 

قامة م�رصوع تعي�س من دخله، وتخ�رص  يتحقق مب�ساعدتها لإ

موال،  الأ توظيف  �رصكات  أكذوبة  ا يف  العمر«  حتوي�سة  مهرة 

تعي�س مهرة هذه املرحلة وبداخلها عدم اقتناع مبا اختارته 

أن ي�سل  أ�سعر بحنني يو�سك ا لنف�سها تقول بعد حياة العزلة: »ا

إىل الوجع، للم�ساركة يف ما يدور ببلدي، مهما كانت العزلة  ا

التي فر�ستها على نف�سي«)�س174(.

وبني  أ  �سوا الأ إىل  ا حتولت  التي  اأو�ساعها  بني  مهرة  تقرن 

الروؤية  حجب  الذي  احلجاب  من  »ابتداء  تقول:  احلجاب 

والرفاهية  ال�سهرة  على  وتتباكى  عقلي«)�س166(،  عن 

يف  �سالمية  الإ اجلماعات  وا�سفة  تقول  القدامى  �سدقاء  والأ

ا�ستبدالهم  »اأحاول  ال�سابقني  اأ�سدقائها  معر�س حديثها عن 

وتعاىل  �سبحانه  اهلل  وكالء  ال�سمري،  بنواب  الظل؛  بكائنات 

باعتبارهم  والظالم  ال�سمت  يف  يعملون  من  ر�س.  الأ على 

تغريت  كم  املنكر.  عن  والنهي  باملعروف  مر  الأ اأ�سحاب 

البهجة؟  ل�سو�س  إنهم  ا يوم،  ذات  عنهم  تقويل  اأمل  يامهرة؟ 

فراح؟ والذين يحاولون تاأميم التماعه احلياة يف  دمَاق الأ ُ
و�رص

املغطيات  الن�ساء  من  اأ�سبح جزءاً  أن  ا اأحاول  طفال؟  الأ اأعني 

أة  املرا أن  ا مع  للرجل  والبيا�س  أة  للمرا ال�سوداء...  باملالب�س 

حياة؛ والرجل قد يدمرها..« )�س177(.

أزمة ثالثية: »الولد الذي يتفجر بداخلها  أو ا تواجه مهرة كارثة ا

الذي  واملبلغ  تعانيه،  الذي  للحرمان  نتيجة  جتاهه  ف�سول 

امل�ستمرة،  املالية  أزمتها  ا نتيجة  وبددته؛  عليه  يدها  امتدت 

أيقظ بداخلها كل الرغبات اجلن�سية التي �سبق  وال�رصيط الذي ا

أن عا�ستها مع زوجها ال�سابق م�سطفى، وغريه من الرجال. ا

لطلب  مل�سطفى  الذهاب  قررت  أن  ا بعد  مهرة  أزمة  ا ذروة  يف 

مالب�سها،  ارتداء  وحني  منزلها،  �رصفة  يف  وهي  منه  العون 

حداث التي عا�ستها  إليه، تتداعى يف ذاكرتها الأ ويف الطريق ا

بطريقة  مقطعة  م�ساهد  يف  التحولت  بتلك  متر  وجعلتها 

�سينمائية متوازية ت�سفي احلركية والرثاء على الن�س.

 م�سطفى، وفكره 
ّ

تقع مهرة فري�سة حلاجتها ورغبتها، وتغري

من  املتطرفة  اجلماعات  لهذه  ان�سمامه  بعد  حتول  الذي 

حمرمة،  جن�سية  عالقة  يف  منغم�سة  ذاتها  فتجد  امل�سلمني، 

وغري لئقة، وتنذر بدمار حتمي. 

يجابية  تعد �سخ�سية »مهرة« منوذجاً لل�سخو�س املتطورة الإ

التي تعرب  التغيري، والبحث عن ذاتها،  إىل  ا التى ت�سعى دائماً 

خرين، وحتاول  أنها ل ت�ستكني لالآ إرادتها احلقيقية، كما ا عن ا

ونا�سجة،  م�ستمرة  ب�سورة  أفكارها  وا اأو�ساعها  مراجعة 

ترف�س »مهرة« ما اأ�سبحت عليه بعد حجابها واعتزالها الفن 

الظل واحلجاب والن�سحاب، فتثور  واملجتمع، ت�سيق بحياة 

�سيطرت  التي  النـزوة  لتلك  فت�ست�سلم  رغباتها،  داخلها  يف 

وعودة،  برتاجع  ت�سي  الرواية  نهاية  لكن  ماجد،  مع  عليها 

لكن  خرية،  الأ اأحوالها  �سارت عليه  لديها مبا  لي�س عن يقني 

يقول  حولها،  املجتمع  واأو�ساع  و�ساعها  لأ ا�ست�سالم  عن 

خرية: »كانت مهرة تبحث عن حجابها.  �سطر الأ الروائي يف الأ

أين و�سعها.  أوراقه التي ما عاد يتذكر ا وكان ماجد يبحث عن ا

ال�سيق...«  أيام  ا يف  باعه  قد  كان  نه  لأ �سليبه  عن  يبحث  مل 

نهاية عمله مفتوحة حتتمل  املوؤلف  يبقى  )�س271(، وهنا 

الق�سمة  بتلك  توحي  كما  املتعددة،  والفرتا�سات  التاأويالت 

يعريها  والتي  الروائي،  العمل  هذا  عنوان  هي  التي  للغرماء 

خري من العمل. الروائي يف جذورها البعيدة بهذا امل�سهد الأ

أعمالهم  ا يف  مبهمة  درامية  خيوط  املبدعون  يرتك  ما  عادة 

إىل توغلها وانت�سارها، وجعلها  أنهم يعمدون ا الروائية، برغم ا

تتفرع يف اأكرث من موقع بالرواية، لكنه الوجود ال�سفيف الذي 

أو حقيقته املوؤكدة. أبعاده مكتملة، ا ل نعرف ا

اخليط  هذا  »بعبود«  »مهرة«  عالقة  من  القعيد«  »يو�سف  ين�سج 

إىل  ا الفقرات  من  العديد  يف  القارئ  يدعو  الذي  امللتب�س  الدرامي 

املن�سطة  الفجوات  هذه  بها  ليمالأ  ي�سوغها  خيالية،  دراما  تخلَّيق 

والدخول  الت�سويق،  من  خفية  حالة  وخلق  القارئ،  عند  بداع  لالإ

عليه  يجيب  �سوؤال  وبداخله  يرتكه  أنه  ا كما  بالعمل،  �سغفاً  كرث  الأ

ينب�س ول  القارئ، يظل  بداخل  له حياة  العمل  باحتمالت فيظل 

يتنا�ساه ب�سهولة.

)www.nizwa.com :املادة تن�سر كاملة مبوقع املجلة(
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)ت  اجلاحظ  فمنذ  ال�سعر،  جوهر  هي  ال�سعرية  ال�سورة  تظل 

من  وجن�س  الن�سج  من  �رصب  باأنه  ال�سعر  وو�سفه  255هـ( 

وطاقاته  ال�سعر  النقدية يف خائلية  الروؤى  اأحدث  إىل  ا الت�سوير 

مو�سوع  يف  ترتى  والدرا�سات  البحوث  تزال  ل  الت�سويرية، 

املنتجة  القوى  وطبيعة  ال�سعري،  الن�س  يف  واخليال  ال�سورة 

لهذه الطاقة املبدعة.. 

اجتاهات  وتعدد  التناول،  منهجيات  اختالف  من  وبالرغم 

الدار�سني ومذاهبهم فاإن درا�سة ال�سورة ال�سعرية متثّل مو�سوعاً 

إ�ساءة  ا كذلك  ومتثل  والتاأويل،  الفهم  إطار  ا يف  ح�سا�ساً  نقدياً 

الكون  أ�رصار  وا الداخلية،  املبدع  الناقد عوامل  بها  يك�سف  مهمة 

عربية  عديدة،  نقدية  درا�سات  قامت  هذا  وعلى  لديه.  بداعي  الإ

عجاز«  أ�رصار البالغة« و»دلئل الإ وغربية، قدمية وحديثة.. وما »ا

دباء  لعبدالقاهر اجلرجاين )471هـ(، ومنهاج البلغاء و�رصاج الأ

الهتمام  على  وا�سحة  أمثلة  ا إل  ا  ) )684هـ  القرطاجني  حلازم 

العميق باملخيلة ال�سعرية ونقدها.

مثلة  الأ بع�س  إىل  ا �سارة  الإ ميكن  احلديث  العربي  نقدنا  ويف 

نا�سف  م�سطفى  كدرا�سة  اجلانب  هذا  يف  اجلادة  البحثية 

دبية« وعمل جابر ع�سفور املميز »ال�سورة الفنية  »ال�سورة الأ

عبدالقادر  ودرا�سة  العرب«  عند  والبالغي  النقدي  الرتاث  يف 

أما  ا وغريها.  متام«  أبي  ا �سعر  يف  الفنية  »ال�سورة  الرباعي 

تعد  مما  فاأكرث  ال�سعر  يف  ال�سورة  حول  الغربية  الدرا�سات 

وحت�سى.

ال�سليماين  عي�سى  للدكتور  عام 2008  ال�سادرة  الدرا�سة  وهذه 

ومركز  عمقها  ميثل  لعله  جوهري  �سوؤال  عن  جابة  لالإ ت�سعى 

جدلية  ي�سكل  الذي  الدرا�سة  مفهوم  عن  يجيب  كما  ق�ساياها، 

التحليل،  ال�ساهد وا�ستنتاج  النظر والتطبيق، وبني  العالقة بني 

بكل  ال�سطحية  البنية  بني  اأخرياً  ثم  والباطن،  الظاهر  وبني 

انتماءها  حتدد  التي  العميقة  بنيتها  و  للر�سالة،  ت�سكالتها 

للزمان واملكان العمانيني يف ع�رص ال�ساعر والق�سيدة وذاكرة 

آخر، لعله اجلواب  الباحث، وهو يحفر يف املعلوم من اأجل معلوم ا

يف نهاية هذا العمل النقدي املتخ�س�س.

ال�سورة  معنى  املوؤلف  ذاكرة  يف  تردد  فقد  هذا  على  وبناء 

أم املجاز...؟ أم ال�ستعارة، ا ال�سعرية، فهل ال�سورة هي الت�سبيه، ا

إن البحث املتاأين قد ك�سف اللثام عن معنى ال�سورة الذي اختلف  ا

أو ا�ستعارة، بل  ا فيه النقاد، فلم يقف التفكري عند كونها جمازاً 

مر الذي حدا باملوؤلف ملناق�سة م�سطلحية  أبعد من ذلك.. الأ هي ا

ملفهوم ال�سورة عرب روؤيتها احلديثة التي تعتمد اعتمادا كبريا 

على طاقتها الفنية من خالل ممار�سة العمل ال�سعري.

إىل هذا البعد، �سعى الدكتور عي�سى ال�سليماين للبحث  وللو�سول ا

الق�سيدة  آفاق  ا يف  ومتثالتها  لل�سورة  أدق  وا اأعمق  فهم  عن 

الروؤية،  تلك  ميثل  لعله  اأمنوذج  خالل  من  احلديثة؛  العمانية 

أبحاث يف ذلك، فلم يجد �سوى درا�سات انزاحت  فيما اأجنز من ا

عن متثل ذلك البعد الفني لل�سورة يف زمن الدرا�سة ومنهجها، 

اتخذت تلك  إذ  ا �سلكه هو نف�سه،  الذي  �سلكت طريقاً غري  لكونها 

الدرا�سات لنف�سها مناهج و�سفها يف مكانها من هذه الدرا�سة، 

أنها يف جمموعها مل تقف عند بنيات ومكونات تلك  ا لي�ستنتج 

الق�سيدة  قراءة  على  �سجعه  مما  إليها؛  ا نطمح  التي  ال�سورة 

بني  جدلية  عالقة  لكونه  الن�س،  مع  تفاعٍل  قراءة  العمانية، 

املبدع واملتلقي.

لقد �سعت هذه الدرا�سة – كما يقول كاتبها - لك�سف الطاقات 

ده�سة  إثارة  ا ت�ستطيع  والتي  الق�سيدة،  تخفيها  التي  اجلمالية 

تلك  لتربير  ال�سعي  مع  كوامنها،  من  العواطف  إبراز  وا املتلقي، 

أثرها الفني. الده�سة، وبيان ا

قد  متعددة،  ومناهج  أدوات  ا تتطلب  الن�س،  اقتحام  عملية  إن  ا

أو  أو لغوية، ا أو تف�سريية، ا أ�سلوبية، ا أو ا أو �سيميائية، ا تكون بنيوية، ا

أن ي�سمي ذلك  أو غريها، وميكن لب�سهم ا إح�سائية، ا أو ا تاريخية، ا

إن الدمج بني هذه املناهج هدفه الو�سول  إذ ا باملنهج التكاملي، ا

الده�سة  تلك  ولتربير  الن�س،  يقتحم  اأجلها  من  التي  الغاية  إىل  ا

تلك  من  فادة  الإ �رصورة  مع  اأحدثها،  التي  والفنية  اجلمالية 

لل�سورة  النقد املعا�رص، و�سولً  الة يف 
ّ
الفع جرائية  الإ دوات  الأ

دوات: ال�سعرية بكل مكوناتها، ومن تلك الأ

 التوازي / والنزياح/ وامل�سابهة/ واملجاورة

 والت�ساكل/ والتماثل/ والتجان�س

دوات مل تظهر ب�سكلها النظري، بقدر ما اتخذت كاأدوات   فهذه الأ

اأ�سبحت  وبذلك  الدالة،  للبوؤر  حمققة  للن�س  كا�سفة  إجرائية  ا

عوامل م�ساعدة.

واجلماعي،  الذاتي  م�ستواها  يف  احلديثة  العمانية  الق�سيدة  إن  ا

به  ارتبط  وما  والثقايف،  وال�سيا�سي  الجتماعي  الواقع  عك�ست 
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عبا�ص عبداحلليم عبا�ص

ردن    أكادميي من الأ باحث وا

عي�صى ال�صليماين..

ال�سورة ال�سعرية للق�سيدة الُعمانية 



من موؤثرات، لذلك جند �سورتها متاهت مع املا�سي، وارتبطت 

باحلا�رص رغبة يف ا�ست�رصاف امل�ستقبل.

يف  وخ�سائ�سه  املا�سي  بلغة  احلا�رص  عن  تعبري  ا 
ّ
إم ا فهي 

الق�سيدة قدمية،  تكون هذه  أن  ا ا 
ّ
إم وا دواله.  اجرتار متماثل يف 

لكنها ت�سعى عن طريق التقليد واملحاكاة والتفاعل مع احلا�رص، 

إما  إىل التجديد. وا إىل حماولة النعتاق من قيد التقليد، والتطلع ا ا

 عن الذات ال�ساعرة وما يرتبط بها من اأحا�سي�س وجدانية 
ٌ
تعبري

موحية واعدة بالتجديد �سكالً وم�سموناً.

وعليه فقد �سعى هذا العمل حتت عنوانه احلايل ال�سورة ال�سعرية 

مانية لبناء تلك العنا�رص املكونة لل�سورة 
ُ
يف بناء الق�سيدة الع

ال�سعرية يف بنية الق�سيدة العمانية احلديثة منذ »1900 وحتى 

1980م« من خالل مدخل ومهاد و�سبعة ف�سول.

فاملدخل مثّل ملحة موجزة للو�سع التي كانت تعي�سه الق�سيدة 

والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الظروف  مع  تفاعل  يف 

نافذة  منها  املوؤلف  فتح  ومتعجلة  مركزة  وقفة  ثم  والثقافية، 

على الدرا�سات املنجزة حتى زمن الدرا�سة 2009م.

ا املهاد فقد تناول املعنى الوظيفي الذي تقوم به ال�سورة 
ّ
أم وا

ة ثنائية بني ال�سورة والدللة، وهذه روؤية 
ّ
إذ لي�س ثم ال�سعرية، ا

كونها  من  تتحقق  ال�سورة  أن  ا مثلما  للمناق�سة،  بحاجة  نقدية 

إيقاع،  خرى »ا روؤية �سعرية قائمة على تالحم البنى الدللية الأ

إلّ كانت  تركيب، تخييل« فهي نتائج لتلك العنا�رص جمتمعة، وا

إثارة الده�سة والزينة. جمرد ا

حيث  للدرا�سة،  �سا�س  الأ البناء  لت�سكل  ال�سبعة  الف�سول  وتاأتي 

يقاعية«  الإ »ال�سورة  الدار�س  أ�سماه  ا ما  ول  الأ الف�سل  ح  و�سّ

تية: إياه من خالل املباحث الآ متناول ا

تق�سيم  من  انطالقاً  بالغر�س  وعالقته  الوزن  ول:  الأ املبحث 

ح�سائية ك�سفت  إىل �ست جمموعات، وعليه فالدرا�سة الإ البحور ا

درجة  املبحث  و�سح  كما  والبحر،  الغر�س  بني  الالعالقة 

احل�سور والغياب للبحور امل�ستخدمة يف الق�سيدة زمن الدرا�سة، 

وحدة  �سوء  يف  الت�سمني  ظاهرة  درا�سة  إىل  ا بعدها  انتقل  ثم 

إىل ارتفاع ن�سبة متا�سك  ح�سائيات ا إذ ت�سري الإ الوزن والقافية، ا

ال�سطرين، مما يوؤكد ذلك ترابط البيت.

القافية  وحدة  املبحث  هذا  در�س  وقد  القافية:  الثاين:  املبحث 

يقاعية باعتبار املطلق واملقيد، كما بحث  من حيث وظيفتها الإ

ق�سية تعدد القافية التي كانت بدايتها املو�سحات فالرباعيات 

�سعوا  الذين  التفعيلة  �سعراء  يد  على  تطورت  ثم  فاملخم�سات، 

املطلق  اخلروج  ثم  القافية،  نظام  وحتطيم  البيت  وحدة  خلرق 

على القوانني العرو�سية، مثل ما هو يف ق�سيدة النرث.

عن  ال�سوتي  التجان�س  أبان  ا ،حيث  التجان�س  الثالث:  املبحث 

وزان  الأ وليد  يكن  مل  ذلك  باأن  لنا  وك�سف  �سوتية  تراكمات 

والقوايف فح�سب، بل نتيجة �سبكة �سوتية جاءت �سمن مكونات 

على  العجز  ورد  والتماثل،  والتقابل،  »الت�ساكل،  مثل  اأخرى، 

ال�سدر، والت�رصيع«.

للق�سيدة  املكونة  الرتكيبية  اجلوانب  الثاين  الف�سل  وناق�س 

وثانيها:  والتاأخري«  »التقدمي  قانون  أولها  ا مباحث:  ثالثة  يف 

»الف�سل والو�سل« وثالثهما: »البنية العرتا�سية« لكونها بنى 

تركيبية ارتبطت بدللة الروؤية للن�س.

وتناوله  التخييلي،  باجلانب  اخت�س  فقد  الثالث  الف�سل  أما  ا

الباحث عرب مبحثني:

1- مرجعية ال�سورة.

أبعادها الت�سويرية. 2- ثم ا

ليكون  املعجمي؛  بامل�ستوى  اخت�س  فقد  الرابع  الف�سل  أما  وا

امل�ستويات  يعك�س  أنه  ا كما  الق�سيدة،  بناء  يف  مهماً  جزءاً 

املختلفة لواقع الق�سيدة، دينية وثقافية واجتماعية واقت�سادية 

وتاريخية؛ ولتداخل هذه اجلوانب يف الق�سيدة العمانية انطلق 

فقي، والعمودي.  الباحث يف درا�سته من خالل مبحثني: الأ

الدللية  بالوظيفة  اهتم  الذي  اخلام�س  الف�سل  إىل  ا و�سل  وقد 

تية:  الآ بنية  الأ يف  متثلت  مباحث  خم�سة  خالل  من  امل�سورة 

بنية  إن هذه الأ إذ ا النامي، الدائري، املركزي، املتكرر، الت�ساد، ا

حولها  تدور  التي  �سا�سية  الأ للمحاور  متكاملة  روؤية  ت�سكل 

الق�سيدة العمانية، منطلقة من الرتكيب ومنتهية بالوظيفة.

وياأتي الف�سل ال�ساد�س لري�سم �سورة )هيكلة الق�سيدة(، من خالل 

املقدمات ال�سعرية باأنواعها ووحداتها اجلزئية والتطورات التي 

أو جتديد، كما ر�سد املبحث  طراأت على هذه املقدمات من تقليد ا

أق�سام: ثانوية،  إىل ثالثة ا مت ا
ّ
الثاين املتواليات ال�سعرية التي ُق�س

أبانت مدى الرتابط بني  ومو�سوعاتية، ومكثفة. هذه املتواليات ا

الرتابط  ذلك  أن  ا كما  الق�سيدة،  م�ستوى  على  الداخلية  ن�سجة  الأ

�س النقطاع على امل�ستوى املفهومي.
ّ
عو

�سمن  الثقايف  املورث  ليناق�س  جاء  فقد  ال�سابع  الف�سل  أما  ا

املطهرة،  وال�سنة  الكرمي،  آن  القرا تناول  الذي  الديني  مبحثني: 

وغري  املبا�رص  التقائه  خالل  من  وال�سعري  النبوية.  وال�سرية 

أو الالحقة. أو ال�سابقة، ا خرى املوروثة، ا املبا�رص للن�سو�س الأ

مكونات  البحث �سمن  نتائج  الباحث  ر�سد  التي  اخلامتة  ويف 

-1900« احلديثة  العمانية  الق�سيدة  بواقع  املرتبطة  ال�سورة 

ال�ساعر  أّن  ا ،مبينا  واحلداثي  العمودي  م�ستوييها  يف  1980م« 

الفن  يف  التخيلية  البنى  اأعماق  ي�سرب  أن  ا ا�ستطاع  ماين 
ُ
الع

أبنية ال�سورة ال�سعرية )النامي،  ال�سعري عرب التمكن من توظيف ا

هذه  كانت  حيث   ) والت�سادي  واملتكرر،  والدائري،  واملركزي، 

آن  ا بنية ذات دور مهم يف بناء الق�سيدة دلليا وجماليا يف  الأ

معا.

الهام�س

عي�سى  للدكتور  درا�سة  العمانية«  الق�سيدة  بناء  يف  ال�سعرية  »ال�سورة   -

ردن 2009م.  ان- الأ
ّ
ال�سليماين - دار كنوز املعرفة- عم
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ترافقت  كما  احلديث  التاريخ  يف  فنية  حركة  ترتافق  مل 

ال�سوداوي  واملزاج  املظلمة  امل�ساعر  مع  ال�سوريالية 

يف  والكثريون  وكوابي�سه،  بغرائبيته  املثخن  والالوعي 

الراحة  وعدم  التهديد  ا�ست�سعروا  احلركة،  هذه  ن�ساأة  بداية 

كادميية  الأ احللقات  ان  كما  وامل�سو�سة  املبلبة  لالهداف 

أن يعريوها اهتمامهم،  إعتربوها فكاهة، ورف�سوا ا والنقاد ا

وقوبلت با�ستمرار ببع�ٍس من ال�سخرية، كانت ت�سدر دائماً 

منت  النهاية  يف  لكنها  الفن..  عن  غرباء  أ�سخا�س  ا عن 

الفكر  حركات  أ�سد  ا باعتبارها  احلقيقية  مكانتها  وتبواأت 

ارتباطها  ب�سبب  وذلك  وجتديداً،  وحداثة  �رصورة  والفن، 

الدقيق بال�سيوعية، من جهة، وبالق�سايا الروحية لالن�سان 

املعا�رص من جهة ثانية.

أفرزت ال�سوريالية الكثري من ال�سعراء والفنانني لكننا  وقد ا

نكاد ل نعرف �سيئا عن رائداتها من الفنانات، وقليال ما 

لط ال�سوء او النقد عليهن، ب�سبب هيمنة �سوت الرجل وما 
ُ
�س

الذي رافق  الباري�سي  الثقايف  اأحدثه من جلبة يف امل�سهد 

ن�سوء هذه احلركة.

يف  و�سوحاً  كرث  الأ ال�سورة  هي  ابونيام  مرييت  ولعل 

القرن  �سخ�سيات  أبرز  ا من  وواحدة  النثى،  �سوريالية 

برلني  يف  ابونيام  ولدت  ال�سوي�رصية،  الفنية  الع�رصين 

ترعرعت   .1985 علم  ب�سوي�رصا  بازل  يف  وتوفيت   1913

يف جنوب املانيا حيث امتلك والدها الطبيب عيادة ريفية. 

ال�سهري، وجدتها  تزوجت عمتها من هرمان ه�سه الروائي 

وكاتبة  معروفة  روائية  كنفها،  يف  ت 
ّ
ترب التي  مها،  لأ

عن  الدفاع  يف  وائل  الأ النا�سطات  ومن  طفال  لالأ ق�س�س 

أُعجبت الفتاة بجدتها اأميا  أة يف �سوي�رصا. وقد ا حقوق املرا

قل  الأ على  او  الزواج  عدم  مبكر  وقت  يف  وقررت  إعجاب  ا

طفولتها  يف  حياتها.  من  متقدم  وقت  اىل  الزواج  إرجاء  ا

أثناء القدا�س وتخفي دفرت ر�سمها  كانت تر�سم يف الكني�سة ا

داخل كتاب الرتاتيل، ويف عمر ال�ساد�سة ع�رص، ر�سمت اأوىل 

فني  ملعر�س  روؤيتها  بعد  الفطرية  ال�سوريالية  ر�سوماتها 

إقيم يف بازل، و�رصعان ما تركت الدرا�سة وبداأت  بوهيمي ا

التي  التخطيطات  يف  وا�ستغلت  الفنانني  باو�ساط  تختلط 

بعمر  باري�س  اىل  رحلت  و�سخرية.  دعابة  بروح  امتازت 

فكارها  لأ خ�سوبة  اأكرث  مناخ  عن  بحثاً  ع�رص  الثامنة 

أكادمييات  ا احدى  يف  الفن  درا�سة  يف  وانخرطت  ونزقها 

جمدداً  بال�سجر  �سعرت  ما  �رصعان  لكنها  الفنية،  باري�س 

أنفقت وقتها بدل ذلك يف مقاهي  من الدرا�سة الكادميية وا

باري�س ومعار�سها الفنية وكتبت اأوىل ق�سائدها يف مقهى 

)ذه دومب( حيث قابلت جياكوموتي عام 1933.           

آراب  ا )هان�س  على  تعرفت  )جياكومويتي(  خالل  ومن 

آرب( معلمني  إرن�ست( حيث اأ�سبح )جياكوميتي وا وماك�س ا

من  راي(  ومان  إرن�ست  )ا �سار  حني  يف  لها،  ومر�سدين 

يروتيكية  الإ الفوتوغرافية/  �سورها  وانت�رصت  ع�ساقها 

الفوتوغرايف  امل�سور  راي/  )مان  الفنان  التقطها  التي 

إ�سطورة فنية لحقة على  إ�سفاء ا أ�سهمت يف ا ال�سوريايل( وا

ا�سمها، و�رصعان ما انخرطت يف احلركة ال�سوريالية، حني 

�سجعها جياكوميتي الذي ا�ستغل يف نحت الثاث والتحف 

الفنية، على �سنع جم�سمها ال�سوريايل الول، قطعة �سغرية 

أُذن ت�سمى اذن جياكوميتي 1933. تلقت  منحوتة على �سكل ا

آرب( للم�ساركة  أول دعوة من )جياكوميتي وهان�س ا بعدها ا

من  واأ�سبحت  ذاتها،  ال�سنة  يف  ال�سوريايل  املعر�س  يف 

التي  واللقاءات  املعار�س  يف  امل�ساركة  على  املواظبني 

جمعت رواد ال�سوريالية.      

هي  الت�سنيف،  من  ت�سجر  كانت  ابونيام  مرييت  لكن 

للمتلقني  لغة كي توحي  باأكرث من  لوحاتها  التي عنونت 

إنها لن تكون  أو لغة ما، �سعرت ا باأنها ل تنتمي لبلد حمدد ا

أن  ا يعنيها  يكن  معينة، مل  مدر�سة  ِنفت �سمن 
ُ

�س لو  ذاتها 

�سجل ا�سمها بني رواد ال�رصويالية، كانت تبحث عن ذاتها 
ُ
ي

الفني وال�سعري، لقد ر�سمت  التعبري  أ�سكال  ا فقط وعرب كل 

عمال الفنية املركبة  أبدعت يف نحت الأ وجمعت التحف وا

غاين  الأ وكتبت  مده�س  ب�سكل  النقائ�س  بني  جتمع  التي 
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فـيء نا�ســـر

كاتبة من العراق تقيم يف بريطانيا 

مرييت ابونيام

ده�سة الفن وال�سعر 



أي�سا،  ا والفنانني  للم�سورين  وا�ستغلت كموديل  والق�سائد 

الرابعة  �سن  منذ  دونتها  التي  باأحالمها  ب�سدة  آمنت  ا لقد 

لنظريات  قربها  الذي  الطبيب  والدها  من  بتاأثري  ع�رص، 

لذلك  يونغ(.  كارل   ( لنظرية  وحتديداً  النف�سي  التعمق 

الالوعي ورموزه، يف  الذاتي  على خزينها  اعتمدت لحقاً 

التام وعرفت  ها 
ّ
ال�سعري والفني، وابتعدت عن وعي اخللق 

حالمها النابعة من ارثها  أعمالها �سدى لأ كيف جتعل من ا

فنها  عرب  اأجادتها  التي  الوحيدة  اللغة  هي  وهذه  الفني 

وق�سائدها.                  

مالمح  ر�سم  يف  �ساهم  من  أبرز  ا ابونيام  مرييت  ولعل 

الطليقة  روحها  أ�سباب:  ا لعدة  )النثى/ال�سوريالية( 

�ساطئ  بال  بعيداً  املبحر  خيالها  الغرائبي،  و�سلوكها 

أعمالها الفنية  وحلمها الذي ميار�س �سطوته الق�سوى يف ا

ورمبا جمالها و�سبابها، هذه املميزات خلقت منها، منوذج 

أة ال�سوريالية املزدانة باجلمال وال�ستقاللية واحلرية  املرا

والبداع. ورغم هذه الهالة اخلارجية لكنها واجهت الكثري 

من العوائق واحلرية والت�ساوؤل املتوا�سل عن معنى احلياة 

به  تتفرد  أ�سلوب  ا عن  الطويلة  بحثها  م�سرية  يف  والفن، 

للو�سول اىل الن�سج الفني.     

من  مكون  نحتي  عمل  هو  ال�سهر(  الفرو/عملها  و)كوب 

ماأخوذ  بفرو  ومغطى  وملعقته  �سحنه  مع  لل�ساي  كوب 

من غزال �سيني، وهو احد مقتنيات معر�س الفن احلديث 

يف نيويورك، اأ�سبح العالمة الفنية ملرييت ابونيام، لي�س 

لغرائبيته املده�سة فقط بل لنه يوحي للمتلقي ب�رصورة 

اختبار �سيء م�سعر ويقبع عميقاً يف �ساطئ املخيلة البعيد. 

وهو من جهة اخرى، عمل ي�ستدعي بع�س الذعر واخل�سية، 

إفطار ملطخة بقطرات الدم، ومرييت ابونيام يف  كاأنه وجبة ا

ة بالغذاء والعنف واجلن�س. 
ّ
هذا العمل، حتاذي ثقافة مهو�س

ال�سوريالية الوىل،  اأخذت حيزها من هياج  التي  أعمالها  ا

أ�سياء يومية �سغرية لكنها معزولة عن  اعتمدت دائما على ا

مولعة  ال�سورياليني  بقية  ومثل  فهي،  وحمتواها  غر�سها 

فنية غريبة:  اعمال  اىل  اليومية  احلياة  مقتنيات  بتحويل 

خوات ملفوفة بجلد الثعابني، قالدة تتكون من �سل�سلة من 

مفتوح  بفك  كلب  أ�س  را هيئة  على  قبعة  ال�سغرية،  العظام 

آخر، ركزت  ول�سان ي�سيل منه اللعاب، كما انها من جانب ا

الرجل.  قبل  من  اكت�سافها  ورحلة  النثى  جن�سانية  على 

إرادة منها - من رواد  ا أتها جعلتها - وبال  اأ�سالتها وجرا

آمنت بقوة احللم العظيمة وباحلركة  ال�سوريالية، هي التي ا

العالقة  إكت�ساف  ا أعادت  ا ابونيام  مرييت  للفكرة.  النزيهة 

والنهار  الليل  والن�ساء،  الرجال  والطبيعة،  املدنية  بني 

غنية  خميلة  نتاج  هي  اعمالها  وكل  والواقع.  واحللم 

ما  غالبا  النقاد  لكن  فكار  والأ �سياء  الأ مزج  يف  وحاذقة 

وترجح  الرجال،  من  بغريها  فنانة  إمراة  ا إبداع  ا يقي�سون 

كفة الرجال غالبا.                    

وما  الدادائية  باحلركة  أي�ساً  ا الفنانة  هذه  اأعمال  ارتبطت 

ت�سكل  التي  احلاذقة  والفكاهة  الدم  خفة  من  به  متيزت 

الهيئة اخلارجية لعمالها والتي غالبا ما يكون لها جذور 

مرييت  �سكنت  قد  خال�سة  أدبية  ا روح  ثمة  لوعيها.  يف 

باحثة  لها  انربت  التي  الفنية  ال�سكال  كل  وعرب  ابونيام 

أبدي  ا جتوال  يف  �ساردة  احللم،  مهاوي  عن  هوادة  بال 

الوجود،  لهمهمات  الدوام  على  يقظة  خر،  والآ الذات  بني 

من  الذاتية،  منابعها  من  باإلهام  ر�سمت  قد  لعقود  فهي 

أنها تناولت  ا أفكارها وحتى من �سخريتها كما  اأحالمها وا

بقوة  آمنت  وا والرجل،  أة  املرا بني  اجلن�سي  التمييز  م�سالة 

أو الرجل.  ان الفن بال جن�س ول يعرف التمييز بني النثى ا

أول من ادخل تقنيات امللتي ميديا يف  ا الفنانة، هي  هذه 

إنتاجها الفني، عدم  ا خر لتنوع  عمال الفنية، اجلانب الآ الأ

حلمها  �سوى  موعظة  أو  ا مدر�سة  أو  ا معني  أ�سلوب  ا وجود 

واخال�سها لذاتها.                

وبفنها  بنف�سها  ثقتها  ا�ستعادت  اخلم�سينات  منت�سف  يف 

الفني،  انتاجها  يف  وخمتلفة  جديدة  مرحلة  بداأت  وبهدوء 

عدد  يف  وامل�سرتكة  الفردية  املعار�س  إقامة  ا خالل  من 

وبعد  ال�ستينات  حقبة  نهاية  وعند  وروبية،  الأ املدن  من 

فتور عالقتها بال�سوريالية )بعد موت اندريه بريتون عام 

إعادة اكت�ساف وت�سليط �سوء جديد على  1964(، كان هناك ا

اعمالها الفنية. ت�سف مرييت ابونيام نف�سها كاأنها مقيا�س 

إهتزازات الر�س تقي�س  أن تقي�س ا ريخرت للزلزل لكنها بدل ا

اهتزازاتها املتجذرة يف املا�سي وامل�ستقبل لف�ساء روحها، 

دائما،  لها  مفتوحا  الالوعي  نحو  العبور  ممر  تبقي  والتي 

أبدية لكينونتها  ا لقد كافحت من اجل خلق موازنة ووحدة 

هذا  روحاين،  ورجل  روحانية  امراة  خر،  بالآ وارتباطها 

التوازن الذي انعك�س حتى على مظهرها اخلارجي واأحالمها 

نثى  إعادة العتبار لالأ يف �سنوات �سيخوختها. لقد دعت اىل ا

بعد  النا�سجة،  ن�سانية  الإ اىل  للو�سول  العامل،  أم  ا القدمية 

ط من 
ُ
بوي، وح نثى، يف ظل النظام الأ أن تدنت مميزات الأ ا

أة مقيد.   إمرا إىل ا نثى ا قيمتها وحتولت الأ

املانيا  يف  برين  بني  الخرية  حياتها  �سنوات  ق�ست 

خال�س  أفنت عمرها يف الأ وبازل يف �سوي�رصا، انها امراة ا

ل  للحلم،  �سوداء  قارة  لها  مثلت  التي  ذاتها،  ل�سوريالية 

تن�سب.                     
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 )j(خمتارات من ق�سائدها

فوق، هناك يف تلك احلديقة 

تقف ظاليل 

د ظهري.
ّ
التي ترب

يف تلك احلديقة، تقف

تقاتل من اأجل ك�رصة خبز 

وتت�سايح مثل ديكة.

أزورهم...  أن ا أريد ا ا

اليوم،

أن اأحييهم...  أريد ا ا

اليوم،

أنوفهم.    ا
ّ
أعد وا

j j j

جلك، �سدك، لأ

حجار خلفك  أرمي كل الأ ا

واأجعل اجلدران ف�سفا�سة. 

لك، عليك، 

ن�ِسد فوقك، 
ُ
جل املائة م لأ

احلوافر ترك�س طليقة ال�رصاح.

فرحة يف قوقعتي

أول ال�ساكنني بها  أنا ا ا

ولتكن اجلدران ف�سفا�سة.

j j j

اأخرياً !

حرية !

ال�سنارات تطري.

قو�س قزح يفي�س يف ال�سوارع،

ل يطغى عليه �سوى

طنني نحل عمالق بعيد 

اجلميع يخ�رص كل �سيء 

أو يو�سك على اخل�رصان  ا

لقد طفح العبث

لكن: جينيفي:

متخ�سبة،

أ�سها  تقف على را

مرتين فوق �سطح الر�س 

أن ت�ستند على ذراعيها  وبدون ا

مل:  ابنها، اأمري الأ

ملتف يف �سعرها، 

نافورة �سغرية،

�ساأعيد: 

نافورة �سغرية.

ت�سفر وتبكي يف البعيد. 

j j j

الكابنت ال�سادق

اأخربين،

لّني على املكان الذي
ُ
د

 يفر�س فيه ال�سنونو جناحه،

 بني الغيوم، 

لهة، ِر الآ
مَ
ع مواج يف �سمَ وادي الأ

�سواء اخل�رص يف الغابة.  الأ

هنا الليل

مكان�س ال�رص تقتل 

)1(
الكوبلد�س

ما من عجلة تدور 

الظالم يتن�سل من نف�سه 

وما من اأحد ي�ساأل

هي قب�سة يف قب�سة

 ل يتمكن املرء من روؤيتها 

الهوام�ص

 .kobolds 1- �سخ�سيات متخيلة من الرتاث الملاين

جنليزية.   j  ترجمة الن�سو�س عن الإ
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أر حدودا لب�ساعته،  إىل عامل ب�سع مل ا   لقد دخلت حقا ا

ففي  �ستاذ«،  الأ »�رصير  رواية  بقراءة  بداأت  حني 

يف  موات  كالأ يعي�سون  النا�س  كان  الذي  الوقت 

-1990 منذ  امتد  الذي  احل�سار  زمن  يف  العراق 

فيما  وحتريرها  الكويت،  دولة  احتالل  بعد   2003

عقد،  من  كرث  لأ اقت�ساديا  العراق  وحما�رصة  بعد، 

يديرها  إ�سافية  ا اأخرى  حمرقة  هناك  كانت  فقد 

املرعبة  وق�سوره  ال�رصية  بيوته  يف  �ستاذ«  »الأ

علوم  يف  أ�ستاذا  ا يكن  مل  �ستاذ  الأ هذا  بغداد!..  يف 

مدر�سة  يف  مدر�سا  يكن  ومل  احلديثة،  التكنولوجيا 

�ستاذ  أ�ستاذا يف مدر�سة ابتدائية!! كان الأ أو ا ثانوية ا

هذا  عليه  اأطلق  فريد!  طراز  من  �سلطويا  أ�ستاذا  ا

م�سوؤول  كان  أبوه  وا ال�سلطة،  اأهل  من  نه  اللقب،لأ

يف  العراق  احتالل  قبل  العراقية،  الدولة  يف  كبريا 

كاتب  أدخلنا  ا وقد   ..2003 عام  )ابريل(  ني�سان   9

العامل،اململوء  هذا  إىل  ا �ستاذ«  الأ »�رصير  رواية 

اأي �سلطة  �رصار، واحلكايات امل�سكوت عنها يف  بالأ

أقبية  أن يعرف ما يحدث يف ا حد ا غا�سمة، ل تريد لأ

عما  ال�سائعات  تاأكيد  أو  ا ال�رصية،  م�سوؤوليها  ق�سور 

باحلديد  يحكمونهم  الذين  النا�س  بني  فيها  يدور 

والنار وال�سجون ال�رصية، ونظام الو�ساية والتقارير 

لت�سيد  هدفا  وت�سري  هيبتها  ت�سيع  لئال  امللفقة، 

�سقاطها من  أعدائها من قوى معار�سة لها تهدف لإ ا

عيون النا�س، واخذ ال�سلطة منها فيما بعد.

ا�ستدراج اجلميالت

�ستاذ« من تلك الروايات القليلة،التي  رواية »�رصير الأ

يتابعون  وهم  النف�س،  علم  اأطباء  ب�سجالت  تذكرنا 

عقولها  فقدت  ومو�سو�سة!  مم�سو�سة  �سخ�سيات 

و�سيطرت عليها دواخل �سادية مرعبة ل مثيل لها، 

ف�سلتهم  بها،  واملحيطني  النا�س  على  بق�سوتها 

جن�سهم  عن  حولهم،  من  م  بالأ وتلذذهم  ق�سوتهم 

إىل خملوقات لها اأج�ساد الب�رص،  الب�رصي وحولتهم، ا

ولكنها يف �سميمها حيوانات مفرت�سة، من ف�سيلة 

�سخ�سيات  طراز  من  اأمن  �سباط  معروفة:  غري 

وناجي  و�سامر  اهلل  عبد  وناجي  »بطران  الرواية: 

زوج  كغ�سان  املقاتل  اجلي�س  من  و�سباط  عبا�س« 

وفائزة  وفاتن  رغد  مثل  و�سحايا  ال�سابق!  فاتن 

وكرمي الفنان..

أداء  ا من  هرب  الذي  كرمي،  الفنان  ذلك  عن  يقول 

الرواية:  من  دال  مقطع  يف  الع�سكرية  اخلدمة 

»يافطات املوتى تزداد كلما ظهر« ال�رصورة »على 

كرمي  ي�ستطيع  ول  اخلا�سئني،  يتوعد  التلفاز  �سا�سة 

وبني  التلفاز،  يف  اململ  ظهوره  بني  رابٍط  إيجاد  ا

قوافل املوتى القادمة من جبهات القتال، لذلك غالبا 

ف�سوله  ليداعب  ال�سغرية  الكوة  على  يطل  كان  ما 

أقبلت،  ا أذا  ا إل  ا وجهها  يظهر  ل  أة  امرا ج�سد  خطف 

خالل ثوان معدودات ليعي�س حلما دافئا بب�سا�سة 

أو  ا )�س9(  بالتكويرات«  املكتظ  الغام�س  اجل�سد 

والكاتب يحدثنا عن مقرات »احتاد الن�ساء« التابعة 

إغواء الفتيات  للدولة يف الرواية حيث يتم ا�ستدراج وا

كمدبرات  امل�سوؤولني  دور  يف  للعمل  اجلميالت، 

غرا�س  لأ توظيفهن  يتم  مر  الأ حقيقة  ويف  منازل، 

الرواية عنها: »قالت فائزة ببطء  اأخرى، حتكي لنا 

وهي ت�سغط على خمارج احلروف« يا رفيقة، لدي 

بالعمل  �سهادتي  ت�سمح  ول  تطبيقية،  فنون  دبلوم 

بذلك«.  ت�سمح  ل  كرامتي  خادمة،  أو..  ا منزل  مدبرة 

ل�سقت  بجانبها،  فجل�ست  بالغ�سب،  فاتن  �سعرت 

فقدت  ما  أذا  ا �ستبقى  كرامة  أية  »ا الدافئ،  بفخذها 

أو �سنتني �ستملكني  راتباً �سيجعلك ملكة، وبعد �سنة ا

�سقة  �رصاء  من  تتمكنني  ورمبا  والذهب  ال�سيارة 

ا�سرت�سلت،  ثم  قليالً،  توقفت  حيفا؟«  �سارع  يف 
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في�ســل عبــداحل�سن

كاتب و�سحفي عراقي يقيم يف املغرب

حممـــد مـزيـــد

�ستاذ«  فـي »�سرير الأ



أنهم  ا طبعا،  كال  بالراتب؟  �سيكتفون  تتوقعني  »هل 

إذا وجدوا فيك حر�ساً  �سيغدقون عليك بالهدايا فيما ا

حل  أمانة، هيا دعيني ا�ستطلع ما يدور يف عقلك لأ وا

لك العقد امل�ستع�سية« �س15

العني ال�سحرية للكاتب

الذين  الطغاة  ق�سور  إىل  ا الرواية  كاتب  أدخلنا  ا لقد 

بدعوى  والنار  باحلديد،  العراق  يحكمون  كانوا 

وهم  الوطنية،  العزة  عن  والدفاع  وال�رصف  الوطنية، 

أنواع  أب�سع ا يف احلقيقة كانوا يف ق�سورهم ميار�سون ا

ن�سانية واحلق وال�رصف.. التجاوزات للوطنية والإ

لقد اأدخل الكاتب عينا �سحرية لهذه الق�سور املمهورة 

بال�سوت  لنا  لرتوي  واملوت!  والغمو�س  باخلوف 

مور  الأ إليه  ا آلت  ا العراقي،وما  مل  الأ حقيقة  وال�سورة 

فيما بعد..: »�سم عطرها، كاد يلح�س جيدها من فرط 

عينيه،  يف  نظرت  لديك؟«  ماذا  ف�ساألها:  منه  دنوها 

 احلل«  فانفرجت 
ّ
نظرة نافذة، فاتن قالت بربود » لدي 

اأرجوك  »هيا.. قويل ب�رصعة  أ�ساريره وابت�سم مرتقباً  ا

)كان  ب�رصط  ولكن  النافذة«  باجتاه  عنه  »ابتعدت 

أنها  حد�سه مل يخطئ باأنها �ست�سع �رصوطاً، فهو يعلم ا

متلهفاً(:   فقال  ال�سهولة،  بهذه  جميلة  فتاة  ع 
ّ
ت�سي ل 

إليه  »ا�رصطي، �سبيك لبيك عبدك بني يديك..« التفتت ا

ن  وهي عازمة جداً على تنفيذ الفكرة التي ن�سجت الآ

أمامها  ا متغابياً  وقف  الفيديو؟«  �رصيط  تذكر  »هل 

لها،ذات  أباح  ا الذي  وهو  عنه،  �سيئاً  يعرف  ل  كاأنه 

�سكرة �سديدة يف بيتها، كيف يتم ت�سغيل جهاز فيديو 

إليه من كامريا خمفية و�سعت  يف غرفة �رصية تنقل ا

فعال اجلن�سية التي تقام  �ستاذ كل الأ مقابل �رصير الأ

باإ�سارات يفهم منها  لها  فاأوماأ  ال�رصير،  على م�رصح 

ن�سيت،  هل  بغ�سب«  فقالت  تق�سد،  مبا  معرفته  عدم 

ال�رصير  على  �سورناك  قلت  عندما  �سكراناً  كنت  أم  ا

بني  يقع  بقلبه  �سعر   ..»........« يراقب  كان  �ستاذ  والأ

إليها يبث جنواه عندما  يديه وتذكر انه غالباً ما ياأتي ا

يكون ثمالً، ولبد انه كان تعي�ساً للغاية يف ذلك اليوم 

اأكرث  فتغابى  يدري!  أن  ا دون  ال�رص  بهذا  أف�سى  ا الذي 

»اأي �رصيط ؟ ل افهم ق�سدك«)�س24(.

ؤدي للموت و�سايات تو

تتم  كانت  التي  العتقالت  عن  الرواية  حتدثنا 

عدامات الفورية وبال حماكمات: »جل�س مقرف�ساً  والإ

يف زاوية اأخرى الغرفة ملت�سقاً بجدارين، جمرباً نف�سه 

إعدامه،  ا �سيء، مبا فيها  اأي  يفكر، متوقعاً حدوث  إل  ا

وبيده  »عليان«  النظارة  ذو  جاء  طويل  وقت  وبعد 

»قال  كرمي  »ا�سمك  عينيه  على  �سوءه  �سلط  م�سباح 

بارتباطك  متهم  أنت  ا ا�سمع،  »نعم«،  وتردد«  بخوف 

ذلك،  توؤكد  أمنية  ا تقارير  ولدينا  بحزب.....العميل، 

أ�سماء  إذا ذكرت لنا ا أن ننزع عنك جلدك، وا اعرتف قبل ا

الع�سكرية  بوحدتك  ونلحقك  عنك  �سنعفو  جماعتك 

ن، توقفت قدرته عن  أن يقول الآ فوراً« مل يدر ماذا عليه ا

أن ذكر له ا�سم  التفكري، اختفت الكلمات من ذهنه، ما ا

هذا احلزب املخيف، املرعب، الذي ُزج النا�س ب�سببِه 

التعذيب  أنواع  ا كل  بهم  ومور�ست  ال�سجون  قعر  إىل  ا

بل  حقيقياً  اتهاما  ذلك  يكون  أن  ا دون  عدامات  والإ

ن، اأن جمرد التهام  هو جمرد و�ساية، وهو يعرف الآ

بالنتماء حلزب......، جمرد الو�ساية بذلك، دون دليل 

عدام فوراً، بدون  إىل الإ أو ت�سديق، توؤدي ب�ساحبها ا ا

قل  أن ي�سيطر يف الأ حتى حماكمات، لذلك حاول كرمي ا

ن على ما يف مثانته.«�س66  الآ

حققا  الرواية  بطلي  وكرمي  فائزة  أن  ا من  وبالرغم 

قتل  إىل  ا أدت  ا بثورة  الطاغوت  على  موؤقتا  ن�رصا 

إل  ا الرواية،  �ستاذ،وقواده عليان وغريه، يف نهاية  الأ

بعد  القارئ حتى  ت�ستمر يف ذهن  الرواية  اأحداث  أن  ا

أمور  ا إليه  ا آلت  ا ملا  املخطوطة،�سائرة  كلماتها  انتهاء 

العراق فيما بعد من نتائج منطقية اأهمها: الحتالل 

النا�س  بقتل  الذات  من  والنتقام  واخلراب  جنبي  الأ

بناء  لأ البع�س  واختطاف  خر،  الآ البع�س  بع�سهم 

وال�سيا�سي!ملختلف  الديني  والتطرف  خر  الآ البع�س 

أي�سا!!. أ�سباب ا �سباب ومن دون ا الأ

رقبة الكاتب النحيلة

مر ثقب  الأ حقيقة  يف  هي  �ستاذ«  الأ »�رصير  رواية 

عا�سه  ما  ابتلع كل  الب�سع،  �سود  الأ ال�سيا�سية  ال�سلطة 

بقي  وما  حلوة،  ذكريات  من  وطنهم  يف  العراقيون 

معافى،  عراق  بعودة  أمل  ا من  بع�سهم  نفو�س  يف 

ناله  وما  الجتماعي  العمق  عن  حتكي  رواية  فهي 

ال�سنوات، وما حدث حتت  من تخريب عرب عقود من 

ال�سطح،ذلك الذي كان يبدو �ساكنا ول تغيريات كبرية 

اأعمال  قالته  ما  روايته،  يف  الروائي  قال  وقد  عليه، 

278نزوى العدد 62 / ابريل 2010 

متابعـــات.. متابعـــات.. متابعـــات 

 s  s s



النازية  فعلته  ما  أ  أ�سوا ا عن  مهمة  إبداعية  ا عاملية 

والفا�سية، واحلكومات الدكتاتورية يف العامل الثالث، 

خرى وقد متيزت  أثناء حكمها ل�سعوبها وال�سعوب الأ ا

�ستاذ« كونها حتكي ما جرى يف مناخات  »�رصير الأ

عراقية حالية خطرية، ورمبا يكون ثمن كتابة �سطر 

حتى  أو  ا �سابقا،  حكموا  من  ير�سي  ل  عنها،  �سادق 

ل  أ�رصارا  ا تهتك  نها  اليوم،لأ يحكمون  الذين  هوؤلء 

أ�ساليب اأكرث  تزال متار�س هنا وهناك ب�سيغ اأخرى، وا

عدوانية وق�سوة، فيكون ثمن ذلك رقبة الكاتب النحيلة! 

فالكاتب ال�سادق اليوم يف العراق عدو للجميع، ويحل 

العراقية  الروائية  والكتابة  �سف!  لالأ للجميع  دمه 

اجلديدة الباحثة عن ذات وكينونة جديدتني،هي التي 

هذا  كل  و�سط  قمقمه،  من  املحبو�س  املارد  اأطلقت 

أ عما كان يجرى،  اخلراب الذي يبدو للناظرين. ونقرا

التي  املفاجاأة  كرمي  »ينتظر  الرواية:  يف  جاء  وكما 

من  �ستاذ  الأ يراقب  التي  نف�سها  الغرفة  يف  بها  د 
ُ
وع

إحداهن يف غرفة  خاللها التلفاز اخلا�س حني تكون ا

أذن هناك فتاة �ست�سور بالكامريا  خرى،ا الأ الت�سوير 

املتحركة،فكر  الكامريا  فكرة  أرجاأت  ا أن  ا بعد  الثابتة 

مر، �ستتم هنا كالعادة عملية  كرمي،ل�سيء مثري يف الأ

اغت�ساب وت�سور �ساأنها �ساأن كل احلالت التي مرت!.. 

فما املفاجاأة يف ذلك ؟«�س200 وكذلك ما تنقله لنا 

آلت  ا الغ�سب ملا  الرواية من م�ساهد تثري يف اجلميع 

إىل  ا أوامره  ا �ستاذ  الأ »اأ�سدر  ال�سلطة:  اأهل  اأحوال  إليه  ا

عليان:

أن تظهر الفتاة يا عليان، ماذا جرى ِب�ساأنها،  - يجب ا

هل نامت؟ هل مت�سي كل هذا الوقت وهي تخلع ثوبا 

إىل تلك الغرفة، ثم  ا واحداً عن ج�سدها. رك�س عليان 

حيث  يخاطبها  أنه  ا يبدو  وكان  بو�سطها،  واقفا  ظهر 

من  عليان  اختفى  ا�سطيادها.  الكامريا  ت�ستطيع  ل 

�ستاذ وكرمي، انه اقرتب منها،  ال�سورة، ويبدو، فكر الأ

كان يجرجرها للوقوف يف منت�سف الغرفة كي يتمتع 

�ستاذ مب�ساهدتها عارية.«�س220 الأ

اخليانة الوطنية

الروائي  بقدرة  وال�سكوك  بالتح�سب  �ساجة  قراءة  بعد 

و�سعب  معقد  مو�سوع  ذات  رواية  ون�رص  إكمال  ا على 

احد  يخ�س  مل  �ستاذ«  الأ »�رصير  كمو�سوع  وخطري 

ال�رصيح،  ال�سكل  بهذا  فيه  العراقيني  الكتاب  من  قبله 

العراقي  وال�سحفي  الكاتب  مزيد  ملحمد  وكان 

النظام  إدانة  ا يف  أي�سا  ا والنجاح  املعروف،املحاولة 

أمثاله!  �ستاذ وا أثمر للعراقيني الأ ال�سيا�سي ال�سابق، الذي ا

وكانت من اأوىل املالحظات التي ي�سعها القارئ حول 

قبل  الرواية،  يف  أه  قرا عما  كثريا  يعرف  أنه  ا الرواية 

�ستاذ«، واأن كثريا  قراءتها بل ويعرف حتى بطلها: »الأ

أ�سوده،  وا منوره  و�سط  الدامية!  غرامياته  ق�س�س  من 

كانت تنقل هم�سا بالرغم من اأن عقوبة من ينقل ق�س�سا 

توؤدي  الدولة  يف  امل�سوؤولني  عن  للغري  النوع  هذا  من 

الوطنية  »اخليانة  بدعوى  لل�سجن  وال�سامع  بالقائل 

للمواطنني!«  املعنوية  الروح  لزعزعة  �ساعات  الإ ببث 

�ستاذ يف الرواية،  ن الكاتب مل ي�سع ا�سما حمددا لالأ ولأ

�ستاذ الذي يق�سده  أن الأ ا ف�سيبدو لكل واحد من القراء 

�ستاذ  الأ مار�سه  ما  ذات  آخر،مار�س  ا أ�ستاذا  ا الكاتب 

�سلي مع املواطنني العراقيني العزل!من خالل �سلطة  الأ

�ساتذة املتهمني  الدولة الغا�سمة، و�ستمتلئ ال�ساحة بالأ

أ�رصتهم الدامية، ولياليهم احلمراء وجرائمهم التي ل  وا

ين�ساها اأحد!!

ردن  ان- الأ
ّ
�ستاذ« / دار ف�ساءات للن�رص والتوزيع/عم j  »�رصير الأ

ط1 2009..250 �سفحة قطع متو�سط. 
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فاطمة  مانية 
ُ
الع لل�ساعرة  بع�سنا  أ  قرا �سنني،  من  م�سى  فيما 

 -1997 عامي  بني  ن�رصتها  �سعرية  دواوين  ثالثة  ال�سيدية 

2004 )1(. وعندما ت�رصع بقراءة ق�سائد تلك الدواوين، تن�ساب 

روحك بعذوبة مع اللغة ال�سعرية الرائقة، وال�سور ال�سعرية ثرية 

ال�ساعرة  ق�سائد  أغلب  ا ت�سم  التي  اخلالقة  وامل�سامني  العطاء، 

بدفق جميل.

ال�ساعرة  تفاجئنا  أن  ا كّقراء،  فيه،  توقعنا  الذي  الوقت  ويف 

بديوان �سعري رابع، اأ�سدرت ال�سيدية رواية لها بعنوان »حفلة 

املوت«)2(. 

ال�رصد  �سعرية  جتذبك  الرواية،  هذه  يف  وىل  الأ ال�سفحات  منذ 

 
مَ
ول�ست �سعرية  ق�سيدة  باإزاء  أنك  ا ت�سعر  حتى  بعذوبة  الطافحة 

النَّ�س،  قراءة  يف  م�سيت  وكلما  لكنك،  �رصدي،  ن�س  ب�سدد 

ل الروائي فياأ�رصك الق�س كما 
َّ
ياأخذك ال�رصد �سطر عوامل املتخي

 Theme الثيمة  د�سامة  عن  ناهيك  �سعراً،  املتدفِّقة  لغته  تاأ�رصك 

التي تت�سدى لها الروائية يف عملها ال�رصدي هذا.

بداعي  على رغم اأن غالف الكتاب يح�سم »جن�س« هذا العمل الإ

ذلك  د  توؤكِّ تني  ل  ال�سيدية  أن  ا إل  ا »رواية«،  مفردة  خالل  من 

الكتاب  هذا  عن  تقول  عندما  النَّ�س  عتبات  إحدى  ا خالل  من 

املكان  ميثولوجيات  من  اأحداثها  ُن�سجت  لة 
َّ
متخي »رواية  إنه:  ا

ل، لكنه، 
َّ
أنها ب�سدد عمل روائي متخي ماين« )�س5( ما يعني ا

ُ
الع

ماين يف 
ُ
ويف الوقت نف�سه، عمل يوظف املخيال امليثولوجي الع

اخلطاب الروائي.

أن  ا ذلك  ِّم«؛  املتكل »�سمري  توظيف  إىل  ا الروائية  تعمد  تقنياً، 

ل عمليات 
ُ
أمل«، ت�ستحوذ على ت�سخي�س ولفظ ج بطلة الرواية »ا

 
ِّ
كلي الراوي  مبثابة  لذلك  وهي  الرواية،  يف  ال�رصدي  الربنامج 

 .Omniscient Narrator العليم  الراوي  أو  ا  Omnipresent Narrator احل�سور 

الو�سف  يف  الوعي  طاقة  ا�ستنفار  نحو  الربنامج  بهذا  وتدفع 

إىل مطاوي  ر واملناورة، والدخول ا العالماتي واحلواري، والتذكُّ

التاريخ، والال�سعور الذاتي وغري الذاتي عرب ا�ستنطاق ما يجول 

الرواية  برنامج  يف  امل�ساركني  خرين  الآ وذوات  ذاتها  يف 

ال�رصدي.

 Representations أة بح�سب متثيالت  املرا ا�ستجالء �سورة  لنا  ميكن 

عدة  م�ستويات  خالل  من  املوت«  »حفلة  يف  ال�سيدية  فاطمة 

�رصي،  الأ وامل�ستوى  الذاتي،  كامل�ستوى  الرواية  خطاب  أفرزها  ا

وامل�ستوى املجتمعي.

امل�ستوى الذاتي

بكل  ال�رصدي  الرواية  برنامج  على  »اأمل«  الرواية  بطلة  تهيمن 

له،  مبادراته وف�سوله وحتولته؛ فهي �سانعة للحدث ومولِّدة 

وم�ساركة يف كل لفظ اأحداثه، ف�سالً عن رويه على نحو كامل، 

Outodiegeti إىل ال�رصد الذاتي نناهيك عن اأن طبيعة ال�رصد تنتمي ا

ال�سخ�سية  مبثابة  هو  ال�رصد  هذا  يف  الراوي  أن  ا أي  ا  ،ic Narrative

احلا�رصة يف كل اأحداث ال�رصد )3( املتاحة يف الرواية. 

مانية من مدينة »نزوى«، فتاة ر�سيقة القوام جميلة 
ُ
أمل فتاة ع ا

املالمح، وهي فنانة تع�سق الر�سم. كانت والدتها قد جاءت من 

مانيني الذي 
ُ
ثرياء الع زجنبار كـ »عبدة« للعمل يف ق�سور اأحد الأ

م« وهي بنت الثالثة ع�رص ربيعاً يف �ساعة خلوة،  اغت�سبها »الأ

زوجاته  جانب  إىل  ا كزوجة  إليه  ا الف�سيحة،  ليتجنب  ها، 
َّ
ف�سم

خريات غري العبدات، فحبلت تلك الزجنبارية، وولدت له ابنة  الأ

أ يف الرواية: أمل«. نقرا وتلك هي »ا

تعوي�ساً  زوجاً  ا�سمه  أهداها  وا �رصفها،  منها  ب  الأ اغت�سب  أم  »ا

غري عادل فقط لينقذ ا�سمه يوم حملت بي« )�س 79(. 

ال�سمراء  »طفولتك  أ:  نقرا وفاتها  يوم  لوالدتها  أمل«  »ا رثاء  ويف 

ون�سباً  الهرم، ممن هي دونه عمراً  القبيلة  �سيخ  اغت�سبها  التي 

نه �سطا عليها يف  ج عبدته احلزينة الفاتنة، لأ
ّ
و�رصفاً، ممن تزو

أنا« )�س 83(. حلظة �سبق ملعون لتلد له نبتة ملعونة ت�سمى ا

أي�ساً: »غادرِتِ النق�سام  أ ا أمل« لوالدتها نقرا ويف �سياق رثائية »ا

واخلزي يف حياتي وحياتك، غادرِت ف�سيحة ر�سمت يف دفرت 

دها، وولدت 
ّ
 فرجها ل�سي

ْ
راتك باأنك ل�ست �سوى عبدة وهبت مذكَّ

بنتاً لقيطة« )�س 83(.

خطاأ  ثمرة  كلها  حياتك  تكون  أن  ا أب�سع  ا »ما  أمل«:  »ا تقول  ثم 

أن  فادح، و�سهادة ميالدكمَ ت�سحيحاً لذلك اخلطاأ، وعمركمَ دعاء ا

ح القدر اأخطاءهم بغيابك« )�س 79(.
ِّ
ي�سح

لـ  توؤ�س�س  النَّ�سية عن ثالثة موؤ�رصات  لنا هذه املقاطع  تك�سف 

»اأمل« كينونتها الذاتية، فهذه البنت هي: »ثمرة اخلطاأ الفادح«، 

املوؤ�رصات  هذه  ظلت  لقد  امللعونة«.  و»النبتة  »اللقيطة«،  وهي 

تكرب  كلّما  ترافقها  و�سارت  أمل«،  »ا ذات  يف  وجودها  حتفر 
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ر�سول حممد ر�سول

باحث واأكادميي من العراق

فاطمة ال�سيدية

فـي »حفلة املوت«



وجودياً  هماً  واأ�سبحت  بل  احلياة،  اأوجه  وتنخرط يف خمتلف 

أروقة وعيها وعالقتها بالوجود  لها ول فكاك منه حتى دخلت ا

أمل«  »ا ل�سان  وعلى  تباعاً،  ف  يتك�سَّ راح  ما  وهو  حولها،  من 

إىل  نف�سها كونها امللفوظ الب�رصي الذي قذفته ليلة اخلطاأ الفادح ا

العامل املرئي واملعا�س؛ فقد بقيت متار�س لعبة احلياة/ املوت 

زل« )�س 28(. و�سارت اللعنة  وهي »رهينة وجع مطبق منذ الأ

وبدا  )�س 32(.  أنا«  ا اللعنة هي  »تلك  الذاتية  كينونتها  متاهي 

للخوف«  �رصعية  بنت  أنا  »ا تتنف�سه  الذي  الهواء  مبثابة  اخلوف 

أم�ست ذاتها مدماة  )�س 38(، و»اخلوف يتلب�سني« )�س 45(. وا

�سوى  ما�سيها  وما   .)45 )�س  باملوت«  بة  »خم�سَّ أو  ا باملوت 

ث باملوت والعار« )�س 74(.
َّ
»ما�س ملو

�سري امل�ستوى االأُ

التي  الذاتية  الو�سعية  أفرزت  ا النف�سية،  احلمولة  هذه  �سوء  يف 

ابنة  نها  فالأ املعطيات؛  من  جمموعة  اأمل  �سخ�سية  بها  تتميز 

كانت  ما  فاإنها  عاره،  حلفظ  جمرباً  �سيدها  جها 
َّ
تزو عبدة 

�ساحبات  ماين 
ُ
الع الرثي  وبنات  زوجات  مع  أمها  وا مت�ساوية 

احل�سب والن�سبي)4(. 

أمل ووالدتها:  لقد كان التمييز الطبقي والعن�رصي عبئاً تعانيه ا

يف  ن�سانية  الإ تخت�رص  التي  احلقرية  النظرة  هذه  اأخاف   
ُ
»كنت

تت�ساءل  البطلة  وكانت   .)96 )�س  ع�سو«  يف  والكائن  معنى، 

أثمان يف هذه احلياة  أْن يدفع من ا ا على الدوام: »كم على املرء 

القا�سية؛ ثمن حريته، وثمن لونه، وثمن فكره املغاير.. و�ستبقى 

ي�سري  عليهم، يف حني  اأخالقي  الب�رص معيار حكم  ألوان جلود  ا

حيان« )�س 84(. الظلم �رصفاً يف كثري من الأ

أمل كراوية امل�سدر الوحيد يف �رصدية الرواية التي تك�سف  بدت ا

هي  لها  �ست 
َّ
تعر التي  والطبقي  العرقي  التمييز  من  �سور  عن 

ا�ستكمال  وبعد  البحرين،  من  أمل  ا عادت  فعندما  ووالدتها؛ 

درا�ستها، انخرطت بالعمل الوظيفي، ويف حماولة منها للتعوي�س 

أمها التي عا�ست �سنوات احلرمان والتهمي�س وعدت والدتها  على ا

أقل �ساأناً منك،  أولئك ال�سامتني �سيكونون ا قائلة مع نف�سها: »كل ا

�ساأهبك كل ما تتمنني من ذهب ومال ومالب�س لتكوين ال�سيدة 

الثقيلة  رداف  الأ �سيدات  من  على  الأ ولتكوين  ت�ستحقني،  التي 

أبي امللعونات مثله اللواتي جعلنِك  والعائالت العريقة زوجات ا

دة 
ِّ
أنِت �سي نمَ عمرِك بالكيد والبغ�ساء والفنت، وا دونهنَّ قدراً، ومالأ

ال�سمت البليغ« )�س 81(.

على  العن�رصي  التمييز  ميار�س  كنَّ  فقط  ب  الأ زوجات  لي�ست 

أي�ساً،  ا العمومة  أبناء  ا بل  البليغ،  ال�سمت  دة 
ِّ
�سي ووالدتها،  أمل  ا

�سمر روؤية عن�رصية 
ُ
لكنه ي أمل يوماً  ا اأحبته  فهذا »خالد« الذي 

أ�سه،  را ت�سكن  التي  �سباح  الأ أكره  ا  
ُ
ابنة عبدة: »كنت مل كونها  لأ

أكره �سعفه، ونظرته   ا
ُ
والطحالب التي تع�سع�س يف خميلته، كنت

العن�رصية يل« )�س 89(.

أمل له بغ�ساً منقطع النظري كونه العن�رص املولِّد  ب، فتكنُّ ا أما الأ ا

إىل ارتكاب تلك  أمها، فهو الذي دفعه �سبقه ال�سيطاين ا ملاأ�ساتها وا

أتت بالوبال عليهما. ولذلك ل تني فاطمة ال�سيدية  اخلطيئة التي ا

»اأمنوذج  ماين 
ُ
الع ب  الأ هذا  لف�سح  روايتها  ببطلة  وتدفع  إل  ا

أ ما  أوقعه ظلمه يف فخ اخلطيئة. لنقرا ة« الذي ا
ِّ

الذكورة املتجرب

تية: أمل عن والدها يف النُّ�سو�س/ املقاطع الآ قالته ا

إىل هنا، لعنه اهلل«  أبي، ذلك الذي قذفمَ بي ا »الرجل الذي ي�سمى ا

)�س 59(.

اللعنة  عليِك  رة، 
مَ
ح

َّ
ال�س �سدقائكمَ  لأ طعاماً  تهبني  ال�سافل!  أيها  »ا

أيها امللعون وعليهم« )�س 59(.  ا

 �سيطان.. �سيطان.. �سيطان..« )�س 59(.
مَ
أنت إن�ساناً، ا مَ ا

»ل.. ل�ست

أ�سعف الهزائم  »�ساأرمم اخليبات املوغلة عميقاً يف جدر روحك، وا

املباركة يف عمرك لتكوين �سعيدة؛ فجالدِك رحل..« )�س 80(.

وال�سياطني،  رة، 
مَ
ح

َّ
ال�س أبي، ويف وجه  ا أتفل يف وجه  ا أن  ا »قررت 

أ�سباههما« )�س 134(. حجار وا واجلالميد والأ

امل�ستوى املجتمعي

قد  كانت  مل  لأ �رصية  والأ الذاتية  التجربة  أن  ا �سبق  مما  يت�سح 

التي  �رصة  الأ أبناء  ا ولبقية  ب  لالأ �سلبية  �سورة  عندها  نت 
َّ
كو

املجتمع  لت�سمل  امتدت  التي  ال�سورة  كنفها، وهي  عا�ست بني 

الذكوري بكل كينونته، بل واملجتمع العام برمته. وهذا ما جنده 

وا�سحاً يف خالل �رصدية الرواية. 

 = »التفل«  فعل  خري  الأ املقطع  النَّ�س/  يف  اأمل  مت 
َّ
عم لقد 

ن�سو�س  ويف  حجار.  والأ وال�سياطني  الب�رص  ليطال  »الب�سق« 

قالت:  عندما  أة  للمرا الذكوري  املجتمع  قمع  عن  ك�سفت  اأخرى 

لتكتمل حلقة  ج�ساد  لالأ املتدثرات بعباءات  ال�سواد  ن�ساء  »نحن 

واجلغرافيا  والزوج  خ  والأ ب  الأ امللعون؛  اجل�سد  لذلك  ال�سهر 

كلها حتا�رصه وتلفُّه بحرقة لتخفي لعنة مفاتنه وعبثية خلقه« 

مانية يف 
ُ
أو الع أة اخلليجية ا )�س11(. ونبقى عند متثيل حال املرا

أبناء البلدة، وهن  أقل تقدير: »حيوانات كاأبي وعمومتي وجميع ا ا

واخلنوع«  اخل�سوع  بلذَّة  م�ستمتعات  دوار،  الأ بتلك  را�سيات 

أة  املرا ة 
َّ
ج�سدي حال  عن  الك�سف  إىل  ا أمل  ا تذهب  بل  )�س13(. 

اأمي  تتلى على ج�سد  الظلم  �سياط   
ُ
�ساهدت التي  أنا  »ا املقهورة: 

زواج الذين جعلوا عقد الزواج عقد عبودية  وكل ن�ساء القرية..، الأ

رغباتهم  ليطفئوا  كالوحو�س  ليالً  إليهنَّ  ا يهرعون  وامتهان.. 

أو مل�سة حنان كي ل  القذرة يف اأج�سادهن اله�سة بال كلمة حب ا

يتطاولن عليهم، كهذا تقول تقاليد القبيلة الغبية«)�س14(. 

والرجل  عامة،  الذكوري  املجتمع  جتاه  ال�سلبية  أمل  ا نظرة  إن  ا

إىل  ا على نحو خا�س، قادتها  أم زوجاً  ا أم قريباً  ا أباً  ا �سواء كان 

الرتكان  اأخرى من  تارة  تارة وم�سمرة  تن�سيد مواقف معلنة 
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بالزواج  تلح عليها  أمل  ا والدة  الرجل كزوج، فعندما كانت  إىل  ا

أتزوج اأي حمار ورث النهيق كما ورث  كان الرف�س حا�رصا: »لن ا

أو  ج ممن هم كالبهائم ا
َّ
أتزو الرجولة املزعومة« )�س 90(. و«لن ا

أقل �سبيال« )�س 87(؛ فالذكور »ثريان ل يفهمون احلياة �سوى  ا

أمل  ا ت 
َّ
اأ�رص ولذلك   .)120 )�س  اأع�سائهم«  من  أو  ا قرونهم  من 

إل على ن�سج اختالفاتها  ا أن تكون »الفنانة التي ل تقوى  ا على 

ألواناً لتقاوم ال�سقوط كي ل يذوب حلمها الذي غذَّته من فتنة  ا

املجهول يف بوتقة رجل �ساذج، رجل يقامر روحي بلحظة �سبق 

ملعون، وبرتك ب�سماته على ج�سدي املفتون بحمى الختالف 

وجريرة الع�سق«)�س14(.

أمل،  ا �سخ�سية  ميزت  التي  واملواقف  القناعات  هذه  كل  باإزاء 

Narrativivsai لتقف عندها دون ت�رصيد  ال�سيدية  مما كانت فاطمة 

tion جملة من احلكايات يف الرواية لكي متنح خطابها مناورات 

ة 
َّ
أة املعذَّبة بني ناري و�سلطتي ذكوري عدة يف جت�سيد �سورة املرا

أن تعدُّد احلكايات يف النَّ�س الواحد  ة اجلان على ا
َّ
ن�س وذكوري الإ

عه وثرائه وهو ما ينعك�س على ثراء خطاب 
ّ
خري تنو مينح هذا الأ

الرواية اخلا�س بها، وقبل ذلك يرثي الربنامج ال�رصدي للرواية 

ك احلر يف بناء ذلك الربنامج. 
ُّ
ومينح الروائي قدرات على التحر

أمل مع والدها ووالدتها بكل ما فيها من مفا�سل  لقد بدت عالقة ا

حكاية  أي�ساً؛  ا حكايتني  هناك  اأن  إل  ا الرواية،  يف  اأوىل  حكاية 

البحرين  ل�ساب من  أمل  ا حر، وحكاية ع�سق 
ِّ
ال�س إىل  ا أمل  ا �س 

ُّ
تعر

ان«. 
ّ
ا�سمه »اأحمد الري

يف  ال�رصدي  الربنامج  ع�سب  متثل  الثالث  احلكايات  هذه  كل 

إىل خلق بيئة  خطاب »حفلة املوت« التي عمدت فاطمة ال�سيدية ا

من التالزم والتداخل فيما بني مفا�سله حتى بدا البناء ال�رصدي 

فيه مرتا�ساً من حيث وحدته احلدثية واخلطابية.

الراوية،  وهي  أمل،  ا أت  بدا الرواية،  ن�س  يف   17 ال�سفحة  منذ 

اخلا�سة  حكايتها  ما،  حكاية  �سوب  حالت  الإ بع�س  بت�رصيب 

)�س  ت�سكنني«  التي  الكثرية  »كائناتي  عن  تتحدَّث  فهي  بها. 

وبعد  مل.  الأ هذه  تعي�سها  ما  إ�سكالية  ا على  موؤ�رص  وهذا   .)17

بني والغرباء« )�س 33(. 
َّ
آخر املغي ا أنا  »ا اأخرى تقول:  �سفحات 

اأحمد:  ثم تقول مت�سائلة يف معر�س حديثها عن حبيبها  ومن 

»هل �سيحبني لو عرف حكايتي؟« )�س 53(.

و�ساحبة  بة، 
َّ
املغي أمل  ا الكثرية،  بالكائنات  امل�سكونة  أمل  ا إن  ا

ل  مبا  القاهر  الوجودي  بالوجع  احلبلى  ذاتها  ت�سي  حكاية، 

متداع  نحو  على  الرواية  بطلة  مت�سي  وبالفعل  عقباه.  حمد 
ُ
ي

إىل البوح بانطولوجيا حكايتها:  يف فعل حكي توا�سلي يهدف ا

مندجماً  كائناً  جدين  لأ فيه  غفوت  بيوم  بداأت  التي  »حكايتي 

تاأكل  كائنات  لها،  اأج�ساد  ل  �سبحية  كائنات  اأخرى؛  بكائنات 

أ�سي، كائنات من اجلن تقتن�س حدائقي ال�رصية، وت�ستلف  من را

�سوتي وج�سدي وحزين« )�س 54(.

غيبوبة  إىل  ا �ست 
َّ
تعر أمل  ا أن  ا احلكائي  النَّ�س  هذا  من  يت�سح 

بة« 
َّ
إن�سانة »مغي إىل ا حر، وا�ستحالت، بعد تلك الواقعة، ا

ِّ
بفعل ال�س

الذي  �سود  الأ »القط  أ�سود  ا قط  ي�ساحبها  وم�سحورة،  )�س63(، 

يتبعني كظلي يف كل مكان، والذي ل يراه اأحد �سواي« )�س72(. 

�رصي  الأ ف�سائها  يف  م�سهورة  لها  اخلا�سة  هذه  و�سارت 

إزعاجها  وا لقلقها  وم�سدراً  فيه،  ك 
َّ
تتحر الذي  واملجتمعي 

إن هذا  ا مل. حتى  والأ والعار  اللعنة واخلزي  امل�ستمر، بل م�سدر 

قال  فقد  متاهي،  عالقة  يف  لها  مالزماً  �سار  �سود«  الأ »القط 

أنت متالزمان منذ  أنا وا أنا عبد من عباد اهلل، وا ة: »ا
َّ
لها القط مر

أ�سمح لِك  ا إل تذكرين؟ ولن  ا ِّك،  أكون ظل ا أن  ا ن�س  ر رجل من الإ
َّ
قر

آخر، وحني تقررين ذلك ف�ستكون نهايتك على  بالزواج من كائن ا

يدي!« )�س 73(.

وطغيان  وقمع  حما�رصة  ثمة  واجلان،  ن�س  الإ عاملي  يف 

ذكر،  ب  والأ ذكر،  فالقط  أمل؛  ا له  �س 
َّ
تتعر بالعار  إح�سا�س  وا

مل ذكر، والطغيان ذكر، والعار ذكر. وهكذا يربم املجتمع  والأ

 احلق. 
َّ
الذكوري �سطوته على ذاتها، ويلتف على كينونتها حد

ن�س طلب  أمل باأن رجالً من الإ �سود اأخرب ا أن القط الأ ولنالحظ ا

إىل  ا ال�سيدية  فاطمة  �سعت  ما  وهو  لها.  ظالً  يكون  أن  ا منه 

Dei أمل م�سطرته تت�سفريه بداية Encoding، لكن �رصعان ما فكَّت ا

أ: »الرجل الذي ي�سمى  أمل، لنقرا ن�س هذا هو والد ا coding؛ فرجُل الإ

أيها ال�سافل! تهبني  إىل هنا، لعنه اهلل.. ا أبي، ذلك الذي قذفمَ بي ا ا

أيها امللعون وعليهم..  رة، عليك اللعنة ا
مَ
ح

َّ
�سدقائك ال�س طعاماً لأ

إن�ساناً،  ا  
مَ
ل�ست ل..  اخلبيئة؟  وطفولتي  النيئة  عوامي  لأ ترقَّ  اأمل 

 �سيطان.. �سيطان..« )�س 59(.
مَ
أنت ا

أمل ابنة اثني ع�رص ربيعاً  ة على ا
َّ
هذه هي جناية ال�سطوة الذكوري

أتون مقا�سده  أدخلها يف ا حر، وا
ِّ
إىل عامل ال�س التي �ساقها والدها ا

الدرا�سة  العمر؛ يف  حر يالزمها يف رحلة 
ِّ
ال�س الدنيئة. وظلَّ هذا 

أمل  ا �سعت  وكلَّما  أي�ساً،  ا بريطانيا  ويف  البحرين،  ويف  مان 
ُ
بع

أرادت  للتخلُّ�س من �سطوته، كان يداهمها فتنهار مراراً، وكلما ا

�سود  الأ القط  كان  مثالً،  كالزواج  حياتها،  يف  حتولً  جتري  اأن 

لكي  لندن  إىل  ا اأحمد  إنها، وعندما جاءها  ا باملر�ساد حتى  لها 

�سود الذي ي�سكنها �سيفه بوجه   القط الأ
مَ
أ�سهر يعقد قرانه عليها، ا

إىل ج�سم ميت لتودع يف �رصير التح�سري  وجودها حتى اأحالها ا

إىل  ا راجعاً  منها  يائ�ساً  اأحمد  غادرها  وبينما  الدفن،  على 

أف�سد  أن ا أفاقت من هيمنة هذا القط اللعني، ولكن بعد ا البحرين، ا

عليها زواجها من حبيبها الغايل.

أمل، ثمة  ة على وجود ا
َّ
على رغم �سطوة جنايات الهيمنة الذكوري

واملقهورة  أمرها  ا املغلوبة على  الفتاة  لهذه  الوجود  ه 
ُّ
يد�س أمل  ا

ن�س واجلان من الرجال. وهذا ما �سعت فاطمة ال�سيدية  ب�سياط الإ

إىل تكري�سه يف احلكاية الثالثة من حكايات الربنامج ال�رصدي  ا

اخلا�س بـ»حفلة املوت«. 
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اأمل يف حياتها مذ كانت يف  �سود ظل يرافق  إذا كان القط الأ وا

�ستاذ اجلامعي، والفنان  الثانية ع�رصة من عمرها، فاإن اأحمد، الأ

من  ووالده  عراقية  والدته  كانت  التي  البحريني  الت�سكيلي 

أمل منذ بداية الرواية حتى حلظة انق�سا�س  البحرين، ظل يرافق ا

�سود على اأمل يف لندن، ومن ثم ان�سحابه من عاملها. القط الأ

ان 
ّ
إنَّ ما تريد فاطمة ال�سيدية قوله من خالل �سخ�سية اأحمد الري ا

إ�ساءة يدلقها الوجود  أن العامل الذكوري لي�س كله �رص؛ فثمة ا هو ا

اء 
ّ
جر الوجود، مظلماً  هذا  كان،  إن  وا أة  املرا على عامل  الذكوري 

أبوية الرجل املقيتة. قمع ا

خباري  الإ امل�سدر  هي  احل�سور«  كلية  كـ»راوية  أمل  ا ظلَّت 

الرواية،  �رصدية  كل  يف  اأحمد  لكينونة  وال�سيميائي  والو�سفي 

فقد كانت العني الوا�سفة جلل ما تفكِّر فيه �سخ�سية هذا احلبيب 

أفعال داخلية Internal Action ولبع�س ما تقوله وتفعله  العا�سق من ا

.External Action كاأفعال خارجية

لهذا  وقلبها  ذاتها  أمل م�ساحة يف  ا تعارفهما، فتحت  بداية  يف 

أ�سئلة  ا عرب  م�س�س  على  تتقبله  كانت  لكنها  الفنان،  �ستاذ  الأ

إىل العامل  حائرة تتاأرجح بني رف�سه والقبول به، بني انتمائه ا

ال�سفات  من  جملة  جند  لذلك،  رجولته.  إىل  ا واحلاجة  الذكوري 

أيها املجنون  أمل لهذا الفنان بداية مثل: »ا ال�سلبية احلذرة تكيلها ا

ل تالحقني« )�س 10(. و»ماذا ميكن لهذا املتغطر�س اأن يحب 

كرب« )�س 37(. و«طري خرايف  « )�س 35(. و»هذا املجنون الأ يفَّ

يتهادى ببطء« )�س 38(. و«هذا الطاوو�س« )�س 39(.

امل�سحورة  مل  لأ اأمالً  ان 
ّ
الري اأحمد  كان  ذلك،  بالتوازي مع كل 

التي ت�ساءلت مع نف�سها مرة قائلة: »هل �سيرتك كل ذلك الظهور 

القروية  أنا؛  ا يل  وياأتي  الطاغية،  نوثة  والأ ال�ساخب  اللوين 

أمل تعتقد  ثة الذاكرة؟« )�س 35(. ويف الوقت ذاته، كانت ا
َّ
امللو

أنها »ومنذ توج الزمن عمرها بفتنة اخلدر اللذيذ، وهي عا�سقة  ا

ويتمدَّد  اجلذور  من  لديها  الع�سق  أ  يبدا كنخلة  عا�سقة  بامتياز؛ 

حتى الطلع« )�س 12(. 

وو�سط ت�ساوؤل من قبيل: »هل �سيقدر على �سحق كائناتي الكثرية 

 
ُ
أت  اأحمد، وبدا

ِّ
 بحب

ُ
آمنت أمل: »ا التي ت�سكنني؟« )�س 17(، قالت ا

أعي�سه« )�س 16(. واأ�سبحت »ل ت�ستطيع قذفه خارج نوافذها  ا

امل�رصعة على انتظاراته، ول خارج اللوحة التي تغذي جنونها 

د قادرة على 
ُ
به، وتتخذه ملهماً« )�س 36(. ويف النهاية »مل تع

 .)37 )�س  نحوه«  إل  ا بجنون  املتوالدة  هواج�سها  ت�رصج  أن  ا

 حقويل من الوهم 
ِّ
عري وكانت تناديه ب�سوت خمبوء: »تعال لأ

أغ�سلها باأمطارك« )�س 20(.  وا

كان  املطاف،  نهاية  إىل  ا ان 
ّ
الري حمد  لأ بحبها  أمل  ا م�ست  لقد 

مرتدِّدة  كانت  هي  بينما  ذلك،  على   
ُّ
ويلح منها  الزواج  يريد 

ال�سيدية  فاطمة  اأخفت  إن  وا كلقيطة،  اأ�سلها  اكت�ساف  من  خوفاً 

�سود  الأ القط  نخر  م�سحورة  كفتاة  و�سعيتها  واكت�ساف  ذلك، 

ان ليقف عند كل ذلك حائراً، بل 
ّ
اأحالمها. ومع ذلك، ما كان الري

�سود انت�رص  اأوجاع حبيبته، لكن القط الأ راح يخفف من وطاأة 

أ�سوار كينونة  ب اأمل �سوب ا
َّ
مر بلندن عندما غي عليه يف نهاية الأ

أمل التي  ان عن لندن يائ�ساً من ا
ّ
عيد رحيل الري

ُ
املوت، واأحياها ب

مل ي�ستطع »�سحق كائناتها الكثرية التي ت�سكنها« )�س 17ت(. 

يوما:  قالت  التي  اأمل هي  أن  وا متوقَّعة، خ�سو�ساً  نهاية  وهي 

 �سارية للفقد« )�س 11(.
ُ
أنني ولدت أنا اأعرف جيداً ا »ا

احلقد  ة 
َّ
ذكوري اخلري،  ة 

َّ
ذكوري على  ال�رص  ة 

َّ
ذكوري انت�رصت  لقد 

من  أمل  ا له  �ست 
ّ
تعر ما  �رصا�سة  وبرغم  احلب.  ة 

َّ
ذكوري على 

لتنفلت من  مل يحدوها  الأ أو اجلان، كان  ا ن�س واجلن  الإ مكائد 

والع�سق  احلب  مبفتاح  الذكوري  العامل  إىل  ا فالدخول  ذلك،  كل 

وهو  غماره،  خو�س  على  عزمت  الذي  خري  الأ اخليار  لها  بدا 

ال�سيدية  فاطمة  قدَّمته  الذي  أة  املرا اأمنوذج  موؤ�رص على �سالبة 

ويف  املوت«،  »حفلة  يف  اأمل  ل�سخ�سية  ل 
َّ
املتخي متثيلها  عرب 

أة حفيدة العابرين من  أة املقهورة، املرا الوقت نف�سه اأمنوذج املرا

مان، وابنة تلك »العبدة الزجنبارية« التي 
ُ
�سفة زجنبار �سطر ع

آثم، ليخلق ال�سبي  ا ماين يوماً، ويف طق�س 
ُ
دها الع

ِّ
غار عليها �سي

الوجودي لواحدة من تلك الن�سوة الفارات من اجلوع واحلرمان 

يف  فاجاأها  م�ساعف  وبكاء  وحرمان  واأمل  جوع  �سطر  مل  والأ

ال�سفة اخلليجية اجلديدة.

هوام�ص

)1( الدواوين ال�سعرية هي: »هذا املوت اأكرث اخ�رصاراً«، دار الروؤيا، م�سقط، 

احللكة«،  »مراود   .2004 دم�سق،  املدى،  دار  الزرقة«،  »خالخيل   .1997

وزارة الرتاث والثقافة، م�سقط، 2008.

داب، بريوت، 2009. )2( فاطمة ال�سيدية: حفلة املوت، دار الآ

إمام،  ا ال�سيد  أنظر: جريالد برن�سك قامو�س ال�رصديات، �س 24، ترجمة  ا  )3(

مرييت، القاهرة، 2003.

أمل ووالدتها تعي�سان يف بيت طريف، بينما كان والدها يعي�س  )4( كانت ا

هو  آخر  ا منزل  يف  العبدات،  غري  ن�سائه  مانيات، 
ُ
الع خريات  الأ ن�سائه  مع 

»املنزل الكبري« )�س 50(.

الذكوري؛ فعن �سديقتها  القهر  أمل عن ن�ساء عدة يعاننيمَ من  ا )5( حتدَّثت 

كان  الذي  زوجها  من  جمنونة  غدت  التي  احل�سناء  »بدرية  قالت:  بدرية 

أم  أمل: »ا أم �سيخة قالت ا ي�ساجع خليالته يف غرفة نومها« )�س 114(. وعن ا

�سيخة التي ت�ستهي رائحة زوجها لعدة �سهور، وهو ي�ستبيح ج�سد الغلمان 

»التي  تلك  وبالتايل   .)114 )�س  الطرية«  موؤخراتهم  يف  �سهوته  لطمر 

نها �ساهدت زوجها ميتطي  إنها م�سحورة؛ لأ قذفت ينف�سها يف الفلج ليقال ا

�سيوية« )�س 114(..  خادمتها الأ
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يعرف  �ساعرا  خداري  جنيب  بان�سمام  احلديث  ال�سعر  »ربح 

كيف يكتب باإ�رصاق طفويل وبفرح من وجد �سالته بعد �سنوات 

�سئلة املبهمة «.  من التيه يف قفار اللغة والأ

عبد العزيز املقالح    

إن ال�سعر �سعور وخيال، وفعل وانفعال. ولذلك فال منا�س  ا

أن ي�ستظل بظالل  أن ي�سبح كل �ساعر يف عوامله اخلا�سة وا ا

العوامل  هذه  ك�سف  فاإن  ثم،  ومن  غريه.  بها  ي�ستظل  ل 

إل بالغو�س يف �سعرية  �رصار والظالل ل يتاأتى للقارئ ا والأ

أن  ا ومبا  املبدع.  �سيكولوجية  إىل  ا املف�سية  التحتية  البنى 

جماهله،  اقتحام  ا�ستعجال  فاإن  وخيال،  وحلم  تيه  ال�سعر 

املركب،  العامل  هذا  به  ميور  عما  ف�ساح  الإ يحبط  قد  أمر  ا

»جنيب  لل�ساعر  ت�سمعني«  ل  »يد  مثل  ديوانا  أن  وا �سيما 

الذاتي  فيها  يت�سابك  إبداعية  ا مبالب�سات  حمكوم  خداري« 

هذا  كان  ولئن  باملاورائي.  وال�سيكولوجي  باملو�سوعي، 

ال�ساعر مهوو�سا مبراجعة مفاهيم اخللق ال�سعري، فاإن هذا 

ال�سعر  باأن  يعي  اأ�سيل  �ساعر  كل  لدى  طبيعي  أمر  ا الهو�س 

أو الر�سو على هيئة  أو التحنيط ا تعبري فني ل يقبل التنميط ا

منذ  تبدت  التي  الفنية  امل�سلمة  ولعلها  ثابتة.  هند�سية 

نا�سيد الدينية القدمية واملالحم ال�سعرية مرورا مبختلف  الأ

أو  الت�سكيالت ال�سعرية الغربية والعربية التي مل تعرف قرارا ا

 التاريخ.
ّ
ا�ستقرارا على مر

التجاذبات  هذه  ى 
مَ
ع

مَ
و قد  خداري«  »جنيب  اأن  �سك  ول 

ن ديوانه يعك�س اختمار جتارب  البويطيقية الالم�ستقرة، لأ

باحتكاكه  املتوجة  خميلته  مدارات  يف  متباينة  �سعرية 

إ�رصافه  ا خالل  من  أ�سهم  ا التي  املغربية  بالق�سيدة  الطويل 

بلورة  يف  »املغربية  »العلم  جلريدة  الثقايف  امللحق  على 

إبدالتها وم�ساراتها الفنية واجلمالية. حتولتها وا

وهكذا، فقد �سار الحتكاك وعدم ا�ستعجال القول ال�سعري 

منوذج  خلق  ابتغاء  ال�سعري  حد�سه  حل�سد  قويني  عاملني 

آفاق جديدة،  ا نحو  ويحملهما  والدللة  البنية  يك�رص  �سعري 

�سعريا  بيانا  يج�سد  ت�سمعني«  ل  »يد  ديوان  أن  ا يفيد  مما 

إىل ت�سكيل خما�س فني خالق. ي�سعى ا

حـول مورفولوجيـا الديـوان

أثناء قراءة عنوان ديوان »يد ل ت�سمعني«  أول ما يجذبنا ا إن ا ا

ليات اللغوية التي تنتظم متخيل هذه العبارة، والتي  هو الآ

متنحه خ�سو�سيات ذات م�سحة خا�سة يف مالم�سة حدود 

أثر على  أن ال�ساعر يدرك ما لواجهة الديوان من ا ال�سعر. ومبا ا

نف�سية املتلقي، فاإنه اختار عتبة �سادمة ومفاجئة، �سيما 

أن للعنوان وظائف تعبريية وانفعالية وتاأثريية ينفرد بها  وا

نه  لأ وذلك  الغالف،  واجهة  ف�ساء  موؤ�س�سات  من  �سواه  عن 

اقتحام  وت�سعفه على  بل  القارئ،  أ�سئلة  ا ت�ستثري  أبرز عتبة  ا

متاهات الن�س. فهل ا�ستطاع املظهر الرتكيبي لهذا العنوان 

العنونة  أن  وا خا�سة  الن�سي  نتاج  الإ مالب�سات  احتواء 

�سيميوطيقية  وعالمة  الدللة،  لتوليد  أ�سا�سية  ا ن�سية  بنية 

خمتلف  وبني  بينها  والتجاور  التما�س  لتحقيق  ت�سمينية 

مكونات العمل الفني ؟

إن عبارة »يد ل ت�سمعني« باعتبارها عنوانا لهذه املجموعة  ا

الت�سكل  واعتبارات  التمثل  إمكانات  ا الن�س  تهب  ال�سعرية، 

لدى املتلقي، ولذلك فهي ل توؤدي وظيفة الت�سمية والتعيني 

إىل امتالك وظيفتي الحتواء  إمنا ت�سعى ا �سهار فح�سب، وا والإ

والنعكا�س؛ اأي احتواء اجلزء للكل، وانعكا�س الكل يف اجلزء. 

يحائية تركيبة  ومن ثم، فقد تغدو هذه املتوالية اللغوية الإ

دبي وهو  ثر الأ ول عنوان فرعي داخل هذا الأ وِجزة لأ
ُ
بليغة وم

وىل  »يدي على يد ل ت�سمعني« بو�سفه عنوانا للمجموعة الأ

من ق�سائد الديوان التي تت�سمن ثماين ع�رصة ق�سيدة وهي 

دمها«،  »دمي  خوف«،  »ذات  ال�سفر«،  »حتت  التوايل:  على 

أبعد من موت«، »كاأين ل  »رع�سة«، »م�سهد«، »وراء الليل«، »ا

أ�سبهك«، »خلف نافذة الوقت«، »حلظة«، »حكمة«، »لهاث«،  ا

قا�سي«،  أ�سميها«، »هوية«، »الأ أكاد ا »ح�سور«، »انتظار«، »ا

ي�سكل  الذي  املعنى  �سريورة  حتكي  ق�سائد  وهي  »ع�سق«. 

يح�رص  حيث  ثر  الأ هذا  من  وىل  الأ املجموعة  تيمات  أبرز  ا

اخلوف، والتيه، واملوت، والع�سق، والنتظار، واحللم.

أ�سد  ا »الظل  عنوان  حتمل  التي  الثانية،  املجموعة  أما  ا

فرعيا،  عنوانا  وثالثني  ثالثة  على  ا�ستملت  فقد  ا�ستعال«، 
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على  هواء«  من  و»يدان  يديك«  »بني  منها:  اثنان  انبنى 

الديوان.  أبرز عالمة لغوية يف هذا  ا الذي يعد  ن »اليد« 
ِّ
مكو

على  تهيمن  ل  ت�سمعني«  ل  »يد  عبارة  أن  ا القارئ  ويلحظ 

إىل لعب  �سا�سية. ومرد هذا التعتيم الدليل ا البنية الن�سية الأ

�سئلة الفاهمة  ال�ساعر على ا�سرتاتيجية ال�ستفزاز وتفجري الأ

ليات اخلفية التي جتعل من الديوان  إدراك الآ ا القادرة على 

أو ملحمة �سيكولوجية غري قابلة لالنف�سال  ا ن�سا متكامال 

أن العنونة »عملية ل تخلو من ق�سدية  أو التجزوؤ على اعتبار ا ا

تنفي  ق�سدية  إنها  ا للن�س،  الجنا�سي  الو�سع  كان  كيفما 

العنوان  لي�سبح  الت�سمية،  اختيار  يف  العتباطية  معيار 

وفق  نف�سه  إنتاج  ا ويعيد  ويتنامى  يتوالد  الذي  املحور  هو 

متثالت و�سياقات ن�سية توؤكد طبيعة التعالقات التي تربط 

العنوان بن�سه والن�س بعنوانه.«)1(

لت�سكيل  إعالنا  ا ت�سمعني«  ل  »يد  عنوان  يبدو  فقد  وهكذا، 

الكون  مناط  البنيوي والدليل املحددين لأ التناغم  مظاهر 

لتوليد  جمال  مبثابة  أم�سى  ا ولذلك  الديوان.  داخل  ال�سعري 

املعاين الفرتا�سية يف تعالقها وتفاعلها مع بنية الن�س، 

مما يجعل العنوان مطبوعا بو�سع خا�س يف التمثل والتعبري 

نه ي�سكل نواة البوؤرة التخييلية. وتكمن بالغة  وال�ستغال لأ

تكرار  يف  �سا�سي  الأ والن�س  العنوان  بني  الدليل  الت�ساق 

لفظة »يد« داخل املنت ال�سعري يف �سيغ خمتلفة يو�سحها 

تي: اجلدول الآ

املفردة  ال�سفحـة               عدد املرات          املجموع

يـــدي  5-9-9-66-112    5                 21

يــد  113.113.111.68.43.42.42.9.5   9 

أيـدي  5                                       1 ا

يـديـك  44.41.41                                    3 

يــدان  55.52.52                                        3

أن  ا اأعاله،  الوا�سف  اجلدول  معطيات  على  بناء  يالحظ 

�رصفية  �سيغ  يف  مرة  وع�رصين  إحدى  ا تكررت  »يد«  كلمة 

إعرابية متباينة. وقد ارتبطت يف مدارات �سياقاتها  واأحكام ا

قد  الذي  املخاطب  خر؛  والآ ال�سارد  املتكلم  بذات  التداولية 

فقد  ولذا  املتكلم.  ذات  من  من�سلخة  ذاتا  ذاته  هو  يكون 

ظفت هذه الكلمة يف الن�س ال�سعري لترتجم عرب مناجاة 
ُ
و

التي  �سياء  بالأ الذات  عالقة  جمملها  يف  ماأزومة  وجدانية 

انفعالت  خارطة  يف  انفراجا  حتدث  اأن  ع�ساها  حتاورها 

املتكلم، يقول يف ق�سيدة »ذات خوف«:

ّل 
مَ
ع مت�سدها...  �سخرة/  على  ت�سمعني/  ل  يد  على  يدي/ 

ّل نبيذا ي�سيُل 2
مَ
ها... ع

ُ
فرا�سة تطري/ تع�رص

مثري،  �سيء  عن  يديك«  »بني  ق�سيدة  يف  اليد  تف�سح  وقد 

والتجربة  ح�سا�س  الإ لنقل  مطاوع  وغري  غام�س  غريب، 

واملعاينة، يقول ال�ساعر:

إليْك../  ا ي�سري  ل  الليل/   /
ّ
هـوام مثـل/  يديك/  بني  الذي 

/ الذي/ يفرحـك/ يبكيك
ُ
/ ل تـراه

ُ
الذي/ تـراه

الذي/ ترك�س/ حني يرك�س/ ل تلتقيـان

/ يف/ برزخ/الوهم.
ْ
إليه يدا/ ذابت ْت ا

د
مَ
إن مد الذي/ ا

/ دون يـٍد/ دون غـٍد. )3(
مَ
ت

ْ
إن كففت عنه يـدا/ �رِص الذي ا

إن هذا ال�سيء الغام�س والغريب الذي تنتظمه �سلة مبهمة  ا

حني  والوهم  والتباعد  النف�سال  �سوى  ينتج  ل  الذات  مع 

ا�ستنكاف  إن  ا اليد. بل  إليه  ا أو متد  ا الذات خلفه  ترك�س هذه 

يوؤزم  قد  الوهم  منتج  املبهم  ال�سيء  هذا  مع  ال�سلة  ربط 

الو�سع حيث ت�سري اليد مبتورة على مر الزمان مما يدخل 

أزمة هوية دائمة. الذات الراك�سة املتطلعة يف ا

عالقة  إطار  ا يف  من�سوجة  ]الذي[  املو�سول  ا�سم  �سلة  إن  ا

واجلذب،  وال�سد  والنفكاك  والت�سابك  والختالف،  الت�سابه 

بعد  والتباعد والتقارب بني ال�سلة واملو�سول ]الذي هو الأ

أنت / ل ي�سبهك  قرب من �سحابك، الذي هو ا من ترابك / الأ

/ الذي ل�سته / م�ستبك باأغ�سان روحك[ لتتوج هذه ال�سلة 

�رصاق.  عايل كناية على ال�سطح والإ مع املبهم بال�سمو يف الأ

لدرجة ي�سري معها املو�سول يف ق�سيدة »يدان من هواء« 

عبارة عن ذات ميتافيزيقية ي�سحو �ساحبها وهو يكابد اأمل 

�سفل املادي املحكوم بعالقة الربح  إىل الأ على ا النزول من الأ

واخل�سارة:

إىل أن ت�سفعـاين/ ونزلت/ ا تركت ليدين من هواء/ ا

أ�سفلي/ اأح�سي اخل�سارات.)4( ا

أن اليد التي كانت على و�سك النبتار والنف�سال عن  ا غري 

يف  تتحول  يديك«  »بني  ق�سيدة  يف  ال�سارد  املتكلم  ذات 

حتطيم  يتم  حيث  للعني  مرادف  إىل  ا حلم«  أول  »ا ق�سيدة 

ل  الروح  مبكونات  يتعلق  مر  الأ ن  لأ احلوا�س  بني  امل�سافة 

 ابت�سامة 
ُ

�س
ُ
أداة للروؤيا التي حْتد إذ ت�سبح اليد هنا ا باجل�سد؛ ا

آخر زمن احللم. يقول ال�ساعر  فق يف ا الطفولة، وت�ست�رصف الأ

أول احللم«: يف ق�سيدة »ا

يدي/  تـ�سبقنـي  الزاوية/  عتمـة   
مَ
لتُ�سيء عيني/  ت�سبقنـي 

أول  ا احللــم/  آخر  ا يف   /
ُ
تـطارد وهـي  مريـم/  ب�سمـة  لرتى 

الفرا�سات.)5(

قارة،  مقامات  أو  ا حالت  تعرف  ل  »اليد«  أن  ا يبدو 

ماجريات  عيد 
ُ
ي منِْفيا  نفيا  ها 

ُ ّ
ُت�سري الذات  �رصوخ  ن  لأ

والت�سال  الو�سال  من  ال�سفر  درجة  إىل  ا ال�ست�رصاف 

(لكن ال�رصير ي�سبح / يف لذاذة النوم / والغطاء وثري، ول 

إن  ا بل  احللم)6(.  أول  ا / ومرمي يف  ول عنُي  ت�سبقني،  يد 

اليد قد تتحول يف خ�سم عدم توا�سلها مع ذات املتكلم 

إىل حفارة القرب وحمالة الروح نحو  يف ق�سيدة »انطفاء« ا
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أفولها وانطفاءاتها. يقول ال�ساعر: ا

من  ليد  انطفاءاتهـا/  نحو   
مَ
الروح حتمل  اأن  تراب/  من  ليد 

أن تودع القلب/ جثـة ال�سمــاء.)7(  قربا/ ا
مَ
تـراب/ اأن حتفـر

إن امتزاج املادة بالروح، والرتاب بالهواء، والقلب بال�سماء،  ا

دخل الذات املتحللة يف ت�ساربات التيه)القربـ ال�سماء(.)8( 
ُ
ي

يحاء،  وهو ما يوحي باأن عامل احلد�س منقول عرب الرمز والإ

إىل حا�سة هيولية، نواة للتعبري عن  لت�سبح »اليد« املتحولة ا

بني  قوي  معنوي  رابط  إىل  ا يحيلها  مما  املبدع،  �سطحات 

داخل الن�س وخارجه.

أن »اليد« جاءت �سلة للمو�سول املبهم، فاإنها وردت  ومبا ا

املعرفة  ن  لأ مرتني،  أو  ا مرة  إل  ا معرفة  ت�ستعمل  ومل  نكرة، 

لهذا  وتبعا  وال�سمول.  املطلق  عن  تعبري  والنكرة  تقييد 

التف�سري، ميكن اعتبار »اليد« يف العنوان، ويف ثنايا الديوان 

باإفرادها وتثنيتها وجمعها عامل ربط بني ال�سلة )اجل�سد( 

متتح  الذات  هذه  فل�سفة  أن  وا �سيما  )الروح(،  واملو�سول 

مقوماتها من مقامات التحري والتقلب وال�سطراب.

ل�سعرية  ملمح  أول  ا التاأويل،  جماهل  يف  التيه  أن  ا ل�سك 

إذ ي�سبح العنوان  ثارة �سهية القراءة؛ ا أبرز عالمة لإ الديوان، وا

 عن �سمولية الن�س ال�سعري، 
ّ

بانفتاحاته �سورة تخييلية تعرب

وهي ال�سورة التي حتث القارئ على الت�سفري املندرج �سمن 

مرحلة ما قبل القراءة ا�ستعدادا لالنخراط يف ثـقافة الن�س. 

هويك«  و»ليو  غريفيل«،  »�سـارل  ح�سب  العنوان  ن  لأ وذلك 

Ch. Grivel et Leo Hoékـ عالمة ل�سانية تقوم بتعريف وتعيني 

 »Ph. Lejeune إنه بتعبري »فليب لوجون إثارة قرائه. بل ا دللته وا

مبثابة خطاب حا�سية يوجه القارئ ويتحكم يف القراءة)9(. 

ومومئا  م�ستفزا  ت�سمعني«  ل  »يد  عنوان  يغدو  فقد  وعليه، 

بني  يجمع  وما  الرتكيبي.  ومظهره  الدليل  بانزياحه 

طريف الو�سل )العتبة الن�س( على م�ستوى الت�سكيل اللغوي 

والدليل هو التيه ال�سيكولوجي وغياب التوا�سل بني الذات 

خر. وهذا ما ترتجمه عناوين ق�سائد الديوان املوزعة  والآ

نذكر  عنوانا،  وثالثون  �ستة  و)عددها  مفردة  كلمات  بني 

أفق، نبع، �سباح، بيا�س، ليل،  منها: رع�سة، م�سهد، حكمة، ا

طلبا  عنه  وامل�سكوت  املحذوف  ت�ستبطن  انطفاء...(،  كفن، 

تعبريات  وبني  القارئ،  لذهنية  امل�ستفز  يحاء  والإ يجاز  لالإ

منها:  نذكر  ق�سيدة  ع�رصة  خم�س  عددها  )ويبلغ  مركبة 

يديك...(  بني  ال�سفر،  حتت  الوقت،  نافذة  خلف  الليل،  وراء 

أكوان ميتافيزيقية ينبج�س من  توحي مبحمولت غام�سة وا

اأعطافها الت�سخي�س ال�سويف. 

أبي واأمي( فاأكرب برهان على ثنائية اخلفاء  إىل ا هداء )ا أمـا الإ ا

الوجود،  اندحار  �رصايني  يف  الروحي  والن�سهار  والتجلي 

بالالوعي،  الوعي  توحد  عن  تعبريا  كونه  ذلك  إىل  ا ي�ساف 

الكون  ن�ساأة  بجوهر  العميق  ال�ساعر  إح�سا�س  ا يعك�س  مما 

إجرائية  ا أداة  وا إبداعيا،  ا تقليدا  هداء  الإ كان  إذا  وا الفيزيقي. 

إليه، فاإن  خبار عن العالقة القائمة بني املبدع واملهدى ا لالإ

�سل والفرع  الديوان يحفر جماريه الدللية وفق تعالقات الأ

لهية/الذات  الإ )الذات  والعر�س  واجلوهر  حواء(  آدم/  )ا

خرة(. تي )الدنيا/الآ الب�رصية( واحلا�رص والآ

املوازية  للن�سو�س  يحائية  الإ الدللة  من  يزيد  ومما 

املرتبطة بديوان »يد ل ت�سمعني«، تاأخري املقدمة )ح�سار 

املحبة( التي ذيل بها ال�ساعر »جنيب خداري« قوله ال�سعري 

لي�سعل  الكال�سيكي،  النمطي  التاأليف  هند�سة  بذلك  مك�رصا 

أ�سئلة منهجية ي�سبح معها خطاب اخلامتة/املقدمة  بذلك ا

مفتاحا ملفارق عوامله ال�سيكولوجية والروحية والثقافية.

إذا كان خطاب املقدمات ميتلك �سلطة توجيه القراءة، فاإن  وا

إ�ساءة بعدية  أّخره جاعال منه خطاب خامتة وا ا ال�ساعر قد 

القراءة،  م�سارات  يف  والنقدية  الفكرية  آراوؤه  ا توؤثر  ل  حتى 

ال�سطالحية  ومتظهراته  جرائية  الإ أدواته  ا تلعب  ل  ولكي 

اجلدلية  بالعالئق  منه  وعيا  والتحليل،  الفح�س  يف  دورا 

أفكارا  ا إياها  ا �سمنا 
ُ
م مبقدمته،  بداعي  الإ العمل  تربط  التي 

خر؛  والآ والذات  بداع  الإ ق�سايا  من  جملة  تالم�س  أ�سئلة  وا

البدهيات،  أمام  ا بنباهة،  أو  ا ب�سذاجة،  دائما،  »وقفت،  يقول 

من  اأكرث  اأقرتب  ال�سعر  جعلني  جديدة.  أ�سئلة  ا طارحا 

واجلمال،  والرتاث،  واحلداثة،  واللغة،  خر،  والآ الذات  أ�سئلة  ا

�سئلة هي  الأ اأن هذه  يوؤكد  الذي  مر  الأ والفن....«)10(، وهو 

امل�سدر املنهجي الكامن خلف املق�سد من الكتابة ال�سعرية 

املحبة  اخلامتة/املقدمة/ح�سار  هذه  اأ�سحت  حيث  لديه، 

عنها  تف�سح  التي  الروؤيوية  بعاد  الأ ل�ستنباط  أداة  ا أف�سل  ا

إبداعه ال�سعري. مو�سوعات ا

أو الفرح بتيه الغابة   التيه ال�سيكولوجي ا

أكوان  ا إبحار يف  وا الحتمال  أفق  ا اقتبا�س من  احلداثة  إن  ا   

ي�ستغل  احلداثي  العربي  ال�سعر  راح  ولذا  واملحال،  املمكن 

�سئلة  على هذا »الرهان« الذي ي�سعف ال�ساعر على بلورة الأ

يف  الذات  لتاأمل  كمعادلت  القار�سة  والتهوميات  احلارقة 

تيح فر�س الختيار، 
ُ
جبار ول ي أ الإ ظل تواجد يقت�سي مبدا

إىل م�ساءلة  ال�سيء الذي يربر جلوء ال�ساعر »جنيب خداري« ا

آفاق وجودية مبهمة، يقول  الذات على خلفية التيه وارتياد ا

يف ق�سيدة »دمي دمها«:

  ول تذرين/   ملن يقتلني كل حني/ ويزرعني يف فم املهاوي 

(/ ول تذرنـي.../ 
ُ
كل حني/ )هاوية مت�سي/ وهاوية جتيء

أنواء ال�ستاء/ �رصيعـا/كما نزوة  إيل �رصيعـا/   مثل ا وام�س ا

إيل/ يا حبيبي/   يا مالكي.)11( إيل... ا إيل... ا وري/ ا
ُ
د

أي�سا يف ق�سيدة »رع�سة«:   ويقول ا
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   /
ُ
القارب بينما  العالية/  املوجة  اجتاه/  يف  ألهث/  ا   

وحيدا/ يعبث/ بقليل/ املاء.)12(

أبعد من موت«:   وي�سيف يف ق�سيدة »ا

جبال  من  أبعد  ا عاليـا/  �سوتي/  اأطلق  أن  ا أ�ستهي/  ا كم    

يف  اجل�سد/   هذا  أغرز  ا أن  ا أ�ستهي/  ا كم  اخلوف]...[/ 

�سحراء/ بال �سفاف/.../ ا�ستهاء/ وموت/ يغزلن كل هذا 

البيا�س.)13(

أ�سد ا�ستعال«، يقول: ويف ق�سيدة »الظل ا

إىل فوق/  أتبعثـر/ يف الظل/ حتملني ريح/ اأكرث عبثـا/ ا   ا

ريح/  حتملني  ال�سحاب/  يف  عالقة  غ�سان/  الأ حيث 

مثل  ـل/ 
ْ
م

َّ
الر قرارة  يف  ـلُّ/  تمَـ�سٍ جذور/  حيث  أ�سفل/  ا إىل  ا

املحـاِر.)14(

  وي�سيف يف ق�سيدة »�سباح«:

  ل اأحد/ يف هذا ال�سباح البارد/ �سوى طائر/  ي�ساغب/ 

�سم�سـا/ خافتـة/ �سوى بحر/ كثري ال�سمت/ �سوى �سبح/.../ 

إىل لذة الرمل/  فق/ ا إىل �س�ساعة الأ لعله ظلي هاربا مني/ ا

يف �ساطئ بارد... ووحيد.)15(

الذهاب. يقال  التيه. وهو الهالك. وقيل  إن »التوه: لغة يف  ا

يف  وتاه  أهلكها...  ا نف�سه:  ه 
َّ
وتمَو أتيهه«.  ا ما  يف  أتوهه  ا »ما 

هٌ: 
مَمَ
ر�س يتيه... اأي ذهب متحريا و�سّل... ويقال: مكان ِمتْـي الأ

ن�سان«.)16( اأي يتيه فيه الإ

بناء على هذا التاأطري املعجمي »لدللة التيه«، ي�ست�سف من 

هذه املجتزءات ال�سعرية اأعاله، وغريها مما تزخر به ن�سو�س 

ال�سعري.  املنت  هذا  يف  أ�سا�سية  ا تيمة  »التيه«  أن  ا الديوان، 

وهو »تيه« �سادر عن حرية ال�ساعر ومتزقاته ال�سيكولوجية 

)لعله  والت�سطي.  والتبعرث  الغربة  إىل حد  ا بعيدا  التي تذهب 

أتبعرث يف الظل حتملني ريح اأكرث عبثا/  ظلي هاربا مني/ ا

معاين  من  �سواها  وما  إلخ(  ا املهاوي...  فم  يف  وتزرعني 

التيه التي ل يقوى ال�ساعر على حتملها، في�ستجدي حبيبته 

نقاذه من ال�سياع والتبخر يف جلج املهاوي التي تتقاذفه  لإ

داخل  بال�ساعر  فالتطويح  جتيء(.  وهاوية  مت�سي  )هاوية 

أو قرار )�سحراء بال �سفاف جبال اخلوف،  أفق ا هات بال ا
مَ
ِمتْي

إقحام  ا ال�سمت...(  كثري  بحر  فق،  الأ �س�ساعة  املهاوي،  فم 

اخلروج  يف  احتار  التي  التيه  ورطة  يف  املت�سظية  لذاته 

إيل بعيدة / بحثت عني يف بيا�س  من متاهاتها )امل�سالك ا

ت�سفع  موج/  أ�سالء  ا الرمل/  �ستات  فوجدتني  الليايل/ 

ال�ساطئ امل�سيء / وت�سفعني(.)17(

عن  يتم  النماذج  هذه  داخل  ال�سعرية  ال�سور  انكتاب  إن  ا   

طريق اخلرق والخرتاق وجماوزة اجلاهز والنمطي، ولعله 

امل�سلك الفني الذي ي�سلكه �سعر الروؤيا التوليدي الذي ي�سعى 

أبدا يف  إىل الك�سف عن عامل يظل ا ح�سب »رونيه �سار R. Char« ا

إح�سا�س  إذ يجد ال�ساعر نف�سه يف موقع ا إىل الك�سف، ا حاجة ا

واحلرية  البحث  مو�سع  ويف  الوجود،  يف  بح�سوره  جديد 

إب�سارا  ا �سياء  الأ تب�رص  ميتافيزيقية  روؤية  من  املنبج�سني 

إىل  وا املاألوف،  خارج  القفز  إىل  ا بال�ساعر  يحدو  ك�سفيا 

الك�سف عن العالئق اخلفية املوجودة بني عنا�رص الكون يف 

لغة منا�سبة للتعبري عن التداعيات ال�سيكولوجية التي تبتعد 

مر  الأ واملكان؛  بالزمان  الرتباط  إىل  ا احلاجة  عن  بالذات 

»نقل«  إيقاع  ا تغيري  أدوني�س من  ا ال�ساعر ح�سب  الذي ميكن 

إبداعه.)18( الواقع باإيقاع ا

من  النابعة  التيه«  »�سعرية  لمع 
ُ
تـ فقد  �سا�س،  الأ هذا  وعلى 

جمالية  تقنية  إىل  ا ال�ساعر،  لذات  ال�سيكولوجية  »املتاهة 

للتعبري  إيجاد ممكنات  ا خري مبوجبها ق�سد  الأ يتحايل هذا 

املنفلت،  والزمن  املت�سظية،  والذات  الهاربة،  اللحظة  عن 

أمكنة الالقرار والالعودة باعتبارها عنا�رص للدفع ب�سعره  وا

اللذين  والتدفق«  اخللق  »حالة  إىل  ا الحتبا�س«  »حالة  من 

إل  ا تدركها  ل  التي  التيه«  »حلظات  خلفيتهما  على  تن�سج 

احلوا�س امل�سكونة »بع�سق ال�سعر وبجنون روؤاه«)19(. يقول 

ال�ساعر يف ق�سيدة »دمي، دمها«:

�سالما يا دمي/ �سالمـا/ �ساأ�سقيكمَ ما يتنزّل يف باحتـي/ 

فال   ، �ساأ�سقيكمَ احلمام/    �سوء  ومن  الكالم/  �سوء  من 

ين/ حلنيني/ ول تذرين/   جلنوين.)20(
ْ
تمَذمَر

لالنكتاب«  »متاهة  خداري«  »جنيب  عند  ال�سعر  أن  ا ندرك 

ألفيناه  أفق ملجهول« ل ير�سو على قواعد حمددة. ولذلك ا و»ا

الت�سوير  يف  متنقال  هائمة،  هند�سية  ت�سكيالت  ي�سوغ 

له يعرث على ت�سكيل 
مَ
والتوليد بني روؤى وتهوميات متنوعة ع

�سعري ي�ستوعب متخيل املتاهة ال�سيكولوجية »التي تفجر 

�سياء  الأ يرتاد  جتريبي  �سعري  �سكل  يف  الوجدان  ان�سياب 

خمتربا  والالحم�سو�س  باملجرد  ويعرب  امليتافيزيقية 

أمل التبعرث، وهو�س  »�سعرية التيه« املوقعة باألق التحري، وا

حدو�سات  توؤازر  التي  الدللية  امل�سارطات  وهي  اجلنون. 

التحول واخرتاق  �سعره بطاقة  والالتوقع، وتطعم  الده�سة 

الفراغ  مدارات  عن  املعربة  التيه  بكلمات  واللعب  احلدود، 

�سئلة  يف الوجود الكا�سفة عن »انكتاب بويهيمي« ي�سع بالأ

احلارقة، ويت�سع ل�ستيعاب �رصوخ اجل�سد وت�سدعات الروح 

من  لها  إنقاذا  ا املجهول«،  »متخيل  يف  الذات  تقحم  التي 

ج�سد  ال�سجرة  خلف  )هناك  التفطية  و�سياج  اللحظة  قيود 

الليل  ووراء   / الرغبة  ه�سي�س  قربي  حتت  هناك   / عار 

ن�سى ظلي وحيدا...(.)21(  أراه / هل كنت جمنونا لأ �سوء ل ا

إيقاعات »التيه اجلنوين«  فبهذه اللم�سة الفنية ين�سج ال�ساعر ا

الذي ينبئ مبالمح النخطاف والوجد ال�سويف والذي يقل�س 

امل�سافات ويربر مكا�سفات املقام املوحي »ب�سعرنة التيه 
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ت�سكيل  على  القدرة  الذات  لهام  الإ ميد  حيث  و�سعريته« 

املافوق واقعي لتنمحي بذلك اأطراف الوعي بلوغا ملناطق 

املاورائية  �رصار  والأ والتذكر  بالهلو�سات  املفعم  الالوعي 

�سعرية  عملية  كل  �رص  وجتعل  ال�سعري،  القول  حترر  التي 

التجرد  يف  نقطة  أكمل  ا متثل  التي  احللم  حالة  يف  كامنا 

يف  يقول   )22( الب�رصي«.  الفكر  إليه  ا يتو�سل  أن  ا املمكن 

ق�سيدة »خيمة اللون«:

يف/  يرتاق�س/   اللوحة/  الر�سـام/ظالل/  يقي�س  وحني 

عيون/ ال�ساعر/ لون / مثل/ اأحالم/ متعبه/   ]...[/ كاأين 

أرى نوافذ  اأرى وجه غـالم/ ي�سارع/ مملكة/  الغيم/ كاأين ا

وتهفـو/  تخا�سم جب�سـا/  ال�سفيف/     
ّ
البنّي �سابحـة/ يف 

أول الت�سكل ـ/  زرق/ يعرب يف ا بي�س.../ لكن الأ زرق /الأ لالأ

نحـو/ بيا�س/  ال�رصيرة.)23(

يتك�سف من خالل هذا الن�س ال�سعري وغريه من الن�سو�س 

الروؤية  تداعيات  عن  للتعبري  كاأداة  باحللم  تتو�سل  التي 

أن العفوية الب�رصية ل تتحقق يف ال�سعر  ومدارات الت�سكل، ا

الواقع  يفجر  الذي  اليقظة  أو حلم  ا النوم  إل يف حالة حلم  ا

ومرحلة  الطفولة  ينابيع  إىل  ا بها  عائدا  للذات  الداخلي 

ق�سيدة  يف  يقول  التاريخ،  يف  ال�سارب  الرمزي  اخليال 

»نزار«:

ُة/ تخرج من فم الطفل/ تنهيدةمَ فمَرا�ٍس/  وال�سحكُة/ 
مَ
والُغنْي

أم�سُك بتالبيب  أرقُّ / من �سمكٍة/ تتزلّق/ يف خياٍل/..../.../ ا ا

نومه/ ونحلم معا.)24(

لدى  احللم  �سعر  تر�سيمات  داخل  يتحرك  بداع  الإ �سوؤال  إن  ا

»جنيب خداري« خارج املنطق والواقع تعبريا عن الرغبات 

يبدو  �سيء  كل  احللم  يف  إذ  ا املتوارية؛  وامليول  الالواعية 

املنطقي  والفكر  مكانية  الإ م�ساألة  وتنعدم  وطبيعيا،  �سهال 

البني  يف  �سابحة  نوافذ  الغيم  مملكة  ي�سارع  غالم  )وجه 

تتزلق  �سمكة  من  أرق  ا وال�سحكة  فرا�س  تنهيدة  ال�سفيف 

و�سيلة  الفنية  توقيعاته  يف  احللم  يغدو  حيث  خيال(،  يف 

معرفية، وروؤية �سعرية ون�ساطا فكريا يقدم بدائل خيالية 

�سداء  ل�سيكولوجيا الذات يف ارتباطها بالالوعي ترجيعا لأ

التي  لغاز  والأ �رصار  بالأ املكتنف  ال�سحيق  والزمن  الطفولة 

حالم والهلو�سات ال�سادرة عن  متد �سعر جنيب خداري »بالأ

الال�سعور« الذي يتيح له القدرة على تخيل ال�سور الالواقعية 

ويقود ن�ساطه الفكري داخل دوائر احللم والالوعي.

خيال ال�سورة ال�سعـرية

عنا�رص  ت�سهر  التي  ال�سحرية  أداته  وا ال�سعر  روح  اللغة 

املعنى  بهذا  فال�سعر  متميزة.  إبداعية  ا بوتقة  يف  التخييل 

الذات  باأ�رصار  ح�سا�س  الإ يحمل  روؤيوي  انبناء  ذات  لغة 

�سا�س  وت�سدعاتها داخل الكون املحكوم بالفراغ. وعلى هذا الأ

إ�سارية  ا إيحائية  ا رمزية  تكون  أن  ا إل  ا ال�سعر  للغة  ميكن  ل 

بتفجراتها  القارئ  مي�سك  مل  ما  وتذوقها  فهمها  ي�سعب 

وتدفقاتها وان�سياباتها خارج نظام املعاجم، لتكون بذلك 

التي  بالرموز  املثقل  ال�ساعر  عامل  لولوج  رئي�سيا  مفتاحا 

إذا كان  �ساطري. وا حالم، وال�سعر، والأ يكرث ح�سورها يف الأ

الرمز  فاإن  والو�سوح،  بالتقريرية  يعرب  العقالين  التعبري 

ينقل املجرد باملح�سو�س، حيث تتحد ذات ال�ساعر بعنا�رص 

الكون من خالل الرمز الذي يتخذ منه املبدع معربا لت�سوير 

التنافر وترجمة هيام الروح. 

يقول يف ق�سائد خمتلفة:

1ـ يف عينيهـا/بحر ي�سرتيح/و�سم�س/غاربـة.)25(

بكاء  تذوب//والريح/حتمل  ر�س/حتتي  الأ ذي  هي  2ـ 

فوق  أم�سي  احللم/ا دار  أدور/حيث  بعيدة/ا أم  ا إىل  الطفل/ا

أراهـا.../ إىل �سيدة النهر.../يف برزخ الغواية والرعب/ا النهر/ا

ثم تتال�سى اللحظة/مثلما يتال�سى الطمي واملاء.)26(

 /
ُ
لِد

ْ
ج

مَ
ي ْق/ قاربي مل يبارح احللم/ واملوج ما زال 

مَ
أمَْغر ا  ْ 3ـ ملمَ

 ـ/يق�سم ما تناثر 
ْ
�سخور ال�سدر/ الليل/ بال جنمٍة/بال نباح

من روحي.)27(

إلـى/مملكـِة ال�سم�س.)28( ا/بعيداً/ا / حتملْنمـَ كمَ
مَ
أ�سجار  ا

ْ
ع

مَ
4ـ  د

والنهر،  والبحر،  والظل،  والطري،  واملاء،  وال�سجر،  الريح،  إن  ا

جميعها  متثل  والليل...  وال�سمك،  وال�سم�س،والقمر،  واملوج، 

يغدو  إذ  ا خداري«،  »جنيب  ال�ساعر  ملتخيل  ولية  الأ العنا�رص 

عنه،  التعبري  ي�ستحيل  عما  عربها  يعرب  �سورة  عنده  ال�سعر 

�سياء،  الأ الواقع، مغريا حقيقة  يتعذر وجوده يف  ما  ويتخيل 

إىل متطيط الوجود وتو�سيعه  معيدا ترتيبها من جديد، هادفا ا

أو  ا تيهه  أو  ا قلقه  براز  لإ و�سيطا  باعتباره  اخليال اخلالق  عرب 

تعد  مل  حيث  واحلياة؛  والكون  الذات  جتاه  اخلا�س  موقفه 

املو�سوعية  العالئق  تراعي  ال�سعري  ن�سيجه  داخل  �سياء  الأ

تفجري  بف�سل  تتحطم  إمنا  وا الواقعية،  �سياء  الأ بني  الرابطة 

أن ي�سرتيح يف  إذن ا اللغة يف �سور غريبة. فكيف ميكن للبحر ا

البحر وغروب  ا�سرتاحة  تربط بني  أية عالقة  وا ؟  أة  امرا عيني 

إىل جبال من الثلج  أقدامه ا ر�س حتت ا ال�سم�س؟ وهل حتولت الأ

حتى تذوب ؟ وهل باإمكان الريح اأن حتمل باأمانة بكاء طفل 

أمه البعيدة ؟. بريء تف�سله امل�سافات عن ا

ال�ساعر  يتحول  باملاء  الطمي  وميتزج  الزمن  يتال�سى  حينما 

أو ويل مي�سي فوق النهر قا�سدا حار�سة النهر. ومبا  ا إىل نبي  ا

بحكم  املعادلت  انقلبت  فقد  ان�سهرت  قد  الكون  عنا�رص  اأن 

ل�سخور  القارب حاملا، واملوج جالدا  لي�سري  دوار،  الأ تبادل 

�سجار حاملة لذاته  ن�سان، والليل قا�سما لروحه، والأ �سدر الإ

فق املحرتق. نحو الأ

)www.nizwa.com املادة تن�سر كاملة مبوقع املجلة(
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الل�سانية  للدرا�سات  جتاوزا  الن�سية  الل�سانيات  ظهرت  لقد 

اجلملية مبختلف توجهاتها )البنيوية، التوزيعية، وال�سلوكية، 

التجاوز هنا  التحويلية..(، ول يعني  التوليدية  والوظيفية، 

الن�سية،  والل�سانيات  التوجهات  تلك  بني  العلمية  القطيعة 

الن�سية  الل�سانيات  ا�ستفادة  يفرت�س  العلوم  تطور  إمنا  وا

هذه  ق�سور  وجتاوز  اجلملية،  الل�سانيات  معطيات  كل  من 

م�سائل  لكل  كافية  تعد  مل  اجلملة  أن  ا حيث  من  خرية  الأ

الو�سف اللغوي من حيث الدللة والتداول وال�سياق الثقايف 

وقد  اللغوي،  التوا�سل  يف  حا�سم  دور  له  ذلك  وكل  العام، 

اأخرجت ل�سانيات الن�سية علوم الل�سان من »ماأزق الدرا�سات 

أبعاد  البنيوية الرتكيبة التي عجزت يف الربط بني خمتلف ا

الظاهرة اللغوية«)1(.

 وقد اتخذت الل�سانيات الن�سية هدفا رئي�سيا ترمي الو�سول 

بنية  لالأ اللغوية  والدرا�سة  والتحليل  الو�سف  وهو  إليه؛  ا

التوا�سل  �سكال  لأ املتنوعة  املظاهر  وحتليل  الن�سية، 

الن�سي)2(.

ذلك  يدخل  إمنا  وا فح�سب  لغويا  بناء  لي�س  الن�س  أن  ا ذلك   

تفاعل  ب،  وخماطمَ خماِطب  بني  تفاعلي  �سياق  يف  البناء 

غري  اتفق  كيفما  بع�س  فوق  بع�سها  مرتاكم  بجمل  يتم  ل 

الن�سو�س بو�سفها  تدرك  رابط، ول  يربطها  متما�سكة ول 

أفعال توا�سل فردية بل بو�سفها نتائج متجاوزة الفراد،  ا

الن�س  اللغوي  التحليل  يتخذ  أن  ا يجب  املنطلق  هذا  ومن 

)فايرني�س  إليه  ا الدرا�سة، وهذا ما دعا  النهائي يف  مبتغاه 

1927م(، و)ب.هارمتان 1968م()3(.

أول من ا�ستخدم التحليل  مريكي )هاري�س 1952م( ا  الأ
ّ
د
مَ
ع

ُ
 وي

بـ)حتليل  املو�سومة  درا�سته  خالل  من  ال�سامل  الن�سي 

بوادر  معه  بداأت  قيم  وبحث  وه   ،)Discours Analysis اخلطاب 

يف  وقدم  الجتماعي،  و�سياقه  والن�س  بالن�س،  الهتمام 

أول حتليل منهجي لن�سو�س بعينها)4(. بحثه ا

 وقد اهتم هاري�س بتوزيع العنا�رص اللغوية يف الن�سو�س 

املطولة، والروابط بني الن�س و�سياقه الجتماعي)5(.

اخلطاب  يعترب  حديث  ل�ساين  أول  ا هاري�س  يعترب  ول   

جتاوز  إنه  ا بل  فح�سب؛  الل�ساين  للدر�س  �رصعيا  مو�سوعا 

أول  ا التي �سمنها براجمه بتقدمي  إىل حتقيق ق�ساياه  ا ذلك 

حتليل منهجي لن�سو�س بعينها، وقد راأى هاري�س �رصورة 

أن الدرا�سات الل�سانية وقعت يف  جتاوز )نحو اجلملة(، ذلك ا

م�سكلتني لبد من جتاوزهما وهما:

وىل: ق�رص الدرا�سة على اجلمل، والعالقات فيما بني  * »الأ

اأجزاء اجلملة الواحدة.

الجتماعي  واملوقف   Languge اللغة  بني  الف�سل  الثانية:   *

مثل  فجملة  ال�سحيح،  الفهم  دون  يحول  مما   Social Situation

)كيف حالك( قد تعطي يف �سياقها معنى التحية، اأكرث منها 

حتليل  يف  منهجه  يف  اعتمد   
ّ
ثمَم ومن  ال�سحة،  عن  ال�سوؤال 

اخلطاب على ركيزتني:

* العالقات التوزيعية بني اجلمل

* الربط بني اللغة واملوقف الجتماعي

إىل امل�سكلتني اللتني  أ بع�س الل�سانيني ينتبهون ا بعد ذلك بدا

اللغوية  الدرا�سة  جتاوز  اأهمية  إىل  وا هاري�س،  إليهما  ا أ�سار  ا

اللغة  بني  والربط  الن�س،  م�ستوى  إىل  ا اجلملة  م�ستوى 

اأخذت  كِّلني بذلك اجتاها ل�سانيا،  �سمَ ُ
واملوقف الجتماعي م

منت�سف  منذ  التبلور  يف  إجراءاته  وا ومناهجه  مالحمه 

ال�ستينات تقريبا«)6(. 

اللذين  وال�سياق  بالدللة  الن�سية  الل�سانيات  اهتمت  لقد 

بنية  كانا غائبني يف ل�سانيات اجلملة الذي كان ي�سف الأ

عن باجلوانب الدللية عناية كافية، مما 
ُ
اللغوية ولكنه »مل ي

بنية اللغوية  أن البحث ال�سكلي لالأ جعل علماء الن�س يرون ا

ما يزال مقت�رصا على و�سف اجلملة، بينما يت�سح من يوم 

إل  أن تو�سف ا بنية ل ميكن ا آخر اأن جوانب كثرية لهذه الأ إىل ا ا

أ ونحو اخلطاب«)7(.  أو�سع لنحو الن�س ا إطار ا يف ا

يف  ال�سياق  اعتبار  يف  الن�سية  الل�سانيات  تو�سعت  وقد   

أن التوا�سل اللغوي ت�سهم فيه عنا�رص  عملية التوا�سل، ذلك ا

املحيطة  والظروف  والن�س  ب  واملخاطمَ باملخاِطب  تتعلق 

لي�ست كافية لكل م�سائل  ل�سانيات اجلملة  إن  ا بهم جميعا، 

غري  بروابط  الن�س  جمل  تتما�سك  فقد  اللغوي،  الو�سف 
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عمــران ر�سيـــد

اأكادميي من اجلزائر  

الل�صانيات الن�صية 

همية دواعي التاأ�سي�س والأ
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طالق.  نحوية على الإ

أن نقول اأن هناك بع�س العالقات اللغوية   وبعبارة اأخرى ميكن ا

ن الن�س، قد تكون روابط متا�سكية نحوية، 
ِّ
بني اجلمل التي ُتكو

أ والنحو، وقد تكون  وهنا ميكن ال�ستفادة من ل�سانيات اجلملة ا

روابط متا�سكية غري نحوية �سكلية اأي دللية وهنا يجب البحث 

إطار معطيات الل�سانيات الن�سية،  عن العالقات بني اجلمل يف ا

آليات التما�سك  كما ميكن ا�ستثمار الن�س ووتوظفيه ن�سيا لك�سف ا

إليها  داخل الن�س، ومن بني الظاهرة النحوية التي يجب النظر ا

من خالل معطيات الل�سانيات الن�سية ما ياأتي:

* ال�صمائر ووظائفها الن�صية

�صارة أ�صماء الإ * ا

* التعريف والتنكري

* التذكري والتاأنيث

* التكرار )التما�صك املعجمي(

* ال�صتدراك

* التوابع )ال�صفة، البدل،احلال(

* احلذف

* ال�صلة

* التقدمي والتاأخري

* ال�صتثناء

* الزمن

* العلقات املو�صوعية

* العام واخلا�س

* الكل واجلزء

* الكبري وال�صغري

إق�ساء املعنى يف الل�سانيات التقليدية  أن ا بني اأحد الباحثني ا
ُ
 وي

أن  ا ذلك  اللغوية،  الظواهر  كان وراء عجزه عن حتليل كثري من 

»الفهم احلق للظاهرة الل�سانية يوجب درا�سة اللغة درا�سة ن�سية 

ولي�س اجتزاء والبحث عن مناذجها وتهمي�س درا�سة املعنى، كما 

 كان التمرد 
ّ
أمرها، ومن ثم أول ا ظهر يف الل�سانيات البلومفيدية ا

أمرا متوقعا، واجتاها  إىل نحو الن�س ا على نحو اجلملة والجتاه ا

إن  ا احلديث،  الل�ساين  للدر�س  العلمية  الطبيعة  مع  ات�ساقا  اأكرث 

تو�سلنا  التي  الطبيعية  للمادة  درا�سة  هي  الن�سو�س  درا�سة 

تنطق،  حني  تنطق  ل  النا�س  ن  لأ اللغة؛  لظاهرة  أمثل  ا فهم  إىل  ا

 
ِّ

ُتعرب ولكنها  اجلمل  من  تتابعا  أو  ا جمال  تكتب  حني  تكتب  ول 

طراف  يف املوقف اللغوي احلي من خالل حوار معقد متعدد الأ

ال�سرتاتيجيات  ت�سادم  احلال  هذه  يف  ويكرث  خرين،  الآ مع 

وامل�سالح وتعقد املقامات، ومثل ذلك نراه يف حديث الكتابة 

وترتد  اللغوية  ال�سياغة  مكونات  بني  العالقات  تتعقد  حني 

اأعجازها عن �سدورها، وتت�سابك العالقات يف ن�سيج معقد بني 

إىل اجلمل  مر كله ا ال�سكل وامل�سمون على نحو ي�سبح فيه رد الأ

إىل ب�ساطة  ا له ا
ّ
د

مَ
أو مناذج اجلمل جتاهال للظاهرة املدرو�سة، ر ا

إىل عزل ال�سياقات املقالية  م�سطنعة تخل بجوهرها، وتق�سي ا

أمرا قائما خارج النحو  طر الثقافية، واعتبارها ا واملقامية والأ

وطارئا عليه«)8(.

يف  العرب  املخت�سني  اأحد  وهو  ال�ساو�س،  حممد  الدكتور  يرى 

الن�سية  الل�سانيات  تاأ�سيل  يف  وبال�سبط  الن�سية  الل�سانيات 

أنه »مل يتجاوز نحو اجلملة �سوى يف نهاية  ا العربي  النحو  يف 

ذروة  متثل  )1984م(  �سنة  أن  ا حني  يف  امليالدية  ال�ستينات 

عمال  الأ بلغت  حيث  اخلطاب  وحتليل  الن�س  بنحو  الهتمام 

املن�سورة فيها )298( عمال«)9(.

إ�سارات يف الدرا�سات الغربية، ويف  إنه كانت هناك ا ميكن القول ا

إىل اأهمية التحليل الن�سي املتجاوز  �سالمي ا الرتاث العربي والإ

التحليل  �رصورة  إىل  ا التوجه  �سارات  الإ تلك  يف  جند  للجملة، 

الف�ساء  هو  اأرحب  ف�ساء  إىل  ا اجلملة  يتجاوز  الذي  الن�سي 

الن�سي. 

م�ستقل  كعلم  الن�سية  لدرا�سة  احلقيقية  البداية  وتعترب   

توقفت  »لقد  يقول:  الذي   Van Dijk فندايك  يد  على  كانت 

و�سف  حدود  عند  غالبا  التقليدية  والل�سانيات  القواعد 

مام،  إىل الأ أما يف علم الن�س، فاإننا نقوم بخطوة ا اجلملة وا

أداة لو�سف الن�سو�س، وما  ون�ستعمل و�سف اجلمل بو�سفه ا

للقواعد، و�سن�ستعمل  دمنا ن�ستتبع هنا املكونات املعتادة 

ن�ستطيع  فاإننا  اجلمل،  و�سف  بغية  امل�ستخدمة  الن�سو�س 

أن نتكلم عن قواعد الن�س«)10(. ا

البنية  تدر�س  ن�سية  ل�سانيات  قامة  لإ ي�سعى  فندايك  كان  فقد   

كل  العتبار  يف  وياأخذ  الن�س،  يف  التما�سك  ومظاهر  الن�سية، 

بعاد البنيوية وال�سياقية والثقافية)11(. الأ

إىل الل�سانيات الن�سية �رصورة ملحة لتجاوز  لقد كانت احلاجة ا

بع�س ال�سعوبات التي واجهت الل�سانيات اجلملية، وذلك لتغري 

إىل الل�سانية  الكثري من املفاهيم النقدية احلديثة، وتغري النظرة ا

الن�سية  الل�سانيات  اأهمية  وجنمل  ووظيفتها،  اللغة  مفهوم  إىل  ا

فيما يلي)12(:

إن الل�سانيات الن�سية تركز على الن�س كبنية كلية، ل على  أول: ا ا

الل�سانيات  الن�سو�س  اجتذبت  هذا  وعلى  فرعية،  كبنية  اجلمل 

و�سياقه،  الن�س،  ي�سمل  الن�س  نحو  أن  ا على  بناء  الن�سو�سية 

والبعدية،  القبلية  املتعالقة  ومعانيه  وف�ساءاته،  وظروفه، 

بالن�س،  حتيط  كثرية  أ�سياء  وا وثقافته  املتلقي  ظروف  مراعيا 

تناول  فهو  الرتاثية،  الل�سانية  املناهج  يف  يحدث  كان  ما  أما  ا

للن�س بال�رصح؛ فلم يكن ينظر يف جممل الن�س ولتما�س فهمه 

إمنا كان  بو�سفه ذا وحدة ع�سوية جتعل بع�سه يف�رص بع�سا، وا

الدللة  ثم يغو�س يف  املفردات،  يبنون �رصوحهم على  اح 
ّ
ال�رص

إىل العالقات الع�سوية بني  املفردة لهذا اللفظ، مع ندرة النتباه ا

أن يوؤدي  اأجزاء الن�س، وما كان لهذا املنهج يف �رصح الن�سو�س ا

إىل الفهم الكامل لدللته ومقا�سدها. ا

أغلب املف�رصين و�رصحهم   ولعّل هذا الفهم ي�سدق حتى على عمل ا
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أدرك �رصورة وجود هذه العالقات  أن بع�سهم ا آين، مع ا للن�س القرا

ل ما 
ّ

أن ال�سنة تف�س آن يف�رص بع�سه بع�سا، وا أن القرا التما�سكية، وا

إجمال. آن من ا يف القرا

اجلملة  إطار  ا يف  تف�رص  مل  الرتكيبية  الظواهر  من  كثري  ثانيا: 

إىل احلكم على  إذا اجته الو�سف ا تف�سريا مقنعا، ورمبا تغري احلال ا

أن تكون  ا اأكرب من اجلملة، وميكن  إطار وحدة  ا هذه الظواهر يف 

هذه الوحدة هي الن�س. 

 ومن ذلك فاإن الل�سانيات الن�سية قد �سمت عنا�رص مل تكن 

منطقية  جديدة  قواعد  بناء  عنا�رص  اجلملة،  ل�سانيات  يف 

أ�سكال التحليل لبنية  ودللية وتركيبية لتقدمي �سكل جديد من ا

تقريرات  ت�سافرت  ولهذا  التما�سك،  معايري  وت�سور  الن�س، 

وفندايك... وجلي�سون  وهارمتان  بايك  أمثال  ا من  الل�سانيني 

ي لغة هو اأكرث �سمول  أن الل�سانيات الن�سية بالن�سبة لأ على ا

ل�سانيات  يف  املوجودة  القواعد  من  واقت�سادا  ومتا�سكا 

الل�سانيات  فاأ�سبحت  هداف  الأ تغريت  هنا  ومن  اجلملة، 

الن�سية تعنى بظواهر ن�سية خمتلفة، منها عالقات التما�سك، 

والرتاكيب  املحورية  والرتاكيب  والتقابل  التطابق  أبنية  وا

إىل  ا والتحويل  املف�رصة،  واجلمل  احلذف،  وحالت  أة،  املجتزا

ن�سو�س  يف  وتوزيعاتها  الرتكيبية  والتنويعات  ال�سمري، 

إطار  ا عن  تخرج  التي  الرتكيبية  الظواهر  من  فردية وغريها 

إل  اجلملة املفردة التي ل ميكن تف�سريها تف�سريا كامال دقيقا ا

من خالل وحدة الن�س الكلية.

ح�سا�س  إىل اللغة، وذلك لالإ  الدر�س الل�ساين يف نظرته ا
ّ

ثالثا: تغري

وجود  �رصورة  إىل  وا للغة،  الجتماعية  بالوظيفة  الطاغي 

العمليات  جوهر  الل�سانيات  علماء  يعده  الذي  التوا�سلي  الدور 

أن اجتزاء اجلمل يحيل  ا أدرك الل�سانيون  ا الجتماعية، ومن هنا 

اللغة احلية فتاتا وتفاريق من اجلمل، وهو ما جنده يف �سواهد 

النحو والبالغة املنزعة من �سياقها وهو ما يتنافى مع مبادئ 

الدور  وهذا  الجتماعية،  الوظيفة  تلك  إن  ا الن�سية.  الل�سانيات 

أن يت�سع مفهومه، لي�سبح  التوا�سلي للغة يف�سحان الطريق للنحو ا

ن�ساين، وهذا  مكونا من مكونات نظرية �ساملة، تف�رص ال�سلوك الإ

من  ولي�س  توا�سلي  ب�سياق  متما�سك  ن�س  إل من خالل  ا يتم  ل 

خالل جملة.

اخت�سا�س  من  لي�ست  لل�سانيات  جديدة  مهام  إ�سافة  ا رابعا:   

من  متكننا  قواعد  �سياغة  املهام  تلك  ومن  اجلملة،  ل�سانيات 

ح�رص كل الن�سو�س النحوية يف لغة ما بو�سوح، ومن تزويدنا 

�سكلية  بناء  إعادة  ا الن�سية  فالل�سانيات  بنية،  لالأ بو�سف 

للكفاءة اللغوية اخلا�سة مب�ستخدم اللغة يف عدد ل نهائي من 

الن�سو�س.

أن تقدم خدمة كبرية للرتجمة،  خام�سا: ميكن لل�سانيات الن�س ا

أنه ميكن لل�سانيات الن�س اأن  حيث يرى روبرت دي بوجراند ا

إ�سهاما للرتجمة، بعك�س الل�سانيات التقليدية التي ُتعنى  تقدم ا

داء، ولي�س امتالك  أمور الأ ن الرتجمة من ا بالنظم الفرتا�سية لأ

إىل  املعجم والنحو فقط كافيا للقيام بالرتجمة ب�سبب احلاجة ا

�سا�سية  الأ املهام  من  وذلك  اللغة،  ا�ستعمالت  يف  التما�سك 

أن يفيد كثريا يف هذا املجال يف  لل�سانيات الن�س، لذا ميكن ا

أو العك�س. إىل العربية ا جنبية ا النقل من اللغات الأ

أن نعيد النظر  �ساد�سا: ن�ستطيع من خالل الل�سانيات الن�سية ا

إما  ا وذلك  ال�سائدة  التقليدية  اللغوية  املفاهيم  بع�س  يف 

من  النقاد  إليه  ا ي�سري  ما  ذلك  ومثال  لتعديلها،  أو  ا لتعميقها 

لتعدد  وذلك  الع�سوية،  الوحدة  إىل  ا اجلاهلي  ال�سعر  افتقار 

خالل  من  ميكن  ولكن  الواحدة،  الق�سيدة  يف  غرا�س  الأ

إعادة درا�سة الق�سيدة يف الع�رص اجلاهلي  الل�سانيات الن�سية ا

يجاد التما�سك املفهومي  من خالل و�سائل التما�سك، وذلك لإ

أو حتى بع�س و�سائل التما�سك الر�سفي الذي ينتج  امللحوظ ا

عنه القول بوجود وحدة ع�سوية كاملة، وقد قدم الدكتور �سعد 

�سغر  م�سلوح منوذجا لتلك الدرا�سة حول ق�سيدة املرق�س الأ

إحكام الن�سيج يف  أن يلم�س مدى ا )بنت عجالن(، وقد ا�ستطاع ا

الن�س،  الن�س وعامل  للن�س، و�سلة ما بني  اللغوي  الت�سكيل 

آليات التما�سك النحوي والدليل  أن يك�سف بوا�سطة ا وا�ستطاع ا

عن ثراء الن�س. 
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وىل، التي تعتمد ال�رصد  لوان التعبريية الأ تعد الرحلة من الأ

خر،  الآ على  انفتاحها  مع  نا  الأ عن   
ّ

وتعرب املتكلم،  ب�سمري 

أو  ا عجاب،  الإ باأحا�سي�س  منطبعة  عنه،  �سورة  وتقدميها 

نواع الق�س�سية  أو العتزاز بالذات، وهي من الأ ال�ستغراب، ا

أنواع عديدة من اخلطابات التي عرفتها  التي تتداخل فيها ا

واجلغرافيا،  كال�سعر،  وتداولتها،  ن�سانية،  الإ املجتمعات 

يديولوجيا...  والإ الغريية،  أو  ا الذاتية،  وال�سرية  والتاريخ، 

الرحلة   
ُ

ن�سو�س ت�سمن  كما  اخلطابات،  من  وغريها 

مما  بالكثري  وتخربهم  والت�سويق،  املتعة،  توفري  ائها 
ّ
لقر

من  والتنقل  ال�سفر،  فعل  يولّده  ما  على  ا�ستنادا  يجهلون، 

اأحداث مرتاتبة، وم�ساهدات، وروؤى متجددة بتجدد املكان، 

والزمان، وحالت النف�س الرحالة.)1( 

 وقد اأجنز اجلزائريون رحالت كثرية نحو امل�رصق منذ دخول 

غرا�س خمتلفة،  إفريقية، واملغرب العربي، لأ إىل بالد ا �سالم ا الإ

أبرزها طلب العلم، والقيام بفري�سة احلج، وال�سياحة ببلدان  ا

إىل امل�رصق حديثا، باأ�سباب  امل�رصق الكثرية، واقرتنت الرحلة ا

ك�سفية،  برحالت  القيام  مثل  من  وح�سارية،  �سيا�سية، 

�سيا�سية،  مبهمات  القيام  وكذلك  باجلزائر،  التعريف  أو  ا

و�سفارية، وكذلك ح�سور موؤمترات، وملتقيات علمية.

اجلزائريني  عهود  أول  ا يف  املق�سودة  املدن  أبرز  ا وكانت 

قاهرة  وكذلك  �سالمية،  الإ اخلالفة  حمل  بغداد  بالرحلة، 

وعن  أهلها،  ا عن  ومعروف  وثقافة،  علم  حمل  وهي  م�رص، 

اأهل م�رص جميعا، ح�سن ال�سيافة، والعناية بالغرباء، وفيها 

�سالمية  أ�سهر املراكز الثقافية والإ زهر، الذي كان ا جامع الأ

أغلب العلماء وطلبة العلم تخرجوا  إن ا إذ ا يف الوطن العربي؛ ا

باأ�سهر  احلجاز-  أما  ا �سيوخه،  كبار  إجازات  ا ونالوا  منه، 

مق�سد  فكان  والينبوع-  وجدة  واملدينة  كمكة  مدنه، 

أعداد كبرية  احلجاج والطلبة من كل ناحية، وكذلك �سجلت ا

ال�سام،  دم�سق  نحو  اجلزائر  من  والهجرات  الرحالت  من 

بكرم  أهلها  ا يتمتع  عامرة،  علم  حا�رصة  كذلك  كانت  التي 

أما رحالت الع�رص احلديث، فقد  ال�سيافة، وح�سن املعاملة، ا

إليها  ا ال�سفر  اأحداث  ل 
ّ
�سج بوجهات جديدة م�رصقية  اقرتنت 

عدد من الرحالني اجلزائريني، ومن هذه الوجهات: الكويت، 

والبحرين)2(، و�سلطنة عمان.

نادرا يف  نا�رس)3( منوذجا  الرحالة حممد  ال�صحفي  ويقدّم 

اأحداث �صفره  دب اجلزائري؛ حيث اعتنت رحلته بت�صجيل  الأ

ثقافية  ندوة  ح�صور  بهدف  ُعمان)4(،  عا�صمة  م�صقط  إىل  ا

بن  مازن  ال�صحابي  �صخ�صية  على  ال�صوء  لقاء  لإ خ�ص�صت 

التعليم،  الرتبية  غ�صوبة ر�صي اهلل عنه، وبدعوة من وزارة 

بـ»ال�صحابي  معنونتني  املدونة حلقتني  الرحلة  فا�صتملت 

اجلليل مازن بن غ�صوبة ر�صي اهلل عنه يف ندوة ثقافية«، 

و»ج�صور للمحبة والتعاون«، مندرجتني حتت عنوان عام هو: 

إىل عناوين اأخرى �صملتها  إ�صافة ا أوراق ثقافية من عمان«، ا »ا

والعلمي«،  الفكري  الرتاث  إحياء  »ا وهي:  الثانية،  احللقة 

و»كنوز وخمطوطات«، و»معامل ح�صارية رائدة«.

يكتف  مل  نا�رص  حممد  اأن  ن�ستخل�س  العناوين،  هذه  ومن 

ل خمتلف 
ّ
أن ي�سج آثر ا ب�رصد اأعمال الندوة وحما�رصاتها، بل ا

ال�سحابي  م�سجد  زيارته  أثناء  ا وم�ساهداته  انطباعاته، 

الر�ستاق، وح�سن  �سمائل، ومدينة  ببلدة  مازن بن غ�سوبة 

واأظهر  الرحالة،  و�سفها  التي  ماكن  الأ من  وغريها  احلزم، 

على  والثناء  مان، 
ُ
ع اأهل  مدح  ين�سى  أن  ا دون  حما�سنها، 

�سالم  الإ خلدمة  والدينية،  الثقافية  إجنازاتهم  وا خ�سالهم، 

�سالمية. مة الإ والأ

1. اأحداث الرحلة:

م�سقط  مطار  نحو  اجلزائر  من  نا�رص  حممد  انطالق  كان 

)ال�سيب �سابقا( يف م�سقط يوم ال�سبت ال�سابع والع�رصين من 

لف، ومل يحدد لنا  أكتوبر عام ت�سعني وت�سعمائة بعد الأ �سهر ا

لرحلته  التقدمي  يف  �رصع  بل  وىل،  الأ ال�سفر  مراحل  الكاتب 

إىل ما�سي الكتابة، وقبل ثالث �سنوات بال�سبط،  بالرجوع ا

رت وزارة الرتبية والتعليم وال�سباب بال�سلطنة تنظيم 
ّ
متى قر

ندوة ثقافية كل �سنة تخ�س�س ملو�سوع بارز، ي�سارك فيه 

فيقول:  التاأليف  �سنة  إىل  ا وي�سل  مكان،  كل  من  الباحثون 

أدب  وا حياة  لدرا�سة  خ�س�ست  فقد  ال�سنة  هذه  ندوة  أما  »ا

يف  يعد  الذي  ال�سعدي  غ�سوبة  بن  مازن  اجلليل  ال�سحابي 

أ�سلم على  ا إىل عمان  ا �سالم  الإ اأدخل  أول من  ا نظر املوؤرخني 

وقد  ومكة  املدينة  يف  مرارا  به  والتقى  الكرمي  الر�سول  يد 

وقد  العالية،  واأخالقه  ف�سله  عن  القدمية  امل�سادر  حتدثت 
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اأن�ساعـــد �سميـــرة 

أكادميية من اجلزائر   ا

حممد نا�صر اجلزائري 

فـي اأوراق ثقافية من ُعمان



بوحجام  حممد  �ستاذ  الأ وزميلي  أنا  ا الرتبية  وزارة  �رصفتنا 

الندوة  هذه  يف  للم�ساركة  كرمية  بدعوة  باتنة  جامعة  من 

فر�سة  وكانت  اجلليل،  ال�سحابي  هذا  حياة  حول  ببحثني 

وزيارة  هناك،  دباء  والأ والعلماء  بامل�سائخ  لاللتقاء  لنا 

�سالمية يف تلك الربوع العريقة،  ثرية للح�سارة الإ املعامل الأ

بامل�ساركني يف  والعناية  بالغة،  احلفاوة  لقد كانت  واحلق 

إقبال  وا تنظيما ورعاية،  رائعا،  العلمي  فائقة واجلو  الندوة 

أو من طالب اجلامعة واملعاهد  م�سجعا من طرف امل�سوؤولني ا

�سالمية.«)5( الإ

إىل ذكر تفا�سيل الندوة،  وبعد هذه الفتتاحية، انتقل املوؤلف ا

حد التايل ليوم  أعمالها يوم الأ وحما�رصاتها، التي انطلقت ا

�سبوع  ربعاء من الأ أعمالها يوم الأ إىل م�سقط، ومّتت ا و�سوله ا

على  يقوم  الندوة  برنامج  يف  حداث  الأ تتايل  وكان  ذاته، 

ومو�سوع  املحا�رص  وا�سم  املحا�رصة،  ووقت  يوم،  تعيني 

خري، وكانت اجلل�سة  تدخله، ثم املعقبني على التدخل يف الأ

مه حممد نا�رص من جامعة اجلزائر 
ّ
الثانية: »للبحث الذي قد

دبية.  بعنوان »مازن بن غ�سوبة )ر�سي اهلل عنه( ومكانته الأ

عظمي رئي�س حترير جملة البعث  عّقب عليه الدكتور �سعيد الأ

التاريخ  أ�ستاذ  ا �سلبي  اأحمد  والدكتور  بالهند،  �سالمي  الإ

�سالمية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة«)6(،  واحل�سارة الإ

يف  املختزلة  حداث،  لالأ املا�سي  التاأطري  الن�س  يف  ويظهر 

الكتابة هنا يختلف عن منط  حالة ق�سوى، جتعل من منط 

الرحالت، ويتماثل مع منط التقارير ال�سحفية املوجزة، وقد 

أوراق ثقافية من عمان، تعود   عنها ذاك العنوان العام ا
ّ

عرب

إىل الطابع ال�سحفي. إىل ميل الكاتب ا أ�سا�سا ا رمبا ا

2. اأبرز لقاءات الرحالة يف عمان:

ذكر حممد نا�رص ال�سخ�سيات التي نظمت الندوة، كاملفتي 

الذي  اخلليلي،  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  مان 
ُ
ع ل�سلطنة  العام 

وثراء،  »جدية  الندوة:  اأعمال  على  وطبعه  ب�سخ�سه  اأ�سفى 

وزير  الندوة  على  اأ�رصف  كما  هادئا«)7(،  علميا  وحوارا 

وال�سباب  والتعليم  الرتبية  ووزير  وال�سناعة،  التجارة 

�ساتذة امل�ساركني مبحا�رصاتهم  د الرحالة الأ
ّ
بال�سلطنة، وعد

إثراء جانب حياة ال�سحابي مازن بن غ�سوبة ر�سي اهلل  يف ا

بوزارة  �سالمية  الإ ال�سوؤون  مدير  منهم:  و�سفهم  دون  عنه، 

العدل، وال�سيخ مبارك بن عبد اهلل الرا�سدي، والدكتور اليقظان 

عظمي من  الأ الهنائي من عمان، والدكتور �سعيد  بن طالب 

الهند، والدكتور اأحمد �سلبي من م�رص، والدكتور فرحات بن 

علي اجلعبريي من تون�س.

خرية  والأ الثانية  احللقة  يف  نا�رص،  حممد  �سجل  كما 

اجلزائريني،  �ساتذة  والأ بالطلبة،  لقائه  حدث  رحلته،  من 

والتون�سيني املقيمني هناك، واغتنامه فر�سة وجوده مب�سقط 

حفيتني، وت�سجيلهما، وكانتا مع ال�سفري 
ُ

جراء حمادثتني �س لإ

والرعاية  احلفاوة  و�سف  عن  القلم  يعجز  »الذي  اجلزائري: 

إىل  ا مب�سقط  )ال�سيب(  مطار  دخولنا  منذ  بها،  ا�ستقبلنا  التي 

إن املرء لي�سعر بهذا الهتمام البالغ  حلظة وداعنا له، واحلق ا

الذين يدر�سون ببع�س املعاهد  الطلبة  خوانه  الذي يوليه لإ

جليلني  عمانيني  �سيخني  إىل  ا أ�سار  وا هناك«)8(،  �سالمية  الإ

ال�سيخ  وهما:  الر�ستاق،  يف  اأخوية  لقاءات  معهما  جمعته 

رف 
ُ
خري، ع اخلليلي، وال�سيخ �سعيد بن حمد احلارثي، وهذا الأ

أدبه، وبرحالته الكثرية يف بلدان العامل.)9(   بظرفه وا

3. احلياة الثقافية واالجتماعية يف ُعمان:

اعتنى حممد نا�رص خالل وجوده يف م�سقط، بزيارة املعامل 

احل�سارية والثقافية، التي يتمتع بروؤيتها، وخدماتها �سكان 

النه�سوي  عمان  �سلطنة  مب�سعى  نا�رص  اأخرب  وقد  املدينة، 

إىل  ا يهدف  ال�سبعينات،  منذ  له  أُ�س�س  ا الثقافة،  جمال  يف 

اأوجه  من  ي�سلح  مبا  الفكر  وحتديث  وفهمه،  الرتاث  إحياء  ا

والثقافة  )القومي(  الرتاث  وزارة  عملت  ولذلك  للمعا�رصة، 

حياء الرتاث وجمعه، واحلفاظ على خمزون  بجهود كبرية لإ

والزخرفة،  والتجليد،  والرتميم،  بالتنقية،  املخطوطات، 

الوزارة  و�سلت  وقد  وحتقيقها،  منها،  الكثري  بن�رص  وكذلك 

أربعة  ا حت�سيل  إىل  ا البالد  إىل  ا الرحالة  زيارة  �سنة  حتى 

املالكني  العمانيني  مب�ساعدة  ذلك  وحتقق  خمطوط،  آلف  ا

اأخرى،  دول  من  منها  العديد  الدولة  وجلب  للمخطوطات، 

ت�رصف  اأ�سحابها  عند  تزال  ما  خمطوطات  إىل  ا إ�سافة  ا هذا 

ز 
ّ
بتمي نا�رص  أفادنا  وا الثقافة على �سيانتها،  الرتاث  وزارة 

العمانيني بالكتابة يف العلوم الفقهية، وعنايتهم مبن يوؤلف 

الفقهية  بتاأليف املطولت  العمانيون  رف 
ُ
»..ع كتبا حولها: 

أن )قامو�س ال�رصيعة( يبلغ  أن نذكر مثال ا نظما ونرثا، يكفي ا

�سبعني جزءا، وقد تف�سلت الوزارة بطبع العديد من موؤلفات 

ال�سيخ اأطفي�س حممد بن يو�سف اجلزائري«)10( 

أغلب  ا يف  ووفرتها  املكتبات،  وجود  نا�رص  حممد  ولحظ 

ندية،.. حتتوي  املوؤ�س�سات العامة، كاملعاهد، وامل�ساجد، والأ

إىل  ا إ�سافة  ا القارئ،  إليها  ا التي يحتاج  الو�سائل  اأحدث  على 

وجود مكتبات خا�سة يف كل بلدة، تقدم للباحثني كنوزا من 

املخطوطات الرتاثية، وت�سهل لكل راغب يف املعرفة ت�سفح 

املخطوطات، وتوفر له كل الو�سائل للن�سخ والت�سوير، وذكر 

»بدية«،  ا�سمها  منطقة  يف  ال�ساملي  مكتبة  منها  الرحالة 

املكتبات  اأغنى  البو�سعيدي، وهي من  ال�سيد حممد  ومكتبة 

باملخطوطات، واأ�سخمها يف عمان.)11(

�سعب  عن  الرحالة  مها 
ّ
قد التي  الجتماعية  خبار  الأ ومن 

باد  �سالمي،  الإ الدين  بتعاليم  هناك  النا�س  مت�سك  عمان، 

والتوا�سع،  بالكرم،  عرفوا  إذ  ا واأخالقهم،  �سلوكهم،  يف  ذلك 

يف  وكذلك  كل،  والأ اللبا�س  يف  �سالة  الأ على  واملحافظة 

العماين  العمراين  الطابع  على  ظلت  التي  املباين،  هند�سة 
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ّ

عرب وقد  مرافقها)12(،  وتطور  �سخامتها،  رغم  �سيل،  الأ

الكاتب عن كل ذلك قائال: ».. فالعمانيون يتم�سكون بالقيم 

مظاهرها  كل  يف  �سالة  الأ على  ويحافظون  �سالمية  الإ

الكرم  مثل  الجتماعية  العالقات  يف  �سيما  احل�سارية..ل 

أن يدعوك  �سيل ا احلامتي الفيا�س، فاإن ما يوؤذي العماين الأ

خالق العربية  أو ع�ساء وترد طلبه، ومن الأ أو غذاء ا إىل قهوة ا ا

اجلم..  التوا�سع  هذا  العمانيون  بها  يتحلى  التي  �سيلة  الأ

أن الدعوة  أنهم ليخجلونك اأحيانا بتوا�سعهم ذاك.. على ا حتى ا

والتطيب  وال�رصب  كل  الأ معناها  لي�س  والغذاء  القهوة  إىل  ا

وجل�سة  اأ�سيلة  عربية  عادة  إنها  ا الن�رصاف  ثم  بالبخور 

مفيدة  بجل�سات  واحلق،  ا�ستمتعنا  وقد  مريحة..  �رصقية 

بالر�ستاق..«)13(،  النخيل  ظالل  حتت  اخلليلي  ال�سيخ  مع 

من  وا�سح،  ب�سكل  الذاتية  الرحالة  انطباعات  الن�س  يبنّي 

)الكرم  ذاتية  تقوميية  ألفاظ  ا واختيار  ال�ستح�سان،  خالل 

�سيل، التوا�سع اجلم، جل�سات مفيدة(،  احلامتي الفيا�س، الأ

مع  بجل�ساته  وا�ستمتاع  م�ساهدة،  عن  نبعت  وانطباعات 

العمانيني، التي لحظ بف�سلها الكرم، والتوا�سع فيهم. 

ومكانتها  الر�ستاق،  مدينة  عن  احلديث  الرحالة  أفا�س  وا

فيها  ا�ستهرت  قدمية  �سخ�سيات  فذكر  والفكرية،  العلمية، 

مبوؤلفاتها، وعلمها، قال عنها: »وقد احتلت ولية الر�ستاق 

إذ كانت مركزا  ول من الناحية الفكرية ا يف ال�سابق املركز الأ

لل�سلطة  ومقرا  دباء  والأ العلماء  من  الكثري  يجمع  ثقافيا 

مثل  والعلماء،  ئمة  الأ من  مب�ساهريها  وتعرف  والمامة.. 

ر�س(  الأ )بقيد  امللقب  �سيف  بن  �سلطان  بن  �سيف  مام  الإ

وقا�سي الق�ساة را�سد بن �سيف اللمكي ت)1915م(..«)14(

4. املعامل احل�سارية يف عمان: 

اء رحلته �سورة عن املكان، ومعامله 
ّ
م حممد نا�رص لقر

ّ
قد

متتاز  أنها  ا ذكر  التي  مل�سقط،  و�سفه  فنجد  احل�سارية، 

ملفتني  م�سجدين  ذات  وهي  اخلالب،  ال�ساحلي  مبوقعها 

ان�سجام  وكذا  الرائقة،  وهند�ستهما  ل�سخامتهما،  للنظر، 

النقو�س وروعتها بهما، وعجب حممد نا�رص لوجود مرافق 

أ�سا�سية مب�ساجد م�سقط توؤمن للزوار املطالعة، وال�سرتاحة،  ا

طعام، واي�سا ولية �سمائل، التي ت�سم م�سجد ال�سحابي  والإ

مازن بن غ�سوبة ر�سي اهلل عنه، ويحظى جبلها باحت�سان 

قربه، على ال�سفح، مبو�سع يدعى )الدقدقني(. 

وكانت م�ساهدته ملدينة الر�ستاق، مثار تذكر لف�ساء م�سابه، 

أما الر�ستاق املدينة فقد ذكرتني  له �سابق معرفة به، يقول: »ا

نخلها  بواحة  غرداية  مبدينة  خاذ  الأ الطبيعي  جمالها  يف 

املنعطفة مع الوادي بني اجلبال املحيطة بها من كل جانب.. 

إىل  أ�سبه ما يكون بداخل ا إليها من جهة م�سقط ا إن الداخل ا بل ا

غرداية من منعطفات )بوهرارة(.. وقد لحظت هذا الت�سابه 

حتى يف احل�سي�س الذي هو من نوع )النجم( املوجود بكرثة 

يف غابات وادي ميزاب والذي ي�ستكي منه الفالحون عندنا 

نه من الطفيليات املقلقة  كما ي�ستكي منه الفالحون هناك لأ

فالج، فاإن بالولية  �سجار واخل�رصوات وتكرث بواحتها الأ لالأ

ال�سفرجل،  ِقبل  �سجار  والأ النخل  ت�سقي  فلج  مائتي  حوايل 

ت�سوير،  جمال  يف  الكاتب  م 
ّ
قد والباباي«)15(،  واملاجنو، 

لف�ساء  تنتمي  ومقارنة،  موازية،  ثالثة  مكانية  كلي�سيهات 

البداية  لقطة  فكانت  )عندنا(،  لفظ  دلليا  ته 
ّ
ثب الذي  الذات، 

اجلزائري(،  )باجلنوب  غرداية  مدينة  واحات  منظر  عر�س 

بني جبال حميطة، وواد متخلل لها، وهو منظر يوحي بتعدد 

�سوات الطبيعية، يحرك خيال القارئ، لي�سفي  لوان، والأ الأ

العنا�رص املكانية املكملة، كمنظر  على ال�سورة املزيد من 

وقد  الوقت،  عن  لتعرب  اللوحة  تغ�سى  عامة  ألوان  وا ال�سماء، 

اأخرى ت�سغل الف�ساء، كالطيور، وقليل من  يكملها بعنا�رص 

يعك�س �سورة  فهو  الثاين،  املنظر  أما  ا الفالحني،  أو  ا النا�س، 

آثر الكاتب يف هذا  ملدخل مدينة غرداية جهة بوهرارة، وقد ا

الت�سوير القت�ساد التعبريي، مكتفيا بذكر ال�سبه بني مدخلي 

املدينتني: الر�ستاق، وغرداية، فكان ف�ساء مرتوكا للقارئ، 

إل بالن�سبة ملن �سبقت  ليكمل ر�سم املنظر جمهول املالمح، ا

واملنظر  عنه،  املعرب  املدخل  وم�ساهدة  غرداية،  زيارة  له 

ال�سابقتني،  ال�سورتني  من  اأكرث  مقربة  �سورة  هو  الثالث، 

ارتبط بتحديد نوع من النبات الطفيلي املوجود يف غابات 

لوحة  وهي  بالنجم،  يعرف  والذي  )بغرداية(،  ميزاب  وادي 

ألوان اأخرى مكملة، واختار  خ�رص، مع ا ي�سيطر عليها اللون الأ

�سعري  ب�ساهد  مها 
ّ
قد التي  الذاتية  ال�سور  تدعيم  الكاتب 

�سيخان  بن  حممد  العماين  لل�ساعر  املدينة  بجمال  يتغنى 

ال�ساملي، يقول فيه:

إل عر�س ملـك    »وما الر�ستاق ا

عليــــه ي�ستــوي امل�سعــود قهــرا   

  دعته لنف�سها الر�ستاق كفـوؤا

وكانـت يف حمى املا�سني بكرا«)16(   

اأخباراً  علينا  لي�رصد  الوراء،  إىل  ا نا�رص  حممد  بنا  ورجع    

بن  �سيف  مام  الإ بناه  »الذي  احلزم:  ح�سن  عن  تاريخية 

أروع بدائع الفن  �سلطان اليعربي �سنة )1708م( ويعترب من ا

مبالغ  مام  الإ فيه  أنفق  ا فقد  العماين،  �سالمي  الإ املعماري 

عقود  يف  ب�سقوفه  اأخ�ساب  أية  ا وجود  بعدم  وميتاز  طائلة 

أ�سطوانات عليها نقو�س باجل�س واحلجر،  م�ستديرة ثابتة على ا

أمتار، وله عدة  ول يقل عر�س اجلدار الواحد فيه عن ثالثة ا

أبواب فخمة، وبه ممرات �رصية عر�س كل منها وارتفاعها  ا

إىل  ا ذلك  بعد  وتخرج  ربعة  الأ احل�سن  بجنبات  متر  مرتان 

برتغالية  قدمية  مدافع  احل�سن  بداخل  توجد  كما  املدينة 

بعيدة  العدو من م�سافات  ت�ستخدم ل�رصب  إ�سبانية كانت  وا

احل�سن  ويخرتق  والدين،  آن  القرا لتدري�س  غرف  به  وتوجد 
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ن لت�سقي من يف  فلج ذو مياه نابعة تتدفق مياهه حتى الآ

ا�ستخدم  به«)17(  املحيطة  النخيل  أ�سجار  ا وتروي  احل�سن 

أ�سلوب ال�رصد الو�سفي، الذي تفتتح عباراته  يف هذا املقطع ا

والبناء،  التاأ�سي�س  فعل  عل  دالة  خمتلفة  باأفعال  الو�سفية، 

أيه  را الكاتب  ويقدم  املكونة،..  جزاء  لالأ والتحديد  والتزيني، 

أروع بدائع الفن املعماري(،  يف احل�سن، باأ�سلوب التف�سيل )ا

يدخل  إمنا  وا املح�س،  التاريخي  الو�سف  يف  يعهد  ل  الذي 

دبي، ويعد هذا من خ�سائ�س الو�سف يف فن  يف الو�سف الأ

الرحلة.

5. ما وراء كتابة الرحلة:   

إىل عمان بلغة مبا�رصة، و�رصيحة،  جاءت رحلة حممد نا�رص ا

إىل اأخذ العربة، والقتداء باإخوانهم العمانيني،  تدعو مواطنيه ا

وو�سع ا�سرتاتيجيات فعالة لتنمية قطاع التعليم يف اجلزائر، 

م انطباعاته ال�سخ�سية عن الندوة الثقافية، 
ّ
وهذا عندما قد

أقيمت يف عمان للتعريف بال�سحابي مازن بن غ�سوبة  التي ا

عمال  لأ والت�سيري  التنظيم،  إحكام  ا لحظ  إذ  ا عنه،  اهلل  ر�سي 

بها  قامت  التي  باملبادرة  واأعجب  وحما�رصاتها،  الندوة، 

اللجنة امل�رصفة، من طبع املحا�رصات، وتقدميها للحا�رصين 

والتعقيب  والرد،  اجليدة،  املتابعة  من  يتمكنوا  حتى  �سلفا، 

املحا�رصين:  اأحد  تكليف  هو  إعجابه،  ا زاد  وما  عليها، 

حمور  �سيكون  الذي  العلم  حول  الندوة  كتاب  »باإعداد 

معتمدا  ليكون  وال�سمول  الدقة  �ساحبه  فيه  يراعي  الندوة 

للمناهج  هاما  مرجعا  والطبع  �سافات  والإ الت�سحيح  بعد 

لو  وحبذا  واجلامعات..  الثانويات  يف  الدرا�سية  واملقررات 

التي  الفكرية  التنظيم اجليد اجلاد يف ملتقياتنا  يعمل بهذا 

املجالت  يف  بحوث  أو  ا الورق  على  تو�سيات  بقيت  طاملا 

العلمية«)18(  حياتهم  يف  الطالب  منها  ي�ستفيد  ل  والكتب 

م الرحالة اقرتاحا مل�سوؤويل الوطن، والعاملني يف 
ّ
وبهذا قد

الرتبية، بتفعيل نتائج الندوات الثقافية والعلمية، عن طريق 

طبع بحوثها يف كتب م�ستقلة، ممنهجة، ومب�سطة للباحثني، 

وللعاملني على تهيئة برامج التعليم، ومقرراته، بعدما عر�س 

يجابي لهذا املجهود املقام يف ندوة عمان، التي  انطباعه الإ

ح�رصها حممد نا�رص.)19(

أما حديث الرحالة عن التطور الثقايف الكبري الذي ا�ستطاعت  ا

عمان حتقيقه منذ �سنة 1970، واجلهود اجلبارة، التي بذلت 

الثقافة،  اأ�سالة  على  واملحافظة  الرتاث،  إحياء  ا اأجل  من 

والفكر، وحماية كنوز املخطوطات التي تتوفر عليها البالد، 

ملن  زارها،  التي  اخلا�سة،  ال�سخمة،  باملكتبات  وانبهاره 

لالعتناء  مواطنيه  إىل  ا املوجهة  ال�رصيحة  غري  اخلطابات 

و�سول  ت�سهيل  أو  ا اخلا�سة،  مكتباتهم  وحتديث  برتاثهم، 

إليها.  الباحثني ا

حـــــاالت:   االإ

الرحلة،  لفن  مقاربات  أو  ا مفاهيم،  العربية  الدرا�سات  من  الكثري  مت 
ّ
قد  .1

اأدب  منها ما رّكز على القيمة العلمية للرحلة كدرا�سة ح�سني حممد فهيم: 

�سيف،  ل�سوقي  الرحالت  وكتاب   ،1989 املعرفة،  عامل  �سل�سلة  الرحالت، 

واعتنى  الرحلة،  جماليات  عالج  ما  ومنها   ..،1987 م�رص،  املعارف،  دار 

أدبية الرحلة، دار الثقافة،  دبية، كدرا�سة عبد الرحيم املودن، ا مبكوناتها الأ

دب  الأ يف  الرحلة  حليفي:  �سعيب  ودرا�سة   ،1996 ط.1،  البي�ساء،  الدار 

آليات الكتابة.. خطاب املتخيل، دار روؤية، القاهرة، ط.1،  العربي التجني�س.. ا

.2006

اأحمد  رحلتا  والبحرين  الكويت  نحو  احلديثة  اجلزائرية  الرحالت  من   .2

توفيق املدين ال�سيا�سية، وهي املدونة يف مذكراته: حياة كفاح)مذكرات(، 

ال�رصكة الوطنية للن�رص والتوزيع، اجلزائر، ج. 3، 1982، �س. 358. وكذلك 

مهرجان  فعاليات  حل�سور  كانت  التي  اليوم«  »الكويت  منور  اأحمد  رحلة 

داب،  القرين ال�سنوي، املنظم من قبل املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآ

أنظر: جريدة القب�س، الكويت، 3، 4 جوان 1996. ا

اأخذ  وفيها  غرداية،  ولية  القرارة،  يف  1938م  �سنة  نا�رص  حممد  ولد   .3

جامعة  يف  درا�سته  ذلك  بعد  تابع  الثانوي،  مرحلة  نهاية  حتى  تعليمه 

ذلك  فكان  العربي،  دب  الأ يف  اللي�سان�س  �سهادة  على  للح�سول  القاهرة، 

بالدرا�سة  م�ستغال  بها  فبقي  اجلزائر،  إىل  ا نا�رص  حممد  رجع   ،1966 �سنة 

 ،1972 عام  ثالثة  درجة  الدكتوراه  �سهادة  على  فح�سل  والتدري�س، 

آدابها  أ�ستاذا يف معهد اللغة العربية وا ا ودكتوراه دولة �سنة 1983، وعمل 

دب  ة كتب، ودرا�سات يف الأ
ّ
بجامعة اجلزائر، للكاتب يف جمال التاأليف، عد

اجلزائري احلديث، اأهمها: »املقالة ال�سحفية اجلزائرية، ن�ساأتها، وتطورها، 

اجلزائري  و»ال�سعر  والثورة«،  الن�سال  �ساعر  زكرياء  و»مفدي  واأعالمها«، 

احلديث اجتاهاته وخ�سائ�سه الفنية«، وله م�ساركة يف نظم ال�سعر، وطبع 

أغنيات النخيل«، و»الرباعم الندية«. من ذلك ديوانني: »ا

 ،27 الثالثاء   ،19 ع.18،  اجلزائر،  ال�سالم،  جريدة  يف  الرحلة  ن�رصت   .4

ربعاء 28 نوفمرب 1990. والأ

أوراق ثقافية من عمان، ال�سالم، اجلزائر، ع. 18، الثالثاء  5. حممد نا�رص، ا

27 نوفمرب 1990. 

6. امل�سدر نف�سه. 

7. امل�سدر نف�سه.

ربعاء 28 نوفمرب 1990م. 8. امل�سدر نف�سه، ع. 19، الأ

9. امل�سدر نف�سه.

10. امل�سدر نف�سه.

11. امل�سدر نف�سه.

12. امل�سدر نف�سه.

13. امل�سدر نف�سه.

14. امل�سدر نف�سه.

15. امل�سدر نف�سه. 

16. امل�سدر نف�سه. 

17. امل�سدر نف�سه. 

 27 الثالثاء   ،18 ع.  ال�سالم،  عمان،  من  ثقافية  أوراق  ا نا�رص،  حممد   .18

نوفمرب 1990.

19. امل�سدر نف�سه.



جمـلـة ف�سليــة ثقافيــة

A Cultural Quarterly in Arabic

 Editor i in i Chief
Saif Al Rahbi

 Email: saif@alrahbi.info
.P.O. Box, 855. Postal Code.. 117. AliWadi AliKabir
Sultanate of Oman. Tel.: 24601608 Fax.: 24694254 

Directed By
Khalaf Al Abri

 Email: khalf301@hotmail.com

إشـــــــارات
دباء والفنانني باأن موادهم �سدقاء الكتاب والأ نتوجه اىل الأ

إر�سالها بالربيد اللكرتوين)Email( يكون على العناوين: يف حالة ا

 nizwa99@omantel.net.om 
 nizwa99@nizwa.com

آ�سفني - التعامل  إل �سنوقف - ا أخرى للن�رص وا أية جهة ا - املواد املر�سلة للمجلة ل تر�سل اىل ا

إر�سـالهـا  أو تطبع باحلا�سب الآيل. ويف�سـل ا أ�سحابها- املواد املر�سلة تكتب بخط وا�سح ا مع ا

أو بالربيـد اللكتــروين عـلى قر�س مدمج ا

أو غريه خا�سع ل�رصورات  ا - ترتيب املواد يف �سياقها املقروء يف املجلة على هذا احلال 

أحيانا  أو مل تن�رص وا �سحابها �سواء ن�رصت ا إخراجية- املواد التي ترد للمجلة ل ترد لأ فنيـة وا

تخ�سع ملقيا�س زمني طويل ن�سبيا ب�سبب ف�سلية ال�سدار.

- املواد الطويلة ن�صبياً �صوف ين�رس جزء منها بالعدد وتن�رس كاملة باملوقع اللكرتوين.

عنوان نزوى على �سبكة النرتنت

www.nizwa.com
طبعت مبطابع: موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة والن�رص والعالن

�س.ب: 974 م�سقط، الرمز الربيدي 112 �سلطنة عمان، البدالة: 24604477 

 فاك�س: 24699642 

العالنات: العمانية لالعالن والعالقات العامة

 مبا�رص: 24600482- 24699467 

�س.ب: 2202 روي، الرمز الربيدي 112 �سلطنة ُعمان

Printers and Publishers: OMAN ESTABLISHMENT FOR
PRESS, PUBLICATION AND ADVERTISING 

.P.O. Box, 974. Postal Code.. 113. Muscat. Sultanate of Oman
Tel.:24604477 Fax.: 24699643 

Advertising: AliOMANEYA ADVERTISING & PUBLIC RELATIONS
Tell.: 24600483, 24699467 

 P.O. Box 3303. P.C. 112 Ruwi Sultanate of Oman 

 العـــدد الثــاين وال�ســـتون

ابريل 2010 م - ربيع الثاين 1431 هـ


